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இய!றிய/.

ேபைற - ெஜகநாத#பி1ைளயவ*க1

ப$டா'கி ஒளவறிஞாியாவ&ேம ெயளிதாக# ப7 /# பாட
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ய$டாவ தானக யாண தரகவிஞ னைறதி$டானா.
-----------

Preface.
A t the present day, when books are multiplying without even a shadow of satisfying
the well-known Leibnitzian Principle of Sufficient Reason for their coming into

existence, a few words of mine by way of preface will not be out of place here. My
object in this little Manual of Tamil Prosody is to give a clear and comprehensive
explanation of the rules and principles of Tamil Poetic Diction for the use of

beginners in the study. The Treatises on Tamil Prosody of ancient date, which are
the ground works upon which all later Tamil poetical productions are based, are in

the form of sutras, i e., blank or rhyming verses. Manuals of Tamil Prosody of recent

date, written in prose, are either too compendious or sadly wanting in right order and
classification. Hence, the author intended, that, by paying due attention to order and

classification and to clearness and simplicity of style in explanation, be will be

enabled to place in the hands of beginners in Tamil Prosody what is usually styled by
the ordinary role of book makers, a long felt wanted real and not imaginary long-felt

want. The points of improvement which the author modestly claims for this little book
are among many, chiefly the following : (1) a new and intelligible classification of the

Tamil Metrical forms, (2) a simpler and more accurate explanation of the Principles of
Tamil versification and (3) an explanation of the most difficult form of Tamil Poetic
composition வ9ண

which is for the first time to be found in prose in this little book.

With these words of preface, I leave the book to the judgement of the learned and the
learners, with the hope that it will meet with indulgent treatment from my critics. I
shall consider myself amply repaid for what little trouble I may have taken in the

preparation of this book, if I find that to any the least extent it proves a useful guide in
the hands of the students of Tamil Prosody.
MADRAS,

15th Feb. 1893.
----------

P. CULLEAUNASUNDROM.

Opinions
From

RAI BAHADUR P. RANGANATHA MUDR. AVL., M.A.,
Professor, Presidency College, Madras.
Sir,

I have perused with pleasure the contents of your ெசளிலகண

or Prosody. It

seems to me to contain much useful matter. Those who care to enjoy the metrical
beauty and harmony of Tamil Poetry will do well to study your Manual.
22-12--92.
-----------

From

M. SESHAGRI SASTRIAR, Esq., M.A.,

Professor, Presidency College, Mudras.
My Dear Sir,

Many thanks to you for your Tamil Prosody called ெசளிலகண . The treatise is

one of best books hitherto published on the subject. The rules are very clear and the
examples are well chosen. I am quite sure that the book will be very useful to those
who study Tamil poetry and deserves to be in the band of every Tamil student in
colleges and sohools.
6-2-93,

---------From

P, SUNDARAM PILLAI, Esq., M.A.,

Professor, Maharajah's College, Trevandrum,
My Dear Sir,

As desired by you, I have gone through your neat and concise work on Tamil

Prosody called ெச1 இலகண . I think you have brought out the main points of

this very difficult subject with great clearness and force. The examples you have

chosen are simpler and more attractive than those generally used in old text books
on the subject. I believe you have rendered by this volume considerable service to
students who seek to master this branch of our Tamil Grammar. Your notice of
வ9ண

26-12-92

is surely a desirable addition.

----------From

C. W. THAMOTHARAM PILLAI, Esq., B.A. L.L
Late Judge, Chief Court, Pudukota.

Your Cheyyul ilakkanam has been well written. Concise as it is, it gives in plain prose
all that is required for a student to know in Prosody with sufficient illustrations, so that

the average student can learn it in half the time he may have to devote to get through
Karikai, the present popular work on the subject.
16.1. 93.
-------From

P. V. RAMASWAMY RAJU, Esq. L.A

Barrister-at-Law, High Court, Madras,
Dear Sir,

I am happy to inform you that your "ெசளிலகண ” has been carefully perused

by me and that I find at a concise and useful exposition of the rules of Tamil Prosody.
The chief merit about it seems to me to be this--that it will induce its readers to study
the higher works on the subject by the very clear and simple manner in which it

explains the principles which are more elaborately discussed in the former. It is a
source of extreme gratification to me to see your effort in this direction, as

unfortunately works of this kind are growing fewer day by day. Wishing your work
every success, &c, &c.
5-2-93.
------

From

T. VEERABADRA MUDALIAR, Esq., B.A. L.L.,
Vakeel, High Court of Madras,
Sir,

I have perused your book Seyyal ılakunnm with very great pleasure and interest. It is
the first complete work on Prosody of its kind that I have seen, embodying in prose,
in a lucid and concise form not only the excellent rules of Prosody contained in

Karigai with commentary, but also a variety of very valuable information on such
allied subjects as Porutham, Mangalachol, Prabhandam, &c.

I have no doubt that the book will be appreciated by many readers of Tamil Poetry
who ought to be thankful to you for saving them the trouble of wading through
annotated Karigai aud Venbapattial which are all, again, out of print now.
15-12-92
------

From

T. T. KANAKASUNDARAM PILLAI, ESQ., B.A.,
Educational Clerk, Govt. Secretariat, Madras.
Dear Sir,

I have perused portions of your book on Tamil Prosody and think it well adapted for
use in the school room. To most of the students in our schools and colleges, Tamil

Prosody has hitherto been a sealed book, and I am glad to think that your book will
obviate all the difficulties in understanding that fourth part of Tamil Grammar and
awaken the interest of all students.
28-12-92
-------From

T. BALASUNDARA MUDALIAR, Esq.,

Munshi to Tamil Translator to Govt. of Madras.
Sir,

Many thanks for the copy of ெசளிலகண you have kindly sent me. I need only
express the pleasure I felt in going over the excellent quotations from eminent Tamil
poets, which very well illustrate some of the otherwise inexplicable points in Tamil

Prosody. I have read your Manual with a peculiar interest partly because it appears
to be an imitation of one of my most favorite books சித பர ெச$ேகாைவ, and

partly because it is a work proceeding from an old friend of mine. I feel sanguine that
your Manual which displays considerable labour and research on your part cannot

but prove useful to those for whom it is intended. Allow me to say that your Manual,

the explanatory portions of which, are written in clear and accurate prose deserves to

find a place in the hands of every student of Tamil Prosody, as it is sure to save him
the laborious task of poring over the pages of காாிைக. I sincerely hope that your

Manual will win for you a fitting recognition at the hands of the Tamil reading public,

and that you will be an example to many a learned man who allows his knowledge to
get rusty, forgetful of the Poet's remark:
“Who reads

Incessantly, and to his readings brings not
A spirit and genius equal or superior,
Uncertain and unsettled still remains

Deep versed in books and shallow in himself."

29-12--92.
-------

From

T. SARAVANAMUTTU PILLAI, Esq, B.A.,
Librarian, Presidency College, Madras.
Dear Sir

Wben I began to learn Tamil Prosody I felt very much the want of a book that would

bave placed before me in brief compass the elementary principles of Tamil Prosody.
After I have seen your Manual I feel quite assured that no such want will be felt by

students in the future. And, moreover, the examples you have throughout given are
in themselves a source of true delight to the students of Tamil Literature.
4-1-93
-------From

N. BALASUBRAMANYA MUDALIAR, EsQ, B.A.,

Late Ag. Mathematics Professor, St Joseph's College, Bangalore.
Sir,

Kindly accept my best thanks for the copy of your ெசளிலகண

you kindly sent

me. I find it on careful reading a most excellent Manual of the Principles of Tamil

Prosody and the best of its kind I have ever come across. In comparison with those
that can be found in any existing treatises on Tamil Prosody, your explanations are

real models of lucidity and clearness. Besides, your illustrations are just such as are
fitted to exhibit the varied beauties of Tamil Metrical Composition. In my humble

opinion, I know of no other book than yours that deserves so well to be in the hands
of every student of Tamil Prosody.

With sincere wishes for the success of your Manual, &c., &c.
26-12-92
--------From

T. RAMAKRISHNA PILLAI, Esq., B.A.,
Bench Clerk, High Court, Madras.
My Dear Sir

I have read with very great pleasure your ெசளிலகண
that it is good and supplies a want.
10-1--93.
-----------

கட01/ைண.

ெச

ளிலகண .

ெத வ வணக .

எ9கைலவ9ண#பா.
தனனா தன தனனா தன தனனாதன

ழி

தய தனதனனா.

தானா* பதி# ெபா&ளியாெதன த%மாறிமி*
;1ளமய*-சியரா*

ச/மாமைறகாிதாகி தமமாமன
ைதய ெமாழி த&1ேச*

உரனா* வி> தைகயாள* ெப! ?ளதா நிைல
ெத@வயி+ !?ைறவா

ஒ&வா/நி திய ேம+ைம! ெறாளிேரா*த!

and am glad to state

ெறவமைத# AகBவா

அரனா* /7 ெதானியாCதி தழகா* தமிB
கவி வள*-சியினா

அ&ணா7ந! கவிபா% ந! கதியாவC$
ெகா1Dந*ைகெகா1ேந*

திரனா* ># Aலேவா* மகிB- சியி+ ேம0றெசளிலகணேம

திைசயா0!றவி*வா+ மிக ெதளிவாெமனெசாவளைன#ெபறேவ.
----------

உளடக

1. உ?#பிய

2. ெசளிய
3. ஒழிபிய

4. பா$7ய

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

ெச

ெச

ளிலகண - .
.

1. உபிய.
உபிய.

.
.

எ> /, அைச, சீ*, தைள, ஓைச, அ7, எ/ைக, ேமாைனெய+8?# Aகளா!

ெசய#ப%வ/.

1.1 எ !

உயி*, ;றி, ெந7, ;*ாியகர , ;!றியCகர , ஐகார;?க , ஆத ,
வன , ெமலன
ெயனபனவா .
------

, இடயின , உயிரெம, உயிரளெபைட, ஒ!றளெபைட

1.2 அைச.
அைச.

எ> தான/ தனிேரா , இைணேத8ாி!ப/. இ/ ேநரைச, நிைர யைசெயன
வி&வனக#ப% .

1.2.1 ேநரைச.
ேநரைச.

;!ெற>த/ சனி ேத/

ஒ!ற% ேச8

க&வ/.

ஒ!ற% ேத8 , ெந$ெட> / தனி ேத8

க = ;!ெற> / தனி / வத ேராைச.

மன = ஞாயிறழ க இ /வத ேநரைச.
தா = ெந$ெட> கன தயா* ேநரைச

பா = ெந$ெட> ஒ!ற% /வத ேநாைச.
1.2.2 நிைரயைச
;றிைணேத8

வ&வ/.

ஒ த% ேத8 , ;யிென7 ைணேத8

ஒ!ற % ேத8

அாி = ;றிைண/ வத நிைரயைச
மா

- ;றிைண/ ஒ!ற% /வத நிைரயைச

நிலா = ;றிென7 Hைண/வத நிைரயைச

வரா - ;றிென7 விைண/ ஒ!ற% / வத நிைரயைச
------------------

1.3. சீ#

அைசட+ அைச ேச*/ வ&வ/. இ/ இய!சீ*, ெவ9சீ* , வ,சி- சீ*, ெபா/-சீ*,
அைச-சீ* என ைவ/வைக#ப% .
1.3.1. இய%சீ#.

இர9டைசகளா வாக#ப%வ/. இ/ ஆசிாிய வாி-சிெர+?

ெசால#ப% .
வாபா%.

ேந* ேந* = ேதமா

நிைரேந* = Aளிமா.
நிைரநிைர க&விள

ேந*நிைர = .விள
(உ- .) கா9ட! காிய கட0ைள# ேபா!றிட
ேதமா Aளிமா க&விள

.விள

த! ஓெர+?

ேவ97ய யா0

விைள

ஈ97ய வலகி ெவ ம ேநாேக.
1.3.2 ெவ&சீ#.

இய!சீ* நா+கி8;

ஒ@ெவா+றி!;#பி+ கா எ+8 ேநரைச ைய.$ட

K+? அைசகளாகி ெவ9சீ* என0 , கா-சீெரன0 , இைட- சீெரன0

ப% .

வாபா%.

ேந* ேந* ேந* = ேதமா'கா

நிைர ேந*ேகா = பாிமா'கா.

நிைர நிைர ேந* = க&விள'கா.
ேந* நிைர ேந* = .விள'கா,

(உ- .) கைவயாகி ெகா பாகி கா$டக ேத நி!;
Aளிமா'கா ேதமா'கா .டயிள'கா ேதமா
அைவயல நல மர'க1 - சைமா%ேவ

Aளிமா'கா ேதமா Aளிம க&விள'கா
நீ$ேடாைல வாசியா நா+ ;றி#பறிய

ேதமா'கா .விள ேதமா க&விள'கா
மா$டா தவேன மர .
ேதமா Aளிமா மல*.
1.3.3. வ'சி(சீ#

இய!சீ* நா+கி8;

ஒ@ெவா+?;#பி+ கனி எ+/ நிைரயைச ைய.$ட

K+? அைசகளாக வ,சி-சா, கனி-சீ*, கைட-செரன0
வாபா%.

ேந* ேந* நிைர= ேதமா'கனி.

நிைர ேந* நிைர = Aளிமா'கனி

நிைரநிைரநிைர = க&விள'கனி
ேந*நிைரநிைர = .விள'கனி

(உ- .) தாமைர# ேபாதலமர
ேதமா'கனி .விள'கனி

வழ'; .

ேத Aனைட ம+றிாித&

.விள'கனி .விள'கனி

வளவயைட களவயி+ மகிB
க&விள'கனி க&விள'கனி

விைனக பைல மைன- சில ப0
Aளிமா'கனி க&விள'கனி
1.3.4. ெபா!(சீ#

இய!சீ* நா+கி8

ஒ+ெறா+றி!;#பி+ த9 ந?  , த9ணிழ ந?நிழ

எ+? மிர9டைச.7 வ&வன.
வாபா%

ேதமாத9 ேதமாத9ணிழ,
ேதமா கற  ேதமாந?நித.

பாிமா த9 Aளிமா த9ணிழ
Aளிமா ந?  Aளிமாந?நிழ.

க&விளத9 க&விளத9ணிழி,
க&விளந?  க&விளந?நிழ.

.விளத9 .விளத9ணிழ.
.விளந?  .விளந?நிழ.

(உ- .) இ2+ ெசளிய கா$71ள ;றள7 வ,சி#பாவி! கா9க.
1.3.5 ஓாி(ைசசீ#

ேநரைச , நிைரயைச , தனி தனிேய சிராகி , நா1 மல* எ+? வழ';வ/ட+,
இவ!?ட+ ;!றியCகா,ேச* / கா , பிற#A என0

கைடயி வழ'; .

(உ- .) ஈ+ற ெபா>தி! ெபாி/வ; த+மகைன-

சா+ேறா ெனனெக$ட கா = நா+

த+L+ ெப&க; தா+பிறிM89பா
ென'ஙன மாD பா&1. மல*

அவிெசாாி தாயிர

ேவ$டெனா+ற

வ&

இைவ ெவ9பாவி+

8யி*ெச; /9ணாைம ந+?. = கா.

எலா விள;

விளகல சா+ேறா*;#

ெபாயா விளேக விள; . = பிற#A.
--------------

1.4. தைள.
தைள.

நி+றசீாி+ ஈ!றைச , வ&,சீாி+ தலைச
பா*#ப/ தைளயா .

விதி#ப7 ஒ தி&# பதாக#

மா + ேந*ேநெரா+சிாிய தைள

விள + நிைர நிைரெயானாசிாிய-ைன -- அகவC;ாிய+,
மா + நிைர இய ெவ9டைள, ெவ9பாவி!;ாியன.
கா + ேந* ெவ9சீ* ெவ9டைள.

கா + நிைர க தைள க#பா0;ாிய/.

கனி + நிைர = ஒ+றியா'சி தைள

கனி + ேநா ஒ+? திவ,சி தைள வ,சி#பாவி!;ாியன.
------------

1.5 ஒைச .

சீ*களி+Aண*-சியா' ேதா+றி தைளகளா வைமத ெச$களி+ ;ணமா

இைச#ப/ இ/ ெச#பேலாைச, அகவேலாைச, /1ளேலாைச, M'கேலாைசெயன
நாவைகயா .
---------

1.5.1. ெசபேலாைச.
ெசபேலாைச.

