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ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி 1 1 1 1 ----    ெபா�ளட�கெபா�ளட�கெபா�ளட�கெபா�ளட�க    

எ��ததிகார	  
எ��திய� 5 
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உாியிய� 166 
ெதாட� ெமாழியதிகார	  
ெதாைகநிைல� ெதாடாிய� 169 
ஒழியிய� 178 
ப�பத ��� 202 
ெசா� ல!கண"#$த� 213 
ெசா%ெறாடாில!கண" #$த� 215 
 

இல�கண� ���கஇல�கண� ���கஇல�கண� ���கஇல�கண� ���க    
�தலாவ��தலாவ��தலாவ��தலாவ�: : : : எ��ததிகாரஎ��ததிகாரஎ��ததிகாரஎ��ததிகார    

 
1.1. 1.1. 1.1. 1.1. எ��திய�எ��திய�எ��திய�எ��திய�    

இல!கண 'லாவ(, உய�)ேதா� வழ!க�ைத+, ெச-+. வழ!க�ைத+	 அறி)0 
விதி1ப� எ�(வத%�	 ேப2த%�" க3வியாகிய 'லா	. 
----- 
2. அ)'� எ��ததிகார	, ெசா�லதிகார	, ெதாட�ெமாழியதிகார	 என, 
45றதிதிகார"களாக வ�!க1ப7	. 
 
எ����களி� ெபய�எ����களி� ெபய�எ����களி� ெபய�எ����களி� ெபய�    
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3. எ��தாவ( ெசா�8!� �த%காரணமாகிய ஒ யா	 
----- 
4. அ:ெவ��(, உயிெர��(, ெம-ெய��(, உயி� ெம-ெய��(, ஆ-தெவ��( 
என நா5� வைக1ப7	. 
----- 
5. உயிெர��(!க., அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஒள எ5<	 
ப5னிர=ெட��(!க>மா	. இைவ ஆவி என?	 ெபய� ெப$	. 
----- 
6. உயிெர��(!க., �%ெற��(, ெந@ெட��(, என இர=7 வைக1ப7	. 
----- 
7. �%ெற��(!க., அ, இ, உ, எ, ஒ எ5<	 ஐ)(மா	. இைவ �றி� என?	 ெபய� 
ெப$	. 
----- 
8. ெந@ெட��(!க., ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஒள எ5<	 ஏழமா	. இைவ ெந�� 
என?	 ெபய� ெப$	 
----- 
9. ெம-ெய��(!க., !, ", C, ,, @, =, �, ), 1, 	, -, �, �, :, D, ., %, 5 எ5<	 
பதிென@ெட��(!க>மா�	. 
இைவ உட�, உட	�, உ$1�, ஒ%$, �.ளி என?	 ெபய� ெப$	. 
----- 
10. ெம-ெய��(!க., வ�ெல��(, ெம�ெல��(, இைடெய��( என 45$ 
வைக1ப7	. 
----- 
11. வ�ெல��(!க., !, C, @, �, 1, %, எ5<	 ஆ$மா	.  
இைவ வ� ன	, வ5கண	, வ  என?	 ெபய� ெப$	.  
----- 
12. ெம�ெல��(!க., ", ,, =, ), 	, 5 எ5<	 ஆ$மா	.  
இைவ ெம� ன	, ெம5கண	, ெம  என?	 ெபய� ெப$	. 
----- 
13. இைடெய��(!க., -, �, �, :, D, . எ5<	 ஆ$மா	.  
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இைவ இைடயின	, இைட!கண	, இைட என?	 ெபய� ெப$	.  
----- 
14. அ, இ, உ எ5<	 45$	, ெமாழி!� �த ேல 2@71 ெபா3ளி� வ3	ேபா(, 
2@ெட��(!களா	. உதாரண	.  
அவ5, இவ5, உவ5, 
அ!ெகா%ற5, இ!ெகா%ற5, உ!ெகா%ற5.  
----- 
15.எகர	 ெமாழி!� �த 8	, அகர�	 ஒகார�	 ெமாழி!� கைடயி8	, 
வினா1ெபா3ளி� வ3	 ேபா(, வினாெவ��(!களா	.உதாரண	.  
எவ5, எ!ெகா%ற5 
ெகா%றான, ெகா%றேனா 
ஏவ5, ெகா%றேன 
யா எ5<	 உயி� ெம-+	, ெமாழி!� �த ேல வினா1 ெபா3ளி� வ3	 ேபா( 
வினாெவ��தா	  
----- 
16. அகர�(!� ஆகார�	, இகர�(!� ஈகார�	, ஒகர�(!� ஓகார�	, 
உகர�(!� ஊகார�	, எகர�(!� ஏகார�	, ஐகார�(!� இகர�	, ஒகர�(!� 
ஓகார�	, ஒளகார�(!� உகர�	, ககர�(!� ஙகர�	, சகர�(!� ஞகர�	, 
டகர�(!� ணகர�	, தகர�(!� நகர�	, பகர�(!� மகர�	, றகர�(!� 
னகர�	, இன ெவ��(!களா	. இைடெய��தா$	. ஓாினமா�	; அைவ 
இ:விர=ேடாாினமாகாவா	. 
----- 
17. உயி� ெம-ெய��(!களாவன. �5னிர=7யி3	 பதிென@7 ெம-ேம8) 
தனி�தனி ஏறிவ3தலாகிய இ3நா%$1பதினா$மா	.  
அைவ, க, கா, கி, கீ �த யைவகளா	. 
உயி� ெம-!�%ெற��(� ெதா=K$; உயி�ெம- ெந@ெட��( '%றி3ப�தா$; 
ஆக உயி�ெம- இ3நா%$1 பதினா$. 
ஊயி�ெம- வ�ெல��( எ�ப�திர=7, உயி�ெம- ெம�ெல��( எ�ப�திர=7, 
உயி�ெம- யிைடெய��( எ�ப�திர=7, ஆக உயி�ெம- இ3நா%$1 பதினா$. 
----- 
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18. ஆ-தெவ��தாவ(, �%ெற��(!�	 உயி�ெம- வ�ெல��(!�	 ந7ேவ 
45$ �.ளி வ�?ைடயதா- வ3	 ஓெர��தா�	. 
உதாரண	. எஃ�, கஃ2, அஃ(, பஃறி 
----- 
19. ேம%ெசா�ல1ப@ட உயி� ப5னிர=7	, ெம-பதிென@7	, உயி�ெம- 
இ3நா%$1 பதினா$	, ஆ-த	 ஒ5$	 ஆகிய இ3நா%$ 
நா%ப�ேதெழ��(!க>) தமிD ெந7"கண!கி� வழ"கி வ3த� க=7 ெகா.க. 
------ 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

1. இல!கண 'லாவதியா(?  
2. அ)'� எ�தைன அதிகார"களாக வ�!க1ப7	? 
3. எ��தாவ( யா(?  
4. அ:ெவ��( எ�தைன வைக1ப7	?  

5.உயிெர��(!க. எைவ?  
6. உயிெர��(!க. எ�தைன வைக1ப7	?  
7.�%ெற��(!க. எைவ?  
8. ெந@ெட��(!க. எைவ?  
9. ெம-ெய��(!க. எைவ?  
10. ெம-ெய��(!க. எ�தைன வைக1ப7	?  
11. வ�ெல��(!க. எைவ?  
12. ெம�ெல��(!க. எைவ?  
13. இைடெய��(!க. எைவ?  
14. 2@ெட��(!க. எைவ?  
15. வினாெவ��(!க. எைவ?  
16. எ)ெத)த ெவ��(!� எ)ெத)தெவ��( இனெவ��தா�	.  
17. உயி�ெம-ெய��(!க. எைவ?  
18. உயி�ெம- �%ெற��( எ�தைன?  
உயி�ெம-! �%ெற��( எ1ப� ெதா=Mறா�	?  
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உயி�ெம- ெந@ெட��( எ�தைன? உயி�ெம- ெந@ெட��( எ1ப� 
'%றி3ப�தாறா�	?  

உயி�ெம- வ�ெல��( எ�தைன? உயி�ெம- வ�ெல��( எ1ப� 
எ�ப�திர=டா�	?  

உயி�ெம- ெம�ெல��( எ�தைன? உயி�ெம- ெம�ெல��( எ1ப� 
எ�ப�திர=டா�	?  

உயி�ெம- யிைடெய��( எ�தைன? உயி�ெம- யிைடெய��( எ1ப� 
எ�ப�திர=டா�	?  

18. ஆ-தெவ��தாவ( எ(?  
19. ஆக� தமிD ெந7"கண!கி� வழ"�	 எ��(!க. எ�தைன? 
----- 
 
எ����களி� மா�திைரஎ����களி� மா�திைரஎ����களி� மா�திைரஎ����களி� மா�திைர    
 
20. �%ெற��(!� மா�திைர ஒ5$, ெந@ெட��(!� மா�திைர இர=7.  
ெம-ெய��(!�	 ஆ-தெவ��(!�) தனி�தனி மா�திைர அைர.  
ஊயி�ெம-! �%ெற��(!� ஏறிய உயிாின ளவாகிய மா�திைர ஒ5$; உயி�ெம- 
ெந@ெட��(!� ஏறிய உயிாினளவாகிய மா�திைர இர=7.  
மா�திைரயாவ( க=ணிைம1ெபா�(, அ�ல( ைக)ெநா�1ெபா�(. 
----- 
21. உயிெர��(!�.ேள, உகர�	 இகர�	, சிலவிட"களிேல த	 மா�திைரயி% 
�ைறவாக ஒ �( நி%�	. ஆ:?கர�தி%� �%றிய8கரெம5$	 ெபயரா	. 
----- 
22. �%றிய8கரமாவ(, தனி! �%ெற��த�லாத ம%ைறெய��(!க>!�1 பி5ேன 
ெமாழிகளிளி$தியி� வ� ன ெம-களி� ஏறி நி%�	 உகரமா�	. 
ஆ!�%றிய8கர	, ஈ%ெற��தாகிய த5ைன�ெதாட�கி5ற அயெல��தி5 
வைகயiனாேல, ெந�% ெறாட�!�%றிய8கர	, ஆ-த�ெதாட�!�%றிய8கர	, 
உயி��ெதாட�!�%றிய8கர	, வ5ெறாட�!�%றிய8கர	, 
ெம5ெறாட�!�%றிய8கர	, இைட�ெதாட�!�%றிய8கர	, என ஆ$வைக1ப7	. 
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அைவக>., ெந�%ெறாட� மா�திர	 இர=ெட��( ெமாழியாகி+	, ம%ைறைய)( 
ெதாட3	 45ெற��( �த ய பல ெவ��( ெமாழியாகி+	 வ3	. 
உதாரண	.  

நா�, ஆ7 ெந�%ெறாட�!�%றிய8கர	 
எஃ�, கஃ2 ஆ-த�ெதாட�! �%றிய8கர	 
வர�, பலா2 உயி��ெதாட�! �%றிய8கர	 
ெகா!�, கC2 வ5ெறாட�! �%றிய8கர	 
ச"�, வ=7 ெம5ெறாட�! �%றிய8கர	 
அ��, எ-( இைட�ெதாட�!�%றிய8கர	 

----- 
23. தனி!�%றெற��(!�1பி5 வ� ன ெம-களி� ஏறி நி%�	 உகர�	, 
ெம� ன ெம-களி� ஏறி நி%�	 உகர�	 �%றிய8கரமா	. 
உதாரண	. ந�, ெகா2, க7, அ(, கM, தி3, வ�: NM, வா3, உ3�, கத?, ெந�8, 
ெகா.>. 
----- 
24. �%றிய கரமாவ(, யகர	 வ)( �ண3மிட�(! �%றிய8கர) திாி)த இகரமா	. 
உதாரண	. 

நா� + யா( = நாகிய( 
எஃ� + யா( = எ.கியா( 
வர� + யா( = வரகியா( 
ெகா!� + யா( = ெகா!கியா( 
ச"� + யா( = ச"கியா( 
அ�� + யா( = அ�கியா( 

அ5றி+	, மியாெவ5<	 அைசCெசா� ேல மகர�தி5 ேம� ஏறி நி%�	 இகர�" 
�%றிய8கர) திாி)த இகரமா	. 
----- 
25. பா@�� ஓைச �ைற)தவிட�(, உயிெர��(!க>.>	, 
ஒ%ைறெய��(!�.>	, சிலசில, த	 மா�திைரகளி5 அதிகமாக ஒ !�	, 
அவி?யிெர��(!� உயிரளெபைட எ5$	 ெபயரா	.  
----- 
26. உயிரளெபைடயாவன, ெமாழி!� �த லாயி<	 இைடயிலாயி<" 
கைடயிலாயி<) த	 மா�திைரயி5 அதிகமாக ஒ �( வ3கி5ற 
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ெந@ெட��(!கேள�மா	. ஆளெப7கி5ற ெந@ெட��(!�1 பி5 அத%கினமாகிய 
�%ெற��( அறி�றியாக எ�த1ப7	.  
உதாரண	. 

ஆஅைட, ஈஇ7, ஊஉைம, ஏஎ7, 
ஐஇய	, ஓஒ7, ஒளஉைவ, பலாஅ. 

சில விடய"களிேல �%ெற��( ெந@ெட��தாகி1 பி5னளெப7!�	. 
உதாரண	.  

எ�த� - எOஉத�, 
வ3	 - வPஉ	,  
�ாி - �ாிஉஇ 

----- 
27. ஒ%றளெபைடயாவன, ெமாழி!� இைடயிலாயி<" கைடயிலாயி<) த	 
மா�திைரயி5 அதிகமாக ஒ �( வ3கி5ற ", ,, =, ), 	, 5, :, -, �, . எ5<	 
ப�( ெம-க>	 ஆ-த�மா	. ஆளெப7கி5ற ஒ%ெற��(!�1 பி5 அ: 
ெவா%ெறா��ேத அறி�றியாக எ�த1ப7	. இ:ெவா%றளெபைட, �றி%கீ�" 
�ற ைண!கீ�	 வ3	. 
உதாரண	.  

ச""�, பி,,2, க==ட	, ப))(, அ		�, அ55�, ெத::வ�, ெம--ய�, 
ெச��க, ெகா..க, எஃஃ�, அர""�, அ""கனி)த, மட"கல)த. 

----- 
28. �%றிய8கர�(!�", �%றிய கர�(!�) தனி�தனி மா�திைர அைர, 
உயிெரௗெபைட!� மா�திைர 45$, ஒ%றளெபைட!� மா�திைர ஒ5$.  
----- 
29. ப=டமா%ற 8	, அைழ�த 8	, �ல	ப 8	, இராக�தி8	, உயிெர��(	, 
ெம-ெய��(	, தம!�C ெசா� ய அளைவ கட)( நீ=ெடா !�	.  
----- 
ேத��ேத��ேத��ேத��    வினா�க! வினா�க! வினா�க! வினா�க!     

20. �%ெற��(!� மா�திைர எ�தைன?  
ெந@ெட��(!� மா�திைர எ�தைன? ெம-ெய��(!� மா�திைர எ�தைன?  
ஆ-தெவ��(!� மா�திைர எ�தைன?  
உயி�ெம-�%ெற��(!� மா�திைர எ�தைன?  
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உயி�ெம-ெந@ெட��(!� மா�திைர எ�தைன? மா�திைரயாவ( எ(?  
21. த	 மா�திைரயி% �ைறவாக ஒ �( நி%�	 எ��(!க. உளேவா?  
த5 மா�திைரயி% �ைறவாக ஒ �( நி%�	 உகர�தி%� ெபய� யா(?  
5 மா�திைரயி% �ைறவாக ஒ �( நி%�	 இகர�தி%� ெபய� யா(?  
22. �%றிய8கரமாவ( யா(? 
அ! �%றிய8கர	 எ�தைன வைக1ப7	? ெந�%ெறாட� எ�தைனெய��( 
ெமாழியாகிவ3	?  
23. �%றிய8கரமாவன எைவ?  
24. �%றிய கரமாவ( யா(?  
25. த	 மா�திைரகளி5 அதிகமாக ஒ !�	 எ��(!க. உளேவா?  
அதிகமாக ஒ !�	 உயிெர��(!�1 ெபய� யா(?  
அதிகமாக ஒ !�	 ஒ%ெற��(!�1 ெபய� யா(?  
26. உயிெரௗெபைட யாவன யாைவ? 
27. ஒ%றளெபைடயாவன யாைவ? 28. �%றிய கர�(!� மா�திைர 
எ�தைன?  
உயிரள ெபைட!� மா�திைர எ�தைன?  
ஒ%றளெபைட!� மா�திைர எ�தைன?  
29. எவ.ெவௗ;விட"களி� எ��(!க. தம!�C ெசா� ய அளைவ!கட)( 
நீணடெடா !�	? 

------ 
 
�தனிைல�தனிைல�தனிைல�தனிைல    
30. ப5னிர=7யிெர��(!க>	, உயிேரறிய க, ச, த, ந, ப, ம, வ, ய, ஞ எ5<	 
ஒ5ப( ெம-ெய��(!க>	, ெமாழி!� �த � நி%�	 எ��(!களா	. 
உதாரண	.  
அணி, ஆைட, இைல, ஈர�, உர�, ஊ�தி, எ�, ஏணி, ஐய	, ஒளி, ஓ7, ஒளைவ. 
காி, சாி, ந5ைம, ப)(, மணி, வய�, யம5, ஞம .  
------ 
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31. இைவக>.ேள, க, ச, த, ந, ப, ம, எ5<	 ஆ$ ெம-க>	, 
ப5னிர=7யிேரா7	 ெமாழி!� �தலாகி வ3	. 
உதாரண	.  
1. களி, காளி, கிளி, கீைர, �ளி�, #7, ெக=ைட, ேகழ�, ைகைத, ேகா=ைட, 
ேகாைட, ெகௗைவ. 
2. ச@�, சாந)(, சின	, சீ�, 2!�, Rர�, ெச!�, ேசவ�, ைசய	, ெசா5றி, ேசா$, 
ெசௗாிய	. 
3. தைக, தா�, திதைல, தீைம, (ைள, S2, ெதளி?, ேதD, ைதய�, ெதா=7, ேதா7, 
ெதௗைவ. 
4. ந,2, நாாி, நில	, நீ$, 0க	, '�, ெந�, ேந�ைம, ைநத�, ெநா-(, ேநா-, 
ெநௗளி. 
5. ப)(, பா�, பி@7, T7, �., N=7, ெப3ைம, ேப7, ைபய�, ெபா5, ேபா(, 
ெபௗவ	. 
6. மைன, மா7, மி5ன�, மீ5, �., 4ாி, ெம-	ைம, ேமதி, ைமய�, ெமா@7, 
ேமாக	, ெமௗவ�. 
---- 
32. வகரெம-, அ, ஆ, இ, ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒள எ5<	 எ@7யிேரா7, ெமாழி!� �தலாகி 
வ3	. 
உதாரண	.  
வளி, வாளி, விளி, U7, ெவ=ைம, ேவைல, ைவய	, ெவளவா�.  
---- 
33. யகரெம-, அ, ஆ, உ, ஊ, ஒ, ஒள ென;<	 ஆறயிேரா7, ெமாழி!� �தலாகிவ3	. 
உதாரண	.  
யவன�, யாைன, +க	, Vக	, ேயாக	, ெயௗவன	.  
---- 
34. ஞகரெம-, அ, ஆ, எ, ஒ, எ5<	 நா5�யிேரா7 ெமாழி!� �தலாகி வ3	. 
உதாரண	.  
ஞம , ஞால	, ெஞகிழி, ெஞா.க�. 
ேத�? வினா!க.  
30. ெமாழி!� �த � நி%�	 எ��(!க. எைவ?  
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31. இ:ெவா5ப( ெம-க>., எ�தைன ெம-க. ப5னிர=7யிேரா7	 ெமாழி!� 
�தலாகிவ3	?  
32. வகரெம- எ:?யி�கேளா7 ெமாழி!� �தலாகிவ3	?  
33. யகரெம- எ:?யி�கேளா7 ெமாழி!� �தலாகிவ3	?  
34. ஞகரெம- எ:?யி�கேளா7 ெமாழி!� �தலாகிவ3	? 
---- 
 
இ$தி நிைலஇ$தி நிைலஇ$தி நிைலஇ$தி நிைல    
35. எகர	 ஒழி)த பதிேனா3யி�க>	, ,, =, ), 	, 5, -, �, �, :, D, ., எ5<	 
பதிெனா3 ெம-க>மாகிய இ3ப�திர=ெட��(!க>	, ெமாழி!கி$தியி� நி%�	 
எ��(!களா	.  உதாரண	.  
விள, பலா, கிளி, தீ, க7, N, ேச, ைக, ெநா, ேபா, ெவள, உாி,, ம=, ெவாி), மர	, 
ெபா5, கா-, ேவ�, ேவ�, ெத:, யாD, வா.. 
 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

31. ெமாழி!� இ$தியி� நி%�	 எ��(!க. எைவ? 
---- 
 
எ����களி� சாாிைய எ����களி� சாாிைய எ����களி� சாாிைய எ����களி� சாாிைய     
36. உயி�ெந@ெட��(!க. காராCசாாிைய ெப%$	, அைவக>., ஐ ஒள, 
இர=7" காராCசாாிைய ேயய5றி! கா5சாாிைய+	 ெப$	. 
உதாரண	.  
ஆகார	, ஈகார	, ஊகார	, ஏகார	, ஐகார	, ஒகார	, ஒளகார	, ஐகா5, ஒளகா5. 
ஊயி�!�%ெற��(!க>	, உயி�ெம-!�%ெற��(!க>	, கர	, கார	, கா5, 
எ5<	 45$ சாாிைய ெப$	.உதாரண	.  
அகர	, அகார	, அஃகா5, ககர	, ககார	, கஃகா5. 
ேம-ெய��(!க., அ எ5<, சாாிைய அதேனா7 கர	, கார	, கா5 எ5<	 
சாாிைய ெப$	.  உதாரண	.  
க, ங, ககர	, ககார	, கஃகா5, ஙகர	, ஙகார	. ஙஃகா5.  
உயி�ெம- ெந@ெட��(!க., சாாிைய ெப$	 ெம-க. சாாிைய ெபறா(	 
இய"காவா	. 
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ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    
32. உயி�ெந@ெட��(!க. எCசாாிைய ெப$	?  
ஐ, ஒள, இர=7	 காரCசாாிைய ய5றி ேவ$ சாாிைய ெப$மா?  
உயி�!�%ெற��(!க>	, உயி�ெம-!�%ெற��(!க>	 எCசாாிைய 
ெப$	?  
ெம-ெய��(!க. எCசாாிைய ெப$	? எ:ெவ��(!க. சாாிைய ெப%$ 
வ3வதி�ைல? 

--- 
 
ேபா'ெய����க! ேபா'ெய����க! ேபா'ெய����க! ேபா'ெய����க!     
37. அகர�ேதா7 யகரெம- ேச�)( ஐகார	 ேபா5$	. அகர�ேதா7 வகரெம- 
ேச�)( ஒளகார	, ேபா5$	 ஒ !�	. 
உதாரண	. ஐய5 - அ-ய5; ஒளைவ - அ:ைவ. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

33. இர=ெட��(!க., ேச�)( ஒெர��ைத1ேபா� ஒ 1ப(=ேடா. 
ஏ��திய� �%றி%$. 
---------------  

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. பதவிய�பதவிய�பதவிய�பதவிய�    
38. பதமாவ(, த ஒெர��தாலாயி<	 இர=7 �த ய பலெவ��(!களாயி<	 
ஆ!க1ப@71 ெபா3ைள அறி1பதா	. ஆ(, பகா1பத�	, ப�பத�	 என 
இ3வைக1ப7	.  
--- 
39. பகா1பதமாவ(, ப�!கபடாத இய��ைடய பதமா	. ஆ(, ெபய�1பகா1பத	, 
விைன1பகா1பத	, இைட1 பகா1பத	, உாி1 பகா1பத	, என நா5� வைக1ப7	. 
உதாரண	.  
நில	, நீ�, மர	 ெபய�1 பகா1பத	 
நட, வா, உ= விைன1 பகா1பத	  
ம%$, ஏ, ஓ இைட1 பகா1பத	 
உ$, தவ, நனி உாி1 பகா1பத	  
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---- 
40. ப<பதமாவ(, ப�!க1ப7	 இய�ைப+ைடய பதமா	. அ(, ெபய�1ப�பத	, 
விைன1ப�பத	, என இ3வைக1ப7	. அவ%$�, விைன1 ப�பத	, ெதாிநிைல 
வiைன1 ப�பத	, �றி1� விைன1 ப�பத�	 என இ3வைக1ப7	. 
உதாரண	.  
ெபா5ன5 .. ெபய�1 ப�பத	 
நட)தா5 .. ெதாிநிைல விைன1 ப�பத	 
ெபாிய5 .. உாி1பகா1பத	  
 
ேத��வினா�க! ேத��வினா�க! ேத��வினா�க! ேத��வினா�க!     

38. பதமாவ( யா(? அ( எ�தைன வைக1ப7	? 
39. பகா1பதமாவ( யா(? அ( எ�தைன வைக1ப7	?  
40. ப�பதமாவ( யா(? அ( எ�தைன வைக1ப7	?  
விைன1 ப�பத	 எ�தைன வைக1ப7	? 

---- 
ெதாிநிைலவிைன+" �றி1� விைன+	 ப�பதமா�	 எனேவ, அ:வி3வைக 
விைனயாலைண+	 ெபய�க>	 ப�பதமா�	 எ5ப( ெபற1ப7	. 
 
ப�த�$()ப�த�$()ப�த�$()ப�த�$()    
41. ப�பத�(!� உ$1�!க., ப�தி, வி�தி, இைடநிைல சாாிைய, ச)தி, விகார	, 
என ஆறா	. ��பத	, இ;:வா$$1�!க>.>	 ப�தி வி�தி எ5<	 இர=7 
�த யவைவகளினா� ��? ெப$	. 
உதாரண	.  
(1) #னி எ5ப(, #5, இ என1 ப�தி, வி�தி எ5<	 இர=7$1பா� ��)த(. 
(2) ஊ=டா5 எ5ப(, உ=, @, ஆ5 என1 ப�தி, வி�தி, இைடநிைல எ5<	 
45$$1பா� ��)த(. 
(3) உ=டன5 எ5த(, உ=, @, அ5, அ5, அ5, என1 ப�தி, வி�தி, இைடநிைல, 
சாாிைய எ5<	 நா5�$1பா� ��)த(. 
(4) பி��தன5 எ5ப(, பி�, �, �, அ5, அ5, என1 ப�தி, வி�தி, இைடநிைல, 
சாாிைய, ச)தி எ5<	 ஐ)($1பா� ��)த(. 
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(5) நட)தன5 எ5ப(, நட, �, �, அ5, அ5 என1 ப�தி, �த ய ஐ)(	 ெப%$, 
ச)தியா� வ)த தகர வ�ெலா%$ நகரெம�ெலா%றாதலாகிய விகார�	 ெப%$, 
ஆ$$1பா� ��)த(. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

41. ப�பத�(!� உ$1�!க. எைவ? ��பத	 இ:வா$$1�!க>	 ெப%ேற 
��? ெப$ேமா? 

----  
 
ப�திப�திப�திப�தி    
42. ப�திகளாவன, ப�பத"களி5 �த ேல நி%�	 பகா1பத"களா	. 
--- 
43. ெபய�1ப�பத"க>!�1 ெப3	பா8	 ெபா3., இட	, கால	, சிைன, �ண	, 
ெதாழி�, எ5<	 ஆறவைக1 ெபய�Cெசா%க>	, சி$பா5ைம 2@�ைடC ெசா%க., 
வினாவிைடC ெசா%க., பிற ம%$ எ5<	 இைடCெசா%க>	, ப�திகளா- வ3	. 
உதாரண	. 
(1) ெபா5ன5, நில�த5, ைதயா5, ப�ல5, காிய5, நைடய5. 
(2) அவ5, இவ5, உவ5, எவ5, ஏவ5, யாவ5, பிற5, ம%ைறய5. 
--- 
44. விைன!�றி1� ப�பத"க>!�, ேம%ெசா�ல1ப@டனவாகிய அ$வைக1 
ெபய�Cெசா%க>	, இைடCெசா%க>	, ப�திகளா- வ3	. 
உதாரண	. 
(1) ெபா5ன5, நில�த5, ைதயா5, ப�ல5, காிய5, நைடய5. 
(2) ஆ%$, இ%$, எ%$ 
--- 
45. ைம வி�தி �ண�)( நி5ற ெச	ைம க3ைம �த ய ப=�1 ெபய�க., வி�தி 
�ண3	ெபா�(, ெப3	பா8	 விகார1ப@7 வ3	. இைவ விகார1ப7த� 
பத1�ண�Cசி!�" ெகா.க. 
உதாரண	.  
அணிய5: இ"ேக அணிைமயி5 ைம வி�தி ெக@ட(. 
காிய5: இ"ேக க3ைமயி5 ைமவி�தி ெக@7, ந7 உகர	 இகரமா-� திாி)த(. 
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பாசி: இ"ேம ப2ைமயி5 ைமவி�தி ெக@7, �த� நீ=ட(. 
ேபரறி?: இ"ேம ெப3ைமயி5 ைமவி�திேயா7 ந7 நி5ற உகர?யி� ெக@7 �த� 
நீ=ட(. 
�3"�திைர: இ"ேக க3ைமயி5 ைமவி�தி ெக@7, வ3	 வ�ெல��தி%� 
இனெம�ெல��( மி�)த(. 
ைப)த�: இ"ேக பகைமயி5 ைம வி�திேயா7 ந7 நி5ற ககர?யி� ெம- ெக@7, 
�தலகர	 ஐகாரமா- திாி)(, வ3	 வ�ெல��(!� இன ெம�ெல��( மி�)ந(. 
ெவ%றிைல: இ"ேக ெவ$ைமயி5 ைமவி�தி ெக@7, ந7 நி5ற ெம- இர@��த(. 
ேசதா	ப�: இ"ேக ெச	ைமயி5 ைமவி�தி ெக@7, �த� நீ=7, ந7 நி5ற, 
மகரெம- தகரெம-யா-� திாி)த(.  
--- 
46. ெதாிநிைலவிைன1 ப�பத"க>!�1 ெப3	பா8	 நட வா �த ய 
விைனCெசா%க>	, சி$பா5ைம ெபய�Cெசா� இைடCெசா� உாிCெசா%க>	, 
ப�திகளா- வ3	. 
உதாரண	.  
நட, நட)தா5 விைனய� 
வா, வ)தா5 
நி�, நி5றா5 
கா=, க=டா5 
சி�திர	, சி�திாி�தா5 ெபயர� 
கைட!க=, கைட!கணி�தா5 
ேபா�, ெபா5ேபா5றா5 இைடய� 
நிக�, � நிக��தா5 
சா�, சா5றா5 உாிய� 
மா=, மா=டா5 
--- 
47. ெதாிநிைலவிைன1 ப�திக., வி�தி �த யவ%ேறா7 �ண3	ேபா(, 
இய�பாகி+	, விகாரமாகி+	 வ3	.  உதாரண	. 
1. ெதா�: ெதா�தா5 இயலபாகி வ)தன உ=, உ=டா5 
2. ேசற�: இ"ேக ெசா�ெல5ப�தி �த� நீ=ட(. 
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த)தா5: இ"ேக தாெவ5ப�தி �த� �றகிய(. 
த3கி5றா5: இ"ேக தாெவ5ப�தி �த� �$கி, 3கர?யி�ெம- விாிய1ெப%ற(. 
ெச�தா5: இ"ேக சாெவ5ப�தி �தலாகர	 எகராமா-� திாி)த(. 
விராவினா5: இ"ேக விராெவ5ப�தி ந7!�றி� நீ=ட(.  
ெகாணா�)தா5: இ"ேக ெகாணாெவ5 ப�திW%$ ெந�� �றிகி, ரகரெம- 
விாி)த(.  
க%றா5: இ"ேக க�ெல5 ப�திW%$ ெம- வ3ெம��தா-� திாி)த(. 
ெச5றா5: இ"ேக ெசா�ெல5 ப�திW%$ ெம- வ3ெம��(!� இனமா-� 
திாி)த(. 
---- 
48. ெதாாிநிைல விைன1ப�திக., வி, பி, �த ய வி�தி ெப%ேற<	, 
விகார1ப@ேட<	, விகார1ப@7 வி�தி ெப%ேற<	, பிறவிைன1 ப�திகளா- 
வ3	. 
உதாரண	. 
1. ெச-, ெச-வி, ெச-வி�தா5 நட, நட1பி, நட1பி�தா5 
2. தி3)(, தி3�(, தி3�தினா5 ஆ7, ஆ@7, ஆ@�னா5 ேத$, ேத%$, 
ேத%றினா5 உ3�, உ3!�, உ3!கினா5 
3. தி3�(, தி3�(வி, தி3�(வி�தா5 ஆ@7, ஆ@7வி, ஆ@7வி�தா5 ேத%$, 
ேத%$வி, ேத%றிவி�தா5 உ3!�, உ3!�வி, உ3!�வி�தா5 
---- 
49. ெபா5ன5, காிய5, �தலானைவ, எ@7 ேவ%$ைமக>. ஒ5ைற ேய%�	 
ேபா( ெபய�1ப�பத"களா	: �!கால"க>. ஒ5ைற! �றி1பாக! கா@7	ேபா( 
விைன!�றி1� �%$1ப�பத"களா	: கால"கா@7தேலா7 ேவ%$ைமேய%�	 
ேபா( �றி1� விைனயாலைண+	 ெபய�1ப�பத"களா	. இைவேய இ	 
45$!�	 ேவ$பாட	. 
--- 
50. நட)தா5, வ)தா5, �தலானைவ கால"கா@7	 ேபா( ெதாிநிைல விைன 
�%ற1 ப�பத"களா	: கால"கா@7தேலா7 ேவ%$ைமேய%�	ேபா( ெதாிநிைல 
விைனயாலைண+	 ெபய�1ப�பத"களா	. இைவேய இ:விர=7!�	 
ேவ$பாடா	. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     
42. ப�திகளாவன யாைவ?  
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43. ெபய�1 ப�பத"க>!�1 ப�திக. எைவ?  
44. விைன!�றி1�1 ப�பத"க>!�1 ப�திக. எைவ? 
45. வி�தி �ண3	 ெபா�( விகார1ப@7 வ3	 ெபய�க>	 உளேவா? 
46. ெதாிநிைல விைன1 ப�பத"க>!�1 ப�திக. எைவ?  
47. ெதாிநிைல விைன1ப�திக. வி�தி �த யவ%ேறா7 �ண3	 ெபா�( எ1ப� 

வ3	?  
48. ெதாிநிைல விைன1ப�திக. பிறவிைன1 ப�திகளாமிட�( எ1ப� வ3	?  
49. ெபய�1ப�பத	 �றி1� விைன�%;$1 ப�பத	 �றி1� விைனயாலைண+	 

ெபய�1ப�பத	 எ5<	 45$!�	 ேவ$பா7 எ5ன?  
50. ெதாிநிைல விைன�%$1 ப�பத	, ெதாிநிைல விைனயாலைண+	 ெபய�1 

ப�பத	 எ5<	 இர=7!�	 ேவ$பா7 எ5ன? 
---  
 
வி�திவி�திவி�திவி�தி    
51. வி�திகளாவன, ப�பத"களி5 இ$தியிேல இைட1பத"களா�	.  
--- 
52. ெபய� வி�திக., அ5, ஆ5, ம5,மா5, 5, அ.,ஆ., இ, ., அ�, ஆ�, மா�, க., 
�, (, அ, ைவ, :, ைத, ைக, பி, �5, அ�, எ5<	 இ3ப�( 45$	 பிற?மா	.  
உதாரண	. �ைழய5, வாக�தா5, வடம5, ேகாமா5, பிற5, �ைழய., வான�தா., 
அரசி, பற., �ைழய�, வான�தா�, ேதவிமா�, ேகா!க., பிற�, அ(, �ந%தாளன, 
அைவ, எ)ைத, எ"ைக, எ	பி, எ	�5, ேதா5ற�. 
---- 
53. ெதாழி%ெபய�வி�திக., த�, அ�, அ	, ஐ, ைக,ைவ, �, �, உ, தி, சி, வி, உ., 
கா7, பா7, அர?, ஆைன, ைம, ( எ5<	 ப�ெதா5ப(	 பிற?மா	. 
உதாரண	. நட�த�, ஆட�, வா@ட	, ெகாைல, நட!ைக, பா�ைவ, ேபா!�, நட1�, 
வர?, மறதி, �ண�Cசி, �லவி, வி!�., சா!கா7, ேகா@பா7, ேதா%றர?, வாராைன, 
நடவாைம, பா-�( என வ3	. 
ைம வி�தி, ெச-தைம, ெச-கி5றைம, என இற)த காலவிைட நிைல, நிகDகாலவிைட 
நிைலகேளா7 #�+	 வ3	. 
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(:வி�தி, அவ� ெச-த(, ெச-கி5ற(. ெச-வ( என �!கால விைடநிைலகேளா7 
#�+	 வ3	. 
---- 
54. ப=�1 ெபய�வி�திக., ைம, ஐ, சி, �, உ, �, றி, $, அ	, ந�, எ5<	 ப�(	 
பிற?மா	. 
உதாரண	. ந5ைம, ெதா�ைல, மா@சி, மா5�, மழ?, ந5�, ந5றி, ந5$, நல	, 
ந5ன� என வ3�;. 
--- 
55. ெதாிநிைல விைன�%$ வி�திக., அ5, ஆ5, அ., ஆ., அ�, ஆ�, ப, மா�, அ, 
ஆ, �, 7, (, $, எ5, ஏ5, அ�, அ	, ஆ	, எ	, ஏ	, ஒ	, �	, 7�;, (	, $	, ஐ, 
ஆ-, இ, இ�, ஈ�, க, இய, இய�, ஆ�, ஏ�, மி5, உ	 எ5<	 �1ெப�ெத@7	 
பிற?மா	. 
உதாரண	.  
நட)தன5, நட)தா5, நட)தன., நட)தா., நட)தன�, நட)தா�, நட1ப, நடமா�, 
நட)தன, நடவா, உ=�, உ=7, நட)த(, #யி%$, நட)ெதன5, நட)ேத5, 
நட1ப�, நட1ப	, நட1பா	, நட1ெப	, நட1ேப	, நட1ேபா	, உ=�	, உ=7	, 
வ3(	, ேச$	, நட)தைன, நட)தா-, நட�தி, நட)தனி�, நட)தீ�, வாDக, வாழிய, 
வாழிய�, மாற�, அேழ�, நடமி5, உ=M	. 
--- 
56. �றி1� விைன�%$ வி�திக., அ5, ஆ5, அ., ஆ., அ�, ஆ�, அ, 
7, (, $, எ5, ஏ5, அ	, ஆ	, எ	, ஏ	, ஒ	, ஐ, ஆ-, இ, இ�, ஈ�, எ5<	 
இ3ப�திர=7	 பிற?மா	. 
உதாரண	.  
காிய5, காியா5, காிய., காியா., காிய�, காியா�, காியன, �ந%த@7, காி(, 
�ைழயி%$, காிெய5, காிேய5, காிய	, காியா	, காிெய	, காிேய	, காிேயா	, 
காிைய, காியா-, வி� , காியி�, காிW�. 
--- 
57. ெதாிநிைல விைன1 ெபயெரCச வி�திக., அ, உ	, எ5<	 இர=7மா	. 
உதாரண	.  
ெச-த, ெச-கி5% ெச-+	. 
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�றி1� விைன1ெபயெரCசவி�தி, அ ஒ5ேறயா	. உ	, வி�தி, இைடநிைலேயலா(, 
தாேன எதி�கால"கா@டலா% �றி1� வiைன1 ெபயெரCச�(!� வாரா(.  
உதாரண	. காிய 
--- 
58. ெதாிநிைலவிைன விைனெயCச வி�திக., உ, இ, -, �, ஆ, ஊ, என, அ, இ5, 
ஆ�, கா�, ஏ�, எனி5, ஆயி5, ஏ<	, �, இய, இய�, வா5, பா5, பா!�, கைட, 
வழி, இட�(, உ	, ம�, ைம, ேம எ5<	 இ3ப�ெத@7	 பிற?மா	. இவ%$., 
இ$தியி%#றிய ம�, ைம, ேம எ5<	 45$ வி�திக>	 எதி�மைறயி� வ3	. 
உதாரண	. 
நட)(, ஒ�, ேபா-, உ=��, உ=ணா, உ=Mh, உ=ெணன, உ=ண, 
உ=ணி5, உ=டா�, உ=டகடகா�, உ=டாேன�, உ=டாெனனி5, 
உ=டானாயி5, உ=டாென<	, உண%�, உ=ணிய, உ=ணிய�, வ3வா5, 
உ=பா5, உ=பா!�, ெச-த!கைட, ெச-தவழி, ெச-தவிட�(, கா=ட8	, 
உ=ணாம�, உ=ணாைம, உ=ணாேம. 
�றி1� விைன விைனெயCச வி�திக., அ, றி, (, ஆ�, ம�, கைட, வழி, இட�(, 
எ5<	 எ@7	 பிற?மா	. 
உதாரண	. 
ெம�ல, அ5றி, அ�ல(, அ�லா�, அ�லாம�, அ�லா!கைட, அ�லாவழி, 
அ�லாவிட�(.  
---- 
59. பிறவிைன வி�திக., வி, பி, �, 2, 7. (, �, $ எ5ன	 எ@7மா	. 
உதாரண	.  
ெச-வி, நட1பி, ேபா!�, பா-C2, உ3@7, நட�(, எ�1�, (யி%$.  
--- 
60. இ, ஐ, அ	 எ5<	 45$ வி�திக>	, விைன�த%ெபா3ைள+, ெசய%ப7 
ெபா3ைள+	 க3வி1ெபா3ைள+	 உண��(	. 
உதாரண	. 
1. அலாி, பறைவ, எCச	, எ5பன விைன�த%ெபா3ைள உண��தின. இைவ 
�ைறேய, அல�வ(, பற1ப(, எ,2வ(, என1 ெபா3. ப7	. 
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2. ஊ3ணி, ெதாைட, ேத@ட	, எ5பன ெசய%ப7 ெபா3ைள உண��தின. இைவ 
�ைறேய, ஊரா8=ண1 ப7வ(, ெதா7!க1ப7வ(, ேதடபப7வ( 
எஎன1ெபா3.ப7	. 
3. ம=ெவ@�, பா�ைவ, ேநா!க	, எ5பன, க3வி1ெபா3ைள, உண��தின. இைவ 
�ைறேய, ட=ெவ@ட%க3வி, பா��த% க3வி, ேநா!க%க3வி என1 ெபா3.ப7	.  
---- 
61. இ(வைர+" #றிய வி�திகேளய5றி1 பிற வி�திக>	 உ=7. அைவ 
வ3மா$:- 
வி7, ஒழி, வி�திக., (ணி?1ெபா3ைள உண��(	. 
உதாரண	.  
வ)(வி@டா5, ெக@ெடாழி)தா5, என வ3	.  
ெகா.வி�தி, த%ெபா3@71 ெபா3. உண��(	. 
உதாரண	.   அ��(!ெகா=டா5. 
ப7, உ=, வி�திக. ெசய1பா@7 விைன1ெபா3. உண��(	. 
உதாரண	.   க@ட1ப@டா5, க@7=டா5. 
ைம வி�தி த5ைம1ெபா3. உண��(	. 
உதாரண	.   ெபா5ைம, ஆ=ைம 
இ3, இ7, எ5பன, தம!ெகன ேவ$ெபா3. இ5றி1 ப�தி1ெபா3. இ5றி1 
ப�தி1ெபா3. வி�தியா- வ3	. 
உதாரண	. எ�ச)தி3!கி5றா5, உைர�தி7!கி5றா5. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

51. வி�திகளாவன யாைவ?  
52. ெபய� வி�திக. எைவ?  
53. ெதாழி%ெபய� வி�திக. எைவ? 
54. ப=�1ெபய� வி�திக. எைவ?  
55. ெதாிநிைல விைன�%$ வி�திக. எைவ?  
56. �றி1� விைன�%$ வி�திக. எைவ?  
57. ெதாிநிைல விiனா1 ெபயெரCச வி�திக. எைவ? 
58. ெதாிநிைல விைன விைனெயCச வி�திக. எைவ? 
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�றி1�விைன விைனெயCச வி�திக. எைவ?  
59. பிறவிைன வி�திக. எைவ?  
60. விைன �த%ெபா3. ெசய%ப7 ெபா3. க3வி1ெபா3.கைள உண��(	 

வி�திக. எைவ?  
61. (ணி?1 ெபா3>ண��(	 வி�திக. எைவ?  
த%ெபா3@71 ெபா3>ண��(	 வி�தி எ(?  
ெசய%பா@7 விைன1ெபா3>ண��(	 வி�திக. எைவ? 
த5ைம1ெபா3>ண��(	 வி�தி எ(? ப�தி1ெபா3. வி�திக. எைவ? 

--- 
 
)ண�*� ெக+ வி�தி)ண�*� ெக+ வி�தி)ண�*� ெக+ வி�தி)ண�*� ெக+ வி�தி    
62. �5னிைலேயவெலா3ைம ஆ- வி�தி+	, ெபெயெரCச வி�தி+	, ெதாழி%ெபய� 
வி�தி+	, விைன�த% ெபா3ைள உண��(	 ஐ வி�தி+	, ப�திேயா7 �ண�)( 
நி5றா% ேபாலேவ த	ெபா3ைள உண��(	. 
உதாரண	. நீ, நட, நீ நட1பி: இைவகளிேல ஆ- வி�தி �ண�)( ெக@ட(. 
ெகா�களி$, ஒடா!�திைர: இைவகளிேல ெபயெரCச வி�திக. �ண�)( ெக@டன. 
அ�, ேக7, இைடW7 : இைவகளிேல த�ெல5<) ெதாழி%ெபய� வி�தி �ண�)( 
ெக@ட(. 
கா-, தளி�, N, கனி : இைவகளிேல விைன�த% ெபா3ைள உண��(	 இகரவி�தி 
�ண�)( ெக@ட(. 
ஊ=, தீ5, எ��( : இைவகளிேல ெசய1ப7 ெபா3ைள உண��(	 ஐ வி�தி 
�ண�)( ெக@ட(. 
 
ேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினா    

62. ப�திேயா7 �ண�)( பி5ெக7	 வி�திக. எைவ? 
----- 
 
இைடநிைலஇைடநிைலஇைடநிைலஇைடநிைல    
63.இைடநிைலகளாவன, ப�பத"களிேல ப�தி!�	 வி�தி!�	 ந7விேல நி%�	 
இைட1பகா1பத"களா	. அைவ, கால"கா@டாவிைடநிைல+	, 
கால"கா@7மிைடநிைல+	 என இர=7 வைக1ப7	.  
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--- 
64. கால"கா@டாவிைடநிைலக. ெபய�1ப�பத"க>!� வ3	. 
உதாரண	.  
அறிஞ5 .. ஜஞஇைடநிைலஸ 
ஒ(வா5 .. ஜவ இைடநிைலஸ 
வைலCசி .. ஜச இைடநிைலஸ  
வ=ணா�தி .. ஜத இைடநிைலஸ  
--- 
65. கால"கா@7மிைடநிைலக. ெதாிநிைலவிைன1 ப�பத"க>!� வ3	.  
அைவ, இற)தகாலவிைடநிைல+	, நிகDகாலவிைடநிைல+	, 
எதி�காலவிைடநிைல+	 என, 45$ வைக1ப7	.  
--- 
66. இற)தகாலவிைடநிைலக., �, @, %, இ5, எ5<	 நா5�மா	. 
உதாரண	.   ெச-தா5, உ=டா5, தி5றா5, ஓ�னா5. 
சி$பா5ைம இ5னிைடநிைல, ேபானா5, என இகர"�ைற)(	, எ,சிய( என 
னகர ெம- �ைற)(	 வ3	. ேபயா( என யகரெம- இற)தகாலவிைடநிைலயா+	 
வ3	.  
--- 
67. நிகDகாலவிைடநிைலக., ஆநி5$, கி5$, கி$ எ5<	 45$மா	. 
உதாரண	.     நடவாநி5றா5, நட!கி5றா5, நட!கிறா5.  
--- 
68. எதி�கால விைடநிைலக., 1, :, எ5<	 இர=7மா	.  
உதாரண	.   நட1பா5, ெச-வா5. 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!        

62. இைடநிைலகளாவன யாைவ?  
63. அைவ எடதைன வைக1ப7	?  
64. கால"கா@ட விைடநிைலக. எ1ப�பத"க>!� வ3	?  
65. கால"கா@7மிைடநிைலக. எ1ப�பத"க>!� வ3	?  
ஆைவ எ�தைன வைக1ப7	? 
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66. இற)தகால விைடநிைலக. எைவ?  
67. நிகDகால விைடநிைலக. எைவ?  
68. எதி�கால விைடநிைலக. எைவ? 

------ 
 
எதி�மைறயிைடநிைலஎதி�மைறயிைடநிைலஎதி�மைறயிைடநிைலஎதி�மைறயிைடநிைல    
69. இ�, அ�, ஆ, எ5<	 45$	 எதி�மைற யிைடநிைலகளா	. இவ%$., 
ஆகாரவிைடநிைல, வ3ெம��( ெம-யாயி% ெகடா(	, உயிறா-!ெக@7	 
ெக@7	 வ3	.  உதாரண	.  
நட)தில5, நட!கி5றில5, நட!கல5, நடவாதா5, நடவா5, நடேவ5. 
நடவாதா5 எ5பதிேல தகரெம- எ��(1ேப$. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

69. எதி�மைறயிைடநிைலக. எைவ? 
ஏதி�மைற ஆகாரவிைடநிைல எ"ேக ெகட(	, எ"ேக ெக@7	 வ3	? 

---- 
 
கால-கா.+ வி�திகால-கா.+ வி�திகால-கா.+ வி�திகால-கா.+ வி�தி    
70. சில வி�திக., இைடநிைலேயலா(, தாேம கால"கா@7	, அைவ வ3மா$:- 
(, (	, $, $	 எ5<	 வி�திக. இற)தகால�	, எதி�கால�"கா@7	. 
உதாரண	.  
வ)(, (-வ)ேத5), வ)(	, (-வ)ேத	) வ3(, (-வ3ேவ5) வ3(	, (-வ3ேவ	) எ-	. 
ெச5$, (-ெச5ேற5) ெச5$	, (-ெச5ேற	) ேச$, (-ெச�ேவ5) ேச$	, (-
ெச�ேவ	) எ-	. வ3	. 
�, �	 எ5<	 வி�திக. எதி�கால" கா@7	. 
உதாரண	.  
உ=�, (-உ=ேப5) உ=�	, (-உ=ேப	) என வ3	 
7, 7	 எ5<	 வி�திக. இற)தகால" கா@7	. 
உதாரண	.  
உ=7, (-உ=ேட5) உ=7	, (-உ=ேட	) என வ3	. 
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இ எ5<	 �5னிைல விைன�%$ வி�தி ெயா5$	, ப, ம�, எ5<	 பட�!ைக 
விைன�%$ வி�தியிர=7	, க, இய, இய�, அ�, எ5<	 விய"ேகா= �%$ 
வி�(p நா5�	, ஆ-, இ, ஆ�, ஏ�, கா=, மி5, உ	, ஈ�, எ5<	 
�5னிைலேயவ5�%$ வி�திேய�	, ஆகிய பதிநா5� வி�திக>	 
எதி�கால"கா@7	. 
உதாரண	. 
(1). ேசறி, (-ெச�வா-) (2) நட1ப, (-நட1பா�) நடமா�, (-நட1பா�) (3) வாDக, வாழிய, 
வாழிய�, உ=ண� (4) நடவா-, உ=Mதி, மாற�, அேழ�, ெசா� !கா=, 
நடமி5, உ=M	, உ=ணீ�. 
உ-	   எ5ன, ெச-+ம5 �%$ வி�தி நிகDகாhல�	 எதி�கால�" கா@7	. 
உதாரண	.   உ=M	 
எCசவி�திக. கால"கா@ட� விைனயிய % க=7 ெகா.க. 
 
ேத��வினா�களேத��வினா�களேத��வினா�களேத��வினா�கள    
70. இைடநிைலேயலா( தாேம கால"கா@7	 வி�திக. உளேவா? 
(, (	, $, $	, வி�திக. எ!கால" கா@7	?, �, �	, வி�திக. எ!கால" 

கா@7	?  
7, 7	 வி�திக. எ!கால" கா@7	? ஏதி�கால"கா@7	? ேவ$ வி�திக. 

உளேவா? உ	 எ5<, ெச-+ெம5 �%$ வி�தி எ!காhல" கா@7	? 
------ 
கால-கா.+ ப�திகால-கா.+ ப�திகால-கா.+ ப�திகால-கா.+ ப�தி    
71. �, 7, $, எ5<	 45<யி�ெம-கைள இ$தியாக உைடய சில �றி ைண1 
ப�திக. விகார1ப@7 இற)த கால"கா@7	. 
உதாரண	.  
�!கா5, வி@டா5, ெப%றா5. 
 
ேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினா    

71. கால"கா@7	 ப�திக. உளேவா? 
---- 
    
சாாிையசாாிையசாாிையசாாிைய    
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72. சாாிையக., அ5, ஆ5, அ	, ஆ	, அ�, அ�(, அ%$, இ5, இ%$, த5, தா5, 
த	, தா	, ந	,0	, அ, ஆ, உ, ஏ, ஐ, �, (, 5 எ5<	 இ3ப�( 45$	 பிற?மா	. 
உதாரண	.  
நட)தன5, ஒ3ப%�, �ளிய"கா-, �%றா,ேசா$, ெதாைடய�, அக�த5, 
பலவ%ைற, வ-�5 கா�, பதி%$1 ப�(, அவ5ற5ைன, அவ5றா5, அவ�த	ைம, 
அவ�தா	, எ�லாந	ைம+	, எ�X� 0	ைம+	, நட)த(, இ�லா1ெபா3., 
உ=Mவா5, ெச-( ெகா=டா5, ஆ5. 
 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

72. சாாிையகெள5பன எைவ? 
------ 
 
ச*திச*திச*திச*தி    
73. ச)திகளாவன, �ணாிய % ெசா�ல17வன வாகிய ேதா5ற� �த ய �ண�Cசி 
விகார"களா	. 
 
ேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினா    

73. ச)திகளாவன எைவ? 
---- 
 
விகாரவிகாரவிகாரவிகார    
74. விகார"களாவன, ெம� ன ெம-ைய வ� ன ெம-யா!க8	, �%ெற��ைத 
ெந@ெட��தா!க>	, ெந@ெட��ைத க%ெற��தா!க8	, இ�லாத எ��ைத 
விாி�த8	, உ.ள எ��ைத ெதா��த8	 ஆ	. 
 
ேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினா    

74. வகார"களாவன எைவ? 
பதவிய� �%றி%$ 
------  
 

1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. )ணாிய�)ணாிய�)ணாிய�)ணாிய�    
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75. �ண�Cசியாவ(, நிைலெமழி+	 வ3ெமாழி+	 ஒ57பட1�ண�வதா	. 
--- 
76. அ1�ண�Cசி, ேவ%$ைம1�ண�Cசி+	, அ� வழி1�ண�Cசி+	 என இர=7 
வைக1ப7	. 
--- 
77. ேவ%$ைம1 �ண�Cசியாவ(, ஐ, ஆ�, �, இ5, அ(, க=, எ5<	 
ஆ$31�க>	 இைடயி� மைற)தாயி<	 ெவளி1ப@டாயி<	 வரCெசாக. 
�ண�வதா	. 
உதாரண	.  
ேவ%$ைம�ெதாைக ேவ%$ைமவிாி 
மர	ெவ@�னா5 .. ஜஐஸ மர�ைத ெவ@�னா5 
க�ெலறி)தா5 .. ஜஆ�ஸ க�லாெலறி)தா5 
ெகா%ற5மக5 .. ஜ�ஸ ெகா%ற<!� மக5 
மைலUழ3வி .. ஜஇ5ஸ மைலயி5 Uழ3வி 
சா�தா5ைக .. ஜஅ(ஸ சா�தன(ைக 
மைலெந� .. ஜக=ஸ மைலயி5கெண� 
--- 
78. அலவழி1�ண�Cசியாவ(, ேவ%$ைமய�லாத வழியி% �ண�வதா	. ஆ(, 
விைன�ெதாைக, ப=��ெதாைக, உவைம�ெதாைக, உ	ைம�ெதாைக, 
அ5ெமாழி�ெதாைக, எ5<	 ஐ)( ெதாைகநிைல�ெதாட3	, எ�வா-�ெதாட�, 
விளி�ெதாட�, ெதாிநிைல விைன�%$� ெதாட�, �றி1� விைன�%$�ெதாட�, 
ெபயெரCச�ெதாட�, விைனெயCச�ெதாட�, இைடCெசா%ெதாட�, உாிCெசா%ெறாட�, 
அ7!��ெதாட�, எ5<	 ஒ5ப( ெதாகாநிைல� ெதாட3மாக1, பதினா5� 
வைக1ப7	. 
 
