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                                               FOREWORD 

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

TAMIL CHEIYUL THIRATTU –NIRVAGAM/KANINI-II For the III and IV semester 

BBA / BHM / BCA/BSW/BBA(T&T)  degree courses of Bengaluru City  University 

(BCU) published by Bengaluru City University. I hope this new textbook will be a 

rewarding experience for both Teachers and students. Board of studies – Tamil, 

BCU has taken this initiative of selecting, editing and designing this textbook. I 

thank the Chief Editor, Editor, members of the text book committee and the staff 

of Bengaluru City University for publishing this book. 

 
Prof. Lingaraja Gandhi 
Vice-Chancellor 
Bengaluru City University 
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“Tamil Cheiyul Thirattu-Nirvagam/Kanini -II for the III and IV semester 
BBA/BHM/ BCA/BSW/BBA(T&T)  degree courses of Bengaluru City 
University (BCU) 
  
                The Tamil Students of this University will be very much 
benefited by this Publication. 
 
               I thank our University Vice-Chancellor Prof. Lingaraja Gandhi  
and Registrar of Bengaluru City University for their  Consistent support 
for this publication. 
 
               I thank the Members of Board of Studies for their efforts in the 
preparation of this textbook. 
 
 
Prof. U. Basavaraju 
Chairman,  
Board of Studies in Tamil  
& Malayalam,  
Bengaluru City University. 
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                                                        பன்னுரப 
 

                   கர்ாடக ாினத் லனகாம் சங்களூருில் 
அலந்து கலன ,அநிில் , ிகம், ிர்ாகில் ,கிணி 
ற்றும் தல்பறு துலநக் கல்ில ங்கி னம் வதங்கறென 
கப் தல்கலனக்ககத்ின் வசல்ிநன் தல்பறு லககபில் 
பர்ந்து னகிநது. 
 

                   ார்கபின் னன் கனி அர்கபின் பர்ச்சில 

உள்ாங்கிக் கானத்ிற்குத்  குந்ாறு  இப்தாடத்ிட்டம் 
குக்கப்தட்டுள்பது. அது தநிழ்ச் செய்பள் திபட்டு- ிர்யாகம் 
/கணிி –II ஆக வபிந்துள்பது.   இது   BBA / BHM /BCA/BSW/BBA(T&T)   

தட்ட குப்திற்குரி பன்ாம் ருயம் ற்றும் ான்காம் ருய 
ாாக்கர்கறக்கு உரிது. 
 

                  கர்ாடகத்ில் ிழ் திறம், தின னம் அண்லட 
ாின ார்கள் அலணனக்கும் வதங்கறென  கப் 
தல்கலனக்கக தாட தல் குறேிணால் இந்தல் 
உனாக்கப்தட்டுள்பது.  இந்தல் உனாகப் தன லககபிறம் 
உி தாடதல் குறேிணனக்கும், புயர்.கார்த்தினானிி 
அம்ரநனார் அர்கறக்கும் ன் ன்நிலத் வரிித்துக் 
வகாள்கிபநன். 
 

                 ார்கறம், ஆசிரிர்கறம் இந்தலனப் தன்தடுத்ிப் 
தன்வதறுாறு பகட்டுக்வகாள்கிபநன். 
         
 

பபா. உ. ெயபாசு. 
 லனர் 

 தாடதற்குறே 

வதங்கறென கப்  

தல்கலனக்ககம். 
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                                 சாருடக்கம்  
 

           பன்ாம்   ருயம்  ான்காம்  ருயம். 

அகு- I.  

 ினக்குற்நானக் குநஞ்சி 
 

அகு - II.  

ந்ிக் கனம்தகம் 

 

அகு- III.  
சித்ர் தாடல்கள் 

    

அகு-IV.  

இக்கணம்  

வதானள் இனக்கம் 

 
 
 

அகு - I.  

கிி கிலகள் 

 

அகு-II.  
.லனத்து 
கிலகள் 

 

அகு- III. 

தாஞ்சானி சதம் 

-சதச் சனக்கம் 

 

அகு -IV.  

இக்கணம்  

1.ாப்ன 

2.அி 
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                               பன்ாம் ருயம்                      

                                                           திருக்குற்ாக் குயஞ்ெி 

                           குநஞ்சி ாடகம் ன்று பதாற்நப்தடும் இந்தல் டகல அசணாண 
சின்ணஞ்சாத் பரின் அலப்னனாக ிபங்கி ிரிகூடாசப்தக் கிார் 
ன்தால் இற்நப்தட்டது. இர் வன்காசி ாட்ட அனகில் உள்ப பனகம் 
ன்னும் ஊலச் சார்ந்ர். ினக்குற்நானாாரின் னன்ணிலனில் 
அங்பகற்நப்தட்ட இந்தல் அன்லந துல ன்ணணாண னத்துிஜங்க 
வசாக்கா ாக்கரின் தாாட்லடனேம் தரிலசனேம் வதற்நது. 

                         ினக்குற்நானக் குநஞ்சி ிழ்ச் சிற்நினக்கிங்கறள் என்று. 
ிழ்ாட்டின் வன்பகாடிில் வன்காசிக்கு அனகில் அலந்ினக்கும் குற்நானம் 
னும் ஊரின் சிநப்லதப் னகழ்ந்து அங்குள்ப ஈசாண குற்நானாலப் பதாற்நித் 
வய்க் கால் தற்நி கற்தலணல அலத்துப் தாடப்வதற்ந தல் ஆகும். 

கரத அரநப்பு 

              குநஞ்சி ாடகத்ிற்வகண லலந வசய்ப்தட்ட கல அலப்பதாபட 
இந்தறம் ிபங்குகிநது. குற்நானாரின் ினவுனா றேச்சிலக் குநித்து னன்ணப 
கட்டிங்கான் கூறுகிநான். ினவுனா வாடங்குகிநது னெர் ிறேம் ான்லநகள் 
னங்கக் குற்நனாார் ீிில் உனா னகிநார். குற்நானாாரின் ினவுனாலக் 
காப் வதண்கள் றேந்து னகின்நணர். அப்வதாறேது தந்து ஆடிக்வகாண்டினந் 
சந்ல்னி (கலத்லனி) ன்தறம் ினவுனாக்கா னகிநாள். பாிின் 
ாினாக இலநலணப் தற்நி அநிந் சந்ல்னி இலநன் ீது கால்வகாண்டு 
பாிலத் தூனுப்னகிநாள். இந்ிலனில் குநிவசால்றம் குநத்ி வனிப 
னகிநாள். பாி அலபக் குநிவசால்ன அலத்வுடன் குநப்வதண் ன்ாட்டு 
லனபத்லனேம் வாில்பத்லனேம் சிநப்தாக டுத்துக் கூறுகிநாள். தின் 
சந்ல்னி லகலப் தார்த்து அள் குற்நானார் கால் வகாண்டுள்ப 
வசய்ிலனேம், (லனணின்) குற்நானாரின் னகழ்தற்நினேம் டுத்துச்வசால்னி 
சந்ல்னிின் ண்ம் ிலநபறும் ன்று குநி வசால்னிப் தரிசு வதறுகிநாள் 
குநத்ி. அள் கன் அலபக் காத் படினகிநான். குநத்ி, அணிடம் 
டந்லச் வசால்ன இனனம் குற்நானாலப் தாடி இன்தம் அலடகின்நணர். 
இவ்ாறு கல னடிகிநது. 

 

திரிகூடாதர் யியருதரக் கட்டினக்காபன் கூறுதல் 

     1        இடிின் னக்வகாடு தடனம் னகிவனண 

     ாலண பற்கண பதரினக்கனம் 
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  துடிின் னக்கனம் தந்து ிலசக்கரி 

     துிக்லக ாற்வசி னலக்கப 

  அடிர் னக்கி ினப்த னாண்டிலச 

     அலடத் வசிகறம் ிநக்க னெர்கள் 

  டிவசய் ிழ்த்ின னலநகள் எனனநம் 

     லநகள் எனனநம் ங்கப.      

 

     2        பசலணப் வதனக்கனம் ாலணப் வதனக்கனம் 

     பரின் வதனக்கனம் ாரின் வதனக்கனம் 

  ஆலணப் வதனக்கனம் குிலப் வதனக்கனம் 

     அணி னறேினும் வனங்கப 

  பாலணக் வகாடிகபின் காடு வடுவபி 
     னெடி அடங்கறம் ஏடி இனண்டதின் 

  லணச் சுடர்ிரி இடத பகணம் 

     றேந்து ிலசிலச ிபங்கப. 
 

யெந்தயல்ி யருதல்  

  1   ங்காப் னம் னட்டித் ினந்ீட்டி 

    ாலணக்கண் ாபன னட்டிச் 

      சிங்கா பாகணப் வதண்ாள் சந்ல்னி 
    வய்ம்லத பதானப ந்ாள். 
 

 2 கண்ணுக்குத் கண்ில வசால்னத் ிரிகூடக் 

    கண்ணுலனப் தார்லால் வல்னப் 

  வதண்ணுக்குப் வதண் ங்கப சந்ல்னி 
    பதலடன்ணம் பதானப ந்ாள்.  

 

 3 லகாச் சூடகம் இட்டுின் ணாலவல்னக் 

    கண்ிவனான ாடக ிட்டு 

   எய்ா ாக டந்து சந்ல்னி 
    ஏிம் பதானப ந்ாள்; 

  

யெந்தயல்ி ந்தடித்தல்: 

      1       வதாங்கு கணங்குல ண்டி வகண்லட னண்டு 

      னண்டாடக்                         குல் 

  ங்குனில் ண்டு கலனந்து கண்டு ன்சிலன 

      ண்படாட                          இணி 
  இங்கிது கண்டுன வகன்தடும் ன்தடும் ன்நிலட 

      ிண்டாட                          னர்ப் 

  தங்க ங்லக சந் சவுந்ரி 
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      தந்து                         தின்நாபப; 

 

   2         சூடக னன்லகில் ால்லப கண்டின பாள்லப 

      ின்நாடப்                        னலண 

  தாடக னஞ்சிறு தானம் அங்வகான தாலண 

      வகாண்டாட                       

  ாடகம் ஆடி பாலக ிவனண ன்ணகர் 

      ீிிபன                       அி 
  ஆடக ல்னி சந் எய்ாரி 

      அடர்ந்துதந்                     ாடிணபப; 

    

 3 இந்ில பாஇள் சுந்ரி பாவய் ம்லதபா 

      பாகிணிபா                    ண 

  னந்ி பாிி னந்ி பாக னந்ி 

      பாவணப                    உர் 

  சந்ி சூடர் குறும்தன ஈசுர் சங்கி 
      ீிிபன                      ிப் 

  லதந்வாடி ாரி சந்எய் ாரிவதாற் 

      தந்துவகாண்                    டாடிணபப. 
 

யெந்தயல்ி ிரயப் மித்துரபத்தல்: 

  1  ண்ன துடன்திநந்ாய் வண்ினாப அந்த் 

            ண்பில ன்நந்ாய் வண்ினாப 

      வதண்ணுடன் திநந்துண்பட வண்ினாப ன்நன் 

             வதண்லகண்டுங் கானாபா வண்ினாப; 

 

  2      ிண்ிபன திநந்ற்பகா வண்ினாப ன 

    ிட்டுான் நிந்ற்பகா வண்ினாப 

            கண்ில்ிி ார்பதால் வண்ினாப வத்க் 

    காந்ிாட்டம் ஆடுகிநாய் வண்ினாப 

 

      3    ாகவன்பந ண்பண்டாம் வண்ினாப இது 

        ாகுகுற் தின்ணல்கண்டாய் வண்ினாப 

  பகாகணக நீித்ாய் வண்ினாப ிரி 

          கூடனிங்கர் னன்பதாய்க்காய்ாய் வண்ினாப. 
 

குிசொல்லும் குத்தி யருதல் 

1        ஆடல்லப ீிிபன அங்கர்னன் 

               பதாட்டசங்கம் அங்கு டீ்டில் 

         படல்லபக் குங்குநிபதாற் கூடல்லபத் 
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             ினந்துல்னி ிங்கும் பதாிற் 

         கூடல்லபக் கம் அலச ாத்ிலக்பகால் 

            ந்ிிக் கூலட ாங்கி 
        ாடறு கூடுிரி கூடலனக் 

          குநஞ்சி னகின் நாபப. 
 

     ன்ணர் க்கு னதுலக பாக்கி 
     இன்ணலக டார்க் கிடதுலக தார்த்துக் 

    கானனன் பதாங்குநி லகப்தன ணாங்குநி 
    பல்இணி னங்குநி பண்டுபார் ணக்குநி 
    வய்க்குநி லகக்குநி ிிக்குநி வாிக்குநி 
 

   க்குநி ாினும் இலப்திணில் உலக்கும் 

   லக்குநி ிிக்குந ஞ்சிந் ணபப. 
  

குத்தி நரயங்கூறுதல் 

1 ாணங்கள் கணிவகாடுத்து ந்ிவாடு வகாஞ்சும் 

      ந்ி சிந்து கணிகறக்கு ான்கிகள் வகஞ்சும் 

      காணர்கள் ிிநிந்து ாணல அலப்தார் 

      கணசித்ர் ந்துந்து காசித்ி ிலபப்தார் 

     பணனித் ிலவறேம்தி ாணின்ி எறேகும் 

      வசங்கிபான் தரிக்காறம் பர்க்காறம் றேகும் 

     கூணனிபம் திலநனடித் பிஅனங் கார் 

     குற்நானத்ிரிகூட லனங்கள் லனப; 

 

2 னங்குிலப் னணனனி கங்வகணனத் ாடும் 

    னற்நம்ங்கும் தந்துவதண்கள் சிற்நிலனக் வகாண்படாடும் 

  கிங்குகிள்பித் பவணடுத்து பம்தாடி டிப்பதாம் 

    கிம்னரிின் வகாம்வதாடித்து பம்னிலண இடிப்பதாம் 

 வசறேங்குங்கு பாின் தங்கலபப்தந் டிக்கும் 

   பன்அனர்சண் தகாசம் ானுனகில் வடிக்கும் 

 ங்குவகாலட காசர் குறும்தனின் ஈசர் 

   பம்வதனகும் ிரிகூட லனங்கள் லனப; 

 

குத்தி ாட்டு யங்கூறுதல்: 

 ா னென்று லனேள்ப ாடு 

    னட னென்று ிலபவுள்ப ாடு 

ப னென்றும் தனாஉள்ப ாடு 

    ிபசட னென்றுங் குனாவுள்ப ாடு 

பதா னென்று னஞ்வசய்னேம் ாடு 
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    னண னென்றும் னஞ்வசய்னேம் ாடு 

ா னென்றுன ாணகுற் நான 

    ார் ஆரி ாவடங்கள் ாபட; 

 

ஏடக் காண்தது னம்னணல் வள்பம் 

    எடுங்கக் காண்தது பாகிர் உள்பம் 

ாடக் காண்தது ின்ணார் னங்கு 

    னந்க் காண்தது சூறலப சங்கு 

பதாடக் காண்தது னிில் ித்து 

    னனம்தக் காண்தது கிண்கிிக் வகாத்து 

படக் காண்தது ல்னநம் கீர்த்ி 
    ினக்குற்நா னர்வன் ஆரிாபட. 
 

ெிங்கன், ெிங்கிரனத் பதடிக் காணாநல் யருந்துதல்: 

1 பதலட ிறக்குக் கண்ில லத்துான் 

     ாடப் னநாவுக்குப் பதாபணன் 

  ாடப் னநாவும் ிறம் தடுத்பன் 

     படிக்லகச் சிங்சிலக் காபன்; 

 

2 பகான ிறக்குக் கண்ில லந்துான் 

     ஆனாப் தடுக்கப பதாபணன் 

  ஆனாவும் பகான ிறம் தடுத்பன் 

     ானாண சிங்கிலக் காபன்; 

 

3            வவ்ாப் தநலின் பட்லடக்குப் பதாய்க்கா 

     பட்லடலத் ப்திிட் படபண 

  வ்ால் தநக்க ாய் அகப்தட்ட 

     லதம் ஆச்சுது ாபண;  
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                                           ந்திக் கம்கம் 

 

                கனம்தக தல்கபில் கானத்ால் னெத்து ட்டுல்ன, சுலில் 
னன்லாணதும் ந்ிக்கனம்தகப ஆகும். வள்பாறு நிந் னென்நாம் 
ந்ிர்ன்பல் தாடப்தட்ட தல் இது. இலப் தாடி ஆசிரிர் வதர் 
வரிில்லன. 
             இதுதற்நி என கலனேம் ங்கினகிநது. னென்நாம் ந்ிர்ன்பல் 
வதாநால வகாண்ட அனுலட ம்திப என கிஞணாக ந்து அன் ீது 
கனம்தகம் தாடிணாணாம். அந்தனில் ஆங்காங்கு ச்சுச் வசாற்கலபனேம் 
வாடர்கலபனேம் லத்துத் ன்லணக் வகால்னப் தாடிினக்கிநான் ன்று 
ந்ிர்னுக்குத் வரிந்தும் ிழ்ச் சுலில் ஈடுதட்ட அணால் அந்தலனக் 
பகட்கால் இனக்க இனில்லன. ணப தறு தந்ல்கள் இட்டு எவ்வான்நிறம் 
அர்ந்து எவ்வான தாட்டாக அன் பகட்டுக் வகாண்டு  எவ்வான தந்னாகத் 
ீப்தற்நி ரிந்ாம். கலடசிப் தாட்லட ந்ிர்ன் பகட்கும் பதாது தந்பனாடு 
பசர்ந்து அனும் ாண்டான் ன்று இக்கல வசல்கிநது. இது ந்ிர்னுலட 
அபற்ந ிழ்ப் தற்நிலணக் காட்ட றேந் கலாக இனக்கனாம். 
 
 
 

சயற்ி பபெச் ெிப்பு 

வாண்லட பந்ன் பசாபாடன்வால் ீர் அனங்கல் னந்ீனம் 

வகாண்ட பந்ர் பகாணந்ி வகாற்ந ாில் னற்நத்ப 

ிண்டபந்ர் ந்ாடும் ீத் ினவு வங்பகாலணக் 

கண்டபந்ர் வகாண்ின்கள் ன்னும் கன்ணிக் கடுாப.  

 

ிலநிடுின் அன்நி ில்ிடுின் தங்கள் 

    வசனவாி வங்கண் னசம் 

அலநிடுின் இந் அணிணில் ங்கும் 

    அனுலட வாண்லட அபச 

ிலநிடுின் ந்ி கல்னகுின் உங்கள் 

    வடுனடிகள் ந்து ிகத் 

துலநிடுின் அன்நி உலநதி கன்று 

    வாறேின் அன துய்ந்ல் அரிப.  

 

. 

ிடுிர்வகால் பனாப ாடுலட ீசற்கு னன்ணின்று 

இடுிர்வகால் பனாதண் டிறுக்குந் ீலநவரி காணத் தும்ல 

அடுிர்வகால் பனாிநல் ந்ிம் பகாணி ாத்ில் 

தடுிர்வகால் பனாதலட ன்ணவீன் ணானங்கள் தாலணப.  
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ந்திநன்ன் சகாரடச் ெிப்பு 

வசய் கனத் ினவுக்கு னன்திநந் 

லல் உநவு ிர்ந்பாப - லம் 

க்கும் வதனம்னகான் ாணதன் ந்ி 
இக்கம் திநந்ாள் இன்று.  
 
 

இந்ப் னிில் இனனண் வடன்தவல்னாம் 

அந்க் குனப அல்னபா - ந்ி 
டங்லகப்ன தானன்பல் ண்பகால தாடி 

அடங்கப்ன தானா ணார்.  

 

 

ஏ லநார் எண்வதாற் கல்பந்ர் 

ா னடிக்கிந் ாபிப்னல் - பகாறுகில் 

தாடிக்கீழ்ப் தல்ாலணப் தல்னர்பகான் ந்ின் 

பசடிக்கீழ்க் கானாம் வசன்று. 
 
  

ந்தி நன்ன் யபீச் ெிப்பு. 

ீ ீன் ல் ிநனிர் கஞ்சுகன் வநிறர்ச் வசனவன்பநான் 

ஆர் ாவுபம் ின்நர் அன்தன் ற்நன்வதனங் கலடின்ந 

பச பசானம் வன்ணனம் டனனத் சனம் ிலநந் 

ீ ா கரிில தரிில இனர் கர்ாப.  

 

ஊனம் அனம் ாலக் காடும் உர்ணனம் 

பனம் உலடத்வன்தர் சீநா ாள்ந்ி சீநிதின்ன 

ஊனம் அனம் ாலக் காடும் உர்ண னம் 

பனம் உலடத்வன்த பவவ்ர் ாறேம் வசறேம்திப.  

 
 

ினின் வசம்லனேம் ினகள் உரிலனேம் 

வதாதுின்நி ஆண்ட வதானம்னண் தல்ன! 
பாள் துல ஆக ாவள் பாற்று 

பனர்க் கடந் அண்ால் ந்ிின் 

ினன வடுங்கண் சிக்கும் ஆகின்  

வசனர் பசனம் திசிக் கும்ப 

ிநங்கிபர் னனம் துடிக்கின் ின்கல் 

இலநஞ்சா ன்ணர்க் கிடந்துடிக் கும்ப 

லில் ாறலந கிக்கு ாகின் 

அடங்கார் வதண்டிர்  
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னண்னலன னத்ப் னண்கிக்கும்ப 

கடுாய் பதால்லப அி ின்வணாடு 

னா ன்ணர் ணம் துடிக் கும்ப 

ா ாலண தண்ின் 

உி ன்னுின் ிர்லனந் பார்க்பக. 
 

 

தரயி கூற்று 

ணப கலனலபனேம் ன்ணப ன்ணர் 

சிணபறு வசந்ணிக்பகால் ந்ி - இணபம் 

பகாறுகில் சீரிக் குனக்பகாட்லட வன்நாடும் 

னறுகில் பதாகாப் வதாறேது.  
 
