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FOREWORD 

I am happy to present the new edition of the Tamil text book TAMIL CHEYUL 

THIRATTU – KALAI -I For the Ist and IInd semester BA/ BVA/ BPA degree courses of 

Bengaluru City  University (BCU) published by Bengaluru City University. I hope 

this new textbook will be a rewarding experience for both Teachers and students. 

Board of studies – Tamil, BCU has taken this initiative of selecting, editing and 

designing this textbook. I thank the Chief Editor, Editor, members of the text book 

committee and the staff of Bengaluru City University for publishing this book. 

 
Prof. Lingaraja Gandhi 
Vice-Chancellor 
Bengaluru City University 
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Preface 
 

 As per the request of the Board of Studies in Tamil, Bengaluru City 
University is bringing out the Tamil Text Book of Poetry “Tamil Cheiyul 
Thirattu Kalai-I for the Ist and IInd semester BA/ BVA/ BPA degree 
courses of Bengaluru City University (BCU) 
  
The Tamil Students of this University will be very much benefited by 
this Publication. 
 
I thank our University Vice-Chancellor Prof. Lingaraja Gandhi  and 
Registrar of Bengaluru City University for their  Consistent support for 
this publication. 
 
I thank the Members of Board of Studies for their efforts in the 
preparation of this textbook. 
 
 
Prof. U. Basavaraju 
Chairman,  
Board of Studies in Tamil  
& Malayalam,  
Bengaluru City University. 
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னன்னுல. 
 

ர்ஙா ஜாஙித் லஙஞாம் வங்ளூனணில் அலஜந்து ல 
,அடிணில் , ணிம், ஙிர்ணாணில் ,ிசி ஜற்றும் ல்பணறு 
துலடக் ல்ணில ணங்ி ணனம் வங்ளூன ஙஞப் 
ல்லக்த்ின் வஓல்ிடன் ல்பணறு ணலில் 
ணர்ந்து ணனிடது. 
 

ஜாணர்ின் ஙன் னி அணர்ின் ணர்ச்ஓில 

உள்ணாங்ிக் ாத்ிற்குத்  குந்ணாறு  இப்ாத்ிட்ம் 
ணகுக்ப்ட்டுள்து. அது திழ்ச்  செய்னேள்  திட்டு- கலய -I 
ஆ வணிணந்துள்துஇது  B.A / B.V.A /B.P.A  ட் ணகுப்ிற்குரி 
னல் னணம் ஜற்றும் இஞண்ாம் னண ஜாாக்ர்ளுக்கு 
உரிது. 
 

ர்ஙாத்ில் ஜிழ் ிறம், ி ணனம் அண்ல ஜாஙி 
ஜாணர்ள் அலசணனக்கும் வங்ளூன  ஙஞப் ல்லக் 
ா தல் குளணிசஞால் இந்தல் உனணாக்ப்ட்டுள்து.  இந்தல் 
உனணாப்  ணலிறம் உணி ாதல் குளணிசனக்கும், 

னணர் ார்த்ிாிசி அம்லஜார் அணர்ளுக்கும் ன் 
ஙன்டிலத் வரிணித்துக் வாள்ிபடன். 
 

ஜாணர்ளும், ஆஓிரிர்ளும் இந்தலப் ன்டுத்ிப் 
ன்வறுஜாறு பட்டுக்வாள்ிபடன். 
         
 

பபா  .உ .பெலாப.  

 லணர் 

 ாதற்குள 

வங்ளூன ஙஞப்  

ல்லக்ம். 
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சபாருரடக்கம். 
 

னதற் பருலம் இண்டாம் பருலம். 

அயகு- I.  

னமநானூறு. 
1.ாணற்வண்டு. 
2.ிஓிஞாந்லார்.        
3.ின் னங்குன்டசார். 
4.பாப்வனஞ்பஓான். 
5.ஜாபடாக்த்து         

….ஙப்ஓலார். 
 

அயகு - II.  

னல்லயப் பாட்டு. 
 

அயகு- III.  

ஐந்திலை ஐம்பது 

1.ணனணர் ணங்ிாய் 2.ஜஞ்ஓிணர் 
பஓால. 
3. பாச் ஓிறுகுறுின். 
4. சுலசணாய்ச் ஓிறுஙீலஞ. 
5.வாடுந்ாள் அண! 
 

அயகு-IV.  

இயக்கைம் - எழுத்து 

1. னல் ளத்து                  
2ஓார்வளத்து .               
3.வஜாி னல்   ளத்துள் 
4.வஜாி இறுி ளத்துள் 5.பாி                                  
6.சுட்டு                               
7.ணிசா  ளத்து 

 

அயகு - I.  

ெியப்பதிகாம். 
னடஞ்பஓரி இறுத்க் ால. 
 

அயகு-II.  
சபரி னாைம்- 

அப்னதிடிகள் னாைம். 
 

அயகு- III. 

திருலாெகம். 
1.ினணம்ாலண 
2.ினப்வாற்சுண்ம் 
3.ினக்பாத்தும்ி 4.ினச்ஓால்          
5.ினப்ள்ி ளச்ஓி. 
 

அயகு -IV.  

சொல் இயக்கைம்  

1.வஓால் ணிக்ம்       2.கும், 

ாம் 3.வர்ச்வஓால் 
ணிலசச்வஓால் இலச்வஓால் 
உரிச்வஓால்.          4.இற்வஓால் 
, ிரிவஓால், ிலஓச்வஓால், ணவஓால்  
5.வாலச் வஓாற்ள் 
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னமநானூறு 

 
         இந்தல் னடப்வானள் ற்டி ஙானூறு ால்லக் வாண்டுள்து. சபண 

னடசாதறு ன்ட வலஞப் வற்டது. ஜக்ள் ய் பணண்டி உறுிப் 
வானள்லத் ஜிர் அம், னடம் னும் இஞ ிரிவுா ணகுத்துள்சர். 

அத்ில் இன்னம் னடத்ில் அடம், வானள்,ணடீு ன்சவும் அங்கும். 

                       லச்ஓங் ாத்ில் ணங்ி ணந் வஓய்னேட்லனேம் 
அக்ாத்ில் னிசணா ளந்  

ால்லனேம் வாகுத் ஓான்படார்ள் அணற்லடப் த்துப்ாட்டு, 
ட்டுத்வால, ிவசண்ீழ்க்க்கு ச ணலப்டுத்ிசர். னடசாதறு 
ன்து ட்டுத்வால தல்ளுள் என்டாகும். 

               இந்தல் அக்ாத்ில் ஙம் ஜிழ் ஙாட்டில் ஓிடந்து ணிங்ி பஓஞ, பஓா 
,ாண்டிர்ாி னடினேல னெபணந்ர்ள் , குறுஙி ஜன்சர்ள், 

ணள்ல்ள், அலஜச்ஓர்ள், ாலசத்லணர்ள் ணஞீர்ள், னணர்ள் 

னிபார்ின் ணஞாறுலத் விணா டுத்துக் கூறுிடது.  அக்ா 

ஜக்ின் ணஞீம்,வாலப்ண்ன, க் ணக்ங்ள், அஞஓில்,பார்னலடள் 
பான்டலணனேம் இந்தால் ஙன்கு னப்டுின்டச. 

                         இந்தில் உள் ால்லப் ாடி னணர்ள் அலசணனம் என 

ாத்ணபஞா என இத்ணபஞா என குத்ணபஞா அல்ர். ாடிணர்ில் 

அஞஓர், அந்ர், ணிர், வண்ள் சப் னம் உள்சர். 

                   அப் ால்ள் , ால் ணாழ்லணனேம் னடப்ால்ள் வணினே 

ணாழ்ணாச ணஞீம், பார், வணற்டி, ஈல, ல்ணி, னழ் னிணற்லடனேம் 
உர்த்துின்டச. இந்தில் உள் ந்து ால்ள் இங்குப் ாஜா 

அலஜந்துள்ச. 
 
 

1.ஓிற்டில் ஙற்றூண் ற்டி, ஙின்ஜன் 

ாண்டுபசா? ச ணிசவுி; ன் ஜன் 

ாண்டு உன் ஆினும் அடிபன் ; ஏனம் 

னி பஓர்ந்து பாி ல்அல பா, 

ஈன்ட ணிபஞா இதுபண;  

பான்றுணன் ஜாபா, பார்க்த் ாபச! 
      

பாடிலர்: காலற் சபண்டு 
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திலை: லாலக 

துலம: ஏமாண் னல்லய 

 

2.ாய்வஙல் அறுத்துக் ணங் வாிபச, 
ஜாஙிலடவு இல்தும் , ன்ஙாட்கு ஆகும்; 

தறு வஓறு ஆினும் , ஜித்துப்னக்கு உிபச, 
ணாய்னகு ணசினும் ால்வரிது வடுக்கும்; 

அடிவுல பணந்ன் வஙடிடிந்து வாிபச, 
பாடி ாத்து, ஙாடுவரிது ஙந்தும்; 

வஜல்ின் ிணன் ஆி, லணறம் 

ணரிலஓ அடிாக் ல்வன் சுற்டவஜாடு, 
ரிவு டுக்கும் ிண்ம் ஙச்ஓின் 

ாலச னக் னம்பாத், 
ானும் உண்ான், உனம் வடுபஜ. 
 

பாடிலர்: பிெிாந்லதார் 

பாடப்பட்படான்: பாண்டின் அமிவுலட நம்பி 
தினை: பாடாண் 

துலம: செலிமிவுறூஉ 

 

3.ாதும் ஊபஞ; ாணனம் பிர்; 

ீதும் ஙன்றும் ிடர்ஞ ணாஞா; 
பஙாறம் ிறம் அணற்படார் அன்ச; 
ஓாறம் னதுணது அன்பட ; ணாழ்ல் 

இசிதுச ஜிழ்ந்ன்றும் இபஜ; னசிணின், 

இன்சாது ன்டறம் இபஜ; ஜின்வசாடு 

ணாசம் ண்துி லஇ, ஆசாது 

ல்வானது இஞங்கும் ஜல்ற் பர்ாற்று 

ஙீர்ணிப் டூஉம் னலபா , ஆனிர் 

னலடணிப் டூஉம் ன்து ிடபணார் 

ாட்ஓிின் விந்சம் ஆின், ஜாட்ஓிின் 

வரிபாலஞ ணித்றம் இபஜ;  

ஓிடிபாலஞ இழ்ல் அசினும் இபஜ. 

 

பாடிலர்: கனின் னங்குன்மனார் 

திலை: சபாதுலில் 
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துலம: சபாருண்சாறிக் காஞ்ெி 
 
 

4.வஓய்குணம் வால்பா ஙல்ணிலச சபண 

ம் அடாஅர் ஓடுஈண்டு ாட்ஓி 
ஙீங்ா வஙஞ்ஓத்துத் துிவுஇல் பாபஞ 

ாலச பணட்டுணன் ாலசனேம் வறுபஜ 

குறும்னழ் பணட்டுணன் ணறுங்லனேம் ணனபஜ 

அசால் உர்ந் பணட்த்து உர்ந்ிஓிபசார்க்குச் 

வஓய்ணிலச ஜனங்ின் ய்ல் உண்வசின் 

வாய்ா உத்து தர்ச்ஓினேம் கூடும் 

வாய்ா உத்து தர்ச்ஓி இல்வசின் 

ஜாடிப் ிடப்ின் இன்லஜனேம் கூடும் 

ஜாடிப் ிடணார் ஆினும் இஜத்துக் 

பாடுர்ந் ன்ச ம்ஜிலஓ ஙட்டுத் 

ீில் ாக்லவாடு ஜாய்ல் ணத் லப. 
 

பாடிலர்: பகாப்சபருஞ்பொறன் 

திலை: சபாதுலில் 

துலம: சபாருண்சாறிக் காஞ்ெி 
 
 
 

5.வஓற்டன்று ஆினும் வஓிற்டன்று ஆினும் 

உற்டன்று ஆினும் உய்ணின்று ஜாபா 

ாடுஙர் பாக் லவாளது த்ி 
இஞந்ன்று ஆல் பணண்டும் வாந்ார் 

ஜண்ஜர் க்கும் ாலசத் 

ிண்பர் ணணற் வாண் கூற்பட. 
 

பாடிலர்: ாபமாக்கத்து நப்பெலயார் 

திலை : சபாதுலில் 

துலம: லகறுநிலய 
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னல்லயப் பாட்டு 

 

                                       (காலிரிப்னம்பட்டினத்துப் சபான்லாைிகனார்   

கனார்  நப்னதனார் பாடிது) 
த்துப்ாட்டு தல்ளுள் என்று னல்லப்ாட்டு. இது என அப்வானள் 

ற்டி தல். பானக்குச் வஓன்ட லணன் ினம்னம் ணலஞ ஆற்டிினந் 
லணிின் வஓலக் கூறுணால் இந்தல் னல்லப்ாட்டு ன்ட 

வலஞப் வற்டது. இது 103 அடிால் ஆி ஆஓிரிப்ாணால் இற்டப்ட்து.  

லணன் பானக்குச் வஓல்ணினக்ின்டான் ன்ல அடிந் லணி 
ணாட்ம் அலின்டாள். அணது ணாட்த்லப் பாக்ிப் பானக்குச் 

வஓன்டான் லணன். ஆினும் அணசது ிரிலண ஆற்ட இாது லணி 
ணனந்துின்டாள். அந்பஙஞத்ில் வனனதுவண்டிர் லணிலத் 

பற்றுின்டசர். ான் பஜற்வாண் பாலஞ இசிது னடித் லணன், 

லணிலத் ா ணிலஞந்து ணனின்டான் பான்ட வஓய்ில ஜிவும் 

அா னல்லப்ாட்டு கூறுின்டது. 

