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BHARATHIAR UNIVERSITY, COIMBATORE-641 046. 

 UNDER GRADUATE DEGREE PROGRAMMES ( CBCS Semester Pattern ) 

(For the students admitted during the academic year 2017 -2018 onwards) 

ghlj;jpl;lk; - Kjw;gUtk; - gFjp - I - jhs; - I  
(2017-2018Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;Nthh;f;FhpaJ) 

(nra;As;> rpWfij> ,yf;fpa tuyhW> ,yf;fzk;> nkhopngah;g;G) 

myF - I 

1. ghujpahh;       - GJikg; ngz;  

2. ghujpjhrd;     - mofpd; rphpg;G - jkpo;  

3. fz;zjhrd;    - fhyf;fzpjk; 

4. Rujh         - rpf;fdk; 

5. fhrp Mde;jd;  - ngU%r;R 

6. ,d;Fyhg;      - kDrq;flh ehq;f kDrq;flh 

 myF - II 

7. mg;Jy; uFkhd;  - xg;gpy;yhj rKjhak; 

8. mwpTkjp       - el;Gf;fhyk;            

9. eh.Kj;Jf;Fkhh;  - mf;fhtpd; fbjk; 

10. jhkiu        - xU fjTk; nfhQ;rk; fs;spg;ghYk; 

11. <NuhL jkpod;gd; - i`$f; ftpijfs; (10 ftpijfs;) 

12. ehl;Lg;Gwg; ghly;fs; - njk;khq;F ghly;> njhopy; ghly; 

myF - III 

 GJikg;gpj;jd; Kjy; ,iwad;G tiu -rpWfijj; njhFg;G -NCBH,ntspaPL. 

myF - IV - ,yf;fpa tuyhW 

 GJf;ftpij> i`$f; ftpij - Njhw;wKk; tsh;;r;rpAk; 

 gbkk;> FwpaPLfs; - gw;wpa tpsf;fq;fs;.   

 rpWfijapd; Njhw;wKk; tsh;r;rpAk;.  

  ,yf;fzk; : 
1. nkhopj;jpwd;> nrhw;nghUs; NtWghL> u>w>y>s>o>e>z>d NtWgLj;jp mwpAk; Kiw. 

2. njhlhpy; t*cr; nrhw;fis ePf;fp vOJjy;> kuGg; gpioia ePf;fp vOJjy; 

3. cz;L> cs> csJ> md;W> my;y> my;yd;> my;yh; gad;ghL Xh;> xU gad;ghL 

4. xUik> gd;ik njhlhpy; mikAk; tpjk;. 

myF - V - nkhopngah;g;Gg; gFjp 

nghJg;gFjp> mYtyfg; gFjp> Mq;fpyj;jpypUe;J jkpopy; nkhopngah;j;jy;. 

--- 

 

 

 

 

 

Kjw; gUtk; - gFjp I - jhs;-I  

tpdhj;jhs; mikAk; Kiw 
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Neuk; : 3 kzp                               kjpg;ngz;fs; : 75 

                      gphpT - m                     10×X1=10 

rhpahd tpiliaj; Njh;e;njLj;J vOJf. 

xU nrhy; / njhlhpy; tpil jUf.  

           (ehd;F myFfspypUe;J Nfl;fg;gl Ntz;Lk;) 

                     gphpT - M                      5 X×5=25 

nra;As; - 3 tpdhf;fs; 

rpWfij - 1 tpdh 

,yf;fpa tuyhW - 1 tpdh 

                     gphpT - ,                        5×X8=40 

nra;As; - 2 tpdhf;fs; 

rpWfij - 1 tpdh 

,yf;fpa tuyhW - 1 tpdh 

   gapw;rpf;Fhpad - 1 tpdh (Mq;fpyj;jpypUe;J jkpOf;F nkhopngah;j;jy;) 

        (Ie;J myFfspypUe;Jk; tpdhf;fs; mikAk;) 

   Fwpg;G : M> , gphpTfspy; tpdhf;fs; ,J my;yJ mJ vd;w tifapy;> mtw;wpw;F chpa 
myFfspy; mikjy; Ntz;Lk;.  

------- 
 

   1.GJikg;ngz; 
ghujpahh; 

rpd;drhkp Iah; ,yf;Fkp mk;khs; jk;gjpapdUf;F jprk;gh; 11>1882,y; J}j;Jf;Fb 

khtl;lj;jpy; cs;s vl;laGuj;jpy; ghujpahh; gpwe;jhh;. ,thpd; ,aw;ngah; Rg;gpukzpad; vd;whYk;> 

Rg;igah vd;Nw miof;fg;gl;lhh;. ghujp xU ftpQh;> vOj;jhsh;> gj;jphpf;ifahsh;> tpLjiy tPuh; 

kw;Wk; r%f rPh;jpUj;jthjp Mthh;. ,tiug; „ghujpahh;‟ vd;Wk;> „kfhftp‟ vd;Wk; miof;fpd;wdh;.  

ghujp> jkpo;f; ftpijapYk; ciueilapYk; rpwg;ghd Gyik nfhz;L> etPdj; jkpo;f; 

ftpijf;F Kd;Ndhbahfj; jpfo;e;jhh;. jkpo;> jkpoh; eyd;> ,e;jpa tpLjiy> ngz; tpLjiy> 

rhjp kWg;G> gy;NtW rkaq;fs; Fwpj;J ftpijfSk; fl;LiufSk; vOjpAs;shh;. jk; vOj;Jfs; 

%ykhf kf;fs; kdjpy; tpLjiy czh;it Cl;bath;. vl;lg;g ehaf;fh; kd;dh; ,tUila 

ftpj;jpwidg; Nghw;wp> „ghujp‟ vd;w gl;lk; toq;fpdhh;. ghujpahhpd; gilg;Gfs; jkpo;ehL murpdhy; 

1949 Mk; Mz;by; ehl;Lilik Mf;fg;gl;ld. ,e;jpahtpNyNa Kjd;Kjyhf 

ehl;Lilikahf;fg;gl;l ,yf;fpak; ghujpahUilajhFk;.  
 

1. Nghw;wp Nghw;wpNah uhapuk; Nghw;wp! epd; 

nghd;d bf;Fg;gy; yhapuk; Nghw;wp fhz;! 

  Nrw;wp NyGjp jhfK isj;jNjhh; 

  nra;a jhkiuj; Njkyh; Nghnyhsp 

  Njhw;wp epd;wid ghuj ehl;bNy 

  Jd;g ePf;FQ; Rje;jpu Nghpif 

  rhw;wp te;jid khjuNr naq;fs; 

  rhjp nra;j jtg;gad; thop eP!  

2. khjh;f; Fz;L Rje;jpu nkd;Wepd; 
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tz;k yh;j;jpU thapd;nkh ope;jnrhy; 

ehje; jhdJ ehujd; tPizNah? 

ek;gpuhd; fz;zd; Nta;q;Fo ypd;gNkh? 

Ntjk; nghd;DUf; fd;dpif ahfpNa 

Nkd;ik nra;njikf; fhj;jplr; nrhy;tNjh? 

rhjy; %j;jy; nfLf;F kopo;jNkh? 

ijay; tho;fgy; yhz;Lgy; yhz;bq;Nf! 

 
 

3. mwpTnfhz;l kdpj Taph;fis 

mbik ahf;f Kay;gth; gpj;juhk; 

newpfs; ahtpD Nkk;gl;L khdplh; 

Neh;ik nfhz;Lah; Njth;f shjw;Nf 

rpwpa njhz;Lfs; jPh;j;jb ikr;RUs; 

jPap ypl;Lg; nghRf;fpl Ntz;Lkhk; 

ewpa nghd;kyh; nkd;rpW thapdhy; 

eq;if $Wk; etPdq;fs; Nfl;bNuh! 

 

4. MZk; ngz;Zk; epfnudf; nfhs;tjhy; 

mwptp Nyhq;fpapt; itae; jiof;Fkhk; 

G+Z ey;ywj; Njhbq;Fg; ngz;ZUg; 

Nghe;J epw;gJ jha;rpt rf;jpahk; 

ehZ kr;rKk; eha;fl;F Ntz;Lkhk; 

Qhd ey;ywk; tPu Rje;jpuk; 

NgZ ew;Fbg; ngz;zpd; Fzq;fshk; 

ngz;ikj; nja;tj;jpd; Ngr;Rfs; Nfl;bNuh! 

 

5. epyj;jpd; jd;ik gaph;f;Fs jhFkhk; 

ePrj; njhz;L klikAq; nfhz;ljha; 

jyj;jpy; khz;Gah; kf;fisg; ngw;wply; 

rhy Ntahp jhtnjhh; nra;jpahk; 

Fyj;J khjh;f;Ff; fw;gpay; ghFkhk; 

nfhLik nra;J kwpit aopj;Jke;  

eyj;ijf; fhf;f tpUk;Gjy; jPikahk; 

eq;if $Wk; tpag;Gfs; Nfl;bNuh!  

6. GJikg; ngz;zpts; nrhw;fSQ; nra;ifAk; 

ngha;ik fz;l fypf;Fg; Gjpjd;wpr; 

rJkiwg;gb khe;j hpUe;j ehs; 

jd;dp NynghJ thd tof;fkhk; 

kJuj; Njnkhop kq;ifa Uz;ikNjh; 

khj tg;nghp NahUl ndhg;Gw;Nw 

KJikf; fhyj;jpy; Ntjq;fs; Ngrpa 
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Kiwik khwplf; NfL tpise;jjhk;. 

 

7. epkph;e;j ed;dil Neh;nfhz;l ghh;itAk; 

epyj;jpy; ahh;f;F kQ;rhj newpfSk;>  

jpkph;e;j Qhdr; nrUf;F kpUg;gjhy; 

nrk;ik khjh; jpwk;Gt jpy;iyahk; 

mkpo;e;J NghpU shkwp ahikapy; 

mty nka;jpf; fiyapd;wp  tho;tij 

ckpo;e;J  js;Sjy; ngz;zw khFkhk; 

cja fd;dp Aiug;gJ Nfl;bNuh! 

 

8. cyf tho;f;ifap Dl;gq;fs; NjuTk; 

XJ gw;gy E}y;tif fw;fTk; 

,yF rPUil ehw;wpir ehLfs; 

ahTQ; nrd;W GJik nfhzh;e;jpq;Nf 

jpyf thZjyhh;jq;fs; ghuj 

Njr Nkhq;f cioj;jply; Ntz;Lkhk; 

tpyfp tPl;bNyhh; nghe;jpy; tsh;tij 

tPug; ngz;fs; tpiutp nyhopg;guhk;.                              

 

9. rhj;jpuq;fs; gygy fw;guhk; 

rThp aq;fs; gygy nra;tuhk; 

%j;j ngha;ikfs; ahT kopg;guhk; 

%lf; fl;Lf;fs; ahTe; jfh;g;guhk; 

fhj;J khdplh; nra;if aidj;ijAk; 

flT sh;f;fpdp jhfr;r ikg;guhk; 

Vj;jp ahz;kf;fs; Nghw;wpl tho;tuhk; 

,isa eq;ifap ndz;zq;fs; Nfl;bNuh! 

 

 

 

10. Nghw;wp> Nghw;wp> [a [a Nghw;wpapg; 

GJikg; ngz;nzhsp thopgy; yhz;bq;Nf 

khw;wp itak; GJik Awr;nra;J> 

kdpjh; jk;ik akuh;f shf;fNt 

Mw;wy; nfhz;l guhrf;jp ad;idey; 

yUsp dhnyhU fd;dpif ahfpNa 

Njw;wp Az;ikfs; $wpl te;jpl;lhs; 

nry;tk;ahtpD Nkw;nry;t nka;jpNdhk;. 
                      ---------- 

2.mofpd; rphpg;G - jkpo; 
ghujpjhrd; 
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 Gul;rpf;ftp ghujpjhrd; mth;fs; 29.04.1891,y; GJitapy; nghpa tzpfuhapUe;j fdfrig 

Kjypahh;> ,yf;Fkp mk;khs; MfpNahhpd; kfdhfg; gpwe;jhh;. ,tUila ,aw;ngah; Rg;Guj;jpdk;. 

jkpohrphpauhfg; gzpahw;wpa ,th;> Rg;gpukzpa ghujpahh; kPJ nfhz;l gw;Wjyhy; ghujpjhrd; 

vd;W jk; ngaiu khw;wpf; nfhz;lhh;. vOr;rp kpf;f jk; vOj;jhy; „Gul;rpf; ftpQh;‟ vd;Wk; 

„ghNte;jh;‟ vd;Wk; miof;fg;gLgth;. ,th; „Fapy;‟ vd;Dk; ngahpy; jpq;fspjo; xd;iw elj;jp 

te;jhh;.  

 je;ij nghpahhpd; jPtpuj; njhz;luhf tpsq;fpaJld; jpuhtpl ,af;fj;jpYk; kpFe;j <LghL 

nfhz;bUe;jhh;. mjd; fhuzkhf flTs; kWg;G> rhjp kWg;G> kj vjph;g;G Nghd;wtw;wpid jdJ 

ghly;fs; %yk; gjpT nra;jhh;. mwpQh; mz;zh mth;fshy; „Gul;rpf;ftp‟ vd;W ghuhl;lg;gl;L 

&.25>000 toq;fg;gl;L nfsutpf;fg;gl;lhh;. ftpQUila gilg;ghd „gprpuhe;ijahh;‟ vd;w ehlf 

E}Yf;F 1969,y; rhfpj;jpa mfhlkpapd; tpUJ fpilj;jJ. ,tUila gilg;Gfs; jkpo;ehL 

murpdhy; 1990,y; nghJ cilikahf;fg;gl;ld. ghujpjhrd; 21.04.1964 md;W fhykhdhh;.  

1.Kjypy; cz;lhdJ jkpo; 

Gdy; R+o;e;J tbe;J Nghd 

epyj;jpNy „Gjpa ehis‟ 

kdpjg;igq; $o;K isj;Nj 

tFj;jJ! kdpj tho;it> 

,dpaew; wkpNo ePjhd; 

vOg;gpid! jkpod; fz;l 

fdTjhd;> ,e;ehs; itaf; 

ftpd; tho;tha; kyh;e;j jd;Nwh? 

2.,ir> $j;jpd; Kis 

goe;jkpo; kf;fs; me;ehs; 

gwitfs; tpyq;F> tz;L> 

jio%q;fpy; ,irj;jijj;> jhk; 

jOtpNa ,irj;j jhNy 

vOk;,irj; jkpNo! ,d;gk; 

va;jpNa Fjpj;j jhNy 

tpopAz;zg; gpwe;j $j;Jj; 

jkpNo! vd; tpag;gpd; itg;Ng! 

3.,aw;wkpo; vopy; 
mk;khvd; wioj;jy;> fhfh 

vdr; nrhy;yy;> m/nfd; nwhd;iwr; 

nrk;ikapw; Rl;ly; vd;Dk; 

,aw;ifapd; nrwptp dhNy 

,k;kh epyj;ij Mz;l 

,aw;wkp Novd; md;Ng ! 

Rk;khjhd; nrhd;dhh; cd;id 

xUtd;ghy; Jsph;j;jha; vd;Nw 

4.jkpoh;f;Fj; jkpo;> caph;; 

tsh;gpiw Nghy; tsh;e;j 
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jkpohpy; mwpQh; jq;fs;> 

csj;ijAk;> cyfpy; Mh;e;j 

tsj;ijAk; vOj;Jr; nrhy;yhy; 

tpsf;fpLk; ,ay;K jph;e;Jk;> 

tPWnfhs; ,ir aile;Jk;>  

msg;gpyh ctif Mlw; 

wkpNoeP vd;wd; Mtp! 

                       5.rhfhj;jkpo;; 

gLg;gpDk; glhJ> jPah; 

gd;dhUk; Kd;Ndw; wj;ijj; 

jLg;gpDk;> jkpoh; jq;fs; 

jiyKiw jiyK iwte; 

jLf;fpd;w jkpNo! gpd;dh; 

mfj;jpah; fhg;gp ah;fs; 

nfLg;gpDk; nflhky; neQ;rf; 

fpisnjhj;Jk; fpspNa thop! 

6.fiyfs; je;j jkpo;; 
,irapidf; fhZ fpd;Nwd; 

vz;El;gk; fhZ fpd;Nwd; 

mirf;nfhzhf; fy;jr; rh;fs; 

Mf;fpa nghUs;fhz; fpd;Nwd; 

girg;nghUl; ghly; Mly; 

ghh;f;fpd;Nwd;> Xtpaq;fs;> 

eirAs;s kUe;J td;ik 

gygy ehd;fhz; fpd;Nwd;. 

7.Kd;D}ypy; mayhh; eQ;rk; 

gd;D}W E}w;whz; lhfg;  

goe;jkpo; kiyapd; Cw;wha; 

kd;dhpd; fhg;gp dhNy> 

toptop tohJ te;j 

md;dit fhZ fpd;Nwd; 

MapDk; mtw;iwj; je;j 

Kd;D}iy> mayhd;> eQ;rhy; 

Kwpj;jJk; fhZ fpd;Nwd;. 

                      8.giff;fQ;rhj; jkpo;; 

tlf;fpdpy; jkpoh; tho;it 

tjf;fpg; gpd; njw;fpy; te;Nj 

,lf;fpidr; nra;ep idj;j 

vjphpia> me;ehs; njhl;Nl 

„mlf;flh‟ vd;W iuj;j 

mwq;fhf;Fk; jkpNo> ,q;Fj; 
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jilf;fw;fs; cz;nld; whYk; 

jle;NjhSz; nldr; rphpj;jha;! 

                      9.ntw;wpj; jkpo; 
MSNthh;f; fhl;gl; NlDk; 

murpay; jiyik nfhs;s 

ehSNk Kad;whh; jPNahh; 

jkpNo eP eLq;f tpy;iy! 

“thspid vLq;fs; rhjp 

kjk;,y;iy! jkpoh; ngw;w  

fhisfhs;” vd;wha;> fhjpy; 

fly;Kof; fj;ijf; Nfl;lha;! 

                      10.gilj;jkpo;; 
,Uspid tWik Nehia 
,lWNtd; vd;D ly;Nky; 
cUs;fpd;w giff;Fd;iw ehd; 
xUtNd cjph;g;Ngd; ePNah 
fUkhd;nra; gilapd; tPL! 
ehd; mq;Nfhh; kwtd;! fd;dw; 
nghUs;jUk; jkpNo eP Xh; 
G+f;fhL : ehNdhh; Jk;gp! 
 
 
 
 
 

3.fhyf; fzpjk;; 
fz;zjhrd; 

 ftpQh; fz;zjhrd; mth;fs; rpW$lw;gl;bapy; Njhd;wpa ghl;Lg;gwit. gl;b njhl;bfspy; 

vy;yhk; jkJ jpiuapirg; ghly;fshy; Gfo;g; G+j;j ftpQh;. goe;jkpo; ,yf;fpaj;jpd; 

caph;r;rhuj;ijnay;yhk; jkJ ghly;fspNy vLj;jhz;lth;. jkpof murpd; muritf; ftpQuhf 

tpsq;fpath;. 

 rhj;jg;gd;-tprhyhl;rp vd;ghUf;F kfdhf 24.06.1927-,y; gpwe;jth;. ,tUila ,aw;ngah; 

Kj;ijah. ftpijj; njhFg;Gfs;> jpiug;ghly; njhFg;Gfs;> khq;fdp Nghd;w fhtpaq;fs;> ciu 

tPr;rhf G\;gkhypfh Nghd;w gilg;Gfs;> mh;j;jKs;s ,e;Jkjk; Nghd;w jj;Jt tpsf;f E}y;fs;> 

ehty;fs; vdg; gd;Kfg; gilg;Gfisj; je;jth; fz;zjhrd;. „fhyf; fzpjk;‟ vd;Dk; ftpij 

Rajhprdkhff; fz;zjhrd; jd;id gw;wpNa ftpij Mf;fpapUg;gpDk; rpwe;j ftpQh;fSf;F 

mJNt ,yf;fzkhfpwJ. 

     ftpQd; ahNdhh; fhyf; fzpjk; 

fUg;gL nghUis cUg;gl itg;Ngd; 

Gtpapy; ehNdhh; GfOilj; nja;tk; 

nghd;dpDk; tpiykpF nghUnsd; nry;tk; 

,it rhpnad;why; ,ak;Gtnjd; Ntiy! 

Mf;fy; mspj;jy; mopj;jy; ,k;%d;Wk; 

mtDk; ahDNk mwpe;jit> mwpf! 
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nry;th; jk; ifapy; rpiwg;gl khl;Nld; 

gjtp thSf;Fg; gag;gl khl;Nld; 

ghrk; kpFj;Njd;> gw;Wjy; kpFj;Njd; 

Mir jUtd midj;Jk; gw;WNtd;! 

cz;lhapd; gpwh; cz;zj; jUNtd; 

,y;yh apd; vth; ,y;ye; jl;LNtd; 

tz;lh naOe;J kyh;fspy; mkh;Ntd; 

tha;g;Gwj; Njid Ch;g;Gwe; jUNtd;! 

gz;Nl fk;gd;> ghujp> jhrd; 

nrhy;yh jd rpy nrhy;ypl KidNtd; 

Gfo;e;jhy; vd;Dly; Gy;yhpf; fhJ 

,fo;e;jhy; vd;kdk; ,we;JtplhJ! 

tskhh; ftpfs; thf;F %yq;fs; 

,we;j gpd;dhNy vOJf jPh;g;G! 

fy;yha; kukha;f; fhLNk lhf 

khwh jpUf;f ahd; tdtpyq; fy;y! 

khw;wk; vdJ khdplj; jj;Jtk; 

khWk; cyfpd; kfj;Jtk; mwpNtd;! 

vt;ntit jPik vt;ntit ed;ik 

vd;g jwpe;J VFnkd; rhiy! 

jiyth; khWth;> jh;ghh; khWk;> 

jj;Jtk; kl;LNk ml;rag; ghj;jpuk; 

nfhs;Nthh; nfhs;f! Fiug;Nghh; Fiuf;f! 

cs; tha; thh;j;ij clk;G njhlhJ! 

ehNd njhlf;fk; ehNd KbT! 

ehDiug; gJjhd; ehl;bd; rl;lk;! 
                     ------------- 

4.rpf;fdk;; 
Rujh 
 ftpQh; Rujh ghujpjhrdplk; nfhz;l gw;Wjyhy; ghujpjhrdpd; ,aw;ngauhfpa Rg;Guj;jpdk; 

vd;gjpd; mbg;gilapy; jd; ngaiu Rg;Guj;jpdjhrd; vd;W khw;wpf; nfhz;lhh;. jd; 

khw;Wg;ngahpd; RUf;fkhf Rujh vd;Dk; ngahpy; gy kuGf;ftpijj; njhFg;Gfs; je;jth;. 

nra;As; kuG khwhky; vOjpte;j ,th; ctikfs; jUtjpy; jdpg;Gfo; <l;bath;. ,jdhy; ,tiu 

ctikf; ftpQh; vd;W rpwg;gpj;Jf; $Wth;. 

 Rujhtpd; ,aw;ngah; ,uhrNfhghyd;. jQ;ir khtl;lk; gioaD}h;(rpf;fy;) vd;Dk; Chpy;  

1921-,y; gpwe;jth;. ngw;Nwhh; jpUNtq;flk;-rz;gfk; mk;ikahh; Mth;. gs;spapWjp tFg;Gtiu 

gapd;whh;. rPh;fhop mUzhry Njrpfh; vd;gthplk; jkpo; ,yf;fzq;fisf; fw;whh;. Rujhtpd; 

„nrhy;ylh‟ vd;Dk; jiyg;gpy; mike;j ftpijiag; GJf;Nfhl;ilapypUe;J ntspte;j „nghd;dp‟ 

vd;Dk; ,jo; 1947 Vg;uy; khj ,jopy; ntspapl;L> ,tiug; ghujpjhrd; guk;giuf; ftpQuhf 

mwpKfk; nra;jJ. ,q;F rpf;fdk; Njit ,f;fzk; vd;gij typAWj;Jfpwhh; Rujh. 

1.    ciueilapd; rpf;fde;jhd; ftpij Xq;Fk; 

czh;r;rpfspd; rpf;fde;jhd; mlf;fk; fhjy; 
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tuNtw;gpd; rpf;fde;jhd; ngz;zpd; ehzk; 

    khspifapd; rpf;fde;jhd; Fbir ahFk; 

chpikfspd; rpf;fde;jhd; rl;l jpl;lk; 

    czTfspd; rpf;fde;jhd; gq;fP lhFk;. 

murpaypd; rpf;fde;jhd; ,uz;Nl fl;rp 

    mDgtj;jpd; rpf;fde;jhd; ePjp E}w;fs;. 

2.    vg;gbAk; tho;tJjhd; tho;f;if vd;Nw 

vz;Zgtd; nghWg;gw;w kdpj dhthd;. 

,g;gbj;jhd; ehk;tho Ntz;L nkd;Nw 

    vz;Zgtd; r%fj;jpy; cah;e;Njh dhthd;. 

cg;ghf ,Ue;jhYk;> ePuh dhYk;> 

    cgNahfg; gLj;Jtjpy; msT Ntz;Lk;. 

mg;gbehk; mstwpe;J gad; gLj;Jk; 

    mjd;ngaNu rpf;fdkhk; mwpe;J nfhs;tPh;. 

3.   Mtpf;F Ntz;Lnkdpy; mq;fk; Ntz;Lk; 

    md;Gf;F Ntz;Lnkdpy; cs;sk; Ntz;Lk; 

G+Tf;F Ntz;Lnkdpy; thrk; Ntz;Lk; 

     GdYf;F Ntz;Lnkdpy; Xl;lk; Ntz;Lk; 

Nrtpf;f Ntz;Lnkdpy; gf;jp Ntz;Lk; 

     Nrkpf;f Ntz;Lnkdpy; Gj;jp Ntz;Lk; 

Nrtpf;f gf;jpnadpy;> nghUisg; Nghw;wpr;  

     rpwg;gilar; rpf;fde;jhd; Kjypy; Ntz;Lk;. 

4.   cUz;Nlhbf; nfhz;bUf;Fk; $ohq; fy;ypy; 

    xUNghJk; ghrpte;J gbt jpy;iy. 

tuTf;Fj; jf;fgb nryT nra;J 

    tUNthiuj; Jd;gq;fs; njhLt jpy;iy 

rpukq;fs; ngUk;ghYk; Fiwa Ntz;bd; 

    rpf;fdj;ijf; filgpbf;f Ntz;Lk;. tho;tpy; 

gugug;gha;> kpDkpDg;gha; tho; jyhy 

    gadpy;iy ehl;Lf;Fk; ed;ik ,y;iy. 

5.    NgNuhLk; GfNohLk; tho;t jw;Fg; 

NguwpNt JizGhpAk; ehnky; NyhUk; 

              rPNuhLk; rpwg;NghLk; tho;t jw;Fr;; 

    rpf;fdNk JizGhpAk;> gfl;L tho;f;if 

ePuhtp Nghd;wJthk; rpf;f de;jhd; 

    ePUw;iwg; Nghd;wJthk; rpf;fdj;ij 

NtnuhL ngah;j;njwpe;J tWik Aw;W 

    tpf;fp tpf;fp mOjth;fs; gyNg Uz;L. 

6.    rpf;fdkha; thohky; kpFjpahfr; 

    nrytopj;Jf; ftpfk;;g jhrd; nfl;lhd;. 

              gf;Ftkha; tho;e;jhYk; filrp ehspy; 
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                  ghftjh; tWikAw;W thl yhdhh;. 

              Kf;fpakha; ,th;fnsy;yhk; rpf;f dj;ij 

                  Kiwahfg; gpd;gw;w kwe;j jhNy 

              ,f;fjpf;fpq; fhshdhh;. ,y;iynad;why; 

                  Vdpth;fs; tWikAw;W thl Ntz;Lk;?. 

7.    jhuhs kdg;ghd;ik vd;W nrhy;ypj; 

    jz;zPh;Nghy; gzj;ijnayhk; nryTnra;jy; 

jPuhj tWikf;F tpj;jhk;. tho;tpy; 

    rpf;fde;jhd; xUtDf;Fr; rpwe;j nrhj;jhk;. 

rPuhfr; nrl;lhf xt;nthh; ehSk; 

    rpf;fdkha;g; nghpahh;Nghy; tho;e;J te;jhy; 

ghuhq;fy; kPjpy;tpOk; kioePh; Nghyg; 

    gspr;nrd;W Jd;gnkyhk; rpjwpg; NghFk;. 
5.ngU%r;R 

fhrp Mde;jd; 

 czh;r;rpf; ftpQh; fhrp Mde;jd; 1938,y; ,yq;if> kl;lf;fsg;gpy; gpwe;jth;. ,aw;ngah;> 

fhj;jKj;J rpthde;jd;. <oj;J vOr;rpf; ftpQh;. ,isQdhf ,Ue;j fhyj;jpNyNa rpq;fs 

Mjpf;f ntwpah;fspd; - Ml;rpahsh;fspd; mlf;FKiw kw;Wk; Ml;rp eilKiwfSf;F vjpuhfg; 

Nghuhl;lk; nra;jth;. kl;lf;fsg;G kj;jpa fy;Y}hpapy; gbj;Jf; nfhz;bUf;Fk; NghNj 

jdpr;rpq;fsr; rl;lj;Jf;F vjpuhfg; Nghuhl;lk; nra;J rpiw nrd;wth;. thfd ,yf;fj; 

jfLfspNyNa rpq;fs vOj;Jf;fs; ,Uf;ff; $lhJ vd;W mtw;iw mfw;Wk; Nghuhl;lj;jpYk; 

ghlrhiy ngah;g; gyiffspy; rpq;fs nkhop ,Uf;ff; $lhJ vd;Wk; Nghuhl;lk; nra;J 

fhtyh;fshy; ifjhfp rpiw thrk; mDgtpj;jth;.  

 nrd;id gr;irag;gd; fy;Y}hpapy; jkpopyf;fpak; gapYk;NghJ nghpahUld; ,ize;J 
nray;gl;lhh;. 1963,y; ,yq;if nrd;wth; mq;F muR nkhopj;jpizf; fsj;jpy; 
nkhopg;ngah;g;ghsuhfr; Nrh;e;jhh;. 1972-,y; ,yq;if Fbaurhf khwpaNghJ mjd; jkpo; vjph;g;Gf; 
nfhs;ifNahL xj;J tuhjjhy; muRg; gzpapypUe;J tpyfp <oj;jkpoh;fspd; vOr;rpf;Fj; Jiz 
epd;whh;. fhrp Mde;jd; caph; jkpOf;F> jkpod; fdT> njUg;Gyth; Rth;f;ftpfs; cl;gl gy 
ftpij E}y;fisj; je;Js;shh;. jkpodpd; tPuk;> jd;khd czh;T Fd;wpg; Nghtjh? vd;w 
Nfs;tpjhd; ,f;ftpij.  

typgilj;J KwnkLj;Jg; 

Gypabj;j jkpofk; 

fpypgpbj;j epiygilj;J 

ntyntyj;J tho;tNjh? 

 
gifnah Jq;fg; giwKoq;fpg; 

Gfoile;j jkpofk; 

fjpfyq;fp tpop gpJq;fp 

eLeLq;fp tho;tNjh? 

 
gilelj;jp kiyKfj;jpy; 

nfhbnghwpj;j jkpofk; 

JbJbj;J mbgpbj;J 

FbnfLj;J tho;tNjh? 
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fly; fle;j epykile;J 

fijase;j jkpofk; 

cly; tise;J epiy jsh;e;J 

xspapoe;J tho;tNjh? 

kfdpwf;f KiyaWf;f 

KbntLj;j jkpofk; 

Gfopwf;f nkhopapwf;f 

ntspeiff;f tho;tNjh? 