ெதாைகநிைல� ெதாட�க>!� உதாரண	 
(1) ெகா�யாைன .. விைன�ெதாைக 
(2) க3"�திைர .. ப=��ெதாைக சாைர1பா	� .. இ3ெபயெரா@71 ப=�� 
ெதாைக 
(3) மதி�க	 .. உவைம� ெதாைக 
(4) இரா1பக� .. உ	ைம� ெதாைக 
(5) ெபா%ெறா� .. அ5ெமாழி� ெதாைக 
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ெதாகாநிைல� ெதாட�க>!� உதாரண	 
(1) சா�த5 வ)தா5 .. எ�வா-� ெதாட� 
(2) சா�தவா .. விளி� ெதாட� 
(3) வ)தா5 சா�த5 .. ெதாாிநிைல விைன�%$� ெதாட� 
(4) ெபா5னனிவ5 .. �றி1� விைன�%$�ெதாட� 
(5) வ)த சா�த5 .. ெபயெரCச� ெதாட� 
(6) வ)( ேபானா5 .. விைனெயCச� ெதாட� 
(7) ம%ெறா5$ .. இைடCெசா%ெறாட� 
(8) நனிேபைத ..உாிCெசா%ெறாட� 
(9) பா	� பா	� .. அ7!�� ெதாட� 
--- 
79. இ1ப� ெமாழிக., ேவ%$ைம வழியா8	, அ�வழியா8	, �ண3மிட�(, 
இய�பாகவாயி<	, விகாரமாகவாயி<	 �ண3	. 
--- 
80. இயல� �ண�Cசியாவ(, நிைலெமாழி+	, வ3ெமாழி+	, விகாரமி5றி1 
�ண�வதா	. 
உதாரண	.   ெபா5மணி சா�த5ைக 
--- 
81. விகார1�ண�Cசியாவ(, நிைலெமாழிேய<	, வ3ெமாழிேய<	, இ:வி3 
ெமாழிேம<	, ேதா5ற�, திாித�, ெக7த� எ5<	 45$ விகார"க>. 
ஒ5ைறயாயி<	 ெப%$1 �ண�வதா	. 
உதாரண	. 
வாைழ + பழ	 - வாைழ1பழ	 ேதா5ற� 
ம= + �ட	 - ம@�ட	 திாித� 
மர	 + ேவ� - மரேவ� ெக7த� 
நில	 + பைன - நில1பைன ெக7த�, ேதா5ற� 
பைன + கா- - பன"கா- ெக7த�, ேதா5ற�, திாித�  
--- 
82. ேதா5ற�, திாித�, ெக7த�, எ5<	 இ: விகார45$	, மய!க விதி இ5ைம 
ப%றி+	, அ�வழி ேவ%$ைம1 ெபா3ேணா!க	 ப%றி+	 வ3	. 
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ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    
75. �ண�Cசியாவ( யா(?  
76. அ1 �ண�Cசி எ�தைன வைக1ப7	?  
77. ேவ%$ைம1�ண�Cசி யாவ( யா(? 
78 ஆ�வழி1 �ண�Cசியாவ( யா(?  
அ( எ�தைன வைக1ப7	? 
79. ெமாழிக., ேவ%$ைம வழியா8	 அ�வழியா8	 �ண3மிட�(, எ1ப� 

�ண3	? 
80. இய�� �ண�Cசியாவ( யா(? 
81. விகார1 �ண�Cசியாவ( யா(? 
82. ேதா5ற� �த ய விகார"க. எைவ ப%றி வ3	? 
--- 
 
மய-கா எ����க!மய-கா எ����க!மய-கா எ����க!மய-கா எ����க!    
83. உயிேரா7 உயி�!� மய!கவிதி இ5ைமயா�, உயிhP%றி5�5, உயி� வாி5, 
இைடேய உட	ப7 ெம-ெயன ஒ5$ ேதா5$	. 
உட	ப7 ெம-யாவ(, வ)த உயி3!� உட	பாக அ7!�	 ெம-, 
நிைலெமாழிW%றி<	 வ3ெமாழி �த <	 நி5ற உயி�கைள உட	ப7�(	 
ெம-ெயனி<	 ெபா3)(	. உட	ப7�தெலனி<	, உட5 ப7�தெலனி<	 ஒ!�	.  
--- 
84. ெம-W%றி5�5 மய"�த%� உாியத�லாத ெம-வாி5, நிைலெமாழிW%ேற<	, 
வ3ெமாழி �தேல<	, இ:விர=7ேம<	 விகார1ப7	. 
--- 
85.ெமாழி!� ஈரா�ெமன1ப@ட பதிெகா3ெம-களி5 �5<	, ெமாழி!� 
�தலா�ெமன1ப@ட ஒ5ப( ெம-க>	 �ண3	ேபா(, மய"�த%� 
உாியனவ�லாத ெம-கைளC ெசா�வா	 :- 
லகர ளகர"களி5 �5ேன த ஞ ந ம எ5<	 நா5�	 மய"கா. Mகர னகர"களழ5 
�5ேன த ந எ5<	 இர=7	 மய"கா. �கர ெம-யி5 �5ேன க ச த ஞ ந 
எ5<	 இர=7	 மய"கா ஞகர�தி5 �5ேன சகர�	 யகர�ம�லாத ஏழ	 
மய"கா. 0கர�தி5 �5ேன தகர�	 யகர�ம�லாத ஏழ	 மய"கா. ?கர�தி5 
�5ேன யகரம�லாத எ@7	 மய"கா. 
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ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    
83. உWறி%றி5 �5 உயி� வாி5 எ1ப� யா�	?  
உட	ப7ெம-யாவ( யா(? 
உட	ப7ெம-ெய5பத%� ேவ$ ெபா3>	 உ=ேடா? 
84. ெம-W%றி5 �5 மய"�த%� உாியத�லாத ெம-வாி5 எ1ப�யா�	? 
85. லகர ளகர"களி5 �5 எ:ெவ��(!க. மய"கா?  
ணகர னகர"களி5 �5 எ:ெவ��(!க. மய"கா?  
மகரெம-யி5 �5 எ:ெவ��(!க. மய"கா? 
ஞகர�தி5 �5 எ:ெவ��(!க. மய"கா? 
நகர�தி5 �5 எ:ெவ��(!க. மய"கா? 
வகர�தி5 �5 எ:ெவ��(!க. மய"கா? 

---   
 
ெம/01றி� �� உயி� )ண�த�ெம/01றி� �� உயி� )ண�த�ெம/01றி� �� உயி� )ண�த�ெம/01றி� �� உயி� )ண�த�    
86. தனி!�%ெற��ைதC சாரத ெம-W%றி5 �5 உயி� வ)தா�, வ)த?யி� அ)த 
ெம-W%றி5 ேம� ஏ$	. 
உதாரண	.   ஆ= + அழ� - ஆணழ� 
மர	 + உ=7 - மர�=7 
--- 
87. தனி!�%ெற��ைத C சா�)த ெம-W%றி5 �5 உயி� வ)தா�, அ)த ெம- 
இர@�!�	: இர@��த ெம-W%றி5 ேம� வ)த?யி� ஏ$	. 
உதாரண	.  
க� + எறி)தா5 - க�ெலறி)தா5 
ெபா5; + அழகிய( – ெபா5னழகிய( 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    

86. தனி!�%ெற��ைதC சாராத ெம-W%றி5 �5 உயி� வ)தா� எ1ப� 
�ண3	?  

87. தனி!�%ெற��ைதC சா�)த ெம-W%றி5 �5 உயி� வ)தா� எ1ப� 
�ண3	? 
----- 
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உ0ாி1றி� �� உயி� )ண�த� உ0ாி1றி� �� உயி� )ண�த� உ0ாி1றி� �� உயி� )ண�த� உ0ாி1றி� �� உயி� )ண�த�     
88. இ, ஈ, ஐ எ5<	 45$யிhP%றி5 �5<	 உயி� �த5 ெமாழிவ)தா�, 
இைடயி� யகர	 உட	ப7 ெம-யாக வ3	. 
உதாரண	.   கிளி; + அழ� - கிளியழ� 
தீ + எாி)த( - தீெயாி)த( 
பைன + ஓைல - பைனேயாைல 
--- 
89. அ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஒள எ5<	 ஏழயிhP%றி5 �5<	 உயி� �த5 ெமாழி 
வ)தா�, இைடயி� வகர	 உட	ப7ெம-யாக வ3	. 
உதாரண	.   பல + அணி - பலவணி 
பலா + இைல - பலாவிைல 
தி3 + அ� - தி3வ� 
N + அ3	� - Nவ3	� 
ெநா + அழகா - ெநா:வழகா 
ேகா + அழ� - ேகாவழ� 
ெகௗ + அழ� - ெகௗவழ� 
ேகா எ5பத5 �5 இ� எ5<	 ெபய� வ)தா�, இைடயி� வகர	 வரா( யகர	 
வ3	.  உதாரண	.  
ேகா + இ� - ேகாயி� 
ஓேராவிட�(! ேகாவி� என?	 வ3	. 
--- 
90. ஏகார?யி%றி5 �5 உயி� �த5 ெமாழி வ)தா�, இைடயி� யகரமாயி<	, 
வகரமாயி<	, உட	ப7 ெம-யாக வ3	. 
உதாரண	.  
அவேன + அழக5 - அவேனயழக5 
ேச + உ�த( – ேச?�த( 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    

88. இ, ஈ, ஐ எ;ஏ	 45$யிhP%றி5 �5<	 உயி� �த5 ெமாழி வ)தா� 
எ1ப� �ண3	?  

89. அ, ஆ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஒள எ5<	 ஏழயிhP%றி5 �5<	 உயி� �த5 
ெமாழி வ)தா� எ1ப� �ண3	?  
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ேகா எ5பத5 �5 இ� எ5<	 ெபய� வ)தா� இ1ப�ேய ��+ேமா?  
90. ஏகார?யி%றி5 �5 உயி� �த5ெமாழி வ)தா� எ1ப� �ண3	? 

----- 
 
�1றிய3கர�தி� �� உயி� யகர� )ண�த��1றிய3கர�தி� �� உயி� யகர� )ண�த��1றிய3கர�தி� �� உயி� யகர� )ண�த��1றிய3கர�தி� �� உயி� யகர� )ண�த�    
91. �%றிய8கர	, உயி� வ)தா� தா5 ஏறி நி5ற ெம-ையவி@7! ெக7	: யகர	 
வ)தா�, இகரமாக� திாி+	. 
உதாரண	.  
ஆ7 + அாி( - ஆடாி( 
நா� + யா( - நாகியா( 
�%றிய8கர, ச	[கி3த பாைடயி� இ�லாைமயா�, ச	�, இ)( �த ய வட 
ெமாழிகளி5 ஈ%$கர	 உயி�வாி% ெகடா( நி%க, உட	ப7 ெம- ேதா5$	. 
உதாரண	.  
ச	� + அ3ளினா5 - ச	�வ3ளினா5 
இ)( + உதி�த( – இ)(?தி�த( 
 
ேத�� விேத�� விேத�� விேத�� வினா�க!னா�க!னா�க!னா�க!    

91. �%றிய8கர�தி5 �5 உயி� வ)தா� எ1ப�யா	?  
�%றிய8கர�தி5 �5 யகர	 வ)தா� எ1ப�யா	?  
�%றிய8கர, ச	[கி3த பாைடயி� உ=டா இ�ைலயா? ?ட ெமாழிகளி5 
ஈ%$கர�தி5 �5 உயி� வாி5 எ1ப�யா	? 

---- 
 
சில �1றிய3கர41றி� �� உயிசில �1றிய3கர41றி� �� உயிசில �1றிய3கர41றி� �� உயிசில �1றிய3கர41றி� �� உயி� யகர� )ண�த�� யகர� )ண�த�� யகர� )ண�த�� யகர� )ண�த�    
92. சில �%றிய8கர�	, உயி� வாி5 ெம-ைய வி@7!ெக7த8	, யகர	 வாி5 
இகரமாக� திாித8மாகிய இ:வி3 விதிைய+	 ெப$	. 
உதாரண	.  
கத? + அழ� - கதவழ� 
கத? + யா( - கதவியா( 
ேத�? வினா  
92.�%றிய8கர" �%றிய8கரU%$ விதி ெபறாதா? 
--- 
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எ�லாU%றி5 �5<	 ெம� ன�	 இைடயின�	 �ண�த� 
93. உயி3	 ெம-+மாகிய எ�லாU%றி5 �5<	 வ3	 ஞ ந ம ய வ !க., 
இ3வழியி<	, இய�பா	: ஆயி<	 இவ%$. ண ள ன ல எ5<	 நா5கி5 
�5<	 வ3நகர) திாி+	. இ�திாி� ேம% #ற1ப7	;  
வின, பலா, �ளி, தீ, க7, N, ேச, பைன, ேகா, ெகௗ, உாி,, ம=, ெபா3), மர	, 
ெபா5, ேவ-, ேவ�, ேவ�, ெத:, யாD, வா., எ5<	 நிைலெமாழிகேளா7, 
அ�வழி1�ண�Cசி!� உதாரணமாக, ஞா5ற(, நீ=ட(, மா=ட(, யா(, வ (, 
எ5<	 வ3ெமாழிகைள+	, ேவ%$ைம1�ண�Cசி!� உதாரணமாக, ஞா%சி நீ@சி, 
மா@சி, யா1�, வ5ைம, எ5<	 வ3ெமாழிகைள+	 #@�!க=7 ெகா.க. 
உதாரண	.  
விள + ஞா5ற( - விளஞா5ற( 
உாி, + ஞா5ற( - உாிஞ10ஞா5ற( 
விள + ஞா%சி - விளஞா%சி 
உாி, + ஞா%சி - உாிஞ10ஞா%சி 
நிைலெமாழிW%$@ சில விகார1ப7த�, பி5� அ�வ:U%றி% #$	 விதியா% 
ெபற1ப7	. 
--- 
94. தனி!�%ெற��ைதC சா�)த யகரெம-யி5 �5<) தனி ஐகார�தி5 �5<	 
வ3	 ெம� ன	 மி�	ஃ 
உதாரண	.  
ெம- + ஞான	 - ெம-,ஞான	 
ெச- + ந5றி - ெச-)ந5றி 
ைக + மா$ - ைக	மா$ 
--- 
95. ெநா, ( எ5<	 இ:விர=7	 �5 வ3	 ந ம ய வ!க. மி�	. 
உதாரண	.  
ெநா + ெஞௗ;ளா - ெநா,ெஞௗ;ளா 
யவனா - ெநா-யவனா 
( + ெஞௗ;ளா - (,ெஞௗ;ளா 
+வனா - (-யவனா 
ேநா - (5ப1ப7, (- உ= 
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ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    
93. எ�லாU%றி5 �5<	 ஞ ந ம ய வ!க. வ)தா� எ1ப�1 �ண3	?  
94. ஞ ந ம ய வ!க. எ)த ெமாழி �5<	 மிகேவா?  
95. ெநா, ( எ5<	 இ:விர=�5 �5<	 ஞ ந ம ய வ!க. 

இயல.ேபயாேமா? 
--- 
 
ெம/01றி� �� யகர )ண�த�ெம/01றி� �� யகர )ண�த�ெம/01றி� �� யகர )ண�த�ெம/01றி� �� யகர )ண�த�    
96. யகரம�லாத ெம-க., த	 �5 யகர	 வ)தா. இகரCசாாிைய ெப$த8�=7. 
உதாரண	.  
ேவ. + யாவ5 - ேவளியாவ5 
ம= + யாைன - ம=ணியாைன 
ேவ.யாவ5 என இகராCசாாிைய ெபறா( வ3தேல ெப3	பா5ைமயா	. 
--- 
97. தனி!�%ெற��ைதC சாராத யகரெம- வ3ெமாழி யகர	 வ)தா% ெக7	. 
உதாரண	.  
ேவ- + யா( – ேவயா( 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    

96. யகரம�லாத ெம-களி5 �5 யகர	 வ)தா� எ1ப� �ண3	?  
97. தனி!�%ெற��ைதC சாராத யகரெம- �5 யகர	 வ)தா� எ1ப�1 

�ண3	? 
--- 
 
5�$ �.6� ��7 எகரவினா��7 நா1கண� )ண�த�5�$ �.6� ��7 எகரவினா��7 நா1கண� )ண�த�5�$ �.6� ��7 எகரவினா��7 நா1கண� )ண�த�5�$ �.6� ��7 எகரவினா��7 நா1கண� )ண�த�    
98. அ, இ, உ எ5<	 45$	 2@�5 �5<	, யகரெமாழி�த ெம-க. வ)தா�, 
வ)தெவ��( மி�	: யகர�	 உயி3	 வ)தா�, இைடயி� வகர) ேதா5$	. 
உதாரண	.  
அ!�திைர இ!�திைர உ!�திைர எ!�திைர 
அ	மைல அ	மைல உ	மைல எ	மைல 
அ:வழி இ:வழி உ:வழி எ:வழி 
அ:யபைன இ:யாைன உ:யாைன எ:யாைன 
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அ:?யி� இ:?யி� உ:?யி� எ:?யி� 
--- 
99. அ)த, இ)த, உ)த எ)த என மPஉெமாழிகளா- வ3,2@7 வினா!களி5 �5 
வ3	. வ� ன	 மி�	. 
உதாரண	. 
அ)த!க�, இ)த!க�, உ)த!க�, எ)த!க� 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    

98. அ, இ, உ எ5<	 45$ க@�5 �5<	, எகரவினா �5<	 
யகரெமாழி)த ெம-க. வ)தா�, எ1ப� �ண3	?  
இ)நா5க5 �5<	 யகர�	 உயி3	 வ)தா� எ1ப�1 �ண3	? 99. அ)த, 
இ)த, உ)த, எ)த எ5<	 மPஉெமாழிகளி5 �5 வ3	 வ� ன	 
எ1ப�யா	? 

--- 
 
உய�திைன( ெபா�( ெபய�களி� �� வ�'ன )ண�த�உய�திைன( ெபா�( ெபய�களி� �� வ�'ன )ண�த�உய�திைன( ெபா�( ெபய�களி� �� வ�'ன )ண�த�உய�திைன( ெபா�( ெபய�களி� �� வ�'ன )ண�த�    
100. உய�திைன1 ெபயா1 ெபா(1 ெபய�களி5 ஈ%$யி� �5<	, யகர 
ரகரெம-களி5 �5<	 வ3	 வ� ன	 இ3வழியி<	 மிகாதிய�பா	.  
உதாரண	. 
அ�வழி ேவ%$ைம 
ந	பி!�றிய5 
விடைலசிறிய5 
ெச-ெபாிய5 
அவ� தீய� ந	பி!ைக 
விடைல ெசவி 
ேச-பைட 
அவ�தைல உய�திைன1 ெபய� 
சா�தி�றிய. 
சா�தி�றி( சா�திகா� ேபா(1ெபய� 
த)ைதசிறிய5 
த)ைதசிறி( த)ைநெசவி  
தா-ெபா�யா. 
தா-ெகா�( தா-ைக  
ரகரெம- ெபா(1ெபய�!� ஈறாகா( 
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0	பி!ெகா%றா5, சா�தி1 ெப=, ேச-!கட?., தா-1ப2 என இ3ெபயெரா@71 
க=��ெதாைகயி<	, தா-!ெகாைல, ஒ5னல�C ெச��தா5 என இர=டா	 
ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	, ெச@��ெத3 என ஒேராவிட�( ஆறா	 ேவ%$ைம� 
ெதாைகயி<	 வ� ன மி�ெமன! ெகா.க. 
�க1பிற)த(, மக1ெப%றா., எ-	. பிதா!ெகா�ய5.பிதா!ைக, எ-	. ஆ7Cசிறிய5, 
ஆ7Cெசவி, எ-	. ேகா�தீய5, ேகா�தைல, எ-	. அகர, ஆகார ஊகார ஓகார"களி5 
�5 வ3	 வ� ன	 இ3 வழியி<	 மி�ெமன! ெகா.க. 
--- 
101. உய�திைண1 ெபய� ெபா(1ெபய�களி5 ஈ%$ லகர ளகர ணகர னகர ெம-க., 
வ� ன	 வ)தா� இ3வழியி<) திாியாதிய�பா	.  
உதாரண	. 
அ�வழி ேவ%$ைம 
ேத5ற��றிய5 
அவ.சிறிய. 
அவ5ெபாியா5 ேதா5ற�ைக 
அவ.ெசவி 
அவ5ெபா3. உய�திைண1 ெபய� 
ணகரெம- உய�திைண1ெபய�!� ஈறாகா(. 
S"க� �றிய5 
S"க� �றி( S"க� ைக ெபா(1 ெபய� 
மக!க. சிறிய� 
ம!க. சிறிய ம!க. ெசவி  
ஆ= ெபாிய5 
ஆ= ெபாி( ஆ=�ற	  
சா�த5 சிறிய5 
சா�த5 சிறி( சா�த5 ெசவி  
உய�திைண1 ெபயாP%$ லகர ளகர"க., மா%கட?., ம!க@2@7 என இ3 
ெபயெரா@71 ப=��ெதாைகயி<	, லகர ளகர னகர"க., �ாிசி% க=ேட5, 
மக@ெகா7�தா5, தைலவ%�கD)தா5 என இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி<) 
திாி+ெமன! ெகா.க. 
லகர ளகர"களி5 �5<	, ணகர னகர"களி5 �5<	, தகர	 மய"�த%� 
விதியி�லாைமயா�, வ3	 விகார	 ேம%#ற1ப7	. 
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ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     
100. உய�திைண1 ெபய� ெபா(1 ெபய�களி5 ஈ%$யி� �5<	, யகர ரகர 
ெம-களி5 �5<	, வ� ன	 வாி5 எ1ப�1 �ண3	? 
இைவகளி5 �5 வ3	 வ� ன	 எ)தவிட�(	 மிகேவா? 
101. உண�திைண1 ெபய� ெபா(1 ெபய�களி5 ஈ%$ லபர ளகர ணகர 
னகர"களி5 �5 வ� ன	 வ)தா� எ1ப�1 �ண3	?  
இைவக. வ� ன	, வ)தா� எ:விம�() திாியாேவா? 

----------  
 
சில �ய�திைண( ெபய� �� நா1கண� )ண�த�சில �ய�திைண( ெபய� �� நா1கண� )ண�த�சில �ய�திைண( ெபய� �� நா1கண� )ண�த�சில �ய�திைண( ெபய� �� நா1கண� )ண�த�    
102. னகலர லகரU%$C சில?ய�திைண1 ெபய� �5 நா%கண�	 �ண3மிட�(, 
உ	ைம� ெதாைகயி<	, இ3ெபயெரா@71 ப=�� ெதாைகயி<	 ஆறா	 
ேவ%றைம� ெதாைகயி<	, நிைலெமாழிேய<	, இ:வி3 nhழி+ெம<	, 
விகார1ப7	. 
உதாரண	.  
உ	ைம� ெதாைக 
கபில5 + பரண5 - கபிலபரண� 
இ3 ெபயெரா@71 ப=��ெதாைக 
சிவ5 + ெப3மா5 - சிவெப3மா5 
�3க5 + கட?. - �3க!கட?. 
சதாசிவ5 + நாவல5 - சதாசிவ நாவல5 
க)த5 + ேவ. - க)தேவ. 
ேவலா+த5 + உபா�தியாய5 - ேவலா+த?பா�தியாய5 
தியாகராச� + ெச@�ய� - தியாகராசC ெச@�ய� 
விநாயக� + �த யா� - விநாயக�த யா� 
 
ேவ1$ைம� ெதாைகேவ1$ைம� ெதாைகேவ1$ைம� ெதாைகேவ1$ைம� ெதாைக    
�மர5 + ேகா@ட	 - �மரேகா@ட	 
�மர!ேகா@ட	 
வாணிய� + ெத3 - வாணிய�ெத3 
ேவளாள� + Uதி – ேவளாளUதி 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    
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101. எ�லா?ய�திைய1 ெபய3	, நா%கண"கேளா7 �ண3மிட�(, 
இய�பாகேவ �ண3ெமா? 
--- 
 
விளி(ெபய� �� வ�'ன )ண�த�விளி(ெபய� �� வ�'ன )ண�த�விளி(ெபய� �� வ�'ன )ண�த�விளி(ெபய� �� வ�'ன )ண�த�    
103. விளி1ெபயாP%$ உயி� �5<	 ய ர ழ ெவா%$!களி5 �5<	 வ3	 
வ� ன	 மிகாதிய�பா	. ஆ1 ெபயாP%$ லகர ளகர ணகர னகர"க. வ� ன	 
வ)தா� திாியாதிய�பா	. 
உதாரண	. 
�லவபா7 சா�தா ேக. 
ந	பிெச� த	T தா 
ேவ)( #$ மகேன ப�  
விடைல ேபா ந"கா- பா� 
நா-கீ� ெச5மி5 நா-கா- பா� 
ேதா5ற� உறா- ம!க. ெசா�X� 
ஆ= ேகளா- ேகா5 ேபசா- 
விள!ெகா�ைய, பிதாகட#றா-, ஆ\C ெசா�லா-, ேசCெசா�லா-, ேகா1ேபசா-, 
என அகர ஆகார ஊகார ஏகார ஓகார"கைள இய�Tறாக?ைடய விளி1ெபய� �5 
வ3	 வ� ன	 மி�ெமன! ெகா.க. 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    

103. விளி1 ெபயா%$ உயி� �5<	, யரழ ெம- �5<	, வ� ன	 வாி5 
எ1ப�யா	?  
விளி1 ெபயா%$ லகர ளகர ணகர னகர"களி5 �5 வ� ன	 வாி5 

எ1ப�யா	?  
விளி1ெபய� �5 வ3	 வ� ன	 எ:விட�(	 மிகேவா? 

---  
 
ஈ1$ வினா ��7 யாவினா ��7 வ�'ன )ண�த�ஈ1$ வினா ��7 யாவினா ��7 வ�'ன )ண�த�ஈ1$ வினா ��7 யாவினா ��7 வ�'ன )ண�த�ஈ1$ வினா ��7 யாவினா ��7 வ�'ன )ண�த�    
104. ஆ, ஏ, ஒ எ5<	 45றீ%$ வினா �5<	 யபவினா �5<	 வ3	 வ� ன	 
மிகவா	. 
உதாரண	.  
அவனா ெகா=டா5 அவேன ெச5றா5 
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அவேனா த)தா5 யா ெபாிய 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    

104. ஆ, ஏ, ஒ எ5<	 45றீ%$ வினா �5<	 வ� ன	 வாி5 
எ1ப�யா	? 
--- 
 
விைன�1$ விைன� ெதாைககளி� �� வ�'ன )ணவிைன�1$ விைன� ெதாைககளி� �� வ�'ன )ணவிைன�1$ விைன� ெதாைககளி� �� வ�'ன )ணவிைன�1$ விைன� ெதாைககளி� �� வ�'ன )ண�த��த��த��த�    
105. விைன�%$ விைன�ெதாைககளி5 ஈ%$யி� �5<	, ய ர ழ ெவா%$!களி5 
�5<	 வ3	 வ� ன	 மிகாதிய�பா	. ஆCெசா%களி5 ஈ%$ லகர ளகர ணகர 
னகர"க., வ� ன	 வ)தா. திாியாதிய�பா	. 
உதாரண	. 
ெதாிநிைல விைன�%$ 
உ=டன �திைரக. உ=ணா �திைரக. 
வ3தி சா�தா வ)தைன சா�தா 
வ)த( �  வ)தா- Nதா 
உ=]� ேதவேர உ=டாhட ேதவ� 
உ=ப� சிறிேய5 உ=டா. சா�தி 
வ)ேத! சிறிேய5 வ)தா5 சா�த5 
�றி1� விைன�%$ 
காியன �திைரக. வி�  சா�தா 
காிய( தக� காிைய ேதவா 
காியா- சா�தா காிW� சா�தேர 
#யி%$! �யி�, �ந%தா@7! களி$ என வ5ெறாட�! �%றிய8கரU%$� 
ெதாிநிைல வைன �%றி5 �5<	, �றி1� விைன�%றி5 �5< மா�திர	 வ3	 
வ� ன	 மி�ெமன! ெகா.க. 
ஏவெலா3ைம விைன�%$ 
நட ெகா%றா வா சா�தா  
எறி ேதவா ெகா7 Nதா 
ஓ7 ெகா%றா ெவஃ� சா�தா 
பர2 ேதவா நட�( �_தா 
அ,2 ெகா%றா எ-( சா�தா 
வைன ேதவா ெச-ெகா%றா 
ேச� சா�தா வாD Nதா 
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நி� ெகா%றா ேக. சா�தா 
உ= ெகா%றா தி5 சா�தா 
ெநா, ( எ5<	 ஏவெலா3ைம விைன�%றிர=�5 �5<	 வ3	 வ� ன	 
மி�	. 
உதாரண	. ெநா!ெகா%றா (Cசா�தா 
விைன�ெதாைக 
விாிகதி� ஈெபா3. 
அ7களி$ வைனகல	 
ஆ7 பா	� அஃ�பிணி 
ெப3��ன� ஈ@7தன	 
வி,2�கD ம�� 2ட� 
உ=கல	 தி5ப=ட	 
ெகா�களி$ ெகா.கல	 
ெச-கட5 ேத�1ெபா3. 
UD�ன� 
ஏவெலா3ைம விைன�%$	 விைன� ெதாைக+	 வ5ெறாட�! 
�%றிய8கரU%றனவாயி<	, அவ%றி5 �5 வ3	 வ� ன	 மிபாைம கா=க. 
ணகர ழகரU$க., விைன� ெதாைக!�	 ஏவ5 �%$!�ம5றி, ம%ைற விைன 
�%$!க>!� இ�ைல. லகர U$ �றி1� விைன �%$!� இ�ைல. 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    

105. விைன�%$ விைன� ெதாைககளி5 ஈ%$யி� �5<	, ய ர ழ ெம- 
�5<	 வ� ன	 வாி5 எ1ப�யா	?  
ஆC ெசா%களி5 ஈ%$ லகர ளகர ணகர னகல"களி5 �5 வ� ன	 வ)தா� 
எ1ப�யா	?  
?� ன	, எ)த விைன �%றி5 �5<	 மிகேவா? ?5ெறாட�! 
�%றிய8கரU%$ ஏவ� விைன �5<	 வ� ன	 மி�ேமா? ஏ)த ஏவ� 
விைன �5<	 வ� ன	 மிகேவா? 

--- 
 
ெபெபெபெபயெர�ச�தி� �� வ�'ன )ண�த�யெர�ச�தி� �� வ�'ன )ண�த�யெர�ச�தி� �� வ�'ன )ண�த�யெர�ச�தி� �� வ�'ன )ண�த�    
106. அகரU%$1 ெபயெரCச�தி5 �5 வ3	 வ� ன	 மிகா. ஈ%$யி� ெம- ெக@7 
ஈகாரவி$தியாக நி5ற எதி�மைற1 ெபயெரCச�தி5 �5 வ3	 வ� ன	 மி�	. 
உதாரண	.  
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உ=ட ெகா%ற5 காிய �கா%ற5 
உ=ணாத �திைர இ�லாத �திைர 
உ=ணா! �திைர இ�லா! �திைர 
ேத�? வினா!க.- 106. அகரU%$1 ெபயெரCச�தி5 �5 வ� ன	 வாி5 
எ1ப�யா	? ஈ%$யி�ெம- ெக@7 ஆகார வி$தியாக நி5ற எதி�மைற1 
ெபயெரCச�தி5 �5 வ3	 வ� ன	 எ1ப�யா	?  
விைன�யCச�தி5 �5வ� ன	 �ண�த�  
--- 
107. இ, -, ஆ, ஊ, என, அ எ5<	 வி�திகைள+ைடய ெதாிநிைல விைன 
விைனெயCச"களி5 �5<	 அ, றி எ5ன	 வி�திகைள+ைட இ:வி3 வைக 
விைனெயCச"களி5 �5<	 வ3	 வ� ன	 மி�	. 
உதாரண	.  
ேத�!ெகா=டா5 ேபா-!ெகா=டா5 
உ=ணாCெச5றா5 உ=MhC ெச5றா5 
உ=ெடன1பசஜ தீ�)த( உ=ண1 ேபானா5 
ெம�ல1 ேபசினா5 நாளி5றி1 ேபானா5 
உ=டவழி� த3வா5 உ=ட! கைட�த3வா5 
அவனி�லாவழிC ெச-வா5 அவனி�லா! கைடCெச=வா5 
--- 
108. இய, இய�, N�, ைட எ5<	 வி�திகைள+ைடய விைனெயCச"களி5 �5 
வ3	 வ� ன	 மிகா. 
உதாரண	.  
உ=ணிய ெச5றா5 உ=ணியா ெச5றா5 
உ=ணாேம ேபானா5 உ=ணாைம ேபானா5 
--- 
109. வ5ெறாட�!�%றிய8கரU%$ விைனெயCச�தி5 �5 வ3	 வ� ன	 மி�	: 
ம%ைற! �%றிய8கரU%$ விைனெயCச"களி5 �5 வ3	 வ� ன	 மிகா. 
உதாரண	.  
அ��(! ெகா5றா5 உ=பா!�C ெச5றா5 
ெபா3( ெச5றா5 நட)( ேபானா5 
எ-( ெகா5றா5 அவன�ல( ேப2வா� யா� 
(:வி�தி ெகட நி5ற எதி�மைற� ெதாிநிைல விைன விைனெயCச�தி5 �5 வ3	 
வ� னமி�	. 
உ-	  



41 

 

உ=ணா1 ேபானா5 
--- 
110. விைனெயCச�தீ%$ னகர லகர"க., வ� ன	 வ)தா�, றகரமாக� திாி+	: 
வா5 பா5 இர=7) திாியா. 
உதாரண	.  
வாி%ெகா.>	 உ=டா%ெகா71ேப5 
அறிவா5ெச5றா5 உ=பா5 ேபானா5 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    

107. எ)த விைனெயCச"களி5 �5 வ3	 வ� ன	 மி�	?  
108. எ)த விைனெயCச"களி5 �5 வ3	 வ� ன	 மிகா? 
109. வ5ெறாட�! �<%றிய8கரU%$ விைனெயCச�தி5 �5 வ3	 
வ� ன	 எ1ப�யா	? வ5ெறாடரழி)த �%றிய8கரU%$ 
விைனெயCச"களி5 �5 வ3	 வ� ன	 எ1ப�யா	? (: வி�தி ெகட 
நி5ற எதி�மைற� ெதாிநிைல விைன விைனெயCச�தி5 �5 வ3	 வ� ன	 
எ1ப�யா	?  
110. விைனெயCச� தீ%$ னகர லகர"களி5 �5 வ� ன	 வ)தா� 
எ1ப�யா	?  
எ�லா விைனெயCச� தீ%$ னகர�	 வ� ன	 வ)தா%றிாி+ெமா? 

--- 
 
இ உ ஐ ெயாழி*த உயிாீ1றஃறிைண( ெபண� �� வ�'ன )ண�த�இ உ ஐ ெயாழி*த உயிாீ1றஃறிைண( ெபண� �� வ�'ன )ண�த�இ உ ஐ ெயாழி*த உயிாீ1றஃறிைண( ெபண� �� வ�'ன )ண�த�இ உ ஐ ெயாழி*த உயிாீ1றஃறிைண( ெபண� �� வ�'ன )ண�த�    
111. அ, ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, எ5<	 ஆறயிாீ%றஃறிைண1 ெபய� �5<	 வ3	 
வ� ன	 இ3 வழியி<	 மி�	. 
உதாரண	. 
அ�வழி ேவ%$ைம 
விள!�றி( விள!ேகா7 
தாராCசிறி( தாராCசிைற 
தீC27	 தீC2வாைல 
ெகா=4!காி( ெகா=4!க3ைம 
ேச1ெபாி( ேச1ெப3ைம 
ேகாCசிறி( ேகாCெசவி 
--- 
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112. அகரU%றஃறிைண1 ப5ைம1 ெபய� �5<	: வகரைவகாரU%றஃறிைண1 
ப5ைம1 ெபய� �5<	 வ3	 வ� ன	 இ3 வழியி<	 மிகா.  
உதாரண	.  
அ�வழி ேவ%$ைம 
பல ேபாயின பல பைட�தா5 
சில ெச5றன சில ெசா%றா5 
உ.ளன �ைற)தன உ.ளன ெகா7�தா5 
உ.ளைவ தக�)தன உ.ளைவ த)தா5 
பல சில எ5<	 இ3 ெபய3) த	 �5ேன தா	 வாி5, வ3ெமாழி �தெல��( 
இய�பாகி+	, மி!�	, நிைலெமாழிW%றி5 அகர"ெகட லகர	 றகரமாக� திாி)() 
தியா(	, வ3	. 
உதாரண	. 
பலபல பல1பல ப%பல ப�பல 
சிலசில சிலசில சி%சில சி�சில 
பல, சல எ5<	 இ3 ெபய� �5<	 ப=�� ெதாைகயி% பிற ெபய� வாி5, நிைல 
ெமாழிW%றி5 அகர"ெகடா(" ெக@7	 வ3	. 
உதாரண	. 
ப�கைல ப�கைல சிலகைல சி�கைல 
பலமைல பனடமைல சிலமைல சி5மைல 
பலயாைன ப�யாைன சிலயாைன வி�யாைன 
பலவணி ப�லணி சிலவணி சி�லணி 
--- 
113. ஆ, மா, ஆமா, T, நீ எ5<	 ெபய�களி5 �5வ3	 வ� ன	 அ�வழியி� 
இய�பா	. 
உதாரண	. 
ஆ தீ=�%$ மா சிறி( ஆமா ெபாி( T கிட)த( நீ ெபாிைய 
மா - இ"ேக வல"�. ஆமா - கா@71ப2 
114. N எ5<	 ெபய� �5 வ3	 வ�ெல��( மி�தேலய5றி இனெம�ெல��(	 
மி�	.  
உதாரண	.  
N"ெகா� N"க3	� 
N எ5ப( மல3!�	 ெபா ?!�	 ெபய�. �ல�1ெபா3ளி� ேவ%$ைம: ெபா ?1 
ெபா3ளி� அ�வழி. 
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ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     
111. அ, ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ எ5<	 ஆறயிாீ%$ அஃறிைண1 ெபய� �5<	 

வ� ன	 வாி5 எ1ப�யா	?  
112. அகரU%றஃறிைண1 ப5ைம1 ெபய�, வகரைவகாரU%றஃறிைண1 
ப5ைம1ெபய� எ5�	 இைவகளி5 �5 வ3	 வ� ன�	 மி�ேமா? �ல, 
சில எ5<	 இ3 ெபய3) த	�5ேன தா	 வாி5 எ1ப� �ண3	? 
இ:விர=�5 �5<	 ப=��ெதாைகயி% பிறெபய� வாி5 எ1ப� �ண3	? 
113. ஆ, மா, ஆமா, T, நீ எ5<	 ெபய�களி5 �5 வ� ன	 வாி5 
எ1ப�யா	?  
114. N எ5<	 ெபய� �5 வ� ன	 மி�தேலய5றி ேவ$ வி(+	 

ெப$ேமா? 
--- 
 
�1றிய3கர 41$( ெபய� �� வ�'ன )ண�த��1றிய3கர 41$( ெபய� �� வ�'ன )ண�த��1றிய3கர 41$( ெபய� �� வ�'ன )ண�த��1றிய3கர 41$( ெபய� �� வ�'ன )ண�த�    
115. �%றிய8கரU%$1 ெபய� �5 வ3	 வ� ன	 இ3 வழியி<	 மி�	.  
உதாரண	. 
அ�வழி ேவ%$ைம 
ப2!�றி( ப2!ேகா7 
--- 
116. �%றிய8கர U%$ அ(, இ(, உ(, எ5<, 2@71ெபய� �5<	, எ( 
எ5<	 வினா1 ெபய� �5<	, ஒ3, இ3, அ$, எ� எ5<	 விகாரெவ=M1 
ெபய� �5<	 வ3	 வ� ன	 மிகவா	. 
உதாரண	.  
அ�வழி ேவ%$ைம 
அ( �றி( அ( க=டா5 
இ( சிறி( இ( ெசா%றா5 
உ( தீ( உ( த)தா5 
எ( ெபாி( எ( ெப%றா5 
அ�வழி 
ஒ3ைக, இ3ெசவி, அ$�ண	, எ�கட�  
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    
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115. �%றிய8கரU%$1 ெபய� �5 வ� ன	 வாி5 எ1ப� �ண3	? 
116. �%றிய8கரU%$C 2@71ெபய� �5<	, வினா1ெபய� �5<	, 

விகார ெவ=M1ெபய� �5<	 வ� ன	 வாி5 எ1ப� �ண3	? 
--- 
 
இ ஐ ர ழ 41றஃறிைண( ெபய��� வ�'ன )ண�த�இ ஐ ர ழ 41றஃறிைண( ெபய��� வ�'ன )ண�த�இ ஐ ர ழ 41றஃறிைண( ெபய��� வ�'ன )ண�த�இ ஐ ர ழ 41றஃறிைண( ெபய��� வ�'ன )ண�த�    
117. இகர ஐகார?யி�கைள+	 ய ர ழ ெவா%$!கைள+	 இ$தியாக?ைடய 
அஃறிைண1 ெபய�களி5 �5 வ3	 வ� ன	, ேவ%$ைமயி<	, அ�வழியிேல 
ப=��ெதாைகயி<	, உவைம�ெதாைகயி<	, மி�	 எ�வா-� ெதாடாி<	, 
உ	ைம� ெதாைகயி<	 மிகவா	. 
உதாரண	. 
காி!ேகா7  
நா-!கா� யாைனCெசவி 
ேத��தைல NDCெசவி ேவ%$ைம 
மாசி�தி"க. 
ெம-!கீ��தி சாைர1பா	� 
கா�1ப3வ	 ND1பறைவ ப=��ெதாைக 
காவி!க= 
ேவ-�ேதா. �வைள!க= 
கா�!�D காD1ப�வ	 உவைம�ெதாைக 
ப3�தி�றி( 
நா-தீ( யாைனகாி( 
ேவ�சிறி( யாDெபாி( எ�வா- 
பரணி- 
கா��திைக 
ேப-Nத	 யாைன�திைர 
நீ�கன� இகD�கD உ	ைம�ெதாைக 
இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	, ஏழா	 ேவ%றைம� ெதாைகயி<	, 
வ3ெமாழி விைனயாய விட�(, வ� ன	 மிகா. 
உதாரண	. 
இர=டா	 ேவ%$ைம ஏழா	ேவ%$ைம 
�ளி தி5றா5 அடவி�!கா5 
�வைள ெகா-தா5 வைரபா-)தா5 
ேவ- பிள)தா5 வா-��)த( 
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ேத� ெச-தா5 ஊ� ெச5றா5 
தமிD க%றா5 அகD �தி�தா5 
காவி�தட	, மைன�S= என உ3�	 பய<	 உட5ெறா!க ெதாைகயாயி5, 
வ� ன	 மி�ெமன! ெகா.க. �ளி தி5றா5, அடவி, �!க	 எ5பன, �ளிைய� 
தி5றா5, அடவியி5 க@�!கா5 என விாித 5, உ3� மா�திர)ெதா!க ெதாைக. 
காவி�தட	, மைன�S= எ5பன, காவிைய+ைடய தட	, மைனயி5 க=ணதாகிய 
S= என விாித 5 உ3�	 பய<	 உட5ெறா!க ெதாைக. 
ஏாிகைட, �ழவிைக, மைலகிழேவா5. எனC சி$பா5ைம அஃறிைண1 ெபயாிட�( 
ேவ%$ைமயி� வ� ன	 மிகாைம கா=க. 
ஒேராவிட�(, ேவ-"�ழ�, ஆ�"ேகா7 என ேவ%$ைமயி� யகர ரகர"களி5 
�5<	, பாD"கிண$ என1 ப=�� ெதாைகயி� ழகர�தி5 �5<	, 
இனெம�ெல��( மி�ெமன! ெகா.க. 
ேப-ேகா@ப@டா5, ேப-!ேகா@ப@டா5. எ-	. R�ேகா@ப@டா5, 
R�!ேகா@ப@டா5. எ-	. ஒேரா வழிC ெசய1பா@7விைன ��!�,ெசா�லாக 
வ3மிட�(, யகர ரகர"களி5 �5 வ3	 வ� ன	, ஒ3 கா� இய�பா+	, ஒ3 
கா%றிாி)(	 வ3	. 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    
117. இகர ஐகார?யி�கைள+	 ய ர ழ ெம-கைள+	 இ$தியாக?ைடய அஃறிைண1 

ெபய�களி5 �5 வ3	 வ� ன	 எ)ெத)த விட"களி5 மி�	: 
எ)ெத)தவிட"களி5 மிகா?  

இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைக+	, ஏழா	ேவ%$ைம� ெதாைக+	, உ3� மா�திர) 
ெதா!க ெதாைகயாயி5, அவ%றி5 �5 வ3	 வ� ன	 எ1ப�யா	?  

உ3�	 பய<	 உட5ெறா!க ெதாைகயாயி5, அவ%றி5 �5 வ3	 வ� ன	 
எ1ப�யா	? 

இகர ஐகாரU%றஃறிைண1 ெபய�களி5 �5 வ3	 வ� ன	, ஆறா	 ேவ%$ைம� 
ெதாைகயி�, மி�தல5றி ேவ$ விதி ெபறாேதா?  

ய ர ழ U%றி5 �5 வ3	 வ� ன	, ேவ%$ைம� ெதாைகயி8	, ப=�� 
ெதாைகயி8	, ஒேராவிட�( ேவ$ விதி ெபறேவா? 45றா	 ேவ%$ைம� 
ெதாைகயிேல ��!�, ெசா% ெசய%பா@7 விைனயா�மிட�(, ய ர !களி5 
�5 வ3	 வ� ன	 எ1ப�1 �ண3	? 
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--- 
 
சில மர(ெபய��� வ�'ன )ண�த�சில மர(ெபய��� வ�'ன )ண�த�சில மர(ெபய��� வ�'ன )ண�த�சில மர(ெபய��� வ�'ன )ண�த�    
118. உயிhP%$C சில மர1ெபய� �5 வ� ன	 வாி5, இன ெம�ெல��( மி�	. 
உதாரண	.  
மா + கா- - மா"கா- 
விள + கா- - விளா"கா- 
--- 
119. இகர, உகர லகரU%$C சில மர1ெபய� �5 வ� ன	 வாி5, அ	�Cசாாிைய 
ேதா5$	. 
உதாரண	.  
�ளி + கா- - �ளிய"கா- 
�5� + கா- - �5க"கா- 
ஆ� + கா- - ஆல"கா- 
--- 
120. ஐ காரU%$C சில மர1ெபய� �5 வ� ன	 வாி5, நிைலெமாழிW%ைற கார" 
ெக@7 அ	�Cசாாிைய ேதா5$	. 
உதாரண	.  
எ8மிCைச + கா- - எ8மிCச"கா- 
மா(ைள + கா- – மா(ள"கா- 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    

118. உயிாீ%$C சில மர1ெபய� �5 வ� ன	 வாி5 எ1ப�யா	?  
119. இகர உகர லகரU%$C சில மர1ெபய� �5 வ� ன	 வாி5 

எ1ப�யா	?  
120. ஐகாரU%$C சில மர1ெபய� �5 வ� ன	 வாி5 எ1ப�யா	? 

--- 
 
சில ேவ1$ைம=�பி� �� வ�'ன )ண�த�சில ேவ1$ைம=�பி� �� வ�'ன )ண�த�சில ேவ1$ைம=�பி� �� வ�'ன )ண�த�சில ேவ1$ைம=�பி� �� வ�'ன )ண�த�    
121. ஒ7, ஓ7 எ5<	 45றா	 ேவ%$ைம+3� களி5 �5<	 அ(, ஆ(, அ 
எ5<	 ஆறா	 ேவ%$ைம +3�களி5 �5<	 வ3	 வ� ன	 மிகா.  
உதாரண	. 
மகெனா7 ேபானா5 மகேனா7 ேபானா5 
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தன( ைக தனா( ைக தன ைகக. 
 
ேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினா    

121. ஒ7, ஓ7 எ5<	 45றா	 ேவ%$ைம +3�களி5 �5<	 அ(, ஆ(, 
அ எ5<	 ஆறா	 ேவ%$ைம +3�களி5 �5<	, அ(, ஆ(, அ எ5<	 
ஆறா	 ேவ%$ைம +3�களி5 �5<	, வ� ன	 வாி5 எ1ப�யா	? 

--- 
 
�1றிய3கர4$�1றிய3கர4$�1றிய3கர4$�1றிய3கர4$    
122. வ5ெறாட�! �%றிய8கரU%$ ெமாழிகளி5 வ3	 வ� ன	 இ3 வழியி<	 
மி�	. 
உதாரண	. 
அ�வழி ேவ%$ைம 
ெகா!�!க�( ெகா!�Cசிைற 
2!��தி1பி  2!�!ெகா7 
--- 
123. ெம5ெறாட�! �%றிய8கரU%$ ெமாழிகளி5 �5 வ3	 வ� ன	 
அ�வழியி� இய�பா	: ேவ%$ைமயிேல மி�	. 
உதாரண	. 
அ�வழி ேவ%$ைம 
�ர"� க�( �ர"�!கா� 
அ	� தீ( அ	��தைல 
�ர"� பி��தா5 என இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி8	, அர"� �!கா5 என 
ஏழா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி8	, வ3ெமாழி விைனயாயவிட�(, வ� ன	 
மிகாெவன! ெகா.க. 
--- 
124. ஏழா	 ேவ%$ைமயிட1ெபா3. உணர நி5ற அ5$, இ5$, எ5$, ப=7, 
�)(, எ5<	 இைடCெசா%களி5 �5 வ3	 வ� ன	 மிகா. 
உதாரண	. 
அ5$ க=டா5 ப=7 ெப%றா5 
இ"�Cெச5றா5 ஈ"�Cெச5றா5 
உ"��த)தா5 ஊ"��த)தா5 
எ"�1ெப%றா5 யா"�1ெப%றா5 
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யா=71 ெப%றா5 
--- 
125. ெந�%ெறாட�, ஆ-த�ெதாட�, உயி��ெதாட�, இைட�ெதாட� எ5<	 
இ)நா5� ெதாட�! �%றிய8கர U%$ெமாழிகளி5 �5 வ3	 வ� ன	, இ3 
வழியி<	 இய�பா	.  
உதாரண	. 
அ�வழி ேவ%$ைம 
நா� க�( நா� கா� 
எஃ� ெகா�( எஃ� #�ைம 
வர� சிறி( வர� ேசா$ 
ெதௗ;� ெபாி( ெதௗ;� ெப3ைம 
--- 
126. 7:ைவ+	 $:ைவ+	 இ$தியி8ைடய ெந�%ெறாட� உயி��ெதாட�! 
�%றிய8கரU%$ ெமாழிகளி5 �5 நா%கண�	 வாி5, உகரேமறிய டகர றகர 
ெம-க. ேவ%$ைமயி% ெப3	பா8	 இர@7	. 
ஆ@7!கா� 
ஆ@7மயி� 
ஆ@7வா� 
ஆ@டத� ஆ%$!கா� 
ஆ%$மண� 
ஆ%$வழி 
ஆ%^ற� ெந�%ெறாட� 
பக@7!கா� 
பக@7மா�� 
பக@7 வா� 
பக@ட� வயி%$!ெகாட� 
வயி%$மயி� 
வயி%$வ  
வயி%றணி உயி��ெதாட� 
கா@டர=, ஏ%$1ப5றி, வர@டா7, ெவளி%$1பைன எனC சி$பா5ைம 
அ�வழியிேல ப=��ெதாைகயி� இர@7த8	, ெவ3!�!க=, எ3�(மா7 எனC 
சி$பா5ைம இ3 வழியி8	 பிறெவா%றிர@7த8	 உளெவன! ெகா.க. 
ஆ7 ெகா=டா5, ஆ$ க=டா5, பக7 த)தா5, பய$ தி5றா5 என இர=டா	 
ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	, கா7 ேபா)த5, ஆ$ பா-)தா5, அக7 �!க(, வயி$ 
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�!க( என ஏழா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	, வ3ெமாழி விைனயாயவிட�(, 
இர@டா ெவன! ெகா.க. 
----------- 
127. ெம5ெறாட�! �%றிய8கர U%$ ெமாழிக>.ேள சில, ந%கண�	 வாி5, 
ேவ%$ைமயி8	, அ�வழியிேல பண��ெதாைகயி8	, உவைம� ெதாைகயி8	, 
வ5ெறாட�! �%றிய8கரமாத8�=7. 
உதாரண	. 
ம3)( + ைப - ம3)(1ைப 
க3	� + நா= - க31�நா= 
க3	� + வி� - க31�வி� ேவ%$ைம 
க5$ + ஆ - க%றா 
அ5� + தைள - அ%��தைள ப=�� 
எ5� + உட	� - எற�ட	� ெதாைக 
�ர"� + மன	 - �ர!�மன	 உவைம� 
இ3	� + ெந,ச	 - இ31�ெந,ச	 ெதாைக 
--- 
128. சில ெம5ெறாட�! �%றிய8கரU%$ ெமாழிக. இ$தியி� ஐகாரCசாாிைய 
ெப%$ வ3	. 
உதாரண	. 
ப=7 + கால	 - ப=ைட!கால	 
இ5$ + நா. - இ%ைறநா. அ�வழி 
அ5$ + #  - அ5ைற!#  ேவ%$ைம 
இ5$ + நல	 - இ%ைற நல	 
சில ெம5ெறாட� ெமாழிக., வ3ெமாழி ேநா!கா(, ஒ%ைற, இர@ைட என� 
தனிெமாழியாக நி5$	, ஈரா@ைட, 4வா@ைட என�ெதாட� ெமாழியாக நி5$	, 
ஐகாரCசாாிைய ெப$த8�=7. 
ேந%$ + ெபா�( - ேந%ைற1ெபா�(. எ-	. 
ேந%$ + #  - ேந%ைற!# . எ-	. வ5ெறாட� ஐகாரCசாாிைய ெப$த8�=7. 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    
122. வ5ெறாட�!�%றிய8கரU%$ ெமாழிகளி5 �5 இ3 வழியி<	 வ� ன	 

வாி5 எ1ப�யா	? 
123. ெம5ெறாட�! �%றிய8கரU%$ ெமாழிகளி5 �5 இ3 வழியி<	 வ� ன	 

வாி5 எ1ப�யா	? 
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இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	, ஏழா	ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	, 
வ3ெமாழி விைனயாயவிட�( வ� ன	 எ1ப�யா	? 

124. ஏழா	 ேவ%$ைமயிட1 ெபா3. உணர நி5ற அ5$ �த ய 
இைடCெசா%களி5 �5 வ� ன	 வாி5 எ1ப�யா	?  

ஏழா	 ேவ%$ைமயிட1 ெபா3. உணர நி5ற அ"� �த ய இைடC ெசா%களி5 
�5 வ� ன	 வாி5 எ1ப�யா	? 

125. ெந�%ெறாட�, ஆ-த�ெதாட�, உயி��ெதாட�, இைட�ெதாட�, எ5<	 
இ)நா5� ெதாட�!�%றிய8கர U%$ ெமாழிகளி5 �5 இ3 வழியி<	 
வ� ன	 வாி5 எ1ப�யா	?  

126. 7:ைவ+	 $:ைவ+	 இ$தியி8ைடய ெந�%ெறாட�, உயி��ெதாட�! 
�%றிய8கரU%$ ெமாழிகளி5 �5 இ3 வழியி<	 நா%கண�	 வாி5 
எ1ப�யா	? அ�வழியி� எ"�	 இ1ப� இர@7த �ைலேயா?  

127. ெம5ெறாட�! �%றிய8கரU%$ ெமாழிக>@ சில, இ3வழியி<	 நா%கண�	 
வாி5, வ5ெறாடராக� திாித8	 உ=ேடா?  

128. ெம5ெறாட�! �%றிய8கர	 .5<	 எ:வாறா�	? வ5ெறாட�! 
�%றிய8கர	 ஐகாரCசாாிைய ெப$த �ைலேயா? 

--- 
 
�1றிய3கர41$� திைச(ெபய�கேளா+ திைச(ெபய�க> பிற ெபய�க> பிற �1றிய3கர41$� திைச(ெபய�கேளா+ திைச(ெபய�க> பிற ெபய�க> பிற �1றிய3கர41$� திைச(ெபய�கேளா+ திைச(ெபய�க> பிற ெபய�க> பிற �1றிய3கர41$� திைச(ெபய�கேளா+ திைச(ெபய�க> பிற ெபய�க> பிற 
ெபய�க> )ண�த�ெபய�க> )ண�த�ெபய�க> )ண�த�ெபய�க> )ண�த�    
129. வட!!, �ண!�, �ட!�, எ5<, ெச%களி5 ஈ%$யி� ெம-+" ககரெவா%$" 
ெக7	. 
உதாரண	.  
வட!� + கிழ!� - வடகிழ!� 
ேம%� - வடேம%� 
திைச - வடதிைச 
மைல - வடமைல 
ேவ"கட	 - வடேவ"கட	 
�ண!� + திைச - �ணதிைச 
கட� - �ணகட� 
�ட!� + திைச - கடதிைச 
நா7 - �டநா7 
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கிழ!� எ5ப(, ஈ%$யி� ெம-+" ககரெவா%$	 ழகரெம-யி5 ேமனி5ற 
அகர?யி3"ெக@7, �தனீ=7 வ3	: அ"கண	 வ3மிட�(, வ�ெல��(, 
இய�பாகி+	 ஓேராவிட�(, வ�ெல��(, இய�பாகி+	, ஓேராவிட�( மி�)(	 
�ண3	. 
உ-	   கிழ!� + பா� - கீDபா� 
திைச - கீD�திைச 
கீைழCேசாி, கீைழUதி, என ஐகார	 ெப$த8�=7. 
 
ெத%� எ5ப(, ஈ%$யி�ெம- ெக@7, றகர	 னகரமாக�திாி)( வ3	. 
உதாரண	.  
ெத%� + கிழ!� - ெத5கிழ!� 
ேம%� - ெத5ேம%� 
மைல - ெத5மைல 
ேம%� எ5ப( ஈ%$யி�ெம- ெக@7, றகர	 லகரமாக� திாி)( வ3	. தகர	 வாி% 
றிாியா(. 
உதாரண	.  
ேம%� + கட� - ேம�கட� 
Uதி - ேம�Uதி 
திைச - ேம%றிைச 
ேமைலCேசாி, ேமைலUதி என ஐகார	 ெப$த8�=7. 
இ�திைச1 ெபய�க., வட!#�, ெத%#�, கிழ!#�, ேம%#�, வட!�வாயி�, ெத%� 
மைல, கிழ!�� திைச, ேம%� மைல, என இ"ஙன" கா@�ய விகாரமி5றி+	 வ3	. 
வடகிழ!� எ5ப(, வட!�" கிழ!�மாயெதா3 ேகாண	 என, உ	ைம� 
ெதாைக1�ற�(1 பிற)த அ5ெமாழி� ெதாைக. வடதிைச எ5ப(, வட!காகிய திைச 
என1 ப=��ெதாைக, வடமைல எ5ப( வட!கி5 க= மைல என ஏழா	 
ேவ%$ைம�ெதாைக. 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    
129. திைச1ெபய� �த ய ெபய�க. வ)( �ணாி5, வட!�, �ண!�, �ட!� 

எ5<, ெசா%க. எ1ப�யா	?  
கிழ!� எ5ப( எ1ப�யா	? ெத%� எ5ப( எ1ப�யா	?  
ேம%� எ5ப( எ1ப�யா	?  
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இ�திைச1 ெபய�க. இ:விகாரமி5றி+	 வ3ேமா?  
வடகிழ!ெக5ப( எ5ன ெதாைக?  
வடதிைச எ5ப( எ5ன ெதாைக? வட மைல எ5ப( எ5ன ெதாைக? 

