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                                               FOREWORD 

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

CHEIYUL THIRATTU –ARIVIYAL-II For the III and IV semester B.Sc/B.Sc(FAD) 

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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B.Sc/B.Sc(FAD) 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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                                                 பன்னுலப 

 

                           கர்ாடக ாினத் லனகாம் சங்களூருில் 
அலந்து கலன ,அநிில் , ிகம், ிர்ாகில் ,கிணி 
ற்றும் தல்வறு துலநக் கல்ில ங்கி பேம் வதங்கறெபே 
கப் தல்கலனக்ககத்ின் வெல்ிநன் தல்வறு லககபில் 
பர்ந்து பேகிநது. 
 

                          ார்கபின் னன் கபேி அர்கபின் பர்ச்ெில 

உள்ாங்கிக் கானத்ிற்குத்  குந்ாறு  இப்தாடத்ிட்டம் 
குக்கப்தட்டுள்பது. அது தநிழ்ச்  செய்பள்  திபட்டு -   

அியினல்-II ஆக வபிந்துள்பது.  .இது   B.Sc / B.Sc(FAD) தட்ட 
குப்திற்குரி பன்ாம் தபேம் ற்றும் ான்காம் தபே 
ாாக்கர்கறக்கு உரிது. 
 

                     கர்ாடகத்ில் ிழ் திறம், தின பேம் அண்லட 
ாின ார்கள் அலணபேக்கும் வதங்கறெபே  கப் 
தல்கலனக்கக தாட தல் குறேிணால் இந்தல் 
உபோக்கப்தட்டுள்பது.  இந்தல் உபோகப் தன லககபிறம் 
உி தாடதல் குறேிணபேக்கும், புயர்.கார்த்தினானிி 
அம்லநனார் அர்கறக்கும் ன் ன்நிலத் வரிித்துக் 
வகாள்கிவநன். 
 

                  ார்கறம், ஆெிரிர்கறம் இந்தலனப் தன்தடுத்ிப் 
தன்வதறுாறு வகட்டுக்வகாள்கிவநன். 
         

பபா. உ. ெயபாசு 

 லனர் 

 தாடதற்குறே 

வதங்கறெபே கப்  

தல்கலனக்ககம். 
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                                சாருடக்கம் 
 

பன்ாம்   ருயம் 

 

          ான்காம்  ருயம் 

அகு- I. 

ிழ்ிடு தூது 

 

அகு - II.  

பத்வாள்பாிம் 

 

அகு- III.  

ெித்ர் தாடல்கள் 

 

அகு-IV.  

இக்கணம்  

வதாபேள் இனக்கம் 

 

அகு - I.  

கண்ன் தாட்டு -  தாிார் 

அகு-II.  
லபத்து கிலகள் 

 

அகு- III. 

பூங்வகாடி - காிம் 

ெிலநதடு கால,  

ெிலநிடு கால 

 

அகு -IV.  

இக்கணம்  

1.ாப்பு 

2.அி  
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                  பன்ாம்   ருயம் 
 

                                                        தநிழ் யிடுதூது 

தூதுநூின் இனல்பு: 

                       வெந்ிழ்வாிின் கண்டள்ப ெிற்நினக்கி தல்கறள் தூது 

ன்ததும் என்று. இது எபே லனன்வற் கால் வகாண்ட லனி ன் 

கால் வாின் துத்லக் கானனுக்கு டுத்துக் கூநி “ாலன ாங்கி ா 

“தூது வொல்னி ா” ன்று உர்ிலப் வதாபேள்கலபவனும் அஃநிலப் 

வதாபேள்கலபவனும் ிடுத்ாகப் வதாபேபலத்துப் புனர்கபாற் 

தாடப்தடுவான்நாம். கானனும் கானிக்குத் தூது ிடுப்ததும் உண்டு 

ணினும் கானி ிடுத் தூது தல்கவப வதபேம்தாறம் காப்தடுகின்நண. 

‘ிநனிிடு தூது’ ன்தவ ஆடன் ிடுத் தூது தனாகத் வான்றுகிநது. 

 

                                                               தநிழ் யிடுதூது 

                     துலச் வொக்கார் ிழ் ிடுதூது ன்தது துலிற் 
வகாில்வகாண்டு றீ்நிபேக்கும் வொக்கார் ன்ந வய்த்ின் வற் கால் 

வகாண்ட காரிலகவாபேத்ி, ன் கால்வாலக் கூநிபோறு 

ிழ்வாிலத் தூது ிடுத் வதாபேபலந்து. ஆெிரிர் வதர் கானம் 

அநிப்தடா தல் இது. தனின் வொற்சுலபம் வதாபேட்சுலபம் ஆெிரிர் 

புனலத் ிநத்ல ிபக்குகின்நண.  

       

                                  நதுலபச் சொக்காதர் 

                                        தநிழ் யிடு தூது 

 

1தநிமின் ிப்பும் யர்ச்ெிபம். 
 

வாா வெந்ிவ வொல்ர் உர் அகம் 

ீாது வொல்ிலபபம் வெய்பவப - ீாது                       1 
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எபேகுனத்தும் ாாது உிர்க்கு உிாய் ின்நாய் 

பேகுனம் ஏர் ந்ாபம் ந்ாய் – இபேினத்துப்               2 

 

புண்ிம் வெர்உந்ிப் புனத்வ பிரித்துக் 

கண்ி ாக்காம் கபேப்தாய் - ண்ித்                          3 

 

லனிடறு பக்குத்ில் ொர்ந்து இழ்ாத் ந்ம் 

உலனினா அண்த்து உபோய்த் - லனிபேம்தி         4 

 

ற்தபல் பப்தது றேத்ாய்ச் ொர்பு இபேதற்று 

ாற்தது றேத்ா ணிதிநந்ாய் - வற்தடவ                      5 

 

ண்பனாகப் தகபேம் ஈாறு னும்தபேம் 

ண்பவனார் வெய்துபர்க்கும் ாள் - கண்ிவதால் 6 

 

தள்பிக்கூ டத்து அலொம் தற்தன வாட்டில் கிடத்ித் 

ள்பிச் ெிநார்கூடித் ானாட்டி - உள் இனகு                         7 

 

ஞ்ெள் குபிப்தாட்டி லிட்டு பப்தாறம் 

ிஞ்ெப் புகட்ட ிக பர்ந்ாய் - ஞ்ெலவ                    8 

 

தன்ணிஎபே தத்துப் தபேிட்டு ீபர்த்ாய் 

உன்லண பர்த்துிட எண்டவா - பன்வண                 9 

 

ிலணபம் தடிப்வதல்னாம் ின்லணப் தடிப்தார் 

உலணபம் தடிப்திப்தார் உண்வடா - புலணபேல்              10 

 
 

2. தநிலம நாப்ிள்லனாக்குதல். 

 

வெய்பள்வொல் ான்கும்உர் வெந்ிழ்ச்வொல் ஏர்ான்கும் 

வய்உட்வதாபேள் ழ்ித் ிலபம்-லில் றேத்து 11 

 

ஆிாப்பு ட்டும் அனங்காம் ழ்ந்தும் 

வதிாப் வதவில் ாப்திள்லபாய்ச் - ொிிவன       12 

 

ஆங்குஅல வெப்தல்தண் அகல்தண் துள்பல்தண் 

தூங்கல்தண் தட்டத்துத் வாலகா – ஏங்குணத்து         13 

 

ண் கபேி ந்துஈன்நிடு தற்று பன்நாண 

தண்கறம்தின் கல்ாப் தாலா - ண்வகாறம்     14 
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ல்ாகா ொம் திள்லபகலபப் 

வதற்நாய் வதபோழ்வு வதற்நாவ -உற்று அகனாப்         15 

தண்கள்பல் வதண்கவபாடும் தானவாடும் ாடகாம் 

வதண்வகாறில் றீ்நிபேக்கப் வதற்நாவ - ண்புகத் 16 

 

ாழ்ினா அட்டாெ ன்ணலணகள் னும் 

ாழ்வுனாம் கண்டு கிழ்ந்ாவ - ஆ                            17 

 
 
 

3. தநிலமச் ெக்கபயர்த்தி ல் 

 

வடுங்வகான லலில் ன் வெர்வல் தட்ட 

வகாடுங்வகால் வெங்வகானாகக் வகாண்டாய் - அடங்கா 18 

 

ம்வகாவ தத்வன்று இம் பு ிலெக்குள்வப ின் 

வெங்வகால் வெனா ிலெபண்வடா - இங்வக உன்           19 

 

வெம் ம்தத்ாநில் ிலெச்வொல் திவணறேம் 

ாெந ீ லத் குறுன்ணிவா - சீு                             20 

 

குடகடறம் கீழ்கடறம் வகாக் குரிாறும் 

டலபம் ல்லன குத்ாய் - இலடஇபேந்             21 

 

பன்உறும் வன்தாண்டி பல் புணல்ாடு ஈநாண 

தன்ணிண்டு ாடும் அப்தால் ாவடா - அந்ாட்டுள்         22 

 

லல கபேல போறு பேவூர் டுவ 

! ீ ாறேம் அண்லணவா - வெய்புகழ்                 23 

 

ப வந்ர் ாகணா பவுனகும் வதாய் லபந் 

தாவந்வ ீ வதரி தார்வந்வா - கா ந்து                    24 

 

ிண்பேம் காரி வ ஆகங்கள் னாம் 

புண்ிவண உன்நன் புவாகிவா - ண்ரி            25 

 

ல்ன வதபேங்காப்திங்கள் ாடகம் அனங்காம் 

வொல்னவெ உன்னுலட வாவா - வால் உனகில் 26 

 

ொர்புக்கும் வகாவ ல்ொத்ிங்கள் ல்னாம் உன் 

தார் புக்கும் வெணாதிகவபா - ீர் அிர்                        27 

 

வதார்ப் தாபம் புாம் திவணட்டும் 
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ெீர்ப்தாவ உன்னுலட வெலணகவபா - தார்ப்தார்கள் 28 

 

அக்கர்த்ி ணனாம் ன்தார் பூவனாக 

ெக்கர்த்ிபம் ீான் அன்வநா - ெக்கம்பன்பு        29 

 

ந்ி வடுந் வர்வல் நிச் சுிகுபம் 

ீந்ிஏர் கூடிலந ெதுக்கம் - வதாந்து                             30 

 

தும் கழ் ாலனாற்று அிந்து சூறேம் 

ெதுங்க வெலண ங்கச் - ெதுாய்                                 31 

 

பெம் கநங்க படிவந்ர் சூ 

 ெங்கம் ீிபேந்து ாழ்ந்வ - அபேள் டிாய்    33 

 
 

4. கயிலத ன் அபென் 

 

ஏங்குபுகழ் பர் எபேதால் எபேதஃதும் 

ஆங்கு அல வொல் ாவூாபி வொல்றம் - ஏங்கும் அன் 34 

 

கூற்நாய் அன் றேதும் வகாலபம் வகாில்ாய் 

ாற்நா இட்லடி ாலனபம் - வற்நம்உந                            35 

 

தற்நாம் இனக்க தற்தாவும் தற்தா அநிந்து 

கற்நார் ங்கு தஞ்ெகாப்திபம் - வகாற்நபேக்கு                     36 

 

ண்ி ன்ணலணகள் ஈவான்ததும் அநிக் 

கண்ிம் ிக்க வதபேங்காப்திபம் - ன்ிவ                       37 

 

இன்புறு வென் அங்வகற்ந கிழ்ந்து அம்தனத்ான் 

அன்புறு வதான்ண்த்து அந்ாிபம் - பன்பு அர்வொல்    38 

 

ாத்ிாம் பம்ி ாலனபம் தட்டிணத்ார் 

வகாத்ிந் பம்ிக் வகாலபம் - பத்வார்கள்              39 

தாடிபேள் தத்துப்தாட்டும் ட்டுத்வாலகபம் 

வகடில் திவணட்டுக் கீழ்க்கக்கும் - ஆடக ா                           40 

 

வற்புஅலணார் ால ினரிடத்வ இபேர் 

கற்தலணால் வொன்ண கனம்தகபம் – பற்தலடவாடு          41 

 

ஆடல் கனிங்கம் அித்து ஆிம் ஆலணவகான்ந 

தாடற்கு அரி திபம் – கூடல்                                                    42 
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ாிதன் கூத்ன்ிர் ண்ி ஏர்கண்ிக்கு 

ஏாிம்வதான் ஈந் உனாவும் - தாவும் அன்                   43 

திள்லபத் ிறேம் பன்ணால் வதா தல்குர் 

வள்பத்ினும் ிகுத்வார் வய்காப்த - உள்பத்து               44 

 
 

5. தநிழ்ப் னிர் யர்த்தல் 

 

ரீிம் வெய்து ிலணவாிவ ாெ 

காரிம் வெய்பம் கிலவ - தாரில்                                       45 

 

அரிாெணம் உணக்வக ஆணால் உணக்குச் 

ெரிாபேம் உண்வடா ிவ - ிரிஆவுர்                                  46 

 

ிகழ்தா எபோன்கும் வெய்பள் ம்தாகப் 

புகழ் தாிணங்கள் லடப்வதாக்கா - ிகவ                        47 

 

ல்ரிணால் வெய்பள் ால்கத்து ர்பூட்டிச் 

வொல்வனர் உர் வாகுத்து ஈண்டி - ல்னவநி                48 

 

ாவன ிலா ணிிலத்து ாற்வதாபேறம் 

வவன தனன்வதநச் வெய்ிக்கும் ாள் - வவனாரில்           49 

 

தாத்ணாகக் வகாண்ட திள்லபப்தாண்டின் ில்னி எட்டக் 

கூத்ன் இர் கல்னாது வகாட்டி வகாறம் - ெீத்லலக் 50 

 

குட்டிச் வெிஅறுத்துக் கூட்டித் லனகள் ல்னாம் 

வட்டிக் கலபதநிக்க வனாய்த் தூர் - கட்டி                          51 

 

பர்ந்லண தால் பந்ிரிலக ாலக் கணிாய்க் 

கிபர்ந் கபேம்தாய் ாபிவகத்து - இபங்கணிாய்                52 

 

ித்ிக்கும் வள்பபாய்த் வள்பபின் வனாண 

பத்ிக் கணிவ ன் பத்ிவ - புத்ிக்குள்                       53 

 

உண்ப்தடும் வவண உன்வணாடு உந்து உலக்கும் 

ிண்ப்தம் உண்டு ிபம்தக் வகள் - ண்ில்                54 

 
 

6. ல்ா சாருிலும் உனர்ந்தது. 
 

குநம்ன்று தள்ன்று வகாள்ார் வகாடுப்தாய்க்கு 

உநவுன்று பன்று இணத்தும் உண்வடா ! ிநம்ல்னாம் 55 
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ந்துன்றும் ெிந்ாிாய் இபேந் உலணச் 

ெிந்துன்று வொல்னி ாச் ெிந்துவ - அந்ம்வல்         56 

 

பற்றும் உர்ந் வர்கறம் பக்குவ வதற்நார்ீ 

குற்நம் இனாப் தத்துக்கும் வதற்நாய் - ற்வநாபேர்    57 

 

ஆக்கி ண்ங்கள் ந்ின்வல் உண்வடா ீ 

வாக்கி ண்ங்கள் தறுஉலடாய் - ாக் குனவும்   58 

 

ஊணெம் ஆறுஅல்னால் உண்வடா வெிகள் உவு 

ஆண ெம் உண்டாிணாய் - வணார்க்கு                           59 

 

அிா ணப்பு என்றுஅனது அிகம் உண்வடா 

எிா ணப்பு ட்டு உலடாய் - வாிவந்ர்              60 

 

ாங்கு வதாபேள்வகாள் லக பன்வந வதற்நார்ீ 

ஏங்கு வதாபேள்வகாள் லக ட்டு உள்பாவ-தாங்குவதந 61 

 

ஏர் பப்தால் அன்நி ம்தால் உள்பாய் உலணப்வதானச் 

ெீர் பப்ததும் தலடத் வெல்ர் ஆர் - வொன்                 62 

 

ன்ணடிக் கண்டு லப ிடுத்ாய் ழ்லப உன் 

வதான்ணடிக்கு உண்டு ன்தது ன்ண புத்ிவா                   63 

 
 

7. தூதுக்குரின சாருள்கள். 
 

அன்ணம்லண ிடுப்வதன் அன்ணந்ான் அங்குஅல 

இன்ணம்ான் கண்டு அநிாது ன்தவ - ன்ந்ாய்     64 

 

அப்தால் ஏர் ண்லட அனுப்தின் அர் காம் 

வெப்தாவ ன்நால் ிலகக்குவ - ப்தாது                         65 

 

ாலணப் வதாய்த் தூது வொல்னி ா ன்வதன் ல்னிப் பூந் 

ாலணப் தர்தால் ொாவ- லணப்பூங்                             66 

 

வகாகினத்ல ான் ிடுப்வதன் வகாகினபம் காக்லகிணம் 

ஆகி னிானுக்கு அஞ்சுவ - ஆலகிணால்                    67 

 

இந் ணத்லத் தூாய் குன்வதன் இம்ணபம் 

அந் வணாீர்தால் அண்டாவ – ந்ிம்                    68 
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ன்றுன்று இங்கிவணன் ன் கலன ல்னாம்வதான் 

குன்று அலணாய் உன்னுடவண கூறுவகன்                          69 

 
 

8. காதல் பாய் சகாண்டயள் கூற்று 

இபேந்ிவ உன்ணால் இபேந்வன் இலவார் 

ிபேந்து அிழ்ம் ன்நாறம் வண்வடன்-பேந்ிணன் ால் 70 

 

வல்னாலண ின்ந ிபங்கணி ஆவணன் ிகக் 

கல் ஆலண ின்ந கபேம்தாவணன் - ல் அலத்                      71 

 

வடு ில் ெிந்லணிற் வம்திவணன் வம்தணிால் 

ாடி வெந்ால எத்வன் - ஏடம்ிலெக்                              72 

 

வகாள்பம்பூதூர் வள்பக் வகாள்லப கடந்ாய் ன்ால் 

வள்பம் கடத்ிிட வண்டாவா - ள்ன்று                        73 

 

ாறுஇட்ட ொக்கில ன் கறேவநச் வெய்ாய் 

ெீநிட்ட வலப அது வெய்ாவா? - ீறு இட்வட                         74 

 

அங்குஅபேம் தின் கூன் எித்ாய் அன்று றேிக்கு ன் 

வெங்கபேம்தின் கூன் எிச்வெய்ாவா - அங்கம்உறு            75 

 

வப்புவாய் ீர்க்காய் அவ்வந்னுக்கு ன்வவ்ிக 

வப்பு வாய் ீர்க்க ிபேம்தாவா - ப்பு அனவ                   76 

 

ொக்கிர் இட்ட ஞ்சுன்லண அபாக்கிலண இன்று 

ஆக்கி ஞ்லெ அபாக்காவா - ீக்க அரி                         77 

 

வந்ீக்குள்வப கிடந்தும் வாய் ன்தார் காச் 

வெந்ீச் சுடாது இபேக்கச் வெய்ாவா - ந்து வகாங்கில்     78 

 

அப்தணிால் ாடாவ ார்க்கும் துர்எித்ாய் 

இப்தணிால் ாடாது இங்காவா                                               79 
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                                                              பத்சதாள்ானிபம் 

               பத்வாள்பாிம் ன்தது படிபலட வந்ர் பலபம் தற்நி 
றேந் தனாகும். வெலணப் தற்நி 900 தாடல்கறம் வொலணப் தற்நி 900 
தாடல்கறம் தாண்டிலணப் தற்நி 900 தாடல்கறாக 2700 தறு தாடல்கலபக் 
வகாண்டது. ஆகவ பத்வாள்பாிம் ன்ந வதரிலணப் வதற்நது. இந்தல் 
பறேதும் வண்தா ாப்தில் அலந்துள்பது. இந்தல் பறேலபம் 
கிலடக்கில்லன. தன ஆண்டுகறக்கு பன்ணர் இந்தலனச் சுலத்து கிழ்ந் 
புநத்ிட்டு ஆெிரிர் 109 தாக்கலப ட்டும் ணது வாலக தனில் ிட்டி 
லத்துள்பார். அற்றுள் கடவுள் ாழ்த்ாக 1ம், வெலணப் தற்நி 22ம், வொலண 
தற்நி 29ம், தாண்டிலணப் தற்நி 56 ம் உள்பண. எபே தாடல் ெிலந்து 
கிலடத்ிபேக்கிநது. இந்தல் அகபம் புநபம் தற்நி தாடல்கலபக் வகாண்டாகும். 
இப்தாடல்கலப இற்நி புனர்கபின் வதர்கறம் கானபம் அநிப்தடில்லன. 

 

 கதயலடப்பு:  

    ார் அலடப்த கபிர் ிநந்ிடத் 

    வத் ிரிந் குடுிவ-ஆய்னர் 

    ண்டுனாஅங் கண்ி ான்வர்க் வகாலலக் 

    கண்டுனாஅம் ீிக் கவு.  

 

    காப்தடங்வகன் நன்லண கடிலண ிற்வெநித்து 

   ாப்தடங்க ஏடி அலடத்தின் -  ாக்கடுங்வகான் 

    ன்ணனம் காக் கம் துலபவாட்டார்க் 

   வகன்லணவகால் லகம்ா நிணி!  
 
காதல்: 

  கடும்தணித் ிங்கள்ன் லகவதார்ல ாக 

 வடுங்கலட ின்நதுவகால் வாி!-வடுஞ்ெிணவல் 

 ஆய்ிப் லதம்பூண் அனங்குார்க் வகாலலக் 

  காி வென்நவன் வஞ்சு! 
 

வெங்கால் டாாய்! வன்னுநந்ல வெநிவல் 

ின்கால்வல் லப்தன்ன் லகிண்டும்-ன்தால் 

கல உநிஞ்ெி ீன் திநறேம் காிரிீர் ாடற் 

குலாவா ானுற்ந வாய்!  

 

ஊடல்: 

புனி புநக்வகாடுப்தன் புல்னிடின்ாண் ிற்தன் 
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கனி கபிங்கிக் காவன்-ினிெீர் 

ண்ாறஞ் வெங்வகால் பலண ாணின்வநா 

கண்ாக் கண்டநிா ாறு!  

 

ான் ஊடத் ான் உர்த் ான்உா ிட்டற்தின் 

ான் ஊட ானுர்த்த் ான்உான்-வன் ஊறு 

வகாய்ார் றேி குபிர்ொந் ிகனம் 

ய்ா ிாக்கிந் ாறு.  

 

பெபாட்டு யம்: 

அள்பல் தணத் க்காம்தல் ாய் அி 

வள்பந்ீப் தட்டவண வரீஇப்-புள்பிணம்ம் 

லகச்ெிநகாற் தார்ப்வதாடுக்கும் கவ்ல உலடத்வா 

ச்ெிலனவற் வகாக்வகால ாடு! 
 

கபிகள் கபிகட்கு ீட்டத்ம் லகால் 

கபிகள் ிிர்த்ிட்ட வங்கள்-துபிகனந்து 

ஏங்வகில் ாலண ிிப்தச்வெ நாகுவ 

பூம்வதாில் ஞ்ெி அகம்! 
 

பொமாட்டு யம்: 

கால் உர் கபத்கத்துப் வதார் நி 
ாவனாஏ ன்நிலெக்கும் ாவபால-கானன்ன் 

வகால்ாலண வனிபேந்து கூற்நிலெத்ாற் வதாறவ 

ல்ாலணக் வகாக்கிள்பி ாடு!  

 

ாலன ிலனதகர்ார் கிள்பிக் கலபந்பூச் 

ொன பேிவார் ன்லத்ால்-காலனவ 

ில்தில் ாணகம் வதாறவ வல்பன் 

வதாற்தார் உநந்ல அகம்!  

 

ாண்டின ாட்டு யம்: 

தார்தடுத வெம்வதான் திதடுத பத்ிழ்தல் 

ீர்தடுத வண்ெங்கும் ித்ினபம்-ொல் 

லனதடுத ாலண ாநன் கூர்வல் 

லனதடுத ார்வந்ர் ார்பு!  