இ/ ஏதிைச-ெச#ப, M'கிைச- ெச#ப, ஒ>கிைச- ெச#பெலன Kவைகயா ,

இைவ ெவ9பாவி! ;ாியன.
ஏ-திைச(ெசப

ெவ9சீ* ெவ9டைளயா !? 7 ெவ9பா

(உ- .) யாதா8'டாமா ராமா ெல+ெனா&வ+

சா/ைண

கலாத வா?.

!.கிைச(ெசப

இய!சீ* ெவ9டைளயா !? 7 ெவ9பா

(உ- .) இ&ைம வைகெதாி தி9டற
ெப&ைம பிற'கி! ?ல;.

9டா*

ஓகிைச( ெசப.
ெசப.

இய!சீ* ெவ9டைள , ெவ9சீ* ெவ9டைள

ெகாலா+ Aலாைல ம?தாைன ைக.#பி

விரவி 7

ெவ9பா (உ- )

ெயலா 0யி& ெதா> .
-----

1.5.2 அகவேலாைச.
அகவேலாைச.

இ/ ஏதிைசயகவ, M'கிைசயகவ , ஒ>கிைசயகவெலன Kவைக யா . இைவ

அகவC;ாியன.
ஏ-திைசயகவ

ேநெரா+றாசிாிய தைளயா !? 7த அகவ.
(உ -

.) ேபா/ சாத ெபா#பா ேவதி

யாதி நாத! ேச*ேவா*

ேசாதி வான /+8 ேவாேர.
தா.கிைசயகவ.
தா.கிைசயகவ.

நிைரெயா+றாசிாிய தைளயா !ற 7த அகவ.
(உ- .) அணிநிழ லேசாகா க&ெணறி நடா திய
மணிதிக விெராளி வராைன#

பணியவ* பவானி பாிச?பவேர
ஓகிைசயகவ

ேநெரா+ றாசிாிய தைள

நிைரெபா+ாியாதைவ

விரவி 7

அகவ.

(உ- .) தாேன  தி க&தவ+ அைனவன7யி+ வா ஆரைண
க7வி+ மன தா! க$டவ கா*ேச.
1.5.3. !ளேலாைச.
!ளேலாைச.

இ/ ஏதிைச /1ள, பிாிதிைச /1ள, அகவ!?1ள என Kவைகயா .
இைவ க#பாவி8 ;ாியன.
ஏ-திைக !ள,
!ள,

க தைளயா !? 7த க#பா
(உ -

.) தி&வைனய க&ெந%'க$ சிைலPதலா* மயவைலயி

&நிலக9 வி>/ழC ெமளியவைன ெய% த+பி!

ெபா&வாிய நின7யா* Aக>ைர / தினமகக$ பரவவ&1 Aாிவாெகா
பபதிெய

ெப&மாேன.

பிாி-திைச !ள.
!ள.

க தைள , ெவ9சீ* ெவ9டைள

விரவி 7' க#பா

(உ- ) ெகாாிதி$ட மா* ெபாழிC$ QBதி$ட வாவிெயலா

ெநாி தி$ட மண'கம> திைறெயா!றி R*நா$7

விாிதி$ட ெப&'கடேல ேபாவைளேய க A1ேள

பிாிதி$ட ெவ+பைலவ+ ெபய*த திைச ேபவிேர.
அதவாள.
அதவாள.

க தைள , ெவ9சீ* ெவ9டைள , பிறதைளகD விரவி வ&' க#பா.

(உ- ) ேநரல* ேபாேரேற ேடாகா*ேகாமாேன

யாரவைர மா*பா வ7ேய8யி*;யிேர

காாி&ளி யா+Aல பகானக தி வி$டக+?
சாைலயாயி+8மி/ேனாதி+ த9ணளிேய.
--------

1.5.4. 0.கேலாைச

இ/ எதிைச /'க, பிாிதிைச M'க1, அவ!S'கெலன Kல ைகயா , இைவ

வ,சி#பாவி! ;ாியன.

ஏ-திைச த.க.
த.க.

ஒ+றிய வ,சி தைளயா !? 7 வ,சி#பா
(உ- .) விைன தி9பைக விழ- ெசா!றவ+
வன#ப'கய மல* தாளிைன.
பிாி-திைக 0.க.
0.க.

ஒ+றாதவ,சி தைளயா !? 7த வ,சி#பா.

(உ- .) வாேனா*ெதாழ வ9டாமைர
ேதனா*மல* ேமவத& அகவ%.க.
அகவ%.க.

ஒ+றிய வ,சி தைள , ஒ+றாத வ,சி தைள

ெசளிலகண

விரவிவ&

வ, சி#பா .

(உ- .) தாமைர# ேபாதலமர#

ேத Aனைட மீ+றிாித&

வளவயைட களைவயி+மகிB,
--------

1.6. அ1

சீ*களி+ ெதாட*-சியா; . இ&சிரா வ&வ/ ;றள7. -சீரா வ&வ/ சித7.

நா!சீரா வ&வ/ அளவ7. ஐ/ சீாி வ&வ/ ெந7ல7. ஐ/ சீாி மி;/

எைன /- சீரா8

வ&வ/ கழிெந7ல7யா .

1.6.1. றள1

(உ- .) மைனதீ* / நாேய+
சிைன தீ*த லாேன
னைன தீ* த பாேட

விைன தீ* த ேதேவ.
1.6.2. சி-த1.
சி-த1.

நரக வாைதயி வ+பிய*

தரணி மீெதா% ெகா+ெபரா*

பா& ேலாக மி+Aறா*

அ&ைண நாயகர+பறா*.
1.6.3 அளவ1

திகட சகர- ெச க ைம/ளா+
சகட சகர தாமைர நாயக+

அகட சகர வி+மணியா0ைற
விகட சகர+ ெம#பத

ேபா!?வா .

1.6.4. ெந1ல1.
ெந1ல1.

+னநி+ ன+ைன ைலR$7 ைமயி$% K;- சிதி
க+ன' கி1ளிய நாளல ேவெய+ைன கா#பத!ேக

அ+ன ம,ைஞ ேபா& ெப9ெகா9ட வா9பி1ைள
இ+ன, சி+னவ+ நாேனா ெசMாி&#பவேன.
1.6.5. கழிெந1ல1.
கழிெந1ல1.
க!ர#பா தி க$7 க Mாிெய&#ேபா$% கமB நீ*பா-சி#,

ெபா!ர01ளியிைன விகா*காC மதி+ ;ண ைத# ெபா& தகா $% ,
ெசா!ேபைத ய&கறிவி கினிதாக வ&ெமனேவ ெசா னாC,
ந!ேபாத

வாராதா' கவ*;ணேம ேமலாக நட;தாேன.

இதனி+ மிக சீ*கழிெந7வ7க1 இ2 ெசளிய! கா9க.
-----------

1.7 எ!ைக.
எ!ைக.

அ7களி+ தெல> /க1 மா திைர யளவாெயா / நி!க இர9டாெம> / ஒ /
வ&வ/.

(உ- .) அகரதல ெவ> ெதலா மாதி
பகவ+ த!ேற ல;.

இதி அக எ+பத!;# பக எ+ப/ எ/ைகயா .

சி?பா+ைம வ&கெவ/ைக, ெந$ெட> ெத/ைக , இனெவ> ெதைக,
ஆெச/ைகெயன0 வர#ெப? .
1.7.1 வ3னவ5கெவ!ைக.
வ3னவ5கெவ!ைக.

(உ- .) தகா* தகவில ெர+ப தவாவ

ெர-ச தா! காண# ப% .

1.7.2 ெம3னவ5கெவ!ைக

(உ- .) அ+T8 மா*வ டைமய/வி8
ந9ெப+? நாடா* சிற#A.

1.7.3 இைடயினவ5கெவ!ைக

(உ- .) எலா விள; விளகல சா+ேறா*;

ெபாயா விளேக விள;.
1.7.4. ெந1ெல!ைக.
ெந1ெல!ைக.

(உ- .) ஆவாெவ+ேற ய,சினராBதா ெரா& சாரா*
..ெவ+ேற .வின* ெகா9டாெரா&சாரா*.
1.7.5. இனெவ!ைக.
இனெவ!ைக.

(உ- .) அற தா றி/ெவன ேவ9டா சிவிைக#

ெபா? தாேனா U*தா னிைட
1.7.6. ஆெச!ைக

-*--B --- எ+8 நா+; ெமகD1 யாதா8 ெமா+? எ/ைககிைட யி
வ&வ/.

(உ- .) காமா9ட ெத'கி+ பழ

விழ ககிென!றி#

மா9ட தீேத+ ெறாைடகீறிவ&ைகெயாழிய மாெகா7 யாைன ெமௗவ! பத&

கா*ெகா7 ைல' கல/ மைக –

ஆேவ ?&வின வாயி8 மாபயத
பாேவ ?&வி+ வலவா

பாேபா -

வாBகி+ேற ெம+? மகிழ+மி+ வாBநாD
ேபாகி+ற ைளேய ேபா+?.

ம!?,சி ெவ/ைககDளவாயி8
இர9டாெம> / ஒ / வ&
---------

அ /ைண-சிற#ப+? - ெசா+ன வ!?1D

எ/ைகேய மிக-சிற#A.
1.8 ேமாைன.
ேமாைன.

த!சீ* தெல> /ட+ பி+வ&,சீ*களி ஒ+றிேல8
தெல> ெதா+றி வ&வ/.

பலவ!றிேல8

உயிாி81

அ-ஆ- ஐ -ஒள - இைவ த ளின மா .
இ-◌ா-ஏ - ஏ - இைவ த ளினமா .
உ --ஓ-ஓ- இைவத ளினமா .

இைவேயறிய உயி*ெமகD; மி@வாேற ெகா1க.
ஒ!றி81

ச- த - இைவ த ளினமா .

 - ந.இைவ த ளினமா .

ம -வ - இைவ த ளினமா .
ம!ைறய ெவ> /கD; அ@வ@ ெவ> /கேள யினமா . இ ேமாைன

ெய>வைகயா வ&மா?.
ெபாழி ேமாைன.
ேமாைன.

அளவ7-ெசளி த!சீ*க9W K+றா,சீ*க9W ேமாைன வ&வ/.
(உ- .) அாி!;ர! கி9கினி யா!?, சீர7
இைணேமாைன.
இைணேமாைன.

த&சீ*க9W ேமாைனவ&வ/.

(உ- .) அணிமலா ேசாகி+ றளி* நல' கவ!றி ஒ5 உேமாைன.
உேமாைன.

த!சீ* க9W

இ?தி-சீ*க98ேமாைனவ&வ/.

(உ- .) அ ெபா! ெகா7,சி ெந%ேத ரக!றி 9ைழேமாைன.
9ைழேமாைன.

த K+? சீ*க98 ேமாைன வர ெதா%#ப/.

(உ- .) அக+ற வ; ல/9 ம&';.
ேம%க!வாயேமாைன .

இர9டா,சீர+றி ம!ைறய சீ*களி ேமாைன வ&வ/.

(உ- .) அ& பிய ெபா'ைக ய+வைள யைமேதா1 -கீ:க!வா

ேமாைன.
ேமாைன.

K+றா,சீர+றி ம!ைறயசீ*களி ேமாைன வ&வ/.
(உ -

.) அவி*மதி யைனய தி&Pத லாிைவ -

ம%ேமாைன.
ம%ேமாைன.

எலா-சீ*க9W ேமாைன வ&வ/.

(உ- .) அயிேவ ல8கிய பல தம*த
ேவ? சில ேமாைனளேவ8 ம /ைண- சிற#ப+?, அ+றி

இைண ேமாைன,

இைணயிையA, இைணெய/ைக, இைணர9 , இைணயளெபைட த ய

இகால / மிக வ&கி வழ'கலா இவ+ விாி திடா/ இ2+ ஒழி பிய!
கா$ட#ப$7&கிறன.
---------------

2. ெச

ளிய.
ளிய.

2.1. ெவ&பா

ஈ!ற7 -சீரா ம!ைறயவ7 நா!சீரா கா-சீ& , இய! &

இய!சீ* ெவ9டைள , ெவ9சீ* ெவ9டைள'ெகா+%,

விரவி ,

இர9ட7; ;ைறயாம ெச#பேலாைச !?,

ஓரைச-சீ*க1 நா+கிெலா+ைற ஈ!றி ெப!? 7வ/.
இ/ ;ற1 ெவ9பா, சிதிய ெவ9பா, ேநாிைச ெவ9பா, இ+னிைல ெவ9பா,
சவைலெவ9பா, பஃெறாைடெவ9பா, [#] கெவ9பா ெவனேவ >வைகயா .
---

[#] கெவ9பாைவ ெவ9பாவைகயி! ேச* /- ெச#பியத!; காரண
இ2+ ஒழிபிய!கா9க.
-----

2.1.1 ற ெவ&பா.
ெவ&பா.

இர9ேடய7யா தல7 நா!சிரா இர9டாம7 -சீராவ&வ/
(உ- ) அகா 0யி*ேபா லறிவாகி ெய';
நிகாிைட நி!; நிைற/.
2.1.2. சி-திய ெவ&பா.
ெவ&பா.

இ/ேநாிைச- சிதிய ெவ9பாெவ+? , இ+னிைச- சிதிய ெவ+ பாெவ+?

மி&வைகயா .

ேநாிைச(சி-திய ெவ&பா

K+ற7யா இர9டாம7 யி?தி-சீ* தனி-ெசா ெப!? வ&வ/.
(உ- .) க'ைக; க9மல* சா த க&';வைள

ெச';வைள  தா1 ெசயெல+ேன - ெய'ேகாமா+
ப';!? தீரா# ப#A.
இ;னிைச(சி-திய

ெவ9பா தனி-சீ* ெபறா/வ&வ/.

(உ- ) ேபா!?மி+ ேபா!?மி+ ேபா!?மி+ ேபா!?மி+
.!ற' ;ைமக வ&+ னமர'கா1
ஏ!?வதா+ ெபா!றா ளிைன.
2.1.3 ேநாிைச ெவ&பா.
ெவ&பா.

நா+க7யா இர9டாம7 இ?தி-சீ* தனி-ெசாலா +னிர9ட7 ஒெர/ைக ,
பி+னிர9ட7 ம!ேறாெர/ைகமாக வ& . தர9 $7யிC1ள ெவ/ைக

தனி-சீாிC

ெபா&தேவ9% .

(உ- .) வா;9டா நல மன9டா மாமலரா
ேணா;9டா ேமனி Pட'கா/ - ெகா9%

/#பா* தி&ேமனி / பிைக யா+பாத த#பாம! சா*வா* தம;.

நா+க7 ெமாேர ெய/ைக ெப!? வாி8

வ& .

2.1.4. இ;னிைச ெவ&பா

இர9டாம7யி னி?தி-சீ*தனி-ெசா+றி வ&வ/.

(உ- .) /கY* ெப&, ெசவ ேதா+றியகா! ெறா$%#

பக% நடத .B பலாேரா %9க

வக%ற யா*மா$% நிலா/ ெசவ,
சகடகா! ேபால வ& .

+னிர9ட7 ேயாெர/ைகயா

பி+னிர9$7ேயாெர/ைகயா

K+றாம7யி தனி-சீ*ெப!? , அ7ேடா? தனி-சீ*ெப!?

(உ -

.) காத+ மகளி* கலக கல;9%

ேப/!றா* ெந,ச
ேபாத

பட&

பிைழ தக+றா* ந+ென,

வ& .

வ&

ARேரா - தா/9% வ9%ற'; ,சைடேயா+ ைவ#A.

மைழயி+றி மாநில தா*கிைல - மைழ
தவமிலா ாிவழி யிைல - தவ

அரசிலா ாிவழி யிைல - யாச8
இவாBவா ாிவழி யி.

2.1.5. சவைலெவ&பா
சவைலெவ&பா

இர9% ;ற$பா#ேபா+? நால7 ேமாெர/ைகைய# ெப!? வ&வ/.
(உ- .) ேவல'ைக ெகா9% ெச+ைன வி?ெபற நி+ேறாேன

கால' கடத கதியளி#பா+

ஞால' க&தி78 ந;வா ென+ைக மைற
Kல' கழ? ெமாழி

2.1.6. பஃெறைட ெவ&பா.
ெவ&பா.

நா+க7யி+ மி;/ ஏழ7 யி?தியாக நிர பி எ/ைக ெபா&தி ெபா&தாமC
வ& .

