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FOREWORD 

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

THIRATTU –NIRVAGAM/KANINI-I For the Ist and IInd semester BBA / BHM / 

BCA/BSW/BBA(T&T)  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-Nirvagam/Kanini -I for the Ist and IInd semester BBA/BHM/ 
BCA/BSW/BBA(T&T)  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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முன்னுர. 
 

 

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

ஜாணர்ின் ஙன் னி அணர்ின் ணர்ச்ஓில 

உள்ணாங்ிக் ாத்ிற்குத்  குந்ணாறு  இப்ாத்ிட்ம் 
ணகுக்ப்ட்டுள்து. அது ஜிழ்ச் வஓதுனே- ள் ிஞட்டு - ஙிர்ணாம் 
/ிசி -1 ஆ வணிணந்துள்து.   இது   BBA / BHM /  BCA/BSW/BBA(T&T)   

ட் ணகுப்ிற்குரி னல் னணம் ஜற்றும் இஞண்ாம் னண 
ஜாாக்ர்றக்கு உரிது. 
 

ர்ஙாத்ில் ஜிழ் ிறம், ி ணனம் அண்ல ஜாஙி 
ஜாணர்ள் அலசணனக்கும் வங்றென  ஙஞப் ல்லக் 
ா தல் குறேணிசஞால் இந்தல் உனணாக்ப்ட்டுள்து.  இந்தல் 
உனணாப்  ணலிறம் உணி ாதல் குறேணிசனக்கும், 

னணர் ார்த்ிாிசி அம்லஜார் அணர்றக்கும் ன் 
ஙன்டிலத் வரிணித்துக் வாள்ிபடன். 
 

ஜாணர்றம், ஆஓிரிர்றம் இந்தலப் ன்டுத்ிப் 
ன்வறுஜாறு பட்டுக்வாள்ிபடன். 
         
 

பதா. உ. தஓாசு. 
 லணர் 

 ாதற்குறே 

வங்றென ஙஞப்  

ல்லக்ம். 
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                                    சதாமபடக்ம்  
 

முற் தமம் இண்டாம் தமம். 

அனகு- I.  

ற்நிரப் தாடல்ள். 
1.குடிஞ்ஓி  

2.னல்ல 

3.ஜனம்   

4.வஙதுல் 

5.ால   

அனகு - II.  

தட்டிணப்தாரன. 
அனகு- III.  

முதுசாிக் ாஞ்ஓி. 
1.ஓிடந் த்து .             

2.அடிவுப் த்து . 
3.ிா த்து .  

4.துவ்ணா த்து.  

5.ி த்து.     

அனகு-IV.  

இனக்ம் - ழுத்து 

1. னல் றேத்து                  
2ஓார்வறேத்து .               3.வஜாி 
னல்   றேத்துள் 4.வஜாி இறுி 
றேத்துள் 5.பாி                                  
6.சுட்டு                               
7.ணிசா றேத்து  

 
 
 

அனகு - I.  

ில்னிதாம்- 
ினட்டிசன்  தூதுச்  
ஓனக்ம். 
 

அனகு-II.  
ஓீ ஓிந்ாி- 
பாணிந்லார் இம்ம். 
 

அனகு- III. 

ஓநீாப்புாம் -.        
ஜானுக்குப் ில ஙின்ட 
ம். 
 

அனகு -IV.  

சஓால் இனக்ம்  

1.வஓால் ணிக்ம்       
2.கும், ாம் 
3.வர்ச்வஓால்,ணிலசச்வஓால், 
இலச்வஓால், உரிச்வஓால்.          
4.இற்வஓால் , ிரிவஓால், 

ிலஓச்வஓால், ணவஓால்  
5.வாலச் வஓாற்ள் 
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 ற்நிர                                                                                         

           ஓங் இக்ிங்ில் என்டாச ட்டுத்வால தல்றள் 
என்று ஙற்டில. ஙன்லஜ+ ில= ஙற்டில ( ஓிடந் எறேக்ம் ன்னும் 
வானள் வாண் தல்.இது அப்வானள் ற்டி ால்லக் வாண் 
தாகும்.என்து அடினல் ன்சிஞண்டு அடிணலஞில் அலஜந் 
ால்லக் வாண்டு 275 னணர்ால் ாப்ட் தாகும்.இந்தல் 
ஙானூறு அப்ால்லக் வாண்டு அலஜந்துள்து. 

                            1    குநிஞ்ஓி 

 ஙின்ட வஓால்ர்; ஙீடுபாறு இசிர்; 

 ன்றும் ன் பாள் ிரின அடிபஞ'' 

 ாஜலஞத் ண் ாது ஊி, ஜீஜிலஓச் 

 ஓாந்ில் வாடுத் ீம் பன் பா, 

5 னலஞ ஜன்ட, னலஞபார் பண்லஜ; 

 ஙீர் இன்று அலஜா உம் பாத் 

 ம் இன்று அலஜா ஙம் ஙந்னி, 

 ஙறு தல் ஓத்ல் அஞ்ஓிச் 

 ஓிறுலஜ உறுபணா? வஓதுன அடிபஞ!  

 திரிவு உர்த்ி பாிக்குத் ரனி சஓால்னிது.-தினர் 

 

                                  2   முல்ரன 

 ''னன்சிது னடித்சம் ஆின், ஙன்னுல்! 

 ணனணம்'' ன்னும் னணஞல் ீஞ, 

 டும்வால், ணாி, வஙடுஞ் சுணர்ப் ல்ி- 



10 
 

 ஞற் ல பாி ஓிஞற் லக் ள்ி 

5 ஜீஜிலஓக் ித் ண ீஙறு னல்ல 

 ஆடு லத் துனணின் பாடு லப்வர்க்கும் 

 ணன் ல இலன் ல்ிப் ரீஇ, 

 வணண் பாழ் லஇ அங்ல்அம் வால 

 ஜறுகுன் ஜறேம் ஜால, 

10 ஓிறுகுடிப் ாக்த்து ம் வன ஙஞாபச.  

 ிரண முற்நி றுத்ாின்நான் சஞ்ஓிற்கு உரத்து. 

 

                                       3    மம் 

 ஓிறு வணள்ாங்குனப! ஓிறு வணள்ாங்குனப! 

 துலட பாகு அறுலணத் தூ ஜடி அன்ச 

 ஙிடம் ிர் தூணிச் ஓிறு வணள்ாங்குனப! 

 ம் ஊர் ணந்து, ம் உண்துலடத் துலஇ, 

5 ஓிலசக் விற்று ஆர்லல அணர் ஊர்ப் வர்ி, 

 அலச அன்ிலசபா, வன ஜடணிலபா- 

 ஆங்ண் ீம் னசல் ஈங்ண் ஞக்கும் 

 சி ஙல் ஊர் ஜிழ்ஙர்க்கு ன் 

 இல வஙிழ் னணஞல் வஓப்ாபாப!  

 ாம் ிக் ிதடர்ிபி.-சள்பி ீிார் 

 



11 
 

                                                    4 சய்ல் 

 ணிலாடு ஆவஜாடு வணண் ஜல் அறேத்ி, 

 ஜடந்சம் துடந் ாழ் னல அல, 

 ''வஙது வது ீம் ால் வதுது இசிது ணர்ப்; 

 தம்ஜினும் ஓிடந்து; தவ்லண ஆகும்'' ன்று, 

5 அன்லச கூடிசள், னன்லசது  ஓிடப்ப  

               அம்ஜ! ஙாணுதும், தம்வஜாடு ஙலப; 

 ணினந்ின் ார் ணிர் இலஓ டுப், 

 ணம்னரி ணான் பாடு ஙஞறம் இங்கு ஙீர்த் 

 துலட வறே வாண்!-ஙீ ஙல்ின், 

10 இலடடு ஙீல் ிடவுஜார் உபண.  

 தற்குநி ந் ரனரணத் பாி ரவு டாது; 

குநிசதர்த்ீடும் ஆம். 

 

                                      5    தாரன 

 வால் ணின் வால, பாள் ஙம்ஓாஅ, 

 ஙல்ார் ஙீத்சர்ஆினும், ஙல்குணர்; 

 ஙட்சர், ணாி!  பாி !குட்டுணன் 

 அப்ா அி தடி, வஓம்ின் 

5 ல் ீ பணட் காட்ினும் ஜிப் வரிது 

 அர் ச் வஓன்டசர் ஆினும்-ஜர் ணிழ்ந்து 
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 ஜா ஜல் அணிழ்ந் ாந்ள்அம் ஓாஞல், 

 இசம் ஓால் ணக் ிறு ாந்ட் ட்வச, 

 துஞ்ஓாத் துஞத்து அஞ்சு ிடிப் னஓல் 

10 வஙடு ணலஞ ணிஞத்து இம்னம் 

 டு ஜான் னல்ி ாடு இடந்பாபஞ.  

 இற்தித் பாிக்குத் ரனி இற்தட சாிந்து.-    

 ாமூனணார் 
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                                                       தட்டிணப் தாரன 

பஓான் ரிாற் வனணத்ாலசக் டிறர் உனத்ிஞங் ண்சார் 

 ாடிது.     

      ட்டிசப்ாலின் ஆஓிரிர் டிறர் உனத்ிஞங்  ண்சார்.  
த்துப்ாட்டில் என்டாி இந்தல் ினஜாணணலசச் 
(பஓான்ரிால்வனணத்ான்) ஓிடப்ித்துப் ாப்ட்டுள்து.         
ாணிரிப்னம்ட்டிசத்லப் ற்டி ாலத்ிலப் ால் ன்து இன் 
வானாகும்.ாலத் ிசின் உரிப்வானள் ிரிறம் ிரிின் 
ஙிஜித்னம் ஆகும்.  

           ட்டிசப்ால ன்னும் இந்தல், ன் ஜலசணில ணிட்டுப் 
ிரிந்து வானள் பச் வஓல் ண்ி லணன் எனணன் ன் வஙஞ்லஓ 
பஙாக்ித் ‘ லணிலப் ிரிந்து ணாபஞன் ' ன்று ஜசம் ணனந்ி  கூறுணாது 
அலஜந்துள்து. ண்லத் ஜிரின் ணாிச் ஓிடப்ன இனுள் 
ணிக்ஜாவும் விணாவும் கூடப்ட்டுள்து. இந்தல் 301 அடிால் 
ஆசது. 

ாிரிின் ஓிநப்பு 

ணலஓ இல் னழ், ணங்கு வணண்ஜீன் 

ிலஓ ிரிந்து வற்கு ினும், 

ற் ாடி ி உணின் 

னள் பம்ப் னல் ஜாடி, 

ணான் வாதுப்ினும், ான் வாதுா, 5 

ஜலத் ல ல் ாணிரி 

னசல் ஞந்து வான் வாிக்கும் 

 

பஓா ாட்டின் ஓிநப்பு 

ணிலவு அடா ணின் சி, 
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ார்க் னம்ின் ஜழ் ஆலத் 

ீத் வறுணின், ணின் ணாடி, 10 

ஙீர்ச் வஓறுணின் ஙீள் வஙதுல் 

னச் ஓாம்னம் னத்து ஆங்ண், 

ாதுச் வஓந்வஙல் ிர் அனந்து 

பஜாட்டு னலஜ னறேக் குணி, 

கூட்டு ஙில், துில் ணினேம் 15 

பாள் வங்ின், குல ணால, 

ாதுக் னின், ஜழ் ஜஞ்ஓள், 

இச ஜாணின், இர்ப் வண்ல, 

னல் பஓம்ின், னல இஞ்ஓி 

அல் ஙர் ணில் னற்டத்து, 20 

சுர் தல், ஜ பஙாக்ின், 

பஙர் இல ஜிர் உங்கு உாக் ணனம் 

பாி டிந் வாடுங் ால் சங் குல, 

வான் ால் னல்ணர் னஞணி இன்று உனட்டும், 

னக்ால் ஓிறு பர் னன் ணி ணிக்கும் 25 

ணிங்கு ல அல்து ங்கு ல அடிா, 

வாறேம் ல் குடிச் வஓறேம் ாக்த்து, 

 

ச் ஓிநப்பு 

குறும் ல் ஊர் வஙடுஞ் பஓாாட்டு 

வணள்ல உப்ின் வாள்ல ஓாற்டி 
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வஙல்வாடு ணந் ணல் ணாதுப் ஃடி, 30 

ல ஙிலப் னஞணிின், அல னல் ிிக்கும் 

ி சூழ் ப்ல, ி ார்ப், 

வாில் னடணின் னந்ண்ல, 

ஜல ஙீங்ி ஜா ணிசும்ில் 

ஜி பஓர்ந் ஜ வணண் ஜீன் 35 

உன வறே ிடல் உர் பாட்த்து, 

னனகு அஜர் ன னஞண் ிக்ல 

ணரி அி சுர், ணான் வாதுல, 

இன ாஜத்து இல ரி, 

னிப் வாடிப் பார்க் ணின் 40 

ினத் துஞ்சும் ிண் ாப்ின், 

னழ் ஙிலஇ வஜாி ணஞ 

அடம் ஙிலஇ அன் அட்டில் 

பஓாறு ணாக்ி வாறேங் ஞ்ஓி 

ாறு பாப் ஞந்து எறேி, 45 

று வாஞச் பஓடாி, 

பர் ஏத் துள் வறேஜி, 

ஙீறு ஆடி ிறு பா, 

பணறுட் ணிலச ஏணத்து 

வணண் பாில் ஜாசு ஊட்டும்; 50 

ண் பித் ல னற்டத்து, 

ட்டு னத்ின்  ஓால; 
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ணப் ள்ி; ாழ் ாணின் 

அணிர் ஓல னசிணர் அங்ி பணட்கும் 

ஆவுி ஙறும் னல னலசஇ, குில் ம் 55 

ஜா இனம் வலபாடு இரில் பாி, 

னம் ாக்கும் னல் அனங் டி ஙர், 

தூது உண் அம் னடவணாடு துச்ஓில் பஓக்கும் 

 

க்பின் ிரபாட்டுக்ள் 

னது ஜஞத் னஞண் ரி; 

ணரி ஜல் அன் ிட்ல, 60 

இனங் ில, இசன் எக்ல், 

னந் வாில், ி ஜாக்ள் 

ல் இடணின் சூடு ின்றும், 

ணல் ஆலஜப் னறேக்கு உண்டும், 

ணடள் அடும்ின் ஜர் ஜலந்தும் 65 

னசல் ஆம்ல் னச் சூடினேம், 

ஙீல் ஙிட ணிசும்ின் ணன் ர்ன ிரினம் 

ஙாள்ஜீன் ணிஞாஅ பாள்ஜீன் பா 

ஜர் ல ஜன்டத்துப் ர் உன் குீஇ, 

லினும் த்ினும் வஜது உடத் ீண்டி, 70 

வனஞ் ஓிசத்ால் னடக்வாாஅது, 

இனஞ் வஓனணின் இல் வஜாதும்ிபசார், 

ல் டினேம் ணண் வணரீஇப், 
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னள் இரினேம் னர்ப் பாந்ல; 

டழ்ப் ன்டி, ல் பாி, 75 

உலடக் ிற்றுப் னடச் பஓரி, 

பஜத் வஞாடு ஓிணல் ணிலா 

 

டற்ரில் தல் ிரபாட்டு 

ிடுகு ஙிலஞத்து, ஃகு ஊன்டி, 

ஙடு ல்ின் அஞண் பா, 

வஙடுந் தூண்டிில் ாழ் பஓர்த்ி 80 

குறுங் கூலஞக் குடி ஙாப்ண்; 

ஙிவு அலந் இனள் பா, 

ணல உங்கும் ஜல் னன்டில்; 

ணழீ்த் ாலத் ாள் ாழ்ந் 

வணண் கூாத்துத் ண் னங் பாலர், 85 

ஓிலசச் சுடணின் பாடு ஙட்டு, 

ஜலசச் பஓர்த்ி ணல் அங்ிசான், 

ஜல் ால ஜர் ஜலந்தும்; 

ிர்ப் வண்லப் ிி ஜாந்ினேம்; 

னன் ல இனம் ஞணர் 90 

லந் ல ஜா ஜிவஞாடு, 

ாது இனம் சிக் ல் பணட்ம் வஓல்ாது, 

உணவு ஜடிந்து, உண்டு ஆடினேம்; 

னவு ஜல், னங் ாசல், 
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ஜா ஜல அலந் வாண்னெப் பாவும், 95 

ாது னல றேணி குணி பாவும், 

பறு ஙீர்ப் னரிபாடு ாறு லஜக்கும் 

ஜி ஏத்து எி கூல், 

ீது ஙீங், ல் ஆடினேம்; 

ஜாசு பா, னசல் டிந்தும்; 100 

அணன் ஆட்டினேம்; உஞவுத் ிலஞ உக்ினேம்; 

ாலண சூழ்ந்தும்; ல் வாடி ஜனண்டும்; 

அாக் ாவாடு ல் ணிலாடி- 

 

இில் துிலும் ிரன 

வடற்கு அனந் வால் ஓீர்த் துடக்ம் துக்கும், 

வாதுா ஜஞின், ன ஜி வனந் துலட, 105 

துலப் னர்ந் ஜ ஜங்லர் 

ட்டு ஙீக்ித் துில் உடுத்தும், 

ஜட்டு ஙீக்ி ஜது ஜிழ்ந்தும், 

லஜந்ர் ண்ி ஜிர் சூவும், 

ஜிர் பால லஜந்ர் ஜலவும், 110 

வஙடுங் ால் ஜாத்து, எள் ரி பஙாக்ி, 

வாடுந் ிஜில் ஞணர் குனொஉச் சுர் ண்வும், 

ால் ஏர்த்தும், ஙாம் ஙந்தும், 

வணண் ஙிணின் ன் துதுத்தும், 

ண் அலஇ லக் ங்குான், 115 
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ஜாஅ ாணிரி ஜம் கூட்டும் 