 

ந்ின் இபஞ்ெிலணபம் புன்லணக் குிவாட்டும் 

தந்ர் இபங்கபகின் தாலபபம்-ெிந்ித் 

ிகழ்பத்ம் வதாற்வநான்றும் வெம்ற்வந வன்ணன் 
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லகபத் வண்குலடான் ாடு.  

 

லந்வா டூடி கபிர் ிிர்ந்ிட்ட 

குங்கு ஈஞ்ொந்ின் வெறுக்கி-ங்கும் 

டுாநல் ஆகி ன்லத்வ வன்ணன் 

வடுாடக் கூடல் அகம்.  

 

பெபநன்ின் யபீம்: 

அபேம்திழ் ார்க் வகால அவெநிந் வள்வல் 

வதபேம்புனவும் வெஞ்ொந்தும் ாநிச்-சுபேம்வதாடு 

ண்டாடு தக்கபம் உண்டு குறுரி 

வகாண்டாடு தக்கபம் உண்டு.  

 

கரிதந்து ங்கும் கடுபள்பி தம்தி 
ரிதந்து ாற்நிலெபம் கூடி-ரிதந் 

லதங்கண்ால் ாலணப் தலகடுவாள் வகாலலச் 

வெங்கண் ெிப்தித்ார் ாடு.  

 

பொம நன்ின் யபீம்: 

ந்ங் காம்தா ிிசும் வதாலனாத் 

ிங்கள் அற்வகார் ினா - ங்கடம் 

பற்றுீர் ல பறேதும் ிற்றுவ 

வகாற்நப் வதார்க் கிள்பி குலட!  

 

ின்நீின் ன்ணரீ் வபேல் ிலநவகார்ந்து 

பன்ந் ன்ணர் படிாக்க-இன்றுந் 

ிபேந்டி புண்ாகிச் வெவ்ி இனவண 

வதபேந்ண் உநந்லார் வகா! 
 

ாண்டின நன்ின் யபீம்: 

ிலநிவதால் ாலணவல் ீனத்ார் ாநன் 

குலடவான்ந ஞானத் ெர்-ிலநவகாள் 

இலநவா! ணந் ிடம்வதறுல் இன்நி 
பலநவா! ண ின்நார் வாய்த்து! 
வெபேவங் கிர்வற் ெிணவம்வதார் ாநன் 

உபேின் இடிபசு ஆர்ப்த-அவுநழ்ந்து 

ஆா உகறம் அிலின் அப்புநம்வதாய் 

வால் ிவநரி வந்து! 
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னாலகின் செனல்: 

றீுொல் ன்ணர் ிரிா வண்குலடலப் 

தாந நிந் தரிெத்ால்-வநாது 

வெங்கண்ாக் வகால ெிணவங் கபிாலண 

ிங்கள்வல் ீட்டுந்ன் லக!  

 

வகாடிில் தாய்ந்ிற்ந வகாடும் அெர் 

படிிடநித் வய்ந் கபம்-திடிபன்பு 

வதால்னால ாிப் புநங்கலட ின்நவ 

கல்னார்வாட் கிள்பி கபிறு! 
 

பார்க்கக் காட்ெிகள்: 

படித்லன வள்வபாட்டு பலபவய் ாகத் 

டித் குடர்ிரிா ட்டி-டுத்வடுத்துப் 

வதய் ிபக்கபேம் வதற்நித்வ வெம்தின் 

வெய் வதாபே கபம்! 
 

வபேபே வஞ்ெத்து வனினங்க ழீ்ந்ார் 

புபே பரிவுகண் டஞ்ெி-ரிவரீஇச் 

வெட்கித்ாய் ின்நலக்குஞ் வெம்ற்வந வன்ணன் 

ாட்கித்ாய் ழீ்ந்ார் கபம்! 
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                                                       ெித்தர் ாடல்கள்  

                     ெியயாக்கினர் ாடல்கள் 
       ெித்ர்கறள் ெிநப்தாக குநிப்திடத்க்கர் இர். ாபாணால் 
குநிப்திடப்தடுதர். இது கானம் வதற்வநார் இற்வதர் பனி ிங்கள் 
கிலடக்கப்வதநில்லன. இது தல் ெிாக்கிம் ணப்தடுகிநது. ெித்ர்  
இனக்கித்ில்  ெிாக்கிர்  தாடறக்குத்  ணி ிப்பு  ப்தடுதுண்டு.இர்   
தாடல்கபில்   க்காண   ெித்ர்  கபேத்துக்கபாண  வாகம்,  குண்டனிணி,  
ிலனால ஆகி கபேத்துக றடன்    புட்ெிகாண  கபேத்துகலபபம்  கூறுால் 
இர் புட்ெிச் ெித்ர் ன்றும்  கூநப்தடுகின்நார்.  
 

படப்மக்கங்கலச் ொடுதல்: 

 பூலெபூலெ வன்றுீர் பூலெவெய்பம் வதலகாள் 
பூலெபள்ப ன்ணிவன பூலெவகாண்டது வ்ிடம்? 

ஆிபூலெ வகாண்டவா, அணாிபூலெ வகாண்டவா? 

துபூலெ வகாண்டவா? இன்ணவன்று இம்புவ!  

 

ாிவன குடித்ீல ச்ெிவனன்று வொல்கிநரீ் 

ாிவன குப்புவ வணப்தடக் கடவா? 

ாிவனச்ெில் வதாக வன்று ீர்லணக் குடிப்தரீ்காள் 

ாில்ச்ெில்  வதாணண்ம் ந்ிபேந்து வொல்றவ 
                                                                      
யிக்கிபக ஆபாதல திர்ப்பு: 
ட்டகல்லனத் வய்வன்று ாறபுட்தம் ொத்ிவ 
சுற்நிந்து வாவாவன்று வொல்ற ந்ிம் டா 
ட்டகல்றம் வதசுவா ானுள் பிபேக்லகில் 
சுட்டெட்டி ெட்டும் கநிச்சுல அநிபவா 
     
ஏலெபள்ப கல்லனீ உலடத்ிண்டாய் வெய்துவ 
ாெனிற் தித்கல்லன றேங்கவ ிிக்கின்நரீ் 
பூெலணக்கு லத் கல்னில் பூவும் ீபேம் ொத்து கிநரீ் 
ஈெனுக்குகந் கல்வனந்க் கல்ற வொல்றவ            

 

ொதி பயற்றுலநகலக் கடிதல்: 
 ொிா வடா ெனந்ிண்ட ீவனாம்    

 பூாெல் என்நவனா பூம்ந்தும் என்நவனா? 

 காில்ாபி, கால, கம்தி, தாடகம்வதான் என்நவனா? 

 ொிவதம் ஏதுகின்ந ன்லன்ண ன்லவா? 
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    தலநச்ெிா வடா? தத்ிா வடா? 

  இலநச்ெிவால் றம்தினும் இனக்கிட்டு இபேக்குவா                                                                   
  தலநச்ெி வதாகம் வநவா தத்ிவதாகம் வநவா 

  தலநச்ெிபம் தத்ிபம் தகுத்துதாபேம் உம்பவப 

 
 

                   குதம்லச் ெித்தர் ாடல்கள் 
            வதண் குந்ல இல்னா குலநக்கு ஆாய்ப் திநந் இலப் 
வதண்குந்ல வதான அனங்காம் வெய்து கிழ்ார்கபாம். அப்தடி அிகனன்கள் 
அிபம்   ிலனில்   காில்  கும்லத   ன்ந  ஆதத்ல  
அிந்ிபேக்லகில்  அவ்பவு  அகாகக்  காட்ெி  போம்  அந்க்  குந்ல. 
அணால்  அலண  ‘கும்லத’  ன்ந ெிநப்புப்  வதாவனவ 
அலக்கத்வாடங்கிணார்கபாம். 
                         இந்க்  கல  இப்தடிிபேக்க,  இர்  இலடர்  குனத்லச்  வெர்ந் 

வகாதானர்    ம்திர்க்கு    கணாகப்    திநந்து   ெித்ர்   எபேரிடம் 
ஞாவணாதவெம் வதற்று ினாடுதுலநில் ெித்ிலடந்ார் ன்ந னாறும் 

கூநப்தடுதுண்டு.  அறேகி   ெித்ரின்   ன்   கண்ம்ா,   அகப்வதய்   ெித்ரின் 

அகப்வதலப் வதான்று கும்லதச் ெித்ரின் தாடல் கண்ிகபில் ‘கும்தாய்’ ன்ந  
ார்த்ல ஜானம் பேகின்நது. இர் ‘கும்லத’ ன்ந காிிந் வதண்ல 
பன்ணிலனப்தடுத்ிப்  தாடுால் இர் கும்லதச் ெித்ர் ன்ந வதர் வதற்நார் 
ன்தர். 
 

கண்ணிகள்: 
வட்ட வபின்லண வய்வன்று இபேப்வதார்க்குப் 

தட்டம் துக்கடி - கும்தாய் 

தட்டம் துக்கடி?                                                                                           1 

 

வய்ப்வதாபேள் கண்டு ிபங்கும்வய்ஞ் ஞாணிக்குக் 

கற்தங்கள் துக்கடி - கும்தாய் 

கற்தங்கள் துக்கடி?                                                                                      2 

 

காாற் கண்டு கபேத்வாடு இபேப்வதார்க்கு 

ீாலெ துக்கடி - கும்தாய் 

ீாலெ துக்கடி?                                                                                      3 

 

ஞ்ெகம் அற்று ின்லணக் கண்வடார்க்குச் 

ெஞ்ெனம் துக்கடி - கும்தாய் 

ெஞ்ெனம் துக்கடி ?                                                                                   4 

 

ந்ிாண னந்ணில் ிற்வதார்க்கு 
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ந்ிம் துக்கடி - கும்தாய் 

ந்ிம் துக்கடி ?                                                                                5 

 

ெத்ிாண த்ில் இபேப்வதார்க்கு 

உத்ிம் துக்கடி - கும்தாய் 

உத்ிம் துக்கடி ?                                                                             6 

 

ாட்டத்லப் தற்நி டுல வெர்வார்க்கு 

ாட்டங்கள் துக்கடி - கும்தாய் 

ாட்டங்கள் துக்கடி ?                                                                     7 

 

பத்ிழ் கற்று பங்குவய்ஞ் ஞாணிக்குச் 

ெத்ங்கள் துக்கடி - கும்தாய் 

ெத்ங்கள் துக்கடி ?                                                                         8 

 
 

                        கடுசயிச் ெித்தர் ாடல் 
                   கடுவபி  ன்தது  ‘வட்டவபி’. இச் ெித்ர் உனலக  வட்ட  
வபிாகக் கண்டு ம் ாழ்ின் அனுதங்கலப திநபேம் அநிந்து  னம்   
வதறுற்காகப்   தாடி  தாடல்கவப  கடுவபிச்  ெித்ர் தாடல்கபாக  க்கு  
அநிபகாகின்நண.  இது இற்வதவா னாவநாவரிா  ிலனில்  
இது  ஜீொி  காஞ்ெிபுத்ில் இபேக்கிநது ன்ந வெய்ில ட்டும் வதாகர் 
வரிித்துள்பார். 
 

ந் ணத்ிவனா ாண்டி - அன் 

ானாறு ாாய்க் குலண வண்டி 

வகாண்டுந் ாவணாபே வாண்டி - வத்க் 

கூத்ாடிக் கூத்ாடிப் வதாட்டுலடத் ாண்டி 
 
கள்பவ டம்புலண ாவ - தன 

கங்லகி வனபன் கடம்லண ாவ 

வகாள்லபவகாள் பிலண ாவ - ட்புக் 

வகாண்டு திரிந்துீ வகாள்பலண ாவ. 
 
                       
 

                    திருபர் இனற்ின திருநந்திபம் 
              இர் கினா தம்தலலச் வெர்ந்ர் ன்றும் ெித்ர்கபில்  
பனாபேம் பன்லாணபோண ெிதிாணிடபம்  ந்ீெரிடபம் உதவெம் 
வதற்நர் ன்றும் கபேத்து ினவுகிநது. தஞ்ெனி, ிாக்கி தாவாடு ெிம்தம் 
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கணக ெலதில் இலநணின்   ிபேடணம் கண்டு கபித்ர் ண ிபேந்ிம் 
கூறுகிநது.  
              இர்,   ான்ி பேம் வதாது பனன் னும் இலடன் இநந்து 
கிடப்தலப அணது உடலனச் சுற்நிச் சுன்று தசுக்கள் கநி பேந்துலபம் 
கண்டர். அபேபாபாகி  அது  உள்பத்ில்  தசுக்கபின்  துன்தத்லப்  வதாக்க 

வண்டும்  ன்ந  ண்ம்  வான்நிது.   உடவண  பனணின்  உடனில் 

கூடுிட்டுக் கூடு தாய்ந்ார். ஆணால் பனணின் லணிபடன் ா ிபேம்தாது ம் 
தல உடலனத் வட  அவ்வுடலனக்  காாது  ிலகத்து  படிில்  
உடனிவனவ இபேந்து அற்புங்கள் தன புரிந்ார் ன்று கூநப்தடுகிநது. இர்  8000  
ிபேந்ிங்கள்   இற்நிாக  அகத்ிர்  கூறுகிநார். ஆணால் இப்வதாது 3000 
ிபேந்ிங்கள் ட்டுவ கிலடக்கப் வதற்றுள்பண. 
                            இது ி  லத்ிம்,  ாம் , வாகம், ஞாணம் ன்னும் 
துலநகள்தற்நிபம் தாடிபள்பார். 
 

கல்யி: 
கற்நநிாபர் கபேி கானத்துக் 

கற்நநிாபர் கபேத்ில் ஏர் கண் உண்டு 

கற்நநிாபர் கபேி உலவெய்பம் 

கற்நநி காட்டக் கல் உப ஆக்குவ.      

                       

தல் என்று தற்நி தணி ந ாட்டாார் 

தால் என்று தற்நிணால் தண்தின் தன் வகடும் 

வகால் என்று தற்நிணால் கூடா தநலகள் 

ால் என்று தற்நி ங்குகின்நார்கவப. 
 

 யாச் ெிப்பு: 
 அபதூறு ால ீர் அணாவன 

அபதூறும் தன்ம் தார்ிலெ வாற்றுங் 

கபகூறு வங்கு கபேம்வதாடு ால 

அபதூறுங் காஞ்ெில ஆங்கது ாவ.  
 
 ல இலட ின்று இி ான்ீர் அபேி 
உல இல்லன உள்பத்து அகத்து ின்று ஊறும் 

தல இல்லன ாசு இல்லன தண்ி வள் ீர்க் 

கல இல்லன ந்ல கறேி ஆவந.  

 

அன்புலடலந: 

அன்பு ெிம் இண்டு ன்தர் அநிினார் 

அன்வத ெிாது ஆபேம் அநிகினார் 
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அன்வத ெிாது ஆபேம் அநிந்தின் 

அன்வத ெிாய் அர்ந்ிபேந்ாவ.  

 

ன்வத ிநகா இலநச்ெி அறுத்ிட்டுப் 

வதான் வதால் கணனில் வதாரி றுப்தினும் 

அன்வதாடு உபேகி அகம் குலார்க்கு அன்நி 
ன்வதால் ிிலண ய் எண்ாவ.  
      
                           ட்டித்தார் 
             இபல  பவன  இர் ாழ்ில் அற்புங்கள் தன 
ிகழ்ந்ாய்ச்வொல்னப்தடுகின்நது.  ானுனக  வர்கபில்  எபோண  குவதன் 
ான் இப்பூவுனகில்  தட்டிணத்ாாக   அரித்ார்  ன்று  ிபேவண்காட்டுப் 
புாம்  கூறும்.  இது வதற்வநார்கள் ெிவென்-ஞாணகலன ஆர். இர்கபின் 
ப்தணாய்ப் திநந்வ தட்டிணத்ார். இபேக்குப் வதற்வநார் லத் வதர் 
ிபேவண்காடர். கப்தல் ிகம் பனம்  வதபேம் வதாபேள் ஈட்டி ெிவெர் 
கானாண தின்ணர், உரி  ில்  இது ாார் ெிகலன ன்தல 
ிபேவண்காடபேக்கு படித்ார். இல்னந  ாழ்க்லக   இணிவ   டந்ாறம்  
குந்லில்னா  க்கம் ிபேவண்காடல ாட்டிது. இலநணிடம்பலநிட்டார். 
இலநன் ாவ குந்ல  டிாய்  ெிெபேர்  ன்ந ெிதக்ர் பனம் 
ிபேவண்காடலச் வெர்ந்ார். அன்பு கலண பேதிான் ன்று வதரிட்டு 
பர்த்ார். குந்ல    வதரிணாணதும்   ிாதாம்   வெய்   அனுப்திணார். 
                 ணது கன் பனம் ாழ்க்லகின் ிலனாலல உர்ந்து  
வகாண்ட  ிபேவண்காடர்  து  லந்ணாக  இதுாள் ல இபேந்து  
ிபேிலடபேதூர்  வதபோன்ான்  ன்தல  உர்ந்து  ணம் பேந்ித் துநநம் 
பூண்டார். இந்த்  துநவு  ிலன  பேற்கு பன் ன் ணம் இபேந் ிலனல 
வதாபேபாலெ,   வதண்ாலெ,   ித்லாலெ  ன்று  ணம்   ஆலெின் 
ாய்க்கப்தட்டு   அலனக்கிப்புற்ந   ிலனல   அகி   கண்ிகபாகப் 
தாடுகின்நார்.. 
 
திருபயகம்நால: 

ஊபேஞ்ெல்ன; உற்நார் ெல்ன; உற்றுப்வதற்ந 

வதபேஞ்ெல்ன; வதண்டீர் ெல்ன; திள்லபகறம்  

ெீபேஞ்ெல்ன; வெல்ம் ெல்ன; வெத்ிவன 

ாபேஞ்ெல்ன; ின்நாள்ெம் கச்ெிகம்தவண. 
 

வதாபேறலடவாலச் வெனிறம்  ீலப்வதார்க் கபத்தும்                                                            
வபேறலடவால பகத்ினுந் வர்ந்து வபிதுவதால் 
அபேறலடவாலத் த்ில் குத்ில் அபேபினன்தில் 
இபேபறு வொல்னிறம் காத்கும் கச்ெி கம்தவண 
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 சாதுயா கருத்தில் ாடினலய: 
வதய்வதால் ிரிந்து திம்வதால் கிடந்து இட்ட திச்லெவல்னாம் 

ாய்வதால் அபேந்ி ரிவதால் உன்று ன்ங்லக லத் 

ாய்வதால் கபேித் ர்வதால் அலணர்க்கும் ாழ்ல வொல்னிச்                                          

வெய்வதால் இபேப்தர்கண் டீர்உண்ல ஞாணம் வபிந்வ ! 
 

ான் த்லண புத்ி வொன்ணாறம் வகட்கிலன ன்வணஞ்ெவ 

ன் இப்தடிவகட்டு  உறகின்நாய்? இணி துில்னா 

ாணத்ின் ீனுக்கு ன் தூண்டில் இட்ட லகதுவதால் 

வதாணத்ல ீப ிலணக்கின்நலண ன்ண புத்ிிவ  

 

தானாருக்குத் தகக்கிரிலன செய்பம்பாது ாடினலய: 
ிண்டு ிங்கபாய் அங்கவனாம் வாந்து வதற்றுப் 

லதவனன்ந வதாவ தரிந்வடுத்துச் - வெய் இபே 

லகப்புநத்ில் ந்ிக் கணகபலன ந்ாலப 

ப்திநப்தில் காண்வதன் இணி ? 

   

பந்ித்ம் கிடந்து பந்தறு ாள் அபவும் 

அந்ிதகனாச் ெிலண ஆரித்துத் - வாந்ி 
ெரிச் சுந்து வதற்ந ாார் க்வகா 

ரித் ல் பட்டுவன் ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

                          சாருள் இக்கணம் 
           க்கபின் ாழ்ிறக்கு உரி எறேக்க வநிகலப குத்துக் கூறுவ 
வதாபேள் இனக்கம் ஆகும்.இப் வதாபேள் இனக்கம் இபேலகப்தடும். 
 
1.அகப்சாருள்  
2.புப்சாருள்  

        அகப்வதாபேள் ன்தது , க்கபின் அகாழ்க்லகில் ிகறேம் கால் ற்றும் 
இல்னந ாழ்க்லகின் இன்தம்  தற்நிக் கூறுாகும். புநப்வதாபேள் ன்தது ீம், 

வதார், வற்நி, வகாலட, ிலனால , டீுவதறு பனி புநப்வதாபேள்கலபக் 
கூறுாகும். 
 

1 அகப்சாருள்: 
            லனனும் லனிபம் ம்பள் கால் வகாண்டு ிகழ்த்தும் அக 
ாழ்க்லகக் குநித் எறேக்கத்லக் கூறுது அகத்ில ணப்தடும். அகத்ில 
றே லகப்தடும். 
அலயனாய: 
1 குநிஞ்ெி 
2 பல்லன 
3 பேம் 
4 வய்ல் 
5 தாலன 
6 லகக்கிலப 
7 வதபேந்ில 
               இற்நில் குநிஞ்ெி, பல்லன, பேம், வய்ல், தாலன ஆகி ந்து 
ிலகறம் எத் லனன் லனி தற்நி வெய்ிகலபப் தாடுால் அன்தின் 
ந்ில ன்று ங்கப்தடும்.  
       லகக்கிலப ன்தது எபேலனக் கால்  குநித்துப் தாடுது.  வதபேந்ில 
ன்தது வதாபேந்ாக் கால் குநித்துப் தாடுது. ணவ இல இண்டும் அன்தில் 
இபேில ணப்தடும். 
        லகக்கிலப, வதபேந்ில இண்லடபம் புநப்வதாபேள் ிலகபாகவும் 
குநிப்திடுர்.              

        அன்தின் ந்ிலகள் எவ்வான்நிற்கும் பற்வதாபேள், கபேப்வதாபேள், 
உரிப்வதாபேள் ஆகி பன்றும் குக்கப்தட்டுள்பண.  
 

பதற்சாருள்: 
    அகவாறேக்கம் ிகழ்ற்குக் காாண ினபம் வதாறேதும் பற் வதாபேள் 
ணப்தடும். 
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ிம்: 
        அன்தின் ந்ிலகறக்குரி ினம் லகப்தடும். 
 அலயனாய: 
    குநிஞ்ெி - லனபம் லன ொர்ந் இடபம் 
    பல்லன - காடும் காடு ொர்ந் இடபம் 
     பேம்  - றம் ல் ொர்ந் இடபம் 
    வய்ல்  - கடறம் கடல் ொர்ந் இடபம் 
     தாலன  - றம் ல் ொர்ந் இடபம் (குநிஞ்ெிபம்   பல்லனபம் ம் 
இல்பு ிலனில் இபேந்து ிரிந் ினம்) 
 
சாளது: 
       வதாறேது ன்தது வதபேம்வதாறேது, ெிறு வதாறேது. ண இபேலகப்தடும். 
 