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

6.kDrq;flh ehq;f kDrq;flh 
,d;Fyhg; 
 ,d;Fyhg;gpd; ,aw;ngah; v];.Nf.v];.rhFy; mkPJ. fPof;fiu vd;Dk; Chpy; ,Ryhkpar; 

r%fj;jpy; kpfTk; Vo;ik FLk;gj;jpy; gpwe;jhh;. gs;spg; gbg;igf; fPof;fiuapy; Kbj;Jtpl;L 

rptfq;if kd;dh; Jiurpq;fk; epidTf; fy;Y}hpapy; GJKf tFg;gpYk; kJiuj; jpahfuhrh; 

fy;Y}hpapy; ,sq;fiy jkpo; tFg;gpYk; Nrh;e;J gapd;whh;. gbg;ig Kbj;J nrd;idapy; GJf; 

fy;Y}hpapy; Mrphpauhfg; gzpapy; Nrh;e;jhh;. 

r%fr; rpf;fy;fs;> xLf;FKiwfs;> Nghuhl;lq;fs; Mfpatw;iw ikag;gLj;jpNa ,tUila 

gilg;Gfs; mike;jpUe;jd. ,d;Fyhg; vd;gjw;Fg; „Gul;rp‟ vd;W nghUs;gLk;. 

 juhR> ef;fPud;> ,dp> ehw;fhyp> cz;ik vdg; gy ,jo;fspy; Vuhskhd fl;LiufisAk; 
ftpijfisAk; vOjpAs;shh;. R+hpaidr; Rkg;gth;fs; vd;Dk; ftpijj; njhFg;ig ntspapl;lhh;. 
„kDrq;flh> ehq;f kDrq;flh‟ vd;Dk; ,th; vOjpa ghl;L vz;zw;w Nkilfspy; jypj;J 
kf;fshy; ghlg;gLfpwJ. fy;Y}hpf; fhyj;jpNyNa Fuy;fs;> Jb> kPl;rp vd;w %d;W ehlfq;fs; 
vOjpdhh;. gpw;fhyj;jpy; mt;it> kzpNkfiy Mfpa ehlfq;fs; ,tuhy; vOjg;gl;ld. 2007Mk; 
Mz;L tiu ,d;Fyhg; vOjpa ftpijfs; midj;Jk; njhFf;fg;gl;L „xt;nthU Gy;iyAk;‟ 
vd;Dk; jiyg;gpy; ntspte;Js;sJ. xLf;fg;gl;l kdpjh;fspd; Fuyhf Xq;fp xypf;fpwJ 
,f;ftpij.  
 

kDrq;flh ehq;f kDrq;flh 

cd;dg; Nghy mtdg; Nghy vl;Lr;rhZ xruKs;s 

kDrq;flh ehq;f kDrq;flh 

 
vq;fNshl khdk; vd;d njUtpy; fplf;fh - cq;f 

,Og;Gf;nfy;yhk; gzpAwNj vq;fspd; fzf;fh 

cq;fNshl KJFf;nfy;yhk; ,Uk;Gy Njhyh 

ehq;f CL GFe;jh cq;f khdk; fpopQ;R Nghfhjh 

 
cq;f jiyth; nghwe;j ehS Ngh];lh; xl;lTk; 

cq;f Ch;tyj;Jy jh;k mba thq;fpf; fl;lTk; - ml 

vq;f KJF ePq;f VWk; VzpahfTk; - ehq;f 

,Ue;jgbNa ,Uf;fZkh fhyk; G+uhTk; 

 
Fsg;ghb fpzj;J jz;zp Gs;sa Rl;lJ 

jz;zpAk; jPahr; Rl;lJ - ,e;j 

Mz;ilfspd; rl;lk; ve;j kpuhirj; njhl;lJ 

rijAk; vYk;Gk; ePq;f tr;r jPapy; NtFJ - cq;f 

rh;f;fhUk; Nfhh;l;Lk; mJy vz;za Cj;JJ 
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vij vijNah rYifapd;D mwptpf;fpwPq;fNs ehq;f 

vhpAk;NghJ vtd; kRug; GLq;fg; NghdPq;f - Nla; 

 
kDrq;flh ehq;f kDrq;flh 

cd;dg; Nghy mtdg; Nghy vl;Lr;rhZ xruKs;s 

kDrq;flh ehq;f kDrq;flh 
-------------------------- 

7.xg;gpyhj rKjhak; 
mg;Jy; uFkhd;; 
 mg;Jy; uFkhd;> kJiuapy; 1937-,y; cUJf; ftpQh; k`p vd;Dk; iraj; m`kj; -Ngfk; 

,izaUf;F kfdhfg; gpwe;jhh;. ftpf;Nfh vd;W rpwg;ghff; Fwpg;gplg;gLk; ,th;> „thdk;ghb‟ 

,af;ff; ftpQh;fNshL ,ize;jpaq;fpath;. „ghy;tPjp‟ vd;w ftpijj; njhFjp %yk; jk;ik xU 

Nrhjidg; gilg;ghspahf ,dq;fhl;bf; nfhz;lhh;. mj;njhFjp ntspte;j NghJ ftpijia 

Neubahfj; juhky; ctikfs;> cUtq;fs;> gbkq;fs;> FwpaPLfs; Mfpatw;wpd; top ntspaPl;L 

Kiwia mikj;Jf; nfhz;lhh;.  

 jkpopy; ftpijf; FwpaPLfs; Fwpj;J Muha;e;J Kidth; gl;lk; ngw;wth;. jkpopy; i`f;$> 

f[y; Mfpa gpwnkhop ,yf;fpaq;fis Kide;jjpYk; gug;gpajpYk; ,th; Fwpg;gplj;jf;fth; 

Mthh;. 1960f;F gpd; ftpij cyFf;F te;j ,th; ftpauq;ff; ftpijfshYk; rpwg;gile;Js;shh;. 

rpNyil thh;j;ijfshy; Nfl;Nghiuf; fth;tJ ,tuJ ghzp. thzpak;ghb ,];yhkpaf; 

fy;Y}hpapy; jkpo;g; Nguhrphpauhfg; gzpGhpe;jth;. 

mwpTkjp cs;spl;l ,se;jiyKiw ftpQh;fSf;F Mrhdhf tpsq;fpdhh;. Myhgid 

ftpijj; njhFg;Gf;fhf rhfpj;jpa mfhlkp tpUJ ngw;wth;. ghy;tPjp> Rl;Ltpuy;> Neah; tpUg;gk;> 

gpj;jd;> jPgq;fs; vhpal;Lk; Nghd;wit ,tuJ rpwe;j gilg;GfshFk;. mth; fdT fhZk; 

ey;ynjhU rKjhak; Fwpj;J ,f;ftpij NgRfpwJ. 

jdpj;jpUe;jtd; 

grpj;jpUe;jtd; 

tpopj;jpUe;J fz;l fdh! 

 
,t;Tyfpy; tha;f;fhJ 

vd;W rpy rkaq;fs; 

mt;Tyfpy; fw;gpj;J 

mike;jpUf;Fk; fw;gid. 

 
nghUspay; mwpQh;fs; 

Gj;jfj;jpy; fhl;Lk; 

G+Nyhf nrhh;f;fk; 

murpay;thjpfspd; 

mYf;fhj thf;FWjp. 

jpl;l Mz;bfs; 

fl;l KaYk; klk; 

ghl;Lg; Gyth;f;Nfh 

ehl;L efh;g;glyk;. 

 



Part-I Tamil (Colleges) (CBCS)2017-2018 & onwards                                                        Annexure : 9A 

Page 13 of 83                                                                                                                SCAA dt. 03/07/2017 
 

13 
 

tWiknaDk; ghiyapNy 

thLfpd;w khd;fSf;Nfh 

fz;fis Vkhw;Wk; 

fhdy; ePh;. 

vg;gbf; $LtJ 

vd;gjpNy Ngjq;fs; 

vg;gb tho;tJ 

vd;gjpNy Fj;Jntl;L 

gazj;jpy; rk;kjk; 

ghijapNy jfuhW 

 
xU rpyh;f;Nfh ,J 

Mz;ltd; ju Ntz;Lk; 

xU rpyh;f;Nfh ,J 

MAjj;jhy; tuNtz;Lk;. 

 
„rkayiwjhd; tPL‟ 

,J rpyhpd; Ntjk; 

„gLf;ifaiwjhd; tPL‟ 

,J rpyhpd; thjk;. 

 
ey;ynjhU rKjhak; 

ehk; fhz Ntz;Lk; 

mjw;fhf 

vl;lKbahj  

,yl;rpaq;fs; Njitapy;iy. 

 
mila Kbahj 

Mfhaf; Nfhl;il Vd;? 

vl;l Kbfpd;w 

ajhh;j;jf; Fby; NghJk;. 

 
me;jr; rKjhaj;jpy; 

Mwhf tPjpapNy 

ghYk; njspNjDk; 

gha;e;Njhl Ntz;lhk; 

,uj;jk; XlhJ 

,Ue;jhy; mJ NghJk;. 

 
mq;Nf - 

 
vOj;Jf;Fj; jilapUf;Fk; 

,ope;j jiy vOj;Jf;F. 



Part-I Tamil (Colleges) (CBCS)2017-2018 & onwards                                                        Annexure : 9A 

Page 14 of 83                                                                                                                SCAA dt. 03/07/2017 
 

14 
 

 

Ngr;Rf;Fj; jilapUf;Fk; 

ngUe;jpz;izg; Ngr;Rf;F. 

 
gj;jphpifj; jzpf;ifAz;L 

gr;irf;Fk; kQ;rSf;Fk;. 

 
nghJf;$l;lj; jilAz;L 

gUtMz; ngz;Zf;F 

 
fz;lfz;l ,lj;jpy; 

fl;rpf;nfhbNaw;wf; 

fl;lhak; jilAz;L! 

cilf;Fg; gad;glhJ 

Cjhhpj; jdkhfj;  

Jzpr; nryT Mtjdhy;!  

 
mq;Nf  

 
gJf;fYf;F epr;rak; 

ghuhl;Lf; fpilf;Fk; 

ghl;by; eaq;fisg;  

gJf;fp itg;gjw;F! 

fs;sf; flj;jYz;L 

fhjw;fz; elj;Jfpd;w 

cs;sf; flj;jyJ. 

 
fyg;glk; nra;gth;f;Ff; 

ifepiwag; ghpRz;L 

fy;ahzj;jhy; rhjpf; 

fyg;glj;ijr; nra;gth;f;F! 

 
fWg;Gg; gzj;jpw;Ff; 

fTutk; cz;lq;Nf 

ciog;gth; mOf;Ff; 

iffspNy Gus;tjdhy;! 

 
rhjpfs; ,Uf;Fkq;Nf 

rhpj;jpuj;jpd; VLfspy; 

Nghh;g;gilfs; ,Uf;Fk;! 

nghUl;fhl;rpr; rhiyfspy;! 

 

rKjha xOq;Ff;Fr;  

rl;lq;fs; ,Uf;Fkq;Nf 
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,bahf my;y 

,dpa kioahf! 

 
ePjpkd;wk; ,Uf;Fkq;Nf 

ePjpia tpw;Fk; 

re;ijahf my;y 

rj;jpaj;jpd; epoyhf! 

mq;Nf 

tprhhpf;fg; gLtd 

Fw;wq;fsy;y 

Fw;wj;jpd; fhuzq;fs;. 

 
iftpyq;F kl;Lky;y 

ifAiwAk; mq;fpUf;Fk; 

ey;yit nra;Nthiu 

ehbf; nfhLg;gjw;F 

rpiwfSk; mq;Fz;L 

nry;Yk; GOf;fis 

tz;zj;Jg; G+r;rpaha; 

khw;wp mDg;Gjw;F! 

 
mq;Nf 

 
fhtyh; iffspNy 

jPtl;b ,Uf;fhJ 

jPgq;fs; ,Uf;Fk; 

 
mq;Nf  

 
fl;rpehafk; my;y 

[dehafk; elf;Fk; 

 
mq;Nf 

 
thf;Fg; ngl;bfisr; 

nraw;if Kiwahy; 

rpidahf;f KbahJ 

fUr;rpijT nra;Ak; 

fhhpaKk; elf;fhJ 

 

mjd; tapw;wpw;F 

mtjhuk; R+y;nfhs;Sk; 

Mw;wypUg; gJNghd;Nw 

Mzt mRuh;fis 
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ms;sp tpOq;Ffpd;w  

MNtrKk; ,Uf;Fk; ! 

 
thf;Ffs;  

vz;zg;glkhl;lh 

vilNghlg;gLk; mq;Nf! 

 
Fbahdtd; tPl;Lf;  

Nfhop Kl;ilia 

mjpfhhp tPl;L 

mk;kp milf;fhf;Fk;! 

mq;Nf -  

 
,jaj;ij Vkhw;wp 

,uf;fj;ijf; fwg;gjw;F 

itf;Nfhy; fd;Wfs; 

itg;gth;f;Fr; rpiw cz;L.  

 
,yl;rpa tPL 

vJntd;why;> kf;fpa 

KJkf;fl; jhopfis 

Kd;nfhzh;e;J itf;fpd;w 

gj;jhk; grypf; 

gz;bjh;f;fq; fplkpy;iy 

 
tha;f;Nfhapy; grpahy; 

tdg;gpoe;J fplf;f> mq;Nf 

trpf;fpd;w nkhopf;F 

topghL elf;fhJ 

  
Mrphpah;> Riuf;fhapd; 

rpj;jpuj;ij ay;y 

tpj;ij toq;Fthh; 

 
 
 
,WjpapNy 

gl;lk; mspf;Fk; 

gad;glh tpoh my;y 

Ntiy mspf;Fk; 

tpoh elf;Fk; 

 
mq;Nf 

  
jpUkzq;fs; nrhh;f;fj;jpy; 
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epr;rpapf;fg; glkhl;lh 

jpUkzq;fs; nrhh;f;fj;ij 

epr;rapf;Fk; 

 
mq;Nf 

 
kzk; vd;why; gzk; Nfl;Fk; 

Mz;tpg rhuj;ij 

gpuk;kr; rhpaj;jhy; 

jz;bf;Fk; ePjpAz;L! 

 
jhypf; fapW xU 

MAs; jz;lidapd; 

fOj;J tpyq;fhfhJ! 

jputg; ngz;ikf;Fj; 

jplg;nghUs; fpz;zkha; 

Mz;ik ,Uf;Fkq;Nf! 

 
Mz;ikAld; Nghl;bapLk; 

MNtrj;jpy; mq;Nf 

nky;ypa ngz;ik 

kPir tsh;f;fhJ 

 
ngUikf; Fhpa 

ngz;ik mq;Fg; 

Nghw;wg; gLkd;wpg; 

G+[pf;fg; glhJ! 

 
mq;Nf 

 
gpukDf;Ff; fl;lha 

Xa;Tjug; glhJ! 

Mdhy; 

Ntz;ba msTf;F 

tpLKiwfs; jug;gLk; 

 
mq;Nf 

 
rkaq;fnsy;yhk; 

ijf;fpd;w E}yhFk; 

fj;jhpf; Nfhy;fspd; 

fhhpaj;ijr; nra;ah 

 
gf;Ft Ntjg; 
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gf;fq;fspypUe;J 

kjthjpfs; my;yh; 

kdpjh;fs; kyh;thh;fs; 

 
gzkfSf; fq;Nf 

gjptpuijj; jd;ik 

ghtnkd MFk; 

guj;jikNa mtSf;Fg; 

ghuhl;Lk; fw;ghFk;. 

 
gjpTj; jpUkzk; 

gz;zptpl;ljhNyNa 

G+kpg; ngz;Zf; nfhUtd; 

GU\dhf KbahJ. 

 
tpah;itj; Jspfisg; 

ghprkha;j; jUNthh;f;Nf 

kz; kfs; kidahths; 

 
midtUk; Xh;epiw 

my;y 

ciof;Fk; rhjpNa 

cah;e;j rhjp 

mq;Nf 

tapW kl;Lky;y 

kdKk; epiwe;jpUf;Fk; 

 
Rje;jpuk; mq;Nf 

Rthrkha; ,Uf;Fk; 

gpwh;ju thq;Fk; gpr;iraha; ,uhJ 

 
flik mq;Nf fTutk; 

chpik mq;Nf Cjpak; 

rj;jpak; mq;Nf rkak; 

,jak; mq;Nf Kfthp 

Gd;dif mq;Nf nghJnkhop.    

       ----------- 

8.el;Gf; fhyk; 
mwpTkjp 

 mwpTkjp> Gfo; ngw;w jkpo;f; ftpQUk;; jpiug;glg; ghlyhrphpaUk; Mthh;. mwpTkjpapd; 

,aw;ngah; „kjpaofd;‟. jdJ ez;gh; „mwptofd;‟ ngaiuAk;> jdJ ngaiuAk; Nrh;j;J 

„mwpTkjp‟ vd;W itj;Jf; nfhz;lhh;. ,th; tpUj;jhryk; efUf;F mUfpy; cs;s R.fPzZ}hpy; 

gpwe;jth;. mtpoUk;G> vd; gphpa tre;jNk> el;Gf;fhyk; cs;spl;l 13 ftpijj; njhFg;GfisAk; 
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„nts;isj; jP‟ vd;w rpWfijj; njhFg;G xd;wpidAk; ntspapl;Ls;shh;. „ePyk;‟ vd;w 

FWk;glj;jpidj; jahhpj;J ,af;fpaJld; mjpy; ebj;Jk; cs;shh;. mwpTkjpapd; kpfr;rpwe;j 

gilg;Gfspy; xd;W el;Gf;fhyk;. ,e;j E}y; Mz; ngz; el;ig itj;J vOjg;gl;l ftpijfspd; 

njhFg;ghFk;.  

cd; 

gpwe;j ehSf;fhd 

tho;j;J ml;ilfspy; 

ey;y 

thrfk; 

Njbj; Njb 

Vkhe;j rypg;gpy; 

njhlq;fpw;W 

cdf;fhd 

vd;  

ftpij. 

 
eP vd;dplk; 

Ngrpaij tpl 

vdf;fhfg; 

Ngrpajpy;jhd; 

czh;e;Njd; 

ekf;fhd  

el;ig…. 

 
 
mbthdj;ij kPwpa 

cyfpd; moF vd;gJ 

gaq;fsw;w 

,uz;L kpfr;rpwpa 

,jaq;fspd; 

el;gpy; 

,Uf;fpwJ. 

eP taRf;F te;jNghJ 

jLkhwpa 

vd; 

Kjy; $r;rj;jpw;Ff; 

Fl;L itj;J 

ek; el;igf; 

fhg;ghw;wpats; 

eP. 

cd;Dld; 

Nrh;e;J elf;f 



Part-I Tamil (Colleges) (CBCS)2017-2018 & onwards                                                        Annexure : 9A 

Page 20 of 83                                                                                                                SCAA dt. 03/07/2017 
 

20 
 

Muk;gpj;j 

gpwFjhd; 

rhiy Xu 

kuq;fspypUe;J 

cjpUk; 

G+f;fspd; nksdj;jpYk; ehd; 

,ir 

Nfl;f 

Muk;gpj;Njd;.. 

 
gs;sp ikjhdk; 

fhiy 

tzf;fk; 

fhw;W fiyj;jijj; 

fz;fshy; 

%bNdd; 

 
,jak; Nrfhpj;Jf; 

nfhz;bUe;j 

thdj;jpy; 

eP 

gwf;fj; Jbf;ifapy; mire;j 

Gw;fspd; 

eLNtjhd; 

mkh;e;jpUe;jJ 

ek; el;gpd; 

Kjy; 

ehs;… 

9.mf;fhtpd; fbjk; 
eh.Kj;Jf;Fkhh; 

 eh.Kj;Jf;Fkhh; fhQ;rpGuk; khtl;lk;> fd;dpfhGuj;jpy; gpwe;jth;. jkpo; jpiug;glg; 

ghlyhrphpaUk; ftpQUk; Mthh;. gy;Nyyf;fh> vd; fhjy; nrhy;y> xU fy; fz;zhb Mfpait 

,thpd; ghly;fSs; rpy. jq;f kPd;fs;> irtk; jpiug;glg; ghly;fSf;fhf Njrpa tpUJ 

thq;fpath;.  

ehd;F tajpy; jhia ,oe;j ,th; rpWtajpy; ,Ue;Nj Gj;jfq;fis cyfkhff; 

nfhz;lhh;. njhlf;fj;jpy; ,af;Feuhfg; gzpahw;w tpUk;gp ,af;Fdh; ghYkNfe;jpuhtplk; ehd;F 

Mz;Lfs; gzp nra;jhh;. ,af;Feh; rPkhdpd; tPueil vd;w glj;jpy; ghly; vOjpdhh;. fphPlk; 

(2007)> thuzk; Mapuk; (2008) Nghd;w glq;fSf;F trdKk; vOjpAs;shh;. ,Jtiu 1500 

ghly;fSf;F Nky; vOjpAs;s ,th;. 2016 tiu jkpo;j; jpiuAyfpd; Kd;dzp ghlyhrphpauhf 

,Ue;jhh;. „gl;lhk;G+r;rp gjpg;gfk;‟ vd;w ngahpy; gjpg;gfk; njhlq;fp elj;jpdhh;. cly; 

eyf;Fiwthy; 2016Mf];l; 14Mk; ehs; jdJ 41tJ tajpy; fhykhdhh;. xU fpuhkj;Jg; 
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ngz;zpd; efu tho;f;if gpwe;j kz;zpypUe;J mWgl;L epw;Fk; njhg;Gf;nfhb cwT - 

,itfSf;fpilapyhd mfkdg; Nghuhl;lq;fis milahsg;gLj;JfpwJ ,f;ftpij.   
 

mg;gTk; 

vd; kdJ 

ek; tPl;ilr; Rw;wpNa 

tisa tUfpwJ. 

 
mk;kh 

eP nfhLj;jDg;gpa 

fha;e;j Ntg;gk; G+f;fs; 

urj;jpy; kpjf;Fk; Nghnjy;yhk; 

cd; Kfk; 

te;J te;J NghfpwJ. 

 
,q;F Ngg;gh; NghLgth; 

mg;ghitg; NghyNt ,Uf;fpwhh;. 

 
KUq;ifg; G+f;fs; rpjwpf;fplf;Fk; 

Kd;thrypy; NfhykpLk; mjpfhiyfspy; 

Gd;difAld; irf;fpspy; 

mth; fle;J nry;tJ 

rw;W MWjyhapUf;fpwJ. 

 
,d;W 

gfy; czT Kbe;j 

ghj;jpuk; xopj;j gpd; 

Xa;thf 

jiyaizf;F 

ciw ijj;Jg; Nghl;Nld;. 

 
ek; tPl;bypUe;J vLj;J te;j 

gioa jiyaizia 

gphpj;Jg; ghh;j;jjpy; 

iea;e;j gQ;RfspD}Nl 

jk;gpapd; fpope;j rl;ilAk; 

ifapy; fpilj;jJ. 

 
gs;sp ehlfj;jpw;fhf 

tprpYld; $ba 

NeU khkh Fh;jhtpw;fhf 

mOJ Guz;L 

md;wtd; thq;fpaJ 

,g;NghJ fz;Kd; tphpfpwJ. 
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mk;kh mwptJ 

tPl;Lf;Fj; njhpahky; 

ghy; fhrpy; kpr;rk; gpbj;J 

%zhk; tPl;L ghG mk;khtplk; 

rPl;L fl;LfpNwd;. 

 
Nghd khjk; js;S 

ghjpf;Fg; ghjp NghdJ. 

Fiwe;jhy; 

,U khjq;fspy; vLj;J 

jq;fr;rpf;F 

fk;ky; nra;J mDg;GfpNwd;. 

rpyNtisfspy; ,q;F 

,uTfspy; 

c\;zk; jhq;fhky; 

Xl;Lf;$iuapypUe;J 

Njs;fs; tpOfpd;wd. 

ehd; Rj;jkhf ,y;yhjJjhd; 

,jw;F fhuznkd;W 

khkpahh; KZKZf;fpwhs;. 

Muk;gj;jpy; 

xOq;fhapUe;j ,th; 

,g;Nghnjy;yhk; Fbj;Jtpl;L 

mfhyj;jpy; tPL jpUg;Gfpwhh;. 

kw;wgb  

ehd; eykhf ,Uf;fpNwd;. 
-------- 

10.xU fjTk; nfhQ;rk; fs;spg;ghYk; 
jhkiu 

Nfhitapy; gpwe;j ftpQUk; jpiug;glg; ghlyhrphpaUk; Md jhkiu Xh; ,ae;jpug; 

nghwpapay; gl;ljhhp. ,thpd; je;ij ftpQuhfTk; ehlfhrphpauhfTk; tpsq;fpAs;shh;. „xU fjTk; 

nfhQ;rk; fs;spg;ghYk;‟ vd;w ftpijj; njhFg;ig mspj;;Js;s jhkiu> rpWfijfSk; vOjf; 

$bath;. re;jpuf; fw;fs;> vd; ehl;Fwpg;gpd; eLtpypUe;J rpy gf;fq;fs; Mfpa rpWfijj; 

njhFg;Gfisg; gilj;Js;shh;. ,yf;fpag; gilg;GfSf;fhfj; jpUg;G+h; jkpo;r;rq;f tpUJ> rpw;gp 

tpUJ Mfpatw;iwAk; gy;NtW ghpRfisAk; ngw;Ws;shh;. 

trPfuh> mofpa mRuh> jtkpd;wpf; fpilj;j tuNk> vdg; gy rpwe;j jpiug;ghly;fs; 

cl;gl E}w;Wf;Fk; Nkyhd jpiuapirg; ghly;fis ,aw;wpAs;shh;. ,yq;if> rpq;fg;G+h; 

ehLfSf;Fg; gazpj;Js;shh;. ,th;> Mq;fpyr; nrhw;fisf; fye;J ghly;fs; vOJtjpy;iy vd 

cWjp nfhz;Ls;shh;. jpiuapirj; Jiwapy; ,iraikg;ghsh; `hhp]; n[auh[;> ,af;Feh; 

nfsjk; Nkdd; MfpNahh; glq;fspy; jhkiu mjpf ghly;fis vOjpAs;shh;. ,k;%th; $l;lzp 

ntw;wpg; ghly;fis je;Js;sJ. <oj; jkpohpd; ngUtypiag; NgRfpwJ ,f;ftpij.   
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frg;ghf ,Ue;jJ 

mk;kh mg;ghitAk; 

Mw;Nwhu fpuhkj;ijAk; 

E}Wiky; J}uj;jpy; 

tpl;Lte;J 

mg;gbnad;d gbg;G? 

 
tpLjp  

nrd;k tpNuhjpahapw;W… 

fhw;wbj;J vd; 

gpwe;j kz;iz ms;sp 

te;J Nghl;ljhy;  

rd;dy; kl;Lk; 

rpNefpjpahapw;W… 

thuk; ,UKiw ehDk; 

Kk;Kiw ngw;NwhUk; 

te;J NghNdhk;… 

MdhYk; 

,njd;d gbg;G 

,njd;d tho;f;if…? 

Fiwe;jJ E}WKiw 

vd; fbjk; 

Rke;J NghdJ 

fz;zPiuAk;> fle;j 

fhyj;ijAk;> te;J 

mioj;Jg; Nghq;fisAk;…. 

 

jpBnud;W vdf;Fs; xU fjT 

miwe;J jpwe;jJ 

vd; miwf;fjT 

jpwe;jJ NghyNt… 

miwj; Njhopaha; te;jts; 

vd;idtplr; rpd;dts; 

mfjpfs; xJf;fPl;by; 

,lk; fpilj;jpUf;fpwJ 

aho;g;ghzj;Jf;fhhpahk;! 

 

,Wf;fp %ba cjl;Lf;Fs;spUe;J 

fs;spg;ghy; Nghy; xt;nthd;wha; 

nrhl;ba fijfs;… 
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vd; New;iwa fbjk; fz;L 
mk;kh tpae;jpUf;f Ntz;Lk; 

 
mk;kh ehd; kpf eyk; 
mbf;fb tuNtz;lhk; 

mOtij ehd; epWj;jptpl;Nld; 

mLj;jKiw mq;Nf 

tUk;NghJ  

xU rpNefpjpia mioj;J 

tUNtd;…. 

Kbe;jhy; mtisAk; 

kfNs vd;W tpsp… 
11.i`$f; ftpijfs; 

<NuhL jkpod;gd; 

<NuhL jkpod;gd; <NuhL khtl;lk; nrd;dpkiyapy; gpwe;jth;. je;ij <Nuhl;Lg; 

nghpahUf;Fg; gpwF> <NuhL vd;w Ciu ngaNuhL Nrh;j;Jf;nfhz;L <Nuhl;Lf;Fg; ngUik Nrh;j;j 

tUgth;. kuGf;ftpij GJf;ftpij> i`f;$ ftpij %d;W ghTk; vOj ty;yth;. fy;Y}hpg; 

Nguhrphpauhfg; gzpahw;wp Xa;T ngw;Ws;s <NuhL jkpod;gd; thdk;ghb ,af;fj;ijr; rhh;e;j 

ftpijahsh;fSs; xUth;. r%f Kd;Ndw;wKk; jkpo;g;gw;Wk; ,tuJ ftpijfspd; mbehjk;. 

Njhzp tUfpwJ> Cik ntapy;> jPTfs; fiuNaWfpd;wd> me;j ee;jid vhpj;j neUg;gpd; kpr;rk; 

Nghd;wit ,tuJ rpwe;j gilg;GfshFk;.  

„tzf;fk; ts;St‟ vd;w ftpijj; njhFg;gpw;fhf rhfpj;jpa mfhjkp tpUij 2004-Mk; 

Mz;L ngw;whh;. rg;ghdpa nkhopapy; mikAk; FWfpa mbNahL (%d;wb) $b mikAk; 

ftpijfs; i`f;$ ftpijfs; vdg;gLk;. jkpopy; Jspg;gh> kpd;gh> kpd;kpdpf; ftpijfs;> thkdf; 

ftpijfs; vd;Wk; ,jid toq;Fth;. ,tuJ „R+hpag;gpiwfs;‟ vd;Dk; njhFg;gpylq;fpAs;s 

i`$f; ftpijfs; ,q;F ,lk; ngw;Ws;sd.   
 

 kd;kjr; rhk;gypy; 

kiwe;J fple;jJ xU fq;F 

rptd; vhpe;jhd;. 

 
 khad;  

ke;jphpahdhy; vd;d? 

khLfSf;Fg; Gy;Ny NghJk;. 

 
 gj;jhtJ jlitahf tpOe;jtDf;F 

Kj;jkpl;Lr; nrhd;dJ G+kp 

xd;gJ Kiw vOe;jtdy;yth eP! 

 
 ftpijf;F 

Mapuk; iffs; 

fg;giw epiwa Xl;ilfs;. 
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 Xl;Lg; Nghl;Ltpl;Lj; 

jpUk;gp te;j gpzk; jpLf;fpl;lJ. 

jdJ fy;yiwapy; NtnwhU gpzk;. 

 
 fsj;J Nkl;by; 

gjh; J}w;Wfpwhh;fs; - vdf;nfhU 

Kwk; jukhl;lhh;fsh? 

 
 rpyk;ig 

cilj;J vd;d gad;? 

mhpaizapYk; me;jf; nfhy;yd;. 

 
 cs;sj;jpy; Xh;Cw;Wj; Njhz;bNdd; 

cl;fhh;e;J Fbf;f 

vd;NdhL Mapuk; Ngh;. 

 
 MfhaKk; moF 

G+kpAk; moF - Mk; 

vd; ifapy; nuhl;bj; Jz;L. 

 
 Nuh[hit 

urpf;Fk; ghh;itiaj; Jilj;Jf; nfhs; 

kpjpgl;l Gy;ypd; uj;jk;.  

