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Annexure 11A
SCAA Dt. 6-2-2014

BHARATHIYAR UNIVERSITY, COIMBATORE – 641046
UNDER GRADUATE DEGREE PROGRAMMES (CBCS SEMESTER PATTERN)

( For the students admitted during the academic year 2014 – 2015 and onwards)

ehd;fhk; gUtk; - ghlj;jpl;lk; (jpUj;jg;gl;lJ)
( nra;As; > ehlfk;> ,yf;fzk;> ,yf;fpa tuyhW> gilg;gpyf;fpag; gapw;rp )
jkpH; - jhs; 4
myF -1 md;Gk; > gz;Gk;
1. FWe;njhif - 5 ghly;fs; (69> 75>79> 131> 262)
2. ew;wpiz - 2 ghly;fs; (155> 158)
3. mfehD}W - 2 ghly;fs; ( 66>106)
4. fypj;njhif - 2 ghly;fs; - FwpQ;rpf;fyp (41> 62)
myF -2. tPuk;> nfhil> mwk;
1. GwehD}W- 5 ghly;fs; (2>3>5>9>10)
2. gj;Jg;ghl;L - neLey;thil KOtJk;.
myF -3 ehlfk;
‘itifapy; nts;sk; tUk; “ – ( FW ehlfq;fs;)
NrJgjp.
ghit gg;spNf\d;];. nrd;id.
myF -4. nghUs; Gyg;ghl;Lj; jpwd;
1. ,yf;fpa tuyhW - rq;f ,yf;fpak;> vl;Lj;njhif- gj;Jg;ghl;L
ehlfj;jpd; Njhw;wKk; tsu;r;rpAk;
2. ,yf;fzk; - ghlg;gFjpia xl;ba mfg;Gw ,yf;fzq;fisg;
nghUj;jpf;fhl;ly;
myF -5. gilg;gpyf;fpag; gapw;rp
1. ftpij >rpWfij> E}y; kjpg;gPl;Lg; gapw;rp
VNjDk; xU fUitf; nfhLj;J fij> ftpij vOjr; nra;jy;
VNjDk; xU E}ypid kjpg;gPL nra;jy;
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ehd;fhk;; gUtk; - tpdhj;jhs; mikg;G
Neuk; : 3 kzp

kjpg;ngz;fs; : 75
gpupT - m
rupahd tpiliaj; Nju;e;njLj;J vOJf.

10 x 1 = 10

gpupT -M
,uz;L gf;f mstpy; tpilasp
nra;As; 3 tpdhf;fs;
ehlfk; 2 tpdh

5 x 5 = 25

gpupT - ,
fl;Liu tbtpy; tpil vOJf
5 x 8 = 40
nra;As; - 2 tpdhf;fs;
ehlfk; 1 tpdh
,yf;fpa tuyhW - 1 tpdh
gapw;rpf;Fupad (kly;fs; > tpz;zg;gq;fs;) 1 tpdh
Fwpg;G :

M> , gpupTfSf;Fupa tpdhf;fs; ‘,J’ my;yJ ‘mJ’ vd;w
tifapy; mikjy; Ntz;Lk;.
m gpupT tpdhf;fs;; Ie;J myFfspypUe;Jk; Nfl;fg;gly; Ntz;Lk;.
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FWe;bjhif
BjhHp Tw;W
BjhHp nut[f;Fwp kWj;jJ
1.fUA;fl; jhf;fiy bgUk;gpwp Jw;bwdf;
ifk;ik ca;ahf; fhkh; ke;jp
fy;yh td;gwH; fpisKjw; Brh;j;jp
XA;Ftiu mLf;fj;Jg; gha;eJaph; brFf;Fk;
rhuy; ehl eLehs;
thuy; thHpBah tUe;JJk; ahBk
- fLe;Bjhl; futPudhh.;
jiytp Tw;W
jiykfd; tut[zh;j;jpa ghzw;Fj; jiykfs; TwpaJ
2.ePfz; lidBah fz;lhh;f; Bfl;lidBah
xd;W bjspa eirapdk; bkhHpBkh
btz;Bfhl; oahid Brhiz goa[k;
bghd;kyp ghlyp bgwPnah;
ahh;tha;f; Bfl;lid fhjyh; tuBt
- gLkuj;J BkhrpfPudhh;.
jiytp Tw;W
bghUs; tapd; gphpe;j jiykfid epide;j jiytp BjhHpf;Fr; brhy;ypaJ
3.fhd ahid Bjhdae; Jz;l
bghhpjhs; Xik tspbghU beLq;rpid
myA;fy; cyit Bawp xa;badg;
g[yk;g[jU Fuy g[wt[g;bgil gapUk;
mj;jk; ez;zpa mA;For; rPWhh;r;
Bre;jdh; bfhy;Byh jhBk ahe;jkf;F
xy;Byk; vd;w jg;gw;Fr;
brhy;yh jfwy; ty;Y BthBu
- Flthapw; fPuj;jdhh.;
jiytd; Tw;W
tpid Kw;wpa jiykfd; gUt tutpd; fz; brhy;ypaJ.
4.Mlik g[iua[k; tdg;gpw; gizj;Bjhs;
Bgukh;f; fz;zp apUe;j CBu
beLq;Brz; Mhpil aJBt beq;Br
Nuk; gl;l brt;tpg; igk;g[dj;J
XBuh; cHtd; Bghyg;
bgUtpJg; g[w;wd;why; BehBfh ahBd.
- XBuUHtdhh;.
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BjhHp Tw;W
cld;Bghf;F Beh;e;j BjhHp fpHj;jpf;F cld;Bghf;F czh;j;jpaJ
7.Cc uybuHr; Brhp fy;byd
Mdh jiyf;Fk; mwdp yd;id
jhBd nUf;f jd;kid ahBd
bey;yp jpd;w Ks;bsapW jaA;f
czyha;e; jprpdh ytbuhL Bra;ehl;L
tpz;bjhl epte;j tpyA;Fkiyf; fthmd;
fUk;g[ eL ghj;jp ad;d
bgUA;fspw; wotHp epiyna ePBu
- ghiyghoa bgUA;fLA;Bfh.