சரும்சாளது: 
             வதபேம்வதாறேது ன்தது ஏர் ஆண்டின் கானப்திரிவு ஆகும். ஆண்டில் 
உள்ப தன்ணிண்டு ாங்கலபபம் ஆறு திரிவுகபாகப் திரிப்தர். இது ீண்ட கானப் 
திரிாக இபேப்தால் வதபேம்வதாறேது ணப்தடுகிநது. ஆண்டில் உள்ப தன்ணிண்டு 
ாங்கறம் தின்போறு ஆறு சரும் சாளதுகாகப் திரிக்கப்தட்டுள்பண.  
 கார் கானம்         - ஆி , புட்டாெி 
 குபிர்கானம்        - ப்தெி, கார்த்ிலக      
 பன்தணிக் கானம்  -  ார்கி, ல        
 தின்தணிக் கானம்   - ாெி, தங்குணி    
 இபவணில் கானம் - ெித்ில, லகாெி 
 பதுவணில் கானம் - ஆணி, ஆடி  
 
ெிறு சாளது: 

           ெிறுவதாறேது ன்தது எபே ாபின் கானப் திரிவுகள் ஆகும். ெிறுவதாறேது 
தின்போறு அலபம். 
லகலந-ிடிற்கானம் 

காலன  -காலன வம் 

ண்தகன-உச்ெி வில் வம் 

ற்தாடு -சூரின் லநபம் வம் 

ாலன -பன்ணிவு வம் 

ாம்  - ள்பிவு வம் 

            இவ்ாறு ெிறுவதாறேது ஆறும் எபே ாபின் ஆறு கூறுகபாக இபேப்தல 
அநினாம். 
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ந்திலணகளுக்கு உரின சாளதுகள் 

ிலகள் வதபேம்வதாறேது ெிறுவதாறேது 

குநிஞ்ெி குபிர்கானம், 

பன்தணிக்கானம் 

ாம் 

பல்லன கார்கானம் ாலன 

பேம் ஆறு வதபேம்வதாறேதுகள் லகலந,காலன 

வய்ல் ஆறு வதபேம்வதாறேதுகள் ற்தாடு 

தாலன இபவணிற்கானம், 

பதுவணிற்கானம், 

தின்தணிக்கானம் 

ண்தகல் 

  

கருப்சாருள்: 
       எவ்வாபே ினத்லபம் ொர்ந்து அங்கு ாறேம் உிரிணங்கள், வதாபேள்கள் 
ாவும் கபேப்வதாபேள்கள் ணப்தட்டண 
      க்கள், தநல, ினங்கு ,ஊர், ீர், பூ , ம்,  உவு,  தலந,  ாழ் , தண்,  
வாில் ஆகில கபேப்வதாபேள் ணப்தடும். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

  குிஞ்ெி பல்ல நருதம் சய்தல் ால 

சதய்யம் பபேகன் ிபோல் இந்ின் பேன் வகாற்நல 

நக்கள் குநன், 

குநத்ி 

இலடர், 

இலடச்ெிர் 

உர், 

உத்ிர் 

தர், 

தத்ிர் 

ிணர், ிற்நிர் 

உணவு லனவல், 

ிலண 

கு, 

ொல 

வெந்வல், 

வண்வல் 

ீன், உப்பு 
ிற்றுப் 
வதற்நல 

ிப்தநி வெய்ண, 

சூலந வகாண்டண 

ஊர் ெிறுகுடி தாடி, வெரி ஊர்கள் தட்டிணம், தாக்கம் தநந்லன, குறும்பு 

ீர் சுலண ீர் காட்டாறு ஆறு, வதாய்லக ல்கிறு, 

உர்க்குிீர் 

கூல், 

ற்நி சுலண 

நபம் வங்லக, அகில் வகான்லந, 

குபேந்ம் 

ஞ்ெி, பேம் புன்லண, ஞால் இபேப்லத, தாலன 

பூ குநிஞ்ெி பல்லன, 

திடவு 

கறேீர், 

ால 

வய்ல், 

ால 

ா, குா 

லய கிபி, 

ில் 

காட்டுக்வகாி, 
வெல் 

ீர்க்வகாி, 
ால 

அன்ணம், 

கடற்காகம் 

கறேகு, 

தபேந்து 

யிங்கு புனி, கடி தசு, பல் பேல, 

ீர்ாய் 

உப்பு சுக்கும் 
பேது, சுநா 

னிற்ந ாலண, 

புனி 
ல வாண்டகம் றுவகாட்தலந பவு ீன்வகாட்தலந ிலவகாட்தலந 

னாழ் குநிஞ்ெிாழ் பல்லனாழ் போழ் வய்ல்ாழ் தாலனாழ் 

ண் குநிஞ்ெிப்தண் ொாரிப்தண் பேப்தண் வெவ்ிப்தண் தஞ்சுப்தண் 

சதாமில் ிலண 
அகழ்ல், 

வநிாடல் 

ஆில 
வய்த்ல், 

காலப ிடுல் 

வல்னரில் 

கலப தநித்ல் 

ீன் திடித்ல், 

உப்பு ிலபத்ல் 

ிப்தநி, 
சூலநாடல் 

 
 

உரிப்சாருள்: 
                எவ்வாபே ிலக்கும் உரி  அகவாறேக்கம் உரிப்வதாபேள் ணப்தடும். 
 

குிஞ்ெி    - புர்றம் புர்னின் ிித்பம் (லனனும் லனிபம் என்று 
வெர்ல்) 
பல்ல   - இபேத்றம் இபேத்னின் ிித்பம்       

 (லனி, லனணது திரிலப் வதாறுத்துக் வகாள்றல்) 
நருதம்     - ஊடறம் ஊடனின் ிித்பம்   (லனணிடம் லனி திக்குக் 
வகாள்றல்) 
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சய்தல்    - இங்கறம் இங்கனின் ிித்பம்  (லனி லனி லனணின் 
திரிிலணத்ாங்க இனாது பேந்துல்) 
ால - திரிறம் திரினின் ிித்பம்  (லனன் லனில ிட்டுப் 
திரிந்து தாலன ிில் வெல்து குநித்து லனி பேந்துல்) 
          இவ்ாறு ல்னாத் ிலக்கும் பல்வதாபேள், கபேப்வதாபேள், உரிப்வதாபேள் 
வொல்னப்தட்டிபேக்கின்நண.  

 
 

                                                       புப்சாருள் இக்கணம் 

            புநப்வதாபேள் ன்தது  அநம், வதாபேள், டீுவதறு தற்நிபம் கல்ி, ீம், 

வதார், தூது, வற்நி, வகாலட, ிலனால பனில தற்நிபம் கூறுது ஆகும்.  

         எபே குநிப்திட்ட அெலணவா ள்பலனவா குறுின ன்ணலணவா 
வதலச் சுட்டி அனுலட ீம், வற்நி, வகாலட பனிற்லநப் தாடுது 
புநப்வதாபேள் பு ஆகும். இவ்ாறு அன்நி எபேபேக்கு அநிவுல வொல்றது 
வதானவும் ாலபம் சுட்டிக் கூநாறம் புநப்வதாபேள் தாடல் அலதும் உண்டு. 
அகப்வதாபேள் தாடல் வதானவ புநப்வதாபேள் தாடல்கறம் ில, துலந 
அடிப்தலடில் அலந்துள்பண. ஆணால் பற்வதாபேள், கபேப்வதாபேள், உரிப்வதாபேள் 
வதான்ந இனக்கங்கள் புநப்வதாபேறக்கு இல்லன. புநத் ிலகள் வதால 
அடிப்தலடாகக் வகாண்டல. வதார் வெய்ச் வெல்றம் அெனும் தலடகறம் 
வதாரிடும் பலநக்கு ற்த வவ்வறு பூக்கலப அிந்து வென்று வதாரிடுர். 
அர்கள் அிந்து வெல்றம் பூக்கபின் வதர்கவப ிலகறக்குப் வதர்கபாக 
அலந்துள்பண. தின்பேம் புநத்ிலகள் ாவும் பூக்கபின் வதர்கலப 
அடிப்தலடாகக் வகாண்டலவ. 
 

புத்திலணகள்: 
வட்ெி  

கந்ல 

ஞ்ெி 
காஞ்ெி 
உிலஞ 

வாச்ெி 
தும்லத 

ாலக 

தாடாண்  

வதாதுில் 

இற்நின் ிபக்கம் தின்போறு: 
 

சயட்ெி:  

                       ஆில கர்ல்.  அக் கானத்ில் தலக அெணிடம் வதார் வெய்  
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ிலணக்கும் எபேன் வதாரின் பல் கட்டாகப் தலக அெணது தசுக் கூட்டங்கலபக் 
கர்ந்து வெல்ான். இது வட்ெித் ில ணப்தடும். வட்ெி ீன் வட்ெிப் பூச் 
சூடி, வதாபேக்குச் வெல்ான். 
 

கபந்லத: 
     ஆில ீட்டல்.  தலக அென் கர்ந்து வென்ந தசுக்கூட்டங்கலப அற்நிற்கு 
உரின் ீட்டுச் வெய்பம் வதார், கந்லத் ில ணப்தடும். கந்ல ீன் 
கந்லப் பூச் சூடி, வதாபேக்குச் வெல்ான். 
 

யஞ்ெி: 
         தலகர் ாட்டின்ீது தலட டுத்ல் . ண்ாலொல் தலகர்  
ாட்லடப் திடிப்தற்காக அந் ாட்டின் வல் தலட டுத்துச் வெல்றல் ஞ்ெித் 
ில ணப்தடும்.  ஞ்ெி ீன், ஞ்ெிப் பூச் சூடி, வதாபேக்குச் வெல்ான். 
 

காஞ்ெி 
          தலட டுத்து ந்ர்கலப ிர்ின்று டுத்ல். தலட டுத்து பேம் 
தலக அெலணத் ிர்த்துத் ாக்கித் ம் ாட்லடக் காத்ல் , காஞ்ெித் ில 
ணப்தடும். காஞ்ெி ீன் காஞ்ெிப் பூச் சூடி, வதாபேக்குச் வெல்ான். 
          இபல ிலனால, ாக்லக ிலனால, வெல்ம் ிலனால 
பனில குநித்துப் தாடுது காஞ்ெித் ில ணத் வால்காப்திம் கூறும் 

 

உமிலை: 
           தலக ாட்டிணர் ிலன லபத்துப் வதார் புரில் .  தலக அெனுலட 
வகாட்லடல வல்னக் கபேி அென் ன் தலடகவபாடு ிலனச் சுற்நி 
பற்றுலக இடுல் உிலஞத் ில ணப்தடும். உிலஞ ீன் உிலஞப்பூச் சூடி, 

வதாபேக்குச் வெல்ான். 
 

சாச்ெி: 
             தலகர்கள், ிலனக் லகப்தற்ந ிடால் காத்ல் . தலக அென் 
தலட டுத்து ந்து வகாட்லட ிலனச் சூழ்ந்து வகாண்டவதாது, ன்னுலட 
வகாட்லடலக் காத்துக் வகாள்ப அென் வதார் வெய்ல் வாச்ெித் ில ணப்தடும். 
வாச்ெி ீன் வாச்ெிப் பூச் சூடி, வதாபேக்குச் வெல்ான். 
 

தும்ல: 
         இபே ாட்டு ீர்கறம் ிர்ின்று வதாரிடல் . தலக அெர்கள் இபேபேம் 
வதார்க் கபத்ில் ிர் ிர் ின்று வதாரிடுல் தும்லதத் ில ணப்தடும். தும்லத 
ீன் தும்லதப் பூச் சூடி, வதாபேக்குச் வெல்ான். 
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யாலக:  

தலகல வன்நர் வற்நி ிாக் வகாண்டாடுல். வதாரில் வற்நி வதற்ந 
அெலணப் புகழ்ந்து தாடுல் ாலகத் ில ணப்தடும். வற்நி வதற்நர்கள் 
ாலகப் பூலச் சூடி வற்நிலக் வகாண்டாடுார்கள். 
 

ாடாண் : 
      இதுல வொன்ண புநத்ிலகள் வதார் ிகழ்ச்ெில அடிப்தலடாகக் 
வகாண்டல. தாடாண் ிலில் புகழ்,வகாலட, இக்கம்,கடவுள் ாழ்த்து, அெலண 
ாழ்த்துல் பனில இடம்வதறும். 
 

சாதுயினல்: 
        வட்ெி பல் தாடாண் ில ஈநாக உள்ப புநத்ிலகறக்குப் 
வதாதுாணற்லநபம் , அற்றுள் கூநால் ிடுதட்ட வெய்ிகலபபம் கூறுது 
வதாதுில் ில ஆகும்.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நாணயர்கின் கயத்திற்கு 

தாடத்ிட்டத்ில் (SYLLABUS) குநிப்திட்டுள்பாறு அகு ந்து தகுிில் 
இபேந்தும் ிணாக்கள் வகட்கப்தடும். ணவ அகு- 5க்கு உரின- 

‘ALUKKUP PADAAHA AZHAHU’- BY KAMALAVELAN- ன்னும் தலனபம் ல்ன 
பலநில் தடித்து வர்வு றே வண்டும்.  
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                                                 ான்காம்  ருயம் 
 
 

                                                                       கண்ணன் ாட்டு 

                                                         சுப்ிபநணின ாபதினார் 

             சுப்திி தாிின் இற்வதர் சுப்திின்.இர் ிபேவல்வனி 
ாட்டத்ில் உள்ப ட்டபுத்ில் ிெம்தர் 11 1882ல் ெின்ணச்ொி ர் இனக்குி 
அம்லார் ம்திின் கணாய் திநந்ார்.ெிறுது பவன கிப்புனல வதற்று 
ிபங்கிர் தாிார்.இர் எபே றேத்ாபர், கிஞர், தத்ிரிக்லகாெிரிர்,சுந்ி 
வதாாட்டீர் ண தல்வறு தரிாங்கலப வகாண்டர்.இது தாடல்கபில் 
வதண் ிடுலன, ாட்டுதற்று, ற்றும் ெபா ெீர்ிபேத்க் கபேத்துக்கள் வவனாங்கி 
இபேக்கும்.இர் ிழ், ஆங்கினம், இந்ி, ெஸ்கிபேம் ற்றும் ங்காப வாி 
ஆகிற்நில் புனல வதற்நர். திந வாி இனக்கிங்கலப வாி வதர்க்கவும் 
வெய்துள்பார். பிில் புரிந்துவகாள்பக் கூடி றேச்ெிபெட்டும் தாடல்கலபப் தாடி, 

ிடுலன உர்ல க்கறக்கு ஊட்டிர் தாிார். ணவ இல வெி கி 
ண அலப்தர். 
 

                                                             1 . கண்ணன் ன் பதாமன் 

வதான்ணிர் வணிச் சுதத்ில ாலப் 

புநங்வகாண்டு வதாற்வக -- இணி 
ன்ண ிவன்று வகட்கில் உதாம் 

இபேகத் வபலப் தான்; -- அந்க் 

“கன்ணன் ில்னாபர் லனலணக் வகான்நிடக் 

காடம் ிவான் நில்வனன் -- ந்ிங்கு 

உன்லண லடந்ணன்’ ன்ணில் உதாம் 

எபேகத் வபலப் தான்;                                                    1 

 

காணகத்வ சுற்று ாபிறம் வஞ்ெிற் 

கனக்க ினாதுவெய் ான்; -- வதபேஞ் 

வெலணத் லனின்று வதார்வெய்பம் வதாிணில் 

வர்டத் ிக்வகா டுப்தான்; -- ன்நன் 

ஊலண பேத்ிடு வாய்பேம் வதாிணில் 

உற்ந பேந்துவொல் ான்; -- வஞ்ெம் 

ஈணக் கலனக வபய்ிடும் வதாின 

இஞ்வொல்னி ாற்நிடு ான்;                     2 

 

திலக்கும் ிவொல்ன வண்டுவன் நாவனாபே 

வதச்ெிணிவன வொல்ற ான்; 

உலக்கும் ிிலண ாறம் ிதன் 
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உண்டம் ிவுலப் தான்; 

அலக்கும் வதாறேிணிற் வதாக்குச் வொல்னால் 

அலவாடிக் குள்பே ான்; 

லக்குக் குலடதெி வத் துவன்நன் 

ாழ்ினுக் வகங்கள்கண் ன்.              3 

 

வகட்டவதாறேில் வதாபேள் வகாடுப்தான்; வொல்றங் 

வகனி வதாறுத் ிடுான்; -- லண 

ஆட்டங்கள் காட்டிபம் தாட்டுக்கள் தாடிபம் 

ஆறுல் வெய்ிடுான்; -- ன்நன் 

ாட்டத்ிற் வகாண்ட குநிப்திலண இஃவன்று 

ான்வொல்ற பன்னுர் ான்; -- அன்தர் 

கூட்டத்ி வனிந்க் கண்லணப் வதானன்பு 

வகாண்டர் வறுப வா?                          4 

 

உள்பத்ி வனகபே ங்வகாண்ட வதாிணில் 

ஏங்கி டித் ிடுான்; -- வஞ்ெில் 

கள்பத்லக் வகாண்வடாபே ார்த்ல வொன்ணானங்கு 

காநிபிழ்ந்ிடு ான்; -- ெிறு 

தள்பத் ிவனவடு ாபறே குங் வகட்ட 

தாெில வற்நிிடும் -- வதபே 

வள்பத்லப் வதானபேள் ார்த்லகள் வொல்னி 
வனிவு ிர்த்ிடு ான்;                    5 

 
 

வகாதத்ி வனவாபே வொல்னிற் ெிரித்துக் 

குறங்கிடச் வெய்ிடு ான்; -- ணஸ் 

ாதத்ி வனவான்று வெய்து கிழ்ச்ெிி் 
பர்த்ிடச் வெய்ிடுான்; -- வதபேம் 

ஆதத்ிணில் ந்து தக்கத்ி வனின்று 

அலண ினக்கிடுான்; -- சுடர்த் 

ீதத்ி வனிறேம் பூச்ெிகள் வதால்பேந் 

ீலகள் வகான்நிடு ான் ;                           6 

 
 

                            2  . கண்ணன் -- ன் தந்லத 

பூிக் வகலண னுப்திணாள்; -- அந்ப் 

புண்ட னத்ிவனன் ம்திகறண்டு; 

வித் வநிப்தடிவ -- இந் 

வடுவபி வங்கடம் ித்ம் உபேண்வட 
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வதாித் லகபிவனல்னாம் -- ணம் 

வதானிபேந் ாறதர் ங்கபிணத்ார்; 

ொி இற்நினுக்வகல்னாம் -- ங்கள் 

ந்லன் ெரிலகள் ெிநிதுலப்வதன்.                         1 

 

வெல்த்ிற்வகார் குலநில்லன; -- ந்ல 

வெித்து லத்வதான்னுக் கபவான்நில்லன; 

கல்ிில் ிகச்ெிநந்வான் -- அன் 

கிலின் இணிலவார் கக்கினில்லன; 

தல்லக ாண்திணிலடவ -- வகாஞ்ெம் 

தித்ி டிக்கடி வான்றுதுண்டு; 

ல்ி வெல்றதல -- ணம் 

லபம்ல வொலணவெய் டத்லபண்டு.            2 

 
 

லகலபத் வாலவகாள்ான்; -- வெல்ம் 

நிார் லக்கண்டு ெீநிிறோன்; 

ாபேந் துன்திறம் -- வஞ்ெத் 

பர்ச்ெி வகாள்பார்க்குச் வெல்பிப்தான்; 

ாிலகக்வகார் புத்ிபலடான்; -- எபே 

ாபிபேந்தடி ற்வநார் ாபிணினில்லன. 
தாிடத்ல ாடி ிபேப்தான்; -- தன 

தாட்டிணிறம் கலிறம் விப்தான்.          3 

 

இன்தத்ல இணிவணவும் -- துன்தம் 

இணிில்லன வன்றுன் ண்டில்லன; 

அன்பு ிகவுபலடான்; -- வபிந் 

நிிணில் உிர்க்குனம் ற்நபநவ 

ன்புகள் தனபுரிான்; -- எபே 

ந்ிரிபண் வடந்லக்கு ிிவன்தன்; 

பன்பு ிித்லணவ -- தின்பு 

பலநப்தடி அநிந்துண் பட்டிிடுான்              .4 

 
 

து பிர்ந்துிடினும் -- ந்ல 

ானிதக் கலபவன்றும் ாறுில்லன; 

துரில்லன, பப்புில்லன, -- ன்றும் 

வொர்ில்லன, வாவான்று வாடுில்லன; 

தில்லன, தரிவான்நில்லன, -- ர் 

தக்கபின் வநிர்ப்தக்கம் ாட்டுில்லன; 
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ிகத் வரிந்ன்காண்; -- ணி 
டுின்று ிிச்வெல் கண்டுகிழ்ான்.                   5 

 

துன்தத்ில் வாந்துபேவார் -- ன்லணத் 

தூவன் நிகழ்ந்துவொல்னி ன்புகணிான்; 

அன்திலணக் லகக்வகாள் ன்தான்; -- துன்தம் 

அத்லணபம் அப்வதாறேது ீர்ந்ிடும் ன்தான்; 

ன்புலட தட்டவதாறேதும் -- வஞ்ெில் 

க்கபநப் வதாறுப்தர் ம்ல உகப்தான்; 

இன்தத்ல ண்டதர்க்வக -- ன்றும் 

இன்திகத் பேில் இன்தபலடான்.                  6 

 

பு{[தாட வதம்]: ‘ம்லத்’ -- கிி} 
 
 

                              3. கண்ணன் -- ன் பெயகன் 

கூனிிகக் வகட்தார் வகாடுத்வனாம் ாம்நப்தார்; 

வலனிக லத்ிபேந்ால் டீ்டிவன ங்கிடுார்; 

‘ணடா, ீ வற்லநக் கிங்கு ில்லன’ வன்நால் 

தாலணிவன வபிபேந்து தல்னால் கடித்வன்தார்; 

டீ்டிவன வதண்டாட்டி வற் பூம் ந்வன்தார்;                          5 

 

தாட்டிார் வெத்துிட்ட தன்ணிண்டாம் ாவபன்தார்; 

ஏால் வதாய்பலப்தார்; என்றுலக்க வறு வெய்ார்; 

ாாி வாடு ணிிடத்வ வதெிடுார்; 

உள்டீ்டுச் வெய்ிவனாம் ஊம் தனத்துலப்தார்; 

ள்டீ்டில் இல்லனவன்நால் ங்கும் பெலநார்.   10 

 

வெகால் தட்ட ெிிக உண்டு, கண்டீர்; 

வெகரில் னாிடிவனா, வெய்லக டக்கில்லன. 
இங்கிணால் ானும் இடர்ிகுந்து ாடுலகில், 

ங்கிபேந்வா ந்ான், ‘இலடச்ொி ான்’ ன்நான்; 

“ாடுகன்று வய்த்ிடுவன், க்கலபான் காத்ிடுவன்; 15 

 

டீு வதபேக்கி ிபக்வகற்நி லத்ிடுவன்; 

வொன்ணதடி வகட்வதன்; துிிகள் காத்ிடுவன்; 

ெின்ணக் குந்லக்குச் ெிங்காப் தாட்டிலெத்வ 

ஆட்டங்கள் காட்டி அாதடி தார்த்ிடுவன்; 

காட்டுி ாணாறம், கள்பர்த ாணாறம்,                               20 

 

இிற் தகனிவன ந்வ ாணாறம், 
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ெித்லப் தார்ப்தில்லன, வரீர் ம்படவண 

சுற்றுவன், ங்கறக்வகார் துன்தபநா ற்காப்வதன்; 

கற்நித்ல வதுில்லன; காட்டு ணின், வ! 
ஆணவதாறேதுங் வகானடி குத்துப்வதார் ற்வதார்                             25 

 

ாணநிவன்; ெற்றும் ஞ் ெலணபுரிவன்” 

ன்றுதன வொல்னிின்நான். “து வதர்? வொல்” ன்வநன். 
“என்றுில்லன; கண்வணன்தார் ஊரிறள்வபார் ன்லண” ன்நான். 
கட்டுறுி பள்பவுடல், கண்ிவன ல்னகும், 

எட்டுநவ ன்நா உலத்ிடுஞ்வொல் -- ஈங்கிற்நால்,    30 

 

க்கவணன் றுள்பத்வ ொர்ந் கிழ்ச்ெிபடன், 

“ிக்கவுலப் தனவொல்னி ிபேதுதன ொற்றுகிநாய்; 

கூனிவன்ண வகட்கின்நாய்? கூறு” வகன்வநன். “வண! 
ானிகட்டும் வதண்டாட்டி ெந்ிக வபதுில்லன; 

ாவணார் ணிாள்; லிலவான் நாிடினும்          35 

 

ஆண ிற் கபில்லன; வரீர் 

ஆரித்ாற் வதாதும் அடிவலண; வஞ்ெிறள்ப 

கால் வதரிவணக்குக் காசுவதரி ில்லன” வன்நான். 
தண்லடக் கானத்துப் தித்ித்ில் என்வநணவ 

கண்டு, ிகவும் கபிப்புடவண ாணலண                                        40 

 

ஆபாகக் வகாண்டுிட்வடன். அன்று பற்வகாண்டு, 

ாபாக ாபாக, ம்ிடத்வ கண்னுக்குப் 

தற்று ிகுந்துல் தார்க்கின்வநன்; கண்ணால் 

வதற்றுபே ன்லவனாம் வதெி படிாது. 
கண்ல இலிண்டும் காப்ததுவதால், ன்குடும்தம்   45 

 

