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FOREWORD 

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

THIRATTU – VANIGAM -I For the Ist and IInd 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 
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Preface 
 

 As per the request of the Board of Studies in Tamil, Bengaluru City 
University is bringing out the Tamil Text Book of Poetry “Tamil Cheiyul 
Thirattu- Vanigam -I for the Ist and IInd 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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முன்னுர. 
 

ர்ஙா ஜாஙித் லஙஞாம் வங்றெபேணில் அலஜந்து ல 
,அடிணில் , ணிம், ஙிர்ணாணில் ,ிசி ஜற்றும் ல்பணறு 
துலடக் ல்ணில ணங்ி ணபேம் வங்றெபே ஙஞப் 
ல்லக்த்ின் வஓல்ிடன் ல்பணறு ணலில் 
ணர்ந்து ணபேிடது. 
 

ஜாணர்ின் ஙன் பேி அணர்ின் ணர்ச்ஓில 

உள்ணாங்ிக் ாத்ிற்குத்  குந்ணாறு  இப்ாத்ிட்ம் 
ணகுக்ப்ட்டுள்து. அது ிழ்ச்  சஓய்மள்  ிட்டு-ிம்-I 
ஆ வணிணந்துள்து இது  B.Com / B.Com(Industry Integrated) ட் 
ணகுப்ிற்குரி பல் பேணம் ஜற்றும் இஞண்ாம் பேண 
ஜாாக்ர்றக்கு உரிது. 
 

ர்ஙாத்ில் ஜிழ் ிறம், ி ணபேம் அண்ல ஜாஙி 
ஜாணர்ள் அலசணபேக்கும் வங்றெபே  ஙஞப் ல்லக் 
ா தல் குறேணிசஞால் இந்தல் உபேணாக்ப்ட்டுள்து.  இந்தல் 
உபேணாப்  ணலிறம் உணி ாதல் குறேணிசபேக்கும், 

புணர் ார்த்ிாிசி அம்லஜார் அணர்றக்கும் ன் 
ஙன்டிலத் வரிணித்துக் வாள்ிபடன். 
 

ஜாணர்றம், ஆஓிரிர்றம் இந்தலப் ன்டுத்ிப் 
ன்வறுஜாறு பட்டுக்வாள்ிபடன். 
         
 

பதா.  உ. தஓாசு 

 லணர். 

 ாதற்குறே 

வங்றெபே ஙஞப்  

ல்லக்ம். 
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சதாருபடக்ம். 
 

முற் தரும் இண்டாம் தரும். 

அனகு- I.  

குறுந்சாரப் தாடல்ள் 
1.குடிஞ்ஓி                        
2.பல்ல.                        
3.ஜபேம் .                         
4.வஙய்ல்.                         
5.ால. 
அனகு - II.  

ஓிறுதாாற்றுப்தரட. 
அனகு- III. 

ிருக்குநள். 
1.ணான் ஓிடப்பு .               
2.ல்ணி .            
3.ிரிணாற்டாலஜ.  

அனகு-IV. 

 இனக்ம் - ழுத்து 

1. பல் றேத்து                  
2ஓார்வறேத்து .               
3.வஜாி பல் றேத்துள் 
4.வஜாி இறுி றேத்துள் 
5.பாி 
6.சுட்டு 

7.ணிசா றேத்து                                                                

 
 

அனகு - I.  

ம்தாாம் 

ங்ர ாண் தடனம். 
 

அனகு-II.  
சதருங்ர 

 ாண்டம் -லத்லக்  
வாண்து. 
 

அனகு- III. 

பம்தாி 
ஙாட்டுப் ம் 

 

அனகு -IV.  

சஓால் இனக்ம்  

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

ிலஓச்வஓால், ணவஓால்  
5.வாலச் வஓாற்ள் 
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 குறுந்சார 

            இது ட்டுத்வால தல்றள் என்று.இந்தல் அப் வாபேள் 
ற்டிா அலஜந்துள்து . ட்டுத்வால தல்றள் பில் 
வாகுக்ப்ட்து குடந்வாலபாகும். இந்தல் ஙான்கு பல் ட்டு 
அடிலக் வாண் ால்ால் ஆசது. இது 401 ால்ால் ஆச எபே 
வாகுப்பு தல் ஆகும். 

1. குநிஞ்ஓி 

 பணஞல் பணி பணர் பாட் ணின் 

 ஓாஞல் ஙா! வஓவ்ணில ஆகுஜி! 

 ார் அஃது அடிந்ிஓிபசாபஞ?-ஓாஞல் 

 ஓிறு பாட்டுப் வபேம் ம் தூங்ிாங்கு, இணள் 

 உிர் ணச் ஓிடிது; ாஜபஜா வரிப!   

 இவுக்குநி ந்து ீங்கும் ரனரணத் பாி ிர்ப்தட்டு, 

ரவு டாது.-தினர் 

   2    முல்ரன 

 பேங் ால் பணம்ின் எண் பூ ார் 

 ன்லச இன்டிபம் ிணதுவால்பா? 

 ஆற்று அல் றேந் வணண் பாட்டு அணத்து 

 றே குிறு ஜிித் எபே ம் பாக் 

 குல, வாடிபார் ஙாபண, 

 ார் அ, ல்வன்டவ்பண.  

 தரும் ண்டு ஆற்நாபாி ித்ி உரத்து. – தர் 
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3     ரும்     

      ாய் ஆிப ஜாஅபாப- 

 ஜல ஜாண் வஓப்ில் ஜி லணி 

 வய்ாப் பூணின் வஜய் ஓாிசப; 

 ாஓல ஙிணந் லக் ால் வஙய்ல் 

 இச ஜீன் இபேங் ி ஏம் ஜல்குவாறும் 

 ம் பழ்கு ஜிர் ண்ின் ஜானும் 

 ண்ம் துலடணன் வாடுலஜ 

 ஙம் பன் ஙாிக் ஞப்ாடும்பஜ.  

 ரனற்குத் பாி ாில் பர்ந்து. – ணார் 

 

   4     சய்ல் 

 பூ இலப்டினும் ாண்டு ிந்ன்ச 

 ஙீர் உலட ஜன்டிற் புர்ச்ஓி பாப் 

 ிரிற அரிது ஆி ண்ாக் ாஜவஜாடு, 

 உன் உிர் பாகுில் - ன் அடிந்து, 

 இபேபணம் ஆி உத்து, 

 எபேபணம் ஆி புன்லஜ ஙாம் உற்ப. . 

 ாப்பு ிகுிக்ண் ஆற்நாபாி ரனள் பாிக்குச் 
சஓால்னிது.- ஓிரநக்குடி ஆந்ரார் 
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    5     தாரன 

 றும்ி அலின் குறும் ல் சுலச 

 உலக்ல் அன்ச ாலட டி, 

 வாடு ணில் ிசர், ி ஜாய்க்கும் 

 ணலத்து ன், அணர் பர் வஓன்ட ஆபட; 

 அது ஜற்று அணம் வாள்ாது, 

 வஙாதுஜல் றும், இவ் அறேங்ல் ஊபஞ.  

 ''ஆற்நாள்'' ணக் ன்ந பாிக்குக் ித்ி உரத்து. – 
ஏனாந்ரார் 
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                                                                   ஓிறுதாாற்றுப்தரட. 

                                                                                                                                                        

த்துப்ாட்டும் ட்டுத்வாலபம் ஓங் இக்ிங்ள் ஆகும். த்துப்ாட்டு 
ன்ட வாகுப்ில் அங்ிபள் த்து தல்றள் பல்லப்ாட்டு, 

குடிஞ்ஓிப்ாட்டு, ட்டிசப்ால ,ஆிச அப்வாபேள் ற்டிச ணாறம் 
ிட றேம் புடப்வாபேள் ற்டிசணாறம் அலஜந்துள்ச. அணற்றுள் 
ிபேபபோற்றுப்ல, வாபேஙஞாற்றுப்ல, ஓிறுாாற்றுப்ல, 

வபேம்ாாற்றுப்ல, ஜலடும் (கூத்ஞாற்றுப்ல) ஆி  ந்தும் 
ஆற்றுப்ல தல்ாகும் .ஆற்றுப்ல ன்து எபே ஜன்சசிபஜா 
ணள்ிபஜா ரிசு வற்று ிபேம்பும் ான் ,கூத்ன் பிபார் ிபஞ 
ணபேின்ட ானுக்பா கூத்னுக்பா இஞணனுக்பா ரிஓில் வாடுத் 
ணள்ல ஙாடிச்வஓல்றஜாறு ணி கூடி அனுப்புல் ன்ாகும். 

     ார்ில் ஓிடி ால லணத்ிபேந்ணர்ள் ஓிறுார் சறம் 
வரி ால  லணத்ிபேந்ணர்ள் வபேம்ார் சறம் 
அலக்ப்ட்சர்.   ஓிறுாறுப்ல ஓிடி ால லில் 
லணத்துக்வாண்டு ான் எபேணன் ாடிலப் பான்று அலஜந்ாகும் 
.இந்தல் ஏய்ஜா ஙாட்டு ஙல்ிக் பாலச இலக்ிஙாட்டு ஙல்றர் 
ஙத்த்சார் ாடிது . இந்தல் 269 அடிள் வாண் ஆஓிரிப்ாணால் 
அலஜந்ாகும். 

                                                ஓிறுதாண் ஆற்றுப்தரட  

(எய்ஜான் ஙாட்டு ஙல்ிக்பாலச இலக்ி ஙாட்டு ஙல்றர் ஙத்த்சார் 
ாடிது)  

அகு ிக் ிநனிருடன் இரபப்தாறும் இனன் 

ஜ ஜான் பஙாக்ின் ணாள் தல் ணிடிர் 

ஙல வஜிந்து அலஓஇ ஙல் வஜன் ஓீடடி 

ல்ா இலர் வஜல்த் லணஞ, 

வான் ணார்ந்ன்ச புரி அங்கு ஙஞம்ின் 

இன் குஞல் ஓீடிாழ் இணின் ீஇ           05 

லஙணம் றேஙி ஙம் வரி ால 
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ல ணல் ாண்ஜன் ன் அடிந்து இக், 

இங்ா லணத்து ணள்ிபார் ஙலஓஇ, 

துசி கூர் வ்ணவஜாடு துர் ஆற்றுப்டுப், 

பசிற இந்ிபேந் பது ணாய் இஞண!      10 

 

ஞ்ஓி ாரின் ஓிநப்பு 

வாறே ஜீன் குலட எதுங்ி, ணள் இழ்க் 

றேஙீர் பஜய்ந்  ணாய் பேலஜ 

லங் டி ஙிணந் ணின் ஙீல், 

ஜஞ்ஓள் வஜல் இல ஜிர்ப் புடம் லணஞ, 

ணிலா இங் ள் ஙாட, வஜல்குபு வஞா,             15 

 

குணிப் ள்ிப் ால் வாள்றம் 

கு பும் ாணர் ஜபேஜான் என்சார் 

ண பு இஜத்து, ணாங்கு ணில் வாடித் 

றே உடழ் ிி பாள், இல் பர்க் குட்டுணன் 

ணபே புசல் ணாில் ணஞ்ஓிபம் ணடிப: அாஅன்று, 20 

 

ிழ் ிரன சதற்ந துரின் ாண்பு 

ஙடற ணாய் உலடக்கும் ஙாகு பிர் தணத்து 

அலட ணாய்க் குறுந் துி அில் உி வாபே 

ல புலச வஓப்ம் லந் ஜார்ின், 

வஓய் பூங் ண்ி வஓணிபல் ிபேத்ி, 
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பஙான் ட்டு உஜர் எறேலவாடு ணந்     25 

 

ஜாஅர் அன்ச ஜந்ி, ஜபணார் 

ஙாஅர் அன்ச, ஙி ஙீர் பத்ம் 

ணாள் ணாய் பேந்ின் ணிற்டத்து அக்ி, 

பாள் புடம் ஜலடக்கும், ஙல் கூர் தசுப்ின், 

உர் இல் ம்ால் உஜட்டிர் ஈன்ட 30 

 

ிர் பூண் புல்ணவஞாடு ிறிி ஆடும் 

த்து ஙீர் ணலஞப்ின் வாற்லக் பாஜான்; 

வன் பும் ாணர் ஜபேஜான்; என்சார் 

ஜண் ஜாறு வாண், ஜால வணண் குல, 

ண் ஆர் ண்ி, டுந் பர்ச் வஓின்; 35 

ஜிழ் ஙிலவற்ட, ாங்கு அபே ஜஞின் 

ஜிழ் ஙலச, ஜறுின் ஜதுலஞபம் ணடிப; அாஅன்று, 

 

 

உநந்ரின் ஓிநப்பு 

ஙறு ஙீர்ப் வாய்ல அலலஞ ஙிணந் 

துறு ஙீர்க் ம்ின் துல ஆர் பால, 

ஏணத்து அன்ச உண்துலட ஜபேங்ில்                               40 

பாணத்து அன்ச வாங்கு பஓர்பு உலடத்ின், 

ணபே பல அன்ச ணண் பல உலந்து, 
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ிபே பம் அணிழ்ந் வய்ணத் ாஜலஞ, 

ஆசு இல் அங்ல அஞக்குத் பாய்ந்ன்ச 

பஓிழ் வாிந் வஓம் வான் வாட்ல,                             45 

ஜ இன் துல ீஇ, இடகு உர்ந்து, 

ாஜபே தும்ி ாஜஞம் வஓப்பும் 

ண் ல ீஇ ஞா இபேக்லக் 

கு பும் ாணர் ஜபேஜான் என்சார் 

ஏங்கு ிி்ல் ணம் உபேபச் சுணல் வஓாடிபம்              50 

தூங்கு ில் டிந் வாடி ணிங்கு க்ல, 

ஙாா ஙல் இலஓ, ஙல் பர்ச் வஓம்ின் 

ஏாப் பூட்ல உடந்லபம் ணடிப: அாஅன்று, 

 

ழு ள்பல்பின் ஓிநப்பு 

ணாசம் ணாய்த் ண ஜலக் ணா அன் 

ாச ஜஞ்லகக்குக் ிங்ம் ஙல்ி                                       55 

அபேந் ிடல் அங்ின் ஆணிர் வபேஜன், 

வபேங் ல் ஙான், பனும்; சுபேம்பு உ 

ஙறு ண ீஉலடக்கும் ஙா வஙடு ணிச் 

ஓிறு ண ீபல்லக்குப் வபேந் பர் ஙல்ி, 

ிடங்கு வணள் அபேணி ணறீேம் ஓாஞல்                                         60 

டம்ின் பாஜான், ாரிபம்; டங்கு ஜி 

ணால் உலப் புஞணிவாடு லணம், ஜபே, 

ஈஞ ஙல் வஜாி, இஞணர்க்கு ஈந், 
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அல் ிழ்ந்து இலஜக்கும் அஞ்சு ணபே வஙடு பணல், 