(உ- .) வாேன நிலேன கனேல மறி Aனேல
ஊேன ய@[னி Cயிேர யி* /ைணேய
ஆேன? ேமேற யரேச ய&$கடேல

ேதேன யேத யளிேயா'க1 ெசவேம
யாேன Aல8 நல8 மிலன+ேற

ஆனாC ெம+ேபா+ம! K*ெப!றா◌ா பல /1
மாநாட க'காW

வாB0.

2.1.7. க3ெவ&பா.
க3ெவ&பா.

ேநரைச ெவ9பாேவ ேபா+? எ9ணிறத வ7கைள ைட தா தனி-ெசா!
ெப!?வ&வ/.

(உ- .) ட* ெதா$ ேகளா ெத&வினா மா%

மண!சி!றி கா! சிைதயா - வட*-சிய
ேகாைத பாி/ வாி#ப/ ெகா9ேடா7

ேநாதக ெச, சி?ப$7 - ேமேலா* நா
எ+ைன

யா8 மி&ேதமா ேல

9Wநீ* ேவ$ேட ெனனவதா! - க+ைன
யட!ெபா! சிரக தா வாகி- டாிழா

9Wநீ $7வா ெவ+றா - ெனனயா8

த+ைன யறியா/ ெச+ேறம! ெற+ைன

வைள + ைகப!றி நயா - ெத&மதி$
ட+னா யிவெனா&வ+ ெசத/ கா ெண+ேற8

க+ைன யலறி# பட* ரச - த+ைனயா

89Wநீ* விகினா ென+ேறனா எ+ைன
த+ைன# Aற பழி / நீவம! - ெற+ைன

கைடக9ணா! ெகாவா+ேபா ேனாகி நைக.$ட,
ெசதான க1வ+ மக+
-------

2.2 ெவ&பாவின .

ெவ9டாழிைச, ெவ9%ைற, ெவளிவி& த

என Kவைகயா .

ெவ9டாழிைசயான/ ;ற$டாழிைச, ெவ9டாழிைச ெயன வி&வைக யா ,

ெவ9%ைறயான/ ;ற1 ெவ9ெச/ைற ெவ9%ைறெயன வி& வைகயா .
[§] ற=டாழிைச.
ற=டாழிைச.

[§] தாழிைச;றெளனி8மா .

இர9ட7யா நா!சீாி+மி; எ /ைண-சிரா8
ஈ!ற7 ஒ& சீேர8

சில சீேர8

அைம/ தல7 யளவி!;

;ைற/ ெச#பேலாைச ெக$%வ&வ/ .

(உ- .) க ைபமாதியி+ கைர-சி?க+னிபாத ைல த> பணி
உ ப*ேகா+விைடெயா+ ?லேக>9ட/ேவ.

இர9ட7யா த 1ளளெவா /-ெச/ைற- சிைத0
(உ- .) +Aலகீ+ற கி9ைல க+னிேயா

7+A?

;ற$டா ழிைசயா .

ேயாகி ெய>Aவி காேச.

;ற$பாவி!;ாிய தைளெக$% ஓைச சிைத/ வாி8

(உ- .) பி+றாB ந?'.த! பி7தழீஇ மாயாைன
க+றீ8 க$ களி?,

;ற$டாழிைச யா .

-----------

[#] ெவ&டாழிைச.
ெவ&டாழிைச.

[#] ெவ+ெளா தாழிைச ெயனி8மா .
K+ற7யா தர9ட7

ந+னா+; சீரா நா!ற7 -சீரா- சிதிய

ெவ9பா ேபா+? தைளெகா$%வ&வ/.
(உ- .) கனக மா*க வி+ெச ம+றி

அனக நாட க!ெக ம+ைன
மைனவி தாதைத மக1.

சிதிய ெவ9பா K+? ஒ& ெபா&9ேம ல%கி வாி8
(உ- .) அ ேப&9 க9ணா* கழித மடெந,ேச

ெவ9டாழி ைசயா .

ெகா ேப ?ைடயா1 கழைற,சா ெத+ெகாயா
வ ேப யிற/ விட.

வாேண&9 க9ணார கழித மடெந,ேச
நீணாக

9டா+ கழைற,சா ெத+ெகாயா

Hேண யிற/ விட.

ேகாளா&9 க9ணா* கழித மடெந,ேச

ஆளாகியா9டா+ கழைற,சா ெந+ெகாயா
வாளா விற/ விட.

[$] ெச-!ைற

[$] ெச/ைற ெவ1ைள அல/ ;ற1 ெவ9ெச/ைற ெயனி8மா .
அளெவா த அளவ7யிர9டா வி>மிய ெபா&D
(உ -

.) ெகா+ைற ேவத+ ெசவ ன7யிைன

ெய+? ேம தி ெதா>ேவா மியாேம.
ெவ&>ைற

ஒ>கிய ேவாைச மா வ&வ/.

K+ற7 த ேலழ7]றாக# பி+A நி+ற சிலவ7களி சிலசீ* ;ைற /வ& .
இவ!? ெளலாவ7 ேமாேராைசயா
ேராைசயா

வ&தC9%.

பி+பி! சிலவ7க9 ம!ேறா

தல7ய? சீரா ஏைனய7 நா!சீராவத K+ற7 ெவ9%ைற.
(உ- ) பாசி&; தமிB Kவ* பா$7&; தி&ம+றி! பாெசா+
அரசி&;
ரசி&;

ெப&மானா*கா$ ெசயாெர+ ெசவா* ேறதி

பைட நமனா* +னா;மதாேள.

தல7யிர9%

அ?சீரா ஒேராைச தா ஏைனய7 நா!சீரா வத

ேவேறாேராைச தா ஏழ7 ேவ!ெறா ெவ9%ைற.

(உ- ) .!றி&;மடலாழி;ாிசி+ த ேலாாிைற,ச ெகா> ேத+பிகி
ஊ!றி&;திைலவன த பி&;
வ9%பாட-ட* ம;டமாட#பிைற

ப ெபா+ம+ற ெகா&தா+றி

/9டமாட#A ேதாCமாட#பாகி

ர9டமாட;ைல தகிலமாடக&'

ெகா9டேலா%';ழ! ேகாைதேயா%'கைற
க9டரா%திற' கா9மிேனாகா9மிேனா.

[@] ெவளிவி5 த .

[@] ெவளிவி& த , ெவ9பாவி& த , ெவ1ைள வி& த எ+பன ஒ&

ெபா&$கிளவி.

K+ற7யாேல8 , நா+க7யாேல8 !?#ெப!? அ7ேதா? மி?தியி

ஒேரத+ைமயான ெசாைல# ெப!? வ&வ/.
K+ற7யா வ&வ/.

(உ- ) அ'க$கமல தல*கம ேமயி& நீேரேபாC
ெவ'க$ 7ைக விடவாவி+ ேம]&நீேரேபாC

தி'க$சைட]&திைலவன /1ளீ&நீேர ேபாC .
நா+க7யா வ&வ/.

(உ- ) ெவ,சம+வ,ச ேவெலாெடதி*தானமா'கா1
அ,செல8, ெசாலா* ெசாவலா* நமா'கா1

ம,சிவாி,சி ம+றமிைற,சீ*நமர'கா1 ந,சமயி+றா* ந;வ*மாேதாநமா'கா1.
-------

2.3 ஆசிாியபா.
ஆசிாியபா.

அ7 ெயா+?; நா+;சிரா இய!சீ*பயி+? , ெவ9சீ*விரவி , K+ற7;

;ைறயாம பலவ7களா அகவேலாைச!? இ?தியி [§] ஏெய+8

7வ/.

ைசட+

இ@வாசிாிய#பா ேநாிைசயாசிாிய#பா, நிைலம97ல வாசிாிய#பா, இைண
;றளாசிாிய#பா, அ7மறி ம97ல வாசிாிய#பா ெவனரா+ ;வைகயா .

----

[§] ஆ- ஏ -ஓ- எ+ேன எ+கிற அைசகைள இ?தியி!ெப? . ஆயி8
நிைலம97ல வாசிாிய

எ+8
-----

- எ+ேன - எ+8 இ?திைய , ம!ைறயைவ - ஏ -

இ?திைய ெப?த சிற#A.

ேநாிைசயாசிாியபா

எலாவ7கDநா!சீரா நா!?கயல7 -சீரா 7வ/.

(உ- ) ெசய வா*சைட ெதவ சிகாமணி
பாத

ேபா!?

வாத[ர+ப

பாெவன# ப%வ/+ பா$%#

ெவன# ப%வ/ ெபாறிவாB ேவ.
நிைலம&1ல வாசிாியபா

எலாவ7கDநா+; சீராேலேய 7வ/.

(உ- ) கட பணி ெதாைடய+ மிைடத தடேதா1
வ+றிற ெலஃக ேமதிய வலவ+

ெகா+ைறய+ ச7ல தாசா+ ம+ற
ப!றின* ைப$ ப!றி ெத+ேன.
இைணறளாசிாியபா.
இைணறளாசிாியபா.

தல7

சிரா

கைடய7

வ&வ/.

நா+; சீரா இைடயி வ&ம7க1 இர9% சீரா , K+?

(உ- ) த9ெண+ க%ைக க9ணீ* கCBதர
ெவ9மதி க9ணி Q%

க9Wத! கட01

A9ணிய# ெபா/வி லா%

'கழ ைற,/

வி9மிைச ேபாகிய H%ெபற! ெபா&$ேட.
அ1மறி ம&1வாசிாியபா

எலாவ7கைள தலாக0 , ஈறாக0 , ந%வாக0 மாறிமாறி ைவ /# ப7கி8
ெபா&1 ெகடா/ வ&வ/.

(உ- ) தீ* த ெம+ப/ சிவக' ைகேய

ேய த &தல ெமழி!A Rேர

K* தி ய பல. தன /&ேவ.
--------

2.4. ஆசிாியபாவின .

ஆசிாிய தாழிைச, ஆசிாிய /ைற, ஆசிாியவி& த ெமன K+றா .
2.4.1 ஆசிாிய தாழிைச

K+ேற ய7யா அளெவா / தனி தாயி8 , ஒ&ெபா&9ேம+

K+ற%கியாயி8 வ&வ/.

(உ- ) எ+?, ெச+? மிையவ& -சியா
ாி+? /+? ெமழி+மகி ெழா!றிR
ெரா+?

ெபா+? யிரட* மி-ைசேய.

K+ற%கி வ&வ/. (உ- )

சி!ற பல / ந7;, சிவெப&மா+

க!ைற- சைட; 7;,ட* தி'க1

ம!ற# Aன+ ம'ைக வாWதைல ெயா;மா.
ேபர பல / ந7;,சிவெப&மா+

வா*ெச,சைட; 7;,ட* தி'க1

நீ*ம'ைக ெகா'ைக; நி திலக-ெசா;மா.

ெபா+ன பல / ந7;, சிவெப&மா+

மி+8, சைட; 7;, ட* தி'க1

அந'ைக ெச'ைக கணிவைள ெமா;மா.
2.4.2 ஆசிய !ைற

எைன /- சீரா8

வ&ம7 நா+;ைடயதா ஈ!றயல7 ;ைறேத8

K+றாம7' ;ைறேத8
வ& .

வ&வ/. வ&மிட / இைட

தல7

ட'கி மட'கா/

(உ- .) நாக ெபாதிசைடேமனா9மதி வா9மதிேபான'ைகக';
ேமக,ெச .த+மிைல-தைலகல8 விள';ேதா!ற
ஆக

ப;தளி த வதாளி ல பல தா+

மாக பதி மதி

ப;தளி த வ9ண

ேபாC .

இைடமடகா வ&வ/,
(உ -

.) மாயி& ஞால / ம+8யி*க1 க9களி#பம+?ளா%

நாயக+ க9ட' க? த+ேற ெபா+8லைக நகி!ற மா
நாயக+ க9ட' கறாேத லநா$டமர*

ேசயிைழமாத&;-ெச'ைககD'ெகா'ைககD,சிவ;

ேபாC

2.4.3 ஆசிாிய வி5 த .

கழிெந7ல7 நா+; த 1 ளளெவா / வ&வ/.
அசீ# வி5 த

ம9டல தி+ மிைசெயா&வ+ ெசதவி ைத யேகாெவன0

ய9டமைவய%க%காயதர தினி? / வதான

ேபால ,

வாரனாதி,

ெவ9ட& நலகிலா9டேகா7ைய த+ன&1 ெவளியிலக ைவ /
ெகா9% நி+றவ!Aத ைதெயவராCநி-சயிக.டாெவா+ைற
இ/ த நா!சீ* கா-சீ*களாக0
ேவ?.

கைட இ&சீ* இய!சீராக0 7த/ .

ேந!?ளா ாி+? மாளா நி+றன ரதைன க9%

ேபா!றிேல னி+ைன யேதா ேபாகிேன+ Hேண கால
மா!றிேல+ க9டா னத வ9ணேல யளவி மாையேச!றிேல யி+ன
இ/ அ?சீ&

HB/ திைரகேவா சிறிய ேனேன.

இய!சீராேலேய 7த/.

ேவ?,

ெசால! காிய பர ெபா&ேள கவா ாிதிேய ட*ெகா>ேத

ெவல! காிய மயெலைன வி$ெட' ெகாளி தா யாெக$ேட+
க! பசிய நா&ாி / க%கி! ெபாிய கடலைட;

ம! காிய வதகனா* காளா கிைனேயா வறிேயேன.
இ/ K+றா,சீ&

ஆறா,சீ&

கா-சீரா ம!ைறய இய!சீரா 7த/.

ேவ?.

க9% நி+றைன ைய Aல ேனமகிB காம ைகதவ தி

ெதா9% ெசகிைல ெயா!றி R*வள* ெதா+ைம ய7யவ*பா
வி9% ேபசிைல நாவ ாி+ AகB விய/ நாேடா?'

ெகா9% ேபாதர ெவ+ன ேவாதைட ெகா7ய .!?வ!ேக.
இ/ தைல/சீ* இய!சீரா

கைடெயா&சீ* கா-சீரா 7த/.

எசீ#கழிெந1ல1 யாசிாியவி5 த .

ஆரண மா*க தாகம வாசிய!Aத மா நடத&D'

காரண ண* /' ைகதி+ ெம' க9க9K+?ைடய ெவ+ க9ேண
ரணவறிவி!க97லமதனா!ேபா!றியி# A திேயா7&/

தாரணி 1ள ம$%ேம வண'க தமியேன+ ேவ97ட த;ேம.
இ/ !? மிய! சீராேலேய 7த/.
ேவ?.

அைலெயா த Q*ேம விெல% த .*ேவ
ைலய8; வாB தாைதமாவா*,

வ ெயா தணா*ைரயC;மாலா

வ1ளC; வாBவாகிய KM*

ெசCழகி ேவ1 ேபா* விெலா7 /மீனா*
ெச யழி / வாடா வயவாைள ,

Aெலா/கிேல ேபா ெநவா#பி ேலேச*

A1ளி&; ேவ*நக* தாேன.
இ/ கா-சீ&

இய!சீ& மாறிமாறி வ/ 7த/.

எ&சீ#கழிெந1ல1யாசிாிய வி5 த

அ&1 ப> த பழ-ைவேய க& ேப ேதேன
யாரமி*ேதெய+க9ேண யாிய வான

ெபா&ளைன / த& ெபா&ேள க&ைண நீ'கா#
ரணமா நி+றெவா+ேற Aனித வாBேவ
க&தாிய க&தத8$ க& தா ேமவி
காலேத ச

வ; / க&வியாதி

விாிவிைன' .$7யி* திரைள யா$%
வி>#ெபா&ேள யா+ ெசாC

வி9ண#ப' ேகேள.

இ/ அைரய7; இர9% கா-சீ&

இர9% இய!சீ&மா யிர$7 / வ&வ/,

ேவ?.

நா#பிளக# ெபாைர / நவநிதிய ேத7
நலெமா+? மறியாத நாாியைர .7#
#பிளக ெவ>கி+ற A!றீசேபால#

AலAெலன கலகெலன# Aதவ*கைள# ெப?H*
கா#பத!;

வைகயறி]* ைகவிட0 மா$Y*

கவ$% ெதா+ மர தி%கி! கா8ைழ/ ெகா9ேட
யா#பதைன# பி7 தைச த ேப;ர'ைக# ேபால
வக#ப$Y* கிட/ழ வக#ப$Y* நீேர

இ/ அைரய7; த K+? சீ* கா-சீரா , கைட-சீ* மா-சீரா மிர$7 /

வ&வ/.
ேவ?.

வ!கைல ெகா9% வயவ த9%

வனச& ;9%

வளிய/ தி+?'