ew;wpiz – 4 ghly;fs; (155, 158)
jpiz – bea;jy; - Jiw –nuz;lhA; Tl;lj;Jj; jiytpia vjph;g;gl;L jiytd;
brhy;ypaJ.
xs;spiH kfspbuhL Xiua[k; Mlha;
ts;spjH; bea;jy; bjhliya[k; g[idaha;
tphpg{A; fhdy; xUrpiw epd;Bwha;
ahiu Bahepd; bjhGjdk; tpdt[JA;
fz;Blhh; jz;lh eyj;ij bjz;oiug;
bgUA;fly; gug;gpd; mkh;e;Jiw mzA;Bfh
nUA;fHp kUA;F epiybgw; widBah
brhy;ypdp kle;ij vd;wbdd; mjbdjph;
Ks;bsapw;W KWtYe; jpwe;jd
gy;ypj Gz;fZk; gue;jthy; gdpBa.
-

guhadhh;.

jpiz – Fwpq;rp - Jiw – MWghh;j;Jw;w mr;rj;jhw; rpiwg;g[wkhfr;
brhy;ypaJ.
mk;k thHp BjhHp ek;tapd;
ahBdh fhBzd; mJjhd; fue;Bj
fy;yjh; kd;DA; fhd;bfhy; Yk;Bk
fidapUs; kd;DA; fz;bfhy; Yk;Bk
tplh;Kifr; brwpe;j

btq;rpd nUk;g[yp

g[fh;Kf BtHk; g[yk;gj; jhf;fpf;
FUjp gUfpa bfhGA;ft[s; fatha;
BtA;if KjbyhL Jilf;Fk;
XA;Fkiy ehld; tU}ck; MBw.
-

bts;isf; Foehfdhh;.
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mfehDhW
kUjk; - guj;ijapw; gphpe;j jiykfSf;F thapyha;g; g[f;f BjhHpf;Fj; jiykfs;
brhy;ypaJ.

(2 ghly;fs; (66, 106)
66.nk;ik a[yfj; jpirbahLk; tpsA;fp
kWik a[yfKk; kWtpd; bwa;Jg
brWeUk; tpiHa[q; braph;jPh; fhl;rpr;
rpWth;g; gae;j brk;k Byhbudg;
gy;Byhh; Twpa gHbkhHp vy;yhk;
thBa ahFjy; tha;j;jdk; BjhHp
epiujhh; khh;gd; beUey; xUj;jpbahL
tJit mah;jy; Btz;og; g[Jtjpd;
nad;w mzpad; nj;bjU nwg;Bghd;
khz;blhHpd; khkzp fwA;ff; filfHpe;J
fhz;ly; tpUg;bghL jsh;g[jsh; BghLk;
g{A;fl; g[jy;tid Behf;fp beLe;Bjh;
jhA;Fkjp tytvd; wpHpe;jdd; jhA;fhJ
kzpg[iu brt;tha; khh;gfq; rptzg;
g[y;ypg; bgUk bry;ypdp mfj;bjdf;
bfhLg;Bghw; bfhy;yhd; fYH;jypd; jLj;j
khepjpf; fpHtDk; Bghd;bkd kfbdhL
jhBd g[Fje; BjhBd ahdJ
gLj;jbdd; MFjy; ehzp noj;jptd;
fyf;fpdd; BghYkpf; bfhoBahd; vdr;brd;
wiyf;FA; BfhbyhL FWfj; jiyf;bfhz;
okpH;fz; KHtppd; nd;rPh; mth;kidg;
gaph;td Bghyte; jpirg;gt[k; jtpuhd;
fHA;fh lhaj; jd;Wek; mUspa
gHA;fz; Bzhl;lKk; eypa
mGA;fpdd; my;ybdh mah;e;jjd; kzBd.
-

bry;Yhh;f; Bfhrpfd; fz;zdhh;.

