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மைலயவி : ெபா அடக

Preface

(க)ைர

பதி3ைர

இர4டா5 பதி3ைர

General Introduction
I.

ஆரா67சி உைர
1. நாேடா  பாடகளி ேதா%ற(5 இய35

2. ெதாகாபிய 9:5 ப4ண<தி

3. சிலபதிகார<தி க4ட வாிபாடக
4. ச=க இலகிய=களி உள ெச6திக

5. நாேடா  பாடகளி சிறபிய3க

II. பலவைக பாடக

III. ெபா உலக5 - ெசா உலக5
பாடக

ெத5மா=#

தாலா$

ராசா<தி!

#5மி

த=கர<தினேம!
ஆ4 ெப4 தக5
ெதாழிலாள பா$

கள பா$

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

3ல5ப

ெத6வ5

பல கத5ப5

#$5ப5

PREFACE
This publication contains a selection of Tamil folk-songs collected by the late Mr.

Percy Macqueen, I.C.S., and presented by him to the University Library Madras. This

Manuscript therefore does not belong to the Saraswathi Mahal Library. Its publication
was taken up because it was selected for publication by the Selection Committee

appointed by the Government. They represent the product of the exuberant fancy of
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untutored and unfettered imagination of labourers. The struggle for expression of
poetic fancy among the uncultured and unbridled youth often ends in ribaldry.

A good number of songs had thus to be eschewed from the collection when making
the selection. The collection has however a special value for students of Sociology.
Fine strokes of fancy are however not wanting in the collection.

Sri K.V. Jagannathan, the Editor of Kalaimagal, well-known for his Tamil scholarship
has bestowed his time and labour in selecting the pieces for the collection and

contributing an introduction on "Folk Songs in Tamil". Our thanks are due to him for
his valuable services.

We are grateful to the Government of Madras for their generous grants that have
helped us to publish this and other valuable manuscripts of this Library.
Saraswathi Mahal }
S. GOPALAN

Tanjore Honorary Secretary
18-03-58

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

T.M.S.S.M. Library Committee

மைலயவி : &க'ைர
இத ெவளி?  தி. ப ம I.C.S. எபவரா ேசகாிகபட நாேடா 
பாடகளி ஒ ப#தி அட=கி*ள+. அனாரா ேசகாிகபட பாடக

ெசைன7 சவகலாசாைல# நெகாைடயாக ெகா$கப$ அவக வச5

இ+ வகிறன. ஆைகயா இA நம+ சர-வதிமஹா A நிைலய<ைத7

ேசததல. எனிC5 0வ கைள ெவளி? %#< ெதாிெத$பத%காக ெசைன
சகா அவகளா நியமிகபட #.வினரா இAD5 ெதாிெத$கப$
நம+ A நிைலய<தாரா ெவளியிடப கிற+.
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இதி அட=கி*ள பாடக ெத5மா=# வைகைய7 ேசதைவ. ெசைன7

சவகலாசாைலயி உள ெதா#தியி சில பாடக சைப# அகமிலாம
இதன. அவ%ைற விலகி இத ெவளி? %கான பாடக

ேதெத$கப கிறன. "கைலமக" ஆசிாிய5 தமிழி சிறத

3லைமவா6தவமான / கி. வா. ஜகநாத அவக பாடகைள<
ேதெத$<+ பதிபி<+ ெகா$#5 பணிைய மகிE7சி*ட

ஏ%:ெகா4டேதா$ நம+ நாேடா  பாடகளி வரலா%ைறப%றி ஓ

(க)ைரைய*5 எ.தியளி<+ளா. அனா ெச6தி#5 அாிய ேசைவ# எம+

நறி உாி<தா#5.

இத Aைல*5, இC5 பல அாிய Aகைள*5 ெவளியி$வத%# உதவியாக நம+

ெசைன அரசா=க<தா ெச6தி#5 நிதி உதவிகாக அவகH# நா=க
எ:5 கடைமப கிேறா5.
-ர-வதி மஹா
18-3-58 }

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

எ-. ேகாபால

ெகௗரவ காாியதாிசி

மைலயவி : பதிைர
சில காலமாக< தமிE நாேடா  பாடகைள ப%றிய ஆரா67சி தமிEநா  ஓ=கி
வகிற+. வாெனாIயி அ$<த$<+ நாேடா  பாடகைள பா வகிறாக.
நா பலகாலமாக நாேடா  பாடகைள< ெதா#<+ வகிேற. அவ%றி

ச5பதமாக நா# 3<தக=கH5 எ.தியிகிேற.

பல ஆ4$கH#( ெசைன மாகாண<தி கெலடராக இத / ப
மா எC5 ஆ=கிேலய தமிE நாேடா  பாடகைள< ெதா#க<

ெதாட=கினா. ஒ வாி# இ<தைன அணா எ: பண5 ெகா$<+ பலாிட5

ெப%றா. ெப5பாD5 மைலப#திகளி உள ேதாட< ெதாழிலாளிகளிட<+5,
கிறி-தவகளிட<+5 இத பாடகைள7 ேசகாி<திகேவ4$ெம:
ேதா:கிற+.
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இவ%றி% சிலவ%ைற ஆ=கில<தி ெமாழிெபய<+7 சில ப<திாிைககளி அவ
ெவளியி கிறா. பி3 இவ%ைற7 ெசைன பகைல கழக

Aநிைலய<+# வழ=கின. அைவ A நிைலய< தைலவாி பா+காபி

இதன. த,ைச7 சர-வதிமகா நிவாகிக அவ%ைற 3<தக உவ<தி

ெவளியிட எ4ணி, பதிபி#5 ேவைலைய எனிட5 விடாக. இ<+ைறயி

பலகால5 ஈ$படவனாதI இபணிைய மகிE7சி*ட ஏ%:ெகா4ேட.

பலவாறாக இத பாடகைள ஒவா: வைகப$<தி இத உவ<தி அவ%ைற
பதிபி<ேத. இடகராக இத பல பாடகைள வி$விேட.

இய%ைக7 KEநிைலயி க$பா றி உண7சிவசபட மக பா$5

பாடக ஆதI இவ%ைற கா$மல#5, மைலயவி#5 ஒபிடலா5.

மைலயவி எற ெபய உவக வைகயா இத< ெதா#தி# ெபா<தமாக
இ#ெம: எ4ணி அதைன அைம<ேத.

இபணியி எைன ஈ$பட7ெச6த த,ைச7 சர0வதிமகா A நிைலய
நிவாகிகH# எ நறி உாிய+.
16-4-58

கி. வா. ஜகநாதன

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

மைலயவி -1 (அறி
(அறி க )

1. நாேடா  பாடகளி ேதா)ற& இய
ேபச< ெதாித மனித
மனித ேபச< ெதாிதவ; தCைடய உண7சிைய*5 க<ைத*5 பிற#

ெவளிப$<த< ெதாிதவ. வில=கின=க ஏேதா ஒ வைகயி

ெவளிப$<தினாD5 மனிதைன ேபால ெவளியி$5 அறி)5 ஆ%றD5 அவ%:#
இைல. மனிதேனா தக+, தகாத+ எ: உண5 அறி) ெப%றிகிறா;

சிதி#5 திறைம ெப%றிகிறா; பல #ண=களி ெவளி?டான உண7சிைய
ெப%றிகிறா; அவ%ைற ெவளியி$5 ெமாழியா%றைல*5 அத%# ஏ%ப
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ப4பட கவிகைள*5 ெப%றிகிறா. அதனா, சில வில=#களிட5 சில

சமய=களி ஒI உ4டானாD5 மனிதைனேபால< த5 க<ைத ஒI மயமாகி
ெவளியி$5 ஆ%றைல அைவ ெபறவிைல.

காைக, #வி (தIயன ஒவா: த5(ைடய #ாிIனா த5 க<ைத
ெவளியி$கிறன எ:5, அவ%றி%#5 ெமாழி உ4$ எ:5 ஆரா67சி

வDநக ெசாDகிறாக. ந5 நா$ பழ= கைதகளிD5 வில=கி

ெமாழிகைள உணதவக இதாக எற ெச6தி வகிற+. அ:ப<+L:

நாயமாகளி ஒவராகிய ேசரமா ெபமா நாயனா# வில=#, பறைவ
(தIயவ%றி ெமாழி ெதாி*ெம:5, அைவ ேப0வனவ%ைற அவ
9தறிதாெர:5, அதனா அவ# கழறி%றறிவா எற ெபய

உ4டாயி%ெற:5 ெபாிய3ராண5 9:5.[1] ஆயிC5 அத ஒIக மிக7 சிலேவ;
மனிதCைடய ெமாழிைய ேபால Mப(5 விாி)5 உைடயன அல.
-----------

[1]. ேசரமா ெபமா நாயனா 3ராண5, 14, 16.
இNவா: உயி #ல=கH# பிற உயிகHகிலாத ெப5 ேபறாகிய

ெமாழிைய ெப%ற மனித வரவர அதைன வளப$<தி ெகா4டா. (தI

ப4ட=களி ெபயகைள*5 பிற# ெசயகைள*5 #றிபி$ ேபச
க%:ெகா4ட ஆதி மனித நாளைடவி பைழய நிைன)கைள*5,

க<+கைள*5 ெவளிப$<த)5 ெதாி+ெகா4டா. த க<ைத

அேபாைத# ேவ4$மள)# ெவளிப$<+வேதா$ நிலாம, தா

9:வைத பிற5 நிைன)ப$<தி ெகாH5 வைகயி த ெமாழிைய

அைம<தா. வரவர அதி அழ#5 உண7சி*5 மIதன. மனித ச(தாய<தி சில
நறாக ேபசினாக; அழகாக ேபசினாக; உண7சிைய ஊ$5ப

ேபசினாக. அவகHைடய ேப7ைச அப ேய பிற வா=கி7 ெசானாக.
பாடக
சில ெசா%களா ஆன பாடைல ஏேதா ஒ வைகயி அவக இைசேயா$

பா னாக. அத பாடகளி ஓைச பிற உள<ைத இ.<த+. அேதா$ அத
பா  தாள5 ேகடவகளிட5 இயக<ைத உ4டாகிய+. பா$5 ஆட(5

கலதன. அவக உவைக மி#தியாகிய+.
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வாயா பாட ேவ4 யிதைமயி இைச*5 தாள(5 அைமத அத பா$#

ஓ உவ5 ேவ4 யித+. ெவ:5 ஒI*ேவா$ நிலாம ெசா%கH5 கலத

உவ5 அைமத+; ெசா%க ேகாைவயா6, க<ைத< ெதளிவா67

ெசாDவனவா6, சிறத க%பைன# இடமா6 இகவிைல. ஆனாD5

அவ%றிPேட உள(5 உள(5 உண+ ெகாH5 ஏேதா ஒவைக உண7சி
இத+. இைசயைமதி#5 தாள<தி%#5 ஏ%ற ஓைச ஒNெவா பா D5

இத+.
இப

உ4டான மனித #ல<தி பழ5 பாடக ெமல ெமல எ=#5 பரவின;

வா6 ெமாழியாகேவ பரவின. 3லவகH5 3<தக=கH5 ேதாறாதத%# (ேப

இத பாடக மனித இன<தி களியாட<+#< +ைணயாக எ=#5 பரவின.
ஒ #றிபிட ெமாழிைய ேப05 இன<தாாிட5 அத ெமாழியி அைமத
பாடக பரவி வதன.

மனித நாளைடவி நாகாிக<ைத க%:ெகா4டா. ஆழமாக7 சிதிக<

ெதாி+ெகா4டா. ெமாழிைய வளப$<தினா. அத%# வைரயைறகைள
அைம<+ெகா4டா. 3லவக ேதாறினாக. நாேடா யாக வழ=#5

பாடI இைசைய*5 தாள<ைத*5 எ$<+ெகா4டாக. ெசா%களி

த5(ைடய ஆ%றைல 3#<தினாக. வள5 ெப%ற ெமாழியி கைலயழ#

கவிகளி மலதன, இலகிய5 பிறத+.
க, லா கவிைத

நாகாிக5 வளர வளர மனித தா வாழ மாளிைக*5, ெசல வாகன(5, Qண
QR5, உ$க M4ணிய +கிD5, பயப$<த பல அாிய ப4ட=கH5

பைட<+ ெகா4டா. அப  பைட<+ெகா4ட கால<திD5 மாளிைகயி

வாழாதவகேள மி#தியாக இதாக; அணிகைள Qணாதவகேள பலராக

இதாக, இலகிய<ைத Mகர< ெதாியாதவகேள ெப5பாேலாராக இதன.
அவகைள பாமர எ: ம%றவக ெசானாக. எ.த ப க< ெதாியாத

அவகH# 3லவகளி பாடகH5 காவிய(5, ப4கH5 தாளேபத=கH5

விள=காதைவ. ஆனா அவகH# இப<ைத< த5 வைகயி அைமத

பாடக இலாம% ேபாகவிைல. பழ=கால (த%ெகா4$ மனித #ல5
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வா6ெமாழியாக பா வத க லா கவிைத*5, காIலா கைதகH5

அவகளிட5 உலாவின. பைழயைவ பரவின; அவ%றி%# 3திய உவ=க

அைமதன. 3தியைவ ேதாறின. அவகளிைடேய வழ=கிய அத பாடகைள

எ.திைவபா இைல; பாட5 ெசாவா இைல. அவ%:# இலகண5
வ#பா இைல; உைர 9:வா5 ேதைவ இைல.

இபிC5 ெப5பாலான மகளிைடேய அைவ பரவின; வளதன; ேவ2றின.

3லைம*5 க%பைன*5 உண7சி*5 கைல நல(5 இைணத இலகிய5 ஒபா
வள+ெகா4$ வத+. கைர*5 ேபா#5 வைரய:<த ஆ:களாக

காவா6களாக, உர(5, பதD5 இ$ படத மIைகயாக அNவிலகிய=க
பரவின. அேத சமய<தி மைலயிI+ தாேன .5 அவியாக, கா ேல தாேன
மல+ மண#5 (ைலயாக, ேசாைலயிேல தாேன பா$5 #யிI

இனிைசயாக நாேடா  பாடகH5 வள+ வதன. இவைக பாடகளிD5

இைச*5 தாள(5 உண7சி*5 இதன.

இலகிய<தி உள ெசாலைமதி நாேடா  பாடகளி இலாம இகலா5;
ஆனா நாேடா  பாடகளி ஒவைக மழைல< தைம இகிற+.

இலகிய<தி Mப5 இகிற+; நாேடா  பாடகளி #ழைத உள5
ேப0கிற+. இலகிய<தி அQத க%பைனக இகிறன; க லா கவிைதயி

பாமரC# இப5 ஊ$5 எளிய க%பைன இகிற+. மனித இன<தி உனத

லசிய<ைத இலகிய கவிைத ெசாகிற+; அற: மனித ப$5 இப

+ப<ைத உளப ேய நாேடா  கவிைத கா$கிற+. மனித #ல<தி அழைக

மா<திர5 3லவக த5 கவிகளி கா$கிறாக; நாேடா  பாவலேனா
அழைக*5 கா$கிறா; அ.ைக*5 கா$கிறா.
இப

வழி வழி வகிற நாேடா  பாடகைள பாமர ேபா%றின. 3லவகH5

கவனி<தன; அவ%ைற 3றகணிகவிைல. தமிE ெமாழி மிக பைழய+; தமிE7

சாதியி வரலா: மிக மிக பைழய+. ஆதI தமிE7 சாதியி பைட3கH5

பைழயன. தமிழ உலகி (தI ேதாறிய மனித இன<ைத7 ேசதவ.

ஆதI அவ (தI ேபச பழகிெகா4ட 9ட<ைத7 ேசதவ. அத

கால (தேல அறி)ேதாறி வளர ெப:பவ அவ. தமிழ த5(ேள

இலகிய<ைத வளபத%# (ேப க லா இலகியமாகிய நாேடா 
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பாடக வள+ வதன. பல காலமாக வாE+ வ5 சாதி ஆதI அத%#

கிைட<த பைழய ெசா<+ மி#தியாக இ<த வியப:. தமிழ சாதி# பழ5

பாடக அதிக5; பழெமாழிக பல பல; பைழய க<+க ஏராள5; பைழய

வழக=க ேவ4டாெமறாD5 ேபாகாம ஒ ெகா4$ உளன. ஆகேவ,
நாேடா  பாடகH5 பல பல உ4$; பைழயன)5 3தியன)மாக அைவ வள+

வகிறன.

----------------ெதாகாபிய

2. ெதாகாபிய -. ப/ண1தி

இ: கிைட#5 பழ தமிE Aகளி மிக பைழய+ ெதாகாபிய5. அ+ இன

கால<தி ேதாறிய+ எ: திடமாக வைரய:க ( யாவிடாD5

இர4டாயிர5 ஆ4$கH#( ேதாறிய ச=க Aகளி% காணாத பல பைழய
மர3கைள அ+ ெசாவதா அத AகH#5 (திய+ அ+ எ:

ெகாளகிடகிற+. #ைறத+ இர4டாயிர<+ ஐA: ஆ4$கH# (திய+

எ: ெகாவதி தவ: இைல. அத இலகண AI ெபாளதிகார<தி

ெச6*ளிய எC5 ப#தியி, தனி7 ெச6*கைள ப%றி*5 இலகிய

வைககைள ப%றி*5 பல இலகண=கைள< ெதாகாபிய 9:கிறா.
பல காலமாக வழ=#5 இலகிய=களி க4ட ெபா+வான அைமைபெயலா5
ெதா#<+ இலகணமாக வ#<த மர3. அப

அைமத இலகண(5 நாளைடவி

தி<த5 ெப%:5 விாி+5 பிC5 நல வைரயைற ெப%:5 விள=#5. மிக<
தி<தமாக ஓ இலகண5 அைமதா அத%# பிற# அ க

இலகண A

எ.வத%# அவசிய5 இரா+. ெதாகாபிய<+# பி பல A%றா4$க கழி+

13-ஆ5 A%றா4  நP எ.த+. இைடயிைடேய எ.த இலகண Aக

தமி.லக<+# பயபடாம ஒழிதன. ெதாகாபியேம தமி.# இலகணமாக

வழ=கிய+. நPD5 யாப=கல காாிைக (தIயன)5 வத பிற#5

ெதாகாபிய5 வழெகாழி+ ேபாகவிைல. பல உைரயாசிாியக அத%# உைர

எ.தி அத பயைன மி#திப$<தினாக. இறள)5 ெதாகாபிய<தி

மதி3 #ைறயேவ இைல. இத%# காரண5 அதி உள திப(5 Mப(5

ஒ.=#மா#5.

எ$<த)ட இப

ஒ A ேதா:வ+ எளித:. அத%#( பல இலகண

Aக ேதாறி< ேதாறி வழெகாழி+ ேபாயிக ேவ4$5. அக<திய
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இய%றிய இலகண5 ஒ: (3 இத+ எ: ேகவிப$கிேறா5. சில கால5

இ+, பி3 வத இலகண Aகளி சிற3 காரணமாக, ம=கி வழெகாழித

இலகண=க பல இகலா5. ( Aகளி இத #ைறபா$கைள நீகி<

தி<தமாக7 ெச6ய ெப%றைமயினா ெதாகாபிய5 தன#( இதவ%ைற
மைறய7ெச6+ இறள)5 ஒளிவி$ நில)கிற+.

இ=ேக ஓ உ4ைமைய நிைனவி ைவகேவ4$5. இப

அைமத

ெதாகாபிய5 பல காலமாக< தமிழி வழ=கிய மர3கைள< ெதா#<+

(ைறப$<தி7 ெசாD5 A எபைத நா5 மறக9டா+. ெதாகாபிய<தி

க4ட இலகண=க யா)5 ெதாகாபியரா 3தியனவாக 9றபடைவ
அல. ெப5பாD5 3லவ ெபமக இய%றிய (Aகளி க4டைவ.

அவ%ேறா$, அகால<+ வழ=கிய இலகிய=களிD5 வா6ெமாழியிD5 க4ட பல
அைமதிகைள Mனி<+ண+ அவ%ைற ப%றிய வைரயைறகைள*5

ெதாகாபிய த5 AI இைண<+ ெகா4டா. K<திர=களி 'எப' எ:5,

'எமனா 3லவ' எ:5 அ க

வவதனா ெதாகாபிய பலகாலமாக

வழ=கிவத இலகண மர3கைள ஏ%: ஒ.=#ப$<தியிகிறா எப+
ெதாியவ5.

அ வைரயைற இலாத
இலாத ெச"2,க
இலகிய<ைத ப%றி*5 ெச6*கைள ப%றி*5 ெசாI வ5 ெச6*ளியI

ஓாிட<தி அ வைரயைறயிலாத ெச6*க இனைவ எ: 9றி, அவ%றி%#

இலகண5 அைமகிறா.

"எ.நில<+ எ.த ெச6* ெதாியின

அ வைர இலன ஆெறன ெமாழிப" [1]
எப+ ஒ K<திர5. 'அக(5 3ற(மாகிய எ.நில<+5 ேதாறிய ெச6*ைள
ஆராயி அ வைரயிறி வ5 இலகண<தன ஆறா5 எறவா:' எப+
ேபராசிாிய உைர. (னா அ வைரயைற*ள ெச6*கH#ாிய

இலகண<ைத 9றியிகிறா ெதாகாபிய. இேபா+ அ வைரயைற

இலாதன இனைவ எ: ெசால வகிறவ, (தI அைவ ஆ: எ:

ெதா#<+ 9றினா. 9:5ேபா+: "ஆெறன ெமாழிப" எறா. 'இத ஆ: எற
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ப#3 ெந$=காலமாக 3லவ உலக<தி வழ=கி வவன' எற க<ைத

'ெமாழிப' எப+ கா$5; ெமாழிப-3லவக ெசாவாக. இNவா: ேதா%:வா6
ெச6+வி$ அத ஆ: வைககைள*5 ஒ K<திர<தி ெசாகிறா.
"அைவதா5

AI னான, உைரயி னான,
ெநா ெயா$ 3ணத பிசியி னான,
ஏ+ MதIய (+ெமாழி யான,
மைறெமாழி கிளத மதிர< தான,

9%றிைட ைவ<த #றிபி னான," [2]

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

[1]. ெச6*ளிய, 164. [2]. ெச6*ளிய, 165.
--------

இத7 K<திர<தி A, உைர, பிசி, (+ெமாழி, மதிர5, #றி3 ெமாழி எC5

ஆ: ெசாலப$கிறன. A எப+ இலகண5; அ+ 3லவ இய%:வ+. உைர

எப+ உைரநைட அல+ வசன5. பிசி எப+ வி$கைத அல+ 3தி. (+ெமாழி

எப+ பழெமாழி. மதிர5 எப+ காமாைல மதிர5 (தIயன ேபால< தமிழிேல
வழ=கிய மதிர5. #றி3 ெமாழி எப+ இ<தைனயிD5 ேசராம #றிபா
ெபாைள உண<+5 வைக.

இைவ அைன<+5 பலாிட5 பலகா வழ=கியைமயி இலகண AI ெசால
ெப:5 இலகிய=களாயின. இவ%றி A, எ.தெப%ற 3லவ பைட3. உைர,
3லவ பைடபிD5 வா6 ெமாழியிD5 வழ=#வ+. ஏைனய அைன<+5,

எ.தெபறாம ஒவபா ம%ெறாவ ேக$ண+ ெசவி வழியாகேவ வவன.
'ெநா ெயா$ 3ணத பிசி*5' ஏ+ MதIய (+ெமாழி*5, மைறெமாழி கிளத

மதிர(5 9%றிைடனவ<ைத #றி3ெமன நா#5 வழ# ெமாழியாகி*5

ெச6*ளாகி*5 வதI அவ%: ெச6*ைளேய ேகாட%# . . . . . . . . ." எ:

9:வா ேபராசிாிய. ெச6*ளி வதவ%றி%ேக இ=ேக இலகண5 அைமகிறா

ெதாகாபிய எப+ அவ க<+. இலகிய=களி இத நா# வைக*5

மி#தியாக காணெபறவிைல. வழ# ெமாழியி இதாD5 மக

அNவேபா+ ேபசி மற#5 ேப7ைச ேபாலறி அ பட வழகாக இடேதா:5
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காலேதா:5 பரவி நி%பதா அவ%ைற*5 ஒ வைகயி இலகிய

மதி3ைடயனவாக கதிேய ெதாகாபிய அவ%ைற7 ெசானா. அவ

கால<+# (ேப இத ஆைற*5 தனியாக பா<+ வைக ப4ணினாக

3லவக எபைத 'ெமாழிப' எற #றி3 உண<+வைத (3 பா<ேதா5.
ேபராசிாிய, இைவ எ.தெப:5 இலகிய<+#ாிய இலகண5 எ:
ெசானாD5, வழ# ெமாழியிD5 வழ=#5 எபைத*5 ெசாகிறா. அத

அளேவC5 அவ நாேடா

இலகிய<ைத நிைனவி ைவ<திகிறா எபைத

நா5 உள=ெகாள ேவ4$5.

பாமரகளிைடேய வா6 ெமாழியாக வழ=#5 இ<தைகய இலகிய வைககைள
ேமநா ன 'பாமர இலகிய5' ( Folklore ) எ: 9:வாக. நாேடா 

பாடக, நாேடா  கைதக, பழெமாழிக (தIயைவ அத பரபி அட=#5.
இ=ேக ெதாகாபிய ஆறாக ப#<+ 9றியவ%றி வழ# ெமாழியி வழ=#5
நாகி L: நாேடா

இலகிய வைகையேய சாதன. பிசி, (+ெமாழி, #றி3

ெமாழி எபன அைவ. உைர எற ப#தியி இலகண<ைத7 ெசாDமிட<தி,
அைத நாகா#வா. அவ%றி,
"ெபாமர பிலா ெபா65ெமாழி யாCம

ெபாெளா$ 3ணத நைகெமாழி யாC5" [1]
எ: வ5 இவைக*5 நாேடா  கைதகைள ப%றியனேவ.
ப/ண1தி
இப  ப4ைடேயா வ#<த வைககைள 9றிய பிற# ெதாகாபிய 3திதாக
ப4ண<தி எற ஒறி இலகண<ைத 9:கிறா. அ வைரயைறயிலாத

ெச6*கைள 9றிவி$ இைத 9:வதனா, இ+)5 அ வைரயைறயிலாத+
எ: ெகாளேவ4$5. அறி*5, வழ# ெமாழியாக நில)5 நா## பி
ெசாவதனா, இைத*5 வா6 ெமாழியிலகிய வைகயி ேசப+ேவ

ெபா<தமாக இ#5.

ெதாகாபிய 9:வைத பாகலா5.
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"பா ைட கலத ெபாள வாகி

பா  இயல ப4ண<தி இயேப" [2]

எப+ K<திர5. இத%#, 'பழ5பா P$ கலத ெபாேள தன# ெபாளாக
பா$5 உைர*5 ேபால7 ெச6யப$வன ப4ண<தி எறவா:' எ: ேபராசிாிய
உைர எ.தியிகிறா. பி3,
-----------

[1]. ெச6*ளிய, 173. [2]. ெச6*ளிய, 180.
-------

'ெம6 வழகலாத 3ற வழகிைன ப4ண<தி எப, இஃ+ எ.+5

பயி%சியிலாத 3ற):3 ெபாகைள ப4ண<தி ெயப ெவப+.

அைவயாவன: நாடக7 ெச6யளாகிய பா$ மைட*5 வ,சி பா$5, ேமாதிர
பா$5 கடக4$5 (தலாயின. அவ%ைற ேமலேத ேபால பாெடனாராயின,

ேநா# (தலாயின உ:3 இைமயி எப+. அைவ வலா வா6

ேக$ணக'

எ: ப4ண<திைய ப%றிய சில இய3கைள 9றி*ளா. அN)ைரயிI+

ப4ண<தி எப+ (ேப சிலவ%றி%# வழ=கிய ெபயெர:5, அத ெபய

ஒ3ைம ப%றி இ=ேக 0ட ெப:5 இலகிய வைக# வதெத:5 ெதாிய
வகிற+. 'ெம6 வழகலாத 3ற வழகிைன ப4ண<தி எப' எ:

தமிEநா  இத ஒ வழைக ேபராசிாிய #றிகிறா. அ+ இன+ எ:

திடமாக< ெதாியவிைல. ெம6 வழ# எப+ உ4ைம வரலா%ைற*5, 3ற

வழ# எப+ க%பைனைய*5 #றி<த 9$5. க$ கைதகைள7

ெசாD5ேபா+, "ெபா மரபிலா ெபா65ெமாழி" எ: #றி<தா

ெதாகாபிய. அ+ உைர நைடயி வவ+. அ+ ேபாற க%பைனைய

ப4ண<திெய: அகால<தி ெசாIயி<த 9$5.
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அ$<தப , 'இஃ+ எ.+5 பயி%சியிலாத 3ற):3 ெபாகைள ப4ண<தி
எப' எ: 9:கிறா உைரகார. வா6 ெமாழியாக வவ+, எ.த ெபறாத+

எபைத #றிகேவ இNவா: எ.தின ேபாD5.

பிற# ப4ண<தி# உதாரண5 9:5ேபா+, நாடக7 ெச6*ளாகிய பா$மைட,
வ,சி பா$, ேமாதிர பா$, கடக4$ எபவ%ைற7 ெசாகிறா. 9<தி

இைடயிைடேய பா$5 பாைடேய நாடக7 ெச6*ளாகிய பா$மைட எ:

#றிகிறா. வ,சி பா$ எப+ ஓட பா$; இ:5 மைலயாள<தி ஓட
பாைட வ,சி பா$ எ: வழ=#கிறாக. ேமாதிர பா$, கடக4$

எபைவ அகால<தி வா6 ெமாழியாக வழ=கியைவ ேபாD5.

கவிஞகளி பா ேல வ5 ெபா இத ப4ண<தியிD5 வ5; ஆனா

அதி வவ+ ேபால< ெதளி)5 ெதாட35 இரா. அதனா, "பா ைட கலத

ெபாளவாகி" எ: இலகண5 9றினா. இ+)5 ஓைசயாD5 தாள<தாD5
பாெடேற ெசால<தக+; ஆனா பாைடேபால வைரயைற ெச6ய

( யாத+. அதனா, "பா  இயல" எறா. இத இர4$ இலகண=கH5
நாேடா  பாடகH# உாியன. ஆதI, ப4ண<தி எற ெபயரா

ெதாகாபிய #றி#5 இலகிய வைக நாேடா  பாடகேள எ: ெகாவ+
ெபா<தெம: ேதா:கிற+. ப4ண<தி ( ப4 ந<தி ) எற ெசாD#,

'ப4ைண வி53வ+' எ: ெபா. இைசபா  வைரயைறயான ப4

அைமதி#5; இ பா D5 இேனாைச இபிC5 இைச பா$#ாிய

வைரயைறயிைல. ஆதI ப4ணைமத பாட எனாம ப4ண<தி எறா.
இைச பாைட ேபாற+; ஆனா அ+ேவய:; இர4 D5 இனிைச
உ4$. கவிைய ேபாற ெபாைள உைடய+; ஆனா அ+ அ:; அத

ெபா ெதாட பிறி இைடயிைடேய வி$ வி$ வ5. பாைட ேபாற ஓைச

உைடய+; ஆனா வைரயைறயிைல. இத L: தைமகைள*5 ப4ண<தி
எற ெபய5, பா ைட கலத ெபாள எற இலகண(5, பா  இயல
எப+5 3லப$<+கிறன.
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இத இலகண=களாD5, வா6 ெமாழியாக வழ=#வனவ%ேறா$ சா<தி7

ெசானைமயாD5 ப4ண<திெயப+ நாேடா  பாடகைளேய #றிப+ எ:
ெகாளலா5.

ேமேல, ப4ண<திைய ப%றி< ெதாகாபிய L: K<திர=கைள 9:கிறா.
"அ+ேவ தாC5 பிசிெயா$ மாC5."

"அ நிமி கிளவி ?ரா றா#5."

"அ யிக+ வாிC5 க வைர யிேற." [1]
எபன அைவ.
'அத ப4ண<திெயப+ பிசிேயா$ ஒ<+ வ5; அ க மி#தியாகி வ5
பா$ பனிர4ட யாக வ5; அத அ கணகி மி# வதாD5
நீ#த%#ாிய த:' எப+ இவ%றி ெபா. ெப5பாD5

பனிர4ட கH#ேள இபாடக அைம*5 எ:5, சி:பாைம அத
அள)# ேமD5 வெம:5 ெதாிகிற+.

'பிசிெயா$ மாC5' எபதைன, 'அதைன ஒ<தலாவ+ அ+)5 ெசவிI#ாி<

ெதறவா:. பிசிெயா$5 எற உ5ைமயா, "ெபாெளா$ 3ணரா ெபா65ெமாழி
ேயா$5, ெபாெளா$ 3ணத நைகெமாழிேயா$5" ஒ#ெம: உணக' எ:

ேபராசிாிய விள#கிறா.

வா6 ெமாழி பாடகைள*5, 3திகைள*5, கைதகைள*5 ெசவிI< தா6மா

தைலவைன பிாித தைலவி#7 ெசாI ெபா.+ ேபா#வ+ வழக5. அைதேய
இN)ைரகார #றிகிறா. பா மாக இவ%ைற7 ெசாவ+ எலா

நா$கH#5 உாிய வழகேம யா#5.
பிசியி இலகண<ைத,

"ஒெபா$ 3ணத உவம< தாC5
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ேதா:வ+ கிளத+ +ணிவி னாC5

எறி வைக<ேத பிசிவைக நிைலேய" [2]
எ: ெதாகாபிய 9:கிறா. உவைமயாகிய ெபாைள 9றி மைற(கமாக7

ெசாவ+, ெவளிபைடயாக< ெதளி)ெபற7 ெசாவ+ எற பிசிக இர4$

வைகயா#5. ப4ண<தி பிசிேயாெடா#5 எ: ெதாகாபிய ெசாவைத

ெகா4$ நாேடா  பாடகளிD5 #றிபாக ெபாைள உண<+வன ஒவைக
ெய:5, ெவளிபைடயாக ெபாைள உண<+வன ஒவைக ெய:5

ெகாளலா5.
--------

[1]. ெச6*ளிய, 181, 182, 183. 2. ெச6*ளிய, 176

---------

இNவள)5 9றியவ%றிI+ ெதாகாபிய கால<தி வா6 ெமாழியாக

வழ=#5 இலகிய=க 3லவகளி கவன<+#ாியனவாக இதனெவ:5,
நாேடா  பாடகைள ப4ண<திெய: வழ=கினெர:5 ெதாியவ5.
---------------

3. சிலபதிகார1தி க/ட வாிபாடக

எ4வைக பாடக
நாேடா  பாடகளி பல வைகக உ4$. ஏ%ற5 இைற<த, மீ பி <த,
04ணா53 #<+த (தIய ெதாழிகைள7 ெச6பவக அ<ெதாழிகளா
உ4டா#5 அD3< ெதாியாம பா ெகா4ேட அவ%ைற7 ெச6வாக.
ெந$ேநர5 ெதாழி ெச6வதனா அவக பா$5 பாடக நீ4டனவாக

இ#5. அைவ ஒ வைக. வ4 கார, இைடய,   இ#5 மகளி

(தIேயா பா$5 பாடக இபமாக ெபா.+ ேபா#வத%# உத)வன. அைவ
ஒ வைக. கயாண<தி பா$5 பாடக, யாேரC5 இறதா பா$5 ஒபாாி,

ெத6வ<ைத வழிப$5ேபா+ பா$பைவ (தIயன உண7சி மிகனவாக உளைவ.
இைவ ஒ வைக. #ழைதகH# விைளயா$ கா$5ேபா+5, ேசா:

ஊ$5ேபா+5, தாலா$5 ேபா+5 தா6மா (தIேயா பா$பைவ ஒ வைக.
#ழைதகH5 மகளி5 விைளயா$5ேபா+ தாேம பா$5 அ5மாைன, பI,ச$#$,
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க4ணாL7சி (தIய விைளயா$ பாடக ஒவைக. அாிய க<+கைள

உைடயன வா6 பாமரகளலாதவகளிட<தி வா6ெமாழியாகேவ வழ=#5

பாடக பல உ4$; இவ%றி சிறத த<+வ க<+க இ#5. இைவ ஒ

வைக. கைத ெபாதித பாடக ஒ வைக.

