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அகப்பொருள் இக்கணம்
ஏர் ஆணுக்கும் எரு பண்ணுக்கும் இணையன 

ற்டும் கொதல்உணர்ணய ணநனநொகக் பகொண்டு அகப்பொருள் 
இக்கணம் அணநந்துள்து. இதில் ஆணண தணயன் ன்றும் 
பண்ணண தணயி ன்றும் கூறுயர்.
தணயினின் யதொமிமம் அகப்பொருள் ொைல்கில் முக்கின 
இைம் யகிக்கும் எரு ொத்திபம் ஆயொள். கொதல் ற்ிப் 
ொடும்யொது தணயன் தணயி ன்று பொதுயொகப் 
ொடுயொர்கய தயிப எருயருணைன இனற்பனணபச் சுட்டிப் 
ொடுயதில்ண. கொதல் உணர்ச்சி ல்யொருக்கும் பொது 
ன்தொல் தி எருயருணைன பனணபச் சுட்டிப் 
ொடுயதில்ண. அகப்பொருள் ொைல்கள் ொைகப் ொங்கிொ 
தன்ணநணனக் பகொண்டிருக்கும். ல்ொப் ொைல்கலம் 
தணயன், தணயி - யதொமி முதினயர்கில் னொபொயது 
எருயர் கூறுயதொக அணநந்திருக்கும். எயப ொைில் இருயர் 
உணபனொடுயது யொன் ொைல்கலம் கித்பதொணகனில் 
உண்டு. எவ்பயொரு ொைலுக்கும் ிற்கொத்தில் திணண -

துணயகுத்துக் கொட்டிமள்ர்

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AF%8D_(%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D)&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BF_(%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D)&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%B4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AF%88_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88


அகப்ப ொருள் திணைகள்
• குிஞ்சித்திணண
• முல்ணத்திணண
• நருதத்திணண
• பய்தல்திணண
• ொணத்திணண
• இந்த ந்து திணணகலக்கும் உரின 
அகப்பொருள் இக்கணம் மூன்று 
யணகப்டும்.அணய,

• முதற்பொருள்
• கருப்பொருள்
• உரிப்பொருள்
• ஆகின ஆகும்.

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D_(%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D)
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D_(%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D)
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D_(%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D)




குிஞ்சி (திணண)
• குறிஞ்சி நிலம் ன்து ண்ணைத் தநிமகத்தில் குத்து அினப்ட்ை ந்து யணகத் தநிமர் 

ித்திணணகில் என்ொகும். நணமம் நண சொர்ந்த இைங்கலம் குிஞ்சி  அணமக்கப்டுகின். 
குிஞ்சி ித்திற்கு யசயனொன் குபதய்யநொக ண்ணைன நக்கொல் யமிைப்ட்ைொர். குிஞ்சி ித்து 
ஊர்கள் சிறுகுடி, ொக்கம் ன்று அணமக்கப்ட்ை. "யசயனொன் யநன ணநயணப உகமும்" 
த் பதொல்கொப்ினம் குிஞ்சி ிம் ற்ிக் கூறுகிது.

• குிஞ்சி ித்தின் பொழுதுகள்
• கூதிர், முன்ி ன்னும் பரும் பொழுதுகலம் னொநம் ன்னும் சிறுபொழுதும் குிஞ்சி 

ித்துக்குரின பொழுதுகொகும்.

• குிஞ்சி ித்தின் கருப்பொருட்கள்
• பதய்யம்: யசயனொன்
• நக்கள்: குயர், பொருப்ன், பயற்ன், சிம்ன், ொைன், பகொடிச்சி,கொயர்
• நபங்கள்: யயங்ணக, அகில், சந்தம், மூங்கில்
• யிங்குகள்: குபங்கு, கபடி,புி, ன்ி
• ணய : கிி, நனில்
• ண : பதொண்ைகம், பயினொட்டு
• ண்: குிஞ்சி னொழ்
• நர்கள்: குிஞ்சி, கொந்தள்,யயங்ணக
• பதொமில்: கிமங்கு அகழ்தல், யதன் டுத்தல்,பயினொைல் ,திணகொத்தல்
• ீர் ிண : அருயி, சுண
• உணவு : திண, நணபல்,மூங்கிரிசி
• ஊர் : சிறுகுடி
• குிஞ்சி ித்தின் உரிப்பொருட்க
• அக எழுக்கம் : புணர்தல்
• பு எழுக்கம் : பயட்சி
• குிஞ்சி ிப்குதிகில் குபங்கு, கபடி, சிறுத்ணத, புி, னொண, கொட்டுப்ன்ி, கொட்டு ஆடு யொன் 

யிங்குகலம் யயங்ணக, திநிசு, யதக்கு,சந்தம், அகில், அயசொகு, மூங்கில், ொகம், கைம்பு, கருங்கொி, 
ொ யொன் நபங்கலம், குிஞ்சி, கொந்தள், யயங்ணக யொன் நர் யணககலம் கொணப்டுகின்.

•  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF




கருப்பொருள்



உரிப்பொருள் - புணர்தல்



முல்ண
• முல்ணல ன்து ண்ணைத் தநிமகத்தில் குத்து அினப்ட்ை ந்து யணகத் தநிமர் 

ித்திணணகில் என்ொகும். கொடும், கொடு சொர்ந்த இைங்கலம் முல்ண ிநொகும். பசம்நண் 
பந்திருத்தொல் முல்ண ிநொது பசம்பும் வும் அணமக்கப்ட்ைது. இந்ிம் முல்ண 
நணபத் தழுயிப் பனரிைப்ட்ைது. " நொயனொன் யநன கொடுண உகமும்" 
த் பதொல்கொப்ினம் முல்ண ற்ிக் கூறுகிது.

• முல்ண ித்தின் பொழுதுகள்
• கொர் ன்னும் பரும் பொழுதும் நொண ன்னும் சிறுபொழுதும் முல்ண ித்துக்குரின 

பொழுதுகொகும்.

• முல்ண ித்தின் கருப்பொருட்கள்
• பதய்யம்: நொயனொன்
• நக்கள்: இணைனர், இணைச்சினர், ஆனர், ஆய்ச்சினர்
• உணவு: யபகு, சொணந
• ணயகள்: கொட்டுக் யகொமி
• யிங்குகள்: நொன், முனல், சு, நணப
• ீர் ிண : கொட்ைொறு
• நபங்கள்: பகொய்னொ, கொனொ, குருத்து
• நர்கள்: முல்ண, ிைொ,பதொன்ி
• ண்: ண, முல்ண னொழ்
• ண : றுயகொள்
• பதொமில்: சொணந, யபகு யிணதத்தல், கண டுத்தல், குமலூதல், று தழுயல், குபணயக் கூத்தொைல், 

நந்ணத யநய்த்தல்
• ஊர்: ொடி,யசரி
• முல்ண ித்தின் உரிப்பொருட்கள்
• அக எழுக்கம் : இருத்தல்
• பு எழுக்கம் : யஞ்சி
•  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
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