 

சிலண னறேதும் நா சிந்லான் 

    வசனன் உநவு ிா ந்ி னைர்க் 

குலப னரின் துானம் ண்டுகாள் 

    குிி சுிில் ிலபாடு தும்திப! 
அணி லவதய் குபிர்கானம் ந்ப 

    அனம் அி வசாணாறம் ந்ப 

கலன வதரிது திகார் ந்ினார் 

    கர் உநவு கலாய் னடிந்ப.  

 

ாலட பாக சீு ால் அம் ான் ாபி தூவுால் 

ஆடல் ஏம் ஆர்க்கு ல் ன் ஆி காக்க ல்னபணா 

டு னாவு ாலன பசரி ாசன் ல்லன ந்ிபாள் 

கூடிணான னர் ாதுவகாங்கு ிம்ன பகாலப! 
  

 

காம் 

ங்லகர்கண் னணல்வதாி லவதாினேங் கானம் 

    ாபள் சிலனகுணிக்க ில்குணிக்கும் கானம் 

வகாங்லககறம் வகான்லநகறம் வதான்வசாநினேம்கானம் 

    பகாகணக லக னல்லன னலகலகக்கும் கானம் 

வசங்லகனகில் அலணவகாலடச் வசம்வதான்வதய் பகத் 

    ிாகிவனு ந்ினள் பசா கானம் 

அங்குினம் இடங்குடறம் ஆணலக் கானம் 

    அவானர் ாவானர் ஆணவகாடுங் கானம்.  
 
 

அன்லணனம் பாினம் அடர்ந்துவதானங் கானம் 



17 
 

    ஆணிபதாய் ஆடில ஆிின் கானம் 

னன்லணகறம் திச்சிகறம் ங்கபின் கிழ்ந்து 

    வதாற்தப ாய்ிநந்து னச்வசாநினேம் கானம் 

வசந்வல்ற் குனகிணஞ்சூழ் கச்சிப ாடன் 

    ிாகிவனும் ந்ிடந் பாள்பசாக் கானம் 

ன்லண அநநந்து பதாணாப பாி! 
    இபந்லனகண் படினவு திபந்வரினேம் கானம்.  

 

தரயன் தன் சஞ்சொடு கித்தல் 

பகால பசாரில் பசார் வகாங்லக ிம்ில் ிம்ன குறுனறுற் 

பசாி வறக்கில் வறனங்கில் துபின் ீனேம் துள்கண்டாய் 

காது வடுபற் தலடந்ி கண்டன் கச்சி பாட்டு 

ா ரிபா டுறுகின்நாய் ாி ற்வநன் டவஞ்பச!  

 
 

ில்கண்டால் ிறக்பக னந்ி ாங்பக 

    ான் கண்டால் லணக்பக ாடி ார் 

குிற்கண்டாற் குிறக்பக குலி ஆகின் 

    வகாடுஞ்சும்பதாக் வகாிவஞ்பச! கூடான்ணர் 

ில் வகாண்டான் ல்லனங்பகான் ந்ி பந்ன் 

    இகல்வகாண்டார் இனங்கடம்னர் ிசும்னக்பகற்நி 
அில் வகாண்டான் காிரிாட் டன்ணப்பதலட 

    அிசிக்கும் லடால அகனன் தற்பநன். 
 
 

பதாமி கூற்று 

ங்கள்பகாத் வாண்லட பந்ன் 

    ாபல் ன்ணர்க் வகல்னாம் 

ங்கள்பகா ணங்க ாடன் 

    சந்ி குனப்தி காசன் 

ிங்கள்பதாற் குலடின் ீல் 

    வசய்பகால் வசறத்தும் ன்தர் 

ங்கள்பகால் லபகள் ில்னா 

    ிதரிம் இனந்ாபந.  
 

      

வசங்பகால் லபக்லக இறம் துண்டு 

    வசநிால ாட ினார் 

அங்பகால் லபக்லக இலபார் இப்த 

    அசாள் வன்ண லகபா 
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ங்பகால் லபத் ிகழ்பசர் பசார் 

    ிழ் ன்ணர் ின்ந ினபல் 

வங்பகால் ிிர்த் லனேம் சிந் 

    ிநல் ந்ி பன்வாி லப.  

     
 

ிம் ரிவசாரினேம் ாலனம் ாலன 

    நந்தும் னனாது கங்குவனனாம் கங்குல் 

கிர்வசய் அிண்டு காந்ாம் தாடக் 

    கபிண்டு னகுந்துனவுங் கானாம் கானம் 

திின் பர்ந்றுந் வாண்லடங்பகான் ந்ி 
    தல்னர்க்கு பா தாலர்ம் தால 

ிிின் ிலபவுகண் டிாினப்த ல்னால் 

    ிலணற்றும் உண்படா ம் வல்பனாி ாட்பட.  

 

ாட்டுரடத் தரயன் சருரந கூல் 

குனனம் எவ்ாது தின்றுந் 

    குடித்வாிறம் வகாள்தலடின் குலநனேம் வகாற்நச் 

சினஅபவுஞ் சிந்ிாத் வவ்ர் பத் 

    வள்பாற்நில் வசனவன்ந வசங்பகால் ந்ி 
னனஅலசப் னநங்கண்ட னகழ்பசர் பகாப 

    னனம் ணிற்கரிாய் ின்ந ன்ணா 

வசானரி ினாம் உணக்பக அல்னால் 

    வசால்எனர்க் கிலசனேபா வாண்லடக் பகாப 

 
 

உலம் திகந் உர்னகழ்ப் தல்னன் 

அசர் பகாான் அடுபதார் ந்ி 
ாவள் பாற்று பனர்க் கடந் 

வசனப றர்வு தாடிணன் வகால்பனா 

வனல் துிலச் சுற்நிப் 5 

தடு ிநப்தத் ன்ணால் தல்கலடத் 

ிரிந் தான் றுந்ார் வதற்றுக் 

காஅர் பிர்த் காணக் வகான்லநின் 

னதுப்னப் வதானன்கனன் அிந்து 

ிபங்வகாபி ஆணணன் இப்பதாது  

இபங்கபி ாலண னத்ிலச ன்பண. 

 

தரயி, பயிற் ருயங்கண்டு யருந்துதல் 

னர்ச்சூல் அர்ந்ிணி ண்டார்க்கும் கானம் 
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    ரிக்குில்கள் ாினிபந் பிர்பகாதும் கானம் 

சினர்க்வகல்னாம் வசறேந்வன்நல் அனபிக்கும் கானம் 

    ீிலணபற் கத்வன்நல் ீசீுங் கானம் 

தனர்க்வகல்னாம் பகான் ந்ி தன்ாடக் கச்சிப் 

    தணிக்கண்ார் தனனத்ம் தார்த்ாடுங் கானம் 

அனர்க்வகல்னாம் ங்கலபள் அனர்தூற்றுங் கானம் 

    அகன்றுபதா ணர்ம்ல அர்ந்துிட்ட கானம்.  
 

 

ல்கும் ந்ிிந் ாணினங் கானன் 

    ாபள் பிர்னத்ம் 

ல்கு வண்குலடப் தல்னர் 

    பகாபரி ல்னனம் ிண்பாள் பல் 

வல்கு வாண்லடனேம் ந்னள் 

    கினன்ிலட ிவடும் ிடிா 

அல்னி பணாடும்வண் ிங்கபி வணாடுனபன் 

    உய்லக அநிபபண.  
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                             ெித்தர் ாடல்கள்  

                      ெியயாக்கினர் ாடல்கள் 
           சித்ர்கறள் சிநப்தாக குநிப்திடத்க்கர் இர். ானோணால் 
குநிப்திடப்தடுதர். இது கானம் வதற்பநார் இற்வதர் னனி ிங்கள் 
கிலடக்கப்வதநில்லன. இது தல் சிாக்கிம் ணப்தடுகிநது. சித்ர்  
இனக்கித்ில்  சிாக்கிர்  தாடறக்குத்  ணி ிப்ன  ப்தடுதுண்டு.இர்   
தாடல்கபில்   க்காண   சித்ர்  கனத்துக்கபாண  பாகம்,  குண்டனிணி,  
ிலனால ஆகி கனத்துக றடன்    னட்சிகாண  கனத்துகலபனேம்  கூறுால் 
இர் னட்சிச் சித்ர் ன்றும்  கூநப்தடுகின்நார்.. 
      

படப்மக்கங்கரச் ொடுதல்: 

   னலசனலச வன்றுீர் னலசவசய்னேம் பதலகாள் 
 னலசனேள்ப ன்ணிபன னலசவகாண்டது வ்ிடம்? 

 ஆினலச வகாண்டபா, அணாினலச வகாண்டபா? 

 துனலச வகாண்டபா? இன்ணவன்று இம்னப!  

 

  ாிபன குடித்ீல ச்சிவனன்று வசால்கிநரீ் 

 ாிபன குப்னப வணப்தடக் கடபா? 

 ாிவனச்சில் பதாக வன்று ீர்லணக் குடிப்தரீ்காள் 

 ாில்ச்சில்  பதாணண்ம் ந்ினந்து வசால்றப 
                                                                     ! 
யிக்கிபக ஆபாதர திர்ப்பு: 
ட்டகல்லனத் வய்வன்று ாறனட்தம் சாத்ிப 
சுற்நிந்து வாவாவன்று வசால்ற ந்ிம் டா 
ட்டகல்றம் பதசுபா ானுள் பினக்லகில் 
சுட்டசட்டி சட்டும் கநிச்சுல அநினேபா 
     
ஏலசனேள்ப கல்லனீ உலடத்ிண்டாய் வசய்துப 
ாசனிற் தித்கல்லன றேங்கப ிிக்கின்நரீ் 
னசலணக்கு லத் கல்னில் னவும் ீனம் சாத்து கிநரீ் 
ஈசனுக்குகந் கல்வனந்க் கல்ற வசால்றப            

 

ொதி பயற்றுரநகரக் கடிதல்: 
 சாிா படா சனந்ிண்ட ீவனாம்    

 னாசல் என்நபனா னம்ந்தும் என்நபனா? 

 காில்ாபி, கால, கம்தி, தாடகம்வதான் என்நபனா? 
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 சாிபதம் ஏதுகின்ந ன்லன்ண ன்லபா? 
 
    தலநச்சிா படா? தத்ிா படா? 

  இலநச்சிபால் றம்தினும் இனக்கிட்டு இனக்குபா                                                                   
  தலநச்சி பதாகம் பநபா தத்ிபதாகம் பநபா 

  தலநச்சினேம் தத்ினேம் தகுத்துதானம் உம்னபப 

 

 

              குதம்ரச் ெித்தர் ாடல்கள் 
        வதண் குந்ல இல்னா குலநக்கு ஆாய்ப் திநந் இலப் 
வதண்குந்ல பதான அனங்காம் வசய்து கிழ்ார்கபாம்.அப்தடி அிகனன்கள் 
அினேம் ிலனில் காில் கும்லத ன்ந ஆதத்ல அிந்ினக்லகில்  
அவ்பவு அகாகக் காட்சி னாம் அந்க்  கந்ல. அணால் அலண  ‘கும்லத’  
ன்ந சிநப்னப்  வதாபனப அலக்கத் வாடங்கிணார்கபாம். 
                 இந்க்  கல  இப்தடிினக்க,  இர்  இலடர்  குனத்லச்  பசர்ந் 

பகாதானர் ம்திர்க்கு கணாகப் திநந்து  சித்ர்  எனரிடம் ஞாபணாதபசம் 
வதற்று ினாடுதுலநில் சித்ிலடந்ார் ன்ந னாறும் கூநப்தடுதுண்டு.  
அறேகி  சித்ரின்  ன்  கண்ம்ா,   அகப்பதய் சித்ரின் அகப்பதலப் பதான்று 
கும்லதச் சித்ரின் தாடல் கண்ிகபில் ‘கும்தாய்’ ன்ந  ார்த்ல ஜானம் 
னகின்நது. இர் ‘கும்லத’ ன்ந காிிந் வதண்ல னன்ணிலனப்தடுத்ிப்  
தாடுால் இர் கும்லதச் சித்ர் ன்ந வதர் வதற்நார் ன்தர். 
 

கண்ணிகள்: 
வட்ட வபின்லண வய்வன்று இனப்பதார்க்குப் 

தட்டம் துக்கடி - கும்தாய் 

தட்டம் துக்கடி ? 1 

 

வய்ப்வதானள் கண்டு ிபங்கும்வய்ஞ் ஞாணிக்குக் 

கற்தங்கள் துக்கடி - கும்தாய் 

கற்தங்கள் துக்கடி ? 2 

 

காாற் கண்டு கனத்பாடு இனப்பதார்க்கு 

ீாலச துக்கடி - கும்தாய் 

ீாலச துக்கடி ? 3 

 

ஞ்சகம் அற்று ின்லணக் கண்படார்க்குச் 

சஞ்சனம் துக்கடி - கும்தாய் 



22 
 

சஞ்சனம் துக்கடி ? 4 

 

ந்ிாண னந்ணில் ிற்பதார்க்கு 

ந்ிம் துக்கடி - கும்தாய் 

ந்ிம் துக்கடி ? 5 

 

சத்ிாண த்ில் இனப்பதார்க்கு 

உத்ிம் துக்கடி - கும்தாய் 

உத்ிம் துக்கடி ? 6 

 

ாட்டத்லப் தற்நி டுல பசர்பார்க்கு 

ாட்டங்கள் துக்கடி - கும்தாய் 

ாட்டங்கள் துக்கடி ? 7 

 

னத்ிழ் கற்று னங்குவய்ஞ் ஞாணிக்குச் 

சத்ங்கள் துக்கடி - கும்தாய் 

சத்ங்கள் துக்கடி ? 8 

 

 

                      கடுசயிச் ெித்தர் ாடல் 
          கடுவபி  ன்தது  ‘வட்டவபி’. இச் சித்ர் உனலக  வட்ட  
வபிாகக் கண்டு ம் ாழ்ின் அனுதங்கலப திநனம் அநிந்து  னம்   
வதறுற்காகப்   தாடி  தாடல்கபப  கடுவபிச்  சித்ர் தாடல்கபாக  க்கு  
அநினகாகின்நண.  இது இற்வதபா னாபநாவரிா  ிலனில்  
இது  ஜீசாி  காஞ்சினத்ில் இனக்கிநது ன்ந வசய்ில ட்டும் பதாகர் 
வரிித்துள்பார். 
 

ந் ணத்ிபனா ாண்டி - அன் 

ானாறு ாாய்க் குலண பண்டி 

வகாண்டுந் ாவணான பாண்டி - வத்க் 

கூத்ாடிக் கூத்ாடிப் பதாட்டுலடத் ாண்டி 
 
கள்பப டம்னலண ாப - தன 

கங்லகி பனனேன் கடம்லண ாப 

வகாள்லபவகாள் பிலண ாப - ட்னக் 

வகாண்டு திரிந்துீ பகாள்னலண ாப. 
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               திருபர் இனற்ின திருநந்திபம் 
             இர் கினா தம்தலலச் பசர்ந்ர் ன்றும் சித்ர்கபில்  
னனானம் னன்லாணனாண சிதிாணிடனம்  ந்ீசரிடனம் உதபசம் 
வதற்நர் ன்றும் கனத்து ினவுகிநது. தஞ்சனி, ிாக்கி தாபாடு சிம்தம் 
கணக சலதில் இலநணின்   ினடணம் கண்டு கபித்ர் ண ினந்ிம் 
கூறுகிநது.  
               இர்,   ான்ி னம் பதாது னெனன் னும் இலடன் இநந்து 
கிடப்தலனே அணது உடலனச் சுற்நிச் சுன்று தசுக்கள் கநி னந்துலனேம் 
கண்டர். அனபாபாகி  அது  உள்பத்ில்  தசுக்கபின்  துன்தத்லப்  பதாக்க 

பண்டும்  ன்ந  ண்ம்  பான்நிது.   உடபண  னெனணின்  உடனில் 

கூடுிட்டுக் கூடு தாய்ந்ார். ஆணால் னெனணின் லணினேடன் ா ினம்தாது ம் 
தல உடலனத் பட  அவ்வுடலனக்  காாது  ிலகத்து  னடிில்  
உடனிபனப இனந்து அற்னங்கள் தன னரிந்ார் ன்று கூநப்தடுகிநது. இர்  8000  
ினந்ிங்கள்   இற்நிாக  அகத்ிர்  கூறுகிநார். ஆணால் இப்பதாது 3000 
ினந்ிங்கள் ட்டுப கிலடக்கப் வதற்றுள்பண. 
           இது ி  லத்ிம்,  ாம் , பாகம், ஞாணம் ன்னும் துலநகள்தற்நினேம் 
தாடினேள்பார். 
 

கல்யி: 
 கற்நநிாபர் கனி கானத்துக் 

கற்நநிாபர் கனத்ில் ஏர் கண் உண்டு 

கற்நநிாபர் கனி உலவசய்னேம் 

கற்நநி காட்டக் கல் உப ஆக்குப.      

                       

தல் என்று தற்நி தணி ந ாட்டாார் 

தால் என்று தற்நிணால் தண்தின் தன் வகடும் 

பகால் என்று தற்நிணால் கூடா தநலகள் 

ால் என்று தற்நி ங்குகின்நார்கபப. 
 

 யாச் ெிப்பு: 
 அனதூறு ால ீர் அணாபன 

அனதூறும் தன்ம் தார்ிலச பாற்றுங் 

கனகூறு வங்கு கனம்வதாடு ால 

அனதூறுங் காஞ்சில ஆங்கது ாப.  
 
 ல இலட ின்று இி ான்ீர் அனி 
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உல இல்லன உள்பத்து அகத்து ின்று ஊறும் 

தல இல்லன ாசு இல்லன தண்ி வள் ீர்க் 

கல இல்லன ந்ல கறேி ஆபந.  

 

அன்புரடரந: 

அன்ன சிம் இண்டு ன்தர் அநிினார் 

அன்பத சிாது ஆனம் அநிகினார் 

அன்பத சிாது ஆனம் அநிந்தின் 

அன்பத சிாய் அர்ந்ினந்ாப.  

 

ன்பத ிநகா இலநச்சி அறுத்ிட்டுப் 

வதான் பதால் கணனில் வதாரி றுப்தினும் 

அன்பதாடு உனகி அகம் குலார்க்கு அன்நி 
ன்பதால் ிிலண ய் எண்ாப.  
      
 
                         ட்டித்தார் 
             இபல  னபன  இர் ாழ்ில் அற்னங்கள் தன 
ிகழ்ந்ாய்ச்வசால்னப்தடுகின்நது.  ானுனக  பர்கபில்  எனாண  குபதன் 
ான் இப்னவுனகில்  தட்டிணத்ாாக   அரித்ார்  ன்று  ினவண்காட்டுப் 
னாம்  கூறும்.  இது வதற்பநார்கள் சிபசன்-ஞாணகலன ஆர். இர்கபின் 
ப்தணாய்ப் திநந்ப தட்டிணத்ார். இனக்குப் வதற்பநார் லத் வதர் 
ினவண்காடர். கப்தல் ிகம் னெனம்  வதனம் வதானள் ஈட்டி சிபசர் 
கானாண தின்ணர், உரி  ில்  இது ாார் சிகலன ன்தல 
ினவண்காடனக்கு னடித்ார். இல்னந  ாழ்க்லக   இணிப   டந்ாறம்  
குந்லில்னா  க்கம் ினவண்காடல ாட்டிது. இலநணிடம் 
னலநிட்டார். இலநன் ாப குந்ல  டிாய்  சிசனர்  ன்ந சிதக்ர் 
னெனம் ினவண்காடலச் பசர்ந்ார். அன்ன கலண னதிான் ன்று வதரிட்டு 
பர்த்ார். குந்ல    வதரிணாணதும்   ிாதாம்   வசய்   அனுப்திணார். 
                 ணது கன் னெனம் ாழ்க்லகின் ிலனாலல உர்ந்து  
வகாண்ட  ினவண்காடர்  து  லந்ணாக  இதுாள் ல இனந்து  
ினிலடனதூர்  வதனான்ான்  ன்தல  உர்ந்து  ணம் னந்ித் துநநம் 
னண்டார். இந்த்  துநவு  ிலன  னற்கு னன் ன் ணம் இனந் ிலனல 
வதானபாலச,   வதண்ாலச,   ித்லாலச  ன்று  ணம்   ஆலசின் 
ாய்க்கப்தட்டு   அலனக்கிப்னற்ந   ிலனல   அகி   கண்ிகபாகப் 
தாடுகின்நார்.. 
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திருபயகம்நார: 

ஊனஞ்சல்ன; உற்நார் சல்ன; உற்றுப்வதற்ந 

பதனஞ்சல்ன; வதண்டீர் சல்ன; திள்லபகறம்  

சீனஞ்சல்ன; வசல்ம் சல்ன; பசத்ிபன 

ானஞ்சல்ன; ின்நாள்சம் கச்சிகம்தபண. 
 

வதானறலடபாலச் வசனிறம்  ீலப்பதார்க் கபத்தும்                                                            
வனறலடபால னகத்ினுந் பர்ந்து வபிதுபதால் 
அனறலடபாலத் த்ில் குத்ில் அனபினன்தில் 
இனபறு வசால்னிறம் காத்கும் கச்சி கம்தபண 
 
சாதுயா கருத்தில் ாடினரய: 
பதய்பதால் ிரிந்து திம்பதால் கிடந்து இட்ட திச்லசவல்னாம் 

ாய்பதால் அனந்ி ரிபதால் உன்று ன்ங்லக லத் 

ாய்பதால் கனித் ர்பதால் அலணர்க்கும் ாழ்ல வசால்னிச்                                          

பசய்பதால் இனப்தர்கண் டீர்உண்ல ஞாணம் வபிந்ப ! 
 