க!களி ெல+?' கனைட நி+?'
கனபசி வி9%' கதிெபற விைலயா

ன!கைல ேத*த ெவா!றிைய யா*/

நவமைன ேவ/ மைனவிைய வா/
ெபா!பணி சா*/ மக0ட+ வாB/
AகBத& சிவகதி நிகBவ/ நிசேம.
இ/ எலா-சீ&
---------

இய!சீராேலேய 7த/.

ஒ;பதி; சீ#கழிெந1ல1யாசிாிய வி5 த .

வள'; லாவ& மண'க னா*விழி மயகி ேல ைல
யகி ேலவி> மாத*கா1

கள'; லாட ற/ ேபாயி% கா%ேச*ன
வி% ேச*வைக ேக9மிேனா

/ள'; நீ1கழ லற'க வாட ெச ேசாதி யானணி
தியா8ைம பாதியா+

விள'; ேசவ7 ள'ெகாளீெரம+ வி% த பாச
ம% த பாச வில;ேம.

பதி; சீ#கழிெந1ல1யாசிாிய வி5 த .

ைக தல தழ!க ணி-சி ைவ திட# Aற ெதா& தி
க$கைட# பைடகிைள த திறேலாரா

 தைல# பைடக ரதெத ம த*சி! சைப; ணி!;
கண க&ெகா&த* ெமாழியாேரா

நி தில திைள#ப தி த க-ச? த7க ன /
நி!; ம!Aத தன தி னிைடேயேவ

ள திர தினி!ெறா% / வி$% ெந$டயி!களி தி
லக8! றிட-ெசவி; ம/ தாேன.

பதி+ சீாி+ மி; வ&
கா9க.
--------

ஆசிாியவி& த'க1 பி1ைள தமிB தய பிரபத'களி!

2.5 க3பா
ேநாீ!? இய!சீ&

, நிைரந%வாகிய கனி-சீ&

ெவ9பா-சீ* மி;/ த+தைள

பிறகைள

அ ேபாதர'க , தனி-ெசா, ாிதக எ+8

ெபறா/, நிைர தலாகிய

த>வி தர0[#], தாழிைச அராக ,

ஆ??#A ைட தா வ&வ/.

இ/ ஒ தாழிைசக#பா, ெவ9க#பா, ெகா-சகக#பா, க$ட ைரக#பா

ெவன நா+கா .

ஒ தாழிைசக#பாவான /வ9ணகெவா தாழிைசக#பா, அ ேபா தர'க
ெவா தாழிைச க#பா, ேநரைசெயா தாழிைச க#பா ெவனK+றா
--------

[#] தர0 எ+ற ெபா&9ைமெய+னெவனி+ க / தர#ப%வெத+ப.

தாழிைசெய+ற ெத+ைனெயனி+ ெப& பாC தாழ#ப$ட ஓைச!ற
வாகென+ப/.

அராகெம+ப/ அறா/க%கி- ேசர மா திைர நீ9%
;!ெற> /# பயி+? வ/ நைடெப?வ/.
அ ேபாதர'க

/ணி/

வாரா/

- அ ேபாதி = கட, தர'க = நீ* திைர , நா!சீர7 - சீர7

இ&சீர7 ஆகிய அைசய7க1 கட+ க9 அைலக1 கைர-சாரசாரைற ைறேய
&'கி வ&கி+ற த+ைமேபால, தனி-ெசாைல-சாரசாரைறயா க;ைற/

வ&வ/.

ாிதகெம+ப/ நீ*-ழி ேபால நி+? ாி/ இ?வ/,
------------

வ&ணகெவா தாழிைசக3பா

தர0, தாழிைச , அராக , அ ேபாதர'க , தனி-ெசா, ாிதக ஆகிய
ஆ??#AகD

ெப!? வ&வ/.

2.5.1. தர?.
தர?.

(உ- .) ெதாCலக ப%7ைக- ட* மணிவிளேக/
பெபாறிய படவர0 ம%A

பணி ெசய

அதர/ /பிழ'க வமர*மல* மைழசித இதிர8 மலரவ8' காியவ8
ேம ெத%#ப-

Qடக த ளி*-ெச'ைக /ைணவி /ைண க9களி#ப
ஆடக தி&ம+ற தனவாத நட,ெசேவா,
2.5.2 தாழிைச

+மைல' ெகாைலமட'க ^&ாி  மத த

வ+மைல' கடமைலயி+ ைடட+ வ+ேறாC

ெபா+மைலயி+ ெவ9கிC' க&கிC ேபா* ெத+ன வி+மைல
Aயமைலயி+ Aறமைலய விசி தைனேய.

கடநாக ெம$% விட' கானாக ேமாெர$%

தடநாக ேமாெர$% தாி /ள /கிெலா+?

உடனாக வட Aாி' ெகா%வாியி 8%#ெபா+?

அடனாக வரவ;! கணிகைலயா யைச தைனேய.
வ&நீல# Aய+மலர மலாிதழி க9ணிைய

அ&நீல ய!கள'க மக+றமதி க9ணிைய

க& நீல க9ணிைம ெச'ைகவ& க'ைகெய8

தி&நீல க9ணிைய, ெச,சைடேம! ெசறி தைனேய.
2.5.3 அராக .

கைறவிட கெவாி கனவிழி ெயா%மிளி*

பிைறெயயி ெறா%ட ெப?பக ெடா%மட
எ?Bவ ெயா%& மி7ெயன வ&ெமா&
மறய /யி*ெகா1 மல*த& கழைன.
உலகெமா %யி*கD ைலதர வல

வ&

மல*மக1 ெகா>ந8 மகபதி தய

Aலவ& ம7கெளா* Aகெலன ைறயிட

அைலகட விடண ம/ ெச த&ளிைன.
விைசயிெல
அசல

மிைறவி

ெவ&வா விரசி

தைசதா வட Aாி சாக

நிசிசா+ மணி7 ெந?ெந? ெந?ெவன

வைசயி ெபா+ மலர7 மணிவிர னி?விைன

இலவிதB மதிPத ரதிெயா7ரத
/ைலவற நடவி% ெமா&வ8

ெவ&வர

அைலகட ென%ர சதி*தர ெவதி*த&

சிைலமத னைணயட ெச/ ந விழியிைன.
--------

2.5.4 ஈர1 ய ேபாதர.க . (2)
(2)
அ&வ &வ மாகிநி+?ம@

அ&வ &வ மக+? நி+றைன

ெசாெலா% ெபா&Dமா ேதா+றிநி+? மெசாைல

ெபா&ைள /ற/நி+றைன

ஓர1ய ேபாதர.க . (3)
(3)
அநல

விைழதவ* கற மாயிைன

ெபா+னல
இ+னல

ெமதல

விைழதவ* ெபா&Dமாயிைன

விைழதவ* கி+பமாயிைன
விைழதவ* வி%மாயிைன.

A(சீேரார1 ய ேபாதர.க . (3)
(3)
 ெதாழி+ விைனதனீ Kவ*; >தனீ

எ ெதாழிC மிறேதா நீ இறவாத ெதாழிைன நீ

இ&வி பி+ ேமேலா நீ எழி+மலாி+ மிைசேயா நீ
அரவைணயி! ?யி+ேறா நீ ஆ+ கீழம*ேதா நீ.
இ5சீேரார1ய ேபாதர.க . (16)
(16)
ெபாிைய நீ சிறிைய நீ ெப9Wநீ ஆWநீ
அாிைய நீ எளிைய நீ அற நீ மற நீ

வி9W நீ ம9Wநீ வி / நீ விைள0 நீ

ப9W நீ பய8நீ பைகநீ உற0 நீ.
எனவா'; - இ/ தனி-ெசா.
-----------

2.5.5 Bாிதக .
க!பைன கழ+றநி+ ெபா!கழ ைற,/
ெவ9மதி கட09 மீமிைச தவBதர
த9கி! ;ல'க டாB0ற# ப7த!
ெச'கா ல+ன

ெவ9ம&# ேபன

கீBேம C&வ வாரழ! பிழ பா

நி+றநி+ ற+ைமைய ண* /

ெபா+றிகB AR* ம+?கிழ ேவாேன .
அ ேபாதர.கெவா தாழிைச க3பா
நீ'கலாக தர0, தாழிைச, அ ேபாதர'க , தனி- ெசா, ாிதக

இதி அராக

எ+8 ைம/?#பிைன# ெப!? வ&வ/.
ேநாிைசெயா தா:ைசக3பா

இதி அராக , அ ேபாதர'க
தனி-ெசாC , ாிதக

நீ'கலாக, ஒ&தர0

K+? தாழி ைச ,

ஆக நா+; உ?#பிைன# ெப!? வ&வ/.

ெவ&க3பா

க தைள நிைற/ கேயாைச , ெவ1ேளாைச

த>வி நா+க7 த

எ தைனய7யாயி8 வ/ ஈ!ற7 K+? சீரா 7வ/.
(உ- .) ேச ெசத மதேவ!கட சிைல ெசத 7ைகPத+

மா ெசத ;ழ!ேகாைத மகிB ெசய நட,ெச
த&ணவிள

பிைறக9ணி தாBசைடெய

ெப&மானி+

க&ைண ெபாழி தி&ேநாகி! கனியாத க+ென,ச

வாம,சா+ மணிெகா'ைக ெகாசிெதா; ம&';லவ*

காம,சா கைட ேநாகி! கைர/&கா நி!;மா
அ@வ9ண மாறிநி!ப தகெம+றா லகமக வி$
ெட@வ9ண மாறி நி!ப தி+?.
---------

2.6 ெகாககக3பா.
ெகாககக3பா.

தர0 ெகா-சகக#பா, தரவிைன ெகா-சகக#பா, சிஃறாழிைச
ெகா-சகக#பா, பஃறாழிைச ெகா-சகக#பா, மய'கிைச ெகா-சக க#பா

என ைவதா .

2.6.1 தா? ெகா(சக க3பா
க#பாவி!;ாிய வ?#Aகெளலா மி+றி ஒ&தா0மா திர

நா+க7யா8 , ஐத7யா8
வ&வ/9%.

C;ற1 தா? ெகா(சக .

K+ற7 யா8 ,

வ&வ/ தனி-ெசாC, ாிதக

வ70ைட ெந%7 வானவ*;

ெவல!காிய

க7ப% ந? ைபதா* காவல*;' காவலனா'
ெகா7ப% வைரமா*பி! .டலா* ேகாமாேன.
நா;க1 தர? ெகா(சக .

அ7 ெகா9ட ;றி#ப+ேற யாிபிரம* தலாேனா*

7 ெகா9ட தைலவணகி+ ;னி#ெபலா ைறைற ேபா
க7ெகா9ட ெபாழி!றிைல நடராஜ+ கழ!காவி
;7 ெகா9ட ப7ேபாC மிட தாறி! ;,சிரேம.
ஐ-த1 தர? ெகா(சக
நா$%

AகBவாத ந பலைக நாதனா

.$7ைவ ;M/ ெகா9டன* கா ண மாைன
.$7ைவ ;M/ ெகா9டனேர யாமாயி

னா$7ன*க ெளலா நைகயாேரா வ மாைன

நைக#பெரன [ெரா!றி ந9ணின*கா ண மாைன

ெப!?

தனி-ெசா!ாிதக

ெப!? வததா0 ெகா-சக

மலா9ட திர79ேடா ண%தC மணிநாவி!
ெசாலா9ட மைற தC

பலரா'; /ைலெவத

பலா9% ெசல-ெசலா விைனேயா%

பனி#ெபத

அலா9ட ந&ளி லழகா% ெதாழிைனேய.
அதனா.

பேபழி ெச8ம7க$

ெகாைல,ெசலாதாமாக+

அளவி கால மலகW!?ழCெம+
தள*0 ேநாகா ேபாCேநாகி

க&ைண ெச த&ளாயைல அ&ணல
----------

ப> த வாடவேலாேய

2.6.2
2.6.2 தரவிைன ெகா(சகக3பா.
ெகா(சகக3பா.
இர9% தா0மா திர
(உ -

வ&வ/ (தனி-ெசா ாிதக /ட+ வ&வ/ 9%)

.) ;ைழM'; கைழெம+ேறா$ ேகாமாாி ெகாைலக9க1

இைழ M'; ைலக9ைவ ேதெயதா நாெனத
உைழ M'; ;யிேல'க 0& தீ கந;

மைழM'; ெபாழி!றிைல மணிம+? 9ட, ெசேவா.
மீேன!றி+ ?வசதா+ மனி/,ச விழி ேதாநி+
ஆேன!றி+ ?வசேமா வடேல!றி L*திேயா

காேன!ற ைப'.ழி+ கவளமா கண தி+க9
வாேன!ற பகிர9ட

வாம%க வலேத.

2.6.3 சிஃறாழிைக ெகாதிகக3பா.
ெகாதிகக3பா.
ஒ& தா0
தர?.
தர?.

சில தாழிைச

இைடயிைட தனி-ெசாC

மைறத'; தி&ம+றி னட'க9% மகிB /

ாிதக

வர 7வ/.

கைற த'; கைல நிைறயி! ேகாளிைழ;' ெகாெல+?
நிைறத'; தைலவ0 நிர பா/ நிர#ெப/

பிைற த'; சைடக!ைற# ெப& ப!ற# ARேரா.
எனவா';.
தாழிைச . (3
(3)

ெவ1ெள&;' க& பா A
/1ளி&;

ெபா+ம / மிைல-சிெய

ெப&மானி+ றி&மா*பி 8றவ> /

க1ளி&;' ;ழCைமயா9 ைல-வ$ைட க%ெவா%';
1ெளயி!ற கைறயாவ ைழெய+? Pைழமா.
அதாஅ+?,

சிைல ேகா7 ெபா&ம&#பி! Aக*கனி+றி&மா*பி+

ைலேகா% ெபா&வ$ைட க9%நி+ ழ0 ேதா1
மைலேகா7 விைளயா% ப&வ / ம!?த+

ெகாைலேகா% ப$டெவன ;ைல/ மன' கல';மா.
--------

அதா அ+?,

விடமா*த டாிைலேவ விடைலகி+ மணிமா*பி

வடமா*த ைல-வ$ைட க9% த+ ம&#ெபைத
தடமா*ப

விட* ெசய- சம* ெசதா+ ெகாெல+?

கடமாெவ' க0$சி? க$ கயாரைன விய;மா.
அதனா,
ாிதக .

சிைல க' ேகா$%ம* சிலாி தட'க9
ைலக' ேகா$7ைண;மா

மைலக' ேபா$%கி+ ம!Aய மைறேத
2.6.4 பஃறழிைச ெகா(சகக3பா.
ெகா(சகக3பா.
ஒ& தர0

பலதாழிைச , தன-ெசாC , ாிதக

வர 7வ/.

கா?.
கா?.

ஒ&ேநாக

பக ெசய ெவா& ேநாக மி&1 ெசய

இ&ேநாகி! ெறாழி ெச/ /யி ெச/ மிைன /யி*க1
க&ேநாகா வைகக&ைண க9ேணாக, ெச,ஞான
தி&ேநாக வ&ேநாக மி&ேநா;, ெசய-ெச/

ம&ேநா; ெபாழி!றிைல மணிய+? னட, ெசேவா.
தாழிைச (9)

க7கமல# பா*ைவைவ/' க9ணனா* காணாகி+

அ7கமல 7கமல மறியாேத மறி/ேம

 ெதாழி+ த!ெறாழிேலா+ 7யிழதா+ றைலயிழத
அ ெதாழி! ெகனி!றமிேய மறிெதாழி!; வலேம.
இ&ேகால மி$%மி+8 ணராதா ெலைதநி+

தி&ேகால மியாண*/ சிதிக கடவேம.

நா+மைற; /ைற க9டா* ேதாளிழதா* நாவிழதி'
.+மைறக மைற#A9ேட  /ண*0 ெபாியேம.
பலகைல' ;லமைற

பயி+?ண*/

பய+ ெகா1ளா

/லகைல, சிலகைல ணராேத ண*/ேம.
அதனா,
ாிதக .

அ மநி+ ற+ைம ெய மேனா &ண*த!
காிேத ெயளிேத யாத

ெபாிேத க&ைண சிறிேய மா$ேட.
2.6.5 மய.கிைச ெகாசகக3பா.
ெகாசகக3பா.
ஆ? உ?#A

ெப!? ைறமாறி# பலதர0

பல தாழிைச

(உ- .) கல பகதய பிரபத'களி! கா9க

ெபா&தி வ&வ/ .

க=டைளக3பா.
க=டைளக3பா.