இC5 பலவ%ைற7 ெசாலலா5. ஆயிC5 ஒவா: மி#தியாக வழ=#பவ%ைற

எ4ணி ேமேல 9றியப ' (1) ெதாழி ெச6வா பாட, (2) இபபாட (3)

உண7சி பாட, (4) #ழைத பாட, (5) விைளயா$ பாட (6) க<+

பாட, (7) கைதபாட, எ: ஏ. ப#பாக பிாி<+ெகாளலா5.
வாி பாடக

சிலபதிகார<தி வாி பாடக எ: சில பாடக வகிறன. அைவ

இள=ேகாவ களா இய%ற ெப%றைவ. இயபாக இநா  வழ=கிய, பல

வாி பாடகைள அ ெயா%றி அவ அைம<+ெகா4டைவ அைவ எேற ெசால

ேவ4$5. கானவாி, ஆ%:வாி, சா<+வாி, (கமி வாி, நிைலவாி, (ாிவாி,

திைணநிைலவாி, மய=#திைணநிைலவாி, சாயவாி, ேவ$வவாி, ஆ67சிய
#ரைவ, ஊKEவாி, #ற#ரைவ, அ5மாைனவாி, க+கவாி, ஊசவாி,

வைளபா$ எற பாடக அதி வகிறன. இைவ ப4ண<தியாகிய
நாேடா  பாடகைள நிைன<+ பா யைவேய ஆ#5. சில எ$<+

கா$கைள ெகா4$ இைத உணரலா5.

அ5மாைனவாி எற பா$ இள=ேகாவ க பா

அைம<த+. மாணிகவாசக

பா ய திவாசக<தி தி அ5மாைன எேற ஒ ப#தியிகிற+. Lவ

அ5மாைன எ: ஒ தனி A உ4$. கல5பக5 எற பிரபத<தி அ5மாைன

எப+ ஓ உ:3. இைவ யா)5 3லவ பா யைவ; ஆயிC5 மகளி பா$வனவாக

அைமதைவ. தமிEநா$ ெப4க அ5மாைன கா6கைள ைவ<+ெகா4$
ஆ$5ேபா+ பல பாடகைள பா$வாக. அத பாடகைள ேக$ அத

ெம  அைம<தைவேய இபாடக. அப ேய ம%ற வாிபாடகH#5

நாேடா

இலகிய உலக<தி Lல5 இபைத உணரலா5.
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நாேடா  பாடகளி உவ<ைத இலகிய5 பைட<த 3லவகH5

எ$<தா4டாக எபத%# இேபா+ கிைடபவ%:# பைழய எ$<+கா$
இள=ேகாவ க சிலபதிகார<தி பா *ள வாிபாடக.
வாிபா,  இலகண
வாி எப+ ஒவைக 9<+#5, ஒவைக பாடD#5 ெபா+வாக வழ=#5

ெபய. இர4 ட<+5 பாட உ4$. வாி பாடI இயைப, 'வாி பாடலாவ+

ப4R5 திற(5 ெசயD5 பாணி*5 ஒ ெநறியிறி மய=கி7 ெசாலபட

எட இய35 ஆற இய35 ெப%:< த (தD5 இ:தி*5 ெக$ இய35

(ட(மாக ( + கதபட சதி*5 சா<+5 ெப%:5 ெபறா+5 வ5. அ+தா

ெத6வ, 0 *5 மகைள பழி7சி*5 வ5' [1] எ: சிலபதிகார

அ5பத)ைரயாசிாிய விள#வா. ஆ%: வாி# உைர எ.+வத%#(

இNவா: அவ எ.தினா. சிலபதிகார<தி,
"அர=#5 ஆடD5 W#5 வாி*5" [2]

"ஆடD5 வாி*5 பாணி*5 W#5" [3]

"ேநர< ேதா:5 வாி*5 #ரைவ*5" [4]
"வாி*5 #ரைவ*5 ேசத(5" [5]

எC5 இட=களி வ5 வாி எC5 ெசா வாி பாடைலேய #றி<+ நி%கிற+.
வாி-15
இனி வாி 9<+ எப+ ஒ: உ4$. அ+ வாி பாேடா$ ஆ$வதாதI

அத ெபய ெப%றெத: ேதா:கிற+. அத இலகண<ைத பைழய K<திர5

ஒ: ெதாிவிகிற+.

"வாிெயன ப$வ+ வ##= காைல
பிறத நிலC5 சிறத ெதாழிD5

அறிய 9றி ஆ%:ழி வழ=க" [6]

20

எற அ7K<திர<ைத அ யா# நலா ேம%ேகாளாக கா யிகிறா.

பிறிேதாாிட<தி, 'வாியாவ+ அவரவ பிறத நில< தைம*5 பிறபி%ேக%ற

ெதாழி தைம*5 ேதாற ந <த' [7] எ: உைரநைடயி இNவிலகண<ைத
அைமகிறா. K<திர<தி, "அறிய 9றி" எறைமயினா பிறத நில<தி

தைம*5 ெதாழி தைம*5 3ைனத ேகால<தி ம$மறி பா$5 பா D5
ேதாற ேவ4$5 எப+ ெபறப$5. #றி ெசாD5 #ற<தி மைலவள<ைத*5

#றி9:5 த ெதாழிைல*5 3லப$<தி பா$கிறா. ஏ%ற5 இைறபவ த

வயI இயைப*5 த4ணீ இைற#5 ெதாழிI இயைப*5 ஏ%ற பா 
பா$கிறா. ஆதI அைவ வாி பா$களாக அைமகிறன.

---------

[1]. சிலபதிகார5, 7 : ஆ%:வாி, உைர. [2], சில. 10, க$ைர, 10.

[3]. சில 14 : 150. [4]. சில, 23: க$ைர, 11. [5]. சில. A% க$ைர, 13.

[6]. சில. 3 : 24, அ யா ேம%, [7]. சில 8 : 74-7, ேம%.

--------

இNவாி 9<தி விேநாத 9<+ எ: ஒவைக உ4ெட: ெதாிகிற+. ேமேல
கா ய K<திர5 அத விேநாத 9<ைதேய #றிப+. 'இNவாி ெயபதைன

நிலC5 ெதாழிD5 ேதாற ந #5 விேநாத 9<+ எபா5 உள' [1] எ:
அ யா# நலா எ.+வதிI+ இ+ 3லனாகிற+.
பவாி -15
ேவ: ஒாிட<தி, 'இNவாி ெயபதைன பவாி 9<ெதபா5 உள' [2] எ:

9றி ஒ பைழய பாடைல ேம%ேகா கா$கிறா.
--------

[1]. சில. 14 : 150, உைர. [2]. சில. 3 : 13, உைர.

----------

அபாட வமா::
"சி+ பி.ைக *டசதி ேயா(ைல
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ெகாதி க)சி #டபி.ைக - கதபா

டால=கா டா4

பமண ெநI7சி

Kல தநட5 W4 Dட - சீலமி#5

ஆ4

அம43னேவ டாள<தி ேகாபாளி

பா4  பி.ைக*ட பா5பா

கட) சைடர மாேகச= காம

- மீ4ட

மகிEசி+ வாமன 2ப5 - விகடெந$5

ப<திர5 ெகா%றி பலைகவா பபரெப4
ட<தச5 பார5 தணி7ச5 - க<+
(ைற?4
பைறப4

,சி<+ (4 த மன

த3ப பாண5 - இைறபர)

ப<த #ரைவேய பபைற காவத

பி<தெனா மாணி ெப5பி.ைக - எ<+ைற*5
ஏ<திவ5 ககளி யா4$ விைளயா$
ேகா<த பைற#$53 ேகா%9<+ - L<த
கிழவ கிழவிேய கிH பிறா4

அழ#ைடய ப4ணிவிக டா=க5 - திகEெச5ெபா

அ5மைன ப+ கழ=காட ஆI#5

வி4ணக காளி விற%ெகாதி - அலாத
வா6த தனிவ4$ வாாி7சி பி7சி*ட
சாத (ைடய சடாதாாி - ஏ6தவிைட

தகபிடா நி<த5 தாிபா$7 சா+ர=க5

ெதாக ெதாழி3ைனத ேசாணா4$ - மிக
மைலயாளி ேவதாளி வாணி #திைர

சிைலயா$ ேவ$ சிவ3< - தைலயி

திவிள# பி7சி தி# றயி%ெப4

(க<+ ேபைத இள - ெபா(க<+

பலா= #ழிேய பக

பகவதியா

நலாத ேதா70 ந%சாழ - அலாத
உதி அவிI

ஊராளி ேயாகினி7சி

#திவ5 பார #ணைல9< - ததிய5ேபா

தா$= களிெகா6*5 (ளிQ ஐயC#
பா$5பா டா$5 ப$பளி - நாடறி*5

#5X$ நாட5 #ணாட5 #ணாைலேய
+,சாத 05ைமQ7 ேசானக - ம,சாி

ஏ%ற )ைழைம பைறைம(த எெற4ணி
ேகா<தவாி 9<தி #ல5."
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இத பாடI பலவைக விைளயாடக 9ற ெப:கிறன; அைவ யா)5

பா$ பா

ஆ$பைவ. இபா  உளவ%றி இேபா+ இலகிய<திD5

வழகிD5 சில வழ=#கிறன. ெகாதி ( கா6 ெகா+5 விைளயா$ ), ஆ4
ஆ4 பா$ ), பா4 , பா5பா , #ரைவ, ககளி, கிH பிறா4
கிலாபர4

(

(

), அ5மைன, ப+, கழ=#, வ4$, பலா=#ழி, ேதா70, சாழ,

அவI , ப$பளி எபவ%ைற இ:5 நிைனQ ெகாள இலகிய(5

வழ#5 உத)கிறன.

திவாசக5, திNய பிரபத5, த<+வராய பா$+ைற (தIயவ%றி நா 
வழ=கிய வா6 ெமாழி பாடகைள அ ெயா%றி ெபாிேயாக இய%றிய

பலவைக பாடகைள காணலா5. டாட ஐயரவக ஒ ெசா%ெபாழிவி

இவ%ைற< ெதா#<+< ததிகிறாக. [1]
--------

[1]. ச=க< தமி.5 பி%கால< தமி.5, ப. 45.

----------

அைவ வமா:.
அைக7சி, அ7ேசா, அQ7சி, அ5மாைன, ஆ%:வாி, இ5பி, உதியா, ஊச,
எ5பாைவ, கப% பா$, கழ, க+கவாி, காைக, காள5, கானவாி, கிளிபா$,
#ணைல, #த5ைப, #யி, #ரைவ, #ற<தி, 9ட, ெகா7சக7 சா<+, ேகா<+5பி,
ேகாழி பா$, ச=#, சாய வாி, சா<+ வாி, சாழ, ெச5ேபா<+, த7சரா4$,

த7சா4 , தாலா$, திைணநிைலவாி, திவ=கமாைல, திவதி கா3,

ெதேளண5, ேதாேணாக5, நிைலவாி, ைநயா4 , பகவதி, பைட3 வாி, ப+,

பலா4$, பI, பளிெய.7சி, பா5பா , பிடார, ெபா%04ண5,

மய=#திைண நிைலவாி, (க7சா<+, (கமி வாி, (கவாி, Lாி7 சா<+,

வைளபா$ (தIயன. இைவயறி7 சி<த பாடகளி வழ=#5 பலவைக

இைச பா$கH5 ெநா4 7 சி+, சி+ (தIயைவகH5 #5மி ேகாலாட5
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(தIயைவகH5 பல வைகயான க4ணிகH5 ஆனதகளி3, கீ<தன=க

(தIய பல)5 இைசபா$கைள7 ேசதனேவ.

ஐயரவக கா ய உப களி கீ<தன5 (தIய சிலவ%ைறயறி ம%றைவ
யா)5 நாேடா
யா#5.

உலக<திI+ இலகிய 3லவக ஏ%:< த.வி அைம<தனேவ

------------4. ச6க இலகிய6களி உள ெச"திக
ச=க இலகிய=களி #றி,சி, பாைல, (ைல, மத5, ெந6த எC5 ஐவைக
நில=களிD5 வா.5 மக அத அத நில=கH# ஏ%ற வைகயி பா *5
ஆ *5 இ3:5 காசிகைள கா4கிேறா5.
றி7சி
#றி,சி நில<தி இைறவைன வழிப$5 Qசாாியாகிய ேவல (கைன பா

ஆேவச உவ<தி வர7 ெச6கிறா. மறிைய அ:<+ ெவறியாெட$#5ெபா.+

(கைன பரவி பா$ பா$கிறா.

"அண=ெகன உணர 9றி, ேவல

இனிய5 கற=க பா 

ப4மல சிதறி பர): பIேக" [1]

"ேவ%:ெப ெத6வ5 பல)ட வாE<தி." [2]
(கைன வழிப$5 Qசாாி7சியாகிய ேதவரா
ப4ணி அைமத பாடைலபா$கிறா.
--------

#றி,சி நில<+#ாிய #றி,சி

[1]. ந%றிைண, 322: 10-12, [2]. #:ெதாைக, 263 : 4.

---------

"ந:மைல7 சில5பி நனக வாE<தி
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ந:53ைக எ$<+ #றி,சி பா
... ... ... ... ... #றமக

(கிய5 நி:<+" [1]

திைன ெகாைலயி #ற மகளி கிளிகைள க வத%காக ஒவைக பாைட
பா$வ. அைத பி%கால<தி ஆேலால5 எப.
"3ளா இய<த வில=#மைல7 சில5பி

வHயி< ெதவிளி இைடஇைட பயி%றி
கிைள ஓபி*5" [2]
"கிளிக

மகளி விளிப$ Qச" [3]

#ற மக 3Iெயா$ ெபாகிறன. அேபா+ அவகH# காய5

உ4டாகிற+. அதனா உ4டா#5 ேவதைன தணிவத%காக அவ மைனவியராகிய
#றமகளி பா$கிறன.

"ெகா$வாி பா6ெதன ெகா.ந மாபி
ெந$வசி வி.34 தணிமா காெபன

அறவாE 9த% ெகா 7சிய பாட." [4]
#றமகளி திைனைய #<+5ேபா+ பா$கிறாக. அத பா$# வைள

பா$ எ: ெபய.

"திைன#: மகளி இைசப$ வைள" [5]
"பாவ

உரல ப#வா6 வைள" [6]

" ெகாயாைன ேகாடா

ெவதிெந% #வா5நா5

வைள அக)வ5வா, இ#ைளநா5
வைள அக)வ5 வா." [7]
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#றவக த5 ெப4 ெரா$ #ரைவ 9<தா$5ேபா+ பா$வ.
"#றவத5 ெப4 ெரா$ ... அய5 #ரைவ." [8
#ற<திய க$ பா#5 க$வி7சி மைலகைள பா$வா.
_____

[1]. தி(கா%:பைட, 238-43.

[2]. #றி,சி. 99-101

[5]. மைலப$. 342.

[6]. #:. 89; 1.

[3]. மைலப$. 329
[7]. கI. 42; 7-9.
-----------

[4]. மைலப$. 302-4

[8]. மைலப$. 320-22.

"அகவ மகேள அகவ மகேள

... ... ... ... ...

இC5 பா$க பாேட, அவ

நென$= #ற5 பா ய பாேட." [1]

பிற $கH#7 ெச: ஐயேம%: கிைட<த தானிய<ைத பல# ஈவ+

ஒவைக விரத5 எ: ெதாிகிற+. இைத< திமண5 நிகEவத%#( சி: ெப4க

ேம%ெகாவாக. அNவா: பிற $ ெச: ஐயேம%#5 ேபா+ அவக பல

பாடகைள பா$வாக.

"ெபா6தல மகைளயா6 பிறமைன பா நீ

எ6திய பலகீ<த பய5." [2]

சிவரா<திாியிD5 /ஜயதியிD5 சி: #ழைதக எ4ெண6 (தIயவ%ைற
ேக$ பா$5 பாடக இ=ேக நிைன)# வகிறன.
பாைல
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பாைல நில<தி வா.5 மக த5(ைடய ெத6வமாகிய +ைகைய பரவி
ேவ$வ வாி பா$வைத7 சிலபதிகார<தி வாயிலாக நா5 உணரலா5.
&ைல
(ைல நில<தி ஆய5 ஆ67சிய5 வாEகிறன. அவக தா5 வழிப$

கட)ளாகிய க4ணைன பரவி #ரைவயா பா$கிறாக. சிலபதிகார<தி

ஆ67சிய #ரைவ இகிற+.

"#ரைவ தழீஇயா5 மர3ளி பா <

ேதயா வி.3கE< ெத6வ5 பர)+5" [3]
அNவா: #ரைவ பா$5ேபா+ ஆய ஒவ ஏ: த.விய சிறைப*5
பா$வ+4$.

"பா$க5 வ5மி ெபா+வ ெகாைலேய%:
ேகா$ #றிெச6த மா3." [4]

___________

[1]. #:. 23.

[3]. கI. 103; 75-6.

-----------

[2]. கI. 59; 16-7.

[4]. கI. 104; 63-4.

மத
மத நில<தி ஆடவ5 மகளி5 இைண+ ஆ பா$வாக.
"... ... ஒIெகா ஆய5

தைதத ேகாைத தாெரா$ ெபாIய
3ண+ட ஆ$5 இைசேய." [1]

மகளி தா5 9  ைகேகா<+ ஆ$வைத< +ண=ைக எப. அவக ஆ$5ேபா+

அத%#ாிய பாடகைள பா$வாக.
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"நினெகா<த நலாைர

ெந$நக< த+நி

தமபா$5 +ண=ைக*

அரவ5வ ெத$3ேம." [2]
"(ழவிமிE +ண=ைக W=#5 விழவி." [3]
ெந"த
ெந6த நில<தி ேக#5 பாடகளி ஒIைய ஒ=ேக ம+ைர கா,சி

ெசாகிற+. நீைர இைறபவகளி பாெடாI, ஏ%ற5 இைரபா ஓைச,
பறைவகைள ஓ$கிறவகளி பா$, பரதவ மகளி ஆ$5 #ரைவயி பா$5

பா$ ஆகியவ%ைற அ=ேக கா4கிேறா5.
"நீ<ெதN)5 நிைர<ெதா.வ
பா$சில535 இைச, ஏ%ற<

ேதா$வழ=#5 அகலா5பியி
கயனைகய வயநிைற#5
ெமெதாைட வகிழாஅ
... ... ... ... .... ...

இ53 ஓ35 இைசேய, எ:5

மணிQ (4டக<+ மணமI கான

பரதவ மகளி #ரைவெயா ெடாIப." [4]
அ=#5 மகளி ெத6வ<+#ாிய Qசைனைய இய%றி வழிப$ பா$கிறாக.
____________

[1]. ம+ைர. 264-6.

[3]. அகநாP:. 336 : 16.

----------

[2]. கI 70 : 13-4.

[4]. ம+ைர. 89-97.
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"கண5ெக. கட) #யபI Wஉ6

பரவின5 வக5 ெசேமா, ேதாழி" [1]
எப+ ெந6த நில<+< தைலவியி 9%:.
ெந6த நில<தி ஊசலா$5 மகளி அத%#ாிய பாடகைள பா$கிறாக.
"ேச*ய ஊச%சீ நீஒ: பா <ைத." [2]
கI<ெதாைகயி மடேல%ற<ைத ப%றிய ெச6தி வ5 பாடகளா, மடலா

#திைர ப4ணி ஊ+ வ5 ஆடவ பா$வ+4$ எற ெச6தி ெதாிய வகிற+.
"எனாC5 பாெடனி% பாட)5 வேல
சிறிதா=ேக

ஆெடனி ஆடD5 ஆ%:ேக; பா$ேகா." [3]
"அணிநிைல ெப4ைண மடY ெதா<தி

அணிநல5 பா

வர%#." [4]

"வதமா Z+ ம:கிக பாட." [5
பி வத 8க
ச=க கால<+ AகH# பி எ.த காபிய=களிD5 பிற AகளிD5

இNவா: அNவ< திைணயி வா.5 மக த<தம# உாிய வைகயி பா$வதாக
வ5 இட=க பல.

"ப4கவா6 மிழ%:5 இெசா% கைடசிய.""[6]
"ெகாைற ேவ6=#ழ% ேகாவல (றிI%

க: ற#5 #ரைவ." [7]

எபனேபால பல எ$<+ கா$கைள காடலா5.
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ேமேல 9றி ேபாதவ%றி% #றிபிகெப:5 பாடக யா)5 நாேடா 

பாடகேள. இ<தைகய பாடகளி ெந,ைச பறிெகா$<ததாக பாரதியா #யி%

பா  பா$கிறா.

"ஏ%றநீ பா  இைசயினிD5, ெநஇ #5

ேகா%ெறா யா ##ெவன ெகா,05 ஒIயினிD5
04ண5இ  பாத5 0ைவமி#த ப4களிD5
____

ப4ைண மடவா பழ#பல பா னிD5

[1]. ந%. 358 : 6-7.

[2]. கI. 131 : 24.

[5]. கI. 141 : 22.

[6]. க5ப. நா$. 10.

[3]. கI. 140 : 13-4.

[7]. க5ப. நா$. 34.

[4]. கI. 141 : 5-6.

---------

பிரபத6க
வடமி$ ெப4க வைளகர=க தாெமாIக
ெகா

இைச<தி$ேமா 9ட(த பா னிD5

... ... ... ... ... ... ... ... ...

ெந,ைச பறிெகா$<ேத பாவிேய." [1]
க5ப ஏ%றகார (தநா பாதியி விட பாைட ம:நா அவ வாயிலாக
ேக#ம$5 எNவள) (ய:5 ( க ( யாம அலD%றாெர: ஒ
வரலா: வழ=#கிற+. [2]

"ஏ%ற பா %# எதிபா ைல, Qசாாி பா %# பி பா ைல" எற
பழெமாழி அத பாடக தாமாக வேமயறி 3லைமயா அைமவனவல
எபைத 3லப$<+கிற+.

இலகண 3லவராகிய ெதாகாபிய நாேடா  பாடகைள ப4ண<தி

ெய: 9றி இைச வ#<தா. இலகிய ெப5 3லவக அ பாடகளி மன5
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ெசD<தி இ3%: அவ%ைற ப%றி< த5 Aகளி 9றினாக; அவ%ைற

ேபாற அைமைப ைவ<+ பல பாடகைள பா னாக. இ+வைரயி

9றியவ%றிI+ இைவ ெதள< ெதளிய விள=#5.

நாேடா  பாடகைள அ ெயா%றி பா ய பல பாடக நாளைடவி தனி

பிரபதமாக வழ=கலாயின. #ற<தியி பா I+ #ற5 எ.+, பி3 #றவ,சி
எ.த+. பளக பா$5 #லைவ பா$ (தIயவ%றிI+ பேளசD5
பH5 ேதாறின. தாலா I+ தனிேய தாலா$ Aக உ4டாயின.

தாலா$ உவ<தி கீதாசார< தாலா$ எற A ஒ: தமிழி உ4$.
பிைள< தமிழி வ5 தால பவ(5 #லேசகர ெபமா சகரவ<தி

திமகைனபா$5 தாலா$5 இத வைகயிேல எ.தன. "அ53Iமாேன வாவா"

எ: #ழைதகH# விைளயா$ கா$5 பாைட பா<+ அ53I பவ5
எ.த+. ஓட பாைட பா<+ பல 3லவக ஓடபாைட பா ன.
___________

[1]. #யி% பா$, 3 : 35-44.

[2]. இத விாிைவ. "3+ ெம#" ( கி. வா. ஜ. ) எC5 3<தக<தி%கா4க.
-----------

பல 3லவக #5மி பா யிகிறாக. அ+ நாேடா  பாடலாக (ைள<+

பி3 3லவ பைட3#H5 3#+ ெகா4ட+. ேகாபாலகி[ண பாரதியா
பா ய சித5பர #5மி*5, அபிரகாச வளலா பா ய #5மிகH5, வாைல

#5மி (தIய ேவ: பல #5மிகH5 எ.வத%# ஆதியி உவான நாேடா 
#5மிகேள வழிகா க.

5. நாேடா  பாடகளி
பாடகளி சிறபியக
நாேடா  பாடகHெக: சில சிறபான இய3க உ4$. ஒ #றிபிட
பாடைல (த (தI யாேரC5 ஒவ இய%றி யிக<தா ேவ4$5. அவ

இலகிய3லைம பைடகாவிடாD5 ம%ற பாமரகைளேபா இலாம

ஓரள) ெசாவைம உைடயவராகேவ இபா. 9I ேவைல ெச6*5 ெப4க

த5மிட5 உள இய%ைகயான ஆ%றலா அNவேபா+ பாடகைள பா$வ+5

உ4$. இல=ைகயி மட கள3 எC5 ப#தியி இ:5 இNவா: பாடக

(ைளகிறன. எ+ைக, ேமாைன, ஓைச எC5 L:5 ெதாிதவக
பாடகைள பா விடலா5.
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எ5ைம ேமாைன
எ+ைக ேமாைன எபைவ தமிEநா$ மகH# இயபாகேவ ைகவர ெப%றைவ
எேற ெசாலேவ4$5. "மான= ெகடவேள - மாியாைத ெகடவேள, ஈன=
ெகடவேள - இ$ ெபா தவேள" எற வசவி9ட எ+ைக*5 ேமாைன*5

இகிறன. அ (தI எ+ைக வவெதப+ தமி.ேக அைமத தனி7சிற3.

ேப70 வழகி எ<தைனேயா ெதாடக எ+ைக7 சிற3ைடயனவாக

3ரHகிறன. அகிI பிகிI, அக5 பக5, அச$ பிச$, அ த , அமட

#மட, ஆசார5 பாசார5, ஏைழ பாைழ, க4ட+4ட5, காமா ேசாமா, ஜபதப5

எபைவேபால உளவ%ைற கா4க. அப ேய ேமாைன நய5 அைமத

ெதாடகH#5 #ைறவிைல. அ அச, ஆ

அமாவாைச, கயாண5 கா<திைக

ெகாவிைன ெகா$பிைன, ப%: பா<திர5, ேகாயி #ள5, ேதா3< +ர)

(தIயவ%ைற கா4க. ேப70 வழகி த4ணீ பட பாடாக வழ=#5 எ+ைக

ேமாைனக பழெமாழிகளி சிறபாக அைமதிப+ வியப:. 'அகைர#

இகைர ப7ைச', அகதிைய ப#தி ேககிறதா?', 'அக5 ஏற7 0க5 ஏ:5', 'ஒைற
ெப%றாD5 கைற ெப:', '#ைடயி ஊறிய மைட' எபனேபால

ஆயிரகணகான பழெமாழிகளி எ+ைக அைமதிகிற+. அப ேய,

'சி=க<தி காைட7 சி:நாி வைள<தா%ேபால' 'KI#7 0#ேம ஆைச', 'தைல
ஆ < த5பிரா', 'தீயி இட ெந6 தி53மா?', 'ெப4சாதி காக$, பிைள

வா6க$', 'மனபா # <+ மா4டவ அேநக' எபன ேபாறவ%றி

ேமாைன நய<ைத காணலா5.

நாேடா  பாடகளி #ழைதக விைளயா$5ேபா+ பா$5 பாடகளிேல

ஒ:5 இலாவிடாD5 எ+ைம நய(5 ேமாைன யைமதி*5 உள பல பாடக
உ4$. அத இர4$5 #ழைதகH# இப<ைத உ4டா#கிறன.
க4ணா5 க4ணா5 Q7சாேர
கா+ கா+ Q7சாேர [1]

எப+ க4ணாL7சி விைளயா$ பாட. க4ைண L0த எறா க4ைண

L$த எ: ெபா. க4 Lசி எப+ க4ணா L7சி ஆகி பிற# க4ணா5Q7சி
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எ:5 வழ=#கிற+. இத பா  ெபா சிறிதளேவ இகிற+. ஆனா
எ+ைக ேமாைன அைமதிேய சிறபாக இகிற+.
த<தகா 3<தகா
தவைல7 ேசா:

ெந%றிமா ெந=கமா

ப7ைச மர<திேல பதவைல கட
பறி வ+ சீராட

பைறய வ+ ெநD #<த

#4$மணி ேசாறாக

#வி வ+ 9பி$+! [1]
இத பா  ெசா%கH# ெபா இதாD5 அத ெபா ெதாட7சியாக
இைல; ஆனாD5 எ+ைகயினாD5 ேமாைனயினாD5 ஓைசயழ#

அைமதிகிற+.
__________

[1]. மைலயவி, ப. 260.

---------

ெவ<தைல க$ விாிய க$

ேதாட<+ காரைன 3 70 க$ [1]
எபதிD5 அத இயைபேய காணலா5.
ஓைச அைமதி
இலகிய=களி நாவைக பாகH5 அவ%றி இன=கH5

அைமதிகிறன. நாேடா  பாடகளி ெப5பாD5 க4ணிகH5 சி+கH5

பயி: வகிறன. பல பாடகளி ஏேதா ஒவைகயி ஒ.=கான ஓைச அைமதி
இகிற+. சில வைகயான பாடகH# இன ஓைசதா எற மர3

அைமதிகிற+. ெத5மா=# எப+ ஒ #றிபிட ஓைசயைமதிேயா$

இகிற+. தாலா$, ஏ%ற பா$, ஒபாாி, #5மி, ஓட பா$ (தIயவ%றி%#5
திடமான உவ=க அைமதிகிறன. இன பா %# இன+தா

இலகண5 எ: 3லைம*லக<+ வா6பா ேல ெசால இயலாவிடாD5
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காதிேல ேகடா இன பா$ எ: பழக<தா ெதாி+ ெகாளலா5.

இலகிய=களி வ5 பாகH#5 இத இலகண5 ெபா+5. ேபராசிாிய

பாைவப%றி7 ெசாDைகயி, 'பாெவப+, ேச3ல<தித கால<+5 ஒவ
எ.<+5 ெசாD5 ெதாியாம% பாட5 ஓ+=கா, அவ ெசாDகிற ெச6*ைள

விக%பி<+ இன ெச6* எ: உணத% ேக+வாகி பர+ப$7 ெசவேதா
ஓைச' [2] எ: 9:வதிI+ இ+ 3லனா#5.
ெசா)க
நாேடா  பாடகளி, வழகி மா<திர5 வழ=#5 ெசா%கH5, சிைதத
ெசா%கH5 மி#தியாக வ5.

சைத விைலமதிபா சதன<ைத< ேதா%க பா [3]
+ப

வா=கி< ததா - மாமாடா

ேதாளிேல ேபா<தி பாேபா5 [4]
அ5ம<தாளிட5 ெகா$<ேத [5]

________

[1]. #ழைத உலக5 ( கி. வா. ஜ. ), ப. 34.;

[2]. ெதா. ெச6* 1, உைர.

[3]. க,சியிD5 இப5 ( கி. வா. ஜ. ), ப. 19.; [4]. ேம%ப
[5]. #ழைத உலக5 ( கி. வா. ஜ. ), ப. 76.

ப. 23.

------

ெசா%க எபவ%றி வ5 சைத, +ப , அ5ம<தா எற ெசா%கைள

இலகிய=களி காண இயலா+. சி்ைத+ வழ=#5 ெசா%கH5

ெசா%ெறாடகH5 கண# வழகிறி நாேடா  பாடகளி வ5. அவ%ைற<
தி<தினா எ+ைக, ேமாைன, ஓைச ஆகியைவ சிைத+வி$5.
ெதன மர<+ பாைள# ேளெர4$
ேதைர இ+ (ழி#+பா

ெதன ல #+ எைன மய#+
ேதெமாழி ேய(<+ ராயி [1]
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எற (<+ராயி பா , ெதன எ: வவ+ ெதற எபத சிைதத

உவ5. இயபான ெசாலாக அைத< தி<தினா ( அ யிDள ெதனமர5
எபத%# ஏ%ற எ+ைக அைமயா+; ஆதI ெதன எ: இபேத

ெபா<த5.

அ4ைண#7 ெசான ெசாD
அ53ைட*5 மறதிைடேயா
க4ணா

உனாேல கல=#ேற4

இதேவைள [2]

இதி அைற# எ: தி<தினா எ+ைக நய5 ேபா6வி$5.
ஒ<ைதயிேல இகிேற4R

ஒகாD5 நிைனகாேதடா
க<திகிைர ஆகாேதடா [3]

எபதி 'ஒ<ைதயிேல' எபைத 'ஒ%ைறயிேல' எ: மா%றினாD5,
சின#

நா<தனா - ஏல=கி

சிலைறைய மா<தினா - ஏல=கி

ேலேலா

ேலேலா [4]

எபதி மா<தினா எபைத மா%றினா எ: தி<தினாD5 எ+ைகயழ#
இலாம% ேபா6வி$5.

இப ேய ேமாைனயிD5 வழ#7 ெசா%க அைம+ மா%ற ( யாம இ#5
இட=க பல.

ெபரடாசி மாத<திேல

ெபாியகைட தியிேல [5]

_________

[1]. நாேடா

இலகிய5 ( கி. வா. ஜ ), ப. 111.;

[3]. மைலயவி, ப. 89; 35.;

[2]. மைலயவி, 71; 3.
[4]. ேம%ப

136; 1.

35

[5]. ேம%ப

--------

85; 10

எபதி 3ரடாசி எற ெசா வா6ெமாழியிேல சிைதத உவமாகிய ெபரடாசி
எ: நி:, ெபாிய எபதி உள (தெல.<ேதா$ ஒறி ேமாைனயைமதி

ெப%றிகிற+. ெபரடாசிைய 3ரடாசி ஆகிவிடா, ெபாிய எபைத 3ாிய
ஆக இயDமா?
ேமாள=கH5 தாள=கH5 (ழ=#த

ேகாயிIேல [1]

எபதி ேமள5 ேமாளமாகியிகிற+.
3ைளையேபா ெபா<தி ெபா<தி - க4ேண நல

ெபா:ைமேயாேட வளபா=களா5 [2]
எபதி பிைள 3ைளயாகி யிகிற+.

