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ऩाठ – பாட் - பாடம் - ऩाडभ – 1 

बाऴा ऩरयचम – பாஶா பரிச 

மாழி அமிபகம் - भोळऱ अरयभगुभ 

 

1. अ ना य 

(अनाय) 
அ ணர ர் ரடபம் 

(भादरुभ) 
2. आ भ 

(आभ) 
ஆ ம் ரம்தம் 

(भाम्ऩऱभ) 
3. इ भ री  

(इभरी) 
இம்னற னபி 

(ऩलुर) 
4. ई ख 

(ईख) 
ஈக் ரும்ன 

(करॊ फ)ु 
5. उ र ्र ू

(उल्र)ू 
உல்லூ ஆந்த 

(आॊदै) 
6. ऊ ऩ य  

(ऊऩय) 
ஊதர் மமன 

(भेरे) 
7. ऋ षऴ 

(ऋषऴ) 
ருற னணிர் 

(भनुनलय) 
8. ए क 

(एक) 
க் என்று 

(ओन्ड्रु) 
9. ऐ न क 

(ऐनक) 
ணக் னெக்குக்ண்ரடி 

(भकू्कुक् कण्णाडी) 
10. ओ व  

(ओव) 
ஏஸ் தணி 

(ऩनन) 
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11. औ य त 

(औयत) 
ஐத் பதண்ி 

(ऩेणभणण) 
12. अॊ அம்  
13. अ् அய  
 

अ 

அ 

आ 

ஆ 

इ 

இ 

ई 

ஈ 

उ 

உ 

ऊ 

ஊ 

ऋ 

ர்ரு 

ए 

 
ऐ 

 
ओ 

ஏ 
औ 

ஐ 
अॊ 
அம் 

अ् 
அய 

 

 

1. क री 
(करी) 

னற பரட்டு 

(भोटॊटू) 
2. ख य गो ळ  

(खयगोळ) 
ஃமரஷ் 
 

னல் 

(भमुर) 
3. ग ण ऩ नत 

(गणऩनत) 
தற தற 

(गणऩनत) 
4. घ य  

(घय) 
ர் டீு 

(लीडु) 
5. च म्भ च  

(चम्भच) 
சம்ச் மக்ண்டி 

(तके्कयण्डी) 
6. छा छ 

(छाछ) 
சரச் மரர் 

(भोय) 
7. ज भी न  

(जभीन) 
ஜீன் த 

(तयै) 
8. झॊ डा 

(झॊडा) 
ஜண்டர பரடி 

(कोडी) 
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9. ट भा ट य 

(टभाटय) 
டரடர் க்ரபி 

(तक्कारी) 
10. ठे रा  

(ठेरा) 
ட்மடனர ண்டி 

(लण्ण्ड) 
11. ड भ रू 

(डभरू) 
டரூ உடுக்த 

(उडुक्कै) 
12. ढ क्क न 

(ढक्कन) 
டக்ன் னெடி 

(भडूी) 
13. प्र णा भ 

(प्रणाभ) 
ப்ரம் க்ம் 

(लणक्कभ) 
14. ऩा नी 

(ऩानी) 
தரண ீ ண்ரீ் 

(तण्णीय) 
15. फ़ र  

(फ़र) 
ஃதல் தம் 

(ऩऱभ) 
16. फ य वा त 

(फयवात) 
தர்சரத் த 

(भष)ै 
17. ब ज न 

(बजन) 
தஜன் தஜதண 

(बजन)ै 
18. भ क्ख न  

(भक्खन) 
க்ன் பண்பய் 

(लेण्णेम) 
19. म ळ 

(मळ) 
ஷ் னழ் 

(ऩगुऱ) 
20. य भ णी 

(यभणी) 
ி பதண் 

(ऩेण) 
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21. र श य 

(रशय) 
னயர் அதன 

(अर)ै 

22. ल णण न 

(लणणन) 
ர்ன் ர்தண 

(लणणन)ै 

23. श्मा भ रा 

(श्माभरा) 
ஷ்ரனர சறரபர 

(लवमाभरा) 

24. ळ कु न्ड्रत रा 

(ळकुन्ड्रतरा) 
குந்னர சகுந்னர 

(वकुन्ड्रतरा) 

25. ऴ ट् को ण 

(ऴट्कोण) 
ட்மரண் அறுங்மரம் 

(अरॊगोणभ) 

26. व रय ता 

(वरयता) 
மரிர அருி 

(अरषल) 

27. श भ  

(शभ) 
யம் ரங்ள் 

(नाॊगर) 
 
 மல் உள்ப பசரற்பின் உச்சரிப்னதப 
ணினேங்ள் இறல் தடசறில் உள்ப  ‘ळ‘ ன்ந 
லத்த ரம் ‘ஷ்’ ன்மந உச்சரிக்றமநரம்.  ரம் 
இந் தடசற லத்டக்தப னலதர 
உச்சரிப்தறல்தன. ‘न‘     ன்தத ‘ன்’ ன்றும் ‘ण‘ 
ன்தத ‘ண்’ ன்றும் உச்சரிக்றமநரம்.      
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பசரல் திரித் அதப்ன உச்சரிப்ன 

घय घ()   य() ர் 
चम्भच  च(ச)   भ(् ம்)    भ( )   

च(ச்) 
சம்ச் 

छाछ छा(சர)  छ(ச்) சரச் 
ज़भीन ज(ஜ)    भी(ீ)   न(ன்)  ஜீன் 

 

 ஆ, பதரும்தரனரண குநறல் உிர்பய் 
லத்டள், தடசறில் ரும்மதரட, 
பய்பலத்டதபப் மதரல் உச்சரிக்ப்  தடுறநட.  
இட யறந்ற பரறின் குநறப்திடத்க் எரு 
அம்சரகும். ‘’ ன்ந றழ் லத்றற்கு இதர 

யறந்றில் ‘ऱ’ அல்னட ‘ऴ’ ன்ந லத்ட 
தன்தடுத்ப்தடுறநட. 
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ऩाठ – பாட் - பாடம் - ऩाडभ – 2 

ळब्द ऩरयचम – ஶப்த பரிச்ச 

மசாற்கள் அமிபகம் - वोर्क र अरयभगुभ 

 

मश ஹ் இட (इद)ु 
இன் (इलन) 
இள் (इलर) 

लश ஹ் அட (अद)ु 
அன் (अलन) 
அள் (अलर) 

मशाॉ யரங் இங்ம (इॊग)े 
लशाॉ யரங் அங்ம (अॊगे) 
कशाॉ யரங் ங்ம (एॊगे) 
शाॉ யரங் ஆம் (आभ) 
भें மங் உள்மப (उल्रे) 
ऩय  தர் மமன (भेरे) 
औय ஐர் திநகு (षऩयग)ु  

  

 மமன உள்ப ரர்த்ததபக் பரண்டு 
ரக்றங்ள் அதப்மதரர?  

 

1. मश ककताफ शै। 

 ஹ் றரப் தய. 
 இட னத்ம்.  

 इद ुऩतु्तगभ।  
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2. मश रड़का शै।  

 ஹ் னட்ர தய.  

 இன் ததன்.  

 इलन ऩमैन।  
 

3. मश रड़की शै। 

 ஹ் னட்ல தய. 
 இள் பதண்.  

 इलर ऩेण।  

 

4. लश भशर शै। 

 ஹ் யல் தய. 
 அட ரபித.  

 अद ुभालरग।ै  

 

5. लश गोषलन्ड्रद शै।   

 ஹ் மரிந்த் தய. 
 அன் மரிந்ன்.  

 अलन गोषलन्ड्रदन।  

 

6. लश रीरा शै।   

 ஹ் லீனர தய. 
 அள் லீனர.  

 अलर रीरा।  

 

 மமன உள்ப ரக்றங்பினறருந்ட என்று 
க்குத் பபிரப் னரிறநட. 
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 मश (ஹ்) ன்தட இட, இன், இள்  ன்ந 
னென்தநனேம் குநறப்திடும். 
 

 लश (ஹ்) ன்தட அட, அன், அள்  ன்ந 
னென்தநனேம் குநறப்திடும். 
 

 இணரல் ரக்றத்த னலதரப் 
தடித்ரல்ரன் मश அல்னட लश ன்தன் பதரருள் 
க்கு னரினேம். 
 

1. मशाॉ एक घय शै। 

 யரங் க் ர் தய. 
 இங்கு எரு டீு உள்பட. 
 इॊग ुओर लीडु उल्रद।ु  
 

2. लशाॉ क्मा शै ? 

 யரங் க்ர தய ? 

 அங்கு ன்ண உள்பட ? 

 अॊग ुएन्ड्रन उल्रदु ? 
 

3. आऩ कशाॉ यशत ेशैं ? 

 ஆப் யரங் ஹ்ம தயங் ? 

 ரங்ள் ங்கு சறக்றநரீ்ள் ? 

 ताॊगर एॊग ुललवण्क्कयीयगर ? 

 

4. क्मा आऩ भाॉफरभ भें यशत ेशैं ? 

 க்ர ஆப் ரம்தனம் மங் ஹ்ம தயங் ? 
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 ன்ண ீங்ள் ரம்தனத்றல் சறக்றநரீ்பர ? 

 एन्ड्रन नीॊगर भाॊफरषत्तर ललवण्क्कयीयगरा ? 

 

5. शाॉ, भैं भाॉफरभ भें यशता शूॉ।  

 யரங், தங் ரம்தனம் மங் ஹ்ர 
யூங். 

 ஆம், ரன் ரம்தனத்றல் சறக்றமநன்.  

 आभ, नान भाॉफरषत्तर ललवण्क्कयेन।  

 

6. भेज ऩय क्मा शै ? 

 மஜ் தர் க்ர தய ? 

 மதசின் மல் ன்ண உள்பட ? 

 भेवनैमन भेर एन्ड्रन उल्रदु ? 

 

7. भेज ऩय करभ औय ऩसु्तक शैं।  

 மஜ் தர் னம் ஐர் னஸ்க் தயங்.  

 மதசமல் மதணரவும், னத்னம் உள்பண.  

 भेवभेैर ऩेनालभु ऩतु्तगभभु ्उल्रन।  
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ऩाठ – பாட் - பாடம் - ऩाडभ – 3 

लर्कभान र्ार  – வர்த்தான் கால் 

நிகழ் காயம் – ननगऱ र्ारभ – 1 
 

1. तभु आओ।  

 டம் ஆமர. 
 ீ ர.  

 नी ला।  
 

2. कुवी ऩय फठैो।  

 குர்சல தர் ததமடர.  

 ரற்ரனறில் உட்ரர்.  

 नायकालरनमर उटकाय।  
 

3. शाथ भें करभ रो।  

 யரத் மங் னம் மனர.  

 மதணரத தில் டு.  

 ऩेनाल ैकैनमर एडु।  
 

4. कागज़ ऩय लरखो।  

 ரஜ் தர் னறமர.  

 ரறத்றல் லட.  

 कागगदषत्तर एऱुद।ु  
 

5. तभु दफ़तय जाओ।  

 டம் ஃப்ர் ஜரமர.  

 ீ அலுனம் மதர.  

 नी अरलुरगभ ऩो।  
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6. आऩ आइमे।  

 ஆப் ஆிம.  

 ீங்ள் ரருங்ள்.  

 नीॊगर लारॊगर।  

 
7. आऩ फठैठमे।  

 ஆப் ததடிம.  

 ீங்ள் உட்ரருங்ள்.  

 नीॊगर उट्कारॊगर।  

 
8. आऩ चाम रीण्जमे।  

 ஆப் சரய் லீஜறம.  

 ீங்ள் டீ டுத்டக்பரள்லங்ள்.  

 नीॊगर टी एडुत्तकु्कोल्रुॊगर।  

 
9. आऩ गचट्टी लरणखमे।  

 ஆப் சறட்டி னறறம.  

 ீங்ள் டிம் லடங்ள்.  

 नीॊगर कडडदभ एऱुदुॊगर।  

 
10. आऩ दकूान जाइमे।  

 ஆப் டெரன் ஜரிம.  

 ீங்ள் தடக்குச் பசல்லுங்ள்.  

 नीॊगर कडकै्कुच्चेल्रुॊगर।  
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11. भैं फैंक भें काभ कयता शूॉ।  

 தங் தரங்க் மங் ரம் ர்ர யூங்.  

 ரன் தரங்றல் மதன பசய்றமநன்.  

 नान फाॊककर लेर ैवेमगगयेन।  

 

12. भैं नौ फजे दफ्तय जाता शूॉ।  

 தங் பௌ தமஜ ப்ஃர் ஜரர யூம்.  

 ரன் என்தட ிக்கு ஆதஸீ் பசல்றமநன்.  

 नान ओन्ड्रफद ुभणणक्कु आफ़ीव वेरगगयेन।  

 

13. भैं दोऩशय चालर खाता शूॉ।  

 தங் மரதயர் சரல் ரர யூம்.  

 ரன் றம் அரிசற (சரம்) சரப்திடுறமநன். 
 नान भठदमभ अरयवी (वादभ) वाण्पऩडुगगयेन।  

 

14. भैं चालर के वाथ वब्जी बी खाता शूॉ।  

 தங் சரல் ம சரத் சப்ஜ ீத ீரர யூம்.  

 ரன் அரிசறனேடன் ரய்லம் சரப்திடுறமநன்.  

 नान अरयलवमडुन कामगरभु वाण्पऩडुगगयेन।  

 

15. भैं कबी – कबी योटी खाता शूॉ। 
 தங் த ீ – த ீமரடி ரர யூம். 
 ரன் அவ்ப்பதரலட பரட்டி 

சரப்திடுறமநன். 
 नान अव्लपऩोऱुद ुयोट्ठट वाण्पऩडुगगयेन।  

 

16. आऩके घय भें कौन – कौन शैं? 



13 

 

 ஆப்ம ர் மங் பௌன் – பௌன் தயங்? 

 உங்ள் டீ்டில் ரர் – ரர் உள்பணர்? 
 उॊगर लीट्ठटर माय – माय उल्रनय? 

 

17. भेये घय भें भेयी ऩत्नी, भेयी फेटी औय भेया फेटा शैं।  

 மம ர் மங் மரி தத்ணி, மரி மதடி 
ஐர் மர மதடர தயங். 

 ணட டீ்டில் ணட தணி, ணட பதண், 
மலும் ணட ததன் (ஆறமரர்) உள்பணர். 

 एनद ुलीट्ठटर एनद ुभनलैी, एनद ुऩेण, एनद ुऩमैन (आगगमोय) 
उल्रनय। 

 

18. क्मा आऩकी फेटी काभ कयती शै ? 

 க்ர, ஆப்ல மதடி ரம் ர்ீ தய ? 

 உங்ள் பதண் மதனக்கு பசல்றநரபர ? 

 उॊगर ऩेण लेरकै्कु वेरगगयारा ? 

 

19. नशीॊ, लश कारेज भें ऩढ़ती शै।  

 யஙீ், ஹ் ரமனஜ் மங் தட்ீ தய.  

 இல்தன, அள் ரமனஜறல் தடிக்றநரள்.  

 इल्र,ै अलर कारेण्जर ऩडडण्क्कयार।  

 

 பசன்ந தரடத்றல் ரம் मश (ஹ்) लश ( ஹ்) 
ஆறற்தநப் தரர்த்மரம்.  ி இற்நறல் 
இருந்ட உண்டரண  मशाॉ लशाॉ மதரன்நற்தநனேம் 
தரர்த்மரம். 
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 மமன உள்ப ரக்றங்தப ீண்டும் 
தடினேங்ள். 
 

 तभु (டம்) ன்று ஆம்திக்கும் ரக்றங்ள் 
शो ( மயர) ண னடிறநட.  சறன ரக்றங்பில் 
அரட 2, 3, 4 ண குநறப்திட்ட ரக்றங்பில் 
“तभु” தநந்ட உள்பட. “तभु” ன்ந பசரல் 
சரணர்தபமர அல்னட ம்த ிட 
சறநறர்தபமர ிபக்கும் மதரட 
உதமரறக்ப்தடுறநட. 
 

 आऩ ( ஆப்) ன்ந பசரல் “ரங்ள்” “ீங்ள்” 
ன்ந அர்த்த்த குநறக்கும்.  இட “इमे” (இம) 
ண னடினேம்.  உரம் 6,7,8,9,10 ஆற 
ரக்றங்ள். 
 

 भैं (தங்) ன்ந பசரல் “ரன்” ன்ந 
பதரருதபக் குநறக்கும். இட “शूॉ” (யூம்) ன்மந 
னடினேம்.  உரம் 11,12,13,14,15 ஆற 
ரக்றங்ள். 
 