ான் த்லண னத்ி வசான்ணாறம் பகட்கிலன ன்வணஞ்சப 

ன் இப்தடிவகட்டு  உறகின்நாய்? இணி துில்னா 

ாணத்ின் ீனுக்கு ன் தூண்டில் இட்ட லகதுபதால் 

பதாணத்ல ீப ிலணக்கின்நலண ன்ண னத்ிிப  

 

தானாருக்குத் தகக்கிரிரன செய்பம்பாது ாடினரய: 
ிண்டு ிங்கபாய் அங்கவனாம் வாந்து வதற்றுப் 

லதவனன்ந பதாப தரிந்வடுத்துச் - வசய் இன 

லகப்னநத்ில் ந்ிக் கணகனலன ந்ாலப 

ப்திநப்தில் காண்பதன் இணி ? 

   

னந்ித்ம் கிடந்து னந்தறு ாள் அபவும் 

அந்ிதகனாச் சிலண ஆரித்துத் - வாந்ி 
சரிச் சுந்து வதற்ந ாார் க்பகா 

ரித் ல் னெட்டுபன் ? 
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                          சாருள் இக்கணம் 
           க்கபின் ாழ்ிறக்கு உரி எறேக்க வநிகலப குத்துக் கூறுப 
வதானள் இனக்கம் ஆகும்.இப் வதானள் இனக்கம் இனலகப்தடும். 
1.அகப்சாருள் 

 2.புப்சாருள்  
        அகப்வதானள் ன்தது , க்கபின் அகாழ்க்லகில் ிகறேம் கால் ற்றும் 
இல்னந ாழ்க்லகின் இன்தம்  தற்நிக் கூறுாகும். னநப்வதானள் ன்தது ீம், 

பதார், வற்நி, வகாலட, ிலனால , டீுபதறு னனி னநப்வதானள்கலபக் 
கூறுாகும். 
 

1 அகப்சாருள்: 
            லனனும் லனினேம் ம்னள் கால் வகாண்டு ிகழ்த்தும் அக 
ாழ்க்லகக் குநித் எறேக்கத்லக் கூறுது அகத்ில ணப்தடும். அகத்ில 
றே லகப்தடும். 
அரயனாய: 
1 குநிஞ்சி 
2 னல்லன 
3 னம் 
4 வய்ல் 
5 தாலன 
6 லகக்கிலப 
7 வதனந்ில 
               இற்நில் குநிஞ்சி, னல்லன, னம், வய்ல், தாலன ஆகி ந்து 
ிலகறம் எத் லனன் லனி தற்நி வசய்ிகலபப் தாடுால் அன்தின் 
ந்ில ன்று ங்கப்தடும்.  
       லகக்கிலப ன்தது எனலனக் கால்  குநித்துப் தாடுது.  வதனந்ில 
ன்தது வதானந்ாக் கால் குநித்துப் தாடுது. ணப இல இண்டும் அன்தில் 
இனில ணப்தடும். 
        லகக்கிலப, வதனந்ில இண்லடனேம் னநப்வதானள் ிலகபாகவும் 
குநிப்திடுர்.              

        அன்தின் ந்ிலகள் எவ்வான்நிற்கும் னற்வதானள், கனப்வதானள், 
உரிப்வதானள் ஆகி னென்றும் குக்கப்தட்டுள்பண.  
 

பதற்சாருள்: 
    அகவாறேக்கம் ிகழ்ற்குக் காாண ினனம் வதாறேதும் னற் வதானள் 
ணப்தடும். 
 
ிம்: 
        அன்தின் ந்ிலகறக்குரி ினம் லகப்தடும். அரயனாய: 
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    குநிஞ்சி - லனனேம் லன சார்ந் இடனம் 
    னல்லன - காடும் காடு சார்ந் இடனம் 
     னம்  - றம் ல் சார்ந் இடனம் 
    வய்ல்  - கடறம் கடல் சார்ந் இடனம் 
     தாலன  - றம் ல் சார்ந் இடனம் (குநிஞ்சினேம்   னல்லனனேம் ம் 
இல்ன ிலனில் இனந்து ிரிந் ினம்) 
 
சாளது: 
       வதாறேது ன்தது வதனம்வதாறேது, சிறு வதாறேது. ண இனலகப்தடும். 
 
சரும்சாளது: 
             வதனம்வதாறேது ன்தது ஏர் ஆண்டின் கானப்திரிவு ஆகும். ஆண்டில் 
உள்ப தன்ணிண்டு ாங்கலபனேம் ஆறு திரிவுகபாகப் திரிப்தர். இது ீண்ட கானப் 
திரிாக இனப்தால் வதனம்வதாறேது ணப்தடுகிநது. ஆண்டில் உள்ப தன்ணிண்டு 
ாங்கறம் தின்னாறு ஆறு வதனம் வதாறேதுகபாகப் திரிக்கப்தட்டுள்பண.  
 கார் கானம்           - ஆி , னட்டாசி 
 குபிர்கானம்         - ப்தசி, கார்த்ிலக      
 னன்தணிக் கானம்  -  ார்கி, ல        
 தின்தணிக் கானம்   - ாசி, தங்குணி    
 இபபணில் கானம் - சித்ில, லகாசி 
 னதுபணில் கானம் - ஆணி, ஆடி  
 
ெிறு சாளது: 

           சிறுவதாறேது ன்தது என ாபின் கானப் திரிவுகள் ஆகும். சிறுவதாறேது 
தின்னாறு அலனேம். 
லகலந   -  ிடிற்கானம் 

காலன      -  காலன பம் 

ண்தகல்    - உச்சி வில் பம் 

ற்தாடு - சூரின் லநனேம் பம் 

ாலன      - னன்ணிவு பம் 

ாம்       - ள்பிவு பம் 

      இவ்ாறு சிறுவதாறேது ஆறும் என ாபின் ஆறு கூறுகபாக இனப்தல 
அநினாம். 
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ந்திரணகளுக்கு உரின சாளதுகள் 

ிலகள் வதனம்வதாறேது சிறுவதாறேது 

குநிஞ்சி குபிர்கானம், 

னன்தணிக்கானம் 

ாம் 

னல்லன கார்கானம் ாலன 

னம் ஆறு வதனம்வதாறேதுகள் லகலந,காலன 

வய்ல் ஆறு வதனம்வதாறேதுகள் ற்தாடு 

தாலன இபபணிற்கானம், 

னதுபணிற்கானம், 

தின்தணிக்கானம் 

ண்தகல் 

  

கருப்சாருள்: 
       எவ்வான ினத்லனேம் சார்ந்து அங்கு ாறேம் உிரிணங்கள், வதானள்கள் 
ாவும் கனப்வதானள்கள் ணப்தட்டண 
      க்கள், தநல, ினங்கு ,ஊர், ீர், ன , ம்,  உவு,  தலந,  ாழ் , தண்,  
வாில் ஆகில கனப்வதானள் ணப்தடும். 
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  குிஞ்ெி பல்ர நருதம் சய்தல் ார 

சதய்யம் னனகன் ினால் இந்ின் னன் வகாற்நல 

நக்கள் குநன், 

குநத்ி 

இலடர், 

இலடச்சிர் 

உர், 

உத்ிர் 

தர், 

தத்ிர் 

ிணர், ிற்நிர் 

உணவு லனவல், 

ிலண 

கு, 

சால 

வசந்வல், 

வண்வல் 

ீன், உப்ன 
ிற்றுப் 
வதற்நல 

ிப்தநி வசய்ண, 

சூலந வகாண்டண 

ஊர் சிறுகுடி தாடி, பசரி ஊர்கள் தட்டிணம், தாக்கம் தநந்லன, குறும்ன 

ீர் சுலண ீர் காட்டாறு ஆறு, வதாய்லக ல்கிறு, 

உர்க்குிீர் 

கூல், 

ற்நி சுலண 

நபம் பங்லக, அகில் வகான்லந, 

குனந்ம் 

ஞ்சி, னம் னன்லண, ஞால் இனப்லத, தாலன 

பூ குநிஞ்சி னல்லன, 

திடவு 

கறேீர், 

ால 

வய்ல், 

ால 

ா, குா 

ரய கிபி, 

ில் 

காட்டுக்பகாி, 
பசல் 

ீர்க்பகாி, 
ால 

அன்ணம், 

கடற்காகம் 

கறேகு, 

தனந்து 

யிங்கு னனி, கடி தசு, னல் னல, 

ீர்ாய் 

உப்ன சுக்கும் 
னது, சுநா 

னிற்ந ாலண, 

னனி 
ர வாண்டகம் றுபகாட்தலந னவு ீன்பகாட்தலந ிலபகாட்தலந 

னாழ் குநிஞ்சிாழ் னல்லனாழ் னாழ் வய்ல்ாழ் தாலனாழ் 

ண் குநிஞ்சிப்தண் சாாரிப்தண் னப்தண் வசவ்ிப்தண் தஞ்சுப்தண் 

சதாமில் ிலண 
அகழ்ல், 

வநிாடல் 

ஆில 
பய்த்ல், 

காலப ிடுல் 

வல்னரில் 

கலப தநித்ல் 

ீன் திடித்ல், 

உப்ன ிலபத்ல் 

ிப்தநி, 
சூலநாடல் 

 
 

உரிப்சாருள்: 
    எவ்வான ிலக்கும் உரி  அகவாறேக்கம் உரிப்வதானள் ணப்தடும். 
குநிஞ்சி    - னர்றம் னர்னின் ிித்னம் (லனனும் லனினேம் என்று 
பசர்ல்) 
னல்லன   - இனத்றம் இனத்னின் ிித்னம்       
 (லனி, லனணது திரிலப் வதாறுத்துக் வகாள்றல்) 
னம்     - ஊடறம் ஊடனின் ிித்னம்   (லனணிடம் லனி திக்குக் 
வகாள்றல்) 
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வய்ல்    - இங்கறம் இங்கனின் ிித்னம்  (லனி லனி லனணின் 
திரிிலணத்ாங்க இனாது னந்துல்) 
தாலன - திரிறம் திரினின் ிித்னம்  (லனன் லனில ிட்டுப் 
திரிந்து தாலன ிில் வசல்து குநித்து லனி னந்துல்) 
          இவ்ாறு ல்னாத் ிலக்கும் னல்வதானள், கனப்வதானள், உரிப்வதானள் 
வசால்னப்தட்டினக்கின்நண.  
 
 

                       புப்சாருள் இக்கணம்: 
           னநப்வதானள் ன்தது  அநம், வதானள், டீுபதறு தற்நினேம் கல்ி, ீம், 

பதார், தூது, வற்நி, வகாலட, ிலனால னனில தற்நினேம் கூறுது ஆகும்.  
          என குநிப்திட்ட அசலணபா ள்பலனபா குறுின ன்ணலணபா 
வதலச் சுட்டி அனுலட ீம், வற்நி, வகாலட னனிற்லநப் தாடுது 
னநப்வதானள் ன ஆகும். இவ்ாறு அன்நி எனனக்கு அநிவுல வசால்றது 
பதானவும் ாலனேம் சுட்டிக் கூநாறம் னநப்வதானள் தாடல் அலதும் உண்டு. 
அகப்வதானள் தாடல் பதானப னநப்வதானள் தாடல்கறம் ில, துலந 
அடிப்தலடில் அலந்துள்பண. ஆணால் னற்வதானள், கனப்வதானள், உரிப்வதானள் 
பதான்ந இனக்கங்கள் னநப்வதானறக்கு இல்லன. னநத் ிலகள் பதால 
அடிப்தலடாகக் வகாண்டல. பதார் வசய்ச் வசல்றம் அசனும் தலடகறம் 
பதாரிடும் னலநக்கு ற்த வவ்பறு னக்கலப அிந்து வசன்று பதாரிடுர். 
அர்கள் அிந்து வசல்றம் னக்கபின் வதர்கபப ிலகறக்குப் வதர்கபாக 
அலந்துள்பண. தின்னம் னநத்ிலகள் ாவும் னக்கபின் வதர்கலப 
அடிப்தலடாகக் வகாண்டலப. 
 

புத்திரணகள்: 
வட்சி  

கந்ல 

ஞ்சி 
காஞ்சி 
உிலஞ 
வாச்சி 
தும்லத 

ாலக 

தாடாண்  

வதாதுில் 

இற்நின் ிபக்கம் தின்னாறு: 
 

சயட்ெி: 
        ஆில கர்ல்.  அக் கானத்ில் தலக அசணிடம் பதார் வசய்  
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ிலணக்கும் எனன் பதாரின் னல் கட்டாகப் தலக அசணது தசுக் கூட்டங்கலபக் 
கர்ந்து வசல்ான். இது வட்சித் ில ணப்தடும். வட்சி ீன் வட்சிப் னச் 
சூடி, பதானக்குச் வசல்ான். 
 
கபந்ரத: 
     ஆில ீட்டல்.  தலக அசன் கர்ந்து வசன்ந தசுக்கூட்டங்கலப அற்நிற்கு 
உரின் ீட்டுச் வசய்னேம் பதார், கந்லத் ில ணப்தடும். கந்ல ீன் 
கந்லப் னச் சூடி, பதானக்குச் வசல்ான். 
 

யஞ்ெி: 
         தலகர் ாட்டின்ீது தலட டுத்ல் . ண்ாலசால் தலகர்  
ாட்லடப் திடிப்தற்காக அந் ாட்டின் பல் தலட டுத்துச் வசல்றல் ஞ்சித் 
ில ணப்தடும்.  ஞ்சி ீன், ஞ்சிப் னச் சூடி, பதானக்குச் வசல்ான். 
 
காஞ்ெி 
          தலட டுத்து ந்ர்கலப ிர்ின்று டுத்ல். தலட டுத்து னம் 
தலக அசலணத் ிர்த்துத் ாக்கித் ம் ாட்லடக் காத்ல் , காஞ்சித் ில 
ணப்தடும். காஞ்சி ீன் காஞ்சிப் னச் சூடி, பதானக்குச் வசல்ான். 
          இபல ிலனால, ாக்லக ிலனால, வசல்ம் ிலனால னனில 

குநித்துப் தாடுது காஞ்சித் ில ணத் வால்காப்திம் கூறும். 

 

உமிரை: 
           தலக ாட்டிணர் ிலன லபத்துப் பதார் னரில் .  தலக அசனுலட 

பகாட்லடல வல்னக் கனி அசன் ன் தலடகபபாடு ிலனச் சுற்நி னற்றுலக 

இடுல் உிலஞத் ில ணப்தடும். உிலஞ ீன் உிலஞப்னச் சூடி, பதானக்குச் 

வசல்ான். 

 

சாச்ெி: 
              தலகர்கள், ிலனக் லகப்தற்ந ிடால் காத்ல் . தலக அசன் 
தலட டுத்து ந்து பகாட்லட ிலனச் சூழ்ந்து வகாண்டபதாது, ன்னுலட 
பகாட்லடலக் காத்துக் வகாள்ப அசன் பதார் வசய்ல் வாச்சித் ில ணப்தடும். 
வாச்சி ீன் வாச்சிப் னச் சூடி, பதானக்குச் வசல்ான். 
 

தும்ர: 
         இன ாட்டு ீர்கறம் ிர்ின்று பதாரிடல் . தலக அசர்கள் இனனம் 
பதார்க் கபத்ில் ிர் ிர் ின்று பதாரிடுல் தும்லதத் ில ணப்தடும். தும்லத 
ீன் தும்லதப் னச் சூடி, பதானக்குச் வசல்ான்.  
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யாரக 
தலகல வன்நர் வற்நி ிாக் வகாண்டாடுல். பதாரில் வற்நி வதற்ந 
அசலணப் னகழ்ந்து தாடுல் ாலகத் ில ணப்தடும். வற்நி வதற்நர்கள் 
ாலகப் னலச் சூடி வற்நிலக் வகாண்டாடுார்கள். 
 

ாடாண் : 
      இதுல வசான்ண னநத்ிலகள் பதார் ிகழ்ச்சில அடிப்தலடாகக் 
வகாண்டல. தாடாண் ிலில் னகழ்,வகாலட, இக்கம்,கடவுள் ாழ்த்து, அசலண 
ாழ்த்துல் னனில இடம்வதறும். 
 

சாதுயினல்: 
        வட்சி னல் தாடாண் ில ஈநாக உள்ப னநத்ிலகறக்குப் 

வதாதுாணற்லநனேம் , அற்றுள் கூநால் ிடுதட்ட வசய்ிகலபனேம் கூறுது 

வதாதுில் ில ஆகும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நாணயர்கின் கயத்திற்கு 

தாடத்ிட்டத்ில் (SYLLABUS) குநிப்திட்டுள்பாறு அகு ந்து தகுிில் 
இனந்தும் ிணாக்கள் பகட்கப்தடும். ணப அகு- 5க்கு உரின- 

OTTRAIKKAAL PARAVAI  BY . M. KAMALAVELAN ன்னும் தலனனேம் ல்ன 
னலநில் தடித்து பர்வு றே பண்டும்.  
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                                         ான்காம்  ருயம் 
                                                     கயிநணினின் கயிரதகள் 

                                    கயிநணி ெி. பதெிக யிானகம் ிள்ர 

          கிி பசிக ிாகம் 27 சூலன 1876 – 26 வசப்டம்தர் 1954) 20ஆம் 
தற்நாண்டில் குரி ாட்டத்ிறள்ப பனொரில் ாழ்ந் என னகழ் வதற்ந கிஞர். 
தக்ிப் தாடல்கள், இனக்கிம் தற்நி தாடல்கள், னாற்று பாக்குலட கிலகள், 

குந்லப் தாடல்கள், இற்லகப் தாட்டுகள், ாழ்ில் பதாாட்ட கிலகள், சனெகப் 
தாட்டுகள், பசிப் தாட்டுகள், ாழ்த்துப் தாக்கள், லகறு ிலனக் கிலகள், 

தல்சுலப் தாக்கள் ண ிரிந் பத்ில் வசல்தட்டர். 
          சிாணுப்திள்லப -ஆினட்சுி ம்திர்க்கு இண்டு வதண் 
குந்லகலப அடுத்து னென்நாாக பசிக ிாகம் திநந்ார். இண்டு 
வதண்கறக்கு தின் திநந் ஆண் கவுக்கு ான் ங்கும் பசிக ிாகரின் 
வதல லத்ார் சிாணுப்திள்லப. என்தாது ில் ன் ந்லல 
இந்ார். ம். . தடித் கிி தின் ஆசிரிர் திற்சி தடித்து ான் தடித் 
தள்பிிபனப ஆசிரிர் ஆணார். உலம்ல னும் வதண்ல 1901இல் ம் 
னடித்ார். ாஞ்சில் ாட்டார் ன் லணில குட்டி, திள்பாய் ன்று அலத்து 
வகாண்டினந் ாட்கபில் கிி ன் லணில ாி ன்று ரிாலனேடன் 
அலப்தார். குந்லப்பதறு இல்னா கிி ணது அக்காள் கன் சிாணுல 
ணது கன் பதான பர்த்ார் 

         ாகர்பகாினிறள்ப பகாட்டார் ஆம்தப்தள்பி, ாகர்பகாில் ஆசிரிர் 
திற்சிப்தள்பி ற்றும் ினணந்னம் வதண்கள் கல்றரி பதான்நற்நில் 
ஆசிரிாக 36 ஆண்டுகள் தினரிந்ார். 
              ிில் குந்லகறக்காக னன்னனில் வாடர்ச்சிாகப் 
தாடல்கலப றேிணார். 1938 ஆண்டு வபிாண அனலட னனம் ாலனனேம் 
வாகுிில் 25 க்கும் பற்தட்ட குந்லப் தாடல்கள், 7 கலப் தாட்டுகள் 
இடம்வதற்நினந்து.. 
          ஆாய்ச்சித் துலநிறம் பசிக ிாகம் திள்லப தன அரி திகலப 
ஆற்நிினக்கிநார். 1922-இல் 'பணான்ிம் றுதிநப்ன' ன்ந ிநணாய்வுக் 
கட்டுலல றேிணார். வசன்லண தல்கலனக்ககத்ின் ிழ்ப் பதகாி 
உனாக்கத்ில் ிப்தில் உிாபாக இனந்ார். கம்தாாம் ிாகம், 

ீப் தாட்டில் னனி தன தல்கபின் ட்டுப் திிகலபத் வாகுத்ினக்கிநார். 
'காந்றெர்ச்சாலன' தற்நி ஆய்வு தலன றேிணார். 
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                    24 ிசம்தர் 1940 இல் வசன்லண தச்லசப்தன் கல்றரிில் ிபள் 
உாபகசும் திள்லப கிி ன்ந தட்டம் ங்கிணார்[. 1943 இல் 
அண்ாலன அசர் ஆத்ங்குடிில் வதான்ணாலட பதார்த்ிக் வகௌித்ார். 
வதனம் வதானள் ங்க னன் ந்பதாது அல ாங்க றுத்து ிட்டார். 1954 இல் 
கிிக்குத் பனொரில் ிலணவு ிலனம் அலக்கப்தட்டது. அக்படாதர் 2005இல் 
இந்ி அசு அஞ்சல் லன வபிிட்டுச் சிநப்தித்து. 
 

