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நாேடா� பாட�கைள� ப%றிய விாிவான (க)ைர*ட� பதி�பி�க�ப�ட+ 
த,ைச சர-வதி மகா� நி�வாக� #.வின��காக� 
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1958, இத� விைல 2. 5.50 
----------------------  
  



3 

 

 
மைலய�வி மைலய�வி மைலய�வி மைலய�வி : : : : ெபா�� அட�க�ெபா�� அட�க�ெபா�� அட�க�ெபா�� அட�க�    

Preface 
(க)ைர   
பதி�3ைர   
இர4டா5 பதி�3ைர 

General Introduction 
ஆரா67சி உைர 

I. 
1. நாேடா� பாட�களி� ேதா%ற(5 இய�35 
2. ெதா�கா�பிய� 9:5 ப4ண<தி 
3. சில�பதிகார<தி� க4ட வாி�பாட�க� 
4. ச=க இல�கிய=களி� உ�ள ெச6திக� 
5. நாேடா� பாட�களி� சிற�பிய�3க� 

II. பலவைக� பாட�க� 
III. ெபா�� உலக5 - ெசா� உலக5  

பாட�க� 
 ெத5மா=# தாலா�$ 
 த=கர<தினேம! 3ல5ப� 
 ராசா<தி! #5மி 
 ஆ4 ெப4 த��க5 ெத6வ5 
 ெதாழிலாள� பா�$ பல கத5ப5 
 க�ள� பா�$ #$5ப5 
---------------  
 

PREFACE 
 
This publication contains a selection of Tamil folk-songs collected by the late Mr. 
Percy Macqueen, I.C.S., and presented by him to the University Library Madras. This 
Manuscript therefore does not belong to the Saraswathi Mahal Library. Its publication 
was taken up because it was selected for publication by the Selection Committee 
appointed by the Government. They represent the product of the exuberant fancy of 
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untutored and unfettered imagination of labourers. The struggle for expression of 
poetic fancy among the uncultured and unbridled youth often ends in ribaldry. 
 
A good number of songs had thus to be eschewed from the collection when making 
the selection. The collection has however a special value for students of Sociology. 
Fine strokes of fancy are however not wanting in the collection. 
 
Sri K.V. Jagannathan, the Editor of Kalaimagal, well-known for his Tamil scholarship 
has bestowed his time and labour in selecting the pieces for the collection and 
contributing an introduction on "Folk Songs in Tamil". Our thanks are due to him for 
his valuable services. 
 
We are grateful to the Government of Madras for their generous grants that have 
helped us to publish this and other valuable manuscripts of this Library. 
Saraswathi Mahal }  
 
S. GOPALAN 
Tanjore Honorary Secretary 
18-03-58         T.M.S.S.M. Library Committee 
----------------  
 

மைலய�வி மைலய�வி மைலய�வி மைலய�வி : : : : &க'ைர&க'ைர&க'ைர&க'ைர    
 
இ�த ெவளி?�� தி�. ப�� ம��� I.C.S. எ�பவரா� ேசகாி�க�ப�ட நாேடா� 
பாட�களி� ஒ� ப#தி அட=கி*�ள+. அ�னாரா� ேசகாி�க�ப�ட பாட�க� 
ெச�ைன7 ச�வகலாசாைல�# ந�ெகாைடயாக� ெகா$�க�ப�$ அவ�க� வச5 
இ��+ வ�கி�றன. ஆைகயா� இ�A� நம+ சர-வதிமஹா� A� நிைலய<ைத7 
ேச��தத�ல. எனிC5 0வகைள ெவளி?�%#< ெதாி�ெத$�பத%காக ெச�ைன 
ச��கா� அவ�களா� நியமி�க�ப�ட #.வினரா� இ�AD5 ெதாி�ெத$�க�ப�$ 
நம+ A� நிைலய<தாரா� ெவளியிட�ப���கிற+. 
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இதி� அட=கி*�ள பாட�க� ெத5மா=# வைகைய7 ேச��தைவ. ெச�ைன7 
ச�வகலாசாைலயி� உ�ள ெதா#தியி� சில பாட�க� சைப�# அ�கமி�லாம� 
இ��தன. அவ%ைற வில�கி இ�த ெவளி?�%கான பாட�க� 
ேத��ெத$�க�ப���கி�றன. "கைலமக�" ஆசிாிய�5 தமிழி� சிற�த 
3லைமவா6�தவ�மான / கி. வா. ஜக�நாத� அவ�க� பாட�கைள< 
ேத��ெத$<+� பதி�பி<+� ெகா$�#5 பணிைய மகிE7சி*ட� 
ஏ%:�ெகா4டேதா$ நம+ நாேடா� பாட�களி� வரலா%ைற�ப%றி ஓ� 
(க)ைரைய*5 எ.தியளி<+�ளா�. அ�னா� ெச6தி��#5 அாிய ேசைவ�# எம+ 
ந�றி உாி<தா#5. 
 
இ�த Aைல*5, இ�C5 பல அாிய A�கைள*5 ெவளியி$வத%# உதவியாக நம+ 
ெச�ைன அரசா=க<தா� ெச6தி��#5 நிதி உதவி�காக அவ�கH�# நா=க� 
எ�:5 கடைம�ப���கிேறா5. 
 
-ர-வதி மஹா�           எ-. ேகாபால� 
18-3-58 }            ெகௗரவ� காாியதாிசி 
------------- 
 

மைலய�வி மைலய�வி மைலய�வி மைலய�வி ::::        பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
 
சில காலமாக< தமிE நாேடா� பாட�கைள� ப%றிய ஆரா67சி தமிEநா�� ஓ=கி 
வ�கிற+. வாெனாIயி� அ$<த$<+ நாேடா� பாட�கைள� பாவ�கிறா�க�. 
நா� பலகாலமாக நாேடா� பாட�கைள< ெதா#<+ வ�கிேற�. அவ%றி� 
ச5ப�தமாக நா�# 3<தக=கH5 எ.தியி��கிேற�. 
 
பல ஆ4$கH�#(� ெச�ைன மாகாண<தி� கெல�டராக இ��த / ப�� 
மா��� எ�C5 ஆ=கிேலய� தமிE நாேடா� பாட�கைள< ெதா#�க< 
ெதாட=கினா�. ஒ� வாி�# இ<தைன அணா எ�: பண5 ெகா$<+� பலாிட5 
ெப%றா�. ெப�5பாD5 மைல�ப#திகளி� உ�ள ேதா�ட< ெதாழிலாளிகளிட<+5, 
கிறி-தவ�களிட<+5 இ�த� பாட�கைள7 ேசகாி<தி��கேவ4$ெம�: 
ேதா�:கிற+. 
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இவ%றி% சிலவ%ைற ஆ=கில<தி� ெமாழிெபய�<+7 சில ப<திாிைககளி� அவ� 
ெவளியி���கிறா�. பி�3 இவ%ைற7 ெச�ைன� ப�கைல� கழக 
A�நிைலய<+�# வழ=கின�. அைவ A� நிைலய< தைலவாி� பா+கா�பி� 
இ��தன. த,ைச7 சர-வதிமகா� நி�வாகிக� அவ%ைற� 3<தக உ�வ<தி� 
ெவளியிட எ4ணி, பதி�பி�#5 ேவைலைய எ�னிட5 வி�டா�க�. இ<+ைறயி� 
பலகால5 ஈ$ப�டவனாதI� இ�பணிைய மகிE7சி*ட� ஏ%:�ெகா4ேட�. 
 
பலவாறாக இ��த பாட�கைள ஒ�வா: வைக�ப$<தி இ�த உ�வ<தி� அவ%ைற� 
பதி�பி<ேத�. இட�கராக இ��த பல பாட�கைள வி�$வி�ேட�. 
 
இய%ைக7 KEநிைலயி� க�$�பா�றி உண�7சிவச�ப�ட ம�க� பா$5 
பாட�க� ஆதI� இவ%ைற� கா�$மல��#5, மைலய�வி�#5 ஒ�பிடலா5. 
மைலய�வி எ�ற ெபய� உ�வக வைகயா� இ�த< ெதா#தி�#� ெபா�<தமாக 
இ��#ெம�: எ4ணி அதைன அைம<ேத�. 
 
இ�பணியி� எ�ைன ஈ$பட7ெச6த த,ைச7 சர0வதிமகா� A� நிைலய 
நி�வாகிகH�# எ� ந�றி உாிய+. 
 
16-4-58            கி. வா. ஜக�நாதன 
------------- 
 

மைலய�வி மைலய�வி மைலய�வி மைலய�வி ----1 (1 (1 (1 (அறி�கஅறி�கஅறி�கஅறி�க))))    
1. 1. 1. 1. நாேடா� பாட�களி� ேதா)ற&� இய���நாேடா� பாட�களி� ேதா)ற&� இய���நாேடா� பாட�களி� ேதா)ற&� இய���நாேடா� பாட�களி� ேதா)ற&� இய���    

 
ேபச< ெதாி�த மனித� 
 
மனித� ேபச< ெதாி�தவ�; த�Cைடய உண�7சிைய*5 க�<ைத*5 பிற��# 
ெவளி�ப$<த< ெதாி�தவ�. வில=கின=க� ஏேதா ஒ� வைகயி� 
ெவளி�ப$<தினாD5 மனிதைன� ேபால ெவளியி$5 அறி)5 ஆ%றD5 அவ%:�# 
இ�ைல. மனிதேனா த�க+, தகாத+ எ�: உண�5 அறி) ெப%றி��கிறா�; 
சி�தி�#5 திறைம ெப%றி��கிறா�; பல #ண=களி� ெவளி?டான உண�7சிைய� 
ெப%றி��கிறா�; அவ%ைற ெவளியி$5 ெமாழியா%றைல*5 அத%# ஏ%ப� 
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ப4ப�ட க�விகைள*5 ெப%றி��கிறா�. அதனா�, சில வில=#களிட5 சில 
சமய=களி� ஒI உ4டானாD5 மனிதைன�ேபால< த5 க�<ைத ஒI மயமா�கி 
ெவளியி$5 ஆ%றைல அைவ ெபறவி�ைல. 
 
கா�ைக, #�வி (தIயன ஒ�வா: த5(ைடய #ாிIனா� த5 க�<ைத 
ெவளியி$கி�றன எ�:5, அவ%றி%#5 ெமாழி உ4$ எ�:5 ஆரா67சி 
வ�Dந�க� ெசா�Dகிறா�க�. ந5 நா�$� பழ= கைதகளிD5 வில=கி� 
ெமாழிகைள உண��தவ�க� இ��தா�க� எ�ற ெச6தி வ�கிற+. அ:ப<+L�: 
நாய�மா�களி� ஒ�வராகிய ேசரமா� ெப�மா� நாயனா��# வில=#, பறைவ 
(தIயவ%றி� ெமாழி ெதாி*ெம�:5, அைவ ேப0வனவ%ைற அவ� 
9��தறி�தாெர�:5, அதனா� அவ��#� கழறி%றறிவா� எ�ற ெபய� 
உ4டாயி%ெற�:5 ெபாிய3ராண5 9:5.[1] ஆயிC5 அ�த ஒIக� மிக7 சிலேவ; 
மனிதCைடய ெமாழிைய� ேபால M�ப(5 விாி)5 உைடயன அ�ல. 
----------- 
[1]. ேசரமா� ெப�மா� நாயனா� 3ராண5, 14, 16. 
 
இNவா: உயி�� #ல=கH�#� பிற உயி�கH�கி�லாத ெப�5 ேபறாகிய 
ெமாழிைய� ெப%ற மனித� வரவர அதைன வள�ப$<தி� ெகா4டா�. (தI� 
ப4ட=களி� ெபய�கைள*5 பிற# ெசய�கைள*5 #றி�பி�$� ேபச� 
க%:�ெகா4ட ஆதி மனித� நாளைடவி� பைழய நிைன)கைள*5, 
க�<+�கைள*5 ெவளி�ப$<த)5 ெதாி�+ெகா4டா�. த� க�<ைத 
அ�ேபாைத�# ேவ4$மள)�# ெவளி�ப$<+வேதா$ நி�லாம�, தா� 
9:வைத� பிற�5 நிைன)ப$<தி� ெகா�H5 வைகயி� த� ெமாழிைய 
அைம<தா�. வரவர அதி� அழ#5 உண�7சி*5 மI�தன. மனித ச(தாய<தி� சில� 
ந�றாக� ேபசினா�க�; அழகாக� ேபசினா�க�; உண�7சிைய ஊ�$5ப 
ேபசினா�க�. அவ�கHைடய ேப7ைச அ�பேய பிற� வா=கி7 ெசா�னா�க�. 
 
பாட�க�பாட�க�பாட�க�பாட�க�    
 
சில ெசா%களா� ஆன பாடைல ஏேதா ஒ� வைகயி� அவ�க� இைசேயா$ 
பானா�க�. அ�த� பாட�களி� ஓைச பிற� உ�ள<ைத இ.<த+. அேதா$ அ�த� 
பா�� தாள5 ேக�டவ�களிட5 இய�க<ைத உ4டா�கிய+. பா�$5 ஆ�ட(5 
கல�தன. அவ�க� உவைக மி#தியாகிய+. 



8 

 

 
வாயா� பாட ேவ4யி��தைமயி� இைச*5 தாள(5 அைம�த அ�த� பா�$�# 
ஓ� உ�வ5 ேவ4யி��த+. ெவ:5 ஒI*�ேவா$ நி�லாம� ெசா%கH5 கல�த 
உ�வ5 அைம�த+; ெசா%க� ேகாைவயா6, க�<ைத< ெதளிவா67 
ெசா�Dவனவா6, சிற�த க%பைன�# இடமா6 இ��கவி�ைல. ஆனாD5 
அவ%றிPேட உ�ள(5 உ�ள(5 உண��+ ெகா�H5 ஏேதா ஒ�வைக உண�7சி 
இ��த+. இைசயைமதி�#5 தாள<தி%#5 ஏ%ற ஓைச ஒNெவா� பா�D5 
இ��த+. 
 
இ�ப உ4டான மனித #ல<தி� பழ5 பாட�க� ெம�ல ெம�ல எ=#5 பரவின; 
வா6 ெமாழியாகேவ பரவின. 3லவ�கH5 3<தக=கH5 ேதா�றாதத%# (�ேப 
இ�த� பாட�க� மனித இன<தி� களியா�ட<+�#< +ைணயாக எ=#5 பரவின. 
ஒ� #றி�பி�ட ெமாழிைய� ேப05 இன<தாாிட5 அ�த ெமாழியி� அைம�த 
பாட�க� பரவி வ�தன. 
 
மனித� நாளைடவி� நாகாிக<ைத� க%:�ெகா4டா�. ஆழமாக7 சி�தி�க< 
ெதாி�+ெகா4டா�. ெமாழிைய வள�ப$<தினா�. அத%# வைரயைறகைள 
அைம<+�ெகா4டா�. 3லவ�க� ேதா�றினா�க�. நாேடாயாக வழ=#5 
பாடI� இைசைய*5 தாள<ைத*5 எ$<+�ெகா4டா�க�. ெசா%களி� 
த5(ைடய ஆ%றைல� 3#<தினா�க�. வள5 ெப%ற ெமாழியி� கைலயழ# 
கவிகளி� மல��தன, இல�கிய5 பிற�த+. 
 
க,�லா� க,�லா� க,�லா� க,�லா� கவிைதகவிைதகவிைதகவிைத    
 
நாகாிக5 வளர வளர மனித� தா� வாழ மாளிைக*5, ெச�ல வாகன(5, Qண� 
QR5, உ$�க M4ணிய +கிD5, பய�ப$<த� பல அாிய ப4ட=கH5 
பைட<+� ெகா4டா�. அ�ப� பைட<+�ெகா4ட கால<திD5 மாளிைகயி� 
வாழாதவ�கேள மி#தியாக இ��தா�க�; அணிகைள� Qணாதவ�கேள பலராக 
இ��தா�க�, இல�கிய<ைத Mகர< ெதாியாதவ�கேள ெப�5பாேலாராக இ��தன�. 
அவ�கைள� பாமர� எ�: ம%றவ�க� ெசா�னா�க�. எ.த� ப�க< ெதாியாத 
அவ�கH�#� 3லவ�களி� பாட�கH5 காவிய(5, ப4கH5 தாளேபத=கH5 
விள=காதைவ. ஆனா� அவ�கH�# இ�ப<ைத< த�5 வைகயி� அைம�த 
பாட�க� இ�லாம% ேபாகவி�ைல. பழ=கால (த%ெகா4$ மனித #ல5 
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வா6ெமாழியாக� பாவ�த க��லா� கவிைத*5, காI�லா� கைதகH5 
அவ�களிட5 உலாவின. பைழயைவ பரவின; அவ%றி%#� 3திய உ�வ=க� 
அைம�தன. 3தியைவ ேதா�றின. அவ�களிைடேய வழ=கிய அ�த� பாட�கைள 
எ.திைவ�பா� இ�ைல; பாட5 ெசா�வா� இ�ைல. அவ%:�# இல�கண5 
வ#�பா� இ�ைல; உைர 9:வா�5 ேதைவ இ�ைல. 
 
இ��பிC5 ெப�5பாலான ம�களிைடேய அைவ பரவின; வள��தன; ேவ2�றின. 
3லைம*5 க%பைன*5 உண�7சி*5 கைல நல(5 இைண�த இல�கிய5 ஒ�பா� 
வள��+ெகா4$ வ�த+. கைர*5 ேபா�#5 வைரய:<த ஆ:களாக� 
கா�வா6களாக, உர(5, ப�தD5 இ�$� பட��த ம�Iைகயாக அNவில�கிய=க� 
பரவின. அேத சமய<தி� மைலயிI��+ தாேன �.5 அ�வியாக, கா�ேல தாேன 
மல��+ மண�#5 (�ைலயாக, ேசாைலயிேல தாேன பா$5 #யிI� 
இ�னிைசயாக நாேடா� பாட�கH5 வள��+ வ�தன. இ�வைக� பாட�களிD5 
இைச*5 தாள(5 உண�7சி*5 இ��தன. 
 
இல�கிய<தி� உ�ள ெசா�லைமதி நாேடா� பாட�களி� இ�லாம� இ��கலா5; 
ஆனா� நாேடா� பாட�களி� ஒ�வைக மழைல< த�ைம இ��கிற+. 
இல�கிய<தி� M�ப5 இ��கிற+; நாேடா� பாட�களி� #ழ�ைத உ�ள5 
ேப0கிற+. இல�கிய<தி� அQத க%பைனக� இ��கி�றன; க��லா� கவிைதயி� 
பாமரC�# இ�ப5 ஊ�$5 எளிய க%பைன இ��கிற+. மனித இன<தி� உ�னத 
ல�சிய<ைத இல�கிய� கவிைத ெசா�கிற+; அ�ற�: மனித� ப$5 இ�ப 
+�ப<ைத உ�ளபேய நாேடா� கவிைத கா�$கிற+. மனித #ல<தி� அழைக 
மா<திர5 3லவ�க� த5 கவிகளி� கா�$கிறா�க�; நாேடா� பாவலேனா 
அழைக*5 கா�$கிறா�; அ.�ைக*5 கா�$கிறா�. 
 
இ�ப வழி வழி வ�கிற நாேடா� பாட�கைள� பாமர� ேபா%றின�. 3லவ�கH5 
கவனி<தன�; அவ%ைற� 3ற�கணி�கவி�ைல. தமிE ெமாழி மிக� பைழய+; தமிE7 
சாதியி� வரலா: மிக� மிக� பைழய+. ஆதI� தமிE7 சாதியி� பைட�3கH5 
பைழயன. தமிழ� உலகி� (தI� ேதா�றிய மனித இன<ைத7 ேச��தவ�. 
ஆதI� அவ� (தI� ேபச� பழகி�ெகா4ட� 9�ட<ைத7 ேச��தவ�. அ�த� 
கால (தேல அறி)ேதா�றி வளர� ெப:பவ� அவ�. தமிழ� த5(�ேள 
இல�கிய<ைத வள��பத%# (�ேப க��லா இல�கியமாகிய நாேடா� 
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பாட�க� வள��+ வ�தன. பல காலமாக வாE�+ வ�5 சாதி ஆதI� அத%#� 
கிைட<த பைழய ெசா<+ மி#தியாக இ�<த� விய�ப�:. தமிழ சாதி�#� பழ5 
பாட�க� அதிக5; பழெமாழிக� பல பல; பைழய க�<+�க� ஏராள5; பைழய 
வழ�க=க� ேவ4டாெம�றாD5 ேபாகாம� ஒ��ெகா4$ உ�ளன. ஆகேவ, 
நாேடா� பாட�கH5 பல பல உ4$; பைழயன)5 3தியன)மாக அைவ வள��+ 
வ�கி�றன. 
-----------------  

2. 2. 2. 2. ெதா�கா�பிய� -.� ப/ண1திெதா�கா�பிய� -.� ப/ண1திெதா�கா�பிய� -.� ப/ண1திெதா�கா�பிய� -.� ப/ண1தி    
ெதா�கா�பிய�ெதா�கா�பிய�ெதா�கா�பிய�ெதா�கா�பிய�    
 
இ�: கிைட�#5 பழ� தமிE A�களி� மிக� பைழய+ ெதா�கா�பிய5. அ+ இ�ன 
கால<தி� ேதா�றிய+ எ�: தி�டமாக வைரய:�க (யாவி�டாD5 
இர4டாயிர5 ஆ4$கH�#(� ேதா�றிய ச=க A�களி% காணாத பல பைழய 
மர3கைள அ+ ெசா�வதா� அ�த A�கH�#5 (�திய+ அ+ எ�: 
ெகா�ள�கிட�கிற+. #ைற�த+ இர4டாயிர<+ ஐ�A: ஆ4$கH�# (�திய+ 
எ�: ெகா�வதி� தவ: இ�ைல. அ�த இல�கண AI� ெபா�ளதிகார<தி� 
ெச6*ளிய� எ�C5 ப#தியி�, தனி7 ெச6*�கைள� ப%றி*5 இல�கிய 
வைககைள� ப%றி*5 பல இல�கண=கைள< ெதா�கா�பிய� 9:கிறா�. 
 
பல காலமாக வழ=#5 இல�கிய=களி� க4ட ெபா+வான அைம�ைபெய�லா5 
ெதா#<+ இல�கணமாக வ#<த� மர3. அ�ப அைம�த இல�கண(5 நாளைடவி� 
தி�<த5 ெப%:5 விாி�+5 பி�C5 ந�ல வைரயைற ெப%:5 விள=#5. மிக< 
தி�<தமாக ஓ� இல�கண5 அைம�தா� அத%#� பிற# அ�க இல�கண A� 
எ.வத%# அவசிய5 இரா+. ெதா�கா�பிய<+�#� பி� பல A%றா4$க� கழி�+ 
13-ஆ5 A%றா4� ந�P� எ.�த+. இைடயிைடேய எ.�த இல�கண A�க� 
தமி.லக<+�#� பய�படாம� ஒழி�தன. ெதா�கா�பியேம தமி.�# இல�கணமாக 
வழ=கிய+. ந�PD5 யா�ப�=கல� காாிைக (தIயன)5 வ�த பிற#5 
ெதா�கா�பிய5 வழ�ெகாழி�+ ேபாகவி�ைல. பல உைரயாசிாிய�க� அத%# உைர 
எ.தி அத� பயைன மி#தி�ப$<தினா�க�. இ�றள)5 ெதா�கா�பிய<தி� 
மதி�3� #ைறயேவ இ�ைல. இத%#� காரண5 அதி� உ�ள தி�ப(5 M�ப(5 
ஒ.=#மா#5. 
 
எ$<த)ட� இ�ப ஒ� A� ேதா�:வ+ எளித�:. அத%#(� பல இல�கண 
A�க� ேதா�றி< ேதா�றி வழ�ெகாழி�+ ேபாயி��க ேவ4$5. அக<திய� 
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இய%றிய இல�கண5 ஒ�: (�3 இ��த+ எ�: ேக�வி�ப$கிேறா5. சில கால5 
இ��+, பி�3 வ�த இல�கண A�களி� சிற�3� காரணமாக, ம=கி வழ�ெகாழி�த 
இல�கண=க� பல இ��கலா5. (� A�களி� இ��த #ைறபா$கைள நீ�கி< 
தி�<தமாக7 ெச6ய� ெப%றைமயினா� ெதா�கா�பிய5 தன�#(� இ��தவ%ைற 
மைறய7ெச6+ இ�றள)5 ஒளிவி�$ நில)கிற+. 
 
இ=ேக ஓ� உ4ைமைய நிைனவி� ைவ�கேவ4$5. இ�ப அைம�த 
ெதா�கா�பிய5 பல காலமாக< தமிழி� வழ=கிய மர3கைள< ெதா#<+ 
(ைற�ப$<தி7 ெசா�D5 A� எ�பைத நா5 மற�க�9டா+. ெதா�கா�பிய<தி� 
க4ட இல�கண=க� யா)5 ெதா�கா�பியரா� 3தியனவாக� 9ற�ப�டைவ 
அ�ல. ெப�5பாD5 3லவ� ெப�ம�க� இய%றிய (�A�களி� க4டைவ. 
அவ%ேறா$, அ�கால<+ வழ=கிய இல�கிய=களிD5 வா6ெமாழியிD5 க4ட பல 
அைமதிகைள Mனி<+ண��+ அவ%ைற� ப%றிய வைரயைறகைள*5 
ெதா�கா�பிய� த5 AI� இைண<+� ெகா4டா�. K<திர=களி� 'எ�ப' எ�:5, 
'எ�மனா� 3லவ�' எ�:5 அ�க வ�வதனா� ெதா�கா�பிய� பலகாலமாக 
வழ=கிவ�த இல�கண மர3கைள ஏ%: ஒ.=#ப$<தியி��கிறா� எ�ப+ 
ெதாியவ�5. 
 
அவைரயைற இ�அவைரயைற இ�அவைரயைற இ�அவைரயைற இ�லாத ெச"2,க�லாத ெச"2,க�லாத ெச"2,க�லாத ெச"2,க�    
 
இல�கிய<ைத� ப%றி*5 ெச6*�கைள� ப%றி*5 ெசா�I வ�5 ெச6*ளியI� 
ஓாிட<தி� அவைரயைறயி�லாத ெச6*�க� இ�னைவ எ�: 9றி, அவ%றி%# 
இல�கண5 அைம�கிறா�. 
 
"எ.நில<+ எ.�த ெச6*� ெதாியின 
அவைர இ�லன ஆெறன ெமாழிப" [1] 
 
எ�ப+ ஒ� K<திர5. 'அக(5 3ற(மாகிய எ.நில<+5 ேதா�றிய ெச6*ைள 
ஆராயி� அவைரயி�றி வ�5 இல�கண<தன ஆறா5 எ�றவா:' எ�ப+ 
ேபராசிாிய� உைர. (�னா� அவைரயைற*�ள ெச6*�கH�#ாிய 
இல�கண<ைத� 9றியி��கிறா� ெதா�கா�பிய�. இ�ேபா+ அவைரயைற 
இ�லாதன இ�னைவ எ�: ெசா�ல வ�கிறவ�, (தI� அைவ ஆ: எ�: 
ெதா#<+� 9றினா�. 9:5ேபா+: "ஆெறன ெமாழிப" எ�றா�. 'இ�த ஆ: எ�ற 
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ப#�3 ெந$=காலமாக� 3லவ� உலக<தி� வழ=கி வ�வன' எ�ற க�<ைத 
'ெமாழிப' எ�ப+ கா�$5; ெமாழிப-3லவ�க� ெசா�வா�க�. இNவா: ேதா%:வா6 
ெச6+வி�$ அ�த ஆ: வைககைள*5 ஒ� K<திர<தி� ெசா�கிறா�. 
 

"அைவதா5 
AI னான, உைரயி னான, 
ெநாெயா$ 3ண��த பிசியி னான, 
ஏ+ MதIய (+ெமாழி யான, 
மைறெமாழி கிள�த ம�திர< தான, 
9%றிைட ைவ<த #றி�பி னான," [2] 

-------------- 
[1]. ெச6*ளிய�, 164. [2]. ெச6*ளிய�, 165. 
-------- 
 
இ�த7 K<திர<தி� A�, உைர, பிசி, (+ெமாழி, ம�திர5, #றி�3 ெமாழி எ�C5 
ஆ: ெசா�ல�ப$கி�றன. A� எ�ப+ இல�கண5; அ+ 3லவ� இய%:வ+. உைர 
எ�ப+ உைரநைட அ�ல+ வசன5. பிசி எ�ப+ வி$கைத அ�ல+ 3தி�. (+ெமாழி 
எ�ப+ பழெமாழி. ம�திர5 எ�ப+ காமாைல ம�திர5 (தIயன ேபால< தமிழிேல 
வழ=கிய ம�திர5. #றி�3 ெமாழி எ�ப+ இ<தைனயிD5 ேசராம� #றி�பா� 
ெபா�ைள உண�<+5 வைக. 
 
இைவ அைன<+5 பலாிட5 பலகா� வழ=கியைமயி� இல�கண AI� ெசா�ல� 
ெப:5 இல�கிய=களாயின. இவ%றி� A�, எ.த�ெப%ற 3லவ� பைட�3. உைர, 
3லவ� பைட�பிD5 வா6 ெமாழியிD5 வழ=#வ+. ஏைனய அைன<+5, 
எ.த�ெபறாம� ஒ�வ�பா� ம%ெறா�வ� ேக�$ண��+ ெசவி வழியாகேவ வ�வன. 
'ெநாெயா$ 3ண��த பிசி*5' ஏ+ MதIய (+ெமாழி*5, மைறெமாழி கிள�த 
ம�திர(5 9%றிைடனவ<ைத #றி�3ெமன நா�#5 வழ�# ெமாழியாகி*5 
ெச6*ளாகி*5 வ�தI� அவ%:� ெச6*ைளேய ேகாட%# . . . . . . . . ." எ�: 
9:வா� ேபராசிாிய�. ெச6*ளி� வ�தவ%றி%ேக இ=ேக இல�கண5 அைம�கிறா� 
ெதா�கா�பிய� எ�ப+ அவ� க�<+. இல�கிய=களி� இ�த நா�# வைக*5 
மி#தியாக� காண�ெபறவி�ைல. வழ�# ெமாழியி� இ��தாD5 ம�க� 
அNவ�ேபா+ ேபசி மற�#5 ேப7ைச� ேபால�றி அ�ப�ட வழ�காக இட�ேதா:5 
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கால�ேதா:5 பரவி நி%பதா� அவ%ைற*5 ஒ� வைகயி� இல�கிய 
மதி�3ைடயனவாக� க�திேய ெதா�கா�பிய� அவ%ைற7 ெசா�னா�. அவ� 
கால<+�# (�ேப இ�த ஆைற*5 தனியாக� பா�<+ வைக ப4ணினா�க� 
3லவ�க� எ�பைத 'ெமாழிப' எ�ற #றி�3 உண�<+வைத (�3 பா�<ேதா5. 
ேபராசிாிய�, இைவ எ.த�ெப:5 இல�கிய<+�#ாிய இல�கண5 எ�: 
ெசா�னாD5, வழ�# ெமாழியிD5 வழ=#5 எ�பைத*5 ெசா�கிறா�. அ�த 
அளேவC5 அவ� நாேடா இல�கிய<ைத நிைனவி� ைவ<தி��கிறா� எ�பைத 
நா5 உள=ெகா�ள ேவ4$5. 
 
பாமர�களிைடேய வா6 ெமாழியாக வழ=#5 இ<தைகய இல�கிய வைககைள 
ேம�நா�ன� 'பாமர� இல�கிய5' ( Folklore ) எ�: 9:வா�க�. நாேடா� 
பாட�க�, நாேடா� கைதக�, பழெமாழிக� (தIயைவ அ�த� பர�பி� அட=#5. 
இ=ேக ெதா�கா�பிய� ஆறாக� ப#<+� 9றியவ%றி� வழ�# ெமாழியி� வழ=#5 
நா�கி� L�: நாேடா இல�கிய வைகையேய சா��தன. பிசி, (+ெமாழி, #றி�3 
ெமாழி எ�பன அைவ. உைர எ�ற ப#தியி� இல�கண<ைத7 ெசா�Dமிட<தி�, 
அைத நா�கா�#வா�. அவ%றி�, 
 

"ெபா��மர பி�லா� ெபா65ெமாழி யாCம 
ெபா�ெளா$ 3ண��த நைகெமாழி யாC5" [1] 

 
எ�: வ�5 இ�வைக*5 நாேடா� கைதகைள� ப%றியனேவ. 
 
ப/ண1திப/ண1திப/ண1திப/ண1தி    
 
இ�ப� ப4ைடேயா� வ#<த வைககைள� 9றிய பிற# ெதா�கா�பிய� 3திதாக� 
ப4ண<தி எ�ற ஒ�றி� இல�கண<ைத� 9:கிறா�. அவைரயைறயி�லாத 
ெச6*�கைள� 9றிவி�$ இைத� 9:வதனா�, இ+)5 அவைரயைறயி�லாத+ 
எ�: ெகா�ளேவ4$5. அ�றி*5, வழ�# ெமாழியாக நில)5 நா�#�#� பி� 
ெசா�வதனா�, இைத*5 வா6 ெமாழியில�கிய வைகயி� ேச��ப+ேவ 
ெபா�<தமாக இ��#5. 
 
ெதா�கா�பிய� 9:வைத� பா��கலா5. 
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"பா�ைட� கல�த ெபா�ள வாகி� 
பா�� இயல ப4ண<தி இய�ேப" [2] 

 
எ�ப+ K<திர5. இத%#, 'பழ5பா�P$ கல�த ெபா�ேள தன�#� ெபா�ளாக� 
பா�$5 உைர*5 ேபால7 ெச6ய�ப$வன ப4ண<தி எ�றவா:' எ�: ேபராசிாிய� 
உைர எ.தியி��கிறா�. பி�3, 
----------- 
[1]. ெச6*ளிய�, 173. [2]. ெச6*ளிய�, 180. 
------- 
 
'ெம6 வழ�க�லாத 3ற வழ�கிைன� ப4ண<தி எ�ப, இஃ+ எ.+5 
பயி%சியி�லாத 3ற):�3� ெபா��கைள� ப4ண<தி ெய�ப ெவ�ப+. 
அைவயாவன: நாடக7 ெச6யளாகிய பா�$ மைட*5 வ,சி� பா�$5, ேமாதிர� 
பா�$5 கடக4$5 (தலாயின. அவ%ைற ேமலேத ேபால� பா�ெட�னாராயின�, 
ேநா�# (தலாயின உ:�3 இ�ைமயி� எ�ப+. அைவ வ�லா� வா6� 
ேக�$ண�க' 
 
எ�: ப4ண<திைய� ப%றிய சில இய�3கைள� 9றி*�ளா�. அN)ைரயிI��+ 
ப4ண<தி எ�ப+ (�ேப சிலவ%றி%# வழ=கிய ெபயெர�:5, அ�த� ெபய� 
ஒ�3ைம ப%றி இ=ேக 0�ட� ெப:5 இல�கிய வைக�# வ�தெத�:5 ெதாிய 
வ�கிற+. 'ெம6 வழ�க�லாத 3ற வழ�கிைன� ப4ண<தி எ�ப' எ�: 
தமிEநா�� இ��த ஒ� வழ�ைக� ேபராசிாிய� #றி�கிறா�. அ+ இ�ன+ எ�: 
தி�டமாக< ெதாியவி�ைல. ெம6 வழ�# எ�ப+ உ4ைம வரலா%ைற*5, 3ற 
வழ�# எ�ப+ க%பைனைய*5 #றி<த� 9$5. க�$� கைதகைள7 
ெசா�D5ேபா+, "ெபா�� மரபி�லா� ெபா65ெமாழி" எ�: #றி<தா� 
ெதா�கா�பிய�. அ+ உைர நைடயி� வ�வ+. அ+ ேபா�ற க%பைனைய� 
ப4ண<திெய�: அ�கால<தி� ெசா�Iயி�<த� 9$5.  
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அ$<தப, 'இஃ+ எ.+5 பயி%சியி�லாத 3ற):�3� ெபா��கைள� ப4ண<தி 
எ�ப' எ�: 9:கிறா� உைரகார�. வா6 ெமாழியாக வ�வ+, எ.த� ெபறாத+ 
எ�பைத� #றி�கேவ இNவா: எ.தின� ேபாD5. 
 
பிற# ப4ண<தி�# உதாரண5 9:5ேபா+, நாடக7 ெச6*ளாகிய பா�$மைட, 
வ,சி� பா�$, ேமாதிர� பா�$, கடக4$ எ�பவ%ைற7 ெசா�கிறா�. 9<தி� 
இைடயிைடேய பா$5 பா�ைடேய நாடக7 ெச6*ளாகிய பா�$மைட எ�: 
#றி�கிறா�. வ,சி� பா�$ எ�ப+ ஓட� பா�$; இ�:5 மைலயாள<தி� ஓட� 
பா�ைட வ,சி� பா�$ எ�: வழ=#கிறா�க�. ேமாதிர� பா�$, கடக4$ 
எ�பைவ அ�கால<தி� வா6 ெமாழியாக வழ=கியைவ ேபாD5. 
 
கவிஞ�களி� பா�ேல வ�5 ெபா�� இ�த� ப4ண<தியிD5 வ�5; ஆனா� 
அதி� வ�வ+ ேபால< ெதளி)5 ெதாட�35 இரா. அதனா�, "பா�ைட� கல�த 
ெபா�ளவாகி" எ�: இல�கண5 9றினா�. இ+)5 ஓைசயாD5 தாள<தாD5 
பா�ெட�ேற ெசா�ல<த�க+; ஆனா� பா�ைட�ேபால வைரயைற ெச6ய 
(யாத+. அதனா�, "பா�� இயல" எ�றா�. இ�த இர4$ இல�கண=கH5 
நாேடா� பாட�கH�# உாியன. ஆதI�, ப4ண<தி எ�ற ெபயரா� 
ெதா�கா�பிய� #றி�#5 இல�கிய வைக நாேடா� பாட�கேள எ�: ெகா�வ+ 
ெபா�<தெம�: ேதா�:கிற+. ப4ண<தி ( ப4 ந<தி ) எ�ற ெசா�D�#, 
'ப4ைண வி�53வ+' எ�: ெபா��. இைச�பா�� வைரயைறயான ப4 
அைம�தி��#5; இ� பா�D5 இ�ேனாைச இ��பிC5 இைச� பா�$�#ாிய 
வைரயைறயி�ைல. ஆதI� ப4ணைம�த பாட� எ�னாம� ப4ண<தி எ�றா�. 
 
இைச� பா�ைட� ேபா�ற+; ஆனா� அ+ேவய�:; இர4D5 இ�னிைச 
உ4$. கவிைய� ேபா�ற ெபா�ைள உைடய+; ஆனா� அ+ அ�:; அ�த� 
ெபா�� ெதாட� பி�றி இைடயிைடேய வி�$ வி�$ வ�5. பா�ைட� ேபா�ற ஓைச 
உைடய+; ஆனா� வைரயைறயி�ைல. இ�த L�: த�ைமகைள*5 ப4ண<தி 
எ�ற ெபய�5, பா�ைட� கல�த ெபா�ள எ�ற இல�கண(5, பா�� இயல 
எ�ப+5 3ல�ப$<+கி�றன. 
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இ�த இல�கண=களாD5, வா6 ெமாழியாக வழ=#வனவ%ேறா$ சா�<தி7 
ெசா�னைமயாD5 ப4ண<திெய�ப+ நாேடா� பாட�கைளேய #றி�ப+ எ�: 
ெகா�ளலா5. 
 
ேமேல, ப4ண<திைய� ப%றி< ெதா�கா�பிய� L�: K<திர=கைள� 9:கிறா�. 
 

"அ+ேவ தாC5 பிசிெயா$ மாC5." 
"அநிமி� கிளவி ?ரா றா#5." 
"அயிக�+ வாிC5 கவைர யி�ேற." [1] 

 
எ�பன அைவ. 
 
'அ�த� ப4ண<திெய�ப+ பிசிேயா$ ஒ<+ வ�5; அக� மி#தியாகி வ�5 
பா�$� ப�னிர4டயாக வ�5; அ�த அ�கண�கி� மி�# வ�தாD5 
நீ�#த%#ாிய த�:' எ�ப+ இவ%றி� ெபா��. ெப�5பாD5 
ப�னிர4டகH�#�ேள இ�பாட�க� அைம*5 எ�:5, சி:பா�ைம அ�த 
அள)�# ேமD5 வ�ெம�:5 ெதாிகிற+. 
 
'பிசிெயா$ மாC5' எ�பதைன, 'அதைன ஒ<தலாவ+ அ+)5 ெசவிI�#ாி< 
ெத�றவா:. பிசிெயா$5 எ�ற உ5ைமயா�, "ெபா�ெளா$ 3ணரா� ெபா65ெமாழி 
ேயா$5, ெபா�ெளா$ 3ண��த நைகெமாழிேயா$5" ஒ�#ெம�: உண�க' எ�: 
ேபராசிாிய� விள�#கிறா�. 
 
வா6 ெமாழி� பாட�கைள*5, 3தி�கைள*5, கைதகைள*5 ெசவிI< தா6மா� 
தைலவைன� பிாி�த தைலவி�#7 ெசா�I� ெபா.+ ேபா�#வ+ வழ�க5. அைதேய 
இN)ைரகார� #றி�கிறா�. பா�மா�க� இவ%ைற7 ெசா�வ+ எ�லா 
நா$கH�#5 உாிய வழ�கேம யா#5. 
 
பிசியி� இல�கண<ைத, 
 

"ஒ�ெபா$ 3ண��த உவம< தாC5 
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ேதா�:வ+ கிள�த+ +ணிவி னாC5 
எ�றி� வைக<ேத பிசிவைக நிைலேய" [2] 

 
எ�: ெதா�கா�பிய� 9:கிறா�. உவைமயாகிய ெபா�ைள� 9றி மைற(கமாக7 
ெசா�வ+, ெவளி�பைடயாக< ெதளி)ெபற7 ெசா�வ+ எ�ற பிசிக� இர4$ 
வைகயா#5. ப4ண<தி பிசிேயாெடா�#5 எ�: ெதா�கா�பிய� ெசா�வைத� 
ெகா4$ நாேடா� பாட�களிD5 #றி�பாக� ெபா�ைள உண�<+வன ஒ�வைக 
ெய�:5, ெவளி�பைடயாக� ெபா�ைள உண�<+வன ஒ�வைக ெய�:5 
ெகா�ளலா5. 
-------- 
[1]. ெச6*ளிய�, 181, 182, 183. 2. ெச6*ளிய�, 176 
--------- 
 
இNவள)5 9றியவ%றிI��+ ெதா�கா�பிய� கால<தி� வா6 ெமாழியாக 
வழ=#5 இல�கிய=க� 3லவ�களி� கவன<+�#ாியனவாக இ��தனெவ�:5, 
நாேடா� பாட�கைள� ப4ண<திெய�: வழ=கினெர�:5 ெதாியவ�5. 
---------------  

3. 3. 3. 3. சில�பதிகார1தி� க/ட வாி�பாட�க�சில�பதிகார1தி� க/ட வாி�பாட�க�சில�பதிகார1தி� க/ட வாி�பாட�க�சில�பதிகார1தி� க/ட வாி�பாட�க�    
 
எ4வைக� பாட�க�எ4வைக� பாட�க�எ4வைக� பாட�க�எ4வைக� பாட�க�    
 
நாேடா� பாட�களி� பல வைகக� உ4$. ஏ%ற5 இைற<த�, மீ� பி<த�, 
04ணா53 #<+த� (தIய ெதாழி�கைள7 ெச6பவ�க� அ<ெதாழி�களா� 
உ4டா#5 அD�3< ெதாியாம� பா�ெகா4ேட அவ%ைற7 ெச6வா�க�. 
ெந$ேநர5 ெதாழி� ெச6வதனா� அவ�க� பா$5 பாட�க� நீ4டனவாக 
இ��#5. அைவ ஒ� வைக. வ4�கார�, இைடய�, ��� இ��#5 மகளி� 
(தIேயா� பா$5 பாட�க� இ�பமாக� ெபா.+ ேபா�#வத%# உத)வன. அைவ 
ஒ� வைக. க�யாண<தி� பா$5 பாட�க�, யாேரC5 இற�தா� பா$5 ஒ�பாாி, 
ெத6வ<ைத வழிப$5ேபா+ பா$பைவ (தIயன உண�7சி மி�கனவாக உ�ளைவ. 
இைவ ஒ� வைக. #ழ�ைதகH�# விைளயா�$� கா�$5ேபா+5, ேசா: 
ஊ�$5ேபா+5, தாலா�$5 ேபா+5 தா6மா� (தIேயா� பா$பைவ ஒ� வைக. 
#ழ�ைதகH5 மகளி�5 விைளயா$5ேபா+ தாேம பா$5 அ5மாைன, பI,ச$#$, 
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க4ணாL7சி (தIய விைளயா�$� பாட�க� ஒ�வைக. அாிய க�<+�கைள 
உைடயன வா6� பாமர�கள�லாதவ�களிட<தி� வா6ெமாழியாகேவ வழ=#5 
பாட�க� பல உ4$; இவ%றி� சிற�த த<+வ� க�<+�க� இ��#5. இைவ ஒ� 
வைக. கைத ெபாதி�த பாட�க� ஒ� வைக. 
 