-------- 

12.ehl;Lg;Gwg; ghly;fs; 
jkpo; ehl;Lg;Gwg; ghly;fs; ngUk;ghyhdtw;iw ahh; vOjpdhh;fs; vd;W mWjpapl;Lf; $w 

KbahJ. fhyk; fhykhf> tha;nkhopahf> thof;ifapd; gFjpahf ghlg; ngw;wdNt ,e;j 

ehl;Lg;Gwg; ghly;fs;. vOj;jpy; fpilg;git gj;njhd;gjhk; E}w;whz;bd; ,WjpapYk;> mjw;Fg; 

gpd;Gk; rpy mwpQh;fspd; mauhj gzpahy; Mtzg;gLj;jg;gl;lit MFk;. ,t;thW 

Mtzg;gLj;jg;gl;l ghly;fs; jkpo; ehl;Lg;Gwg; ghly;fspy; xU Jsp vd;why; mJ kpifahfJ. 

ehl;Lg;Gw kf;fspd; ghly;fspy; kpfTk; rpwg;GilaJ njk;khq;Fg; ghly;fshFk;. ,tw;iw 

,irAld; ghb Mb kfpo;th;. Njd;ghq;F vd;gJ njk;khq;F Mapw;W vd;gh;. fhjiyAk; 

njhopiyAk; ,izj;J nea;j ,yf;fpak; ,J. ,g;ghly;fspy; xspT kiwtpy;yhj fhjy; 

cs;sq;fisf; fhzyhk;.  

  njk;khq;F ghly; - jq;f uj;jpdNk 

1. fhLntl;bf; fy;nghWf;fpf; 

fk;GNrhsk; jpidtpijj;Jf; 

fhiykhiy fhl;ilf; fhf;fj; - jq;fuj;jpdNk 

fz;tpopj;jpUe;jhdhk; - nghd;Duj;jpdNk 

 
2. fWg;ghid Xbtuf; 

fs;snuy;yhk; jpidtpijf;f 

nts;shid Xbtuj; - jq;fuj;jpdNk 
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Ntlnuy;yhk; jpidtpijf;fg; - nghd;Duj;jpdNk. 

 

3. rpd;dr;rpd;d ntw;wpiyahk; 

Nrl;Lf;fil kpl;lhahk; 

khh;f;fl;L ky;ypifg;G+ - jq;fuj;jpdNk 

(cd;) nfhz;ilapNy kzf;Fjb - nghd;Duj;jpdNk. 

 

4. vy;NyhUk; fl;Lk;Ntl;b 

Viof;Nfw;w ky;YNtl;b 

re;jdq; fl;Lk;Ntl;b - jq;fuj;jpdNk 

rhpahd rhpifNtl;b - nghd;Duj;jpdNk. 

 
5. xj;jj;jiy ehfd;te;J 

xl;lhf;fhl;il mopr;rpLj;Nj 

Muhiuf; fhty;itg;Nghk; - jq;fuj;jpdNk 

mofhd jpidg;gaph;f;Fg; - nghd;Duj;jpdNk. 

 
6. nja;thidiaf; fhty; itj;jhy; 

jPQ;rpLNk jpidg;gapU ts;spiaf; 

fhty; itj;jhy; - jq;fuj;jpdNk 

tdj;Jf;nfhU Nrjkpy;iy - nghd;Duj;jpdNk. 

 
7. %j;jz;zd; nghz;rhjpia 

%Zkhrk; fhty; itg;Nghk; 

Vioaz;zd; nghz;rhjpia - jq;fuj;jpdNk 

VOkhrk; fhty; itg;Nghk; - nghd;Duj;jpdNk. 

 
8. rha;e;jpUe;J fpsptpul;lr; 

rha;khdKk; nghd;dhNy 

cl;fhh;e;J fpsptpul;lj; - jq;fuj;jpdNk 

Kf;fhypAk; nghd;dhNy - nghd;Duj;jpdNk. 

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

        njhopw;ghly; - fjpuWg;G 

 mWtilf;Ff; $l;lk; $l;lkhf cs;Sh; Ntiyahl;fSk; ntspa+h; $ypahl;fSkhf 
tUthh;fs;. fjpuWj;J> fl;Lf;fl;b> fsj;Jf;F J}f;fpr; nrd;W> tl;lk; cjwp> Gizahybj;J> 
kzp J}tp> ney;iyf; Ftpayhff; Ftpg;ghh;fs;. Mz;fSk; ngz;fSk; gytpjkhd 
,t;Ntiyfspy; <LgLk;NghJ Nrhh;T Vw;glhjpUf;f mWtilg; ghly;fisg; ghLthh;fs;. cotd; 
coj;jp ghLtjhf mikfpwJ ,g;ghly;.    

  ngz; 
Nfhil fUjWg;Ng 

nfhbf;fhNy R+o;e;jpUg;Ng 

ehsf; fUjWg;Ng 

ehDk; te;jhyhfhNjh! 

Mz; 
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fQ;rpf; fyak; nfhz;L 

fUjWf;fg; Nghw Gs;s 

fhf;fha; myk;Gjb 

fUj;jg; Gs;s cq;fyak;! 

ngz; 
ney;Yf; fjpuhNdd; 

Nej;jWj;j jhshNdd; 

Nej;J te;j NjhoDf;F 

Neuk; njhpahNjh! 

Mz; 
fUjWg;gpy fq;fhzj;jpNy 

fkfkq;FJ FKFKq;FJ 

fd;dj;J kQ;rs; vd;idg;gfl;LJ 

Kd;Nd Nghw nghz;Nz! 

cd;idj; jhz;b nghz;Nz 

ngz; 
CNuhuk; fjpuWj;J 

cuYg; Nghy fl;Lf;fl;b 

J}f;fptpLk; nfhj;jdhNu 

J}ufsk; Ngha;r;Nru 

fUjWj;Jf; fpWfpWj;J 

fz;Z nuz;Lk; gQ;rilr;rp 

J}f;fptpLk; nfhj;jdhNu 

Njhg;Gf; fsk; Ngha;r; Nru 

Mz; 

ney;Yf; fUjWj;J 

epkph;e;J epw;Fk; nrtj;jGs;s - vd; 

nrhy;y kwe;jpuhj - eP 

nrhd;dgb ehdpUg;Ngd;! 

ngz; 

Jk;g kyh; Ntl;b fl;b 

J}f;Fg; Nghzp ifapNye;jp 

tuhf vq;f khkd; 

tl;lk; cjWjw;Nf! 

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

BHARATHIAR UNIVERSITY, COIMBATORE-641 046. 

 UNDER GRADUATE DEGREE PROGRAMMES ( CBCS Semester Pattern ) 

(For the students admitted during the academic year 2017 -2018 onwards) 
ghlj;jpl;lk; - ,uz;lhk; gUtk; - gFjp - I - jhs; - II  
(2017-2018Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;Nthh;f;FhpaJ) 

(nra;As;> ciueil> ,yf;fpa tuyhW> tpz;zg;gk; tiujy;) 

myF - I 

1.jpUf;Fws; (%d;W mjpfhuq;fs;) 

       m.md;Gilik  
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  M.mwpTilik  

  ,.gphpthw;whik  

2.rpWgQ;r%yk; - 11-20 ghly;fs; (10 ghly;fs;) 

3.gonkhop ehD}W - Kaw;rp - Kjy; 10 ghly;fs;  

myF - II 
1. ee;jpf; fyk;gfk; 

2. jpUg;ghit> jpUntk;ghit 

3. rpj;jh; ghly;fs; 

myF - III - ciueilj; jpul;L -NCBH, ntspaPL. 

1. rq;fr; rhd;Nwhh;fspd; MSikg; gz;Gfs; - Nguh.,uh.Nkhfd; 

2. cUt Cd;W ghj;jpuq;fs; - Kidth; fh.kPdhl;rpRe;juk; 

3. jpUf;FwSk; je;ij nghpahUk; - Nguh.f.gQ;rhq;fk; 

4. ,aw;ifAk; kdpjDk; - Kidth; f.rptkzp 

5. ghl;L Ml;lq;fs; - MW.,uhkehjd; 

myF - IV  
1. ty;ypdk; kpFk; ,lk; - kpfh ,lk; 

2. tpdh tpil tiffs; - (mWtif tpdh> vz;tif tpil) 

3. MFngah; tpsf;fk; - gad;ghL tiffs; 10. 

myF - V - ,yf;fpa tuyhW ghlj;jpl;lj;ijj; jOtpaJ. 

1. gjpndz; fPo;f;fzf;F E}y;fs; 

2. jkpo; ciueilapd; Njhw;wKk; - tsh;r;rpAk; 

gapw;rpf;Fhpad 

3. tpz;zg;gq;fs;> kly;fs; vOjr; nra;jy;. 
--- 

,uz;lhk; gUtk; - gFjp I - jhs;-II  

tpdhj;jhs; mikAk; Kiw 

Neuk; : 3 kzp                               kjpg;ngz;fs; : 75 

                      gphpT - m                     10×1=10 

rhpahd tpiliaj; Njh;e;njLj;J vOJf. 

xU nrhy; / njhlhpy; tpil jUf.  

                     gphpT - M                      5×5=25 

nra;As; - 2 tpdhf;fs; 

ciueil - 2 tpdhf;fs; 

myF - 4  - 1 tpdh 

                     gphpT - ,                      5×8=40 

nra;As; - 2 tpdhf;fs; 

ciueil - 1 tpdh 

,yf;fpa tuyhW - 1 tpdh 

             gapw;rpf;Fhpad - 1 tpdh (kly;fs;> tpz;zg;gq;fs;) 
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   Fwpg;G : M> , gphpTfspy; tpdhf;fs; ,J my;yJ mJ vd;w tifapy;> mtw;wpw;F chpa 

myFfspy; mikjy; Ntz;Lk;. 

 ‘m’ gphpT tpdhf;fs; Ie;J myFfspypUe;J Nfl;fg;gly; Ntz;Lk;.  

------- 

1.jpUf;Fws; 

m.md;Gilik 

1. அன்பிற்கும் உண்ட ோ, அட க்கும் தோழ்?ஆர்வலர் 

   னன்கண்நீர் னசல் தனம். 

2. அன்ன இலோர் ல்லோம் தமக்கு உரியர்; அன்ன உட யோர் 

   ன்னம் உரியர், பிறர்க்கு. 

3. அன்டபோடு இடயந்த வழக்கு' ன்ப-'ஆர் உயிர்க்கு 

   ன்டபோடு இடயந்த ததோ ர்ன'. 

4. அன்ன ஈனும் ஆர்வம் உட டம; அது ஈனும், 

      ‘நண்ன’ ன்னும் நோ ோச் சிறப்ன. 

5.  அன்னற்று அமர்ந்த வழக்கு' ன்ப-'டவயகத்து 

   இன்னற்றோர் ய்தும் சிறப்ன'. 

6. அறத்திற்டக அன்ன சோர்ன' ன்ப, அறியோர்; 

   மறத்திற்கும் அஃடத துடை. 

          7.   ன்ன இலதடை தவயில் டபோலக் கோனேடம- 

      அன்ன இலதடை அறம். 

8. அன்ன அகத்து இல்லோ உயிர் வோழ்க்டக வன்போற்கண் 

   வற்றல்மரம் தளிர்த்தற்று. 

9. னறத்து உறுப்ன ல்லோம் வன் தசய்னேம்-யோக்டக 

  அகத்து உறுப்ன அன்ன இலவர்க்கு?. 

10. அன்பின் வழியது உயிர்நிடல; அஃது இலோர்க்கு 

   ன்ன டதோல் டபோர்த்த உ ம்ன. 

ஆ.அிவுடைடந 

1. அறிள, அற்றம் கோக்கும் கனவி; தசறுவோர்க்கும் 

   உள் அழிக்கல் ஆகோ அரண். 

2. தசன்ற இ த்தோல் தசலவி ோ, தீது எரீஇ, 

   நன்றின் போல் உய்ப்பது-அறிள. 
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3. ப் தபோனள் யோர் யோர் வோய்க் டகட்பினும், அப் தபோனள் 

   தமய்ப் தபோனள் கோண்பது-அறிள. 

4. ண் தபோனளவோகச் தசலச் தசோல்லி, தோன் பிறர்வோய் 

  தண் தபோனள் கோண்பது-அறிள. 

5. உலகம் தழீஇயது எட்பம்; மலர்தறம் 

   கூம்பறம் இல்லது-அறிள. 

6. வ்வது உடறவது உலகம், உலகத்ததோடு 

  அவ்வது உடறவது-அறிள. 

7. அறிள உட யோர் ஆவது அறிவோர்; அறிள இலோர் 

   அஃது அறிகல்லோதவர். 

8. அஞ்சுவது அஞ்சோடம டபடதடம; அஞ்சுவது 

   அஞ்சல், அறிவோர் ததோழில். 

9. திரதோக் கோக்கும் அறிவிைோர்க்கு இல்டல- 

  அதிர வனவடதோர் டநோய். 

10. அறிள உட யோர் ல்லோம் உட யோர்; அறிள இலோர் 

   ன் உட யடரனும் இலர். 

இ.ிரிவு ஆற்ாடந 

1. தசல்லோடம உண்ட ல், ைக்கு உடர; மற்று நின் 

   வல்வரள, வோழ்வோர்க்கு உடர 

2.  இன்கண் உட த்து அவர் போர்வல்; பிரிள அஞ்சும் 

   னன்கண் உட த்தோல், னைர்ள 

3. அரிதுஅடரோ, டதற்றம்-அறிளட யோர்கண்ணும் 

   பிரிள ஏர் இ த்து உண்டமயோன். 

4.  அளித்து அஞ்சல்! ன்றவர் நீப்பின், ததளித்த தசோல் 

   டதறியோர்க்கு உண்ட ோ, தவறு?. 

5. ஏம்பின், அடமந்தோர் பிரிள ஏம்பல்! மற்று அவர் 

   நீங்கின், அரிதோல், னைர்ள!. 

6. பிரிள உடரக்கும் வன்கண்ைர் ஆயின், அரிது, ‘அவர் 

   நல்குவர்’ ன்னும் நடச. 
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7. துடறவன் துறந்தடம தூற்றோதகோல்-னன்டக 

  இடற இறவோநின்ற வடள!. 

8. இன்ைோது, இைன் இல் ஊர் வோழ்தல்; அதைினும் 

   இன்ைோது, இைியோர்ப் பிரிள. 

9. ததோடின் சுடின் அல்லது, கோமடநோய் டபோல, 

  விடின் சு ல் ஆற்றுடமோ, தீ?. 

10. அரிது ஆற்றி, அல்லல் டநோய் நீக்கி, பிரிள ஆற்றி, 

   பின் இனந்து, வோழ்வோர் பலர். 

-------- 

2. சிறுபஞ்சனெலம் 

11.  நோண் இலோன் சோல்னம், நட  இலோன் நல் டநோன்னம், 
ஊண் இலோன் தசய்னேம் உதோரனம், ண் இலோன் 
டசவகனம், தசந்தமிழ் டதற்றோன் கவி தசயறம் ,- 
நோவகம் டமய் நோடின் நடக.  
 

12. டகோறறம் நஞ்சு; ஊடைத் துய்த்தல் தகோடு நஞ்சு; 
   டவறறம் நஞ்சு, மோறு அல்லோடை; டதறிைோல், 
   நீடு ஆங்குச் தசய்தறம் நஞ்சோல்; இளங்கிடளடய 
   நோ ோடத, தீது உடரனேம் நஞ்சு. 
 

13.  இ ர் இன்ைோ, நட் ோர்கண்; ஈயோடம இன்ைோ; 
ததோ ர் இன்ைோ, கள்ளர்கண்; தூயோர்ப் ப ர்ள இன்ைோ ;- 
கண் ல் அவிர் னங் கதுப்பிைோய்!-இன்ைோடத, 
தகோண்  விரதம் குடறள. 
 

14.  தகோண் ோன் வழி எளகல் தபண்; மகன் தந்டதக்குத் 
தண் ோன் வழி எளகல்; தன் கிடள அஃது; அண் ோடத, 
டவல் வழி தவம் னடை வழீோது, மன் நோடு; 
டகோல் வழி வோழ்தல் குைம்.  
 
 

15. பிடழத்த தபோறுத்தல் தபனடம; சிறுடம 
   இடழத்த தீங்கு ண்ைி இனத்தல்; பிடழத்த, 
   படக, தக  வோழ்வதும் பல் தபோனளோல் பல்லோர் 
   நடக தக  வோழ்வதும், நன்று. 
 
16. கதம் நன்று, சோன்றோண்டம தீது, கழிய 
   மதம் நன்று, மோண்ன இலோர் னன்ைர்; விதம் நன்றோல், 
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   டகோய் வோயின் கீழ் உயிர்க்கு ஈ துற்று, குடரத்து ளந்த 
   நோய் வோனேள் நல்ல தடச. 

 
17. நட் ோடர ஆக்கி, படக தைித்து, டவ யிற்றுப் 
   பட்டு ஆர் அைி அல்குலோர்ப் படிந்து எட்டி, 
   து ங்கிைோர், இல்லகத்து, அன்பின் துறவோது;- 
   உ ம்பிைோன் ஆய பயன். 
 
18. தபோய்யோடம தபோன் தபறினும், கள்ளோடம, தமல்லியோர் 
   டவயோடம, வோர் குழலோர் நச்சினும் டநயோடம, 
   ஏர்த்து உ ம்ன டபனம் ன்று, ஊன் அவோய் உண்ைோடைல், 
   டபர்த்து உ ம்ன டகோ ல் அரிது. 
 
19. டதவடர, கற்றவர்; கல்லோதோர் டதனங்கோல், 
   னதடர; னன் தபோனள் தசய்யோதோர் ஆதடர; 
   ‘துன்பம் இடலம், பண்டு, யோடம வைப்ன உட டயம்!’ 
   ன்பர், இன கோல் னது. 
 
20.  கள்ளோன், சூது ன்றும் களமோன், கரியோடர 
   நள்ளோன், உயிர் அளங்க நோ ஆ ோன், ள்ளோைோய், 
   ஊன் மறுத்துக் தகோள்ளோடைல், ஊன் உ ம்ன ஞ் ஞோன்றும் 
   தோன் மறுத்துக் தகோள்ளோன், தளர்ந்து. 

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

3.மமநாமி ானூறு  
1. அரிது அவித்து, ஆசு இன்று உைர்ந்தவன் போதம், 
  விரி க ல் சூழ்ந்த வியன் கண் மோ ஞோலத்து, 
  உரியதைில் கண்டு உைர்ந்தோர் ஏக்கடம-டபோல, 
  தபரியதன் ஆவி தபரிது. 
 
2. கல்லோதோன் கண்  கழி தட்பம் கற்றோர்னன் 
  தசோல்றங்கோல், டசோர்ள படுதலோல், நல்லர்! 
  விைோ னந்துறோத உடர இல்டல;-இல்டல, 
  கைோ னந்துறோத விடை. 
 
3. கல்வியோன் ஆய கழி தட்பம், கல்லோர் னன் 
  தசோல்லிய நல்லளம், தீய ஆம்,-ல்லோம் 
  இவர் வடர நோ !-தமடர இல்லோர்க்கு 
  நகரனம் கோடு டபோன்றோங்கு. 

http://www.tamilvu.org/library/l2A00/html/l2A00ind.htm
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4. டகட்போடர நோடி, கிளக்கப்படும் தபோனட்கண் 
   டவட்டக அறிந்து, உடரப்போர், வித்தகர்;-டவட்டகயோல் 
   வண்டு வழிப்ப னம் வோள் கண்ைோய்!-டதோற்பை 
   தகோண்டு னகோஅர், அடவ. 
 
 5.னலம் மிக்கவடரப் னலடம ததரிதல் 
   னலம் மிக்கவர்க்டக னலைோம்;-நலம் மிக்க 
   னம் னைல் ஊர!-தபோது மக்கட்கு ஆகோடத; 
   போம்ன அறினேம் போம்பிை கோல். 
 
6.ஈனுலகத்துஆயின், இடச தபறூஉம்; அஃது இறந்து, 
 னுலகத்துஆயின், இைிது, அதூஉம்; தோன் எனவன் 
 நோள்வோனேம் நல் அறம் தசய்வோற்கு இரண்டு உலகும் 
 டவள் வோய் கவட்ட  தநறி. 
 
7.ஆஅம் ைக்கு ளிது’ ன்று உலகம் ஆண் வன், 
 டமந் துடை அறியோன், மிக்கு நீர் தபய்து, இழந்தோன்;- 
 டதோஎம் உட ய ததோ ங்குவோர்க்கு இல்டலடய, 
 தோ அம் தர வோரோ டநோய். 
 
8.ந் தநறியோனும் இடறவன் தன் மக்கடளச் 
 தசந் தநறிடமல் நிற்பச் தசயல் டவண்டும்; அந் தநறி- 
 மோன் டசர்ந்த டநோக்கிைோய்!-ஆங்க; அைங்கு ஆகும், 
 தோன் தசய்த போடவ தைக்கு. 
 
9.தினந்தோய் நீ, ஆர்வத்டத! தீடம உட யோர், 
  ‘வனந்திைோர்’ ன்டற வயப்படுவது உண்ட ோ? 
 அரிந்து அரிகோல் தபய்து அடமயக் கூட்டியக்கண்ணும், 
 தபோனந்தோ மண், ஆகோ, சுவர். 
 
10.தபரிய நட் ோர்க்கும் படகவர்க்கும், தசன்று, 
 திரிள இன்றித் தீர்ந்தோர்டபோல் தசோல்லி, அவனள் 
 எனவடரோடு என்றி எனப்ப ோதோடர, 
 இன தடலக் தகோள்ளி ன்போர். 

--------------- 
                                ee;jpf; fyk;gk; 

,e;E}y; %d;whk; ee;jpth;kd; kPJ ghlg;ngw;wjhFk;. ,J Vida fyk;gq;fisg; Nghy my;yhJ xU 

tuyhw;W E}yhf tpsq;FfpwJ. ,e;E}iyg; ghbath; ahnud;W njhpatpy;iy. ,e;E}ypd;; fhyk; Mapuk; 

Mz;LfSf;F Kw;gl;ljhFk;. MfNt ,JNt fyk;gfq;fSf;nfy;yhk; Kjd;ikahdJ vdf; nfhs;syhk;. 
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                       ee;jp kd;ddpd; muz;kidr; rpwg;G 

ghba ehtyNuh Nte;jNuh gy;Gutpg  

gPbay; khfspw;whh; gpr;rj;jhh; - $lhh;  

gilahW rhag; gioahW ntd;whd; 

filahW Nghe;jhh; fye;J. 

                 ghl;Lilj; jiytd; ngUik $wy; 

             FykuGk; xt;thJ gapd;Wte;j 

   Fbj;njhopYk; nfhs;gilapd; FiwAk; nfhw;wr; rpy 

msTQ; rpe;jpahj; njt;th; Njaj; 

   njs;shw;wpy; nrUntd;w nrq;Nfhy; ee;jp 

Gymuirg; Gwq;fz;l Gfo;Nrh; NfhNt 

    Gtyak; jdpw;fhpaha; epd;w kd;dh; 

nrhy;thpa jpUehkk; cdf;Nf my;yhy; 

    nrhy;xUth;f; fpirANkh njhz;ilf; NfhNt. 

         kd;dd; khiyapd; khz;G 

vd;idah NdGfo;e;Njd; vd;dhNj vg;Gtpf;Fk;  

kd;dh;Nfhd; ee;jp tuJq;fd; - nghd;Kbapd;  

Nky;tULk; njhz;il tpiuehWk; ,d;dKk; vd; 

fhy;tULk; Nrbah;jk; if. 

 

njhlh;e;J gyh; ,ue;j njhz;ilae;jhh; ehq;fs;  

ele;j topfs; njhWk; ehWk; - glh;e;j  

kiyflhk; gl;lida  khy;ahid ee;jp  

Kiwflhk; gl;lirah Kd;. 

          ee;jpapd; nfhilg;ngUik 
,e;jg; Gtpapy; ,utyUz; nld;gnjy;yhk;  

me;jf;  FKjNk my;yNth - ee;jp  

jlq;ifg;G+ ghyd;Nky; jz;Nfhit ghb  

mlq;fg;G+ ghyuh dhh;. 

 
         nra;a fkyj; jpUTf;F Kd;gpwe;j 

         ijay; cwT jtph;e;NjhNk - itak;  

         kzf;Fk; ngUk;Gfohd; khdgud; ee;jp 

         ,zf;fk; gpwe;jehs; ,d;W. 

ee;jpapd; ehl;by; Kj;Jr;rpwg;G 

mbtpsf; Fk;Jfpy; Mil tpsf;Fk; murh;ge;jpg; 

gpbtpsf;Fk;vq;fs; Cuhh; tpsq;Fk; ngUk;Gfohy;  

gbtpsf; Fk;ee;jp vq;Nfhd ngUk;gil tPl;Lf; nfy;yhk;  

tpbtpsf; Fk;,J Ntehq;fs; G+z;gJk; ntz;Kj;JNk. 

               ifaWepiy 

thDW kjpia mile;jJd; tjdk; 

kwpfly; GFe;Jjd; fPh;j;jp  
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fhDW Gypia mile;jJd; tPuk; 

fw;gfk; mile;jJd; fuq;fs; 

NjDW kyuhs mhpaplk; GFe;jhs; 

nre;joy; mile;jJd; Njfk; 

ehDk; vd;fypAk; vt;tplk; GFNthk; 

ee;jpNa ee;jah guNd. 

              ------ 

Mz;lhs; mUspa jpUg;ghit 

ghit Nehd;igg; gw;wp Mz;lhs; ghba Kg;gJ ghly;fNs jpUg;ghit vd;W 

miof;fg;gLfpwJ. gd;dpuz;L Mo;thh;fspy; xUtuhd nghpaho;thUf;F G+kpapypUe;J fpilj;j 

kfs;jhd; Nfhij vd;w Mz;lhs;. ,th; fz;zdpd; jPtpu gf;ij. mtiuNa epidj;jpUe;J 

filrpapy; = uq;fj;jpy; mituNa kze;J mtuhy; Ml;nfhs;sg;gl;lth;. 

1. khh;fopj; jpq;fs; kjpepiwe;j ed;dhspy; 

      ePuhlg; NghJtPh;! NghJkpNdh> NehpioaPh;! 

  ePh;ky;Fk; Mah;ghbr; nry;tr; rpWkPh;fhs;! 

      $h;Nty; nfhLe;njhopyd; ee;jNfhgd; Fkud; 

  Vuhh;e;j fz;zp aNrhij ,sQ;rpq;fk; 

      fhh;Nkdpr; nrq;fz; fjph;kjpak; Nghy;Kfj;jhd; 

  ehuh azNd> ekf;Nf giwjUthd; 

       ghNuhh; Gfo;g; gbe;NjNyh nuk;ghtha;! 

 

2. itaj;J tho;tPh;fhs;! ehKk; ek;ghitf;Fr;  

       nra;Aq; fphpirfs; NfsPNuh! ghw;flYs; 

  igaj; Japd;w gukd; mbghb> 

       nea;Az;Nzhk;> ghYz;Nzhk;> ehl;fhiy ePuhb 

  ikapl; nlONjhk;> kyhpl;L ehk; KbNahk;. 

       nra;ah jdnra;Nahk;> jPf;Fwisr; nrd;NwhNjhk; 

  IaKk; gpr;irAk; Me;jidak; iffhl;b 

       ca;Akh nwz;zp cje;NjNyh nuk;ghtha;. 

3. Xq;fp cyfse;j cj;jkd; Ngh;ghb 

    ehq;fs; ek; ghitf;Fr; rhw;wpePh; Mbdhy;> 

jPq;fpd;wp ehnly;yhk; jpq;fs;Kk; khhpnga;J 

    Xq;F ngUQ;nre;ne yhL fay; cfsg;   

G+q;Ftisg; Nghjpy; nghwptz;L fz;gLg;g> 

    Njq;fhNj Gf;fpUe;J rPh;j;j Kiygw;wp 

thq;ff; Flk; epiwf;Fk; ts;sy; ngUk;gRf;fs; 

     ePq;fhj nry;tk; epiwe;jNjNyh nuk;ghtha;. 

4. Mop kiof;fz;zh! Xd;W eP iffuNty; 

  MopAs; Gf;F Kfe;Jnfh lhh;j;Njwp> 

Cop Kjy;td; cUtk;Nghy; nka;fWj;J  

  ghopae; NjhSila gw;geh gd;ifapy; 
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MopNghy kpd;dp> tyk;GhpNghy epd;wjph;e;J> 

     jhohNj rhuq;fk; cijj;j rukioNghy 

 tho cyfdpy; nga;jplha;> ehq;fSk; 

     khh;fop ePuhl kfpo;e;NjNyh nuk;ghtha;. 

5. khaid kd;D tlkJiu ike;jid> 

   J}a ngUePh; aKidj; Jiwtid> 

Mah; Fyj;jpdpy; Njhd;Wk; mzptpsf;if>  

   jhiaf; Fly;tpsf;fk; nra;j jhNkhjuid> 

J}Nahk;Ma; te;Jehk; J}kyh; J}tpj;njhOJ 

    thapdhy; ghb kdj;jpdhy; rpe;jpf;fg; 

Ngha gpioAk; GFjUthd; epd;wdTk; 

     jPapdpy; J}R nrg;NgNyh nuk;ghtha;. 

 
6. Gs;Sk; rpyk;gpdfhz;> Gs;siuad; Nfhapypy; 

       nts;is tpsprq;fpd; Nguutk; Nfl;biyNah? 

   gps;sha;! vOe;jpuha;> Nga;Kiy eQ;Rz;L. 

       fs;sr; rflk; fyf;fopaf; fhNyhr;rp 

   nts;sj;jutpy; Japykh;e;j tpj;jpid> 

       cs;sj;Jf; nfhz;L Kdpth;fSk; NahfpfSk; 

   nkss vOe;J mhpnad;w Nguutk; 

        cs;sk;GFe;J Fsph;e;NjNyh nuk;ghtha;.  

           
7. fPRfP nrd;nwq;Fk; Midr;rhj; jd;fye;J 

    Ngrpd Ngr;rutk; Nfl;biyNah? Nga;g;ngz;Nz! 

fhRk; gpwg;Gk; fyfyg;gf; ifNgh;j;J 

     thr eWq;Foy; Ma;r;rpah; kj;jpdhy; 

Xir  gLj;jj; japuutk; Nfl;biyNah? 

    ehafg; ngz;gps;sha;! Ehuhazd; %h;j;jp 

Nfrtidf; ghlTk;eP Nfl;Nl fplj;jpNah? 

    NjrKilaha;! jpwNtNyh nuk;ghtha;. 

 
8. fPo;thdk; nts;nsd;w> vUik> rpWtPL 

   Nka;thd; gue;jdfhz;> kpf;Fs;s gps;isfSk; 

Nghthd; Nghfpd;whiug; Nghfhky; fhj;Jd;idf; 

   $Tthd; te;J epd;Nwhk;. NfhJfyKila 

ghtha;! vOe;jpuha;g; ghbg; giwf;nfhz;L 

    khtha; gpse;jhid> ky;yiu khl;ba 

Njthjp Njtidr; nrd;Wehk; Nrtpj;jhy; 

     Mthntd; whuha;e; jUNsNyh nuk;ghtha;. 

 
9. J}kzp khlj;Jr; Rw;Wk; tpsf;nfhpa 

    J}kq; fko; JapyizNky; fz;tsUk;. 
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khkd; kfNs! kzpf;fjtk; jhs;jpwtha;. 

    khkPh; ! mtis vOg;gPNuh! ck;kfs;jhd; 

CikNah? md;wpr; nrtpNlh mde;jNyh? 

    Vkg; ngUe;Japy; ke;jpug; gl;lhNsh? 

‘khkhad;> khjtd;> itFe;jd;’ vd;nwd;W 

    ehkk; gyTk; etpd;NwNyh nuk;ghtha;. 

 
10. Nehw;Wr; Rth;f;fk; GFfpd;w mk;kdha;! 

   khw;wKk; jhuhNuh thry; jpwthjhh;? 

ehw;wj; Joha;Kb ehuh azd;ek;khy; 

    Nghw;wpg; giwjUk; Gz;zpadhy; gz;nlhUehs; 

$w;wj;jpd; tha;tPo;e;j Fk;g fuzDk; 

    Njhw;wk; cdf;Nf ngUe;Japy;jhd; je;jhNdh? 

Mw;w mde;jy; cilaha;! mUq;fyNk! 

    Njhw;wkha; te;J jpwNtNyh nuk;ghtha;. 