                                               1.  உடல் ம் பணல் 

உடனின் உறுி உலடப 

     உனகில் இன்தம் உலடாம்; 

இடனம் வதானறம் பாாபிக்கு 

     இணி ாழ்வு ந்ிடுபா?         1 

 

சுத்னள்ப இடவங்கும் 

     சுகனம் உண்டு? ீ அலண 

ித்ம் ித்ம் பதணுலபல், 

     ீண்ட ஆனேள் வதறுாப.         2 

 

காலன ாலன உனாிிம் 

     காற்று ாங்கி னபாரின் 

காலனத் வாட்டுக் கும்திட்டுக் 

     கானன் ஏடிப்பதாாபண!           3 

 
 

கூலபீ குடித்ாறம், 

   குபித் திநகு குடி, அப்தா! 
ல பீ ஆணாறம் 

  இில் ன்நாய் உநங்கப்தா!                    4 

 

ட்டுக் குல உண்ால் 

     ாரி ாரித் ின்தாபல், 

ிட்டு னட்டுப்தட்டிடுாய்; 

     ிணனம் தாில் ிறேந்ிடுாய்.      5 

 
 

                      2 . ாட்டுக்கு உரமப்பாம் 

ன்றும் ிழ்க்கள் ானம் எத்ிங்கி, 
என்நித்து ின்நால் உர்வுண்டாம்; - அன்வநணில், 

ாணம்பதாம், வசல்ம்பதாம், ாணிட ாழ்ிற்குரி 
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ாணம்பதாம், ாவும்பதாம், ாழ்ந்து. 1 

 

தண்லடத் ிர் தம்வதனல தாடிஇன்னும் 

ண்லட னேலடத்து னந்துபன்? - அண்டும்இக் 

கானத்ிற் பகற்நகல்ி கற்றுக் கலடப்திடித்து 

ஞானத்ில் ாழ்ந்ிடுபாம் ன்கு.                                                        2 

 

ாிகம் வசய்பாம்; னிற் திர்வசய்பாம்; 

காரி லகத்வாிறம் கண்டு வசய்பாம் - பதிம் 

சந்த் ிழ்பர்ப்பதாம்; ாய்ாட்டுக்பக உலப்பதாம்; 

சிந்ல கிழ்ந்து ிணம் .                                                                                      3 

 

வய்ம் வாறேபாம்; ினந்த் ிழ்கற்பதாம்; 

வசய்ிலணனேம் ன்நாகச் வசய்ிடுபாம் - ின்நி 
வ்வவ் நனம் இணிது பர்த்ிங்குச் 

வசவ்லனேந ாழ்பாம் ிணம். 
 4 

 

                        3 .   சதாமிாிகின் பரனீடு 

தாடு தடுர்க்பக - இந்ப் 

     தாரிடம் வசாந்லா! 
காடு ினத்ி ல்ன - ாடு 

     காண்த ானபா? 1 

 

ந்ி பாதுால் - ங்கும் 

     ல்ி லபதுண்படா? 

ந்ிப் பதச்சாபன - அரிசி 
     சாாிடுபா? 2 

 

கட்டும் ஆலடாகப் - தனத்ி 
     காய்த் பிப்த துண்படா? 

சட்டி தாலணவனாம் - ண்ில் 

     ாப றேதுண்படா?                                                                   3 

 

உறேது திர்வசய்பான் - ிற்றுக் 

     குவு தற்நால், 
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அறே னதுிம் - ிற்த 

     நி ீபா! ா!      4 

 

ஆலட வய்ிடுபான் - பதார்க்கும் 

     ஆலட ில்னால் 

ாலட வகாண்டுிம் - கிடந்து 

     னந் னாபா? ா! 5 

 

டீு கட்டுவான - வகாத்ன் 

     ிடுி ில்னால், 

ஆடு ாடுகள்பதால் - உனகில் 6 

     அலன னாபா? ா! 
 

                                                  4 . யபீத்தாய் 

ாிற் சிநந் ப்தா! - திநந் 

     ாய்ா டதுபதார் 

ாிற் கலட வண - இந் 

     ாணினம் வசால்றம், அப்தா! 1 

 

ாய்ினம் காத்ிடப - னிர் 

     சாவும் ித்ிடால் 

காய்சிணப் பதாிபன - வசன்று 

     கனப்தது கண்டிலனபா? 2 

 

ன்றுனரி ற்பக - உடலன 

     ாிங் வகடுத்பாம், அப்தா! 
ின்று வரிந்ிடுாய் - அதுான் 

     ீர்பற் குிி, அப்தா! 3 

 

தா ாடபித் - உன்நன் 

     தம்தல னன்பணாரின் 

ீச் வசலன ல்னாம் - ீனேம் 

     பற்வகாள்ப பண்டும், அப்தா! 4 

 

னகழ்ி லபனேிடம் - அந்ப் 
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     பதார்னலணப, அப்தா! 
கபண உன்ாின் - உள்பம் 

     கிச் வசய்ாய், அப்தா! 5 

 

சற்றும் பால் - இன்று 

     சண்லடக்குப் பதாய்னாய்; 

வற்நி கிலடக்கும், அப்தா! - ஈசலண 

     பண்டித் வாறேபன், அப்தா. 6 

 

                                    5 . உரமக்க பயண்டும் 

ன்னும் சுந்ித்ல - ாட்டில் 

     க்கள் அலடந்வுடன் 

வதான்லண லாக - ாணம் 

     வதாிந்து வகாட்டிடுபா? 1 

 

தாலன பசாலனாகிக் - கணிகள் 

     தறேத்து ீர்ந்ிடுபா? 

பசலன பசலனாகப் - தனத்ிச் 

     வசடிகள் காய்த்ிடுபா? 2 

 

ஆக்கம் பண்டு வணில் - ன்ல 

     அலட பண்டுவணில் 

ஊக்கம் பண்டுப்தா! - ஏாது 

     உலக்க பண்டுப்தா! 3 

 

உண்ணும் உவுக்கும் - இடுப்தில் 

     உடுக்கும் ஆலடக்கும் 

ண்ில் அந்ில - ம்தி 
     ாழ்ல் ாழ்ாபா? 4 

 

வற்நிின் ிர்ல - ினம் 

     ினத்ில் ழீ்ந்ிடிபன 

சற்றும் ாடால் - சுந்ிம் 

     லத்து னப்தா! 5 
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ஜாிச் சண்லடவனாம் - ஏய்ந்து 

     ி பண்டுப்தா! 
ீி ாவடங்கும் - ிலனத்து 

     ிற்க பண்டுப்தா! 6 

 

உனக க்கவபல்னாம் - அன்பதாடு 

     என ாய் க்கலபப் பதால் 

கனக ின்நிாறேம் - கானம் 

     கா பண்டுப்தா! 7 

 

               6 .  யாழ்க்ரகத் தத்துயங்கள்  

ாப க்குத் துலாணால், 

     ாடும்வதானறம் ற்னகறேம் 

ாப ம்லத் படினம்; 

     சற்றும் இற்பகார் னண்படா? 1 

வஞ்சிற் கனல ிலநந்ர்க்கு, 

     பம் வகாண்ட வநிபார்க்கு, 

ிஞ்சும் வதாறுல னேலடர்க்கு 

     வல்றம் தலடகள் பறுபபா? 2 

 

உள்பந் பநிச் வசய்ிலணில் 

     ஊக்கம் வதனக உலப்பதாபல், 

தள்பம் உர்ப டாகாபா? 

     தாலந வதாடிாய்ப் பதாகாபா? 3 

 

சாிசாி ன்றுிம் 

     சண்லட பதாட்டு, ண்லடகலப 

பாி பாி உலடப்தவான 

     னெடச் வசவனன் றுரீபா? 4 

 

ாட்டும் உனகில் றேத்ரி 

     ாழ்க்லகத் துலாம் ங்லகல 

ஆட்டும் வதாம்ல அடிலகபாய் 

          ஆக்கி லப்த காபா? 5 
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.              7 . பகாயில் யமிாடு 

பகாில் னறேதுங்கண்படன் உர் 

     பகானம் நிக்கண்படன் 

பாி பலணான் பாி 
     படினேங் கண்டினபண 1 

வப்தக் குபங்கண்படன் சுற்நித் 

     பபாடும் ீிகண்படன் 

ய்ப்தில்லனப்தாம் அலணத் பாி 
     லான் கண்டினபண                                             2 

 

சிற்தச்சிலனகண்படன் ல்ன 

     சித்ி பலனகண்படன் 

அற்ன னெர்த்ிிலணத் பாி 
     அங்வகங்கும் கண்டினபண                                       3 

 

வதான்னும் ினேங்கண்படன் ாசம் 

     வதாங்குனாலன கண்படன் 

ன்ணப்தன் ம்திாலணத் பாி 
     இன்னும்ாம் கண்டினபண                                    4 

 

தூதிடுல் கண்படன் ீதம் 

     சுற்நி டுத்ல் கண்படன் 

ஆதத்ில் காப்தலணத் பாி 
     அங்பகான் கண்டினபண                                       5 

 

ில்லனப்தினேங்கண்படன் அங்குச் 

     சிற்நம்தனனங் கண்படன் 

கல்லனக்கணிவசய்பாலணத் பாி 
     கண்கபாற் கண்டினபண               6 

 

கண்ணுக் கிணிகண்டு-ணத்லக் 

     காட்டில் அலனிட்டு, 

தண்ிடும் னலசாபன-பாி 
     தவணான்நில்லன, அடி!        7 
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உள்பத்ில் உள்பான்,அடி!-அதுீ 

     உ பண்டும் அடி 

உள்பத்ில் காண்தாய்ணில்-பகாில் 

     உள்பபனேங் காண்தாய் அடி! 8 

 

             8 .  இனற்ரக யாழ்வு 

தநந்து தநந்வங்கும் - ிரினேம் 

     தநல ாழ்ிலணப்பதால், 

சிநந் ாழ்பதும் - இந்ச் 

     வசகத்ில் கண்டதுண்படா?                                             1 

 

சாிச் சண்லடில்லன - ஏாச் 

     சச் சண்லடில்லன; 

ப சாத்ிங்கள் - கூறும் 

     ிி ினக்கு ில்லன                                                       2 

 

குடிவகடுத்துிட்டுப் - திகள் 

     பகாடி வசய்துிட்டுக் 

கடவுலப ங்கி - ினம் 

     கண்ரீ் ிடுில்லன.                                                    3  

 

உலத் உலவல்னாம் - ாநி 
     உலத்ிடு ாரில்லன; 

துலத் ணனில்லன - வாடனம் 

     துன்தங் கறில்லன.                                                          4  

 

உண்டிக் கலனந்து பதாய்க் - வகஞ்சி 
     என ணிலணனேம் 

அண்டி ாபண்டாம் - ல 

     அடில ாகபண்டாம். 5  

 

இப்த னில்லன - பசாம்தி 
     இனப்த னில்லன; 

னப்த னில்லன - அலப் 

     னகறே ானில்லன. 6  
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வற்நி பால்ிில்லன - தத்ால் 

     வநினேம் வகாள்ில்லன; 

கற்நநிந் பாவன்று - வசனக்கும் 

     காட்டி ிற்தில்லன. 7  

 

பனம் வதாதுவுலடல - னி 

     பசத்ி றள்பவல்னாம், 

தாரில் தநலகலபக் - கண்டு 

     தடித் தாடபாம். 8  
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                                                    ரயபபத்து கயிரதகள் 

                       லனத்து பணி ாட்டம் டுகப்தட்டிில் ாசாி, அங்கம்ாள் 

ஆகிபானக்கு கணாக 13/7/1953இல் திநந்ார். இர் 14 கில வாகுப்னகலபனேம் 

ான்கு னிணங்கலபனேம் றேி வபிிட்டுள்பார். இர் னகழ்வதற்ந ிழ் ிலப்தட 

தாடல் ஆசிரிர் ஆார். சிநந் ிலப்தட தாடல் ஆசிரினக்காண இந்ி அசின் 

ினல ந்து னலந வதற்ந சிநப்னக்குரிர்.பறம், த்ி அசின் தத்ஸ்ரீ ினதும் 

ிக அசின் கலனாி ினதும் இனக்கு ங்கப்தட்டது. 

 

 

                                          1.  ட்பு 

ட்ன ன்தது 

சூரின் பதால் 

ல்னா ாறம் 

னாய் இனக்கும் 

 

ட்ன ன்தது 

கடல் அலன பதால் 

ன்றும் 

ஏால் அலனந்து னம் 

 

ட்ன ன்தது 

அக்ணி பதால் 

ல்னா ாசுகலபனேம் 

அித்து ிடும் 

 

ட்ன ன்தது 

ண்ரீ் பதால் 

ில் ஊற்நிணாறம் 

ஏப ட்டாய் இனக்கும் 

 

ட்ன ன்தது 

ினம் பதால் 

ல்னாற்லநனேம் வதாறுலாய் 

ாங்கிக் வகாள்றம் 

 

ட்ன ன்தது 

காற்லநப் பதால் 
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ல்னா இடத்ிறம் 

ிலநந்து இனக்கும் 

 

 

                                  2 . அரகள் 

அலனகபப! ீர்பல் ஆடுந் ண்ரீ் 

லனகபப! கடனின் ந்ிக் லககபப! 

 

ித்ல னரிந்து சீுங் காற்று 

ித்ந் ிரிக்கும் ீர்க்கி றுகபப! 

 

காற்வநனுங் கன் கடனாம் கன்ணிின் 

பற்னநம் உரினேம் வல்னி துகில்கபப! 

 

கலில் ற்வகாலனக் காரிம் டத்ல் 

னலநா? சரிா? னடிவுல ன்ண? 

 

கண்ி னகுந்து கணவண னர்ந்து 

வண்துகில் பதார்த்து பபன றேந்து 

 

ிம்ித் ாழ்ந் வண்ார் னகபப! 

ம்தனம் காட்டும் ண்ரீ் வடிகபப! 

 

கடல்ீர் ிாில் கக ஆட்டம் 

டத்ித் பாற்கும் ாடகக் கும்தபன! 

 

கனப்னக் கடறக் காசபா ாபன 

இனித் துப்னம் ச்சில் லனகபப! 

கறுப்னக் கடற்நிர் கலடப் தடுலகில் 

வநித் வண்வய்த் ிலகபப! ீங்கள் 

 

கலில் கலனனேம் கடனின் கணவுகள் 

கலக்கன் ணத்ில் கடல்னத் ங்கள் 

கர்ந்து ிலந்து டந்து கலில் 

கர்ந்து பதாகும் ண்ரீ்ச் சுர்கள் 
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                3 . ாடம் 

ீிவாி வசான்ண 

ஆிவாி து? 

 

ிா? சீணா? 

இனத்ீணா? கிபக்கா? 

இல்லன.... துவுில்லன.... 

 

இற்லக 

ன் 

வற்நிில்....னனத்ில் 

கண்ில்....கன்ணத்ில் 

ார்தில்....அக்குபில் 

றேிலத் ீிலத்ான் 

ணின் வாிவதர்த்ான் 

 

பல்பாக்கி ரினேம் ீ - 

பல்பாக்கி னட்டும் ில - 

பல்பாக்கி உனம் னகில் - 

பல்பாக்கி பனம் ணின் - 

ல்னாம் பல்பாக்கிப! 

 

கீழ்பாக்கிப் வதாினேம் 

லட்டும் வதாய்த்துிடின் 

பல்பாக்கி பர்ண 

னிில் து? 

ல வசான்ணது : 

 

''கனல உள்பபண 

உிர்கறக்குத் 

லனல ாங்குகிநான்'' 

 

கல ிித்ினக்கிநா? 

தூங்கிிட்டா? 

வரிாது 

 

தாடத் வரிந் தநலகள் 
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ன் தாடறக்குக் லகட்டுா? லகவகாட்டுா? 

வரிாது 

 

ாய்வாிப னரிா ணிர்க்குத் 

ன்தாடல் னரினோ? னரிாா? 

வரிாது 

 

ஆணால் கூாங்கற்கலப 

ாில்பதாட்டுக் வகாண்டு 

ி தாடிக்வகாண்பட பதாகிநது 

ினேம் என ' கல வசான்ணது : 

 

''கடலலச் வசய் 

தனலண ிர்தாாப!'' 

 

றுபார் அலணலனேம் 

குணிந்துச் வசால்கிநது 

இநங்குபார் அலணலனேம் 

ிிர்ந்து வசல்னச் வசய்கிநது 

 

லன வசான்ணது : 

''திந்து ாழ்ந்ால் 

உர்ந்து பதாாய் 

ிிர்ந்து ிரிந்ால் 

இநங்கிப் பதாாய்'' 

 

பர்கலப அறுத்பாடும் 

ிின் ீதும் 

கனகனவன்று னச்வசாரினேம் 

கலபாத்துக் கிலபகள்... 

அறுத்ற்குக் பகாதில்லனாம் 

லணத்ற்கு ன்நிாம் 

 

 

ம் வசான்ணது : 

''இன்ணா வசய்ார்க்கும் 

இணில வசய்'' 

னகரி இல்னால் 
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னிக்கு னகிநது 

ங்பக சிப்தி ிித்ினக்கிநபா 

அங்பக ிறேந்து னத்ாகிநது 

 

லத்துபி வசான்ணது : 

''னத்துக்காண ித்து 

ப்பதாதும் ினாம் 

ிித்ின ணிா ிித்ின'' 

 

கீப பசறு 

பபன தாசி 
 

ன்லணச் சுற்நிறம் லபர் கீம் 

ஆணாறம் 

ண்ரீ்த் ீாய் னத்ினக்கும் 

ாலக்குத்ான் 

ன்ணவான வசௌந்ர் கம்தீம்! 

 

ால வசான்ணது : 

''சார்தால் வதனல வதறுது பிது 

சார்னக்குப் வதனல னப வதரிது'' 

அஸ்ணம் ன்நார்கள் 

ஆந்லகள் கிழ்ந்ண 

 

ட்சத்ிங்கள் 

கும்ி வகாட்டிக் வகாண்டாடிண 

 

ான் சாகில்லன ன்தல 

ினவுக்கு எபினைட்டி 

ினொதித்து சூரின் 

 

சூரின் வசான்ணது : 

''லநந்தும் லநாினக்க 

உன் சுடுகலப ிட்டுச்வசல்'' 

 

ரிலன தும்ிது 

ம்தது கிபனா ீட்டர் 

அக்கிணிக் கும்ன 
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ந்க் குடிகனும் 

இடம் வதில்லன 

 

அக்கிணிக் கும்தின் ஆநி சாம்தனில் 

உறேது திரிட்டில் 

ஆறுடங்கு அபாகிலபச்சல் 

 

ரிலன வசான்ணது : 

''ந்வான ீலிறம் 

இன்பணார் ன்ல உண்டு'' 

 

வசய்ா திபா 

லனில் ிால் டுத்ாட்வகாள்றங்கள் 

ாலிலனத் ிலனகள் ாங்கள் 

கடுகி சீாண்ம் 

காற்லந கட்டிலனேங்கள் 

ல்னானம் சிரிக்கின்ந ாழ்வுவகாடுங்கள் 

ிரினேம் அறேகின்ந ம் வகாடுங்கள் 

ங்கள் ாழ்ின் பகாப்லதல 

ஊற்றும்பதாப உலடத்துிடாீர்கள் 

ிலநந்திநகு ிிடுங்கள். 

 

 

                                                                   4. நபம் 

ங்கலபப் தாடுபன். 
ானம் ள்றப க்கட் தண்தில்னால ன்ண வசான்ணரீ்? 

ம் ன்நரீ்! 
ம் ன்நால் அவ்பவு ட்டா? 

க்கம்,அவ்லப ீட்படாலன ாசிான் ார் ன்நரீ்? 

ம் ன்நரீ்! 
ம் ன்நால் அத்லண இிா? 

தக்கத்ில் ாது தாி ாபண? 

தாஞ்சானி ீட்க்கா தால ன்ண வன்நரீ்? 

வட்லட ங்கள் ன்நரீ்! 
ங்கள் ன்நால் அவ்பவு பகனா? 

ம் சினஷ்டிில் என சித்ிம், 

னிின் ஆச்சிரிகுநி, 
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ிலணக்க ிலணக்க வஞ்சூறும் அனுதம், 

ிண்ீனுக்கு தூண்டில் பதாடும் கிலபகள், 

சிரிப்லத ஊற்நி லத் இலனகள், 

உிர் எறேகும் னர்கள், 

ணின் ா ஞாணம் ம் னம் ணக்கு! 
ணின் பான்றும் னன் ம் பான்நிற்று! 
 

ம் க்கு அண்ன், அண்லண திக்காீர்கள்! 
ணி ஆனேள் குிிக்குள் கட்டி கூடாம், 

ம் அப்தடிா? 

பனம் உிர்கபில் ஆனேள் அிகம் வகாண்டது அதுபான்! 
ணி பர்ச்சிக்கு னப்தது ந்ால் னற்றுப் னள்பி. 
ம் இனக்கும் ல ன னக்கும் இநக்கும் ல காய் காய்க்கும். 
வட்டி ட்டால் கிலப ாகுப, 

வட்டி ட்டால் கம் உடம்தாகுா? 

த்ல அறுத்ால் ஆண்டு லபம் து வசால்றம். 
ணிலண அறுத்ால் உிரின் வசனலத்ான் உறுப்ன வசால்றம். 
த்ிற்கும் றேக்லக ிறேம் றுதடி னலபக்கும். 
க்பகா உிர் திரிந்ாறம் ிர் உிர்ந்ாறம். 
என்வநன்று அநிக! 
 

ங்கள் இல்லனபல் காற்லந ங்பக பதாய் சனல வசய்து? 

ங்கள் இல்லனபல் லக்காக ங்பக பதாய் னுச் வசய்து? 

ங்கள் இல்லனபல் ண்ின் டிக்குள்பப ப்தா ரி? 

தநலக்கும் ினங்குக்கும் ம் னம் உத்ிாம் ணிர் ாம் னபாா? 

ணிணின் னல் ண்தன் ம்! 
த்ின் னல் ிரி ணின்! 
ஆனேங்கலப ணின் அிகம் திபாகித்து ங்கபின் ீதுான்! 
 

உண் கணி, 
எதுங்க ில், 

உடறக்கு னந்து, 

உர்வுக்கு ினந்து, 

அலட குடில், 

அலடக்க கவு, 

அகு பனி, 
ஆட தூபி, 
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ட லனம், 

ாபிக்க ண்ல, 

றே காகிம், 

ரிக்க ிநகு, 

 

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

டந்பாம் லடண்டி த்ின் உதம், 

றேிபணாம் வதன்சில் தனலக த்ின் உதம், 

ந்பாம் ாலன சந்ணம் த்ின் உதம், 

கனந்பாம் கட்டில் ன்தது த்ின் உதம், 

துின்பநாம் லனல தஞ்சு த்ின் உதம், 

டந்பாம் தாதுலக ப்தர் த்ின் உதம், 

இநந்பாம் சப்வதட்டி தாலட த்ின் உதம், 

ரிந்பாம் சுடலன ிநகு த்ின் உதம், 

ம்ான் ம்ான் ல்னாம் ம்ான், 

நந்ான் நந்ான் ணின் நந்ான், 

ணிா ணிணாக பண்டுா த்ிடம் ா எவ்வான னம் பதாி ம்!! 
 

