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                                                 FOREWORD 

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

TAMIL CHEYUL THIRATTU – KALAI -II For the III and IV semester BA/ BVA/ BPA 

degree courses of Bengaluru City  University (BCU) published by Bengaluru City 

University. I hope this new textbook will be a rewarding experience for both 

Teachers and students. Board of studies – Tamil, BCU has taken this initiative of 

selecting, editing and designing this textbook. I thank the Chief Editor, Editor, 

members of the text book committee and the staff of Bengaluru City University 

for publishing this book. 

 
Prof. Lingaraja Gandhi 
Vice-Chancellor 
Bengaluru City University 
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Preface 
 

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

 

                              ர்ாட ாினத் னாம் சங்களூருில் 
அந்ண ன ,அநிில் , ிம், ிர்ாில் ,ிணி 
ற்றும் தல்று ணநக் ல்ி ங்ி னம் தங்றென 
ப் தல்னக்த்ின் ெல்ிநன் தல்று பில் 
பர்ந்ண னிநண. 
 

                             ார்பின் னன் னி அர்பின் பர்ச்ெி 

உள்ாங்ிக் ானத்ிற்குத்  குந்ாறு  இப்தாடத்ிட்டம் 
குக்ப்தட்டுள்பண. அண தநிழ்ச்  செய்பள்  திபட்டு- கல -II 
ஆ பிந்ணள்பணஇண  B.A / B.V.A /B.P.A  தட்ட குப்திற்குரி 
பன்ாம் ருயம் ற்றும் ான்காம் ருய ாாக்ர்றக்கு 
உரிண. 
 

                          ர்ாடத்ில் ிழ் திறம், தின னம் அண்ட 
ாின ார்ள் அணனக்கும் தங்றென  ப் 
தல்னக் தாட ணெல் குறேிணால் இந்ணெல் 
உனாக்ப்தட்டுள்பண.  இந்ணெல் உனாப் தன பிறம் 
உி தாடணெல் குறேிணனக்கும், புயர்.கார்த்தினானிி 
அம்லநனார் அர்றக்கும் ன் ன்நித் ரிித்ணக் 
ாள்ிநன். 
 

                         ார்றம், ஆெிரிர்றம் இந்ணெனப் 
தன்தடுத்ிப் தன்தறுாறு ட்டுக்ாள்ிநன். 
         
 

பபா  .உ .ெயபாசு.  

 னர் 

 தாடணெற்குறே 

தங்றென ப்  

தல்னக்ம். 
 

VI 
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தநிழ்ச்  செய்பள்  திபட்டு - -கல II 
 

பன்ாம் ருயம் நற்றும் ான்காம் ருயம் 

ட்ட யகுப்பு ாடத்திட்டத்திற்குரினது. 
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சாருடக்கம். 
 

பன்ாம்   ருயம்                      ான்காம்  ருயம் 

அகு- I.  

னிங்த்ணப் தி 
தார் தாடிண 

 

அகு - II.  

ினங் னம்தம் 

 

அகு- III.  
ெித்ர் தாடல்ள் 

 

அகு-IV.  

இக்கணம்  

தானள் இனக்ம் 

அகு - I.  

தாிாென் ிள் – 
தண்ணுனகு 

 

அகு-II.  
னத்ண ிள் 

 

அகு- III. 

ஆட்டணத்ி ஆிந்ி - 
ண்ாென் 

 

அகு -IV.  

இக்கணம்  

1.ாப்ன 

2.அி 

 

 

 

 

 

VIII 
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                      னென்நாம்   தனம் 

                                      கிங்கத்துப்பணி - செனங்சகாண்டார் 

                                                                பார் ாடினது 

               னிங்த்ணப்தி ன்ந ணெல் தி ச் ொர்ந் 
ெிற்நினக்ிம் ஆகும். இந்ணெல் னனாம் குனாத்ணங் ொணின் னிங்ப் தார் 
ற்நி குநித்ணப் தாடப்தட்ட ணெல் ஆகும். குனாத்ணங்ணப் 
தாட்டுடத்னணாக் ாண்டண. அணந்ர்ன் ன்னும் ட னிங் ன்ணன் 
ிந ாடானினந் திின் ாா னனாம் குனாத்ணங் ொணின் 
தடத்னனும் அச்ெனுாினந் னாத் ாண்டான் ி.தி. 1112 
ஆம் ஆண்டில் தாரில் ன்ந ெய்ி ணெற்தானள். இண ெங்ாண்டார் 
ன்னும் னனால் இற்நப்தட்டண. இர் ீதங்குடிச் ெர்ந்ர்  ஆார்.   

                                தி ணெல்றக்குத் ாற்நர் தரின னப்னத் னம் 
க்ிற்கு ற்த ால்ிடந் னிங்த்ின் த த்ண, இந் ணெல் 
“னிங்த்ணப் தி” ண அக்ப்தடுாிற்று.ிில் னன் னனில் றேந் 
தி ணெல் னிங்த்ணப் தி ஆகும். இண திற்ானப் தி ணெல்றக்கு 
ிாட்டிாய் அந் ணெனாகும். இண னித் ாிொற் தாடப்தற்நண. 599 
ாிெப உடண. ானம் (1078- 1118-குனாத்ணங் ொன் ானம்) 
திணாாம் ணெற்நாண்டின் திற்தகுி. ொனப் னனாண எட்டக்கூத்ர் இந்ணெனத் 
ன்ிழ்த் ய்ப்தி ணப் னழ்ந்ணள்பார். 

             தி ன்தண தாரில் ஆிம் ாணப ன்ந ீணப் தாடும் 
ெிற்நினக்ி  ஆகும். தாரினினந்ண ீண்ட னன் தால் னனினேற்ந 
னபண ஊடனத் ீர்க் னனர்ள் ாினாணம், னனிாற்நி தின்ணர், 

னன் ென்ந ாட்டின் ாடுனேம் னணின் ீத்னேம், 

அக்ாட்டிறள்ப தய்ள் ாபிக்குச் ொல்றனேம், ாபி தய்றக்கு 
உப்தனேம் டுத்ணச் ொல்றம் டிவுடன் தி ணெனாணண அனேம்.  

             ிள் ன்தார் உள்பத்க் ாள்ப ாள்றம் ிபச் 
ொல்தர்ள் ஆார்ள். அத்னறள் ெங்ாண்டார் ிவும் 
குநிப்திடத்குந்ர். இர் னற்குனாத்ணங் ொனுட அக்பப் 
னனாத் ிழ்ந்ர். குனாத்ணங் ொனுட னனேம் அணண 
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னப் தடத்னணாண னாத்ாண்டாணின் ெிநப்தனேம் 
னிங்த்ணப் தி ன்னும் ணெனப் தாடி ின ிறுத்ிர். 

     இனட ஊர், இற்தர், திநப்ன, பர்ப்ன இணத் பிாத் 
ரிில்ன. ீதங்குடிப்தத்ண ன்னும் ணெனில் உள்ப னென்நாண தாடனாறம், 

ிழ் ானர் ெரிின் 117ஆண தாடனாறம் இனட ஊர் ீதங்குடி ண 
அநினடிிநண.  இனட ானம் 11ஆம் ணெற்நாண்டின் இறுிாா 12ஆம் 
ணெற்நாண்டின் திற்தகுிாா இனக்னாம். இ திற்ான னனாண 
தனதட்டடச்ொக்ார், 'திக்ார் ெங்ாண்டார்' ண ெிநப்தித்ணக் 
கூநினேள்பார். 

                பார் ாடினது 

பாரின் பசபாி 
டுடு டுண டுத்ார்  

           இனானி டனானி ிக் 

ிடுிடு ிடுதரி ரிக்குாம்  

              ிடும்ிடு னுானி ிக்.   1 

 

ன ரிெின நித்ாண்  

                  ிெதடு ிெனம் டிக் 

ெனிட ர் ித்ார்  

                  ினேன குள்ெி டடுக்.     2 

 

னாலப் லடபம் குதிலபப் லடபம் 

  நி டனாடு டல் ிடத்தால் 

         இன தடறம் ிர் ிடக்; 
நி ிாடு ி னத்தால்  

          ன தரிாடு தரி னக்.         3 

 

ண ாடு  னணத்தாற்  

           ட ரிாடு ரி னணக்; 
இணனில் னினாடும் ிர்த்தால், 
            இாடு இனம் ிர்க்.       4 
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யபீர்களும் அபெர்களும் 

தானனனி னனிாடு ெினத்தாற்  

        தான தடாடு தடர் ெினக்; 
அரிிணாடு அரிிணம் அடர்ப்த தால்,  

           அெனம் அெனம் அடர்க்.              5 

 

ிபணல் ிிபின் னபக் 

          ிணல் எபி ணனிட நிக்; 
பெின உனண இடிக் 

              டி  டு தடக்.        6 

 

னாலப் பார். 

னப்தாடு னப்ன ிர் தானப்தி 

       ணப்தான க்ரி னப்தி ணிட 

னப்தாடு னப்ன ிர் சுடர்ப்தாநி, 
        நித் ிற்ாடி ற் ண.       7 

 

ிற்ாடி ற்ண னிற் டிண  

        எபித் ிணப்தர் ிணப்தன் னண 

அற்தடு னக் ாடி டுத்ண  

       னணக்ாடி ணத்ினும் ித்ண ண.  8 

 

இடத்ிட னத்ிட ினத்ி  

        ணக்ம் ிர்த்ண - அடுத் ரிின் 

டத்றே த்ிட டுத்ண  

          ெிநப்தாடு றுத்ண அற்நின் ிந.      9 

 

குதிலப யபீர்கின் ெிப்பு. 

ெள் பத னனக்கு  அித்கு  

        ணிடம் இண த் னத்ிண 

அிர் டி க்ரி ட்டிணர்  

        அனதட ிள் பத்ணி க்!    10 
 
அடிாடு னடிள்ண ித்ணி ப்னகும்  
    அபரி ாடெ த்ாடு அத்ணர் 
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டிண ெினெ ப்தடிப் தற்நர் 
     ிநெம் ிிி டத்ணி னேற்ந!      11 
 
ிந ெம் ிி ிடத்ணி னேற்நர்  
        நிிண ாடிநி ிற்தர் எத்ிர் 
அநல் ினர்ெ னக்ந ட்டனின்  
         அனடல் இனிர் தட்டண னட்ட!  12  
 
யில் யபீரின் ெிப்பு 

அனதட ிள் ிநத் ெனக்பம்  

         அர்னரி பம்ண ாப்தின ிற்தட 

னதா ரி னப்திணின் ற்நண 

          ல்தடு ணம் எக்ினும் எக்கு.    13 

 

ல்தடு ணம் ப்தடி அப்தடி  

            ெடெட ம் ப் திப்தட 

அல்தடு னாடு இிச்ெி ச்ெின  

             அடுெின தி ாடுத்ண னிப்த.       14  

 

அடுெின திா டுத்ணி டப்னகும்  

            அபிணில் அிர் ிட்டர் ட்டிண 

உடல்ெின இனணி தட்டண தட்டதின்  

             எனணி னணம் இனக் அிக்கு.     15 

 

தடுத்த கிங்க யபீர்கள்  

ிடுத் ீர் ஆனேங்ள்  

         ல்ி ான ித்ண 

டுத் னி தால் னிங்ர்  

            ட்டங்ள் இட்ட.                    16 
 
இட்ட ட்ட ங்ண் ல்  
        நிந் ல்ி நந் ாய் 

ட்ட ிட்ட ீண் ிற்கு  
       த் ன ாக்கு!                17 
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நிந் ட ங்ி டப்த  

           ந்ர் ணஞ்ெி குார் 

தநிந் ரின் ி ாடு 

            தார்ி டப்த ாக்கு.                  18 

 

பார்க்கத்தில் யபீர்கின் செனல்கள் 

ர்னணிற் நாடுத் திள்  

            ர் பிற் சுற்றும் அபிணில் 

ார்திடிற் குபித் தி  

             ார்ெினிற் நாடுத்ண ிடு.       19 
 
அெ உத்ண அறேத்ி இவுபி  

              அடு ெபத்ண டுத் தாறே 

ிெ ட்கு டுத் ாடிண  

             ினர் பத்ண டுத்ண ன.         20 

 

இனாடற் நினக்கும் நர்ள்  

               ிர் தான க்பிற்நின் னிட 

என ாடச் சுற்நி நிர்ள்  

                 என ாடிட் டுப்த நி.   21 

 

பாரில் ஈடுட்ட கருணாகபன் 

அனில் ெனனிர் தாறேண ண்டர்  

              அெ ணெர்ள் ான் ந்ிரி 

உனகு னழ்ன ா ன் ணண ான 

           ினத  னந்.               22 

 

உத தனனம்ி டாண ஞ்ெம் உடற  

                தாறேிணில் ா னன்ாப 

அதன் ிடுதட ழ் னிங்னம்  

                 அட ானன ாி னந்.     23 

 

அமிந்த இருபுப் லடகள் 

அி பானன ா வுந்ிண  
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            அ ண ா னந்ிணர் 

ணிள் தட ான நிந்ண  

               ண ிாடு ர்ன நிந்.       24 

 

ினர் இனணி தார்ி நந்ண  

             ிடர்ள் ன னாய் பிந்ண 

குனி குடல் தால் தந்ண  

                குடர்ள் குனிின் ன்ி ந்.    25 

 

ரிள் னி பாடு ெிந்ிண  

              றேகு ரிாடு ாம் உண்டண 

ிள் ிென ாடு அடர்ந்ண  

              ிின குினம் னாம்ி பந்.     26 

 

கிங்க பயந்தன் ில 

னெ ன ாி ங்ாடு  
         தான ணன ழ் னிங்ர்ம் 

அென் உெய் ஆண் னேங்ட  

               அரி னிர்ிி ாண  எணங்ி.     27 

 

அநினே னபினா தணங்ிண?  
          அரி  தினணிடா நந்ண? 

ெநினேம் அடிினா ந்ண? 
         ரி  அரிண ணா அடங்.     28 

 

 

கிங்கர் பதாற்பாடுதல் 
ணால் இணஇண ா என்றுால்  

           ரிால் நனிால் ஊி ின்ட 

அணால் ண அனநா ிறேந்ணர்  
    அனி குனிா டழ் னிங்.         29 

 

ிர் ெினர்டல் தாய்ர் ங்ரி 

            நர் ெினர்ி டி ன்தினம் 

இிர் ெினர்ெினர் ணறு ண்டுர்  
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             இனர் எனி தால் இன்நி.     30 

 

எனர் எனரின் ஏட னந்ிணர் 

             உடனின் ினிண ஏட ஞ்ெிணர் 

அனர் னர் ணா இநஞ்ெிணர்  

                அதம் அதம் ணா டுங்ி.      31 

 

 கிங்கர் நாற்றுருக் சகாண்டு கபந்தலந 

டத்ாற் குநாண னந்ணெ னா 

ஞ்ெினாண் டித்ிட்டு ிிாற் ங் 

ஆடப்தாந்ண அப்தட்டாம் ந்ாம் ன்ந 

அரிணிட்டு உிர்தித்ார் அர் ஆங்.32 

 

குநிாக் குனிாடி ாட ாக் 

ாண்டுடுத்ணப் தார்த்ணத்ங் குஞ்ெி னண்டித்ண 

அநிீா ொக்ி உடண்டால்? ன் 

அப்னநம்? ன்று இம்திடுர் அர் ஆங்.   33 

 

ெணடி பங்ண்டாம் ித்ண ின்நாம் 

றங்ம் ன்றுெின னிங்ர் ங்ள் 

ஆணி ிணத்ாபம் திடித்ணக் கும்திட்டு  

அடிப்தார் ணப்தித்ார் அர் ஆங்.    34 

 

கிங்கரின் சயற்ி  
இர்ள்ல் இணி ானர் தித்ா ரில்ன 

றேனிங்த்ண ஏிர்ள் றேி த் 

சுர்ண்ல் உடனன்நி உடல் ங்கும்  

ாடர்ந்ணதிடித் றுத்ார்னன் ணட ஆங்.  35 

 

டற்னிங் நிந்ணெத் ம்தம்  ாட்டிக் 

டரினேங் குிணனங் ர்ந்ண ய்ச் 

சுடர்ப்தடாள் அதணடி னபி ணாடுஞ் 

சூடிணான் ண்டர்ான் ாண்டாண.  36 
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                                                                       திருயபங்கக் கம்கம் 

                  அமகின நணயாதாெர்  ன்னும்   ிள்ல சருநாள் னங்கார் 

                                              ினங்க் னம்தம் தாடிர் அி ாபாெர் 
ன்னும் திள்ப தனாள் ங்ார் . ினங்த்ின அநிணில் ாள்றம் வ 
ங்ாணப் தாட்டுடத் னணாக் ாண்டண ினங்க் னம்தம். 
இனுள், ெிநப்னப் தாிா இன ெய்னேள்றம், ாப்தா ான்கு ெய்னேள்றம், திற் 
ெர்க்ா என ெய்னேறம், ணெனா 100 ெய்னேள்றம் உள்பண. அம்ாண, 

இங்ல், ஊெல், ஊர், பி, ானம், குநம், க்ிப, ெம்திம், ெித்ண, ம், , 

ா, தாண், னகுப்ன, டக்கு, ங்கு, நம், ம், ண்டு னனி உறுப்னள் 
அ அப் தானறக்கு னக்ித்ணம் ாடுத்ண தாடப்தட்டுள்பண. 
 

                                            1.  திருயபங்கச் ெரீ் 

 ற்நார் ணினும் திணாற உனகும்  
           ண்டார் ணினும் ண்டாிகு தற்று 

அற்நார் ணினும் ினால் அடிார்  

           அல்னார் டீில்னா 

தாற்நாாள் ன் ணிறம் 

           தாற் ாின னழ்ார் திார் 
ற்நார் ணினும் தற்நார் அ  
           ாணார் ினா ி ண்டத.             1 
 
ண்னனம் ிண்னனம் ின்நட குன்நனம் 

        பந் னனேம் டறம் னெ 

ண்டனம் அண்டனம் அின்நர் ணின்நனள்  

        அனம்தி ினம்தி ிணின் 

ாண்டல் குனறும்குடகு இிந்ணகு உந்ிஅில் 
         ாண்டு ண ண்டி னீர் 

ண்ி ாறும்பனம் ணனம் ெிறு  

          ன் ின அங்                         2 
 
 

                      2. தூது 
 

பநக யிடு தூது 

ாண்டல் ாள் உம்க் குநித் ாறேின்நன் 

அண்டர் ாாஅங்த் ம்ாணக் - ண்டு 

ணத்ணள் அத்ப்தடும் ன்ல் ல்னாம் ொல்னிப் 

னணத் ணபத்க் ாரீர் தாய்                       1 
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யண்டு யிடு தூது 

நக்குா ாில் ணஅனந்ி அப்தால் 

தநக்குா ெந்ிினன்ன ஆா - ெிநக்த் 

னங்ள் ட்குா ாழ்க்குா ஞ்ெ 

ினங்ர் தால் தாணன்                       2 

 

ாலப யிடு தூது 

தறு ம் ென் அல்னாண அனள் ெனேம் தர் இன று 

எனர் அங் ெற்றும் ஏார் ன் ான ஏடி ங்கும் 

ன அங் ெனிக்த் ிரிார்க்குக் ன ெய்னேம் 

ின அங்ெற்கு ீ ொனல் ண்டும் ெறேங்குன3 
  
 

                                      3  சஞ்சுக்கு ீதி 
டுின்நண ம்தாநிறக்கு இ 

டினேம் ிடால் 

ாடுின்நண டீு ென்று ன்று இணி 
னவு ட ஞ்ெ 

ஆடு ின்நின அறேின ாறே ின 

அங்ணக் ம் கூப்தி 
தாடு ின்நின ிணின தின்ர்ம் 

தாடனின் தடிா.                                1 

 

அங் ாபிக் னம் டல் ண்ண 

ஆனிா னின ானி ானண 

இந்றெர் உந ந் தம்ாண 

ஈென் ான்னன் ாென் னண 

உள்றார் உள்பத்ணள் உந ொி 

ஊம் ின்நனள் ீத்ண அடிப 

வ்வுள் ாண ய் ாண 

ர் னி ெித்ண ீர் ன ஆி 

 ாய் அில் அநி ணில் அனண 

என ால் ாிினும் எி கு ஞ்ெ 

ஏ ீர் ஞானத்ண உறம் 

ஐிப் திநப்தில் அறேந்ி ாடு             2 
 
 

                                   4  எருலநப்ாடு  

தாிாய் அறேி ால் னும் தி  
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ாிறம் இி குனம் தடத்ானும் 

ஆிாய் அாய் ன்தர் ஆில் அர்  

அன்நா ாம் ங்கும் அடிள் ஆார் 

ொிால் எறேக்த்ால் ிக்ானும் ெணர்  

நால் ள்ிால் க்ானும் 

தாில் ான் னன் திப் தள்பி ாள்ான்  

தான் அங்ம் தாற்நாார் னனர் ா       1 

 

ாிரிாய்ப் தாம்தல் னனில்தால்  
            ண்பனம் னள்பல்  
னிரினேம் ணாங்ர்  தான்ணடி ஞ்ெம்ணப் 
             தானந்ி ாழ்ார்  
ாரினும் இிகுனத்ார் ஆணாறம் அர்ண்டீர்  
              இா ாட்டத் 
 ரினும் னணிரினும் ெிணன்ன்று இனரினும்  
            ெீரி   ா.                          2 
 
                   5. தயம் 

ாின ின்றும் ாணில் உநந்ணம் ி டித் 

ீிட ின்றும் ன னம் ந்ணம் ிரிரீ்ாள் 

ாினும் அன்தன் ன ள் ண்தன் ட ாம் 

தான் னகுந்ன் ாில் அங்ம் திீ.                 1 
 
ஆணந்ாய் அங்ற் உிர்ள் அடி ன்னும் 
ஞாணந்  ணால்ம் தாநிாெல் ொிற்  நாபப்தற்நி  
ஈணம் னம்தற்று ற்நன்றும் ான்ணண  ன்னும் 
அதிாணம் ிர்ந்ி னப்தார்க்கு இண தால் இல்ன ா 2 
 
                                   6.   இபங்கல் 

 

 தலயலப் ிரிந்த தலயி கடல பாக்கி இபங்கிக் கூறுதல்: 
 

ாின் இங்ிண ஆம் நிந்ண ால் ப ெிந்ிண ண் 

தான உந்ிண ான அடந்ண தாரில் உநங்ி னால் 

ாில் அங்ண ாணம் ிழ் ாணம் தானினேம் 

ஆி ண்தண ீனேம் ினம்திண ஆகும் டும் டன 1 
 
குனகு உநங்கு ாணன ன ிநம் ாள் தாணன 

ாடி இனண்ட ஞான டி ண்டல் ீன 



19 
 

தான ங் ன ினர் அங் ான 

தாண அின்ந ம்னப  ன்று இம்னன் 

ின அங்ர் இ இனா என னங் அின 

ிழ் னக் ீா னில் னர்க்ண் பர்ார் 

ன ம்ன ணனம் அனிம்த அனம் 

ாி ாண்ட ணினேம் ஆி ாண்டு தாண 2 

 

ிரியாற்ாது யருந்தின தலநகள் இபங்கல்: 
 

டல் ி ிட ிெிெர் தாடி தட இன ண் ெீநி 
டினின் றே ிட றேிணம் நந்ாா 

அடல் அவு அபிில் அநி ணில் அனம் அங்ெர் 

இடர் ட னினார் னனகு அனர் ணபவும் இங்ா    1 

 

இங்த் ணித் ணி ய்ணின்ந ணன்தத் 

ங்த் ால் டுப்தரீ் -அங்ர்க்குக் 

ஞ்ெம் ினப்தாம் ார் ணி ன்று அர் தால் 

ஞ்ெம் ினப்தா ீர்                                    2 

 
 

                                    7.  நம்  

ாற்நன் ன் ினனத்க் ார்ந் ணா! 
 

குந உடறக்ா நர் ாம்தக் ட்டாய்! 
 

அற்நர்ெர் ினஅங்ப் தனாள் ான் 

 

அரித் ினக்குனம் ன்நநிாய் தாறம்! 
 