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

khzpf;fthrfh; ,aw;wpa jpUntk;ghit 

khzpf;fthrfh; kJiuf;F mUfpYs;s jpUthjT+hpy; gpwe;jhh;. ,jdhy; ,tUf;Fj; 
jpUthjT+uh; vd;w ngaUk; cz;L. ,thpd; E}y;fshd jpUthrfKk;> jpUf;NfhitahUk; irtj; 
jpUKiwfs; gd;dpuz;bDs; vl;lhk; jpUKiwahf itf;fg;gl;Ls;sd. jpUtz;zhkiyapy; ,th; 
ghba ghly;fNs jpUntk;ghit vdg;gLfpd;wd. ,g;ghly;fspy; jd;id xU ngz;zhfg; ghtpj;J 
khh;fop khjf; fhiyapy; rptidf; Fwpj;Jg;ghLtJ Nghy ghbAs;shh;.  

1. MjpAk; me;jKk; ,y;yh mUk;ngUQ; 

    Nrhjpia ahk;ghlf; Nfl;NlAk; ths;jlq;fz; 

khNj tsUjpNah td;nrtpNah epd;nrtpjhd; 

    khNjtd; thh;foy;fs; tho;j;jpa tho;j; njhypNgha; 

tPjptha;f; Nfl;lYNk tpk;kptpk;kp nka;k;kwe;J 

    Nghjhh; mkspapd;Nky; epd;Wk; Guz;bq;qd; 

 VNjDk; Mfhs; fple;jhs; vd;Nd vd;Nd 

      <Nj vk;Njhop ghpNrNyh nuk;ghtha;.               

 

2. ghrk; guQ;Nrhjpf; nfd;gha; ,uhg;gfy;ehk; 

   NgRk;Ngh njg;Nghjpg; Nghjhh; mkspf;Nf 

NerKk; itj;jidNah Nehpioaha; NehpioaPh; 

    rPrp ,itAQ; rpyNth tpisahb 

VRkplk; <Njh tpz;Nzhh;fs; Vj;jw;Ff;  

    $R kyh;g;ghjk; je;jUs; te;jUSk; 

Njrd; rptNyhfd; jpy;iyr;rpw; wk;gyj;Js; 

    <rdhh;f; fd;ghh;ahk; MNuNyh nuk;ghtha;. 

 
3. Kj;jd;d ntz;zifaha; Kd;te;njjpnuOe;njd; 

   mj;jd; Mde;jd; mKjndd; ws;Swpj; 
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jpf;jpf;fg; NgRtha; te;Js; fil jpwtha; 

   gj;JilaPh; <rs; go mbaPh; ghq;FilaPh; 

Gj;jbNahk; Gd;ikjPh;j;jhl; nfhz;lhw; nghy;yhNjh 

   vj;Njhepd; md;Gilik vy;NyhUk; mwpNahNkh 

rpj;jk; mofpahh; ghlhNuh ek;rptid 

    ,j;jidAk; Ntz;Lk; vkf;NfNyh nuk;ghtha;. 
 

4. xs;epj; jpyeifaha; ,d;dk; Gyh;e;jpd;Nwh 

   tz;zf; fpspnkhopahh; vy;yhk; te;jhNuh 

vz;zpf;nfhL s;sth nrhy;YNfhk; mt;tsTk; 

   fz;izj; Japd;wtNk fhyj;ijg; Nghf;fhNj 

tpz;Zf; nfhUkUe;ij Ntj tpOg;nghUisf; 

   fz;Zf; fpdpahidg; ghbf; frpe;Js;sk;. 

cs;nef;F epd;WUf ahk;khl;Nlhk; ePNa(te;J) 

   vz;zpf; Fiwapy; JapNyNyh nuk;ghtha;. 

 

5. khywpah ehd;KfDk; fhzh kiyapidehk; 

  NghywpNth nkd;Ws;s nghf;fq;f NsNgRk; 

ghY}W Njd;tha;g; gbwP fil jpwtha; 

   QhyNk tpz;Nz gpwNt mwpthpahd; 

NfhyKk; ek;ikMl; nfhz;lUspf; Nfhjhl;Lk; 

   rPyKk; ghbr; rptNd rptNd vd;(W) 

XykpbDk; czuha; czuha;fhz 

   Vyf;Foyp ghpNrNyh nuk;ghth;. 

 
6. khNdeP ned;diy ehiste; Jq;fis 

    ehNd vOg;Gtd; vd;wYk; ehzhNk 

Nghd jpirgfuha; ,d;dk; Gyh;e;jpd;Nwh 

    thNd epyNt gpwNt mwpthpahd; 

jhNdte; njk;ikj; jiyaspj;jhl; nfhz;lUSk; 

    thd;thh; foy;ghb te;Njhh;f;Fd; tha;jpwtha; 

 CNd cUfha; cdf;Nf cWk; vkf;Fk; 

    VNdhh;f;Fk; jq;Nfhidg; ghNlNyh nuk;ghtha;.  

    
7. md;Nd  ,itAk; rpyNth gy mkh; 

   cd;d fhpahd; xUtd; ,UQ;rPuhd;                                       

rpd;dq;fs; Nfl;gr; rptndd;Nw tha;jpwg;gha; 

   njd;dhvd; dhKd;dk; jPNrh; nkOnfhg;gha; 

vd;dhid vd;diuad; ,d;dKnjd; nwy;NyhKk; 

    nrhd;dhk;Nfs; ntw;Nwhapd;de;JapYjpNah 

td;ndQ;rg; Ngijah;Nghy thsh fplj;jpahy; 

       vd;Nd Japypd; ghpNrNyh nuk;ghtha;. 
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8. Nfhop rpyk;Gr; rpyk;Gk; FWnfq;Fk; 

    Vopy; ,ak;g ,ak;Gk;ntz; rq;nfq;Fk;  

guQ;Nrhjp Nfopy; guq;fUiz 

    Nfopy; tpOg;nghUs;fs; ghbNdhk; Nfl;biyNah 

thopa njd;d cwf;fNkh tha;jpwtha;  

    Mopahd; md;Gilik ahkhwk; ,t;thNwh 

       Cop Kjy;tdha; epd;w xUtid 

           Viogq; fhsidNa ghlNyh nuk;ghtha;.  

 
9. Kd;idg; gok;nghUl;F Kd;idg; gok;nghUNs 

   gpd;idg; GJikf;Fk; Ngh;j;Jkg; ngw;wpaNd 

cd;idg; gpuhdhfg; ngw;w cd;rPubNahk; 

   cd;dbahh; jhs;gzpNthk; Mq;fth;f;Nf ghq;fhNthk; 

md;dtNu vq;fzt uhthh; mth; cfe;J 

    nrhd;d ghpNr njhOk;;ghag; gzpnra;Nthk; 

,d;dtifNa vkf;nfq;Nfhd; ey;FjpNay; 

    vd;d FiwA kpNyhNkNyh nuk;ghtha;.  

 
10. ghjhsk; VopDq;fPo; nrhw;fop ghjkyh; 

    Nghjhh;Gid KbAk; vy;yhg; nghUs;KbNt 

Ngij xUghy; jpUNkdp xd;wy;yd; 

    NtjKjy; tpz;zhUk; kz;Ze; Jjpj;jhYk; 

Xjcyth xU Njhod; Njhz;lUsd; 

     Nfhjpy; fyj;jud;wd; Nfhapw;gpzhg; gps;isfhs; 

Vjtd;Ch; Vjtd;Ngh; MUw;whh; Muayhh; 

     Vjtpidg; ghLk; ghpNrNyh nuk;ghtha;. 

----- 

rpj;jh; ghly;fs; - nghpa Qhdf; Nfhit 

rptthf;fpah; ghly; 

  rpj;jh; ,yf;fpaj;jpy; rptthf;fpah; ghlYf;Fj; jdp khpahij jug;gLtJz;L. fhuzk;> ,th; 

ghly;fspy; tof;fkhd rpj;jh; fUj;Jf;fhd Nahfk;> Fz;lypdp> thrp fUj;Jf;fSld; 

Gul;rpfukhd fUj;JfisAk; $Wtjhy; ,th; Gul;rpr; rpj;jh; vd;Wk; $wg;gLfpd;whh;. rKjhag; 

Gul;rp nra;j ,e;jr; rpj;jh; Muk;g fhyq;fspy; ehj;jpfuhf ,Ue;J Mj;jpfuhf khwpdhh; vd;gij 

,thpd; ghly; fUj;Jfs; Gyg;gLj;Jfpd;wd.  
 

1. el;lfy;iyj; nja;tnkd;W ehYG\;ge; rhj;jpNa 

Rw;wpte;J KZKnzd;W nrhy;Y ke;jpuk; Vjlh 

el;lfy;Yk; NgRNkh ehjDs; spUf;ifapy; 

Rl;lrl;b rl;Ltk; fwpr;Rit mwpANkh. 

 
2. XirAs;s fy;iyeP cilj;jpuz;lha; nra;JNk 
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thrypw; gjpj;j fy;iy kOq;fNt kpjpf;fpd;wPh; 

G+ridf;F itj;j fy;ypy; G+Tk; ePUk; rhj;J fpwPh; 

<rDf;F fe;j fy;nye;jf; fy;Y nrhy;YNk. 

3. gz;zpitj;J fy;iyAk; gok;nghUsJ vd;WePh; 

vz;zk; cw;Wk; vd;dNgh; ciuf;fpd;wPh;fs; Viofhs; 

gz;zTk; gilf;fTk; gilj;Jitj;J mspf;fTk; 

xz;Zk; Mfp cyF mspj;j xd;iw neQ;rpy; cd;DNk. 

 
4. Chpy; cs;s kdpjh;fs; xUkdjha;f; $bNa 

NjhpNy tlj;ij tpl;L nrk;ig itj;J ,Of;fpd;wPh; 

MhpdhYk; mwpnahzhj Mjprpj;j ehjiu 

Ngijahd kdpjh; gz;Zk; Gusp ghUk; ghUNk. 

 
5. G+irG+ir nad;WePh; G+irnra;Ak; Ngijfhs; 

G+irAd;d jd;dpNy G+irnfhz;l njt;tplk; 

MjpG+ir nfhz;lNjh tdhjpG+ir nfhz;lNjh 

VJG+ir nfhz;lNjh tpd;dnjd; wpak;GNk. 

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

 

 

 

 

fLntspr;rpj;jh; ghly;  

  fLntsp vd;gJ ntl;lntsp mjhtJ gpukk;. ,e;jr; rpj;jh; gpugQ;rj;ij ntl;l ntspahff; 

fz;L jk; Mj;khDgtj;ijg; gpwUk; mwpe;J eyk; ngWtjw;fhfg; ghba ghly;fs; fLntspr; 

rpj;jh; ghly;fshf ekf;F mwpKfkhfpd;wd. ,tuJ ,aw;ngaNuh tuyhNwh njhpahj epiyapy; 

,tuJ [Ptrkhjp fhQ;rpGuj;jpy; ,Uf;fpwJ vd;w nra;jpia kl;Lk; Nghfh; njhptpf;fpd;whh;. 

                      Mde;jf; fspg;G 

1. ghgQ;nra; ahjpU kdNk - ehisf; 

NfhgQ;nra; Njakd; nfhz;Nlhbg; Nghthd; 

ghgQ;nra; ahjpU kdNk. 

 
2. rhgq;nfhLj;jpl yhNkh - tpjp 

jd;idek; khNy jLj; jplyhNkh 

Nfhge; njhLj;jpl yhNkh - ,r;ir 

nfhs;sf; fUj;ijf; nfhLj;jpl yhNkh. 

 
3. nrhy;yUQ; R+Jngha; Nkhrk; - nra;jhw; 

Rw;wj;ij Kw;wha;j; Jilj;jpLk; ehrk; 

ey;ygj; jptpR thrk; - ve;j 

ehSk; kdpjh;f;F ed;ikahk; Nerk;. 
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4. ePh;Nkw; Fkpopapf; fhak; - ,J 

epy;yhJ Ngha;tpLk; ePawp khak; 

ghh;kPjpy; nkj;jtk; Neak; - rw;Wk; 

gw;wh jpUe;jplg; gz;Z Kghak;. 

 
5. ee;j tdj;jpNyh uhz;b - mtd; ehyhW 

khjkha;f; Fatid Ntz;b nfhz;Lte; 

jhndhU Njhz;b - nkj;jf; 

$j;jhbf; $j;jhbg; Nghl;Lilj; jhz;b. 

----------------- 
,ilf;fhl;Lr; rpj;jh; ghly;fs; 

,ilf;fhL vd;Dk; Chpdh;. ,ilah; FbapNy gpwe;jth;. ,jdhy; ,ilf;fhLr; rpj;jh; vdg; 

ngah; ngw;whh;. ,ilf;fhL - Ky;iy epyk;. ,q;F ML khL Nka;g;gth; - ,ilah; - Nfhdhh; 

vdg;gLth;. ,f;NfhdhiuAk; ML khLfisAk;> Kd;dpWj;jp ghbajhy; ,g;ngah; ngw;whh; vd;gh;.  

1. vy;yh cyfKk; vy;yh caph;fSk; 

vy;yh nghUs;fSk; vz;zhpa 

ty;yhsd; Mjpguk rptdJ 

nrhy;yhy; MFNk NfhdhNu. 

 

2. thdpay; Nghy taq;Fk; gpukNk 

R+dpak; vd;wwpe;J Vj;jhf;fhy; 

Cdpay; Mtpf;F xUfjp ,y;iynad;W 

xh;e;J nfhs;StPh; ePh; NfhdhNu. 

 
3. Kj;jpf;F tpj;jhd %h;j;;jpiaj; njhOJ 

Kj;jpf;F cWjpfs; nra;ahf;fhy; 

rpj;jpAk; gj;jpAk; rj;jpAk; Kj;jpAk; 

Nruh thFNk NfhdhNu. 

 
4. njhy;iyg; gpwtpapd; njhe;jKw;w mwNt 

Nrhk;gyw;Wj; jtQ; nra;ahf;fhy; 

vy;iyapy; flTs; va;Jk; gyk; ckf;F 

,y;iynad;W vz;ZtPh; NfhdNu. 

 
5. Muz %yj;ij md;Gl Nd 

gukhde;jf; Nfhyj;ijg; gz;GlNd 

G+uzkhfNt rpe;jpj;J nka;Q;Qhdg; 

Nghjj;ijr; rhh;e;jpUk; NfhdhNu. 
                  ------------------- 

 

BHARATHIAR UNIVERSITY, COIMBATORE-641 046. 

 UNDER GRADUATE DEGREE PROGRAMMES ( CBCS Semester Pattern ) 

(For the students admitted during the academic year 2017 -2018 onwards) 
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ghlj;jpl;lk; - %d;whk; gUtk; - gFjp – I - jhs; - III  

(2017-2018Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;Nthh;f;FhpaJ) 

(nra;As;> Gjpdk;> ,yf;fzk;> ,yf;fpa tuyhW> gapw;rp fl;Liu) 

மாருைக்கம் 

அகு 1 1. சிப்திகாபம் – காத்தினடபத்த காடத 

  2. நணிமநகட – ீடிடக கண்டு ிப்னணர்த்தின காடத 

  3. சயீகசிந்தாநணி – யிநடனார் இம்கம் ( 1889 னதல் 1941 னடின ) 

அகு 2 1. கம்பாநானணம் – குகப்ைம் (கங்டக காண் ைம்) 

  2. மரினனபாணம் – அப்னதினடிகள் னபாணம் 

  3. மதம்ாயணி – யன் சித்த ைம் ( 167 னதல் 200 னடின ) 

அகு 3  னதிம்  சதீ்தம்நா – Mrphpah; : gl;rp 
    நினை தசஞ்சுரி னக் ஹளஸ் 
    தசன்டை 

அகு 4  ா – அணினிக்கணம் ( ாைப்குதிடன ட்டினடய) 

  1.ிடநண்டி ஆசிரினப்ா, அறுசரீ்க்கமிமடிடி ஆசிரின யிருத்தம்,    

                  கியிருத்தம் 

  2.உயடநனணி, ண்ன,னன், மதாமில் உயடநகள் 

  3.உருயக அணி 

  4.தற்குிப்மற் அணி , 5. இல்மாருள் உயடந அணி 

அகு 5 இக்கின யபாறு 

  1.ஐம்மருங்காப்ினங்கள், னதித்தின் மதாற்னம் யர்ச்சியும் 

   னதிங்கின் யடககள்- யிக்கம்  

  2. மாதுக்கட்டுடப 

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

%d;whk; gUtk; - gFjp I - jhs;-III  

tpdhj;jhs; mikAk; Kiw 

Neuk; : 3 kzp                               kjpg;ngz;fs; : 75 

                      gphpT - m                     10×1=10 

rhpahd tpiliaj; Njh;e;njLj;J vOJf. 

xU nrhy; / njhlhpy; tpil jUf.  

                     gphpT - M                      5×5=25 

nra;As; - 2 tpdhf;fs; 
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Gjpdk;   - 2 tpdhf;fs; 

myF - 4  - 1 tpdh 

                     gphpT - ,                      5×8=40 

nra;As; - 2 tpdhf;fs; 

Gjpdk;   - 1 tpdh 

,yf;fpa tuyhW - 1 tpdh 

             gapw;rpf;Fhpad - 1 tpdh (nghJf; fl;Liu) 

   Fwpg;G : M> , gphpTfspy; tpdhf;fs; ,J my;yJ mJ vd;w tifapy;> mtw;wpw;F chpa myFfspy; 

mikjy; Ntz;Lk;. 

 ‘m’ gphpT tpdhf;fs; Ie;J myFfspypUe;J Nfl;fg;gly; Ntz;Lk;.  

 

அகு - 1 

1.சிப்திகாபம் - காத்திம் உடபத்த காடத 

"நகிர் இபயிற்கு ஏற் மகாம் மகாண்டு இல் உட மதய்யத்டத யமிடுதல்" 

அகல் நகர் ல்லோம் அனம்ன அவிழ் னல்டல 

நிகர் மலர் தநல்தலோடு தூஉய், பகல் மோய்ந்த 

மோடல மைி விளக்கம் கோட்டி, இரவிற்கு ஏர் 

டகோலம் தகோடி-இட யோர்-தோம் தகோள்ள-  

"நாதினின் யபாறு" 

மோலதி இறந்த மகடவக் தகோண்டு ததய்வக் டகோட் ங்களுக்குச் தசன்று,வரம் டவண்டுதல்" 

டமல் ஏர் நோள் மோலதி மோற்றோள் மகளக்குப் போல் அளிக்க,  

போல் விக்கி, போலகன்-தோன் டசோர, மோலதினேம்,  

‘போர்ப்போதைோடு மடையோள் ன்டமல் ப ோதை விட்டு 

ற்பை கூறோர்’ ன்று ங்கி, மகக் தகோண்டு,  

அமரர் தனக் டகோட் ம், தவள்யோடைக் டகோட் ம், 

னகர் தவள்டளநோகர்-தம் டகோட் ம், பகல் வோயில்  

உச்சிக்கிழோன் டகோட் ம், ஊர்க் டகோட் ம், டவல்டகோட் ம்,  

வச்சிரக் டகோட் ம், னறம்படையோன் வோழ் டகோட் ம்,  

நிக்கந்தக் டகோட் ம், நிலோக் டகோட் ம், னக்கு ங்கும் 

‘டதவிர்கோள்! ம் உறு டநோய் தீர்ம்’ ன்று டமவி-  

 

"சாத்தன் மகானிில் நாதி ாடுகிைக்க, இைாகிிப்மய் அயள் டகனிிருந்த ிணத்டதப் ிடுங்கித் 

தின்னுதல்" 

ஏர் போசண் ச் சோத்தற்குப் போடுகி ந்தோளுக்கு,  

சும் படி ஏர் இளங்தகோடி ஆய், ‘ஆசு இலோய்!  

தசய் தவம் இல்டலோர்க்குத் டதவர் வரம் தகோ ோர்; 

தபோய் உடரடய அன்று; தபோனள் உடரடய; டகயில் 

படு பிைம் தோ’ ன்று, பறித்து, அவள் டகக் தகோண்டு, 

சுடுகோட்டுக் டகோட் த்து, தூங்கு இனளில் தசன்று, ஆங்கு  

இடு பிைம் தின்னும் இ ோகிைிப்டபய் வோங்கி, 
மடிஅகத்து இட் ோள், மகடவ- 

"சோத்தன் மகவோய் வனதல்" 

இ்டினேண்  மஞ்டஞ டபோல் ங்கி அளதோளுக்கு, அச் சோத்தன் 

‘அஞ்டஞ! நீ ங்கி அழல்’ ன்று, ‘னன்டை 
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உயிர்க் குழவி கோைோய்’ ன்று, அக் குழவி ஆய், ஏர்  

குயில்-தபோதும்பர் நீழல் குறுக, அயிர்ப்ன இன்றி, 
மோயக் குழவி டுத்து, மடித் திடரத்து, 

தோய் டகக் தகோடுத்தோள், அத் டதயலோள். தூய 

"மதயந்தினின் யபாறு சாத்தன் கட  னின்று; மதயந்தியுைன் எட்டு னாண்டு இல்ம் னரிந்து 

ீங்குதல்" 

மடறடயோன் பின் மோைி ஆய், வோன் தபோனள் டகள்வித் 

துடறடபோய், அவர் னடிந்தபின்ைர், இடறடயோனும்  

தோயத்தோடரோடும் வழக்கு உடரத்து, தந்டதக்கும் 

தோயர்க்கும் டவண்டும் க ன் கழித்து, டமய நோள், 

டதவந்தி ன்போள் மடைவி, அவளுக்கு, 

‘ன வந்த உண் கண் தபோறுக்க’ ன்று டமவி, தன் 

னெவோ இள நலம் கோட்டி, ‘ம் டகோட் த்து  

நீ வோ’ ை உடரத்து, நீங்குதறம்-  

"டதவந்தி சோத்தன் டகோட் த்டத வழிபட்டினத்தல்" 

தூ-தமோழி, ஆர்த்த கைவன் அகன்றைன், “டபோய் ங்கும் 

தீர்த்தத் துடற படிடவன்” ன்று; அவடைப் டபோர்த்து இங்ஙன் 

மீட்டுத் தனவோய்’ ை என்றன்டமல் இட்டு, 

டகோட் ம் வழிபோடு தகோண்டினப்போள், 

"மதயந்தி கண்ணகினிைம் மசன்று ஆசி கூறுதல்" 

வோட்டு-அனம் சீர்க்  

கண்ைகி-நல்லோளுக்கு உற்ற குடற உண்டு ன்று 

ண்ைிய தநஞ்சத்து இடையளோய் நண்ைி; 
அறுகு, சிறு னடள, தநல்தலோடு தூஉய்ச் தசன்று; 

‘தபறுக, கைவடைோடு!’ ன்றோள்-  

"கண்ணகி தான் கண்ை காயிடத் மதயந்திக்கு உடபத்தல்" 

 தபறுடகன்; கடுக்கும் ன் தநஞ்சம்; கைோவிைோல், ன் டக  

பிடித்தைன் டபோய் ஏர் தபனம் பதினேள் பட்ட ம்; 

பட்  பதியில், ப ோதது என வோர்த்டத 

இட் ைர் ஊரோர், இடுடதள் இட்டு, ன்-தன்டமல்; 

“டகோவலற்கு உற்றது ஏர் தீங்கு” ன்று அது டகட்டு, 

கோவலன் னன்ைர் யோன் கட்டுடரத்டதன்; கோவலதைோடு  

ஊர்க்கு உற்ற தீங்கும் என்று உண் ோல்; உடரயோட ன்; 

தீக் குற்றம் டபோறம், தசறி-ததோடீஇ! தீக் குற்றம் 

உற்டறதைோடு உற்ற உறுவடைோடு யோன் உற்ற 

நல் திறம் டகட்கின் நடக ஆகும்’-  

"மதயந்தி கூின மதறுதல் உடப" 

தபோன்-ததோடீஇ! டகத்தோனேம் அல்டல; கைவற்கு என டநோன்ன  

தபோய்த்தோய் பழம் பிறப்பில்; டபோய்க் தகடுக! உய்த்துக் 

க தலோடு கோவிரி தசன்று அடலக்கும் னன்றில், 

ம ல் அவிழ் தநய்தல் அம் கோைல், த ம் உள, 

டசோம குண் ம், சூரிய குண் ம், துடற னெழ்கி, 
கோமடவள் டகோட் ம் ததோளதோர், கைவதரோடு  
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தோம் இன்னறுவர் உலகத்து, டதயலோர்; 

டபோகம் தசய் னமியினும் டபோய்ப் பிறப்பர்; யோம் என நோள் 

ஆடுதும்’ ன்ற அைி-இடழக்கு-அவ் ஆய்-இடழயோள், 

"கண்ணகினின் நறுமநாமி" 

‘படீு அன்று’ ை இனந்தபின்ைடர-  

"டகோவலன் வனடகனேம், அவன் நிகழ்ந்ததற்கு இரங்கிக் கூறுதறம்" 

‘நீடிய கோவலன் டபோறம், கட த்தடலயோன் வந்து-நம்  

டகோவலன்!’ ன்றோள் ஏர் குற்றிடளயோள். டகோவலனும் 

போடு அடம டசக்டகனேள் னக்கு, தன் டபந்ததோடி 

வோடிய டமைி வனத்தம் கண்டு, ‘யோளம் 

சலம் னைர் தகோள்டகச் சலதிதயோடு ஆடி, 

குலம் தன வோன் தபோனள்-குன்றம் ததோடலந்த;  

இலம்போடு நோணுத் தனம் ைக்கு’ ன்ை-  

"கண்ணகினின் யிடை" 

நலம் டகழ் னறுவல் நடக னகம் கோட்டி, 

‘சிலம்ன உள; தகோண்ம்’ ை-  

"மகாயன் நதுடப மசன்று மாருள் ஈட்ை எண்ணியுள் தது கருத்டத மயினிட்டு, யிடியுனன் 

கண்ணகியுைன் நதுடபக்குப் னப்ட்டுச் மசல்லுதல்" 

‘டசயிடழ! டகள்; இச் சிலம்ன னதல் ஆக, தசன்ற கலடைோடு 

உலந்த தபோனள் ஈட்டுதல் உற்டறன், மலர்ந்த சீர் 

மோ  மதுடர அகத்துச் தசன்று; ன்டைோடு இங்கு,  

டு அலர் டகோதோய்! ளக’ ன்று, நீடி 

விடை கட க்கூட்  வியம் தகோண் ோன்-கங்குல் 

கடை சு ர் கோல் சீயோனன்.  

"மயண்ா" 

கோதலி கண்  கைள கன தநடுங் கண் 

மோதவி-தன் தசோல்டல வறிதோக்க, னெடத- 

விடை கட க்கூட்  வியம் தகோண் ோன்-கங்குல் 

கடை சு ர் கோல் சீயோனன். 

-------- 

2. நணிமநகட – ீடிடக கண்டு ிப்னணர்த்தின காடத 
 [ நணிமநகட நணில்யத்திடைப் ீடிடககண்டு ிப்ன உணர்ந்த ாட்டு ] 

ஆங்குஅது கண்  ஆயிடழ அறியோள் 

கோந்தள்அம் தசங்டக தடலடமல் குவிந்தை 

தடலடமல் குவிந்த டகயள் தசங்கண் 

னடலடமல் கறழ்ந்துனத் தத்திரள் உகுத்துஅதின் 

இ னடற னம்னடற வலனடற வோரோக் 

தகோடிமின் னகிதலோடு நிலஞ்டசர்ந் ததன்ை 

இறுதசுப்ன அலச தவறுநிலம் டசர்ந்துஆங்கு 

ளடவோள் பிறப்ன வளஇன்று உைர்ந்து 

ததோளதடக மோதவ! துைிதபோனள் உைர்ந்டதோய்! 

கோயங் கடரயில் உடரத்தடத ல்லோம் 

வோடய ஆகுதல் மயக்குஅற உைர்ந்டதன் 
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கோந்தோரம் ன்னும் கழிதபன நோட்டுப் 

னனவ டதயம் தபோடறதக  வோளம் 

அத்தி பதினும் அரசோள் டவந்தன் 

டமத்துைன் ஆகிய பிரம தனமன்! 