ண்பநக் காக்கின்நான். ாய்படத்ல் கண்டநிவன். 
ீி வதபேக்குகிநான்; டீுசுத் ாக்குகிநான். 
ாிர்வெய் குற்நவனாம் ட்டி டக்குகிநான்; 

க்கறக்கு ாத்ி, பர்ப்புத்ாய், லத்ிணாய், 

எக்கங் காட்டுகிநான்; என்றுங் குலநின்நிப்     50 

 

தண்டவனாம் வெர்த்துலத்துப் தால்ாங்கி 
வார் ாங்கிப் 

வதண்டுகலபத் ாய்வதாற் திரிபந ஆரித்து 

ண்தணாய், ந்ிரிாய், ல்னா ெிரினுாய், 

தண்திவன வய்ாய்ப் தார்லிவன வெகணாய், 
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ங்கிபேந்வா ந்ான், இலடச்ொி வன்று வொன்ணான்  .55 

 

இங்கிலண ான்வதநவ ன்ணஞ் வெய்து ிட்வடன்! 
கண்ன் ணகத்வ கால்லத் ாள்பனாய் 

ண்ம் ிொம் துவுன் வதாறுப்தாய்ச் 

வெல்ம், இபாண்பு, ெீர், ெிநப்பு, ற்கீர்த்ி, 
கல்ி, அநிவு, கில, ெிவாகம்,                                           60 

 

வபிவ டிாம் ெிஞாணம், ன்றும் 

எபிவெர் னலணத்தும் ஏங்கிபே கின்நணகாண்! 
கண்லணான் ஆட்வகாண்வடன்! 
கண்வகாண்வடன் கண்வகாண்வடன்! 
கண்வணலண ாட்வகாள்பக் காபம் உள்பணவ!   65 

 
 

                           4 .கண்ணன் -- ன் ெடீன் 

ாவண ாகி ன்ணனாற் திநாய் 

ானும் அலபாய் இண்டினும் வநாய் 

ாவா வதாபேபாம் ாக் கண்ன், 

ன்ணிறம் அநிிணிற் குலநந்ன் வதானவும், 

ன்லணத் துலக்வகாண்டு ன்னுலட பற்ெிால்          5 

 

ன்ணலட தகனால் ன்வாி வகட்டனால் 

வம்தா வடய் வண்டிவணான் வதானவும், 

ான்வொறங் கில ன்ி பல 

இற்நிலணப் வதபேல ினங்கிண வன்று 

கபேதுான் வதானவும், கண்ன் கள்ன்                           10 

 

ெீடணா ந்வன்லணச் வெர்ந்ணன், வய்வ! 
வதலவன் அவ்லனப் தின்ணனில் ழீ்ந்து 

தட்டண வால்லன தனவதபேம் தாம்; 

உபத்ிலண வன்நிவடன்; உனகிலண வல்னவும் 

ாணகஞ் சுடாவன் திநர்லத் ாவணனும்                               15 

 

ெிறுலி ணகற்நிச் ெித்ிவன ிறுத்வும் 

ன்னுவப வபிவும் ெனிப்தினா கிழ்ச்ெிபம் 

உற்நிவடன் இந்ச் ெகத்ிவன பள்ப 

ாந்ர்க் குற்ந துவனாம் ாற்நி 
இன்தத் ிபேத்வும் ண்ி திலக்வகலணத் 20 

 

ண்டலண புரிந்ிடத் ானுபங் வகாண்டு, 
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ாக் கண்ன் னிந்வலணச் ொர்ந்து, 

புகழ்ச்ெிகள் கூநிபம், புனலல ிந்தும், 

தனலக ால் அகப் தற்றுநச் வெய்ான்; 

வறும்ாய் வல்றங் கிிக் கிஃவார்                           25 

 

அனாய் பண்டது; ானுங் கலண 

உர்ிலனப் தடுத்னில் ஊக்கிக் கணாய், 

“இன்ணது வெய்ிவடல், இவாடு தவகல், 

இவ்லக வாிந்ிவடல், இலணண ிபேம்வதல், 

இன்ணது கற்நிவடல், இன்ணதல் கற்தாய்,     30 

 
 

இன்ண பேநவுவகாள், இன்ணல ிபேம்புாய்” 

ணப்தன பேம் டுத்வடுத் வாி, 
ஏய்ினா வணா டுிர்ிட னாவணன். 
கலிவன கன் வொல்னினுக் வகல்னாம் 

ிர்வெபம் லணிவதால், இனும்ான் காட்டு                 35 

 

வநிினுக் வகல்னாம் வவிர் வநிவ 

டப்தா ணாிணன். ாணினத் ர்ம் 

ிப்லதபம் புகறேறு ாழ்லபம் புகலபம் 

வய்ாக் வகாண்ட ெிறுி பலடவன், 

கண்ணாஞ் ெீடன்ான் காட்டி ிவனாம்                   40 

 

               5.  கண்ணம்நா -- ன் குமந்லத 

ெின்ணஞ் ெிறுகிபிவ, -- கண்ம்ா! 
    வெல்க் கபஞ்ெிவ! 
ன்லணக் கனிீர்த்வ -- உனகில் 

    ற்நம் புரிந்ாய்! 1 

 

திள்லபக் கணிபவ, -- கண்ம்ா! 
    வதசும்வதாற் ெித்ிவ! 
அள்பி லத்ிடவ -- ன் பன்வண 

    ஆடிபேந் வவண!  2 

 

ஏடி பேலகிவன, -- கண்ம்ா! 
    உள்பங் குபிபே டீ; 

ஆடித்ிரில் கண்டால் -- உன்லணப்வதாய் 

    ஆி றேவு டீ.  3 

 

உச்ெி லண பகந்ால் -- கபேம் 
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    ஏங்கி பபே டீ; 

வச்ெி பலணபொர் -- புகழ்ந்ால் 

    வணி ெினிர்க்கு டீ.   4 

கன்ணத்ில் பத்ிட்டால் -- உள்பந்ான் 

    கள்வநி வகாள்ற டீ; 

உன்லணத் றேிடிவனா, -- கண்ம்ா! 
    உன்த் ாகு டீ.   5 

 

ெற்றுன் பகஞ் ெிந்ால் -- ணது 

    ெஞ்ென ாகு டீ; 

வற்நி சுபேங்கக் கண்டால் -- ணக்கு 

    வஞ்ெம் தலக்கு டீ    6 

 

உன்கண்ில் ீர்ிந்ால் -- ன்வணஞ்ெில் 

    உிங் வகாட்டு டீ; 

ன்கண்ில் தாலன்வநா? -- கண்ம்ா! 
    ன்னுிர் ின்ண ன்வநா?                                            7 

 

வொல்ற லனிவன, -- கண்ம்ா! 
    துன்தங்கள் ீர்த்ிடு ாய்; 

பல்லனச் ெிரிப்தாவன -- ணது 

    பர்க்கந் ிர்த்ிடுாய்.                                               8 

 

இன்தக் கலக வபல்னாம் -- உன்லணப்வதால் 

    டுகள் வொல் துண்வடா? 

அன்பு பேிவன -- உலணவர் 

    ஆகுவார் வய் பண்வடா?                                   9 

ார்தில் அிற்வக -- உன்லணப்வதால் 

    ல ிக றண்வடா? 

ெீர்வதற்று ாழ்ற்வக -- உன்லணப்வதால் 

    வெல்ம் திநிது பண்வடா?                    10 

 
 

        6.  கண்ணன் -- ன் யிலனாட்டுப் ிள்ல 

ீா ிலபாட்டுப் திள்லப -- கண்ன் 

வபேிவன வதண்கறக் வகாா வால்லன. (ீா)  
 

ின்ணப் தங்வகாண்டு போன்; -- தாி 
ின்கின்ந வதாிவன ட்டிப் தநிப்தான்; 

ன்ணப்தன் ன்லணன் ன்நால் -- அலண 
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ச்ெிற் தடுத்ிக் கடித்துக் வகாடுப்தான். (ீா)   1 

 

வவணாத் தண்டங்கள் வகாண்டு -- ன்ண 

வெய்ாறம் ட்டா உத்ில் லப்தான்; 

ாவணாத் வதண்டி ன்தான் -- ெற்று 

ணகிறேம் வத்ி வனகிள்பி ிடுான்      .(ீா) 2 

 

அகுள்ப னர்வகாண்டு ந்வ -- ன்லண 

அஅச் வெய்துதின், “கண்ல படிக்வகாள்; 

குனிவன சூட்டுவன்” ன்தான் -- ன்லணக் 

குபேடாக்கி னரிலணத் வாிக்கு லப்தான்.(ீா) 3 

 

தின்ணலனப் தின்ணின் நிறேப்தான்; -- லன 

தின்வண ிபேம்புபன் வணவென்று லநான்; 

ன்ணப் புதுச்வெலன ணிவன -- புறேி 
ாரிச் வொரிந்வ பேத்ிக் குலனப்தான்     .  (ீா)      4  

 

புள்பாங் குல்வகாண்டு போன்; -- அபது 

வதாங்கித் தும்புற் கீம் தடிப்தான்; 

கள்பால் ங்குது வதாவன -- அலக் 

கண்படி ாய்ிநந் வவகட் டிபேப்வதாம்   .(ீா)          5  

 

அங்காந் ிபேக்கும்ாய் ணிவன -- கண்ன் 

ஆவநறே கட்வடறும் லதப்வதாட்டு ிடுான்; 

ங்காகிறம் தார்த் துண்வடா? -- கண்ண 

ங்கலபச் வெய்கின்ந வடிக்லக வான்வநா?(ீா) 6 

 

ிலபாட ாவன் நலப்தான்; -- டீ்டில் 

வலனவன் நானலக் வகபா ிறேப்தான்; 

இலபாவா டாடிக் குிப்தான்: -- ம்ல 

இலடிற் திரிந்துவதாய் டீ்டிவன வொல்ான்.(ீா)7  

 

அம்லக்கு ல்னன், கண்டீர்! -- பபி 
அத்லக்கு ல்னன், ந்லக்கு ஃவ, 

ம்லத் துர்வெய்பம் வதரிவார் -- டீ்டில் 

ார்க்கும் ல்னன் வதாவன டப்தான் .(ீா)         8  
 

வகாறக்கு ிகவும் ெர்த்ன்; -- வதாய்ல 

சூத்ிம் திவொனக் கூொச் ெக்கன்; 

ஆறக் கிலெந்தடி வதெித் -- வபேில் 

அத்லண வதண்கலபபம் ஆகா டிப்தான்.(ீா)     9  
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                    7.  கண்ணம்நா -- ன் காதி  
சுட்டும்ிிச் சுடர்ான், -- கண்ம்ா! 
சூரி ெந்ிவா? 

ட்டக் கரிிி, -- கண்ம்ா! 
ாணக் கபேலவகால்வனா? 

தட்டுக் கபேீனப் -- புடல 

தித் ல்ிம் 

ட்ட டுிெிில் -- வரிபம் 

க்ஷத்ி ங்கபடீ! 1 

 

வொலனன வாபிவா -- உணது 

சுந்ப் புன்ணலகான்? 

ீனக் கடனலனவ -- உணது 

வஞ்ெி னலனகபடீ! 
வகானக் குிவனாலெ -- உணது 

குனி ணிலடீ! 
ாலனக் குரிடீ, -- கண்ம்ா! 
பேக் கால்வகாண்வடன். 2 

 

ொத்ிம் வதசுகிநாய், -- கண்ம்ா! 
ொத்ி வதுக்கடீ? 

ஆத்ிங் வகாண்டர்க்வக, -- கண்ம்ா! 
ொத்ி பண்வடாடீ? 

பத்ர் ெம்ிில் -- துல 

பலநகள் தின்புவெய்வாம்; 

காத்ிபேப் வதவணாடீ? -- இது தார், 

கன்ணத்து பத்வான்று!  3 

 
 
 

                         8 .  கண்ணன் -- ன் காதன் 

                         ாங்கிலனத் தூது யிடுத்தல் 

                                      

கண்ன் ணிலனலத் ங்கவ ங்கம் -- 
                               (அடி ங்கவ ங்கம்) 
கண்டு வடடி ங்கவ ங்கம்; 

ண் பலத்துிடில் ங்கவ ங்கம் -- தின்ணர் 

வணிறஞ் வெய்டி ங்கவ ங்கம்.                                        1 

 

கன்ணிலக ாிபேந்து ங்கவ ங்கம் -- ாங்கள் 
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கானங் கிப்தடி ங்கவ ங்கம்; 

அன்ணி ன்ணர்க்கள் பூிிறண்டாம் -- ன்னும் 

அலணபஞ் வொல்னிடடி ங்கவ ங்கம்.                                  2 

 

வொன்ண வாிறு ன்ண னுக்வக -- ங்கும் 

வால ில்லனடி ங்கவ ங்கம்; 

ன்ண திலகபிங்கு கண்டிபேக் கிநான்? -- அல 

ாவும் வபிவு வதநக் வகட்டு ிடடீ. 3 

 

லல் வகாடுத்துிட்டுத் ங்கவ ங்கம் -- லன 

லநந்து ிரிதர்க்கு ாணப பண்வடா? 

வதாய்ல பபேவணக் வகாண்ட வணன்வந -- கிப் 

வதான்ணி பலத்துண்டு ங்கவ ங்கம். 4 

 

ஆற்நங் கலணில் பன்ண வாபோள் -- லண 

அலத்துத் ணிிடத்ில் வதெி வல்னாம் 

தூற்நி கர்பசு ொற்று வணன்வந 

வொல்னி பேலடி ங்கவ ங்கம்     5 

 

வொ ிலத்ிலடர் வதண்கறடவண -- அன் 

சூழ்ச்ெித் ிநலதன காட்டு வல்னாம் 

ீ நக்குனத்து ாரிடத்வ 

வண்டி ில்லனவன்று வொல்னி ிடடீ.      6 

 

வதண்வன்று பூிணில் திநந்து ிட்டால் -- ிகப் 

தலீ ிபேக்குடி ங்கவ ங்கம்; 

தண்வான்று வய்ங்குனில் ஊி ந்ிட்டான்--அலப் 

தற்நி நக்குில்லன தஞ்லெ பள்பவ                                       .7 

 

வ பறேிறப் தாி ன்லணவ -- உள்பம் 

ிலணத்து றுகுடி ங்கவ ங்கம்; 

ீ எபேவொனின்று வகட்டு ந்ிட்டால் -- தின்பு 

வய் ிபேக்குடி ங்கவ ங்கம்.                       8 
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                                                   லயபபத்து கயிலதகள் 

                   லபத்து வணி ாட்டம் டுகப்தட்டிில் ாொி, அங்கம்ாள் 

ஆகிவாபேக்கு கணாக 13/7/1953இல் திநந்ார். இர் 14 கில வாகுப்புகலபபம் 

ான்கு புிணங்கலபபம் றேி வபிிட்டுள்பார். இர் புகழ்வதற்ந ிழ் ிலப்தட 

தாடல் ஆெிரிர் ஆார். ெிநந் ிலப்தட தாடல் ஆெிரிபேக்காண இந்ி அெின் 

ிபேல ந்து பலந வதற்ந ெிநப்புக்குரிர்.வறம், த்ி அெின் தத்வ ிபேதும் 

ிக அெின் கலனாி ிபேதும் இபேக்கு ங்கப்தட்டது. 

 

                                                         1.  ட்பு 

ட்பு ன்தது 

சூரின் வதால் 

ல்னா ாறம் 

பூாய் இபேக்கும் 

 

ட்பு ன்தது 

கடல் அலன வதால் 

ன்றும் 

ஏால் அலனந்து பேம் 

 

ட்பு ன்தது 

அக்ணி வதால் 

ல்னா ாசுகலபபம் 

அித்து ிடும் 

 

ட்பு ன்தது 

ண்ரீ் வதால் 

ில் ஊற்நிணாறம் 

ஏவ ட்டாய் இபேக்கும் 

 

ட்பு ன்தது 

ினம் வதால் 

ல்னாற்லநபம் வதாறுலாய் 

ாங்கிக் வகாள்றம் 

 

ட்பு ன்தது 

காற்லநப் வதால் 

ல்னா இடத்ிறம் 

ிலநந்து இபேக்கும் 
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                                   2 . அலகள் 

அலனகவப! ீர்வல் ஆடுந் ண்ரீ் 

லனகவப! கடனின் ந்ிக் லககவப! 

 

ித்ல புரிந்து சீுங் காற்று 

ித்ந் ிரிக்கும் ீர்க்கி றுகவப! 

 

காற்வநனுங் கன் கடனாம் கன்ணிின் 

வற்புநம் உரிபம் வல்னி துகில்கவப! 

 

கலில் ற்வகாலனக் காரிம் டத்ல் 

பலநா? ெரிா? படிவுல ன்ண? 

 

கண்ி புகுந்து கணவண னர்ந்து 

வண்துகில் வதார்த்து வவன றேந்து 

 

ிம்ித் ாழ்ந் வண்ார் புகவப! 

ம்தனம் காட்டும் ண்ரீ் வடிகவப! 

 

கடல்ீர் ிாில் கக ஆட்டம் 

டத்ித் வாற்கும் ாடகக் கும்தவன! 

 

கபேப்புக் கடறள் காெவா ாவன 

இபேித் துப்பும் ச்ெில் லனகவப! 

கறுப்புக் கடற்நிர் கலடப் தடுலகில் 

வநித் வண்வய்த் ிலகவப! ீங்கள் 

 

கலில் கலனபம் கடனின் கணவுகள் 

கலக்கன் ணத்ில் கடல்பத் ங்கள் 

கர்ந்து ிலந்து டந்து கலில் 

கர்ந்து வதாகும் ண்ரீ்ச் சுர்கள் 

 
 

                                        3 .ாடம் 

ீிவாி வொன்ண 

ஆிவாி து? 

 

ிா? ெீணா? 

இனத்ீணா? கிவக்கா? 

 

இல்லன.... துவுில்லன.... 
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இற்லக 

ன் 

வற்நிில்....புபேத்ில் 

கண்ில்....கன்ணத்ில் 

ார்தில்....அக்குபில் 

றேிலத் ீிலத்ான் 

ணின் வாிவதர்த்ான் 

 

வல்வாக்கி ரிபம் ீ - 

வல்வாக்கி பட்டும் ில - 

வல்வாக்கி உபேம் பகில் - 

வல்வாக்கி பபேம் ணின் - 

ல்னாம் வல்வாக்கிவ! 

 

கீழ்வாக்கிப் வதாிபம் 

லட்டும் வதாய்த்துிடின் 

வல்வாக்கி பர்ண 

பூிில் து? 

ல வொன்ணது : 

 

''கபேல உள்பவண 

உிர்கறக்குத் 

லனல ாங்குகிநான்'' 

 

கல ிித்ிபேக்கிநா? 

தூங்கிிட்டா? 

வரிாது 

 

தாடத் வரிந் தநலகள் 

ன் தாடறக்குக் லகட்டுா? லகவகாட்டுா? 

வரிாது 

ாய்வாிவ புரிா ணிர்க்குத் 

ன்தாடல் புரிபா? புரிாா? 

வரிாது 

 

ஆணால் கூாங்கற்கலப 

ாில்வதாட்டுக் வகாண்டு 

ி தாடிக்வகாண்வட வதாகிநது 

ிபம் எபே கல வொன்ணது : 
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''கடலலச் வெய் 

தனலண ிர்தாாவ!'' 

 

றுவார் அலணலபம் 

குணிந்துச் வொல்கிநது 

இநங்குவார் அலணலபம் 

ிிர்ந்து வெல்னச் வெய்கிநது 

 

லன வொன்ணது : 

''திந்து ாழ்ந்ால் 

உர்ந்து வதாாய் 

ிிர்ந்து ிரிந்ால் 

இநங்கிப் வதாாய்'' 

 

வர்கலப அறுத்வாடும் 

ிின் ீதும் 

கனகனவன்று பூச்வொரிபம் 

கலவாத்துக் கிலபகள்... 

அறுத்ற்குக் வகாதில்லனாம் 

லணத்ற்கு ன்நிாம் 

 
 

ம் வொன்ணது : 

''இன்ணா வெய்ார்க்கும் 

இணில வெய்'' 

பகரி இல்னால் 

பூிக்கு பேகிநது 

ங்வக ெிப்தி ிித்ிபேக்கிநவா 

அங்வக ிறேந்து பத்ாகிநது 

 

லத்துபி வொன்ணது : 

''பத்துக்காண ித்து 

ப்வதாதும் ினாம் 

ிித்ிபே ணிா ிித்ிபே'' 

 

கீவ வெறு 

வவன தாெி 
 

ன்லணச் சுற்நிறம் லபர் கீம் 

ஆணாறம் 

ண்ரீ்த் ீாய் பூத்ிபேக்கும் 
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ாலக்குத்ான் 

ன்ணவாபே வெௌந்ர் கம்தீம்! 

ால வொன்ணது : 

''ொர்தால் வதபேல வதறுது பிது 

ொர்புக்குப் வதபேல பேவ வதரிது'' 

அஸ்ணம் ன்நார்கள் 

ஆந்லகள் கிழ்ந்ண 

 

ட்ெத்ிங்கள் 

கும்ி வகாட்டிக் வகாண்டாடிண 

 

ான் ொகில்லன ன்தல 

ினவுக்கு எபிபெட்டி 

ிபைதித்து சூரின் 

 

சூரின் வொன்ணது : 

''லநந்தும் லநாிபேக்க 

உன் சுடுகலப ிட்டுச்வெல்'' 

 

ரிலன தும்ிது 

ம்தது கிவனா ீட்டர் 

அக்கிணிக் கும்பு 

 

ந்க் குடிகனும் 

இடம் வதில்லன 

 

அக்கிணிக் கும்தின் ஆநி ொம்தனில் 

உறேது திரிட்டில் 

ஆறுடங்கு அவாகிலபச்ெல் 

ரிலன வொன்ணது : 

''ந்வாபே ீலிறம் 

இன்வணார் ன்ல உண்டு'' 

 

வெய்ா திவா 

லனில் ிால் டுத்ாட்வகாள்றங்கள் 

ாலிலனத் ிலனகள் ாங்கள் 

கடுகி ெீாண்ம் 

காற்லந கட்டிலபங்கள் 

ல்னாபேம் ெிரிக்கின்ந ாழ்வுவகாடுங்கள் 

ிரிபம் அறேகின்ந ம் வகாடுங்கள் 
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ங்கள் ாழ்ின் வகாப்லதல 

ஊற்றும்வதாவ உலடத்துிடாீர்கள் 

ிலநந்திநகு ிிடுங்கள். 

 

                                                                   4. நபம் 

ங்கலபப் தாடுவன். 
ாபேம் ள்றவ க்கட் தண்தில்னால ன்ண வொன்ணரீ்? 

ம் ன்நரீ்! 
ம் ன்நால் அவ்பவு ட்டா? 

க்கம்,அவ்லவ ீட்வடாலன ாெிான் ார் ன்நரீ்? 

ம் ன்நரீ்! 
ம் ன்நால் அத்லண இிா? 

தக்கத்ில் ாது தாி ாவண? 

தாஞ்ொனி ீட்க்கா தால ன்ண வன்நரீ்? 

வட்லட ங்கள் ன்நரீ்! 
ங்கள் ன்நால் அவ்பவு வகனா? 

ம் ெிபேஷ்டிில் எபே ெித்ிம், 

பூிின் ஆச்ெிரிகுநி, 
ிலணக்க ிலணக்க வஞ்சூறும் அனுதம், 

ிண்ீனுக்கு தூண்டில் வதாடும் கிலபகள், 

ெிரிப்லத ஊற்நி லத் இலனகள், 

உிர் எறேகும் னர்கள், 

ணின் ா ஞாணம் ம் பேம் ணக்கு! 
ணின் வான்றும் பன் ம் வான்நிற்று! 
ம் க்கு அண்ன், அண்லண திக்காீர்கள்! 
ணி ஆபள் குிிக்குள் கட்டி கூடாம், 

ம் அப்தடிா? 

பபேம் உிர்கபில் ஆபள் அிகம் வகாண்டது அதுவான்! 
ணி பர்ச்ெிக்கு பப்தது ந்ால் பற்றுப் புள்பி. 
ம் இபேக்கும் ல பூ பூக்கும் இநக்கும் ல காய் காய்க்கும். 
வட்டி ட்டால் கிலப ாகுவ, 

வட்டி ட்டால் கம் உடம்தாகுா? 