kUjk; jiykfs; jd;idg; g[wA;Twpdhshff; Bfl;l guj;ij mtl;Fg;
ghA;fhapdhh; Bfl;gr; brhy;ypaJ.
106.vhpaife; jd;d jhkiug; gHdj;Jg;
bghhpaife; jd;d bghA;Fgy rpWkPd;
btwpbfhs; ghril a[zPnah; igg;gag;
giwjg[ KJrpuy; mirg[te; jpUf;Fe;
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JiwBf GPud; bgz;Ljd; bfhGeid
ek;bkhL g[yf;Fk; vd;g ehkJ
bra;ah khapDk; ca;ah ikapd;
brwpbjho bjsph;g;g tPrpr; rpwpjtz;
cyke;J tUfk; brd;Bkh BjhHp
bahspWthl; lhidf; bfhw;wr; brHpad;
btspwpy; fw;gpd; kz;lkh; mLbjhWk;
fspWbgW ty;rpg; ghzd; vwpa[k;
jz;Zikf; fz;zpd; miynah;jd; tapBw.
-MyA;Fo tA;fdhh;.

fypj;bjhif –Fwpq;rpf;fyp (05)
ghLfk; ththHp, BjhHp taf;fspw;Wf;
BfhL cyf;ifahf, ey; Brk;gpd; niy Rsfh
MLfiH bey;iy miu cuYs; bga;J, nUthk;
ghLfk;, th thHpBjhHp ey;BjhHp ghLw;W
no ckpH;g[ nuA;fpa tput[ bgay; eL ehs;
bfho tpLg[ nUspa kpd;Dr; bra; tpsf;fj;J
gpobahL Bka[k; bra;g[d; ahid
mobahJA; fpaf;fA; Bfl;l fhdtd;
beLtiu, Mrpdpg; gzit Bawpf;
fLtpirf; ftizapw; fy;if tpLjypd;
nWtiu BtA;ifa[d; xs;tP rpjwp
Mrpdp bkd;gHk; mspe;jit cjpuhj;
Bjd;bra; nwhmy; Jisglg; Bghfp
eWto khtpd; ige;Jzh; cHf;fpf;
Fiya[il thiHf; bfhGkly; fpHpahg;
gytpd; gHj;Js; jA;Fk; kiybfG btw;gidg;
ghLfk; ththHp BjhHpew; BwhHpghLw;W
nyA;F kUtpj; jpyA;F kUtpj;Bj
thdp dpyA;F kUtpj;Bj jhDw;w
R{s;Bgzhd; bgha;j;jhd; kiy
bgha;j;jw; FhpaBdh bghaj;jw; FhpaBdh
mq;rByhk; bgd;whiug; bgha;j;jw; FhpaBdh
Fd;wfy; ed;dhld; tha;ikapw; bgha;Bjhd;wpd;
jpA;fSs; jPj;Bjhd;wp aw;W
nskiH ahLk; nskiH ahLk;
nskiH itfYk; MLbkd; Kd;if
tisbefpH thuhBjhd; Fd;W
thuh jikthBdh thuh jikthBdh

