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                                              FOREWORD 

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

TAMIL CHEIYUL THIRATTU – VANIGAM -II For the III and IV semester B.Com/ 

B.Com(Industry Integrated)  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preface 
 

                       As per the request of the Board of Studies in Tamil, 
Bengaluru City University is bringing out the Tamil Text Book of Poetry 
“Tamil Cheiyul Thirattu-Vanigam-II for the III and IV semester 
B.Com/B.Com(Industry Integrated) 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 
அலந்ட கலன ,அநிில் , ிகம், ிர்ாகில் ,கிணி 
ற்றும் தல்பறு டலநக் கல்ில ங்கி னம் வதங்கறென 
கப் தல்கலனக்ககத்ின் வசல்ிநன் தல்பறு லககபில் 
பர்ந்ட னகிநட. 
 

                       ார்கபின் னன் கனி அர்கபின் பர்ச்சில 

உள்ாங்கிக் கானத்ிற்குத்  குந்ாறு  இப்தாடத்ிட்டம் 
குக்கப்தட்டுள்பட. அட தநிழ்ச்  செய்பள்  திபட்டு-யணிகம்-II 
ஆக வபிந்டள்பட இட  B.Com / B.Com(Industry Integrated) தட்ட 
குப்திற்குரி பன்ாம் தனம் ற்றும் ான்காம் தன 
ாாக்கர்கறக்கு உரிட. 
 

                    கர்ாடகத்ில் ிழ் திறம், தின னம் அண்லட 
ாின ார்கள் அலணனக்கும் வதங்கறென  கப் 
தல்கலனக்கக தாட டைல் குறேிணால் இந்டைல் 
உனாக்கப்தட்டுள்பட.  இந்டைல் உனாகப் தன லககபிறம் 
உி தாடடைல் குறேிணனக்கும், புயர்.கார்த்தினானிி 
அம்ரநனார் அர்கறக்கும் ன் ன்நிலத் வரிித்டக் 
வகாள்கிபநன். 
 

                 ார்கறம், ஆசிரிர்கறம் இந்டைலனப் தன்தடுத்ிப் 
தன்வதறுாறு பகட்டுக்வகாள்கிபநன். 
         
 

பபா.  உ. ெயபாசு 

 லனர். 

 தாடடைற்குறே 

வதங்கறென கப்  

தல்கலனக்ககம். 
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                                          சாருடக்கம். 
 

பன்ாம் ருயம்  ான்காம்  ருயம். 

அகு- I.  

னக்கூடற் தள்ற 

 

அகு - II.  

ாட்டுப்னந தாடல்கள் 

 

அகு- III. 

சித்ர் தாடல்கள் 

 

அகு-IV. 

 இக்கணம் 

வதானள் இனக்கம்                                                          

 

அகு - I.  

ஆசி ப ாி 
 

அகு-II.  
லனத்ட கிலகள் 

 

அகு- III. 

தாண்டின் தரிசு 

 

அகு -IV.  

இக்கணம்  

1.ாப்ன 

2.அி  

 
                      

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      பன்ாம் ருயம் 

                                                   பக்கூடற்  ள்ளு 

                                        ிழ்ாட்டில் பாண என தகுி ினவல்பனி ாட்டம். 
ினவல்பனில 'வல்லன' ன்றும் கூறுர். ினவல்பனிக்கு டகிக்பக 
சித்ிா ி, பகாண்டா ி ஆகி இன ிகறம் ாிதி ஆற்நில் கனக்கும் 
இடம் னக்கூடல் ன்று அலக்கப்தட்டட. இவ்வூரில் றேந்ட அனபி இனக்கும் 
அகர் ன்னும் வய்த்ின் ீட தாடப்தட்டப னக்கூடற் தள்ற ஆகும். 

சனர்க் காபணம் 

                                 னக்கூடற் தள்ற ன்தட இடத்ால் வதற்ந வதர் ஆகும். னக்கூடல் 
இன்று சீனப்பதரி ணக் குநிக்கப்தடுகிநட. தாண்டின் ாநர்ன் வல்னதன் 
கி.தி. 12- ஆம் டைற்நாண்டில் ன் வதரில் ஏர் ரி கட்டிணான். அட வல்னதன் ரி 
ணப்வதர் வதற்நட. இணால் இவ்வூர் சீனப்பதரி ண ங்கப்தடுகிநட. இங்கு 
னெபந்ர் கல்வட்டுக்கறடன் கூடி வான்லாண ினால் பகாில் உள்பட. 
இங்குக் பகாில் வகாண்டினக்கும் ினாலன 'அகர்' ன்றும் 'வசண்டு அனங்கார்' 

ன்றும் னக்கூடற் தள்ற னகழ்ந்ட பதாற்றுகின்நட. 

காம் 

                                 இந்டைனின் கானம் கி.தி. 17-ஆம் டைற்நாண்டு ணனாம். கால 
டலனப் திள்லபன், ஆலந அகப்த னனிார், ினலனக் வகாறேந்டப் 
திள்லபன் ஆகி வசல்ர்கள் னக்கூடற் தள்றில் தாாட்டப்தட்டுள்பணர். 
இர்கபின் கானம் கி.தி. 1676 னல் கி.தி. 1682 ல ஆகும். ணப னக்கூடற் 
தள்றின் கானத்ல 17-ஆம் டைற்நாண்டு ன்று கக்கிடனாம். 

ஆெிரினர் 

                               இந்டைனின் ஆசிரிர் வதல அநி னடிில்லன. னனர் வதல 
அநி னடிாிட்டாறம் அப்னனர் இற்நிழ், இலசத்ிழ், ாடகத்ிழ் ஆகி 
னத்ிலனேம் ன்கநிந் கிஞர் ன்தலப் தாடல்கள் னனப்தடுத்ி உள்பண. 

நூின் தன்ரந 

                           தாத்ிங்கள் ாடகத் ன்லனேடன் அநினகப்தடுத்ப் தடுகின்நண. பறம் 
உலாடல் ிப கல ிகழ்த்ப்தடுகின்நட. இந்டைல் இல், இலச, ாடகம் 
கனந் னத்ிழ் டைல் ன்று கூறுட ிலகாகாட. 



சிநந் சந் னம் ாட்டுப்னநில் கூறுகறம் பாண கற்தலணகறம், 

உலகறம் ிலநந்ட னக்கூடற் தள்ற ிபங்குகிநட.  

ள்ினர் யபவு. 

01.காயபாந் பதயரபபன் ரகசதாளது ின்ருசநன் 

ஆயிா பனமகர் ஆசூர் யாடு 

ெயீன் ாடுநிரெ பதர்ந்துரபக்கப் ண்ரணதில் 

யலுறும் ள்ினர்யந் சதய்தினது சொல்பயப. 
 

பக்கூடற் ள்ி 
02.வற்நிி னிடும் ஞ்சலப் வதாட்டும் 

ற்வநான ினாப் வதாட்டும் 

வகிழ்ந் கனங் வகாண்லடனேம் வண்டாய் 

      கிர்ந் குப்னம் 

தற்நி கனம்வதாற் காப்னம் லகில் 

வற்நிலனனேம் ாில் எடக்கி 

 தாக்கும்என சுனறக் வகானக்கால் 

      ீக்கும் இறேம் 

வற்நிிிக் வகிர் வகாண் டினபகா 

டுற்ந கனப் தின்னு விர்ந்ால் 

ிரிந் ிடுவன் வநண்ிச் சற்பந 

      சரிந் ணனம் 

சிற்நிலடனேம் வசம்வதா ணிலடக்கிலட 

வதற்நிடும் தட்டாங்கு ினங்கத் 

ின னக்கூடல் ாய்த் தள்பி 
    பான்நிணாபப. 
 

நருதூர்ப் ள்ி 
03.வசஞ்சப் தடிடுங் வகாச்சிின் 

ஞ்சறம்னம் தச்லசனேம் க்கச் 

சிநிடேற் திலந வண்றீ்றுக் 

    குநி வாபி சீப் 

தஞ்சலனீன் வகண்லடகள் ணப 

அஞ்சணந்பாய் கண்கள் இண்டும் 

தக்கக் வகாண்லடினும் குலினுந் 

    லக்கக் குிக்க 

வஞ்சுகர் கணண ாக் 

குஞ்சிலக் பகாடுகள் அலச 

ீனடக் கல்றடன் பகாலத் 



   ானினேம் இனங்க 

ஞ்சினங்கி னினம் தட்டும் 

தஞ்சத் குந் டனங்க 

னடெர்க்கு ாய்த் தள்பி 
      பான்நி ணாபப. 
 

ள்ன் யபவு 

04.கறுக்குங் கடாய் நருப்ின் 

பறுக்கு நீரெபம்—ெித்பக் 

கத்தரிரக னிட்ட யண்ணக் 

   கன்ப் ரிசும் 

குறுக்கில் யளதடி பெர்த் 

திருக்குங் கச்ரெபம்--செம்சாற் 

     பகாப் புள்ிி் பருநாலும் 

ீக் சகாண்ரடபம் 

ெறுக்குந் சதாறுங் குதிப்பும் 

சுறுக்குந் தர—னரெப்பும் 

தடிசுற்ி ப் நிட்பட 

     அடிரயப் தும் 

நறுக்கும் நதுசயிசகாண் 

டுறுக்குஞ் ெிரிப்புந் பதான் 

யடியமகக் குடும்ன்யந்து 

      பதான்ிாப. 
ள்ன் தன் சருரந கூல் 

05.எருபா தமகர்தாரக் 

கருதார் நத்ரதயன்ால் 

உமப்ார்க்குந் தரிசென்று 

  சகாளப்ாய்ச்சுபயன் 

சுருதிண் சணளத்துண்ரநப் 

சரினம் ிரனக்பகாத் 

துட்டர்செயி புற்சபய 

சகாட்டால் சயட்டுபயன் 

சருநாள் திநூற்சட்டும் 

நருயி யம்செய்னார் தம் 

பய்க்கார யடம்பூட்டிர்க்கால் பெர்ப்பன் 

திருயாய் சநாமிகல்ாரப 

இருகால்நா டுகாக்கித் 

ததீ்தசீனன் றுமக்சகாால் 

  ொத்துபய ாண்பட. 



தள்பிர் குடித்ங் கூறுல் 

06.ள்பர் குனத்ில் ரினும்இன தள்பிர்க்பகார் 

தள்பக் கணன்ணின் தாலணப நாகாபா 

கள்பப்னள் ாய்கிித் காகர் னக்கூடல் 

வகாள்பத் னட குடித்ங்கள் கூநிணப. 
 

பத்த ள்ி 
07.உத் தாக ாண 

சித்ி ிக்குத் வன்தால் 

ஏடும் வதானலனேடன் 

   கூடும் பதாப 

அத்லண கானனந் வாட்டு 

இத்லண கானனங் கண்டு 

அடிடி ாலாய்ான் 

  குடிில் ந்பன்தத்ிபன  

திவணான் நாகலத்ா ணில்லனக் குடும்தன் 

தண்பட சடுகட்டிக் 

வகாண்டான் ன்லண 

னத்ிழ் ாட் டகர் 

வகாத்டி ானுக் காண 

னக்கூடல் னெத்தள்பி 
      ாபண ாண்பட. 
 

இரன ள்ி 
08.வசஞ்சிக்குங் கூடறக்குந் 

ஞ்லசக்கும் ஆல வசல்றம் 

வசங்பகால் டபனந்த்ன் 

     ங்கள் ஊப 

வஞ்சிற் குநித் குபம் 

அஞ்சுக்குஞ் சக்கக் *கால் 

ிலனிட்ட ாபிற்தண்லத் 

      லனிட் படன்ான் 

கஞ்சிக்குந் ன்ணிபன ான் 

வகஞ்சிப் னகுந் பல்ன 

கண்டாலசப் தட்படவகாள்றம் 

      வதண்டா ணள் 

ஞ்சிற் கறுப் தகர் 

ஞ்லசப்தள் பனுக் பகற்ந 

னடெர் இலபதள்பி 



      ாபண ாண்பட. 
தள்பன் குடித்ங் கூறுல் 

 

09.சுக்கித் பர் ாலச் 

சக்கத் ாழ்ார் வகான்ந 

டட்டப் திகத்ி 
     ிட்டுப் பதாகத் 

வக்க ிட்டுட ாண 

னக்கூட றற் நகர் 

ினடி லக்குன்பந 

      னம் அடிபன் 

தக்கப டெப் பதானேம் 

க்கபசா வநன்வள் பாண்ல 

தள்பாதள் பான்தார் 

     வய்வகாள் பார் 

லக்கடல் னத்டக் கீடாய் 

ிக்கவல் னத்டண் டாக்கும் 

டி கக்குடும்தன் 

     ாபண ாண்பட. 
 

ாட்டு யம்: 

பத்த ள்ி 
10.கரட் டுள்து சயண்கரத் திங்கள் 

கடம்ட் டுள்து கம்த்து பயமம் 

ெிரட் டுள்து யிண்சணளம் புள்ளு 

திரிட் டுள்து சய்டுந் தீம் 

குரட் டுள்து கம்நினர் அம்நி 
குரமட் டுள்து யல்ினங் சகாம்பு 

நரட் டுள்து அரும்சாருட் செய்பள் 

யரந ஆசூர் யடகரப ாபட. 

இரன ள்ி 

11.காக் கண்டட சூரி காந்ி 
கனங்கக் கண்டட வண்ிர்க் கண்டம் 

ாக் கண்டட ாிலக ாம் 

றுகக் கண்டட ான்சுி வள்பம் 

சாக் கண்டட காய்குலனச் வசந்வல் 

ணிப்தக் கண்டட ாதர் உள்பம் 

பக் கண்டட உலத்ிடுஞ் சந்ணம் 



சீன ங்லகத் வன்கல ாபட. 
 

கர் யம்: 

பத்த ள்ி 
12.பசாி ாி ீி வனக்கும் 

சுனம்ன தாடி இனம்னம் உனக்கும் 

சாி ால்பம் ீி வதனக்கும் 

டத்ட ாலப குடத்ல வனக்கும் 

பதாில் பய்ந்ிப பி வசனக்கும் 

னணவல் னாந்ண் னர்ிண் டினக்கும் 

ஆி ார் அணாி வானத்ர் 

அகர் னக்கூடல் ஊவங்கள் ஊப. 
 

இரன ள்ி 
13.த்டம் தாய்னணல் னத்ம் அலடக்கும் 

சாலனாய்க் கன்ணல் ஆலன னேலடக்கும் 

கத்டம் பதரிலகச் சத்ம் னலடக்கும் 

கனிப்ன பலன எனிப்லதத் டலடக்கும் 

ித்ம் சாநர் சித்ம் தலடக்கும் 

ிிவல் னாந்ன் திிற் கிலடக்கும் 

த்ஞ் சூடும் பான்த் ாண 

னீசர் னடெர் ங்கள் ஊப. 
 

குிஞ்ெி 

14.ாணக் குனசில் ள்பனாய்-லக் 

பகாலணப் தரிசு வகாள்பனாய் 

ங்கு ாறும் னநப்தட்பட-னணல் 

னங்கு ாறுந் ிநப்தட்பட 

ாணக் கபிறு தடிந்ிடக்-வகாலன 

ணக் கபிறு டிந்ிடத் 

லின் ஆம் உந்ினேம்-தசுங் 

கலின் ஆம் சிந்ினேம் 

காணக் குபி அலனப-ட 

தாணக் குபி கலனப 

காட்டுச் சாி பரிற்பதாய்க்-குந 

பாட்டுச் சாி ஊரிற்பதாய்ச் 

பசலணப் னி அகணார்-ன 

பகாலணப் தி அகுனந் 



ிலணல ணத்ில் உிர்த்டப்-தாலன 

 லண ணத்ல ிர்ந்ப. 
 

ார. 
ினம்  தாலன னம் - ிள் 

வினம் தாலன குனம் 

    இனப்லத  ஈந்ட கள்பினேம்- கலப் 

    வதானப்லத ஈர்ந்ட ள்பினேம் 

னினம் தாறு னலநிடக்- கறே 

குினம் தாறு சிலநிட 

   னள்ப வனிணக் கிலடப் - தி 
   வள்ப வனிணப் தலடப்.. 
 

திினங் காலப ிினேடன்-குடல் 

அினங் காலப வாினேடன் 

          வதன நத்ி ல்னப-னுங் 

          கன நத்ிர் வசல்னப 

கினங் காறம் பதானப-வசன் 

றுிங் காறஞ் சூனபற் 

         கன்ணி னலனிற் சுந்தால்-ண 

          னன்ணி னலனிற் தந்ப. 
 

பல்ர. 
15.னல்லனக் பகாடி டுக்லகின்-னி 
வகால்லனக் பகாடி கடுக்லகின் 

னட்டித் பான்நி வ்லன-ட 

வகாட்டித் பான்நி வவ்லன 

இல்லனச் சாடி ண்வனேம்-அல் 

ல்லனச் சாடி வண்வனேம் 

ள்றம் அல டலனேம்-உலந 

வகாள்றம் அல லனேம் 

வால்லனப் தாடு தண்ினேம்-டறு 

கல்லனப் தாடு ண்ினேம் 

வாடுத்டப் னல வற்நிலத்-வாட 

டுத்டப் னல ற்நிப 

குல்லனத் ாணந் பக்கி-ாறக் 

வகல்லனத் ாண ாக்கிால் 

வகாள்றங் கத்ல ிகர்த்ட-னந் 

டள்றங் கத்ில் தாய்ந்ப. 



நருதம் 

16.தானேம் னஞ் வசிக்கப-தல 

பானேம் னந் பிர்க்கப 

தகட்டுக் கலன ட்டத்ில்-னணல் 

கட்டுக் கனக் குட்டத்ில் 

பதானேம் னல தநப-உ 

ீனேம் னல சிநப 

னறேிச் சாலன லணத்டப-குபிர் 

வகாறேிச் சாலன லணத்டப 

சானேம் உறங் கனம்னந்ான்-அில் 

தானேம் னறஞ் சுனம்னந்ான் 

சரி னலன னடுக்கினேம்-ாலப் 

வதரினலன அடுக்கினேம் 

கானேந் ப ாம்-ிர் 

ஆனேந் ப ாம் 

கணிக் குடிலனத் வாகுத்ட-வய்னந் 

டணிக் குடினிற் னகுந்ப. 
 

சய்தல் 

17.னகுந் வய்லன க்கிப-னர் 

ிகுந் வய்லனக் கக்கிப 

னலடிற் னபிணஞ் சரிப-அன் 

இலடிற் னபிணம் இரிப 

தகுந்ட டேலப் தட்டிணம்-ில 

னகந்ட டேலப் தட்டிணம் 

தலடத்ி டால ிகப-ிலன 

கிலடத்ி டால ிகனப 

உகுந் ண்டலன ீக்கிப-னணல் 

குந்ட ண்டலன ாக்கிப 

உப்தபத் ால பாட்டினேம்-னணல் 

அப்தபத்ால டீ்டினேம் 

குந் டங்கடல் இலநலணத்-வா 

கிழ்ந்ி டுங்கடன் னலநிணிற் 

சார்ந்ட சுநவு பர்ந்ட-குறுக 

ார்ந்ட வள்பம் ஊர்ந்ப. 
ஆற்றுவள்பம்: வதானலாறு 

18. உலத்ட ிலசவகாண் வடிர்த்டக் கடனின் 

 உங் கீநி ினம்ீர் 

உ லக்கும் வதாி லக்கும் 



எத்டப் பதாகும்தடி னற்றும்பதாய் 

தலத்ட வபினேம் டிக்லக னெக்கன் 

தண்ல சாலப ண்வய்ீன் 

தசனி ினக்லக கசனி வகறத்ி 
 தண்ாங் கும்தம் தாசிீன் 

லக்கும் கங் குிக்குஞ் சள்லப 

த்ி உல்னம் வதாத்ிீன் 

டந்ல கடந்ல வசம்வதான் வாறுக்கி 
னங்கும் தஞ்சலன கனங்கண்ி 
னலத்ட னில் எடக்கிக் கடலனப் 

வதானம் அகர் கனலபதால் 

வதானல ாறு வதனகி ா 

னடல தானம் தள்பபீ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                                                                  ாட்டுப்பு ாடல்கள்  

                                     ாட்டுப்னந தாடல் ணப்தடுட ாட்டுப்னநங்கபில் ாறேம் க்கள் 
ங்கள் அன்நாட ாழ்ிறம், வாிற்கபங்கபில் திபங்கபில் கலபப்லதக் 
குலநக்கும் லகிறம், ிாக்கபிறம் தாடும் தாடல்கலபக் குநிக்கும். 
டுலக(டவு) ற்றும் ற்நம் பதான்ந கூட்டுப் திகபின்பதாட 
திாபர்கபிலடப ஏரிலசல உண்டுதண்டிறம் இற்நின் தங்கு உண்டு. 
இல வதனம்தாறம் அந்ந்க் கானகட்டத்ில் ற்தடும் ிகழ்ச்சிகபின் ீாண 
ாட்டார் கனத்ல ிவானிக்கும். 

             ாட்டுப் தாடல்கள், ாபடாடிப் தாடல்கள், ாய்வாி இனக்கிம், ட்டில் 
றோக் கிலகள், காற்நில் ந் கிலகள், க்கள் தாடல்கள், னிப் 
தாடல்கள், தார் தாடல்கள், தம்தலப் தாடல்கள், ாட்டார் தாடல்கள் ண தல்லகப் 
வதர்கபால் ாட்டுப்னநப் தாடல்கள் அலக்கப்தடுகின்நண. 

 

 

                                                                       1.    நரம 

                                                           நாம் யிடியசதப்பா? 

னில ம்தி 
னத்ிலத் படி ந்பாம், 

னி தனிவடுக்க 

னத்ிர் தபசம், 

ாணத்ல ம்தி 
க்கலபத் படி ந்பாம் 

ாணம் தனிவடுக்க 

க்கவபல்னாம் தபசம் 

ர் திடிக்கும் ம்திவல்னாம் 

தின்ணப் தட்டுிக்கிநாங்க 

அந்க் குலந பகட்டு 

ந்ிநங்கு ர்பா 

பி திடிக்கும் ம்திவல்னாம் 

னகஞ் பசாந்ட ிக்கிநாங்க 

அந்க் குலந பகட்டு 

ந்ிநங்கு ர் பா, 

காட்டுத் ல தநித்ட 

லகவய்ல்னாம் வகாப்னபங்கள் 

கடி ல வதய்ில்லன 



வகாப்னபங்கள் ஆநில்லன. 
பனித் லதநித்ட 

ிவனல்னாம் வகாப்னபங்கள் 

ிலந்ட ல வதய்ில்லன 

னத்ங்கள் ீில்லன, 

ாணம் ிடிவப்பதா, 

ங்க ாட்டுப் தஞ்சம் ீர்வப்பதா? 