இ�C5 பலவ%ைற7 ெசா�லலா5. ஆயிC5 ஒ�வா: மி#தியாக வழ=#பவ%ைற 
எ4ணி ேமேல 9றியப' (1) ெதாழி� ெச6வா� பாட�, (2) இ�ப�பாட� (3) 
உண�7சி� பாட�, (4) #ழ�ைத� பாட�, (5) விைளயா�$� பாட� (6) க�<+� 
பாட�, (7) கைத�பாட�, எ�: ஏ. ப#�பாக� பிாி<+�ெகா�ளலா5. 
 
வாி� பாட�க�வாி� பாட�க�வாி� பாட�க�வாி� பாட�க�    
 
சில�பதிகார<தி� வாி� பாட�க� எ�: சில பாட�க� வ�கி�றன. அைவ 
இள=ேகாவகளா� இய%ற� ெப%றைவ. இய�பாக இ�நா�� வழ=கிய, பல 
வாி� பாட�கைள அெயா%றி அவ� அைம<+�ெகா4டைவ அைவ எ�ேற ெசா�ல 
ேவ4$5. கான�வாி, ஆ%:வாி, சா�<+வாி, (கமி� வாி, நிைலவாி, (ாிவாி, 
திைணநிைலவாி, மய=#திைணநிைலவாி, சாய�வாி, ேவ�$வவாி, ஆ67சிய� 
#ரைவ, ஊ�KEவாி, #�ற�#ரைவ, அ5மாைனவாி, க�+கவாி, ஊச�வாி, 
வ�ைள�பா�$ எ�ற பாட�க� அதி� வ�கி�றன. இைவ ப4ண<தியாகிய 
நாேடா� பாட�கைள நிைன<+� பாயைவேய ஆ#5. சில எ$<+� 
கா�$�கைள� ெகா4$ இைத உணரலா5. 
 
அ5மாைனவாி எ�ற பா�$ இள=ேகாவக� பா அைம<த+. மாணி�கவாசக� 
பாய தி�வாசக<தி� தி� அ5மாைன எ�ேற ஒ� ப#தியி��கிற+. Lவ� 
அ5மாைன எ�: ஒ� தனி A� உ4$. கல5பக5 எ�ற பிரப�த<தி� அ5மாைன 
எ�ப+ ஓ� உ:�3. இைவ யா)5 3லவ� பாயைவ; ஆயிC5 மகளி� பா$வனவாக 
அைம�தைவ. தமிEநா�$� ெப4க� அ5மாைன� கா6கைள ைவ<+�ெகா4$ 
ஆ$5ேபா+ பல பாட�கைள� பா$வா�க�. அ�த� பாட�கைள� ேக�$ அ�த 
ெம�� அைம<தைவேய இ�பாட�க�. அ�பேய ம%ற வாி�பாட�கH�#5 
நாேடா இல�கிய உலக<தி� Lல5 இ��பைத உணரலா5. 
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நாேடா� பாட�களி� உ�வ<ைத இல�கிய5 பைட<த 3லவ�கH5 
எ$<தா4டா�க� எ�பத%# இ�ேபா+ கிைட�பவ%:�#� பைழய எ$<+�கா�$ 
இள=ேகாவக� சில�பதிகார<தி� பா*�ள வாி�பாட�க�. 
 
வாி�பா,� இல�கண�வாி�பா,� இல�கண�வாி�பா,� இல�கண�வாி�பா,� இல�கண�    
 
வாி எ�ப+ ஒ�வைக� 9<+�#5, ஒ�வைக� பாடD�#5 ெபா+வாக வழ=#5 
ெபய�. இர4ட<+5 பாட� உ4$. வாி� பாடI� இய�ைப, 'வாி� பாடலாவ+ 
ப4R5 திற(5 ெசயD5 பாணி*5 ஒ� ெநறியி�றி மய=கி7 ெசா�ல�ப�ட 
எ�ட� இய�35 ஆற� இய�35 ெப%:< த� (தD5 இ:தி*5 ெக�$ இய�35 
(ட(மாக (�+ க�த�ப�ட ச�தி*5 சா�<+5 ெப%:5 ெபறா+5 வ�5. அ+தா� 
ெத6வ, 0�*5 ம�கைள� பழி7சி*5 வ�5' [1] எ�: சில�பதிகார 
அ�5பத)ைரயாசிாிய� விள�#வா�. ஆ%: வாி�# உைர எ.+வத%#(� 
இNவா: அவ� எ.தினா�. சில�பதிகார<தி�, 
 

"அர=#5 ஆடD5 W�#5 வாி*5" [2] 
"ஆடD5 வாி*5 பாணி*5 W�#5" [3] 
"ேநர< ேதா�:5 வாி*5 #ரைவ*5" [4] 
"வாி*5 #ரைவ*5 ேசத(5" [5] 

 
எ�C5 இட=களி� வ�5 வாி எ�C5 ெசா� வாி� பாடைலேய #றி<+ நி%கி�ற+. 
 
வாி�-15வாி�-15வாி�-15வாி�-15    
 
இனி வாி� 9<+ எ�ப+ ஒ�: உ4$. அ+ வாி� பா�ேடா$ ஆ$வதாதI� 
அ�த� ெபய� ெப%றெத�: ேதா�:கிற+. அத� இல�கண<ைத� பைழய K<திர5 
ஒ�: ெதாிவி�கிற+. 
 

"வாிெயன� ப$வ+ வ#�#= காைல� 
பிற�த நிலC5 சிற�த ெதாழிD5 
அறிய� 9றி ஆ%:ழி வழ=க�" [6] 
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எ�ற அ7K<திர<ைத அயா��# ந�லா� ேம%ேகாளாக� கா�யி��கிறா�. 
பிறிேதாாிட<தி�, 'வாியாவ+ அவரவ� பிற�த நில< த�ைம*5 பிற�பி%ேக%ற 
ெதாழி� த�ைம*5 ேதா�ற ந<த�' [7] எ�: உைரநைடயி� இNவில�கண<ைத 
அைம�கிறா�. K<திர<தி�, "அறிய� 9றி" எ�றைமயினா� பிற�த நில<தி� 
த�ைம*5 ெதாழி� த�ைம*5 3ைன�த ேகால<தி� ம�$ம�றி� பா$5 பா�D5 
ேதா�ற ேவ4$5 எ�ப+ ெபற�ப$5. #றி ெசா�D5 #ற<தி மைலவள<ைத*5 
#றி9:5 த� ெதாழிைல*5 3ல�ப$<தி� பா$கிறா�. ஏ%ற5 இைற�பவ� த� 
வயI� இய�ைப*5 த4ணீ� இைற�#5 ெதாழிI� இய�ைப*5 ஏ%ற� பா�� 
பா$கிறா�. ஆதI� அைவ வாி� பா�$களாக அைமகி�றன. 
--------- 
[1]. சில�பதிகார5, 7 : ஆ%:வாி, உைர. [2], சில�. 10, க�$ைர, 10.  
[3]. சில� 14 : 150. [4]. சில�, 23: க�$ைர, 11. [5]. சில�. A% க�$ைர, 13.  
[6]. சில�. 3 : 24, அயா� ேம%, [7]. சில� 8 : 74-7, ேம%. 
-------- 
 
இNவாி� 9<தி� விேநாத� 9<+ எ�: ஒ�வைக உ4ெட�: ெதாிகிற+. ேமேல 
கா�ய K<திர5 அ�த விேநாத� 9<ைதேய #றி�ப+. 'இNவாி ெய�பதைன 
நிலC5 ெதாழிD5 ேதா�ற ந�#5 விேநாத� 9<+ எ�பா�5 உள�' [1] எ�: 
அயா��# ந�லா� எ.+வதிI��+ இ+ 3லனாகிற+. 
 
ப�வாி�ப�வாி�ப�வாி�ப�வாி�    -15-15-15-15    
 
ேவ: ஒாிட<தி�, 'இNவாி ெய�பதைன� ப�வாி� 9<ெத�பா�5 உள�' [2] எ�: 
9றி ஒ� பைழய பாடைல ேம%ேகா� கா�$கிறா�.  
-------- 
[1]. சில�. 14 : 150, உைர. [2]. சில�. 3 : 13, உைர. 
---------- 
 
அ�பாட� வ�மா:: 
 

"சி�+� பி.�ைக *ட�ச�தி ேயா�(ைல 
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ெகா�தி க)சி #ட�பி.�ைக - க�த�பா� 
டால=கா� டா4 ப�மண� ெந�I7சி 
Kல� த�ந�ட5 W4Dட� - சீலமி#5 
ஆ4 அம43னேவ டாள<தி ேகா�பாளி  
பா4� பி.�ைக*ட� பா5பா� - மீ4ட 
கட)� சைட�ர மாேகச= காம� 
மகிEசி�+ வாமன 2ப5 - விகடெந$5 
ப<திர5 ெகா%றி பலைகவா� ப�பர�ெப4 
ட<தச5 பார5 த�ணி7ச5 - க<+ 
(ைற?4 �,சி<+ (4த ம�ன� 
பைறப4 த�3�ப பாண5 - இைறபர) 
ப<த� #ரைவேய ப�பைற காவத� 
பி<தெனா� மாணி ெப�5பி.�ைக - எ<+ைற*5 
ஏ<திவ�5 க�களி யா4$ விைளயா�$� 
ேகா<த பைற�#$53 ேகா%9<+ - L<த 
கிழவ� கிழவிேய கி�H� பிறா4 
அழ#ைடய ப4ணிவிக டா=க5 - திகEெச5ெபா� 
அ5மைன ப�+ கழ=காட� ஆI�#5 
வி4ணக� காளி விற%ெகா�தி - அ�லாத 
வா6�த தனிவ4$ வாாி7சி பி7சி*ட� 
சா�த (ைடய சடாதாாி - ஏ6�தவிைட 
த�கபிடா� நி�<த5 தாி�பா�$7 சா+ர=க5 
ெதா�க ெதாழி�3ைன�த ேசாணா4$ - மி�க 
மைலயாளி ேவதாளி வாணி #திைர 
சிைலயா$ ேவ$ சிவ�3< - தைலயி� 
தி�விள�#� பி7சி தி��#� றயி%ெப4 
��(க<+� ேபைத இ�ள� - ெபா�(க<+� 
ப�லா= #ழிேய பக பகவதியா� 
ந�லா�த� ேதா��70 ந%சாழ� - அ�லாத 
உ�தி அவிI ஊராளி ேயாகினி7சி 
#�திவ�5 பார� #ணைல�9< - த�திய5ேபா 
தா$= களிெகா6*5 (�ளி�Q ஐயC�#� 
பா$5பா� டா$5 ப$ப�ளி - நாடறி*5 
#5X$ நா�ட5 #ணா�ட5 #ணாைலேய 
+,சாத 05ைம�Q7 ேசானக - ம,சாி 
ஏ%ற )ைழைம பைறைம(த� எ�ெற4ணி� 
ேகா<தவாி� 9<தி� #ல5." 
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இ�த� பாடI� பலவைக விைளயாட�க� 9ற� ெப:கி�றன; அைவ யா)5 
பா�$� பா ஆ$பைவ. இ�பா�� உ�ளவ%றி� இ�ேபா+ இல�கிய<திD5 
வழ�கிD5 சில வழ=#கி�றன. ெகா�தி ( கா6 ெகா�+5 விைளயா�$ ), ஆ4 ( 
ஆ4பா�$ ), பா4, பா5பா�, #ரைவ, க�களி, கி�H� பிறா4 ( 
கி�லா�பர4 ), அ5மைன, ப�+, கழ=#, வ4$, ப�லா=#ழி, ேதா��70, சாழ�, 
அவI, ப$ப�ளி எ�பவ%ைற இ�:5 நிைன�Q��ெகா�ள இல�கிய(5 
வழ�#5 உத)கி�றன. 
 
தி�வாசக5, திNய� பிரப�த5, த<+வராய� பா$+ைற (தIயவ%றி� நா�� 
வழ=கிய வா6 ெமாழி� பாட�கைள அெயா%றி� ெபாிேயா�க� இய%றிய 
பலவைக� பாட�கைள� காணலா5. டா�ட� ஐயரவ�க� ஒ� ெசா%ெபாழிவி� 
இவ%ைற< ெதா#<+< த�தி��கிறா�க�. [1]  
-------- 
[1]. ச=க< தமி.5 பி%கால< தமி.5, ப. 45. 
---------- 
 
அைவ வ�மா:. 
 
அ�ைக7சி, அ7ேசா, அ�Q7சி, அ5மாைன, ஆ%:வாி, இ5பி�, உ�தியா�, ஊச�, 
எ5பாைவ, க�ப% பா�$, கழ�, க�+கவாி, கா�ைக, காள5, கான�வாி, கிளி�பா�$, 
#ணைல, #த5ைப, #யி�, #ரைவ, #ற<தி, 9ட�, ெகா7சக7 சா�<+, ேகா<+5பி, 
ேகாழி� பா�$, ச=#, சாய� வாி, சா�<+ வாி, சாழ�, ெச5ேபா<+, த7சரா4$, 
த7சா4, தாலா�$, திைணநிைலவாி, தி�வ=கமாைல, தி�வ�தி� கா�3, 
ெத�ேளண5, ேதாேணா�க5, நிைலவாி, ைநயா4, பகவதி, பைட�3 வாி, ப�+, 
ப�லா4$, ப�I, ப�ளிெய.7சி, பா5பா�, பிடார�, ெபா%04ண5, 
மய=#திைண நிைலவாி, (க7சா�<+, (கமி� வாி, (கவாி, Lாி7 சா�<+, 
வ�ைள�பா�$ (தIயன. இைவய�றி7 சி<த� பாட�களி� வழ=#5 பலவைக 
இைச� பா�$�கH5 ெநா47 சி�+, சி�+ (தIயைவகH5 #5மி ேகாலா�ட5 
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(தIயைவகH5 பல வைகயான க4ணிகH5 ஆன�த�களி�3, கீ�<தன=க� 
(தIய பல)5 இைச�பா�$�கைள7 ேச��தனேவ. 
 
ஐயரவ�க� கா�ய உ��பகளி� கீ�<தன5 (தIய சிலவ%ைறய�றி ம%றைவ 
யா)5 நாேடா உலக<திI��+ இல�கிய� 3லவ�க� ஏ%:< த.வி அைம<தனேவ 
யா#5. 
-------------    
 

4. 4. 4. 4. ச6க இல�கிய6களி� உ�ள ெச"திக�ச6க இல�கிய6களி� உ�ள ெச"திக�ச6க இல�கிய6களி� உ�ள ெச"திக�ச6க இல�கிய6களி� உ�ள ெச"திக�    
 
ச=க இல�கிய=களி� #றி,சி, பாைல, (�ைல, ம�த5, ெந6த� எ�C5 ஐவைக 
நில=களிD5 வா.5 ம�க� அ�த அ�த நில=கH�# ஏ%ற வைகயி� பா*5 
ஆ*5 இ�3:5 கா�சிகைள� கா4கிேறா5. 
 
�றி7சி�றி7சி�றி7சி�றி7சி    
 
#றி,சி நில<தி� இைறவைன வழிப$5 Qசாாியாகிய ேவல� (�கைன� பா 
ஆேவச உ�வ<தி� வர7 ெச6கிறா�. மறிைய அ:<+ ெவறியா�ெட$�#5ெபா.+ 
(�கைன� பரவி� பா�$ பா$கிறா�. 
 

"அண=ெகன உணர� 9றி, ேவல� 
இ�னிய5 கற=க� பா� 
ப4மல� சிதறி� பர): பI�ேக" [1] 
"ேவ%:�ெப�� ெத6வ5 பல)ட� வாE<தி." [2] 

 
(�கைன வழிப$5 Qசாாி7சியாகிய ேதவரா� #றி,சி நில<+�#ாிய #றி,சி� 
ப4ணி� அைம�த பாடைல�பா$கிறா�. 
-------- 
[1]. ந%றிைண, 322: 10-12, [2]. #:�ெதாைக, 263 : 4. 
---------  
 

"ந:மைல7 சில5பி� ந�னக� வாE<தி 
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ந:53ைக எ$<+� #றி,சி பா 
... ... ... ... ... #றமக�  
(�கிய5 நி:<+" [1] 

 
திைன� ெகா�ைலயி� #ற மகளி� கிளிகைள� கவத%காக ஒ�வைக� பா�ைட� 
பா$வ�. அைத� பி%கால<தி� ஆேலால5 எ�ப�. 
 

"3�ளா� இய<த வில=#மைல7 சில5பி� 
வ�Hயி�< ெத�விளி இைடஇைட� பயி%றி� 
கி�ைள ஓ�பி*5" [2] 
"கிளிக மகளி� விளிப$ Qச�" [3] 

 
#ற ம�க� 3Iெயா$ ெபா�கி�றன�. அ�ேபா+ அவ�கH�#� காய5 
உ4டாகிற+. அதனா� உ4டா#5 ேவதைன தணிவத%காக அவ� மைனவியராகிய 
#றமகளி� பா$கி�றன�. 
 

"ெகா$வாி பா6�ெதன� ெகா.ந� மா�பி� 
ெந$வசி வி.�34 தணிமா� கா�ெபன 
அற�வாE 9�த% ெகா7சிய� பாட�." [4] 

 
#றமகளி� திைனைய� #<+5ேபா+ பா$கிறா�க�. அ�த� பா�$�# வ�ைள� 
பா�$ எ�: ெபய�. 
 

"திைன#: மகளி� இைசப$ வ�ைள" [5] 
 

"பாவ உரல ப#வா6 வ�ைள" [6] 
 

" ெகா�யாைன� ேகா�டா� 
ெவதி�ெந% #�வா5நா5 
வ�ைள அக)வ5வா, இ#ைளநா5 
வ�ைள அக)வ5 வா." [7] 
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#றவ�க� த5 ெப4ெரா$ #ரைவ� 9<தா$5ேபா+ பா$வ�. 
 

"#றவ�த5 ெப4ெரா$ ... அய�5 #ரைவ." [8 
 
#ற<திய�� க�$� பா��#5 க�$வி7சி மைலகைள� பா$வா�. 
_____ 
[1]. தி�(�கா%:�பைட, 238-43.  [2]. #றி,சி�. 99-101  
[3]. மைலப$. 329  [4]. மைலப$. 302-4 
[5]. மைலப$. 342.  [6]. #:�. 89; 1. 
[7]. கI. 42; 7-9.  [8]. மைலப$. 320-22.  
----------- 
 

"அகவ� மகேள அகவ� மகேள 
... ... ... ... ... 
இ�C5 பா$க பா�ேட, அவ� 
ந�ென$= #�ற5 பாய பா�ேட." [1] 

 
பிற� �$கH�#7 ெச�: ஐயேம%:� கிைட<த தானிய<ைத� பல��# ஈவ+ 
ஒ�வைக விரத5 எ�: ெதாிகிற+. இைத< தி�மண5 நிகEவத%#(� சி: ெப4க� 
ேம%ெகா�வா�க�. அNவா: பிற� �$ ெச�: ஐயேம%#5 ேபா+ அவ�க� பல 
பாட�கைள� பா$வா�க�. 
 

"ெபா6தல மகைளயா6� பிற�மைன� பாநீ 
எ6திய பல��கீ<த பய5." [2] 

 
சிவரா<திாியிD5 /ஜய�தியிD5 சி: #ழ�ைதக� எ4ெண6 (தIயவ%ைற� 
ேக�$� பா$5 பாட�க� இ=ேக நிைன)�# வ�கி�றன. 
 
பாைலபாைலபாைலபாைல    
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பாைல நில<தி� வா.5 ம�க� த5(ைடய ெத6வமாகிய +��ைகைய� பரவி 
ேவ�$வ வாி பா$வைத7 சில�பதிகார<தி� வாயிலாக நா5 உணரலா5. 
 
&�ைல&�ைல&�ைல&�ைல    
 
(�ைல நில<தி� ஆய�5 ஆ67சிய�5 வாEகி�றன�. அவ�க� தா5 வழிப$ 
கட)ளாகிய க4ணைன� பரவி� #ரைவயா�பா$கிறா�க�. சில�பதிகார<தி� 
ஆ67சிய� #ரைவ இ��கிற+. 
 

"#ரைவ தழீஇயா5 மர3ளி� பா< 
ேதயா வி.�3கE< ெத6வ5 பர)+5" [3] 

 
அNவா: #ரைவ பா$5ேபா+ ஆய� ஒ�வ� ஏ: த.விய சிற�ைப*5 
பா$வ+4$. 
 

"பா$க5 வ5மி� ெபா+வ� ெகாைலேய%:� 
ேகா$ #றிெச6த மா�3." [4] 

___________ 
[1]. #:�. 23.  [2]. கI. 59; 16-7. 
[3]. கI. 103; 75-6.  [4]. கI. 104; 63-4.  
----------- 
 
ம�த�ம�த�ம�த�ம�த�    
 
ம�த நில<தி� ஆடவ�5 மகளி�5 இைண�+ ஆ�பா$வா�க�. 
 

"... ... ஒIெகா� ஆய5 
தைத�த ேகாைத தாெரா$ ெபாIய� 
3ண��+ட� ஆ$5 இைசேய." [1] 

 
மகளி� தா5 9� ைகேகா<+ ஆ$வைத< +ண=ைக எ�ப�. அவ�க� ஆ$5ேபா+ 
அத%#ாிய பாட�கைள� பா$வா�க�. 
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"நின�ெகா<த ந�லாைர 
ெந$நக�< த�+நி� 
தம�பா$5 +ண=ைக*� 
அரவ5வ� ெத$�3ேம." [2] 

 
"(ழவிமிE +ண=ைக W=#5 விழவி�." [3] 
 
ெந"த�ெந"த�ெந"த�ெந"த�    
 
ெந6த� நில<தி� ேக�#5 பாட�களி� ஒIைய ஒ�=ேக ம+ைர� கா,சி 
ெசா�கிற+. நீைர இைற�பவ�களி� பா�ெடாI, ஏ%ற5 இைர�பா� ஓைச, 
பறைவகைள ஓ�$கிறவ�களி� பா�$, பரதவ� மகளி� ஆ$5 #ரைவயி� பா$5 
பா�$ ஆகியவ%ைற அ=ேக கா4கிேறா5. 
 

"நீ�<ெதN)5 நிைர<ெதா.வ� 
பா$சில535 இைச, ஏ%ற< 
ேதா$வழ=#5 அகலா5பியி�  
கயனைகய வய�நிைற�#5 
ெம�ெதாைட வ�கிழாஅ� 
... ... ... ... .... ... 
இ�53� ஓ�35 இைசேய, எ�:5 
மணி�Q (4டக<+ மண�மI கான� 
பரதவ� மகளி� #ரைவெயா ெடாI�ப." [4] 

 
அ=#5 மகளி� ெத6வ<+�#ாிய Qசைனைய இய%றி வழிப�$� பா$கிறா�க�. 
____________ 
[1]. ம+ைர�. 264-6.  [2]. கI 70 : 13-4. 
[3]. அகநாP:. 336 : 16.  [4]. ம+ைர�. 89-97. 
---------- 
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"கண5ெக. கட)� #ய�பI Wஉ6 
பரவின5 வ�க5 ெச�ேமா, ேதாழி" [1] 

 
எ�ப+ ெந6த� நில<+< தைலவியி� 9%:. 
 
ெந6த� நில<தி� ஊசலா$5 மகளி� அத%#ாிய பாட�கைள� பா$கிறா�க�. 
 

"ேச*ய� ஊச%சீ� நீஒ�: பா<ைத." [2]  
 
கI<ெதாைகயி� மடேல%ற<ைத� ப%றிய ெச6தி வ�5 பாட�களா�, மடலா� 
#திைர ப4ணி ஊ��+ வ�5 ஆடவ� பா$வ+4$ எ�ற ெச6தி ெதாிய வ�கிற+. 
 

"எ�னாC5 பாெடனி% பாட)5 வ�ேல� 
                       சிறிதா=ேக 

ஆெடனி� ஆடD5 ஆ%:ேக�; பா$ேகா." [3] 
"அணிநிைல� ெப4ைண மடY�� ெதா�<தி 
அணிநல5 பா வர%#." [4] 
"வ��தமா Z��+ ம:கி�க� பாட." [5 

 
பி� வ�த 8�க�பி� வ�த 8�க�பி� வ�த 8�க�பி� வ�த 8�க�    
 
ச=க கால<+ A�கH�#� பி� எ.�த கா�பிய=களிD5 பிற A�களிD5 
இNவா: அNவ< திைணயி� வா.5 ம�க� த<தம�# உாிய வைகயி� பா$வதாக 
வ�5 இட=க� பல. 
 

"ப4க�வா6 மிழ%:5 இ�ெசா% கைடசிய�.""[6] 
"ெகா�ைற ேவ6=#ழ% ேகாவல� (�றிI% 
க�: ற�#5 #ரைவ." [7] 

 
எ�பனேபால� பல எ$<+� கா�$�கைள� கா�டலா5. 
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ேமேல 9றி� ேபா�தவ%றி% #றி�பி�க�ெப:5 பாட�க� யா)5 நாேடா� 
பாட�கேள. இ<தைகய பாட�களி� ெந,ைச� பறிெகா$<ததாக� பாரதியா� #யி% 
பா�� பா$கிறா�. 
 

"ஏ%றநீ�� பா�� இைசயினிD5, ெந�இ�#5 
ேகா%ெறாயா� #�#ெவன� ெகா,05 ஒIயினிD5 
04ண5இ� பா�த5 0ைவமி#�த ப4களிD5 
ப4ைண மடவா� பழ#பல பா�னிD5 

____ 
[1]. ந%. 358 : 6-7.  [2]. கI. 131 : 24.  
[3]. கI. 140 : 13-4.  [4]. கI. 141 : 5-6. 
[5]. கI. 141 : 22.  [6]. க5ப. நா�$�. 10. 
[7]. க5ப. நா�$�. 34. 
---------  
 
பிரப�த6க�பிரப�த6க�பிரப�த6க�பிரப�த6க�    
 

வ�டமி�$� ெப4க� வைள�கர=க� தாெமாI�க� 
ெகா� இைச<தி$ேமா� 9�ட(த� பா�னிD5 
... ... ... ... ... ... ... ... ... 
ெந,ைச� பறிெகா$<ேத� பாவிேய�." [1] 

 
க5ப� ஏ%ற�கார� (த�நா� பாதியி� வி�ட பா�ைட ம:நா� அவ� வாயிலாக� 
ேக�#ம�$5 எNவள) (ய�:5 (�க (யாம� அ�லD%றாெர�: ஒ� 
வரலா: வழ=#கிற+. [2] 
 
"ஏ%ற� பா�%# எதி��பா��ைல, Qசாாி பா�%#� பி� பா��ைல" எ�ற 
பழெமாழி அ�த� பாட�க� தாமாக வ�ேமய�றி� 3லைமயா� அைமவனவ�ல 
எ�பைத� 3ல�ப$<+கிற+. 
 
இல�கண� 3லவராகிய ெதா�கா�பிய� நாேடா� பாட�கைள� ப4ண<தி 
ெய�: 9றி இைச வ#<தா�. இல�கிய� ெப�5 3லவ�க� அ� பாட�களி� மன5 
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ெசD<தி இ�3%: அவ%ைற� ப%றி< த5 A�களி� 9றினா�க�; அவ%ைற� 
ேபா�ற அைம�ைப ைவ<+� பல பாட�கைள� பானா�க�. இ+வைரயி� 
9றியவ%றிI��+ இைவ ெத�ள< ெதளிய விள=#5. 
 
நாேடா� பாட�கைள அெயா%றி� பாய பல பாட�க� நாளைடவி� தனி� 
பிரப�தமாக வழ=கலாயின. #ற<தியி� பா�I��+ #ற5 எ.�+, பி�3 #றவ,சி 
எ.�த+. ப�ள�க� பா$5 #லைவ� பா�$ (தIயவ%றிI��+ ப�ேளசD5 
ப�H5 ேதா�றின. தாலா�I��+ தனிேய தாலா�$ A�க� உ4டாயின. 
தாலா�$ உ�வ<தி� கீதாசார< தாலா�$ எ�ற A� ஒ�: தமிழி� உ4$. 
பி�ைள< தமிழி� வ�5 தால� ப�வ(5 #லேசகர� ெப�மா� ச�கரவ�<தி 
தி�மகைன�பா$5 தாலா�$5 இ�த வைகயிேல எ.�தன. "அ53Iமாேன வாவா" 
எ�: #ழ�ைதகH�# விைளயா�$� கா�$5 பா�ைட� பா�<+ அ53I� ப�வ5 
எ.�த+. ஓட� பா�ைட� பா�<+� பல 3லவ�க� ஓட�பா�ைட� பான�. 
___________ 
[1]. #யி% பா�$, 3 : 35-44. 
[2]. இத� விாிைவ. "3+ ெம�#" ( கி. வா. ஜ. ) எ�C5 3<தக<தி%கா4க.  
----------- 
 
பல 3லவ�க� #5மி பாயி��கிறா�க�. அ+ நாேடா� பாடலாக (ைள<+� 
பி�3 3லவ� பைட�3�#�H5 3#�+ ெகா4ட+. ேகாபாலகி�[ண பாரதியா� 
பாய சித5பர� #5மி*5, அ��பிரகாச வ�ளலா� பாய #5மிகH5, வாைல� 
#5மி (தIய ேவ: பல #5மிகH5 எ.வத%# ஆதியி� உ�வான நாேடா� 
#5மிகேள வழிகா�க�. 
 

5. 5. 5. 5. நாேடா� பாட�நாேடா� பாட�நாேடா� பாட�நாேடா� பாட�களி� சிற�பிய��க�களி� சிற�பிய��க�களி� சிற�பிய��க�களி� சிற�பிய��க�    
 
நாேடா� பாட�கH�ெக�: சில சிற�பான இய�3க� உ4$. ஒ� #றி�பி�ட 
பாடைல (த� (தI� யாேரC5 ஒ�வ� இய%றி யி��க<தா� ேவ4$5. அவ� 
இல�கிய�3லைம பைட�காவி�டாD5 ம%ற� பாமர�கைள�ேபா� இ�லாம� 
ஓரள) ெசா�வ�ைம உைடயவராகேவ இ��பா�. 9I ேவைல ெச6*5 ெப4க� 
த5மிட5 உ�ள இய%ைகயான ஆ%றலா� அNவ�ேபா+ பாட�கைள� பா$வ+5 
உ4$. இல=ைகயி� ம�ட� கள�3 எ�C5 ப#தியி� இ�:5 இNவா: பாட�க� 
(ைள�கி�றன. எ+ைக, ேமாைன, ஓைச எ�C5 L�:5 ெதாி�தவ�க� 
பாட�கைள� பாவிடலா5. 
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எ5ைம ேமாைனஎ5ைம ேமாைனஎ5ைம ேமாைனஎ5ைம ேமாைன    
 
எ+ைக ேமாைன எ�பைவ தமிEநா�$ ம�கH�# இய�பாகேவ ைகவர� ெப%றைவ 
எ�ேற ெசா�லேவ4$5. "மான= ெக�டவேள - மாியாைத ெக�டவேள, ஈன= 
ெக�டவேள - இ$� ெபா�தவேள" எ�ற வசவி�9ட எ+ைக*5 ேமாைன*5 
இ��கி�றன. அ(தI� எ+ைக வ�வெத�ப+ தமி.�ேக அைம�த தனி7சிற�3. 
ேப70 வழ�கி� எ<தைனேயா ெதாட�க� எ+ைக7 சிற�3ைடயனவாக� 
3ரHகி�றன. அ�கிI பி�கிI, அ�க5 ப�க5, அச�$� பிச�$, அத, அம�ட� 
#ம�ட�, ஆசார5 பாசார5, ஏைழ பாைழ, க4ட+4ட5, காமா ேசாமா, ஜபதப5 
எ�பைவேபால உ�ளவ%ைற� கா4க. அ�பேய ேமாைன நய5 அைம�த 
ெதாட�கH�#5 #ைறவி�ைல. அ� அச�, ஆ அமாவாைச, க�யாண5 கா�<திைக 
ெகா�விைன ெகா$�பிைன, ப%:� பா<திர5, ேகாயி� #ள5, ேதா�3< +ர) 
(தIயவ%ைற� கா4க. ேப70 வழ�கி� த4ணீ� ப�ட பாடாக வழ=#5 எ+ைக 
ேமாைனக� பழெமாழிகளி� சிற�பாக அைம�தி��ப+ விய�ப�:. 'அ�கைர�# 
இ�கைர ப7ைச', அகதிைய� ப#தி ேக�கிறதா?', 'அக5 ஏற7 0க5 ஏ:5', 'ஒ�ைற� 
ெப%றாD5 க�ைற� ெப:', '#�ைடயி� ஊறிய ம�ைட' எ�பனேபால 
ஆயிர�கண�கான பழெமாழிகளி� எ+ைக அைம�தி��கிற+. அ�பேய, 
'சி=க<தி� கா�ைட7 சி:நாி வைள<தா%ேபால' 'KI�#7 0�#ேம� ஆைச', 'தைல 
ஆ�< த5பிரா�', 'தீயி� இ�ட ெந6 தி�53மா?', 'ெப4சாதி கா�க�$, பி�ைள 
வா6�க�$', 'மன�பா� #<+ மா4டவ� அேநக�' எ�பன ேபா�றவ%றி� 
ேமாைன நய<ைத� காணலா5. 
 
நாேடா� பாட�களி� #ழ�ைதக� விைளயா$5ேபா+ பா$5 பாட�களிேல 
ஒ�:5 இ�லாவி�டாD5 எ+ைம நய(5 ேமாைன யைமதி*5 உ�ள பல பாட�க� 
உ4$. அ�த இர4$5 #ழ�ைதகH�# இ�ப<ைத உ4டா�#கி�றன. 
 

க4ணா5 க4ணா5 Q7சாேர 
கா+ கா+ Q7சாேர [1] 

 
எ�ப+ க4ணாL7சி விைளயா�$� பாட�. க4ைண L0த� எ�றா� க4ைண 
L$த� எ�: ெபா��. க4 Lசி எ�ப+ க4ணா L7சி ஆகி� பிற# க4ணா5Q7சி 
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எ�:5 வழ=#கிற+. இ�த� பா�� ெபா�� சிறிதளேவ இ��கிற+. ஆனா� 
எ+ைக ேமாைன அைமதிேய சிற�பாக இ��கிற+. 
 

த<த�கா 3<த�கா 
தவைல7 ேசா: 
ெந%றிமா ெந�=கமா 
ப7ைச மர<திேல பதவைல க�ட� 
ப�றி வ�+ சீராட� 
பைறய� வ�+ ெந�D� #<த� 
#4$மணி ேசாறா�க� 
#�வி வ�+ 9�பி$+! [1] 

 
இ�த� பா�� ெசா%கH�#� ெபா�� இ��தாD5 அ�த� ெபா�� ெதாட�7சியாக 
இ�ைல; ஆனாD5 எ+ைகயினாD5 ேமாைனயினாD5 ஓைசயழ# 
அைம�தி��கிற+. 
__________ 
[1]. மைலய�வி, ப. 260. 
--------- 
 

ெவ<தைல� க�$ விாிய� க�$ 
ேதா�ட<+� காரைன� 370� க�$ [1] 

 
எ�பதிD5 அ�த இய�ைபேய காணலா5. 
 
ஓைச அைமதிஓைச அைமதிஓைச அைமதிஓைச அைமதி    
 
இல�கிய=களி� நா�வைக� பா�கH5 அவ%றி� இன=கH5 
அைம�தி��கி�றன. நாேடா� பாட�களி� ெப�5பாD5 க4ணிகH5 சி�+கH5 
பயி�: வ�கி�றன. பல பாட�களி� ஏேதா ஒ�வைகயி� ஒ.=கான ஓைச அைமதி 
இ��கிற+. சில வைகயான பாட�கH�# இ�ன ஓைசதா� எ�ற மர3 
அைம�தி��கிற+. ெத5மா=# எ�ப+ ஒ� #றி�பி�ட ஓைசயைமதிேயா$ 
இ��கிற+. தாலா�$, ஏ%ற� பா�$, ஒ�பாாி, #5மி, ஓட� பா�$ (தIயவ%றி%#5 
தி�டமான உ�வ=க� அைம�தி��கி�றன. இ�ன பா�%# இ�ன+தா� 
இல�கண5 எ�: 3லைம*லக<+ வா6பா�ேல ெசா�ல இயலாவி�டாD5 
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காதிேல ேக�டா� இ�ன பா�$ எ�: பழ�க<தா� ெதாி�+ ெகா�ளலா5. 
இல�கிய=களி� வ�5 பா�கH�#5 இ�த இல�கண5 ெபா��+5. ேபராசிாிய� 
பாைவ�ப%றி7 ெசா�Dைகயி�, 'பாெவ�ப+, ேச�3ல<தி��த கால<+5 ஒ�வ� 
எ.<+5 ெசா�D5 ெதாியாம% பாட5 ஓ+=கா�, அவ� ெசா�Dகி�ற ெச6*ைள 
விக%பி<+ இ�ன ெச6*� எ�: உண�த% ேக+வாகி� பர�+ப�$7 ெச�வேதா� 
ஓைச' [2] எ�: 9:வதிI��+ இ+ 3லனா#5. 
 
ெசா)க�ெசா)க�ெசா)க�ெசா)க�    
 
நாேடா� பாட�களி�, வழ�கி� மா<திர5 வழ=#5 ெசா%கH5, சிைத�த 
ெசா%கH5 மி#தியாக வ�5. 
 

ச�ைத விைலமதி�பா� ச�தன<ைத< ேதா%க�பா� [3] 
+�ப� வா=கி< த�தா� - மாமாடா 
ேதாளிேல ேபா�<தி� பா��ேபா5 [4] 
அ5ம<தாளிட5 ெகா$<ேத� [5] 

________ 
[1]. #ழ�ைத உலக5 ( கி. வா. ஜ. ), ப. 34.;  [2]. ெதா�. ெச6*� 1, உைர. 
[3]. க,சியிD5 இ�ப5 ( கி. வா. ஜ. ), ப. 19.;  [4]. ேம%ப ப. 23. 
[5]. #ழ�ைத உலக5 ( கி. வா. ஜ. ), ப. 76. 
------ 
 
ெசா%க� எ�பவ%றி� வ�5 ச�ைத, +�ப�, அ5ம<தா� எ�ற ெசா%கைள 
இல�கிய=களி� காண� இயலா+. சி்ைத�+ வழ=#5 ெசா%கH5 
ெசா%ெறாட�கH5 கண�# வழ�கி�றி நாேடா� பாட�களி� வ�5. அவ%ைற< 
தி�<தினா� எ+ைக, ேமாைன, ஓைச ஆகியைவ சிைத�+வி$5.    
 

ெத�ன மர<+� பாைள�#� ேளெர4$ 
ேதைர இ��+ (ழி�#+பா� 
ெத�ன ல�#+ எ�ைன மய�#+ 
ேத�ெமாழி ேய(<+ �ராயி [1] 
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எ�ற (<+�ராயி பா��, ெத�ன� எ�: வ�வ+ ெத�ற� எ�பத� சிைத�த 
உ�வ5. இய�பான ெசா�லாக அைத< தி�<தினா� (� அயிD�ள ெத�னமர5 
எ�பத%# ஏ%ற எ+ைக அைமயா+; ஆதI� ெத�ன� எ�: இ��பேத 
ெபா�<த5. 
 

அ4ைண�#7 ெசா�ன ெசா�D 
அ53�ைட*5 மற�தி�ைடேயா 
க4ணா� உ�னாேல கல=#ேற4 இ�தேவைள [2] 

 
இதி� அ�ைற�# எ�: தி�<தினா� எ+ைக நய5 ேபா6வி$5. 
 

ஒ<ைதயிேல இ��கிேற4R 
ஒ�காD5 நிைன�காேதடா 
க<தி�கிைர ஆகாேதடா [3] 

 
எ�பதி� 'ஒ<ைதயிேல' எ�பைத 'ஒ%ைறயிேல' எ�: மா%றினாD5, 
 

சி�ன�#� நா<தனா� - ஏல=கி ேலேலா 
சி�லைறைய மா<தினா� - ஏல=கி ேலேலா [4] 

 
எ�பதி� மா<தினா� எ�பைத மா%றினா� எ�: தி�<தினாD5 எ+ைகயழ# 
இ�லாம% ேபா6வி$5. 
 
இ�பேய ேமாைனயிD5 வழ�#7 ெசா%க� அைம�+ மா%ற (யாம� இ��#5 
இட=க� பல. 
 

ெபர�டாசி மாத<திேல 
ெபாியகைட �தியிேல [5] 

_________ 
[1]. நாேடா இல�கிய5 ( கி. வா. ஜ ), ப. 111.;  [2]. மைலய�வி, 71; 3.  
[3]. மைலய�வி, ப. 89; 35.;  [4]. ேம%ப 136; 1. 
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[5]. ேம%ப 85; 10 
-------- 
 
எ�பதி� 3ர�டாசி எ�ற ெசா� வா6ெமாழியிேல சிைத�த உ�வமாகிய ெபர�டாசி 
எ�: நி�:, ெபாிய எ�பதி� உ�ள (தெல.<ேதா$ ஒ�றி ேமாைனயைமதி 
ெப%றி��கிற+. ெபர�டாசிைய� 3ர�டாசி ஆ�கிவி�டா�, ெபாிய எ�பைத� 3ாிய 
ஆ�க இயDமா? 
 

ேமாள=கH5 தாள=கH5 (ழ=#த ேகாயிIேல [1] 
 
எ�பதி� ேமள5 ேமாளமாகியி��கிற+. 
 