த மா-சீ*ெப!? நா!சீரா+ வ&வ/ அைரய7யாக0 , அ/ இர$7

ேதார7யாக0 , அ@வ7 நா+; ெகா9% வ&வ/. அைரய7 ெக> / தலைச

ேநராயி+ பதிெனா+? , நிைரயாயி+ ப+னிர9%மா .
ேநாிைசக=டைளக3பா
ப+னக /& மாதவ8
பாதநாத8

A#

பா* திட திைலயி!

ெபா+னதா! ெசம+றிட தா7ய

ெபா!A ேமயAராதன ெதவேம

ய+னவாகன த+?ைணயா; ேவ
ைள/ 0 ம%க%காவி%'

க+னவி! ைக-சாம* திற தா வ&'
காமவாாிகடதிட- ெசதிேட

நிைரயைச க=டைளக3பா.
க=டைளக3பா.

அனகவானவ & பலேதவ&

ம பல தி லPதின'ைக ெதாழ#

பனகடண மா7ட வா%வா

ப தெர9ண# ப7ய&1 ப9பேன

தினகா+றைன- சீறிெயேநர,

சி தச+காிைய# AகBசிைத ேச*

கனகேமனிபடைதயா* க9ட&'

காமவாாி கடதிட- ெசதிேட.

----------

2.7. க3பாவின .

க தாழிைச, க /ைற, க$டைளக /ைற, கவி& தெமன நா+;

வைகயா .

2.7.1. க3 தாழிைக.
தாழிைக.
எ தைன சீரா8

இர9ட7யா ஈ!ற7 மி; வ/ 7வ/.

(இ/ ஒ& ெபா&9ேம+ K+ற%கி வ&வ/ சிற#A )
(உ- .) ெசலா* ெபாழி!றிைல- சி!ற

பல ெத'க1

ெபாலா மணிைய# AகBமிேனா வ மி+ AலH*கா1.
 ேதவ* ேதைவ கி_*தி +னான

A ேதளி* ேபால# AகBமிேனா வ மி+ AலH*கா1
ஆ'க! பகக+ றளி த&D திைலவன

'க! பக ைத# AகBமிேனா வ மி+ AலH*கா1.
இர9ட7யி+ மி;# பலவ7களா அளெவா / ஈ!ற7 மி; வ&வ/ 9%.
(உ- .) இ&.! ?&வ தி&த9 ெபாழி!றிைல

ஒ&.!றி+ . ைத ணரா மடெந,ேச

ஒ&.!றி+ . ைத ணரா ெயனி+ ம!ற#

ெபா& .!ற ேதா!ற# Aல ேபா வாழி மடெந,ேச.
ந!ற7 மி;/ ஏைனய7க1 மி;' ;ைற/ வ&தC9%.
(உ- .) காளியாட கனCமிB க9Wத
மீளி யா%த பா%ேம

மீளியாட வியதவ ேடா!ெறன
.ளி பா7 ;ைற#ப/
--------

பா&ேம.

2.7.2 க3 !ைற (க3நிைல !ைற)
!ைற)

ஐ,சீர7 நா+கா த 1 அளெவா / வ&வ/.
பான! க&'க$ பேதாைகேயெம# பய+?#பவ

ேதன கல* ெகா+ைற சா#பியதத ெசயேலா*கிலா*

ஊனக ணி/பிைள ெயா>; Aறக9 Wளக9ணதா
ஞானக ேணயாத ன;

பிரா+றிைல நடராசேர.

2.7.3 க=டைளக3 !ைற

த!சீ* நா+; ெவ9டைள பிைழயாம கைடெயா&சீ* ெப& பா+ைம

விள'காயாகி வ& ைம,சிர7 நா+;ெகா9% 7வ/. ஓர7ெக > / தலைச

ேநராயி+ பதினா?

நிைரயாயி+ பதிேன>மா .

ேநரைசக=டைளக3 !ைற.
!ைற.

ெச@வா க&'க$ைப ேதாைக; ெவ9பாதி- ெச+னிய!;

ெமா@வா தி&0& ெவா+ேற ளத வ&விைனம!

ெற@வா- சியெம+ ெற% திைச#ேபமி+ ன&$AR*#
ைபவா# ெபாறியர வ;ெலதாெய+? பா%/ேம.
நிைரயைசக=டைளக3 !ைற
க& A, & A ம& A
க-ெச மா?
வி& A
/& A

ெபா& பைட காம*வி ேவ1 இ& A' கைர/&

தித+ேற

ெப& A Rெர பி ரான&9 ேமவிெலா&

பைட தழி;

மகிலா9ட ெதா;திையேய.

இ க /ைறக1 ேகாைவ க /ைறெய+? , திலத க /ைற ெய+?

மி&வைகயா . ேம!கா$7ய இர9% ெசD;
திலத க /ைறயாவ/ ஈ!ற7யிC1ள K+றா

ேகாைவ க /ைறகளி,

இர 9டா, சீராக த மிேல

யாத தம/ அய!சீ*கேளாடாத ஓைசபிாி/ ெமாழி ப; வி$%# ப;வி$ட

ெமாழி த! சீேராெடா+றி ஒ>கிய ஓைச தாகிய சிற#பிைன ைட தா வ&வ/.
வ9ெகா7 ேயமதி+ மாைற வேராதய+ வாணென+னா*
எ9ெகா7 ேயெனத வி@வ9ண நீயிர' ேகர'ேக
P9ெகா7 ேயகிைட வ97மி* ';ழLAர தா$

ெப9ெகா7ேய பிாிேய+ றாிேய+ நி!பிாியி8ேம.

சி?பா+ைம க$டைள க /ைறகளி+ அ7களி கைடெயா&சீ* கனி-சீ&
வர#ெப? .

(உ- .) "இனி தைடய ெவ% தெபா!பாத' காண#ெப!றா+''

"கயிைல-சில பி!ைப 

Aன'கா;' க&'க$ெச@வா''

''அ+றெத+னா ர1ள!ப1ள திேனாட' கணவாண /ேம''

"க1ளகயC மிராசியி+ மீ8' கைட#ப$டேத"

ஒ!ைற த1ளி விள'காயாக ெகா1ளலாெமனி+ - த+ன சய - சத 'கைள -

தன - சதமாகி அ'ஙன' ெகா1ளலாேமய+றி - த த - சத ைத ெகா1Dத

யா9ைடயெத+பதா .

2.7.4 க3வி5 த .

நா!சீர7 நா+கா அளெவா / வ&வ/

(இ/பதிேனாெர> / த! ப+னிெர9ெட> தி+ கா?
(உ- .) .கா ெவ+?;ைர#பத லா!சம+

வ&

)

வாவா ெவ+னி வேரெமன வேர

ேதேவ ச+பயி றிைலயி ெனைலயி
ேச*H ேபால/ ெசய0
---------

வ^ேர.

2.8. வ'சிபா.
வ'சிபா.

ெப& பாC'கனி-சீ&

த>வி இ&சிரானாயி8

சி?பா+ைம அய!சீ&
-சிரானாயி8

ெப!? த+றைள

K+? தய பலவ7களா நிர பி

தனி-ெசா ெப!? ஆசிாிய-ாிதக தா+ வ&வ/.
2.8.1 றள1 வ'சிபா

(உ- .) ைவயமீ+ற மைறகிழவ8

ெகா/ழா ம0 ;ணெகா9டC
த&வா* நீழ!றா* ேவத8

வா+ ைற தாB/ வாB திைச#ப
ைம தீ&ண*வி+ மழனிவ8
ைபயரவர
விைமய

பணிதிைற,ச

பய/ விள'ெகா7ெயா%

தமனிய# ெபா/வி! றா9டவ Aாி
திைலவாணநி+ றி&வ7கீB

ெசாCவெதா+றி/ ெசாலேக9மதி
கமலேலாசன+ க9ப%;

மமளிையநி+ ம&' காதாி தைன
ெச'ேகBந?Pத! றி&மகேளா%

ம'கவ8ைறத&மாழி- ேசைகைய#
Aகா+ னிவா+ Aதவ8;

நலத& க&ைணயி னயதளி தைன, அவ+
அதனா

பிறதைள

பாயC மமளிமி+றி ம+ற நி+

வாயி ென%நா1 ைவகி னைனயவ
தி&மைன யைனயவ! களி தநி+

ெம ெதாழி ல+ேற வி%ந ;வேத.
இதன7 ேதா?
------

த!க9ேண ெபா/- சீ* பதினா?

கா9க

2.8.2 சி-த1 வ'சிபா.
வ'சிபா.

(உ- .) க7 தாமைரக9ண+ விழிகமலதர

வ7 தா

ைர-ட*பபாிதியளி த&ளிைன

அதனா,

A/மல*# ெபாழி! றிைலவாண

உதவியி+ வைர ேதா1 வ7க1 ைக மாேற.
-----

2.9 வ'சிபாவின .

வ,சி தாழிைச, வ,சி /ைற, வ,சிவி& தெமன K+றா .
2.9.1 வ'சி தாழிைச.
தாழிைச.

இ&சீர7 நா+கா ஒ& ெபா&1ேமK+ற%கி வ&வ/.

(உ- .) பிணிெய+? ெபயராேம
/ணிநி+? தவ,ெசH*
அணிம+ற Cைமபாக+
மணிம+? பணி]ேர.

எ+ென+? ெபயராேம

க+னி+? தவ, ெசH*
ந+ம+ற Cைமபாக+

ெபா+ம+? பணி]ேர .
அாிெத+? ெபயராேம

வைரநி+? தவ, ெசH*
உ&ம+ற Cைமபாக+
தி&ம+? பணி]ேர.
-------

2.9.2 வ'சி !ைற

இ&சீர7 நா+காெயா& ெசேள வ&வ/

(இதி எ> / ஓர7; ஐ/ த ஒ+ப/ வைரயி வ& .)

(உ- .) ெபா+ெச ம+றி வாB
ெகா+ெச ேகால தா+
மி+ெச தாெடாழா*
எ+ெச கி!பேர.

2.9.3. வ'சிவி5 த .

-சீர7 நா+ கா வ/ 7வ/
(உ- ) ஒ+றி எ பர ேலாகேம
ஒ+றி ன பர ேலாகேம

ெச+? ேமவ& திைலேய

ெச+? ேமவ& திைலேய.
---------

2.10. ம5=பா.
ம5=பா.

Aறநிைலைககிைள வாைறவாB / ெசவியறி0Sஉ ஆகிய ெபா&1கைள
ெகா9% ெவ9பாத வ/ அகவ பி+னாக வ&வ/.
2.10.1 ைககிைள ம5=பா

ஒ&தைல காம /;ாிய கா$சி ஐய , /ணி0, ;றி#பறி0 தலாகிய ெபா&1

ெப!?வ&வ/.

(உ- .) ப&தளி;  தைலேவ! ப9ணவ!ேகய+றி
வி&தளி;

வி9ேணா* பிற*; தி&த

வல8ய* சிற#பி+ ம+ற வாணன
;லனி Aதவ8 கீத

அைலகட லா%மி@ வாயிைழ ேநாேக.

---------2.10.2. றநிைல ம5=பா.
ம5=பா.

Aலேவா*க1 பிறைர வாB /
(உ -

ெபா&Dகிடனா வ&வ/.

.) அரசிய ேகாடா தரன7யா*# ேபW

ரசிய றாைன ேவ+ ம+ன* - பாேசா+
கழைண# ெபா/வி கா#பாக

வழிவழி சிற/ வாழிேயா ெபாிேத.
2.10.3. வா ைறவா: ! ம5=பா

அறிஞ* பிற&;- ெசாC

உ?திசாதன# ெபா&ளா வ&வ/. (உ- .)

வ மினமர'கா9 ம+?ைடயா+ வா*கழ க9
ய மி 8?தி பிறிதிைல - ெம ெமாழிம!
ெற+ெமாழி பிைழயா தா;
பி+வழி Pம;# ெப&

பய+ ற&ேம.

2.10.4. ெசவியறி?உ ம5=பா.
ம5=பா.

ஆ+றேமேலா* அரச*;ண* /

நீ திைறயி+ நிைலைம# ெபா&ளா வ&வ/.

(உ- ) வாB /மி+ றிைல நிைனமி+ மணிம+ற
தாB /மி+ ெச+னி தைலவ!; - HB த
Aறெநறி யா!றா த!ெநறி ேபா!றி
ெநறிநி+ ெறா>;தி* ம+ற

/ைறயறி மாத*;- QBகடனி/ேவ.
%பா (E திர )

சிவைக ெய> /களாளாகிய ெசா!ெறாடரா# பவைக#ெபா&1 கைள

விளகி தி$பP$பமைம /- சீ* அ7 ெதாைட தயவைரய ைறயி+றி
வ&வ/.

(உ- .) அவனவள/ ெவனவைவK Hனைமயி+
ேதா!றியதிதிேய ெயா%'கி மல /ளதா
மதமாதி ெய+மனா* Aலவ*.
--------

2.11. வ&ணபா.
வ&ணபா.
சத;ழி#Aகைள யாதாரமாெகா9% வ&வன. அைவயாவன

த த - தா த - தத - தாத- தன - தான - த+ன - தய - எனெவ$டா .
இ@ெவ$%

என அத

- த தா - தா தா-ததா - தாதா- தனா - தானா-த+னா-தயா -

நீ9% ஆக#பதினாறா .

(உ- .) த த ப தி, ஒ!ற*, சி$ட+, ெகா /, ெம-ெசா

க* த+.

தா த - கா!? பா$ட* . த+ பா*#A, M* த+,

காB த.

தத - ம,, ெகா9க*, த+, ெமா A, ெமா ப*,

ெமா ப+.

தாத - ேவ/, ேவத* பா'க+ பா/ சா*'க*,

சா*'க .

த+ - ;&, தவ*, த+.
தான - கா/, Qத* , பாத , ேக1வி சா*க9, .*1,
மா+மி, ேத+வி, மா9ம+, .+வி, மா+ம* மா9வி9.
த+ன - க9ணி, ெம+வி, அ9ண+, ெபா+வி,
+ன*, எ+ெவ+.
தய - வ1ளி, ெசதி, வ1ள, ெசத, ெமய+,
ெசக9.

த தா- அ தா- க!றா*. ெத$டா+, ெபாேகா, ெநேகா,

ெமேகா+.

தா தா- சா தா, ஆ!றா*, மா!றா+ , ேவ#,வா ேதா*,

சீ*ேகா+.

ததா - அேதா, த'கா*, வேத+ , ெமா பா, ெமா

ேபா*,

ெமா ேபா+.
-------

இ@வ9ண#பா ஆசிாிய#பாவினினேம. விாி0 ப!றிகைடயி! ேச*க#ப$ட/.

----

தாதா - ேசதா, வா'கா*,நா+றா+ ேந*ேதா , சா*தா*. மாதா+.
தனா;சா, சிறா*, கவா+. தானா- தாதா, ேபாகா*, ேமவா+, ஓ*A , .*ேவ,
ேச*மா+,

ேக9ேமா, ஆ+மா, ஆ9மா+, .+வா1 , வா+ேம,

ேத+H9.

த+னா அ9ணா, ம+வா, +ேனா+, அ+ேனா*, ெபா+ேவ,
த9வா+.

தயா - ெமேய, ெகாேதா, த1ளா*, ெசதா*, வேலா+,

ஒேக+.

அைர- சத

இ#பதினாற+ ேம - ன -னா - உயி*ெமவாி8 , இவ0யி*ெமேயா% - த - ம ஒ!?வாி8

--

- தனிேய அ#பதினாறட+வாிC

(உ- ) ததன - ததனா ததன - ததனா - ததன

அைர-ச'தமா .

- ததனா - தத , தத .

-------வ த ெம தகளா தய ெவ+ப/ த+ன - தனவா .
வ த. ெம த.

ெநதி - தய ெதா0 தய

ெந - த+ன ெதா0 - தன

வ*ம - தய ெசைக - தய

வர ம - த+ன ெசைக - தன
த+ன-சதமான/ ெமவா தனவா .
(உ- ) ச9 - த+ன

ச9 - தன

ம+வி - த+ன

ம+வில - தன.
----------

வ&ணறள1.
வ&ணறள1.

(உ- .) தானா தனதன

பாணா* ெமாழிநிைற
ேசாணா சலா7

ேபனா தவ8?

மாணா நரகேம.
வ&ண( சி-த1.
சி-த1.