அ ெதாட=கி Mனிவைர#5 - க4மணிேய

அலா<+#5 கா0தானா5 [3]

எபதி அலா<+#5 எபைத எலாவ%றி%#5 எ: மா%றினா ேமாைன
ேபா6வி$5.

சிைதத ெசாைல< தி<த 3#தா ஓைச ெக$வி$வத%#7 சில உதாரண=க
வமா::-

தமயதிைய கடRC
சனிபகவா படபா$ [4]

எபைத, 'தமயதிைய கடேவ4$ெம:' எ: மா%றினா ஓைச

ெக$வி$5.
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பி7ைச ெகா$க R5னா 9ட7 04ெடI ெப4ேண
பசமா6 ெகா$க R4

04ெடI ெப4ேண [5]

எபதி, "பி7ைச ெகா$க ேவ4$ெமறா9ட" எ: தி<தினா ஓைச
நீ4$ெகா4ேட ேபா#5.

ஆ # மா # - க4ேண உன#

அழகான  # [6]

எபதிDள ெசா%கைள, 'ஆ கிற+, மா கிற+,  கிற+' எ:
மா%றினா அபா அதி பாேட இரா+.
_________________

[1]. மைலயவி, 223; 6.;

[2]. ேம%ப

243; 82.

[5]. ேம%ப

[6]. ேம%ப

222; 2

[3]. ேம%ப
--------

243; 89.;
207; 54.;

[4]. ேம%ப

92; 51.

இலகண15 மா.
இலகண<+# மாறாக பலவ%ைற நாேடா  பாடகளி காRகிேறா5. ேப70

வழகி எNவா: இலகண வ.க இகிறனேவா அப ேய நாேடா 

பாடகளிD5 இகிறன. ெகா7ைச வா<ைதகH5 இலகண வ.கH5 ேப70

ெமாழி# இயபாகிவிடன; அNவாேற நாேடா  பாடகளிD5 அைவ
இயபாக ெபாதிவிடன.

ராமேர +ைணவா - ராகவேர த4ட5

ரசிப+ பார5 - இர4$டேன வாாீ [1]

எபதி ஒைம*5 பைம*5 மய=கி வதிகிறன.
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பயி5 விைளயா+ பறைவக நாடா+

# கஜல5 கிைடயா+ #விக நாடா+ [2]
எபதிD5 ஒைம பைம மயக5 இகிற+.
________

[1]. நாேடா
--------

இலகிய5, ப. 28.;

[2]. அIயரசாணி மாைல.

திபி# ெசா:த
நாேடா  பாடைல ப <+ பாபதி இப5 அNவள) இரா+. அைத பா 

ேக#5ேபா+தா அத இைச*5 தாள அைம35 ஒவிதமான கவ7சிைய<

தவைத காணலா5. இலகிய=களி ஒைறேய திபி< திபி7 ெசானா

அ+ 9றிய+ 9ற எC5 #%ற<தி பா%ப$5. ஆனா நாேடா  பாடகளிேல

ெசானைதேய மடகி மடகி< திபி7 ெசாவ+ மர3. கதவ மாக5 எC5

இைசபா$ ெநறியி அ க இைட மடகி வவைத பாகிேறா5.

இய%றமிழி 9றிய+ 9றலாக ( வேத இைச< தமிE உப களி இைட

மடகாக வ+ நய<ைத< தகிற+. கீ<தன=களி பலவி பல(ைற வவ+

இைச பா$# இப5 உ4டா#கிற+. நாேடா  பாடகH5 இைசேயா$

பாடப$வன ஆதI அவ%றி மீ$5 மீ$5 சில ெசா%ெறாடகH5 அ கH5
வவ+ அவ%றி%# அழ# பயபதாக இகிற+.
ேரா$எலா5 ெகா.<தாைட

ெரா5பி கிட#+பா - ராசா<தி

ெரா5பி கிட#+பா

நல க53 க$ கடா

நயமா வி#+பா - ராசா<தி

நயமா வி#+பா! [1]
எபவ%றி ஒேர அ

மீ$5 மீ$5 மடகி வகிற+. 'ஆ4 ெப4 தக5' எற

பிாிவி,
அனேம ெபான5மா
க4ணிர4$5 ேசாத

அனேமஏஏ
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எப+5,
வா+ ெச6யாதடா

வதவழி ேபா67 ேசரடாஆஆ [2]
எப+5 மாறி மாறி வ+ெகா4ேட யிகிறன. இப
_____________

[1]. மைல. ப. 45. ;

வவன பல.

[2]. மைல. 59.

-----------

6. பலவைக பாடக
மைலயிI+ க=#கைரயிறி அைணபா த$பாாிறி ேவகமாக .5

அவிைய ேபால பாமர மகளிைடேய உண7சி*5 இைச*5 இைணய ெபகி

உல)5 நாேடா  பாடக அட=கிய இத< ெதா#தி# மைலயவி எற ெபய
3தியதாக அைம<+ ெகா4ட+. இதி பதிL: வைகயாக பிாி<த ப#திக

அட=கியிகிறன.

கிராம=களி உள மக பல பாடகைள< ெதாி+ ெகா4 பாக.

அவ%ைற ஒவ பா$வ+5 அத%# எதி பா$ பா$வ+5 வழக5. பதய5

ைவ<+ெகா4$ பா$வ+5 அதி ேதா%றா சி:ைம*:வ+5 உ4ெட:
ெதாிகிற+.

பா$# பாடறிேவ - #

பலபா$ நாஅறிேவ

எதிபா$ பாடாவிடா - நாைக

இ.<+பி < த:<தி$ேவ [3]

எபதனா இத வழக<ைத உணரலா5.
பா$ேற4

உேமேல - #
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ப,சவண கிளிேய ெபா4ேண [4]
எபதனா ஆடவ ெப4கைள 3கE+ பா$வ+ ஒவைக எ: 3லனா#5.
அப  பா$கிறவ பா னா அைத ேக$ மகளி ஆ$வ+ உ4$.
-------------

[3]. ப. 9 : 42. ;

[4]. ப. 11 : 58.

--------

பா$கார தா4 அவ - ஏல=கி

பாடபாட ஆடலா4

- ஏல=கி

ேலேலா

ேலேலா.[1]

அNவா: பா$5 பாடகளி ஏேலல=கி  பா$, திலால=கி  பா$, கள
பா$, ெத5மா=# பா$, வ4 கார பா$ எ: பலவைக உ4$.
ஏேலல=கி  பா$பா

- ஏல=கி

ேலேலா

எ$ேபாைமயா க<தா நா%ைற - ஏல=கி

திலால=கி  பா$பா

- ஏல=கி

ேலேலா

திபி< திபி ந$ேவாைமயா - ஏல=கி

களபாைட*5 கல+ பா

- ஏல=கி

நல மனசா ந$ேவா ைமயா - ஏல=கி

ெத5மா=# பா$ பா

- ஏல=கி

ேலேலா

ேலேலா

ேலேலா

ேலேலா

ேலேலா

க5மா ப4ணேவ மாேடா ைமயா - ஏல=கி

வ4 கார பா$ பா

- ஏல=கி

வழிவிலக மாேடா ைமயா - ஏல=கி

ேலேலா

ேலேலா

ேலேலா [2]

எC5 இட<தி அத பா$கைளப%றி< ெதாழி ெச6*5 ெப4க
ெசாDகிறாக.

திடனாக ந <+ பா$5ேபா+ பா$வ+ கள பா$. அைதப%றிய ேப70

பிC5 இர4$ இட=களி வகிற+.
கள பா$ க%: ெகா4$

கணகா வேதேன - கனேகாைல
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ைகயி எ$<ேதேன - க ட<ைத

நாச5 ெச6ேதேன. [3]

மானா ம+ைர மகராஜ ரா<திாி

ஒமணி ேதைட - எைனக4$

சிாி#+ Lைட - வாெய$<+
ப பேன பாைட [4]

ெத5மா=# எப+ ஒவைக பா$. அைதப%றி பிறிேதாாிட<தி நா

எ.தியிபதிI+ ஒ ப#திைய இ=ேக ெகா$பதி தவறிைலெய:
எ4Rகிேற.
__________

[1]. ப. 134 : 93.;
[3]. ப. 192 : 3.;
-----------

[2]. ப. 146 : 55-9.

[4]. ப. 193 : 8.

'நீ4ட சாைலயி இரவி வ4 க ஒறபி ஒறாக ேபாகிறன. பார5

ஏ%றிெகா4$ ெசD5 அத வ4 க ெமல ெமல நககிறன. மா$க

ெம+வாக7 ெசகிறன. இய%ைகேய Wக<தி ஆEதி#5ேபா+ அத

வ4 < ெதாட 'கட கட' எற ச<த<ேதா$ ேமான<ைத #ைல<+7

ெசகிற+. வ4 காரகH ஒவ நறாக பாட< ெதாிதவ. ராகதாள

அறி)ைடயவென: எ4ணி ெகாளாதீக. நாேடா

உலக<+ பாடகளிேல

அவ வலவ. அத நளிளி இ  கன<ைத கிழி<+ ெகா4$

3றப$5 கணீெரற சாாீர5 அவC# இகிற+. அவ பாட ஆர5பி<தா

எலா வ4 கH5 அத இைசயிேல ஒறிேபா6வி$5. வ4 கார யாவ5

ேப7ைச நி:<தி பா ேல லயி<+ வி$வாக. சில த5 ைகயி உள கயி%ைற

வ4 யிேல க வி$< W=கி9ட ேபா6வி$வாக. மாைட விர

ஓடேவ4$மா? வழி மாற ேவ4$மா? ஒ:ேம இைல. (த வ4

ேபா#5

ேபாைக பிப%றி ெரயி வ4 < ெதாடைரேபால அத வ4 க அNவள)5
ேபா6 ெகா4 கிறன.

'வ4 கார பா$5 பாைட அவ ேதாழக மா<திரமா ேககிறாக? அத

மா$கH5 காைத ெநறி<+ ெகா4$ ேககிறன. மா$கH#7 ச=கீத உண7சி
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உ4ெட: 3<தக=களி எ.தியிகிறாக. அத7 சாைலயி ந$நிசியி அத

உ4ைம#7 சாசி ெசாDகிறன, வ4 ைய இ.#5 காைள மா$க. வி ய

வி ய பா  ெகா4ேட இதாD5 வ4

இ.கிேறா5 எற உண7சிேய

இலாம அைவ நட+ெகா4ேட இ#5. வ4 காரCைடய பா$

அைலயைலயாக எ.5பி காைள மா$கைள இ.<+7 ெசகிற+.

'ெத5மா=# பா$கிறா அவ. ேத பா=# எப+ அப < ேத6+ மாறி

வழ=#கிறெத: ெசாவாக. ேத எப

இனிகிறேதா அப

இனி#5

பாைம அத பா$# உ4டா5. க ள= காைளயாகிய வ4 கார

வ4 யி.#5 காைளகைள*5 மய#5ப யாக பா$5 பாடலவா அ+?' [1]
இத 3<தக<தி ெத5மா=ைக ப%றி #றிபி$5 பாடக பல வகிறன.
______

[1]. க,சியிD5 இப5, ப. 53, 54.

---------

இதிரைர பா<+<தா நா - சாமி

எ$<+ ெசாேவ ெத5மா=ைக<தா.
ெத5மா=# பா$பா 7 - சாமி

ெத<ெதவா6 ேபா6விடாD5 [1]
எபைவ ெத5மா=கினிைடேய வவன. தாலா$ பா னிைடயிேல.
திலால பா$ என - க4மணிேய
ெத5மா=# பா$ என[2]

எ: ெத5மா=ைக #றி#5 இட(5 உ4$.
கIயாண பாட)=க

கனிவா6<தா ப ைகயிேல. [3]
மாதா மன=#ளிர< தாCேம - நல
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தாலா$ பாெடலா5 பா$7சா4 .[4]
#5மி பா$= 9டபா

- ஏல=கி ேலேலா

05மாைட< தைலயி ைவ<+ - ஏல=கி ேலேலா.[5]
#5மிெயன 9ட ெமன - க4மணிேய. [6]
#5மி ய க< தாதி ேவேற. [7]

(<ேத (<ேதநீ #5மிய
ேமாகன (<ேத #5மிய

-அ

க:3 ெகா0வ<ைத< திபிவ7 0க$5

க4ணா

(<ேத #5மிய . [8]

#5மிய கிற ெப4$களா - ஒ

ேகாளா: ெசாகிேற ேகH=க . [9]

#5மி பா  #ப5 வவா

எ=க (<+மாாி. [10]

எபவ%றி கயாண பா$, தாலா$ பா$, #5மி எற வைககைள

#றிபி பைத கா4கிேறா5.
______

[1]. ப. 15 : 90, 91. ;

[2]. 247 : 41.

[5]. ப. 137 : 2.;

[6]. ப. 247 : 40.

[9]. ப. 292 : 4.;

[10]. ப. 312 : 8.

[3]. ப. 96 : 76. ;

[7]. ப. 251 : 18.;
-----------

[4]. ப. 321 : 7.

[8]. ப. 290 : 8.
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பாக II

ஆராசி உைர

1. ெதமா6
இத 3<தக<தி (தI ெத5மா=# எற ப#தி இகிற+. ெத5மா=## ஒேர
ஒ ெம$<தா உ4$; ஆனாD5 அைத பலவா: தாள<ைத மா%றி

பா$வ+4$. இப#தியி ஆணி 9%றாக)5 ெப4ணி 9%றாக)5 206

க4ணிக இகிறன. இத க4ணிகளி ெபா ெதாட3 ஏ+5 இைல.

பல பல நிைலயிேல உள ஆ4கH5 ெப4கH5 பா$5 (ைறயிேல +4$
+4டாக அைமதைவ இைவ.

தCைடய மாமனிட<தி காத ெகா4 தா ஒ ெப4. அவைன மணக

ேவ4$ெமற ஆைசயி தைன அழ#ப$<தி ெகா4டா. த 9தைல

மிக)5 பா+காபாக வள<+ ெகா4ைட ேபா$ அழ# பா<தா. அவ காத

வளத+; 9த வளத+; அழ#5 வளத+. ஆனா விதி அவH#5 அவ

மாமC#5 #:ேக நிற+. யாேரா ஒ ேசா5ேபறி பயD# அவ த
க.<ைத நீ$5ப

ஆகிவிட+. அவ உள5 ம:கினா. ேசாறா#5

இயதிரமாக அவனிட5 த வாEநா (.வ+5 இ#5ப
எ4ணி ஏ=#கிறா.

( தைத எ4ணி

ஒநா அவ மாம வகிறா. அவ உலகியIப , "ெசௗகியமாக
இகிறாயா?" எ: ேககிறா. அேபா+ அகி ஒவ5 இைல.
ெசௗகியமா! அவH#< +யர5 ெபா=கி வகிற+. ெவ <+ெகா4$ வகிற+

உண7சி.

ஆைச# மயிவள<+ - மாமா

அழ#ெகா ெகா4ைட ேபா$7
ேசா5ேபறி பயD#நா - மாமா
_____

ேசாறாக ஆளாேனேன. [1]

[1.]பக5, 3 : 6.
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---------இலகிய<தி இப

வவ+ அாி+. ஆனா உலகி இNவா: ெவ+ மன5

34ணா#5 ெமIயலா இகிறாக. அவக வாEைவ உளப ேய

எ$<+கா$கிற+ இத< ெத5மா=#.

ம%ெறா ெப4, கள) காதI ஈ$ப கிறா. இராகால<தி அவைள<
ேத ெகா4$ அவ காதல வவ+ வழக5. அ: அவைன

எதிபா<திகிறா. அவைன யா5 அறியாம சதிகேவ4$5. அத%#

இைட^றாக நிலாபாேபால கா6கிற+. அ+க4$ அெப4 வ+கிறா.
இ<தைகய காசிைய இலகிய=களிD5 காணலா5. நில) ெவளிபட வத

எப+ அத< +ைற# ெபய.

"க=கா ேவ=ைக *# +:க

இ53I #ைளயி ேதா:5 கா ைட

எI வந களவி%#

நைல அைல ெந$ெவ4 ணிலேவ" [1]
எற பாைட பா யதனா ஒ 3லவ ெந$ெவ4ணிலவினா எற ெபயைரேய
ெப%றிகிறா.

சின, சிறிய ஊாி நிலைவ க4$ வதிய இள5 ெப4, அத நிலைவ
ேவ4 ெகாவதாக ஒ ெத5மா=# வகிற+. அவ மிக)5 பணிேவா$5,

"சாமி!" எ: மாியாைதேயா$5 நிலாைவ அைழகிறா. தி=கH5 ஒ

ெத6வதாேன? 'நீ ெகா,ச5 மைற+ெகா4டா ஆகாேதா?' எ: அவ
ேககிறா.

ெவைளெவைள நிலாேவ - சாமி
ெவளி7சமான பாநிலாேவ
கள நிலாேவநீ

ககIடா ஆகாேதா? [2]
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இத< ெத5மா=ைக இய%றியவ, ெரயிD5 ததி*5 வத கால<தி வாEகிறவ.

ஆதI அவ%ைற ப%றிய ெச6திகைள வியேபா$ ெசாகிறா:
வ4 *5 வ#த

- #

வடம+ைர ேடசனிேல
ததிேபா6 ேப0த

த53ெச
_________

[1]. #:. 47.;

--------

- #

ெம<ைதயிேல. [3]

[2]. மைல. ப. 4 : 7.

ஆ: சகர5 A:வ4
அழகான ெரயிD வ4

[3]. ப. 4 : 13.

- #

மா$க4R இலாமதா - #
மாயமா<தா ஓ$த . [1]

இைத பா யவ ம+ைர பக<+கார எப+ ெதளிவாகிறதலவா?
9தD# இலகிய=களி வ5 உவைமக பல உ4$. ெத5மா=#கார தா

ேபா#5 சாைலயிேல பா<த ெபாைள உவைம 9:கிறா.
ஆல5 வி.+ேபாேல - #

அத பிைள தைலமயிைர

ஆH ஒ4R5 பாகாமதா - #
ஆ<+றாளா5 ஆ<+#ேள. [2]

ஆல5 வி.+ேபா இத ெந$= 9<தைல7 0

( +ெகாகிறா அத

ெப4. அத ( 70#5 ஓ உவைம ெசாகிறா அவ, அவCேக உாிய
(ைறயி; ஆ5; அவ ெசாD5 உவைமைய எத இலகிய 3லவ5

ெசாலவிைல.
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ஆல5 வி.+ ேபாேல

அத 3ைள தைலமயி
Wகி ( ,சிடாளா5

Wகண<தா= 9$ேபாேல. [3]
இத< ெத5மா=# பாடக ம+ைர பக<தி வழ=கியைவ எபத%#
ேவெறா சா:5 கிைடகிற+.

கான மயிேலஉைன - #

ைகவி$வ திைலெய:

மீனாசி ேகாயிIேல - #

ேவ ேபா$< தா4 < தாேர. [4]

இத பாடகைள பா ய கால<தி ஈேரா$ சாய7 ேசைல# ேப

ெப%றிதெத: ெதாிகிற+. 3டைவ எNவள) நீளமாக இதாD5

ேபாதவிைலெய: ெசாDவ+ அதகால<+ ெப4கH# இயெபற
இரகசிய(5 பிவ5 ெத5மா=கினா 3லனாகிற+.
_______

[1]. ப. 5 : 15. ;

[3]. ப. 27 : 169.;
---------

[2]. ப. 7 : 32.

[4]. ப. 12 : 67.

ஈேரா$7 சாய7ேசைல - #

இப<+ நாD(ழ5

0<+# ப<தேல4R - #

04$றாளா5 L,சிெயலா5. [1]
பதிென$ (ழ5 ேசைலைய ப%றி<தா நா5 ேக கிேறா5. ஆனா இத

ெபமா # இப<+நாD (ழ=9ட ேபாதவிைலயா5!

ஆ-ப<திாி*5 காபி< த4ணி*5 வத பிற# பா ய பா$ இ+:
ஆ-ப<திாி Lைலயிேல - #
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ஆளட=#5 ேசாைலயிேல

காபி<த4ணி தததாேல #
கச#த

எவா6Qரா. [2]

காதலC# காதIயினிட5 உள அைம பாைட அவCைடய 3க.ைர
கா$கிற+:

நாவ பழேமஅ

- #

நாQ05 சதனேம
ஏல5 கிரா5ேப#

- உைன

எனெசாI 9பி$ேவ? [3]
கனவினிைடேய காதலC5 காதI*5 அ க
ேநகிறன. அேபா+ அவ ஏ=#கிறா:

சதிக ( யாம இைட^:க

ஆல மர5உற=க

அ மர<+ கிளிஉற=க

உம ேம நாஉற=க

உலக5 ெபா:கைலேய? [4]
நாD ேப# ந$வி அவைள எப

சதிப+? அேதா ச%:< Wர<தி அவ த

ேதாழி*ட இகிறா. அவைள7 சதிக ேவ4$5 எற ஆைச. அவைள எப

அைழப+? ேபசாத ேப7சினா அவ அைழகிறா. அைத காதI

க4$ெகாவத%#( ேதாழி க4$ெகாகிறா. ெமல அத #றிைப
அவH#< ெதாிவிகிறா:
_______

[1]. ப. 14 : 82. ;

[3]. ப. 17 : 100.,
--------

[2]. ப. 15 : 89.

[4]. ப. 21 : 131.

ெவ%றிைலைய ைகயிவ70

ெவ:5பாைக நாகிவ707
04ணா53 ஜாைடெசாI
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0<+றாஉ அ<ைதமக. [1]
வ:ைம ஒபா; ெசவ5 ஒபா. 9E ஒபா; ேசா: ஒபா. தா5 கா67சிய

9ைழ7 சிறிதள) # <+வி$ எ,சியைத அ$<த ேவைள# L

ைவ#5 ஏைழ

ஒ3ற5; அ4டா அ4டாவாக7 ேசாறாகி $# வத விதினகH#

அளி அளி ைவ<+ அற5 வள#5 ெசவ ஒ3ற5. இத இர4$

காசிகைள*5 ஒ ெத5மா=கி பாகிேறா5.
( யிேல 9.கா67சி

L ைவ#5 ப4ைண3ர5
அ4டாவிேல ேசாறாகி

அளிைவ#5 9டY. [2]
9I# ேவைல ெச6*5 ெப4 த வயி: க.வ ப$5 பா$# எைலயிைல.

மனித உண7சிய%றவக ேவைல வா=#கிறாக. அவ வயி: பசிகிறேதா

இைலேயா, த #ழைதயி அ.#ரைல ேககிறா. "ஐேயா! அத%#

பாYட ேவ4$ேம!" எ: அவ தா6மன5 #(:கிற+. ேவைல வா=#5
எசமாைன 3கE+ ெக,0கிறா.
த4ணி க<தி70

தவைள7ச<த5 ேக 70

3ைள அ.தி70

34ணியேர ேவைலவி$. [3]
அத 34ணியவாள என ெச6தாேனா, நம#< ெதாியா+!
இத பாடகளி நைக70ைவ#5 ப,ச5 இைல. #மாிகைள க4ட)ட ஒ

கிழவC# வி: வி:3 உ4டாகிறதா5! அைத ஒ ெப4 நைக7 0ைவபட7

ெசாகிறா;

0கா=கD7 சரைளேபாேல
0ாி7ச கிழவவ+

#மாிகைள க4$கி$
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ேகா+றானா5 மீைசகைள. [4]

_______

[1]. ப. 23 : 141. ;

[2]. ப. 25 : 156.

[3]. ப. 25 : 160.;

[4]. ப. 25 : 157.

----------

இேத 0ைவயைமய, ஒ கிழவி #மாியாக கா ெகாவைத*5 ம%ெறா பா$7
ெசாகிற+:

நாழிஎ4ெண6 ேத7சிடாD5

நயனெகா4ைட ேபா$டாD5
#Dகி நடதிடாD5

#மாியாக மாடா6 நீ.[1]

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

2. த6கர1தினேம!
த6கர1தினேம!
இதி உள இர4டாவ+ ப#தியி ஒNெவா பா D5 த=கர<தினேம எற

விளி வகிற+. 27 பாடக அட=கிய ப#தி இ+. (தI திைன ெகாைலயி

ஒ ெப4ைண ஓ ஆடவ க4$ ேப0வதாக வ5 க4ணிக இகிறன.
திைன விைத<+ மகளிைர காவ ைவ#5 வழக<ைத7 சில பாடக
ெசாகிறன.

திைன கதிைர பாைறயிேம ெகா

அைத< த காIனா மிதி<+<

+ைக#5 வழக<ைத வளியிேம ஏ%றி7 ெசாகிற+ ஒ பா$.
வட வட பாைற ேத 

ெகா

னாளா5 அ கதிைர

ேமாதிர காI னாேல - த=க ர<தினேம
ெமாரெமா ர4R மிதி<தா வளி
- ெபாC ர<தினேம! [2]
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ேதC5 திைன மா)5 பிைச+ வாைழயிைலயி அவ வா5 அழைக*5
காணலா5.

ெகா7சிமைல< ேதென$<+
9சாேம மாபிைச+

வாைழயிைல (ற(,ெச,0 - த=கர<தினேம
வாறாளா5 திைனமாைவ<தா
- ெபாC ர<தினேம. [3]

அத கால<தி ர=9, சி=கQ, க4

(தIய இட=கH#< தமிE

நா I+ பல ஆ4கH5 ெப4கH5 ேபா6 ேவைல ெச6+ பிைழ<தாக.
அப  ேபா#5 ேமாக5 பல# இத+. 'த5(ைடய ெசாத ஊைரவி$
ேபாவதி என லாப5?' எற எ4ண(ைடயவகH5
__________

[1]. ப. 26; 161.;
[3]. ப. 37; 13.

[2]. ப. 36; 11.

---------

இலாம%ேபாகவிைல. அத எ4ண<ைத கா$கிற+ பிவ5 பா$:
வ4 யி# மா # - த=கர<தினேம

வய%கா$ உ.தி# - ெபாC ர<தினேம
எைம< தயாி# - த=கர<தினேம

ஏ4 ேபாேற ர=ேகாC# - ெபாC ர<தினேம? [1]
இNவா:ள பல கத5ப பாடகH5 இப#தியி வகிறன.
----------------

3. ராசா1தி
ஒNெவா பா D5 ராசா<தி எற மக_உ (னிைல ( ெப4ைண

(னிைலப$<தி7 ெசாவ+ ) அைமத பா$கைள உைடய+ Lறா5 ப#தி.
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இப#தியி ெதாடக<தி ஒ காதல த காதI#< திவிழா காசிகைள
கா$கிற நிகE7சி இகிற+. க53, க%க4$, கடைல, அவ (தIயைவ

வி%கிறைத அவ கா$கிறா. பிைளக விைளயா$வைத*5 ம%ேபா

நிகEவைத*5 அவக பாகிறாக. ம%ேபாாி தேனா$ ெபாதவைன<

ேதாவி*ற7ெச6+, 'X$ கா4பி<+' விடா ஒவ. அவ Xர=கி ேபாற
த வயி: பி+=க ெபமித<ேதா$ நி%கிறா,
X$ கா4பி<த Xர=கி வயிற

ெபைம ப4Rறா பா - ராசா<தி

ெபைம ப4Rறா பா! [2]
அ$<தப

ஒ ெப4ணி ெபைமைய ஒவ விாிவாக7 ெசாகிறா. அவ

#ள<+#5 ேகாயிD#5 ேபாகிறா. பல தாதிெப4கைள ஆதாிகிறா.

அவகHெகலா5 பல பாிசிகைள வழ=#கிறா. மதிர ததிரகாாிகைள*5,
மா%றாதா6மாைர*5, வ53 ெச6*5 ஆடவகைள*5 அவ க4 கிறா.
ஒ ெப4ைண பா<+ பல ேகவிக ேகபதாக அைமத பாடக பி3

வகிறன. ேசா: ஆகி #ழ53 ைவ<+ கைட# ேபா6 ஆைட அணிகைள

வா=#5 ெச6ைககைள7 0  கா$கிறா, ேகவி ேக#5 ஆடவ.

----------

[1]. ப. 39 : 14.
---------

[2]. ப. 47 : 19.

அர4மைனகாாி ஒ<தியி வளவாEைவ*5 வ4ைமைய*5 ப%றிய பாடக
பி3 உளன. அவ பலாகி ேமD5 ஆைனயி ேமD5 ேபாகிறா.

ஆைட*5 அணி*5 அணிகிறா. தம5 ெச6கிறா.

இ:தியி சIக$ வணைன வகிற+. காைளெயலா5 சாய5 Qசி க<தா6

நி%கிறன.[1] ெகா53க ர5ப5 ேபா உளன. அைவ ஓ$கிறன. ஆக

பி கிறாக.
-----------

[1]. ப. 53 : 4.
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----------4. ஆ/ ெப/ தக
ஆR5 ெப4R5 ஒவேரா$ ஒவ எதிெரதிேர ேப05 ேப7ைச< தக5 எ:
ெசாவ+ ெத 9<+ மர3. இத நாகாவ+ ப#தியி பலவைகயான

உைரயாடக வகிறன.

(தI ஓராடவ தா வி5பிய ெப4ைண அRகி< த,செம: அைடவ+5,
அவ மி,சி ேப0வ+மாகிய காசிைய காணலா5. அவ,
அனேம ெபான5மா
க4ணிர4$5 ேசாத

அனேமஏஏ

எபைத ஒNெவா தடைவ*5 விடாம ெசாகிறா. அவேளா அத%ெகதி

ஒNெவா (ைற*5,

வா+ ெச6யாேதடா

வதவழி ேபா67ேசரடா

எ: ெசாகிறா.
பினாேல வ5 வா<ைத7 ச4ைட எற பிாி) (.வதிD5 கீE<தரமான

ேப7ைச பாகிேறா5. இ=ேக பல வச)கைள ஆR5 ெப4R5 ெபாழிகிறாக.
க4ணா *5 ம7சாC5 எC5 பிாிவி ஆடவ ெப4ைண, "எ ஆைச

க4ணா , எ ேநச க4ணா !" எ: விளி<+ ேப0கிறா. அத ெப4

அவைன, "எ திலக ம7சாேன, எ= #லக ம7சாேன!" எ: அைழகிறா. அவ

இ+ ேவ4$5, அ+ ேவ4$5 எ: ேகக அவ அவ%ைற வா=கி< தவதாக7
ெசாDகிறா.

ச5ப=கி எ4ெண6 ேவR5
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ைசனாப$7 சீைலேவR5
ப5பா67 ேசா3 ேவR5 - எ திலகம7சாேன

பயா-ேகா3 ரா)ேக ேவR5 - எ= #லகம7சாேன! [1]

எற பா I+ இவக நாகாிக5 (%றின கால<தி ேதாறின
இைணெய: ெதாி+ ெகாளலா5.
அ$<தப , ஓ$5 ேஜா

வகிற+. மண5 ெச6+ெகா4ட ஒ<திைய ேவ: ஓ

ஆடவ தCட ர=9C# ஓ வ+ விட7 ெசாகிறா. அவ த

ஐய=கெளலா5 ெசால, அவ ெதளிவிகிறா. கைடசியி அவ

ச5மதிகிறா. இ=கிலா+ ேதச<+ேக ேபாேவா5 எகிறா!
இ7ைச கிைசதசி:

இப(ள த=கமாமா

இ7சணேம 3றபடலா5

இ=கிலா+ ேதச<+#. [2]
காைளமாைட< ேத ெகா4$ ஒ ம=ைக வர அவைள நா

வத ஆடவ

அவேளா$ உைரயா$கிறா. வாத5 நிகEகிற+. காைளமா$ எC5
தைலபிDள பிாிவி இத காசிைய காணலா5.
அ$<தப

தாசியி காத எற பிாி) உள+. ஒதாசி ஒவைன ந70வ+5,

இவ5 வா#வாத5 ெச6வ+5, அவ பிற# அவைள< ேத 7 ெசவ+5,

இவ5 சதி<+ 9$வ+மாகிய நிகE7சிகைள கா$5 பாடக அதி

வகிறன.

பிவ5 ச4ைட ேப7சி வா<ைத7 ச4ைட வளகிற+. ஆR5 ெப4R5

ஒவைர ஒவ ஏசி*5 W%றி*5 ைவ+5 உர3கிறாக. பி3 சமாதான

ேப705 வகிற+. சமாதானமாக ேபசிய பி தா=க இன இனப
திமண<ைத நட<த ேவ4$5 எ: ேபசிெகாகிறாக. இ=ேக

கயாண<+# (C5 கயாண<தி ேபா+5 நிக.5 பல வழகமான
ெசயகைள காணலா5.
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மாம பல ஊகH# வகிறாயா எ: த=க5 ைதயலாைள அைழக, அவ

அ=ெகலா5 வரமாேட எ: ெசாகிறா. இப 7 சில பாடக உளன.

மைலயிேம ேதயிைல< ேதாட<+# ேபா6 ேவைல ெச6தா அ=ேக 9I
(தIயைவ கிைட#ெம: அவ 9ற, அவ தன# ேவ4டா5 எ:

ம:கிறா.
--------

[1]. ப. 69 : 5.;
--------

[2]. ப. 74 : 22.

கா$கைர இ=ேக இக<-த=கமாமாேவ

காணாதசீைம ஏேபாக-ெபாCமாமாேவ? [1]
எ: அவ ேககிறா.
அவ அவைள அைழ<+ ேபாவத ேநாக5 இனெத: அவCைடய
ேப7சிேல ெதாி+வி$கிற+.

பிைளெப:5 கால<திேல த=க5 ைதயலாேள

பிைள2வா அ,0ேவேற-ெபாC #யிலாேள [2]
எ: அவ ஆைச கா$கிறா. அவ பளீெர: விைட 9:கிறா; கன<தி
அ <தா%ேபா ேக$ வி$கிறா.

கIயாண5 ப4R(தி<-த=கமாமாேவ

கனி#ளி #ளிபாளா-ெபாC மாமாேவ! [3]

சைத வியாபார5 எC5 தைலபி வ5 பாடகளி ஒ காதI ஒNேவா ஊ7
சைதயி ஒNெவா ெபாளாக வா=க ேவ4$ெம: ெசாI அ$#கிறா.
அNவளைவ*5 வா=கி< தாI கடேவR5 எ: ( கிறா. காதல

அNவளைவ*5 வா=கி< த+, 'ஊ நாெடலா5 அறிய ஒ.=கா< தாI*5
கடலா5' எ: ெசாDகிறா.
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இ=ேக பல ஊகளி ெபயக வகிறன. ெப4ணி 9%றி ஒNெவா
க4ணி# பிC5,

என ெச6யலா5 மாமா-நா5

ஏ+ ெச6யலா5 மாமா?

எப+5 ஆணி 9%றி ஒNெவா க4ணி# பிC5,
இC5 என ேவR5 ெப4ேண-உன
ேக+ ேவR5 ெப4ேண?

