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மலன, மதாபேள், விதிகலபப்தற்றி உங்கள் ஆசிரிர்களிடம்  

இந்தலில் மகட்கப்தட்டுள்ப ரீதியில் மகள்விகலபக் மகட்டுவிடாதீர்கள்! 

ஆசிரிர்கள் ஏட்டம் பிடித்துவிடுார்கள்! 
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அறிவு அழிாது;  

அழிபம் துவும் அறில்ன! 

டுத்துக்காட்டக்கூடிலகலப 

ணக்கு டுத்துக்காட்டிர்களுக்கு மர்ப்தம் 
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இம்பன்று விங்கலபத்ான் 

மகாடாணமகாடி புத்ங்களில் மகாடாணமகாடி டுத்துக்காட்டுக்களுடன் க்கள் ழுதி 

விரித்திபேக்கிநார்கள்.” 

. 
 

 கற்றுக்மகாடுக்கமண்டி விங்கலப எபே சின டுத்துக்காட்டுக்களுடன் 

ார்களுக்கு விபக்கி, ார்கலப அவ்விங்களுக்கு மலும் தன 

டுத்துக்காட்டுக்கலப மகாடுத்து விபக்குாறு மெய்து, ார்கள் விங்கலப 

டுத்துக்காட்டி விபக்குதில் உள்ப றுகலபச் சுட்டிக்காட்டித் திபேத்தி, 

விங்கலபத் தீர்க்காக ஆாய்ந்து டுத்துக்காட்டி விபக்குதில் ார்கலப 

நிபுத்தும் மதநலப்தம  ார்களின் அறிவுத்திநலண, சிந்லணத்திநலண 

மளிக்மகாபேம் அணுகுபலநாகும்.  

 

இன்லந ஆசிரிர்களின் அணுகுபலந ார்களின் அறிவுத்திநலண, 

சிந்லணத்திநலண மளிக்மகாபேம் வித்தில் இல்லன ன்தது உனகறிந்ாகும். 

ார்களுக்கு கற்றுத்மண்டி விங்கலபபம், அவ்விங்களுக்காண 

டுத்துக்காட்டுக்கலபபம் தகுத்றிா இன்லந ஆசிரிர்கபால், கற்றுக்மகாடுக்க 

மண்டி விங்கலப ார்களுக்கு டுத்துக்காட்டி விபக்கி, ார்கலப 

அவ்விங்களுக்கு மலும் தன டுத்துக்காட்டுக்கலபத் ந்து விபக்கச்மொல்ன 

படிதில்லன. இப்தடிப்தட்ட ஆசிரிர்கபால், ார்கள் புத்கங்களிலுள்ப  

டுத்துக்காட்டுக்கலபபம் ணப்தாடம் மெய்பம் நிலனக்குத் ள்பப்தடுகிநார்கள். 

இந்நிலனயில், “ாபேம் டுத்துக்காட்டக்கூடி மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று 

விங்கலப ங்கபாலும் டுத்துக்காட்டி விரிக்க படிபம்!” ன்று ார்கள் 

ாலபம் மொல்னலக்கிநது சிண்பகம் ன் ார்களுக்கு அபேளி இந்தல்.  

- ாகர்மகாவில் ாஜஸ்ரீ சுஜானக்ஷ்மி 
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த்லண விங்கலப ாழ்ாளில் ம்ால் டுத்துக்காட்ட படிபம்? 

மகாடாண மகாடி க்கள் மகாடாண மகாடி டுத்துக்காட்டுக்களுடன் டுத்துக்காட்டும் 

விங்கள் த்லண? மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்மந விங்கலபத்ான் 

ாழ்ாளில் ம்ால் டுத்துக்காட்ட படிபம். மத்ப் தடித் மாவிகபாலும் 

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்மந விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம். 

ந் மலனபம் மலன ன்ந வித்திற்கு எபே டுத்துக்காட்டாகும். ந்ப் 

மதாபேளும் மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு எபே டுத்துக்காட்டாகும். ந் விதிபம் 

விதி ன்ந வித்திற்கு எபே டுத்துக்காட்டாகும்.  

 

 மலன ன்ந வித்ல பலநாக ஆாய்ந்து டுத்துக்காட்ட ாங்கள் 

கற்றுக்மகாண்டால் ந்மாபே மலனலபம் பலநாக ஆாய்ந்து டுத்துக் 

காட்ட ங்கபாலும் படிபம். மதாபேள் ன்ந வித்ல பலநாக ஆாய்ந்து 

டுத்துக்காட்ட ாங்கள் கற்றுக்மகாண்டால் ந்மாபே மதாபேலபபம் பலநாக 

ஆாய்ந்து டுத்துக்காட்ட ங்கபாலும் படிபம். விதி ன்ந வித்ல பலநாக 

ஆாய்ந்து டுத்துக்காட்ட ாங்கள் கற்றுக்மகாண்டால் ந்மாபே விதிலபம் 

பலநாக ஆாய்ந்து டுத்துக்காட்ட ங்கபாலும் படிபம். ந்க் கல்விபம் 

ம்லக் மகாடாணமகாடி விங்கலப டுத்துக்காட்டும் ல்னார்கபாக்காது. 

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத் வி மறு ந் 

வித்லபம் மத்ப் தடித் மாவிகபாலும் டுத்துக்காட்ட படிாது.  

தள்ளி மென்று தடிக்காவிட்டாலும், மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று 

விங்கலப பலநாக ஆாய்ந்து டுத்துக்காட்டல்ன ாபேம் மத்ப் தடித் 

மாவிகளுக்கு நிகாண அறிாளிகமப. மலன, மதாபேள், விதிகளில்னா உனகில் 

ாம் அறிற்கு துவுமிபேக்காது.   

 

 மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத் ங்களுக்கு 

டுத்துக்காட்டும் இந்தல் இவ்விங்கலபப் தற்றி மலும் ஆா ங்கலபத் 

தூண்டும் எபே தூண்டுமகானாகும். இவ்விங்கலப உர்ந்து ஆாால் லப் 

தடித்தும் எபேன் திலும் நிபுத்தும் மதநபடிாது.  

                                                                                         
- திபேச்சிாப்தள்ளி சிண்பகம் 
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 விங்கள்  

1.  மலன 7 – 57 

2.  மதாபேள் 58 – 143 
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மலன 
 

ந் மலனபம் மலன ன்ந வித்திற்கு எபே டுத்துக்காட்டாகும் 

 

ந் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும் 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ண்ணி மலனல ண்ணிதடி மெய்ால் மற்றி; இல்லனமல், மால்வி! 
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மாட்டில் ஆட்டுல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு மாட்டில் ஆட்டுலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

மாட்டில் ஆட்டும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல 

ற்தடுத்துாகும். அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- 

ற்தடுத்துாகும்.   [அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, மாட்டில் 

ஆட்டும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

மாட்டில் ஆட்டும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 
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 பட்லட உலடத்ல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு பட்லட உலடத்லும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

பட்லட உலடக்கும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல 

ற்தடுத்துாகும். அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- 

ற்தடுத்துாகும்.   [அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, 

பட்லடல உலடக்கும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது 

வ்பவு force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

பட்லட உலடக்கும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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 மங்காம் உளித்ல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு மங்காம் உளித்லும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

மங்காம் உளிக்கும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல 

ற்தடுத்துாகும். அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- 

ற்தடுத்துாகும்.   [அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, மங்காம் 

உளிக்கும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

மங்காம் உளிக்கும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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 க்காளி றுக்குல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு க்காளி றுக்குலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

க்காளி றுக்கும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, க்காளில 

றுக்கும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

க்காளி றுக்கும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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துணிதுலத்ல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு துணி துலத்லும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

துணி துலக்கும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, துணி 

துலக்கும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு 

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

துணி துலக்கும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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லெக்கிள் ஏட்டுல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு லெக்கிள் ஏட்டுலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

லெக்கிள் ஏட்டும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, லெக்கிலப 

ஏட்டும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

லெக்கிள் ஏட்டும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 

15 

கம் மட்டுல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு கம் மட்டுலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

கம் மட்டும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, கத்ல 

மட்டும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

கம் மட்டும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கடித்ல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு கடித்லும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

கடிக்கும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும்.  

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, 

கடிக்கும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

கடிக்கும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ழுதுல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு ழுதுலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

ழுதும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும்.  

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, 

ழுதும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

ழுதும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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உழுல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு உழுலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

உழும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும்.  

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, 

உழும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

உழும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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டத்ல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு டத்லும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

டத்ல் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும்.  

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, 

டக்கும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

டக்கும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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உலத்ல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு உலத்லும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

உலக்கும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, 

உலக்கும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு 

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

உலக்கும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கல்மனறில் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு கல்மனறிலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

கல்மனறிபம் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, 

கல்மனறிபம்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு 

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

கல்மனறிபம்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ாக்மகட் வுல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு ாக்மகட் வுலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

ாக்மகட் வும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, ாக்மகட் 

வும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

ாக்மகட் வும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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மின்மாட்டாரின் இக்கம் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு மின்மாட்டாரின் இக்கபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

மின்மாட்டாரின் இக்கபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.   