தனன தானன ததனா
நரக வாைதயி வ+பிறா*

தாணி மீெதா& ெகா+ெபறா*
ர&ேலாக மி+Aறா

ர&ைண நாயக ர+பறா*.
வ&ண வளவ1

தான தானன தான தானன

ேதைன# ேபாகவி மாைல- சீாிய*

வாைன- சீெயன வாBவி$டா1 பவ+
மாைன- சீ?க9 மாத* ேகாாிைற

யாைன கா0ைட யானி! பாதிேய.
வ&ணக=டைளக3 !ைற

தனத த தனத த தனத த தனத த தனதானா
ெபாவ!? தினம!ப கைலக!?ெத&ள!?# ெபா&9மாேல
ெசாைவ /# AகB ெக$%# Aவன தி! றள*0!?- ழலாேம

Aயக ததைள-! றைரெபா!ப தி&ெவா!றி# Aண*வா*பா

ெலா !? /திெசா!? கதிெப!?# பய+மி;!?ய*வாேய.
----

அசீ#வ&ணவி5
வ&ணவி5 த .

தனதன தனதன தயன தயன தனதன தனதனனா
தைட கைடயள விலவ &1ளவ* >வ/ நிைறபவரா

மித? மிைசவள* தயைல ெமயினி ய8டனைணபவரா
Pதனி ெலா&த னி@0ல ;வைக ெநா7யினி ல&1பவரா
விதபிர மAாியி னலவ* ந1ளிட விைழ0ட8ைறபவேர
---------

எசீ# வ&ண வி5 த

தானதன தானதத தானதன தானதத
தானதன தானதத தனதானா

பாைவயைர ேயவி& பி நாDமவ ேரா%ைற/
பா>மன ேமெம/ நயாேத

வலய ேமலனதவலாபிகைள ேயAகB/
ேபாதவறி ேலயகB/ ெமயாேத

நாவல* கேகளா%க/ திமணி ேயயணி/
இ-சிவ ேயாகெம+? Aாிேவேனா

வாவCட+ மா;த ேனா%மய னா*வண';
மாதிAாி வாழவத ெப&மாேன.
------

சத'களி சிலபலேச*/ ஒ& /1ளலா . /1ள K+? ெகா9ட/ ஒ&

;ழி#பா . ;ழி#ெபா+?

ஒ& சி? ெதா'க /1ளC, ேச*/ ஒ&கைல யா .

கிைலெய$% ெகா9ட/வ9ண .

இ/1ள ெகா9டகைலயா வதவ9ண .
மி+னைலெயா ேத! றி&கி+ற வாBவிேல
ெவ ைமற தா+மி கிைள#A97டாமேல
யி+னல? ேதசி! க தி+க9 ேம0மா

ெய+ைனெய% தாண!றமிB-சத ேமா/ேவ+
வ+னமல*-ேசாைல தி&ெசதினாயகா
வ9ணமிைச#பாைர# Aர;தயாபரா

ெத+னணிெவ! பா8 ;வ#ெபா+? ேதசிகா ெச+ைனநக* ேகாயி!றி& த9ட
பாணிேய.
---------

எ;நைல வ&ண .

த+தரானன தனதன தனதன
க,சமாமல*மைனெயன வள*கனி
ப,சவாகன /கினி வ&

விதி

க+றிேய பல0டனிலைலகா விதியாேத.
நா';ேல ெய8நிற ெபகடாி

ெவ Aதா/வெரறிரவனC

க9களானைவசினமி&தமனி ெணதிராேத
ய,வா1 விழியாிைவய* பைடெயா%
ெத+றேலறிெயா*கணமதிெலனி+
ர பினாைட சம*Aாிதர

நைடயமேக

யதவா8ைறயாியய# பலதி+
நி+? ேத7டவழிப%மி&னி

ய+? காWறவ&ளிய தி&வ7 த&வாேய
ெச,ெசாலா* த&க0ணியமதைலைம
ெய'கேடசிகமணிெயனவ&1ைர

சி'கவாகனிபகவதி திாிAைர மணவாளா
ெச'ைகேவ ெகா%நாிகனாிக+
மி9% Q&யி*கட வைரய% ய*

ெசதிேமவியார வண;ர+வ&/ விழியாேன
ம,மாமதிவாதி;கைல

ெகா+ைறதாதகிய?கைண வAைன

ம'களாகாமி கியாைடழிைச வ9 பைடயாேன
ெகா9மாமைறயி*திக*பநிைர
ெகா Aேம வி%

வரமைத தவிட

வ/மாைதயி வதித&மழகிய ெப&மாேன.
---------

இ@வ9ணமி; வ&'கா அ7; நாC கைலயாக0 , எ$%கைலயாக0 ,

பதினா?கைலயாக0 வ& . இவ!றி+ விாிைவ அபரவ&ணகிாிநாதர&ளியவ
9ண தியபி! கா9க.
-------------

3. ஒழிபிய.
ஒழிபிய.
சீ& கைள

ெகட வதவிட / ;!றியகா , ;!றியC கா ,

உயிரளெபைட

அ';ராாிய

ெபறாவா .

%றியFகர .

ெகா+? ேகா%;&கி பாய0
ெச+? நி% ெசயைல ெபா&

இ@வ,சி#பாவி81 ;!ற கா எ ஐதைக வாணரா ;!றசா' கைளகழி /
இ&சீர7வ,சி#பா வா ெகா1க
%றிய3கர .

சி?ந+றி யி+றிய*கியா

ெசககாைய

ெப&ந+றி பி+ன ெபாிெத+

இத81 - இ+றிவ*கியா - எ+Aழி .விள'கனிேபா+ வ/ ெவ9
ெக$டைமயா ;!றியகா ைத நீகி .விள'காயாக ெகா1க.
;ழவினி நியாழினி ெத+பா;
மழைல ெசா! ேகைர தவ*

மக1

இத81 - யாழினி எ+ Aழி விள+ நிைர/ கைள ெக$டைமயா
;!றியகர ைதகழி / விள+ேராைர- ெகா'க.
உயிரளெபைட

நாேறா நாெற+பா 8ட'கிைட; ெந+ைல;

மாேறாமா எ+றளத ம9. இத81 - 2ேறா 2- எ+ Aழி நாலைச-சீ* ெவ9பாவி
வதைமயா உயிரளெபைடைய நீகி Kவைச- சீராக ெகா1க.
ஒ%றளெபைட ஆ த .

சீ*தைள ெகடவாி+ ஒ!? , ஆத

ேநரைசயா .

அளெப% / தனி;றி ேபால

(உ- .) க99 க&விைள காகைல .ெரயி/
ெபா++ெபாாிண'; ெபாBவா யிவ

எஃஃகில'கிய ைகயா◌ா யி+ பயி ெவஃஃ;வா*கிைல வி%.

இர9% மா திைரயிைனைடய ெக$ெடட தாகிய - ெச$களி
;!ெற> தாகி; ேபா%

, ெந7ேயா% .7 நியாயா .

(உ- ) அ+ைனைய யாேனாவதனா னியா*

A+ைனையயா ேநா+Aல /.
அைச

ெசளி +8மபி+8

அைச தலாகய உ?#Aக1 நி!Aழிய றி/

;!ற#படாம வாணம? த ேபா%

(உ- .) க7யா* 'ேகாைத கடாயினா+றி9ேட*
சிாியார,சி!றி சிைத/.

இதைன, க7யா* 'ேகாைத சடாயினான என அலகி7+ ஆசிாிய தைள ,
க தைளத$%, ெவ1ைள த+ைம ;+?மாதலா, க7யா* ேகாைத -

கடாயினா+ எ+? அலடயேவ9% .
மல*மிைரேயகினா+ மா97ேரத*
நிலமிைச நீ%வாBவா*.

இதைன , நிலமிைச - நீ% வாBவா* எ+? அலகி7+ ஆசிாிய தைள த$%

ெவ9பாவினி?திக9 அைச-சீராக!பால/ இய!சீரா 7 , ஆதலா

நிலமிைச நீ%வாB வா*ேன அலகிட ேவ9% .

பா%ந*; மா%ந*; ப9%தா' ெகா9டவ*;

ஊ%ந*;' .%ந*; ெமா தலா ந%நீ* நவய_ர ;?,சாதணியக
AலLடனி/.

இத81 -%கர நகர'க1 பிாிதிைச தன வாயி8

இர97ைன'.$

7நிைரயைசயாக அலகிட- சீ&தைள,சிைதயாவா

ைச-சீரா வ9ணமழி/ ஓைச9ணா/ ெக% .

அலாவி7+, நா

--------------சீ#

ேதமா, Aளிமா, ெவ+? ேநா!றிய!சீாிர9% , க&விள'கனி, .விள' கனி

எ+8கிைறந%வாகிய வ,சிவாி-சி ாிர9%'க#பாவி81வாரா. க& விள'கனி

.விள'கனி எ+8மிர9%

ஆசிாிய#பாவினிவாரா ஒழிதசீ* கெளலா

பாவி81D

பாவின /1D

மய'; ஆயி8

ெவ9பாவி வாரா.

வ,சிாி-சீ* நா+;

---------தைள.
தைள.

எலா தைள எலா#பா81D , பாவின /1D

ெவ9பாவி இய!சீ* ெவ9டைள
ேவ?தைளவரா/

மய'க#ெப ாி8

ெவ9சீ* ெவ9டைள மல/

--------அ1.
அ1.

இய!சீ* ெவ9டைளயா வத ெவ9பா வ7
வ/ மய'; . ஆசிாிய வ7

ெவ9பாவ7
-------

ஆசிாிய வ7

வ,சிய7

கய7 வ,சி#பாவி81விரவி வ& ,
க#பாவி81 A; மய'; .

ெதாைட

அ7ேமாைன ெதாைட

அ7ேதா? தெல> ெதா+றிவர ெதா%#ப/.
(உ- .) மா0

A1D வதிவயி! படா

மாநீ* விாித 0' . ப

மாைல ெதா% த ேகாைத' கமழ

மாைல வத வாைட மாேயாளி+8யி*# Aற தி? த!ேற.
இைய ெதாைட
அ7ேதா?

இ?தி-சீ* ஒ+றிவ&வ/.

(உ-) இ+னைத /வ*வா கிளவிய மண'ேக
ந+மா ேமனி ண';மா ரண'ேக
ஆடைம ெகாவி.டC மண'ேக
அாிமத மைழகW மனாேத
தி&நா ெபாறி

அ1மாகெபைட

ஆசிாிய# பாவி81

திலாமண'ேக.

அ7ேதாற தறகாேன தைல#பட ெதா%#ப/.

(உ- ) இ&#பர த+ன மா நீ* ம&'கிய

இல;வி த+ன ெவ9மண ெபா&சிைற

இ& பி ன+ன க&'ேகா$%# A+ைன
ெபா+னி எ+ன /9ட திைர;,
சி!;

மடமக1

ெப&ைம ைடயவன'ேக.
அ1யளெபைட ெதாைட

அ7ேதா? த!கனேன யளெப%த ெதா+றிவ&வ/
(உ- ) ஆஅவளிய வலவ+ற+ பா*பயிேனா
7 இைர

ெகா9டாைள# ப1ளி$

உதிையைள# ப /ஞா திைறவ+ேற+
ேம ஏவைலயா$ட நமேபா +?தா
ஒ& வழ;

/ய*

அ-தாதி ெதாைட

ஓர7யினத திC1ள எ> தாவ/ சீராவ/ அ7யாவ/ ம!ேறார7; ஆதியா
வ&வ/,

(உ- ) உல;ட+ விள; ெமாளிதிக ழவி*மதி
மதிநல னழி;

வள'ெக> ;ைட

;ைட நீழ! ெபா!Aைட யாசன

ஆரன தி&த தி&ெதாளி யறிவ+

ஆரன தி&த தி&ெதாளி யறிவைன
அறி0ேச &1ளேமா ட&தவ
/+னிய மாதாிெதன#

Aாி/

ப+ன&, சிற#பி+ வி9மிைச லேக.
----

இர=ைட ெதாைட

அ7>/ ெமா&ெசாேல வர ெதா%#ப/.

(உ- .) ஒ;ேம ெயா;ேம ெயா;ேம ெயா;
விளகினி! ெறறி ெயா;ேம ெயா;
;ளெகா$7# வி னிற .

ெச-ெதாைட

ேமாைன தலாகிய ெதாைட ெதாைட விக!ப
ெதா%#ப/.

ேபாலா/ ேவ? பட

(உ- )  த ேவ'ைக விய+கிைனேயறி
மயி+ மக0 நாட+

ந+8த! ெகா7-சி மன தக தாேன.
இைய.
இைய.

இைணயிையA தய எ>விக!ப

வ&மா?,

(உ- .) ெமா /ட+ றவ> கிேல ெபாழிேல
ம!றத னயேல  /றB மணேல
நிழேல யினியத னயல/ கடேல

மாத* நகிேல வேல யியேல விேல
Pதேல ேவ!க9 கயேல ப
ேல தளவ

பாேல ெசாேல

Aயேல ;ழேல மயேல யியேல அதனா
இ@வயி னி@0& வய'க+

எ@வயி ேனா& மிழ#ப*த நிைறேய.
------

* இைண ெபாழி#A, ஒஉ .ைழ ேம!க/வா கீBக/வா !? எ+பன.

-----

எ!ைக.
எ!ைக.

இைண எ/ைக தய ேவ>விக!ப

வ&மா?.

(உ- .) ெபா+ளி ன+ன ெபாறிண' ேகதிய
ப+ன&' ேகா'கின+னல' கவ!றி

மி+னிவ ெசா வட நா'கி ம+னிய
ந+னிற ெம+ைல மி+னிைட ப;தி

எ+ைன மி%க9%+8 தி+னைட
அ+ன ெம+பைட ேபால ப+மா
க+னிய

A+ைனயி+னிழ ய+னிய

மயிேல சாய வாWத

அயிேன C9கண

மறியெதாைலதனேன.

Aர&.
Aர&.

இைணமா+ தலாகிய ேவ>விக ப

(உ- ) ேபரா;ெகால;A

வ&மா/.

ஈ&'கிய நா#பி! ெப&&வடதா'க

;வி / நாண' க& பிய ெகா'ைக விாி/

சிறிய ெபாிய நிகரான ேகாைதந+ ெவ1ைள ேதாD, ேசயக&'கW
இ&ைகய நிைலய ேமேதாழி வியக

/வ*வா இ,ெராC வெதைன னியா/
எ+? மி+ன+ பா;மதி

ெபா+றிகB ெந%ேவ! ேபா*வ ேலாேய
----------

அளெபைட

இைணயளெபைட தலாகிய ேவ>விக!ப

வ&மா?.

(உ- ) தாஅ$டாஅ மைரம &ழகி#

உ;வைள# ேபான த&தி

காஅ- ெசெந! கறி/# ேபா
மாஅ தா அ9 ேமா$ ெட&ைம
ேதஎ

Aனைட- ேசாஓ* பாஅ

மீஇனாஅ* /கD, சீஇ*
ஏஎனாஅ நீ இணீ*

ஊர+ ெசத ேக9ைம

ஆவைள ேதாளி கலரானாேவ
ஆசிாியபா - க3பா

இைவகளி தம;ாிய நா*சீர7யி8மி&/ ஐ,சீர7
ஆசிாியபா
சிாியபா

(உ- .) உமண*- ேச*/ கழித ம&'கினா+ரைல
R* பாB த+ள ேவாைரய* ெப&'க 7+னா ெவ+றி ராயி+
இனியேவா ெப&

தமிேய'; மைனேய

அாிதா வ&

க3பா

(உ- ) நானாெர+ 81ளபா* ஞான'களாெர+ைனயாாிவா*

வாேனா* பிராென+ைன யா9டென+ மதிமய'கி
Rனா &ைடாைலயி C9டவிேர பாவ+

ேறனா* கமலேமெர+Sரா* ேகா / பி
9;.
9;.

ெவ9பா, க#பா ஆசிாிய#பா இைவகளி தC , க,சி#பாவி+ இைடயிC
கைடயிC

ஒ&சீ* வ&வ/.

ெவ&பா
ெவ&பா

(உ- .) உ/கா+ - ரதானா வ9ைரக வானமா# Aக+

பரதானா ப Aரைழ#பா7ட - வியதா*மா

7+ைமயகன/ ேபால வி&ணீ'கி
மி+8 மளிேச* மைற
ஆசிாியபா

(உ- .) அவேர - ேக7 வி>#ெபா&ட&ரா* பாதி,
வாடா வய' கா7ற ேதாேர,

யாேனா - ேநாடா ெரவைள ெநகிழ ேவ'கி#

பாடைமேச-ைக$ பட*.*திசிேன.
க3பா .