--- 
 
உகர41ெற?@( ெபய�( )ண��சிஉகர41ெற?@( ெபய�( )ண��சிஉகர41ெற?@( ெபய�( )ண��சிஉகர41ெற?@( ெபய�( )ண��சி    
130. ஒ5ெற5<	 எ=ணி5 ஈ%$யி� ெம- ெக@7, னகரெவா%$ ரகரமாக� 
திாி+	. வ)த( ெம-யாயி5 ரகர	 உகர	 ெப$	: உயிராயி5, உகர	 ெபறா( 
�தனீ>	. 
உதாரண	. 
ஒ5$ + ேகா� - ஒ3ேகா� 
கழ,2 - ஒ3கழ,2 
நாழி - ஒ3நாழி 
வாைழ - ஒ3வாைழ 
ஆயிர	 - ஓராயிர	 
இர=ெட5<	 எ=ணி5 ஈ%$யி� ெம-+	, ணகரெவா%$	, ரகர�தி5 ேமனி5ற 
அகர?யி3" ெக7	. வ)த( ெம-யாயி5, ரகர	 உகர	 ெப$	: உயிராயி5, உகர	 
ெபறா( �தனீ>	. 
உதாரண	. 
இர=7 + ேகா� - இ3ேகா� 
கழ,2 - இ3கழ,2 
யாைன - இ3யாைன 
வாைழ - இ3வாைழ 
ஆயிர	 - ஈராயிர	 
45ெற5<	 எ=ணி5 ஈ%$யி� ெம- ெக7	. நி5ற னகரெம- வ)த( 
உயிராயி%றா<	 உட5 ெக7	. ெம-யாயி5 �த� �$கி, னகரெம- 
வ3ெம-யாக� திாி+	. 
உதாரண	. 
45$ + ஆயிர	 - 4வாயிர	 
கழ,2 - �!கழ,2 
நாழி - �)நாழி 
நா5ெக5<	 எ=ணி5 ஈ%$யி� ெம- ெக7	. நி5ற னகர	, வ)தைவ. உயி3	 
இைடெய��(மாயி5, லகரமாக�திாி+	: வ�ெல��தாயி5, றகரமாக� திாி+	: 
ெம�ெல��தாயி5 இய�பா	. 
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உதாரண	. 
நா5� + ஆயிர	 - நாலாயிர	 
யாைன - நா�யாைன 
கழ,2 - நா%கழ,2 
மணி - நா5மணி 
ஐ)ெத5<	 எ=ணி5 ஈ%$யி� ெம- ெக�7	. நி5ற நகர ெம- வ)தைவ 
உயிராயி% றா<	 உட5 ெக7	. வ�ெல��தாயி5, இனெம�ெல��தாக� திாி+	. 
ெம�ெல��(	 இைடெய��(மாயி5 அ: வ)த ெவழ�தாக� திாி+	. 
உதாரண	. 
ஐ)( + ஆயிர	 - ஐயாயிர	 
கழ,2 - ஐ"கழ,2 
45$ - ஐ	45$ 
வ@� - ஐ:வ@� 
நகர�) தகர�	 வாி5, ஐ)'$, ஐ)Sணி, என ஈ%$யி� ெம- மா�திர" ெக7	. 
ஆெற5<	 எ= உயி� வாி% ெபா(விதியா5 ��+	: ெம-வாி5 �த� �$�	. 
உதாரண	. 
ஆ$ + ஆயிர	 - ஆறாயிர	 
கழ,2 - அ$கழ,2 
மணி - அ$மணி 
வழி - அ$வழி 
ஏ� எ5<	 எ=ணி5 �5 உயி� வாி5, ஈ%$கர" ெக7	: ெம-வாி5 �த� 
�$�	. 
உதாரண	. 
ஏ� + ஆயிர	 - ஏழாயிர	 
கழ,2 - எ�கழ,2 
மணி - எ�மணி 
வைக - எ�வைக 
ஏDகட�, ஏDபாி என வ3த8�=7. 
எடெட5<	 எ=ணி5 ஈ%$யி� ெம- ெக7	: நி5ற டகரெம- நா%கண�தி5 
�5<	 ணகரெம-யாக�திாி+	. 
உதாரண	. 
எட7 + ஆயிர	 - எ=ணாயிர	 
கழ,2 - எ=கழ,2 
மணி - எ=மணி 
வைள - எ=வைள 



54 

 

இ: விகார"களி5றி1 ெபா( விதி ப%றி, இர=7 கழ,2, 45$ ப�, நா5� 
ெபா3., ஐ)( �க	, ஆ$ �ண	, ஏ� கட�, எ@7� தி!� என?	 வ3ெமன! 
ெகா.க. 
--- 
131. ஒ5பெத5<	 எ=�5 ப�ெத5<	 எ=வாி5, ப( ெக@7, �த8யிேரா7 
தகரெம- ேச�)(, நி5ற னகர	 ளகரமாக?	. வ3ெமாழியாகிய '$ ஆயிரமா?) 
திாி+	. 
உதாரண	. 
ஒனப( + ப�( - ெதா=Mh$ 
ஒ5ப( எ5<	 எ=�5 '$ எ5<	 எ= வாி5, ப( ெக@7, �த8யிேரா7 
தகரெம-ேச�)(, நி5ற னகர	 ளகரமாக?	, வ3ெமாழியாகிய '$ ஆயிரமாக?) 
திாி+	. 
உதாரண	. 
எ5ப( + '$ - ெதா.ளாயிர	 
இ( இ!கால�(� ெதாளாயிர	 என வழ"�	. 
--- 
132. ஒ5$ �த� எட]றாக நி5ற எ=M1 ெபய� க=�5 ப�ெத5<	 எ=M1 
ெபய� வாி5, அ1ப�தி5 ந7 நி5ற தகரெம-, ெக@டாயி<	, ஈ-தமாக� 
திாி)தாயி<	 �ண3	. 
உதாரண	. 
ஒ5$ 10 ப�( - ஒ3ப(, இ3பஃ( 
இர=7 இ3ப(, இ3பஃ( 
45$ �1ப(, �1பஃ( 
நா5� நா%ப(, நா%பஃ( 
ஐ)( ஐ	ப(, ஐ	பஃ( 
ஆ$ அ$ப(, அ$பஃ( 
ஏ� எ�ப(, எ�பஃ( 
எ@7 எ=ப(, எ=பஃ( 
--- 
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133. ஒ3ப( �த� எ=ப( ஈறாகிய எ=களி5 �5 ஒ5$ �த� ஒ5பெத=M	 
அவ%ைறய7�த பிற ெபய3	 வாி5, நிைலெமாழிW%$!� அய ேல தகரெவா%$� 
ேதா5$	.  
உதாரண	. 
ஒ3ப( 10 ஒ5$ - ஒ3ப�ெதா5$ 
இ3ப( 10 இர=7 - இ3ப�திர=7 
�1ப( 10 45$ கழ,2 - �1ப�(45$ கழ,2 
ம%றைவக> மி1ப�ேய 
----- 
134. ப�தி5 �5 இர=7 வாி5, உ	ைம� ெதாைகயி� ஈ%$யி� ெம- ெக@7 நி5ற 
தகரெம- னகரமாக�திாி+	. 
உதாரண	.  
ப�( 10 இர=7 - ப5னிர=7 
ப�தி5 �5 இர=ெடாழி)த ஒனி$ �த� எ@]றாகிய எ=க. வாி5, 
உ	ைம�ெதாைகயி� ஈ%$யி� ெம- ெக@7, இ5 சாாிைய ேதா5$	.  
உதாரண	. ப�( 10 ஒ5$ - பதிெனா5$ 
45$ - பதி545$  
நா5� - பதினா5� 
ஐ)( - பதிைன)( 
ஆ$ - பதினா$ 
ஏ� - பதிேன� 
எ@7 - பதிென@7 
--- 
135. ப�தி5 �5<	, ஒ5$ �த ய எ=M1 ெபய3	, நிைற1ெபய3	, 
அள?1ெபய3	, பிறெபய3	, வாி5 ப=��ெதாைகயி� இ%$Cசாாிைய ேதா5$	: 
அ"ஙன) ேதா5$மிட�(1 ப�ெத5பதி5 ஈ%$யி� ெம- ெக7	.. 
உதாரண	. 
ப�( 10 ஒ5$ - பதி%ெறா5$ 
இர=7 - பதி%றிர=7 
45$ - பதி%$45$ 
ப�( - பதி%$1ப�( 
'$ - பதி%$'$ 
ஆயிர	 - பதி%றாயிர	 
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ேகா� - பதி%$!ேகா� 
கழ,2 - பதி%$!கழ,2 
கல	 - பதி%$!கல	 
மட"� - பதி%$மட"� 
 
ஒ5ப( 10 ஒ5$ - ஒ5பதி%ெறா5$ 
இர=7 - ஒ5பதி%றிர=7 
45$ - ஒ5பதி%$45$ 
ப�( - ஒ5பதி%$1ப�( 
'$ - ஒ5பதி%$'$ 
ஆயிர	 - ஒ5பதி%றாயிர	 
ேகா� - ஒ5பதி%$!ேகா� 
கழ,2 - ஒ5பதி%$!கழ,2 
கல	 - ஒ5பதி%$!கல	 
மட"� - ஒ5பதி%$மட"� 
ப�தி5 �5<	, ஒ5பதி5 �5<	, ஆயிர�	, நிைற1ெபய3	, அள?1ெபய3	, 
பிற ெபய3	 வாி5, ப=��ெதாைகயி� இ%$Cசாாிையேயய5றி இ5 சாாிைய+	 
ேதா5$	: அ"ஙன) ேதா5$மிட�(1 ப�ெத5பதி5 ஈ%$யி�ெம- ெக7	. 
உதாரண	. 
ப�( 10 ஆயிர	 - பதினாயிர	 
கழ,2 - பதி5கழ,2 
கல	 - பதி5கல	 
மட"� - பதி5மட"� 
ஒ5ப( 10 ஆயிர	 - ஒ5பதினாயிர	 
கழ,2 - ஒ5பதி5கழ,2 
கல	 - ஒ5பதி5கல	 
மட"� - ஒ5பதி5மட"� 
---- 
136. ஒ5பெதாழி)த ஒ5$ �த% ப�தீறாகிய ஒ5பெத5கைள+	 இர@��( 
ெசா�8மிட�(, நிைலெமாழியி5 �தெல��( மா�திர	 நி%க, அல.ெல5 
ெவ�லா" ெக@7, �தென�� �$க?	, வ)தைவ உயிராயி5 வகரெவா%$	, 
ெம-யாயி5 வ)த எ��(	 மிக?	 ெப$	. 
உதாரண	. 
ஒ5$ 10 ஒ5$ - ஒ:ெவா5$ 
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இர=7 10 இர=7 - இ:விர=7 
45$ 10 45$ - �	45$ 
நா5� 10 நா5� - ந)நா5� 
ஐ)( 10 ஐ)( - ஐைவ)(  
ஆ$ 10 ஆ$ - அ:வா$ 
ஏ� 10 ஏ� - எ:ேவ� 
எ@7 10 எ@7 - எ:ெவ@7 
ப�( 10 ப�( - ப1ப�( 
சி$ பா5ைம ஒேராெவா5$, ஒ5ெறா5$ என வ3த8 �=7. 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    

130. ஒ5$ எ5பத5 �5 நா%கண�	 வாி5 எ1ப�1�ண3	?  
இர=7 எ5பத5 �5 நா%கண�	 வாி5 எ1ப�1�ண3	? 45$ எ5பத5 �5 

நா%கண�	 வாி5 எ1ப�1�ண3	? 
நா5� எ5பத5 �5 நா%கண�	 வாி5 எ1ப�1�ண3	?  
ஐ)( எ5பத5 �5 நா%கண�	 வாி5 எ1ப�1�ண3	?  
ஆ$ எ5பத5 �5 நா%கண�	 வாி5 எ1ப�1�ண3	? ஏ� எ5பத5 �5 

நா%கண�	 வாி5 எ1ப�1�ண3	?  
எ@7 எ5பத5 �5 நா%கண�	 வாி5 எ1ப�1�ண3	?  
இ: ெவ=M1 ெபய�க. இ:விகாரமி5றி+	 வ3ேமா? 

131. ஒ5ப( எ5பத5 �5 ப�( வாி5 எ1ப� �ண3	? 
132. ஒ5$ �த� எ@]றாக நி5ற எ=M1 ெபய�க= �5 ப�( வாி5 எ1ப� 
�ண3	? 
133. ஒ3ப( �த� எ=பதீறாகிய எ=களி5 �5 ஒ5$ �த� ஒ5பெத=M	 
அவ%ைறய7�த பிற ெபய3	 வாி5 எ1ப� �ண3	? 
134. ப�தி5 �5 இர=7 வாி5 உ	ைம�ெதாைகயி� எ1ப�1 �ண3	? 
ப�தி5 �5 இர=ெடாழி)த ஒ5$ �த� எ@]றாகிய எ=க. வாி5 
உ	ைம�ெதாைகயி� எ1ப� �ண3	?  



58 

 

135. ப�தி5 �5<	 ஒ5பதி5 �5<	 ஒ5$ �த ய எ=M1 ெபய3	 
நிைற1ெபய3	 அள?1ெபய3	 பிறெபய3	 வாி5, ப=��ெதாைகயி� 
எ1ப� �ண3	? ப�தி5 �5<	 ஒ5பதி5 �5<	 ஆயிர�	 நிைற1ெபய3	 
அள?1ெபய3	 பிறெபய3	 வாி5 ப=��ெதாைகயி� 
இ%$Cசாாிையேயய5றி ேவ$ சாாிைய+) ேதா5$ேமா?  

136. ஒனபெதாழி)த ஒ5$ �த% ப�தீறாகிய ஒ5பெத5கைள+	 இர@��( 
ெசா�8மிட�(, எ1ப� �ண3	? 

----- 
 
ெம/01$ �தனிைல� ெதாழி1ெபய� ��7 ஏவ� விைன ��7ெம/01$ �தனிைல� ெதாழி1ெபய� ��7 ஏவ� விைன ��7ெம/01$ �தனிைல� ெதாழி1ெபய� ��7 ஏவ� விைன ��7ெம/01$ �தனிைல� ெதாழி1ெபய� ��7 ஏவ� விைன ��7    ெம/ ெம/ ெம/ ெம/ 
)ண�த�)ண�த�)ண�த�)ண�த�    
137. ,, =, ), 	, �, :, ., 5 எ5<	 இ:ெவ@7 ெம-W%$ �தனிைல� 
ெதாழி%ெபய3	, ஏவ� விைன �%$	, த	�5 யகரம�லாத ெம-க. வாி5, உகரC 
சாாிைய ெப$	. ெதாழி%ெபயாி5 சாாிைய!� �5 வ3	 வ� ன	 மி�	. 
உதாரண	. 
அ�வழி ேவ%$ைம 
உாிஞ10!க�( உாிஞ10!க7ைம 
உ=Mஞா5ற( உ=Mஞா%சி 
ெபா30வ ( ெபா30வ5ைம 
உாிஞெகா%றா 
உ=Mநாகா 
ெபா30வளவா 
தி3	, ெச�, வ:, (., தி5 �த யனவ%ேறா7	 இ:வாேற ெயா@�!ெகா.க. 
�தனிைல� ெதாழி%ெபயராவ( ெதாழி%ெபய� வி�தி �ைற)த(. �தனிைல மா)திர 
நி5$ ெதாழி1ெபய�1 ெபா3ைள� த3வதா	. 
இ:ெவா@]%$ ஏவ� விைனக>.ேள, உ=ெகா%றா, தி5 சா�தா, ெவ�Nதா, S. 
வளவா என, ண, ன, ல, ள, எ5<	 இ)நா5கீ$	, உகரCசாாிைய ெபறா(	 நி%�	. 
ெபா3'த� - ம%ெறா3வ�ேபால ேவட"ெகா.>த� ெபா3) எ5ப( 
ெதாழி%ெபயராவத5றிஅ �ெதாழி னைர உண��(, சாதி1ெபய3மா	. 
ெபா3'!க�( என நகரU%$C சாதி1ெபய3	 ெவாி0!க�( என நகரU%$C 
சிைன1ெபய3	, உகரCசாாிைய ெப$ெமன?"ெகா.க. ெவாி) - �(�. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     
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137. ஞ, ண, ந, ம, ல, வ, ள, ன எ5<	 இ:ெவ@7 ெம-W%$ �தனிைல� ெதாழி% 
ெபய3	, ஏவ� விைன �%$	, த	 �5 யகர ம�லாத ெம-க. வாி5, எ1ப�1 
�ண3	? 

�தனிைல� ெதாழி% ெபயராவ( யா(? இ: ெவா@]%ேறவ� விைனக>.ேள, 
உகரC சாாிைய ெபறா(	 நி%பன உளேவா? ெபா30த� எ5பத%�1 ெபா3. 
எ5ன? 

ெபா3) எ5ப( ெதாழி%ெபயராவத5றி, ேவ$ ெபய3	 ஆேமா? நகரU%$1 ெபய� 
ெபா3) அ5றி ேவ$	 உ=ேடா? 

ெவாி) எ5பத%�1 ெபா3. எ5ைன? ெபா3) எ5<, சாதி1 ெபய3	, ெவாி) 
எ5<, சிைன1 ெபய3	, உகரCசாாிைய ெபறேவா? 

---- 
 
ண கர னகர 41$( )ண��சிண கர னகர 41$( )ண��சிண கர னகர 41$( )ண��சிண கர னகர 41$( )ண��சி    
138. ணகர னகர"களி5 �5 வ� ன	 வாி5, அ� வழியி� அ:வி3 ெம-க>	 
இயலபா	. ேவ%$ைமயி� ணகர	 டகரமாக?	, னகர	 றகரமாக?) திாி+	. 
அ:வி3 வழியி8	, வ3)தகர	 ணகர�தி5 �5 டகரமாக?	, னகர�தி5 �5 
றகரமாக?	 திாி+	. 
உதாரண	. 
அ�வழி ேவ%$ைம 
ம=சிறி( ம@சா� 
ம=]( ம@\= 
ெபா5 �றி( ெபா%கல	 
ெபா5றீ( ெபா%^= 
க@ெபாறி, ெபா%ேகா7 என1 ப=�� ெதாைகயி<	 ப@ெசா�, ெபா%2ண"� என 
உவைம� ெதாைகயி<) திாித8	 உ=7. 
ம= 2ம)தா5, ெபா5 ெகா7�தா5, என இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	, 
வி= பற)த(, கா5 ��)தா5 என ஏழா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	, வ3ெமாழி 
விைனயாயவிட�(� திாியாதிய�பா	. ம=#ைட, �=ைக, என ஒேராவிட�( 
இர=ட<3�	 பய<	 உட5 ெறா!க ெதாைகயி<) திாியாைம ெகா.க. 
---- 
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139. ணகர, னகர"களி5 �5 ெம� ன�	 இைடயின�	 வாி5, இ$தி ண ன!க. 
இ3 வழியி<	 இய�பா	. அ:வி3 வழியி8	, ணகர�தி5 �5 வ3 நகர	 
ணகரமாக?	: னகர�தி5 �5 வ3 நகர	 னகரமாக?) திாி+	. 
உதாரண	.  
அ�வழி ேவ%$ைம 
ம=ஞா5ற( ம=ஞா%சி 
ம=ணீ5ட( ம=ணீ@சி 
ம=வ ( ம=வ5ைம 
ெபா5ஞா5ற( ெபா5ஞா%சி 
ெபா5னீ=ட( ெபா5னீ@சி 
ெபா5வ ( ெபா5வ5ைம 
---- 
140. தனி!�%ெற��ைதC சாராத ணகர னகர"க., வ3 நகர) திாி)த விட�(, இ3 
வழியி<" ெக7	. 
உதாரண	. 
அ�வழி ேவ%$ைம 
Sண5$ Sண5ைம 
அரண5$ அரண5ைம 
வான5$ வான5ைம 
ெச	ெபான5$ ெச	ெபான5ைம 
---- 
141. பா=, உம=, அம=, பர=, கவ=, எ5<	 ெபய�களி5 இ$தி ணகர	, 
வ� ன	 வாி5, ேவ%$ைமயி<) திாியாதிய�பா	. 
உதாரண	. 
பா=�� உம=ேசாி அம=பா� 
பர=கா� கவ=கா� 
பா= - பா7த%ெறாழி8ைடயெதா3 சாதி. உம= - உ1பைமத%ெறாழி8ைடயெதா3 
சாதி. அம= - அ3கைன வழிப7வெதா3 #@ட	. 
---- 
142. த5, எ5, எ5<	 விகார ெமாழிகளி5 இ$தி னகர	, வ� ன	 வாி5, ஒ3கா% 
றிாி)(	, ஒ3கா% றிாியா(	, நி%�	. நி5 எ5<	 விகாரெமாழியி5 இ$தி னகர) 
திாியாதிய�பா�	. 
உதாரண	. 
த5பைக த%பைக 
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எ5பைக எ%பைக 
நி5பைக 
த%ெகா=டா5, எ%ேச�)தா5, நி%�ற"கா1ப என இர=டா	 ேவ%$ைம� 
ெதாைகயி% றிாி)ேத நி%�	. 
--- 
143. �யி5, ஊ5, எயி5, எகி5, ேத5, மீ5, மா5, மி5 எ5<, ெசா%களி5 இ$தி 
னகர	, வ� ன	 வாி5, ேவ%$ைமயி<) திாியாதிய�பா	. 
உதாரண	. 
�யி5க7ைம - ேத5ெப3ைம 
ஊ5சி$ைம - மீ5க= 
எயி5�� - மா5ெசவி 
எகி5சி$ைம - மி5க7ைம 
�யி5 - ேமக	, எயி5 - ேவ@7வCசாதி, எகி5 - அ5ன1�. 
ேத5 எ5ப(, ேத!�ட	, ேத"�ட	 என, இ$தி னகர"ெகட, ஒ3கா� வ3	 
வ�ெல��(	 ஒ3கா� அத%கின ெம�ெல��( வ3மிட�( ஈ$ ெக7த8�=7. 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    
138. ணகர னகர"களி5 �5 வ� ன	 வாி5, இ3 வழி+	 எ1ப�1 �ண3	?  
அ�வழியி� எ:விட�() திாியாேவா? ேவ%$ைமயி� எ:விட�(	 இய�பாகேவா?  
ண ன U$ இர=ட<3�	 பய<	 உட5 ெறா!க ெதாைகயி� எ:விட�() 

திாி)ேத வ3ேமா?  
139. ணகர னகர"களி5 �5 ெம� ன�	 இைடயின�	 வாி5, இ3 வழியி8	 

எ1ப� �ண3	?  
140. தனி!�%ெற��ைதC சாராத ணகர னகர"களி5 �5 நகர	 வ)தா�, ணகர 

னகர	 இய�பாகேவ நி%�ேமா? 
141. எ)த ெமாழியி<	 ணகர	 ேவ%$ைமயி%றிாி)ேத வ3ேமா? 
பா= எ5பத%� ெபா3. எ5ைன? உம= எ5பத%� ெபா3. எ5ைன? 
அம= எ5பத%� ெபா3. எ5ைன?  
142. த5, எ5 எ5பவ%றி5 னகர	, வ� ன	 வாி5 எ1ப�யா	? 
நி5 எ5ப( இ1ப� வராேதா?  
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இ	 45றிட�( னகர�	, இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி� இ:விதிேய 
ெப$ேமா?  

143. எ)த ெமாழியி<	 னகர	, வேவ%$ைமயி%றிாி)ேத வ3ெமா? ேத5 எ5பத5 
னகர	,இய�பாதல5றி, ேவ$ விதி ெபறாேதாஃ ெம�ெல��( வாி5, 
விகாரமைடத� இ�ைலேயா? 

---- 
    
மகர41$( )ண��சிமகர41$( )ண��சிமகர41$( )ண��சிமகர41$( )ண��சி    
    
144. மகர�தி5 �5 வ� ன	 வாி5, ேவ%$ைமயி<	. அ�வழியிேல ப=�� 
ெதாைகயி<	, உவைம� ெதாைகயி<	, இ$தி மகர" ெக@7, வ3	 வ� னமி�	. 
எ�வா-� ெதாடாி<	, உ	ைம� ெதாைகயி<	, ெச-+ெம5<	 ெபயெரCச� 
ெதாடாி<	, விைன�%$� ெதாடாி<	, இைடC ெசா%ெறாடாி<	, இ$தி மகர	 
வ3	 வ�ெல��தி%� இனமாக� திாி+	.  
உதாரண	. 
மர!ேகா7 
நில1பர1� ேவ%$ைம 
வ@ட!கட� 
ச(ர1பலைக ப=��ெதாைக 
கமல!க= உவைம�ெதாைக 
�ர"�றி( 
யப"ெகா�ேய	 எ�வா- 
நில)தீ 
பய"காக உ	ைம�ெதாைக 
ெச-+"காாிய	 ெபயெரCச	 
உ=M,ேசா$ 
தி5றன"�றிேய	 விைன�%$ 
சா�தா<"ெகா%ற<	 
Nத<) ேதவ<	 உ	ைமயிைடC ெசா� 
மர	 ெபாி( என1 பகர	 வ3மிட�( இ$தி மகர	 இய�பா	.  
தவ,ெச-தா5 என இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	, நில"கிட)தா5 என 
ஏழா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	, வ3ெமாழி விைனயாய விட�(, இ$தி 
மகர"ெகடா(. வ3	 வ�ெல��தி%� இனமாக�திாி+	.  
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145. தனி!�%ெற��தி5 கீD நி5ற மகர	, இ3 வழியி<	, வ3	 வ�ெல��தி%� 
இனமாக� திாி+	.  
உதாரண	.  
அ�வழி ேவ%$ைம 
க"�றி( க"�$ைம 
அ,சிறி( அCசி$ைம 
ெச"ேகாழி ந"ைக 
த,ெசவி 
எ)தைல 
 
146. மகர�தி5 �5 ெம� ன	 வாி5, இ$தி மகர	, இ3வழியி8" ெக7	. 
உதாரண	.  
அ�வழி ேவ%$ைம 
மரஞா5ற( மரஞா%சி 
மரநீ=ட( மரமா@சி 
 
147. தனி!�றி 5 கீD நி5ற மகர	, ஞ ந!க. வாி5, அ:ெவ��தாக� திாி+	. 
உதாரண	.  
அ,ஞான	 0,ஞான	 
எ)'� த)'� ந)'�  
 
148. மகர�தி5 �5 உயி3	 இைடயின�	 வாி5, ேவ%$ைமயி<	, அ�வழியிேல 
ப=�� ெதாைகயி<	, உவைம� ெதாைகயி<	, ெச-+ெம5<	 ெபயெரCச� 
ெதாடாி<	, உ	ைம� ெதாைகயி<	, ெச-+ெம5<	 ெபயெரCச� ெதாடாி<	, 
விைன�%$� ெதாடாி<	, இைடC ெசா%ெறாடாி<	 இ$தி மகர"ெகடா( நி%�	. 
உதாரண	.  
மரவ�  
மரேவ� ேவ%$ைம 
வ@டவாழி 
வ@டவ�வ	 ப=��ெதாைக 
பவளவிதD 
பவளவா- உவைம�ெதாைக 
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மரமாி( 
மர	வ ( எ�வா- 
வலமிட	 
நில	வான	 உ	ைம�ெதாைக 
உ=M�ண? 
ஆ>	வளவ5 ெபயெரCச	 
உ=டனம�ேய	 
உ=டன	யா	 விைன�%$ 
அரச<மைமCச<	 
� +	 யாைன+	 உ	ைமயிைடCெசா� 
 
ெசயமைட)தா5, மர	 ெவ@�னா5 என இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	, 
மாVரேமகினா5. சித	பர	 வாD)தா5 என ஏழா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	, 
வ3ெமாழிவிைனயாய விட�(, இ$திமகர"ெகடா( நி%�	. 
விைனயாலைண+	 ெபயாி5 ஈ%$ மகர	, ேவ%$ைமயி<	, உயி3	 இைடயின�	 
வாி5 சிறிேயம5�, சிறிேய	 வாD? என! ெகடா( நி%�	 வ� ன	 வாி5, 
சிறிேய"ைக என இனெம�ெல��தாக� திாி+	. 
 
ேத�� விேத�� விேத�� விேத�� வினா�க! னா�க! னா�க! னா�க!     
144. மகர�தி5 �5 இ3 வழியி<	 வ� ன	 வாி5 எ1ப� �ண3	?  
இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	, ஏழா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	 

வ3ெமாழி விைனயாயவிட�( எ1ப�1 �ண3	?  
145. தனி!�%ெற��தி5 கீD நி5ற மகர	 இ3 வழியி<	 வ�ெல��( வாி5 

எ1ப�யா	? 
146. மகர�தி5 �5 இ3 வழியி<	 ெம� ன	 வாி5 எ1ப�1 �ண3	?  
147. தனி!�றி 5 கீD நி5ற மகர	, ஞ ந!க. வாி5 எ1ப�யா	? 
148. மகர�தி5 �5 இ3 வழியி<	 உயி3	; இைடயின�	 வாி5 எ1ப�1 

�ண3	?  
இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	 எழா	 ேவ%$ைம ெதாைகயி<	, வ3ெமாழி 

விைனயாயவிட�( எ1ப�யா	? 
விைனயாலைன+	 ெபயாி5 ஈ%$ மகர	 ேவ%$ைமயி� உ3�	 இைடயின�	 

வாாி!ெகா@ேட �ண3ேமா?  
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வ� ன	 வாி5 எ1ப�யா	? 
---- 
லகர ளகர 41$( )ண��சிலகர ளகர 41$( )ண��சிலகர ளகர 41$( )ண��சிலகர ளகர 41$( )ண��சி    
 
149. லகர ளகர"களி� �5 வ� ன	 வாி5, ேவ%$ைமயி8	 அ�வழியிேல 
ப=�� ெதாைகயி8	, உவைம� ெதாைகயி8	, இ$தி லகர	 றகரமாக?	 ளகர	 
டகரமாக?) திாி+	. எ�வா-� ெதாடாி<8	 உ	ைம� ெதாைகயி8) 
திாியாதிய�பா	. 
உதாரண	.  
பா%�ட	 அ3@ெப3ைம - ேவ%$ைம 
ேவ%பைட அ3@ெச�வ	 - ப=��ெதாைக 
ேவ%க= வா@க= - உவைம� ெதாைக 
�யி�காி( ெபா3. ெபாி( - எ�வா- 
கா�ைக ெபா3.�கD - உ	ைம�ெதாைக 
பா� ���தா5, அ3.ெப%றா5 என இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	, 
கா��தி�ேதா�னா5, வா�ேபாD)தி@டா5 என 45றா	 ேவ%$ைம� 
ெதாைகயி<	, வ3ெமாழி விைனயாயவிட�( திாியாெவன!ெகா.க. 
 
150. தனி!�%ெற��ைதC சா�)த ல ள !க., வ� ன	 வாி5, எ�வா-� 
ெதாடாி8	, உ	ைமெதாைகயி8	, ஒ3 கா� இய�பாக?	, ஒ3 கா%திாிய?	 
ெப$	. 
உதாரண	. 
க� �றி( 
�. சிறி( க%�றி( 
�@சிறி( எ�வா-  
அ� பக� 
உ. �ற	 அ@பக� 
உ@�ற	 உ=ைம�ெதாைக 
ெநா�, ெச�, ெகா., ெசா� இ)நா5கீ%றி5 லகரெவா%$, ெந%க�(, ெச%க�(, 
ெக%சிறி(, ெசா%ெபாி( என எ�வா-�ெத�டாி8	 உறழா( திாிேத வ3	. 
ெச� - ேமக	, ெகா� - ெகா�ல5 
உறDCசியாவ( ஒ3 கா� இய�பாகி+	, ஒ3 கா� விகார1ப@7	 வ3த�. உறாDCசி 
எனி<	, விக%1ப வி<ெமனி<	 ஓ"�	.  
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க%காி�தா5, க@���தா5 என�தனி! #%ெற��ைத சா�)h ல ள !க., இர=டா	 
ேவ%$ைம� ெதாைகயி5 வ3ெமாழி விைனயாயவிட�(	, இய�பாகா(. திாி)ேத 
நி%�	. 
 
151 அ�வழி ேவ%$ைம இர=�<	 லகர�தி5 �5 வ3) தகர	 றகரமாக?	, 
ளகர�தி5 �5 வ3) தகர	 டகரமாக?) திாி+	. 
உதாரண	. 
அலவழி ேவ%$ைம 
க%றீ( க%றீைம 
�@]( �@]ைம 
 
152. தனி!�%ெற��ைதC சா�)த ல ள !க., அ� வழியி�, வ3) தகர) திாி)த 
விட�(, றகர டகர"களாக) திாித�ல5றி, ஆ-தமாக?) திாி+	. 
உதாரண	. 
க%றீ( கஃறீ( 
�@]( �ஃ]( 
 
153. தனி!�%ெற��ைதC சாராத ல ள!க., வ3) தகர) திாி)த விட�( அ�வழியி�, 
எ�வா-� ெதாடாி8	, விழி�ெதாடாி8	, உ=ைம� ெதாைகயி8	, விைன�%$� 
ெதாடாி8	, விைன�ெதாைகயி8) ெக7	. 
உதாரண	.  
ேவறீ( வா]( 
ேதா5றறீய5 ேவ]ய5 எ�வா-� ெதாட� 
ேதா5றாெறாடரா- ேவ]ைய - விளி�ெதாட� 
காறைல தாடைல - உ	ைம�ெதாைக 
உ=பறமிேய5 வ)தாேடவி - விைன�%$� ெதாட� 
பயிேறாைக அ3ேடவ5 - விைன�ெதாைக 
�யி%றிர., அ3@�ற	 என ேவ%$ைமயி8	, கா%$ைண, தா@7ைண என1 
ப=��ெதாைகயி8	 பிற"க%ேறா., வா@டாைர என உவைம� ெதாைகயி8	, 
ெகடா( திாி)( நி5றைம கா=க. பிற"க. - மைல, தாைர - க= 
ேவெறா@டா5, தாெடா�தா5 என இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி5 வ3ெமாழி 
விைனயாயவிட�(! ெக7ெமன! ெகா.க. 
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நிைலெமாழி உய�திைண1 ெபயராயி5, ேதா5றறா., ேவேடா. என 
ேவ%$ைமயி<" ெக7	 என?	, �ாிசி%ற�)தா5, அவ@ெடாட�)தா5 என 
இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி5 வ3ெமாழி விைனயாய விட�(! ெகடா( 
திாி+	 என?" ெகா.க. 
 
154. லகர ளகர"களி5 �5 ெம� ன	 வாி5, இ3வழியி<	, லகர	 னகரமாக?	, 
ளகர	 ணகரமாக?) திாி+	. வ3 நகர	 லகர�தி5 �5 னகரமாக?	, ளகர�தி5 
�5 ணகரமாக?) திாி+	. 
உதாரண	. 
அ�வழி ேவ%$ைம 
க� - க5ெஞாி)த( க5ெஞாி 
வி� - வி5னீ=ட( வி5னீ@சி 
�� - �5டா=ட( �5மா@சி 
�. - �5ெஞாி)ந( �=ெஞாி 
�. - �=ணீ=ட( �=ணீ@சி 
க. - க=மா=ட( க=மா@சி  
 
155. தனி!�%ெற��ைதC சாராத ல ள!க., இ3 வழியி8	, வ3 நகர) திாி)த 
விட�(! ெக7	. 
உதாரண	. 
அ�வழி ேவ%$ைம 
ேவன5$ ேவன5ைம 
ெபா3ண5$ ெபா3ண5ைம 
 
156. லகர ளகர"களி5 �5 இைடயின	 வாி5, இ3 வழியி<	, இ$தி ல ள!க. 
இய�பா	  
உதாரண	.  
அ�வழி ேவ%$ைம 
க�யா( கலயா1� 
விர�வ ( விர�வ5ைம 
�.யா( �.யா1� 
வா.வ ( வா.வ5ைம 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    
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149. லகர ளகர"களி5 �5 இ3 வழியி<	 வ� ன	 வாி5, எ1ப�1 �ண3	? 
இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	, 45றா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி<	, 

வ3ெமாழி விைனயாய விட�(, எ1ப�யா	? 
150. தனி!�%ெற��ைதC சா�)த லள!க., வ� ன	 வாி5, எ:விட"களி� ஒ3 

கா� இய�பாக?	, ஒ3கா%றிாிய?	 ெப$	?  
எC ெசா%களி5 ஈ%$ லகரெவா%$, வ� ன	 வாி5, எ�வா-� ெதாடாி%றிாி)ேத 

வ3	? உறDCசியாவ( யா(? தனி!�%ெற��ைதC சா�)த லள!க., 
இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைகயி5 வ3ெமாழி விைனயாயவிட�( 
இய�ேபயாேமா?  

151. இ3 வழியி<	 லகர�தி5 �5 வ3) தகர	 எ1ப�யா	? 
152. தனி!�%ெற��ைதC சா�)த லள!க., வ3) தகர) திாி)த விட�(! 

றட!களாதல5றி ேவ$ திாி� ெப$ேமா?  
153. தனி!�%ெற��ைதC சாரத லள!க., வ3) தகர) திாி)த விட�(, ெக7த� 

எ"�	 இ�ைலேயா? தனி!�%ெற��ைதC சாரத லள!க., வ3) தகர) திாி)த 
விட�(, எ"ேக ெகடா( திாி)( நி%�	?  

லள!க. ேவ%$ைமயி% ெக7த� எ"�	 இ�ைலேயா? 
உய�திைண1ெபயாP%$ லள!க. ேவ%$ைமயி� வ3) தகர) திாி)த விட�( 

எ1ப�யா	?  
154. லள!களி5 �5 இ3 வழியி<	 ெம� ன	 வாி5 எ1ப�யா	?  
155. தனி!�%ெற��ைதC சாராத லள!க. இ3 வழியி<	 வ3	 நகர) திாி)த 

விட�(, எ1ப�யா	?  
156. லள!களி5 �5 இ3 வழியி<	 இைடயின	 வாி5 எ1ப�யா	? 
----- 
வகர41$( )ண��சிவகர41$( )ண��சிவகர41$( )ண��சிவகர41$( )ண��சி    
 
157. அ:, இ:, உ: எ5<	 அஃறிைண1 பலவி5 பாைல உண��தி வ3	 2@71 
ெபய�களி5 ஈ%$ வகர	, அ�வழியி�, வ� ன	 வாி5 ஆ+தமாக� திாி+	: 
ெம� ன	 வாி5 வ)த எ��தாக� திாி+	: இைடயின	 வாி5 இய�பா�	. 
உதாரண	.  
அஃக�யன இஃசிறியன உஃெபாியன 
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அ,ஞா5றன இ)நீ=டன உ	மா=டன 
அ:யா�தன இ:வைள)தன உ:வாD)தன 
 
156. ெத: எ5<	 ெசா�X%$ வகர	, யகரம�லாத ெம-க. வாி5, உகரCசாாிைய 
ெப$	: மகர	 வ3மிட�(, ஒேராவழி மகரமாக� திாிய?	 ெப$	. 
உதாரண	. 
அ�வழி ேவ%$ைம 
ெத:?! க�( ெத:?!க7ைம 
ெத:?மா=ட( ெத:?மா@சி 
ெத:?வ)த( ெத:?வ5ைம 
ெத:?ம5ன� ெத:?�ைன 
ெத	ம5ன� ெத	�ைன  
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

157. 2@71ெபய�களி5 ஈ%$ வகர	 அ�வழியி� 4வின ெம-க>	 வாி5, 
�1ப�யா	? 
158. ெத:ெவ5<, ெசா�X%$ வகர	, யகரம�லாத ெம-க. வாி5, 
எ1ப�யா	? மகர	 வாி5 ேவ$ விதி+	 ெப$ேமா? 

------- 
எ?@(ெபய� நிைற(ெபய� அள�( ெபய�க! சாாிைய ெப$த�எ?@(ெபய� நிைற(ெபய� அள�( ெபய�க! சாாிைய ெப$த�எ?@(ெபய� நிைற(ெபய� அள�( ெபய�க! சாாிைய ெப$த�எ?@(ெபய� நிைற(ெபய� அள�( ெபய�க! சாாிைய ெப$த�    
    
159. உயிைர+	 ெம-ைய+	 ஈறாக?ைடய எ=M	 ெபய� நிைற1ெபய� 
அள?1ெபய�களி5 �5 அ:வவ%றி% �ைற)த அ:வ1ெபய�க. வாி5, 
ெப3	பா8	 ஏ எ5<, சாாிைய இைடயி� வ3	. 
உதாரண	.  
ஒ5ேறகா� காேலகாணி 
ெதா�ேயகஃக கழ,ேச�5றி 
கலேனபத!� உழ!ேகயாழா!� 
ஒ5றைர, கழ,சைர, �$ணிநானாழி எனC சி$பா5ைம ஏகாரC சாாிைய 
வராெதாழி+ெமன! ெகா.க.  
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    
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159. எ=M1 ெபய� நிைற1ெபய�, அள?1ெபய�களி5 �5 அ:வவ%றி% 
�ைற)த அ:வ1 ெபய�க. வாி5 எ1ப�யா	? 

----- 
இைட� ெசா1களி� �� வ�'ன )ண�த�இைட� ெசா1களி� �� வ�'ன )ண�த�இைட� ெசா1களி� �� வ�'ன )ண�த�இைட� ெசா1களி� �� வ�'ன )ண�த�    
 
160. உயிாீ%றிைடC ெசா%களி5 �5 வ3	 வ� ன	 இய�பா+	 மி!�	 ��+	.  
உதாரண	. 
அ	ம - அ	மெகா%றா 
அ	மா - அ	மாசா�தா 
மியா - ேக=மியாNதா 
மதி - ென;மதிெப3ம 
என - ெபா.ெளன1�ற	ேவரா� 
இனி - இனிCெச-ேவ5 
ஏ - அவேன க=டா5 
ஒ - அவேனா ேபானா5 
 
161. விைனைய அ7�த ப� எ5<	 இைடC ெசா� 5 �5 வ3	 வ� ன	 மிகா. 
2@ைட+	 வினாைவ+	 அ7�த ப� எ5<	 இைடC nெசா� 5 �5 வ3	 
வ� ன	 ஒ3 கா� மி!�	, ஒ3 கா� மிகா(	, வ3	.  
உதாரண	. 
வ3	ப� ெசா5னா5 
அ1ப�ெச-தா5 அ1ப�Cெச-தா5 
எ1ப�ேபசினா5 எ1ப�1ேபசினா5 
 
162. ேவ%$ைம1 ெபா3@�ண�Cசியி� வ� ன	 வாி5, சாாிைய இைடCெசா� 5 
இ$தி னகர) திாியாதிய�பா	. 
உதாரண	. 
ஆ5#%$ வ=�5கா� 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

160. உயிாீ%றிைடC ெசா%களி5 �5 வர	 வ� ன	 எ1ப�யா	?  
161. ப� எ5ன	 இைடC ெசா� 5 ம5 வர	 வ� ன	 எ1ப�யா	?  
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162. ேவ%$ைம1 ெபா3@�ண�Cசியி� வ� ன	 வாி5, சாாிையயிைடC 
ெசா� 5 இ$தி னகர	 �1ப�யா	? 

---- 
 
உாி�ெசா1களி� �� வ�'ன )ண�த�உாி�ெசா1களி� �� வ�'ன )ண�த�உாி�ெசா1களி� �� வ�'ன )ண�த�உாி�ெசா1களி� �� வ�'ன )ண�த�    
163. உயிாீ%$C ெசா%களி5 �5 வ� ன	 வாி5, மி!�	, இய�பாகி+	, 
இனெம�ெல��( மி!�	 �ண3	. 
உதாரண	. 
தவ – தவ1ெபாியா5 �ழ - �ழ!க5$ 
க� – க�!கமல	 க� - க�கா 
தட – தட!ைக கம - கம,R� 
நனி – நனிேபைத கழி – கழிக=ேணா@ட	 
 
ேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினா----    

136. உயிாீ%$C ெசா%களி5 �5 வ� ன	 வாி5 எ1ப�யா	? 
-------- 
உ�) )ண��சிஉ�) )ண��சிஉ�) )ண��சிஉ�) )ண��சி    
 
164. ேவ%$ைம+3�க., நிைலெமாழிேயா7	 வ3ெமாழிேயா7	 �ண3மிட�(,  
அ:?3பி5 ெபா3@�ண�Cசி!� �% #றிய விதிகைள1 ெப3	பா5ைம ெப$	: 
சி$பா5ைம ேவ$ப@7	 வ3	. 
உதாரண	. 
ந	பி!க= வாD?: இ"ேக உய�திைண1 ெபயாP%$ உயி��5 ேவ%$ைம1 
ெபா3ளி� வ3	 வ� னமிகா, எ5$	, ணகர	 இைடயின	 வாி5 இ$வழியி<	 
இய�பா	, எ5$	, விதி�தப�ேய, க=M3பி5 �த8மீ$	 இய�பாயின. 
உறி!க@டயி�: இ"ேக இகரU%றஃறிைண1 ெபய��5 ேவ%$ைம1 ெபா3ளி� 
வ3	 வ� ன	 மி�	 எ5$	, ணகர	 ேவ%$ைம1 ெபா3ளி� வ� ன	 வாி5, 
டகரமாக� திாி+	 எ5$	, விதி�தப�ேய, க=M3பி5 �த8மீ$	 விகாரமாயின. 
ந	பி!�1 பி.ைள: இ"ேக உய�திைண1 ெபயாP%$ உயி� �5 ேவ%$ைம 
ெபா3ளி� வ3	 வ� ன	 இய�பா	 எ5$ விதி�தப� இய�பாகா( �:?3� 
மி�)த(. 
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இ"ஙன	 உ3� �ண�Cசியான( ெபா3@�ண�Cசிைய ஒ�( வ3த8	, அதி5 
ேவ$ப@7 வ3த8	, அதி5 ேவ$ப@7 வ3த8	, சா5ேறாரா@சியா� அறி)( 
ெகா.க. 
உறி�தயி� எ5ப(, க=ெண5<	 ஏழா	 ேவ%$ைம+3பி5றி அ:?3பின( 
இட1ெபா3. பட1ெபய3	 நிைலெமாழி வ3ெமாழிகளா- நி5$ �ண�)த �ண�Cசி 
யாத 5, ெபா3@�ண�Cசிெயன1ப@ட(. உறி!க@டயி� எ5ப(, அ:ேவழ<3� 
ெவளி1பட@7 நி5$ நிைலெமாழி வ3ெமாழிகேளா7 �ண�)த �ண�Cசியாத 5, 
உ3� �ண�Cசிெயன1ப@ட(. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

164. ேவ%$வம+3�க., நிைலெமாழிேயா7	, வ3ெமாழிேயா7	, எ�1ப�1 
�ண3	? ேவ%$ைம1 ெபா3@�ண�Cசியாவ( யா(?  
உ3� �ண�Cசியாவ( யா(? 

--- 
விதியி�லா விகார-க!விதியி�லா விகார-க!விதியி�லா விகார-க!விதியி�லா விகார-க!    
 
165. விதியி5றி விகார1ப@7 வ3வன?, சில?ள. அைவ ம3வி வழ"�த�, ஒ�( 
நட�த�, ேதா5ற�, திாித�, ெக7த�, நீள�, நிைல மா$த� என எ�வைக1 ப7	. 
அைவக>.ேள, ம3வி வழ"�தெலா5$ மா�திர	 ெதாட�ெமாழியி8	, ம%றைவ 
ெப3	பா8	 தனிெமாழியி8	 வ3	. 
 
166. ம3வி வழ"�தலாவ(, விதியி5றி1பலவா$ விகார1ப@7 ம3வி வ3த�. 
உதாரண	.  
அ3ம)த5னபி.ைள - அ3ம3)தபி.ைள 
பா=�யனா7 - பா=� நா7 
ேசாழநா7 - ேசாணா7 
மைலயமானா7 - மலா7 
ெதா=ைடமானா7 - ெதா=ைடநா7 
த,சா_� - த,ைச 
ெச5ன�ாி - ெச5ைன 
�ண!�.ள( - �ணா( 
ெத%�.ள( - ெதனா( 
வட!�.ள( - வடா( 
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எ5ற)ைத - எ)ைத 
05ற)ைத - 0)ைத 
 
167. ஒ�( நட�தலாவ(, ஒேர��( நி5றவிட�( அ%ேறாெர��( வ)( ெபா3. 
ேவ$படா வ=ண	 நட�தலா	. அைவ வ$மா$ :- 
அஃறிைணயிய%ெபய3.ேள, �றி ைணயி5 கீD மகரநி5ற விட�( னகர	 வ)( 
ெபா3. ேவ$படா வ=ண	 ஒ�( நட!�	. 
உதாரண	. 
அக	 - அக5 
�க	 - �க5 
நில	 - நில5 
நல	 – நல5 
 
ெமாழி �த ைடகளிேல சகர ஞகர யகர"களி5 �5 அகர நி5ற விட�( ஐகார	 
வ)( ெபா3. ேவ$படா வ=ண	 ஒ�( நட!�	. 
உதாரண	. 
பச� 
ம,2 
மய� ைபச� 
ைம,2 
ைமய� ெமாழி �த � ஒ�( நட)த( 
அமC2 
இல,சி 
அரய� அைமC2 
இைல,சி 
அைரய� ெமாழியிைடயி� 
ஒ�( நட)த( 
ஒேராவிட�( ெமாழி!� �த 8	, சில விட�( ஐகார�தி5 பி5<	, நகர நி5ற 
விட�( ஞகர	 வ)(, ெபா3. ேவ$படா வ=ண	 ஒ�( நட!�	. 
உதாரண	. 
நண7 
ெந=7 
நம5 ஞ=7 
ெஞ=7 
ஞம5 ெமாழி �த � ஒ�( நட)த( 
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ஐ)'$ 
ைம)நி5ற க= ஐ,ஞ10$ 
ைம,ஞி5ற க= ஐகார�தி5 பி5 
ஒ�( நட)த( 
ேச-ந`� 
ெச-நி5ற ேச-ஞ`� 
ெச-,ஞி5ற நீல	 யகர�தி5 பி5 ஒ�( நட)த( 
 
ஒெராவிட�( அஃறிைண1 ெபயாP%றி� லகர நி5ற வட�( ரகர	 வ)(, ெபா3. 
ேவ$படா வ=ண	 ஒ�( நட!�	. 
உதாரண	. 
சா	ப� - சா	ப� 
ப)த� - ப)த� 
�ட� – �ட� 
 
அஃறிைண1 ெபய�க>., ஒேராவிட�( ெம5ெறாட�! �%$கரெமாழிகளினி$தி 
உகர நி5ற விட�( அ� வ)(, ெபா3. ேவ$படா வ=ண	 ஒ�( நட!�	. 
உதாரண	. 
அ3	� - அ3	ப� 
க3	� - க3	ப� 
ெகா	� - ெகா	ப� 
வ=7 - வ=ட� 
ஒேராவழி லகர நி5ற விட�( ளகர�	, ளகர நி5ற விட�( லகர�	 வ)(, ெபா3. 
ேவ$படா வ=ண	 ஒ�( நட!�	. 
உதாரண	.  
அலம3�யி ன	 - அளம3�யி ன	  
ெபா.ளாமணி - ெபா�லாமணி  
 
168. ேதா5றலாவ(, எ��(, சாாிைய+	 விதியி5றி� ேதா5$தலா	. 
உதாரண	. 
யா( - யாவ( 
�5றி - �5ற	 
ெச� உழி - ெச�?ழி 
வி= அ�( - வி=வ�( 



75 

 

 
169. திாிதலாவ(, ஓெர��( ம%ேறாெர��தாக விதியி5றி� திாிதலா	. 
உதாரண	. 
மாகி - மாசி 
மைழெபயி5 விைள+	 - மைழெபயி� விைய+	 
க=ணக� பர1� - க=ணக5 பர1� 
உய�திைணேமேல - உய�திைண ேமன 
 
170. ெகடதலால( உயி�ெம-யாயி<	 ெம-யாயி<	 விதியி5றி! ெக7தலா	. 
உதாரண	. 
யாவ� - யா� 
யா� - ஆ� 
யாைன - ஆைன 
யா7 - ஆ7 
யா$ - ஆ$ 
எவ5 எ5<	 �றி1� விைன, எ5 என இைடநி5ற உயி�ெம- ெக@7	, எ5ன, 
எ5ைன, என உயி� ெம- ெக@7 இ$தியி� உயி� ேதா5றி+	 வழ"�	. 
 
171. நீளலாவ(, விதியி5றி! �%ெற��( ெந@ெட��தாக நீளலா	. 
உதாரண	. 
ெபா�( - ேபாD( 
ெபய� - ேப� 
 
172. நிைல மா$தலாவ(, எ��(!க. ஒ5ற நி5ற விட�( ஒ5$ ெச5$ மாறி 
நி%றலா	. 
உதாரண	. 
ைவசாகி – ைவகாசி நாளிேகர	 - நாாிேகள	 
மிஞி$ – ஞிமி$ சிவிறி - விசிறி 
தைச - சைத 
இ)நிைல மா$த� எ��(!ேகய5றிC ெசா%க>!�	 உ=7: அ"ஙன, 
ெசா5னிைல மாறி வழ"�வன இல!கண1 ேபா  என1 ெபய� ெப$	. 
உதாரண	. 
க=மீ - மீக= 
நக�1�ற	 - �றநக� 
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�ற?லா - உலா1�ற	 
இ5�5 - �5றி� 
ெபா(வி� - ெபாதியி� 
�5றி� எ5பதி� விதியி5றி றகர) ேதா5றி%$. ெபாதியி� எ5பதி� விதியி5றி 
இகர�	 யகர ெம-+) ேதா5றின. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

165.இ1ப� விதியினா� விகார1ப@7 வ3வனவ5றி, விதியி5றி 
விகார1ப7வன?	 உளேவா? அைவ எ�தைன வைக1ப7	? 
166. ம3வி வழ"�தலாவ( யா(? 
167. ஒ�( நட�தலாவ( யா(? 168. ேதா5றலாவ( யா(?  
169. திாிதலாவ( யா(? 
170. ெக7தலாவ( யா(? 171. நீளலாவ( யா(?  
172. நிைல மா$தலாவ( யா(?  
இ)நிைல மா$த� எ��(!ேக ய5றிC ெசா%க>!�	 உ=ேடா?  

ெசா5னிைல மாறி வழ"�வன எ1ப�1 ெபய� ெப$	? 
)ணாிய� �1றி1$)ணாிய� �1றி1$)ணாிய� �1றி1$)ணாிய� �1றி1$    

எ��ததிகார �1$( ெப1ற�எ��ததிகார �1$( ெப1ற�எ��ததிகார �1$( ெப1ற�எ��ததிகார �1$( ெப1ற�....    
----------- 

இர?டாவ�இர?டாவ�இர?டாவ�இர?டாவ�: : : : ெசா�லதிகாரெசா�லதிகாரெசா�லதிகாரெசா�லதிகார    
2.1. 2.1. 2.1. 2.1. ெபயாிய�ெபயாிய�ெபயாிய�ெபயாிய�    
 
173. ெசா�லாவ(, ஒ3வ� த"க3�தி5 நிகDெபா3ைள1 பிறா�!� அறிவி�த%�	, 
பிற� க3�தி5 நிகD ெபா3ைள� தா	 அறித%�" க3வியாகிய ஒ யா	. 
    
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

173. ெசா�லாவ( யா(? 
--- 
திைணதிைணதிைணதிைண    
 
174. அ!க3�தி5 நிகDெபா3., உய�திைண, அஃறிைண என, இ3 வைக1ப7	. 
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திைண- சாதி, உய�தைண - உய�வாகிய சாதி, அஃறிைண - உய�வ�லாத சாதி. 
அ�திைண எ5ற( அஃறிைண என1 �ண�)த(. இ"ேக திைண எ5<	 ப=�1 
ெபய�, ஆ� ெபயரா-1 ப=பிைய உண��தி நி5ற(. சாதி ப=�, சாதிைய+ைடய 
ெபா3. ப=பி. 
 
175. உய�தைணயாவன, மனித3	, ேதவ3	, நரக3	 ஆகிய 4வைகC சாதி1 
ெபா3.களா	. 
 
176. அஃறிைணயாவன, மி3க	, பறைவ �த ய உயி3.ள சாதி1 ெபா3.க>	, 
நில	, நீ�, �த ய உயிர�லாத சாதி1 ெபா3.க>மா	. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

174. அ!க3�தி5 நிகD ெபா3. எ�தைன வைக1ப7	?  
திைணெய5பத%� ெபா3. எ5ன? 
உய�திைணெய5பத%� ெபா3. எ5ன? அஃறிைணெய5பத%� ெபா3. 
எ5ன?  
இ"ேக திைணெய5<	 ப=�1 ெபய� எதைன உண��தி நி5ற(. 
175. உயாிதிைணயாவன யாைவ?  
176. அஃறிைணயாவன எைவ? 

---- 
பா�பா�பா�பா�    
 
177. உய�திைண, ஆ=பா�, ெப=பா�, பல�பா�, என 45$ பிாி?ைடய(. 
உதாரண	. 
அவ5, வ)தா5 - உய�திைணயா=பா� 
அவ., வ)தா. - உய�திைண1 ெப=பா� 
அவ�, வ)தா� - உய�திைண1 பல�பா� 
பல�பா� எ5ற(, ஆடவ�, காைளய� எ5பன �த ய ஆ= ப5ைம+	, ெப=]�, 
ம"ைகய� �த ய ெப=ப5ைம+	, ம!க., அவ� எ5பன �த ய அ:வி3வ� 
ப5ைம+	, அட!கி நி5ற(. 
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--- 
 
178. அஃறிைண, ஒ5ற5பா�, பலவி5பா� என, இர=7 பிாிைவ+ைடய(. 
உதாரண	. 
அ(, வ)த( - அஃறிைணெயா5ற5பா� 
அைவ, வ)தன - அஃறிைண1 பல�பா� 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

177. உய�திைண எ�(ைண1 பிாிைவ+ைடய(?  
பல�பா� எ5ற( எைவகைள அட!கி நி5ற(? 
178. அஃறிைண எ�(ைண1 பிாிைவ+ைடய(? 

--- 
    
இடஇடஇடஇட    
 
179. இ:வி3 திைணயாகிய ஐ	பா%ெபா3ைள உண��(, ெசா%க., த5ைம, 
�5னிைல, பட�!ைக, எ5<	 4விட�ைத+	 ப%றி வ3	. 
 