ல் வாடித் க் ல, ாரிபம்; ஙில் ிழ்             65 

ஙீம், ஙாம் ஙல்ி, ிங்ம் 

ஆல் அஜர் வஓல்ணற்கு அஜர்ந்சன் வாடுத், 

ஓாணம் ாங்ி ஓாந்து புர் ிி பாள், 

ஆர்ண ஙன் வஜாி, ஆபம்; ஜால் ணலஞக் 

ஜழ் பூஞ் ஓாஞல் ணிசி வஙல்ி                                         70 

அஜிழ்து ணில ீம் சி எலணக்கு ஈந், 

உஞறச் ஓிசம் சறம் எி ிழ் வஙடுபணல், 

அஞணக் ல் ாலச, அினும்; ஞணாது, 

ஙட்பார் உணப், ஙலப் ரிாஞம் 

பட்ாது வாடுத், பலச ணிங்கு க் ல                  75 

துி ஜல வாிபம் ணி துஞ்சு வஙடுங் பாட்டு 

ஙி ஜல ஙான், ஙள்ிபம்; ஙி ஓிலச 

ஙறும் பாது கி ஙாகு பிர் ஙாத்துக் 

குறும் வாலட, ஙல் ஙாடு பாடிர்க்கு ஈந், 

ாரிக் குிலஞக் ாரிவாடு ஜலந்                                             80 

ஏரிக் குிலஞ, ஏரிபம்; ச ஆங்கு, 

றே ஓஜம் ந் றே உடழ் ிி பாள் 

றேணர் பூண் ஈலச் வஓந் தம், 

 

ல்னிக்பாடணின் ரனரச் ஓிநப்பு 

ணிரி ல் பணி ணிம் ணிங், 
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எபே ான் ாங்ி உஞனுல பஙான் ாள்                                85 

ஙறு ண ீஙாபம் அிறம் ஆஞபம் 

துலட ஆடு ஜிர்க்குத் பாள் புல ஆி 

வாபே புசல் பைஉம், பாக்கு அபே ஜஞின் 

,வால் ஜா இங்லக் பேவணாடு வரி 

ஙல் ஜா இங்ல ஜன்சபேள்றம்,                                                          90 

ஜறு இன்டி ணிங்ி ணடு இல் ணாய் ணாள், 

உறு புித் துப்ின், ஏணிர் வபேஜன் 

ிற்றுத் றேம்பு இபேந் ல் ங்கு ிபேந்து அடி, 

ிடிக் ம் ஓிறும் வல் ஜலத் க் ல, 

ல் இக் பாடிர் புஞணன் பர் இலஓ 95 

 

பலூர் பமும் ிணர் ிருந்தும் 

லந் ஙலச அணலஞ ணம் பாப்றம், 

பே ஙலசக் ாாக்  ஜில் அணிறம், 

வாறேங் வாடி பசுண்ல வாட்ம் வாள்றம், 

வஓறேங் குலக் ாந்ள் ல ணிஞல் பூப்றம், 

வால்ல வஙடு ணிக் பாம் ஊஞறம்,                                       100 

பல்ல ஓான்ட பல்ல அம் புடணின், 

ணிர் ால் அபேணி ணில் ஜல பழ்ிச் 

சுர் ால்ஜாடி வஓவ்ணி பஙாக்ி, 

ிடல் பணல் திின் பூத் பி, 

ணிடல் பணல் வணன்டி, பணறர் ய்ின்                                          105 
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உறு வணிற்கு உலஇ உபேப்பு அணிர் குஞம்ல 

ிற்டிர் அட் இன் புி வணஞ் பஓாறு, 

பஜா பஜசிச் ஓில் ணல ஆவஜாடு 

ஆஜான் சூட்டிச அலஜணஞப் வறுகுணிர். 

 

ஆமூர் பமும் உர் ிருந்தும் 

ஙறும் பூங் பால வாடுத் ஙாள் ஓிலசக்         110 

குறுங் ால் ாஞ்ஓிக் வாம்ர் டி, 

ஙில அபேங் குட்ம் பஙாக்ி, வஙடிது இபேந்து, 

புறக் ல் டுத் வான் ணாய் ஜிச் ஓிஞல் 

ணள் உிர் ிித் ணடு ஆழ் ாஓல, 

பள் அலஞத் ாஜலஞ பிழ் ணிரி ஙாள்பாது                  115 

வாங்கு ணர் ஙீச் வஓங் ண் பஓணல் 

ஜி பஓர் அஞணின் ஜாசத் பான்றும் 

ஜபேம் ஓான்ட ஜபேத் ண் ல, 

அந்ர் அபோ, அபேங் டி ணில் ஙர், 

அம் ண் ிங்ின், அணன் ஆபர் ய்ின்                   120 

ணம்  ஙக்கும் ணி புர் பேத்ின் 

உஞன் வறே பஙான் ட்டு உணர் ங்ல, 

ிடிக் ல அன்ச ின்னு ணழீ் ஓிறுபுடத்துத் 

வாடிக் ல ஜடூஉ, ஜ பலட டுப், 

இபேங் ாழ் உக்ல இபேம்பு பம் பய்த்                    125 

அலணப்பு ஜாண் அரிஓி அஜல வணண் பஓாறு, 
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லணத் ாள் அணன் லணவாடு வறுகுணிர். 

 

ல்னிக் பாடணின் மூதூர் அண்ரது ன்று அநிித்ல் 

ரி ஜடிந்ன்ச ஙாணின், இங்கு ிற்று, 

பே ஜடிக் ாின், லண அடிப் பய்ஜள் 

ஙின் உண்டு ஓிரித் பாற்டம் பா,                                   130 

ின் உலத்துச் ஓிணந் பர் உிர், லத் ாள், 

அண்ல் ாலச அபேணி துள் அணிப், 

ஙீறு அங்கு வபேணின் அணன் ஓாறு அர் பதூர் 

பஓய்த்தும் அன்று; ஓிடிது ஙிதுபண. 

 

ாினின் ஓிநப்பு 

வாபேஙர்க்கு ஆினும், புணர்க்கு ஆினும்,                                135 

அபே ஜலட ஙாணின் அந்ர்க்கு ஆினும், 

றள் ஜால் ணலஞ ண் ணிடுத்ன்ச, 

அலா ணாில் அணன் அபேங் ல குறுி 

 

ல்னிக்பாடன் அரில் றீ்நிருக்கும் ாட்ஓி 

அன் குங்லம் அற்ரந த்துபாரும் 

வஓய்ந்ஙன்டி அடிறம், ஓிற்டிசம் இன்லஜபம், 

இன் பம் உலலஜபம், இசின் ஆறம்,                     140 

வஓடிந்து ணிங்கு ஓிடப்ின் அடிந்பார் த்; 

அஞ்ஓிசர்க்கு அித்றம், வணஞ் ஓிசம் இன்லஜபம், 
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ஆண் அி புகுறம், அில ாங்றம், 

ணாள் ஜீக் கூற்டத்து ணணர் த்; 

பேிது படித்றம், ாபடப் டுறம்,                                     145 

எபே ணிப் ாலஜபம், ஏடிது உர்றம், 

அரி ர் உண்ண் அரிலணர் த்; 

அடிற ஜம் டுறம், அடிற ஙன்கு உலலஜபம், 

ணரிலஓ அடிறம், ணலஞாது வாடுத்றம், 

ரிஓில் ணாழ்க்லப் ரிஓிர் த்;                                            150 

ல் ஜீன் ஙடுணண் ால் ஜி பா, 

இன் ஙல ஆவஜாடு இபேந்பாற் குறுி 

 

ாழ் ாஓித்து, அஓரணப் புழ்ந்து தாடுல் 

லங் ண் ஊம் ாம்பு ிடித்ன்ச, 

அம் பாட்டுச் வஓடிந் அணிழ்ந்து ணஙீ்கு ிணணின்; 

ஜி ஙிலஞத்ன்ச ணசப்ின்; ணாய் அலஜத்து,                     155 

ணிறு பஓர்பு எறேி ணல அலஜ அத்து, 

ாசக் குஜிின் சி ஙிடம் டுப், 

புழ் ணிலசப் வாிந் ச்லஓவாடு; பம் வய்து, 

அஜிழ்து வாிந்து இிற்றும், அங்கு புரி ஙஞம்ின்; 

ாடு துலட பற்டி ன் வரி பள்ணிக்                                     160 

கூடு வாள் இன் இம் குஞல் குஞல் ஆ, 

தல் வஙடி ஜஞின், ண்ி, 'ஆசாது, 

பதுபணார்க்கு பிழ்த் லிலச' சறம், 
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'இலபார்க்கு ஜர்ந் ஜார்ிலச' சறம் 

'பஞார்க்கு ஙின்ட பாிலச' சறம்                         165 

'பபஞார்க்கு அன்ட பணிலச' சறம் 

ஙீ ஓி வஜாிா அலண 

 

தார் முனிபார்க்கு அன்  

உண்டி முனிண சாடுத்ல் 

ஜாசு இல், 

ாம்பு வஓாித்ன்ச அறுலண உடீஇ, 

ாம்பு வணகுண்ன்ச படல் ஙல்ி, 

ா ரிபெட்டி ணர் லத் தூிப்                                        170 

பூ ணிரி ச்லஓப் புபான் ன்பன், 

சிணலஞ ஜார்ன், ந் தண் வாபேள் 

னுணின் ணாஅப் ல் பணறு அடிஓில், 

ணாள் ஙிட ணிசும்ின் பாள்ஜீன் சூழ்ந் 

இங் ிர் காிறு ள்றம் பாற்டத்து                                175 

ணிங்கு வாற்த்ில் ணிபேம்புணச பி, 

ஆசா ணிபேப்ின், ான் ஙின்று ஊட்டி, 

 

ல்னிக்பாடன் அபிக்கும் தரிஓில் 

ிடல் ஓால் வணன்டிவாடு வவ்றப் பும் அற்டி, 

ணிடல் பணல் ஜன்சர் ஜன் ில் பபேக்ி, 

ஙணர், ார், புன்ண் ீர்த்ின்,                             180 
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ணணர் ந் ணான் பழ் ஙிிவஜாடு; 

பேண ணாசத்துப் ாற்ிர் ஞப்ி 

உபேண ணான் ஜி ஊர்வாண்ாங்கு, 

கூர் உி வாபே ணடு ஆழ் பஙான் குடட்டு 

ஆஞம் சூழ்ந் அில் ணாய் பஙஜிவாடு,                  185 

ஓிர் ஙலச பபேக்ின் பஓண் ஏங்கு வஙடுஞ் ஓிலசத் 

ர் ிி அணிழ்ந் பாற்டம் பா, 

உள் அஞக்கு டிந் உபேக்குறு பார்லண, 

பேந் வாில் ணிலசகர் லணிலச பற்டி, 

ஊர்ந்து வர் வற்ட ில் ஙலப் ாவஞாடு ;          190 

ஜா வஓற எிக்கும் ஜனுல பஙான் ாள் 

ணாள் பப் ாண்டில் ணணவசாடு; ரீஇ, 

அன்பட ணிடுக்கும், அணன் ரிஓில்                   194  
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                                                     ிருக்குநள் 

                                                                  

        ஜிில் உள் தல்ிபப ஜிறம் ஓிடப்பு வற்று, உின்  
குிில் உள்பாஞாறம் பாற்டப்ட்டு ணபேம் தல் ிபேக்குடள் ஆகும்.இது 
அடிப்லில் எபே ணாழ்ணில் தல்.ஜசி ணாழ்ணின் பக்ி 
அம்ஓங்ாி அடம், வாபேள், இன்ம் ஆிணற்லடப் ற்டி ணிரிணா 
டுத்துலஞக்கும் தல்.    இந்தல் அடத்துப்ால், வாபேட்ால், இன்த்துப்ால் 
ன்ட பன்று ிரிறலக் வாண்டு,133 அிாரிாி, அிாஞத்ிற்குப் 
த்துக் குடட்ாக்ா 1330 குடள் வணண்ாக்லக் வாண்டுள்து. 

                      இந்தல இற்டிணர் ிபேணள்றணர்.இணர் உ 
ஜக்ால் வய்ணப் புணர், வாய்ாவஜாிப் புணர், வஓந்ஙாப் பார் பான்ட 
 வர்ால் அலக்ப்டுிடார். இணஞது இற்வர், ணாழ்ந் இம் 
பிலண உறுிாத் வரிணில்ல சினும் , அலண ி.பபல் 
தற்டாண்டில் வஓன்லசில் உள் ஜிாப்பூரில் ணாழ்ந்து ணந்ார் ன்று 
கூடப்டுிடது. 

                       இணர் இற்டி ிபேக்குடள்  உப் வாதுஜலட, 

பப்ால், ஈஞடி தல், உத்ஞ பணம், வய்ண தல், வாதுஜலட, வாய்ா வஜாி 
ணாபலட ணாழ்த்து, ஜிழ் ஜலட, ிபேணள்றணம் பான்ட  ஓிடப்புப் 
வர்ால் அலக்ப்டுிடது. 

                                          ான் ஓிநப்பு 

    1.ணான்ஙின்று உம் ணங்ி ணபோன், 

        ான்அஜிழ்ம் ன்றுஉஞல் ாற்று. 

    2.துப்ார்க்குத் துப்ா துப்புஆக்ித், துப்ார்க்குத் 

       துப்பு ஆதூஉம் ஜல.  

    3  ணிண்இன்று வாய்ப்ின், ணிரிஙீர் ணின்உத்து- 

         உள்ஙின்று உற்றும் ஓி.  

   4. ரின் உாஅர் உணர், புல்ன்னும் 

        ணாரி ணம் குன்டிக்ால்.  
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  5.வடுப்தூஉம், வட்ார்க்குச் ஓார்ணாய்ஜற்று ஆங்ப 

      டுப்தூஉம், ல்ாம் ஜல.  

6. ணிசும்ின் துிணீின் அல்ால்ஜற்று ஆங்ப 

     சும்புல் லாண்பு அரிது.  