ற்நணான் ினன ஆணால் அந் 

 

ாய், ெி, ண், னெக்கு ங்? ன்ணர்ன்ணன் 

 

தற்ந இபசு ஆணால் ஆின் ாம்தப் 

 

திநந் குனத்ினுக்கு ற்தப் தசுா!                  1 
 
 
 

“தெந் ண,ெல் அரித் ஏன ெல்றா? 

 

     தனங்ள் அனபங்ர் தின்ண ள்ர் ாரின 
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   தாெம்த் நர் தண் ெம் த்ண னன்ண 

 

     தட்டன்ணர் தட்டணங்ள் தினகுந்ண தாடா 

  ாெறக்கு இடும்தடல் ித்ணந் ிா 

 

     குடாடி ிணஅபக் த் ாறம் ாினேம் 

 

  சீுொம் குடில்ாடுத் ற்ந,சுற்நிறம் 

 

     னிஇட்டண,அர்பிட்ட ில்றம் ாறம் ற”2 

 
                                 

                      8. நடக்கு 

அில் டித்ானும் உில் ஏடித்ானும்  

அடி டந்ானும் னடி இடந்ானும் 

கு திந்ானும் த அத்ானும்  

ாென தற்நானும் சீு அன உற்நானும் 

னண அறுத்ானும் ண எறுத்ானும்  

னத்ி அபித்ானும் அத்ி ிபித்ானும் 

த தத்ானும் ெ ித்ானும் தால்  

டத்ானும் ாில் இடத்ாண                                               1 

 

ாப் தநாண அந் ஆத்ண அந் 

ாட்டு இறுத்ணம் ாத் ந் 

றேத்ண ாள் னன்ன ணம் டந் 

னர்ந் உந்ி னன் னணங்ள் ந் 

எித்ணம் குச் ெங்ன் ொத 

எெித்ணம் குச் ெங்கு அன் ொத 

அித்ணம் தான ாணர் அங் 

அரின் ஊர் இணிண ஆண அங்                 2 

 
 

                9. ெித்து 

ினப் தாற் தாக்குக் ஞ்ெம் தான் ஆக்ி  

ெித்ம் சுத்க் ாா னர் ண 

உனப் தாற்ன ஆண ின அங்ெணார்  

ஊத்ண ின்நார் ென்று இநஞ்ெிணாம் 

இனப்னப் தாடம் ாட்டிணர் ாம் அர்க்கு  

இனம்த ஆடம் ஆக்ிணம் ஈத் 

னக்ி ள்பி ண ஆ உனக்குாம் 
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 ண ித்க்கு அன அன             1 
 

அனம்தித் ப அிழ் ாள் ான  

ார்தன் அங்ன் ங்ள் 

தனம் தித்ண அபனேம் திநப்ன அறுத்ண 

 ஆண்ட திான் ெித்ம் 

னம்தித்பனேம் ாாவும் தான்  

ஆக்ித் னம் அப்தா 

ினம்தித்ண அபினும் ய்  

தால் அனினும் ெிந்ண.                      2 
 
                          10. திருநால் சருலந  

ெிந்ிக்த் ித்ிக்கும் ெவ்ாய் ணர்த் ணப்ன ஆம் 

னந்ிக்குப இன்னபி வும் ம் ம் 

ன அங்ம் த்ண அறம் ாிரிின் ஊட 

ினங்த் பனம் ன் .                                                   1 

 

இனபினும் பிினும் னபினும் னபினும் 

இன்த அடினும் ணன்த ிடினும் 

எனர் னன் னினும் இனர் தின்ன இினும் 

ஊன் இநந்ண அிினும் ான் நந்ண எிணா 

சுனி ின்று எனிடும் னம் ானாடும் 

ணறம் ணெல் ார்தனம் தப ாய் னெறம் 

ின அங்ெர் சுனள் னம் ெனம் 

ெய் ீள் னடினேம் அத்ணய் ெடினே                            2 
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                                               ெித்தர் ாடல்கள்  

                    ெியயாக்கினர் ாடல்கள் 
       ெித்ர்றள் ெிநப்தா குநிப்திடத்க்ர் இர். ானோணால் 
குநிப்திடப்தடுதர். இண ானம் தற்நார் இற்தர் னனி ிங்ள் 
ிடக்ப்தநில்ன. இண ணெல் ெிாக்ிம் ணப்தடுிநண. ெித்ர்  
இனக்ித்ில்  ெிாக்ிர்  தாடறக்குத்  ணி ிப்ன  ப்தடுணண்டு.இர்   
தாடல்பில்   க்ாண   ெித்ர்  னத்ணக்பாண  ாம்,  குண்டனிணி,  
ினா ஆி னத்ண றடன்    னட்ெிாண  னத்ணபனேம்  கூறுால் 
இர் னட்ெிச் ெித்ர் ன்றும்  கூநப்தடுின்நார்.  
    

படப்மக்கங்கலச் ொடுதல்: 

   னெனெ ன்றுீர் னெெய்னேம் தாள் 
 னெனேள்ப ன்ணின னொண்டண வ்ிடம்? 

 ஆினெ ாண்டா, அணாினெ ாண்டா? 

 ணனெ ாண்டா? இன்ணன்று இம்ன!  

 

  ாின குடித்ீ ச்ெினன்று ொல்ிநரீ் 

 ாின குப்ன ணப்தடக் டா? 

 ாினச்ெில் தா ன்று ீர்ணக் குடிப்தரீ்ாள் 

 ாில்ச்ெில்  தாணண்ம் ந்ினந்ண ொல்ற! 
                                                                    
யிக்கிபக ஆபாதல திர்ப்பு: 
ட்டல்னத் ய்ன்று ாறனட்தம் ொத்ி 
சுற்நிந்ண ாான்று ொல்ற ந்ிம் டா 
ட்டல்றம் தசுா ானுள் பினக்ில் 
சுட்டெட்டி ெட்டும் நிச்சு அநினோ 
     
ஏெனேள்ப ல்னீ உடத்ிண்டாய் ெய்ண 
ாெனிற் தித்ல்ன றேங் ிிக்ின்நரீ் 
னெணக்கு த் ல்னில் னவும் ீனம் ொத்ண ிநரீ் 
ஈெனுக்குந் ல்னந்க் ல்ற ொல்ற            

 

ொதி பயற்றுலநகலக் கடிதல்: 
 ொிா டா ெனந்ிண்ட ீனாம்    
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 னாெல் என்நனா னம்ந்ணம் என்நனா? 

 ாில்ாபி, ா, ம்தி, தாடம்தான் என்நனா? 

 ொிதம் ஏணின்ந ன்ன்ண ன்ா? 
 
    தநச்ெிா டா? தத்ிா டா? 

  இநச்ெிால் றம்தினும் இனக்ிட்டு இனக்குா                                                                   
  தநச்ெி தாம் நா தத்ிதாம் நா 

  தநச்ெினேம் தத்ினேம் தகுத்ணதானம் உம்னப 
 

 

                குதம்லச் ெித்தர் ாடல்கள் 
          தண் குந் இல்னா குநக்கு ஆாய்ப் திநந் இப் 
தண்குந் தான அனங்ாம் ெய்ண ிழ்ார்பாம். அப்தடி அினன்ள் 
அினேம்   ினில்   ாில்  கும்த   ன்ந  ஆதத்  
அிந்ினக்ில்  அவ்பவு  அாக்  ாட்ெி  னாம்  அந்க்  குந். 
அணால்  அண  ‘கும்த’  ன்ந ெிநப்னப்  தான அக்த் 
ாடங்ிணார்பாம். 
                            இந்க்   இப்தடிினக்,  இர் இடர் குனத்ச் ெர்ந் 

ாதானர் ம்திர்க்கு ணாப் திநந்ண ெித்ர் எனரிடம் ஞாணாதெம் தற்று 
ினாடுணநில் ெித்ிடந்ார் ன்ந னாறும் கூநப்தடுணண்டு. அறேி   
ெித்ரின்   ன்   ண்ம்ா,   அப்தய்   ெித்ரின் அப்தப் தான்று 
கும்தச் ெித்ரின் தாடல் ண்ிபில் ‘கும்தாய்’ ன்ந  ார்த் ொனம் 
னின்நண. இர் ‘கும்த’ ன்ந ாிிந் தண் னன்ணினப்தடுத்ிப்  
தாடுால் இர் கும்தச் ெித்ர் ன்ந தர் தற்நார் ன்தர். 
 

கண்ணிகள்: 
ட்ட பின்ண ய்ன்று இனப்தார்க்குப் 

தட்டம் ணக்டி - கும்தாய் 

தட்டம் ணக்டி ? 1 

 

ய்ப்தானள் ண்டு ிபங்கும்ய்ஞ் ஞாணிக்குக் 

ற்தங்ள் ணக்டி - கும்தாய் 

ற்தங்ள் ணக்டி ? 2 

 

ாாற் ண்டு னத்ாடு இனப்தார்க்கு 
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ீாெ ணக்டி - கும்தாய் 

ீாெ ணக்டி ? 3 

 

ஞ்ெம் அற்று ின்ணக் ண்டார்க்குச் 

ெஞ்ெனம் ணக்டி - கும்தாய் 

ெஞ்ெனம் ணக்டி ? 4 

 

ந்ிாண னந்ணில் ிற்தார்க்கு 

ந்ிம் ணக்டி - கும்தாய் 

ந்ிம் ணக்டி ? 5 

 

ெத்ிாண த்ில் இனப்தார்க்கு 

உத்ிம் ணக்டி - கும்தாய் 

உத்ிம் ணக்டி ? 6 

 

ாட்டத்ப் தற்நி டு ெர்ார்க்கு 

ாட்டங்ள் ணக்டி - கும்தாய் 

ாட்டங்ள் ணக்டி ? 7 

 

னத்ிழ் ற்று னங்குய்ஞ் ஞாணிக்குச் 

ெத்ங்ள் ணக்டி - கும்தாய் 

ெத்ங்ள் ணக்டி ? 8 

 

 

 

                        கடுசயிச் ெித்தர் ாடல் 
                   டுபி  ன்தண  ‘ட்டபி’. இச் ெித்ர் உன  ட்ட  
பிாக் ண்டு ம் ாழ்ின் அனுதங்ப திநனம் அநிந்ண  னம்   
தறுற்ாப்   தாடி  தாடல்ப  டுபிச்  ெித்ர் தாடல்பா  க்கு  
அநினாின்நண.இண இற்தா னாநாரிா  ினில் இண  
ெீொி  ாஞ்ெினத்ில் இனக்ிநண ன்ந ெய்ி ட்டும் தார் 
ரிித்ணள்பார். 
 

ந் ணத்ினா ாண்டி - அன் 

ானாறு ாாய்க் குண ண்டி 

ாண்டுந் ாணான ாண்டி - த்க் 
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கூத்ாடிக் கூத்ாடிப் தாட்டுடத் ாண்டி 
 
ள்ப டம்னண ா - தன 

ங்ி னனேன் டம்ண ா 

ாள்பாள் பிண ா - ட்னக் 

ாண்டு திரிந்ணீ ாள்னண ா. 
 

                       

               திருபர் இனற்ின திருநந்திபம் 
             இர் ினா தம்தச் ெர்ந்ர் ன்றும் ெித்ர்பில்  
னனானம் னன்ாணனாண ெிதிாணிடனம்  ந்ீெரிடனம் உதெம் 
தற்நர் ன்றும் னத்ண ினவுிநண. தஞ்ெனி, ிாக்ி தாாடு ெிம்தம் 
ண ெதில் இநணின்   ினடணம் ண்டு பித்ர் ண ினந்ிம் 
கூறுிநண.  
               இர்,   ான்ி னம் தாண னெனன் னும் இடன் இநந்ண 
ிடப்தனே அணண உடனச் சுற்நிச் சுன்று தசுக்ள் நி னந்ணனேம் 
ண்டர். அனபாபாி  அண  உள்பத்ில்  தசுக்பின்  ணன்தத்ப்  தாக் 

ண்டும்  ன்ந  ண்ம்  ான்நிண.   உடண  னெனணின்  உடனில் 

கூடுிட்டுக் கூடு தாய்ந்ார். ஆணால் னெனணின் ணினேடன் ா ினம்தாண ம் 
த உடனத் ட  அவ்வுடனக்  ாாண  ித்ண  னடிில்  
உடனின இனந்ண அற்னங்ள் தன னரிந்ார் ன்று கூநப்தடுிநண. இர்  8000  
ினந்ிங்ள்   இற்நிா  அத்ிர்  கூறுிநார். ஆணால் இப்தாண 3000 
ினந்ிங்ள் ட்டு ிடக்ப் தற்றுள்பண. 
           இண ி  த்ிம்,  ாம் , ாம், ஞாணம் ன்னும் ணநள்தற்நினேம் 
தாடினேள்பார். 
 

கல்யி: 
 ற்நநிாபர் னி ானத்ணக் 

ற்நநிாபர் னத்ில் ஏர் ண் உண்டு 

ற்நநிாபர் னி உெய்னேம் 

ற்நநி ாட்டக் ல் உப ஆக்கு.      

                       

ணெல் என்று தற்நி ணணி ந ாட்டாார் 

தால் என்று தற்நிணால் தண்தின் தன் டும் 
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ால் என்று தற்நிணால் கூடா தநள் 

ால் என்று தற்நி ங்குின்நார்ப. 
 

 யாச் ெிப்பு: 
 அனணறு ா ீர் அணான 

அனணறும் தன்ம் தார்ிெ ாற்றுங் 

னகூறு ங்கு னம்தாடு ா 

அனணறுங் ாஞ்ெி ஆங்ண ா.  
 
  இட ின்று இி ான்ீர் அனி 
உ இல்ன உள்பத்ண அத்ண ின்று ஊறும் 

ண இல்ன ாசு இல்ன ணண்ி ள் ீர்க் 

 இல்ன ந் றேி ஆந.  

 

அன்புலடலந: 

அன்ன ெிம் இண்டு ன்தர் அநிினார் 

அன்த ெிாண ஆனம் அநிினார் 

அன்த ெிாண ஆனம் அநிந்தின் 

அன்த ெிாய் அர்ந்ினந்ா.  

 

ன்த ிநா இநச்ெி அறுத்ிட்டுப் 

தான் தால் ணனில் தாரி றுப்தினும் 

அன்தாடு உனி அம் குார்க்கு அன்நி 
ன்தால் ிிண ய் எண்ா.  
      
                         ட்டித்தார் 
             இப  னன  இர் ாழ்ில் அற்னங்ள் தன 
ிழ்ந்ாய்ச்ொல்னப்தடுின்நண.  ானுன  ர்பில்  எனாண  குதன் 
ான் இப்னவுனில்  தட்டிணத்ாா   அரித்ார்  ன்று  ினண்ாட்டுப் 
னாம்  கூறும்.  இண தற்நார்ள் ெிென்-ஞாணன ஆர். இர்பின் 
ப்தணாய்ப் திநந் தட்டிணத்ார். இனக்குப் தற்நார் த் தர் 
ினண்ாடர். ப்தல் ிம் னெனம்  தனம் தானள் ஈட்டி ெிெர் 
ானாண தின்ணர், உரி  ில்  இண ாார் ெின ன்த 
ினண்ாடனக்கு னடித்ார். இல்னந  ாழ்க்   இணி   டந்ாறம்  
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குந்ில்னா  க்ம் ினண்ாட ாட்டிண. இநணிடம் 
னநிட்டார். இநன் ா குந்  டிாய்  ெிெனர்  ன்ந ெிதக்ர் 
னெனம் ினண்ாடச் ெர்ந்ார். அன்ன ண னதிான் ன்று தரிட்டு 
பர்த்ார். குந்    தரிணாணணம்   ிாதாம்   ெய்   அனுப்திணார். 
                 ணண ன் னெனம் ாழ்க்ின் ினா உர்ந்ண  
ாண்ட  ினண்ாடர்  ண  ந்ணா  இணாள்  இனந்ண  
ினிடனணர்  தனான்ான்  ன்த  உர்ந்ண  ணம் னந்ித் ணநநம் 
னண்டார். இந்த்  ணநவு  ின  னற்கு னன் ன் ணம் இனந் ின 
தானபாெ,   தண்ாெ,   ித்ாெ  ன்று  ணம்   ஆெின் 
ாய்க்ப்தட்டு   அனக்ிப்னற்ந   ின   அி   ண்ிபாப் 
தாடுின்நார்.. 
 
திருபயகம்நால: 

ஊனஞ்ெல்ன; உற்நார் ெல்ன; உற்றுப்தற்ந 

தனஞ்ெல்ன; தண்டீர் ெல்ன; திள்பறம்  

ெீனஞ்ெல்ன; ெல்ம் ெல்ன; ெத்ின 

ானஞ்ெல்ன; ின்நாள்ெம் ச்ெிம்தண. 
 

தானறடாச் ெனிறம்  ீப்தார்க் பத்ணம்                                                            
னறடா னத்ினுந் ர்ந்ண பிணதால் 
அனறடாத் த்ில் குத்ில் அனபினன்தில் 
இனபறு ொல்னிறம் ாத்கும் ச்ெி ம்தண 
 
சாதுயா கருத்தில் ாடினலய: 
தய்தால் ிரிந்ண திம்தால் ிடந்ண இட்ட திச்ெல்னாம் 

ாய்தால் அனந்ி ரிதால் உன்று ன்ங் த் 

ாய்தால் னித் ர்தால் அணர்க்கும் ாழ் ொல்னிச்                                          

ெய்தால் இனப்தர்ண் டீர்உண் ஞாணம் பிந் ! 
 

ான் த்ண னத்ி ொன்ணாறம் ட்ின ன்ணஞ்ெ 

ன் இப்தடிட்டு  உறின்நாய்? இணி ணில்னா 

ாணத்ின் ீனுக்கு ன் ணண்டில் இட்ட ணதால் 

தாணத் ீப ிணக்ின்நண ன்ண னத்ிி  
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தானாருக்குத் தகக்கிரிலன செய்பம்பாது ாடினலய: 
ிண்டு ிங்பாய் அங்னாம் ாந்ண தற்றுப் 

தனன்ந தா தரிந்டுத்ணச் - ெய் இன 

ப்னநத்ில் ந்ிக் ணனன ந்ாப 

ப்திநப்தில் ாண்தன் இணி ? 

   

னந்ித்ம் ிடந்ண னந்ணெறு ாள் அபவும் 

அந்ிதனாச் ெிண ஆரித்ணத் - ாந்ி 
ெரிச் சுந்ண தற்ந ாார் க்ா 

ரித் ல் னெட்டுன் ? 
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                          சாருள் இக்கணம் 
           க்பின் ாழ்ிறக்கு உரி எறேக் நிப குத்ணக் கூறு 
தானள் இனக்ம் ஆகும்.இப் தானள் இனக்ம் இனப்தடும். 
1.அகப்சாருள் 

 2.புப்சாருள்  
        அப்தானள் ன்தண , க்பின் அாழ்க்ில் ிறேம் ால் ற்றும் 
இல்னந ாழ்க்ின் இன்தம்  தற்நிக் கூறுாகும். னநப்தானள் ன்தண ீம், 

தார், ற்நி, ாட, ினா , டீுதறு னனி னநப்தானள்பக் 
கூறுாகும். 
1 அகப்சாருள்: 
            னனும் னினேம் ம்னள் ால் ாண்டு ிழ்த்ணம் அ 
ாழ்க்க் குநித் எறேக்த்க் கூறுண அத்ி ணப்தடும். அத்ி 
றே ப்தடும். 
அாண: 
1 குநிஞ்ெி 
2 னல்ன 
3 னம் 
4 ய்ல் 
5 தான 
6 க்ிப 
7 தனந்ி 
               இற்நில் குநிஞ்ெி, னல்ன, னம், ய்ல், தான ஆி ந்ண 
ிறம் எத் னன் னி தற்நி ெய்ிபப் தாடுால் அன்தின் 
ந்ி ன்று ங்ப்தடும்.  
       க்ிப ன்தண எனனக் ால்  குநித்ணப் தாடுண.  தனந்ி 
ன்தண தானந்ாக் ால் குநித்ணப் தாடுண. ண இ இண்டும் அன்தில் 
இனி ணப்தடும். 
        க்ிப, தனந்ி இண்டனேம் னநப்தானள் ிபாவும் 
குநிப்திடுர்.              

        அன்தின் ந்ிள் எவ்ான்நிற்கும் னற்தானள், னப்தானள், 
உரிப்தானள் ஆி னென்றும் குக்ப்தட்டுள்பண.  

னற்தானள்: 
    அாறேக்ம் ிழ்ற்குக் ாாண ினனம் தாறேணம் னற் தானள் 
ணப்தடும். 
 
ிம்: 
        அன்தின் ந்ிறக்குரி ினம் ப்தடும். அாண: 
    குநிஞ்ெி - னனேம் ன ொர்ந் இடனம் 
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    னல்ன - ாடும் ாடு ொர்ந் இடனம் 
     னம்  - றம் ல் ொர்ந் இடனம் 
    ய்ல்  - டறம் டல் ொர்ந் இடனம் 
     தான  - றம் ல் ொர்ந் இடனம் (குநிஞ்ெினேம்   னல்னனேம் ம் 
இல்ன ினில் இனந்ண ிரிந் ினம்) 
 
சாளது: 
       தாறேண ன்தண தனம்தாறேண, ெிறு தாறேண. ண இனப்தடும். 
 