180. ேப2	 ெபா3. த5ைமயிட	: ேப2	 ெபா3ளினா� எதி��கமா!க1ப@7! 
ேக@�	 ெபா3. �5னிைலயிட	: ேபச1ப7	 ெபா3. பட�!ைகயிட	. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

179. இ:வி3 திைணயாகிய ஐ	பா% ெபா3ைள உண��(, ெசா%க. 
எ:விட�ைத1 ப%றி வ3	?  
180. த5ைமயிட	 எ(? �5னிைலயிட	 எ(? த5ைமயிட	 எ(? 
பட�!ைகயிட	 எ(? 

---- 
ெசா1களி� வைகெசா1களி� வைகெசா1களி� வைகெசா1களி� வைக    
 



79 

 

181. ெசா%க., ெபய�Cெசா� விைனCெசா�, இைடCெசா�, உாிCெசா� என 
நா�வைக1ப7	.  
 
ேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினா    

181. ெசா%க. எ�தைன வைக1ப7	? 
--- 
 
ெபய�� ெசா1களி� வைக ெபய�� ெசா1களி� வைக ெபய�� ெசா1களி� வைக ெபய�� ெசா1களி� வைக     
 
182. ெபய�C ெசா�லாவ(, ெபாறிக@�	 மன�(!�	 விடயமாகிய ெபா3ைள 
உய��(	. 
ெபா3., இட	, கால	, சிைன எ5ன	 நா5�	 nh3ெளன உ5றா- அட"�	. 
ெபா3@� உாிைம N=7 நி%பனவாகிய ப=�� ெதாழி8	 ெபா3ெளன?	 
ப7மாத 5, அைவகைள உய��(, ெசா�8	 ெபய�C ெசா�ெலன1ப7	. 
ெபா3ளின( �ைட1 ெபய�Cசி ெயன1ப7	 விைன நிகDCசிைய உண��(, 
ெசா�லாகிய விைனC ெசா�8	, ெபய��த5ைம1ப@7, அ1ெபா3ைள உண��(	. 
இ"ஙனமாகேவ, ெபய�களைன�(	, ெபார@ெபய�, விைனயாலைண+	 ெபய�, 
ப=�1ெபய�, ெதாழி%ெபய� எ5<	 நா�வைக+. அட"�	.  
 
183. ெபய�C ெசா%க., இ7�றி1 ெபய�, காரண1ெபய�, காரணவி7�றி1 ெபய� 
என, 4வைக1ப7	.  
 
184. இ7�றி1 ெபயராவ(, ஒ3 காரண�	 ப%றா( ெபா3ைள உண��தி நி%�	 
ெபயரா	. 
உதாரண	. மர	, மைல, கட�, ேசா$ 
இைவ ஒ3 காரண�	 ப%றா( வ)தைமயா�, இ7 கறி1 ெபயராயின.  
 
185. காரண1ெபயராவ(, யாேத<	 ஒ3 காரண	 ப%றி1 ெபா3ைள உண��தி 
நி%�	 ெபயரா	. 
உதாரண	.  
பறைவ, அணி, ெபா5ன5, கண!க5 
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பற1பதாத % பறைவ என?	, அணிய1ப7வதாத 5 அணி என?	, 
ெபா5ைன+ைடயனாத % ெபா5ன5 என?	, கண!ெக�(ேவானாத % 
கண!க5 என?	 காரண	 ப%றி வ)தைமயா�, இைவ காரண1 ெபயராயின.  
 
186. காரணவி7�றி1 ெபயராவ(, காரண" க3திய ெபா�( அ!காரண�ைத+ைடய 
பல ெபா3.க>!�, ெச�வதா+	, காரண" க3தாத ெபா�( இ7�றிகளவா- 
நி5$ ஒ:ெவா3 ெபா3@ேக ெச�வதா+	, உ.ள ெபயரா	. 
உதாரண	.  
�!கண5, அ)தன5, �.ளி, கற"� 
�!கண5 எ5ப(, காரண" க3திய ெபா�( விநாயக! கட?. �த ய பல�!�, 
ெச�8தலா8	, காரண"க3தாத ெபா�( இ7�றியாளவா-C சிவெப3மா<!�C 
ெச�8தலா8	, காரணவி7�றி1 ெபயராயி%$. 
அ)தண5 எ5ப(, காரண"க3திய ெபா�( அழகிய த=ணளிைய+ைடயேயா� 
பல�!�, ெச�8தலா8	, காரண"க3தாத ேபா( இ7�றியாளவா-1 
பா�1பா<!�C ெச�8தலா8	, காரணவி7�றி1 ெபயராயி%$. 
�.ளி எ5ப(, காரண"க3திய ெபா�( �.ைள+ைடய ெச�க. பலவ%றி%�, 
ெச�8தலா8	, காரண"க3தாத ேபா( இ7�றியாளவா- �.ளி எ5<	 ஒ3 
ெச�!� ெச�8தலா8	, காரணவி7�றி1 ெபயராயி%$. 
கற"� எ5ப(, காரண"க3திய ெபா�( 2ழைல+ைட பல ெபா3.க@�, 
ெச�8தலா8	, காரண"க3தாத ேபா( இ7�றியாளவா-! கா%றா� எ5<	 ஒ3 
ெபா3@�C ெச�8தலா8	, காரணவி7�றி1 ெபயராயி%$.  
 
187. இ1ெபய�க., ெபா(1ெபய�, சிற1�1nெபய� என இ3 வைக1ப7	. 
 
188. ெபா(1ெபயராவ(, பல ெபா3.க>!�1 ெபா(வாகி வ3	 ெபயரா	  
உதாரண	.  
மர	, வில"�, பறைவ 
இவ%$., மர	 இ7�றி1 ெபா(1ெபய�: வில"� பறைவ எ5பன காரண1ெபா(1 
ெபய�. 
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189. சிற1�1 ெபயராவ(, ஒ:ெவா3 ெபா3>!ேக சிற1பாகி வ3	 ெபயரா	. 
உதாரண	. 
ஆ�, காி, காாி 
இவ%$� ஆ� இ7 �றி1 ெபய�: காி, காாி எ5பன காரணC சிற1�1 ெபய�. காி- 
யாைன, காாி - காி!�3வி. 
 
190. ெபய�க., இடேவ%$ைமயினாேல, த5ைம1 ெபய�, �5னிைல1 ெபய�, 
பட�!ைக1 ெபய�, என 4வைக1ப7	.  
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

182. ெபய�C ெசா�லாவ( யா(? ெபய�க. அைன�(	 எ�தைன 
வைக1ப7	?  
184. இ7 �றி1ெபயராவ( யா(?  
185. காரண1ெபயராவ( யா(?  
186. காரணவி7�றி1 ெபயராவ( யா(?  
187. இ1ெபய�க. மீ@7 எ�தைன வைக1ப7	?  
188. ெபா(1ெபயராவ( யா(?  
189. சிற1�1 ெபயராவ( யா(?  
190. ெபய�க. இட ேவ%$ைமயினா� எ�தைன வைக1ப7	? 

--- 
த�ைம(ெபய�க!த�ைம(ெபய�க!த�ைம(ெபய�க!த�ைம(ெபய�க!    
 
191. த5ைம1ெபய�க., நா5, யா5, நா	, யா	, என நா5கா	. இைவக>. நா5, 
யா5 இ:விர=7	 ஒ3ைம1ெபய�க.: நா	, யா	 இ:விர=7	 ப5ைம1 
ெபய�க.. 
இ�த5ைம1 ெபய�க. உய�திைணயா=பா� ெப=பா�க>!�1 ெபா(வாகி 
வ3வனவா�	. 
உதாரண	.  
யான	பி, யான"ைக - த5ைமெயா3ைம 



82 

 

யாைம)த�, யாமகளி� - த5ைம1 ப5ைம 
உலக வழ!�C ெச-+. வழ!கிர=�<	, நா	, யா	, இர=7	. நா"க., யா"க. 
என?	 வ3	. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

191. த5ைம1 ெபய�க. எைவ? இைவக>. எைவ ஒ3ைம1 ெபய�க.? 
எைவ ப5ைம1 ெபய�க.? இ�த5ைம1 ெபய�க. திைணபா�க>. 
எைவக>!�1 ெபா(வாகி வ3கி5றன? 

---- 
��னிைல( ெபய�க!��னிைல( ெபய�க!��னிைல( ெபய�க!��னிைல( ெபய�க!    
 
192. �5னிைல1 ெபய�க., நீ, நீ�, நீயி�, நீவி�, எ�X� என ஐ)தா	. இைவக>., 
நீ எ5ப( ஒ3ைம1 ெபய�: ம%றைவ ப5ைம1 ெபய�க.. 
உதாரண	.  
நீ ந	பி, நீ ந"ைக, நீ Nத	  
- �5னிைலெயா3ைம 
நீ� ைம)த�, நீ� மகளி�, நீ� ப10த"க. 
- �5னிைல1ப5ைம 
w த5ைம1 ெபய�கைள உய�திைண1 ெபய�க. எ5ப� ெதா�கா1பிய�; இ3 
திைய1 ெபா(1 ெபய�க. எ5ப� ந5aலா�. 
இ3 வழ!கி<	 நீ"க. எ5ப(	 �5னிைல1 ப5ைமயி� வ3	.  
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

192. �5னிைல1 ெபய�க. எைவ? இைவக>., எ( ஒ3ைம1ெபய�? எைவ 
ப5ைம1 ெபய�? இ	 �5னிைல1 ெபய�க. திைண பா�க>. 
எைவக>!�1 ெபா(வாகி வ3கி5றன? 

--- 
பட��ைக( ெபய�க!பட��ைக( ெபய�க!பட��ைக( ெபய�க!பட��ைக( ெபய�க!    
 
193. பட�!ைக1 ெபய�க., ேம%ெசா�ல1ப@ட த5ைம �5னிைல1 
ெபய�கள�லாத ம%ைறய எ�லா1 ெபய�க>மா	. 
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உதாரண	.  
அவ5, அவ., அவ�, ெபா5, மணி, நில	 
 
194. அ5. ஆ., இ, . எ5<	 வி�திகைள இ$தியி� உ+ைடய ெபாய�க. 
உய�திைணயா=பாெலா3ைம1 பட�!ைக1 ெபய�களா	. 
உதாரண	. 
ெபா5ன5, ெபா3ளா5, வடம5, ேகாம5, பிற5  
 
195. அ., ஆ., க., மா�, �, எ5<	 வி�திகைள இ$தியி� உ+ைடய ெபாய�க. 
உய�திைண1 ெப=பாெலா3ைம1 பட�!ைக1 ெபய�களா	. 
உதாரண	.  
�ைழய., �ைழயா., ெபா5னி, பிற.  
 
196. அ�, ஆ�, க., மா�, �, எ5<த	 வி�திகைள இ$தியி� உ+ைடய ெபாய�க. 
உய�திைண1 பல�பா% பட�!ைக1 ெபய�களா	. 
உதாரண	. 
�ைழய�, �ைழயா�, ேகா!க., ேதவிமா�, பிற� 
தCச�க., த@டா�க., என! க. வி�தி, வி�திேம� வி�தியா+	 வ3	.  
 
197. (: வி�திைய இ$தியி� உைடய ெபய�க. அஃறிைணெயா5ற5 பா% 
பட�!ைக1 ெபய�களா	. 
உதாரண	.  
�ைழய( 
 
198. ைவ, அ, க., :, எ5<	 வி�திகைள இ$தியி� உைடய ெபய�க. 
அஃறிைண1 பலவி5பா% பட�!ைக1 ெபய�களா	. 
உதாரண	.  
�ைழயைவ, �ைழயன, மர"க., அ:. 
 
199. வி�தி ெபறா( உய�திைண அஃறிைணகளி� ஆ=பா� ெப=பா�கைள 
உண��தி வ3	 ெபய�க>, சில உ=7. அைவ வ3மா$:- 
ந	பி, விடைல, ேகா, ேவ., ஆ\உ, �த யன உய�திைணயா=பா% ெபய�க.. 
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மா(, ைதய�, மக\உ, ந"ைக �த யன உய�திைண1 ெப=பா% ெபய�க.. 
க7வ5, ஒ3�த�, ேபா�(, கைல, ேசவ�, ஏ$ �த யன அஃறிைணயா=பா% 
ெபய�க. 
பி�, பிண, ெப@ைட, ம)தி, பிணா �த யன ெப=பா% ெபய�க..  
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

193. பட�!ைக1 ெபய�க. எைவ? 
194. உய�திைணயா=பா ெலா3ைம1 பட�!ைக1 ெபய�க. எைவ?  
195. உய�திைண1 ெப=பா ெலா3ைம1 பட�!ைக1 ெபய�க. எைவ?  
196. உய�திைண1 பல�பா% பட�!ைக1 ெபய�க. எைவ?  
197. அஃறிைணெயா5ற5பா% பட�!ைக1 ெபய�க. எைவ?  
198. அஃறிைண1 பலவி5பா% பட�!ைக1 ெபய�க. எைவ?  
199. வி�தி ெபறா( உய�திைண அஃறிைணகளி� ஆ=பா� ெப=பா�கைள 
உண��தி வ3	 ெபய�க>	 உ=ேடா?  

----- 
    
இ�திைண( ெபா�( ெபய�இ�திைண( ெபா�( ெபய�இ�திைண( ெபா�( ெபய�இ�திைண( ெபா�( ெபய�    
200. த)ைத, தா-; சா�தா5. சா�தி; ெகா%ற5, ெகா%றி; ஆ=, ெப=; ெசவியி , 
ெசவியி க.; தா5, தா	 என வ3	 பட�!ைக1 ெபய�க. உய�திைண அஃறிைண 
இர=ட%�	 ெபா(1 ெபய�களா	. ெபா(1 ெபயெரனி<	, ெபா3)(	. 
 
உதாரண	. 
த)ைதயிவ5 
த)ைதயி:ெவ3( த)ைதெய5ப( இ3திைண யா=பா%�	 ெபா(வாயி%$. 
தாயிவ. 
தாயி1ப2 தாெய5ப( இ3திைண ெப=பா%�	 ெபா(வாயி%$. 
சா�தனிவ5 
சா�தனி:ெவ3( சா�தாென5ப( இ3திைண யா=பா%�	 ெபா(வாயி%$. 
சா�தியிவ. 
சா�தியி1ப2 சா�திெய5ப( இ3திைண ெப=பா%�	 ெபா(வாயி%$. 
ெகா%றனிவ5 
ெகா%றனி:ெவ3( ெகா%றென5ப( இ3திைண யா=பா%�	 ெபா(வாயி%$. 
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ெகா%றியிவ. 
ெகா%றியி1ப2 ெகா%றிெய5க( இ3திைண ெப=பா%�	 ெபா(வாயி%$. 
ஆ= வ)தா5 
ஆ=வ)த( ஆெண5ப( இ3திைண யா=பா%�	 ெபா(வாயி%$. 
ெப= வ)தா. 
ெப=வ)த( ெப=ென5ப( இ3திைண ெப=பா%�	 ெபா(வாயி%$. 
ெசவியி யவ5 
ெசவியி யிவ. 
ெசவியி யி:ெவ3( 
ெசவியி யி1ப2 ெசவியி  எ5ப( இ3திைண ெய3ைம!� ெபா(வாயி%$. 
ெசவியி களிவ� 
ெசவியி களிைவ ெசவியி கெள5ப( இ3திைண1 ப5ைம!� ெபா(வாயி%$. 
அவ5றா5 
அவடா5 
அ(தா5 தாென5ப( இ3திைண ெயா3ைம!�	 ெபா(வாயி%$. 
அவ�த	 
அைவத	 தாெம5ப( இ3திைண1 ப5ைம!�  
ெபா(வாயி%$. 
 
தா	 எ5ப( தா"க. என?	 வ3	. 
 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

200. உய�திைண அஃறிைண இர=ட%�	 ெபா(1 ெபய�க. எைவ? 
---- 
இ� திைண 5விட( ெபா�(ெபய�இ� திைண 5விட( ெபா�(ெபய�இ� திைண 5விட( ெபா�(ெபய�இ� திைண 5விட( ெபா�(ெபய�    
 
201. எ�லா	 எ5<	 ப5ைம1 ெபய� இ3 திைண 4விட"க@�	 ெபா(1ெபயர	.  
உதாரண	. 
நாெம�லா	, நீெர�லா	, அவெர�லா	, அைவெய�லா	.  
 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

201. எ�லா	 எ5<	 ப5ைம1 ெபய� எைவக>!�1 ெபா(1ெபய�? 
--- 
உய�திைணயி1 பா1 ெபா�(ெபய�உய�திைணயி1 பா1 ெபா�(ெபய�உய�திைணயி1 பா1 ெபா�(ெபய�உய�திைணயி1 பா1 ெபா�(ெபய�    
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202. ஒ3வ� ேபைத, ஊைம, என வ3	 ெபய�க. உய�திைணயா5 ெப=ெண5<	 
இ3 பா%�	 ெபா(1 ெபய�களா	.  
உதாரண	. 
ஆடவெளா3வ� ெப=�ெளா3வ� 
ேபைதயவ5 ேபைதயவ. 
ஊைமயிவ5 ஊைமயிவ. 
ஒ3வ� எ5<	 பா%ெபா(1ெபய�, ெபா3@ேக%ப ஒரைமC ெசா�ைல! ெகா.ளா(, 
ஒ8வ� வ)தா� எனC ெசா%ேக%ப1 ப5ைமC ெசா�ைலேய ெகா=7 ��+	. 
இ5<, சா�தனா�, ேதவனா� எ5பன?	, ெபா3@ேக%ப ஒ3ைமC ெசா�ைல! 
ெகா.ளா(, ெசா%ேக1ப1 ப5ைமC ெசா�ைலேய ெகா=7 ��+	. 
 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

202. உய�திைண ஆ= ெப= எ5<	 இ3 பா%�	 ெபா(1 ெபய�க. 
எைவ? 
----- 
அஃறிைணயி1 பா1 ெபா�( ெபய�அஃறிைணயி1 பா1 ெபா�( ெபய�அஃறிைணயி1 பா1 ெபா�( ெபய�அஃறிைணயி1 பா1 ெபா�( ெபய�    
 
203. ( எ5<	 ஒ3ைமவி�திையயாயி<	, ைவ, அ, க. எ5<	 ப5ைம 
வி�திகைளயாயி<	 ெபறா( வ3	. அஃறிைண1 ெபய�கெள�லா	, அ�திைண 
ஒ5$ பல எ5<	 இ3பா%�	 ெபா(1ெபய�களா	. இைவ பா�பகாஃறிைண1 
ெபய� என?	, அஃறிைணயிய% ெபய� என?" #ற1ப7	. 
உதாரண	. 
யாைன வ)த( யாைன வ)தன 
மர	 வள�)த( மர	 வள�)தன 
க= சிவ)த( க= சிவ)தன 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

203. அஃறிைண ஒ5ற5 பா� பலவி5 பா� எ5<	 இர=ட%�	 
ெபா(1ெபய�க. எைவ? இைவ எ1ப�1 ெபய� ெப$	ஃ 

--- 
ஆ�ெபய� ஆ�ெபய� ஆ�ெபய� ஆ�ெபய�     
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204. ஒ3 ெப3ளி5 இய% ெபய�, அ1ெபா3ேளா7 ச	ப)த�ைடய பிறிெதா3 
ெபா3>!�� ெதா5$ ெதா@7 வழ"கி வாி5, அ( ஆ� ெபயெரன1ப7	.  
----- 
 
205. அ:வா� ெபய�, பதினா வைக1ப7	. அைவயாவன:- ெபா3ளா� ெபய�,  
இடவா� ெபய�, காலவா� ெபய�, சிைனயா� ெபய�, �ணவா� ெபய�, ெதாழிலா� 
ெபய�, எ=ணலளைவயா� ெபய�, எ7�தளைவயா� ெபய�, �க�தளைவயா� 
ெபய�, நீ@டலளைவயா� ெபய�, ெசா�லா� ெபய�, தனியா� ெபய�, க3வியா� 
ெபய�, காாியவா� ெபய�, க3�தாவா� ெபய�, உவைமயா� ெபய� எ5பனவா	. 
உதாரண	. 
(1). தாமைர ேபா8�க	: இ"ேக தாமைரெய5< �த%ெபா3ளி5 ெபய� அத5 
சிைனயாகிய மல3!காதலா% ெபா3ளா� ெபய�. 
(2). ஊரட"கி%$: இ"ேக ஊெர5<பமிட1ெபய� அ"கி3!கிற மனித3!காதலா� 
இடவா� ெபய�. 
(3). கார$�த(: இ"ேக காெர5<	 மைழ!கால1 ெபய� அ!கால�தி� விைள+	 
பயி3!காதலா% காலவா� ெபய� 
(4). ெவ%றிைல ந@டா5: இ"ேக ெவ%றிைல ெய5<	, சிைன1ெபய� அத5 
மதலாகிய ெகா�!கதலா% சிைனயா� ெபய�. 
(5). நீல, R�னா5: இ"ேக நீலெம5<	 நிற!�ண1 ெபய� அதைன+ைடய 
�வைள மல3!காதலா% �ணவா� ெபய�. 
(6). வ%றேலா7=டா5: இ"ேக வ%றெல5<) ெதாழி%ெபய� அதைன1 
ெபா3)திய உணவி%காதலா% ெறாழிலா� ெபய�. 
(7). காலாேல நட)தா5: இ"ேக காெல5<	 எ=ணளைவ1 ெபய� அ:வளைவ! 
ெகா=ட உ$1பி%காதலா� எ=ணலைவயா�ெபய�. 
(8). இர=7Uைச த)தா5: இ"ேக Uைச ெய5<	 எ7�த லளைவ1ெபய� 
அ:வளைவ! ெகா=ட உறி1பி%காதலா� எ=ணலைவயா� ெபய�. 
(9). நாழி+ைட)த(: இ"ேக நாழிெய5<	 �க�தளைவ1 ெபய� அ:வளைவ! 
ப3வி!காதலா� �க�தளைவயா� ெபய�. 
(10). கீைழ�த� விைள)த(: இ"ேக த� ெய5<	, நீ@டளைவ1ெபய� அதனா� 
அள!க1ப@ட விைளநில�தி% காதலா� நீ@டலளைவயா� ெபய�. 
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(11). இ%'%�ைர ெச-தா5: இ"ேக உைரெய5<, ெசா� 5 ெபய� அத5 
ெபா3>!காதலா% ெசாலா� ெபய�. 
(12). விள!� �றி)த(: இ"ேக விள!ெக5<) தானியி5 ெபய� அத%� தானமாகிய 
த=�%காதலா% நானியா� ெபய�. 
(13). தி3வாசகேமாதினா5: இ"ேக வாசகெம5<" க3வி1 ெபய� அத5 
காாியமாகிய ஒ3 ' %காதலா% க3வியா� ெபய�. 
(14). அல"கார"க%றா5: இ"ேக அல"காரெம5<" காாிய�தி5 ெபய� 
அதைன+ண��(த%�! க3வியாகிய ' %காதலா% காாியவா� ெபய�. 
(15). தி3வ.>வ� ப��தா5: இ"ேக தி3வ.>வ� எ5<" க3�தாவி5 ெபய� 
அவரா% ெச-ய1ப@ட ' %காதலா% க3�தாவா� ெபய�. 
(16). பாைவ வ)தா.: இ"ேக பாைவ எ5<	 உவைமயி5 ெபய� அதைன 
+வைமயாக! ெகா=ட ெப=M!காதலா� உவைமயா� ெபய�. 
 
கா� எ5<	 க3 நிற�தி5 ெபய�, அத<ைடய ேமக�ைத +ண��(	 ேபா( ஆ� 
ெபய�: அ	 ேமக	 ெப-+	 ப3வ�ைத உண��(	 ேபா( இ3 ம�யா� ெபய�: 
அ1ப3வ�தி� விைள+	 ெந%பயிைர உண��(	 ேபா( �	ம�யா� ெபய�. 
ெவ%றிைல ந@டா5, தி3வாசகேமாதினா5, எ5பவ%$., இைலெய5ப( 
ெவ$ைமெய5<	 அைடயிைன+	, வாசகெம5ப( தி3ெவ5<	 அைடயிைன+	 
அ7�(, ஆ� ெபயரா- வ3வதா� அைடய7�தவா� ெபய�  
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

204. ஆ� ெபயெர5ப( யா(? 205. அ:வா� ெபய� எ�தைன வைக1ப7	? 
அைவ எைவ? 

----- 
ேவ1$ைமேவ1$ைமேவ1$ைமேவ1$ைம    
206. ெபய�களைன�(	, �த� ேவ%$ைம, இர=டா	 ேவ%$ைம, 45றா	 
ேவ%$ைம, நா5கா	 ேவ%$ைம, ஐ)தா	 ேவ%$ைம, ஆறா	 ேவ%$ைம, ஏழா	 
ேவ%$ைம, எ@டா	 ேவ%$ைம, என எ@7 ேவ%$ைமகைள ேய%�	. 
இவ%$. �த� ேவ%$ைம எ�வா- என?	, ெபய�ேவ%$ைம விளிெயன?	 
ெபய� ெப$	.  
----- 
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207. �த� ேவ1$ைமயின��த� ேவ1$ைமயின��த� ேவ1$ைமயின��த� ேவ1$ைமயின� உ3பாவ( திாிபி�லாத ெபயேரயா	. 
இ( விைனைய+	, ெபயைர+	, வினாைவ+" ெகா.>	. 
உதாரண	. 
சா�தா5 வ)தா5, சா�தனிவ5, சா�த5 யா� 
ேவ%$ைம+3பினாேல ெகா.ள1ப7, ெசா�, ��!�, ெசா� என?	, பயனிைல 
என?	, ெபய� ெப$	. 
இ�திாிபி�லாத ெபய�, தாேன த5 ெபா3ைள விைன�த% ெபா3ளாக 
ேவ$ப7�(	. அ1ப� ேவ$ப@ட விைன�த% ெபா3ேள இத5 ெபா3ளா	. 
விைன�த�, க3�தா, ெச-பவ5 எ5பன ஒ3 ெபா3@ ெசா%க.. 
இ: ெவ�வா-!� ேவ$3� இ�ைலயாயி<	, ஆனவ5, ஆகி5றவ5, ஆவா5, 
எ5பவ5, �த ய ஐ	பா% ெசா%க>, சி$பா5ைம ெசா�83பாக வ3	. 
உதாரண	. 
சா�தனானவ5 வ)தா5 
சா�தியானவ5 வ)தா5 
சா�தரானவ� வ)தா� 
மரமான( வள�)த( 
ம%றைவக>	 இ1ப�ேய.  
----- 
 
208. இர?டா ேவ1இர?டா ேவ1இர?டா ேவ1இர?டா ேவ1$ைமயின�$ைமயின�$ைமயின�$ைமயின� உ3� ஐெயா5ேறயா	. 
இ( விைனைய+	, விைன!�றி1ைப+" ெகா.>	. 
இ:ைவ+3� த5ைனேய%ற ெபய�1ெபா3ைளC ெசய%ப7 ெபா3ளாக 
ேவ$ப7�(	, அ1ப� ேவ$ப@ட ெசய%பட ெபா3ேள இ:?3பி5 ெபா3ளா	. 
ெசய1ப7ெபா3., க3ம	, காாிய	, எ5பன ஒ3 ெபா3@ ெசா%க.. 
அCெசய%ப7 ெபா3ளான(, ஆ!க1ப7ெபா3., அழி!க1ப7 ெபா3., அைடய1பட 
ெபா3., ஒ!க1படெபா3., உடைம1ெபா3., �த யனவாக1 பல திற!க1ப7	. 
(உதாரண	) 
�ட�ைத வைன)தா5 - ஆ!க1ப7 ெபா3. 
ேகா@ைடைய1 பி��தா5 - அழி!க1ப7 ெபா3. 
ஊைரயைட)தா5 - அைடய1ப7ெபா3. 
மைனவிைய� (ற)தா5 - (ற!க1ப7 ெபா3. 
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� ையெயா�தா5 - ஒ!க1ப7ெபா3. 
ெபா5ைன+ைடயா5 - உைடைம1 ெபா3.  
----- 
 
209. 5�றா ேவ1$ைம5�றா ேவ1$ைம5�றா ேவ1$ைம5�றா ேவ1$ைமயி<ைட உ3�க. ஆ�, ஆ5, ஒ7, ஓ7 எ5பனைவகளா	. 
இைவ விைனைய! ெகா.>	. 
இ:?3�க>., ஆ5, ஆ5 எ5<	 இர=73�க>ம, த	ைமேய%ற ெபய�1 
ெபா3ைள!, க3விய ெபா3ளாக?	, க3தா1ெபா3ளாக?	, ேவ$ப7�(	 அ1ப� 
ேவ$ ப@ட க3வி1 ெபா3>" க3தா1ெபா3>	 இ:?3�களி5 ெபா3ளா	. 
க3வி, காரண	 எ5பன ஒ3 ெபார@ ெசா%க..  
க3வி, �த%க3வி, (ைண!க3வி, என இ3வைக1ப7	. க3�தா?	, 
இய%$த%கர�தா, ஏ?த% க3�தா என இ3 வைக1ப7	. 
ஒ7, ஓ7 எ5<	 இர=73�க>	, த	ைமேய%ற ெபய�1ெபா3ைள உடனிகDCசி1 
ெபா3ளாக ேவ$ப7�(	. அ1ப� ேவ$ப@ட உடனிகDCசி1 ெபா3ேள இ:?3� 
களி5 ெப�3ளா	. 
(உதாரண	) 
ம=ணாலாகிய �ட	 
ம=ணனாகிய �ட	 �த%க3வி 
திாிைகயாலாகிய �ட	 
திாிைகயானாகிய �ட	 (ைண!க3வி 
தCசனாலாகிய ேகாயி� 
தCசனானாகிய ேகாயி� இய%$த%க3�தா 
அரசனாலாகிய ேகாயி� 
அரசனானாகிய ேகாயி� ஏ?த%க3�தா 
மகேனா7 த)ைத வ)தா5 
மகெனா7 த)ைத வ)தா5 உடனிகDCசி1 ெபா3. 
இ:?3�க>., ஆ�, ஆ5 உ3�க. நி%ற%�ாிய விட�(! ெகா=ெட5ப(	, ஓ7, 
ஒ7 உ3�க. நி%ற%�ாிய விட�( உடென5ப(, ெசா�83�களாக வ3	. 
உதாரண	. 
வா. ெகாண7 ெவ@�னா5 
த)ைத+ட5 ைம)த5 வ)தா5  
----- 
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210. நா�கா ெவ1$ைமநா�கா ெவ1$ைமநா�கா ெவ1$ைமநா�கா ெவ1$ைமயின( உ3� �:ெவா5ேறயா	.  
இ( விைனைய+	 விைனேயா7 ெபா3)(	 ெபயைர+" ெகா.>	.  
இ!�:?3�, த5ைனேய%ற ெபய�1 ெபா3ைள! ேகாட%ெபா3ளாக?	, 
பைகெதாட� ெபா3ளாக?	, ந@�� ெதாட� ெபா3ளாக?	, த�தி+ைட 
ெபா3ளாக?	, �த%காரண காாிய1ெபா3ளாக?	, நிமி�த காரண 
காாிய1ெபா3ளாக?	, �ைற!கிைய ெபா3ளாக?	. ேவ$ப7�(	. அ1ப� ேவ$ 
ப@ட ெகாட% ெபா3= �த யன இ:?3பி5 ெபா3.களா	. 
(உதாரண	) 
இர1பவ�!�1 ெபா5ைன! ெகா7�தா. - ேகாட%ெபா3. 
பா	�!�1 பைக க3ட5 - பைக�ெதாட�1 ெபா3. 
சா�த<!�� ேதாழ5 ெகா%ற5 - ந@�� ெதாட� ெபா3. 
அர�!�ாி� த3"கல	 - த�தி+ைடெபா3. 
�=டல�தி%� ைவ�த ெபா5 - த�தி+ைட1 ெபா3. 
# !� ேவைல ெச-தா5 - நிமி�தகாரணகாாிய1 ெபா3. 
சா�த<!� மகனிவ5 - �ைற!கிைய ெபா3. 
�:?3� நி%ற% �ாிய சில விடய"களிேல, ெபா3@7 நிமி�த	 எ5பன?	, 
�:?3பி5ேம� ஆகெவ5ப(, ெசா�83�களாக வ3	. 
உதாரண	. 
#ழி5 ெபா3@7 ேவைல ெச-தா5 
# யினிமி�த	 ேவைல ெச-தா5 
# !காக ேவைல ெச-தா5  
----- 
 
211. ஐ*தா ேவ1$ைமஐ*தா ேவ1$ைமஐ*தா ேவ1$ைமஐ*தா ேவ1$ைமயி<ைடய உ3�க. இ5, இ� எ5பனவா�	. 
இைவ விைனைய+	, விைனேயா7 ெபா3)(	 ெபயைர+" ெகா.>	. 
இ:?3�க., த	ைமேய%ப ெபய�1ெபா3ைள நீ!க1 ெபா3ளாக?	, 
ஒ1�1ெபா3ளாக?	, எ�ைல1 ெபா3ளாக?	, ஏ(1ெபா3ளாக?	, ேவ$ப7�(	. 
அ1ப� ேவ$ப@ட நீ!க1 ெபா3. �த யன இ:?3�களி5 ெபா3.கலா	. 
உதாரண	. 
மைலயி5 Uழ3வி 
மைலயி� Uழ3வி நீ!க1 ெபா3. 
பா 5 ெவளி( ெகா!� 
பா � ெவளி( ெகா!� ஒ1�1 ெபா3. 
சீ�காழியி5 வட!�C சித	பர	 
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சீ�காழியி� வட!�C சித	பர	 எ�ைல1 ெபா3. 
க�வியி<ய�)தவ5 க	ப5 
க�வியி8ய�)தவ5 க	ப5 ஏ(1 ெபா3. 
 
பா 5 ெவளி( ெகா!� எ5<மிட�(, உய�? க3தி5 எ�ைல1 ெபா3ளா	. 
நீ!க1ெபா3ளி<	. எ�ைல1 ெபா3ளி<	, இ5, இ�, உ3�களி5 ேம�, நி5$, 
இ3)( எ5பைவ, உ	 ெப%$	, ெபறா(, ெசா�83�களாக வ3	. 
உதாரண	. 
நீ!க1ெபா3. 
ஊாினி5$	 ேபாயினா5, ஊாினி5$ ேபாயினா5 
ஊாி 3)(	 ேபாயினா5, ஊாி 3)(	 ேபாயினா5 
எ�ைல1 ெபா3. 
கா@�னி5$4� காவத	, கா@�னி5^� காவத	 
கா@� 3)(4� காவத	, கா@� 3)(4� காவத	 
ஒெராவிட�( எ�ைல1 ெபா3ளிேல, கா@�8	 பா�!கி8	 எ5பைவக., �5 
ஐகார	 ெப%$C ெசா�83�களாக வ3	. 
உதாரண	. 
அவைன! கா@�8	 ெபாியவனிவ5 
இவைன! கா@�8	 சிறியனவ5  
----- 
 
212. ஆறா	 ேவ%$ைமயி<ைட உ3�க. அ(, ஆ(, ஏ எ5பனவா	. 
இைவக>., அ(, ஆ( உ3�க. அஃறிைண ெயா3ைம1 ெபயைர+	, அ உ3� 
அஃறிைண1 ப5ைம1 ெபயைர+" ெகா.>	. 
உதாரண	.  
சா�தன( ைக, தன( ைக, தன ைகக. 
இ:?8�க., த	ைமேய%ற ெபய�1ெபா3ைள வ3ெமாழி1 ெபயராகி த%கிழைம1 
ெபா3ேளா7	 பிறிதி5 கிழைம1 ெபா3ேளா7, ச	ப)த �ைடய ெபா3ளாக, 
ேவ$ப7�(	. அ1ப� ேவ$ப@ட ச	ப)த1ெபா3ேள இ:?3�களி5 ெபா3ளா	. 
த%கிழைம1 ெபா3ளாவ(, த5ேனா7 ஒ%$ைம+ைடய ெபா3.. அ(, உ$1�	, 
ப=�	, ெதாழி8	, ஒ5ற5 #@ட�	, பலவி5 #@ட�	, ஒ5$ 
திாி)ெதா5றாய(	 என, ஆ% வைக1ப7	. 
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(உதாரண	) 
சா�தான( ைக - உ$1��த%கிழைம 
சா�தன( க3ைம - ப=�த%கிழைம 
சா�தன( வர? - ெதாழி%ற%கிழைம 
ெந�ல( �1ைப - ஒ5ற5#@ட%த%கிழைம 
ேசைனய( ெதா�தி - பலவி5#@ட�த%கிழைம 
ம,சள( ெபா� - ஒ5$ திாி)ெதா5றாயத5 த%கிழைம 
பிறிதி5கிழைம1 ெபா3ளாவ(, த5னி5 ேவறா- ெபா3.. அ(, ெபா3., இட	, 
கால	, என 4வைக1ப7	. 
(உதாரண	) 
�3கன( ேவ� - ெபா3@பிறிதி5 கிழைம 
�3கன( மைல - இட1பிறிதி5கிழைம 
மாரன( ேவனி� - கால1பிறிதி5 கிழைம 
இ:?3�க. நி%ற%�ாிய இட"களி�, உைடய எ5ப( ெசா�83பாக வ)(, இ3 
திைணெயா3ைம ப5ைம1 ெபயைர+" ெகா.>	. 
உதாரண	. 
சா�த<ைடய �த�வ5, சா�த<ைடய �த�வ� 
சா�த<ைடய U7, சா�த<ைடய U7க. 
சி$ பா5ைம அ(?3�, அரன( ேதாழ5, நினத�யாெராட�லா� என 
உய�திைணெயா3ைம ப5ைம1 ெபய�கைள+" ெகா.>ெமன வறிக.  
இ:Uடான(, அ�ேதா@டமவன( என வ?3வன வ%றி�, என(, அவன(, எ5பன 
(:வி�தி+	 அகராCசாாிைய+	 ெப%$ நி5ற �றி1� விைன �%$. என( 
ேபாயி%$, அவனைத வா"கிேன5, என வ3வனவ%றி�, என(, அவன( எ5பன, 
ேம%#றியப� வ)த �றி1� விைணயாலைண+	 ெபய�. இ"ஙணம5றி, 
இ:விட"களி� வ3	 அ( எ5ப( ஆறா	 ேவ%$ைம+3ப5$.  
----- 
 
213. ஏழா	 ேவ%$ைமயி<ைடய உ3க., க=, இ�, உ., இட	 �த யனவா	. 
இைவ விைனைய+	, விைனேயா7 ெபா3)0	 ெபயைர+" ெகா.>	. 
இ:?3�க., த	ைமேய%ற ெபா3.. இட	, கால	. சிைன, �ண	, ெதாழி� எ5<	 
ஆ$ வைக1 ெபய�ெபா3ைள+	, வ3ெமாழி1 ெபா3ளாகிய த%கிழைம1 
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ெபா3>!காயி<	, பிறிதி5கிழைம1 ெபா3>!காயி<	 இட1ெபா3ளாக, 
ேவ$ப7�(	. அ1ப� ேவ$1ப@ட இட1ெபா3ேள இ:?3�களி5 ெபா3ளா	. 
(உதாரண	) 
மணியி5 கணி3கி5ற ெதாளி 
பைனயி5க= வாDகி5றத5றி� த% பிறி ெபா3ளிடமாயி%$ 
ஊாி5 கணி3!�மி�ல	 
ஆகாய�தி5க@ பற!கி5ற( ப3)( த% பிறி இடமிடமாயி%$ 
நாளி5 கணாழிைக+.ள( 
ேவனி%க@பாதிாி ப10!�	 த% பிறி காலமிடமாயி%$ 
ைகயி5 கM.ள( விர� 
ைகயி5க= விள"�கி5ற( கடக	 த% பிறி சிைனயிடமாயி%$ 
க$1பி5க= மி!�.ளதழ� 
இளைமயி5க= வா-�த( ெச�வ	 த% பிறி �ணமிடமாயி%$ 
ஆட%கM.ள( சதி 
ஆட%க@பாட1ப@ட( பா@7 த% பிறி ெதாழிவிடமாயி%$ 
ம%றைவக>	 இ1ப�ேய  
----- 
 
214. எ@டா	 ேவ%$ைமயி<ைடய உ3�க., பட�!ைக1 ெபயா%றி� ஏ ஓ 
மி�த8	, அ:U$ திாித8	, ெக7த8	, இய�பாத8	, ஈ%றயெல��(� 
திாித8மா	. 
இைவ ஏவ� விைனைய! ெகா.>	. 
இ:?3�க., த	ைமேய%ற ெபய�1 ெபா3ைள �5னிைலயி5 
விளி!க1ப7ெபா3ளாக, ேவ$ப7�(	. அ1ப� ேவ$ப@ட விளி!க1ப@ட ெபா3ேள 
இ:?3�களி5 ெபா3ளா	. விளி�த� - அைழ�த�. 
(உதாரண	) 
சா�தேன ஏ மி�)( 
அ1பேனா ?=ணா- ஓ மி�)( 
ேவனிலா- #றா- ஈ$ திாி)த( 
ேதாழ ெசா�லா- ஈ$ ெக@ட( 
பிதா வாரா- ஈறிய�பாயி%$ 
ம!க. #றி� ஈ%றயெல��(� திாி)த(.  
----- 
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215. 0ம5, 0ம., 0ம� எ5<" கிைள1 ெபயாக>	. எவ5 �த ய விைன1 
ெபய�க>	, அவ5 �த ய 2@71 ெபய�க>	, தா5, தா	, எ5<	 ெபா(1 
ெபய�க>	, ம%ைறயா5, பிற5 �த ய ம%$1 பிற எ5பன அ�யாக வ3	 
ெபய�க>	 விளி ெகா.ளா1 ெபய�களா	.  
----- 
 
216. சி$பா5ைம ஒ3 ேவ%$ைம+3� நி%ற% �ாிய விட�ேத, ம%றெதா3 
ேவ%$ைம+3� மய"கி வ3	; வாி5 அ:?3ைப1 ெபா3!கிைய)த உ3பாக� 
திாி�(! ெகா.ள ேவ=7	. 
உதாரண	. 
ஆல�தினாலமி�தமா!கிய ேகா5; இ"ேக ஐ+3� நி%ற%�ாிய விட�தி� ஆ83� 
மய"கி%$. 
கால�தினா% ெச-த ந5றி; இ"ேக க=M3� நி%ற%�ாிய விட�தி� ஆ<3� 
மய"கி%$. 
நா�ேவெயா7 ந!� U"� ேதா.; இ"ேக ஐ+3� நி%ற% �ாிய விட�தி� ஓ73� 
மய"கி%$. 
ஈச%கியா5 ைவ�தவ5�; இ"ேக க=M3� நி%ற%�ாிய விட�தி� �:?3� 
மய"கி%$.  
----- 
 
217. ஒ3 ேவ%$ைம1 ெபா3. ம%ெறா3 ேவ%$ைம +3ேபா7) த�தியாக வ3த8	 
உ=7. 
உதாரண	. 
சா�தேனா7 ேச�)தா5; இ"ேக ெசய1ப7 ெபா3. 45ற<3ேபா7 வ)த(. 
ம(ைரைய நீ"கினா5; இ"ேக நீ"க1 ெபா3. இர=ட<3ேபா7 வ)த(. 
சீ�காழி!� வட!�C சித	பர	; இ"ேக எ�ைல1 ெபா3. நா5க<3ேபா7 வ)த(. 
வழிையச� ெச5றா5; இ"ேக இட1 ெபா3. இர=ட<3ேபா7 வ)த(. 
இ5<	 இ1ப� வ3வனவ%ைறெய�லா	 ஆரா-)தறி)( ெகா.க. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     
206. ெபய�களைன�(	 எ�தைன ேவ%$ைமகைள ஏய%�	?  
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�த� ேவ%$ைம எ1ப�1 ெபய� ெப$	?  
எ@டா	 ேவ%$ைம எ1ப�1 ெபய� ெப$	?  
207. �த� ேவ%$ைமயின( உ3� யா(?  
ேவ%றைம+3பினாேல ெகா.ள1ப7, ெசா� எ1ப�1 ெபய� ெப$	?  
எ�வா- ேவ%$ைம+3� ெச; ெசா%கைள பயனிைலயாக! ெகா.>	?  
எ�வா-+3�!�1 ெபா3. எ5ன?  
விைன�த%�1 பாியாய நாம"க. எைவ?  
எ�வா-!� எைவ ெசா�83பாக வ3	?  
208. இர=டா	 ேவ%$ைமயின( உ3� யா(?  
இ:ைவ+3� எைவகைள1 பயனிைலயாக! ெகா.>	? 
ஐ+3�!� ெபா3. எ5ன? ெசய1ப7ெபா3@�1 பாியாய நாம"க. எைவ?  
ெசய1ப7 ெபா3. எ�தைன வைக1பட	?  
209. 45றா	 ேவ%$ைமயி<ைடய உ3�க. எைவ?  
இ	 45றா	 ேவ%றைம+3�க. எதைன பயனிைலயாக! ெகா.>	?  
இைவக>. ஆ�, ஆ5 எ5<	 இர=73�க>!�	 ெபா3. எ5ன?  
க3விெய5பத%�1 பாாியாய நா	 எ5ன?  
க3வி எ�தைன வைக1ப7	? க3�தா எ�தைன வைக1ப7	?  
ஓ7, ஒ7 எ5<	 இர=73�க>!�	 ெபா3. எ5ன?  
ஆ�, ஆ5 உ3�க. நி%ற%�ாிய விட�( எ( ெசா�83பாக வ3	?  
ஓ7, ஒ7 உ3�க. நி%ற%�ாிய விட�( எ( ெசா�83பாக வ3	?  
210. நா5கா	 ேவ%$ைமயின( உ3� யா(?  
இ! �:?3� எைவகைள1 பயனிைலயாக! ெகா.>	?  
�:?3�!� ெபா3. எ5ன?  
�:?3� நி%ற%�ாிய விட�ேத எைவ ெசா�83பாக வ3	?  
211. ஐ)தா	 ேவ%$ைமயி<ைடய உ3�க. யாைவ?  
இ:ைவ)தா	 ேவ%$ைம+3�க. எைவகைள1 பயனிைலயாக! ெகா.>	?  
ஐ)தா	 ேவ%$ைம+3�க>!� ெபா3. எ5ன?  
நீ!க1 ெபா3ளி<	, எ�ைல1 ெபா3ளின(	 எைவ ெசா�83�களாக வ3	? 
எ�ைல1 ெபா3ளிேல ேவ$ ெசா�83�க. வாராேமா?  
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212. ஆறா	 ேவ%$ைமயி<ைடய உ3�க. யாைவ?  
இ:வாறா	 ேவ%$ைமக>., எ:ெவைவ எ:ெவC ெசா�ைல1 பயனிைலயாக! 

ெகா.ள	?  
ஆறா	 ேவ%$ைம+3�க>!� ெபா3. எ5ன?  
த%கிழைம1 ெபா3ளாவ( யா(? அ� த%கிழைம1 ெபா3. எ�தைன வைக1ப7	?  
பிறிதி5கிழைம1 ெபா3ளாவ( யா(?  
அ1பிறிதி5கிழைம1 ெபா3. எ�தைன வைக1ப7	?  
ஆறா	 ேவ%$ைம+3�க. நி%ற%�ாிய இட"களி� எ( ெசா�83பாக வ3	?  
அ( ?3� உய�திைண ெயா3ைம ப5ைம1 ெபய�கைள! ெகா.>த �ைலேயா?  
இ: Uெடன(, அ�ேதா@டமவன(, என வ3வனவ%றி� அ( எ5ப( ஆறா	 

ேவ%$ைம உ3� தாேனா?  
213. ஏழா	 ேவ%$ைமயி<ைடய உ3�க. யாைவ?  
ஏழா	 ேவ%$ைம+3�க. எைவகைள1 பயனிைலகளாக! ெகா.>	?  
ஏழா	 ேவ%$ைம+3�க>!� ெபா3. எ5ன? 
214. எ@டா	 ேவ%$ைம+3�க. யாைவ?  
எ@டா	 ேவ%$ைம+3�க. எதைன1 பயனிைலயாக! ெகா.>	?  
எ@டா	 ேவ%$ைம+3�க>!�1 ெபா3. எ5ன?  
215. இ:விளி+3�கைள ஏலா1 ெபா3.க>	 உளேவா?  
216. ஒ3 ேவ%$ைம+3� நி%ற%�ாிய விட�ேத ம%ெறா3 ேவ%$ைம+3� மய"கி 

வ3த� உ=ேடா?  
217. ஒ3 ேவ%$ைம1 ெபா3. ம%ெறா3 ேவ%$ைம+3ேபா7) த�தியாகவ3த8	 

உ=ேடா? 
----- 
ெபய�க! உ�ேப1$ �ைறெபய�க! உ�ேப1$ �ைறெபய�க! உ�ேப1$ �ைறெபய�க! உ�ேப1$ �ைற    
 
218. ஐ �த ய உ3ேப%�மிட�(, யா5, கா5 எ5<) த5ைமெயா3ைம1 
ெபய�க., எ5 என?	, யா	, நா	, யா"க., நா"க. எ5<) த5ைம1 ப5ைம 
ெபய�க., எ	, ந	, எ"க., ந"க. என?	, விகார1ப@வ3	. 
உதாரண	. 
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எ5ைன, எ	ைம, ந	ைம, எ"கைள, ந"கைள, ம%ைற+3�கேளா7	 
இ1ப�ேயெயா@7க. 
நீ எ5<	 �5னிைல ெயா3ைம1 ெபயா, நி5 உ5 என?	, நீ� �த ய 
�5னிைல1 ப=ைம1 ெபய�க., 0	, உ	, என?	, நீ"க. எ5<	 �5னிைல1 
ப5ைம1 ெபய�, 0"க., உ"க. என?	, விகார1ப@7 வ3	. 
உதாரண	. 
நி5iைன, உ5ைன, 0	ைம, 0"கைள, உ"கைள ம%ைற+3�கேளா7	 
இ1ப�ேயெயா@7க. 
தா5, தா	, தா"க., எ5<	 பட�!ைக1 ெபய�க., த5, த	, த"க. என 
விகார1ப@7 வ3	. 
உதாரண	. 
த5ைம, த	ைம, த"கைள ம%ைற+3�கேளா7	 இ1ப�ேயெயா@7க. 
இைவக>.ேள, தனி!�%ெறா%றி$தியாக நி5ற ெபய�கேளா7 �:?3� 
�ண3மிட�(, ந7ேவ அகாரCசாாிைய ெதா5$	. இCசாாிைய அகர�தி5 �5<	, 
தனி!�%ெற%$ இர@டாவா	. 
உதாரண	. 
தன!�, தன(, தனா(. தன  
----- 
 
219. உயிைர+	 ெம-ைய+	, �%றி+8கர�ைத+	 ஈறாக?ைடய ெபய�Cெசா%க., 
இ5<3ெபாழி)த உ3�கைள ஏ%�மிட�(1 ெப3	பா8	 இ5சாாிைய ெப$	. 
உதாரண	. 
கிளியிைன ெபா5னிைன நாகிைன 
கிளியினா� ெபா5னினா� நாகினா� 
கிளியி%� ெபா5னி%� நாகி%�  
கிளியின( ெபா5னின( நாகின( 
கிளியி5க= ெபா5னி5க= நாகி5க= 
இ1ெபய�க., �:?3ேப%�மிட�(! கிளியி<!�, நாகி<!�, என 
இ5சாாிையேயா7 உகாரCசாாிைய+	, ெப$ெமன?" ெகா.க. ம%ைறைவக>	 
இ1ப�ேய வ3	.  
----- 
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220. ஆ, மா, ேகா எ5<	 இ	 45$ ெபய�க>	, உ3ேப%�மிட�(, 
இ5சாாிையேயய5றி, னகரCசாாிைய+	 ெப$	. �:வி3பி%� னகரCசாாிையேயா7 
உகரCசாாிைய+	, னகரCசாாிையயி5றி உகரC சாாிைய+	 வ3	. 
உதாரண	. 
ஆவிைன ஆைன 
ஆவினா� ஆனா� 
ஆவி%� ஆ<!�, ஆ?!� 
ஆவி5 ஆனி5 
ஆவின( ஆன( 
ஆவி5க= ஆ5க= 
மா, ேகா, எ5பவ%ேறா7	 இ1ப�ேய ெயா@7க. இ"ேக மா - வில"�, ேகா - 
அரச5.  
----- 
 
221. அ(, இ(, உ( எ5<, 2@71 ெபய�க>	, எ(, ஏ(, யா( எ5<	 வினா1 
ெபய�க>	, உ3ேப%� மிட�(, அ5சாாிைய+	, சி$பா5ைம இ5சாாிைய+	 
ெப$	. 
உதாரண	.  
அதைன, அதனா�, அதினா� 
இதைன, இதனா�, இதினா� 
எதைன, எதனா�, எதினா� 
ம%றைவக>	 இ1ப�ேய 
இைவ சி$பா5ைம, அைத, இைத, எைத எனC சாாிைய ெபறா(	 வ3	. 
 
----- 
 
222. அைவ, இைவ, உைவ, எைவ, காாியைவ, ெந�யைவ �த ய ஐகார U%றிைண1 
ப5ைம1 ெபய�க., உ3 ேப%�மிட�(, ஈ%ைறகார" ெக@7, அ%$Cசாாிைய 
ெப$	. நா5�3�	 ஏழ<3�	 ஏ%�மிட�(, அ%$Cசாாிைய ேம� இ5சாாிைய+	 
ெப$	. 
உதாரண	. அவ%ைற எவ%ைற காியவ%ைற 
அவ%றா� எவ%றா� காியவ%றா� 
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அவ%றி%� எவ%றி%� காியவ%றி%� 
அவ%றி5 எவ%றி5 காியவ%றி5 
அவ%ற( எவ%ற( காியவ%ற( 
அவ%றி5க= எவ%றி5க= காியவ%றி5க= 
ம%றைவக>	 இ1ப�ேய  
----- 
 
223. பல, சில, சிறிய, ெபாிய, அாிய �த ய அகரU%றஃறிைண1 ப5ைம1 
ெபய�க>	, யா எ5<	 அஃறிைண1 ப5ைம வினா1 ெபய3	, உ3ேப%$ மிட�(, 
அ%$Cசாாிைய ெப$	. நா5க<3�	, ஏழ<3�	, ஏ%�மிட�(, அ%$C 
சாாிையேம� இ5 சாாிைய+	 ெப$	. 
உதாரண	. 
பலவ%ைற சிறியவ%ைற யாவ%ைற 
பலவ%றா� சிறியவ%றா� யாவ%றா� 
பலவ%றி%� சிறியவ%றி%� யாவ%றி%� 
பலவ%றி5 சிறியவ%றி5 யாவ%றி5 
பலவ%ற( சிறியவ%ற( யாவ%ற( 
பலவ%றி5க= சிறியவ%றி5க= யாவ%றி5;க= 
ம%றைவக>	 இ1ப�ேய  
----- 
 
224. மகரU%$1 ெபய�Cெசா%க., உ3ேப%�மிட�(, அ�(Cசாாிைய ெப$	; 
ெப$மிட�(, ஈ%$ மகர�, சாாிைய �த� அகர�" ெக7	. சில விட�( அ:வ�(C 
சாாிையயி5 ேம� இ5 சாாிைய+	 ெப$	. 
உதாரண	. 
மர�ைத மர�திைன 
மர�தா� மர�தினா� 
மர�(!� மர�தி%� 
மர�தி5 . . . . 
மர�த( மர�தின( 
மர�(!க= மர�தி5க=  
----- 
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225. எ�லாெம5<	 ெபய�, அஃறிைண1 ெபா3ளி� உ3ேப%�மிட�(, ஈ%$ 
மகர"ெக@7, அ%$Cசாாிைய+	, உ3பி5 ேம� �%$	ைம+	 ெப$	; 
உய�திைண1 ெபா3ளி� உ3ேப%$மிட�(, ந	4Cசாாிைய+	, உ3பி5ேம� 
�%$	ைம+	 ெப$	. 
உதாரண	. 
எ�லாவ%ைற+	 எ�லாவ%றா8	 
எ�லாந	ைம+	 எ�லாந	மா8	 
எ�லாந	ைம+	 எ5ப( உய�திைண� த5ைம1 ப5ைம.  
------- 
 
226. உ3ேப%�மிட�(, எ�லாெர5ப(, த	�Cசாாிைய+	, எ�Xெர5ப( 
0	�Cசாாிைய+	 ெப%$ உ3பி5 ேம� �%$	ைம+	 ெப$	. 
உதாரண	. 
எ�லா� த	ைம+	 எ�X� 0	ைம+	 
எ�லா� த	மா8	 எ�X� 0	மா8	 
எ�லாைர+	, எ�லாரா8	, எ-	. எ�Xைர+	, எ�Xரா8	, எ-	. சாாிைய ெபறா(	 
வ3	.  
----- 
 
227. இ:வா$ உ3� �ண�Cசி!�! #றிய ���க., உ3� ெதா!க 
ெபா3@�ண�Cசி! க=M	, வ3	. 
உதாரண	. 
எ5ைக, எ"ைக, எ"க. ைக, ந"ைக, ந"க. ைக, நி5ைக, உ5ைக, 0"ைக, 0"க. 
ைக, உ5ைக, உ"ைக, உ"க. ைக, த5ைக, த"ைக, த"க. ைக, எ-	. கிளியி5 
கா�, ெகா!கி5 க=, ஆவி5 ெகா	�, பலவ%$!ேகா7, மர�(!கிைள, 
எ�லாவ%$!ேகா7	. எ-	. வ3	.  
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     
218. ஐ �த ய உ3ேப%�மிட�(� த	ைம1 ெபய�க. எ1ப� விகார1 ப@7 வ3	?  
�5னிைல1 ெபய�க. எ1ப� விகார1 ப@7 வ3	?  
தா5, தா	, தா"க. எ5<	 பட�!ைக1 ெபய�க. எ1ப� விகார1 ப@7 வ3	?  
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இைவக>.ேள, தனி!�%ெறா%றி$தியாக நி5ற ெபய�கேளா7 நா5க<3	 
ஆற<3�க>	 �ண3மிட�( எ1ப�யா	?  

219. உயிைர+	, ெம-ைய+	, �%றிய8கர�ைத+	 ஈறாக?ைடய ெபய�C ெசா%க. 
உ3ேப%�மிட�( எ1ப�யா	?  

220. ஆ, மா, ேகா எ5<	 ெபய�க., உ3ேப%� மிட�( இ5சாhையேயய5றி, 
ேவ$ சாாிைய+	 ெப$ேமா? 