 आऩके (ஆப்ம) - ங்லதட 

 भेये (மம) – ன்னுதட  

 

भैं शूॉ लश शै 
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तभु शो मश शै 

आऩ शैं   

आऩ  रोग शैं (Plural)   

ले शैं   

मे शैं   

 
*****                                                                                              
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ऩाठ – பாட் - பாடம் - ऩाडभ – 4 

लर्कभान र्ार  – வர்த்தான் கால் 

நிகழ் காயம் – ननगऱ र्ारभ – 2 

 

 பசன்ந தரடத்றல் ரம் तभु (டம்), आऩ (ஆப்), 
भैं (தங்) ன்ந பசரற்தபனேம் அற்தந 
உதமரறக்கும் னதநதபனேம் ண்மடரம்.  ி 
றழ்ரனம் ப்தடி குநறக்ப்தடுறநட ன்தத 
ண்மடரம். அரட  
 

1. भैं खाता शूॉ। 
தங் ரர 
யூங். 
ரன் 
சரப்திடுறமநன். 
नान वाण्पऩडुगगयेन। 

5. लश खाता शै। 

ஹ் ரர தய. 
அன் 
சரப்திடுறநரன். 
अलन वाण्पऩडुगगयान। 

2. तभु खात ेशो। 
டம் ரம மயர. 
ீ சரப்திடுறநரய். 
नी वाण्पऩडुगगयाम। 

6. ले खात ेशैं। 
ம ரம தயங். 
அர்ள் 
சரப்திடுறநரர்ள். 
अलयगर वाण्पऩडुगगयायगर। 

3. आऩ खात ेशैं। 
ஆப் ரம தயங். 
ீங்ள் 
சரப்திடுறநரீ்ள். 
नीॊगर वाण्पऩडुगगयीयगर। 

7. मश खाता शै। 

ஹ் ரர தயங். 
இன் சரப்திடுறநரன். 
इलन वाण्पऩडुगगयान। 
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4. शभ खात ेशैं। 

யம் ரம 
தயங். 
ரங்ள் 
சரப்திடுறமநரம். 
नाॊगर वाण्पऩडुगगयोभ। 

8. मे खात ेशैं। 

ம ரம தயங். 
இர்ள் 
சரப்திடுறநரர்ள். 
इलयगर वाण्पऩडुगगयायगर। 

 

 மமன உள்ப ரக்றங்ள் ஆண்தரல் 
றழ்ரனத்தக் குநறக்கும். “खाना” (ரணர) 
ன்தற்கு “சரப்திடுல்” (वाण्पऩडुदर) ன்று 
பதரருபரகும். 
 

 அடுத்ட ரம் “பதண்தரல்” றழ்ரனத்த 
தரர்ப்மதரம். 
 

1. भैं ऩढ़ती शूॉ। 

தங் தட்ற 
யூங். 
ரன் தடிக்றமநன். 
नान ऩठढ़ण्क्कयेन। 

5. लश ऩढ़ती शै। 

ஹ் தட்ற தய. 
அள் தடிக்றநரள். 
अलर ऩठढ़ण्क्कयार। 

2. तभु ऩढ़ती शो। 
டம் தட்ற மயர. 
ீ தடிக்றநரய். 
नी ऩठढ़ण्क्कयाम। 

6. ले ऩढ़ती शैं। 

ம தட்ற தயங். 
அர்ள் 
தடிக்றநரர்ள். 
अलयगर ऩठढ़ण्क्कयायगर। 
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3. आऩ ऩढ़ती शैं। 
ஆப் தட்ற தயங். 
ீங்ள் 
தடிக்றநரீ்ள். 
नीॊगर ऩठढ़ण्क्कयीयगर। 

7. मश ऩढ़ती शै। 

ஹ் தட்ற தய. 
இள் தடிக்றநரள். 
इलर ऩठढ़ण्क्कयार। 

4. शभ ऩढ़त ेशैं। 

யம் தட்ம 
தயங். 
ரங்ள் 
தடிக்றமநரம். 
नाॊगर ऩठढ़ण्क्कयोभ। 

8. मे ऩढ़ती शैं। 

ம தட்ற தயங். 
இர்ள் 
தடிக்றநரர்ள். 
इलयगर ऩठढ़ण्क्कयायगर। 

 

 இந்றில் ிதணச் பசரற்தபக் 
பரண்டுரன் ரம் ஆண்தரதனமர, 
பதண்தரமனமர அநறறமநரம்.  இந்றின் பதர் 
உரிச் பசரற்ள் (Pronoun) ஆண்தரனறலும் 
பதண்தரனறலும் என்நரம இருக்கும்.  அரட : 
 

 लश ( ஹ்) – அன், அள், அட.  ணம 
“தரதன” அநற ிதணச் பசரற்ள் டத 
னரிறன்நண. 
 

 शूॉ (யூங்), शो (மயர), शै (தய) ஆறத 
றழ்ரனத்தக் குநறப்தத ஆகும். 
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ऩाठ – பாட் - பாடம் - ऩाडभ – 5 

लर्कभान र्ार  – வர்த்தான் கால் 

நிகழ் காயம் – ननगऱ र्ारभ – 3 
 

 பசன்ந தரடத்றல் ரம் றழ்ரனம் தற்நறனேம் 
பதண்தரனறல் அட வ்ிம் குநறப்திடப்தடுறநட 
ன்தட தற்நறனேம் தரர்த்மரம்.  அரட ப்ற 
பதர் பசரற்தபக் பரண்டு தரதன அநறட 
யறந்ற பரறில் இனரரகும்.  உரர, 
(ஹ்) ன்ததக் பரண்டு ஆண்தரனர, 
பதண்தரனர, அஃநறதர, உர்றதர 
ன்தத அநறனடிரட.  அனுடன் 
சம்தந்ப்தட்ட ிதணச் பசரல்தனக் பரண்டுரன் 
ரம் இற்தந அநற னடினேம். 
  

1. लश खाता शै। 

ஹ் ரர தய. 
அன் 
சரப்திடுறநரன். 
अलन वाण्पऩडुगगयान। 

3. लश कुत्ता खाता शै। 
ஹ் குத்ர ரர 
தய. 
அந் ரய் சரப்திடுறநட. 
अन्ड्रद नाम ्वाण्पऩडुगगयद।ु 

2. लश खाती शै। 

ஹ் ரற தய. 
அள் 
சரப்திடுறநரள். 
अलर वाण्पऩडुगगयार। 

4. लश बफल्री खाती शै। 
ஹ் தில்னற ரற 
தய. 
அந் னதண  
சரப்திடுறநட. 
अन्ड्रद ऩनू ैवाण्पऩडुगगयद।ु 
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 இங்கு றழ்ரனத்றன் இன்னும் சறன 
உரங்தப தரர்ப்மதரம். 
 

1. बफल्री योटी खाती शै।  

 தில்னற மரடி ரற தய.  

 னதண பரட்டி சரப்திடுறநட.  

 ऩनू ैयोट्ठट वाण्पऩडुगगयद।ु  

 

2. कुत्ता योटी खाता शै।  

 குத்ர மரடி ரர தய.  

 ரய் பரட்டி சரப்திடுறநட.  

 नाम ्योट्ठट वाण्पऩडुगगयद।ु  

 

3. रड़का योटी खाता शै। 
 னட்ர மரடி ரர தய.  

 ததன் பரட்டி சரப்திடுறநரன்.  

 ऩमैन योट्ठट वाण्पऩडुगगयान।  

 

4. रड़की योटी खाती शै।  

 னட்ற மரடி ரற தய.  

 பதண் பரட்டி சரப்திடுறநரள்.  

 ऩेण योट्ठट वाण्पऩडुगगयार।  

 

5. याभ भदैान भें खेरता शै। 
 ரம் தரன் மங் மல்ர தய. 
 ரம் தரணத்றல் ிதபரடுறநரன்.  

 याभ भदैानषत्तर षलरमैाडुगगयान।  
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6. वीता ऩाकण  भें खेरती शै।  

 சலர தரர்க் மங் மல்ீ தய.  

 சலர தரர்க்றல் ிதபரடுறநரள்.  

 वीता ऩाककण र षलरमैाडुगगयार।  

 
7. गाम दधू देती शै।  

 ரய் டெத் மற தய.  

 தசு தரல் ருறநட.  

 ऩव ुऩार तरगगयद।ु  

 
8. फरै गाडी खीॊचता शै।  

 ததல் ரடி லஞ்ச்ர தய.  

 ரடு ண்டி இலக்றநட.  

 भाडु लण्ण्ड इऱुण्क्कयद।ु  

 
9. घोड़ा तजे दौडता शै।  

 மரடர மஜ் பௌட்ர தய.  

 குறத மர ஏடுறநட.  

 कुठदयै लेगभाग ओडुगगयद।ु  

 
10. घोडी बी तजे दौड़ती शै। 
 மரடி த ீமஜ் பௌட்ற தய. 
 பதண் குறதனேம் மர ஏடுறநட.  

 ऩेनकुठदयैमभु लेगभाग ओडुगगयद।ु  
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11. यशीभ ऩाठ लरखता शै।  

 யூம் தரட் னறக்ர தய.  

 யூம் தரடம் லடறநரன்.  

 यशीभ ऩाडभ एऱुदगुगयान।  

 
12. फशन चाम फनाती शै।  

 தயன் சரய் தணரற தய.  

 சமரரி டீ ரரிக்றநரள்.  

 वगोदयी टी तमारयण्क्कयार। 
 
13. वयेुळ येडडमो ऩय गीत गाता शै। 
 சுமஷ் மடிமர தர் லத் ரர தய.  

 சுமஷ் மடிமரில் லம் தரடுறநரன்.  

 वयेुळ येडडमोषलर गीदभ ऩाडुगगयान।  

 
14. दकूानदाय कऩड़ा फेचता शै।  

 டெரன்ரர் தடர மதச்ர தய.  

 தடக்ரர் டி ிற்றநரர்.  

 कडकै्कायय तणुण षलयककयाय।  

 
15. वयरा कऩड़ा धोती शै।  

 சபர தடர மரற தய.  

 சபர டி டதக்றநரள்.  

 वयरा तणुण तलुणै्क्कयार।  
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16. भैं वफेये जल्दी उठता शुॉ।  

 தங் சமதம ஜல்ற உட்ர யூம்.  

 ரன் ரதனில் சலக்றம் லறமநன்.  

 नान कारनैमर वीण्क्कयभ एऱुगगयेन।  

 

17. तभु कफ खेरती शो?  

 டம் ப் மல்ற மயர ? 

 ீ ப்மதரட ிதபரடுறநரய் ? 

 नी एपऩोद ुषलरमैाडुगगयाम? 

 

18. लश यात को लरखता शै।  

 ஹ் ரத் மர னறக்ர தய.  

 அன் இில் லடறநரன்.  

 अलन इयषलर एऱुदगुगयान।  

 

19. यशीभ औय गोऩार स्कूर जात ेशैं।  

 யூம் ஐர் மரதரல் ஸ்கூல் ஜரம 
தயங். 

 யூனம் மரதரலும் ஸ்கூல் மதரறநரர்ள்.  

 यशीभभु गोऩारभु स्कूर ऩोगगयायगर।  

 

20. अध्माऩक ऩाठ ऩढात ेशैं।  

 அத்ரதக் தரட் தடரம தயங்.  

 ஆசறரிர் தரடம் பசரல்னறத்ருறநரர்.  

 आलवरयमय ऩाडभ वोण्ल्रत्तरगगयाय।  

21. आऩ कशाॉ जात ेशैं?  
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 ஆப் யரங் ஜரம தயங் ? 

 ீங்ள் ங்ம மதரறநரீ்ள் ? 

 नीॊगर एगे ऩोगगयीयगर?  

 

22. आऩ क्मा कयती शैं?  

 ஆப் க்ர ர்ீ தயங் ? 

 ீங்ள் ன்ண பசய்றநரீ்ள் ? 

 नीॊगर एन्ड्रन वेमगगयीयगर?  

 

 றறல் ‘ீங்ள்‘ ன்ந பசரல் ஆண், பதண் 
இருதனேம் குநறப்தடமதரல், யறந்றில் ‘आऩ‘ 
ன்ந பசரல் ஆண், பதண் இருதனேம் குநறக்கும். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अबमाव - திற்சற - 1 
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ननम्नलरणखत लाक्मों को स्लीलर ॊग भें लरणखए्- 
லழ் ண்ட ரக்றங்தப பதண்தரனறல் லவும். 
 

1. लश आता शै  -   ஹ் ஆர தய. 
 அன் ருறநரன் -  अलन लरगगयान 

 

2. तभु क्मा कयत ेशो – டம் க்ர ர்ம மயர 

 ீ ன்ண பசய்றநரய் - नी एन्ड्रन वेमगगयाम 

 

3. लश खाता शै –  ஹ் ரர தய 

 அன் சரப்திடுறநரன் - अलन वण्पऩडुगगयान 

 

4. भैं जाता शूॉ – தங் ஜரர யூங் 

 ரன் மதரறமநன் - नान ऩोगगयेन 

 

5. रड़का कऩडा धोता शै – னட்ர ப்டர மரர தய 

 ததன் டி டதக்றநரன் - ऩमैन तणुण 
तलुणै्क्कयान 
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ऩाठ – பாட் - பாடம் - ऩाडभ – 6 

र्ायर् चचह्न  – காக் சின்ன 

வவற்றும உருபு – लेट्रउभ ैउरुफ ु– 1 

 

 பசன்ந தரடத்றல் ரம் றழ்ரனத்த 
ண்மடரம். ன்த, னன்ணிதன ற்றும் 
தடற்தில் றழ்ரனத்த ப்தடி குநறப்தட 
ன்ததனேம் ண்மடரம். 
 

 சரரர ட ண்ங்தப குநறக் 
தன பசரற்ள் தன்தடுறன்நண. இச் பசரற்தப 
இதத்ட ரக்றரக்ற ரம் 
தன்தடுத்டறமநரம். ணித்ணிர இருக்கும் 
பசரற்தப இதப்தட மற்றுத உருனபரகும். 
இந்றில் இருக்கும் மற்றுத உருனதபனேம் 
அன் தன்தபனேம் இப்மதரட தரர்ப்மதரம். 
 

1. मश याभ का फेटा शै।  

 ஹ் ரம் ர மதடர தய. 
 இன் ரனுதட ததன்.  

 इलन याभनडुमै ऩमैन।  

 

2. मे याभ के फेटे शैं।  

 ம ரம் ம மதமட தயங்.  

 இர்ள் ரனுதட ததன்ள்.  

 इलयगर याभनडुमै ऩमैनकर।  

3. मश याभ का घय शै।  
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 ஹ் ரம் ர ர் தய.  

 இட ரனுதட டீு.  

 इद ुयाभनडुमै लीडु।  

 
4. मे याभ के घय शैं।  

 ம ரம் ம ர் தயங்.  

 இத ரனுதட டீுள்.  

 इल ैयाभनडुमै लीडुगर।  

 
5. लश याभ का भकान शै। 
 ஹ் ரம் ர ரன் தய.  

 அட ரனுதட ட்டிடம்.  

 अद ुयाभनडुमै कट्ठटडभ।  

 
6. ले याभ के भकान शै।  

 ம ரம் ம ரன் தயங்.  

 அத ரனுதட ட்டிடங்ள்.  

 अल ैयाभनडुमै कट्ठटडॊगर।  

 
7. लश याभ का कुत्ता शै।  

 ஹ் ரம் ர குத்ர தய.  

 அட ரனுதட ரய்.  

 अद ुयाभनडुमै नाम।  

 

8. ले याभ के कुते्त शैं।   
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 ம ரம் ம குத்ம தயங்.  

 அதள் ரனுதட ரய்ள்.  

 अलगैर याभनडुमै नामगर।  

 
9. वीता का बाई कारेज भें ऩढ़ता शै।  

 சலர ர தரி ரமனஜ் மங் தட்ர தய.  

 சலரினுதட சமரன் ரமனஜறல் 
தடிக்றநரன். 

 वीताषलनडुमै वगोदयन कारेण्जर ऩडडण्क्कयान।  

 
10. वीता के बाई कारेज भें ऩढ़त ेशैं।  

 சலர ம தரி ரமனஜ் மங் தட்ம தயங்.  

 சலரினுதட சமரர்ள் ரமனஜறல் 
தடிக்றநரர்ள். 

 वीताषलनडुमै वगोदययगर कारेण्जर ऩडडण्क्कयायगर।  

 
11. भेया दोस्त आफ़ीव भें काभ कयता शै।  

 மர மரஸ்த் ஆதஸீ் மங் ரம் ர்ர 
தய. 

 ன்னுதட ண்தன் ஆதமீறல் மதன 
பசய்றநரன். 

 एन्ड्रनडुमै नण्फन आफ़ीलवर लेर ैवेमगगयान।  

 
 

12. भेये दोस्त आफ़ीव भें काभ कयत ेशैं। 
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 மம மரஸ்த் ஆதஸீ் மங் ரம் ர்ம 
தயங். 

 ன்னுதட ண்தர்ள் ஆதமீறல் மதன 
பசய்றநரர்ள். 

 एन्ड्रनडुमै नण्फगणर आफ़ीलवर लेर ैवेमगगयायगर।  
 

13. वीता की वाड़ी अच्छी शै।  

 சலர ல சரடீ அச்சல தய.  

 சலர உதட (சலரினுதட) னடத 
ன்நர உள்பட. 

 वीता उडमै (वीताषलनडुम) ऩडुल ैनन्ड्रराग उल्रद।ु  
 

14. याभ की गाडी तजे चरती शै।  

 ரம் ல ரடி மஜ் சல்ீ தய.  

 ரனுதட ண்டி மர ஏடுறநட.  

 याभनडुमै लण्डी लेगभाग ओडुगगयद।ु  
 

15. उवकी फशन अच्छी शै।  

 உஸ்ல தயன் அச்சல தய.  

 அனுதட/அலதட சமரரி 
ல்னள். 

 अलनडुमै/अलरडुमै वगोदयी (वशोदयी) नल्रलर।  
 

16. इवकी थैरी छोटी शै।  

 இஸ்ல தனற மசரடீ தய.  

 இனுதட / இலதட தத சறநறட.  

 इलनडुमै / इलरडुमै ऩ ैलवरयमद।ु  

ऩाठ – பாட் - பாடம் - ऩाडभ – 7 
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र्ायर् चचह्न  – காக் சின்ன 

வவற்றும உருபு – लेट्रउभ ैउरुफ ु– 2 

 

 பசன்ந தரடத்றல் ரம் மற்றுத 
உருனதபனேம் அன் தன்தபனேம் ண்மடரம். 
னக்றர “का“, “के“, “की“, ன்ந சம்தந்ங்தபக் 
குநறக்கும் மற்றுத உருனதபக் ண்மடரம். 
 