ஏடி வச்ச கம்ன 

பா ! ன பா 

ஊடுந்ட பசலனப 

தாடி வச்ச கம்ன 

பா ன பா 

தாலணந்ட பசலனப. 
 

 

                                                                          2.  ஞ்ெம் 

      ஆங்கிபனர் ஆட்சிக் கானத்ில் அடிக்கடி தஞ்சம் பான்நிட. தசிால் 
தநி க்கள் னகம் கண்டு ாய்ார் தநிணர். க்கலபக் வகால்ன னம் 
தஞ்சத்ில், ங்கலபப் தலடத் கடவுலப பாக்கி ல ம் பண்டுகிநார்கள். 

 ாணத்ல ம்தில்பனா                               

க்கலபத் படி ந்பாம் 

ாணம் தனிவடுக்க க்கள் தபசம் - 
ன்ணலல்னாம் ன் ாசம், 

னிலத் படில்பனா 

னத்ிலத் படி ந்பாம், 

னி தனிவடுக்க னத்ிர் தபசம் 

னண்ினம் ன்ணாசம் 

பசாறு பசாறு ன்று வசால்னி 
டள்றட தானவல்னாம் 

அன்ணம் அன்ணம் ன்று வசால்னி 
அறேகுட தானவல்னாம் 

பகாலட அி படம், 

வகாள்லப ல வதய் படம், 

ாவு வகாிக்க படம், 

குந்ல தசிாந படம், 

னி ிலப படம் 

னள்லப தசிாந படம். 



 

உிர் :  ாணகி 
பசகரித்ர் : கு. சின்ணப்த தாி 
இடம் :னத்டகாதட்டி,ாக்கல்ட்டம், 

பசனம் ாட்டம். 
 
 

                          3.  தாாட்டு 

                 ாின் அன்லதனேம், பசலச் சுற்நி றேம் கற்தலணலனேம் 
தாடனாக ங்கும் தாட்டுனம் ானாட்டாகும். தக்கார் டீ்டிறம் ாய் 
குந்லலத் ானாட்டுகிநாள். ல பிாண ீன் திடிப்தனம், உனம், 

தண்டானம், ட்டானம், கனானம், ச்சனம், வகாத்னம் ங்கள் இல்னங்கபில் 
திநந் குந்லகறக்குத் ிிலசால் அனடெட்டித் ானாட்டுகிநார்கள். காட்டு 
வள்பம் பதால் னம் ாின் ண றேச்சிலத் ானாட்டில் கண்ட ஆழ்ார்கள் 
திற்கான கிஞர்கள் னனிபார் இப்தாடல் லகக்கு வனபகற்நி, திள்லபத் 
ிாகவும், பர் பிர் ானாட்டுகபாகவும், ாப்தினக்கக் கட்டுக்பகாப்தில் 
அடக்கிப் தாடல்கள் இற்நினேள்பணர்.  

 

                                        ச்ரெ இலுப்ர சயட்டி 

தபக்கால் வாட்டினிட்டு 

தபக்கால் வாட்டினிபன 

தானகபண ீனேநங்கு 

கட்டிப் தசும் வதான்பண-கண்ப ீ 

சித்ிப் னந்வாட்டினிபன 

சிரிம்ா சிரிச்சிடு-கண்ப ீ 

சித்ிப் னந் வாட்டினிபன 

தால் குடிக்கக் கிண்ி, 
தந்ிங்கச் பசாடு 

வய் குடிக்கக் கிண்ி, 
னகம் தார்க்கக் கண்ாடி 

வகாண்லடக்குக் குப்தி 
வகாண்டு ந்ான் ாய்ான் 

 

ஆலண ிற்கும் ர்த்காம்-உன் ான் 

பசலணக் வகல்னாம் அிகாரிாம் 

சின்ணண்ன் ந்ாபணா கண்ப-உணக்கு 



சின்ணச் சட்லட வகாடுத்ாபணா உணக்கு 

தட்டு  வுபிகறம் கண்ப உணக்குப் 

தன ர்ச் சட்லடகறம் 

தட்டுப் னடலகறம் கண்ப-உணக்கு 

கட்டிக் கிடக் வகாடுத்ாபணா! 
வதான்ணால் றேத்ாினேம்-கண்ப உணக்கு 

ின்பணாலனப் னஸ்கனம் 

கன்ணாப ! தின்ணா பன்னு-கண்ப 

கிகலபனேம் வகாடுத்ாபணா ! 
 

(ட்டா க்கு : கன்ணாப, தின்ணாப-வதானள் ிபங்கா வாி-(ஆங்கினம்).)  

 
 

                                     கண்பண - ீ 

ார்கி ாசத்ிபனான்-கண்ப ீ 

ாாசாலப் தார்க்லகிபன 

லப் வதாங்கல் கானத்ிபன-கண்ப ீ 

ினம், பசாறும் ிங்லகிபன 

ாசி ாசக் கலடசிிபன-கண்ப ீ 

ான் டீு பதாலகிபன 

தங்குணி ாசத்ிபன-கண்ப ீ 

தங்குச் வசாத்ல ாங்லகிபன 

சித்ில ாசத் டக்கத்ிபன-கண்ப ீ 

சீர் ரிலச ாங்லகிபன, 

லகாசி ாசத்ிபன-கண்ப ீ 

லனச் சுற்நிப் தார்க்லகிபன 

ஆணி ாசக் கலடசிிபன-கண்ப ீ 

அடிவடுத்ட லக்லகிபன 

அகஸ்ாத்ா ஆிில்-கண்ப ீ 

அண்லணக்குப் பதாலகிபன 

ப்தசி ாசவல்னாம் கண்ப-ீ 

அப்தன் டீு ங்லகிபன 

கார்த்ிலக ாசத்ிறம்-கண்ப 

கடவுறக்குக் லகவடடி. 
 
 
 
 
 



                    தின் னம் ானாட்டுப் தாடல் வல்லன ாட்டத்ிறள்ப 
சிகிரி னல் குற்நானம் லனேள்ப தகுிகபில் தாடப்தடுகிநட. இந்ினப் தப்ன 
வசிப்தாண ன்வசய்ப் திபசம் ஆகும். தன சிற்நாறுகள் இந்ினப் தகுில 
பப்தடுத்டகின்நண. இப்தாடல்கள் ின பத்ால் உனுக்கு ற்தடும் 
வதனித்லச் வசால்றகிநட. லன சார்ந் இப்தகுிில் தன லனக் பகாில்கள் 
உள்பண. குநிஞ்சித் வய்ாண பனன் ள்பி, வய்ாலணபாடு தன 
சிற்றூர்கபில் பகாில் வகாண்டினக்கிநான். இப்தகுிிறள்ப ினத்ின் பத்லத் 
ன் குந்லக்கு டுத்டச் வசால்றகிநாள் ாய். லனில் ிலபனேம் 
வதானள்கபாண னக்கானேம்,  ாிக்கானேம், அனுலட னெத் ான் வகால்லனில் 
ிலபகின்நணாம். ான் வதனல னி னலநில் வசால்னப்தடுகிநட. 
னனம், குநிஞ்சினேம், இற்லகில் ம்னள் ங்கி இனலக ினங்கபின் ிலப 
வதானள்கலப வல்னாம் ன் வசல் கனுக்கு அபிப்தாகத் ாய் கணவு 
காண்கிநாள். 
 

                             ஆபாபபா, ஆரிபபபா 

னட்டாறு வதனகி, 

ாடலபனேம் னச்வசாரி, 

னட்டாசி ாம் 

திநந் னணக் கிபிபா 

அஞ்சு னம் பாடாம்! 
அரி னம் குத்ானம்! 
சித்ித் பர் ஏடுில்ன ! 
சி சங்கணார் பகாிறன! 
காவடல்னாம் திச்சி! 
கலவல்னாம் வசண்தகப்ன 

ாவடல்னாம் க்குில்ன! 
ல்ன கன் பதாந தால. 
  

ண்டாபப் தட்சி, 
வனநங்கி பனேிண்ட 

சிங்கா ில்வனடுத்ட - ீ 

சிந வகாடிக்க ந் பணா? 

 

டலப் வதனம்தால-வண்டு 

ங்லக ிண்ட பகானிட, 

குிலப் தி பதாட்டு-வசாக்கர் 

பகான ிச்சாப. 
 

காவடல்னாம் ஏடி, 



கநி அலன பாி, 
காவனல்னாம் பாகுலா, 

கணிப உலணத் படி 

 

ண்டலடனேம் பசாலன, 

ினலடனேம் குற்நானம், 

ண்டலடஞ்ச பசாலனிபன-ீ 

ந்லடஞ்ச ான்ிபன. 
 

ஊனினேம் வட்டி, 

உசந் டனம் கட்டி, 

ாிார் னலச வசய்-ீ 

ர் குன ம்னசபா! 
 

கடபனாம் பகாில் கட்டி, 

கந் வணன்று பதர் ிபங்கி, 
அலனடிக்கு பவல்னாம்-பனர் 

ஆண்டி பம் வகாண்டாபா? 

 

                                                                  4 .யிரனாட்டு  

       ார்கி ாம் சிறுர்கள் சிறுடீு கட்டி ிலபாடுார்கள். அங்பக 
வசங்கல் அடுப்னபதாட்டு சிறு வதாங்கல் வதாங்குார்கள். ினம், குடும்த 
ிகாங்கள் ல்னாம் இங்பக டக்கும். டீ்டில் டந் காறுகள் இங்பக 
ாடகாக டிக்கப்தடும். என சிறுி ணட கணாண சிறுன், பசாறு இல்லன 
ன்ந காத்ால், ன்லண அடிக்க ந்லத் பாிிடம் கூறுகிநாள்: ண்டு 
என்று திடித்ட டலல் அலத்ட லத்ட கன் ல ிர்பாக்கிக் 
காத்ினந்ாபாம். அன் வடு பம் ாால் அள் சாப்திட்டு ிட்டாபாம். 
அள் சாப்திட்டவுடன் அன் ந்ாணாம். உவு இல்லன. அன் அலப 
அட்டுலனேம் ிட்டுலனேம் அபப வசால்னட்டும். 
 

                                     ண்பட ண்பட ெிறு 

வசங்கால் ண்பட, 

உசிரினக்க ஏடினக்க 

உன்லணப் திபந்ட, 

என குத்டப் னபிங்கா 

வாலல் ச்சி, 
கன்ணாங் கனத்லனேம் 

கறேி ச்சி, 
னான் னான்னு 



ி தார்த்பன் 

ாட பதாகவும் 

ிச்சுக்கிட்படன். 
ந்ாண்டிம்ா லன ித்ன், 

குத்க் குத் ந்ாண்டி 

குங்குனெஞ்சி, 
னகிரி வல்னாம் கிடுகிடுக்க 

டுத்ாண்டி சிறக்குத் டில 

அடிக்க அடிக்க ந்ாண்டி 

ஆலணித்ன், 

அடிச்சிட்டுப் பதாகச் வசால்ற- 
வ ாப்தன் லண! 
  

(ட்டா க்கு: ிச்சுக்கிட்படன்-ின்றுிட்படன்; ித்ன்-ிற்நான் (ிறு 
உலடன்); வ ாப்தன்-உங்கள் அப்தன்) 
 

                             ெடுகுடு  
 ான்ான் ீன் 

ல்ன னத்ட பதன் 

வள்பிப் திம்ன டுத்ட 

ிலபாட ாபண்டா 

ங்சப் திம்ன டுத்ட 

ானிகட்ட ாபண்டா, ாபண்டா, 

குடு குடு சல்னி 
குப்தன் சல்னி 
ாவூத்ன் சல்னி 
வ்ாச் சல்னி 
பத்ட டினேம் சாாம் 

காத்ட இனந்ட னலச தண்டம் 

காடிப் தண்டாம் 

சடு குடு ன்தட 

சாட்லட ன்தட 

பட்டுப் தத்ிரி 

னத்லா ாடான் 

வசத்டக் கிடக்கான் 

சம்னனக் வகாண்டாடா 

சம்னனக் வகாண்டாடா 
 
 



(பசகரித்ர்:ம். தி. ம். ா பற 

இடம்:ீபிட்டான், டெத்டக்குடி ட்டம்,ினவல்பனி ாட்டம்) 
 
 
 

                          5. திருநணம் 

                          ினத்ின் பதாட ாழ்த்டக் கூறுல் ட ிழ் 
ாட்டின் தலாண க்கம்.ற்கானத் ின ாழ்த்டக்கபில் கறக்கு 
ாழ்த்டக் கூறுட ட்டுப க்கத்ில் இனக்கிநட. ினத்ிற்கு னன் 
ிகழ்ந் தன சம்தங்கறம் இவ் ாழ்த்ில் கூநப்தடும். ப்தந்ல் ர்லண, 

கன், கள் வதனல, ச்சடங்கு னலந, ஆத்ிப்தாட்டு னனிண 
ாவும் இனுள் இடம் வதறும். 
 

                       நங்க யாழ்த்து 

                   (திருசல்பயி நாயட்டம்) 
ாழ்த்டங்கள் ாழ்த்டங்கள் 

ாள் ிச லந்னக்கு 

பகறங்கள் பகறங்கள் 

ல்பனானம் பகறங்கள் 

பகான ர்ப் தந்னிபன 

கூறுகிபநன் பகறங்கள் 

வசார் ிப் தந்னிபன 

வசால்றகிபநன் பகறங்கள் 

இந்ச் சலத ன்ணிபன 

ல்பனானம் பகறங்கள் 

 

ங்கள் குடி லக்க 

இபசு படவன்று 

அசுனல் பண்டுவன்று 

அன்லண ஞ் வசய்ட 

திள்லப னல் பண்டுவன்று 

வதரி ஞ் வசய்ட. 
தானன் னல் பண்டுவன்று 

தாத்ம் வசய்ட 

வாண்டறு ாபாகத் 

டபசிக்கு ீர்ார்த்ட 

னன்னூறு ாபாக 

னல்லனக்கு ீர் ார்த்ட 

ந்டைறு ாபாக 

அசுக்கு ீர் ார்த்ட 



ப ஞ் வசய்ட 

பம்னக்கு ீர் ார்த்ட 

வந் ாத்ின்நால் 

ிம் கலனனேிண்ட 

தச்லச ாத்ிண்ட 

தகாலணப் னலச வசய்ட 

வசம்வதான் னவடுத்டச் 

சிணாலப் னலச வசய்ட 

தசும் வதான் னவடுத்ட 

தார்ிலப் னலச வசய்ட 

வள்லப னவடுத்ட 

ிணாகலப் னலச வசய்ட 

கிகப் னலச 

ாகினேம் ான் வசய்ட 

அன்லணனேம் ந்லனேம் 

அனந்ங்கள் ான் வசய்ட 

னந்ித் ினந்ட 

னன்னூறு ாள் சுந்ட 

ங்கபாக 

லந்லப் வதற்வநடுத்ாள் 

னரில் உித்ர்ான் 

ா த்ால் ந்ர்ான் 

னில் உித்ர்ான் 

னண்ித்ால் ந்ர்ான் 

த்ால் திநந்ர்ான் 

னத்ால் ந்ர்ான் 

திச்சிப் னத் வாட்டினிபன 

னண்ட குார்ான் 

ல்னிலகப் னந் வாட்டினிபன 

பர்ந் குார்ான் 
 
பசகரித்ர் :கு. சின்ணப்த தாி 
இடம் :தத்ி,பசனம் ாட்டம். 
 
 

                        சண் அரமப்பு 

         வன்லணனேம் ாலனேம் கட்டி அனங்கரித் தந்னிபன ப்வதண்ல 
அலத்ட ந்ட உட்கா லக்கிநார்கள். 
 



கல்ாம் கல்ாம் 

காரிலக்குக் கல்ாம் 

ன்லணக்குக் கல்ாம் 

இபங்வகாடிக்கு கல்ாம் 

சித்ில ாத்ிபன 

சீர்தாகம் பிிபன 

ஞாிறு ிங்கறக்கு 

ல்ன னன்கில 

கல்ா வன்று வசால்னி 
கடபனநிப் தாக்குிட்டார் 

னகூர்த்ம் டக்குிண்ட 

னடின்ணர்க்குப் தாக்குிட்டார் 

ம்தத்ாறு அசர்க்கும் 

அனலாய் சீட்வடறேி 
ாலம் திபந்ட 

ாசவனல்னாம் தந்னிட்டார் 

வன்லண ம் திபந்ட 

வனவல்னாம் தந்னிட்டார் 

தந்ல் அனங்கரித்ட 

தாலல உட்காலத்ார் 

 

பசகரித்ர் :சலடப்தன் 

இடம் :வகாங்க பம்ன,னனரி. 
 
         

                                                                     6.    குடும்ம் 

                                                                     இல்ம் 

அரிசி னபப் பதாட்டு 

அலணனேம் சுத்ி ந்ா 

அரிசி  க்கும் 

அலணனேம் ன க்கும் 

தனப்ன னபப் பதாட்டு 

தட்டனம் சுத்ி ந்ா 

தனப்ன  க்கும் 

தட்டனம் ன க்கும் 

ரிலச ாபபணாடு 

ாய் சிரித்டப் பதசி ந்ால் 

ாழ்க்லக வய் க்கும் 

ாசறும் ன க்கும் 



 

யட்டாப யமக்கு : னபப்பதாட்டு-னலபப்பதாட்டு. 

உிர் : மினப்ன் 

பசகரித்ர் : கு.ெின்ப் ாபதி 
இடம் :காரிதாலபம், 

பசனம் ாட்டம். 

 
 

                           ெரநனல் 

                 சலல் வரிாள் தடும்தாட்லட இப்தாடனில் ாம் 
காண்கிபநாம். இள் கன் கலடத்டக் வகால்றகிநான். இள் ிர்த்ட 
ிற்கவும் ாாில்லன. அள் கப்தணானக்குச் வசால்னிிடவும் ாாிி்ல்லன. 
காலனில் ஏடிப்பதாய் ிடுாகச் வசால்றகிநாள். 
 

காண ிபகா ச்சு 

கநிக்கு சால் அலச்சுக்கூட்டி 

கும்ன எலச்சடண்ட 

வகால்றாப கலடச்சு ! 
காபான் கும்ன ச்சு 

கபிப கிண்டி ச்சு 

டந்ட ச்சு ஆநித்ிண்ட 

டடுப்வதடுத்டக் வகால்றாப ! 
தடிச்சண்ட வரிஞ்சினந்ட 

தாி கன் ன்லணக் கூட்டி 

கூறேக் காச்சத் வரிபனண்ட 

குறுக் வகாடிக் வகால்ற ாப ! 
சுண்டச் வசப் திண்டல்ன 

வசாக்கிர் ன்லணக் கட்டி 

பசாறு காச்சத் வரிபனண்ட-ன் 

வசாகுலசக் குலநக்காப ! 
அநிா ஊரிபனனேம் 

வரிா ாக்கப் தட்படன் 

அடிாங்க னடிாங்க 

ிடிா ஏடிப்பதாபன் 

 

  (ட்டா க்கு : எலச்சுட-ரித்ட ; தடிச்சண்ட-தடித்ள் ன்று ; குறுக்கு-
இடுப்ன ; சுண்டச் சிப்ன-ினால் சுண்டிணால் சிந்ட ிடும் ; அடினடி-பசர்ந்ட 
னட க்கு. 
பசகரித்ர் :S.M. கார்க்கி 
இடம் :சிகிரி,வல்லன ாட்டம்) 
 
 



                          7.  யியொனம்  
                              உமவுக் கார 

ின்பணன னடக்வகல்னாம் 

ன்ண ன்ண அலடாபம் 

வத்ிக்குச் சிட்டிகபாம் 

வனம் தார்க்கும் கண்ாடி 

ாறக்குச் சல்னடாம் 

ாகுக்லக வதான்ணாபன 

வகாம்னக்குக் குப்திகபாம் 

வகாாற சல்னடாம் 

டெக்கி லக்கும் கால்கறக்கு 

டத்ிப் ன சல்னடாம் 

டுத்ட லக்கும் கால்கறக்கு 

னக்கம் ன சல்னடாம் 

ண்டிிடும் கால்கறக்கு 

ாபம் ன சல்னடாம் 

இத்லணனேம் எப்தாம்-ங்க 

சப்தாிப் திள்லபார்க்கு 

கட்டக் காட்டுக் வகால்லனிபன-வண்டு 

காரிக்காலப ின்பணன 

காரிக்காலப ித் தம் 

கனத்ப் வதாண்ட ார்பன 

வசங்காட்டுக் வகால்லனிபன-வண்டு 

வசக்காலப ின்பணன 

வசக்காலப ித் தம் 

வசத்ப் வதாண்ட ானபன 
 

(பசகரித்ர்:கிஞர் சலடப்தன் ,இடம்:அனொர்,னனரி) 
 

                       ற்ப் ாட்டு 

கானன் : தட்டுப் லதாம் வள்பிக் குச்சாம் 

ில்னானங்கிடி பனனம் 

திணாறு வத்ிலனாம் 

ில்னானங்கிடி பனனம் 

சின்ணப் லதன் குடுத் லத 

ில்னானங்கிடி பனனம் 

சிரிக்கு பாடி இடுப்ன பபன 

ில்னானங்கிடி பனனம் 

கானி : லனபாம் வகறு வட்டி 



ில்னானங்கிடி பனனம் 

ானுக் வகாம்ன த்ம் ச்சு 

ில்னானங்கிடி பனனம் 

ான் கன் இலநத் ண்ி 
ில்னானங்கிடி பனனம் 

ஞ்சாத் பாட்டம் தானேபாடி 

ில்னானங்கிடி பனனம் 

குன்பணாம் கிறு வட்டி 

ில்னானங்கிடி பனனம் 

வகாய்ாக் வகாம்ன த்ம் ச்சு 

ில்னானங்கிடி பனனம் 

வகாறேந்ணாறு இலநக்கும் ண் ீ

ில்னானங்கிடி பனனம் 

வகாய்த் பாட்டம் தானேபாடி 

ில்னானங்கிடி பனனம் 

லனபாம் பதாந ாா 

ில்னானங்கிடி பனனம் 

ினிண்டு னடிச்ச ாய்ா 

ில்னானங்கிடி பனனம் 

குன்பணாம் பதாந ாா 

ில்னானங்கிடி பனனம் 

குினிண்டு னடிச்சி ாய்ா 

ில்னானங்கிடி பனனம் 
 

பசகரித்ர்:கிஞர் சலடப்தன் 

இடம் :அனொர்,பசனம். 
 