சரும்சாளது: 
             தனம்தாறேண ன்தண ஏர் ஆண்டின் ானப்திரிவு ஆகும். ஆண்டில் 
உள்ப தன்ணிண்டு ாங்பனேம் ஆறு திரிவுபாப் திரிப்தர். இண ீண்ட ானப் 
திரிா இனப்தால் தனம்தாறேண ணப்தடுிநண. ஆண்டில் உள்ப தன்ணிண்டு 
ாங்றம் தின்னாறு ஆறு தனம் தாறேணபாப் திரிக்ப்தட்டுள்பண.  
 ார் ானம்           - ஆி , னட்டாெி 
 குபிர்ானம்         - ப்தெி, ார்த்ி      
 னன்தணிக் ானம்  -  ார்ி,         
 தின்தணிக் ானம்   - ாெி, தங்குணி    
 இபணில் ானம் - ெித்ி, ாெி 
 னணணில் ானம் - ஆணி, ஆடி  
 
ெிறு சாளது: 

           ெிறுதாறேண ன்தண என ாபின் ானப் திரிவுள் ஆகும். ெிறுதாறேண 
தின்னாறு அனேம். 
ந   -  ிடிற்ானம் 

ான      - ான ம் 

ண்தல்    - உச்ெி ில் ம் 

ற்தாடு     -  சூரின் நனேம் ம் 

ான      - னன்ணிவு ம் 

ாம்        - ள்பிவு ம் 
 

      இவ்ாறு ெிறுதாறேண ஆறும் என ாபின் ஆறு கூறுபா இனப்த 
அநினாம். 
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ந்திலணகளுக்கு உரின சாளதுகள் 

ிள் தனம்தாறேண ெிறுதாறேண 

குநிஞ்ெி குபிர்ானம், 

னன்தணிக்ானம் 

ாம் 

னல்ன ார்ானம் ான 

னம் ஆறு தனம்தாறேணள் ந,ான 

ய்ல் ஆறு தனம்தாறேணள் ற்தாடு 

தான இபணிற்ானம், 

னணணிற்ானம், 

தின்தணிக்ானம் 

ண்தல் 

  

 
கருப்சாருள்: 
       எவ்ான ினத்னேம் ொர்ந்ண அங்கு ாறேம் உிரிணங்ள், தானள்ள் 
ாவும் னப்தானள்ள் ணப்தட்டண 
      க்ள், தந, ினங்கு ,ஊர், ீர், ன , ம்,  உவு,  தந,  ாழ் , தண்,  
ாில் ஆி னப்தானள் ணப்தடும். 
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  குநிஞ்ெி னல்ன னம் ய்ல் தான 

ய்ம் னனன் ினால் இந்ின் னன் ாற்ந 

க்ள் குநன், 

குநத்ி 

இடர், 

இடச்ெிர் 

உர், 

உத்ிர் 

தர், 

தத்ிர் 

ிணர், ிற்நிர் 

உவு னல், 

ிண 

கு, 

ொ 

ெந்ல், 

ண்ல் 

ீன், உப்ன 
ிற்றுப் 
தற்ந 

ிப்தநி ெய்ண, 

சூந ாண்டண 

ஊர் ெிறுகுடி தாடி, ெரி ஊர்ள் தட்டிணம், தாக்ம் தநந்ன, குறும்ன 

ீர் சுண ீர்   ாட்டாறு ஆறு, தாய் ல்ிறு, 

உர்க்குிீர் 

கூல், 

ற்நி சுண 

ம் ங், அில் ான்ந, 

குனந்ம் 

ஞ்ெி, னம் னன்ண, ஞால் இனப்த, தான 

ன குநிஞ்ெி னல்ன, 

திடவு 

றேீர், 

ா 

ய்ல், 

ா 

ா, குா 

தந ிபி, 

ில் 

ாட்டுக்ாி, 
ெல் 

ீர்க்ாி, 
ா 

அன்ணம், 

டற்ாம் 

றேகு, 

தனந்ண 

ினங்கு னனி, டி தசு, னல் ன, 

ீர்ாய் 

உப்ன சுக்கும் 
னண, சுநா 

னிற்ந ாண, 

னனி 
தந ாண்டம் றுாட்தந னவு ீன்ாட்தந ிாட்தந 

ாழ் குநிஞ்ெிாழ் னல்னாழ் னாழ் ய்ல்ாழ் தானாழ் 

தண் குநிஞ்ெிப்தண் ொாரிப்தண் னப்தண் ெவ்ிப்தண் தஞ்சுப்தண் 

ாில் ிண 
அழ்ல், 

நிாடல் 

ஆி 
ய்த்ல்,  
ாப ிடுல் 

ல்னரில் 

ப தநித்ல் 

ீன் திடித்ல், 

உப்ன ிபத்ல் 

ிப்தநி, 
சூநாடல் 

 
 
 

உரிப்சாருள்: 
    எவ்ான ிக்கும் உரி  அாறேக்ம் உரிப்தானள் ணப்தடும். 
குநிஞ்ெி    - னர்றம் னர்னின் ிித்னம் (னனும் னினேம் என்று 
ெர்ல்) 
னல்ன   - இனத்றம் இனத்னின் ிித்னம்       
 (னி, னணண திரிப் தாறுத்ணக் ாள்றல்) 
னம்     - ஊடறம் ஊடனின் ிித்னம்   (னணிடம் னி திக்குக் 
ாள்றல்) 
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ய்ல்    - இங்றம் இங்னின் ிித்னம்  (னி னி னணின் 
திரிிணத்ாங் இனாண னந்ணல்) 
தான - திரிறம் திரினின் ிித்னம்  (னன் னி ிட்டுப் 
திரிந்ண தான ிில் ெல்ண குநித்ண னி னந்ணல்) 
          இவ்ாறு ல்னாத் ிக்கும் னல்தானள், னப்தானள், உரிப்தானள் 
ொல்னப்தட்டினக்ின்நண.  
 
 

                      புப்சாருள் இக்கணம்: 
 

             னநப்தானள் ன்தண  அநம், தானள், டீுதறு தற்நினேம் ல்ி, ீம், 

தார், ணண, ற்நி, ாட, ினா னனி தற்நினேம் கூறுண ஆகும்.  
            என குநிப்திட்ட அெணா ள்பனா குறுின ன்ணணா 
தச் சுட்டி அனுட ீம், ற்நி, ாட னனிற்நப் தாடுண 
னநப்தானள் ன ஆகும். இவ்ாறு அன்நி எனனக்கு அநிவு ொல்றண 
தானவும் ானேம் சுட்டிக் கூநாறம் னநப்தானள் தாடல் அணம் உண்டு. 
அப்தானள் தாடல் தான னநப்தானள் தாடல்றம் ி, ணந 
அடிப்தடில் அந்ணள்பண. ஆணால் னற்தானள், னப்தானள், உரிப்தானள் 
தான்ந இனக்ங்ள் னநப்தானறக்கு இல்ன. னநத் ிள் தா 
அடிப்தடாக் ாண்ட. தார் ெய்ச் ெல்றம் அெனும் தடறம் 
தாரிடும் னநக்கு ற்த வ்று னக்ப அிந்ண ென்று தாரிடுர். 
அர்ள் அிந்ண ெல்றம் னக்பின் தர்ப ிறக்குப் தர்பா 
அந்ணள்பண. தின்னம் னநத்ிள் ாவும் னக்பின் தர்ப 
அடிப்தடாக் ாண்ட. 
 

புத்திலணகள்: 
ட்ெி  

ந் 

ஞ்ெி 
ாஞ்ெி 
உிஞ 
ாச்ெி 
ணம்த 

ா 

தாடாண்  

தாணில் 

இற்நின் ிபக்ம் தின்னாறு: 
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சயட்ெி: 
  ஆி ர்ல்.  அக் ானத்ில் த அெணிடம் தார் ெய் ிணக்கும் 
எனன் தாரின் னல் ட்டாப் த அெணண தசுக் கூட்டங்பக் ர்ந்ண 
ெல்ான். இண ட்ெித் ி ணப்தடும். ட்ெி ீன் ட்ெிப் னச் சூடி, 

தானக்குச் ெல்ான். 
 
கபந்லத: 
     ஆி ீட்டல்.  த அென் ர்ந்ண ென்ந தசுக்கூட்டங்ப அற்நிற்கு 
உரின் ீட்டுச் ெய்னேம் தார், ந்த் ி ணப்தடும். ந் ீன் 
ந்ப் னச் சூடி, தானக்குச் ெல்ான். 
 
யஞ்ெி: 
         தர் ாட்டின்ீண தட டுத்ல் . ண்ாொல் தர்  
ாட்டப் திடிப்தற்ா அந் ாட்டின் ல் தட டுத்ணச் ெல்றல் ஞ்ெித் 
ி ணப்தடும்.  ஞ்ெி ீன், ஞ்ெிப் னச் சூடி, தானக்குச் ெல்ான் 
 
.காஞ்ெி:  
 தட டுத்ண ந்ர்ப ிர்ின்று டுத்ல். தட டுத்ண னம் த 
அெணத் ிர்த்ணத் ாக்ித் ம் ாட்டக் ாத்ல் , ாஞ்ெித் ி ணப்தடும். 
ாஞ்ெி ீன் ாஞ்ெிப் னச் சூடி, தானக்குச் ெல்ான். 
          இப ினா, ாக் ினா, ெல்ம் ினா னனி 

குநித்ணப் தாடுண ாஞ்ெித் ி ணத் ால்ாப்திம் கூறும். 

 

உமிலை: 
           த ாட்டிணர் ின பத்ணப் தார் னரில் .  த அெனுட 

ாட்ட ல்னக் னி அென் ன் தடபாடு ினச் சுற்நி னற்று 

இடுல் உிஞத் ி ணப்தடும். உிஞ ீன் உிஞப்னச் சூடி, தானக்குச் 

ெல்ான். 

 

சாச்ெி: 
      தர்ள், ினக் ப்தற்ந ிடால் ாத்ல் . த அென் தட 
டுத்ண ந்ண ாட்ட ினச் சூழ்ந்ண ாண்டதாண, ன்னுட 
ாட்டக் ாத்ணக் ாள்ப அென் தார் ெய்ல் ாச்ெித் ி ணப்தடும். 
ாச்ெி ீன் ாச்ெிப் னச் சூடி, தானக்குச் ெல்ான். 
 
தும்ல: 
       இன ாட்டு ீர்றம் ிர்ின்று தாரிடல் . த அெர்ள் இனனம்  
தார்க் பத்ில் ிர் ிர் ின்று தாரிடுல் ணம்தத் ி ணப்தடும். ணம்த  
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ீன் ணம்தப் னச் சூடி, தானக்குச் ெல்ான்.  
 

யாலக: 
      த ன்நர் ற்நி ிாக் ாண்டாடுல். தாரில் ற்நி தற்ந 
அெணப் னழ்ந்ண தாடுல் ாத் ி ணப்தடும். ற்நி தற்நர்ள் 
ாப் னச் சூடி ற்நிக் ாண்டாடுார்ள். 
 
ாடாண் : 
      இண ொன்ண னநத்ிள் தார் ிழ்ச்ெி அடிப்தடாக் 
ாண்ட. தாடாண் ிில் னழ்,ாட, இக்ம்,டவுள் ாழ்த்ண, அெண 
ாழ்த்ணல் னனி இடம்தறும். 
 
சாதுயினல்: 
        ட்ெி னல் தாடாண் ி ஈநா உள்ப னநத்ிறக்குப் 

தாணாணற்நனேம் , அற்றுள் கூநால் ிடுதட்ட ெய்ிபனேம் கூறுண 

தாணில் ி ஆகும். 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  நாணயர்கின் கயத்திற்கு 

தாடத்ிட்டத்ில் (SYLLABUS) குநிப்திட்டுள்பாறு அகு ந்து தகுிில் 
இனந்ணம் ிணாக்ள் ட்ப்தடும். ண அகு- 5க்கு உரின- 

‘VALLALAR –BY T.V.RAJENDRAN’ ன்னும் ணெனனேம் ல்ன னநில் தடித்ண 
ர்வு றே ண்டும்.          
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                                                     ான்ாம் தனம் 

                                                                சண்ணுகு 

                                                                 ாபதிதாென் 

                              னட்ெிக்ி தாிாென், ப்ல் 29, 1891 ஆம் ஆண்டு னணில் 
ெங்குந்ர் க்ாப னனிார் தில், தரி ிாினந், ணெத 
னனிார், இனக்குி அம்ாள் ஆிானக்குப் திநந்ார். ிஞரின் இற்தர் 
ணசுப்னத்ிணம். 1920-ஆம் ஆண்டில் தி அம்ார் ன்த ந்ண 
ாண்டார். 
           இர் ெிறு ின திஞ்சு ாிப் தள்பிில் தின்நார். 
ஆினும், ிழ்ப் தள்பிின தின்ந ான கூடிண. ண திணாநாம் 
ின, ல் ல்றரிில் ிழ்ப் னனத் ர்வு னிப் னகுந்ார். ிழ் 
ாிப் தற்றும், னற்ெிால் ிநிவும் ிநந்ானின், இண்டாண்டில், 

ல்றரிின னனாாத் ர்வுற்நார். திணட்டு ின அர் 
அெிணர் ல்றரித் ிாெிரிாாணார். 
              இெனேர்வும், ல்னண்னம் அனட உள்பத்ில் 
ினேனில் ாட்ெி அபிக்த் னப்தட்டண. ெிறு ின ெிறுெிறு 
தாடல்ப, அாச் சுனேடன் றேித் ண ார்றக்குப் தாடிக் ாட்டுார். 
           ண்தர் எனரின் ினத்ில், ினந்ணக்குப் தின், ெி. சுப்திி 
தாிாரின் ாட்டுப் தாடனப் தாடிணார். தாிானம் அவ்ினந்ணக்கு 
ந்ினந்ார். ஆணால் ிஞனக்கு அண ரிாண. அப்தாடன, அப் 
தாிானக்கு அநினம் ெய்ண த்ண.  

          னணினினந்ண பிாண ிழ் டுபில், "ிறுக்ன்", "ிண்டல்ான்", 
"தாிாென்" ணப் தன னணப் தர்பில் றேி ந்ார். 
          ந் தரிாரின் ீித் ாண்டாவும் ிபங்ிணார். றம் அர் 
ிாிடர் இக்த்ில் ிகுந் ஈடுதாடு ாண்டார். அன் ாாக் டவுள் 
றுப்ன, ொி றுப்ன,  ிர்ப்ன தான்நற்நிண ணண தாடல்ள் னெனம் திவு 
ெய்ார்.திதன றேத்ாபனம், ிப்தடக் ாெிரினம், தனம் ிஞனாண 
தாிாென், அெினிறம் ன்ண ஈடுதடுத்ிக் ாண்டார். னணச்ெரி ெட்டன்ந 
உறுப்திணா, 1954-ஆம் ஆண்டு ர்ந்டுக்ப்தட்டார். 
                     1946, சூன 29-இல் அநிஞர் அண்ாால், ிஞர் "னட்ெிக்ி" ன்று 
தாாட்டப்தட்டு, னொ.25,000 ங்ப்தட்டுக் ௌிக்ப்தட்டார். 
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தாிாென் அர்ள், ச்சு உர்வு ிம்திர். ிஞனட தடப்தாண 
"திெிாந்ார்" ன்ந ாட ணெறக்கு, 1969-இல் ொித் அாடிின் ினண 
ிடத்ண. இனட தடப்னள் ிழ்ாடு அெிணால் 1990-இல் தாண 
உடாக்ப்தட்டண. 
 

                        1.  சண்கலப் ற்ிப் சர்ாட்ரா 

னிப்தரிான் ொர்ஜ் தர்ணார்ட்ா உத் 

   தான்ாிக் றங்ள் ாட்டில் உள்பரீ்! 
"உந்ானன் ாழ்க்ெரி ாய்டத் 

   உவுதள் தனம்தாறம் ணி ஆாள்! 
அபான ாபன் எறேங்கு தற்நான்!" 
   அபான ாபன் சுத்ி தற்நான்! 
குினேிற் தண்றக் ஊறுெய்னேம் 

   குள்பர்ப, ட்டீா ாின் தச்ெ! 
 

அணிின எனனுக்கு ணிின்நல் 

   அணடனேம் ீ ார் அநிக்கூடும்? 

னனேந ஆடர்ள் ாறம் ெய்னேம் 

   க்ற்ந ஊல்ப ல்னாம் அந் 

ற்ந தண்பன்நா ினக்குின்நார்? 

   ாணினத்ில் ார்ட்டும் ஆடர்ள் 

சுாழ்ிற் டத்நத் க்ாண 

   சூக்ஷீனம் தண்பிடம் அந்ன்நா! 
 

ல்ிில்ன உரிில்ன தண்றக்குக் 

   டத்ந ிின்நி ிிக்ின்நார்ள்! 
னல்னன்ந ிணக்ின்நரீ் ணிாப் 

   னனர்பின் உதாம் தரின்ின்நரீ்! 
ல்னன்த நிஞன்ா ார்த்ட்டீர் 

   ணாதாம் இணினும் ினந்ண்டும். 
இல்னணில் ணெனாம்! தண்ஆண்ன்ந 

   இண்டுனபால்டக்கும் இன்தாழ்க்! 
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                                      2.   லகம்லநப் மி 
ாரிக் அற்றுக் ிடக்குண்  இங்கு 

ரிற் தறேத்  தனா-ிக் 

ாடின் நண்ிடப் தட்டண் குபிர் 

டிின்ந ட்ட ினா! 
ெீற்று இனக்குா குபிர் ன்நல் 

ெிநந்ிடும் னஞ் ொன-ெீ 

ெீன்று இழ்ந்ிடப் தட்டண்  றுஞ் 

ெீபப் ன ான. 
ாடப்தடா ன்று ீக்ி த்ார்ள் 

னஞ்ெய் றுங் ணிக் - ட்ட 

ஞ்ென்று ொல்னித் ார் ில் ீ 

ம்ன னம் ாணி 

சூடப் தடான்று ொல்னித்ார் ன 

சூடத் கும் க்ரீ டத்-ாம் 

ாடவும் ான்று ொன்ணார் றுந்ன் 

ணந்ி டும் தாற் குடத்! 
இன்த னக்ல் னாம்ிந ாி 
இனக்ின்ந தண்ள் ின-இங் 

ிவ்ிாய் இனக்குண்! இில் 

ானக்கும் ட் ின! 
ன் ன்ெத்ண ிட்டதின் ாண 

னிற்ம் ண ஏர் - தனந் 

ணன்தச் சுணத் ணக்ி த் ார்; தின்ன 

ணட ண்டாம் ன் நார். 
ணி இநந்தின் று ணித் 

டுார் ஆடன் தால்-தண்ணும் 

ணன் இநந்தின் று ண டச் 

ொல்னிிடுாம் னி ல். 
'ிடு தட்டணம் னட்ெிம் டும்' ம் 

ாறம் அவ் ாந-அந்க் 

ாற்  ாடுக் ா உிர்க்குனம் 

ங்குண்டு ொல் ந? 
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ால் இல்னாிடம் சூணிாம் னி 
ானிணால் டக்கும்!-தண்ள் 

ாறபத்த் டுப்தண, ாழ்க் 

ிழ்க்ின்ந ிர்க்கும். 
ால் சுக்ின்ந ஞ்ெத்ின ட்ட 

ம்த் ணர்க்ாீர்!-ஏன 

ட்டன் ினத் ாபிணச் ெர்ந்ிடச் 

ொத்ிம் தார்க்ாீர்! 
 

                   3.  லகம்லநக் சகாடுலந 

ண்ள் க்கும் உண்டு -- க்குக் 

   னணம் ன் னேண்டு 

ண்ிடத் ெல்னாம் -- ிணனம் 

   ாழ்ந்ிடும் ாழ்க்ின 

ண் இனா -- னண 

   ிரில் ாணுின்நாம் 

ண்ினந்ன்ண தன்? க்குக் 

   ாினந்ன்ண தன்? 

 

ாணிட றுின்நார் -- டன 

   ெப்தடுத்ணின்நார் 

ஈணப் தானள்பின -- உள்றந 

   இணி ாணுின்நார் 

ணின ாள்றின்நார் -- ா 

   டிக் தார்ப்தல்னால் 

ஊன்தத் அதால் -- இற்ந 

   உர்ச்ெி ாள்ில்ன. 
 

னறேி, குப்த, உி -- இற்நின் 

   னன்ணக் பந் 

தெம் தான -- அற்நப் 

   தன்தடுத்ணின்நார்! 
றேவும் ண்டாம் -- ம்ின 

   இம்தவும் ண்டா! 
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அி தண்ள் -- க்ா 

   அறேி தத்ால்! 
 

ம் ணக்கூநி -- அப்தனம் 

   ிணிற் கூர்னால் 

ம்ிணப் தண்குனத்ின் -- இ 

   டுிற் தாய்ச்சுின்ிநாம். 
ெம் ினநிாம் -- தண்பின் 

   ெிந் ாட்டுின்நாம்; 

இம் இன்தம் ண்டல் -- உிரின் 

   இற் ன்நநிாம். 
 

கூண்டிற் ிபிபர்ப்தார் -- இல்னத்ில் 

   குக்ல் பர்த்ிடுார், 

ண்டிண னார்; -- அற்நின் 

   ினப்தத் அநிந்! 
ாண்டன் ாண்டதின்ணர் -- அணின் 

   ணிின் உபத் 

ஆண்டர் ாண்தில்ன -- ா, 

   அடிப் தண்ி! 
 

                      4  படத் திருநணம் 

'னல்ன சூடி றும் னறேிப் 

தட்டுட னண்டு தானாடு தங்ள் 

ந்ி ண்ம் ன்ணன ள் 

ணண னும் ானு ாப் 

தஞ்ெ ென்று தப்னறு ானால் 

என எனர் இறேத்ணம் தார்த்ணம் 

னன ாடு னனர் எற்நினேம். 
இாடு இ இணிண சுத்ணம், 

ின்றும் இனந்ணம் ாடு ஆடினேம் 

திங்ினேம், கூடினேம் தரிண ிந் 

இன்தத்ணநில் இனப்தர் ன்று ண்ிணன். 
இந் ண்த்ால் இனந்ன் உிாடு! 
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தாறேம் ப்தல் தாய்ந்ண ந்ண 

ன்ள் னன் இனக்கும் ாட்டில் 

ன்ண இநக், இில் எனாள் 

ன்ள் -- னன் இனனம் இனந் 

அநா ெிநிண ிநந்ண ிடந் 

ள் இாப்தாறேில் ான் ண்ட தாில் 

இறேந்ணச் ொத் ன் ென்நண; 

றேத்ா வுக்கு உட்னநம் ீண்டண! 
ண்பா னனும் றம் ணிந்ண 

ால் ிபப்தக் ா ஏடிண! 
ாின் டில் ச்ெில் ிக் 

குநட்ட ிட்டுக், ண்ள் குிந்ண 

த்ன ொர்ந்ண, ல்றடல் றம்தாய்ச் 

ொந் னக் ின் ணங்ிணான்! 
இப ணம்த, ிறம் ணம்தி 
ால் ணம்தக் ண்ரீ் ணம்தக் 

ன்ள் ிணனில் இனந்ாள். 
ெிந் ன்ணத்ால் ிபக்ாபி ெிந்ண! 
ண்ரீ்ப் தனக்ால் ின்உட ணத்ாள்! 
ாண்டு ின் ிிப்தான் ன்று 

ண்ட ிிள் னெடாக் ிபிள் 

ாறம் ானும் ணறம் னறேவுாய் 

ங்ிணாள்; தின்ன டுக்ன்று றேந்ாள். 
ெர்க்ச் ெிிிப் தானில் ொய்த்ாள். 
ெம்த டுத்ண ம்தி அறோள். 
ா ிணத்ாள்! ற்ா ிித்ாள்! 
உட்ாள்றம் னம் ஏடிான் திடுங்ிணன். 
தாறேந் ா! தாறேந்ா! 
ன்ொவுக் உண இங்கு அத்ன்! 
ொனத் டுக்ா ாய்ன் ந்ாய்? 

ன்று -- ணத் ணற்நிணாள். இற்குள் ஏர்னண 

ொய்ந்தான க்ித் ன்ன 

ொய்ந்ண ழீ்ந்ண ெத்ண ண்டன். 
ண்ாய்ப் தா! ண்ாய்ப்தா! 
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ணம் தானந்ா ம் ண்ாய்ப்தா! 
ெனெச் ெட்ட! ெனெ க்! 
ீங்ள், க்ள் அணனம் 

ங்ாினக் ண்ாய்ப் தா! 
 

                 5.   ளச்ெிபற் சண்கள் 

ற்நிெில் ாணத்ில் தான்னுனக்கு 

ள்பத்ில் ெம்தனி ிக்கு ம்! 
ற்ண்ி ாபானத்ி ொனன்ணில் 

ிபாட ின்நினந்ாள் ினப்தான! 
ாற்நடித் ொனின ம் தார்த்ணக் 

ணி டித்ணக் ாண்டு ெல்றம் ெல்ப்திள்ப 

ஆற்றுள்பம் தானாெ ள்பம் ணண்ட 

அபிடத் ெின ொன்ணான் தின்னுஞ் ொல்ான்; 

 

ிரிந் என ாணத்ில் எபிள்பத் 

ிந்ணந்ண னம் ிறேங்க்கூடும்! 
இனந்ில் இனபாகும் என த்ில் 

இண அணாய் ாநிிடும் என த்ில் 

ரிந்ணான்; ஆணாறம் என்நான்று! 
பிந் ஏர் உள்பத்ில் றேந்ால் 

தனந்ணந்ண ாத்ணன்றும் ிில்ன! 
தடிண்டு ந்ாறம் ெனிப்தில்ன! 
 

ன்ணத்ில் என னத்ம் ப்தாய் தண், 

னணிற் தணில்ன ணிாய் ின்று. 
ின்ணிிட்டாய் ன் ணில்! தான்ணாய்ப் னாய். 
ிபந்ணிட்டாய் ண்ிரில்! ன்று ொன்ணாள். 
ன்ணிான ார்த்ன்நாள் ன்ணன்நான். 
ல்ிற்ந ணிண ான் ின் ன்நாள் 

தன்னூற்தண்டிணன்று ன்ணச் ொன்ணான். 
தச்சுபின் ாய்ிநந்ண ெிரித்ணச் ொல்ாள். 
தனங்ல்ிப் தண்டிண! உணக்ார்ள்ி; 
தண்றக்குச் சுந்ந்ான்உண்டா? ன்நாள். 
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னம்தாண ாள்ணான் னம் ன்நான். 
ாிடில்ான் ற்ாண்டால் ன்ணன்நாள். 
ினா ாள்ன் தற்நாரின்நிச் 

ெல்என்று ான்ெய்ல் அர்ம் ன்நான். 
னஅக் ின்நா, ானும் ன்நன் 

ாா திாின்நி ிடொல்ணா? 