 

நல்பயார் லிரிச்ெி பகட்டல் 

'ஙசந் ல உம் ணலஇ, பஙஜிவாடு 

ணம்னரி வாடித் ஜா ாங்கு க் ல 

ஙீர் வஓ, ஙிஜிர்ந் ஜாஅல் பா, 

ாடு இஜிழ் சிக் ல் னி, ணன் ர்ன, 

பாடு வாண்டு ளந் வாடுஞ் வஓவு ிி  5 

 

வனம் வல் வாிந் ஓிறு னன் ஜால, 

அனங் டி னெதூர் ஜனங்ில் பாி, 
ாழ் இலஓ இச ணண்டு ஆர்ப், வஙல்வாடு, 

ஙாி வாண், ஙறு ண ீனல்ல 

அனம்ன அணிழ் அரி தூஉய், லவாளது,   10 

வன னது வண்டிர், ணிரிச்ஓி ஙிற் 

 

 

 தலயலிலத் பதற்றுதல் 

ஓிறு ாம்ன வாடுத் ஓலக் ன்டின் 

உறு துர் அஜஞல் பஙாக்ி, ஆய்ஜள் 

ஙடுங்கு சுணல் அலஓத் லள்,"ல 
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வாடுங் பாற் பாணர் ின் ஙின்று உய்த்ஞ,  15 

இன்பச ணனகுணர், ார்" ன்பாள் 

ஙன்சர் ஙல் வஜாி பட்சம்: அசால், 

ஙல், ஙல்பார் ணாய்ப்னள்; வவ்ணர் 

னலச ணர்ந்து வாண் ிலடர் ணிலச னடித்து 

ணனல், லணர், ணாய்ணது; ஙீ ஙின்   20 

னணஞல் வ்ணம் ல, ஜாபாய்!' ச, 

ாட்வும் ாட்வும் ாாள், றழ் ஓிடந்து, 

னப் பால் உண் ண் னம்ன னத்து உலடப் 

 

பாெலமின் இல்ன  

ான் ாறு ீஇ அல் வஙடும் னடணில், 

பஓண் ஙாறு ிணவஜாடு லம் னல் னக்ி, 25 

பணட்டுப் னல அனப்ம் ஜாட்டி, ாட் 

இடு னள் னரிலஓ னட ணலஇ, 

டு ஙீர்ப் னரிின் ஞந் ாடி 

 

ாலனப் பாகது செல் 

உணலக் கூலஞ எளி வனணில், 

ணல னற்டம் ாணல் ஙின்ட    30 

பம் டு வு ஓிறு ண் ாலச 

ஏங்கு ஙிலக் னம்வாடு, ிர் ஜிலந்து ாத், 

ணல் ணில, இன் குகு உண்ாது, தல் துலத்து, 

அில் தலச ஜனப்ின் ம் லிலக் வாண்வச, 

லண னட் னணிின், ணவஜாி ிற்டி,  35 

ல்ா இலகர், ணம் லப் 

 

 

லீர்கள் தங்கும் பலடலடீுகள் 

ல் பாய்த்து உடுத் டிணப் ார்ப்ான் 

னக் பால் அலஓஙில டுப், ஙல் பார் 

ஏா ணல் ணில் தூி ஙாற்டி 
கூம் குத்ிக் ிறு ணாங்கு இனக்ல  40 

னந் லக் குந்ம் குத்ி, ிடுகு ஙிலஞத்து, 

ணாங்கு ணில் அஞம் அஞம் ஆ, 
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பாெலம அலப்ன 

பணறு ல் வனம் ல ஙாப்ண், பணறு ஏர், 

வஙடுங் ாழ்க் ண்ம் பாி, அம் பஙர்ன, 

 

ங்லகர் லிரக்குகலர ஏந்துதல் 

குறுந் வாடி னன்ல, கூந்ல் அம் ஓிறு னடத்து, 45 

இஞவு ல் வஓய்னேம் ிண் ிடி எள் ணாள் 

ணிஞவு ணரிக் ச்ஓின் னண், ஜங்லர் 

வஙய் உஜிழ் சுலஞர் வஙடுந் ிரிக் வாஇீ, 

ல அலஜ ணிக்ம் ஙந்துவாறும் ஜாட், 

 

சய்காப்பாரர் காலல்னரிதல் 

வஙடு ஙா எள் ஜி ஙித்ி ஙடு ஙாள்,  50 

அிஞல் னத் ஆடு வாடிப் ாஅர் 

ஓிர் ணஞல் அலஓணிக்கு அலஓணந்ாங்கு, 

துில் னடித்துப் பார்த் தூங்ல் ஏங்கு ஙலப் 

வன னொர் ஜம் சூ 

 

நாறிலகக் கைக்கர் சபாழுது அமிலித்தல் 

வாளது அந்து அடினேம், வாய்ா ஜாக்ள், 55 

வாளது ாண் லர், பான்ட ணாழ்த்ி, 
'டி ஙீர் லணம் வணலீஇ வஓல்பணாய்! ஙின் 

குறு ஙீர்க் ன்சல் இலசத்து' ன்று இலஓப் 

 

 

தலயலன் படுக்லகில் கண்சபாருந்தாது ெிந்தலனில் ஆழ்தல் 

ஜத்ில ணலஇ, ஜடிந்து ணஙீ்கு வஓடிவு உல, 

வஜய்ப்ல னக் வணன ணனம் பாற்டத்து,  60 

ணி னர் ாக்ல, ணன்ண் ணசர் 

னித் வார் ணிட் னலச ஜாண் ஙல் இல், 

ின ஜி ணிக்ம் ாட்டி, ிண் காண் 

ிசி ணாங்ி ஈர் அலடப் ள்ினேள் 

உம்ின் உலஞக்கும், உலஞா ஙாணின்,  65 

ம் னகு ஜிபச்ஓர் உலர் ஆ, 

ஜண்டு அஜர் ஙலஓவாடு ண்ல வடாஅது 
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தலயலனது ெிந்தலன 

டுத்து டி ஃம் ாய்ின், னண் கூர்ந்து, 

ிடிக் ம் ஜடந் பணம் பணத்துப் 

ாம்ன லப்ன்ச னொஉக் ல துஜி, 70 

பம் ாய் ண்ி ஙல் ணம் ினத்ி, 
பஓாறு ணாய்த்து எிந்பார் உள்ினேம்; பால் துஜின 

லணந் தலசப் ி னெழ்ின், வஓணி ஓாய்த்து, 

உண்ாது உங்கும் ஜா ஓிந்ித்தும்; 

என ல ள்ி எற்டி, என ல  75 

னடிவாடு ம் பஓர்த்ி, வஙடிது ஙிலசந்து 

 

பாெலமில் சலற்மி னறக்கம் 

லணர்ச் சுட்டி ல வாள் பஙான் ணிஞல், 

ஙல ாழ் ண்ி ஙல் ணம் ினத்ி, 
அஞசு இனந்து சிக்கும் னஞசு னங்கு ாஓலட 

 

தலயலனது பிரிலினால் தலயலி சபற்ம தும் 

இன் துில் ணினேஙன் ாாள், துர் உந்து, 80 

வஙஞ்சு ஆற்றுப்டுத் ஙிலட ன னம்வாடு, 

ஙீடு ஙிலசந்து, பற்டினேம், ஏடு ணல ினத்ினேம், 

லஜல் வாண்டும், எய்வச உிர்த்தும், 

ாலண ணிக்ில் னொஉச் சுர் அ,  85 

இம் ஓிடந்து உரி ள ஙில ஜாத்து, 

னங்கு இலடச் வஓாரினம் ஜாத் ிஞள் அனணி 
இன் ல் இஜிழ் இலஓ ஏர்ப்சள் ிந்பாள் 

அஞ்வஓணி ஙிலட ஆிச 

 

தலயலன் சலற்மினேடன் ீண்டு லருதல் 

வணன்று, ிடர் பணண்டு னம் ணர்ந்,  

ஈண்டு வனந் ாலசவாடு,    90 

ணிஓம், வணல் வாடி உரி, ணன் ர்ன, 

ணினம் ணலனேம் ஆர்ப், 

 

லறினால் செறித்த னல்லய நியம் காணுதல் 

அிஞ வஓடி இலக் ாா அஞ்ஓசம் ஜஞ, 
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னடி இர்க் வான்லட ஙன் வான் ா, 

பால் குணி னல அங்ல அணி,   95 

பாடு ஆர் பான்டி குனி னப், 

ாசம் ஙந்ி வஓந் ஙிப் வன ணி, 
ணாசம் ணாய்த் ணாங்கு ிர் ணஞின், 

ிரி ஜனப்ன இஞலவாடு ஜ ஜான் உ, 

ிர் வஓல் வணண் ஜல வாினேம் ிங்ில், 100 

 

தலயலனது பதரின் லருலக 

னிர் ாய் ணள்ிஅம் ாடு ிடக்கு எி, 

துலச ரி துஞக்கும் வஓணிசர் 

ணிலச ணிங்கு வஙடுந் பர் னண் ஜாபண. 
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ஐந்திலை ஐம்பது 

 

              இன் ஆஓிரிர், ஜாடன் வாலடசார். இந்தல் 

ிவசண்ீழ்க்க்கு தல்ளுள் என்று. ிவசண்ீழ்க்க்கு  தல்ள் 

அடம், வானள், இன்ம் ன்ட னப்வானள்ில் பனும் என்டிலச 

டுத்துக் கூறும் தல்ாகும். 

                     ந்ில ம்து ன்னும் இந்தல் அம்னப்வானள்ில் 

என்டாி இன்த்ிலச டுத்து ணிக்ிச் 

வஓால்ணாகும்.ந்ிலின் ந்வாளக்ங்ளும் இந்தில் ப்த்து 

வணண்ாக்ா ம்து வணண்ாக்ால் அலஜந்துள்து. 
                 அணற்றுள் ிலக்கு என ாா ந்து ால்ள் ஙம் ாப் 
குிில் இம்வற்றுள்ச. 

 

1. ணனணர் ணங்ிாய் ணாள்எண்ண் ஙீர்வாண்டு 

உனி உன்றுஅி பணண்ா – வரிிபல் 

லங்வாடி னல்ல. அணிழ்அனம்ன ஈன்டச 

ணம் ஜலனேடக் பட்டு. 

 

திலை: னல்லய 

துலம: பருலம் லந்தது என்று லருந்தி தலயலிலத் பதாறி பருலம் 

அன்று என்று லற்னறுத்திது. 

கூற்று: பதாறிக் கூற்று 

 

2. ஜஞ்ஓிணர் பஓால ணஜல ஙன்சா! 
ஞ்ஓாது ஙீணனி ன்றுண்ி – அஞ்ஓித் 

ினவணாடுங்கும் வஜன்ஓால் பம்பால ஜார் 

உனவணாடுங்கும் உள்ளுனி ஙின்று. 
 

திலை: குமிஞ்ெி 
துலம: இவுக்குமி லந்து சபரும் தலயலலனத் பதாறி லலவு 
கடாது. 
கூற்று: பதாறி 
 

3. பாச் ஓிறுகுனின் குத்துஅஞ்ஓி ஈர்ணால 

ஙீத்துப் னக்குஎிக்கும் ஊஞற்கு – பஜவல்ாம் 

ஓார்ற்குச் ஓந்சச்ஓாந்து ஆிபசம் இப்னணம் 

ாஞத்ின் வணய் ன்பாள் 
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திலை: ருதம் 

துலம: பாைற்குத் தலயலி லாில் றுத்தது 

கூற்று: தலயலி 
 

4. சுலசணாய்ச் ஓிறுஙீலஞ ய்ாதுன்று ண்ிப் 

ிலஜான் இசிதுஉண் பணண்டிக் –  

                                                                 லஜாத்ன் 

ள்த்ின் ஊச்சும் சுஞம்ன்ர் ார் 

உள்ம் ர்ந் வஙடி. 
 

திலை: பாலய 

துலம: பிரிலின்கண் ஆற்மாத தலயலிலத் பதாறி ஆற்றுலித்தது. 
கூற்று: பதாறி 
 

5. வாடுந்ாள் அண! குலடாம் இஞப்பம் 

எடுங்ா எில் பஓர்ப்ன் – வஙடுந்பர் 

ந் ணிலம் ண்ஆஞக் ா 

ஙந்து ஓிலாி ஙீ. 
 

திலை: சநய்தல் 

துலம: காிக்க கறிபடர் கிரலி 
கூற்று: தலயலி 
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இயக்கைம் – எழுத்து 

 

எழுத்து: 

            ஙாம் பசுணல ணரி ணடிணில் ளதுணது ளத்து சப்டும். அது 
னல் ளத்து, ஓார்வளத்து ச இனணலப்டும். 

 

னதல் எழுத்துகள்: 
            ிட ளத்துள் பான்ட அடிப்லா உள் ளத்துள் னல் 

ளத்துள் சப்டும். அவ்ணலில் உிர் ளத்துள் ன்சிஞண்டும் 
வஜய்வளத்துள் ிவசட்டும் ஆி னப்து ளத்துளும் னல் 

ளத்துள் சப்டும். 

 

உிர் எழுத்துகள்: 

               பணற்று எிின் துலின்டித் ாபச இங்கும் ளத்துள் 

உிர்ளத்துள்ஆகும்.ஙஜதுஉில்உள் உிர் ாபச இங்ி 
உலனேம் இக்குணது பால் உிர் ளத்துள் வஜய்வளத்துபாடு 
பஓர்ந்து அணற்லடனேம் இக்குணால் உிர் ளத்துள் சப்டுிடது. 