 

                                             5 . செம்சநாமி 
எனிக்கடனில் னன் னனாய் 

உித்து ந் பதலனப 

கலனக்கடலன ாிணால் 

கலடந் வசினப ! 
திநந்ாள் அநிா 

பதபக! திநவாிகள் 

இநந்ாள் கா ிம் 

இபல வதற்று ந்பப 

ந் வாிகபிங்கு 

ானாிினந்தும் 

உர்ந்பப! உன்லணப்பதால் 

உிர்வய்பாடினப்தர் ார்? 

ல்னிணனம் வல்னிணனம் 

பாண இலடிணனம் 
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ல்னிணாய் என்று தட்டு 

டக்க ி வசய்பப! 
உர்வாி ீ ! 
ணிவாி ீ! 
உன்ணாம் வசம்வாி ீ! 
உிர்வாி ீ! 
வய்வாி ீ! 
உர்லத் னதள் ீ! 
னிபாய் இனந்ாறம் 

பாகம் னம் அகால் 

னிபாய் இனப்தபப 

னலபதால் னர்தபப! 
கன்ணிவன்தார் உலண ீபா 

கணிப்திள்லப தன வதற்ந 

அன்லண! 
இது ன்ண அிசம் ணக்பகட்டால் 

கன்ணி அன்லண ீ 

அந்க் கன்ணி ரிபதான 

அன்ணர்க்பகா ஏர் சு 

உணக்பகா தன சு 

லாறம் ித்ிக்கும் துப! 
கானக்லக 

வகாய்ாறம் னர்பத்ில் 

குலநா னணப! 
ில்னா காற்லநப்பதால் 

ிிர்கின்ந எபிலப்பதால் 

ல்னார்க்கும் வதாதுாக 

இனப்தபப உன்லண ாம் 

உச்சரிக்கும் பதாிபன 

ஊறுகின்ந ான் 

ச்சிறம் பணாகும் 

இழ்கறம் னாகும் 

தாலடிபன பர்கபின் 

தாலடகள் பதாணதின்னும் 

க்கள் 

தாலடிபன ஆலடிபன 
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தடிப்தடிாய் வசித்ள் ீ! 
னப்தப எனிகறக்குள் 

னறேவுனகம் அபப்தபப! 
எப்பத இல்னா 

உர்குநலப வதற்நபப! 
னஞ்சுி படுகின்ந 

ாக்கி ிப! 
னஞ்வசித் பாங்குகின்ந 

ா ா ப! 
ம்வாிக்கும் னெத்பப! 
ம்வாிாய் ாய்த்பப! 
வசம்வாிாய் வாிகறக்குள் 

வசம்ாந்ினப்தபப! 
பசய்கள் திசித் 

ாப! உர்ந் பல் 

ாய்கள் திசித் 

ார்த்ல சந்ப! 
ச தவுத்ச் 

சத் துநிகறம் 

து வாி ன்று 

ானாட்ட பர்ந்பப! 
பாம் வாடுத்பப! 
ினாசகத்பபண! 
ாா ஆழ்ாரின் 

ங்கபில் ஆழ்ந்பப! 
சு த்ார் 

ஈந்வான வகாள்லகிணால் 

சா த்ல 

ம் ிர்க் கபித்பப! 
க்கா ீணாின் 

க்கா வகாள்லகனேடன் 

ிக்கா னடித்பப! 
பம் பர்த்பப! 
ம் ாற்ந ந்ல 

ம் ாற்நி லத்பப! 
ிம் ாற்நம் வதற்நிங்கு 
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ித்ம் பர்தபப! 
இத்ில் வகாடிபற்நி 
இறுாந்ினந்பப! 
சங்கள் அலணத்லனேம் 

சாக ித்பப! 
உன்ணாபன திநந்பாம் 

உன்ணாபன பர்ந்பாம் 

உன்ணாபன வதனல வதற்று 

உனகத்ில் ாழ்கின்பநாம் 

அகம் ீ 

னநம் ீ ம் 

ஆனினம் ீ 

ங்கள் னகம் ீ 

னகரி ீ 

னடிா னகறேம் ீ 

 

 

                                                    6  . யிரதச்பொம் 

                              ிடுதடும் னற்சிகறள் என்நாக ணின் ிசாம் கண்டநிந்ான். 
ஆணால் ிசாத்ில் ஈடுதட்டினக்கும் உர்கபில் வதனம்தான்லபார் 
ினங்குகறக்காண சுகத்லனேம் சுந்ித்லனேம் கூட இந்து ிற்கிநார்கள். அப்தடி 
ாப்தட்டுக் வகாண்டினக்கும் என ாழ்க்லகின் குறுக்குவட்டுத் பாற்நம்ான் 
இந் ாட்டுப்தாட்டு. 
 

ஆடி னடிஞ்சினச்சு 

ஆினேம் கிஞ்சினச்சு 

வசாக்கிவகாபம் பகாடாங்கி 
வசான்ணவகடு கடந்ினச்சு 

 

காடு காஞ்சினச்சு 

கத்ால கனகினச்சு 

னந் னள்வபல்னாம் 

லனபாட உிந்ினச்சு 

 

வக்க வதாறுக்கா 

வநக்க வந் குனிவல்னாம் 

வங்காடு ிட்டு 
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வகுதூம் பதாினச்சு 

 

வதாட்டு ல வதய்லனப 

னறேி அடங்கலனப 

உச்சி லணலனப 

உள்காடு உறேகலனப 

 

வப்னக்கு ிிினக்பகா 

வநகாக ிிினக்பகா 

கட்டிச்ச வங்கனப்த 

கண்ரீ் டிச்சினச்பச 

 

காத்துன ஈில்ன 

கள்பிின தாறில்ன 

றும்ன குபிச்பச 

இனவசாட்டுத் ண்ிில்ன 

 

பகம் நங்கலனப 

ின்ணல் எண்ணுங் காங்கலனப 

பற்க கனக்கலனப 

பகாத்து சீலனப 

 

வய்வல்னாம் கும்திட்டுத் 

வலசவல்னாம் வண்டணிட்டு 

ீட்டிப் தடுக்லகின 

வத்ிின எத்ல 

 

துட்டுள்ப ஆள் படிச் 

வசாந்வல்னாம் ாதுபதால் 

சீலக்குப் பதாினந் 

பகவல்னாம் ினம்னய்ா 

ானய்ா ானய்ா 

ன தகாபண 

ீனய்ா ீனய்ா 

வன்ணாட்டுப் தஞ்சவல்னாம் 

 

எத்ன ான் உறேகத் 

வாத்ப்தசு ச்சினக்பகன் 
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இன்னும் என ாட்டுக்கு 

ணப் பதாய் ான் பகட்படன்? 

 

ஊவல்னாம் படி 

ர்ாடு இல்னாட்டி 

இனக்கப இனக்கா 

இடுப்வதாடிஞ்ச வதாண்டாட்டி 

 

காசு வதனத்பப 

காடீ்டுக் கனப்தாி 
ண்ிிட்டு ண்வின்னு 

ாபிக்கத் வரிஞ்சபப 

 

சனலக்குப் பதாட்டாச் 

சாம் குலனனேின்னு 

சீன வாலக்கா 

சிக்கணத்து ாசி 
 

கால்னெட்ட வச்பசாபம் 

கடணாகத் ாாி ! 
கால்னெட்ட கடனுக்கு 

னறேனெட்ட அபக்குநண்டி 

 

ஊத்துடி ஊத்துடி 

ஊசில ஊத்துடி 

சாத்துடி சாத்துடி 

சலடசலடாச் சாத்துடி 

 

தாறேம் லக்குப் 

லதத்ிா னடிச்சினச்சு? 

பகத்க் கிிச்சு 

ின்ணல் வகாண்டு லக்குடி 

 

னந்ாாள் ந் ல 

னெச்சுனட்டப் வதய்னேடி 

வலசதும் வரிா 

வபதாட்டுக் வகாட்டுடி 
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கூ எறேகுடி 

குச்சுடீு லணனேடி 

ஈம் தவுடி 

ஈக்வகான டுங்குடி 

 

வள்பம் சுத்ிின்னு 

டீ்ட இறேக்குடி 

ஸ்ிின சரிதாி 
அடிச்சிக்கிட்டுப் பதாகுடி 

குடி வகடுத் காத்து 

கூ திரிக்குடி 

லத்ண்ி ஊநி 
ஞ்சுன கலனேடி 

 

ாடு டுங்குய்ா 

ச்சுல பதாதுய்ா 

வவலக்க பணும் 

வில்வகாண்டு ானய்ா 

 

லனேம் வநிக்க 

சசன்னு வினடிக்க 

னெலனின ச்சினந் 

னெட்லடப் பதாய் ான் திரிக்க 

 

வச்பசாபம் லணஞ்சினச்பச 

வட்டிாய் னத்ினச்பச 

வாலபக்கா தடிக்கு 

வாலபகட்டிப் பதாினச்பச 

 

ர்னடிக்கும் சாிக்கு 

இதுபான் லனவறேத்ா? 

ிினடிஞ்ச ஆறக்பக 

வசாம் றேினக்கா? 

 

காஞ்சு வகடக்குதுன்னு 

கடவுறக்கு னுச்வசஞ்சா 

பதஞ்சு வகடுத்ினச்பச 
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வதனாபப ன்ணதண்? 

 

 

                                            7 . ெிரிப்பு 

ாழ்க்லக னட்டிப கிடக்கிநது 

சிரிப்னச் சத்ம் பகட்கும்பதாவல்னாம் 

அது ிநந்து வகாள்கிநது 

 

ாழ்ின்ீது இற்லக வபித் 

ாசலணத் லனம் சிரிப்ன 

 

ந் உடும் பதசத் வரிந் 

சர்பச வாி சிரிப்ன 

 

உடுகபின் வாில்கள் ஆறு 

சிரித்ல் னத்ிடல் 

உண்ால் உநிஞ்சல் 

உச்சரித்ல் இலசத்ல் 

 

சிரிக்கா உட்டுக்குப் 

திற்வசான்ண ந்தும் 

இனந்வன்ண? வாலனந்வன்ண? 

னபான் வதறுபான் 

இனர்க்கும் இப்தில்னா 

அிச ாணம்ாபண சிரிப்ன 

சிரிக்கத் ிநக்கும் உடுகள் ிப 

துன்தம் வபிபநிிடுகிநது 

 

எவ்வானனலந சிரிக்கும்பதாதும் 

இனம் 

எட்டலடடிக்கப்தடுகிநது 

 

சிரித்துச் சிந்தும் கண்ரீில் 

உப்னச் சுல வரிில்லன 

னள்றம் இதுப 

பாஜாவும் இதுப 
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சிரிப்ன 

இடம்ாநி னண்தாடுகபப 

இிகாசங்கள் 

 

எனத்ி 
சிரிக்கக்கூடா இடத்ில் 

சிரித்துத் வாலனத்ாள் 

அதுான் தாம் 

எனத்ி 
சிரிக்க பண்டி இடத்ில் 

சிரிப்லதத் வாலனத்ாள் 

அதுான் ாாம் 

 

ந்ச் சிரிப்னம் 

பாசாணில்லன 

 

தாம்தின் தடம்கூட 

அகுாபண? 

சிரிப்வதானிக்கும் டீ்டுத்ிண்லில் 

ம் உட்கார்பில்லன 

 

தகனில் சிரிக்கார்க்வகல்னாம் 

ம் 

எவ்வான சாங்கானனம் 

தடுக்லகட்டிப் பதாடுகிநது 

 

என 

தள்பத்ாக்கு னறேக்கப் 

னப் னக்கட்டுப 

என 

குந்லின் சிரிப்னக்கு ஈடாகுா? 

கானின் னன்னுல 

கடனுக்கு னெனணம் 

உடுகபின் சந்ிபாம் 

ினங்லகக் கித் ணிிச்சம் 

சிரிப்லத இவ்ாவநல்னாம் 

சினாகித்ாறம் 
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ரிக்கும்ல சிரிக்கா ணிர்கள் 

உண்டா இல்லனா? 

சிரினேங்கள் ணிர்கபப! 
 

னக்கபால் சிரிக்கத் வரிா 

வசடிவகாடிகறக்கு 

ண்டுகபின் ாடிக்லக இல்லன 

 

சிரிக்கத் வரிாபார் கண்டு 

சிரிக்கத் பான்றுவணக்கு 

 

சற்பந உற்றுக் கணினேங்கள் 

சிரிப்தில் த்லண ஜாி? 

கீநல்ிறேந் இலசத்ட்டாய் 

எப இடத்ில் சுற்றும் 

உற்சாகக் சிரிப்ன 

 

ண்ரீில் நிந் லபக்கல்னாய் 

ிட்டுிட்டுச் சிரிக்கும் ிபணாச் சிரிப்ன 

 

லனில் ிறேந் ாிச் வசாம்தாய்ச் 

வசன்நடித் பய்ந்ினேம் சிரிப்ன 

 

கண்ணுக்குத் வரிா 

சுர்க்பகாி பதான 

உடு திரிால் 

ஏலசிடும் சிரிப்ன 

 

சிரிப்லத இப்தடி 

சப் அடிப்தலடில் 

ஜாி திரிக்கனாம் 

 

சின 

உர்ந் வதண்கபின் சிரிப்தில் 

ஏலசப றேில்லன 

 

ினின் கிம் 

ினத்ில் ிறேந்ால் 
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சத்பது சத்ம்? 

 

சிறுசிறு வசார்க்கம் சிரிப்ன 

ஜீ அலடாபம் சிரிப்ன 

 

எவ்வான சிரிப்திறம் 

எனசின ில்னிீட்டர் 

உிர்ீபக் கூடும் 

 

த்லத் ள்பிப்பதாடும் 

ார்க்கம்ான் சிரிப்ன 

ங்பக! 
இண்டுபதர் சந்ித்ால் 

வுவசய்து த்லத் 

ள்பிப் பதாடுங்கபபன்! 
 

 

           8 .உகநனநாயன் 

என னம் னகிநது 

 உனக னம் 

 பகாட்டு சூட்டு அிந் 

 ாகரிக னம். 
 

அட்னாண்டிக் கடனில் என காறன்நி 
 தசிதிக் கடனில் றுகால் உஊன்நி 
 ங்காப ிரிகுடாில் ாய் வகாப்தபித்து 

 கண்டங்கள் உண்னம் பற்கு னம் 

 

 பா ாடுகலபத் ின்று னடித்து 

 பனம் ாடுகபில் லகதுலடத்து 

 ல ாடுகலப 

 வற்நிலன பதாடும் 

 ிாதா னம்  

 

ாடி லணகலப 

பறம் பறம் ிண்ில் ற்றுாம் 

குடிலசகலப ிித்து 

குிக்குள் ள்றாம்  
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பலன இந் சிற்றூர் க்கலப 

எப துலடப்தத்ில் ாரிப் வதனக்கி 
கத் வாட்டிகபில் 

குப்லதாய்க் வகாட்டுாம். 
 

"ில்னாய் வடும் னப 

ஊிக்க ந் உன்  

ஊர் வசால்னிப் பதா" ன்பநன் 

கலடாில் பசங்கள் எறேக  

"ாதும் ஊப ானம் பகபிர்" ன்நது  

"பதர் ன்ண வசால்" ன்பநன் 

"உனகாணன்" ன்நது 
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                                                                    ாஞ்ொி ெதம் 

                                                                     ெதச் ெருக்கம் 

                                                ஆெிரினர் -  சுப்ிபநணின ாபதினார். 
                       சுப்திி தாிின் இற்வதர் சுப்திின்.இர் ினவல்பனி 
ாட்டத்ில் உள்ப ட்டனத்ில் ிசம்தர் 11 1882ல் சின்ணச்சாி ர் இனக்குி 
அம்லார் ம்திின் கணாய் திநந்ார்.சிறுது னபன கிப்னனல வதற்று 
ிபங்கிர் தாிார்.இர் என றேத்ாபர், கிஞர், தத்ிரிக்லகாசிரிர்,சுந்ி 
பதாாட்டீர் ண தல்பறு தரிாங்கலப வகாண்டர்.இது தாடல்கபில் 
வதண் ிடுலன, ாட்டுதற்று, ற்றும் சனா சீர்ினத்க் கனத்துக்கள் பபனாங்கி 
இனக்கும்.இர் ிழ், ஆங்கினம், இந்ி, சஸ்கினம் ற்றும் ங்காப வாி 
ஆகிற்நில் னனல வதற்நர். திந வாி இனக்கிங்கலப வாி வதர்க்கவும் 
வசய்துள்பார். பிில் னரிந்துவகாள்பக் கூடி றேச்சினைட்டும் தாடல்கலபப் தாடி, 

ிடுலன உர்ல க்கறக்கு ஊட்டிர் தாிார். ணப இல பசி கி 
ண அலப்தர். 
                        காதாக்கலல வதண்ணுரிலக் காப்திாகத் ிில் சுப்திி 
தாி டித்துத் ந்ப தாஞ்சானி சதம். இந்ி ிடுலனப் பதாாட்டத்லப் 
தாப் பதாாகவும், தாஞ்சானில தா பிாகவும் உனகப்தடுத்ி காகி 
தலடத் தலடப்ன இது. இனக்கி னம், கினம் வகாண்டுள்பது. தாஞ்சானி 
சதம் இன தாகங்கள் வகாண்டது. இந்தனில் சூழ்ச்சிசனக்கம், சூாட்டச்சனக்கம், 

அடிலச்சனக்கம், துகிறரில் சனக்கம், சதச்சனக்கம் ண ந்து சனக்கங்கபில் 
ானூற்றுப் தன்ணிண்டு தாடல்கள் உள்பண. 
 

                         ெதச் ெருக்கம் 

  துச்ொதன் திசபௌதிரனச் ெரக்குக் சகாணர்தல் 

இவ்வுல பகட்டதுச் சாணன் -- அண்ன் 

இச்லசல வச்சி றேந்ணன். -- இன் 

வசவ்ி சிநிது னகறபாம். -- இன் 

ீலில் அண்லண வன்நன்; -- கல்ி 
வ்ப பனுி னான்; -- கள்றம் 

ஈக் கநினேம் ினம்னபான்; -- திந 

வவ்ர் இன்நலண அஞ்சுார்; -- ன்லணச் 

பசர்ந்ர் பதவன் வநாதுங்குார்;      1 

னத்ி ிபகில் னான்; -- னனி 
பதான உடல்னி வகாண்டன்; -- கல 

த்ி ினேஞ் வசனக்கிணால் -- கள்பின் 

சார்தின்நி பவநி சான்நன்; -- அ 
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சக்ி ிதற்நி ின்நன்; -- சி 

சக்ி வநிஉ ான்; -- இன்தம் 

த்ி நங்கள் இலப்தன்; -- ன்றும் 

ல்னர் பகண்ல ினக்கிபணான்;      

 

அண் வணானலண ன்நிப -- னி 
அத்லணக் குந்லன ாிபணாம் -- ன்னும் 

ண்ந் ணிலடக் வகாண்டன்; -- அண்ன் 

து வசான்ணாறம் றுத்ிடான்; -- அனட் 

ன{[தாட பதம்]: ‘ஈற்கநினேம்’} 
-- கிி 
கண்ி வய்ி தாகன் -- ‘அந்க் 

காரிலக ன்லண அலத்துா’ ன்நவ் 

ண் னுலத்ிடல் பகட்டணன்; -- ல்ன 

ாவன் றுறுி றேந்ணன்.    

   

தாண்டர் பி ினந்பார் -- ிப் 

லதங்கிர் ாபிலக சார்ந்ணன்; -- அங்கு 

ீண்ட துரில் குலனந்துபதாய் -- ின்ந 

பரில ாிலணக் கண்டணன்; -- அள் 

ீண்டலன வண்ி எதுங்கிணாள்; -- ‘அடி, 

வசல் வங்பக’வன் நிலந்ிட்டான். -- ‘இன் 

ஆண்டலக ற்ந னலன’வணன்று -- அள் 

அச்ச ினாவிர் பாக்கிப,      

 

திசபௌதிக்கும் துச்ொதனுக்கும் ெம்யாதம் 

‘பர் னிிலசப் தாண்டர்; -- அர் 

பி, துனதன் கன்ணிான்; -- இல 

ானம் இற்லந லினும், -- ம்தி, 
ன்னன் நந்ரில்லனகாண். -- ம்தி 
கா னிந் ிவகாண்டாய்; -- இங்குக் 

கட்டுத் நி வாிகிநாய். -- ம்தி, 
ீந் வசய்ி ிலிபன -- வசால்னி 
ீங்குக’ ன்நணள் வதண்வகாடி.   

    

‘தாண்டர் பினே ல்லனீ; -- னகழ்ப் 

தாஞ்சானத் ான்க பல்லனீ; -- னி 
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ாண்டனள் பந்ர் லனணாம் -- ங்கள் 

அண்னுக் பகடி லச்சிீ. -- ன்ணர் 

ீண்ட சலதணிற் சூிபன – ங்கள் 

பசச் சகுணிபா டாடிங்கு -- உன்லண 

தூண்டும் த வணலத்ான் -- இன்று 

பாற்றுிட்டான் னபந்ின்.      

‘ஆடி ிலனப்தட்ட ாி ீ; -- உன்லண 

ஆள்தன் அண்ன் சுபாணன். -- ‚ன்ணர் 

கூடி ினக்குஞ் சலதிபன -- உன்லணக் 

கூட்டி ன‛வகன்று ன்ணன் -- வசால்ன 

ஏடிந் பணிது வசய்ிகாண். -- இணி 
என்றுஞ்வசானா வன்வணா படகுாய். -- அந்ப் 

பதடி கவணான தாகன்தாற் -- வசான்ண 

பதச்சுக்கள் பண்டினன் பகட்கப.’      