 

ன்றுத்ாள், இணட்டுச் ெல்ப்திள்ப 

ன்ணடி, இண உணக்குத் ரிில்ன. 
ன்நல்ெனேம் ித்ில் என்நில்ட்டும் 

ணம்தான டக்னாம் தண்ள் ன்நான். 
ன்ணண நானன் இடத்ினன்ந 

இணிட்ட தடீிப் தநக்ச் ெய்ாள். 
உன்னத் இக்ின்நாய் னிாண 

உணக்பிப்தன் இன்தண னங்னாணான்! 
 

அனறம் னங்ி ந்ாள்; ன் ல்த் 

ஆர்ந்ான் ணிணத்ான்! இக்குனன்ண 

எனில் உடாறம் இடணில் 

ஏடிப்தா! ன்னுான குநிப்னாப் 

னனத் னற்நி ிித்ணச் ொல்ாள்; 

னணித்ால் ன்ால் திநன்னன்று 

தரிந்ணத்ன்! ற்ென்நாய்! பிந்ால் 

தடிண்டு ந்ாறம் ெனிான்நாள். 
 

ஏடிணான் ஏடிணான் ெல்ப்திள்ப 

ஏடிந்ண னெச்சுிட்டான் ன்ணிடத்ில் 

கூடிஇன ணெறுனனி ிர்த்ணண்டா? 

ானாபிிடினந்ண ீண்டணண்டா? 

ஏடிந் ாத்க்ட்டன், அன்ணான் 

உத்ணிட்டான்! ாணற்நக் ட்டுிட்டன். 
ாடிஉள்பம் ண்டுிந் ிழ்ச்ெிாங்க் 

குறங்த்னேத்ன் அணிடத்ில்; 

 

ெல்ப்திள்பாய் இன்றுனிின் தண்ள் 
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ெிறுினில் இனக்ில்ன; ிித்ணக் ாண்டார்! 
ால்னந் ாபீ குநொல்னா! 
ாடுாள் தால் ற்நானாள் உன்ணி 
ல்னிடில் ீாாக் ாத்ால், 

ிபாட ிணத்ணிட்டாய் ஊர்ப் தண்ள்ல்! 
தால்னா ாணிடண, ணச்ொன்றுக்குள் 

னகுந்ணாள்ாய்! ிற்ா! ன்நன்; ென்நான். 
 

 

               6. குமந்லத நணத்தின் சகாடுலந 

றே  ிற்னங் ண் னர்! 
எனானம்! எனெிறு ிிட! 
சுத் நிா சுனங் ணிாய்! 
இற்ந னேட இபம்தண் -- அள்ான், 

கூத்ரிாக் குினின் குஞ்சு; 

ாாச் ெிறுான், ாா அனம்ன! 
ானிறுத்ணத் ந்ின் டீ்டில் 

இந்ச் ெிறுி ினந்ிடு ின்நாள்; 

இபண ந்னேம் ணி இந்ண 

றுாாய்ஏர் ங் ந்ான். 
னணப்தண் ானும் னணாப்திபனேம் 

இ ினம்தி றுர் ட்டினில்! 
தனப் தாக்ப் தந்ாடிடுர்! 
இபந்னக் ம்தண் இபக் ாண்தாள்! 
 

ணிாய் எனாள் ன்தாட்டிிடம் 

ம்தித் ம்தி அறே ண்ம் 

றேின் இபம்தண் ொல்றாள்; 

'ன்ண ினக்ி ன்ெிறு ாிடம் 

ந் ாஞ்சுல் குா?' ந் 

'அப ினம்தி, அள் ன ீண 

னச்சூடுின்நார்; னநக்ித்ார் ணத்!' 
'ானம் அறம் ணிந ெல்ார்; 

ான் ன் பிில் ாய்தால் ிடப்தண?' 
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'அனக்கு ான் ள்! அர் ிர் ென்நால், 

ீ தா! ன்று னனம் நிப்தா?' 

தாட்டி டிில் தடுத்ணப் னண்ட 

இவ்ாறு அறோள் இபம்னங்ாடிாள்! 
இந்ினக்கு இவ்ாறு அறோள் -- இபண 

தின்ின ண்ிப் தாட்டி தரிணம் 

அறே ண்ரீ் ள்பம், அந்க் 

குந் ாழ்ாள் ாடுில் தரி. 
 

 

                         7.  சண்ணுக்கு ீதி 
 ல்ாம் ஆா தண்! – உன் 

 ின்ண ீிச்ெம் ெய் ண்! (ல்) 
 

ல்ன தெினேன் டீ்டில் -- தண் 

ாங் ந்ிடு ார்ள் ெின தர்ள்; 

ல்ன ின தசுார் -- உன்ண 

ாறம் னிந்ண சுந்ண தற்நார்ள் 

ல்னண உன்ண ிப்தார் -- ண்ில் 

ல்ா ாப்திள்ப ன்ணனேங் ாட்டார்; 

ல்னி உணக்ான ீி 'இந் 

ஞ்ெத் ர்க்கு ீ அஞ்ெண்டாம்'      (ல்) 
தற்நனக்கு ொணர் -- ிர் 

தொண் ார் ஊரிணில் ணஷ்டர். 
ற்றும் டன் ாடுத்ார்ள் -- ல்ன 

ின்று ொின் நனேப் தார்ள்; 

சுற்நத்ின னிார்ள் -- இர் 

ொற்தடி உன்ணத் ானத்ிடப் தார்ப்தார், 

ற்நப என்று ொல்ன் -- 'உன் 

ண்க் னத்க் ர்ந்ன் ான்!'    (ல்) 
 

ணித்ணக் ிடந்ிடும் னாம் -- அில் 

ள்பிடக்ப் தடுங்குிக்கும் 

ணத்ிட உத்வுண்டு -- டீ்டில் 

ாரி ாவும் அஞ்ெவும் ண்டும்; 
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ணத் உன் தற்நாக் ப! -- அர் 

ல்னாத் ஞ்ெ உன் ண்ரீிணான 

ணத்ிடுாய் அன் றம் -- அர் 

ஞாம் ாிடில் ிடுன ற்ாள்!     (ல்) 
 

ானக் டற் ஏம் -- ல்ன 

ண்னணல் தாய்ந்ிடும் ாிீம் 

ானக் ிர் ெிந்ண ெிற்றூர் -- ண் 

ாட்ெிள், கூட்டங்ள், தந்ாடும் ொன 

ன எிந்ணள்ப ம் -- ீ 

ிபாடுாய் ாி ிபாடு ான்தால்! 
ானத்ிணக் ாய்ணண்டா? -- தண்ள் 

ாய்ாப் தக்கூட்டம்' ன்ந உப்தாய். 
 

                          8 .  லகம்சண் ில 

  ண்தாற் ாத்ண -- ன்ணனப்- 
  தண் ான்ாண                          (ண்) 
 

    ண்ாய்ப் தாண ாப் திள்ப 

    ந்ால் ாந்ாள் ிள்ப 

 ணாணன் -- திணாிணன் 

குி ாழ்க் வ் -- ிணி ஆண?  (ண்) 
    ெம்தாற் ெின, இக் ான 

    ம் தண்ாய்ப் தாண ான 

ினா குனில் -- னர்பா அிின் 

உன ெள் -- தனவு னறம்       (ண்) 
    தான்னுட ன ங்ள் 

    தாக்ிணாப ன் ிங்ள்! 
னினும் ஏர் அம் ெகுணம் ீண 

னனம் கூசுார் -- ப சுார்!         (ண்) 
    ிற் தடுத்ல் ண்டும் 

    ொம் குநத்ல் ண்டும் 

ானிற்நள் --  னறேத்ிடும் 

னின் அக்ம் -- ஞானம் எப்னா?                 (ண்) 



47 
 

    னந்ால் ம்தண் னம் 

    ினந்ணா இச்ெனம் 

றும் னரிண -- ெிறுன்நநண 

குறுி ிண -- அநிஞர்ள் ாிகுர் (ண்) 
 

                                  9 . இந்தயன்பநல் மி 
அந்ி ானம் ந்டி! -- தந்ாடி! 
இபம்திடி! னங்ாடி! 
ெிந் என்நாி ாம் இன்தத்ின் ல்ன 

டிச் சுிக்ில் ணக்ிந்த்  ால்ன 

ந் இணி ான் ாழ்ற்ில்ன 

ணத்ில் ணக்ினப்த ான்ந -- அ -- இன்ந – 
குக்குன்ந! -- ள்ன்ந!                        (அந்ி) 
 

டும்திிாபன்ான் இநந்தின், ா! 
ம்தண்ாய் னந்ா, தின்நன் ீ. 
அடஞ்ெய்னேம் ிம் தானள் தடுத்ா! 
ஆெக்குரிண ாடு -- ிழ்ாடு  

 ார்சூடு- னம்டு!                      (அந்ி) 
 

ற்ண்டு தான்நதண் ண இந்ால் 

ெந் தண் ஆண ிந்ான் னி       ல்! 
ொற்ண்டு னக்ா உன் தகுத்நிால் 

ாம், கும் அநிந்ண டப்தாய் -- ணர் டப்தாய் –  

ண திடிப்தாய் -- தம் ிடுப்தாய்.          (அந்ி) 
 

 

                              10 . லகம்லநத் துனர் 

தண்ள்ணர் ாண்தற்கும் ண்ிந்ீா! 
ண்ிந்ீா! உங்ள் னத்ிந்ீா!  (தண்) 
 

   தண்ாடி ன்ணிந்ால் 

   தின்ன ண ாள்ின 

 

ண்ில் உக்ான்ண ாழ்நிந்ா? 
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ாழ்நிந்ா! ங் ா ஈன்நா! (தண்) 
 

 ானிட்ட ாபன் இநந்ண ிட்டால் 

 ங்ல்னாள் ன்ண ெய்ாள்? அப ீங்ள் 

 

   ஆனிட்ட னம்தாக்ி உன இன்தம் 

   அணுபவும் அடால் ொச் ெய்ீர்! 
தண்டிந் குன் ணம் 

தண்டு ாள்பச் ெய்னேம் த்ணம் 

 

ண்டினந்ணம் ப்தண் ன்ந  ொல்னனாா?  

 ொல்னனாா? தண்ள்  ாள்பனாா?(தண்) 
 

ணிந் தண்ட்குக் ால் தாய்ா? 

சும்ண்டாண இனப்தணண்டா அர்ள் உள்பம்? 

 

அா ானண அக்ச் ொன்ணரீ் 

அக்டந்ால் உங்பட ந்னென? 

 

தண்ணுக்ான ீி ண்டீர் 

தனும் ண னேண்டீர் 

ண்ினான்நப் தறேணெய்ால் ான்றுிாா? 

ான்றுிாா னி ான் திாா?         (தண்) 
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                                                    லயபபத்து கயிலதகள் 

                                னத்ண ணி ாட்டம் டுப்தட்டிில் ாொி, அங்ம்ாள் 

ஆிானக்கு ணா 13/7/1953இல் திநந்ார். இர் 14 ி ாகுப்னபனேம் 

ான்கு னிணங்பனேம் றேி பிிட்டுள்பார். இர் னழ்தற்ந ிழ் ிப்தட 

தாடல் ஆெிரிர் ஆார். ெிநந் ிப்தட தாடல் ஆெிரினக்ாண இந்ி அெின் 

ின ந்ண னந தற்ந ெிநப்னக்குரிர்.றம், த்ி அெின் தத்வ ினணம் 

ி அெின் னாி ினணம் இனக்கு ங்ப்தட்டண. 

 

                                                         1.  ட்பு 

ட்ன ன்தண 

சூரின் தால் 

ல்னா ாறம் 

னாய் இனக்கும் 

 

ட்ன ன்தண 

டல் அன தால் 

ன்றும் 

ஏால் அனந்ண னம் 

 

ட்ன ன்தண 

அக்ணி தால் 

ல்னா ாசுபனேம் 

அித்ண ிடும் 

 

ட்ன ன்தண 

ண்ரீ் தால் 

ில் ஊற்நிணாறம் 

ஏ ட்டாய் இனக்கும் 

 

ட்ன ன்தண 

ினம் தால் 

ல்னாற்நனேம் தாறுாய் 

ாங்ிக் ாள்றம் 

 

ட்ன ன்தண 
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ாற்நப் தால் 

ல்னா இடத்ிறம் 

ிநந்ண இனக்கும் 

 

 

                                  2 . அலகள் 

அனப! ீர்ல் ஆடுந் ண்ரீ் 

னப! டனின் ந்ிக் ப! 

 

ித் னரிந்ண சீுங் ாற்று 

ித்ந் ிரிக்கும் ீர்க்ி றுப! 

 

ாற்நனுங் ன் டனாம் ன்ணிின் 

ற்னநம் உரினேம் ல்னி ணில்ப! 

 

ில் ற்ானக் ாரிம் டத்ல் 

னநா? ெரிா? னடிவு ன்ண? 

 

ண்ி னகுந்ண ணண னர்ந்ண 

ண்ணில் தார்த்ண ன றேந்ண 

 

ிம்ித் ாழ்ந் ண்ார் னப! 

ம்தனம் ாட்டும் ண்ரீ் டிப! 

 

டல்ீர் ிாில்  ஆட்டம் 

டத்ித் ாற்கும் ாடக் கும்தன! 

 

னப்னக் டறள் ாொ ான 

இனித் ணப்னம் ச்ெில் னப! 

றுப்னக் டற்நிர் டப் தடுில் 

நித் ண்ய்த் ிப! ீங்ள் 

 

ில் னனேம் டனின் ணவுள் 

க்ன் ணத்ில் டல்னத் ங்ள் 

ர்ந்ண ிந்ண டந்ண ில் 

ர்ந்ண தாகும் ண்ரீ்ச் சுர்ப                       
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               3 . ாடம் 

ீிாி ொன்ண 

ஆிாி ண? 

 

ிா? ெீணா? 

இனத்ீணா? ிக்ா? 

இல்ன.... ணவுில்ன.... 

 

இற் 

ன் 

ற்நிில்....னனத்ில் 

ண்ில்....ன்ணத்ில் 

ார்தில்....அக்குபில் 

றேித் ீித்ான் 

ணின் ாிதர்த்ான் 

 

ல்ாக்ி ரினேம் ீ - 

ல்ாக்ி னட்டும் ி - 

ல்ாக்ி உனம் னில் - 

ல்ாக்ி பனம் ணின் - 

ல்னாம் ல்ாக்ி! 

ீழ்ாக்ிப் தாினேம் 

ட்டும் தாய்த்ணிடின் 

ல்ாக்ி பர்ண 

னிில் ண? 

 ொன்ணண : 

 

''ன உள்பண 

உிர்றக்குத் 

ன ாங்குிநான்'' 

 

 ிித்ினக்ிநா? 

ணங்ிிட்டா? 

ரிாண 
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தாடத் ரிந் தநள் 

ன் தாடறக்குக் ட்டுா? ாட்டுா? 

ரிாண 

 

ாய்ாி னரிா ணிர்க்குத் 

ன்தாடல் னரினோ? னரிாா? 

ரிாண 

 

ஆணால் கூாங்ற்ப 

ாில்தாட்டுக் ாண்டு 

ி தாடிக்ாண்ட தாிநண 

ினேம் என  ொன்ணண : 

 

''டச் ெய் 

தனண ிர்தாா!'' 

 

றுார் அணனேம் 

குணிந்ணச் ொல்ிநண 

இநங்குார் அணனேம் 

ிிர்ந்ண ெல்னச் ெய்ிநண 

 

ன ொன்ணண : 

''திந்ண ாழ்ந்ால் 

உர்ந்ண தாாய் 

ிிர்ந்ண ிரிந்ால் 

இநங்ிப் தாாய்'' 

 

ர்ப அறுத்ாடும் 

ிின் ீணம் 

னனன்று னச்ொரினேம் 

ாத்ணக் ிபள்... 

அறுத்ற்குக் ாதில்னாம் 

ணத்ற்கு ன்நிாம் 

 

ம் ொன்ணண : 
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''இன்ணா ெய்ார்க்கும் 

இணி ெய்'' 

னரி இல்னால் 

னிக்கு னிநண 

ங் ெிப்தி ிித்ினக்ிநா 

அங் ிறேந்ண னத்ாிநண 

 

த்ணபி ொன்ணண : 

''னத்ணக்ாண ித்ண 

ப்தாணம் ினாம் 

ிித்ின ணிா ிித்ின'' 

 

ீ ெறு 

ன தாெி 
 

ன்ணச் சுற்நிறம் பர் ீம் 

ஆணாறம் 

ண்ரீ்த் ீாய் னத்ினக்கும் 

ாக்குத்ான் 

ன்ணான ெௌந்ர் ம்தீம்! 

 

ா ொன்ணண : 

''ொர்தால் தன தறுண பிண 

ொர்னக்குப் தன ன தரிண'' 

அஸ்ணம் ன்நார்ள் 

ஆந்ள் ிழ்ந்ண 

 

ட்ெத்ிங்ள் 

கும்ி ாட்டிக் ாண்டாடிண 

 

ான் ொில்ன ன்த 

ினவுக்கு எபினைட்டி 

ினொதித்ண சூரின் 

 

சூரின் ொன்ணண : 
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''நந்ணம் நாினக் 

உன் சுடுப ிட்டுச்ெல்'' 

 

ரின ணம்ிண 

ம்தண ினா ீட்டர் 

அக்ிணிக் கும்ன 

 

ந்க் குடினும் 

இடம் தில்ன 

 

அக்ிணிக் கும்தின் ஆநி ொம்தனில் 

உறேண திரிட்டில் 

ஆறுடங்கு அாிபச்ெல் 

 

ரின ொன்ணண : 

''ந்ான ீிறம் 

இன்ணார் ன் உண்டு'' 

 

ெய்ா திா 

னில் ிால் டுத்ாட்ாள்றங்ள் 

ாினத் ினள் ாங்ள் 

டுி ெீாண்ம் 

ாற்ந ட்டினேங்ள் 

ல்னானம் ெிரிக்ின்ந ாழ்வுாடுங்ள் 

ிரினேம் அறேின்ந ம் ாடுங்ள் 

ங்ள் ாழ்ின் ாப்த 

ஊற்றும்தா உடத்ணிடாீர்ள் 

ிநந்திநகு ிிடுங்ள். 

 

 

 

                              4. நபம் 

ங்பப் தாடுன். 
ானம் ள்ற க்ட் தண்தில்னா ன்ண ொன்ணரீ்? 

ம் ன்நரீ்! 
ம் ன்நால் அவ்பவு ட்டா? 
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க்ம்,அவ் ீட்டான ாெிான் ார் ன்நரீ்? 

ம் ன்நரீ்! 
ம் ன்நால் அத்ண இிா? 

தக்த்ில் ாண தாி ாண? 

தாஞ்ொனி ீட்க்ா தா ன்ண ன்நரீ்? 

ட்ட ங்ள் ன்நரீ்! 
ங்ள் ன்நால் அவ்பவு னா? 

ம் ெினஷ்டிில் என ெித்ிம், 

னிின் ஆச்ெிரிகுநி, 
ிணக் ிணக் ஞ்சூறும் அனுதம், 

ிண்ீனுக்கு ணண்டில் தாடும் ிபள், 

ெிரிப்த ஊற்நி த் இனள், 

உிர் எறேகும் னர்ள், 

ணின் ா ஞாணம் ம் னம் ணக்கு! 
 

ணின் ான்றும் னன் ம் ான்நிற்று! 
ம் க்கு அண்ன், அண்ண திக்ாீர்ள்! 
ணி ஆனேள் குிிக்குள் ட்டி கூடாம், 

ம் அப்தடிா? 

பனம் உிர்பில் ஆனேள் அிம் ாண்டண அணான்! 
ணி பர்ச்ெிக்கு னப்தண ந்ால் னற்றுப் னள்பி. 
ம் இனக்கும்  ன னக்கும் இநக்கும்  ாய் ாய்க்கும். 
ட்டி ட்டால் ிப ாகு, 

ட்டி ட்டால் ம் உடம்தாகுா? 

த் அறுத்ால் ஆண்டு பம் ண ொல்றம். 
ணிண அறுத்ால் உிரின் ெனத்ான் உறுப்ன ொல்றம். 
த்ிற்கும் றேக் ிறேம் றுதடி னபக்கும். 
க்ா உிர் திரிந்ாறம் ிர் உிர்ந்ாறம். 
என்நன்று அநி! 
 

ங்ள் இல்னல் ாற்ந ங் தாய் ென ெய்ண? 

ங்ள் இல்னல் க்ா ங் தாய் னுச் ெய்ண? 

ங்ள் இல்னல் ண்ின் டிக்குள்ப ப்தா ரி? 

தநக்கும் ினங்குக்கும் ம் னம் உத்ிாம் ணிர் ாம் னாா? 
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ணிணின் னல் ண்தன் ம்! 
த்ின் னல் ிரி ணின்! 
ஆனேங்ப ணின் அிம் திாித்ண ங்பின் ீணான்! 
 

உண் ணி, 
எணங் ில், 

உடறக்கு னந்ண, 

உர்வுக்கு ினந்ண, 

அட குடில், 

அடக் வு, 

அகு னி, 
ஆட ணபி, 
ட னம், 

ாபிக் ண், 

றே ாிம், 

ரிக் ிநகு, 

ம்ான் ம்ான் ல்னாம் ம்ான்!! 
நந்ான் நந்ான் ணின் நந்ான்!! 
திநந்ாம் ாட்டில் த்ின் உதம், 

டந்ாம் டண்டி த்ின் உதம், 

றேிணாம் தன்ெில் தன த்ின் உதம், 

ந்ாம் ான ெந்ணம் த்ின் உதம், 

னந்ாம் ட்டில் ன்தண த்ின் உதம், 

ணின்நாம் ன தஞ்சு த்ின் உதம், 

டந்ாம் தாண ப்தர் த்ின் உதம், 

இநந்ாம் ெப்தட்டி தாட த்ின் உதம், 

ரிந்ாம் சுடன ிநகு த்ின் உதம், 

ம்ான் ம்ான் ல்னாம் ம்ான், 

நந்ான் நந்ான் ணின் நந்ான், 

ணிா ணிணா ண்டுா த்ிடம் ா எவ்ான னம் தாி ம்!! 
 

                                      5 . செம்சநாமி 
எனிக்டனில் னன் னனாய் 

உித்ண ந் தன 
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னக்டன ாிணால் 

டந் ெின ! 
திநந்ாள் அநிா 

த! திநாிள் 

இநந்ாள் ா ிம் 

இப தற்று ந்ப 

ந் ாிபிங்கு 

ானாிினந்ணம் 

உர்ந்ப! உன்ணப்தால் 

உிர்ய்ாடினப்தர் ார்? 