 

அலலாலன: 

                  அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,,,,எ,ஏ,ஐ -  இப்ன்சிஞண்டு ளத்துளும் 

உிர் ளத்துள் ஆகும். இவ்வுிர் ளத்துள் குடில், வஙடில் ச 
இஞண்ாப் ிரிக்ப்ட்டுள்து. 

 

குமில்: 

              அ,இ,உ,,எ – இலண ந்தும் குறுி அணில் என ஜாத்ிலஞ 
அவு உச்ஓரிக்ப்டுணால் குற்வடளத்துள் சப்டுிடது. 

 

சநடில்: 

           ஆ,ஈ,ஊ,,ஏ,,ஐ -  இலண ளம் இஞண்டு ஜாத்ிலஞ அவு ஙீண்டு 

எிப்ால் வஙட்வளத்துள் சப்டுிடது. 

 

சய்சழுத்துகள்: 
               ாபச சித்து இங்ாது உிர் ளத்துின் துலபாடு  

இங்கும் ளத்துள் வஜய்வளத்துள் 

சப்டும். 
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அலலாலன: 

               க்,ங்,ச்,ஞ்,ட்,ண்,த்,ந்,ப்,ம்,ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள்,ற்,ன் – இலண ிவசட்டும் 

வஜய் ளத்துள் ஆகும். 

 

சய் எழுத்துகரின் லலககள்: 

              எிக்கும் ன்லஜல அடிப்லாக் வாண்டு வஜய் ளத்துள் 

னென்று ணலப்டும். 

 

அலலாலன: 

         ணல்ிசம், வஜல்ிசம், இலிசம் – ச வஜய்வளத்துள் 
னென்று ணலப்டும். வஜய் ளத்துள் ிவசட்டும் அலஞ ஜாத்ிலஞ 

அவு எிக்கும். 

 

லல்யினம்: 

            க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற் -ஆி ஆறு ளத்துளும் ணிலஜாச ஏலஓனேன் 

எிக்ப்டுின்டச..சபண இவ்வணளத்துல ணல்ிசம் ன்ர். 

 

சல்யினம்: 

            ங்,ஞ்,ண்,ந்,ம்,ன் – ஆி ஆறு ளத்துளும் வஜன்லஜாச 
ஏலஓனேன் எிக்ப்டுின்டச. சபண இவ்வணளத்துல வஜல்ிசம் 

ன்ர். இணற்லட உச்ஓரிக்கும் பாது னெக்ின் ணிாக் ாற்று 

வணிப்டுணால் னெக்வாிள் ன்றும் கூறுணர். 

 

இலடினம்: 

            ய் ,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள் – ஆி ஆறு ளத்துளும் ணன்லஜாவும் 

அல்ாஜல் வஜன்லஜாவும் அல்ாஜல் இலப்ட் ஏலஓனேன் 
எிக்ப்டுின்டச. சபண இவ்வணளத்துல இலிசம் ன்ர். 

 

ொர்சபழுத்துகள்: 
             னல் ளத்துாச உிர் ளத்துலனேம் வஜய் 
ளத்துலனேம் ஓார்ந்து ிடக்கும் ளத்துள் ஓார்வளத்துள் 
சப்டும். 

 

லலககள்: 

ஓார்வளத்துள் த்து ணலப்டும். 

அலணாணச: 

1.உிர்வஜய் ளத்து 
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2.ஆய் ளத்து 

3.உிஞவல 

4.எற்டவல 

5.குற்டிறஞம் 

6.குற்டிிஞம் 

7.ாஞக் குறுக்ம் 

8.ஐாஞக் குறுக்ம் 

9.ஜஞக் குறுக்ம் 

10.ஆய்க் குறுக்ம் 

 

உிர்சய் எழுத்து: 
              உிர் ளத்துள் ன்சிஞண்டும் வஜய் ளத்துள் ிவசட்டுனும் 

பஓர்ந்து ிடக்கும் 216 ளத்துளும் உிர்வஜய் ளத்துள் ஆகும். 

அவ்ணாறு பஓர்ந்து  உனணாச உிர்வஜய் ளத்துள் உிர் ளத்துின் 

எி (ஜாத்ிலஞ) அலணப வறும். 

        (-டு) க்+அ= (என ஜாத்ிலஞ) 

                    க்+ஆ=ா (இஞண்டு ஜாத்ிலஞ) 

 

ஆய்தம்: 

              னென்று னள்ிலக் வாண் என ணரி ணடிணம் ஆய் 

ளத்ாகும்.இற்குத் சிஙில, னள்ி ளத்து, அடுப்வளத்து ன்ட 

வர்ளும் உண்டு. இவ்வணளத்து ப்வாளதும் வஓால்ின் 

இலிபப ணனம். 

(-டு) அஃது, ஃகு. 

 

அரசபலட: 

             வஓால்ின் னிறம் இலிறம் இறுிிறம் ணனம் ளத்துள் 

ஓி பஙஞங்ில் ஜக்குரி ஜாத்ிலஞ அணில் இனந்து ஙீண்டு 
எிக்கும்.அவ்ணாறு எிப்ற்கு அவல ன்று வர். 

 

லலககள்: 

         உிஞவல,எற்டவல ச அவல இனணலப்டும். 

 

உிரசபலட: 
             1.வஓய்னேிலஓ அவல 

             2.இன்சிலஓ அவல 
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               3.வஓால்ிலஓ அவல 

ச உிஞவல னெணலப்டும். 
 

செய்னேரிலெ அரசபலட: 

             வஓய்னேில் ஏலஓ குலடனேம் பாது அவ்பணாலஓல ஙிலடவு 

வஓய் வஓால்ின் னிறம் இலிறம் இறுிிறம் ணனம் 
வஙட்வளத்துள், ஜக்குரி இஞண்டு ஜாத்ிலஞ அணில் இனந்து 
ஙீண்டு எிக்கும். வஙட்வளத்துள் அவடுத்து ணனணலக் குடிக் 
அன் குடில் வஙட்வளத்ல அடுத்து ளப்டும். இலச இலஓஙிலட 
அவல ன்றும் கூறுணர். 

(-டு)  ஆஅதும் ன்னுஜணர் 

              வய்ணம் வாாஅள் 

              ஙல் ாஅ 

 

இன்னிலெ அரசபலட: 

               வஓய்னேில் ஏலஓ குலடா பாதும்,இசி ஏலஓலத் னம் 

வானட்டு என குடில் வஙடிா அவடுத்து ணனணது இன்சிலஓ 
அவல சப்டும். 

(-டு) வடுப்தூஉம் 

             துன்னறூஉம் 

 

சொல்யிலெ அரசபலட: 

        வஓய்னேில் ணனம் என வஓால்ின் வானல ஜாற்ட வஙட்வளத்து 
அவடுத்து ணனணது வஓால்ிலஓ அவல சப்டும். 

(-டு)உஞசலஓஇ உள்ம் துலாச் வஓன்டார். 

இக் குடில் ணனம் நலெ ன்ட வஓால் ணினப்ம் ன்ட வர்ச் வஓால்லக் 

குடிக்ிடது. ஆசால் நலெஇ ன்று அவடுத்து ணனம் பாது ணினம்ி 
ன்று ணிலசச்வஓால்ா  ஜாறுிடது. இவ்ணாறு என வஓால்ின் 
வானல ஜாற்ட அவடுத்து ணனணது வஓால்ிலஓ அவல 

சப்டும். 

 

ற்மரசபலட: 
வஓய்னேில் ஏலஓ குலடனேம் பாது வஓால்ின் இலிறஜ இறுிிறம் 

ணனம்  ங்,ஞ்,ண்,ந்,ம்,ன்,வ்,ய்,ல்,ள் த்து எற்வடளத்துளும் ஆய் 

ளத்தும் அவ்பணாலஓல ஙிலடக் அவடுத்து ணனம். அலண 
அவடுத்து ணனணலக் குடிக் அவ்வணாற்வடளத்துப ஜீண்டும் 
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ளப்டும்.இவ்ணாறு எற்வடளத்துள் அவடுத்து ணனணது 

எற்டவல சப்டும். 

   -டு:   இங்ங்கு வணண்ிலட – இலில் 

                  ஜங்ங் ந்                  - இறுிில் 

                  ஃஃிங்ி                    - இலில் 

 

குற்மிறகம்: 

                      க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற் – னும் ஆறு ணல்ிச வஜய்ளுனும் பஓர்ந்து 
ணனம்  ‘ உ' ஞம் அாணது கு,ப,டு,து,ன,று – வஓால்ின் இறுிில் ணனம் 
பாது சக்குரி என ஜாத்ிலஞ அணில் இனந்து குலடந்து அலஞ 
ஜாத்ிலஞ அணில் எிக்கும். இவ்ணாறு குலடந்து எிக்கும் ' உ’ஞம் 

குற்டிறஞம் சப்டுிடது. 

             குற்டிறஞச் வஓால்ின் இறுி ளத்ின் அடுத் ளத்ல 
பஙாக் இக்குற்டிறஞம் ஆறு ணலப்டும். 

 

அலலாலன: 

1.ணன்வார்க் குற்டிறஞம் – ாக்கு, ட்டு 

2.வஜன்வார்க் குற்டிறஞம் – ஓங்கு , ஆண்டு 

3. இலத்வார்க் குற்டிறஞம் – ஜார்ன , ஓால்ன 

4.உிர்த்வார்க் குற்டிறஞம் – ணஞகு, கு 

5.வஙடில்வார்க் குற்டிறஞம் – ஙாடு, ாசு 

6.ஆய்த்வார் குற்டிறஞம் – அஃது, ஃகு 

 

குற்மியிகம்: 
             ஙிலவஜாிின் இறுிில் குற்டிறஞம் அாணது கு,சு,டு,து,ன,று 

-  ணந்து ணனவஜாிின் னில் ' ’ ணந்ால், ஙிலவஜாினேம் 
ணனவஜாினேம் இலனேம் பாது ‘உ’ ன்ட ளத்து  ‘இ'  ன்ட ளத்ா 
ஜாறும். இவ்ணாறு ிரிந் ‘இ' சக்குரி ஜாத்ிலஞ அணில் இனந்து 

குலடந்து எிப்ப குற்டிிஞம் சப்டுிடது.  

(-டு) ஙாடு+ாது = ஙாடிாது 

           ஓால்ன+ ாது=ஓால்ிாது 

 

ஐகாக் குறுக்கம்: 

                 வஓால்ின் னிறம் இலிறம் இறுிிறம் அலஜந் ‘’ 
ன்ட ளத்து சக்குரி இஞண்டு ஜாத்ிலஞ அணில் இனந்து 
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குலடந்து என ஜாத்ிலஞா உச்ஓரிக்ப்டும்.இவ்ணாறு ‘' குலடந்து 

எிப்து ாஞக்குறுக்ம் சப்டும். 

(-டு) ணர் ,லகர் , குணல 

 

ஔகாக் குறுக்கம்: 

          வஓால்ின் னில் ணனம் ' ஐ' ன்ட ளத்து சக்குரி இஞண்டு 

ஜாத்ிலஞ அணில் இனந்து குலடந்து என ஜாத்ிலஞா எிக்கும். 

இவ்ணாறு குலடந்து எிக்கும் 'ஐ' , ஐாஞக் குறுக்ம் சப்டுின்டது. 

(-டு) ஐலண, வௌாரி 

 

கக் குறுக்கம்: 

            என வஓால்ில் ‘ண்’, அல்து‘ன்'- ன்ட வஜய் ளத்து ணந்து 

அலச அடுத்து  ' ம்’ ணந்ால் அது சக்குரி அலஞ ஜாத்ிலஞில் 
இனந்து குலடந்து எிக்கும். 

(-டு) ஜனண்ம் (ஜனளும்) 
             பான்ம் (பாறம்) 

       பஜறம் ஙிலவஜாிின் இறுிில்  ‘ம்' அலஜந்து ணனவஜாிின் 
னில் ' ண ' இனந்ாறம் ' ம்'  சக்குரி அலஞ ஜாத்ிலஞில் இனந்து 
குலடந்து எிக்கும். இவ்ணாறு குலடந்து எிக்கும் ‘ம்' ஜஞக் குறுக்ம் 
சப்டுிடது. 

(-டு) ணனம் ணணன் 

              னம் ணடிபணல் 

 

ஆய்தக் குறுக்கம்: 

               சிக்குடில அடுத்து ல்,ள் ஆி வஜய்வளத்துள் அலஜந்து 
ணனவஜாிின் னில்‘' ணந்ால் அச் வஓாற்ள் இலனேம் பாது 
ஆய்ம் ிடக்கும்.இவ்ணாய்ம் சக்குரி அலஞ ஜாத்ிலஞில் இனந்து 
குலடந்து எிக்கும். இவ்ணாறு குலடந்து எிக்கும் ஆய்ம் ஆய்க் 

குறுக்ம் சப்டுிடது. 

(-டு) ல் + ீது = ஃடதீு 

           ல் + துி = ஃறுி 
          னள் + ீது = னஃடீது 

சாறி னதல் எழுத்துகள்: 

          வஓாற்ின் னில் ணனம் ளத்துள் வஜாி னல் ளத்துள் 

சப்டும். அலண ன்சிஞண்டு உிர் ளத்துளும் ,ஓ,,ங,,ஜ,ண,,க,ஒ 

ன்னும் த்து உிர்வஜய் ளத்துளும் ஆகும். 



25 
 

(-டு) அல,   ஆல, இல, ஈட்டி, உல, ஊம், 

             ல,டு, ம்,எற்றுலஜ, ஏம்,ஐலண. 
              சி, ஓக்ி, ண்ரீ், ஙட்ன, ல, ஜக்ள்,         

               ணம், ணசர், காம், (அங்)ஒசம். 