221. அ(, இ(, உ(, எ5<, 2@711 ெபய�க>	, எ(, ஏ(, யா(, எ5<	 
வினா1 ெபய�க>	 உ3ேப%�மிட�(, எ1ப�யா	?  

222. அைவ, இைவ, உைவ, எைவ, காியைவ, ெந�யைவ, �த ய 
ஐகாரU%றஃறிைண1 ப5ைம1 ெபய�க>	 உ3ேப%� மிட�( எ1ப�யா	?  

223. பல, சில, சிறிய, ெபாிய, அாிய, �த ய அகரU%றஃறிைண1 ப5ைம1 
ெபய�க>	, யா ெவ5<	 அஃறிைண1 ப5ைம வினா1 ெபய3	 உ3ேப%� 
மிட�( எ1ப�யா	?  

224. மகரU%$1 ெபய�க. உ3 ேப%�மிட�( எ1ப�யா	?  
225. எ�லாெம5<	 ெபய� அஃறிைண1 ெபா3ளி� உ3ேப%�மிட�( எ1ப�யா	?  
226. உ3ேப%�மிட�( எ�லா� எ5ப( எ1ப�யா	? எ�X� எ5ப( எ1ப�யா	?  
227. இ:வா$ ஊ3� �ண�Cசி!�! #றிய ���க., உ3� ெதா!க ெபா3@ 

�ண�Cசி! க=M	 வ3ேமா? 
ெபயாிய� �1றி1$ெபயாிய� �1றி1$ெபயாிய� �1றி1$ெபயாிய� �1றி1$....    
----------------------------------------    

2.22.22.22.2    விைனயிய�விைனயிய�விைனயிய�விைனயிய�    
228. விைனC ெசா�லாவ(, ெபா3ளின(, �ைட1 ெபய�Cசிைய உண��(, 
ெசா�லா	. 
�ைட1ெபய�Cசிெயனி<	, விைன நிகDCசிெயனி<	, ெபா3)(	. விைன, ெதாழி� 
எ5பைவ ஒ3 ெபா3@ ெசா%க.. 
------ 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

228. விைனC ெசா�லாவ( யா(? 
�ைட1 ெபய�Cசி எ5ப( எ5ன? விைன!� பாாியாயநாம	 எ5ன? 

---- 
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விைன நிகD�சி��� காரணவிைன நிகD�சி��� காரணவிைன நிகD�சி��� காரணவிைன நிகD�சி��� காரண    
 
229. விைனயான( விைன�த�, க3வி, இட	, ெசய�, கால	, ெசய1ப7 ெபா3. 
எ5<	 இ:வா$" காரணமாேவM	, இவ%$@ பல காரணமாகேவ<	, நிக�	. 
உதாரண	. 
வைன)தா5: இ�ெதாிநிைல விைன, விைன�த5 �த ய ஆ$" காரணமாக, 
வ)த(. விைனமத� �யவ5; �த%க3வி ம=; (ைண!க3வி த=டச!கர �த ய5 
இட	 வைனத%� ஆதாரமாகிய இட	; ெசய� வைனத%� மத%காரணமாகிய 
ெச-ைக; கால	 இற)தகால	; ெசய1ப7 ெபா3. �ட �த யன. 
இ3)தா5: இ�ெதாிநிைல விைன, விைன�த5 �த ய ஆ$" காரணமாக, வ)த(.  
உைடய5: இ!�றி1� விைன, க3வி+, ெசய1ப7 ெபா3>ெமாழி)த நா5�" 
காரணமாக வ)த(.  
----- 
 
230. விைன �த5 �த ய ஆற<.ேள, ெதாிநிைல விைன�%றி5 க=, 
விைண�த8, ெசய8" கால�மாகிய 45$	 ெவளி1பைடயாக?	, ம%ைற 
45$" �றி1பாக?) ேதா5$	. 
ெதாிநிைல விைன1 ெபயெரCச விைனெயCச"களி5க= ெசய8" கால�மாகிய 
இர=7	 ெவளி1பைடயாக?	, ம%ைற நா5�	 �றி1பாக?) ேதா5$	. 
விைன�த� பா� கா@7	 வி�தியினா8	, ெசய� ப�தியினா8	, கால	 
இைடநிைல+	 வி�தி+	 விகார1ப@ட ப�தி+மாகிய 45ற<. ஒ5றினா8) 
ெதா5$	. எCச விைனக@�1 பா� கா@7	 வி�தி யி5ைமயா�, அவ%றி� 
விைன�த� ெவளி1பட� ேதா5றதாயி%$. 
உதாரண	. 
உ=டா5: இ�ெதாிநிைல விைன�%றிேல, ப�தியா% ெசய8	, இைடநிைலயா% 
கால�	, வி�தியா� விைன�த8	 ெவளி1பைடயாக?	, ம%றைவ  
உ=ட: இ� ெதாிநிைலவிைன1 ெபயெரCச�திேல, ப�தியா% ெசய8	, 
இைடநிைலயா% கால�	 ெவளி1பைடயாக?	, �றி1பாக?) ேதா5றின. 
உ=7: இ�ெதாிநிைல விைனெயCச�திேல, ப�தியா% ெசய8	, இைடநிைலயா% 
கால�	 ெவளி1பைடயாக?	, �றி1பாக?) ேதா5றின.  
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231. விைன!�றி1� �%றி!க= விைன �த5 மா�திர	 ெவளி1பைடயாக?	, 
ம%றைவெய�லா" �றி1பாக?) ேதா5$	. 
விைன!�றி1� விைனெயCச"களி5 க=, விைன�த5 �த யெவ�லா" 
�றி1பாகேவ ேதா5$	. 
உதாரண	. 
காிய5: இ!�றி1� விைன�%றிேல, வி�தியா� விைன�த� ெவளி1ைடயாக?	, 
ம%றைவெய�லா" �றி1பாக?) ேதா5$	. 
 
காிய: இ!�றி1�விைன1 ெபயெலCச�திேல, விைன�த5 �த யெவ�லா" 
�றி1பாகேவ ேதா5றின. 
 
இ5றி: இ!�றி1�விைன விைனெயCச�திேல, விைன�த5 �த யெவ�லா" 
�றி1பாகேவ ேதா5றின. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     
229. விைனயான( எைவ காரணமாக நிக�	?  
230. ெதாிநிைலவிைன�%றி%க=, விைன�த5 �தலய ஆ$	 எ1ப�� ேதா5$	?  
ெதாிநிைல விைன1 ெபயெரCச விைனெயCச"களி5 க= விைன�த5 �த ய 

ஆ$	 எ1ப�� ேதா5$	? விைன�த�, ெசய�, கால	, எ5<	 45$	 
எ:ெவௗ; ?$1�!களினாேல ேதா5$	? 

யா( காரண�தா� எCச விைனகளி� விைன �த� ெவளி1பட� ேதா5றாதாயி%$? 
231. விைன!�றி1�, �%றி! க= விைன�த5 �த ய ஆ$	 எ1ப�1� ேதா5$	?  
விைன!�றி1�1 ெபயெரCச விைனெயCச"களி5 க= விைன�த5 �த ய ஆ$	 

எ1ப�� ேதா5$	? 
---- 
காலகாலகாலகால    
 
232. கால	, இற1�, நிகD?, எதி�?, என 4வைக1ப7	. 
 
இற1பாவ( ெதாழில( கழி? நிகDவாவ( ெதாழி� ெதாட"க1ப@7 �%$1 ெபறாத 
நிலைம. எதி�வாவ( ெதாழி� பிறவாைம. 
 



105 

 

ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     
232. காலமாவ( யா(? இற1பாவ( யா(? நிகDவாவ( யா(? எதி�வாவ( 

யா(? 
--- 
விைன�ெசா1களி� வைக விைன�ெசா1களி� வைக விைன�ெசா1களி� வைக விைன�ெசா1களி� வைக     
 
233. இ!கால�ேதா7 �ல1ப7வனவாகிய விைனCெசா%க., ெதாிநிைலவிைன+" 
�றி1� விைன+	 என, இ3வைக1ப7	.  
 
234. ெதாிநிைல விைனயாவ(, கால"கா@7	 உ31�=ைமயினாேல, கால	 
ெவளி1பட� ெதாி+	ப� நி%�	 விைனயா	. 
 
உதாரண	. 
நட)தா5: இ(, தகரவிைட நிைலயினா� இற)தகால	 ெவளி1பட� ெதாி+	 ப� 
நி%ற னாேல, ெதாிநிைல விைன. 
 
உ=�	: இ(, �	 வி�தியினா� எதி�கால	 ெவளி1பட� ெதாி+	 ப� 
நி%ற னாேல, ெதாிநிைல விைன. 
 
ெப%றா5: இ(, ெப$, ெப%$ என விகார1ப@7 நி5ற ப�தியினா� இற)தகால	 
ெவளி1பட� ெதாி+	 ப� நி%ற னாேல, ெதாிநிைல விைன. 
 
ெதாிநிைல விைனக. ேதா5$த%�ாிய �தனிய�க. இைவெய5ப( பதவிய � 
நா%ப�தாற	 வசன�தி% #ற1ப@ட(.  
--- 
 
235. �றி1� விைனயாவ(, கால"கா@7	 உ$1பி5ைமயினாேல, கால	 
ெவளி1பட� ெதாித 5றிC ெசா�8ேவான( �றி1பினாேல ேதா5$	ப�, நி%�	 
விைனயா	. 
 
உதாரண	. 
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ெபா5ன5: இ(, ெபா5ைன+ைடயனாயினா5 என இற)தகால" க3தியாயி<	, 
ெபா5ைன+ைடயனாகி5றா5 என நிகDகால" க3தியாயி<	, 
ெபா5ைன+ைடயனாவா5 என எதி�கால" க3தியாயி<) த5ைன ஒ3வ5 
ெசா�ல, அ!கால	 அவன( �றி1பா@ ேக@ேபா<!�� ேதா5$	 ப� 
நி%ற னாேல, �றி1� விைன. 
 
ெபா5ன5 எ5ப(, ெபா5<ைடைம காரணமாக ஒ3வ<!�1 ெபயரா- நி5$ 
எ�வா- �த ய ேவ%$ைம+3 ேப%�	 ேபா( ெபய�C ெசா�; �!கால	 ப%றி1 
�ைட ெபய3	 ஒ3வன( விைன நிகDCசிைய உண��தி1 ெபய3!�1 பயனிைலயா- 
வ3	 ேபா( �றி1� விைன�%$C ெசா�; அ"ஙன	 விைன�%றா- நி5$ பி5 
அ:விைன நிகDCசி காரணமாக அவ<!�1 ெபயராகி எ�வா- �த ய 
ேவ%$ைம+3ேப%�	 ேபா( �றி1� விைனயாலைண+	 ெபய�. 
 
�றி1� விைனக. ேதா5$த% �ாிய �தனிைலய�கா. இைவெய5ப( பதவிய � 
நா%ப�( நா5கா	 வசன�தி% #ற1ப@ட(. 
--- 
 
236. ெதாிநிைலவிைன �றி1�விைன எ5<	 இர=7	, �%$	, ெபயெரCச�	, 
விைனெயCச�	, விைனெயCச�	 எ5பன �	45$ வைக1ப7	. எனேவ, 
ெதாிநிைலவிைன�%$	, ெதாிநிைலவிைன1 ெபயெரCச�	, ெதாிநிைல 
விைனெயCச�	, �றி1� விைன�%$	, �றி1� விைன1ெபயெரCச�	, �றி1� 
விைன விைனெயCச�	 என, விைனCெசா%க. அ$வைகயாயின. 
--- 
 
237. இ:வ$வைக விைனCெசா%க>	, உட5பா@�8	 எதி�மைறயி8	 வ3	. 
 
உட5பா@7 விைனயாவ(. ெதாழி ன( நிகDCசிைய உண��(	 விைனயா	. 
உட5பா@7 விைனெயனி<	, ெபா3)(	. 
 
உதாரண	. 
நட)தா5 நட)த நட)( 
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ெபாிய5 ெபாிய ெம�ல 
 
எதி�மைற விைனயாவ(, ெதாழி� நிகழாைமைய உண��(	 விைனயா	. 
எதி�மைறவிைனெயனி<	, மைறவிைனெயனி<	, ெபா3)(	. 
 
உதாரண	. 
நடவா5 நடவாத நடவா( 
இல5 இ�லாத இ5றி  
--- 
 
238. விைனCெசா%க., இ3திைணைய	பா5 4விட"க>. ஒ5ற%� 
உாிைமயாகி+	, பலவ%றி%�1 ெபா(வாகி+	, வழ"�	. 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    
233. இ!கால�ேதா7 �ல1ப7வனவாகிய விைனCெசா%க. எ�தைன வைக1ப7	?  
234. ெதாிநிைல விைன யாவ( யா(?  
235. �றி1� விைனயாவ( யா(? ெபா5ன5 எ5ப( எ�தைன வைகC 

ெசா�லா�	? அ( எ1ெபா�( ெபய�C ெசா�? எ1ெபா�( �றி1� 
விைன�%$C ெசா�? எ1ெபா�( �றி1� விைனயாலைண+	 ெபய�?  

236. ெதாிநிைல விைன �றி1� விைன எ5<	 இர=7	 தனி�தனி எ�தைன 
வைக1ப7	?  

237. இ:வ$வைக விைனCெசா%க>	 எ:ெவ1 ெபா3ளி� வ3	? உட5பா@7 
விைனயாவ( யா(? எதி�மைற வினயாவ( யா(?  

238. விைனCெசா%க. இ3திைணைய	பா5 4விட"கைள1 ப%றி எ1ப� வழ"�	? 
--- 
�1$ விைன�1$ விைன�1$ விைன�1$ விைன    
 
239. �%$ விைனயாவ(, பா� கா@7	 வி�திேயா7 #� நிைற)( நி5$ ெபயைர! 
ெகா=7 ��+	 விைனயா	.  
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இ	�%$விைன ெகா.>	 ெபய�களாவ5 ெபா?@ ெபய�, இட1ெபய�, 
கால1ெபய�, சிைன1ெபய�, �ண1ெபய�, ெதாழி%ெபய� எ5<	 அ$வைக1 
ெபய3மா	. 
உதாரண	. 
ெச-தா5 சா�த5 ந�ல5 சா�த5 
�ளி�)த( நில	 ந�ல( நில	 
வ)த( கா� ந�ல( கா� 
�வி)த( ைக ந�ல(ைக 
பர)த( பச1� ந�ல( பச1� 
ஒழி)த( பிற1� ந�ல( பிற1� 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

239. �%$ விைனயாவ( யா(?  
�%$ விைன ெகா.>	 ெபய�களாவ5 எைவ? 

--- 
பட��ைக விைன�1$ பட��ைக விைன�1$ பட��ைக விைன�1$ பட��ைக விைன�1$     
 
240. பட�!ைக விைன�%$, உய�திைணயாபாெலா3ைம1 பட�!ைக 
விைன�%$	, உய�திைண1 ெப=பாெலா3ைம1 பட�!ைக விைன�%$	, 
உய�திைண1 பல�பா% பட�!ைக விைன�%$	, அஃறிைணெயா5ற5 பா% 
பட�!ைக விைன�%$	, அஃறிைண1 பலவி5பா% பட�!ைக விைன�%$	 என 
ஐ)( வைக1ப7	. 
--- 
 
241. அ5, ஆ5, எ5<	 வி�திகைள இ$தியி� உைடய விைனC ெசா%க., 
உய�திைணயா=பாெலா3ைம1 பட�!ைக� ெதாிநிைல விைன�%$" �றி1� 
விைன�%$மா	. 
உதாரண	. 
இ. ெதாி. நி. ெதாி. எ. ெதாி. �றி அவ5 
நட)தன5 
நட)தா5 நட!கி5றன5 
நட!கி5றா5 நட1ப5 
நட1பா5 �ைழய5 
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�ைழயா5  
 
242. (, $, எ5<	 வி�திகைள இ$தியி� உைடய விைனC ெசா%க., 
உய�திைண1 ெப=பாெலா3ைம1 பட�!ைக� ெதாிநிைல விைன�%$" �றி1� 
விைன �%$மா	. 
உதாரண	. 
இ. ெதாி. நி. ெதாி. எ. ெதாி. �றி அவ. 
நட)தன. 
நட)தா. நட!கி5றன. 
நட!கி5றா. நட1ப. 
நட1பா. �ைழய. 
�ைழயா.  
 
243. அ�, ஆ� எ5<	 வி�திகைள இ$தியி� உைடய விைனC ெசா%க., 
உய�திைண1 பல�பா% பட�!ைக� ெதாிநிைல விைன�%$" �றி1� விைன 
�%$மா	. 
உதாரண	. 
இ. ெதாி. நி. ெதாி. எ. ெதாி. �றி அவ� 
நட)தன� 
நட)தா� நட!கி5றன� 
நட!கி5றா� நட1ப� 
நட1பா� �ைழய� 
�ைழயா�  
 
ெச-+ளிேல பல�பா% பட�!ைக� ெதாிநிைல விைன�%$!�, இ:வி�திகளி5றி, ப, 
மா� எ5ன	 வி�திக>	 வ3	. அைவ இைடநிைலயி5றி� தாேம எதி� கால" 
கா@7த� பதவிய % ெபற1ப@ட(. 
உதாரண	.  
நட1ப நடமா� - அவ� 
இ:விர=ட%�	 நட1பா� எ5ப( ெபா3.. 
 
244. (, $ எ5<	 வி�திகைள இ$தியி� உைடய விைனC ெசா%க. 
அஃறிைணெயா5ற5 பா% பட�!ைக� ெதாிநிைல விைன�%$" �றி1� 
விைன�%$மா	. இவ%$., $:வி�தி, இற)தகால விைடநிைலேயாட5றி, 
நிகDகால ெவதி�காலவிைடநிைலகேளா7 #� வரா(. 
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உதாரண	. 
இ. ெதாி. நி. ெதாி. எ. ெதாி. �றி அ( 
நட)த( 
#யி%$ நட!கி5ற( 
---- நட1ப( 
--- �ைழய( 
அ%$  
 
$:வி�தி, வ)த5$, உ=ட5$, ெச5ற5$ என�தடற ெவா%றிைடநிைலகளி5 
�5<	, �!க5$ வி@ட5$, ெப%ற5$, என விகார1பட�ற)நகால" கா@7" �, 
7, $ U%$1 ப�திகளி5 �5<	, அ5சாாிைய ெப%$ வ3	. இைவ, �ைறேய, 
வ)த(, உ=ட(, ெச5ற(, �!க(, வி@ட(, ெப%ற( என1 ெபா3.ப7	. $: 
வி�தி, #ஙி%$, ஓ�%$ என இ5னிைட நிைலயி5 �5 மா�திர	, சாாிைய ெபறா( 
வ3	. 
 
அ%$, இ%$, எ%$ எ5பைவ, 2@�<	 வினாவி<	 வ)த விைன!�றி1� 
�%$!க.. இைவ, 
 
த)தி5$ என, $:வி�தி தகரவிைடநிைலயி5 �5 இ5சாாிைய ெப%றத5ேறா 
எனி5; அ5$. அ(, த)த5$, எ5<	 உட5பா@7 விைனைய ம$�த%�� 
தகரவிைடநிைல!�	 $: வி�தி!�	 இைடேய இ�ெல5<	 எதி�மைறயிைட 
நிைலேய%$ வ)த மைறவிைனெய5றறிக. த)தி5$ த)ததி�ைலெயன 
ெபா3.ப7	. 
 
�ைறேய, அ�த5ைம�(, இ�த5ைம�(, எ�த5ைமயி�( என1 ெபா3. ப7	.  
7: வி�திைய இ$தியி� உைடய விைனC ெசா� அஃறிைணெயா5ற5பா% 
பட�!ைக �றி1� விைன�%றா	, இ: வி�தி ெதாிநிைலவிைன�%றி%� இ�ைல. 
 
உதாரண	. ெபா3@7 (b ெபா3ைள+ைடய() 
ஆதிைரநா@7 (b ஆதிைர நாளினிட�த() 
�=7க@7 (b ஆழமாகிய க=ைண+ைடய() அ( 
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245. அ எ5ன	 வி�திைய இ$தியி� உைடய விைனCெசா�, அஃறிைண1 
பலவி5பா� பட�!ைக� ெதாிநிைல விைன�%$" �றி1� விைன �%$மா. 
 
இ:வி�தி, அ5சாாிைய ெப%$	, ெபறா(	, வ3	  
உதாரண	. 
இ. ெதாி. நி. ெதாி. எ. ெதாி. �றி. அைவ 
நட)தன 
நட)த நட!கி5றன 
நட!கி5ற நட1பன 
நட1ப காியன 
காிய  
 
ஆ எ5<	 வி�திைய இ$தியி� உைடய விைனC ெசா�, அஃறிைண1 பலவி5பா% 
பட�!ைக, ெயதி�மைற� ெதாிநிைலவிைண �%றா	. இ:வி�தி �றி1� விைன 
�%றி%� இ�ைல. 
உதாரண	. 
நடவா -- அைவ 
 
• நட1ப எ5<	 உய�திைண1 பல�பா%பட�!ைக� ெதாிநிைல விைன �%$, ேவ$, 
நட1ப எ5<	 அஃறிைண பலவி5பா% பட�!ைக� ெதாிநிைல விைன�%$	, 
ேவ$, �5ைனய(, நட எ5<	 ப�தி+	, பா எ5<	, எதி�கால பர�ப%பட�!ைக 
வி�தி+மாக1, ப�!க1ப@7 வ3	. பி5ைனய(, நட எ5<	 ப�தி+	, 
இ1ெப5<	 எதி�காலவிைடநிைல+	, ஆ எ5<	 பலவி5பா% பட�!ைக 
வி�தி+மாக, ப�!க1ப@7 வ3	. 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    
240. பட�ைக விைன�%$ எ�தைன வைக1ப7	?  
241. உய�திைண யா=பாெலா3ைம பட�!ைக விைண�%$!க. எைவ?  
242. ெப=பாெலா3ைம பட�!ைக விைண�%$!க. எைவ?  
243. உய�திைண பல�பா% பட�!ைக விைன�%$!க. எைவ?  
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பல�பா% பட�!ைக ெதாிநிைல விைன�%$!� இ:வி�திகளி5றி ேவ$ 
வி�திக>	 வ3ேமா?  

244. அஃறிைணெயா5ற5பா% பட�!ைக விைன�%$!க. எைவ? 
(, $, எ5<	 இ3 வி�திக>	 �!கால விைடநிைலகேலா7	 வ3ேமா?  
$:வி�தி எ:விட"களி5 எCசாாிைய ெப%$ வ3	? எ:விட�(C சாாிைய ெபறா( 

வ3	? 
அஃறிைண ெயா5ற5பா% பட�!ைக விைன�%$!�, ( $ எ5<	 இ3 

வி�திக>ம5றி ேவ$ வி�தி இ�ைலேயா?  
245. அஃறிைண1 பலவி5 பா% பட�!ைக விைன�%$!க. எைவ?  
அஃறிைண பலவி5பா% பட�!ைக விைன�%$!� ேவ$ வி�தி இ�ைலேயா? 
--- 
த�ைம விைன�1$த�ைம விைன�1$த�ைம விைன�1$த�ைம விைன�1$    
 
246. த5ைம விைன�%$, த	ைமெயா3ைம, விைன�%$	 த5ைம1 ப5ைம 
விைன�%$	 என, இ3 வைக1ப7	.  
 
247. எ5, ஏ5, அ5 எ5<	 வி�திகைள இ$தியி� உைடய விைனC ெசா%க., 
த5ைமெயா3ைம� ெதாிநிைல விைன�%$ �றி1� விைன�%$மா	. 
 
உதாரண	.  
இ. ெதாி. நி. ெதாி. யா5 
உ=டென5 
உ=ேட5 
உ=டன5 உ=கிறென5 
உ=கிேற5 
உ=கிறன5  
எ. ெதாி. �றி  
உ=�ெவ5 
உ=ேப5 
உ=ப5 �ைழயிென5 
�ைழயிேன5 
�ைழயின5  



113 

 

 
ெச-+>ளிேல த5ைமெயா3ைம� ெதாிநிைல விைன�%$!� 
இ:வி�திக.கள5றி, ஆ� �, 7 ( $ எ5<	 வி�திக>	 வழ"�	.  
 
இைவக>., ஆ� வி�தி எதி�காலவிைடநிைலகேளா7 மா�திர	 வ3	. 
ம%ைறநா5� வி�திக>	 இைடநிைலயி5றி தாேம கால"கா@7த� பதவியளி% 
ெபற1ப@ட(. 
 
(உதாரண	) 
வி�. இ.ெத. எ.ெத. யா5 
அ� 
� 
7 
( 
$ - 
- 
உ=7 
வ)( 
ெச5$ உ=ப� 
உ=� 
வ3( 
ேச$  
--- 
 
248. அ	, ஆ	, எ	, ஏ	, ஓ	 எ5<	 வி�திகைள இ$தியி� உைடய விைனC 
ெசா%க., த5ைம1 ப5ைம� ெதாிநிைல விைன�%$" �றி1� விைன�%$மா	.  
 
உதாரண	. 
இ. ெதாி. நி. ெதாி. யா	 
உ=டன	 
உ=டா	 
உ=ெடன	 
உ=ேட	 
உ=ேடா	 உ=கி5றன	 
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உ=கி5றா	 
உ=கி5றென	 
உ=கி5ேற	 
உ=கி5ேறா	  
எ. ெதாி. �றி.  
உ=ப	 
உ=பா	 
உ=ெப	 
உ=ேப	 
உ=ேபா	 �ைழயின	 
�ைழயினா	 
�ைழயிென	 
�ைழயிேன	 
�ைழயிேனா	  
 
ெச-+ளிேல, த5ைம1 ப5ைம ெதாிநிைல விைன�%$!�, இ: வி�திகளி5றி, �	, 
7	, (	, $	 எ5<	 வி�திக>	 வழ"�	 இைடநிைலயி5றி� தாேம 
கால"கா@7த� பதவிய % ெபற1ப@ட(. 
 
வி�. இ. ெதாி. எ. ெதாி. யா	 
�	 
7	 
(	 
$	 - 
உ=7	 
வ)(	 
ெச5$	 உ=�	 
- 
வ3(	 
ேச$	 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    
246. த5ைம விைன�%$ எ�தைன வைக1ப7	?  
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247. த	ைமெயா3ைம விைன�%$!க. எைவ? த5ைமெயா3ைம� ெதாிநிைல 
விைன�%$!� இ:?�திகளி5றி ேவ$ வி�திக>	 வழ"�ேமா? ஆ� வி�தி 
எ!கால விைடநிைலகெளா7 வ3	? 

248. த5ைம1 ப5ைம விைன�%$!க. எைவ?  
த5ைம1 ப5ைம ெதாிநிைல விைன�%$!� இ:வி�திகளி5றி ேவ$ வி�திக. 

வழ"�ேமா? 
---- 
��னிைல விைன�1$��னிைல விைன�1$��னிைல விைன�1$��னிைல விைன�1$    
 
249. �5னிைல விைன�%$ �5னிைலெயா3ைம விைன�%$	 �5னிைல1 
ப5ைம விைன�%$ெமன இ3 வைக1ப7	.  
 
250. ஐ ஆ- இ எ5<	 வி�திகைள இ$தியி� உைடய விைனC ெசா%க. 
�5னிைலெயா3ைம� ெதாிநிைல விைன�%$" �றி1� விைன�%$மா	. 
 
உதாரண	. 
இ. ெதாி. நி. ெதாி. எ. ெதாி. �றி. நீ 
உ=டைன 
உ=டா- 
உ=� உ=கி5றைன 
உ=கி5றா- 
உ=ணாநி5றி உ=ைப 
உ=பா- 
ேசறி �ைழயிைன 
�ைழயா- 
வி�   
 
இகரவி�தி எதி�கால�ைத இைடநிைலயி5றி தாேன கா@7த� பதவிய % 
ெபற1ப@ட(. 
 
251. இ�, ஈ�, எ5<	 வி�திகைள இ$தியி� உைடய விைச; ெசா%க.. �5னிைல1 
ப5ைம ெதாிநிைல விைன�%$" �றி1� விைன�%$மா	. 
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உதாரண	. 
இ. ெதாி. நி. ெதாி. எ. ெதாி. �றி. நீ� 
உ=டனி� 
உ=]� உ=கி5றனீ� 
உ=கி5றீ� உ=பி� 
உ=T� �ைழயினி� 
�ைழW� 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

249. �5னிைல விைன�%$ எ�தைன வைக1ப7	?  
250. �5னிைலெயா3ைம விைன�%ற!க. எைவ? 251. �5னிைல 
பனடைம விைன�%$!க. எைவ? 

--- 
எதி�மைற விைன�1$எதி�மைற விைன�1$எதி�மைற விைன�1$எதி�மைற விைன�1$    
 
252. எதி�மைற �றி1� விைன�%$!க., ஆ�, இ� எ5<	 எதி�மைற1 
ப5ப�யாக ேதா5றி1 பா� கா@7	 வி�திகைள ெப%$ வ3வனாவா	. 
 
உதாரண	. 
பட�!ைக - அ�ல5, அ�ல., அ�ல� அ5$ அ�ல அ�லனஸ 
இல5 இல. இல� இ5$ இல ஜ இ�லனஸ 
 
த5ைம - அ�ேல5 அ�ேல	 இேல5 இேல	 
 
�5னிைல - அ�லா- அ�X� இலா- இX� 
 
இ5ைம எ5ப( ஒ3 ெபா3ளின( உ=ைம!�	 ஒ3 ெபா3ைள உடைம!� 
ம$தைல உ=ைம உளதாத�. 
 
உதாரண	.  
உ=ைம இ5ைம 
இ"ேக சா�த<ள5 
இவனிட�ேத அற�=7 இ"ேக சா�தானில5 
இவனிட�ேத அறமி5$ 
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உடைம இ5ைம 
இவ5 ெபா3>ைடய5 
இ( �ண�ைடய( இவ5 ெபா3ளில5 
இ( �ணமி�ல( 
 
அ5ைமெய5ப( ஒ3 ெபா3. 2@�யெதா3 ெபா3ளாத%� ம3தைல, பிாி( 
ெபா3ளாதைல! கா@7	. எ5றப� 
உதாரண	. 
இவ5 சா�தன�ல5: ஜ ெகா%ற5 ஸ 
இஃதறன5$: ஜ மற	 ஸ 
 
253. எதி�மற� ெதாிநிைல �%$!க., இ� ஆ�, ஆ, எ5<	 
எதி�மைறயிைடநிைலகேளா7 பா� கா@7	 வி�திகைள1 ெப%$ வ3வனவா	. 
இவ%$. இ� இைடநிைல இற)தகால இைடநிைலேயா7	 விகார1�ற)த 
கால"கா@7	 ப�திேயா7	. நிகDகால விைடநிைலேயா7	. #� வ3	. இனி 
இைடநிைலேயா7 #டா(, இ� இைடநிைல �,சாாிைய ெப%$	 ஆ� இைடநிைல 
�,சாாிைய ெப%$	 ெபறா(	 ஆகாரவிைடசாாிைய ெபறா(	 எதி�கால	 
உண��தி வ3	. 
 
உதாரண	. 
நட)தில5, ெப%றில5, நட!கி5றில5, நட!கில5, எ-	. நட!கல5, உ=ணல5, 
எ-	. நடவா5, எ-	. வ3	. ம%ற வி�திகேளா7 இ1ப�ேயெயா@�! ெகா.க. 
 
இ�, அ�, ஆ, இ: 45ைற+	 எதி�மைற வி�தி எ5ப� சில�. எதி�மைற 
இைடநிைலெயனபேத ேசனாவைரயா�. சிவஞான �னிவ�. �த ேயா� (=? 
நடவா எ5<	 அஃறிைண1பலவி5 பா� பட�!ைக விைன�%றி� ஆகார	 ெவ3 
வி�தி ேவ=டா( தாேன, எதி�மைற ெபா3ேளா7 பலவி5பா% பட�!ைக1 
ெபா3ைள+) த)( நி%ற 5, அ"� மா�திர	 வி�திேயா ெய5றறிக. 
 
அகரவிைடநிைல வ3ெம��( உயிராயவழி! ெக7த� பதவிய % ெபற1ப@ட(.  
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இ"ஙனம5றி உட5பா@7 ெதாிநிைல �%$!கேள ஆ� எ5<	 ப5ப�யாக 
ேதா5றிய எதி�மைற சிற1� விைன!�றி1ேபாடாயி<	 இ�ைல ெய5<	 
எதி�மைற�த ெதாிநிைல விைன�%$!களா+	 வ3	. 
 
உதாரண	.  
உ=டான�ல5, உ=ேடன�ல5, உ=டாய�ைல, எ-	. வ)தானி�ைல, 
வ)ேதனி�ைல, வ)தாயி�ைல, எ-	. வ3	. 
    
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    
252. எதி�மைற� �றி1� விைன�%$!க. எைவ? இ5ைமெய5ப( எ5ைன?  
அ5ைம ெய5ப( எ5ைன?  
253. எதி�மைற� ெதாிநிைல விைன�%$!க. எைவ?  
இவ%$. இ� இைடநிைல எ1ப� வ3	? ஆ� இைடநிைல எ1ப� வ3	?  
அகரவிைடநிைல எ1ப� வ3	?  
எதி�மைற�ெதாிநிைல விைன�%$!க. இ"ஙனம5றி, இ5<	 எ"ஙன	 வ3	? 
--- 
��னிைலேயவ� வி��னிைலேயவ� வி��னிைலேயவ� வி��னிைலேயவ� விைனைனைனைன�1$�1$�1$�1$    
 
254. �5னிைலேயவ� விைன�%$, �5னிைலேயவெலா3ைம விைன�%$ 
�5னிைலேயவ% ப5ைம விைன�%$	 என இ3 வைக1ப7	. 
 
255. ஆ-, இ, ஆ�, ஏ�, ஆ�, எ5<	 வி�திகைள இ3தியி� உைடய 
விைனCெசா%க>	 ஆ- வி�தி �ண�)( �5றி1 ப�தி மா�திைரயா- நி%�	 
விைச; ெசா%க>	 �5னிைலேயவாெலா3ைம ெதாிநிைல விைன�%$!களா	. 
இவ%$� அ�, ஏ5, ஆ�, எ5<	 45$ வி�திக>	 எதி�மைறயிட�( வ3	. 
 
உதாரண	. 
உதாரண	. உ=ணா- 
உ=ண� உ=Mதி 
உ=ேண� உ= 
மாற� நீ 
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ஏவ� வி�திக. இைடநிைலயி5றி தாேம எதி�கால"கா@ட� பதவிய % 
ெபற1ப@ட(. 
 
எதி�மைறயாெலா3ைம விைன�%$!க., உ=ணாேத, உ=ணாதீ, என எதி�மைற 
ஆகாரவிைட நிைலயி5 �5 தகரெவ��( ெப%ேறா7 எகர வி�தி இகரவி�திக>. 
ஒ5$ ெப%$	 வ3	.  
 
256. ஈ�, உ	, மி5, எ5<	 வி�திகைள இ$தியி� உைடய விைனC ெசா%க. 
�5னிைலேயவ% ப5ைம� ெதாிநிைல விைன�%$!களா	. 
உதாரண	. 
உ=ணீ�, உ=M	 உ=மி5 - நீ� 
 
எதி�மைநேயவ% ப5ைமவிைன �%$!க. உ=ணமி5, நடவ5மி5 என, 
ப�தி!�	 வி5 வி�தி!�	 இைடேய எதி�மைற அ� இைடநிைல ெப%$ வ3	. 
 
 
(1) உ=ணா-, எ5<	 �5னிைலெயா3ைம ெயதி�மைற ெதாிநிைல விைன�%$ 
ேவேற: உ=ணா- எ5<	, �5னிைலேயவெலா3ைம ெதாிநிைல விைன�%$	 
ேவேற: �5ைனய( உ=ெண5<	 ப�தி+	 ெப%$ அகரவிைடநிைல ேக@7 
��)ந(. பி5ைனய( உ5 எ5<	 ப�தி+	 ஆ- வி�தி+	 ெப%$ ��)த(. 
(2) உ=ணீ� எ5<	 �5னிைல1 ப5ைமெயதி�மைற ெதாிநிைல விைன�%$	, 
ேவேற: உ=ணீ� எ5<	 �5னிைலேயவ% ப5ைம� ெதாிநிைலவிைன�%$ 
ேவேற: �5ைனய( உ= எ5<	 ப�தி+	 ஆவன எ5<	 எதி�மைற 
இைடநிைல+	 ஈ� வி�தி+	 ெப%$ இைடநிைல ஆகார	 ேக@7 ��)த(. 
பி5ைனய( உ= எ5<	 ப�தி+	 ஈ� வி�தி+	 ெப%$	 ��)த(. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

254. �5னிைலேயவ� விைன�%$ எ�தைன வைக1ப7	?  
255. �5னிைலேயவெலா3ைம ெதாிநிைல விைன �%$!க. எைவ? 
இவ%$. எைவ எதி�மைறயிட�( வ3	? எதி�மைறேயவெலா3ைம 
விைன�%$!க. எ5<	 எ1ப� வ3	?  
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256. �5னிைலேயவ% ப5ைம� ெதாிநிைல விைன�%$!க. எைவ? 
எதி�மைறேயவ% ப5ைமவிைன�%$!க. எைவ?  

------------  
விய-ேகா� விைன�1$விய-ேகா� விைன�1$விய-ேகா� விைன�1$விய-ேகா� விைன�1$    
 
257. க, இய, இய�, அ, அ�, எ5<	 வி�திகைள இ$தியி� உைடய விைனC 
ெசா%க. விய"ேகா. விைன�%$!களா	. 
 
விய"ேகாளாவ(, இ3திைணைய	பா= 4விட"க@�	 ெபா(வாகிய ஏவ�. 
 
ககரவி�தி - வாDக 
இயவி�தி - வாழிய 
அகரவி�தி - வர 
அ�வி�தி - ஒ	ப� உ=க 
உ=ணிய 
உ=ணிய� 
உ=ண 
என� யா5,யா	 
நீ, நீ� 
அவ5, 
அவ., அவ�, 
அ(, அைவ 
 
வாழிய எ5ப(, ஆ, வாழி, அ)தண� வாழி என1 ெப3	பா8	 ஈ%$யி� ெம- ெக@7 
வ3	. 
 
வா b வ3க, உ5ைன b உ5க 
ஒ	ப� b ஒ	�க, என� b எ5க 
 



121 

 

சி$பா5ைம, இைவ, இ!கால�( உலக வழ!கிேல நட!க!கட?5, நட!க!கட?., 
எ-	. நட1பானாக நட1பாளாக நட1பாராக. எ-	. பா ட"க>. ஒ5ற% �ாியாவா- 
வ3ெமன?" ெகா.க. 
 
எதி�மைற விய"ேகா. விைன�%$!க., மறவ%க, உ=ண%க அ� இைடநிைல 
ெப%$ வ3	. 
 
அ5றி+	, ‘மகென�’ எ5<மிட�( மகென5$ ெசா�ல%க என?	, 
‘மாPஇயெதாரா�’ எ5<மிட�( மாPயெதா3வ%க. எ-	. ெபா3.பட நி%றலா�, 
அ�, ஆ� இர=7	 எதி�மைற விய"ேகா. வி�திகளா- வ3ெமன?	 அறிக. 
 
ேம%#றிய ஏவ� வி�திக>	 இ:விய"ேகா. வி�திக>	 இைடநிைலயி5றி� 
தாேம எதி�கால" கா@ட� பதவிய % ெபற1ப@ட(. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

257. விய"ேகா. விைன�%$!க. எைவ? விய"ேகாளாவ( எ5ன? 
எதி�மைற விய"ேகா. விைன�%$!க. எைவ? விய"ேகாளாவ( எ5ன? 
எதி�மைற விய"ேகா. விைன�%$!க. எைவ? 

--------- 
ெச/=ெம� �1$ெச/=ெம� �1$ெச/=ெம� �1$ெச/=ெம� �1$    
 
258. ெச-+ெம5<	 வா-1பா@7� ெதாிநைல விைன�%$C ெசா%க., 
பட�!ைகயிட�தனவாகிய ஐ	பா�க>!�.ேள பல�பாெலாழி)த நா5� 
பா�க>!�	 ெபா(வாக வ3	. 
உதாரண	. 
அவ=M	 அவ>=M	 
அ(?=M	 அைவ+=M	 
 
இ	�%$ விைனC ெசா� � உ	 வி�தி நிகDகால�	 எதி�கால�ங’ கா@7த� 
பதவிய % ெபற1ப@ட(. 
 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     
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258. ெச-+ெம5<	 வா-1பா@7� ெதாிநிைல �%$!க. எ:வா$ 
ெபா(1பட வ3	? 

------------ 
ெபா�விைன� �றி()ெபா�விைன� �றி()ெபா�விைன� �றி()ெபா�விைன� �றி()    
 
259. ேவ$, இ�ைல, உ=7, எ5<	 இ	45$ விைன!�றி1� �%$Cெசா%க>	, 
யா� எ5<	 வினா விைன!�றி1� �%$C ெசா�8	, இ3திைணய	பா5 
4விட"க@�	 ெபா(வாகி வ3	. 
உதாரண	. 
அவ5 
அ( 
யா	 அவ. 
அைவ 
நீ அவ� 
யா5 
நீ� ேவ$, இ�ைல, உ=7, யா� 
 
இ�ைலெய5ப( ‘எ,ஞா5<மி�’ என! கைட! �ைற)( வ3த8�=7. 
 
அஃறிைணெயா3ைம!�ாிய 7:வி�தி ெப%$ நி%�	 உ=7 எ5ன	 
விைன!�றி1� �%$	 ேவேற: வி�தியி5றி1 ெபா(C ெசா�லாேய நி%�	 
இ:?=ெட5<	 விைன!�றி1� �%$	 ேவேற: �5ைனய( இ5$ எ5பத%� 
ம$தைல: பி5ைனய( இ� எ5பத%� ம$தைல: பி5ைனய( இ� எ5பத%� 
ம$தைல. 
 
யா� என வகர"ெக@7 நி%�	 பலாபா% பட�!ைக விைன1 ெபய3	 ேவேற: யா� 
எ5<	 இ: வினா விைன!�றி1�	 ேவேற: யா� எ5<	 இ: வினா 
விைன!�றி1�	 ேவேற. 
 
யாெர5ப( ஆெரன விகார1ப@7	 வ3	. 
 
260. எவ5 எ5<	 விைனவிைன! �றி1� ம%$C ெசா� அஃறிைணயி3பா%�	 
ெபா(வாகி வ3	.  
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உதாரண	. 
அஃெதவ5 அைவெயவ5. 
 
எவ5 எ5<	 உய�திைணயா=பா% பட�!ைக வினா1ெபய3	 ேவேற: எவ5 
எ5<	 இ:வினா விைன!�றி1�	 ேவேற. 
 
எவ5 எ5ப( எ5, எ5ன, எ5ைன, என விகார1ப@7	 வ3	. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

259. ேவ$, இ�ைல, உ=7 எ5<	 இ	45$ விைன!�றி1� �%$C 
ெசா%க>	, யா�, எ5ன	 வினாவிைன! �றி1��%$C ெசா�8	, எ:வா$ 
ெபா(1பட வ3	?  
260. எவ5 எ5<	 வினா விைன! �றி1� �%$C ெசா� எ:வா$ 
ெபா(1பட வ3	? 

------------  
ெபயெர�செபயெர�செபயெர�செபயெர�ச    
 
261. ெபயெரCசமாவ(, பாh� கா@7	. �%$ வி�தி ெபறாத �ைறCெசா�லா-1 
ெபயைர! ெகா=7 ��+	 விைனயா	. 
 
இ1ெபயெரCச" ெகா.>	 ெபய�களாவ5, விைன, �த%ெபய�, க3வி1 ெபய�, 
இட1ெபய�, ெதாழி%ெபய�, கால1ெபய�, ெசய%பா@71 ெபா3@ெபய� எ5<	 
அறவைக ெபய3மா	 
உதாரண	. 
உ=டசா�த5 - விைன�த%ெபய� 
உ=ட கல	 - க3வி1ெபய� 
உ=ட U7 - இட1ெபய� 
உ=ட ஊ= - ெதாழி%ெபய� 
உ=ட நா. - கால1ெபய� 
உ=ட ேசா$ - ெசய1ப7 ெபா3@ெபய� 
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262. ெதாிநிைலவிைன1 ெபயெரCச	, ெச-த ெவ5<	 
வா-1பா@�ற)தபால1ெபயெரCச	 என?	 ெச-கி5ற ெவ5<	 வா-1பா@7 
நிகDகால1 ெபயெரCச	 என?	 ெச-+	 எ5<	 வா-1ப@ெடதி�கால1 
ெபயெரCச	 என?	 4வைக1ப7	. 
 
263. ெச-தெவ5<	 வா-1பா@�ற)த கா	, ெபயெரCச"க. இற)த 
காலவிைடநிiேயா7 வகார1ப@�ற)தகால" கா@7	 த�திேயா7	 அகர வி�தி 
ெப%$ வ3வனவா	. 
உதாரண	. 
வ)த �திைர ேபாய �திைர 
உ=ட �திைர �!க �திைர 
தி5ற �திைர வி@ட �திைர 
வ3)தின �திைர உ%ற �திைர 
 
264. ெச-கி5ற ெவ5<	 வா-1பா@7 நிகDகால ெபயெரCச"க., நிகDகால, 
விைடநிைலேயா7 அகரவி�தி ெப%$ வ3வனவா	. 
உதாரண	.  
உ=ணாநி5ற �திைர உ=கி5ற �திைர 
உ=கிற �திைர 
 
266. எதி�மைற� ெதாிநிைல விைன1ெபயெரCச"க., எதி�மைற 
ஆகாரவிைடநிைல+) தகரெவ��(1 ேபா%ேறா7 #�ய அகரவி�தி+	 ெப%$ 
வ3வனவா	. 
 
ெச-யாத எ5ப( ெச-த, ெச-கி5ற, ெச-+	 எ5<	 45ற%�	 எதி�மைறயா	. 
இ:ெவதி�மைற ெபயெரCச	 ெச-கலாத, ெச-கிலாத, என அ�, இ� எ5<	 
இைடநிைலகைள ஆகாரC சாாிையேயா7 ெப%$ வ3	. 
உதாரண	. 
உ=ணாத �திைர நடவாத �திைர 
 
உ=ணா! �திைர, வடவா! �திைர என ஈ%$யி� ெம-ெக@7	 வ3	. 
 
267. �றி1� விைன1ெபயெரCச"க. அகரவி�தி ெப%$ வ3வனவா	. 
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உதாரண	. 
காிய �திைர, ெபாிய களி$, ெந�யவி� 
ெச-ய மல�, தீய ெசா�, �திய ந@� 
உ.ளெபா3. �க�த யாைன பட�த பா	� 
 
268. எதி�மைற� �றி1� விைன1ெபயெரCச"க. அ�, இல. எ5ன	 ப5ப�யாக� 
ேதா5றி ஆகாரசC சாாிைய+) தகரெவ��( ெப%ேற7 #�ய அகர வி�தி+	 ெப%$ 
வ3வனவா	. 
உதாரண	. 
அ�லாத �திைர இ�லாத ெபா3. 
 
அ�லா!�திைர இ�லா1 ெபா3. என ஈ%$யி� ெம- ெக@7 வ3	. 
 
269. ெபயெரCச"க. இ3தைணைய	பா5 4விட" கட�	 ெபா(வாகவ3	. 
உதாரண	. 
உ=ட யா5, யா	 
நீ நீ� 
அவ5, அவ., அவ�, அ(, அைவ 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

261. ெபயெரCசமாவ( யா(? ெபயெரCச	 ெகா.>	 ெபய�க. எைவ?  
262. ெதாிநிைல விைன1ெபயெரCச	, எ�தைன வைக1ப7	 எைவ?  
263. ெச-தெவ5<	 வா-1பா@�ற)தகால1 ெபயெரCச"க. எைவ?  
264. ெச-கி5ற ெவ5<	 வா-1பா@7 நிகDகால1 ெபயெரCச"க. எைவ? 
265. ெச-+ெம5<	 வா-1பா@ெடதி�கால1 ெபயெரCச"க. எைவ?  
266. எதி�மைற� ெதாிநிைல விைன1 ெபயெரCச"க. எைவ? ெச-யாத 
ெவ5ப( எவ%றி%� எதி�மைற? இ:ெவதி�மைற1 ெபயெரCச	 இ5<	 
இ"ஙன	 வ3	? 
267. �றி1� விைன ெபயெரCச"க. எைவ? 
268. எதி�மைற! �றி1� விைன1 ெபயெரCச"க. எைவ?  
269. ெபயெரCச"க. எ:வா$ ெபா(1பட வ3	? 
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---------- 
விைனெய�சவிைனெய�சவிைனெய�சவிைனெய�ச    
 
270. விைனெயCசமாவ( பா� கா@7	 �%$வி�தி ெபறாத �ைறெச ெசா�லா- 
விைனCெசா�ைல! ெகா=7 ��+	 விைனயா	. 
 
இ:விைனெயCச" ெகா.>	 விைனCெசா%களாவன உட5பா7	 எதி�மைற+	 
ப%றிவ3	 ெதாிநிைல+" �றி1�மாகிய விைன�%$	 ெபயெரCச�	, 
விைனெயCச�	, விைனயாலைண+	, ெபய3	, ெதாழி%ெபய3	 ஆகிய ஐ வைக 
விைனCெசா%க>மா	. 
 
உதாரண	. 
1. ெதாிநிைலவிைனெயCச) ெதாிநிைல விைன விக%ப"க. ெகா.>த%�  
 
உதாரண	. 
உ=7 வ)தா5; உ=7வாரா5 - ெதாிநிைல விைன�%$ 
உ=7வ)� உ=7வராத - ெதாிநிைல1ெபயெரCச	 
உ=7வ)(; உ=7வரா( - ெதாிநிைல விைனெயCச	 
உ=7வ)தவ5; உ=7 வாராதவ5 - ெதாிநிைல விைனயாலைண+	 ெபய� 
உ=7வ3த�; உ=7வராதவ5 - ெதாிநிைல� ெதாழி% ெபய� 
 
2. ெதாிநிைல விைனெயCச" �றி1�விைன விக1ப"க. ெகா.>த%� உதாரண	:- 
 
க%$�லவ5 - �றி1�விைன�%$ 
க%$வ�ல - �றி1� விைன1ெபயெரCச	 
க%$வ�லவ5 - �றி1�விைனயாலைன+	 ெபய� 
க%$ வ5ைம - �றி1�� ெதாழி%ெபய� 
 
3. �றி1� விைனெயCச) ெதாிநிைலவிைன விக1ப"க. ெகா.>த%� உதாரண	:- 
 
அறம5றிC ெச-தா5; அறம5றிC ெச-யா5 - ெதாிவிைன�%$ 
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அறம5றிC ெச-� அறம5றிC ெச-யாத - ெதாிெபயெரCச	 
அறம5றிC ெச-(; அறம5றிC ெச-யாைம - ெதாிெதாழி% ெபய� 
 
4. �றி1� விைனெயCச" �றி1� விைனெயCச" �றி1� விைன விக1ப"க. 
ெகா.>த%� உதாரண	:- 
 
அறம5றியில5 - �றி1� விைன�%$ 
அறம5றியி�லா( - �றி1� விைன1ெபயெரCச	 
அறம5றியி�லா( - �றி1� விைனெயCச	 
அறம5யி�லாதவ5 - �றி1� விைனயாலைண+	 ெபய� 
அறம5யி5ைம - �றி1�� ெதாழி%ெபய�  
 
271. பதவிய % #ற1ப@ட விைனெயCச வி�திக>	 உகர வி�தி இற)தகால 
விைடநிைலேயா7 #�வ3	 என வி�தி, இற)தகாலவிைடநிைலேயா7	 
விகார1ப@�3)த கால"கா@7	 ப�திேயா7	 #�வ3	. ம%ைற வி�திதி ெய�லா	 
இைடநிைலயி5றி� தாேம கால"கா@7	. 
 
272. ெதாிநிைல விைனெயCச"க. ெச-( எ5<	 வா-1பா@�ற)த கால 
விைனெயCச	 என?	, ெசயெவ5<	 வா-1பா@7 �கல�தி%��ாிய 
விைனெயCச	 என?	 ெசயி5 எ5<	 வா-பா@ெடதி�கால விைனெயCச	 என?	 
4வைக1ப7	. 
 
273. ெச-( எ5<	 வா-1பா@7 இற)தகால விைனெயCச"க., உ, இ, - எ5<	 
வி�திகைள இ$தியி% ெப%$ த5 க3�தாவி5 விைனையேய ெகா=7 
��வனவா	. 
 
இ"ேக இற)தகால	 எ5ப( ��!�	 ெசா�லா� உயர1ப7	 ெதாழி%� 
விைனெயCச�தா� உணர1ப7	. ெதாழி��5னிகDதைல. 
 
(உதாரண	) 
உகரவி�தி நட)( 
உ=7 
ெச5$ ேத�)( 
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ேக@7 
க%$ வ)தா5 
இகரவி�தி 
யகரவி�தி ஆ� 
ஆ- எ=ணி 
ேபா- வ)தா5 
 
இ"ேக விைனெயCச�தா�உயர1ப7) ெதாழிைல நிகD�தினா விைன�தேல 
��!�, ெசா�லா� உணர1ப7	 ெதாழி%� விைன�தலாக! கா=க. 
 
வி�தி விகர1ப@7, வி�திெபறா( சில ப�திேய விகார1ப7	 
இCெச-ெதனடவா-1ப@�ற)த கால விைனெயCச"களா- வ3	. 
 
த�வி!ெகா=டா5 
ம3விவ)தா5 தழீஇ!ெகா=டா5 
மா இவ)தா5 வி�தி விகார1 ப@7 வ)தன 
�� 
வி7 
ெப$ �!� வ)தா5 
வி@7 வ)தா5 
ெப%$ வ)தா5 வி�தி ெபறா( சில ப�திேய விகார1ப@7 வ)தன 
 
இCெச-ெனCச	, ஒேராவிட�( கார1 ெபா3@டா+	 வ3	. 
 
உதாரண	. 
க%றறி)தா5 
அற	 ெச-த �கDெப%றா5 
 
ெச-+ளிேல இCெச-ெத5வா-பபா@ �ற)தகால விைனெயCச"க., �, ஆ. ஊ, 
எ5<	 வி�திகைள1 ெப%$	 வ3	. 
 
உதாரண	. 
�கரவி�தி 
ஆவி�தி 
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ஊவி�தி உ=�� 
உ=ணா 
உ=Mh ேத7� 
ேதடா 
ேத7 வ)தா5 
 
274. ெசய எ5<	 வாயட1பா@7 �!கால�தி%�	 உாிய விைன ெயCச	 
அகரவி�திைய இ$தியி% ெப%$� தா5 க3�தாவி5 விைனைய+	 பிறக3�தாவி5 
விைனைய+	 ெகா=7 ��வதா	. 
 
(3) ெசய ெவ= வா-1பா@7 விைனெயCச	 இற)த கால�திேல காரண1 ெபா3ளி� 
வ)( த5 க3�தாவி5 விைனைய+	 பிற க3�தாவி5 விைனைய+	 ெகா=7 
��+	. 
 
காரண1 ெபா3ளி� வ3தலாவ( ��!�) ெசா�லா� உணர1ப7	 ெதாழி%� 
விைனெயCச�தா� உணர1ப7) ெதாழி� காரண	 எ5ப( பட வ3த�. 
 
உதாரண	.  
மைழ ெப-ய �கDெப%ற( - த5க3�தாவி5 ெபய� 
மைழ ெப-ய ெந� விைள)ந( - பிறக3�தாவி5 விைன 
மைழ ெப-ய �கDெப%ற( எ5றவிட�( விைனெயCச)தா� உணர1ப7	 ெதாழிைல 
நிகD�தின விைன�தேல ��!�, ெசா�லா� உணர1ப7	 ெதாழி%� 
விைன�தலாத� கா=க. 
 
மைழெப-ய ெந�8 விைள)த( எனற விட�( விைனெயCச� தா� உணர1ப7	 
ெதாழிைல நிகD�தின விைன�த8	 ேவேற: ��!�, ெசா�லா� உணல1ப7	 
ெதாழிைல நிைஷகD�தின விைன�த8	 ேவேறயாத� கா=க. 
 
ெச-+ளிேல இC ெசய5ெவ5வா-1பா@�ற)தகால விைனெயCச	 என எ5<	 
வி�திைய ெப%$	 வ3	. 
 
உதாரண	. 
மைழ ெபயடெதன1 �கழெப%ற( - த5க3�தாவி5 ெபய� 
மைழ ெப-ெதன ெந� விைள)ந( - பிறக3�தாவி5 விைன 
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(4) ெசயெவ5 வா-1பா@7 விைனெயCச	 எதி�கால�திேல காிய1 ெபா3ளில வ)( 
த5 க3�தாவி5 விைனைய+	 பிற க3�தாவி5 விைனைய+	 ெகா=7 ��+	. 
 
காாிய1 ெபா3ளி� வ3தலாவ( ��!�, ெசா�லா� உணல1ப7) ெதாழி%� 
விைனெயCச�தா� உணர1ப7	 ெதாழி�. காாிய	 எ5ப( பட வ3த�. 
 
உதாரண	. 
தா<=ணவ)தா5 - த5க3�தாவி5 ெபய� 
யா<=ண�த)தா5 - பிறக3�தாவி5 விைன 
 
இCெசயெவ5வா-1பா@ ெடதி�கால விைனெயCச	 � எ5<	 வி�திைய1 
ெப%$	 வ3	. 
 
உதாரண	. 
தா<ண%� வ)தா5 - த5க3�தாவி5 ெபய� 
யா<ண%�� த)தா5 - பிறக3�தாவி5 விைன 
 
உணM	ப�, உ=M	 ெபா3@7, உ=M	 வ=ண	, உ=M	 வைக எ5பன 
உண%ெக5<	 ெபா3.பட வ3	. 
 
ெச-+ளிேல, இCெசயெவ5வா-1பா@ ெடதி�கால விைனெயCச	, இய, இய�, வா5, 
பா5, பா!� எ5<	 வி�திகைள1 ெப%$	 வ3	. இவ%$. �5ைனய இர=7 
வி�தி ெப%றைவ த5 க3�தாவி5 விைனைய+	 பிற க3�தாவி5விைனைய+" 
ெகா=7 ��+	; பி5ைனய 45$ வி�தி ெப%றைவ த5 க3�தாவி5 விைனைய! 
ெகா=7 ��+	. 
 