Annexure 11A
SCAA Dt. 6-2-2014

Part- 1 Tamil SEMESTER-IV UG programmes (Colleges) 2014-15 (Revised)
-7-

Annexure 11A
SCAA Dt. 6-2-2014

thuh jikFth dy;yd; kiyehld;
Nuj;Js; nd;dit Bjhd;wpd; epHw;faj;Js;
ePUl; Ftisbte; jw;W
kzpBghyj; Bjhd;Wk; kzpBghyj; Bjhd;Wk;
kz;zh kzpBghyj; Bjhd;Wbkd; Bkdpiaj;
Jd;dhd; Jwe;jhd; kiy
Jwf;Ft dy;yd; Jwf;Ft dy;yd;
bjhlh;tiu btw;gd; Jwf;Ft dy;yd;
bjhlh;g[s; nidait Bjhd;wpd; tpRk;gpw;
RlUs; nUs;Bjhd;wp aw;W
vdthA;F
ed;wh fpd;why; BjhHpek; ts;isa[s;
xd;wpehk; ghl kiwepd;W Bfl;lUsp
bkd;Bwhl; fpHtDk; te;jdd; je;ija[k;
kd;wy; BtA;iff; fPHpUe;J
kzeae; jdd;ek; kiyfpH Bthw;Bf.
n|J nUtUk; nt;tifahw; ghoa ts;isg;ghl;Lj; jiytd; rpiwg;g[wkhff; Bfl;L,
tiut[Btz;otplj; je;ija[k; tiut[lk;gl;lik BjhHp jiytpf;F ciuj;jJ.
Fwpq;rpf; fyp(26)
Vv n|bjhj;jd; ehzpyd; jd;bdhL
BkBtbkd; giua[k; Bktpdd; ifg;gw;Wk;
BktpDk; Bkthf; fila[k; m|bjy;yhk;
ePawpjp ahd| jwpfy;Byd; g{tkd;w
bky;ypzh; bry;yhf; bfhoad;dha; epd;idahd;
g[y;ypdp jhfypw; g[y;ypbdd; vy;yh
jkf;fpdp bjd;W typjpw; gpwh;f;fpd;dh
bra;tJ ed;whBkh kw;W
Rlh;j;bjhO, Bghw;wha; fisepd; KJf;Fiwik Bghw;wpf;Bfs;
Btl;lhh;f; fpdpajhap dy;yJ ePh;f;fpdpbjd;
Wz;gBth ePUz; gth;
bra;t jwpfy;Byd; ahJbra; Btd;bfhByh
Ith autp dpilg;gl;L iethuh
ikapd; kjpapd; tpsA;F Kfj;jhiu
btstpf; bfhsYk; mwbddf; fz;ld;W
mwD kJfz;lw; whapd; jpwdpd;wpf;
TWk; brhw; Bfshd; eypjUk; gz;Lehk;
Btwy;y bkd;gbjhd;Wz;lhy; mtbdhL
khWz;Blh beq;Br ekf;F.
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n|J Vwpa klw;wpwk; vd;Dk; R{j;jpuj;J “kpf;f fhkj;J kpl byd;wjdhw; jiytDk;
jiytpa[k; cwH;e;J Twpj; jiytp Tlf; fUjpa bgUe;jpiz

g[wehDhW – 5 ghly;fs; (2, 3, 5, 9 10)
jpiz – ghlhz;
Jiw – brtpawpt[Whc, thH;j;jpaYkhk;
Brukhd; bgUq;Brhw;Wjpaq; Bruyhjid KuQ;rpa{h; Koehfuhhh; ghoaJ.
kz;ozpe;j epyDk;
epyBde;jpa tpRk;g[k;
tpRk;g[ ijtU tspa[k;
tspj;jiyna jPa[k;
jPKuzpa ePU bkd;whA;
ifk;bgUk; g{jj; jpaw;if Bghyg;
Bghw;whh;g bghWj;jYq; R{H;r;rpa jfyKk;
typa[k; bjwYk; mspa[ KilBaha;
epd;flw; gpwe;j qhapW bgah;j;Jepd;
btz;liyg; g[zhpf; Flflw; Fspf;Fk;
ahzh; itg;gpd; ed;dhl;Lg; bghUe
thd tuk;gid ePBah bgUk
myA;Fisg; g[utp ItbuhL rpidn
epye;jiyf; bfhz;l bghyk;g{e; Jk;ig
Niuk; gjpd;kUk; bghUJfsj; bjhHpag;
bgUq;Brhw;W kpFgjk; tiuahJ bfhLj;Bjha;
ghmy; g[spg;gpDk; gfypUspDk;
ehmy; Btj bewp jphpapDk;
jphpahr; Rw;wbkhL KGJBrz; tpsA;fp
eLf;fpd;wp epypaBuh tj;ij aLf;fj;Jr;
rpWjiy et;tpg; bgUA;fz; khg;gpiz
me;jp me;jzh; mUA;fl dpWf;Fk;
Kj;jP tpsf;fpw; WQ;Rk;
bghw;Bfhl; okaKk; bghjpaKk; Bghd;Bw. (g[wk; 2)
jpiza[k; Jiwa[k; - mit
ghz;oad; fUA;if xs;ths; bgUk;bgah; tGjpia nUk;gplj;jiyahh; ghoaJ.
ctt[kjp a[Utpd; XA;fy; btz;Fil.