தூ க்ர்த் துில் ஜடிந்து 

 

ற்றுி இநக்குி ிழும் தண்டஓாரன முற்நம் 

ணால் இர் ஜல் ால 

பணல் ஆி ணின் வனணில், 

ஙல் இலடணன் வானள் ாக்கும் 120 

வால் இலஓத் வாில் ஜாக்ள், 

ாது ஓிசத் ிர்ச் வஓல்ணன் 

பர் னண் ஜாஅ பா, 

லணல்வாறும் அலஓவு இன்டி, 

உல்கு வஓக் குலட ாது 125 

ணான் னந் ஙீர் ஜலப் வாிவும், 

ஜலப் வாிந் ஙீர் ல் ஞப்வும், 

ஜாரி வதுனேம் னணம் பா 

ஙீரிசின்று ஙித்து ற்டவும், 

ஙித்ிசின்று ஙீர்ப் ஞப்வும், 130 

அந்து அடிாப்  ண்ம் 

ணஞம்ன அடிாலஜ ணந்து ஈண்டி, 

அனங் டிப் வனங் ாப்ின், 

ணினேல ணல் அங்ின் பஙான் 

னி வாடித்து, னடம் பாக்ி, 135 

ஜி ஙிலடந் ஜி ண்ம் 
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வாி னெலப் பார் டி, 

ஜல ஆடு ஓிலஜ ஜால் ணலஞக் ணாஅன் 

ணலஞ ஆடு ணனலத் பாற்டம் பா, 

கூர் உிர் கஜிக் வாடுந் ாள் ற்லட 140 

த் பஞாடு உறம் னன்டில் 

 

பிர் சநிாடி ிாக் சாண்டாடும் ஆம் 

குறுந் வால வஙடும் டிக்ால் 

வாடுந் ிண்ல, ல் லப்ின், 

னல, ணாில், பாகு இலி, 

ஜல பானேம் உர் ஜாத்து 145 

பஓணடி, வஓடி குடங்ின், 

ாஓில, ட்டு அல்குல், 

தூசு உல, துிர் பஜசி, 

ஜில் இல், ஜான் பஙாக்ின், 

ிி ஜல, வஜன் ஓாபார் 150 

ணி தலனேம் ணாது வானந்ி, 

ஏங்கு ணலஞ ஜனங்ின் தண் ாது உலடக்கும் 

ாந்ள் அம் துடுப்ின் ணிகுல அன்ச, 

வஓடி வாடி னன்ல கூப்ி, வஓவ்பணள் 

வணடி ஆடு ஜிவஞாடு வஓடித் ாஅது, 155 

குல் அண, ாழ் னஞ, 

னவு அிஞ, னஞசு இம், 
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ணிவு அடா ணில் ஆணத்து 

 

தனரக் சாடிபின் ாட்ஓி 

லஜ அறு ஓிடப்ின் வதுணம் பஓர்த்ி 

ஜர் அி ணாில் ர் வாறே வாடினேம்; 160 

ணன னசல் ந் வணண் ஜல் ான் ாற்று 

உன வறே னம்ின் எண் னப் பா, 

கூறேலக் வாறே ஜஞ்ஓில, 

ாறேலத் ண் ித்து, 

ணால் அரிஓிப் ி ஓிடி, 165 

ாகு உகுத், சு வஜறேக்ின், 

ாழ் ஊன்டி ணி ிடுின் 

பஜல் ஊன்டி துில் வாடினேம்; 

ல் பள்ணித் துலட பாி 

வால் ஆல ஙல் ஆஓிரிர் 170 

உடழ் குடித்து டுத் உன வறே வாடினேம்; 

வணில் இக்கும் ிறு பா, 

ீம் னார்த் ிலஞ னன்துலட, 

தூங்கு ஙாணாது, துணன்று இனக்ல, 

ஜிலஓக் கூம்ின் ஙலஓக் வாடினேம்; 175 

ஜீன் டிந்து, ணிக்கு அறுத்து, 

ஊன் வாரிக்கும் எி னன்டில், 

ஜல் குலணஇ, ஜர் ஓிடி, 
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ர் னகு ஜலசப் ிப் னணின் 

ஙடவு வஙாலக் வாடிபாடு; 180 

ிட ிடவும் ஙசி ணிலஞஇ, 

ல் பணறு உனணின் ால ஙீல் 

வஓல் ிர் தலாச் வஓறே ஙர் ணலஞப்ின் 

 

பம் தன ிரநந் சமக்ள் 

வஓல்ா ஙல் இலஓ அஜஞர் ாப்ின் 

,ஙீரின் ணந் ஙிஜிர் ரிப் னஞணினேம், 185 

ாின் ணந் னங் டி னெலனேம், 

ணஜலப் ிடந் ஜினேம் வான்னும், 

குஜலப் ிடந் ஆஞனம் அிறம், 

வன் ல் னத்தும், கு ல் துினம், 

ங்ல ணாரினேம், ாணிரிப் னும், 190 

ஈத்து உவும், ாத்து ஆக்னம், 

அரிவும், வரிவும், வஙரி ஈண்டி, 

ணம் லஜங்ி ஙசந் ல ஜறுின் 

 

ிர்பின் ாழ்க்ர முரந 

ஙீர் ஙாப்ண்ணும் ஙித்ின் பஜறம் 

ஜாப் இசிது துஞ்ஓி, 195 

ில ித்துப் ல பாது, 

ணலகர் னன்டில் ஜீன் ிடவும், 
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ணிலகர் குஞம்ல ஜா ஈண்வும், 

வால டிந்தும், வு ஙீக்ினேம், 

அஜஞர்ப் பினேம், ஆவுி அனந்ினேம், 200 

ஙல் ஆவசாடு டு ஏம்ினேம், 

ஙான் ஜலடபார் னழ் ஞப்ினேம், 

ண்ிம் அட்டினேம், சும் ம் வாடுத்தும், 

னண்ிம் னட்ாத் ண் ஙில் ணாழ்க்ல, 

வாடு பஜி ஙலஓ உணர் 205 

வஙடு தத்துப் ல் பா, 

ஙடுவு ஙின்ட ஙல் வஙஞ்ஓிபசார், 

ணடு அஞ்ஓி, ணாது வஜாிந்து, 

ஜவும் ிடவும் எப் ஙாடி, 

வாள்ணதூஉம் ஜில வாாது, வாடுப்தூஉம் குலட வாாது, 210 

ல் ண்ம் ர்ந்து ணசீும், 

வால் வாண்டி, துணன்று இனக்ல 

 

தற்தன சாி பதசுபார் உரநமம் தட்டிணம் 

ல் ஆவஜாடு ி ி, 

பணறு பணறு உர்ந் னது ணாது எக்ல் 

ஓாறு அர் னெதூர் வஓன்று வாக்ாங்கு, 215 

வஜாி  வனி ி ீர் பத்துப் 

னம் வர் ஜாக்ள் ந்து, இசிது, உலடனேம், 

னட்ாச் ஓிடப்ின், ட்டிசம் வடினும் 
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ணார் இனங் கூந்ல் ணங்குஇல எி, 

ணாபஞன்; ணாி, வஙஞ்பஓ! கூனிர்க் 

 

ிமாபன் அஓ உரிர சதற்ந ர 

வாடுணரிக் குனல கூட்டுள் ணர்ந்ாங்கு, 

ிடர் ிித்து இனந்து, டீு ாழ் னற்டி; 

அனங் லஞ ணிக் குத்ி, குி வான்று, 

வனங் ல ாலச ிடி னக்ாங்கு, 

தண்ிின் உஞ ஙாடி, ஙண்ார் 225 

வஓடிவுலத் ிண் ாப்ன டி, ணாள் ித்து, 

உன வறே ாம் ஊின் துி 

 

தரர்பல் பதாமக்கு ழுல் 

வற்டலண ஜிழ்ல் வஓதுான், வஓற்படார் 

டி அஞண் வாலத் வு வால் ஜனப்ின், 

னடினேலக் னந் ல னஞட்டும் னன் ாள், 230 

உினல அடி, ஏங்கு ில் ாலச, 

ணடி ஜிப் னஞணிவாடு, ணணர், ணீ, 

வன ஙல் ணாசத்துப் னந்து உாது ஙப், 

தூறு இணர் துறுல் பா, பார் பணட்டு, 

பணறு ல் னலவாடு உிலக சூடி, 235 

பதுக் ண் அன்ச ிிறுடி னஞஓம் 

ஜாக்ண் அல் அலட அிர்ணச னங், 



25 
 

னலச வச் வஓன்று, னன் ஓஜம் னனக்ி, 

ல ணச் வஓன்று 

 

தரது ாட்ரடப் தாழ்தடுத்துல் 

ண்ல டுப்ி, 

வணண் னக் னம்வாடு வஓந்வஙல் ஙீடி, 240 

ஜா இழ்க் குணலவாடு வஙதுறம் ஜங்ி, 

ஞாஅம் ித் ண் அன் வாதுல, 

வாறேங் ால் னணவஜாடு வஓனந்ி ஙீடி, 

வஓறுவும் ணாணினேம், ஜங்ி, ஙீர் அற்று, 

அறு பாட்டு இஞலவாடு ஜான் ில உவும்; 245 

வாண்டி ஜிர், உண்துலட னெழ்ி, 

அந்ி ஜாட்டி ஙந்ா ணிக்ின், 

ஜர் அி வஜறேக்ம், டிப் ர் வா, 

ணம்ர் பஓக்கும் ந்துலப் வாிில், 

ன ஙில வஙடுந் தூண் எல்த் ீண்டி, 250 

வன ஙல் ாலசவாடு ிடி னர்ந்து உலடனேம்; 

அன ணில ஙறும் னத் தூஉது, வனணில் 

னது ணாதுக் பாடிர் னவணாடு னர்ந் 

ிரி னரி ஙஞம்ின் ீந் வால ஏர்க்கும் 

வன ணிாக் ிந், பம் னிர், ஜன்டத்து, 255 

ஓிறு ன வஙனஞ்ஓிபாடு அறுல ம்ி, 

அல் ணாது ஏரி அஞ்சு ணஞக் ிர்ப்வும்; 
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அறே குஞல் கூலபாடு ஆண்ல ணிிப்வும்; 

ம் வாள் கூிவாடு துப்ன இகுத்து அலஓஇ, 

ிம் ின் ாக்லப் பது ஜள் துணன்டவும்; 260 

வாடுங் ால் ஜாத்து வஙடுங் லத் துணன்டி, 

ணினந்து உண்டு ஆசாப் வனஞ் பஓாற்று அட்டில், 

எண் சுணர் ஙல் இல் உர் ில இனந்து, 

லங் ிி ஜிற்றும் ால் ஆர் வஓறே ஙர், 

வாடுபால் அடிர் துடி க் குீஇ, 265 

வாடு ணில் ிசர் வாள்ல உண் 

உவு இல் ணறுங் கூட்டு உள்த்து இனந்து, 

ணல ணாதுக் கூல ஙன் ல் குடவும்; 

அனங் டி ணலஞப்ின் ஊர் ணின் அி, 

வன ாழ் வஓதுதும் அலஜான் ஜனங்ட 

 

ிமாபணது ஆற்நல் 

ஜல அழ்க்குணபச; ல் தூர்க்குணபச; 

ணான் ணழீ்க்குணபச; ணி ஜாற்றுணன் ச, 

ான் னன்சி துலடபாின், 

ல் எிர் ின எடுங், 

வால் அனணார் வாில் பட், 275 

ணணர் ணா, குணர் கூம், 

வன்சணன் ிடல் வ, ஓீடி, ஜன்சர் 

ஜன் ில் துவும் ஜனுல பஙான் ாள், 
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ஜாத் ாலச ஜட வஜாதும்ின், 

வஓங் ண்ால் வஓிர்த்து பஙாக்ி, 280 

னன் வாதுணர் ணி வான்ட, 

இனங்பா பணள் ஜனங்கு ஓா 

 

பஓா ாட்ரடமம் உரநமரமம் ஓிநப்புநச் சஓய்ல் 

ாடு வான்று ஙாடு ஆக்ி, 

கும் வாட்டு ணம் வனக்ி, 

ிடங்கு ஙில ஜாத்து உடந்ல பாக்ி, 285 

பாிவாடு குடி ஙிடஇீ, 

ணாிவாடு னல அலஜத்து, 

காில்வாறும் னல ஙிடஇீ, 

வானபணம் சப் வர் வாடுத்து, 

எனபணம் சப் னடக்வாாது, 290 

ின ஙிலஇ வன ஜன் ில், 

ஜின் எி டிப்த் ம் எி ஜறேங்ி, 

ணிஓி ிி னணின் பணந்ர் சூடி 

சு ஜி வான ன ர் றுழ்க் ல் ால், 

வான் வாடிப் னல்ணர் ஏடி ஆவும், 295 

னற்று இல ஜிர் னிழ் னல ிலப்வும், 

வஓஞ் ஓாந்து ஓிலந் ஜார்ின் எண் னண் 

அரிஜா அன்ச அங்குலத் துப்ின் 
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ரனன் ரனிரப் திரிற்கு அமர கூநல் 

ினஜாணணன் வவ்ணர்க்கு ஏக்ி 

பணினும் வணது, ாசம்; அணன் 300 

பாினும் ண்ி,  வஜன் பாப! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

               ஜதுலஞக் கூறர்க் ிார் இற்டி 

                      முதுசாிக் ாஞ்ஓி 

                    னதுவஜாி ன்து வஜாி ன்னும்    வஓாற்வானபாடு 
வார்னலது. ாஞ்ஓி ன்து ஜிர் இலில் அினேம் எனணல 
அிலசனேம் குடிக்கும். ஜிள் பாத் ாஞ்ஓி அி பால் 
னதுவஜாிள்  பாத் தல் ஆின் னதுவஜாிக் ாஞ்ஓி ன்று வர் 
வற்டது சச் ஓிர் கூறுணர். 

         இந்தில் த்து லப்னில் ால்ள் உள்ச.  எவ்வணான 
லப்ிறம் த்து னதுவஜாிள் உள்ச. இந்தல இற்டிணர் 
ஜதுலஞக் கூறர் ிார்.  

                                                          1.ஓிநந் தத்து 

1.   ஆர்ி உத்து ஜக்ட்கு ல்ாம்- 

   ஏின் ஓிடந்ன்று, எறேக்ம் உலலஜ. 

2.    ாின் ஓிடந்ன்று, ண் அஞ்ஓப்டுல். 

3.    பஜலின் ஓிடந்ன்று, ற்டது ஜடணாலஜ. 

4.    ணண்லஜின் ஓிடந்ன்று, ணாதுலஜ உலலஜ. 

5.    இலஜின் ஓிடந்ன்று, வஜது ிி இன்லஜ. 

6.    ஙன் உலலஜின் ஙாணுச் ஓிடந்ன்று. 

7.   குன் உலலஜின் ற்னச் ஓிடந்ன்று. 

8.   ற்டின் ற்டாலஞ ணிடுல் ஓிடந்ன்று. 

9.   வஓற்டாலஞச் வஓறுத்ின் ற் வஓதுல ஓிடந்ன்று. 

10.  னன் வனின் ின் ஓிறுாலஜ ஓிடந்ன்று. 

 

 



30 
 

                                   2. அநிவுப் தத்து 

1.  ஆர்ி உத்து ஜக்ட்கு ல்ாம்- 

  பர் இல் ிடந்லஜ ஈஞத்ின் அடி. 

2.   ஈஞம் உலலஜ ஈலின் அடி. 

3.  பஓாஞா ஙல் ஙட்ன உணிின் அடி. 

4. ற்டது உலலஜ ாட்ஓிின் அடி. 

5. ற்டம் உலலஜ ிர்பாின் அடி. 

6. ஓிற்டில் ிடந்லஜ வனஜித்ின் அடி. 

7. குத்ிஞம் வஓதுின், ள்ணன் ஆல் அடி. 

8. வஓாற்பஓார்வு உலலஜின், ச் பஓார்வும் அடி. 

9. அடிவு பஓார்வு உலலஜின், ிடிது பஓார்வும் அடி. 

10. ஓீர் உல ஆண்லஜ வஓதுலின் அடி 

 

                                  3. திாப் தத்து 

 1.  ஆர்ி உத்து ஜக்ட்கு ல்ாம்- 

  ாப்ன இபாலஞ இல்ன கும் ிார். 

2.  ஜீப்ன இபாலஞ ஜீக் கும் ிார். 

3.  வனலஜ உலன் அனலஜ ிார். 

4.  அனலஜ உலன் வனலஜ ிார். 

5. ஙிலடச் வஓதுாக் குலட ணிலச ிார்.  

6.  னலட இல் அஞஓர் ஙாட்டு இனந்து ிார். 

7.  வஓத்க் ஙற் பிர் வஓதுாலஜ ிார். 

8.  அடிா பஓத்து, ஆஓாஞம் ிார். 
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9.  ணடிபான் ணள்ின் அன்லஜ ிார். 

10. ஓிடிார் எறேக்ம் ஓிடந்பானம் ிார். 

 

 4. துவ்ாப் தத்து 

1. ஆர்ி உத்து ஜக்ட்கு ல்ாம்- 

 ிபார் வஓல்ணம் ணறுலஜின் துவ்ணாது. 

2. ி றுண்லஜ படிின் துவ்ணாது. 

3. ஙாண் இல் ணாழ்க்ல ஓித்ின் துவ்ணாது. 

4. பண் இல் ஈல ஜாற்டின் துவ்ணாது. 

5. வஓதுாலஜ பஜற்பாள் ஓிடிின் துவ்ணாது. 

6. வாது பணாண்லஜ னலலஜின் துவ்ணாது. 

7. வாண்டு ண்ஜாடல் வாடுலஜின் துவ்ணாது. 

8. அடிவு இி துலப்ாடு சிலஜின் துவ்ணாது. 

9. இிவுல னெப்னக் த்ின் துவ்ணாது. 