 “का“(ர) “की“(ல) இந் மற்றுத உருனள் 
னதநம ஆண்தரல், பதண்தரல் எருததக் 
குநறக்கும்.  றறல் சரரர இத  பதர் 
பசரல்னறன் தரலுக்கு ற்நதடி இருக்கும்.  
உரர: 

 

 அலதட சமரன்  அனுதட 
சமரரி 

 अलरडुम वगोदयऩ   अलनडुम वगोदयी  

 उवका बाई    उवकी फशन  

 உஸ்ர தரி   உஸ்ற தயன் 
 

 இந் ரக்றங்தப ரடம்மதரட எரு 
ிற ன்கு ிபங்கும்.  அரட பரடர்ந்ட 
ரும் பசரற்ள் (மரடிட்ட பசரற்ள்) ஆண்தரனர 
இருப்தின் “का“ ன்ந மற்றுத உருன 
உதமரப்தடுத்ப்தடுறநட.  பரடர்ந்ட ரும் 
பசரற்ள் பதண்தரனர இருப்தின் “की“ ன்ந 
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மற்றுத உருன உதமரப்தடுத்ப்தடுறநட.  
லம இன்னும் சறன உரங்தபப் தரர்ப்மதரம். 
 

1. याभ का घय  

ரம் ர ர் 

ரனுதட டீு 

याभनडुम लीडु 

वीता का घय 

சலர ர ர் 

சலரினுதட டீு 

वीताषलनडुम लीडु 

 

2. भेयी करभ 

மரி னம் 

ன்னுதட 
மதணர 

एन्ड्रनडुम ऩेना 

(भैं + की = भेयी)  
(தங் + ல = மரி)  
(ன் + உதட = 

ன்னுதட)  
(एन + उडम  = एन्ड्रनडुम) 
 

3. तमु्शायी ऩसु्तक 

டம்யரரி 
னஸ்க்  

உன்னுதட 
னத்ம் 

उन्ड्रनडुम ऩतु्तगभ 

(तभु + की = तमु्शायी)  
(டம் + ல = டம்யரரி)  
(ீ + உதட = உன்னுதட)  
(नी + उडम = उन्ड्रनडुम)  
 

4. उवकी वाडी 
உஸ்ல மரடி 

அனுதட / 
அலதட 
னடத 

अलनडुम / अलरडुम 

(लश + की = उवकी) 
(ஹ் + ல = உஸ்ல)  
(அன்/அள் + உதட = 

அனுதட / அருதட)  
(अलन/अलर + उडम = अलनडुम / 
अलरडुम)  
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ऩडुल ै
5. उनकी कुवी 

உன்ற குர்சற 
அருதட 
ரற்ரனற 
अलरडम नायकारी  

(ले + की = उनकी) 
(ம + ற = உன்ற)  
(அர் + உதட = 
அருதட)  
(अलय + उडम = अलरडम)  

6. इवकी लीणा 
இஸ்ற ீர 

இனுதட / 
இலதட 
தீ 

इलनडुम / इलरडुम लीणै 

(मश + की = इवकी) 
(ஹ் + ற = இஸ்ற)  
(இன்/இள் + உதட = 

இனுதட / இலதட)  
(इलन/इलर + उडम = इलनडुम / 
इलरडुम)  

7. इनकी घड़ी 
உன்ற குர்சற 
அருதட 
ரற்ரனற 
इलरडम कडडकायभ  

(मे + की = इनकी) 
(ம + ற = இன்ற)  
(இர் + உதட = 
இருதட)  
(इलय + उडम = इलरडम)  

   

 இந் ரக்றங்பினறருந்ட இன்னும் எரு 
ிற ிபங்கும்.  அரட பதர் பசரற்லடன் 
ர, ம, ல ( का, के, की) மசரும் மதரட அத ந் 
ரற்நனம் அதடறல்தன. உரம். 
याभ +  का  =  याभ का (ரம் + ர = ரம் ர) 
वीता +  की  =  वीता की (சலர + ல =  சலர ல ) 
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रक्ष्भण + के  =  रक्ष्भण के ( னஷ்ண் + ம = னஷ்ண் 
ம) 
 

 ஆணரல் இத (1,2 ரக்றங்தப 
தரர்க்வும்) திற பதற் பசரற்லடன் மசரும் 
மதரட பதரும்தரலும் ரற்நம் அதடறன்நண. 
 

भैं + का  =  भेया   (தங் + ர =  மர) ன்னுதட 
एन्ड्रनडुम 

तभु + का  =  तमु्शाया  (டம் + ர =  டம்யரர ) 
உன்னுதட उन्ड्रनडुम 

लश + का  =  उवका  (ஹ் + ர =  உஸ்ர ) 
அனுதட अलनडुमै 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अबमाव - திற்சற -  
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........ रयक्त स्थान बरयमे மரடிட்ட இடங்தப 
றப்தவும். 
 

1. वीता ........... बाई  சலர .......... தரி 
 சலர .......... சமரன் - वीता ..............वगोदयन 

 

2. याभ ......... फेटे  ரம் ............மதமட 

 ரம் ............. ததன்ள் -  याभ ............ ऩमैनगर 

 

3. (भैं) ....... फेटा  ( தங்) ........... மதடர 

 ( ன்) ............  (ததன்) (एन) ........... ऩमैन 

 

4. (तभु) ............ फेटी  ( டம்)  .......... மதடி 

 ( உன்) ......... பதண் (उन) ............ ऩेण 
 



35 

 

ऩाठ – பாட் - பாடம் - ऩाडभ – 8 

‘र्ो‘    र्ायर् चचह्न 

‘ வகா‘  வவற்றும உருபு – 3 

 

 பசன்ந தரடங்பில் का, के , की மதரன்ந 
மற்றுத உருனதபக் ண்மடரம். இப்மதரட ‘को‘ 
ன்ந மற்றுத உருததப் தற்நற தரர்ப்மதரம்.  
றறல் உள்ப ‘கு’ ன்ந மற்றுத உருதின் 
மதனத ‘को‘ ன்ந மற்றுத உருன (कायक – 
ரக்) பசய்றநட. 
 

 ணக்கு, உணக்கு, ரனுக்கு, சலரிற்கு 
ன்ந பசரற்ள் னதநம  भझुे    (भैं+ को) ( னமஜ) 

तझुे तमु्शें (तभु + को ) ( டபஜ, டம்மய ) याभ को, ( ரம் 
மர) वीता को (சலர மர) ன்று ரும்.  

 

 பதர் பசரற்லடன் ‘ மர‘ (को) மசரும் 
மதரட ந்ி ரற்நனம் அதடறல்தன.  
உரம் – 
 

 रक्ष्भी को (னஷ்ற மர) =  னஷ்றக்கு (रक्ष्भीक्कु) 
 कृष्ण को  ( றருஷ் மர ) றருஷ்னுக்கு 
(कृष्णणुक्कु) 
 

 ப்ற பதர் பசரற்லடன் ‘ மர‘ (को) மசரும் 
மதரட ரறுல் அதடனரம். 
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 भैं + को  =  भझुको   ( தங் + மர =  னஜ்மர) 
ணக்கு (एनक्कु)  

 

 तभु + को =  तभुको  (டம் + மர =  டம்மர ) 
உணக்கு (उनक्कु) (तमु्शें டம்மய ன்றும் கூநனரம்) 
 

 लश + को  =  उवको  (ஹ் + மர =  உஸ்மர ) 
அனுக்கு (अलनकु्कु) 
 

 இப்மதரட ‘ மர‘ (को) த தன்தடுத்ற சறன 
ரக்றங்தப ரண்மதரம். 
 

1. याभ को एक ऩसु्तक दो।  

 ரம் மர க் னஸ்க் மர. 
 ரனுக்கு எரு னத்ம் பரடு.  

 याभनकु्कु ओर ऩतु्तगभ कोडु।  

  

2. उवको क्मा चाठशमे ?  

 உஸ்மர க்ர சரயறம? 

 அனுக்கு / அலக்கு ன்ண மண்டும் ?  

 अलनकु्कु / अलरकु्कु एन्ड्रन लेण्डुभ ? 

 

3. उवको फरूाओ।  

 உஸ்மர னனரமர. 
 அதண / அதப கூப்திடு.  

 अलन ै/ अलर ैकूण्पऩडु।  
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4. आऩको कशाॉ जाना शै ? 

 ஆப்மர யரங் ஜரணர தய? 

 உங்லக்கு ங்கு மதர மண்டும் ? 

 उॊगरकु्कु एॊग ुऩोग लेण्डुभ ? 

 

5. उनको एक भकान चाठशमे।  

 உன்மர க் ரன் சரயறம 

 அருக்கு / அர்லக்கு எரு டீு 
மண்டும். 

 अलरक्कु / अलगणरकु्कु ओर लीडु लेण्डुभ।  

  
 

1. भझुे (भैं +  को) – னமஜ (தங் + மர) 
 ணக்கு (ரன் +  கு) एनक्कु (नान + कु) 
 

2. तझुे (तभु + को) – டமஜ (டம் +  மர) 
 உணக்கு (ீ +  கு) उनक्कु (नी + कु) 
 

3. उवको (लश + को) – உஸ்மர (ஹ் + மர) 
 அனுக்கு / அலக்கு (அன்/அள் + கு)
  

 अलनकु्कु / अलरकु्कु (अलन / अलर + कु) 
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ऩाठ – பாட் - பாடம் - ऩाडभ – 9 

प्रश्न – ப்ஷ்ன – வகள்விகள் – रे्ल्वलगर 
 

 எவ்பரரு பரறிலும் மள்ிதப 
குநறக்கும் பசரற்ள் உள்பண.  ஆங்றனத்றல் 
இற்தந Interrogative ன்று கூறுமரம்.  இந் 
பசரற்பில் எரு சறநப்ன உண்டு.  அரட 
ஆங்றன பரறில் உள்ப பதரும்தரனரண 
மள்ிக் குநறச்பசரற்லம் டதல்னே (w) ன்று 
டங்கும்.  உரம் who, what, where, which etc. (except 

how)  இமமதரல் றறன் பதரும்தரனரண மள்ிக் 
குநறச் பசரற்ள் ‘‘ ன்று டங்கும்.  உரம் 
ற்கு, ப்தடி, த, ர் (ர் ன்தட ரர் 
ன்று ருிட) யறந்றில் மள்ிள் ‘‘ ன்ந 
லத்றல் ஆம்திக்கும். 
 

 இங்கு யறந்ற பரறின் சறன மள்ிக்குநற 
பசரற்தப ரனரம். 
 

1. लश कौन शै? 

 ஹ் பபன் தய? 

 அன் / அள் ரர் ? 

 अलन / अलर माय ? 
 

2. आऩ कौन शैं ? 

 ஆப் பபன் தயங் ? 

 ீங்ள் ரர் ?  
 नीॊगर माय ? 
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3. लश कशाॉ जाता / जाती शै ? 

 ஹ் யரங் ஜரர / ஜரீ தய ? 

 அன் / அள் ங்கு மதரறநரன் / 
மதரறநரள்? 

 अलन / अलर एॊग ुऩोगगयान / ऩोगगयार ? 

 

4. लश कैवे जाता / जाती शै ? 

 ஹ் தமம ஜரர / ஜரற தய ? 

 அன் / அள் ப்தடி மதரறநரன் / 
மதரறநரள்? 

 अलन / अलर एपऩडड ऩोगगयान / ऩोगगयार ? 

 

5. उवके ऩाव ककतने रऩमे शैं ? 

 உஸ்ம தரஸ் றத்மண ருப்ம தயங்? 

 அணிடம் / அபிடம் த்தண ரூதரய்ள் 
உள்பண? 

 अलननडभ / अललरडभ एत्तन ैरूफामकर उल्रन ?  

 

6. लशाॉ ककतने रोग शैं ? 

 யரங் றத்மண மனரக் தயங் ? 

 அங்கு வ்பவு மதர் உள்பணர் ? 

 अॊग ुएव्लरल ुऩेय उल्रनय ? 

 

7. आऩ कफ आएॉगे ? 

 ஆப் ப் ஆமங்ம ? 

 ீங்ள் ப்மதரட ருரீ்ள் ? 

 नीॊगर एपऩोद ुलरलीयगर ? 
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8. वधुा कफ आएगी ? 

 சுர ப் ஆமற ? 

 சுர ப்மதரட ருரள் ? 

 वधुा एपऩोद ुलरलार ? 
 

9. आऩ क्मों ठशन्ड्रदी ऩढ़ती / ऩढ़त ेशैं ? 

 ஆப் க்மரங் யறந்ற தட்ற / தட்ம தயங் ? 

 ீங்ள் ன் யறந்ற தடிக்றநரீ்ள் ? 

 नीॊगर एन ठशन्ड्रदी ऩडडण्क्कयीयगर ? 
 

10. तमु्शें क्मों ऩवैा चाठशए ? 

 டம்மய க்மரங் ததமர சரயறம ? 

 உணக்கு ற்கு தம் மண்டும் ? 

 उनक्कु एदकुण  ऩणभ लेण्डुभ ? 
 

11. लश कैवा आदभी शै ? 

 ஹ் தமர ஆத்ற தய ? 

 அன் ப்தடிப்தட்ட ணின் ? 

 अलन एपऩडडपऩट्ट भननदन ? 
 

12. रड़की कैवी शे ? 

 னட்ற தமற தய ? 

 பதண் ப்தடி இருக்றநரள் ? 

 ऩेण एपऩडी इरण्क्कयार ? 
 

13. आऩ ककव गरी भें यशत ेशैं ? 

 ஆப் றஸ் னற மங் யம தயங் ? 

 ீங்ள் ந் பருில் சறக்றநரீ்ள் ? 

 नीॊगर एॊद तरेषलर ललवण्क्कयीयगर ? 
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14. तभु ककवके वाथ खेरती शो ? 

 டம் றஸ்ம சரத் மல்ற மயர ? 

 ீ ரருடன் ிதபரடுறநரய் ? 

 नी मारडन षलरमैाडुगगयाम ? 

 

15. भाॉ क्मा कयती शैं ? 

 ரங் க்ர ர்ற தயங் ? 

 அம்ர ன்ண பசய்றநரர்ள் ? 

 अम्भा एन्ड्रन वेमगगयायगर ? 

 

16. षऩताजी क्मा कयत ेशैं ? 

 திரஜற க்ர ர்ம தயங் ? 

 ந்தரர் ன்ண பசய்றநரர்ள் ? 

 तॊदैमाय एन्ड्रन वेमगगयायगर ? 

 

 

(तलभर के प्रश्नलाचक ळब्द ‘ए’ / ‘म’ वे ळरुू शोत ेशैं) 
(றறல் மள்ித குநறக்கும் பசரற்ள் ‘‘ / ‘‘ 
ில் டங்கும்) 

 
     ******* 
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ऩाठ – பாட் - பாடம் - ऩाडभ – 10 

बवलष्मर् ्– பவிஷ்த் கால் - எதிர்காயம் – एददयर्ारभ 

 

 பசன்ந தரடங்பில் றழ்ரனத்தனேம், 
மற்றுத உருனதபனேம் ண்மடரம்.  இந் 
தரடத்றல் றர்ரனத்தப் தற்நற தரர்ப்மதரம்.  
சரரர, மதசும் பதரலட, பதரும்தரலும் ரம் 
றழ்ரனத்றல்ரன் மதசுறமநரம். அரட “ீ 
ரதப ருறநரர ?“ “ீ ந் குப்தில் 
மசருறநரய்“ (றர்ரனம் தற்நற மள்ிள் 
றழ்ரனத்றல் ருறன்நண ) அணரல் 
“றழ்ரனம்“ ன்கு னரிந்ட பரண்டுிட்டரல் 
மதச்சு க்கு பரற சுனதரற ிடும்.  
இருந்ரலும் இந் தரடத்றல் றர்ரனச் 
பசரற்தபக் ரண்மதரம். 
 

1. तभु कर कशाॉ जाओगे ? 

 டம் ல் யரங் ஜரமரம? 

 ீ ரதப ங்கு பசல்ரய் ? 

 नी नार ैएॊग ुवेरलाम? 

 

2. भैं कर स्कूर जाऊॉ गा।  

 தங் ல் ஸ்கூல் ஜரஊங்ர.  

 ரன் ரதப ஸ்கூலுக்குச் பசல்மன்.  

 नान नार ैक्कूरकु्कु वेरलेन।  
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3. तमु्शाये वाथ कौन आमेंगे ? 

 டம்யரம சரத் பௌன் ஆமங்ம ? 

 உன்னுடன் ரர் ருரர்ள் ? 

 उन्ड्रनडुन माय लरलागणर ? 

 
4. भेये वाथ भेये दोस्त आमेंगे।  

 மம சரத் மம மரஸ்த் ஆமங்ம.  

 ன்னுடன் ணட ண்தன் ருரன்.  

 एन्ड्रनडुन एनद ुनन्ड्रफन लरलान।  

 
5. वीता तभु कशाॉ जाओगी ? 

 சலர, டம் யரங் ஜரமரற ? 

 சலர, ீ ங்ம மதரரய் ? 

 वीता नी एॊगे ऩोलाम ? 

 
6. भैं कशीॊ नशीॊ जाऊॉ गी।  

 தங் யறங் யறங் ஜரஊங்ற.  

 ரன் ங்கும் மதரில்தன.  

 नान एॊगभु ऩोगषलल्र।ै  

 
7. याभ तभु ऩयवों कशाॉ जाओगे ? 

 ரம், டம் தமமரங் யரங் ஜரமரம ? 

 ரம், ீ ரதப றுரள் ங்கு பசல்ரய் ? 

 याभ, नी नार ैभरनार एॊग ुवेरलाम ? 
 

8. भैं ऩयवों लवनेभा जाऊॉ गा।  
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 தங் தமமரங் சறணிர ஜரஊங்ர.  