உதாரண	. 
இயவி�தி நீாிைவகாணியவ	மி5 - த5 க3�தாவி5 விைன 
அவ� காணிய வ	மி5 - பிற க3�தாவி5 விைன  
இய�வி�தி நா�=ணிய�வ)ேத	 - த5 க3�தாவி5 விைன 
நீ3=ணிய� வழ"�ேவ	 - பிற க3�தாவி5 விைன 
வா5வி�தி - தா5 ெகா�வா5 ெச5றா5 
பா5வி�தி - தானைல1பா5 ��)தா5 
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பா!�வி�தி - தா5ற3பா!� வ3வா5 த5 க3�தாவி5 விைன 
 
(5) ெசயெவ5வா-1பா@7 விைனெயCச	, தன!ெகன நியமமாக உாிய 
நிகDகால�திேல, இ( நிகழா நி%க இ( நிகD)த( எ5<	 ெபா3.பட வ)(, 
பிறக3�தாவி5 விைனைய! ெகா=7 ��+	. 
 
இ"ேக நிகDகாலெம5ற(, ��!�, ெசா�லா� உணர1ப7) ெதாழிேலா7 
விைனெயCச�தா� உயர1ப7) ெதாழி� �%பி% பா�5றி உடனிகDதைல. 
 
உதாரண	. 
Rாிய<தி!க வ)தா5 - பிறக3�தாவி5 விைன 
 
275.ெசயி5 எ5<	 வா-1பா@7 எதி�கால விைனெயCச"க., இ5, ஆ�, கா�, 
கைட, வழி, இட�(, உ	 எ5<	 வி�திகைள இ$தியி% ெப%$! 
காரண1ெபா3ளி� வ)(, த5 க3�தாவி5 விைனைய+	 பிற க3�தாவி5 
விைனைய+	 பிறக3�தாவி5 விைனைய+	 ெகா=7 ��வனவா	. 
 
இ:விைனெயCச	, எதி�காலC ெசா�ைலேய ��!�, ெசா�லாக! ெகா.>	. 
இ:விைனெயCச�தா� உணர1ப7) ெதாழி�, ஒ3தைலயாகேவ ெசா�8வா5. 
ெசா%�1 பி5னிகDவதா+	, ��!�,ெசா�லா� உணர1ப7) ெதாழி%�! 
காரணமாக�5னிகDவதா+	 உ.ள(; ஆதலா�, இ:விைனெயCச	 எதிhடகால	 
ப%றி! காரண1ெபா3ளி� வ3வதாயி%$. ஒ3தைல - (ணி?. 
 
(உதாரண	) 
இ5 யாM=ணி <வ1ேப5 
உ=ணி% பசிதீ3	 த5க3 பிறக3 
ஆ� நீ வ)தா� வாDவா- 
நீ வ)தா5 யா5 வாDேவ5 த5க3 பிறக3 
கா� நீ க%ற!கா8வ1பா- 
உ=ட!கா% பசிதீ3	 த5க3 பிறக3 
கைட ந�விைன தா<%ற! கைட+த?	 
ந�விைன தா<%ற!கைட� தீவிைன வரா( த5க3 பிறக3 
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வழி ந�விைன தா<%ற வழி+த?	 
ந�விைன தா<%றவழி� தீவிைன வரா( த5க3 பிறக3 
இட�( ந�விைன தா<%றவிட�(த?	 
ந�விைன தா<%றவிட�(� தீவிைனவரா( த5க3 பிறக3 
உ	 உ=ட8 �வ1பா- 
உ=ட8	 பசி தீ3	 த5க3 பிறக3 
 
வ)தா� எ5ப( (Cசாாிைய ெப%ற(. உ=ட!கா� எ5ப( (Cசாாிைய+	 
அகரCசாாிைய+	 ெப%ற(. உ%ற!கா�, உ%ற!கைட, உ%றவழி, உ%றவிட�( 
எ5பன அகரCசாாிைய ெப%றன. உ=ட8	 எ5ப( (Cசாாிைய+	 அ�8C 
சாாிைய+	 ெப%ற(. 
 
உ=பாேன� உ=பாெனனி5, உ=பானாயி5, உ=பாேன<	 என, �%$ 
விைனக., ஏ�, எனி5, ஆயி5, ஏ<	, எ5<	 நா5கேனா7	 இைய)(, ஒ3 
ெசா5னீ� ைம1ப@7C ெசயி5 எ5<	 வா-1பா@7 விைனெயCச"களா- 
வ3ெமன?	 அறிக. 
 
276. எதி�மைற� ெதாிநிைல விைனெயCச"க. எதி�மைற ஆகாரவிைடநிைலேயா7 
உ, ம�, ேம, ைம, ைம!�, கா�, கைட, வழி, இட�( எ5<	 வி�திகைள1 ெப%$ 
வ3வனவா	. 
 
ெச-யா( எ5ப( ெச-(, ெச-�, ெச-யா, ெச-V எ5பவ%றி%�, எதி�மைறயா	. 
ெச-யா( எ5பதிேல தகர	 எ��(1ேப$. ெச-யா( எ5ப(, ெச-கலா(, 
ெச-கிலா( என, அ� இ�, எ5<	 இைடநிைலகைள ஆகாரCசாாிையேயா7 
ெப%$	 வ3	. 
 
ெச-யாம� எ5h(, ெசய எ5பத%� எதி�மைறயா	. 
 
ெச-யாம�, ெச-யாேம, ெச-யாைம, ெச-யாைம!� எ5<	 நா5�	, ெசய%�, 
ெச-யிய, ெச-யிய� எ5பவ%றி%�	, ெசய%� எ5ப( படவ3, 
ெசயேவெனCச�தி%�	 எதி�மைறயா	. 
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ெச-யா!கா�, ெச-யா!கைட, ெச-யாவழி, ெச-யாவிட�( எ5<	 நா5�	, 
ெசயி5 எ5பத%�	, அ1ெபா3.பட வ3வனவாகிய ெச-தா�, ெச-த!கா�, 
ெச-த!கைட, ெச-தவழி, ெச-தவிட�( எ5பனவ%றி%�	 எதி�மைறயா	. 
 
(உதாரண	) 
விதிவிைன ெயCச	 மைறவிைனெயCச	 
உ=7 வ)தா5 உ=ணா( வ)தா5 
மைழ ெப-ய1 பயி� தைழ�த( மைழ ெப-யாம% பயி� வா�%$ 
இ"ேக ெப-யாம� எ5பத%�  
ெப-யாைமயா� எ5ப( ெபா3. 
அவ5 காணவ)ேத5 
அவ5 காணாம� வ)ேத5. 
இ"ேக காணாம� எ5பத%�!  
காணாதி3!க எ5ப( ெபா3.. 
நீ Uெட-த%� வண"� 
நீ நரெக-தாம� வண"� 
நீ நரெக-தாேம வண"� 
நீ நரெக-தாைம வண"� 
நீ நரெக-தாைம!� வண"� 
இஙேக எ-தாம� எ5ப( �த ய  
நா5கி%�	 எ-தாெதாழி+	 ெபா3@7  
எ5ப( ெபா3. 
யா<ண%� விதி�தா5 யா<=ணாம� விதி�தா5 
யா<=ணாேம விதி�தா5 
யா<=ணாைம விதி�தா5 
யா<=ணாைம!� விதி�தா5 
இ"ேக உ=ணாம� எ5ப( �த ய  
நா5கி%�	 எ-தாெதாழி+	 ெபா3@7  
எ5ப( ெபா3. 
யா<=ணி5  
மகிDெவ5 யா<	ணா!கா5 மகிேழ5 
யா<	ணா!கைட மகிேழ5 
யா<	ணாவழி மகிேழ5 
யா<	ணாவிட�( மகிேழ5 
இ"ேக உ=ணா!கா� எ5ப( �த ய  
நா)கி%�	 உ=ணாெதாழியி5 எ5ப(  
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ெபா3. 
உ=ணி% 
பசிதீ3	 உ=ணா!கா% பசி தீரா( 
உ=ணா!கைட பசி தீரா( 
உ=ணாவழி1 பசி தீரா( 
உ=ணாவிட�( பசி தீரா( 
 
277. உட5பா@7! �றி1� விைனெயCச"க., ப=ப�யாக� ேதா5றி 
அகரவி�திைய1 ெப%$ வ3வனவா	. 
உதாரண	. 
ெம�ல1 ேபசினா5 சால1பல 
ைபய நட)தா5 உற!காி(  
வ ய1 ��)தா5 மாண1 ெபாி( 
ெம�ல எ5ப(, ல, ளெவா%$ைமப%றி, ெமௗ;ளெவன?	 வழ"�	.  
 
278. எதி�மைற �றி1�விைனெயCச"க., அ�, இ� எ5<	 எதி�ைமப=ப�யாக� 
ேதா5றி, றி 7 ம� ேம ைம ஆ� கா� கைட வழி இட�( எ5<	 வி�திகைள1 
ெப%$ வ3வனவா	. 
உதாரண	. 
றி 
( 
 
ம� 
ேம 
ைம 
ஆ� 
கா� 
கைட 
வழி 
இட�( அறம5றிCெச-யா5 
அறம�லாதி�ைல 
அறம�லதி�ைல 
அறம�லாம �ைல 
அறம�லாேமயி�ைல 
அறம�லாைமயி�ைல 
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நீய�லா �ைல 
அவன�லா!கானீயா� 
அவனலடலா!கைடநீயா� 
அவன�லாவழிநீயா� 
அவன�லாவிட�( நீயா� 
அ3ளி5றிC ெச-தா5 
அ3ளி�லா( ெச-தா5 
--- 
யானி�லாம� வ)தா5 
யானி�லாேம வ)தா5 
யானி�லாைம வ)தா5 
-- 
யானி�லா!கா� வ3வா5 
யானி�லா!கைடவ3வா5 யானி�லாவழி வ3வா5  
யானி�லாவிட�( வ3வா5 
 
இ:விைனெயCச! �றி1�!களி� வ3	 ஆகார�	 அகர�, சாாிைய. 
 
279. விைனெயCச"க., இ3திைணைய	பா5 4விட"க@�	 ெபா(வாக வ3	.  
உதாரண	. 
நட)( வ)தா5, வ)ேத	 
வ)தா-, வ)தீ� 
வ)தா5, வ)தா., வ)தா�, வ)த(, வ)தன 
 
280. த5 க3�தாவி5 விைனேய ெகா.>த%�ாிய விைனெயCச"க. சிைன 
விைனயாயி5, அைவ அCசிைனவிைனைய! ெகா=7 ��த8ம5றி, ஒ%$ைமப%றி 
�த� விைனைய+	 ெகா=7 ��+	. 
உதாரண	. 
சா�த5 காெலா�)( UD)தா5. இ"ேக ஒ�த� சிைனவிைன; UDத� �த� விைன 
ஆத 5 ஒ�)( எ5<, சிைனவிைனெயCச	 UD)தா5 எ5<	 �த� 
விைனெகா=7 ��)த(. 
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காெலா�)( UD)த(. இ"ேக ஒ�த8, சிைன விைன; UDத8, சிைனவிைன. 
ஆத 5 ஒ�)( எ5<, சிைனவிைனெயCச	 UD)த( எ5<	 சிைனவிைன 
ெகா=7 ��)த(. 
 
மா7 காெலா�)( UD)த(. இ"ேக UDத� மா@�5 விைனயாத % 
சிைனவிைனெயCச	 �த� விைனெகா=7 ��)த(. 
 
281. பிற க3�தாவி5 விைனைய! ெகா.>	 விைனெயCச"க.; த5க3�தாவி5 
விைனைய!ெகா.>	 விைனெயCச"களாக திாி)(	 வ3	. திாிபி<	, அவ%றி5 
ெபா3.க. ேவ$படாவா	.  
உதாரண	. 
ஞாயி$ ப@7 வ)தா5. இ"ேக பட ெவ5<, ெசயெவ5 
வா-1பா@7விைனெயCச	 ப@7 என திாி)( நி5ற(. 
 
மைழெப-( ெந� விைள)த(. இ"ேக ெப-ய எ5<" காரண1 ெபா3@டாகிய 
ெசயெவ5 வா-1பா@�ற)தகால விைனெயCச	 ெப-( என திாி)( நி5ற(.  
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     
270. விைனெயCசமாவ( யா(? விைனெயCச" ெகா.>	 விைனC ெசா%களாவன 

எைவ?  
271. விைனெயCச வி�திக>., எ:வி�திக. கால"கா@7	 இைடநிைலேயா7 

#�வ3	? எ:வி�திக. இைடநிைலயி5றி தாேம கால"கா@7	?  
272. ெதாிநிைல விைனெயCச"க. எ�தைன வைக1ப7	?  
273. ெச-( எ5<	 வா-1பா@7 இற)தகால விiெயCச"க. எைவ? இ"ேக 

இற)தகால	 எ5ப( எைவ? இC ெச-ெத5 வா-1பா@7 இற)தகால 
விைனெயCச"க. ேவ$ வி�திகைள1 ெப%$ வ3ேமா?  

274. ெசயெவ5<	 வா-1பா@7 �!கால�தி%��ாிய விைனெயCச	 யா(?  
ெசயெவ5 வா-1பா@7 விைனெயCச	, இற)தகால�திேல எ1ெபா3ளி� வ)(, 

எ:விைனைய! ெகா=7 ��+	? காரண1ெபா3ளி� வ3தலாவ( எ5ைன?  
இC ெசயெவ5 வா-1பா@�ற)தகால விைனெயCச	 ேவ$ வி�திைய1 ெப%$ 

வ3ேமா? 
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ெசயெவ5 வா-1பா@7 விைனெயCச	, எதி�கால�திேல எ1ெபா3ளி� வ)(, எ: 
விைகைய! ெகா=7 ��+	? காாிய1 ெபா3ளி� வ3தலாவ( எ5ைன? 

இCெசயெவ5 வா-1பா@ெடதி�கால விைனெயCச	 - ேவ$ வி�திைய1 ெப%$	 
வ3ேமா? 

ேவெறைவக. உண%ெக5<	 வ3	?  
ெச-+ளிேல ெசயெவ5 வா-1பா@ெடதி� கால விைனெயCச	 ேவ$ வி�திகைள1 

ெப%$	 வ3ேமா? இவ%$., எ:ெவௗ; வி�தி ெப%றைவ எ:ெவௗ; 
விைனைய! ெகா=7 ��+	? 

இ"ேக நிகDகால	 எ5ற( எைத?  
275. ெசயிென5<	 வா-1பா@7 எதி�கால விைனெயCச"க. எைவ? இ: 

விைனெயCச	 எ!காலC ெசா�ைல ��!�	 ெசா�லாக! ெகா.>	? 
ெசயிென5<	 வா-1பா@7 விைனெயCச"களா- வ3வன பிற?	 உளேவா?  

276. எதி�மைற ெதாிநிைல விைனெயCச"க. எைவ? ெச-யா( எ5ப( 
எைவக>!� எதி�ைம?  

ெச-யா( எ5ப( இ5<	 எ1ப� வ3	? ெச-யா( எ5ப( எத%� எதி�மைற? 
ெச-யாம�, ெச-யாேம, ெச-யாைம, ெச-யாைம!� எ5<	 நா5�	 எைவக>!� 

எதி�மைற? 
ெச-யா!கா�, ெச-யா!கைட, ெச-யாவழி, ெச-யாவிட�( எ5<	 ந5�	 

எைவக>! எதி�மைற?  
277. உட5பா@7 �றி1� விைனெயCச"க. எைவ?  
278. எதிhமைற! �றி1� விைனெயCச"க. எைவ? 
279. விiெயCச"க. எ:வா$ ெபா(1பட வ3	? 
280. த5 க3�தாவி5 விைனையேய ெகா.>த%�ாிய விைனெயCச"க. 

பிறக3�தாவி5 விைனைய! ெகா=7 ��த� இ�ைலேயா?  
281. பிறக3�தாவி5 விைனைய! ெகா.>	 விைன ெயCச"க. த5 க3�தாவி5 

விைனெயCச"களாக திாி)( வ3த� இ�ைலேயா?  
--------- 
�1$விைன எ�ச(ெபா�ைள� த�த��1$விைன எ�ச(ெபா�ைள� த�த��1$விைன எ�ச(ெபா�ைள� த�த��1$விைன எ�ச(ெபா�ைள� த�த�    
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282. ெதாிநிைல விைன�%$" �றி1� விைன �%$" �றி1� விைன�%$	, 
தம!�ாிய பயனிைல ெகா.>மிட�( விைனெயCச�தி%�ாிய பயனிைல 
ெகா.>மிட�( விைனெயCச1 ெபா3ைள+	, ெபயெரCச�தி%�ாிய பயனிைல 
ெகா.>மிட�( விைனெயCச1 ெபா3ைள+	, ெபயெரCச�தி%�ாிய பணனிைல 
ெகா.>மிட�(1 ெபயெரCச1 ெபா3ைள+) த3	. 
உதாரண	. 
க=டன5 வண"கின5; இ"ேக க=டன5, எ5<) ெதாிநிைல விைன�%$, 
க=7 என விைனெயCச1 ெபா3ைள� த)ந(. 
 
உ=டா5சா�தa�!�1 ேபாயினா5; இ"ேக உ=டா5 எ5<) ெதாிநிைல 
விைன�%$ உ=டெடன1 ெபயெரCச ெபா3ைள� த)த(. 
உCசி!#1பிய ைகயின� த%�கD)( இ"ேக ைகயினா� எ5<" �றி1� 
விைன�%$, ைகைய+ைடயனவராகி என விைனெயCச1 ெபா3ைள� த)த(. 
 
ெவ)திற னா5 விர� வ�திேயா7; இ"ேக திர னா� எ5<	 �றி1� 
விைன�%$ திற னனாகிய என1ெபயெரCச1 ெபா3ைள� த)த(. 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

282. விைன�%$!க. எCச1 ெபா3ைள த3த� இ�ைலேயா? 
------------ 
இ�வைகவிைன� �றி()இ�வைகவிைன� �றி()இ�வைகவிைன� �றி()இ�வைகவிைன� �றி()    
 
283. வினா!�றி1�C ெசா%க., ஆ!கவிைன! �றி1�	 இய%ைக விைன!�றி1�	 
என இ3 வைக1ப7	. 
 
அவ%$., ஆ!கவிைன! �றி1பாவ( காரண	ப%றி வ3	 விைன!�றி1பா	 அத%� 
ஆ!கCெசா� வி3)தாயி<	 ெதா!காயி<	 வ3	.  
உதாரண	. 
க�வியா% ெபாியனாயினா5 க�வியா% ெபாிய5 
க%$வ�லராயினா� க%$வ�ல� 
 
இய%ைக விைன!�றி1பாவ( காரண1ப%றா( இய%ைகைய உண��தி வ3	 
விைன!�றி1பா	, அ( ஆ!கCெசா� ேவ=டாேத வ3	. 
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உதாரண	. 
நீ� த=ணி( 
தீ ெவ-( 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

283. விைன!�றி1�C ெசா%க. இ5<	 எ�தைன வைக1ப7	? 
ஆ!கவிைன!�றி1பாவ( யா(? இய%ைக விைன!�றி1பாவ( யா(? 

------------------------------------------------    
ெதாிநிைல விைன(ப�()ெதாிநிைல விைன(ப�()ெதாிநிைல விைன(ப�()ெதாிநிைல விைன(ப�()    
 
284. ெதாிநிைல விைனC ெசா%க., ெசய1பா7 ெபா3. �5றிய விைன, ெசய1பா7 
ெபா3., �5றாத விைன, எ-	. த5விைன, பிறவிைன, எ-	. ெச-விைன, 
ெசய1பா@7 விைன, எ-	. ெவௗ;ேவேற வைகயி% பிாி?ப@7 வழ"�	. 
 
285. ெசய1ப7ெபா3. �5றிய விைனயாவ(, ெசய1பா7 ெபா3ைள ேவ=டா(. 
வ3	�தனிைல அ�யாக� ேதா5றிய விைனயா	. 
உதாரண	. 
நட)தா5, வ)தா5, இ3)தா5, உற"கினா5. 
 
இைவ, இைத நட)தா5, இைத வ)தா5 எனC ெசய1ப7 ெபா3ேள%$ வாராைம 
கா=க. 
 
286. ெசய1ப7 ெபா3. �5றாத விைனயாவ( ெசய1ப7ெபா3ைள ேவ=� நி%�	 
�தனிைல அ�யாக� ேதா5றிய விைனயா	.  
 
உதாரண	. 
உ=டா5, ெகா7�தா5, க=டா5, ப��தா5, இைவ, ேசா%ைற+=டா5, 
ெபா3ைள! ெகா7�தா5 எனC ெசய1ப7	 ெபா3ேள%$, வ3த� கா=க. 
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287. த5விைனயாவ( த5ென�வா- க3�தாவி5 ெறாழிைல உண��தி நி%�	 
�தனிைல அ�யாக� ேதா5றிய விைனயா	 இ�த5விைன இய%$த% க3�தாவி5 
விைனெயன1ப7	. 
 
ெசய1பா7 ெபா3. க5றிய �தனிைல ெசய1பா7 ெபா3. �5றாத �தனிைல 
எ5<	 இ3 வைக �த ைன+	 த5விைன!� �தனிைலயாக வ3	. 
உதாரண	. 
சா�தனைட)தா5, தCச5 ேகாயிைல! க@�னா5. 
 
இைவகளிேல, நட!ைக+" கா@ட8மாகிய �தனிைல� ெதாழி�க. எ�வா-! 
க3�தாவி5 ெறாழிலாத� கா=க.  
 
288. பிறவிைனயாவ( த5ென�வா- இ!க3�தா வ�லாத பிறக3�தாவி5 
ெதாழிைல உண��தி நி%�	 �தனிைலய�யாக ேதா5றிய விைனயா	. 
இ1பிறவிைன ஏ?த% க3�தாவி5 விைன என1ப7	. 
 
ெசய1ப7 ெபா3. �5றிய �தனிைல, ெசய1ப7ெபா3. �5றாத �தனிைல 
எ5<	 இ3 வைக �தனிைலக>	 பிறவிைன வி�தி ெப%ேற<	 தா	 
விகார1ப@ேட<	, விகார1ப@7 வி�திெப%ேற<	, பிற விைன1 ப�திகளா-, 
வ3த� பதவிய % க@7வி�தா5. 
 
இைவகளிேல நட!ைக+" க@ட8மாகிய �தனிைல ெதாழி�க., எ�வா- 
க3�தாவி5 ெதாழிலாகா( பிறகர�தாவி5 ெதாழிலாத� கா=க. 
 
ெசய1ப7 ெபா3. �5றிய �தனிைல அ�யாக� ேதா5றிய பிற விைனக., அ	 
�தனிைல! க3�தாைவ! தம!�C ெசய1ப7 ெபா3ளாக ெகா=7 வ3	. 
உதாரண	. 
ெகா%றா5 சா�தைன! கைட1ப��தா5 
அரச5 றCசனா% ேகாயிைல! க@7வி�தா5 
 
289. த5 விைன!�	 பிறவிைன!�	 ெபா(வாக நி%�	 �தனிைலக>!�, 
சில?ளவா	. 
உதாரண	. 
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�தனிைல த5விைன பிறவிைன 
அழி நீ யழி கா@ைட யழி 
ெக7 நீ ெக7 அவ5 ��ைய! ெக7 
ெவ> நீ +ட	ப7ெவ> (ணிைய ெவ> 
கைர நீ கைர �ளிைய! கைர 
ேத- நீ ேத- க@ைடைய� ேத- 
 
இ	�5னிைலகளா� விைனCெசா% பிற�த� வ3மா$. 
 
�தனிைல த�விைன பிறவிைன�தனிைல த�விைன பிறவிைன�தனிைல த�விைன பிறவிைன�தனிைல த�விைன பிறவிைன    
அழி அழி�தா5 அழி!கி5றா5 
அழிவா5 அழி�தா5 அழி!கி5றா5 
அழி1பா5 
ெக7 ெக@டா5 ெக7கி5றா5 
ெக7வா5 ெக@டா5 ெக7கி5றா5 
ெக71பா5 
ெவ> ெவ>�தா5 ெவ>!கி5றா5 
ெவ>1பா5  ெவ>�தா5  
ெவ>!கி5றா5 ெவ>1பா5 
கைர கைர)தா5 கைர!கி5றா5 
கைரவா5 கைர)தா5 கைர!கி5றா5 
கைர1பா5 
ேத- ேத-)தா5 ேத-கி5றா5 
ேத-வா5 ேத-)தா5 ேத-கி5றா5 
ேத-1பா5 
 
290. பிறவிைனக., ஒேராவிட�(1 பிறவிைனவி�தி ெதா!�	 வ3	. 
உதாரண	. 
அரச5 ெச-த ேத�: இதிேல ெச-வி�த எ5<	 பிறவிைன ெச-த என வி:வி�தி 
ெதா!� நி5ற(. 
 
ேகாழி # 1 ெபா�( �ல�)த(: இதிேல #வி �( எ5<	 பிறவிைன #வி என 
வி:வி�தி ெதா!� நி5ற(. 
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291. ெச-விைனயாவ(, ப7 வி�தி �ணராத �தனிைல அ�யாக� ேதா5றி, 
எ�வா-! க3�தாைவ! ெகா=7 வ3	 விைனயா	. 
உதாரண	. 
சா�தனட)தா5 நட1பி�தா5 
சா�த5 க@�னா5 க@7வி�தா5 
 
292. ெசய1பா@7 விைனயாவ(, ப7 வி�தி �ண�)த �தனிைல அ�யாக� ேதா5றி, 
விைன�த� 45றா	 ேவ%$ைமயி8	, ெசய1ப7 ெபா3. எ�வாயி8	 
வர1ெப$	 விைனயா	. 
 
பிறவிைன �தனிைலக>	, ெசய1ப7 ெபா3. �5றாத தனவிைன �தனிைலக>	, 
ப7 வி�திேயா7	, இைடேய அகரCசாாிையேய<	, �Cசாாிைய+	 
அகரCசாாிைய+ேம<	 ெப%$, ெசய1பா@7 விைன �தனிைலகளாக வ3	. 
உதாரண	. 
சா�தனா  	மா7 நட1பி!க1ப@ட( 
ெகா%றான  Cேசா $=ண1ப@ட(. 
 
293. ெசய1பா@7விைன, ஒேராவிட�(1 ப7 வி�தி ெதா!�	 வ3	. 
உதாரண	. 
“இ�வாDவாென5பா5“, இ"ேக என1ப7வா5 எ5<, ெசய1பா@7 விைன 
எ5பா5 என1 ப7வி�தி ெதா!� நி5ற(. 
 
உ=டேசா$: இ"ேக உ=ண1ப@ட எ5<, ெசய1பா@7 விைன உ=ட என1 
ப7 வி�தி ெதா!� நி5ற(. 
 
ேத��ேத��ேத��ேத��    வினா�க! வினா�க! வினா�க! வினா�க!     
284. ெதாிநிைல விைனC ெசா%க. இ5<	 எ:ெவௗ; வைகயி% பிாி? ப@7 

வழ"�	?  
285. ெசய1ப7 ெபா3. �5றிய விைனயாவ( யா(? 
286. ெசய1ப7 ெபா3. �5றாத விைனயாவ( யா(? 
287. த5விைனயாவ( யா(? த5 விைன!� �தனிைலயாக வ3வன எைவ? 
288. பிற விைனயாவ( யா(? பிற விைன!� மதனிைலயாக வ3வன எைவ?  
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ெசய1ப7 ெபா3. �5றிய �தனிைல அ�யாக� ேதா5றிய பிறவிைனக. எதைன� 
தம!�C ெசய1ப7ெபா3ளாக ெகா=7 வ3	?  

ெசய1ப7 ெபா3. �5றாத �தனிைல அ�யாக� ேதா5றிய பிறவிைனக. அ	 
�தனிைல! க3�தாைவ யாதாக! ெகா=7 வ3	?  

289. த5விைன!�	 பிறவிைன!�	 ெபா(வா- நி%�	 �தனிைலக. உளேவா?  
290. பிறவிைனக. ஒேராவிட�( பிறவிைன வி�தி ெதா!�	 வ3ேமா? 
291. ெச-விைனயாவ( யா(?  
292. ெசய1பா@7 விைனயாவ( யா(? 
எ:ெவௗ; �தனிைலக. எ:ெவௗ;வா$ ெசய1பா@7 விைன!� �தனிைலகளாக 

வ3	?  
293. ெசய1பா@7 விைன ஒேராவிட�(1 ப7 வி�தி ெதா!�	 வ3ேமா? 
---------- 
விைனயாலைண= ெபய� விகார(ப+த�விைனயாலைண= ெபய� விகார(ப+த�விைனயாலைண= ெபய� விகார(ப+த�விைனயாலைண= ெபய� விகார(ப+த�    
 
294. விைனயாலைண+	 ெபய�க., சி$பா5ைம இய�பாகி+	, ெப3	பா8	 
விகார1ப@7	 வ3	. 
உதாரண	. 
நட)தாைன, �ைழயாைன, �ைழயினைன, எ-	. நட)ேதா5, �ைழேயா5, 
நட)தவ5, �ைழயவ5, எ-	. நட)தன, �ைழயன, எ-	. நட)தைவ, �ைழயைவ. எ-	. 
வ3	. 
 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

294. விைணயாலைண+	 ெபய�க. எ"ஙன	 வ3	. 
--------------- 
 
விைனயிய� �1றி1$விைனயிய� �1றி1$விைனயிய� �1றி1$விைனயிய� �1றி1$    
    

2.2.2.2.3. 3. 3. 3. இைடயிய�இைடயிய�இைடயிய�இைடயிய�    
295. இைடCெசா�லாவ(, ெபய3	 விைன+	 ேபால� தனி�( நட!�	 ஆ%ற� 
இ�லாததா-, அ1ெபயைர+	 விைனைய+, சா�)( வ3, ெசா�லா	. 
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ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     
295. இைடC ெவா�லாவ( யா(?  

--------- 
இைட�ெசா1களி� வைகஇைட�ெசா1களி� வைகஇைட�ெசா1களி� வைகஇைட�ெசா1களி� வைக    
 
296. இைடC ெசா�: 1. ேவ%$ைம+3�க., 2. வி�தி+3�க., 3. 
இைடநிைல+3�க>	, 4. சாாிைய+3�க>	, 5. உவம?3�க>	, 6. பிறவா$ 
த�தம!காிய ெபா3.கைள உண��தி வ3பைவக>	, 7. ஒ , அCச	, விைர? 
இவ%ைற! �றி1பா� உண��தி வ3பைவக>	, 8. இைச நிைறேய ெபா3ளாக 
நி%பைவக>	 என, ஒ5ப( வைக1ப7	. 
 
இைவக>., ேவ%$ைம+3�க. ெபயாிய 8	, வி�தி+3�க>	 
இைடநிைல+3�க>, சாாிைய+3�க>	 பதவிய 8, ெசா�ல1ப@டன. 
 
இைசநிைற எ5ப(, ேவ$ெபா3. உண��தா( ெச-+ளி� ஓைசைய நிைற�( 
நி%ப(. 
 
அைச நிைல எ5ப(, ேவ$ ெபா3. உண��தா( ெபய�Cெசா�ேலா7	 
விைனCெவா�ேலா7, சா��திC ெசா�ல1ப@7 நி%ப(. அைச�த� - சா��(த�. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

296. இைடC ெசா� எ�தைன வைக1ப7	? இைச நிைறெய5ப( யா(? 
அைசநிைலெய5ப( யா(? 

------------- 
உவைம��பிைட� ெசா1க!உவைம��பிைட� ெசா1க!உவைம��பிைட� ெசா1க!உவைம��பிைட� ெசா1க!    
 
297. உவைம?3பிைடC ெசா%களாவன, ேபால, �ைரய, ஒ1ப, உறழ, மான, க71ப, 
இையய, ஏய1ப, ேநர, நிகர, ெபா3வ, அ5ன, அைனய �த யனவா	. 
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இைவக>.ேள, ேபால எனப( �த ய பதிெனா5$	, இைடC ெசா�ல�யாக1 
பிற)த விைனெயCச விைனகள. அைவகளிேல, ேபா�, �ைர, ஒ, உறழ, மா5, க7, 
இைய, ஏ-, ேந�, நிக�, ெபா3 எ5< �தனிைலகேள இைடC ெவா%க.. 
 
அ5ன, அைனய எ5பைவக., இைடCெசா�ல�யாக1 பிற)த ெபயெரCச விைன! 
�றி1�!க. அைவகளிேல, அ எ5< �தனிைலேய இைடCெசா� அ5ன எ5பதி� 
னகரெம- சாாிைய: அைனய எ5பதி� னகரெம-+	 ஐகார�	 சாாிைய. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

297. உவம?3பிைடC ெசா%களாவன எைவ?  
இைவக>.ேள, இைடC ெசா� அ�யாக1 பிற)த விைனெயCச விைனக. 

எைவ?  
அைவகளிேல இைடC ெசா%க. எைவ? இைடC ெசா� அ�யாக1 பிற)த 

ெபயெரCச விைன!�றி1ப!க. எைவ? அைவகளிேல எ( இைடC ெசா�? 
---------- 
த�த ெபா�ைள உண��� இைட�ெசா1க!த�த ெபா�ைள உண��� இைட�ெசா1க!த�த ெபா�ைள உண��� இைட�ெசா1க!த�த ெபா�ைள உண��� இைட�ெசா1க!    
 
298. பிறவா$ த�தம!�ாிய ெபா3.கைள உண��தி வ3ெம5ற இைடCெசா%க., ஏ, 
ஒ, உ	 �த யைவகளா	. 
 
299. ஏகாரவிைடC ெசா�, ேத%ற�	, வினா?	, எ=M	 பிாிநிைல+	, 
எதி�மைற+	 இைசநிைற+	, ஈ%றைச+மாகிய ஏ�ெபா3ைள+) த3	. 
 
ேத%ற	 உ=ேடகட?., இ"ேக உ=ெட5பத%� 
ஐயமி�ைல எ5<) ெதளி?1ெபா3ைள� 
த3தலா% ேற%ற	. 
வினா நீேய ெகா=டா-. இ"ேக நீயா ெகா=டா- 
எ5<	 ெபா3ைள� த3மிட�( வினா 
எ= நிலேம நீேர தீேய வளிேய. இ"ேக நில�	 நீ3) 
தீ+	 வளி+	 என1 ெபா3.பட எ=ணி நி%ற� எ=. 
பிாிநிைல அவ3ளிவேன க.வ5, இ"ேக ஒ3 #@ட�தி 
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னி5$	 ஒ3வைன1 பிாி�( நி%றலா% பிாிநிைல. 
எதி�மைற நாேன ெகா=ேட5. இ"ேக நா5 ெகா.கிேல5 
எ5<	 ெபா3ைள� த3மிட�( எதி�மைற. 
இைசநிைற ’’ஏேய யிவெலா3�தி ேப�ேயா ெவ5றா�.’’ இ"ேக ேவ$ ெபா3ளி5றிC 
ெச-+ளி� இைச நிைற�( நி%றலா� இைச நிைற.  
ஈ%றைச ’’ எ5$ேம�தி� ெதா�ேவா மியாேம.’’ இ"ேக  
ேவ$ ெபா3ளி5றி இ$தியிேல சா��த1ப@7  
நி%றலா� ஈ%றைச. 
 
300. ஒகாரவிைடC ெசா�, ஒழியிைச+	, வினா?	, சிற1�	, எதிhடமைற+	, 
ெதாிநிைல+	, கழி?	, பிாிநிைல+	, அைசநிைல+மாகிய எ@71 ெபா3ைளய) 
த3	. 
 
சிற1� உய�?சிற1�	 இழி?சிற1�	 என இ3 வைக1ப7	. உய�?சிற1ப ஒ3 
ெபா3ளின( இழிைவC சிற1பி�தல. இ"ேக சிற1பி�த� எ5ற(, உய�ேவயாயி<	 
இழிேவயாயி<	 இழிேவயாயி<	 அதன( மி�திைய விள!�த�. 
 
(உதாரண	) 
ஒழியிைச ப�!கேவா வ)தா-. இ"ேக ப��த%க5$ 
விைளயா7த%� வ)தா- என ஒழி)த ெசா%கைள� 
த3வதா� ஒழியிைச 
வினா �%றிேயா மகேனா. இ"ேக �%றியா மகனா என  
வினா1 ெபா3ைள� த3தலா� வினா. 
உய�? சிற1� ஒஓ ெபாிய5. இ"ேக ஒ3வன( ெப3ைமயாகிய 
உய�வி5 மி�திைய விள!�தலா� உய�?சிற1� 
இழி? சிற1� ஒஓ ெகா�ய5. இ"ேக ஒ3வன( 
ெகா7ைமயாகிய இழிவி5 மி�திைய 
விள!�தலா� இழி? சிற1� 
எதி�மைற அவேனா ெகா=டா5. இ"ேக ெகா=�ல5 
எ5<	 ெபா3ைள� த3மிட�( எதி�மைற 
ெதாிநிைல ஆேணா அ(?ம5$. ெப=ேணா அ(?ம5$ 
இ"ேக அ�த5ைமயி�லாைமைய� ெதாிவி�( நி%றலா� ெதாிநிைல. 
கழி? உ$தி+ணரா( ெக@டாைர ஒஓ தம!ேகா3$தி +ணராேரா என5<மிட�(! 
கழிவிர!க1ெபா3ைள� த3தலா% கழி?. கழிவிர!க	 - கழி)தத%கிர"�த� 



147 

 

பிாிநிைல இவேனா ெகா=டா5. இ"ேக பல3ணி5$	 ஒ3வைண1பிாி�( 
நி%�மிட�(1 பிாிநிைல 
அைச நிைல காணிய வ	மிேனா இ"ேக ேவ$ ெபா3ளி5றிC சா��த1ப@7 
நி%றலா� அைச நிைல. 
 
301. உ	 எ5<மிைடC ெசா�, எதி�மைற+	, சிற1�	, ஐய�	, எCச�	, �%$	, 
எ=M	, ெதாிநிைல+	 ஆ!க�மாகிய எ@71 ெபா3ைள+) த3	. 
 
எCச	, இற)த( தழீஇய எCச�	, எதிர( தழீஇய எCச�	 என இ3 வைக1ப7	. 
 
உதாரண	. 
எதி�மைற கள? ெச-யி<	 ெபா-#றைல ெயாழிக. 
இ"ேக கள? ெச-யலாகா( எ5<	 ெபா3ைள�  
த3தலா� எதி�மைற 
உண�? சிற1� �றவ3ம3>"�5ற	. இ"ேக �5றி+<ய�ைவC சிற1பி�தலா� 
உய�?C சிற1�. 
இழி? சிற1� �ைலய<	 வி3	பா1 �5�லா� யா!ைக. இ"ேக உட	பினிழிைவC 
சிற1பி�தலா� ஐய	. 
ஐய	 அவ5 ெவ� <	 ெவ�8	. இ"ேக (ணியாைமைய உண�தலா� ஐய	. 
எCச	 சா�த<	 வ)தா5. இ"ேக ெகா%ற5 வ)தத5றி எ5<	 ெபா3ைள�த)தா� 
இற)த( தழீஇயெவCச	. இனி! ெகா%ற<	 வ3வா5 எ5<	 ெபா3ைள�த)தா� 
எதிர( தழீஇயெவCச	. 
�%$ எ�லா3	 வ)தா�. இ"ேக எ,சா1ெபா3ைள� த3தலா� �%$. 
எ= இரா?	 பக8	. இ"ேக எ=Mத%க= வ3தலா� எ=;. 
ெதாிநிைல ஆMம5$, ெப=Mம5$. இ"ேக இ5னெதன� ெதாிவி�( நி%றலா� 
ெறாிநிைல 
ஆ!க	 பா8மாயி%$. இ"ெக அ(ேவ ம3(மாயி%$ எ5<	 ெபா3ைள�த3வதா� 
ஆ!க	. 
 
302.எதி�மைற விைன அ7�( வ3மிட�( �%$	ைம எCச?	ைம+மா	. 
உதாரண	. 
எ�லா3	 வ)தில�. அவ� ப�(" ெகாடா�. 
இ"ேக, சில� வ)தா�, சில ெகா71பா� என?	 ெபா3. படதலா�, 
எCச?	ைம+மாயி%$. 
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303. எCச?	ைமயா% ற�வ1பட	 ெபார@ ெசா� � உ	ைமயி�ைலயாயி5, அC 
ெசா� எCச ?	ைமேயா7 #�ய ெசா%� �த ேல ெசா�ல1ப7	. 
உதாரண	. 
சா�த5 வ)தா5; ெகா%ற<	 வ)தா5. 
இ"ேக சா�த5 எCச?	ைமயா% ற�வ1ப7 ெபா3. 
 
304. என, எ5$ எ5<	 இர=�ைடC ெசா%க>	 விைன+	, ெபய3	, எ=M	, 
ப=�	, �றி1�	, இைச+	, உவைம+	 ஆகிய ஏழெபா3ளி8	 வ3	. 
உதாரண	. 
விைன ைம)த5 பிற)தாெனன� த)ைத+வ)தா5 இ"ேக விைனேயா�ைய)தத. 
ெபய� அ�!கா ெறனெவா3 பாவி. இ"ேக ெபயேரா�ைய)ந(. 
எ= நிலெமன நீெரன� தீெயன வளிெயன வாெனன1 Nத"கைள)(, இ"ேக 
எ5ேணா �ைய)த(. 
ப=� ெவ.ெளன விள��த(. இ"ேக ப=ேபா �ைய)த(. 
�றி1� ெபா.ெளன வா"ேக �ற	 ேவரா�. இ"ேக �றி1ேபா �ைய)த(. 
இைச ெபா	ெமன வ=டல	�	 �ாி�ழைல. இ"ேக இைசேயா �ைய)த(. 
உவைம �  பா-ெதன1 பா-)தா5. இ"ேக உவைமேயா �ைய)த(. 
 
எ5$ எ5பைத+	 இ1ப�ேய இைவகேளா7	 ஒ@�!ெகா.க 
 
305. ேம%#றிய ஏ, உ	, என எ5$ எ5< நா5கிைடC ெசா%கள5றி+	, எ5றா, 
எனா, ஒ7, எ5<	 இ	45றிைடC ெசா%க>	 எ5<1 ெபா3ளி� வ3	. 
உதாரண	. 
நிலெல5ற நீெர5றா தீெய5றா 
நிலெல5னா நீெரனா� தீெயனா 
நிலெனா7 நீெரா7 தீெயா7 
 
306. ெபய�C ெச:ெவ=M	, எ=ணிைடC ெசா%க. ஏழ<.>	 ஏ, எ5றா, எனா, 
எ5< 45$	, ெதாைகC ெசா% ெப%$ வ3	. உ	, எ5$, என, ஒ7, எ5< 
நா5�	, ெதாைகC ெசா% ெப%$	 ெபறா(	 வ3	. 
 



149 

 

ெபய�C ெசா:ெவ=ணாவ(, ெபய�களினிட�ேத எ=ணிைடC ெசா%ெறா!� நி%ப 
வ3வ(. 
(உதாரண	) 
ெச:ெவ= சா�த5 ெகா%ற னி3வ3	 வ)தா�. 
ஏகாரெவ= சா�தேன ெகா%றேன யி3வ3	 வ)தா�. 
எ5றாெவ= சா�தென5றா ெகா%றென5றா வி3வ3	 வ)தா�. 
எனாெவ= சா�தெனனா! ெகா%றெனனா வி3வ3	 வ)தா�. 
உ	ைமெய5 சா�த<" ெகா%ற< மி3வ3	 வ)தா�. 
எ5ெற= சா�தென5$ ெகா%றெனன5 றி3வ3ள�. 
எனெவ5 சா�தெனன! ெகா%றெனனன வி3வ3ள�. 
ஒ7ெவ= சா�தெனா7 ெகா%றெனா �3வ3ள�. 
உ	ைமெய= சா�த<" ெகா%ற<	; வ)தா�. 
எ5ெற= நிலென5$ நீெர5$ தீெய5$ கா%ெற5றளவ$ காயெம5 றாகிய 
?லக	. 
எனெவ= நிலெவன நீெரன� தீெயன! கா%ெறன வளவ$ காயெம5 வாகிய 
உலக	. 
ஒ7ெவ= நிலெனா7 நீெரா7 தீெயா7 கா%ெறா டவள$ காயெமாடாகிய ?லக	. 
 
307. எ5$, என, ஒ7 எ5<	 இ	 45றிைடC ெசா%க>	, எ=ண1ப7	 
ெபா3@ேடா$ நி%றேலய5றி ஒாிட�( நி%க?	 ெப$	; அ1ப� நி%பி<	, பிாி)( 
ம%ைற1 ெபா3ேடா$	 ெபா3)(	. 
உதாரண	. 
எ5ெற= விைனபைக ெய5றிர=� ெனCச நிைன+"கா% றீெயCச	 ேபால� 
ெத$	. இ"ேக எ5ெற5ப( விைனெய5$ பைக ெய5$ என நி5ற விட�(1 
பிாி)( பிறவழி+, ெச5$ ெபா3)திய(. 
எனெவ= பைகபாவ மCச	 பழிெயன நா5� - மிகவாவா மி� ற1பா5 க=. 
இ"ேக என எ5ப(, பைகெயன1 பாவெமன அCசெமன1 பழிெயன எ5$ நி5ற 
விட�(1 பிாி)( பிறவழி+, ெச5$ ெபா3)திய(.. 
ஒ7ெவ= ெபா3. க3வி கால	 விைனயிடெனா ைட)( - மி3]ர ெவ=ணிC 
ெசய�. இ"ேக ஒ7ெவ5ப( ெபா3ேளா7 க3வி ேயா7 கால�ேதா7 விைனேயா7 
இடெனா7 என நி5றவிட�(1 பிாி)( பிறவழி+, ெச5$ ெபா3)திய(. 
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308.விைனெயCச"க., எ=ண1ப7மிட�( ஏ%பன வாகிய எ=ணிைடC ெசா� 
விாிய1 ெப$	, ெதாகா1ெப%$	, ஒாிட�( நி5$ பிாி)( #ட1 ெப%$	 வ3	. 
அைவ ெதாைகெப$த �ைல. 
உதாரண	. 
உ	ைமெய= - க%$" ேக@7" க%பைன கட)தா5 
எ5ெற5 - உ=ணெவ5 $7!கெவ5$ வ)தா5 
எனெவ= - உ=ணெவன ?7!கெவன வ)தா5 
ெச:ெவ5 - க%$! ேக@7! க%பைன கட)தா5 
பிாி)( #7 ெம5 - உ=ண ?7!கெவ5$ வநதா5 
 
309. அ, இ, உ, எ5< 45றிைடC ெசா%க>	 2@71ெபா3ைள+	, எ, ஆ, யா, 
எ5< 45றிைடC ெசா%க>	 வினா1ெபா3ைள+	 த3	. 
உதாரண	. 
அ!ெகா%றா5, இ! ெகா%றா5, உ!ெகா%றா5 
எ!ெகா%ற5, ெகா%றனா, யாவ5 
 
310. ெகா� எ5<	 இைடCெசா�, ஐய�	 அைச நிைல+மாகிய இர=7 
ெபா3ைள+) த3	. 
உதாரண	. 
ஐய	 இ:?3! �%றிெகா5 மக5ெகா�. இ%ேக �%றிேயா மகேனா எ5<	 
ெபா3ைள� த3தலா� ஐய	. 
அைசநிைல க%றதனா லாய பயென5ெகா�. இ"ேக ேவ$ ெபா3ளி5றிC 
சா��த1ப@7 நி%றலா� அைச நிைல 
 
311. ம%$ எ5<	 இைடCெசா�, விைனமா%$	, பிறி(	, அைசநிைல+மாகிய 
இர=7 ெபா3ைள+) த3	. 
 
இ"ேக விைனமா%ெற5ற( க3தியத%� இனமாகிய ம$தைல விைன; பிறிெத5ற( 
க3தியத%� இனமாகிய பிறி(. 
(உ-	) 
விைன�%$ ம%றறிவா ந�விைன யாமிைளய ெம5னா(. இங"ேக க3திய 
விைனயாவ( ந�விைனைய விைன)தறிவா	 எ5ப(. அத%� இனமாகிய ம$தைல 
விைனயாவ( ந�விைனைய விைரயாதறிவா	 எ5ப(. அத%� இனமாகிய 
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ம$தைலவிைனயாவ( ந�விைனைய விைரயாதறிவா	 எ5ப(. ம%ெற5ற(, 
இ"ேக விைரயாதறிவா	 எ5<	 ம$தைலவிைனைய� த3தலா�, விைனமா%$1 
ெபா3ளி� வ)த(. 
பிறி( ஊளி% ெப3வ யா?ள ம%ெறா5$, இ"ேக க3தியதாவ( 
ஊெழா5ெற5ப(.  
அத%கினமாகிய பிநிதாவ( ஊழ�லெதா5ெற5ப( ம%ெற5ற( இ"ேக 
ஊழ�லெதா5ெற5<	 ெபா3ைள� த3தலா� பிறிெத5<	 ெபா3ளி� வ)த(. 
அைச நிைல ம%ெற5ைனயா.க. இ"ேக ேவ$ ெபா3ளி5றிC சா��தப1ப@7 
நி%றலா� அைச நிைல 
 
312. ம5 எ5<	 இைடCெசா�, ஒழியிைச+	, ஆ!க�	, கழி?	, மி�தி+	, அைச 
நிைல+மாகிய ஐ)( ெபா3ைள+	 த8ஷ3	. 
உதாரண	. 
ஒழியிைச #ாியேதா� வா=ம5 இ"ேக இ3	ைப அற�(ணி�த( எ5<	 ஒழி)த 
ெசா%கைள� த3தலா� ஒழியிைச 
ஆ!க	 ப=7 கா7ம5 இ"ேக இ5$ வயலாயி%$ எ5<	 ஆ!க� ெபா3ைள� 
த3தலா� ஆ!க	 
கழி? சிறியக@ ெபறிேன ெயம!கீ+ ம5ேன. இ"ேக இ1ெபா�( அவ5 
இற)ததனா� எம!�! ெகா7�த� கழி)த( எ5<	 ெபா3ைள� த3தலா% கழி?. 
மி�தி எ)ைத ெயம!க3>மன இ"ேக மி�தி+	 அ3>வ5 எ5<	 ெபா3ைல� 
த3தலா� மி�தி 
அைசநிைல அ(ம% ெகா=க5ேறேர. இ"ேக ேவ$ ெபா3ளி5றிC சா�தத1பட7 
நி%றலா� அைசநிைல. 
 
313. ெகா5 எ5<	 இைடCெசா�, அCச�	, பயனிைல+	, கால�	, ெப�ைம+	 
ஆகிய நா5� ெபா3ைள+) த3	. 
உதாரண	. 
அCச	 ெகா5வாளி இ"ேக அ,2	 வாளி எ5<	 ெபா3ைள� த3தலா� அCச	. 
பயனி5ைம ெகா5ேன கழி)த5 றிளைம இ"ேக பயனி5றி! கழி)த( எ5<	 
ெபா3ைள� த3தலா% பயனி5ைம. 
கால	 ெகா5வர� வைட இ"ேக காதல� நீ"கிய கால	 அறி)( வ3தைல+ைடய 
வாைட எ5<	 ெபா3ைள� த3தலா% கால	 
ெப3ைம ெகா5<� (,சி<	 இ"ேக ெபாிய _3ற"கி<	 எ5<	 ெபா3ைன� 
த3தலா% ெப3ைம 
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314. அ)தி� எ5<	 இைடCெசா�, ஆ"ெக5<	 இட�	, அைசநிைல+மாகிய 
இர=7 ெபா3ைள�த3	. 
உதாரண	. 
ஆ"� வ3ேம - ேசயிைழ ய)தி% ெகா�ந% காணிய இ"ேக அ:விட�( வ3	 
எ5<	 ெபா3ைள� த3தலா� ஆ"�. 
அைச நிைல அ)தி% கழ ன5 கCசின5 இ"ேக ேவ$ ெபா3ளி5றிC சா�தத1பட7 
நி%றலா� அைசநிைல. 
 
315. ம5ற எ5<	 இைடC ெசா�, ெதளி?1ெபா3ைள� த3	. 
உதாரண	. 
ெதளி? இரத.த  னி5னா( ம5ற இ"ேக தைலயாக எ5<	 ெபா3ைள� த3தலா% 
ெறளி?. 
 
316. அ	ம எ5<	 இைடC ெசா�, ஒ5$ ெசா�ேவ5 ெகௗ; எ5<	 ெபா3ளி8	, 
எைரயைச1 ெபா3ளி8	 வ3	. 
 
உைரயைச - க@7ைர!க= வ3	 அைச நிைல  
ஒ5$ ெசா�ேவ5 ேக. - அ	ம வாழி ’’ேதாழி“  
உைரயைச - ’’ அ( ம%ற	ம’’ 
 
317. ஆ"க எ50	 இைடC ெசா�, உைரயைச1 ெபா3ளி� வ3	. 
உதாரண	. 
உைரயைச - ’’ஆ"க�திறன�ல யா"கழற’’ 
 
318. ஆ� எ5<	 இைடC ெசா�, உய�த% ெபா3ளி8	, அைசநிைல1 ெபா3ளி8	 
வ3	. 
 
உய��த%ெபா3@7 வ3	 ேபா( ஒரைமC ெசா�X%றி� வ3	. அைச நிைலயா�	 
ேபா( உ	ைம �5<	, உ	மீ%$ விைன�5<	 வ3	. 
(உதாரண	) 
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உய�த% ெபா3. ெதா�கா1பபியனா� வ)தா�. த)ைநயா� வ)தா�. 
அைச நிைல ெபயாினாகிய ெதாைக+மா 3ளேவ. இ"ேக ஆ� அைச நிைலயாக 
உ	ைம �5 வ)த(. எ�லா ?யிேரா7, ெச�8மா� �தேல. இ"ேக ஆ� 
அைசநிைலயாக உ	ம{%$ விைன�5 வ)த(. 
 
319. ெதா$	, ேதா$	, எ5<	 இ:விர=�ைடC ெசா%க>	, இட1ப5ைம1 
ெபா3ைள+) ெதாழி% பயி�?1 ெபா3ைள+) த3	. 
உதாரண	. 
இட1ப5ைம - ேசாழநா@� `�ெதா$, சிவாலய	 
ெதாழி%பயி�? - ப�!�) ெதா$ மறி? வள$	 
 
ேதா$	 எ5பைத+	 இ1ப�ேய இைவகேளா7	 ஒ@�! ெகா.க. 
 
320. இனி எ5<	 இைடCெசா�, காலவிட"களி5 எ�ைல1 ெபா3ைள� த3	. 
உதாரண	. 
காலெவ�ைல - இனி வ3ேவ5 
இடெவ�ைல - இனிெய	4� 
 
321. �5, பி5 எ5<	 இைடC ெசா%க., கால1 ெபா3ைள+	, இட1ெபா3ைள+) 
த)(, ஏழா	 ேவ%$ைம1 ெபா3.பட வ3	. 
உதாரண	. 
கால	 - �5 பிற)தா5. பி5 பிற)தா5 
இட	 - �5னி3)தா5, பி5னி3)தா5 
 
�5. பி5 எ5பைவக., �5�, பி5�, எ-	. 
�5ைன, பி5ைன, எ-	. �5ன�, பி5ன�, எ-	. 
விகார1ப@7	 வழ"�	. 
 
322. வளா, 2	மா எ5<	 இைடCெசா%க., பயனி5ைம1 ெபா3ைள� த3	. 
உதாரண	. 
வளா வி3)தா5, 2	மா வ)தா5  
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323. ஆவ(, ஆத�, ஆயி<	, தா5 எ5ன	 இைடC ெசா%க. விக%ப1 ெபா3ைள� 
த3	. 
 
விக1பமாவ(, அ( அ�ல( இ( எ5<	 ெபா3.பட வ3வ(. 
 
உதாரண	. 
ஆவ( - ேதவாரமாவ( தி3வாசகமாவ( ெகா=7 வா  
ஆத� - ேசாறாத� #ழாத� ெகா7 
ஆயி<	 - U@�லாயி<" ேகாயி லாயி<	 இ31ேப5 
தா5 - ெபா5ைன�தா5 ெவ.ளிைய�தா5 ெகா7�தானா 
 
324. அ)ேதா, அ5ேனா, ஐேயா, அCேசா, அஆ, ஆஅ, ஒஓ, எ5றா% ேபால வ3வன, 
இகDCசி1 ெபா3ைள� த3	 இைடC ெசா%களா	. 
 
325. சீ, சீசீ, சிCசீ, ைச எ5றா%ேபால வ3வன, இகDCசி1 ெபா3ைள� த3	 இைடC 
ெசா%களா	. 
 
326. #, ##, ஐேயா, ஐையேயா எ5றா%ேபால வ3வன, அCச1 ெபா3ைள� த3	 
இைடC ெசா%களா	. 
 
327.ஆஅ, ஆகா, ஓஒ, ஓேகா, அ	மா அ	ம	மா, அCேசா எ5றா% ேபால வ3வன, 
அதிசய1 ெபா3ைள� த3	 இைடC ெசா%களா	. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     
298. பிறவா$ த�தம!�ாிய ெபா3.கைள உண��தி வ3ெம5ற இைடC ெவா%க. 

எைவ?  
299. ஏகாரவிைடC ெசா� எ1ெபா3ைள� த3	?  
300. ஒகார விைடCெசா� எ1ெபா3ைள� த3	? சிற1� எ�தைன வைக1ப7	? 

உய�? சிற1பாவ( யா(? இழி? சிற1பாவ( யா(? இ"ேக 
சிற1பி�தெல5ற( எ5ைன?  
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301. உ	 எ5<	 இைடC ெசா� எ:ெவௗ; ெபா3ைள� h3	? எCச	 எ�தைன 
வைக1ப7	?  

302. ஒ3 ெபா3ளி� வ3	 உ	ைம ம%ெநா3 ெபா3ைள+) த3ேமா?  
303. எCச?	ைமயா% ற�வ1ப7	 ெபா3@ ெசா� � உ	ைமயி�ைலயாயி5 

அCெசா� எCச?	ைமேயா7 #�ய ெசா%� �த ேல ெசா�ல1ப7ேமா 
ஈ%றிேல ெசா�ல1ப7ேமா? 

304. என, எ5$ எ5<	 இர=�ைடCெசா%க>	 எ:ெவௗ; ெபா3ைள� த3	?  
305. எ=M1 ெபா3ளி� வ3	 இைடC ெசா%க. எைவ?  
306. எ:ெவௗ; எ=க. ெதாைகC ெசா% ெப%$ வ3	? எ:ெவௗ; ெவ=க. 