எப+5 ஈர ேம ைவபாக இகிறன.
--------

[1]. ப. 107 : 45.;
[3]. ப. 107 : 46.

[2]. ப. 106 : 38.

----------

5. ெதாழிலாள பா,<
9I ேவைல ெச6*5 ெப4கH5 ஆ4கH5 பா$5 பலவைக பாடகைள

இப#தியி காணலா5. 04ணா53 #<+5 ஏைழ ெப4ணி அவல<ைத (தI

பாகிேறா5. அவகH# மணிகெடலா5 ேநாகிறன. அவகHைடய
வயி%றி பசி LHகிற+.

பிற# ெதாடப%ற பல க4ணிக வகிறன. பி3 04ணா53 #<+5 பா 

+ைரமக வைகைய விாிவாக7 ெசாDகிறாக ெப4க. பல வ4 க

வகிறன. #திைரக வகிறன. ஜகா, ாி`ா, ேமாடா, லாாி, ைசகி
எலா5 வகிறன.
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வ4 யிேல வத +ைர அமெலலா5 ெச6கிறா. அவC#< 'தீனி' தயாராகிற+.
எைத எைதேயா அவ # கிறா. பல பழ=கைள ெகா$கிறா.

பணியார=கைள வழ=#கிறா. 'ம7சாைன' 9  ெகா4$ ெம<ைத $#

ேபாகிறா.

பல ேதாட=க அ=ேக இகிறன. ெவைளகார பல 'ேல 'கHட
இகிறாக.[1] அவகளிைடேய இத< +ைர தH# நைட நடகிறா.
ெப4R# ேவ4 யவ%ைறெயலா5 அவ தவானா5. அப

ஒ

ெப4ைண பா<+ ம%ெறா<தி ெசாகிறா. அவ த வ,சக க<ைத

கைடசியி ெவளியி$கிறா.

ெசா<தான ெசா<+காாி-ஏல=கி

ேலேலா

அ<தா உன#<தாேன-ஏல=கி

ேலேலா

ெசா#சா<தா நீஇேப-ஏல=கி

ேலேலா

அலா<ைத*5 ெகா$<தி$வா-ஏல=கி

ேலேலா. [2]

ேதாட<+ (தலாளிகளாகிய ெவைளகாரகளி% சில எப
எபைத ஒவைகயாக இத ப#தி 3லப$<+கிற+.

இதாக

இத காசி# பி ஒ ெப4 வயD#7 ெச: கதிர:<+ 9Iெப%:

கைட#ேபா6 ேவ4 ய ெபாைள வா=#வைத7 ெசாD5 பாடக உளன.
பிற# சதன< ேதவ நில<ைத பா<+வி$ வவைத7 சில பாடக
ெசாகிறன.

நா%: நடைவ வணி#5 க4ணிகைள பிற# கா4கிேறா5. பி3 கதிவிைளய,

அைத அ:க ஆ ேத$கிறாக. விறெகா #5 ெப4 வகிறா. காைளக

Kட கிறன. எ=ேக பா<தாD5 ெநலாக இகிற+.

சதன< ேதவ ெபைமைய 54 க4ணிக ெசாகிறன. பா4 நா 

வாEதித திட அவ. ெசா#சான வாEைக நட<தினவ. அவ

ப<திகாைட உைடயவ;
--------

[1]. ப. 134 : 87.;

[2]. ப. 135 : 104, 105.
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-------ம70   வாEபவ; ம ேவ

க$கிறவ; சாிைக ேவ *5 ப$7

சைட*5 அணிபவ; மாய< தி$ நட<+கிறவ; ச5பா7 ேசா: உ4பவ;
ஜகா வ4 யி ேபாகிறவ; படாக<தி பி கிறவ; சிவ<த ெப4ைண
க ெகா4டவ; ெவளிமி,சி ேபா$கிறவ.
ெகா.+ ெவ%றிைலதா அவ ேபா$வ+; சாியான ேத# ெப யிதா
அவ ப4ட5 ைவப+; சதன க Iதா ப$பா; ெச5பகQைவ
அணிவா; சா3< த4ணீ # பா.
வாைழயிைலயிேல உ4$ ஜபா பாயிேல ப$<+ ைவர ேமாதிர5 அணி+

தைல7சவர5 ப4ணிெகா4$ ஊ%:நீைர # #5 ஒ6யார ஆடவ அவ.

வா ச4ைட ேபா$வா; ெஜயி 9ட<தி இபா. அவனிட5

நாிெகா53தா இக ேவ4$ெம: ேதா:கிற+. ேபாa- எறா

அவC# ேவ ைக.

ப,ச5 பிைழக ர=9C# ேபான ஒவ தா பட பாைடெயலா5

ெசாI அ.கிறா. அவ கைத 32 பாடாக அைமதிகிற+. ேச0 பிறத
நாளி ஆைடக ெப%றைத*5, ட=க +ைர எபவ இைல எனாம

ெகா$<தைத*5 ெசாகிறா. அத< +ைர சின ெப4ைண க4டா ேசைட

ப4Rவானா5.[1] க=காணிமாைர ைகயிேல ேபா$ ெகா4$ க4ட

இடெமலா5 க4ட க4ட ெப4ைண ைகைய பி <+ இ.பானா5. [2]
ப,ச5 பிைழக ெர=ேகாC# ேபாயி
பேடன5மா பாெடலா5

படபா ைடெயலா5 வி$7ெசா ேனC4ணா
பகவாC ேக%கா த5மா! [3]
எ: அவ இர=#கிறா.
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அத பி வவ+ மீனா5 பா$. வைலஞ பா$கிற பா$ இ+. இதி ஒNெவா

க4ணி#5 பி,

அ4ேண நேன நாேன நேன மீனா5ேபா
ஏ4

அப

நாேன நேன நாேன நேன இேபா

எப+ பலவிேபா வகிற+. பல ெச6திக ெதாடபிறி இபா 

வகிறன.
------

[1]. ப. 163 : 26.;

[2]. ப. 163 : 28.

[3] . ப. 163 : 29.
-------------

பி3 வ5 ஓட பா$ மைலகா  ேவைல ெச6*5 ெப4க த5(ைடய
ேவைலைய ப%றி பா$5 வைகயி அைமதிகிற+. கா$# பல

வில=#க இகிறன. அ=ேக உள ேதாட<தி 9E # <+வி$ ேவைல

ெச6ய 3றப$கிறாக 9Iயாக. க=காணி*5 கண# பிைள*5

இகிறாக. மைழயானாD5 கைள எ$க ேவ4$5. பா # கிற

ப7ைசபிைள பாDக.தாD5 பற+கைள எ$கேவ4$5 [1]. பழ5

பறிகிறாக ெப4க. ெபாிய ைரட வ+ அவகைள ெவ$வா.

க=காணி#< தைலகா0 ெகா$க ேவ4$5. இைலயானா அவ 97ச

ேபா$ #திபா. [2] ெவ4ணீ எC5 +ைர வகிறா. அவ

க=காணிமா# கா0 ெகா$கிறா. ேநாயாளிகH# ம+ ெகா$கிறா.

இத< ெதாட# பி ேதாடேவைல ச5பதமாக< ெதாடபிலாத க4ணிக
இகிறன. ைரடைர ைரட எ: ெசாகிறா பா$ பா$5 ெப4!
ரயிட வ+-ஏேலேலா-லயி$ேபா$-ஐலசா
சயிட

பா-ஏேலேலா-நயி ேலதா-ஐலசா. [3]

எபதி ஆ=கில(5 தமி.5 கலத அவியைல பாகிேறா5.
--------

[ 1]. ப. 168 : 27. ;

[2]. ப. 169 : 39, 40.
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[3]. ப. 172 : 8.
-------------

6. கள பா,<
நாடக<தி கள ேவட5 ேபா$கிறவைன க4$ ஆரவார5 ெச6+ கிராம மக
ெப மகிE7சி அைடத கால5 ஒ: உ4$. அத கால<தி திட பா$,
கள பா$ எ: பல பா$க அ=க=ேக வழ=கின.

இத ப#தியி (தI ஒ திட த ெபைமகைள7 ெசாI ெகாவதாக

ஆ: பாடக இகிறன. அவ அதமா மைலயிேல பிறதவனா5; ஆயிர5
ெமட ெப%றவனா5.

காைலயிேல எ.திாி70

ைககாைல7 0<த5 ப4ணி
காப

கH # காம இகிறவ

க.ைத#7 சமான5! [1]

எப+ அவCைடய சி<தாத5.
-------

[1]. ப. 175 : 6.
-----------

ஜ53I=க5 எற ெகாைளகார திெநேவI7 சீைமயிேல (ப+ நா%ப+

ஆ4$கH# (னாேல இதா. அவ பணகாரகைள ெகாைளய <+

ஏைழகH# உபகார5 ெச6தவ. அதனா ஏைழகHெகலா5 அவனிட5 பாி)

இத+. அவCைடய சாகச7 ெசயகைள விய3ட கைத கைதயாக7

ெசாIெகா4டாக. அவைன பி க ேபாa-காரக பலப யாக

(ய:5 அவ அகபடவிைல. அவC# ஒ காம கிழ<தியிதா. அவ

ெச6த வ,சக<தா கைடசியி ஜ53I=க5 அகப$ ெகா4டா. அவ

ேபாa-கார# அவைன கா  ெகா$<+விடா.
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அத கால<தி ப<திாிைககளி நாேதா:5 ஜ53I=க<ைத ப%றிய ெச6திக
வதவ4ணமாக இதன. மக ஆவ<ேதா$ அவ%ைற ப <தாக.

ஜ53I=க<தி வரலா%ைற 3<தகமாக ஒவ எ.தினா. அவைன ப%றி பல

பாடக எ.தன. அவ%றி ஒ ெதாடேர இ=ேக 57 பாடகளாக இகிற+.
ஒNெவா பா  இ:தியிD5,
வாரா ெசாக< த=க5 - ந5ம
நாடா ஜ53 I=க5

எற இர4ட க வகிறன. கைடசியி இர4$ பா$களி மா<திர5 அைவ

இைல; அ=ேக ேவ: இர4ட க வகிறன.

ஜ53I=க<ைத7 சிறத ரனாக)5 தமவானாக)5 சி<திாிகிற+ இத பாட.
அவC# மைலயாள5, ெசதமிE இர4$5 ெதாி*மா5. எ5.ஏ., பி.ஏ. ப <+

இ=கிaஷூ5 ேப0வானா5. ஆளிேல அழக; ஆசாரேபாச; ேதாக ப<த

மன. (:கிவிட மீைச*5 (ன5 ப வாிைச*5 மிCகி ைவ<த க<தி*5

ைகயி ெவ கHமாக காசி அளிபா. த ைட*5 தா6 பிைளகைள*5

வி$ வி$< ைதாியமாக< தம5 ெச6ய ேவ4$ெமேற இத< ெதாழிைல
ேம%ெகா4டானா5!

அவC# அ<ைத மக ஒ<தி இதா. அவைள7 சைட ப4ணாம அநிய

ெப4களி ேம ஆைச ைவ<+ ேபானதா ேமாச5 வத+.

ெசதைல 3Iக அவ ேபைர ேக$ ந$=#வாக ஏ$, இ-ெபட

ஆகியவக எ

எ  பா#5 ேபாேத அவ 0வாிேலறி க ட<ைதேய

தா4  ேபா6வி$வா.

பணகார ெப4க பழைம ேபசி வழி நட#5ேபா+ பதனமாக

நைககைளெயலா5 பறி<+ெகாவா. லசாதிபதிகைள லசிய5 ப4ணாம

மான<ைத வா=கி விர

விர

அ பா. ஆயிர 2பாைய*5 அைரகாெச:

எ4ணி ஏைழகH# அளி இைற<+வி$வா. அனதான5 ெச6வா.

3Dகாரெப4க த ேபைர7 ெசாI பிைழக$ெம: நல நல
நைககைளெயலா5 ெகா$<+ Q  ெகாள7 ெச6வா. ெநல:க
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ேபானவைள பாைதயிேல நி%கைவ<+ நைககைள Q

அC3வா.

ைகெய$<த ேபெகலா5 ைக நிைறய பண5 ெகா$<+ ைபகைள<

திறக7ெசாI ப%றாதத%# ேபா$ நிர3வா. த=க5 ெபா ெவளி

எலா5 த4ணீ#7 சமமாக எ4ணி< தானதம5 ெச6வா.

ஆகைள வி$ உளைவ அறி+வர7 ெச6+ பணகாராிட5 பண5 பறிபா.
அவC5 அவ ைம<+னCேம இத ேவைலயி ஈ$ப தன.

பட பகIேல ச இ-ெபட சைடைய கழ%றி< தா ேபா$ெகா4$
ேபாவா. ரா<திாி ேவைளயி #திைரயிேம ஏறிெகா4$ ேபா6

ேபாa-கார #5பிட அவக ‘Xேநா’  ெபசிலா ைகெய.<+
ேபா$வா!
இப

அவ ெச6த சாகச7 ெசயக பல. கைடசியி ஒ நா ரா<திாி

அவCைடய காம கிழ<தி கா  ெகா$க ேபாa-காரக அவைன7
0$விடாக.

இத கைதைய7 ெசான நாேடா  பாவல கைடசியி நீதிைய7 ெசாI
( கிறா.

ஆழமான ஆ%ைறெயலா5
ஆைன3I கர ெயலா5
அ,சாமதா ந5பலா5
ஆனா பதினா:(ழ7

சீைலகாாி ப<திர5 - அபா
சீைலகாாி ப<திர5!

ெவ%றிைல ம <+ெகா$பா
ெவ:5ேப7ெசலா5 ேப0வா
9ட7சாகி ேறெனCவா
9தைல விாி<+ ேபா$

ஏமா+ ேமாச5ேபாகாேத - த5பி
ஏமா+ ேமாச5 ேபாகாேத! [1]
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ேமேல, த ெபைமைய (ரச #5 கள பா$ இகிற+. ததாெனகிற
பா$ பா 7 சைபயி வ5 கள ேவஷகாரதா அவ; உ4ைம< திட

அல. ஆனாD5 அவ ேகாைட ெகா<தள5 ேமேல ஏறி 9சாம ஓ $வானா5.

ெகா<தவா க4$ பி க வதா காைல*5 ைகைய*5 ெவ

வி$வானா5!

எ4ட3ளி ேரா  எ#<தபா67 சில ேபாிட5 சிகிெகா4ட திட ஒவ

த கைதைய7 ெசாD5 ப#தி பிற# வகிற+. இதி ஒNெவா பா$#5 பி3,
தா ப<திாி சீைல - இ.<+ ேபா<த
எற அ

ேமேல

அைமதிகிற+.

இ:தியி ஒ திட த பிரதாப=கைள 9றி ெகாவதாக 11 பாடக

இகிறன. அவ ேப7சி பற=கிமைல, பலாவர5, ெசைன,

வ4ணாரேபைட, த,சாZ, மானா ம+ைர ஆகிய ஊக அ ப$கிறன.
--------

[1]. ப. 187 : 56, 57.
------------

7. <ப
இத< தைலபி கயாண பா$கH5 மாமியா மமக ச4ைட*5 ேகாக
ெப%றிகிறன. கயாண<ைதப%றிய சில பா$கH5 ெகா.தியா

மாபிைளைய ேகI ப4R5 பாிகாச பா$5 (3 உளன.

பி3 ெப4R# அறி)ைர வகிற+. அறி)ைர ேக#5 ெப4 04ெடI

ெப4 அத கால<தி இள5 பவ<திேல திமண5 ெச6+வி$வதனா

மணெப4 சின, சிறியவளாக7 04ெடIையேபால இதா. அதனாதா

‘04ெடI ெப4ேண!’ எ: விளிகிறாக ேபாD5!

04ெடI ெப4R#7 ெச6*5 இத உபேதச5 மிக நீளமாக இகிற+.
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ஆக வாணா5 அாிக வாணா5 - 04ெடI ெப4ேண

அறிவிதா ேபா+ம [1] - 04ெடI ெப4ேண
எ: ெதாட=#கிற+ இத அறி)ைர.

ெப4 அடக ஒ$கமாக இக ேவ4$ெமபைத பல ப யாக7 ெசாI
கா$கிறா, உபேதச5 ெச6*5 தா6. “அக5பக5 ேபாகாேத;

க4ண கிறவைன*5 கைட# ேபாகிறவைன*5 பாராேத” எகிறா. பல பல
நீதிகைள அவ ெசாகிறா. எவ%ைற7 ெச6ய9டா+ எ: வாிைசயாக7

ெசாIவி$ எவ%ைற7 ெச6யேவ4$ெம: பி3 9:கிறா. காைலயி

எ.+ வாசD#7 சாணி ேபா$7 ச

பாைனைய க.வி ைவ<+

பா<திர=கைள விளகிைவக ேவ4$5. ெவளி, ெசNவாயி $ (.வ+5

ெம.க ேவ4$5. ஆ

அமாவாைசயி ஆ4டவைன #5பிடேவ4$5.

கிழி+ேபான கதைல9ட எறி+ விடாம ைதக ேவ4$5. கட)ைள #5பிட

ேவ4$5. தம5 ெச6ய ேவ4$5. - இப  பல உபேதச=கைள அவ
உைரகிறா. இ:தியி,

காரா5 ப0ைவ ேபாேலநீ

கட)H# உக+ நட. [2]
எ: ( கிறா.
இதபி வ5 மாமியா மமக ச4ைட மிக)5 இழிவான (ைறயி
இகிற+. தி$5 வச)5 மி#தி. (தI மாமியா மமகைள மிர

உ

ைவ+ தா#கிறா. இ:தியி மமக திபி ெகாகிறா. கைடசியி
மாமியா ெக,சி பணி+ ேபாகிறா.
---------

[1]. ப. 201 : 1. ;
------------

[2]. ப. 208 : 63.
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8. தாலா,<
இத ப#தியி (தI #ழைதைய< தா6 தாலா$5 பாடக சில உளன.

அபா தாலா$ எற சட<+#ேள ெவNேவ: ெபாைள 3#<தி 9:5
அைமைப காணலா5.

ஆ அ <தா?’ எற (த% ப#தியி உ4ைமயான #ழைத இகிற+; கவி7

0ைவ*5 இகிற+.

பா உைன அ <தாேளா
பாY%:5 ைகயாேல?

நீ உைன அ <தாேளா
ெந6^%:5 ைகயாேல [1]

எ: ேககிறா தா6. #ழைத ப$<தி#5 ெம<ைதைய,
ப,0ெம<ைத ப$ெம<ைத

பரமசிவ ெகா$<தெம<ைத
மாமனா ெகா$<தெம<ைத

மIைகQ7 ெச4$ெம<ைத
அகா ெகா$<தெம<ைத
அழகான த=கெம<ைத
ேமD வIகாேம

ெம<ைதேமேல ப$<+ற=#! [2]
எ: சிறபிகிறா.
இத< தாலா$# பிற# ‘மீ பா$’ வகிற+, அப மீ பி க ேபான+5,
பலவைக மீைன பி <+7 ெச: வி%: வத+5, தா6 வி%: வத+5, வி%ற

பண<ைத ெகா4$ #ழைத# அணிெச6+ ேபாட+5 இதி ெதாட7சியாக
வகிறன.
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பிற# வவ+ ேகாயி தாலா$. (க ஊவல5 வவ+5 யாவ5 தாிசிப+5

இதி ெசாலெப:கிறன.

தைதயி பயண<ைத7 ெசாகிறதாலா$5, ேவைடைய ப%றி7 ெசாD5
தாலா$5, அ:வைடைய வணி#5 தாலா$5 அ$<த$<+ நி%கிறன. பிற#
உபேதச5 எC5 தைலபி உள தாலா  மாகழி மாத5 (த கா<திைக
( ய)ள பனிர4$ மாத=களிD5 ெவNேவ: காாிய=கைள7 ெச6ைகயி

கட)ைள வழிபட ேவ4$ெம: தா6 ெசாகிறா; தி=ககிழைம (த ஞாயி:

( ய ஏ. நாகளிD5 எத காாிய5 ெச6தாD5 நியாய வழியி நடக
ேவ4$ெம: அவ அறி):<+கிறா.

பி3 உள கத5பமான தாலா  சில அைமயான க4ணிக இகிறன.
-----------

[1]. ப. 219 : 5, 6. ;
-------------

[2]. ப. 221 : 30-33.

(<தி 70 மாெகாழி<+

(%றெமலா5 ேகாலமி$ [1]
அல=கார5 ெச6கிறைத7 ெசாகிற+ ஒ க4ணி.
கா$ க5ேப-க4ேண

கRவிலா7 ெச=க5ேப
ேவI க5ேப-க4ேண

விைலயிலா மாணிகேம! [2]
எற க4ணியி அைமபா$ எNவள) சிறபாக ஒIகிற+!
மாம பாி0, ேநா*5 ம+5 எற இர4$#5 பி, W=# எற தைலபி சில
நல க4ணிக வகிறன.
ெகா ைவ<த (<ேத
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#வி<+ைவ<த ர<தினேம
க  ப05ெபாேன

க (<த5 ெகா$பாேய!
எபதி வா<ஸய பாவ5 நறாக ெபாதியிகிற+.
ஆ%: வணைன< தாலா$ அ$<தப

வகிற+. ஆ: தைல( ேபா ஓ$கிற+.

ஆ%:# பால5 இகிற+. த4ணீைர பல எ$கிறாக. இ=ேக த4ணீாி

ெபைமைய பல க4ணிகளி தா6 ெசாDகிறா.

த4ணீ# ஒ தீ$5 இைல; த$பா யா5 இைல. எலா சாதி#5 அ+

உாிய+. ேதா

(த ெதா4ைடமா வைர அைத< ெதா.கிறாக. சில

சமய=களி அ+ ச4ைட# காரணமாகிற+. மைலேமD5 #ழியி கீ.5

இப+ அ+.

உயிெகா$ப+5 ப7ைச<த4ணி

உயிஎ$ப+5 ப7ைச<த4ணி [3]

ஆ%ற=கைரயி ேகாயி இகிற+. ேகாயிD# ேபா6 வி$< தி5பி

$# ேபாகிறாக மக. ெதன= கீ%: ேவ6த சில $க

இகிறன. அேக பல ெதன மர=க உளன. இ=ேக ெதனமர<ைத

ப%றி பல ெச6திக வகிறன.

ேதாட5 ைவ<தைத*5 $ க ன கைதைய*5 இ ேவ: பாடக
ெதாிவிகிறன.
----------

[1]. ப. 230 : 7.;

[3]. ப. 241 : 53.

[2]. ப. 231 : 19, 20.

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

‘உற=கிட5மா!’ எற பாடD# பி தாயி கைத வ5 பாட இகிற+.
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தா6 த கைதைய விாிவாக7 ெசாகிறா. அவ ஒ<தி# ஒ மகளாக

பிறதாளா5. தாரா3ர<தி வாEத தகபC#5 தம3ாியி பிறத தா6#5

#ழைதயாக உதி<தவ அவ. அவ இளைமயி மிக7 ெசவமாக வளதா.

பல தாதிக அவH# உடனி+ ஏவ 3ாிதாக. அ,0 வயசி அவ

‘அாிசி<தாி’ ப <தா. ப<+ வய0# ப ெபலா5 ( <தா. பனிர4$

வயசிேல பவமாகி< திமண5 ெச6+ ெகா4டா. பிற# ஆ4$ இபதாகி*5

#ழைத பிறகவிைல.

பலவைகயான ேந<தி கடகைள நிைறேவ%றினா. தான தம5 ெச6தா.

தலயா<திைர, தீ<த யா<திைர ேபானா. அெபா.+5 #ழைத பிறகவிைல.
இ=ேக சில க4ணிக மிக7 சிறத 0ைவைய*ைடயனவாக விள=#கிறன.
ெம.கிைவ<த $#ேள

விைளயாட பிைளயிைல
9 ைவ<த $#ேள

#ைபேபாட பிைளயிைல

நிைற<+ைவ<த நிைற#ட<ைத

#ைற<+ைவக பிைளயிைல
ஆகிைவ<த அ4டா7ேசா%ைற

அளி<தின பிைளயிைல. [1]
-------

[1]. ப. 253 : 56-59.
-----------

இத நிைலயி மிக வதிய அத ெப4 சில தம=கைள7 ெச6தா. ஆனா

அத< தம<ைத உாிய சீவக பயப$<தி ெகாளவிைலயா5. அத%#

காரண5 இனெத: அவ ெபாமி உண7சி*ட ெசாDகிறா.
க:ேபாற வழியிேலநா
ககிண: க ைவ<ேத
மல ைக< தமெம:

மா$த4ணி # கைலேய!
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மா$ேபாற வழிேமேலநா

மணிேபாைவேகா ேபா$ைவ<ேத
மல ைக< தமெம:

மா$ைவேகா தினைலேய! [1]
பாவ5! அவ மன5 எப

ம:கியி#5! அத%# பி அவ ெப%ற அMபவ<ைத

எனெவ: ெசாவ+! எ=ேக ேபானாD5 மல$ வில=#கH5 மல$

ெப4கHேம அவH# எதிபடாக. சவ5 மல$மய5 ஜக<தாக இததா5.
ஆனிமாச5 வா=கிவிட
அழகான ப0)5மல$

#ைபயிேல ேம6+வ5
ேகாழி9ட< தாமல$

மைதயிேல ப$<+ற=#5

மா$கெற லா5மல$

ேவIபக5 ேம6+வ5
ெவளாெட லா5மல$
காெடலா5 0%றிவ5
கநா* தாமல$ [2]
இைவ ம$மா?
எ(க<தி ேலவிழி<த

எதி<த$ ெப4மல

அ4ைடெட லா5மல$

அ$<தவெர லா5மல$! [3]
உண7சி ெபா=கி நி%#5 இத க4ணிகளி எ<தைன அவல7 0ைவ!

----------

[1]. ப. 254 : 60-63.;
[3]. ப. 254 : 73-4.
-----------

[2]. ப. 254 : 64-5. 70-72.
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இNவா: வதியவ கைடசியி ஒ தவ (னிவைர க4$ அ ெப%: ஒ
ெப4 #ழைதைய ெப%றா. அ3ற5 அவ நிைல உயத+. நிதைன
மாறிய+.

நீ்பிறத நா(தலா

நிதைன*5 மாறி%ற5மா
மல ெப%ற மல$வர5

மற=கி%ற5மா அ:(த.
சீ#ைலக பா<தவ=க

சீரழிதா எக4(ேன

ெவகப$<த பா<தவ=க

ெவகப$ ேபானார5மா! [1]
அ4ைட டா5 அ$<த டா5 ஆ7சாியபடாகளா5. #ழைதயி

தைத*5 அவH5 ேச+ ஆ4டவைர< ெதா.தாகளா5.
----------

[1]. ப. 255 : 86-89.
-------

9. சி.வ உலக
#ழைத உலக<தி இவைகயான பா$கைள காணலா5. ஒ:,

#ழைதகாக ம%றவக பா$வன. ம%ெறா: #ழைதகேள பா$வன. இத

ப#தியி உள (த L:5 பிற பா$வன. #ழைதைய7 சா6தாட)5, ைக
ச)5, ேதா ச)5 பழ#5ேபா+ பா$5 பாடக இைவ.

க4ணாL7சி விைளயா$ பா$ பிேன உள+. இ<தைகய விைளயா$

பாடகளி ஓைசதா (கிய5. சில ெசா%கH# ஓைச இ#5; ெபா இரா+.
சி்லவ%றி%# ெபா இ#5; ெதாட3 இரா+. பI,ச$#$ விைளயா 

L70 விடாம ஆ4பிைளக பாடகைள7 ெசாவாக. பா  கைடசியி

வ5 ெசாைல ப(ைற ெசாவாக. அத பா$# ெபா என

எ: பாபதனா பய ஒ:5 இைல.
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ெப4க விைளயா$வ+ கலா=கா6 விைளயா$; கழ=காட எ:5 இைத7

ெசாவாக. ெப+5ைப பவ<+ ெப4க கழ=# விைளயா$வதாக)5

அேபா+ ஒ: (த ஏ. வைரயி எ4ணிைக வ5ப யான பாடகைள

பா$வதாக)5 3லவக உலா எC5 பிரபத<தி அைம<திகிறாக. [2]
கலா=கா6 விைளயா$ பா D5 இத வாிைசைய பாகலா5.

எப யாவ+ ஒ: இர4$ (தIய எ4ணி ெபய ெதானி<தா ேபா+5,
இத பா ேல.
------

[2] . இத விாிைவ, #ழைத*லக5 ( கி. வா. ஜ. ) 43-ஆ5 பக5 (தIயவ%றி
காணலா5.
-----

ெகா#7சி ெகா#
ெரைட சிலா#
L#7 சிலதி

நா#லா வரண5

ஐயப ேசாைல
ஆ:(க தாள5
ஏ.# 9.
எ$# (

ஒப+ க5பள5

ப<+பழ5 ெசா$! [1]
இதி இர4$ (த ப<+ வைரயி எ4களி ெபயக உளன. ெரைட, ஆ:,
ஏ., எ$, ஒப+, ப<+ எபன ெவளிபைடயாக எ4R ெபயகளாக
இகிறன. L# எப+ Lைற*5, நா# எப+ நாைக*5, ஐயப

எப+ ஐைத*5 ஒIயினா நிைனபிகிறன. இப

3<தக<தி இகிறன.

ஐ+ பா$க இ

வினா விைடகைள ஐ+ விைளயா$ பாடகளி காணலா5. இர4$

#ழைதகளி ஒவ ேகக ம%ெறாவ விைட 9ற வள5 பா$ இ+. ெசான
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வா<ைதயி (த ப#திைய ேகவியாக ேகக, அத%# விைட ெசால, அத
விைடயி (%ப#திைய மீ$5 ேகக, விைட ெசால, இத வினா விைட

நீ4$ெகா4ேட ேபா#5.

நிலா பா$ இ0ைவ த+535 பாடகைள*ைடய ப#தி. #ழைத#

விைளயா$ காட< தா*5 பிற5 பா$வாக; #ழைதகH5 பா$வாக.
எ

எ  பா#5

வட வட நிலாேவ!

+ளி< +ளி7 சிாி#5

+5ைபQ) நிலாேவ! [2]
எப+ அ%3தமான கவிைத.
‘சி:வ உலக5’ எற ப#தியி இ:தியி ேவ ைக பா$க இகிறன.
---------

[1]. ப. 262 : 1.;
-------------

[2]. ப. 268 : 2.

10. லப
ெப4க உண7சி வசப$ பா$5 பாடகளி இர4$ வைக மனித வாEவி
ெதாடக<திD5 இ:தியிD5 ேகபத%#ாியன. பிறத #ழைதைய< தாலா$5

தாலா$ பாடD5 இறதவகைள எ4ணி 3ல535 ஒபாாி*5 ஆகிய

அவ%ைற பா$5 ஆ%ற இத நா$ ெப4 #ல<தி%ேக உாிய+. இத இர4$

வைகயிD5 உண7சி நிர5பியி#5. (னதி வா<ஸய பாவ(5, பினதி
அவல7 0ைவ*5 ெபா=கிவ5; கவி ப435 சிற+ நி%#5.
ெப4க 3ல535 ஒபாாிைய பிலாகண5 எ:5 ெசாவாக. அ+

பிணகான5 எபத திாி3 எ: அறிஞ 9:வ. இலகிய=களி இ<தைகய

பாடகைள ைகய: நிைல எ: ெசாவாக.
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இ3<தக<தி 3ல5ப எற ப#தியி இத அவல7 0ைவ பாடக

ெதா#கெப%றிகிறன. அவ%றி #றி35 உவக(5 விரவி நி%கிறன.
கைட 3ளியமர5

கக4$ கா67சமர5

கக4$ திேறாம5மா

கைளேசா+ நி%கிேறாேம! [1]
எப+ ஓ எ$<+கா$. 3ளியமர5, கக4$ எபைவ #றிபாக கணவ
உட5ைப*5, இப<ைத*5 3லப$<+கிறன.
----------

[1]. ப. 278 : 14.
-----------

கணவைன இழதவைள க4டவக. “அவ தைல எ.<+!” எ:

இர=#கிறாக. ‘தைலெய.<தா! அைத எ தா6 அலவா (தI

ெதாி+ெகா4 கேவ4$5? எ தைலைய பா<த அவ அதைன
அறியவிைலேய!’ எ: 3ல53கிறா அத ெப4.
தைலெயலா5 நாசீவி<

தாழ5Q வ7சாD5

தைலயிேல ேபாட எ.<+<
தா69ட அறியைலேய!

ம4ைடெயலா5 நாவகி+
மIைகQ வ7சாD5

ம4ைடயிேல ேபாடஎ.<+
மாதா9ட அறியைலேய! [1]

+யர மி#தியா அவ மன5 எைத எைதேயா நிைனகிற+. ெப4க, “பாவ5
இ5பால <த தாIயாக இக$5 எபாக. இவH# அ+ நி%கவிைல”
எ: 9:கிறாக. அைத ேகட அவH#, ‘தடா
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எேலாைர*5ேபால<தாேன என#5 தாI ெச6+ ததா? ஒகா ெகா #
பதிலாக Aைல ெகா$<+விடாேனா?’ எ: ேதா:கிற+.
தாIெச6த தடா9ட<
தக$வ707 ெச6தாேன

தாI ெகா # பதிலா6

Aைலேகா<+ ெகா$<தாேன? [2]
வாமீகி ராமாயண5 ேதா:வத%# Lல5, வாமீகி (னிவ ஒ ேவடைன7

சபி<த சாப5 எ: ெசாவாக. இர4$ அறி% பறைவக ஒ மர<தி

இைணதிதேபா+ ஒைற ேவட அ5பா எ6+விடா. அ+க4$ வாமீகி

(னிவ அத ேவடைன பா<+7 ெசான 0ேலாகேம இராமாயணெமC5
ஆலமர5 படர வி<தாயி%றா5. இ=ேக உள இர4$ க4ணிக வாமீகி

(னிவாி அத7 0ேலாக<ைத நிைனQ$கிறன.
#ள<த= கைரேயார5 - ஒ

#யிேபால #தியிேத

#யிெல:5 பாகாேம - ஒ

#4$ேபா$7 0$டாேன!
ஆ%ற= கைரேயார5 - ஒ

அன5ேபால #தியிேத

அனெம:5 பாகாேம - ஒ
அ5ைப வ70 எ6தாேன! [3]

இ=ேக ேவட யம எபைத7 ெசால)5 ேவ4$ேமா?

---------

[1]. ப. 279; 18-19.;
[3]. ப. 281; 12, 13.
-----------

[2]. ப. 279; 22.
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11. மி
எலா7 சாதியா5 பல சமய=களி ஆ பா

விைளயா$5 ஆட5 #5மி.

அத%ெக: தனிேய பா$5, அத%# வைரயைறயான ெம$5 இகிறன.

இத ப#தியி நாD ேவ: பிாி)கைள காணலா5.