 

சாறி இறுதி எழுத்துகள்: 

              வஓாற்ின் இறுிில் ணனம் ளத்துள் வஜாி இறுி 
ளத்துள் சப்டும்.அலண சித்தும் வஜய்னேன் கூடினேம் ணனம் 

ன்சிஞண்டு உிர் ளத்துளும், ஞ்,ண்,ந்,ம்,ன்,ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள்  -  ன்னும் 

ிவசான வஜய் ளத்துளும், குற்டிறஞனம் ஆகும். 
( -டு)                           – அ 

               ஙிா – ஆ 

               ஙன்டி - இ 

               ீ   - ஈ 

               ஜனந்து  - உ 

               ன       -ஊ 

               பஓ (உர்வு)  -  

               ங்ப -  

               வணறுங்ல –  

               வஙா (பஙாய்) – எ 

                பா        - ஏ 

                வௌ (ற்றுல்) – ஐ 

                உரிஞ் (உரிஞ்சு)   - ஞ் 

                ஜண்       -  ண் 

                வணரிந்(னதுகு)   - ந் 

                ஜஞம்        -  ம் 

                வான்         -  ன் 

                ாய்           -  ய் 

               பணர்           -  ர் 

               பணல்      - ல் 

               வவ் (ல) - வ் 

                ாழ்          - ழ் 

                பள்           - ள் 

               அஃது         - து (உ) 
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             பபாயி: 

                   என வஓால்ின் னிறம் இலிறம் 
லிறம் அலஜந் என ளத்ிற்குப் ிா பணவடான ளத்து 

ணந்து வானள் ஜாடாஜல் இனந்ால் அலப் பாி ன்ர். அது 
னற்பாி,இலப்பாி, லப் பாி ச னெணலப்டும். 

                  (-டு)   னதற் பபாயி:    
                                 ஜஞ்சு – லஜஞ்சு 

                                 ஜன் – லஜன் 

 

                                 இலடப் பபாயி: 
                                அஜச்சு – அலஜச்சு 

                                அஞசு   - அலஞசு 

 

                                கலடப் பபாயி: 
                                ந்ல் – ந்ர் 

                                அடம் – அடன் 

 

பட்சடழுத்துகள்: 
                 என்லடச் சுட்டிக் ாட் ணனம் ளத்ிற்குச்  

   சுட்வளத்து ன்று வர். அ,இ,உ – ன்ட ளத்துள் வஓால்ின் 

னில் ஙின்று என வானலச் சுட்டிக் ாட்டும்.  

                   இது அச்சுட்டு, னடச் சுட்டு ச  இனணலப்டும். 

 

 (-டு) அகச்பட்டு: 
          அது , இது , உது  

          அணன், இணன், உணன் 

 

             னமச் பட்டு: 

            அப்க்ம் 

            இப்க்ம் 

             உப்க்ம் 

 
 
 

 லினா எழுத்துகள்: 

             ணிசாப் வானலச் சுட் ணனம் ளத்துள் ணிசா ளத்துள் 
சப்டும். இலண வஓால்ின் னிறம் இறுிிறம் ணனம். 
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 சொல்யின் னதயில் லருலன: 
         ,ா – து?,  ார்? 

 

சொல்யின் இறுதிில் லருலன: 
        ஆ, ஏ – ணந்ாசா? , ணந்ாபசா? 

 

சொல்யின் னதயிறம் இறுதிிறம் லருலன: 

               – ன்? , ங்ப? 

 

லினா எழுத்துகரின் லலககள்: 

   அணிசா ,னடணிசா ச இனணலப்டும். 

 

அகலினா: 

    ன் , ங்கு , ப்டி 

 

னமலினா: 

     ப்பாது? ,ணந்ாசா? , அணசா? , வ்வூர்?. 
 
 
 
 

ாைலர்கரின் கலனத்திற்கு 

ாத்ிட்த்ில் குடிப்ிட்டுள்ணாறு அகு ந்து குிில் இனந்தும் 
ணிசாக்ள் பட்ப்டும்  .சபண அகு-  5க்கு உரி ஓிறுல னத்ஜாச 
ெிறுகலதகள் பத்து ன்னும் தலனேம் ஙல் னலடில் டித்து பர்வு 
ள பணண்டும். 
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இண்டாம் பருலம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

ெியப்பதிகாம் – துலக் காண்டம் 

 

            ம்வனங்ாப்ிங்ாி ஓிப்ிாஞம் , ஜிபஜல, 
ணலாி, குண்பஓி, ஓீண ஓிந்ாஜி ஆிணற்றுள் னன்லஜக் 

ாப்ிஜாவும் னல்ாப்ிஜாவும் ணிங்குணது ஓிப்ிாஞபஜ 
ஆகும். இன் ஆஓிரிர் இங்பாணடிள். இல், இலஓ, ஙாம் ன்னும் 

னத்ஜிால் ஆினேள்து இக்ாப்ிம் . இந்தில் னென்று ாண்ங்ள் 

உள்ச. அலண ஜித்ல ஆண் னப்வன பணந்ர்ின் 
லஙஞங்ாி னார், ஜதுலஞ, ணஞ்ஓி ஆிணற்டின் வர்ால் 
குடிப்ிப்ட்டுள்லஜ ஜிவும் ஓிடப்னக்குரிாகும். 
                    ‘ அஞஓில் ிலத்பார்க்கு அடம் கூற்டாகும்' , ‘ உலஞஓால் 
த்ிசில உர்ந்பார் த்துணர் ' , ' ஊழ்ணிலச உறுத்து ணந்து ஊட்டும்' , 
ன்ட னப்வனம் உண்லஜல உர்த்ி ஜிச் ஓிடப்னன் ஓிப்ிாஞம் 

ணிங்குிடது.இந்தல் ளந் ாம் ி.ி.2-ஆம் தற்டாண்டு ஆகும். 

                                                          

                                              னமஞ்பெரி இறுத்த காலத 

 

"கதிலனது சொல்லயக் பகட்ட கண்ைகி, எஞ்ெி ற்லமச் 
ெியம்லப ஏந்தி நகரினுள் னக்கு, நக ாந்தல பநாக்கி னலமிட்டு 

அழுதய" 
 

வண் அி பாம் வர்ந் ிற்ாடு, 

னண்ி னல்ணி ினந்து அடி வானந்ி, 
‘டுங் ிர் பணசில் இக் ாரில வாடாஅள்; 

டிந்ி ஓீடடி ஞல் வணங் ாசத்து; 

“பாள் ணல் உினம் வாடும் னற்று அா; 

ணாள் ணரி பணங்லனேம் ஜான் ம் ஜடா; 

அஞவும், சூனம், இலஞ பர் னலனேம், 

உனனம், ஓார்ந்ணர்க்கு உறுண் வஓய்ா- 
வஓங்பால் வன்சணர் ாக்கும் ஙாடு” ச, 

ங்டம் பாி இலஓபா வரிப; 

ல் எி-ன்சினும், ல் உிர் ஏம்னம் 

 *ஙிவு எி ணிக்ின், ஙீள் இல ஜனங்ின், 

இஞணிலக் ிற்கு ம் இல்’ ச- 
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"அடிகள் ருப்படுதல் " 
 

குஞணனம் பஙர்ந் வாள்லின் அஜர்ந்து 

,வாடுங்பால் பணந்ன் குடிள் பா, 

டும் ிர் அலஜம் ார்த்ினந்பார்க்கு- 
‘ல் ஜீன் ாலசவாடு ால் ிர் ஞப்ி, 
வன்சணன் குனல் வஓல்ணன் பான்டி, 
ாஞலக் பாலணனேம் ஓந்ின் கும்னஜ 

ஓீர் இ ணச னல பஓஞாது எிவும், 

ாது பஓர் ளஙீர்த் ண் னம் ிலல் 

பாது பஓர் னங் குல் வானந்ாது எிவும், 

லந் ிர் ஆஞவஜாடு ல் னங் குறு னடி 
வஓந்ிர் பஜசி பஓஞாது எிவும் 

ஜத்து ஏங்ி ஜதுலஞின் ணர்ந்து 

னணர் ஙாணில் வானந்ி வன்டவாடு 

ால் ஙிா வணண் ிர் ாலணபஜல் வஓாரி, 

பணசில் ிங்ளும் பணண்டுி’ ன்வட 

ார்ஜள் அா உிர்த்து, அங்ி ின்சர்- 
 

          "அடிகரின் அமவுலலக் பகட்டுக் 

 பகாலயன் லறிநடத்தல்" 
 

ஆர் இல உந் ஜாலஞ பஙாக்ி 
‘வாடுணரி ஜறுகும்; குடிலக கூப்ிடும்; 

இடினம் உினம்; இலசாது கு’ ச, 

வாடி ணலச் வஓங் ல பாில் ாட்டி, 

ஜடவுலஞ ஙீத் ஜாசு அறு பள்ணி 
அடவுலஞ பட்டு, ஆங்கு, ஆர் இல ிந்து- 
பணசல் ணறீ்டினந் பணய் ரி ாசத்து, 

ாச ணாஞம் ிர் ணஞவு இம், 

ணரிஙணில் வாள்ல ஜலடதல் ணளக்த்துப் 

னரிதல் ஜார்ர் உலட ிச் பஓர்ந்து- 
 

"பகாலயன் நீர் நிலய பநாக்கிச் செல்றதல்"  

 

ஜாணத்து ஆட்டிவாடு ாி-ன்லச ஏர் 
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ீது ீர் ஓிடப்ின் ஓிலடஅத்து இனத்ி, 
இடு னள் பணி ஙீங்ி, ஆங்கு, ஏர் 

வஙடு வஙடி ஜனங்ின் ஙீர் லப்டுபணான், 

 

"பகாலயனது உருல ாறுபட்டால் ஐனேற்ம சகௌெிகன், உண்ல    
சதரி,ாதலிப்பந்தல பநாக்கிக் கூறுதய" 
 

ாி-ன்வசாடு ாசம் பாந்ற்கு 

ஊது உலக் குனின் உிர்த்சன் ங்ி, 
உள் னம்னறுின், உனணம் ிரி; 

ண்-ன ஜக்த்துக் வௌஓின் வரிான், 

‘பாணன் ிரிக் வாடுந் துர் ய்ி, 

ஜா ஜர் வஙடுங் ண் ஜாணி பான்று, இவ் 

அனம் ிடல் பணசிற்கு அர் லந்து, உபச, 

ணனந்ிலச பாறம் ஙீ, ஜாணி!’ ன்று, ஏர் 

ாஓிலக் குனின் ந்ரில் வானந்ி, 
பாஓி ஜாி கூடக் பட்ப- 
 

"அலதக் பகட்டபகாலயன் சகௌெிகலன அடுத்துக் கூறுதல்" 
 

‘ாது ஙீ கூடி உலஞ ஈது, இங்கு?’ ச- 
‘ீது இன், ண்பன்’ சச் வஓன்று ய்ி- 
 

"னகாரில் நிகழ்ந்தலற்லமக் சகௌெிகன் அமிலித்தல்" 
 
 

பாஓி ஜாி வாள்லின் உலஞப்பான்: 
இன ஙிிக் ிணனும் வன ஜலசக் ித்ினேம் 

அன ஜி இந் ஙாம் பான்டதும்; 

இன் உிர் இந் ாக்ல ன்ச, 

துன்சி சுற்டம் துர்க் ல் ணழீ்ந்தும்; 

‘ணார்! ாங்டம் வஓன்று, 

பாணன் படிக் வார்’ சப் வர்ந்தும்; 

‘வனஜன் ணல் அல்து, ாங்டம், 

அஞபஓ ஞ்ஓம்’ ன்று. அனம் ான் அலந் 

அனந்ிடல் ிரிந் அபாத்ி பா, 

வனம் வர் னெதூர் வனம் பது உற்டதும்; 
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ணஓந்ஜாலணாய் ஜாணி பட்டு, 

ஓந் பஜசிள், ர் பஙாய் உற்று, 

வஙடு ஙில ஜாத்து இல ஙித்து-ஆங்கு, ஏர் 

ல அலஜ பஓக்லப் ள்ினேள் ணழீ்ந்தும்; 

ணழீ் துர் உற்படாள் ணிளஜம் பட்டு, 

ாழ் துர் ய்ி, ான் வஓன்று இனந்தும்; 

இனந் துர் உற்படாள், ‘இல அடி வாளபன்; 

ணனம் துர் ஙீக்கு’ ச, ஜர்க் லின் ளி. 
‘ண் ஜி அலசாற்குக் ாட்டு’ ன்பட, 

ஜண் உல னங்ல் ஜாணி ஈத்தும்; 

ஈத் ஏல வாண்டு, இலவஙடித் ிரிந்து; 

ீத்ிடம் னரிந்பான் வஓன்ட பனம்; 

ணி ஜனங்கு இனந்து ஜாசு அட உலஞத்து- 
  

"ாதலிின் னடங்கலயப் பார்த்துக் பகாலயன் உண்ல உைர்தல் 
ஆங்கு" 

 

"அிவு உல உள்த்து ஆர் அகர் ஆட்டி, 

பாது அணிழ் னரி குல் னங் வாடி ஙங்ல, 

ஜாணி ஏல ஜர்க் லின் ஙீட், 

உன் உலட ாத்து உலஞத் வஙய் ணாஓம் 

குறு வஙடிக் கூந்ல் ஜண் வாடி உர்த்ிக் 

ாட்டிது; ஆின் ல ணிலீான், 

ட்டுஅம் ணிரித்து, ஆங்கு ய்ிது உர்பணான், 

‘அடிள் னன்சர் ான் அடி ணழீ்ந்பன்; 