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, 

மின்மாட்டார் இங்கும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது 

வ்பவு force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

மின்மாட்டார் இங்கும்மதாது வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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யிர் சிலுப்புல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு யிர் சிலுப்புலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

யிர் சிலுப்பும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, யிர் 

சிலுப்பும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு 

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

யிர் சிலுப்பும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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மிபகாய் அலத்ல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு மிபகாய் அலத்லும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

மிபகாய் அலக்கும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல 

ற்தடுத்துாகும். அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- 

ற்தடுத்துாகும்.   [அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, மிபகாய் 

அலக்கும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு 

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

மிபகாய் அலக்கும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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லதக்லகத் திபேப்புல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு லதக்லகத் திபேப்புலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

லதக்லகத் திபேப்பும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல 

ற்தடுத்துாகும். அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- 

ற்தடுத்துாகும்.   [அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, லதக்லகத் 

திபேப்பும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

லதக்லகத் திபேப்பும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ஆணி அடித்ல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு ஆணி அடித்லும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

ஆணி அடிக்கும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.   

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, ஆணி 

அடிக்கும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

ஆணி அடிக்கும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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இத் ஏட்டம் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு இத் ஏட்டபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

இத் ஏட்டம் ன்ததும் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்தும் 

மலனாகும். அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- 

ற்தடுத்துாகும்.   [அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, இத் 

ஏட்டத்தின்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு 

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

இத் ஏட்டத்தின்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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சுாசித்ல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு சுாசித்லும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

சுாசித்ல் தம் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, 

சுாசிக்கும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு 

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

சுாசிக்கும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கலத் திநத்ல் 

மலன ன்ந வித்திற்கு கலத் திநத்லும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

கலத் திநத்ல் தம் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல 

ற்தடுத்துாகும். அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- 

ற்தடுத்துாகும்.   [அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, கலத் 

திநக்கும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

கலத் திநக்கும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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மதிவிலண (Chemical Reaction) 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு மதிவிலணபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

மதிவிலண ன்ந மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும்.  

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, மதிவிலணயின்மதாது 

ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு force- ந் 

direction-ன apply ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

மதிவிலணயின்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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Chemical Bond Breakage 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு chemical bond breakage-ம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

Chemical bond breakage ன்ந மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல 

ற்தடுத்துாகும். அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- 

ற்தடுத்துாகும்.   [அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, bond breakage-ன் 

மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு force- ந் 

direction-ன apply ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

Bond breakage-ன்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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Chemical Bond Formation 

மலன ன்ந வித்திற்கு bond formation-ம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

Bond formation மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, bond  

formation-ன்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு 

force- ந் direction-ன apply ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

Bond formation-ன்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 

34 

Electronic Excitation 

மலன ன்ந வித்திற்கு Electronic Excitation-ம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

Electronic excitation ன்ந மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல 

ற்தடுத்துாகும். அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- 

ற்தடுத்துாகும்.   [அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, electronic  

excitation-ன்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு 

force- ந் direction-ன apply ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

Electronic excitation-ன்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 

35 

நீந்துல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு நீந்துலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

நீந்தும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும்.  

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, 

நீந்தும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு force- 

ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

நீந்தும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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எளிச்மெர்க்லக 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு எளிச்மெர்க்லகபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

எளிச்மெர்க்லக மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, 

எளிச்மெர்க்லகயின்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது 

வ்பவு force- ந் direction-ன apply ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

எளிச்மெர்க்லகயின்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 

37 

Electron Transport 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு electron transport-ம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

Electron transport மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, electron  

transport-ன்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு 

force- ந் direction-ன apply ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

Electron transport-ன்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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லன றுல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு லன றுலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

லனமறும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, லன 

றும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு force- 

ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

லன றும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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Centrifugation 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு centrifugation-ம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

Centrifugation-ம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும்.  

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, 

centrifugation-னின்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது 

வ்பவு force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

Centrifugation-னின்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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Sound Production 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு sound production-ம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

Sound production மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, sound 

production-ன்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு 

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

Sound production-ன்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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Sound Propagation 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு sound propagation-ம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

Sound propagation மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல 

ற்தடுத்துாகும். அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- 

ற்தடுத்துாகும்.   [அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, sound  

propagation-ன்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு 

force- ந் direction-ன apply ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

Sound propagation-ன்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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படி மட்டுல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு படி மட்டுலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

படி மட்டும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, படி 

மட்டும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

படி மட்டும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கல் உலடத்ல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு கல் உலடத்லும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

கல் உலடக்கும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, கல் 

உலடக்கும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு 

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

கல் உலடக்கும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ம் மட்டுல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு ம் மட்டுலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

ம் மட்டும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, ம் 

மட்டும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

ம் மட்டும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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படி ாபேல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு படி ாபேலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

படி ாபேம் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, படி 

ாபேம்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு force- 

ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

படி ாபேம்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கம்பி லபத்ல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு கம்பி லபத்லும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

கம்பி லபக்கும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, கம்பில 

லபக்கும் மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு 

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

கம்பில லபக்கும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ொறு பிழில் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு ொறு பிழிலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

ொறு பிழிபம் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, ொறு 

பிழிபம்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

ொறு பிழிபம்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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தல் துனக்குல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு தல் துனக்குலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

தல் துனக்கும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, தல் 

துனக்கும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

தல் துனக்கும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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Electrophoresis 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு electrophoresis-ம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

Electrophoresis மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, 

electrophoresis-ன்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது 

வ்பவு force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

Electrophoresis-ன்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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தஸ் ஏட்டுல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு தஸ் ஏட்டுலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

தஸ் ஏட்டும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, தஸ் 

ஏட்டும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு force- 

ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

தஸ் ஏட்டும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கதிர் அறுத்ல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு கதிர் அறுத்லும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

கதிர் அறுக்கும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, கதிர் 

அறுக்கும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு 

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

கதிர் அறுக்கும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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Light Production 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு light production-ம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

Light production மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, light  

production-ன்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு 

force- ந் direction-ன apply ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

Light production-ன்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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Light Propagation 

மலன ன்ந வித்திற்கு light propagation-ம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

Light propagation-ம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, light  

propagation-ன்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு 

force- ந் direction-ன apply ஆகிநது ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

Light propagation-ன்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கதிர் அடித்ல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு கதிர் அடித்லும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

கதிர் அடிக்கும் மலனபம் எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். 

அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும்.    

[அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, கதிர் 

அடிக்கும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

கதிர் அடிக்கும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் வ்பவு 

displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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உர்லத் தூண்டுல் 

 

மலன ன்ந வித்திற்கு உர்லத் தூண்டுலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 
 

உர்லத் தூண்டுலும் (உர்லத் ட்டி ழுப்புலும்)  எபே அழுத்த்லக் மகாடுத்து 

எபே கர்ல ற்தடுத்துாகும். அாது, எபே force- apply தண்ணி எபே displacement- 

ற்தடுத்துாகும்.  [அழுத்ம் = force per unit area] 

 

இவ்மலனயின் மதாதும், ந் திலெயில் வ்பவு கர்வு ற்தடுமன்தது வ்பவு 

அழுத்ம் ந் திலெயில் மகாடுக்கப்தடுகிநது ன்தலப் மதாறுத்து. அாது, உர்லத் 

தூண்டும்மதாது ந் direction-ன வ்பவு displacement ற்தடுமன்தது வ்பவு  

force- ந் direction-ன apply தண்ணுகிமநாம் ன்தலப் மதாறுத்து.  

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

உர்லத் தூண்டும்மதாது, வ்பவு force- ந் direction-னில் apply தண்ணிணால் 

வ்பவு displacement ந் direction-னில் ற்தடுமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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 இப்தடி, ந் மலனபம் எபே force- apply-தண்ணி எபே displacement- 

ற்தடுத்துாகும். Experiment மெய்கிமநாம். Experiment ன்ததும் மலனான். Every 

experiment is designed to understand how the system under study works. 

 

 Experimental design ன்ததும் க்களுக்குப் புரிா என்நல்ன. Experiment 

ன்ததும் எபே மலனான். ந் எபே experiment-ம் எபே force- apply தண்ணி எபே 

displacement- ற்தடுத்துாகும். ங்கத்ல உசிப் தார்த்ால் அன் ம் மரிந்துவிடும் 

ன்ததும் எபே experimental design. ெட்டிலத் ட்டிப்  தார்த்ால் அன் ம் 

மரிந்துவிடும் ன்ததும் எபே experimental design.  ாய் மீது கல்மனடுத்து விட்டால் அன் 

கும் மரிந்துவிடும் ன்ததும் எபே experimental design. இப்தடி, ந் எபே experiment-ம் 

எபே force- apply-தண்ணி எபே displacement- ற்தடுத்துாகும். 