ஆங்குஅவன் தன்போல் அடைந்துஅறன் உடரப்டபோய் 

தீங்கைி நோவல் ஏங்கும்இத் தீவிட  

இன்றுழ் நோளில் இனநில மோக்கள் 

நின்றுநடுக்கு ய்த நீள்நில டவந்டத 

னமி நடுக்குறூஉம் டபோழ்தத்து இந்நகர் 

நோகநல் நோட்டு நோனூறு டயோசடை 

வியன்போ தலத்து வழீ்ந்துடகடு ய்தும் 

இதன்போல் எழிதகை, 

மோதபனம் டபனொர் மக்கட்கு ல்லோம் 

ஆளம் மோளம் தகோண்டுகழிக ன்டற 

படறயில் சோற்றி நிடறஅனந் தோடைடயோடு 

இ வயம் ன்னும் இனம்பதி நீங்கி 
வ வயின் அவந்தி மோநகர்ச் தசல்டவோன் 

கோயங் கடரனும் டபரியோற்று அட கடரச் 

டசய்உயர் னம்தபோழில் போடிதசய்து இனப்ப, 

ங்டகோன் நீஆங்கு உடரத்தஅந் நோளிட த் 

தங்கோது அந்நகர் வழீ்ந்துடகடு ய்தறம் 

மனள்அறு னலவ!நின் மலர்அடி அதடை 

அரதசோடு மக்கள் ல்லோம் ஈண்டிச் 

சூழ்ந்தைர் வைங்கித் தோழ்ந்துபல த்திய 

அனள்அறம் னண்  எனடபர் இன்பத்து 

உலகுதுயர் தகடுப்ப அனளிய அந்நோள், 

அரவக் க ல்எலி அடசோதரம் ஆளும் 

இரவி வன்மன் எனதபனந் டதவி 
அலத்தகச் சீறடி அனத பதிவயிற்று 

இலக்குமி ன்னும் தபயர்தபற்றுப் பிறந்டதன் 

அத்தி பதினும் அரசன் தபனந்டதவி 
சித்தினரம் ஆளும் சீதரன் தினமகள் 

நீல பதினும் டநர்இடழ வயிற்றில் 

கோடல ஞோயிற்றுக் கதிர்டபோல் டதோன்றிய 

இரோகுலன் தைக்குப் னக்டகன் அவதைோடு 

பரோஅன மரபின்நின் போதம் பைிதறம், 

ட்டுஇன நோளில்இவ் இரோகுலன் தன்டைத் 

திட்டி வி ம்உணும் தசல்உயிர் டபோைோல் 

தீஅழல் அவதைோடு டசயிடழ னெழ்குடவ; 

து நிகழ்ச்சி ஈங்குஇன்று ஆகலின் 

கடவரக் கன்ைிப் தபயதரோடு விளங்கிய 

தவோக்களி னெதூர்ச் தசன்றுபிறப்ன ய்துதி; 
அைியிடழ நிைக்குஏர் அனந்துயர் வனநோள் 
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மைிடம கலோததய்வம் வந்து டதோன்றி 
அன்றுஅப் பதியில் ஆர்இனள் டுத்துத் 

ததன்திடச மனங்கில்ஏர் தீவிட  டவத்தறம் 

டவக தவந்திறல் நோகநோட்டு அரசர் 

சிைமோசு எழித்து மைமோசு தீர்த்துஆங்கு 

அறச்தசவி திறந்து மறச்தசவி அட த்துப் 

பிறவிப்பிைி மனத்துவன் இனந்துஅறம் உடரக்கும் 

தினந்துஎளி ஆசைம் தசன்றுடக ததோளதி; 
அன்டறப் பகடல உன்பிறப்ன உைர்ந்துஈங்கு 

இன்றுயோன் உடரத்த உடரததளி வோய்ை, 

சோதுயர் டகட்டுத் தளர்ந்துஉகு மைத்டதன் 

கோதலன் பிறப்னம் கோட் ோ டயோை 

ஆங்குஉடைக் தகோைர்ந்த அனம்தபனந் ததய்வம் 

போங்கில் டதோன்றிப் டபந்ததோடி கைவடை 

ஈங்குஇவன் ன்னும் ன்றுடுத்து ஏதிடை 

ஆங்குஅத் ததய்வதம் வோரோ டதோை 

ங்கிைள் அளஉம் இளங்தகோடி தோன்ன், 

3. சயீகசிந்தாநணி – யிநடனார் இம்கம் 
( 1889 னதல் 1941 னடின 54 ாைல்கள்) 

சயீகன் தம்ி ந்தட்ைன் துனகட மாக்கிக் கூறுதல் 
னனகு தகோப்னளிக்கும் கண்ைி னறி மிட  ப டல மோடலக் 

குனதி தகோப்னளிக்கும் டவலோன் கூந்தல் மோ இவர்ந்து தசல்ல 

உனவ தவம் சிடலயிைோற்குத் தம்பி இஃது உடரக்கும் எண் தபோன் 

பனகு டபங் கழலிைோனள் பதுனகன் டகட்க ன்டற   1 

  

விள மைி மோசு னெழ்கிக் கி ந்தது இவ் உலகம் விற்பக் 

களவிைரீ் தபோதிந்து சிக்கக் கதிர் எளி மடறயக் கோப்பின் 

தளவிைரீ் உலகம் ல்லோம் தோமடர உடறனேம் தசய்யோள் 

வளவிைோர் தம்டமப் னல்லோள் வோழ்க தம் கண்ைி மோடதோ  2 

 

ததோளத தம் டகயின் உள்ளும் துறு னடி அகத்தும் டசோர 

அளத கண்ைரீின் உள்ளும் அைிகலத்து அகத்தும் மோய்ந்து 

பளது கண் அரிந்து தகோல்றம் பட னே ன் எடுங்கும் பற்றோது 

எழிக யோர் கண்ணும் டதற்றம் ததளிகுற்றோர் விளிகுற்றோடர  3 

   

டதோய் தடக மகளிர்த் டதோயின் தமய் அைி நீக்கித் தூய் நீர் 

ஆய் னது மகளிர் தம்மோல் அரில்தபத் திமிரி ஆட்டி 

டவய் நிறத் டதோளிைோர்க்கு தவண் துகில் மோடல சோந்தம் 

தோன் நல கலங்கள் டசர்த்தித் த னடல டதோய்க ன்றோன்   4 

     

வண்ைப் னமோடல சோந்தம் வோல் அைி கலன்கள் ஆட  

கண் னகத்து உறுத்தித் தூய்டம கண் லோல் தகோள்ள டவண் ோ 

அண்ைல் அம் னள்டளோடு ல்லோ ஆயிரம் டபட ச் டசவல் 

உண்ணு நீர் அமிழ்தம் கோக்க ஊகடமோடு ஆய்க ன்றோன்   5 
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அஞ்சைக் டகோலின் ஆற்றோ நோகம் ஏர் அனவிக் குன்றின் 

குஞ்சரம் னலம்பி வழீக் கூர் ததி யிற்றில் தகோல்றம் 

பஞ்சியின் தமல்லிடதனும் படக சிறிது ன்ை டவண் ோ 

அஞ்சித் தற்கோத்தல் டவண்டும் அனம் தபோனளோக ன்றோன்  6 
  

 

தபோனந்தலோல் பல்லி டபோன்றும் டபோற்றலோல் தோயர் எத்தும் 

அனந்தவர் டபோன்று கோத்தும் அ ங்கலோல் ஆடம டபோன்றும் 

தினந்து டவல் ததவ்வர் டபோலத் தீது அற றிந்தும் இன்ப 

மனந்திைோல் மடைவி எத்தும் மதடலடயக் கோமின் ன்றோன்  7 

சயீகன் துனகனுக்குக் கட்ைடனிைல் 
னந் துகில் மோடல சோந்தம் னடை கலம் பஞ்ச வோசம் 

ஆய்ந்து அளந்து இயற்றப்பட்  அடிசில் நீர் இன்ை ல்லோம் 

மோந்தரின் ம ங்கல் ஆற்றல் பதுனகன் கோக்க ன்று ஆங்கு 

ந்து னண் மோர்பன் வ இன்ைைம் இயற்றிைோடை    8 
 

தன் தாடனக் காணச் சயீகன் தன் மதாமர்களுைன் மசல்கின் யமினின் தன்டநடனக் கூறுதல் 
 சிறு கண் யோடையின் இைம் டசர்ந்து டசவகம் தகோளத் 

துறுகல் ன்று உைர்கலோத் துள்ளி மந்தி மக 

நறிய சந்தின் துைி நோற தவந்தைகள் தகோண்டு 

றிய ள்கி மயிர்க் கவரிமோ இரினேடம     9 

     

னகழ் வடரச் தசன்ைி டமல் னடசயின் தபரியை 

பவழடம அடையை பல் மயிரப் டபர் லி 
அகளம் இங்குலிகம் அஞ்சை வடரச் தசோரிவை 

கவழ யோடையின் ததல் தவளம் கச்சு எத்தடவ    10 

     

அண்ைல் அம் குன்றின் டமல் வனட  போய்ந்து உழக்கலின் 

எண் மைி பல உட ந்து எனங்கு அடவ தூளியோய் 

விண் உளு உண்டு ை வளீம் மோ நிலமிடசக் 

கண் அகன் மரம் லோம் கற்பகம் எத்தடவ     11 
 

 மோைி ம் பளத்தை கிறத்தம் மற்று அவற்று அயல் 

போல் னரண் பயம்பிட ப் படை மடிந்த அடையை 

கோைிட ப் போந்தள் கண் படுப்பை துயில் ழ 

ஊன் உட ப் தபோன் னடழ யோளி நின்று உலம்னடம   12 

    

சோரல் அம் திமிசிட ச் சந்தைத் தடழ வயின் 

நீர தீம் ன மரம் நிரந்த தக்டகோலனம் 

ர் இலவங்கனம் மின் கனப்னரனம் 

என நோவி கலந்து ஏசடை கமளடம      13 

    

டமந்தடரப் போர்ப்பை மோ மகள் மோக் குழோம் 

சந்தைம் டமய்வை தவழ் மதக் களிற்று இைம் 

அந்தடழக் கோடு லோம் திடளப்ப ஆமோன் இைம் 

சிந்த வோல் தவடிப்பை சிங்கம் ங்கும் உள     14 
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   வனக்டகயின் கைிததோறும் வோைரம் போய்ந்து உரோய்ப் 

தபோனப்ன லோம் தபோன் கி ந்து எளகி டமல் தினவில் வழீ்ந்து 

எனக்கு உலோய் நிலமிடச மிளிர்வ எத்து எளிர் மைி 
தினக் கிளர் எளி குலோய் வோைகம் தசகுக்குடம    15 

    வழீ் பைிப் போடறகள் தநறி லோம் தவவ் தவயில் 

டபோழ்தலின் தவண்தைய் டபோல் தபோழிந்து மட்டு எளகுவ 

தோழ் னகில் சூழ் தபோழில் சந்தைக் கோற்று அடசந்து 

ஆழ் துயர் தசய்னேம் அவ் அனவடரச் சோரடல     16 

  சயீகன், நற்றும் அயன் மதாமர்கள் ரு மசாடடன அடைதல்   

கூடகனேம் டகோட் னம் குங்குமனம் பரந்து 

கல் ஆகோ நிலத்து அல்கி விட்டு ளந்து டபோய்த் 

டதோடகனேம் அன்ைனம் ததோக்கு உ ன் ஆர்ப்பது ஏர் 

நோக நன் கோவினுள் நயந்து விட் ோர்கடள         17 
 
 

  மதாமர்கள் தயப்ள்ிடன ன்கு அமகுடுத்த, அப்ள்ி மாிவுமற்று யிங்குதல்   

னத்து அகில் தவளம் டபோர்டவ னசு சோந்து ஆற்றிப் தபோன் தல் 

டகோத்து நீர் பிலிற்றும் கோந்தம் குங்கும டவரப் தபோன் டகோய் 

சோத்துறி பவழக் கன்ைல் சந்தை ஆல வட் ம் 

நீத்தவர் இ த்து நோற்றி நிழல் மைி உலகம் தசய்தோர்   18 

     

நித்தில னடலயிைோர் தம் தநடுங் கைோல் டநோக்கப் தபற்றும் 

டகத் தலம் தீண் ப் தபற்றும் கைிந்தை மலர்ந்த கோண்க 

டவத்து அலர் தகோய்யத் தோழ்ந்த மரம் உயிர் இல்டல ன்போர் 

பித்து அலர் ஆயின் டபய்கள் ன்றலோல் டபசலோடமோ   19 

சயீகன், தன் தாடனக் கண்டு யணங்குதல் 
தபோறி மயில் இழினேம் தபோன் தோர் னனகைின் தபோலிந்து மோவின் 

தநறிடமயின் இழிந்து டமந்தன் மைிக்டக மத்திடகடய நீக்கி 
தவறுடமயின் அவடரப் டபோக்கி தவள்ளிட ப் ப ோத நீரோல் 

அறி மயில் அகளம் டகோயில் அடிகடளச் தசவ்வி ன்றோன்   20 

     

ல் இனள் கைவில் கண்ட ன் கண் இ ன் ஆடும் இன்டை 

பல்லினேம் பட்  போங்கர் வனம் தகோடலோ நம்பி ன்று 

தசோல்லிைள் டதவி நிற்பப் பதுனகன் ததோளது டசர்ந்து 

நல் அடி பைிந்து நம்பி வந்தைன் அடிகள் ன்றோன்    21 

     

ங்ஙைோன் யன் ன்றோட்கு அடியன் யோன் அடிகள் ன்ைோப் 

தபோங்கி வில் உமிழ்ந்து மின்னும் னடை மைிக் க கம் ஆர்ந்த 

தங்கு எளித் த க்டக கூப்பித் ததோளது அடி தளவி வழீ்ந்தோன் 

அங்கு இரண்டு அற்ன னன்ைரீ் அடல க ல் கலந்தது எத்தோர்  22 
 
 

யிசடன, சயீகன் னதாமாடபக் கண்டு மருநகிழ்ச்சியுல் 

தினவடி ததோளது வழீ்ந்த சிறுவடைக் கண்  டபோழ்டத 
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வன பைி சுமந்த வோள்கண் வைனடல தபோழிந்த தீம் போல் 

னனகு உட  மோர்பில் போய்ந்து னள தமனேம் நடைப்ப மோதர் 

வனக ன் களிறு ன்று த்தி வோங்குன தளவிக் தகோண் ோள்  23 

     

கோடளயோம் பனவம் ஏரோள் கோதல் மீக் கூர்தலோடல 

வோடளயோம் தநடிய கண்ைோள் மகடை மோர்ன எடுங்கப் னல்லித் 

தோள் யோ னன்ன தசய்த தவத்தது விடளள இலோடதன் 

டதோள் அயோத் தீர்ந்தது ன்றோள் ததோளதகு ததய்வம் அன்ைோள்  24 

     

வோள் திறல் குனசில் தன்டை வோள் அமர் அகத்துள் நீத்துக் 

கோட் கத்து உம்டம நீத்த கயத்திடயற் கோை வந்தீர் 

டசட்டு இளம் பனதி மோர்பின் சீவக சோமியடீர 

ஊட்டு அரக்கு உண்  தசந் தோமடர அடி டநோவ ன்றோள்   25 

 

 

சயீகன் ஆறுதல் கூறுதல் 
தக ல் அனங் குடரய தகோற்றம் தக ப் பிறந்ததுளம் அன்றி 
ந டலனேள் அடிகள் டவக நட்ன உட யவர்கள் டநய 

இட  மகன் தகோன்ற இன்ைோ மரத்திடைன் தந்த துன்பக் 

க ல் அகத்து அளந்த டவண் ோ கடளக இக் கவடல ன்றோன்  26 

     சயீகனுக்குப் மற்மார்கள் கந்துக்கைன் சுந்டதமன எ யிசடன கூல் 

யோன் அலன் எளடவ ஆவோள் சுநந்டதடய யற்கு ன்றும் 

டகோன் அலன் தந்டத கந்துக் க ன் ைக் குைத்தின் மிக்க 

போல் நிலத்து உடறனேம் தீம் டதன் அடையவோய் அமிர்தம் ஊற 

மோன் நலம் தகோண்  டநோக்கி மகன் மைம் மகிழச் தசோன்ைோள்  27 

எக்கு நகன் ந்தட்ைம எக் கூல் 
ைக்கு உயிர்ச் சிறுவன் ஆவோன் நந்தடை யன் அல்டல 

வைப்னட க் குமரன் இங்டக வனக ை மனங்கு டசர்த்திப் 

னைக் தகோடி மோடலடயோடு னங் குழல் தினத்திப் டபோற்றோர் 

இைத்து இட  று அைோனுக்கு இன் அளி வினந்து தசய்தோள்  28 

   யிசடன, டநந்தர்கமாடும், மதாமர்கமாடும் நகிழ்ச்சினாக இருத்தல் 

சிறகரோல் போர்ப்னப் னல்லித் தின மயில் இனந்தடத டபோல் 

இடறவி தன் சிறுவர் தம்டம இன டகயிைோறம் னல்லி 
னடற னடற குமரர்க்கு ல்லோம் தமோழி அடம னகமன் கூறி 
அறு சுடவ அமிர்தம் ஊட்டி அறுபகல் கழிந்த பின் நோள்   29 

யிசடன டநந்தர்களுக்கும், மதாமர்களுக்கும் அிவுடப கூறுதல் 

மரவம் நோகம் மைம் கமழ் சண்பகம் 

குரவம் டகோங்கம் கு ம் னடர கோய் வடழ 

விரள னம் தபோழில் டவறு இனந்து ஆய் தபோனள் 

உனவ மோதர் உடரக்கும் இது ன்படவ     30 

     

நலிள இல் குன்தறோடு கோடு உடற நன்தபோனள் 
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னலி அைோர் மகள் டகோ றம் னமி டமல் 

வலியின் மிக்கவர் தம் மகள் டகோ றம் 

நிடல தகோள் மன்ைர் வழக்கு ை டநர்படவ     31 

     

நீதியோல் அறுத்து அந்நிதி ஈட்டுதல் 

ஆதி ஆய அனம் படக நோட்டுதல் 

டமோதி னள்தளோடு னள்படக கண்டி ல் 

டபது தசய்து பிளந்தி ல் தபட் டத      32 
     

எற்றர் தங்கடள எற்றரின் ஆய்தறம் 

கற்ற மோந்தடரக் கண் ைக் டகோ றம் 

சுற்றம் சூழ்ந்து தபனக்கறம் சூது அடரோ 

தகோற்றம் தகோள் குறிக் தகோற்றவற்கு ன்படவ    33 
 
 

     

தவன்றி ஆக்கறம் டமதகள ஆக்கறம் 

அன்றினேம் கல்வி டயோடு அழகு ஆக்கறம் 

குன்றி ைோர்கடளக் குன்று ை ஆக்கறம் 

தபோன் துஞ்சு ஆகத்திைோய் தபோனள் தசய்னேடம    34 

     

தபோன்ைின் ஆகும் தபோனபட  அப்பட  

தன்ைின் ஆகும் தரைி தரைியில் 

பின்டை ஆகும் தபனம் தபோனள் அப் தபோனள் 

துன்னும் கோடலத் துன்ைோதை இல்டலடய     35 

     

நிலத்தின் நீங்கி நிதியினும் டதய்ந்து நம் 

குலத்தில் குன்றிய தகோள் டகயம் அல்லதூஉம் 

கடலக் கைோளனம் இங்கு இல்டல கோடள நீ 

வலித்தது ன் ை வள்ளறம் கூறுவோன்     36 

சயீகன் யிசடனக்கு ஆறுதல் கூறுதல் 
ரிதயோடு நிகர்க்கும் ஆற்றல் இடிக் குரல் சிங்கம் ஆங்கு ஏர் 

நரிதயோடு தபோனவது ன்றோல் சூழ்ச்சி நல் துடைடயோடு ன் ஆம் 

பரிதவோடு கவல டவண் ோ போம்ன அவன் கறழன் ஆகும் 

தசோரி மதுச் சுனம்ன உண் கண்ைிச் சூழ் கழல் நந்தன் ன்றோன்  37 
 

யிசடன மநலும் அிவுடப கூறுதல் 
தகறழடைோ நந்தன் ன்ைோக் கிளர் எளி வைப்பிைோடைக் 

கறழத் தன் டகயோல் தீண்டிக் கோதலின் களித்து டநோக்கி 
வலி தகள வயிரத் தூண் டபோல் திரண்டு நீண்டு அடமந்த திண் டதோள் 

கலி தகள நிலத்டதக் கோவோது எழினேடமோ கோடளக்கு ன்றோள்  38 

     

இ த்ததோடு தபோளது நோடி வ்விடைக் கண்ணும் அஞ்சோர் 

ம ப்ப ல் இன்றிச் சூளம் மதி வல்லோர்க்கு அரியது உண்ட ோ 

க த்து இட க் கோக்டக என்டற ஆயிரம் டகோடி கூடக 

இ த்து இட  அளங்கச் தசன்று ஆங்கு இன் உயிர் தசகுத்தது அன்டற- 39 
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இடழ தபோடற ஆற்ற கில்லோது இட்டிட  தளர நின்ற 

குடழ நிற னகத்திைோர் டபோல் குறித்தடத துைிந்து தசய்யோர் 

னடழ உடற சிங்கம் தபோங்கி னழங்கி டமல் போய்ந்து டம டதோய் 

வடழ உடற வைத்து வன்கண் நரி வடலப்பட் து அன்டற  40 
 

துனகன் கூறுதல் 

ஊழி வோய்த் தீடயோடு எப்போன் பதுனகன் உடரக்கும் என்ைோர் 

ஆழிவோய்த் துஞ்ச மற்று ம் ஆற்றலோன் தநனங்கி தவன்று 

மோடழ நீள் நிதியம் துஞ்சும் மோநிலக் கிழடம ய்தும் 

போழியோல் பிறடர டவண்ட ம் பைிப்படத போைி ன்றோன்  41 
 

 
 
 

துனகன் அல்ாத நற்த் மதாமர்கள் கூறுதல் 
தபோன அனங் குடரய டமந்தர் தபோம் ை உரறி மற்று இத் 

தின இனந்து அகன்ற மோர்பன் டசவடி டசர்ந்த யோங்கள் 

ரி இனந்து அயனம் நீர்டம இனம் கதிர் ற்ற ததவ்வர் 

வன பைி இனளும் ஆக மதிக்க ம் அடிகள் ன்றோர்    42 
     

      ின் நாநன் துடணடனக் மகாள்க எச் சயீகனுக்கு யிசடன கூறுதல் 
கோர் டதோன்றடவ மலனம் னல்டல கமலம் தவய்டயோன் 

டதர் டதோன்றடவ மலனம் தசம்மல் நின் மோமன் மற்று உன் 

சீர் டதோன்றடவ மலனம் தசன்று அவன் தசோல்லி டைோட  

போர் டதோன்ற நின்ற படகடயச் தசறற்போடல ன்றோள்   43 

சயீகன் தானிைம் உறுதி கூல் 
நன்று அப் தபோனடள வலித்டதன் மற்று அடிகள் நோடளச் 

தசன்று அப் பதினேள் மர்க்டக ைது உண்டம கோட்டி 

அன்டறப் பகடல அடிடயன் வந்து அட வல் நீடம 

தவன்றிக் களிற்றோன் உடழச் தசல்வது டவண்டும் ன்றோன்  44 
 

நூற்டந்து தய நக்ிருைன் யிசடனக் மகாயிந்தன் கருக்கு னன்தாக அனுப்ியிட்டு, சயீகன் 
ஏநாங்கத ாட்டுக்குச் மசன்று மசர்தல் 

டவல் டதவந்து அன்ை ததி தவம் பரல் கோைம் உன்ைி 
தற்று வடரோடு ந ந்தோள் ததி வல் வில் டமந்தன் 

கோற்றின் பரிக்கும் கலிமோன் மிடசக் கோவல் ஏம்பி 
ஆற்றற்கு அடமந்த பட டயோடு அதர் னன்ைிைோடை  45 

     

மன்றற்கு இ ன் ஆம் மைிமோல் வடர மோர்பன் வோன் கண் 

நின்று த்திடசனேம் மனவிப் னைல் நீத்தம் ஏவோக் 

குன்றும் குளிர் நீர்த் த ம் சூழ்ந்தை டகோல யோறும் 

தசன்று அப் பழைப் ப ப்டபப் னைல் நோடு டசர்ந்தோன்  46 

 

 கோவின் டமல் கடிமலர் ததகிழ்ந்த நோற்றனம் 
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வோவினேள் இைமலர் உயிர்த்த வோசனம் 

ன விரி டகோடதயர் னடைந்த சோந்தனம் 

வலோற்கு திர் திர் வினந்து தசய்தடவ    47 

     

கனம்பின் டமல் ததோடுத்த டதன் கலிதகோள் தோமடரச் 

சுனம்பின் வோய்த் துளித்தலின் துடவத்த வண்த ோடு 

தினந்தி யோழ் னரல்வது ஏர் ததய்வப் னம் தபோழில் 

தபோனந்திைோன் னடை மைிப் தபோன் தசய் னைிைோன்  48 

     

தபோடற விலங்கு உயிர்த்தை தபோன் தசய் மோ மைிச் 

தசறி கழல் இடளஞனம் தசல்லல் நீங்கிைோர் 

நடற விரி டகோடதயர் நோம டவலிைோற்கு 

அறு சுடவ நோல் வடக அனதம் ஆக்கிைோர்    49 

     
 

 

கட்டியின் அரிசினேம் னளக்கும் கோைனம் 

னட்டில் வோய்ச் தசறித்தைர் னரவிக்கு அல்லளம் 

தநட்டு இனம் கனம்தபோடு தசந் தநல் டமய்ந்து நீர் 

பட் ை வள நிழல் பரிள தீர்ந்தடவ     50 

 
குழி மதுக் குவடள அம் கண்ைி வோர் குழல் 

பிழி மதுக் டகோடதயோர் டபை இன் அனது 

அழி மதக் களிறு அைோன் அயின்ற பின்ைடர 

கழி மலர் விழித்த கண் கமலம் பட் டவ    51 

     

ரி மைி இடமத்தை ளந்த தீம் னடக 

னரி நரம்ன இரங்கிை னகன்ற தீங் குழல் 

தின மைி னழவனம் தசம் தபோன் போண்டிறம் 

அன மைியின் குரல் அரவம் தசய்தடவ/    52 

     

ததளித்த இன் னறுவல் அம் பவளம் தசற்ற வோய்க் 

களிக் கயல் மடழக் கைோர் கோமம் கோழ் தகோளஇீ 

விளித்த இன் அமிர்து உறழ் கீதம் டவைலோன் 

அளித்த பின் அமளி அம் டசக்டக ய்திைோன்   53 
 

தீங் கனம்ன அனுக்கிய தினந்து டதோள்களும் 

வஙீ்கு ழில் டதோள்களும் மிட ந்து தவம் னடல 

னங் குளிர் தோதரோடு தபோனது தபோன் உக 

ஈங்கைம் கடை இனள் ல்டல நீந்திைோன்    54 
--------- 

 
அகு 2 

1.கம்பாநானணம் – குகப்ைம் ( கங்டக காண் ைம் ) 
இபாநட நீட்கப் னப்ட்ை பதன் மசடமனாடு கங்டகனின் கடபடன அடைதல் 
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ன விரி தபோலன் கழல் தபோன இல் தோடையோன் 

கோவிரிநோடு அன்ை கழைி நோடு எரீஇத் 

தோவர சங்கமம் ன்னும் தன்டமய 

யோடவனேம் இரங்கி க் கங்டக ய்திைோன்.    1 

பதமாடு மசன் னாடச் மசடனின் யருணட 

ண்ைனம் சுனம்ன தம் இைத்துக்கு அல்லது 

கண் அகன் தபனம் னைல் கங்டக ங்கணும் 

அண்ைல் தவம் கரி மதம் அத்து அனவி போய்தலோல் 

உண்ைளம் குட யனேம் உரித்து அன்று ஆயடத.   2 

 

குதிடபச் மசடனின் யருணட 

அடி மிடசத் தூளி னக்கு அட ந்த டதவர்தம் 

னடி உறப் பரந்தது; ஏர் னடறடம டதர்ந்திடலம்; 

தநடிது உயிர்த்து உண் ளம் நீந்தி நின்றளம் 

தபோடி மிடசப் னரண் ளம் னரவி ஈட் டம.    3 

காாட்டைனின் நிகுதி 
போடல ய் நிறத்ததோடு பண்டு தோன் ப ர் 

ஏடல ய் தநடுங்க ல் ஏடிற்று இல்டலயோல்; 

மோடல ய் தநடுனடி மன்ைன் டசடையோம் 

டவடலடய மடுத்தது அக் கங்டக தவள்ளடம.         4 

 

பதன் ின் மசன் டைனின் அவு 

கோன்தடல நண்ைிய கோடள பின் ப ர் 

டதோன்றடல அவ் வழி ததோ ர்ந்து தசன்றை 

ஆன்றவர் உைர்த்திய அக்குடரோைிகள் 

னென்று பத்தோயிரத்து இரட்டி னற்றுடம.    5 

 

பதன் மசடமனாடு யருதடக் கண்டு ஐயுற்று, குகன் தன் மசடமனாடு கங்டகனின் மதன் 
கடபடன அடைதல் 

அப்பட  கங்டகடய அட ந்த ஆயிட த் 

துப்ன உட க் க லின் நீர் சுமந்த டமகத்டத 

எப்ன உட  அண்ைடலோடு உ ற்றடவ தகோலோம் 

இப்பட  டுத்தது ‘ன்று டுத்த சீற்றத்தோன்.   6 

 

குகன் னும் தபயரிய கூற்றின் ஆற்றலோன் 

ததோடக னரண் டசடைடயத் துகளின் டநோக்குவோன் 

நடக மிகக் கண்கள் தீ நோற நோசியில் 

னடக உறக் குைிப்னறும் னனவப் டபோர் விலோன்.   7 

 
டம உற உயிர் லோம் இறுதி வோங்குவோன் 

டக உறு கவர் அயில் பிடித்த கோலன்தோன் 

 டயந்தறோயிரம் உனவம் ஆயிை 

தமய் உறு தோடையோன் வில்லின் கல்வியோன்.   8 
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கட்டிய சுரிடகயன் கடித்த வோயிைன் 

தவட்டிய தமோழியிைன் விழிக்கும் தீயிைன் 

தகோட்டிய துடியிைன் குறிக்கும் தகோம்பிைன் 

கிட்டியது அமர் ‘ைக் கிளனம் டதோளிைோன்.    9 

 

‘லி லோம் இப்பட ; அரவம் யோன் ‘ை 

எலி உலோம் டசடைடய உவந்து கூவிைோன்; 

வலி உலோம் உலகிைில் வோளம் வள் உகிர்ப் 

னலி லோம் என வழி னகுந்த டபோலடவ.    10 

  

மனங்கு அட  ததன் கடர வந்து டதோன்றிைோன்; 

எனங்கு அட  தநடும் பட  எல் ன் ஆர்ப்பிடைோடு 

அனங் கட  னேகம் தைில் அசைி மோ மடழ 

கனங்க ல் கிளர்ந்து ை கலந்து சூழடவ.    11 

 
குகன் தன் டைனிர்க்கு இட்ை கட்ைட  

டதோன்றிய னளிஞடர டநோக்கிச் ‘சூழ்ச்சியின் 

ஊன்றிய டசடைடய உம்பர் ற்றுதற்கு 

ன்றதைன்; ன் உயிர் துடைவற்கு ஈகுவோன் 

ஆன்ற டபர் அரசு; நீர் அடமதிர் ஆம் ‘ன்றோன்.   12 

  

“துடி றி; தநறிகளும் துடறனேம் சுற்றுற 

எடி றி; அம்பிகள் யோதும் ஏட் லிர்; 

கடி றி; கங்டகயின் கடர வந்டதோர்கடளப் 

பிடி; றி ப  “ ைப் தபயர்த்தும் கூறுவோன்.    13 

தன்ித்தயபா மயைர் னன்  கூல்  

அஞ்சை வண்ைன், ன் ஆர் உயிர்     நோயகன், ஆளோடம, 

வஞ்சடையோல் அரசு ய்திய     மன்ைனம் வந்தோடர! 

தசஞ்சரம் ன்பை தீ உமிழ்கின்றை,     தசல்லோடவோ? 

உஞ்சு இவர் டபோய்விடின், “நோய் குகன்“    ன்று டை ஏதோடரோ? 14 

 

ஆழ தநடுந்திடர ஆறு    க ந்து இவர் டபோவோடரோ? 

டவழ தநடும்பட  கண்டு    விலங்கிடும் வில்லோடளோ? 

டதோழடம ன்று அவர் தசோல்லிய    தசோல் என தசோல் அன்டறோ? 

’டழடம டவ ன் இறந்திலன் ‘    ன்று, டை சோடரோ?  15 

  

 னன்ைவன் ன்று நிடைந்திலன்;    தமோய் னலி அன்ைோன், ஏர் 

பின்ைவன் நின்றைன் ன்றிலன்;    அன்ைடவ டபசோடைல், 

ன் இவன் ன்டை இகழ்ந்தது?    இவ் ல்டல க ந்து அன்டறோ? 

மன்ைவர் தநஞ்சிைில், டவ ர்    விடும் சரம் வோயோடவோ?  16 

   

 போவனம் நின்ற தபனம்பழினேம்    படக நண்டபோடும் 

வனம் ன்படவ மண்ணுலகு    ஆள்பவர் ண்ைோடரோ? 

ஆ! அது டபோக! ன் ஆர் உயிர்த்    டதோழடம தந்தோன்டமல் 

டபோவது, டசடைனேம் ஆர்    உயினம் தகோடு டபோயன்டறோ?  17 
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அனந்தவம் ன் துடை ஆள,    இவன் னவி ஆள்வோடைோ? 

மனந்து ைின் அன்று உயிர்; வண் னகழ்    தகோண்டு பின் மோடயடைோ? 

தபோனந்திய டகண்டம உகந்தவர்    தம்தமோடு டபோகோடதோ 

இனந்ததும் நன்று கழிக்குதவன்    ன்க ன் இன்டறோட .  18 

   

தும்பினேம் மோளம் மிட ந்த    தபனம்பட  சூழ்வோனம் 

வம்ன இயல் தோர் இவர் வோள் வலி    கங்டக க ந்து அன்டறோ? 

தவம்பிய டவ ர் உளரீ்! துடற    ஏ ம் விலக்கீடரோ 

நம்பி னன்டை இைி நம் உயிர்    மோய்வது நன்று அன்டறோ?  19 

 

டபோை பட த் தடல வரீர்    தமக்கு இடர டபோதோ இச் 

டசடை கி க்கிடு; டதவர் வரின்,    சிடல மோ டமகம் 

டசோடை ப க் கு ர் சூடற    ப  சு ர் வோட ளோடும் 

தோடை ப த் தைி யோடை    ப த் திரள் சோடயடைோ.   20 

 

நின்ற தகோட க் டக ன் அன்பன்    உடுக்க, தநடுஞ் சீடர 

அன்று தகோடுத்தவள் டமந்தர்    பலத்டத, ன் அம்போடல 

தகோன்று குவித்த நிைம் தகோள்    பிைக் குடவ தகோண்டு ஏடித் 

துன்று திடரக் க ல், கங்டக    மடுத்து இட  தூரோடதோ?   21 

   

“ஆடு தகோடிப் பட  சோடி,    அறத்தவடர ஆள 

டவடு தகோடுத்தது, போர் ‘‘ னும்    இப் னகழ் டமவடீரோ? 