(த பிாிவி வரலா%ேறா$ ெதாட3ைடய சில ெச6திக வகிறன.
கD மைலேமேல கD -அத

கD#5 கD#5 அைணேபா$
ம+ைர ேகா3ர5 ெதாிய க -ந5ம
மனவ வாறைத பா=க

[1]

எப+ ம+ைர ேகா3ர5 க ய வரலா%ைற #றிபி$கிற+. இ+ நாயக

கால<தி நிகEத+.

ஊரா ஊரா ேதாட<திேல-அ=ேக

ஒ<த ேபாட+ ெவளாிகா6

கா0# ஒ4ெணா4R வி%க7ெசாI-அவ

காயித5 ேபாடானா5 ேவைடகார [2]

எப+5 ஒ பைழய வரலா%ைற உளடகிய+. ‘காயித5 ேபாடானா5
ெவைளகார’ எ:5 வழ=#வ+4$. ஒ பா  ேவளா=க4ணி< தாயா5
ம%ெறா பா  திப<W< ேதவமாதா)5 வகிறாக. அய நா I+

வத 3ற7 சமய வழிபா$5 தமிEநா  ஒறி< தமிE நாேடா  பாடகளிD5
இட5 ெப%:விடைத இைவ கா$கிறன. இத%#ாிய எ$<+கா$கைள

பிவ5 சில ப#திகளி மி#தியாக காணலா5.

அ$<த வாிைசயி ஒ:ெகா: ெதாடபிலாத 20 பா$க இகிறன.

சர0வதி வணக<ேதா$ அ+ ெதாட=#கிற+. [3]
---------

[1]. ப. 289 : 2.;

[2]. ப. 290 : 11.

[3]. ப. 291 : 1.
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------------ெப4க தா5 உ$<தி#5 சீைலகளி வ4ண7 சிறைப பா$கிறாக.
தயி 9ைடைய< தைலயிேல ைவ<+<
த=க கக5 பி7சீைல ப$$ேபா5
தயி 9ைட தH5பினா D5எ=க
த=கக5 பி7சீைல ம=கா+!

ேமா 9ைடைய< தைலயிேல ைவ<+
(<+க5 பி7சீைல ப$$ேபா5

ேமா 9ைட தH5பினா D5எ=க
(<+க5 பி7சீைல ம=கா+! [1]

ஒ பா$. இன இன ஊாி இன இன ப4ட=க அதிக5 எபைத7

ெசாDகிற+.

அவD ெப<த+ ஆகா$-நல
ெவல5 ெப<த+ ேவY

பண5ெப <த நீலகிாி#-நீ=க

பர+ பாவாைட ேபா$=க

[2]

பி3 வளிய5ைம #5மி இகிற+. ேவடக கா  வளிைய க4ெட$<+

வளகிறாக. அவ வள+ ‘ெபாிய மCசி’ ஆகிறா. ேவடக பயிெச6த

திைன ெகாைலைய அவ காவ ெச6தேபா+ நாரத(னிவ வகிறா.

வளியி அழைகக4$ அ5(னிவ அவைள இனாெள: வினவி ேக$<
தைன இனாென: ெதவிகிறா. பி3, “உைன காண கதசாமி

கா<திகிறா” எ: ெசாகிறா. வளி சின+ சில ெசால, நாரதC5 எதி

மா%ற5 ெகா$கிறா. பலவித5 ெசாI*5 வளி இண=காைமயா

அவைளேபால ஒ பட5 வைரகிறா. வைள< த4ைடேபால காெத.தி அதி

வ7சிர< ெதா=க (ெக.தி, ெச4பக Qைவேபா Lெக.தி அதி சி=கார

L#<தி எ.+கிறா. ெசவ ராசா<தி ப எ.தி பிேன ெசக7 ெசேவெல:

உத$ எ.+கிறா. பி3,
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க4ணகி ையேபாேல க4எ.தி
காம ரதிக.< +5எ.தி

காைகஎ லா<ைத*5 ேச<ெத.தி-அதி
ெக4ைடமீ தாமைர Qெவ.தி [3]

எலாவ%ைற*5 எ.தி ( கிறா.
--------

[1]. ப. 292 : 2-3.:

[2]. ப. 293 : 11.

[3]. ப. 298 : 34.
-------

க4ணகியி வரலா: ெதாிதவக இத பாைட பா$கிறாக.

க4ணகியி க4 மிக அழ# எப+ இதனா ெதாிய வகிற+. க4ணைக எ:

நாேடா  பாடகளி அவ ேப வழ=#வ+4$. க4ணிேல எேபா+5

ஒளி*ைடயவ எ:5, க4ணிேல சிாி#5 பாவ5 எேபா+5

ஒளி5 எ:5 இவைகயி ெபாெகாளலா5. க4+நைக எபத%#

க4ணி ஒளி*ைடயா அல+ சிாி3ைடயா எ: ெபா 9றி, ஏழா5

ேவ%:ைம< ெதாைக 3ற<+ பிறத அெமாழி< ெதாைகயாக ெகாளலா5.
க4ணைக எபேத (தI உ4டான ெபயெர:5, அ+ பி3 மாறி

க4ணகிெய: ஆயி%ெற:5 ஊகிகலா5.
“சிாி<த ப=கய5 ஒ<த ெச=க4
இராமைன” [1]

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

க4ணகிைய ேபாேல க4எ.தி
எ: வ5 அ

க4ணகியி ெபய காரண<ைத ஊகிக< +ைணயாக இப+,

அறி+ இ3ற%#ாிய+.
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நாரத தா எ.திய பட<ைத கதனிட5 ெகா4$ ேபா6 காட அைத பா<+
அெபமா வளியிேம காதெகா4$, ‘பி<+ பி <த மனிதைனேபா’

என எனேவா ேப0கிறா. எப யாவ+ அவைள< ேத

எ: உ:திெகாகிறா.

மணக ேவ4$5

அவ (த மைனவியாகிய ெத6வயாைன இதைன அறி+ நாரதைன பா<+,

க4டப யாக #ைட #ைட‘கிறா.’ [2] அNவிவ#5 வா#வாத5 நிகEகிற+.
பி3 (க ெத6வயாைனயிட5 ெசாIவி$ நாரத வழிகாட ேவடராச
ேபால ேகால5 3ைன+ வளியி#5 திைன ெகாைல# ேபாகிறா.
ேபா6 வளியிட5 த காதைல உைரகிறா.

வான5Q மித4ணீ எலாவ% :#5நா
வ,சிமா< தா4டேபா ராசாவ

[3]

எ: த ெபைமைய7 ெசாIெகாகிறா.
---------

[1]. க5ப ைகேகசி KEவிைன. 50.;

[3]. ப. 302 : 62.

[2]. ப. 299 : 44.

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

இத பாைட பா யவ திவனத3ர5 அரசராகிய மா<தா4டவமாவி
கால<தி இதவெனபைத இதனா உ6<+ணரலா5.
வளி சின+ ேப0கிறா. ஓ ேபாக7 ெசாகிறா.
வ53#7 ச4ைட வளகமாேடா5 - ஆனா
வதச4 ைடைய*5 விடமாேடா5

வ53+5 3நீ ெச6யபா< தாயானா
அ53வ +ைன< +ைள#மடா [1]
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எ: அ70:<+கிறா. அேபா+ ேவடக அ=ேக வர, (க தளாத

கிழவைனேபால ேகால5ெகாகிறா. சிவேயாகிையேபால உகாகிறா.

அ4ணமாராகிய ேவடக அகிழவனிட5 மாியாைதயாக ேபசி வளியிட5
அைழ<+7 ெச:, “அ5மா, ந5 #லெத6வ5ேபா இவைர ஆதாிக ேவ4$5”

எ: ெசாகிறாக. வளி அத7 ெசாைல< தடாம அத ப4டார<ைத

ஆதாிகிறா; ேதC5 பழ(5 திைனமா)5 ெகா$கிறா.
இப

இைகயி அத ஆ4  ப4டார5 திeெர: கைள வ+ L 7

சா6கிறா. ெதா4ைட வறHகிறெத: க<தி ைவகிறா. அவ த4ணீ
ெகா$க, “நீ மாைவ ெகா$<ததனா இப

ஆயி%:. நீ ெகா$#5 த4ணீைர

உ4ணமாேட” எ: அவ ெசால, அவ அவைன ேகணி#

9 ெகா4$ ேபாகிறா. அவ த4ணீ # <+ அதி வி.+வி$கிறா.
“ைகைய பி <+ எைன< Wக

பாவி” எ: க<+கிறா கிழவ. பி3

ம:ப *5 ேவடனாகி நி%க, வளி அவைன7 சின+ ேப0கிறா. மீ$5

அ4ணமா வரேவ கத ேவ=ைகமர மாகிறா. அைத க4$ அவக ேபா6

விட, மீ4$5 (க ேவடனாக ( நி%கிறா; ெக,0கிறா.
இத%#ேம பாடக இைல. கைத அைர#ைறயாக நி%கிற+.

#5மி எற ப#தியி இ:தியி இப+ மாாிய5ம #5மி. இத நா 

மாாிய5மைன ப%றி வழ=#5 பாடக பல. அவேள பகவதி, அவேள காளி,
அவேள காமாசி, அவேள பாவதி எ: இத #5மி 3கEகிற+. [2]

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

[1]. ப. 302 : 64.:
-----------

[2]. ப. 307 : 2.
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12. ெத"வ
பனிர4டாவ+ ப#தி ெத6வ=கைள ப%றிய பாடக அட=கிய+. (தI

(<+மாாி பா$ வகிற+. பாரதியா இத பா  ெமைட அறி+ அேத

ெம  தா5 தனிேய (<+ மாாியிேம ஒ கவிைத பா யிகிறா.
ஆதியிேல அைமத சதி

எ=க (<+ மாாி - அ5மா

ஆகிறாளா5 Qமிெயலா5
சி=க<திேம ஏறி [1]

எ: ெதாட=#கிற+ இத நாேடா  பாட. அவ இ#5 ஊக பலவ%ைற

இ பாடI காணலா5. சமய3ர5, கன3ர5, 3ைனநY, நா<தாமைல,

ரா5-படண5, தாரா3ர5, #ப5, திைலநக, நா7சியாேகாவி, ஒ.கம=கல5,
கணியா#றி7சி, நாகபடண5, கீரத#

ஆகிய ஊகளி மாாிய5ம சிறபாக

வழிபடெப:வைத இதனா ெதாி+ெகாகிேறா5.
ஆதிமக மாயி அவ

இலாத இட5 உ4டா - இத
Qமி என ெர4டா?

அCதின(5 +திகாதவ

தைலஇ53< +4டா? [2]
எ: இத (<+மாாி தாச ேகபதி அவCைடய பதியி மி#தி 3லனாகிற+.
அ$<தப

ம%ெறா மாாிய5ம பா$ வகிற+. க4க4ட ெத6வ5 மாாிய5ம;

தா=க ( யாத அ5ைம Q$வா; அ+ நீ=க ேவபிைல விQதி எலா5 தவா;
ஆயிர=க4 மாாி இலாத இட5 இைல; அவைள வழிப$கிறவக காவ
வழிப$வாக; தீ7ச

எ$பாக - எற ெச6திக இதி உளன.

க

Qசாாி பா$ பி3 இகிற+. Qசாாி ஓ5 எ:5 ஆ5 எ:5 உ7சாிகிறா.

மயான <ாி (தIய பல ெத6வ=கைள அைழகிறா.
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பி3 வ5 கரக பா  ஒ: (த ப<+ கரக=கைள7 ெசாD5 க4ணிக
உளன.

ப<+,ெசாI ( தத

கனி - ஓேகா எதாேய

ப<தினிஉ வாசIேல இேபா [3]

எ: இத பா$ ( )ெப:கிற+.
இத பி ஆதா5 ஏவா கைதைய*5 ஏ0 சாிைதைய*5 ெசாD5 #5மிக
இகிறன.
-----------

[1]. ப. 311 : 1.;

[3]. ப. 318 : 11.

[2]. ப. 313 : 19.

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

ஆ4டவ ஆதா5 ஏவா எறவகைள பைட<த+5, ஏேத ேதாட<தி
வாEத+5, அ<ேதாட<தி ஒ வண பழமர5 வளதித+5, பாவி பிசா0
வ+ தின< தகாத அத பழ<ைத< தின வழி ெசாIெகா$<த+5, ஏவா
அைத பறி<+< தா பாதி தி: ஆதா(#5 பாதி ெகா$<த+5, அவக

அப < திறதனா அவகHைடய சததியாக பாவிகளாக ேபான+மாகிய
வரலா: ஆதா5 ஏவா #5மியி வகிற+. பி3,
மாகழி மாச5 இப<த, சாேததி
மாதா மாாிய5மா ெப%ெற$<த
நீதிேச0 ந5ைம ேநவழி நட<த
பாதி ரா<திாியிேல பிறதார

[1]

எ: ஏ0வி பிறைப7 ெசாகிற+ #5மி.

ச5ப மாத5 இப<ைத<தா

ேததிைய< தமிழாகி மாகழி இப<ைததா ேததிெய: இத கிறி-தவ<

தமிழக பா$கிறாக. ஏ0பிரா ஞான5 ெப%:, ‘#சிேல பா$ப$ (<தி#7
0<தமா6 ேபானா’ எ: இத #5மி ( கிற+.
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ஏ0 சாிைதைய7 ெசாD5 #5மி பி3 வகிற+. ஏ0 பிறதா. பல இட=கH#
ேபானா. பல அ%3த=கைள7 ெச6தா. இத #5மி ப<+ க4ணிகேளா$
( கிற+. பிற# ேவ: சத<தி ஏ0ைவேய விளி<+ பா$5 பா$ ஒ:

அெபமா சாிைதைய விாிவாக7 ெசாகிற+. 108 க4ணிக அட=கிய+ இ

பாட. ஏ0 பிற+ #ழைத பவ<+#ாிய விைளயாடகெளலா5

விைளயா$கிறா. அைன கனி மாி#< +ைணயாக இகிறா. Kைச (னி#

அட=கி நடகிறா. (ப+ வய0#ேம கபேலறி ேபாகிறா. பல

அ%3த=கைள7 ெச6கிறா. பல அாிய உபேதச=க ெச6கிறா.

கிறி-+வ பா$5 பா$ ஆனாD5 தமிழராக வாEபவக பா$ ஆதIனா இத
நா$ேக உாிய பழக வழக=கைள ஏ0)#5 சா<தி7ெசாIயிகிறா,
இைத பா ய நாேடா  பாவல.

சா[டா=கமாக வி.+ வணக53ாிவ+ இதநா$மர3.
ராசாநீ எெற4ணிேய-சின பாலகா

சா[ட=க(5 ெச6தாகேள-சின பாலகா [2]

எ: ஏ0பிராைன பிற சா[டா=கமாக வணக5 3ாிததாக ந5 நா$ மரைப
ஏ%றி பா$கிறா பாவல.
-----------

[1]. ப. 319 : 13.;
-----------

[2]. ப. 325 : 18.

(5L<தி எற வழ#, பாரத நா$# உாிய+. இைத ஏ0நாதேரா$ சா<தி,
LRேப உனகிைலேயா-சின பாலகா

(5L<தி*5 நீயலேவா-சினபாலகா [1]

எ: ெசாகிறா.
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தமிEநா$ #ழைதைய ேபால ஏ0 வளகிறா. தமிழ பா$5 ஏ0 அப

வளதாதா அவ உளெமC5 சி=காதன<தி %றிக ( *5.
ச பாைன எலா5 வ707-சினபாலகா

9டா, ேசா: ஆகிைனயா-சினபாலகா

ஏ.வய சாகைலேயா-சினபாலகா

எ.<தாணி பி கைலேயா-சினபாலகா [2]

எபவ%ைற< தமிEநா$ பிைளக சி: ேசா: ஆ#வைத*5, எ.<தாணியா

எ.+வைத*5 நிைனேத பா யிகிறா இத கிறி-+வ நாேடா  கவிஞ
எபதி ஐயேம இைல

உலகரா7சி ய<ைதப%றி7-சினபாலகா
உச<தி ஒ:5 ேபசாேமநீ-சினபாலாக

வானரா7சி ய<ைதப%றி7-சினபாலகா

வணி70நீ ேபசைலேயா-சினபாலகா [3]
எ: ஏ0 ெபமா பரமபிதா அரசாH5 பரேலாக அரைச ப%றி உபேதசி<தைத
நிைனQ
---------

இபா$ நிைறவைடகிற+.

[1]. ப. 326:24,
---------

[2]. ப. 326:33. 327:35.

[3]. ப. 332:107, 108.

13. பல கதப
இத நாேடா  பாட ெதா#தியி கைடசி ப#தியி L: ெவNேவ:

பா$க இகிறன. தா+ வஷ<தி (1876) ஒ ப,ச5 உ4டாயி%:.

அேபா+ தமிEநா$ மக மிக)5 +3%றாக. அத ப,ச<ைதப%றி

அகால<தி ேவதநாயக5 பிைள (தIய பல 3லவக பா யிகிறாக. [1]
அைதப%றி ஒ பா$ இதி இகிற+. தா6 ேவேற, பிைள ேவேற எ:
பிாித அவல<ைத*5, மா$க ப னி கிட+ இறத அல=ேகால<ைத*5, வயி:
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ஒ

ஆR5 ெப4R5 அலறிய +யர<ைத*5, க4ட இட=களிெலலா5 பிண5

கிடத க4ணராவிைய*5 பா$ விாிகிற+.
------

[1]. எ சாி<திர5 ( டாட உ. ேவ. சாமிநாத ஐய ), ப. 569.

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

அகால<தி இதியாவி ஆசி*ாிைம விேடாாியா மகாராணியிட5 இத+.
அரசா=க<தா க,சி<ெதா
ெதளிவாகிற+.

ைவ<+ உதவி ெச6த+5 இத பா னா

மகாராணி 34ணிய<திேல-ஓசாமிேய
மாகழி ப,ச5 நிறேத-ஓசாமிேய
க,சி< ெதா

ேபாடாகேள-ஓசாமிேய

அ3டேன சDகாதாேன-ஓசாமிேய [1]
எற க4ணிகளி இ7 ெச6திைய காணலா5.

ெதா+வ பா$ எற பாடI, ஒவ நீலகிாி#7 ெச: ெதா+வகைள
க4$, அவகளிட5 எப  பழ#கிறெத: ெதாியாம அ பட கைத வகிற+.
அத< ெதா+வகளி நிைலைய,
அ)=க H# ஆைடயிைல

அ5மா மா# 3ைடைவயிைல
பிறத ேகால< ேதாேட*5
பரத ேகால< ேதாேட*5

ெவக, சிகி இலாமேல

ெவளிேய வ+ நினா=கேள [2]
எ: பா$கிறா அவ.
இ:தியி இப+ ெவைளகார பா$. ஆ=கிேலயக இத நா$# வ+

பலவைகயான நைமகைள7 ெச6தாக எ: அகால<தி பல 3<தக=க
ெவளியாயின. சிலவ%றி%# பாி05 கிைட<த+. ெபாிய மனிதக பல
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ஆ=கில<தி ெசா%ெபாழிவா%றினாக. அத (ைறயி நாேடா

யாேரா ஒவ எ.திபரபிய பா$ இ+

மகளிட5

இன5 என ெச6தாைனயா
இதெவைள கார

இன5 என ெச6தாைனயா

எ$<+7 ெசாD ேகேப [3]
எ: ஒவ ேகக 39 க4ணிகளி ேவெறாவ விைடயளிகிறா. காணாத
ேதச<ைத ெவைளகார க4$பி <தா; கபI ஏறிவதா;
ேகாைடைய*5 கா$ மைலகைள*5 ைகப%றினா; ரா7சிய<ைத பி <+
ெகா ேய%றினா; ெசைன#ேள வதா; ேவ: ஊகH#5 ேபானா;
நீலகிாியி ப=களா க னா; ேவைடயா னா; கா, ெரயி, ைசகி,
ரா5, ஆகாச கப, எலாி விள# எலாவ%ைற*5 ெகா4$வதா; தா

ேரா$ ேபாடா; ஆ-ப<திாி க னா; எ.<தறி) 3க னா; கிரா3, காபி,
சைட ஆகிய பழக=கைள உ4டாகினா; க4 ைவ<திய5 ப4ணினா.

---------

[1]. ப. 335:14, 336:21.;
-------------

[2]. 337:23-5.

[3]. ப. 340:1.

ெவெள.<+ மாறி7ேச

இத ெவைள கார

நெல.<+ வதி7ேச

இத ெவைள கார [1]
எ: ஆ=கிேலயகளி 3கைழ பா$கிற+ இத பா$.
---------

[1]. ப. 344 : 40.
-------------
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ஆராசி உைர - பாக III
ெபா உலக
வாEைகயி வழ=#5 ெபாகH5 சிதி#5 எ4ண=கH5

பழகவழக=கH5 இலகிய<தி வகிறன. வாEைகேயா$ ெந=கி பிற+

வளத நாேடா

இலகிய<தி ெப5பாD5 உ4ைம ெபாகH5, இயபான

எ4ண=கH5, க4ணார காR5 காR5 ெசயகH5 காசியளி#5.

அவ%ைற< ெதா#<+ வைகப$<தி பா<தா பல உ4ைமக 3லனா#5.

பிேன வ5 ஆரா67சி ப#திகளி அ<தைகய வைககைள அகராதி வாிைசயி
அைம<+< ததிகிேற.

ெசா, ெபா எ: இேவ: உலக5 உ4$. சத பிரப,ச5, அ<த
பிரப,ச5 எ: அவ%ைற 9:வாக. ெபா ேதாறி, அைத #றிக7 ெசா

ேதா:கிற+. ஆதI (தI ெபாHலக<ைத பாேபா5.

இத பிாிவி அணி, ஆைட, உண), பழ5, 3+ ெபாக, Q, மா$, மீ

எபவ%ைற வைக வைகயாக பாகலா5.
1. அணிவைக

மனித தைன அழ#ப$<தி ெகாள)5 ஆப<+# உதவ)5 அணிகைள

அணிகிறா. அைவ கால<+#5, இட<+#5, வாEைக நிைல#5, ஆ4,
ெப4பாD#5, உ:3#5 ஏ%ப மா:ப$கிறன. பல அணிக மைற+
ேபாயின; பல 3திய அணிக வ+விடன.

அைரL

காலாழி

ஈய ேமாதிர5

ஒ யாண5

ெகா3 - காதணி

ஓைல

சர$

க5ம

ைகவைளய
ெகாD0

கைணயாழி

சரபளி

எ$ க க5ம
க=கண5

க#மணி

ெகா4ைட< தி#
ச=#

சல=ைக

86

கனகமணி

சில53

கா3

த=க நைக

ெபா தாI

த4ட

தாI கயி:

மாைல

தாIெகா

0

மயிமா

மி,சி - காலணி

காத4ைட

த=க7 ச=கிI

த4ைட

மாணிக5

நீல வைளய

(<+

ெநIகா6 (க3 (<+7சர5
(<+மாைல

பதக5

ேமாதிர5

பாதசர5

பவள5

பின ேமாதிர5

ைவரக

- காலணி

ப7ைச வைளய
(# - காதணி

L#<தி

பாக%கா6 L#

வைளய

XI

ர<தினக

ெபா$

ைவரேமாதிர5

2. ஆைடவைக
‘அணிெயலா5 ஆைடயிபி’ எ: ெசாவாக. மான<ைத காக மனித
ஆைடகைள அணிதாD5 நாளைடவி நாகாீக வள7சி# ஏ%ப பலவைக
ஆைடக வ+விடன.

நா$#5, ச(தாய<+#5 ஏ%றப
ஈேரா$7 சாய7 சீைல

ப7ைச 3டைவ

காசி ப$

ப$ பாவாைட

அைமத ஆைடக தனி< தனிேய உ4$.

நீல ேகா$

க4டா=கி7 சீைல

ப$< +ணி

உ$3

ப$7 சைட

கா சைட

ெகா=காணி - தைலயி அணி*5
ப$ 3ைடைவ

சாிைக7 சைட

ப5பா67 சீ

சாிைக ேவ

சாைவ

மேவ

சி%றாைட

(<+ க5பி7 சீைல

0=#

பாவாைட

சாய7 சீைல

ம,ச 3ைடைவ

மாரா3

சின ம

(தாணி< +ணி

ைசனாப$

ரவிைக

ேல,0ப$

தாவணி

வண7 சைட

சீ

ெசாகா6

தாழ5Q ேவ

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

ேராசாQ7 ேசைல
ெவைள7 சீைல

(கா$

த=க க5பி7 சீைல
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3. உண' வைக
‘வில=#5 மனிதC5 உண) உ4டாD5 மனித பசிைய ேபாக மா<திர5 உண)
உ4பதிைல; சிகாக)5 அவ உ4Rகிறா. அதனா அவ சைம#5
உணவி பலவைகக வள+ வகிறன.
அ70 ெவல5

ேசமியா

க,சி

ெநல, ேசா:

தாராகறி

ஆப5

ப7சாிசி

கடைல

பாயச5

கப

கடைல< +ைவய

க53

அவ

ேத=#ழ

க$7 ேசா:

பசண5

பணியார5

க5ப= க,சி

பிராதி ( brandy )

கவா3-ஊCண)

பாக

( cheese )

Xபா6<த4ணி (beer) க%க4$

X<த4ணி (beer)

ெகாH< +ைவய

3$

கார வைட

ைகமா வைட

மிடா6

ேகாழிகறி

சகைர

ெரா

சகைர மிடா6

சாகணா வைட

ெச=க53

ெவளாிகா6

காண< +ைவய Qதி

(:#

ேரா-$கறி

ேச$கைட மிடா6
-----------

9டா,ேசா:-சி: ேசா:

ச5பா7 ேசா:

சகைர ல$

ஜிேலபி

மாிகி மா) 3$

ெமா7ைச ெகாைட

ல$

4. பழவைக
இய%ைக< ேதவி வழ=#5 இனிய உண) பழ5. மனித ேதாட5 ேபா$

பழ=கைள உ4டாகி உ4Rகிறா. ேவ%: நா I+ பழமர=கைள

ெகா4$வ+ பயிராகி கனிகைள உ4டா#கிறா.
அ<தி பழ5

பலா பழ5
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அனாசி பழ5

ேபாீ7ச5பழ5

சீதா பழ5

மா5பழ5

ெகா6யாபழ5

மா+ள5 பழ5

சீைம ஆபி

(திாி பழ5

ெசNவாைழ பழ5

வாைழபழ5

5. 5 ெபாக
இைவ ஆ=கிேலய அரசாசிேயா$ வதைவ
அ,0மணி வ4

ேதாடா

எெலாி விள#

பைட7 சாராய5

ஒ$ X

காபி கைட

X

கிரா3

படா க<தி
பாரா Xர=கி

Xபா6

ெக யார5

ஊசி ஏ%:த

காத விள#

#4$ ம+

சீைம கப

0$

ததி

ெவளி (ஒ நாணய5)
+பாகி

ஜபா பா6

3ைகவ4

L# க4ணா

ேமாடா வ4

ெரயி வ4

பி70வா

ெகா6னா

சா$வ4

ேசாடா< த

படாள5

3-தக5

ேபனா
சீசா

ஆகாச கப

ேபாa-கார
ேரா$ பாைத

ரஸ#4$

ேசாபா

ெவ

தாணாகார

சவர

#4$

தா ேரா$
ஜகா வ4

லாாி வ4

ெவைளகார

ேதேமைச

-----------

6. = வைக
தமிE நா  ‘மல5 மண(5 ேபால’ எ: ஓ உவைம பழெமாழி வழ=#கிற+.

இத நா  உள மலக மண<தா சிற3ைடயைவ. தமிழ வாEவி மலக

பல +ைறயிD5 பயி: பரவி இைண+ மணகிறன.

89

அரளி Q

மIைக Q

(=ைக Q-

உண)#ாிய+

தாழ5Q

மெகா.+

க4வI Q- காத

ெசNவதிQ

ேராசா Q

ெச4பக Q

வாடா மIைக

வாைழQ-உண)#ாிய+

----------

மா+ள5 Q

ம,சQ

ெசதாமைர

7. மா,< வைக
ேவளா4ைமையேய (கிய< ெதாழிலாக ெப%ற தமிழ வாEவி மா$க

இறியைமயாதன. அவ%ைற ேபா%றி பா+கா#5 இய3ளவ தமிழ.

பலவைக மா$கைள அவக அறிவாக.
க3 காைள

நி: #<தி காைள

கா$ மா$

பிைல காைள

காரா5 ப0

3ளி மா$

மைர காைள

ெகா53 காைள

விாிெகா53 காைள

#ளிமா$

சிவ<த காைள

----------

மயிைல காைள
ெவைள காைள

9$ெகா53 காைள
ெசவைல காைள

8. மீ வைக
ஆ%றிD5, #ள<திD5, கடID5 பலவைக மீக வாEகிறன. வைலஞ பா$5
பாடகளி அவ%றி ெபயகைள காணலா5.
அயிைர மீ

ெகH<தி மீன

ெக4ைட மீ

வாைள மீ

பரைவ மீ
----------

9. பழக வழக6க

#ரைவ மீ

ஆரா மீ

வழைல மீ

90

இலகிய=களி காணாத பல ெச6திக நாேடா  பாடகளி வகிறன.

வாEைகயி பல ேகாண=கைள*5 ெந=கி க4ட நாேடா  கவிஞ தா
க4டைத க4டப

ெசாDகிறா. அவ பா  ச(தாய<தி உள பல

பழக வழக=கைள காRகிேறா5. இட<தி%#5 வ#பி%#5, கால<தி%#5ஏ%ப

இைவ ேவ:ேவறாக இ#5.

கீேழ வ5 அகராதியி பழக வழக=கேளா$ பல ெசயகH5, சில
வில=கின=களி ெச6ைககH5 காணப$5. எ4க, பக எ4கைள
#றிபைவ.
----------

அகா த=க7சி இலாதவ# அன5 ெகா$<த
அடகாச5 ெச6த
அைட க <த

220

அவா- ெகா$<த
அ பணி+ நி%ற 189

63

105

அ ேம அ ைவ<+ நட<த

303

அ4டாவி ேசா: ஆ#த

25

அ$3 L$த 225
அ4ண த5பி ேகா

51

ேபா$த,

2791

அரவைண<த அ4ண த5பிமாைர 207
அ<ைத #ழைத# ேபஇட 263

அ<ைத மகளிட5 உாிைம ெகா4டா$த
அதர <த 190

அநிய ெப4ேம ஆைச ைவ<த,
அநியைர*5 அ$<தவைர*5
ஆதாி<த

207

அ53 ைவ<+ எ6தல

123

59

177

281

அ5மிைய ம யி க ெகா4$ ஆழகிண%றி இற=#த
அரசC#7 சாமர5 0தல

6

292

91

அாிசிைய அாி<+ உைலைவ<+7 ேசா: வ <த, 11
-கட வா=கி7 சைம<த,

அாிவா ெசாI அ <த
அாிவாைள இ$பி ைவ<த

22

21

226

அ5ெப$#5 நாைளயி அைலய வி$ ேபாத 281

அைம #ைல<த 63

அல=க ஆைள< ேத$த

149

அ.த க4ைண< +ைட<த

235

அழ## ெகா4ைட ேபா$த 3

அ.+ 3ரHத அ:ப:<+ க$கட 164
-3ாி (:க

164

அனநைட நட<த

ஆகாச<தி 0த 305

143

ஆகாச5 Qமிைய7 சாசியாக ைவ<த 300

ஆகாய கபI ஏ:த 73

ஆைச ைவ<+ ேமாச5 ேபாத
ஆட5 நி: ஓடமாத

177

335

ஆ$ # யி க.<ைத<தி#த 162
ஆைடேபா உாி<தல 297

ஆடவ ெப4ைண ஏமா%றி ெகா4$ வத
ஆ

அமாவாைசயி ஆ4ட வைன #5பி$த

ஆ பா  ேபாத

220

ஆ மாச5 அ ைவகக 9டா+் 161
ஆ$ கேவல=காைய< திCத
ஆைட# க,சி ேபா$த

ஆ4டவைன #5பி$த206
ஆ4

16

17

ேவஷ5 ேபா$த 306

ஆண5 கா670த 225

ஆR#5 ெப4R#5 ெபா ெகா$<த 52

70

205

92

ஆைம அட பா<த 168
ஆர,சி<ேதா ெபா:#த
ஆரா67சிமணி அ <த

222

123

ஆலமர<தி அ யி பிைளைய ஆ$த 142
ஆவார5 Qவா தாவார5 இற#த
ஆேளாைச ேக$ வத 286

125

ஆ%றி 0ைர#$ைக ெகா4$ நீ+த
ஆ%: மணI ஊ%ெற$<த

290

239

ஆ%ேறார<தி கா<தி+ ெப4கைள பா<த
-ேதாட5 ைவ<த 244

ஆைனேமேல அ5பாாி ைவ<த 51
ஆைனைய அகழி ெவ

அட#த

இ,சி (%றி< ேதாபாத280
இ$ைப ஒ <த 88
இணகமா ேபாத

342

211

இரவி, கா  3I அைலத 74

- காத விள# ேபா$ ேவைல ெச6த

இரா7 ச5பள5 தத
இ5ப <த

29

198

163

247

இ5ைப காயைவ<+7 ச5ம யா அ <த

இDைப மர<தா ெதா  ெச6த 230
---------

[1]. இைவ அைமயாக7 ச(தாய<தி காRபைவ.