ல்னிணனம் ல்னிணனம் 

பாண இடிணனம் 

ல்னிணாய் என்று தட்டு 

டக் ி ெய்ப! 
உர்ாி ீ ! 
ணிாி ீ! 
உன்ணாம் ெம்ாி ீ! 
உிர்ாி ீ! 
ய்ாி ீ! 
உர்த் னதள் ீ! 
னிபாய் இனந்ாறம் 

ாம் னம் அால் 

னிபாய் இனப்தப 

னதால் னர்தப! 
ன்ணின்தார் உண ீா 

ணிப்திள்ப தன தற்ந 

அன்ண! 
இண ன்ண அிெம் ணக்ட்டால் 

ன்ணி அன்ண ீ 

அந்க் ன்ணி ரிதான 

அன்ணர்க்ா ஏர் சு 

உணக்ா தன சு 

ாறம் ித்ிக்கும் ண! 
ானக் 
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ாய்ாறம் னர்பத்ில் 

குநா னண! 
ில்னா ாற்நப்தால் 

ிிர்ின்ந எபிப்தால் 

ல்னார்க்கும் தாணா 

இனப்தப உன்ண ாம் 

உச்ெரிக்கும் தாின 

ஊறுின்ந ான் 

ச்ெிறம் ணாகும் 

இழ்றம் னாகும் 

தாடின ர்பின் 

தாடள் தாணதின்னும் 

க்ள் 

தாடின ஆடின 

தடிப்தடிாய் ெித்ள் ீ! 
னப்த எனிறக்குள் 

னறேவுனம் அபப்தப! 
எப்த இல்னா 

உர்குநப தற்நப! 
னஞ்சுி டுின்ந 

ாக்ி ி! 
னஞ்ெித் ாங்குின்ந 

ா ா ! 
ம்ாிக்கும் னெத்ப! 
ம்ாிாய் ாய்த்ப! 
ெம்ாிாய் ாிறக்குள் 

ெம்ாந்ினப்தப! 
ெய்ள் திெித் 

ா! உர்ந் ல் 

ாய்ள் திெித் 

ார்த் ெந்! 
ெ தவுத்ச் 

ெத் ணநிறம் 

ண ாி ன்று 



59 
 

ானாட்ட பர்ந்ப! 
ாம் ாடுத்ப! 
ினாெத்ண! 
ாா ஆழ்ாரின் 

ங்பில் ஆழ்ந்ப! 
சு த்ார் 

ஈந்ான ாள்ிணால் 

ொ த் 

ம் ிர்க் பித்ப! 
க்ா ீணாின் 

க்ா ாள்னேடன் 

ிக்ா னடித்ப! 
ம் பர்த்ப! 
ம் ாற்ந ந் 

ம் ாற்நி த்ப! 
ிம் ாற்நம் தற்நிங்கு 

ித்ம் பர்தப! 
இத்ில் ாடிற்நி 
இறுாந்ினந்ப! 
ெங்ள் அணத்னேம் 

ொ ித்ப! 
உன்ணான திநந்ாம் 

உன்ணான பர்ந்ாம் 

உன்ணான தன தற்று 

உனத்ில் ாழ்ின்நாம் 

அம் ீ 

னநம் ீ ம் 

ஆனினம் ீ 

ங்ள் னம் ீ 

னரி ீ 

னடிா னறேம் ீ 
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                                                      6  . யிலதச்பொம் 

                              ிடுதடும் னற்ெிறள் என்நா ணின் ிொம் ண்டநிந்ான். 
ஆணால் ிொத்ில் ஈடுதட்டினக்கும் உர்பில் தனம்தான்ார் 
ினங்குறக்ாண சுத்னேம் சுந்ித்னேம் கூட இந்ண ிற்ிநார்ள். அப்தடி 
ாப்தட்டுக் ாண்டினக்கும் என ாழ்க்ின் குறுக்குட்டுத் ாற்நம்ான் 
இந் ாட்டுப்தாட்டு. 
 

ஆடி னடிஞ்ெினச்சு 

ஆினேம் ிஞ்ெினச்சு 

ொக்ிாபம் ாடாங்ி 
ொன்ணடு டந்ினச்சு 

 

ாடு ாஞ்ெினச்சு 

த்ா னினச்சு 

னந் னள்பல்னாம் 

னாட உிந்ினச்சு 

 

க் தாறுக்ா 

நக் ந் குனில்னாம் 

ங்ாடு ிட்டு 

குணம் தாினச்சு 

 

தாட்டு  தய்ன 

னறேி அடங்ன 

உச்ெி ணன 

உள்ாடு உறேன 

 

ப்னக்கு ிிினக்ா 

நா ிிினக்ா 

ட்டிச்ெ ங்னப்த 

ண்ரீ் டிச்ெினச்ெ 

 

ாத்ணன ஈில்ன 

ள்பிின தாறில்ன 

றும்ன குபிச்ெ 



61 
 

இனொட்டுத் ண்ிில்ன 

 

ம் நங்ன 

ின்ணல் எண்ணுங் ாங்ன 

ற் னக்ன 

ாத்ண ெீன 

 

ய்ல்னாம் கும்திட்டுத் 

ெல்னாம் ண்டணிட்டு 

ீட்டிப் தடுக்ின 

த்ிின எத் 

 

ணட்டுள்ப ஆள் டிச் 

ொந்ல்னாம் ாணதால் 

ெீக்குப் தாினந் 

ல்னாம் ினம்னய்ா 

ானய்ா ானய்ா 

ன தாண 

ீனய்ா ீனய்ா 

ன்ணாட்டுப் தஞ்ெல்னாம் 

 

எத்ன ான் உறேத் 

ாத்ப்தசு ச்ெினக்ன் 

இன்னும் என ாட்டுக்கு 

ணப் தாய் ான் ட்டன்? 

 

ஊல்னாம் டி 

ர்ாடு இல்னாட்டி 

இனக் இனக்ா 

இடுப்தாடிஞ்ெ தாண்டாட்டி 

 

ாசு தனத்ப 

ாடீ்டுக் னப்தாி 
ண்ிிட்டு ண்ின்னு 

ாபிக்த் ரிஞ்ெப 
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ெனக்குப் தாட்டாச் 

ொம் குனனேின்னு 

ெீன ாக்ா 

ெிக்ணத்ண ாெி 
 

ால்னெட்ட ச்ொபம் 

டணாத் ாாி ! 
ால்னெட்ட டனுக்கு 

னறேனெட்ட அபக்குநண்டி 

 

ஊத்ணடி ஊத்ணடி 

ஊெி ஊத்ணடி 

ொத்ணடி ொத்ணடி 

ெடெடாச் ொத்ணடி 

 

தாறேம் க்குப் 

தத்ிா னடிச்ெினச்சு? 

த்க் ிிச்சு 

ின்ணல் ாண்டு க்குடி 

 

னந்ாாள் ந்  

னெச்சுனட்டப் தய்னேடி 

ெணம் ரிா 

தாட்டுக் ாட்டுடி 

 

கூ எறேகுடி 

குச்சுடீு ணனேடி 

ஈம் தவுடி 

ஈக்ான டுங்குடி 

 

ள்பம் சுத்ிின்னு 

டீ்ட இறேக்குடி 

ஸ்ிின ெரிதாி 
அடிச்ெிக்ிட்டுப் தாகுடி 
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குடி டுத் ாத்ண 

கூ திரிக்குடி 

த்ண்ி ஊநி 
ஞ்சுன னேடி 

 

ாடு டுங்குய்ா 

ச்சு தாணய்ா 

க் ணும் 

ில்ாண்டு ானய்ா 

 

னேம் நிக் 

ெென்னு ினடிக் 

னெனின ச்ெினந் 

னெட்டப் தாய் ான் திரிக் 

 

ச்ொபம் ணஞ்ெினச்ெ 

ட்டிாய் னத்ினச்ெ 

ாபக்ா தடிக்கு 

ாபட்டிப் தாினச்ெ 

 

ர்னடிக்கும் ொிக்கு 

இணான் னறேத்ா? 

ிினடிஞ்ெ ஆறக் 

ொம் றேினக்ா? 

 

ாஞ்சு டக்குணன்னு 

டவுறக்கு னுச்ெஞ்ொ 

தஞ்சு டுத்ினச்ெ 

தனாப ன்ணதண்? 

 

 

                                            7 . ெிரிப்பு 

ாழ்க் னட்டி ிடக்ிநண 

ெிரிப்னச் ெத்ம் ட்கும்தால்னாம் 

அண ிநந்ண ாள்ிநண 
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ாழ்ின்ீண இற் பித் 

ாெணத் னம் ெிரிப்ன 

 

ந் உடும் தெத் ரிந் 

ெர்ெ ாி ெிரிப்ன 

 

உடுபின் ாில்ள் ஆறு 

ெிரித்ல் னத்ிடல் 

உண்ல் உநிஞ்ெல் 

உச்ெரித்ல் இெத்ல் 

 

ெிரிக்ா உட்டுக்குப் 

திற்ொன்ண ந்ணம் 

இனந்ன்ண? ானந்ன்ண? 

னான் தறுான் 

இனர்க்கும் இப்தில்னா 

அிெ ாணம்ாண ெிரிப்ன 

 

ெிரிக்த் ிநக்கும் உடுள் ி 

ணன்தம் பிநிிடுிநண 

 

எவ்ானனந ெிரிக்கும்தாணம் 

இனம் 

எட்டடடிக்ப்தடுிநண 

 

ெிரித்ணச் ெிந்ணம் ண்ரீில் 

உப்னச் சு ரிில்ன 

னள்றம் இண 

ாொவும் இண 

 

ெிரிப்ன 

இடம்ாநி னண்தாடுப 

இிாெங்ள் 

 

எனத்ி 
ெிரிக்க்கூடா இடத்ில் 
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ெிரித்ணத் ானத்ாள் 

அணான் தாம் 

எனத்ி 
ெிரிக் ண்டி இடத்ில் 

ெிரிப்தத் ானத்ாள் 

அணான் ாாம் 

 

ந்ச் ெிரிப்னம் 

ாொணில்ன 

 

தாம்தின் தடம்கூட 

அகுாண? 

ெிரிப்தானிக்கும் டீ்டுத்ிண்ில் 

ம் உட்ார்ில்ன 

 

தனில் ெிரிக்ார்க்ல்னாம் 

ம் 

எவ்ான ொங்ானனம் 

தடுக்ட்டிப் தாடுிநண 

 

என 

தள்பத்ாக்கு னறேக்ப் 

னப் னக்ட்டு 

என 

குந்ின் ெிரிப்னக்கு ஈடாகுா? 

ானின் னன்னு 

டனுக்கு னெனணம் 

உடுபின் ெந்ிாம் 

ினங்க் ித் ணிிச்ெம் 

ெிரிப்த இவ்ாநல்னாம் 

ெினாித்ாறம் 

ரிக்கும் ெிரிக்ா ணிர்ள் 

உண்டா இல்னா? 

 

ெிரினேங்ள் ணிர்ப! 
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னக்பால் ெிரிக்த் ரிா 

ெடிாடிறக்கு 

ண்டுபின் ாடிக் இல்ன 

 

ெிரிக்த் ரிாார் ண்டு 

ெிரிக்த் ான்றுணக்கு 

 

ெற்ந உற்றுக் ணினேங்ள் 

ெிரிப்தில் த்ண ொி? 

ீநல்ிறேந் இெத்ட்டாய் 

எ இடத்ில் சுற்றும் 

உற்ொக் ெிரிப்ன 

 

ண்ரீில் நிந் பக்ல்னாய் 

ிட்டுிட்டுச் ெிரிக்கும் ிணாச் ெிரிப்ன 

 

னில் ிறேந் ாிச் ொம்தாய்ச் 

ென்நடித் ய்ந்ினேம் ெிரிப்ன 

ண்ணுக்குத் ரிா 

சுர்க்ாி தான 

உடு திரிால் 

ஏெிடும் ெிரிப்ன 

 

ெிரிப்த இப்தடி 

ெப் அடிப்தடில் 

ொி திரிக்னாம் 

 

ெின 

உர்ந் தண்பின் ெிரிப்தில் 

ஏெ றேில்ன 

 

ினின் ிம் 

ினத்ில் ிறேந்ால் 

ெத்ண ெத்ம்? 

 

ெிறுெிறு ொர்க்ம் ெிரிப்ன 
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ெீ அடாபம் ெிரிப்ன 

 

எவ்ான ெிரிப்திறம் 

எனெின ில்னிீட்டர் 

உிர்ீபக் கூடும் 

த்த் ள்பிப்தாடும் 

ார்க்ம்ான் ெிரிப்ன 

ங்! 
இண்டுதர் ெந்ித்ால் 

வுெய்ண த்த் 

ள்பிப் தாடுங்பன்! 
 

 

                   8 .உகநனநாயன் 

என னம் னிநண 

உன னம் 

ாட்டு சூட்டு அிந் 

ாரி னம். 
 

அட்னாண்டிக் டனில் என ாறன்நி 
தெிதிக் டனில் றுால் உஊன்நி 
ங்ாப ிரிகுடாில் ாய் ாப்தபித்ண 

ண்டங்ள் உண்னம் ற்கு னம் 

 

பா ாடுபத் ின்று னடித்ண 

பனம் ாடுபில் ணடத்ண 

 ாடுப 

ற்நின தாடும் 

ிாதா னம்  

ாடி ணப 

றம் றம் ிண்ில் ற்றுாம் 

குடிெப ிித்ண 

குிக்குள் ள்றாம்  

 

 ன இந் ெிற்றூர் க்ப 
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 எ ணடப்தத்ில் ாரிப் தனக்ி 
 த் ாட்டிபில் 

 குப்தாய்க் ாட்டுாம். 
 

"ில்னாய் டும் ன 

ஊிக் ந் உன்  

ஊர் ொல்னிப் தா" ன்நன் 

டாில் ெங்ள் எறே  

"ாணம் ஊ ானம் பிர்" ன்நண  

"தர் ன்ண ொல்" ன்நன் 

"உனாணன்" ன்நண. 
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                       ஆட்டத்தி ஆதிநந்தி (காயினம்) 
                          கயிைர் கண்ணதாென் 
               ண்ாென் (ெூன் 24 1927 - அக்டாதர் 17 1981) னழ் தற்ந ிழ்த் 
ிப்தடப் தாடனாெிரினம் ிஞனம் ஆார். ான்ாித்ிற்கும் ற்தட்ட 
ிள், ந்ாித்ிற்கும் ற்தட்ட ிப்தடப் தாடல்ள், ணீங்ள், 
ட்டுள் தன றேிர். ெண்டானம், ினள், ி எனி, ாி, 
ன்நல், ன்நல்ி, னல்ன, ண்ாென் ஆி இழ்பின் ஆெிரிா 
இனந்ர். ி அெின் அெக் ிஞா இனந்ர். ொித் அாி 
ினண தற்நர். 
            உடல்ின ாா 1981, ெூன 24 இல் ெிாா ர் னத்ண 
ணில் அனுிக்ப்தட்டு, அக்டாதர் 17 ெணிக்ி இந்ிம் 10.45 
ிக்கு இநந்ார். 
            ெங் இனக்ி ானர்ள் ஆட்டணத்ி, ஆிந்ி ண்ாெணக் 
ர்ந் ால் ாிம். ால் ணிெம் ொட்டும் ிபனேம், 
தாடல்பனேம் தடத் ிசு ண்ாென், ாித் ாின் இப 
ணாவும் ாற் தண்பின் தனந்னணாவும் ாழ்ந்ினக்ின்நார் ன்நால் 
ிில்ன. 
          ிபனேம் தாடல்பனேம் ி, இண்டு ால் 
ாிங்பனேம் க்குப் தடத்ணத் ந்ினக்ிநார். தம்தாடல்பப் னணக் 
ிாத் ந் அர், அானூற்நிறம் குறுந்ாிறம் தாற்நிப் 
னப்தடும் ெங் இனக்ி ானர்பாண ஆட்டணத்ி, ஆிந்ி ஆிாரின் 
ான ாிாத் ந்ினக்ிநார். 
           ண்ாென் அர்ள் ன் ாிங்பிறம் ெரி தாடல்பிறம் ெரி 
ாற் னிின் ிாதத், க்த் ிின்தம் ொட்டச் ொல்றம் 
ிம் அனாிாணண. னி ன் ினத் ாிிடம் ொல்னி 
ஆற்றுப்தடுத்ிக் ாள்றம் ிம் ஞ்ெப் திினேம்! அண ி ணெனப் 
தடித்ால், னிின் ொத் ார்த்பால் ார்த்ினக்கும் ிம் 
தடிா ினாடும். 
           ஆட்டணத்ி - ஆிந்ி ாித்ில் னிின் ால் ிாத்ப் 
தாற்நிப்தாடுிநார் ிெர். அள் ிணா ாிரிாற்நில் ஆடிப்தனக்கு 
பட்டுிநன்நார்ள் இனக்ிாிள். உனப் னழ்தற்ந ானர்ள் 
ாிா - ெுனிட், ெகுந்ன - ணஷ்ந்ன், னனா - ஜ்னூன், னம்ாஜ் - 
ாெஹான், ிபிாதட்ா - ார்க் அண்டணி, அம்திாதி - அாி, ாஸ் - 
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தார்ி, உன் - ாெத் தான்நர்றக்கு ொண ால்  என்று 
ண இண்டாிம் ஆண்டுபிற்கு னற்தட்ட ெங் இனக்ித்ில் கூநப்தட்டுள்பண. 
இந் ானர்ள் ஆிந்ி - ஆட்டணத்ி ன்ந ஆடுபள் - ஆடுபன் ஆகும். 
இந்ச் ொக் ால்  குறுந்ா அானூறு ற்றும் ெினப்திாம் 
தான்நற்நில் தாடிினக்ிநார்ள். 
            இண ஆட்டக்ாரி (ஆடுபள்) ‚ஆிந்ி” ின் ால் . 
இப ொன் ரிானணின் ள் ணவும், அண தான ஆட்டணத்ி 
ொட்டெணாவும் தனர் னணின்நணர். ண ப்தடிாினும் இர்பப் தற்நி 
தர், ண்ீிார், ள்பி ீிார் தான்ந னனர்ள் தாற்நினேள்பணடன் 
ெினப்திானம் இந்ிழ்ச்ெிப் தற்நிச் ொல்ிநண. 
 
                            ஆட்டத்தி 
 ாள்னி ிகுந் ீர் 

        ணப்திண டித் ார் 

ாள் னி ிநந் ந்ர் 

        ணய்ிழ் உர்ந் ார் 

சூழ்ந்ினந்ண அகு கூட்டும் 

            ணய்னனம் ெ ாட்டில் 

ாழ்ந்ன் அத்ி ஆடல் 

            ல்னால் ஆட்டன் அத்ி! 
 

ஞ்ெிான் ன்நால் அன்ணான் 

         ஞ்ெிின் ன்ணன் ன்றும் 

 ஞ்ெிான் திந ன்றும் 

        ன்ணன் ரிால் ொன்  

ஞ்ெி ந்ான் ன்றும்  

        ப்தடும் தானள்ள் ான்றும்  

ஞ்ெிான் ஞ்ெி ஞ்ெில் 

        ாழ்ந் ண ா! 
ஆடுான் ஆடச் ெய்ான்; 
         அன்ணன் டா ாடும்  

தாடுான்; தாடச் ெய்ான் 

         தல்னக் ம் தால்ான்; 
 ாடி னார்க்கு ன்ந 
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          ாட்டிம் திற்றுிக் 

' ஆடுார் அங்ம்' ண்டான்  

         அெண ஆொன் ஆணான்! 
 

ானேம் னகும் கூடி  

         பர்ிக் ா த்ில்  

ாின் னர்ள் ார்  

         டக்ின் உ ாட்டும்  

ஆிின் ீனந் ாற்நி 
        ஆடிடும் ிித் னக்ள் 

 ாிர் டுில் ஆடும்  

        ா தால் இனங்கும் ஞ்ெி! 
 அத்ண ிறம் ாண்ட 

        அிி ாடத்ின் ல் 

 னத்ண ார் ஞ்ெி  

          ாய்குல் ார் த்ம் 

 ெித்ிக் ாறே ாடும்  

         ொடும் ிழ்ர்; ஆண்ட  

அத்ிால் ிடத் ிந்  

          அனம்தநல் ாழ்க் ாவும்! 
 
ணெல் திடித்ண அத்ார் தான 
           ணெல்அனம் னக்ள் ான்றும் 
 ெல் திடித்ண அத் ண்ார் 
          னல்னாம் ிநர்; ெம்க் 
ால்திடித்ண இனந்ான்  அத்ி; 
         குந அித்ண இனந்ார் ாந்ர்; 
 ால்திடித்ண டுப்தார் இல்ன  
         ஞ்ெிில் ஞ்ெம் இன்நால்! 
 
        ாலயனர் இருயர்  
ாட்தனம் னக்ள் கூடும்  
        டுிணில் அங்ம் க்ி  
'ற்தனம் ிிார் ற்  
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        ி' ணப் தனனம் ெர்ந்ார்;  
ாற்ெிறு ெினம்தந் ம்தக் 
       ப னனம்தத் ான்நா  
ணெற்ெிறு இடார் கூடி 
      ணண்ிட ணணுக்ம் ற்நார்! 
 
 ற்தர் இடில் ாக் 
       ன்ணிாம் னி, ொ  
ிற்தணன் ெல்ி, ா  
       ல்னில் ஆி ந்ி  
அற்ன இப ான்ந 
       அகு றீ்நினந்ாள் ன்நால்  
ற்தர் ற் கூறும்  
       ானன் ஏய்ா ாள்ான்? 
 
         அரும்பும் சுரும்பும் 
 ானும் டற்தாக்த் னன் ான் 
      ல்னனப் தண்ாாள் னி; தாரில்  
ாதறும் அத்ிஉடல் பத்ில் ஆழ்ந்ாள்    
      னம்தாணம் தாம்தாணம் ணாய்ப் தார்த்ாள்! ாஅள் 
ிிக்ாக் ள் ாவும்,   
      ொல்னால் தனெி ொல்றம் தாக்ில்  
 தாணன் ணம் ணிதட தடக்கும் 
      தார்ப்தணால் னடிா ால் ம்! 
 
 ணி பிில் தார்ப்தாா ன்நினந்ான்  
      டந்ாபான் ாத்ா ய்ண உிர்த்ான்  
 இணிசு ிர்தார்க்கும் னி ானும்  
      ப்தாறோ ங்ான்று ங்ி ின்நாள்! 
  ணிணம் ாத்ில் ஆழ்ந்ண ின்நால்  
        ற்நனேம் ிணக்ா! ஏரிாில்  
தணினக் ிர்ண்டு தப் த  
        தங்குனில் ம்தாடும்; சுனி கூட்டும்! 
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ணிடில் அன் ான்நி ாிணாற் தால்  
       னிதண் இழ்கூட்டிக் குித் த்ணத் ிணித் னன்நாள், 
ெ ந்ன்  
       ீனம்  னத்ங்ள் ினம்த த்ான்! 
 ணிடில் உர்ண? ண்ி ித்ாள்; 
       ாபம் னம்னெடி பத்ல் ண்டாள்! 
 ணிிடா? தனதனக்கு டுில் அந்த் 
        ரித் ன்ணன்தாள்? ான் பர்ந்ாள்! 
 
 ணில்தாண இபம்தா ொன் ெல்ி 
        ணக்த்ில் இ ண்டாள் ன றேந்ாள்  
ில்தாண ிெடி ண்ப் தாம்  
        னிந னப்தாணாள்; தின்னநத்ில் 
 ணினாடும் தாண ா ண்டாள்! 
         ாள்ாங்கும் ாள்ீன் ணனேம் ண்டாள்! 
" திாிப் தாிற்நாம்! அறுட ான்  
           தாக்ி" னும் ினண்டாள்; தணாணாள்!  
 
ாறக்குத் ணடிப்தாப ால் ண்டாள்! 
        ாித்ண ாிாய் னி ின்நாள்! 
 ாெி அில்ன! ணில் ஆங் 
         பர்ந்ிட்ட ெிந்ணில் எறேங் இல்ன! 
 தஞ்ொப் தடுக் ெர்ந்ாள்,  
          தார்த் ின ீா உடறம் ொர்ந்ாள், 
 ாறக் இநாணார் ால்ி ண்டால்  
           ண்கூடப் தாகும் ணித்ி ங்கும்! 
 
           இரு கலபபம் சருசருப்பு 
ரிானச் ொன்ள் ஆி ந்ி 
         ற்நல்னாம் தாணம்ண அச்ெர் ான் 
 இனம்திடர்த் னா அத், "அம்ான்!   
        இப்தாறே ஞ்ெிக்குத் ர் அனுப்தி 
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அனம்ன ள் ணக் கூட்டி னரீ்" ன்நான்!   
       அப்தாறே ெிங்ாத் ரில் நிச்  
சுனம்தினுக்கு னர்ப்தாட்டி டக்கும் ாட்ட 
        ொர் குனத் னாப்தான் ென்நடந்ான்! 
 
 அத்ிிணச் ெந்ித்ான்; ெி ொன்ணான்.     
       'அற்குள்பா? ற்'ன்நான் அத்ி; 'ொன்  
ித்ினத்க் ாால் ின குனந்ான் 
       ிம்ினேம் இந்ான்; ஆனிணால் இன்று 
 ெித்ித் ான் ாண்டு ெர்த்ல் ண்டும் 
        ினம்திஎன னநஇங்கு னன்' ன்நான்!  
'தத்ிாய் ெல்றங்ள்!' ன்நான் அத்ி;     
        தங்ிபிாள் ர்நி உனைர் ென்நாள்! 
 