நோடு தகோடுத்த ன் நோயகனுக்கு    இவர், நோம் ஆளும் 

கோடு தகோடுக்கிலர் ஆகி,    டுத்தது கோைடீரோ?    22 

 

மோ னைிவர்க்கு உறள ஆகி,    வைத்திட டய வோளம் 

டகோ னைியத் தகும் ன்று,    மைத்து இடற தகோள்ளோடத, 

 னடை உற்றிடில், ள    க ல் பட  ன்றோறம் 

ஆ னடையின் சிறு கூழ் ை    இப்தபோளது ஆகோடதோ?   23 

 

சுநந்திபன் பதிைம் குகன் தன்டந மசால்ல் 

ன்பை தசோல்லி, இனம்ன அை    டமைியர் டைோர் னன் 

வன் படை வில்லிைன், மல் உயர்    டதோளிைன், வோள் வரீற்கு 

அன்பனும், நின்றைன்; நின்றது    கண்டு, அரி று அன்ை 

னன்பைில் வந்து, தமோழிந்தைன்    னெரிய டதர் வல்லோன்.   24 

 

“கங்டக இனகடர உட யோன்,    கைக்கு இறந்த நோவோயோன், 

உங்கள் குலத் தைி நோதற்கு    உயிர் துடைவன், உயர் டதோளோன், 

தவம் கரியின் று அடையோன்,    வில் பிடித்த டவடலயிைோன், 

தகோங்கு அலனம் நறும் தண் தோர்க்    குகன் ன்னும் குறி உட யோன் ‘‘ 25 

  

“கல் கோணும் திண்டமயோன்,    கடர கோைோக் கோதலோன், 

அல் கோைில் கண்டு அடைய    அழகு அடமந்த டமைியோன், 

மல் கோணும் தின தநடுந்டதோள்    மடழ கோணும் மைி நிறத்தோய்! 

நின் கோணும் உள்ளத்தோன்,    தநறி திர் நின்றைன் ‘‘ ன்றோன்.  26 
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பதன் குகடக் காண யிடபதல் 

 

தன்னன்டை, அவன் தன்டம    தன் துடைவன் னந்து உடரத்த 

தசோல் னன்டை உவக்கின்ற    துரிசு இலோத் தின மைத்தோன், 

‘மன் னன்டை தழீஇக் தகோண்     மைக்கு இைிய துடைவடைல், 

ன் னன்டை; அவற் கோண்தபன்    யோடை தசன்று ‘ை ளந்தோன்.  27 

  

பதன் மதாற்ம் கண்ை குகன் ிடயும் மசனலும் 

ன்று ளந்து தம்பிதயோடும்    ளகின்ற கோததலோடும் 

குன்று ளந்து தசன்றது ைக்    குளிர் கங்டகக் கடர குறுகி 
நின்றவடை டநோக்கிைோன்,    தினடமைி நிடல உைர்ந்தோன், 

துன்று கன நறுங்குஞ்சி    யிைர்டகோன் துண் ன்றோன்.   28 

 

 

 

 

வற்கடலயின் உட யோடை    மோசு அட ந்த தமய்யோடை 

நல் கடல இல் மதி ன்ை    நடக இழந்த னகத்தோடைக் 

கல் கைியக் கைிகின்ற    துயரோடைக் கண் உற்றோன், 

வில் டகயின் நின்று இட வழீ,    விம்னற்று நின்று எழிந்தோன்.  29 

 

“நம்பினேம் ன் நோயகடை    எக்கின்றோன்; அயல் நின்றோன் 

தம்பிடயனேம் எக்கின்றோன்;    தவம் டவ ம் தடலநின்றோன்; 

துன்பம் என னடிள இல்டல;    திடச டநோக்கித் ததோளகின்றோன்; 

ம்தபனமோன் பின்பிறந்தோர்    இடழப்படரோ பிடழப்ன?‘‘ ன்றோன்.  30  

   

“உண்டு இடுக்கண் என்று; உட யோன்,    உடலயோத அன்னட யோன் 

தகோண்  தவடவ டம    தகோண்டினந்தோன்; குறிப்ன ல்லோம் 

கண்டு உைர்ந்து தபயர்கின்டறன்;    கோமின்கள் தநறி; “ ன்ைோத் 

தண் துடற ஏர் நோவோயில்    என தைிடய தோன் வந்தோன்.   31 

   

பதன் யணங்கக் குகன் தழுவுதல் 

வந்து, திடர ததோளதோடை    வைங்கிைோன்; மலர் இனந்த 

அந்தைனும் தடை வைங்கும்    அவனும், அவைடி வழீ்ந்தோன்; 

தந்டதயினும் களி கூரத்    தளவிைோன், தகள உட டயோர் 

சிந்டதயினும் தசன்ைியினும்    வறீ்றினக்கும் சீர்த்தியோன்.   32 

   

குகன் யிாவும் பதன் கூறும் யிடையும் 

தளவிை னளிஞர் டவந்தன்    தோமடரச் தசங்கைோடை 

’ளவினும் உயர்ந்த டதோளோய்!    ய்தியது ன்டை? ‘ன்ை, 

‘னளது உலகு அளித்த தந்டத    னந்டதடயோர் னடறயில் நின்றும் 

வளவிைன், அதடை நீக்க    மன்ைடைக் தகோைர்வோன் ‘ன்றோன். 33 

   
பதன்ால் ததீின்டந கண்ை குகன் யணங்கிக் கூல் 

டகட் ைன் கிரோதர் டவந்தன்;    கிளர்ந்து ளம் உயிரன் ஆகி, 
மீட்டும் மண்ைதைில் வழீ்ந்தோன்;    விம்மிைன், உவடக வஙீ்கத் 
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தீட்  அன டமைி டமந்தன்    டசவடிக் கமலப் னவில் 

னட்டிய டகயன் தபோய் இல்    உள்ளத்தன் னகலல் உற்றோன்.   34 

தோய் உடர தகோண்டு, தோடத    உதவிய தரைி தன்டைத் 

தீ விடை ன்ை நீத்துச்    சிந்தடை னகத்தில் டதக்கிப் 

டபோயிடை ன்ற டபோழ்து,    னகழிடைோய்! தன்டம கண் ோல் 

ஆயிரம் இரோமர் நின் டகழ்    ஆவடரோ? ததரியின் அம்மோ!   35 

   

ன் னகழ்கின்றது டழ    யிைடைன்? இரவி ன்போன் 

தன் னகழ்க் கற்டற மற்டற    எளிகடளத் தவிர்க்குமோ டபோல, 

மன் னகழ் தபனடம தங்கள்    மரபிடைோர் னகழ்கள் ல்லோம் 

உன் னகழ் ஆக்கிக் தகோண் ோய்    உயர் குைத்து உரள டதோளோய்!  36 

 

பதன்ால் குகன் ப்ற் அன்ன மகாள்ளுதல் 

ை இடவ அன்ை மோற்றம்    இடவவை பலளம் கூறிப் 

னடை கழல் னலள டவல் டகப்    னளிஞர் டகோன் தபோன இல் கோதல் 

அடையவற்கு அடமவில் தசய்தோன்;    ஆர் அவற்கு அன்ன இலோதோர்? 

நிடைள அனங்குைம் தகோடு அன்டறோ    இரோமன்டமல் நிமிர்ந்த கோதல்.    37 

         இபாநன் ள்ிமகாண்ை னப்டுக்டகடன பதனுக்குக் குகன் காட்டுதல் 

அவ் வழி அவடை டநோக்கி,    அனள் தன வோரி அன்ை 

தசவ்வழி உள்ளத்து அண்ைல்,    ததன் திடசச் தசங்டக கூப்பி, 
‘வ்வழி உடறந்தோன் நம் னன்? ‘    ன்றறம், யிைர் டவந்தன், 

‘இவ்வழி வரீ! யோடை    கோட்டுவல்; ளக ‘ன்றோன்.   38 

                    இபாநன் ள்ிமகாண்ை இைம் கண்ை பதனுடைனமசனலும் மசால்லும் 

கோர் ைக் கடிது தசன்றோன்;    கல் இட ப் படுத்த னல்லின் 

வோர் சிடலத் த க்டக வள்ளல்    டவகிய பள்ளி கண் ோன்; 

போர் மிடசப் படதத்து வழீ்ந்தோன்;    பனவரல் பரடவ னக்கோன். 

வோர் மைிப் னைலோல் மண்டை    மண்ணுநீர் ஆட்டும் கண்ைோன். 39 
  

இயன்றது ன் தபோனட்டிைோல் இவ்    இ ர் உைக்கு ன்ற டபோழ்தும், 

அயின்றடை கிழங்கும் கோனேம்    அனது ை, அரிய னல்லில் 

துயின்றடை ைளம், ஆவி    துறந்திதலன்; சு னம் கோசு 

குயின்று உயர் மகு ம் சூடும்    தசல்வனம் தகோள்தவன் யோடை. 40 

   

பதன் இக்குயன் இபடய எங்மக கமித்தான்? எக் குகன் கூல் 

தூண் தர நிவந்த டதோளோன்    பின்ைனம் தசோல்றவோன், ‘அந் 

நீண் வன் துயின்ற சூழல்    இது ைில், நிமிர்ந்த டநயம் 

னண் வன், ததோ ர்ந்து பின்டை    டபோந்தவன், தபோளது நீத்தது 

யோண்டு? ‘ை இைிது டகட் ோன்;    யிைர் டகோன் இதடைச் தசோன்ைோன். 41 

   ‘அல்டல ஆண்டு அடமந்த டமைி    அழகனும் அவளும் துஞ்ச, 

வில்டல ஊன்றிய டகடயோடும்    தவய்து உயிர்ப்டபோடும் வரீன், 

கல்டல ஆண்டு உயர்ந்த டதோளோய்!    கண்கள் நீர் தசோரியக் கங்குல் 

ல்டல கோண்ன அளளம் நின்றோன்;    இடமப்ன இலன் நயைம் ‘ன்றோன். 42 

 பதன் இக்குயன் ிட கண்டு ாபாட்டுதலும் தன் ிட கண்டு மாந்து கூலும் 

ன்பத்டதக் டகட்  டமந்தன்,    “‘இரோமனுக்கு இடளயோர் ‘ன்று 
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னன்ன எத்த டதோற்றத் டதம் இல்,    யோன் ன்றும் னடிள இலோத 

துன்பத்துக்கு து ஆடைன்;    அவன் அது துட க்க நின்றோன்; 

அன்பத்துக்கு ல்டல உண்ட ோ?    அழகிது ன் அடிடம‘‘ ன்றோன். 43 

 பதன் கங்டக கைத்துயிக்குநாறு குகன்ால் மயண்டுதல் 

அவ் இட , அண்ைல் தோனும்,    அன்று அனம் தபோடியின் டவகித் 

’ததவ் இட தர நின்று ஆர்க்கும்    தசறி கழல் னளிஞர் டகோமோஅன்! 

இவ்விட க் கங்டக யோற்றின்    ற்றிடை ஆயின், ம்டம 

தவவ் இ ர் க ல் நின்று ற்றி,    டவந்தன்போல் விடுத்தது ‘ன்றோன்.  44 

   

குகன் கட்ைடனால் ாயாய்கள் யருதல்  

‘நன்று ‘ைப் னளிஞர் டவந்தன்    நண்ைிைன் தமடர; ‘நோவோய் 

தசன்று இைி தனதிர் ‘ன்ை,    வந்தை; சிவன் டசர் தவள்ளிக் 

குன்தறைக் குைிக்கும் அம்தபோற்    குவடு ைக் குடபரன் மோைம் 

என்று ை நோைிப் பல டவறு    உனள தகோண் டைய ஆை.  45 

 

நங்டகயர் நட யின் அன்ைம்    நோண் உறு தசலவின் நோவோய், 

கங்டகனேம் இ ம் இலோடம,    மிட ந்தை கலந்த ங்கும்; 

அங்தகோடு இங்கு இழித்தி ற்றும்    அடமதியின் அமரர் டவயத்து 

இங்தகோடு அங்கு இழித்தி ற்றும்    இன விடை ன்ைல் ஆை.  46 

 குகன் ாயாய்கள் யந்தடந கூ, அயற்ில் டைகட ஏற்றும்டி பதன் சுநந்திபிைம் மசால்லுதல் 

‘வந்தை வரம்ன இல் நோவோய்;    வரி சிடல குரிசில் டமந்த! 

சிந்தடை யோவது? ‘ன்று    சினங்கிடபரியர் டகோன் தசப்பச் 

சுந்தர வரி விலோனும்    சுமந்திரன் தன்டை டநோக்கி, 
‘ந்டத! இத் தோடை தன்டை    ற்றுதி, விடரவின் ‘ன்றோன்.  47 

டைகள் கங்டகடனக் கைத்தல் 

குரிசிலது வலோல் அக்    குரகதத் டதர் வலோனும் 

வரிடசயின் வழோடம டநோக்கி,    மரன உளி வடகயின் ற்றக் 

கரி பரி இரதம் கோலோள்    கைக்கு அறு கடரயில் டவடல 

ரி மைி திடரயின் வசீும்    கங்டக ஆறு றிற்று அன்டற.   48 

னாடகள் கங்டகடன ீந்திக் கைத்தல்  

இடி படு னழக்கம் தபோங்க,    இை மடழ மகர நீடர 

னடிள உற னகப்ப, ஊழி    இறுதியில் தமோய்ப்ப டபோலக் 

தகோடிதயோடு வங்கம் டவடலக்    கூம்ன எடு ப ர்வ டபோல 

தநடிய டக டுத்து நீட்டி    நீந்திை தநடுங்டக டவழம்.   49 

   

சங்கனம் மகர மீனும்    தரளனம் மைினேம் தள்ளி, 
வங்கம் நீர் க றம் வந்து    தன் வழிப் ப ர, மோைப் 

தபோங்கு தவம் களிறு தக்கக்    கடர ஏரீஇப் டபோயிற்று; அம்மோ! 

கங்டகனேம் இரோமற் கோணும்    கோதலது ன்ை மோடதோ.   50 

   

மதர் உறுப்னக்கள் ாயானில் அக்கடப மசர்தல் 

தகோடிஞ்தசோடு தட்டும் அச்சும்    ஆழினேம் டகோத்த தமோட்டும் 

தநடுஞ் சுவர் தகோடினேம் யோளம்    தநறி வனம் னடறயின் நீக்கி, 
விடும் சுவல் னரவிடயோடும்    டவறு டவறு ற்றிச் தசன்ற 
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மடிஞ்சபின் உ ம்ன கூட்டும்    விடை ை வயிரத் டதர்கள்.   51 

குதிடபகள் ாயாய் நீது அக்கடப மசர்தல் 

நோல் இரண்டு ஆய டகோடி    நடவ இல் நோவோய்கள் மீதோச் 

டசல் திரண் டைய ஆய    கதிதயோடு நிமிரச் தசன்ற; 

போல் திரண் டைய தமய்ய,    பயம் திரண் டைய தநஞ்ச, 

கோல் திரண் டைய கோல,    கடுநட க் கலிைப் போய்மோ.   52 
  

தபோலம் குடழ மகளிர், நோவோய்ப்    டபோக்கின் என்று என்று தோக்க, 

மலங்கிைர், இரண்டு போறம்    மறுகிைர், தவனவி டநோக்க, 

அலங்கு நீர் தவள்ளம் தள்ளி    அழிதர, அங்கும் இங்கும் 

கலங்கிை தவனவிப் போனேம்    கயல் குலம் நிகர்த்த கண்கள்.  53 

னியர் யான்யமிச் மசன்று கங்டகனிடக் கைத்தல் 

டம அறு விசும்பில் மண்ைில்    மற்றும் ஏர் உலகில் னற்றும் 

தமய் விடை தவடம; அன்றி,    டமறம் என்று உளடதோ? கீடழோர் 

தசய்விடை நோவோய் றித்    தீண் லர், மைத்தில் தசல்றம் 

தமோய் விசும்ன ஏ ம் ஆகத்    டதவரின் னைிவர் டபோைோர்.   54 

டை னாவும் கப நக்கள் அடயரும் கங்டக கைந்தடந 

‘அறுபதிைோயிரம் அக்குடரோைி ‘ன்று 

இறுதி தசய் டசடைனேம் ல்டல தீர் நகர் 

மறு அறு மோந்தனம் மகளிர் தவள்ளனம் 

தசறி திடரக் கங்டக பின் கி க்கச் தசன்றடவ.    55 

பதன் ாயானில் ஏறுதல் 

சுழித்து நீர் வன துடற ஆற்டறச் சூழ் பட  

கழித்து நீங்கியது ைக் கள்ள ஆடசடய 

அழித்து டவறு அவைி பண்டு ஆண்  டவந்தடர 

இழித்து டமல் றிைோன் தோனும் றிைோன்.     56 

   

தன்ைை தம்பினேந் தோயர் னெவனம் 
தசோன்ைடதர் வலவனுந் தூய டதோழனும் 
துன்ைிை டரறறந் துழோது டுப்தபனும் 
நன்ையக் கோலிைோ ந த்தன் டமயிைோன்     57 

பதன் குகனுக்குக் மகாசடடன அினகநாக்குதல் 

சுற்றத்தோர் டதவதரோடும் ததோழ நின்ற    டகோசடலடயத் ததோளது டநோக்கிக் 

’தகோற்றத் தோர்க் குரிசில்! இவர் ஆர்? ‘ன்று    குகன் விைவக் ‘டகோக்கள் டவகும் 

னற்றத்தோன் னதல் டதவி, னென்று உலகும்    ஈன்றோடை னன் ஈன்றோடைப் 

தபற்றத்தோல் தபறும் தசல்வம் யோன்    பிறத்தலோல் துறந்த தபரியோள் ‘ன்றோன்.58 

பதன் மகாசடக்குக் குகட அினகநாக்குதல் 

ன்றறடம அடியின் மிடச தநடிது வழீ்ந்து    அளவோடை, “இவன் யோர் “ ன்று 

கன்று பிரி கோரோவின் துயர் உட ய    தகோடி விைவக் கழல் கோல் டமந்தன் 

இன் துடைவன் இரோகவனுக்கு; இலக்குவற்கும்    இடளயவற்கும் ைக்கும் னெத்தோன்; 

குன்று அடைய தின தநடுந்டதோள் குகன் ன்போன்,    இந்நின்ற குரிசில் ன்றோன்.    59 

   

மகாசட கூின யாழ்த்துடப 

டநவரீ் அலீர் டமந்தீர்! இைித் துயரோல்    நோடு இறந்து கோடு டநோக்கி 
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தமய் வரீர் தபயர்ந்ததுளம் நலம் ஆயிற்று    ஆம் அன்டற? விலங்கல் திண் டதோள் 

டக வரீக் களிறு அடைய கோடள இவன்    தன்டைோடு கலந்து நீங்கள் 

வனீம் எனவரீோய், அகல் இ த்டத    தநடுங்கோலம் அளித்திர் ன்றோள். 60 

சுநித்திடபடன அியித்தல் 

அறம் தோடை ன்கின்ற அயல் நின்றோள்    தடை டநோக்கி, ‘ய! அன்பின் 

நிடறந்தோடள உடர ‘ன்ை, ‘‘தநறி திறம்போத்    தன் தமய்டய நிற்பது ஆக்கி, 
இறந்தோன் தன் இளந்டதவி, யோவர்க்கும்    ததோளகுலம் ஆம் ‘இரோமன் பின்ன 

பிறந்தோனும் உளன் ‘ன்ைப் பிரியோதோன்    தடைப் பயந்த தபரியோள்‘‘ ன்றோன்.61 

   

குகன் டகமகனிடனச் சுட்டி, இயர் னார்? என்று யிவுதல் 

சுடும் மயோைத்து இட த் தன் துடை கத்    டதோன்றல் துயர்க் க லின் கக், 

கடுடம ஆர் கோைகத்து இட க் கனடை ஆர்    கலி கக் கழல் கோல் மோயன் 

தநடுடமயோல் அன்று அளந்த உலகு ல்லோம்    தன் மைத்டத நிடைந்து தசய்னேம் 

தகோடுடமயோல் அளந்தோடள‘‘ ‘யோர் இவர்? ‘ன்று    உடர‘‘ ன்ைக் குரிசில் கூறும்.62 

   

பதன் குகனுக்குக் டகமகனிடன அினகநாக்குதல் 

ப ர் லோம் பட த்தோடளப் பழி வளர்க்கும்    தசவிலிடயத் தன் போழ்த்த போவிக் 

கு ரிடல தநடுங்கோலம் கி ந்டதற்கும்    உயிர்ப் போரம் குடறந்து டதய, 

உ ர் லோம், ‘உயிர் இலோ ைத் டதோன்றும்    உலகத்டத எனத்தி அன்டற 

இ ர் இலோ னகத்தோடள அறிந்திடலடயல்    இந் நின்றோள் ன்டை ஈன்றோள். 63 

   

பதன் ஏின ஒைம் மதன்கடப அடைதல் 

ன்ைக் டகட்டு அவ் இரக்கம் இலோடளனேம் 

தன் நல் டகயின் வைங்கிைன் தோய் ை; 

அன்ைப் டபட  சிடற இலதோய்க் கடர 

துன்ைிற்று ன்ைளம் வந்தது டதோைிடய.      64 

 

2. மரினனபாணம் -அப்னதினடிகள் ானார் னபாணம் 
 

 1. தோண் வம் னரிய வல்ல தம்பிரோைோனக்கு அன்பர்   

ஈண்டிய னகழின் போலோர் ல்டலயில் தவத்தின் மிக்கோர்   

 ஆண்  சீர் அரசின் போதம் அட ந்தவர் அறியோ னன்டை   

 கோண் தகு கோதல் கூரக் கலந்த அன்பிைரோய் உள்ளோர்   

 

 2. களள தபோய் கோமம் டகோபம் னதலிய குற்றம் கோய்ந்தோர்   

 வளம் மிகு மடையின் வோழ்க்டக நிடலயிைோர் மடைப் போல் உள்ள   

 அளடவகள் நிடறடகோல் மக்கள் ஆ தவோடு டமதி மற்றும்   

 உள லோம் அரசின் நோமம் சோற்றும் அவ்தவோளகல் ஆற்றோர்   

 

 3. வடிள தோம் கோைோர் ஆனேம் மன்னுசீர் வோக்கின் டவந்தர்   

அடிடமனேம் தம்பிரோைோர் அனளும் டகட் வர் நோமத்தோல்   

 படி நிகழ் ம ங்கள் தண்ைரீ்ப் பந்தர்கள் னதலோய் உள்ள   

 னடிள இலோ அறங்கள் தசய்து னடறடமயோல் வோளம் நோளில்   

 

 4. தபோனப்படரயன் ம ப் பிடியின் உ ன் னைனம் சிவக்களிற்றின்   
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 தினப் பழைம் பைிந்து பைி தசய் தினநோளக்கு அரசர்   

 எனப் படு கோதலில் பிறளம் உட யவர் தம்பதி வைங்கும்   

 வினப்பிதைோடும் திங்களூர் மனங்கு வழி டமளவோர்   

 5. அளவில் சைம் தசலள எழியோ வழிக்கடரயில் அனள் உட யோர்   

உளம் அடைய தண் அளித்தோய் உறுடவைில் பரிள அகற்றிக்   

குளம் நிடறந்த நீர்த் த ம் டபோல் குளிர் தூங்கும் பரப்பிைதோய்   

வளம் மனளம் நிழல் தன தண்ைரீ்ப் பந்தர் வந்து அடைந்தோர்   

 

 6. வந்து அடைந்த வோகீசர் மந்த மோனத சீதப்   

 பந்தர் உ ன் அனதமோம் தண்ைனீம் போர்த்து அனளிச்   

 சிந்டத வியப்னற வனவோர் தினநோளக்கரதசனும் டபர்   

 சந்தம் உற வடரந்து அதடை ம் மனங்கும் தோம் கண் ோர்   

 7. இப் பந்தர் இப் தபயர் இட்டு இங்கு அடமத்தோர் யோர் ன்றோர்க்கு   

 அப் பந்தர் அறிந்தோர்கள் ஆண்  அரசு னும் தபயரோல்   

 தசப்பனஞ் சீர் அப்னதி அடிகளோர் தசய்து அடமத்தோர்   

 தப்ன இன்றி ங்கும் உள சோடல குளம் கோ ன்றோர்   

 

 8. ன்று உடரக்க அரசு டகட்டு இதற்கு ன்டைோ கனத்து ன்று  

 நின்ற வடர டநோக்கி அவர் வ்வி த்தோர் ை விைவத்   

 துன்றிய தல் மோர்பனம் இத் ததோல் பதியோர் மடையின் கண்   

தசன்றைர் இப்தபோளது அதுளம் டசய்த்து அன்று நைித்து ன்றோர்   

 

 9. அங்கு அகன்று னைிவனம் டபோய் அப்னதி அடிகளோர்   

 தங்கும் மடைக் கட த் தடல னன் சோர்வோக உள் இனந்த   

 திங்களூர் மடறத் தடலவர் தசளம் கட யில் வந்து அட ந்தோர்   

 நங்கள் பிரோன் தமர் எனவர் ைக் டகட்டு நண்ைிைோர்   

 

 10. கடிது அடைந்து வோகீசர் கழல் பைிய மற்று அவர் தம்   

 அடி பைியோ னன் பைினேம் அரசின் திர் அந்தைைோர்   

 னடிவில் தவம் தசய்டதன் தகோல் னன்ன எழினேம் கனடை னரி   

 வடிளட யரீ் ன் மடையில் வந்து அனளிற்று ன் ன்றோர்   

 

 11. என குன்ற வில்லோடரத் தினப் பழைத்துள் இடறஞ்சி   

 வனகின்டறோம் வழிக் கடரயில் நீர் டவத்த வோய்ந்த வளம்   

 தனகின்ற நிழல் தண்ைரீ்ப் பந்தனம் கண்  அத் தடகடம   

 னரிகின்ற அறம் பிறளம் டகட்டு அடைந்டதோம் ைப் னகல்வோர்   

 

 12.  ஆறைினேம் சட  னடியோர் அடியோர்க்கு நீர் டவத்த   

 ஈறில் தண்ைரீ்ப் பந்தரில் தம் டபர் ளதோடத   

 டவறு என டபர் னன் ளத டவண்டிய கோரைம் ன் தகோல்   

 கூறும் ை திர் தமோழிந்தோர் டகோதில் தமோழிக் தகோற்றவைோர்   

 

 13. நின்ற மடறடயோர் டகளோ நிடல அழிந்த சிந்டதயரோய்   

 நன்று அனளிச் தசய்து இலீர் நோைில் அமண் பதகர் உ ன்   

 என்றிய மன்ைவன் சூட்சி தினத் ததோண்டின் உடறப் போடல   
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 தவன்றவர் தம் தினப்டபடரோ டவறு என டபர் ை தவகுள்வோர்   

 

 14.  நம்டம உட யவர் கழல் கீழ் நயந்த தினத் ததோண் ோடல   

 இம்டமயிறம் பிடழப்பது ை ன் டபோல் வோனம் ததளியச்   

 தசம்டம னரி தினநோளக்கரசர் தினப் தபயர் ளத   

 தவம்டம தமோழி யோன் டகட்க விளம்பிைரீ் ை விளம்பி   

 

 15.  தபோங்கு க ல் கல் மிதப்பில் டபோந்து றும் அவர் தபனடம   

 அங்கைர் தம் னவைத்தில் அறியோதோர் யோர் உளடர   

 மங்கலம் ஆம் தின டவ த்து ன் இன்று இவ்வடக தமோழிந்தீர்   

 ங்கு உடறவரீ் நீர் தோம் யோர் இயம்னம் ை இயம்பிைோர்   

 

 16. தின மடறடயோர் அது தமோழியத் தின நோளக்கரசர் அவர்   

 தபனடம அறிந்து உடர தசய்வோர் பிற துடறயின் நின்டறற   

 அனளும் தபனம் சூடலயிைோல் ஆட் தகோள்ள அட ந்து உய்ந்த   

 ததனளும் உைர்ள இல்லோத சிறுடம டயன் யோன் ன்றோர்   

 

 17. அரசு அறிய உடர தசய்ய அப்னதி அடிகள் தோம்   

 கர கமலம் மிடச குவியக் கண் அனவி தபோழிந்து இழிய   

 உடர குழறி உ ம்ன ல்லோம் உடரோம னளகம் தபோலியத்   

 தடரயின் மிடச வழீ்ந்தவர் தம் சரை கமலம் னண் ோர்   

 

 18. மற்றவடர திர் வைங்கி வோகீசர் டுத்து அனள   

 அற்றவர்கள் அன நிதியம் தபற்றோர் டபோல் அன மடறடயோர்   

 னற்றளம் களி கூற னன் நின்று கூத்தோடி   

 உற்ற வினப்ன உ ன் சூழ ஏடிைோர் போடிைோர்   

 

 19. னெண்  தபன மகிழ்ச்சியிைோல் னன் தசய்வது அறியோடத   

 ஈண்  மடை அகத்து ய்தி இல்லவர்க்கும் மக்களுக்கும்   

 ஆண்  அரசு ளந்து அனளும் ஏடக உடரத்து ஆர்வம் உறப்   

 னண்  தபனம் சுற்றம் லோம் தகோடு மீளப் னறப்பட் ோர்   

 

 20. மடைவியோர் உ ன் மக்கள் மற்றும் உள்ள சுற்றத்டதோர்   

 அடைவடரனேம் தகோண்டு இடறஞ்சி ஆரோத கோதல் உ ன்   

 னடைவடர உள் ளந்து அனளுவித்து அவர் தோள் னன் விளக்கும்   

 னடை மலர் நீர் தங்கள் டமல் ததளித்து உள்ளும் னரித்தோர்   

 

 21.  ஆசைத்தில் னசடைகள் அமர் வித்து வினப்பின் உ ன்   

 வோசம் நிடற தின நீற்றுக் கோப்ன ந்தி மைம் தடழப்பத்   

 டதசம் உய்ய வந்த வடரத் தின அனது தசய்விக்கும்   

 டநசம் உற விண்ைப்பம் தசய அவனம் அது டநர்ந்தோர்   

 

 22. தசய்தவர் இடசந்த டபோது தின மடையோடர டநோக்கி   

 ய்திய டபறு நம்போல் இனந்தவோறு ன்டை ன்று   

 டம திகழ் மி ற்றிைோன் தன் அனளிைோல் வந்தது ன்டற   
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 உய்தும் ன்று உவந்து தகோண்டு தின அனது ஆக்கல் உற்றோர்   

 

 23. தூய நல் கறிகள் ஆை அறுவடகச் சுடவயோல் ஆக்கி   

 ஆய இன் அனதும் ஆக்கி அனது தசய்து அனளத் தங்கள்   

 டசயவர் தம்மில் னெத்த தினநோளக்கு அரடச வோடழ   

 டமய தபோன் குனத்துக் தகோண்டுவோ ை விடரந்து விட் ோர்   

 

 24.  நல்ல தோய் தந்டத வ நோன் இது தசயப் தபற்டறன் ன்று   

 எல்டலயில் விடரந்து டதோட் த்துள் னக்குப் தபரிய வோடழ   

 மல்லல் அம் குனத்டத ஈனம் தபோளதிைில் வோள் அரோ என்று   

 அல்லல் உற்று அளங்கிச் டசோர அங்டகயில் தீண்டிற்று அன்டற   

 

 25. டகயிைில் கவர்ந்து சுற்றிக் கண் ரி கோந்துகின்ற   

 டப அரோ உதறி வழீ்த்துப் படதப்ன உ ன் போந்தோள் பற்றும்   

 தவய்ய டவகத்தோல் வழீோ னன்ைம் டவகத்தோல் ய்திக்   

 தகோய்த இக் குனத்டதச் தசன்று தகோடுப்பன் ன்று ஏடி வந்தோன்   

 

 26. தபோனந்திய வி  டவகத்தில் டபோதுவோன் டவகம் உந்த   

 வனந்திடய அடைனேம் டபோழ்து மோசுைம் கவர்ந்தது யோர்க்கும்   

 அனம் தவர் அனது தசய்யத் தோழ்க்க யோன் அடறடயன் ன்று   

 தினந்திய கனத்திடைோடும் தசளமடை தசன்று னக்கோன்   

 