 

 அடுத்து, ந் எபே மலனயிலும் apply தண்க்கூடி அழுத்த்ல, force-, 

ப்தடி generate-ப் தண்ணுது ன்ந மகள்வி பேம். Force- ப்தடி generate-ப் 

தண்ணுது ன்ததும் க்களுக்குப் புரிா என்நல்ன. அழுத்த்லக் மகாடுக்கும்மதாது 

ஏட்டம்(கர்வு) ற்தடும்; ஏட்டத்லத் மக்கும்மதாது அழுத்ம் ற்தடும்.  இது ான் force 

generation principle. அாது, 

1. நீமாட்டத்லத் மக்கும்மதாது நீழுத்ம் ற்தடும். 

2. மின்மணாட்டத்லத் மக்கும்மதாது மின்ணழுத்ம் ற்தடும். 

3. காற்மநாட்டத்லத் மக்கும்மதாது காற்நழுத்ம் ற்தடும். 

4. இத்மாட்டத்லத் மக்கும்மதாது இத் அழுத்ம் ற்தடும். 

5. ண ண்மாட்டத்லத் மக்கும்மதாது ண அழுத்ம் ற்தடும்.  

 

 ந் எபே force-பம் apply தண்ால் ற்தடும் கர்வு மலன அல்ன. 

அமமதால், ந் எபே கர்லபம் ற்தடுத்ா force application-ம் மலன அல்ன.  

 

Work is the product of force and displacement.  

Work = force  x  displacement 

Work will be zero, if either the force or the displacement tends to be zero. 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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 அடுத்து, த்லண லகாண force இபேக்கிநது ன்ந மகள்வி பேம். இதுல, 

னிர்கள் அறிந்து எபே ாமன ாலு லகாண force ான். 

1. Gravitational force 

2. Electric force 

3. Magnetic force & 

4. Nuclear force. அவ்பவு ான். 

 

 மலன ன்ந வித்ல விாதிக்கத் மரிா எபேன் எபேகாலும் 

விஞ்ஞானிாக படிாது. ந் எபே விஞ்ஞானிபம் மலனலப் தற்றித்ான், அதிலும் 

குறிப்தாக ான் மெய் மலனலப் தற்றித்ான் மொல்லியிபேக்கிநார்கள்.  

 

 Work is numerically equal to energy. Energy ன்தது the capacity to do a work.  

Quantum mechanics-ம் energy-லப் தற்றிான் மொல்கிநது. Einstein equation,     

E=mc2-ம் energy-லப் தற்றிான் மொல்கிநது. இப்தடி, மலன ன்ந வித்ல 

அறிவிலும் திபேம்தத் திபேம்த டுத்துச்மொல்கிநது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இப்தடி, மலன ன்ந வித்ல பலநாக ஆாய்ந்து டுத்துச்மொல்ன ாங்கள் 

கற்றுக்மகாண்டால் ந்மாபே மலனலபம் பலநாக ஆாய்ந்து 

டுத்துச்மொல்ன ங்கபாலும் படிபம். 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 

58 

 

 

 

 

 

 

மதாபேள் 
 

ந்ப் மதாபேளும் மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு எபே டுத்துக்காட்டாகும் 

 

 

 

 

ப்மதாபேளும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்  

ப்மதாபேளிலிபேப்ததும் லண திமனதம் இபேக்கும்  

ப்மதாபேளும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்  

 ப்மதாபேளும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்  

ப்மதாபேளும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது  

ப்மதாபேளிற்கும் தனிபேக்கும்  

ப்மதாபேளிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும்  



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கண் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு கண்ணும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 கண்ணும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 கண்ணிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 கண்ணும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 கண்ணும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 கண்ணும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 கண்ணிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 கண்ணிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கண்ணின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கண்ணில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கண்ணுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கண்லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கண்ணின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கண்ணின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 கண்ணிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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காது 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு காதும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 காதும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 காதிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 காதும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 காதும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 காதும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 காதிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 காதிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காதின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காதில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காதுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காதின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காதின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 காதிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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பக்கு 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு பக்கும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 பக்கும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 பக்கிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 பக்கும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 பக்கும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 பக்கும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 பக்கிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 பக்கிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பக்கின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பக்கில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பக்குடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பக்லகப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பக்கின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பக்கின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 பக்கிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ாக்கு 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு ாக்கும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 ாக்கும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 ாக்கிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 ாக்கும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 ாக்கும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 ாக்கும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 ாக்கிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 ாக்கிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாக்கின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாக்கில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாக்குடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாக்லகப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாக்கின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாக்கின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 ாக்கிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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லன 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு லனபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 லனபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 லனயிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 லனபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 லனபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 லனபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 லனயிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 லனயிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லனயின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லனயில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லனபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லனலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லனயின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லனயின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 லனக்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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லக 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு லகபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 லகபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 லகயிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 லகபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 லகபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 லகபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 லகயிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 லகயிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லகயின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லகயில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லகபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லகலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லகயின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லகயின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 லகயிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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லனபடி 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு லனபடிபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 லனபடிபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 லனபடியிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 லனபடிபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 லனபடிபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 லனபடிபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 லனபடியிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 லனபடியிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லனபடியின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லனபடியில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லனபடிபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லனபடிலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லனபடியின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லனபடியின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 லனபடியிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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தல் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு தல்லும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 தல்லும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 தல்லிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 தல்லும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 தல்லும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 தல்லும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 தல்லிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 தல்லிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தல்லின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தல்லில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தல்லுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தல்லனப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தல்லின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தல்லின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 தல்லிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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புபேம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு புபேபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 புபேபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 புபேத்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 புபேபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 புபேபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 புபேபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 புபேத்திற்கும் தனிபேக்கும்.  

 புபேத்திற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 புபேத்தின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 புபேத்தில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 புபேத்துடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 புபேத்லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 புபேத்தின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 புபேத்தின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 புபேத்திற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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மற்றி 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு மற்றிபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 மற்றிபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 மற்றியிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 மற்றிபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 மற்றிபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 மற்றிபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 மற்றிக்கும் தனிபேக்கும்.  

 மற்றிக்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மற்றியின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மற்றியில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மற்றிபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மற்றிலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மற்றியின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மற்றியின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 மற்றிக்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கால் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு காலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 காலும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 காலிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 காலும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 காலும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 காலும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 காலிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 காலிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காலின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காலில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காலுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காலனப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காலின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காலின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 காலிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ார்பு 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு ார்பும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 ார்பும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 ார்பிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 ார்பும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 ார்பும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 ார்பும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 ார்பிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 ார்பிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ார்பின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ார்பில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ார்புடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ார்லதப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ார்பின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ார்பின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 ார்பிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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மாடு 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு மாடும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 மாடும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 மாடிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 மாடும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 மாடும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 மாடும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 மாட்டிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 மாட்டிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாட்டின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாட்டில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாட்டுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாட்லடப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாட்டின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாட்டின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 மாட்டிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 

72 

மாதிம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு மாதிபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 மாதிபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 மாதித்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 மாதிபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 மாதிபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 மாதிபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 மாதித்திற்கும் தனிபேக்கும்.  

 மாதித்திற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாதித்தின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாதித்தில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாதித்துடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாதித்லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாதித்தின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாதித்தின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 மாதித்திற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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லபல் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு லபலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 லபலும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 லபலிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 லபலும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 லபலும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 லபலும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 லபலிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 லபலிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லபலின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லபலில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லபலுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லபலனப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லபலின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லபலின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 லபலிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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தாசி 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு தாசிபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 தாசிபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 தாசியிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 தாசிபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 தாசிபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 தாசிபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 தாசிக்கும் தனிபேக்கும்.  

 தாசிக்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தாசியின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தாசியில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தாசிபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தாசிலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தாசியின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தாசியின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 தாசிக்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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மெலன 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு மெலனபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 மெலனபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 மெலனயிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 மெலனபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 மெலனபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 மெலனபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 மெலனக்கும் தனிபேக்கும்.  

 மெலனக்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மெலனயின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மெலனயில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மெலனபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மெலனலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மெலனயின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மெலனயின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 மெலனயிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 

76 

விக்லக 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு விக்லகபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 விக்லகபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 விக்லகயிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 விக்லகபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 விக்லகபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 விக்லகபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 விக்லகக்கும் தனிபேக்கும்.  