அன்ணள் ான் தாணாபா? னி ா   
       அத் ாத்ர் அடுத் ிற்கும்!  
ன்ணனும் உபஞ்ொர்ந்ான்! "னி தாணால்  
        ஞ்ெிர் ாா! தானிவு நா! 
 ன்ண ெக்கூடும் ான் வ்ாறு உய்ன்? 
         வ்ண்ம் னிிண திரிந்ி னப்தன்?" 
 ெின்ணஇட பக்ின்ந ப் தார்த்ண 
         ென் ணர்ீநிப் னனம்த றற்நான்! 
ிட தற்று தா ண னி ந்ாள்; 
        ' ிடந்ந்ண ெல்'ண ன்ணன் ொன்ணான்!  
டீநிக் ண்ிில் ஆறு ாட்டி, 
         ான்ண! ிணன்நி ானம் ஞ்ெத் 
 ாடக்கூட னடிாாம்! ணம் ண்டாம்! 
        ாண்ணூறு ாள்ட்டும் ிட ாடுங்ள்  
டக்ப்தாம் உநந்ர்த் ினி ாில்  
        ாணாட ீர்தார்க், ன்நன் ந், 
 ரிான ன்ணன்னன் இனர் ாழ்க் 
        கூட்டி என்நாக்ி னடித்ண ப்தார்! 
 னங்ானம் ான்' ன்நாள்; ென், 
       ' னிக்ால் அறுணெறு னத்ம்' ன்நான்! 
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' திரிாப் தாின்நாம்' ன்தான  
         தற்நார்ள், தற்நார்ள் ;திள்ப தானச் 
 ெிறுாக் ம்ணக்ி னத்ம் ந் 
       ன்ணாடன் உடல் ட்டும் திரித்ண ிட்டான். 
 
தண் இணி தனம் த தற்ந தான்ணி 
         திநால் ணக்ிப் தன பத்ால் 
 ண்ிணி உநனைந ா த்ான் 
         ான்ணன் ரிானப் தன பத்ான் 
 ண்ிணி ள்ற்ந னள் ாவும் 
          னத்ாடும் திந்ிட்ட ின ண்டான்! 
 ண்ிணி தாற்நல் ந் அத்ி 
          இபாண ிாழ்த்ி ணண ொன்ணான்! 
 
                கருவூபார் தூது 
இவ்ண்ம் ள் ாக், னவூர் ாட்டில்  
       ண்ண்ம் இல்னாான் 'னவூர்ச் ொன்'  
ய்ண்ப் தண்ால் ன் ான்     
       ின்ண் னித்ன் தன ட்டான்! 
தாய் ண் ஞ்ெத்ான் னிப் தண்ல்   
       னழ்ண்ம் தனதாடி, ள் ெய்ண  
ண்ம் ால்ண்ம் இடின் ண்ம்   
       ணிின்ந ண்த்ில் அனுப்தித் ந்ான்! 
 
 ணாப் தாணாள்ஏர் ாிப் தண்ாள்; 
        ாட்டார் ாட்டாகும் ாடிப் தார்த்ாள்; 
 "ாாகும் ில் அண்ல்! தாரில் ீன் 
         ணாத் ணடிக்ின்நான் ற்தரீ்!" ன்நாள்! 
 ாாகும் ாிக்ாரி அபப் தார்த்ாள் 
         பிாகும் உடல்ஆடத் ணடித்ணச் ொன்ணாள்: 
 "ாவும் தக்ர்க்குச் ொல்ாய், இந்த் 
         ன்ாவும் ண்டந்ச் ென் ெல்ம்! 
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ின தசும் ெக்ன்நாம் ால்! ாங்  
      ினேம்ல் னிடிக்ான்தால் இனேம்ொல்ாய்!" 
 னெீ ாண்டு ந்ாள் அந் 
       ட்டானம் குனாபின் ார்த் ட்டாள்! 
"னாண னரிால் உபநா ீ ! 
        ண்ாம் ிதாடிக் ால் தெி  
ினாகும் சுாச் ொன் ெய்ான்  
        ீ ண்ி னன்நக்ால் தட்டம் ிட்டும்; 
 
னஊரின் ாிடி! ள்பா !உன்  
        ானடிில் ொாடு ானேம் ெல்ம்! 
 னாாம் திநர்க்குன்நால் ான்ீ ன்ந  
        ெணாடப் தனதர்ள் னார்! ஆணால்  
ினாடன் அண்ான்! உன்ல் ஆெ  
        ீாக் ணல்ின்நான், ற்தாய்!" ன்நாள். 
ெிறுாின் னத்ங்ள் அிாய்த் ான்ந  
       ெிரித்ாள் அச்ெம்தா; ொன்ணாள்: "தண்! 
 ெரிாத்ான் உன்ண அனுப்தி த்ான்  
        ர்க்குத் ாம்ா! தெிப் தெி  
ா ணத்ீ த்ால் கூட 
        ா ன் ணி நா ாண! 
அநிா பெல்! டக் ட்டு  
       அடுத்ார்ாள் ினம்தா!" ன்நாள்! தெ,  
ெரிா குல்கூடச் ெரினேம்; இன்னும்  
        ெரிாகும் ன்தாள்தால் ாடர்ந்ாள் ாி: 
 
" தாட்டும் ாத்ான் றுத்ாய்! ள்பப்  
       னணனாடும் ம்ாட்டின் ிாில் ஏர்ாள்  
ீட்டிப் தாண ீனேம் ந்ண  
      ீம்ீம் ன்நாடத்ான் ண்டும்! தண்!  
ஆட்டும் ொல்னம்ா!" ன்நாள்; ஞ்ெம்  
         அட்டும் எப்திற்நால், ாக் ன்ணி  
'ஆட்டும்' ன்நாள்; தண் ென்நாள். ஞ்ெம்   
         அநிாாள் எனாபில் னவூர் ென்நாள்! 
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            கண்டினாத கண்டான் 
ண்டாடும் குனாபக் ண்டான் ொன்!     
       ிபாடும் எனிக்ட்டுக் ாண்டான் ீன்! ெண்டாடும் ார்தாடத் 
ித்ான் ொன்!  
       ெினாடக் னாடக் ண்டான் ீன்! 
 ாண்டாடும் இத்ில் அடங்ாக் ாம் 
       குித்ாட க்த்ால் பர்ந்ான்; தக்ி 
 ாண்டாடும் தரிானம் இனந்ார்; ண்ள்  
        குனடாண தானும் ஆட்டம் ண்டார்! 
 
 ாினில்ான் னிள் ஆடு ின்நாள்  
        கூடிார் கூட்டம் ல்னாம் இந ீங்ி  
தா தார்த்ணில் னிக் ா 
       தாணத் ாற்டித் திா பன்நா?  
ஆனின ொாடன் ல்னி டிக்ான்  
       அண்ணக்கு ந்ான்; ன் அச்ெ ாடும் 
 ால்னம் பதி அனுப்தி, அந்க்  
       ச்ெிந் தாற்ெின அத் ந்ான். 
 "தணடா தண! னப் தடிம் ாட்டும்  
       தபிங்குிர் ணிடா! ிம்னம் ார்தம் 
 னணடா னண! இள் னத் னில் 
       னாெப் தடும்ன! ா! ா! 
 ண இன்நிப இந்ாய் ன்நால் 
       றுதடி ீ தநாட்டாய்!" ன்நான், ஞ்ெில்  
ெிபனம் ொாட்டான் ணக்குள், ஞ்ெி  
        ாபத்ா டங்குப் தார்த் ப! 
  
"ாற்ொிப் தண் ில் இப அந் 
        ற்ொிப் தணிணிாள்! ல்னத் ணக்கும் 
ாற்ொி னர்ச்ொி, ண்ின் ொி 
        னங்குபப் னச்ொி, ன்ணச் ொி  
தாற்ொி, ாந்ள் தடப்தின் ொி  
        தணிச்ொி ,ானைறும் ீரின் ொி  
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ல்ொி ீழ்ச்ொி ிறம் ொ 
       ற்ொி இள்ொி!" ன்நான் ந்ண. 
 
              சயட்கநினா யிலமவு 
இ ணக்ி அள் தார்த்ாள்! ஆண் ன்னும்  
        இணம்ணக்கும் ிிண்டான்! ஞ்ெில் ா  
ணக்ி த்ாற்தால் உர்வு ாண்டான்! 
        சு ணக்ி அள் ட்டாள்:" ந்! ன்ண 
 இணக்ி ிட்டிி னெடி டால்  
         ப்தடிா தார்க்ின்நரீ்?" ல்னி டிக்ான்  
த்ணக்ி ிட்டான க்ம் ீங்ி  
         ான் ந்ன் னும் உண் உர்வு தற்நான்! 
 
அன்ணப் னம்தாாய்! ன்அனக் ாற்ந! 
        அிா னழ்தற்நான் ொாட்டு ந்ல்! 
 ெின்ணப்ன இாப! ாில் னன்ண  
        ெிற்நாட ாற்நாடப் னப்தால் ஆடி  
ன்ணப்தால் இபாரின் ணத்க் ாண்டாய் 
        இந்ாட ின்தாச் ெ ெய்னேம்! 
 தான்ணிப் னங்ாம் ிரிாய்! இந்ப் 
        னிதாற்றும் னவூரில் பர்ாய்! இங் 
 ன்நல்த் டில்னா ாடம் உண்டு! 
       ன்டுத் இாரின் உி உண்டு! 
 அன்நினாடு ில்ந்ண தா ணண்டு ! 
       ஆக்ன்நா டினம் திாள் உண்டு!  
ான்நடுத் னனித்ால்ெய் த் ீில் 
       ாத்ணப்ன னர்ணி ாெம் ெர்த் 
 அன்நடுத் ில்ா ிெிநி ாட    
      அனுிணனம் தனதண்ள் ிற்த ணண்டு! 
 
' ாிர்ள் ாட்டால்ால் னி ீாண! 
       ார்ந்! ீர்ாஞ்ெம்' ன்நால் தாணம்;  
தானர் டித்ணப் திடித்ணக் ாஞ்ெப் 
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        தாாறம் ான்உண்டு! ண்! ின்நன்  
ெீிிப் தார்ிணால் ஆாிப்தாய்! 
      ம்னிநன்! ம்னிநன்!" ன்நான், னற்றும் 
 ானின இந்ிட்ட ல்னி டிக்ான்! 
      ட்டாி னத்த்ாள் ெிரித்ணச் ொல்ாள்:  
 
"ாடாறம் ன்ண! இப ார் 
      னத் ணடிக்ின்ந ஆெ ான 
 டாறம் ார்த்ப ணக் அள்பி     
      இநக்ின்நரீ்! ொல்ா ால் ல்கும்? 
 தாடா தங்ிபிின் பிர்தால் ஞ்ெம்  
      தக்கும்ெர் ஆண்ின ொய் ல்னால் 
 ாடா ார்த்பில் ழீ் ில்ன ! 
       ஞ்ெிணப் தறும்குி உக்கும் இல்ன! 
 
 திஞ்சு ண தாபர் அத்ி ன்ணர் 
       தெின் ணிஎனர் - ஆடல் ல்னார்  
ஞ்ெிணக் த்ாட்டார்; ா த்ார்! 
        ன்ணர்ீர் ன்தணால் அணத்ணம் ொன்ணன் 
 ஞ்சுால் னற்த் ினப்திப் தாடக்  
        ீழ்க்குனத்ணப் தண்ணனம் இெவு நா! 
 ஞ்ெில்என ாபிான்! அண ஆறம் 
        ர்அர்! ாண்டதினும் ாற்ந ில்ன!"  
 
ாட்டஇடம் சுடுதடும் இப ணித் 
       ாணம் ொல்ிிற் ெிிற் தா 
தட்டம் தானினந்ான் ல்னி டிக்ான்; 
       தம்தம்தால் ீன ி டணாடும் 
 ட்டிள் ன்ணணின் ின ண்டு 
       ன்ணி ாி, "ந்ர் ந்!  
இட்டான ட்டப னடித் ிட்டன்!     
       இப்தாறே ார் ினம்ன ின்நன். 
 
 ிட னரீ் ணச் ொன்ணாள். ல்னி டிக்ான் 
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        ர்னேந ின்நான், அந்ின ாால்  
இடனிாள் ென்நாள்; தின்ணினந்ண தார்த்  
     க்னறும்  ொணன் இபத்ான்; ய்ந்ான்! 
 'தடாடுதாய் ஞ்ெிிணப் திடித்ால் அன்நிப்   
       தணின ாம்அடல் இனாண' ன்று,  
டனீன் டணிடும் ாிரிக்ான்  
       ணில்என னடிற்நான்; அி ாண்டான். 
 
          யஞ்ெி கிலடக்காத யஞ்ெம் 
ண்க் னங்குல் தா- னர் 
ாின் ாிதந ண்ி ா  
ண்ின் டடு ாபால் - ட்டிக் 
 ாிரி ீங்ிணள் ஞ்ெிின் ன! 
 
 ண்ம் தனிக்வும் இல்ன- ணம்  
ற்நள் ங்ி இனக்வும் இல்ன! 
 னண்ி ணல்ில் தான - இந 
 தாங்ித் ணடித்ணன் ால்ிி ணான! 
ொன் பதி ந்ான் - தனம்  
ொத்ில் இனந்ன் நணக் ண்டான்  
ஆம் அநிந்னள் ன்ணி! - இள்  
ஆம் ீக்குன் ாிரிச் ென்ணி! 
 
 ீத் பதி ீனேம் - தட 
 ீர் இனதி ணாிம் தனம் 
 தாரில் னடப்தட ண்டும் - ஞ்ெிப் 
 ன ெத்ிக் ீநிடல் ண்டும்!  
 
 ாண டு நி - ொன்  
 ஞ்ெி ன்நன் ன்தக் கூநி 
 ாண னனர் ா - என 
 னெச்சு ிடுனணர் தாய்க்ார்ீ!" 
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 ல்னிடிக் ான்ாி ட்டு- தட 
 ான் ன்ெிம் ாறநப் தாட்டு  
ால்றம் னனிணப் தாணான் - இ  
ாண்டன் தால்இந ல்னன் ஆணான்! 
 
           உந்லதக்கும் செய்தி யந்தது! 
ன்தாண்டிக் டல்ாண்டி இனங்ர்ான்  
        னல்னாம் தட டத்ி 
 னன்தாண ரிானன் னம்தானத் 
          ணதாண னன ச்ென் 
" தின்தாண னவூன் னழ்தாத்  
          ிநந்ி தரி" ன்நான், 
 ண்தாண தனம்ாக் டல்ிழ்ந் 
          ல்னிடிக்ான் டிம் ண்ட! 
 
 "ாந்ர் தாிில் ம்தால்  
         உம்தாய்ந் ார்ன ாட்டிக் 
 ாந்ர் டுக்குற்றுக் ானா 
         னன்ென்ந ாா இன்று  
னந்ண னத்ாபின் தானட் தார்  
         தடக்ட்டுப் தார் ாடுத்ான்? 
 தாந்ணம் னழ்தற்நான், தனர் ிழ்ந்  
        ீக்ாட்டில் தனி ஆணான்! 
 
 ஈத்ார் தடாண்டு ாிரிின் 
        ீட்டி ில் பர்த்ான்! 
 த்ான் தடாண்ட  தனஞ்ெி  
        ணக்ட்டு ய்ண  ிர்த்ான்!  
ாத்ான் இன்று ார் ொல்ார்?  
         ான்ணன் ாத்ீில் 
ாபத்ான் தடாண்டான் ! ாபத்ான் !" 
        ன்நார்த்ான் உநந் ன்ணன். 
 



82 
 

          கத்திலடத் துஞ்ெின டம் 
ானப் தாறேிறம் ாடி ணங்ள்  
        ாிரி ீர்ண ஏடிால் 
 னப் திடித்ன் ாத் ிநத்ிணில்  
        ிழ்ந்ணன்! ிழ்ந்ணன்! ிறேந்ணண!  
ொனக் குரின் ொதிான் ன 
        ணக்ிக் பத்ிட வுிநான், 
 ஆனிற் தறேத் ழீ்ண தால்ன  
       ஆிம் ிறேம்ன்று ஆர்ப்தரித்! 
 
 ாணனேம் ாணனேம் ாி! தனம்  
         ானேம் ாம்னன ங்ி! 
 ாணனேம் ாணனேம் ாி! தரி 
       ஆி ாிம் ீி! 
 ாணனேம் ண்னேம் ஆட்ெி ெறத்ி 
        ன்ணன் ொனும் தார்க்பத் 
 னணத் டி தாங்கும் னனிணப் 
தாண ாண்!த ய்ணாண்! 
  ன்ணந் ணிப்தட  ல்னிடிக்ான் தனம்  
         ாணி டிணில் ின்நினந்ான்!  
ின்ணல்ண னம் ொன் அன்ன  
         ண் ிித்ிடக் ான்நநிந்ான்! 
 ன்ண னடிிந்ப் தாி ன்ாண்ட  
         பண ாணன டிண 
 ொன்ணண தாற் னவூர்ப்தட ள்பம் 
         ொர்ந்ண னிந்ண தநந்ண  
 
ாட்டுப் திடிக்கும் அடிள் அணத்ிறம்  
         ற்நிச் சுடுள் னந்ணந 
 ட்டுத் ிெக்கும் னொனித் ரி 
          நி டந்ணன் ாிரிான்! 
 ாட்டு னசுள் ட்டணண! தட 
           ாண்ட தனள் ட்டணண! 
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 ாட்டுத் றேிடத் ார் ாிடும்  
        ானபன் ன ஆட்டணத்ி! 
 
         நால சூடின டம் 
தான்ணி ாிின் ஏம்  
       தானந்ணன் னக்ள் ீில் 
 ன்ணிப் னண, ில்  
       ந்தால் சூடு ாய்ந் 
 இன்ணன்று இல்னா ாண 
       இன்தல்னானம் ணய்த்ண 
 ன்ணன் ிடந்ான் ஆி 
       ந்ிின் உடறம் தார்த்ி 
 
 னவூ உநனைரில் இக்கு ாறு 
 ரிானன் தித்ான்; ாய் ான் ட்டும் 
 னவூ ஞ்ெிக் னாறு அந்க்  
 ல்ந்ன் னன்த்ான்! ன்ணன், ான் 
 தானள்தசும் ாிட்டான், அணதால் ெய்ான்  
 தான்ாட்டச் ென்தால் ந்ான்! ஞ்ெி 
 னவூத் ான்தற்றுப் தனா டாகும்  
 ணிக்ாடு தணிக்ாட்டில் னக் னாகும்! 
 
 னவூ ஞ்ெிாடும் இத் ப 
 ல்ந்ன் அத்ிணம் ிழ் கூத்ாடும் 
 தனம்ாட்டின் ிகுடம்  ங்ப்  
திர் னங்குிறம் க் ொந்ம்  
னம்தாண ாவும்னம் ன்தார் ார்த் 
 ணப்ததடுத் தாய்ன்நாம் உண் உண்! 
 அனம்தா சுங்ள்ல்னாம் அனம்தக் ாணும் 
 அத்ிணம் ஞ்ெிிண நந் தாகும்! 
 
 இனம்திடர்த் னாா ரிானன் தால் 
 இணா அத்ிினுக்கு அபிப்தான் ண்டிப் 
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 தனம்தாடு ான்தட்டார்! உநனைர் ந்ன் 
 திணம் கூநால் எப்தம் ந்ான்.  
 னம்தாகும் தண்ாபச் ென் ஏர்ாள்  
 ாத் ன்ணட்டில் குநித்ணக் ாண்டான்! 
 றும்னத் னாங்கும் னத்ாள் ென் 
 னத் ணாணாள்; உ ஆணாள்! 
 
         ாலக திரும்ின பதாலக 
அத்ிிணக் ாா னி ங் 
அம்ொர்ந்ண னநந்ய்ந்ண ா ென்நாள்.  
ெித்ித்ின் ினஅநிாச் ென் இங் 
ன்ாிாள் ஆினும் தா ிக்ான்!  
இத்ிெில் ெினானம் ிந் தின்ணர் 
இனப்திடர்த் னார்தால் ிடதற்ந ன்  
ெித்ர் ஞ்ெிிண ாக்ிச் ென்  
ெித் ணாங்ிப் தநந்ண தாணான்! 
 
 ாின ணித்ினந் னி ாண 
 டந்ான ச்ெி ட்டுச் ?ொர்ந்ாள் 
 ாணம் சுடுீாய்க் ாிக்கும் அந்ச் 
 சுந்ண ீாணான்;  ணனம் ஆணான். 
 ணில் ஆடர்ள் ணம் ொல்ார்  
ீர்ந்ணில் அநினனம் நந் தாார்  
 தாள் ணத்ினந் ென் அந்ப்  
தம்தில் ந்ன்ான்; ி நந்ான்! 
 
          பதாலக சகாண்ட துவு 
ா டற்ில் - தண்  
னன்ள் அணத்னேம் இந்ினந்ாள் 
 ொக் டல்குபித்ாள்- என 
 ணணம் இல்னால் ண்ணர் டுத்ாள் 
 கும் ினினுக்கும் - அணல் 
 ெீ த்ிடும் ன்நறக்கும் 
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 தாகுக் ணிாிாள்- என 
 தாி உடல்ணப் தநிாடுத்ாள். 
 
 ாட்ள் டந்ண ெல்ன- இப 
 ாக் ணிள் ய்பர்ந்  
ட் ிந்பாய் - இந் 
 ண ீக் ிணத்பாய் 
 ாட்டுக்குடில் னகுந்ாள்- என  
ாிஉடக்குள் நந்ண ாண்டாள். 
 ஆட்டக்ன நந்ாள்- ண  
ஆெள் னற்றும் ணநந்ணிட்டாள். 
 
      ஆடிப்சருக்கில் ஆடின டம் 
ொன் னரில் - தான்ணி  
ணிடும் னம்னணல் ாழ்த்ிட  
க்குடி பிர் - இன்தம்  
ீணநக் கூடிடும் ாபின 
 ா ன னடிப்தாள் - ில்  
ங்ம்ன் ான் அத்ினேடன் 
 சூறேம் ிழ்வுடண- ந்ண  
சுற்நி உனாக்ாண்டு ய் நந்ாள். 
 
 னிட திநந்ண ொன் 
    ணிடத் றேம் தான்ணி 
 அனடுத் ார்க்கும் ப 
      அத்ிான் ீரின் ீ 
 னடுத்ாடல் ாண்டான் 
      ால்ப ணாய்த் ணக்ித் 
 னிணில் த்ான்; ண்ரீ்த் 
      டத்ிண ிித்ான் ல்ன! 
 ீழ்ப்னநம் ிடக்கும் தாம் 
      ிபர்ச்ெிக்ாண் டறேந்ண ீரின்  
ற்னநம் ன ான் 
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     ில்னன் னின் ாக்ம். 
 ாற்னநம் பிில் ான்நக் 
     ாற்நின ிப்தான் தான 
 ற்னநம் ந்ான் ென்  
     ிந்ில் ீர் ாய்த்ார்! 
 
 ஆடிடும் னில் இந்  
         அிெம் ெய்ார் ார்? 
 ாடிண ாந்ர் ண்ள் ! 
         ங்னேம் ிழ்ந்ாள்! ால்ள் 
 ஆடிண ! ீரின் ன  
        அகுந ிந்ான் ென்! 
 ஏடி தான்ணித் ி  
         உில் குித்ாள் தானத் 
ாிணாள்! றேந்ாள்! ீரின்  
          டத்ிணப் தனக்ிக் ாட்டிக் 
 கூிணாள்! ள்பம்! ள்பம் 
           ாித்ண ாந்ர் ஞ்ெம்! 
" ஆி னாய் " ன்நாள் 
           ஆிாள்! ா !ள்பம்  
ி றேந் ான  
            ழீ்ந்ணன் அத்ி ீரில் ! 
 
னெழ்ிணன்! ங் அத்ி? 
        னெச்சும் இல்னால் ஆங் 
 சூழ்குன ாந்ர் ட்ட 
          ணர்ிகும் ள்ி ட்டு 
 ாழ்ிந்ப தான  
           ங்ிணள் ஆி ந்ி  
ஆழ்டல் ாக்ி, ள்பம் 
           அத்ி இறேத் கும்! 
 