 

துச்சா ணணிலணச் வசால்னிணான். தாஞ்சானி: -- 
‘அச்சா, பகள். ாினக் கானா பனாாலட 

ன்ணி னினக்கிபநன். ார்பந்ர் வதாற்சலதனன் 

ன்லண லத்ல் இல்தில்லன. அன்நினேப, 

பசார்ந் பிலணச் சூில் சாக்கி, 
ஆவு ீக்கி, அனல குலனத்ிடுல், 

ன்ணர் குனத்து பதாகாண்? அண்ன்தால் 

ன்ணிலனல கூநிடுாய், குகீ’ ன்நிட்டாள். 
கக்கக் கவன்று கலணத்ப வதனனெடன் 

தக்கத்ில் ந்பப் தாஞ்சானி கூந்னிலணக் 

லகிணாற் தற்நிக் ககவணத் ாணிறேத்ான். 
‘பகா’ வன்பந னநி னேர்ற்றுப் 

தாண்டர்ந் பிள் தாினேிர் வகாண்டு, 

ீண்ட கனங்குலன ீசன் கம்தற்நி 
னன்ணிறேத்துச் வசன்நான். ிவடுக, வாய்த்ாய், 

‘ன்ண வகாடுலிது’வன்று தார்த்ினந்ார். 
ஊர்ங் கீழ்ல உலக்குந் ாபா? 

ீினா ாய்கள். ினங்காம் இபசன் 

ன்லண ிித்துத் ானத்ிற் பதாக்கிப, 

வதான்லணள் அந்ப் னத்ிணிபன பசர்க்கால், 

வட்லட ங்கவபண ின்று னனம்திணார். 
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வதட்லடப் னனம்தல் திநர்க்குத் துலாபா? 

பதகு வகாண்ட வதனந்த்து ாகிலச் 

சீிக் கூந்ல் சிலக் கர்ந்துபதாய்க் 

பகடுற்ந ன்ணநங் வகட்ட சலதணிபன 

கூடுறம் அங்பகபதாய்க் ‘பகா’வன் நனநிணாள். 
 

ெரனில் திசபௌதி ீதி பகட்டளதல் 

ிம்ிறோள்: -- ‘ிிபா கப, 

அம்ி ிித்ப அனந்ிலக் காட்டிவலண 

பச் சுடர்த்ீனன் பண்டி ஞ்வசய்து, 

தாகர்னன் இந்ாள் தரிசில் காண்தபீா?’ 

ன்நாள். ிஜனுடன் றுிநல் ீனுப 

குன்நா ித்பாள் குநிப்னடபண பாக்கிணார். 
னனும் ற்நாங்பக லனகுணிந்து ின்நிட்டான். 
வதானிள் தின்னும் னனம்னாள்: -- ‘ான்சலதில் 

பகள்ி தனவுலடபார், பகடினா ல்னிலசபார், 

பள்ி ங்கள் ிகப்னரிந் பிர்கள், 

பபனாரினக்கின்நரீ். வஞ்சிணபன் வகாள்கினபா? 

பபனா வலணனேலட பந்ர் திிப்னண்டார். 
இங்கிர்பற் குற்நம் இம்த ிில்லன. 
ங்கிபார் னன்ிாய்! ன்ணர் சலதணிபன 

ன்லணப் திடித்ிறேத்ப ச்சுக்கள் வசால்கிநாய். 
ின்லண வனம் ‚ிறுத்டா‛ ன்தினர். 
ன் வசய்பகன்?’ ன்பந இலந்றோள். தாண்டல 

ின்வசய் கிர்ிிால் வந்பாக்கு பாக்கிணாள். 
ற்நர் ாம்னன்பதால் ாிந்து சீர்குன்நிப் 

தற்லநகள்பதால் ிற்தலணப் தார்த்து, வநிவகாண்டுு் 
‘ாிடி ாி!’ வணத் துச்சாணன் அலபத் 

ீதுலகள் கூநிணான். கர்ன் சிரித்ிட்டான். 
சகுணி னகழ்ந்ான். சலதிபணார்? றீ்நினந்ார்! 
குினேர் டீ்டுனுஞ் வசால்கின்நான்: ‘லபன, 

 

யடீ்டுநாொரினன் சொல்யது 

சூாடி ின்லண னேிட்டிபண பாற்றுிட்டான். 
ாாடி ீன்நன் வசய்லக றுக்கின்நாய். 
சூிபன ல்னான் சகுணி. வாில்னிால், 
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ாபச, ின்னுலட ன்ணலண ழீ்த்ிிட்டான். 
ற்நிணி றன்லணவான தந்ா லத்ப 

குற்நவன்று வசால்றகிநாய். பகாகபப, தண்லடனேக 

பனணிர் ிிப்தடி, ீ வசால்றது 

ீவணக் கூடும்; வடுங்கானச் வசய்ிது! 
ஆவாடுவதண் னற்றும் ிகவணப அந்ாபில் 

பதிந்ார். தின்ணாபில் இஃது வதர்ந்துபதாய், 

இப்வதாறேல தல்கபிலண வண்ணுங்கால், ஆடனக் 

வகாப்தில்லன ார். எனன்ன் ாத்ல 

ிற்நிடனாம்; ாணவண பற்றுர்க்குத் ந்ிடனாம். 
னற்றும் ினங்கு னலநலன்நி பநில்லன. 
ன்லண டிலவண ிற்நதின் னுந்னன் 

ின்லண டிலவணக் வகாள்ற்கு ீினேண்டு. 
வசல்ற வநிநிார் வசய்லகிங்குப் தார்த்ிடிபனா, 

கல்றம் டுங்கும், ினங்குகறம் கண்னலக்கும், 

வசய்லக அீிவன்று பர்ந்ாறம், சாத்ிந்ான் 

லகு வநினேம் க்கனம்ீ பகட்தணால், 

ஆங்கலனேம் ின்சார்தி னாகா லகனேலத்பன். 
ீங்கு டுக்குந் ிநிபனன்’ ன்நந் 

பபனான் லனகிழ்ந்ான். வல்னிறஞ் வசால்றகிநாள்: -- 
 

திசபௌதி சொல்யது 

‘சானன்கு கூநிணரீ் ா, னவநி 
தண்படார் இானும் சீலன்லணப் தாகத்ால் 

வகாண்படார் ணத்ிலடப லத்துப்தின், கூட்டனந 

ந்ிரிகள் சாத்ிரிார் ம்ல லத்ப, 

வசந்ினலப் தற்நிந் வசய்ி னேலத்ிடுங்கால் 

“க்கதுீர் வசய்ீர்; னத்துக் கிச்வசய்லக 

எக்கும்‛ ணக் கூநி உகந்ணாம் சாத்ிரிார்! 
பதசு வசய்ால், திந்ின்னும் சாத்ிங்கள். 
ா னா ன்ணலணச் சூாட 

ற்னறுத்ிக் பகட்டதுான் ஞ்சலணபா? பர்லபா 

னற்தடப சூழ்ந்து னடித்வான வசய்லகன்பநா? 

ண்டதம்ீர் கட்டிது ாினத்லக் வகாள்பன்பநா? 

வதண்டிர் லனேலடரீ்! வதண்க றடன்திநந்ீர்! 
வதண்தா ன்பநா? வதரிலச வகாள்பீா? 
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கண்தார்க்க பண்டும்!’ ன்று லகவடுத்துக் கும்திட்டாள். 
அம்னதட்ட ான்பதால் அறேது துடிதுடித்ாள். 
ம்ன னர்க்கூந்ல் ண்பற் னண்டுித் 

பி கலந்ிடுல் கண்பட, சினவாிகள் 

தாி துச்சாணனும் தாங்கிந்து கூநிணான்.      

 

ஆலட குலனவுற்று ிற்கிநாள்; -- அள் 

ஆவன் நறேது துடிக்கிநாள். -- வறும் 

ாடு ிகர்த் துச்சாணன் -- அள் 

லக்குல் தற்நி ிறேக்கிநான். -- இந்த 

தலீடல பாக்கிணன் ீனும், -- கல 

ீநி றேந்து வஞ்சிணம்; -- துர் 

கூடித் னலண பாக்கிப, -- அன் 

கூநி ார்த்லகள் பகட்டீா?      

 

யநீன் சொல்யது 

‘சூர் லணகபிபன --அண்ப! 
வாண்டு கபினண்டு. 
சூிற் த வன்பந -- அங்பகார் 

வாண்டச்சி பதாில்லன.     69 

 

‘து கனிலத்ாய்? -- அண்ப, 

ாலப் தம்லத்ாய்? 

ார் குனிபக்லக -- அன்பத 

ாய்ந் டிலக.      

 

‘னி சவல்னாங் -- கண்பட 

பதாற்ந ிபங்குகிநான், 

சாி, னகினுக்பக -- வம்பதார்ச் 

சண்டணப் தாஞ்சானன்.      

 

‘அன் சுடர்கலப, -- அண்ப, 

ஆடி ிந்துிட்டாய். 
று வசய்துிட்டாய்; -- அண்ப, 

னங் வகான்றுிட்டாய்.      

 

‘பசாத்ிற் வகாண்டில்லன; -- அண்ப 
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, சூிற் தலடத்ில்லன. 
ீத்ிணாற் தலடத்பாம்; -- வம்பதார் 

வற்நிிணாற் தலடத்பாம்;     

 

‘சக்கர்த்ி வன்பந -- பனாந் 

ன்ல தலடத் ினந்பாம்; 

வதாக்வகண ஏர்கத்ப -- ல்னாம் 

பதாகத் வாலனத்துிட்டாய்.      

 

‘ாட்லடவல்னாந் வாலனத்ாய்; -- அண்ப, 

ாங்கள் வதாறுத்ினந்பாம். 
ீட்டும் லடில -- வசய்ாய், 

பறம் வதாறுத்ினந்பாம்.      

‘துனதன் கலபத் -- ிட்டத் 

துய் னுடற்திநப்லத, -- 

இனதகலட வன்நாய், -- பா! 
இர்க் கடிலவன்நாய்!      

 

‘இதுவதாறுப்த ில்லன, -- ம்தி! 
ரில் வகாண்டுா. 
கில லத்ிந்ான் -- அண்ன் 

லகல ரித்ிடுபாம்.’      

 

அர்ஜுன் சொல்யது 

ணீன் சகப ணிடத்ப வசான்ணான். 
இலக்பகட்டு ில்ிஜன் ிர்த்துச் வசால்ான்: 
‘ணாச் வசான்ணாபா? ீா! ன்ண 

ார்த்ல வசான்ணாய்? ங்குவசான்ணாய்? ார் னன்பண? 

கணானந் துனதணார் கலபச் சூதுக் 

கபிிபன இந்ிடுல் குற்ந வன்நாய்; 

சிணாண ீஅநிலப் னலகத் னாபன, 

ிரிபனாக ாகலணச் சிணந்து வசான்ணாய்.      

 

‘“னத்ின் ாழ்லணச் சூது கவ்வும்; 

னம்று தடிவல்றம்‛ னுிற்லக 

னத்ல ம்ாபன உனகங் கற்கும் 

ிபடி ிிஇந்ச் வசய்லக வசய்ான். 
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கனத்ல பன்பறங் காண்பதாம். இன்று 

கட்டுண்படாம், வதாறுத்ினப்பதாம்; கானம் ாறும் 

. னத்ல அப்பதாது வல்னக் காண்பதாம். 
னுஉண்டு காண்டீம் அன்பதர்’ ன்நான்.      

 

யிகர்ணன் சொல்யது 

அண்னுக்குத் ிநல்ீன் ங்கி ின்நான். 
அப்பதாது ிகர்வணறேந் லனன் வசால்ான்: 
‘வதண்சி பகள்ிக்குப் தாட்டன் வசான்ண 

பதச்சலண ான்வகாள்பபன். வதண்டிர் ம்ல 

ண்ில் ினங்வகணப கவண்ி 
வணிறஞ் வசய்ிடனாம் ன்நான் தாட்டன். 
ண்னர் பவநி ாநிப் தின்ணாள் 

ங்குிந் வநின்நான்; றேப வசான்ணான்.      

 

‘ந்லர்ாம் லணில ிற்த துண்படா? 

இதுகாறும் அசிலச் சூிற் பாற்ந 

ிந்லலீர் பகட்ட துண்படா? ிலனார்க்கு 

ிித்லப திற்கான ீிக்கார் 

வசாந்வணச் சாத்ித்ில் னகுத்ி ிட்டார்! 
வசால்னபபாணாறம், க்கந் ன்ணில் 

இந்ிஞ் வசய்ில்லன; சூர் டீ்டில் 

ற்வதண் தில்லன ன்றுங் பகட்படாம்.      

 

‘“ன்லணின் இந்டில ாண தின்ணர்த் 

ாவது? பீடது? ா ணாணா 

தின்லணனேபார் உபலடல உண்படா?” ன்றும்லப் 

வதண்சு பகட்கின்நார் வதண்ல ாால். 
ன்ணர்கபப, கபிப்ததுான் சூவன் நாறம் 

னுீி துநந்ிங்பக னி தாந் 

ன்லணஇன ிிதார்க்க ாய்பத சீபா? 

ாத்பண, ீிஇது குபா?’ ன்நான்.      

 

இவ்ாறு ிகர்னும் உலத்ல் பகட்டார்; 

றேந்ிட்டார் சினபந்ர்; இலச்ச னிட்டார்; 

‘எவ்ாது சகுணிவசனேங் வகாடுல’ ன்தார்; 

‘எனாறம் உனகிலண நக்கா’ வன்தார்; 
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‘வ்ாறு னலகந்ாறம் னலகந்து பதாரீ்; 

ந்ிலல அலக்கபத்ப இகழ்ல் பண்டா. 
வசவ்ாணம் தடர்ந்ாற்பதால் இத்ம் தாச் 

வசனக்கபத்ப ீனடா திிஃ’வன்தார்.      

 

கர்ணன் தில் 

ிகனன் வசால்லனக் பகட்டு 

ில்னிலசக் கர்ன் வசால்ான்: -- 
‘குடா, சிநிாய், ின்வசால். 
ாி பந்ர் ானம் 

னகுது ன்நன் வநண்ி 
ாய்னலத் ினந்ார், ீான் 

ிகுனல வசால்னி ிட்டாய். 
ிகினாய்! னனனு ில்னாய்!      

வதண்ிள் தூண்ட வனண்ிப் 

தசுலால் திற்றுகின்நாய்; 

ண்ினா துலக்க றற்நாய்; 

இலபாம் வன்ந ாபன 

ண்ிடும் தா வன்நாய், 

ாினாய்! வதாலநனே ில்னாய்! 
கண்ி ிலனல பாாய்; 

ீிீ காண்த துண்படா?      

 

ார்திபன துிலத் ாங்கும் 

க்கங்கீ டிார்க் கில்லன. 
சீரி கற ல்னள்; 

லக் கனந் பி. 
ாடா, திாள்! ாாய்; 

தாண்டர் ார்தி பனந்தும் 

சீலனேங் கலபாய்; லல் 

பசலனனேங் கலபாய்’ ன்நான்.      

 

இவ்வுல பகட்டா லர்; 

திக்க பபா னன்ணந் 

வவ்ர்கண் டஞ்சு ார்லதத் 

ிநந்ணர், துிலப் பதாட்டார். 
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வ்ிலப் பதான்ந கண்ாள், 

ஞாணசுந்ரிதாஞ்சானி 
‘வ்ி உய்பா’ வன்பந 

ிங்கிணாள், இலக்லக பகாத்ாள்.      

 

திசபௌதி கண்ணனுக்குச் செய்பம் ிபார்த்தர 

துச்சா ணன்றேந்ப -- அன்லண 

துகினிலண ன்நிலட னேரிறற்நான். 
‘அச்பசா பர்கபப!’ -- ன்று 

அனநிவ் ிதுனுந் லசாய்ந்ான். 
திச்பசநி லணப்பதால் -- அந்ப் 

பதனுந் துகினிலண உரிலகிபன, 

உட்பசாி ிற்கனந்ாள்; -- அன்லண 

உனகத்ல நந்ாள், எனலனேற்நாள்.      

 

‘ஹரி, ஹரி, ஹரி ன்நாள்; -- கண்ா! 
அத தனணக் கதவன்நாள். 
கரிினுக் கனள்னரிந்ப -- அன்று 

கத்ிலட னலனின் உிர் டித்ாய், 

கரின்ணிந னலடாய், -- அன்று 

காபிங்கன் லனிலச டம்னரிந்ாய்! 
வதரிவார் வதானபாாய், -- கண்ா! 
பதசனம் தலநப் வதானபாாய்!      

 

‘சக்க பந்ிின்நாய், -- கண்ா! 
சார்ங்கவன் வநானில்லனக் கத்துலடாய்! 
அட்சப் வதானபாாய், -- கண்ா! 
அக்கா அனதுண்ணும் தசுங்குந்ாய்! 
துக்கங்கள் அித்ிடுாய், -- கண்ா! 
வாண்டர்கண்ரீ்கலபத் துலடத்ிடுாய்! 
க்கர் லக்காப்தாய், -- அந்ச் 

சதுர்னக பலணப் தலடத்துிட்டாய்.      

 

‘ாணத்துள் ாணாாய்; -- ீ 

ண்ீர் காற்நிணில் அலாாய்; 

பாணத்துள் ழீ்ந்ினப்தார் --  

னணிர்ம் அகத்ிணி வனாபிர்னாய்! 
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காணத்துப் வதாய்லகிபன -- ணிக் 

கனவன் னிலச றீ்நினப்தாள், 

ாணத்து ஸ்ரீ பி, -- அள் 

ாபில லகக்வகாண்டு கிழ்ந்ினப்தாய்!      

 

‘ஆிி னாிப்தா, -- கண்ா! 
அநிிலணக் கடந்ிண் கப்வதானபப, 

பசாிக்குச் பசாிப்தா, -- ன்நன் 

வசால்னிலணக் பகட்டனள் வசய்ிடுாய்! 
ாிக்கு வபிிணிபன -- டு 

ாணத்ிற் தநந்ிடும் கனடன்ிலச 

பசாிக்குள் ஊர்ந்ிடுாய், -- கண்ா! 
சுடர்ப்வதானபப பதடற்வதானபப!      

 

‘“கம்தத்ி றள்பாபணா? -- அடா! 
காட்டுன்நன் கடவுலபத் தூிடத்ப! 
ம்னல வசய்னேனெடா‛ -- ன்று 

கன்ிலச னேறுித் தூணுலத்ான், 

வசம்திர் குறலடான், -- அந்த் 

ீல் னிி னுடல்திபந்ாய்! 
ம்திின் ணடிவாறேபன்; -- ன்லண 

ாிா ிங்குக் காத்னள்ாய்.      

 

‘ாக்கினுக் கீசலணனேம் -- ின்நன் 

ாக்கிணி னலசத்ிடும் னிலிணாய், 

ஆக்கிலண கத்துலடாய், -- ன்நன் 

அன்னலட ந்ல, ன் ணனட்கடபன, 

பாக்கிணிற் கினலடாய், -- இங்கு 

தற்றுர் வகாடுலலத் ிர்த்னள்ாய், 

பக்குல் ாணனப! -- இங்கு 

சிற்நிலட ாச்சிில் வண்வஉண்டாய்!      

 

‘லகம் காத்ிடுாய்! -- கண்ா! 
ிண்ா, ன்நன் ணச்சுடப! 
, ின் தனப -- சண். 
ஹரி, ஹரி, ஹரி, ஹரி, ஹரி!’ ன்நாள். 
வதாய்ர்ந் துரிலணப்பதால், -- ல்ன 
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னண்ி ார்ம் னகிலணப்பதால், 

லனர் கனலலப்பதால், -- கடல் 

சனசனத் வநிந்ிடும் அலனகலபப்பதால்,      

 

வதண்வாபி ாழ்த்ிடுார் -- அந் 

வதனக்கள் வசல்த்ிற் வதனகுல்பதால், 

கண்திா ணனபால், -- ம்தி 
கற்நிடக் கற்நிடத் துினிாய் 

ண்ப்வதாற் பசலனகபாம் -- அல 

பர்ந்ண, பர்ந்ண, பர்ந்ணப! 
ண்த்ி னடங்காப; -- அல 

த்லண த்லண ிநத்ணபா!      

 

வதான்ணில தட்டிலனேம் -- தன 

னதுப்னதுப் னதுப்னதுப் னதுலகபாய், 

வசன்ணிிற் லககுித்ாள் -- அள் 

வசவ்ி பணிலச் சார்ந்து ின்பந, 

னன்ணி ஹரிாம் -- ன்ணில் 

னெறற் தனுன கநிந்ிடப, 

துன்ணி துகிற்கூட்டம் -- கண்டு 

வாறேம்தத் துச்சாணன் ழீ்ந்துிட்டான்.      

 

பர்கள் னச்வசாரிந்ார் -- ‘ஏம் 

வஜவஜ தா சக்ி!’ ன்பந. 
ஆபனா வடறேந்துின்று -- னன்லண 

ஆரி டீ்டுன் லகவாறோன். 
சாடி நவல்னாம் ‘ஏம் 

சக்ிசக்ிசக்ி’ ன்று கங்குித்ார். 
கானின் வநிதிலத்ான், -- வகாடி 

கடி வுலடன் லனகிழ்ந்ான்.      