 

                            8. எப்ாரி 

       சிநப்தாக ாழ்ந் குடும்தத்ின் லனன் ாய்ந்ட பதாணான். லணிலச் 
சிறுசிறு குந்லகபபாடு ிட்டு அன் இநந்ட பதாணான். அள் ாழ்ாள் ட்டும், 

ான் சீனம் சிநப்னாக ாப் பதாாக ண்ிினந்ாள். னாண காண 
டல வடுாட்கள் னகபாங்கி ிலனத்ினப்தட பதானத் ன் குடும்தனம் 
ிலனக்குவன்று கணவு கண்டாள். ஆணால் ிடீவன்று கன் ாண்டான். 
ந்லனேம், சிற்நப்தன்ானம் ந்ணர் ; அர்கபிடம் டத்லச் வசால்னிக் கநி 
அறேகிநாள் அள். 
 

சீல அினேடண்ட ான் 

சிந்லிறம் ண்னிப ; 



சீல அினிப-ன் 

சிநப்திஞ்ச ாவன்ண? 

ன அினேடண்ட ான் 

ணசிபனனேம் ண்னிப ! 
ன அினிப-ன் 

ிப்திஞ்ச ாவன்ண? 

கடுகு சிறுானி 
கல் திச்ச அட்டினாம் 

கல்திச்ச அட்டிலன-ான் 

கட்டி லக்க ாபாச்பச 

ிபகு சிறுானி 
லத் அட்டிற 

லச்ச அட்டிலன-ான் 

னடிஞ்சு க்க ாபாச்பச 

தட்டு கட்டி ச்பசன் 

தாம் ல வள்லபிட்படன் 

சிகப்ன கட்டி ச்பசன்-ன் 

பகவல்னாம் வள்லபிட்படன் 

ஆத்டன னல்னறுத்ட 

அறுகம்னல்ற தந்னிட்டு 

அன க ானி ாங்க-எங்க 

னக்கும் சம்பா 

குபத்டன னல்னறுத்ட 

பகாம்தா தந்னிட்டு 

குந்ல க ானி ாங்க-எங்க 

கூட்டார்க்கும் சம்பா? 

 

(ட்டா க்கு: ன-டல ; ச்ச-லத். 
பசகரித்ர் :S.M. கார்க்கி. இடம் :சிகிரி,வல்லன) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              ெித்தர் ாடல்கள் 
                           ெியயாக்கினர் ாடல்கள் 
        சித்ர்கறள் சிநப்தாக குநிப்திடத்க்கர் இர். ானோணால் 
குநிப்திடப்தடுதர். இட கானம் வதற்பநார் இற்வதர் னனி ிங்கள் 
கிலடக்கப்வதநில்லன. இட டைல் சிாக்கிம் ணப்தடுகிநட. சித்ர்  
இனக்கித்ில்  சிாக்கிர்  தாடறக்குத்  ணி ிப்ன  ப்தடுடண்டு.இர்   
தாடல்கபில்   க்காண   சித்ர்  கனத்டக்கபாண  பாகம்,  குண்டனிணி,  
ிலனால ஆகி கனத்டக றடன்    னட்சிகாண  கனத்டகலபனேம்  கூறுால் 
இர் னட்சிச் சித்ர் ன்றும்  கூநப்தடுகின்நார்.      

படப்மக்கங்கரச் ொடுதல்: 

   னலசனலச வன்றுீர் னலசவசய்னேம் பதலகாள் 
 னலசனேள்ப ன்ணிபன னலசவகாண்டட வ்ிடம்? 

 ஆினலச வகாண்டபா, அணாினலச வகாண்டபா? 

 டனலச வகாண்டபா? இன்ணவன்று இம்னப!  

 

  ாிபன குடித்ீல ச்சிவனன்று வசால்கிநரீ் 

 ாிபன குப்னப வணப்தடக் கடபா? 

 ாிவனச்சில் பதாக வன்று ீர்லணக் குடிப்தரீ்காள் 

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

 

ொதி பயற்றுரநகரக் கடிதல்: 
 சாிா படா சனந்ிண்ட ீவனாம்    

 னாசல் என்நபனா னம்ந்டம் என்நபனா? 

 காில்ாபி, கால, கம்தி, தாடகம்வதான் என்நபனா? 

 சாிபதம் ஏடகின்ந ன்லன்ண ன்லபா? 
 
    தலநச்சிா படா? தத்ிா படா? 



  இலநச்சிபால் றம்தினும் இனக்கிட்டு இனக்குபா                                                                   
  தலநச்சி பதாகம் பநபா தத்ிபதாகம் பநபா 

  தலநச்சினேம் தத்ினேம் தகுத்டதானம் உம்னபப 
 
 

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

பகாதானர்    ம்திர்க்கு    கணாகப்    திநந்ட   சித்ர்   எனரிடம் 
ஞாபணாதபசம் வதற்று ினாடுடலநில் சித்ிலடந்ார் ன்ந னாறும் 

கூநப்தடுடண்டு.  அறேகி   சித்ரின்   ன்   கண்ம்ா,   அகப்பதய்   சித்ரின் 

அகப்பதலப் பதான்று கும்லதச் சித்ரின் தாடல் கண்ிகபில் ‘கும்தாய்’ ன்ந  
ார்த்ல  ானம் னகின்நட. இர் ‘கும்லத’ ன்ந காிிந் வதண்ல 
னன்ணிலனப்தடுத்ிப்  தாடுால் இர் கும்லதச் சித்ர் ன்ந வதர் வதற்நார் 
ன்தர். 
 

கண்ணிகள்: 
வட்ட வபின்லண வய்வன்று இனப்பதார்க்குப் 

தட்டம் டக்கடி - கும்தாய் 

தட்டம் டக்கடி?  1 

 

வய்ப்வதானள் கண்டு ிபங்கும்வய்ஞ் ஞாணிக்குக் 

கற்தங்கள் டக்கடி - கும்தாய் 

கற்தங்கள் டக்கடி?  2 

 

காாற் கண்டு கனத்பாடு இனப்பதார்க்கு 

ீாலச டக்கடி - கும்தாய் 

ீாலச டக்கடி?    3 

 

ஞ்சகம் அற்று ின்லணக் கண்படார்க்குச் 

சஞ்சனம் டக்கடி - கும்தாய் 

சஞ்சனம் டக்கடி?     4 

 

ந்ிாண னந்ணில் ிற்பதார்க்கு 

ந்ிம் டக்கடி - கும்தாய் 



ந்ிம் டக்கடி?  5 

 

சத்ிாண த்ில் இனப்பதார்க்கு 

உத்ிம் டக்கடி - கும்தாய் 

உத்ிம் டக்கடி?            6 

 

ாட்டத்லப் தற்நி டுல பசர்பார்க்கு 

ாட்டங்கள் டக்கடி - கும்தாய் 

ாட்டங்கள் டக்கடி?          7 

 

னத்ிழ் கற்று னங்குவய்ஞ் ஞாணிக்குச் 

சத்ங்கள் டக்கடி - கும்தாய் 

சத்ங்கள் டக்கடி?        8 

 
 

                        கடுசயிச் ெித்தர் ாடல் 
            கடுவபி  ன்தட  ‘வட்டவபி’. இச் சித்ர் உனலக  வட்ட  
வபிாகக் கண்டு ம் ாழ்ின் அனுதங்கலப திநனம் அநிந்ட  னம்   
வதறுற்காகப்   தாடி  தாடல்கபப  கடுவபிச்  சித்ர் தாடல்கபாக  க்கு  
அநினகாகின்நண.  இட இற்வதபா னாபநாவரிா  ிலனில்  
இட   ீசாி  காஞ்சினத்ில் இனக்கிநட ன்ந வசய்ில ட்டும் பதாகர் 
வரிித்டள்பார். 
 

ந் ணத்ிபனா ாண்டி - அன் 

ானாறு ாாய்க் குலண பண்டி 

வகாண்டுந் ாவணான பாண்டி - வத்க் 

கூத்ாடிக் கூத்ாடிப் பதாட்டுலடத் ாண்டி 1 
 
கள்பப டம்னலண ாப - தன 

கங்லகி பனனேன் கடம்லண ாப 

வகாள்லபவகாள் பிலண ாப - ட்னக்  

வகாண்டு திரிந்டீ பகாள்னலண ாப. 2 
 
 
                    

                    திருபர் இனற்ின திருநந்திபம் 
             இர் கினா தம்தலலச் பசர்ந்ர் ன்றும் சித்ர்கபில்  
னனானம் னன்லாணனாண சிதிாணிடனம்  ந்ீசரிடனம் உதபசம் 
வதற்நர் ன்றும் கனத்ட ினவுகிநட. தஞ்சனி, ிாக்கி தாபாடு சிம்தம் 
கணக சலதில் இலநணின்   ினடணம் கண்டு கபித்ர் ண ினந்ிம் 
கூறுகிநட.  



             இர்,   ான்ி னம் பதாட னெனன் னும் இலடன் இநந்ட 
கிடப்தலனே அணட உடலனச் சுற்நிச் சுன்று தசுக்கள் கநி னந்டலனேம் 
கண்டர். அனபாபாகி  அட  உள்பத்ில்  தசுக்கபின்  டன்தத்லப்  பதாக்க 

பண்டும்  ன்ந  ண்ம்  பான்நிட.   உடபண  னெனணின்  உடனில் 

கூடுிட்டுக் கூடு தாய்ந்ார். ஆணால் னெனணின் லணினேடன் ா ினம்தாட ம் 
தல உடலனத் பட  அவ்வுடலனக்  காாட  ிலகத்ட  னடிில்  
உடனிபனப இனந்ட அற்னங்கள் தன னரிந்ார் ன்று கூநப்தடுகிநட. இர்  8000  
ினந்ிங்கள்   இற்நிாக  அகத்ிர்  கூறுகிநார். ஆணால் இப்பதாட 3000 
ினந்ிங்கள் ட்டுப கிலடக்கப் வதற்றுள்பண. 
                           இட ி  லத்ிம்,  ாம் , பாகம், ஞாணம் ன்னும் 
டலநகள்தற்நினேம் தாடினேள்பார். 
 

கல்யி: 
 கற்நநிாபர் கனி கானத்டக் 

கற்நநிாபர் கனத்ில் ஏர் கண் உண்டு 

கற்நநிாபர் கனி உலவசய்னேம் 

கற்நநி காட்டக் கல் உப ஆக்குப.      

                       

டைல் என்று தற்நி டேணி ந ாட்டாார் 

தால் என்று தற்நிணால் தண்தின் தன் வகடும் 

பகால் என்று தற்நிணால் கூடா தநலகள் 

ால் என்று தற்நி ங்குகின்நார்கபப. 
 

 யாச் ெிப்பு: 
 அனடெறு ால ீர் அணாபன 

அனடெறும் தன்ம் தார்ிலச பாற்றுங் 

கனகூறு வங்கு கனம்வதாடு ால 

அனடெறுங் காஞ்சில ஆங்கட ாப.  
 
 ல இலட ின்று இி ான்ீர் அனி 
உல இல்லன உள்பத்ட அகத்ட ின்று ஊறும் 

டேல இல்லன ாசு இல்லன டேண்ி வள் ீர்க் 

கல இல்லன ந்ல கறேி ஆபந.  

 

அன்புரடரந: 

அன்ன சிம் இண்டு ன்தர் அநிினார் 

அன்பத சிாட ஆனம் அநிகினார் 

அன்பத சிாட 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 
ிகழ்ந்ாய்ச்வசால்னப்தடுகின்நட.  ானுனக  பர்கபில்  எனாண  குபதன் 
ான் இப்னவுனகில்  தட்டிணத்ாாக   அரித்ார்  ன்று  ினவண்காட்டுப் 
னாம்  கூறும்.  இட வதற்பநார்கள் சிபசன்-ஞாணகலன ஆர். இர்கபின் 
ப்தணாய்ப் திநந்ப தட்டிணத்ார். இனக்குப் வதற்பநார் லத் வதர் 
ினவண்காடர். கப்தல் ிகம் னெனம்  வதனம் வதானள் ஈட்டி சிபசர் 
கானாண தின்ணர், உரி  ில்  இட ாார் சிகலன ன்தல 
ினவண்காடனக்கு னடித்ார். இல்னந  ாழ்க்லக   இணிப   டந்ாறம்  
குந்லில்னா  க்கம் ினவண்காடல ாட்டிட. இலநணிடம் 
னலநிட்டார். இலநன் ாப குந்ல  டிாய்  சிசனர்  ன்ந சிதக்ர் 
னெனம் ினவண்காடலச் பசர்ந்ார். அன்ன கலண னதிான் ன்று வதரிட்டு 
பர்த்ார். குந்ல    வதரிணாணடம்   ிாதாம்   வசய்   அனுப்திணார். 
             ணட கன் னெனம் ாழ்க்லகின் ிலனாலல உர்ந்ட  
வகாண்ட  ினவண்காடர்  ட  லந்ணாக  இடாள் ல இனந்ட  
ினிலடனடெர்  வதனான்ான்  ன்தல  உர்ந்ட  ணம் னந்ித் டநநம் 
னண்டார். இந்த்  டநவு  ிலன  னற்கு னன் ன் ணம் இனந் ிலனல 
வதானபாலச,   வதண்ாலச,   ித்லாலச  ன்று  ணம்   ஆலசின் 
ாய்க்கப்தட்டு   அலனக்கிப்னற்ந   ிலனல   அகி   கண்ிகபாகப் 
தாடுகின்நார்.. 
 
திருபயகம்நார: 

ஊனஞ்சல்ன; உற்நார் சல்ன; உற்றுப்வதற்ந 

பதனஞ்சல்ன; வதண்டீர் சல்ன; திள்லபகறம்  

சீனஞ்சல்ன; வசல்ம் சல்ன; பசத்ிபன 

ானஞ்சல்ன; ின்நாள்சம் கச்சிகம்தபண. 1 

 

வதானறலடபாலச் வசனிறம்  ீலப்பதார்க் கபத்டம்                                                            
வனறலடபால னகத்ினுந் பர்ந்ட வபிடபதால் 
அனறலடபாலத் த்ில் குத்ில் அனபினன்தில் 
இனபறு வசால்னிறம் காத்கும் கச்சி கம்தபண 2 
 



சாதுயா கருத்தில் ாடினரய: 
பதய்பதால் ிரிந்ட திம்பதால் கிடந்ட இட்ட திச்லசவல்னாம் 

ாய்பதால் அனந்ி ரிபதால் உன்று ன்ங்லக லத் 

ாய்பதால் கனித் ர்பதால் அலணர்க்கும் ாழ்ல வசால்னிச்                                          

பசய்பதால் இனப்தர்கண் டீர்உண்ல ஞாணம் வபிந்ப !  1 

 

ான் த்லண னத்ி வசான்ணாறம் பகட்கிலன ன்வணஞ்சப 

ன் இப்தடிவகட்டு  உறகின்நாய்? இணி டில்னா 

ாணத்ின் ீனுக்கு ன் டெண்டில் இட்ட லகடபதால் 

பதாணத்ல ீப ிலணக்கின்நலண ன்ண னத்ிிப  2 

 

தானாருக்குத் தகக்கிரிரன செய்பம்பாது ாடினரய: 
ிண்டு ிங்கபாய் அங்கவனாம் வாந்ட வதற்றுப் 

லதவனன்ந பதாப தரிந்வடுத்டச் - வசய் இன 

லகப்னநத்ில் ந்ிக் கணகனலன ந்ாலப 

ப்திநப்தில் காண்பதன் இணி ? 1 

   

னந்ித்ம் கிடந்ட னந்டைறு ாள் அபவும் 

அந்ிதகனாச் சிலண ஆரித்டத் - வாந்ி 
சரிச் சுந்ட வதற்ந ாார் க்பகா 

ரித் ல் னெட்டுபன் ? 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             சாருள் இக்கணம் 
           க்கபின் ாழ்ிறக்கு உரி எறேக்க வநிகலப குத்டக் கூறுப 
வதானள் இனக்கம் ஆகும்.இப் வதானள் இனக்கம் இனலகப்தடும். 
1.அகப்சாருள்  
2.புப்சாருள்  

        அகப்வதானள் ன்தட , க்கபின் அகாழ்க்லகில் ிகறேம் கால் ற்றும் 
இல்னந ாழ்க்லகின் இன்தம்  தற்நிக் கூறுாகும். னநப்வதானள் ன்தட ீம், 

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

1 அகப்சாருள்: 
            லனனும் லனினேம் ம்னள் கால் வகாண்டு ிகழ்த்டம் அக 
ாழ்க்லகக் குநித் எறேக்கத்லக் கூறுட 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 ந்ட 
ிலகறம் எத் லனன் லனி தற்நி வசய்ிகலபப் தாடுால் அன்தின் 
ந்ில ன்று ங்கப்தடும்.  
       லகக்கிலப ன்தட எனலனக் கால்  குநித்டப் தாடுட.  வதனந்ில 
ன்தட வதானந்ாக் கால் குநித்டப் தாடுட. 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 வதாறேடம் னற் வதானள் 
ணப்தடும். 
 
ிம்: 
        அன்தின் ந்ிலகறக்குரி ினம் லகப்தடும். 



 அரயனாய: 
    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 இனந்ட ிரிந் ினம்) 
 
சாளது: 
       வதாறேட ன்தட வதனம்வதாறேட, சிறு வதாறேட. ண இனலகப்தடும். 
 
சரும்சாளது 
             வதனம்வதாறேட ன்தட ஏர் ஆண்டின் கானப்திரிவு ஆகும். ஆண்டில் 
உள்ப தன்ணிண்டு ாங்கலபனேம் ஆறு திரிவுகபாகப் திரிப்தர். இட ீண்ட கானப் 
திரிாக இனப்தால் வதனம்வதாறேட ணப்தடுகிநட. ஆண்டில் உள்ப தன்ணிண்டு 
ாங்கறம் தின்னாறு ஆறு சரும் சாளதுகாகப் திரிக்கப்தட்டுள்பண.  
 கார் கானம்           - ஆி , னட்டாசி 
 குபிர்கானம்         - ப்தசி, கார்த்ிலக      
 னன்தணிக் கானம்  -  ார்கி, ல        
 தின்தணிக் கானம்   - ாசி, தங்குணி    
 இபபணில் கானம் - சித்ில, லகாசி 
 னடபணில் கானம் - ஆணி, ஆடி  
 
 
ெிறு சாளது: 

           சிறுவதாறேட ன்தட என ாபின் கானப் திரிவுகள் ஆகும். சிறுவதாறேட 
தின்னாறு அலனேம். 
லகலந - ிடிற்கானம் 

காலன   - காலன பம் 

ண்தகல் - உச்சி வில் பம் 

ற்தாடு  - சூரின் லநனேம் பம் 

ாலன  - னன்ணிவு பம் 

ாம்    - ள்பிவு பம் 

            இவ்ாறு சிறுவதாறேட ஆறும் என ாபின் ஆறு கூறுகபாக இனப்தல 
அநினாம். 
 
 



ந்திரணகளுக்கு உரின சாளதுகள் 

ிலகள் வதனம்வதாறேட சிறுவதாறேட 

குநிஞ்சி குபிர்கானம், 

னன்தணிக்கானம் 

ாம் 

னல்லன கார்கானம் ாலன 

னம் ஆறு வதனம்வதாறேடகள் லகலந,காலன 

வய்ல் ஆறு வதனம்வதாறேடகள் ற்தாடு 

தாலன இபபணிற்கானம், 

னடபணிற்கானம், 

தின்தணிக்கானம் 

ண்தகல் 

  

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



  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, 

தனந்ட 

யிங்கு னனி, கடி தசு, னல் னல, 

ீர்ாய் 

உப்ன சுக்கும் 
னட, 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. 
 

குிஞ்ெி    - னர்றம் னர்னின் ிித்னம் (லனனும் லனினேம் என்று 
பசர்ல்) 
பல்ர   - இனத்றம் இனத்னின் ிித்னம்       

 (லனி, லனணட திரிலப் வதாறுத்டக் வகாள்றல்) 
நருதம்     - ஊடறம் ஊடனின் ிித்னம்   (லனணிடம் லனி திக்குக் 
வகாள்றல்) 



சய்தல்    - இங்கறம் இங்கனின் ிித்னம்  (லனி லனி லனணின் 
திரிிலணத்ாங்க இனாட னந்டல்) 
ார - திரிறம் திரினின் ிித்னம்  (லனன் லனில ிட்டுப் 
திரிந்ட தாலன ிில் வசல்ட குநித்ட லனி னந்டல்) 
          இவ்ாறு ல்னாத் ிலக்கும் னல்வதானள், கனப்வதானள், உரிப்வதானள் 
வசால்னப்தட்டினக்கின்நண.  

 
 

                                                       புப்சாருள் இக்கணம் 

            னநப்வதானள் ன்தட  அநம், வதானள், டீுபதறு தற்நினேம் கல்ி, ீம், 

பதார், டெட, வற்நி, வகாலட, ிலனால னனில தற்நினேம் கூறுட ஆகும்.  

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

 

புத்திரணகள்: 
வட்சி  

கந்ல 

ஞ்சி 
காஞ்சி 
உிலஞ 

வாச்சி 
டம்லத 

ாலக 

தாடாண்  

வதாடில் 

இற்நின் ிபக்கம் தின்னாறு: 
 
 
 



சயட்ெி: 
  ஆில கர்ல்.  அக் கானத்ில் தலக அசணிடம் பதார் வசய் ிலணக்கும் 
எனன் பதாரின் னல் கட்டாகப் தலக அசணட தசுக் கூட்டங்கலபக் கர்ந்ட 
வசல்ான். இட வட்சித் ில ணப்தடும். வட்சி ீன் வட்சிப் னச் சூடி, 

பதானக்குச் வசல்ான். 
 

கபந்ரத: 
     ஆில ீட்டல்.  தலக அசன் கர்ந்ட வசன்ந தசுக்கூட்டங்கலப அற்நிற்கு 
உரின் ீட்டுச் வசய்னேம் பதார், கந்லத் ில ணப்தடும். கந்ல ீன் 
கந்லப் னச் சூடி, பதானக்குச் வசல்ான். 
 

யஞ்ெி: 
         தலகர் ாட்டின்ீட தலட டுத்ல் . ண்ாலசால் தலகர்  
ாட்லடப் திடிப்தற்காக அந் ாட்டின் பல் தலட டுத்டச் வசல்றல் ஞ்சித் 
ில ணப்தடும்.  ஞ்சி ீன், ஞ்சிப் னச் சூடி, பதானக்குச் வசல்ான். 
 

