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க�த��ள�ரம கணடலமம
கககக வகளய�ப��யம
கரக� ம�ரப�ன ம த ஒள�ர
ச�ந��ம��யம தமலல�கடய�ல
மமககலயம ச�லமப�ர
இனபப மப�த��ள�ரம ��ரவடயம
தப�னமட சள�ம��யம 
தப�ல�யச சட
ந+��தய�ள�ர தசஙமக�ல�யத 
��ரககறகளத ��ஙக
�ம�ழ ந+ட வ�ழக.

தம�ழ�வ�ழதத

1

�ம�ழனக3 உடல�ல அ��கல�3 உளள ஒவதவ�ர
இலகக�யச தசலவஙககளயம சடடக க�டட

அத�ம�ழ இலகக�யஙகள�ன தப�தவ�3 உடகரதக�
இலகக�ய நயதக�, ப�டலகள�ன தசற�கவ

சடடகக�டட ம��வரககள ஊககவ�ககவம. 

ப�றக தசனற வ�ரம எழ��ய வ +டடப
ப�டஙககள மகடட வ�ஙக�த த��கபப�ல கவககவம.

ப�றக ம��வரகள�டம அனப�கபமபச� கடந� ஏழ
ந�ளகள�ல என3 தசய�+ரகள எனற இயலப�கப 

மபசகவதத அவரககள உஙகமள�ட இக�ககவம.
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 சழல�லளள தச�றககள ம��வரகள  
உ�ரசதசயவம��ட  அந�ச சழல�ல பய3�கக�ற

த��டரககளயம  உ�ரகவகக மவணடம

2

சழல�ல உளள தச�றகள அற�மகம

ம��வரகள�ன பலமவற சழலககள
ஆச�ரயர வரகசபபடத�வம

(எடததகக�டட)

1. வ +டடச சழல 
2. பளள�ச சழல

3. மபரநத ந�கலயச சழல 
4. த��டரவணட ந�கலயச சழல

5, அக3தத வ��கக ககடச சழல
(�3�த�3�ய�க ஒவதவ�ர ககடகயயம 

ஒர �3�ச சழல�கக 
கர��யம வரகசபபடத�ல�ம.)

ஒவவ�ர சழல�லம ம��வரகள 
மபசக�ற எள�கமய�3 த��டரககள

வரகசப படத��க தக�ணட 
அ�க3 அற�மகபபடத�ல�ம. 

உகரய�டல�க நடததகக�டட உ�ரச தசயயல�ம.
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எடததக க�டட

வகபபகறச சழல வகபபகற (தச�றகள )

வகபபகறய�ல  உளள தச�றககள  அற�மகப 
படததவதம ,  வ�3�க மகடட மபசவ�றக 

அற�மகபபட�தவதம  இயலப�க அகமய மவணடம

கற�பமபட ,   பத�கம , மமகச ,  ந�றக�ல� ,  

இரககக ,   கப , உ�வபகப ,  தபடட , 

ந�கலபமபகழ  ,  ம�னவ�ச�ற�,  ,  கழலவ�ளகக , 

ச�ளரம ,  கவகள ,  �ண�+ர ,  எழதமக�ல , 

அழ�பப�ன ,  கரகமக�ல , தவல ,  கம , 

கரமபலகக ,  தகடபப�ன ,  ம���யட ,  மட�� , 

கசகச ,  ககதத��  , ...........................

வ�3�கமகடடல

இத என3 ? இத கற�பமபட.  

இத என3 ?  இத பத�கம. 

இத என3 ?  இத இரககக................................

அத என3 ? அத கரமபலகக, 

அத என3 ? அத ம�னவ�ச�ற�, 
அத என3 ? அத கழல வ�ளகக.....................................
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இத வகர கறறக தக�ணட 36 எழததககளயம 
ம ளப�ரகவ தசய�ல

கறறக தக�ணட எழததககளச தச�லல�ல
கறறக தக�ணட எழததககள எழ��க க�டட�ல
கறற எழததககளச தசய��த��ள�ல வடடம�ட�ல

கறறக தக�ணட 36 எழததககளயம
இரணட இரணட எழததகள�க

ஆச�ரயர கரமபலககய�ல எழ��கக�டட 
ம��வரககள ஒல�ககச தசய�ல.

ஒர ம��வர இரணட எழததககளக
கரமபலககய�ல எழ� 

அடத� ம��வர அந� இரணட 
எழததககள இக�ததப படத�ல

36 எழததககளயம அடகடய�ல
�3�த�3�ய�க எழ�� கவததக தக�ணட
அடகடக கவ�யகல மமகசய�ல கவதத
ஒர ம��வகர இரணட அடகடககள 

எடககவம அடத� ம��வர
இரணட எழததககள இக�ததப 
படககவம -  வ�களய�டட வழ�ய�ல

எழததககள ம ளப�ரகவ தசயயல�ம
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 (  கறறகதக�ணட அக3தத (36) எழததககளயம  கEமழ எழ��ப பழகவம )

ம��வர தபயர …..................................... ந�கல............ ந�ள................

ம��வர  தசயறப�ட  எண - 1

5



வ�ரம -  18

ம��வர தபயர …..................................... ந�கல............ ந�ள................

வ +டட  மவகல
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 (  கறறகதக�ணட அக3தத (36) எழததககளயம  கEமழ எழ�வம )
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