ணடிாக் ிணி ஜசக்வால் பணண்டும்; 

குஞணர் ி அன்டினேம், குப்ிடப்னஆட்டிபாடு 

இஞணிலக் ிற்கு, ன் ிலப்ன அடிாது, 

லறு வஙஞ்ஓம் டில் பணண்டும்; 

வாய் ீர் ாட்ஓிப் னலஞபாய், பாற்டி!’ 
ன்று அணள் ளி இலஓவஜாி உர்ந்து, 

‘ன் ீது இள்’ ச, ர்ச்ஓி ஙீங்ி, 
‘ன் ீது’ ன்பட ய்ிது உர்ந்து-ஆங்கு 
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"ாதலிின் திருனகத்லதத் தன் தந்லதக்குக் பகாலயன் 
அனுப்னதய" 
 

‘ன் ந்பாற்கு இம் ஜண் உல னங்ல், 

வாற்ன உலத்ா, வானள் உலஞ வானந்ிது; 

ஜாசு இல் குஞணர் ஜர் அடி வாளபன்; 

பாஓி ஜாி! ாட்டு’ சக் வாடுத்து, 

‘ஙடுக்ம் லந்து, அணர் ஙல் அம் வானந்ி 

இடுக்ண் லற்கு ஈண்டு’ சப் பாக்ி- 
 

"பகாலயன் ீண்டு லந்து, பாைர்களுடன் இலெ பாடிப் சபாழுது 
பபாக்குதல்" 
 

ஜாசு இல் ற்ின் ஜலசணிவாடு இனந் 

ஆசு இல் வாள்ல அடணிால் அலந்து, ஆங்கு, 

ஆடு இல் வாள்ல அந்ரி பாம் 

ாடும் ாரில் ாங்குடச் பஓர்ந்து, 

வஓந்ிடம் னரிந் வஓங்பாட்டு-ாில், 

ந்ிரிஞத்வாடு ிணவு உறுத்து ாஅத்து, 

எற்று உறுப்ன உலலஜின் ற்றுணிச் பஓர்த்ி 
உல னல் லக்ில இறுணாய்க் ட்டி, 

ணஞன்னலட ணந் னெ-ணலத் ாசத்து, 

ாய் லப் ாலண ால்-ாி 
ஆஓான் ிடத்ின் அலஜணஞக் பட்டு, 

ால்-ாி அலஇ, அணவஞாடு- 
 

"துலப் பதிக்கு இன்னும் எஞ்ெினேள்ர லறி பற்மிப் பாைரிடம் 
பகாலயன் லினாவுதறம், அலர் லிலட பகர்தறம்" 
 

கூல் ாணம் கூறுஜின் ஙீர்’ ச- 
‘ாழ் அில் ஓாந்ம், ஜழ் னங் குங்குஜம், 

ஙாணிக் கும்ன, ஙம் வாள் பய்லண, 

ஜான்ஜச் ஓாந்ம், ஜம் ஜழ் வய்ணத் 

ப வஜன் வாளஞ் பஓறு ஆடி; ஆங்கு, 

ாது பஓர் ளஙீர், ஓண்க் பாலவாடு, 

ஜாணி, ஜல்ில, ஜலச ணர் னல்லப் 
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பாது ணிரி வாலல் ன அல வானந்ி; 
அட்டில் னலனேம், அல் அங்ாடி 

னட்ாக் கூணிர் பஜாப் னலனேம், 

லஜந்னம் ஜினம் ஜாத்து டுத் 

அம் ீம் னலனேம், ஆகுிப் னலனேம், 

ல் பணறு னம் னல அலஇ; வணல் பார் 

ணிங்கு னண் ஜார்ின் ாண்டின் பாிின் 

அந்து உர்வு-அடிா ஆர் உிர் ிிக்கும் 

லணக் கூட்ம் ாண்ணஞத் பான்டி; 
னணர் வஓந் ஙாப் வானந்ி ஙிணப்ின் 

வாிில் வன்டல் பாாது, ஈங்கு, 

ஜதுலஞத் வன்டல் ணந்து; ாரீ்! 
ஙசி பஓய்த்து அன்று அணன் ின ஜி னெதூர்; 

சி, ஙீர் ிினும் லக்குஙர் இல்’ ச- 
 

" னந்தி நாரில் பபாய, னெலரும் இலில் லறிநடத்தல் " 
 

னன் ஙாள் னலடலஜின், இனந் ண னல்ணிவாடு 

ின்லசனேம் அல்ிலப் வர்ந்சர் வர்ந்து, ஆங்கு 

 

" லலகலமப்பபாதில் துலின் பபசாயி பகட்டு லருத்தம் 
நீங்குதல்  , " 

 

அனம் வடல் வுள் அன் வனம் பாிறம், 

வனம் வர் ஜன்சணன் பர் இலஓக் பாிறம், 

ால் வள ஓிடப்ின் ல் இம் ஓிடந் 

ால னஞஓக் லச குஞல் ஏலனேம்; 

ஙான்ஜலட அந்ர் ஙணின்ட ஏலனேம்; 

ஜாணர் ஏி ஜிந் ஏலனேம்; 

ஜீா வணன்டி பணந்ன் ஓிடப்வாடு 

ணாபார் டுத் ஙாள் அி னணனம்; 

பாரில் வாண் வான ரி னக்னம் 

ணாரிக் வாண் ணக் ரி னக்னம்; 

ல ஙிலப் னஞணி ஆறம் ஏலனேம்; 

ிலஙிலப் வானஙர் லணலடப் ாினேம்; 

;ார்க் ல் எிின், ி வள கூல் 
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ஆர்ப்ன எி ிர்வா, ஆர் அகர் ஙீங்ி- 
 

" லலல ஆற்மின் காட்ெி " 
 

குஞணனம், ணகுனம், பாங்னம், பணங்லனேம், 

ஜஞணனம், ஙானம், ினம், ஜனனம், 

பஓறம், வஓனந்ினேம், வஓண் ஏங்றம், 

ாம்-ன்வசாடு ல் ஜர் ணிரிந்து; 

குனகும், ணனம், வாளங்வாடி னசுண்லனேம், 

ணிரி ஜர் அிஞறம், வணண் கூானம், 

குஓனம், வணிஞனம், வாளங் வாடிப் ன்லடனேம், 

ிணனம், ஜிலனேம், ிங்கு அரில் ஜந் 

வாடுங் லஞ பஜலக் பாலண ாங்டம் 

ஜிலந்து, சூழ்பாிஅன்று ந்து அல்குல்: 
ணாறம் குலணஇ ஜர்ப் னந் துனத்ி, 
ால்னலக் வாண்டு, ல் ஜர் ஏங்ி, 
ிர் ிர் ணிங்ி ிர் இ ணச னல: 
லஞஙின்று உிர்த் ணிர் இழ்ச் வஓவ் ணாய்: 
அனணி னல்ல அி ஙலஆட்டி- 
ணிங்கு ஙிஜிர்ந்து எளி னங் ல் வஙடுங் ண்: 
ணிலஞ ஜர் ஙீங்ா அணிர் அடல் கூந்ல்; 

உகு னஞந்து ஊட்டும் உர் பர் எளக்த்துப் 

னணர் ஙாணில் வானந்ி னங்வாடி- 
லணல ன்ட வாய்ாக் குக்வாடி- 
லற்கு உறுணது ான் அடிந்சள் பால், 

னண்ி ஙறு ஜர் ஆல பார்த்து, 

ண் ஙிலட வஙடு ஙீர் ஞந்சள், அக்ி- 
 

"லலலலக் கடந்து, னெலரும் சதன் கல பெர்தல்" 
 

னசல் ாறு அன்று; இது னம் னசல் ாறு!’ ச, 

அச ஙல ஜானம் னும் வாளது; 

ரி ன அம்ினேம், ரி ன அம்ினேம், 

அரி ன அம்ினேம், அனம் துலட இக்கும் 

வனம் துலட ஜனங்ின் வஞாது; ஆங்ண், 

ஜாணத்துஆட்டிவாடு ஜஞப் னல பாி; 
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ப ஜர் ஙறும் வாில் வன் லஞ ய்ி- 
 

" துல ா நகரின் னமஞ்பெரில அலடதல் " 
 

‘ணாசணர் உலடனேம் ஜதுலஞ ணம் வாத் 

ான் ஙசி வரிதும் வு உலத்து’ ன்று, ஆங்கு, 

அன ஜில உடுத் அி சூழ்பாி; 
ன வஙடுங் குணலனேம், ஆம்றம், ஜனம், 

லறம் ணனும் சித்து உறு துஞம் 

ம் இன்டி அடிந்ச பா, 

ண் ஙீர் ணண்டு ரிந்து இலசந்து ங்ி, 
ண்ரீ் வாண்டு ால் உட ஙடுங்; 

பார் உந்து டுத் ஆர் ில் வஙடுங் வாடி, 

‘ணாஞல்’ ன்ச பால், ஜடித்துக் ல ாட்; 

னள் அி சினேம் வாிறம் வானந்ி, 
வணள் ஙீர்ப் ண்லனேம், ணிரி ஙீர் ரினேம், 

ாய்க் குலத் வங்கும், ணாலனேம், னகும், 

பணய்த் ிஞள் ந்னம், ணிங்ி இனக்ல; 

அடம் னரி ஜாந்ர் அன்டிச் பஓஞாப் 

னடஞ்ஓிலட னெதூர்; னக்சர் னரிந்து-ன் 
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சபரி னாைம் – திருநின்ம ெருக்கம் 

 

                                           வரி னஞாத்ின் ஆஓிரிர் பஓக்ிார். இந்தல் 

ஓிணவனஜாசின் க்ர்ாி 63 அடிணர்ின் ணஞாற்டிலசக் கூறுின்டது. 

இற்கு பஓக்ிார் லணத் 

வர் ினத்வாண்ர் னஞாம் ன்ாகும். அணில் வரிா உள்லஜால் 

இந்தல ப் வரி னஞாம் ன்று ஓிடப்ித்துக் கூறுின்டசர். இில் 

கூடப்ட்டுள் அடிார்ள் ல்பணறு ஙாடும் ஊனம் ஓாினேம் வாிறம் 
வாண்ணர்ள்.இணர்ளுல ணாழ்க்லல ணிணரிக்கும் வரி னஞாம் 

அன்லட ஜக்ின் ணாழ்க்ல, க் ணக்ங்ள், ல்ணி னலட, அஞசு, இலஓ, 
ஙசம் பான்ட வஓய்ிலனேம் ணிணரித்துக் கூறுிடது. இந்தல் வார்ில்ல 
ஓர் வஓய்னேஜாம் அலஜந்து என ல ஓரித்ிஞத்ல க் கூறும் ஓிடந் தா 

ணிங்குணால் இலச என வனங்ாப்ிம் ன்ர். 

 

                                              இந்தின் ஆஓிரிஞாச பஓக்ிாரின் இற்வர் 

அனண்வஜாி ன் பணர்.இணர் இஞண்ாம் குபாத்துங் ச் பஓானுக்கு 

அலஜச்ஓஞா ணிங்ிசார். இணனல ால்ில் இற்ல ணனசச ,  

இலடஜம் ஜழ்ணலக் ாாம்.இணஞது ாம் ன்சிஞண்ாம் தற்டாண்டின் 
னற்குி ஆகும். 

 

                                              அப்னதி அடிகள் நானார் னாைம் 

                                             

1. ாண்ணம் னரி ணல் ம்ிஞாசானக்கு அன்ர் 

ஈண்டி னின் ாார் ல்ல இல் ணத்ின் ஜிக்ார் 

ஆண் ஓீர் அஞஓின் ாம் அலந்து அணர் அடிா னன்பச 

ாண் கு ால் கூஞக் ந் அன்ிசர் ஆய் உள்ார். 

 

2. வு வாய் ாஜம் பாம் னி குற்டம் ாய்ந்ார் 

ணம் ஜிகு ஜலசின் ணாழ்க்ல ஙிலிசார் ஜலசப் ால் உள் 

அலணள் ஙிலடபால் ஜக்ள் ஆ வணாடு பஜி ஜற்றும் 

உ ாம் அஞஓின் ஙாஜம் ஓாற்றும் அவ் எளக்ல் ஆற்டார். 

 

3. ணடிவு ாம் ாார் ஆனேம் ஜன்னுஓீர் ணாக்ின் பணந்ர் 
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அடிலஜனேம் ம்ிஞாசார் அனளும் பட்டு அணர் ஙாஜத்ால் 

டி ஙிழ் ஜங்ள் ண்ரீ்ப் ந்ர்ள் னாய் உள் 

னடிவு இா அடங்ள் வஓய்து னலடலஜால் ணாளம் ஙாில். 

 

4. வானப்லஞன் ஜப் ிடிின் உன் னனம் ஓிணக்ிற்டின் 

ினப் சம் ிந்து ி வஓய் ினஙாவுக்கு அஞஓர் 

எனப் டு ாின் ிடவும் உலணர் ம்ி ணங்கும் 

ணினப்ிவசாடும் ிங்ளூர் ஜனங்கு ணி பஜவுணார். 

 

5. அவு இல் ஓசம் வஓவு எிா ணிக்லஞில் அனள் உலார் 

உம் அலச ண் அித்ாய் உறுபணசில் ரிவு அற்டிக் 

கும் ஙிலடந் ஙீர்த் ம் பால் குிர் தூங்கும் ஞப்ிசது ஆய் 

ணம் ஜனவும் ஙில் ன ண்ரீ்ப் ந்ர் ணந்து அலந்ார். 