3�ைளைய�ேபா� ெபா<தி� ெபா<தி� - க4ேண ந�ல 
ெபா:ைமேயாேட வள��பா=களா5 [2] 

 
எ�பதி� பி�ைள 3�ைளயாகி யி��கிற+. 
 

அெதாட=கி Mனிவைர�#5 - க4மணிேய 
அ�லா<+�#5 கா0தானா5 [3] 

 
எ�பதி� அ�லா<+�#5 எ�பைத எ�லாவ%றி%#5 எ�: மா%றினா� ேமாைன 
ேபா6வி$5. 
 
சிைத�த ெசா�ைல< தி�<த� 3#�தா� ஓைச ெக�$வி$வத%#7 சில உதாரண=க� 
வ�மா::- 
 

தமய�திைய� க�டR�C 
சனிபகவா� ப�டபா$ [4] 

 
எ�பைத, 'தமய�திைய� க�டேவ4$ெம�:' எ�: மா%றினா� ஓைச 
ெக�$வி$5. 
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பி7ைச ெகா$�க R5னா� 9ட7 04ெடI� ெப4ேண 
ப�சமா6� ெகா$�க R4 04ெடI� ெப4ேண [5] 

 
எ�பதி�, "பி7ைச ெகா$�க ேவ4$ெம�றா�9ட" எ�: தி�<தினா� ஓைச 
நீ4$ெகா4ேட ேபா#5. 
 

ஆ��# மா��# - க4ேண உன�# 
அழகான ���# [6] 

 
எ�பதிD�ள ெசா%கைள, 'ஆ��கிற+, மா��கிற+, ���கிற+' எ�: 
மா%றினா� அ�பா� அதி� பா�ேட இரா+. 
_________________ 
[1]. மைலய�வி, 223; 6.;  [2]. ேம%ப 243; 82.  
[3]. ேம%ப 243; 89.;  [4]. ேம%ப 92; 51. 
[5]. ேம%ப 207; 54.;  [6]. ேம%ப 222; 2  
-------- 
 
இல�கண15�� மா.இல�கண15�� மா.இல�கண15�� மா.இல�கண15�� மா.    
 
இல�கண<+�# மாறாக� பலவ%ைற நாேடா� பாட�களி� காRகிேறா5. ேப70 
வழ�கி� எNவா: இல�கண வ.�க� இ��கி�றனேவா அ�பேய நாேடா� 
பாட�களிD5 இ��கி�றன. ெகா7ைச வா�<ைதகH5 இல�கண வ.�கH5 ேப70 
ெமாழி�# இய�பாகிவி�டன; அNவாேற நாேடா� பாட�களிD5 அைவ 
இய�பாக� ெபா��திவி�டன. 
 

ராமேர +ைணவா - ராகவேர த4ட5 
ர�சி�ப+� பார5 - இர4$டேன வாாீ� [1] 

 
எ�பதி� ஒ�ைம*5 ப�ைம*5 மய=கி வ�தி��கி�றன. 
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பயி�5 விைளயா+ பறைவக� நாடா+ 
#�கஜல5 கிைடயா+ #�விக� நாடா+ [2] 

 
எ�பதிD5 ஒ�ைம ப�ைம மய�க5 இ��கிற+. 
________ 
[1]. நாேடா இல�கிய5, ப. 28.;  [2]. அ�Iயரசாணி மாைல. 
-------- 
 
தி��பி# ெசா�:த�தி��பி# ெசா�:த�தி��பி# ெசா�:த�தி��பி# ெசா�:த�    
 
நாேடா� பாடைல� ப<+� பா��பதி� இ�ப5 அNவள) இரா+. அைத� பா� 
ேக�#5ேபா+தா� அத� இைச*5 தாள அைம�35 ஒ�விதமான கவ�7சிைய< 
த�வைத� காணலா5. இல�கிய=களி� ஒ�ைறேய தி��பி< தி��பி7 ெசா�னா� 
அ+ 9றிய+ 9ற� எ�C5 #%ற<தி� பா%ப$5. ஆனா� நாேடா� பாட�களிேல 
ெசா�னைதேய மட�கி மட�கி< தி��பி7 ெசா�வ+ மர3. க�த�வ மா��க5 எ�C5 
இைச�பா�$ ெநறியி� அக� இைட மட�கி வ�வைத� பா��கிேறா5. 
இய%றமிழி� 9றிய+ 9றலாக (வேத இைச< தமிE உ��பகளி� இைட 
மட�காக வ�+ நய<ைத< த�கிற+. கீ�<தன=களி� ப�லவி பல(ைற வ�வ+ 
இைச� பா�$�# இ�ப5 உ4டா�#கிற+. நாேடா� பாட�கH5 இைசேயா$ 
பாட�ப$வன ஆதI� அவ%றி� மீ�$5 மீ�$5 சில ெசா%ெறாட�கH5 அகH5 
வ�வ+ அவ%றி%# அழ# பய�பதாக இ��கிற+. 
 

ேரா$எ�லா5 ெகா.<தாைட 
ெரா5பி� கிட�#+பா� - ராசா<தி 
ெரா5பி� கிட�#+பா� 
ந�ல க�53 க�$� க�டா 
நயமா வி�#+பா� - ராசா<தி 
நயமா வி�#+பா�! [1] 

 
எ�பவ%றி� ஒேர அ மீ�$5 மீ�$5 மட�கி வ�கிற+. 'ஆ4 ெப4 த��க5' எ�ற 
பிாிவி�, 
 

அ�னேம ெபா�ன5மா 
க4ணிர4$5 ேசா�த அ�னேமஏஏ 
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எ�ப+5, 
 

வா+ ெச6யாதடா 
வ�தவழி ேபா67 ேசரடாஆஆ [2] 

 
எ�ப+5 மாறி மாறி வ�+ெகா4ேட யி��கி�றன. இ�ப வ�வன பல. 
_____________ 
[1]. மைல. ப. 45. ;  [2]. மைல. 59. 
----------- 
 

6. 6. 6. 6. பலவைக� பாட�க�பலவைக� பாட�க�பலவைக� பாட�க�பலவைக� பாட�க�    
 
மைலயிI��+ க=#கைரயி�றி அைண�பா� த$�பாாி�றி ேவகமாக �.5 
அ�விைய� ேபால� பாமர ம�களிைடேய உண�7சி*5 இைச*5 இைணய� ெப�கி 
உல)5 நாேடா� பாட�க� அட=கிய இ�த< ெதா#தி�# மைலய�வி எ�ற ெபய� 
3தியதாக அைம<+� ெகா4ட+. இதி� பதி�L�: வைகயாக� பிாி<த ப#திக� 
அட=கியி��கி�றன. 
 
கிராம=களி� உ�ள ம�க� பல பாட�கைள< ெதாி�+ ெகா4��பா�க�. 
அவ%ைற ஒ�வ� பா$வ+5 அத%# எதி�� பா�$� பா$வ+5 வழ�க5. ப�தய5 
ைவ<+�ெகா4$ பா$வ+5 அதி� ேதா%றா� சி:ைம*:வ+5 உ4ெட�: 
ெதாிகிற+. 
 

பா�$�#� பா�டறிேவ� - #� 
பலபா�$ நா�அறிேவ� 
எதி��பா�$� பாடாவி�டா� - நா�ைக 
இ.<+�பி< த:<தி$ேவ� [3] 

 
எ�பதனா� இ�த வழ�க<ைத உணரலா5. 
 

பா$ேற4 உ�ேமேல - #� 
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ப,சவ�ண� கிளிேய ெபா4ேண [4] 
 
எ�பதனா� ஆடவ� ெப4கைள� 3கE�+ பா$வ+ ஒ�வைக எ�: 3லனா#5. 
அ�ப� பா$கிறவ� பானா� அைத� ேக�$ மகளி� ஆ$வ+ உ4$. 
------------- 
[3]. ப. 9 : 42. ;  [4]. ப. 11 : 58.  
--------  
 

பா�$�கார� தா4அவ� - ஏல=கி ேலேலா 
பாட�பாட ஆடலா4 - ஏல=கி ேலேலா.[1] 

 
அNவா: பா$5 பாட�களி� ஏேலல=கி� பா�$, தி�லால=கி� பா�$, க�ள� 
பா�$, ெத5மா=#� பா�$, வ4�கார� பா�$ எ�: பலவைக உ4$. 
 

ஏேலல=கி� பா�$�பா - ஏல=கி ேலேலா 
எ$�ேபாைமயா க�<தா நா%ைற - ஏல=கி ேலேலா 
தி�லால=கி� பா�$�பா - ஏல=கி ேலேலா 
தி��பி< தி��பி ந$ேவாைமயா - ஏல=கி ேலேலா 
க�ள�பா�ைட*5 கல�+ பா - ஏல=கி ேலேலா 
ந�ல மனசா ந$ேவா ைமயா - ஏல=கி ேலேலா 
ெத5மா=#� பா�$� பா - ஏல=கி ேலேலா 
க5மா� ப4ணேவ மா�ேடா ைமயா - ஏல=கி ேலேலா 
வ4�கார� பா�$� பா - ஏல=கி ேலேலா 
வழிவிலக மா�ேடா ைமயா - ஏல=கி ேலேலா [2] 

 
எ�C5 இட<தி� அ�த� பா�$�கைள�ப%றி< ெதாழி� ெச6*5 ெப4க� 
ெசா�Dகிறா�க�. 
 
தி�டனாக ந<+� பா$5ேபா+ பா$வ+ க�ள� பா�$. அைத�ப%றிய ேப70� 
பி�C5 இர4$ இட=களி� வ�கிற+. 
 

க�ள� பா�$� க%:� ெகா4$  
கண�கா வ�ேதேன - க�ன�ேகாைல� 
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ைகயி� எ$<ேதேன - க�ட<ைத  
நாச5 ெச6ேதேன. [3] 

 
மானா ம+ைர மகராஜ� ரா<திாி 
ஒ�மணி ேத�ைட - எ�ைன�க4$ 
சிாி�#+ L�ைட - வாெய$<+� 
ப�பேன பா�ைட [4] 

 
ெத5மா=# எ�ப+ ஒ�வைக� பா�$. அைத�ப%றி� பிறிேதாாிட<தி� நா� 
எ.தியி��பதிI��+ ஒ� ப#திைய இ=ேக ெகா$�பதி� தவறி�ைலெய�: 
எ4Rகிேற�. 
__________ 
[1]. ப. 134 : 93.;  [2]. ப. 146 : 55-9. 
[3]. ப. 192 : 3.;  [4]. ப. 193 : 8. 
----------- 
 
'நீ4ட சாைலயி� இரவி� வ4க� ஒ�ற�பி� ஒ�றாக� ேபாகி�றன. பார5 
ஏ%றி�ெகா4$ ெச�D5 அ�த வ4க� ெம�ல ெம�ல நக�கி�றன. மா$க� 
ெம+வாக7 ெச�கி�றன. இய%ைகேய W�க<தி� ஆE�தி��#5ேபா+ அ�த 
வ4< ெதாட� 'கட� கட�' எ�ற ச<த<ேதா$ ேமான<ைத� #ைல<+7 
ெச�கி�ற+. வ4�கார�கH� ஒ�வ� ந�றாக� பாட< ெதாி�தவ�. ராகதாள 
அறி)ைடயவென�: எ4ணி� ெகா�ளாதீ�க�. நாேடா உலக<+� பாட�களிேல 
அவ� வ�லவ�. அ�த ந�ளி�ளி� இ��� கன<ைத� கிழி<+� ெகா4$ 
3ற�ப$5 கணீெர�ற சாாீர5 அவC�# இ��கிற+. அவ� பாட ஆர5பி<தா� 
எ�லா வ4கH5 அ�த இைசயிேல ஒ�றி�ேபா6வி$5. வ4�கார� யாவ�5 
ேப7ைச நி:<தி� பா�ேல லயி<+ வி$வா�க�. சில� த5 ைகயி� உ�ள கயி%ைற 
வ4யிேல க�வி�$< W=கி�9ட� ேபா6வி$வா�க�. மா�ைட விர� 
ஓ�டேவ4$மா? வழி மாற ேவ4$மா? ஒ�:ேம இ�ைல. (த� வ4 ேபா#5 
ேபா�ைக� பி�ப%றி ெரயி� வ4< ெதாடைர�ேபால அ�த வ4க� அNவள)5 
ேபா6� ெகா4��கி�றன. 
 
'வ4�கார� பா$5 பா�ைட அவ� ேதாழ�க� மா<திரமா ேக�கிறா�க�? அ�த 
மா$கH5 காைத ெநறி<+� ெகா4$ ேக�கி�றன. மா$கH�#7 ச=கீத உண�7சி 
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உ4ெட�: 3<தக=களி� எ.தியி��கிறா�க�. அ�த7 சாைலயி� ந$நிசியி� அ�த 
உ4ைம�#7 சா�சி ெசா�Dகி�றன, வ4ைய இ.�#5 காைள மா$க�. விய 
விய� பா� ெகா4ேட இ��தாD5 வ4 இ.�கிேறா5 எ�ற உண�7சிேய 
இ�லாம� அைவ நட�+ெகா4ேட இ��#5. வ4�காரCைடய பா�$ 
அைலயைலயாக எ.5பி� காைள மா$கைள இ.<+7 ெச�கிற+. 
 
'ெத5மா=# பா$கிறா� அவ�. ேத� பா=# எ�ப+ அ�ப< ேத6�+ மாறி 
வழ=#கிறெத�: ெசா�வா�க�. ேத� எ�ப இனி�கிறேதா அ�ப இனி�#5 
பா�ைம அ�த� பா�$�# உ4டா5. க�ள= காைளயாகிய வ4�கார� 
வ4யி.�#5 காைளகைள*5 மய�#5பயாக� பா$5 பா�ட�லவா அ+?' [1] 
 
இ�த� 3<தக<தி� ெத5மா=ைக� ப%றி� #றி�பி$5 பாட�க� பல வ�கி�றன. 
______ 
[1]. க,சியிD5 இ�ப5, ப. 53, 54. 
--------- 
 

இ�திரைர� பா�<+<தா� நா� - சாமி 
எ$<+ ெசா�ேவ� ெத5மா=ைக<தா�. 
ெத5மா=#� பா�$�பா7 - சாமி 
ெத�<ெத�வா6� ேபா6வி�டாD5 [1] 

 
எ�பைவ ெத5மா=கினிைடேய வ�வன. தாலா�$� பா�னிைடயிேல. 
 

தி�லால� பா�$ எ�ன - க4மணிேய 
ெத5மா=#� பா�$ எ�ன[2] 

 
எ�: ெத5மா=ைக� #றி�#5 இட(5 உ4$. 
 

கIயாண� பா�ட)=க 
கனிவா6<தா� ப�ைகயிேல. [3] 

 
மாதா மன=#ளிர< தாCேம - ந�ல 



42 

 

தாலா�$� பா�ெட�லா5 பா$7சா4.[4] 
 

#5மி� பா�$= 9ட�பா - ஏல=கிேலேலா 
05மா�ைட< தைலயி� ைவ<+ - ஏல=கிேலேலா.[5] 

 
#5மிெய�ன 9�ட ெம�ன - க4மணிேய. [6] 
#5மி ய�க< தாதி ேவேற. [7] 

 
(<ேத (<ேதநீ #5மிய - அ 
ேமாகன (<ேத #5மிய 

 
க:�3� ெகா0வ<ைத< தி��பிவ7 0�க�$5 
க4ணா (<ேத #5மிய. [8] 

 
#5மிய�கிற ெப4$களா - ஒ� 
ேகாளா: ெசா�கிேற� ேகH=க. [9] 

 
#5மி பா� #�ப5 வ�வா� 
எ=க� (<+மாாி. [10] 

 
எ�பவ%றி� க�யாண� பா�$, தாலா�$� பா�$, #5மி எ�ற வைககைள� 
#றி�பி���பைத� கா4கிேறா5. 
______ 
[1]. ப. 15 : 90, 91. ;  [2]. 247 : 41.  
[3]. ப. 96 : 76. ;  [4]. ப. 321 : 7. 
[5]. ப. 137 : 2.;  [6]. ப. 247 : 40. 
[7]. ப. 251 : 18.;  [8]. ப. 290 : 8. 
[9]. ப. 292 : 4.;  [10]. ப. 312 : 8. 
----------- 
 



43 

 

பாக பாக பாக பாக II     II     II     II     ஆரா��சி உைரஆரா��சி உைரஆரா��சி உைரஆரா��சி உைர    
 
1. 1. 1. 1. ெத�மா6� ெத�மா6� ெத�மா6� ெத�மா6�     
 
இ�த� 3<தக<தி� (தI� ெத5மா=# எ�ற ப#தி இ��கிற+. ெத5மா=#�# ஒேர 
ஒ� ெம�$<தா� உ4$; ஆனாD5 அைத� பலவா: தாள<ைத மா%றி� 
பா$வ+4$. இ�ப#தியி� ஆணி� 9%றாக)5 ெப4ணி� 9%றாக)5 206 
க4ணிக� இ��கி�றன. இ�த� க4ணிகளி� ெபா�� ெதாட�3 ஏ+5 இ�ைல. 
பல பல நிைலயிேல உ�ள ஆ4கH5 ெப4கH5 பா$5 (ைறயிேல +4$ 
+4டாக அைம�தைவ இைவ. 
 
த�Cைடய மாமனிட<தி� காத� ெகா4��தா� ஒ� ெப4. அவைன மண�க 
ேவ4$ெம�ற ஆைசயி� த�ைன அழ#ப$<தி� ெகா4டா�. த� 9�தைல 
மிக)5 பா+கா�பாக வள�<+� ெகா4ைட ேபா�$ அழ# பா�<தா�. அவ� காத� 
வள��த+; 9�த� வள��த+; அழ#5 வள��த+. ஆனா� விதி அவH�#5 அவ� 
மாமC�#5 #:�ேக நி�ற+. யாேரா ஒ� ேசா5ேபறி� பயD�# அவ� த� 
க.<ைத நீ�$5ப ஆகிவி�ட+. அவ� உ�ள5 ம:கினா�. ேசாறா�#5 
இய�திரமாக அவனிட5 த� வாEநா� (.வ+5 இ��#5ப (�தைத எ4ணி 
எ4ணி ஏ=#கிறா�. 
 
ஒ�நா� அவ� மாம� வ�கிறா�. அவ� உலகியI�ப, "ெசௗ�கியமாக 
இ��கிறாயா?" எ�: ேக�கிறா�. அ�ேபா+ அ�கி� ஒ�வ�5 இ�ைல. 
 
ெசௗ�கியமா! அவH�#< +யர5 ெபா=கி வ�கிற+. ெவ<+�ெகா4$ வ�கிற+ 
உண�7சி. 
 

ஆைச�# மயி�வள�<+ - மாமா 
அழ#�ெகா� ெகா4ைட ேபா�$7 
ேசா5ேபறி� பயD�#நா� - மாமா 
ேசாறா�க ஆளாேனேன. [1] 

_____ 
[1.]ப�க5, 3 : 6. 
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---------- 
 
இல�கிய<தி� இ�ப வ�வ+ அாி+. ஆனா� உலகி� இNவா: ெவ�+ மன5 
34ணா#5 ெம�Iயலா� இ��கிறா�க�. அவ�க� வாEைவ உ�ளபேய 
எ$<+�கா�$கிற+ இ�த< ெத5மா=#. 
 
ம%ெறா� ெப4, கள)� காதI� ஈ$ப���கிறா�. இரா�கால<தி� அவைள< 
ேத�ெகா4$ அவ� காதல� வ�வ+ வழ�க5. அ�: அவைன 
எதி�பா�<தி��கிறா�. அவைன யா�5 அறியாம� ச�தி�கேவ4$5. அத%# 
இைட^றாக நிலா�பா�ேபால� கா6கிற+. அ+க4$ அ�ெப4 வ��+கிறா�. 
 
இ<தைகய கா�சிைய இல�கிய=களிD5 காணலா5. நில) ெவளி�பட வ��த� 
எ�ப+ அ�த< +ைற�#� ெபய�. 
 

"க�=கா� ேவ=ைக �*# +:க� 
இ�53I� #�ைளயி� ேதா�:5 கா�ைட 
எ�I வ�ந� களவி%# 
ந�ைல அ�ைல ெந$ெவ4 ணிலேவ" [1] 

 
எ�ற பா�ைட� பாயதனா� ஒ� 3லவ� ெந$ெவ4ணிலவினா� எ�ற ெபயைரேய 
ெப%றி��கிறா�. 
 
சி�ன, சிறிய ஊாி� நிலைவ� க4$ வ��திய இள5 ெப4, அ�த நிலைவ 
ேவ4�ெகா�வதாக ஒ� ெத5மா=# வ�கிற+. அவ� மிக)5 பணிேவா$5, 
"சாமி!" எ�: மாியாைதேயா$5 நிலாைவ அைழ�கிறா�. தி=கH5 ஒ� 
ெத6வ�தாேன? 'நீ ெகா,ச5 மைற�+ெகா4டா� ஆகாேதா?' எ�: அவ� 
ேக�கிறா�. 
 

ெவ�ைளெவ�ைள நிலாேவ - சாமி 
ெவளி7சமான பா�நிலாேவ 
க�ள நிலாேவநீ 
க��கI�டா� ஆகாேதா? [2] 
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இ�த< ெத5மா=ைக இய%றியவ�, ெரயிD5 த�தி*5 வ�த கால<தி� வாEகிறவ�. 
ஆதI� அவ%ைற� ப%றிய ெச6திகைள விய�ேபா$ ெசா�கிறா�: 
 

வ4*5 வ�#த - #� 
வடம+ைர ேடசனிேல 
த�திேபா6� ேப0த - #� 
த53ெச� ெம<ைதயிேல. [3] 

 
_________ 
[1]. #:�. 47.;  [2]. மைல. ப. 4 : 7.   [3]. ப. 4 : 13. 
-------- 
 

ஆ: ச�கர5 A:வ4 - #� 
அழகான ெரயிD வ4 
மா$க4R இ�லாம�தா� - #� 
மாயமா<தா� ஓ$த. [1] 

 
இைத� பாயவ� ம+ைர� ப�க<+�கார� எ�ப+ ெதளிவாகிறத�லவா? 
 
9�தD�# இல�கிய=களி� வ�5 உவைமக� பல உ4$. ெத5மா=#�கார� தா� 
ேபா#5 சாைலயிேல பா�<த ெபா�ைள உவைம 9:கிறா�. 
 

ஆல5 வி.+ேபாேல - #� 
அ�த� பி�ைள தைலமயிைர 
ஆH ஒ4R5 பா��காம�தா� - #� 
ஆ<+றாளா5 ஆ<+�#�ேள. [2] 

 
ஆல5 வி.+ேபா� இ��த ெந$= 9<தைல7 0�� (�+ெகா�கிறா� அ�த� 
ெப4. அ�த (70�#5 ஓ� உவைம ெசா�கிறா� அவ�, அவC�ேக உாிய 
(ைறயி�; ஆ5; அவ� ெசா�D5 உவைமைய எ�த இல�கிய� 3லவ�5 
ெசா�லவி�ைல. 
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ஆல5 வி.+ ேபாேல 
அ�த� 3�ைள தைலமயி� 
W�கி (,சி�டாளா5 
W�கண<தா= 9$ேபாேல. [3] 

 
இ�த< ெத5மா=#� பாட�க� ம+ைர� ப�க<தி� வழ=கியைவ எ�பத%# 
ேவெறா� சா�:5 கிைட�கிற+. 
 

கான மயிேலஉ�ைன� - #� 
ைகவி$வ தி�ைலெய�: 
மீனா�சி ேகாயிIேல - #� 
ேவ�ேபா�$< தா4< தாேர�. [4] 

 
இ�த� பாட�கைள� பாய கால<தி� ஈேரா$ சாய7 ேசைல�#� ேப� 
ெப%றி��தெத�: ெதாிகிற+. 3டைவ எNவள) நீளமாக இ��தாD5 
ேபாதவி�ைலெய�: ெசா�Dவ+ அ�த�கால<+� ெப4கH�# இய�ெப�ற 
இரகசிய(5 பி�வ�5 ெத5மா=கினா� 3லனாகிற+. 
_______ 
[1]. ப. 5 : 15. ;  [2]. ப. 7 : 32. 
[3]. ப. 27 : 169.;  [4]. ப. 12 : 67. 
--------- 
 

ஈேரா�$7 சாய7ேசைல - #� 
இ�ப<+ நாD(ழ5 
0<+�#� ப<தேல4R - #� 
04$றாளா5 L,சிெய�லா5. [1] 

 
பதிென�$ (ழ5 ேசைலைய� ப%றி<தா� நா5 ேக���கிேறா5. ஆனா� இ�த� 
ெப�மா��# இ�ப<+நாD (ழ=9ட� ேபாதவி�ைலயா5! 
 
ஆ-ப<திாி*5 காபி< த4ணி*5 வ�த பிற# பாய பா�$ இ+: 
 

ஆ-ப<திாி Lைலயிேல - #� 
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ஆளட=#5 ேசாைலயிேல 
காபி<த4ணி த�ததாேல #� 
கச�#த எ�வா6Qரா. [2] 

 
காதலC�#� காதIயினிட5 உ�ள அ�ைம� பா�ைட அவCைடய 3க.ைர 
கா�$கிற+: 
 

நாவ� பழேமஅ - #� 
நா�Q05 ச�தனேம 
ஏல5 கிரா5ேப#� - உ�ைன 
எ�னெசா�I� 9�பி$ேவ�? [3] 

 
கனவினிைடேய காதலC5 காதI*5 அ�க ச�தி�க (யாம� இைட^:க� 
ேந�கி�றன. அ�ேபா+ அவ� ஏ=#கிறா�: 
 

ஆல மர5உற=க 
அமர<+� கிளிஉற=க 
உ�மேம� நா�உற=க 
உலக5 ெபா:�கைலேய? [4] 

 
நாD ேப��# ந$வி� அவைள எ�ப ச�தி�ப+? அேதா ச%:< Wர<தி� அவ� த� 
ேதாழி*ட� இ��கிறா�. அவைள7 ச�தி�க ேவ4$5 எ�ற ஆைச. அவைள எ�ப 
அைழ�ப+? ேபசாத ேப7சினா� அவ� அைழ�கிறா�. அைத� காதI 
க4$ெகா�வத%#(� ேதாழி க4$ெகா�கிறா�. ெம�ல அ�த� #றி�ைப 
அவH�#< ெதாிவி�கிறா�: 
_______ 
[1]. ப. 14 : 82. ;  [2]. ப. 15 : 89. 
[3]. ப. 17 : 100.,  [4]. ப. 21 : 131. 
-------- 
 

ெவ%றிைலைய� ைகயி�வ70 
ெவ:5பா�ைக நா�கி�வ707 
04ணா53 ஜாைடெசா�I 
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0<+றா�உ� அ<ைதமக�. [1] 
 
வ:ைம ஒ�பா�; ெச�வ5 ஒ�பா�. 9E ஒ�பா�; ேசா: ஒ�பா�. தா5 கா67சிய 
9ைழ7 சிறிதள) #<+வி�$ எ,சியைத அ$<த ேவைள�# L ைவ�#5 ஏைழ 
ஒ�3ற5; அ4டா அ4டாவாக7 ேசாறா�கி ��$�# வ�த வி��தின�கH�# 
அ�ளி அ�ளி ைவ<+ அற5 வள��#5 ெச�வ� ஒ�3ற5. இ�த இர4$ 
கா�சிகைள*5 ஒ� ெத5மா=கி� பா��கிேறா5. 
 

(�யிேல 9.�கா67சி 
Lைவ�#5 ப4ைண�3ர5 
அ4டாவிேல ேசாறா�கி 
அ�ளிைவ�#5 9டY�. [2] 

 
9I�# ேவைல ெச6*5 ெப4 த� வயி: க.வ� ப$5 பா�$�# எ�ைலயி�ைல. 
மனித உண�7சிய%றவ�க� ேவைல வா=#கிறா�க�. அவ� வயி: பசி�கிறேதா 
இ�ைலேயா, த� #ழ�ைதயி� அ.#ரைல� ேக�கிறா�. "ஐேயா! அத%#� 
பாY�ட ேவ4$ேம!" எ�: அவ� தா6மன5 #(:கிற+. ேவைல வா=#5 
எசமாைன� 3கE�+ ெக,0கிறா�. 
 

த4ணி க�<தி�70 
தவைள7ச<த5 ேக��70  
3�ைள அ.தி�70 
34ணியேர ேவைலவி$. [3] 

 
அ�த� 34ணியவாள� எ�ன ெச6தாேனா, நம�#< ெதாியா+! 
 
இ�த� பாட�களி� நைக70ைவ�#5 ப,ச5 இ�ைல. #மாிகைள� க4ட)ட� ஒ� 
கிழவC�# வி: வி:�3 உ4டாகிறதா5! அைத ஒ� ெப4 நைக7 0ைவபட7 
ெசா�கிறா�; 
 

0�கா=க�D7 சரைளேபாேல 
0ாி7ச கிழவ�வ�+ 
#மாிகைள� க4$�கி�$� 
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ேகா+றானா5 மீைசகைள. [4] 
_______ 
[1]. ப. 23 : 141. ;  [2]. ப. 25 : 156. 
[3]. ப. 25 : 160.;  [4]. ப. 25 : 157. 
---------- 
 
இேத 0ைவயைமய, ஒ� கிழவி #மாியாக� கா��ெகா�வைத*5 ம%ெறா� பா�$7 
ெசா�கிற+: 
 

நாழிஎ4ெண6 ேத7சி�டாD5 
நயன�ெகா4ைட ேபா�$�டாD5 
#D�கி நட�தி�டாD5 
#மாியாக மா�டா6 நீ.[1] 

------------- 
 

2. 2. 2. 2. த6கர1தினேமத6கர1தினேமத6கர1தினேமத6கர1தினேம!!!!    
 
இதி� உ�ள இர4டாவ+ ப#தியி� ஒNெவா� பா�D5 த=கர<தினேம எ�ற 
விளி வ�கிற+. 27 பாட�க� அட=கிய ப#தி இ+. (தI� திைன� ெகா�ைலயி� 
ஒ� ெப4ைண ஓ� ஆடவ� க4$ ேப0வதாக வ�5 க4ணிக� இ��கி�றன. 
திைன விைத<+ மகளிைர� காவ� ைவ�#5 வழ�க<ைத7 சில பாட�க� 
ெசா�கி�றன. 
 
திைன� கதிைர� பாைறயி�ேம� ெகா� அைத< த� காIனா� மிதி<+< 
+ைக�#5 வழ�க<ைத வ�ளியி�ேம� ஏ%றி7 ெசா�கிற+ ஒ� பா�$. 
 

வ�ட வ�ட� பாைற ேத� 
ெகா� னாளா5 அ�கதிைர 
ேமாதிர� காI னாேல - த=க ர<தினேம 
ெமாரெமா ர4R மிதி<தா� வ�ளி 
  - ெபா�C ர<தினேம! [2] 
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ேதC5 திைன மா)5 பிைச�+ வாைழயிைலயி� அவ� வா�5 அழைக*5 
காணலா5. 
 

ெகா7சிமைல< ேதென$<+� 
9சாேம மா�பிைச�+ 
வாைழயிைல (ற(,ெச,0 - த=கர<தினேம 
வா�றாளா5 திைனமாைவ<தா� 
    - ெபா�C ர<தினேம. [3] 

 
அ�த� கால<தி� ர=9�, சி=க�Q�, க4 (தIய இட=கH�#< தமிE 
நா�I��+ பல ஆ4கH5 ெப4கH5 ேபா6 ேவைல ெச6+ பிைழ<தா�க�. 
அ�ப� ேபா#5 ேமாக5 பல��# இ��த+. 'த5(ைடய ெசா�த ஊைரவி�$� 
ேபாவதி� எ�ன லாப5?' எ�ற எ4ண(ைடயவ�கH5 
__________ 
[1]. ப. 26; 161.;   [2]. ப. 36; 11. 
[3]. ப. 37; 13. 
--------- 
 
இ�லாம%ேபாகவி�ைல. அ�த எ4ண<ைத� கா�$கிற+ பி�வ�5 பா�$: 
 

வ4யி��# மா��# - த=கர<தினேம 
வய%கா$ உ.தி��# - ெபா�C ர<தினேம 
எ�ைம< தயாி��# - த=கர<தினேம 
ஏ4ேபாேற ர=ேகாC�#� - ெபா�C ர<தினேம? [1] 

 
இNவா:�ள பல கத5ப� பாட�கH5 இ�ப#தியி� வ�கி�றன. 
----------------  
 

3. 3. 3. 3. ராசா1திராசா1திராசா1திராசா1தி    
 
ஒNெவா� பா�D5 ராசா<தி எ�ற மக_உ (�னிைல ( ெப4ைண 
(�னிைல�ப$<தி7 ெசா�வ+ ) அைம�த பா�$�கைள உைடய+ L�றா5 ப#தி. 
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இ�ப#தியி� ெதாட�க<தி� ஒ� காதல� த� காதI�#< தி�விழா� கா�சிகைள� 
கா�$கிற நிகE7சி இ��கிற+. க�53, க%க4$, கடைல, அவ� (தIயைவ 
வி%கிறைத அவ� கா�$கிறா�. பி�ைளக� விைளயா$வைத*5 ம%ேபா� 
நிகEவைத*5 அவ�க� பா��கிறா�க�. ம%ேபாாி� த�ேனா$ ெபா�தவைன< 
ேதா�வி*ற7ெச6+, 'X�$� கா4பி<+' வி�டா� ஒ�வ�. அவ� Xர=கி ேபா�ற 
த� வயி: பி+=க� ெப�மித<ேதா$ நி%கிறா�, 
 

X�$� கா4பி<த Xர=கி வயிற� 
ெப�ைம ப4Rறா� பா� - ராசா<தி 
ெப�ைம ப4Rறா� பா�! [2] 

 
அ$<தப ஒ� ெப4ணி� ெப�ைமைய ஒ�வ� விாிவாக7 ெசா�கிறா�. அவ� 
#ள<+�#5 ேகாயிD�#5 ேபாகிறா�. பல தாதி�ெப4கைள ஆதாி�கிறா�. 
அவ�கH�ெக�லா5 பல பாிசி�கைள வழ=#கிறா�. ம�திர த�திர�காாிகைள*5, 
மா%றா�தா6மாைர*5, வ53 ெச6*5 ஆடவ�கைள*5 அவ� க4�கிறா�. 
 
ஒ� ெப4ைண� பா�<+� பல ேக�விக� ேக�பதாக அைம�த பாட�க� பி�3 
வ�கி�றன. ேசா: ஆ�கி� #ழ53 ைவ<+� கைட�#� ேபா6 ஆைட அணிகைள 
வா=#5 ெச6ைககைள7 0�� கா�$கிறா�, ேக�வி ேக�#5 ஆடவ�. 
----------  
[1]. ப. 39 : 14.   [2]. ப. 47 : 19. 
--------- 
 
அர4மைன�காாி ஒ�<தியி� வளவாEைவ*5 வ4ைமைய*5 ப%றிய பாட�க� 
பி�3 உ�ளன. அவ� ப�லா�கி� ேமD5 ஆைனயி� ேமD5 ேபாகிறா�. 
ஆைட*5 அணி*5 அணிகிறா�. த�ம5 ெச6கிறா�. 
 
இ:தியி� ச�I�க�$ வ�ணைன வ�கிற+. காைளெய�லா5 சாய5 Qசி� க�<தா6 
நி%கி�றன.[1] ெகா53க� ர5ப5 ேபா� உ�ளன. அைவ ஓ$கி�றன. ஆ�க� 
பி�கிறா�க�. 
----------- 
[1]. ப. 53 : 4. 
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----------- 
 

4. 4. 4. 4. ஆ/ ெப/ ஆ/ ெப/ ஆ/ ெப/ ஆ/ ெப/ த��க�த��க�த��க�த��க�    
 
ஆR5 ெப4R5 ஒ�வேரா$ ஒ�வ� எதிெரதிேர ேப05 ேப7ைச< த��க5 எ�: 
ெசா�வ+ ெத�� 9<+ மர3. இ�த நா�காவ+ ப#தியி� பலவைகயான 
உைரயாட�க� வ�கி�றன. 
 
(தI� ஓராடவ� தா� வி�5பிய ெப4ைண அRகி< த,செம�: அைடவ+5, 
அவ� மி,சி� ேப0வ+மாகிய கா�சிைய� காணலா5. அவ�, 
 

அ�னேம ெபா�ன5மா 
க4ணிர4$5 ேசா�த அ�னேமஏஏ 

 
எ�பைத ஒNெவா� தடைவ*5 விடாம� ெசா�கிறா�. அவேளா அத%ெகதி� 
ஒNெவா� (ைற*5, 
 

வா+ ெச6யாேதடா 
வ�தவழி ேபா67ேசரடா 

 
எ�: ெசா�கிறா�. 
 
பி�னாேல வ�5 வா�<ைத7 ச4ைட எ�ற பிாி) (.வதிD5 கீE<தரமான 
ேப7ைச� பா��கிேறா5. இ=ேக பல வச)கைள ஆR5 ெப4R5 ெபாழிகிறா�க�. 
 
க4ணா�*5 ம7சாC5 எ�C5 பிாிவி� ஆடவ� ெப4ைண, "எ� ஆைச� 
க4ணா�, எ� ேநச� க4ணா�!" எ�: விளி<+� ேப0கிறா�. அ�த� ெப4 
அவைன, "எ� திலக ம7சாேன, எ= #லக ம7சாேன!" எ�: அைழ�கிறா�. அவ� 
இ+ ேவ4$5, அ+ ேவ4$5 எ�: ேக�க அவ� அவ%ைற வா=கி< த�வதாக7 
ெசா�Dகிறா�. 
 

ச5ப=கி எ4ெண6 ேவR5 
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ைசனா�ப�$7 சீைலேவR5 
 

ப5பா67 ேசா�3 ேவR5 - எ� திலகம7சாேன 
பயா-ேகா�3 ரா)�ேக ேவR5 - எ= #லகம7சாேன! [1] 

 
எ�ற பா�I��+ இவ�க� நாகாிக5 (%றின கால<தி� ேதா�றின 
இைணெய�: ெதாி�+ ெகா�ளலா5. 
 
அ$<தப, ஓ$5 ேஜா வ�கிற+. மண5 ெச6+ெகா4ட ஒ�<திைய ேவ: ஓ� 
ஆடவ� த�Cட� ர=9C�# ஓவ�+ விட7 ெசா�கிறா�. அவ� த� 
ஐய=கெள�லா5 ெசா�ல, அவ� ெதளிவி�கிறா�. கைடசியி� அவ� 
ச5மதி�கிறா�. இ=கிலா�+ ேதச<+�ேக ேபாேவா5 எ�கிறா�! 
 

இ7ைச� கிைச�தசி: 
இ�ப(�ள த=கமாமா 
இ7சணேம 3ற�படலா5 
இ=கிலா�+ ேதச<+�#. [2] 

 
காைளமா�ைட< ேத�ெகா4$ ஒ� ம=ைக வர அவைள நா வ�த ஆடவ� 
அவேளா$ உைரயா$கிறா�. வாத5 நிகEகிற+. காைளமா$ எ�C5 
தைல�பிD�ள பிாிவி� இ�த� கா�சிைய� காணலா5. 
 
அ$<தப தாசியி� காத� எ�ற பிாி) உ�ள+. ஒ�தாசி ஒ�வைன ந70வ+5, 
இ�வ�5 வா�#வாத5 ெச6வ+5, அவ� பிற# அவைள< ேத7 ெச�வ+5, 
இ�வ�5 ச�தி<+� 9$வ+மாகிய நிகE7சிகைள� கா�$5 பாட�க� அதி� 
வ�கி�றன. 
 
பி�வ�5 ச4ைட� ேப7சி� வா�<ைத7 ச4ைட வள�கிற+. ஆR5 ெப4R5 
ஒ�வைர ஒ�வ� ஏசி*5 W%றி*5 ைவ+5 உர�3கிறா�க�. பி�3 சமாதான� 
ேப705 வ�கிற+. சமாதானமாக� ேபசிய பி� தா=க� இ�ன இ�னப 
தி�மண<ைத நட<த ேவ4$5 எ�: ேபசி�ெகா�கிறா�க�. இ=ேக 
க�யாண<+�# (�C5 க�யாண<தி� ேபா+5 நிக.5 பல வழ�கமான 
ெசய�கைள� காணலா5. 
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மாம� பல ஊ�கH�# வ�கிறாயா எ�: த=க5 ைதயலாைள அைழ�க, அவ� 
அ=ெக�லா5 வரமா�ேட� எ�: ெசா�கிறா�. இ�ப7 சில பாட�க� உ�ளன. 
மைலயி�ேம� ேதயிைல< ேதா�ட<+�#� ேபா6 ேவைல ெச6தா� அ=ேக 9I 
(தIயைவ கிைட�#ெம�: அவ� 9ற, அவ� தன�# ேவ4டா5 எ�: 
ம:�கிறா�. 
-------- 
[1]. ப. 69 : 5.;   [2]. ப. 74 : 22. 
-------- 
 

கா$கைர இ=ேக இ��க<-த=கமாமாேவ 
காணாதசீைம ஏ�ேபாக�-ெபா�Cமாமாேவ? [1] 

 
எ�: அவ� ேக�கிறா�. 
 
அவ� அவைள அைழ<+� ேபாவத� ேநா�க5 இ�னெத�: அவCைடய 
ேப7சிேல ெதாி�+வி$கிற+. 
 

பி�ைளெப:5 கால<திேல த=க5 ைதயலாேள 
பி�ைள2வா அ,0ேவேற-ெபா�C #யிலாேள [2] 

 
எ�: அவ� ஆைச கா�$கிறா�. அவ� பளீெர�: விைட 9:கிறா�; க�ன<தி� 
அ<தா%ேபா� ேக�$ வி$கிறா�. 
 

கIயாண5 ப4R(�தி<-த=கமாமாேவ 
க�னி#ளி #ளி�பாளா-ெபா�C மாமாேவ! [3] 

 
ச�ைத வியாபார5 எ�C5 தைல�பி� வ�5 பாட�களி� ஒ� காதI ஒNேவா� ஊ�7 
ச�ைதயி� ஒNெவா� ெபா�ளாக வா=க ேவ4$ெம�: ெசா�I அ$�#கிறா�. 
அNவளைவ*5 வா=கி< தாI க�டேவR5 எ�: (�கிறா�. காதல� 
அNவளைவ*5 வா=கி< த�+, 'ஊ� நாெட�லா5 அறிய ஒ.=கா< தாI*5 
க�டலா5' எ�: ெசா�Dகிறா�. 
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இ=ேக பல ஊ�களி� ெபய�க� வ�கி�றன. ெப4ணி� 9%றி� ஒNெவா� 
க4ணி�#� பி�C5, 
 

எ�ன ெச6யலா5 மாமா-நா5 
ஏ+ ெச6யலா5 மாமா? 

 
எ�ப+5 ஆணி� 9%றி� ஒNெவா� க4ணி�#� பி�C5, 
 

இ�C5 எ�ன ேவR5 ெப4ேண-உன� 
ேக+ ேவR5 ெப4ேண? 

 
எ�ப+5 ஈரேம� ைவ�பாக இ��கி�றன. 
-------- 
[1]. ப. 107 : 45.;    [2]. ப. 106 : 38. 
[3]. ப. 107 : 46. 
---------- 
 

5. 5. 5. 5. ெதாழிலாள� பா,<ெதாழிலாள� பா,<ெதாழிலாள� பா,<ெதாழிலாள� பா,<    
 
9I ேவைல ெச6*5 ெப4கH5 ஆ4கH5 பா$5 பலவைக� பாட�கைள 
இ�ப#தியி� காணலா5. 04ணா53 #<+5 ஏைழ� ெப4ணி� அவல<ைத (தI� 
பா��கிேறா5. அவ�கH�# மணி�க�ெட�லா5 ேநாகி�றன. அவ�கHைடய 
வயி%றி� பசி LHகிற+. 
 