epyt[f;fly; tiug;gpd; kz;zf epHw;w
Vk Kurk; nGbkd KHA;f
Bekp a[a;j;j Bev beq;rpd;
jtpuh Niff; ft[upau; kUf,
brapu;jPu; fw;gpw; BrapiH fzt,
bghd;Bdhilg; g[fuzp Ejy;
Jd;dUe;jpwy; fkH;flhmj;
bjapWgil ahf vapw;fj tplhmf;
fapWgpzpf; bfhz;l ftpH;kzp kUA;fpw;
bgUA;if ahid apUk;gplu;j; jiyapUe;J
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kUe;jpy; Tw;wj; jUe;bjhHpy; rhahf;
fUA;if bahs;thl; bgUk;bgau; tGjp
epyk;bgaupDk; epd;brhw; bgauy;
bghyA;fHw;fhw; g[yu;rhe;jpd;
tpyA;ffd;w tpad;khu;g
Cupy;y catupa
ePupy;y ePspila
ghu;;t ypUf;iff ;ftpfz; Bzhf;fpw;
bre;bjhil gpiHah td;f zhltu;
mk;g[tpl tPH;e;Bjhu; tk;gg; gJf;ifj;
jpUe;Jrpiw tistha;g; gUj;jpUe; Jat[k;
cd;d kuj;j Jd;dUA; ftiy
epd;dir Btl;ifapd; nutyu; tUtuJ
Kd;d Kfj;jp Dzu;e;jtu;
nd;ik jPh;jjy; td;ik ahBd.(g[Wk; 3)

3. jpiza[k; Jiwa[k; mit
bghUz;bkhHpf;fhq;rpa[k; MFk;.
Brukhd; fUt{u; Vwpa xs;ths; Bfhg;bgUq;Bruy; nUk;bghiwiaf;
fz;l qhd;W epd; clk;g[ bgWthahf vd mtidr; brd;W fz;L jk; clk;g[
bgw;W epd;w eupbtUPcj; jiyahu; ghoaJ.
vUik ad;d fUA;fy; ypilBjh
whdpw; guf;Fk; ahida Kd;gpd;
fhdf ehlid ePBah bgUk
ePBah uhfyp dpd;bdhd;W bkhHpty;
mUSk; md;g[k; ePf;fp ePA;fh
epuaA; bfhs;gtBuh blhd;whJ fhty;
FHtp bfhs;gtupd; Xk;g[kjp
mspBjh jhBdaJ bgwyUA; Fiuj;Bj.(g[wk; 5)

jpiz: ghlhd; Jiw- nad;bkhHp, g{itepiya[khk;.
4. ghz;oad; gy;ahfrhiy KJFLkpg; bgUtGjpia bel;oikahu; ghoaJ.
Mt[ khdpaw; ghu;g;gd khf;fSk;
bgz;oUk; gpzpa[il aPUk; Bgzpj;
bjd;g[y thH;eu;f; fUA;fl dpWf;Fk;
bghd;Bghw; g[jy;tu;g; bgwhm jPUk;
vk;kk;g[ fotpLJ Ek;kuz; Bru;kpbdd
mwj;jhW EtYk; g{l;if kwj;jpw;
bfhy;fspw;W kPkpirf; bfhotpRk;g[ epHw;Wk;
vA;Bfh thHpa FLkp jA;Bfhr;
bre;ePu;g; gRk;bghd; tapupau;f; fPj;j
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Ke;ePu; tpHtp bdoBahd;
ed;dPu;g; g|Wsp kzypYk; gyBt. (g[wk; 9)
jpiza[k; Jiwa[k; mit.
5. BrhHd; bea;jyA;fhdy; nsq;Brl;brd;dpia Cd;bghjp gRA;Filahu; ghoaJ.
ghlhz; jpid Jiw nad;bkhHpj;Jiw
g{itepiya[khk;
tHpgL Bthiu ty;ywp jPBa
gpwu;gHp TWBthu; bkhHpBj wiyBa
ePbka; fz;l jPik fhzpd;
Xg;g eho aj;jf xWj;jp,
te;jo bghUe;jp Ke;ij epw;gpw;
wz;lKe; jzpjpeP gz;ilapw; bgupBj
mkpH;jl; lhdhf; fkH;Fa; aorpy;
tUeu;f;F tiuah tirapy; thH;f;if
kfspu; kiyj;j yy;yJ ks;su;
kiyj;jy; Bghfpa rpiyj;jhu;; khu;g
bra;jpuA; fhtpidr; Brz;tpsA; Fk;g[fH;
bea;jyA; fhd bdoBaha;
va;jte; jdk;ah Bkj;Jfk; gyBt.