 ரன் ரதப றுரள் சறணிரிற்கு 
பசல்மன். 

 नान नार ैभरनार लवननभाषलकुण  वेल्लेन।  

 

9. रक्ष्भण औय बयत बी भेये वाथ आमेंगे।  

 னஷ்ண் ஐர் தத் த ீமம சரத் 
ஆமங்ம. 

 னஷ்னும் தனும் கூட ன்னுடன் 
ருரர்ள். 

 रक्ष्भणनभु बयदनभु कूड एन्ड्रनडुन लरलायगर।  

 

10. वीता के वाथ कौन – कौन चरेंगी? 

 சலர ம சரத் பௌன் – பௌன் சமனங்ற? 

 சலரவுடன் ரர் – ரர் மதரறநரர்ள்? 

 वीताउडन माय – माय ऩोगगयायगर? 
 

11. वीता के वाथ भादली औय कण्णगी चरेंगी।  

 சலர ம சரத் ரி ஐர் ண்ற 
சமனங்ற. 

 சலரவுடன் ரினேம் ண்றனேம் 
பசல்ரர்ள். 

 वीताउडन भादषलमभु कण्णगगमभु वेरलायगर।  

 

 மமன உள்ப ரக்றங்தப னென்று 
னதந தடினேங்ள்.  றர்ரனம் ன்கு ிபங்ற 
ிடும்.  ிதணச் பசரற்தப பரண்டுரன் ரம் 
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ரனத்த னரிந்ட பரள்ப னடினேம், லம உள்ப 
அட்டதத தரர்க்வும். 
 

किमा 
ிதணச் 
பசரல் 

लतणभानकार 

றழ்ரனம் 

बषलष्मतकार 

றர்ரனம் 

कयना (ர்ணர) 
பசய்ல் 
(वेमदर) 

1. 
 

लश कयता शै 

ஹ் ர்ர 
தய 

அன் 
பசய்றநரன் 
अलन वेमगगयान 

लश कयेगा 
ஹ் மர 

அன் 
பசய்ரன் 

अलन वेमलान 

2.  

 

लश कयती शै 

ஹ் ர்ீ 
தய 

அள் 
பசய்றநரள் 

अलर वेमगगयार 

लश कयेगी 
ஹ் மற  

அள் 
பசய்ரள் 

अलर वेमलार 

3.  भैं कयता शूॉ  

தங் ர்ர 
யூங் 

ரன் 
பசய்றமநன் 

नान वेमगगयेन  

भैं करूॉ गा 
தங் ரூங்ர  

ரன் பசய்மன் 

नान वेमलेन 

4. तभु कयत ेशो तभु कयोगे 
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டம் ர்ம 
மயர 

ீ பசய்றநரய் 

नी वेमगगयाम 

டம் மரம 

ீ பசய்ரய் 

नी वेमलाम 

5. तभु कयती शो 
டம் ர்ற மயர 

ீ பசய்றநரய் 

नी वेमगगयाम 

तभु कयोगी 
டம் மரற 
ீ பசய்ரய் 

नी वेमलाम 

6. ले कयत ेशैं 
ம ர்த்ம 
தயங் 

அர்ள் 
பசய்றநரர்ள் 

अलयगर वेमनघयायगर 

ले कयेंग े

ம மங்ம 

அர்ள் 
பசய்றநரர்ள் 

अलयगर वेमलायगर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अभ्माव – திற்சற – 3 

 

ननम्नलरणखत लाक्मों को बषलष्मत्कार भें फदलरमे 
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லழ்ண்ட ரக்றங்தப றர்ரனத்றல் 
லவும். 
 

1. भैं खाता शुॉ - தங் ரர யூங் 

 ரன் சரப்திடுறமநன் – नान वाण्पऩडुगगयेन 

 

2. भैं खेरती शूॉ - த மல்ீ யூங் 

 ரன் ிதபரடுறமநன் – नान षलरमैाडुगगयेन 

 

3. तभु ऩढ़त ेशो - டம் தட்ம மயர 

 ீ தடிக்றநரய் – नी ऩडडण्क्कयाम 

 

4. भैं चरता शूॉ - தங் சல்ர யூங் 

 ரன் பசல்றமநன்  – नान वेरगगयेन 
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ऩाठ – பாட் - பாடம் - ऩाडभ – 11 

बरू्र्ार – பூதகால் - இமந்தகாயம் – इयन्दर्ारभ 
 

1. लश आमा। 
ஹ் ஆர. 
அன் ந்ரன் 

अलन लन्ड्रदान। 

3. याभ वो गमा। 

ரம் மமர ர. 
ரம் டெங்ற 
ிட்டரன். 
याभ तूॉगग षलट्टान। 

2. लश आमी। 
ஹ் ஆ.ீ 
அன் ந்ரள். 
अलर लन्ड्रदार। 

4. वीता वो गमी। 
சலர மமர ி. 
சலர டெங்ற ிட்டரள் 

वीता तूॉगग षलट्टार। 
5. अध्माऩक फॊगरयू गमे। 

அத்ரதக் தங்லர் ம. 
ஆசறரிர் தங்லர் பசன்நறருக்றநரர் 

आलवरयमय फॊगरयू चेण्न्ड्रररण्क्कयाय। 
6. भैं कर फाज़ाय गमी / गमा । 

தங் ல் தரஜரர்  ீ/ ர. 
ரன் மற்று தஜரர் பசன்மநன். 
नान नेट्रु फाजाय वेन्ड्ररने। 

7. तभु ठदल्री वे कफ लाऩव आमे / आमी । 
டம் றல்னற மம ப் ரதஸ் ஆம / ஆ?ீ 

ீ றல்னறினறருந்ட ப்மதரட றரும்தி 
ந்ரய்? 

नी ठदण्ल्रनमलररन्ड्रद ुएपऩोद ुनतरण्म्फ लन्ड्रदाम? 

8. क्मा आऩ स्टेळन गमे? 
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க்ர ஆப் ஸ்மடன் ம? 

ன்ண ீங்ள் ஸ்மடன் பசன்நரீ்மப 

एन्ड्रन नीॊगर स्टेळन चेन्ड्ररीयगरा? 
 

மலுள்ப ரக்றங்ள் இநந் ரனத்தக் 
குநறப்தத.  இன்னும் சறன இநந் ரன 
பசரற்தப ரனரம். 
 

1. फोरा / फोरी – மதரனர / மதரலீ – மதசறணரன் / 
மதசறணரள் - ऩेलवनान / ऩेलवनार 

2. दौडा – பௌடர – ஏடிணரன் - ओडडनान। 
3. खामा – ரர – சரப்திட்டரன் - वाण्पऩट्टान। 
4. चरा – சனர – பசன்நரன் - चेन्ड्ररान। 

5. देखा – மர – தரர்த்ரன் - ऩाताणन। 
 

மமன இருக்கும் ிதணச்பசரற்தப 
ணினேங்ள். दौडा ( பௌடர), चरा ( சனர) இந் 
இண்டும் பசப்தடு பதரருள் (object) இல்னர 
ிதணச் பசரற்ள்.  ஆங்றனத்றல் இற்தந 
intransitive verb ன்று கூறுறமநரம். அரட த ? 

ரத? ன்ந இரு மள்ிலக்கும் இந் 
ிதணச் பசரற்பில் தறல் மட னடிரட.  
அரட த ஏடிணரன் ? ரத ஏடிணரன் ? த 
பசன்நரன்? ரதச் பசன்நரன் ? ன்பநல்னரம் 
மள்ிள் மட்டரல் அற்நறற்கு இந் ிதணச் 
பசரற்பில் தறல் றதடக்ரட.  ஆணரல் खामा 
(ரர) देखा ( மர) மதரன்ந ிதணச் பசரற்பில் 



50 

 

பசப்தடு பதரருள் உள்பட.  அணரல் இற்தந 
பசப்தடு பதரருள் (object) குன்நர ிதண 
ன்றமநரம் (transitive verb). இப்தடிப்தட்ட 
பசப்தடுபதரருள் குன்நர ிதணச் பசரற்லடன் 
கூடி இநந் ரன ரக்றங்பில் ‘ने‘ ன்ந 
உருன மசர்க்ப்தடும்.  அரட 

 
1. याभ ने खामा।  

 ரம் ம ரர.  

 ரன் சரப்திட்டரன்.  

 याभन वाण्पऩट्टान।  

 

2. वीता ने खामा।  

 சலர ம ரர.  

 சலர சரப்திட்டரள்.  

 वीता वाण्पऩट्टार।  

 

3. कृष्ण ने काभ ककमा । 
 றருஷ் ம ரம் றர. 
 றருஷ்ன் மதன பசய்ரன்.  

 कृष्णन लेर ैवेमदान। 
 

4. गौयी ने काभ ककमा । 
 பபரி ம ரம் றர. 
 பபரி மதன பசய்ரள்.  

 गौयी लेर ैवेमदार। 
5. उवने देखा। 
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 உஸ்மண மர. 
 அன் தரர்த்ரன் / அள் தரர்த்ரள்.  

 अलन ऩाताणन / अलर ऩाताणर 

 
 

अभ्माव – திற்சற – 4 
 
 

ननम्नलरणखत लाक्मों को बषलष्मत्कार भें फदलरमे 
லழ்ண்ட ரக்றங்தப றர்ரனத்றல் 
லவும். 
 

1. याभ ऩीता शै –  ரம் தீர தய 

 ரன் குடிக்றநரன் -  याभन कुडडण्क्कयान 

 

2. भैं काभ कयता शूॉ – தங் ரம் ர்ர யூங் 

 ரன் மதன பசய்றமநன் - नान लेर ैवेमगगयेन 
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ऩाठ – பாட் - பாடம் - ऩाडभ – 12 

वॊलन्द वचूर् – சம்பந்த சூசக் 

பன் இமடச் மசாற்கள் – भनु इड ैवोर्क र 

 

1. भेये वाभने आओ। 
 மம மரம்மண ஆமர. 
 ன் றரில் ர. 
 एन एठदरयर ला।  

 

2. तमु्शाया घय के ऩाव क्मा शै ? 

 டம்யரர ர் தரஸ் தய. 
 உன் டீ்டின் அருறல் ன்ண உள்பட ? 

 उन लीट्ठटन अरगगर एन्ड्रन अरगगर उल्रद ु? 

 

3. भेया घय भण्न्ड्रदय के ऩाव शै । 
 மர ர் ந்றர் ம தரஸ் தய. 
 ன் டீு மரில் அருறல் உள்பட. 
 एन लीडु कोषलर अरगगर उल्रद।ु 
 

4. याभ का आफ़ीव स्टेट फैंक औय इण्ण्डमन फैंक के फीच भें शै।  

 ரம் ர ஆதஸீ் ஸ்மடட் தரங்க் ஐர் 
இண்டின் தரங்க் ம தசீ்  மங் தய. 

 ரனுதட ஆதஸீ் ஸ்மடட் தரங்றற்கும் 
இண்டின் தரங்றற்கும்  இதடம உள்பட. 

 याभनडुम आफ़ीव स्टेट फैंकककुण भ इण्ण्डमन फैंकककुण भ इडमे 
उल्रद।ु 
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5. तभु घय के ऩीछे क्मा कय यशे शो ? 

 டம் ர் ம தமீச க்ர ர் மய மயர? 

 அட, ீ டீ்டின் தின்ணரல் ன்ண பசய்றநரய் ? 

 अड, नी लीट्ठटन षऩन्ड्रनार एन्ड्रन वेमगगयाम ? 

 
6. भैं घय के ऩीछे खेर यशा शूॉ। 
 தங் ர் ம தமீச மல் யர யூங். 
 ரன் டீ்டின் தின்ணரல் ிதபரடிக் 

பரண்டிருக்றமநன். 
 नान लीट्ठटन षऩन्ड्रनार षलरमैाडड कोण्ण्डरण्क्कयेन। 
 
7. तभु ककवके वाथ खेरत ेशो ? 

 டம் றஸ்ம சரத் மல்ம மயர ? 

 ீ ர ருடன் (ரர் + உடன்  ) 
ிதபரடுறநரய் ? 

 नी मारडन (माय + उडन) षलरमैाडुगगयाम ? 

 
8. भैं कृष्ण औय गोषलन्ड्रद के वाथ खेरता शूॉ। 
 தங் றருஷ் ஐர் மரிந்த் ம மரத் 

மல்ர யூங். 
 ரன் றருஷ் னுடனும் மரிந்னுடனும் 

ிதபரடுறமநன். 
 नान कृष्ण नडुनभु गोषलन्ड्रदनडुनभु षलरमैाडुगगयेन। 
 

9. शभेळा आगे चरो। जीलन भें आगे फढ़ो।  
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 யமர ஆம சமனர, ஜீன் மங் ஆம 
தமடர. 

 ப்மதரடம் னன்ணரல் பசல்.  ரழ்க்தில் 
னன்மணறு. 

 एपऩोदभु भनु्ड्रनार वेर.  लाऴकैनमर भनु्ड्रनेर। 
 

10. घय के ऊऩय छत शै। 
 ர் ம ஊதர் சத் தய, 
 டீ்டின் மல் கூத உள்பட. 
 लीठटटन भेर कूयै उल्रद।ु 
 

11. ऩेड के नीचे एक गाम शै। 
 மதட் ம ீமச க் ரய் தய. 
 த்றன் அடிில் எரு தசு உள்பட.  

 भयषत्तन अडडनमर ओर ऩव ुउल्रद।ु  
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बाग – பாக் 

பகுதி - ऩगुदद - 2 
 

वाभान्म औऩचारयर्र्ाएॉ 
மரரன் ஐதசரரிரமங் 

சார உதசரிப்னள் 

वाधायण उऩवरयप्ऩुगर 
 

1. आइमे – ஆிம 

 ரருங்ள் - लारॊगर 
 

2. फठैठमे – ததடிம 

 உட்ரருங்ள் - उट्कारॊगर 
 

3. आऩ का खामेंगे ? 

 ஆப் க்ர ரமங்ம ? 

 ீங்ள் ன்ண சரப்திடுறநரீ்ள் ? 

 नीॊगर एन्ड्रन वाण्पऩडुगगयीयगर ? 

 

4. आऩ क्मा चाशत ेशैं ? 

 ஆப் க்ர சரயம தயங் ? 

 உங்லக்கு ன்ண மண்டும் ? 

 उॊगरकु्कु एन्ड्रन लेण्डुभ ? 
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5. भैं तलभर वीखना चाशता शूॉ।  

 தங் றழ் ஸீக்ர சரயர யூங்.  

 ரன் றழ் ற் ிரும்னறமநன்.  

 नान तलभऴ ककण  षलरम्फगुगयेन।  

 
6. आऩको भें ठशन्ड्रदी लवखाऊॉ गा।  

 ஆப்மர தங் யறந்ற சறரஊங்ர. 
 உங்லக்கு ரன் யறந்ற ற்றுத் ருறமநன்.  

 उॊगरकु्कु नान ठशन्ड्रदी कट्रुत्तरगगयेन।  

 
7. मशाॉ ऩाव भें भॊठदय शै।  

 யரங் தரஸ் மங் ந்றர் தய. 
 இங்கு அருறல் மரில் உள்பட. 
 इॊग ुअरगगर कोषलर उल्रद।ु  

 
8. आऩको कशाॉ जाना शै ? 

 ஆப்மர யரங் ஜரர தய.  

 உங்லக்கு ங்ம மதர மண்டும்.  

 उॊगरकु्कु एॊगे ऩोग लेण्डुभ? 

 
9. आऩका नाभ क्मा शै ? 

 ஆப்ர ரம் க்ர தய ? 

 உங்ள் பதர் ன்ண ? 

 उॊगर ऩेमय एन्ड्रन ? 
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10. भेया नाभ वाषलत्री शै।  

 மர ரம் மரித்ரி தய.  

 ன் பதர் மரித்ரி.  

 एन ऩेमय वाषलत्री।  

 

11. मशाॉ आऩको कैवे रगता शै ? 

 யரங் ஆப்மர தமம னக்ர தய ? 

 இந் இடம் உங்லக்கு ப்தடி இருக்றநட ? 

 इन्ड्रद इडभ उॊगरकु्कु एपऩडड इरण्क्कयदु ? 

 

12. मशाॉ भझुे अच्छा रगता शै।  

 யரங் னமஜ அச்சர னக்ர தய.  

 இந் இடம் ணக்கு திடித்றருக்றநட.  

 इन्ड्रद इडभ एनक्कु षऩडडषत्तरण्क्कयद।ु  
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वल्ब्िमों र्ी दरू्ान भें 
சப்ஜறமரங் ல டெரன் மங் 

ரய்நறக் தடில் 

र्ामर्रय र्डनैमर 
1. ग्राशक 

றரயக் 

ரங்குதர் 

 
 

 

लाॊगफुलय 

मे आर ूनीरगगयी के शैं मा फॊगरयू के शैं ? 

ம ஆலூ ீனறரி ம தயங் ர 
தங்லர் ம தயங்? 

இந் உருதபக்றங்கு ீனறரித 
மசர்ந்ர? தங்லத மசர்ந்ர? 

इन्ड्रद उररणै्क्कऴॊग ुनीरगगरयम ैवेदणन्ड्रददा ? 
फॊगरयैू वेदणन्ड्रददा? 

2. दकूानदाय 

டெரன்ரர் 

தடக்ரர் 

कडकै्कायय 

मे नीरगगयी के शैं। 
ம ீனறரி ம தயங். 
இட ீனறரித மசர்ந்ட. 
इद ुनीरगगरयमे वेदणन्ड्रदद।ु 

3. ग्राशक 

றரயக் 

ரங்குதர் 

लाॊगफुलय 

गोबी ककतना शै ? 

மரதி றத்ணர தய? 

னட்தட மரமூ வ்பவு ?  

भटु्टै गोव ुएव्लरल ु?  