7. வஙடுங்றம் ன்ஙீர்லஜ குன்றும், டிந்துிி 

     ான் ஙல்ாது ஆிணிடின்.  

8. ஓிடப்வாடு பூஓலச வஓல்ாது-ணாசம் 

    ணடக்குபஜல் ணாபசார்க்கும் ஈண்டு.  

9. ாசம் ணம்இஞண்டும் ங்ா, ணின்உம் 

   ணாசம் ணங்ாது சின்.  

10. ஙீர்இன்று அலஜாது உகுசின், ார்ார்க்கும் 

      ணான்இன்று அலஜாது எறேக்கு. 

 

              ல்ி 

1 ற் ஓஅடக் ற்லண; ற்டின் 

    ஙிற் அற்குத் . 

2.ண்ன், லச றேத்துன் இவ்இஞண்டும் 

    ண்ன் ணாறேம் உிர்க்கு. 

3 .ண்உலர் ன்ணர் ற்படார்; பத்துஇஞண்டு 

    புண்உலர், ல்ா ணர். 

4 .உணப்த் லக்கூடி, உள்ப் ிரில் 

    அலசத்ப புணர் வாில். 
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5 .உலார்பன் இல்ார்பால் க்ற்றும் ற்டார்; 

    லபஞ, ல்ா ணர்.  

6.வாட்லசத்து ஊறும், ஜற்பி;-ஜாந்ர்க்குக் 

    ற்டலசத்து ஊறும் அடிற.  

7.ாானும் ஙாாஜால்; ஊஞாஜால்; ன்எபேணன் 

    ஓாந்துலபம் ல்ா ணாறு?  

8.எபேலஜக்ண் ான்ற்ட ல்ணி எபேணற்கு 

    றேலஜபம் ஜாப்பு உலத்து.  

9.ாம்இன் புறுணது உகுஇன் புடக்ண்டு, 

   ாபறுணர், ற்று அடிந்ார்.  

10.படுஇல் ணிறேச்வஓல்ணம் ல்ணி; எபேணற்கு 

      ஜாடுஅல், ஜற்லட லண. 

 

                                                  திரிவு ஆற்நார 

1.வஓல்ாலஜ உண்பல், சக்குஉலஞ; ஜற்றுஙின் 

    ணல்ணஞற, ணாழ்ணார்க்கு உலஞ.  

2.இன்ண் உலத்துஅணர் ார்ணல்; ிரிறஅஞ்சும் 

    புன்ண் உலத்ால், புர்ற.  

3.அரிதுஅபஞா, பற்டம்  அடிறலார் ண்டம் 

    ிரிறஏர் இத்துஉண்லஜ ான்.  

4.அித்துஅஞ்ஓல் ன்டணர் ஙீப்ின், வித்வஓால் 

படிார்க்கு உண்பா, ணறு?.  
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5.ஏம்ின் அலஜந்ார் ிரிறஏம்ல் ஜற்றுஅணர் 

   ஙீங்ின் அரிால் புர்ற.  

6.ிரிறஉலஞக்கும் ணன்ண்ர் ஆின், அரிதுஅணர் 

   ஙல்குணர் ன்னும் ஙலஓ.  

7.துலடணன் துடந்லஜ தூற்டாவால் பன்ல 

    இலடஇடணா ஙின்ட ணல.  

8.இன்சாது, இசன்இல்ஊர் ணாழ்ல்; அசினும் 

   இன்சாது, இசிார்ப் ிரிற.  

9.வாடின்சுடின் அல்து ாஜபஙாய் பா, 

   ணிடின்சுல் ஆற்றுபஜா ீ.  

10.அரிதுஆற்டி, அல்ல்பஙாய் ஙீக்ிப் ிரிறஆற்டிப் 

       ின்இபேந்து, ணாழ்ணார் ர். 
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                                      இனக்ம்  

                                                                  ழுத்து 

ழுத்து: 

             ஙாம் பசுணல ணரி ணடிணில் றேதுணது றேத்து சப்டும். 
அது பல் றேத்து, ஓார்வறேத்து ச இபேணலப்டும். 

முல் ழுத்துள்: 

            ிட றேத்துள் பான்ட அடிப்லா உள் றேத்துள் 
பல் றேத்துள் சப்டும். அவ்ணலில் உிர் றேத்துள் ன்சிஞண்டும் 
வஜய்வறேத்துள் ிவசட்டும் ஆி பப்து றேத்துறம் பல் 
றேத்துள் சப்டும். 

உிர் ழுத்துள்: 

               பணற்று எிின் துலின்டித் ாபச இங்கும் 
றேத்துள் உிர்றேத்துள்ஆகும்.ஙஜதுஉில்உள் உிர் ாபச இங்ி 
உலபம் இக்குணது பால் உிர் றேத்துள் வஜய்வறேத்துபாடு 
பஓர்ந்து அணற்லடபம் இக்குணால் உிர் றேத்துள் சப்டுிடது. 

அராண: 

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

குநில்: 

              அ,இ,உ,,எ – இலண ந்தும் குறுி அணில் எபே ஜாத்ிலஞ 
அற உச்ஓரிக்ப்டுணால் குற்வடறேத்துள் சப்டுிடது.. 

சடில்: 

           ஆ,ஈ,ஊ,,ஏ,,ஐ -  இலண றேம் இஞண்டு ஜாத்ிலஞ அற 
ஙீண்டு எிப்ால் வஙட்வறேத்துள் சப்டுிடது. 

வஜய்வறேத்துள்: 
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               ாபச சித்து இங்ாது உிர் றேத்துின் துலபாடு  
இங்கும் றேத்துள் வஜய்வறேத்துள் 

சப்டும். 

அராண: 

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

சய் ழுத்துபின் ரள்: 

              எிக்கும் ன்லஜல அடிப்லாக் வாண்டு வஜய் 
றேத்துள் பன்று ணலப்டும். 

அராண: 

         ணல்ிசம், வஜல்ிசம், இலிசம் – ச வஜய்வறேத்துள் 
பன்று ணலப்டும். வஜய் றேத்துள் ிவசட்டும் அலஞ ஜாத்ிலஞ அற 
எிக்கும். 

ல்னிணம்: 

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

சல்னிணம்: 

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

இரடிணம்: 

            ய் ,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள் – ஆி ஆறு றேத்துறம் ணன்லஜாறம் 
அல்ாஜல் வஜன்லஜாறம் அல்ாஜல் இலப்ட் ஏலஓபன் 
எிக்ப்டுின்டச. சபண இவ்வணறேத்துல இலிசம் ன்ர். 

 



29 
 

ஓார்சதழுத்துள்: 

             பல் றேத்துாச உிர் றேத்துலபம் வஜய் 
றேத்துலபம் ஓார்ந்து ிடக்கும் றேத்துள் ஓார்வறேத்துள் சப்டும். 

ரள்: 

ஓார்வறேத்துள் த்து ணலப்டும். 

அலணாணச: 

1.உிர்வஜய் றேத்து 

2.ஆய் றேத்து 

3.உிஞவல 

4.எற்டவல 

5.குற்டிறஞம் 

6.குற்டிிஞம் 

7.ாஞக் குறுக்ம் 

8.ஐாஞக் குறுக்ம் 

9.ஜஞக் குறுக்ம் 

10.ஆய்க் குறுக்ம் 

உிர்வஜய் றேத்து: 

              உிர் றேத்துள் ன்சிஞண்டும் வஜய் றேத்துள் 
ிவசட்டுனும் பஓர்ந்து ிடக்கும் 216 றேத்துறம் உிர்வஜய் றேத்துள் 
ஆகும். அவ்ணாறு பஓர்ந்து  உபேணாச உிர்வஜய் றேத்துள் உிர் 
றேத்துின் எி (ஜாத்ிலஞ) அலணப வறும். 

        (-டு) க்+அ= (எபே ஜாத்ிலஞ) 

          க்+ஆ=ா (இஞண்டு ஜாத்ிலஞ) 
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ஆய்ம்: 

              பன்று புள்ிலக் வாண் எபே ணரி ணடிணம் ஆய் 
றேத்ாகும்.இற்குத் சிஙில, புள்ி றேத்து, அடுப்வறேத்து ன்ட 
வர்றம் உண்டு. இவ்வணறேத்து ப்வாறேதும் வஓால்ின் இலிபப 
ணபேம். 

(-டு) அஃது, ஃகு. 

அபசதரட: 

             வஓால்ின் பிறம் இலிறம் இறுிிறம் ணபேம் 
றேத்துள் ஓி பஙஞங்ில் ஜக்குரி ஜாத்ிலஞ அணில் இபேந்து ஙீண்டு 
எிக்கும்.அவ்ணாறு எிப்ற்கு அவல ன்று வர். 

ரள்: 

         உிஞவல,எற்டவல ச அவல இபேணலப்டும். 

உிபசதரட: 

             1.வஓய்பிலஓ அவல 

               2.இன்சிலஓ அவல 

               3.வஓால்ிலஓ அவல 

ச உிஞவல பணலப்டும். 

சஓய்மபிரஓ அபசதரட: 

             வஓய்பில் ஏலஓ குலடபம் பாது அவ்பணாலஓல ஙிலடற 
வஓய் வஓால்ின் பிறம் இலிறம் இறுிிறம் ணபேம் 
வஙட்வறேத்துள், ஜக்குரி இஞண்டு ஜாத்ிலஞ அணில் இபேந்து ஙீண்டு 
எிக்கும். வஙட்வறேத்துள் அவடுத்து ணபேணலக் குடிக் அன் குடில் 
வஙட்வறேத்ல அடுத்து றேப்டும். இலச இலஓஙிலட அவல 
ன்றும் கூறுணர். 

(-டு)  ஆஅதும் ன்னுஜணர் 

              வய்ணம் வாாஅள் 
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              ஙல் ாஅ 

இன்ணிரஓ அபசதரட: 

               வஓய்பில் ஏலஓ குலடா பாதும்,இசி ஏலஓலத் 
பேம் வாபேட்டு எபே குடில் வஙடிா அவடுத்து ணபேணது இன்சிலஓ 
அவல சப்டும். 

(-டு) வடுப்தூஉம் 

      துன்புறூஉம் 

சஓால்னிரஓ அபசதரட: 

        வஓய்பில் ணபேம் எபே வஓால்ின் வாபேல ஜாற்ட வஙட்வறேத்து 
அவடுத்து ணபேணது வஓால்ிலஓ அவல சப்டும். 

(-டு)உஞசலஓஇ உள்ம் துலாச் வஓன்டார் 

இக் குடில் ணபேம் ஙலஓ ன்ட வஓால் ணிபேப்ம் ன்ட வர்ச் வஓால்லக் 
குடிக்ிடது. ஆசால் ஙலஓஇ ன்று அவடுத்து ணபேம் பாது ணிபேம்ி 
ன்று ணிலசச்வஓால்ா  ஜாறுிடது. இவ்ணாறு எபே வஓால்ின் வாபேல 
ஜாற்ட அவடுத்து ணபேணது வஓால்ிலஓ அவல சப்டும். 

எற்நபசதரட: 

வஓய்பில் ஏலஓ குலடபம் பாது வஓால்ின் இலிறஜ இறுிிறம் 
ணபேம்  ங்,ஞ்,ண்,ந்,ம்,ன்,வ்,ய்,ல்,ள் த்து எற்வடறேத்துறம் ஆய் றேத்தும் 
அவ்பணாலஓல ஙிலடக் அவடுத்து ணபேம். அலண அவடுத்து 
ணபேணலக் குடிக் அவ்வணாற்வடறேத்துப ஜீண்டும் றேப்டும்.இவ்ணாறு 
எற்வடறேத்துள் அவடுத்து ணபேணது எற்டவல சப்டும். 

   -டு:   இங்ங்கு வணண்ிலட – இலில் 

                  ஜங்ங் ந்                  - இறுிில் 

                  ஃஃிங்ி                    - இலில் 

குற்நிலும்: 

                      க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற் – னும் ஆறு ணல்ிச வஜய்றனும் 
பஓர்ந்து ணபேம்  ‘ உ' ஞம் அாணது கு,சு,டு,து,பு,று – வஓால்ின் இறுிில் 
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ணபேம் பாது சக்குரி எபே ஜாத்ிலஞ அணில் இபேந்து குலடந்து அலஞ 
ஜாத்ிலஞ அணில் எிக்கும். இவ்ணாறு குலடந்து எிக்கும் ' உ’ஞம் 
குற்டிறஞம் சப்டுிடது. 

             குற்டிறஞச் வஓால்ின் இறுி றேத்ின் அடுத் றேத்ல 
பஙாக் இக்குற்டிறஞம் ஆறு ணலப்டும். 

அராண: 

1.ணன்வார்க் குற்டிறஞம் – ாக்கு, ட்டு 

2.வஜன்வார்க் குற்டிறஞம் – ஓங்கு , ஆண்டு 

3. இலத்வார்க் குற்டிறஞம் – ஜார்பு , ஓால்பு 

4.உிர்த்வார்க் குற்டிறஞம் – ணஞகு, கு 

5.வஙடில்வார்க் குற்டிறஞம் – ஙாடு, ாசு 

6.ஆய்த்வார் குற்டிறஞம் – அஃது, ஃகு 

குற்நினிம்: 

             ஙிலவஜாிின் இறுிில் குற்டிறஞம் அாணது 
கு,சு,டு,து,பு,று -  ணந்து ணபேவஜாிின் பில் ' ’ ணந்ால், ஙிலவஜாிபம் 
ணபேவஜாிபம் இலபம் பாது ‘உ’ ன்ட றேத்து  ‘இ'  ன்ட றேத்ா 
ஜாறும். இவ்ணாறு ிரிந் ‘இ' சக்குரி ஜாத்ிலஞ அணில் இபேந்து 
குலடந்து எிப்ப குற்டிிஞம் சப்டுிடது.  

(-டு) ஙாடு+ாது = ஙாடிாது 

           ஓால்பு+ ாது=ஓால்ிாது 

ாக் குறுக்ம்: 

                 வஓால்ின் பிறம் இலிறம் இறுிிறம் அலஜந் 
‘’ ன்ட றேத்து சக்குரி இஞண்டு ஜாத்ிலஞ அணில் இபேந்து குலடந்து 
எபே ஜாத்ிலஞா உச்ஓரிக்ப்டும்.இவ்ணாறு ‘' குலடந்து எிப்து 
ாஞக்குறுக்ம் சப்டும். 