beLey;thil
kJiuf; fzf;fhadhh; kfdhh; ef;fPudhh; ghoaJ.
வலக் பனிப்ப, லயனன்பு லவரஇப்
பபொ் ொ லொன் புதுப் பபய் பபொழிந்பென
ஆ்கலி பவனஇ பகொடுங் னகொம் னகொலய்
றுவை இனநிவ னலறுபுய் பப்பிப்
புய் பப் புய் பபொடு கயங் கிக் னகொைய்
நீ டிெற் க் கண்ணி நீ வயக் கயொல
ப் க்பகொர் பபய் பனி நலிப் பயயைன்
வகக்பகொர் பகொர் ரி் கவுர் புவையூஉ நடுங் க
ொனய் மப் ப ந்தி கூப்
பமவல படிலன வீறக் கமவல 10
கன்றுனகொ bரhழிக் கடி வீசிக்
குன்றுகுரி்ப் பன்ன கூதி்ப் பொனொர்
புன்பகொடி பசுண்வைப் பபொறிப் பும லொன்பூப்
பபொன்னபொம் பீபொடு புெம் புெய் யப்
வபங் கொம் பகொக்கின் பன்பவமெ் பெொழுதி
இயங் கரி பந்ெ ஈ பலண்ணம்
பெல் லி நொவbh பைல் லொயுங் கலக்
கயமய் திக் கடு் புனம் ெொஅ் ப்
பபலுயந் பெழுந்ெ பபொங் கய் பலண்வற
அகலிய விசு் பிய் துலவய கம் ப 20
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- 11 அங் கண் அகய் லய் ஆ்பபம் கலிெ்ெ
லண்னெொை்டு பநய் லின் லயகதி் லணங் க
பழுபெம் கபகின் ணியுமற் யெ்திம்
பகொழுைய் அவிற் ந்ெ குயஉக்பகொர் பபயங் குவய
தண்ணீ ் பெவிர வீங் கிப் புவைதிண்டு
பெண்ணீப
் ் பசுங் கொ் னெறுபகொர பம் ம
நரிபகொர் சிவ விவுய் வின்கொக்
குரி்பகொர் சிவன குயஉெ்துரி தூங் க
ொை னொங் கி ய் யன் பெதூ்
ஆறுகிைந் ென்ன அகபனடுந் பெயவிம் 30
பைவயக் கண்ணிப் பனபறுற் ெ் திணினெொர்
பைவய ொக்வக பழுலலி ொக்கர்
லண்டுபெசு னெமய் ொந்தி கிற் சிமந்து
துலவயெ் ெண்துரி னபணொ் பகலிமந்து
இயனகொை்ை றுவல் னலண்டுலபேன் திிெ
பலர் ரி லர் ரி வீங் கிவமப் பவணெ்னெொர்
பெ்பென் ெொய் பெ்துமற் பறுலய்
பூங் குவறக் க்ந்ெ ந்பெழிய் வறக்கண்
ைலய் கரி் பிைவகப் பப் ெ
பெல் வி ய் பின் வபங் கொம் பிெ்திகெ்து 40
அல் விெ றவிற் பெங் கறப் பபொழுெறிந்து
இய் புபெ் விரக்கின் ஈ்ந்திிக் பகொரீஇ
பநய் லு யயந் தூஉ் க் வகபெொழுது
ய் யய் ஆலண் ொவய 
வனயுவம புமவின் பெங் கொம் னெலய்
இன்புறு பபவைbhடு ன்றுனெ்ந் துண்ணொது
இவு் பகலு் ங் கிக் வகம் று
ெவயப் பர் ரி ொறுலன இயப்பக்
கடியுவை வினக்ெ் சிறுகுறுந் பெொழுல்
பகொர் ளுமற் நறுங் கய் பயகூை்டு றுக 50
லைல் ெந்ெ லொன்னகற் லை்ை்
பென்புய யங் கிம் ெொந்பெொடு துமப் பக்
கூந்ெய் கரி் னகொவெ புவனொ்
பய் லியங் கூந்ெய் சின்ய் பப் ் ொ்
ெண்ணறுந் ெக பரி பநயப்பவெ்து
இயங் கொற் அகிபயொடு பலர் ரபே் புவகப் பக்
வகலய் க் பன் கவின்பபமப் புவனந்ெ
பெங் னகற் லை்ைஞ் சுயக்கிக் பகொடுந்ெறிெ்
சிய் பி லொனூய் லயந்ென தூங் க
லொனும நிலந்ெ னனிவய யங் கின் 60
னலனிம் பர் ரிெ் பென்லரி ெயஉ்
னந்லொ் க் கை்ைவர திிொது திண்ணிவயப்
னபொ்லொ் க் கெல் ெொபறொடு துமப் பக்
கய் பயன் துலவய தூலலின் ொலய்
பெொகுலொ் க் கன்னய் ெண்ணீ ் உண்ணொ்
பகுலொ் ெ் ெைவிய் பெந்பநயப் பொ
ஆைய் கரி் பொைய் பகொரப் புண்ொ்
ெண்வபேம் றிிந்ெ இன்குய் தீந்பெொவை
பகொ் வ லயபவய பல் வபேம் மவைஇக்
கயங் னகொை்டுெ் சீறிொற் பண்ணுபவம நிறுப் பக் 70
கொெய்ப் பிிந்னெொ் புய் பப் பபய் கவனந்து
கூதி்நின் மன்மொம் னபொனெ ொதி்
விிகதி் பப் பி விய் லொ் ண்டிய்
இயனகொம் குறிநிவய லழுக்கொது குைக்னக்
பபொயதிமஞ் ெொொ அவநொர் அiெ்து
தயறி புயல் தண்ணிதிம் கபேறிை்டுெ்
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- 12 னெங் பகொண்டு பெ் ல் னநொக்கிப்
பபய் பப் ன்ன்க் பகொப் ப வனலகுெ்து
எயங் குைன் லவரஇ ஏங் குநிவய லவப்பிம்
பயவிய் பு பிணிெ்துெ் பெய் லக் குீஇெ் 80
துவணொண் கெல் பபொயெ்தி இவணொண்டு