பிற# ெதாட�ப%ற பல க4ணிக� வ�கி�றன. பி�3 04ணா53 #<+5 பா�� 
+ைரமக� வ�ைகைய விாிவாக7 ெசா�Dகிறா�க� ெப4க�. பல வ4க� 
வ�கி�றன. #திைரக� வ�கி�றன. ஜ�கா, ாி`ா, ேமா�டா�, லாாி, ைசகி� 
எ�லா5 வ�கி�றன. 
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வ4யிேல வ�த +ைர அமெல�லா5 ெச6கிறா�. அவC�#< 'தீனி' தயாராகிற+. 
எைத எைதேயா அவ� #�கிறா�. பல பழ=கைள� ெகா$�கிறா�. 
பணியார=கைள வழ=#கிறா�. 'ம7சாைன'� 9�� ெகா4$ ெம<ைத ��$�#� 
ேபாகிறா�. 
 
பல ேதா�ட=க� அ=ேக இ��கி�றன. ெவ�ைள�கார� பல� 'ேல'கHட� 
இ��கிறா�க�.[1] அவ�களிைடேய இ�த< +ைர தH�# நைட நட�கிறா�. 
ெப4R�# ேவ4யவ%ைறெய�லா5 அவ� த�வானா5. அ�ப ஒ� 
ெப4ைண� பா�<+ ம%ெறா�<தி ெசா�கிறா�. அவ� த� வ,சக� க�<ைத� 
கைடசியி� ெவளியி$கிறா�. 
 

ெசா<தான ெசா<+�காாி-ஏல=கி ேலேலா 
ெசா#சா<தா� நீஇ��ேப-ஏல=கி ேலேலா 
அ<தா� உன�#<தாேன-ஏல=கி ேலேலா 
அ�லா<ைத*5 ெகா$<தி$வா�-ஏல=கி ேலேலா. [2] 

 
ேதா�ட<+ (தலாளிகளாகிய ெவ�ைள�கார�களி% சில� எ�ப இ��தா�க� 
எ�பைத ஒ�வைகயாக இ�த� ப#தி 3ல�ப$<+கிற+. 
 
இ�த� கா�சி�#� பி� ஒ� ெப4 வயD�#7 ெச�: கதிர:<+� 9Iெப%:� 
கைட�#�ேபா6 ேவ4ய ெபா�ைள வா=#வைத7 ெசா�D5 பாட�க� உ�ளன. 
பிற# ச�தன< ேதவ� நில<ைத� பா�<+வி�$ வ�வைத7 சில பாட�க� 
ெசா�கி�றன. 
 
நா%: நடைவ வ�ணி�#5 க4ணிகைள� பிற# கா4கிேறா5. பி�3 கதி�விைளய, 
அைத அ:�க ஆ� ேத$கிறா�க�. விறெகா�#5 ெப4 வ�கிறா�. காைளக� 
Kட�கி�றன. எ=ேக பா�<தாD5 ெந�லாக இ��கிற+. 
 
ச�தன< ேதவ� ெப�ைமைய 54 க4ணிக� ெசா�கி�றன. பா4நா�� 
வாE�தி��த தி�ட� அவ�. ெசா#சான வாE�ைக நட<தினவ�. அவ� 
ப�<தி�கா�ைட உைடயவ�; 
-------- 
[1]. ப. 134 : 87.;  [2]. ப. 135 : 104, 105. 
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-------- 
 
ம70 ��� வாEபவ�; ம� ேவ� க�$கிறவ�; சாிைக ேவ�*5 ப�$7 
ச�ைட*5 அணிபவ�; மாய< தி��$ நட<+கிறவ�; ச5பா7 ேசா: உ4பவ�; 
ஜ�கா வ4யி� ேபாகிறவ�; ப�டா�க<தி பி�கிறவ�; சிவ<த ெப4ைண� 
க��ெகா4டவ�; ெவ�ளிமி,சி ேபா$கிறவ�. 
 
ெகா.�+ ெவ%றிைலதா� அவ� ேபா$வ+; சாியான ேத�#� ெப�யி�தா� 
அவ� ப4ட5 ைவ�ப+; ச�தன� க�I�தா� ப$�பா�; ெச5பக�Qைவ 
அணிவா�; சா�3< த4ணீ� #�பா�. 
 
வாைழயிைலயிேல உ4$ ஜ�பா� பாயிேல ப$<+ ைவர ேமாதிர5 அணி�+ 
தைல7சவர5 ப4ணி�ெகா4$ ஊ%:நீைர� #�#5 ஒ6யார ஆடவ� அவ�. 
வா� ச4ைட ேபா$வா�; ெஜயி� 9ட<தி� இ��பா�. அவனிட5 
நாி�ெகா53தா� இ��க ேவ4$ெம�: ேதா�:கிற+. ேபாa- எ�றா� 
அவC�# ேவ�ைக. 
 
ப,ச5 பிைழ�க ர=9C�#� ேபான ஒ�வ� தா� ப�ட பா�ைடெய�லா5 
ெசா�I அ.கிறா�. அவ� கைத 32 பா�டாக அைம�தி��கிற+. ேச0 பிற�த 
நாளி� ஆைடக� ெப%றைத*5, ட=க� +ைர எ�பவ� இ�ைல எ�னாம� 
ெகா$<தைத*5 ெசா�கிறா�. அ�த< +ைர சி�ன� ெப4ைண� க4டா� ேச�ைட 
ப4Rவானா5.[1] க=காணிமாைர� ைகயிேல ேபா�$� ெகா4$ க4ட 
இடெம�லா5 க4ட க4ட ெப4ைண� ைகைய� பி<+ இ.�பானா5. [2] 
 

ப,ச5 பிைழ�க ெர=ேகாC�#� ேபாயி 
ப�ேடன5மா பாெட�லா5 
ப�டபா� ைடெய�லா5 வி�$7ெசா� ேனC4ணா 
பகவாC� ேக%கா த5மா! [3] 

 
எ�: அவ� இர=#கிறா�. 
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அத� பி� வ�வ+ மீனா5 பா�$. வைலஞ� பா$கிற பா�$ இ+. இதி� ஒNெவா� 
க4ணி�#5 பி�, 
 

அ4ேண ந�ேன நாேன ந�ேன மீனா5ேபா 
ஏ4 அ�ப நாேன ந�ேன நாேன ந�ேன இ�ேபா 

 
எ�ப+ ப�லவிேபா� வ�கிற+. பல ெச6திக� ெதாட�பி�றி இ�பா�� 
வ�கி�றன. 
------ 
[1]. ப. 163 : 26.;    [2]. ப. 163 : 28. 
[3] . ப. 163 : 29. 
------------- 
 
பி�3 வ�5 ஓட� பா�$ மைல�கா�� ேவைல ெச6*5 ெப4க� த5(ைடய 
ேவைலைய� ப%றி� பா$5 வைகயி� அைம�தி��கிற+. கா�$�#� பல 
வில=#க� இ��கி�றன. அ=ேக உ�ள ேதா�ட<தி� 9E #<+வி�$ ேவைல 
ெச6ய� 3ற�ப$கிறா�க� 9Iயா�க�. க=காணி*5 கண�#� பி�ைள*5 
இ��கிறா�க�. மைழயானாD5 கைள எ$�க ேவ4$5. பா� #�கிற 
ப7ைச�பி�ைள பாD�க.தாD5 பற�+கைள எ$�கேவ4$5 [1]. பழ5 
பறி�கிறா�க� ெப4க�. ெபாிய ைர�ட� வ�+ அவ�கைள ெவ��$வா�. 
க=காணி�#< தைல�கா0 ெகா$�க ேவ4$5. இ�ைலயானா� அவ� 97ச� 
ேபா�$� #தி�பா�. [2] ெவ4ணீ� எ�C5 +ைர வ�கிறா�. அவ� 
க=காணிமா��#� கா0 ெகா$�கிறா�. ேநாயாளிகH�# ம��+ ெகா$�கிறா�. 
 
இ�த< ெதாட��#� பி� ேதா�டேவைல ச5ப�தமாக< ெதாட�பி�லாத க4ணிக� 
இ��கி�றன. ைர�டைர ைர�ட� எ�: ெசா�கிறா� பா�$� பா$5 ெப4! 
 

ரயி�ட� வ�+-ஏேலேலா-லயி�$�ேபா�$-ஐலசா 
சயி�ட �பா�-ஏேலேலா-நயி�ேலதா�-ஐலசா. [3] 

 
எ�பதி� ஆ=கில(5 தமி.5 கல�த அவியைல� பா��கிேறா5. 
-------- 
[ 1]. ப. 168 : 27. ;   [2]. ப. 169 : 39, 40. 
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[3]. ப. 172 : 8. 
-------------  
 

6. 6. 6. 6. க�ள� பா,<க�ள� பா,<க�ள� பா,<க�ள� பா,<    
 
நாடக<தி� க�ள� ேவட5 ேபா$கிறவைன� க4$ ஆரவார5 ெச6+ கிராம ம�க� 
ெப� மகிE7சி அைட�த கால5 ஒ�: உ4$. அ�த� கால<தி� தி�ட� பா�$, 
க�ள� பா�$ எ�: பல பா�$�க� அ=க=ேக வழ=கின. 
 
இ�த� ப#தியி� (தI� ஒ� தி�ட� த� ெப�ைமகைள7 ெசா�I� ெகா�வதாக 
ஆ: பாட�க� இ��கி�றன. அவ� அ�தமா� மைலயிேல பிற�தவனா5; ஆயிர5 
ெமட� ெப%றவனா5. 
 

காைலயிேல எ.�திாி70� 
ைககாைல7 0<த5 ப4ணி� 
கா�ப க�H� #�காம� இ��கிறவ� 
க.ைத�#7 சமான5! [1] 

 
எ�ப+ அவCைடய சி<தா�த5. 
------- 
[1]. ப. 175 : 6. 
----------- 
 
ஜ53I=க5 எ�ற ெகா�ைள�கார� தி�ெந�ேவI7 சீைமயிேல (�ப+ நா%ப+ 
ஆ4$கH�# (�னாேல இ��தா�. அவ� பண�கார�கைள� ெகா�ைளய<+ 
ஏைழகH�# உபகார5 ெச6தவ�. அதனா� ஏைழகH�ெக�லா5 அவனிட5 பாி) 
இ��த+. அவCைடய சாகச7 ெசய�கைள விய�3ட� கைத கைதயாக7 
ெசா�I�ெகா4டா�க�. அவைன� பி�க� ேபாa-கார�க� பலபயாக 
(ய�:5 அவ� அக�படவி�ைல. அவC�# ஒ� காம� கிழ<தியி��தா�. அவ� 
ெச6த வ,சக<தா� கைடசியி� ஜ53I=க5 அக�ப�$� ெகா4டா�. அவ� 
ேபாa-கார��# அவைன� கா�� ெகா$<+வி�டா�. 
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அ�த� கால<தி� ப<திாிைககளி� நா�ேதா:5 ஜ53I=க<ைத� ப%றிய ெச6திக� 
வ�தவ4ணமாக இ��தன. ம�க� ஆ�வ<ேதா$ அவ%ைற� ப<தா�க�. 
 
ஜ53I=க<தி� வரலா%ைற� 3<தகமாக ஒ�வ� எ.தினா�. அவைன� ப%றி� பல 
பாட�க� எ.�தன. அவ%றி� ஒ� ெதாடேர இ=ேக 57 பாட�களாக இ��கிற+. 
ஒNெவா� பா�� இ:தியிD5, 
 

வாரா� ெசா�க< த=க5 - ந5ம 
நாடா� ஜ53 I=க5 

 
எ�ற இர4டக� வ�கி�றன. கைடசியி� இர4$ பா�$�களி� மா<திர5 அைவ 
இ�ைல; அ=ேக ேவ: இர4டக� வ�கி�றன. 
 
ஜ53I=க<ைத7 சிற�த �ரனாக)5 த�மவானாக)5 சி<திாி�கிற+ இ�த� பாட�. 
அவC�# மைலயாள5, ெச�தமிE இர4$5 ெதாி*மா5. எ5.ஏ., பி.ஏ. ப<+ 
இ=கிaஷூ5 ேப0வானா5. ஆளிேல அழக�; ஆசாரேபாச�; ேதா�க� ப�<த 
ம�ன�. (:�கிவி�ட மீைச*5 (�ன5 ப� வாிைச*5 மிC�கி ைவ<த க<தி*5 
ைகயி� ெவகHமாக� கா�சி அளி�பா�. த� ��ைட*5 தா6 பி�ைளகைள*5 
வி�$ வி�$< ைதாியமாக< த�ம5 ெச6ய ேவ4$ெம�ேற இ�த< ெதாழிைல 
ேம%ெகா4டானா5! 
 
அவC�# அ<ைத மக� ஒ�<தி இ��தா�. அவைள7 ச�ைட ப4ணாம� அ�நிய� 
ெப4களி� ேம� ஆைச ைவ<+� ேபானதா� ேமாச5 வ�த+. 
 
ெச�தைல� 3Iக� அவ� ேபைர� ேக�$ ந$=#வா�க� ஏ�$, இ�-ெப�ட� 
ஆகியவ�க� எ� எ�� பா��#5 ேபாேத அவ� 0வாிேலறி� க�ட<ைதேய 
தா4� ேபா6வி$வா�. 
 
பண�கார� ெப4க� பழைம ேபசி வழி நட�#5ேபா+ பதனமாக 
நைககைளெய�லா5 பறி<+�ெகா�வா�. ல�சாதிபதிகைள ல�சிய5 ப4ணாம� 
மான<ைத வா=கி விர� விர� அ�பா�. ஆயிர 2பாைய*5 அைர�காெச�: 
எ4ணி ஏைழகH�# அ�ளி இைற<+வி$வா�. அ�னதான5 ெச6வா�. 
3�D�கார�ெப4க� த� ேபைர7 ெசா�I� பிைழ�க�$ெம�: ந�ல ந�ல 
நைககைளெய�லா5 ெகா$<+� Q�� ெகா�ள7 ெச6வா�. ெந�ல:�க� 
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ேபானவைள� பாைதயிேல நி%கைவ<+ நைககைள� Q� அC�3வா�. 
ைகெய$<த ேப��ெக�லா5 ைக நிைறய� பண5 ெகா$<+� ைபகைள< 
திற�க7ெசா�I� ப%றாதத%#� ேபா�$ நிர�3வா�. த=க5 ெபா� ெவ�ளி 
எ�லா5 த4ணீ��#7 சமமாக எ4ணி< தானத�ம5 ெச6வா�. 
 
ஆ�கைள வி�$ உளைவ அறி�+வர7 ெச6+ பண�காராிட5 பண5 பறி�பா�. 
அவC5 அவ� ைம<+னCேம இ�த ேவைலயி� ஈ$ப���தன�. 
 
ப�ட� பகIேல ச� இ�-ெப�ட� ச�ைடைய� கழ%றி< தா� ேபா�$�ெகா4$ 
ேபாவா�. ரா<திாி ேவைளயி� #திைரயி�ேம� ஏறி�ெகா4$ ேபா6� 
ேபாa-கார� #5பிட அவ�க� ‘X�ேநா�’� ெப�சிலா� ைகெய.<+� 
ேபா$வா�! 
 
இ�ப அவ� ெச6த சாகச7 ெசய�க� பல. கைடசியி� ஒ� நா� ரா<திாி 
அவCைடய காம� கிழ<தி கா�� ெகா$�க� ேபாa-கார�க� அவைன7 
0�$வி�டா�க�. 
 
இ�த� கைதைய7 ெசா�ன நாேடா� பாவல� கைடசியி� நீதிைய7 ெசா�I 
(�கிறா�. 
 

ஆழமான ஆ%ைறெய�லா5 
ஆைன3I கரெய�லா5 
அ,சாம�தா� ந5பலா5 
ஆனா� பதினா:(ழ7 
சீைல�காாி ப<திர5 - அ�பா 
சீைல�காாி ப<திர5! 

 
ெவ%றிைல ம<+�ெகா$�பா� 
ெவ:5ேப7ெச�லா5 ேப0வா� 
9ட7சாகி ேறென�Cவா� 
9�தைல விாி<+� ேபா�$ 
ஏமா�+ ேமாச5ேபாகாேத - த5பி 
ஏமா�+ ேமாச5 ேபாகாேத! [1] 
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ேமேல, த� ெப�ைமைய (ரச�#5 க�ள� பா�$ இ��கிற+. த�தாென�கிற 
பா�$� பா7 சைபயி� வ�5 க�ள ேவஷ�கார�தா� அவ�; உ4ைம< தி�ட� 
அ�ல. ஆனாD5 அவ� ேகா�ைட ெகா<தள5 ேமேல ஏறி� 9சாம� ஓ$வானா5. 
ெகா<தவா� க4$ பி�க வ�தா� காைல*5 ைகைய*5 ெவ� வி$வானா5! 
 
எ4ட�3ளி ேரா�� எ�#<த�பா67 சில ேபாிட5 சி�கி�ெகா4ட தி�ட� ஒ�வ� 
த� கைதைய7 ெசா�D5 ப#தி பிற# வ�கிற+. இதி� ஒNெவா� பா�$�#5 பி�3, 
 

தா�ப<திாி சீைல - இ.<+� ேபா<த ேமேல 
 
எ�ற அ அைம�தி��கிற+. 
 
இ:தியி� ஒ� தி�ட� த� பிரதாப=கைள� 9றி� ெகா�வதாக 11 பாட�க� 
இ��கி�றன. அவ� ேப7சி� பற=கிமைல, ப�லாவர5, ெச�ைன, 
வ4ணார�ேப�ைட, த,சாZ�, மானா ம+ைர ஆகிய ஊ�க� அப$கி�றன. 
-------- 
[1]. ப. 187 : 56, 57. 
------------ 
 

7. 7. 7. 7. �<�ப��<�ப��<�ப��<�ப�    
 
இ�த< தைல�பி� க�யாண� பா�$�கH5 மாமியா� ம�மக� ச4ைட*5 ேகா�க� 
ெப%றி��கி�றன. க�யாண<ைத�ப%றிய சில பா�$�கH5 ெகா.�தியா� 
மா�பி�ைளைய� ேகI ப4R5 பாிகாச� பா�$5 (�3 உ�ளன. 
 
பி�3 ெப4R�# அறி)ைர வ�கிற+. அறி)ைர ேக�#5 ெப4 04ெடI� 
ெப4 அ�த� கால<தி� இள5 ப�வ<திேல தி�மண5 ெச6+வி$வதனா� 
மண�ெப4 சி�ன, சிறியவளாக7 04ெடIைய�ேபால இ��தா�. அதனா�தா� 
‘04ெடI� ெப4ேண!’ எ�: விளி�கிறா�க� ேபாD5! 
 
04ெடI� ெப4R�#7 ெச6*5 இ�த உபேதச5 மிக நீளமாக இ��கிற+. 
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ஆ�க வாணா5 அாி�க வாணா5 - 04ெடI� ெப4ேண 
அறிவி��தா� ேபா+ம[1] - 04ெடI� ெப4ேண 

 
எ�: ெதாட=#கிற+ இ�த அறி)ைர. 
 
ெப4 அட�க ஒ$�கமாக இ��க ேவ4$ெம�பைத� பல பயாக7 ெசா�I� 
கா�$கிறா�, உபேதச5 ெச6*5 தா6. “அ�க5ப�க5 ேபாகாேத; 
க4ண�கிறவைன*5 கைட�#� ேபாகிறவைன*5 பாராேத” எ�கிறா�. பல பல 
நீதிகைள அவ� ெசா�கிறா�. எவ%ைற7 ெச6ய�9டா+ எ�: வாிைசயாக7 
ெசா�Iவி�$ எவ%ைற7 ெச6யேவ4$ெம�: பி�3 9:கிறா�. காைலயி� 
எ.�+ வாசD�#7 சாணி ேபா�$7 ச� பாைனைய� க.வி ைவ<+� 
பா<திர=கைள விள�கிைவ�க ேவ4$5. ெவ�ளி, ெசNவாயி� �$ (.வ+5 
ெம.க ேவ4$5. ஆ அமாவாைசயி� ஆ4டவைன� #5பிடேவ4$5. 
கிழி�+ேபான க�தைல�9ட எறி�+ விடாம� ைத�க ேவ4$5. கட)ைள� #5பிட 
ேவ4$5. த�ம5 ெச6ய ேவ4$5. - இ�ப� பல உபேதச=கைள அவ� 
உைர�கிறா�. இ:தியி�, 
 

காரா5 ப0ைவ� ேபாேலநீ 
கட)H�# உக�+ நட. [2] 

 
எ�: (�கிறா�. 
 
இத�பி� வ�5 மாமியா� ம�மக� ச4ைட மிக)5 இழிவான (ைறயி� 
இ��கிற+. தி�$5 வச)5 மி#தி. (தI� மாமியா� ம�மகைள மிர� உ�� 
ைவ+ தா�#கிறா�. இ:தியி� ம�மக� தி��பி� ெகா�கிறா�. கைடசியி� 
மாமியா� ெக,சி� பணி�+ ேபாகிறா�. 
--------- 
[1]. ப. 201 : 1. ;    [2]. ப. 208 : 63. 
------------ 
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8. 8. 8. 8. தாலா,<தாலா,<தாலா,<தாலா,<    
 
இ�த� ப#தியி� (தI� #ழ�ைதைய< தா6 தாலா�$5 பாட�க� சில உ�ளன. 
அ�பா� தாலா�$ எ�ற ச�ட<+�#�ேள ெவNேவ: ெபா�ைள� 3#<தி� 9:5 
அைம�ைப� காணலா5. 
 
ஆ� அ<தா�?’ எ�ற (த% ப#தியி� உ4ைமயான #ழ�ைத இ��கிற+; கவி7 
0ைவ*5 இ��கிற+. 
 

பா�உ�ைன அ<தாேளா 
பாY%:5 ைகயாேல? 
நீ�உ�ைன அ<தாேளா 
ெந6^%:5 ைகயாேல [1] 

 
எ�: ேக�கிறா� தா6. #ழ�ைத ப$<தி��#5 ெம<ைதைய, 
 

ப,0ெம<ைத ப�$ெம<ைத 
பரமசிவ� ெகா$<தெம<ைத 
மாமனா� ெகா$<தெம<ைத 
ம�Iைக�Q7 ெச4$ெம<ைத 
அ�கா ெகா$<தெம<ைத 
அழகான த=கெம<ைத 
ேமD வI�காேம 
ெம<ைதேமேல ப$<+ற=#! [2]  

 
எ�: சிற�பி�கிறா�. 
 
இ�த< தாலா�$�#� பிற# ‘மீ� பா�$’ வ�கிற+, அ�ப� மீ� பி�க� ேபான+5, 
பலவைக மீைன� பி<+7 ெச�: வி%: வ�த+5, தா6 வி%: வ�த+5, வி%ற 
பண<ைத� ெகா4$ #ழ�ைத�# அணிெச6+ ேபா�ட+5 இதி� ெதாட�7சியாக 
வ�கி�றன. 
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பிற# வ�வ+ ேகாயி� தாலா�$. (�க� ஊ�வல5 வ�வ+5 யாவ�5 தாிசி�ப+5 
இதி� ெசா�ல�ெப:கி�றன. 
 
த�ைதயி� பயண<ைத7 ெசா�கிறதாலா�$5, ேவ�ைடைய� ப%றி7 ெசா�D5 
தாலா�$5, அ:வைடைய வ�ணி�#5 தாலா�$5 அ$<த$<+ நி%கி�றன. பிற# 
உபேதச5 எ�C5 தைல�பி� உ�ள தாலா�� மா�கழி மாத5 (த� கா�<திைக 
(ய)�ள ப�னிர4$ மாத=களிD5 ெவNேவ: காாிய=கைள7 ெச6ைகயி� 
கட)ைள வழிபட ேவ4$ெம�: தா6 ெசா�கிறா�; தி=க�கிழைம (த� ஞாயி: 
(ய ஏ. நா�களிD5 எ�த� காாிய5 ெச6தாD5 நியாய வழியி� நட�க 
ேவ4$ெம�: அவ� அறி):<+கிறா�. 
 
பி�3 உ�ள கத5பமான தாலா�� சில அ�ைமயான க4ணிக� இ��கி�றன. 
----------- 
[1]. ப. 219 : 5, 6. ;    [2]. ப. 221 : 30-33. 
------------- 
 

(<தி70 மா�ெகாழி<+ 
(%றெம�லா5 ேகாலமி�$ [1] 

 
அல=கார5 ெச6கிறைத7 ெசா�கிற+ ஒ� க4ணி. 
 

கா�$� க�5ேப-க4ேண 
கRவி�லா7 ெச=க�5ேப 
ேவI� க�5ேப-க4ேண 
விைலயி�லா மாணி�கேம! [2] 

 
எ�ற க4ணியி� அ�ைம�பா$ எNவள) சிற�பாக ஒI�கிற+! 
 
மாம� பாி0, ேநா*5 ம��+5 எ�ற இர4$�#5 பி�, W=# எ�ற தைல�பி� சில 
ந�ல க4ணிக� வ�கி�றன. 
 

ெகா�ைவ<த (<ேத 
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#வி<+ைவ<த ர<தினேம 
க�� ப05ெபா�ேன 
க�(<த5 ெகா$�பாேய! 

 
எ�பதி� வா<ஸ�ய பாவ5 ந�றாக� ெபா��தியி��கிற+. 
 
ஆ%: வ�ணைன< தாலா�$ அ$<தப வ�கிற+. ஆ: தைல(ேபா� ஓ$கிற+. 
ஆ%:�#� பால5 இ��கிற+. த4ணீைர� பல� எ$�கிறா�க�. இ=ேக த4ணீாி� 
ெப�ைமைய பல க4ணிகளி� தா6 ெசா�Dகிறா�. 
 
த4ணீ��# ஒ� தீ�$5 இ�ைல; த$�பா� யா�5 இ�ைல. எ�லா சாதி�#5 அ+ 
உாிய+. ேதா� (த� ெதா4ைடமா� வைர அைத< ெதா.கிறா�க�. சில 
சமய=களி� அ+ ச4ைட�#� காரணமாகிற+. மைலேமD5 #ழியி� கீ.5 
இ��ப+ அ+. 
 

உயி�ெகா$�ப+5 ப7ைச<த4ணி 
உயி�எ$�ப+5 ப7ைச<த4ணி [3] 

 
ஆ%ற=கைரயி� ேகாயி� இ��கிற+. ேகாயிD�#� ேபா6 வி�$< தி�5பி 
��$�#� ேபாகிறா�க� ம�க�. ெத�ன= கீ%: ேவ6�த சில �$க� 
இ��கி�றன. அ�ேக பல ெத�ன மர=க� உ�ளன. இ=ேக ெத�னமர<ைத� 
ப%றி� பல ெச6திக� வ�கி�றன. 
 
ேதா�ட5 ைவ<தைத*5 �$ க�ன கைதைய*5 இ� ேவ: பாட�க� 
ெதாிவி�கி�றன. 
---------- 
[1]. ப. 230 : 7.;    [2]. ப. 231 : 19, 20. 
[3]. ப. 241 : 53. 
------------- 
 
‘உற=கிட5மா!’ எ�ற பாடD�#� பி� தாயி� கைத வ�5 பாட� இ��கிற+. 
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தா6 த� கைதைய விாிவாக7 ெசா�கிறா�. அவ� ஒ�<தி�# ஒ� மகளாக� 
பிற�தாளா5. தாரா3ர<தி� வாE�த தக�பC�#5 த�ம3ாியி� பிற�த தா6�#5 
#ழ�ைதயாக உதி<தவ� அவ�. அவ� இளைமயி� மிக7 ெச�வமாக வள��தா�. 
பல தாதிக� அவH�# உடனி��+ ஏவ� 3ாி�தா�க�. அ,0 வயசி� அவ� 
‘அாிசி<தாி’ ப<தா�. ப<+ வய0�#� ப�ெப�லா5 (<தா�. ப�னிர4$ 
வயசிேல ப�வமாகி< தி�மண5 ெச6+ ெகா4டா�. பிற# ஆ4$ இ�பதாகி*5 
#ழ�ைத பிற�கவி�ைல. 
 
பலவைகயான ேந�<தி� கட�கைள நிைறேவ%றினா�. தான த�ம5 ெச6தா�. 
தலயா<திைர, தீ�<த யா<திைர ேபானா�. அ�ெபா.+5 #ழ�ைத பிற�கவி�ைல. 
 
இ=ேக சில க4ணிக� மிக7 சிற�த 0ைவைய*ைடயனவாக விள=#கி�றன. 
 

ெம.கிைவ<த ��$�#�ேள 
விைளயாட� பி�ைளயி�ைல  
9�ைவ<த ��$�#�ேள 
#�ைபேபாட� பி�ைளயி�ைல 
நிைற<+ைவ<த நிைற#ட<ைத� 
#ைற<+ைவ�க� பி�ைளயி�ைல 
ஆ�கிைவ<த அ4டா7ேசா%ைற 
அ�ளி<தி�ன� பி�ைளயி�ைல. [1] 

 
------- 
[1]. ப. 253 : 56-59. 
----------- 
 
இ�த நிைலயி� மிக வ��திய அ�த� ெப4 சில த�ம=கைள7 ெச6தா�. ஆனா� 
அ�த< த�ம<ைத உாிய சீவ�க� பய�ப$<தி� ெகா�ளவி�ைலயா5. அத%#� 
காரண5 இ�னெத�: அவ� ெபா�மி உண�7சி*ட� ெசா�Dகிறா�. 
 

க�:ேபாற வழியிேலநா� 
க�கிண: க�ைவ<ேத� 
மலைக< த�மெம�: 
மா$த4ணி #�கைலேய! 



68 

 

 
மா$ேபாற வழிேமேலநா� 
மணிேபா�ைவ�ேகா� ேபா�$ைவ<ேத� 
மலைக< த�மெம�: 
மா$ைவ�ேகா� தி�னைலேய! [1] 

 
பாவ5! அவ� மன5 எ�ப ம:கியி��#5! அத%#� பி� அவ� ெப%ற அMபவ<ைத 
எ�னெவ�: ெசா�வ+! எ=ேக ேபானாD5 மல�$ வில=#கH5 மல�$� 
ெப4கHேம அவH�# எதி��ப�டா�க�. ச�வ5 மல$மய5 ஜக<தாக இ��ததா5. 
 

ஆனிமாச5 வா=கிவி�ட 
அழகான ப0)5மல$ 
#�ைபயிேல ேம6�+வ�5 
ேகாழி9ட< தா�மல$ 
ம�ைதயிேல ப$<+ற=#5 
மா$க�ெற� லா5மல$ 
ேவI�ப�க5 ேம6�+வ�5 
ெவ�ளாெட� லா5மல$ 
காெட�லா5 0%றிவ�5 
க�நா*� தா�மல$ [2] 

 
இைவ ம�$மா? 
 

எ�(க<தி ேலவிழி<த 
எதி�<த��$� ெப4மல 
அ4ைட�ெட� லா5மல$ 
அ$<தவெர� லா5மல$! [3] 

 
உண�7சி ெபா=கி நி%#5 இ�த க4ணிகளி� எ<தைன அவல7 0ைவ! 
----------  
[1]. ப. 254 : 60-63.;    [2]. ப. 254 : 64-5. 70-72. 
[3]. ப. 254 : 73-4. 
----------- 
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இNவா: வ��தியவ� கைடசியி� ஒ� தவ (னிவைர� க4$ அ�� ெப%: ஒ� 
ெப4 #ழ�ைதைய� ெப%றா�. அ�3ற5 அவ� நிைல உய��த+. நி�தைன 
மாறிய+. 
 

நீ்பிற�த நா�(தலா 
நி�தைன*5 மாறி%ற5மா 
மலெப%ற மல�$வர5 
மற=கி%ற5மா அ�:(த�. 

 
சீ�#ைல�க� பா�<தவ=க 
சீரழி�தா� எ�க4(�ேன 
ெவ�க�ப$<த� பா�<தவ=க 
ெவ�க�ப�$� ேபானார5மா! [1] 

 
அ4ைட ��டா�5 அ$<த ��டா�5 ஆ7சாிய�ப�டா�களா5. #ழ�ைதயி� 
த�ைத*5 அவH5 ேச��+ ஆ4டவைர< ெதா.தா�களா5. 
---------- 
[1]. ப. 255 : 86-89.  
------- 
 

9. 9. 9. 9. சி.வ� உலக�சி.வ� உலக�சி.வ� உலக�சி.வ� உலக�    
 
#ழ�ைத உலக<தி� இ�வைகயான பா�$�கைள� காணலா5. ஒ�:, 
#ழ�ைத�காக ம%றவ�க� பா$வன. ம%ெறா�: #ழ�ைதகேள பா$வன. இ�த� 
ப#தியி� உ�ள (த� L�:5 பிற� பா$வன. #ழ�ைதைய7 சா6�தாட)5, ைக 
�ச)5, ேதா� �ச)5 பழ�#5ேபா+ பா$5 பாட�க� இைவ. 
 
க4ணாL7சி விைளயா�$� பா�$� பி�ேன உ�ள+. இ<தைகய விைளயா�$� 
பாட�களி� ஓைசதா� (�கிய5. சில ெசா%கH�# ஓைச இ��#5; ெபா�� இரா+. 
சி்லவ%றி%#� ெபா�� இ��#5; ெதாட�3 இரா+. பI,ச$#$ விைளயா�� 
L70 விடாம� ஆ4பி�ைளக� பாட�கைள7 ெசா�வா�க�. பா�� கைடசியி� 
வ�5 ெசா�ைல� ப�(ைற ெசா�வா�க�. அ�த� பா�$�#� ெபா�� எ�ன 
எ�: பா��பதனா� பய� ஒ�:5 இ�ைல. 
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ெப4க� விைளயா$வ+ க�லா=கா6 விைளயா�$; கழ=காட� எ�:5 இைத7 
ெசா�வா�க�. ெப+5ைப� ப�வ<+� ெப4க� கழ=# விைளயா$வதாக)5 
அ�ேபா+ ஒ�: (த� ஏ. வைரயி� எ4ணி�ைக வ�5பயான பாட�கைள� 
பா$வதாக)5 3லவ�க� உலா எ�C5 பிரப�த<தி� அைம<தி��கிறா�க�. [2] 
 
க�லா=கா6 விைளயா�$� பா�D5 இ�த வாிைசைய� பா��கலா5. 
எ�பயாவ+ ஒ�: இர4$ (தIய எ4ணி� ெபய� ெதானி<தா� ேபா+5, 
இ�த� பா�ேல. 
------ 
[2] . இத� விாிைவ, #ழ�ைத*லக5 ( கி. வா. ஜ. ) 43-ஆ5 ப�க5 (தIயவ%றி� 
காணலா5.  
----- 
 

ெகா�#7சி� ெகா�# 
ெர�ைட சிலா�# 
L�#7 சில�தி 
நா�#லா வரண5 
ஐய�ப� ேசாைல 
ஆ:(க தாள5 
ஏ.�#� 9. 
எ�$�# (� 
ஒ�ப+ க5பள5 
ப<+�பழ5 ெசா�$! [1] 

 
இதி� இர4$ (த� ப<+ வைரயி� எ4களி� ெபய�க� உ�ளன. ெர�ைட, ஆ:, 
ஏ., எ�$, ஒ�ப+, ப<+ எ�பன ெவளி�பைடயாக எ4R� ெபய�களாக 
இ��கி�றன. L�# எ�ப+ L�ைற*5, நா�# எ�ப+ நா�ைக*5, ஐய�ப� 
எ�ப+ ஐ�ைத*5 ஒIயினா� நிைன�பி�கி�றன. இ�ப ஐ�+ பா�$�க� இ� 
3<தக<தி� இ��கி�றன. 
 
வினா விைடகைள ஐ�+ விைளயா�$� பாட�களி� காணலா5. இர4$ 
#ழ�ைதகளி� ஒ�வ� ேக�க ம%ெறா�வ� விைட 9ற வள�5 பா�$ இ+. ெசா�ன 
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வா�<ைதயி� (த� ப#திைய� ேக�வியாக� ேக�க, அத%# விைட ெசா�ல, அ�த 
விைடயி� (%ப#திைய மீ�$5 ேக�க, விைட ெசா�ல, இ�த வினா விைட 
நீ4$ெகா4ேட ேபா#5. 
 
நிலா� பா�$ இ�0ைவ த+535 பாட�கைள*ைடய ப#தி. #ழ�ைத�# 
விைளயா�$� கா�ட< தா*5 பிற�5 பா$வா�க�; #ழ�ைதகH5 பா$வா�க�. 
 

எ� எ�� பா��#5 
வ�ட வ�ட நிலாேவ! 
+�ளி< +�ளி7 சிாி�#5  
+5ைப�Q) நிலாேவ! [2] 

 
எ�ப+ அ%3தமான கவிைத. 
 
‘சி:வ� உலக5’ எ�ற ப#தியி� இ:தியி� ேவ�ைக� பா�$�க� இ��கி�றன. 
--------- 
[1]. ப. 262 : 1.;   [2]. ப. 268 : 2. 
------------- 
 

10. 10. 10. 10. �ல�ப��ல�ப��ல�ப��ல�ப�    
 
ெப4க� உண�7சி வச�ப�$� பா$5 பாட�களி� இர4$ வைக மனித வாEவி� 
ெதாட�க<திD5 இ:தியிD5 ேக�பத%#ாியன. பிற�த #ழ�ைதைய< தாலா�$5 
தாலா�$� பாடD5 இற�தவ�கைள எ4ணி� 3ல535 ஒ�பாாி*5 ஆகிய 
அவ%ைற� பா$5 ஆ%ற� இ�த நா�$� ெப4 #ல<தி%ேக உாிய+. இ�த இர4$ 
வைகயிD5 உண�7சி நிர5பியி��#5. (�னதி� வா<ஸ�ய பாவ(5, பி�னதி� 
அவல7 0ைவ*5 ெபா=கிவ�5; கவி� ப435 சிற�+ நி%#5. 
 
ெப4க� 3ல535 ஒ�பாாிைய� பிலா�கண5 எ�:5 ெசா�வா�க�. அ+ 
பிண�கான5 எ�பத� திாி3 எ�: அறிஞ� 9:வ�. இல�கிய=களி� இ<தைகய 
பாட�கைள� ைகய: நிைல எ�: ெசா�வா�க�. 
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இ�3<தக<தி� 3ல5ப� எ�ற ப#தியி� இ�த அவல7 0ைவ� பாட�க� 
ெதா#�க�ெப%றி��கி�றன. அவ%றி� #றி�35 உ�வக(5 விரவி நி%கி�றன. 
 

க�ைட� 3ளியமர5 
க�க4$ கா67சமர5 
க�க4$ தி�ேறாம5மா 
கைளேசா��+ நி%கிேறாேம! [1] 

 
எ�ப+ ஓ� எ$<+�கா�$. 3ளியமர5, க�க4$ எ�பைவ #றி�பாக� கணவ� 
உட5ைப*5, இ�ப<ைத*5 3ல�ப$<+கி�றன. 
---------- 
[1]. ப. 278 : 14. 
----------- 
 
கணவைன இழ�தவைள� க4டவ�க�. “அவ� தைல எ.<+!” எ�: 
இர=#கிறா�க�. ‘தைலெய.<தா! அைத எ� தா6 அ�லவா (தI� 
ெதாி�+ெகா4��கேவ4$5? எ� தைலைய� பா�<த அவ� அதைன 
அறியவி�ைலேய!’ எ�: 3ல53கிறா� அ�த� ெப4. 
 

தைலெய�லா5 நா�சீவி< 
தாழ5Q வ7சாD5 
தைலயிேல ேபா�ட எ.<+< 
தா69ட அறியைலேய! 

 
ம4ைடெய�லா5 நா�வகி��+ 
ம�Iைக�Q வ7சாD5 
ம4ைடயிேல ேபா�டஎ.<+ 
மாதா9ட அறியைலேய! [1] 

 
+யர மி#தியா� அவ� மன5 எைத எைதேயா நிைன�கிற+. ெப4க�, “பாவ5 
இ�5பால<த தாIயாக இ��க�$5 எ�பா�க�. இவH�# அ+ நி%கவி�ைல” 
எ�: 9:கிறா�க�. அைத� ேக�ட அவH�#, ‘த�டா� 



73 

 

எ�ேலாைர*5ேபால<தாேன என�#5 தாI ெச6+ த�தா�? ஒ�கா� ெகா�#� 
பதிலாக Aைல� ெகா$<+வி�டாேனா?’ எ�: ேதா�:கிற+. 
 

தாIெச6த த�டா�9ட< 
தக$வ707 ெச6தாேன 
தாI� ெகா�#� பதிலா6 
Aைல�ேகா<+� ெகா$<தாேன? [2] 

 
வா�மீகி ராமாயண5 ேதா�:வத%# Lல5, வா�மீகி (னிவ� ஒ� ேவடைன7 
சபி<த சாப5 எ�: ெசா�வா�க�. இர4$ அ�றி% பறைவக� ஒ� மர<தி� 
இைண�தி��தேபா+ ஒ�ைற ேவட� அ5பா� எ6+வி�டா�. அ+க4$ வா�மீகி 
(னிவ� அ�த ேவடைன� பா�<+7 ெசா�ன 0ேலாகேம இராமாயணெம�C5 
ஆலமர5 படர வி<தாயி%றா5. இ=ேக உ�ள இர4$ க4ணிக� வா�மீகி 
(னிவாி� அ�த7 0ேலாக<ைத நிைன�Q�$கி�றன. 
 

#ள<த= கைரேயார5 - ஒ� 
#யி�ேபால� #�தியி��ேத� 
#யிெல�:5 பா��காேம - ஒ� 
#4$ேபா�$7 0�$�டாேன! 
ஆ%ற= கைரேயார5 - ஒ� 
அ�ன5ேபால� #�தியி��ேத� 
அ�னெம�:5 பா��காேம - ஒ� 
அ5ைப வ70 எ6தாேன! [3] 

 
இ=ேக ேவட� யம� எ�பைத7 ெசா�ல)5 ேவ4$ேமா? 
--------- 
[1]. ப. 279; 18-19.;   [2]. ப. 279; 22. 
[3]. ப. 281; 12, 13. 
----------- 
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11. 11. 11. 11. ��மி��மி��மி��மி    
 
எ�லா7 சாதியா�5 பல சமய=களி� ஆ�பா விைளயா$5 ஆ�ட5 #5மி. 
அத%ெக�: தனிேய பா�$5, அத%# வைரயைறயான ெம�$5 இ��கி�றன. 
இ�த� ப#தியி� நாD ேவ: பிாி)கைள� காணலா5. 
 
(த� பிாிவி� வரலா%ேறா$ ெதாட�3ைடய சில ெச6திக� வ�கி�றன. 
 

க�D மைலேமேல க�D��-அ�த� 
க�D�#5 க�D�#5 அைணேபா�$ 
ம+ைர� ேகா3ர5 ெதாிய� க�-ந5ம 
ம�னவ� வாறைத� பா�=க [1] 

 
எ�ப+ ம+ைர� ேகா3ர5 க�ய வரலா%ைற� #றி�பி$கிற+. இ+ நாய�க� 
கால<தி� நிகE�த+. 
 