(-டு) ணர் ,லகர் , குணல 
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ஐாக் குறுக்ம்: 

          வஓால்ின் பில் ணபேம் ' ஐ' ன்ட றேத்து சக்குரி 
இஞண்டு ஜாத்ிலஞ அணில் இபேந்து குலடந்து எபே ஜாத்ிலஞா 
எிக்கும். இவ்ணாறு குலடந்து எிக்கும் 'ஐ' , ஐாஞக் குறுக்ம் 
சப்டுின்டது. 

(-டு) ஐலண, வௌாரி 

க் குறுக்ம்: 

            எபே வஓால்ில் ‘ண்’, அல்து‘ன்'- ன்ட வஜய் றேத்து ணந்து 
அலச அடுத்து  ' ம்’ ணந்ால் அது சக்குரி அலஞ ஜாத்ிலஞில் இபேந்து 
குலடந்து எிக்கும். 

(-டு) ஜபேண்ம் (ஜபேறம்) 

             பான்ம் (பாறம்) 

       பஜறம் ஙிலவஜாிின் இறுிில்  ‘ம்' அலஜந்து ணபேவஜாிின் 
பில் ' ண ' இபேந்ாறம் ' ம்'  சக்குரி அலஞ ஜாத்ிலஞில் இபேந்து 
குலடந்து எிக்கும். இவ்ணாறு குலடந்து எிக்கும் ‘ம்' ஜஞக் குறுக்ம் 
சப்டுிடது. 

(-டு) ணபேம் ணணன் 

              பேம் ணடிபணல் 

ஆய்க் குறுக்ம்: 

               சிக்குடில அடுத்து ல்,ள் ஆி வஜய்வறேத்துள் 
அலஜந்து ணபேவஜாிின் பில்‘' ணந்ால் அச் வஓாற்ள் இலபம் 
பாது ஆய்ம் ிடக்கும்.இவ்ணாய்ம் சக்குரி அலஞ ஜாத்ிலஞில் 
இபேந்து குலடந்து எிக்கும். இவ்ணாறு குலடந்து எிக்கும் ஆய்ம் ஆய்க் 
குறுக்ம் சப்டுிடது. 

(-டு) ல் + ீது = ஃடதீு 

           ல் + துி = ஃறுி 

           பள் + ீது  = பஃடீது 
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சாி முல் ழுத்துள்: 

          வஓாற்ின் பில் ணபேம் றேத்துள் வஜாி பல் றேத்துள் 
சப்டும். அலண ன்சிஞண்டு உிர் றேத்துறம் ,ஓ,,ங,,ஜ,ண,,க,ஒ 
ன்னும் த்து உிர்வஜய் றேத்துறம் ஆகும். 

(-டு) அல,   ஆல, இல, ஈட்டி, உல, ஊம், 

             ல,டு, ம்,எற்றுலஜ, ஏம்,ஐலண. 

             சி, ஓக்ி, ண்ரீ், ட்பு, தல, க்ள்,         

             ம், ணசர், ஞாம், (அங்)ஒசம் . 

 

 

சாி இறுி ழுத்துள்: 

              வஓாற்ின் இறுிில் ணபேம் றேத்துள் வஜாி இறுி 
றேத்துள் சப்டும்.அலண சித்தும் வஜய்பன் கூடிபம் ணபேம் 
ன்சிஞண்டு உிர் றேத்துறம், ஞ்,ண்,ந்,ம்,ன்,ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள்  -  ன்னும் 
ிவசாபே வஜய் றேத்துறம்  , குற்டிறஞபம் ஆகும். 

( -டு                                 – அ 

                ஙிா – ஆ 

                ஙன்டி -இ 

                    ீ   - ஈ 

                ஜபேந்து  - உ 

                     பூ   -ஊ 

        பஓ (உர்ற)  -  

                ங்ப -  

           வணறுங்ல –  

          வஙா (பஙாய்) – எ 
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                      பா     - ஏ 

      வௌ (ற்றுல்) – ஐ 

     உரிஞ் (உரிஞ்சு)  - ஞ் 

                   ஜண்   - ண் 

       வணரிந்(பதுகு) -  ந் 

                ஜஞம்     -  ம் 

     வான்     -  ன் 

                  

     ாய்       -  ய் 

            பணர்      -  ர் 

     பணல்      - ல் 

    வவ் (ல) - வ் 

                ாழ்      - ழ் 

           பள்         - ள்    

                அஃது      - து (உ)  

 பதானி: 

                   எபே வஓால்ின் பிறம் இலிறம் லிறம் 
அலஜந் எபே றேத்ிற்குப் ிா     பணவடாபே றேத்து ணந்து வாபேள் 
ஜாடாஜல் இபேந்ால் அலப் பாி ன்ர். அது பற்பாி,இலப்பாி, 
லப் பாி ச பணலப்டும். 

                  (-டு)  முற் பதானி:  

                ஜஞ்சு – லஜஞ்சு 

                ஜன் – லஜன் 

              இரடப் பதானி: 
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                 அஜச்சு – அலஜச்சு 

                 அஞசு   - அலஞசு 

               ரடப் பதானி: 

                 ந்ல் – ந்ர் 

                அடம் – அடன் 

 

சுட்சடழுத்துள்: 

                 என்லடச் சுட்டிக் ாட் ணபேம் றேத்ிற்குச்  

   சுட்வறேத்து ன்று வர். அ,இ,உ – ன்ட றேத்துள் வஓால்ின் 
பில் ஙின்று எபே வாபேலச் சுட்டிக் ாட்டும்.  

                   இது அச்சுட்டு, புடச் சுட்டு ச  இபேணலப்டும். 

 (-டு) அச்சுட்டு: 

          அது , இது , உது  

           அணன், இணன், உணன் 

      புநச் சுட்டு: 

          அப்க்ம் 

          இப்க்ம் 

          உப்க்ம் 

 ிணா ழுத்துள்: 

             ணிசாப் வாபேலச் சுட் ணபேம் றேத்துள் ணிசா றேத்துள் 
சப்டும். இலண வஓால்ின் பிறம் இறுிிறம் ணபேம். 

 சஓால்னின் முனில் ருண: 

         ,ா – து?,  ார்? 

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

சஓால்னின் முனிலும் இறுிிலும் ருண: 

               – ன்? , ங்ப? 

ிணா ழுத்துபின் ரள்: 

   அணிசா ,புடணிசா ச இபேணலப்டும். 

அிணா: 

    ன் , ங்கு , ப்டி 

புநிணா: 

     ப்பாது? ,ணந்ாசா? , அணசா? , வ்றொர்?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ார்பின் ணத்ிற்கு 

ாத்ிட்த்ில் குடிப்ிட்டுள்ணாறு அகு ந்து குிில் இபேந்தும் 
ணிசாக்ள் பட்ப்டும். சபண அகு- 5க்கு உரி  டி.ம்.ஓி .ஞகுஙான் 
அணர்ால் இற்டப்ட் ருதுதாண்டின் ன்னும் ஙா தலபம் 
ஙல் பலடில் டித்து பர்ற றே பணண்டும். 
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                                                இஞண்ாம் பேணம் 
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                               ம்தாாம் – அபாத்ிா ாண்டம் 

                   ங்ர ாண் தடனம் 

    ணிச்ஓக்ஞணர்த்ி, ல்ணிில் வரிர் ம்ர், ம்ன் ணடீ்டுக் 
ட்டுத்டிபம் ணிாடும், ன்வடல்ாம் ல்ாற்டானும் பாற்டப்டும் 
ஓிடப்பு ஜிக் ம்ஞால் இற்டப்ட் ம்ஞாஜாம் ஜிில் உள் ஏர் 
எப்ற்ட ாப்ிஜாகும்.ணால்ஜீிின் இஞாஜாத்ல அடிவாற்டி 
இக்ாப்ித்ல றேிிபேந்ாறம்  இது ணவஜாி இஞாஜாத்ல 
ணிப் ணலில் ஓிடப்புலது.’ இஞாஜாணாஞம்’ சக் ம்ர் ஜது 
தறக்குப் வர் லணத்ாறம் , ம்பேக்குப் வபேலஜ பஓர்க் பணண்டி 
அணஞது வலஞபம் இலத்து ம்ஞாஜாம் ன்பட ணங்ி 
ணபேின்டசர்.இந்தல் ா ாண்ம், அபாத்ிா ாண்ம்,ஆஞண் 
ாண்ம், ிஷ்ிந்ா ாண்ம், சுந்ஞ ாண்ம், பத் ாண்ம் ,ஆி ஆறு 
ாண்ங்லபம் 123  ங்லபம் 10,500 ணிபேத்ப் ால்லபம் 
வாண்டுள்து. 

            ஙஜது ாப்குிாி ங்ர ாண் தடனம் 
ம்ஞாஜாத்ில் அபாத்ிா ாண்த்ில் இம் வற்றுள்து. 

 

தன் பஓரணமடன் ங்ர ரர அரடல்: 

1 பூணிரி வான்ல் வாபேணில் ாலசான் 

 ாணிரி ஙான்ச சி ஙாடுஎரீஇ 

   ாணஞ ஓங்ஜம் ன்னும் ன்லஜ 

  ாலணபம் இஞங்ி. ங்ல ய்ிசான். 

பஓரணின் ஓிநப்பு: 

2 ான்ல ஙண்ி ாலின் ின்ர் 

  பான்டல அவ்ணித் வார்ந்து வஓன்டச 

 ஆன்டணர் உர்த்ி அக்கு பஞாிள்ஃ 

 பன்றுத்து ஆிஞத்து இஞட்டி பற்றுபஜ. 
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3 அப்ல ங்லல அலந் ஆில 

  துப்புலக் ின் ஙீர்சுஜந் பஜத்ல 

  எப்புல அண்பாடு உற்டபண வாாம் 

  இப்ல டுத்து ன்வடடுத் ஓீற்டத்ான். 

 

குணின் அநிமும்: 

4 குவசசப் வரி கூற்டின் ஆற்டான் 

    வாலபஞண் பஓலசலத் துின் பஙாக்குணான் 

    ஙலஜி ண்ள் ீஙாட ஙாஓிில் 

    புலபட குசிப்புறும் புபேணப் பார்ணிான். 

 

5 ட்டி ரிலன் டித் ணாிசன் 

 வணட்டி வஜாிிசன் ணிிக்கும் ீிசன் 

 வாட்டி துடிிசன் குடிக்கும் வாம்ிசன் 

 ிட்டிது அஜவஞசக் ிபேம் பாிசன். 

 

6 ிவாம் இப்ல அஞணம் ாவசச 

   எிபாம் பஓலசல உணந்து கூணிசான் 

   ணிபாம் உிசில் ணாறேம் ணள்றிர்ப் 

   புிவாம் எபே ணிப் புகுந் பாபண. 

 

7 ஜபேங்ல வன்லஞ ணந்து பான்டிசான் 

   எபேங்ல வஙடும்ல எல்வன் ஆர்ப்ிபசாடு 
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 அபேங்ல பம்சில் அஓசி ஜாஜல 

 பேங்ல் ிஞந்வசக் ந்து சூபண. 

 

குணின் ட்டரப: 

8 பான்டி புிகலஞ பஙாக்ி சூழ்ச்ஓிின் 

   ஊன்டி பஓலசல உம்ர் ற்றுற்கு 

   ன்டவசன் ன்னுிர்த் துசணற்கு ஈகுணான் 

  ஆன்ட பஞஞசுஙீர் அலஜிஞாம் ன்டான். 

 

9துடிவடி வஙடிறம் துலடபம் ற்றுட 

 எடிவடி அம்ிள் ாதும் ஏட்ிர் 

 டிவடி ங்லின் லஞணந் பார்லப் 

 ிடிவடி வணசா வர்த்தும் கூறுணான். 

 

குணின் ீவுர: 

10அஞ்ஓச ணண்ன் ன்சாபேிர் ஙான் ஆாபஜ 

  ணஞ்ஓலசால் அஞவஓய்ி ஜன்சபேம் ணந்ாபஞ 

 வஓஞ்ஓஞம் ன்ச ீபஜிழ்ின்டச வஓல்ாபணா 

 உஞ்ஓிணர்பாய்ணிடின்ஙாய்க்குன்ன்வடலசஏாபஞா? 

 

11 ஆ வஙடுந்ிலஞ ஆறு ந்ிணர் பாணாபஞா 

   பண வஙடும்ல ண்டு ணிங்ிடும் ணில்ாபா 

  பாலஜ  ன்டணர் வஓால்ி வஓால்வாபே  வஓால்ன்படா    
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   லலஜ பணன் இடந்ின் ன்வடலச ஓாபஞா? 

 

12 பன்சணன் ன்று ஙிலசந்ின் வஜாய்புி அன்சான்ஏர் 

  ின்சணன் ஙின்டசன் ன்டின் அன்சலண பஓாபசல் 

  ன்சிணன் ன்லச இழ்ந்து இவ்வணல்ல ந்ன்படா 

    ஜன்சணர் வஙஞ்ஓிசில்  பணர்   ணிடும்ஓஞம்  ணாாபணா?       

           

 13  அபேந்ணம்  ன்துல ாிணன்  புணிாள்ணாபசா 

   ஜபேந்வசின் அன்று உிர் ணண்புழ் வாண்டுின் ஜாபபசா    

   வாபேந்ி  பண்லஜ உந்ணர் ம்வஜாடு பாாப  

   இபேந்து  ஙன்று ிக்குவணன் ன்ன்  இன்படாப  

                                                                                                                                        

   

   14  ஆடு வாடிப்ல ஓாடி அடத்ணபஞ ஆ 

    பணடு வாடுத்து ாவஞனும் இப்புழ்பஜணபீஞா 

    ஙாடு வாடுத் ன்ஙானுக்கு இணர்ஙாம் ஆறம் 

    ாடு வாடுக்ின்டச ஆி டுத்து ாபீஞா? 

 

15 ன்ச வஓால்ி இபேம்புஅச பஜசிர் பசார்பன் 

  ணன்ல ணில்ிசன் ஜல்றர் பாிசன் ணாள்ணஞீற்கு 

   அன்னும் ஙின்டசன் ஙின்டது ண்ரிப டன்ச 

    பன்சில் ணந்து வஜாிந்சன் பரிபர் ணல்ான். 
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  சுந்ின் குரணப் தற்நி தனுக்குத்  சரிித்ல்:                                                                                                                                                                                                                                       

16 ங்ல ிபேலஞ பலான் க்ிடந் ஙாணாான்    

                                                                                     

உங்ள் குத்சி ஙாற்குிர்த் துலணன் உர்பாான் 

                                                                              
வணங்ரிின் டலச ான்ணில் ிடித் பணலிசான் 

                                                                               
வாங்பேம் ஙறுந்ண் ார்க்குன் ன்னும் குடிபலான். 