10. ான் ஏர் இன்னடல் சிலஜின் துவ்ணாது. 

 

                   5. பி தத்து 

1. ஆர்ி உத்து ஜக்ட்கு ல்ாம்- 

  னழ் வணதுபார்க்குப் னத்பள் ஙாடு ிது. 

2. உடழ் வணதுபார்க்கு உறு வஓன ிது. 

3. ஈஞம் வணதுபார்க்கு ஙலஓ வால ிது. 

4. குடல வணதுபார்க்கு ஜலட ணிரி ிது 

5. துன்ம் வணதுபார்க்கு இன்ம் ிது. 
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6. இன்ம் வணதுபார்க்குத் துன்ம் ிது. 

7. உண்டி வணதுபார்க்கு உறு ிி ிது. 

8. வண்டிர் வணதுபார்க்குப் டு ி ிது. 

9. ாஞம் வணதுபார்க்குப் ாத்தூண் ிது. 

10. ஓார்ன இபார்க்கு உறு வால ிது. 
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                              இனக்ம் 

                                                                                   ழுத்து 

ழுத்து: 

             ஙாம் பசுணல ணரி ணடிணில் றேதுணது றேத்து சப்டும். 
அது னல் றேத்து, ஓார்வறேத்து ச இனணலப்டும். 

முல் ழுத்துள்: 

            ிட றேத்துள் பான்ட அடிப்லா உள் றேத்துள் 
னல் றேத்துள் சப்டும். அவ்ணலில் உிர் றேத்துள் ன்சிஞண்டும் 
வஜதுவறேத்துள் ிவசட்டும் ஆி னப்து றேத்துறம் னல் 
றேத்துள் சப்டும். 

உிர் ழுத்துள்: 

             பணற்று எிின் துலின்டித் ாபச இங்கும் 
றேத்துள் உிர்றேத்துள்ஆகும்.ஙஜதுஉில்உள் உிர் ாபச இங்ி 
உலனேம் இக்குணது பால் உிர் றேத்துள் வஜதுவறேத்துபாடு 
பஓர்ந்து அணற்லடனேம் இக்குணால் உிர் றேத்துள் சப்டுிடது. 

அராண: 

            அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,,,,எ,ஏ,ஐ -  இப்ன்சிஞண்டு றேத்துறம் 
உிர் றேத்துள் ஆகும். இவ்வுிர் றேத்துள் குடில், வஙடில் ச 
இஞண்ாப் ிரிக்ப்ட்டுள்து. 

குநில்: 

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

சடில்: 
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ஈ,ஊ,,ஏ,,ஐ -  இலண றேம் இஞண்டு ஜாத்ிலஞ அவு ஙீண்டு 
எிப்ால் வஙட்வறேத்துள் சப்டுிடது. 

சய்சழுத்துள்: 

               ாபச சித்து இங்ாது உிர் றேத்துின் துலபாடு  
இங்கும் றேத்துள் வஜதுவறேத்துள் 

சப்டும். 

அராண: 

               க்,ங்,ச்,ஞ்,ட்,ண்,த்,ந்,ப்,ம்,து,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள்,ற்,ன் – இலண ிவசட்டும் 
வஜது றேத்துள் ஆகும். 

சய் ழுத்துபின் ரள்: 

              எிக்கும் ன்லஜல அடிப்லாக் வாண்டு வஜது 
றேத்துள் னென்று ணலப்டும். 

அராண: 

         ணல்ிசம், வஜல்ிசம், இலிசம் – ச வஜதுவறேத்துள் 
னென்று ணலப்டும். வஜது றேத்துள் ிவசட்டும் அலஞ ஜாத்ிலஞ அவு 
எிக்கும். 

ல்னிணம்: 

            க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற் -ஆி ஆறு றேத்துறம் ணிலஜாச 
ஏலஓனேன் எிக்ப்டுின்டச..சபண இவ்வணறேத்துல ணல்ிசம் 
ன்ர். 

சல்னிணம்: 

            ங்,ஞ்,ண்,ந்,ம்,ன் – ஆி ஆறு றேத்துறம் வஜன்லஜாச 
ஏலஓனேன் எிக்ப்டுின்டச. சபண இவ்வணறேத்துல வஜல்ிசம் 
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ன்ர். இணற்லட உச்ஓரிக்கும் பாது னெக்ின் ணிாக் ாற்று 
வணிப்டுணால் னெக்வாிள் ன்றும் கூறுணர். 

இரடிணம்: 

            து ,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள் – ஆி ஆறு றேத்துறம் ணன்லஜாவும் 
அல்ாஜல் வஜன்லஜாவும் அல்ாஜல் இலப்ட் ஏலஓனேன் 
எிக்ப்டுின்டச. சபண இவ்வணறேத்துல இலிசம் ன்ர். 

ஓார்சதழுத்துள்: 

             னல் றேத்துாச உிர் றேத்துலனேம் வஜது 
றேத்துலனேம் ஓார்ந்து ிடக்கும் றேத்துள் ஓார்வறேத்துள் சப்டும். 

ரள்: 

ஓார்வறேத்துள் த்து ணலப்டும். 

அராண: 

1.உிர்வஜது றேத்து 

2.ஆது றேத்து 

3.உிஞவல 

4.எற்டவல 

5.குற்டிறஞம் 

6.குற்டிிஞம் 

7.ாஞக் குறுக்ம் 

8.ஐாஞக் குறுக்ம் 

9.ஜஞக் குறுக்ம் 

10.ஆதுக் குறுக்ம் 
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உிர்சய் ழுத்து: 

              உிர் றேத்துள் ன்சிஞண்டும் வஜது றேத்துள் 
ிவசட்டுனும் பஓர்ந்து ிடக்கும் 216 றேத்துறம் உிர்வஜது றேத்துள் 
ஆகும். அவ்ணாறு பஓர்ந்து  உனணாச உிர்வஜது றேத்துள் உிர் 
றேத்துின் எி (ஜாத்ிலஞ) அலணப வறும். 

        (-டு) க்+அ= (என ஜாத்ிலஞ) 

         க்+ஆ=ா (இஞண்டு ஜாத்ிலஞ) 

ஆய்ம்: 

              னென்று னள்ிலக் வாண் என ணரி ணடிணம் ஆது 
றேத்ாகும்.இற்குத் சிஙில, னள்ி றேத்து, அடுப்வறேத்து ன்ட 
வர்றம் உண்டு. இவ்வணறேத்து ப்வாறேதும் வஓால்ின் இலிபப 
ணனம். 

(-டு) அஃது, ஃகு. 

அபசதரட: 

             வஓால்ின் னிறம் இலிறம் இறுிிறம் ணனம் 
றேத்துள் ஓி பஙஞங்ில் ஜக்குரி ஜாத்ிலஞ அணில் இனந்து ஙீண்டு 
எிக்கும்.அவ்ணாறு எிப்ற்கு அவல ன்று வர். 

ரள்: 

         உிஞவல,எற்டவல ச அவல இனணலப்டும். 

உிபசதரட: 

             1.வஓதுனேிலஓ அவல 

               2.இன்சிலஓ அவல 

               3.வஓால்ிலஓ அவல 
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ச உிஞவல னெணலப்டும். 

சஓய்மபிரஓ அபசதரட: 

             வஓதுனேில் ஏலஓ குலடனேம் பாது அவ்பணாலஓல ஙிலடவு 
வஓது வஓால்ின் னிறம் இலிறம் இறுிிறம் ணனம் 
வஙட்வறேத்துள், ஜக்குரி இஞண்டு ஜாத்ிலஞ அணில் இனந்து ஙீண்டு 
எிக்கும். வஙட்வறேத்துள் அவடுத்து ணனணலக் குடிக் அன் குடில் 
வஙட்வறேத்ல அடுத்து றேப்டும். இலச இலஓஙிலட அவல 
ன்றும் கூறுணர். 

(-டு)  ஆஅதும் ன்னுஜணர் 

       வதுணம் வாாஅள் 

       ஙல் ாஅ 

இன்ணிரஓ அபசதரட: 

               வஓதுனேில் ஏலஓ குலடா பாதும்,இசி ஏலஓலத் 
னம் வானட்டு என குடில் வஙடிா அவடுத்து ணனணது இன்சிலஓ 
அவல சப்டும். 

(-டு) வடுப்தூஉம் 

      துன்னறூஉம் 

சஓால்னிரஓ அபசதரட: 

        வஓதுனேில் ணனம் என வஓால்ின் வானல ஜாற்ட வஙட்வறேத்து 
அவடுத்து ணனணது வஓால்ிலஓ அவல சப்டும். 

(-டு)உஞசலஓஇ உள்ம் துலாச் வஓன்டார். 

இக் குடில் ணனம் ஙலஓ ன்ட வஓால் ணினப்ம் ன்ட வர்ச் வஓால்லக் 
குடிக்ிடது. ஆசால் ஙலஓஇ ன்று அவடுத்து ணனம் பாது ணினம்ி 
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ன்று ணிலசச்வஓால்ா  ஜாறுிடது. இவ்ணாறு என வஓால்ின் வானல 
ஜாற்ட அவடுத்து ணனணது வஓால்ிலஓ அவல சப்டும். 

எற்நபசதரட: 

வஓதுனேில் ஏலஓ குலடனேம் பாது வஓால்ின் இலிறஜ இறுிிறம் 
ணனம்  ங்,ஞ்,ண்,ந்,ம்,ன்,வ்,து,ல்,ள் த்து எற்வடறேத்துறம் ஆது றேத்தும் 
அவ்பணாலஓல ஙிலடக் அவடுத்து ணனம். அலண அவடுத்து 
ணனணலக் குடிக் அவ்வணாற்வடறேத்துப ஜீண்டும் றேப்டும்.இவ்ணாறு 
எற்வடறேத்துள் அவடுத்து ணனணது எற்டவல சப்டும். 

   -டு:   இங்ங்கு வணண்ிலட – இலில் 

                  ஜங்ங் ந்   - இறுிில் 

                  ஃஃிங்ி   - இலில் 

 

குற்நிலும்: 

        க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற் – னும் ஆறு ணல்ிச வஜதுறனும் பஓர்ந்து ணனம்  ‘ 

உ' ஞம் அாணது கு,சு,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 றேத்ின் அடுத் றேத்ல பஙாக் 
இக்குற்டிறஞம் ஆறு ணலப்டும். 

அராண: 

1.ணன்வார்க் குற்டிறஞம் – ாக்கு, ட்டு 

2.வஜன்வார்க் குற்டிறஞம் – ஓங்கு , ஆண்டு 

3. இலத்வார்க் குற்டிறஞம் – ஜார்ன , ஓால்ன 
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4.உிர்த்வார்க் குற்டிறஞம் – ணஞகு, கு 

5.வஙடில்வார்க் குற்டிறஞம் – ஙாடு, ாசு 

6.ஆதுத்வார் குற்டிறஞம் – அஃது, ஃகு 

குற்நினிம்: 

        ஙிலவஜாிின் இறுிில் குற்டிறஞம் அாணது கு,சு,டு,து,ன,று -  
ணந்து ணனவஜாிின் னில் ' ’ ணந்ால், ஙிலவஜாினேம் ணனவஜாினேம் 
இலனேம் பாது ‘உ’ ன்ட றேத்து  ‘இ'  ன்ட றேத்ா ஜாறும். இவ்ணாறு 
ிரிந் ‘இ' சக்குரி ஜாத்ிலஞ அணில் இனந்து குலடந்து எிப்ப 
குற்டிிஞம் சப்டுிடது.  

(-டு) ஙாடு+ாது = ஙாடிாது, ஓால்ன+ ாது=ஓால்ிாது  

ாக் குறுக்ம்: 

          வஓால்ின் னிறம் இலிறம் இறுிிறம் அலஜந் ‘’ 

ன்ட றேத்து சக்குரி இஞண்டு ஜாத்ிலஞ அணில் இனந்து குலடந்து 
என ஜாத்ிலஞா உச்ஓரிக்ப்டும்.இவ்ணாறு ‘' குலடந்து எிப்து 
ாஞக்குறுக்ம் சப்டும். 

(-டு) ணர் ,லகர் , குணல 

ஐாக் குறுக்ம்: 

          வஓால்ின் னில் ணனம் ' ஐ' ன்ட றேத்து சக்குரி 
இஞண்டு ஜாத்ிலஞ அணில் இனந்து குலடந்து என ஜாத்ிலஞா 
எிக்கும். இவ்ணாறு குலடந்து எிக்கும் 'ஐ' , ஐாஞக் குறுக்ம் 
சப்டுின்டது. 

(-டு) ஐலண, வௌாரி 

க் குறுக்ம்:  

என வஓால்ில் ‘ண்’, அல்து‘ன்'- ன்ட வஜது றேத்து ணந்து 
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 அலச அடுத்து  ' ம்’ ணந்ால் அது சக்குரி அலஞ ஜாத்ிலஞில் 
இனந்து குலடந்து எிக்கும். 

(-டு) ஜனண்ம் (ஜனறம்) 

      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 

 ஆய்க் குறுக்ம்: 

         சிக்குடில அடுத்து ல்,ள் ஆி வஜதுவறேத்துள் அலஜந்து 
ணனவஜாிின் னில்‘' ணந்ால் அச் வஓாற்ள் இலனேம் பாது ஆதும் 
ிடக்கும்.இவ்ணாதும் சக்குரி அலஞ ஜாத்ிலஞில் இனந்து குலடந்து 
எிக்கும். இவ்ணாறு குலடந்து எிக்கும் ஆதும் ஆதுக் குறுக்ம் 
சப்டுிடது. 

(-டு) ல் + ீது = ஃடதீு 

      ல் + துி = ஃறுி 

      னள் + ீது = னஃடீது 

சாி முல் ழுத்துள்: 

          வஓாற்ின் னில் ணனம் றேத்துள் வஜாி னல் றேத்துள் 
சப்டும். அலண ன்சிஞண்டு உிர் றேத்துறம் ,ஓ,,ங,,ஜ,ண,,க,ஒ 
ன்னும் த்து உிர்வஜது றேத்துறம் ஆகும். 

(-டு) அல,   ஆல, இல, ஈட்டி, உல, ஊம், 

      ல, டு, ம்,எற்றுலஜ, ஏம்,ஐலண. 
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      சி, ஓக்ி, ண்ரீ், ட்ன, தல, க்ள்,         

      ம், ணசர், ஞாம், (அங்)ஒசம் . 

சாி இறுி ழுத்துள்: 

              வஓாற்ின் இறுிில் ணனம் றேத்துள் வஜாி இறுி 
றேத்துள் சப்டும்.அலண சித்தும் வஜதுனேன் கூடினேம் ணனம் 
ன்சிஞண்டு உிர் றேத்துறம், ஞ்,ண்,ந்,ம்,ன்,து,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள்  -  ன்னும் 
ிவசான வஜது றேத்துறம்  , குற்டிறஞனம் ஆகும். 

( -டு)     – அ 

                ஙிா               – ஆ 

                ஙன்டி              - இ 

                ீ                      - ஈ 

                 ஜனந்து            - உ 

                 ன                  -ஊ 

                 பஓ (உர்வு -  

                ங்ப                -  

                 வணறுங்ல  –  

                 வஙா (பஙாது)  – எ 

                பா           - ஏ 

                வௌ (ற்றுல்) – ஐ 

                உரிஞ் (உரிஞ்சு) - ஞ் 

                ஜண்                 -  ண் 

                வணரிந்(னதுகு)      - ந் 
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                 ஜஞம்               -  ம் 

                 வான்            - ன் 

                 ாது           -  து 

                 பணர்        -  ர் 

                 பணல்           - ல் 

                 வவ் (ல     - வ் 

                 ாழ்         - ழ் 

                 பள்        - ள் 

                 அஃது       - து (உ) 

 

 பதானி: 

                   என வஓால்ின் னிறம் இலிறம் லிறம் 
அலஜந் என றேத்ிற்குப் ிா     பணவடான றேத்து ணந்து வானள் 
ஜாடாஜல் இனந்ால் அலப் பாி ன்ர். அது னற்பாி,இலப்பாி, 
லப் பாி ச னெணலப்டும்  

  (-டு) முற் பதானி:    

                      ஞ்சு – ரஞ்சு 

                    ன் – ரன் 

       இரடப் பதானி: 

                    அச்சு – அரச்சு 

                     அசு   - அரசு 
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     ரடப் பதானி: 

                   ந்ல் – ந்ர் 

            அடம் – அடன் 

 

சுட்சடழுத்துள்: 

               என்லடச் சுட்டிக் ாட் ணனம் றேத்ிற்குச்  

   சுட்வறேத்து ன்று வர். அ,இ,உ – ன்ட றேத்துள் வஓால்ின் 
னில் ஙின்று என வானலச் சுட்டிக் ாட்டும்.  

               இது அச்சுட்டு, னடச் சுட்டு ச  இனணலப்டும். 

 (-டு) அச்சுட்டு: 

          அது , இது , உது  

          அணன், இணன், உணன் 

         புநச் சுட்டு: 

          அப்க்ம் 

          இப்க்ம் 

          உப்க்ம் 

 ிணா ழுத்துள்: 

             ணிசாப் வானலச் சுட் ணனம் றேத்துள் ணிசா றேத்துள் 
சப்டும். இலண வஓால்ின் னிறம் இறுிிறம் ணனம். 

 சஓால்னின் முனில் மண: 

         ,ா – து?,  ார்? 

சஓால்னின் இறுிில் மண: 
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        ஆ, ஏ – ணந்ாசா? , ணந்ாபசா? 

சஓால்னின் முனிலும் இறுிிலும் மண: 

               – ன்? , ங்ப? 

ிணா ழுத்துபின் ரள்: 

   அணிசா ,னடணிசா ச இனணலப்டும். 