ஊரா� ஊரா� ேதா�ட<திேல-அ=ேக 
ஒ�<த� ேபா�ட+ ெவ�ளாி�கா6 
கா0�# ஒ4ெணா4R வி%க7ெசா�I-அவ� 
காயித5 ேபா�டானா5 ேவ�ைட�கார� [2] 

 
எ�ப+5 ஒ� பைழய வரலா%ைற உ�ளட�கிய+. ‘காயித5 ேபா�டானா5 
ெவ�ைள�கார�’ எ�:5 வழ=#வ+4$. ஒ� பா�� ேவளா=க4ணி< தாயா�5 
ம%ெறா� பா�� தி��ப<W�< ேதவமாதா)5 வ�கிறா�க�. அய� நா�I��+ 
வ�த 3ற7 சமய வழிபா$5 தமிEநா�� ஒ�றி< தமிE நாேடா� பாட�களிD5 
இட5 ெப%:வி�டைத இைவ கா�$கி�றன. இத%#ாிய எ$<+�கா�$கைள� 
பி�வ�5 சில ப#திகளி� மி#தியாக� காணலா5. 
 
அ$<த வாிைசயி� ஒ�:�ெகா�: ெதாட�பி�லாத 20 பா�$�க� இ��கி�றன. 
சர0வதி வண�க<ேதா$ அ+ ெதாட=#கிற+. [3] 
--------- 
[1]. ப. 289 : 2.;  [2]. ப. 290 : 11.   [3]. ப. 291 : 1. 
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------------- 
 
ெப4க� தா5 உ$<தி��#5 சீைலகளி� வ4ண7 சிற�ைப� பா$கிறா�க�. 
  

தயி�� 9ைடைய< தைலயிேல ைவ<+< 
த=க� க�க5 பி7சீைல� ப�$$�ேபா5 
தயி�� 9ைட தH5பினா D5எ=க� 
த=க�க5 பி7சீைல ம=கா+! 

 
ேமா�� 9ைடைய< தைலயிேல ைவ<+ 
(<+�க5 பி7சீைல� ப�$$�ேபா5 
ேமா�� 9ைட தH5பினா D5எ=க� 
(<+�க5 பி7சீைல ம=கா+! [1] 

 
ஒ� பா�$. இ�ன இ�ன ஊாி� இ�ன இ�ன ப4ட=க� அதிக5 எ�பைத7 
ெசா�Dகிற+. 
 

அவD ெப�<த+ ஆ��கா$-ந�ல 
ெவ�ல5 ெப�<த+ ேவY� 
பண5ெப �<த நீலகிாி�#-நீ=க� 
பர�+ பாவாைட ேபா$=க [2] 

 
பி�3 வ�ளிய5ைம #5மி இ��கிற+. ேவட�க� கா�� வ�ளிைய� க4ெட$<+ 
வள��கிறா�க�. அவ� வள��+ ‘ெபாிய மCசி’ ஆகிறா�. ேவட�க� பயி�ெச6த 
திைன� ெகா�ைலைய அவ� காவ� ெச6தேபா+ நாரத(னிவ� வ�கிறா�. 
வ�ளியி� அழைக�க4$ அ5(னிவ� அவைள இ�னாெள�: வினவி� ேக�$< 
த�ைன இ�னாென�: ெதவி�கிறா�. பி�3, “உ�ைன� காண� க�தசாமி 
கா<தி��கிறா�” எ�: ெசா�கிறா�. வ�ளி சின�+ சில ெசா�ல, நாரதC5 எதி� 
மா%ற5 ெகா$�கிறா�. பலவித5 ெசா�I*5 வ�ளி இண=காைமயா� 
அவைள�ேபால ஒ� பட5 வைரகிறா�. வ�ைள< த4ைட�ேபால� காெத.தி அதி� 
வ7சிர< ெதா=க� (�ெக.தி, ெச4பக� Qைவ�ேபா� L�ெக.தி அதி� சி=கார 
L�#<தி எ.+கிறா�. ெச�வ ராசா<தி ப� எ.தி� பி�ேன ெச�க7 ெசேவெல�: 
உத$ எ.+கிறா�. பி�3, 
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க4ணகி ைய�ேபாேல க4எ.தி� 
காம ரதிக.< +5எ.தி 
கா�ைகஎ� லா<ைத*5 ேச�<ெத.தி-அதி� 
ெக4ைடமீ� தாமைர� Qெவ.தி [3] 

 
எ�லாவ%ைற*5 எ.தி (�கிறா�. 
-------- 
[1]. ப. 292 : 2-3.:   [2]. ப. 293 : 11. 
[3]. ப. 298 : 34. 
------- 
 
க4ணகியி� வரலா: ெதாி�தவ�க� இ�த� பா�ைட� பா$கிறா�க�. 
க4ணகியி� க4 மிக அழ# எ�ப+ இதனா� ெதாிய வ�கிற+. க4ணைக எ�: 
நாேடா� பாட�களி� அவ� ேப� வழ=#வ+4$. க4ணிேல எ�ேபா+5 
ஒளி*ைடயவ� எ�:5, க4ணிேல சிாி�#5 பாவ5 எ�ேபா+5 
ஒளி�5 எ�:5 இ�வைகயி� ெபா��ெகா�ளலா5. க4+நைக எ�பத%#� 
க4ணி� ஒளி*ைடயா� அ�ல+ சிாி�3ைடயா� எ�: ெபா�� 9றி, ஏழா5 
ேவ%:ைம< ெதாைக� 3ற<+� பிற�த அ�ெமாழி< ெதாைகயாக� ெகா�ளலா5. 
க4ணைக எ�பேத (தI� உ4டான ெபயெர�:5, அ+ பி�3 மாறி� 
க4ணகிெய�: ஆயி%ெற�:5 ஊகி�கலா5. 
 

“சிாி<த ப=கய5 ஒ<த ெச=க4 
இராமைன” [1] 

 
எ�: க4R5 சிாி�#5 அழைக� க5ப� இராமனிட5 ெபா�<தி� கா�$வ+ 
இ=ேக நிைன�பத%#ாிய+. 
 

க4ணகிைய� ேபாேல க4எ.தி 
 
எ�: வ�5 அ க4ணகியி� ெபய�� காரண<ைத ஊகி�க< +ைணயாக இ��ப+, 
அறி�+ இ�3ற%#ாிய+. 
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நாரத� தா� எ.திய பட<ைத� க�தனிட5 ெகா4$ ேபா6� கா�ட அைத� பா�<+ 
அ�ெப�மா� வ�ளியி�ேம� காத�ெகா4$, ‘பி<+� பி<த மனிதைன�ேபா�’ 
எ�ன எ�னேவா ேப0கிறா�. எ�பயாவ+ அவைள< ேத மண�க ேவ4$5 
எ�: உ:திெகா�கிறா�. 
 
அவ� (த� மைனவியாகிய ெத6வயாைன இதைன அறி�+ நாரதைன� பா�<+, 
க4டபயாக #ைட #ைட‘கிறா�.’ [2] அNவி�வ��#5 வா�#வாத5 நிகEகிற+. 
பி�3 (�க� ெத6வயாைனயிட5 ெசா�Iவி�$ நாரத� வழிகா�ட ேவடராச� 
ேபால� ேகால5 3ைன�+ வ�ளியி��#5 திைன� ெகா�ைல�#� ேபாகிறா�. 
ேபா6 வ�ளியிட5 த� காதைல உைர�கிறா�. 
 

வான5Q மித4ணீ� எ�லாவ% :�#5நா� 
வ,சிமா�< தா4ட�ேபா� ராசாவ [3] 

 
எ�: த� ெப�ைமைய7 ெசா�I�ெகா�கிறா�. 
---------  
[1]. க5ப ைகேகசி KEவிைன. 50.;   [2]. ப. 299 : 44. 
[3]. ப. 302 : 62. 
-------------- 
 
இ�த� பா�ைட� பாயவ� தி�வன�த3ர5 அரசராகிய மா�<தா4டவ�மாவி� 
கால<தி� இ��தவென�பைத இதனா� உ6<+ணரலா5. 
 
வ�ளி சின�+ ேப0கிறா�. ஓ�ேபாக7 ெசா�கிறா�. 
 

வ53�#7 ச4ைட வள��கமா�ேடா5 - ஆனா� 
வ�தச4 ைடைய*5 விடமா�ேடா5  
வ53+5 3நீ ெச6ய�பா�< தாயானா� 
அ53வ� +�ைன< +ைள�#மடா [1] 
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எ�: அ70:<+கிறா�. அ�ேபா+ ேவட�க� அ=ேக வர, (�க� த�ளாத 
கிழவைன�ேபால� ேகால5ெகா�கிறா�. சிவேயாகிைய�ேபால உ�கா�கிறா�. 
அ4ண�மாராகிய ேவட�க� அ�கிழவனிட5 மாியாைதயாக� ேபசி வ�ளியிட5 
அைழ<+7 ெச�:, “அ5மா, ந5 #லெத6வ5ேபா� இவைர ஆதாி�க ேவ4$5” 
எ�: ெசா�கிறா�க�. வ�ளி அ�த7 ெசா�ைல< த�டாம� அ�த� ப4டார<ைத 
ஆதாி�கிறா�; ேதC5 பழ(5 திைனமா)5 ெகா$�கிறா�. 
 
இ�ப இ��ைகயி� அ�த ஆ4� ப4டார5 திeெர�: கைள வ�+ L7 
சா6கிறா�. ெதா4ைட வறHகிறெத�: க<தி ைவகிறா�. அவ� த4ணீ� 
ெகா$�க, “நீ மாைவ� ெகா$<ததனா� இ�ப ஆயி%:. நீ ெகா$�#5 த4ணீைர 
உ4ணமா�ேட�” எ�: அவ� ெசா�ல, அவ� அவைன� ேகணி�#� 
9��ெகா4$ ேபாகிறா�. அவ� த4ணீ� #<+ அதி� வி.�+வி$கிறா�. 
 
“ைகைய� பி<+ எ�ைன< W�க பாவி” எ�: க<+கிறா� கிழவ�. பி�3 
ம:ப*5 ேவடனாகி நி%க, வ�ளி அவைன7 சின�+ ேப0கிறா�. மீ�$5 
அ4ண�மா� வரேவ க�த� ேவ=ைகமர மாகிறா�. அைத� க4$ அவ�க� ேபா6 
விட, மீ4$5 (�க� ேவடனாக (� நி%கிறா�; ெக,0கிறா�. 
 
இத%#ேம� பாட�க� இ�ைல. கைத அைர#ைறயாக நி%கிற+. 
 
#5மி எ�ற ப#தியி� இ:தியி� இ��ப+ மாாிய5ம� #5மி. இ�த நா�� 
மாாிய5மைன� ப%றி வழ=#5 பாட�க� பல. அவேள பகவதி, அவேள காளி, 
அவேள காமா�சி, அவேள பா�வதி எ�: இ�த� #5மி 3கEகிற+. [2] 
------------ 
[1]. ப. 302 : 64.:   [2]. ப. 307 : 2. 
----------- 
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12. 12. 12. 12. ெத"வ�ெத"வ�ெத"வ�ெத"வ�    
 
ப�னிர4டாவ+ ப#தி ெத6வ=கைள� ப%றிய பாட�க� அட=கிய+. (தI� 
(<+மாாி பா�$ வ�கிற+. பாரதியா� இ�த� பா�� ெம�ைட அறி�+ அேத 
ெம�� தா5 தனிேய (<+ மாாியி�ேம� ஒ� கவிைத பாயி��கிறா�. 
 

ஆதியிேல அைம�த ச�தி 
எ=க� (<+ மாாி - அ5மா 
ஆ�கிறாளா5 Qமிெய�லா5 
சி=க<தி�ேம� ஏறி [1] 

 
எ�: ெதாட=#கிற+ இ�த நாேடா� பாட�. அவ� இ��#5 ஊ�க� பலவ%ைற 
இ� பாடI� காணலா5. சமய3ர5, க�ன3ர5, 3�ைனந�Y�, நா�<தாமைல, 
�ரா5-ப�டண5, தாரா3ர5, #�ப5, தி�ைலநக�, நா7சியா�ேகாவி�, ஒ.கம=கல5, 
கணியா�#றி7சி, நாக�ப�டண5, கீர�த# ஆகிய ஊ�களி� மாாிய5ம� சிற�பாக 
வழிபட�ெப:வைத இதனா� ெதாி�+ெகா�கிேறா5. 
 

ஆதிமக மாயி அவ� 
இ�லாத இட5 உ4டா - இ�த� 
Qமி எ�ன ெர4டா? 
அCதின(5 +தி�காதவ� 
தைலஇ�53< +4டா? [2]  

 
எ�: இ�த (<+மாாி தாச� ேக�பதி� அவCைடய ப�தியி� மி#தி 3லனாகிற+. 
 
அ$<தப ம%ெறா� மாாிய5ம� பா�$ வ�கிற+. க4க4ட ெத6வ5 மாாிய5ம�; 
தா=க (யாத அ5ைம Q�$வா�; அ+ நீ=க ேவ�பிைல விQதி எ�லா5 த�வா�; 
ஆயிர=க4 மாாி இ�லாத இட5 இ�ைல; அவைள வழிப$கிறவ�க� காவ க� 
வழிப$வா�க�; தீ7ச� எ$�பா�க� - எ�ற ெச6திக� இதி� உ�ளன. 
 
Qசாாி� பா�$� பி�3 இ��கிற+. Qசாாி ஓ5 எ�:5 ஆ5 எ�:5 உ7சாி�கிறா�. 
மயான �<ாி (தIய பல ெத6வ=கைள அைழ�கிறா�. 
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பி�3 வ�5 கரக� பா�� ஒ�: (த� ப<+� கரக=கைள7 ெசா�D5 க4ணிக� 
உ�ளன. 
 

ப<+,ெசா�I (�தத க�னி - ஓேகா எ�தாேய 
ப<தினிஉ� வாசIேல இ�ேபா [3] 

 
எ�: இ�த� பா�$ ()ெப:கிற+. 
 
இத� பி� ஆதா5 ஏவா� கைதைய*5 ஏ0 சாிைதைய*5 ெசா�D5 #5மிக� 
இ��கி�றன. 
----------- 
[1]. ப. 311 : 1.;    [2]. ப. 313 : 19. 
[3]. ப. 318 : 11. 
------------ 
 
ஆ4டவ� ஆதா5 ஏவா� எ�றவ�கைள� பைட<த+5, ஏேத� ேதா�ட<தி� 
வாE�த+5, அ<ேதா�ட<தி� ஒ� வ�ண� பழமர5 வள��தி��த+5, பாவி� பிசா0 
வ�+ தி�ன< தகாத அ�த� பழ<ைத< தி�ன வழி ெசா�I�ெகா$<த+5, ஏவா� 
அைத� பறி<+< தா� பாதி தி�: ஆதா(�#5 பாதி ெகா$<த+5, அவ�க� 
அ�ப< தி�றதனா� அவ�கHைடய ச�ததியா�க� பாவிகளாக� ேபான+மாகிய 
வரலா: ஆதா5 ஏவா� #5மியி� வ�கிற+. பி�3, 
 

மா�கழி மாச5 இ�ப<த, சா�ேததி 
மாதா மாாிய5மா� ெப%ெற$<த 
நீதிேச0 ந5ைம ேந�வழி நட<த� 
பாதி ரா<திாியிேல பிற�தார [1] 

 
எ�: ஏ0வி� பிற�ைப7 ெசா�கிற+ #5மி. ச5ப� மாத5 இ�ப<ைத<தா� 
ேததிைய< தமிழா�கி மா�கழி இ�ப<ைத�தா� ேததிெய�: இ�த� கிறி-தவ< 
தமிழ�க� பா$கிறா�க�. ஏ0பிரா� ஞான5 ெப%:, ‘#�சிேல பா$ப�$ (<தி�#7 
0<தமா6� ேபானா�’ எ�: இ�த� #5மி (கிற+. 
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ஏ0 சாிைதைய7 ெசா�D5 #5மி பி�3 வ�கிற+. ஏ0 பிற�தா�. பல இட=கH�#� 
ேபானா�. பல அ%3த=கைள7 ெச6தா�. இ�த� #5மி ப<+� க4ணிகேளா$ 
(கிற+. பிற# ேவ: ச�த<தி� ஏ0ைவேய விளி<+� பா$5 பா�$ ஒ�: 
அ�ெப�மா� சாிைதைய விாிவாக7 ெசா�கிற+. 108 க4ணிக� அட=கிய+ இ� 
பாட�. ஏ0 பிற�+ #ழ�ைத� ப�வ<+�#ாிய விைளயாட�கெள�லா5 
விைளயா$கிறா�. அ�ைன க�னி மாி�#< +ைணயாக இ��கிறா�. Kைச (னி�# 
அட=கி நட�கிறா�. (�ப+ வய0�#ேம� க�பேலறி� ேபாகிறா�. பல 
அ%3த=கைள7 ெச6கிறா�. பல அாிய உபேதச=க� ெச6கிறா�. 
 
கிறி-+வ� பா$5 பா�$ ஆனாD5 தமிழராக வாEபவ�க� பா�$ ஆதIனா� இ�த 
நா�$�ேக உாிய பழ�க வழ�க=கைள ஏ0)�#5 சா�<தி7ெசா�Iயி��கிறா�, 
இைத� பாய நாேடா� பாவல�. 
 
சா[டா=கமாக வி.�+ வண�க53ாிவ+ இ�தநா�$மர3. 
 

ராசாநீ எ�ெற4ணிேய-சி�ன� பாலகா 
சா[ட=க(5 ெச6தா�கேள-சி�ன� பாலகா [2] 

 
எ�: ஏ0பிராைன� பிற� சா[டா=கமாக வண�க5 3ாி�ததாக ந5 நா�$ மரைப 
ஏ%றி� பா$கிறா� பாவல�. 
----------- 
[1]. ப. 319 : 13.;    [2]. ப. 325 : 18. 
----------- 
 
(5L�<தி எ�ற வழ�#, பாரத நா�$�# உாிய+. இைத ஏ0நாதேரா$ சா�<தி, 
 

LRேப� உன�கி�ைலேயா-சி�ன� பாலகா 
(5L�<தி*5 நீய�லேவா-சி�ன�பாலகா [1] 

 
எ�: ெசா�கிறா�. 
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தமிEநா�$� #ழ�ைதைய� ேபால ஏ0 வள�கிறா�. தமிழ� பா$5 ஏ0 அ�ப 
வள��தா�தா� அவ� உ�ளெம�C5 சி=காதன<தி� �%றி��க (*5. 
 

ச�பாைன எ�லா5 வ707-சி�ன�பாலகா 
9�டா, ேசா: ஆ�கிைனயா-சி�ன�பாலகா 
ஏ.வய சாகைலேயா-சி�ன�பாலகா 
எ.<தாணி பி�கைலேயா-சி�ன�பாலகா [2] 

 
எ�பவ%ைற< தமிEநா�$� பி�ைளக� சி: ேசா: ஆ�#வைத*5, எ.<தாணியா� 
எ.+வைத*5 நிைன�ேத பாயி��கிறா� இ�த� கிறி-+வ நாேடா� கவிஞ� 
எ�பதி� ஐயேம இ�ைல 
 

உலகரா7சி ய<ைத�ப%றி7-சி�ன�பாலகா 
உச<தி ஒ�:5 ேபசாேமநீ-சி�ன�பாலாக 
வானரா7சி ய<ைத�ப%றி7-சி�ன�பாலகா 
வ�ணி70நீ ேபசைலேயா-சி�ன�பாலகா [3] 

 
எ�: ஏ0 ெப�மா� பரமபிதா அரசாH5 பரேலாக அரைச� ப%றி உபேதசி<தைத 
நிைன�Q� இ�பா�$ நிைறவைடகிற+. 
--------- 
[1]. ப. 326:24,  [2]. ப. 326:33. 327:35.  [3]. ப. 332:107, 108. 
--------- 
 

13. 13. 13. 13. பல கத�ப�பல கத�ப�பல கத�ப�பல கத�ப�    
 
இ�த நாேடா� பாட� ெதா#தியி� கைடசி� ப#தியி� L�: ெவNேவ: 
பா�$�க� இ��கி�றன. தா+ வ�ஷ<தி� (1876) ஒ� ப,ச5 உ4டாயி%:. 
அ�ேபா+ தமிEநா�$ ம�க� மிக)5 +�3%றா�க�. அ�த� ப,ச<ைத�ப%றி 
அ�கால<தி� ேவதநாயக5 பி�ைள (தIய பல 3லவ�க� பாயி��கிறா�க�. [1] 
 
அைத�ப%றி ஒ� பா�$ இதி� இ��கிற+. தா6 ேவேற, பி�ைள ேவேற எ�: 
பிாி�த அவல<ைத*5, மா$க� ப�னி கிட�+ இற�த அல=ேகால<ைத*5, வயி: 
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ஒ� ஆR5 ெப4R5 அலறிய +யர<ைத*5, க4ட இட=களிெல�லா5 பிண5 
கிட�த க4ணராவிைய*5 பா�$ விாி�கிற+. 
------ 
[1]. எ� சாி<திர5 ( டா�ட� உ. ேவ. சாமிநாத ஐய� ), ப. 569. 
------------ 
 
அ�கால<தி� இ�தியாவி� ஆ�சி*ாிைம வி�ேடாாியா மகாராணியிட5 இ��த+. 
அரசா=க<தா� க,சி<ெதா� ைவ<+ உதவி ெச6த+5 இ�த� பா�னா� 
ெதளிவாகிற+. 
 

மகாராணி 34ணிய<திேல-ஓசாமிேய 
மா�கழி� ப,ச5 நி�றேத-ஓசாமிேய 
க,சி< ெதா� ேபா�டா�கேள-ஓசாமிேய 
அ�3டேன சD�கா�தாேன-ஓசாமிேய [1] 

 
எ�ற க4ணிகளி� இ7 ெச6திைய� காணலா5. 
 
ெதா+வ� பா�$ எ�ற பாடI�, ஒ�வ� நீலகிாி�#7 ெச�: ெதா+வ�கைள� 
க4$, அவ�களிட5 எ�ப� பழ#கிறெத�: ெதாியாம� அப�ட கைத வ�கிற+. 
அ�த< ெதா+வ�களி� நிைலைய, 
 

அ)=க H�# ஆைடயி�ைல 
அ5மா மா��#� 3ைடைவயி�ைல 
பிற�த ேகால< ேதாேட*5 
பர�த ேகால< ேதாேட*5 
ெவ�க, சி�கி இ�லாமேல 
ெவளிேய வ�+ நி�னா=கேள [2] 

 
எ�: பா$கிறா� அவ�. 
 
இ:தியி� இ��ப+ ெவ�ைள�கார� பா�$. ஆ=கிேலய�க� இ�த நா�$�# வ�+ 
பலவைகயான ந�ைமகைள7 ெச6தா�க� எ�: அ�கால<தி� பல 3<தக=க� 
ெவளியாயின. சிலவ%றி%#� பாி05 கிைட<த+. ெபாிய மனித�க� பல� 
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ஆ=கில<தி� ெசா%ெபாழிவா%றினா�க�. அ�த (ைறயி� நாேடா ம�களிட5 
யாேரா ஒ�வ� எ.தி�பர�பிய பா�$ இ+ 
 

இ�ன5 எ�ன ெச6தாைனயா 
இ�தெவ�ைள� கார� 
இ�ன5 எ�ன ெச6தாைனயா 
எ$<+7 ெசா�D ேக�ேப� [3] 

 
எ�: ஒ�வ� ேக�க 39 க4ணிகளி� ேவெறா�வ� விைடயளி�கிறா�. காணாத 
ேதச<ைத ெவ�ைள�கார� க4$பி<தா�; க�பI� ஏறிவ�தா�; 
ேகா�ைடைய*5 கா$ மைலகைள*5 ைக�ப%றினா�; ரா7சிய<ைத� பி<+� 
ெகாேய%றினா�; ெச�ைன�#�ேள வ�தா�; ேவ: ஊ�கH�#5 ேபானா�; 
நீலகிாியி� ப=களா� க�னா�; ேவ�ைடயானா�; கா�, ெரயி�, ைச�கி�, 
ரா5, ஆகாச� க�ப�, எல��ாி� விள�# எ�லாவ%ைற*5 ெகா4$வ�தா�; தா� 
ேரா$� ேபா�டா�; ஆ-ப<திாி க�னா�; எ.<தறி) 3க�னா�; கிரா�3, காபி, 
ச�ைட ஆகிய பழ�க=கைள உ4டா�கினா�; க4 ைவ<திய5 ப4ணினா�. 
--------- 
[1]. ப. 335:14, 336:21.;   [2]. 337:23-5.   [3]. ப. 340:1. 
------------- 
 

ெவ�ெள.<+ மாறி�7ேச 
இ�த ெவ�ைள� கார� 
ந�ெல.<+ வ�தி�7ேச 
இ�த ெவ�ைள� கார� [1] 

 
எ�: ஆ=கிேலய�களி� 3கைழ� பா$கிற+ இ�த� பா�$. 
--------- 
[1]. ப. 344 : 40. 
------------- 
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ஆரா��சி உைர ஆரா��சி உைர ஆரா��சி உைர ஆரா��சி உைர ----    பாக பாக பாக பாக IIIIIIIIIIII    
 
ெபா�� உலக�ெபா�� உலக�ெபா�� உலக�ெபா�� உலக�    
 
வாE�ைகயி� வழ=#5 ெபா��கH5 சி�தி�#5 எ4ண=கH5 
பழ�கவழ�க=கH5 இல�கிய<தி� வ�கி�றன. வாE�ைகேயா$ ெந�=கி� பிற�+ 
வள��த நாேடா இல�கிய<தி� ெப�5பாD5 உ4ைம� ெபா��கH5, இய�பான 
எ4ண=கH5, க4ணார� காR5 காR5 ெசய�கH5 கா�சியளி�#5. 
அவ%ைற< ெதா#<+ வைக�ப$<தி� பா�<தா� பல உ4ைமக� 3லனா#5. 
பி�ேன வ�5 ஆரா67சி� ப#திகளி� அ<தைகய வைககைள அகராதி வாிைசயி� 
அைம<+< த�தி��கிேற�. 
 
ெசா�, ெபா�� எ�: இ�ேவ: உலக5 உ4$. ச�த� பிரப,ச5, அ�<த� 
பிரப,ச5 எ�: அவ%ைற� 9:வா�க�. ெபா�� ேதா�றி, அைத� #றி�க7 ெசா� 
ேதா�:கிற+. ஆதI� (தI� ெபா�Hலக<ைத� பா��ேபா5. 
 
இ�த� பிாிவி� அணி, ஆைட, உண), பழ5, 3+� ெபா��க�, Q, மா$, மீ� 
எ�பவ%ைற வைக வைகயாக� பா��கலா5. 
 
1. 1. 1. 1. அணிவைகஅணிவைகஅணிவைகஅணிவைக    
 
மனித� த�ைன அழ#ப$<தி� ெகா�ள)5 ஆப<+�# உதவ)5 அணிகைள 
அணிகிறா�. அைவ கால<+�#5, இட<+�#5, வாE�ைக நிைல�#5, ஆ4, 
ெப4பாD�#5, உ:�3�#5 ஏ%ப மா:ப$கி�றன. பல அணிக� மைற�+ 
ேபாயின; பல 3திய அணிக� வ�+வி�டன. 
 
அைரL காலாழி ஈய ேமாதிர5 
ைகவைளய� எ�$� க� க5ம� ெகா4ைட< தி�# 
ஒ�யாண5 ெகா�3 - காதணி ஓைல 
ெகாD0 க=கண5 ச=# 
கைணயாழி சர$ க5ம� 
சர�பளி க�#மணி சல=ைக 
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கனகமணி சில53 கா�3 
0� கா�த4ைட த=க7 ச=கிI 
த=க நைக ெபா� தாI த4ட� - காலணி 
மயி�மா� த4ைட மாணி�க5 
தாI� கயி: மாைல தாI�ெகா 
மி,சி - காலணி நீல வைளய� (<+ 
ெந�I�கா6 (க�3 (<+7சர5 ப7ைச வைளய� 
(<+மாைல பத�க5 (�# - காதணி 
பவள5 L�#<தி பாக%கா6 L�# 
ேமாதிர5 பாதசர5 ர<தின�க� 
பி�ன� ேமாதிர5 வைளய� XI 
ைவர�க� ெபா�$ ைவரேமாதிர5 
 
2. 2. 2. 2. ஆைடவைக ஆைடவைக ஆைடவைக ஆைடவைக     
 
‘அணிெய�லா5 ஆைடயி�பி�’ எ�: ெசா�வா�க�. மான<ைத� கா�க மனித� 
ஆைடகைள அணி�தாD5 நாளைடவி� நாகாீக வள�7சி�# ஏ%ப� பலவைக 
ஆைடக� வ�+வி�டன.  
நா�$�#5, ச(தாய<+�#5 ஏ%றப அைம�த ஆைடக� தனி< தனிேய உ4$. 
 
ஈேரா�$7 சாய7 சீைல நீல� ேகா�$ உ$�3 
ப7ைச� 3டைவ க4டா=கி7 சீைல ப�$7 ச�ைட 
காசி� ப�$ ப�$< +ணி கா� ச�ைட 
ப�$� பாவாைட ெகா=காணி -  தைலயி� அணி*5  
 ப�$� 3ைடைவ 
சாிைக7 ச�ைட ப5பா67 சீ� சாிைக ேவ� 
பாவாைட சாய7 சீைல ம,ச� 3ைடைவ 
சா�ைவ ம�ேவ� சி%றாைட 
மாரா�3 சி�ன ம (�கா$ 
சீ� (<+� க5பி7 சீைல 0=# 
(�தாணி< +ணி ைசனா�ப�$ ரவி�ைக 
ெசா�கா6 ேராசா�Q7 ேசைல த=க� க5பி7 சீைல 
ேல,0�ப�$ தாவணி வ�ண7 ச�ைட 
தாழ5Q ேவ� ெவ�ைள7 சீைல  
------------- 
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3. 3. 3. 3. உண' வைக உண' வைக உண' வைக உண' வைக     
 
‘வில=#5 மனிதC5 உண) உ4டாD5 மனித� பசிைய� ேபா�க மா<திர5 உண) 
உ4பதி�ைல; �சி�காக)5 அவ� உ4Rகிறா�. அதனா� அவ� சைம�#5 
உணவி� பலவைகக� வள��+ வ�கி�றன. 
 
அ70 ெவ�ல5 ேசமியா அவ� 
தாரா�கறி ஆ�ப5 ேத=#ழ� 
க,சி ெந�ல, ேசா: க�$7 ேசா: 
ப7சாிசி கடைல ப�சண5 
கடைல< +ைவய� பணியார5 க5ப= க,சி 
பாயச5 க��ப� பா�க� ( cheese ) 
க�53 பிரா�தி ( brandy ) கவா�3-ஊCண) 
X�பா6<த4ணி (beer) க%க4$ X�<த4ணி (beer) 
காண< +ைவய� -  
ெகா�H< +ைவய� 3�$ கார வைட 
Q�தி 9�டா,ேசா:-சி: ேசா: மாிகி� மா)� 3�$ 
ைகமா வைட மி�டா6 ேகாழி�கறி 
(:�# ச5பா7 ேசா: ெமா7ைச� ெகா�ைட 
ச��கைர ெரா� ச��கைர மி�டா6 
ேரா-$�கறி ச��கைர ல�$ ல�$ 
சா�கணா வைட ெச=க�53 ெவ�ளாி�கா6 
ேச�$�கைட மி�டா6 ஜிேலபி  
----------- 
 
4. 4. 4. 4. பழவைகபழவைகபழவைகபழவைக    
 
இய%ைக< ேதவி வழ=#5 இனிய உண) பழ5. மனித� ேதா�ட5 ேபா�$� 
பழ=கைள உ4டா�கி உ4Rகிறா�. ேவ%: நா�I��+ பழமர=கைள� 
ெகா4$வ�+ பயிரா�கி� கனிகைள உ4டா�#கிறா�. 
 
அ<தி� பழ5 பலா� பழ5 
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அ�னாசி� பழ5 ேபாீ7ச5பழ5 
ெகா6யா�பழ5 மா+ள5 பழ5 
சீதா� பழ5 மா5பழ5 
சீைம ஆ�பி� (�திாி� பழ5 
ெசNவாைழ� பழ5 வாைழ�பழ5 
 
5. 5. 5. 5. �5� ெபா��க� �5� ெபா��க� �5� ெபா��க� �5� ெபா��க�     
 
இைவ ஆ=கிேலய அரசா�சிேயா$ வ�தைவ 
 
அ,0மணி வ4 ேதா�டா ஆகாச� க�ப� 
ப�டா� க<தி ஊசி ஏ%:த� ப�டாள5 
எெல��ாி� விள�# ப�ைட7 சாராய5 ஒ�$� X 
பாரா Xர=கி கா�த விள�# பி70வா 
காபி� கைட X கிரா�3 
X�பா6 #4$ ம��+ 3ைகவ4 
ெகயார5 3-தக5 ெகா6னா 
ேபனா சா��$வ4 ேபாa-கார� 
சீசா L�#� க4ணா சீைம� க�ப� 
ேமா�டா� வ4 0��$ ேரா�$� பாைத 
ேசா�டா< த ரஸ#4$ ேசாபா 
ெரயி� வ4 சவர� லாாி வ4 
த�தி ெவ #4$ தாணா�கார� 
ெவ�ளி (ஒ� நாணய5) தா� ேரா�$ ெவ�ைள�கார� 
+�பா�கி ஜ�கா வ4 ேதேமைச  
ஜ�பா� பா6 
----------- 
 
6. 6. 6. 6. = வைக= வைக= வைக= வைக    
 
தமிE நா�� ‘மல�5 மண(5 ேபால’ எ�: ஓ� உவைம� பழெமாழி வழ=#கிற+. 
இ�த நா�� உ�ள மல�க� மண<தா� சிற�3ைடயைவ. தமிழ� வாEவி� மல�க� 
பல +ைறயிD5 பயி�: பரவி இைண�+ மண�கி�றன. 
 



89 

 

அரளி� Q ம��ெகா.�+ க4வI� Q-  கா�த� 
ம�Iைக� Q ெச4பக� Q மா+ள5 Q 
(�=ைக� Q- 
     உண)�#ாிய+ ெசNவ�தி�Q ேராசா� Q 
தாழ5Q வாடா ம�Iைக ம,ச�Q 
வாைழ�Q-உண)�#ாிய+ ெச�தாமைர 
----------  
 
7. 7. 7. 7. மா,< வைக மா,< வைக மா,< வைக மா,< வைக     
 
ேவளா4ைமையேய (�கிய< ெதாழிலாக� ெப%ற தமிழ� வாEவி� மா$க� 
இ�றியைமயாதன. அவ%ைற� ேபா%றி� பா+கா�#5 இய�3�ளவ� தமிழ�. 
பலவைக மா$கைள அவ�க� அறிவா�க�. 
 
க��3� காைள நி�: #<தி� காைள கா�$ மா$ 
பி�ைல� காைள காரா5 ப0 3�ளி மா$ 
#�ளிமா$ மயிைல� காைள 9$ெகா53� காைள 
மைர� காைள ெகா53� காைள விாிெகா53� காைள 
சிவ<த காைள ெவ�ைள� காைள ெசவைல� காைள 
---------- 
 
8. 8. 8. 8. மீ� வைக மீ� வைக மீ� வைக மீ� வைக     
 
ஆ%றிD5, #ள<திD5, கடID5 பலவைக மீ�க� வாEகி�றன. வைலஞ� பா$5 
பாட�களி� அவ%றி� ெபய�கைள� காணலா5. 
 
அயிைர மீ� ெகH<தி மீன ஆரா� மீ� 
பரைவ மீ� #ரைவ மீ� வழைல மீ� 
ெக4ைட மீ� வாைள மீ� 
---------- 
 
9. 9. 9. 9. பழ�க வழ�க6க� பழ�க வழ�க6க� பழ�க வழ�க6க� பழ�க வழ�க6க�     
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இல�கிய=களி� காணாத பல ெச6திக� நாேடா� பாட�களி� வ�கி�றன. 
வாE�ைகயி� பல ேகாண=கைள*5 ெந�=கி� க4ட நாேடா� கவிஞ� தா� 
க4டைத� க4டப ெசா�Dகிறா�. அவ� பா�� ச(தாய<தி� உ�ள பல 
பழ�க வழ�க=கைள� காRகிேறா5. இட<தி%#5 வ#�பி%#5, கால<தி%#5ஏ%ப 
இைவ ேவ:ேவறாக இ��#5. 
 
கீேழ வ�5 அகராதியி� பழ�க வழ�க=கேளா$ பல ெசய�கH5, சில 
வில=கின=களி� ெச6ைககH5 காண�ப$5. எ4க�, ப�க எ4கைள� 
#றி�பைவ. 
---------- 
 