                                                              

17 ல்ாடம் ிண்லஜான் லஞக்ாாக்   ாான்    

                                                                      

அற்குஆி ண்லச அலஜந் பஜசிான் 

ஜல்ாடம் ிபேவஙடும் பாள்ஜல ாடம்ஜி ஙிடத்ாய் 

                                                                                        

ஙிற்ாடம் உள்த்ான் வஙடிவிர் ஙின்டசன் ன்டான்.                                                                            

18 ன்பன்பச அணன்ன்லஜ ந்லதுல பந்துலஞத் 

                                                                             

வஓால்பன்பச உணக்ின்ட துரிஓிாத் ிபேஜசத்ான் 

                                                                    
ஜன்பன்பச ீஇக் வாண் ஜசக்ிசி  துலணபசல்    

                                                          ன்பன்பச 
அணற்ாண்வன் ாபச வஓன்வடச றேந்ான் 

                                                             . 

தன் ிரன ண்டு குன் ித்ல்: 

19  ன்வடறேந் ம்ிவாடும் றேின்ட ாவாடும் 

   குன்வடறேந்து வஓன்டவசக் குிர்ங்ல ஒலஞகுறுி 
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   ஙின்டணசச பஙாக்ிசான் ிபேபஜசி ஙிலபர்ந்ான். 

   துன்றுபே ஙறுங்குஞ்ஓி ிசஞர்பான்  துண்வன்டான். 

 

20  ஙம்ிபவஜன் ஙாலச எக்ிசன்டாச அல்ஙின்டான் 

   ம்ிலபம் எக்ின்டான் ணபணம் லஙின்டான் 

   துன்வஜாபே படிணில்ல ிலஓபஙாக்ித் வாறேின்டான் 

   ம்வபேஜான் ின்ிடந்ார் இலப்பஞா ிலப்வன்டான். 

                                                      

21   உண்டுஇடுக்ண் என்றுலன் உலா அன்புலான் 

   வாண் ணபணபஜ வாண்டிபேந்ான் குடிப்வல்ாம் 

    ண்டுர்ந்து வர்ின்படன் ாஜின்  வஙடிவன்சா 

    ண்துலடஏர் ஙாணாில் எபேசிப  ான்ணந்ான். 

      எருர எருர் ழுவுல் 

22 ணந்விபஞ வாறோலச ணங்ிசான் ஜரிபேந் 

   அந்னும் லசணங்கும் அணனுஜணன்  அடிணழீ்ந்ான் 

   ந்லினும் ிகூஞத் ணிசான்  றலபார் 

   ஓிந்லினும் வஓன்சிினும் ணறீ்டிபேக்கும் ஓீர்த்ிான். 

 

23  றேணிச புிகர் பணந்ன் ாஜலஞச்வஓங்ாலச 

   றேிபம் உர்ந் பாாய் ய்ிவன்லச  ன்ச 

   பறேதுகு அித் ந்ல பந்லபார்பலடிசின்று 

        ணறேணிசன்   அலசஙீக் ஜன்சலச வார்ணான் ன்டான். 
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      தன் இனக்குணின் ிரனநில்: 

24 பட்சன் ிஞார் பணந்ன் ிர்ந்வறேம் உிர்ப்சாி 

     ஜீட்டு ஜண்சில் ணழீ்ந்ான் ணிம்ஜிசான்உணலணஙீ் 

  ீட்பே பஜசி லஜந்ன் பஓணடிக் ஜப் பூணில் 

   பூட்டி லன் வாய்ில் உள்த்ான் புறற்டான். 

 

25 ாபலஞ வாண்டு ால உணி ஞின்லச 

  ீணிலசவன்ச ஙீத்து ஓிந்லச பத்ில்  பக்ி 

  பஙாிலச ன்டபாழ்து புிபசாய் ன்லஜண்ால் 

  ஆிஞம் இஞாஜர் ஙின்பழ்ணர் ஆணபஞா  வரிிசம்ஜா! 

 

26 ன்புழ் ின்டது ல ிசபசன் இஞணி ன்ான் 

   ன்புழ்க் ற்லட ஜற்லட எிலத்  ணிர்க்குஜாபால் 

   ஜன்புழ் வபேலஜ தங்ள் ஜஞிபசார் புழ்வல்ாம் 

    உன்புழ் ஆக்ிக் வாண்ாய் உர்குத்து உஞறத்பாாய்! 

 இான் ங்ி இடத்ரப் தனுக்குக்  ாட்டுல்: 

 27 அவ்ணி அணலச பஙாக்ி அபேள்பே ணாரின்ச 

   வஓவ்ணி உள்த்து அண்ல் வன்ிலஓச்  வஓங்ல கூப்ி 

   வ்ணி உலடந்ான் ஙம்பன் ன்டறம் ிசர் பணந்ன் 

  இவ்ணி ணஞீாபச ாட்டுணல் றே ன்டான். 

 

28 ாவஞசக் டிது வஓன்டான் ல்ிலப் டுத்  புல்ின் 

   ணார் ஓிலத் க்ல ணள்ல் லணி ள்ிண்ான் 
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   ார்ஜிலஓப் லத்து ணழீ்ந்ான் பேணஞற் ஞலண புக்  

      ணார்ஜிப் புசால் ஜண்ல ஜண்டஙீர்ஆட்டும் ண்ான். 

 

தரணக் குன் புழ்ந்து கூறுல்: 

29 தூண்ஞ ஙிணந் பாான் ின்சபேம் வஓால்ற  ணான்அந் 

  ஙீண்ணன் துின்ட சூல் இதுசின் ஙிஜிர்ந்  பஙம் 

  பூண்ணன் வார்ந்து ின்பச பாந்ணன் வாறேதுஙீத்து 

  ாண்வச இசிது பட்ான் ிசர்பான் இலசச் வஓான்சான். 

 

30 அல்ல ஆண்லஜந் பஜசி அனும் அணறம் துஞ்ஓ 

  ணில்ல ஊன்டி லபாடும் வணய் உிர்ப்பாடும் ணஞீன் 

   ல்ல ஆண்டு உர்ந் பாாய் ண்ள்ஙீர்வஓாரி ங்குல் 

  ல்ல ாண்றம் ஙின்டான் இலஜப்ிஙசம் ன்டான். 

 

31 ன்லக் பட் லஜந்ன் இஞாஜனுக்கு இலாவஞன்று  

  பன்வாத் பாற்டத் பஜில்ான் ன்றும் படிணில்ா 

  துன்த்து துணாபசன் அணசது துலக் ஙின்டான் 

    அன்த்துக்கு ல்லபண்பா? அிது ன்சடிலஜ ன்டான். 

 

 ங்ரரக் டக்க் குணது உி ாடல்: 

32 அல்ில அண்ல்ானும் அன்றுஅபேம் வாடிின் லணி 

  வவ்ணில ஞஙின் டார்க்கும் வஓடில் புிகர் பாஜான் 

  இவ்ணில ங்ல ஆற்டின் ற்டிலசாின் ம்லஜ 
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  வணவ்ணிர்க் ல் ஙின்படற்டி பணந்ன்ால் ணிடுத்து ன்டான். 

 

33 ஙன்வடசப் புிகர் பணந்ன் ஙண்ிசன் ஜலஞஙாணாய் 

  வஓன்றுஇசித் பேிர் ன்ச ணந்ச ஓிணன்பஓர்வணள்ிக்  

  குன்வடசக் குசிக்கும் அம்வான் குணவச  குபஞன் ஜாசம் 

     என்வடச ஙாிப் ல்பணறு உபேற வாண்லச ஆச. 

 

34 ஙங்லர் ஙலின் அன்சம் ஙாடறு வஓணின் ஙாணாய் 

  ங்லபம் இஜிாலஜ  ஜிலந்ச ந்ங்கும் 

  அங்வாடு இங்குஇித்ி ற்றும் அலஜிின்அஜஞர் லணத்து 

  இங்வாடு அங்குஇித்ி ற்றும் இபேணிலச ன்சல் ஆச. 

 

 தணின் தரடள் ங்ரரக் டத்ல்: 

35 ணந்ச ணஞம்ில் ஙாணாய் ணரிஓிலக் குரிஓில்லஜந் 

   ஓிந்லச ாணது ன்று ஓிபேங்ி பரிர்பான் பான் 

   சுந்ஞ ணரிணி ானும் சுஜந்ிஞன் ன்லச பஙாக்ி 

   ந்லித் ாலச ன்லச ற்றுி ணிலஞணின் ன்டான். 

 

36 குரிஓிது ணாக் குஞத் பர்ற ானும் 

   ணரிலஓின் ணாலஜ பஙாக்ி ஜஞபுி ணலின் ற்ட 

   ரிரி இஞம் ாாள் க்கு அறுலஞஇல்பணல 

   ரிஜி ிலஞின் ணசீும் ங்லாறுடிற்று அன்பட 

 

37  துித் துாற ிண்பால் துடுப்பு இபோின் பான்ட 
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   ஙிர்புசல் ங்ல ஆற்டில் ஙண்வசச் வஓல்றஜ ஙாணாய் 

    ிபல ஜஞ்லக அன்ச ங்குல ற்ண் ஜார் 

    எிஞடிக் ஜம் ீண் உிர் லத்சபண எத். 

 

3 8  ித்து ஙீர்ணபே துலடாற்லட சூழ்ல 

   ித்து ஙீங்ிவசக் ள் ஆலஓல 

   அித்து பணடணசி ண்ாண் பணந்லஞ 

   இித்து பஜபடிசான் ானும் டிசான்.    

 

தன் குனுக்குக் பாஓரனர அநிமும் சஓய்ல் 

     39 சுற்டத்ார்  பணபஞாடும்  வா ஙின்ட    

               பாஓலலத் வாறேது பஙாக்ி 

    வாற்டத்ார்க் குரிஓில் இணஞார் ன்று 

        குன்ணிசண பாக்ள் லணகும் 

    பற்டத்ான் பல்பணி பன்று 

            உகும் ஈன்டாலச பன்ஈன்டாலச 

    வற்டத்ால் வறும்வஓல் ணம்ான் 

             ிடத்ால் துடந் வரிாள் ன்டான். 

 

40  ன்டறபஜ அடிின்ஜிலஓ வஙடிது ணழீ்ந்து 

                   அறேணாலச இணன்ார் ன்று 

    ன்றுிரி ாஞாணின் துபேல  

           வாடிணிசண ல்ால் லஜந்ன் 
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    இன்துலணன் இஞாணனுக்கு இக்குணற்கும் 

          இணர்க்கும் சக்கும் பத்ான் 

   குன்டலச ிபேவஙடுந் பாள் 

        குன்ன்ான் இந்ஙின்ட குரிஓில் ன்டான் 

 

4 1 லஙணரீ்அலீர் லஜந்ீர்இசித் துஞால் 

        ஙாடிடந்து ாடு பஙாக்ி 

   வஜய்ணஞீர் வர்ந்துறம் ஙஜாிற்று 

        ஆஜன்பட ணிங்ல்  ிண்பாள் 

    லணஞீக் ிடலச ாலிணன் 

          ன்பசாடும் ந்து ஙீணிர் 

    ணபீேம் எபேணஞீாய் அித்ல வஙடுங் 

         ாம் அித்ிர் ன்டாள். 

 

சுத்ிரரக் குனுக்கு அநிமும் சஓய்ல்: 

42 அடம்ாபச ன்ின்ட அல்ஙின் டாள்லச 

                பஙாக்ி ா அன்ின் 

    ஙிலடந்ால உலஞவன்ச வஙடி ிடம்ாத் 

               ன்வஜய்ல ஙிற்து ஆக்ி 

    இடந்ான் ன்இந் பணி ாணர்க்கும் 

         வாறே குஜாம் இஞாஜன் ின்பு 

     ிடந்ானும் உவசன்சப் ிரிா       

         ான்லசப் ந் வரிாள் ன்டான். 
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ரபி தற்நிப் தன் கூறுல்: 

43. சு டுஜாசத்ில ன்துல  

        பான்டல் துர்க்ின்  

  டுலஜ ஆர்ாச த்துக் பேல ஆர்ி 

           ல்ால் ஜான்.           

  வஙடுலஜால் அன்டந் உவாம் 

         ன்ஜசத்ப ஙிலசந்து வஓய்பம் 

  வாடுலஜால் அந்ால ஆரிணர் 

         ன்றுலஞவன்ச குரிஓில் கூறும் 

 

44 வஞல்ாம் லத்ால ிணர்க்கும் 

        வஓணிில ன்ாழ்த் ாணிக் 

      குரிப வஙடுங்ாம் ிந்பற்கும் 

        உிர்ப்ாஞம் குலடந்து ப 

  உவல்ாம் உிரிா சத்பான்றும் 

        உத்ப எபேத்ி அன்பட 

   இரிா பத்ால அடிந்ிலபல் 

        இந்ஙின்டாள் ன்லச ஈன்டாள். 

 

45 ன்சக் பட்டு அவ்ணிஞக்ம் இாலபம் 

   ன்ஙல் லின் ணங்ிசான் ாவச 

  அன்சப் பல ஓிலடிது ஆய்க்லஞ 

   துன்சிற்று ன்சறம் ணந்து பாிப. 
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  தன் டந்து சஓல்லுல்: 

   46 இிந் ார் ஓிணிலின் ட ான் 

   வாிந் ண்ின் புதுப்புசல் பாிசான் 

    எிந்ின் குனும் உன் ிசான் 

    ிந்சன் ா ணம்ா ிபச 

 

   தத்துாஓ முணின் ிர் சாள்லல்: 

47 ஞத்ின் ஙீங்கும் ஞத்துணன் ன்னும்பர் 

   ணஞத்ின் ஜிக்குர் ஜாணன் லணகுஇம் 

   அபேத்ிகூர் அடிசான் ஆண்டுஅணன் 

   ணிபேத்ி பணிபஞாடு ிர்பஜ ணிசான். 
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                சதருங்ர –  ாண்டம் 

                        வபேங்ல ன்ட ாப்ிம் குாட்டிர் ன்ணர் 
லஓாஓ வஜாிில் றேி ' ிபேத்ா’ ன்ட தலத் றேணி ஙிர்ணா 
த்சின் ணஞாற்லட ஜட்டும் கூறும் தல் ஆகும். ஓஜ ஜக் 
பாட்ாடுள் அலஜந்துள். இந்தல இற்டிணர் பணாண் ஜஞில் ணந்      

ஓிற்டஞஓஞாி  வாங்குபணள் ன்ணஞாணார் .சபண இந்தறக்கு ' வாங்குபணள் 
ஜாக்ல’ ன்ட வபேம் உண்டு. 