--------

இைல ேபா$7 ேசா: திCத
இைல*5 #ைழ*5 திற

211

இ.<+ேபா$ உைத<த

210

இைள<தா இளநீ # <த

242

244

இ.<+ேபா<+ ெகா4$ வத 291

29

93

இறகி ேப0த

86

இ:மா3 ேப0த

203

இ[ட5ேபா உைத ெகா$<த 163
ஈ எ:53 க <த 251

ஈ#5 நா6#5 இைரயாத

300

உ7சதைல ெதாட=கி உள=கா ம$5 அ <த 339
உட53 ேநா)# ஒ%றட5 ெகா$தத 233
உதவி இலாதவ# உ3 ெகா$<த
உைத ெகா$<த 162

51

உய<தி ேப0த 60

உயிைர< த<த5 ெச6த 82
உ

உ

விழி<த 203

உலைகயா இ <த

213

உலகெமலா5 0%:த 255
உ%றா ெப%றா #ழைதைய ெம70த
ஊ இர4டாத, -சிாி<த,

286, 214

ஊ#வி உயர பற<த

65

எ7சி +பி7 ேச: #ைழ<த

330

328

ஊ நா$ அறிய< தாIக$த 118

எ7சிைல< +பினா ெசவ5 த=கா+,
எ

உைத<த

72

எ$ வ70 ேபாத, எ$<ெதறி+ ேப0த
எ4ெண6 ேத6<+< தைல (.#தல

289

206
66, 207

எ4ெணயிD5 ெவநீாிD5 ஒ%றட5 ெகா$<த
எமேலாக5 ேசத 87, 278

எாித #ைலக அமர ஈர#ைலகள #ளித 185
எைமமா$ ேம6<த
எ) த$த

66

200

எI கதிைர ெபாதிேல ேச<த

149

252

94

290

எD5ைப< த$த

எ:53 கதிைர 3%றி ேச<த 149
ஏ=கி ஏ=கி (க5 பா<த

305

ஏணிேம ஏணி ைவ<+ ஏ:த 284
ஏாி#ேள பட# ேபாத 289
ஏ. மாத<தி $ க$த

248

ஏைழகH# க,சி தம5 ெகா$<த 182
ஐ+ வயசி அாி70வ

ப <த

252

ஒ:# ப<தாக அபராத5 ெசD<+த
ஒவ எ$ ேபைர எதி<த 179
ஓ$5 த4ணீைர #:கா$த

292

ஓ$5 த4ணீைர உ<தர<தால,◌்கட<த
ஓதி ப+=கி ப+=கி பய(:<த
ஓைல (தIயவ%ைற வி%ற

243

168

க=காணி#< தைலகா0 தத

169

க7ேசாியி ைகெய.<+ ேபா$த

19

102

238

க=காணி கண# பா<+ கா0 ெகா$<த 172
க,சி ஊ%:த

320

க,சி# காண< +ைவயைலக <+ ெகாHத
க,சி # #5ேபா+ க <+ ெகாHத
க

மார <த க

(<த5 ெகா$<த

க ைவ<த <த 162
க$ அவிE<த

331

க$< தாI க$த
கைட கள5 ேச<த
Wகி வி$த

164

151

336

234

92

164

கைட வ4 யி கா$வழி ேபாத 179

கட) ஊவல5 வத -மிக<+# நீ7ச5 க%: ெகா$<த 223, 239

95

கட)H# உக+ நட<த-கடைல அவ நிேவதன5 ப4Rத 208
ைக எ$<த, Kட5, சா5பிராணிேபா$த
க <+ ெகாHத

336

க4 அ <த

102, 178, 201

- ப,சைடத

302

223, 229, 206

இர4$5 ேசாத 52

- #ளிர பா<த,#ளிர வளத
க4ட +4ட5 ஆ#த 72
க4டப

295

ேபசி பழி<த 296

க4டவCட ேப0த

205

க4ணகிைய ேபா க4 எ.+த
க4ணீ வி$ அ.த

331

298

க4R# அபா விர$த 329
க4ைண7 சிமி  பா<த
ேதா4$த 208

க4மணிேபா கா<த

216

- க53 ைவ<தி<த

168

க<தி# இைரயாத

89

299

கண# பிைள க5பா அ <த, , 169
கணவ மைனவிைய அ <த 210
க<திைய மிCகி ைவ<த

176

கத)நிைல ைவ#5ேபா+ கடைல அவ ேத=கா6 பழ5 ெகா$<த,

கதிர:<த 226
கதிைர க

ைவ<த

227

- ெகா  காலா மிதி<த

36

கப ஏறி கடைல< தா4$த, கைத ேப0த

299

82 - ஏறி7 சீைம பாக ேபாத, 40-வ+ கைரேசத,

125

கபI ஆ$ மா$ ேபால ஆைண*5 ெப4ைண*5 அைட<த 161
க5ப= க,சி*5 கடைல< +ைவயD5 உ4Rத

151, 171

248

96

க53 விைளதா கிளி வத

6

கயி%ைற (:கி< ெதா  ெச6த 294
கரக5 எ$<த
கர

317

கா  வழி மறி<த

கநா6 கா$0%றி வத 254

167

க மைத< +ைளயி ெக <த, 247
கைவகைரக மத உ4ண,
க ெபா:கி அ$3 9$த,
- ேகா3ர5 க$த,53

கேம க அ$கி ஏ:த

8

49

284

கயாண<தி அ<ைதமா ஆல<தி எ$<த
- ஊவல5 ேபாத 92

- ஊ ெவ%றிைல ைவ<த

96

94

எேலா#5 சதன(5 #=#ம(5 ெகா$<த
- ஏைழகH#7 ேசா: ேபா$த 93

95

- சேகாதர சேகாதாிகH#< +ணி வா=#த 93
- ச5பதிகH# பழ5 பா# ைவ<த

94

- தா5பாள<தி Q)5 தாI கயி:5 ைவ<த 95

- தாIக$த

92

- ேத=கா6 பழ5 தா5Qல5 த5பதி# ெகா$<த

95

- 3ேராகித ே`ம லாப ேநர<ைத7 ெசாDத

94

- மணமக ச5மண=கா ேபா$ உகாத

96

- பதI சன=க உகாதல 197
- ெபா6 பத ேபா$த 95

- மணமக நம-கார5 ெச6த 96

- மணமகH#5 Qசாாி#5 ந$ேவ திைரக$த 96
- மணமகளிேம சி: பிைளக Qைவ இைற<த

96

- மணமக ெகா.திமா# க:<த ேகாழி காைல கா4பி<த
- மண மகC#7சாதிேகாழி அ <+ேபா$த

98

98

97

- மதிர=கைள உ7சாி<த

95

-மாமமா ம7சாமா# மாைல ேபா$த 93

- ைம<+னமா ம,ச த4ணீ ஊற:த 97

- ைம<+னமா மணமக ேம சாணிைய கைர<+ ஊ%:தல 97
-ைம<+னமா மணமகைன பாிகாச5 ெச6த
-வாிைச# பதி வாிைச ெகா$<த 93
-வி+ ைவ<த 93

-கயாண<+# நாக0ரகாரைன அைழ<த 94
- நா நச<திர5 பா<தல

94

கயாண பா$ பா$த

96

- ((9<தகா ஊ:த 94

கலா அ <த 290

கD#5 கD#5 அைண ேபா$த
கைல உ < திர

அ <த

- எறி+ உற=#பவைன எ.ப3த
கலச<தி பா# <த

237

160

389

124

கவ4 எறி+ காைக #விைய< +ர<+த 295
க.ைத3I வழிமைற<த
க.ைதேபா அைலத

305

167

கள ஆைளவி$ உளவறித
- கH# <த

175

181

- கனேகாைல எ$<த 192

- ெகா<தவாகாைலெவ$த 187
- ேகாைடெகா<தள5 ஏ:த

187

- சமய<தி கதைவ உைட<+3#த 29

- சாம<தி சாகைகெகா4$வத
- 0வ ஏறி< தா4$த

- தானதம5 ப4Rத

178

181

148

- +பாகிைய கா  பண5 வா=#த

180

67

98

- நைககைள கழறஞ%றி ெகாHத 179
- பண<ைத பறி<த

180

- (ேவIைய< தா4$த

183

கHகைட# ேபா6கைள ஆ%:த
களிம4ணா $க$த

கைள<தா க # <த 243

269

கைள3< தீர< த4ணீ # <த
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- கனி+ வி.த

290

மா=காைய க5பா எறித

230

மா  ெகா5பி பைட7 0%:த 54

167

209

119

மா$#7 சI க$த53
- சல=ைக க$த 224

மாைட< தா%றா #<+த
மாட<ைத க

மயி இர4ைடஎ.+த

மா$க கதிைர மிதி<த 152
மா$கைள #ளிபா$த
மட#த

23

225

281

239

மா$க: மைதயி ப$<+ உற=#த

மா$ ெகா5பாேல #<தி ெகாDத 75

254

- மல ைக< தமெம: த4ணீ # காைம
- ெவ4$ ஓ$த 225

254

மா$ ேபா#5 வழியி ைவேகா ேபா$ைவ<த 254
மா$ ேம6<த

66, 198

மாதிேம ைமய ெகாHத 306

மாதிாிகைனேபா மா:ேவஷ5 ேபா$த 307
மாமர<தி ஊ,ச க$த
மாம $ ேபாத 228

9

மாகழி மாத5 ேச0வி பிற3 163
மாாிய5ம அ5ைம Q$த
- ஆ*0வர5 ெகா$<த
எைலைய கா<த

314

315

308

கால அRகாம காபா%:த
- ெகாD வி<த 312
- சி=க<தி ஏறி வத

ெசாக5 தத

314

- தீரா பிணி தீ<த
- ேதச<ைத கா<த

308

311
311

312

- நிைன<த இட<+#< +ைணயா6 வத
வ:ைம தீ<த

315

315

120

- ரைர ெகாDத

311

- ேவபிைல விQதி தத 315

மாாிய5மனா வாதிேபதி வத

313

மாாிய5மC# ஆயிர5 க4 இ<த 308, 315
- காணிைக தத308

- பாD5 இளநீ5 அபிேஷக5 ெச6த 315
- மா விள#7 ச

- ேவபிைல காவ

எ$<த
எ$<த

314

308

மாாிய5மைன ஆவணி மாச5 கைடசி ஞாயி%:கிழைமயி தாிசி<த 315
- தீ7ச கைள< தைலேம ைவ<+ வழிப$த
மாாியா<தா அளா மைழ ெபயத 295
மாைலயி$த

மா%றா அ <த 67
மான5 ெக$ேபாத

86, 256

மாைன கயி%றா பி <+க$த
மாைன ேபால< +Hத
மிக ேவைடயா$த

342

178

மீைசைய (:கி வி$த 176
- வள<த 272
மீ பி <த
- வி%ற

221

221

மீC#< W4  ேபா$த
(ககைள ம=#த

(க<திேல +3த 82
- விழி<த

147

339

231

( யி ஆண5 கா670த

231

( ேயா$ (

147

- 9E கா670த
(

எ$<த 233

25

ஒ$த

219

315

121

( 7ைச (ழ=காI ேமாதி அ <த 144
(<தி <+ மா ெகாழி<த

(<+மாாி ஆதிச<தியாத 311

230

(+கிேல இ.<த 161
- ேபா$த

269

(பதி (. மனிதனாத

324

(ழ=கா த4ணீாி (=கி #ளி<த 48
(ைற3 ப4Rத (றாைனயா (க5 +ைட<த
L=கி ெவ , 9டார5 ேபா$த
- சாைள இற#த 125

L,சி =கி ேபாத
Lைட Q7சி க <த

230

38

67

220

Lைட ( 70 க$த 71

Lைலயிேல உகா+ (காைட ேபா$ ெகாHத
Lைல வ)த

160

ெம<ைதயி ப <த

213

278

ேம$ேம ம4 எ$<த 12

ேம-திாி கண# #ைறதா அ <த

162

ெமா7ைச ெகாைட ெகாாி<த ரப ேதாட<+# ஆ ேபாத
ரப பா எ$க7 சாD5 ேகாD5 ெகா4$ ேபாத
ரா7சிய=கைள பி <த 341

ராசா மக #ளிக க ட5 க$த 241
ராசா மக ெவ4சாமைர 0த241
ராேம0வர5 ேபாத

253

ெர=9C# ஓ ேபாத
ேரா , அய+ W=#த
- ச4ைட ேபா$த 203

18, 71
161

வட ெபா$ ைவ<த 165
வ4  காைள#7 K$ ேபா$த

254

162

167

122

வ4ணா கI அ <+ கச#த 29
வ5பிேல தாI க$த

23

வ53#7 ச4ைட வள<த
வயசிேல அ:<த 277

302

வயி%: வI# ெவ%றிைல*5 உ35 திCத
வயி: ஒ  ேபாத
வணி<+ ேப0த

335

332

வஷ ேவைல ெச6+ ைக நிைறய I வா=#த
வலபக5 0%:த

315

வழிமறி<+ ேப0த

202

233

105

வல53ாி இட53ாி 0%றிவத 255
வழியி ேபாகிறவைள 9பி$ ேப0த 204
வழிைய பா<+ பிைழ<த
வ%3:<தி7 ெசாDத

331

67

வா=கி # <+ பிைழ<த

67

வாணேவ ைக கா$த

247

வாச கத) (த வாகன5 வைரயி ெச6த 329
வாணாைள ணா#த 60
வா6 எ7சி ஒ.#த
வா6காிசி ேபா$த
வா67சால5 ப4Rத
வாயா$த 213

302

280
75

வா<ைத கட ைவ<த

165

வாழாத ெப4கH# ைம, ெபா$, ம,ச #ளி3 இலாைம

38

வாைழபழ<ைத< ேதா உாி<+< ெதா4ைட# அைட<த, வாைழயிைலயி
ெபா=க ைவ<த 289

வான<ைத ந53த 282

வான(5 Qமி*5 பா<+ நி%ற 298

வியாழகிழைமயி ெவ%றிைல ம <+ ெகா$<த 216

123

விர

விர

அ <த 179

விI ெகாைடகைள ைவ<+ அ <த

388

விD5 ஈ *5 ெகா4$ ேவடைட# ேபாத
வில=# ேபா$த 235
விழி# ைம எ.+த

7

$# Lைலக அ <த
$ ெம.#த

205

ைண#7 0தி ஏ%:த
றா3 ேப0த 203
ெவ

ேவைல ெச6த

226

160
229

272

ெவயி அ #5 ேநர<தி மீ ெவளிவத 240
ெவயிI ேவத

171

ெவலெவல<+ ேபாத

306

ெவள5 இகைர*5 3ர4$ ஓ$த 241
ெவளா$ ேவI பக5 ேம6த
ெவளிகிழைம #ளி<த 216
- விள# ஏ%:த 229
ெவளி70=க5 க

0த

255

290

ெவளி வி + வி ய%கால5 ஆ#த 165
ெவெள.<+ மாறி நெல.<+ வத
ெவ%றிைல ம <+ ெகா$<த 187
ேவ=ைக 3I விர$த 167

ேவைடகார காயித5 ேபா$த
ேவ

344

290

ேபா$< தா4$த ேவடக கா$ ெச6தல

295

ேவ ைக கா$த ேவப5Q வி ய%காைலயி மலத 166
ேவபிைல காவ

எ$<த ேவI க$த

ேவைலகார# ேவ

வழ=#த

248

ேவைல7 சமய<தி ேவசி*ட ேப0த 166
ைவ<ெத$<+ வாாி ெகாHத

260

244

124

ஜ53I=க5 அய ெப4ணிட5 ேமாச5 ேபாத
- இ=கிa[ ேப0த

176

177

- இ-ெபட உைடைய ேபா$ ெகாHத 183
- ஏைழகH# உதவி ெச6த

180

- ஏைழ ெப4கH# நைகQ$த
#திைரேம ஏறி வத

183

பணகாராிட5 ெகாைளய <த

- மைலயாள(5 தமி.5 ேப0த 176

180
179

ஜாைட ேப70 ேப0த 202
ஜாைடயாேல பா<த

40

ேஜா யி மாட ைவ<த
ேஜா யி மாட ைவ<த
-------

202
202

10. கட'ள
தமிEநா  ெத6வ5 பல பல உவ=களி ேகாயி ெகா4 கிற+. கிராம
மக வண=#5 கட)ள பல.
--------------அ5ம

ஆ4டவ

ஆ4  ப4டார5

ஆதிசிவ

ஆயிமகமாயி

ஆயிர=க4 மாாி

இசி

இளியாேதவி

ஈ7வாி

ஏம

ஐயப

ஆ:(க
உ<த4ட#றளி

ஒ க:ப

க4ண

க:ப

கா<தவராய
காளி

#றளி

ச=கர

இதிர

இச

எலகா

எைலமாாி

ஒ4 (னி

ஓாி

கனியா#மாி

காேடாி

கதசாமி

காம

# 7சா<தா

9ளி

ச=கரேதவி

ஐயனா

க:<தசாமி
காலைபரவ

# யாயி

சதி

ச4ட

125

ச4ைடர

சதிர

சரவணேவல

சி<ர3<திர

சிவகிாிேவல

0பிரமணிய

சர-வதி

சைடயா4

சனிபகவா

ச4டபிரச4ட

சா(4
Kாி

Kாிய

ெசாகநாத

நாராயண

நீலக4

பகவதி

பழனி ஆ4டவ

பாவதி

+கி

ெத6வயாைன

பகவா

ப<தினி

பிடாாி

பிர5ம

பரமசிவ

Qமாேதவி

திைலகாளி

நாேகதிர
ப<ரகாளி

பிைளயா

Qேலாகர5ைப

ேப7சி

மகமாயி

ம=களேதவி

மத

மலகா

மைலயாளபகவதி

மாாி(<+

மாாிய5ம

ைபரவி

மதன

ெபா5மகா

ெபா5மி

ம+ைரமீனாசி

மயான<ாி

மாய

மாாி

(<+மாாி

(5L<தி

(னியா4

ராக7சி

ராசேகாபால

மாயகி[ண

ர#பதி

I=க5

ஜ5மக

ேவதாள ைபரவ

ஜகச4

-----------

மேனாமணி

மீனாசி

ர=கநாத

ரதி

வடப<ரகாளி

வளி

ர5ம

ேவ(க

/ராம

ரா5

ாி

ேவலவ

11. பழ ெபயக
3ராண=களிD5 காவிய=களிD5 வ5 பா<திர=களி பலைடய ெபயக

தமிEநா  Lைல ($#களிD5 வழ=#கிறன. அப ேய வரலா%றி வ5

சிலைடய ேபகH5 கிராம மகH#5 ெதாிதைவகளாக உளன.
அMமத

அ70ன

சீைத

ெசல< +ைர பா4 ய

க4

ராசா[1]

தமராஜா

அI அரசாணி

க4ணகி

காசி ராஜா

திவாழ<தா

நாரத(னி

தமயதி

126

மகாராணி

பா4 ய

வ,சி மா<தா4ட

விகிரமாதி<த

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

ராவண
ம

[1]. இவக வரலா%றி வகிறவக. .

----------

12. ஆ/ ெப/ ெபயக
தமிEநா  மகH#< ெத6வ=களி ெபயகைளேய ெப5பாD5

ைவபாக. சி:பாைம ேவ: ெபயகH5 ைவப+4$. ெபய ைவபைத

ெபாிய விழாவாக ெகா4டா$ேவா உ4$. ெபய ைவ#5 உாிைம சிலேக

உ4ெடற வைரயைற சில வ#பி இகிற+.
அபராணி ெச யா

அணாசல5

அலேம ெச

அளேகச

அன5மா

ஆராயி

ஐயாசாமி

க4ணப

காசிநாடா

#ப5மா

#பி

#மர

ஆ:(க5

காட6யா
ேகசவ

சதன< ேதவ

0ப5மா

த53ெச
பழனி

மாயா4

ராமகா

ராயி

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

ஆராய5மா
காமாசி

ேகாபால

சின<த5பி

0ரமணி

நாகராச

ெபான5மா

ஏகா5பர5

காளிய5மா
ேகாவித

சீதால0மி

ட=க +ைர

பரமசிவ

மத(<+

(க

ர<னவI

ெவ4ணீ +ைர

ஜ53I=க5

ராமI=க5

ேலாக+ைர

13. ஊக@ இட6க@
இ3<தக<தி பல ஊகளி ெபயக அ=க=ேக வ+ளன; மைலக, கா$க
ெசால ெப:கிறன. ெப5பாD5 தமிEநா  உளனேவ இைவ; சி%h5

ேப2மாக இபைவ.
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அ=#ல#றி7சி

அ<தி3ர5

அதமா[1]

ஆ4 மட5

ஆகா$

ஆரபாைளய5

அயY

ஆ9

ஆடY

ஆவ

ஆைனக$

ஆைனகட)

இதியா

ஈேரா$

உ<தரமY

எமேலாக5

ஏகா$

ஆைனமைல

இ=கிலா+

உபிIபாைளய5

ஊசிமைல

ஏலமைல

ஏ.மைல

எ4ட3ளி

ஒலவேகா$

கடY

ஒ.கம=கல5

இ,சிகா$

எைடயா3ர5
ஐயபா

ஒ%ைறபாைற

க4

கணியா#றி7சி

கைர^

கவாாிமைல

கயிைலமைல

கர #ழி

கன3ர5

கஜ(

காசி

கீரத#

கீரP

கமைல

காய=#ள5

காரமைட

#4டக

#<தால5

காைர#

#5பேகாண5

#%றால5
ெகா7சி

#மிழி

#றவP%:

சினமைல

0ளிமைல

ெச #ள5

ெச4$வைர

ெசனபடண5

ேசாழவதா

த,சாZ

தம3ாி

தி4$க

தி7சிராபளி

ெதா ய5

நைடயா:

திைலநக

நலக:பப
நாகலா3ர5

ச(<W

சி வைர

சிவகிாி

தா ப<திாி

ேகாழிகான5

சிட5பாைற

சித5பர5

ெசாகேலாக5

9டY

ச<திரப

சமய3ர5

ெசNவா6ேபைட

#விமைல

ச#ெவைள<ேதாட5

ச+ரகிாி

சிவமைல

#ப5

ேகாைட

ேகாய53<W

சி=கQ

காைரகா

ெகாH53

ேகா5ைப
ேகாலா

க=#ள5

சிவேலாக5

ெசW

ேசக#

த=கமைல

தைலயா:

தாய(

தாரா3ர5

ேதவேலாக5

ேதவி#ள5

நாகப ன5

நா<தாமைல

திெநேவI
ந<த5

நாகமைல
நீலகிாி
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ெந6^

ெநI#ப5

ெநY

ப$மைல

ப4ைண3ர5

ப5பா6

பாலா:

பாவநாச5

3+ேகாைட

3ர$கள5

ப7ைசமைல

படண5

பலாவர5

பழனிமைல

பாைளய=ேகாைட

பிலாP

பா5பனா:
3<W

3ைனநY

Qல<W

ப$ேகாைட

பற=கிமைல
XIேம$

ெப=கi

ெபாிய#ள5

ெபாியவைர

ெபாியா:

ம4டப5

ம+ைர

மயிலா

ெமரா-

ய(ைனகைர

ெபமாேகாயி
மானாம+ைர
ராேம0வர5

ம,ச#ப5
L#ேபாி
வ=காள5

வ4ணாரேபைட

வதவாசி

ேவளா=க4ணி

ைவைகயா:

வாைழய
-----------

ரா5 ப ன5

ம,சிமைல
Lj
ர=9

வடம+ைர

வாணிய5பா
ேவY

[1]. தமிEநா  இலாதைவ.

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

இனி7 ெசா உலக வழகா:கைள பாேபா5. அ,ெசா%க, ஆ=கில7
ெசா%க, பிறெமாழி7 ெசா%க ஆகியைவ இ பாடகளி அ=க=ேக வ+ளன.

---------

14. அ7ெசா)க
இலகிய=களி காண ெபறாத பல ெசா%கைள நாேடா  பாடகளிேல
காRகிேறா5.

அ<தாசமா - அநாயாசமாக

அைத3 - கவ5

அதா - அேதா

அ3த - ப%றி ெகாHத

அப5 -மீைச

அல=க - ெதாழிலாள தைலவ

அ5மணி - அ5மா

அாிசி<தாி - அாி70வ
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அல=கி- ெதாழிலாள தைலவி

அலச ப$த - அD<+ேபாத

அDப -இைள3

ஆண5--#ழ5ப

ஈ=#ச5 - இழி)

உD3த - அைச<த

உள நா$க

எசD3 - (?

க5மா - ஏமா%:தல

கமைல - கயிைல

#<தைக-#5ப - 9ட5

#5மா=#<+ - #5மாள5

சகாத5 - பாிகாச5

சவ$த-- வா$த

அலமல<த - கல=#த
இ$53-#:53

எடாள ேதசம - எ$< திைசயிD5

ஒ<தாைச - உதவி

க53த - கறி<த

ெபமகE7சி --#Dைம

சCத - சி5பி

K ைக -- 0:0:3

ெசதைலயன --ேபாa-கார

தாராள5---அள)# மி,சிய+
ேதா+---வழி

நைட---இைடகழி

அலாகா6 - தனிேய
இனா5 - பாி0

ஒ6யார5 - மகிE7சி
கிேல

- #%ற5 ெச6தவ

ேகாளா: - ததிர5

சிவ4 7 ெசல) - சிலைற7 ெசல)

ெசதைல 3I-- ேபாa-கார

த ப5 - பைம

+வக5---ெதாடக5

ந=#---பாிகாச5

நயன5---நய5

நீராகார5---ேசா%:< த4ணீ

பச+---இனிைம

பயிவா- - ெபாடண5

ெபா

பதன5---பா+கா3
ெபாலா3 - பழி

ப5(த---ஒளி<த
ெவயி% K$

ேபாகிாி<தன5-

ேபாைத< த4ணீ---க

மதிய5---ந4பக

மி7ச5---அதிக5

மினிடா5Q7சி---மிமினி

( ---(ழ=கா

L,சி---(க5

ரா<த---எைடயள)

லாட5---#திைரகாI ேசப+

ம5மாாியா---மி#தியாக

மிCகடா5Q7சி---மிமினி
ேமா

ப4Rத---ஊ$த

வள---இய3

ேவ ைக---விேநாத5
---------------

15. ஆ6கில# ெசா)க

மனி<த---ெபா:<த

(=#த---(.#த
ரா=கி---கவ5

வா ைக---வழக5
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ஆ=கில அரசாசி இத நா$# வத+ (த ஆ=கில ெமாழி*5 இ=ேக

வ+விட+. ேம நா I+ வத ப4ட=கH#ாிய ஆ=கில ெபயக

தமிE ெபயகைள ேபாலேவ இைண+விடன. ேவ: ஆ=கில7 ெசா%கH5

ேப7சிD5 நாேடா  பாடகளிD5 3#+ெகா4டன.
அவாஸு (Advance)

அேலா [1] (Hullo)

ஆ (Hall)

ஆ-ப<திாி (Hospital)

ஆப (Harbour)

இ=கிa[ (English)

உ0 (Whisle)

ஏ$ (Head)

கா (Car)

ேக (Gate)

ேகா$ (Coat)

ேகா (Court)

ஆர,0 (Orange)

இ-ெபட (Inspector)

உ-கி (Whisky)

கல (Colour)

கிளா0 (Glass)
ேக

(K. D.)

ேகாைப (Cup)

ச இ-ெபட (sub Inspector)

ச மாஜி- ேர ேகா (Sub Magistrate court)

சீ# (Sick)

ெச# (Cheque)

ேசம (Chairman)

ைச- (Size)

ேசாடா (Soda)

ெடIேபா (Telephone)

ேடச (Station)

ேநா (Note)

பபர மிடா6 (Peppermint)

ைசகி (Cycle)
டாட (Doctor)

ந5ப (Number)

பளி ேரா$ (Public Road)

ப53 #ழா6 (Pump)

ைச (Sight)

ரா5 (Tram)

ைந (Night)

ப5பா67 ேசா3 (Bombay Soap)

பயா-ேகா3 (Bioscope)

ப) (Pound)

பஜா ேரா (Bazaar Road)

பிளா-திாி (Plaster)

பிேள (Plate)

X- (Piece)

ெப (Pencil)

பிகா0 (Pickaxe)

X$ (Beat)

பிராதிசா (Brandy Shop)

X ேநா$ (Beat Note)
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ேபா (Boat)

ேபாa- (Police)

ெமட (Medal)

ெமயி (Mail)

ரப (Rubber)

ாி`ா (Riksha)

மாக (Market)
ேம-திாி (Maistry)
ெரயி (Rail)

ேரா$ (Road)

ேரா+ (Round)
ெரௗ

(Rowdy)

a) (Leave)

ைல (Light)

ஜிC (Jin)

----------

மிசிமிசி (Missie)

ேமாடா (Motor)
ைரட (Writer)
ேராைத (Road)

ேரா- (Roast)

லாாி (Lorry)
ேல

(Lady)

ஜ5ப (Jumper)

ெஜயி (Jail)

[1]. இைவ உ) திாிதைவ.

----------

16. பிறெமாழி# ெசா)க
அம

அ(

உ-தாதி

க7ேசாி

ஆஜ

உமா

#சா

#-திகார

சிபா6

சகா

ஜ5ப5

ஜதி

ெகா<தவா
பேதாப-+

சகா

(-தீ3

ஜ)ளி

ஜாைக

ேஜா

ேஜா

ஜிDபா
ேஜா3
ேஜா

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

ேஜா#

ேஜாபி
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17. இைண5 வ ெசா)க
சில வைகயான ெசா%க இர4 ர4டாக7 ேச+ வவைத ேப70 வழகிேல
பாகிேறா5. அப

வ5 இரைடகளி (1) அகா த=க7சி, அ த

எபைவேபால இர4$ ெசா%கH#5 ெவNேவ: ெபா இபன ஒவைக. (2)
க4ட+4ட5 த3<தவ: எபனேபால ஒேர ெபாளி வவன

ஒவைக. (3)ஆசார5 பாசார5, கிழ$ கைட எபன ேபால (த ெசாD#

மா<திர5 ெபா இபன ஒவைக. (4) அக5 பக5, எ#< த3, கன=

கேற எபனேபால இர4டாவ+ ெசாD# ம$5 ெபா இபன ஒவைக.
அக5 பக5

அகா த=க7சி

அ4ண த5பி

அாிசி ப3

அடா3டா

அவ கடைல

ஆசாாி Qசாாி

ஆ$ மா$

அ த

ஆசார5 பாசார5

ஆட5 பாட5

ஆ4 ெப4

ஆ: #ள5

இடI ேதாைச

உ%றா ெப%றா

ஊ உலக5

ஈ எ:53
ஊ ேப

எ$3 (:#

உ%றா உற(ைறயா
எ#< த3
ஏ$ எ.<+

ஏைழ பரேதசி

ஏைழ பாைழ

கர

கள= கபட5

க4ட+4ட5
3I

கன= கேற
காைக #வி

கா$ கைர

க5மா ெச5மா
கனாேர பினாேர
கா0 பண5

கா$ மைல

கா$ ேம$

காமா ேசாமா

காைல மாைல

கிழ$ கைட

கா6 கறி

கிளி 3ளி

9 #$

ெகா$ (ழக5
ெகா<+ ெக<+

கா67ச #ளி

9ைட (ற5

ைக கா

ெகா$ ேமள5

ெகாவிைன ெகா$பிைன
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ேகாைட ெகா<தள5

ேகாயி #ள5

ச4ைடசா

சதன5 #=#ம5

சாதி சன5

சாபா$ 9பா$

ேகா #4$ணி
ச+ ெபா+
சின பின5
0தி மதி

ேசமலாப5

த$ ($

ச

பாைன

சH# 3Hெக:
0%: (%:5

Kட5 சா5பிராணி

ெசா<+ 0க5

த4$ (4$

த3< தவ:

த3< +3

தா6 தகப

தா6 பிைள

தாசி ேவசி

தான தம5

தி4$ (4$

ேத=கா6 பழ5

தா

மீைச

திட வட5

+ணி மணி

நா6 நாி

நா கிழைம

நா நச<திர5

பா பழ5

பிைழ3 தைழ3

மாம ம7சா

மான5 மாியாைத

ெந 3

மதிர5 ததிர5

ெநா4

ச4

மா=கா6 ேத=கா6

(தி பிதி

( பி

Lைல (#

ேமள தாள5

வ%ற ெதா%ற

வா+ வ53

L,சி (க5

ெலா$ ெலா0#

Lைட ( 70

வ53 +53

$ வாச

ெவக5 சி#

ெவ%றிைல பா#

ேவைல ெவ

ெவ

விடா6

ஜப தப5

ெவளி ெசNவா6

------------18. ஒவைக வழ
எத வா<ைத ெசானாD5 அேதா$ கிகர<தி ெதாட=#5 ெபாள%ற ெசா

ஒைற*5 ேச<+7 ெசாD5 ஒவைக வழ# இநா  வழ=#கிற+. அ+

நாேடா  பாடகளிD5 ஏறியிகிற+.
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கட கிட

க4

ச4ைட கி4ைட

பறி கிறி

க4R கி4R

கி4

கள கிள

பி70வாH5 கி70வாH5

ேவD க535 கீD க535

-----------19. றி1 ெதாட
ஒIைய*5 நிற<ைத*5 ேவக<ைத*5 பிறவ%ைற*5 #றி#5 சில ெதாடக

பலகாலமாக வழ=கி வகிறன. கம கம எ: ெசானாேல மண<ைத ப%றிய

ேப70 வகிற+ எ: ெதாி+வி$5.
கடகட[1]

க0

கக

#(#(

சட சட

தீ5 தீ5

பெக:

கலகல

கி$கி$

சர சர

சலசல

#$#$
தா5 தா5

#0#0
தடதட

படபட

பரபர

பேல பேல

மிCமிC

(R(R

ெமாரெமார

பளபள

ேவ#ேவ#

3$3$

மடமட

---------

[1]. இவ%றிI+ விைன7 ெசா%க பிறப+4$; உ-5. கடகட<தல.
-----------

20. &னிைலக
&னிைலக
நீதி Aகளி 3லவக தா5 9:5 நீதிகைள யாேரC5 ெப4ைணேயா

ஆடவைனேயா (னிைலப$<தி7 ெசாDத ஒ வழக5. அவ%ைற (ைறேய
மக_உ (னிைல, ஆ_உ (னிைல எபாக. நாேடா  பாடகளி அப
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இபாலாகைள*5 (னிைலப$<தி ேப05 வழக5 ெபக வழ=#கிற+. இ<

ெதா#தியி வ5 (னிைலகைளெயலா5 கீேழ அகராதி வாிைசயி% காணலா5.
அ

அ

அபா

அபாடா

அனேம ெபான5மா

அேன நேன நாேன

அேட

அ5மணி

ஆைசக4ணா

ெபான5மா

அேட ெபாைனயா

அ5மா

நேன மீனா5ேபா

எ=#லக ம7சாேன

எ அ<தாேன

எ திலக ம7சாேன

ஏேலல #யிேல லேலா

ஏேலேலா

ஓ சாமிேய

க < த=கேம

எைன ெப%ற அ5மா
ஐயா

ஏல=கி

ேலேலா

ஐலசா

க4ணா

க4R ெபாமணி

க4மணி

க4மணிேய

க4R ெபான5மா

கனி

க4ேண

#

#யிேல

சாமி

த=க5 ைதயலாேள

த=க மாமா

சின பாலகா
த=க மாமாேவ

04ெடI ெப4ேண

த=க ர<தினேம

ததான #யிேல

தாேய

ேநச க4ணா

ெப4ேண

ெபாC க4மணி

ெபாC #யிலாேள

நல ெபாைனயா

ைபயா

ெபாC ம7சாேன
ெபாC மாமாேவ
ெபாேன

மயிேல

மீனா5ேபா

---------------21. வச'க

நாேன நேன

ெபா அ<தாேன
ெபாC மாமா

ெபாC ர<தினேம

ம7சா

மாமா

ராசா<தி
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வாE<+ வைககைள இலகிய=களி மி#தியாக காணலா5. ைவ*5 இட=களி

அத வச) #றிபாக)5 நாகாிகமாக)5 அைமதி#5. ஆனா வாEைகயி

வச)க ெசால53களாக சப$கிறன. வாEைகநிைல தாழ< தாழ வச)க

மி#தியாகிறன; இழித தர5 ெப:கிறன.

பிேன வ5 வச)களி உவைமயா# ெபயராக உளைவ சில; இயைபேய
#றி<+ ைவவன சில; ஒ.க ேகைட #றிபைவ சில; உ:3 #ைறைய
#றிபைவ சில; சாதி #றிபைவ சில; அைடயா இழிைவ 3லப$<+வன சில.
ஒ ெசாலாக உளன சில; பல ெசா%களாக உளன சில.