அ�கா� த=க7சி இ�லாதவ��# அ�ன5 ெகா$<த� 51 
அ�டகாச5 ெச6த� 63 
அ�ைட க<த� 220 
அ�வா�- ெகா$<த� 105 
அபணி�+ நி%ற� 189 
அேம� அைவ<+ நட<த� 303 
அ$�3 L�$த� 225 
அ4டாவி� ேசா: ஆ�#த� 25 
அ4ண� த5பி ேகா ேபா$த�, 2791 
அரவைண<த� அ4ண� த5பிமாைர 207 
அ<ைத #ழ�ைத�#� ேப�இட� 263 
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- பிள�+ ெகா�ள� 159 
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ெச�ெதா� ெசாறிய ைவ<த� 167 
ெச5பிேல சிைல எ.+த� 3 
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- ைகயைல<+� 9�பி$த� 170 
- ைகைய�பி<+�#D�#த� 130 
- ச5பள5 த�த� 39 
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Wணிேல க�� ேபா$த� 213 
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Wாியி� உற=#த� 232 
ெத�H� Q7சி க<த� 210 
ெத�ன5பி�ைள�#�கைள ெய$<த� 243 
- தின�ேதா:5 த4ணீ� ஊ%:த� 243 
ேத=காைய� க5மா� எறித� 330 
ேதச வாி ெகா$<த� 382 
ேத5பி< ேத5பி அ.த� 211 
ேதயிைல� ெகா.�+ எ$<த� 105 
ேதயிைல பறி�பவ� க5பளி ெப:த� 106 
- மகாராசா கா0 ெப:த� 107 
- வழி7 ெசல) ெப:த� 106 
ஒ�: வா=#த� 105 
ேதயிைல பறி�பவH�# அாிசிகிைட<த� 105 
- சீைல இனா5 கிைட<த� 106 
ேதC5 பாD5 அ��+த� 303 
ேதC5 மா)5 பிைசத� 37 
ைதல5 ேத6<த� 252 
ெதா=# ெகா4ைட ேபா$த� 165 
ெதா�I� Qவிாி<த� 220 
ெதாைட வI�# ெவ�நீ� ஊ%:த� 289 
ெதா�ைப வா$த� 282 
ெதா+வ� ஆைடயி�றி நி%ற� 337 
ெதாழி� ெச6வா� பா�$�பா$த� 247 
ெதாழிலாள�கH�#� காபி ெகா$<த� 247 
ேதா�ட<+� கண�#� பி�ைளகைளயா� ெகா$<த� 168 
ேதா�ட<+�# நாய�க�மாைர� காவ� ைவ<த� 244 
ேதா%:� ேபானவ� ஓ$த� 47 
நைக ெச6ய< த�டானிட5 ெபானைன� ெகா$<த� 28◌் 
ந=# ப4Rத� 213 
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ந4$ வ=#ம4 எ$<+ நாகபடம ◌்உ4$ ப4Rத� 166 
ந�தவன<தி� Kதா$த� 248 
- ப�தா$த� 249 
ந5பி ேமாச5 ேபாத� 322 
நாி ஊைளயி$த� 168 
- வழி மறி<த� 168 
ந�லதன5 ப4ணி� பண5 த�$த� 292 
ந�ல நா� பா�<+ (9�<த5 ைவ<த� 118 
நா�ைக அ:<த� 61 
நாகாிக�கார� ஆ%றி� ேபா� வி$த� 239 
நா�ய� #திைரேபா� ஆ$த� 214 
நா$ இர4டாத� 286 
நாதிய%ற பி�ைளகைள ஆதாி<த� 344 
நா6 ேசா%ைற இ.<த� 27 
நாைய�ேபால ஊைளயி$த� 81 
- #ைல<த�, 213-திாித� 73 
- வார<+�# 2பா6 நாைர மீைன� ெகா<+த� 240 
நா� ந�ச<திர5 பா�<+ அ-தி வார5 ேபா$த� 247 
நா%: ந$த� 99, 166 
நா%ைற� #வி<+ ைவ<த� 227 
நா�: ெகா4$ சாத� 13 
நில5 விைளய ெந6 விள�# ஏ%:த� 253 
நிலா ெவளி7ச<தி� கா%ேறா�டமாக� ப$<த� 107 
ெந,07 சளிபி<த� 232 
ெந6விள�# ஏ%றி ைவ<த� 253 
ெந�=கி நி�: ேப0த� 202 
ெந� ெகா$<+� கடைல அவ� வா=#த� 138 
- ப4ட=கைள வா=#த� 138 
ெந�D5 3�D5 அ:<+� க�$� க�$த� 122 
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ெந� வ4யி� வ�த� 154 
- விைள�+ சா6த� 292 
ெந%றியி� சா�+� ெபா�$ ைவ<த� 166 
ெந%றி ேவ�ைவ நில<தி� வி.த� 145 
ேந�<தி�கட� ெசD<+த� 233 
ப�#வமாக� பிைழ<த� 213 
ப7ைச� கிளி*5 ெவ�$�கிளி*5 கதிைர< தி�Cத� ப7ைச�பி�ைள பாD�# 
அ.த� 168 
பசி�கைள ஆ:த� 303 
பசியினா� கா+ அைட<த� 8 
ப0மா$ 3� தி�Cத� 225 
ப0 வா=கி வி$த� 254 
ப,ச<தி� எ=#5 பிண5 கிட<த� 335 
- க,சி<ெதா� ேபா$த� 336 
- க,சி யி�லாம� ம�க� மாHத� 336 
- தயி� கிைட�காைம 335 
- தாக<தா� ம�க� இற<த� 336 
- தா6 ேவ: பி�ைள ேவ: ேபாத� 335 
மா$க� ப�னி கிட<த� 335 
ப,ச5 பிைழ�க ர=9� ேபாத� 159, 163 
ப,ைச� ெகா�$த� 302 
ப�சபாத5 இ�லாம� ஆகார5 பகி��+ ெகா$<த� 207 
ப�டபா�ைட வி�$7 ெசா�Dத� 163 
ப�ட ம�ைடைய� பறி<த� 243 
ப�டாள5 9டார<தி� இற=#த� 293 
ப4ைக ெகா4டா$5ேபா+ ெச5மறி� #�ைய� பIெகா$<த� 323 
பண<தா� ெகா.�3 உ4டாத� 211 
பண<ைத இைற<த� 181, 246 
ப<தா5மாத5 பாலன பிற<த� 321 
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ப�+ விைளயா$த� 328 
ப<+ வயசி� ப�தி உ�வாத� 328 
ப<+ வய0�#� ப�ெப�லா5 (<த� 252 
பதிெனா� வயசி� பாதி மனிதனாத� 328 
பயிாி�$ ேவI க�$த� 295 
பயி�வா�க� பா67ச� கா�$த� 46 
பரேலாக5 ேச�த� 278 
ப�<தி இைல*5 ப7சாிசி ைம*5 ேச�<+� ெபா�$ ைவ<த� 166 
ப� கி�$த� 302 
ப�ல�# ஏறிய பவனிேபாத� 51 
ப�ைல< த�$த� 67, 208 
பI,ச$#$ அ<த� 261 
ப)� வா=கி� கா�3 அ<த� 277 
பழ<ைத7 சா�கிேல ேபா$த� 32 
பழைம ேபசி� ேபாத� 179 
பழனிமைல ேபாத� 253 
பழி இ.<+� ேபா$த� 204 
பழிவா=#த� 76 
ப�ளி�9ட5 ேபாகாம� பிர5ப வா=#த� 327 
ப�றி ேம6<த� 192 
ப�னிர4$ வயசி�, ப�வமாத� 252 
- வாE�ைக�ப$த� 252 
பஜா� ேரா�� ஒ�$�X ெபா:�#த� 269 
பா�#< +வ�<த� 27 
பா�#�ப�ைடயி� ேசாறா�#த� 291 
பா�#(%றி< ேதா�பாத� 280 
பா�# ைவ<த�, பாசா=# ப4Rத� 214 
பா� பா� ஊ%:த� 219 
பா�$�# எதி�பா�$ பா$த� 9 
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பா�$� பா நா%: ந$த� 146 
பா<தி க� நா%: ந$த� 227 
பாத�#ற$ ேபா�$�ெகா�Hத� 224 
பா5ைப அ<+ வழியி� ேபா$த� 249 
பா�+ணி கச�#த� 250 
பாவநாச5 ேபாத� 253 
பாைவ� 9<+ ஆ$த� 19 
பாைறைய ெவைவ<+� பிள<த� 246 
- ஜ5ப� க5பியா� +ைள<த� 246 
பி7ைச படசமாக� ெகா$<த� 207 
பிடாியிேல 9ைடைய மா�� ெகா�Hத� 169 
பி<த5 தைல�# ஏ:த� 299 
பி<+� பி<தவ�ேபா� ஓ$த� 305 
பிர5பா� அப$த� 293 
பிாிைய� க� இ.<த� 87 
பி�ைள அ4டா7ேசா%ைற அ�ளி<தி�Cத� 253 
- 9� ைவ<த ��� #�ைப ேபா$த� 253 
- ெகா�ளி ைவ<த� 253 
ெச<தா� ெவ�ளி த�த� 163 
- +�ளி விைளயா$த� 269 
நிைற#ட<ைத� #ைற<+ ைவ<த� 253 
- ெம.கி ைவ<த ��� விைளயா$த� 253 
பி�ைள�காக< தவ<+�# ேபாத� 289 
பி�ைள�#� ேப� ைவ<த� 292 
மீைச (ைள<த� 292 
பி�ைளக� #-தி ேபா$த� 46 
ெநா4 அ<த� 45 
- ப�டம வி$த� 46 
பி�ைளகH�#7 ெச�ல5 ெகா$<த� 52 
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பி�ைள� ேப%:�காக< தான த�ம5 ெச6த� 253 
- தீ�<த5 பல ஆ$த� 253 
பி�ைள பிற�தபி� நி�தைன மா:த� 255 
பி�ைள ெப%றவH�#� காய5 க��ப� ெகா$<த� 321 
- ெவ�நீ� ஊ%:த� 321 
பி�ைள ெப%றா� 2பா6 ெப:த� 106 
- ெவ�ளி ெப:த� 163 
பி�ைளைய� ெகா,0த� 253 
பி�ைள ேவ4$ெம�: ேந�<திக ◌்கட� நிைறேவ%:த� 253 
பிற�த ேகால<ேதா$ நி%ற� 337 
3ர�$� கள<தி� ேப� ெகா$<த� 169 
3ாி (:�#த� 137, 164 
3�சனிட5 ேப0த� 274 
3�வ<தி� ைமயி$த� 202, 224 
3�ைல அ:<த� 12 
- அ:<+� 3ாி(:�#த� 164 
3Iைய� #<தி� 3I வா=#த� 291 
3I ேவ�ைட ஆ$த� 226 
3ற=காைல� பாேல:த� 251 
3றா�க� கதிைர< தி�Cத� 149 
3றாைவ� 9�பி�$< தீனி ேபா$த� 38 
Q=கரக5 எ$<+ ஆ$த� 317 
Q7சி க<த� 220 
Qசாாி ஓெம�: உ7சாி<த� 315 
நில5 விைளய ெந6 விள�# ஏ%றி ைவ<த� 223 
- மைழ ெப6ய� Q இைற<த� 223 
Qமாேதவிைய7 சா�சி ைவ<த� 136 
Qமியி� ப�லா=#ழி ஆ$த� 280 
Qமிைய ந53த� 282 
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- பிள<த� 85 
Qைவ� பறி<+� ெப�யி� ைவ<த� 265 
ெப4க� ஏேலல=கி� பா�$� பா$த� 147 
- கதி� அ:<த� 137 
- கணவைன� கட)ெள�: பணித� 212 
- காைலயி� எ.�+ வாசD�#7 சாணி ேபா$த� 205 
- காைலயி� பா<திர=கைள விள�கி ைவ<த� 205 
- ெகா4டவைன அ<த� 289 
- சீைலைய வாி�+ க��ெகா4$ ேச%:�#�ேள இற=#த� 144 
- தைலயி� கதி�� க�$5 இ$�பி� ஒ� ைக*5 ைவ<+ நட<த� 144 
நா%: ந$த� 145 
- நா%:�பி$=#ம ◌்ேபா+ ந4ைட*5 பி<த� 144 
- 3� அ:�க� ேபாத� 100 
- மாமனா� மாமியாைர ேம�ைமயாக நட<+த� 206 
- ைம<+ன�மா� ெகா.�த�மா��# மாியாைத ெகா$<த� 207 
விற# ஒ<+ வி%ற� 152 
ெவ�ளியிD5 ெசNவாயிD5 �$ (.+5 ெம.#த� 205 
ெப4களா� ராசாதி ராச� நாசமா6� ேபாத� 185 
ெப4களி� நைகைய� பறி<த� 179 
ெப4கைள7 சிைறெய$<த� 116 
- பாிகாச5 ெச6த� 198 
ெபாிய ேப70� ேப0த� 306 
ெப��தீனி தி�Cத� 212 
ேபைய� ேபா� ஆ�$த� 215 
ேபைய விர�$த� 330 
ேப� பற<த�, 214-விள=#த� 269 
ேப: கால<+�#� ேபாத� 229 
ைபகளி� பண<ைத நிர�3த� 181 
ெபா எ$<+ உறி,0த� 200 
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ெபா<தி� ெபா<தி வள�<த� 250 
ெபா+மக� பண5 பறி<த� 78 
ெபா6�கா� #திைர ஆ$த� 107 
ெபா�லா�37 ெசா�Dத� 165 
ெபா.ேதாேட �$ ேச�த� 85 
ெபா�மணிேபா� ேபா%:த� 216 
ேபாகவி�$� 3ற, ெசா�Dத� 256 
ேபாய�மா� பாைறைய� பிள<த� 246 
ேபாa-கார� தபி<+ நி%ற� 242 
- பாரா நி%ற� 183 
மகளி� க5ப=கா�ைட� கா<த�கைள எ$<த� 27 
- ம4ைண< W�#த� 27 
மகளி��# இ$�37 சி:<த� 24 
ம=கள வா�#� ெகா$<த� 330 
ம,ச� #ளி<+� ெகா4ைடயி� Q ைவ<த� 207 
ம,ச� ேத6<+� #ளி<த� 51 
ம,ச� மிளகாைய அ5மியிேல அைர<த� 49 
ம4ைடயி�# ஏல(5 இ,சி7சா:5 ெகா$<த� 233 
- ம��+ உைர<+� ேபா$த� 232 
ம4ைட வகி��+ ம�Iைக�Q ைவ<த� 279 
ம4ைண� கNவ ைவ<த� 85 
ம4ைண நிரவி வி$த� 165 
மணI� விைளயா$த� 249 
மண%ேசா: ஆ�கி விைளயா$த� 249 
மண�ெப4 பாD5 பழ(5 உ4Rத� 197 
ம<தியா�ன ேவைளயி�, க�$7 ேசா%ைற உ4Rத� 139 
ேதா�3�# மதி�3 உ4டாத� 243 
மதயாைன அத5 ப4Rத� 167 
ம�தி மர<தி� மைற�தி�<த� 167 
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ம�திர5 உ7சாி<+ மா=கனி த�த� 255 
ம�திரவா� 0%:த� 226 
மயி� 0�4$ நீ4$ வள�த� 203 
மயிைர அ:<த� 211 
- ஆ%:த� 7 
- வைள<+ அ<த� 67 
மர<தயி� அய��+ ப$<+ உறங#த� 339 
மர<தி� க� அ<த� 68 
மர<+�# ஒ� Q� ெகா$<த� 277 
ம��ெகா.�+ கி�Hத� 165 
நா%: ந$த� 165 
ம��+ அைர<த� 252 
உைர<+� ேபா$த�, 9�ட� ம�மக� ��$ேவைல ெச6த� 209 
மைல ஓர5 பிைழ<தி��க� ேபாத� 234 
மைல� பா53 மாைலயி� மர�ெபா�தி� மைற�தி�<த� 167 
மைலயி�ேம� ேகா�ைட க�$த� 341 
- மா$ ேம6<த� 277 
மைழயி� ஆ�$�கார� க5பளி�#� இ�<த� 21 
- கைள எ$<த� 108 
மைழ ெப6+ வ.�#த� 167 
மைழ ெப6ய� Q இைற<த� 223 
மைழைய ந5பி ம4 இ�<த� 215 
மன�பா� #<த� 89 
மன5 34ணாத� 302 
மா இ<த�, 213-ெகாழி<+� ேகால5 இ$த� 230 
மா=கா6 இற=காத ேசா%ைற*5 இற=க7 ெச6த� 244 
- கனி�+ வி.த� 290 
மா=காைய� க5பா� எறித� 230 
மா�� ெகா5பி� ப�ைட7 0%:த� 54 
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மா�$�#7 ச�I க�$த�53 
- சல=ைக க�$த� 224 
மா�ைட< தா%றா� #<+த� 23 
மாட<ைத� க� மயி� இர4ைடஎ.+த� 281 
மா$க� கதிைர மிதி<த� 152 
மா$கைள� #ளி�பா�$த� 239 
மட�#த� 225 
மா$க�: ம�ைதயி� ப$<+ உற=#த� 254 
மா$ ெகா5பாேல #<தி� ெகா�Dத� 75 
- மலைக< த�மெம�: த4ணீ� #�காைம 254 
- ெவ�4$ ஓ$த� 225 
மா$ ேபா#5 வழியி� ைவ�ேகா� ேபா�$ைவ<த� 254 
மா$ ேம6<த� 66, 198 
மாதி�ேம� ைமய� ெகா�Hத� 306 
மா�திாிகைன�ேபா� மா:ேவஷ5 ேபா$த� 307 
மாமர<தி� ஊ,ச� க�$த� 9 
மாம� �$ ேபாத� 228 
மா�கழி மாத5 ேச0வி� பிற�3 163 
மாாிய5ம� அ5ைம Q�$த� 315 
- ஆ*0வர5 ெகா$<த� 314 
எ�ைலைய� கா<த� 308 
கால� அRகாம� கா�பா%:த� 308 
- ெகாD வி�<த� 312 
- சி=க<தி� ஏறி வ�த� 311 
ெசா��க5 த�த� 314 
- தீரா� பிணி தீ�<த� 311 
- ேதச<ைத� கா<த� 312 
- நிைன<த இட<+�#< +ைணயா6 வ�த� 315 
வ:ைம தீ�<த� 315 
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- �ரைர� ெகா�Dத� 311 
- ேவ�பிைல விQதி த�த� 315 
மாாிய5மனா� வா�திேபதி வ�த� 313 
மாாிய5மC�# ஆயிர5 க4 இ�<த� 308, 315 
- காணி�ைக த�த� 308 
- பாD5 இளநீ�5 அபிேஷக5 ெச6த� 315 
- மா விள�#7 ச� எ$<த� 314 
- ேவ�பிைல� காவ எ$<த� 308 
மாாிய5மைன ஆவணி மாச5 கைடசி ஞாயி%:�கிழைமயி� தாிசி<த� 315 
- தீ7ச�கைள< தைலேம� ைவ<+ வழிப$த� 315 
மாாியா<தா� அ�ளா� மைழ ெபயத� 295 
மாைலயி$த�   
மா%றா� அ<த� 67 
மான5 ெக�$�ேபாத� 86, 256 
மாைன� கயி%றா� பி<+�க�$த� 219 
மாைன� ேபால< +�Hத� 178 
மி�க ேவ�ைடயா$த� 342 
மீைசைய (:�கி வி$த� 176 
- வள�<த� 272 
மீ� பி<த� 221 
- வி%ற� 221 
மீC�#< W4� ேபா$த� 231 
(க�கைள ம=#த� 147 
(க<திேல +�3த� 82 
- விழி<த� 339 
(�யி� ஆண5 கா670த� 231 
- 9E கா670த� 25 
(�ேயா$ (� ஒ�$த� 147 
( எ$<த� 233 
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(7ைச (ழ=காI� ேமாதி அ<த� 144 
(<தி<+ மா� ெகாழி<த� 230 
(<+மாாி ஆதிச<தியாத� 311 
(+கிேல இ.<த� 161 
- ேபா$த� 269 
(�பதி� (. மனிதனாத� 324 
(ழ=கா� த4ணீாி� (=கி� #ளி<த� 48 
(ைற�3� ப4Rத� (�றாைனயா� (க5 +ைட<த� 38 
L=கி� ெவ�, 9டார5 ேபா$த� 230 
- சாைள இற�#த� 125 
L,சி �=கி� ேபாத� 67 
L�ைட� Q7சி க<த� 220 
L�ைட (70� க�$த� 71 
Lைலயிேல உ�கா��+ (�கா�ைட� ேபா�$� ெகா�Hத� 213 
Lைல வ�)த� 160 
ெம<ைதயி� ப<த� 278 
ேம�$ேம� ம4 எ$<த� 12 
ேம-திாி கண�#� #ைற�தா� அ<த� 162 
ெமா7ைச� ெகா�ைட ெகாாி<த� ர�ப� ேதா�ட<+�# ஆ� ேபாத� 167 
ர�ப� பா� எ$�க7 சாD5 ேகாD5 ெகா4$ ேபாத� 162 
ரா7சிய=கைள� பி<த� 341 
ராசா மக� #ளி�க� க�ட5 க�$த� 241 
ராசா மக� ெவ4சாமைர �0த�241 
ராேம0வர5 ேபாத� 253 
ெர=9C�# ஓ�ேபாத� 18, 71 
ேரா��, அய��+ W=#த� 161 
- ச4ைட ேபா$த� 203 
வ�ட� ெபா�$ ைவ<த� 165 
வ4� காைள�#7 K$ ேபா$த� 254 
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வ4ணா� க�I� அ<+� கச�#த� 29 
வ5பிேல தாI க�$த� 23 
வ53�#7 ச4ைட வள�<த� 302 
வயசிேல அ:<த� 277 
வயி%: வI�# ெவ%றிைல*5 உ�35 தி�Cத� 233 
வயி: ஒ�� ேபாத� 335 
வ�ணி<+� ேப0த� 332 
வ�ஷ ேவைல ெச6+ ைக நிைறய� I வா=#த� 105 
வல�ப�க5 0%:த� 315 
வல53ாி இட53ாி 0%றிவ�த� 255 
வழிமறி<+� ேப0த� 202 
வழியி� ேபாகிறவைள� 9�பி�$� ேப0த� 204 
வழிைய� பா�<+� பிைழ<த� 67 
வ%3:<தி7 ெசா�Dத� 331 
வா=கி� #<+� பிைழ<த� 67 
வாச� கத) (த� வாகன5 வைரயி� ெச6த� 329 
வாணேவ�ைக கா�$த� 247 
வாணாைள �ணா�#த� 60 
வா6 எ7சி� ஒ.#த� 302 
வா6�காிசி ேபா$த� 280 
வா67சால5 ப4Rத� 75 
வாயா$த� 213 
வா�<ைத� கட� ைவ<த� 165 
வாழாத ெப4கH�# ைம, ெபா�$, ம,ச� #ளி�3 இ�லாைம 38 
வாைழ�பழ<ைத< ேதா� உாி<+< ெதா4ைட�#� அைட<த�, வாைழயிைலயி� 
ெபா=க� ைவ<த� 289 
வான<ைத ந53த� 282 
வான(5 Qமி*5 பா�<+ நி%ற� 298 
வியாழ�கிழைமயி� ெவ%றிைல ம<+� ெகா$<த� 216 
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விர� விர� அ<த� 179 
வி�I� ெகா�ைடகைள ைவ<+ அ<த� 388 
வி�D5 ஈ�*5 ெகா4$ ேவடைட�#� ேபாத� 226 
வில=# ேபா$த� 235 
விழி�# ைம எ.+த� 7 
��$�# Lைல�க� அ<த� 160 
�$ ெம.#த� 205 
�ைண�#7 0�தி ஏ%:த� 229 
�றா�3� ேப0த� 203 
ெவ� ேவைல ெச6த� 272 
ெவயி� அ�#5 ேநர<தி� மீ� ெவளிவ�த� 240 
ெவயிI� ேவத� 171 
ெவலெவல<+� ேபாத� 306 
ெவ�ள5 இ�கைர*5 3ர4$ ஓ$த� 241 
ெவ�ளா$ ேவI� ப�க5 ேம6த� 255 
ெவ�ளி�கிழைம #ளி<த� 216 
- விள�# ஏ%:த� 229 
ெவ�ளி70=க5 க� �0த� 290 
ெவ�ளி வி�+ விய%கால5 ஆ#த� 165 
ெவ�ெள.<+ மாறி ந�ெல.<+ வ�த� 344 
ெவ%றிைல ம<+� ெகா$<த� 187 
ேவ=ைக� 3I விர�$த� 167 
ேவ�ைட�கார� காயித5 ேபா$த� 290 
ேவ� ேபா�$< தா4$த� ேவட�க� கா$ ெச6தல 295 
ேவ�ைக கா�$த� ேவ�ப5Q விய%காைலயி� மல�த� 166 
ேவ�பிைல� காவ எ$<த� ேவI க�$த� 244 
ேவைல�கார��# ேவ� வழ=#த� 248 
ேவைல7 சமய<தி� ேவசி*ட� ேப0த� 166 
ைவ<ெத$<+ வாாி� ெகா�Hத� 260 
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ஜ53I=க5 அய� ெப4ணிட5 ேமாச5 ேபாத� 177 
- இ=கிa[ ேப0த� 176 
- இ�-ெப�ட� உைடைய� ேபா�$� ெகா�Hத� 183 
- ஏைழகH�# உதவி ெச6த� 180 
- ஏைழ� ெப4கH�# நைகQ�$த� 180 
#திைரேம� ஏறி வ�த� 183 
பண�காராிட5 ெகா�ைளய<த� 179 
- மைலயாள(5 தமி.5 ேப0த� 176 
ஜாைட� ேப70� ேப0த� 202 
ஜாைடயாேல பா�<த� 40 
ேஜா�யி� மா�ட� ைவ<த� 202 
ேஜா�யி� மா�ட� ைவ<த� 202 
------- 
 
10. 10. 10. 10. கட'ள� கட'ள� கட'ள� கட'ள�     
 
தமிEநா�� ெத6வ5 பல பல உ�வ=களி� ேகாயி� ெகா4��கிற+. கிராம 
ம�க� வண=#5 கட)ள� பல�. 
--------------- 
அ5ம� ஆ4டவ� ஆ4� ப4டார5 
ஆதிசிவ� ஆயிமகமாயி ஆயிர=க4 மாாி 
ஆ:(க� இ�திர� இ�ச� 
இ�சி இ�ளியாேதவி ஈ7வாி 
உ<த4ட#றளி எ�ல�கா எ�ைலமாாி 
ஏம� ஐய�ப� ஐயனா� 
ஒ��க:�ப� ஒ4(னி ஓாி 
க4ண� க�தசாமி க:<தசாமி 
க:�ப� க�னியா#மாி கா�ேடாி 
கா<தவராய� காம� காலைபரவ� 
காளி #�7சா<தா� #யாயி 
#றளி 9ளி ச�தி 
ச=கர� ச=கரேதவி ச4ட� 
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ச4ைட�ர� ச�திர� சரவணேவல� 
சர-வதி சனிபகவா� சா(4 
சி<ர3<திர� சிவகிாிேவல� 0�பிரமணிய� 
சைடயா4 ச4ட�பிரச4ட� Kாி 
Kாிய� ெசா�கநாத� தி�ைல�காளி 
+��கி ெத6வயாைன நாேக�திர� 
நாராயண� நீலக4 பகவதி 
பகவா� ப<தினி ப<ரகாளி 
பரமசிவ� பழனி ஆ4டவ� பா�வதி 
பிடாாி பிர5ம� பி�ைளயா� 
Qமாேதவி Qேலாகர5ைப ேப7சி 
ைபரவி ெபா5ம�கா ெபா5மி 
மகமாயி ம=களேதவி மத� 
மதன� ம+ைரமீனா�சி மயான�<ாி 
ம�ல�கா மைலயாளபகவதி மேனா�மணி 
மாயகி�[ண� மாய� மாாி 
மாாி(<+ மாாிய5ம� மீனா�சி 
(<+மாாி (5L�<தி (னியா4 
ர#பதி ர=கநாத� ரதி 
ரா�க7சி ராசேகாபால� ரா5 
I=க5 வடப<ரகாளி வ�ளி 
ஜ5ம�க� �ர5ம� �ாி 
ேவதாள ைபரவ� ேவ�(�க� ேவலவ� 
ஜகச4 /ராம�  
----------- 
 
11. 11. 11. 11. பழ� ெபய�க� பழ� ெபய�க� பழ� ெபய�க� பழ� ெபய�க�     
 
3ராண=களிD5 காவிய=களிD5 வ�5 பா<திர=களி� பல�ைடய ெபய�க� 
தமிEநா�� Lைல ($�#களிD5 வழ=#கி�றன. அ�பேய வரலா%றி� வ�5 
சில�ைடய ேப�கH5 கிராம ம�கH�#5 ெதாி�தைவகளாக உ�ளன. 
 
அMம�த� அ�70ன� அ�I அரசாணி 
க4 ராசா[1] க4ணகி காசி ராஜா 
சீைத ெச�ல< +ைர பா4ய� தமய�தி 
த�மராஜா தி�வாழ<தா� நாரத(னி 
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பா4ய� மகாராணி ராவண� 
வ,சி மா�<தா4ட� வி�கிரமாதி<த� �ம� 
------------- 
[1]. இவ�க� வரலா%றி� வ�கிறவ�க�. . 
---------- 
 
12. 12. 12. 12. ஆ/ ெப/ ெபய�க� ஆ/ ெப/ ெபய�க� ஆ/ ெப/ ெபய�க� ஆ/ ெப/ ெபய�க�     
 
தமிEநா�� ம�கH�#< ெத6வ=களி� ெபய�கைளேய ெப�5பாD5 
ைவ�பா�க�. சி:பா�ைம ேவ: ெபய�கH5 ைவ�ப+4$. ெபய� ைவ�பைத� 
ெபாிய விழாவாக� ெகா4டா$ேவா� உ4$. ெபய� ைவ�#5 உாிைம சில��ேக 
உ4ெட�ற வைரயைற சில வ#�பி� இ��கிற+. 
 
அ�பராணி ெச�யா� அ�ணாசல5 அல�ேம� ெச� 
அளேகச� அ�ன5மா� ஆராயி 
ஆ:(க5 ஆராய5மா ஏகா5பர5 
ஐயாசாமி க4ண�ப� காசிநாடா� 
கா�ட6யா காமா�சி காளிய5மா� 
#�ப5மா� #�பி #மர� 
ேகசவ� ேகாபால� ேகாவி�த� 
ச�தன< ேதவ� சி�ன<த5பி சீதால�0மி 
0�ப5மா� 0�ரமணி ட=க� +ைர 
த53ெச� நாகராச� பரமசிவ� 
பழனி ெபா�ன5மா� ம�த(<+ 
மாயா4 (�க� ர<னவ�I 
ராம�கா ராமI=க5 ேலாக�+ைர 
�ராயி ெவ4ணீ� +ைர ஜ53I=க5 
-----------------  
 
13. 13. 13. 13. ஊ�க@� இட6க@�ஊ�க@� இட6க@�ஊ�க@� இட6க@�ஊ�க@� இட6க@�    
 
இ�3<தக<தி� பல ஊ�களி� ெபய�க� அ=க=ேக வ�+�ளன; மைலக�, கா$க� 
ெசா�ல� ெப:கி�றன. ெப�5பாD5 தமிEநா�� உ�ளனேவ இைவ; சி%h�5 
ேப2�மாக இ��பைவ. 
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அ=#ல�#றி7சி அ<தி3ர5 அ�தமா�[1] 
அயY� ஆ�9� ஆடY� 
ஆ4மட5 ஆ��கா$ ஆர�பாைளய5 
ஆவ ஆைன�க�$ ஆைன�கட) 
ஆைனமைல இ=கிலா�+ இ,சி�கா$ 
இ�தியா ஈேரா$ உ<தரம�Y� 
உ�பிIபாைளய5 ஊசிமைல எ�ைடயா3ர5 
எ4ட�3ளி எமேலாக5 ஏ��கா$ 
ஏலமைல ஏ.மைல ஐய�பா 
ஒலவ�ேகா$ ஒ.கம=கல5 ஒ%ைற�பாைற 
கடY� க4 கணியா�#றி7சி 
கயிைலமைல கர�#ழி க�=#ள5 
க�மைல கைர^� க�வாாிமைல 
க�ன3ர5 கஜ( காசி 
காய=#ள5 காரமைட காைர�கா� 
காைர�# கீர�த# கீரP� 
#4ட�க� #<தால5 #�ப5 
#5பேகாண5 #மிழி #�விமைல 
#%றால5 #றவP%: 9டY� 
ெகா7சி ெகாH53 ேகாைட 
ேகா5ைப ேகாய53<W� ேகாழி�கான5 
ேகாலா� ச�#ெவ�ைள<ேதா�ட5 ச<திர�ப� 
ச+ரகிாி சமய3ர5 ச(<W� 
சி=க�Q� சி�ட5பாைற சி�வைர 
சித5பர5 சிவகிாி சிவேலாக5 
சிவ�மைல சி�னமைல 0�ளிமைல 
ெச�#ள5 ெச4$வைர ெச�W� 
ெசNவா6�ேப�ைட ெச�னப�டண5 ேச�க�# 
ெசா��கேலாக5 ேசாழவ�தா� த=கமைல 
த,சாZ� த�ம3ாி தைலயா: 
தா�ப<திாி தாய( தாரா3ர5 
தி4$�க� தி�7சிரா�ப�ளி தி�ெந�ேவI 
தி�ைலநக� ேதவேலாக5 ேதவி#ள5 
ெதா�ய5 நைடயா: ந<த5 
ந�லக:�ப�ப� நாகப�ன5 நாகமைல 
நாகலா3ர5 நா�<தாமைல நீலகிாி 
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ெந6^� ெந�I�#�ப5 ெந�Y� 
ப7ைசமைல ப�டண5 ப�$�ேகா�ைட 
ப�$மைல ப4ைண�3ர5 ப5பா6 
ப�லாவர5 பழனிமைல பற=கிமைல 
பா5பனா: பாலா: பாவநாச5 
பாைளய=ேகா�ைட பி�லாP� XIேம$ 
3<W� 3+�ேகா�ைட 3ர�$�கள5 
3�ைனந�Y� Qல<W� ெப=கi� 
ெபாிய#ள5 ெபாியவைர ெபாியா: 
ெப�மா�ேகாயி� ம,ச�#�ப5 ம,சிமைல 
ம4டப5 ம+ைர மயிலா 
மானாம+ைர L�#�ேபாி Lj� 
ெம�ரா- ய(ைன�கைர ர=9� 
ராேம0வர5 வ=காள5 வடம+ைர 
வ4ணார�ேப�ைட வ�தவாசி வாணிய5பா 
வாைழய �ரா5 ப�ன5 ேவY� 
ேவளா=க4ணி ைவைகயா: 
-----------  
[1]. தமிEநா�� இ�லாதைவ.  
------------  
 
இனி7 ெசா� உலக வழ�கா:கைள� பா��ேபா5. அ�,ெசா%க�, ஆ=கில7 
ெசா%க�, பிறெமாழி7 ெசா%க� ஆகியைவ இ� பாட�களி� அ=க=ேக வ�+�ளன. 
--------- 
 
14. 14. 14. 14. அ�7ெசா)க� அ�7ெசா)க� அ�7ெசா)க� அ�7ெசா)க�     
 
இல�கிய=களி� காண� ெபறாத பல ெசா%கைள நாேடா� பாட�களிேல 
காRகிேறா5. 
 
அ<தாசமா - அநாயாசமாக அைத�3 - க�வ5 
அ�தா - அேதா அ�3த� - ப%றி� ெகா�Hத� 
அ5மணி - அ5மா அாிசி<தாி - அாி70வ 
அ��ப5 -மீைச அல=க� - ெதாழிலாள� தைலவ� 
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அல=கி- ெதாழிலாள� தைலவி அலசப$த� - அD<+�ேபாத� 
அலமல<த� - கல=#த� அலா�கா6 - தனிேய 
அD�ப -இைள�3 ஆண5--#ழ5ப 
இ$53-#:53 இனா5 - பாி0 
ஈ=#ச5 - இழி) உD�3த� - அைச<த� 
எ�டாள ேதசம - எ�$< திைசயிD5  
உ�ள நா$க� எசD�3 - (? 
ஒ<தாைச - உதவி ஒ6யார5 - மகிE7சி 
க5மா� - ஏமா%:தல கமைல - கயிைல 
க�53த� - கறி<த� கி�ேல - #%ற5 ெச6தவ� 
#<தைக-#5ப� - 9�ட5 #5மா=#<+ - #5மாள5 
ெப�மகE7சி --#Dைம ேகாளா: - த�திர5 
ச�கா�த5 - பாிகாச5 சவ�$த�-- வா�$த� 
ச�Cத� - சி5பி சி�வ47 ெசல) - சி�லைற7 ெசல) 
K��ைக -- 0:0:�3 ெச�தைல� 3I-- ேபாa-கார� 
ெச�தைலயன --ேபாa-கார� த�ப5 - ப�ைம 
தாராள5---அள)�# மி,சிய+ +வ�க5---ெதாட�க5 
ேதா+---வழி ந=#---பாிகாச5 
நைட---இைடகழி நயன5---நய5 
நீராகார5---ேசா%:< த4ணீ� பச�+---இனிைம 
பதன5---பா+கா�3 ப5(த�---ஒளி<த� 
பயி�வா�- - ெபா�டண5 ெபா ெவயி% K$ 
ெபா�லா�3 - பழி ேபா�கிாி<தன5-  
ேபாைத< த4ணீ�---க� மதிய5---ந4பக� 
ம5மாாியா---மி#தியாக ம�னி<த�---ெபா:<த� 
மி7ச5---அதிக5 மி�னி�டா5Q7சி---மி�மினி 
மிC�க�டா5Q7சி---மி�மினி (=#த�---(.#த� 
(�---(ழ=கா� L,சி---(க5 
ேமா ப4Rத�---ஊ$த� ரா=கி---க�வ5 
ரா<த�---எைடயள) லாட5---#திைர�காI� ேச��ப+ 
வ�ள�---இய�3 வா�ைக---வழ�க5 
ேவ�ைக---விேநாத5 
---------------  
 
15. 15. 15. 15. ஆ6கில# ெசா)க� ஆ6கில# ெசா)க� ஆ6கில# ெசா)க� ஆ6கில# ெசா)க�     
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ஆ=கில அரசா�சி இ�த நா�$�# வ�த+ (த� ஆ=கில ெமாழி*5 இ=ேக 
வ�+வி�ட+. ேம� நா�I��+ வ�த ப4ட=கH�#ாிய ஆ=கில� ெபய�க� 
தமிE� ெபய�கைள� ேபாலேவ இைண�+வி�டன. ேவ: ஆ=கில7 ெசா%கH5 
ேப7சிD5 நாேடா� பாட�களிD5 3#�+ெகா4டன. 
 
அ�வா�ஸு (Advance) அ�ேலா [1] (Hullo) 
ஆ�ப� (Harbour) ஆர,0 (Orange) 
ஆ� (Hall) ஆ-ப<திாி (Hospital) 
இ=கிa[ (English) இ�-ெப�ட� (Inspector) 
உ0� (Whisle) உ-கி (Whisky) 
ஏ�$ (Head) கல� (Colour) 
கா� (Car) கிளா0 (Glass) 
ேக� (Gate) ேக (K. D.) 
ேகா�$ (Coat) ேகா�ைப (Cup) 
ேகா�� (Court) ச� இ�-ெப��ட� (sub Inspector) 
ச� மாஜி-ேர� ேகா�� (Sub Magistrate court) சீ�# (Sick) 
ெச�# (Cheque) ேச�ம� (Chairman) 
ைச�கி� (Cycle) ைச� (Sight) 
ைச- (Size) ேசாடா (Soda) 
டா�ட� (Doctor) ரா5 (Tram) 
ெடIேபா� (Telephone) ேடச� (Station) 
ந5ப� (Number) ைந� (Night) 
ேநா� (Note) ப�பர மி�டா6 (Peppermint) 
ப�ளி� ேரா$ (Public Road) ப5பா67 ேசா�3 (Bombay Soap) 
ப53� #ழா6 (Pump) பயா-ேகா�3 (Bioscope) 
ப)� (Pound) பஜா� ேரா� (Bazaar Road) 
பி�கா0 (Pickaxe) பிரா�திசா� (Brandy Shop) 
பிளா-திாி (Plaster) பிேள� (Plate) 
X�$ (Beat) X� ேநா�$ (Beat Note) 
X- (Piece) ெப��� (Pencil) 
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ேபா� (Boat) ேபாa- (Police) 
மா��க� (Market) மிசிமிசி (Missie) 
ெமட� (Medal) ெமயி� (Mail) 
ேம-திாி (Maistry) ேமா�டா� (Motor) 
ர�ப� (Rubber) ாி`ா (Riksha) 
ெரயி� (Rail) ைர�ட� (Writer) 
ேரா$ (Road) ேராைத (Road) 
ேரா�+ (Round) ேரா-� (Roast) 
ெரௗ (Rowdy) லாாி (Lorry) 
a) (Leave) ேல (Lady) 
ைல� (Light) ஜ5ப� (Jumper) 
ஜி�C (Jin) ெஜயி� (Jail) 
----------  
[1]. இைவ உ�) திாி�தைவ.  
----------  
 
16. 16. 16. 16. பிறெமாழி# ெசா)க� பிறெமாழி# ெசா)க� பிறெமாழி# ெசா)க� பிறெமாழி# ெசா)க�     
 
அம� அ(� 
ஆஜ� உ�மா� 
உ-தாதி க7ேசாி 
#சா� #-தி�கார� 
ெகா<தவா� ச��கா� 
சி�பா6 ச�கா 
ப�ேதாப-+ (-தீ�3 
ஜ5ப5 ஜ�தி 
ஜ)ளி ஜாைக 
ஜிD�பா ேஜா�# 
ேஜா� ேஜா 
ேஜா�3 ேஜாபி 
ேஜா� 
--------------- 
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17. 17. 17. 17. இைண�5 வ�� ெசா)க� இைண�5 வ�� ெசா)க� இைண�5 வ�� ெசா)க� இைண�5 வ�� ெசா)க�     
 
சில வைகயான ெசா%க� இர4ர4டாக7 ேச��+ வ�வைத� ேப70 வழ�கிேல 
பா��கிேறா5. அ�ப வ�5 இர�ைடகளி� (1) அ�கா� த=க7சி, அத 
எ�பைவேபால இர4$ ெசா%கH�#5 ெவNேவ: ெபா�� இ��பன ஒ�வைக. (2) 
க4ட+4ட5 த�3<தவ: எ�பனேபால ஒேர ெபா�ளி� வ�வன 
ஒ�வைக. (3)ஆசார5 பாசார5, கிழ$ க�ைட எ�பன ேபால (த� ெசா�D�# 
மா<திர5 ெபா�� இ��பன ஒ�வைக. (4) அ�க5 ப�க5, எ�#< த�3, க�ன= 
கேற� எ�பனேபால இர4டாவ+ ெசா�D�# ம�$5 ெபா�� இ��பன ஒ�வைக. 
 
அ�க5 ப�க5 அ�கா� த=க7சி 
அடா3டா அத 
அ4ண� த5பி அாிசி ப��3 
அவ� கடைல ஆசார5 பாசார5 
ஆசாாி Qசாாி ஆ�ட5 பா�ட5 
ஆ$ மா$ ஆ4 ெப4 
ஆ: #ள5 இ�டI ேதாைச 
ஈ எ:53 உ%றா� உற(ைறயா�  
உ%றா� ெப%றா� ஊ� உலக5 
ஊ� ேப� எ�#< த�3 
எ$�3 (:�# ஏ$ எ.<+ 
ஏைழ பரேதசி ஏைழ பாைழ 
க4ட+4ட5 க5மா� ெச5மா� 
கர 3I க�ள= கபட5 
க�ன= கேற� க�னாேர பி�னாேர 
கா�ைக #�வி கா0 பண5 
கா$ கைர கா$ மைல 
கா$ ேம$ காமா ேசாமா 
கா6 கறி கா67ச� #ளி� 
காைல மாைல கிழ$ க�ைட 
கிளி 3ளி 9ைட (ற5 
9� #�$ ைக கா� 
ெகா�$ (ழ�க5 ெகா�$ ேமள5 
ெகா<+ ெக<+ ெகா�விைன ெகா$�பிைன 
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ேகா�ைட ெகா<தள5 ேகாயி� #ள5 
ேகா� #4$ணி ச� பாைன 
ச4ைடசா ச�தன5 #=#ம5 
ச�+ ெபா�+ சH�#� 3H�ெக�: 
சாதி சன5 சா�பா$ 9�பா$ 
சி�ன பி�ன5 0%: (%:5 
0தி மதி Kட5 சா5பிராணி 
ேசமலாப5 ெசா<+ 0க5 
த�$ (�$ த4$ (4$ 
த�3< தவ: த�3< +�3 
தாசி ேவசி தா மீைச 
தா6 தக�ப� தா6 பி�ைள 
தான த�ம5 தி�ட வ�ட5 
தி4$ (4$ +ணி மணி 
ேத=கா6 பழ5 நா6 நாி 
நா� கிழைம நா� ந�ச<திர5 
ெந� 3� ெநா4 ச4 
பா� பழ5 பிைழ�3 தைழ�3 
ம�திர5 த�திர5 மா=கா6 ேத=கா6 
மாம� ம7சா� மான5 மாியாைத 
(�தி பி�தி (� பி� 
L,சி (க5 L�ைட (70 
Lைல (�# ேமள தாள5 
ெலா�$ ெலா0�# வ53 +53 
வ%ற� ெதா%ற� வா+ வ53 
�$ வாச� ெவ�க5 சி�# 
ெவ� விடா6 ெவ�ளி ெசNவா6 
ெவ%றிைல பா�# ேவைல ெவ� 
ஜப தப5 
------------- 
 
18. 18. 18. 18. ஒ�வைக வழ��ஒ�வைக வழ��ஒ�வைக வழ��ஒ�வைக வழ��    
 
எ�த வா�<ைத ெசா�னாD5 அேதா$ கிகர<தி� ெதாட=#5 ெபா�ள%ற ெசா� 
ஒ�ைற*5 ேச�<+7 ெசா�D5 ஒ�வைக வழ�# இ�நா�� வழ=#கிற+. அ+ 
நாேடா� பாட�களிD5 ஏறியி��கிற+. 
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கட� கிட� க4 கி4 
க4R கி4R க�ள� கி�ள� 
ச4ைட கி4ைட ப�றி கி�றி 
பி70வாH5 கி70வாH5 ேவD� க535 கீD� க535 
 
------------ 
 
19. 19. 19. 19. �றி��1 ெதாட� �றி��1 ெதாட� �றி��1 ெதாட� �றி��1 ெதாட�     
 
ஒIைய*5 நிற<ைத*5 ேவக<ைத*5 பிறவ%ைற*5 #றி�#5 சில ெதாட�க� 
பலகாலமாக வழ=கி வ�கி�றன. கம கம எ�: ெசா�னாேல மண<ைத� ப%றிய 
ேப70 வ�கிற+ எ�: ெதாி�+வி$5. 
 
கடகட[1] க�0� க�க� 
கலகல கி$கி$ #0#0 
#$#$ #(#( சட சட 
சர சர சலசல தடதட 
தா5 தா5 தீ5 தீ5 ப�ெக�: 
படபட பரபர பேல பேல 
பளபள 3$3$ மடமட 
மிCமிC (R(R ெமாரெமார 
ேவ#ேவ# 
--------- 
[1]. இவ%றிI��+ விைன7 ெசா%க� பிற�ப+4$; உ-5. கடகட<தல. 
----------- 
 
20. 20. 20. 20. &�னிைல&�னிைல&�னிைல&�னிைலக� க� க� க�     
 
நீதி A�களி� 3லவ�க� தா5 9:5 நீதிகைள யாேரC5 ெப4ைணேயா 
ஆடவைனேயா (�னிைல�ப$<தி7 ெசா�Dத� ஒ� வழ�க5. அவ%ைற (ைறேய 
மக_உ (�னிைல, ஆ_உ (�னிைல எ�பா�க�. நாேடா� பாட�களி� அ�ப 
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இ�பாலா�கைள*5 (�னிைல�ப$<தி� ேப05 வழ�க5 ெப�க வழ=#கிற+. இ< 
ெதா#தியி� வ�5 (�னிைலகைளெய�லா5 கீேழ அகராதி வாிைசயி% காணலா5. 
 
அ அ ெபா�ன5மா 
அேட அேட ெபா�ைனயா 
அ�பா அ�பாடா 
அ5மணி அ5மா 
அ�னேம ெபா�ன5மா அ�ேன ந�ேன நாேன 
  ந�ேன மீனா5ேபா 
ஆைச�க4ணா� எ=#லக ம7சாேன 
எ� அ<தாேன எ� திலக ம7சாேன 
எ�ைன� ெப%ற அ5மா ஏல=கி ேலேலா 
ஏேலல� #யிேல ல�ேலா ஏேலேலா 
ஐயா ஐலசா 
ஓ சாமிேய க�< த=கேம 
க4ணா� க4R� ெபா�மணி 
க4R� ெபா�ன5மா க4ேண 
க4மணி க4மணிேய 
க�னி #� 
#யிேல சாமி 
சி�ன� பாலகா 04ெடI� ெப4ேண 
த=க5 ைதயலாேள த=க மாமா 
த=க மாமாேவ த=க ர<தினேம 
த�தான� #யிேல தாேய 
ந�ல ெபா�ைனயா நாேன ந�ேன 
ேநச� க4ணா� ெப4ேண 
ைபயா ெபா� அ<தாேன 
ெபா�C� க4மணி ெபா�C� #யிலாேள 
ெபா�C ம7சாேன ெபா�C மாமா 
ெபா�C மாமாேவ ெபா�C ர<தினேம 
ெபா�ேன ம7சா� 
மயிேல மாமா  
மீனா5ேபா ராசா<தி 
---------------- 
 
21. 21. 21. 21. வச'க� வச'க� வச'க� வச'க�     
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வாE<+ வைககைள இல�கிய=களி� மி#தியாக� காணலா5. ைவ*5 இட=களி� 
அ�த வச) #றி�பாக)5 நாகாிகமாக)5 அைம�தி��#5. ஆனா� வாE�ைகயி� 
வச)க� ெசா�ல53களாக �ச�ப$கி�றன. வாE�ைகநிைல தாழ< தாழ வச)க� 
மி#தியாகி�றன; இழி�த தர5 ெப:கி�றன. 
 