 விக்லகக்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 விக்லகயின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 விக்லகயில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 விக்லகபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 விக்லகலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 விக்லகயின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 விக்லகயின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 விக்லகக்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ல்லிலகப்பூ 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு ல்லிலகப்பூவும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 ல்லிலகப்பூவும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 ல்லிலகப்பூவிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 ல்லிலகப்பூவும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 ல்லிலகப்பூவும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 ல்லிலகப்பூவும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 ல்லிலகப்பூவிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 ல்லிலகப்பூவிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ல்லிலகப்பூவின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ல்லிலகப்பூவில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ல்லிலகப்பூவுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ல்லிலகப்பூலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ல்லிலகப்பூவின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ல்லிலகப்பூவின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 ல்லிலகப்பூவிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ாலப்பூ 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு ாலப்பூவும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 ாலப்பூவும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 ாலப்பூவிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 ாலப்பூவும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 ாலப்பூவும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 ாலப்பூவும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 ாலப்பூவிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 ாலப்பூவிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாலப்பூவின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாலப்பூவில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாலப்பூவுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாலப்பூலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாலப்பூவின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாலப்பூவின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 ாலப்பூவிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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மாொப்பூ 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு மாொப்பூவும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 மாொப்பூவும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 மாொப்பூவிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 மாொப்பூவும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 மாொப்பூவும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 மாொப்பூவும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 மாொப்பூவிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 மாொப்பூவிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாொப்பூவின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாொப்பூவில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாொப்பூவுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாொப்பூலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாொப்பூவின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாொப்பூவின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 மாொப்பூவிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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அடுப்பு 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு அடுப்பும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 அடுப்பும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 அடுப்பிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 அடுப்பும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 அடுப்பும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 அடுப்பும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 அடுப்பிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 அடுப்பிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அடுப்பின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அடுப்பில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அடுப்புடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அடுப்லதப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அடுப்பின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அடுப்பின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 அடுப்பிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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மிக்ஸி 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு மிக்ஸிபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 மிக்ஸிபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 மிக்ஸியிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 மிக்ஸிபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 மிக்ஸிபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 மிக்ஸிபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 மிக்ஸிக்கும் தனிபேக்கும்.  

 மிக்ஸிக்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிக்ஸியின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிக்ஸியில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிக்ஸிபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிக்ஸிலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிக்ஸியின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிக்ஸியின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 மிக்ஸியிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கிலண்டர் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு கிலண்டபேம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 கிலண்டபேம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 கிலண்டரிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 கிலண்டபேம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 கிலண்டபேம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 கிலண்டபேம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 கிலண்டபேக்கும் தனிபேக்கும்.  

 கிலண்டபேக்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கிலண்டரின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கிலண்டரில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கிலண்டபேடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கிலண்டலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கிலண்டரின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கிலண்டரின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 கிலண்டபேக்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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மின்விசிறி 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு மின்விசிறிபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 மின்விசிறிபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 மின்விசிறியிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 மின்விசிறிபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 மின்விசிறிபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 மின்விசிறிபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 மின்விசிறிக்கும் தனிபேக்கும்.  

 மின்விசிறிக்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மின்விசிறியின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மின்விசிறியில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மின்விசிறிபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மின்விசிறிலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மின்விசிறியின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மின்விசிறியின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 மின்விசிறியிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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வீடு 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு வீடும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 வீடும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 வீட்டிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 வீடும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 வீடும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 வீடும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 வீட்டிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 வீட்டிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 வீட்டின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 வீட்டில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 வீட்டுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 வீட்லடப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 வீட்டின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 வீட்டின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 வீட்டிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 

85 

ஜன்ணல் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு ஜன்ணலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 ஜன்ணலும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 ஜன்ணலிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 ஜன்ணலும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 ஜன்ணலும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 ஜன்ணலும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 ஜன்ணலிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 ஜன்ணலிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஜன்ணலின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஜன்ணலில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஜன்ணலுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஜன்ணலனப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஜன்ணலின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஜன்ணலின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 ஜன்ணலிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கவு 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு கவும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 கவும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 கவிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 கவும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 கவும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 கவும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 கவிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 கவிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கவின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கவில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கவுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கவின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கவின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 கவிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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பூட்டு 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு பூட்டும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 பூட்டும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 பூட்டிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 பூட்டும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 பூட்டும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 பூட்டும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 பூட்டிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 பூட்டிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பூட்டின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பூட்டில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பூட்டுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பூட்லடப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பூட்டின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பூட்டின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 பூட்டிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ஊக்கு 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு ஊக்கும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 ஊக்கும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 ஊக்கிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 ஊக்கும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 ஊக்கும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 ஊக்கும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 ஊக்கிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 ஊக்கிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஊக்கின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஊக்கில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஊக்குடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஊக்லகப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஊக்கின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஊக்கின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 ஊக்கிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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லெக்கிள் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு லெக்கிளும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 லெக்கிளும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 லெக்கிளிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 லெக்கிளும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 லெக்கிளும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 லெக்கிளும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 லெக்கிளுக்கும் தனிபேக்கும்.  

 லெக்கிளுக்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லெக்கிளின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லெக்கிளில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லெக்கிளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லெக்கிலபப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லெக்கிளின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லெக்கிளின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 லெக்கிளிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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லதக் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு லதக்கும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 லதக்கும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 லதக்கிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 லதக்கும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 லதக்கும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 லதக்கும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 லதக்கிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 லதக்கிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லதக்கின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லதக்கில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லதக்குடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லதக்லகப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லதக்கின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லதக்கின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 லதக்கிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 

91 

கார் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு காபேம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 காபேம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 காரிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 காபேம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 காபேம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 காபேம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 காரிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 காரிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காரின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காரில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காபேடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காரின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காரின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 காரிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கப்தல் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு கப்தலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 கப்தலும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 கப்தலிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 கப்தலும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 கப்தலும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 கப்தலும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 கப்தலிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 கப்தலிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கப்தலின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கப்தலில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கப்தலுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கப்தலனப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கப்தலின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கப்தலின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 கப்தலிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கல் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு கல்லும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 கல்லும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 கல்லிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 கல்லும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 கல்லும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 கல்லும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 கல்லிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 கல்லிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கல்லின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கல்லில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கல்லுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கல்லனப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கல்லின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கல்லின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 கல்லிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கத்ரிக்காய் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு கத்ரிக்காபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 கத்ரிக்காபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 கத்ரிக்காயிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 கத்ரிக்காபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 கத்ரிக்காபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 கத்ரிக்காபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 கத்ரிக்காயிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 கத்ரிக்காயிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கத்ரிக்காயின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கத்ரிக்காயில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கத்ரிக்காபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கத்ரிக்காலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கத்ரிக்காயின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கத்ரிக்காயின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 கத்ரிக்காயிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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மங்காய் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு மங்காபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 மங்காபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 மங்காயிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 மங்காபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 மங்காபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 மங்காபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 மங்காயிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 மங்காயிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மங்காயின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மங்காயில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மங்காபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மங்காலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மங்காயின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மங்காயின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 மங்காயிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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உபேலபக்கிங்கு 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு உபேலபக்கிங்கும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 உபேலபக்கிங்கும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 உபேலபக்கிங்கிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 உபேலபக்கிங்கும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 உபேலபக்கிங்கும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 உபேலபக்கிங்கும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 உபேலபக்கிங்கிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 உபேலபக்கிங்கிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 உபேலபக்கிங்கின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 உபேலபக்கிங்கில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 உபேலபக்கிங்குடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 உபேலபக்கிங்லகப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 உபேலபக்கிங்கின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 உபேலபக்கிங்கின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 உபேலபக்கிங்கிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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க்காளிப்தம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு க்காளிப்தபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 க்காளிப்தபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 க்காளிப்தத்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 க்காளிப்தபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 க்காளிப்தபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 க்காளிப்தபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 க்காளிப்தத்திற்கும் தனிபேக்கும்.  

 க்காளிப்தத்திற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 க்காளிப்தத்தின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 க்காளிப்தத்தில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 க்காளிப்தத்துடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 க்காளிப்தத்லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 க்காளிப்தத்தின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 க்காளிப்தத்தின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 க்காளிப்தத்திற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ாம்தம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு ாம்தபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 ாம்தபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 ாம்தத்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 ாம்தபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 ாம்தபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 ாம்தபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 ாம்தத்திற்கும் தனிபேக்கும்.  

 ாம்தத்திற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாம்தத்தின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாம்தத்தில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாம்தத்துடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாம்தத்லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாம்தத்தின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாம்தத்தின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 ாம்தத்திற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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மகாய்ாப்தம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு மகாய்ாப்தபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 மகாய்ாப்தபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 மகாய்ாப்தத்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 மகாய்ாப்தபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 மகாய்ாப்தபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 மகாய்ாப்தபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 மகாய்ாப்தத்திற்கும் தனிபேக்கும்.  

 மகாய்ாப்தத்திற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மகாய்ாப்தத்தின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மகாய்ாப்தத்தில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மகாய்ாப்தத்துடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மகாய்ாப்தத்லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மகாய்ாப்தத்தின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மகாய்ாப்தத்தின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 மகாய்ாப்தத்திற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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லுமிச்ெம் தம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு லுமிச்ெம்தபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 லுமிச்ெம் தபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 லுமிச்ெம் தத்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 லுமிச்ெம் தபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 லுமிச்ெம் தபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 லுமிச்ெம் தபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 லுமிச்ெம் தத்திற்கும் தனிபேக்கும்.  