4. दकूानदाय 

டெரன்ரர் 

 

தடக்ரர் 

 

कडकै्कायय 

गोबी, पूर गोबी, भटय, पमाज वफ दव-
दव रऩमे ककरो शैं। 
மரதி, னல் மரதி, டர், ப்ரஜ் 
மப் ஸ்-ஸ் ருதம றமனர 
தயங். 
னட்தடமரஸ், ரனறப்பர், 
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தட்டரி, பங்ரம் ல்னரம 
றமனர தத்ட-தத்ட ரூதரய்.  
भटु्टै गोव, कालरफ़रलय, ऩट्टाणण, लेंगामभ 
एल्राभे ककरो ऩत्त-ुऩत्त ूरूफाम। 

5. ग्राशक 

றரயக் 

ரங்குதர் 

लाॊगफुलय 

अच्छा, वफ भें वे आधा-आधा ककरो दो। 
அச்சர, சப் மங் மம ஆர-ஆர 
றமனர மர. 
ல்னட. ல்னரற்நறலும் அத-
அத றமனர பரடுங்ள். 
नल्रद,ु एल्रालठिरभु अयै-अयै ककरो 
कोडुॊगर। 

6. ग्राशक 

றரயக் 

ரங்குதர் 

लाॊगफुलय 

टभाटय का बाल क्मा शै ? 

டரடர் ர தரவ் க்ர தய? 

க்ரபி ன்ண ிதன? 

तक्कारी एन्ड्रन षलर?ै 
7. दकूानदाय 

டெரன்ரர் 

 

தடக்ரர் 

 

 

कडकै्कायय 

टभाटय आजकर भशॊगा शै। ऩाल ककरो छ् 
रऩमे शैं। 
டரடர் ஆஜ்ல் யங்ர தய. 
தரவ் றமனர மச ருப்த தயங்.  
இப்மதரட க்ரபி ிதன 
அறர உள்பட. ரல் றமனர 
ஆறு ரூதரய். 
इपऩोद ुतक्कालर षलर ैअठदगभाग उल्रद।ु 
कार ककरो आर रूफाम। 

8. ग्राशक तफ तो टभाटय नशीॊ चाठशए। लबण्डी औय 
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றரயக் 

 
 

ரங்குதர் 

 

लाॊगफुलय 

फैंगन ककतना शै ? 

ப் மர டரடர் யற சரயறம.  
திண்டி ஐர் ததங்ன் றத்ணர 
தய? 

அப்தடிரணரல் க்ரபி 
மண்டரம். பண்தடக்ரய், 
த்றரிக்ரய் வ்பவு ? 

अपऩडडमानार तक्कालर लेण्डाभ। 
लेण्डकै्काम, कत्तरयक्काम एव्लरल ु? 

9. दकूानदाय 

 
 

டெரன்ரர் 

 
 

தடக்ரர் 

 
 
 

कडकै्कायय 

मे वफ वस्त ेशैं वाशफ। लबण्डी, फैंगन, 
कयेरा, ककडी, वेभ वफ के वफ लवफ़ण  
आठ-आठ रऩमे ककरो शैं। 
ம சப் மஸ்ம தயங் 
மரயப், திண்டி, ததங்ன், 
மனர, க்டி, மமம் மப் ம 
மப் மறர்ப் ஆட்-ஆட் ருதம 
றமனர தயங். 
இதபல்னரம் னறவுங், 
பண்தடக்ரய், த்றரிக்ரய், 
தரற்ரய், பள்பரிக்ரய், 
அதக்ரய் ல்னரம றமனர 
ட்டு-ட்டு ரூதரய்ரன்.  
इलमेैल्राभ भलरलुॊग। लेण्डकै्काम, 
कत्तरयक्काम, ऩागर काम, लेल्ररयक्काम, 
अलयैक्काम, एल्राभे ककरो एट्टु – एट्टु 
रूफामदान। 

10. ग्राशक क्मा आऩकी दकूान भें नारयमर, कच्चा 
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றரயக் 

 

ரங்குதர் 

 

लाॊगफुलय 

केरा शयी लभचण नशीॊ शैं ? 

க்ர ஆப்ல டெரன் மங் ரரில், 
ச்சர மனர, யரி றர்ச் யஙீ் 
தயங்? 

ன்ண, உங் தடில் மங்ரய், 
ரதக்ரய், தச்ச றபரய் 
இல்தன? 

एन्ड्रन उॊग कडनैमर तेंगाम, लाऱैक्काम, ऩच्च 
लभरगाम इल्र ै? 

11. दकूानदाय 

டெரன்ரர் 

தடக்ரர் 

कडकै्कायय 

मे वाभने की दकूान भें शैं ? 

ம மரம்ம ல டெரன் மங் 
தயங். 
இத றர் தடில் உள்பண.  
इल ैएठदय कडनैमर उल्रन। 

12. ग्राशक 

றரயக் 

ரங்குதர் 

लाॊगफुलय 

अच्छा। कुर ककतने रऩमे शुमे ? 

அச்சர, குல் றத்மண ருப்ம 
யூம? 

ல்னட. பரத்ம் வ்பவு 
ரூதரய் ஆிற்று? 

नल्रद।ु भोत्तभ एव्लरल ुरूफाम आनमट्रु? 
13 दकूानदाय 

டெரன்ரர் 

தடக்ரர் 

कडकै्कायय 

ऩचाव रऩमे ऩचाव ऩवैे दीण्जए। 
தசரஸ் ருதம தசரஸ் ததமம 
ீஜறம. 
ம்தட ரூதரய் ம்தட ததமர 
பரடுங்ள். 
ऐम्फद ुरूऩा ऐम्फद ुऩवैा कोडुॊगर। 

14 ग्राशक अच्छा। मश रीण्जए। 
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றரயக் 

ரங்குதர் 

लाॊगफुलय 

அச்சர, ஹ் லீஜறம. 
ல்னட. இத டுத்டக் 
பரள்லங்ள். 
नल्रद।ु इदै एडुत्तकु्कोल्रुॊगर। 
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परों र्ी दरू्ान भें 
தமனரங் ல டெரன் மங் 

தக்தடில் 

पऴक्र्डनमर 
 

1. षऩताजी 
திரஜற 
ந்த 
तॊदै 

वॊगीता, क्मा तमैाय शो गमी शो? चरें..... 
சங்லர, க்ர தரர் மயர ி 
மயர? சமனங்.... 
சங்லர ன்ண ரர ? 
மதரனரர.... 
वॊगीता, एन्ड्रन तमाया ? ऩोगराभा ? 

2. वॊगीता 
சங்லர 

சங்லர 

वॊगीता 

शाॉ षऩताजी...... चरें। 
யரங் திரஜற..... சமனங்..... 
ஆரம் அப்தர..... மதரனரம்.  
आभाभ ्अपऩा.... ऩोगराभ।् 

3. षऩताजी 
திரஜற 
ந்த 
 

तॊदै 

कर तयेी फआु आ यशी शैं। इवलरए कुछ 
पर खयीदना शै। 
ல் மரி னஆ ஆ யற தயங். 
இஸ்னறம குச்ஃதல் ரீத்ணர தய. 
ரதபக்கு உன்னுதட அத்த 
ருறநரர்ள்.  அணரல் பரஞ்சம் 
தங்ள் ரங் மண்டும். 
नारकै्कु उन्ड्रनडुम अत्त ैलरगगयागणर। अदनार 
कोन्ड्रजभ ऩऴॊगर लाॉग लेण्डुभ। 



64 

 

4. वॊगीता 
சங்லர 

சங்லர 

वॊगीता 

भझुे आभ ऩवन्ड्रद शै। 
னமஜ ஆம் தசந்த் தய. 
ணக்கு ரம்தம் திடிக்கும்.  
एनक्कु भाॊफऴभ ्षऩडडक्कुभ।् 

5. षऩताजी 
திரஜற 
ந்த 
तॊदै 

शाॉ....... अफ आभ का भोवभ शै। 
யரங்... அப் ஆம் ர பௌசம் 
தய. 
ஆரம்..... இப்மதரட ரம்த 
ரனம்ரன். 
आभाभ,् इपऩोद ुभाम्ऩऴ कारम्दान।  

(फाज़ाय भें..... தஜரரில்) 
6. दकूानदाय 

டெரன்ரர் 

 

தடக்ரர் 

 

कडकै्कायय 

आओजी..... मशाॉ आओ..... अच्छे औय ताजे 
पर वस्त ेभें शैं। 
ஆஏஜற.....யரங் ஆஏ...... அச்மச 
அவுர் ரமஜஃதல் மஸ்ம ம 
தய. 
ரங்ய்ர இங்ம ரங், ல்ன 
தம் னடசர ந் தம் னறர 
றதடக்கும். 
लाॉगय्मा.... इॊग लाॉग.... नल्र ऩऱभ.्..... 
ऩदुवुा लॊद ऩऱभ.्.... भलरला ककडकै्कुभ।् 

7. वॊगीता 
சங்லர 

சங்லர 

वॊगीता 

षऩताजी......शभ मशाॉ वे पर खयीदेंगे। 
திரஜற.....யம் யரங்மம தல் 
ரீமங்ம. 
அப்தர....ரம் இங்றருந்ட தம் 
ரங்னரம். 
अपऩा...... नाभ इॊगगरनद ुऩऱभ ्लाॊगराभ। 
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8. षऩताजी 
திரஜற 
ந்த 
तॊदै 

क्मा जी...... तमु्शाये ऩाव क्मा – क्मा पर 
शै। 
க்ரஜற....டம்யரம தரஸ் க்ர-
க்ர தல் தய? 

ன்ணப்தர... உன்றட்ட ன்ண-ன்ண 
தங்ள் இருக்கு? 
एन्ड्रनपऩा..... उन ककट्ट एन्ड्रन एन्ड्रन ऩऱॊगर 
इरक्कु? 

9. दकूानदाय 

டெரன்ரர் 

 

தடக்ரர் 

 

कडकै्कायय 

आभ, अभरूद, वॊतया, केरा, अनाय, ऩऩीता, 
अॊगयू, वीतापर वफ कुछ शैं। 
ஆம், அம்ருத், சந்ர, மனர, 
அணரர், ததீர, அங்கூர், சலரதல் 
சப்குச் தயங். 
ரம்தம், பரய்ர, ஆஞ்சு, 
ரதப்தம், ரடபம்தம், 
தப்தரபி, றரட்தச, சலரப்தம் 
ல்னரம் இருக்கு. 
भाॊफऱभ, कोय्मा, आयॊज,ु लाऱैपऩऱभ,् 
भातरुभ ऩऱभ, ऩपऩारी, द्राषै, वीताऩऱभ,् 
एल्राभ ्इरक्कु। 

10. षऩताजी 
திரஜற 
ந்த 
तॊदै 

अॊगयू आधा ककरो देना। 
அங்கூர் ஆர றமனர மணர  

றரதை அத றமனர 
பரடுக்வும். 
ठदयाषै अयै ककरो कोडुक्कलभु। 
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11. दकूानदाय 

டெரன்ரர் 

தடக்ரர் 

कडकै्कायय 

कटशर बी रीण्जए। फशुत अच्छा शै। 
ட்யல் த ீலீஜறம. தயூத் அச்சர 
தய. 
தனரப்தம் டுத்டக்மரங், 
பரம்த ல்னர இருக்கு. 
ऩरापऩऱभभु एडुत्तकु्कोंग। योम्फ नल्रा 
इरक्कु। 

12. षऩताजी 
திரஜற 
ந்த 
तॊदै 

अच्छा..... एक कटशर दो....। 

அச்சர....க் ட்யல் மர.... 
ல்னட. எரு தனரப்தம் பரடு.  
नल्रद.ु  ओर ऩरापऩऱभ ्कोडु। 
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4.  फैंर् – மபங்க் – வங்கி – लॊगी - 1 
1. वॊगीता 

சங்லர 

சங்லர 

वॊगीता 

भझुे कुछ रऩमों की जरूयत शै । 
னமஜ குச் ருப்மரங் ல ஜரூத் தய.  
ணக்கு பரஞ்சம் தம் மண்டும்.  
एनक्कु कोंजभ ऩणभ ्लेणडुभ। 

2. षऩताजी 
திரஜற 
ந்த 
तॊदै 

भैं आज फैंक जा यशा शूॉ। तमु्शें ककतने रऩमे 
चाठशए। 
ஆஜ் தங் ததங்க் ஜர யர யூங்.  
ரன் இன்று தரங்குக்கு மதரறமநன்.  
नान इन्ड्रु फाॉकुक्कु ऩोगगयेन। उनक्कु एव्लरल ु
रूफाम लेण्डुभ? 

3. वॊगीता 
சங்லர 

 

சங்லர 

 

वॊगीता 

भझुे आज स्कूर की फ़ीव बयनी शै। इवलरए 
तीन वौ रऩमे चाठशए। 
னமஜ ஆஜ் ஸ்கூல் லஃதஸீ் தர்ணி 
தய. இஸ்மறம ீன் பசௌ ருப்ம 
சரயறம. 
இன்று ஸ்கூல் ஃதஸீ் ட்ட மண்டும். 
அணரல் னன்னூறு ரூதரய் 
மண்டும். 
इण्ु स्कूर फ़ीव कट्ट लेण्डुभ। अदनार भनु्ड्रनरू 
रूफाम लेण्डुभ। 

4. षऩताजी 
திரஜற 
ந்த 
 

तॊदै 

अच्छा, तभु एक काभ कयो। तभु फैंक शो आना। 
அச்சர, டம் க் ரம் மர, டம் 
ததங்க் மயர ஆணர. 
அப்தடிபன்நரல் ீ எரு மதன 
பசய். ீ தரங்கு த மதரய் ர. 
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अपऩडडमेन्ड्ररार नी ओर लेर ैवेम। फैंक लयै ऩोम 
ला। 

5. वॊगीता 
சங்லர 

சங்லர 

वॊगीता 

ठीक शै, भझुे ऩाव फकु दीण्जए। 
டீக் தய, னமஜ தரஸ் னக் ீஜறம.  
ல்னட. தரஸ் னக் பரடுங்ள். 
नल्रद,ु फाव फकु कोडुॊगर। 

(फैंक भें - தரங்க் மங் – தரங்றல் – फाॉककर) 
6. वॊगीता 

சங்லர 

சங்லர 

वॊगीता 

(लरषऩक व)े भझुे अफ चाय वौ रऩमे ननकारना 
शै।  

(னறதிக் மம ) னமஜ அப் சரர் பசௌ 
ருப்ம றரல்ணர தய.  
(லத்ரிடம்) ரன் ரனூறு ரூதரய் 
டுக் ிரும்னறமநன். 
(एरतु्तरयडभ) नान नानरू रूफाम एडुक्क 
षलरॊ फगुगयेन। 

7. लरषऩक 

னறதிக் 

குரஸ்ர 

गभुास्ता 

अच्छा, आऩके ऩाव चेक फकु शै? 

அச்சர, ஆப்ம தரஸ் பசக் னக் தய? 

ல்னட, உங்பிடம் பசக் னக் 
உள்பர? 

नल्रद ुउॊगलरडभ चेक फकु उल्रदा? 

8. वॊगीता 
சங்லர 

 

சங்லர 

 

वॊगीता 

नशीॊ, रेककन भेये षऩताजी ने भेये नाभ ऩय एक 
चेक काटकय ठदमा शै। 
யறன், மனறன் மம திரஜற ம 
மம ரம் தர் க் பசக் ரட்ர் றர 
தய. 
இல்தன. ஆணரல் ன் ந்த ன் 
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பதரில் எரு பசக் பரடுத்ட உள்பரர். 
इल्र,ै आनार एन तॊदै एन ऩेमरयर ओर चेक 
कोडुत्त ुउल्राय। 

9. लरषऩक 

னறதிக் 

 

குரஸ்ர 

 

गभुास्ता 

अच्छा आऩ उव काउण्टय ऩय जाइए। लशाॊ 
आऩको ऩवैा लभरेगा। 
அச்சர, ஆப் உஸ் ரவுண்டர் தர் 
ஜரிம, யரங் ஆப்மர ததசர 
றமனர. 
ல்னட. ீங்ள் அந் வுண்டருக்கு 
பசல்லுங்ள், உங்லக்கு தம் 
றதடக்கும். 
नल्रद,ु नीॊगर अन्ड्रद काउण्टरक्कु चेल्रुॊगर, 
उॊगरकु्कु ऩणभ ककडकै्कुभ। 

(कैलळमय के काउण्टय भें – தம் பரடுப்தர் இடத்றல்) 
10. वॊगीता 

சங்லர 

சங்லர 

 

वॊगीता 

चेक रीण्जए, भझुे चाय वौ रऩमे दीण्जए। 
பசக் லீஜறத, னமஜ, சரர் பசௌ 
ருப்ம ீஜறம. 
பசக் டுத்டக் பரள்லங்ள், ணக்கு 
ரனூறு ரூதரய் பரடுங்ள். 
चेक एडुत्तकु्कोल्रुॊगर, एनक्कु नानरू रूफाम 
कोडुॊगर। 

11. लरषऩक 

னறதிக் 

குரஸ்ர 

गभुास्ता 

इवके ऩीछे शस्ताषय कीण्जए। 
இஸ்ம தமீச யஸ்ரைர் லஜறம.  
இன் தின்ணரல் தபலத்றடுங்ள்.  
इदन षऩन्ड्रनार कैमेऱुषत्तडुॊगर। 
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(वॊगीता शस्ताषय कयती शै।) 
(சங்லர தபலத்றடுறநரள்) 

12. लरषऩक 

னறதிக் 

குரஸ்ர 

गभुास्ता 

अच्छा, रीण्जए चाय वौ रऩमे। 
அச்சர, லீஜறம சரர் பசௌ ருப்ம. 
ல்னட, இமர ரனூறு ரூதரய். 
नल्रद,ु इदो नानरू रूफाम। 

13. वॊगीता 
சங்லர 

சங்லர 

वॊगीता 

धन्ड्रमलाद। 
ன்ரத். 
ன்நற. 
नण्न्ड्रर। 
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5.  फैंर् – மபங்க் – வங்கி – लॊगी - 2 
 

1. क्रकण  
க்பரர்க் 

க்பரர்க் 
क्रकण  

आऩको क्मा चाठशए ?  