ெதாைகC ெசா% ெப%$	 ெபறா(	 வ3	? ெபய�C ெச:ெவ=ணாவ( யா(? 
307. எ=ணிைடC ெசா%க. எண1ப7	 ெபா3ேடா3	 நி%கேவ ெப$ேமா? 
308. விைன, எண1ப7மிட�(, எ=ணிைடC ெசா% ெபறாேதா?  
309. அ, இ, உ, எ-	. ஆ, யா, எ-	. வ3	 இைடC ெசா%க. எ:ெவௗ; ெபா3ைன� 

த3	?  
310. ெகா� ென;<	 இைடCெசா� எ:ெவௗ; ெபா3ைன� த3	? 
311. ம%$ எ5<	 இைடCெசா� எ:ெவௗ; ெபா3ைன� த3	? இ"ேக விைன 

மா%ெற5ற( எ5ன? பிறிெத5ற( எ5ன?  
312. ம5 எ5<	 இைடCெசா� எ:ெவௗ; ெபா3ைன� த3	?  
313. ெகா5 எ5<	 இைடCெசா� எ:ெவௗ; ெபா3ைன� த3	?  
314. அ)தி� எ5<	 இைடCெசா� எ:ெவௗ; ெபா3ைள� த3	?  
315. ம5ற எ5<	 இைடC ெசா� எ:ெவௗ; ெபா3ைள� த3	?  
316. அ	ம எ5<	 இைடC ெசா� எ:ெவௗ; ெபா3ளி� வ3	?  
317. ஆ"க எ5<	 இைடC ெசா� எ:ெவௗ; ெபா3ளி� வ3	?  
318. இ( உய�த% ெபா3@7 வ3	 ேபா( எ:விட�( வ3	? அைசநிைலயா�	 

ேபா( எ:விட�( வ3	? 
319. ெதா$	, ேதா$	, எ5<	 இர=�ைடC ெசா%க>	 எ:ெவௗ; ெபா3ைள� 

த3	? �5, பி5, எ5ன	 இைடC ெசா%க. எ1ெபா3ைள� த3	? 
320. இனி எ5<	 இைடC ெசா� எ1ெபா3ைள� த3	?  
322. வாளா, 2	மா எ5<	 இைடC ெசா%க. எ1ெபா3ைள� த3	?  
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323. ஆவ(, ஆத�, ஆயி<	, தா5 எ5<	 இைடC ெசா%க. எ1ெபா3ைள� த3	? 
விக%பமாவ( எ5ன?  

324. இர!க1 ெபா3ைள� த3	 இைடC ெசா%க. எ1ெபா3ைள� த3	?  
325. இகDCசி1 ெபா3ைள� த3	 இைடC ெசா%க. எைவ?  
326. அC21 ெபா3ைள� த3	 இைடC ெசா%க. எைவ?  
327. அதிசய1 ெபா3ைள� த3	 இைடC ெசா%க. எைவ? 
 
�றி(பி� வ� இைட�ெசா1க!�றி(பி� வ� இைட�ெசா1க!�றி(பி� வ� இைட�ெசா1க!�றி(பி� வ� இைட�ெசா1க!    
 
328. அ	ெம5, இ	ெமன, ேகாெவன, ேசாெவன, (7ெமன, ஒ�ெலன, கஃெறன, 
2ஃெறன, எ-	. கடகெடன, களகெளன, தி7திெடன, ெந$ெநெறன, படபெடன, எ-	. 
வ3வன, ஒ !�றி1�1 ெபா3ைள�த3	 இைடC ெசா%களா	. 
 
329. (=ெணன, (M!ெகன, தி@ெகன, தி7!ெகன, எ5றா% ேபா�வன, 
அCச!�றி1�1 ெபா3ைள�த3	 இைடCெசா%களா	. 
 
330. ெபா.ெளன, ெபா3!ெகன, க(ெமன, ெஞேரெலன, சேரெலன எ5றா% 
ேபா�வன, விைர?! �றி1�1 ெபா3ைள�த3	. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

328. ஒ !�றி1�1 ெபா3ைள� த3	 இைடC ெசா%க. எைவ? 329. 
அCச!�றி1�1 ெபா3ைள� த3	 இைடCெசா%க. எைவ? 330. விைர?! 
�றி1�1 ெபா3ைள� த3	 இைடCெசா%க. எைவ? 

---------------- 
இைசநிைறஇைசநிைறஇைசநிைறஇைசநிைற    
    
331. ஒ7, ெத-ய எ5பன, இைச நிைறயிைடC ெசா%களா	. 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

இைசநிைறC ெசா%க. எைவ? 
-------------- 



157 

 

அைசநிைலஅைசநிைலஅைசநிைலஅைசநிைல    
 
332. மா எ5ப(, விய"ேகாைளC சா�)( வ3	 அைச நிைலயிைடC ெசா�லா	. 
 
333. மியா, இக, ேமா, மதி, அ�ைத, இ�ைத, வாழிய, மாள, ஈ, யாழ எ5<	 ப�(	, 
�5னிைல ெமாழிையC சா�)( வ3	 அைசயிைடC ெசா%களா	. 
 
334. யா, கா, பிற, பிற!�, அேரா, ேபா, மா(, இ�	, சி5, �ைர, ஓ3	, ேபா8	, 
அ5$, ஆ	, தா	, தா5, இசி5, ஐ, ஆ�, எ5, எ5ப எ5<	 இ3ப�ெதா5$	, 
4விட�(!�	 வ3	 அைசநிைலயிைடC ெசா%களா	. 
------ 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    

332. விய"ேகாைளC சா�)( வ3	 அைச நிைலயிைடC ெசா� எ(?  
333.�5னிைல ெமாழிையC சா�)( வ3	 அைசநிைலயிைடC ெசா%க. 
எைவ?  
334. 4விட�(!�	 வ3	 அைசயிைடC ெசா%க. எைவ? 

இைடயிய� �1றி1$ இைடயிய� �1றி1$ இைடயிய� �1றி1$ இைடயிய� �1றி1$     
-------- 

2.4. 2.4. 2.4. 2.4. உாியிய�உாியிய�உாியிய�உாியிய�    
335. உாிCெசா�லாவ(, ெபா3@� உாிைம N=7 நி%�	 ப=ைப உண��(, 
ெசா�லா	. 
 
336. உலக�(1 ெபா3., உயி�1 ெபா3>	, உயிர� ெபா3>	 என, இ3 
வைக1ப7	. 
 
337. இ1ெபா3.க>!�ாிய ப=�, �ண1ப=�) ெதாழி%ப=�	 என இ3 
வைக1ப7	. 
 
338. உயி�1 ெபா3.களி5 �ண1ப=�களாவன: அறி?, அCச	, மான	, ெபா$ைம, 
மய!க	, வ31�, ெவ$1�, இர!க	, ந5ைம, தீைம �த யனவா	. 
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339. உயி�1ெபா3.களி5 ெறாழி� ப=�களாவன: உ=ண�, உ7�த�, உற"க., 
அணித�, ெதா�த�, நட�த�, ஆ!க�, கா�த�, அழி�த� �த யனவா	. 
 
340. உயிர� ெபா3.களி5 �ண1ப=�களாவன: ப�வைக வ�வ"க>	, இ3 
வைகநா%ற"க>	, ஐவைக நிற"க>	, அ$ வைக2ைவக>	, எ=வைக1 
பாிச"க>மா	. 
 
ப�வைக வ�வ"களாவன: வ@ட	, இ3ெகாண	, �!ேகாண	, ச(ர �த யன. 
 
இ3வைக நா%ற"களாவன: ந$ நா%ற	, தீநா%ற	 எ5பைவகளா	. 
 
ஐவைக நிற"களாவன: ெவ=ைம, ெச	ைம, க3ைம, ெபா5ைம, ப2ைம 
எ5பைவகளா	. 
 
அ$ வைக2ைவகளாவன: ைக1�, �ளி1�, (வ�1�, உவ�1�, கா�1�, இனி1� 
எ5பைவகளா	. 
 
எ=வைக1 பாிச"களாவன: ெவ	ைம, த=ைம, ெம5ைம, வ5ைம, ெநா-ைம, 
சீ�ைம, இ� ெமன�, ச3Cசைர எ5பைவகளா	. 
 
341. உயி�1ெபா3., உயிர� ெபா3. எ5<	 இ3 வைக1 ெபா3.க>!�	 உாிய 
ெதாழி%ப=�களாவன: ேதா5ற�, மைறத�, வள�த�, 2ர"க., நீ"க., அைடத�, 
ந7"க., ஒ �த� �த யைவகளா	. 
 
342. ேம%#றிய �ண1ப=�	, உ=, உற"� �த ய �தனிைலயளவி% ெபற1ப7) 
ெதாழி%ப=�	, ஆகிய ெபா3@ ப=ைப உண��(, ெசா%க. விைனC ெசா%க. 
என1ப7	. 
 
343. இ:?ாிC ெசா%க., ஒ3 �ண�ைத+	 பல �ண�ைத+	 பல �ண�ைத+	 
உண��தி வ3	.  
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344. சா�, உ$, தவ, நனி, #�, கழி, எ5பன, மி�தி எ5<	 ஒ3 �ண�ைத 
உண��(	 உாிCெசா%களா	. 
உதாரண	.  
சா� - ெத5மைல யி3)த சீ�சா5 �னிவர5 
உ$ - உ$+னற) (ல#@� 
தவ - ஈயா( U+ �யி� தவ1 பலேவ 
நனி - வ)( நனி வ3)திைன வாழிய ெந,ேச 
#� - (ணி# ெர:வெமா7 
கழி - கழிக= ேணா@ட	 
 
345. ெச�ைம எ5ப( வள<" ெகா�1�	 எ5<	 இ3 �ண�ைத உண��(	 
உாிCெசா�லா	. 
உதாரண	.  
வள	 - ெச�	 ப� �5ற	 
ெகா�1� - ெச�) த�தி5ற ெச)நா- 
 
இ:வாேற ஒ3 �ண�ைத+	 பல �ண�ைத+	 உண��தி வ3	 
உாிCெசா%கெள�லாவ%ைற+	 நிக=7 வாயிலாக அறி)( ெகா.க. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

335. உாிC ெவா�லாவ( யா(?  
336. உலக�(1 ெபா3. எ�தைன வைக1ப7	?  
337. இ1ெபா3.க>!�ாிய ப=� எ�தைன வைக1ப7	?  
338. உயி�1 ெபா3.களி5 �ண1ப=�க. எைவ?  
339. உயி�1 ெபா3.களி5 ெறா %ப=�க. எைவ?  
340. உயிர� ெபா3.களி5 �ண1ப=�க. எைவ?  
341. உயி�1ெபா3., உயிர� ெபா3. எ5ன	 இ3 வைக1 
ெபா3.க>!��ாிய ெதாழி%ப=�க. எைவ?  
342. ெதாழி% ெசா�ைல ேமேல விைனC ெசா�ெல5$	 இ"ேக 
உாிCெசா�ெல5$, ெசா� ய( எ5ைன?  
343. இ:?ாிC ெசா%க. ெபா3@ �ண"கைள எ:வா$ உண��தி வ3	?  
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345. பல �ண"கைள உண��(	 உாிC ெசா� எ(? 
 
உாியிய� �1றி1$உாியிய� �1றி1$உாியிய� �1றி1$உாியிய� �1றி1$....    
ெசா�லதிகார �1$( ெப1ற�ெசா�லதிகார �1$( ெப1ற�ெசா�லதிகார �1$( ெப1ற�ெசா�லதிகார �1$( ெப1ற�....    
--------------------------------------------------------------------------------------------        
    

3. 3. 3. 3. ெதாட�ெமாழியதிகாரெதாட�ெமாழியதிகாரெதாட�ெமாழியதிகாரெதாட�ெமாழியதிகார    
3.13.13.13.1    ெதாைக நிைல� ெதாடாிய�ெதாைக நிைல� ெதாடாிய�ெதாைக நிைல� ெதாடாிய�ெதாைக நிைல� ெதாடாிய�    

346. ெதாட� ெமாழியாவ(, ஒ5ேறாெடா5$ ெபா3. பட� ெதாட�)( நி%�	 
இர=7 �த ய ெசா%களின( #@டமா	. 
 
347. ெசா�ேலா7 ெசா%ெறாட3) ெதாட�Cசி, ெதாைகநிைல� ெதாட�, ெதாகா 
நிைல� ெதாட� என இ3 வைக1ப7	.  
 
348. ெதாைகநிைல� ெதாடராவ(, ெவ%$ைம+3� �த ய உ3�க. ந7ேவ ெக@7 
நி%ப, இர=7 �த ய ெசா%க. ஒ3 ெசா%ற5ைம1பா@7� ெதாட�வதா	. 
 
ஒ3 ெசா%ற5ைம1ப@7தலாவ( பிள? படா( நி%ற�. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

346. ெதாட� ெமாழியாவ( யா(?  
347. ெசா�ேலா7 ெசா%ெறாட3) ெதாட�Cசி எ�தைன வைக1ப7	?  
348. ெதாைகநிைல� ெதாடராவ( யா(?  

--------------------------------------------------------        
ெதாைகநிைல� ெதாட�(பா�பா+ெதாைகநிைல� ெதாட�(பா�பா+ெதாைகநிைல� ெதாட�(பா�பா+ெதாைகநிைல� ெதாட�(பா�பா+    
 
349. அ�ெதாைகநிைல� ெதாட� ேவ%$ைம� ெதாைக, விைன� ெதாைக, ப=�� 
ெதாைக, உவைம� ெதாைக, உ	ைம� ெதாைக, அ5ெமாழி� ெதாைக என, அ$ 
வைக1ப7	. 
 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     
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349. ெதாைக நிைல� ெதாட� எ�தைன வைக1ப7	? 
-------------- 
ேவ1$ைம� ெதாைகேவ1$ைம� ெதாைகேவ1$ைம� ெதாைகேவ1$ைம� ெதாைக    
 
350. ேவ%$ைம� ெதாைகயாவ(, ஐ, �த ய ஆ$ ேவ%$ைம+3�	 இைடயிேல 
ெக@7 நி%க1, ெபயேரா7 ெபய3	 ெபயேரா7 ெபய3	 ெபயேரா7 விைன 
விைன!�றி1�1 ெபய�க>) ெதாட�வதா	. 
உதாரண	. 
நில"கட)தவ5 - இர=டா	 ேவ%$ைம�ெதாைக 
தைலவண"கினவ5 - 45றா	; ேவ%$ைம�ெதாைக 
சா�த5மக5 - நா5கா	 ேவ%$ைம�ெதாைக 
ஊ�நீ"கினவ5 - ஐ)தா	 ேவ%$ைம�ெதாைக 
சா�த5ைக - ஆறா	 ேவ%$ைம�ெதாைக 
�5ற!#ைக - ஏழா	 ேவ%$ைம�ெதாைக 
 
ைகைய+ைடய களி$ எ5ப( ைக!களி$ என?	, ெபா5னா% ெச-த�ட	 எ5ப( 
ெபா%�ட	 என?	, வ3வன, உ3�	 ெபா3>	 ஒ3"� ெக@ட ேவ%$ைம� 
ெதாைக என! ெகா.க. 
 
351. ஐ+3�" க=M3�	, ெதாட� ெமாழியி5 இைடயில5றி, இ$தியி8" ெக@7 
நி%�	. 
உதாரண	. 
கட)தானில	 - ஐ+3� ெதா!க(  
இ3)தா5மாட�( - க=M3� ெதா!க( 
 
இ:வா$ வ3வனெவ�லா	, உ3� ெக@7 நி%கி<	 ஒ3 ெசா%ெறா5ைம1 படா( 
பிள?ப@7 நி%ற னாேல, ெதாகாநிைல� ெதாடெரனேவ ெகா.ள1ப7	. 
 
352. ேவ%$ைம+3�க., விாி)( நி%�மிட�( எ1ெபா3. ப7ேமா அ1ெபா3. 
ப7மிட�ேத, ெதா!� நி%க1 ெப$	; அ1ெபா3. படாவிட�ேத ெதா!� நி%க1 
ெபறவா	. 
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உதாரண	. 
சா�தைன ய��தா5 என ஐ+3� விாி)( நி%�மிட�(C ெசய1ப7 ெபா3. ப7த� 
ேபாலC சா�தான��தா5 என ஐ+3� ெதா!� நி%�மிட�( அ1ெபா3. 
படாைமயா�, இ"ேக ஐ +3� ெதா!� நி%க1ெபறா ெத5றறிக. 
 
சா�தெனா7 வ)தா5 என ஒ7?3� விாி)( நி%�மிட�( உடனிகDCசி1 ெபா3. 
ப7த�ேபாலC சா�த5 வ)தா5 என� ெதா!� நி%�மிட�( அ1ெபா3. 
படாைமயா�, இ"ேக ஒ7?3� ெதா!� நி%க1 ெபறாெத5றறிக. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

350. ேவ%$ைம� ெதாைகயாவ( யா(?  
351. ெதாட�ெமாழியி5 இைடயில5றி, இ$தியி8" ெக@7 நி%�	 உ3�க. 
உளேவா?  
352. ேவ%$ைம+3�க. எ:விட�() ெதாகா1ெப$ேமா? 

------------ 
விைன� ெதாைகவிைன� ெதாைகவிைன� ெதாைகவிைன� ெதாைக    
 
353. விைன� ெதாைகயாவ(, ெபயெரCச�தி5 வி�தி+" கால"கா@7	 
இைடநிைல+" ெக@7 நி%க, அத5 �தனிைலேயா7 ெபய�C ெசா% ெறாட�வதா	. 
 
உதாரண	. 
ேந%$! ெகா� களி$  
�5 வி7 கைண இற)தகால விைன�ெதாைக 
இ5$ ெகா� களி$ 
இ1ெபா�( வி7 கைண நிகDகால விைன�ெதாைக 
நாைள! ெகா� களி$ 
பி5 வி7 கைண எதி�கால விைன�ெதாைக 
 
இைவ, விாி+மிட�(! ெகா5ற, ெகா�கி5ற, ெகா�8	, எ-	. வி@ட, வி7கி5ற, 
வி7	. எ-	. விாி+	 என! ெகா.க. 
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ெகா.களி$, வி7கைண எ5றா% ேபா� வன, �!கால�	 ப%றி வாி5, 
�!காலவிைன� ெதாைக என1ப7	. 
 
வ3�ன�, த3கட�, நட)தி7 �திைர என விைன1ப�தி விகார1ப@7	 விைன� 
ெதாைக வ3	. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

353. விைன� ெதாைகயாவ( யா(?  
ெகா�களி$ �த யன, �!கால�	 ப%றி வாி5, எ:வா$ ெபய� ெப$	?  
விைன1ப�தி விகார1ப@7	 விைன� ெதாைக வ3ேமா? 

--------------- 
ப?)� ெதாைகப?)� ெதாைகப?)� ெதாைகப?)� ெதாைக    
 
354. ப=�� ெதாைகயாவ(, ஆகிய எ5<	 உ3� ெக@7 நி%க1 ப=�1 
ெபயேரா7 ப=பி1ெபய� ெதாட�வதா	. 
 
ப=�, வ=ண	 ,வ�?, அள?, 2ைவ, �த யனவா	. 
 
ஆகிய எ5ப(, ப=�!�	, ப=பி!�	, உளதாகிய ஒ%$ைமைய 
விள!�வேதாாிைடC ெசா�. 
 
(உதாரண	) 
ெச)தாமைர 
க3"�திைர வ=ண1 ப=��ெதாைக 
வ@ட!க� 
ச(ர1பலைக வ�?1 ப=��ெதாைக 
ஒ3ெபா3. 
�!�ண	 அள?1 ப=��ெதாைக 
(வ�!கா- 
இ5ெசா� 2ைவ1 ப=��ெதாைக 
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இைவ, விாி+மிட�(C ெச	ைமயாகிய தாமைர, வ@டமாகிய க�, ஒ5றாகிய ெபா3., 
(வ�1பாகிய கா- என விாி+	. 
 
இ3 ெபயெரா@71 ப=�� ெதாைகயாவ(, ஆகிய எ5<	 ப=�3� ெக@7 நி%க1, 
ெபா(1ெபயேரா7 ெபா(1 ெபயராயி<	 ஒ3 ெபா3=ேம� வ)( ெதாட�வதா	. 
 
உதாரண	. 
ஆய5 சா�த5 - ெபா(1ெபயேரா7 சிற1�1 ெபய�  
சாைர1பா	� - சிற1�1 ெபயேரா7 ெபா(1ெபய� 
 
இைவ விாி+மிட�(, ஆயனாகிய சா�த5, சாைரயாகிய பா	� என விாி+	. ஆய5 
சாைர எ5பன ப=ப�லவாயி<	 ப=� ெதா!க ெதாைகேபால விேச�1ப(	 
விேச�!க1ப7வ( மாகிய இைய�ப%றி , இைவ ேபா�வன?	 ப=��ெதாைக 
என1ப@டன. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

354. ப=�� ெதாைகயாவ( யா(? ப=ெப5பன எைவ?  
ஆகிய எ5ப( எ5ன ெசா�?  
இ3 ெபயெரா@71 ப=�� ெதாைகயாவ( யா(? 

----------- 
உவைம� ெதாைகஉவைம� ெதாைகஉவைம� ெதாைகஉவைம� ெதாைக    
 
355. உவைம� ெதாைகயாவ(, ேபால �த ய உவம?3� ெக@7 நி%க, உவமானC 
ெசா�ேலா7 உவேமயC ெசா%ெறாட�வதா	. 
 
இ:?வைம, விைன, பய5, ெம-, உ3, எ5பன ப%றி வ3	. 
(உதாரண	) 
� !ெகா%ற5 - விைன+வைம� ெதாைக 
மைழ!ைக - பய�வைம� ெதாைக 
(�யிைட - ெம-+வைம� ெதாைக 
பவளவா- - உ3�வைம� ெதாைக 
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இைவ விாி+மிட�(1, � ேபா8" ெகா%ற5, மைழ ேபா8" ைக, (� ேபா8 
மிைட, பவள	 ேபா8	வா- என விாி+	. 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    

355. உவைம�ெதாைகயாவ( யா(?  
இ:?வைம எைவ ப%றி வ3	? 

--------------- 
உைம� ெதாைகஉைம� ெதாைகஉைம� ெதாைகஉைம� ெதாைக    
 
356. உ	ைம� ெதாைகயாவ(, எ=ண�, எ7�த�, �க�த�, நீ@ட� எ5<	 
நா�வைகயளைவகளா% ெபா3.கைள அள!�மிட�(, எ=M	ைம இைடயி8	 
இ$தியி8" ெக@7 நி%க1, ெபயேரா7 ெபய� ெதாட�வதா	. 
உதாரண	. 
 
இரா1பக� 
ஒ5ேறகா� எ=ணலளைவ+	ைம� ெதாைக 
கழ,ேசகா� 
ெதா�ேயகஃ2 எ7�தலளைவ+	ைம� ெதாைக 
கலேன(ணி 
நாழியாழா!� �க�தலளைவ+	ைம� ெதாைக 
சாணைர 
சாண"�ல	 நீ@டலளைவ+	ைம� ெதாைக 
 
இைவ விாி+மிட�(, இரா?	 பக8	, ஒ5$" கா8	, கழ,2" கா8	, கால<) 
Sணி+	, சாMமைர+	 என விாி+	. 
 
357. உய�திைண ெயா3ைம1பா � வ3	 உ	ைம� ெதாைகக., ரகரெம-+" 
க.வி�தி+மாகிய பல�பா� வி�தி+ைடயனவா- வ3	. 
உதாரண	. 
ேசரேசாழ பா=�ய� 
ேதவ5ேறவிக. 
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அஃறிைணெயா3ைம1 பா 8	 ெபா(� திைண வி�தி ெபறா(	, ெப%ற	 வ3	. 
உதாரண	. 
ந5ைம தீைம ந5ைம தீைமக. 
த)ைத தா- த)ைத தா-க. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

356. உ	ைம� ெதாைகயாவ( யா(?  
357. உய�திைணெயா3ைமயி� வ3	 உ	ைம� ெதாைகக., ஒ3ைம 
வி�திேயா7 நி%�ேமா பர�பா� வி�தி ெப$ேமா? 
அஃறிைண ெயா3ைம1 பா 8	 ெபா(�திைணெயா3ைம1 பா 8	 வ3	 
உ	ைம�ெதாைகக. ப5ைமவி�தி ெப%ற வரேவா? 

----------- 
அ�ெமாழி� ெதாைகஅ�ெமாழி� ெதாைகஅ�ெமாழி� ெதாைகஅ�ெமாழி� ெதாைக    
 
358. அ5ெமாழி� ெதாiயாவ(, ேவ%$ைம� ெதாைக �த ய ஐ)( ெதாைகநிைல� 
ெதாட3) த�த	 ெபா3.ப7மலவி% ெறாகா( த�தம!�1 �ற�ேத தாம�லாத பிற 
ெமாழி1 ெபா3. பட�, ெதா�வதா	. 
 
உதாரண	. 
1 N"�ழ� எ5ப( இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைகநிைல கல�(1 பிற)த 
அ5ெமாழி� ெதாைக. இ( Nைவ+ைடய �ழ ைன+ைடயா. என விாி+	  
ேபா%ெகா� எ5ப( 45றா	 ேவ%$ைம� ெதாைக நிைல!கல�(1 பிற)த 
அ5ெமாழி� ெதாைக. இ( ெபா5னாலாகிய ெதா�யிைன+ைடயா. என விாி+	 
கவியில!கண	 எ5ப( நா5கா	 ேவ%$ைம� ெதாைக நிைல!கள�(1 பிற)த 
அ5ெமாழி� ெதாைக. இ( கவி!கில!கண, ெசா�ல1ப@ட '� என விாி+	.  
ெபா%றா  எ5ப( ஐ)தா	 ேவ%$ைம� ெதாைகநிைல!ள�(1 பிற)த அ5ெமாழி� 
ெதாைக. இ( ெபா5னாகிய தா யிைன+வடயா. என விாி+	.  
கி.ளி!�� எ5ப( ஆறா	 ேவ%$ைம� ெதாைகநிைல!ள�(1 பிற)த அ5ெமாழி� 
ெதாைக. இ( கி.ளியின( ��யி3!�4� என விாி+	. 
கீDவயி%$!கழைல எ5ப( ஏழா	 ேவ%$ைம� ெதாைகநிைல!ள�(1 பிற)த 
அ5ெமாழி� ெதாைக. இ( கீD வயி%றி5க= எ�)த கழைலேபா�வா5 என 
விாி+	. 
2 தாD�ழ� எ5ப( விைன� ெதாைக நிைல!கள�(1 பிற)த அ5ெமாழி� ெதாைக. 
இ( தாD)த �ழ ைன+ைடயா. என விாி+	. 
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3 க3"�ழ� எ5ப( ப=�� ெதாைக நிைல!கள�(1 பிற)த அ5ெமாழி� ெதாைக. 
இ( க3ைமயாகிய �ழ ைன +ைடயா. என விாி+	. 
4 ேத5ெமாழி எ5ப( உவைம� ெதாைக நிைல!கள�(1 பிற)த அ5ெமாழி� 
ெதாைக. இ( ேத5 ேபா8 ெமாழியிைன +ைடயா. என விாி+	. 
5 உயி�ெம- எ5ப( உ	ைம� ெதாைக நிைல!கள�(1 பிற)த அ5ெமாழி� 
ெதாைக. இ( உயி3ெம-+" #�1பிற)த எ��( என விாி+	.  
 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

358. அ5ெமாழி� ெதாiயாவ( யா(? 
 
ெதாைகநிைல� ெதாட� ெமாழிக! பலெபா�! ப+த�ெதாைகநிைல� ெதாட� ெமாழிக! பலெபா�! ப+த�ெதாைகநிைல� ெதாட� ெமாழிக! பலெபா�! ப+த�ெதாைகநிைல� ெதாட� ெமாழிக! பலெபா�! ப+த�    
359. ெதாைகநிைல� ெதாட� ெமாழிகைள விாி�(1 ெபா3. ெகா.>மிட�(, ஒ3 
ெபா3ைள� த3வன வ5றி, இர=7 �த� ஏெழ�ைலயாகிய பல ெபா3.கைள� 
த3வன?	 உளவா	. 
உதாரண	.  
(1) ெத-வ வண!க	 - இர=7 ெபா3. 
1. ெத-வ�ைத வண"�	 வண!க	, 2. ெத-வ�தி%� வண"�	 வண!க	. 
 
(2) த%ேச�)தா� - 45$ ெபா3. 
1. த5ைனC ேச�)தா�, 2. த5ேனா7 ேச�)தா�, 3. த5க@ ேச�)தா�. 
 
(3) ெசா� ண!க	 - நா5� ெபா3. 
1. ெசா� னதில!கண	, 2. ெசா%கில!கிண	, 3. ெசா� 5 கணில!கண	 4. 
ெசா� னதில!கண, ெசா5ன '�. 
 
(4) ெபா5மணி - ஐ)( ெபா3. 
1. ெபா5னாலாகிய மணி, 2. ெபா5னாகிய மணி, 3. ெபா5னி5 க= மணி, 4. 
ெபா5ேனா7 ேச�)த மணி, 5. ெபா5< மணி+	. 
 
(5) மர ேவ  - ஆ$ ெபா3. 
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1. மர�ைத! கா!�	 ேவ , 2. மர�தி%� ேவ , 3. மர�தின( ேவ , 4. மர�தின 
�ற�( ேவ , 5. மர�தாலாகிய ேவ , 6. மரமாகிய ேவ . 
 
(6) ெசா%ெபா3. - ஏ� ெபா3. 
1. ெசா�லாலறிய1ப7	 ெபா3., 2. ெவா� ன( ெபா3., 3. ெசா%�1 ெபா3., 4. 
ெசா� 5 க@ ெபா3., 5. ெசா�8	 ெபா3>	, 6. ெவா�லாகிய ெபா3., 7. 
ெசா�லான( ெபா3.. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

359. ெதாைக நிைல� ெதாட�ெமாழிகைள விாி�(1 ெபா3. ெகா.>மிட�(, 
அைவக>., ஒ3 ெபா3ைள� த3வனவ5றி1 பல ெபா3.கைள� த3வன?	 
உளேவா? 

------ 
ெதாைகநிைல� ெதாட�ெமாழிகளி1 ெபா�! சிற�� இட-க!ெதாைகநிைல� ெதாட�ெமாழிகளி1 ெபா�! சிற�� இட-க!ெதாைகநிைல� ெதாட�ெமாழிகளி1 ெபா�! சிற�� இட-க!ெதாைகநிைல� ெதாட�ெமாழிகளி1 ெபா�! சிற�� இட-க!    
 
360. ெதாைகநிைல� ெதாட�ெமாழிக>.ேள, ேவ%$ைம� ெதாைகயி8	, 
ப=��ெதாைகயி8	, �5 ெமாழியிலாயி<	, பி5 ெமாழியிலாயி<	 ெபா3. 
சிற)( நி%�	; விைன� ெதாiயி8	, உவைம� ெதாைகயி8	, �5 ெமாழியி% 
ெபா3. சிற)( நி%�	; உ	ைம� ெதாைகயி� அைன�( ெமாழியி8	 ெபா3. 
சிற)( நி%�	; அ5ெமாழி� ெதாைகயி� இ3 ெமாழி+ம�லாத �ற ெமாழியி% 
ெபா3. சிற)( நி%�	. 
 
(உதாரண	) 
ேவ"ைக1N, ெவ=டாமைர என வ3	 ேவ%$ைம� ெதாைக ப=�� 
ெதாைககளிேல, �5ெமாழிக. இன	 வில!கி நி%றலா�, அ	 �5 ெமாழிகளி% 
ெபா3. சிற)தன. 
 
க=ணிைம, ெச,ஞாயி$ என வ3	 ேவ%$ைம� ெதாைக ப=�� ெதாைககளிேல, 
�5 ெமாழிக. இன	 வில�த 5றி நி%றலா�, பி5 ெமாழிகளி% ெபா3. சிற)தன. 
 



169 

 

ஆ7 பா	�, ேவ%க= என வ3	 விைன� ெதாைக எவைம� ெதாைககளிேல, 
�5ெமாழிக. இன	 வில!கி நி%றலா�, அ	�5 ெமாழிகளி% ெபா3. சிற)தன. 
 
இரா1பக�, ேசரேசாழ பா=�ய� என வ3	 உ	ைம� ெதாைககளிேல, அைன�( 
ெமாழிக>	 இன	 வில!க8	 விலா!காைம+மி5றி நி%றலா�, அ:வைன�( 
ெமாழிகளி8	 ெபா3. சிற)தன. 
 
ெபா%ெறா�, உயி�ெம- என வ3	 அ5ெமாழி� ெதாைககளிேல, 
ெவா�8ெவா<ைடய க3�( இ:வி3 ெமாழி1 ெபா3= ேமலதகா(, இ:வி3 
ெமாழி+ம�லாத உைடயா= �த ய �றெமாழி1 ெபா3=ேமேலதாதலா�, அ1�ற 
ெமாழிகளி% ெபா3. சிற)தன. 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

368. ெதாைகநிைல� ெதாட�ெமாழிக>., எ)ெத)த� ெதாடாி� எ)ெத)த 
ெமாழியி% ெபா3. சிற)( விள"�	? 

 
ெதாைகநிைல� ெதாடாிய� �1றி1$ெதாைகநிைல� ெதாடாிய� �1றி1$ெதாைகநிைல� ெதாடாிய� �1றி1$ெதாைகநிைல� ெதாடாிய� �1றி1$....    
    
3.2. 3.2. 3.2. 3.2. ெதாகாநிைல� ெதாடாிய�ெதாகாநிைல� ெதாடாிய�ெதாகாநிைல� ெதாடாிய�ெதாகாநிைல� ெதாடாிய�    
361. ெதாகாநிைல� ெதாடராவ(, இைடேய ேவ%$ைம+3� �த ய உ3�க. 
ெகடாம8	., ஒ3 ெசா%ற5ைம1படாம8	, ெசா%க. பிள? பட� ெதாட�வதா	. 
    
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

ெதாகாநிைல� அதாடராவ( யா(? 
-----------  
 
ெதாகா நிைல� ெதாட�(பா�பா+ெதாகா நிைல� ெதாட�(பா�பா+ெதாகா நிைல� ெதாட�(பா�பா+ெதாகா நிைல� ெதாட�(பா�பா+    
 
362. அ�ெதபாக நிைல�ெதாட�, எ�வா-� ெதாட�, விளி� ெதாட�, ேவ%$ைம� 
ெதாகாநிைல� ெதாட�, விைன�%$� ெதாட�, ெபயெரCச� ெதாட�, 
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இைடCெசா%ெறாட�, உாிCெசா% ெறாட�, அட!�� ெதாட� என ஒ5ப( 
வைக1ப7	. 
 
உதாரண	. 
1 சா�த5 வ)தா5 எ�வா-� ெதாட� 
2 சா�தா வா விளி�ெதாட� 
3 �ட�ைத வைன)தா5 
வாளா� ெவ@�னா5 
இர1ேபா�!கீ)தா5 
மைலயினிழி)தா5 
சா�தன( ைக 
மணியி5க ெணாளி ேவ%$ைம� ெதாகா நிைல� ெதாட� 
4 உ=டா5 சா�த5 
�ைழய5 ெகா%ற5 விைன�%$� ெதாட� 
5 உ=ட சா�த5 
காாிய சா�த5 ெபயெரCச� ெதாட� 
6 உ=7 வ)தா5 
இ5றி வ)தா5 விைனெயCச� ெதாட� 
7 ம%ெறா5$ இைடC ெசா% ெதாட� 
8 க�!கமல	 உாிCெசா% ெதாட� 
9 பா	� பா	� அ7!�� ெதாட� 
 
363. ேவ%$ைம� ெதாi, விாி)த விட�( ேவ%$ைம� ெதாகாநிைல� ெதாடரா	. 
விைன� ெதாைக, விாி)த விட�( ெபயெரCச� ெதாகாநிைல� ெதாடரா	. 
ப=��ெதாைக+	, உ=ைம� ெதாைக+	 விாி)த விட�( �5ன( 
இைடCெசா%ெறாட3	, பி5ன( இைடCெசா�ல�யாக1 பிற)த ெபயெரCச 
விைனெயCசC ெதாட3மா	. அ5ெமாழி� ெதாைக விாி)தாவிட�( ேவ%$ைம� 
ெதாகாநிைல� ெதாட� �தேல%பனவா	. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

362. ெதாகாநிைல� ெதாட� எ�தைன வைக1ப7	?  



171 

 

363. ேவ%$ைம� ெதாைக விாி)த விட�( எ5ன நிைல� ெதாடரா	? விைன� 
ெதாைக விாி)த, விாி)த விட�( எ5ன ெதாகாநிைல� ெதாடரா	?  
ப=�� ெதாைக+	, உ	ைம� ெதாைக+	 விாி)த விட�( எ5ன ெதாடரா	? 
உவைம� ெதாைக, விாி)த விட�( எ5ன ெதாடரா	?  
அ5ெமாழி� ெதாைக, விாி)த விட�( எ5ன ெதாடரா	? 

---------- 
எஎஎஎ�வா/� ெதாட��� விைன�1$� ெதாட��� ேவ1$ைம�வா/� ெதாட��� விைன�1$� ெதாட��� ேவ1$ைம�வா/� ெதாட��� விைன�1$� ெதாட��� ேவ1$ைம�வா/� ெதாட��� விைன�1$� ெதாட��� ேவ1$ைம    
 
364. எ�வா-!� விைன�%ைற1 விைன�%ைற1 பயிைலயாக! ெகா.>மிட�(, 
விைன�த� விேசடணமாக விைன�!கிய ெபா3ளா	.  
 
உதாரண	. 
சா�த5 வ)தா5: இ"ேக சா�த5 இ( அச-தா5 என விைன�த� விேசடணமாக 
விைன �!கிய1 ெபா3ளாயி%$. 
 
வ)தா5 சா�த5: இ"ேக சா�த5 இ( அச-தா5 என விைன�த� விேசடணமாக 
விைன �!கிய1 ெபா3ளாயி%$. 
 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

364. சா�தா5 வ)தா5 எ5ன	 எ�வா-� ெதாட�!�	, வ)தா5 சா�த5 
எ5<	 விைன�%$� ெதாட�!�	 ேவ%$ைம எ5ன?  

------------  
இைட(பிற வர�இைட(பிற வர�இைட(பிற வர�இைட(பிற வர�    
 
365. ேவ%$ைம+3�க>	, விைன�%$!க>	, ெபயெரCச"க>	, 
விைனெயCச"க>" ெகா=7 ��+	 ெபய�!�	 விைன!�	 இைடேய, 
வ3ெமாழிேயா7 இைய�த!க பிற ெச%க. வர?	 ெப$	. 
உதாரண	. 
1 சா�த5 (வயிரார) உ=டா5 
அற�ைத (அழ�அபறC) ெச-தா5 
வாளா5 (மாய) ெவ@�னா5 
ேதவ�!� (ெச�வ	 ேவ=�C) சிற1ெப7�தா5. 
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மைலயினி5$ (உ3=7) UD)தா5 
சா�தன( (இ�தட!ைக) யாைன 
ஊ�!க= (உய�)த ெவாளி) மாட	 
சா�தா (விைர)() ஒ� வா ேவ%$ைம+3� 
2 வ)தா5 (அ:_�!�1ேபான) சா�த5 விைன�%$ 
3 வ)த (வடகாசி) ம5ன5 ெபயெரCச	 
4 வ)( (சா�தனி5றவa�!�1) ேபாயினா5 விைனெயCச	 
 
 
உ=7 வி3)ேதா7 வ)தா5 எ5<மிட�(, இைடயி� வ)த வி3)ெத5<	 ெசா� 
வ3ெமாழிேயா7 இையதல5றி, வி3)ேதா7=7 வ)தா5 என நிைலெமாழிேயா7	 
இையதலா�, இ( ேபா�வன இைடயி� வர1ெபறாெவ5றறிக. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     
365. ேவ%$ைம+3�க>	, விைன�%$!க>	, ெபயெரCச"க>	, 

விைனெயCச"க>" ெகா=7 ��+	 ெபய�!�	 விைன!�	 இைடேய, பிற 
ெசா%க. வ3த� உ=ேடா? 

-------------- 
�6��E ெசா�னி1� மிட�6��E ெசா�னி1� மிட�6��E ெசா�னி1� மிட�6��E ெசா�னி1� மிட....    
 
366. ஆற<ெபாழி)த ேவ%$ைம+3�கைள+	, விைன�%ைற+	, 
விைனெயCச�ைத+	 ��!கவ3" ெசா%க., அைவக>!�1 பி5ன5றி �5 
வ3த8�=7. 
உதாரண	. 
1 ?)தா5 சா�த5 
ெவ@�னா5 மர�ைத 
ெவ@�னா5 வாளா� 
ெகா7�தான)தண�!� 
நி"கினாaாி5 
ெச5றா5 சா�த5 க= 
வா சா�தா ேவ%$ைம+3� 
2 சா�த5 ேபாயினா5 விைன�%$ 



173 

 

3 ேபாயினா5 வ)( விைனெயCச	 
 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

366. ேவ%$ைம+3�கைள+	, விைன�%ைற+	, விைனெயCச�ைத+	 
��!கவ3" ெசா%க., அைவக>!�1 பி5ன5றி �5 வ3த8�=ேடா? 

 
ெதாகாநிைல� ெதாடாிய� �1றி1$ெதாகாநிைல� ெதாடாிய� �1றி1$ெதாகாநிைல� ெதாடாிய� �1றி1$ெதாகாநிைல� ெதாடாிய� �1றி1$....    
-------------- 

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. ஒழியிய�ஒழியிய�ஒழியிய�ஒழியிய�    
ெதாெதாெதாெதாட�ெமாழி( பா�பா+ட�ெமாழி( பா�பா+ட�ெமாழி( பா�பா+ட�ெமாழி( பா�பா+    

 
367. ெதாட� ெமாழி,�%$� ெதாட� ெமாழி+	 எCச�ெதாட� ெமாழி+	 என 
இ3வைக1ப7	. 
 
368. �%$� ெதாட� ெமாழியாவ(, எ�வா+, ெசய1ப7ெபா3= 
�த ைவகேளா7 #டாதாயி<" #�யாயி<	 ��� ெப%$ நி%�) ெதாட� 
ெமாழியா	. வட'லா� இ	�%$� ெதாட� ெமாழிைய வா!கிய ெம5பா�. 
உ-	 
ச�த5 வ)தா5 சா�த5 ேசா%ைற+=டா5 
 
369. எCச� ெதாட�ெமாழியாவ(, ��? ெபறா( அ	�%$� ெதாட� ெமாழி!� 
உ$1பாக வ3) ெதாட� ெமாழியா	. 
 
உதாரண	. 
யாைன! ேகா7 யாைனயாவ( ேகா7 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

367. ெதாட�ெமாழி எ�தைன வைக1ப7	?  
368. �%$� ெதாட� ெமாழியாவ( யா(? 
369. எCச� ெதாட�ெமாழியாவ( யா(? 

------------ 
வா�கிய( ெபா�>ண����� காரணவா�கிய( ெபா�>ண����� காரணவா�கிய( ெபா�>ண����� காரணவா�கிய( ெபா�>ண����� காரண    
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370. வா!கிய�தி5 ெபா3ைள உண��த%�! காரண	, அவா-நிைல, த�தி, 
அ=ைம, க3�(ண�Cசி எ5< நா5�மாம. 
 
371. அவா- நிைலயாவ(, ஒ3 ெசா% றன!� எCெசா� இ�லாவி�5 வா!கிய1 
ெபா3>ண�Cசி உ=டாகாேதா அCெசா�ைல அவாவி நி%றலா	. 
 
உதாரண	. 
ஆைவ!ெகாணா எ5<மிட�(, ஆைவ எ5ப( மா�திர, ெசா� ! 
ெகாணாெவ=ப( ெசா�லாவி�<	, ெகாணாெவ=ப(மா�திர, ெசா�  ஆைவ 
எ5ப( ெசா�லாவி�<	, வா!கிய1 ெபா3>ண�Cசி உ=டாதல அறிக. 
 
372. த�தியாவ(, ெபா3@�� தைட+ண�Cசி இ�லாைமயா	. 
 
உதாரண	. 
ெந31பானைன எ5<மிட�( நைன 5 ெந31�! க3விய5$ எ5கிற உண�Cசி 
தைட+ண�Cசி. அ:?ண�Cசி இ3�தலா�, வா!கிய1 ெபா3>ண�Cசி உ=டாகா(. 
 
நீலானைன எ5<மிட�( நைன 5 நீ� க3வியாதலா% றைட+ண�Cசி யி�ைல: 
ஆகேவ த�தி காரணமக வா!கிய1 ெபா3>ண�Cசி +=டாதலறிக. 
 
373. அ=ைமயா(, கால	 இைடயி5றி+	 வா!கய1 ெபா3>ண�Cசி!�! 
காரணம�லாத ெசா� இைடW�5றி+, ெசா�ல1ப7தலா	. 
 
உதாரண	. 
ஆைவ!ெகாணா எ5ப( யாம�(!� ஒ:ெவா3 ெசா�லாக ெசா�ல1ப�5, 
வா!கிய1 ெபா3>ண�Cசி +=டாகா(. ஒ3 ெதாடராக விைரயC ெசா�ல1ப�5, 
வா!கிய1 ெபா3>ண�Cசி +=டாதலறிக. 
 
மைல+=டாென31�ைடய( ேதவத�த5 எ5<மிட�(, மைல ெந31�ைடய( 
எ5<	 வா!கிய�தா� உ=டா�	 ெபா3>ண�Cசி!�! காரணம�லாத உ=டா! 
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எ5<, ெசா� அ%ெசா%க@� இைடWடாக நி5ற(: உ=டா5 ேறவத�த5 
எ5<	 வா!கிய�தா� உ=டா�	 ெபா3>ண�Cசி!�! காரணம�லாத 
ெந31�ைடய( எ5<, ெசா� அ%ெசா%க@� இைடWடாக நி5ற(. இ1ப� 
இைடயி@7C ெசா�லா(, மைல ெந31�ைடய(: உ=டா5 ேறவத�த5 எனC 
ெசா� ன, அ=ைம காரணமாக வா!கிய1 ெபா3>ண�Cசி +=டாதலறிக. 
 
374. க3�(ண�Cசியாவ(, ஒ3 ெசா� எ1ெபா3ைள� தர� ேவ=7	 எ5<" 
க3�தா% ெசா�ல1ப@டேதா அ!க3�ைதC சமயவிேசட�தா� அறிதலா	. 
 
உதாரண	. 
மாைவ! ெகா=7வா எ5<மிட�( மாெவ=ப( பல ெபா3ெளா3 ெசா�லாததா� 
வா!கிய1 ெபா3>ண�Cசி +=டாகா(. இ( பசி�ேதானா% ெசா�ல1ப�% 
றி5<மாெவன?	, கவச	 N=7 நி%பானா% ெசா�ல1ப�% �திைர ெயன?	, 
ெசா�8வா5 க3�(C சமயவிேசட�தா� அறிய1ப7	. அ1ேபா( அ!க3�(ண�Cசி 
காரணமாக வா!கிய1 ெபா3>ண�Cசி +=டாதலறிக. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

370. வா!கிய�தி5 ெபா3ைள உண��த% காரண	 எ5ன?  
371. அவா-நிைலயாவ( யா(?  
372. த�தியாவ( யா(? 373. 
அ=ைமயாவ( யா(?  
374. க3�(ண�Cசியாவ( யா(? 

----------- 
உ�) விைன= அ+�கி �6த�உ�) விைன= அ+�கி �6த�உ�) விைன= அ+�கி �6த�உ�) விைன= அ+�கி �6த�    
 
375. ேவ%$ைம+3�க. விாி)தாயி<	 மைற)தாயி<	 ஒ5 பல வ7!கி வாி<	, 
கல)( பல வ7!கி வாி<	, விைன�%$	 ெபயெரCச�	 விைனெயCச�	 ஒ5$ 
பல வ7!கி வாி<	, அ1பர?) த	ைம ���த% �றிய ஒ3 ெசா�ைல! ெகா=7 
��+	. 
 
உதாரண	. 
சா�தைன+" ெகா%றைன+	 
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வாD�தினா5. சா�த<!�" ெகா%ற<!�) த)ைத. 
அ3ளற �ைடய5. உ3�க. விாி)(	 மைற)(	 ஒ5$ பல வ7!க� 
அரச5 பைகவைன வாளா� ெவ@�னா5. அரச5 வா. ைக! ெகா=டா5. 
உ3�க. விாி)(	 மைற)(	 கல)( பல வ7!க�  
ஆ�னா5 பா�னா5 சா�த5 இைளய= விைன�%$ ஒ5$ பல வ7!க� 
க%ற ேக@ட ெபாிேயா�  
ெந�ய காிய மனித5 ெபயெரCச	 ஒ5$ பல வ7!க� 
க%$! ேக@டறி)தா� வி31பி5றி ெவ$1பி5றியி3)தா�. விைனெயCச	 ஒ5$ பல 
வ7!க� 
 
376. ேவ%$ைம+3�, ஒ5$ பல வ7!கி வ3மிட�(, ஒ3 ெதாடாி<.ேள 
இ$தியினி5ற ெபயாி5 மா�திர	 விாி)( நி5$ ம%ைற1 ெபய�கெள�லா 
வ%றி<) ெதா!� வ3த8 �=7. 
உதாரண	. 
ெபா3ளி5 ப"கைள1 ெப%றா5 
ேசேசாழபா=�ய�!� ந=ப5 
த)ைத hகயி னீ"கினா5 
 
377. ஒ3 ெதாடாி<. ஒ3 ெபா3>!ேக பல ெபய� வ3த8	, அ1ெபய� ேதா$	 ஒ3 
ேவ%$ைம+3ேப வ3த8	 உளவா	. வாி<	, ெபா3ெலா5ேற யாதலா� 
எ=M	ைம ெப$த �ைல. 
உதாரண	. 
ச"கரைன ெய5�ணைனC ச	�ைவநா� ேவதெனா3 
க"கரைன ெந,ேச க3(. 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    
375. ேவ%$ைம+3�க. ஒ5$ பல வ7!கி வாி<	, கல)( பலவ7!கி வாி<	, 

விைன�%ற	 ெபயெரCச�	 விைனெயCச�	 ஒ5$ பல வ7!கி வாி<	, 
அ1பல?	 எ1ப� ��+	?  

376. ேவ%$ைம+3�, ஒ5$ பலவ7!கி வ3மிட�(, ஒ3 ெதாடாி<.ேள 
இ$தியினி5ற ெபயாி5 மா�திர	 விாி)( நி5$ ம%ற1 
ெபய�கெளௗ;லாவ%றி8) ெதா!க வ3த8	 உ=ேடா?  
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377. ஒ3 ெதாடாி<.ேள ஒ3 ெபா3>!ேக பல ெபய� வ3த8	, அ1 ெபய�ேதா$	 
ஒ3 ேவ%$ைம+3ேப வ3த8	 உளேவா?  

------- 
திைணபா'ட �6)திைணபா'ட �6)திைணபா'ட �6)திைணபா'ட �6)    
 
378. ��!க1ப7, ெசா�ேலா7 ��!�, ெசா�லான(, திைணபா� இட"களி5 
மா$ படா( இைய)( நி%ற� ேவ=7	. இைய)( நி�லாதாயி5 வ�வா	. 
உதாரண	. 
ந	பி வ)தா5 ந"ைக வ)தா5 
அ)தன� வ)தா� நா5வ)ேத5 
நீ வ)தா- வழாநிைழ ந	பி வ)த( 
ந"ைக வ)தா5 அவ5வ)தா5 திையவ� 
பா�வ� இடவ� 
 
379. இர=7 �த ய உய�திைண1 பட�!ைக எ�வா- அ7!கி வாி5, பல�பா% 
பட�!ைக1 பயனிைல ெகா=7 ��+	. இரண7 �த ய அஃறிைண1 
பட�!ைகெய�வா- அ7!கி வாி5, பல�பா 5பா% பட�!ைக1 பயனிைல ெகா=7 
��+	. 
உதாரண	. 
ந	பி+ ந"ைக+	 வ)தா� 
யாைன+" �திைர+	 வ)தன  
 
380. �5னிைலெய�வாேயா7 பட�!ைக எ�வா- அ7!கிவாி5, �5னிைல1 
ப5ைம1பயனிைல ெகா=7 ��+	. அ( உள1பா@7 �5னிைல1ப5ைம 
என1ப7	. 
 
உதாரண	. 
நீ+ மவ<	 ேபாயினீ�. 
 
381. த5ைமெய�வாேயா7 �5னிைலெய�வாேய<	 பட�!ைக ெய�வா+ேம<	 
இ:விர=ெட�வா+ ேம<	 அ7!கி வாி5, த5ைம1ப5ைம1 பயனிைல ெகா=7 
��+	. இ( உள1பா@7� த5ைம1ப5ைம என1ப7	. 
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உதாரண	. 
யா< நீ+	 ேபாயிேனா	 
யா< மவ<	 ேபாயிேனா	 
யா< நீ+ மவ<	 ேபாயிேனா	. 
 
382. திைணைய) ேதா5றிய விட�( உ3� வ�? எ5<	 ெபா(C ெசா%களா8	, 
உய�திைண1 பாைலய) ேதா5றியவிட�( அ�திைண1 ப=ைமC ெசா�லா8	, 
அஃறிைண1பாைலய) ேதா5றியவிட�(1 பா�பகாவஃறிைணC ெசா�லா8" #ற� 
ேவ=7	. 
 
உதாரண	. 
1 �%றிேயா ம<டேனா 
அ"� ேதா5$கிற உ3? 
.... திைணையய	 
2 ஆ=மகேனா  
ெப=மகேளா அ"ேக ேதா5$கிறவ�? ... உய�திைண1பாைலய	 
3 ஒ5ேறா பலேவா அ"� வ)த �திைர? ... அஃறிைண1பாைலய	 
 
383. இ3 திைணயி� உ3திைண (ணி)தவிட�(	, இ3பா � ஒ3 பா� 
(ணி)தவிட�(	, ம%ெறா5ற�லாத த5ைமைய� (ணி)த ெபா3=ேம� ைவ�(! 
#ற� ேவ=7	. இ( 2ர"க. ெசா�ல� எ5<	 அழைக1 பய1பி�தலா% 
சிற1�ைடயதா	. 
 
உதாரண	. 
1 (�%றிெயனி5) 
(ம<டெனனி5) ம<டன5$ 
�%றிய�ல5 எ-	. 
எ-	. 
2 (ஆ=மகெனனி5) 
(ெப=மகெனனி5) ெப=மகள�ல5 
ஆ=மகன�ல5 எ-	. 
எ-	. 
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3 (ஒ%ெறனி5) 
(பலெவனி5) பலவ5$ 
ஒ5ற�ல எ-	. 
எ-	. #$க. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     
378. ��!க1ப7, ெசா�ேலா7 ��!�, ெசா�லான( எ1ப� இைய)( நி%ற� 

ேவ=7	?  
379. இர=7 �த ய உய�திைண1 பட�!ைகெய�வா- அ7!கி வாி5, 

எ1பயனிைல ெகா=7 ��+	? 
இர=7 �த ய அஃறிைண1 பட�!ைகெய�வா- அ7!கிவாி5, எ1பயனிைல 

ெகா=7 ��+	?  
380. �5னிைலெய�வாேயா7 பட�ைகெய�வா- அ7!கி வாி5, எ1பயனிைல 

ெகா=7 ��+	?  
381. த5ைமெய�வாேயா7, �5னிைலெய�வாேய<	, பட�!ைகெய�வாேய<	 

இ:விர=ெட�வாேய<	 அ7!கி வாி5, எ1பயனிைல ெகா=7 ��+	?  
382. திைணையய�ைத+	 பாைலய�ைத+	 எ)ெத)த ெசா�லா% #ற� ேவ=7	?  
383. இ3திைணயி� ஒ3 திைண (ணி)த விட�(	, ம%ெறா5ற�லாத த5ைமைய 

எ1ெபா3=ேம� ைவ�(! #ற� ேவ=7	? 
----------- 
திைணபா'ட( ெபா�ைம நீ-�ெநறிதிைணபா'ட( ெபா�ைம நீ-�ெநறிதிைணபா'ட( ெபா�ைம நீ-�ெநறிதிைணபா'ட( ெபா�ைம நீ-�ெநறி    
 
384. திைண பா ட"க@�1 ெபா(வாகிய ெபய� விைனக@� �5<	 பி5<	 
வ3, சிற1�1 ெபய3, சிற1� விைண+	, அவ%றி5 ெபா(�த5ைமைய நீ!கி, 
ஒ5றைன +ண��(	. 
உதாரண	. 
சா�தனிந5: சா�தனி(,. எ-	. சா�த5 வ)தா5: சா�த5 வ)த(, எ-	. ெபய�திைண1 
ெபா(ைமைய1 பி5 வ)த சிற1�1 ெபய�க. நீ!கி உ3 திைணைய +ண��தின. 
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ஒ3வெர5ைனய�: ஒ3வெர5றாய�. எ-	. மர	 வள�)த(: மர	 வள�)தன,எ-	. 
ெபய�1பா% ெபா(ைம1 பி5 வ)த சிற1�1 ெபய3	 விைன+	 நீ!கி ஒ3 
பாைல+ண��தின. 
 
யாெம�லா	 வ3ேவா	: நீயிெர�லா	 ேபாமி5: அவெர�லாமி3)தா� என1 
ெபயாிட1 ெபா(ைமைய �5வ)த சிற1�1 ெபய3	 பி5 வ)த சிற1� விைன+	 
நீ!கி ஒ:ேவாாிட�ைத +ண��தின. 
 
வாDக அவ5, அவ., அவ�, அ(, அைவ, யா5, யா	, நீ, நீ� என விைன�திைண 
பா ட1 ெபா(ைமைய1 பி5 வ)த சிற1�1 ெபய�க. நீ!கி ஒ3 திைணைய+	 
பாைல+	 இட�ைத+	 உண��தின. 
 
385. ெபய� விைனயிர=7	 உய�திைண யா= ெபணிர=ட%�	 
ெபா(வாகேவM	, அஃறிைண யா=ெபணிர=ட%�	 ெபா(வாகேவM	 
வ3மிட�(, அ1பா ர=ட<. ஒ3பா%ேக +ாிய ெதாழி5 �த ய �றி1பினா�, 
அ1பாலான( (ணிய1ப7	.  
உதாரண	. 
ஆயிரம!க. ேபா� ெச-ய1 ேபாயினா� எ5<மிட�(, ம!கெள5<	 ெபய3	 
ேபாயினெர5<	 விைன+	 உய�திைண யா=ெபணி3பாற%�	 ெபா(வாயி<	, 
ேபா� ெசயெல5<) nhழி%�றி1பினா� ஆ=பா� (ணிய1ப@ட(. 
 