 லுமிச்ெம் தத்திற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லுமிச்ெம் தத்தின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லுமிச்ெம் தத்தில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லுமிச்ெம் தத்துடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லுமிச்ெம் தத்லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லுமிச்ெம் தத்தின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லுமிச்ெம் தத்தின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 லுமிச்ெம் தத்திற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத்  

     மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ஆப்பிள் தம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு ஆப்பிள் தபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 ஆப்பிள் தபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 ஆப்பிள் தத்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 ஆப்பிள் தபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 ஆப்பிள் தபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 ஆப்பிள் தபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 ஆப்பிள் தத்திற்கும் தனிபேக்கும்.  

 ஆப்பிள் தத்திற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆப்பிள் தத்தின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆப்பிள் தத்தில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆப்பிள் தத்துடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆப்பிள் தத்லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆப்பிள் தத்தின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆப்பிள் தத்தின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 ஆப்பிள் தத்திற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ஆஞ்சுப்தம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு ஆஞ்சுப்தபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 ஆஞ்சுப்தபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 ஆஞ்சுப்தத்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 ஆஞ்சுப்தபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 ஆஞ்சுப்தபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 ஆஞ்சுப்தபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 ஆஞ்சுப்தத்திற்கும் தனிபேக்கும்.  

 ஆஞ்சுப்தத்திற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆஞ்சுப்தத்தின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆஞ்சுப்தத்தில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆஞ்சுப்தத்துடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆஞ்சுப்தத்லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆஞ்சுப்தத்தின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆஞ்சுப்தத்தின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 ஆஞ்சுப்தத்திற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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திாட்லெப்தம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு திாட்லெப்தபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 திாட்லெப்தபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 திாட்லெப்தத்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 திாட்லெப்தபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 திாட்லெப்தபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 திாட்லெப்தபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 திாட்லெப்தத்திற்கும் தனிபேக்கும்.  

 திாட்லெப்தத்திற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 திாட்லெப்தத்தின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 திாட்லெப்தத்தில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 திாட்லெப்தத்துடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 திாட்லெப்தத்லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 திாட்லெப்தத்தின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 திாட்லெப்தத்தின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 திாட்லெப்தத்திற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத்  

     மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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அன்ணாசிப்தம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு அன்ணாசிப்தபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 அன்ணாசிப்தபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 அன்ணாசிப்தத்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 அன்ணாசிப்தபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 அன்ணாசிப்தபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 அன்ணாசிப்தபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 அன்ணாசிப்தத்திற்கும் தனிபேக்கும்.  

 அன்ணாசிப்தத்திற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அன்ணாசிப்தத்தின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அன்ணாசிப்தத்தில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அன்ணாசிப்தத்துடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அன்ணாசிப்தத்லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அன்ணாசிப்தத்தின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அன்ணாசிப்தத்தின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 அன்ணாசிப்தத்திற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத்  

     மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ாலப்தம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு ாலப்தபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 ாலப்தபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 ாலப்தத்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 ாலப்தபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 ாலப்தபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 ாலப்தபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 ாலப்தத்திற்கும் தனிபேக்கும்.  

 ாலப்தத்திற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாலப்தத்தின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாலப்தத்தில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாலப்தத்துடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாலப்தத்லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாலப்தத்தின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாலப்தத்தின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 ாலப்தத்திற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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தனாப்தம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு தனாப்தபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 தனாப்தபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 தனாப்தத்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 தனாப்தபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 தனாப்தபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 தனாப்தபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 தனாப்தத்திற்கும் தனிபேக்கும்.  

 தனாப்தத்திற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தனாப்தத்தின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தனாப்தத்தில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தனாப்தத்துடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தனாப்தத்லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தனாப்தத்தின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தனாப்தத்தின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 தனாப்தத்திற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ஹிபேம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு ஹிபேபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 ஹிபேபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 ஹிபேத்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 ஹிபேபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 ஹிபேபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 ஹிபேபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 ஹிபேத்திற்கும் தனிபேக்கும்.  

 ஹிபேத்திற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஹிபேத்தின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஹிபேத்தில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஹிபேத்துடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஹிபேத்லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஹிபேத்தின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஹிபேத்தின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 ஹிபேத்திற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 

108 

இத்ம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு இத்பம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 இத்பம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 இத்த்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 இத்பம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 இத்பம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 இத்பம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 இத்த்திற்கும் தனிபேக்கும்.  

 இத்த்திற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இத்த்தின் தாகங்கள்(கூறுகள்) அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இத்த்தில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இத்த்துடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இத்த்லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இத்த்தின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இத்த்தின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 இத்த்திற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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இத் சிப்தணு 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு இத் சிப்தணுவும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 இத் சிப்தணுவும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 இத் சிப்தணுவிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 இத் சிப்தணுவும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 இத் சிப்தணுவும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 இத் சிப்தணுவும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 இத் சிப்தணுவிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 இத் சிப்தணுவிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இத் சிப்தணுவின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இத் சிப்தணுவில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இத் சிப்தணுவுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இத் சிப்தணுலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இத் சிப்தணுவின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இத் சிப்தணுவின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 இத் சிப்தணுவிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத்  

     மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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மெல் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு மெல்லும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 மெல்லும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 மெல்லிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 மெல்லும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 மெல்லும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 மெல்லும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 மெல்லிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 மெல்லிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மெல்லின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மெல்லில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மெல்லுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மெல்லனப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மெல்லின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மெல்லின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 மெல்லிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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குமாமாமொம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு குமாமாமொபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 குமாமாமொபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 குமாமாமொமிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 குமாமாமொபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 குமாமாமொபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 குமாமாமொபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 குமாமாமொமிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 குமாமாமொமிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 குமாமாமொமின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 குமாமாமொமில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 குமாமாமொபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 குமாமாமொலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 குமாமாமொமின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 குமாமாமொமின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 குமாமாமொமிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ஜீன் (Gene) 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு ஜீதம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 ஜீதம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 ஜீனிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 ஜீதம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 ஜீதம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 ஜீதம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 ஜீனிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 ஜீனிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஜீனின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஜீனில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஜீதடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஜீலணப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஜீனின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஜீனின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 ஜீனிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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DNA 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு DNA-வும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 DNA-வும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 DNA-விலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 DNA-வும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 DNA-வும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 DNA-வும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 DNA-விற்கும் தனிபேக்கும்.  

 DNA-விற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 DNA-வின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 DNA-வில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 DNA-வுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 DNA-லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 DNA-வின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 DNA-வின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 DNA-விற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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இன்சுலின் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு இன்சுலிதம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 இன்சுலிதம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 இன்சுலினிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 இன்சுலிதம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 இன்சுலிதம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 இன்சுலிதம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 இன்சுலினிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 இன்சுலினிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இன்சுலினின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இன்சுலினில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இன்சுலிதடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இன்சுலிலணப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இன்சுலினின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 இன்சுலினின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 இன்சுலினிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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குளுக்மகாஸ் (Glucose) 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு குளுக்மகாமும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 குளுக்மகாமும் தாகம் தாகாகப் (அணுணுாகப்) தகுதடும்.  

 குளுக்மகாஸிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 குளுக்மகாமும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 குளுக்மகாமும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 குளுக்மகாமும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 குளுக்மகாஸிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 குளுக்மகாஸிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 குளுக்மகாஸின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 குளுக்மகாஸில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 குளுக்மகாமுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 குளுக்மகாலமப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 குளுக்மகாஸின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 குளுக்மகாஸின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 குளுக்மகாஸிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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அணு 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு அணுவும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 அணுவும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 அணுவிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 அணுவும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 அணுவும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 அணுவும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 அணுவிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 அணுவிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அணுவின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அணுவில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அணுவுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அணுலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அணுவின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அணுவின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 அணுவிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ாக்மகட் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு ாக்மகட்டும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 ாக்மகட்டும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 ாக்மகட்டிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 ாக்மகட்டும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 ாக்மகட்டும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 ாக்மகட்டும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 ாக்மகட்டிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 ாக்மகட்டிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாக்மகட்டின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாக்மகட்டில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாக்மகட்டுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாக்மகட்லடப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாக்மகட்டின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ாக்மகட்டின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 ாக்மகட்டிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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துப்தாக்கி 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு துப்தாக்கிபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 துப்தாக்கிபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 துப்தாக்கியிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 துப்தாக்கிபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 துப்தாக்கிபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 துப்தாக்கிபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 துப்தாக்கியிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 துப்தாக்கியிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 துப்தாக்கியின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 துப்தாக்கியில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 துப்தாக்கிபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 துப்தாக்கிலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 துப்தாக்கியின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 துப்தாக்கியின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 துப்தாக்கியிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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தண்மாக்கி 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு தண்மாக்கிபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 தண்மாக்கிபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.   