ஆப்மர க்ர சரயறம ? 

உங்லக்கு ன்ண மண்டும் ? 
उॊगरकु्कु एन्ड्रन लेण्डुभ ? 
 

2. ग्राशक 

றரயக் 

ரடிக்தரபர் 

लाडडकैमारय 

भैं रऩमे रेने आमा शूॉ। 
தங் ருப்ம மனமண ஆர 
யூங். 
ரன் தம் டுக் 
ந்றருக்றமநன். 
नान ऩणभ एडुक्क लॊठदरण्क्कयेन। 

3. क्रकण  
க்பரர்க் 

க்பரர்க் 
क्रकण  

ककतने रऩमे रेना चाशत ेशैं ? 

றத்மண ருதம மனணர சரஹ்ம 
தயங் ? 

வ்பவு ரூதரய் டுக் 
ிரும்னறநரீ்ள் ? 

एव्लरल ुरूफाम एडुक्क षलरम्फगुगयीयगर ? 
4. ग्राशक 

றரயக் 

ரடிக்தரபர் 

लाडडकैमारय 

भझुे तीन शज़ाय रऩमे चाठशए। मश रीण्जए 
चेक। 
னமஜ ீன் யசரர் ருதம 
சரயறம ஹ் லீஜறம பசக்.  
ணக்கு னெரிம் ரூதரய் 
மண்டும். இந்ரருங்ள் பசக்.  
एनक्कु भलूानमयभ रूफाम लेण्डुभ। 
इन्ड्रदारॊगर चेक। 
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5. क्रकण  
க்பரர்க் 

க்பரர்க் 
क्रकण  

इवभें आऩ तायीख लरखना बरू गमे। 
இஸ்மங் ஆப் ரரீக் னறக்ணர 
னல் ம. 
இறல் ீங்ள் மற ல நந்ட 
ிட்டீர்ள். 
इठदर नीॊगर तठेद एऱुद भयन्ड्रद ु
षलट्टीयगर। 

6. ग्राशक 

றரயக் 

ரடிக்தரபர் 

लाडडकैमारय 

अच्छा, दीण्जए, भैं तायीख लरखता शूॉ। 
அச்சர, ீஜறம, தங் ரரீக் 
னறக்ர யூங். 
அப்தடிர, பரடுங்ள். ரன் 
மற லடறமநன். 
अपऩडडमा । कोडुॊगर । नान तठेद 
एऱुदगुगयेन । 

7. क्रकण  
க்பரர்க் 

க்பரர்க் 
क्रकण  

ठीक शै। आऩका ऩाव फकु बी दीण्जए। 
டீக் தய. ஆப்ர தரஸ் னக் த ீ
ீஜறம. 
சரி, உங்ள் தரஸ் னத்த்தனேம் 
பரடுங்ள். 
वरय। उॊगर ऩाव ऩतु्तगत्तमैभु कोडुॊगर। 

8. ग्राशक 

றரயக் 

ரடிக்தரபர் 

लाडडकैमारय 

मश रीण्जए भेया ऩाव फकु। 
ஹ் லீஜறம மர தரஸ் னக்.  
இந்ரங் ன் தரஸ் னக். 
इन्ड्रदाॊग एन ऩाव फकु। 

9. क्रकण  
க்பரர்க் 

க்பரர்க் 
क्रकण  

इव चेक के ऩीछे शस्ताषय कीण्जए। 
இஸ் பசக் ம தமீச யஸ்ரைர் 
லஜறம. 
இந் பசக் தின்ணரல் 
தபலத்ட மதரடுங்ள்.  
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इन्ड्रद चेक षऩन्ड्रनार कैमेऱुत्त ुऩोडुॊगर। 
(ग्राशक शस्ताषय कयत ेशैं – ரடிக்தரபர் 

தபலத்றடுறநரர் 
10. क्रकण  

க்பரர்க் 

 

க்பரர்க் 
 

क्रकण  

मश रीण्जमे टोकन। आऩका नॊफय 99 शै। 
फरुाने ऩय जाकय ऩवैा रीण्जए। 
ஹ் லீஜறத மடரன். ஆப்ர 
ம்தர் 99 தய. னனரமணதர் ஜரர் 
ததமர லீஜறம. 
இந்ரங் மடரன், உங் ம்தர் 
99, கூப்திடும்மதரட மதரய் தம் 
ரங்றக் பரள்லங்ள். 
इन्ड्रदाॊग टोकन। उॊग नॊफय 99। कूण्पऩडुभॊ 
ऩोद ुऩोम ्ऩणभ लाॊगग कोल्रुॊगर। 

11. ग्राशक 

றரயக் 

 

ரடிக்தரபர் 

लाडडकैमारय 

ठीक शै। तफ तक भैं लशाॉ उव कुवी ऩय 
फठैता शूॉ। 
டீக் தய. ப் க் தங் 
யரங் உஸ் குர்ஸீ தர் ததட்ர 
யூங். 
சரி, அட த ரன் அந் 
ரற்ரனறில் உட்ரருறமநன். 
वयी। अद ुलयै नान अन्ड्रद नाकाणलरनमर 
उट्कारगगयेन। 

12. कैलळमय 

மறர் 

மறர் 

केलळमय 

(फरुात ेशैं) नॊफय 99.....। 
(னனரம தயங்) ம்தர் 99.... 
(கூப்திடுறநரர்) ம்தர் 99..... 
(कूण्पऩडुगगयाय) नॊफय 99....। 

13. ग्राशक 

றரயக் 

ரடிக்தரபர் 

लाडडकैमारय 

मश रीण्जए टोकन। 
ஹ் லீஜறம மடரன். 
இமர மடரன் டுத்டக் 
பரள்லங்ள். 
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इदो टोकन एडत्तकुोल्रुॊगर। 
14. कैलळमय 

மறர் 

மறர் 

केलळमय 

मश रीण्जए रऩमे। गगन रीण्जए। 
ஹ் லீஜறம ருப்ம, றன் 
லீஜறம. 
இந்ரருங்ள் ரூதரய், ண்ிப் 
தரர்த்டக் பரள்லங்ள். 
इन्ड्रदारॊगर रूफाम। एण्ण्ण ऩातुण कोल्रुॊगर। 

15. ग्राशक 

றரயக் 

ரடிக்தரபர் 

लाडडकैमारय 

अच्छा । ठीक शै । धन्ड्रमलाद । 
அச்சர, டீக் தய. ன்ரத்.  
ல்னட. சரிர உள்பட.  ன்நற 
नल्रद ु। वरयमाग उल्रद ु। नण्न्ड्रर । 
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6.  येरले स्टेळन – வல்வவ 

ஸ்வடஶன் 

ில்வவ ஸ்வடஶன் 

यनमरले स्टेळन 
1. भाताजी 

ரரஜற 
 

 

அம்ர 

अम्भा 

वौम्मा..... तमैाय शो जाओ। जल्दी स्टेळन 
जाना शै। 

பமௌம்ர....தரர் மயர 
ஜரமர, ஜல்ற ஸ்மடன் ஜரணர 
தய. 
பமௌம்ர.... ரர் ஆகு, சலக்றம் 
ஸ்மடன் மதர மண்டும். 
वौम्मा.... तमाय आग।ु वीण्क्कयभ स्टेळन 
ऩोग लेण्डुभ। 

2. वौम्मा 
பமௌம்ர 

பமௌம்ர 

वौम्मा 

भाॉ..... भौवी ककव गाडी वे आ यशी शै ? 

ரங்...பௌசற றஸ் ரடி மம ஆ 
யற தய? 

அம்ர.... சறத்ற ந் ண்டிில் 
ருறநரர்ள்? 

अम्भा..... लवषत्त एन्ड्रद लण्ण्डनमर लरगगयागणर 
? 

3. भाताजी 
ரரஜற 
அம்ர 

अम्भा 

तलभरनाडु एक्स्पे्रव भें आ यशी शै। 
றழ்ரடு க்ஸ்திஸ் மங் ஆ 
யற தய. 
றழ்ரடு க்ஸ்திமறல் 
ருறநரர்ள். 
तलभर नाडु एक्स्पे्रलवर लरगगयायगर। 
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(स्टेळन भें – ஸ்மடன் மங் – ஸ்மடணில் - स्टेळननर ) 
4. वौम्मा 

பமௌம்ர 

பமௌம்ர 

वौम्मा 

भाॉ.... देखो गाडी आ यशी शै। 
ர.....மமர..... ரடி ஆ யற 
தய. 
அம்ர.....தரர்......ண்டி ருறநட. 
अम्भा.....ऩाय.....लण्ण्ड लरगगयद।ु 

(गाडी परटैपाभण ऩय खडी शो जाती शै) (ண்டி ப்பரட்தரர்றல் 
ந்ட றற்றநட) 

5. वौम्मा 
பமௌம்ர 

பமௌம்ர 

वौम्मा 

(जोय व)े भाॉ..... भौवी इव डडब्फे भें शैं। 

(மஜரர் மம ) ர.... பௌசற இஸ் 
டிப்மத மங் தயங். 
(சத்ர) அம்ர..... சறத்ற இந் 
பதட்டிில் இருக்றநரர்ள்.  
(वत्तभाग) अम्भा.... लवत्ती इन्ड्रद ऩेट्ठटनमर 
इरण्क्कयागणर। 

(भौवी शॉवती शुई आती शै) (சறத்ற சறரித்டக் பரண்மட 
ருறநரர்ள்) 

6. भाॉ 
ர 

 

அம்ர 

 

अम्भा 

आओ भीनाषी... आओ नयेन्ड्रदय क्मा तमु्शाये 
षऩताजी नशीॊ आमे ? 

ஆமர ீணரட்சற.... ஆமர 
மந்ர், க்ர டம்யரம திரஜற 
யற ஆம ? 

ர ீணரட்சற.....ர மந்ர், 
ன்ண.... உன்னுதட அப்தர 
ில்தனர? 

ला भीनाषी.... ला नयेन्ड्रदय..... एन्ड्रन उन्ड्रनडुमै 
अपऩा लयषलल्रमैा ? 
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7. नयेन्ड्रदय 

 

மந்ர் 

 

 

மந்ர் 

 

नयेन्ड्रदय 

नशीॊ फडी भाॉ.... ले आनेलारे शी थे..... 
रेककन अचानक उनके ऑफ़ीव भें कुछ काभ 
आ ऩडा। 
யற தடி ர.... ம ஆமணரமன 
யற ம... மனறன் அசரணக் உன்ம 
ஆஃதஸீ் ம குச் ரம் ஆ தடர. 
இல்தன பதரிம்ர, அர் 
ருரரன் இருந்ரர்... 
ஆணரல் றடீபன்று அர் 
ஆதமீறல் பரஞ்சம் மதன 
ந்டிட்டட. 
इल्र ैऩेरयमम्भा.... अलय लरलदागदान 
इरन्ड्रदाय..... आनार ठदडीयेन्ड्रु अलय 
आकपलवर कोंजभ लेर ैलन्ड्रद ुषलट्टद।ु 

8. भीनाषी 
ீணரட்சற 
ீணரட்சற 
भीनाषी  

ले अगरे इतलाय को आएॉगे। 
ம அமன இத்ரர் மர 
ஆமங்ம. 
அர் அடுத் ஞரிற்றுக் றத 
ருரர். 
अलय अडुत्त ुसानमट्रुण्क्कऱभ ैलरलाय। 

9. वौम्मा 
பமௌம்ர 

பமௌம்ர 

 

वौम्मा 

तफ तो शभ अगरे वोभलाय को 
भशाफलरऩयुभ जाएॉगे। 
ப் மர யம் அமன மசரம்ரர் 
யரதனறனம் ஜரமங்ம. 
அப்தடிரணரல் அடுத் றங்ள் 
றத யரதனறனம் மதரமரம்.  
अपऩडडमानार अडुत्त नत ॊगर ककऱभ ै
भशाफलरऩयुभ ऩोलोभ।् 
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10. नयेन्ड्रदय 

மந்ர் 

 

மந்ர் 

नयेन्ड्रदय 

ठीक शै, वौम्मा। इव भॊगरलाय को कशाॉ 
जाएॉगे ? 

டீக் தய பமௌம்ர. இஸ் 
ங்ல்ரர் மர யரங் 
ஜரமங்ம ? 

சரி பசௌம்ர.  இந் பசவ்ரய் 
றத ங்கு மதரனரம்? 

वरय वौम्मा। इन्ड्रद वेव्लाम ककऱभ ैएॊग ु
ऩोगराभ ? 

11. भीनाषी 
 

ீணரட்சற 
 
 

ீணரட்சற 
 
 

भीनाषी  

भॊगरलाय को शभ कन्ड्रमाकुभायी जाएॉगे। 
फधुलाय लशाॉ यशेंगे औय गरुलाय लाऩव 
आमेंगे। 
ங்ல்ரர் மர யம் 
ன்ரகுரரி ஜரமங்ம, னரர் 
யரங் மயங்ம ஐர் குருரர் 
ரதஸ் ஆமங்ம. 
பசவ்ரய் றத ரம் 
ன்ரகுரரி மதரமரம், னன் 
றத அங்கு இருப்மதரம். 
ிரக்றத றரும்தி 
ருமரம். 
वेव्लाम ककऱभ ैनाभ कन्ड्रमाकुभायी ऩोलोभ, 
फदुन ककऱभैं अॊग ुइरपऩोभ। षलमाऱ ककऱभ ै
नतरण्म्फ लरलोभ। 

12. भाॉ 
ர 

 

ळिुलाय को अष्टरक्ष्भी भॊठदय भें ऩजूा शै। 
लशाॉ जाएॉगे। 

ூக்ரர் மர அஷ்டனஷ்ற 
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அம்ர 

 

अम्भा 

ந்றர் மங் னஜர தய. யரங் 
ஜரமங்ம. 
பள்பிக் றத அஷ்டனஷ்ற 
மரினறல் னதஜ உள்பட. அங்கு 
மதரமரம். 
लेण्ल्र ककऱभ ैअष्टरक्ष्भी कोषलण्ल्र ऩजूै 
उल्रद।ु अॊग ुऩोलोभ। 

13. नयेन्ड्रदय 

மந்ர் 

 

மந்ர் 

 

नयेन्ड्रदय 

ळननलाय को शभ वफ घय फठेै-फठेै इड़री-
दोवा खाएॉगे। 
சணிரர் மர யம் சப் ர் ததமட-
ததமட இட்னற-மரசர ரமங்ம.  
சணிக்றத டீ்டில் உட்ரர்ந்ட 
இட்னற-மரதச சரப்திடுமரம். 
वनन ककऱभ ैलीट्ठटर उट्कान्र्द ुइटरी-दोव ै
वाण्पऩडुलोभ। 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.  स्रू्र भें – ஸ்கூல் வங் 
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ஸ்கூயில் - स्रू्ळरर 
 

 स्कूर के प्रधान अध्माऩक औय स्कूर भें प्रलेळ के लरए अऩने 
फच्चे के वाथ आनेलारे एक षऩता के फीच भें लाताणराऩ। 
 தள்பி தனத ஆசறரிர் ற்றும் தள்பிில் 
இடம் மட்டு ன் தண அதத்ட ந்றருக்கும் எரு 
ந்தக்குறதடம மதச்சு ரர்த்த.  
 

1. प्रधान अध्माऩक 

திரன் 
அத்ரதக் 

தனத 
ஆசறரிர் 

तरभै ैआलवरयमय 

आइमे श्री नॊदकुभायजी, फठैठमे। 
ஆிம ஸ்ரீ ந்குரர் ஜற, 
ததடிம.  

ரங் ந்குரர், உட்ரருங்.  
लाॉग नन्ड्रदकुभाय, उट्कारॊग। 

2. नन्ड्रदकुभाय 

ந்குரர் 

 

ந்குரர் 

 

नन्ड्रदकुभाय 

धन्ड्रमलाद। भेये फेटे के लरए आऩके 
षलद्माश्रभ भें अड्लभळन चाठशए। 
ன்ரத், மம மதமட ம 
னறம ஆப்ம ித்ரஸ்ம் 
மங் அட்றன் சரயறம. 
ன்நற, ணட ததனுக்கு 
உங்ள் ித்ரஸ்த்றல் 
அட்றன் மண்டும். 
नण्न्ड्रर। एनद ुऩमैनकु्कु उॊगर 
षलद्माश्रभषत्तर अड्लभळन लेण्डुभ। 

3. प्रधान अध्माऩक 

திரன் 
ककव क्राव भें बती चाशत ेशैं ? 

றஸ் க்பரஸ் மங் தர்ற 
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அத்ரதக் 

தனத 
ஆசறரிர் 

तरभै ैआलवरयमय 

சரஹ்ம தயங் ? 

ந் குப்தில் மசர்க் 
ிரும்னறநரீ்ள் ? 

एन्ड्रद लगणु्पऩर वेकण  षलरॊ फगुगयीगणर ?  
4. नन्ड्रदकुभाय 

ந்குரர் 

ந்குரர் 

नन्ड्रदकुभाय 

एर.के.जी. भें बती कयाना चाशता शूॉ। 
ல்.ம.ஜற. மங் தர்ற ரணர 
சரஹ்ர யூங். 
ல்.ம.ஜற.ில் மசர்க் 
ிரும்னறமநன். 
एर.के.जी. नमर वेकण  षलरम्फगुगयेन। 

5. प्रधान अध्माऩक 

திரன் 
அத்ரதக் 

தனத 
ஆசறரிர் 

तरभै ैआलवरयमय 

(फच्चे वे) तमु्शाया नाभ क्मा शै फेटा ? 