காஞ்ெி 
          தலட டுத்ட ந்ர்கலப ிர்ின்று டுத்ல். தலட டுத்ட னம் 
தலக அசலணத் ிர்த்டத் ாக்கித் ம் ாட்லடக் காத்ல் , காஞ்சித் ில 
ணப்தடும். காஞ்சி ீன் காஞ்சிப் னச் சூடி, பதானக்குச் வசல்ான். 
          இபல ிலனால, ாக்லக ிலனால, வசல்ம் ிலனால 
னனில குநித்டப் தாடுட காஞ்சித் ில ணத் வால்காப்திம் கூறும் 

 

உமிரை: 
           தலக ாட்டிணர் ிலன லபத்டப் 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 டுத்ட ந்ட பகாட்லட ிலனச் சூழ்ந்ட வகாண்டபதாட, ன்னுலட 
பகாட்லடலக் காத்டக் 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 டம்லதத் ில ணப்தடும். டம்லத 
ீன் டம்லதப் னச் சூடி, பதானக்குச் வசல்ான்.  



யாரக: 
      தலகல வன்நர் வற்நி ிாக் வகாண்டாடுல். பதாரில் வற்நி வதற்ந 
அசலணப் னகழ்ந்ட தாடுல் ாலகத் ில ணப்தடும். வற்நி வதற்நர்கள் 
ாலகப் னலச் சூடி வற்நிலக் வகாண்டாடுார்கள். 
 

ாடாண் : 
      இடல வசான்ண னநத்ிலகள் பதார் ிகழ்ச்சில அடிப்தலடாகக் 
வகாண்டல. தாடாண் ிலில் னகழ்,வகாலட, இக்கம்,கடவுள் ாழ்த்ட, அசலண 
ாழ்த்டல் னனில இடம்வதறும். 
 

சாதுயினல்: 
        வட்சி னல் தாடாண் ில ஈநாக உள்ப னநத்ிலகறக்குப் 
வதாடாணற்லநனேம் , அற்றுள் கூநால் ிடுதட்ட வசய்ிகலபனேம் கூறுட 
வதாடில் ில ஆகும்.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நாணயர்கின் கயத்திற்கு 

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

BY D.SELVARAJ’ ன்னும் டைலனனேம் ல்ன னலநில் தடித்ட பர்வு 
றே பண்டும்.  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      ான்காம்  ருயம் 
                             

                                                                   ஆெினப ாதி 
                                    கருரணக் கடல் 

                                கயிநணி ெி. பதெிக யிானகம் ிள்ர 

                                    கிி பசிக ிாகம் 27 சூலன 1876 – 26 வசப்டம்தர் 1954) 20ஆம் 
டைற்நாண்டில் 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, ாழ்த்டப் தாக்கள், லகறு ிலனக் கிலகள், 

தல்சுலப் தாக்கள் ண ிரிந் பத்ில் வசல்தட்டர். 
                              சிாடப்திள்லப -ஆினட்சுி ம்திர்க்கு இண்டு வதண் 
குந்லகலப அடுத்ட னென்நாாக பசிக ிாகம் திநந்ார். இண்டு 
வதண்கறக்கு தின் திநந் ஆண் கவுக்கு ான் ங்கும் பசிக ிாகரின் 
வதல லத்ார் சிாடப்திள்லப. என்தாட ில் ன் ந்லல 
இந்ார். ம். . தடித் கிி தின் ஆசிரிர் திற்சி தடித்ட ான் தடித் 
தள்பிிபனப ஆசிரிர் ஆணார். உலம்ல னும் வதண்ல 1901இல் ம் 
னடித்ார். ாஞ்சில் ாட்டார் ன் லணில குட்டி, திள்பாய் ன்று அலத்ட 
வகாண்டினந் ாட்கபில் கிி ன் லணில ாி ன்று ரிாலனேடன் 
அலப்தார். குந்லப்பதறு இல்னா கிி ணட அக்காள் கன் சிாடல 
ணட 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 இடம்வதற்நினந்ட.. 
                       ஆாய்ச்சித் டலநிறம் 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 டைல்கபின் ட்டுப் திிகலபத் வாகுத்ினக்கிநார். 
'காந்றெர்ச்சாலன' தற்நி ஆய்வு டைலன றேிணார். 

                    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 ந்பதாட அல ாங்க றுத்ட ிட்டார். 1954 இல் 



கிிக்குத் பனொரில் ிலணவு ிலனம் அலக்கப்தட்டட. அக்படாதர் 2005இல் 
இந்ி அசு அஞ்சல் லன வபிிட்டுச் சிநப்தித்ட. 
                                                                                                                                 

                                                              கருரணக் கடல் 

              (அச ாழ்லத் டநந்ட    ள்பிில் வபிப்தட்டு வசன்ந னத்ர், 

திம்திசா ன்ணனுலட ாகத்டக்காகக் வகாண்டு வசல்னப்தட்ட ஆட்டு 

ந்லின் த்ிில், டன்னற்நினந் என வாண்டி ஆட்டுக்குட்டிலத் 

ம் பாபில் சுந்ட வகாண்டு  வசன்று, ாகசாலனல அலடந்ட, 

ன்ணனுக்கு அநவுல பதாித்ட,     ாவடங்கும் உிர்க் வகாலனல 

ிறுத்ி னாறு இனுள் கூநப்தடுகிநட.) 
 

     ந்ல வதரிந்ல - உின்நி 
     ாடி வனினேம் ந்ல, 

 சிந்ல பனம் ந்ல டக்கவும் 

     சீ ணினா ந்ல.                                                          1 

 

கண்ிபன கண்டனல்லன - ின்வநானாய் 

     வகௌிட வாட்டாலபா! 
ண்ரீ் குடிப்தற்கும் - ினகிடச் 

     சம்ி ாபபா!                                        2 

 

காடு லனகவபல்னாம் - ஏடிபாடிக் 

     கால்கறம் ஏய்ந்ணபா! 
ஆடுக பாிடினும் - ரிவ் 

     அிாம் வசய்லபா!                      3 

 

ன்ணந் ணிாகி - எனநி 
     ாினன் ஏடுலபா! 
தின்ஏர் இபநினேம் - கிந்ிிங்கு 

     தலீடப் தடுபபா!                                    4 

 

கல்வநி வகாண்டடபா? - ிறேந்வான 

     கால்னட ாணடபா? 

வசல்றம் ிீப - உினம் 

     சிந்ிப் வதனகுலபா!                                  5 

ஏடும் நிபடித் - ானேனன்ணில் 

         ஏடி லத்வுடன், 

ாடும் நில ண்ி - ிலந்டதின் 

      ந்ட ங்குலபா!                                   6 

 



இத்லணனேம் கண்டுணம் இங்கி, வாண்டும் 

     இபநில இனகத்ின் டுத்ட, லம் 

அத்லணனேம் ாங்குனம் அி ந்ி, 
 அனறனாம் அண்றம் அத்ால பாக்கி  7 

 

“அல்ன றநபண்டாம் - இணித்டர் 

     ஆநி னாம்ா! 
வசல்ற ிடத்ில் உன்ன் - லனலத் 

     பசர்த்ட ிடுபணம்ா.                                     8 

லப் திாிகபின் - இடர்கலபந்ட 

     இன்த பிப்தடபதால், 

ாறேம் உனகிணில் - வசனேவான 

     ாம் பறுனண்படா?                      9 

 

ீபாத் டர்க்கடனில் - உிவனாம் 

     ழீ்ந்ட னறேலகிபன, 

தாாங் குலகபடிச் வசனேந்ம் 

     தாப ஆகும்ா!”                                    10 

  

ன்றுகணிந் டபனனகி றேந் காலன, 

   ன்ிட்ட டெடர்பதால் ஆட்லட வல்னாம் 

குன்நினந்ட டத்ின லக் கண்டு, 

   குனத்ில் அனள்ாரி வாினேம் ன்;  11 

  

“ாலனப் வதாறேின்னும் ஆகில்லன - வில் 

     ண்லட திபந்ட வடிக்குலபா! 
சாலன ிஇந் ஆடுகறம் - ங்கு 

     சாய்ந்ட வசறலா கூறும்” ன்நாண.         12 

  

அம்வாி பகட்டவ் ிலடனப - “ம் 

     ஆறம் இநண ாலிணால், 

வசம்நி டைறு, வள் பாடும் எனடைறு 

     பசர்த்ட னகிபநாம்” ன்றுலத்ார்.              13 

 

இன்நிா ாகம் னடினேவன்நார் - அில் 

    இத்லண னேங்வகாலன ாகும்ன்நார்; 

ின்றுவசான பம் இல்லனன்நார் - இன்னும் 

    ீண்ட ிபதாக பண்டும்ன்நார்.     14 

  

ள்பறம் உள்பம் னந்ி, ானும் - அந் 



     ாகம் கா னபவணன்று, 

டள்றம் நினேஞ் சுந்டவகாண்டு - ானேம் 

     பசர்ந்ட வாட ிடந்ார்                                 15 

  

ாபணந்டம் ஈசனுபம் ா, ஆட்டின் 

    நிபந்ட வதனங்கனலப் னணி ள்பல், 

ாபணந்ட ில்ீட வகாடிகள் ஆடும் 

     ாகரின் ினாில் ந்பதாட;    16 

  

வசங்கிர் வம்ல ிந்டி! - ாசத் 

    வன்நல் உனாி றேந்டி! 
வதாங்கி னஞ்பசால ாினேம் - என 

    வதான்ணிநம் வதற்றுப் வதானிந்டி!    17 

 

னல்லன னர்ந்ட கிழ்ந்டி! - ஆம்தல் 

     னெடி ானேம் ிநந்டி! 
ல்லன ினானர்ச் பசாலனிபன-ண்டும் 

     இன்ணிலச தாடித் ிரிந்டி!                     18 

 

ானேம் இங்கி னகுடி - கன்றும் 

     ாிக் குித்பாடிச் வசல்றடி! 
ஆனேம் வதாினில் தநலவல்னாம் - அந்ி 
     அங்காடி பதான எனிக்குடி!                    19 

 

லகந் ன்ணில் உிர்கபின் ீனள் 

     ாரி வதாினேம் வதரிணாம் 

லணக் கண்டர் வகாண்ட அிசம் 

     ஆாபன கூந இறடி!  20 

 

ாிலனக் காத்ிடும் பசகனம் - ி 
     ாநா ினகி எடங்கிின்நார்; 

ாினும் ிக்க ாபன் இன் - பதால்இத் 

     ாி கண்டடம் உண்படான்நார்.    21 

 

தாலிற் வசன்நர் தார்த்டின்நார் - என 

     தக்காய் ண்டிகள் ஏட்டிின்நார்; 

ாம் ஈனால் பறுபபா! - ண 

     ாா ாழ்த்ிப் னகழ்ந்டின்நார்.                 22 

  

சந்ல இலச்சல் அடங்கிட! - கலடச் 

     சண்லடனேம் இல்னா வாடுங்கிட! 



ந்ர் பதாணர் கண்கறக்கும் - அந் 

     ள்பல் னகம் ினந் ாணம்ா  !              23 

 

கூடம் டுத்லக ாழ்ந்ிடால் - என 

     வகால்னனும் கண்டு ிலகத்ட ின்நான்; 

ஊடுதா பாட்டி சானினும் - டைலன 

     எட்டி னடிாட ிட்டுந்ான்.                   24 

 

ண்லச் சுந்ட னங்குன் - ஈபார் 

     ானணி ன்று ங்கி ின்நான்; 

ண்வய்க் குடபந்ட ாினும் - இர் 

     ாபா வதரிர் ணப் திந்ான்.                   25 

 

தள்பிச் சிறுனம் சாடிந்ார் - அர் 

     தக்கத் ண்ாினேம் ஏடிந்ார்; 

கள்பனம் உள்பம் நந்டின்நார் - ட்டக் 

     கானம் காசுப்லத ிட்டுந்ார்.                     26 

  

ாடும் அரிசிலத் ின்நம்ா! - அல 

     ாற்நி டிப்தானம் இல்லனம்ா! 
டீும் ிநந்ட கிடந்ம்ா! - உலன 

     வந்ிடும் பசாறும் குலந்ம்ா!            27 

 

வதண்டுகள் ாசனில் கூடிின்நார் - இந்ப் 

     பதன பாபனும் ாபான்நார்; 

கண்டர் உள்பம் கணினேவன்நார் - இண் 

     கண்ின் அகிலணப் தானம் ன்நார்      28 

  

கன்ணி எனகள் லவறேி - இன 

    கண்டம் றேடனன் ஏடிந்ாள்; 

தின்னும் எனகள் கூந்னிபன - சூடும் 

    திச்சி னர்லகில் சுற்நிந்ாள்.                 29 

 

தாறக் கறே லனனேப - ன் 

    தக்கம் க்கபிப் னற்நவன்நால், 

பசவனாக்கும் ார் ிிகள் - அன்னகச் 

    வசவ்ிில் ஆழ்ட அிசபா!                30 

 

கண்ிற் கனல ிபங்குவன்நார் - லட 

    கம்தீ ாகவுங் காடவன்நார்; 

ண்ில் இலடனும் ஆகான் ன்நார் - இன் 



    இா  குனத்ில் திநந்பான் ன்நார் ;    31 

  

ாகப் தசுல டுத்டனம் - இண் 

    ண்னம் தக்ி னேலடன் ன்நார்; 

ாகந் வாறேப ா ன்ன்நார் உர் 

    ாச் வசல்ன் இபண ன்நார்.          32 

 

வசம்ன ிலநந்டதால் சிந்ிடப - சினர் 

    சிந்ல நந்ட கநந்டின்நார்; 

ம்திான் வசல்றம் ிின் சிநப்வதனாம் 

    ங் ணம் வசால்னி னடிப்பதன், அம்ா  !  33 

   

லிலச உிர்கள் தடும் டல ண்ி 
    றுகும் உபத்ட அவனான்றும் அநிாணாகி, 
னும் அவ் ீிி டந்ட, ன்ணன் 

    அரிகம் வசய்னேிடம் அடகி ணாபண.  34 

 

ாி ன்ணன் திம்திசான் - ாக 

     சாலன டுிணில் ந்டின்நான்; 

ஆம் ஏி அந்னம் - ிந்ட 

     அங்கின தக்காய்க் கூடிின்நார்                   35 

  

ந்ிம் ஏி ரிபர்த்ார் - னலக 

     ாலண பாி றேந்ம்ா! 
இந்ண ிட்டுப் வதனக்கிின்நார் - ீனேம் 

     றோ ிட்டுச் சுன்நம்ா!               36 

தண்டங்கள் ாரி இலநத்ாம்ா! 
     தாணங்கள் அள்பிச் வசாரிந்ாம்ா! 
குண்டம் ிலநவய் ிட்டாம்ா! - ரி 

     பகானம் பதான உர்ந்ம்ா!                      37 

  

பம் ிித் ிினலநில் - என 

     வள்பாடு கண்டு திடித்டந்ட, 

தாக ாண தனிிடப - அங்கு 

     தாரில் கிடத்ி ினந்ாம்ா;              38 

 

ஆடுகள் ிட்ட உிவல்னாம் - அங்பகார் 

     ஆநாக ஏடிப் தந்ம்ா! 
ாடிவ் பள்ிக் கபத்ல ிரித்ிட 

     ாவும் டுங்கி எடுங்கு ம்ா !                   39 

  



ீட்டிக் கறேத்ல அறுப்தற்பகா? - அன் 

     வஞ்லச கிர்ந்ட திபப்தற்பகா? 

ீட்டி கத்ினேம், லகனோக - என 

     ீக்ஷிர் னன்ந் ின்நாம்ா!            40 

  

ாகத் ிலநப! ண்னந் பப!  
அம்னி ாறம் அசர் வதனான் 

திம்தி சாப் வதனந்லக, இந்ாள் 

 லநகபில் ிிக்கும் ிலக நிந்ட   

னலநிற் வசய்ட னடிக்கும்இம் கத்ில்  

 பதி உக்கிடும் வதனம்தனி இடாம்; 

உிவாடு டள்பி எறேகிடும் உிம் 

 கண்கபிற் கண்டு கபிப்த ீாகுக!  

சீரி குத்டம் வசங்பகால் ன்ணன் 

தாரில் வசய் தினேம் தானம் 

ாங்கி இவ்ாடு சாக் லகிணில் 

 ாங்கும்இவ் ாபால் லத்டஅவ்  

வூலணனேம் ரிாய் இடுன், ாவும் 

வதாரிாய்ப் னலகாய்ப் பதாட குநித்ப 41 

 

ன்று வசால்னிாக ீக்ஷினம் - ாலண 

     ந்ி லகிலண ஏங்குலகிபன, 

வதான்றும் உிரிலணக் காக்கனம் - அந்ப் 

     னண்ி னெர்த்ினேம் ஏடிந்ட  42 

 

“அண்பன இக்வகாடும் தாிஇவ் பலபில் 

     ஆட்டிலணக் வகால்னா னள்னரிரீ் 

ிண்ி ஞாண னலடனம் - இந்த் 

     ீிலண வசய்பா?” ன்றுலத்ான்     .43 

 

கானிபன கட்டி கட்டிழ்த்ான் - அன் 

     கண்டம் இறுக்கி கட்டிழ்த்ான்; 

ானிபன கட்டி கட்டழீ்த்ான் - அன் 

     ாிநிணிற் கட்டும் அிழ்த்டிட்டான்! 44 

 

ின்நர் கண்டு டுங்கிணப - ன் 

     பரிபன ிற்கவும் அஞ்சிணப; 

டன்று கனல ிலநந்ள்பல் - அங்கு 

     வசான்ண வாிகலபக் பகறம், ா;      45 

   



“ாறேம் உிரிலண ாங்கிிடல் - இந் 

     ண்ில் ர்க்கும் பிாகும்; 

றீேம் உடலன றேப்னபனா – என 

     பந்ன் ிலணக்கினும் ஆகாலா!      46 

ானம் ினம்ன ின்னுிாம் - அர் 

     ன்றுப காப்தடம் அன்ணபாம்; 

தாரில் றும்னம் உிர்திலக்கப் - தடும்; 

     தாடு னறேடம் அநிந்ிலீபா?            47 

 
  

ஆட்டின் கறேத்ல அறுத்டப் வதாசுக்கிீர் 

     ஆக்கி ாகத்ட அினேல 

ஈட்டும் கனல இலநர் லககபில் 

     ந்ிப் னசிப்தப? கூறுலா!           49 

 

லந்னள் ஊல கலண எனகன் 

     ாபால் அரிந்ட கநிசலத்ால் 

ந்லனேம் கண்டு கபிப்தடண்படா? - இலச் 

     சற்றுீர் பசாசித்டப் தானலா!           50 

  

காடு லனவனாம் பய்ந்ட ந்ட - ஆடுன் 

     கன்று னந்ிடப் தாலனவல்னாம் 

படிஉம் க்கலப ஊட்டுடம் என 

     ீ வசவனண ண்ிணபீா?                   51 

 

பலடில் ீங்கறம் னெடிப் தடுத்ிட 

   வல்னி கம்தபி ாணபித்ட 

ாலடி னாடிக் வகாடுகுடம் - அன் 

   ஞ்சகச் வசய்லகபா, வசால்றம்ா ? 52 

   

அம்னி ீில்இவ் ாடுகறம் - உம்ல 

     அண்டிப் திலக்கும் உினபா? 

ம்தி ினப்தர் கும்தி ரிந்ிடில் 

     ன்ல உக்கு னபா ா?             53 

  

காட்டுப் னனிின் வகாடுலஞ்சி - உங்கள் 

     கால்ில் ங்கி ஆடுகலப 

ாட்டுப் னனிவன் வகால்றபா? - அந் 

     ான்லந பதாற்நி ீிா?              54 

  

ண்ில் பர்ந்ிடும் னல்லனனேண்டம்-ாண 



     ாரி வதாிந்ிடும் ீலனேண்டம்; 

ண்ிீர் வசய்னேம் உிவன்ணாம்-இல 

     பணா உர்ந்ிலீர் ாணிடப!    55 

திள்லபலக் வகான்று கநி சலத்ீர் - அன் 

     வதற்பநால உண் அலத்டின்நரீ்; 

ள்பபன உள்பந் வபிந்ப - இட 

     ாழ்ல பிக்கும் வசனபா?      56 

   

ன்னுி வல்னாம் உனகில் - எனாின் 

     க்கவபன் றுண்ல அநிந்ிலீபா? 