                       தரட ரனக்சாண்டது 

ருன் தரட ிட்டல் 

 01 லவாற் டார் டுகுபு குறுிக் 

   ாணற் ிலஓத்துக் ண்டுல கூப்ி 

   பண ஜன்சர் ஜீட்டும்ணந் ிறுத்  

   வணங்ட் வஓய்வாி டன்ட் கூடறம் 

05 ஜறுபஙாய் ஜக்ின் ஆழ்ந் ஜசத்ன் 

   வஓறுபணன் பணந்ன் வஓய்ணல டிான்  

   கூட்ம் வபேக்ி ஜீட்டுணந் சவஞசின் 

   ஆற்டல் ல்ாம் அந்ின் அல்து 

   ஊக்ம் இவஞசத் தூக்ம் இன்டி 

10 ஜசத்ின் ண்ி ஜற்டது ஞந்து 

   ஓிசத் பஙாக்வஜாடு ஓீறுபு வணகுண்டு 

   வஓபேறல ஜன்சலஞச் வஓன்டதுபஜ பசபேங்குதும் 

   வாபேல வாகுத்துப் பாதுவன்று ணின் 

    ணிபேத்ி ாஞபேம் பணண்டிது வறூஉம் 

15 உஞத்ல ாபேம் எபேங்குணந்து ஈண்டு 

   வஓபேச்வஓ ணித்சன் வஓல்ணன் வஓன்வடசத் 
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   ாலச ித் லத்ாள் அிபள் 

   ாலச பற்டி அிபஞசு அலடறம் உலஞ 

   ணங்ார் ணக்ி ணத்ணர் வபேஜன் 

20 தங்குவாபேள் அலஜச்ஓவஞாடுஉர்ந்சன்ஆிக் 

   ண்ி வாபேட்குத் ிண்ிது வரி 

   உறுப்பார் அன்ச றள்வாபேள் அலஜச்ஓபேம் 

   ஜடப்பார் ஜன்சனு ஜாபண டிபேந்து 

   வஓற்டு பேஜத்து இற்ல ிற்வடசப் 

25 வர்த்தும் ணபேல ிப்து ணித்து 

       ணந் குஜஞற்கு இலந்து கூறும் 

 

      உன் ந்ரணத் ருஓன்தால் ிடுத்ல்: 

     ஜங்ிழ்ப் ல ஜணற் ண்டு 

    வஓபேச்வஓய் ாலசப் ிஞச்பஓா சன்டன் 

    ாலணல ிந்து ரிற பந்துடஇீச் 

 

30 ஓாணது துிந்ிான் பஓிலப் பாந்வசன் 

     ஜன்னுிர் காத்து இன்னுிர் அன்ச 

     அடுத் ஙண்புலஞத்து டுத்லச ாத் 

     ன்சி சாற்கு இலஓகுணது ஆிற் 

     ின்சர் அடி ிடவாபேள் ணித்ல் 

35 ான்வஓன் டிரிின்அஃது அடிகுஙர் இல்லத் 

   ான்வஓன்று உறுணித் ர்ந் ால 
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   ஜ ஜன்சலச ஜலந்துவணன் டசம்ச 

    ஜிகுி ஜன்சர் பஜல்ணந்து வஙபேங்ின் 

   ன்சா ஜன்ச ின்சாத் பைஉம் 

40  டுத்துஙில ரிவச பணதுக் ாட்டி 

    ன்குலட ா வணாி வணறேச்ஓி 

    ன்ல வல்ாந் பே வணன்வசாடும் 

   அற்வடாில் ாலசப் லத்வாிின்படார் 

   லசண பேஞணர் அலசணபேம் ானும் 

45  றுற் லஜந் ணிபேங்றள் பணபம் 

    ணறீுவடப் ண்ி ணிலஞந்ச ணபே 

    ன்ாற் லக்குத் லணன் ஆிபார் 

    ணன்ார் ஜன்சன் ணரினு ஙன்வடசக் 

     கூடிசன் ஜற்வடங் பாஜன் ன்டணற் 

    50  படடக் ாட்டி ஜாறுவஜாி வாண்டு 

     ணிலஞந்லச ணபேவசக் லஞந்ணற் பாக் 

 

         ந்ன் சஓல்: 

     ணான் டாினும் ணந்துண் டற்படார் 

     பஜண றலஞக்கும் பஜகு ணாக்ிம் 

     ணல் சாி ணந் குஜஞன் 

      55 வஓல்ணன் டலத்ாட் வஓன்று ண் வய்ி 

     இலடணன் ஜாற்டபங் குலடபங் கூட 

     ஜணர் இலடணனுந் ஜர்லத் ரீஇஙஜக்கு 
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     உறுி பணண்டும் உன் உலஞிது 

     ஜறுவஜாி ாவச ஜந்ிஞ ஜாக்ள் 

  60  ாணன் ணித் ப்வாபேள் அடில்   

      ீன்று ஆிற் விந்து வஓய்வச 

     ஜறுத்ல் வஓல்ான் ணாி ணர்ஙில 

    அிக்கும் ணாில் அடிபந் ாவசச 

    என்டிசன் உலஞத்ல வான்றுணசன் ஆி 

65  அபேஞ்ஓிச ாலசபம் புஞணிபம் அலஜந் 

   இபேஞ்ஓிச ணிலபேம் ணபேவச பணணி 

 

     பத்ஓன் ண்ம்: 

    ணிவறே பஙான்ாள் ணத்ணன் ணித்தும் 

    ிவறே லஜத்துசன் பேத்து பஙாக்ி 

    பற்ில பணண்டுஙர் ஜற்டணர்க் ிலந் 

70 அற்டந் ீர்க்ிசது ிற்ம் வபேகும் 

   அற்று ஜன்டிப் ற்டா ஜன்சர் 

   பஜல்ணந்து இறுப் பணல் லவாடு 

   ஜாாது இபேப்ிற் ிலபாடு ஜற்டிணன் 

   பணற்டான் சறம் ஜாற்டான் சறம் 

75 பாற்டா ஜன்சர் புடஞ்வஓாற் டுவஜசக் 

   பத்து அஞஓனும் ிந்து வணண்ிக் 

   ாணல் பணந்லசக் ண்டுல கூப்ி 

   ணாபசார் வபேம்ல ணந் ாினும் 
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   ாபச லஜபம் அடிள் ன்லச 

80 ணிடுத்ற் ாற்வடச வணடுத்ணன் இலஓப்த் 

 

 ருஓன் ப ன்ணரணப் பதாருக்கு ிடுத்ல்: 

  ந்ல வபேங்ில ாஞ ஜா 

  பந்தும் அப்ல பபேங்த் ாக்ி 

  ணந் பணந்ன் ணித்துந் ங்லக்குச் 

  வஓன்ட குஜஞன் பந்லக் கூடி 

85 ஜாற்டப ஜசத்ப ாற்றுி புலவர்ந்து 

   எிக்குங் ற்ால் உ குஜஞன் 

   ணிக்கும் வாபேண்பஜல் ணித்சன் ஆித் 

   ன்லத் லணன் ஆ வணம்வஜாப 

   ணன்ல ான் ணபே வணன்டசன் 

 

90 ஜாண் ணத்ணர் ஆண்ல ாின் 

   ஙம்பஜல் ணந் வணம்பஞண் ணஞீர் 

   ம்பஜற் வஓன்று பேக்ட தறுல் 

   ணத்ணர் இலடணனும் ணித்சர் அணபசாடு 

   எத்லச ாி பன்டஜர் வஓய் 

 

95 ணல்ல ாிற் வஓல்ணது ீன்று 

   ன்டணன் ணிடுப் ஙன்வடச ணிபேம்ி 

   எட்டி குஜஞன் உள் பஙாக்ி 
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    ருஓன் ந்ணிடம் கூறுல்: 

    ஜட்ர் லந்ார் ஜணன் ணந்ற்கு 

    உற்ட ஙண்ின் உிர்பால் உற்கு 

 

100 இற்டிது கூறுஜி இலபாள் வாபேட்ா 

    ணந்ிணண் இபேந் வணந்ிடல் ணஞீன் 

    ன்வசாடு ணந்து ஜன்சலஞ பாட்டிப் 

    பாஞத் துிந்சன் ம் இன்டி 

    ஆகும் ணாில் ண்ி ப்ல 

 

105  பா தக்ல் வாபேவசக் கூடி 

     ஜீட்ணற் பாக் பணட்சன் ணிபேம்ிணன் 

     கூடி  ஜாற்டங் பாஜான் டன்வசாடு 

     ணடில் அலஜச்ஓர் பணடாக் பட்டுக் 

     குலடின் பணண்டுங் பேஜ பலடிற் 

 

110 டாபச படிந்வன் ாசா றணலன் 

    ாலசபம் புஞணிபம் அலஜப் ண்ி 

    ஜாண்ணிலசப் வாிந்பார் ணபே ஜற்படார் 

    பஓலச ஙாப்ட் பஓபே ணின்வடசப் 

    வர்த்து ஜற்டணற்கு உலஞத்ிற் வபேஜன் 

 

115 ிற்றுப் ாலச ணிித்சன் இடஇீ 
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    அண்ல் ாலச ண்ி ணபேவசக் 

         

      தரடபின் புநப்தாடு: 

    ண்ார் ல ……. …  ………. 

    பாின் பற்டத்து உய்த்ின் ணாய்வஜாி 

    உன் ன்ஜாட்டு உய்க் ணிணற்வடாடு 

 

120 வாபேலக் குறம் புஞணிபம் புஞணிவாடு 

    வஓபேணஜர் ஜாந்பேஞ் வஓல் ணிலஞந்வச 

    என்சார் ஏட்டி உன் பாிற்    

    வான்சார் பற்டம் புகுந்துன் துணன்ட  

    அபேந்ிடல் ாலச லஜந்து ஙாடி 

 

125 இபேம்ிர்த் லிற் வபேந்ல பஜல்வா 

    உர்ந் ஊக்த்து உபேஜண் டணாறம் 

    ணந் குஜஞனும் ணாய்வஜாிந்து ஆய்ந் 

    உர்ச்ஓி பள்த்து இலஓச்ஓனும் லசத் 

    ணலஞ ஜார்ின் இணன் உப் 

 

130 ந்தற் ண்டம் இம்ா டுல 

    பந்தற்று அறுணர் வஜாய்த்வாபேங் ீண்டி 

    ணம்டு ஙஜக்வச ணங்வாண் பட 

    எிந் ஜாந்ர் வாிந்து புடங்ாப் 
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    இலடபலச் வஓல்ணம் இலத் ீஇக் 

 

135 குலடல் இல்ாக் வாற்டவஜாடு பாந்து 

     பஞசுஞ் ஓங்கு பபேடும் எிப் 

    அஞஓப் வபேங்வாடி வாபேணத்து உரி 

   றேந் வாறேிற்று அங்குஞன் பஞஓிற் 

   பேஓ குஜஞன் டான்ின் ணந்து 

 

140 பத்து அஞஓலசக் ாணல் பாற்வடச 

    ஏம்ல கூடி ாங்ணண் எிப் 

    வ்ணத் ன்ச லலஜ ஙடுணண் 

    ணவ்ணற்கு ண்ி ணத்ணர் இலடணன் 

    வஞஞ் ஓிடப்ிற் பத் ஞஓனும் 

 

145 உறஙர்க் ந் றபேஜண் டணாறம் 

    பன்ச ஞா பன்னு வணன்வசாடு 

    ின்சர் ஆபணார் இன்சவஞன்று உலஞத்துக் 

    கூறுப் பாக்ி பணறுப் ஞப்ி 

    ல்ல ிந் ணிபேங்ல் பாப் 

 

150 புல்ார் ாடிிற் குறுின் எல்வச 

   எற்டர் ஜாற்டம் வற்றுபன் சிபேந்பார் 

   பணபம் புஞணிபம் ஊறைழ் ணிலஞஇக் 
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   ாழ்ஜண்டு ஃவஜாடு ாற்ல ஞப்ிப் 

 

155 புண்ிம் உலம் வாபேஜிண ின்சலஞ 

    ஙன்சர்ப் வற்பட ஙாவஜசக் கூடி 

    அங்ண் ஜாிஞத்து அிர்ச்ஓி வய் 

    வணங்ண் பஞவஓாடு ல்ிங் டங் 

    அடிச் வஓய் குடிபலக் வாடிர் 

 

160 கூற்று ின்று வாள்ா ாவஜச 

   ஆற்டல் ந் ணார்ப்ிசர் ஆி 

   ஜலத்துபஜல் ணந் ஜணன் லவாடு 

   லப்வய் ன்டாற் லப்ல ஞந்வன். 
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               பம்தாி – ாட்டுப் தடனம் 

           பம்ாணி ன்து பம்ா+ அி சப் ிரிந்து ணாா 
ஜால ன்ட வாபேள்டும். பம்+ ா+ அி சப் ிரித்ால் பன் பான்ட 
இசி ாக்ால் ஆி அின் ன்று வாபேள்டும் .இந்தல் 
இபசுஙாரின் ணர்ப்புத் ந்லாச  சூலஓஜாபசிணரின் ணஞாற்லடக் 
கூறுணாகும். இந்தல் பன்று ாண்ங்லபம் பப்த்ாறு 
ங்லபம் பணாிஞத்து அறுதற்றுப் ிலசந்து ால்லபம் 
வாண்து. 