அிணா: 

    ன் , ங்கு , ப்டி 

புநிணா: 

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

 

 

 

 

 

 

ார்பின் ணத்ிற்கு 

ாத்ிட்த்ில் குடிப்ிட்டுள்ணாறு அகு ந்து குிில் இனந்தும் 
ணிசாக்ள் பட்ப்டும். சபண அகு- 5க்கு உரி  உனம் சுற்றும் 
ின் ன்னும் தலனேம் ஙல் னலடில் டித்து பர்வு றே 
பணண்டும். 
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                                 ில்னிதாம் 

               ாண்ணர் ,வௌஞணர் ணஞாற்டிலசக் கூறும் ணில்ிாஞம் 
ணவஜாில றேணி றேப்ட்து. ஆி னணம் , ஓா னணம், ஆஞி 
னணம், ணிஞாட் னணம், உத்ிபா னணம், ணடீ்டுஜ னணம், துபஞா 
னணம், ன்ச னணம், ஓல்ி னணம், வஓௌப்ி னணம் ஆி த்துப் 
னணங்லனேம் 4339 ணினத்ப் ாக்லனேம் உலது இந்தல். 

                  இன் ஆஓிரிர் ணில்ிப்னத்தூஞார் ஆணார்.இணர் 
ினனலசப்ாடி ஙாட்டில் ஓசினைரில் லணண அந்ஞாச ணஞீஞாணர் 
ன்ணனக்கு ஜசாப் ிடந்ார். இணர், ம்லஜ ஆரித் ணக்ால  
ணஞிாட்வாண்ான் ன்ட ஜன்சசின் ணினப்த்ிற்கு இங் இந்தல 
இற்டினேள்ார். 

                   ிமட்டின் தூதுச் ஓமக்ம் 

மன் உர: 

காசம் அன்வாடு இசிது உலஞத்து காசனசி அன்டற்ின் 

ஓாஜ, ப, ாச, ண்ம் ச ஙினர் னஜம் னலடலஜில் னறம் 

                                                                                                                                      குிபஙாக்ி 

தூஙறுந் ண்துபணாலசத் தூது ணிடுணற்கு ண்ி, னலசள் பாறும் 

சல்அம் ண்ிரிப் வனந்பன் இலடக்கும்ில் குனஙான் இம்னணாபச1 

 

ணிஞம் னும் டுவஙனப்ல ஜினெட்டி ணர்க்ின் உர் ணலஞக்ாடு ன்ச 

வஓிர் அஜரில் வணகுி வாஞ பஓஞ இன ிடத்பனம் வஓன்று ஜாள்பணாம் 

ிஞணனம் ாஜலஞனேம் ஜழ் ச குனஙாட்டில் ந்து ணா                             

உிர்அலசாது ஓந்துஉலஞத்னள் ன்டான் அடத்ின்உனணம்          

பால்ணான்           2 
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மன் பர் நி அத்ிணாபுரி அரடல்: 

ன்ச டி இனந்பார் உலஞ ணிர்த்து 

ஙின் எப்ணர் இல்ாது ஙீ கு ச உலஞப் 

ஜன்சர்க்கு ஜன்சணன் ால் ஜாபானும் தூது ஆி 

வான் உற்ட பஙஜி வான ரி பர் பஜல் வாண்ான்3 

 

அன்று தூது வாண்டு இங்ல ீ ணிலத்ணன் ணர்க்கு 

இன்று தூது ணந்து ில் னடத்து இறுத்சன் ன்சா 

துன்று தூது ணண்டு இசம் னஞல் வாலான் சக்கு 

வஓன்று தூதுணர் இம்ிசர் பஓணடி ணங்ி4 

 

ணந்துணந்து இன ஜனங்ினும் ஜன்சணர் ணங் 

லம் துாது னடி ஞஜனும் ண் ஜர் ஞப்ி 

அந் ஜாஙர் னகுந் ின் அஞஓன் இல்னாஜல் 

னந்ி கூர் அனள் ணிதுஞன் ணாழ் ண ஜலச னகுந்ான்5 

 

துரிபாணன் அசு சாண்டான் ன்ந ிதுனுக்கு ண்ன் உரத்ல்: 

னக்ிசால் உர் னஞசு உர்த்ணன் சக்கு உரிலஜ 

ணக்ிசால் அடிந்து அல் அஞவு உர்த் பான் ணங்ான் 

க்ின் ஙால் இன ிலஓினும் னஞசு  ஓஜரில் 

உக்ிசால் அது உர்ணபசா ன்று அணன் உலஞத்ான்6 
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ணால ணாணிில் உண்டு  ணர் இம் னின் 

ால ணாது அி னஞன்று றேம் ச ஙாடு உலான் 

ஙால ணாழ்வு அணர்க்கு அித்ிவசசில் ிர் ஙந்து 

னெல ணாது உ னடிப்ர் வணம் பார் ச வஜாிந்ான்7 

 

ண்ன் துரிபாணன் அர புகுல்: 

ாணல் ஜன்சணர் னங்ள் பாறும் இனண் ஞப்ி அஜர் னதுபணார் 

ணின் ண் ணனதூன் ஆம் இலன் இன்று ஙம் அலணில் துிசால் 

ஏணல் இன்டி ிர் வஓன்று ண்டு வாறேது உடவு கூடில் இசி உங்ள் ஊர் 

ீணம் வஓ அர்ப்ன் ன்று ஙசி ஓீடிசான் னலடலஜ ஜாடிசான்8 

 

இந் ணண்ம் உலஞவஓதுது ஜன் அலணில் ஞாஓஞாஓனும் இனக்பண 

ந் ணண்னுன் ணந் அண்ல் எி ங்கு ண் துில் உர்ந் ின் 

ந் ணண் ஜர் வாண்டு லவாறேது ாலில்  ன் ித்து 

இந் ணண்ம் னன் இனந் பர் அலணில் ிசான் இலஓ வாள் 
பணிசான்9 

 

துன்னு ங்ல_ஜனும் துபஞாவசாடு சுனும் ஙீி னலச ணிதுஞனும் 

ஜன்சர் ஜன்சலச எிந் ஜன்சணனம் ணந்து பஓணடி ணங்ிசார் 

ன்சனும் ல ணிழ்ந்து இனந்சன் அன்று உம் ஓகுசி னிசான் 

னன்சம் ஙின்டணர்ள் இட்ீம் ஜிலஓ வஜாதுதுாது னிறம் துிசான்10 
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தூா ந் ாம் கூறுல்: 

ஓீ ஙாள்ஜர் ஜந்ல பள்ணன் இலண வஓப்வும் வரி எப்ன இா 

ஙா ஙான் னத்ில் லணத் இன ஙசன் ஆி ஜி ஙலவஓா 

தூன் ஆிணன ன்லஜ வஓால்ற ச ஜன்சர்_ஜன்சன் இது வஓான்சின் 

பணம்ஙாறும் ஜர்உந்ி ணண்து ணிலஞவஓது ாஞணனும் உலஞவஓதுணான்11 

 

சூிசால் அஞசு இந்து ஙின் துலணர் வஓான்ச வஓால்றம் ணறேணாது பாது 

ிார்ள் ச வஙாந்து ண் ஙில் இா ாசிசில துிப 

ீது இாணல குடித் ஙாள்  ித்து ணந்சர் வஓத்ிசில் 

பாது இா குனகு ஜீ அணர் உரிலஜ ஙண்வாடு வாடுத்ிப12 

 

றுத் துரிபாணனுக்கு ண்ன் கூறுல்: 

ஙீ வணறுக்ில்ன் இனந் ஜன்சணர் ிலக்ில் ன்  ஙிலசக்ில் ன் 

பாது ஙலக்ில்ன் உலஞத் உண்லஜவஜாி வாதுத்துன்று அஜஞர்னில்                  

ன் 

பணதுஜர் வாலல் ணர்ன்னுன் ஜிலத்து வணம்ஓஜர் ணிலக்ில்ன் 

ஈ இனக்கும் இம் சினும் இனணிில் ான்அணர்க்கு அஞசுஇசி வாபன்13 

 

ார் ணங்கு உனம் ச ஓிசத்ிவசாடு ண் இான் ஜல டவும் 

ார் ணங் ஙிலசவு இல்லபல் அணசி ாிாினும் ணங்குணாது 

ார் ணங்கு  ஜார் ன்ச அது-ானும் ஜன்சணன் ஜறுக் ந்து 

ஊர் ணங்கு சஉற்று இஞந்சன் இஉகுாம் உவும் உந்ிான்14 
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ஜாடு அி கும் வஙனங்கு லம் து ஜாலாது ஜஞ பணல சூழ் 

ஙாடு அித்ிவும் ந்து பனல ஙர் அித்ிவும் பணண்டுபஜா 

ாடு அிக் அசில ிரிந்து உலட ஞந்து பாிசர்ள் ா ஏர் 

ணடீுஅிக்ினும் வணறுப்பஞா இலச ணிடுன்று ிர்ணிம்ிசான்15 

 

ண்ன் பதார் பண்டுல்: 

பர் அஞா அல துடந் ஜான் இலண பஓ ணன்ிவசாடு ின்லசனேம் 

ஓீர் அஞாணிலச உர்த் பாவும் ணிி ீ னும்டி வஓிர்த்து உப 

பார் அஞா ஙினன் ஜி வஙடும் சுடில ஆிஞம் வாடு வாறுத் ார் 

ணஞீர் ஆசணஞது அல்பணா உரிலஜ பணண்டுபஜா சணிம்ிசான்16 

 

வாது ணர்ந் வஜாி ஜன்சன் ஜற்று இலண னன்ட ின்ன ன ணிிசால் 

ணர்ங்ள் அஞசும்வாாஜல் அல் ஆண்லஜ வாண்டு ிர் அர்த்ிபல் 

வஜது ணிங் ணன குன ஙித்ிசில ணந்து வணம் ஓஜர் ணிலக்பண 

ல ணங்கு சஙின்ட தூில அலடந்து உலஞக்கும் இலணாணன்17 

 

குந்ிமம் ண்னும்: 

ன்லஜ ஙான் உலஞப் பள் ஙின் ந்ல-ன் ஜலசில் ஙீனேம் 

ன்சிாது இனந்து ணாறேம் ால ஏர் னசிணன் ணந்து 

வஓான்ச ஜந்ிஞம் ஏர் ந்ின் என்டிசால் சூஞன்ன்லச 

னன்சிலச அணனும் அன்று ணந்து ஙின் னன்ன ஙின்டான்18 
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ிஞணன் அனிசால் ஏர் த்ில ால் கூஞ 

ஜல அங்கு எனணன் ன்லச ந் ின் ணடு ன்று அஞ்ஓி 

ஜிலண அம் பல ன்சில் வாிந்து ஙீ ணி அப்பாது அ 

ஙினேம் அ ஜலண ங்ல ஙிில டுத்து அன்பட19 

 

ால் ஙின் னல்ணன் ன்லச ண் இா அஞஓன் வான் பர் 

சூன் ணந்து டுத்துக்வாண்டு சுன் ச ணர்த் ால 

ஆன் இணலச ானம் ன்சன் ன்று அலக் ன்டான் 

ாலனேம் ணிசும்ில் வஓான்ச ஙாஜபஜ க்து ன்டான்20 

 

ண்னல குஜஞன் ற்ட ல வாில் வும் ண்டு 

ஙண்னல உரிலஜ ல்ாம் ஙல்ி ஜா னடினேம் சூட்டி 

ணண் ி உர்த் பாஜான் ணாழ்வு அணற்கு அித்ான் ஜற்லட 

ிண் ரி பர் ணல்பாரில் அணலச ார் வஓிக் ணல்ார்21 

 

ர்ணிடம் ம் பட்குாறு குந்ிிடம் கூறுல்: 

அந் ஙின் லஜந்ன்  ாபச அனம் ஓில ணிஓபசாடு 

ணந்து ிர் ஜல ஙின்டான் உடவு ஜற்று அடிஜாட்ான் 

ஓிந்லின் ம் ீஞ இலச ஙீ வி வஓால்ி 

வாந்து அணிழ் அங்ாலச கூட்டு ணிலஞணின் அம்ஜா22 
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ம்ிர் ந்து பனம் சித்சி ணல் வஓது 

ணம்ன அணிழ் அங்பாடும் ஜா ஜி ஜகும் சூடி 

அம் னணி னறேதும் ஙீப ஆாம் ணன ன்டால் 

உம்ர் ா அலச லான் உன் உலஞ ஜறுத்ாசாில்23 

 

ரி அனது அனந் ாசம் ரித் ஙாள் அன்று பாச 

அஞணிலச அங்ர்_பாஜான் ஆசுஜா வாண்ான் 

ணரி ஓில ணிஓன்-ன்பஜல் ஜறு ல வாடுக்ா ணண்ம் 

என ணஞம் பணண்டு ன்டான் உற்டணர்க்கு உறுி சூழ்ணான்24 

 

ஓகுணிின் சூழ்ச்ஓி: 

ி வர்ந்து ி ஙால லணலஞ கூடுஜாின் 

ணிி ன் ன்ச ஙம்லஜ வணம் ஓஜர் வணல் எட்ான் 

ஜிப்து ன் பணறு ள் ஜாலச ஜலசில் பாி 

ஓிப்ப னஜம் ன்று வஓௌன் ின்னும் வஓால்ணான்25 

 

வால்றணது இற்ல அன்று குி டித்து அஞக்பஞாடு 

ஜல்லஞ இனத்ி பஜல் ஏர் ஆஓசம் ணகுத்து ஙால 

ல்ில அலத்து ணழீ்த்ி இறன் ணிங்கு னட்டி 

வஓால்அனம் ஓிலடில் லணத்ல் தூனக்கு உரிலஜ ன்டான்26 
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சதாய் ஆஓணம்: 

ன் வனம் பஓலச ஙிற் ண் துாது அங்ானும் 

இன்னட ஙலத்து பணந்ர் இனந் பர் அலணின் து 

ஜின் னர் துணஓ ஙா ணிம் ஙிர் ஜசத்ிசானும் 

அன்வாடு ிிரிாலச அன் ஜிலஓ இனக் ன்டான்27 

 

இலடணன் ில் ிர் ஜிள் அறேத்ி ணிஓின் இனத்றபஜ 

வஙறுவஙவடச வாடு ஙிணலடில் ன வஙடிணன் அப்வாறேப 

ஜடி ச கு ஙினன் இற்டி ணிஞல ஜசத்து உஞா 

னறுகு ஓிசத்துன் அடி அத்து உட னடி சத்து உடபண28 

 

ண்ன் சதமடிம் சாள்ளுல்: 

அஞ்ஓிசம் அஞ்ஓிசம் ன்று ணிலஞந்து உர் அண்ர் ிந்ிவும் 

துஞ்ஓிசம் இன்று ச ணன் ிின் ில துன்ம் உந்ிவும் 

ணஞ்ஓ ஜசம் வாடு ணஞ்ஓன் இன்று இடு ணஞ்ஓலச ஙன்று இது சா 

வஙஞ்ஓில் வணகுண்டு உகு என்றுடும்டி ஙின்று ஙிஜிர்ந்சபச29 

 

ஜா இன காம் ாம் வணில் பாது என ஜஞ பஓால உட 

பாது இனாறம் ணலந்துணலந்து ிர்வானனலச வணம்லபாடு 

ஆிஞஜாிஞம் அம்ல னடப் அண்னம் ஜா ணனம் 

ாிஞ ஙான்ஜலட ாடி ணிந்து ிந்து னழ்ந்சபஞ30 
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பணனம் ணாஓணனும் ணனம் ிலஓனனும் ஙஞாினம் 

ாணனம் அன்ிவசாடு ஆிஞ ஙாஜனம் ண்ி இலடஞ்சுால் 

னெணனம் என்று ச ஙின்டனள் ஙானும் னசிவு ணிர்ந்னா 

ஜீ ணனம் அண்ம் உறும் ினபஜசி எடுங்ிசன் ஜீவுபஜ31 

 

ங்ா முடிபான்: 

ன்சில் உர்ந்ணர் ானம் இா னில் ஓதுர் ஜலடின்டிப 

 ஙினம் ினணடிில் ஜலடந்ி இப்டி ஙின்டிவும் 

ின்லசனேம் அஞ்ஓி அர்ந்ின் வஙஞ்சு வர்ந்ின் ஆஓசனம் 

வஓன்சிிறம் ஞம் லணத்ின் ணண் னழ் ஓிடிதும் வஜாிந்ிபச32 

 

அஞ்ஓிசம் ஙின்லச அித்ி ஙின்னுன் அன்று வனம் ஓஜர்-ணாது 

வணம் சுர் ஆனேம் என்றும் டுக்ிம் ன்று ணிம்ிதும் 

ஞ்ஓ ஜலந்து ிர் ணந்து உிர் வாள்றதும் ன்று சித்சிப 

ஞ்ஓணர் கூடி ணஞ்ஓிச ணாஓனம் றேது ஆம் சபண33 

 

ர்னுக்குப் ( ன்ணனுக்கு) திநப்புர்த்ல்: 

ணண்லஜிசால் உர் அங்ர் குாி ஜி கும் ணாழ்வுட ணந்து 

உண்லஜிசால் உர் ஜன்சணர் ணனம் உன்சில் உசக்கு இலபார் 

வண்லஜிசால் உர் குந்ி ணிற்டில வனலஜிசால் இ 

ிண்லஜிசால் உர் ஙின்லசனேம் அன்வாடு ிசஞன் ஙல்ிசபச34 
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னேம் வஙடும் வாடி னஞசுலபாலச ில் னஜன் ஞபண 

ணானே ணங்ிசன் ணஜீலச ஙல்ிசன் ணிஓலச ணாஓணனும் 

ஆனே ஙிழ்ந்ிடு பண ஜனத்துணர் அன்வாடு அித்சர் வஓம் 

பனே னும் ிடல் ஙகுலசனேம் ஓபணலசனேம் வரிப35 

 