ன்னுிர் பதாற்நிப் வதனம்தி வசய்ட 

     சண்டாபர் கண்ட வநினபா?   57 

 

ாண்ட ணிபணார் ஆடுாான் - உடல் 

    ாநிபார் ஆடும் ணிணாகும்; 

ீண்ட உனகின் இற்லகா! - இட 

    ீி டைல் கண்டிடும் உண்லா!   58 

  
   

ாவண ம்தி னம்உில - ாக 

   சாலன டுில் கிடத்ிஎன 

பதவணக் கீநிப் திபப்தணால் - ன்ண 

  பதறும் வதலனேம் வதற்நலீா?         59 

 
  

ஊனு ின்நி உநவு வகாண்டு - ினத்ட 

     உள்பல ானம் உண்டினந்ால் 

ானும் னனினேம் எனடலநில் - ீல 

     ந்ட குடிப்தடம் கானாப  60      

 
   

ஆனால், ீிலண வசய்பண்டாம் - ல 

    ஆட்டின் உிலனேம் ாங்கபண்டாம், 

னனந் ன்லண க ாக்கிடும் 

    னத்ில ிட்டுப் திலனேம், ா! ”    61 

   

ாய்பதசா உிவனாம் ாய்வதற்று அங்கு 

   ாாடி க்கிட்ட ாந ீவன்ணத் 

ாய்பதாறந் வுலட ன னெர்த்ி 
  சாற்நில் னநவுலகள் ாவுங் பகட்டு62   

 



ீக்ஷினம் ாலப ிட்வடநிந்ார் - ஏத் 

    ீவரி குண்டம் அித்டிட்டார்; 

பாக்ஷம் இலனேந் னபா ன்நார் 

    னெர்த்ிின் தாம் திந்ட ின்நார்.      63 

 

“வசய்தில ாவும் வதாறுத்னள்ரீ்” - ணச் 

    பசித்ட ன்ணனும் ாழ்ந்ட ின்நான்; 

“பண ாட்டில் வகாலனிர்த்ட - ாலப 

    ஆலனேம் கட்டுபன்” ன்றுலத்ான்.64 

 

“ன்னுி வல்னாம் ன்னுிர் பதான 

ினனறே ாறம் வடுனடி ண்ல் 

திம்தி சாப் வதனம்வதர் பந்ன், 

வய்கங் கண்டுஇவ் லகம் உய்ந்ிடத் 

ினனள் னரிந் வசய்ி இடாம்; 

ாக சாலனில் தக்கும் வசய்டம் 

ாக சாலனில் ரிாய் ஊட்டினேம் 

தனா னிரின் குனம்ப றுத்ல் 

தினேம் தானம் தக்கும் வசனாம். 
ஆனின், 

ஊலண உண்தடம் உிர்க்வகாலன னரிடம் 

இந்ாள் னல்இந் ன்ணாட் வடல்லனில் 

இல்னா வாிக; ஈடம் ஆல! 
அனபலட பார்க்பக அனறம் 

உறுடல ாவன்று உபங்வகாள் பீ.” 65 

 

ந்ி பாலன றேடதர் - அந் 

     ன்ணன் ஆலஇம் ாினத்ில் 

சந்ி சூரிர் உள்பபவும் - ிலன 

     ந்ி டச் சாசணம் கண்டாம்ா!          66 

  

தாலநகள்ீட லந்டலத்ார் - ிப் 

     தக்கனம் டெில் வதாநிந்டலத்ார், 

ஆறு குபங்கள் டலநகபிறம் - கல்னில் 

     ஆல அிாட றேிலத்ார்     67 

 

அங்காடி ீிில் கண்டிடனாம் - சந்ி 
     அம்தனந் பாறுப கண்டிடனாம்; 

கங்கா ிக்கல ங்கும்இவ் ாலலக் 

     காா இடபடம் இல்லனா.       68 



 

அந்ாள் னனாம் தின்ணா வபல்னாம் 

ானம் ாரி ாணம் வதாிந்ட; 

ாடு வசித்ட; கம் சிநந்ட; 

உண்ல நிவும் உ ாட; 

வசம்ல பந்ட; ீல பய்ந்ட; 

னத்ன் உலலப் வதான்னுலாக 

ித்ம் ித்ம் ிலணத் தணாய்க் 

வகால்னா ிம் குனத்ட 

ல்னா உிர்க்கும் இன்தபித் டப!     69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      ரயபபத்து கயிரதகள் 

                                      லனத்ட 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 ந்ட னலந வதற்ந சிநப்னக்குரிர்.பறம், த்ி அசின் தத்வ ினடம் 

ிக அசின் கலனாி ினடம் இனக்கு ங்கப்தட்டட. 

 

                                                  1.  ட்பு 

ட்ன ன்தட 

சூரின் பதால் 

ல்னா ாறம் 

னாய் இனக்கும் 

 

ட்ன ன்தட 

கடல் அலன பதால் 

ன்றும் 

ஏால் அலனந்ட னம் 

 

ட்ன ன்தட 

அக்ணி பதால் 

ல்னா ாசுகலபனேம் 

அித்ட ிடும் 

 

ட்ன ன்தட 

ண்ரீ் பதால் 

ில் ஊற்நிணாறம் 

ஏப ட்டாய் இனக்கும் 

 

ட்ன ன்தட 

ினம் பதால் 

ல்னாற்லநனேம் வதாறுலாய் 

ாங்கிக் வகாள்றம் 

 

ட்ன ன்தட 

காற்லநப் பதால் 

ல்னா இடத்ிறம் 

ிலநந்ட இனக்கும் 

 
 



                           2 . அரகள் 

அலனகபப! ீர்பல் ஆடுந் ண்ரீ் 

லனகபப! கடனின் ந்ிக் லககபப! 

 

ித்ல னரிந்ட சீுங் காற்று 

ித்ந் ிரிக்கும் ீர்க்கி றுகபப! 

 

காற்வநனுங் கன் கடனாம் கன்ணிின் 

பற்னநம் உரினேம் வல்னி டகில்கபப! 

 

கலில் ற்வகாலனக் காரிம் டத்ல் 

னலநா? சரிா? னடிவுல ன்ண? 

கண்ி னகுந்ட கணவண னர்ந்ட 

வண்டகில் பதார்த்ட பபன றேந்ட 

ிம்ித் ாழ்ந் வண்ார் னகபப! 

ம்தனம் காட்டும் ண்ரீ் வடிகபப! 

 

கடல்ீர் ிாில் கக ஆட்டம் 

டத்ித் பாற்கும் ாடகக் கும்தபன! 

 

கனப்னக் கடறள் காசபா ாபன 

இனித் டப்னம் ச்சில் லனகபப! 

கறுப்னக் கடற்நிர் கலடப் தடுலகில் 

வநித் வண்வய்த் ிலகபப! ீங்கள் 

 

கலில் கலனனேம் கடனின் கணவுகள் 

கலக்கன் ணத்ில் கடல்னத் ங்கள் 

கர்ந்ட ிலந்ட டந்ட கலில் 

கர்ந்ட பதாகும் ண்ரீ்ச் சுர்கள் 

 

                      3 . ாடம் 

ீிவாி வசான்ண 

ஆிவாி ட? 

 

ிா? சீணா? 

இனத்ீணா? கிபக்கா? 

இல்லன.... டவுில்லன.... 

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 வதாய்த்டிடின் 

பல்பாக்கி பர்ண 

னிில் ட? 

ல வசான்ணட : 

 

''கனல உள்பபண 

உிர்கறக்குத் 

லனல ாங்குகிநான்'' 

கல ிித்ினக்கிநா? 

டெங்கிிட்டா? 

வரிாட 

தாடத் வரிந் தநலகள் 

ன் தாடறக்குக் லகட்டுா? லகவகாட்டுா? 

வரிாட 

 

ாய்வாிப னரிா ணிர்க்குத் 

ன்தாடல் னரினோ? னரிாா? 

வரிாட 

 

ஆணால் கூாங்கற்கலப 

ாில்பதாட்டுக் வகாண்டு 

ி தாடிக்வகாண்பட பதாகிநட 

ினேம் என கல வசான்ணட : 

 

''கடலலச் வசய் 

தனலண ிர்தாாப!'' 

 

றுபார் அலணலனேம் 

குணிந்டச் வசால்கிநட 



இநங்குபார் அலணலனேம் 

ிிர்ந்ட வசல்னச் வசய்கிநட 

 

லன வசான்ணட : 

''திந்ட ாழ்ந்ால் 

உர்ந்ட பதாாய் 

ிிர்ந்ட ிரிந்ால் 

இநங்கிப் பதாாய்'' 

 

பர்கலப அறுத்பாடும் 

ிின் ீடம் 

கனகனவன்று னச்வசாரினேம் 

கலபாத்டக் கிலபகள்... 

அறுத்ற்குக் பகாதில்லனாம் 

லணத்ற்கு ன்நிாம் 

 

ம் வசான்ணட : 

''இன்ணா வசய்ார்க்கும் 

இணில வசய்'' 

னகரி இல்னால் 

னிக்கு னகிநட 

ங்பக சிப்தி ிித்ினக்கிநபா 

அங்பக ிறேந்ட னத்ாகிநட 

 

லத்டபி வசான்ணட : 

''னத்டக்காண ித்ட 

ப்பதாடம் ினாம் 

ிித்ின ணிா ிித்ின'' 

 

கீப பசறு 

பபன தாசி 
 

ன்லணச் சுற்நிறம் லபர் கீம் 

ஆணாறம் 

ண்ரீ்த் ீாய் னத்ினக்கும் 

ாலக்குத்ான் 

ன்ணவான வசௌந்ர் கம்தீம்! 

 

ால வசான்ணட : 

''சார்தால் வதனல வதறுட பிட 



சார்னக்குப் வதனல னப வதரிட'' 

அஸ்ணம் ன்நார்கள் 

ஆந்லகள் கிழ்ந்ண 

 

ட்சத்ிங்கள் 

கும்ி வகாட்டிக் வகாண்டாடிண 

 

ான் சாகில்லன ன்தல 

ினவுக்கு எபினைட்டி 

ினொதித்ட சூரின் 

 

சூரின் வசான்ணட : 

''லநந்டம் லநாினக்க 

உன் சுடுகலப ிட்டுச்வசல்'' 

 

ரிலன டம்ிட 

ம்தட கிபனா ீட்டர் 

அக்கிணிக் கும்ன 

 

ந்க் குடிகனும் 

இடம் வதில்லன 

 

அக்கிணிக் கும்தின் ஆநி சாம்தனில் 

உறேட திரிட்டில் 

ஆறுடங்கு அபாகிலபச்சல் 

 

ரிலன வசான்ணட : 

''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 உலடத்டிடாீர்கள் 

ி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 ாட தாி ாபண? 

தாஞ்சானி ீட்க்கா தால ன்ண வன்நரீ்? 

வட்லட ங்கள் ன்நரீ்! 
ங்கள் ன்நால் அவ்பவு பகனா? 

ம் சினஷ்டிில் என சித்ிம், 

னிின் ஆச்சிரிகுநி, 
ிலணக்க ிலணக்க வஞ்சூறும் அனுதம், 

ிண்ீனுக்கு டெண்டில் 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 வகாண்டட அடபான்! 
ணி பர்ச்சிக்கு னப்தட ந்ால் னற்றுப் னள்பி. 
ம் இனக்கும் ல ன னக்கும் இநக்கும் ல காய் காய்க்கும். 
வட்டி ட்டால் கிலப ாகுப, 

வட்டி ட்டால் கம் உடம்தாகுா? 

த்ல அறுத்ால் ஆண்டு லபம் ட 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 வசய்ட? 

ங்கள் இல்லனபல் லக்காக ங்பக பதாய் னுச் வசய்ட? 

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 திபாகித்ட ங்கபின் ீடான்! 
 

உண் கணி, 
எடங்க ில், 

உடறக்கு னந்ட, 

உர்வுக்கு ினந்ட, 

அலட குடில், 

அலடக்க கவு, 

அகு பனி, 
ஆட டெபி, 
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 ன்தட த்ின் உதம், 

டின்பநாம் லனல தஞ்சு த்ின் உதம், 

டந்பாம் தாடலக 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 

உித்ட ந் பதலனப 

கலனக்கடலன ாிணால் 

கலடந் வசினப ! 



திநந்ாள் அநிா 

பதபக  !திநவாிகள்  

இநந்ாள் கா ிம் 

இபல வதற்று ந்பப 

ந் வாிகபிங்கு 

ானாிினந்டம் 

உர்ந்பப  !உன்லணப்பதால்  

உிர்வய்பாடினப்தர் ார்? 

ல்னிணனம் வல்னிணனம் 

பாண இலடிணனம் 

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! 
இட ன்ண அிசம் ணக்பகட்டால் 

கன்ணி அன்லண ீ 

அந்க் கன்ணி ரிபதான 

அன்ணர்க்பகா ஏர் சு 

உணக்பகா தன சு 

லாறம் ித்ிக்கும் டப! 
கானக்லக 

வகாய்ாறம் னர்பத்ில் 

குலநா னணப! 
ில்னா காற்லநப்பதால் 

ிிர்கின்ந எபிலப்பதால் 

ல்னார்க்கும் வதாடாக 

இனப்தபப உன்லண ாம் 

உச்சரிக்கும் பதாிபன 



ஊறுகின்ந ான் 

ச்சிறம் பணாகும் 

இழ்கறம் னாகும் 

தாலடிபன பர்கபின் 

தாலடகள் பதாணதின்னும் 

க்கள் 

தாலடிபன ஆலடிபன 

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 பன  

ாய்கள் திசித் 

ார்த்ல சந்ப! 
ச தவுத்ச் 

சத் டநிகறம் 

ட 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 

ி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 இந்ட ி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 

வகுடெம் பதாினச்சு 

 

வதாட்டு ல வதய்லனப 

னறேி அடங்கலனப 

உச்சி லணலனப 

உள்காடு உறேகலனப 

 

வப்னக்கு ிிினக்பகா 

வநகாக ிிினக்பகா 

கட்டிச்ச வங்கனப்த 

கண்ரீ் டிச்சினச்பச 

 

காத்டன ஈில்ன 

கள்பிின தாறில்ன 

றும்ன குபிச்பச 

இனவசாட்டுத் ண்ிில்ன 

 

பகம் நங்கலனப 

ின்ணல் எண்டங் காங்கலனப 

பற்க கனக்கலனப 

பகாத்ட சீலனப 

 

வய்வல்னாம் கும்திட்டுத் 

வலசவல்னாம் வண்டணிட்டு 

ீட்டிப் தடுக்லகின 

வத்ிின எத்ல 

 

டட்டுள்ப ஆள் படிச் 

வசாந்வல்னாம் ாடபதால் 

சீலக்குப் பதாினந் 

பகவல்னாம் ினம்னய்ா 

ானய்ா ானய்ா 

ன தகாபண 

ீனய்ா ீனய்ா 

வன்ணாட்டுப் தஞ்சவல்னாம் 

 

எத்ன ான் உறேகத் 

வாத்ப்தசு ச்சினக்பகன் 

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 

சிக்கணத்ட ாசி 
 

கால்னெட்ட வச்பசாபம் 

கடணாகத் ாாி ! 
கால்னெட்ட கடனுக்கு 

னறேனெட்ட அபக்குநண்டி 

 

ஊத்டடி ஊத்டடி 

ஊசில ஊத்டடி 

சாத்டடி சாத்டடி 

சலடசலடாச் சாத்டடி 

 

தாறேம் லக்குப் 

லதத்ிா னடிச்சினச்சு? 

பகத்க் கிிச்சு 

ின்ணல் வகாண்டு லக்குடி 

 

னந்ாாள் ந் ல 

னெச்சுனட்டப் வதய்னேடி 

வலசடம் வரிா 

வபதாட்டுக் வகாட்டுடி 

 

கூ எறேகுடி 

குச்சுடீு லணனேடி 

ஈம் தவுடி 

ஈக்வகான டுங்குடி 



 

வள்பம் சுத்ிின்னு 

டீ்ட இறேக்குடி 

ஸ்ிின சரிதாி 
அடிச்சிக்கிட்டுப் பதாகுடி 

 

குடி வகடுத் காத்ட 

கூ திரிக்குடி 

லத்ண்ி ஊநி 
ஞ்சுன கலனேடி 

 

ாடு டுங்குய்ா 

ச்சுல பதாடய்ா 

வவலக்க படம் 

வில்வகாண்டு ானய்ா 

 

லனேம் வநிக்க 

சசன்னு வினடிக்க 

னெலனின ச்சினந் 

னெட்லடப் பதாய் ான் திரிக்க 

 

வச்பசாபம் லணஞ்சினச்பச 

வட்டிாய் னத்ினச்பச 

வாலபக்கா தடிக்கு 

வாலபகட்டிப் பதாினச்பச 

 

ர்னடிக்கும் சாிக்கு 

இடபான் லனவறேத்ா? 

ிினடிஞ்ச ஆறக்பக 

வசாம் றேினக்கா? 

 

காஞ்சு வகடக்குடன்னு 

கடவுறக்கு னுச்வசஞ்சா 

பதஞ்சு வகடுத்ினச்பச 

வதனாபப ன்ணதண்? 

 
 

                                                 7 . ெிரிப்பு 

ாழ்க்லக னட்டிப கிடக்கிநட 

சிரிப்னச் சத்ம் பகட்கும்பதாவல்னாம் 

அட ிநந்ட வகாள்கிநட 



ாழ்ின்ீட இற்லக வபித் 

ாசலணத் லனம் சிரிப்ன 

ந் உடும் பதசத் வரிந் 

சர்பச வாி சிரிப்ன 

 

உடுகபின் வாில்கள் ஆறு 

சிரித்ல் னத்ிடல் 

உண்ல் உநிஞ்சல் 

உச்சரித்ல் இலசத்ல் 

 

சிரிக்கா உட்டுக்குப் 

திற்வசான்ண ந்டம் 

இனந்வன்ண? வாலனந்வன்ண? 

னபான் வதறுபான் 

இனர்க்கும் இப்தில்னா 

அிச ாணம்ாபண சிரிப்ன 

 

சிரிக்கத் ிநக்கும் உடுகள் ிப 

டன்தம் வபிபநிிடுகிநட 

 

எவ்வானனலந சிரிக்கும்பதாடம் 

இனம் 

எட்டலடடிக்கப்தடுகிநட 

 

சிரித்டச் சிந்டம் கண்ரீில் 

உப்னச் சுல வரிில்லன 

னள்றம் இடப 

பா ாவும் இடப 

 

சிரிப்ன 

இடம்ாநி னண்தாடுகபப 

இிகாசங்கள் 

எனத்ி 
சிரிக்கக்கூடா இடத்ில் 

சிரித்டத் வாலனத்ாள் 

அடான் தாம் 

எனத்ி 
சிரிக்க பண்டி இடத்ில் 

சிரிப்லதத் வாலனத்ாள் 

அடான் ாாம் 



ந்ச் சிரிப்னம் 

பாசாணில்லன 

 

தாம்தின் தடம்கூட 

அகுாபண? 

 

சிரிப்வதானிக்கும் டீ்டுத்ிண்லில் 

ம் உட்கார்பில்லன 

 

தகனில் சிரிக்கார்க்வகல்னாம் 

ம் 

எவ்வான சாங்கானனம் 

தடுக்லகட்டிப் பதாடுகிநட 

 

என 

தள்பத்ாக்கு னறேக்கப் 

னப் னக்கட்டுப 

என 

குந்லின் சிரிப்னக்கு ஈடாகுா? 

கானின் னன்னுல 

கடனுக்கு னெனணம் 

உடுகபின் சந்ிபாம் 

ினங்லகக் கித் ணிிச்சம் 

சிரிப்லத இவ்ாவநல்னாம் 

சினாகித்ாறம் 

ரிக்கும்ல சிரிக்கா ணிர்கள் 

உண்டா இல்லனா? 

 

சிரினேங்கள் ணிர்கபப! 
னக்கபால் சிரிக்கத் வரிா 

வசடிவகாடிகறக்கு 

ண்டுகபின் ாடிக்லக இல்லன 

 

சிரிக்கத் வரிாபார் கண்டு 

சிரிக்கத் பான்றுவணக்கு 

 

சற்பந உற்றுக் கணினேங்கள் 

சிரிப்தில் த்லண  ாி? 

கீநல்ிறேந் இலசத்ட்டாய் 

எப இடத்ில் சுற்றும் 



உற்சாகக் சிரிப்ன 

ண்ரீில் நிந் லபக்கல்னாய் 

ிட்டுிட்டுச் சிரிக்கும் ிபணாச் சிரிப்ன 

 

லனில் ிறேந் ாிச் வசாம்தாய்ச் 

வசன்நடித் பய்ந்ினேம் சிரிப்ன 

 

கண்டக்குத் வரிா 

சுர்க்பகாி பதான 

உடு திரிால் 

ஏலசிடும் சிரிப்ன 

 

சிரிப்லத இப்தடி 

சப் அடிப்தலடில் 

 ாி திரிக்கனாம் 

 

சின 

உர்ந் வதண்கபின் சிரிப்தில் 

ஏலசப றேில்லன 

 

ினின் கிம் 

ினத்ில் ிறேந்ால் 

சத்பட சத்ம்? 

 

சிறுசிறு வசார்க்கம் சிரிப்ன 

 ீ அலடாபம் சிரிப்ன 

எவ்வான சிரிப்திறம் 

எனசின ில்னிீட்டர் 

உிர்ீபக் கூடும் 

 

த்லத் ள்பிப்பதாடும் 

ார்க்கம்ான் சிரிப்ன 

ங்பக! 
இண்டுபதர் சந்ித்ால் 

வுவசய்ட த்லத் 

ள்பிப் பதாடுங்கபபன்! 
 
 
 
 
 
 



                      8 .உகநனநாயன் 

என னம் னகிநட 

உனக னம் 

பகாட்டு சூட்டு அிந் 

ாகரிக னம். 
 

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

கண்டங்கள் உண்னம் பற்கு னம் 

 

பா ாடுகலபத் ின்று னடித்ட 

பனம் ாடுகபில் லகடலடத்ட 

ல ாடுகலப 

வற்நிலன பதாடும் 

ிாதா னம்  

 

ாடி லணகலப 

பறம் பறம் ிண்ில் ற்றுாம் 

குடிலசகலப ிித்ட 

குிக்குள் ள்றாம்  

பலன இந் சிற்றூர் க்கலப 

எப டலடப்தத்ில் ாரிப் வதனக்கி 
கத் வாட்டிகபில் 

குப்லதாய்க் வகாட்டுாம். 
 

"ில்னாய் வடும் னப 

ஊிக்க ந் உன்  

ஊர் வசால்னிப் பதா   "ன்பநன்  

கலடாில் பசங்கள் எறேக  

"ாடம் ஊப ானம் பகபிர்  "ன்நட  

"பதர் ன்ண வசால் ன்பநன் 

"உனகாணன்  "ன்நட.  

 
 
 
 
 
 



                                                                    ாண்டினன் ரிசு 

                                                                      ாபதிதாென் 

           னட்சிக்கி தாிாசன், ப்ல் 29, 1891 ஆம் ஆண்டு னடலில் 
வசங்குந்ர் லகக்பகாப னனிார் தில், வதரி ிகாினந், கணகசலத 
னனிார், இனக்குி அம்ாள் ஆகிபானக்குப் திநந்ார். கிஞரின் இற்வதர் 
கணகசுப்னத்ிணம். 1920-ஆம் ஆண்டில் தி அம்லார் ன்தல ந்ட 
வகாண்டார். 
          இர் சிறு ிபனப திவஞ்சு வாிப் தள்பிில் தின்நார். 
ஆினும், ிழ்ப் தள்பிிபன தின்ந கானப கூடிட. ட திணாநாம் 
ிபனப, கல்ப கல்றரிில் ிழ்ப் னனலத் பர்வு கனிப் னகுந்ார். ிழ் 
வாிப் தற்றும், னற்சிால் ிநிவும் ிலநந்ானின், இண்டாண்டில், 

கல்றரிிபனப னனாாகத் பர்வுற்நார். திவணட்டு ிபனப அர் 
அசிணர் கல்றரித் ிாசிரிாாணார். 
         இலசனேர்வும், ல்வனண்னம் அனலட உள்பத்ில் கிலனேனில் 
காட்சி அபிக்கத் லனப்தட்டண. சிறு ிபனப சிறுசிறு தாடல்கலப, அகாகச் 
சுலனேடன் றேித் ட பார்கறக்குப் தாடிக் காட்டுார். 
         ண்தர் எனரின் ினத்ில், ினந்டக்குப் தின், சி. சுப்திி 
தாிாரின் ாட்டுப் தாடலனப் தாடிணார். தாிானம் அவ்ினந்டக்கு 
ந்ினந்ார். ஆணால் கிஞனக்கு அட வரிாட. அப்தாடபன, அலப் 
தாிானக்கு அநினகம் வசய்ட லத்ட.  

