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ாடக்குினீட்டு எண் : 7BTA5C2 

பதன்மநப்ாடம் –தாள் – 11 – இக்கணம் – னாப்பு – 
னாப்பருங்கக்காரிமக 

அகு – 1  : உறுப்ினல் – எழுத்து, அமை, ைரீ் 

            ஐயமக இக்கணங்கில் னாப்ிக்கணம் குிப்ிடத்தக்க 
ன்ாகும் 

       பைய்பளுக்கு உறுப்ாக எழுத்து, அமை, ைரீ்,தம, அடி, பதாமட 
என்னும் ஆறும் அடிப்மட உறுப்புகாக அமநகின். 

அயற்ில் எழுத்து ற்ின பைய்திகள் 

அமைக்கு உறுப்ாகும் எழுத்துகள் 

1. குில், 2.படில், 3.ஆயி.4.குற்ினலுகபம் 
5.குற்ினிகபம்6.ஐகாபக்குறுக்கம் 7.ஆய்தம் 8. பநய் 9. யல்ிம் 
10.பநல்ிம் 11.இமடனிம் 12.உனிர் பநய் 13.அபமட 

அமை ற்ின பைய்திகள் 

          எழுத்து அமை ஆகும்பாது குிப்ிட்ட அமநப்ில் உருயாகும். 
அமைக்கு அடிப்மட உனிர்கப.அமய அகு ிரிப்தற்கு அடிப்மடனாக 
அமநகின். 

1.பபமை 

பபமை என்து ான்கு யமகனில் அமநபம் 

எழுத்து யாய்ாடு அமை 

1. குில் அ,க   
 

    பபமை 2. குில்ற்று அல், கல் 

3. படில் ஆ, கா 

4. படில் ற்று ஆல், கால் 
 



        பபமைனில் ரு குில் அல்து பட்டுனிர் நட்டும் 
இருக்கும்.இபண்டும் ற்மப்பற்றும் அமநபம். 

2.ிமபனமை 

ிமபனமைபம் பபமைமனப்பான்று ான்கு யமகனில் அமநபம் 

எழுத்து யாய்ாடு அமை 

 
 
 

1.குிிமண  க 

ிமபனமை 

 

2.குிிமணற்று  கம் 

3.குில், படில்  கா 

 

4.குில்.படில் 
ற்று  

 

 காம் 

 

பபமைனில் ஒர் உனிர் நட்டும் இருப்தால் தினமை 
என்றும்.ிமபனமைனில் ஈருனிர் இருப்தால் இமணனமை என்றும் 
குிப்ர். 

 

அமை யாய்ாடு 

பர் ாள் 

ிமப நர் 

பர்பு காசு 

ிமபபு ிப்பு 

 

ைரீ் ற்ின பைய்திகள் 

அமைகள் தித்தும் பதாடர்ந்து யந்தும் ைரீ்கம உருயாக்குகின். 

ைரீ் ான்கு யமகப்டும் அமய ஒபமைச்ைரீ், ஈபமைச்ைரீ், பயமைச்ைரீ், 
ாமைச்ைரீ் 

1.ஒபமைச்ைரீ் – அமைச்ைரீ் –யாய்ாடு : 2 



பர், ிமப என்னும் ஒபமைகளுக்கு ாள், நர் என்மய 
யாய்ாடுகாகும். 

2.ஈபமைச்ைரீ் – இனற்ைரீ் – யாய்ாடு: 4 

பர்,ிமபனமை தன்பாடு தானும் தன்பாடு ிரிதும் 
ன்ியருயதுஈபமைச்ைரீ் எப்டும். 

1.பர் பர் – பதநா 

2.ிமபபர் – புிநா 

3.ிமப ிமப – கருயிம் 

4.பர் ிமப – கூயிம் 

 

பயமைச்ைரீ் –காய்ச்ைரீ் –யாய்ாடு – 8 

இனற்ைரீ் + காய் (பர்) 

இனற்ைரீ் +கி (ிமப) 

4.ாமைச்ைரீ் – பாதுச்ைரீ் -16 

இனற்ைரீ் + தண்பூ (பர் பர்) 

        +றும் பூ (ிமப பர்) 

        +று ிமல் (ிமப ிமப) 

      +  தண் ிமல் (பர் ிமப) 

அகு -2 

தம ற்ின பைய்திகள் 

        தம என்து பன் ின் ைரீின் ஈற்று அமைபம் யரும் ைரீின் 
பதமைபம் பைர்யது ஆகும் 

1.ன்ின தமகள் 

1.பர்ன்ின ஆைிரினத்தம 



2.ிமபன்ின ஆைிரினத்தம 

3.பயண்ைரீ் பயண்டம 

4.ன்ின யஞ்ைித்தம 

 