ெப3)ேதவி மகU5ற க@� ன3ேக நா�வ� ம!க>ள� எ5<மிட�(, 
ம!கெள5<	 ெபய3	 உள� எ5<	 விைன+	 உய�திைண 
யா=ெபணி3பாற%�	 ெபா(வாயி<	, ஈ<தெல5<) ெதாழி%�றி1பினா% 
ெப=பா� (ணிய1ப@ட(. 
 
இ1ெப%ற �ழெவாழி)தன எ5<மிட�(, ெப%றெம5<	 ெபய3	 ஒழி)தன 
ெவ5<	 விைன+	 அஃறிைணயா=ெபணி3பா%�	 ெபா(வாயி<	, 
உழெவ5<) ெதாழி%�றி1பினா� எ3( (ணிய1ப@ட(. 
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இ1ெப%ற �ழெவாழி)தன எ5<மிட�(, ெப%றெம5<	 ெபய3	 ஒழி)தன 
ெவ5<	 விைன+	 அஃறிைணயா=ெபணி3பா%�	 ெபா(வாயி<	, 
கற�தெல5<) ெதாழி%�றி1பினா� ெப=ப2 (ணிய1ப@ட(. 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

384. திைண பா� இட"க@�1 ெபா(வாகிய ெபய� விைணகளி5 
ெபா(�த5ைமைய நீ!கி, ஒ5றைன உண��(வன யாைவ?  
385. ெபய� விைன இர=7	 உய�திைண யா=, ெப= இர=ட%�	 
ெபா(வாகேவM	 வ3மிட�(, அ1பா ர=ட<. ஒ5$ எதனாேல 
(ணிய1ப7	? 

--------- 
உய�திைண ெதாட�*த அஃறிைணஉய�திைண ெதாட�*த அஃறிைணஉய�திைண ெதாட�*த அஃறிைணஉய�திைண ெதாட�*த அஃறிைண    
 
386. உய�திைணெய�வாேயா7 கிழைம1ெபா3. பட� ெதாட�)( எ�வாயாக 
நி%�	 அஃறிைன1 ெபா3ளாதியா$	, உய�திைண விைணயா5 ��+	. 
உதாரண	. 
ந	பி ெபா5ெபாிய5 ந	பி நா7 ெபாிய5 
ந	பி வாDநா. ெபாிய5 ந	பி 4!�! #ாிய5 
ந	பி ��ைம ந�ல5 
ந	பி நைட க�ய5 இ"ேகஉய�திைணெய�வாயி5 பயனிைலேயா7 அஃறிைண 
ெய�வா+	 ��)தறிக 
 
மா7 ேகா7 #ாி( எ5<மிட�(	, மா7 எ5<	 அஃறிைணெய�வாயி5 
பயனிைலயாகிய #ாி( எ5<	 விைனேயா7 அத5கிழைம1 ெபா3.பட 
எ�வாயாக நி5ற ேகா7 எ5ப( ��தறிக. 
ேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினா    

386. உய�திைண ெய�வாேயா7 கிழைம1 ெபா3. பட� ெதாட�)(, 
எ�வாயாக நி%�	 அஃறிைண1 ெபா3ளாதியா$	 எ�திைண விைனயா5 
��+	? 

------------  
கல*த திைண பா�க>�� ஒ� �6)கல*த திைண பா�க>�� ஒ� �6)கல*த திைண பா�க>�� ஒ� �6)கல*த திைண பா�க>�� ஒ� �6)    
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387. இ3 திைண1 ெபா3.க. கல)( ஒ3 ெதாடராக வ3மிட�(, ஆ=, ெப=, 
எ5<	 இ3பா% ெபா3.க. கல)( ஒ3 ெதாடராக வ8மிட�(	, சிற1பினா8	, 
ஒ3 ��ைப1 ெப$	. 
உதாரண	. 
’’தி"க>, சா5ேறா3 ெமா1ப�’’ எ5 இ3திைண1 ெபா3.க. கல)(சிற1பினா� 
உய�திைண��ைப1 ெப%றன. சா5ேநா� தி"க. ேபால ம$� தா"கமா@டாைம 
இ"ேக சிற1�. 
 
’’பா�1பா� தவேர 2ம)தா� பிணி1ப@டா� 4�ேதா� �ழவிெய< மிவ�க.’’ என இ3 
திைண1 ெபா3.க. கல)( மி�தியா� உய�திைண ��ைப1 ெப%றன. 
அஃறிைண1 ெபா3. ஒ5ேறயாகா உய�திைண1 ெபா3. ஐ)தா� இ"ேக மி�தி. 
 
’’4�!க< �தைல+" ெகா=ட( விடா’’ என இ3திைண1ெபா3.க. கல)( 
இழிவினா� அஃறிைண ��ைப1 ெப%றன. 4�!க �ண�ைட இ"ேக இழி?. 
 
ேதவத�த5 மைனவி+) தா<	 வ)தா5 என1பா% ெபா3.க. கல)( சிற1பினா� 
ஆ=பா5 ��விைப1 ெப%றன. ெப=ணி<	 ஆ= உய�)தைம இ"ேக சிற1�. 
ேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினா    

387. இ3திைண1 ெபா3.க. கல)( ஒ3 ெதாடராக வ3மிட�(	, ஆ= 
ெப= எ5<	 இ3 பா% ெபா3.க. கல)( ஒ3 ெதாடராக வ3மிட�(	 
அைவ பல?	 எ1ப� ��+	? 

--------------  
திைண பா� வ�வைமதிதிைண பா� வ�வைமதிதிைண பா� வ�வைமதிதிைண பா� வ�வைமதி    
 
388. மகிDCசி, உய�?, சிற1�, ேகாப	, இழி? எ5<	 இைவக>. ஒ3 
காரண�தினா�, ஒ3 திைண1ெபா3. ேவ$திைண1 ெபா3ளாக?	, ஒ3 பா% 
ெபா3. ேற$பா% ெசா�லாக?, ெசா�ல1ப7	. 
 
உதாரண	. 
ஒராவிைன எ5னைம வ)தா. எ5றவிட�(, உவ1பினா� அஃறிைண 
உய�திைணயாகC ெசா�ல1ப@ட(. 
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ப2"கிளியா� S( ெச5றா� எ5ற விட�(, உய�வினா� அஃறிைண 
உய�திைணயாகC ெசா�ல1ப@ட(. 
 
’’த	ெபா3ெள	ப த	ம!க.’’ எ5ற விட�(C சிற1பினா� உய�திைண 
அஃறிைணயாகC ெசா�ல1ப@ட(. 
 
பயனி�லாத ெசா%கைளC ெசா�8	 ஒ3வைன இ)நா- �ைர!கி5ற( 
எ5றவிட�(, ேகாப�தினா� உய�திைண அஃறிைணயாகC ெசா�ல1ப@ட(. 
 
நா"க>டைம எ5றவிட�( இழிவினா� உய�திைண அஃறிைணயாகC 
ெசா�ல1ப@ட(. 
 
த5�த�வைன எ5ன	ைம வ)தா. எ5றவிட�(, மகிDCசியினா� ஆ=பா� 
ெப=பாலாகC ெசா�ல1ப@ட(.  
 
ஒ3வைன அவ� வ)தா� எ5ற விட�(, உய�வினா� ஒ3ைம1பா� 
ப5ைம1பாலாகC ெசா�ல1ப@ட(. 
 
ேதவ5 4?லகி%�) தா- எ5றவிட�(C சிற1பினா� ஆ=பா� ெப=பாலாகC 
ெசா�ல1ப@ட(. 
 
‘எைன�(ைணய ராயி< ெம5னா) திைண�(ைண+) ேதரா5 பிறனி� �க�’ 
எ5றவிட�(! ேபாட�தினா% ப5ைம1பா� ஒரைம1பாலாக ெசா�ல1ப@ட(. 
 
ெப=வழிC ெச�வாைன இவ5 ெப= எ5ற விட�( இழிவினா� ஆ=பா� 
ெப=பாலகC ெசா�ல1ப@ட(. 
ேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினா    

388. ஒ3 திைண1ெபா3. ேவ$ திைண1 ெபா3ளாக?	, ஒ3 பா% ெபா3. 
ெவ$பா% ெபா3ளாக?, ெசா�ல1ப7ேமா? 

------------ 
ஒ�ைம ப�ைம மய�கஒ�ைம ப�ைம மய�கஒ�ைம ப�ைம மய�கஒ�ைம ப�ைம மய�க    
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389. ஒ3ைம1பா % ப5ைமCெசா�ைல+	, ப5ைம1பா � ஒ3ைமC ெசா�ைல+	 
ஒேராவிட�(C த�விC ெசா�8த8	 உ=7. 
உதாரண	. 
ெவயிெல�லா மைற�த( ேமக	. எ5<மிட�(, ெவயி� எ5<	 ஒ3ைம1பா � 
எலலாெம5<	 ப5ைமC ெசா%ேச��( ெசா�ல1ப@ட(. 
 
இர=7 க=M	 சிவ)ந( எ5<மிட�(, ெவயி� எ5<	 ஒ3ைமC ெசா%ேச��( C 
ெசா�ல1ப@ட(. 
ேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினா    

389. ஒ3ைம1பா % ப5ைமC ெசா�ைல+	 ப5ைம1பா � ஒ3ைமC 
ெசா�ைல+, ெசா�லத� உ=ேடா? 

------------ 
இடவ�வைமதிஇடவ�வைமதிஇடவ�வைமதிஇடவ�வைமதி    
 
390. ஓாிட�தி% பிறவிடC ெசா�ைல ஒேராவிட�(� த�விC ெச�8த8	 உ=7. 
 
உதாரண	. 
சா�த5றா யிைவ ெச-ேவேனா எ5<மட�(, யாெனனC ெசா�ல� ேவ=7) 
த5ைமயிேல சா�த5றாெயன1 பட�!ைகC ெசா% ேச��( ெசா�ல1ப@ட(. 
சா�த5றாயாகிய யா5 எ5ப( ெபா3.. 
 
’’எ	பிைய W"க1 ெப%ேற ென5ெனன! காிய ெத5றா5.’’ எ5<மிட�(, 
நி5ைனெயனC ெசா�ல�ேவ=7 �5னிைலயிேல எ	பிையெயன1 பட�!ைகC 
ெசா% ேசா��(C ெசா�ல1ப@ட(. எ	பியாகிய உ5ைன எ5ப( ெபா3.. 
 
யாேனா வவேனா யாாி( ெச-தா�;  
நீேயா வவேனா யாாி( ெச-தா�; 
நீேயா யாேனா யாாி( ெச-தா�; 
நீேயா வவேனா யாேனா யாாி( ெச-தா�; 
 
என ஒாிட�தி% பிறவிட	 விரவி வ3த8	 உ=ெடன! ெகா.க. 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     
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390. ஓாிட�தி% பிறவிடC ெசா�ைல ஒேராவிட�(� த�விC ெச�8த8	 
உ=ேடா? 
 
காலவ�வைமதிகாலவ�வைமதிகாலவ�வைமதிகாலவ�வைமதி    
 
391. �!கால�தி<) த)ெதாழி� இைடயறாம� ஒ3 த5ைமயவா- நிக�	 
ெபா3.களி5 விைனைய நிகDகால�தா% ெசா�ல� த�	. 
உதாரண	. 
மைல நி%கி5ற( 
ெத-வமி3!கி5ற( 
கட? ளளி!கி5றா� 
 
மைல!� நி%ற8	, ெத-வ�தி%� இ3�த8	, கட?@� அளி�த8	 �!கால�தி8	 
உ.ளனவாத� கா=க. 
 
392. விைர?, மி�தி, ெதளி?, எ5<	 இ	45$ காரண"களா8	, இ!காரண"க. 
இ�லாம8	, ஒ3கால	 ேவெறா3காலமாகC ெசா�ல?	 ப7	. 
உதாரண	. 
உ=பத%கி31பவ<	 உ=கி5றவ<	 விைரவிேல த	ைம உட5ெகா=7 ேபாக 
அைழ1பவ<!�, உ=ேட5 
 
உ=ேட5; வ)ேத5 வ)ேத5 எ5ற விட�(, விைர? ப%றி எதி�கால�	 
நஜகDகால�	, இற)தகாலமாகC ெசா�ல1ப@டன. 
 
கள? ெச-ய நிைன1ேபா5 ைகய$1�=டா5 எ5ற விட�(!, கள? ெச-யி% 
ைகய$1�=ண� மி�தியாதலா�, எதி�கால	 இற)தகாலமாகC ெசா�ல1ப@ட(. 
ைகய$1�=ண� தவறி$) தவ$மாதலா� மி�திெணன1ப@ட(. 
 
எ$	� �@ைடெகா=7 தி@ைடேயறி5 மைழெப-த( எ5ற விட�(, எ$	� 
�@ைடெய7�( ேம@�ேலறினா� மைழெப-த� ெதளிவாதலா�, nதி�கால	 
இற)தகாலமாகC ெசா�ல1ப@ட(. 
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யா	 ப=7 விைளயா7வ திCேசாைல; யா	 ப=7 விைளயா7கிறதிC ேசாைல 
இைவகளி�, அ!காரண"க. இ�லாமேல, இற)தகால	, எதி�கால	 நிகDகால	, 
ெசா�ல1ப@டன. 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

391. �!கால�தி<) த)ெதாழி� இைடயறம� ஒ3 த5ைமயவா- நிக�	 
ெபார.களி5 விைனைய எ!கால�தா% ெசா�ல� த�	?  
392. ஒ3 கால	 ேவெறா3 காலமாகC ெசா�ல1ப7ேமா? 

-------- 
விைன�தல�லனவ1ைற விைன�த� ேபால� ெசா�ல�விைன�தல�லனவ1ைற விைன�த� ேபால� ெசா�ல�விைன�தல�லனவ1ைற விைன�த� ேபால� ெசா�ல�விைன�தல�லனவ1ைற விைன�த� ேபால� ெசா�ல�    
 
393. ெசய1ப7ெபா3ைள+	, க3விைய+	, இட�ைத+	, ெசயைல+	, 
கால�ைத+	, விைன�த� ேபால ைவ�(, அ:விைன�த� விைனைய 
அைவக>!� ஏ%றிC ெசா�8த8	 உ=7. 
உதாரண	. 
இ	மா�யா5 ெகா=ட( - ெசய1ப7ெபா3. 
இ:ெவ��தாணியாென�திய( - க3வி 
இ:U�யானி3நடத( - இட	 
இ�ெதாழி� யா5 ெச-த( - ெசய� 
இ)நா. யா5 பிற)த( - கால	 
----- 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

393. ெசய1ப7ெபா3ைள+" க3விைய+	 இட�ைத+	 ெசயைல+" 
கால�ைத+	 விைன�த� ேபால ைவ�(, அ:விைன�த� விைனைய 
அைவக>!� ஏ%றிC ெசா�8த8	 உ=ேடா? 

------------ 
அைடெமாழிஅைடெமாழிஅைடெமாழிஅைடெமாழி    
 
394. ெபா3., இட	, கால	, சிைன, �ண	, ெதாழி� எ5<	 ஆ$	, இன�.ள 
ெபா3.க>!ேகய5றி, இனமி�லா1 ெபா3.க>!�	, அைடெமாழிகளா- வ3	. 
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அைடயினா� அ7!க1ப@ட( அைடெகாளி என1ப7	. அைடெயனி<	 
விேசடணெமனி<	 ெபா3)(	. அைடெகாளிெயனி<	 விேச�யெமனி<	 
ெபா3)(	. 
(உதாரண	) 
இன�.ளன ெந-!�ட	  �ளெந�   
கா��திைக விள!�   
Nமர	 ெச)தாமைர ஆ7பா	�  
இனமி�லா உ1பள	 ஊ�ம5$ 
நாள3	� இைலமர	 ெச	ேபா�( 
ேதா-தயி� ெபா3. இட	 கால	 
சிைன �ண	 ெதாழி� 
 
ேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினா    

394. ெபா3ளாதியா$	, இன�.ள ெபார.க>!ேகய5றி, இனமி�லா1 
ெபா3.க>!�	 அைடெமாழிகளா- வ3ேமா? 

----------- 
சிற()( ெபய� இய1ெபய�சிற()( ெபய� இய1ெபய�சிற()( ெபய� இய1ெபய�சிற()( ெபய� இய1ெபய�    
 
395. ஒ3 காரண	 ப%றிவ3, சிற1�1ெபயாினா8	, காரண	 ப%றா( வ3	 இய% 
ெபயாினா8	, ஒ3 ெபா3ைளC ெசா�லமிட�(C, சிற1�1 ெபயைர �5ைவ�( 
இய%ெபயைர1 பி5 ைவ�த� சிற1பா	. 
உதாரண	. 
ேசாழிய5 ெகா%ற5 
பா=�ய5 �ழேசகர5 
தமிD1�லவ5 க	ப5 
 
இனி! ெகா%ற5 ேசாழிய5 என இய%ெபய� �5<	 வ3த� கா=க. இ5<	 
இய%ெபய� �5 வ3மிட�(, ைவ�தியநாத நாவல5 கCசிய1ப1�லவ5 என இ$தி 
விகாரமாக வ3த8" கா=க. 
 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     
395. ஒ3 காரண	 ப%றிவ3, சிற1�1 ெபயாினா8	, காரண	 ப%றா( வ3	 

இய%ெபணாினா8	 ஒ3 ெபா3ைளC ெசா�லமிட�(C, எைத �5ைவ�( 
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எைத1 பி5 ைவ�த� சிற1பா	? இய%ெபய� சிற1�1 ெபய3!� �5 வ3த� 
இ�ைலேயா? இய%ெபய� �5 வ3மிட�(, அதனி$தி விகாரமாக வ3த8	 
உ=ேடா? 

 
வினாவிைடவினாவிைடவினாவிைடவினாவிைட    
 
396. வினாவாவ(, அறிய!க3தியைத ெவளி1ப7�(வதா	. விைடயாவ(, 
வினாவாகிய ெபா3ைள அறிவி1பதா	. 
 
வினா, உசா, 2டா, எ5பன ஒ3 ெபா3@ெசா%க.. விைட, ெச1�, உ�தர	, இைற 
எ5பன ஒ3 ெபா3@ெசா%க.. 
 
397. வினாைவ+	 விைடைய+	 வ�வாம% கா�த� ேவ=7	. 
உதாரண	. 

உயிெர�த5ைம�( வினாவழாநிைல 
உயி3ண�த%ற5ைம�( விைடவழாநிைல 
கற!கி5ற ெவ3ைம 
nhேலா சிைனேயா? வினாவ� 
தி�ைல!� வழியா(? 
எனி5 சிவ1�!காைள 
�1ப( பண	 எ5ப( விைடவ� 

 
398. வினா, அறியாைம, ஐய	, அறி?, ெகாள�, ெகாைட, ஏவ�, என 
அ$வைக1ப7	. 
 
உதாரண	. 

1 ஆசிாியேர இ1பா@�%� ெபா3. யா(? அறியாைம வினா 
2 �%றிேயா மகேனா? ஐயவினா 
3 மாணா!கேன, இ1பா@�%�1 ெபா3. யா(? அறிவினா 
4 பய$=ேடா ெச@�யாேர? ெகாள�வினா 
5 த	பி!காைடயி�ைலயா? ெகாைடவினா 
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6 த	T +=டாயா? ஏவ�வினா 
 
399. விைட, 2@7, எதி�மைற உட5பா7, ஏவ�, வினாெவதி�வினாத�, 
உ%$ைர�த�, உ$வ( #ற�, இனெமாழி என, எ@7 வைக1ப7	. இவ%$. 
�5ைனய 45$, ெச:வனிைற: பி5ைனய ஐ)(	 பய1பன. 
(உதாரண	) 
வினா விைடவினா விைடவினா விைடவினா விைட    

1 தி�ைல!� வழி யா(? இ( 2@7 
2 இ( ெச-யவா? ெச-ேய5 எதி�மைற 
3 இ( ெச-யவா? ெச-ேவ5 உட5பா7 
4 இ( ெச-யவா? நீ ெச- ஏவ� 
5 இ( ெச-யவா? ெச-ேயேனா வினாெவதி� வினாத� 
6 இ( ெச-யவா? உட	� ெநா)த( உ%$ைர�த� 
7 இ( ெச-யவா? உட	� ேநா	 உ$வ( #ற� 
8 இ( ெச-யவா? ம%ைறய( ெச-ேவ5 இனெமாழி 

 
ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க! ேத�� வினா�க!     

396. வினாவாவ( யா(? விைடயாவ( யா(?  
397. வினாைவ+	 விைடைய+	 எ:வா$ கா�த� ேவ=7	?  
398. வினா எ�தைன வைக1ப7	?  
399. விைட எ�தைன வைக1ப7	? 

------------- 
�.+�.+�.+�.+    
 
400. பட�!ைக1 ெபயேரா7 2@71 ெபய� ேச�)(வாி5, அ1பட�!ைக1 ெபய� 
��!�, ெசா% ெகா.>மிட�( அத%�1பி5 வ3	: ��!�, ெசா% 
ெகா.ளாவிட�( அத%$1 பி5< �5<	 வ3	. 
உதாரண	. 

(1) ந	பி ச)தா5; அவ<!�C ேசாறி7க 
எ3( வ)� அத%�1 �� 7க 
(2) ந	பியவ5; அவன	பி 
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ேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினா    

400. பட�!ைக1 ெபயேரா7 2@71 ெபய� ேச�)(வாி5, அC 2@71ெபய� 
அ1பட�!ைக1 ெபய�!� எ:விட�( வ3	? 

---------------- 
மர)மர)மர)மர)    
 
401. மரபாவ(, உலக வல!கி8, ெச-+. வழ!கி8, எ1ெபா3@� எ1ெபய� 
வழ"கி வ3ேமா, அ1ெபா3ைள அC ெகா�லா% #$தலா	. 
 
உதாரண	. 
ஆைணேம-1பா5 பாக5 �திைர!�@� 
ஆ7ேம-1பா5 இைடய5 ப2!க5$ 
ஆைனயில=ட	 கீாி1பி.ைள 
ஆ@71��!ைக ேகாழி!�,2 
யாைன!�@� ெத5ன	பி.ைள 
யாைன!க5$ மா"க5$ 
----- 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

401. மரபாவ( யா(? 
------------- 
�1$ைம�1$ைம�1$ைம�1$ைம    
 
402. இ�தைனெய5$ ெதாைக+%$ நி%�	 ெபா3>	, எ!கால�(	 எ:விட�(	 
இ�லாத ெபா3>	, ��!�, ெசா�ைல1 ெப%$ வ3மிட�(, �%$	ைமெப%$ 
வ3	. 
உதாரண	. 
(1) தமD நா@7 4ேவ)த3	 வ)தா�  
(2) ஒளி�5னி3. எ"�மி�ைல 
----- 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ----    402402402402    
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இ�தைனெய5$ ெதாைக+%$ நி%�	 ெபா3>	, எ!கால�(	 எ:விட�(	 
இ�லாத ெபா3>	, ��!�, ெசா�ைல1 ெப%$ வ3மிட�(, எ:வா$ 
வ3	? 

 
ஒ� ெபா�. ப�ெமாழிஒ� ெபா�. ப�ெமாழிஒ� ெபா�. ப�ெமாழிஒ� ெபா�. ப�ெமாழி    
 
403. ெசா� 5ப) ேதா5$த% ெபா3@7 ஒ3 ெபா3=ேம� இ3 ெசா%க. 
காரணமி5றி� ெதாட�)( வ3த8	 உ=7. 
உதாரண	. 

நாகிள"க�� மீமிைசஞாயி$ 
�னி%றிள"க5$ உய�)ேதா"� ெப3 வைர 

----- 
ேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினாேத�� வினா    

403. ஒ3 ெபா3=ேம� இ3 ெசா%க. காரணமி5றி� ெதாட�)( வ3த8	 
உ=ேடா? 
------ 
அ+��� அ+��� அ+��� அ+��� ெசா�ெசா�ெசா�ெசா�    
 
404.ஒ3 ெசா�, விைர?, ெவ�ளி, உவைக, அCச	, (5ப	 �த ய காரண	ப%றி 
இர=7 �த� 45றள? அ7!கி! #ற1ப7	. 
உதாரண	. 

1 உ=ேட<=ேட5; ேபா ேபா ேபா விைர? 
2 எ-ெய-; எறி எறி எறி ேகாப	 
3 வ3க வ3! ெபா க ெபா க ெபா க உவைக 
4 பா	� பக	�; தீ� தீ� தீ அCச	 
5 உ-ேய<-ேய5; வாேழ5 வாேழ5 வாேழ5 (5ப	 

 
அைசநிைல!� இர=டள?	, இைசறிைற!� இர=7 �த� நா5கள?	 அ7!கி! 
#ற1ப7	. 
உதாரண	. 
1 அ5ேறய5ேற அைசநிைல 
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2 ஏெயய	ப5 ெமாழி)தன5 யாேய 
ந��ேம ந��ேம ந��ேம நாமக. 
பா7ேகா பா7ேகா பா7ேகா பா7ேகா இைசநிைல 
 
சலசல, கலகல, எ5பைவ �த யன பிாியா( இர@ைடC ெசா�லாகேவ நி5$ 
ெபா3. ப7தலா�, அ7!கிய ெசா�ல�ல. 
 
ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!ேத�� வினா�க!    

404. அ7!�� ெதாட3., ஒ3 ெசா�ேல அ7!கி! #ற1ப7	 ேபா(, 
எ:ெவௗ; விட�தி� எ�தைன எ�தைன அ7!கி! #ற1ப7	?  
இ!காரண"களி5றி ஒ3 ெசா� இ"ஙன	 அ7!கி! #ற1ப7த� 
இ�ைலேயா? 
சலசல, கலகல எ5பைவ �த யன அ7!கிய ெசா�ல�லேவா? 

------  
 
ெசா�ெல�செசா�ெல�செசா�ெல�செசா�ெல�ச    
 
405. ெசா�ெலCசமாவ(, வா!கிய�தி� ஒ3 ெசா� எ,சி நி5$ வ3வி� 
(ைர!க1ப7வதா	. 
உதாரண	. 
பிறவி1 ெபா3"கட னீ)0வ� நீ�தா 
ாிைறவ ன�ேசரா தா� 
 
இதிேல ேச�)தா� பிறவி1 ெப3"கட� நீ)(வ� எனC ேச�)தா� எ5<	 ஒ3 ெசா� 
வ3வி�(ைர!க1ப7தலா% ெசா�ெலCச	. 
 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

405. ெசா�ெலCசமாவ( யா(? 
--------- 
இைசெய�சஇைசெய�சஇைசெய�சஇைசெய�ச    
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406. இைசெயCசமாவ(, வா!கிய�தி� அ:வ: இட�தி%ேக%1 இர=7 �த ய பல 
ெசா%க. எ,சி எ5$ வ3வி�(ைர!க1ப7வதா	. 
உதாரண	. 
’’அ)தாமைரய5னேம நி5ைனயானக5றா%$வேனா’’  
 
இதிேல எ5<யிாி<, சிற)த நி5ைன என1 பல ெசா%க. 
வ3வி�(ைர!க1ப7தலா� இைசெயCச	. 
ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா ேத�� வினா     

406. இைசெயCசமாவ( யா(? 
--------- 

ஒழியிய� �1றி1$ஒழியிய� �1றி1$ஒழியிய� �1றி1$ஒழியிய� �1றி1$    
ெதாட�ெமாழியதிகார �1$( ெப1ற�ெதாட�ெமாழியதிகார �1$( ெப1ற�ெதாட�ெமாழியதிகார �1$( ெப1ற�ெதாட�ெமாழியதிகார �1$( ெப1ற�....    

--------- 
ப�பத �6)ப�பத �6)ப�பத �6)ப�பத �6)    
 
ெபய�(ப�பத-க!ெபய�(ப�பத-க!ெபய�(ப�பத-க!ெபய�(ப�பத-க!    
 
அவ5 எ5<, 2@71ெபா3@ ெபய�1ப�பத	. ஆ எ5<	 ப�தி+	, அ5 எ5<	 
ஆ=பா� வி�தி+	 ெப%$, இைடயி� வகர ெம- ேதா5றி, அ	ெம-யி5 ேம� 
வி�தி அகர?யிேரறி ��)த(. 
 
தம5 எ5<" கிைள1ெபா3@ ெபய�1 ப�பத	, தா	 எ5ன	 ப�தி+	, அ5 
எ5<	 ஆ=பா� வி�தி+	 ெப%$, ப�தி �$கி, இ$கி மகர ெம-யி5 ஆம� 
வி�தி அகர?யிேரறி ��)த(. 
 
ெபா5ன5 எ5<	 ெபா3@ெபய�1 ப�பத	 ெபா5 எ5<	 ப�தி+	, அ5 
எ5<	 ஆ=பா� வி�தி+	 ெப%$ ப�திW%$ னகரெம- இர@��( இர@��த 
னகரெம-யி5ேம� வி�தி அகர?யிேரறி ��)த(. 
 
நில�த5 எ5<	 இட1ெபய�1 ப�பத	, நில	 எ5<	 ப�தி+	, அ5 எ5<	 
ஆ= பா� வி�தி+	, அைவக>!� இைடேய அ�(Cசாாிைய+	 ெப%$ ப�திW%$ 
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மகரெம-+, சாாிையயி5 �த� அகர�	 ஈ%$ உகர�" ெக@7, உகர"ெகட நி5ற 
ெம-யி5 ேம� வி�தி அகர?யிேரஙி ��)த(.  
 
பிரபவ5 எ5ன" கால1ெபய�1ப�பத	, பிரபவ	 எ5<	 ப�தி+	, அ5 எ5<	 
ஆ=பா�, வி�தி+	 ெப%$, ப�திW)0 அ	 �ைற)( வகர ெம-Wராக நி5$, 
அ:வகர ெம-யி5 ேம� வி�தி அகர?யிேரறி ��)த(.  
 
திணிெதாள5 எ5<, சிைன1ெபய�1 ப�பத	,திணிேதா5 எ5<	 ப�தி+	, அ5 
எ5<	 ஆ=பா� வி�தி+	 ெப%$, ப�திW%$ ளகரெம-யி5 ேம� வி�தி 
அகர?யிேரறி ��)த(.  
 
ந�ல5 எ5<" �ண1ெபய�1 ப�பத	, ந5ைம எ5<	 ப�தி+	, அ5 எ5<	 
ஆ=பா� வி�தி+	 ெப%$, ப�திW%$ ைமவி�தி ெக@ட ந�ல என நி5$, லகர 
ெம- இர@��(, இர@��த லகரெம-யி5 ேம� வி�தி அகர?யிேரறி ��)த(. 
 
காிய5 எ5<" �ண1ெபய� ப�பத	, க3ைம எ5<	 ப�தி+	, அ5 எ5<	 
ஆ= பா� வி�தி+	 ெப%$, ப�திW%$ ைம வி�தி ெக@7, இைட உகர	 
இகரமாக� திாி)(, யகர?ட	ப7ெம- ேதா5றி, அ	 ெம-யி5 ேம� வி�தி 
அகர?யிேரறி ��)த(.  
 
ெச-ய5 எ5<" �ண1ெபய�1 ப�பத	, ெச	ைம எ5<	 ப�தி+	, அ5 எ5<	 
ஆ=பா� வி�தி+	 ெப%$, ப�திW%$ ைம வி�தி ெக@7, இைட நி5ற மகர ெம- 
யகரெம-யா- திாி)(, அ( இர@��(, இர@��த ெம-யி5 ேம� வி�தி 
அகர?யிேரறி ��)த(.  
 
ஓ(வா5 எ5<) ெதாழி%ெபய�1 ப�பத	, ஓ( எ5<	 ப�தி+	, ஆ5 எ5<	 
ஆ= பா� வி�தி+	, அைவக>!� இைடேய வகரவிைடநிைல+	 ெப%$, 
இைடநிைல ெம-யி5 ேம� வி�தி ஆகார?யிேரறி ��)த(. ஓ(8ைடயவ5 
எ5ப( ெபா3.. 
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ஓ(வா5 எ5ப( எதி�கால� ெதாிநிைல�%$1 ப�பதமாயி5: ஓ( ப�தி: ஆ5 
வி�தி: வகரெம- எதி�காலவிைடநிைல. எதி�காலவிைனெயCச1ப�பதமாயி5, ஓ( 
ப�தி: வா5 எதி�கால விைனெயCச வி�தி. 
 
ந5ைம எ5<	 ப=�1 ெபய� ப�பத	, ந� எ5<	 ப=�1 ெபய� வி�தி+	 
ெப%$, ப�திW%$ லகரெம- னகரெம- னகரெம-யாக� திாி)( ��)த(. 
 
வ3த� எ5<) ெதாழி%ெபய� ப�பத	, வா எ5<	 ப�தி+	, த� எ5<	 
ெதாழி%ெபய� வி�தி+	 ெப%$, ப�தி �த� �$கி ரகர?கர	 விாி)( ��)த(. 
 
உ7!ைக எ5<) ெதாழி%ெபய�1 ப�பத	, உ7 எ5<	 ப�தி+	, ைக எ5<	 
ெதாழி%ெபய� வி�தி+	 ெப%$, வி�தி! ககரமி�)(, ��)த(. 
 
உ7!ைக எ5<, ெசய%ப7 ெபா3@ ெபய�1ப�பத	, உ7 எ5<	 ப�தி+	, ஐ 
எ5<, ெசய%ப7 ெபா3. வி�தி+	, அைவக>!கிைடேய �Cசாாிைய+	 ெப%$, 
சாாிைய! ககர	 மி�)(. சாாிையW%$கர"ெக@7, உகர"ெகட நி5ற 
ககரெவா%றி5 ேம� வி�தி ஐகார?யிேரறி, ��)த(. 
 
எ��( எ5<, ெசய%ப7 ெபா3@ ெபய�1ப�பத	, எ�( எ5<	 ப�திேயா7 ஐ 
எ5<, ெசய%ப7ெபா3. வி�தி �ண�)(, அ:வி�தி ெக@7!, ெக@டவிட�(� 
தகரமிர@��( ��)த(. 
 
ஊ= எ5<, ெசய%ப7 ெபா3@ ெபய�1ப�பத	, உ= எ5<	 ப�திேயா7 ஐ 
எ5<, ெசய%ப7 ெபா3. வி�தி �ண�)(, அ:வி�தி ெக@7, ப�தி �த� நீ=7, 
��)த(. 
 
கா- எ5<	 விைன�த%ெபா3@ ெபய�1ப�பத	, கா- எ5<	 ப�திேயா7 இ 
எ5<	 விைன �த%ெபா3. வி�தி �ண�)(, அ:வி�தி ெக@7 ��)த(. 
 
விைன�1$( ப�பத-க!விைன�1$( ப�பத-க!விைன�1$( ப�பத-க!விைன�1$( ப�பத-க!    
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உ=டா5 எ5<	 இற)தகால� ெதாிநிைல விைன�%$1 ப�பத	, உ= எ5<	 
ப�தி+	, ஆ5 எ5<	 ஆ=பா� வி�தி+	, அைவக>!� இைடேய இற)தகால" 
கா@7	 டகரவிைட நிைல+	 ெப%$, இைடநிைல டகரெம-யி5 ேம� வி�தி, 
ஆகார?யிேரறி ��)த(. 
 
உ=கி5றா5 எ5<	 நிகDகால� ெதாிநிைல விைன�%$1 ப�பத	, உ= எ5<	 
ப�தி+	, ஆ5 எ5<	 ஆ=பா� வி�தி+	, அைவக>!� கி5$ எ5<	 
நிகDகால விைடநிைல+	 ெப%$, இைடநிைலW%$ உகல"ெக@7, உகர"ெகட 
நி5ற றகரெம-யி5 ேம� வி�தி, ஆகார?யிேரறி ��)த(. 
 
உ=Mவா5 எ5<	 எதி�கால� ெதாிநிைல விைன�%$1 ப�பத	, உ= எ5<	 
ப�தி+	, ஆ5 எ5<	 ஆ=பா� வி�தி+	, அைவக>!� இைடேய எதி�கால" 
கா@7	வகரவிைடநிைல+	, ப�தி!�	 இைடநிைல!�	 இைடேய 
உகரCசாாிைய+	 ெப%$, ப�திW%$ ணகரெம- இர@��(, இர@��த 
ணகரெம-யி5 ேம% சாாிையஉகரேமறி, இைடநிைல வகரெம-யி5 ேம� வி�தி 
ஆகார?யிேரறி, ��)த(. 
 
நட)தன5 எ5<	 இற)தகால� ெதாிநிைல விைன�%$1 ப�பத	, நட எ5<	 
ப�தி+	, அ5 எ5<	 ஆ=பா� வி�தி+	, அைவக>!� இைடேய இற)தகால" 
கா@7) தகரவிைட நிைல+	, இைடநிைல!�	 வி�தி!�	 இைடேய 
அ5சாாிைய+	 ெப%$, இைடநிைல� தகரமி�)(, மி�)த தகரவ�ெலா%$ 
 
• உ=Mவா5 எ5ப( எதி�கால விைனெயCச1 ப�பதமாயி5, உ= ப�தி: உ 
சாாிைய: வா5 எதி�கால விைனெயCச வி�தி. 
 
ெம�ெலா%றாக விகார1ப@7, இைடநிைல� தகர ெம-யி5ேம% சாாிைய 
அகர?யிேரறிC, சாாிைய W%$ னகரெம-யி5 ேம� வி�தி அகர?யிேரறி ��)த(. 
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வ3கி5றன5 எ5<	 நிகDகால� ெதாிநிைல விைன�%ற1 ப�பத	, வா எ5<	 
ப�தி+	 அ5 எ5<	 ஆ=பா� வி�தி+	, அைவக>!கிைடேய கி5$ எ5<	 
நிகDகால விைடநிைல+	, இைடநிைல!�	 வி�தி!�	 இைடேய அ5 சாாிைய+	 
ெப%$, ப�தி �த� �$கி, ரகர?கர	 விாி)(, இைடநிைலW%$ உகர"ெக@7, 
உகர"ெகட நி5ற றகரெவா%றி5 ேம% சாாிைய அகர?யிேரறிC, சாாிையW%$ 
னகரெம-யி5 ேம� வி�தி அகர?யிேரறி ��)த(.  
 
நட1பா5 எ5<	 எதி�கால� ெதாிநிைல விைன�%$1 ப�பத	, நட எ5ன	 
ப�தி+	, ஆ5 எ5<	 ஆ=பா� வி�தி+	, அைவக>!� இைடேய எதி�கால" 
கா@7	 பகர விைடநிைல+	 ெப%$, இைடநிைல1 பகர	 மி�)(, இைடநிைல1 
பகரெம-யி5 ேம� வி�தி ஆகார?யிேரறி ��)த(. 
 
நட)த( எ5<	 இற)தகால� ெதாிநிைல விைன�%$1 ப�பத	, நட எ5<	 
ப�தி+	, ( எ5<	 ஒ5ற5 பா� வி�தி+	, அைவக>!� இைடேய இற)த 
கால"கா@7) தகர விைடநிைல+	, இைடநிைல!�	 வி�தி!�	 இைடேய 
அகரCசாாிைய+	 ெப%$, இைடநிைல� தகர	 மி�)(, மி�)த தகர வ�ெலா%$ 
ெம�ெலா%றாக விகார1ப@7, இைடநிைல� தகர வ�ெலா%றி5 ேம% சாாிைய 
அகர?யிேரறி ��)த(. 
 
நட1பி�தா5 எ5<	 பிறவிைன1 ப�பத	, நட எ5<	 ப�தி+	, பி எ5<	 
பிறவிைன1 வி�தி+	 ெப%$ வி�தி பகரமி�)(, அைன�(	 ஒ3 ப�தியா- நி5$, 
ஆ5 எ5<	 ஆ=பா� வி�தி+	, ப�தி!�	 வி�தி!�	 இைடேய இற)த கால" 
கா@7) தகர விைடநிைல+	 ெப%$, இைடநிைல� தகர	 மி�)(, இைடநிைல� 
தகர ெம-யி5 ேம� வி�தி ஆகார?யிேரறி ��)த(. 
 
அ�!க1ப@டா5 எ5<, ெசய%பா@7 விைன�%$1 ப�பத	 அ� எ5<	 
ப�தி+	, ப7 எ5<, ெசய1பா@7 விைன வி�தி+	, அைவக>!� 
அ�!க1ப@டா5 எ5<, ெசய%பா@7 விைன�%$1 ப�பத	 அ� எ5<	 
ப�தி+	, ப7 எ5<, ெசய1பா@7 விைன வி�தி+	, அைவக>!� இைடேய 
�Cசாாிைய+	, அகரCசாாிைய+	. ெப%$, சாாிையC சகர	 மி�)(, பகரமி�)(, 
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சாாிையW%$ உகல"ெக@7 உகர"ெகட நி5ற ககரெம-யி5 ேமேல சாாிைய 
அகர?யிேரறி, வி�தி பகர மி�)(, அ�!க1ப7 என அைன�(	 ஒ3 ப�தியா- 
நி5$, ஆ5 எ5<	 ஆ=பா� வி�தி ெப%$, ப7 எ5பத<ைடய உகர4�)த 
டகரெம-யி5 ேம� வி�தி ஆகார3யிேரறி ��)த(. 
 
நடவா5 எ5<	 எதி�மைற� ெதாிநிைல விைன �%$1 ப�பத	, நட எ5<	 
ப�தி+	, ஆ5 எ5<	 வி�தி+	, அைவக>!� இைடேய எதிhமைற ஆகார 
விைடநிைல+	 ெப%$, அ:விைடநிைல ெக@7, வகர?ட	ப7 ெம- ேதா5றி, 
அ	ெம-யி5 ேம� வி�தி ஆகார?யிேரறி ��)த(. 
 
நட!கி5றில5 எ5<	 எதி�மைற� ெதாிநிைல விைன�%$1 ப�பத	, நட எ5<	 
ப�தி+	, அ5 எ5<	 வி�தி+	, கி5$ எ5<	 நிகDகால விைட நிைல+	, இ� 
எ5<	 எதி�மைறயிைட நிைல+	 ெப%$, கி5றிைட நிைலயி5 ககர	 மி�)(, 
ஈ%$கர" ெக@7, உகர"ெகட நி5ற றகர ெம-யி5 ேம� எதி�மைறயிைட நிைல 
இகரேமறி, அ:விைட நிைலW%$ லகர ெம-யி5 ேம� வி�தி அகர?யிேரறி 
��)த(. 
 
எ�)தி@டா5 எ5<	 இற)தகால� ெதாிநிைல விைன�%$1 ப�பத	, ஏ� எ5<	 
ப�தி+	, இ7 எ5<	 ப�தி1ெபா3. வி�தி+	, அைவக>கட� இைடேய 
(Cசாாிைய+	 ெப%$, சாாிைய� தகர மி�)(, மி�)த தகர வ�ெலா%$ 
ெம�ெலா%றாக விகார1ப@7C சாாிையW%$கர" ெக@7, உகர" ெகட நி5ற தகர 
ெம-யி5 ேம� வி�தி இகர?யிேரறி, எ�)தி7 என அைன�(	, ஒ3 ப�தியாக 
நி5$, ஆ5 எ5<	 ஆ=பா� வி�தி ெப%$, இ7 எ5பத<ைடய உகர4�)த 
டகரெம- இர@� உகர?யி� ெக@7, உகர"ெகட நி5ற டகர ெம-யி5 ேம� வி�தி 
ஆகார?யிேரறி ��)த(.  
 
கழி)தி5$ எ5<	 எதி�மைற இற)தகால� ெதாிநைல�%$1 ப�பத	, கழி எ5<	 
ப�தி+	 $ எ5<	 ஒ5ற5 பா� வி�தி+	, அைவக>!� இைடேய இற)த கால" 
கா@7) தகரவிைடநிைல+	, அ:விைடநிைல!�	, வி�தி!�	 இைடேய இ� 
எ5<	 எதி�மைறயிைட நிைல+	 ெப%$, காலவிைட நிைல� தகர	 மி�)(, 
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மி�)த தகரவ�ெலா%$ ெம�ெலா%றாக விகார1ப@7, இைடநிைல� தகரெம-யி5 
ேம� எதி�மைறயிைடநிைல இகர?யிேரறி, இைடநிைலW%$ லகரெம- 
னகரெம-யாக� திாி)( ��)த(. கழி)தில( எ5ப( ெபா3..  
 
ேகா7	 எ5<	 எதி�கால� ெதாிநிைல விைனம%$1 ப�பத	, ெகா. எ5<	 
ப�தி+	, (	 எ)0) த5ைம1ப5ைம எதி�கால வி�தி+	 ெப%$, ப�தி �த� 
நீ=7, ப�தஜW%$ ளகர" ெக@7, வி�தி� தகர	 டகரமாக� திாி)( ��)த(. 
 
அ%$ எ5<" �றி1� விைண�%$1 ப�பத	, அ எ5<	 ப�தி+	, $ எ5<	 
ஒ5ற5 பா� வி�தி+	 ெப%$, வி�தி றகரவ�ெலா%$ மி�)( ��)த(. 
 
அ5ைனய� என<" �றி1� விைன�%$1 ப�பத	, அ எ5<	 ப�தி+	 அ� 
எ5<	 பல�பா� வி�தி+	, இைவக>!� இைடேய னகரCசாாிைய+	 
ஐகாரCசாாிைய+	 ெப%$, சாாிைய னகரெம-யி5ேம% சாாிைய ஐகார?யிேரறி, 
யகர?ட	ப7 ெம- ேதா5றி, அ	ெம-யி5 ேம� வி�தி அகர?யிெரறி ��)த(. 
 
இ5$ எ5<" �றி1� விைன�%$1 ப�பத	, இ� எ5<	 ப�தி+	, $ எ5<	 
ஒ5ற5பா� வி�தி+	 ெப%$, ப�திW%$ லகரெம- னகரெம-யாக� திாி)( 
��)த(. 
 
உய��(கி%ப5 எ5<	 எதாிகால� ெதாிநிைல�%$1 ப�பத	, உண�)( எ5<	 
ப�தி+	, அ5 எ5<	 ஆ=பா� வி�தி+	, அைவக>!� இைடN+ எதி�கால" 
கா@7	 பகரவிைடநிைல+	, ப�தி!�" காலவிைடநிைல!�	 இைடேய கி� 
எ5<	 ஆ%ற� இைடநிைல+	 ெப%$, ஆ%ற ைடநிைலW%$ லகர ெம-, 
றகரெம-யாக� திாி)(, இைடநிைல1 பகர�தி5ேம� வி�தி அகர?யிேரறி ��)த(. 
 
ெச- எ5<	 �5னிைல ேயெலா3ைம விைன�%$1 ப�பத	, ெச- எ5<	 
ப�திேயா7 ஆ- எ5<	 அ%$ எ5ப( இற)தகால விைனெயCச1 ப�பதமாயி5, 
அ$ ப�தி; உகர4��த றகரெம- இர@��( ��)த( என!ெகா.க. 
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�5னிைலேயவ� வி�தி �ண�)(, அ:வி�தி ெக@7 ��)த( 
 
ெபயெர�ச( ப�பத-க!ெபயெர�ச( ப�பத-க!ெபயெர�ச( ப�பத-க!ெபயெர�ச( ப�பத-க!    
 
அ��த எ5<	 இற)தகால1 ெபயெரCச1 ப�பத	, அ� எ5ன	 ப�தி+	, அ 
எ5<	 ெபயெரCச வி�தி+	, அைவக>!� இைடேய இற)தகால" கா@7	 
தகரவிைடநிைல+	 ெப%$, இைடநிைல�தகர	 மி�)(, இைடநிைல� 
தகரெம-யி5ேம� வி�தி அகர?யிேரறி ��)த(. 
 
அ�!கி5ற எ5<	 நிகDகால1 ெபயெரCச1 ப�பத	, அ� எ5<	 ப�தி+	, 
எ5<	 ெபயெரCச வி�தி+	, அைவக>!கிைடேய கி5$ எ5ன	 
நிகDகாலவிைடநிைல+	 ெப%$, இைடநிைல! ககர	 மி�)(, 
இைடநிைலறீ%$கர" ெக@7, உகர"ெகட, நி5ற றகரெம-யி5ேம� வி�தி 
அகர?யிேரறி��)த(. 
 
விைனெய�விைனெய�விைனெய�விைனெய�ச( ப�பத-க!ச( ப�பத-க!ச( ப�பத-க!ச( ப�பத-க!    
 
நி5$ எ5<	 இற)தகால விைனெயCச1 ப�பத	, நி� எ5<	 ப�தி+	, உ 
எ5<	 விைனெயCச வி�தி+	, அைவக>!கிைடேய இற)தகால"கா@7	 
றகரவிைடநிைல+	 ெப%$, ப�திW%$ லகரெம- இைடநிைல றகர ெம-!� 
இனமாகிய னகரெம-யாக� திாி)(, இைட நிைல றகரெம-யி5 ேம� வி�தி 
உகர?யிேரறி ��)த(. 
 
நி%க எ5<	 �!கால�தி%�	 உாிய விைனெயCச1 ப�பத	, நி� எ5<	 ப�தி+	, 
இ5 எ5<	 எதி�கால விைனெயCச வி�தி+	, அைவக>!� இைடேய 
�Cசாாிைய+	 ெப%$, ப�திW%$ லகரெம- றகர ெம-யாக� திாி)(, சாாிையW%$ 
உகர"ெக@7, உகர" ெகட நி5ற அகரெம-யி5 ேம� இகர?யிேரறி ��)த(. 
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ேதா5றிய!கா� எ5<	 எதி�கால விைனெயCச1 ப�பத	, ேதா5$ எ5<	 
ப�தி+	, கா� எ5<	 எதிhகால விைனெயCச வி�தி+	, அைவக>!� இைடேய 
இ5 சாாிைய+	 அகரCசாாிைய+	 ெப%$, ப�திW%$ உகர" ெக@7, உகல" ெகட 
நி5ற றகர ெம-யி5ேம% சாாிைய இகர?யிெரறி, சாாிையW%$ னகரெம- 
�ைற)(, யகர?ட	ப7ெம- ேதா5றி, அ	ெம-யி5 ேம% சாாிைய அகர?யிேரறி, 
வி�தி! ககரமி�)( ��)த(. 
 
• நி%க எ5ப( விய"ேகா. விைன�%$1 ப�பதமாயி5, நி� ப�தி, # விய"ேகா. 
வி�தி. 
 
பி5வ3	 ெபா(1 ப�பத"கைள ��!க:- 
சாவா5: 1) 2) 3) உட5பா@7 ெதாிநிைல விைன�%$ 
 
எதி�மைற ெதாிநிைல விைன�1$எதி�மைற ெதாிநிைல விைன�1$எதி�மைற ெதாிநிைல விைன�1$எதி�மைற ெதாிநிைல விைன�1$    
எதி�கால விைனெய�சஎதி�கால விைனெய�சஎதி�கால விைனெய�சஎதி�கால விைனெய�ச    
ெச-யா-: 1) 2) �5னிைலேயவ% ப5ைமவிைன�%$ 
�5னிைலெயா3ைம ெயதி�மைற விைன�%$ 
ெச-W� 1) 2) �5னிைலேயவ% ப5ைம விைன�%$ 
�5னிைல1 ப5ைமெயதி�மைற விைன�%$ 
தைழ1ப: 1) 2) 3) பல�பா% பட�!ைக விைன�%$ 
பலவி5பா% பட�!ைக விைன�%$ 
ெசயெவெனCச	 
அ5ன: 1) 2) �றி1� விைன�%$ 
�றி1�விைன1ெபயெரCச	 
ெச:விய: 1) 2) �றி1� விைன�%$ 
�றி1�விைன1ெபயெரCச	 
ேவ@�	: 1) 2) எதிhகால விைன�%$ 
எதிhகால1 ெபயெரCச	 
வ)(: 1) 2) த5ைமெயா3ைம விைன�%$ 
இற)தகால விைனெயCச	 
உ=7: 1) 2) 3) த5ைமெயா3ைம விைன�%$ 
இற)தகால விைனெயCச	 
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அஃறிைணெயா5ற5பா% பட�!ைக! �றி1� விைன�%$ 
ேத�ய: 1) 2) 3) 4) இற)தகால விைன�%$ 
விய"ேகா. விைன�%$ 
இற)தகால ெபயெரCச	 
எதி�கால விைனெயCச	 
 
ெசா�'ன- G$த�ெசா�'ன- G$த�ெசா�'ன- G$த�ெசா�'ன- G$த�    
 
அவ5 வ)தா5 
 
அவ5, எ-(. உய�திைணயா=பாெலா3ைம1 பட�!ைகC 2@71 ெபய�; 
திாிபி5ைமயாகிய எ�வா-+3 ேப%ற(; அ( வ)தா5 எ5<	 விைன1 பயனிைல 
ெகா=ட(. 
 
வ)தா5, எ-(. உய�திைணயா=பாெலா3ைம1 பட�!ைக யயிற)தகால 
எட5பா@7� ெதாிநிைல விைன �%$; அ( அவ5 எ5<	 எ�வா-!�1 
பயனிைலயா- நி5ற(. 
 
ெகாைல ெச-தவ5 நரக�தி� UD)( வ3)(வா5 
 
ெகாைல, எ-(. ெதாழி%ெபய�; ஆ!க1ப7 ெபா3ளி� வ)த ஐ எ5<	 
இர=ட<3ேப%ற(; அ( ெச-தவ5 எ5<	 விைன ெகா=ட(. 
 
ெச-தவ5, எ-(. உய�திைணயா=பாெலா3ைம1 பட�!ைகயிற)தகால 
உட5பா@7� ெதாிநிைல விைணயாலைண+	 ெபய�; திாிபி5ைமயாகிய 
எ�வா+3ேப%ற(; அ( வ3)(வா5 எ5<	 விைன1 பயனிைல ெகா=ட(. 
 
நரக	, எ-(. பா�பகாவஃறிைண1 பட�!ைக1 ெபய�; பிறிதி5கிழைம1 ெபா3@� 
இடமிடமாக நி%�	 இட1ெபா3ளி� வ)த அ� எ5<	 ஏழ<3ேப%ற(; அ( 
UD)( எ5<	 விைன ெகா=ட(. 
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அ�(, எ-(. சாாிைய+3பிைடC ெசா�. UD)(, எ-(. 
ெச-ெத5வா-1பா@�ற)தகால உட5பா@7� ெதாிநிைலவிைண விைனெயCச	; 
வ3)(வா5 எ5<	 விைன ெகா=ட(. 
 
வ3)(வா5, எ-(. உய�திைணயா=பாெலா3ைம1 பட�!ைக ெயதி�கால 
உட5பா@7� ெதாிநிைல விைன�%$; ெச-தவ5 எ5<	 எ�வா-�1 
பயனிைலயா- நி5ற(. 
 
ெகா%றனானவ5 த5ைன ெயதி��த பைகவைர வாளா5மாய ெவ@�னா5. 
 
ெகா%ற5, எ-(. உய�திைணயா=பாெலா3ைம1 பட�!ைக1 ெபய�, ஆனவ5 
எ5<	 எ�வா-C ெசா�83ேப%ற(; அ( ெவ@�னா5 எ5<	 விைன1 
பயனிைல ெகா=ட(. 
 
தா5, எ-(. ஒ3ைம1 பட�!ைக1 ெபா(1 ெபய�; அைடய1ப7ெபா3ளி� வ)த ஐ 
எ5<	 இர=ட<3ேப%ற(; அ( எதி��த எ5<	 விைன ெகா=ட(. 
 
எதி��த, எ-(. ெச-தெவ5வா-1பா@�ற)தகால உட5பா@7� ெதாிநிைலவிைன1 
ெபயெரCச	; பைகவ� எ5<	 விைன�த% ெபய� ெகா=ட(. 
 
பைகவ�, எ-(. உய�திைண1 பல� பா% பட�!ைக1 ெபய�; அழி!க1ப7ெபா3. 
வ)த ஐ எ5<	 இர=ட<3ேப%ற(; அ( ெவ@�னா5 எ5<	 விைன 
ெகா=ட(. 
 
வா., எ-(. பா�பகாவஃறிைண1 பட�!ைக1 ெபய�; க3வி1 ெபா3ளில வ)த ஆ� 
எ5<	 45ற<3ேப%ற(; அ( ெவ@�னா5 எ5<	 விைன ெகா=ட(. 
 
மாய, எ-(. ெசயெவ5வா-1பா@7 �!கால�தி%� �ாிய ெதாிநிைலவிைன 
விைனெயCச	; இ"ேக காாிய1 ெபா3ளி� வ)தைமயா� எதி�கால�(; ெவ@�னா5 
எ5<	 விைன ெகா=ட(. 
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ெவ@�னா5, எ-(. உய�திைணயா=பாெலா3ைம1 பட�!ைகயிற)தகால 
உட5பா@7� ெதாிநிைல விைன �%$; ெகா%ற5 எ5<	 எ�வா-!�1 
பயனிைலயா- நி5ற(. 
 
ெசா1ெறாடாில�கண- G$த�ெசா1ெறாடாில�கண- G$த�ெசா1ெறாடாில�கண- G$த�ெசா1ெறாடாில�கண- G$த�    
 
அவ5 வ)தா5 - அ� வழிCச)தியி� எ�வா-� ெதாட�. 
 
ெகாைல ெச-தவ5 - ேவ%$ைமC ச)தியி� இர=டா	 ேவ%$ைம� ெதாைக 
 
ெச-தவ5 நரக�தி� - அ�வழிC ச)தியி� தழா� ெதாடராகிய எ�வா-�ெதாட�. 
 
நரக�தி� UD)( - ேவ%$ைமC ச)தியி� ஏழா	 ேவ%$ைம விாி. 
 
UD)( வ3)(வா5 - அ� வழிC ச)தியி� விைனெயCச� ெதாட�. 
 
தாழா�ெதாடராவ( சிைலெமாழியான( வ3ெமாழிைய1 ெபா3@ெபா3�த�ற� 
த�வாத ெதாட� ெபா3@ெபா3�த�ற� த�விய ெதாட� த�? ெதாட�. 
 
இல�கண� ���க �1$(ெப1ற�இல�கண� ���க �1$(ெப1ற�இல�கண� ���க �1$(ெப1ற�இல�கண� ���க �1$(ெப1ற�    
 