         னடலினினந்ட வபிாண ிழ் டுகபில், "கிறுக்கன்", "கிண்டல்கான்", 
"தாிாசன்" ணப் தன னலணப் வதர்கபில் றேி ந்ார். 
         ந்ல வதரிாரின் ீித் வாண்டாகவும் ிபங்கிணார். பறம் அர் 
ிாிடர் இக்கத்ில் ிகுந் ஈடுதாடு வகாண்டார். அன் காாகக் கடவுள் 
றுப்ன, சாி றுப்ன,  ிர்ப்ன பதான்நற்நிலண ணட தாடல்கள் னெனம் திவு 
வசய்ார்.திதன றேத்ாபனம், ிலப்தடக் காசிரினம், வதனம் கிஞனாண 
தாிாசன், அசினிறம் ன்லண ஈடுதடுத்ிக் வகாண்டார். னடச்பசரி சட்டன்ந 
உறுப்திணாக, 1954-ஆம் ஆண்டு பர்ந்வடுக்கப்தட்டார். 
                     1946, சூலன 29-இல் அநிஞர் அண்ாால், கிஞர் "னட்சிக்கி" ன்று 
தாாட்டப்தட்டு, னொ.25,000 ங்கப்தட்டுக் வகௌிக்கப்தட்டார். தாிாசன் அர்கள், 

லகச்சுல உர்வு ிம்திர். கிஞனலட தலடப்தாண "திசிாந்லார்" ன்ந 
ாடக டைறக்கு, 1969-இல் சாகித் அகாடிின் ினட கிலடத்ட. இனலட 
தலடப்னகள் ிழ்ாடு அசிணால் 1990-இல் வதாட உலடலாக்கப்தட்டண. 
 

                                                ாண்டினன் ரிசு                                                                                                  

{ அன்நன் பரமரனத் பதடித் தருபயாரபன 

ான் நணப்ப ன்ாள். } 

னன்தாண்டு லத்ித்ில் னலநடாத்ி 



னத்ாண்டான் னும்வதல ிலனி றுத்டம் 

வன்தாண்டி ாட்டான்தால் ன்னெ ால 

சிலநச்பசா லணவன்று, வதற்ந ாண 

ன்தாண்டி ன்தரிலச ணக்க பிப்பதான் 

வணணினும் அனுக்பக உரிபன் ஆபன் 

அன்தாண்டாப, இடன் உறுி ாகும் 

அனள்னரி பண்டுவன்நாள் வனள் உள்பத்ாள். 
 

காற்றுக்கும் ஆடால், கணல் ணக்கும் 

கரிால் ன்னலநில் னப்த த்ின் 

சாற்றுக்கு ிகாண வாிா பப,ீ 

சாற்றுவாி எவ்வான்றும் பாக்கும் பதாட 

டைற்றுக்வகான் பநஅன்பநா ாபண! உன்நன் 

டேண்டநிால் ீனேலத் ாறு ானும் 

ற்றுக்வகாண் படணடபதால் ஆகட்டும்; ீர்ப் 

திடவன்நான் ிவதற்ந ப ன்ணன். 
 

 { அன்த்தின் ண்ணத்ரத அபென் எப்ிான். 
இம்படிரய பபெரயிக்கக் பகட்டுக் சகாண் 

டாள் அன்ம் } 

"இம்னடில ாட்டார்க்கு னச லநந்ப 

இம்னிக்க பண்டுகின்பநண ன்நாள் அன்ணம்! 
வசம்னடில அலசத்ிட்டான் ன்ணன், ஆங்பக 

வசல்னடிப்பதாம் ன்நார்கள் அங்கினந்பார்... 
"அம்னடிால் ீலதன பர்ல் கூடும். 
அன்ணப, னகபப, இலணக் பகட்தாய்! 
ன்னடிபல் பதலிலணத் டெக்கி ந் 

ண்டூன்று கில ீ ப்த டண்படா!" 
 

ணக்பகட்டான் ரிக்கண்ன், அன்ணம் வசான்ணாள்; 

'ஈார்ஏர் கிவணில் லண க்க 

ிலணப்தாபா? ிலணப்தவணில் கி ல்னர்- 
வஞ்சத்ில் இலபத்ாப ில் னெத்ா 

ணஉலக்கப், தின்னும்ரிக் கண்ன்: "பாால் 

இடனற்பநான் ன்நாபனா?" ன்று பகட்டான். 
"ணிசு பதாக்கா பால ாபண 

ிர்க்கின்ந பதறுவதற்நால் கிழ்பணன்நாள். 
 

"தலகாபி ாினந்ால் ீல" ன்நான் 



"தலகாபி உநாபி ஆல் உண்டு; 

ிகஉநவும் தலகாபி ஆல்உண்டு 

ிப்தில்லனஇட" ன்நாள், 'குந்ல ாின் 

லகாபா" ன்றுலத்ான். "அவ் னம்ன 

ன்த்லச் வசய்னேவணல் லகப்பத!" ன்நாள் 

"இகழ்சாி எப்னபா!" ன்று பகட்டான், 

"இவ்வுனகில் ல்னானம் ிகப" ன்நாள்! 
 

கூலப னுங்வகாண்டு காட்டு பட்டுக் 

வகால்லனப னும்சுற்நித் ிரினே ந் 

லப னும் கண்டக் கிணிான் இன்பநல் 

இம்ிப னும்ாழ்ல இணிான் பண்படன்! 
"பகாலப னும்வதண்டீர் இவ்ா பநாடம் 

வகாள்லக ணில்லனகாண்: இன்தம் இன்பநல், 

பதலன்? சீர்த்ின்? வதற்நினக்கும் 

வதண்ல ன்? இபலன்?" ன்நான் ான். 
 

எத்அன்தால் எனத்ிவதறும் கா னின்தம் 

என்றுான் இங்குள்ப வன்று லத்ாய்; 

வசத்ன்தால் எனத்ிவதறும் இன்தம் உண்டு 

பசிஇட னிாகும்; பகட்கபண்டும்: 
வத், ன்தால் ஞ்சத்ால் ாண ின்நி 
ிக்கவதன க்கவபல்னாம் ங்க ங்கச் 

வசாத்டஅன்தால் வதற்நலண ாற்நி அந்த் 

டொன்தால் அன்தர்வதநச் வசய்ல் இன்தம்! 
 

இன்தம்னம் ிகள்தன உண்டு ண்ில்! 
ிர்த்டபர் வற்நிவதந னடிா வன்பந 

அன்தல உநாடித் ன்லக ாபால் 

அித்டப்தின் னறோடும் அலடந்ான் ன்நால், 

தின்தன்தால் வதான்ணாட்லட ீட்கப் பதாக்கும் 

வதனாட்கள் எவ்வான்றும் ினா பாகும்! 
ன்தலகால் டடிக்லகிறம் வாண்டு வசய்பான் 

பற்கும் இன்தத்டக் கபப இல்லன! 
 

ன்றுதன கூநிதின். ில்பந் ன்தால், 

"ன்தாண்டின் தரிலசத் படு ிக்க 

இன்றுனல் ீிர் டு ின்று பாக்கி 
இடரின்நிக் காப்தடடேம் கடபண" ன்நாள். 
ன்றுட ிபனீ வசல்க ன்நான்,- 



"ரிகண்ா, இனக்கின்பநன் ானும் இங்பக; 

என்றுதில ன்நாறம் எப்பதன்! அன்ணம் 

எனத்ிஉிர் உன்குடிின் உினக்வகாப்தாம்! 
 

அன்ணத்ின் அன்னலடார்; ரிக்கண் ற்பக 

ஆணர்கள் ன்னுபார் தாகு தாடு 

ன்லண ம் தலடநர், உபவு காண்பதார் 

சற்பநனும் கனால் டத்ல் பண்டும்; 

சின்ணரிக் கண்ணன் ஞ்சம், சூழ்ச்சி, 
வசிலணப்தான்; வசய்ிடுனன் ன்தால் வசால்க! 
ன்னுகப சரிீி ன்று ன்ணன் 

றேத்ிணான் ல்னானம் ங்கிச் வசன்நார் 

 

                            { பபெரனப்ட்டது! } 

கிர்ாட்டின் ீிவல்னாம் ாலண ீட 

கடினசு னங்கிணான்; அன்ணம் ன்னும் 

கிலபல் ன்ணன்கள் இந்ட பதாண 

கின் தாண்டின் தரிலசத் படி 

அடபதாப அலணபா அன் குநிக்கும் 

ஆபலணபா அள்ப்தாள்! படுபார்க்கும் 

ிர்ப்தில்லன,-ாறம் இடனம் இல்லன, 

இடப ன்ணணார் ஆல"ன்நான். 
 

{ ீி ன்னும் பதாமினிடம் அன்ம் யருத்த 

பரபத்தாள். } 

ினவரிக்கும் இிணிபன அச அன்ணம் 

ீனினும் பாிிடம் ிகழ்த்ட கின்நாள்; 

குலனவரிந்ட பதாணடி! ஆத்ா ின்லக 

குலநப்தட்டுப் பதாணட; அள் ாபர் 

ிலனகனங்கக் கடக்காலன இந்ட பதாணார்! 
வற்நிிபன ாபின்டேணிதட்டாபன, 

லனிகர்த் பாறலடான் பனனுக்கு 

ாடிற்நாம் னர் னகனம்! ன்ணால்! ன்ணால்!! 
 

ீப்தக் கிலான் கண்படன்; அன்ணார் 

ிபக்கனநச் வசால்னில்லன ணினும், "வதண்ப! 
ஆப்தன் ாட்டுக்கு ரிதி நந்ான்? 

அடவல்னாம் இல்லனஇணி ீப ஆள்ாய் 

பப்பதா லவல்னாம் அநிார் ார்? 



ிலனநிா ரிக்கண்ன் கூத் டித்ான்! 
ீட்டும் ன்பானேம்; ஆத்ா பானேம்! 
பசப்தல் னாண்டுீ ாி! ன்நார். 
 
 

 { ீிபம் அன்பம் பெினிருக்ரகனில் ரினின் 

நகன் சான்ப்ன் யந்தான் } 

வதரிார்ாய்ச் வசாற்தனிக்கும் ன்நாள் அன்ணம்; 

'திலார்வசய் ாறர் திலார் அம்ா! 
உரிார்க்பகா ானம் உரி ாகும்,- 

என்றுக்கும் அஞ்சற்க" ன்நாள் ீனி! 
ரிாரின் கன்ந்ான் அங்கப் பதாட- 
ான்உன்நன் அத்ான்ன் நான் சிரித்ான்? 

வரிாா ான் பற்றுக் காலன, டீ்டுத் 

வன்னநத்ில் ின்நினந்ாய் தார்த்பன் ன்நான். 
 

ன் அப்தன் உன் ான் ஆ னாபன 

ணக்கு ீ லத்டணிான்! ானுன் அத்ான்! 
வதான்ணப்தன் ன்று வதர் ணக்கு! ான், பல் 

பதாட்டினக்கும் வதான்ணாலட தார் லகதார்! 
உன்லணப்பதால் ான் அகன்; அகி ீனேம்; 

என்தடபர் ணக்குனண்டு வள்பிாபன! 
ின்ணப்தன தண்டங்கள் டீ்டிறண்டு 

ிடுக்கிட்டுப் பதாாய்ீ அற்லநக் கண்டால்! 
 

பணாறம் தானாறம் ன்நன் பணி 
வசம்லனேடன் பர்ந்டண்டு வய்ான். இந்ாள் 

ாணாறம் கிபிாறம் இலபத்டப் பதாபணன். 
னர்ச்பசாலன ன்ணில்ான் ஏடி ஆடி! 
ஆணாறம் எனபதச்சுக் பகட்தாய்; ாபணா 

அசன்கன்! தனர்ன்லண க்க ந்ார் 

பதாணாறம் பதாகட்டும் அன்ண வன்னும் 

னலலத்ான் ப்பதாப ணி லணத்பன். 
 

வ்பபா பலனனேண்டு னடிக்கபண்டும்; 

இங்கினந்ட பதாய்னனில் னச லநந்ப 

வ்வூர்க்கும் ினத்ல னக்கச் வசால்னி 
ங்வகங்கும் ிிகலப ிபக்கச் வசால்னி 
எவ்வான டீும்சிநப்னச் வசய்ச் வசால்னி 
உன்பதனம் ன்பதனம் றேி ஏலன 



வசவ்லனேநப் திநாட்டு ன்ணர்க் வகல்னாம் 

ினத்ின் அநிிப்லத அனுப்த பண்டும். 
 

ந்டவகாண்டால் ன்ணிடப இனக்க பண்டும் 

ரிால ாய்டந்ட வகாள்ப பண்டும்! 
திம்பதான ப்பதாடம் டெங்க பண்டாம்! 
திச்லசக்கார் ந்ால் அரிசி பதாடு! 
தம்பதாடு, குலநந்டிடப் பதா ில்லன! 
தானிணிக்கும்! ம்டீ்டில் பார்ன பிக்கும்! 
டிந்டிற்தாய் ன்பணாடு ினடர் ந்ால்! 
சுனக்கவன்ண னகத்ிணிபன? அவல்னாம் பண்டாம். 
லணின்றும் கவணன்றும் இனந்ால் பா 

கிழ்ச்சிிணால் கனாம்னனாம் ணக்கிடத்ல் 

அலணர்க்கும் உள்படான்; ஆணால் ாட்டின் 

அசவணன்றும் குடிகவபன்றும் இனத் னாபன 

லணந்ட வாந்வு வசய் னாா? 

ணக்கன்பநா அடகுலநவு? ீப வசால்ாய் 

ணினுக்குத் வால்லனனேண்டு தண்ட கின்நாய்; 

லணிா ற்வநன்ண ினங்குாபணா? 

 

இவ்லகாய்ப் வதான்ணப்தன் அடுக்கு கின்நான் 

இபஞ்சி, ீனினகம் தார்த்டப் தார்த்ப 

வசவ்ிின் கவுலடத்ட னம்சிரிப்லதத் 

ினப்திஅலத் டள்படக்கிக் வகாண்டி னந்ாள் 

வ்பபா வசால்னிிட்டான், இன்னும் வசால்ான்; 

ன்ம்தி உணக்வகன்ண தலகா? உன்லண 

அவ்பாய் ிக்கில்லன ன்று வசான்ணால் 

ஆர்குற்நம்? அப்தடி ீ லத்டக் வகாண்டாய்! 
 

ாிார் என்றுவசான்ணால் றுக்கின்நாப 

னகலபக் காப்தவல்னாம் ார் வதாறுப்ன 

ாம்ார் அலிடச் சிநிபா ன்பநா? 

ம்திள்லப குட்டிகலப பர்ப்தர் ார்? 

ீீன் நறேம்என்று, ற்றும் என்று 

ிலபாடும், எனதிள்லப பர் டத்டம்- 
ஆிந் பலனவனாம் அர்தார்க் கட்டும்; 

அிபன ீ லனிடுல் சரிப இல்லன! 
 

டீ்டின் ாினிபன கனகும் வங்கும் 

ாலனேம்கட் டுல்பண்டும்; எனன நத்ில் 



ககவண இலசக்குனி னங்க பண்டும்; 

லககாட்டிக் கண்காட்டி ஆடும் ார் 

ிங்கில் அிவசய் பண்டும் அங்கு 

னார்க்கு வற்நிலனனேம் தாக்கும் ந்ட 

க்கத்லச் வசால்னினுப் னறம் பண்டும்- 
ாா லாழ்த்ி அர்கள் பதாார்! 
 

இலவல்னாம் எனனநி னக்க, ாபணா 

லகட்குச் பசாநிட்டுத் டினேம் ந்ட 

கலனினா ினக்கும்லக வசய்வன்று 

காப்னக்கட் டிக்வகாண்படன்! அடவு ின்நி 
ில்அடிப்பதான் காவல்னாம் கிிப்தான்; அந்ச் 

சந்டில ினக்கிிட பண்டும்! ிக்க 

உலகனேடன் ானிிலணக் கட்டு கின்பநன் 

உன்கறேத்ல ன்தக்கம் ினப்னன்நாய்- 
 

ன்வட்கப் தடபண்டும்? கட்டு பான்ான் 

இணாபன ானன்லண இகழ்ார் கூறு? 

கூன் ன்ண? ிிர்ந்ினந்ால் ல்ன ன்பநா? 

கூட்டாய் ந்ர்கள் பதாண தின்ன 

ணத்ில் தசுப்தாலன ந்ி ந்ப 

ணக்குனணக் கும்வகாடுக்கும் பதாட, ீன் 

ாணத்லக் வகடுக்காப வசான்பணன் வசான்பணன்: 
ாங்கிக்வகாள் ான்குடிப்பதன்; குடிப்தாய் ீனேம். 
 

திள்லபகலப டெங்க லத் திநகுாபண 

வதற்நள்டெங் கிடபண்டும்? அலி டுத்டச் 

வசாள்வபாறேக ீனன்ன டெங்க னாா- 
வசால்ன்நான் வகாட்டாி ிட்டுக் வகாண்பட! 
தள்பிக்குப் பதாலகிபன திள்லப கட்குப் 

தண்டங்கள் வகாடுத்னுப்தச் வசான்ணான்; வசால்னி, 
வள்லபிி காட்டி உடல் டண்டு குந்ி 
வடாகப் தடுத்டப்தின் குநட்லட ிட்டான்! 
 

சிரிக்கின்ந ீனிிலண பாக்கி அன்ணம் 

வபிந்ிடும்உள் பத்பாடு வசப்ன கின்நாள்; 

"இனக்குவண ான்ிலணத்பன் அந்ப் பதல 

இணிடத்ில் இல்லனடி, ல்ன பலப; 

சிரிக்க உடல் டுத்லண க்கத் க்க 

பலஇல்லன; ஆணாறம் இலணப் பதாபன 



வதானத்ில்னான் பதலிலணக் வகாண்டு ந்ால் 

வதாற்நானி னலணபா பண்டும்?!' ன்நாள். 
 

{ ீிபம் அன்பம் ிா பற்த்திற் பெர்ந்தர். 
அபத இபயில் ரிக்கண்ணனும் அரநச்சும் 

தித்துப் பெினிருந்தார்கள். } 

சிரித்ினந் ீனிள் இக்க னற்நாள் 

சினபதசி ினானற்நம் ீங்கி ணார்கள்! 
ிரித்ினந் வத்லிபன ணி லநக்குள் 

பம்தாட்டுத் ாலக்கண் கூம்த றற்நாள் 

கிரிச்வசன்னும் சுர்க்பகாி ா டங்கிக் 

கிடக்கின்ந ள்பிில் அலி ின்நி 
ரிக்கண்ன் ணக்குரி அலச்ச வணாடு 

டுக்கவாடு தனபதசிக் கிடப்தாணாணான், 

 

பன் வறுக்கும் ண்டுண்படா! ல் அநப்பதார்ச் 

வசல்வறுக்கும் ினண்படா! வண்ரீ் ன்லண 

ீன்வறுத் டண்படா? இவ் அன்ண வன்னும் 

ின்ணாள் ன் ினத்ல வறுத்டலத்ாள் 

ன்வறுத்ாள்? பதரின்தம் ினம்ன கின்நாள்! 
லஅள் பதரின்தவண ிலணத்ாள்? ாவும் 

ான்வறுத்டம், ன்குடில பறுத்டம் 

ன்திீர்ப் தலப பதரின்தம் ன்நாள். 
 

பதலிலண, அினினக்கும் தட்ட த்லப் 

வதற்நதின்ன கிர்ாட்டின் உரில ன்லண 

பத்ா ணிடம்காட்டி ஆட்சி வதற்று 

வள்வபனக்லக ன்டீ்டில் பர்க்க அன்பநா 

ஆத்ில் உறேகின்நாள்! ன்ண வசய்பன்! 
அநிவுலடாய் உலன்நான்! அலச்சன் வசால்ான்; 

பதலகிலடக் காதடி வசய் பண்டும் 

கிலடத்டிட்டால் பதரிப ன்று வசான்ணான். 
 

லச்பசர்ந் தலடநர் பதால்உடுத்ட 

ம்பாடு ின்நினந்ான் அன்தால் ந்ட 

"சுந்டபதாய்த் பபாட்டி ிடம் வகாடுப்தாய் 

டெய்ாண பதலிலண" ன்று வசான்பணன் 

இலக்குள்பப கனிிலக் வகாண்டு பதாகும் 

த்ணன் பதலிலண ப்த ிட்டான் 



கா னர்ப்னப்பதால் ினடர் ானம் 

கிர்ாட்டின் லனபல்ான் இனத்ல் கூடும். 
 

வதனம்தாறம் பதலங்பக இனத்ல் கூடும் 

வதனந்ிபாய் ஆட்கலபாம் அனுப்த பண்டும்! 
எனலனேம் லனப்தக்கம் ிடுல் பண்டாம்! 
ஊர்பாறும் படுடம் பல ன்று 

ரிக்கண்ன் உலத்ிட்டான். அலச்சன் வசால்ான்: 
ம்லனில் திநர்னல் கூடாவன்று 

வரிித்ல் னலநல்ன, ப ன்ணர் 

ிட்டத்ல ாம்றுத்ல் கூடாவன்நான். 
 

ஆம்! இற்பகார் சூழ்ச்சிிலண ானுலப்பதன் 

அம்லனில் இப்பதாப னம் என்லந 

ாம்அனுப்தி அஞ்சும்லக வசய்ச் வசால்னி 
ாவடல்னாம் அந்ிலனலப் தப்த பண்டும் 

பதாம்க்கள் பதாற்கு டுங்கு ார்கள் 

பதாய்த்படு ாவல்னாம் ாப ாபாம் 

ாீறு பதசால் இலணச் வசய்க 

வடும்பதல கிட்டும்ண ரினேலத்ான். 
 