அந்ன் னன் னம் ஜந்ிஞம் ந்ிசில் அறுணலஞனேம் வுள்  

குந்அி ந்சள் ான் இசி ன்  கூறுணது உங்ில் ஙீர் 

இந் ஙிம் வறுணரீ் ணிர்ின் வட ார் இசி பணறு உரிார் 

ணந்து இசி தம்ிர் ம்வஜாடு பஓர் சஜான் வஜாிந்சபச36 

 

ர்ன் றுசாி: 

ன்டால் ணிணின் சி உகுத்தும் லால் ஙிலஞின் ம் அலத்தும் 

குன்டால் ஜலின் கும் டுத்தும் குவும் வஓல்ண பாாா 

இன்டால் சது ிடப்ன உர்ந்பன் ன்று அன்ன உனி ம்ிர்-ால் 

வஓன்டால் ன்லச ஙீ அடி வஓத்ார் ன்றும் ஓிரிாபஞா37 

 

ஆர் ன்று அடி ா லச அஞசும் ஆக்ி னடி சூட்டி 

ஓீனம் ிடனம் சது வனம் ினவும் சக்ப வரிந்து அித்ான் 

ார் இன்று அடி தற்றுணர்க்கும் ி ீர் வணன்டி ாண்ணர்க்கும் 

பார் ன்று அடிந்தும் வஓதுந்ஙன்டி பாற்டாணரின் பாபணபசா38 
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இந்ின் ர்ணின் ஓ குண்டனங்ரபப் சதறுல்: 

ண்டு ாள் ச குசிந்து உல் அஜஞ ாள் இல ர்ந்து ள்ா 

ண்டு ாணனம் லவா ணித் ல குலனேன் ங்ல ஙீர் தலஞல 

வஜாண்டு பஜல் உட வஓாரிந்ாம் ச ஙலஞ ிலஞனேன் னெப்ன என ணடிணம் 

வாண்ாம்ச எனனசிஆி அவாற்டணன் ணாில்வஓன்று அலந்ான்39 

 

ன்ச ஜாணம் னரிந்சன் ரிந்து ஙீஈண்டு றேந்னறற்கு ன்று 

வான்சின் ஆஓசத்து இனத்ி வஜதுஅன்னன் னலஓனேம் னலடலஜில் னரி 

அன்ச பணின் ர்ந் ன் ஙலிசால் ஆசப ிற்ல் ன்று 

வஓான்சபணலில் ஙலத்து உசக்குஅிப்ன் ஙீவஓான்சலண ாலணனேம்40   

ன்டான் 

 

அனத்ி ஈல் வான் சுஞ னணினுக்கும் ஜற்று அரிது ஙீ அித்ிபா ன்று 

ணினத் பணின் வஜாிந்ி ஙலத்துஙீ வஜதுஉிர் ணிலந்து இஞந்ாறம் 

னத்ிபசாடுஉசக்கு அித்ிபவசசின் ிர்றுத்ணர் ண்இல ஓிணப் 

உனத்பாரிசில் னடம்ன ஙினர்பாது உறும் உறுணன்ன்று 
உலஞத்ான்40 

 

ணந் அந்ன் ணஓ குண்ங்ல ணாங்ி ஙீ ணங்கு சக்கு ன்ச 

ந்சன் வறு ச அணன் ணங் ணிண் த்ில் ஏர் சி அஓரீரி 

இந்ிஞன் லச ணிஞிசால் ஜாணன் ணிசான் ணங்ல் ஙீ சவும் 

ஓிந்லின்ண் ஏர்க்ம்அற்று அித்சன் வஓம்சுர் ிசஞன்ஓிறுணன்41 
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இந்ின்  ர்னுக்கு பல் என்று சாடுத்ல்: 

அண்ர் ாணனம் ஜர்_ஜல வாிந்சர் அந்ஞ துந்துி ஆர்ப் 

வாண்ல்ணாசன் வாண் வஜதுஎித்து ன்பா வஜதுனேன் வணி 
ஙின்டான் 

ண்டு ஜாஜசம் உனிப ித்ிடும் ன்சனுக்கு அ வஙடும் வுள் 

ஜண்டு பாரிசில் ணம்னம் இதுச ஜற்றுஎன வாற்டபணல் டுத்ப42 

 

வணற்கு அனம்ிடல் ணிஓன்பஜல் எித்துஙீ வணம்ஓிச ஜங்ல்பால் 
வஙஞ்ஓில் 

க்ம் என்று அட வான ிடல் னலசந்ிடு பாற்ஓ ால-ன் உிபஞ 

இக்குணந்து ிர்ஜலந்பாது இற்குச வுச ஜலடலனேம் இம்ி 

வஓாற்கு அனம்னழ் சுஞி வாடுப் அபான்டறம் வாறேதுல 
வாண்ான்.43 

 

ணந்து குந்ி ஙின் பாில் துிசள் ச ணாிபார் உலஞத்ி லஜந்ன் 

னந்தும் அன்னன்வாறேது ிர்வாண்டு ஙல்னலடலஜால் ஆஓசத்து 
இனத்ி 

இந்துணின் ிர் ண்டு பஜன்பஜறம் உற்று இஞங்ி ணான் லஞ ந்து றும் 

ஓிந்து வணண் ிலஞ ஓிந்து எத்து உனகும் வரிலணபாடு உலஞ ஓி வஓப்னம்43 

 

அன்லச ணந்து ன் அனம் ண ன் ச அன்ிசால் இன்னட ணங்ி 

ன்லச ணந்ணாறு ன்ச ஜற்று அணறபஜ ஈன்ட ாது ான் உசக்கு ன்று 

னன்லச ணந்து என ஜந்ிஞம் ண னசி வஜாிந்தும் ிஞணன் அனால் 
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ின்லச ணந்தும் பலில் ணிடுத்தும் ிலஇாது உலஞத்ி பட்ப44 

 

ஜாசார் ணிஞகு இது ச ஜசத்ிசில் ஜித்து உணந்து அித்ிடும் ணள்ல் 

ஙீ அ ஙாள் லச ந்ணள் ன்சினும் ஙின் வஜாி வஙஞ்சுட பபடன் 

பது அசார் ஓிர் பர் அடிவு இன்லஜால் வற்ட ாது சக்கு ச ணந்து 

தூ ஙாரின் அலஜந்து ஏர்துிால் துன்ம் உற்று ன்னஉன ஆசார்45 

 

அாது வஓதுணர் ாது ட்சர் னும் அங்ர்_பான் அனள் வஜாி பட்டு 

ா அன்னல வா தூ வஜாி ர் லறம் லஜன் ணிர்ந்து 

ாஜது ன்லில் னச ணனறம் ந்ிபவசசில் லசனசி  

ன்று 

ா ணிரித்து அலத்து உல் பார்த்துிர் ஈன்டாது ஆம்ச 
இனந்ாள்46 

 

ணன ன் ஜாது இலகர் ணனம் ஙின் ஜர் அடி அன்ிசால் ணங்ி 

உரிலஜால் ஜசம் எத்து ணப னரி என சி வஓது பால் ஏச்ஓி 

அஞசுாம் ணந்துஉன் லத்ல ணங் ஆண்லஜனேம் வஓல்ணனம் 
ணிங் 

குனகுாிர்க்கும் குரிஓிாது ணாழ்வு கூர்ணப ன் ச குடித்ாள்47 

 

வற்ட ஙீர் ஜவு அன்ன இாலஜபா அன்டிவனம் ிஙாிபா ணிடுத்ீர் 

அற்லட ஙாள் வாங்ி ன்லச இன்று அவும் ஆர்உிர் துலச னி 
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வாற்ட ஜா ஜகும் னலசந்து அஞசு அித்து கூ உண்டு உரி ம்ினம் 

சுற்டம் ஆசணனம் ன் அடி ணங் பாற்டனம் ற்டனம் அித்ான்48 

 

ஜந்ல வான் ின பஜல ஜி உபண ஜாசு அட ிறேம் ாந் 

இம்  சில் னரிந்ப ஙான் அர்ந்து இனப் டுக்பணா பாக்பண ன்டான் 

ிம் டுத்ிடு பணல் இஞாஓஞாஓனுக்கு வஓனனலச வஓன்று வஓஞ்பஓாற்றுக் 

ன் ிப்துபண சக்கு இசி னறேம் னஜனம் னஜனம் ன்டான்49 

 

ஆண்டு ஜாஜனும் இனண் ஙீர்துலத்து அஅன்லசல ன்னலட பற்டி 

னெண் ணல்ணிலசின் ன்அாது ார்க்கும் னற்ஓிால் ணனணது 
என்று உண்பா 

பணண்டும் ாலணனேபஜ னகுபணன் ஙீனம் பணண்டி பணண்டு ன்ச 

ாண்டுணின் ினஜாஜலசணினேம் அற்கு ண்ிசால் இன்சச ர்ணாள்50 

 

குந்ி இம ம் பண்டுல்: 

ார்த்ன் வணம்ஓஜரில் ஙின்னுன் ஜலந்ால் லவனம் ாந்ள்அம் ி 

பாத்றம் ிலத்ால் ஜடித்தும் ஙீணிடுத்து பாடல்ன்று எனணஞம் 
குடித்ாள் 

ணாதுத் ஜற்டணர்ள் இலகர் ன்று அணலஞ ஜலல் ன்று எனணஞம் 
குடித்ாள் 

னெத்ணன் ால்இலகர்  ம்வானட்ால் வஜாிந்லஜ பட்டுஇலண 
வஜாிணான்51 
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வறு ல என்று வாடுக்வும் னலசந்து வஓன வஓதுபணான் 
வஓன்சிபாடு இனந்ால் 

ஜறுல வாடுப்து ஆண்லஜபா ணிபா ஜாசபஜா ஜன்சணர்க்கு 
அடபஜா 

உறுல என்பட ார்த்ன் பஜல்வாடுப்ன் எிந்துபார் உதுணர்ன்று 
உலஞத்ான் 

றுர் அர்க்கும் றுண் ஆசணர்க்கும் ண்ி ஙிலடந் வஓம் 
ண்ான்52 

 

ர்ன் குந்ிிடம் இமம் பண்டிப் சதறுல்: 

வன ணஞம் இஞண்டும் வற்ட ின் ன்லச வற்ட ாிலச ஞம் குணித்து 

ன ணஞம் சக்கும் இஞண்டு உ உில் ஓஞாஓஞங்றக்கு ாம் ாரீ் 

வணனணனம் அஜரில் ார்த்சால் அடிபன் ணழீ்ந்பாது அணசிர் அடி 

ஜனணனம் னலப்ால் சக்குஅித்து உம் ம் ஜன்னும் ணாதுலஜனேம் 
உலஞப்ரீ்53 

 

உதுவு அனம்ிடல் வணம்பார் னடிப்ன அவும் உஜக்குஙான் ஜன்னும் 
ன்லஜ 

ணனம் அடிாணண்ம் ஙீர் ாப்ரீ் அல்து அங்கு அணர் ஓிடிது அடிின் 

லஜணனம் ல்ார் அலசத்லனேம் சக்பணங்குணர் ணங்ிசால் ான் 
ன் 

லணனம் துலணன் சக்குஅால் ணங்பன் லப்ிடி னஜம்ஈது 
ன்டான்54 
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ன்டறம் அதுபட்டு ஈன்டாது எக்கும் ன்று வாண்டு இணஞம் பஙர்ந்து 

ணன்துர் பஜன்பஜல் ணஞ ான் ஞாணல உிர் உசக்குனன் வர்ணது 

ன்று இசிச ன்ண்ள் ஙீர்வஓாரி இலசந்துலஙந்து அறேதுஅறேது இஞங்ி 

ன்றுஅனள் ஜல லச ீஇ ஙிறுத்ி ாணன் இனந்துி வஓன்டாள்55 

 

ண்ன் தாண்டரிடம் ிழ்ந்ர கூநல்: 

ண்னும் குந்ி ன்சபசாடு உலஞத்னத்து ாம் ினத்ஜாபட்டு 
ஆங்கு 

ண்னம் னடிந்து ச ஜிழ்ந்து அந் அங்லனேம் இல்ில இனத்ி 

ண்ினேன் ன் ின் ணன ஙினர் ம்லஜனேம் னலடனலட ஙிறுத்ி 

ண்அலஜ ம் பர்ஜீது வாண்டு அன்பட ாண்ணர் உலடஙர் 
அலந்ான்56 

 

தூதுபாது அஞண துணஓபசாடு உறுி வஓான்சதும் ஜறுத்து அணன் ஓிசந்து 

பஜாதுபார் னரி துிந்தும் ணிதுஞன் னெரிணில் இறுத்தும் ங்குல் 

பாதுபாது ணஞ்ஓம் ணிலத்தும் ன்சன் னஞந்ஞற்கு ஈந்தும் ந் 

ஜாதுபாது ணஞங்ள் வற்டலணஎி ஜற்றுாம் லஜத்துசர்க்கு 
உலஞத்ான்57 
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                                                                ஓீஓிந்ாி 

           ஓீண ஓிந்ாஜி ம்வனங் ாப்ிங்ில் என்று. இது 
ி.ி.த்ாம் தற்டாண்டில் ணாழ்ந் ினத்க் பணஞால் இற்டப்ட்து. 
இந்தல் என ஓஜ ஓஜக் ாப்ிம் ஆகும். ணினத்ப்ாக்ால் ஆசது. 
இக்ாப்ிம் 13 இம்ங்லனேம் 3145 ால்லனேம் வாண்து. 
இந்தின் லத் லணன் ஓீணன் ண்ஜலஞ ஜந்து இறுிில் துடவு 
னண்ா ஆஓிரிர் இக்ாப்ித்லப் லத்துள்ார். இந்தறக்கு 
ஜதல் ன்ட பணறு வனம் உண்டு.இணர் ாடி ஜற்வடான தல் ஙரி 
ணினத்ம் ஆகும். 

                          பாிந்ரார் இனம்தம் 

ஆர்ண பணர் அரிந்து அச்ஓந்ி பாது 

ணஞீன் ாள் ஙில் ணிங் பஙாற்ட ின் 

ஜாரி வஜாக்குின் ஜாதுந்து ணிண் வாச் 

பஓார்வு இல் வாள்லான் பாற்டம் ஙீங்ிசான்   1 

     

ஙம்ன் இத் ல ஙா ஙல் ஙர் 

லம் வான் ஏல சூழ் னஜ ாலசனேம் 

வஓம் வான் ஙீள் வாடித் பனம் ணாஓினேம் 

வணம் ஊர்ந்து உாம் பணசிாசிபச             2 

     

லிசது அனம் ாட்ஓிக்கு இன்னம் 

ஓிலிசது அனம் ணலீச் வஓல்ணனம் 
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ஜலிசின் அி ஜார்ன் அல்து இவ் 

உிசில் இல ச எனணன் ஆிசான்        3  

     

ஙாஜ வணன்டி பணல் ஙல வாள் ஜார்லசக் 

ாஜபச சக் ன்சி ஜங்லர் 

ாஜலஞக் ால் னத் ாழ்ந்து உாம் 

பா ஜன் ிடத்து உற்ட கூறுணாம்               4 

  

ஓில்ம் பாழ்ின் பஜல் ிலஞந்து பன் உாம் 

னல்ல ார் சப் னப் வஜாதுந்ஙிலஞ 

னல்ற ன்று உிப் வாிந்து ால் டும் 

ல் ன் சும்லஜ ஏர் ின் ஜிக்ப            5 

     

ஜிக் ஙாிசால் பணம் னம் ஜம் 

உக் பசிபசாடு ஊடி ணார் சுலச 

எக் ணாது ஙிலடந்து எறேகு குன்டின் பஜல் 

ஜக்ள் ஈண்டிசார் ஜங்ல் வஜாதும்ிசார்       6 

     

ஜன்சணன் ஙிலஞ ணந்து ண் உறும் 

இன்ச ஙாிசால் பாடும் ஙாம் சச் 

வஓான்ச ணானேப எனணன் னள் குஞல் 

னன்சம் கூடிசான் னறேது உர்ணிசான்       7   
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அலதும் ஙாம் ஙிலஞ அலந் ாலப 

குலனேம் ிச்ஓனம் எிக் பான் ல 

உலனேம் ின்சபஞ எனணன் பரிசால் 

உலதும் சுடுணில் பன் உலந் ணண்பஜ   8 

     

ன்று கூடறம் ல பணட்டுணரீ் 

என்று பரிசால் எனணன் கூற்டபஜ 

ன்று கூடினும் எனணன் ன் வஓனேம் 

இன்று பாடும் ஙாம் றே ன்று ிசார்      9  

  

ணண்டு னெசு அடா ஙடணம் ஆர்ந்ணர் 

வாண்ப் லட துடிபாடு ஆர்த்து  

ணிண்டு வதுணம் ணங்ி வணல் ச 

ஜண்டிசார் ஙிலஞ ஜந் ாலப           10  

     

ிள்ல உள் னகுந்து அித்து ஆால் 

ள்ன்ஜின் ஙிலஞ இன்று ஙீர் ச 

வணள்ி ணள்ிின் ணிங்கு பாள் ஙார் 

னள்கும் ஆனம் வஜாதும்வாடு ிசார்       11 

 

ா ஜீன் சக் ந்து ான் ஙிலஞ 

பஜ வணம் வாில் பணர் ஆர்த்து உன் 
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ா ஜாரிபால் ி ஓிந்ிசார் 

ஆர் ஜத்து டி ிரின் ஆிசார்         12 

     

குறம் ஙணினம் எிக் பாணர் 

க் ாடு பாதுக் ன்று ாம்ன அரிந்து 

உல ாதுந்து உா னன்டில் ள்ினேள் 

ஜலத் ீம் வஓால்ார் ஜறு ணாது ணிட்ார்  13 

   

ம் அலசஜார் இசி ங்ஒசம் ணாழ்குணிர் 

தம் அலசஜார்ல பஙாண அதுக்ி 

வணம் னலச பணட்டுணர் உதுத்சபஞா சத் 

ம் ஜலசக் ன்வடாடு ாம் னம்ன உற்டார்   14 

    

னடவு அி ன ணிரி னன் னம் பாி 

ஙடவு அி ாஜலஞ ஙாட்ம் ஙீந்ிச் 

சுடவு அி சூழ் ிங்கு ஆர் ில் னெதூர் 

இலட அிக் பட் உதுத்ிட்சர் னஓல்   15 

 

வாண் ணாவாடும் பாவாடும் கூப்னன 

ஓண் ஜன்சலசத் ாள் வாறேது ஆில 

உண்டு ஏர் னஓல் ன்டாற்கு உலஞாது சக் 

வாண்சர் ஙிலஞ பாற்று சக் கூடிசான்    16 
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.  