(தச்மச மம ) டம்யரர ரம் 
க்ர தய மதடர?  

(குந்திடம்) உன் பதர் 
ன்ண குந்த? 

(कुऱॊदनमडभ) उन ऩेमय एन्ड्रन कुऱन्ड्रदै ?   
6. नन्ड्रदकुभाय 

ந்குரர் 

 

ந்குரர் 

नन्ड्रदकुभाय 

(फच्चे वे) नाभ फोर फेटा.... तबी तमु्शें 
अड्लभळन लभरेगा। 
(தச்மச மம ) ரம் மதரல் 
மதடர.... தி டம்மய அட்றன் 
றமனர.  

(குந்திடம்) மதர் 
பசரல்லுப்தர.... அப்தரன் 
அட்றன் றதடக்கும். 
(कुऱॊदनमडभ) ऩेय वोल्रपुऩा..... अपऩदान 
अड्लभळन ककडकै्कुभ। 
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7. फच्चा 
தச்சர 

குந்த 

कुऱनदै 

भेया नाभ गचन्ड्रनतॊबफ शै। 
மர ரம் சறன்ணம்தி தய.  
ன் மதர் சறன்ணம்தி.  
एन ऩेमय गचन्ड्रनतॊबफ। 

8. नन्ड्रदकुभाय 

 

ந்குரர் 

 
 
 

ந்குரர் 

 
 
 

नन्ड्रदकुभाय 

अये.... गचन्ड्रनतॊबफ तो घय भें ऩकुायने का 
नाभ शै। (प्रधान अध्माऩक वे) इवका 
नाभ गचण्न्ड्रन कृष्णन शै। 
அம.... சறன்ண ம்தி மர ர் 
மங் னரர்மண ர ரம் தய 
(திரன் அத்ரதக் மம ) 
இஸ்ர ரம் சறன்ணி றருஷ்ன் 
தய. 
அட.... சறன்ண ம்தி டீ்டில் 
கூப்திடந மதரச்மச (தனத 
ஆசறரிரிடம்) இன் பதர் 
சறன்ணிறருஷ்ன். 
अड.... गचन्ड्रन तॊबफ लीट्ठटर कूण्पऩडय 
ऩेयाच्चे (तरभै ैआलवरयमरयडभ) इलन ्
ऩेमय गचन्ड्रनी कृष्णन। 

9. प्रधान अध्माऩक 

 
 

திரன் 
அத்ரதக் 

 
 

தனத 
ஆசறரிர் 

आगे वे घय भें बी इवे ‘गचण्न्ड्रन कृष्णन‘ 
शी कठशमे। नशीॊ तो फच्चे के लरए 
अनालश्मक कष्ट शोगा। 
ஆம மம ர் மங் த ீஇமம 
‘சறன்ணிறருஷ்ன்‘ யற 
யறம, யற மர தச்மச ம 
னறம அணரஷ்க் ஷ்ட் 
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तरभै ैआलवरयमय 

மயரர. 
 இணிமல் டீ்டிலும் 
‘சறன்ணிறருஷ்ன்‘ ன்மந 
கூப்திடுங்ள். இல்தனபன்நரல் 
குந்தக்கு அரசற சறம்  

ஆகும். 
इननभेर, लीट्ठटरभु ‘गचण्न्ड्रन कृष्णन ‘ 
एन्ड्रर ेकूण्पऩडुॊगर। इल्रमेैन्ड्ररार कुऱन्ड्रदैक्कु 
अनाललवम लवयभभ आगभु। 

10. नन्ड्रदकुभाय 

 

ந்குரர் 

 

ந்குரர் 

 

नन्ड्रदकुभाय 

अच्छा। ऐवा शी कयेंगे। मश शै फच्चे के 
जन्ड्रभ ठदन का प्रभाण ऩत्र। 
அச்சர, மர யற மங்ம, 
ஹ் தய தச்மச ம ஜன் 
றன் ர திரண் தத்.  
ல்னட அப்தடிம பசய்றமநரம். 
இட குந்தின் திநப்ன 
சரன்நறழ். 
नल्रद।ु अपऩडडमे वेमगगयोभ। इद ु
कुऱॊदनमन षऩयपऩ ुवाण्न्ड्ररदऱ। 

11. प्रधान अध्माऩक 

திரன் 
அத்ரதக் 

தனத 
ஆசறரிர் 

 

तरभै ैआलवरयमय 

अच्छा। आऩ कामाणरम भें ऩढाई ळलु्क 
बरयमे। 

அச்சர.  ஆப் ரர்ரன மங் 
தடரி ூல்க் தரிம.  
ல்னட ீங்ள் ஆதமீறல் 
(அலுனத்றல்) தடிப்னக் 
ட்டம் பசலுத்டங்ள். 
नल्रद।ु नीॊगर आफीलवर (अरलुरगषत्तर) 



84 

 

ऩडडपऩ ुकट्टणभ वेरतु्तुॊगर। 
12. नन्ड्रदकुभाय 

ந்குரர் 

ந்குரர் 

नन्ड्रदकुभाय 

धन्ड्रमलाद। 
ன்ரத். 
ன்நற. 
नण्न्ड्रर। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.  एर् फार्चीर् – ஏக் பாத்சதீ்  
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ஒரு உமாடல் - ओरु उयैमाडर  
 

 ऩट्टुभाभी दक्षषण बायत की शै। वोननमा उत्तय बायत की शै। 
वोननमा भद्राव भें ऩट्टुभाभी के घय के ऩाव यशती शै। इन दोनों के 
फीच का लाताणराऩ।  

 தட்டுரற பன்ணிந்றரத மசர்ந்ர்.  
மசரணிர ட இந்றரத மசர்ந்ர். மசரணிர 
பசன்தணில் தட்டுரற டீ்டிற்கு அருறல் சறக்றநரர்.  
இர்ள் இருருக்கும் இதடம மதச்சு ரர்த்த.  
 

1. वोननमा 
மசரணிர 

மசரணிர 

वोननमा 

आइमे भाभी..... आऩवे लभरकय फशुत ठदन शो 
गमे। 
ஆிம ரற.... ஆப்மம றல்ர் 
தயதீ் றன் மயர ம.  
ரங் ரற.... உங்லடன் மதசற 
தன ரட்ள் ஆறிட்டண.  
लाॉग भाभी..... उॊगरडुन ऩेवी ऩर नाट्कर 
आगग षलट्टन। 

2. ऩट्टु भाभी 
 
 

தட்டு 
ரற 
 
 

தட்டு 
ரற 
 

शाॉ.... भदयैु वे भेयी फेटी आमी शै। भेये दाभाद, 
ऩोत ेऩोती बी आमे शैं। इवलरए फाशय आने 
को वभम नशी लभरा। 
யரங்.... டத மம மரி மதடி 
ஆிதய. மம ரரத், மதரம, 
மதரற த ீஆம தயங். இஸ்னறம 
தரயர் ஆமண மர ச யற 
றனர. 
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ऩट्टु भाभी 
ஆரம்..... டதினறருந்ட 
ன்னுதட பதண் ந்றருக்றநரள். 
ணட ரப்திள்தப, மதன், 
மதத்றனேம் ந்றருக்றநரர்ள். 
அணரல் பபிில்  
மறல்தன. 
आभाभ.... भदयैुनमलररन्ड्रद ुएन्ड्रनडुम ऩेण 
लॊठदरण्क्कयार। एनद ुभाण्पऩल्र ैऩेयन, ऩेषत्तमभु 
लॊठदरण्क्कयायगर। अदनार लेलरनमर लय 
नेयलभल्र।ै 

3. वोननमा 
மசரணிர 

 

மசரணிர 

 
 

वोननमा 

अच्छा..... तफ तो आऩने उनके लरए अच्छे – 
अच्छे ऩकलान फनामे शोंगे। 
அச்சர....ப் மர ஆப்மண உன்ம 
னறம அச்மச-அச்மச தக்ரன் 
தணரம மயரங்ம.  
ல்னட.... அப்தடிபன்நரல் ீங்ள் 
அர்லக்ர ல்ன ல்ன 
தனரங்ள் பசய்றருப்தரீ்ள்.  
नल्रद।ु अपऩडडमेन्ड्ररार नीॊगर अलयगरकु्काग 
नल्र-नल्र ऩरकायॊगर वेमठदरपऩीयगर। 

4. ऩट्टु भाभी 
தட்டு 
ரற 
 

தட்டு 
ரற 
 

अये....कुछ खाव तो नशीॊ। फाय फाय लशी 
इडरी, दोवा फडा आठद। 
அம.... குச் ரஸ் மர யற, தரர்-
தரர் யற இட்னற, மரசர தடர ஆற.  
அட.... ிமசர என்றுறல்தன, 
றரும்த-றரும்த அம இட்னற, 
மரதச, தட தள் ரன். 
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ऩट्टु भाभी अड.... षलळऴेभाग ओन्ड्रुलभल्र।ै नतरॊ फ-नतरॊ फ 
अदे इड्लर, दोव ैलड ैलगगैर दान। 

5. वोननमा 
மசரணிர 

 

மசரணிர 

 

वोननमा 

आऩ रोग अड,ै ऩोंगर, फज्जी, फोण्डा बी 
अच्छा फनात ेशैं। 
ஆப் மனரக் அதட, பதரங்ல், தஜ்ஜற, 
மதரண்டர த ீஅச்சர தணரம தயங்.  
ீங்ள் அதட, பதரங்ல், தஜ்ஜற, 
மதரண்டர கூட ன்நர 
பசய்றநரீ்ள். 
नीॊगर अड,ै ऩोंगर, फज्जी, फोण्डा कूड नन्ड्रराग 
वेमगगयीगणर। 

6. ऩट्टु भाभी 
 

தட்டு 
ரற 
 

 

தட்டு 
ரற 
 

 

ऩट्टु भाभी 

इवभें क्मा... फज्जी तो आऩ रोग बी फनात े
शैं। लवपण  अड ैऔय ऩोंगर दक्षषण के ऩकलान 
शैं। 
இஸ்மங் க்ர.... தஜ்ஜற மர ஆப் 
மனரக் த ீதணரம தயங். சறர்ஃப் 
அதட ஐர் பதரங்ல் ைறண் ம 
தக்ரன் தயங். 
இறபனன்ண இருக்றநட. ீங்ள் 
கூடரன் தஜ்ஜற ரரிக்றநரீ்ள். 
அதடனேம் பதரங்லும் ரன் 
பன்ணிந்றரின் தனரங்ள். 
इठदरेन्ड्रन इरण्क्कयद ुनीॊगर कूडदान फज्जी 
तमारयण्क्कयीयगर। अडमैभु ऩोंगरभु दान 
तणे्न्ड्रनॊठदमाषलन ऩरकायॊगर। 

7. वोननमा 
 

மசரணிர 

आजकर उत्तय बायत भें बी मे चीजें फनात े
शैं। खावकय भवारा दोवा तो लशाॉ शीयो शै। 
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மசரணிர 

 

वोननमा 

ஆஜ்ல் உத்ர் தரத் மங் த ீம 
சலமமங் தணரம தயங். ரஸ்ர் 
சரல் மரசர மர யரங் யமீர 
தயங். 
இப்மதரபல்னரம் ட இந்றரில் 
கூட இந் தரர்த்ங்ள் 
ரரிக்றநரர்ள்.  அடவும் சரல் 
மரதச ரன் அங்கு யமீர. 
इपऩोदेल्राभ लड इॊठदमाषलर कूड इन्ड्रद 
ऩदाथगंर तमारयण्क्कयायगर। अदलुभु भवार 
दोवदैान अॊग ुशीयो। 

8. ऩट्टु भाभी 
 

தட்டு 
ரற 
 
 

தட்டு 
ரற 
 

ऩट्टु भाभी 

मशाॉ बी ऩारक ऩनीय, ऩाल फाजी, चेन्ड्रना 
फटूया आठद चीजें रोग फशुत ऩवन्ड्रद कयत ेशैं। 
யரங் த ீதரனக் தணரீ், தரவ் தரஜற 
பசன்ணர தடூர, ஆற சறமமங் மனரக் 
தயதீ் தமந்த் ர்ம தயங்.  
இங்கு கூட தரனக் தணரீ், தரவ் தரஜற 
பசன்ணர தடூர மதரன்ந 
பதரருள்தப க்ள் ற 
ிரும்னறநரர்ள். 
इॊग ुकूड ऩारक ऩनीय, ऩाल फाजी, चेन्ड्रना 
फटूया ऩोन्ड्रर ऩोररगर ैभक्कर लभग 
षलरॊ फगुगयायगर। 

9. वोननमा 
மசரணிர 

மசரணிர 

वोननमा 

आऩ रोग ‘लडगभ‘ बी फनात ेशैं न? 

ஆப் மனரக் ‘டம்‘ த ீதணரம 
தயங் ர? 

 ீங்ள் ‘டம்‘ கூட பசய்றநரீ்ள் 
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இல்தனர ?   

नीॊगर ‘लडगभ‘ कूड वेमगगयीयगर इल्रमैा? 

 

10. ऩट्टु भाभी 
தட்டு 
ரற 
 

தட்டு 
ரற 
 

ऩट्टु भाभी 

शाॉ गयभी के ठदनों भें शभ ‘लडगभ‘ ‘ऩपऩड‘ 
‘अपऩरभ‘ फनात ेशैं। 
யரங்..... ர்ீ ம றமணரன் மங் 
யம் ‘டம்‘ ‘தப்தட்‘ ‘அப்தபம்‘ 
தணரம தயங். 
ஆரம்.... பய்ில் ரட்பில் 
ரங்ள் ‘டம்‘ ‘தப்தடம்‘ 
‘அப்தபம்‘ ரரிக்றமநரம். 
आभाभ....लेय्मर नाट्कलरर नाॊगर 
‘लडगभ‘‘ऩपऩडभ‘‘अपऩरभ‘ तमारयक्कयोभ।् 
 

11. वोननमा 
மசரணிர 

 
 

மசரணிர 

 

वोननमा 

‘कारन‘ ‘ओरन‘‘चक्क प्रदभन‘ – मे नाभ तो 
भनेै वनुा शै। मे वफ क्मा शैं। 
‘ரபன்‘ ‘ஏனன்‘ ‘சக்தின்‘ – 
ம ரம் தங்மண சுணர தய. ம 
சப் க்ர தயங். 
‘ரபன்‘ ‘ஏனன்‘ ‘சக்தின்‘ 
இந் பதர்தப ரன் 
மட்டிருக்றமநன். இதபல்னரம் 
ன்ண? 

‘कारन‘ ‘ओरन‘‘चक्क प्रदभन‘ इन्ड्रद ऩेमयगर ै
ना केट्ठटरण्क्कयेन। इलमेैल्राभ एन्ड्रन। 
 

12. ऩट्टु भाभी मश वफ केयर के ऩकलान शैं। 
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தட்டு 
ரற 
தட்டு 
ரற 
ऩट्टु भाभी 

ம சப் மள் ம தக்ரன் தய.  
இத மபரின் உவு 
தள். 
इल ैकेयराषलन उणल ुलगगैर। 

(वोननमा आश्चमण वे वनु यशी शै) 
(மசரணிர ஆச்சரித்டடன் மட்டு 

பரண்டிருக்றநரள் ) 
13. ऩट्टु भाभी 

தட்டு 
ரற 
தட்டு 
ரற 
ऩट्टु भाभी 

इवी तयश आॉध्र के बी कुछ ऩकलान शैं। जैवे 
गोंकूया चट्नी, आलक्काम अचाय आठद।  

इदै ऩोरले आॉध्राषलरभु लवर उणल ुलगगैर 
उण्डु। गोंकूया चट्ठटनन, आलक्काम ऊरगाम 
ऩोन्ड्ररल।ै 
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बाग – பாக் 

பகுதி - ऩगुदद - 3 
 

1 एक க் என்று ओन्ड्रु 

2 दो மர இண்டு इयण्डु 

3 तीन ீன் னென்று भनू्ड्रु 

4 चाय சரர் ரன்கு नान्ड्रग ु

5 ऩाॉच தரஞ்ச் ந்ட ऐन्ड्रद ु

6 छ् மச: ஆறு आर 

7 वात சரத் ல एऱु 

8 आठ ஆட் ட்டு एट्टु 

9 नौ பௌ என்தட ओन्ड्रफद ु

10 दव ஸ் தத்ட ऩत्त ु

11 ग्मायश க்ரஹ் தறபணரன்று ऩठदनोन्ड्रु 

12 फायश தரஹ் தன்ணிண்டு ऩण्न्ड्रनयण्डु 

13 तयेश மஹ் தறனென்று ऩठदभनु्ड्रु 

14 चौदश பசௌஹ் தறணரன்கு ऩठदनान्ड्रग ु

15 ऩन्ड्रद्रश தந்றய தறதணந்ட ऩठदननै्ड्रद ु

16 वोरश மமரனஹ் தறணரறு ऩठदनार 

17 वत्रश மத்ஹ் தறமணல ऩठदनेऱु 

18 अठायश அடரஹ் தறபணட்டு ऩठदनेट्टु 

19 उऩ्नीव உன்ணஸீ் தத்பரன்தட ऩत्तोन्ड्रफद ु

20 फीव தஸீ் இருதட इरफद ु

21 इक्कीव இக்லஸ் இருதத்பரன்று इरफत्तोन्ड्रु 
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22 फाईव தரிஸ் இருதத்றபண்டு इरफषत्तयेण्डु 