2.ன்ாத தமகள்  

5. இனற்ைரீ் பயண்டம 

6.கித்தம 

7.ன்ாத யஞ்ைித்தம 

அடி ற்ின பைய்திகள் 

ைரீும் தமபம் இமணந்து ாக்கின் அடிகள் உருயாகின் 

ைரீ்                  அடி 

1.இருைரீ்             குடி 

2.பச்ைரீ்             ைிந்தடி 

3.ாச்ைரீ்             அயடி 

4.ஐஞ்ைரீ்              படிடி 

5.அறுைரீ், எழுைரீ்        கமிபடிடி 

பதாமட ற்ின பைய்திகள் 

        இபண்டு அல்து அயற்றுக்கு பநற்ட்ட அடிகள் பைய்பில் 
யரும்பாதுஅயற்ிடபன எழுத்து,,பைால்,பாருள் எ இடத்துக்கு ஏற் 
ஒர்ழுங்பகாமைமன ஏற்டுத்த யருயபதபதாமட ஆகும். 

அகு – 3 பைய்பினல் 

          ாக்கள் ஐந்தாகப் குக்கப்ட்டுள்.அமய பயண்ா, 
ஆைிரினப்ா,கிப்ா, யஞ்ைிப்ா நற்றும் நருட்ா ஆகும். 

1.பயண்ாயின் பாதுஇக்கணம் 



யமககள் 

1.குள் பயண்ா 

2.பரிமை பயண்ா 

3.இன்ிமை பயண்ா 

4. ஃபாமட பயண்ா 

5.ைிந்தினல் பயண்ா 

பயண்ாயின் இம்  

குள் பயண்ா,பயண்ா 

பயண்ாயின் ஒமை 

1.ஏந்திமை பைப்ல் 2.தூங்கிமைச்பைப்ல் 3.ழுகிமைச்பைப்ல் 

ஆைிரினப்ாயின் பாதுஇக்கணம் 

       யமககள் 1.பரிமை ஆைிரினப்ா 2இமணகுள் ஆைிரினப்ா 
3.ிமநண்டி ஆைிரினப்ா 4.அடிநிநண்டி ஆைிரினப்ா 

இங்கள்1.ஆைிரினத்தாமிமை 2.ஆைிரினத்தும 3.ஆைிரின யிருத்தம் 

ஒமை 1.ஏந்திமை அகயல் 2.தூங்கிமை அகயல் 3.ழுகிமை அகயல் 

கிப்ாயின் பாது இக்கணம் 

உறுப்பு 1.தபவு 2தாமிமை 3.திச்பைால் 4.சுரிதகம் 5.அபாகம் 6. 
அம்பாதபங்கம் 

யமக 1.த்தாமிமைக்கிப்ா 2.பயண்கிப்ா 3.பகாச்ைக க்கிப்ா 

கிப்ாயின் இங்கள் 1.கித்தாமிமை 2.கித்தும 3.கியிருத்தம் 

கிப்ாயின் ஒமை 1.ஏந்திமைத்துள்ல் 2.அகயல் துள்ல் 
3.ிரிந்திமைத்துள்ல் 

       யஞ்ைிப்ா யமககள் 1.குடி யஞ்ைிப்ா 2.ைிந்தடி யஞ்ைிப்ா 

இங்கள் 1.யஞ்ைித்தாமிமை 2.யஞ்ைித்தும 3.யஞ்ைியிருத்தம் 



ஒமை 1.ஏந்திமைத்தூங்கள் 2.அகயல் தூங்கள் 3.ிரிந்திமைத்தூங்கள் 

5.நருட்ா 

தக்பகன்று ரு யடியம் இல்ாமநனால் நருட்ா என்னும் 
பனமபப்பற்றுள்து. 

அகு – 5 மிினல் 

        உறுப்ினில் ாவுக்கு அடிப்மடனா எழுத்துகள் 
யிக்கப்டுகின்.பைய்பினில் ஆற்பாழுக்காக அமநந்த 
ாக்கின் யமககளும் இங்களும் யிக்கப்டுகின்.எழுத்து 
ாக்களுக்குரின யிதி யிக்குக் பகாட்ாடுகள் மிினில் 
யிக்கப்டுகின். மிினில் கூப்டுமய உறுப்ினல், 
பைய்பினில் கூப்டாத பைய்திகள். அபதபபத்தில் அயற்பாடு 
பதாடர்புமடனமய ஆகும். 

எல்ாப்ாக்களுக்கும் பாதுயாமய 

1.கூன், 2. யிகாபம், 3.யமகபி 4.யாழ்த்து 5.யமை 6.யப்பு 7.பாருள் 
8.பாருள்பகாள் 9.குிப்ிமை 10. ப்பு 

எச் பைய்பள் பதாடர்ா த்து னாப்ினல் பகாட்ாடுகள் ைி 
உட்ிரிவுகளுடன் யருயமத இக்காரிமக சுட்டிக்காட்டுகின்து. 

ார்மய நூல் 

னாப்பருங்கக்காரிமக 

அநிர்தைாகபர் 

இனல் பயினீடு,பதற்கங்கம் 

தஞ்ைாவூர் – 613 001 


