
ரீட்சை சைமுச 

 இங்கு சையிநடுத்தல், யாைிப்பு, ழுத்து நற்றும் பச்சு ஆகின 4 கூறுகளும் 
ரீட்ைிக்கப்டும்.   

கூறுகள் காம் யிாப்த்திப 
அசநப்பு 

புள்ிகள் ைித்தினசையதற்கு 
ஒவ்சயாரு 

குதிக்கும் ச 
பயண்டின ஆகக் 

குசந்த 
புள்ிகள் 

சையிநடுத்தல் 01 நணித்தினாம் 4 குதிகள். 40 
யிாக்கள் 

 

100 40 

யாைிப்பு 01 நணித்தினாம் 3 குதிகள். 40 
யிாக்கள் 

 

100 40 

ழுத்து 01 நணித்தினாம் 2 குதிகள். 02 
யிாக்கள் 

 

100 40 

பச்சு 30 ிநிைங்கள் 4 குதிகள் 

 

100 40 

 

 ஊக்குயிப்புக் சகாடுப்சயப் சற்றுக் சகாள்க் கூடின புள்ிகசப் ச 
பயண்டுநானின் ரீட்ைித்தலுக்கு உள்ாக்கப்டும் சையிநடுத்தல், யாைிப்பு, ழுத்து 
நற்றும் பச்சு ஆகின 4 கூறுகிலும் ின்யரும் தின்கசப் சற்ிருத்தல் பயண்டும். 

புள்ிகின் யசீ்சு 

 
 

உத்பதைத் தின் 

100 - 80  ைக கூறுகள் 
சதாைர்ாக 
பந்த 

சையிநடுத்தல் - ின யடியிா நற்றும் 
அத்தினாயைினநா யிரிவுசபகள் அல்து 
கந்துசபனாைல் கச சையிநடுத்து ன்கு கிபகிக்கும் 



அியிசக் 
சகாண்டிருத்தல் 

ஆற்ல் இருத்தல் பயண்டும். 

யாைிப்பு – ஆமநா யிைனங்கள் உள்ைங்கின 
ஆயணங்கள், ைட்ை யிைனங்கள் உள்ைங்கின 
ஆயணங்கள் பான்யற்ச யாைித்து ன்கு கிபகிக்கும் 
ஆற்ல் இருத்தல் பயண்டும். 

ழுத்து – ீண்ை ஆக்கங்கள், கட்டுசபகள், யிக்கநா 
நற்றும் குப்ாய்வு ைார்ந்த ஆயணங்கள் 
பான்யற்ச ைிப்ாக ழுதும் ஆற்ல் இருத்தல் 
பயண்டும். அயற்ச ழுத்து சநாமினில் இக்கண 
முசப்டி ழுதல் பயண்டும்.  

பச்சு – ைாதாபண உசபனாைசப் பான்ப, கல்யிைார் 
உசபகிலும் யிைனங்கசத் சதரியிக்கவும், 

யிரிவுசபகள் நற்றும் ைந்தர்ப்த்திற்பகற்யாறு உைடி 
உசபசன ிகழ்த்துயதற்கும் ைிந்த ஆற்ல் இருத்தல் 
பயண்டும்.  

79 - 65  ைக கூறுகள் 
சதாைர்ாகப் 
பந்த 
அியிசக் 
சகாண்டிருத்தல் 
பயண்டும். 

சையிநடுத்தல் - ின யடியிா உசபனாைல்கள், 

அத்தினாயைினநா யிரிவுசபகள் அல்து 
கந்துசபனாைல்கள் பான்யற்ச சையிநடுத்து 
கிபகிக்கும் ஆற்ல் இருத்தல் பயண்டும். 

யாைிப்பு – ஆமநா யிைனங்கள் உள்ைங்கின 
ஆயணங்கள், ைட்ை யிைனங்கள் உள்ைங்கின 
ஆயணங்கள் பான்யற்ச யாைிக்கும் தின் நற்றும் 
கிபகிக்கும் ஆற்ல் இருத்தல் பயண்டும்.  

ழுத்து -  ீண்ை ஆக்கங்கள், கட்டுசபகள், யிக்கநா 
நற்றும் குப்ாய்வு ைார்ா ஆயணங்கள் 
பான்யற்ச ைிப்ாக ழுதும் ஆற்ல் இருத்தல் 
பயண்டும். அயற்ச ழுத்து சநாமினில் இக்கண 
முசப்டி ழுதல் பயண்டும்.  

பச்சு – ைாதாபண உசபனாைசப் பான்ப, கல்யிைார் 
உசபகில் யிைனங்கசத் சதரியிக்கவும், யிரிவுசபகள் 
நற்றும் ைந்தர்ப்த்திற்பகற்யாறு உைடி உசபசன 
ிகழ்த்துயதற்கும் ைிந்த ஆற்ல் இருத்தல் பயண்டும்.  



64 - 50 ைக கூறுகள் 
சதாைர்ாகப் 
பந்த 
அியிசக் 
சகாண்டிருத்தல் 
பயண்டும். 

சையிநடுத்தல் - ின யடியிா உசபனாைல்கள், 

யிரிவுசபகள் அல்து கந்துசபனாைல்கள் 
பான்யற்ச சையிநடுத்து கிபகிக்கும் ஆற்ல் 
ைாதாபண நட்ைத்தில் இருத்தல் பயண்டும். 

யாைிப்பு – ஆமநா யிைனங்கள் உள்ைங்கின 
ஆயணங்கள், ைட்ை யிைனங்கள் உள்ைங்கின 
ஆயணங்கள் பான்யற்ச யாைிக்கும் தின் நற்றும் 
ஓபவு கிபகிக்கும் ஆற்லும், ின யடியிா 
யிைனங்கள் உள்ைங்கின ஆயணங்கச ன்கு 
கிபகிக்கும் ஆற்லும் இருத்தல் பயண்டும்.  

ழுத்து -  ஆக்கங்கள், கட்டுசபகள், யிக்கநா நற்றும் 
குப்ாய்வு ஆயணங்கள் பான்யற்ச ழுதும் 
ஆற்ல் ைாதாபண நட்ைத்தில் இருத்தல் பயண்டும். 
அயற்ச ழுத்து சநாமினில் இக்கண முசப்டி 
ழுதல் பயண்டும்.  

பச்சு – ைாதாபண உசபனாைின் பாது ைிந்த 
முசனிலும், கல்யிைார் உசபகின் பாது ஓபவும் 
யிைனங்கசத் சதரியிக்கவும், ைந்தர்ப்த்திற்பகற்யாறு 
உசப ிகழ்த்துயதற்கும் ைாதாபண நட்ைத்தில் ஆற்ல் 
இருத்தல் பயண்டும்.  

 