பி�ேன வ�5 வச)களி� உவைமயா# ெபயராக உ�ளைவ சில; இய�ைபேய 
#றி<+ ைவவன சில; ஒ.�க� ேக�ைட� #றி�பைவ சில; உ:�3� #ைறைய� 
#றி�பைவ சில; சாதி #றி�பைவ சில; அைடயா� இழிைவ� 3ல�ப$<+வன சில. 
ஒ� ெசா�லாக உ�ளன சில; பல ெசா%களாக உ�ளன சில. 
 
பழ=# ம�களி� ெமாழிகைள*5, வழ�#கைள*5 ஆரா*5 அறிஞ�க� 
அவ�களிைடேய வழ=#5 வச)களிI��+ அவ�கHைடய இய�3கைள*5, 
ெகா�ைககைள*5, ஒ.�க (ைறகைள*5 ெதளியலா5 எ�பா�க�. 
 
அனாதி�பய� கா$[1] இ�I�க4ணா 
எ�ைம மா�$� பயேல கைட ெபா:�கி 
க�= க.ைத க.ைத 
க�ளி காவாI 
கிழ7 சி:�கி கிழ 
#�� க.ைத #ர=ேக 
#ற� பய� 9ன% கிழவி (4ைட 
ேக$ ெக�ட சாதி நா6 ச�கிI7சி 
சனிய� பி<த ைபயா ச4டாள7 சி:�கி 
ச4டாளி ச4டாளி மகேன 
சாதி ெக�ட ச�கிIயா சாதி ெக�ட பைற� பயேல 
சி:�கி ேசா5ேபறி நாேய 
த�$வாணி த7 சி:�கி 
தைல நைர<த ெப�7சாளி த:தைல7 சி:�கி 
தாசி தி�Dமாறி 
ேதவயா� ெதா�ய� பிசாேச 
ெதா�ைள�காதா நாேடா� க.ைத 
நாதாாி நா6�#� 
நாேய நீI� ெப4ேண 
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ப�ெபா:�கி ப$பாவி 
பயேல பழிகாாி 
பைற�பய� பாதகி 
பாவி� பய� ப.�3 நா%: பாவி�பய� மாய� க�ள� 
பாவிபா� பாவி மக� 
பாழா6 ேபானவேள பா.5 ஏவா� 
பா.5 பய� வயி: பி7ைச�காரா 
ேப� ைபயா ேபமானி� பய� 
ேப6� பயேல ேபேய 
ெபா� ெகா0# ம� 
ம�� பயேல மட� பயேல 
மைடயா ம4ைட வற4டவ� 
ம4ெவ�� ப�ல� மான=ெக�ட மா�$�காரா 
மான=ெக�ட மாய�க�ள� (4ைட7சி ெப%ற மக� 
L,சி �=கி�ேபான ைபயா Lேதவி 
Lளி ல4 (4ைட 
வாயா மகேள �53�கார� பயேல 
ெவ�க5 ெக�ட Lளி 
--------- 
[1]. ம�க� அ�லாதவ%ைற*5 ைவ*5 வச)க�  
--------- 
 
22. 22. 22. 22. �றி�� வழ��க� �றி�� வழ��க� �றி�� வழ��க� �றி�� வழ��க�     
 
சில வைகயான வழ�#கH�#7 ெசா%களி� ெபா�ைள�ெகா4$ க�<ைத உணர 
இயலா+. அவ%றிPேட ஒ� #றி�3� ெபா�� இ��#5. அ<தைகய வழ�ைக� 
பழ# தமிழிேலதா� பா��கலா5. ‘க5பி நீ�னா�’ எ�பதி� உ�ள 
ெசா�I�வழிேய ெபா�� ெச6தா� ெபா%ெகா�ல� ெசயலாக< ேதா�:5. அத%# 
ஏமா%றி ஓவி�டா� எ�ப+ ெபா��. இ�த� #றி�3, வழ�கறி�தவ�கH�ேக 
ெதாியவ�5. இவ%ைற மர3< ெதாட�க� எ�ேறC5 #றி�3 வழ�#< ெதாட�க� 
எ�ேறC5 ெசா�லலா5. 
 
அகல� கா� ைவ<த� அறியா� ப�வ5 
ஆசார ேபாச� உயிைர� ைகயிேல பி<+�  
ெகா4$ ஓ$த� 
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கட)� ெச6த 34ணிய5 க5பி நீ�$த� 
கா�கா6 க<+5 ேநர5 ேகாழி 9�பி$5 ேநர5 
ெச�#7 ெச�லா+ த5பிரா� 34ணிய5 
தைலகீழா6 வி.த� திைச த�பி� ேபானவ� 
நாி� ெகா53 நா�$�3ற5 
ப��கா$ ப,சா6� பற<த� 
பாவ�ப�டவ�க� பிாிைய� க� இ.<த� 
ேப� வழ=#த� ேபைர� கா�பா%:த� 
ேபைர� ெக$<த� ேபைர7 ெசா�I பிைழ<த� 
ம4ைண� கN)த� ம�D� க�$த� 
மன�பா� #<த� மா6�+ மா6�+ ேவைல ெச6த� 
ெம<த� ப<தவ� ரா�கா7சி ெப4க� 
வ�ட5 ேபாட ைவ<த� ெவ�� ேப70 
ேவகாத ெவயி� 
------ 
[1]. இைவ ெபா+� ெபய�க� 
------------ 
 
23. 23. 23. 23. கிறிBதவ� வழ��கிறிBதவ� வழ��கிறிBதவ� வழ��கிறிBதவ� வழ��    
 
ஆதா5 ஆயா[1 
ஏேத� ேதா�ட5 ஏேரா+ ராசா 
ஏவா� க�லைற 
க�னிமாி கானா ஊ� #�- (Cross) 
ெகா�கதா ச5மன0 சிDைவ 
Kைச (னி ேச0 தா�+ 
ேதவமாதா நாசேர< பாதிாி 
ெப<தேலக5 மாாிய5மா� ேம6�ப� 
லாச� வான ராlய5 
------ 
[1]. இைவ ெபா+� ெபய�க� 
------------ 

 
24. 24. 24. 24. வழ�கி� சிைத' வழ�கி� சிைத' வழ�கி� சிைத' வழ�கி� சிைத' ----    இல�கண� இல�கண� இல�கண� இல�கண�     
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உலக வழ�கி� சிைத�+ வழ=#5 ெசா%க� பல. அவ%றி� சில இல�கிய=களிD5 
வழ=#கி�றன. அவ%ைற ம2உ ெமாழிக� எ�பா�க�. ெசா%களி� நிக.5 
சிைதைவ ஆரா6வ+ மிக)5 0ைவயான ஆரா67சி. ெமாழி Aலறிஞ�கH�# இ�த7 
சிைத) ெநறி பல உ4ைமகைள விள�#கிற+. ெசா�I� உ�வ5 எ�பெய�லா5 
மாறிவ�5 எ�பைத இ�த7 சிைத)கைள வைக�ப$<தி�பா�<+ 
உண��+ெகா�ளலா5. ெகா7ைச< தமிE, ெகா7ைச ெமாழி எ�: நா5 இவ%ைற 
வழ=#கிேறா5. 
 
ப#பத5 பகா�பதமாகிய ஒ�ெமாழிக� சிைதவ+5, இ�ெமாழி<ெதாட� சிைத�+ 
ஒ�ெமாழிேபால வழ=#வ+5, ப�ெமாழி<ெதாட� சிைத�+ ஒ� ெமாழிேபால 
வழ=#வ+5 ேப70 வழ�கி� இய�பாக உ�ளன. 
 
(த�, இைட, கைட எ�ற L�: இட=களிD5 ேதா�ற� திாித� ெக$த� எ�C5 
L�: வைகயான விகார=கH5 ெப%:7 ெசா%கH5 ெசா%ெறாட�கH5 
சிைதகி�றன. 
 
ஒேர ெசா�D�#5, ெசா%ெறாட��#5 ெவNேவ: விதமாக7 சிைத�த உ�வ=க� 
ேவ: ேவ: இட=களி� வழ=#5. இ�த ேவ:பா$ இட5, வ#�3 (தIயவ%றி%# 
ஏ%ப அைம*5. நி�: எ�ற ஒ� ெசா�ேல வழ�கி� நி�C எ�:5, நி4R 
எ�:5, நி4$ எ�:5, நி�+ எ�:5 பலவைகயாக7 சிைத�+ வழ=#வைத� 
கா4க. அவ�க� எ�ற ெசா�ேல அவ=க, 
------------- 
அ)=க, அ)க, அவா�, அவா எ�: பலவா: சிைத�+ வழ=#கிற+. 
 
இ�த7 சிைத)கைள� ேப70 வழ�கி� ெப�க� காணலா5. நாேடா� பாட�களிD5 
மி#தியாக இைவ வழ=#கி�றன. இ�த� 3<தக<தி� வ�5 சிைத�தெசா%கைள< 
ெதா#<+ வைக�ப$<தி, அவ%றிPேட சில ெபா+ இய�3கைள ஆரா6�+ பி�ேன 
வாிைசயாக� ெகா$<தி��கிேற�. 
 
இ<+ைறயி� ெச6ய ேவ4ய ேவைல கட�ேபால இ��கிற+. தமிEநா�� 
வழ=#5 ெமாழி7சிைத)கைள எ�லா5 ெதா#<+ ஆரா6�தா� அ�த7 
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சிைத)களிD5 ஒ� ெநறி இ��பைத உணரலா5. இ�த� 3<தக<தி� ெசா% சிைத) 
உ�வ=க� யா)5 வ�+�ளன எ�: ெசா�வத%கி�ைல. ஆயிC5 
கிைட�பவ%ைற� பா#ப$<தி ஆரா6�தி��கிேற�. 
 
சிைத)7 ெசா%கைள< ெதா#<+� பி�ேன அகராதி வாிைசயி� ெகா$<தி��கிேற�. 
 
 அ   
 1. (தI� ெக$த� : 
 (அ)டா, (அ), ெசா�D=க5மா[1] 
 2. (தI� திாித� : 
 i எ-ெசாி, ெதாிசி�ேப� 
 ii ஒ-ெபா5பர5, ெரா�பி [2] 
 3. இைடயி� ெக$த�:  
 ெசா�லாேத(அ)டா, ெசா�லாேத அ() 
 4. இைடயி� திாித�: 
 i ஆ-எ�னா=க, எ�னா�னா, 
 ii இ-எதினா�, க5பிளி 
 iii உ-அட�#, இ.<++ 
 5. ஈ%றி� ேதா�:த� : 
 ந5ம 
 அ�கா� 
 ‘ஆ�க’ ஆத�:  மி,சினா�க  
 அ�லேவா 
 ‘அ�ேலா’ ஆத� 
----- 
[1]. இ+ ெதாட�ெமாழியி� வ�ெமாழி   (த� ெக�ட+.  
[2]. விகார<தி�ேம� விகார5. 
----- 
 
 ஆ   
 1. இைடயி� திாித� : 
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 அ : இ��கிறேய 
 இ : ேபசிறியா[3] 

ஐ - அட�கிைறேய, க4ைடயா, ேபாைனேய 
 ஆ6 
 ஈ%றி� திாித�: 

i ஏ-ேபாேவ, ேபாேன 
 ii ஐ-9�பி�ைடேய 
-------- 
[1]. ேப0கிறாயா எ�பதி� உ4டான  விகார=களி� றா, றி ஆயி%:. 
------- 
 
இ  
 1. (தI� ெக$த� : 
 ெர4$[1] 
 2. (தI� திாித�: 
 i. ஈ-கீ70�3�ேட� 
 ii உ-+ற�3, 3, 34ணா�#, 3�ைள, (�டாயி 
 iii எ-ெகட�#+, ெசறி0, ெபர�டாசி, ெவற# 
 iv. ஒ-ெபாடனி, ெபாைழ, ெமாளகா6 
 3.  இைடயி� ெக$த�: 
 9ட��#  
 4. இைடயி� திாித�: 
 i அ-ஆ5பைள, ஆ�கற+, இ��கறேய 
 ii உ-அ+ேல, #4$மணி, ப#�+, மிதி�#+, உ�#70 
 iii ஏ-பா�<தி��ேக�  
 இ�ைல: 
 1. (த� ப#தி ெக$த� : 
 அட=கைல, வரைல 
 2. (த� ெக�$ ஈ:திாித�: 
 ேபசேல, வரேல 
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----- 
1. விகார<தி�ேம� விகார5 
----------- 
 
 ஈ  
 இைடயி� திாித� : 
 இ-த4ணி 
 
உ  
 1. (தI� திாித�:    
 i இ-பி�, பி�லா�# 
 ii ஊ-Q�+ 
 iii எ-ெபர�டாசி, ெபர4$, ெபற�பட 
 iv ஒ-ஒைத, ஒல�ைக, ெதாைர 
 2. இைடயி� திாித� : 
 i அ-அர4$, க.வற, ெகா,சற 
 ii இ-எ.�திாி70 
 3. இைடயி� ேதா�ற�: 
 ெசா�Dற+ 
 4. ஈ%றி� ேதா�ற�: 
 i (%:கர5-ெக$), ெத�) 
 ii ஊ)�#�பி�-Q) 
 iii 4-க4R  
 iv �-அ�கிறா�, ஊ�, ேப� 
 v �-க�D 
 vi E-9. 
 vii �-தாH 
 viii �-நாC 
 
ஊ  
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 1. இைடயி� திாித�: 
 ஓ - ர=ேகா� 
 2. ஈ%றி� உகர5 ெப:த� 
 Q) 
 
எ  
 1. (தI� திாித�: 
 அ - அ�லா<+�#5 
 இ-இ�னா� 
 ஏ-ஏ+, ேசதி 
 ஒ- ெசா53, ெசா�கி, ெபா�, 
 ெபா�ைட, ெபா4R, ெமா�ள 
 2. இைடயி� திாித�: 
 i அ - கால5பர 
 ii உ - க�பD4ணா, கா$4R 
 திe�4R 
 எ�: 
 திாித� : 
 i உ4R - #ர=#4R 
 ii எ4R - #ர=ெக4R 
 iii எ�C 
 iv 4R - ஆதாி4ணா� 
 எ�ன 
 திாித�: 
 =க - கி$கி$=க, பளபள=க 
 
 ஏ  
 1. (தI� திாித� : 
 i ஆ - வாணா5 
 ii எ - ெவ�ளாைம 

iii ஓ - ேமாள5 
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 2. ஈ%றி� திாித� : 
 எ - தவறாெம<தா� 
 
ஐ  
 1. (தI� திாித�: 
 அ - வ7ச, அ5ப+ 
 2. இைடயி� திாித�: 
 அ - ெபாழ�3, மட�ப�ளி 
 3. ஈ%றி� திாித�: 
 இ - அ5மாசி, தைலகாணி 
 உ - #0 
 4. ஈ%றி� ேதா�:த�: 
 இ - ைமயி 
 
ஒ  
 1. (தI� திாித�: 
 உ - #$ 
 2. இைடயி� திாித�: 
 ஓ - ேக�$�ேகா 
 
ஓ  
 இைடயி� திாித�: 
 அ - அ�ப       
 ஆ - காணாம 
 உ - ஏ70�3�ேட� 
 1. ஈ:ேபாத�: 
 அ*=க 
 2. ேகா ஆத�: 
 ெச6*=ேகா 
 
கி%:  
 திாித�: 
 #70 - உ�#70 
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கிற+  
 திாித�: 
 i உ+ - சா*+ 
 ii # - இ��#, கிட�# 
 iii #+ - அ�#+, ஆ#+, இ��#+, கிட�#+ 
 
iv #ற+ - ஏ0#ற+ 
v + - ஆ:+, க<++ 
 
கிறா6  
 திாித�: 
 i. கிறி - இ��கிறிேய 
 ii கிைற - உைத�கிைறேய  
 iii ேக - இ��ேக 
 iv றி - அல�3றிேய 
 
கிறா�  
 திாித�: 
 i றா - எ.+றா 
 ii றா� - ஆ$றா� 
 
கிறா�  
 திாித�: 
 கா� - இ��கா� 
 
கிறா�  
 திாித�: 
 i கா� - இ��கா� 
 ii றா� - ஊ+றா� 
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கிேற�  
 திாித�: 
 ேக� - இ��ேக� 
 
கிேறா5  
 திாித�: 
 ேகா5 - இ��ேகா5 
 
#  
 இைடயி� ெக$த�: 
 இற=ைகயி�, உற=ைகயி� 
 W�ைகயி�, W=ைகயி� 
 
ைக  
 1. ெக$த�: 
 � ெக$த�-ஏைறயி�, ஏ%ைறயி�, கழ%ைறயி� 
 2. ஈ%றி� ெக$த�: 
 கா�<தி 
 
ெகா4$  
 திாித�: 
 கி�$ - அ7சி�கி�$ 
 
ெகா�  
 ளகர5 ெக�$� ெகாகர5 திாித�: 
 i க - #70�க 
 ii ேகா-ேக�$�ேகா, வ70�ேகா 
 
ெகா�ள  
 திாித�: 
 கிட - க��கிட 
 
�  
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 இைடயி� திாித�: 
 � - உ�கா�+, ேக�க�$மா, ெவ�க5 
 
ட  
 இைடயி� திாித�: 
 ர - ேபாயிரடா 
 
4  
 1. இைடயி� திாித�: 
 i. = - க=காணி 
 ii 5 - ஆ5பைள, ெபா5பள 
 2. இைடயி� ெக$த�: 
 அரமைன, ெவ�ளாைம 
 3. ஈ%றி� உகர5 ெப:த�: 
 க4R, சாR, ெபா4R, ம4R 
 
4ட  
 திாித� : 
 ண - ேவணா5, ேவR5 
 
<த  
 திாித� 
 7ச - அ7ச, நீ70 
 
த  
 திாித�: 
 ச - 3தி0, ெபாி0 
 
+  
 1. இைடயி� திாித�: 
 சி - அ7சி�கி�$ 
 2. ஈ%றி� ெக$த�: 
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 அ�ேபா, இ�ேபா, எ�ேபா 
 
�த  
 திாித�: 
 i ,ச - அைச,0, அைம,0 
 ii 7ச - எ.�தி�70 
 
நி  
 (தI� ெக$த�: 
 ெரா�பி, ெரா5ப 
 
ப  
 இைடயி� திாித�: 
 வ - இ�வ+, ேகாவ5, யாவார5, 
 லாவ5 
 
 3  
 ஈ%றி� ெக$த�: 
 மா� 
 ேபா 
 திாித�:  
 ெக$த�: 
 3 - வா=கி�3�ேட� 
 பி - வா=கி�3�ேட� 
 
 ேபாேல  
 திாித�:  
 பேல - ேபாகிறா�பேல 
 
 
5  
 1. இைடயி� திாித�:  
 4 - ெச6ததா4, ேநர4ட 
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 2. இைடயி� ேதா�:த� 
 அ5மாவாசி 
 3. ஈ%றி� ெக$த�: 
 ஆமா 
 4. ஈ%றி� அ ெப:த�: 
 ந5ம 
 
5ச  
 திாித�: 
 =க - வ=கிச5 
 
ம  
 இைடயி� திாித�: 
 3 - அ53�$, எ53�$ 
 
6  
 1. இைடயி� ெக$த�: 
 ஏ70, கா7சி 
 2. இைடயி� ேதா�:த�: 
 ெவ6யி� 
 3. ஈ%றி� இகர5 ெப:த�: 
 ஆயி, தாயி, ேநாயி 
 4. ஈ%றி� ெக$த�: 
 ெசNவா 
 
6+  
 திாித�: 
 ,0 - ெச,0 
 
ய  
 1. (தI� திாித�: 
 எ - எம� 
 ஏ - ஏம� 
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 2. இைடயி� திாித�: 
 ச - அச�+, உச�த, உசி� 
 
யி%:  
 திாித�: 
 i 70 - ஆ70, ேபா70 
 ii 70+ - ேபா70+ 
 
�  
 1. இைடயி� 
 அச�+, அ)க, உ�கா�+, 
 ஒச�த, சம<+, சாணாசன5, 
 ேச<+, ப#�+, பா<+, வள�க, 
 வள<தி, வள�தவ� 
 2. இைடயி� திாித�: 
 i = - அ)=க, ெதா.தா=க 
 ii � - சD�கா� 
 3. ஈ%றி� ெக$த�: 
 த4ணி, நா<தனா, மாமியா 
 4. ஈ%றி� உகர5 ெப:த�: 
 அ4ண�மா�, ஆ�, ஊ�, 
 ெக��கார�, மயி� 
 
ர  
 திாித�: 
 ல - #ைல, ேகாடாI 
 ன - ெபாடனி 
 
�  
 1. ஈ%றி� உகர5 ெப:த�: 
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 கடD, க5மD, காD, ெசா�D, ேத=#ழD 
 2. ஈ%றி� ெக$த�: 
 எ7சி, க�பD4ணா, ேகாண, ெதா�, (�கா, 
  பய, வத=க, வி� 
 �வ - திாித�: 
 �ல - ெச�ல5 
 
ல  
 திாித�: 
 ள - ெம�ள 
 
வ  
 திாித� : 
 i ச - விைரசா 
 ii ம - எ�னேமா, #மி7சி�டா 
 திாித� : 
 D5 
 
வர  

திாித�: 
 ஆர - ஓயாரைல 
 
வி  
 (தI� திாித� : 
 ( - (ழி, (ழ=# 
 
வி�டா� 
 திாித� : 
 i க� - (�கா� க� 
 ii � இ�லா�, ேக�கா�, மற�கா� 
 
 
வி$  
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 ெக$த� : 
 i N ெக$த� - இ.<தி$ேவ� 
 ii வி ெக$த� - அ:<+$ேவ�, ெசா�I$ேவ� 
 
ேவ4$5  
 திாித�: 
 i ேவR5 
 ii R5 - அ:�கR5 
 
ழ  
 இைடயி� திாித� :  
 ள - அHகாேத, க�லH<தி, 
 ெகாH�+ 
 
�  
 ஈ%றி� உகர5 ெப:த�: 
 ஆH, தாH, WH, நாH 
 ஈ%றி� ெக$த�: 
 அ�கா, அவ, ஆ<தா, இ��பா, 
 ஏறினா, ம�மக, ெதா.தா=க 
 
%  
 திாித� : 
 � - விய�கால5, வி�கைலயா 
 திாித�: 
 
%ற  
 திாித� : 
 i �ட -  கழ� 
 ii <த - ஆ<தி�, ஊ<+, ஏ<தவ�, #<த5, வ<த� 
 
 %:  



153 

 

 1. திாித�: 
 70 – ஓ70 
 
�  
 i = - எ=கி�ேட 
 ii 4 - அட�#ேற4டா, ஏ=#றா4, மக4 
 2. ஈ%றி� உகர5 ெப:த�: 
 9C, நாC, ெபா�C 
 
�ற  
 திாித� : 
 
 i. 4ட - #4$மணி 
 ii 4ண - அ4ைண�#, க4R,  நி4R 
 iii ண - ஊR, ேதாR+, LR 
 iv �த - (�தாணி 
 v �ல - ந�லா 
 vi �ன - ெகா�C, நி�னா=கேள 
 
�ன  
 திாித�: 
 i 4ண - உ4ண5 
 ii 4ணா - கி4ணார5 
 iii �னா - கி�னார5 
 
ைன  
 திாித�: 
 ணி - (�தாணி 
 
 ஜ  
 (த� திாித�: 
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 i ச - சன5 
 ii ெச - ெசக5 
 
 [  
 இைடயி� திாித�: 
 i � - க�க5 
 ii � - ேவ� 
 iii - - சா-டா=க5 
 iv ச - ச�ேதாச5 
 
ஹா  
 (தI� திாித� 
 ஆ - ஆ�ப� 
 mம 
 7ச - K7ச5 
 
`  
 திாித� : 
 i �க - சா�கி 
 ii 70 - ெல70மி 
 iii ச - சண5, சவர5, ேசம5. 
 
25. 25. 25. 25. வழ�கி� சிைத' வழ�கி� சிைத' வழ�கி� சிைத' வழ�கி� சிைத' ––––    இல�கிய�இல�கிய�இல�கிய�இல�கிய�    
 
[(தI� இய�பான ெசா%கH5, அவ%றி� பி�3 சிைத�த உ�வ=கH5 
ெகா$�க�ப�$�ளன. ] 
 
அ�கா� - அ�கா  
அக�ப�ட+ - அ53�$70 
அ=# - அ=கி�$ 
அைச�+ - அைச,0 
அட�க - அட�# 
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அட�#கிேறனடா - அட�#ேற4டா 
அட=கவி�ைல - அட=கைல 
அடா - டா 
அட3டாெவ�: - அடா3டா4R 
அ -  
அ�பவி�ைல - அ�கைல 
அ�கிற+ - அ�#+ 
அ�கிறாேய - அ�கிைறேய 
அ�கிறா� - அ�கிறா� 
அ<த அாிவா� - அ7சாிவா� 
அ<த+ - அ7ச+ 
அ<தவ� - அ7சவ� 
அ<தா� - அ7சா� 
அ<தா�களா - அ7சா=களா 
அ<தா� - அ7சா� 
அ<தா� - அ7சா� 
அ<+ - அ70 
அ<+�ெகா4$ - அ7சி�கி�$ 
அ�பா�க� - அ�பா=க 
அயெய�: - அய4R 
அ*=கள - அ*=க 
அ$�கி�ெகா4$ - அ�கி�கி�$ 
அைட�த - அைட,ச 
அ4ண�மா� - அ4ண�மா� 
அைண<தி$ேவ� - அைண7சி$ேவ� 
அ<ைதமா� - அ<ைதமா� 
அதிேல - அ+ேல 
அ�3கிற+ - அ�3+ 
அ�ேபா+ - அ�ப, அ�ேபா 
அ�ேபாெத�றா� - அ�ப4ணா 
அ5ம�$ - அ53�$ 
அமாவாைச - அ5மாவாசி 
அைம�தேத - அைம,07ேச 
அைம�+வி�ட+ - அைம,சி�70 
அய��+ - அச�+ 
அயY� - அயY� 
அர4மைன - அரமைன 
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அரவைண<+ - அரவைண70 
அாி�+ - அாி,0 
அாி�+வி$ேவ� - அாி,சி$ேவ� 
அ�லவடா - அ�லடா 
அ�4$ - அர4$ 
அ�லேவா - அ�ேலா 
அல�3கிறாேய - அல�3றிேய 
அைலகிற+ - அைல*+ 
அைல�தவ� - அைல,சவ� 
அவ�க� - அவ=க, அ)க, அ)=க, அ)=க� 
அவ� - அவ 
அழ - அ.க 
அழவி�ைல - அ.கைல 
அழாேத - அ.காேத, அHகாேத 
அழி<+ - அழி70 
அழி<+வி�ட+ - அழி7சி$<+ 
அ.கிறா6 - அ.கிேற 
அ.+வி�ட+ - அ.தி�70 
அறியவி�ைல - அறியைல 
அ:�கிறான - அ:�கிறா4 
அ:�க ேவ4$மடா - அ:�கR5டா 
அ:<+வி$ேவ� - அ:<+$ேவ� 
அைற<+ - அைற70 
அ�ைற�# - அ4ைண�# 
அC�பிவி$வா� - அC�பி$வா� 
ஆகவி�ைல - ஆகைல 
ஆகிற+ - ஆ#+ 
ஆ��ெகா4$ - ஆ��கி�$ 
ஆட5 - ஆதா5[1] 
ஆடவி�ைல - ஆடைல 
----------- 
  [1]. இல�கிய<திD5 வ�5 ெசா%க� 
-----------  
ஆடேவR5--- ஆடC5 
ஆ$கிறா�க�--- ஆ$றா=க 
ஆ4--- ஆR 
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ஆ4டவ�--- ஆ4டவ� 
ஆ4 பி�ைள--- ஆ5பைள  
ஆ<தா�--- ஆ<தா 
ஆதாிெய�றா�--- ஆதாி�னா� 
ஆதாி�க ேவ4$ம--- ஆதாி�க R4 
ஆதாி<+ --- ஆதாி70 
ஆமா5--- ஆமா 
ஆ6-- -ஆயி  
ஆயி%:--- ஆ70 
ஆ� --- ஆ� 
ஆ� --- ஆH 
ஆ%றி� --- ஆ<தி� 
ஆ%றி%: --- ஆ<+70 
ஆ%:�#--- ஆ<+�# 
ஆ%:கிறா� --- ஆ<+றா� 
ஆ%ேறார5--- ஆ<ேதார5 
ஆ:கிற+--- ஆ:+ 
ஆைனெய�றா�--- ஆைன4ணா 
இ=#--- இ=கி�$ 
இ<+ --- இ70 
இ�ேபன --- இ�ேப4 
இ�ேபா+--- இ�ேபா, இ�ப 
இர=கவி�ைல--- இர=கைல 
இர�$ --- ெர�$ 
இர4டக5--- ெர4டக5  
இர4$--- ெர4$ 
இரா --- ரா, ரா) 
இ��கவி�ைல--- இ��கைல 
இ��கிற --- இ��க 
இ��கிற+--- இ��#, இ��#+ 
இ��கிறெத�றா�--- இ��#+4ணா� 
இ��கிறா6--- இ��ேக 
இ��கிறாேய--- இ��கிறிேய 
இ��கிறா�க� --- இ��கிறா=க 
இ��கிறா� --- இ��கா� 
இ��கிறா� --- இ��கா� 
இ��கிேற� --- இ��ேக� 
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இ��கிேறென�:--- இ��கிேற4R 
இ��கிேறா5--- இ��ேகா5 
இ��த+--- இ��தி70, இ��+70, இ��த+ 
இ��தா�க� --- இ��தா=க� 
இ��தீ�க�--- இ��தீ=க� 
இ��பா�--- இ��பா  
இ��பாெள�:--- இ��பா4R 
இ�ப+--- இ�வ+ 
இ�லாவி�டால--- இ�லா� 
இ�ைலய--- இ�ைல 
இ�ைலெய�:--- இ�ேல4R 
இ�ைலெய�Cவா�--- இ�ேல4R வா� 
இ�ைலயாெவ�:--- இ�ைலயா4R 
இவ�க�--- இ)=க 
இ.<த+--- இ.<+ 
இ.<+�ெகா4$--- இ.<+�கி�$ 
இ.<+வி$ேவ�--- இ.<தி$ேவ� 
இளி�கிறான--- இளி�கிறா4 
இற�கிேனன--- இற�கிேன4 
இற=#கிற+--- இற=#+ 
இற=#கிறா�க�--- இற=#றா=க 
இற=#ைகயி�--- இற=ைகயி� 
இற�#=க�--- இற�#=க 
இற=#=கள--- இற=#=க 
இைற<+--- இைற70 
இ�ன5--- உ4ண5 
இனி�கிற+--- இனி�#+ 
ஈN--- ஏவா� 
உ=க�--- உ=க 
உ=கள�ப�--- உ=க�ப� 
உ=கள5மா--- உ=க5மா 
உ=களா<தா�--- உ=கா<தா� 
உ=களாயா--- உ=காயா 
உ7சாி�க ேவ4$5--- உ7சாி�கR5 
உ�கார--- உ�கா� 
உ�கா��+--- உ�கா��+, உ�கா�+ 
உைட�கிறான--- உைட�கிறா4 
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உைட<தி�டா�--- உைட70�டா� 
உைட<+ வி�ேட�--- உைட<+�ேட� 
உைட<+ வி$வா�--- உைட7சி$வா� 
உதவாத+--- உதவா+ 
உைத--- ஒைத 
உைதெய�:- -- உைத4R 
உைத�கிறாேயா- -- உைத�கிைறேயா 
உைத�ேபன--- உைத�ேப4 
உய�<தி--- உச<தி, ஒச<தி 
உய��த- -- உச�த, ஒச�த 
உயர- -- உச�க 
உயி�--- உசி� 
உர�--- உரD 
உரா6�த+--- உரா,0+  
உாி<+--- உாி70 
உ�கி%:--- உ�#70 
உல�ைக--- ஒல�ைக 
உD�#கிறான--- உD�#றா4 
உழாத--- உ.காத 
உற=#கிேறென�றா�--- உற=கிேற4ணா� 
உற=#ைகயி�--- உற=ைகயி� 
உறவி� (ைறயா�--- உற(ைறயா� 
ஊ+கிறா�--- ஊ+றா� 
ஊ�--- ஊ� 
ஊ��+ெகா4$--- ஊ��+�கி�$ 
ஊ%றி--- ஊ<தி 
ஊ%: --- ஊ<+ 
ஊ%:ைகயி� --- ஊ<ைதயி� 
ஊ�றி--- ஊணி 
ஊ�: --- ஊR 
எ=க� --- எ=க 
எ=ேகெய�: --- எ=ேக4R 
எ7சி� --- எ7சி 
எ�டவி�ைல --- எ�டைல 
எ$�க ேவ4$5--- எ$�கR5 
எ$�கிற+--- எ$�#+ 
எ$<+�ெகா4$ --- எ$<+�கி�$ 
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எ$�பா�க�--- எ$�பா=க� 
எதனா�--- எதினா� 
எ+ --- ஏ+எ�ேபா+5 --- எ�ப)5 
எ�ேபாெத�:--- எ�ப�C 
எ5ம�$--- எ53�$ 
எாி�+--- எாி,0 
எ�லா� --- எ�லா� 
எ�லாவ%:�#5--- எ�லா<+�#5 
எ.தவி�ைல--- எ.தைல 
எ.+கிறா�--- எ.+றா� 
எ.�தி��+ --- எ�திாி70, எH�தி ாி70,  
எ.�தி�70எ� --- எ�H 
எறி�+--- எறி,0 
எ�கி�ேட--- எ=கி�ேட 
எ�கிறான--- எ�கிறா4 
எ�பா�--- எ�Cவா� 
எ�றா�--- இ4ணா, இ4ணா�, இ�னா, உ4ணா,  
உ4ணா�எ�றா� --- இ�னா�  
எ�:--- இ4R, இ�C, உ4R, உ�C, எ4R,  
எ�Cஎ�னவ--- எ�னா=க 
எ�ன)5--- எ�ன(5 
எ�னெவ�றா�--- எ�னா�னா 
எ�னேவா--- எ�னேமா 
ஏசினா�க�--- ஏசினா=க 
ஏ0கிறதா�--- ஏ0#றதா� 
ஏட�--- ஏேத� 
ஏமா%றி�ெகா4$--- ஏமா%றி�கி�$ 
ஏ6<+--- ஏ670 
ஏ6<+� ேபா�ேட�--- ஏ70� 3�ேட� 
ஏ%ற--- ஏ<த 
ஏ%றவ�--- ஏ<தவ� 
ஏ%றா%ேபால--- ஏ<தா%ேபா� 
ஏ%:--- ஏ<+ 
ஏ%:ைகயி�--- ஏ%ைறயி� 
ஏ%:5--- ஏ<+5 
ஏறி�ெகா4$--- ஏறி�கி�$ 
ஏறினா�--- ஏறினா 



161 

 

ஏ:கிறெத�பா�--- ஏ:+4Rவா� 
ஏ:ைகயி�--- ஏைறயி� 
ஏ:=கள--- ஏைறயி� 
ஏ:=கள--- ஏ:=க 
ஏனடா--- ஏ4டா 
ஏன--- ஏ4 
ஐ�+--- அ,0 
ஒ<+� ெகா4ேட�--- ஒ70�கி�ேட� 
ஒ�+வி�ட ெத�:--- ஒ,சி7 சி�C 
ஒ<+ வி$ேவ�--- ஒ7சி$ேவ� 
ஒ<தவ�கைள--- ஒ<தவ=கைள 
ஒழி�தீ�களா--- ஒழி,சீ=களா 
ஒளியாேதய--- ஒளியாேத 
ஒ%ைற--- ஒ<ைத 
ஒ%ைற< தைல--- ஒ<த< தைல 
ஒ�:--- ஒ4R, ஒ�C 
ஓடேவ4$5--- ஓடR5 
ஓவரவி�ைல--- ஓயாரைல 
ஓவி�டா�--- ஓ�டா� 
ஓ வி$ேவ�--- ஓ$ேவ� 
ஓ%:-- ஓ70 
ஓ$கிற-- ஓ$ற 
ஓ$கிற+-- ஓ$+ 
ஓ$கிறா�-- ஓ$றா� 
ஓ$கிறான-- ஓ$றா4 
உைர�ரா--- #�- 
கச�கிற+-- கச�#+ 
க�ட ேவ4$ம-- க�டR5 
க�ட ேவ4$மடா-- க�டR4டா 
க�ட ேவ4$ெம�:--- க�டR4R 
க��ெகா4$--- க��கி�$ 
க��ெகா�ள--- க��கிட [1] 
--------- 