 

யநீன் செய்த ெதம் 

ீவணறேந்துல வசய்ான்; -- ‘இங்கு 

ிண் ால, தாசக்ி ால; 

ாலப் னிணில் ந்ான் -- லந 

சாற்நி பன் ினக்க னால; 

ாகலபக் வகாண்ட பன் -- ங்கள் 
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னக்குத் பன் கண்ன்தத் ால; 

காலணக் கண் னாபன -- சுட்டுக் 

கானலண வன்நன் வதான்ணடி ீில்      

 

‘ஆலிட் டிஃதுல வசய்பன்: -- இந் 

ஆண்ல ினாத்துரி பாணன் நன்லண, 

பதணும் வதனங்கண வனாத்ாள் -- ங்கள் 

வதண்டு ிவௌதிலத் வாலடீில் 

ன{[தாட பதம்]: ‘னெற ற்’ 
-- கிி} 
 

ாின்நி ‚ந்ின‛ ன்நான் -- இந் 

ாய்க ணாந்துரி பாணன் நன்லண, 

ாற்ந ன்ணர்கண் னன்பண, -- ன்நன் 

ன்லி ணால்னேத் ங்கத்ின் கண்ப,      

 

‘வாலடலப் திபந்துிர் ாய்ப்பதன் -- ம்தி 
சூத் துச்சாணன் ன்லணனே ாங்பக 

கலடதட்ட பாள்கலபப் திய்ப்பதன்; -- அங்கு 

கள்வபண ஊறு ித்ங் குடிப்பதன். 
லடவதறுங் காண்தி னனகீர்! -- இது 

ான்வசால்றம் ார்த்லன் வநண்ிடல் பண்டா! 
லடற்ந வய்த்ின் ார்த்ல, -- இது 

சாலண வசய்க, தாசக்ி!’ ன்நான்.      

 

அர்ஜுன் ெதம் 

தார்த் வணறேந்துல வசய்ான்: -- ‘இந்ப் 

தாகக் கர்லணப் பதாரில் டிப்பதன். 
ீர்த்ன் வதனம்னகழ் ிஷ்ணு -- ங்கள் 

சீரி ண்தன் கண்ன்கனால; 

கார்த்டங் கண்ிந்பி -- அள் 

கண்ிறம் காண்டி ில்னினும் ஆல; 

பதார்த்வாில் ிந்லகள் காண்தாய், -- பஹ! 
னனப! அந்ப் பதாிணில்’ ன்நான்.      

 

ாஞ்ொி ெதம் 

பி ிவௌதி வசால்ாள் -- ‘ஏம், 
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பி தாசக்ி ஆல னேலத்பன்; 

தாிதுச் சாணன் வசந்ீர், -- அந்ப் 

தாழ்த்துரி பாணன் ஆக்லக இத்ம், 

பி இண்டுங் கனந்து -- குல் 

ீிணிற் னசி றுவய் குபித்ப 

சீிக் குல்னடிப் பதன்ான்; -- இது 

வசய்னேனன்பணனடிப’வணன் றுலத்ாள் 

ஏவன் றுலத்ணர் பர்; -- ஏம் 

ஏவன்று வசால்னி உறுிற்று ாணம். 
னி ிர்ச்சி உண்டாச்சு. -- ிண்லப் 

னிப் தடுத்ி ாஞ்சுற் காற்று. 
சாி னன் னிக்பக -- ன்று 

சாட்சி னேலத்ண னங்க லபந்தும். 
ானங் கலல னடித்பாம். -- இந் 

ாணின னற்றும்ல்னின்தத்ில் ாழ்க.     
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                             னாப்ிக்கணம் 
          ாப்ன ன்தற்குப் னனர்கபால் வசய்ப்வதறும் வசய்னேள் ன்தது 
வதானள். வசய்னேள் இற்றுற்குரி இனக்கம் ாப்தினக்காகும்.ாப்ன, தாட்டு, 

தூக்கு, வாடர்ன, வசய்னேள் இல ாவும் என வதானள் குநித் தன வசாற்கபாகும். 
 

செய்பின்  உறுப்புகள்: 
                வசய்னேள் ஆறு  உறுப்னகலப உலடது.அல: 
1.றேத்து 

2.அலச 

3.சீர் 

4.லப 

5.அடி 

6.வாலட - ன்தணாகும். 
 

1.ளத்து: 
ிழ் றேத்துகலப ாப்தினக்க னலநில் னென்று திரிவுகபாகப் திரிக்கனாம். 
1.குநில் (க) 
2.வடில் (கா) 
3.எற்று (க்) ன்தணாம். 
 
2.அரெ: 
       றேத்துகள் என்று பசர்ந்து னது அலச (வசால்) ஆகும். அலச இண்டு 
லகப்தடும். 
1.பர் அலச 

2. ில அலச 
 
பபரெ: 
1.குநில் ணித்து னல் –  -டு : க,த 

2.குநிறம் எற்றும் இலந்து னல் –-டு :  கல்,தல் 

3.வடில் ணித்து னல் – -டு: கா, தா 

4.வடிறம் எற்றும் இலந்து னல் – -டு: கால், தால் 

 

ிரபனரெ: 

1.இன குநில்கள் இலந்து னல் – தன 

2.இன குநில்கறடன் எற்றும் இலந்து னல் – தனர் 

3.குநிறம் வடிறம் இலந்து னல் – தடா 

4.குநிறம் வடிறம் எற்றும் இலந்து னல் – தடாம் 
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3.ெரீ்: 

           வசய்னேபில் ஏர் அலச ணிாகபா, தன அலசகள் பசர்ந்பா அலந்து 
னது சீர் ணப்தடும். அலசகள் என்று பசர்ந்து னது சீர் ஆகும். (சீர்- எறேங்கு). 
சீர் ான்கு லகப்தடும். அல: 

1.ஏலசச்சீர் 

2.ஈலசச்சீர் 

3.னெலசச்சீர் 

4.ானலசச்சீர் 
 

1.ஏபரெச்ெரீ் 

                 ஏலசச்சீர் ன்தது என அலசால்  அலது. அலசச்சீர் ன்ந 
ற்வநான வதனம் உண்டு. வண்தாின் ஈற்நில் பலச அல்னது ிலலச 
ணித்து ின்று சீாய் அலனேம். இல ாள், னர், காசு, திநப்ன ன்ந 
ாய்ப்தாட்லடக் வகாண்டு னடினேம். 
பர் – ாள் 

ில – னர் 

பர்  பர் -  பர்ன – காசு 

ில  பர்  ிலன – திநப்ன 

 

2.ஈபரெச்ெரீ் 
      ஈலசச் சீர் ன்தது இண்டு அலசகபால் ஆகி னது  ஆகும். 
 அல: 
 பா,னபிா , கனிபம் ,கூிபம், ண ான்கு லகப்தடும். 
 

பர் பர்   - பா         - (-டு) ா/ா 

ில பர்  - னபிா       - (-டு) ன/ா 

ில ில - கனிபம்   - (-டு) ி/னகம் 

பர் ில   -கூிபம்        - (-டு) ா/ல  

             இல ான்கும் ஆெிரின உரிச்ெரீ் ன்று ங்கப்தடும். 

 

3.பயரெச்ெரீ் 

னென்று அலசகபால் ஆகி னது னெலசச் சீர் ணப்தடும். அல: 
 

பர் பர்  பர் – பாங்காய்     - (-டு) ா/ா/ார்  

ில பர் பர் – னபிாங்காய்   - (-டு) ன/ன்/ண 

ில ில பர் – கனிபங்காய் -(-டு) குடிப்/திநந்/ார்  

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

           பற்கூநி காய்ச்சீர் ான்கும் சயண்ா உரிச்ெரீ் ன்று 
அலக்கப்தடுகிநது. 
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     ஈலசச்சீர்கள் எவ்வான்நின் இறுிிறம் ில ன்னும் அலசலத் 
பசர்த்ால் னெலசச்சீர்கபாகி கணிச்சீர் ான்கும் இடம்வதறும்.  அல: 
பர் பர்  ில – பாங்கணி - (-டு) னந் /ா/ல 

ில பர் ில – னபிாங்கணி- (-டு) இணி/ா/து  

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

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

            பற்கூநி ான்கும் யஞ்ெி உரிச்ெரீ் ன்று அலக்கப்தடுகிநது. 
          காய்ச்சீர்கள் ான்கும், கணிச்சீர்கள் ான்கும் பசர்ந்து வாத்ம் ட்டும் 
னெலசச்சீர்கபாகும். 
 

4.ாரெச்ெரீ்: 

        ான்கு அலசகபால் ஆகி னது ானலசச்சீர் ணப்தடும். 

             இற்கு வதாதுச்சீர் ன்ந பறுவதனம் உண்டு.  
     பா ,னபிா , கனிபம் ,கூிபம் ன்னும் ான்கிபணாடு ண்ில், 
ண்ன, றும்ன, றுில் ன்னும் ான்கிலணனேம் பசர்த்ால் னம் 16  ான்கு 
அலசசீர்கறம் வதாதுச்சீர் ணப்தடும். 
 
 பர் பர் பர் ில -பாந்ண்ில் 
                      -டு: ந்//ா/னம்  
ில பர் பர் ில -னபிாந்ண்ில் 
                      -டு: இனங்/கு/சா/ல 
ில ில பர்  ில -கனிபந்ண்ில் 
                      -டு: கடி/ன/பந்/ி 
பர் ில பர்  ில- கூிபந்ண்ில் 
                      -டு:  ா/வனி/றூ/நி 
                                 
பர் பர் பர் பர்     – பாந்ண்ன 

                                                       -டு :     அங்/ கண்/ ா/ ணம் 

ில பர் பர் பர்  -னபிாந்ண்ன 

                              -டு:   டி/ார்/கூந்/ல்  

ில ில பர் பர்  - கனிபந்ண்ன 

                               -டு : கடி/ன/பந்/ி 
பர் ில பர்  பர்  - கூிபந்ண்ன 

                               -டு   :    வங்/கபி/ா/லண 

 

பர் பர் ில பர் -பாறும்ன 

                                    -டு: சிங்/கஞ்/சுந்/ 

ில பர் ில பர் -னபிாறும்ன 

                                 -டு:      வசறே/ீர்ப்/த/பம்  



78 
 

 ில ில ில பர் -கனிப றும்ன 

                                    -டு:    னறே/ி/னல/னேம்  

பர் ில ில பர் -கூிப றும்ன 

                                    -டு:    வகாங்/கி/பசா/கின்  

 

பர் பர் ில ில -பாறுில் 
               -டு: வங்/கண்/ிலணப்/தலக 
ில பர் ில ில -னபிாறுில் 
               -டு: ிபங்/ கும்/அி/கனன்                                
பர் ில ில ில -கூிபறுில் 
               -டு:  வதான்/னலண/வடு/ில்  
ில ில ில ில -கனிபறுில் 

-                           -டு:    ணந்/லன/னேன/குலட 

 

இவ் னச்சீர் ட்டும், ிற்சீர் ட்டும் ஆகி திணாறும் ானலசச்சீர்கபாக கனப்தடும். 
 

4.தர: 

       வசய்னேபில் உள்ப சீர்கபில், ின்ந சீரின் ஈற்நலசனேம், னஞ்சீரின் 
னனலசனேம் ம்னள் என்நினேம் என்நாறம் னது லப ணப்தடும்.. லப 
றே லகப்தடும். அல, 

1.பவான்நாசிரித்லப 

2.ிலவான்நாசிரித் லப 

3.இற்சீர் வண்டலப 

4.வண்சீர் வண்டலப 

5.கனித்லப 

6.என்நி ஞ்சித்லப 

7.என்நா ஞ்சித்லப 

 

1.பசபான்ாெிரினத்தர: ( நா பன் பர் ) 
ிலனவாிின் ஈற்நலச ‘ா’ ண னடிந்து னம்வாிின் னனலச ‘பர்’ ண 
னாின் அது பவான்நாசிரித்லப ணப்தடும்.  
     
(உம்) ரிெில் சயன்ான் 

{தரி/சில் - ில பர்-னபிா,  

வன்/ நான் - பர் பர் } ா னன் பர்  
 
2.ிரபசனான்ாெிரினத்தர: ( யி பன் ிரப ) 
ிலனவாிின் ஈற்நலச ‘ிபம்’ ண னடிந்து னம்வாிின் னனலச ‘ில’ 
ண னாின் அது ிலவான்நாசிரித்லப ணப்தடும். 
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(உம்) நாம்மம் யிளந்தது 

{ாம்/ தம் – பர் ில – கூிபம்,  

ிறேந்/து – ில ில } ிப னன் ில 
 
3.இனற்ெரீ் சயண்டர: (நா பன் ிரப, யி பன் பர்) 
  ிலனவாிின் ஈற்நலச ‘ா’ ண னடிந்து னம்வாிின் னனலச ‘ில’ 
ண ந்ாறம், ிலனவாிின் ஈற்நலச ‘ிபம்’ ண னடிந்து னம்வாிின் 
னனலச ‘பர்’ ண ந்ாறம் அது இற்சீர் வண்டலப ணப்தடும். 
 

(உம்)      {கன்/று - பர் பர் - பா         
        குதித்/தது – ில ில }ா னன் ில 

       { ா/சாடு -பர் ில - கூிபம் 
          பத/னும் -பர் பர் }ிப னன் பர் 
 
4.சயண்ெரீ் சயண்டர : (காய் பன் பர்) 
ிலனவாிின் ஈற்நலச ‘காய்’ ண னடிந்து னம்வாிின் னனலச ‘பர்’ ண 
னாின் அது வண்சீர் வண்டலப ணப்தடும். 
 

(உம்)    {னா/தா/னும் -பர் பர் பர் -பாங்காய் 
         ா/டா/நால் –பர் பர் பர்  }காய் னன் பர் 
 
5.கித்தர: (காய் பன் ிரப) 
ிலனவாிின் ஈற்நலச ‘காய்’ ண னடிந்து னம்வாிின் னனலச ‘ில’ 
ண னாின் அது கனித்லப ணப்தடும். 
(உம்) {செல்/யப்/பார்க்- பர் பர் பர் -பாங்காய் 
     கதக்/கண்/ணன் – ில பர் பர்} காய் னன் ில 
 

6.என்ின யஞ்ெித்தர : ( கி பன் ிரப) 
ிலனவாிின் ஈற்நலச ‘கணி’ ண னடிந்து னம்வாிின் னனலச ‘ில’ 
ண னாின் அது என்நி ஞ்சித்லப ணப்தடும். 
 

(உம்) {செந்/தா/நரப - பர் பர் ில -பாங்கணி  
      பகத்/கிி/ப -ில ில பர்}கணி னன் ில 

 
 

7.என்ா யஞ்ெித்தர : (கி பன் பர் ) 
ிலனவாிின் ஈற்நலச ‘கணி’ ண னடிந்து னம்வாிின் 
னனலச ‘பர்’ ண னாின் அது என்நா ஞ்சித்லப ணப்தடும். 
(உம்) {பூந்/தா/நரப -பர் பர் ில -பாங்கணி 
      பா/த/நப -பர் ில ில}கணி னன் பர்  
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5.அடி 

        வசய்னேள் அடிகபில் உள்ப சீர்கபின் அபலப் வதாறுத்து அடி ன்தது ந்து 
லகப்தடும். 
அரய: 
1.குநபடி 

2.சிந்டி 

3.அபடி 

4.வடினடி 

5.கிவடினடி 

1.குநபடி : 
இண்டு சீர்கபால் ஆண அடிலக் குநபடி ன்தர். 
 
-டு    பூந்தாநரப பாதநபத் 
        பதம்புிரட நீன்திரிதரும் 
         

2.ெிந்தடி : 
னென்று சீர்கபால் ஆண அடிலச் சிந்டி ன்தர். 
 
     -டு    பொர னார்ந்த சுபத்திரடக் 
              கார னார்கம  ார்ப்வும் 
              நார நார்ன் யருநானின் 
              ீ வுண்க ணியள் யாளம். 
 

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

          பதரும் உரடத்சதன்பப சதவ்யர் யாளம் செளம் திபன  
                                                                                                                                                                        

5.கமிசடிடி : 
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       ஆறு சீர்கள் அல்னது அற்கு பற்தட்ட சீர்கலப அடிாகக் வகாண்டது கி வடினடி 

ணப்தடும். 

 

     -டு  ெிரித்திருந்த ீினயள் இபக்க பற்ாள்  

                        ெி பெி ிா பற்ம் ீங்கி ார்கள் 

                யிரித்திருந்த சநத்ரதனிப தின ரக்குள் 

                       பநம்ாட்டுத் தாநரபக்கண் கூம் லுற்ாள் 

       -இப்தாடனில் ட்டு சீர்கள் ந்துள்பண. 

 
 

6. சதாரட : 
          வசய்னேபில் தின்று னம் அடிகபிபனா சீர்கபிபனா றேத்துகள் 
என்நித் வாடுப்தது வாலட ணப்தடும். 
அரய: 
  1.துலகத் வாலட 

 2 .பாலணத் வாலட 

 3. னண் வாலட 

 4.இலனத் வாலட 

 5. அபவதலடத் வாலட 

 6.அந்ாித் வாலட 

 7.இட்லடத் வாலட 

 8. வசந்வாலட  
ண ட்டு லகப்தடும். 
 
1.துரகத் சதாரட: 
வசய்னேபின் அடிகபிபனா சீர்கபிபனா உள்ப இண்டாம் றேத்து என்நி த் வாடுப்தது 

துலகத் வாலட  ணப்தடும். 

 

(உம்)  “காத்தி ாற்செய்த ன்ி ெிிசதினும் 

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

2.பநாரத்சதாரட : 

வசய்னேபின் அடிகபிபனா சீர்கபிபனா உள்ப னனாம் றேத்து என்நி த் வாடுப்தது 

பாலணத் வாலட ணப்தடும். 

 

         (உம்)  பதான்ிற் புகபமாடு பதான்றுக அஃதில்ார் 

                       பதான்ின் பதான்ாரந ன்று. 



82 
 

              இங்கு னனடிின் னல் றேத்தும் இண்டாம் அடிின் னல் றேத்தும் என்நி 
ந்துள்பண. ணப இது பாலணத் வாலட ணப்தடும்.         

      

3.பபண் சதாரட : 
      வசய்னேபின், அடிகபிபனா  சீர்கபிபனா உள்ப  வசால்பனா, வதானபபா 
னண்தட்டு (ிர்ாநாக) ிற்தது னண்வாலட ணப்தடும்.  
 

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

இக்குநட்தாில் துன்தம் – இன்தம் ண அடிகபில் னண்தட்டு ிற்தால், இல 
னண் வாலட ஆகும். 
 

4.இரனபுத் சதாரட : 
        என வசய்னேபின் அடிகபிறம், சீர்கபிறம் இறுி றேத்பா, அலசபா, சீபா, 

என்நி னது இலனத்வாலட ணப்தடும். 
 
 (உம்)  தண்ணபதுடன் ன்ிந்தாய் சயண்ணிாபய 
        தண்ணிரன ன்நந்தாய் சயண்ணிாபய 
        சண்ணுடன் ிந்ததுண்படா சயண்ணிாபய 
        சண்ரந கண்டும் கானாபநா சயண்ணிாபய 
 
5.அசரடத்சதாரட : 
            என வசய்னேபின் அடிகபிபனா, சீர்கபிபனா அபவதலட அலந்து னது 
அபவதலடத்வாலட ணப்தடும். 
 
(உம்)    “சகடுப்தூஉங் சகட்டார்க்குச் ொர்யாய்நற் ாங்பக 

          டுப்தூஉம் ல்ாம் நரம” 
      இங்கு வகடுப்ததூஉங் – டுப்ததூஉம் ண இண்டு அடிகபிறம் அபவதடுத்து 
ந்துள்பால் இது  அபவதலடத் வாலட ணப்தடும். 
 
6.அந்தாதித்சதாரட : 
        வசய்னேபில் ஏர் அடிின் இறுிச்சீரின் இறுி றேத்பா அல்னது அலசபா 
அல்னது சீபா அடுத் அடிின் வாடக்காக னது அந்ாித் வாலட 
ணப்தடும். 
 
(உம்)      

யெந்த கா திகிப ரயபநணி ீபரகள் 

ீர் அரகள் நீதிிப சஞ்ெிபண்டும் ிரயரகள் 
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ிரயரகள் சதாடர்ந்து யந்தால் பபசநல்ாம்   கயரகள் 

கயரகள் யர்யதற்கு காநயன் நர்க்கரணகள்   .  

                              

7.இபட்ரடத்சதாரட: 
    வசய்னேபில் ஏர் அடி னறேதும் எப வசால்பன வாடர்ச்சிாக னாறு 
அலத்துப் தாடுது இட்லடத் வாலட ணப்தடும். 
 

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

8.செந்சதாரட : 
         பபன குநிப்திட்ட றே வாலடகறக்கும் உரி இனக்கங்கள் 
ற்குள்றம் வதானந்ால் ணித்து ிற்கும் வாலட வசந்வாலட ணப்தடும். 
 

(உம்)    பூத்த பயங்ரக யினன் ெிர பனி 
         நனிிம் அகவு ாடன் 
         ன்னுதல் சகாடிச்ெி நத்தகத் பதாப 
 
                      ா யரக 
         னனர்கபால் இற்நப்தடும் தாக்கள் வண்தா ஆசிரிப்தா கனிப்தா ஞ்சிப்தா ண 

ான்கு லகப்தடும். 

 

சயண்ாயின் சாது இக்கணம்: 
  1.  வண்தாின் இறுி அடி னென்று சீர்கலபக்   வகாண்டும் திந அடிகள் ான்கு 
சீர்கலபக் வகாண்டும் அலந்ினக்கும். 
  2. இற்சீர் வண்டலபனேம் வண்சீர் வண்டலபனேம் னம் திந லபகள் 
ாது. 
  3. இற்சீனம் வண்சீனம் (காய்ச்சீர்) தின்று னம். 
  4. ஈற்நடிின் இறுிச் சீர் ாள் னர் காசு திநப்ன ன்னும் ாய்ப்தாடுகபில் 
என்லநப் வதற்று னடினேம் 
  5. இண்டு அடி னல் தன்ணிண்டு அடில னம். 
  6. வசப்தபனாலச உலடது. 
 