வஓங் ண் னன் ஜிர்த் பால் ிலஞ வஓம் னம் 

வணம் ண் பஙாக்ின் குப்ா ஜிபச்ஓலசச் 

வஓங் ண் ீ ணிிாத் வித்ான் லனேள் 

அம் ண் பாது ிலஓந்து அடு கூற்று அசான்  17  

  

கூற்டின் இடிக்கும் வால பணணன் பாணர் ணாது 

ஜாற்டம் உர்ந்து ஜடம் கூர் ல் ாலச பஙாக்ிக் 

ாற்டின் ணிலஞந்து வாறு ஜீட் சக் ாணல் ஜன்சன் 

ற்லட அரி ஜான் இடி பா இம்ிசாபச           18 

  

ால் அம் னலப் னந்ஙீர்க் ல் ிர்ந்து றேந்ப பால் 

பணல் அம் ஜிலந் ாலச  வணம் ஓிச ிசர் ாக் 

ணால் ணல அட ணாது ணிட்டு  இஞலனேம் துடினேம் ஆர்ப்ப் 

ால் ணலந்து இஞவு வஓற்றுப்  வாடு ஜலணது எத்ார் 19                              

  .  

ணில் றேத்து உஜிழ்ந் வணது  வணம் தலசப் ி லஜந்ர் 

ஜல் றேத்து அன்ட ஜார்த்து இம்  வாண்டு லணச் வஓந்ஙாச் 

வஓால் றேத்ணர்க்கும் ஆண்லஜ  வஓால்ாம் ன்லஜத்து அன்டிக் 

வால் றேத்து ரினேம் பணாஞ  வாடுஞ்ஓில குலணித்ாபஞ  20  
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ணாள் ல அனுங் பணர்  ணண் ஓில ணல ணாங்ிக் 

பாள் னி இசத்ின் வஜாதுத்ார்  வாி தலசப் ி ம்ஜால் 

ணடீ்டிசார் லஜந்ர் ம்லஜ  ணிிந் ஜா ணிழ்ந் ிண் பர் 

ாட்டு அனம் டு ணழீ்ந்  சிணலஞ குசிணது எத்ப           21                                

  

வணன்டி ஙாம் பாடும் இன்பச வணள்ிலப் டுத்து ன்று ண்ி 

என்டி உள் ணாங்கு ன்ச எி ல் உலந்ப பால் 

வான் ணழ் ிறு ாதுஜா  னலச ஜில் குஞ்ஓி ிச்ஓம் 

ஜின் ணழ் வாடிவாடு இட்டு  பணல் ல உலந் அன்பட 22                                          

      

ஜன் ஙிலஞ வர்த்து லஜந்ர்  ணந்சர் வாள் ணாள்ண் 

வான் இல சுனம் பஜசிப்  னங் வாடி அலச வாற்ில் 

ன்சிலத் னதும் ன்று  டி னஞசு இம்க் வாட்டி 

ஙல் ஙர் ணீி பாறும்  ஙந் பான் அலட ணித்ாபச        23                        

     

ார் ணிரி ஜின் அசார் பஜல்  ானர் வஙஞ்ஓி பசாடும் 

பர் ரி ாணித் பம் ார்ச்  ஓீணன் அனில் பாித் 

ார் வாி னஞணி ணட்ம்  ான் னக் ாட்டு ின்டாற்கு 

ஊர் ரிவுற்டது ல்ாம்  என ஜன் உர்த்ிசாபச    24                              

     

ன் ால் ஜலசாள் அான்  லக் ண்டு ின்னும் 

இன் ால் அடிஓில் இணர்ின்ட  லப் படி பாாம் 
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ஙன்ால் சுபண துடந்ார்  வண்டிர் ார் ார்ப்ார் 

ன்ாலஞ ஏம்பன் சின்  ான் அணன் ஆ ன்டான்  25                           

      

ல் ல அனுங் வணன்ட  ாசணர் ன்னும் கூற்டத்து 

இலப் ாது ஏடிப் பாஜின் உது  ன்று இஞல ணாது லணத்து 

டுத்சர் ணிினேம் ஓங்கும்  ணலீனேம் லடனேம் பாடும் 

த்து இல னங்க் ானம்  றம் எத்து றேந் அன்பட    26              

      

ல ணிலஓ னறுக்ி ணசீும்  வாள்ினேம் டங்கும் துப் 

வஓது ல் குனஓில் ிண் பர்  ணிலஓவாடு ிலஓள் ல்ாம் 

 ச ணலப் ணஞீர்  ஆர்த்சர் அணனம் ஆர்த்ார் 

வஜாது அஜர் ஙாள் வஓதுது ன்   னல் ணிலாடிசாபச     27                     

      

ஆிான் ஊர்ிப் னள்ின்  அம் ஓிடகு எிின் ஙாம் 

ஜாழ்ிப் ல அணிந் ணண்ம்  ணள்ல் பர் னக்ிசானும் 

சூழ்துள் ஜக்த்ானும்  னிகர் உள் சுனங்ிச் பஓக்லக் 

பாி பால் குலடந்து வஙஞ்ஓின்  அடம் ச ஜடனம் ணிட்ார்  28                 

  

னள் என்பட வஓால்றம் ன்று இப்  னன்ல பணன் வாதுத்ான் 

வணள்ம் பர் ணலந் ஙம்லஜ  வணன்டி ஈங்கு அரிது வணதுா 

உள்ம் பால் பாது ஙாம் ஏர் டுப்ன  டுத்து உது ன்சா 

ணள்ல் பஜல் அப்ன ஜாரி  ஆர்ப்வாடு ஓிடிசாபஞ   29                                        
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ந்தறு தறு ல இட் ஆடாிஞணர் 

வஜதுந் தறு தறு தி வணம் ல தூணி பணர் 

லந் தறு ணில்றம் லனேம் அறுத்ான் த்ின் 

லஜந் தறு பணல் ண் ஜணார் ஜசம் பா ஜாதுந்ார்  30 

 

 இஞணி பாது வாடி வாள் ஜாத்து  இடுனல ணச் சுண்ம் 

ணிஞணிப் னந் ாஜம் ஙாற்டி  ணிலஞ வித்து ஆஞம் ாங்ி 

அஞவு உர் வாடிிசான் ன்  அன் ல அனுங் வணன்ட 

னஞணித் பர்க் ால அன்ச  ாலலப் வாி ன்டார்   31 

     

வாலனேறம் எனணன் வால்றம்  கூற்டினும் வாடி ணாள் பார்ப் 

லனேறம் எனணன் ன்று  ம் வறே னுணல் தண் தல் 

ஙலனோர் வஓால்ிற்று ல்ாம்  ஙம்ி ஓீணன்ண் ண்ாம் 

வாலல் அம் பால ன்று  வஓால்றன வாறேது ஙிற்ார்   32              

     

வான் தம் னஞணி னட்டு  ணிட்டு உன் ந்ி னக் 

ஜன்னு வணன்டி ன்று  ஜிணள்ம் ஙிலட ஆக்ி 

இன்ஜதுப் ினேம் னவும்  ஓாந்னம் ணிக்கும் ந்ி 

ஜின் உகு வஓம் வான் வாட்டில்ணிங்கு பர் னக்து அன்பட  33 

     

இட் உத்ரிம் வஜல்வன்று இல சுணல் ணனத் எல்ி 

அட் ஜங்னம் ந்ி  ஆிஞத்து ண்ஜர் ஈண்டிப் 
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ட்னம் குலனேம் ஜின்சப்   ல்ன் எிப்ச் சூழ்ந்து 

ஜட்டு அணிழ் பால ஜார்  லஜந்லசக் வாண்டு னக்ார்      34 

     

ாது உர் ஜிக் ந்ல  ணந்து ிர் வாண்டு னக்குக் 

ாது ிர் ஜி வஓது வணள் பணல்  ாலலக் ாணல் ஏம்ி 

ஆது ிர் உஜிறேம் லம் னண் ஆிஞச் வஓங் ான்ன் 

பஓது உர் உம் துி  அன்சது ஏர் வஓல்ணம் உற்டார்       35             

     

ல ஜி ில ணாட்டும் ாஜலஞப் னணின் அங்ண் 

னல தி அ ணாள் ண் வான் அசாள் னல் ஙீண் 

ணல ஜி ணலஞ வஓது ஜார்ின் ணள்லக் ண்டு ணண் ார்த் 

வால ஜி வாறுலண ஆறம்  பான்டல் ஜற்று இன்ச கூறும்  36         

     

பட்டு இது ஜடக் ஙம்ி  பள் னல் படு சூழ்ந் 

ஙாட்டு இலட ணிலஓல ன்னும்   ஙாறு னம் வாம்ன அசால 

பணட்டு இலடப் ாஞம் ல்ாம் ட்டிங் ாஞன் ன்லசப் 

னட்டி ஜற்று அணன் சாப வாடி னல் அர்க்ப் ட்ான்     37              

     

பால் இறேக்கு உற்ட கான்பட வாடு னடி ணலஞ என்று டிக் 

ால் இறேக்கு உற்று ணழீ்ந்ப  னந் ல லல் உற்படன் 

ஜால் ணி உது அன்று ஆின் ணாழ்ணிலச னடிப்ல் ன்பட 

ஆம் ணித்து அலசது ண்ி அிணினுள் அன்று ஙின்படன்   38          
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குத் வாடு னடிந் பான்ன் குடி ணி ணாஞா ஙின்படன் 

ஙத் கு வாறுணின் உள்பன் ஙாஜம் பாணிந்ன் ன்பன் 

இக்ம் அலஜந் பாாணரி  ச இலஓில் பாந் 

ஙத்கு ஜலசணி வற்ட  ஙங்ல பாணிந்ல ன்ாள்     39                

    

ாம் சுஜந் வஓம் வான் ஓீடடிப் ஞலண அல்குல் 

சூம் அிந் னன் லச் சுர் ஜிப் னிசால 

ஆச் வஓம் வான் ாலண றேன் னணல்  

ணாில் ணதுலண கூடி ஜஜன் ஆ ன்டான்          40 

      

வணண்வது பான்று ஊறு இசிள் பஜம் ால் பால் ீம் வஓால்ள் 

உண் உனக்ி ணான்  வஙது பால் பஜசிள் 

ணண் ணசனல   ஜார் ஜ பஙாக்ி 

ண்ணும் னணிம் பாது   இஞண்ப ண்ாது         41                                 

     

பஓா ஙறு வஙதுனேம் ீம்ால் சுலஜத் ினம் 

ாாம் ல்ா ஙிலடத்ிடுணல் லந்ாபஞாது 

பாது ஆர் னலச பால சூட்டு உன் அடித்ில 

ாது ஆணது ல்ாம் அடிந்து அனி ன்டான்         42 

     

பாட்டு இங் ிறு பால்ணான்  ஙந்பான் னத்ல பஙாக்ி 

பஜாட்டுஇ னலிசாள் ஙின்   ஜ ஜள் சக்கு ஜாஜான் 
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சூட்வாடு எடு ண்ி அன்பட ன்  வஓதுணான் இலணள் வஓால்ி 

ஙீட்டித்ல் குபஜா ன்று வஙஞ்சு அம் குிர்ப்ச் வஓான்சான்    43                                                  

    

பன் வஓாரி னல்லக் ண்ிச் வஓந் துணர் ஆல ஆர் 

பன் வஓாரி னல்லக் ண்ிச் வஓந் துணர் ஆல ஆர் 

பான் வரிது உணந்து பாிக்  குல ிர் குறேஜப் னக்கு 

ஜான் டி ற்ட கூல வஜௌணல்  சூழ் ஜிலப் ந்ர்க் 

ான் வஓாரி னல்லத் ாஞான்  டிணிலச னடி ன்டான்        44 

     

சிணர் ிணி ாஜர்  ஓிறு தல் னனணம் ாஜன் 

குசி ணர் ஓிலலக் வான்ட  குணலக் ண் லக் வான்ட 

இசி உர் அல்ர் ஆர்  சச் ஓிம்ன அஞற்டத் ந்து 

சி ணர் பால ஜார்  ாலணலப் ஞணி லணத்ார்            45 

     

ஙாினேள் இறேது ஙாகு ஆன் ன்று  ின்று எிந் னல் பாதுத்து 

ஊி வாறு ஆவும் பாறேம்  பான்று உன் னெக் ன்று 

ாழ் இனம் குிசால  வஙதுலப் வதுது ணாழ்த்ி 

னெல ஙீர் வஓாரிந்து வஜாது வாள் ஆத்ிர் ஆட்டிசாபஞ         46 

 

வஙது ணிலப் சும் வான் பாடும் ஙில் ஜிக் குலனேம் ஙீணி 

லஜ ணிரி குிசால   ஜங்க் டிப்னச் பஓர்த்ிப் 
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வதுசர் ிலல் ஜால  ஏரிலச் ஓாந்து னஓிச் 

வஓதுசர் ஓிறு னன் பாஜ வாறுத்ிர் ிலத்து ஙின்டார்      47 

     

டம் பாள் னங் ஆர்  டுத்துக் வாண்டு ி னெதூர்ச் 

ஓாறு ங்கும் அஞப் னக்கு   ஙந்பான் ன்ல ந்ி 

ணறீு உர் ஓ ஙல்ஙீர்  வஓாரிந்சன் ணஞீன் ற்டான் 

ாறு வாள் னி லணபணல்   துன குஜஞற்கு ன்பட          48 
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                                                                     ஓநீாப்புாம் 

              ஓீடாப்னஞாம் ன்து உர்ந்பாரின் னல ணிக்கும் 
ல ணஞாறு ஆகும். ஓீடா ன்து அஞனச் வஓால்.இது ' ஓீடத்’ ன்ன் 
ிரின ஆகும்.இந்தல் ணிாணத்துக் ாண்ம், தனவ்ணத்துக் ாண்ம் , 

இஔித்துக் ாண்ம் ன்ட னென்று ாண்ங்லனேம் 92 ங்லனேம் 5027 
ால்லனேம் வாண் என ஓிடந் தாகும். 

                 இந்தல இற்டிணர் உஜறுப்னணர். இணஞது 
ந்லாரின் வர் வததுகு னம்ஜது அி ன்ாகும்.உஜறுப்னணர் , 

வஙல்ல ஜாணட்த்ில் உள் ஙாானஞத்லச் பஓர்ந்ணர். ஓீக்ாி 
ணள்ால் ஆரிக்ப் ட்ணர்.இணஞது ாம் ி.ி. 17 ஆம் தற்டாண்டு 
ஆகும். 