நொbரhடு பபி னகொரவ விழுெ்துப்
னபொெவிற் குலவரப் புதுப் பிடி கொயவெ்துெ்
ெொரடு குபேன்ம னபொவ புண்ப்பிம்
வகலய் க் பன் படுக்கலிம் புவதீ்ந்து
வி ப் பி பந் ணி பநடுநிவய
பலன்பமழு bfhobahL னலறஞ் பென்றுபுகக்
குன்றுகுபேன் மன்ன ஏங் குநிவய லொபேய்
தியநிவய பபம் ம தீதுதீ் சிமப் பின்
ெயணய் பஞபி தியநக் பம் மெ்து 90
பநடுபே பகினெ் தூநிம ம் வம
குறுங் கொய் அன்னனொ டுகளு பன்கவைப்
பவணநிவய பவனஇ பய் லுவரப் புவி
புய் லுணொெ் பெவிை்டு் புய் புவிடு குபயொடு
நியவுப் பன் பகொர் ளு் பநடுபலண் பம் மெ்துக்
கி் புிப் பகுலொ் அ் பண நிவமக்

fypH;e;JtPH; mUtpg; ghLtpwe; jay
எலிபநடு் பீலி எய் க பய் லிய்
கலிபேய் அகவு் லபே்யர் இன்னிவெ
நரிவயெ் சிய் பிம் சிய் புங் னகொபேய் 100
லன் இம் றி விவனொண் பொவல
வகனந் வெகய் நிவமபந் பெொிந்து
பயஉெ்திி பகொரீஇ குயஉெ்ெவய நிபபி
அறுtறு கொவயனெொ மவலப் பண்ணிப்
பய் னலறு பர் ரிபெொறு் பொபேயர் நீ ங் கப்
பீடுபகழு சிமப் பிம் பபயந்ெவக ய் யது
ஆைல் குறுகொ அயங் கடி லவப்பின்
லவகண் ைன்ன னெொன்மய லவனெ்பு
விய் கிைந் ென்ன பகொடி பய் லபேன்
பலர் ரி ன்ன விரங் குஞ்