 



87 
 

      காயிரி உனிர் சகாண்டாபா? 
றேந்ண னங்ள்! ீரில்  
          நிண! ஆி ாின்  
ாறே ணத்டிப் தான்ணிக் 
           குனள் ள் ாறும் 
 அறேிண ண்ள்! ாண்டும் 
          அனம்தநல் ென் ந்ன் 
 ிறேந்ணப ினக் ாார் 
           ய்ணிர்த்ண அர்ந்ார் ீர்! 
 
 ினம்திணர்! ரிானன் தால் 
          ெப்திணர் ன்ணன், ான்  
னந்ிணர்! ஆிங் 
          ங்ிணள்! த்ானம் 
 தானிணர்! "இணினேம் ீில்  
          தாறுப்த ற்ில்ன" ன்ந 
 அனம்தி ணரின் ஊட 
          அற்நிணள் ஆிந்ி! 
 
       காயிரி பன் எரு கண்ணகி 
"ாிரித் ா ட்தன்;  
         ண்பின் ீ ாட்டி 
 ஆி னாய் ன்தன்! 
         அன்தண றேத்ணச் ென்ந 
 ித் ாடர்ந் ென்று 
         டுன்! டன ன்ணன் 
 ிணன் ன்நால் ானும் 
         வுன்!"ன்நாள் ென்நாள். 
 
 ொனும் பின் தின்ண 
         ாடர்ந்ணன்! ீர் ானம் 
 ொணத் ாடர்ந்ார்!! ங் 
          ணரின அனந்ண ிறேந் 
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 ாிடும் கூந்ல் ாற்நில் 
         ெணரிட டந்ாள்! தான்ணி 
 ஆி ாக்ிச் ெல்றம் 
         அடிிணத் ாடர்ந் ென்நாள்! 
 
‚தான்ணிப் தனம்ா, னழ் பர்த் ாிரி 
ன்ணணக் ாண்டு ெர்ந் இடம் கூநாா?  
ங்ள் குனன்தால் றேந்ணிட்ட ஆெிணால் 
ண்பின என்நக் ர்ந்ண நந்ாா?  
தாய்ாடு ந் னன்ப் னறேக்கூட்டம் 
னைட்டுத்ந்ண ர்ந்ணெனச் ெய்ணா?  
ஞ்ெத்ில் ஆர்ந்ண ெந் ீணத்ர்  
ஞ்ெம் அினேந ணீ ாண்டாா? 
 
ஆிக்கு ாய்த் அன்தால் ானிணால் 
ாிப் தனி னெழ்த்ணக் ாண்டாா? 
ஊார் அநிா ஏர்இடத்த் ர்ந்டுத்ணச் 
ெீானம் ாணத் ினடி நத்ாா? 
ாட்டுத் றேித் ாபாடு ாள்ெக் 
ட்டிச்சு னட்டிக் ாற்நிக் ாண்டாா?  
ஞ்ெித்ன் ாட்டனந ஞ்ெித்ன்  ஆள்தண 
ஞ்ெித்ன் ீ நந்ாய்! ங்ிிடு ன் ா!" 
 
கூி டந் ங்  
       ாிப்னறும் ஞ்ெ ஆற்ந 
 ி ார்தின் ீ  
        ள்பாபிக் ள் த் 
 ஆிப் திடிப்தாள் தான்ந  
         அடுத்டி ாடர்ந்ாள்; ால்ள் 
 ிடத் ழ்ந்ாள்; சுற்நம்  
         ிபர்ந்ள் தின்ணால் ெல்றம். 
 
 ீழ் ிெ ாணில் ள்பி 
        ிபம்திடும்; ிான் ாட்ட 
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 ாழ்த்ிட னான்; ாண 
        ம்திட ஆர்ான்; ீண்டும் 
ற்நிெ தடுப்தான்; அந்ி 
        ணிக் ாட்டும் தா 
 ாற்நிட எபி ல்த் 
       ான்றுாள் ினவுப் தண்ணும். 
  இப்தடி இனாள் ெல்ன  
        இன்ன டிம் ாநக் 
 ப்திடி னாள் ணி 
        ணனிடச் ெனாய்த் ீ 
 திடி ண்ள் ண் 
        ாநிட இம் ட்டும் 
 ப்தடினும் ான் 
       இடத்ான் ாண்தன் ன்னும்! 
 
           யிதி சகாண்டு பெர்த்த இடம் 
ாிரித் ானேம் ஞ்ெிக்  
        ாப ா ாட்டின் 
 னிரிக் ா த்ில் 
        தாட்டணள்; தண் உள்பம் 
 ி பால் அன்நா  
         ல்னிெப் தான்ணித் ி! 
 ஆிப் தநிக்கும் ண்ம்  
        அணுவும் அங்ள் தால்இல்ன 
 
ண்ிந ஆட தார்த்ி  
        தண்னநாப் தானாள், ில்  
தான்ணிநக் குடத் ந்ிப் 
        தான்ணிின் ா த்ில் 
 ண்பிப் தாம் ஊன்நித்  
          னகுணிந்ண அஞ் ெர்த்ணக் 
 ண்ின ில் ீங்ாக்  
          னின் உனாய் ந்ாள். 
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 ணநணில் ண்ம் ாண? 
        ாடனல் அக் கூடத் 
 ணநந்ிடல் னா ன்நா? 
         ணநவுறும் னிப் தண்ாள் 
 ணநவுறும் னணிார் கூடச் 
         சும் உர்ந்ிட ண்ணும்  
 னநிணில் - அில் ஆங் 
        னன்ணடி த்ாள் ல்ன! 
 
          துவும் பொதிக்கப்டும் 
 ிக்ண ஞ்ெம் ிம்ித் 
          ிப்னநக் ண்டாள்! "ா  
இக் ணிக்ாப இங் 
         ப்தடி ந்ான்? ஞ்ெில் 
 ிக்ி ஆெ ீண்டும் 
         பிப்தடச் ெய்ின் நாண, 
 க்ன் ணநவுக்கு இன்று  
         ட திநந்ிடுா?" ன்ந 
 
 ண்ி னிக் ா  
          இபப்னநக் ிடந் அத்ிக்  
ண்ின் உனப் தார்த்ாள் 
         ால்தினும் ஞ்ெம் னன்னும்  
ண்ிட  ின்நாள்; கூி 
         ங்ர் ெினச் ெர்த்ாள்; 
 அண்னத் ன் ாடத்ணஏர்  
        அநிணில் ார்ந் ெர்த்ாள்! 
 
           ஆயி இமந்த பதயி 
ன திடித் அன்தன் ணி  
        னணக்ணல் ாள்பச் ெய்ாள்! 
  னத்ண அனம்னம் ப 
        டந்ள் நந்ாள்; அத்ித் 
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ன் ண்ள் ீித் 
    ான்உப இடத்ப் தார்த்ான்; 
 ிண ன்று அநிா ணாி  
    ாய் ிநந்ண "ா "ன்நான்! 
 
 தச்ெினுக்கு ிர்ப்தச் ெில்ன  
         தரிந றேந்ான்; சுற்நி  
ாற்சுர் இடில் ந்ான்; 
          னிகும் னத்ன் ானில் 
 னெச்ெிண அடக்ி ாண்ட  
          ாய்குல் பக் ண்டான்! 
 ாற்ெிறு ெினம்தச் ொடு  
           ற்நி அங்ினக்க் ண்டான்! 
" ண்ி!" ன்நான்! ிம்ிக் 
           நிணான்! அறோன்! ன்ணி  
ிண்ி ாணாள்! ாப 
           ிம்ிணால் னண ண? 
 ண்ிட ிாய் ந் 
            ன்ணன் னத்ன் ால்ள்  
ண்ி உனத் ாங்ிக் 
            ணிந்ண ,னம் தற்ந! 
 
 அத்ிின் குனக் ட்ட 
         அங்கு ந்டந்ாள் ஆி! 
 ெித்ிக் ாறேன் ானில் 
         ெினண ிறேந்ாள்! ல்ன  
அத்ினேம் அபத் ணக்ி  
          அத்ணன்:தனி ன்னும்  
 தத்ிணி உடன அன்ணார் 
           திவுடன் டுத்ணச் ென்நார். 
 
            காயின ானகி 
 ரிந்ண ணிின் ணி  
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         இடிாடும் னேம் ெர்ந்ண 
 ொரிந்ா னர்ள் தானத் 
         ணபிிடும்! ொன் ானும் 
 நந் ானிப் தரில்  
         ண்டதம் தடத்ான்; இன்றும்  
அனந்ி ிில் ின்று 
        அகுறும் னிப் த ! 
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                             னாப்ிக்கணம் 
          ாப்ன ன்தற்குப் னனர்பால் ெய்ப்தறும் ெய்னேள் ன்தண 
தானள். ெய்னேள் இற்றுற்குரி இனக்ம் ாப்தினக்ாகும்.ாப்ன, தாட்டு, 

ணக்கு, ாடர்ன, ெய்னேள் இ ாவும் என தானள் குநித் தன ொற்பாகும். 
 

செய்பின்  உறுப்புகள்: 
                ெய்னேள் ஆறு  உறுப்னப உடண.அ: 
1.றேத்ண 

2.அெ 

3.ெீர் 

4.ப 

5.அடி 

6.ாட - ன்தணாகும். 
 

1.ளத்து: 
ிழ் றேத்ணப ாப்தினக் னநில் னென்று திரிவுபாப் திரிக்னாம். 
1.குநில் () 
2.டில் (ா) 
3.எற்று (க்) ன்தணாம். 
 
2.அலெ: 
             றேத்ணள் என்று ெர்ந்ண னண அெ (ொல்) ஆகும். அெ 
இண்டு ப்தடும். 
1.ர் அெ 

2. ி அெ 
 
பபலெ: 
1.குநில் ணித்ண னல் –  -டு : ,த 

2.குநிறம் எற்றும் இந்ண னல் –-டு :  ல்,தல் 

3.டில் ணித்ண னல் – -டு: ா, தா 

4.டிறம் எற்றும் இந்ண னல் – -டு: ால், தால் 

 

ிலபனலெ: 

1.இன குநில்ள் இந்ண னல் – தன 

2.இன குநில்றடன் எற்றும் இந்ண னல் – தனர் 

3.குநிறம் டிறம் இந்ண னல் – தடா 

4.குநிறம் டிறம் எற்றும் இந்ண னல் - தடாம் 
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3.ெரீ்: 

       ெய்னேபில் ஏர் அெ ணிாா, தன அெள் ெர்ந்ா அந்ண 
னண ெீர் ணப்தடும். அெள் என்று ெர்ந்ண னண ெீர் ஆகும். (ெீர்- எறேங்கு). 
ெீர் ான்கு ப்தடும். அ: 

1.ஏெச்ெீர் 

2.ஈெச்ெீர் 

3.னெெச்ெீர் 

4.ானெச்ெீர் 
 

1.ஏபலெச்ெரீ் 

          ஏெச்ெீர் ன்தண என அொல்  அண. அெச்ெீர் ன்ந 
ற்நான தனம் உண்டு. ண்தாின் ஈற்நில் ெ அல்னண ிெ 
ணித்ண ின்று ெீாய் அனேம். இ ாள், னர், ாசு, திநப்ன ன்ந 
ாய்ப்தாட்டக் ாண்டு னடினேம். 
ர் – ாள் 

ி – னர் 

ர்  ர் -  ர்ன – ாசு 

ி  ர்  ின – திநப்ன 

 

2.ஈபலெச்ெரீ் 
      ஈெச் ெீர் ன்தண இண்டு அெபால் ஆி னண  ஆகும். 
 அலய: 
 ா,னபிா , னிபம் ,கூிபம், ண ான்கு ப்தடும். 
ர் ர்   - ா         - (-டு) ா/ா 

ி ர்  - னபிா       - (-டு) ன/ா 

ி ி - னிபம்   - (-டு) ி/னம் 

ர் ி   -கூிபம்        - (-டு) ா/  

             இ ான்கும் ஆெிரின உரிச்ெரீ் ன்று ங்ப்தடும். 

 

3.பயலெச்ெரீ் 

னென்று அெபால் ஆி னண னெெச் ெீர் ணப்தடும். அ: 
ர் ர்  ர் – ாங்ாய்     - (-டு) ா/ா/ார்  

ி ர் ர் – னபிாங்ாய்   - (-டு) ன/ன்/ண 

ி ி ர் – னிபங்ாய் -(-டு) குடிப்/திநந்/ார்  

ர் ி ர் – கூிபங்ாய்   - (-டு) ா/நிந்/  

           ற்கூநி ாய்ச்ெீர் ான்கும் சயண்ா உரிச்ெரீ் ன்று 
அக்ப்தடுிநண. 
     ஈெச்ெீர்ள் எவ்ான்நின் இறுிிறம் ி ன்னும் அெத் 
ெர்த்ால் னெெச்ெீர்பாி ணிச்ெீர் ான்கும் இடம்தறும்.  அ: 
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ர் ர்  ி – ாங்ணி - (-டு) னந் /ா/ 

ி ர் ி – னபிாங்ணி- (-டு) இணி/ா/ண  

ி ி ி – னிபங்ணி (-டு)ந்/பிர்த்/ண  

ர் ி ி – கூிபங்ணி (-டு)ா/ிரிக்/ 

            ற்கூநி ான்கும் யஞ்ெி உரிச்ெரீ் ன்று அக்ப்தடுிநண. 
          ாய்ச்ெீர்ள் ான்கும், ணிச்ெீர்ள் ான்கும் ெர்ந்ண ாத்ம் ட்டும் 
னெெச்ெீர்பாகும். 
 

4.ாலெச்ெரீ்: 

        ான்கு அெபால் ஆி னண ானெச்ெீர் ணப்தடும். 

             இற்கு தாணச்ெீர் ன்ந றுதனம் உண்டு.  
     ா ,னபிா , னிபம் ,கூிபம் ன்னும் ான்ிணாடு ண்ில், 
ண்ன, றும்ன, றுில் ன்னும் ான்ிணனேம் ெர்த்ால் னம் 16  ான்கு 
அெெீர்றம் தாணச்ெீர் ணப்தடும். 
 
 ர் ர் ர் ி -ாந்ண்ில் 
                      -டு: ந்//ா/னம்  
ி ர் ர் ி -னபிாந்ண்ில் 
                      -டு: இனங்/கு/ொ/ 
ி ி ர்  ி -னிபந்ண்ில் 
                      -டு: டி/ன/ந்/ி 
ர் ி ர்  ி- கூிபந்ண்ில் 
                      -டு:  ா/னி/றூ/நி   
                               
ர் ர் ர் ர்     – ாந்ண்ன 

                                                       -டு :     அங்/ ண்/ ா/ ணம் 

ி ர் ர் ர்  -னபிாந்ண்ன 

                              -டு:   டி/ார்/கூந்/ல்  

ி ி ர் ர்  - னிபந்ண்ன 

                               -டு : டி/ன/ந்/ி 
ர் ி ர்  ர்  - கூிபந்ண்ன 

                               -டு   :    ங்/பி/ா/ண 

 

ர் ர் ி ர் -ாறும்ன 

                                    -டு: ெிங்/ஞ்/சுந்/ 

ி ர் ி ர் -னபிாறும்ன 

                                 -டு:      ெறே/ீர்ப்/த/பம்  

 ி ி ி ர் -னிப றும்ன 

                                    -டு:    னறே/ி/ன/னேம்  
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ர் ி ி ர் -கூிப றும்ன 

                                    -டு:    ாங்/ி/ொ/ின்  

 

ர் ர் ி ி -ாறுில் 
               -டு: ங்/ண்/ிணப்/த 
ி ர் ி ி -னபிாறுில் 
               -டு: ிபங்/ கும்/அி/னன்                                
ர் ி ி ி -கூிபறுில் 
               -டு:  தான்/னண/டு/ில்  
ி ி ி ி -னிபறுில் 

-                           -டு:    ணந்/ன/னேன/குட 

 

இவ் னச்ெீர் ட்டும், ிற்ெீர் ட்டும் ஆி திணாறும் ானெச்ெீர்பா னப்தடும். 
 

4.தல: 

       ெய்னேபில் உள்ப ெீர்பில், ின்ந ெீரின் ஈற்நெனேம், னஞ்ெீரின் 
னனெனேம் ம்னள் என்நினேம் என்நாறம் னண ப ணப்தடும்.. ப 
றே ப்தடும். அ, 

1.ான்நாெிரித்ப 

2.ிான்நாெிரித் ப 

3.இற்ெீர் ண்டப 

4.ண்ெீர் ண்டப 

5.னித்ப 

6.என்நி ஞ்ெித்ப 

7.என்நா ஞ்ெித்ப 

 

1.பசபான்ாெிரினத்தல: ( நா பன் பர் ) 
ினாிின் ஈற்நெ ‘ா’ ண னடிந்ண னம்ாிின் னனெ ‘ர்’ ண 
னாின் அண ான்நாெிரித்ப ணப்தடும்.      
(உம்) தரிெில் ன்நான் 

{தரி/ெில் - ி ர்-னபிா,  

ன்/ நான் - ர் ர் } ா னன் ர்  
 
2.ிலபசனான்ாெிரினத்தல: ( யி பன் ிலப ) 
ினாிின் ஈற்நெ ‘ிபம்’ ண னடிந்ண னம்ாிின் னனெ ‘ி’ 
ண னாின் அண ிான்நாெிரித்ப ணப்தடும். 
(உம்) ாம்தம் ிறேந்ண 

{ாம்/ தம் – ர் ி – கூிபம்,  

ிறேந்/ண – ி ி } ிப னன் ி 
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3.இனற்ெரீ் சயண்டல: (நா பன் ிலப, யி பன் பர்) 
  ினாிின் ஈற்நெ ‘ா’ ண னடிந்ண னம்ாிின் னனெ ‘ி’ 
ண ந்ாறம், ினாிின் ஈற்நெ ‘ிபம்’ ண னடிந்ண னம்ாிின் 
னனெ ‘ர்’ ண ந்ாறம் அண இற்ெீர் ண்டப ணப்தடும். 
(உம்)      {ன்/று - ர் ர் - ா         
        குித்/ண – ி ி }ா னன் ி 

       { தா/னாடு -ர் ி - கூிபம் 
          /னும் -ர் ர் }ிப னன் ர் 
 
4.சயண்ெரீ் சயண்டல : (காய் பன் பர்) 
ினாிின் ஈற்நெ ‘ாய்’ ண னடிந்ண னம்ாிின் னனெ ‘ர்’ ண 
னாின் அண ண்ெீர் ண்டப ணப்தடும். 
(உம்)  {ா/ா/னும் -ர் ர் ர் -ாங்ாய் 
         ா/டா/ால் –   ர் ர் ர்  }ாய் னன் ர் 
 
5.கித்தல: (காய் பன் ிலப) 
ினாிின் ஈற்நெ ‘ாய்’ ண னடிந்ண னம்ாிின் னனெ ‘ி’ 
ண னாின் அண னித்ப ணப்தடும். 
(உம்) {ெல்/ப்/தார்க்- ர் ர் ர் -ாங்ாய் 
          க்/ண்/ன் – ி ர் ர்} ாய் னன் ி 

 

6.என்ின யஞ்ெித்தல : ( கி பன் ிலப) 
ினாிின் ஈற்நெ ‘ணி’ ண னடிந்ண னம்ாிின் னனெ ‘ி’ 
ண னாின் அண என்நி ஞ்ெித்ப ணப்தடும். 
(உம்) {ெந்/ா/ - ர் ர் ி -ாங்ணி  
        னத்/ிணி/ன -ி ி ர்}ணி னன் ி 

 

7.என்ா யஞ்ெித்தல : (கி பன் பர் ) 
ினாிின் ஈற்நெ ‘ணி’ ண னடிந்ண னம்ாிின் னனெ ‘ர்’ ண 
னாின் அண என்நா ஞ்ெித்ப ணப்தடும். 
(உம்) {னந்/ா/ -ர் ர் ி -ாங்ணி 
      தா/ன/ -ர் ி ி}ணி னன் ர்  
 
5.அடி 

        ெய்னேள் அடிபில் உள்ப ெீர்பின் அபப் தாறுத்ண அடி ன்தண ந்ண 
ப்தடும். 
அலய: 



98 
 

1.குநபடி 

2.ெிந்டி 

3.அபடி 

4.டினடி 

5.ிடினடி 
 
1.குடி : 
இண்டு ெீர்பால் ஆண அடிக் குநபடி ன்தர். 
 
-டு    பூந்தாநலப பாதநபத் 
        பதம்புிலட நீன்திரிதரும்  
     
2.ெிந்தடி : 
னென்று ெீர்பால் ஆண அடிச் ெிந்டி ன்தர். 
 
    -டு பொல னார்ந்த சுபத்திலடக் 
          கால னார்கம  ார்ப்வும் 
          நால நார்ன் யருநானின் 
          ீ வுண்க ணியள் யாளம். 
 

3.அயடி : 
    ான்கு ெீர்பால் ஆண அடி, டி 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: 
         ந்ண ெீர்பால் ஆண அடி  டினடி ணப்தடும். 
 
-டு ஊரும் அபயபம் தாநலபக் காடும் உனர்யபம் 

          பதரும் உலடத்சதன்பப சதவ்யர் யாளம் செளம்  திபன  
                                                                                   

5.கமிசடிடி : 
       ஆறு ெீர்ள் அல்னண அற்கு ற்தட்ட ெீர்ப அடிாக் ாண்டண ி டினடி 

ணப்தடும். 

 

     -டு  ெிரித்திருந்த ீினயள் இபக்க பற்ாள்  
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                        ெி பெி ிா பற்ம் ீங்கி ார்கள் 

                யிரித்திருந்த சநத்லதனிப தின லக்குள் 

                       பநம்ாட்டுத் தாநலபக்கண் கூம் லுற்ாள் 

       -இப்தாடனில் ட்டு ெீர்ள் ந்ணள்பண. 

 
 

6. சதாலட : 
ெய்னேபில் தின்று னம் அடிபினா ெீர்பினா றேத்ணள் என்நித் 
ாடுப்தண ாட ணப்தடும். 
அலய: 
  1.ணத் ாட 

 2 .ாணத் ாட 

 3. னண் ாட 

 4.இனத் ாட 

 5. அபதடத் ாட 

 6.அந்ாித் ாட 

 7.இட்டத் ாட 

 8. ெந்ாட  
ண ட்டு ப்தடும். 
 
1.துலகத் சதாலட: 
ெய்னேபின் அடிபினா ெீர்பினா உள்ப இண்டாம் றேத்ண என்நி த் ாடுப்தண 

ணத் ாட  ணப்தடும். 

 

(உம்)  “காத்தி ாற்செய்த ன்ி ெிிசதினும் 

        ைாத்தின் நாணப் சரிது” 
             இங்கு, னனடிின் இண்டாம் றேத்ணம் (ன) இண்டாடிின் 
இண்டாம் றேத்ணம் (ன) என்நி ந்ணள்பண. இவ்ாறு  இண்டாம் றேத்ண என்நி 
னண  ணத் ாட ணப்தடும். 
 

2.பநாலத்சதாலட : 

ெய்னேபின் அடிபினா ெீர்பினா உள்ப னனாம் றேத்ண என்நி த் ாடுப்தண 

ாணத் ாட ணப்தடும். 

 

         (உம்)  பதான்ிற் புகபமாடு பதான்றுக அஃதில்ார் 

                       பதான்ின் பதான்ாலந ன்று. 

              இங்கு னனடிின் னல் றேத்ணம் இண்டாம் அடிின் னல் றேத்ணம் என்நி 
ந்ணள்பண. ண இண ாணத் ாட ணப்தடும்.     
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3.பபண் சதாலட : 
      ெய்னேபின், அடிபினா  ெீர்பினா உள்ப  ொல்னா, தானபா 
னண்தட்டு (ிர்ாநா) ிற்தண னண்ாட ணப்தடும்.  
 

(உம்)  துன்ம் உயரினும் செய்க துணியாற்ி 
       இன்ம் னக்கும் யில 

 

இக்குநட்தாில் ணன்தம் – இன்தம் ண அடிபில் னண்தட்டு ிற்தால், இ 
னண் ாட ஆகும். 
4.இலனபுத் சதாலட : 
        என ெய்னேபின் அடிபிறம், ெீர்பிறம் இறுி றேத்ா, அொ, ெீா, 

என்நி னண இனத்ாட ணப்தடும். 
 