                                  தபுவ்த்துக் ாண்டம் 

                              ானுக்குப் திர ின்ந தடனம் 

குறுவணர்ப் னித் வஜதுனேங் வாறேந்லஓ ஜத் ணானேம்  

டில ணிரிப்னங் கூர்ந் டுவால ணிினே ஜா 

ணடிசி டி பண சணிிற் வடார்ந்பார் ஜாலசக் 

றுவணாடும் ணலிற் பஓர்த்ிக் ட்டிலணத் ினப்க் ண்ார்.1 

 

குலகுலத் வடினேஞ் வஓந்பன் வாறேஜர்க் ாலண பஙாக்ார் 
வாிஜல னணி பஙாக்ார் னடத்துஙன் சில பஙாக்ார் வஓறேனிற் 
ணில ணள்ல் வஓடின ஜீந்ின் வஓங்ாது 

 ஜலவசச் வஓாரிண பஙாக்ார் ஜாலசப பஙாக்ிச் வஓன்டார்.2 
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 அனல ிந் ண்ணு ஜவாிர் னனஞ் பஓாி 

 வஓாரிஙலட ஜழ்ந் வஜதுனேஞ் சூன்னிற் ணில பாடும் 

 ணனணது தூபான் றூர் னம்ஜது வணன்சத் படிப் 

 னணஞ றக்கு னள்த் வாடும்ில ன ஜன்பட.3 

 

வஙடிணன் றூர் ணந்ார் பணசா சித்ி சந் 

னறிர்க் ிறுி ில்ல னேலிசத் பாடுஞ் பஓர்ந்து 

டிிசிற் ன்றுங் ாண்பா வஜசனம் ஜதுலணக் ண்ா  

வசாடிணலஞ ிலஜனொஜல் பசாக்ிப ிந் ன்பட.4 

 

    வானப்ிலத் துறுற் ஓார்ிற் வாரிலஞத் னணி சீன் 

 ஜனப்னலப் லத் ிண்பாண் ஜன்சண னனும் னக்ி 

 வஙனப்ிலத் லஓணா ார்ந்து ஙின்டபண லசனேஞ் வஓம்ஜான் 

 டினப்னற் னங்ட் டுண்டு ிப்துஞ் ஓிடப்க் ண்ார்.5 

 

 இலஙித் துனக்ி ணிட் ணிஞஓிம் ஞந் வன்ச 

 ஜடிசுல னஞ் ஓிந் ணடிக்ரீ் சிப்த் பங்கு 

 னந் துனத்ி வாப் வஙட்டுிர்ப் னிர்த்துக் ாிற் 

 றுவஞாடுங் ிப்த் தூபான் றூதுண ஞடுத்து ஙின்டார்.6 

 

  வாடிம் ிலல ஜானும் கும்ின்பஜற் சுனக்கும் னள்ிப் 

  வாடினேற் லப்னம் ணஙீ்ிப் னலனேவஙட் டுிர்ப்ன பஙாக்ி  



75 
 

  வஙடிண சிடசூ றல்ா வஙஞ்சுவஙக் குனிக் ாசின் 

  ிடிடு ஜாசின் டன்ாற் பஞனள் சுஞப் ஙின்டார்.7 

 

  குத்வாடும் டலண த்ங் கும்லிற் னகுன் ஜாலச 

  ஙித்ிலக் ித்ிக் ட்டி ஙின்டபணட் டுணலசக் ண்ா 

  சத்வாடுங் ாண் ாா வசஙடு ஙடுங்ி னேள் 

  னலத்டப் வலி பசாடு வஜாிப்ச பான்ட ன்பட.8 

 

  ஙிலடணஞ் சுஞந் ாசி சின்டஙந் ஙில பஙாக்ிக் 

  குடிணா லஓத்து ஙீண் வாறேங்றேத் துர்த்ி ஙீட்டி  

  ஜலடா ஜிப ணண்லஜ னம்ஜப வன்சப் பாற்டித் 

  றுிா வணர்க்குங் பட்ச் ஓாவஜடுத் துலஞத்துக் கூறும்.9 

 

  ணல்ண னுண்லஜத் தூப ஜன்னுஜா ஙித்ின் ஜாந் 

   ஞல்ல ற்டி பணத் டவஙடி ிற்டிச் வஓார்க்த்  

   ில்ிலப் னகுத்ப் னணி சித்ிசி றித் பாபண 

   வால்லி வசசது வஓாற்பட் டுணந்ன ிக் பணண்டும்.10 

 

   ன்னுி வஞசஙீங் ா ணிசனவஜன் லனேங் ன்றுந் 

    துன்சித் ிஞண்டு லம்னற் றுலடவான பஜதுந்து ஙாற 

  னன்சி ஓி டீர்த்பார் ஜினங்ட் குிர்வா ாஜன் 

  ஜன்சி ஜலின் ஓார்ன ஜசப் ஜற்டி ணாழ்ந்பம்.11 
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  இனஙித் ாலஓக் ாபா ரிங்ன்வடன் ணிற்று டாான் 

  ஜனணி லனே ஙானும் ணனத்னற் டினக்குங் ாம் 

  வனகுீன் னம்ஜ பதம் வரிலசப் பாற்டல் வஓதுப 

  னுனணலஜந் ிஞ்சூன் னற்டி னேஞனம் ணர்ந் ன்பட.12 

 

 சிவசன் னுினங் ாக்குங் லனேிர் ானு வஜான்டா 

 ிசிிவசான் டா வன்ச ணிங்ன்வடான் டனீ்பட சின் 

 ஙசிி ி ாழ்ந்து ஙறுஜல ித்ிற் பஓர்ந்து 

 துசி ணற்டி பசன்னன் சூழ்ணிலச டிி பபச.13 

 

 உள்றி ஞலச ன்று வஜானத்ற ஜிானு பஜார்ஙாள் 

 வணள்வஜாத் லச ஜாசி சிசனபஜார் வணற்ின் ஓார்ி 

 சள்ில ள்ி ணாதுக்வாண் னம்ஓி டிந்து ஙீனண் 

 வள் வணசினு ஜச்ஓ ஜின்டிஙின் றுவு பஙஞம்.14 

 

 அத்ிலஓக் விரின் பஜல்ா டுத்வான குணட்டின் ண்ப 

 ஜத்க் ரினே ஜாதுக்கும் ணரிப்னி னக் ஙீண் 

 குத்ிஞத் ஓசித் ாக்ின் குண ஜிஞக் பட்டுத் 

 த்ிவத் ிலஓனேந் ிக்குந் சித்சி ஓிடி பசஜால்.15 

 

 கூடி தூறும் ாரிற் குித்ிக் குித்து ணல்ப 

 பாடி ிலஓி வசான்லட வான்றுாண் ிா ானும் 
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 ணாடி ஜசத்ி பசாடு ஜடிலனே பஙாக்ா ாக்ல 

 ாடிிற் றுனம்ாது பணபடா ஞணிி சலந்ிட் பசால்.16 

 

 அணிி சலனேங் ால வ்வுலக் ஞந்ிவ் பணன் 

 றுரிடும் ணலலச் சுற்டிச் சுனக்ிப் னிணாதுத் ப்ி 

 ஜிி்ரி னேலிற் ஓிக்ி ஜிலந்வச ஜிலந்து வஓவ்ணி 

 னேறிர் லப்த் பம்ி னேர்ணிந் வாடுங்ா ஙின்படன்.17 

 

 ணலித் துலடந் வன்ச ஜிழ்ந்வந் பாடி ணந்து 

ஙிலவட ணடுத்துச் ஓாதுத்து ஙின்வடலச பஙாக்ி ாத்  

துலவுறும் ஓிக்ின் வடன்ா றற்டலச வன்சக் கூடிச் 

ஓிலல ஙித்ிற் பஓர்த்ித் வரிந்வான ாஓந் வாட்ான்.18 

 

ினக்ட ஙாற ாறஞ் வஓவ்ணிிற் கூட்டி ங்ல  

ணரிக்ி டசாற் சுற்டி ஜாறுவாண் டீழ்த்துக் ட்டிக் 

ரிக்ஞ வஜன்ச ஙீண் ஞத்ிசாற் டாங்ி னன்சர்ச் 

சுனக்ி ணலல ஙீக்ித் பாிசி வடுத்துக் வாண்ான்.19 

 

ட்டுன் ிந்து வஙஞ்ஓிற் ணலனேள் ிந்து ஜாடா 

 வஙட்டுிர்ப் வடிந்து பஓார்ந்து ஙித்ிலக் ிக்கு பஙஞம் 

 ணட்வணண் ணில ணள்ல் னம்ஜது ஙிப னேம்லஜத் 

 ிட்டிிற் வடரிக் ண்பன் டிடுக்னந் ீர்ந் ன்பட.20 
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 சணிலண னேலஞத்துப் ின்னு வஜிசி னத்ல பஙாக்ி 

 ஜசஙில ணாக்ி பசாடு னம்ஜப வன்சப் பாற்டிப் 

 னசனலட ணிங்ின் ஓாி ாினுந் ஜிபன் னன்வஓாற் 

 டலசனட் டுத்ிக் பட் ீவஞன்றுலஞ ஓாற்டிச் ஓாற்றும்.21 

 

 இச்ஓில பணன் லி சிடத்ல னேத்ி வண்ி 

 ச்ஓனற் றுலஞப் ன்டிவ் ணணசிிற் ஓீண சிாவு 

 ஙிச்ஓ ஜிடத் ல்ா ினப்லண ஙித்ி னுண்பா 

 னச்ஓம் ணிக்குந் ீசின் னன்ஜலட னலடலஜச் வஓால்பாது.22 

 

 லவசப் ிரிணி ாது ண்ிலஜ ாப் வன்ச 

 ணலணடக் ாப்ச் ஓின்சா ணசிிற் ந்து ணாழ்ந்பன் 

 குணி ஜடினே ஜீன்படன் குடித்ிசி ினப் வன்வா 

 ிலதசிப் சிி சாக்ல ிடத்ப ஙத்ன் ஜன்பசா.23 

 

  அணிிற் ிரிில் ணீி ணினேற் டிடந்ி ாஜல் 

  ணடிவுலக் குரிஓி பதம் ஜர்ப்ச் வஓவ்ணி பஙாக்ிப் 

  டுஞற் ாசில் பணன் ஓிப்ிி ீர்ப் ா 

   வுிடத் ிடு வவ்வணவ் ணிடப்ினு னர்ச்ஓி பஜபாது.24 

 

  பாட்டுலக் லி பசாடுங் கூடிற்படா ணபார் ாின் 

  ஜீட்பா ணிசத்லச் பஓர்ந்து ணிம்ஜிஙின் படங்ிற் படாான் 
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  ாட்டிலப் னிணாதுப் ட்டுக் ிந்பா வணன்லசத் படி 

  ணாட்னற் டடி பாடி ஜறுிற்படா ணடிி பபச.25 

 

   பங்ி ஓிால் ணாடித் ிரிந்பா ணிடந் பாவணன் 

   படங்ி ணனத் ஜல்ா ிவ்ணி ஞசி ாணி 

   ஙீங்குவஜன் றுள்த் துள்ப வசட்டு றடும்ி சாணி 

   ாங்ி னஜ பணந்ப ணடன்று ஓஞ ஜன்பட.26 

 

   ஜன்சி ிஜா வணன்னும் ணிஙில ஜாந் ரிானம் 

   வான்சிம் னகுச் வஓதுனேம் னண்ிப் னின் ஜிக்பாது 

    வான்சிலச் ஓிலக்ல பணன் வாடும்ஓி ிப்ப வசன்டாட் 

   ின்சி ிிப்ன ஙீக்ிப் ிலவச ணிடுத்ல் பணண்டும்.27 

 

    ணிடுத்ிபஞற் லலச் பஓர்ந்து ணிலவுறுங் ணல ீஞப் 

    டுத்ிவன் சிசத்துக் பாிப் டினுக் ிசி ீம்ால் 

    வாடுத்னம் ஓில ஜாற்டிக் குத்வாடுஞ் பஓர்த்து ணல்ப 

    டுத்வான டிலப் பாி லணவசன் டலடந் ன்பட.28 

 

   ஜானுலஞ ணங்க் பட்டு ஜசத்ிசிற் னல வாங்ிக் 

   ாசபணட் டுணலச பஙாக்ிக் ன்டில ணனத்ந் ீர்த்துத் 

    ான்ணன ஜவு ஜிாபச ிலவசச் ஓாற்டி ஙின்டார் 

    ீவசனும் ிலஞக் ாத்துச் வஓறேம்னழ் ணிலக்குஞ் வஓம்ஜல்.29 
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   ிரினற் டிஞங்ிக் ாட்டின் ிலக்ிான் ிலவன் படாது 

   னலஞிலசக் பட்டு பண வசாண்னங் குறங் ஙக்ித் 

   வரின ஜடிணி பசாடுஞ் ஓிசத்வாடுங் ந்து பர்ந்து 

   னனிற் ணில ணள்ல் ணின்ன பஙாக்ிச் வஓால்ணான்.30 

 

    னள்றலக் ாசி பி னஜிந் துச்ஓி பணர்லண 

    னேள்ங்ா சலசப் பணாடி னேறலந் வான்றுங் ாா 

    ணிள்னம் ஓிான் ஜீறம் பணலிப் ிலல பஙாக்ி 

    வாள்ில ணலிற் டாக்ிப் ிடித்ிண வானங்கு ஓார்ந்பன்.31 

 

     வனத்ஜான் டலஓா ிற்லடப் வனம்ஓி ணிர்ந் வன்று 

     ினத்ிிங் ினந்ப சந் ணினஜசக் ிப்ல ஙீக்ி 

     ணனத்னற் டிடுஞ்வஓாற் வஓான்சரீ் னம்ஜப வணர்க்கு ஜிச்வஓாற் 

     வானத்ஜ ன்று ணிண்ணு ஜண்ினும் னின் ஜிக்பாது.32 

 

     ாசிலப் ிடித் ஜாலசக் ட்ணிழ்த் ணிற் பாக்ின் 

     ஜாசிர் ாின் ஜீட்டும் ணனணது னன்ச னண்பா 

    காசன ஜலடனேந் பர்ந்பார் வஓதுனேற ஙாட்டிற் றுண்பா 

    வூசஜிப் ிலச்வஓா லா பணாதுண வாி வணன்டான்.33 

    ன்னுறு ிலாதுப் பாச ணினம்ில டிலப் பாி 

    னுன்சித் துறும்ணா ஞாப றன்ஓி ீர்ப் ாப் 
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    ின்சிஞண் வான்றுக் ன்ாதுத் னகுணன் பது படவன் 

     டன்சணன் டசக்குச் வஓான்சா ஞாஞத் ஜிர்ச் வஓால்ார்.34 

 

   ாஞக் குரிஓில் கூறுங் ட்டுலஞ வஓணிி பசார்ந்து 

   ாரிசி வணர்க்குந் பான்டாப் னதுலஜார்த் டிபணா ஜல்ாற் 

   ஓார்ிசிற் ஓாஞா வான்றுக் ிஞண்டுபஜ னது வஜன்டார் 

    பரிசிற் ிலாதுக் வாள்ல் னத்வசப் வரிதுட் வாண்பான்.35 

 

   ள்னங் ஞப்ன ஜாடாக் னத்ிச னுிர்ட் வன்று 

   வஜள் ணிஞக் ஜில்ா பணட்டுண ரிசத்ி னுள்ப 

   னுள்ஜ டிந்துங் பட்டீ னலஞப்வன் னுர்ந் பஜன்லஜ 

  ணள்னும் ஜதுஞ ணாதுலஜ ஜறுத்ிபன் ணிடுத்ி வஞன்டான்.36 

 

  பணட்டுண னுலஞப்க் பட்டு னம்ஜது ணினப் னற்று 

  ணாட்னற் டினந் னள்ி ஜாசித் ினந்து ாரி 

  சடீ்டி ாிற் பஓர்த் துரிலச வஙிழ்த்துக் ாசிற் 

  கூட்டுடாக் குணிக் குப்ால் வாடுத்ிணண் ணன வணன்டார்.37 

 

    இனந்துான் ஜக்ி ஙீட்டி வறேந்துன் னறுக்கு ஙீக்ி 

      ஜனந்வனு ஜனத் ீஞ்வஓான் னம்ஜின் ணச பஙாக்ிப் 

    வானந்ி ிஜா பணாிப் னழ்ந்துற் னரிப் பாடுந் 

    ினந்பண லசனேம் ார்த்துச் வஓன்டது ாசின் ஜாபச.38 
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    வணண்ிாக் ிர்ான் வடன்ச வஜன்னல சுஞந் ீம்ான் 

    ஜண்வா ஙலசப்ச் சூழ்ந் ணசவஜாந் ிரிந்து படிக் 

    ண்ிசி ிசங்ா ாது ங்ிபார் ணசத்ின் ண்ப 

      வண்னம் ிலனேங் ன்றுங் லனே சிசிது ண்.39 

 

   ஜலணட ணிசத்து ாி ஜசத்ினுட் ணல ஙீக்ிக் 

  லினுள் ணனத்ந் ீர்த்துக் ன்டிலச லத்து ணிம்ன  

  னலிலச னைட்டி வஜன்லஜ னதுகுணா டிஙா ஙீட்டி 

  லஞ ணலத்து பஜாந்து பணட்லல ற்டிற் டன்பட.40 

 

  ன்டது ணிறு ணஙீ்க் ிர்னல ன னெட்டி 

  ஙின்டன் சிசத்துக் வல்ா வஙடிடுங் ாசி பாடி  

 ணன்டிடல் பணன் லிற் டும்ணஞ ணாறுந் தூர் 

 வணன்டிவாள் ிலின் ஜீட்டு ணிட்து பஜாிற் டன்பட41 

 

 ிலவச வுலஞத் ஜாற்டம் ிலக்கு ஜலசத்துங் பட்டுப் 

 லடு ாசி றள்ப் லப்வாடுந் துணுக்ி ஙிற்த் 

 துலவனுங் லி சங்ஞ் பஓார்ந்துவஙட் டுிர்ப்ன ணஙீ்ி 

 லஞ ணடுத்து பஙாக்ி ாற்றுணான் வடாங்ிற் டன்பட42 

 

  ஜாறுவாண் ணர்ல ப்ி ணந்ஜா சிசத்ின் ஓாி 
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 பாடல ணினம்ி னன்னு ஙஞர்லிற் கூடிற் றுண்பா 

 பணறுலஞ பஞல் ார்ப்ல வணறுத்துனன் சிசத்ல ஙீத்து 

 ஜீவடசப் பால் பணண்ா வஜனுனலட ிம்ிற் டன்பட.43 

 

 இலத்வன்லசப் ிித் பண சித்துக் ிலப் பஓி 

 ிலத்ன்லசப் வானத்ி ஙின்படார் வரிணன் றூ ரிந்த் 

 ிலத்த் டிணி ா பஓசச் ஓாி ன்பட  

 லத்துி ஞலசத்துங் ாத்ற் ணஞ ில்ல ன்பட.44 

 

 ன்னுி ஞலச பண சினம்ஓிக் ில ணநீ்து 

 ஙந்ஙி ிலல ஜீட் ஙன்ஜசம் வானந்ி பசாற் 

 வான்னு ிந்து ீனே ஙஞிசிற் னகுண ல்ாற் 

 ின்வசான ினே னண்பா ிலன்டிப் வனலஜ ன்பட.45 

 

 ஓிடப்னலக் குரிஓின் னன்சஞ் வஓப்ி ஜாற்ட ஜாடி 

 ஜடப்வாடு ஜினந்ப சாில் ணரிப்னி ிசத்ின் ணாதுப்ட்   

 டிடப்ப ஓஞ ஜல்ா ினப்ற் ிஜற் றுண்பா 

 வுடப்வனம் ணினப் வஜன்பஜ ினத்ல வாித்ல் பணண்டும்.46 

 

  ஙிி்ிலப் வனக்ின் னன்பசார் ஙவ்ணிி சக்கு ஙாின் 

  ஜிிி வானத்ன் ணள்ன் னம்ஜின் ணஓச ஜாடிப்  

   னிஙன் சனீ ாழ்ந்து வஙாடிிசில் ணழீ்ந்து பா 
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  ணிஓ னில் ணிண்ி ிாணபஞ டிி ாார்.47 

 