  { ரிங்கண்ணின் ற்ாட்டின்டி 'ட்டி' 

ன்ான் பூதம்பால் நரபநல் ிக் கூச்ெிட்டான். } 

"ட்டி" னும் ஏர்ஆலப அலத்ட ந்ப 

ரிிினேம் கனனகனம் ீண்ட தல்றம் 

குட்லடிர் ிரிலனனேம் வகாடுாள் லகனேம் 

கூக்குறம், ீர்ப்தாம்ன வபினேம் ார்னம் 

கட்டிபார் கானலடனேம் ஆக ாற்நிக் 

காடார் ிலனப்தடிப னம் ஆக்கி 
ிட்டார்கள் லனின்பல்! "ட்டி" ின்று 

வபிவல்னாம் அிர்ச்சினேநக் கூச்சனிட்டான். 
 

 { பூதத்ரதக் கண்டயரும் பகள்யிபற்யரும் 

அஞ்ெி ிரகுரந்பதாடிார்கள். } 

எபிிலபக்கும் கினும், பான்நாக் காலன 

உிர்ிலபக்க வல்ிலபக்கும் உவல்னாம் 

கபிிலபக்கும் ிாபன தண்டி ர்க்குக் 

கலனிலபக்கும் பிலடப் தாட்டுப் தாடிக் 

குபிர்ிலபக்கும் லனசார்ந் ன்வசய் ாடிக் 



வகாறேிலபக்க உச்வசன்நார்; காில் பகட்டார் 

வபிிலபத் கூச்சனிலண! லனபற் கண்டார் 

ிிிலபக்கும் ரிபாடு கனம்னத்ல 

 

ஆழ்ந்டிக்கும் டினேம் ாற்றுக் பகாறம் 

அனடிக்கும் ால்னடம் பாக்கா ாகி 
ழீ்ந்டித்டக் வகாண்படாடி க லடந்ட 

ினாஅடிக்கும் வதனனெச்சுிட்டு ின்று 

சூழ்ந்டித்டத் ின்ணஎன கரி னம் 

சுடடிக்கும் வகாடுாறம் லகனோகத் 

ாழ்ந்டிபல் அடிலத்ட னங்கால் அந்ச் 

சந்டிபகட் டடிபங்கள் ாழ்ந்பாம் ன்நார். 
 

இடட்டும் சினர்உலக்கக் பகட்கு ட்டும் 

இன்வணானன் னறகிணான் இன்ந ட்டும், 

அடட்டும் ணில்ன ாண ட்டும் 

அபவுலட ந்ாறு வதனம்ன ங்கள் 

குிட்டும் ினத்ிணிபன பான்நா ாகிக் 

வகாண்டட்டும் ஆட்கலபனேம் ாிற் வகௌி 
டட்டும் னபன்ன் வநலணப தார்க்கும் 

ன்ட்டும் ப்திபணன் ன்று வசான்ணான். 
 

ானினந்ா? ன்பந எனபசய் பகட்டான் 

ானில்லன தின்னநத்ில் பா என்று 

பகானினந்பா ன்றும் வகாடிபா ன்றும் 

கூநனடிா ிலனில் இனந் வன்நான் 

பனினந்ட ந்ிடுபா ன்நான், அந் 

ீில ந்லணப் தார்த்பன் ன்நான் 

கானினந்டம் பதாால் இநக்லக பண்டிக் 

கடிாக ஏடிணான் பா ன்பந! 
 

அபணாடக் கண்வடானன் ஏடஅங்பக 

அத்லணபத னம்தநந்ார்! னம்! னம் 

இபாடி ந்வணக் கூச்ச னிட்டார்! 
இவ்ீி அவ்ீி க்கள் ல்னாம் 

கபாடும் கல்லனப்பதால் ிலந்ா பனும் 

வ்ிடத்ில் பதாவன்றும் கனில்லன 

கலனன டகள்பதான க்கள் ானம் 

கால்கடுக்க கர்சுற்நிச் சுற்நி ந்ார். 
 



அத்வனில் அவ்டீ்டில் ன வன்றும் 

அடனம் இடனம் ணப்ன கன்றும் 

வாத்டகின்ந வௌால்பதால் த்ின் ீடம் 

டெங்குகின்ந னலணபதால் தண்கள் ீடம் 

னத்வடுக்கும் ணிர்பதால் கிற்நி னுள்றம் 

னெட்லடிலணப் பதால்டீ்டின் இடுக்கி னுள்றம் 

வாய்த்ினக்க னாணார்கள்! கனத்ின் னம் 

னன்ணிற்கும் னாய் ங்கும் கண்பட! 
 

னன்டப்பதார் தின்னபார் ம்ல ல்னாம் 

னகம்ினப்திப் தார்க்கும்னணம் னம் னம் 

ன்நனநி ிர்னபார் லஅலக்க 

ன்வசய்பாம் னவண அனம் ஏடி 

ின்நினக்கும் குிலலபா லபா வாட்டு 

ிலனகனங்கி ிறேம்பதாடம் னறேி டெற்நி 
னன்நினிபன திள்லபகபின் கண்வகடுத்ட 

னறோட்டின் ில்வகடுக்க னக்கஞ்வசய்ார். 
 

 { ீிபனாடு அன்ம்! } 

ிலணக்லகிபன ன்வஞ்சம் ரினே படீ; 

ிலணால் இனப்தற்பகார் ினேனண்படா? 

தலணக்லகஉறும் கபிறுபதால் ந்ல ானம் 

தடனனர்க் வகாடிபதாறம் அன்லண ானம் 

லணக்லகிபன ந்ிபர்த் ார்கள் பா 

இநக்லகிபன டடிக்லகிபன ன்நன் வதண்ப 

உலணக்லகில்லத் பாம்இப்பதா டபத்ில் லத்பாம். 
உிர்ிட்படாம் அல்ிடுத்பாம் ணச்வசன்நாபா? 

 

ன்வசய்ாய்ச் வசந்வவனனாம் வதான் லனபதால் 

ணிகுிக்கும் கிர்ாட்டின் னடின லணந் 

தின்வசய்ாய் அனஞ்வசல்கள் அநச்வச ல்கள்! 
வதனடைனின் ஆாய்ச்சி, இபல பதாகும் 

னன்வசவ்ாய் ன்றுலத் ன்வதற் பநார்கள் 

னடாட்லட ிட்டாி னடினேம் பதாில் 

ன்வசய்ாய் ன்வசய்ான் ன்நன் வதண்ப 

ணப்தரிாய்க் கநிற்பநா அரின் வசவ்ாய்? 

 
 
 
 



  { துனருறும் அன்த்ரத ஏடம் ி உய ீி 
அரமத்தாள். } 

  { டகு ஆற்ில் பாகும்பாது, நரமபம் சருங் 

காற்றும்! } 

கிக்கிலணபாக் கிப்தடகு வசல்றம் பதாில் 

பகள்ிஇனார் வஞ்சம்பதால் இனண்டு, ீறம் 

க்குலடார் வசல்ம்பதால் ின்ணி ாய்ந்ட 

ண்வதானலப இந்ான் பதால் அிர்ந்ட தின்ணர் 

லக்கண்ரீ் உகுத்டான் பற்கி ணின்று 

ந்டவசய் ாற்நிணிபன வதரி வள்பம் 

தக்குலனபல் நிந்குறுந் டிப பதானப் 

தாய்ந்வான வதனங்காற்றுப் தடகு பாக்கி! 
 

ம்ானா காவன்று லகிட் டார்கள் 

டந்பாபால் தடபகாட்டும் க்கள் ானம்! 
இம்ாி னத்ின்ாழ் ிடபா ன்பந 

இலபதாறம் இலடனேலடாள் அறோள்! ீனி 
லகம்ீட லனசாய்த்டக் கந னாணாள்! 
கிழ்ந்டபதாம் ிலனிணிபன ந்ட ஏடம், 

வசம்ானூர்க் கலிணிபனார் குடிலசக் குள்பப 

வரிந்டாய்க் கும்பசய்க்கும்! ிலந்வறேந்ப 

 

 { ஆத்தாபயாடிருந்த பயன் ஏடி, ஏடத்ரத ிறுத்தி 
இருயரபபம் தன் குடிரெக்குக் சகாணர்ந்தான். } 

"ிலட" ன்று பகட்டான்பசய்! டன்நாள் ாய்! 
ிலந்பாடிப் வதனத்ில் கிறு கட்டி 

வடுனலணல எனலகாற் தற்நி ீந்ி, 
ிலனறும் ஏடத்ில் நிச் பசந்ிக் 

கடிிணிபன ஏடத்லக் கலில் பசர்த்ான், 

கசங்கிஏர் வகாடிபதானக் கிடந் அன்ணத் 

டடிிலடக்கும் ீனிக்கும் பாள் வகாடுத்டச் 

கலதடர்ந் சிறுகுடிலச ன்ணில் பசர்த்ான்! 
 

  { அன்ம், பயன் அன்பு பச்சுகள் } 

ஆத்ாப இர்ார்ன் நன்ணம் பகட்டாள்! 
அன்ான் ன்கன் ன்று வசான்ணாள் ஆத்ா 

ீத்ாவும் கண்டலடார் ப ாட்டார் 

சிலநதிடிக்க,னலகிபன நித்ப ன்லணக் 

கடலனரிந் ான்இபண ன்நாள் ஆத்ா; 



ாய்த்ீப ாணத்ல உிலக் காக்க 

நப்தரிட டேம்ன்நி ன்நாள் அன்ணம்! 
 

எனசற்றும் தணில்னா உடம்லத, ாழ்பா 

உண்டில்லன ண்டவான ின்லணத், ின்ண 

ரிசற்றும் ினகா கூட்லடச், சான்பநார் 

லகப்னக்பக இனக்காண குிி ன்லண, 

னசுக்கு ாய்ஏாக் குநட்டில் ன்ணர் 

னடிசாய்க்க வடிாண்ட ன்ண ரின்வதண் 

சுக்பகா ஆட்தடுத்ா ினத்ல் பண்டும்? 

அநிவுக்பகா இிவுலண ஆக்க பண்டும்! 
 

லணஈன்ந ந்லக்கும் ாய்க்கும் க்கள் 

இணம்ஈன்ந ிழ்ாடு ணக்கும் ன்ணால் 

ிலணபவு னபனும் கிலடக்கு வன்நால் 

வசத்வாினேம் ாள்ணக்குத் ினா பாகும் 

தலணபவு னபனும் ன்ணனத்லப் 

தார்ப்தாபணார் க்கபிபன தடி ாான் 

உலணஎன்று பண்டுகிபநன் ன்ணால் ஆ 

டண்வடன்நால் அற்வகன்நன் உினண்வடன்நான், 

 

இந்தாண் டின்தரிலசத் னார்க் வகன்லண 

இந்டபதா பன், ன்று னசம் ங்கும் 

னங்கிஏர் பசிிலண அநிரீ் பதாறம்! 
னனாப இத்லணாள் கித்ீர் பதாறம் 

தம்வதரி தாண்டிணார் பதலக் குள்பப 

தலகர் ல எித்ிடும்ஏர் குநிப்னம் உண்டு! 
வகாறேத்னகழ் உக்குண்டு வகாண்டு ந்ால்! 
வகாலடவகாடுத் ாகும்இந் ாட்டுக்வகன்நாள். 
 

பதலிண லடாபம், தநிபதாய் ிட்ட 

தின்ணிலனல, னன்ணிலனல, னச் பசி, 
ஆ உலத் ிடனாணாள் அன்ணம்! பனன் 

அத்லணனேம் பகட்டினந்ான். "ாபணா வத் 

லகன்; ரிக்கண்ர் ஆல ங்பக 

ாவணங்பக, ஆினும்ன் கடல உண்டு. 
பதலிலணக் வகாண்டுந்ட னபன்; அன்நிப் 

பதனனகில் உிர்ாபண ன்நான் பனன். 
 

ாத்ீன் ரித்கண்ன், காா ண்ம் 



லநந்றம், பணிடம் க்கும் இட்டுக் 

காத்றம், பர் ின்பந இன்றும் அன்றும் 

காத்லண ஈன்வநடுத்டப் தாறம் ஊற்நிக் 

காத்றம், இணிக்காப்தா றம், வதண் ாபின் 

கண் வணப ாழ்தறம் ஆண அன்தின் 

ஆத்ாின் இடடலக பாக்கி பாக்கி 
அறேினந்ாள், ீப்தன் ிலனக்கு லந்ாள். 
 

   { சகாய்னாக் குடினில் யபீப்ன், எரு குடிரெனில் 

இருக்கிான், பதாமன் எருயன் யருகிான் } 

வசய்ாற்நின் கலிணிபன, வசம்ா னூரில் 

வசல்லணனேம், லணிலனேம், ிட்டு பறு 

வகாய்ாக்கு டிக்குச் வசன் நான் ீப்தன், 

வகாய்ிட்ட காபனாடும் ஆட்க பபாடும்! 
ய்டபார் கால்பாால் அவ்ி டத்ில் 

இிணில் எர் குடிலசிபன இனக்கும் பதாில் 

ா ன் வநானபான் அலத்ான்; "இந் 

அசாட்சி ம்ிடத்ில் ந்" வன்நான். 
 

ாட்சினேறும் ன்ணலணப் தின்ணால் குத்ி 
ன்ணணின் இன்னுிாய், லத் ின்கண் 

காட்சிக்பகார் எிம்ஆய், ாழ்ந்ட ந் 

கட்டலக ஞ்சத்ால் வட்டி ழீ்த்ி, 
ாட்சுனால் உிர்சுனக், கக்கில் னா 

க்கலபீத் டங்வகாடுல ீா இந் 

ஆட்சிக்குப் னநம்தாய்ான் இனக்கும் பதாப 

அற்நடகால்! அசுவதற்நால் உிர்பதாம் ன்நான். 
 

இனட்டலநில் உள்ப டா உனகம்! சாி 
இனக்கின்ந வன்தானும் இனக்கின் நாபண! 
னட்டுகின்ந த்லனர் ாழ்கின்நாப! 
ாடினேம் லகடினேம் லந வந்ாள்? 

சுனட்டுகின்நார் ம்லகில் கிலடத்ற்லந! 
வசாத்வல்னாம் க்வகன்று வசால்ார் ம்ல 

வனட்டுட தகுத்நிப! இல்லன ாின் 

ிடுலனனேம் வகடுலனனேம் என்பந ாகும். 
 

ல்பனார்க்கும் ல்னாம் ன் நினப்தாண 

இடம் பாக்கி டக்கின்ந ிந் லம் 



கல்னாலக் காடங்கால் கல்ி ல்காக் 

கசடர்க்குத் டெக்கும் அங்பக உண்டாம், 

இல்னானம் அங்கில்லன; திநன் னத்ல 

ணவன்று ணிவானன் வசால்ான் அங்பக! 
ல்னாப ல்னானம் அவ்லத்ில் 

க்வகன்ண கிிட்டும் தம்தஞ்சாங்கம்! 
 

ன்றுலத்ான் ீப்தன்! பான் வசால்ான்: 
ிற்தாண் டின்தரிலசத் படு கின்நார் 

வன்லனிற் திநர் அடகா ினக்கும் ண்ம் 

வசய்டிட எனலண அம் லனபல் ற்நித் 

ின்ண னம் னிட ன்று வசால்னித் 

வனால அறேம்திள்லப ஆக்கி லத்ப 

அன்ணப பதலிலணத் பட னாணார் 

அம்லனல இன்நபந்ால் ஆள்ட்டந்ான். 
 

வீடல்னாம் லட்டம், ஆல் இனந் 

பவல்னாம் தநித்ிபன கிற்நின் ட்டம்! 
காடகழ்ந் ீனொற்நின் ஆங்காில் 

கடறண்பட அட க்குக் கடக்கால் ட்டம்! 
ஈடற்ந கலனப்வதானள்கள் இனக்கும் ன்நம், 

ண்ற்ந ஆய் கூடம்,தள்பி,இந் 

ாடி ஆறகின்ந ரிக்கண் ற்பகா 

ல்னநிபா அடவுக்கும் ிகவும் ட்டம்! 
 

னட்லடவாடு கறேலடந் ினக்கும், தின்பண 

னறேக்கூன்ண கானி வசல்ான், அந்ப் 

தாட்லடிபன தஞ்சுிலந கூலட பதாகும் 

உர்க்குப் தங்கூறேம் டுத்டச் வசனார் 

காட்டுீனச்சாம் வகாண்டு வசல்ார், 

குறுக்குவடுக் காய்க்கள் தல்பதர் வசல்ார்! 
காட்டாபபா னம் ன்தான், அஞ்சி ழீ்ார்! 
கனம்னம் வண்னம் ஆார் ானம். 
 

அண்லணின் ாலணப், னம் ன்பந 

அனநிணார், ாவுத்ன்! லக்பகால் ண்டி 

னின்பல் ழீ்ந்ான்! சாய்ந்டலக்பகாறம் 

றேப்திலத் சாந்ான் வபி உச்சி 
இனந்வகால் றற்றுக்கா ன்குித் ான்! 
ரிடுப்தால் கூலனேம் லக்பகாறம் தற்நித் 



வனப்தற்நி ரிலகிபன, னம் அங்பக 

சிரிப்தவண அனநிணார் அடுத் ஊார்! 
 

அஞ்சலக்கும் னத்ல அஞ்ச லக்கும் 

அஞ்சாறு னத்ல ானுப்திக் 

வகாஞ்சிிலப ாடிட்டால் ல்ன ாகும் 

கூறுகீர் ிலட ன்நான். அலணக் பகட்டு 

வஞ்சில்லத்ப ீப்தன், 'பண்டு ாணால் 

ிகழ்த்டபாம்.டப்தவல்னாம் அநி பண்டும் 

ஞ்சனற்ந ரிக்கண்ன் ஆட்கள், ந் 

ிச் வசன்நார் ன்தலனேம் காண்பதா ன்நான். 
 

வகாண்டுந் பதலிலண கணிடத்ில் 

வகாடுப்தவணில், ான் வகாடுத்ால்சிக்கல் உண்டாம் 

தண்வடணட வசலன அன் அநி பனம்; 

தாண்டிணார் தரிசிலணனேம் வறுப்தான்' ன்று 

வாண்டுகி ன்னகன்நான்! 'கணிடத்ில் 

வசால்னால் திநர்லகால் வகாடுப்தரீ்' ன்பந 

அண்லடிபன இனந் அன் வசால்ன; ஆம் ஆம் 

அட ன்று ன்வநன்நான் அவ்ீப்தன்! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         னாப்ிக்கணம் 
          ாப்ன ன்தற்குப் னனர்கபால் வசய்ப்வதறும் வசய்னேள் ன்தட 
வதானள். வசய்னேள் இற்றுற்குரி இனக்கம் ாப்தினக்காகும்.ாப்ன, தாட்டு, 

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

செய்பின்  உறுப்புகள்:   

வசய்னேள் ஆறு  உறுப்னகலப உலடட.அல: 
1.றேத்ட 

2.அலச 

3.சீர் 

4.லப 

5.அடி 

6.வாலட - ன்தணாகும். 
 

1.ளத்து: 
ிழ் றேத்டகலப ாப்தினக்க னலநில் னென்று திரிவுகபாகப் திரிக்கனாம். 
1.குநில் (க) 
2.வடில் (கா) 
3.எற்று (க்) ன்தணாம். 
 
2.அரெ: 
             றேத்டகள் என்று பசர்ந்ட னட அலச (வசால்) ஆகும். அலச 
இண்டு லகப்தடும். 
1.பர் அலச 

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

2.குநிறம் எற்றும் இலந்ட னல் –-டு :  கல்,ல் 

3.வடில் ணித்ட னல் – -டு: கா, தா 

4.வடிறம் எற்றும் இலந்ட னல் – -டு: கால், ால் 

 

ிரபனரெ: 

1.இன குநில்கள் இலந்ட னல் –  

2.இன குநில்கறடன் எற்றும் இலந்ட னல் – ர் 

3.குநிறம் வடிறம் இலந்ட னல் – டா 

4.குநிறம் வடிறம் எற்றும் இலந்ட னல் – டாம் 
 
 
     



3.ெரீ்: 

           வசய்னேபில் ஏர் அலச ணிாகபா, தன அலசகள் பசர்ந்பா அலந்ட 
னட சீர் ணப்தடும். அலசகள் என்று பசர்ந்ட னட சீர் ஆகும். (சீர்- எறேங்கு). 
சீர் ான்கு லகப்தடும். அல: 

1.ஏலசச்சீர் 

2.ஈலசச்சீர் 

3.னெலசச்சீர் 

4.ானலசச்சீர் 
 

1.ஏபரெச்ெரீ் 

                 ஏலசச்சீர் ன்தட என அலசால்  அலட. அலசச்சீர் ன்ந 
ற்வநான வதனம் உண்டு. வண்தாின் ஈற்நில் பலச அல்னட ிலலச 
ணித்ட ி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 ன்தட இண்டு அலசகபால் ஆகி னட  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 னட 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 
அலக்கப்தடுகிநட. 
     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/ா/ட  

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

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

       பற்கூநி ான்கும் யஞ்ெி உரிச்ெரீ் ன்று அலக்கப்தடுகிநட. 
   காய்ச்சீர்கள் ான்கும், கணிச்சீர்கள் ான்கும் பசர்ந்ட வாத்ம் ட்டும் 
னெலசச்சீர்கபாகும். 
 

4.ாரெச்ெரீ்: 

        ான்கு அலசகபால் ஆகி னட ானலசச்சீர் ணப்தடும். 