 27. ரிவி ம்  னடறடய றித் தடலக் தகோண்  ழோம் டவகம்   

 ததரிளற யிறும் கண்ணும் டமைினேம் கனகித் தீந்து   

 விரினேடர குழறி ஆவி வி க் தகோண்டு மயங்கி வழீ்வோன்   

 பரி கலக் குனத்டதத் தோயோர் போல் டவத்துப் படி டமல் வழீ்ந்தோன்   

 

 28. தளர்ந்து வழீ் மகடைக் கண்டு தோயனம் தந்டத யோனம்   

 உளம் படதத்து உற்று டநோக்கி உதிரம் டசோர் வடிளம் டமைி   

 விளங்கிய குறினேம் கண்டு வி த்திைோல் வழீ்ந்தோன் ன்று   

 துளங்குதல் இன்றித் ததோண் ர் அனது தசய்வதற்குச் சூழ்வோர்   

 

 29. தபறல் அனம் னதல்வன் தன்டைப் போயினுள் தபய்து னெடிப்  

 னற மடை னன்றில் போங்கு ஏர் னட யிைில் மடறத்து டவத்டத   

 அற இது ததரியோ வண்ைம் அனது தசய்விப்டபோம் ன்று   

 விறல் உட த் ததோண் ைோர் போல் வினப்தபோடு விடரந்து வந்தோர்   

 

 30. கடிது வந்து அனது தசய்யக் கோலம் தோழ்கின்றது ன்டற   

 அடிசிறம் கறினேம் ல்லோம் அழகு உற அடைய டவத்துப்   

 படியில் சீர்த் ததோண் ைோர் னன் பைிந்து ளந்து அனது தசய்து ம்   

 குடி னளதும் உய்யக் தகோள்வரீ் ன்று அவர் கூறக் டகட்டு  

  

 31. அனம் தவர் ளந்து தசய்ய அடி இடை விளக்கி டவறு ஏர்   

 தினந்தும் ஆசைத்தில் றிப் பரிகலம் தினத்தும் னன்ைர்   

 இனந்து தவண் நீறு சோத்தி இயல்னட  இனவனக்கும்   
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 தபோனந்திய நீறு நல்கிப் னதல்வர்க்கும் அளிக்கும் டபோழ்தில்   

 

 32.  ஆதி நோன்மடற தல் வோய்டம  அப்னதியோடர டநோக்கிக்   

 கோதலர் இவர்க்கு னெத்த டசடயனேம் கோட்டும் னன்டை   

 டமதகு னதி சோத்த ன்றறம் விடளந்த தன்டம   

 யோதும் என்று உடரயோர் இப்டபோது இங்கு அவன் உதவோன் ன்றோர்   

 

 33. அவ்ளடர டகட்  டபோடத அங்கைர் அனளோல் அன்பர்   

 தசவ்விய தின உள்ளத்து ஏர் தடு மோற்றம் டசர டநோக்கி   

 இவ் உடர தபோறோது ன் உள்ளம் ன்று ன் தசய்தோன் இதற்கு என்று உண் ோல்   

 தமய் விரித்து உடரனேம் ன்ை விளம்னவோர் விதிர்ப்ன உற்று அஞ்சி   

 

 34.  தபரியவர் அனது தசய்னேம் டபறு இது பிடழக்க ன்டைோ   

 வனவது ன்று உடரயோர் னும் மோதவர் விைவ வோய்டம   

 ததரிளற உடரக்க டவண்டும் சீலத்தோல் சிந்டத தநோந்து   

 பரிதவோடு வைங்கி டமந்தர்க்கு உற்றது பகர்ந்தோர் அன்டற   

 

 35. நோவினுக்கு அரசர் டகளோ நன்று நீர் னரிந்த வண்ைம்   

 யோவர் இத் தன்டம தசய்தோர் ன்று னன் ளந்து தசன்டற   

 ஆவி தீர் சவத்டத டநோக்கி அண்ைலோர் அனளும் வண்ைம்   

 போ இடசப் பதிகம் போடிப் பைி வி ம் போற்று வித்தோர்   

 

 36. தீ வி ம் நீங்க உய்ந்த தின மடறயவர் தம் டசனேம்   

 டமவிய உறக்கம் நீங்கி விடரந்து ளவோடைப் டபோன்று   

 டசளடகத்தவர் ஆட் தகோண்  தினநோளக்கரசர் தசய்ய   

 னவடி வைங்கக் கண்டு னைித நீறு அளித்தோர் அன்டற   

 

 37. பிரிளறும் ஆவி தபற்ற பிள்டளடயக் கோண்போர் ததோண்டின்   

 தநறியிடைப் டபோற்றி வோழ்ந்தோர் நின்ற அப் பயந்தோர் தோங்கள்   

 அறிவனம் தபனடம அன்பர் அனது தசய்து அனளுதற்குச்   

 சிறிது இட னைறு தசய்தோன் இவன் ன்று சிந்டத தநோந்தோர்   

 

 38.  ஆங்கவர் வோட் ம் தன்டை அறிந்து தசோல் அரசர் கூ    

 ஏங்கிய மடையில் ய்தி அனது தசய்து அனள உற்ற   

 போங்கிைில் இனப்ப னந்தல் பயில் மைி மோர்பர் தோனம்   

 தோங்கிய மகிழ்ச்சி டயோடும் தகுவை சடமத்துச் சோர்வோர்   

 

 39. னகழ்ந்த டகோமயத்து நீரோல் னமிடயப் தபோலிய நீவித்   

 திகழ்ந்த வோன் சுடதனேம் டபோக்கிச் சிறப்னட த் தீபம் ற்றி   

 நிகழ்ந்த அக் கதலி நீண்  குனத்திடை விரித்து நீரோல்   

 மகிழ்ந்து ன் விளக்கி ஈர்வோய் வலம் தபற மரபின் டவத்தோர்   

 

 40. தினந்திய வோச நல் நீர் அளித்தி  தினக்டக நீளம்   

 தபனந்தவர் மடறடயோர் தம்டமப் பிள்டளகள் உ டை டநோக்கி   

 அனம் னதல்வர்களும் நீனம் அனது தசய்வரீ் இங்கு ன்ை   
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 வினம்பிய உள்ளத்டதோடு டமலவர் வல் தசய்வோர்  

  

 41. டமந்தனம் மடறடயோர் தோனம் மனங்கு இனந்து அனது தசய்யச்   

 சிந்டத மிக்கு இல்ல மோதர் தின அனது டுத்து நல்கக்   

 தகோந்து அவிழ் தகோன்டற டவைிக் கூத்தைோர் அடியோடரோடும்   

 அம் தமிழ் ஆளியோர் அங்கு அனது தசய்து அனளிைோடர   

 

 42. மோ தவ மடறடயோர் தசல்வ மடை இட  அனது தசய்து   

 கோதல் நண்ன அளித்துப் பல் நோள் கலந்து உ ன் இனந்த பின்டற   

 டம தகு நோவின் மன்ைர் விளங்கிய பழை னெதூர்   

 நோதர் தம் போதம் டசர்ந்து நல் தமிழ்ப் பதிகம் தசய்வோர்   

 

 43. அப்னதி அடிகளோர் தம் அடிடமடயச் சிறப்பித்து ஆன்ற   

 தமய்ப் னதி அைிந்தோர் தம்டம வினம்ன தசோல் மோடல டவய்ந்த   

 இப் னதி தபற்ற நல்டலோர் ல்டல இல் அன்போல் ன்றும்   

 தசப்ன ஊதியம் டகக் தகோண் ோர் தினநோளக்கரசர் போதம்   

 

 44. இவ் வடக அரசின் நோமம் த்தி ப் தபோனளும் நோளும்   

 அவ்வனம் தவர் தபோன் தோடள ை உைர்ந்து அட வோர் தசல்றம்   

 தசவ்விய தநறியது ஆகத் தினத் தில்டல மன்றுள் ஆடும்   

 நவ்வியம் கண்ைோள் பங்கர் நல் கழல் நண்ைிைோடர   

 

3.மதம்ாயணி – யன்  சித்த ைம் 

தோவதீு மன்ைன்சிறப்ன 

 அன்ை மோ தின நகர் அகத்து, உ ற்கு உயிர் 
ன்ை, மோ தோவிதன் இைிதில் வறீ்றினந்து, 
என்ைலோர் தவன உற, உவந்து போவலர் 
தசோன்ை போ நிகனம் டமல் துளங்கிைோன் அடரோ.           1 

  

 அனதளோடு வஙீ்கிய அகத்திைோன்; துளி 
மனதளோடு வஙீ்கிய மடழக் டகயோன்; மலர்ச் 

சுனதளோடு வஙீ்கிய ததோட யல் மோர்பிைோன்; 

தபோனதளோடு வஙீ்கிய தபோடறப் னயத்திைோன்.    2 

     

எளி தவழ் அசைிடய உமிழ்ந்த வில்லிைோன்; 

அளி தவழ் நிழல் தசனேம் அனட் குட யிைோன்; 

தவளி தவழ் நவ மைி விளங்கும் டதரிைோன்; 

களி தவழ் மதம் தபோழி களிற்றின் ஆண்டமயோன்.        3 

     

தமோய் னைர்ப் பின்று இலோ னரண் தகோடு று ைோ, 

தமய் னைர்ப் தபோய் ை தவனள என்ைோர் இவன் 

டக னைர் நிற்கு இலோக் கலங்கிப் டபோற்றும், டபோர் 

தசய் னைர் தசயம் தசனேம் சிங்க வோடகயோன்.        4 

 டவல் தசனேம் டபோரிைோல் தவலப்ப ோன்; தடைச் 

சோல் தசனேம் தவத்திைோல் தவன்ற தன்டமயோன்; 
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டசல் தசனேம் னைரி சூழ் தசகத்தில் நின்று, எளி 
டமல் தசனேம் வோைவர் விடழந்த போன்டமயோன்.     5 

 நீதி நல் னடற லோம் நிடறந்த நீள் தவம், 

ஆதி தன் மடற இடவ அடைத்தும் டமல் ப ர் 

டகோது இல் நன் உதவி தசய் தகோளதகோம்ன ஆகி, வோன் 

து இல் நல் னடற இவண் இடசந்த மோட்சியோன்.    6 

  

டகோல் நலம் டகோடு இலோ நிறுவிக் கூர்த்தலோல், 

தல் நலம் தபோனள் நலம் அறத்தின் தண் நலம் 

டதன் நலம் இைிதிைில் திடளந்து, நோடு லோம் 

மீன் நலம் பயின்ற வோன் வியப்ப வோழ்ந்தடத.    7 

   

படக தசய்வோர்க்கு இடி ை, படிந்து டபோற்றிய 

தடக தசய்வோர்க்கு அனது ை நோமத் தன்டமயோன், 

நடக தசய்வோர்க்கு, இளவலோய், ந த்தும் டவல் இலோன், 

மிடக தசய்வோன்; ஆண்டமடய விளம்பல் நன்று அடரோ.    8 

 

            தாயதீின்  இடநப்ருயம்  - சவூல்  அபசடப் ீித்மதனர் எதிர்த்தல் 

  

மடற வழங்கிய வளம் தகோள் நோட்டு இட  சளெல் ஆண்  

னடற வழங்கிய கோல், மடற படகத்தைர், னகில் நின்று 

உடற வழங்கிய எப்ன ைச் சர மடழ வழங்கி, 
தபோடற வழங்கிய பிலித்டதயர், டபோர் தசய திர்த்தோர்.    9 

ீித்மதனருள் இபாக்கதன் 

 டவலியோல் கது வி ோத் தின நகர் லோம் நடுங்க, 

மோலியோல் கதிர் வகுத்த வோள் ந்திைர் நோப்பண், 

ஆலியோல் கரிந்து அகல் னகில் உனக்தகோடு டவய்ந்த 

டகோலியோற்று னும் தகோடியது ஏர் இரோக்கதன் திர்த்தோன்.   10 

     

மகாினாற்ின்மதாற்ம் 

 துளி சிடறச் தசனேம் னகில் னகும் இன மடல சுமந்த 

எளி சிடறச் தசனேம் என கனம் பனவதம் ன்ைோ 

தவளி சிடறச் தசனேம் வியன் இன னயத்து டமல் சிரடம, 

களி சிடறச் தசனேம் கதம் தகோடு தவன உறத் டதோன்றும்.    11 

      

நீண்  வோள் னட  தநனங்கிடய, ப ர் கன னகில்டபோல், 

மோண்  டதோள் வியன் வட் டம தபோறுத்து, தவஞ் சு டரத் 

தூண் ல் ஆம் ைச் சுளித்த நீள் ஈட்டி டக தோங்கி, 
கீண்டு அளோள அழல் விழிவழி கிளர்ப்ப விட்டு திர்ந்தோன்.  12 

   

மகாினாற்ின்  மகாவுடப 

 தபனக்கு வஙீ்கிய தபனம் னைல் அடல சுனட்டு அன்ை, 

னக்கு வஙீ்கிய இழிள உகு தநஞ்சு இட  அ ங்கோச் 

தசனக்கு வஙீ்கிய இரோக்கதன் ரி ழச் சிைந்து, 

தனக்கு வஙீ்கிய சல உடர இடி ை இடிப்போன்.     13 
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“கூர்த்த டபோர் தசயக் கூடிைர்க்கு   எனவன் வந்து ய்தி, 
சீர்த்த நோன் அவன் சிறந்த  டபோர் தைித் தைித் தோக்க, 

டதோர்த்த போங்கிைர் ததோளம்பர்  ன்று ஆகுவர்“, ன்ைோ, 

ஆர்த்த ஏடகயோன் நடகத்து, இகழ்ள  அடறந்து அடறந்து அடழப்போன்.   14 

 

கண்ையர்நருட்சி 
 தபரிய குன்றடமோ டபய் அடதோ னதடமோ யோடதோ 

உரியது என்று இலோ உனவிடைக் கண்டு உளி தவனவி, 
கரிய விண் இடி கதத்த மின் தகோடு விடுத்து அன்ை 

அரிய டகோலியோற்று அடறந்த தசோல் டகட் ைர் மனண் ோர்.  15 

 

 

 

மகாினாற்ின்அகந்டத டகப்ன 

 நல் தநடும் பட  நடுக்கு உறஇீ தவனவிய தன்டம 

கல் தநடுங் குவடு எத்தைன் தசனக்கு ழக் கடுத்து, 

பல் தநடும் பகல் பரமடைப் படகப்பளம், இகழ்ந்த 

தசோல் தநடும் படக ததோ ர்ந்தைன் வடரனேம் நடகப்போன்.  16 

சவூல்அபசன்அிக்டக 

 தோங்குவோர் இலோ, சோற்றிய  உடரகள் டகட்டு வனம் 

நீங்குவோர் ை, நினபனும்  அயன தன் தநஞ்சிற்கு 

ங்குவோன்: “வன் திர்ந்த  அவ் அரக்கடை தவன்றோல், 

ஆங்கு நோன் அவற்கு ன் மகள்  அளிக்குடவன்“ ன்போன்.   17 

யபீ இடஞன் தாயதீன் 

 இன்ைவோய்ப் பகல் நோற்பதும் இரிந்த பின், அண்ைர் 

னன்ைர் னெவடர னரண்தசயப் டபோயிைர், அவடரத் 

துன்ை ஆடசயோல் ததோ ர்ந்து இள தோவிதன் ய்தி, 
அன்ை யோடவனேம் அஞ்சிைர் அடறதறம் டகட் ோன்.    18 

 

தாயதீன் இபசமயரிைம் யபீமநாமி யிம்ல் 

 டகட்  வோசகம் கிளர் திற தநஞ்சு இ த்து ரிடய 

ஈட் ல் ஆம் ை ளந்து, “உளம் நிடைந்தடவ ஆக்கிக் 

கோட் , வோய்டமயின் க ந்த, வல் க ளடள நடகப்ப 

டவட் லோல், விளி விளங்கிய கயவன் ஆர்?“ன்றோன்.    19 

     

“டக வயத்திைோல், கனத்து இ த்து உ லின் ஊங்கு ஏங்கும் 

தபோய் வயத்திைோன் னடகந்த தசோற்கு அஞ்சுவது ன்டைோ? 

தமய் வயத்திைோல் விடழ தசயம் ஆவடதோ? க ளள் 

தசய் வயத்திைோல், சிறுவன் நோன் தவல்றடவன்“ன்றோன்.  20 

 

சவூல் அபசன்யிாவும் தாயதீன்யிடையும் 

 ன்றது அண்ைல் டகட்டு,  “இவன்தடைக் தகோைர்மின்“ன்று இடசப்ப, 

தசன்ற அன்ை நல்  டச டை டநோக்கறம், “நீடயோ 
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தபோன்ற உன்ைிைோய்? தபோனப்பிடைப்  தபயர்த்து றிந்து, உவடம 

தவன்ற திண்டமயோன் தவகுளி  னன் நீய் வன்!“ ன்றோன்.  21 

     

  

ந்தல் ஈர் அடி இடறஞ்சிய இளவறம் அடறவோன்; 

“கோய்ந்தது ஏர் படக கடுத்த தன் பவம் தசயின், மீட்டு 

டவய்ந்தது ஏர் பட  டவண்டுடமோ? க ளடளப் படகத்து, 

வோய்ந்த ஆண்டமடய மறுத்தடை வன் தவலோன், அய்யோ  22 

     

“திறம் கடுத்த தகோல் சிங்கனம் உளியனம் போய்ந்து, 

மறம் கடுத்து அதிர் வல்லியத்து இைங்களும் திர்ந்து, 

கறங்கு அடுத்த கோல், களத்திடை னனக்கி நோன் தகோன்டறன், 

அறம் தகடுத்தவன் அவற்றினும் வலியடைோ?“ன்றோன்.     23 

 

      

அரிய ஆண்டமடய அதிசயித்து அரசன், “நன்று“ன்ைோ, 

விரி அளோள எளி டவதலோடு தைது பல் கனவி 
உரிய டபோர் தசய எனங்கு தந்தைன். “அவற்தறோடு“தோன், 

“திரிய வோய் னடற ததரிகிடலன்“ ை மறுத்து அகன்றோன்.    24 

 

தாயதீன்மாருக்குப்னப்டுதல் 

 ததரிந்த வோய்ந்த ம் சிடலதயோடு கவண் டுத்து, வனம் 

இரிந்த போலடை டநோக்கி உள் அதிசயித்து இரங்க, 

விரிந்த ஆடசயோல் டவதியர் ஆசிடயக் கூற, 

பிரிந்த கோல் எலி தபனக ஆங்கு அடைவனம் ஆர்த்தோர்.   25 

     

மகாினாற்ின்மகாமநாமி 
 ஆர்த்த ஏடத டகட்டு,  அரக்கன்நின்று அமர்க்கு திர் வனகப் 

போர்த்த போலடைப் பழித்து  ளந்து, யோவனம் அஞ்சக் 

கூர்த்த டவதலோடு குறுக வந்து,  அகல் கன னகிலின் 

டபர்த்த டகோட  நோள் டபர்  இடி ை உடர தசய்தோன்:    26 

    

“நீ அ ோ திர் நிற்படதோ? மதம் தபோழி கரி டமல் 

நோய், அ ோ, விடை ந த்துடமோ? கதம் தகோடு நோடை 

வோய், அ ோ, பிளந்து உயிர்ப்ன இ  மறுகி நீ தண் தூள், 

ஆய், அ ோ, உலகு அப் னறத்து குவோய்!“ ன்றோன்.      27 

 

தாயதீன் நறுமநாமி 
 “தவல் டவ டவல் தசனேம் மி ல்  அது உன் மி ல், அ ோ! நோடைோ 

ல்டவ ஆதரள இயற்று  திர் இலோத் திறக் க ளள் 

வல் டகடயோடு உடை மோய்த்து,  உ ல் னட்கு இடர ஆக 

எல் தசய்டவன்“ ைோ,  உட  கவண் சுழற்றிைன் இடளடயோன்.  28 

 

மகாினாற்ின் யழீ்ச்சி 
 கல்டல ற்றறம், கவைிடைச் சுழற்றறம், அக் கல் 

எல்டல ஏட் றம் எனவனம் கோண்கிலர்; இடிக்கும் 
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தசல்டல எத்து அன்ை சிடல ததல் போய்தறம், அன்ைோன் 

ல்டல போய்ந்து இனள் இரிந்து ை வழீ்தறம் கண் ோர்.     29 

     

 

இடயடப் மித்த இபாக்கதன் தட 

 கட  னேகத்திைில் கன னகில்  உனதமோடு விளம் டபோல், 

பட  னகத்திைில் போர் படதத்து  அஞ்ச வழீ்ந்தைன் தன் 

னட  அகத்திைில் னைர்ந்த  வோள் உனவி, “ன் ததய்வம் 

உட  உரத்திடை உைர்மின்“  ன்று இனஞ் சிரம் தகோய்தோன்.  30 

 

கூன் தநடும் பிடற குடழந்த வோய் நிடரநிடர டதோன்ற, 

ஊன் தநடுந்திடர எளக, ஆங்கு அடைவனம் கூச, 

நீல் தநடும் தபோடற நிகர் தடல தூக்கிைோன், என்ைோர் 

மோல் தநடும் பட  மனண்டு உடளந்து உளம் னறிந்து ஏ .   31 

தாயிதன் அபசாதல் 

 கோர் னகத்து அசைி கூசக்  கடுத்த அவ் அரக்கன் தவன்ற 

சீர் னகத்து இளவல், பின்ைர்  திறத்த தன் நோம டவலோல் 

டபோர் னகத்து திர் என்று இல்லோன்,  தபோழி மடற பழித்த யோனம் 

போர் னகத்து அதற்கு ஞ்ஞோன்றும்  பரிந்தி  வடக தசய்தோடை. 32 

      

தகோய்த வோள் னடி திரண்   குப்டபகள் றி, தவய்யில் 

தசய்த வோள் னடிடயச் சூடி,  சிறந்த ஆசைத்தில் ஏங்கி, 
தபய்த வோன் எளிடயோடு ஆய்ந்த  தபனந் தடய பிலிற்றும் தசங்டகோல் 

ய்த வோன் இடறடயோன் ஆண்டம  ய்திடய, அரசன் ஆைோன். 33 

      

தல் நகத் துளங்கு, டகள்வி  தண் அறிவோளர்க்கு எவ்வோ, 

வோன் அகத்து எதுங்கி வோளம்  வனம் தபோனள் கோட்டும் கோட்சி, 
கோன் அகத்து எதுங்கி டவகும்  கடித் தவத்டதோடும் இன்ை 

டகோன் அகத்து இலங்கி, அங்கண்  குடி ை வதிந்ததோம் ஆல்.  34 

---------- 

 

BHARATHIAR UNIVERSITY, COIMBATORE-641 046. 

 UNDER GRADUATE DEGREE PROGRAMMES ( CBCS Semester Pattern ) 

(For the students admitted during the academic year 2017 -2018 onwards) 

ghlj;jpl;lk; - ehd;fhk; gUtk; - gFjp -I jhs; - IV  

(2017-2018Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;Nthh;f;FhpaJ) 

(nra;As;> ehlfk;> ,yf;fpa tuyhW> ,yf;fzk;> gilg;gpyf;fpag; gapw;rp) 

myF - I vl;Lj;njhif 

1.FWe;njhif     - 5 ghly;fs; (3>32>44>49>107>144>194) 

2.ew;wpiz        - 2 ghly;fs; (41> 98) 

3.mfehD}W       - 2 ghly;fs; (68>101) 

4.fypj;njhif      - 2 ghly;fs; (20>102) 

5.GwehD}W        - 5 ghly;fs; (101>189>173>191>303) 

 myF - II 
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6.gj;Jg;ghl;L      - rpWghzhw;Wg;gil KOtJk;. 

myF - III 

 ehlfk; : fhtpaj; jiytp fz;zfp> Mrphpah;> n[ae;jp ehfuh[d;. 

       mwpT gjpg;gfk;> 16(142)> [hdp [hd;fhd; rhiy> nrd;id - 600 014. 

myF - IV - ,yf;fpa tuyhW 

1. nghUs; Gyg;ghl;Lj;jpwd; 

  rq;f ,yf;fpak; - vl;Lj;njhif> gj;Jg;ghl;L 

  ehlfj;jpd; Njhw;wKk; tsh;r;rpAk;  

2. ,yf;fzk; - ghlg;gFjpia xl;ba mfg;Gw ,yf;fzq;fisg; nghUj;jpf; fhl;Ljy;. 

  

myF - V - gilg;gpyf;fpag; gapw;rp 

1. ftpij> rpWfij> E}y; kjpg;gPl;Lg; gapw;rp 

2. VNjDk; xU fUitf; nfhLj;J fij> ftpij vOjr; nra;jy; 

3. VNjDk; xU E}ypid kjpg;gPL nra;jy;. 

--- 

ehd;fhk; gUtk; - gFjp I - jhs; - IV  

tpdhj;jhs; mikAk; Kiw 

Neuk; : 3 kzp                               kjpg;ngz;fs; : 75 

                      gphpT - m                     10X1=10 

rhpahd tpiliaj; Njh;e;njLj;J vOJf. 

xU nrhy; / njhlhpy; tpil jUf.  

  

                     gphpT - M                   5X5=25 

nra;As;  - 3 tpdhf;fs; 

ehlfk;   - 2 tpdhf;fs; 

 

gphpT - ,                 5X8=40 
nra;As; - 2 tpdhf;fs; 

ehlfk; - 1 tpdh 

,yf;fpa tuyhW - 1 tpdh 

   gapw;rpf;Fhpad - 1 tpdh (fij> ftpij vOjr; nra;jy;> E}y; kjpg;gPL) 

        (Ie;J myFfspypUe;Jk; tpdhf;fs; mikAk;) 

   Fwpg;G : M> , gphpTfspy; tpdhf;fs; ,J my;yJ mJ vd;w tifapy;> mtw;wpw;F chpa 

myFfspy; mikjy; Ntz;Lk;.  

------- 
1.FWe;njif 

1. FwpQ;rp - jiytp $w;W 
jiykfs;> rpiwg;Gwkhf mtd; tiue;J nfhs;s Ntz;bj; Njhop 

,aw;gopj;j topj; jiykfs; ,aw;gl nkhope;jJ. 
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ித்தினும் பரிதத யாினும் உனர்ந்தன்று 

ீரினும் ஆப யின்த சாபல் 

கபேங்தகாற் குிஞ்சிப் பூக்பகாண்டு 

பபேந்ததன் இழமக்கும் ாடபாடு ட்த      ….. gh.v:03 
                                                                                                      - NjtFyj;jhh; 
 

2.FwpQ;rp  - jiytd; $w;W 
Njhopapd; $l;lk; Ntz;b ,ue;J gpd;dpd;w jiykfd; $wpaJ. 

காழபம் கறம் ழகனறு நாழபம் 

ஊர்டஞ் சினாநபம் யிடினற பநன்ிப் 

பாறேதிழட பதரினிற் பாய்தன காநம் 

நாபய நடதாடு நறுகில் ததான்ித் 

பதற்பத் டெற்றம் மிதன 

யாழ்தறம் மிதன ிரிறதழ யரித.        gh.vz; : 32 

        -my;Yhh; ed;Ky;iyahh; 
 
        3. ghiy - nrtpyp $w;W 
,ilr;Ruj;Jr; nrtpypj;jha; ifaw;Wr; nrhy;ypaJ  
 

fhNy ghpjg;gpdNt fz;Nz 
Nehf;fp Nehf;fp ths; ,oe;;jdNt 
mfy; ,U tpRk;gpd; kPdpDk;  
gyNu kd;w. ,t; cyfj;Jg; gpwNu. gh.vz; :44 

                            -nts;sp tPjpahh; 
 

        4.nea;jy; - jiytp $w;W 
jiykfd; guj;ijkhl;Lg; gphpe;jtop Mw;whshfpa jiykfs; mtidf; fz;ltopf; 

$wpaJ 
 

mzpw;gy; md;d nfhq;FKjph; Kz;lfj;J 
kzpf;Nfo; md;d khePh;r; Nrh;g;g 
,k;ik khwp kWik MapDk; 
eP Mfpah; vk; fztid 
ahd; Mfpah; edp; neQ;R Neh;gtNs. gh.vz; :49 
                            -mk;%tdhh; 
 

5. kUjk; - jiytp $w;W 
nghUs; Kw;wp te;j jiykfid cila fpoj;jp fhkk;kpf;f 

 fopglh; fpstpahy; $wpaJ 
குயினிணர்த் ததான்ி ஒண்பூ யன் 

பதாகுபசந் பற்ிக் கணங்பகாள் தசயல் 

ள்ிபேள் னாநத் தில்பி ார்க்கும் 

ிள்ழ பயபேகிற் கல்கிழப னாகிக் 

கடுழயப் டீஇனதபா ீதன படுீர் 

னாணர்ஊபன் தன்பாடு யதிந்த 

ந இன்டனில் டுப்ி தனாதன.                                         gh.vz; : 107 
                     - kJiu fz;zdhH 

 

 

6. ghiy - nrtpyp $w;W 
kfl;Nghf;fpa nrtpypj;jha; nrhy;ypaJ 

கமின காயி குற்றும் கட 

பயண்டழப் புணரி னாடிபம் ன்த 

ிரியி ான பரினபதான் னப 
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இவ்யமிப் டுதறம் ஒல்ாள் அவ்யமிப் 

பல்ாழ் டுப்ச் பசன்ள் நாததா 

பசன்நழம தயறேம் பசன்ி 
யிண்டனர் ிங்கல் யிங்குநழ ாட்தட.   gh.vz;:144 

- Nfhld; nfhw;wdhh; 
 

                  7.Ky;iy - jiytp $w;W 
gUt tutpd;fz; Mw;whshk; vdf; ftd;w Njhopf;Ff; fpoj;jp ciuj;jJ 

ன்பப் டுங்பகால் ததாமி நின்னுயப 

யாதார் ிபங்கும் ஒன்தா அதபதிர் 

கா நஞ்ழை கடின ங்கும் 

தி கந்த இபண்டற்பகன் 

தழத பஞ்சம் பபேநக் குறுதந.      gh.vz;:194 

- NfhtHj;jdhH                    
2.ew;wpiz 

                1.ghiy - Njhop $w;W 

ிரிற உணர்த்தப்ட்டு ஆற்ாான தழநகழத் ததாமி உகினல் கூி 
யற்புறுத்தினட,                                  

ழங் கண் னாழ பைஉ தாள் உழதத்த 

பயண் புக் கரி யிடு ீறு ஆடி 

சுபன் பதல் யபேந்தின யபேத்தம் ழன 

ாஅர் நி சிறு கூயின் தணிபம் 

படுஞ் தசண் பசன்று யபேந்டயர் நாததா  

ல்ி யந்த ல் இழச யிபேந்திற்கு 

கிர் இழம அரிழய பய் டமந்ட அட்ட 

யிர் ஊன் அம் புழக ிந்த பற்ி 
சிறு டேண் ல் யினர் பாித்த 

குறு ழடக் கூட்டம் தயண்டுதயாதப .         gh.vz;:41 
- ,se;Njtdhh; 

 

2.FwpQ;rp -  Njhop $w;W 
    இபறக்குி யந்ட ஒறேகும் தழயழத் ததாமி யழபற கடானட   

ய்ம் பள் அன் பைஉ நனிர்பேத்தின் 

பசய்ய்ம்ம் தநயல் சிறு கட் ன்ி 
ஓங்கு நழ யினன் பும் டீஇனர் யஙீ்கு பாி  
டைழம டேழமபம் பாறேதில் தாமாட 

ாங்கர்ப் க்கத்டப் ல்ி ட்பட 

பநல்பநல்ப் ிக்தக பனர்ந்ட தன் 

கல் அழப் ள்ி யதிபம் ாடன் 

ந்ழத ஓம்பும் கடிபழட யினல் கர்த் 

டஞ்சாக் காயர் இகழ் தம் தாக்கி 
இபயின் யபைஉம் அதினும் பகாடிதத 

ழயகறம் பாபேந்தல் ஒல்ாக். 
fz;nzhL thuhvd; ehh;,y; neQ;Nr..                .         gh.vz;:98  

                                        cf;fpug;ngUtOjp 
 

3.mfehD}W 
FwpQ;rp - Njhop $w;W 

jiykfd; ,uTf;Fwp te;jik mwpe;j Njhop jiykfl;Fr; nrhy;ypaJ. 