 

6. ணந்து அலசந் ணாீஓர் ஜந் ஜான ஓீப் 

ந்ர் உன் அனம் ஆம் ண்னீம் ார்த்து அனிச் 

ஓிந்ல ணிப்ன உட ணனணார் ினஙாவுக்ஞசு னும் பர் 

ஓந்ம் உட ணலஞந்து அலச ம் ஜனங்கும் ாம் ண்ார். 

 

7. இப் ந்ர் இப் வர் இட்டு இங்கு அலஜத்ார் ார் ன்டார்க்கு 

அப் ந்ர் அடிந்ார்ள் ஆண் அஞசு னும் வஞால் 

வஓப்ன அனம் ஓீர் அப்னி அடிார் வஓய்து அலஜத்ார் 

ப்ன இன்டி ங்கும் உ ஓால கும் ா ன்டார். 

 

8. ன்று உலஞக் அஞசு பட்டு இற்கு ன்பசா னத்து ன்று 

ஙின்ட ணலஞ பஙாக்ி அணர் வ்ணித்ார் ச ணிசணத் 

துன்டி தல் ஜார்னம் இத் வால் ிார் ஜலசின் ண் 

வஓன்டசர் இப்வாளது அதுவும் பஓய்த்து அன்று ஙித்து ன்டார். 
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9. அங்கு அன்று னசிணனம் பாய் அப்னி அடிார் 

ங்கு ஜலசக் லத் ல னன் ஓார்ணா உள் இனந் 

ிங்ளூர் ஜலடத் லணர் வஓளங்லில் ணந்து அலந்ார் 

ஙங்ள் ிஞான் ஜர் எனணர் சக் பட்டு ஙண்ிசார். 

 

10. டிது அலந்து ணாீஓர் ல் ி ஜற்று அணர் ம் 

அடி ிா னன் ினேம் அஞஓின் ிர் அந்ஞார் 

னடிவு இல் ணம் வஓய்பன் வால் னன்வாினேம் னல னரி 

ணடிவு உலரீ் ன் ஜலசில் ணந்து அனிற்று ன் ன்டார். 

 

11. என குன்ட ணில்ாலஞத் ினப் சத்து உள் இலடஞ்ஓி 
ணனின்படாம் ணிக் லஞில் ஙீர் லணத் ணாய்ந் ணம் 

னின்ட ஙில் ண்ரீ்ப் ந்னம் ண்டு அத் லலஜ 

னரிின்ட அடம் ிடவும் பட்டு அலந்பாம் சப் னல்ணார். 

 

12. ஆறு அினேம் ஓல னடிார் அடிார்க்கு ஙீர் லணத் 

ஈறு இல்வனந் ண்ரீ்ப் ந்ரில் தம் பர் ளாப 

பணறு என பர் னன் ள பணண்டி ாஞம் ன் வால் 

கூறும் ச ிர் வஜாிந்ார் பாதுஇல் வஜாிக் வாற்டணசார். 

 

13. ஙின்ட ஜலடபார் பா ஙில அிந் ஓிந்லஞாய் 

ஙன்று அனிச் வஓய்து இலீர் ஙாண் இல் அஜண் ர் உன் 

என்டி ஜன்சணன் சூட்ஓி ினத் வாண்டின் உலடப் ாப 

வணன்டணர் ம் ினப்பபஞா பணறு என பர் ச வணகுள்ணார். 

 

14. ஙம்லஜ உலணர் ல் ீழ் ஙந் ினத் வாண்ாப 

இம்லஜிறம் ிலப்து ச ன் பால் ணானம் விச் 

வஓம்லஜ னரி ினஙாவுக்ஞஓர் ினப் வர் ள 

வணம்லஜ வஜாி ான் பட் ணிம்ிசரீ் ச ணிம்ி. 
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15. வாங்கு ல் ல் ஜிப்ில் பாந்து றும் அணர் வனலஜ 

அங்ர் ம் னணசத்ில் அடிாார் ார் உபஞ 

ஜங்ம் ஆம் ின பணத்துன் இன்று இவ்ணல வஜாிந்ீர் 

ங்கு உலடணரீ் ஙீர் ாம் ார் இம்னம் ச இம்ிசார். 

 

16. ின ஜலடபார் அது வஜாித் ின ஙாவுக்ஞஓர் அணர் 

வனலஜ அடிந்து உலஞ வஓய்ணார் ிட துலடில் ஙின்று ட 

அனளு வனஞ்சூலிசால் ஆட் வாள் அலந்து உய்ந் 

வனளும் உர்வு இல்ா ஓிறுலஜ பன் ான் ன்டார். 

 

17. அஞசு அடி உலஞ வஓய் அப்னி அடிள் ாங் 

ஞ ஜம் ஜிலஓ குணிக் ண் அனணி வாிந்து இி 

உலஞ குடி உம்ன ல்ாம் உபஞாஜ னம் வாித் 

லஞின் ஜிலஓ ணழீ்ந்து அணர் ம் ஓஞ ஜம் னண்ார். 

 

18. ஜற்று அணலஞ ிர் ணங்ி ணாீஓர் டுத்து அன 

அற்டணர்ள் அன ஙிிம் வற்டார் பால் அன ஜலடபார் 

னற்டம் உம் ி கூஞ னன் ஙின்று கூத்ாடி 

உற்ட ணினப்ன உன் சூ ஏடிசார் ாடிசார். 

 

19. னெண் வன ஜிழ்ச்ஓிிசால் னன் வஓய்ணது அடிாப 

ஈண் ஜலச அத்து ய்ி இல்ணர்க்கும் ஜக்ளுக்கும் 

ஆண் அஞசு ளந்து அனளும் ஏல உலஞத் ஆர்ணம் உடப் 

னண் வனஞ் சுற்டம் ாம் வாடு ஜீப் னடப்ட்ார். 

 

20. ஜலசணிார் உன் ஜக்ள் ஜற்றும் உள் சுற்டத்பார் 

அலசணலஞனேம் வாண்டு இலடஞ்ஓி ஆஞா ால் உன் 

னலசணலஞ உள் ளந்து அனளுணித்து அணர் ாள் னன் ணிக்கும் 

னலச ஜர் ஙீர் ங்ள் பஜல் வித்து உள்ம் னரித்ார். 
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21. ஆஓசத்ில் னஓலசள் அஜர் ணித்து ணினப்ின் உன் 

ணாஓம் ஙிலட ின ஙீற்றுக் ாப்ன ந்ி ஜசம் லப்த் 

பஓம் உய் ணந் ணலஞத் ின அனது வஓய்ணிக்கும் 

பஙஓம் உட ணிண்ப்ம் வஓ அணனம் அது பஙர்ந்ார். 

 

22. வஓய்ணர் இலஓந் பாது ின ஜலசாலஞ பஙாக்ி 
ய்ி பறு ஙம்ால் இனந்ணாறு ன்பச ன்று 

லஜ ிழ் ஜிற்டிசான் ன் அனாசால் ணந்து ன்பட 

உய்தும் ன்று உணந்து வாண்டு ின அனது ஆக்ல் உற்டார். 

 

23. தூ ஙல் டிள் ஆச அறுணலச் சுலணால் ஆக்ி 
ஆ இன் அனதும் ஆக்ி அனது வஓய்து அனத் ங்ள் 

பஓணர் ம்ஜில் னெத் ினஙாவுக்கு அஞலஓ ணால 

பஜ வான் குனத்துக் வாண்டுணா ச ணிலஞந்து ணிட்ார். 

 

24. ஙல் ாய் ந்ல ண ஙான் இது வஓப் வற்படன் ன்று 

எல்லில் ணிலஞந்து பாட்த்துள் னக்குப் வரி ணால 

ஜல்ல் அங்குனத்ல ஈனம் வாளிசில் ணாள் அஞா என்று 

அல்ல் உற்று அளங்ிச் பஓாஞ அங்லில் ீண்டிற்று அன்பட. 

 

25. லிசில் ணர்ந்து சுற்டிக் ண் ரி ாந்துின்ட 

ல அஞா உடி ணழீ்த்துப் லப்ன உன் ாந்ாள் ற்றும் 

வணய் பணத்ால் ணீா னன்சம் பணத்ால் ய்ிக் 

வாய் இக் குனத்லச் வஓன்று வாடுப்ன் ன்று ஏடி ணந்ான். 

 

26. வானந்ி ணி பணத்ில் பாதுணான் பணம் உந் 

ணனந்ிப அலனேம் பாழ்து ஜாசும் ணர்ந்து ார்க்கும் 

அனந்ணர் அனது வஓய்த் ாழ்க் ான் அலடபன் ன்று 
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ினந்ி னத்ிபசாடும் வஓளஜலச வஓன்று னக்ான். 

 

27. ரிணிம் னலடப டித் லக் வாண் ாம் பணம் 

வரிவு உட ிறும் ண்டம் பஜசினேம் னித் ீந்து 

ணிரி உலஞ குடி ஆணி ணிக் வாண்டு ஜங்ி ணழீ்ணான் 

ரி க் குனத்லத் ாார் ால் லணத்துப் டி பஜல் ணழீ்ந்ான். 

 

28. ர்ந்து ணழீ் ஜலசக் ண்டு ானம் ந்ல ானம் 

உம் லத்து உற்று பஙாக்ி உிஞம் பஓார் ணடிவும் பஜசி 
ணிங்ி குடினேம் ண்டு ணித்ிசால் ணநீ்ான் ன்று 

துங்குல் இன்டித் வாண்ர் அனது வஓய்ணற்குச் சூழ்ணார். 

 

29. வடல் அனம் னல்ணன் ன்லசப் ாினுட் வய்து னெடிப் 

னட ஜலச னன்டில் ாங்கு ஏர் னலிசில் ஜலடத்து லணத்ப 

அட இது வரிா ணண்ம் அனது வஓய்ணிப்பாம் ன்று 

ணிடல் உலத் வாண்சார் ால் ணினப்வாடு ணிலஞந்து ணந்ார். 

 

30. டிது ணந்து அனது வஓய்க் ாம் ாழ்க்ின்டது ன்பட 

அடிஓிறம் டினேம் ல்ாம் அகு உட அல லணத்துப் 

டிில் ஓீர்த்வாண்சார் னன்ிந்து ளந்து அனது வஓய்தும் குடி 
னளதும் உய்க் வாள்ணரீ் ன்று அணர் கூடக் பட்டு. 

 

31. அனந்ணர் ளந்து வஓய் அடி இல ணிக்ி பணறு ஏர் 

ினந்தும் ஆஓசத்ில் டிப் ரிம் ினத்தும் னன்சர் 

இனந்து வணண் ஙீறு ஓாத்ி இல்ன உல இனணனக்கும் 

வானந்ி ஙீறு ஙல்ிப் னல்ணர்க்கும் அிக்கும் பாழ்ில். 

 

32. ஆி ஙான்ஜலட ணாய்லஜ அப்னிாலஞ பஙாக்ிக் 

ார் இணர்க்கு னெத் பஓலனேம் ாட்டும் னன்பச 
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பஜகு னி ஓாத் ன்டறம் ணிலந் ன்லஜ ாதும் என்று உலஞ 
வஓய்ார் இப்பாது இங்கு அணன் உணான் ன்டார். 

 

33. அவ் உலஞ பட் பாப அங்ர் அனால் அன்ர் 

வஓவ்ணி ின உள்த்து ஏர் டு ஜாற்டம் பஓஞ பஙாக்ி 
இவ்உலஞ வாடாது ன்உள்ம் ன்வஓய்ான் இற்குஎன்று உண்ால் 

வஜய் ணிரித்து உலஞனேம் ன்சணிம்னணார் ணிிர்ப்னஉற்று அஞ்ஓி. 

 

34. வரிணர் அனது வஓய்னேம் பறு இது ிலக் ன்பசா 

ணனணது ன்று உலஞார் னும் ஜாணர் ணிசண ணாய்லஜ 

வரி உட உலஞக் பணண்டும் ஓீத்ால் ஓிந்ல வஙாந்து 

ரிவணாடு ணங்ி லஜந்ர்க்கு உற்டது ர்ந்ார் அன்பட. 

 

35. ஙாணினுக்கு அஞஓர் பா ஙன்று ஙீர் னரிந் ணண்ம் 

ாணர் இத் ன்லஜ வஓய்ணார் ன்று னன் ளந்து வஓன்பட 

ஆணி ீர் ஓணத்ல பஙாக்ி அண்ார் அனளும் ணண்ம் 

ா இலஓப் ிம் ாடிப் ி ணிம் ாற்று ணித்ார். 

 

36. ீ ணிம் ஙீங் உய்ந் ின ஜலடணர் ம் பஓனேம் 

பஜணி உடக்ம் ஙீங்ி ணிலஞந்து ளணாலசப் பான்று 

பஓ உலத்ணர் ஆள் வாண் ினஙாவுக்ஞஓர் வஓய் 

ன அடி ணங்க் ண்டு னசி ஙீறு அித்ார் அன்பட. 

 

37. ிரிவு உறும் ஆணி வற்ட ிள்லலக் ாண்ார் வாண்டின் 

வஙடிிலசப் பாற்டி ணாழ்ந்ார் ஙின்ட அப் ந்ார் ாங்ள் 

அடிவு அனம் வனலஜ அன்ர் அனது வஓய்து அனளுற்குச் 

ஓிடிது இலனைறு வஓய்ான் இணன் ன்று ஓிந்ல வஙாந்ார். 
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38. ஆங்கு அணர் ணாட்ம் ன்லச அடிந்து வஓால் அஞஓர் கூ 

ஏங்ி ஜலசில் ய்ி அனது வஓய்து அன உற்ட 

ாங்ிசில் இனப் னந்தல் ில் ஜி ஜார்ர் ானம் 

ாங்ி ஜிழ்ச்ஓி பாடும் குணச ஓலஜத்துச் ஓார்ணார். 