(உ- ) உலகி81 - ெப&தைகயா* ெப&தைகைம பிறழாேலயிறழி8
மி&தைகயவி?வைர ேமெலாிேபால ட*வி%ேம
சி?நைகயா* சி?தைகைம சிற#ெபனி8

பிறBவி+றி

?தைகைமலகி8ேகாெரா#பாகி ேதா+றாேவ.

வ,சி#பா. (உ- .) மாவயவ'களி+ மய;!றன - வழி
கல'கழா - /ைற - கல;!றன
------------

க3ெவ&பா? - ெவ&க3பா?
இைவயிர97ைன

ஒ+ெறனெகா9% க#பா வின தி!ேச* /1 ளா*

பலயா#பாசிாிய*. கெவ9பாவான/ ெவ9டைளபிைழயா/ தனி- சீ*ெப!?#
பலவ7களா வ&வ/. ெவ9க#பாவான/ க தைள

ெவ 9டைன

விரவி தனி-ெசா!ெபறா/ பலவ7களா வ&வ/. கெவ9பா விக தைள

விரவி+ இ+னாேவாைச#பய தைல எஃெசவிP9Wண*0 ைடயாரறிவ*.
கெயனவிேச7 த+ க தைள விர0 ேவ9%ெம+பாரா யி+,

ெவ9பாவி& த தி ெவ9டைள விரவாைமைய யறிவாராக , கெய+ப /
இ';மி;திைய;றி த/. ஆக+கெவ9பாவிைன ெவ9பாவின தி !

ேச* /1ேள . அகால / Hரேசாழியவாசிாிய*, இகால /  /H ாியவாசிாிய*

ச மத ந மேத.
தா? - தாழிைச

அ ேபாதர'க ெவா தாழிைசக#பா0 , வ9ணகெவா தாழிைசக #பா0

நீ'கலாக ம!ற க#பாகD; தர0 K+ற7ேயசி?ைம, ெப&ைம பா%ேவான/

ெபா&97A;றி#ேப.

அ ேபாதர'கெவா தாழிைசக#பாவி!; , வ9ணக ெவா தாழிைச

க#பாவி!; , ெப&க, &கமிைல. ஆற7ேயதர0, ெபா/வைகயாதா
ழிைச-ெசா# ேபாதாராயி8
நா+க7ெப&ைமK+ற7யா8

தாழிைசகிர9ட7 சி?ைம,

வ& .

வ&ணபா

இ#பாகளி ;ழி#A- சிைத0 , ெகா%தமிB#Aண*#A , அளெபைட-

ேச*ைகமாகாவா , வடெமாழி மஉ- ெசா!க1 Aணாி+ ைவ ;+? .
க.
க.

(உ- .) யாைன ெய& த தி&த வில'கிைலேவ! ெற+ன+

தி&தா* ந+ெற+ேற+றிேய+. இதி திேயென+ப/ திேயெனன;?;

வழி;?கலா .

ைற

தைல;ைற, இைட;ைற, கைட;ைறெயன K+றா .
தைலைற

(உ- .) மைரயிதB Aைரம, ெச,சீற7

இதி தாமைரெய+ப/ மைரெயன த!;ைறத/.
இைடைற.
இைடைற.

(உ- .) ேவதினெவாிநிேனாதி /ேபா /.

இதி ஓதிெய+ற/ ஓதிெயன இைட ;ைறத/

கைடைற.
கைடைற.

(உ- .) நீC9%கிைக க&#ப

இதி நீலெம+ப/ நீஎனகைட ;ைறத/.
---------

ஆன-த .

எ> தானத , ெசாலானத , ெபா&ளான த , யா#பானத , அணியானத

ெமனைவதா .
எ தான-த .

(உ- .) ஆழியிைழ#ப#பச ேபாமிறெவலா
ேதாழி /ைண யா /ய* தி& - வாழி

ந?மாைல தரரா திைரயேவா/ ெவ+?,
ெச?மாைல ெச+றைடதேபா/.

இத81 திைரயென+ற/ திைறயேவா/ என எ> / நிைலயிறB/ அள
ெபைடெய% த/ எ> தானத .
ெசாலான-த .

(உ- .) எ+னி! ெபாத திவ9க ெம+ெற9ணிேய

த+னி! ;ைறப%#பா+ ற9மதிய-மி+னி

விாிதில';ெவ9;ைட-ெச'ேகா விசய

ெனாிதில'; ேவென> .
இத81 விசயென+ற ெசாைலய% / எாி/ எ+? ெசா+னிைல பிறB /வத
ெசாலானத .

ெபா5ளான-த
ெபா5ளான-த .

(உ- .) வ;மா மா9டா* மன .

இத81 மா9டாெர+ப/ மா$சிைம#ப$டாெரன0 , இறதாெரன 0

ெபா&ணிைல பிறBத ெபா&ளானத ,

ெபா&1பட

யாபான-த .

(உ- ) ?; தவ னிதிவாB வா+ சிைலரா
ம8; நிகாயாைர வ;#பா .

இத81 இராயென+ற/ தல7யி!றிC இர9டாம7 தைலயிCமாக# பிறB/
வத யா#பானத .
அணியான த .

(உ- .) இதிரேன ேபாCமிள, சா த+ சா த!;

மதிரேம ேபா+ வில'; மலாக .

இத81 சா தனாகிய கீBமகைன யாசைன#ேபாCவமி / அணியிறBத
அணியானத
றிபிைச.
றிபிைச.

எ> ேதாைச பலலாத ; வி◌ாை◌ இவைக அ8 கரண தயன ெச ளச /
வதா அவ!ைற அைச,சீ&மாக அலகி$% தைள அ7
பிைறயாம! ெகா9% நிர#Aத.

(உ- ) ம+றல' ெகா+ைற மலேவ/ மஃஃபற
ெவ+? திாிய மிைடாகேன - ெச+?

மறியா$ைட ப9ணாம வ9ைகயா வி
பறிபாேயா வ9ணா; மா/.

ெதாைட

ஒ .

சீ*கைள தயனவைரய?க#ப$ட ெசD$சில ெசா+ன ெப! றியி!
திாி/மி;';ைற/ வதாC
தவறிய ெச$கைள
ப% தி ெகா1Dத.

ஒ&Aைடெயா#Aைமேநாகி- சா* தி அ'ஙன

இலகண ெநறியா +ேனாதிய ெச$களி+ பா

(உ- ) ேகாழி' கவி+ ;கி ;ரயா
தாழிணீல தட'கணீ* ேபா/மிேனா

A

வாழிQB ைவய தறிவன7ேயதி

.ைழ நைனய ;ைட/ ;ளி*Aன

_ழி ம+8வாெம+ேறேலாெர பாவா
நா!சீ* நாவ7யா+ வ&வ/ கவி& தெம+? வைரய?க#ப$7&#பி 8

இ/ஐத7 யா வதைமயி+ ஒ&Aைடெயா#Aைம ேநாகி கவி & த தி+
பா!ப% / . இதைன தர0 ெகா-சக ெவனி8மி>கா/.
பிற0

Aராணகவிஞரா!பாட#ப$ட இலகிய'க1 மி;' ;ைற/

இ@விலகண தா ஒ+ற+ பா! ப% திெகாளேவ9% .

வாி8

-----------

4. பா=1ய.
பா=1ய. [#]
[#]
[#] பா$7யெல+ப/ பா$7+ க9ணவாகிய இலகணண* தி த+

ேனா7ையயி+ைம நீகி தைலைம ப!றிய ெபயரா நி+ற/. இ@வியேலா%

ெசளிய!; ேவ!?ைம ெய+ைனெயனி+ அ/ ெசத ெசெளனநி+ ெச$
ெசதலகணமாயி!?.
-------

பா0?#A ேம!ெகா9ெடா;

4.1 பா=>.
பா=>.
பா$% ஆகவிெய+? , ம/ரகவி ெய+? ,

சி திரகவிெய+? , வி தாரகவிெய+? நா+;வைக#ப% .

ஆBகவி.
ஆBகவி.

ஒ& Aலவனி@ெவ> தானாத, இ-ெசாலானாத, இ#ெபா&ளானாத.

இ@வணியானாத, இ#பா$டானாத, இ@ெவ> தாதி இ@ெவ> தத , இெசாலாதி இ-ெசாலதமாக# பா%வாெய+? .ற , அ#ெபா>ேத அவனக

& /; ஒ#ப#பா%ேவா+.
ம!ரகவி.
ம!ரகவி.

ெதாைட ெதாைட விக!ப

ெசறிய- ெசா!ைவ

உ&வகவணி தய #ப ைததணிகேளா% அல'கார
சி திரகவி.
திரகவி.
ஏகபாத

எ>.!றி&ைக' காைதகா#A

.ட-ச/க

ேகா திாி

ெபா&$ ைல

விள'க

ெபற#பா%ேவா+.

கர/ைற-ெசD

இைவ தய வறி/ பா%ேவா+.

வி தாரகவி.
தாரகவி.
மற

கெவ9பா மட_*த இய இைச பாச9ட /ைற ப+ம ணிமாைல

 மணிேகாைவ கிாீைட இைவதயன பிற0

---------

விாி /#பா %ேவா+.

4.2 லைம.
லைம.

கவி, கமக+, வாதி, வாகி இைவ நா+;

AலைமகியA

கவி.
கவி.

ஆகவி ம/ரகவி சி திரகவி வி தாரகவி அறி/ பாடவலவ+.
கமக;.
கமக;.

ஞான விேசட தாேலயாத கவி# ெப&ைமயாேலயாத ஒ&வ+ ெசா ய
2விக!ப ைத தா+ பயிலாதி&/

ெபா&1 விாிகவலவ+.

வாதி.
வாதி.

எ% / ெகா9டேகாD;# ெபா&தினேம!ேகாD காரண
அைவயிர97!;# ெபா&தினெவ% /கா$%
வாகி.
வாகி.

ெசா 7கவலவ+.

அற

ெபா&1 இ+ப

Hெட+பனத மிவிரவாம!ேக$ேடா* வி& ப

இலகண ைதயாத இலகிய ைதயாத ெச,ெசாலா
விள'க-ெசாலவலவ+,
--------

4.3 ெபா5 த .

ம.கல ெபா5 த .

தி&, யாைன, ேத*, பாி, கட, மைல, மணி, , AகB, சீ*, மதி, நீ*, எ> /, ெபா+,
ஆரண , ெசா, Aய, நில , க'ைக , உலக , பாிதி, அமிBத

ெபய&

பிற0மா .

இவ!றி+ பாியாய#

ெசா%ெபா5 த .

தெல% /ெகா9ட Kவைச- சீாியவாகிய ெசா!க1 ம'கல தவா யி8
வைகளி ேச*தன0
ெசாC

சிற#பி ெசாC

ேதா+ற திாித ெக%தெல+8

ைவக#படா.

எ ! ெபா5 த .
ஒ!?$பட K+?

ஐ/

வ&வ/ ந+?. [$] நா+;
தீ/.

ஏ>

ஆ?

பல ெபா&$ ேக!ற ெசாC
விகார வி?தி- ெசாC

ெபா&ளி

ஒ+ப/மாகியெவ> தா த+ ெமாழி;

எ$%மாகிய ெவ> தா த+ ெமாழி; வ&வ/

----------

[$] உலக

அத ஆரண

அைம0ைடய எ+க.

எ> / என#பிறB/ வ&ேம8

ம'கல பா

-------

தானெபா5 த .

;!ெற> ைதேதா% தமெகா த ெந7ைல- ேச* / இகர
ைறேய ஐகார ஒளகார'கைள- ேச* தா உயி&
ெசால#ப$ட ெதாைகெயலா

உகர தி+றதான /

உயி& ெமெம+?

ஐ/ .றாயட'; , இவ!ைற# பா$%ைட

தைலமக+ இய!ெபயாி+ தெல> தி+ .!ைற ெதா ட'கி# பால+ ;மர+
இராச+ K#A மரணெமன வ&வி தா கைடயிர 9%

ஆகா.

பாெபா5 த .

;!ெற> ெதலா ஆ9பா, ெந$ெட> ெதலா ெப9பா, ஆ த
ெமகD

ஆ

ேப%, ெப9பா!;# ெப9பாெல> /

இ&ைமமய'கி# Aணாி! ;!றமா .

ஆ9பா!; ஆ9 பாெல> /

உணா ெபா5 த .

அ இ உ எ ஆகிய நா+;யி& , சதாபமவ ஆகிய எ>ெம 

யாேயா ராேரா லாேலா இ@வா? ெம
உயிரளெபைட

அதெவ> தா ,

யால ஆகிய K+? ெம

ஒ!றளெபைட , மகர;?க

ஆத

ந,ெச> தா .

வ5ண ெபா5 த

பனிர9%யி&
அரச&கா;

வெல> தா? பா*#பா&கா; தநயரபம இ@ வா? ெம

லவறன இநா+; ெப

இ@விரண%ெம . Q திய&கா;

வணிக&கா ;

.ழள

நா=ெபா5 த .

அ ஆ இ கா* திைக, உ ஊ எ ஏ ஐ ராட , ஒ ஓ ஒள உ திராட , க கா கி கீ

தி&ேவாண , ; . தி&வாதிைர, ெக ேக ைக Aன*ச , ெகா ேகா ெகௗ ச

, ச சா

அவி$ட , ததா ேசாதி, திதி/ M ெத ேத ைத விசாக , ெதா ேதா ெதௗ சதய

, ந நா நி

சி சீ இேரவதி,  Q ெச ேச ைச அ-வினி ெசா ேசா ெசௗ பரணி , ஞ ஞா ெஞ ெஞா

நீ P 2 அ8ட , ெந ேந ைந ேக$ ைட, ெநா ேநா ெநௗ ர$டாதி, பா பி T உ திர ,
A  அ த , ெப ேப ைப ெபா ேபா ெபௗ சி திைர, ம மாமி மீ  K மக , ெம ேம ைம

ஆயி ய

, ெமா ேமா ெமௗ ர , ய யா உ திர$டாதி,  ேயா Kல , வ வா வி H

உேராகணி, ெவ ேவ ைவ ெவௗமி&கசீாிட ,

பா$%ைட தைலவ+ ெபயாி+ தெல> தி!; உாியநா1 ெதாட'கி, உ?கி+ற
இ&ப ேத> நாளிைன

ஒ+பெதா+பதாக#ப% /- ெச+ம

உபெச+மெம+ற .ட#ப$ட #ப;தியிC

அ8ெச+ம ,

ஒ+? K+? ஐ/ ஏ> எ9ணி+

வத நா$க1 ெபா& தைடயனவல ெவனெகா9% இர9% நா+; ஆற எ$%
இைவகளினி+ற நா$கைள# ெபா& த ைடயவாக த!சீைர ெய% /ெசாலேவ9% .

கதிெபா5 த .

அஇ எகசடதப ஆகியெவா+ ெத> / ேதவ*கதி, ஆரஊ எஙஞணந ம ஆகிய

ெவ9ப/

மக$கதி , ஓ ஓயாலழற ஆகிய ேவெழ> /

வில'கினகதி, ள

ஒளவளன ஆகிய ஐெத> / நாக*க தி, இவ!?1 ேதவகி
நலாவா

-----

வில'கி+ கதி நரக*கதி [§] தீயனவா .

மக1 கசி

[§] ம'கல ெமாழிக9 ந,ெச> /வாி+ ;!றைடயனவல.
-------

கணெபா5 த .

ேதமா'கா இதி, கன , Aளிமா'கா சதிரகண , க&விள'கனி நிலகண ,

.விள'கனி சீ* (W

இைவாலனவா , க&விள'கா அத ரகண , .விள'கா

Qாி#ட , ேதாள'களி வாகண, Aளிமா'கனி தீகண

----------

தான

இைவயகாரா ,

4.4 சிறவிதி

ெபா& த , நா$ெபா& ச , ெபா& த

;!ற வரலாகா; தைலவ+

இய!ெபயைர ;றி / ம'கல ெசா!க ;!ற#பா%ளதா யி+ அ ம'கல- ெசா!;
அைட ெகா% / .? கால , பாியாய-ெசா!.? கC
ெசா த!கண+றி ந%விC

இ?தியிC

நி!க0

உாியனவா , அமா'கல

ெப? .

ம'கல ைத கா / பசா!ெபா& த , உ97# ெபா& த ,

எ> /#ெபா&க , ேவ?ப78

அைமெமன0

, கான திைன , நா

ளிைன , கன திைன ளி ம'கல-ெசா ேவ?ப78
ெகா1க.
----------

4.5 நிற .