             இற்கு வதாடச்சீர் ன்ந பறுவதனம் உண்டு.  
     பா ,னபிா , கனிபம் ,கூிபம் ன்னும் ான்கிபணாடு ண்ில், 
ண்ன, றும்ன, றுில் ன்னும் ான்கிலணனேம் பசர்த்ால் னம் 16  ான்கு 
அலசசீர்கறம் வதாடச்சீர் 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  

 ி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 னட 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 னடிந்ட னம்வாிின் னனலச ‘பர்’ ண 
னாின் அட 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 னடிந்ட னம்வாிின் னனலச ‘ில’ 
ண னாின் அட ிலவான்நாசிரித்லப ணப்தடும். 
(உம்) நாம்மம் யிளந்தது 

     {ாம்/ தம் – பர் ில – கூிபம்,  

     ிறேந்/ட – ில ில } ிப னன் ில 



3.இனற்ெரீ் சயண்டர: (நா பன் ிரப, யி பன் பர்) 
  ிலனவாிின் ஈற்நலச ‘ா’ ண னடிந்ட னம்வாிின் னனலச ‘ில’ 
ண ந்ாறம், ிலனவாிின் ஈற்நலச ‘ிபம்’ ண னடிந்ட னம்வாிின் 
னனலச ‘பர்’ ண ந்ாறம் அட இற்சீர் வண்டலப ணப்தடும். 
(உம்)      {கன்/று - பர் பர் - பா         
        குித்/ட – ில ில }ா னன் ில 

       { தா/வனாடு -பர் ில - கூிபம் 
          ப/னும் -பர் பர் }ிப னன் பர் 
 
4.சயண்ெரீ் சயண்டர : (காய் பன் பர்) 
ிலனவாிின் ஈற்நலச ‘காய்’ ண னடிந்ட னம்வாிின் னனலச ‘பர்’ ண 
னாின் அட வண்சீர் வண்டலப ணப்தடும். 
(உம்)  {ா/ா/னும் -பர் பர் பர் -பாங்காய் 
         ா/டா/ால் –   பர் பர் பர்  }காய் னன் பர் 
 
5.கித்தர: (காய் பன் ிரப) 
ிலனவாிின் ஈற்நலச ‘காய்’ ண னடிந்ட னம்வாிின் னனலச ‘ில’ 
ண னாின் அட கனித்லப ணப்தடும். 
(உம்) {வசல்/ப்/பதார்க்- பர் பர் பர் -பாங்காய் 
          கக்/கண்/ன் – ில பர் பர்} காய் னன் ில 

 

6.என்ின யஞ்ெித்தர : ( கி பன் ிரப) 
ிலனவாிின் ஈற்நலச ‘கணி’ ண னடிந்ட னம்வாிின் னனலச ‘ி 
ிலனவாிின் ஈற்நலச ‘கணி’ ண னடிந்ட னம்வாிின் னனலச ‘ில’ 
ண னாின் அட என்நி ஞ்சித்லப ணப்தடும். 
(உம்) {வசந்/ா/ல - பர் பர் ில -பாங்கணி  
        னகத்/கிணி/பன -ில ில பர்}கணி னன் ில 

 

7.என்ா யஞ்ெித்தர : (கி பன் பர் ) 
ிலனவாிின் ஈற்நலச ‘கணி’ ண னடிந்ட னம்வாிின் னனலச ‘பர்’ ண 
னாின் அட என்நா ஞ்சித்லப ணப்தடும். 
(உம்)  {னந்/ா/ல -பர் பர் ில -பாங்கணி 
      பதா/ன/ -பர் ில ில}கணி னன் பர்  
 
5.அடி 

        வசய்னேள் அடிகபில் உள்ப சீர்கபின் அபலப் வதாறுத்ட அடி ன்தட ந்ட 
லகப்தடும். 
அரய: 



1.குநபடி 

2.சிந்டி 

3.அபடி 

4.வடினடி 

5.கிவடினடி 
 

1.குடி : 
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: 
         ந்ட சீர்கபால் ஆண அடி  வடினடி ணப்தடும். 
 
-டு  ஊரும் அபயபம் தாநரபக் காடும் உனர்யபம் 

            பதரும் உரடத்சதன்பப சதவ்யர் யாளம் செளம் திபன   
                                                                                                                                                                       

5.கமிசடிடி : 
       ஆறு சீர்கள் அல்னட அற்கு பற்தட்ட சீர்கலப அடிாகக்  

வகாண்டட கி வடினடி ணப்தடும். 



     -டு     ெிரித்திருந்த ீினயள் இபக்க பற்ாள்  

                        ெி பெி ிா பற்ம் ீங்கி ார்கள் 

                யிரித்திருந்த சநத்ரதனிப தின ரக்குள் 

                       பநம்ாட்டுத் தாநரபக்கண் கூம் லுற்ாள் 

       -இப்தாடனில் ட்டு சீர்கள் ந்டள்பண. 

 

6. சதாரட : 
வசய்னேபில் தின்று னம் அடிகபிபனா சீர்கபிபனா றேத்டகள் என்நித் 
வாடுப்தட வாலட ணப்தடும். 
அரய: 
  1.டலகத் 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 றேத்ட என்நி த் வாடுப்தட 

டலகத் வாலட  ணப்தடும். 

 

(உம்)  காத்தி ாற்செய்த ன்ி ெிிசதினும் 

       ைாத்தின் நாணப் சரிது 

             இங்கு, னனடிின் இண்டாம் றேத்டம் (ன) இண்டாடிின் 
இண்டாம் றேத்டம் (ன) என்நி ந்டள்பண. இவ்ாறு  இண்டாம் றேத்ட என்நி 
னட  டலகத் வாலட ணப்தடும். 
 

2.பநாரத்சதாரட : 

வசய்னேபின் அடிகபிபனா சீர்கபிபனா உள்ப னனாம் றேத்ட என்நி த் வாடுப்தட 

பாலணத் வாலட ணப்தடும். 

 

         (உம்)  பதான்ிற் புகபமாடு பதான்றுக அஃதில்ார் 

                       பதான்ின் பதான்ாரந ன்று. 

              இங்கு னனடிின் னல் றேத்டம் இண்டாம் அடிின் னல் றேத்டம் என்நி 
ந்டள்பண. ணப இட பாலணத் வாலட ணப்தடும்.    

      

      



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

(உம்)  துன்ம் உயரினும் செய்க துணியாற்ி 
       இன்ம் னக்கும் யிர 

 

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

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

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

          டுப்தூஉம் ல்ாம் நரம 

      இங்கு வகடுப்தடெஉங் – டுப்தடெஉம் ண இண்டு அடிகபிறம் அபவதடுத்ட 
ந்டள்பால் இட  அபவதலடத் வாலட ணப்தடும். 
 
6.அந்தாதித்சதாரட : 
        வசய்னேபில் ஏர் அடிின் இறுிச்சீரின் இறுி றேத்பா அல்னட அலசபா 
அல்னட சீபா அடுத் அடிின் வாடக்காக னட அந்ாித் வாலட 
ணப்தடும். 
(உம்)      

யெந்த கா திகிப ரயபநணி ீபரகள் 

ீர் அரகள் நீதிிப சஞ்ெிபண்டும் ிரயரகள் 

ிரயரகள் சதாடர்ந்து யந்தால் பபசநல்ாம்   கயரகள் 

கயரகள் யர்யதற்கு காநயன் நர்க்கரணகள்   .   

                             
 
 



7.இபட்ரடத்சதாரட: 
    வசய்னேபில் ஏர் அடி னறேடம் எப வசால்பன வாடர்ச்சிாக னாறு 
அலத்டப் தாடுட இட்லடத் வாலட ணப்தடும். 
 

 (உம்)  யாமி யாமி யாமி யாமி 
        அம்ந பகாபய யாமி 
 

8.செந்சதாரட : 
         பபன குநிப்திட்ட றே வாலடகறக்கும் உரி இனக்கங்கள் 
ற்குள்றம் வதானந்ால் ணித்ட ி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 ாட. 
  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 உலடட. 
 
சயண்ாயின் யரககள்: 
1 குநள் வண்தா,  

 2பரிலச வண்தா 

3இன்ணிலச வண்தா 

4தஃவநாலட வண்தா 

5பரிலசச்  சிந்ில்  வண்தா 

6இன்ணிலசச்  சிந்ில்  வண்தா 
 
 



1. குள் சயண்ா: 

    வண்தாின் வதாட இனக்கத்லப் வதற்று இண்டு அடிகலபக் வகாண்டு னட. 

 

     -டு  னன்இ சொல்ினும் சொல்லுக ொன்பார் 

                  னன்இ சொல்ாரந ன்று. 

2.பரிரெ சயண்ா: 

     வண்தாின் வதாட இனக்கத்லப் வதற்று ான்கு அடிகபாக னம். இண்டாம் 

அடிின் இறுிில் ணிச்வசால் வதற்று னம். 

 

 -டு 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 கனந்ட னம். 
3. குலநந்ட னென்று அடிகலப வதற்று னம் .ிகுிாண அடிகறம் னம். 
4. பர்வான்நாசிரித் லபனேம் ிலவான்நாசிரித் லபனேம் ிகுந்ட 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 
         ாரி எருயனும் அல்ன் 
         நாரிபம் உண்டுஈண்டு உகு புபப்துபய 
 
 



கிப்ாயின் சாது இக்கணம்:  
1. வதனம்தான்ல காய்ச்சீனம் சிறுதான்ல கணிச்சீர் னனாண சீர்கறம் கனந்ட 
னம். 
2. வதனம்தாறம் கனித்லபப னம். திந லபகள் சிநிட கனந்டம் னம். 
3. அபடிில் அலனேம். 
4. டள்பல் ஏலச உலடட. 
 
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 னடம் உண்டு. 
3. கணிச்சீர் வதனம்தான்லாகவும் திந சீர்கள் கனந்டம் னடண்டு. 
4. ணிச்வசால், சுரிகம் ன்ந உறுப்னகலபக் வகாண்டு னம். 
5. டெங்கபனாலச ஏலச வதற்று னம். 
 
யஞ்ெிப்ாயின் யரககள்: 
1. குநபடி ஞ்சிப்தா 
2. சிந்டி ஞ்சிப்தா 
 
 

                         அணி இக்கணம் 

         வசய்னேபில் அலந்ினக்கும் அலக ிபக்குட அிினக்கம். 
இல்தாண அலக ஆலட, அிகனன்கபால் பறம் அகுதடுத்ிக் 
வகாள்டபதான, என வசய்னேபின் கனத்லச் வசால்னாறம் வதானபாறம் அகுதட 
டுத்டலப்தட 'அி' இனக்க இல்தாகும்.    

          கிஞர் ாம் கூந ிலணத் கனத்லப் தாடல் டிில் அகுதடப் 
னலணற்காண இனக்காக அலட அிினக்கம். ிில் றேத்ட, வசால், 

வதானள், ாப்ன, அி ன்னும் ந்ினக்கத்ில் இட என்று. 
         அிகள் சினற்லநாட அநிந்ட வகாள்ட, அகி தாடல்கள் றேடம் 
ஆற்நலன பர்த்டக் வகாள்பவும், தடிக்கும் தாடல்கபின் கனத்ாத்லப் னரிந்ட 
வகாள்பவும் தன்தடும். 
       திற்கான அிினக்க டைல்கபில் சிநந்ாக ிபங்குட 
ண்டினங்காம். இில் ன்லி னனாகப் தாிகி ஈநாக னப்தத்லந்ட 
அிகறம் அற்நின் லககறம் டுத்டக்காட்டுகறடன் ிபக்கப்தட்டுள்பண.  



     தலடப்தாற்நனில் என்நாண தாடல் னலணல் ன்தற்கு அிகலபப் தற்நி 
அநிவு பல. தாட்டு றேடற்கு ட்டுன்நி தாடல் டிில் உள்ப தந்ிழ் 
இனக்கிங்கலபச் சுலப்தற்கும் அிலப் தற்நி அநிவு பல. 
அப்வதாறேடான் அப்தாடல் ங்கலப னறேலாக அநிந்ட சுலக்க னடினேம். 
அிகள் தன. அற்நில் சினற்லந இங்பக கானாம்.  
  
1.உயரந அணி : 
    அிகபில் இன்நிலாட உலி ஆகும். ற்ந அிகள் 
உலினினந்ட கிலபத்லாகப உள்பண.  

            அிகபில் னனாாகவும் திந அிகறக்குத் ாாகவும் 
ிபங்குட உல அிாகும். தந்ிழ் இனக்க டைனாண வால்காப்திம், 

உலில் ன்னும் இல் அலத்ட இவ்ில ிபக்கிக் கூநிினப்தால் 
இன் சிநப்லத அநினாம். 
       என வதானலபச் சிநப்தித்டக் கூந ினம்னபார்  சிநந் டுத்டக்காட்டு 
என்லநக் கூநி அலண ிபக்குர்.  

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

-டு:     அகழ்யாரபத் தாங்கும் ிம்பாத் தம்ரந 

           இகழ்யார்ப் சாறுத்தல் தர 
 

  னி ன்லணத் பாண்டுதலப் வதாறுத்டக் வகாள்ட பதான, ாம் ம்ல 
இகழ்ந்ட பதசுதலப் வதாறுத்டக்வகாள்ப பண்டும் ன்தட இக்குநபின் வதானள்.  

         இங்கு பதான ன்ந உ உனன வபிப்தலடாக ந்டள்பட .ணப 
இட உல அி ஆகும்.  
 

                      நனில் பா ஆடிாள்.  
         நீன் பான் கண்.  
   இத்வாடர்கபில் டணம் ஆடும் வதண்பாடு ிலனனேம், கண்டடன் 
ீலணனேம் எப்திட்டுள்பணர்.  
      இத்வாடர்கபில் ந்டள்ப 'பதான', 'பதான்ந' ன்தல உ உனனகபாகும். 
ணப இல உல அிாகும். 
 
2. டுத்துக்காட்டு உயரந அணி: 
        என வதானலப ற்வநான வதானறடன் எப்திட்டுக் கூறும் பதாட உ 
உனன லநந்ட ந்ால், அட டுத்டக்காட்டு உல அி ஆகும். 
 



-டு:1   வாட்டலணத் டெறும் ற்பகி ாந்ர்க்குக் 

        கற்நலணத்  டெறும் அநிவு - குநள் 

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

        இங்கு எப்திட்டுக் கூறும் பதாட உ உனன வபிப்தலடாக ில்லன, லநந்ட 

ந்டள்பட. ணப இட டுத்டக்காட்டு உல அி ஆகும் 

  

-டு:2              அகப பத ளத்சதல்ாம் ஆதி 
            கயன் பதற்ப உகு 

         ன்னும் ினக்குநபின் வதானள், 'றேத்டக்கள் ல்னாம் அகத்ல 
னனாகப் வதற்றுள்பல பதான உனகம் ஆிதகலண னனாக உலடட' 

ன்தாகும்.  

         இங்கும் பதான ன்ந உ உனன வபிப்தடத் பான்நால் அப்வதானள் 
பான்ந இடம் அபித்டள்பலால் இப்தாடறம் டுத்டக்காட்டு உல 
அிாகும்.  
   

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

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

               இத்வாடர்கபில் 'வதான்ல வதாிந்ட பதால்', 'வகாம்ன னலபத் 
குில பதான' ன்னும் உலகள் ந்டள்பண.  

               உனகில்  வதான் லாகப் வதாிடம் 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 ன்தட பான்றும்தடி கூறுட உனக அிாகும். 
-டு : 
  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 கூறுடம் உனகம் ஆகும். 
               இவ்ாறு உாணம் பறு, உபம் பறு ணத் பான்நா 
லகில், உாணத்ின் இல்னகலப உபத்ின்பல் ற்நிக் கூறுட 
உனக அி ாகும். 
  
 5.இபட்டுசநாமிதல் அணி (ெிபரட அணி): 
            என வசால் அல்னட வாடர் இனவதானள் னாறு அலட 
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 பர்ந்ட;  
னல் இலட கலட ஆகி னச்சங்கங்கபால் பர்க்கப்தட்டட;  
ம்வதனங்காப்திங்கலப அிகனன்கபாகப் வதற்நட:  
சங்கப் தனலகில் அர்ந்ினந் சங்கப்னனர்கபால் காக்கப்தட்டட.  
 
கடல்:  
         கடல், னத்ிலணனேம் அிழ்ிலணனேம் னகிநட;  
வண்சங்கு, சனஞ்சனம், தாஞ்சசன்ம் ஆகி னென்று லகாண சங்குகலபத் 
னகிநட;  
ிகுிாண ிகக் கப்தல்கள் வசல்றம்தடி இனக்கிநட; 
ன் அலனால் சங்கிலணத் டுத்ட ிறுத்ிக் காக்கிநட. 
   இவ்ாறு ிறேக்கும் கடறக்கும்வதானந்டாறு இன  
வதானள் தட தாடி இனப்தால் இட இட்டுந வாில் அல்னட சிபனலட அி 
ணப்தடும். 
 
6.கபதெ உருயக அணி :   
           கிஞர், ாம் டுத்டக்வகாண்ட தன வதானள்கலப  



உனகப்தடுத்ிக் கூறும்பதாட என்நலண ட்டும் உனகப்தடுத்ி, அபணாடு 
வாடர்னலட ற்வநான்நலண உனகப்தடுத்ால் ிடுட, கபச உனக 
அி ணப்தடும். 
கபசம் - என தகுி 
 
   -டு     ியிப் சருங்கடல் ீந்துயர் ீந்தார்  
             இரயன் அடிபெபா தார்.  
                இக்குநட்தாில் திநிலக் கடனாக உனகப்தடுத்ிிட்டு, 
அலணக் கடக்க உவும் இலநணடிலத் வப்தாக உனகப்  தடுத்ாலால், 
இஃட கபச உனக அி ஆிற்று 
 
7.ிிது சநாமிதல் அணி: 
        உலல ட்டும் கூநி, அன் னெனம் கூநந் கனத்ல உலப்தட 
திநிடவாில் அி ணப்தடும்.   
        அாட, னனர் ாம் கூநக் கனி வதானலப படிாகக் கூநால், 
அலப ஏர் டுத்டக்காட்டின் ிக் குநிப்தாக உர்த்டட திநிடவாில் அி 
ணப்தடும். 
       இலணச் சுனக்காக 'உாணத்லக் கூநி உபத்ல ிபங்கலப்தட' 
ணனாம்.          
  -டு:    ீிசய் ொகாடும் அச்ெிறும் அப்ண்டம் 
            ொ நிகுத்துப் சனின்.  
              'வன்லாண ில் இநபக ஆணாறம் ண்டிில் ஏர் 
அபவுக்குபல், ற்நிணால் அவ்ண்டிின் அச்சு னநிந்ட பதாகும்' ன்தப 
இக்குநபின் படிாண கனத்ட.  
வன்லாண ில்பாலகப ஆினும், அலண அபவுக்கு ிஞ்சி 
ண்டிிபனற்நின் அச்சு எடிந்டிடும் ன்தட உல. 
           தலகர்கள் ணித்ணிப பாக்கும்பதாட ிக பிபாாினும் 
என்றுகூடின், ணிப்தட்ட தலக ன்ணன் வ்பவு னில உலடணாினும் 
அலண பிில் வன்றுிடுர் ன்தட, இணால் வதநப்தடும்  வதானபாகும்.  
       ணப இக்குநட்தாில் திநிடவாில் அி இடம்வதற்றுள்பட. இவ்ாறு 
உலலக் கூநிப் வதானலபப் வதந லப்தட திநிட வாில் 
அிாகும். 
 
8.யஞ்ெப்புகழ்ச்ெி அணி : 
            ஞ்சப்னகழ்ச்சிி ன்தட னகழ்ட பதானப் திப்தடம், திப்தட 
பதானப் னகழ்டாகும். 
 
  



  -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 வகாடுத்ட 
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 வகாடுத்ட இவ்வுனகத்லப் 
னக்கிநட. ண லாகி ாரில உர்த்ிப் தாரிலப் திப்தட பதானப் 
தாடுகிநார். ஆணால் உண்லில் தாரி ட்டுப தன்கனாட லபதானப் 
திநர்க்கு உவுகிநான் ணப் தாாட்டுப கதினர் பாக்கம். அலணப இப்தாடல் 
காட்டுகிநட. 
             இட தாரில இகழ்ட பதானத் பான்நிணாறம், தாரிக்கு 
ிகாகக்வகாடுப்தரில்லன ன்று னகழ்கிநட.  இட திப்தட பதானப் னகழ்ட 
ஆகும். 
  
9.பயற்றுரந அணி :  
          னனர் என வசய்னேபில் இண்டு வதானள்கலபக் கூநி னனில் 
அற்நிற்கு இலடப உள்ப எற்றுலலனேம், தின்ணர் என காம் தற்நி 
அவ்ிண்டிற்கும் இலடப உள்ப பற்றுலலனேம் சுட்டிக்காட்டிப் தாடுட 
பற்றுல அி.  
 
 -டு :          தனீிால் சுட்ட புண் உள்ாறும் ஆாபத 
                ாயிால் சுட்ட யடு.  
                இத்ினக்குநபில் னனில் வனப்ன, வகாடுஞ்வசால் ஆகி 
இண்டும் சுடும்ன்ல உலடல ன்று கூநப்தடுகிநட. தின்ணர், வனப்திணால் 
சுட்ட காம் ஆநிிடும்; உள்பத்ில் ற்தட்ட டு ஆநாட ன்று இண்டுக்கும் 
இலடப உள்ப பறுதாடு கூநப்தடுகிநட. ணப இட பற்றுல அி ஆகும். 
 
10.சொற்சாருள் ின்யருிரனணி: 
       வசய்னேபில் னன்ணர் ந் வசால், ீண்டும் ீண்டும் ந்ட எப வதானலபத் 
னடவசாற்வதானள் தின்னிலனி ஆகும். 
 -டு:  ல்ா யிக்கும் யிக்கல் ொன்பார்க்குப் 
        சாய்னா யிக்பக யிக்கு.  



                இக்குநட்தாில் 'ிபக்கு' ன்னும் வசால் எப வதானபில் 
தனனலந ந்டள்பால் இட வசாற்வதானள் தின்னிலனி ஆகும்.  
 
11.தற்குிப்பற் அணி: 
       இல்தாக டக்கும் ிகழ்ச்சிின் ீட கிஞர் ன் கற்தலணல ற்நிக் 
கூறுட ற்குநிப்பதற்ந அி ணப்தடும். 
   -டு: பாருமந்து  டுத்த ஆசபனில் சடுங்சகாடி   
         யாபல் ன் பால்நித்துக்ரககாட்ட. 
  சினப்திகாத்ில் ,பகானனும் கண்கினேம் டல ாகத்ிற்குள் டேல 
னற்தடும்பதாட இல்தாக காற்நில் ஆடும் வற்நிக் வகாடிகள்,  பகானன் 
டலில் வகால்னப்தடுான் ன்று னன்ணப அநிந்ட பண்டாம் ணக் 
லகலசப்தாக கிஞர் ம் கற்தலணல ற்நிக் கூநினேள்பார். ணப இட 
ற்குநிப்பதற்ந அி ஆகும். 
 
12.ிபல்ிர அணி: 
           என வசய்னேபில் வசால்லனனேம் வதானலபனேம் ரிலசாக  
ிறுத்ி அவ் ரிலசப்தடிப வதானள் வகாள்ப லத்ல். அாட,  
சின வசாற்கலப னனில் என ரிலசில் லத்ட அச்வசாற்கபபாடு 
 வாடர்னலட வசாற்கலப அடுத் ரிலசில் னலந ாநால் அலப்தட    
ி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 இட ில்  ிலந அிாகும். 
 
 
 
 
 
நாணயர்கின் கயத்திற்கு 

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

(NOVEL) BY PONNEELAN’ ன்னும் டைலனனேம் ல்ன னலநில் தடித்ட 
பர்வு றே பண்டும்.  
         