 தண்மாக்கியிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 தண்மாக்கிபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 தண்மாக்கிபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 தண்மாக்கிபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 தண்மாக்கியிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 தண்மாக்கியிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தண்மாக்கியின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தண்மாக்கியில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தண்மாக்கிபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தண்மாக்கிலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தண்மாக்கியின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தண்மாக்கியின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 தண்மாக்கியிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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மாலனமாக்கி 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு மாலனமாக்கிபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 மாலனமாக்கிபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 மாலனமாக்கியிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 மாலனமாக்கிபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 மாலனமாக்கிபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 மாலனமாக்கிபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 மாலனமாக்கியிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 மாலனமாக்கியிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாலனமாக்கியின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாலனமாக்கியில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாலனமாக்கிபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாலனமாக்கிலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாலனமாக்கியின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மாலனமாக்கியின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 மாலனமாக்கியிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத்  

     மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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மால்ட்மீட்டர் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு மால்ட்மீட்டபேம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 மால்ட்மீட்டபேம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 மால்ட்மீட்டரிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 மால்ட்மீட்டபேம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 மால்ட்மீட்டபேம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 மால்ட்மீட்டபேம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 மால்ட்மீட்டபேக்கும் தனிபேக்கும்.  

 மால்ட்மீட்டபேக்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மால்ட்மீட்டரின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மால்ட்மீட்டரில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மால்ட்மீட்டபேடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மால்ட்மீட்டலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மால்ட்மீட்டரின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மால்ட்மீட்டரின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 மால்ட்மீட்டபேக்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கம்ப்பெட்டர் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு கம்ப்பெட்டபேம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 கம்ப்பெட்டபேம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 கம்ப்பெட்டரிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 கம்ப்பெட்டபேம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 கம்ப்பெட்டபேம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 கம்ப்பெட்டபேம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 கம்ப்பெட்டபேக்கும் தனிபேக்கும்.  

 கம்ப்பெட்டபேக்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கம்ப்பெட்டரின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கம்ப்பெட்டரில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கம்ப்பெட்டபேடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கம்ப்பெட்டலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கம்ப்பெட்டரின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கம்ப்பெட்டரின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 கம்ப்பெட்டபேக்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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லி 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு லிபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 லிபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 லியிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 லிபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 லிபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 லிபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 லிக்கும் தனிபேக்கும்.  

 லிக்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லியின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லியில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லிபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லிலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லியின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 லியின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 லிக்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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பூலண 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு பூலணபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 பூலணபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 பூலணயிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 பூலணபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 பூலணபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 பூலணபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 பூலணக்கும் தனிபேக்கும்.  

 பூலணக்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பூலணயின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பூலணயில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பூலணபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பூலணலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பூலணயின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பூலணயின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 பூலணக்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ழுத்து 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு ழுத்தும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 ழுத்தும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 ழுத்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 ழுத்தும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 ழுத்தும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 ழுத்தும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 ழுத்திற்கும் தனிபேக்கும்.  

 ழுத்திற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ழுத்தின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ழுத்தில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ழுத்துடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ழுத்லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ழுத்தின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ழுத்தின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 ழுத்திற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கண்ாடி 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு கண்ாடிபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 கண்ாடிபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 கண்ாடியிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 கண்ாடிபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 கண்ாடிபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 கண்ாடிபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 கண்ாடிக்கும் தனிபேக்கும்.  

 கண்ாடிக்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கண்ாடியின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கண்ாடியில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கண்ாடிபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கண்ாடிலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கண்ாடியின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கண்ாடியின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 கண்ாடியிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 

127 

மிழ்மாழி 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு மிழ்மாழிபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 மிழ்மாழிபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 மிழ்மாழியிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 மிழ்மாழிபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 மிழ்மாழிபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 மிழ்மாழிபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 மிழ்மாழிக்கும் தனிபேக்கும்.  

 மிழ்மாழிக்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிழ்மாழியின் தாகங்கள்(அங்கங்கள்) அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிழ்மாழியில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிழ்மாழிபடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிழ்மாழிலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிழ்மாழியின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிழ்மாழியின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 மிழ்மாழியிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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அறிவில் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு அறிவிலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 அறிவிலும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 அறிவிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 அறிவிலும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 அறிவிலும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 அறிவிலும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 அறிவிலிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 அறிவிலிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அறிவிலின் தாகங்கள்(அங்கங்கள்) அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அறிவிலில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அறிவிலுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அறிவிலனப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அறிவிலின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அறிவிலின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 அறிவிலிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 

129 

அசில் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு அசிலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 அசிலும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 அசிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 அசிலும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 அசிலும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 அசிலும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 அசிலிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 அசிலிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அசிலின் தாகங்கள்(அங்கங்கள்) அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அசிலில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அசிலுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அசிலனப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அசிலின் உபேக்கள்(நிலனகள்) அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அசிலின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 அசிலிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ென்தாடு 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு ென்தாடும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 ென்தாடும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 ென்தாட்டிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 ென்தாடும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 ென்தாடும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 ென்தாடும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 ென்தாட்டிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 ென்தாட்டிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ென்தாட்டின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ென்தாட்டில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ென்தாட்டுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ென்தாட்லடப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ென்தாட்டின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ென்தாட்டின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 ென்தாட்டிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ணம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு ணபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 ணபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 ணத்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 ணபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 ணபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 ணபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 ணதிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 ணதிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ணதின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ணதில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ணதுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ணலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ணதின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ணதின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 ணதிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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மிழ்ாடு 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு மிழ்ாடும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 மிழ்ாடும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 மிழ்ாட்டிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 மிழ்ாடும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 மிழ்ாடும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 மிழ்ாடும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 மிழ்ாட்டிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 மிழ்ாட்டிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிழ்ாட்டின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிழ்ாட்டில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிழ்ாட்டுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிழ்ாட்லடப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிழ்ாட்டின் உபேக்கள் (கடந்து ந் நிலனகள்) அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மிழ்ாட்டின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 மிழ்ாட்டிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கால் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு காலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 காலும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  [கூடி துவும் பிரிபம்!] 

 காலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 காலும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 காலும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 காலும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 காலிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 காலிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காலின் தாகங்கள்(அங்கங்கள்) அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காலில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காலுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காலனப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காலின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 காலின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 காலிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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னி உடல் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு னி உடலும் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 னி உடலும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும். 

 னி உடலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 னி உடலும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 னி உடலும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 னி உடலும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 னி உடலிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 னி உடலிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 னி உடலின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 னி உடலில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 னி உடலுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 னி உடலனப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 னி உடலின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 னி உடலின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 னி உடலிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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உனகம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு உனகபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 உனகபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 உனகத்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 உனகபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 உனகபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 உனகபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 உனகிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 உனகிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 உனகின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 உனகில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 உனகுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 உனலகப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 உனகின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 உனகின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 உனகிற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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பிதஞ்ெம் 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு பிதஞ்ெபம் எபே டுத்துக்காட்டாகும். 

 பிதஞ்ெபம் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்.  

 பிதஞ்ெத்திலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்.  

 பிதஞ்ெபம் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்.  

 பிதஞ்ெபம் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்.  

 பிதஞ்ெபம் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது.  

 பிதஞ்ெத்திற்கும் தனிபேக்கும்.  

 பிதஞ்ெத்திற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பிதஞ்ெத்தின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பிதஞ்ெத்தில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பிதஞ்ெத்துடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பிதஞ்ெத்லப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பிதஞ்ெத்தின் உபேக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 பிதஞ்ெத்தின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 பிதஞ்ெத்திற்குப் ததினாக உள்ப ாற்றுக்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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கவிா 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு கவிாவும் எபே டுத்துக்காட்டாாள். 

 கவிாவும் தாகம் தாகாகப் தகுதடுாள்.  

 கவிாவிலிபேக்குமதுவும் லண ரிமனதம்/திமனதம் இபேக்கும்.  

 கவிாவும் லணர்களுடன்/லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேப்தாள்.  

 கவிாவும் லணர்கபால்/லணலகபால் தாதிக்கப்தடுாள்.  

 கவிாவும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காட்டாள்.  

 கவிாவிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 கவிாவிற்கும் ததினாக ாற்நாட்கள்/ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கவிாவின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கவிாவில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கவிாவுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணலபம்/அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கவிாலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கவிாவின் உபேக்கள்(நிலனகள்) அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 கவிாவின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 கவிாவிற்கு ாற்நாகவுள்ப அலணலபம்/அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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நிா 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு நிாவும் எபே டுத்துக்காட்டாாள். 

 நிாவும் தாகம் தாகாகப் தகுதடுாள்.  

 நிாவிலிபேக்குமதுவும் லண ரிமனதம்/திமனதம் இபேக்கும்.  

 நிாவும் லணர்களுடன்/லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேப்தாள்.  

 நிாவும் லணர்கபால்/லணலகபால் தாதிக்கப்தடுாள்.  

 நிாவும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காட்டாள்.  

 நிாவிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 நிாவிற்கும் ததினாக ாற்நாட்கள்/ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 நிாவின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 நிாவில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 நிாவுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணலபம்/அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 நிாலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 நிாவின் உபேக்கள்(நிலனகள்) அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 நிாவின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 நிாவிற்கு ாற்நாகவுள்ப அலணலபம்/அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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மகா 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு மகாவும் எபே டுத்துக்காட்டாாள். 

 மகாவும் தாகம் தாகாகப் தகுதடுாள்.  

 மகாவிலிபேக்குமதுவும் லண ரிமனதம்/திமனதம் இபேக்கும்.  

 மகாவும் லணர்களுடன்/லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேப்தாள்.  

 மகாவும் லணர்கபால்/லணலகபால் தாதிக்கப்தடுாள்.  

 மகாவும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காட்டாள்.  

 மகாவிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 மகாவிற்கும் ததினாக ாற்நாட்கள்/ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மகாவின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மகாவில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மகாவுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணலபம்/அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மகாலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மகாவின் உபேக்கள்(நிலனகள்) அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 மகாவின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 மகாவிற்கு ாற்நாகவுள்ப அலணலபம்/அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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அபிா 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு அபிாவும் எபே டுத்துக்காட்டாாள். 

 அபிாவும் தாகம் தாகாகப் தகுதடுாள்.  

 அபிாவிலிபேக்குமதுவும் லண ரிமனதம்/திமனதம் இபேக்கும்.  

 அபிாவும் லணர்களுடன்/லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேப்தாள்.  

 அபிாவும் லணர்கபால்/லணலகபால் தாதிக்கப்தடுாள்.  

 அபிாவும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காட்டாள்.  

 அபிாவிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 அபிாவிற்கும் ததினாக ாற்நாட்கள்/ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அபிாவின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அபிாவில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அபிாவுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணலபம்/அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அபிாலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அபிாவின் உபேக்கள்(நிலனகள்) அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 அபிாவின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 அபிாவிற்கு ாற்நாகவுள்ப அலணலபம்/அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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ஆா 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு ஆாவும் எபே டுத்துக்காட்டாாள். 

 ஆாவும் தாகம் தாகாகப் தகுதடுாள்.  

 ஆாவிலிபேக்குமதுவும் லண ரிமனதம்/திமனதம் இபேக்கும்.  

 ஆாவும் லணர்களுடன்/லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேப்தாள்.  

 ஆாவும் லணர்கபால்/லணலகபால் தாதிக்கப்தடுாள்.  

 ஆாவும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காட்டாள்.  

 ஆாவிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 ஆாவிற்கும் ததினாக ாற்நாட்கள்/ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆாவின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆாவில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆாவுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணலபம்/அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆாலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆாவின் உபேக்கள்(நிலனகள்) அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 ஆாவின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 ஆாவிற்கு ாற்நாகவுள்ப அலணலபம்/அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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வித்ா 

 

மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு வித்ாவும் எபே டுத்துக்காட்டாாள். 

 வித்ாவும் தாகம் தாகாகப் தகுதடுாள்.  

 வித்ாவிலிபேக்குமதுவும் லண ரிமனதம்/திமனதம் இபேக்கும்.  

 வித்ாவும் லணர்களுடன்/லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேப்தாள்.  

 வித்ாவும் லணர்கபால்/லணலகபால் தாதிக்கப்தடுாள்.  

 வித்ாவும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காட்டாள்.  

 வித்ாவிற்கும் தனிபேக்கும்.  

 வித்ாவிற்கும் ததினாக ாற்நாட்கள்/ாற்றுக்களிபேக்கும். 

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 வித்ாவின் தாகங்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 வித்ாவில் ட்டும இபேப்தது துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா?  

 வித்ாவுடன் மாடர்பிலிபேக்கும் அலணலபம்/அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 வித்ாலப் தாதிக்கும் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 வித்ாவின் உபேக்கள்(நிலனகள்) அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா?  

 வித்ாவின் தன்கள் அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 வித்ாவிற்கு ாற்நாகவுள்ப அலணலபம்/அலணத்லபம் உங்களுக்குத் மரிபா? 

 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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இப்தடி, 

         ப்மதாபேளும் தாகம் தாகாகப் தகுதடும்,  

         ப்மதாபேளிலிபேக்குமதுவும் லண திமனதம் இபேக்கும்,  

         ப்மதாபேளும் லணலகளுடன் மாடர்பிலிபேக்கும்,  

         ப்மதாபேளும் லணலகபால் தாதிக்கப்தடும்,  

         ப்மதாபேளும் எம உபேவில் நிலனத்திபேக்காது,  

         ப்மதாபேளிற்கும் தனிபேக்கும்,  

         ப்மதாபேளிற்கும் ததினாக ாற்றுக்களிபேக்கும்.  
 

னின் உயிபேள்ப மதாபேள். மதாபேள் ன்ந வித்திற்கு னிதம் எபே டுத்துக்காட்டு. 

துக்கம், ெந்மாம், மொர்வு, மகாதம் மதான்நல னினின் நிலனகள்.  உயிபேள்ப மதாபேள், 

உயிற்ந மதாபேள், நிலநபள்பமதாபேள், நிலநற்நமதாபேள், திடப்மதாபேள், திப்மதாபேள், 

பற்மதாபேள், தம்மதாபேள், உட்மதாபேள், பனப்மதாபேள், புதுப்மதாபேள், துலப்மதாபேள், 

தழுாண மதாபேள், கற்தலணப்மதாபேள், விாப்மதாபேள் பலிணவும் மதாபேட்கமப!  

 

         தகுதடாப் மதாபேமபது?  ாபேக்கும் மரிாது!  

         ப்மதாபேளிலிபேப்தது லண திலுமில்லன?  ாபேக்கும் மரிாது!    

         லணலகளுடன் மாடர்பிலில்னாப் மதாபேமபது?  ாபேக்கும் மரிாது!  

         லணலகபால் தாதிக்கப்தடாப் மதாபேமபது?  ாபேக்கும் மரிாது!   

         எம உபேவில் நிலனத்திபேக்கும் மதாபேமபது?  ாபேக்கும் மரிாது! 

         தனில்னாப் மதாபேமபது?  ாபேக்கும் மரிாது! 

         ாற்றில்னாப் மதாபேமபது?  ாபேக்கும் மரிாது! 

 

 

 

 

இப்தடி, மதாபேள் ன்ந வித்ல பலநாக ஆாய்ந்து டுத்துச்மொல்ன 

ாங்கள் கற்றுக்மகாண்டால் ந்மாபே மதாபேலபபம் பலநாக ஆாய்ந்து 

டுத்துச்மொல்ன ங்கபாலும் படிபம். 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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விதி 
 

ந் விதிபம் விதி ன்ந வித்திற்கு எபே டுத்துக்காட்டாகும் 

 

தல லபம் உள்படக்கா புதுல துவும் கிலடாது 

ன்தல ந் விதிபம் க்குக் காட்டும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ல்னாம புதுசு ான்; ஆணால், புதுசுன இபேக்கிநமல்னாம தசு! 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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இபேப்தண  இபேக்கப்மதாண 

தல புதுல;  பன்  பின்;   காம்   காரிம்;  

  x + y  ?;   ஆண் + மதண்   ?;   2 + 4 = ?;   reactant1 + reactant2   ?          

  

 இபேப்தல அறிால் இபேக்கப்மதால ம்ால் கணிக்க படிாது. Initial 

condition ன்ணமன்று மரிால் final condition  ன்ணமன்று ம்ால் deduce 

தண்படிாது.  எபே computer program ழுதிணாலும் initial conditions- declare 

மெய்ால் program- initialize தண்படிாது. இபேப்தல அறிந்துான் 

இபேக்கப்மதால ம்ால் கணிக்கபடிபம்.  

 

 தலமலபம் உள்படக்கா புதுலமதுவுமிபேக்காது ன்தால், இபேப்தல 

அறிந்து இபேக்கப்மதால ம்ால் கணிக்கபடிபம். ந் விதிபம் தல லபம் 

உள்படக்கா புதுலமதுவும் கிலடாது ன்தல க்குக் காட்டும்.  

 

 மிழ் ழுத்துக்கள் கல் மான்றி ண் மான்நா கானத்திற்கு பற்தட்டது 

ன்தார்கள். இப்தடிப் தல ாய்ந் மிழ் ழுத்துக்கலப உள்படக்கா ந் எபே புதி 

மிழ்ச்மொல்லனபம் ம்ால் உபோக்கபடிாது ன்தது விதி. அாது, தல லபம் 

உள்படக்கா புதுல துவும் கிலடாது ன்தல விதி க்குக் காட்டுகிநது. 

 

 ஆங்கின ழுத்துக்களும் மிகப்தலாணலான். தலாண ஆங்கின 

ழுத்துக்கள் லபம் உள்படக்கா ந் எபே புதி ஆங்கினச் மொல்லனபம் ம்ால் 

உபோக்க படிாது ன்தது விதி. அாது, தல லபம் உள்படக்கா புதுல துவும் 

கிலடாது ன்தல விதி க்குக் காட்டுகிநது. 