 ஈவா ஜடிந்து வஜன்லச ிணில ினத்ல் பணண்டி 

 பாதுல் றேவன் படாி னேலிச ஜலசத்துந் பற்டிக் 

 ாிற் லலப் பாற்டிக் ன்டிலச ன்ாற் பஓர்த்ிப் 

 பதுட வசப்ா றட்டி வறேந்து ிலனே ஜன்பட.48 

 

  இசத்ிலச ணிடுத்து ஙீங்ி ினங்ிப் ிம் னப்  

 ணசத்ிசி பகுங் ால ஜடினச ஜடிப்ச் ஓீடிச் 

 ஓிசத்து டுப் பணாடிச் வஓவ்ணிஜான் னத்ல பஙாக்ி  

 ிசித்ணாது னற்டணீ் ா ணிஜடி னேலஞக்கு ஜன்பட.49 

 

 ஜாணம் வற்று ஙின்பான் னம்ஜது ஙிஞ் வஓது 

 ாங் த்லக் ண்டு ரிவு சஜீான் வாண்டு 

 பாப ன்டி ஙின்லசப் னடத்ிசி ற்டி ணாப 

 சதீுனத் ிலஞவன் படாி வறேந்துனன் குித் ன்பட.50 

 

 இலடணன் றூலக் ண் ணிஓ ஜிதுவா வன்ச 

 ஜடிஜச ஜறுி ாது ணலலசப் வானந்ிச் பஓட 

 ிறுிற் டின் ஙம்ா வதுதுவஜன் டத்ி வசண்ிச் 

 வஓடிணசங் ந்து பணன் டிலஓலச டுத் ன்பட.51 
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 குனலனேம் ிலனேங் கூடி ணனணது குடித்து பஙாக்ி 

 னனர் னத்ார் ணள்ன் னம்ஜது ஜிழ்ந்ன் ா 

 ணினறறு ஜசத் சாச பணலச ிசிது கூணி 

 வானிலக் ிஞண்டுன் ாில் ணனணவன் றுலஞத்ிட் ாஞால்.52 

 

 அன்சது பட்டு பண பசாக்ின் னற்ட ால 

 னன்சி ன்று ஜானு னம்ஜி சடிிற் டாழ்ந்து 

 ன்சி ஓானங் கூடிப் ாணிவற் ா பணட்டு  

  ஜன்சி ிலல ஜீட்டு வஜனுனலஞ ணங்ிற் டன்பட.53 

 

 ஜாடுலடந் ிலணஜான் கூட னம்ஜது ஙினேம் ணிற்ல 

 பணலச ணிித்து ஙந்ம் ிலிலச ணிடுத்து ஙின்டன் 

 டீுலப் ஓில ஜாற்டிப் வனம்ிக் ல வணன்டார் 

 ணடீுவற் றுர்ந்து ணாழ்ந்ப வசசஜர்ப் த்ின் ணழீ்ந்ான்.54 
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                     சஓால் இனக்ம் 

      என றேத்து சித்து ஙின்படா,  றேத்துள் வார்ந்து ஙின்படா 
என வானலத் னணது வஓால் சப்டும். 

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

             ஜண், ணாசம் –  றேத்துச் வஓாற்ள் 

தம் 

            வஓால்லப் ம் ன்றும் கூறுணர்.ம் ன்து  

• கும் 

• ாப்ம்  

ச இனணலப்டும் 

தகுதம் 

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

(-டு)    டித்பன் = டி + த்+ த்+ன் 

தாப்தம் 

      ிரிக் இா அாணது ிரித்ால் வானள் ஞா வஓாற்ள் 
ாப்ம் சப்டும். 

(-டு)   ஜஞம், ண், ஓட்ம் 

தகுத உறுப்புள் 

      குத்ல ஆறு உறுப்னாப் ிரிப்ர். 

அர: 

1 குி 
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2 ணிகுி 

3 இலஙில 

4 ஓாரில 

5 ஓந்ி 

6 ணிாஞம் 

இணற்லடப் கு உறுப்னள் ன்ர். 

தகுி 

       குத்ின் னற்குி குிாகும்.அது னறேப் வானலனேம் 
வாடுக்கும். 

ிகுி 

        குத்ின் இறுிில் ஙின்று ில, ால், ண், இம், ாம் 
ஆிணற்லட உர்த்தும். 

இரடிரன 

         குத்ின் , குிக்கும் ணிகுிக்கும் இலில் ஙின்று , ாத்லக் 
ாட்டும். 

ஓாரிர 

         குத்ின் ணிகுிக்கு னன்னும் இலஙிலக்குப் ின்னுஜா 
ஙிற்கும். இது ணிகுிலச் ஓார்ந்து ணனணால் ஓாரில சப்டும். 

ஓந்ி 

         குத்ின் குிக்கும் இலஙிலக்கும் இலில் ணனம் உறுப்ன 
ஓந்ி சப்டும். 
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ிாம் 

         குத்ின் ஓந்ிா ணனம் றேத்து ிரிந்து இன்வசான றேத்ா 
ஜாறுணது ணிாஞம் சப்டும். 

தகுத உறுப்புளுக்கு டுத்துக் ாட்டு 

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 

சஓாற்பின் ரள் 

           ஜிில் வஓாற்ள் இக் ணலில் ஙான்கு ணலப்டும். 

அர: 

1 வர்ச் வஓால் 

2 ணிலசச்வஓால் 

3 இலச் வஓால் 

4 உரிச்வஓால் 

சதர்ச் சஓால் 

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

அர: 

1 வானட் வர் – ம்ஞம், னத்ம் 

A2 இப் வர்   - ணடீு, ஙஞம், வன 

3 ாப் வர்   - ால, ஜாம், ஆண்டு 

4 ஓிலசப் வர்  - ல, ால், இல, ாது 

5 குப் வர்    - ஙன்லஜ, னலஜ 

 (ண்னப் வர்) 

6 வாிற் வர்   -  டித்ல், ஙடித்ல் 

ிரணச்சஓால் 

              என வஓலக் குடிக்கும் வஓால் ணிலசச்வஓால் 
சப்டும்.இது  

• னற்று 

• ச்ஓம்  

ச இன ணலப்டும். 

முற்று 

           வஓல் னடிவு வற்டலக் குடிக்கும் வஓால் ணிலசனற்று 
சப்டும். 

(-டு) ணந்ான் 

ணிலசனற்டாசது,   

• வரிஙில ணிலசனற்று 
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• குடிப்ன ணிலசனற்று 

 ச இன ணலப்டும். 

சரிிரன ிரணமுற்று 

                என ணிலசனற்று வஓதுணன், னணி, ஙிம், வஓல், ாம் 
வஓதுவானள் ன்னும் ஆலடனேம் உர்த்துணது வரிஙில ணிலசனற்று 
ஆகும். 

(-டு)  அனன் ஏணிம் ணலஞந்ான் 

       இில் , வஓதுணன் – அனன் 

       னணி    -  தூரில அல்து றேதுபால் 

       வஓல்  - ணலஞல் 

       ாம்  - இடந் ாம் 

       வஓதுவானள் – ஏணிம் 

குநிப்பு ிரணமுற்று 

வானள், இம், ாம், ஓிலச, கும், வாில், ன்னும் ஆடின் அடிப்லில் 
பான்டி , வஓதுணன் ,னணி, ஙிம்,வஓல் ,ாம், வஓதுவானள் ன்னும் 
ஆடினுள் வஓதுணசாி னத்ாலண ஜட்டும் ணிக்குணது குடிப்ன 
ணிலசனற்று ஆகும்.இது ாத்ல வணிப்லா உர்த்ாது. 

(-டு)   வான்சன்      - வானள் 

        வங்றெஞான்   - இம் 

        ார்த்ிா       - ாம் 

        னெக்ன்         - ஓிலச 

         வணள்லன்    - கும் 
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         ச்ஓன்          - வாில் 

ச்ஓம் 

வானள் னடிவு வடா ணிலசச்வஓால் ச்ஓம் சப்டும் 

இது , 

•   வவஞச்ஓம்,  

•   ணிலசவச்ஓம் 

        ன்று இனணலப்டும். 

சதசச்ஓம் 

என ச்ஓணிலசச்வஓால் , வர்ச்வஓால்ல ற்று னடிவு வறுணது 
வவஞச்ஓம் சப்டும். இது இனணலப்டும். 

அர: 

• வரிஙிலப் வவஞச்ஓம் 

• குடிப்னப் வவஞச்ஓம் 

சரிிரனப் சதசச்ஓம் 

என ச்ஓணிலசச்வஓால், ாத்லனேம் வஓலனேம் உர்த்ி ஙின்று , 

அறுணலப் வர்றள் என்டிலச ற்று னடிணது, வரிஙிலப் வவஞச்ஓம் 
ஆகும். 

(-டு) 

ணந் லன் 

ணனின்ட லன் 

ணனம் லன் 
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         இத்வார்ில் ணந், ணனின்ட, ணனம் ன்னும் வஓாற்ள், வானள் 
னடிவு வடணில்ல.அலண னலடப னக்ாத்லனேம், ணனல் ன்ட 
வஓலனேம் உர்த்ி ஙின்று , லன் ன்னும் வர்ச் வஓால்ல ற்று 
னடிந்துள்ச. 

குநிப்புப் சதசச்ஓம் 

என ச்ஓச்வஓால், ாத்லபா வஓலபா உர்த்ாஜல் ண்ிலச 
ஜட்டும் உர்த்ி ஙின்று, வர்ச் வஓால்ல ற்று னடிணது, குடிப்னப் 
வவஞச்ஓம் ஆகும். 

(-டு)  

ஙல் ஜசின் 

அி ணடீு 

ிர்ரநப் சதசச்ஓம் 

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. 

ஈறுசட்ட ிர்ரநப் சதசச்ஓம் 

             வானள் னடிவு வடா வவஞச்ஓம், ிர்ஜலடப் வானல 
உர்த்ி, அன் இறுி றேத்து வட்டு (இல்ாஜல்) ணந்ால் அது ஈறுவட் 
ிர்ஜலடப் வவஞச்ஓம் சப்டும். 

(-டு)          ணாாப் ிர், ஆா ஜில் 
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ிரணசச்ஓம் 

வானள் னடிவு வடா என ச்ஓணிலச ணிலசச்வஓால்லக் வாண்டு 
னடிணது ணிலசவச்ஓம் சப்டும். ணிலசவச்ஓம் இனணலப்டும். 

அர: 

• வரிஙில ணிலசவச்ஓம் 

• குடிப்ன ணிலசவச்ஓம் 

சரிிரன ிரணசச்ஓம் 

                  என ச்ஓணிலச, ாத்லனேம் வஓலனேம் உர்த்ி 
ஙின்று, என ணிலசனற்டிலசக் வாண்டு னடிணது வரிஙில 
ணிலசவச்ஓம் சப்டும். 

(-டு) 

டித்து னடித்ான் 

குநிப்பு ிரணசச்ஓம் 

            என ச்ஓணிலச, ாத்ல வணிப்லா உர்த்ாஜல், 

ண்ிலச ஜட்டும் உர்த்ி ஙின்று, என ணிலசனற்டிலசக் வாண்டு 
னடிணது குடிப்ன ணிலசவச்ஓம் சப்டும். 

(-டு) 

வஜல் ஙந்ான் 

இரடச்சஓால் 

                   ாபச சித்து இங்ாஜல் வலஞனேம் ணிலசலனேம் 
ஓார்ந்து இங்கும் வஓால் இலச்வஓால் சப்டும். 

அர: 

•  னி பணற்றுலஜ உனனள் 



94 
 

• ி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 

• ஆன்,அன், ஆள், அள், அர்,உ பான்ட ால் உர்த்தும் ணிகுிள் 

(-டு) 

                         அணலக் ண்பன் -   

                          ஙக்ின்டான்     - ின்று 

                          டித்ல்                         – அல் 

                          ஙந்ன்று                 – அன்று 

                          ணந்ாப                    –  

                          வஓதுாபா             – ஏ 

                          ணந்வன்று           – ன்று 

                               ‘ ஜற்று அடிணாது ஙல்ணிலச'          – ஜற்று 

                   ாஜலஞ பான்ட னம் – பான்ட 

                           டித்ாள்               – ஆள் 
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உரிச்சஓால்   

 என வானலக் குடிக்கும்  வஓால்ாவும்,  வானலக் குடிக்கும் 
என வஓால்ாவும் ஙின்று, ற்டணர்ள் ஜட்டும் ிில் னரிந்து வாள்றம் 
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. 

அர: 

1.இற்வஓால் 

2.ிரிவஓால் 

3.ிலஓச்வஓால் 

4.ணவஓால் 

இற்சஓால் 

         அலசணனக்கும் வானள் ணிங்கும் ன்லஜிலசக் வாண் 
வஓால் இற்வஓால் சப்டும். 

(-டு)       ஜஞம், ணாசம், ாற்று பான்டலண 

ிரிசஓால் 

          ற்டணர்றக்கு ஜட்டும் வானள் ணிங்கும் அரி வஓால் 
ிரிவஓால் சப்டும்.இது இனணலப்டும். 
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அர: 

• 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 

ிரஓச்சஓால் 

          ல்ாத் ிலஓிறம் ணங்கும் பணற்று வஜாிில் இனந்து , 

ஜிில் ணந்து ணங்கும் வஓால் ிலஓச்வஓால் சப்டும். 

(-டு).          ஓிக்கு – ன்சம் 

             வாக்கு – துற 

            ஔன்சல் – பார்த்துீஓிம் 

            ஆஓாஜி  -  அஞன 

      அந்பா (பா) - ஓிங்ம்  

டசஓால் 

          ணவஜாிில் இனந்து ஜிில் ணந்து ணங்கும் வஓால் ணவஓால் 
சப்டும்.இது இனணலப்டும். 

அர: 

• ற்ஓஜம் 
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• டணம் 

ற்ஓம் 

        ஜிறேக்கும் ணவஜாிக்கும் வாதுணாச றேத்துால் ஆி, ஜிில் 
ணங்கும் பாது வ்ணி ஜாற்டனம் இன்டி ணங்கும் வஓாற்ள் ற்ஓஜம் 
சப்டும். 

(-டு) 

                  ாஞம், ஜம், குங்குஜம் 

ற்தம் 

          ணவஜாிக்ப உரி ஓிடப்ன றேத்துால் ஆி, ஜிில் 
ணங்கும் பாது ஜிழ் எி னலடக்கு ற் ஜாடி ணங்கும் வஓாற்ள் 
ற்ணம் சப்டும். 

(-டு) 

         ணிபஓதம் – ணிபஓம் 

          னத்ஞ     - னத்ிஞன் 

சாாிரனத் சாடர் 

           இஞண்டு னாச வஓாற்ள் வார்ந்து ணனம் வாறேது  
வஓால்ின் குிள் வாாஜல் அாணது ஜலடாஜல் ணனணது 
வாாஙிலத் வார் சப்டும். 

அர: 

   றேணாது பணற்றுலஜத் வார் – அனன் ணந்ான் 

   ணிி பணற்றுலஜத் வார்    - அனா ணா 

   வவஞச்ஓத் வார்           - ணந் அனன்   

   ணிலசவச்ஓத் வார்            - வஓன்று அலந்ான்                                                                                                              
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   ணிலசனற்றுத் வார்        - வஓன்டான் அனன் 

   இலச்வஓால் வார்          - ஜற்று எனணன் 

   உரிச்வஓால் வார்                     - ஙசி ஓிடந்து 

   ணாழ் ணாழ்                 - அடுக்குத் வார் 

 சாரிரனத் சாடர் 

         இஞண்டு னாச வஓாற்ள் வார்ந்து ணனம் வாறேது உணஜ 
உனன, ண்ன உனன, பணற்றுலஜ உனன பான்டலண வாக்கு அாணது 
ஜலடந்து ணனணது வாலஙிலத் வார் சப்டும். 

அர: 

            பணற்றுலஜத்வால 

             ணிலசத்வால 

               ண்னத்வால 

             உணலஜத்வால 

             உம்லஜத்வால 

             அன்வஜாித்வால 

பற்றுரத்சார 

                  இஞண்ாம் பணற்றுலஜ னல் ஆடாம் பணற்றுலஜ ணலஞ 
உள் உனனள் வஓாற்றக்கு இலில் ஜலடந்து ணனணது 
பணற்றுலஜத்வால சப்டும். 

 (-டு) 

       ணடீு ட்டிசான்     -   ஜலடந்து ணந்துள்து. 

                               இஞண்ாம் பணற்றுலஜத் வால 
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      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 

ிரணத்சார 

     இன வஓாற்றக்கு இலில் னென்று ானம் ஜலடந்து ணனணது 
ணிலசத்வால சப்டும். 

  (-டு)    ணிலஙிம் 

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

தண்புத் சார 

             இன வஓாற்றக்கு இலில் ண்ல ணிக்குின்ட ஆி, 

ஆச பான்ட உனனள் ஜலடந்து ணனணது ண்னத் வால சப்டும். 

    (-டு)      லந்ஜிழ் 

         னங்ல் 
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உரத் சார 

            இஞண்டு வஓாற்றக்கு இலில் உணஜ உனன ஜலடந்து 
ணனணது உணலஜத் வால சப்டும். 

  ( -டு)  ல் ணிி 

        ணணாது 

உம்ரத்சார 

               இன வஓாற்ள் பஓர்ந்து ணனம் வாறேது இலில் உம் 
ன்து ஜலடந்து ணனணது உம்லஜத் வால சப்டும். 

(-டு)        அண்ன் ம்ி 

         வணற்டில ாக்கு 

 

அன்சாித் சார 

              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. 

           

 

 ார்பின் ணத்ிற்கு 

ாத்ிட்த்ில் குடிப்ிட்டுள்ணாறு அகு ந்து குிில் இனந்தும் 
ணிசாக்ள் பட்ப்டும். சபண அகு- 5க்கு உரி ாணல் ீர் ணவுள் 
ன்னும் தலனேம் ஙல் னலடில் டித்து பர்வு றே பணண்டும். 
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