சயண்ாயின் யரககள்: 
1 குநள் வண்தா,  

 2பரிலச வண்தா 

3இன்ணிலச வண்தா 

4தஃவநாலட வண்தா 

5பரிலசச்  சிந்ில்  வண்தா 
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6இன்ணிலசச்  சிந்ில்  வண்தா 
 

1. குள் சயண்ா: 

    வண்தாின் வதாது இனக்கத்லப் வதற்று இண்டு அடிகலபக் வகாண்டு னது. 

 

       னன்இ சொல்ினும் சொல்லுக ொன்பார் 

        னன்இ சொல்ாரந ன்று. 

 

2.பரிரெ சயண்ா: 

     வண்தாின் வதாது இனக்கத்லப் வதற்று ான்கு அடிகபாக னம். இண்டாம் 

அடிின் இறுிில் ணிச்வசால் வதற்று னம். 

 

             சல்லுக்கு இரத்தீர் யாய்க்கால் யமிஏடிப் 

             புல்லுக்கும் ஆங்பக சாெிபநாம்  - சதால்லுகில்  

             ல்ார் எருயர் உபபல் அயர்சாருட்டு 

            ல்ார்க்கும் சய்பம் நரம. 

 

ஆெிரினப்ாயின் சாது இக்கணம்: 

1. அடிபாறும் ான்கு சீர்கலபப் வதற்று னம். 

2. வதனம்தாறம் ஆசிரி உரிச்சீர்கள் னம். திந சீர்கறம் கனந்து னம். 
3. குலநந்து னென்று அடிகலப வதற்று னம் .ிகுிாண அடிகறம் னம். 
4. பர்வான்நாசிரித் லபனேம் ிலவான்நாசிரித் லபனேம் ிகுந்து னம். திந 
லபகறம் னம். 
5. ஈற்நடிின் இறுிச்சீர் ,  ஏ,  ஈ,  ஆய், ன்,   ன்தணற்றுள் என்லநக் 
வகாண்டு னடினேம். காத்ால் னடிப சிநப்ன. 
6. அகல் ஏலச உலடாக னம். 
 
ஆெிரினப்ாயின் யரககள்: 
1. பர் இலச ஆசிரிப்தா  
2 .இலக்குநள் ஆசிரிப்தா 
3. ிலன ண்டின ஆசிரிப்தா 
4. அடிநி ண்டின ஆசிரிப்தா 
 
பர் இரெ ஆெிரினப்ா 
        ஆசிரிப்தாவுக்கு உரி இனக்கத்லப் வதற்று ஈற்று அல் அடி னென்று 
சீர்கபாய் திந அடிகள் ான்கு சீர்கலப னம். 
 
-டு    ாரி ாரி ன்று  த்தி 
         எருயர் புகழ்யர் செந்ாப் புயர் 
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         ாரி எருயனும் அல்ன் 
         நாரிபம் உண்டுஈண்டு உகு புபப்துபய 
 
கிப்ாயின் சாது இக்கணம்:  
1. வதனம்தான்ல காய்ச்சீனம் சிறுதான்ல கணிச்சீர் னனாண சீர்கறம் கனந்து 
னம். 
2. வதனம்தாறம் கனித்லபப னம். திந லபகள் சிநிது கனந்தும் னம். 
3. அபடிில் அலனேம். 
4. துள்பல் ஏலச உலடது. 
 
கிப்ாயின் யரககள்: 
1. எத்ாிலசக் கனிப்தா  
2.வண் கனி 
3.வகாச்சகக் கனிப்தா 
 
யஞ்ெிப்ாயின் சாது இக்கணம்: 
1. வதனம்தாறம் இன சீர் அடிகபாய் னம். 
2. சின பங்கபில் னச்சீர் அடிகள் னதும் உண்டு. 
3. கணிச்சீர் வதனம்தான்லாகவும் திந சீர்கள் கனந்தும் னதுண்டு. 
4. ணிச்வசால், சுரிகம் ன்ந உறுப்னகலபக் வகாண்டு னம். 
5. தூங்கபனாலச ஏலச வதற்று னம். 
 
யஞ்ெிப்ாயின் யரககள்: 
1. குநபடி ஞ்சிப்தா 
 2. சிந்டி ஞ்சிப்தா 
 
 

                        அணி இக்கணம் 

         வசய்னேபில் அலந்ினக்கும் அலக ிபக்குது அிினக்கம். 
இல்தாண அலக ஆலட, அிகனன்கபால் பறம் அகுதடுத்ிக் 
வகாள்துபதான, என வசய்னேபின் கனத்லச் வசால்னாறம் வதானபாறம் அகுதட 
டுத்துலப்தது 'அி' இனக்க இல்தாகும்.    

          கிஞர் ாம் கூந ிலணத் கனத்லப் தாடல் டிில் அகுதடப் 
னலணற்காண இனக்காக அலது அிினக்கம். ிில் றேத்து, வசால், 

வதானள், ாப்ன, அி ன்னும் ந்ினக்கத்ில் இது என்று. 
         அிகள் சினற்லநாது அநிந்து வகாள்து, அகி தாடல்கள் றேதும் 
ஆற்நலன பர்த்துக் வகாள்பவும், தடிக்கும் தாடல்கபின் கனத்ாத்லப் னரிந்து 
வகாள்பவும் தன்தடும். 
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       திற்கான அிினக்க தல்கபில் சிநந்ாக ிபங்குது 
ண்டினங்காம். இில் ன்லி னனாகப் தாிகி ஈநாக னப்தத்லந்து 
அிகறம் அற்நின் லககறம் டுத்துக்காட்டுகறடன் ிபக்கப்தட்டுள்பண.  
     தலடப்தாற்நனில் என்நாண தாடல் னலணல் ன்தற்கு அிகலபப் தற்நி 
அநிவு பல. தாட்டு றேதுற்கு ட்டுன்நி தாடல் டிில் உள்ப தந்ிழ் 
இனக்கிங்கலபச் சுலப்தற்கும் அிலப் தற்நி அநிவு பல. 
அப்வதாறேதுான் அப்தாடல் ங்கலப னறேலாக அநிந்து சுலக்க னடினேம். 
அிகள் தன. அற்நில் சினற்லந இங்பக கானாம்.  
   

1.உயரந அணி : 
    அிகபில் இன்நிலாது உலி ஆகும். ற்ந அிகள் 
உலினினந்து கிலபத்லாகப உள்பண.  

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

உலில் ன்னும் இல் அலத்து இவ்ில ிபக்கிக் கூநிினப்தால் 
இன் சிநப்லத அநினாம். 
       என வதானலபச் சிநப்தித்துக் கூந ினம்னபார்  சிநந் டுத்துக்காட்டு 
என்லநக் கூநி அலண ிபக்குர்.  

  பதான, னல, அன்ண, இன்ண, அற்று, இற்று, ாண, கடுப்த, எப்த, உந பதான்நல 
உ உனனகபாக னம்.  
          என வதானலப ற்வநான வதானறடன் எப்திட்டுக் கூறும் பதாது உ 
உனன வபிப்தலடாக ந்ால் அது உல அி ஆகும். 
 

-டு:     அகழ்யாரபத் தாங்கும் ிம்பாத் தம்ரந 

          இகழ்யார்ப் சாறுத்தல் தர 

  னி ன்லணத் பாண்டுதலப் வதாறுத்துக் வகாள்து பதான, ாம் ம்ல 
இகழ்ந்து பதசுதலப் வதாறுத்துக்வகாள்ப பண்டும் ன்தது இக்குநபின் வதானள்.  

         இங்கு பதான ன்ந உ உனன வபிப்தலடாக ந்துள்பது .ணப 
இது உல அி ஆகும்.  
 

                      நனில் பா ஆடிாள்.  
         நீன் பான் கண்.  
   இத்வாடர்கபில் டணம் ஆடும் வதண்பாடு ிலனனேம், கண்ணுடன் 
ீலணனேம் எப்திட்டுள்பணர்.  
      இத்வாடர்கபில் ந்துள்ப 'பதான', 'பதான்ந' ன்தல உ உனனகபாகும். 
ணப இல உல அிாகும். 
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2. டுத்துக்காட்டு உயரந அணி: 
        என வதானலப ற்வநான வதானறடன் எப்திட்டுக் கூறும் பதாது உ 
உனன லநந்து ந்ால், அது டுத்துக்காட்டு உல அி ஆகும். 
 
-டு:1     .சதாட்டரத் தூறும் நணற்பகணி நாந்தர்க்குக் 

            கற்ரத்  தூறும் அிவு - குள் 

          ற்பகிில் பாண்டி அபிற்கு ீர் ஊறும். ணிர்கள் கற்கும் 
அபிற்கு ற்த அநிவு வதனகும் ன்தப இக்குநபின் கனத்ாகும்.  

        இங்கு எப்திட்டுக் கூறும் பதாது உ உனன வபிப்தலடாக ில்லன, லநந்து 

ந்துள்பது. ணப இது டுத்துக்காட்டு உல அி ஆகும் 

  

-டு:2              அகப பத ளத்சதல்ாம் ஆதி 
            கயன் பதற்ப உகு 

         ன்னும் ினக்குநபின் வதானள், 'றேத்துக்கள் ல்னாம் அகத்ல 
னனாகப் வதற்றுள்பல பதான உனகம் ஆிதகலண னனாக உலடது' 

ன்தாகும்.  

       இங்கும் பதான ன்ந உ உனன வபிப்தடத் பான்நால் அப்வதானள் 
பான்ந இடம் அபித்துள்பலால் இப்தாடறம் டுத்துக்காட்டு உல 
அிாகும்.  
   

3.இல்சாருள் உயரநனணி: 
         உனகில் இல்னா என்லந இனப்தது பதானவும், டக்கா என்லந டப்தது 
பதானவும் உலப்தடுத்ிக்  கூறுல இல்வதானள் உல அி ன்தர்.  
 

 -டு:' நார சயனிில் நரமத்தூல் சான்நரம  
        சாமிந்ததுபால் பதான்ினது'. 
        ' சகாம்பு பரத்த குதிரப பாக் கார   
         ாய்ந்து யந்தது'.  

               இத்வாடர்கபில் 'வதான்ல வதாிந்து பதால்', 'வகாம்ன னலபத் 
குில பதான' ன்னும் உலகள் ந்துள்பண.  

               உனகில்  வதான் லாகப் வதாிதும் இல்லன. வகாம்ன 
னலபத் குிலனேம் இல்லன.  

              இவ்ாறு உனகில் இல்னா என்லந உலாகக் கூறுல 
இல்வதானள் உல அி ன்தர்.  
 
4.உருயக அணி: 
             உல பறு உிக்கப்தடும் வதானள் பறு ன்று இல்னால் 
இண்டும் என்பந ன்தது பான்றும்தடி கூறுது உனக அிாகும்.  
-டு : 
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  ரயனம் தகினா யார்கடப சய்னாக 
  சயய்ன கதிபபான் யிக்காகச் - செய்ன 
  சுடர்ஆமினான் அடிக்பக சூட்டிபன் சொல்நார 
  இடர்ஆமி ீங்குகபய . 
ன்று இப்தாடனில்,  
னி அகல்ிபக்காகவும்,  
கடல் வய்ாகவும், 
கின் சுடாகவும்  
உனகப்தடுத்ப்தட்டு உள்பண. ணப. இப்தாடல் உனக அி அலந்ாகும்.  
'ிழ்த்பன்' ன்று கூறுதும் உனகம் ஆகும். 
               இவ்ாறு உாணம் பறு, உபம் பறு ணத் பான்நா 
லகில், உாணத்ின் இல்னகலப உபத்ின்பல் ற்நிக் கூறுது 
உனக அி ாகும். 
  
 5.இபட்டுசநாமிதல் அணி (ெிபரட அணி): 
            என வசால் அல்னது வாடர் இனவதானள் னாறு அலது 
இட்டுநவாில்  அிாகும். இலணச் சிபனலட ணவும் ங்குர்.  
 
 -டு: பத்தநிழ் துய்ப்தால் பச்ெங்கம் கண்டதால் 
       சநத்த யணிகபம் பநயால் -ித்தம் 
       அரணகிடந்பத ெங்கத் தயர்காக்க ஆமிக்கு. 
      இரணகிடந்த பததநிழ் ஈண்டு     - திப்ாடல் திபட்டு 
ாடின் சாருள்: 
தநிழ்:  
       ிழ், இல் இலச ாடகம் ண னத்ிாய் பர்ந்து;  
னல் இலட கலட ஆகி னச்சங்கங்கபால் பர்க்கப்தட்டது;  
ம்வதனங்காப்திங்கலப அிகனன்கபாகப் வதற்நது:  
சங்கப் தனலகில் அர்ந்ினந் சங்கப்னனர்கபால் காக்கப்தட்டது.  
கடல்:  
கடல், னத்ிலணனேம் அிழ்ிலணனேம் னகிநது;  
வண்சங்கு, சனஞ்சனம், தாஞ்சசன்ம் ஆகி னென்று லகாண சங்குகலபத் 
னகிநது;  
ிகுிாண ிகக் கப்தல்கள் வசல்றம்தடி இனக்கிநது; 
ன் அலனால் சங்கிலணத் டுத்து ிறுத்ிக் காக்கிநது. 
   இவ்ாறு ிறேக்கும் கடறக்கும்வதானந்துாறு இன  
வதானள் தட தாடி இனப்தால் இது இட்டுந வாில் அல்னது சிபனலட அி 
ணப்தடும். 
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6.கபதெ உருயக அணி : 
        கிஞர், ாம் டுத்துக்வகாண்ட தன வதானள்கலப உனகப்தடுத்ிக் 
கூறும்பதாது என்நலண ட்டும் உனகப்தடுத்ி, அபணாடு வாடர்னலட 
ற்வநான்நலண உனகப்தடுத்ால் ிடுது, கபச உனக அி ணப்தடும். 
கபசம் - என தகுி 
 
   -டு    ியிப் சருங்கடல் ீந்துயர் ீந்தார்  
            இரயன் அடிபெபா தார் - திருக்குள்   
                இக்குநட்தாில் திநிலக் கடனாக உனகப்தடுத்ிிட்டு, 
அலணக் கடக்க உவும் இலநணடிலத் வப்தாக உனகப்  தடுத்ாலால், 
இஃது கபச உனக அி ஆிற்று 
 
 
7.ிிது சநாமிதல் அணி: 
        உலல ட்டும் கூநி, அன் னெனம் கூநந் கனத்ல உலப்தது 
திநிதுவாில் அி ணப்தடும்.   
        அாது, னனர் ாம் கூநக் கனி வதானலப படிாகக் கூநால், 
அலப ஏர் டுத்துக்காட்டின் ிக் குநிப்தாக உர்த்துது திநிதுவாில் அி 
ணப்தடும். 
       இலணச் சுனக்காக 'உாணத்லக் கூநி உபத்ல ிபங்கலப்தது' 
ணனாம்.          
  -டு:    ீிசய் ொகாடும் அச்ெிறும் அப்ண்டம் 
            ொ நிகுத்துப் சனின்.  
              'வன்லாண ில் இநபக ஆணாறம் ண்டிில் ஏர் 
அபவுக்குபல், ற்நிணால் அவ்ண்டிின் அச்சு னநிந்து பதாகும்' ன்தப 
இக்குநபின் படிாண கனத்து.  
வன்லாண ில்பாலகப ஆினும், அலண அபவுக்கு ிஞ்சி 
ண்டிிபனற்நின் அச்சு எடிந்துிடும் ன்தது உல. 
           தலகர்கள் ணித்ணிப பாக்கும்பதாது ிக பிபாாினும் 
என்றுகூடின், ணிப்தட்ட தலக ன்ணன் வ்பவு னில உலடணாினும் 
அலண பிில் வன்றுிடுர் ன்தது, இணால் வதநப்தடும்  வதானபாகும்.  
       ணப இக்குநட்தாில் திநிதுவாில் அி இடம்வதற்றுள்பது. இவ்ாறு 
உலலக் கூநிப் வதானலபப் வதந லப்தது திநிது வாில் அிாகும். 
 
8.யஞ்ெப்புகழ்ச்ெி அணி : 
            ஞ்சப்னகழ்ச்சிி ன்தது னகழ்து பதானப் திப்ததும், திப்தது 
பதானப் னகழ்துாகும்.  
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  -டு: ாரி ாரி ன்று த்தி, 
        எருயற் புகழ்யர், செந்ாப் புயர் 
        ாரி எருயனும் அல்ன்; 
        நாரிபம் உண்டு, ஈண்டு உகுபுபப் துபய  
இப்ாடின் சாருள்:  
        கலடவறே ள்பல்கபில் எனணாண தநம்ன லன ன்ணன் தாரி, ள்பல் 
ன்லில் சிநந்ன். ந்ர் பகட்தற்கு னன்பத ாபண னன்வசன்று வகாடுத்து 
கிழ்தன். வகாடுப்தில் அனுக்கு இலானில்லன ன்ந னகழ் 
ங்கும்திற்று.  
       வதனம் னனாகி கதினர், இலணப் தார்க்கிநார். அப்னனர்,  னனர் தனனம் 
தாரி எனலணப னகழ்கின்நணர். தாரி எனன் ட்டுா லகாறு கனால் 
வகாடுக்கின்நான்? லனேம்ான் லகாறு கனால் வகாடுத்து இவ்வுனகத்லப் 
னக்கிநது. ண லாகி ாரில உர்த்ிப் தாரிலப் திப்தது பதானப் 
தாடுகிநார். ஆணால் உண்லில் தாரி ட்டுப தன்கனாது லபதானப் 
திநர்க்கு உவுகிநான் ணப் தாாட்டுப கதினர் பாக்கம். அலணப இப்தாடல் 
காட்டுகிநது. 
             இது தாரில இகழ்து பதானத் பான்நிணாறம், தாரிக்கு 
ிகாகக்வகாடுப்தரில்லன ன்று னகழ்கிநது.  இது திப்தது பதானப் னகழ்து 
ஆகும். 
  
9.பயற்றுரந அணி :  
          னனர் என வசய்னேபில் இண்டு வதானள்கலபக் கூநி னனில் 
அற்நிற்கு இலடப உள்ப எற்றுலலனேம், தின்ணர் என காம் தற்நி 
அவ்ிண்டிற்கும் இலடப உள்ப பற்றுலலனேம் சுட்டிக்காட்டிப் தாடுது 
பற்றுல அி.  
 -டு :         தனீிால் சுட்ட புண் உள்ாறும் ஆாபத 
                 ாயிால் சுட்ட யடு.  
                இத்ினக்குநபில் னனில் வனப்ன, வகாடுஞ்வசால் ஆகி 
இண்டும் சுடும்ன்ல உலடல ன்று கூநப்தடுகிநது. தின்ணர், வனப்திணால் 
சுட்ட காம் ஆநிிடும்; உள்பத்ில் ற்தட்ட டு ஆநாது ன்று இண்டுக்கும் 
இலடப உள்ப பறுதாடு கூநப்தடுகிநது. ணப இது பற்றுல அி ஆகும். 
 
10.சொற்சாருள் ின்யருிரனணி: 
       வசய்னேபில் னன்ணர் ந் வசால், ீண்டும் ீண்டும் ந்து எப வதானலபத் 
னது வசாற்வதானள் தின்னிலனி ஆகும். 
 
 -டு:  ல்ா யிக்கும் யிக்கல் ொன்பார்க்குப் 
        சாய்னா யிக்பக யிக்கு.  



91 
 

                இக்குநட்தாில் 'ிபக்கு' ன்னும் வசால் எப வதானபில் 
தனனலந ந்துள்பால் இது வசாற்வதானள் தின்னிலனி ஆகும்.  
 
11.தற்குிப்பற் அணி: 
       இல்தாக டக்கும் ிகழ்ச்சிின் ீது கிஞர் ன் கற்தலணல ற்நிக் 
கூறுது ற்குநிப்பதற்ந அி ணப்தடும். 
 
   -டு: பாருமந்து  டுத்த ஆசபனில் சடுங்சகாடி   
          யாபல் ன் பால்நித்துக்ரககாட்ட. 
  சினப்திகாத்ில் ,பகானனும் கண்கினேம் துல ாகத்ிற்குள் தல 
னற்தடும்பதாது இல்தாக காற்நில் ஆடும் வற்நிக் வகாடிகள்,  பகானன் 
துலில் வகால்னப்தடுான் ன்று னன்ணப அநிந்து பண்டாம் ணக் 
லகலசப்தாக கிஞர் ம் கற்தலணல ற்நிக் கூநினேள்பார். ணப இது 
ற்குநிப்பதற்ந அி ஆகும். 
 
12.ிபல்ிர அணி: 
           என வசய்னேபில் வசால்லனனேம் வதானலபனேம் ரிலசாக ிறுத்ி அவ் 
ரிலசப்தடிப வதானள் வகாள்ப லத்ல். அாது, சின வசாற்கலப னனில் 
என ரிலசில் லத்து அச்வசாற்கபபாடு வாடர்னலட வசாற்கலப அடுத் 
ரிலசில் னலந ாநால் அலப்தது    ில்ிலந அி ஆகும். 
 
    -டு: அன்பும் அனும் உரடத்தானின் இல்யாழ்க்ரக  
           ண்பும் னனும் அது. 
                  இத்ினக்குநபில் னல் ரிலசில் அன்லதனேம் அநத்லனேம் 
கூநி அடுத் ரிலசில் அணால் ிலபனேம் தண்லதனேம் தலணனேம் னலநாக 
கூநி இனப்தால் இது ில்  ிலந அிாகும். 
 
 
 
 
 
நாணயர்கின் கயத்திற்கு 

தாடத்ிட்டத்ில் (SYLLABUS) குநிப்திட்டுள்பாறு அகு ந்து தகுிில் 
இனந்தும் ிணாக்கள் பகட்கப்தடும். ணப அகு- 5க்கு உரின-

‘NALVAALVU- By M. VARADHARASAN’ ன்னும் தலனனேம் ல்ன னலநில் 
தடித்து பர்வு றே பண்டும்.  
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