 

 இலெயின் ழு ஸ்ங்களும் மிகப் தலாணல. தல ாய்ந் அந் ழு 

ஸ்ங்கள் லபம் உள்படக்கா புதி எபே இலெல ம்ால் உபோக்க படிாது ன்தது 

விதி. அாது, தல லபம் உள்படக்கா புதுல துவும் கிலடாது ன்தல விதி 

க்குக் காட்டுகிநது. 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 
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 அணுக்கள் மான்றி கானம் துமன்று ம்மில் ாபேக்கும் ெரிாகத் மரிாது. 

தல ாய்ந் அணுக்கள் லபம் உள்படக்கா எபே புதி பனக்கூலந ம்ால் உபோக்க 

படிாது ன்தது விதி. அாது, தல லபம் உள்படக்கா புதுல துவும் 

கிலடாது ன்தல விதி க்குக் காட்டுகிநது. 

 

 எபே லக ஆற்நலன ற்மநாபே லக ஆற்நனாக ாற்நபடிபம். ஆணால், ஆற்நலன 

ஆக்கமா, அழிக்கமா படிாது. தல ஆற்நல் அலணத்லபம் புதுல உள்படக்கிம 

இபேக்கும் ன்தது விதி. அாது, தல லபம் உள்படக்கா புதுல துவும் 

கிலடாது ன்தல விதி க்குக் காட்டுகிநது. 

 

 ற்ந conservation law-க்களும், தல லபம் உள்படக்கா புதுல துவும் 

கிலடாது ன்தல க்குக் காட்டுணாகும். தல லபம் உள்படக்கா புதுல 

துவும் கிலடாது ன்தல அடிப்தலடாகக் மகாண்டுான் மாழி இனக்கங்களும் 

குக்கப்தட்டிபேக்கின்நண.  

 

 புதுல ந் ழி தல. இந் பிதஞ்ெத்தில் மான்றி தலாண பல் 

உயிரியிலிபேந்து இன்று ாழும் புதுலாண உயிரிணங்கள் எவ்மான்றிலும் 

உள்படக்கப்தட்டிபேக்கும் தலகள் லமண க்கு டுத்துக்காட்டும் பில் விதிகளும் 

தல லபம் உள்படக்கா புதுல துவும் கிலடாது ன்தல க்குக் 

காட்டுணாகும். 

 

 ாலப் மதால் பிள்லப; தலனப் மதால் மெலன ன்ந தமாழிபம் தல 

லபம் உள்படக்கா புதுல துவும் கிலடாது ன்தல க்குக் காட்டுாகும்.  

 

 இபேக்கும் ஆணும் மதண்ணும் கூட உபோகப்மதால, இபேக்கப்மதால, 

கணித்துக் கூறுதும் தல லபம் உள்படக்கா புதுல துவும் கிலடாது ன்தல 

அடிப்தலடாகக் மகாண்டாகும். 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  
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 ாலும் இண்டும் கூட ப்மதால, இபேக்கப்மதால, கணித்துக் கூறுதும் 

தல லபம் உள்படக்கா புதுல துவும் கிலடாது ன்தல அடிப்தலடாகக் 

மகாண்டாகும். 

  

 இபேக்கும் மதிவிலணப் மதாபேட்கள் கூட உபோகப்மதால, இபேக்கப்மதால, 

கணித்துக் கூறுதும் தல லபம் உள்படக்கா புதுல துவும் கிலடாது ன்தல 

அடிப்தலடாகக் மகாண்டாகும். Probability theory-பம் இபேக்கப்மதாலக் கணிக்கும் 

பலநலப் தற்றிதுான். திட்டவிலும் பன்தக்கும் பின்தக்கும் மதாதுாண விதிலக் 

காணும்பலநான். விதியின்றி துவும் காபாகாது, காரிபாகாது, நீதிபாகாது!     

 

 இப்தடி, ந் விதிபம் தல லபம் உள்படக்கா புதுல துவும் கிலடாது 

ன்தலக் காட்டுாகும். விதிம எழுக்கம். விதி தலக்கும் புதுலக்கும் மதாதுாணது. 

விதிறிால் லபம் ம்ால் கணிக்க படிாது. கணிக்கால் லபம் திட்டமிட்டு 

ம்ால் உபோக்க படிாது.   

 

உங்களுக்குத் மரிபா?  

 தலமலபம் உள்படக்கா புதுல துமன்று உங்களுக்குத் மரிபா? 

   

 

 

 

 

இப்தடி, விதி ன்ந வித்ல பலநாக ஆாய்ந்து டுத்துச்மொல்ன ாங்கள் 

கற்றுக்மகாண்டால் ந்மாபே விதிலபம் பலநாக ஆாய்ந்து டுத்துச்மொல்ன 

ங்கபாலும் படிபம்.  



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  
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இவ்வுனகில் மகாடாண மகாடி விங்கமபா, மகாடாண மகாடி விங்கலப 

க்கு டுத்துக்காட்டல்ன அறிாளிகமபா கிலடாது. மலன, மதாபேள், விதி ன்ந 

பன்று விங்கலபத் வி மறு ந் வித்லபம் இதுல ம்மில் ாபேம் 

டுத்துக்காட்டிதில்லன. தள்ளிக்கூடம் மதாணர்களுக்கு ட்டும உரித்ாணல்ன அறிவு! 

தள்ளி மென்று தடிக்காவிட்டாலும், மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலப 

பலநாக ஆாய்ந்து டுத்துக்காட்டல்ன ாபேம் மத்ப் தடித் மாவிகளுக்கு 

நிகாண அறிாளிகமப. மலும், மலன, மதாபேள், விதி ன்ந விங்கள் 

ழுதிலத்துப் தடிக்கத்மரிா னிர்களுக்கும் புரிக்கூடி விங்கபாகும். 

‘ழுதிலத்துப் தடித்ால் ட்டும னிர்களுக்குப் புரிக்கூடி விமிது’ ன்று 

மொல்னக்கூடி நிலனயில் இந் உனகில் ந் விபம் கிலடாது. இபேந்தும், 

‘தள்ளிக்கூடம் மதாணர்களுக்கு ட்டும உரித்ாணது அறிவு; உனக விங்கள் ம்மிடம் 

தடித்ர்களுக்கு ட்டும புரிக்கூடில’ ண ஆசிரிக்கூட்டத்திணர் கூவுர். 

 

மலன, மதாபேள், விதிகளின்றி னி இணம் இபேக்காது. மலன, மதாபேள், 

விதிகளில்னா உனகில் ாம் அறிற்கும் துவுமிபேக்காது. மலன, மதாபேள், விதிகலப 

து அறிகிநமா அதும அறிவு. மலன, மதாபேள், விதி ன்ந விங்களுக்காண 

டுத்துக்காட்டுக்கள் னிர்களுக்மகற்த ாறுதடனாம். ாறுதடுது விங்களுக்காண 

டுத்துக்காட்டுக்கள்; டுத்துக்காட்டப்தடும் விங்கபல்ன! மலன, மதாபேள், விதி 

ன்ந விங்கலப னி இணத்ால் ாற்நவும் படிாது; அழிக்கவும் படிாது. 

விங்களுக்காண டுத்துக்காட்டுக்கலப ாற்நனாம்; ஆணால், விங்கலப ாற்ந 

படிாது! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந விங்கள் னிர்கள் ம் அறிலக்மகாண்டு 

மாற்றுவித்லகமபா, அழித்லகமபா அல்ன!  

 

‘மலன, மதாபேள், விதிகலப அறில்ன அறிவு’ ணக்கூவும் ஆசிரிக் 

கூட்டத்திணாலும் மலன, மதாபேள், விதி ன்ந விங்கலபத்ான் ம் அறிலக் 

மகாண்டு டுத்துக்காட்ட படிபம். மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத் 

வி மறு ந் வித்லபம் டுத்துக்காட்டார்களின் அறிவு ற்நர்களின் 

அறிலவிட வ்வித்திலும் உர்ாணல்ன. ‘ங்களுலட அறிவு ற்நர்களின் 

அறிலவிட உர்ாணது’ ணக்கூவும் ஆசிரிக்கூட்டத்திணரிடம் மலன, மதாபேள், 

விதிகலபப்தற்றி இந்தலில் மகட்கப்தட்டுள்ப ரீதியில் மகள்விகலபக் மகட்டுப்தாபேங்கள்; 

ஏட்டம் பிடித்துவிடுார்கள்! ம் சுஅறிதிநலணச் மொதிக்கும் க்மகள்விக்கும் 

ததினளிக்கத் துப்பில்னால் ஏட்டம் பிடிப்தர்கள் ற்நர்கலபவிட வ்வித்திலும் 

உர்ாண அறிாளிகபல்ன!  

மலன, மதாபேள், விதிகளில்னா உனகில் ாம் அறிக்கூடிமல? 



 

 
மத்ப் தடித் மாவிகபாலும்  

மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! மலன, மதாபேள், விதி ன்ந பன்று விங்கலபத்ான் டுத்துக்காட்ட படிபம்! 

150 

 

 

 

 

 

 

 