 

39. னழ்ந் பாஜத்து ஙீஞால் னஜிலப் வாி ஙீணித் 

ிழ்ந் ணான் சுலனேம் பாக்ிச் ஓிடப்ன உலத் ீம் ற்டி 
ஙிழ்ந் அக் ி ஙீண் குனத்ிலச ணிரித்து ஙீஞால் 

ஜிழ்ந்து உன் ணிக்ி ஈர்ணாய் ணம் வட ஜஞின் லணத்ார். 

 

40. ினந்ி ணாஓ ஙல் ஙீர் அித்ித் ினக்ல ஙீவும் 

வனந்ணர் ஜலடபார் ம்லஜப் ிள்லள் உபச பஙாக்ி 
அனம் னல்ணர்ளும் ஙீனம் அனது வஓய்ணரீ் இங்கு ன்ச 

ணினம்ி உள்த்பாடு பஜணர் ணல் வஓய்ணார். 

 

41. லஜந்னம் ஜலடபார் ானம் ஜனங்கு இனந்து அனது வஓய்ச் 

ஓிந்ல ஜிக்ி இல் ஜார் ின அனது டுத்து ஙல்க் 

வாந்து அணிழ் வான்லட பணிக் கூத்சார் அடிாபஞாடும் 

அந் ஜிழ் ஆிார் அங்கு அனது வஓய்து அனிசாபஞ. 

 

42. ஜா ண ஜலடபார் வஓல்ண ஜலச இல அனது வஓய்து 

ால் ஙண்ன அித்துப் ல் ஙாள் ந்து உன் இனந் ின்லட 

பஜ கு ஙாணின் ஜன்சர் ணிங்ி ச னெதூர் 

ஙார் ம் ாம் பஓர்ந்து ஙல் ஜிழ்ப் ிம் வஓய்ணார். 

 

43. அப்னி அடிார் ம் அடிலஜலச் ஓிடப்ித்து ஆன்ட 

வஜய்ப் னி அிந்ார் ம்லஜ ணினம்ன வஓால் ஜால பணய்ந் 

இப் னி வற்ட ஙல்பார் ல்ல இல் அன்ால் ன்றும் 

வஓப்ன ஊிம் லக் வாண்ார் ினஙாவுக்ஞஓர் ாம். 
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44. இவ் ணல அஞஓின் ஙாஜம் த்ி ப் வானளும் ஙாளும் 

அவ்அனந்ணர் வான்ால ச உர்ந்து அலணார் வஓல்றம் 

வஓவ்ணி வஙடிது ஆத் ினத் ில்ல ஜன்று உள் ஆடும் 

ஙவ்ணிம் ண்ாள் ங்ர் ஙல் ல் ஙண்ிசாபஞ 

 

45. ஜான் ஜடிக் லர் வான் ாள் ணாீஓர் அலணால் வற்ட 

பஜன்லஜ அப்னிாஞாம் பணிர் ாம் பாற்டிக் 

ான் ஜர்க் ஜ ணாணிக் சி சூழ் ஓாத் ஜங்ல 

ஙான் ஜலட ஙீ ஙக்ர் ினத் வாில் ஙணில் உற்படன். 
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திருலாெகம் 

 

லஓண ஓஜத்ில் பான்டி ஙான்ஜார்ில் எனணஞாச 

ஜாிக்ணாஓஞால் இற்டப்ட் தப ினணாஓம் ஆகும். 

ினணாஓம் ன்ட வஓால்றக்கு பஜன்லஜாச ணாஓம் ன்ட 
வானளுண்டு.’ ினணாஓத்துக்கு உனாார்  என ணாஓத்ிற்கும் 

உனார்' ன்தும் ' ினணாஓம் ன்னும் பன்' ன்தும் இந்தின் 

வனலஜல உர்த்தும் வார்ள் ஆகும்.இலச இற்டி 

ஜாிக்ணாஓர் ி.ி.என்ாம் தற்டாண்டில் ினணாவூரில் ிடந்ார். 

ஆரிஜர்த்ச ாண்டிசிம்  அலஜச்ஓஞா இனந் பாது ' வன்சணன் 

ிஞம்ஜஞான்’ ன்ட ட்ம் வற்டார். இணர் ஓிணவனஜான் ஜீது அணற்ட 

க்ி வாண்ணர். சபண இணனக்ா இலடணபச ாட்டிறள் 

ஙரிலப் ரிாக்ி (குிலஞாக்ி) ஏட்டி ணந்ார் ன்ர்.இணர் 

இற்டி ஜற்வடான தல் ினக்பாலணார் ஆகும். 

        

                                         திருசலம்பாலல 

 

 ஆினேம் அந்னம் இல்ா அனம்வனம் 

 பஓாில ாம்ாக் பட்பனேம் ணாள்ங்ண் 

 ஜாப! ணனிபா? ணன்வஓணிபா ஙின் வஓணிான் 

 ஜாபணன் ணார்ல்ள் ணாழ்த்ி ணாழ்த்வாிபாய் 

 ணீிணாய்க் பட்றபஜ ணிம்ஜிணிம்ஜி     வஜய்ம்ஜடந்து 

பாார் அஜிின்பஜல் ஙின்றும் னஞண்டு இங்ஒன் 

பனும் ஆாள் ிந்ாள் ன்பச!சன்பச 

ஈப ந்பாி ரிபஓபார் ம்ாணாய். 

 

                           திருசபாற்பண்ைம் 

 

னணில் ணார்ஓல ம்ிஞாற்குப் 

வாற்ினச் சுண்ம் இடிக் பணண்டும் 

ஜாணின் ணடுணி ஞன்சண்ரீ்  

ணம்ஜின்ள் ணந்துன் ாடுஜின்ள் 

கூவுஜின் வாண்ர் னடம்ஙிாபஜ 

 குசிஜின் வாளஜின்ங் பான்ங்கூத்ன் 

பணினேம் ானும்ணந்து ம்லஜாச் 

 வஓம்வான்வஓய் சுண்ம்  இடித்துஙாபஜ. 
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                                         திருக்பகாத்தும்பி 
 

ண்ப்ன் எப்பார் அன்ின்லஜ ண்ின் 

ன்சப்ன் ன்எப்ில் ன்லசனேம்ஆட் வாண்னி 
ணண்ப் ித்வன்லச ணாவணன்ட ணான்னலச் 

சுண்ப்வான் ஙீற்டற்ப வஓன்றூாய் பாத்தும்ி. 
 

                                         திருச்ொறல் 

 

பாாம் ஆிக் குலஞல்ணாய் அன்வடளந்  

ஆாம் உண்ான் அணன்ஓதுர்ான் ன்பசடி 

ஆாம் உண்டிபசல் அன்றுஅன்ஜால் உள்ிட் 

பஜா பணவஞல்ாம் ணடீுணர்ாண் ஓாபா 

 

                              திருப்பள்ரிசழுச்ெி 
 

கூணிச னங்குில் கூணிச பாி 
குனகுள் இம்ிச இம்ிச ஓங்ம் 

ஏணிச ாஞல எிவாி உத்து 

எனப்டு ின்டது ணினப்வாடு ஙஜக்குத் 

பணஙற் வஓடில் ாிலக் ாட்ாஜல் 

ினப்வனந் துலடனேலட ஓிணவன ஜாபச 

ாணனம் அடிணரிாய் ஜக்கு ிாய் 

 ம்வனஜான் ள்ி ளந் னாப. 
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                                                    சொல் இயக்கைம் 

 

      என ளத்து சித்து ஙின்படா,  ளத்துள் வார்ந்து ஙின்படா 
என வானலத் னணது வஓால் சப்டும். 

(-டு)       ல, ன, ீ, ா – ஏவஞளத்துச் வஓாற்ள் 

ஜண், ணாசம் –  ளத்துச் வஓாற்ள் 

 

பதம் 

            வஓால்லப் ம் ன்றும் கூறுணர்.ம் ன்து  

 கும் 

 ாப்ம்  

ச இனணலப்டும் 

 

பகுபதம் 

      ிரிக் இன்ட வஓாற்ள், அாணது ிரித்ாறம் வானள் னின்ட 
வஓாற்ள் கும் சப்டும். 

(-டு)    டித்பன் = டி + த்+ த்+ன் 

 

பகாப்பதம் 

      ிரிக் இா அாணது ிரித்ால் வானள் ஞா வஓாற்ள் 

ாப்ம் சப்டும். 

(-டு)   ஜஞம், ண், ஓட்ம் 

 

பகுபத உறுப்னகள் 

      குத்ல ஆறு உறுப்னாப் ிரிப்ர். 
அலண: 
1 குி 
2 ணிகுி 
3 இலஙில 

4 ஓாரில 

5 ஓந்ி 
6 ணிாஞம் 

இணற்லடப் கு உறுப்னள் ன்ர். 

பகுதி 
       குத்ின் னற்குி குிாகும்.அது னளப் வானலனேம் 

வாடுக்கும். 
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லிகுதி 
        குத்ின் இறுிில் ஙின்று ில, ால், ண், இம், ாம் 

ஆிணற்லட உர்த்தும். 

 

இலடநிலய 

         குத்ின் , குிக்கும் ணிகுிக்கும் இலில் ஙின்று , 

ாத்லக் ாட்டும். 

 

ொரில 

         குத்ின் ணிகுிக்கு னன்னும் இலஙிலக்குப் ின்னுஜா 

ஙிற்கும். இது ணிகுிலச் ஓார்ந்து ணனணால் ஓாரில சப்டும். 

 

ெந்தி 
         குத்ின் குிக்கும் இலஙிலக்கும் இலில் ணனம் 

உறுப்ன ஓந்ி சப்டும். 

 

லிகாம் 

         குத்ின் ஓந்ிா ணனம் ளத்து ிரிந்து இன்வசான 

ளத்ா ஜாறுணது ணிாஞம் சப்டும். 

 

பகுபத உறுப்னகளுக்கு எடுத்துக் காட்டு 

 

ஙந்சர் 

ங+ந் (த்)+த்+அன்+அர் 

ங – குி 
ந்   - ‘த்'  ‘ந்' ா ஜாடினேள்து.சபண இது ணிாஞம். 

த்  -  ஓந்ி 
த்  - இடந்ா இலஙில 

அன் – ஓாரில 

அர் – ர்ால் ணிலசனற்று ணிகுி 
 

சொற்கரின் லலககள் 

           ஜிில் வஓாற்ள் இக் ணலில் ஙான்கு ணலப்டும். 

அலண: 

1 வர்ச் வஓால் 

2 ணிலசச்வஓால் 
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3 இலச் வஓால் 

4 உரிச்வஓால் 

 

சபர்ச் சொல் 

           என்டன் வலஞக் குடிக்கும் வஓால். வர்ச் வஓால் 
சப்டும்.இஃது ஆறு ணலப்டும். 

அலண: 
1 வானட் வர்    – ம்ஞம், னத்ம் 

A2 இப் வர்          - ணடீு, ஙஞம், வன 

3 ாப் வர்          - ால, ஜாம், ஆண்டு 

4 ஓிலசப் வர்     - ல, ால், இல, ாய் 

5 குப் வர்         - ஙன்லஜ, னலஜ 

 (ண்னப் வர்) 

6 வாிற் வர்    -  டித்ல், ஙடித்ல் 

 

லிலனச்சொல் 

              என வஓலக் குடிக்கும் வஓால் ணிலசச்வஓால் 

சப்டும்.இது  

 னற்று 
 ச்ஓம்  

ச இன ணலப்டும். 

 

னற்று 

           வஓல் னடிவு வற்டலக் குடிக்கும் வஓால் ணிலசனற்று 

சப்டும். 

(-டு) ணந்ான் 

ணிலசனற்டாசது,   

 வரிஙில ணிலசனற்று 

 குடிப்ன ணிலசனற்று 

 ச இன ணலப்டும். 

 

சதரிநிலய லிலனனற்று 

                என ணிலசனற்று வஓய்ணன், னணி, ஙிம், வஓல், ாம் 

,வஓய்வானள் ன்னும் ஆலடனேம் உர்த்துணது வரிஙில 
ணிலசனற்று ஆகும். 

(-டு)  அனன் ஏணிம் ணலஞந்ான் 
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              இில் , வஓய்ணன் – அனன் 

                               னணி          -  தூரில அல்து ளதுபால் 

                                வஓல்  - ணலஞல் 

                           ாம்           - இடந் ாம் 

                           வஓய்வானள் – ஏணிம் 

 

குமிப்ன லிலனனற்று 

வானள், இம், ாம், ஓிலச, கும், வாில், ன்னும் ஆடின் 
அடிப்லில் பான்டி , வஓய்ணன் ,னணி, ஙிம்,வஓல் ,ாம், 
வஓய்வானள் ன்னும் ஆடினுள் வஓய்ணசாி னத்ாலண ஜட்டும் 

ணிக்குணது குடிப்ன ணிலசனற்று ஆகும்.இது ாத்ல 
வணிப்லா உர்த்ாது. 
 

(-டு)   வான்சன்               - வானள் 

               வங்ளூஞான்       - இம் 

                ார்த்ிா              - ாம் 

                னெக்ன்                    - ஓிலச 

                வணள்லன்       - கும் 

                 ச்ஓன்                   - வாில் 

 

எச்ெம் 

வானள் னடிவு வடா ணிலசச்வஓால் ச்ஓம் சப்டும் 

இது , 

   வவஞச்ஓம்,  

   ணிலசவச்ஓம் 

        ன்று இனணலப்டும். 