Rவெயுீஇ

110

ணிகண் ைன்ன ொெ்திர் திண்கொற் ெ ்
பெ் பின் மன்ன பெ் வுறு பநடுஞ் சுல்
உயலப் பய் பூ எயபகொடி லவரஇக்
கயபலொடு பபி கொண்பி னய் லிய்
ெெநொன் பக் தி பவணயர் னநொன்மொர்
இகன்பக் கூறு் ந்பெழிய் லிதெய்
பபொயபெொழி நொக பொழிபபே மயபகறிந்து
சீயஞ் பெ் வயு் எப் ப லய் னயொன்
கூயரிக் குபேன்ம ஈிவய பேவைபேடுபு
தூங் கிய் கரி் வீங் குபவய கடுப் பப் 120
புவைதிண் டியந்ெ குைெ்ெ இவைதிண்டு
உர் ரி னநொன்பெய் பபொயெ்தி அடிவெ்துப்
னபர பல் தி பபய் பப்ப் பொண்டிய்
வைொண் தண்ணிவற பபொலிெ் பெொவைொண்டு
பெ்துவைெ் ெொனயக் நொம் றிக் குெ்துறுெ்துப்
புலிப் பபொறிக் பகொண்ை பூங் னகற் ெ் ெை்ைெ்துெ்
ெகடுகண் புவெக் பகொரீஇெ் துகர் தீ்ந்து
ஊை்டுறு பன்பே் விவஇ லொன்
னலை்ை் பபொறிெ்து வின்கை் கொனெ்து
பய் வயப் பய் னபொ துமறப் பூநிவெ்து 130
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பய் லிதின் விிந்ெ னெக்வக ன் பைெ்
துவணபுண் அன்னெ் தூநிமெ் தூவி
இவணவண ன் பைப் பொவண பேை்டுக்
கொடி பகொண்ை கழுவுறு கலிங் கெ்துெ்
னெொைவ தூடி விிெ்ெ னெக்வக
ஆந் ெொங் கி அய்பவய ொகெ்துப்
பின்னவ பநடுவீற் ெொறெ் துவணதுமந்து
நன்னுெய் உயறி சின்பய் னயொதி
பநடுநீ ் லொ்குவற கவரந்பெனக் குறுங் கண்
லொயுவம ழுெ்தி லறிதுவீற் கொதிம் 140
பபொயந்பெொடி தின்ம பே்லொ் பன்வக
லய் புி லவரbhடு கடிவகதய் ொெ்து
லொவரப் பகுலொ் கடுப் ப லணக்குறுெ்துெ்
பெல் விம் பகொரீஇ பெங் னகற் விரக்கெ்துப்
பூந்துகிய் ீஇ ந்துனகொை் ைய் குய்
அ் ொ சூ்ந்ெ அவி்தம் கலிங் கபொடு
புவனொ ஏவிங் கடுப் பப் புவனவிய்
ெரின் னனிெ் ெொ சுணங் கின்
அ் பவணெ் ெவைஇ பன்னமொர் பகிற் பவய
ல் புவிசிெ் திொெ்ெ லொங் குெொ் தசுப்பின் 150
பய் லிய் கரி் நய் யடி லயை
நவவிொ வும் ம நறுபன் கூந்ெய்
பெ் பகெ் பெவிலி் வக் பகக் குழீஇக்
குறிவு் பநடிவு் உவபய பபேம் றி
இன்னன லயகுல் இன்துவண னொபன
உகெ்ெவல பொழிவு் எய் யொர் பகக்கலுற் ந்து
தண்னெறு லழிெ்ெ னநொனிவயெ் திர் கொய்
ஊமொ லறுபவய பகொரீஇ கொறியெ்திப்
புதுல தின்ம பழுகுபெ் பைபவெெ்
திண்ணிவய யப்பின் ஆடுெவய ொக 160
விண்ணூ்பு திிெய் வீங் குபெயய் ண்டியெ்து
பண்பகு சிமப்பிம் பெய் லபனொடு நிவயஇ
உனொகிணி நிவனலனர் னநொக்கி பநடிதுபேொ
ொபேெற் ந்தி லிந்துவீற் அிப் பனி
பெல் விய் கவைக்கண் னெ்ெ்திெ் சியபெறிொப்
புய் பபொடு லதியு நயங் கிர் அிவலக்கு
இன்னொ அய் பை் தீ விமமந்து
இன்னன படிகதிய் அ்  பன்னவி்
ஏவைbhடு பபொலிந்ெ விவனநவிய் ொவன
நீ ர் திர் ெைக்வக நியபவெப் புரக் 170
கரிறுகர் படுெ்ெ பபயஞ் பெ் ொைல்
எரிறுலொர் விழுப் புண் கொணி பும் னபொந்து
லைந்வெெ் ெண்லரி றிபெொறு் தைங் கிெ்
பெம் னக் பிவமஞ் சி ெவய நம் பய்
பொண்டிய் விரக்கிம் பயஉெ்சுை றய
னல் புெவய ொெ்ெ னநொன்கொற் |·கபொடு
பன்னனொன் பவமபவம கொை்ைப் பின்ன்
ணிபுமெ் திை்ை ொெ்ெொை் பிடிbhடு
பயங் கவரொப் பொ் பிக் கலிொ
இயஞ் னெம் றுெ் பெயவின் றிதுரி விதி்ப்பப் 180
புவைவீற் அந்துகிய் இைலபேன் ெழீஇ
லொர் னெொர் னகொெ்ெ லன்கை் கொவர
சுலய் பவெ வெ்ெ வகன் பகன்ந்து
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Part- 1 Tamil SEMESTER-IV UG programmes (Colleges) 2014-15 (Revised)
- 14 தய் கொய் ொெ்ெ ொவய பலண்குவை
ெல் பலன் மவெஇெ் ெொதுரி வமப் ப
நர் பரன் ொெ்து் பர் ரி பகொர் ரொன்
சியபொடு திிெய் னலந்ென்
பயபொடு பணி பொெவமெ் பெொழினய 188

******
பார்வையாளர்கள்
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