அன்ாய்! யாமி தயண்டு அன்ழ!  
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ம் டப்ழத்தணஅனத்ட அநன் கூதம் குழமன, 

இன்இழச அபேயிப் ாடும் ன்டெஉம் 

தகட்டிதனா? யாமி, தயண்டு அன்ழ! ம் டப்ழ 

ஊட்டி னன் ஒண்திர்ச் பசனழ  

ஓங்குசிழத் பதாடுத்த ஊசல், ாம்பு, 

பறேபதல் டநின உபேம்ிந் தன்த; 

ின்னும் தகட்டிதனா?' றம், அஃட அினாள், 

அன்ழபம் கழடனில் நடிந்தள்; அதன்தழ 

நன்உனிர் நடிந்தன்ால் பாறேதத ; காதர் .  
யபேயர் ஆனின், பேயம்இட' ச் 

சுடர்ந்ட இங்கு ல்யழ பகிழ்ந்த ம்யனின் 

டர்ந்த உள்ம் றேடஅன் ாக, 

யந்தர் - யாமி, ததாமி!- அந்தபத்ட 

இநிழ்பனல் தழஇன இப்ல் பகாண்பத்   

தயிர்றஇல் பயள்ம் தழத்தழ சிப்க் 

கன்றுகால் ஒய்பம் கடுஞ்சுமி ீத்தம் 

புன்தழ நடப்ிடிப் பூசல் உடன் 

பயண்தகாட்டு னாழ யிிடத் டமறம் 

அகல்யாய்ப் ாந்தட் டாஅர்ப் 

கறம் அஞ்சும் ிக்கடு சுபத                .                                       gh.vz;:68 
                            -Cl;bahh; 

 

ghiy   
gphptpil NtWgl;l fpoj;jp> Njhopf;Fr; nrhy;ypaJ> Njhop fpoj;jpf;Fr; nrhy;ypaJ}k;ck; Mk;. 

அம்ந யாமி ததாமி! இம்ழநன்றுபசய் நபேங்கில் தீடஇல்' ன்னும் 

பதான்றுடு மபநாமி இன்றுபாய்த் தன்றுபகால்?- 

தகர்நபேப்பு ய்ப்ச் சுற்றுபு சுரிந்த 

சுயல்நாய் ித்ழதச் பசங்கண் நமயர்  

யாய்ப்ழக கடிபம் நண்பணாடு கடுந்தில் 

தீப்டு சிறுதகால் யில்பாடு ற்ி, 
டேழபபதரி நத்தம் பகாஇீ, ிழபப் புத்ட, 

அடிபுழத பதாடுததால் ழன கிக், 

கடிபும் கயர்ந்த கன்றுழடக் பகாள்ழனர்,  

இம்தழ பனர்க்கும் ந்தழப் பபேங்காட்டு, 

அகல் இபே யிசும்ிற்கு ஓடம் தாப், 

கிழட ின் ல்கதிர் ைானிற்று 

உபேப்பு அயிர்பு ஊரின சுமன்றுயபே தகாழடப் 

புன்கான் பபேங்ழக ஊழ்கமி ன்நர்,  

தண்கார் ஆினின், தாய உதிபேம், 

ிடு ன்நழ இந்ததார்க்கு, 

பிதகு ண்புனாம் பசய்தன்தா இதந!           gh.vz;:101 

- kh%ydhh; 
 
 

4. fypj;njhif 
 ghiyf;fyp 

 

ல் யம் கர்பு ஊட்டும் னன் ிம் ழட  
அச்பசல் கதிர் ைானிறு பசனிர் சிம் பசாரிதின், 

தணிற இல் பயம் தகாழடக்குத் தண் னந்ட அணி பகாள்றம் 

ிணி பதல் உனக்கத்த பபேங் கிற்று இம் தாங்கும் 

நணி திகழ் யில் நழ பயம் நண் கத், 
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டணி கனம் டகள் ட்ட டெங்கு அமல் பயஞ்சுபம்- 
'கிி புழப கியினாய்! ின் -அடிக்கு ினதயா, 

தி உறுபு அினாதய, காடு!' க் கூறுயரீ்! 
யினினும் யழப ில்ா யாறே ாள், டேம் ஆகத்ட 

அி  உழடதனன் னான்; அயம் பகாண்டு அமியதா? 

'ஊறு ீர் அநிழ்ட ய்க்கும் னிற்ாய்! ீ உணல் தயட்ின் , 

ஆறு ீர் இ' , அன் தாக்கிக் கூறுயரீ்! 
னாறு ீர், கமிந்தன் இழந, டேம் பஞ்சு ன்னும் 

ததறு ீர், உழடதனன் னான், பதபேநந்ட ஈங்கு ஒமியதா? 

'நாண் மில் தயய் பயன் ததாாய்! ீ யரின், தாங்கும் 

நாண் ிமல் இ ஆண்ழட நபம் ' க் கூறுயரீ்! 
ீள் ிமல் திர் தா ின் ஊழ்த்தல் அிதயன்; டேம் 

தாள் ிமல் ழகயிட்டு னான் தயிர்தழச் சூழ்யத? 

 ஆங்கு, 

'அழண அபே பயம்ழநன காடு' க் கூறுயரீ்; 

கழண கமிகல்ாத கல் ிங்கு ஆர் இழடப் 

ழண பேத்ட மில் ற்ின் ின்ர்ப் 

ிழணபம் காணிதபா? ிரிபதநா, அழயதன?                           gh.vz;:20 
 

Ky;iyf;fyp 
கண் அகல் இபே யிசும்ில் கதழ் பனல் கந்ட  
ற்தண் று ிடயபம், தயழ் பகாடித் தயபம், 

யண்ண யண் ததான்ிபம், யனங்கு இணர்க் பகான்ழபம், 

அன்ழய ிறம், ல் நர் டழதனத் 

தழமபம் தகாழதபம் இழமபம் ன்று இழய 

ழதஇனிர், நகிழ்ந்ட திழஇ யிழனாடும் 

நட பநாமி ஆனத்தயபேள் இயள் னார்- உடம்தாடு 

ன் உனிர் புக்கயள், இன்று? 

ஓஒ! இயள், 'பாபே புகல் ல் று பகாள்யர் அல்ால், 

திபே நா பநய் தீண்டர்' ன்று கபேநநா, 

ல்ாபேம் தகட் அழந்ட, ப்பாறேடம் 

பசால்ால் தபப்ட்டயள். 
'பசால்றக, ாணிதனம்' ன்ார்; 'அழக' ன்ார்; ாரித்தார். 
நாண் இழம ஆறு ஆகச் சாறு. 
சாற்றுள், பழட அன்ார் கண் பூத்ட, தாக்கும் யாய் ல்ாம் 

நிழட பின், தபாத் தழகத்ட. 
தழக யழக நிழச நிழசப் ானினர் ஆர்த்ட, உடன் 

திர் திர் பசன்ார் ர். 
பகாழ நி சிழ பசி பசனிர் அனர் சிம் சிந்ட, 

உபேத்ட றேந்ட ஓடின்று தநல். 
றேந்தட டகள்; 

ற்ர் நார்பு; 

கயிழ்ந்த நபேப்பு; 

கங்கிர் ர். 
அயபேள், நர்நி புகல்ம அர்நி நணிபுழப ிநிர்ததாள் ிழணஇ 

பேத்ததாடு இநில் இழடத் ததான்ின், ததான்ி, 
யபேத்திான் நன், அவ் று. 
று வ்யம் காணா றேந்தார்- யன் பகாதா- 
று உழட ல்ார்; ழக? 

நடயதப ல் ஆனர் நக்கள்- பபேழ, 
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அடல் ற்று பேத்ட இறுத்தார்க் கண்டும், நற்று இன்றும், 

உடல் று தகாள் சாற்றுயார்! 
ஆங்கு இித்; 

தண்டழநப் ாணி தபாட றைஉக- 
ண் அழந இன் சீர் குபழயபள், பதள் கண்ணித் 

திண் ததாள், தில் ஒி, நானப் தார், நா தநி, 
அம் டயர் ஆழடப் பாடயதாடு, ஆய்ந்த 

பறுயாள் பநன் ததாள் ாபாட்டிச், சிறுகுடி  

நன்ம் பந்தட, உழப                                                                       gh.vz;:102 

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

5. GwehDhW 
ghly;-1 

ாடினயர்: ஔழயனார், 

ாடப்ட்தடான்: அதினநான் படுநான் அஞ்சி. 
திழண: ாடாண். டழ: ரிசில் கடா ிழ. 
 

ஒபோள் பசல்ம்; இபோட் பசல்ம்; 

ன்ாள் னின்று, பபாடு பசல்ினும் 

தழாள் பான் யிபேப்ின் நாததா; 

அணிபூண் அணிந்த னாழ இனல்ததர் 

அதினநான்; ரிசில் பறூஉங் காம் 

ீட்டினும், ீட்டா தானினும், னாழதன்’ 

தகாட்டிழட ழயத்த கயம் தாக் 

ழகனகத் தட அட; பாய்னா காதத; 

அபேந்தத நாந்த பஞ்சம்! 
யபேந்த தயண்டா; யாழ்க, அயன் தாத!                                  gh.vz;:101 

  ghly;-2 
ாடினயர்: தசாமன் குபற்த்டத் டஞ்சின கிள்ி யயன். 
ாடப்ட்தடான்: சிறுகுடி கிமான் ண்ணன். 
திழண: ாடாண். டழ: இனன்பநாமி. 

 

னான்யாறேம் ாறம் ண்ணன் யாமின! 
ாணர் ! காண்க, இயன் கடும்ிட இடும்ழ; 

னாணர்ப் றேநபம் புள்இநிழ்ந் தன் 

ஊபணாி அபயந் தானும் தகட்கும்; 

பாய்னா மிி பய்யிடம் தாக்கி 
பட்ழட பகாண்டு யற்பும் தசபேம் 

சிறுடேண் றும்ின் சில்பாறேக்கு ய்ப்ச், 

தசாறுழடக் ழகனர் யறீுயறீு இனங்கும் 

இபேங்கிழச் சிாஅர்க் காண்டும்; கண்டும், 

நற்றும் நற்றும் யிறடம், பதற்பப்; 

சிப்ிணி நபேத்டயன் இல்ம் 

அணித்ததா? தசய்த்ததா? கூறுநின், நக்தக,                                       gh.vz;:173        

 

ghly; -3. 
ாடினயர்: நடழபக் கணக்கானார் நகார் க்கீபார் 

திழண: பாடயினல் டழ: பாபேண்பநாமிக் காஞ்சி 
(பசல்யத்டப் னத ஈதபன்ழத யிபறுத்டம் பசய்பள் இட.) 
 

பதண்கடல் யாகம் பாடழந ‘இன்ி 
பயண்குழட ிமற்ின ஒபேழந தனார்க்கும், 
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டுாள் னாநத்டம் கறம் டஞ்சான் 

கடுநாப் ார்க்கும் கல்ா ஒபேயற்கும், 

உண்ட ாமி ; உடுப்ழய இபண்தட; 

ிறம் ல்ாம் ஓபபாக் குதந; 

அதால், பசல்யத்டப் னத ஈதல்; 

டய்ப்தம் ித, தப்பு தய                                                    gh.vz;:189 
 
 
 
 
 

ghly; 4. 
ாடினயர்: ிசிபாந்ழதனர் 

திழண: பாடயினல் டழ: பாபேண்பநாமிக் காஞ்சி 
 

‘னாண்டு யாக , ழபனி ஆகுதல் 

னாங்கு ஆகினர்?’  யிறதிர் ஆனின், 

நாண்டன் நழயிதனாடு, நக்கறம் ிபம்ிர்; 

னான்கண் டழனர்ன் இழனபேம்; தயந்தனும் 

அல்ழய பசய்னான், காக்க; அதன்தழ 

ஆன்றுஅயிந்ட அடங்கின பகாள்ழகச் 

சான்தார் ர் னான் யாறேம் ஊதப!                                         gh.vz;:191 

 
ghly; 5. 

ாடினயர்: பேழந பயினார் 

திழண: டம்ழ டழ : குதிழப நம் 

 

ிம்ிக் கிடுயட தாக் கும்பு குழடபெஉ 

உள்ம் அமிக்கும் பகாட்ின் நான்தநல் 

ள்றர்ச் பசகுக்கும் காழ கூர்த்த 

பயந்தில் ·கம் பஞ்சுயடு யிழப் 

ஆட்டிக் காணின யபேதந; பபேழ, 

உழபசால் சிப்ின் தயந்தர் பன்ர்க், 

கழபபாபே பந்ீர்த் திநிின் தாழ்ந்ட, அயர் 

கனந்தழ நடப்ிடி பும், 

இங்கு நபேப்பு னாழ ிந்த ற்தக.                                                gh.vz;:303 
------ 
 

6.gj;Jg;ghl;L -  rpWghzhw;Wgil 
பாடிவர்: இடைக்கழி நாட்டு நல்லூர் நத்தத்தனார் 

பாைப்பட்ைவன்: ஓய்ானாட்டு நல்லிக்ககாைன் 

திடை: பாைாண்திடை ,  துடை: ஆற்றுப்படை, பாவடக: ஆசிரிப்பா 

மாத்த அடிகள்: 269 

நணிநழப் ழணத்ததாள் நாி நடந்ழத 

னணிபழத் டனல்யபைஉ நாபம் தாச் 

பசல்பு றமந்த தசய்யபற் கான்னாற்றுக் 

பகால்கழப றும்பாமிற் குனில்குழடந் டதிர்த்த 

புடப்பூஞ் பசம்நல் சூடிப் புழடபித்டக் 

கடப்புயிரித் தன் காமக டேணங்க 

னிறபேப் ழன யாகி ழனடடந்ட 

பயனிறபேப் புற் பயம்பல் கிமிப் 

தயி ின் பயம்த யமிாட் 
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காழைா னிற்றுக் கதிர்கடா றறுப்ப் . . . .10 

 

ாழ ின் ாழ படுயமிச் 

சுபன்பதன் நபாஅத்த யரிிம ழசஇ 

ழனடய ீமிகுபன மகுபகாண் டபேி 
பய்கிந் திபேின கடப்ிற் கடப்ப 

நணியனின் காம் பப்ிப் றடன் 

நனின்நனிற் குிக்குஞ் சானற் சாஅ 

பனங்குாய் ாயி ல்பமி ழசஇ 

யனங்கிழம பின அடினி டிபதாடர்ந் 

தீர்ந்டிந் ததாப நிபேம்ிடித் தடக்ழகனிற் 

தசர்ந்டடன் பசிந்த குங்கிற் குங்பக . . .20 

 

நால்யழப னறேகின யாழம யாழமப் 

பூபயப் பாிந்த ஓதி ஓதி 
ிச்சிழ தயங்ழக ாண்நர் ச்சிக் 

கிச்சுபேம் பற்றுஞ் சுணங்கிற் சுணங்குிதிர்ந் 

தினாணர்க் தகாங்கி யிர்பழக பனள்ிப் 

பூணகத் பதாடுங்கின பயம்பழ பழபன 

யண்தகாட் பண்ழண யர்த்த டேங்கி 
ின்தச ிகுதபே பநனிற்ி பனிபக் 

குல்ழனம் புயிற் குயிபழக னயிழ்ந்த 

பல்ழ சான் கற்ின் பநல்ினல் . . . .30 

 

நடநா தாக்கின் யாடதல் யிினர் 

ழடபநிந் தழசஇன ன்பநன் சீடி 

கல்ா யிழனர் பநல்த் ழதயபப் 

பான்யார்ந் தன் புரினடங்கு பம்ி 
ின்குபற் சீினா மிடயனிற் மீஇ 

ழயம் றேின னந்பதரி ாழ 

ழகயல் ாண்நகன் கடிந் தினக்க 

யினங்கா ழயனத்ட யள்ிதனார் ழசஇத் 

டிகூ பபவ்யபநாடு டனபாற்றுப் டுப் 

பியிகந் திபேந்த படயா னிபய . . . .40 

 

பகாறேநீன் குழன பயாடங்கி யள்ிதழ்க் 

கறேீர் தநய்ந்த கனயா பனபேழந 

ழங்கி ியந்த யி மீல் 

நஞ்சண் பநல்ிழ நனிர்ப்புந் ழதயப 

யிழனா யிங்க ணா பநல்குபு பனபாக் 

குயிப் ள்ிப் ானல் பகாள்றங் 

குடபுங் காயர் நபேநா பான்ார் 

யடபு யிநனத்ட யாங்குயிற் பாித்த 

றேறழ் திணிததா ினதர்க் குட்டுயண் 

யபேபுல்யானில் யஞ்சிபம் யிதத னதாஅன்று . . .50 

 

 

றயா பழக்கும் ாகுபதிர் டேணயத் 

தழயாய்த் குறுந்டணி னனிறி பாபேத 

ழகபுழ பசப்ங் கழடந்த நார்ிற் 

பசய்பூங் கண்ணி பசயிபத ிபேத்தி 
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தான்கட் டுநண பபாறேழகனடு யந்த 

நகாஅ பன் நந்தி நடதயார் 

காஅ பன் ிீர் பத்தம் 

யாள்யா பனபேந்தின் யனிற்கத் தடக்கித் 

ததாள்பு நழக்கும் ல்கூர் டேசுப்ி 
னுரின ழம்ா றநட்டின ரீன் . . . .60 

 

 

 

 

 

கிர்பூட் புதல்யபபாடு கிறகிி னாடுந் 

தத்டீர் யழபப்ிற் பகாற்ழகக் தகாநான் 

பதன்புங் காயர் நபேநா பான்ார் 

நண்நாறு பகாண்ட நாழ பயண்குழடக் 

கண்ணார் கண்ணிக் கடுந்ததர்ச் பசமினன் 

தநிழ்ிழ பற் தாங்கபே நபின் 

நகிழ்ழநறுகின் நடழபபம் யிதத பதாஅன்று 

றுீர்ப் பாய்ழக னழடகழப ியந்த 

டறுீர்க் கடம்ின் றுழணனார் தகாழத 

ஓயத் தன் றண்டுழ நபேங்கிற் . . . .70 

 

தகாயத் தன் பகாங்குதசர் புழத்தின் 

யபேபழ னன் யண்பழக பழடந்ட 

திபேபக நயிழ்ந்த பதய்யத் தாநழப 

னாசி ங்ழக னபக்குத்ததாய்ந் தன் 

தசனிதழ் பாதிந்த பசம்பாற் பகாட்ழட 

தனந யின்றுழண தமீஇ னிகுர்ந்ட 

காநபே டம்ி காநபஞ் பசப்புந் 

தண்ழண தமீஇன தபா இபேக்ழகக் 

குணபுங் காயர் நபேநா பான்ா 

தபாங்பகனிற் கதய பபேபச்சுயல் பசாிபந் . . .80 

 

டெங்பகனி பிந்த பதாடியிங்கு தடக்ழக 

ாடா ல்ிழச ற்தர்ச் பசம்ின 

தாடாப் பூட்ழக பந்ழதபம் யிதத னதாஅன்று 

யாம் யாய்த்த யநழக் கயாஅற் 

கா நஞ்ழைக்குக் கிங்க ல்கின 

அபேந்தி ணங்கி ாயினர் பபேநகன் 

பபேங்க ாடன் தகனுஞ் சுபேம்புண 

றுய ீபழக்கு ாக படுயமிச் 

சிறுய ீபல்ழக்குப் பபேந்ததர் ல்கின 

ிங்குபயள் பேயி யறீேஞ் சாபல் . . . .90 

 

ம்ிற் தகாநான் ாரிபங் கங்குநணி 
யாறழப் புபயினடு ழயனக நபே 

யபீ ன்பநாமி னிபயர்க் கீந்த 

யமிகழ்ந் திழநக்கு நஞ்சுயபே படுதயற் 

கமபாடித் தடக்ழகக் காரிப ிமிகழ் 

ீ ாக ல்கின கிங்க 

ஆநர் பசல்யற் கநர்ந்தன் பகாடுத்த 

சாயந் தாங்கின சாந்டபுர் திணிததா 
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ார்ய ன்பநாமி னாப நால்யழபக் 

கநழ்பூஞ் சாபற் கயிின பல்ி . . . .100 

 

னநிழ்டயிழ தீங்கி பனழயக் கீந்த 

றபறச்சிங் கறபநாிதிகழ் படுதய 

பயக்கடற் ாழ னதிகனுங் கபயாட 

ட்தடா பேயப் ழடப்ரி காப 

பட்டாட பகாடுத்த பழயிங்கு தடக்ழகத் 

டிநழம பாமிபம் யிடஞ்சு படுங்தகாட்டு 

ிநழ ாட ள்ிப ிசிழ 

றும்தாட கைின ாகுபதிர் ாகக்டக் 

குறும்பாழ ன்ாடு தகாடினர்க் கீந்த 

காரிக் குதிழபக் காரினடு நழந்த . . . .110 

 

தயாரிக் குதிழப தனாரிப பநயாங் 

பகறேசநங் கடந்த பயறேறழ் திணிததா 

பறேயர் பூண்ட யழீகச் பசந்டேகம் 

யிரிகடல் தயி யினகம் யிங்க 

பயாபேதான் ாங்கின றபனுழடன தான்ா 

ணறுய ீாககு நகிற நாபபந் 

டழனாடு நகிர்க்குத் ததாட்புழண னாகின 

பாபேபு பைஉம் தாக்கபே நபிற் 

பான்நா யிங்ழகக் கபேபயாடு பனரின 

ன்நா யிங்ழக நன் பேள்றம் . . . .120 

 

நறுயின்ி யிங்கின யடுயில் யாய்யா 

றறுபுித் டப்ி தாயினர் பபேநகன் 

கிற்றுத்தறேம் ிபேந்த கமனங்கு திபேந்தடிப் 

ிடிக்கணஞ் சிதறும் பனல்நழமத் தடக்ழகப் 

ல்ினக் தகாடினர் புபயன் தரிழச 

ல்ினக் தகாடழ னந்த பகாள்ழகனடு 

தாங்கபே நபிற் ன்னுந் தந்ழத 

யான்பாபே படுயழப யனும் ாடி 

பன்ாள் பசன் நாக யிந்ா 

டியாக் கண்ண சாய்பசயிக் குபேழ . . . .130 

கயாக் ால்பழ கயர்த தாாட 

புிற்றுாய் குழபக்கும் புல்ப ட்டில் 

காழ்தசார் படசுயர்க் கணச்சித ரித்த 

பூமி பூத்த புமற்கா ாம்ி 
னல்குசி பமந்த பயாடுங்குடேண் நபேங்குல் 

யழக்ழகக் கிழணநகள் யள்றகிர்க் குழத்த 

குப்ழ தயழ பப்ிி பயந்தழத 

நடதயார் காட்சி ாணிக் கழடனழடத் 

திபேக்த பபாக்கபா படாபேங்குடன் நிழசப 

நமிசி யபேத்தம் யடீப் பாமிகறட் . . . .140 

 

டறுகட் பூட்ழகத் தனங்குநணி நபேங்கிற் 

சிறுகண் னாழனடு பபேந்தத பபய்தி 
னாநய ணின்றும் யபேடம் ீனிபே 

நியணனந் திபேந்த யிபேம்த பபாக்கற் 
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பசம்ந றள்பநாடு பசல்குயி பானி 
ழீர்த் தாழம னன்ம் பூப்றந் 

தழாட் பசபேந்தி தநினம் நபேட்டறங் 

கடுஞ்சூன் பண்டகங் கதிர்நணி கமாஅறம் 

படுங்காற் புன்ழ ித்திம் ழயப்றம் 

கால் பயண்நணல் கடறாய் ிநிர்தபப் . . . .150 

 

ாடல் சான் பய்த படுயமி 
நணிீர்ப் ழயப்பு நதிபாடு பனரின 

ிீர்ப் டுயின் ட்டிம் டரி 

தாங்குிழ னட்டகந் டபன்நடிந் தன் 

யஙீ்குதிழப பகாணர்ந்த யிழபநப யிகிற் 

கபேம்புழகச் பசந்தீ நாட்டிப் பபேந்ததாண் 

நதிதனக் கறூஉம் நாசறு திபேபகத்ட 

டேதிதய தாக்கி னுழநக ரித்த 

மம்டு ததல் பதயர் நடுப்க் 

கிழநர்ப் டப்ழக் கிடங்கிற் தகாநான் . . .160 

 

தழனயிழ் பதரினற் ழகதனாற் ாடி 

னற்குமற் ாணி டெங்கி னயபபாடு 

யற்குமற் சூட்டின் யனின்யனிற் பறுகுயிர் 

ழந்ழ னயழப யமங் தகாப்றங் 

கபேழக் கானாக் கணநனி யிமறங் 

பகாறேங்பகாடி பசுண்ழட பகாட்டங் பகாள்றஞ் 

பசறேங்குழக் காந்தள் ழகயிபல் பூப்றங் 

பகால்ழ படுயமிக் தகா பபற 

பல்ழ சான் பல்ழனம் புயின் 

யிடர்கா பேயி யினன்நழ பழ்கிச் . . . .170 

 

சுடர்கான் நாின பசவ்யி தாக்கித் 

தில்தய னுதினிற் பூத்த தகணி 
யில்தயல் பயன்ி தயற பபய்தி 
னுறுபயனிற் குழஇன றபேப்யிர் குபம்ழ 

பனனிற்ின பட்ட இன்புி பயஞ்தசாறு 

ததநா தநிச் சில்யழ னானபநா 

டாநான் சூட்டி ழநயபப் பறுகுயிர் 

றும்பூங் தகாழத பதாடுத்த ாட்சிழக் 

குறுங்காற் காஞ்சிக் பகாம் தபி 
ிழனபேங் குட்ட தாக்கி படிதிபேந்ட . . . .180 

 

புறக்கன படுத்த பான்யாய் நணிச்சிபல் 

யள்றகிர் கிமித்த யடுயாழ் ாசழட 

பள்ழபத் தாநழப பகிழ்யிரி ாட்தாட 

பகாங்குகயர் ீச் பசங்கட் தசயல் 

நதிதச பபயின் நாத் ததான்று 

நபேதஞ் சான் நபேதத் தண்ழண 

னந்தண பபேகா யபேங்கடி யினக 

பந்தண் கிடங்கிய ாப பபய்தின் 

யம்ட டக்கும் யிபுண பபபேத்தி 
னுபன்பகறே தான்கட் டுமயர் தங்ழக . . . .190 
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ிடிக்ழக னன் ின்னுயழீ் சிறுபுத்டத் 

பதாடிக்ழக நகடூஉ நகபழ தடுப் 

யிபேங்கா றேக்ழக னிபேம்புபகந் ததய்த்த 

அழயப்புநா ணரிசி னநழபயண் தசாறு 

கழயத்தா யன் கழயனடு பறுகுயி 
பபரிநிந் தன் ாயி ிங்பகனிற்றுக் 

கபேநிக் காதிற் கழயனடிப் தய்நக 

ணிணனுண்டு சிரித்த ததாற்ம் தாப் 

ிணனுழகத்டச் சியந்த தபேகிர்ப் ழணத்தா 

ண்ணல் னாழ னபேயிடக யிப் . . . .200 

 

ீடங்கு பதபேயியன் சானர் படெர் 

தசய்த்ட நன்று சிிடணி னடதய 

பாபேர்க் கானினும் புயர்க் கானினு 

நபேநழ ாயி ந்தணர்க் கானினுங் 

கடறண் நால்யழப கண்யிடுத் தன் 

அழடனா யானிய பேங்கழட குறுகிச் 

பசய்ந்ன்ி னிதறஞ் சிற்ி நின்ழநப 

நின்பக பழடழனப நிின ாதறஞ் 

பசிந்டயிங்கு சிப்ி ிந்ததா தபத்த 

அஞ்சிர்க் கித்தறம் பயஞ்சி நின்ழநப . . .210 

 

நாணணி புகுதற நமிழட தாங்கறம் 

யாண்நீக் கூற்த்த்ட யனய தபத்தக் 

கபேதினட படித்தறங் காபப் டுதற 

பநாபேயமிப் டாழநப தநாடின டணர்தற 

நரிதன பேண்க ணரிழயன தபத்த 

அிறநடம் டுதற நிறன் குழடழநபம் 

யரிழச னிதறம் யழபனாட பகாடுத்தறம் 

ரிசில் யாழ்க்ழகப் ரிசி தபத்தப் 

ன்நீ டுயட் ான்நதி தா 

இன்ழக னானதநா டிபேந்ததாற் குறுகிப் . . . .220 

 

ழங்க டகம் ாம்புிடித் தன் 

யங்தகாட்டுச் பசிந்த யயிழ்ந்டயஙீ்கு தியயின் 

நணிிழபத் தன் யப்ின் யானழநத்ட 

யனிறுதசர் பாறேகின யழகனழந னகத்டக் 

காக் குநிமின் கிிங் கடுப்ப் 

புகழ்யிழப் பாிந்த ச்ழசனடு ததம்பய் 

தநிழ்டபாதிந் திிற்று நடங்குபுரி பம்ிற் 

ாடுடழ பற்ின னன்பரி தகள்யிக் 

கூடுபகா ின்ினங் குபல்குப ாக 

டைபி நபிற் ண்ணி னாாட . . . .230 

 

படதயார்க்கு பகிழ்த்த ழகனிழ பனற 

நிழதனார்க்கு நர்ந்த நார்ிழ பனற 

தநதபார்க்கு ிமன் தகாிழ பனறந் 

தததபார்க் கமன் தயிழ பனற 

ீசி பநாமினா யழய நாசில் 

காம்புபசாித் தன் யறுழய படீஇப் 
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ாம்புபயகுண் டன் தத ல்கிக் 

காபயரி பெட்டின கயர்கழணத் டெணிப் 

பூயிரி கச்ழசப் புகதமான் ன்பன் 

ியழப நார்ன் னந்த டேண்பாபேட் . . . .240 

 

னுயின் யமாஅப் ல்தய டிசில் 

யாணி யிசும்ிற் தகாண்நீன் சூழ்த்த 

யிங்கதிர் ைானி பள்றெந் ததாற்த்ட 

யிங்குபாற் கத்தில் யிபேம்புய தணி 
னாா யிபேப்ிற் ின் றூட்டித் 

தில்சால் பயன்ினடு பதவ்றப்பு நகற்ி 
யில்தயன் நன்ர் நன்பனின் பபேக்கி 
னயர் ாணர் புன்கண் டீர்த்தின் 

யனயர் தந்த யான்தகழ் ிதினபநாடு 

பேய யாத்டப் ாற்கதிர் பப்ி . . . .250 

 

பபேய யான்நதி பெர்பகாண் டாங்குக் 

கூபேி பாபேத யடுயாழ் தான்குட் 

டாபஞ் சூழ்ந்த யனில்யாய் தநினடு 

சிதர்ழ பபேக்கின் தசதணாங்கு படுஞ்சிழத் 

ததர்ிணி னயிழ்ந்த ததாற்ம் தா 

றள்பக் பகிந்த றபேக்குறு தார்ழயக் 

கபேந்பதாமில் யிழைர் ழகயிழ பற்ி 
பெர்ந்டபனர் பற் பயமிழடப் ாகபபாடு 

நாபச பயாமிக்கு நதனுழட தான்ாள் 

யாண்பகப் ாண்டில் யயபாடு தரீஇ . . . .260 

 

னன்த யிடுக்குநயன் ரிசின் பநன்தட் 

டுகிணி னல்குற் றுங்கினன் நகி 
பகிறண யிரித்த யம்பநன் கூந்தின் 

நணிநனிற் கா நஞ்சிழடப் பப்ித் 

டணிநழம தயறேந் டனல்கழம படுங்தகாட் 

படிந்டபே நிந்த தயற்பேஞ் பசன்ிக் 

குிஞ்சிக் தகாநான் பகாய்திர்க் கண்ணிச் 

பசல்ிழச ிழஇன ண்ி 
ல்ினக் தகாடழ னந்திர் பசித. . . .269 
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