த்ல அறுத்ால் ஆண்டு லபம் து வொல்றம். 
ணிலண அறுத்ால் உிரின் வெனலத்ான் உறுப்பு வொல்றம். 
த்ிற்கும் றேக்லக ிறேம் றுதடி பலபக்கும். 
க்வகா உிர் திரிந்ாறம் ிர் உிர்ந்ாறம். 
என்வநன்று அநிக! 
 

ங்கள் இல்லனவல் காற்லந ங்வக வதாய் ெனல வெய்து? 
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ங்கள் இல்லனவல் லக்காக ங்வக வதாய் னுச் வெய்து? 

ங்கள் இல்லனவல் ண்ின் டிக்குள்வப ப்தா ரி? 

தநலக்கும் ினங்குக்கும் ம் பேம் உத்ிாம் ணிர் ாம் பேவாா? 

ணிணின் பல் ண்தன் ம்! 
த்ின் பல் ிரி ணின்! 
ஆபங்கலப ணின் அிகம் திவாகித்து ங்கபின் ீதுான்! 
 

உண் கணி, 
எதுங்க ில், 

உடறக்கு பேந்து, 

உர்வுக்கு ிபேந்து, 

அலட குடில், 

அலடக்க கவு, 

அகு வனி, 
ஆட தூபி, 
ட லனம், 

ாபிக்க ண்ல, 

றே காகிம், 

ரிக்க ிநகு, 

ம்ான் ம்ான் ல்னாம் ம்ான்!! 
நந்ான் நந்ான் ணின் நந்ான்!! 
திநந்வாம் வாட்டில் த்ின் உதம், 

டந்வாம் லடண்டி த்ின் உதம், 

றேிவணாம் வதன்ெில் தனலக த்ின் உதம், 

ந்வாம் ாலன ெந்ணம் த்ின் உதம், 

கனந்வாம் கட்டில் ன்தது த்ின் உதம், 

துின்வநாம் லனல தஞ்சு த்ின் உதம், 

டந்வாம் தாதுலக ப்தர் த்ின் உதம், 

இநந்வாம் ெப்வதட்டி தாலட த்ின் உதம், 

ரிந்வாம் சுடலன ிநகு த்ின் உதம், 

ம்ான் ம்ான் ல்னாம் ம்ான், 

நந்ான் நந்ான் ணின் நந்ான், 

ணிா ணிணாக வண்டுா த்ிடம் ா எவ்வாபே பம் வதாி ம்!! 
 
 

                                                         5 . செம்சநாமி 
எனிக்கடனில் பன் பனாய் 

உித்து ந் வதலனவ 

கலனக்கடலன ாிணால் 
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கலடந் வெிபவ ! 
திநந்ாள் அநிா 

வதவக! திநவாிகள் 

இநந்ாள் கா ிம் 

இபல வதற்று ந்வப 

ந் வாிகபிங்கு 

ானாிிபேந்தும் 

உர்ந்வப! உன்லணப்வதால் 

உிர்வய்வாடிபேப்தர் ார்? 

ல்னிணபம் வல்னிணபம் 

பாண இலடிணபம் 

ல்னிணாய் என்று தட்டு 

டக்க ி வெய்வப! 
உர்வாி ீ ! 
ணிவாி ீ! 
உன்ணாம் வெம்வாி ீ! 
உிர்வாி ீ! 
வய்வாி ீ! 
உர்லத் பேதள் ீ! 
பிபாய் இபேந்ாறம் 

வாகம் பேம் அகால் 

புிபாய் இபேப்தவப 

பூலவதால் னர்தவப! 
கன்ணிவன்தார் உலண ீவா 

கணிப்திள்லப தன வதற்ந 

அன்லண! 
இது ன்ண அிெம் ணக்வகட்டால் 

கன்ணி அன்லண ீ 

அந்க் கன்ணி ரிவதான 

அன்ணர்க்வகா ஏர் சு 

உணக்வகா தன சு 

லாறம் ித்ிக்கும் துவ! 
கானக்லக 

வகாய்ாறம் னர்பத்ில் 

குலநா பூணவ! 
ில்னா காற்லநப்வதால் 

ிிர்கின்ந எபிலப்வதால் 

ல்னார்க்கும் வதாதுாக 

இபேப்தவப உன்லண ாம் 
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உச்ெரிக்கும் வதாிவன 

ஊறுகின்ந ான் 

ச்ெிறம் வணாகும் 

இழ்கறம் பூாகும் 

தாலடிவன வர்கபின் 

தாலடகள் வதாணதின்னும் 

க்கள் 

தாலடிவன ஆலடிவன 

தடிப்தடிாய் வெித்ள் ீ! 
பப்தவ எனிகறக்குள் 

பறேவுனகம் அபப்தவப! 
எப்வத இல்னா 

உர்குநலப வதற்நவப! 
னஞ்சுி வடுகின்ந 

ாக்கி ிவ! 
னஞ்வெித் வாங்குகின்ந 

ா ா வ! 
ம்வாிக்கும் பத்வப! 
ம்வாிாய் ாய்த்வப! 
வெம்வாிாய் வாிகறக்குள் 

வெம்ாந்ிபேப்தவப! 
வெய்கள் திெித் 

ாவ! உர்ந் வல் 

ாய்கள் திெித் 

ார்த்ல ெந்வ! 
ெ தவுத்ச் 

ெத் துநிகறம் 

து வாி ன்று 

ானாட்ட பர்ந்வப! 
வாம் வாடுத்வப! 
ிபோெகத்வவண! 
ாா ஆழ்ாரின் 

ங்கபில் ஆழ்ந்வப! 
சு த்ார் 

ஈந்வாபே வகாள்லகிணால் 

ொ த்ல 

ம் ிர்க் கபித்வப! 
க்கா ீணாின் 

க்கா வகாள்லகபடன் 
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ிக்கா படித்வப! 
வம் பர்த்வப! 
ம் ாற்ந ந்ல 

ம் ாற்நி லத்வப! 
ிம் ாற்நம் வதற்நிங்கு 

ித்ம் பர்தவப! 
இத்ில் வகாடிவற்நி 
இறுாந்ிபேந்வப! 
ெங்கள் அலணத்லபம் 

ொக ித்வப! 
உன்ணாவன திநந்வாம் 

உன்ணாவன பர்ந்வாம் 

உன்ணாவன வதபேல வதற்று 

உனகத்ில் ாழ்கின்வநாம் 

அகம் ீ 

புநம் ீ ம் 

ஆபேிபேம் ீ 

ங்கள் பகம் ீ 

பகரி ீ 

படிா புகறேம் ீ 

 
 

                                                                6  . யிலதச்பொம் 

                              ிடுதடும் பற்ெிகறள் என்நாக ணின் ிொம் கண்டநிந்ான். 
ஆணால் ிொத்ில் ஈடுதட்டிபேக்கும் உர்கபில் வதபேம்தான்லவார் 
ினங்குகறக்காண சுகத்லபம் சுந்ித்லபம் கூட இந்து ிற்கிநார்கள். அப்தடி 
ாப்தட்டுக் வகாண்டிபேக்கும் எபே ாழ்க்லகின் குறுக்குவட்டுத் வாற்நம்ான் 
இந் ாட்டுப்தாட்டு. 
 

ஆடி படிஞ்ெிபேச்சு 

ஆிபம் கிஞ்ெிபேச்சு 

வொக்கிவகாபம் வகாடாங்கி 
வொன்ணவகடு கடந்ிபேச்சு 

 

காடு காஞ்ெிபேச்சு 

கத்ால கபேகிபேச்சு 

னந் பள்வபல்னாம் 

லனவாட உிந்ிபேச்சு 

 

வக்க வதாறுக்கா 
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வநக்க வந் குபேிவல்னாம் 

வங்காடு ிட்டு 

வகுதூம் வதாிபேச்சு 

 

வதாட்டு ல வதய்லனவ 

புறேி அடங்கலனவ 

உச்ெி லணலனவ 

உள்காடு உறேகலனவ 

 

வப்புக்கு ிிிபேக்வகா 

வநகாக ிிிபேக்வகா 

கட்டிச்ெ வங்கனப்த 

கண்ரீ் டிச்ெிபேச்வெ 

 

காத்துன ஈில்ன 

கள்பிின தாறில்ன 

றும்பு குபிச்வெ 

இபேவொட்டுத் ண்ிில்ன 

 

வகம் நங்கலனவ 

ின்ணல் எண்டங் காங்கலனவ 

வற் கபேக்கலனவ 

வகாத்து ெீலனவ 

 

வய்வல்னாம் கும்திட்டுத் 

வலெவல்னாம் வண்டணிட்டு 

ீட்டிப் தடுக்லகின 

வத்ிின எத்ல 

 

துட்டுள்ப ஆள் வடிச் 

வொந்வல்னாம் ாதுவதால் 

ெீலக்குப் வதாிபேந் 

வகவல்னாம் ிபேம்புய்ா 

ாபேய்ா ாபேய்ா 

பே தகாவண 

ீபேய்ா ீபேய்ா 

வன்ணாட்டுப் தஞ்ெவல்னாம் 

 

எத்பே ான் உறேகத் 

வாத்ப்தசு ச்ெிபேக்வகன் 
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இன்னும் எபே ாட்டுக்கு 

ணப் வதாய் ான் வகட்வடன்? 

 

ஊவல்னாம் வடி 

ர்ாடு இல்னாட்டி 

இபேக்கவ இபேக்கா 

இடுப்வதாடிஞ்ெ வதாண்டாட்டி 

 

காசு வதபேத்வப 

காடீ்டுக் கபேப்தாி 
ண்ிிட்டு ண்வின்னு 

ாபிக்கத் வரிஞ்ெவப 

 

ெனலக்குப் வதாட்டாச் 

ொம் குலனபின்னு 

ெீன வாலக்கா 

ெிக்கணத்து ாெி 
 

கால்பட்ட வச்வொபம் 

கடணாகத் ாாி ! 
கால்பட்ட கடனுக்கு 

பறேபட்ட அபக்குநண்டி 

 

ஊத்துடி ஊத்துடி 

ஊெில ஊத்துடி 

ொத்துடி ொத்துடி 

ெலடெலடாச் ொத்துடி 

 

தாறேம் லக்குப் 

லதத்ிா புடிச்ெிபேச்சு? 

வகத்க் கிிச்சு 

ின்ணல் வகாண்டு லக்குடி 

 

பந்ாாள் ந் ல 

பச்சுபட்டப் வதய்படி 

வலெதும் வரிா 

வவதாட்டுக் வகாட்டுடி 

 

கூ எறேகுடி 

குச்சுடீு லணபடி 

ஈம் தவுடி 
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ஈக்வகான டுங்குடி 

 

வள்பம் சுத்ிின்னு 

டீ்ட இறேக்குடி 

ஸ்ிின ெரிதாி 
அடிச்ெிக்கிட்டுப் வதாகுடி 

குடி வகடுத் காத்து 

கூ திரிக்குடி 

லத்ண்ி ஊநி 
ஞ்சுபே கலபடி 

 

ாடு டுங்குய்ா 

ச்சுல வதாதுய்ா 

வவலக்க வடம் 

வில்வகாண்டு ாபேய்ா 

 

லபம் வநிக்க 

ெென்னு வினடிக்க 

பலனின ச்ெிபேந் 

பட்லடப் வதாய் ான் திரிக்க 

 

வச்வொபம் லணஞ்ெிபேச்வெ 

வட்டிாய் பூத்ிபேச்வெ 

வாலபக்கா தடிக்கு 

வாலபகட்டிப் வதாிபேச்வெ 

 

ர்புடிக்கும் ொிக்கு 

இதுவான் லனவறேத்ா? 

ிிபடிஞ்ெ ஆறக்வக 

வொம் றேிபேக்கா? 

 

காஞ்சு வகடக்குதுன்னு 

கடவுறக்கு னுச்வெஞ்ொ 

வதஞ்சு வகடுத்ிபேச்வெ 

வதபோவப ன்ணதண்? 

 
 

                                            7 . ெிரிப்பு 

ாழ்க்லக பூட்டிவ கிடக்கிநது 

ெிரிப்புச் ெத்ம் வகட்கும்வதாவல்னாம் 
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அது ிநந்து வகாள்கிநது 

 

ாழ்ின்ீது இற்லக வபித் 

ாெலணத் லனம் ெிரிப்பு 

 

ந் உடும் வதெத் வரிந் 

ெர்வெ வாி ெிரிப்பு 

 

உடுகபின் வாில்கள் ஆறு 

ெிரித்ல் பத்ிடல் 

உண்ல் உநிஞ்ெல் 

உச்ெரித்ல் இலெத்ல் 

 

ெிரிக்கா உட்டுக்குப் 

திற்வொன்ண ந்தும் 

இபேந்வன்ண? வாலனந்வன்ண? 

பேவான் வதறுவான் 

இபேர்க்கும் இப்தில்னா 

அிெ ாணம்ாவண ெிரிப்பு 

 

ெிரிக்கத் ிநக்கும் உடுகள் ிவ 

துன்தம் வபிவநிிடுகிநது 

 

எவ்வாபேபலந ெிரிக்கும்வதாதும் 

இபேம் 

எட்டலடடிக்கப்தடுகிநது 

 

ெிரித்துச் ெிந்தும் கண்ரீில் 

உப்புச் சுல வரிில்லன 

பள்றம் இதுவ 

வாஜாவும் இதுவ 

 

ெிரிப்பு 

இடம்ாநி பண்தாடுகவப 

இிகாெங்கள் 

 

எபேத்ி 
ெிரிக்கக்கூடா இடத்ில் 

ெிரித்துத் வாலனத்ாள் 

அதுான் தாம் 

எபேத்ி 
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ெிரிக்க வண்டி இடத்ில் 

ெிரிப்லதத் வாலனத்ாள் 

அதுான் ாாம் 

 

ந்ச் ெிரிப்பும் 

வாொணில்லன 

தாம்தின் தடம்கூட 

அகுாவண? 

 

ெிரிப்வதானிக்கும் டீ்டுத்ிண்லில் 

ம் உட்கார்வில்லன 

 

தகனில் ெிரிக்கார்க்வகல்னாம் 

ம் 

எவ்வாபே ொங்கானபம் 

தடுக்லகட்டிப் வதாடுகிநது 

 

எபே 

தள்பத்ாக்கு பறேக்கப் 

பூப் பூக்கட்டுவ 

எபே 

குந்லின் ெிரிப்புக்கு ஈடாகுா? 

கானின் பன்னுல 

கடனுக்கு பனணம் 

உடுகபின் ெந்ிவாம் 

ினங்லகக் கித் ணிிச்ெம் 

ெிரிப்லத இவ்ாவநல்னாம் 

ெினாகித்ாறம் 

ரிக்கும்ல ெிரிக்கா ணிர்கள் 

உண்டா இல்லனா? 

 

ெிரிபங்கள் ணிர்கவப! 
 

பூக்கபால் ெிரிக்கத் வரிா 

வெடிவகாடிகறக்கு 

ண்டுகபின் ாடிக்லக இல்லன 

 

ெிரிக்கத் வரிாவார் கண்டு 

ெிரிக்கத் வான்றுவணக்கு 

 

ெற்வந உற்றுக் கணிபங்கள் 
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ெிரிப்தில் த்லண ஜாி? 

கீநல்ிறேந் இலெத்ட்டாய் 

எவ இடத்ில் சுற்றும் 

உற்ொகக் ெிரிப்பு 

 

ண்ரீில் நிந் லபக்கல்னாய் 

ிட்டுிட்டுச் ெிரிக்கும் ிவணாச் ெிரிப்பு 

 

லனில் ிறேந் ாிச் வொம்தாய்ச் 

வென்நடித் வய்ந்ிபம் ெிரிப்பு 

 

கண்டக்குத் வரிா 

சுர்க்வகாி வதான 

உடு திரிால் 

ஏலெிடும் ெிரிப்பு 

 

ெிரிப்லத இப்தடி 

ெப் அடிப்தலடில் 

ஜாி திரிக்கனாம் 

 

ெின 

உர்ந் வதண்கபின் ெிரிப்தில் 

ஏலெவ றேில்லன 

 

ினின் கிம் 

ினத்ில் ிறேந்ால் 

ெத்வது ெத்ம்? 

 

ெிறுெிறு வொர்க்கம் ெிரிப்பு 

ஜீ அலடாபம் ெிரிப்பு 

 

எவ்வாபே ெிரிப்திறம் 

எபேெின ில்னிீட்டர் 

உிர்ீபக் கூடும் 

 

த்லத் ள்பிப்வதாடும் 

ார்க்கம்ான் ெிரிப்பு 

ங்வக! 
இண்டுவதர் ெந்ித்ால் 

வுவெய்து த்லத் 

ள்பிப் வதாடுங்கவபன்! 
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                 8 .உகநனநாயன் 

எபே பூம் பேகிநது 

 உனக பூம் 

 வகாட்டு சூட்டு அிந் 

 ாகரிக பூம். 
 

அட்னாண்டிக் கடனில் எபே காறன்நி 
 தெிதிக் கடனில் றுகால் உஊன்நி 
 ங்காப ிரிகுடாில் ாய் வகாப்தபித்து 

 கண்டங்கள் உண்பேம் வற்கு பூம் 

 

 பா ாடுகலபத் ின்று படித்து 

 பபேம் ாடுகபில் லகதுலடத்து 

 ல ாடுகலப 

 வற்நிலன வதாடும் 

 ிாதா பூம்  

 

ாடி லணகலப 

வறம் வறம் ிண்ில் ற்றுாம் 

குடிலெகலப ிித்து 

குிக்குள் ள்றாம்  

 

 வலன இந் ெிற்றூர் க்கலப 

 எவ துலடப்தத்ில் ாரிப் வதபேக்கி 
 கத் வாட்டிகபில் 

 குப்லதாய்க் வகாட்டுாம். 
 

"ில்னாய் வடும் பூவ 

 ஊிக்க ந் உன்  

 ஊர் வொல்னிப் வதா" ன்வநன் 

 கலடாில் வெங்கள் எறேக  

"ாதும் ஊவ ாபேம் வகபிர்" ன்நது  

"வதர் ன்ண வொல்" ன்வநன் 

"உனகாணன்" ன்நது. 
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                              பூங்சகாடி 

                                                                             படினபென் 

                                            றீுகிெர் படிென் (இற்வதர்: துலாசு, அக்வடாதர் 7, 1920 

- டிெம்தர் 3, 1998) ிழ்ாட்டின் பத் லனபலநக் கிஞர்கறள் எபேர். வணி 
ாட்டம், வதரிகுபத்ில் சுப்தாற - ெீானக்ஷ்ி ஆகிவாபேக்கு, அக்வடாதர் 7, 

1920-இல் திநந்ர். துலாசு ன்ந இது வதல படிென் ன்று ாற்நிக் 
வகாண்டார். தாிாெவணாடு ிக வபேங்கிப் தகி அபேலட பற்வதாக்கு 
ண்ங்கலப ற்றுப் தாடிர். தாிாெணாால் 'ன் பத் ித்வான்நல், 

ணக்குப் தின் கிஞன்..' ன்று தாாட்டப்வதற்நர். ந்ல வதரிார், வதநிஞர் 
அண்ா ஆகிவாரின் வதபேிப்லதப் வதற்ந ிாிட இக்கத்ின் 
பன்வணாடிக்கிஞர். ம் கிலின்தடிவ ாழ்ந்துகாட்டி கிஞர்க்கு 
டுத்துக்காட்டு இர்.. ான் ொி றுப்புத் ிபேம் வெய்து வகாண்டவாடு ம் 
திள்லபகள் அறுர்க்கும் ொி றுப்புத் ிபேம் வெய்ித்ர். ணவான் 
த்ிபே. குன்நக்குடி அடிகபார் 'ொி எிவண்டும் ணக் கிலிறம், 

வலடிறம் பங்கி கிஞர்கறள் அற்லநத் ன் ாழ்ில் கலடப்திடித்ர் 
கிசு படிெணார் ி வறு ாாது இபேக்கிநார்கபா? ணத் 
வரிில்லன' ன்று வதாற்நிணார். ொி-ெ, ொத்ிச் ெடங்குகலப வறுத்ர். 
இது லநின் வதாறேதும் ச்ெடங்குகறம் வண்டாம் ன்று னிபறுத்ி 
அவ்ாவந ிலநவநச் வெய்ர். வென்லண, பத்ிாறப்வதட்லட 
உர்ிலனப்தள்பிிறம், காலக்குடி ீ. சு. உர்ிலனப்தள்பிிறம் 
ிாெிரிாகப் திபுரிந்ர். 
                    பூங்வகாடிக் காப்திம் கிஞர் படிெணின் தலடப்புகறள் என்நாகும். 
‘வாிக்வகாபே காப்திம்’ ன்னும் ெிநப்திலண இந்க் காப்திம் வதற்றுள்பது. 
‘ிழ்த் வய் க்கம்’ ீங்கனாக, ‘ிர் கால’ பனாக ‘ிடுலனக் கால’ 

ஈநாக பப்தத்வாபே காலகள் இந்க் காப்தித்ில் உள்பண. 5243 தாடல் ரிகள் 
உள்பண. ிழ்ாட்டு வாிப் வதாாட்ட னாற்நில் இடம் வதற்நர்கறம் 
ிழ்வாி, ிிலெ பனிற்நின் பர்ச்ெிில் ஈடுதட்டர்கறம் இந்க் 
காப்தித்ில் குநிப்தாகப் வதர் சூட்டப்தட்டுள்பணர். 
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                       ெிலப்டு காலத 

                                 பூங்சகாடி  யருதல்     

 வதபேினக் கிர் வதட்புடன் கிழ்ந்வ 

அபேபி ாழ்த்தும் அவ்வூர் ாப்தண் 

ஞானங் காாக் வகானங் வகாண்ட 

தனகம் அலக்க தல்வாி உறுிபம்  

வதற்நற் பூங்வகாடி குற்நில் ணத்துப              5  

 உள்வநறே கிழ்ால் வொற்நிழ் இலெபே 

ாட ாபிலக ன்நினும் புகுக் 

கூட ாினில் குபேி கண்டணள்;  

    

      பூங்சகாடி நனக்கம்    

 கண்டள் டுங்கிக் கால்டு ாநிச்   

`ெண்டினி ெண்டினி' ன்றுல ொற்நிபம்               10  

 கண்டினள் அலபக் கடும்வத லி 
வகாண்டு ிகழ்ந்து வகாவுர் ாபிலக; 

அஞ்ெி எண்வடாடி ஆங்காங் வகாடித் 

துஞ்சுள் அவபணத் துபேிணள் ாண்டும்   

 காண்கின பாகிக் கனங்கி அம்கள்                15  

 தூண்கபி ணிலடவ துடக்குந வாக்கிணள்; 

க ணாகும் ணத்வாடு ந்வான் 

திக ணாகிப் திநிதுநக் கிடந் 

வகாடுல காறங் வகாவணக் கநிச்   

 சுடுல் ிித்வணத் துண்டு சுபேண்டு           20  

 ங்கி ிறேந்ணள் ண்ிலெ ாங்வக;   

      

    நனக்கந் சதிந்து பும்ல்    

 ங்கிபேள் வபி லகலந ந்துந 

ங்கிர்க் வகாடிிகர் ங்கி பூங்வகாடி 

ெற்வந வபிவுநச் ெட்வடண றேந்து   

     

 தற்நா ாக்கள் தலகபடித் ணர்வகால்?          

  ற்நால் இந்ிலன இம்கன் உற்நணன்? 

 உற்நார் பேம் உநாஅ ிடத்துச் 

 வெற்நார் இலணச் வெகுத்ணர் அந்வா! 
 துலாந் வாிபம் ாங்குத் வாலனந்ணள்?   

 அலாப் வதபேம்தி அலபம் அந்வா!        30 

 இலெக்வகண ந்ன் இநந்ணன் ன்னும் 

 லெக்கினக் காக ாய்த்ிந் ிலனவ!    