             இந்தல இற்டிணர் ணஞீஜாபசிணர்.இணர், இத்ாி 
ஙாட்லச் பஓர்ந்ணர்.இணஞது இற்வர் ான்ஸ்ன்லன் பஔாஓப் வஸ்ி 
ன்ாகும்.இப்வபேக்கு லரிம் ன்று வாபேள். சபண ஜிழ் ஙாட்டிற்கு 
ணந் ின்சர் ஜது வலஞ லரிஙார் ன்று ஜாற்டிக் வாண்ார். 
ஓஜக் ல்ணிபாடு இத்ாிம் , ிபஞக்ம், ிபஞம் பி  
வஜாிலபம் ற்றுத் பர்ந் ின்சர் ஜிழ் ஙாட்டிற்குச் ஓஜப் ி 
ஆற்ட ணந்ார்.ஜிழ் வஜாிில் புலஜ வற்று பம்ாணில இற்டி , 

ஜதுலஞில் புணர்ள் பன்சிலில் அஞங்பற்டம் வஓய்ார்.அப்பாது 
இணஞது ஜிழ்ப் புலஜலபம் ஓஜப் ிலபம் ாஞாட்டி இணபேக்கு 
ணஞீஜாபசிணர் ன்று வரிட்டு அலத்சர். 

 

                                                             ாட்டுப் தடனம் 

 

   ீர் பம்: 

1.புள்உாம் ணிசும்பு இல வாறும்  வாபேம் ல வாபேண 

  வணள்உாம் ஜல வணண் வாடி உபேக்வாடு ணிங்ித் 

  வள்உாம் ில ிலப் உண்டு றேந்து உர்ஞந்து 

  ணள்உாம் பேஜரி இசம் சத் பான்ட. 

 

2 .பார் புடங் வாடு வாபேந்ர் உஞத்ில் பய்த்து எிர் பணல் 

    ஓீர் புடம் வாடு ிலஓ வாறும் இபேள் அட ஜின்சி 
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   ணார் புடம் வாடு ணர் பஞசு எி ச அிர்ந்து 

   ஙீர் புடம் வாடு ஙீல் பில் பங்ிச ஜாபா. 

 

 ர சதாில் 

3   லச வஓபேல ஞப் ர்ந்ச அல்ால் 

  லச வஓடி பேலபாடு உகற்டி ணள்ர் 

  வாலச வஓறேம் குன்வடாடு ணின் வாறும் குிஞ 

  ஜிலச வஓாரி ணின் பில்  ணலஞற இ வாிண. 

 

  அருி புநப்தடுல் 

4    டித் தல் அலண ன் ணிரித்து உலஞப்ணர் பா 

   டித் ஙீல் பில் ணழ்ந்  வாிந் வான் ஜலப 

   குடித் ஙீர் ாம் வாப்புித்து அபது ச அபேணி 

   இடித்து அடா எி த் ிலஞ டிந்து உபேண்டு இரிண 

       

   அருிின் பாற்நம் 

5.    புள்ி ஜால் ணலஞ வான் உகு இத்து டுத்து உய்த்ல் 

       உள்ி ணான் ணிடும் ணம் சத் ாலஞள் எறே 

   வணள்ி ஙீள் வார் ணிஓித்து அலப் ிடித்து ச சூத் 

    துள்ி ணழீ் உர் தூங்ி அபேணிின் பாற்டம். 

 

      சய்ல் ினத்ில் ஆறு 

6.     அஞ்சு இா ிர் அடு ல் ாம் ந்ப 
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    ஞ்சு இா ில் இலஜத் ஙீள் ஜபேபம் ஙீக்ி 

    துஞ்சு இா ஙி வார்ந்து அல் பேம் ல் பஙாக்ல் 

    ணிஞ்லஓார் ாம் வணறுத்து ணடீு இணடி பான்பட 

 

     சல் ிரத்ல் 

 7      கூர் ணிலத்து அபேள் குபே ணிி பான்று என்று பாடி 

          ஙீர் ணிலத் வஙல் ஙிஞம் ச ணித்ிசர் இஞட் 

         ர் ணிலத் ல் லச்ஓிர் குஞலண ஆடு இல்ால் 

       பர் ணிலத் ஏர் ஓிடப்பு றேம் ணிா அி பான்பட 

 

   அறுரட 

8.     பூரிார்ிபேப் பால்ல ஓிகூழ் ஙிறுணி 

 ஙீரிசார் ல பஙஞ பஙர் ணலவணாடு றேத் 

 ஆஞம் ஜானும்வஙல் அறுத்துஅரி வாண்டு பாய் அங்ண் 

 பார்இது ஆம்சக் ித்சர் பார்  புலசணார். 

 

9. வஜய் ந்வாய் ணிக்ிவஜய் வாள்ணர் ணிலசபால் 

  லணந் வஙல்ட்டிசால் வித்து லண ஜறுத்து 

 லந்து அடுத்து ற்குஙர்க்கு  அித் ின் ித்து 

 துய்ந் வஙல்உண்றம்  ஈறம் வாகுப்ார். 

 

தல்ர ண்டிள் 

10. ணாய்ந் வஓந்வஙல ஜறுக்கும் ண்டிபம் 
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   ஆய்ந் வஜல் இல அலஜபம் ண்டிபம் 

   ாய்ந் பூ எண் ம் வய் ண்டிபம் 

  பணய்ந் ீம் சி ணிம்பம் ண்டிபம் 

 

11. ன்னும் பங்கு இஙீர் வய் ண்டிபம் 

  துன்னும் ீம் ல சுஜக்கும் ண்டிபம் 

   ஜின்னும் பன் வஓடி ண ீவய் ண்டிபம் 

  ஜன்னும் பசு ல் ஜி வாள் ண்டிபம் 

 

12. துித் பில துணல பஓால சூல் 

   ித் ஙாடு ாம் ஓடு இல்ணாழ்றஉட 

   சுித் ஜள்ர்ள் தூண்டும் ற்று இசம் 

   ிலத் ண்டிள் வஙபேங்ி பபம்ஆல் 

 

     ணி பம் 

13. ாய்ந் பக்கு அின் ங்ள் ணழீ்ால் 

     ணாய்ந் ணால ஜா ணபேக்ல ஆஓிசி 

      ஓாய்ந் ீம் சி ஓரிந் பன் புசல் 

      பாய்ந் ணாய் ாம்இசிலஜபாய்ந்ச 

  ரு ினம் 

14. ாம்அர் வலீஇ அன்சம் ண்டும் 

     பம்ஜர் ம்ீஇ  ஓிலசள்   ஙீடி 

     பூஜர்ப் வாில்ீஇ வாிந் வாற்புறேம் 
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     தூஜர் ணல்ீஇத் துங்கும்     ஙாடுஅப 

 

15. ஙீல்ஙிலஞத்து றேி த்ின் பஙர் உடு 

     பஜல்ஙிலஞத்து றேி ணிசும்ின் பாற்டபஜாடு 

     ால்ஙிலஞத்து றேம்ிர்க் ாத்து உர் 

     பன்ஙிலஞத்து அணிழ்ஜர் ிலத் பஓாலப. 

 

          பஓாரன – ஓித்ிக் கூடம் 

16. அப்புடத்து அபதுஉடம் ஓிலடவாற்பு ஆர்ந்புள் 

     இப்புடத்து அர்ள்வாய் இலகர் ணாள்பம் 

     பப்புடத்து றேி பலள் ாட்டி 

               துப்புஉடச் ஓித்ிஞக் கூம் பஓாலப 

 

     பஓாரன – ப்தந்ர் 

17. ில்துல ன்சக்  ம்ில் தூங்குஅர் 

     குில்துச குிறம் குல்ணண்டு ஊறம் 

       ஜில்துச உணிணந்து  இஞட் ஜற்றுாம் 

       ில்துச ிஜப் ந்ர் பஓாலப. 

 

            சஓல் க்ம் – ிழ்ச்ஓி எனி 

18. ப பங்ிச ஆலள் 

                        ண்டிள் ப பங்ிசா 

     ஆ பங்ிச ஆர்புழ்  
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                         ஓங்கு ஆம் பங்ிச பஜல் 

     ா பங்ிச பஜம்  

                        இன்புசல் ா பங்ிச ஙீர் 

     பா பங்ிச  பஜிள் 

                      வண்ிலஞ பாபங்கு இலார். 

 

          பன் பம் 

19. ஆலின் ணாய் உபன்  

                    அறம்  பேஆர் ஜர் ணாய்உபன் 

     பஓாலின் ணாய் உ பவசாடு  

                            தூடி தூய்சி ணாய்உபன் 

     ஜாலின் ணாய்உ பன் 

                         அி    ணந்  இடால்அின் ணாய்உபன் 

     பணிின் ணாய்உ படி 

                                 வஓந்வஙல் ணிலக்குண ாிசபண.     

      ஓிநந் பதாட்டி 

20. ாவஞாடு பஙர்வாபேதும் வாலடப 

      வாி ாவஞாடு லவாபேதும் 

   ாவஞாடு பஙர்வாபேதும் பச 

        ஜாவஞாடு ார்வாபேதும் 

   ாவஞாடு பஙர்வாபேதும் ஓப 

       ஙிர் ாவாடு ாவாபேதும் 

   ஓீவஞாடு பஙர் வாபேதும் வாிப  
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       வஓறே ணவீாடு ஓீர்வாபேதும். 

 

       சூப ாட்டின் புழ் 

 21 . ணண்டு உலஞத்து ஜர்ந்  

       அர்  புண் அால் 

    ணண்டு உலஞத்து ஜர்ந்  

       அப் புண் இால் 

    ணண்டு உலஞத்து ஜக்கு 

        இ ஙாடு அல 

     ணண்டு உலஞத்து ஜக்கு  

         உறும் ஙாடு அப. 

 

22.  ஜாசு இற்கு ணங்ி அம்பு இார் 

   ஜாசு இற்கு ணங்ி அன்ிசார் 

   பஓித்து இல ஓீர் ணலஞ பாிசார் 

   பஓித்து இல ஓீர் ணலஞத்து ஏதும்ஆர் 

 

23. அல்து இல்ல அபேம் ணம் ஆய்ிபே 

    அல்து இல்ல அபேந் அித்ால் 

   புல்து இல்ல புலசந்துஅட ஜாட்ஓிாற் 

        புல்து இல்ல புலசந்துஅச ணாழ்க்லால் 

 

24. இபேள் அன்று அணிர் ல்ணிலச பால் ா 
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   இபேள் அன்று அணிர் இல்ணிலசபார் பள் 

   அபேள் அன்டச லப்பு ஆபேம் இாலஜால் 

   அபேள் அன்று அலப்ார் அது இல்லப 
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                   சஓால் இனக்ம் 

      எபே றேத்து சித்து ஙின்படா,  றேத்துள் வார்ந்து ஙின்படா 
எபே வாபேலத் பேணது வஓால் சப்டும். 

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

            ஜண், ணாசம் –  றேத்துச் வஓாற்ள் 

தம் 

            வஓால்லப் ம் ன்றும் கூறுணர்.ம் ன்து  

• கும் 

• ாப்ம்  

ச இபேணலப்டும் 

தகுதம் 

      ிரிக் இன்ட வஓாற்ள், அாணது ிரித்ாறம் வாபேள் பேின்ட 
வஓாற்ள் கும் சப்டும். 

(-டு)    டித்பன் = டி + த்+ த்+ன் 

தாப்தம் 

      ிரிக் இா அாணது ிரித்ால் வாபேள் ஞா வஓாற்ள் 
ாப்ம் சப்டும். 

(-டு)   ஜஞம், ண், ஓட்ம் 

தகுத உறுப்புள் 

      குத்ல ஆறு உறுப்புாப் ிரிப்ர். 

அர: 

1 குி 

2 ணிகுி 

3 இலஙில 
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4 ஓாரில 

5 ஓந்ி 

6 ணிாஞம் 

இணற்லடப் கு உறுப்புள் ன்ர். 

தகுி 

       குத்ின் பற்குி குிாகும்.அது பறேப் வாபேலபம் 
வாடுக்கும். 

ிகுி 

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

இரடிரன 

         குத்ின் , குிக்கும் ணிகுிக்கும் இலில் ஙின்று , ாத்லக் 
ாட்டும். 

ஓாரிர 

         குத்ின் ணிகுிக்கு பன்னும் இலஙிலக்குப் ின்னுஜா 
ஙிற்கும். இது ணிகுிலச் ஓார்ந்து ணபேணால் ஓாரில சப்டும். 

ஓந்ி 

         குத்ின் குிக்கும் இலஙிலக்கும் இலில் ணபேம் உறுப்பு 
ஓந்ி சப்டும். 

ிாம் 

         குத்ின் ஓந்ிா ணபேம் றேத்து ிரிந்து இன்வசாபே றேத்ா 
ஜாறுணது ணிாஞம் சப்டும். 

தகுத உறுப்புலக்கு டுத்துக் ாட்டு 

ஙந்சர் 

ங+ந் (த்)+த்+அன்+அர் 
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ங – குி 

ந்   - ‘த்'  ‘ந்' ா ஜாடிபள்து.சபண இது ணிாஞம். 

த்  -  ஓந்ி 

த்  - இடந்ா இலஙில 

அன் – ஓாரில 

அர் – ர்ால் ணிலசபற்று ணிகுி 

சஓாற்பின் ரள் 

           ஜிில் வஓாற்ள் இக் ணலில் ஙான்கு ணலப்டும். 

அர: 

1 வர்ச் வஓால் 

2 ணிலசச்வஓால் 

3 இலச் வஓால் 

4 உரிச்வஓால் 

சதர்ச் சஓால் 

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

அர: 

1 வாபேட் வர் – ம்ஞம், புத்ம் 

A2 இப் வர்        - ணடீு, ஙஞம், வபே 

3 ாப் வர்      - ால, ஜாம், ஆண்டு 

4 ஓிலசப் வர்  - ல, ால், இல, ாய் 

5 குப் வர்      - ஙன்லஜ, பேலஜ 

 (ண்புப் வர்) 
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6 வாிற் வர்    -  டித்ல், ஙடித்ல் 

ிரணச்சஓால் 

              எபே வஓலக் குடிக்கும் வஓால் ணிலசச்வஓால் 
சப்டும்.இது  

• பற்று 

• ச்ஓம்  

ச இபே ணலப்டும். 

முற்று 

           வஓல் படிற வற்டலக் குடிக்கும் வஓால் ணிலசபற்று 
சப்டும். 

(-டு) ணந்ான் 

ணிலசபற்டாசது,   

• வரிஙில ணிலசபற்று 

• குடிப்பு ணிலசபற்று 

 ச இபே ணலப்டும். 

சரிிரன ிரணமுற்று 

                எபே ணிலசபற்று வஓய்ணன், பேணி, ஙிம், வஓல், ாம் 
,வஓய்வாபேள் ன்னும் ஆலடபம் உர்த்துணது வரிஙில ணிலசபற்று 
ஆகும். 