பழ=#

மகளி ெமாழிகைள*5, வழ#கைள*5 ஆரா*5 அறிஞக

அவகளிைடேய வழ=#5 வச)களிI+ அவகHைடய இய3கைள*5,
ெகாைககைள*5, ஒ.க (ைறகைள*5 ெதளியலா5 எபாக.
அனாதிபய கா$[1]

இIக4ணா

க= க.ைத

க.ைத

எைம மா$ பயேல
களி

கிழ7 சி:கி

கைட ெபா:கி
காவாI

கிழ

#  க.ைத

#ர=ேக

ேக$ ெகட சாதி நா6

சகிI7சி

#ற பய

9ன% கிழவி (4ைட

சனிய பி <த ைபயா

ச4டாள7 சி:கி

சாதி ெகட சகிIயா

சாதி ெகட பைற பயேல

ச4டாளி
சி:கி

த$வாணி

ச4டாளி மகேன

ேசா5ேபறி நாேய

த 7 சி:கி

தைல நைர<த ெப7சாளி

த:தைல7 சி:கி

ேதவ யா

ெதா ய பிசாேச

தாசி

ெதாைளகாதா

நாதாாி
நாேய

திDமாறி

நாேடா  க.ைத

நா6#

நீI ெப4ேண

137

ப ெபா:கி

ப$பாவி

பயேல

பழிகாாி

பாவி பய ப.3 நா%:

பாவிபய மாய கள

பைறபய
பாவிபா

பாழா6 ேபானவேள

பா.5 பய வயி:

ேப  ைபயா

பாதகி

பாவி மக

பா.5 ஏவா

பி7ைசகாரா

ேபமானி பய

ேப6 பயேல

ேபேய

ம  பயேல

மட பயேல

ெபா  ெகா0#
மைடயா

ம4ெவ  பல

மான=ெகட மாயகள

L,சி =கிேபான ைபயா
Lளி

வாயா

மகேள

ெவக5 ெகட Lளி

ம

ம4ைட வற4டவ

மான=ெகட மா$காரா

(4ைட7சி ெப%ற மக

Lேதவி

ல4

(4ைட

53கார பயேல

---------

[1]. மக அலாதவ%ைற*5 ைவ*5 வச)க

---------

22. றி வழக
சில வைகயான வழ#கH#7 ெசா%களி ெபாைளெகா4$ க<ைத உணர
இயலா+. அவ%றிPேட ஒ #றி3 ெபா இ#5. அ<தைகய வழைக

பழ# தமிழிேலதா பாகலா5. ‘க5பி நீ னா’ எபதி உள

ெசாIவழிேய ெபா ெச6தா ெபா%ெகால ெசயலாக< ேதா:5. அத%#

ஏமா%றி ஓ விடா எப+ ெபா. இத #றி3, வழகறிதவகHேக

ெதாியவ5. இவ%ைற மர3< ெதாடக எேறC5 #றி3 வழ#< ெதாடக

எேறC5 ெசாலலா5.
அகல கா ைவ<த
ஆசார ேபாச

ெகா4$ ஓ$த

அறியா பவ5

உயிைர ைகயிேல பி <+

138

கட) ெச6த 34ணிய5

க5பி நீ$த

ெச#7 ெசலா+

த5பிரா 34ணிய5

நாி ெகா53

நா$3ற5

காகா6 க<+5 ேநர5

தைலகீழா6 வி.த
ப கா$

பாவபடவக

ேகாழி 9பி$5 ேநர5

திைச தபி ேபானவ

ப,சா6 பற<த

பிாிைய க

இ.<த

ேப வழ=#த

ேபைர காபா%:த

ம4ைண கN)த

மD க$த

ேபைர ெக$<த

மனபா # <த
ெம<த ப <தவ

வட5 ேபாட ைவ<த
ேவகாத ெவயி

ேபைர7 ெசாI பிைழ<த
மா6+ மா6+ ேவைல ெச6த
ராகா7சி ெப4க
ெவ  ேப70

------

[1]. இைவ ெபா+ ெபயக

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

23. கிறிBதவ வழ
ஆதா5

ஆயா[1

ஏவா

கலைற

ஏேத ேதாட5
கனிமாி

ஏேரா+ ராசா
கானா ஊ

#- (Cross)

ெகாகதா

ச5மன0 சிDைவ

ேதவமாதா

நாசேர< பாதிாி

Kைச (னி
ெப<தேலக5
லாச

------

[1]. இைவ ெபா+ ெபயக

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

24. வழகி சிைத' - இலகண

ேச0

தா+

மாாிய5மா

வான ராlய5

ேம6ப
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உலக வழகி சிைத+ வழ=#5 ெசா%க பல. அவ%றி சில இலகிய=களிD5

வழ=#கிறன. அவ%ைற ம2உ ெமாழிக எபாக. ெசா%களி நிக.5

சிைதைவ ஆரா6வ+ மிக)5 0ைவயான ஆரா67சி. ெமாழி AலறிஞகH# இத7

சிைத) ெநறி பல உ4ைமகைள விள#கிற+. ெசாI உவ5 எப ெயலா5

மாறிவ5 எபைத இத7 சிைத)கைள வைகப$<திபா<+

உண+ெகாளலா5. ெகா7ைச< தமிE, ெகா7ைச ெமாழி எ: நா5 இவ%ைற

வழ=#கிேறா5.

ப#பத5 பகாபதமாகிய ஒெமாழிக சிைதவ+5, இெமாழி<ெதாட சிைத+
ஒெமாழிேபால வழ=#வ+5, பெமாழி<ெதாட சிைத+ ஒ ெமாழிேபால

வழ=#வ+5 ேப70 வழகி இயபாக உளன.

(த, இைட, கைட எற L: இட=களிD5 ேதாற திாித ெக$த எC5

L: வைகயான விகார=கH5 ெப%:7 ெசா%கH5 ெசா%ெறாடகH5
சிைதகிறன.

ஒேர ெசாD#5, ெசா%ெறாட#5 ெவNேவ: விதமாக7 சிைதத உவ=க
ேவ: ேவ: இட=களி வழ=#5. இத ேவ:பா$ இட5, வ#3 (தIயவ%றி%#
ஏ%ப அைம*5. நி: எற ஒ ெசாேல வழகி நிC எ:5, நி4R
எ:5, நி4$ எ:5, நி+ எ:5 பலவைகயாக7 சிைத+ வழ=#வைத
கா4க. அவக எற ெசாேல அவ=க,
-------------

அ)=க, அ)க, அவா, அவா எ: பலவா: சிைத+ வழ=#கிற+.
இத7 சிைத)கைள ேப70 வழகி ெபக காணலா5. நாேடா  பாடகளிD5
மி#தியாக இைவ வழ=#கிறன. இத 3<தக<தி வ5 சிைததெசா%கைள<

ெதா#<+ வைகப$<தி, அவ%றிPேட சில ெபா+ இய3கைள ஆரா6+ பிேன

வாிைசயாக ெகா$<திகிேற.

இ<+ைறயி ெச6ய ேவ4 ய ேவைல கடேபால இகிற+. தமிEநா 

வழ=#5 ெமாழி7சிைத)கைள எலா5 ெதா#<+ ஆரா6தா அத7
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சிைத)களிD5 ஒ ெநறி இபைத உணரலா5. இத 3<தக<தி ெசா% சிைத)

உவ=க யா)5 வ+ளன எ: ெசாவத%கிைல. ஆயிC5

கிைடபவ%ைற பா#ப$<தி ஆரா6திகிேற.

சிைத)7 ெசா%கைள< ெதா#<+ பிேன அகராதி வாிைசயி ெகா$<திகிேற.
அ

1. (தI ெக$த :

(அ)டா, (அ) , ெசாD=க5மா[1]

2. (தI திாித :

i எ-ெசாி, ெதாிசிேப

ii ஒ-ெபா5பர5, ெராபி [2]

3. இைடயி ெக$த:

ெசாலாேத(அ)டா, ெசாலாேத அ( )

4. இைடயி திாித:

i ஆ-எனா=க , எனானா,

ii இ-எதினா, க5பிளி

iii உ-அட# , இ.<++
5. ஈ%றி ேதா:த :
ந5ம

அகா

‘ஆக’ ஆத: மி,சினாக
அலேவா

-----

‘அேலா’ ஆத

[1]. இ+ ெதாடெமாழியி வெமாழி (த ெகட+.

[2]. விகார<திேம விகார5.

----ஆ

1. இைடயி திாித :
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அ : இகிறேய

இ : ேபசிறியா[3]

ஐ - அடகிைறேய, க4ைடயா, ேபாைனேய

ஆ6

ஈ%றி திாித:

i ஏ-ேபாேவ, ேபாேன

ii ஐ-9பிைடேய

--------

[1]. ேப0கிறாயா எபதி உ4டான விகார=களி றா, றி ஆயி%:.
------இ

1. (தI ெக$த :
ெர4$[1]

2. (தI திாித:

i. ஈ-கீ703ேட

ii உ-+ற3, 3 , 34ணா#, 3ைள, (டாயி

iii எ-ெகட#+, ெசறி0, ெபரடாசி, ெவற#
iv. ஒ-ெபாடனி, ெபாைழ, ெமாளகா6
3. இைடயி ெக$த:
9ட#

4. இைடயி திாித:

i அ-ஆ5பைள, ஆகற+, இகறேய

ii உ-அ+ேல, #4$மணி, ப#+, மிதி#+, உ#70
iii ஏ-பா<திேக
இைல:

1. (த ப#தி ெக$த :
அட=கைல, வரைல

2. (த ெக$ ஈ:திாித:
ேபசேல, வரேல
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-----

1. விகார<திேம விகார5

----------ஈ

இைடயி திாித :

இ-த4ணி
உ

1. (தI திாித:

i இ-பி, பிலா#

ii ஊ-Q+

iii எ-ெபரடாசி, ெபர4$, ெபறபட

iv ஒ-ஒைத, ஒலைக, ெதாைர

2. இைடயி திாித :

i அ-அர4$, க.வற, ெகா,சற

ii இ-எ.திாி70

3. இைடயி ேதாற:
ெசாDற+

4. ஈ%றி ேதாற:

i (%:கர5-ெக$), ெத)
ii ஊ)#பி-Q)

iii 4-க4R

iv -அ கிறா, ஊ, ேப
v -கD

vi E-9.

vii -தாH

viii -நாC

ஊ
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1. இைடயி திாித:
ஓ - ர=ேகா

2. ஈ%றி உகர5 ெப:த
Q)

எ

1. (தI திாித:

அ - அலா<+#5

இ-இனா

ஏ-ஏ+, ேசதி

ஒ- ெசா53, ெசாகி, ெபா ,
ெபாைட, ெபா4R, ெமாள

2. இைடயி திாித:
i அ - கால5பர

ii உ - கபD4ணா, கா$4R
திe4R
எ:

திாித :

i உ4R - #ர=#4R

ii எ4R - #ர=ெக4R
iii எC

iv 4R - ஆதாி4ணா
என

திாித:

=க - கி$கி$=க, பளபள=க
ஏ

1. (தI திாித :
i ஆ - வாணா5

ii எ - ெவளாைம
iii ஓ - ேமாள5
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2. ஈ%றி திாித :

எ - தவறாெம<தா
ஐ

1. (தI திாித:
அ - வ7ச, அ5ப+

2. இைடயி திாித:

அ - ெபாழ3, மடபளி
3. ஈ%றி திாித:

இ - அ5மாசி, தைலகாணி

உ-# 0

4. ஈ%றி ேதா:த:
இ - ைமயி

ஒ

1. (தI திாித:
உ - #$

2. இைடயி திாித:
ஓ - ேக$ேகா

ஓ

இைடயி திாித:

அ - அப

ஆ - காணாம

உ - ஏ703ேட

1. ஈ:ேபாத:
அ *=க

2. ேகா ஆத:
ெச6*=ேகா

கி%:

திாித:

#70 - உ#70
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கிற+

திாித:

i உ+ - சா*+

ii # - இ#, கிட#

iii #+ - அ #+, ஆ#+, இ#+, கிட#+

iv #ற+ - ஏ0#ற+

v + - ஆ:+, க<++
கிறா6

திாித:

i. கிறி - இகிறிேய

ii கிைற - உைதகிைறேய
iii ேக - இேக

iv றி - அல3றிேய

கிறா

திாித:

i றா - எ.+றா

ii றா - ஆ$றா
கிறா

திாித:

கா - இகா
கிறா

திாித:

i கா - இகா

ii றா - ஊ+றா
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கிேற

திாித:

ேக - இேக
கிேறா5

திாித:

ேகா5 - இேகா5
#

இைடயி ெக$த:

இற=ைகயி, உற=ைகயி
Wைகயி, W=ைகயி

ைக

1. ெக$த:
 ெக$த-ஏைறயி, ஏ%ைறயி, கழ%ைறயி

2. ஈ%றி ெக$த:
கா<தி

ெகா4$

திாித:

கி$ - அ 7சிகி$
ெகா

ளகர5 ெக$ ெகாகர5 திாித:

i க - # 70க

ii ேகா-ேக$ேகா, வ70ேகா
ெகாள

திாித:

கிட - க கிட
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இைடயி திாித:

 - உகா+, ேகக$மா, ெவக5

ட

இைடயி திாித:

ர - ேபாயிரடா
4

1. இைடயி திாித:
i. = - க=காணி

ii 5 - ஆ5பைள, ெபா5பள
2. இைடயி ெக$த:

அரமைன, ெவளாைம

3. ஈ%றி உகர5 ெப:த:
க4R, சாR, ெபா4R, ம4R

4ட

திாித :

ண - ேவணா5, ேவR5
<த

திாித

7ச - அ 7ச, நீ70
த

திாித:

ச - 3தி0, ெபாி0
+

1. இைடயி திாித:
சி - அ 7சிகி$

2. ஈ%றி ெக$த:
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அேபா, இேபா, எேபா
த

திாித:

i ,ச - அைச,0, அைம,0

ii 7ச - எ.தி70
நி

(தI ெக$த:
ெராபி, ெரா5ப

ப

இைடயி திாித:

வ - இவ+, ேகாவ5, யாவார5,
லாவ5

3

ஈ%றி ெக$த:
மா

ேபா

திாித:

ெக$த:

3 - வா=கி3ேட

பி - வா=கி3ேட
ேபாேல

திாித:

பேல - ேபாகிறாபேல

5

1. இைடயி திாித:

4 - ெச6ததா4 , ேநர4ட
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2. இைடயி ேதா:த
அ5மாவாசி

3. ஈ%றி ெக$த:
ஆமா

4. ஈ%றி அ ெப:த:
ந5ம

5ச

திாித:

=க - வ=கிச5
ம

இைடயி திாித:

3 - அ53$, எ53$

6

1. இைடயி ெக$த:
ஏ70, கா7சி

2. இைடயி ேதா:த:
ெவ6யி

3. ஈ%றி இகர5 ெப:த:

ஆயி, தாயி, ேநாயி

4. ஈ%றி ெக$த:
ெசNவா

6+

திாித:

,0 - ெச,0
ய

1. (தI திாித:
எ - எம

ஏ - ஏம
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2. இைடயி திாித:

ச - அச+, உசத, உசி

யி%:

திாித:

i 70 - ஆ70, ேபா70
ii 70+ - ேபா70+



1. இைடயி
அச+, அ)க, உகா+,

ஒசத, சம<+, சாணாசன5,
ேச<+, ப#+, பா<+, வளக,
வள<தி, வளதவ

2. இைடயி திாித:

i = - அ)=க, ெதா.தா=க
ii  - சDகா

3. ஈ%றி ெக$த:

த4ணி, நா<தனா, மாமியா

4. ஈ%றி உகர5 ெப:த:

அ4ணமா, ஆ, ஊ,
ெக கார, மயி
ர

திாித:

ல - #ைல, ேகாடாI
ன - ெபாடனி



1. ஈ%றி உகர5 ெப:த:
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கடD, க5மD, காD, ெசாD, ேத=#ழD

2. ஈ%றி ெக$த:

எ7சி, கபD4ணா, ேகாண, ெதா , (கா,
பய, வத=க, வி

வ - திாித:

ல - ெசல5

ல

திாித:

ள - ெமள
வ

திாித :

i ச - விைரசா

ii ம - எனேமா, #மி7சிடா
திாித :

D5
வர

திாித:

ஆர - ஓ யாரைல
வி

(தI திாித :

( - (ழி, (ழ=#

விடா

திாித :

i க
ii 

வி$

- ( கா க

இலா , ேககா , மறகா
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ெக$த :

i N ெக$த - இ.<தி$ேவ

ii வி ெக$த - அ:<+$ேவ, ெசாI$ேவ
ேவ4$5

திாித:

i ேவR5

ii R5 - அ:கR5
ழ

இைடயி திாித :

ள - அHகாேத, கலH<தி,
ெகாH+



ஈ%றி உகர5 ெப:த:

ஆH, தாH, WH, நாH

ஈ%றி ெக$த:

அகா, அவ, ஆ<தா, இபா,

ஏறினா, மமக, ெதா.தா=க
%

திாித :

 - வி யகால5, விகைலயா

திாித:
%ற

திாித :

i ட - கழ

ii <த - ஆ<தி, ஊ<+, ஏ<தவ, #<த5, வ<த

%:
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1. திாித:

70 – ஓ 70



i = - எ=கிேட

ii 4 - அட#ேற4டா, ஏ=#றா4 , மக4

2. ஈ%றி உகர5 ெப:த:
9C, நாC, ெபாC
ற

திாித :
i. 4ட - #4$மணி

ii 4ண - அ4ைண#, க4R, நி4R

iii ண - ஊR, ேதாR+, LR
iv த - (தாணி
v ல - நலா

vi ன - ெகாC, நினா=கேள

ன

திாித:

i 4ண - உ4ண5

ii 4ணா - கி4ணார5

iii னா - கினார5
ைன

திாித:

ணி - (தாணி
ஜ

(த திாித:
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i ச - சன5

ii ெச - ெசக5
[

இைடயி திாித:

i  - கக5
ii  - ேவ

iii - - சா-டா=க5

iv ச - சேதாச5
ஹா

(தI திாித

ஆ - ஆப
mம

7ச - K7ச5
`

திாித :

i க - சாகி

ii 70 - ெல70மி

iii ச - சண5, சவர5, ேசம5.
25. வழகி சிைத' – இலகிய
[(தI இயபான ெசா%கH5, அவ%றி பி3 சிைதத உவ=கH5

ெகா$கப$ளன. ]
அகா - அகா

அகபட+ - அ53$70

அ=# - அ=கி$

அைச+ - அைச,0
அடக

- அட#
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அட#கிேறனடா - அட#ேற4டா

அட=கவிைல - அட=கைல
அடா - டா

அட3டாெவ: - அடா3டா4R

அ

-

அ பவிைல - அ கைல

அ கிற+ - அ #+

அ கிறாேய - அ கிைறேய

அ கிறா - அ கிறா

அ <த அாிவா - அ 7சாிவா
அ <த+ - அ 7ச+

அ <தவ - அ 7சவ
அ <தா - அ 7சா

அ <தாகளா - அ 7சா=களா
அ <தா - அ 7சா

அ <தா - அ 7சா

அ <+ - அ 70

அ <+ெகா4$ - அ 7சிகி$
அ பாக - அ பா=க

அ ய ெய: - அ ய 4R

அ *=கள

- அ *=க

அ$கிெகா4$ - அ கிகி$
அைடத - அைட,ச

அ4ணமா - அ4ணமா

அைண<தி$ேவ - அைண7சி$ேவ
அ<ைதமா - அ<ைதமா
அதிேல - அ+ேல

அ3கிற+ - அ3+

அேபா+ - அப, அேபா

அேபாெதறா - அப4ணா
அ5ம$ - அ53$

அமாவாைச - அ5மாவாசி

அைமதேத - அைம,07ேச

அைம+விட+ - அைம,சி70

அய+ - அச+

அயY - அயY

அர4மைன - அரமைன
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அரவைண<+ - அரவைண70

அாி+ - அாி,0

அாி+வி$ேவ - அாி,சி$ேவ

அலவடா - அலடா
அ4$ - அர4$

அலேவா - அேலா

அல3கிறாேய - அல3றிேய

அைலகிற+ - அைல*+

அைலதவ - அைல,சவ

அவக - அவ=க, அ)க, அ)=க, அ)=க

அவ - அவ
அழ - அ.க

அழவிைல - அ.கைல

அழாேத - அ.காேத, அHகாேத

அழி<+ - அழி70

அழி<+விட+ - அழி7சி$<+

அ.கிறா6 - அ.கிேற

அ.+விட+ - அ.தி70
அறியவிைல - அறியைல
அ:கிறான

- அ:கிறா4

அ:க ேவ4$மடா - அ:கR5டா

அ:<+வி$ேவ - அ:<+$ேவ

அைற<+ - அைற70

அைற# - அ4ைண#

அCபிவி$வா - அCபி$வா

ஆகவிைல - ஆகைல
ஆகிற+ - ஆ#+

ஆ ெகா4$ - ஆ கி$
ஆட5 - ஆதா5[1]

ஆடவிைல - ஆடைல
-----------

[1]. இலகிய<திD5 வ5 ெசா%க

-----------

ஆடேவR5--- ஆடC5

ஆ$கிறாக--- ஆ$றா=க
ஆ4--- ஆR
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ஆ4டவ--- ஆ4டவ

ஆ4 பிைள--- ஆ5பைள
ஆ<தா--- ஆ<தா

ஆதாிெயறா--- ஆதாினா

ஆதாிக ேவ4$ம --- ஆதாிக R4

ஆதாி<+ --- ஆதாி70
ஆமா5--- ஆமா
ஆ6-- -ஆயி

ஆயி%:--- ஆ70
ஆ --- ஆ

ஆ --- ஆH

ஆ%றி --- ஆ<தி

ஆ%றி%: --- ஆ<+70
ஆ%:#--- ஆ<+#

ஆ%:கிறா --- ஆ<+றா

ஆ%ேறார5--- ஆ<ேதார5

ஆ:கிற+--- ஆ:+

ஆைனெயறா--- ஆைன4ணா

இ=#--- இ=கி$

இ <+ --- இ 70
இ ேபன

--- இ ேப4

இேபா+--- இேபா, இப

இர=கவிைல--- இர=கைல
இர$ --- ெர$

இர4டக5--- ெர4டக5

இர4$--- ெர4$

இரா --- ரா, ரா)

இகவிைல--- இகைல
இகிற --- இக

இகிற+--- இ#, இ#+

இகிறெதறா--- இ#+4ணா
இகிறா6--- இேக

இகிறாேய--- இகிறிேய

இகிறாக --- இகிறா=க

இகிறா --- இகா

இகிறா --- இகா

இகிேற --- இேக
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இகிேறென:--- இகிேற4R
இகிேறா5--- இேகா5

இத+--- இதி70, இ+70, இத+

இதாக --- இதா=க
இதீக--- இதீ=க
இபா--- இபா

இபாெள:--- இபா4R
இப+--- இவ+

இலாவிடால--- இலா
இைலய --- இைல

இைலெய:--- இேல4R

இைலெயCவா--- இேல4R வா
இைலயாெவ:--- இைலயா4R

இவக--- இ)=க

இ.<த+--- இ.<+

இ.<+ெகா4$--- இ.<+கி$

இ.<+வி$ேவ--- இ.<தி$ேவ

இளிகிறான --- இளிகிறா4

இறகிேனன --- இறகிேன4
இற=#கிற+--- இற=#+

இற=#கிறாக--- இற=#றா=க
இற=#ைகயி--- இற=ைகயி
இற#=க--- இற#=க

இற=#=கள --- இற=#=க

இைற<+--- இைற70
இன5--- உ4ண5

இனிகிற+--- இனி#+
ஈN--- ஏவா

உ=க--- உ=க

உ=களப--- உ=கப

உ=கள5மா--- உ=க5மா

உ=களா<தா--- உ=கா<தா
உ=களாயா--- உ=காயா

உ7சாிக ேவ4$5--- உ7சாிகR5

உகார --- உகா

உகா+--- உகா+, உகா+

உைடகிறான --- உைடகிறா4
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உைட<திடா--- உைட70டா

உைட<+ விேட--- உைட<+ேட
உைட<+ வி$வா--- உைட7சி$வா
உதவாத+--- உதவா+
உைத--- ஒைத

உைதெய:- -- உைத4R

உைதகிறாேயா- -- உைதகிைறேயா

உைதேபன --- உைதேப4
உய<தி--- உச<தி, ஒச<தி

உயத- -- உசத, ஒசத

உயர- -- உசக
உயி--- உசி

உர--- உரD

உரா6த+--- உரா,0+
உாி<+--- உாி70

உகி%:--- உ#70
உலைக--- ஒலைக

உD#கிறான --- உD#றா4
உழாத--- உ.காத

உற=#கிேறெனறா--- உற=கிேற4ணா
உற=#ைகயி--- உற=ைகயி

உறவி (ைறயா--- உற(ைறயா
ஊ+கிறா--- ஊ+றா
ஊ--- ஊ

ஊ+ெகா4$--- ஊ+கி$
ஊ%றி--- ஊ<தி

ஊ%: --- ஊ<+

ஊ%:ைகயி --- ஊ<ைதயி
ஊறி--- ஊணி

ஊ: --- ஊR
எ=க --- எ=க

எ=ேகெய: --- எ=ேக4R
எ7சி --- எ7சி

எடவிைல --- எடைல

எ$க ேவ4$5--- எ$கR5
எ$கிற+--- எ$#+

எ$<+ெகா4$ --- எ$<+கி$
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எ$பாக--- எ$பா=க
எதனா--- எதினா

எ+ --- ஏ+எேபா+5 --- எப)5
எேபாெத:--- எபC
எ5ம$--- எ53$
எாி+--- எாி,0

எலா --- எலா

எலாவ%:#5--- எலா<+#5
எ.தவிைல--- எ.தைல
எ.+கிறா--- எ.+றா

எ.தி+ --- எதிாி70, எHதி ாி70,
எ.தி70எ --- எH

எறி+--- எறி,0

எகிேட--- எ=கிேட

எகிறான --- எகிறா4
எபா--- எCவா

எறா--- இ4ணா, இ4ணா, இனா, உ4ணா,
உ4ணாஎறா --- இனா

எ:--- இ4R, இC, உ4R, உC, எ4R,
எCஎனவ --- எனா=க

என)5--- என(5

எனெவறா--- எனானா
எனேவா--- எனேமா

ஏசினாக--- ஏசினா=க

ஏ0கிறதா--- ஏ0#றதா
ஏட--- ஏேத

ஏமா%றிெகா4$--- ஏமா%றிகி$
ஏ6<+--- ஏ670

ஏ6<+ ேபாேட--- ஏ70 3ேட
ஏ%ற--- ஏ<த

ஏ%றவ--- ஏ<தவ

ஏ%றா%ேபால--- ஏ<தா%ேபா

ஏ%:--- ஏ<+

ஏ%:ைகயி--- ஏ%ைறயி

ஏ%:5--- ஏ<+5

ஏறிெகா4$--- ஏறிகி$
ஏறினா--- ஏறினா
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ஏ:கிறெதபா--- ஏ:+4Rவா
ஏ:ைகயி--- ஏைறயி

ஏ:=கள --- ஏைறயி
ஏ:=கள --- ஏ:=க
ஏனடா--- ஏ4டா
ஏன --- ஏ4

ஐ+--- அ,0

ஒ <+ ெகா4ேட--- ஒ 70கிேட

ஒ +விட ெத:--- ஒ ,சி7 சிC

ஒ <+ வி$ேவ--- ஒ 7சி$ேவ

ஒ<தவகைள--- ஒ<தவ=கைள

ஒழிதீகளா--- ஒழி,சீ=களா
ஒளியாேதய --- ஒளியாேத
ஒ%ைற--- ஒ<ைத

ஒ%ைற< தைல--- ஒ<த< தைல

ஒ:--- ஒ4R, ஒC

ஓடேவ4$5--- ஓடR5

ஓ வரவிைல--- ஓ யாரைல
ஓ விடா--- ஓ டா
ஓ

வி$ேவ--- ஓ $ேவ

ஓ %:--

ஓ 70

ஓ$கிற+--

ஓ$+

ஓ$கிற--

ஓ$ற

ஓ$கிறா-- ஓ$றா
ஓ$கிறான --

உைரரா---

ஓ$றா4
#-

கசகிற+-- கச#+

கட ேவ4$ம--

கடR5

கட ேவ4$மடா--

கடR4டா

கட ேவ4$ெம:--- கடR4R
க ெகா4$--- க கி$

க ெகாள--- க கிட [1]

---------

1. ெத பா4

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

நா$ வழ#.
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க$கிற --- க$ற

க$=கெளறா--- க$=கனா

கடக ேவ4$ெமறா--- கடகRனா

கடகடெவ: --- கடகட4R
கட --- கடD

க கிற+--- க #+

க <தி$ேவ--- க 7சி$ேவ

க <+ ெகாகிற --- க 7சிகிற

க <+ விடேதா--- க 7சி7ேசா
க <+ விடாேம --- க 7சிடாேம

க4--- க4R

க4காணி--- க=காணி

க4டகா --- க4டாக

க4டாயா --- க4ைடயா

க4டாயா அ --- க4டாயா

க4$ெகா4டா --- க4$ கிடா
க4$விடா --- க4$டா

க4ணீ --- க4ணீ

க4ேண ெய:5- - க4ேணC5

க4மணி ெய:5 --- க4மனிC5
க<தவிைல --- க<தைல

க<திெகா4$ --- க<திகி$

க<+கிற+ --- க<++

கத:ைகயி --- கதைறயி
கதி --- கதி

கபெலறா --- கபD4ணா

கபிைல--- கமைல
க5பளி--- க5பிளி
க5ம- - க5மD

ககெவ: --- ககC
கைர<+ --- கைர70

க --- கD

கல.<தி--- கலH<தி

கலகலெவ:--- கலகெல4R

கல=கி ெகா4 தீக--- கல=கிகி தீ=க
கல=#கிறா--- கல=#றா

கல=#கிேறன --- கல=#ேற4
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கலதாகளா5--- கலதா=களா5

கல+ெகா4$--- கல+கி$

கலேதென:--- கலேத4R

கவனிக ேவ4$5--- கவனிகR5
கழDகிற+--- கழD+
கழ%றி--- கழ

கழ%:கிறாக--- கழ%:றாக

கழ%:ைகயி--- கழ%ைறயி
கழிகவிைல--- கழிகைல
கழி<தவ--- கழி7சவ
க.ைதேய--- க.ேத
க.)கிற--

க.)ற

க%க4$--

கDக4$

க-

கH

க:<+விட+-

க:- க4R

க<தி70

கேற-

க4ேண

கனித-

கனி,ச

க[க5-

கக5

கனிமா- கனிமா
கைன<+ெகா4$-

கைன<+கி$

கா#ம ---கா#4

காடேவR5---காடR5

கா ெகா4$---கா கி$
கா னா---கா னா

கா ேனன ---கா ேன4

கா$கிறா---கா$றா

கா$கிறான ---கா$றா4
காெட:---கா$4R

கா4பிக ேவ4$5---கா4பிகR5
காணவிைல---காணைல
காேணா5---காணா5

காேணாெம:---காணாமிC

காபா%:ேவ---காபா<+ேவ

கா6கிற+---கா6#+

கா6கிற+---கா*+
கா67சி---கா7சி
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கா6த---கா,ச
கா---கா

கா<திைக---கா<தி

காைரகா---காைரகாD
கா---காD

கால<தாேல---கா<தாேல

கால5ெபற---கால5பர

கிழைமயிI+---கிழெம+

கிழி<தா---கிழி7சா

கிழி<+ேபாேட---கீ703ேட

கிழி<+வி$ேவ---கிழி7சி$ேவ

கிழி+---கிழி,0

கிழிபாகளடா---கிழிபா=கடா

கிளிேயெய:5---கிளிேயC5

கினர5---கி4ணார5, கினார5

கிடகிற+---கிட#, கிட#+, ெகட#+
கி$கி$ெவ:- --கி$கி$4R
கி$கிெட:---கி$கிெட4R
கி$கி$ெவன---கி$கி$=க

கிைட<+ ---கிைட70

#0#ெச:---#0#04R

#ட---#டD

# கவிைல- -# கைல
# கிறான

---# கிறா4

# ைச---# 0

# <த ---# 7ச

# <தவ ---# 7சவ

# <+ ---# 70

# <+ெகாள5மா ---# 70க5மா
# <+வி$---# 7சி$

# பாக---# பா=க
# *=க ---# =க

#$#$ெவ:---#$#$C
#<தவிைல ---#<தைல

#<திெகா4$---#<திகி$
#<+கிற ---#<+ற

#<+கிற+ ---#<+ற+
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#தி<+ ---#தி70

#தி<+ெகா4$---#தி70கி$
#திெகா4$---#திகி$

#5பி$வி$---#5பி$$

#5பிடேவ4$5---#5பிடR5
#5பி$கிேற---#5பி$ேற

#5பி$ம

---#5பி$4

#யி ---#யிD

#ர=ெக:---#ர=#4R
#ைர ---#ைல

#வி<திடாD5---#மி7சிடாD5

#ைழகவிைல---#ைழகைல
#ளி<+---#ளி70

#%ற5---#<த5

#றி<+---#றி70

#:கிெகா4$---#:கிகி$

#ைறத+---#ைற,ச+

#ைறயவிைல---#ைறயைல
#றிமணி---#4$மணி

#னி+---#னி,0

9பிடாேய---9பிைடேய

9பி$ெகா4$---9பி$கி$

9பி$கிேற---9பி$ேற
9டவிைல---9டைல

9 ெகா4$---9 கி$

9$கிறா---9$றா

9டஇகிற+---9ட#

9டவிைல---9டைல

9 ெகா4$---9 கி$
9)கிற+---9)+

9)கிறெத:---9)+4R

9---9C

ெக கார---ெக கார
ெக$---ெக$)

ேகக$மா---ேகக$மா

ேககவிைல---ேககைல, ேககேல

ேககாவிடா---ேககா
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ேககிேறன ---ேககிேற4

ேகடாெரறா---ேகடா4ணா

ேகடாக---ேகடா=க

ேக$ெகா---ேக$ேகா

ேக$விட+---ேக$70

ேக---ேகH

ேகH=கள5மா---ேகH=க5மா

ெகா,சேவ4$5---ெகா,சR5

ெகா,0கிறத%#---ெகா,சற+#

ெகா விட+---ெகா 70

ெகா$கிற+---ெகா$+
ெகா$---#$

ெகா$கவிைல---ெகா$கைல

ெகா$கேவ4$5---ெகா$கR5

ெகா$கேவ4$ம ---ெகா$கR4

ெகா$கேவ4$ெமறா---ெகா$கR5னா
ெகா$கிறாக---ெகா$கிறா=க

ெகா$கிறான ---ெகா கிறா4

ெகா$கிேறன ---ெகா$கிேற4

ெகா$<தவ---ெகா$<தவ

ெகா$<தாகேள---ெகா$<தா=கேள

ெகா$<தி$=க---ெகா$<தி$=க

ெகா$<+விட+---#$<தி$70

ெகா$ேபன ---ெகா$ேப4

ெகா4டவென:---ெகா4டவC

ெகா4$வத---ெகா4டாத

ெகா4$வதாD5---ெகா4டாதாD5
ெகா4$வர---ெகா4டார

ெகா4$வகிறாக---ெகா4டாறா=க
ெகா4$வகிறா---ெகா4டாறா

ெகா4$வா---ெகா4டா

ெகா4$வா=க---ெகா4டா=க
ெகா6சக5---ெகா0வ5

ெகாாி<+ெகா---ெகாாி70ேகா
ெகாலமா---ெகாலமா
ெகாளவிைல---ெகாளைல

ெகா:வி$ேவ---ெகாC$ேவ
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ேகாடாி---ேகாடாI