63 
 

           செய்தித்தாள்கின் செய்லக  

வகாலனத்வாில் என்வந கலனத்வாி னாகத்  

லனப்திடுஞ் வெய்ித் ாள்கறம் உண்வட!   

ாண்ெிநி ின்நி ாட்டிணில் உனி               35 

ணீ்தி சுத்தும் வள்லப இழ்கறம்  

ாவடாறும் வபேில் டில் உண்வட!  

கூடுிவ் ிழ்கள் `வகாலனவகாலன' ன்வந 

தாடும் தாடும் தாவனாம் தாடும்   

 லெப்தி புரிபம் ாய்க்கிது ிபேந்வ!            40 

 இலெப்திக் கீவார் இறேக்வக ன்வநா?   

     

        பகாநகல ிலந்திபங்கல் 

 தரிவுக் குரின் தாம் இம்கன்! 
பறுகிக் கிபர்ந்து பண்வடறே காம் 

வதபேகிப் தடர்ந்து வதட்புற் வநன்லணத்   

ிபேஞ் வெய்ான் ிரிந்ணன் தனாள்;                     45 

தண்ிலெ ஆய்ந்து தின்நிடக் கபேி 
உண்ிலந அாவாடு ண்ிணன் ஈண்டு 

ண்ில ாக ாய்ந்ணன் அந்வா! 
ண்ி வான்றும் ற்நினன் தாி!   

 வட்டன் எபோள் ிலிலண ன்தாற்        50 

 காட்டிணன் குநிப்தால்; கடிந்துல கூறுவன்   

 

 (தற்நாாக்கள் - தலகர், ற்நால் - ணால், உநாஅ – வதாபேந்ா) 
 

 `எபேலனக் காம் உலடர் ாவ 

 பேதுர்க் கடறள் டிது ிண்ம்' 

 ன்ந அம்வாி இன்று தனித்வா?   

 அன்நது வாிந்லக் கின்று பேந்துல்'                 55 

 ன்று தனப்தன இங்கிப் புனம்தி,   

      

        கிமாரிடம் பலனிடல்   

உறுதுல ாகி வதபேினக் கிார்தால் 

அலநகுல் ிலந்வ ன்நாங் கடகித் 

ன்லணபம் தண்லபம் பன்ணி ந்ன்   

தன்ணி வெய்ிின் தான்ல பறேதூஉம்,                   60 

வணாள் வாட்டு வல்னில் அன்வாி 
னா ிாவும் ிர்த்துல புகன்நதூஉம், 

கானின் வதாற் கலினான் இணால் 
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ம் ிலபினும் ிலபபவன் வநண்ிச்   

ெண்டினி சூழ்துல வகாண்டு ின்நதூஉம்,                   65 

ண்வடண அலனவான் ாபிற் தடுவகாலன 

பண்டு லணிணில் எபேதாற் கிடப்ததூஉம், 

உறுதுல ாகி எண்வடாடி ெண்டினி 
வதபேலண ீங்கிப் வதர்ந்து வதாதூஉம்   

அரில ாலபந் வரி வுலத்து               70 

 பேதி ஞ்ெிாடி ின்நணள்;   

       

           கிமாரும் உடன்புப்டல்     

 வதபேினக் கிார்அப் வதலலத் வற்நி 
 `பேறல் ிர்கன் கவப! என்றும் 

 வபேவுல் வண்டா, வண்டு வெய்ல்;   

 பேகுவன் ானும் ஞ்ெி ின்னுடன்       75 

 றே'வகணக் கூநி றேந்ணர் ஆங்வக;   

       

          காயர் யருதல்   

 தண்டம் இலெபம் தில்பே ாபிலகக்   

(அலநகுல் - கூறுவன், தன்ணி – கூநி)   

கண்வாபே வகாலனிலண ிகழ்ந்வன் நநிந் 

காற் தலடிணர் கடுகி ந்ணர்;   

ல் ாக்கள் இபேல ிணிணர்;                                80 

ாபிலக பறேலபம் சூறேறும் அலநகறம் 

ாபிற் தடுகன் டித்வெங் குபேி 
வாய்ந்து காய்ந்து தூிலடக் கிடக்கும் 

உடறம் திநவும் உற்று வாக்கிணர்;   

காற் நலனர் கற்வதார் ம்ல             85 

`ீிர் அநிந்ண ிகழ்த்துக' ன்நணர்;   

       

             நாணயன் கூற்று    

`வகாலனதடு வகாகன் கலனிலெ வட்டுப் 

தனாள் ம்படன் தின்நணன் அநிவாம்; 

ஈவான் நன்நி வவநான் நநிவாம்;   

ீது ிகழ்ில் தும் வரிவாம்;                                               90 

க்கிலெ பெட்டுங் குனக்வகாடி ாகி 

டக்வகாடி பூங்வகாடி ற்நள் வாி 
ெண்டினி ன்தாள் ன்னுடன் கூடி 

ிண்வடாட ிந் ின்வதபே ாபிலக   

ிதும் அநிவாம் ாய்லிஃ ாகும்;               95 
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ினண் சூறேம் ாலண ினுள் 

ிரிகள் பேம் பிிற் புகார்'ண 

ார் ம்பவபார் ான் இம்தக்  

        
 

          காயர் குறுக்கு யிா   

 கினா துலத்லக் வகட்டஅக் கானர்,   

`அண்தடு ாபிலக ஆனின் ஈண்டு           100 

பிவார் உட்புக படிா வன்நலண, 

அவ்ா நாின் அவணாடு பிவார் 

வ்வர் ன்வநக் கிம்புி' ன்நணர்;   

       

          நாணயன் நறுசநாமி    

பற்தடு ான் `பிவார் உண்வடணல்   

கற்தலண ாகும்; காப்தலந் துபால்              105 

ற்நர் புகுந்து வெற்நணர் ன்று 

வொற்நிட இடிலன; வொல்றவன் கபேத்லச் 

சுற்நி லபத்து ற்வநாபே வதாபேலபப் 

தலடத்ிட வண்டா திவுடன் வண்டுல்'   

      

                       காயர் குறுக்கீடு  

ணாங்கு                                              110                                                            
படிக்குபன் கால் பல்ர் நித்துத் 

`துடித் னின்நிச் வொல்றக, உண்ல 

கிலடக்குவன் வநண்ிக் கிபறு வம்கடன்; 

ற்நர் ம்ால் ாண்டினன் ன்நால்   

ற்வகாலன ன்று ொற்ந ிலணந்வ                115 

இவ்ம் புகன்நரீ் னுங்கபேத் துலடவன் 

எவ்வு ீாின் உலின்' ன்நணர்;   

      

            நாணயன் க்கவுலப   

`வ்ா நவ்ம் இபம்புல் ! 
வெவ்ிிற் வநரிபம் வெப்தடு வகாலனலத்   

ற்வகாலன ன்று ொற்றுல் குவா?                               120 

ற்வகலண ிங்ஙணம் இலடிலட நித்துப் 

தற்தன ிணிப் தாடுநச் வெய்கிநரீ்? 

ணக்கும் வகாலனக்கும் வ்லகத் வாடர்பும் 

ணத்தும் ிலணக்க ிிலன; ன்வாி   

அலணத்தும் ாய்ல அநிகில் !'                                125 
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ணப்புகல் ான் ங்கி ின்நணன்!   

       

         காயர் கிவுலப    

`உம்ல பறும் உள்பம் க்கிலன 

வய்ம்ல வரிான் ிடுத்வணன் இவ்ிணா! 
கடுவாி ன்நிது கணிவாி ாகும்   

ிடுகதம் அச்ெம் ிபம்புக வய்வ;                                  130 

  (வரிான் – வரி) 
அன்வதாடு ிணவும்  ிணாக்கட் 

கின்புடன் ிலடகள் இறுப்தது தம்கடன்; 

துன்புகள் தம்லத் வாடா; உறுி; 
ன்தலக இநந்வாற்கு ாய்த்தும் இல்லன;   

தின்தன் ற்வகாலன புரிந்தும் இல்லன;                   135 

வெப்தடு வகாலனவணச் வெப்தறம் வெய்ீர்; 

த்கும் ன்நினுள் ல்னள் பூங்வகாடி 

ெண்டினி ன்துல வகாண்டு ிதும் 

ிண்டணிர்; இற்நால் ிபங்கு வன்லண?   

எண்வடாடி கபிர் எபேர்வல் ம்             140 

உற்நணிர் வகால்வனா? ற்நிர் இபேபேம் 

குற்நம் புரில் கூடுவன் வநண்ம் 

வதற்நணிர் வகால்வனா? வற்வநண வாிக!'   

      

                    நாணயன் துடிப்பு    

ன்றுல வகட்வடான் `ஈவன் வகாடுல?   

ன்றுல புகன்நரீ்! ாணற் வகாபேப்தவடன்       145 

வகான்வநலணச் ெிலப்தினும் கூவநன் அம்வாி; 
திற்நி ாின் தால்பகம் வாக்கின் 

அிர்த்றம் எல்றவா? வகா அடாஅது! 
தாழ்கன் இநந்தும் திிலணத் ந்ணன்;   

ஆழ்கடல் உனகில் அள்ிகர் வதண்கள்        150 

சூினும் காண்கினம்; தூள் ணக்குத் 

ாழ்வுகள் பேல் குவா ! 
ஊழ்ிலண ன்வநான் றுபவணச் வெப்புர் 

தாழ்ிலண ிந்ப் திவாி டிிற்   

சூழ்ந்து வகால்வனா? சூழ்ந்து வகால்வனா?'                 155 

ன்நன் அற்நி ிங்கித் துடிக்க;   
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          காயர் னவுலப 

`ாது ிகழ்ந் ிங்ஙணம் அற்நிலண?  

               ( அடாஅது – காது) 
ீதுீர் வெனி வன்வாி பூங்வகாடி 

ாதும் திபநாள்; வலண ிட்வடாி;   

ஆழ்கடல் உனகில் அள்ிகர் வதண்கள்      160 

சூினும் காண்கினம்; தூள் ணக்குப் 

தாழ்கன் இநந்தும் திிலணத் ந்ணன் 

ன்நலண ன்வநா? இநந்தும் ந்ணன் 

ன்நன் உட்வதாபேள் இம்புி வகால்வனா? 

இநந்வான் உிபேடன் இபேந் காலன                   165  

அநந்வர் வரிலக் காற்நி திிலணத் 

ிநந்துபம் உல'ணத் வரித்ணர் கானர்;   

 

                      இருந்தும் மி இந்தும் மி  

`இலெவரி வட்லகன், இணள் தாற்வகாறம் 

லெவதரி துலடன், ாறந் ிலணால்   

உபேகி உபேகி பேகுன், அலப                               170 

பேவுல் என்வந ாழ்ின் குநின், 

எபேவுல் வரின் உிபேம் வண்டினன், 

இனன் வதான இலடிலட அள்ாற் 

குறுகுன் ன்னுபக் குநிப்திலண ிபம்புன்;   

இல்னநம் அநவ வண்டினா இம்கள்               175 

புல்றம் இலணப் வதாபேட்தடுத் ினவப, 

ஆினும் உண்ல அநிார் ெினர்ெினர் 

ாிலணஅனபேல ொற்றுல் அநிவன், 

இபேந்தும் திவாி இற்நிணன் தாி   

இநந்தும் அம்வாி ற்நிணன் தாி'                                180 

ன்றுல கூநி ான் இபேந்துிக்   

      

                 காயர் யிாவும் காரிலக யிலடபம்   

கன்நி வஞ்வொடும் கலனபர் கிாவாடும் 

ந்து ின்நணள் றேினாப் பூங்வகாடி; 

வாந்ள் பகத்ிலண தண்ிின் வாக்கி   

பந்துநக் கால் பல்ர் ிணிணர்;                                 185 

 (வெனி - வெய்லகிணள், எபேவுல் – ீங்குல்) 

   

`ஈண்டிவ் ிலபவான் வகாகன் ன்தான் 

ாண்டல தற்நி ங்லகபன் ிபக்கம் 
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வண்டுல் பூங்வகாடி ிபம்புக' ன்ணறம், 

`வபேல் ாலன வதபேினக் கிாரின்   

 வதபேலண புகுந்து வதரி வாடு                            190 

 வடிதுல ாடி வரிலெ தாடி 

ிடிபபன் ணிில் ீறம் வதாறேிற் 

தடிிலெ இனுடல் தடிந்து கண்டு 

துடிண பலடவன் வாிலக் கூஉய்   

 ங்கில காாது ிவான் நநிாது             195 

 ங்கி ழீ்ந்வணன் ற்வநான் நநிவன்' 

ன்தது வகட்வடார் `இற்கும் ிணக்கும் 

பற்தலக பண்வடா? வாிக' ன்நணர்; 

`வதாதுப்தி பூண்வடற்குப் புன்லப் தலகல   

 ற்கு? ினிலெ பேம் தலகிவனன்';              200   

`வகாலனபடம் இம்கன் வகடிிலட ின்தாற் 

தனபலந ந்து தகறம் உண்வடா?'; 

`ஆம்அன் தனகால் அடகுான் ன்தால் 

வாறும் இலெதில் வாிவனான் ஆனின்';   

 `ில்ிகும் ின்தால் இலபவான் கால்         205 

 ிலந்தும் உண்வடா? வாிந்தும் உண்வடா?'   

       

         கிமார் குறுக்கீடும் பூங்சகாடி கங்கா சநாமிபம்  

 இவ்வுல வகட்டாங் கிபேந்ிடுங் கிர், 

`வெவ்ி இட்குச் ெிறுல பெட்டும் 

அவ்ிணா வறேப்புல் அடாஅது கான!   

 எவ்வும் பலநால் உண்ல ஏர்க'                          210 

 இவ்ம் கடிந்துல இம்திண ாகப் 

`வதாதுனம் என்வந புரிதர் ர்க்கும் 

இதுவதால் இடுக்கண் இலடிலட றம் 

அதுான் பிின் அகனறம் இற்லக;   

 ெிணவல் ! ெிறுலகள் க்வகன்?                         215 

 ிணவுக வதபே, ிணவுக வதபே!'   

       

         யிா யிலட சதாடர்தல்     

 ில்ிகும் ின்தால் இலபவான் கால்   

          ( ங்கில – ெண்டினி) 
ிலந்தும் உண்வடா? வாிந்தும் உண்வடா?'; 

`ஆம்ஆம் ன்லண அம்கன் ிலந்தும்   

 கா வாிகள் கநிதும் உண்ல'                         220 

ன்நள் வெப்த, `இலெந்தும் உண்வடா? 
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ன்நல் புரிின் ணவாப் திலணவா?' 

ன்நர் ிண, `இல்னந ாழ்வ 

வண்டிவன ணாகி ிலந்ிப் வதாதுப்தி   

பூண்டுவபன் ஆனின் புல்றம் அன்வாி        225 

வதாபேவபணக் வகாபாஅது வதாிவணன்' ன்நணள்; 

‘ஆங்ஙண ாின் அன்நன் வதாக்லகத் 

ீங்வகணக் கபேிச் வெற்நம் அன்தாற் 

வகாண்டதும் உண்வடா? வகாடின் இன்ணக்   

கண்டு வறுத்தும் உண்வடா? உல' ண      230 

‘அனுல றுத்துவபன் அலண வறுத்ிவனன் 

ெிணவாி வாடுத்துவபன் வெற்நம் தலடத்ிவனன் 

ஆடம் வதண்டம் அர் கபேத்லக் 

காடம் வதாறேது கறுல் இல்பு   

ிலவார் ற்நர் ிபேப்திலணக் வகட்டல்       235 

திலவா? உரில, ன்நது வதாறுத்வன்'  

   

          பூங்சகாடி ெிலப்டல்     

 ன்நள் வெப்திணள்; ந்ில ாற்நம் 

ின்நர் வெிில் என்நி வணினும் 

`வகான்நர் ாவனுங் குநிப்தநி காறும்   

 கானில் லப்தவங் கடலபம் ஆகு'வன்     240 

 வநாபேதில நிாப் வதபேகள் அலபச் 

ெிலநவெய் ணவ பலநின் வதால்;   

 குலநவெய் ணவ! குலநவெய் ணவ!                      243 

( வகாபாஅது - வகாள்பாது, ந்ில – பூங்வகாடி)  

 
                

                                  ெிலயிடு காலத 

                      சருிக்கிமார் யருந்துதல் 

 ெிலநதட் டாங்கட் வெல்வாள் பகத்து 

லநப்தபே கலன வபிப்தடல் கண்டு 

ாபாத் துால் லந்ிடுங் கிர் 

`ாபா இணிிவன் பேது பேக!  

 

 ாலப ீட்வதன் ங்காய் கவனல்'                             5 

 ன்றும் ிிில் இங்குீர் துலடத்து 

ின்நர் `அந்வா வர்லக் கிடிலன, 

ல்னல வெய்ார்க்கு னிிலன ன்றும் 
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அல்னல வெய்ார்க்வக அிவுகள் ன்றும்   

 வொற்நண ாவும் வற்றுல ாகும்;                             10 

 பற்நா இபங்வகாடி பள்தணி பவும் 

குற்நம் புரிந்ினள் வகாடும்தி ந்வ; 

ற்வநா உனகில்!' ன்நர் கிணர்;   

       

                                      ஊபயர் மித்தல் 

 இலெஇலெ ணச்வொனி ய்த்ணள் ஊல!   

 லெவண ாாள் ிலண ாடாள்            15 

 துநிணள் வதானத் வாண்வடனும் வதால் 

இிலட ிகழ்த்தும் இிவெல் த்லண! 
எபோள் வபிபேம் உண்ல ன்நணர்; 

ில்ிலந உபேபம் இபலப் தபேபம்   

 கிிக வுலடள் காரிலக ிள்ான்!           20 

 கலனவரி வதால் கட்டிபங் காலபர் 

தனர்தனர் அவ்ிலடப் தில்வார் உபால் 

துநவும் தூய்லபம் வாலனிணில் ஏடி 

லநபம் அன்நி ாறேவா ன்நணர்;   

 தாபம் புனிபம் தசும்புல் ாபம்                                          25 

 கால் ீபம் தூற் தஞ்சும் 

வபேங்குவல் ிலபல ீினம் அநிபம்; 

உறுவகழ் கிணில் எறேகும் வய்வணில் 

வகட்தர் ிபம் வகடுநின் ம்புர்,   

ாட்தட ிபங்கும் ஞ்ெம் ன்நணர்;          30 

தசுப்வதால் இபேந்ணள் தாி இள்ான் 

வறுக்குங் வகாலனத்வாில் ிலபத்ணள் ன்நணர்; 

ல்னர் வகட்டர் ாப ாலக 

உள்பணர், ன்ண உனகிஃ வன்நணர்;   

வதண்டபேக் வகாண்டுப வதிள் ன்நணர்;          35 

வதண்குனங் வகடுக்கும் வதற்நிள் ன்நணர்; 

இவ்ம் ஊார் இடுதி கூநிணர்;   

      

                       ல்பார் யருந்துதல் 

இட்வகா இப்தி! இலத்ர் வா! 
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அட்வகா வகாடுஞ்ெிலந! அடஏ வகாடுல!   

ஆின் இல்பும் அடங்கி தண்பும்                         40 

வி வல்னிற் வகாடிக்வகா வகாடுல! 
வொல்றம் வெறம் ல்னண புரிவாள் 

வகால்றந் வாிலனக் குநிப்தவபா? வகாடுல! 
வெந்வநிப் தடபேம் வெில ிட்வக   

இந்ிலன பேவணின் ன்வண வுனகம்!        45 

வதண்லப் தண்திற் கினக்கம் இவப 

உண்லக் கிிலண உனகந் ந்வா! 
இவும் தகறம் இணிற் திவ 

புரிபம் இட்வகா புன்வாி வகாடுல!   

றோத் துநவும் ாய்லபந் தூய்லபம்       50 

வாினாக் வகாண்டள் துபேநல் ன்வநா! 
கலனபுரி ிவபா வகாலனபுரி வெனிணள்? 

இலனி அர்க்வகண இம்புல் ொறம்! 
தனர்தனர் கூடிப் தண்திணர் இன்ணண   

வொறவாி ாிணர் வொர்ந்து ின்நணர்;      55  

   

                இபயின் ஆட்ெி 
கணிறம் ீல கபோ ல்னட் 

கிலணதுர் இவ்ம் ற்தடல் காா 

ரிகிர்ச் வெல்ன் எபிபகங் குன்நி 
பேந்ிக் குடிலெ லநந்ண ணாகச்   

சுபேள்தடு தறேல ிரிதட அவண                     60   

ற்வநா - த்ன்லத்வா? புல்ாய் - ான். 
பேள்தடச் வெய்பம் ாலனந் துற்நது; 

கிர்ி காாக் காரிபே பாட்ெி 
ிர்லநப் வதாபேபாய் ங்கும் தடர்ந்து; 

`ந்ம் ஆட்ெில ாழ்த்தும் ாரீர்!   