1. ெத� பா4 நா�$ வழ�#. 
------------- 
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க�$கிற --- க�$ற 
க�$=கெள�றா�--- க�$=க�னா 
கட�க ேவ4$ெம�றா�--- கட�கR�னா 
கடகடெவ�: --- கடகட4R 
கட� --- கடD 
க�கிற+--- க�#+ 
க<தி$ேவ�--- க7சி$ேவ� 
க<+� ெகா�கிற --- க7சி�கிற 
க<+ வி�டேதா--- க7சி�7ேசா 
க<+ விடாேம --- க7சிடாேம 
க4--- க4R 
க4காணி--- க=காணி 
க4ட�கா� --- க4டா�க 
க4டாயா --- க4ைடயா 
க4டாயா அ--- க4டாயா 
க4$ெகா4டா� --- க4$� கி�டா� 
க4$வி�டா� --- க4$�டா� 
க4ணீ� --- க4ணீ� 
க4ேண ெய�:5- - க4ேண�C5 
க4மணி ெய�:5 --- க4மனி�C5 
க<தவி�ைல --- க<தைல 
க<தி�ெகா4$ --- க<தி�கி�$ 
க<+கிற+ --- க<++ 
கத:ைகயி� --- கதைறயி� 
கதி� --- கதி� 
க�பெல�றா� --- க�பD4ணா 
கபிைல--- கமைல 
க5பளி--- க5பிளி 
க5ம�- - க5மD 
க�க�ெவ�: --- க�க��C 
கைர<+ --- கைர70 
க� --- க�D  
க�ல.<தி--- க�லH<தி 
கலகலெவ�:--- கலகெல4R 
கல=கி� ெகா4��தீ�க�--- கல=கி�கி���தீ=க 
கல=#கிறா�--- கல=#றா� 
கல=#கிேறன--- கல=#ேற4 
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கல�தா�களா5--- கல�தா=களா5 
கல�+ெகா4$--- கல�+�கி�$ 
கல�ேதென�:--- கல�ேத4R 
கவனி�க ேவ4$5--- கவனி�கR5 
கழDகிற+--- கழD+ 
கழ%றி--- கழ� 
கழ%:கிறா�க�--- கழ%:றா�க� 
கழ%:ைகயி�--- கழ%ைறயி� 
கழி�கவி�ைல--- கழி�கைல 
கழி<தவ�--- கழி7சவ� 
க.ைதேய--- க.ேத 
க.)கிற-- க.)ற 
க�- க�H 
க%க4$-- க�D�க4$ 
க:<+வி�ட+- க�<தி�70 
க�:- க4R 
க�ேற- க4ேண 
க�னிமா�- க�னிமா� 
கனி�த- கனி,ச 
கைன<+�ெகா4$- கைன<+�கி�$ 
க[க5- க�க5 
கா�#ம---கா�#4 
கா�டேவR5---கா�டR5 
கா��ெகா4$---கா��கி�$ 
கா�னா�---கா�னா� 
கா�ேனன---கா�ேன4 
கா�$கிறா�---கா�$றா� 
கா�$கிறான---கா�$றா4 
காெட�:---கா$4R 
கா4பி�க ேவ4$5---கா4பி�கR5 
காணவி�ைல---காணைல 
காேணா5---காணா5 
காேணாெம�:---காணாமி�C 
கா�பா%:ேவ�---கா�பா<+ேவ� 
கா6�கிற+---கா6�#+ 
கா6கிற+---கா*+ 
கா67சி---கா7சி 
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கா6�த---கா,ச 
கா�---கா� 
கா�<திைக---கா�<தி 
காைர�கா�---காைர�காD 
கா�---காD 
கால<தாேல---கா�<தாேல 
கால5ெபற---கால5பர 
கிழைமயிI��+---கிழெம��+ 
கிழி<தா�---கிழி7சா� 
கிழி<+�ேபா�ேட�---கீ70�3�ேட� 
கிழி<+வி$ேவ�---கிழி7சி$ேவ� 
கிழி�+---கிழி,0 
கிழி�பா�களடா---கிழி�பா=கடா 
கிளிேயெய�:5---கிளிேய�C5 
கி�னர5---கி4ணார5, கி�னார5 
கிட�கிற+---கிட�#, கிட�#+, ெகட�#+ 
கி$கி$ெவ�:- --கி$கி$4R 
கி$கிெட�:---கி$கிெட4R 
கி$கி$ெவ�ன---கி$கி$=க 
கிைட<+ ---கிைட70 
#0#ெச�:---#0#04R 
#ட�---#டD 
#�கவி�ைல- -#�கைல 
#�கிறான ---#�கிறா4 
#ைச---#0 
#<த ---#7ச 
#<தவ� ---#7சவ� 
#<+ ---#70 
#<+�ெகா�ள5மா ---#70�க5மா 
#<+வி�$---#7சி�$ 
#�பா�க�---#�பா=க� 
#*=க� ---#=க 
#$#$ெவ�:---#$#$�C 
#<தவி�ைல ---#<தைல 
#<தி�ெகா4$---#<தி�கி�$ 
#<+கிற ---#<+ற 
#<+கிற+ ---#<+ற+ 
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#தி<+ ---#தி70 
#தி<+�ெகா4$---#தி70�கி�$ 
#�தி�ெகா4$---#�தி�கி�$ 
#5பி�$வி�$---#5பி�$�$ 
#5பிடேவ4$5---#5பிடR5 
#5பி$கிேற�---#5பி$ேற� 
#5பி$ம ---#5பி$4 
#யி� ---#யிD 
#ர=ெக�:---#ர=#4R 
#ைர ---#ைல 
#வி<தி�டாD5---#மி7சி�டாD5 
#ைழ�கவி�ைல---#ைழ�கைல 
#ளி<+---#ளி70 
#%ற5---#<த5 
#றி<+---#றி70 
#:கி�ெகா4$---#:கி�கி�$ 
#ைற�த+---#ைற,ச+ 
#ைறயவி�ைல---#ைறயைல 
#�றிமணி---#4$மணி 
#னி�+---#னி,0 
9�பி�டாேய---9�பி�ைடேய 
9�பி�$�ெகா4$---9�பி�$�கி�$ 
9�பி$கிேற�---9�பி$ேற� 
9�டவி�ைல---9�டைல 
9��ெகா4$---9��கி�$ 
9�$கிறா�---9�$றா� 
9டஇ��கிற+---9ட��# 
9டவி�ைல---9டைல 
9�ெகா4$---9�கி�$ 
9)கிற+---9)+ 
9)கிறெத�:---9)+4R 
9�---9C 
ெக��கார�---ெக��கார� 
ெக$---ெக$) 
ேக�க�$மா---ேக�க�$மா 
ேக�கவி�ைல---ேக�கைல, ேக�கேல 
ேக�காவி�டா�---ேக�கா� 
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ேக�கிேறன---ேக�கிேற4 
ேக�டாெர�றா�---ேக�டா�4ணா 
ேக�டா�க�---ேக�டா=க� 
ேக�$�ெகா�---ேக�$�ேகா 
ேக�$வி�ட+---ேக�$�70 
ேக�---ேகH 
ேகH=கள5மா---ேகH=க5மா 
ெகா,சேவ4$5---ெகா,சR5 
ெகா,0கிறத%#---ெகா,சற+�# 
ெகா�வி�ட+---ெகா��70 
ெகா�$கிற+---ெகா�$+ 
ெகா$---#$ 
ெகா$�கவி�ைல---ெகா$�கைல 
ெகா$�கேவ4$5---ெகா$�கR5 
ெகா$�கேவ4$ம---ெகா$�கR4 
ெகா$�கேவ4$ெம�றா�---ெகா$�கR5னா 
ெகா$�கிறா�க�---ெகா$�கிறா=க 
ெகா$�கிறான---ெகா�கிறா4 
ெகா$�கிேறன---ெகா$�கிேற4 
ெகா$<தவ�---ெகா$<தவ� 
ெகா$<தா�கேள---ெகா$<தா=கேள 
ெகா$<தி$=க�---ெகா$<தி$=க 
ெகா$<+வி�ட+---#$<தி$70 
ெகா$�ேபன---ெகா$�ேப4 
ெகா4டவென�:---ெகா4டவ�C 
ெகா4$வ�த---ெகா4டா�த 
ெகா4$வ�தாD5---ெகா4டா�தாD5 
ெகா4$வர---ெகா4டார 
ெகா4$வ�கிறா�க�---ெகா4டாறா=க 
ெகா4$வ�கிறா�---ெகா4டாறா� 
ெகா4$வா---ெகா4டா 
ெகா4$வா�=க�---ெகா4டா�=க� 
ெகா6சக5---ெகா0வ5 
ெகாாி<+�ெகா�---ெகாாி70�ேகா 
ெகா�ல�மா�---ெகா�ல�மா� 
ெகா�ளவி�ைல---ெகா�ளைல  
ெகா�:வி$ேவ�---ெகா�C$ேவ� 
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ேகாடாி---ேகாடாI  
ேகாடாCேகா---ேகாடாேகா 
ேகாண�---ேகாண 
ேகா+கிறா�---ேகா+றா� 
ேகாப5---ேகாவ5 
ேகாபி---ேகாவி 
ேகாபி<+�ெகா4$---ேகாவி70�கி�$ 
ேகாலா�---ேகாலா� 
ச�ெட�:---ச�$�C 
சடசடெவ�:---சடசட4R  
ச�தி<+வி�$---ச�தி7சி�$ 
ச�ேதாஷ5---ச�ேதாச5 
ச�ேதாஷம---ச�ேதாச4 
ச�யாசி---ச�நாசி 
ச�மாஜி-�ேர�---ச5மா-திாி� 
சமயெம�:---சமய5C 
சம�<+---சம<+ 
சமி�ைஞ---சயி�கிைன 
சைம�த---சைம,ச 
ச��கா�---ச��கா�, ச��கா�, சD�கா� 
சரசரெவ�:---சரசர�C 
சாி---ெசாி  
சல சலெவ�ன---சலசல=க 
சவ�$கிறா�---சவ�$றா� 
ச:�கி%:---ச:�கி70 
சா$கிறா�க�---சா$றா=க 
சா$கிறான---சா$றா4 
சா4---சாR 
சாணா�சன5---சாணாசன5 
சா�பிடவி�ைல---சா�பிடைல 
சா�பி$கிற---சா�பி$ற 
சாமான5 எ�:---சாமான5R 
சாமியா�---சாமியா� 
சாமிெய�:---சாமி4R 
சா6கிற+---சா*+ 
சா6�+---சா,0 
சா[டா=க5---சா-டா=க5 
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சா`ி---சா�கி 
சி�டா� எ�:---சி�டா4R 
சிாி�கவி�ைல---சிாி�கைல 
சிாி�கிற+---சிாி�#+ 
சிாி<+---சிாி70 
சிவ�கவி�ைல---சிவ�கைல 
சிவ�கிற+---சிவ�#+ 
சிவ<த---ெசவ<த 
சி%றாைட---சி<தாைட 
சிறி+---ெசறி0 
சி�ன அ4ண�---சி�ன4ண� 
சி[ய�---சீச� 
0�$வி�டா�---0�$�டா� 
04$கிறா�---04$றா� 
0�பிரமணிய�---0�ரமணி 
05மாவி��கிேற�---05மா��ேக� 
0ாி<த---0ாி7ச 
0�தி---0தி 
0��---0�H 
0வ�---0வ� 
0%ற---0<த 
0%றி---0<தி 
0%:கிற+---0<++ 
0%:கிறா�---0<+றா� 
Kmம5---K7ச5 
ெச53---ெசா53 
ெச6கிறத%#---ெச6ற+�# 
ெச6கிறான---ெச6கிறா4 
ெச6ததாம---ெச6ததா4 
ெச6தாயி%றா---ெச,சா7சா 
ெச6தா ெய�றா�---ெச,சியி�னா 
ெச6தாெய�:---ெச,ேச4R 
ெச6தா�---ெச,சா� 
ெச6தி---ேசதி 
ெச6+---ெச,0 
ெச6+ெகா4$---ெச,0�கி�$ 
ெச6+வி$மா---ெச,சி$மா 
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ெச6யவி�ைல---ெச6யைல  
ெச6யேவ4$5---ெச6யR5 
ெச6*=கள---ெச6*=க 
ெச6ேவனடா---ெச6ேவ4டா 
ெச�கி---ெசா�கி 
ெச�வ5---ெச�ல5 
ெசNவா6---ெசNவா 
ேச�---ேச� 
ேச��கிற+---ேச��#+ 
ேச�<+---ேச<+ 
ேச��+வி�டா�---ேச��+�டா� 
ேசரவி�ைல---ேசரைல 
ேசவக�---ேசவக� 
ெசா<+�காரன---ெசா<+�கார4 
ெசா�---ெசா�D 
ெசா�கிற+---ெசா�ற+, ெசா�Dற+ 
ெசா�கிேற�---ெசா�ேற� 
ெசா�லவி�ைல---ெசா�லைல 
ெசா�லேவ4$5---ெசா�லR5 
ெசா�லாேதயடா---ெசா�லாேதடா 
ெசா�லாேதய---ெசா�லாேத 
ெசா�லாேதய5மா---ெசா�லாேத5மா 
ெசா�Iவி$---ெசா�I$ 
ெசா�Dகிேற�---ெசா�Dேற� 
ெசா�D=க�---ெசா�D=க, ெசா�D=ேகா 
ெசா�D=கள5மா---ெசா�D=க5மா 
ெசா�னாெய�றா�---ெசா�னியி�னா� 
ெசா�னாேய---ெசா�ைனேய 
ெசா�ேனன---ெசா�ேன4 
ேசாெவ�:---ேசா4R 
ேசாதி�கவி�ைல---ேசாதி�கைல 
ேசாதி<+---ேசாதி70 
ேசா�கிற+---ேசா�+ 
ேசா%ைற---ேசா<ைத 
டமாெர�:---டமா�4R 
த=கேவ4$ெம�றா�---த=கR4ணா 
த=காேதயடா---த=காேதடா 
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த,சாZ�---த,சாZ� 
த7ச�மா�---த7ச�மா� 
த�$கிறா�---த�$றா� 
த�$=கள---த�$=க 
த�$ேவன---த�$ேவ4 
தடதடெவ�:---தடதட4R 
த4ணீ�---த4ணி 
த4ணீெர�றா�---த4ணி�னா 
த�தி$=க�---த�தி$=க 
த�பி�ெகா�ள---த�பி�க 
த�பி<+---த�பி70 
த�3கிற---த�3ற 
தய=#கிறா6---தய=#ேற 
தாிசி�ேப�---ெதாிசி�ேப� 
த�கிேற�---தாேற� 
த�கிேறன---தாேர4 
தைலயைண---தைலகாணி 
தவறாேமதா�---தவறாெம<தா� 
தறி�பா�களா5---தறி�பா=களா5 
தா4�ெகா4$---தா4�கி�$ 
தா6---தாயி 
தாயா�---தாயா� 
தா�=க�---தா=க 
தா�---தாH 
தான---தா4 
திைக<+---திைக70 
தி�டாேதயடா---தி�டாேதடா 
தி��ெகா4$---தி��கி�$ 
திeெர�:---திe�4R 
திணறி�ெகா4$---திணறி�கி�$ 
திாி<+---திாி70 
தி�53ைகயி�---தி�5ைபயி� 
திற�கிறான---திற�கிறா4 
திற�3---+ற�3 
தி�றவ�---தி�னவ� 
தி�:---தி�C 
தி�:ெகா4$---தி�C�கி�$ 
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தி�:ெகா�---தி�C�ேகா 
தி�:ேபா�$---தி�C�பி�$ 
தி�:வி$---தி�C$ 
தி�னவி�ைல---தி�னைல 
தின5---நித5 
தீ�$ைகயி�---தீ�ைடயி� 
தீ6�+வி$5---தீ,சி$5 
தீ��க ேவ4$5---தீ��கR5 
தீரவி�ைல---தீரைல 
+�பாேதய---+�பாத 
+�பினா�க�---+�பினா=க 
+�ெப�:---+�34R 
+ைரமா�---ெதாைரமா� 
+வ�கவி�ைல---+வ�கைல 
+வ��கிற+---+வ��#+ 
+�ளாேதயடா---+�ளாதடா 
+�Hகிற---+�Hற 
+ைள<+வி�ட+---ெதாைள70�70 
W�கவி�ைல---W�கைல 
W�#ைகயி�---W�ைகயி� 
W=கி�ெகா4$---W=கி�கி�$ 
W=#கிறா�---W=#றா�  
W=#ைகயி�---W=ைகயி� 
W�---WH 
ெதாி�+---ெதாி,0  
ெதாியவி�ைல---ெதாியைல  
ெத�---ெத�)  
ெதறி<த---ெதறி7ச  
ேத=#ழ�---ேத=#ழD 
ேத53கிறா6---ேத53றா6 
ேத6<+---ேத70 
ேத�---ேத� 
ேதவயா�---ேதவயா 
ேத�---ேதC 
ைத�கேவ4$ம---ைத�கR4 
ெதா��---ெதா� 
ெதா<த� பய�---ெதா<த� பய� 
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ெதா.தா�க�---ெதா.தா=க 
ேதா6<+---ேதா670 
ேதா%:---ேதா<+ 
ேதா�:கிற+---ேதாR+ 
ேதாஷ5---ேதாச5 
ந,சடாவ�பா---ந,0டா�பா 
ந�டவ�க�---ந�டவ=க 
நட�க ேவ4$5---நட�கR5 
நட�கிற+---நட�#+ 
நட<த ேவ4$ம---நட<தR4 
நட<+கிறா�---நட<+றா� 
நட<+ைகயி�---நட<ைதயி� 
நட�+ெகா4$---நட�+�கி�$ 
ந$=#கிற+---ந$=#+ 
ந5---ந5ம 
ந5ைம---ந5மைள 
ந�றாகவி�ைல---ந�லா�ைல 
ந�றா6---ந�லா 
நைனயவி�ைல---நைனயைல 
நா=க�---நா=க  
நாடா�---நாடா� 
நா$வா�க�---நா$வா=க 
நா<தனா�---நா<தனா 
நா5---ந5ம, ந5ம� 
நா�---நாH 
நா�---நாC 
நான---நா4 
நிமி��+ெகா4$---நிமி�+�கி�$ 
நிமிஷ5---நிமிச5 
நிர�பி---ெரா�பி 
நிர5ப---ெரா5ப 
நியாய5---ஞாய5, நாய5 
நி�றா�கேள---நி�னா=கேள 
நி�றா�---நி4ணா 
நி�:---நி4R 
நி�:ெகா4$---நி�C�கி�$ 
நி%கவி�ைல---நி%கைல 
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நி%காவி�டாD5---நி%கா�*5 
நி%கிற+---நி�#+, நி%#+ 
நி%கிறான---நி%கிறா4 
நி%கிறீ�க�---நி%கிறீ=க 
நிைற�கிற+---நிைற�#+ 
நிைன<தாயாவ---நிைன7சியா 
நிைன<தா�---நிைன7சா� 
நிைன<+---நிைன70 
நிைன<+�ெகா4��கிறா6---நிைன7சி�கி���கிேற 
நீ=க�---நீ=க 
நீ�வி$ேவா5---நீ�$ேவா5 
நீ<+---நீ70 
ெந�---ெந�D 
ெந%றி---ெந<தி 
ேந�---ேந� 
ேந�<தி---ேந<தி 
ேநரம---ேநர4 
ேந%:---ேந<+ 
ேநா6---ேநாயி 
பக�$கிறத---பக�$த 
ப�$�ெகா4டா�---ப�$�கி�டா� 
ப�$வி�ட+---ப�$$<+ 
படபடெவ�:---படபட4R 
படாெர�:- -- படா�4R 
ப�கவி�ைல- -- ப�கைல 
ப�கேவ4$5- -- ப�கR5 
ப<தா6- -- ப7ைச 
ப*=கள- -- ப*=க 
ப$�க ேவ4$5- -- ப$�கR5 
ப$�க ேவ4$ெம�றா�- -- ப$�கR4ணா 
ப$<+கிறா�- -- ப$<+றா 
ப4ணவி�ைல- -- ப4ணைல 
ப4ணாேதய- -- ப4ணாத, ப4ணாேத 
ப4ணி�ெகா4$- -- ப4ணி�கி�$ 
ப4ணிவி�டேத- -- ப4ணி�7ேச 
ப4Rகிற+- -- ப4R+ 
ப4Rகிறா�- -- ப4Rறா� 
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ப4Rவா�க�- -- ப4Rவா=க 
பணிகிேறன- -- பணிகிேற4 
பதி<த- -- பதி7ச 
பதி�த+- -- பதி,070 
பைத�கிற+- -- பைத�#+ 
ப5பர5- -- ெபா5பர5 
ப5மினா�- -- ப5மினா� 
பய�+ெகா4டா6- -- பய�+கி�ேட 
பயம- -- பய5 
பயி�- -- பயி� 
பரபரெவ�:- -- பரபர4R 
பாிஹாச5- -- பாியாச5 
ப�- -- ப�D 
பI�கவி�ைல- -- பI�க�ேல, பI�கைல 
பேலெய�:- -- பேல4R 
பளபளெவ�:- -- பளபள=க 
ப%றவி�ைல ெய�:- -- ப<தேல4R 
ப%:கிற+- -- ப<++ 
பற�கிற+- -- பற�#+ 
பற�கிறா�க�- -- பற�கிறா=க 
பற�தாெய�றா�- -- பற�தீ4ணா  
பற�+ெகா4$- -- பற�+�கி�$ 
பற�+வி�டா�- -- பற�+�டா� 
பைற7சி- -- பற7சி 
ப�னிர4$- -- ப�ென4$ 
ப-ம5- -- ப-ப5 
பா%றாம- -- பா7சா4 
பா$கிறா�க�- -- பா$றா=க 
பா$கிேறன- -- பா$ேற4 
பா$ைகயி�- -- பாைடயி� 
பா6- -- பாயி 
பா6கிற+- -- பா*+ 
பாயச5- -- பாயாச5 
பா�- -- பா� 
பா��க�$மா- -- பா��க�டா 
பா��கவி�ைல- -- பா��கைல 
பா��க ேவ4$5- -- பா��கR5 
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பா��க ேவ4$ம- -- பா��கR4 
பா��கிறத%#- -- பா��கற+�# 
பா��கிற+ - -- பா�ற+, பா��#+ 
பா��கிறா6- -- பா��கிேற 
பா��கிறா�- -- பா��கிறா� 
பா��கிறா�க�- -- பா�#றா=க 
பா��கிறான- -- பா��கிறா4 
பா��கிேறன- -- பா��கிேற4 
பா��ைகயி�- -- பா�ைகயி� 
பா�<தவ�க�- -- பா�<தவ=க 
பா�<தாயா- -- பா�<ைதயா 
பா�<தா�- -- பா<தா� 
பா�<+- -- பா<+ 
பா�<+�ெகா4$- -- பா�<+�கி�$ 
பா�<+�ெகா�- -- பா�<+�ேகா 
பா�<+�ெகா�ள- -- பா<+�க 
பா�<+வி�டாேய- -- பா<+�ைடேய 
பா�<+வி�$- -- பா<தி�$ 
பா��பா�க�- -- பா��பா=க 
பா��பா�களா5- -- பா��பா=களா5 
பா��பா�- -- பா�பா� 
பாரடா- -- பா�டா 
பா�=கள- -- பா�=க 
பா�=கள5மா- -- பா�=க5மா 
பா�- -- பாD 
பாஷாண5- -- பாசாண5 
பாைஷ- -- பாைச 
பிடாி- -- ெபாடனி 
பி�கலாம- -- பி�கலா4 
பி�கவி�ைல- -- பி�கைல 
பி�கிற+- -- பி�#+ 
பி�கிறா�க�- -- பி�கறா=க 
பி<த- -- பி7ச, 37ச 
பி<தவ�- -- பி7சவ� 
பி<+�ெகா4$- -- பி70�கி�$ 
பி<ேத�- -- பி7ேச� 
பி$=#கிற+- -- பி$=#+ 
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பி$=#கிறா�- -- 3$=#றா� 
பி4ணா�#- -- 34ணா�# 
பி6<+- -- பி70 
பிாி�கவி�ைல- -- பிாி�கைல 
பிைழ<த+- -- ெபாைழ70+ 
பிைழ<+�ெகா�- -- பிைழ70�ேகா 
பிைழ<+�ெகா�ெள�:- -- பிைழ70�க4R 
பிைழ<+� ெகா�வா6- -- ெபாைழ70�#ேவ 
பிைழ�3- -- ெபாழ�3, ெபாைழ�3 
பி�ைள- -- 3�ேள, 3�ைள 
பி�ைளயா�- -- 3�ைளயா� 
பிள�கிற+- -- பிள�#+ 
பிள�தா�க�- -- ெபாள�தா=கள 
பிள�தா�- -- ெபாள�தா� 
பிற�தா�க�- -- பிற�தா=ேகா 
பி�ன�- -- பி�னD 
பி�னாேரெய�:- -- பி�னாெர4R 
3#�+ெகா4$- -- 3#�+�கி�$ 
3#�+ெகா�- -- 3#�+�ேகா 
3$3ெட�:- -- 3$3$4R 
3தி+- -- 3+0 
3+3ெத�:- -- 3+3+�C 
3ர�டாசி- -- ெபர�டாசி 
3ர�$- -- ெபர�$ 
3ர4$- -- ெபர4$ 
3�ஷ�- -- 3�ச� 
3�- -- பி�, பி�D, 3�D 
3�லா�#- -- பி�லா�#  
3ல53கிற+- -- 3ல53ற+ 
3ல53கிேற�- -- 3ல53ேற�  
3ளிேயெய�:5- -- 3ளிேய�C5 
3H�ெக�:- -- 3H�கி�C 
3ற�படேவ4$5- -- ெபற�படR5 
3ற�ப$- -- ெபற�3$ 
3ற�ப$வா�- -- ெபற�ப$வா� 
Q- -- Q) 
ெப�$- -- ெபா� 
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ெப�ைட- -- ெபா�ைட 
ெப4- -- ெபா4R 
ெப4க�- -- ெபா4R=க 
ெப4சாதி- -- ெபா4சாதி 
ெப4டா�- -- ெபா4டா� 
ெப4 பி�ைள- -- ெபா5பைள 
ெப6கிற+- -- ெப6*+ 
ெப6யவி�ைல- -- ெப6யைல 
ெபாி+- -- ெபாி0 
ெப%றவனடா- -- ெப%றவ4டா 
ெப%: - -- ெப<+ 
ெப%ேற� - -- ெப<ேத� 
ெபறேவ4$5 - -- ெபறR5 
ேபசவி�ைல - -- ேபசேல, ேபசைல 
ேபசாதீ�க� - -- ேபசாதீ=க 
ேபசாேதய- -- ேபசாத 
ேபசாேதய5மா- -- ேபசாேத5மா 
ேபசி�ெகா4டா�க�- -- ேபசி�கி�டா=ேகா 
ேபசி�ெகா�- -- ேபசி�ேகா 
ேபசின�கா� - -- ேபசினா�க 
ேபசினா�க� - -- ேபசினா=க 
ேபசினா�- -- ேபசினா 
ேப0கிற- -- ேப0ற 
ேப0கிற+- -- ேப0+ 
ேப0கிறா6- -- ேப0றா6 
ேப0கிறாேய- -- ேப0ைறேய 
ேப0கிறாேயா- -- ேப0றிேயா 
ேப0கிேற�- -- ேப0ேற� 
ேப0ைகயி�- -- ேபைசயி� 
ேப0=க�- -- ேப0=ேகா 
ேப�- -- ேப� 
ெபா�கிஷ5- -- ெபா�கிச5 
ெபா=க�- -- ெபா=கD 
ெபா0�கவி�ைல- -- ெபா0�கைல 
ெபா�லாதவ�க�- -- ெபா�லாதவ=க 
ெபாழி�+- -- ெபாழி,0 
ெபா:�கவி�ைல- -- ெபா:�கைல 
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ெபா:�கிற+- -- ெபா:�#+ 
ெபா:<தவன- -- ெபா:<தவ4 
ெபா:<+�ெகா�- -- ெபா:<+�ேகா 
ெபா�- -- ெபா�C 
ெபா�ென�றாD5- -- ெபா�C4ணாD5 
ேபாகலாமடா- -- ேபாகலா5டா 
ேபாகவி�ைல- -- ேபாகைல 
ேபாக ேவ4$ம- -- ேபாகR4 
ேபாக ேவ4$ெம�றா�- -- ேபாகR4ணா 
ேபாகிற- -- ேபாற 
ேபாகிறத%#- -- ேபாற<+�#, ேபாற+�# 
ேபாகிற+- -- ேபா#+, ேபாற+ 
ேபாகிறவ�- -- ேபாறவ� 
ேபாகிறா�ேபாேல- -- ேபாறா�பேல 
ேபாகிறா6- -- ேபாறா6, ேபாேற 
ேபாகிறாயா- -- ேபாறியா, ேபாைறயா 
ேபாகிறா�- -- ேபாறா, ேபாறா� 
ேபாகிறா�க�- -- ேபாகிறா=க, ேபாறா=க� 
ேபாகிறா=கள- -- ேபாறா=க 
ேபாகிறா�- -- ேபாறா� 
ேபாகிறான- -- ேபாறா4, ேபாறான 
ேபாகிேறன- -- ேபாேற4 
ேபா#ெம�:- -- ேபா#(�C 
ேபா=க�- -- ேபா=க, ேபா=ேகா 
ேபா�டவ�க�- -- ேபா�டவ=க� 
ேபா�டா�- -- ேபா�டா� 
ேபா�டா�க�- -- ேபா�டா=க� 
ேபா�$�ெகா4$- -- ேபா�$�கி�$ 
ேபா�$�ெகா�- -- ேபா�$�ேகா 
ேபா�$�ெகா�ள ேவ4$5- -- ேபா�$�கிடR5  
ேபா�$வி�டா�- -- ேபா�$�டா� 
ேபாட ேவ4$5- -- ேபாடR5 
ேபாடாெவ�:- -- ேபாடா�C  
ேபா$கிற+- -- ேபா$+ 
ேபா$கிறா�- -- ேபா$றா�  
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ேபா$கிறான- -- ேபா$றா4 
ேபா$=கள- -- ேபா$=க 
ேபா$ேவன- -- ேபா$ேவ4 
ேபா6 - -- ேபாயி 
ேபா6வி�ட+- -- ேபாயி$70 
ேபா6வி�டா�- -- ேபாயி�டா� 
ேபா6வி�டாD5- -- ேபாயி�டாD5 
ேபா6வி�ேட�- -- ேபாயி�ேட� 
ேபா6விடடா- -- ேபாயிரடா 
ேபா6வி$- -- ேபாயி$ 
ேபா6 வி$வா6- -- ேபாயி$ேவ 
ேபா6 வி$ேவா5- -- ேபாயி$ேவா5 
ேபாய�மா� - -- ேபாய�மா� 
ேபாயி%: - -- ேபா70, ேபா70+ 
ேபா�<+- -- ேபா<+ 
ேபா�<+�ெகா4$- -- ேபா�<தி�கி�$ 
ேபாவா6 - -- ேபாேவ  
ேபாவா�க� - -- ேபாவா=க, ேபாவாஙக� 
ேபாேவ� எ�றா�- -- ேபாேவ4ணா 
ேபானா6 - -- ேபாேன 
ேபானாேயா - -- ேபாைனேயா 
மகெள�: - -- மக�C, மகH�C 
மகன - -- மக4  
ம=#கிற+- -- ம=#+ 
ம,ச�க4 - -- ம,ச�க4R 
மட�கினா� - -- மட�கினா� 
மட�#=கள - -- மட�#=க 
மடமடெவ�:- -- மடமட�C 
ம4 - -- ம4R 
ம4ெவ� - -- ம5(� 
மண�கிற+- -- மண�#+ 
மண� - -- மணD 
மதி�பா�க� - -- மதி�பா=க� 
ம�<ர5 - -- ம�தர5 
மய�காேதய- -- மய�காேத 
மய�#கிற+- -- மய�#+ 
மய=கவி�ைல- -- மய=கைல 
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மய=கினா�க� -- மய=கினா=க 
மய=#கிற+ -- மய=#+ 
மய=#கிேற� -- மய=#ேற� 
மயி� -- மயி� 
ம��ெகா.�+ -- ம��ெகாH�+ 
ம�மக� -- ம�மக 
ம� -- ம�D 
ம%றவ�க� -- ம<தவ=க 
மற�கவ<தா� -- மற�க7சா� 
மற�கவி�ைல -- மற�கைல 
மற�காவி�டா� -- மற�கா�  
மற�தீ�கெள�றா� -- மற�தீ=க�னா  
மற�+வி�டா6 -- மற�தி�ைட  
மற�+வி�டாயா -- மற�+�யா 
மற�+வி�டா� -- மற�+�டா� 
மறி<+  
-- மறி70 மைற<த -- மைற7ச 
மைற�+ -- மைற,0 
மைற�+வி�டா� -- மைற,சி�டா� 
மைறயவி�ைல -- மைறயைல 
ம�னி�கேவ4$5 -- ம�னி�கR5 
ம�னி<+வி�டா� -- ம�னி7சி�டா� 
மனித� -- மனிச� 
மா -- மா) 
மா��ெகா4$ -- மா��கி�$ 
மா�ேடென�Cவா� -- மா�ேட�Rவா� 
மாதாெவ�: -- மாதா4R 
மாமாெவ�: -- மாமா4R 
மாமியா� -- மாமியா 
மா6�+ -- மா,0 
மா�3 -- மா� 
மாள ேவ4$ெம�: -- மாளR (4R 
மா%றி -- மா<தி 
மா%றினா� -- மா<தினா�, மா<+னா 
மா%: -- மா<+ 
மாறிவி�ட+ -- மாறி�70 
மி,சின�கா� -- மி,சினா�க 
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மி,0கிற+ -- மி,0+ 
மி�டா6 -- (�டாயி 
மிதி�கிற+ -- மிதி�#+ 
மிதி<தா� -- மிதி7சா� 
மிளகா6 -- (ளகா6, ெமாளகா6 
மி�Cகிற+ -- மி�C+ 
மிCமிCெவ�ன -- மிCமிC=க 
மிCமிC�கிற+- - மிCமிC�#+ 
மீ�- - மீC 
(�கா�- - (�கா 
(�கியமடா- - (�கிய4டா  
(�காவி�டா�- - (�கா�க� 
(<தா�- - (7சா� 
(<+வி$ேவ�- - (7சி$ேவ� 
(<ேத�- - (7ேச� 
(�த- - (,ச 
(�தி��பா�- - (,சி��பா� 
(�+ெகா4$- - (70�கி�$ 
(�+ெகா�- - (,0�ேகா 
(யவி�ைல- - (யைல 
(R(Rெவ�:- - (R(R�C 
(தIயா�- - (தIயா� 
(ழ=#கிற+- - (ழ=#+ 
(� - - (�H 
(ைள�கவி�ைல- - (ைள�கைல 
(ைள<தவ� - - (ைள7சவ� 
(ைள<+ - - (ைள70  
(�றாைன - - (�தாணி 
Lட - - L$ 
L<த அ4ண�- - L<த4ண� 
L�: - - LR  
ெமட� - - ெமடD 
ெமயி� - - ெமயிD 
ெம�ல - - ெம�ள, ெமா�ள 
ெம�I+ - - ெம�I0 
ெம.கேவ4$ம- - ெம.கR4 
ேமெட�: - - ேம$4R 
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ேம6கிற+ - - ேம*+  
ேம6<தவ� - - ேம67சவ� 
ேம6<+ - - ேம70 
ேம6�த- - ேம6,ச 
ேமாி- - மாி 
ேம� - - ேமD 
ேமள5- - ேமாள5 
ைம - - ைமயி 
ைம<+ன� - - ம7சா�, ம7சின�  
ைம<+ன�மா�- - ம7சா�மா� 
ெமாரெமாரெவ�: - - ெமாரெமார4R 
ேமா�டா� - - ேமா�டா� 
ேமா+கிறா6 - ேமா+றா6 
ேமா� - ேமா� 
யம� - எம�, ஏம� 
யா�- -- யா� 
யாெர�:- -- யா�4R 
ர=9�- -- ர=ேகா� 
ர�ப�- -- ர�ப� 
ாி`ா- -- ாி�சா 
2பா6- -- 2பா, 2பாயி, 2வா, 2வா6 
ெரயி�- -- ெரயிD 
ைர�ட�- -- ைர�ட� 
ேரா�- -- ேராைத 
லmமி- -- ல70மி, ெல70மி 
ல`5- -- ல�ச5 
லாப5- -- லாவ5 
லாஸர-- -- லாச� 
வகி��+வி$ேவ�- -- வ#�தி$ேவ� 
வ4மாாி- -- ம5மாாி 
வண�#ேவன- -- வண�#ேவ4 
வத=க�- -- வத=க 
வைத�கிேறன- -- வைத�கிேற4 
வ�தவ�க�- -- வ�தவ=க� 
வ�தவன- -- வ�தவ4 
வ�தா�க�- -- வ�தா=க� 
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வ�தாயாவாடா- -- வ�தாயாடா 
வ�தாெய�றா�- -- வ�தியி�னா, வ�தி�னா 
வ�தாயா- -- வ�தியா 
வ�தீ�கேளா- -- வ�தியேளா 
வ�ேதன- -- வ�ேத4 
வ�ேதென�றா�- -- வ�ேத4ணா 
வ�+ெகா4$- -- வ�+�கி�$ 
வ�+வி�டதா- -- வ�தி�7சா 
வ�+வி�ட+- -- வ�தி$70, வ�தி�70 
வ�+வி�டான- -- வ�+�டா4 
வ�+வி$=க�- -- வ�தி$=க� 
வ5ச5- -- வ=கிச5 
வ�ணி<+- -- வ�ணி70 
வரவி�ைல- -- வரேல, வரைல 
வரேவ4$5- -- வரR5 
வாி�+ெகா4$- -- வாி,0�கி�$ 
வ�கிற- -- வர, வாற 
வ�கிற+- -- வ�#+, வ�+, வாற+ 
வ�கிறைத- -- வாறைத 
வ�கிறவ�- -- வாறவ� 
வ�கிறா6- -- வாேற 
வ�கிறாயா- -- வாறியா 
வ�கிறா�- -- வாறா�, வாறா� 
வ�கிறா�க�- -- வ�றா=க, வரா=க, வாறா=க, வாறா=க� 
வ�கிறா�- -- வாறா�  
வ�கிறான- -- வாறா4 
வ�கிேற�- -- வாேற� 
வ�கிேறன- -- வாேற4  
வ�வா�- -- வ�வா� 
வ�ஷ5- -- வ�ச5 
வைர�+- -- வைர,0  
வI�கிற+- -- வI�#+ 
வI<+வி�டேதா- -- வI7சி�7ேசா 
வழ=கேவ4$5- -- வழ=கR5 
வள��க- -- வள�க 
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வள�<தா�க�- -- வள<தா=க 
வள�<தி- -- வள<தி  
வள��தவ�- -- வள�தவ� 
வள��பா�க�- -- வள��பா=க� 
வள�கிற+- -- வள�+ 
வைள<+- -- வைள70 
வைள�+- -- வைள,0  
வ%ற�- -- வ<த� 
வா=கலாம- -- வா=கலா4 
வா=கவி�ைல- -- வா=கைல 
வா=கி� ேபா�ேட�- -- வா=கி�3�ேட� 
வா=கிேனனடா- -- வா=கிேன4டா 
வா=#கிற+- -- வா=#+ 
வா=#கிறா�- -- வா=#றா�  
வா=#ைகயி�- -- வா=ைகயி� 
வா=#=கள- -- வா=#=க 
வாடவி�ைல- -- வாடைல 
வாவி�டேத- -- வா�7ேச 
வா$கிற+- -- வா$+ 
வா6- -- வாயி 
வா�கிறா�- -- வா�றா�  
வா�=க�- -- வா=க 
வா�=கள- -- வா=க 
வா�- -- வாD 
வாழலாம- -- வாழலா4 
வாழவி�ைல- -- வாழைல 
வாழேவ4$ேமய- -- வாழRேம 
வா�- -- வாH 
வி�� - -- வி� 
விடவி�ைல - -- விடைல 
விடா6- -- ெவடாயி 
விய%கால5- -- விய�கால5 
வியாபார5- -- வியாவார5 
விர�டவி�ைல- -- விர�டைல 
விைரவா - -- விைரசா 
வி�- -- வி�D 
விலகி$ம5மா- -- விலகி$5மா 
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விழாேத- -- வி.காேத 
விழாேதய- -- வி.காத 
விழி- -- (ழி 
விழி�பா�- -- (ழி�பா� 
வி.கிற+- -- வி.#+ 
வி.=கிேன�- -- (.=கிேன� 
வி.5- -- வி.#5 
விள=#கிற+- -- விள=#+ 
விைள�+- -- விைள,0 
விைள�+வி�ட+- -- விைள,சி�70 
விைளயாடவி�ைல- -- விைளயாடைல 
விைளயா$ைகயி�- -- விைளயாைடயி� 
வி%கவி�ைலயா- -- வி%கைலயா 
வி%கிற+- -- வி�#+ 
வி%றெத�றா�- -- வி<+704ணா 
வி%:வி�டாD5- -- வி<+�டாD5 
விற#- -- ெவற# 
�சாேதய- -- �சாத 
�சி�ெகா4$- -- �சி�கி�$ 
�சி$மடா- -- �சி$4டா 
�0கிற+- -- �0+ 
�0கிறா6- -- �0றா6 
�0ைகயி�- -- �ைசயி� 
�0=கள5மா- -- �0=க5மா 
�ெட�:- -- �$4R 
ெவ�க5- -- ெவ�க5 
ெவ�வி$ேவ�- -- ெவ�$ேவ� 
ெவ�$ைகயி�- -- ெவ�ைடயி� 
ெவ<+வி�ட+- ெவ7சி�70 
ெவ�நீ�- ெவ�நீ� 
ெவயி�- ெவ6யி� 
ெவ�4$- மிர4$ 
ேவகிறத - ேவ#+ 
ேவ4டா5 - வாணா5, ேவணா5 
ேவ4டாெம�: - ேவணாமி4R 
ேவ4டா ெம�Cவா� - ேவாணா (�Cவா� 
ேவ4$ம - ேவR5 
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ேவ4$மா ெவ�றா�- ேவRமா4ணா 
ேவ4$ெம�றா�- ேவR(�னா 
ேவ4$ெம�:- ேவR4R, ேவR5C, ேவRமி�C 
ேவர- ேவ� 
ேவைலெய�:- ேவைலெய�C 
ேவளா4ைம- ெவ�ளாைம 
ேவ[- ேவ� 
ேவஷம- ேவச5 
ைவ�கேவ4$5- ைவ�கR5  
ைவ�காேதய- ைவ�காேத 
ைவ�கிறான- ைவ�கிறா4  
ைவ<த- வ7ச 
ைவ<தா�க�- வ7சா�க�  
ைவ<தா�களா- வ7சா=களா 
ைவ<தா�- ைவ7சா 
ைவ<தா�- வ7சா� 
ைவ<+- வ70, ைவ70 
ைவ<+�ெகா4$- வ70�கி�$ 
ைவ<+�ெகா�- வ70�ேகா 
ைவ<ேதனடா- வ7ேச4டா 
lவI�கிற+- ெஜாI�#+ 
ஜக5- ெசக5 
ஜன5-சன5 
ஜ�ம5- ெச�ம5 
ஜீஸ- - ேச0 
ெஜயி�- ெஜயிD 
ஷா�- சா�3 
-ேடஷ�- ேடச� 
ஹா�ப�- ஆ�ப� 
ஹாஜ�- ஆஜ� 
ெஹ�- ஏ�$ 
`ண5- சண5 
`வரம- சவர5 
ே`ம5 - ேசம5 
---------- 
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26. 26. 26. 26. உவைமக�உவைமக�உவைமக�உவைமக�    
 
இல�கிய=களி� உவைமக� பல பல வ�5. 
நாேடா இல�கிய=களி� சில அாிய உவைமக� வ�5. 
 
ஆ%:�# அ�I( 237 
- காளி ( 237 
தைல ( 237 
- பா53 103 
�ம� ( 237[1] 
க�ட<+�# இ�53 30 
க4ணழ#�#� க4ணகி 298 
கணவC�# உயி� 205 
க<திாி� Q)�#� கா0 283 
க.<தழ#�# ரதி 298 
காதலC�#< ேதா� 92 
- ம��ெகா.�+ 70 
- (<+7சர5 16 
- வாைழயிள=#�<+ 70 
காதI�# அ�ன5 64 
- ஏல5 17 
க4 61 
- க4மணி 52 
- கிரா53 17 
- கிளி 19 
- #யி� 27 
- ச�தன5 17 
- ச��கைர 69 
- ெச=க�53 69 
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- திரவிய5 64 
- ேத� 64 
- நாவ% பழ5 17 
- மயி� 18 
- மரகத5 64 
- மா=கனி 82 
- மா� 64 
- மி�மினி 21 
- ர<தின5 37 
- வ4$ 9 
கிழவC�#7 0�கா�க� சரைள 25 
- பழ5 303 
#ழ�ைத�# ஆவார5Q 259 
- #யி� 224 
- வ4$ 224 
9�த� (70�#< W�கண= #�வி�9$ 27 
9�தD�# ஆல5வி.+ 7, 27, 222 
- வாைழ 12 
ெகா=காணி�#� #ர=# 168 
சாைல�# ஆல5 வி.+ 23 
த4ணீ��#< ெத6வ5 240 
- (<+ 5 
+யர<+�# ஆ: 280 
ெத�ன5பி�ைள�#� பி�ைள 243 
நைட�# அ�ன5 143 
ப0 51 
- மயி� 242 
நைர மயி��#� ப,0 302 
ந�ல ஊ��#7 சிவேலாக5 100 
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ேதவேலாக5 100 
ந�ல ெப4R�#� காரா5ப0 208 
ெந,0�#� பக� 166 
ப�D� காவி�# வயிர5 12 
பாைத�# ஆலமர5 23 
பால<+�#< ெதா�� 239 
மர<+�# மைல 9 
மன<+�#� க� 78 
- பா53 9 
L�#�# ஊசி 100 
ேமா�டா� வ4�#� கட)� 26 
-------- 
[1]. இல�கிய=களி% காண� ெபறாதைவ. 
-----------  
வாய நிற<+�#� #�வியி� நிற5 6 
வா6�# ஏல5Q 256 
விழி�#� கிளி 166 
--------------  
 
27. 27. 27. 27. பழெமாழிக�பழெமாழிக�பழெமாழிக�பழெமாழிக�    
 
அவ� ெப�<த+ ஆ��கா$[1] 
அ.த.+ 3ர4டாD5 அவ� தா� பி�ைள ெபற ேவR5 
அள)�# மி,சினா� அ(த(5 ந,சா5 
ஆகாச5 Qமி பாதாள5 சா�சி 
ஆைச உறவா#ேமா, ஆதர) ேசாறா#ேமா 
ஆைச�காரC�# ேராச5 இ�ைல 
ஆ மாச5 அ ைவ�க� 9டா+ 
ஆலா6� பற�கிறா� 
ஆறிD5 சா), AறிD5 ச) 
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இ,சி தி�ற #ர=#ேபால 
--------- 
[1]. அ�ைமயாக வழ=#வன. 
------  
இ<தைன*5 ெச6+, க<தாி ந�டவ� இ�ைல எ�: ெசா�னா� 
உ4ட ��$�# இர4டக5 ெச6ய� 9டா+ 
ஊரா� பி�ைளைய ஊ� வள�<தா� த� பி�ைள தாேன வள�5 
எ�டாத ேதC�# ஏறாத ெநா4 ெகா�டாவி வி�ட+ேபால 
எ�டாத பழ<+�#� ெகா�டாவி வி$த� 
எ�H�#� எ4ெண6ேபா� 
ஏ�$7 0ைர�கா6 கறி�# உத)மா 
ஏணி ைவ<தாD5 எ�டா+ 
ஒ�<தி�# ஒ� மக� 
க4ணாேல*5 பா�<ததி�ைல, காதாேல*5 ேக�டதி�ைல 
க�ம5 ெதாைலயா+ 
க� எ�றாD5 கணவ�, 3� எ�றாD5 3�ச� 
க�யாண5ப4R(�3 க�னி #ளி #ளி�பாளா? 
கா<தி��தவ� ெப4டா�ைய ேந%: வ�தவ� ெகா4$ ேபானா� 
காாிய5 ஆ#ம�$5 காைல�பி 
ேகா சன5 ைகெய$�#5 
ெச� சித5பர5 
த�பி� பிைழ<த+ த5பிரா� 34ணிய5 
த�ம5 தைலகா�#5 
தா6�#< தைல�பி�ைள 
+�Hகிற மா$ ெபாதி 0ம�#5 
ெதா�ைல ஆ�< ெதாைடைய*5 அ:<தா� 
ெதா4ைட வI�#7 சாராய5 ெதாைட வI�# ெவ�நீ� 
ேதா� (த� ெதா4டமா�வைர 
ெந%றி ேவ�ைவ நில<தி� விழ 
பண5 ெப�<த+ நீலகிாி 
ப�H�பைற பதிென�$7 சாதி 
பன=கா�$ நாி சலசல�3�# அ,சா+ 
ெபா�திேல அக�ப�ட ம�திைய� ேபால 
மைல ஏறி� ேபானாD5 ம7சா� தய) ேவR5 
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மைலேபா� வ�த+ பனிேபா� விலகிய+ 
மாமியா� உைட<தா� ம4 ச�, ம�மக� உைட<தா� ெபா� ச� 
வ537 ச4ைடைய வள��க மா�ேடா5, வ�த ச4ைடைய*5 விடமா�ேடா5. 
விதி வச5ேபா� ஆ#5 
வி��+5 ம��+5 L�: நா� 
ெவ�ல5 ெப�<த+ ேவY�. 
------------------. 