23 तईेव மஸீ் இருதத்றனென்று इरफषत्तभनू्ड्रु 

24 चौफीव பசௌதஸீ் இருதத்றரன்கு इरफषत्तनान्ड्रग ु

25 ऩच्चीव தச்சலஸ் இருதத்றந்ட इरफषत्तऐन्ड्रद ु

26 छब्फीव சப்தஸீ் இருதத்றஆறு इरफषत्तआर 

27 वत्ताईव மத்ரஸீ் இருதத்றல इरफषत्तएऱु 

28 अठ्ठाई
व 

அட்டரஸீ் இருதத்றட்டு इरफषत्तएट्टु 

29 उन्ड्रतीव உன்ீஸ் இருதத்றஎன்தட इरफषत्तओन्ड्रफद ु

30 तीव ீஸ் னப்தட भपुऩद ु

31 इक्तीव இக்ீஸ் னப்தத்றஎன்று भपुऩषत्त ओन्ड्रु 

32 फत्तीव தத்ீஸ் னப்தத்றஇண்டு भपुऩषत्तयेण्डु 

33 तैंतीव தந்ீஸ் னப்தத்றனென்று भपुऩषत्तभनू्ड्रु 

34 चौंतीव பசௌந்ீஸ் னப்தத்றரன்கு भपुऩषत्तनान्ड्रग ु

35 ऩैंतीव ததந்ீஸ் னப்தத்றந்ட भपुऩषत्तऐन्ड्रद ु

36 छत्तीव சத்ீஸ் னப்தத்றஆறு भपुऩषत्तआर 

37 वैंतीव தமந்ீஸ் னப்தத்றல भपुऩषत्तएऱु 

38 अडतीव அட்ீஸ் னப்தத்றட்டு भपुऩषत्तएट्टु 

39 उन्ड्रचारीव உன்சரனறஸ் னப்தத்றஎன்தட भपुऩषत्त ओन्ड्रफद ु

40 चारीव சரலீஸ் ரற்தட नायऩद ु

41 इक्तारीव இக்ரலீஸ் ரற்தத்பரன்று नाऩणत्तोन्ड्रु 

42 फमारीव தரலீஸ் ரற்தத்ற 
பண்டு  

नाऩणषत्त येण्डु 

43 तैंतारीव தன்ரலீஸ் ரற்தத்ற னென்று नाऩणषत्त भनू्ड्रु 

44 चौंतारीव பசௌந்ரலீஸ் ரற்தத்ற ரன்கு नाऩणषत्त नान्ड्रग ु
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45 ऩैंतारीव ததந்ரலீஸ் ரற்தத்ற ந்ட नाऩणषत्त ऐन्ड्रद ु

46 नछमारीव சறரலீஸ் ரற்தத்ற ஆறு नाऩणषत्त आर 

47 वैंतारीव தமந்ரலீஸ் ரற்தத்ற ல नाऩणषत्त एऱु 

48 अडतारीव அட்ரலீஸ் ரற்தத்ற ட்டு नाऩणषत्त एट्टु 

49 उन्ड्रचाव உன்சரஸ் ரற்தத்ற 
என்தட 

नाऩणषत्त ओन्ड्रफद ु

50 ऩचाव தசரஸ் ம்தட ऐम्फद ु

51 इक्मालन இக்ரன் ம்தத்ற என்று ऐम्फषत्त ओऩ्ु 

52 फालन தரன் ம்தத்ற 
பண்டு 

ऐम्फषत्त येण्डु 

53 नतयऩन றர்தன் ம்தத்ற 
னென்று 

ऐम्फषत्त भनू्ड्रु 

54 चौव्लन பசௌன் ம்தத்ற 
ரன்கு 

ऐम्फषत्त नान्ड्रग ु

55 ऩचऩन தச்தன் ம்தத்ற ந்ட ऐम्फषत्त ऐन्ड्रद ु

56 छपऩन சப்தன் ம்தத்ற ஆறு ऐम्फषत्त आर 

57 वतालन சத்ரன் ம்தத்ற ல ऐम्फषत्त एऱु 

58 अट्ठाल
न 

அட்டரன் ம்தத்ற ட்டு ऐम्फषत्त एट्टु 

59 उन्ड्रवठ உன்மட் ம்தத்ற 
என்தட 

ऐम्फषत्त ओन्ड्रफद ु

60 वाठ மரட் அறுதட अरफद ु

61 इक्वठ இக்மட் அறுதத்பரன்று अरफत्तोन्ड्रु 

62 फावठ தரமட் அறுதத்றபண்டு अरफषत्त येण्डु  
63 नतयवठ றமட் அறுதத்றனென்று अरफषत्त भनू्ड्रु 

64 चौंवठ பசௌன்மட் அறுதத்றரன்கு अरफषत्त नान्ड्रग ु
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65 ऩैंवठ ததன்மட் அறுதத்றந்ட अरफषत्त ऐन्ड्रद ु

66 नछमावठ சறரமட் அறுதத்றஆறு अरफषत्त आर 

67 वडवठ மட்மட் அறுதத்றல अरफषत्त एऱु 

68 अडवठ அட்மட் அறுதத்றட்டு अरफषत्त एट्टु 

69 उनशत्तय உன்யத்ர் அறுதத்றஎன்தட अरफषत्त 
ओन्ड्रफद ु

70 वत्तय மத்ர் லதட एऱुफद ु

71 इक्शत्तय இக்த்ர் லதத்றஎன்று एऱुफषत्त ओन्ड्रु 

72 फशत्तय தயத்ர் லதத்றபண்டு एऱुफषत्त येण्डु 

73 नतशत्तय றயத்ர் லதத்றனென்று एऱुफषत्त भनू्ड्रु 

74 चौशत्तय பசௌயத்ர் லதத்றரன்கு एऱुफषत्त नान्ड्रग ु

75 षऩचशत्तय திசத்ர் லதத்றந்ட एऱुफषत्त ऐन्ड्रद ु

76 नछशत्तय சறயத்ர் லதத்றஆறு एऱुफषत्त आर 

77 वतत्तय மத்ர் லதத்றல एऱुफषत्त एऱु 

78 अठशत्तय அடயத்ர் லதத்றட்டு एऱुफषत्त एट्टु 

79 उनावी உணரமற லதத்றஎன்தட  एऱुफषत्त 
ओन्ड्रफद ु

80 अस्वी அஸ்மற ண்தட  एण्फद ु

81 इक्मावी இக்ரமற ண்தத்றஎன்று एण्फषत्त ओन्ड्रु 

82 फमावी தரமற ண்தத்றபண்டு एण्फषत्त येण्डु 

83 नतयावी றரமற ண்தத்றனென்று एण्फषत्त भनू्ड्रु 

84 चौयावी பசௌரமற ண்தத்றரன்கு एण्फषत्त नान्ड्रग ु

85 षऩचमावी திச்ரமற ண்தத்றந்ட एण्फषत्त ऐन्ड्रद ु

86 नछमावी சறரமற ண்தத்றஆறு एण्फषत्त आर 
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87 वतावी மரமற ண்தத்றல एण्फषत्त एऱु 

88 अठावी அடரமற ண்தத்றட்டு एण्फषत्त एट्टु 

89 नलावी ரமற  ண்தத்றஎன்தட  एण्फषत्त ओन्ड्रफद ु

90 नब्फे ப்மத பரண்டறு तोण्णूर 

91 इक्मानफे இக்ரன்மத பரண்டத்ற
என்று 

तोण्णूषत्त ओन्ड्रु 

92 फमानफ े தரன்மத பரண்டத்ற
பண்டு 

तोण्णूषत्त येण्डु 

93 नतयानफ े றரணமத பரண்டத்ற
னென்று 

तोण्णूषत्त भनू्ड्रु 

94 चौयानफ े பசௌரணமத பரண்டத்ற
ரன்கு 

तोण्णूषत्त नान्ड्रग ु

95 षऩचानफे திச்சரன்மத பரண்டத்ற
ந்ட 

तोण्णूषत्त ऐन्ड्रद ु

96 नछमानफ े சறரன்மத பரண்டத்ற
ஆறு 

तोण्णूषत्त आर 

97 वतानफ े மத்ரன்மத பரண்டத்ற 
ல 

तोण्णूषत्त एऱु 

98 अठानफ े அட்டரன்மத பரண்டத்ற 
ட்டு 

तोण्णूषत्त एट्टु 

99 ननन्ड्रमानफ े றன்ரணமத பரண்டத்ற
என்தட 

तोण्णूषत्त 
ओन्ड्रफद ु

100 वौ  பமௌ நூறு नरू 

 
¼  ऩाल தரவ் ரல் कार 

1 ¼  वला மர எண்மரல் ओण्णेकार 

2 ¼  वला दो மர மர இண்மடரல் इयण्डकेार 
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3 ¼  वला 

तीन 

மர ீன் னென்மநரல் भनु्ड्ररकेार 

½  आधा ஆர அத अयै 

1 
½  

डढे़ மடட் எண்த ओन्ड्रनयै 

2 
½  

ढाई டரி இண்டத इयण्डये 

3 
½  

वाढे 
तीन 

மரமட 
ீன் 

னெத भनूयै 

4 
½  

वाढे 
चाय 

மரமட 
சரர் 

ரனத नारयै 

¾  ऩौन பதௌன் னக்ரல் भकु्कार 

1 
¾  

ऩौने दो பதௌமண 
மர 

எண்ம 
னக்ரல் 

ओन्ड्रने 
भकु्कार 

2 
¾  

ऩौने 
तीन 

பதௌமண 
ீன் 

இண்மட 
னக்ரல் 

इयण्ड ेभकु्कार 

 

 ऩौने  (பதௌமண) ன்நரல் ¼  குதநவு ன்று 
பதரருள். ऩौने ऩाॉच  பதௌமண தரஞ்ச் ன்நரல் 5 க்கு ¼  
குதநவு. அரட 4¾. 
 
 

 
 

अनाज - அணரஜ் – ரணிங்ள் – दाननमॊगर 

1 அரிசற अरयवी चालर சரல் 
2 உலந்ட उरुॊद ु उडद உடத் 
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3 னண்டு ऩणू्डु रशवनू னயமூன் 
4 டதன कडर ै चना சணர 
5 டுகு कडुग ु याई ர ீ
6 ணிர दननमा धननमा ணிர 
7 மரடத गोदभु ै गेशूॉ மயூங் 
8 றபகு लभरग ु कारी लभचण ரலீ றர்ச் 
9 றபரய் लभरगाम लभचण றர்ச் 
10 பந்ம் लेन्ड्रदमभ भेथी மத்ீ 

 

तयकायी – ர்ரரி – ரய்நற -  कामकयी 
  

1 உருதபக்றங்கு उररणै्क्कऱॊग ु आर ू ஆலூ 

2 த்ரிக்ரய் कत्तरयक्काम फैंगन ததங்ன் 

3 ரனறதிபர் कारीफ़रलय पूर-गोबी னல் மரதி 
4 க்ரபி तक्कारी टभाटय டரடர் 

5 மங்ரய் तेंगाम नारयमर ரரில் 

6 தனீ்ஸ் फीन्ड्रव वेभ மமம் 

7 னட்தடமரஸ் भटु्टैगोव गोबी மரதி 
8 னள்பங்ற भलु्रॊगी भरूी னெனற 
9 ரதக்ரய் लाऱैक्काम कच्चा केरा ச்சர மனர 

10 பங்ரம் लेंगामभ पमाज ப்ரஜ் 

11 பண்தடக்ரய் लेण्डकै्काम लबण्डी திண்டி 

पर – ஃதல் – தங்ள் - ऩऱॊगर 
 

1 அன்ணரசறப்தம் अन्ड्रनालवपऩऱभ अनन्ड्रनाव அணன்ணரஸ் 
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2 ஆப்திள் आण्पऩर वेफ மமப் 
3 ஆஞ்சு आयॊज ु वॊतया மந்ர 
4 ரம்தம் भाम्फऱभ आभ ஆம் 
5 ரதப்தம் लाऱैपऩऱभ केरा மனர 
6 தனரப்தம் ऩरापऩऱभ कटशर ட்யல் 
7 றரட்தசப்தம் द्राट्चैपऩऱभ अॊगयू அங்கூர் 
8 பரய்ரப்தம் गोय्मापऩऱभ अभरूद அம்ரூத் 
9 மதரிக்ரய் फेरयक्काम नाळऩाती ரஷ்தரற 
10 ரடபம் தம் भादरुम्फऱभ अनाय அணரர் 
 
 

ரனத்த குநறக்கும் பசரற்ள் 

कारवूचक ळब्द - ரனமூசக் ப் 
 

1 वार சரல் ருடம் लरडभ 
2 यात  ரத் இவு इयल ु
3 वफेया மமதர ரதன कार ै
4 लभनट றணட் றறடம் ननलभडभ 
5 वदी சற சரப்ற 

(நூற்நரண்டு) 
वताण्ब्द 
(निूाण्डु) 

6 घॊटा, 
फज े

ண்டர, தபஜ ி भणण 

7 दोऩशय மரதயர் த்ரணம் भद्मानभ 
8 ववाश/

शफ़ता  
மப்ரஹ்/
யஃப்ர 

ரம் लायभ 
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9 ऋत ु ர்ட ருட தருங்ள் ऩरलॊगर 
1
0 

लवन्ड्रत, 
फशाय 

மந், 
தயரர் 

சந் ரனம் लवन्ड्रद 
कारभ 

11 ग्रीष्भ க்ரீஷ் மரதட(பய்ல்) 
ரனம் 

कोड ै
(लेय्मर) 
कारभ 

12 लऴाण, 
फयवात 

ர்ர, 
தர்மரத் 

த (ரர்) 
ரனம் 

भऱै (काय) 
कारभ 

13 ळयद् த் இதனனேறர் 
ரனம் 

इरमैठुदय 
कारभ 

14 शेभन्ड्रत மயந்த் னன்தணிக் ரனம் भनु 
ऩननक्कारभ 

15 लळलळय றறர் தின்தணிக் ரனம் षऩनऩनन
क्कारभ 
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रयश्ते – नाते – ரிஷ்ம – ரம – उयल ु

1 அம்ர अम्भा भाता ரர 
2 அப்தர अपऩा षऩता திர 
3 அக்ர अक्का दीदी ீீ 
4 அண்ன் अण्णन फडा बाई தடரதரி 
5 ங்த तॊग ै छोटी फशन மசரடிதயன் 
6 ம்தி तॊफी छोटा बाई மசரடரதரி 
7 ன் कणलन ऩनत தற 
8 தணி भनलैी ऩण्त्न தத்ணி 
9 சறத்ப்தர गचत्तपऩा चाचा சரசர 
10 சறத்ற गचत्ती भौवी பௌமற 
11 தரட்டி ऩाट्ठट दादी / नानी ரற/ரற 
(ந்த ற தரட்டித दादी ன்றும் ரய் றப்தரட்டித 
नानी ன்றும் கூறுறமநரம்) 
12 ள் भगर फेटी மதடி 
13 ன் भगन फेटा மதடர 

 

ठदन - றன் – றதள் ककऱभैगर 
1 यषललाय, 

इतलाय 
ிரர், இத்ரர் ஞரிறு सानमर 

2 वोभलाय மமரம்ரர் றங்ள் नत ॊगर 
3 भॊगरलाय ங்ல்ரர் பசவ்ரய் वेव्लाम 
4 फधुलाय னரர் னன் फदुन 
5 गरुलाय குருரர் ிரன் व्माऱन 
6 ळिुलाय ூக்ரர் பள்பி लेण्ल्र 
7 ळननलाय ணிரர் சணி वनन 
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ठदळाएॉ - றரமங் – றதசள் – 
ठदवैगर 

1 ऩयूफ னப் றக்கு ककऱक्कु 

2 ऩण्श्चभ தஷ்சறம் மற்கு भेकुण  
3 उत्तय உத்ர் டக்கு लडक्कु 

4 दक्षषण ைறண் பற்கு तकुेण  
 

ळयीय के अॊग - சரீர் ம அங் 

உடல் உறுப்னள் – उडर उरपऩुगर 
1 भन  ன் ணட भनद ु

2 कभय ர் இடுப்ன इडुपऩ ु

3 हृदम யறருய் இம் इदमभ 

4 ऩरक தனக் இத इभ ै

5 रशू னயூ த்ம் यत्तभ 

6 देश மய மம் (உடல்) देगभ (उडर) 
7 शोंठ மயரன்ட் உடு उदडु 

8 तरला ல்ர உள்பங்ரல் उल्रॊगार 

9 योभ மரம் மரம் योभभ 

10 शड्डी யட்டி லும்ன एरमु्फ ू

11 अॊगठूा அங்கூடர ட்தடில் कट्टैषलयर 

12 आॉख ஆங்க் ண் कण 

13 आवूॉ ஆங்மூ ண்ரீ் कण्णीय 

14 गार ரல் ன்ணம் कन्ड्रनभ 
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15 कान ரன் ரட काद ु

16 ऩयै ததர் ரல் कार 

17 शाथ யரத் த कै 

18 लवय மறர் தன तर ै

19 दाडी ரடி ரடி दाडी 
20 जाॉघ ஜரங் பரதட तोड ै

21 चभडा சடர மரல் तोर 

22 नख க் ம் नगभ 

23 नव ஸ் ம்ன ில் नयम्फ ु

24 जीब ஜபீ் ரக்கு नाक्कु 

25 भाथा ரர பற்நற नेिी 
26 दान्ड्रत ரந்த் தல் ऩर 

27 गोद மரத் டி भडड 

28 फार / केळ தரல், மஷ் னடி भडुड 

29 छाती சரற ரர்ன भाफुण 
30 ऩीठ தடீ் னடகு भदुगु ु

31 ऩेट மதட் ிறு लनमर 

32 ऩवीना தஸீணர ிர்த षलमल ै

 
 
 

 