 இந்ல் னாட்ெில ிர்ப்தர் ஈங்கிலன      65 

 ிர்ப்வதார்க் காின் எிப்வதாம் ாரீர்! 
ிப்வதாம் ிப்வதாம் ங்கிபே பாட்ெி! 
இபேபின் ஆட்ெி ன்றும் ாழ்'வகண 

ஆந்லபம் கூலகபம் அனநிண! அனநிண!   
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                           ெிலனினுட் பூங்சகாடி 

 காரிபே பாட்ெிிற் கட்டுடம் ாந்ர்                   70 

 கூரி வடுவல் வகாறி கானர் 

இபேினம் பேி இபேில ணப்தடும் 

வதாபேள்கள் ாவும் புிிலெச் வொர்ந்ண; 

வஞ்ெிலண பேத்தும் வடுந்துர் என்றும்,   

 துஞ்சு வனாிந் துலிி ிண்டும்,    75 

 ஞ்ெிின் ணத்து பர்ிழ் பன்றும், 

சூழ்ிற் ெிலநினும் வொா ிபேந்ண; 

ாழ்குல் ஆங்குத் ணிிபேந் ணவப;   

      

                                    கதிபயன் பதாற்ம் 

 வகாடுங்வகா னாட்ெி வடும்தகல் ில்னாது;   

 டம்தடு ாந்ர் ிவாபி வதறுங்கால்   80 

 தடும்தடும் அந்க் வகாடும்தரின் ஆட்ெி; 
உிர்ரின் உக்குநள் ஏடுல் வதானக் 

கிர் நிந்து காரிபேள் ஏடிப் 

ததுங்கி லநந்து, தகனன் பர்ந்ான்;   

      

                        அநன்த்தில் பூங்சகாடி 

 நிகு கானர் ங்கில ன்லண                    85 

 அநங்கூ நலத்து ிறுத்ிண ாகத் 

ிநம்தா வுலிணர் வெவ்ி ணத்ிணர் 

வகால்வதால் எபேதாற் வகாடா டுர்   

( உிர் - உிவறேத்து, உக்குநள் - குற்நிறகம், வகால் – ாசு) 

 

தால்வதால் பகத்துப் தாலல வாக்கிக்   

குற்நஞ் ொற்நிணர்; ற்நள் றுத்துச்                    90 

`வெற்வநன் அல்வனன் வெந்ிழ் ஆல; 

உற்நஇக் வகாலனில் எபேவாடர் தில்வனன்; 

அற்லநப் வதாறேில் அிவனன் ஆனின் 

என்றும் அநிகிவனன்; உண்லிஃ' வன்நணள்;  

  

 ெிலநவெய் கானர் ெிற்ெின ிணிணர்;  95 
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 லநவெய் நிா ங்லகபஞ் வெப்திணள்;   

      

                             கிமார் ொன்று கூல் 

 அவ்வுல ந்துறும் அபேம்வதநற் வெல்ர் 

கவ்ி துரிணர் கனங்கி ிிிணர் 

வதய்லப ிடுலன வதி ினக்கிார்   

 அலம் வாக்கி `ஆில இள்ான் 100 

 லறு வெனிணள் ன்ணத் ாட்டி 

வகால இட்கும் வகாகன் வகாலனக்கும் 

ாதும் வாடர்திலன ான்ன் கநிவன்; 

வகாலனிகழ் வதாறேில் இலனஅள் அவ்ிலட   

 ன்லண கத்துள் இலெப பித்துப் 105 

 தின்ணி ிற்நான் வதல ீண்டணள்' 

ன்ணறம், டுர் டுத்துல கூநிணர்;   

     

                                          டுயர் தீர்ப்பு 

 `ாலண கத்து ங்லக இலெத்ல 

ஆவணக் வகாள்றதும்; ஆங்கள் ீண்டதின்   

 வகாகன் வகாலனபல் கூடும் அன்வநா? 110 

 ீறபன் ிகழ்ந்ல வய்ப்திக்க என்நிலன; 

பறம் தலகபம் பணிவும் அன்தாற் 

வகாண்டள் இவபணக் குநிப்புகள் ஈண்டுப; 

ெண்டினி ன்னுந் லறங் காண்கினள்   

 ஆனின் இபேபேம் அப்வதபேங் வகாகன் 115 

 ொலனக் குநித்ணர் ன்தவ ொறம்; 

அன்வநணின் 

இபேபேள் எபேர் ற்நர் வெறக் 

குறுதுல ன்தவ உறுிாகும்;   

 

எறுத்ற் குரிர்'இறம் அறம்                  120 

 ெிலநகம் இம்கள் வெல்க; அம்கள் 

லநபுனம் ாடிச் ெிலநவெல் வண்டும்'; 

 

( உிர் - உிவறேத்து, உக்குநள் - குற்நிறகம், வகால் – ாசு)   
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                    பூங்சகாடி நத்துனர் 

 ீர்ப்புல வதற்நள் ெிலநகம் புகுவாள், 

ார்க்வகாபே ீங்கும் இலத்வ ணல்வனன்,   

ன்வாி காக்க ற்நிடும் திில்                       125 

 புன்லபம் இன்ணறம் புகுவல் வதாறுப்வதன், 

இநப்வத ணினும் ெிரிப்புடன் ற்வதன் 

நப்தபேம் ன்தி ாய்த்வ! வகட்வடன்! 
ணப்தன ிலணந்வ இங்கிணள் பூங்வகாடி   

      

                           துருயன் துணிவு 

 அநங்கூ நலம் அபித் ீர்ப்பும்                      130 

 அநந்வர் அரில அபேஞ்ெிலந வதற்நதும் 

வெய்ி இழ்கள் வள்பிின் உலக்க 

லபம் உபத்ிணள் ெண்டினி கண்டு 

வகாறேற் குலத்ணள்; வகாலனவெய் துபேன்   

 றேினா அட்வகா ந்ிப் திவணக்     135 

 கிதடர் உறுவான், `கந்துலந ாழ்வு 

ாிணி வற்வகாபல் ன்நிலன, அன்நலன 

தூவாி பறுதி துலடப்தது ம்கடன், 

கானர் ம்லக் காா பன்ணர்   

 வவுதும் அலகம் ிபம்புதும் ாய்ல'   140 

 ன்தண கூநி இன்றுல ன்வணாடும் 

ன்தடும் தடுக! னுந்துி வுடவண 

பற்தட அலக பல்ர்ச் ொர்ந்து,   

      

                      துருயன் ிகழ்ந்த கூல்   

 ிபிவுறுங் வகாகன் பிிபேட் புக்கதூஉம்;   

 எபிவுடன் வெனனால் ம் உற்நதூஉம்,     145 

 அநிா லகில் அற்தின் வாடர்ந்தூஉம், 

உரிள் ெண்டினி உலநிடம் அன்புக்   

 

( உிர் - உிவறேத்து, உக்குநள் - குற்நிறகம், வகால் – ாசு) 

கல்ிகு கா வாிதன புகன்நதூஉம், 

வனணக் வகாித்துத் ான்ெிணங் வகாண்டதூஉம்,  
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லகன் அவணணக் கபேித் வாலனத்தூஉம்,          150 

வய்ம்ல வரிந்து ிலந்ண் வதர்ந்தூஉம், 

வகாலனிகழ் வதாறேத்துக் குனக்வகாடி இனாதூஉம் 

கலனகள் அட்வகாபே கபங்கம் இனாதூஉம், 

அஞ்ொ லணத்தும் ஞ்ொ துலத்து   

வஞ்ொல் கிழ்வான் வரில பூங்வகாடி                        155 

ிடுலன வட்டணன்; ின்வத லத்து 

டுிலன திநா டுர் கிழ்ந்து,  

  

                         பூங்சகாடி யிடுதல  

‘படிிலன அநிா பிர்ந்வறேம் உர்ச்ெிிற் 

தடுவகாலன புரிினும் தால ிட்குக்   

வகடுலன ிலான் படிிலணப் வதாற்றுவன்;      160 

இடுதி ற்நள் ிடுலன அலடகுள்' 

ன்ணறந் துலவாடும் இலபவான் கபித்ணன்; 

வன்ணல் படி வடுஞ்ெிலநக் கம் 

இன்வண ிநந்து; ின்வண ரிலடாள்   

வதான்வண அலணாள் பூங்வகாடி ீண்டணள்;                         165 

ன்ணர் ிலணவ ாடிப் புரிவார்க் 

கின்ணல் ரிவணார் இலப்திணில் இரிபம் 

ன்னும் உண்ல இலெத்து வதான   

எனிிட் டாங்கண் எய்ந்க் கவ.                                     169 

வன்ணல் - வற்று, ன்ணர் - ல்ன, இரிபம் - ீங்கும்..  
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                             னாப்ிக்கணம் 
          ாப்பு ன்தற்குப் புனர்கபால் வெய்ப்வதறும் வெய்பள் ன்தது 
வதாபேள். வெய்பள் இற்றுற்குரி இனக்கம் ாப்தினக்காகும்.ாப்பு, தாட்டு, 

தூக்கு, வாடர்பு, வெய்பள் இல ாவும் எபே வதாபேள் குநித் தன வொற்கபாகும். 
 

செய்பின்  உறுப்புகள்: 
                வெய்பள் ஆறு  உறுப்புகலப உலடது.அல: 
1.றேத்து 

2.அலெ 

3.ெீர் 

4.லப 

5.அடி 

6.வாலட - ன்தணாகும். 
 

1.ளத்து: 
ிழ் றேத்துகலப ாப்தினக்க பலநில் பன்று திரிவுகபாகப் திரிக்கனாம். 
1.குநில் (க) 
2.வடில் (கா) 
3.எற்று (க்) ன்தணாம். 
 
2.அலெ: 
             றேத்துகள் என்று வெர்ந்து பேது அலெ (வொல்) ஆகும். அலெ 
இண்டு லகப்தடும். 
1.வர் அலெ 

2. ில அலெ 
 
பபலெ: 
1.குநில் ணித்து பேல் –  -டு : க, 

2.குநிறம் எற்றும் இலந்து பேல் –-டு :  கல்,ல் 

3.வடில் ணித்து பேல் – -டு: கா, தா 

4.வடிறம் எற்றும் இலந்து பேல் – -டு: கால், ால் 

 

ிலபனலெ: 

1.இபே குநில்கள் இலந்து பேல் –  

2.இபே குநில்கறடன் எற்றும் இலந்து பேல் – ர் 

3.குநிறம் வடிறம் இலந்து பேல் – டா 

4.குநிறம் வடிறம் எற்றும் இலந்து பேல் – டாம் 
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3.ெரீ்: 

           வெய்பபில் ஏர் அலெ ணிாகவா, தன அலெகள் வெர்ந்வா அலந்து 
பேது ெீர் ணப்தடும். அலெகள் என்று வெர்ந்து பேது ெீர் ஆகும். (ெீர்- எறேங்கு). 
ெீர் ான்கு லகப்தடும். அல: 

1.ஏலெச்ெீர் 

2.ஈலெச்ெீர் 

3.பலெச்ெீர் 

4.ானலெச்ெீர் 
 

1.ஏபலெச்ெரீ் 

                 ஏலெச்ெீர் ன்தது எபே அலொல்  அலது. அலெச்ெீர் ன்ந 
ற்வநாபே வதபேம் உண்டு. வண்தாின் ஈற்நில் வலெ அல்னது ிலலெ 
ணித்து ின்று ெீாய் அலபம். இல ாள், னர், காசு, திநப்பு ன்ந 
ாய்ப்தாட்லடக் வகாண்டு படிபம். 
வர் – ாள் 

ில – னர் 

வர்  வர் -  வர்பு – காசு 

ில  வர்  ிலபு – திநப்பு 

 

2.ஈபலெச்ெரீ் 
      ஈலெச் ெீர் ன்தது இண்டு அலெகபால் ஆகி பேது  ஆகும். 
 அல: 
 வா,புபிா , கபேிபம் ,கூிபம், ண ான்கு லகப்தடும். 
வர் வர்   - வா       - (-டு) ா/ா  
ில வர்  - புபிா      - (-டு) ன/ா 

ில ில - கபேிபம்   - (-டு) ி/பகம் 

வர் ில   -கூிபம்                 - (-டு) ா/ல  

             இல ான்கும் ஆெிரின உரிச்ெரீ் ன்று ங்கப்தடும். 

 

3.பயலெச்ெரீ் 

பன்று அலெகபால் ஆகி பேது பலெச் ெீர் ணப்தடும். அல: 
 

வர் வர்  வர் – வாங்காய்    - (-டு) ா/ா/ார்  

ில வர் வர் – புபிாங்காய்   - (-டு) ன/ன்/ண 

ில ில வர் – கபேிபங்காய்   -(-டு) குடிப்/திநந்/ார்  

வர் ில வர் – கூிபங்காய்   -(-டு) ா/நிந்/  

           வற்கூநி காய்ச்ெீர் ான்கும் சயண்ா உரிச்ெரீ் ன்று 
அலக்கப்தடுகிநது. 
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     ஈலெச்ெீர்கள் எவ்வான்நின் இறுிிறம் ில ன்னும் அலெலத் 
வெர்த்ால் பலெச்ெீர்கபாகி கணிச்ெீர் ான்கும் இடம்வதறும்.  அல: 
வர் வர்  ில – வாங்கணி   - (-டு) பூந் /ா/ல 

ில வர் ில – புபிாங்கணி  - (-டு) இணி/ா/து  

ில ில ில – கபேிபங்கணி -  (-டு) ந்/பிர்த்/து  

வர் ில ில – கூிபங்கணி - (-டு) கா/ிரிக்/கல 

            வற்கூநி ான்கும் யஞ்ெி உரிச்ெரீ் ன்று அலக்கப்தடுகிநது. 
காய்ச்ெீர்கள் ான்கும், கணிச்ெீர்கள் ான்கும் வெர்ந்து வாத்ம் ட்டும் 
பலெச்ெீர்கபாகும். 
 

4.ாலெச்ெரீ்: 

        ான்கு அலெகபால் ஆகி பேது ானலெச்ெீர் ணப்தடும். 

             இற்கு வதாதுச்ெீர் ன்ந வறுவதபேம் உண்டு.  
     வா ,புபிா , கபேிபம் ,கூிபம் ன்னும் ான்கிவணாடு ண்ில், 
ண்பூ, றும்பூ, றுில் ன்னும் ான்கிலணபம் வெர்த்ால் பேம் 16  ான்கு 
அலெெீர்கறம் வதாதுச்ெீர் ணப்தடும். 
 வர் வர் வர் ில -வாந்ண்ில் 
                         -டு: ந்//ா/பேம்  
ில வர் வர் ில -புபிாந்ண்ில் 
                         -டு: இனங்/கு/ொ/ல 
ில ில வர்  ில -கபேிபந்ண்ில் 
                      -டு: கடி/ன/வந்/ி 
வர் ில வர்  ில- கூிபந்ண்ில் 
                      -டு:ா/வனி/றூ/நி  
                                
வர் வர் வர் வர்     – வாந்ண்பூ 

                                                       -டு :  அங்/ கண்/ ா/ ணம் 

ில வர் வர் வர்  -புபிாந்ண்பூ 

                                                      -டு:   டி/ார்/கூந்/ல்  

ில ில வர் வர்  - கபேிபந்ண்பூ 

                                                     -டு : கடி/ன/வந்/ி 
வர் ில வர்  வர்  - கூிபந்ண்பூ 

                                                    -டு   :    வங்/கபி/ா/லண 

 

வர் வர் ில வர் -வாறும்பூ 

                                    -டு: ெிங்/கஞ்/சுந்/ 

ில வர் ில வர் -புபிாறும்பூ 

                                 -டு:   வெறே/ீர்ப்/த/பம்  

 ில ில ில வர் -கபேிப றும்பூ 
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                                    -டு : பறே/ி/புல/பம்  

வர் ில ில வர் -கூிப றும்பூ 

                                    -டு: வகாங்/கி/வொ/கின்  

 

வர் வர் ில ில -வாறுில் 
               -டு: வங்/கண்/ிலணப்/தலக 
ில வர் ில ில -புபிாறுில் 
               -டு: ிபங்/ கும்/அி/கனன்                                
வர் ில ில ில -கூிபறுில் 
               -டு:  வதான்/புலண/வடு/ில்  
ில ில ில ில -கபேிபறுில் 

-                           -டு:    ணந்/லன/பன/குலட 

 

இவ் பூச்ெீர் ட்டும், ிற்ெீர் ட்டும் ஆகி திணாறும் ானலெச்ெீர்கபாக கபேப்தடும். 
 

4.தல: 

       வெய்பபில் உள்ப ெீர்கபில், ின்ந ெீரின் ஈற்நலெபம், பேஞ்ெீரின் 
பனலெபம் ம்பள் என்நிபம் என்நாறம் பேது லப ணப்தடும்.. லப 
றே லகப்தடும். அல, 

1.வவான்நாெிரித்லப 

2.ிலவான்நாெிரித் லப 

3.இற்ெீர் வண்டலப 

4.வண்ெீர் வண்டலப 

5.கனித்லப 

6.என்நி ஞ்ெித்லப 

7.என்நா ஞ்ெித்லப 
 

1.பசபான்ாெிரினத்தல: ( நா பன் பர் ) 
ிலனவாிின் ஈற்நலெ ‘ா’ ண படிந்து பேம்வாிின் பனலெ ‘வர்’ ண 
போின் அது வவான்நாெிரித்லப ணப்தடும்.  
     
(உம்) ரிெில் சயன்ான் 

     {தரி/ெில் - ில வர்-புபிா,  

     வன்/ நான் - வர் வர் } ா பன் வர்  
 
2.ிலபசனான்ாெிரினத்தல: ( யி பன் ிலப ) 
ிலனவாிின் ஈற்நலெ ‘ிபம்’ ண படிந்து பேம்வாிின் பனலெ ‘ில’ 
ண போின் அது ிலவான்நாெிரித்லப ணப்தடும். 
(உம்) நாம்மம் யிளந்தது 
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     {ாம்/ தம் – வர் ில – கூிபம்,  

     ிறேந்/து – ில ில } ிப பன் ில 
 
3.இனற்ெரீ் சயண்டல: (நா பன் ிலப, யி பன் பர்) 
  ிலனவாிின் ஈற்நலெ ‘ா’ ண படிந்து பேம்வாிின் பனலெ ‘ில’ 
ண ந்ாறம், ிலனவாிின் ஈற்நலெ ‘ிபம்’ ண படிந்து பேம்வாிின் 
பனலெ ‘வர்’ ண ந்ாறம் அது இற்ெீர் வண்டலப ணப்தடும். 
(உம்)      {கன்/று - வர் வர் - வா         
        குித்/து – ில ில }ா பன் ில 

       { தா/வனாடு -வர் ில - கூிபம் 
          வ/னும் -வர் வர் }ிப பன் வர் 
 
4.சயண்ெரீ் சயண்டல : (காய் பன் பர்) 
ிலனவாிின் ஈற்நலெ ‘காய்’ ண படிந்து பேம்வாிின் பனலெ ‘வர்’ ண 
போின் அது வண்ெீர் வண்டலப ணப்தடும். 
(உம்)  {ா/ா/னும் -வர் வர் வர் -வாங்காய் 
         ா/டா/ால் –   வர் வர் வர்  }காய் பன் வர் 
 
5.கித்தல: (காய் பன் ிலப) 
ிலனவாிின் ஈற்நலெ ‘காய்’ ண படிந்து பேம்வாிின் பனலெ ‘ில’ 
ண போின் அது கனித்லப ணப்தடும். 
(உம்) {செல்/யப்/பார்க்- வர் வர் வர் -வாங்காய் 
      கதக்/கண்/ணன் – ில வர் வர்} காய் பன் ில 

 

6.என்ின யஞ்ெித்தல : ( கி பன் ிலப) 
ிலனவாிின் ஈற்நலெ ‘கணி’ ண படிந்து பேம்வாிின் பனலெ ‘ில’ 
ண போின் அது என்நி ஞ்ெித்லப ணப்தடும். 
(உம்) {செந்/தா/நலப - வர் வர் ில -வாங்கணி  
      பகத்/கிி/ப -ில ில வர்}கணி பன் ில 

 

7.என்ா யஞ்ெித்தல : (கி பன் பர் ) 
ிலனவாிின் ஈற்நலெ ‘கணி’ ண படிந்து பேம்வாிின் பனலெ ‘வர்’ ண 
போின் அது என்நா ஞ்ெித்லப ணப்தடும். 
(உம்)  {பூந்/தா/நலப -வர் வர் ில -வாங்கணி 
      பா/த/நப -வர் ில ில}கணி பன் வர்  
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5.அடி 

        வெய்பள் அடிகபில் உள்ப ெீர்கபின் அபலப் வதாறுத்து அடி ன்தது ந்து 
லகப்தடும். 
அலய: 
1.குநபடி 

2.ெிந்டி 

3.அபடி 

4.வடினடி 

5.கிவடினடி 
 

1.குடி : 
இண்டு ெீர்கபால் ஆண அடிலக் குநபடி ன்தர் 
. 
-டு    பூந்தாநலப பாதநபத் 
         பதம்புிலட நீன்திரிதரும் 
         

2.ெிந்தடி : 
பன்று ெீர்கபால் ஆண அடிலச் ெிந்டி ன்தர். 
 
     -டு  பொல னார்ந்த சுபத்திலடக் 
             கால னார்கம  ார்ப்வும் 
             நால நார்ன் யருநானின் 
             ீ வுண்க ணியள் யாளம். 
 

3.அயடி : 
    ான்கு ெீர்கபால் ஆண அடி, வடி ன்றும் அபடி ன்றும் கூநப்தடும். 
 
     -டு       ாட்டிபன ெிறுநலப் மங்கள் இந்தா 
                ன்று பபன் ஈன யந்தான் 
                தம்ிபன உந்தன் தாத்தா வுக்குக் 
                சகாடு பா! ன்று கூிக்  
                சகாடுக்கப் பாயலதக் கூர்ந்து பாக்குயப 
 
4.சடிடி: 
         ந்து ெீர்கபால் ஆண அடி  வடினடி ணப்தடும். 
-டு  ஊரும் அபயபம் தாநலபக் காடும் உனர்யபம் 

            பதரும் உலடத்சதன்பப சதவ்யர் யாளம் செளம் திபன  
                                                                                                                                                                        

5.கமிசடிடி : 
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       ஆறு ெீர்கள் அல்னது அற்கு வற்தட்ட ெீர்கலப அடிாகக் வகாண்டது கி வடினடி 

ணப்தடும். 

     -டு  ெிரித்திருந்த ீினயள் இபக்க பற்ாள்  

                        ெி பெி ிா பற்ம் ீங்கி ார்கள் 

                யிரித்திருந்த சநத்லதனிப தின லக்குள் 

                       பநம்ாட்டுத் தாநலபக்கண் கூம் லுற்ாள் 

       -இப்தாடனில் ட்டு ெீர்கள் ந்துள்பண. 

 
 

6. சதாலட : 
வெய்பபில் தின்று பேம் அடிகபிவனா ெீர்கபிவனா றேத்துகள் என்நித் 
வாடுப்தது வாலட ணப்தடும். 
அலய: 
  1.துலகத் வாலட 

 2 .வாலணத் வாலட 

 3. பண் வாலட 

 4.இலபுத் வாலட 

 5. அபவதலடத் வாலட 

 6.அந்ாித் வாலட 

 7.இட்லடத் வாலட 

 8. வெந்வாலட  
ண ட்டு லகப்தடும். 
 
1.துலகத் சதாலட: 
வெய்பபின் அடிகபிவனா ெீர்கபிவனா உள்ப இண்டாம் றேத்து என்நி த் வாடுப்தது 

துலகத் வாலட  ணப்தடும். 

 

(உம்)  “காத்தி ாற்செய்த ன்ி ெிிசதினும் 

       ைாத்தின் நாணப் சரிது” 
             இங்கு, பனடிின் இண்டாம் றேத்தும் (ன) இண்டாடிின் 
இண்டாம் றேத்தும் (ன) என்நி ந்துள்பண. இவ்ாறு  இண்டாம் றேத்து என்நி 
பேது  துலகத் வாலட ணப்தடும். 
 

2.பநாலத்சதாலட : 

வெய்பபின் அடிகபிவனா ெீர்கபிவனா உள்ப பனாம் றேத்து என்நி த் வாடுப்தது 

வாலணத் வாலட ணப்தடும். 

 

         (உம்)  பதான்ிற் புகபமாடு பதான்றுக அஃதில்ார் 

                       பதான்ின் பதான்ாலந ன்று. 
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              இங்கு பனடிின் பல் றேத்தும் இண்டாம் அடிின் பல் றேத்தும் என்நி 
ந்துள்பண. ணவ இது வாலணத் வாலட ணப்தடும்.    

       

3.பபண் சதாலட : 
      வெய்பபின், அடிகபிவனா  ெீர்கபிவனா உள்ப  வொல்வனா, வதாபேவபா 
பண்தட்டு (ிர்ாநாக) ிற்தது பண்வாலட ணப்தடும்.  
 

(உம்) “துன்ம் உயரினும் செய்க துணியாற்ி 
       இன்ம் னக்கும் யில” 
 

இக்குநட்தாில் துன்தம் – இன்தம் ண அடிகபில் பண்தட்டு ிற்தால், இல 
பண் வாலட ஆகும். 
 
4.இலனபுத் சதாலட : 
        எபே வெய்பபின் அடிகபிறம், ெீர்கபிறம் இறுி றேத்வா, அலெவா, ெீவா, 

என்நி பேது இலபுத்வாலட ணப்தடும். 
 
 (உம்) தண்ணபதுடன் ன்ிந்தாய் சயண்ணிாபய 
        தண்ணிலன ன்நந்தாய் சயண்ணிாபய 
        சண்ணுடன் ிந்ததுண்படா சயண்ணிாபய 
        சண்லந கண்டும் கானாபநா சயண்ணிாபய 
 
5.அசலடத்சதாலட : 
            எபே வெய்பபின் அடிகபிவனா, ெீர்கபிவனா அபவதலட அலந்து பேது 
அபவதலடத்வாலட ணப்தடும். 
 
(உம்)    ‚சகடுப்தூஉங் சகட்டார்க்குச் ொர்யாய்நற் ாங்பக 

          டுப்தூஉம் ல்ாம் நலம” 
      இங்கு வகடுப்ததூஉங் – டுப்ததூஉம் ண இண்டு அடிகபிறம் அபவதடுத்து 
ந்துள்பால் இது  அபவதலடத் வாலட ணப்தடும். 
 
6.அந்தாதித்சதாலட : 
        வெய்பபில் ஏர் அடிின் இறுிச்ெீரின் இறுி றேத்வா அல்னது அலெவா 
அல்னது ெீவா அடுத் அடிின் வாடக்காக பேது அந்ாித் வாலட 
ணப்தடும். 
(உம்)      

யெந்த கா திகிப லயபநணி ீபலகள் 

ீர் அலகள் நீதிிப சஞ்ெிபண்டும் ிலயலகள் 

ிலயலகள் சதாடர்ந்து யந்தால் பபசநல்ாம்   கயலகள் 
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கயலகள் யர்யதற்கு காநயன் நர்க்கலணகள்   .   

                             

7.இபட்லடத்சதாலட: 
    வெய்பபில் ஏர் அடி பறேதும் எவ வொல்வன வாடர்ச்ெிாக போறு 
அலத்துப் தாடுது இட்லடத் வாலட ணப்தடும். 
 (உம்)  “யாமி யாமி யாமி யாமி 
         அம்ந பகாபய யாமி” 
 

8.செந்சதாலட : 
         வவன குநிப்திட்ட றே வாலடகறக்கும் உரி இனக்கங்கள் 
ற்குள்றம் வதாபேந்ால் ணித்து ிற்கும் வாலட வெந்வாலட ணப்தடும். 
 