 (உம் ) தண்ணபதுடன் ன்ிந்தாய் சயண்ணிாபய 
        தண்ணிலன ன்நந்தாய் சயண்ணிாபய 
        சண்ணுடன் ிந்ததுண்படா சயண்ணிாபய 
        சண்லந கண்டும் கானாபநா சயண்ணிாபய 
 
5.அசலடத்சதாலட : 
            என ெய்னேபின் அடிபினா, ெீர்பினா அபதட அந்ண னண 
அபதடத்ாட ணப்தடும். 
 
(உம்)     ‚சகடுப்தூஉங் சகட்டார்க்குச் ொர்யாய்நற் ாங்பக 

           டுப்தூஉம் ல்ாம் நலம” 
      இங்கு டுப்தணஉங் – டுப்தணஉம் ண இண்டு அடிபிறம் அபதடுத்ண 
ந்ணள்பால் இண  அபதடத் ாட ணப்தடும். 
 
6.அந்தாதித்சதாலட : 
        ெய்னேபில் ஏர் அடிின் இறுிச்ெீரின் இறுி றேத்ா அல்னண அொ 
அல்னண ெீா அடுத் அடிின் ாடக்ா னண அந்ாித் ாட 
ணப்தடும். 
(உம்)      

யெந்த கா திகிப லயபநணி ீபலகள் 

ீர் அலகள் நீதிிப சஞ்ெிபண்டும் ிலயலகள் 

ிலயலகள் சதாடர்ந்து யந்தால் பபசநல்ாம்   கயலகள் 

கயலகள் யர்யதற்கு காநயன் நர்க்கலணகள்   . 

                               

7.இபட்லடத்சதாலட: 
              ெய்னேபில் ஏர் அடி னறேணம் எ ொல்ன  
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ாடர்ச்ெிா னாறு அத்ணப் தாடுண இட்டத் ாட ணப்தடும். 
 

 (உம்)     “யாமி யாமி யாமி யாமி 
          அம்ந பகாபய யாமி” 
 

8.செந்சதாலட : 
         ன குநிப்திட்ட றே ாடறக்கும் உரி இனக்ங்ள் 
ற்குள்றம் தானந்ால் ணித்ண ிற்கும் ாட ெந்ாட ணப்தடும். 
 

(உம்)    பூத்த பயங்லக யினன் ெில பனி 
         நனிிம் அகவு ாடன் 
         ன்னுதல் சகாடிச்ெி நத்தகத் பதாப 
 
                          ா யலக 
         னனர்பால் இற்நப்தடும் தாக்ள் ண்தா ஆெிரிப்தா னிப்தா ஞ்ெிப்தா ண 

ான்கு ப்தடும். 

 

சயண்ாயின் சாது இக்கணம்: 
  1.  ண்தாின் இறுி அடி னென்று ெீர்பக்   ாண்டும் திந அடிள் ான்கு 
ெீர்பக் ாண்டும் அந்ினக்கும். 
  2. இற்ெீர் ண்டபனேம் ண்ெீர் ண்டபனேம் னம் திந பள் 
ாண. 
  3. இற்ெீனம் ண்ெீனம் (ாய்ச்ெீர்) தின்று னம். 
  4. ஈற்நடிின் இறுிச் ெீர் ாள் னர் ாசு திநப்ன ன்னும் ாய்ப்தாடுபில் 
என்நப் தற்று னடினேம் 
  5. இண்டு அடி னல் தன்ணிண்டு அடி னம். 
  6. ெப்தனாெ உடண. 
 
சயண்ாயின் யலககள்: 
1 குநள் ண்தா,  

 2ரிெ ண்தா 

3இன்ணிெ ண்தா 

4தஃநாட ண்தா 

5ரிெச்  ெிந்ில்  ண்தா 

6இன்ணிெச்  ெிந்ில்  ண்தா 
 
1. குள் சயண்ா: 

    ண்தாின் தாண இனக்த்ப் தற்று இண்டு அடிபக் ாண்டு னண. 
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                     னன்இ சொல்ினும் சொல்லுக ொன்பார் 

                     னன்இ சொல்ாலந ன்று. 

 

2.பரிலெ சயண்ா: 

     ண்தாின் தாண இனக்த்ப் தற்று ான்கு அடிபா னம். இண்டாம் 

அடிின் இறுிில் ணிச்ொல் தற்று னம். 

 

              சல்லுக்கு இலத்தீர் யாய்க்கால் யமிஏடிப் 

             புல்லுக்கும் ஆங்பக சாெிபநாம்  - சதால்லுகில்  

             ல்ார் எருயர் உபபல் அயர்சாருட்டு 

            ல்ார்க்கும் சய்பம் நலம. 

 

ஆெிரினப்ாயின் சாது இக்கணம்: 

1. அடிாறும் ான்கு ெீர்பப் தற்று னம். 

2. தனம்தாறம் ஆெிரி உரிச்ெீர்ள் னம். திந ெீர்றம் னந்ண னம். 
3. குநந்ண னென்று அடிப தற்று னம் .ிகுிாண அடிறம் னம். 
4. ர்ான்நாெிரித் பனேம் ிான்நாெிரித் பனேம் ிகுந்ண னம். திந 
பறம் னம். 
5. ஈற்நடிின் இறுிச்ெீர் ,  ஏ,  ஈ,  ஆய், ன்,   ன்தணற்றுள் என்நக் 
ாண்டு னடினேம். ாத்ால் னடி ெிநப்ன. 
6. அல் ஏெ உடா னம். 
 
ஆெிரினப்ாயின் யலககள்: 
1. ர் இெ ஆெிரிப்தா  
2 .இக்குநள் ஆெிரிப்தா 
3. ின ண்டின ஆெிரிப்தா 
4. அடிநி ண்டின ஆெிரிப்தா 
 
பர் இலெ ஆெிரினப்ா 
        ஆெிரிப்தாவுக்கு உரி இனக்த்ப் தற்று ஈற்று அல் அடி னென்று 
ெீர்பாய் திந அடிள் ான்கு ெீர்ப னம். 
 
-டு     ாரி ாரி ன்று  த்தி 
         எருயர் புகழ்யர் செந்ாப் புயர் 
         ாரி எருயனும் அல்ன் 
         நாரிபம் உண்டுஈண்டு உகு புபப்துபய 
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கிப்ாயின் சாது இக்கணம்:  
1.தனம்தான் ாய்ச்ெீனம் ெிறுதான் ணிச்ெீர் னனாண ெீர்றம் னந்ண 
னம். 
2. தனம்தாறம் னித்ப னம். திந பள் ெிநிண னந்ணம் னம். 
3. அபடிில் அனேம். 
4. ணள்பல் ஏெ உடண. 
 
கிப்ாயின் யலககள்: 
1. எத்ாிெக் னிப்தா  
2.ண் னி 
3.ாச்ெக் னிப்தா 
 
யஞ்ெிப்ாயின் சாது இக்கணம்: 
1. தனம்தாறம் இன ெீர் அடிபாய் னம். 
2. ெின ங்பில் னச்ெீர் அடிள் னணம் உண்டு. 
3. ணிச்ெீர் தனம்தான்ாவும் திந ெீர்ள் னந்ணம் னணண்டு. 
4. ணிச்ொல், சுரிம் ன்ந உறுப்னபக் ாண்டு னம். 
5. ணங்னாெ ஏெ தற்று னம். 
 
யஞ்ெிப்ாயின் யலககள்: 
1. குநபடி ஞ்ெிப்தா 
 2. ெிந்டி ஞ்ெிப்தா 
 
 

                       அணி இக்கணம் 

         ெய்னேபில் அந்ினக்கும் அ ிபக்குண அிினக்ம். 
இல்தாண அ ஆட, அினன்பால் றம் அகுதடுத்ிக் 
ாள்ணதான, என ெய்னேபின் னத்ச் ொல்னாறம் தானபாறம் அகுதட 
டுத்ணப்தண 'அி' இனக் இல்தாகும்.    

          ிஞர் ாம் கூந ிணத் னத்ப் தாடல் டிில் அகுதடப் 
னணற்ாண இனக்ா அண அிினக்ம். ிில் றேத்ண, ொல், 

தானள், ாப்ன, அி ன்னும் ந்ினக்த்ில் இண என்று. 
         அிள் ெினற்நாண அநிந்ண ாள்ண, அி தாடல்ள் றேணம் 
ஆற்நன பர்த்ணக் ாள்பவும், தடிக்கும் தாடல்பின் னத்ாத்ப் னரிந்ண 
ாள்பவும் தன்தடும். 
       திற்ான அிினக் ணெல்பில் ெிநந்ா ிபங்குண 
ண்டினங்ாம். இில் ன்ி னனாப் தாிி ஈநா னப்தத்ந்ண 
அிறம் அற்நின் றம் டுத்ணக்ாட்டுறடன் ிபக்ப்தட்டுள்பண.  
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     தடப்தாற்நனில் என்நாண தாடல் னணல் ன்தற்கு அிபப் தற்நி 
அநிவு . தாட்டு றேணற்கு ட்டுன்நி தாடல் டிில் உள்ப தந்ிழ் 
இனக்ிங்பச் சுப்தற்கும் அிப் தற்நி அநிவு . 
அப்தாறேணான் அப்தாடல் ங்ப னறோ அநிந்ண சுக் னடினேம். 
அிள் தன. அற்நில் ெினற்ந இங் ானாம்.   
  

1.உயலந அணி : 
    அிபில் இன்நிாண உி ஆகும். ற்ந அிள் 
உினினந்ண ிபத்ா உள்பண.  

            அிபில் னனாாவும் திந அிறக்குத் ாாவும் 
ிபங்குண உ அிாகும். தந்ிழ் இனக் ணெனாண ால்ாப்திம், 

உில் ன்னும் இல் அத்ண இவ்ி ிபக்ிக் கூநிினப்தால் 
இன் ெிநப்த அநினாம். 
       என தானபச் ெிநப்தித்ணக் கூந ினம்னார்  ெிநந் டுத்ணக்ாட்டு 
என்நக் கூநி அண ிபக்குர்.  

  தான, ன, அன்ண, இன்ண, அற்று, இற்று, ாண, டுப்த, எப்த, உந தான்ந 
உ உனனபா னம்.  
          என தானப ற்நான தானறடன் எப்திட்டுக் கூறும் தாண உ 
உனன பிப்தடா ந்ால் அண உ அி ஆகும். 
 

-டு:    அகழ்யாலபத் தாங்கும் ிம்பாத் தம்லந 

          இகழ்யார்ப் சாறுத்தல் தல 

  னி ன்ணத் ாண்டுதப் தாறுத்ணக் ாள்ண தான, ாம் ம் 
இழ்ந்ண தசுதப் தாறுத்ணக்ாள்ப ண்டும் ன்தண இக்குநபின் தானள்.  

         இங்கு தான ன்ந உ உனன பிப்தடா ந்ணள்பண .ண 
இண உ அி ஆகும்.  
 

                      நனில் பா ஆடிாள்.  
         நீன் பான் கண்.  
   இத்ாடர்பில் டணம் ஆடும் தண்ாடு ினனேம், ண்ணுடன் 
ீணனேம் எப்திட்டுள்பணர்.  
      இத்ாடர்பில் ந்ணள்ப 'தான', 'தான்ந' ன்த உ உனனபாகும். 
ண இ உ அிாகும். 
 
2. டுத்துக்காட்டு உயலந அணி: 
        என தானப ற்நான தானறடன் எப்திட்டுக் கூறும் தாண உ 
உனன நந்ண ந்ால், அண டுத்ணக்ாட்டு உ அி ஆகும். 
-டு:1     .சதாட்டலத் தூறும் நணற்பகணி நாந்தர்க்குக் 

            கற்லத்  தூறும் அிவு - குள் 
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          ற்ிில் ாண்டி அபிற்கு ீர் ஊறும். ணிர்ள் ற்கும் 
அபிற்கு ற்த அநிவு தனகும் ன்த இக்குநபின் னத்ாகும்.  

        இங்கு எப்திட்டுக் கூறும் தாண உ உனன பிப்தடா ில்ன, நந்ண 

ந்ணள்பண. ண இண டுத்ணக்ாட்டு உ அி ஆகும் 
 

-டு:2                 அகப பத ளத்சதல்ாம் ஆதி 
            கயன் பதற்ப உகு 

         ன்னும் ினக்குநபின் தானள், 'றேத்ணக்ள் ல்னாம் அத் 
னனாப் தற்றுள்ப தான உனம் ஆிதண னனா உடண' 

ன்தாகும்.  

       இங்கும் தான ன்ந உ உனன பிப்தடத் ான்நால் அப்தானள் 
ான்ந இடம் அபித்ணள்பால் இப்தாடறம் டுத்ணக்ாட்டு உ 
அிாகும்.  
   

3.இல்சாருள் உயலநனணி: 
         உனில் இல்னா என்ந இனப்தண தானவும், டக்ா என்ந டப்தண 
தானவும் உப்தடுத்ிக்  கூறு இல்தானள் உ அி ன்தர்.  
 

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

               இத்ாடர்பில் 'தான் தாிந்ண தால்', 'ாம்ன னபத் 
குி தான' ன்னும் உள் ந்ணள்பண.  

               உனில்  தான் ாப் தாிணம் இல்ன. ாம்ன 
னபத் குினேம் இல்ன.  

              இவ்ாறு உனில் இல்னா என்ந உாக் கூறு 
இல்தானள் உ அி ன்தர்.  
 
4.உருயக அணி: 
             உ று உிக்ப்தடும் தானள் று ன்று இல்னால் 
இண்டும் என்ந ன்தண ான்றும்தடி கூறுண உன அிாகும்.  
-டு : 
  லயனம் தகினா யார்கடப சய்னாக 
  சயய்ன கதிபபான் யிக்காகச் - செய்ன 
  சுடர்ஆமினான் அடிக்பக சூட்டிபன் சொல்நால 
  இடர்ஆமி ீங்குகபய . 
ன்று இப்தாடனில்,  
னி அல்ிபக்ாவும்,  
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டல் ய்ாவும், 
ின் சுடாவும்  
உனப்தடுத்ப்தட்டு உள்பண. ண. இப்தாடல் உன அி அந்ாகும்.  
'ிழ்த்ன்' ன்று கூறுணம் உனம் ஆகும். 
               இவ்ாறு உாணம் று, உம் று ணத் ான்நா 
ில், உாணத்ின் இல்னப உத்ின்ல் ற்நிக் கூறுண 
உன அி ாகும். 
  
 5.இபட்டுசநாமிதல் அணி (ெிபலட அணி): 
            என ொல் அல்னண ாடர் இனதானள் னாறு அண 
இட்டுநாில்  அிாகும். இணச் ெினட ணவும் ங்குர்.  
-டு: "பத்தநிழ் துய்ப்தால் பச்ெங்கம் கண்டதால் 
      சநத்த யணிகபம் பநயால் -ித்தம் 
      அலணகிடந்பத ெங்கத் தயர்காக்க ஆமிக்கு. 
      இலணகிடந்த பததநிழ் ஈண்டு     - திப்ாடல் திபட்டு 
ாடின் சாருள்: 
தநிழ்:  
       ிழ், இல் இெ ாடம் ண னத்ிாய் பர்ந்ண;  
னல் இட ட ஆி னச்ெங்ங்பால் பர்க்ப்தட்டண;  
ம்தனங்ாப்திங்ப அினன்பாப் தற்நண:  
ெங்ப் தனில் அர்ந்ினந் ெங்ப்னனர்பால் ாக்ப்தட்டண.  
கடல்:  
டல், னத்ிணனேம் அிழ்ிணனேம் னிநண;  
ண்ெங்கு, ெனஞ்ெனம், தாஞ்ெென்ம் ஆி னென்று ாண ெங்குபத் 
னிநண;  
ிகுிாண ிக் ப்தல்ள் ெல்றம்தடி இனக்ிநண; 
ன் அனால் ெங்ிணத் டுத்ண ிறுத்ிக் ாக்ிநண. 
   இவ்ாறு ிறேக்கும் டறக்கும்தானந்ணாறு இன  
தானள் தட தாடி இனப்தால் இண இட்டுந ாில் அல்னண ெினட அி 
ணப்தடும். 
 
6.கபதெ உருயக அணி : 
        ிஞர், ாம் டுத்ணக்ாண்ட தன தானள்ப உனப்தடுத்ிக் 
கூறும்தாண என்நண ட்டும் உனப்தடுத்ி, அணாடு ாடர்னட 
ற்நான்நண உனப்தடுத்ால் ிடுண, ெ உன அி ணப்தடும். 
ெம் - என தகுி 
   -டு    ியிப் சருங்கடல் ீந்துயர் ீந்தார்  
            இலயன் அடிபெபா தார் - திருக்குள்   
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                இக்குநட்தாில் திநிக் டனா உனப்தடுத்ிிட்டு, 
அணக் டக் உவும் இநணடித் ப்தா உனப்  தடுத்ாால், 
இஃண ெ உன அி ஆிற்று 
 
7.ிிது சநாமிதல் அணி: 
        உ ட்டும் கூநி, அன் னெனம் கூநந் னத் உப்தண 
திநிணாில் அி ணப்தடும்.   
        அாண, னனர் ாம் கூநக் னி தானப டிாக் கூநால், 
அப ஏர் டுத்ணக்ாட்டின் ிக் குநிப்தா உர்த்ணண திநிணாில் அி 
ணப்தடும். 
       இணச் சுனக்ா 'உாணத்க் கூநி உத் ிபங்ப்தண' 
ணனாம். 
          
  -டு:     ீிசய் ொகாடும் அச்ெிறும் அப்ண்டம் 
            ொ நிகுத்துப் சனின்.  
              'ன்ாண ில் இந ஆணாறம் ண்டிில் ஏர் 
அபவுக்குல், ற்நிணால் அவ்ண்டிின் அச்சு னநிந்ண தாகும்' ன்த 
இக்குநபின் டிாண னத்ண.  
ன்ாண ில்ா ஆினும், அண அபவுக்கு ிஞ்ெி 
ண்டிினற்நின் அச்சு எடிந்ணிடும் ன்தண உ. 
           தர்ள் ணித்ணி ாக்கும்தாண ி பிாாினும் 
என்றுகூடின், ணிப்தட்ட த ன்ணன் வ்பவு னி உடணாினும் 
அண பிில் ன்றுிடுர் ன்தண, இணால் தநப்தடும்  தானபாகும்.  
       ண இக்குநட்தாில் திநிணாில் அி இடம்தற்றுள்பண. இவ்ாறு 
உக் கூநிப் தானபப் தந ப்தண திநிண ாில் அிாகும். 
 
8.யஞ்ெப்புகழ்ச்ெி அணி : 
            ஞ்ெப்னழ்ச்ெிி ன்தண னழ்ண தானப் திப்தணம், திப்தண 
தானப் னழ்ணாகும்.  
: 
   -டு: ாரி ாரி ன்று த்தி, 
         எருயற் புகழ்யர், செந்ாப் புயர் 
         ாரி எருயனும் அல்ன்; 
        நாரிபம் உண்டு, ஈண்டு உகுபுபப் துபய  
இப்ாடின் சாருள்:  
        டறே ள்பல்பில் எனணாண தநம்ன ன ன்ணன் தாரி, ள்பல் 
ன்ில் ெிநந்ன். ந்ர் ட்தற்கு னன்த ாண னன்ென்று ாடுத்ண 
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ிழ்தன். ாடுப்தில் அனுக்கு இானில்ன ன்ந னழ் 
ங்கும்திற்று.  
       தனம் னனாி தினர், இணப் தார்க்ிநார். அப்னனர்,  னனர் தனனம் 
தாரி எனண னழ்ின்நணர். தாரி எனன் ட்டுா ாறு னால் 
ாடுக்ின்நான்? னேம்ான் ாறு னால் ாடுத்ண இவ்வுனத்ப் 
னக்ிநண. ண ாி ாரி உர்த்ிப் தாரிப் திப்தண தானப் 
தாடுிநார். ஆணால் உண்ில் தாரி ட்டு தன்னாண தானப் 
திநர்க்கு உவுிநான் ணப் தாாட்டு தினர் ாக்ம். அண இப்தாடல் 
ாட்டுிநண. 
             இண தாரி இழ்ண தானத் ான்நிணாறம், தாரிக்கு 
ிாக்ாடுப்தரில்ன ன்று னழ்ிநண.  இண திப்தண தானப் னழ்ண 
ஆகும். 
  
9.பயற்றுலந அணி :  
          னனர் என ெய்னேபில் இண்டு தானள்பக் கூநி னனில் 
அற்நிற்கு இட உள்ப எற்றுனேம், தின்ணர் என ாம் தற்நி 
அவ்ிண்டிற்கும் இட உள்ப ற்றுனேம் சுட்டிக்ாட்டிப் தாடுண 
ற்று அி.  
 
 -டு :           தனீிால் சுட்ட புண் உள்ாறும் ஆாபத 
                 ாயிால் சுட்ட யடு.  
                இத்ினக்குநபில் னனில் னப்ன, ாடுஞ்ொல் ஆி 
இண்டும் சுடும்ன் உட ன்று கூநப்தடுிநண. தின்ணர், னப்திணால் 
சுட்ட ாம் ஆநிிடும்; உள்பத்ில் ற்தட்ட டு ஆநாண ன்று இண்டுக்கும் 
இட உள்ப றுதாடு கூநப்தடுிநண. ண இண ற்று அி ஆகும். 
 
10.சொற்சாருள் ின்யருிலனணி: 
       ெய்னேபில் னன்ணர் ந் ொல், ீண்டும் ீண்டும் ந்ண எ தானபத் 
னண ொற்தானள் தின்னினி ஆகும். 
 
 -டு:  ல்ா யிக்கும் யிக்கல் ொன்பார்க்குப் 
        சாய்னா யிக்பக யிக்கு.  
                இக்குநட்தாில் 'ிபக்கு' ன்னும் ொல் எ தானபில் 
தனனந ந்ணள்பால் இண ொற்தானள் தின்னினி ஆகும்.  
 
11.தற்குிப்பற் அணி: 
       இல்தா டக்கும் ிழ்ச்ெிின் ீண ிஞர் ன் ற்தண ற்நிக் 
கூறுண ற்குநிப்தற்ந அி ணப்தடும். 
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   -டு: பாருமந்து  டுத்த ஆசபனில் சடுங்சகாடி   
          யாபல் ன் பால்நித்துக்லககாட்ட. 
  ெினப்திாத்ில் ,ானனும் ண்ினேம் ண ாத்ிற்குள் ண 
னற்தடும்தாண இல்தா ாற்நில் ஆடும் ற்நிக் ாடிள்,  ானன் 
ணில் ால்னப்தடுான் ன்று னன்ண அநிந்ண ண்டாம் ணக் 
ெப்தா ிஞர் ம் ற்தண ற்நிக் கூநினேள்பார். ண இண 
ற்குநிப்தற்ந அி ஆகும். 
 
12.ிபல்ில அணி: 
           என ெய்னேபில் ொல்னனேம் தானபனேம் ரிொ ிறுத்ி அவ் 
ரிெப்தடி தானள் ாள்ப த்ல். அாண, ெின ொற்ப னனில் 
என ரிெில் த்ண அச்ொற்பாடு ாடர்னட ொற்ப அடுத் 
ரிெில் னந ாநால் அப்தண    ில்ிந அி ஆகும். 
 
    -டு: அன்பும் அனும் உலடத்தானின் இல்யாழ்க்லக  
           ண்பும் னனும் அது. 
                  இத்ினக்குநபில் னல் ரிெில் அன்தனேம் அநத்னேம் 
கூநி அடுத் ரிெில் அணால் ிபனேம் தண்தனேம் தணனேம் னநா 
கூநி இனப்தால் இண ில்  ிந அிாகும். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நாணயர்கின் கயத்திற்கு 

தாடத்ிட்டத்ில் (SYLLABUS) குநிப்திட்டுள்பாறு அகு ந்து 
தகுிில் இனந்ணம் ிணாக்ள் ட்ப்தடும். ண 
அகு- 5க்கு உரின- ‘KEETHARI – By THAMIZH SELVI’ ன்னும் 
ணெனனேம் ல்ன னநில் தடித்ண ர்வு றே ண்டும்.  
         