 

சபசச்ெம் 

என ச்ஓணிலசச்வஓால் , வர்ச்வஓால்ல ற்று னடிவு வறுணது 

வவஞச்ஓம் சப்டும். இது இனணலப்டும். 

அலண: 
 வரிஙிலப் வவஞச்ஓம் 

 குடிப்னப் வவஞச்ஓம் 
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சதரிநிலயப் சபசச்ெம் 

என ச்ஓணிலசச்வஓால், ாத்லனேம் வஓலனேம் உர்த்ி ஙின்று , 

அறுணலப் வர்ளுள் என்டிலச ற்று னடிணது, வரிஙிலப் 
வவஞச்ஓம் ஆகும். 

(-டு) 

ணந் லன் 

ணனின்ட லன் 

ணனம் லன் 

         இத்வார்ில் ணந், ணனின்ட, ணனம் ன்னும் வஓாற்ள், வானள் 

னடிவு வடணில்ல.அலண னலடப னக்ாத்லனேம், ணனல் ன்ட 
வஓலனேம் உர்த்ி ஙின்று , லன் ன்னும் வர்ச் வஓால்ல 
ற்று னடிந்துள்ச. 

 

குமிப்னப் சபசச்ெம் 

என ச்ஓச்வஓால், ாத்லபா வஓலபா உர்த்ாஜல் 

ண்ிலச ஜட்டும் உர்த்ி ஙின்று, வர்ச் வஓால்ல ற்று னடிணது, 
குடிப்னப் வவஞச்ஓம் ஆகும். 

(-டு)  

ஙல் ஜசின் 

அி ணடீு 

 

எதிர்லமப் சபசச்ெம் 

வானள் னடிவு வடா வவஞச்ஓம், ிர்ஜலடப் வானல 
உர்த்ிசால் அது ிர்ஜலடப் வவஞச்ஓம் ஆகும். 

(-டு)        டிக்ா லன் 

                   பஓா ிி 
             இத்வார்ில் உள் டிக்ா, பஓா ன்ட வவஞச்ஓங்ள் 

ிர்ஜலடப் வானல உர்த்ி ஙின்று வலஞக் வாண்டு னடிந்து 

உள்லஜால் இலண ிர்ஜலடப் வவஞச்ஓங்ள் ஆகும். 

 

ஈறுசகட்ட எதிர்லமப் சபசச்ெம் 

             வானள் னடிவு வடா வவஞச்ஓம், ிர்ஜலடப் வானல 
உர்த்ி, அன் இறுி ளத்து வட்டு (இல்ாஜல்) ணந்ால் அது 

ஈறுவட் ிர்ஜலடப் வவஞச்ஓம் சப்டும். 

(-டு)          ணாாப் ிர் 

                       ஆா ஜில் 
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லிலனசச்ெம் 

வானள் னடிவு வடா என ச்ஓணிலச ணிலசச்வஓால்லக் வாண்டு 

னடிணது ணிலசவச்ஓம் சப்டும். ணிலசவச்ஓம் இனணலப்டும். 

அலண: 
 
 

 வரிஙில ணிலசவச்ஓம் 

 குடிப்ன ணிலசவச்ஓம் 

 

சதரிநிலய லிலனசச்ெம் 

                  என ச்ஓணிலச, ாத்லனேம் வஓலனேம் உர்த்ி ஙின்று, 

என ணிலசனற்டிலசக் வாண்டு னடிணது வரிஙில ணிலசவச்ஓம் 

சப்டும். 

(-டு) 

டித்து னடித்ான் 

 

குமிப்ன லிலனசச்ெம் 

            என ச்ஓணிலச, ாத்ல வணிப்லா உர்த்ாஜல், 
ண்ிலச ஜட்டும் உர்த்ி ஙின்று, என ணிலசனற்டிலசக் வாண்டு 
னடிணது குடிப்ன ணிலசவச்ஓம் சப்டும். 

(-டு) 
வஜல் ஙந்ான் 

 

இலடச்சொல் 

                   ாபச சித்து இங்ாஜல் வலஞனேம் ணிலசலனேம் ஓார்ந்து 
இங்கும் வஓால் இலச்வஓால் சப்டும். 

அலண: 

  னி பணற்றுலஜ உனனள் 

 ிறு,ின்று பான்ட ாம் ாட்டும் இலஙிலள் 

 ல், அல், லஜ ஆி வாிற்வர் ணிகுிள் 

 அத்து, அன்று, அம் பான்ட ஓாரிலள் 

 ,  ஏ, உம், பாறும், ான், ச, ன்று பான்ட த்ம் வானள் உர்த்ி 
ணனலண 

 ஜற்று பான்ட அலஓச் வஓாற்ள் 

 உணஜ உனனள் 
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 ஆன்,அன், ஆள், அள், அர்,உ பான்ட ால் உர்த்தும் ணிகுிள் 

(-டு) 

 

                         அணலக் ண்பன் -   

                          ஙக்ின்டான்               - ின்று 

                          டித்ல் – அல் 

                          ஙந்ன்று – அன்று 

                           ணந்ாப –  

                           வஓய்ாபா – ஏ 

                           ணந்வன்று – ன்று 

                         ‘ ஜற்று அடிணாய் ஙல்ணிலச' – ஜற்று 

                           ாஜலஞ பான்ட னம் – பான்ட 

                           டித்ாள் – ஆள் 

 

உரிச்சொல் 

              என வானலக் குடிக்கும்  வஓால்ாவும்,  வானலக் 
குடிக்கும் என வஓால்ாவும் ஙின்று, ற்டணர்ள் ஜட்டும் ிில் னரிந்து 
வாள்ளும் ணலில் ணங்கும் வஓால் உரிச்வஓால் சப்டும். 

(-டு) 

1. என வானள் குடித்  வஓாற்ள் – ஓா, உறு, ண, ஙசி, கூர், ி – 

இலண ஜிகுி ன்ட என வானள் குடித்  வஓாற்ள் 

2.  வானள் குடித் என வஓாற்ள் – டி – இச் வஓால் , ாணல், னதுலஜ, 
ரிப்ன பான்ட  வானள்லக் வாடுக்கும். 

                          ஜிில் வஓாற்ள் இக்ி ணலிறம் ஙான்கு ணலப்டும். 

அலண: 
1. இற்வஓால் 

2. ிரிவஓால் 

3. ிலஓச்வஓால் 

4. ணவஓால் 

5.  

இற்சொல் 

                     அலசணனக்கும் வானள் ணிங்கும் ன்லஜிலசக் வாண் 

வஓால் இற்வஓால் சப்டும். 

(-டு)       ஜஞம், ணாசம், ாற்று பான்டலண 
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திரிசொல் 

                    ற்டணர்ளுக்கு ஜட்டும் வானள் ணிங்கும் அரி வஓால் 
ிரிவஓால் சப்டும்.இது இனணலப்டும். 

அலண: 
 என வானள் குடித்  வஓால் 

  வானள் குடித் என வஓால் 

(-டு) 

  ிள்ல,த்ல, சும் – இலண ிி ன்னும் என          

                                                                 வானள் குடித்  ிரிவஓால் 

 பணம் – இச் வஓால் னம்ன, னெங்ில், ாலச னி 

                          வானள் குடித் என ிரிவஓால் 

 

திலெச்சொல் 

                   ல்ாத் ிலஓிறம் ணங்கும் பணற்று வஜாிில் இனந்து , 

ஜிில் ணந்து ணங்கும் வஓால் ிலஓச்வஓால் சப்டும். 

(-டு).          ஓிக்கு – ன்சம் 

                       வாக்கு – துளு 

                        ஔன்சல் – பார்த்துீஓிம் 

                         ஆஓாஜி  -  அஞன 

                         அந்பா (பா) - ஓிங்ம்  

 

லடசொல் 

                ணவஜாிில் இனந்து ஜிில் ணந்து ணங்கும் வஓால் 

ணவஓால் சப்டும்.இது இனணலப்டும். 

அலண: 

 ற்ஓஜம் 

 டணம் 

தற்ெம் 

        ஜிளக்கும் ணவஜாிக்கும் வாதுணாச ளத்துால் ஆி, ஜிில் 

ணங்கும் பாது வ்ணி ஜாற்டனம் இன்டி ணங்கும் வஓாற்ள் ற்ஓஜம் 

சப்டும். 

(-டு) 

ாஞம், ஜம், குங்குஜம் 
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தற்பலம் 

          ணவஜாிக்ப உரி ஓிடப்ன ளத்துால் ஆி, ஜிில் ணங்கும் 
பாது ஜிழ் எி னலடக்கு ற் ஜாடி ணங்கும் வஓாற்ள் ற்ணம் 

சப்டும். 

 

(எ-டு) 

              ணிபஓதம் – ணிபஓம் 

                 னத்ஞ        - னத்ிஞன் 

 

சதாகாநிலயத் சதாடர் 

                     இஞண்டு னாச வஓாற்ள் வார்ந்து ணனம் வாளது  
வஓால்ின் குிள் வாாஜல் அாணது ஜலடாஜல் ணனணது 

வாாஙிலத் வார் சப்டும். 

அலண: 

   ளணாய் பணற்றுலஜத் வார்  – அனன் ணந்ான் 

   ணிி பணற்றுலஜத் வார்            - அனா ணா 

   வவஞச்ஓத் வார்                             - ணந் அனன்   

   ணிலசவச்ஓத் வார்                       - வஓன்று அலந்ான்                                                                                                              

   ணிலசனற்றுத் வார்                      - வஓன்டான் அனன் 

   இலச்வஓால் வார்                         - ஜற்று எனணன் 

   உரிச்வஓால் வார்                              - ஙசி ஓிடந்து 

    ணாழ் ணாழ்                                          - அடுக்குத் வார் 

 

   சதாலகநிலயத் சதாடர் 

         இஞண்டு னாச வஓாற்ள் வார்ந்து ணனம் வாளது உணஜ 
உனன, ண்ன உனன, பணற்றுலஜ உனன பான்டலண வாக்கு அாணது 

ஜலடந்து ணனணது வாலஙிலத் வார் சப்டும். 

அலல: 

            பணற்றுலஜத்வால 

             ணிலசத்வால 

            ண்னத்வால 

             உணலஜத்வால 

             உம்லஜத்வால, அன்வஜாித்வால 
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பலற்றுலத்சதாலக 

                  இஞண்ாம் பணற்றுலஜ னல் ஆடாம் பணற்றுலஜ ணலஞ உள் 

உனனள் வஓாற்ளுக்கு இலில் ஜலடந்து ணனணது 

பணற்றுலஜத்வால சப்டும். 

 (எ-டு) 

        

ணடீு ட்டிசான்              -   ஜலடந்து ணந்துள்து. 

                                                               இஞண்ாம் பணற்றுலஜத் வால 

ல ணங்குிபடன்  – ஆல் ஜலடந்து ணந்துள்து 

                                                                     னென்டாம் பணற்றுலஜத் வால 

ிப் ல                             - கு ஜலடந்து ணந்துள்து 

                                                           ஙான்ாம் பணற்றுலஜத் வால 

ஊர் ஙீங்ிசான்                - இன் ஜலடந்து ணந்துள்து 

                                                         ந்ாம் பணற்றுலஜத் வால 

அணன் னத்ம்                      - அது ஜலடந்து ணந்துள்து 

                                                           ஆடாம் பணற்றுலஜத் வால 

 ஜலக் பாில்                 - ண் ஜலடந்து ணந்துள்து 

                                                               ாம் பணற்றுலஜத் வால 

 

லிலனத்சதாலக 

     இன வஓாற்ளுக்கு இலில் னென்று ானம் ஜலடந்து ணனணது 

ணிலசத்வால சப்டும். 

  (-டு)  

             ணிலஙிம் 

                இில் ணிலந் ஙிம், ணிலின்ட ஙிம், ணிலனேம் ஙிம் ச 
னென்று ானம் ஜலடந்து ணந்துள்து. 

               பண்னத் சதாலக 

             இன வஓாற்ளுக்கு இலில் ண்ல ணிக்குின்ட ஆி, ஆச 

பான்ட உனனள் ஜலடந்து ணனணது ண்னத் வால சப்டும். 

    (-டு)          லந்ஜிழ், னங்ல் 

 

உலலத் சதாலக 

            இஞண்டு வஓாற்ளுக்கு இலில் உணஜ உனன ஜலடந்து ணனணது 

உணலஜத் வால சப்டும். 

  (-டு)  
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             ல் ணிி 
              ணணாய் 

 

உம்லத்சதாலக 

               இன வஓாற்ள் பஓர்ந்து ணனம் வாளது இலில் உம் ன்து 

ஜலடந்து ணனணது உம்லஜத் வால சப்டும். 

(-டு)  

            அண்ன் ம்ி 
             வணற்டில ாக்கு 

 

அன்சாறித் சதாலக 

              பஜப குடிப்ிட் ந்து வாலில் என்று ணிரிந்       

 ின்சனம் வானள் னடிவு வடாஜல் அலண அல்ா பணறு வஜாி 
ஜலடந்து ணந்து வானள் னணது அன்வஜாித் வால சப்டும். 

  ( -டு)  

              ார்குல் ணந்ாள் 

            இத்வாரில் ரி கூந்ல உலணள் ணந்ாள் ச ணிரினேம். 

 
 
 
 
 
 

ாைலர்கரின் கலனத்திற்கு 

ாத்ிட்த்ில் குடிப்ிட்டுள்ணாறு அகு ந்து குிில் இனந்தும் 
ணிசாக்ள் பட்ப்டும் சபண அ கு - 5க்கு உரி ட்டுலஞத் வாகுப்ாச 
பலர்ப்பயா ன்னும் தலனேம் ஙல் னலடில் டித்து பர்வு ள 
பணண்டும். 

 
 