(உம்)   பூத்த பயங்லக யினன் ெில பனி 
         நனிிம் அகவு ாடன் 
         ன்னுதல் சகாடிச்ெி நத்தகத் பதாப 
 
                    ா யலக 
         புனர்கபால் இற்நப்தடும் தாக்கள் வண்தா ஆெிரிப்தா கனிப்தா ஞ்ெிப்தா ண 

ான்கு லகப்தடும். 

 

சயண்ாயின் சாது இக்கணம்: 
  1.  வண்தாின் இறுி அடி பன்று ெீர்கலபக்   வகாண்டும் திந அடிகள் ான்கு 
ெீர்கலபக் வகாண்டும் அலந்ிபேக்கும். 
  2. இற்ெீர் வண்டலபபம் வண்ெீர் வண்டலபபம் பேம் திந லபகள் 
ாது. 
  3. இற்ெீபேம் வண்ெீபேம் (காய்ச்ெீர்) தின்று பேம். 
  4. ஈற்நடிின் இறுிச் ெீர் ாள் னர் காசு திநப்பு ன்னும் ாய்ப்தாடுகபில் 
என்லநப் வதற்று படிபம் 
  5. இண்டு அடி பல் தன்ணிண்டு அடில பேம். 
  6. வெப்தவனாலெ உலடது. 
 
சயண்ாயின் யலககள்: 
1 குநள் வண்தா,  

 2வரிலெ வண்தா 

3இன்ணிலெ வண்தா 

4தஃவநாலட வண்தா 

5வரிலெச்  ெிந்ில்  வண்தா 

6இன்ணிலெச்  ெிந்ில்  வண்தா 
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1. குள் சயண்ா: 

    வண்தாின் வதாது இனக்கத்லப் வதற்று இண்டு அடிகலபக் வகாண்டு பேது. 

 

        னன்இ சொல்ினும் சொல்லுக ொன்பார் 

        னன்இ சொல்ாலந ன்று. 

 

2.பரிலெ சயண்ா: 

     வண்தாின் வதாது இனக்கத்லப் வதற்று ான்கு அடிகபாக பேம். இண்டாம் 

அடிின் இறுிில் ணிச்வொல் வதற்று பேம். 

 

             சல்லுக்கு இலத்தீர் யாய்க்கால் யமிஏடிப் 

             புல்லுக்கும் ஆங்பக சாெிபநாம்  - சதால்லுகில்  

             ல்ார் எருயர் உபபல் அயர்சாருட்டு 

            ல்ார்க்கும் சய்பம் நலம. 

 

ஆெிரினப்ாயின் சாது இக்கணம்: 

1. அடிவாறும் ான்கு ெீர்கலபப் வதற்று பேம். 

2. வதபேம்தாறம் ஆெிரி உரிச்ெீர்கள் பேம். திந ெீர்கறம் கனந்து பேம். 
3. குலநந்து பன்று அடிகலப வதற்று பேம் .ிகுிாண அடிகறம் பேம். 
4. வர்வான்நாெிரித் லபபம் ிலவான்நாெிரித் லபபம் ிகுந்து பேம். திந 
லபகறம் பேம். 
5. ஈற்நடிின் இறுிச்ெீர் ,  ஏ,  ஈ,  ஆய், ன்,   ன்தணற்றுள் என்லநக் 
வகாண்டு படிபம். காத்ால் படிவ ெிநப்பு. 
6. அகல் ஏலெ உலடாக பேம். 
 
ஆெிரினப்ாயின் யலககள்: 
1. வர் இலெ ஆெிரிப்தா  
2 .இலக்குநள் ஆெிரிப்தா 
3. ிலன ண்டின ஆெிரிப்தா 
4. அடிநி ண்டின ஆெிரிப்தா 
 
பர் இலெ ஆெிரினப்ா 
        ஆெிரிப்தாவுக்கு உரி இனக்கத்லப் வதற்று ஈற்று  
அல் அடி பன்று ெீர்கபாய் திந அடிகள் ான்கு ெீர்கலப பேம். 
 
-டு    ாரி ாரி ன்று  த்தி 
         எருயர் புகழ்யர் செந்ாப் புயர் 
         ாரி எருயனும் அல்ன் 
         நாரிபம் உண்டுஈண்டு உகு புபப்துபய 
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கிப்ாயின் சாது இக்கணம்:  
1. வதபேம்தான்ல காய்ச்ெீபேம் ெிறுதான்ல கணிச்ெீர் பனாண  
ெீர்கறம் கனந்து பேம். 
2. வதபேம்தாறம் கனித்லபவ பேம். திந லபகள் ெிநிது  
கனந்தும் பேம். 
3. அபடிில் அலபம். 
4. துள்பல் ஏலெ உலடது. 
 
கிப்ாயின் யலககள்: 
1. எத்ாிலெக் கனிப்தா  
2.வண் கனி 
3.வகாச்ெகக் கனிப்தா 
 
யஞ்ெிப்ாயின் சாது இக்கணம்: 
1. வதபேம்தாறம் இபே ெீர் அடிகபாய் பேம். 
2. ெின வங்கபில் பச்ெீர் அடிகள் பேதும் உண்டு. 
3. கணிச்ெீர் வதபேம்தான்லாகவும் திந ெீர்கள் கனந்தும் பேதுண்டு. 
4. ணிச்வொல், சுரிகம் ன்ந உறுப்புகலபக் வகாண்டு பேம். 
5. தூங்கவனாலெ ஏலெ வதற்று பேம். 
 
யஞ்ெிப்ாயின் யலககள்: 
1. குநபடி ஞ்ெிப்தா 
2. ெிந்டி ஞ்ெிப்தா 
 
 
 

                    அணி இக்கணம் 

         வெய்பபில் அலந்ிபேக்கும் அலக ிபக்குது அிினக்கம். 
இல்தாண அலக ஆலட, அிகனன்கபால் வறம் அகுதடுத்ிக் 
வகாள்துவதான, எபே வெய்பபின் கபேத்லச் வொல்னாறம் வதாபேபாறம் அகுதட 
டுத்துலப்தது 'அி' இனக்க இல்தாகும்.    

          கிஞர் ாம் கூந ிலணத் கபேத்லப் தாடல் டிில் அகுதடப் 
புலணற்காண இனக்காக அலது அிினக்கம். ிில் றேத்து, வொல், 

வதாபேள், ாப்பு, அி ன்னும் ந்ினக்கத்ில் இது என்று. 
         அிகள் ெினற்லநாது அநிந்து வகாள்து, அகி தாடல்கள் றேதும் 
ஆற்நலன பர்த்துக் வகாள்பவும், தடிக்கும் தாடல்கபின் கபேத்ாத்லப் புரிந்து 
வகாள்பவும் தன்தடும். 
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       திற்கான அிினக்க தல்கபில் ெிநந்ாக ிபங்குது 
ண்டினங்காம். இில் ன்லி பனாகப் தாிகி ஈநாக பப்தத்லந்து 
அிகறம் அற்நின் லககறம் டுத்துக்காட்டுகறடன் ிபக்கப்தட்டுள்பண.  
     தலடப்தாற்நனில் என்நாண தாடல் புலணல் ன்தற்கு அிகலபப் தற்நி 
அநிவு வல. தாட்டு றேதுற்கு ட்டுன்நி தாடல் டிில் உள்ப தந்ிழ் 
இனக்கிங்கலபச் சுலப்தற்கும் அிலப் தற்நி அநிவு வல. 
அப்வதாறேதுான் அப்தாடல் ங்கலப பறேலாக அநிந்து சுலக்க படிபம். 
அிகள் தன. அற்நில் ெினற்லந இங்வக கானாம். 
    
1.உயலந அணி : 
    அிகபில் இன்நிலாது உலி ஆகும். ற்ந அிகள் 
உலினிபேந்து கிலபத்லாகவ உள்பண.  

            அிகபில் பனாாகவும் திந அிகறக்குத் ாாகவும் 
ிபங்குது உல அிாகும். தந்ிழ் இனக்க தனாண வால்காப்திம், 

உலில் ன்னும் இல் அலத்து இவ்ில ிபக்கிக் கூநிிபேப்தால் 
இன் ெிநப்லத அநினாம். 
       எபே வதாபேலபச் ெிநப்தித்துக் கூந ிபேம்புவார்  ெிநந் டுத்துக்காட்டு 
என்லநக் கூநி அலண ிபக்குர்.  

  வதான, புல, அன்ண, இன்ண, அற்று, இற்று, ாண, கடுப்த, எப்த, உந வதான்நல 
உ உபேபுகபாக பேம்.  
          எபே வதாபேலப ற்வநாபே வதாபேறடன் எப்திட்டுக் கூறும் வதாது உ 
உபேபு வபிப்தலடாக ந்ால் அது உல அி ஆகும். 
 

-டு:     அகழ்யாலபத் தாங்கும் ிம்பாத் தம்லந 

           இகழ்யார்ப் சாறுத்தல் தல 

  பூி ன்லணத் வாண்டுதலப் வதாறுத்துக் வகாள்து வதான, ாம் ம்ல 
இகழ்ந்து வதசுதலப் வதாறுத்துக்வகாள்ப வண்டும் ன்தது இக்குநபின் வதாபேள்.  

         இங்கு வதான ன்ந உ உபேபு வபிப்தலடாக ந்துள்பது .ணவ 
இது உல அி ஆகும்.  
 

                      நனில் பா ஆடிாள்.  
         நீன் பான் கண்.  
   இத்வாடர்கபில் டணம் ஆடும் வதண்வாடு ிலனபம், கண்டடன் 
ீலணபம் எப்திட்டுள்பணர்.  
      இத்வாடர்கபில் ந்துள்ப 'வதான', 'வதான்ந' ன்தல உ உபேபுகபாகும். 
ணவ இல உல அிாகும். 
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2. டுத்துக்காட்டு உயலந அணி: 
        எபே வதாபேலப ற்வநாபே வதாபேறடன் எப்திட்டுக் கூறும் வதாது உ 
உபேபு லநந்து ந்ால், அது டுத்துக்காட்டு உல அி ஆகும். 
 
-டு:1    சதாட்டலத் தூறும் நணற்பகணி நாந்தர்க்குக் 

            கற்லத்  தூறும் அிவு - குநள் 

          ற்வகிில் வாண்டி அபிற்கு ீர் ஊறும். ணிர்கள் கற்கும் 
அபிற்கு ற்த அநிவு வதபேகும் ன்தவ இக்குநபின் கபேத்ாகும்.  

        இங்கு எப்திட்டுக் கூறும் வதாது உ உபேபு வபிப்தலடாக ில்லன, லநந்து 

ந்துள்பது. ணவ இது டுத்துக்காட்டு உல அி ஆகும் 

  

-டு:2             அகப பத ளத்சதல்ாம் ஆதி 
            கயன் பதற்ப உகு 

         ன்னும் ிபேக்குநபின் வதாபேள், 'றேத்துக்கள் ல்னாம் அகத்ல 
பனாகப் வதற்றுள்பல வதான உனகம் ஆிதகலண பனாக உலடது' 

ன்தாகும்.  

         இங்கும் வதான ன்ந உ உபேபு வபிப்தடத் வான்நால் அப்வதாபேள் 
வான்ந இடம் அபித்துள்பலால் இப்தாடறம் டுத்துக்காட்டு உல 
அிாகும்.  
   
3.இல்சாருள் உயலநனணி: 
         உனகில் இல்னா என்லந இபேப்தது வதானவும், டக்கா என்லந டப்தது 
வதானவும் உலப்தடுத்ிக்  கூறுல இல்வதாபேள் உல அி ன்தர்.  
 

 -டு:' நால சயனிில் நலமத்தூல் சான்நலம  
       சாமிந்ததுபால் பதான்ினது'. 
      ' சகாம்பு பலத்த குதிலப பாக் கால   
       ாய்ந்து யந்தது'.  

               இத்வாடர்கபில் 'வதான்ல வதாிந்து வதால்', 'வகாம்பு பலபத் 
குில வதான' ன்னும் உலகள் ந்துள்பண.  

               உனகில்  வதான் லாகப் வதாிதும் இல்லன. வகாம்பு 
பலபத் குிலபம் இல்லன.  

              இவ்ாறு உனகில் இல்னா என்லந உலாகக் கூறுல 
இல்வதாபேள் உல அி ன்தர்.  
 
4.உருயக அணி: 
             உல வறு உிக்கப்தடும் வதாபேள் வறு ன்று இல்னால் 
இண்டும் என்வந ன்தது வான்றும்தடி கூறுது உபேக அிாகும்.  
-டு : 
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  லயனம் தகினா யார்கடப சய்னாக 
  சயய்ன கதிபபான் யிக்காகச் - செய்ன 
  சுடர்ஆமினான் அடிக்பக சூட்டிபன் சொல்நால 
  இடர்ஆமி ீங்குகபய . 
ன்று இப்தாடனில்,  
பூி அகல்ிபக்காகவும்,  
கடல் வய்ாகவும், 
கின் சுடாகவும்  
உபேகப்தடுத்ப்தட்டு உள்பண. ணவ. இப்தாடல் உபேக அி அலந்ாகும்.  
'ிழ்த்வன்' ன்று கூறுதும் உபேகம் ஆகும். 
               இவ்ாறு உாணம் வறு, உவம் வறு ணத் வான்நா 
லகில், உாணத்ின் இல்புகலப உவத்ின்வல் ற்நிக் கூறுது 
உபேக அி ாகும். 
  
 5.இபட்டுசநாமிதல் அணி (ெிபலட அணி): 
            எபே வொல் அல்னது வாடர் இபேவதாபேள் போறு அலது 
இட்டுநவாில்  அிாகும். இலணச் ெிவனலட ணவும் ங்குர்.  
 
 -டு: "பத்தநிழ் துய்ப்தால் பச்ெங்கம் கண்டதால் 
       சநத்த யணிகபம் பநயால் -ித்தம் 
       அலணகிடந்பத ெங்கத் தயர்காக்க ஆமிக்கு. 
       இலணகிடந்த பததநிழ் ஈண்டு     - ணிப்தாடல் ிட்டு 
ாடின் சாருள்: 
தநிழ்:  
       ிழ், இல் இலெ ாடகம் ண பத்ிாய் பர்ந்து;  
பல் இலட கலட ஆகி பச்ெங்கங்கபால் பர்க்கப்தட்டது;  
ம்வதபேங்காப்திங்கலப அிகனன்கபாகப் வதற்நது:  
ெங்கப் தனலகில் அர்ந்ிபேந் ெங்கப்புனர்கபால் காக்கப்தட்டது.  
 
கடல்:  
கடல், பத்ிலணபம் அிழ்ிலணபம் பேகிநது;  
வண்ெங்கு, ெனஞ்ெனம், தாஞ்ெென்ம் ஆகி பன்று லகாண ெங்குகலபத் 
பேகிநது;  
ிகுிாண ிகக் கப்தல்கள் வெல்றம்தடி இபேக்கிநது; 
ன் அலனால் ெங்கிலணத் டுத்து ிறுத்ிக் காக்கிநது. 
   இவ்ாறு ிறேக்கும் கடறக்கும்வதாபேந்துாறு இபே  
வதாபேள் தட தாடி இபேப்தால் இது இட்டுந வாில் அல்னது ெிவனலட அி 
ணப்தடும். 
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6.கபதெ உருயக அணி : 
        கிஞர், ாம் டுத்துக்வகாண்ட தன வதாபேள்கலப உபேகப்தடுத்ிக் 
கூறும்வதாது என்நலண ட்டும் உபேகப்தடுத்ி, அவணாடு வாடர்புலட 
ற்வநான்நலண உபேகப்தடுத்ால் ிடுது, கவெ உபேக அி ணப்தடும். 
கவெம் - எபே தகுி 
: 
   -டு     ியிப் சருங்கடல் ீந்துயர் ீந்தார்  
             இலயன் அடிபெபா தார் - திருக்குள்   
                இக்குநட்தாில் திநிலக் கடனாக உபேகப்தடுத்ிிட்டு, 
அலணக் கடக்க உவும் இலநணடிலத் வப்தாக உபேகப்  தடுத்ாலால், 
இஃது கவெ உபேக அி ஆிற்று 
 
 
7.ிிது சநாமிதல் அணி: 
        உலல ட்டும் கூநி, அன் பனம் கூநந் கபேத்ல உலப்தது 
திநிதுவாில் அி ணப்தடும்.   
        அாது, புனர் ாம் கூநக் கபேி வதாபேலப வடிாகக் கூநால், 
அலப ஏர் டுத்துக்காட்டின் ிக் குநிப்தாக உர்த்துது திநிதுவாில் அி 
ணப்தடும். 
       இலணச் சுபேக்காக 'உாணத்லக் கூநி உவத்ல ிபங்கலப்தது' 
ணனாம்.          
  -டு:    ீிசய் ொகாடும் அச்ெிறும் அப்ண்டம் 
            ொ நிகுத்துப் சனின்.  
              'வன்லாண ில் இநவக ஆணாறம் ண்டிில் ஏர் 
அபவுக்குவல், ற்நிணால் அவ்ண்டிின் அச்சு பநிந்து வதாகும்' ன்தவ 
இக்குநபின் வடிாண கபேத்து.  
வன்லாண ில்வாலகவ ஆினும், அலண அபவுக்கு ிஞ்ெி 
ண்டிிவனற்நின் அச்சு எடிந்துிடும் ன்தது உல. 
           தலகர்கள் ணித்ணிவ வாக்கும்வதாது ிக பிவாாினும் 
என்றுகூடின், ணிப்தட்ட தலக ன்ணன் வ்பவு னில உலடணாினும் 
அலண பிில் வன்றுிடுர் ன்தது, இணால் வதநப்தடும்  வதாபேபாகும்.  
       ணவ இக்குநட்தாில் திநிதுவாில் அி இடம்வதற்றுள்பது. இவ்ாறு 
உலலக் கூநிப் வதாபேலபப் வதந லப்தது திநிது வாில் அிாகும். 
 
8.யஞ்ெப்புகழ்ச்ெி அணி : 
            ஞ்ெப்புகழ்ச்ெிி ன்தது புகழ்து வதானப் திப்ததும், திப்தது 
வதானப் புகழ்துாகும்.  
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  -டு: ாரி ாரி ன்று த்தி, 
        எருயற் புகழ்யர், செந்ாப் புயர் 
        ாரி எருயனும் அல்ன்; 
        நாரிபம் உண்டு, ஈண்டு உகுபுபப் துபய  
இப்ாடின் சாருள்:  
        கலடவறே ள்பல்கபில் எபேணாண தநம்பு லன ன்ணன் தாரி, ள்பல் 
ன்லில் ெிநந்ன். ந்ர் வகட்தற்கு பன்வத ாவண பன்வென்று வகாடுத்து 
கிழ்தன். வகாடுப்தில் அனுக்கு இலாபேில்லன ன்ந புகழ் 
ங்கும்திற்று.  
       வதபேம் புனாகி கதினர், இலணப் தார்க்கிநார். அப்புனர்,  புனர் தனபேம் 
தாரி எபேலணவ புகழ்கின்நணர். தாரி எபேன் ட்டுா லகாறு கபோல் 
வகாடுக்கின்நான்? லபம்ான் லகாறு கபோல் வகாடுத்து இவ்வுனகத்லப் 
புக்கிநது. ண லாகி ாரில உர்த்ிப் தாரிலப் திப்தது வதானப் 
தாடுகிநார். ஆணால் உண்லில் தாரி ட்டுவ தன்கபோது லவதானப் 
திநர்க்கு உவுகிநான் ணப் தாாட்டுவ கதினர் வாக்கம். அலணவ இப்தாடல் 
காட்டுகிநது. 
             இது தாரில இகழ்து வதானத் வான்நிணாறம், தாரிக்கு 
ிகாகக்வகாடுப்தரில்லன ன்று புகழ்கிநது.  இது திப்தது வதானப் புகழ்து 
ஆகும். 
9.பயற்றுலந அணி :  
          புனர் எபே வெய்பபில் இண்டு வதாபேள்கலபக் கூநி பனில் 
அற்நிற்கு இலடவ உள்ப எற்றுலலபம், தின்ணர் எபே காம் தற்நி 
அவ்ிண்டிற்கும் இலடவ உள்ப வற்றுலலபம் சுட்டிக்காட்டிப் தாடுது 
வற்றுல அி.  
 
 -டு :       தனீிால் சுட்ட புண் உள்ாறும் ஆாபத 
                ாயிால் சுட்ட யடு.  
                இத்ிபேக்குநபில் பனில் வபேப்பு, வகாடுஞ்வொல் ஆகி 
இண்டும் சுடும்ன்ல உலடல ன்று கூநப்தடுகிநது. தின்ணர், வபேப்திணால் 
சுட்ட காம் ஆநிிடும்; உள்பத்ில் ற்தட்ட டு ஆநாது ன்று இண்டுக்கும் 
இலடவ உள்ப வறுதாடு கூநப்தடுகிநது. ணவ இது வற்றுல அி ஆகும். 
 
10.சொற்சாருள் ின்யருிலனணி: 
       வெய்பபில் பன்ணர் ந் வொல், ீண்டும் ீண்டும் ந்து எவ வதாபேலபத் 
பேது வொற்வதாபேள் தின்பேிலனி ஆகும். 
 
 -டு:   ல்ா யிக்கும் யிக்கல் ொன்பார்க்குப் 
        சாய்னா யிக்பக யிக்கு.  
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                இக்குநட்தாில் 'ிபக்கு' ன்னும் வொல் எவ வதாபேபில் 
தனபலந ந்துள்பால் இது வொற்வதாபேள் தின்பேிலனி ஆகும்.  
 
11.தற்குிப்பற் அணி: 
       இல்தாக டக்கும் ிகழ்ச்ெிின் ீது கிஞர் ன் கற்தலணல ற்நிக் 
கூறுது ற்குநிப்வதற்ந அி ணப்தடும். 
 
   -டு: பாருமந்து  டுத்த ஆசபனில் சடுங்சகாடி   
          யாபல் ன் பால்நித்துக்லககாட்ட. 
  ெினப்திகாத்ில் ,வகானனும் கண்கிபம் துல ாகத்ிற்குள் தல 
பற்தடும்வதாது இல்தாக காற்நில் ஆடும் வற்நிக் வகாடிகள்,  வகானன் 
துலில் வகால்னப்தடுான் ன்று பன்ணவ அநிந்து வண்டாம் ணக் 
லகலெப்தாக கிஞர் ம் கற்தலணல ற்நிக் கூநிபள்பார். ணவ இது 
ற்குநிப்வதற்ந அி ஆகும். 
 
12.ிபல்ில அணி: 
           எபே வெய்பபில் வொல்லனபம் வதாபேலபபம் ரிலொக ிறுத்ி அவ் 
ரிலெப்தடிவ வதாபேள் வகாள்ப லத்ல். அாது, ெின வொற்கலப பனில் 
எபே ரிலெில் லத்து அச்வொற்கவபாடு வாடர்புலட வொற்கலப அடுத் 
ரிலெில் பலந ாநால் அலப்தது    ில்ிலந அி ஆகும். 
 
    -டு: அன்பும் அனும் உலடத்தானின் இல்யாழ்க்லக  
           ண்பும் னனும் அது. 
                  இத்ிபேக்குநபில் பல் ரிலெில் அன்லதபம் அநத்லபம் 
கூநி அடுத் ரிலெில் அணால் ிலபபம் தண்லதபம் தலணபம் பலநாக 
கூநி இபேப்தால் இது ில்  ிலந அிாகும். 
 
 
 
 
 
நாணயர்கின் கயத்திற்கு 

தாடத்ிட்டத்ில் (SYLLABUS) குநிப்திட்டுள்பாறு அகு ந்து தகுிில் 
இபேந்தும் ிணாக்கள் வகட்கப்தடும். ணவ அகு- 5க்கு உரின-OTTRAI 

SIRAGU- (SHORT STORIES-By 12 Different Authors) ன்னும் தலனபம் ல்ன 
பலநில் தடித்து வர்வு றே வண்டும்.  

         
 