(-டு)  அபன் ஏணிம் ணலஞந்ான் 

       இில் , வஓய்ணன் – அபன் 

                                   பேணி -  தூரில அல்து றேதுபால் 

                      வஓ ல் - ணலஞல் 

                                    ாம் - இடந் ாம் 
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             வஓய்வாபேள் – ஏணிம் 

குநிப்பு ிரணமுற்று 

                வாபேள், இம், ாம், ஓிலச, கும், வாில், ன்னும் ஆடின் 
அடிப்லில் பான்டி , வஓய்ணன் ,பேணி, ஙிம்,வஓல் ,ாம், 

வஓய்வாபேள் ன்னும் ஆடினுள் வஓய்ணசாி பேத்ாலண ஜட்டும் 
ணிக்குணது குடிப்பு ணிலசபற்று ஆகும்.இது ாத்ல வணிப்லா 
உர்த்ாது. 

(-டு)                     வான்சன்    - வாபேள் 

               வங்றெஞான் - இம் 

               ார்த்ிா    - ாம் 

               பக்ன்      - ஓிலச 

              வணள்லன்  - கும் 

                 ச்ஓன்      - வாில் 

ச்ஓம் 

வாபேள் படிற வடா ணிலசச்வஓால் ச்ஓம் சப்டும் 

இது , 

•   வவஞச்ஓம்,  

•   ணிலசவச்ஓம் 

        ன்று இபேணலப்டும். 

 

                                                          சதசச்ஓம் 

                  எபே ச்ஓணிலசச்வஓால் , வர்ச்வஓால்ல ற்று படிற வறுணது 
வவஞச்ஓம் சப்டும். இது இபேணலப்டும். 

அர: 

• வரிஙிலப் வவஞச்ஓம் 
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• குடிப்புப் வவஞச்ஓம் 

சரிிரனப் சதசச்ஓம் 

             எபே ச்ஓணிலசச்வஓால், ாத்லபம் வஓலபம் உர்த்ி ஙின்று , 

அறுணலப் வர்றள் என்டிலச ற்று படிணது, வரிஙிலப் வவஞச்ஓம் 
ஆகும். 

(-டு) 

ணந் லன் 

ணபேின்ட லன் 

ணபேம் லன் 

         இத்வார்ில் ணந், ணபேின்ட, ணபேம் ன்னும் வஓாற்ள், வாபேள் 
படிற வடணில்ல.அலண பலடப பக்ாத்லபம், ணபேல் ன்ட 
வஓலபம் உர்த்ி ஙின்று , லன் ன்னும் வர்ச் வஓால்ல ற்று 
படிந்துள்ச. 

குநிப்புப் சதசச்ஓம் 

எபே ச்ஓச்வஓால், ாத்லபா வஓலபா உர்த்ாஜல் ண்ிலச 
ஜட்டும் உர்த்ி ஙின்று, வர்ச் வஓால்ல ற்று படிணது, குடிப்புப் 
வவஞச்ஓம் ஆகும். 

(-டு)  

ஙல் ஜசின் 

அி ணடீு 

ிர்ரநப் சதசச்ஓம் 

வாபேள் படிற வடா வவஞச்ஓம், ிர்ஜலடப் வாபேல உர்த்ிசால் 
அது ிர்ஜலடப் வவஞச்ஓம் ஆகும். 

(-டு)        டிக்ா லன் 

             பஓா ிி 
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             இத்வார்ில் உள் டிக்ா, பஓா ன்ட வவஞச்ஓங்ள் 
ிர்ஜலடப் வாபேல உர்த்ி ஙின்று வலஞக் வாண்டு படிந்து 
உள்லஜால் இலண ிர்ஜலடப் வவஞச்ஓங்ள் ஆகும். 

ஈறுசட்ட ிர்ரநப் சதசச்ஓம் 

             வாபேள் படிற வடா வவஞச்ஓம், ிர்ஜலடப் வாபேல 
உர்த்ி, அன் இறுி றேத்து வட்டு (இல்ாஜல்) ணந்ால் அது ஈறுவட் 
ிர்ஜலடப் வவஞச்ஓம் சப்டும். 

(-டு)          ணாாப் ிர்,  ஆா ஜில் 

               ிரணசச்ஓம் 

                                வாபேள் படிற வடா எபே ச்ஓணிலச ணிலசச்வஓால்லக் 
வாண்டு படிணது ணிலசவச்ஓம் சப்டும். ணிலசவச்ஓம் 
இபேணலப்டும். 

அர: 

• வரிஙில ணிலசவச்ஓம் 

• குடிப்பு ணிலசவச்ஓம் 

சரிிரன ிரணசச்ஓம் 

                  எபே ச்ஓணிலச, ாத்லபம் வஓலபம் உர்த்ி 
ஙின்று, எபே ணிலசபற்டிலசக் வாண்டு படிணது வரிஙில 
ணிலசவச்ஓம் சப்டும். 

(-டு) 

டித்து படித்ான் 

குநிப்பு ிரணசச்ஓம் 

            எபே ச்ஓணிலச, ாத்ல வணிப்லா உர்த்ாஜல், 

ண்ிலச ஜட்டும் உர்த்ி ஙின்று, எபே ணிலசபற்டிலசக் வாண்டு 
படிணது குடிப்பு ணிலசவச்ஓம் சப்டும். 
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(-டு) 

வஜல் ஙந்ான் 

இரடச்சஓால் 

                   ாபச சித்து இங்ாஜல் வலஞபம் ணிலசலபம் 
ஓார்ந்து இங்கும் வஓால் இலச்வஓால் சப்டும். 

அர: 

•  பி பணற்றுலஜ உபேபுள் 

• ிறு,ின்று பான்ட ாம் ாட்டும் இலஙிலள் 

• ல், அல், லஜ ஆி வாிற்வர் ணிகுிள் 

• அத்து, அன்று, அம் பான்ட ஓாரிலள் 

• ,  ஏ, உம், பாறும், ான், ச, ன்று பான்ட த்ம் வாபேள் உர்த்ி 
ணபேலண 

• ஜற்று பான்ட அலஓச் வஓாற்ள் 

• உணஜ உபேபுள் 

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

(-டு) 

                         அணலக் ண்பன் -  

                          ஙக்ின்டான்      - ின்று 

                          டித்ல்                           – அல் 

                          ஙந்ன்று                  – அன்று 

                          ணந்ாப                        –  

                          வஓய்ாபா                  – ஏ 

                          ணந்வன்று                 – ன்று 
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                                 ‘ ஜற்று அடிணாய் ஙல்ணிலச'            – ஜற்று 

                 ாஜலஞ பான்ட பம்            – பான்ட 

                                     டித்ாள்            – ஆள் 

 

உரிச்சஓால் 

              எபே வாபேலக் குடிக்கும்  வஓால்ாறம்,  
வாபேலக் குடிக்கும் எபே வஓால்ாறம் ஙின்று, ற்டணர்ள் ஜட்டும் 
ிில் புரிந்து வாள்றம் ணலில் ணங்கும் வஓால் உரிச்வஓால் 
சப்டும். 

(-டு) 

1. எபே வாபேள் குடித்  வஓாற்ள் – ஓா, உறு, ண, ஙசி, கூர், ி  – 

இலண ஜிகுி ன்ட எபே வாபேள் குடித்  வஓாற்ள் 

2.  வாபேள் குடித் எபே வஓாற்ள் – டி – இச் வஓால் , ாணல், புதுலஜ, 

ரிப்பு பான்ட  வாபேள்லக் வாடுக்கும். 

            ஜிில் வஓாற்ள் இக்ி ணலிறம் ஙான்கு  ணலப்டும். 

அர: 

1. இற்வஓால் 

2. ிரிவஓால் 

3. ிலஓச்வஓால் 

4. ணவஓால் 

இற்சஓால் 

                   அலசணபேக்கும் வாபேள் ணிங்கும் ன்லஜிலசக் 
வாண் வஓால் இற்வஓால் சப்டும். 

(-டு)       ஜஞம், ணாசம், ாற்று பான்டலண 
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ிரிசஓால் 

                    ற்டணர்றக்கு ஜட்டும் வாபேள் ணிங்கும் அரி 
வஓால் ிரிவஓால் சப்டும்.இது இபேணலப்டும். 

அர: 

•    எபே வாபேள் குடித்  வஓால் 

•      வாபேள் குடித் எபே வஓால் 

(-டு) 

•    ிள்ல,த்ல, சும் – இலண ிி ன்னும் எபே          

                            வாபேள் குடித்  ிரிவஓால்                                          

•     பணம் – இச் வஓால் பேம்பு, பங்ில், ாலச பி 

                          வாபேள் குடித் எபே ிரிவஓால் 

ிரஓச்சஓால் 

                   ல்ாத் ிலஓிறம் ணங்கும் பணற்று வஜாிில் 
இபேந்து , ஜிில் ணந்து ணங்கும் வஓால் ிலஓச்வஓால் சப்டும். 

(-டு).          ஓிக்கு – ன்சம் 

             வாக்கு – துற 

            ஔன்சல்  – பார்த்துீஓிம் 

            ஆஓாஜி   -  அஞபு 

      அந்பா  (பா)  - ஓிங்ம்  

டசஓால் 

              ணவஜாிில் இபேந்து ஜிில் ணந்து ணங்கும் வஓால் 
ணவஓால் சப்டும்.இது இபேணலப்டும். 

அலண: 

• ற்ஓஜம் 
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• ற்ணம் 

ற்ஓம் 

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

(-டு) 

ாஞம், ஜம், குங்குஜம் 

ற்தம் 

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

(-டு) 

              ணிபஓதம் – ணிபஓம் 

                     புத்ஞ  - புத்ிஞன் 

சாாிரனத் சாடர் 

                     இஞண்டு பாச வஓாற்ள் வார்ந்து ணபேம் 
வாறேது  வஓால்ின் குிள் வாாஜல் அாணது ஜலடாஜல் ணபேணது 
வாாஙிலத் வார் சப்டும். 

அர: 

   றேணாய் பணற்றுலஜத் வார் – அபன் ணந்ான் 

   ணிி பணற்றுலஜத் வார்     - அபா ணா 

   வவஞச்ஓத் வார்           - ணந் அபன்   

   ணிலசவச்ஓத் வார்        - வஓன்று அலந்ான்                                                                                                              

   ணிலசபற்றுத் வார்  - வஓன்டான் அபன் 

   இலச்வஓால் வார்   - ஜற்று எபேணன் 
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   உரிச்வஓால் வார்     - ஙசி ஓிடந்து 

   ணாழ் ணாழ்          - அடுக்குத் வார் 

   சாரிரனத் சாடர் 

         இஞண்டு பாச வஓாற்ள் வார்ந்து ணபேம் வாறேது உணஜ 
உபேபு, ண்பு உபேபு, பணற்றுலஜ உபேபு பான்டலண வாக்கு அாணது 
ஜலடந்து ணபேணது வாலஙிலத் வார் சப்டும். 

அர: 

            பணற்றுலஜத்வால 

            ணிலசத்வால 

            ண்புத்வால 

            உணலஜத்வால 

            உம்லஜத்வால 

            அன்வஜாித்வால 

பற்றுரத்சார 

            இஞண்ாம் பணற்றுலஜ பல் ஆடாம் பணற்றுலஜ ணலஞ உள் 
உபேபுள் வஓாற்றக்கு இலில் ஜலடந்து ணபேணது பணற்றுலஜத்வால 
சப்டும். 

 (-டு) 

       ணடீு ட்டிசான்   -   ஜலடந்து ணந்துள்து. 

                           இஞண்ாம் பணற்றுலஜத் வால                                                       

ல ணங்குிபடன்      – ஆல் ஜலடந்து ணந்துள்து 

                                                               பன்டாம் பணற்றுலஜத் வால  

   ிப் ல         - கு ஜலடந்து ணந்துள்து 

                        ஙான்ாம் பணற்றுலஜத் வால 

 ஊர் ஙீங்ிசான்      - இன் ஜலடந்து ணந்துள்து 
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                         ந்ாம் பணற்றுலஜத் வால 

    அணன் புத்ம்   - அது ஜலடந்து ணந்துள்து 

                                               ஆடாம் பணற்றுலஜத் வால 

    ஜலக் பாில் - ண் ஜலடந்து ணந்துள்து 

 ாம் பணற்றுலஜத் வால 

                                                                      

 ிரணத்சார 

     இபே வஓாற்றக்கு இலில் பன்று ாபம் ஜலடந்து    ணபேணது 
ணிலசத்வால சப்டும். 

  (-டு)  

             ணிலஙிம் 

             இில் ணிலந் ஙிம், ணிலின்ட ஙிம், ணிலபம் ஙிம் 
ச பன்று ாபம் ஜலடந்து ணந்துள்து. 

தண்புத் சார 

             இபே வஓாற்றக்கு இலில் ண்ல ணிக்குின்ட ஆி, 

ஆச பான்ட உபேபுள் ஜலடந்து ணபேணது ண்புத் வால சப்டும். 

    (-டு)         லந்ஜிழ் 

          பேங்ல் 

உரத் சார 

            இஞண்டு வஓாற்றக்கு இலில் உணஜ உபேபு ஜலடந்து 
ணபேணது உணலஜத் வால சப்டும். 

  ( -டு)   ல் ணிி 

         ணணாய் 
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உம்ரத்சார 

            இபே வஓாற்ள் பஓர்ந்து ணபேம் வாறேது இலில் உம் ன்து 
ஜலடந்து ணபேணது உம்லஜத் வால சப்டும். 

(-டு)      அண்ன் ம்ி 

        வணற்டில ாக்கு 

 

அன்சாித் சார 

           பஜப குடிப்ிட் ந்து வாலில் என்று ணிரிந்       

 ின்சபேம் வாபேள் படிற வடாஜல் அலண அல்ா பணறு வஜாி 
ஜலடந்து ணந்து வாபேள் பேணது அன்வஜாித் வால சப்டும். 

  ( -டு)         ார்குல் ணந்ாள் 

            இத்வாரில் ரி கூந்ல உலணள் ணந்ாள் ச   

ணிரிபம். 

 

 ார்பின் ணத்ிற்கு 

ாத்ிட்த்ில் குடிப்ிட்டுள்ணாறு அகு ந்து குிில் இபேந்தும் 
ணிசாக்ள் பட்ப்டும். சபண அகு- 5க்கு உரி ிர்ாக் ரனரத் 
சரிந்து சாள்லங்ள் ன்னும் தலபம் ஙல் பலடில் டித்து 
பர்ற றே பணண்டும்.  
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