ேகாடாCேகா ---ேகாடாேகா

ேகாண---ேகாண

ேகா+கிறா---ேகா+றா

ேகாப5---ேகாவ5
ேகாபி---ேகாவி

ேகாபி<+ெகா4$---ேகாவி70கி$

ேகாலா---ேகாலா

செட:---ச$C

சடசடெவ:---சடசட4R
சதி<+வி$---சதி7சி$
சேதாஷ5---சேதாச5

சேதாஷம ---சேதாச4
சயாசி---சநாசி

சமாஜி-ேர---ச5மா-திாி
சமயெம:---சமய5C

சம<+---சம<+

சமிைஞ---சயிகிைன

சைமத---சைம,ச

சகா---சகா, சகா, சDகா
சரசரெவ:---சரசரC

சாி---ெசாி

சல சலெவன---சலசல=க
சவ$கிறா---சவ$றா

ச:கி%:---ச:கி70

சா$கிறாக---சா$றா=க

சா$கிறான ---சா$றா4

சா4---சாR

சாணாசன5---சாணாசன5

சாபிடவிைல---சாபிடைல
சாபி$கிற---சாபி$ற

சாமான5 எ:---சாமான5R
சாமியா---சாமியா

சாமிெய:---சாமி4R
சா6கிற+---சா*+
சா6+---சா,0

சா[டா=க5---சா-டா=க5
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சா`ி---சாகி

சிடா எ:---சிடா4R

சிாிகவிைல---சிாிகைல
சிாிகிற+---சிாி#+
சிாி<+---சிாி70

சிவகவிைல---சிவகைல
சிவகிற+---சிவ#+
சிவ<த---ெசவ<த

சி%றாைட---சி<தாைட
சிறி+---ெசறி0

சின அ4ண---சின4ண

சி[ய---சீச

0$விடா---0$டா

04$கிறா---04$றா

0பிரமணிய---0ரமணி

05மாவிகிேற---05மாேக

0ாி<த---0ாி7ச
0தி---0தி

0---0H
0வ---0வ

0%ற---0<த

0%றி---0<தி

0%:கிற+---0<++

0%:கிறா---0<+றா
Kmம5---K7ச5

ெச53---ெசா53

ெச6கிறத%#---ெச6ற+#

ெச6கிறான ---ெச6கிறா4

ெச6ததாம ---ெச6ததா4

ெச6தாயி%றா---ெச,சா7சா

ெச6தா ெயறா---ெச,சியினா
ெச6தாெய:---ெச,ேச4R
ெச6தா---ெச,சா

ெச6தி---ேசதி

ெச6+---ெச,0

ெச6+ெகா4$---ெச,0கி$
ெச6+வி$மா---ெச,சி$மா
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ெச6யவிைல---ெச6யைல

ெச6யேவ4$5---ெச6யR5
ெச6*=கள ---ெச6*=க

ெச6ேவனடா---ெச6ேவ4டா

ெசகி---ெசாகி

ெசவ5---ெசல5

ெசNவா6---ெசNவா

ேச---ேச

ேசகிற+---ேச#+

ேச<+---ேச<+

ேச+விடா---ேச+டா
ேசரவிைல---ேசரைல
ேசவக---ேசவக

ெசா<+காரன ---ெசா<+கார4

ெசா---ெசாD

ெசாகிற+---ெசாற+, ெசாDற+
ெசாகிேற---ெசாேற

ெசாலவிைல---ெசாலைல

ெசாலேவ4$5---ெசாலR5

ெசாலாேதயடா---ெசாலாேதடா
ெசாலாேதய ---ெசாலாேத

ெசாலாேதய5மா---ெசாலாேத5மா

ெசாIவி$---ெசாI$

ெசாDகிேற---ெசாDேற

ெசாD=க---ெசாD=க, ெசாD=ேகா
ெசாD=கள5மா---ெசாD=க5மா

ெசானாெயறா---ெசானியினா

ெசானாேய---ெசாைனேய

ெசாேனன ---ெசாேன4

ேசாெவ:---ேசா4R

ேசாதிகவிைல---ேசாதிகைல

ேசாதி<+---ேசாதி70

ேசாகிற+---ேசா+
ேசா%ைற---ேசா<ைத

டமாெர:---டமா4R

த=கேவ4$ெமறா---த=கR4ணா

த=காேதயடா---த=காேதடா
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த,சாZ---த,சாZ

த7சமா---த7சமா

த$கிறா---த$றா
த$=கள ---த$=க

த$ேவன ---த$ேவ4

தடதடெவ:---தடதட4R
த4ணீ---த4ணி

த4ணீெரறா---த4ணினா
ததி$=க---ததி$=க

தபிெகாள---தபிக

தபி<+---தபி70

த3கிற---த3ற

தய=#கிறா6---தய=#ேற

தாிசிேப---ெதாிசிேப
தகிேற---தாேற

தகிேறன ---தாேர4

தைலயைண---தைலகாணி

தவறாேமதா---தவறாெம<தா

தறிபாகளா5---தறிபா=களா5

தா4 ெகா4$---தா4 கி$
தா6---தாயி

தாயா---தாயா

தா=க---தா=க

தா---தாH

தான ---தா4

திைக<+---திைக70

திடாேதயடா---திடாேதடா

தி ெகா4$---தி கி$

திeெர:---திe4R

திணறிெகா4$---திணறிகி$
திாி<+---திாி70

தி53ைகயி---தி5ைபயி
திறகிறான ---திறகிறா4

திற3---+ற3

திறவ---தினவ
தி:---திC

தி:ெகா4$---திCகி$
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தி:ெகா---திCேகா

தி:ேபா$---திCபி$
தி:வி$---திC$

தினவிைல---தினைல

தின5---நித5

தீ$ைகயி---தீைடயி
தீ6+வி$5---தீ,சி$5

தீக ேவ4$5---தீகR5
தீரவிைல---தீரைல

+பாேதய ---+பாத

+பினாக---+பினா=க
+ெப:---+34R
+ைரமா---ெதாைரமா

+வகவிைல---+வகைல
+வகிற+---+வ#+

+ளாேதயடா---+ளாதடா
+Hகிற---+Hற

+ைள<+விட+---ெதாைள7070
Wகவிைல---Wகைல

W#ைகயி---Wைகயி

W=கிெகா4$---W=கிகி$
W=#கிறா---W=#றா

W=#ைகயி---W=ைகயி
W---WH

ெதாி+---ெதாி,0

ெதாியவிைல---ெதாியைல
ெத---ெத)

ெதறி<த---ெதறி7ச

ேத=#ழ---ேத=#ழD

ேத53கிறா6---ேத53றா6
ேத6<+---ேத70
ேத---ேத

ேதவ யா---ேதவ யா

ேத---ேதC

ைதகேவ4$ம ---ைதகR4
ெதா ---ெதா

ெதா<த பய---ெதா<த பய
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ெதா.தாக---ெதா.தா=க
ேதா6<+---ேதா670
ேதா%:---ேதா<+

ேதா:கிற+---ேதாR+

ேதாஷ5---ேதாச5

ந,சடாவபா---ந,0டாபா

நடவக---நடவ=க

நடக ேவ4$5---நடகR5
நடகிற+---நட#+

நட<த ேவ4$ம ---நட<தR4
நட<+கிறா---நட<+றா

நட<+ைகயி---நட<ைதயி

நட+ெகா4$---நட+கி$

ந$=#கிற+---ந$=#+

ந5---ந5ம

ந5ைம---ந5மைள

நறாகவிைல---நலாைல

நறா6---நலா

நைனயவிைல---நைனயைல
நா=க---நா=க

நாடா---நாடா

நா$வாக---நா$வா=க
நா<தனா---நா<தனா
நா5---ந5ம, ந5ம
நா---நாH

நா---நாC

நான ---நா4

நிமி+ெகா4$---நிமி+கி$
நிமிஷ5---நிமிச5
நிரபி---ெராபி
நிர5ப---ெரா5ப

நியாய5---ஞாய5, நாய5

நிறாகேள---நினா=கேள

நிறா---நி4ணா

நி:---நி4R

நி:ெகா4$---நிCகி$
நி%கவிைல---நி%கைல
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நி%காவிடாD5---நி%கா *5
நி%கிற+---நி#+, நி%#+

நி%கிறான ---நி%கிறா4
நி%கிறீக---நி%கிறீ=க

நிைறகிற+---நிைற#+

நிைன<தாயாவ ---நிைன7சியா
நிைன<தா---நிைன7சா
நிைன<+---நிைன70

நிைன<+ெகா4 கிறா6---நிைன7சிகி கிேற
நீ=க---நீ=க

நீ வி$ேவா5---நீ $ேவா5

நீ<+---நீ70

ெந---ெநD

ெந%றி---ெந<தி
ேந---ேந

ேந<தி---ேந<தி

ேநரம ---ேநர4
ேந%:---ேந<+
ேநா6---ேநாயி

பக$கிறத ---பக$த

ப$ெகா4டா---ப$கிடா

ப$விட+---ப$$<+

படபடெவ:---படபட4R
படாெர:- -- படா4R

ப கவிைல- -- ப கைல

ப கேவ4$5- -- ப கR5
ப <தா6- -- ப 7ைச

ப *=கள - -- ப *=க

ப$க ேவ4$5- -- ப$கR5

ப$க ேவ4$ெமறா- -- ப$கR4ணா
ப$<+கிறா- -- ப$<+றா

ப4ணவிைல- -- ப4ணைல

ப4ணாேதய - -- ப4ணாத , ப4ணாேத

ப4ணிெகா4$- -- ப4ணிகி$
ப4ணிவிடேத- -- ப4ணி7ேச
ப4Rகிற+- -- ப4R+

ப4Rகிறா- -- ப4Rறா
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ப4Rவாக- -- ப4Rவா=க
பணிகிேறன - -- பணிகிேற4
பதி<த- -- பதி7ச

பதித+- -- பதி,070

பைதகிற+- -- பைத#+

ப5பர5- -- ெபா5பர5

ப5மினா- -- ப5மினா

பய+ெகா4டா6- -- பய+கிேட
பயம - -- பய5
பயி- -- பயி

பரபரெவ:- -- பரபர4R
பாிஹாச5- -- பாியாச5
ப- -- பD

பIகவிைல- -- பIகேல, பIகைல
பேலெய:- -- பேல4R

பளபளெவ:- -- பளபள=க

ப%றவிைல ெய:- -- ப<தேல4R
ப%:கிற+- -- ப<++

பறகிற+- -- பற#+

பறகிறாக- -- பறகிறா=க

பறதாெயறா- -- பறதீ4ணா

பற+ெகா4$- -- பற+கி$

பற+விடா- -- பற+டா

பைற7சி- -- பற7சி

பனிர4$- -- பென4$
ப-ம5- -- ப-ப5

பா %றாம - -- பா 7சா4

பா$கிறாக- -- பா$றா=க
பா$கிேறன - -- பா$ேற4
பா$ைகயி- -- பாைடயி

பா6- -- பாயி

பா6கிற+- -- பா*+
பாயச5- -- பாயாச5
பா- -- பா

பாக$மா- -- பாகடா

பாகவிைல- -- பாகைல

பாக ேவ4$5- -- பாகR5
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பாக ேவ4$ம - -- பாகR4

பாகிறத%#- -- பாகற+#

பாகிற+ - -- பாற+, பா#+
பாகிறா6- -- பாகிேற

பாகிறா- -- பாகிறா

பாகிறாக- -- பா#றா=க

பாகிறான - -- பாகிறா4

பாகிேறன - -- பாகிேற4
பாைகயி- -- பாைகயி

பா<தவக- -- பா<தவ=க

பா<தாயா- -- பா<ைதயா

பா<தா- -- பா<தா
பா<+- -- பா<+

பா<+ெகா4$- -- பா<+கி$

பா<+ெகா- -- பா<+ேகா
பா<+ெகாள - -- பா<+க

பா<+விடாேய- -- பா<+ைடேய

பா<+வி$- -- பா<தி$

பாபாக- -- பாபா=க

பாபாகளா5- -- பாபா=களா5
பாபா- -- பாபா
பாரடா- -- பாடா

பா=கள - -- பா=க

பா=கள5மா- -- பா=க5மா
பா- -- பாD

பாஷாண5- -- பாசாண5

பாைஷ- -- பாைச

பிடாி- -- ெபாடனி

பி கலாம - -- பி கலா4

பி கவிைல- -- பி கைல

பி கிற+- -- பி #+

பி கிறாக- -- பி கறா=க
பி <த- -- பி 7ச, 3 7ச

பி <தவ- -- பி 7சவ

பி <+ெகா4$- -- பி 70கி$
பி <ேத- -- பி 7ேச

பி$=#கிற+- -- பி$=#+
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பி$=#கிறா- -- 3$=#றா
பி4ணா#- -- 34ணா#
பி6<+- -- பி70

பிாிகவிைல- -- பிாிகைல

பிைழ<த+- -- ெபாைழ70+

பிைழ<+ெகா- -- பிைழ70ேகா

பிைழ<+ெகாெள:- -- பிைழ70க4R
பிைழ<+ ெகாவா6- -- ெபாைழ70#ேவ

பிைழ3- -- ெபாழ3, ெபாைழ3

பிைள- -- 3ேள, 3ைள

பிைளயா- -- 3ைளயா
பிளகிற+- -- பிள#+

பிளதாக- -- ெபாளதா=கள
பிளதா- -- ெபாளதா

பிறதாக- -- பிறதா=ேகா

பின- -- பினD

பினாேரெய:- -- பினாெர4R

3#+ெகா4$- -- 3#+கி$
3#+ெகா- -- 3#+ேகா

3$3ெட:- -- 3$3$4R
3தி+- -- 3+0

3+3ெத:- -- 3+3+C
3ரடாசி- -- ெபரடாசி
3ர$- -- ெபர$

3ர4$- -- ெபர4$
3ஷ- -- 3ச

3- -- பி, பிD, 3D
3லா#- -- பிலா#

3ல53கிற+- -- 3ல53ற+

3ல53கிேற- -- 3ல53ேற

3ளிேயெய:5- -- 3ளிேயC5

3Hெக:- -- 3HகிC

3றபடேவ4$5- -- ெபறபடR5
3றப$- -- ெபற3$

3றப$வா- -- ெபறப$வா

Q- -- Q)

ெப$- -- ெபா
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ெபைட- -- ெபாைட

ெப4- -- ெபா4R

ெப4க- -- ெபா4R=க

ெப4சாதி- -- ெபா4சாதி

ெப4டா - -- ெபா4டா

ெப4 பிைள- -- ெபா5பைள

ெப6கிற+- -- ெப6*+

ெப6யவிைல- -- ெப6யைல
ெபாி+- -- ெபாி0

ெப%றவனடா- -- ெப%றவ4டா

ெப%: - -- ெப<+

ெப%ேற - -- ெப<ேத

ெபறேவ4$5 - -- ெபறR5

ேபசவிைல - -- ேபசேல, ேபசைல
ேபசாதீக - -- ேபசாதீ=க

ேபசாேதய - -- ேபசாத

ேபசாேதய5மா- -- ேபசாேத5மா

ேபசிெகா4டாக- -- ேபசிகிடா=ேகா

ேபசிெகா- -- ேபசிேகா

ேபசினகா - -- ேபசினாக

ேபசினாக - -- ேபசினா=க

ேபசினா- -- ேபசினா
ேப0கிற- -- ேப0ற

ேப0கிற+- -- ேப0+

ேப0கிறா6- -- ேப0றா6

ேப0கிறாேய- -- ேப0ைறேய

ேப0கிறாேயா- -- ேப0றிேயா
ேப0கிேற- -- ேப0ேற

ேப0ைகயி- -- ேபைசயி
ேப0=க- -- ேப0=ேகா

ேப- -- ேப

ெபாகிஷ5- -- ெபாகிச5

ெபா=க- -- ெபா=கD

ெபா0கவிைல- -- ெபா0கைல

ெபாலாதவக- -- ெபாலாதவ=க
ெபாழி+- -- ெபாழி,0

ெபா:கவிைல- -- ெபா:கைல

178

ெபா:கிற+- -- ெபா:#+

ெபா:<தவன - -- ெபா:<தவ4

ெபா:<+ெகா- -- ெபா:<+ேகா
ெபா- -- ெபாC

ெபாெனறாD5- -- ெபாC4ணாD5

ேபாகலாமடா- -- ேபாகலா5டா

ேபாகவிைல- -- ேபாகைல

ேபாக ேவ4$ம - -- ேபாகR4

ேபாக ேவ4$ெமறா- -- ேபாகR4ணா

ேபாகிற- -- ேபாற

ேபாகிறத%#- -- ேபாற<+#, ேபாற+#
ேபாகிற+- -- ேபா#+, ேபாற+

ேபாகிறவ- -- ேபாறவ

ேபாகிறாேபாேல- -- ேபாறாபேல

ேபாகிறா6- -- ேபாறா6, ேபாேற

ேபாகிறாயா- -- ேபாறியா, ேபாைறயா
ேபாகிறா- -- ேபாறா, ேபாறா

ேபாகிறாக- -- ேபாகிறா=க, ேபாறா=க

ேபாகிறா=கள - -- ேபாறா=க

ேபாகிறா- -- ேபாறா

ேபாகிறான - -- ேபாறா4 , ேபாறான
ேபாகிேறன - -- ேபாேற4

ேபா#ெம:- -- ேபா#(C

ேபா=க- -- ேபா=க, ேபா=ேகா

ேபாடவக- -- ேபாடவ=க

ேபாடா- -- ேபாடா

ேபாடாக- -- ேபாடா=க

ேபா$ெகா4$- -- ேபா$கி$

ேபா$ெகா- -- ேபா$ேகா

ேபா$ெகாள ேவ4$5- -- ேபா$கிடR5
ேபா$விடா- -- ேபா$டா
ேபாட ேவ4$5- -- ேபாடR5
ேபாடாெவ:- -- ேபாடாC
ேபா$கிற+- -- ேபா$+

ேபா$கிறா- -- ேபா$றா
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ேபா$கிறான - -- ேபா$றா4
ேபா$=கள - -- ேபா$=க

ேபா$ேவன - -- ேபா$ேவ4
ேபா6 - -- ேபாயி

ேபா6விட+- -- ேபாயி$70

ேபா6விடா- -- ேபாயிடா

ேபா6விடாD5- -- ேபாயிடாD5

ேபா6விேட- -- ேபாயிேட

ேபா6விடடா- -- ேபாயிரடா
ேபா6வி$- -- ேபாயி$

ேபா6 வி$வா6- -- ேபாயி$ேவ

ேபா6 வி$ேவா5- -- ேபாயி$ேவா5
ேபாயமா - -- ேபாயமா

ேபாயி%: - -- ேபா70, ேபா70+

ேபா<+- -- ேபா<+

ேபா<+ெகா4$- -- ேபா<திகி$

ேபாவா6 - -- ேபாேவ

ேபாவாக - -- ேபாவா=க, ேபாவாஙக

ேபாேவ எறா- -- ேபாேவ4ணா

ேபானா6 - -- ேபாேன

ேபானாேயா - -- ேபாைனேயா

மகெள: - -- மகC, மகHC

மகன

- -- மக4

ம=#கிற+- -- ம=#+

ம,சக4 - -- ம,சக4R

மடகினா - -- மடகினா

மட#=கள

- -- மட#=க

மடமடெவ:- -- மடமடC
ம4 - -- ம4R
ம4ெவ

- -- ம5(

மணகிற+- -- மண#+

மண - -- மணD

மதிபாக - -- மதிபா=க
ம<ர5 - -- மதர5

மயகாேதய - -- மயகாேத
மய#கிற+- -- மய#+

மய=கவிைல- -- மய=கைல
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மய=கினாக -- மய=கினா=க
மய=#கிற+ -- மய=#+

மய=#கிேற -- மய=#ேற
மயி -- மயி

மெகா.+ -- மெகாH+
மமக -- மமக

ம -- மD

ம%றவக -- ம<தவ=க

மறகவ <தா -- மறக 7சா
மறகவிைல -- மறகைல

மறகாவிடா -- மறகா

மறதீகெளறா -- மறதீ=கனா
மற+விடா6 -- மறதிைட

மற+விடாயா -- மற+ யா

மற+விடா -- மற+டா
மறி<+

-- மறி70 மைற<த -- மைற7ச
மைற+ -- மைற,0

மைற+விடா -- மைற,சிடா
மைறயவிைல -- மைறயைல

மனிகேவ4$5 -- மனிகR5

மனி<+விடா -- மனி7சிடா
மனித -- மனிச

மா -- மா)

மா ெகா4$ -- மா கி$

மாேடெனCவா -- மாேடRவா
மாதாெவ: -- மாதா4R

மாமாெவ: -- மாமா4R

மாமியா -- மாமியா
மா6+ -- மா,0
மா3 -- மா

மாள ேவ4$ெம: -- மாளR (4R
மா%றி -- மா<தி

மா%றினா -- மா<தினா, மா<+னா

மா%: -- மா<+

மாறிவிட+ -- மாறி70

மி,சினகா -- மி,சினாக
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மி,0கிற+ -- மி,0+
மிடா6 -- (டாயி

மிதிகிற+ -- மிதி#+
மிதி<தா -- மிதி7சா

மிளகா6 -- (ளகா6, ெமாளகா6
மிCகிற+ -- மிC+

மிCமிCெவன -- மிCமிC=க

மிCமிCகிற+- - மிCமிC#+
மீ- - மீC

(கா- - (கா

(கியமடா- - (கிய4டா

( காவிடா- - ( காக
( <தா- - ( 7சா

( <+வி$ேவ- - ( 7சி$ேவ

( <ேத- - ( 7ேச

( த- - ( ,ச

( திபா- - ( ,சிபா
( +ெகா4$- - ( 70கி$

( +ெகா- - ( ,0ேகா
( யவிைல- - ( யைல

(R(Rெவ:- - (R(RC
(தIயா- - (தIயா

(ழ=#கிற+- - (ழ=#+

( - - (H

(ைளகவிைல- - (ைளகைல
(ைள<தவ - - (ைள7சவ
(ைள<+ - - (ைள70

(றாைன - - (தாணி
Lட

- - L$

L<த அ4ண- - L<த4ண

L: - - LR

ெமட - - ெமடD

ெமயி - - ெமயிD

ெமல - - ெமள, ெமாள

ெமI+ - - ெமI0

ெம.கேவ4$ம - - ெம.கR4

ேமெட: - - ேம$4R
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ேம6கிற+ - - ேம*+

ேம6<தவ - - ேம67சவ
ேம6<+ - - ேம70

ேம6த- - ேம6,ச
ேமாி- - மாி

ேம - - ேமD

ேமள5- - ேமாள5

ைம - - ைமயி

ைம<+ன - - ம7சா, ம7சின
ைம<+னமா- - ம7சாமா

ெமாரெமாரெவ: - - ெமாரெமார4R
ேமாடா - - ேமாடா

ேமா+கிறா6 ேமா - ேமா
யம -

யா- -- யா

ேமா+றா6

எம, ஏம

யாெர:- -- யா4R
ர=9- -- ர=ேகா
ரப- -- ரப

ாி`ா- -- ாிசா

2பா6- -- 2பா, 2பாயி, 2வா, 2வா6
ெரயி- -- ெரயிD

ைரட- -- ைரட
ேரா- -- ேராைத

லmமி- -- ல70மி, ெல70மி
ல`5- -- லச5
லாப5- -- லாவ5

லாஸர-- -- லாச

வகி+வி$ேவ- -- வ#தி$ேவ
வ4மாாி- -- ம5மாாி

வண#ேவன - -- வண#ேவ4

வத=க- -- வத=க

வைதகிேறன - -- வைதகிேற4
வதவக- -- வதவ=க

வதவன - -- வதவ4

வதாக- -- வதா=க
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வதாயாவாடா- -- வதாயாடா

வதாெயறா- -- வதியினா, வதினா
வதாயா- -- வதியா

வதீகேளா- -- வதியேளா
வேதன - -- வேத4

வேதெனறா- -- வேத4ணா

வ+ெகா4$- -- வ+கி$

வ+விடதா- -- வதி7சா

வ+விட+- -- வதி$70, வதி70
வ+விடான - -- வ+டா4

வ+வி$=க- -- வதி$=க

வ5ச5- -- வ=கிச5

வணி<+- -- வணி70

வரவிைல- -- வரேல, வரைல
வரேவ4$5- -- வரR5

வாி+ெகா4$- -- வாி,0கி$
வகிற- -- வர, வாற

வகிற+- -- வ#+, வ+, வாற+

வகிறைத- -- வாறைத

வகிறவ- -- வாறவ
வகிறா6- -- வாேற

வகிறாயா- -- வாறியா

வகிறா- -- வாறா, வாறா

வகிறாக- -- வறா=க, வரா=க, வாறா=க, வாறா=க
வகிறா- -- வாறா

வகிறான - -- வாறா4

வகிேற- -- வாேற

வகிேறன - -- வாேற4

வவா- -- வவா
வஷ5- -- வச5

வைர+- -- வைர,0

வIகிற+- -- வI#+

வI<+விடேதா- -- வI7சி7ேசா

வழ=கேவ4$5- -- வழ=கR5

வளக- -- வளக
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வள<தாக- -- வள<தா=க
வள<தி- -- வள<தி

வளதவ- -- வளதவ

வளபாக- -- வளபா=க
வளகிற+- -- வள+
வைள<+- -- வைள70

வைள+- -- வைள,0
வ%ற- -- வ<த

வா=கலாம - -- வா=கலா4
வா=கவிைல- -- வா=கைல

வா=கி ேபாேட- -- வா=கி3ேட
வா=கிேனனடா- -- வா=கிேன4டா
வா=#கிற+- -- வா=#+

வா=#கிறா- -- வா=#றா

வா=#ைகயி- -- வா=ைகயி
வா=#=கள - -- வா=#=க

வாடவிைல- -- வாடைல

வா விடேத- -- வா 7ேச

வா$கிற+- -- வா$+
வா6- -- வாயி

வாகிறா- -- வாறா
வா=க- -- வா=க

வா=கள - -- வா=க

வா- -- வாD

வாழலாம - -- வாழலா4
வாழவிைல- -- வாழைல

வாழேவ4$ேமய - -- வாழRேம
வா- -- வாH

வி  - -- வி

விடவிைல - -- விடைல
விடா6- -- ெவடாயி

வி ய%கால5- -- வி யகால5
வியாபார5- -- வியாவார5

விரடவிைல- -- விரடைல

விைரவா - -- விைரசா
வி- -- விD

விலகி$ம5மா- -- விலகி$5மா
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விழாேத- -- வி.காேத

விழாேதய - -- வி.காத
விழி- -- (ழி

விழிபா- -- (ழிபா
வி.கிற+- -- வி.#+

வி.=கிேன- -- (.=கிேன
வி.5- -- வி.#5

விள=#கிற+- -- விள=#+

விைள+- -- விைள,0

விைள+விட+- -- விைள,சி70

விைளயாடவிைல- -- விைளயாடைல

விைளயா$ைகயி- -- விைளயாைடயி

வி%கவிைலயா- -- வி%கைலயா

வி%கிற+- -- வி#+

வி%றெதறா- -- வி<+704ணா

வி%:விடாD5- -- வி<+டாD5

விற#- -- ெவற#

சாேதய - -- சாத

சிெகா4$- -- சிகி$

சி$மடா- -- சி$4டா
0கிற+- -- 0+

0கிறா6- -- 0றா6

0ைகயி- -- ைசயி

0=கள5மா- -- 0=க5மா
ெட:- -- $4R
ெவக5- -- ெவக5

ெவ வி$ேவ- -- ெவ $ேவ

ெவ$ைகயி- -- ெவைடயி

ெவ <+விட+ெவநீ-

ெவ 7சி70

ெவநீ

ெவயி-

ெவ6யி

ேவகிறத -

ேவ#+

ெவ4$- மிர4$

ேவ4டா5 - வாணா5, ேவணா5

ேவ4டாெம: - ேவணாமி4R

ேவ4டா ெமCவா ேவ4$ம - ேவR5

ேவாணா (Cவா
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ேவ4$மா ெவறா-

ேவRமா4ணா

ேவ4$ெமறா- ேவR(னா

ேவ4$ெம:ேவர- ேவ

ேவR4R, ேவR5C, ேவRமிC

ேவைலெய:- ேவைலெயC

ேவளா4ைமேவ[ ேவஷம-

ேவ

ெவளாைம

ேவச5

ைவகேவ4$5- ைவகR5

ைவகாேதய ைவகிறான ைவ<த-

வ7ச

ைவ<தாக-

ைவ<தாகளா-

ைவகாேத

ைவகிறா4
வ7சாக

வ7சா=களா

ைவ<தா-

ைவ7சா

ைவ<+-

வ70, ைவ70

ைவ<தா- வ7சா

ைவ<+ெகா4$- வ70கி$
ைவ<+ெகா-

வ70ேகா

lவIகிற+-

ெஜாI#+

ைவ<ேதனடா-

ஜக5- ெசக5
ஜன5-சன5
ஜம5-

ஜீஸ- ெஜயி-

ஷா- சா3

வ7ேச4டா

ெசம5

ேச0

ெஜயிD

-ேடஷ- ேடச

ஹாப-

ஆப

ெஹ-

ஏ$

`வரம-

சவர5

ஹாஜ-

`ண5ே`ம5

----------

ஆஜ

சண5
-

ேசம5
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26. உவைமக
இலகிய=களி உவைமக பல பல வ5.
நாேடா

இலகிய=களி சில அாிய உவைமக வ5.
237

ஆ%:# அI(
- காளி (

237

தைல (

237

ம (

237[1]

- பா53

103

க ட<+# இ53

30

க4ணழ## க4ணகி 298
கணவC# உயி 205
க<திாி Q)# கா0
க.<தழ## ரதி

298

காதலC#< ேதா
- மெகா.+
- (<+7சர5 16

70

- வாைழயிள=#<+

காதI# அன5 64
- ஏல5 17
க4 61

- க4மணி

52

- கிரா53

17

- #யி

27

- கிளி 19
- சதன5

- சகைர

17

69

- ெச=க53 69

283
92

70

188

- திரவிய5

64

- ேத

64

- மயி

18

- நாவ% பழ5 17
- மரகத5

- மா=கனி
- மா 64

- மிமினி

- ர<தின5
- வ4$

64

82
21

37
9

கிழவC#7 0காக சரைள 25

- பழ5 303

#ழைத# ஆவார5Q
- #யி

- வ4$

224

259

224

9த ( 70#< Wகண= #வி9$
9தD# ஆல5வி.+
- வாைழ

12

7, 27, 222

ெகா=காணி# #ர=# 168
சாைல# ஆல5 வி.+
த4ணீ#< ெத6வ5
- (<+

5

+யர<+# ஆ:

23

240

280

ெதன5பிைள# பிைள 243

நைட# அன5 143
ப0

51

- மயி

242

நைர மயி# ப,0

302

நல ஊ#7 சிவேலாக5

100

27

189

ேதவேலாக5 100
நல ெப4R# காரா5ப0
ெந,0# பக

166

பD காவி# வயிர5

12

பால<+#< ெதா 

239

பாைத# ஆலமர5 23
9

மர<+# மைல
மன<+# க

78

L## ஊசி

100

- பா53

9

ேமாடா வ4 # கட)
--------

208

26

[1]. இலகிய=களி% காண ெபறாதைவ.
-----------

வா ய நிற<+# #வியி நிற5
256

வா6# ஏல5Q

6

166

விழி# கிளி
--------------

27. பழெமாழிக
அவ ெப<த+ ஆகா$[1]

அ.த.+ 3ர4டாD5 அவ தா பிைள ெபற ேவR5

அள)# மி,சினா அ(த(5 ந,சா5
ஆகாச5 Qமி பாதாள5 சாசி

ஆைச உறவா#ேமா, ஆதர) ேசாறா#ேமா

ஆைசகாரC# ேராச5 இைல
ஆ

மாச5 அ

ைவக 9டா+

ஆலா6 பறகிறா

ஆறிD5 சா), AறிD5 ச)
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இ,சி திற #ர=#ேபால
---------

[1]. அைமயாக வழ=#வன.
------

இ<தைன*5 ெச6+, க<தாி நடவ இைல எ: ெசானா

உ4ட $# இர4டக5 ெச6ய 9டா+
ஊரா பிைளைய ஊ

வள<தா த பிைள தாேன வள5

எடாத ேதC# ஏறாத ெநா4

ெகாடாவி விட+ேபால

எடாத பழ<+# ெகாடாவி வி$த
எH# எ4ெண6ேபா

ஏ$7 0ைரகா6 கறி# உத)மா
ஏணி ைவ<தாD5 எடா+
ஒ<தி# ஒ மக

க4ணாேல*5 பா<ததிைல, காதாேல*5 ேகடதிைல
கம5 ெதாைலயா+

க எறாD5 கணவ, 3 எறாD5 3ச
கயாண5ப4R(3 கனி #ளி #ளிபாளா?

கா<திதவ ெப4டா ைய ேந%: வதவ ெகா4$ ேபானா
காாிய5 ஆ#ம$5 காைலபி
ேகா

ெச

சன5 ைகெய$#5
சித5பர5

தபி பிைழ<த+ த5பிரா 34ணிய5
தம5 தைலகா#5

தா6#< தைலபிைள

+Hகிற மா$ ெபாதி 0ம#5

ெதா ைல ஆ < ெதாைடைய*5 அ:<தா

ெதா4ைட வI#7 சாராய5 ெதாைட வI# ெவநீ
ேதா

(த ெதா4டமாவைர

ெந%றி ேவைவ நில<தி விழ
பண5 ெப<த+ நீலகிாி

பHபைற பதிென$7 சாதி

பன=கா$ நாி சலசல3# அ,சா+

ெபாதிேல அகபட மதிைய ேபால

மைல ஏறி ேபானாD5 ம7சா தய) ேவR5
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மைலேபா வத+ பனிேபா விலகிய+

மாமியா உைட<தா ம4 ச , மமக உைட<தா ெபா ச
வ537 ச4ைடைய வளக மாேடா5, வத ச4ைடைய*5 விடமாேடா5.

விதி வச5ேபா ஆ#5

வி+5 ம+5 L: நா
ெவல5 ெப<த+ ேவY.
------------------.