அைமெமன வ'

ெவ9பா ெவ9ைம, ஆசிாிய#பா ெச ைம, க#பா ெபா+ைம, வ,சி#பாக&ைம.
Eல

ெவ9பா பிராமண ;ல , ஆசிாிய#பா ச திாிய ;ல , க#பா வணி; ல ,
வ,சி#பா Q திர;ல .
நா

ெவ9பா கா* திைக தயேவ> , ஆசிாிய#பா மகதயேவ> , க#பா அ8ட

தய மா? , வ,சி#பா அவி$ட தய ேவ> .
இராசி

ெவ9பா வி&-சிக
; ப

--------

மீன , ஆசிாிய#பாேமட

/லா , வ,சி#பா இடப

சி'க

த8, க#பா, மி /ன

க+னி மகர

* எ% த ம'கல-ெசாதெல> தாமாயி+ ;!றைடயவல.

--------

கிரக .

ெவ9பா சதிர+ வியாழ , ஆசிாிய#பா Qாிய+ ெச@வா, க#பா Aத+ சனி,

வ,சி#பா ெவ1ளி இரா;.
நீல .

ெவ9பா ைல, ஆசிாிய#பா ;றி,சி, க#பா ம&த , வ,சி#பா ெநத

----------

4.6. ம.கல(ெசா%க.
ம.கல(ெசா%க.

சீ#

க கா, கி, கீ, ெசா, ேசா, ந, நா, நி, நீ , யா,வ,வா, வி, H எ+8 எ> /கைள

தலாக0ைடய ெபய*கD;- சீெர+ெற% /#பா%க.
எ !

ங , 2, எ+8

ெபா;.
ெபா;.

ெபய*கD; எ> / எ+ெற%க

;, ., ெசௗ ,/, M, ெத, ேத, ெந, ேந, A, , ேம, ேம, ேமா, ேமா ெமௗ, எ+8
ெபய*க$;# ெபா+ எ+ெற%க
G

ெகௗ, ைச, ம, மா, மி, மீ, ,K, ைவ, ெவௗ, எ+ற ெபய*க$;#,  ெவ+ெற%க,
தி&-தி'க1 ெகா, ேகா எ+ற ெபய*க$; தி& அல/ தி'க1 எ+ெற%க.
மணி.
மணி.

ெக, ேக, எ+றெபய*க$; மணி எ+ெற%க

நீ#

ைக, சி, சீ, தீ, ைத, ெநா, ேநா, ைப எ+8

ெசா.
ெசா.

ஒள, , Q, ெச, ேச, ெதௗ, ெநௗ எ+8

ெபய*க$; நீ* எ+ேற %க.

ெபய*க$;- ெசா எ+ேற %க,

க.ைக .

அ, ஆ, ஒ, ஓ, த, தா, ெதா, ேதா, ேயா எ+8 ெபய*க$; க'ைகெய+ ெற% த
வாரண .

ெஞ, ெஞா எ+ற ெபய*க$; வாரண
'சர .

இ, ஈ, ஞா , எ+8
உலக

ெபய*க$;;,சர

ப, பா,எ+றெபய*க$; உலக
பா#

எ+ெற%க

எ+ெற%க,

எ+ெற%க.

ச, ரா, ெப, ேப, ெப- ேபா, ெவ.ேவ எ+8

ெபய*க$;#பாரா+ ெந%க .

ேத#

உ, எ, எ, ஏ, 3, ைக, ைம எ+8

ெபய*க$; ேத* எ+ெற%க.

இ ம'கல- ெசாCக$;# பாியாயமான ெசா!கைள ெகா9%பா78மி கா/.
-------

4.7 கவி சிற.
சிற.

பா$%ைட தைலவ+ இய!ெபயைர

ைகயினிைலளவாக# பா%வ/ சிற#A.

நா*#ெபயைர

கவிவ.
கவிவ.
பலரா8

உட+ப$ட வழேகா% 2!பய+ பய;

ெம?தைலயா! Aண* தC

இ+ப திைன வி$

வடெவ> ேத மிக#Aண* தC , பைழேயா* .றிய

இலகண ெசா!கைள வி$% கால தா! .?
வினாவி+றி மய'க .?தC
----------

உக/ எ/

வ>வா .

வழஉ-ெசா!Aண* தC ,

4.8. வ5ண .
ெவ9பா அதண&;

Q திர&; உாியவா .

ஆசிாிய#பா அரச&; , க#பாவணிக&;

திைண .

வ,சி#பா

ெவ9பாைல; , ஆசிாிய#பா ;றி,சி; , க#பா ம&த தி!; , வ,சி#பா

ெநதC; , ம&$பாபாைல;ாியவா .
நிற .

ெவ9பாவி!; ெவ9ைம , ஆசிாிய#பாவி!;- ெச ைம , க#பா

வி!;க&ைம , வ,சி#பாவி!;# ெபா+ைமாியவா .
நா.
நா.

ெவ9பாவி!;கா* திைக த ஆயியமீறாக0 , ஆசிாிய#பாவி!;

மகதவிசாமீறாக0 , க#பாவி!; அ8டதலவி$ட மீறாக0 , எ,சி#

பாவி!;- சதயதபரணி]றாக0ாியவா .
இராசி.
இராசி.

ெவ9பாவி!; க*கடக

வி&-சிக

த8 , க#பாவி!; மி/ன
மகராியவா .
ேகா

ெவ9பாவி!;- சதிர8

/லா

பரண'கD
----

சி'க

; ப

க+னி

, வ,சி#பா வி!; இடப

பிரக`பதி , ஆசிாிய#பாவி!; ஆதி த C

ெச@வா , க#பாவி!;# Aத8

பா Aாிேயா*. இ+8

மீன , ஆசிாிய#பாவி!; ேம ட

சனி

வ,சி#பாவி!; கர8

பாகD;ாிய Aப

சதன

+ ெசா+ன நிற#ப;தியினாேல ெகா1க.

வ`திர

ஆ

4.9. பிரப-த.க

சாதககவி

ஓைர நிைல , நிதிநிைல , ேயாகநிைல , நா9மீனிைல , வாரநிைல
கரணநிைல , கிரகநிைல

ஆகயேவ>?#Aகளினிைலகைள , ேசாதிட 2லா

ந+;ண*/ அவ!ைறயைம / அவ!றா தைலமக8; அைடவன .ற.
பிைளகவி.
பிைளகவி.

கா#A ெச'சீைர தா ச#பாணி  த

வாராைன அ A சி?பைற சி!றி சி?ேத*

இவ!ைற ைறேய ஆசிாிய வி& த தா ப /# ப தா க.?வ/ ஆ9பா!

பி1ைளகவி. இ@0?#பினி கைட K+ெறாழி / கழ'; அ மைன ஊச
எ+றிவ!ைற .$7 .?வ/ ெப9பா! பி1ைளகவி.

பிறத K+றாதி'க1 த இ&ப ெதா& தி'க1 கா? ஒ!றி

நிைறமதி பக தி! பி1ைளகவிைய வி& Aக . K+றாமா97 8

ஐதாமா978

ஏழாமா978

பதிெனா& பா$டா8

ெகா1ள0

தி'களி

ெப? . கா#A ஒ+ ப/ பா$டா8 ,

பா%க . நில'க1 ப /த மி ஒ#பெகா9% பா%மிட /

ஒ!ைற#ப$டா%த சிற#Aைட /; இர $7க# பா%மிட /

ெபய* /#பா%க. கா#A த!கெண% த ஆசிாிய வி& த
எ> ெதா#ப# பா%த ேவ9%ெமன ெகா1க.

ஓைச

நா+க7;

கல பக .

ெவ9பா க /ைற ஒ&ேபா; த!கவி ?#பாக !.றி, Aயவ ;#A மத';

அ மைன கால ச பிரக

கா* தவ

;ற மற

ைககைள // வ9% தைழ ச எ+8

பதிென$% ?# பிையய மட; ம&$பா

அகவ!பா க#பா வ,சி#பா ஆசிாியவி& த
வ,சிவி& த

பா9 களி சி / இர'க

கவி& த க தாழிைச

வ,சி /ைற ெவ9நிைற ெய+8மிவ!றா இைடேய ெவ9பா

க /ைற விர அதாதி ெதா
ைடயா+ !?ற .?வ/.

கால தா+ ம&விய பி-சியா* ெகா!றியா* இைட-சியா* தய0' ெகா1க.
ேதவ*; 2?

அதண*; ெதா9டா!ைற/

அைம-ச&; எ>ப/

வணிக*; ஐ ப/

அரச*; ெதா9ணா?

ேவளாள& ;#ப/மாக#பா%க .

அதணைர ேதவ& ெகா#பாக0 , ;?நில ம+ன வைர அரச* ெகா#பாக0

பா%தC9%
பரணி.
பரணி.

ேபா*க / ஆயிர யாைனைய ெகா+ற Hரைன தைலவனாகெகா9 %,
கட01 வாB / கைடகிற#A பாைலநில

காளிேகாயி ேபகேளா%கா ளி

காளிேயா% ேபக1 .ற தா+ ெசாலக&திய தைலவ+ கீ* திவிள' க

அவ+வழியாக# Aற#ெபா&1 ேதா+ற, ெவ ேபா* வழ'கவி& ப, இைவ
ெயலா

இ&சீர7, -சீர7 ெயாழி/ ஒழித ம!ற7யாகார7 பலதா ழிைசயா!

பா%வ/. ெவ9க#பாவா!பா78மி>கா/.
ேகாைவ.
ேகாைவ.

இ&வைகயாகிய த!ெபா&D , பதிநா+;வைகயாகிய க&#ெபா& D , ப /

வைகயாகிய உாி#ெபா&D

ெப!? ைககிைள தC!ற அ+A

ைடகாம#ப;தியவா களெவா>க

க!ெபா>க

.றேலெயைல யாக

க$டைளக /ைற நாL!றா திைண தலாக /ைற]றாக .ற#ப $ட
ப+னிர9டக# பா$%?#A

க#பா வ,சி#பா வ9ண

வ>வி+றி ேதா+ற#ப%வ/. இ/ அ வ ெவ9பா

இவ!றாC

வழ'க#ப%

வ5கேகாைவ.
வ5கேகாைவ.

அகரதலாகிய ெவ> /வ&க ெமாழி; தலா ெம> /க$ட ைள
க /ைறயாக# பா%வ/.
A மணிேகாைவ

ஆசிாிய#பா0 , ெவ9பா0 , க$டைள க /ைற ைறைற ெதாைக

#ப/ ெபற அ%கி அதாதி ெதாைடயா! பா%வ/.
ஒபா ஒ5பஃ!.
ஒ5பஃ!.

அகவ, ெவ9பா, க /ைற இவ!ெறா+றினா அதாதி /# ப / பா%வ/ .

இ5பாவி5பஃ!.
இ5பாவி5பஃ!.

ப / ெவ9பா0

ப தகவC

சதாதி ெதாைடயாக இ&#ப/ இைண / வ&வ/.

அ=டம.கல .

கட0ைள#பா7 அகட01 காகெவன ஆசிாிய வி& தெம$% அதாதி
/#பா%வ/.

அ.கமாைல.
அ.கமாைல.

ஆ9மக8;

ெப9மகD;

மிகன ெவ% / .? மையவ'க ைள

ெவ9பாவாலாயி8 , ெவளிவி& த தாலாயி8

பாதைறபிறழா/ ெதாட*0ற#பா%வ/

பாதாதிேகச , ேகசாதி

அHராகமாைல

தைலவ+ கனவி+கெணா& திைய க9% ேக$% உ9% உயி* / இனிைமற#

Aண*தைத த+8யி!பா'க!;ைர ததாக ேநாிைசகெவ 9பாவா! .?வ/.
இர=ைடமணிமாைல.
இர=ைடமணிமாைல.

ைறயாேன ெவ9பா0' க /ைற
இைணமணிமாைல.
இைணமணிமாைல.

இ&ப/ அதாதி ெதாைட யா+ வ&வ/.

ெவ9பா0

அகவC

ெவ9பா0

கவி /ைறமாக இர97ர9டாக இைண /

ெவ9பாவக வைணமணிமாைல, ெவ9பா க /ைற யிைண ணிமாைலெயன

2?2? அதாதியாக# பா%வ/.
நவமணிமாைல.
நவமணிமாைல.

ெவ9பா தலாக ேவ?ப$ட பா0
பா%வ/.

பாவினமாக ெவா+ப/ ெசளதாதி /#

A மணிமாைல
மணிமாைல.
ைல.

ெவ9பா0 , க /ைற , அகவCமதாதியாக #ப/ பா%வ/.

நா;மணிமாைல

ெவ9பா0 , க /ைற , அகவC , வி& த

நாமமாைல.
நாமமாைல.
அகவல7
பா%வ/.

கய7

அதாதியா நா! ப/ வ&வ/ .

வ/ மய'கியவ,சி#பாவா ஆ9மகைன# Aக B/

பலச-தமாைல

ப /#ப /- ெச1 ெவவவ? ச தமாக நா? ெச$ .?வ/.
ப;மணிமாைல

கல பக தி!; ;றி த ஒ&ேபா& , அ மாைன

?#Aகெளலா

வர#பான/.

மணிமாைல

ஊசCமி+றி எைன

எத#ெபா&9ேமC , ெவ9பாவி&ப/ , க /ைற நா!ப/

பாB சீசியாைல, அகவல7 , 1 ய7
ெப9களி+ சிற#ைப .?வ/
ெப5மகி:(சிமாைல.
ெப5மகி:(சிமாைல.

விர வ#பா%வ/.

வ/ மய'கிய வ,சி#பாவா

ெப9க1 அழ; , ;ண , ஆக , சிற#A தயன .?வ/.

வ5கமாைல.
வ5கமாைல.

ெமாழி; தலா; வ&கெவ> தி8; ஒ@ெவா& ெச$ .?
ெமகா திமாைல. ெசா!சீர7ெய+8
கீ* திைய .?வ/.
காமாைல.
காமாைல.

ெதவ'கா தலாக K+? ெசளாC
ேவனி;மாைல.
ேவனி;மாைல.
ேவனிைல

தி*ேவனிைல

க$%ைர- ெசளா ;லைறயி! ெசத

ஐ/ ெசளாC

பா%வ/ .

சிற#பி /#பா%வ/ .

வச-தமாைல.
வச-தமாைல.

ெத+றைல வ&ணி /# பா%வ/.
தாரைகமாைல

அ&ததிக!பி+ மகளி*;1ள இய!ைக ;ண'கைள வ;#பி!.?வ/
உ%பவமாைல.
உ%பவமாைல.

தி&மா பிற#A# ப ைத ஆசிாிய வி& த தா .?வ/.
தாைனமாைல.
தாைனமாைல.

அகவேலாைசயி! பிறழா/ ஆசிாிய#பாவா +னெர% /-ெசC
ெகா7#பைடைய .?வ/.
த&டகமாைல.
த&டகமாைல.

ெவ9பாவினா +L? ெச$.?வ/.
ெவ=சிமாைல

 த Hர+ பைகவ ாி! ெச+? பநிைர கவ*/ வ&வைத மி; /.?வ/.
ெவ%றிகர-ைதம'சாி

பைகவ* ெகா9டதநிைர மீ$ேபா* கரைத# மாைல-Q7# ேபா மீ$டைத
.?வ/.

ேபா#ெகழவ'சி

பைகவ* ேம ேபா*;றி /# ேபாகி+ற வயேவத* வ,சி#மாைல

Qட#Aற#ப%

பைடெய>-சி-சிற#ைப யாசிாிய#பாவா! .?வ/.

வரலா%வ'சி

;வைற பிற#Aதய ேம பா$7+ பலசிற#ைப
.?வ/.

கீ* திைய வ,சி#பாவா!

ெச5களவ'சி.
ெச5களவ'சி.

ேபா*கள தி இறத;திைர டைல யாைனடைல
நா

ேப

பிசாச

காக

மனித&டைல 

க>; தி+?களி /#பா7ய சி த#ைப# பா%வ/.

கா'சிமாைல.
கா'சிமாைல.

பைகவ*#Aற / கா,சி#மாைல Q7R+றைல .?வ/.
-----------

ெநா(சிமாைல

Aற M+றிய பைகவ* ேகாடவி+றி ெநா-சி# மாைல Q7 த+மதி கா;திற'
.?வ/.

அழிைகமாைல

பைகவ* ஊ*#பா,Q7 உழிைன#மாைல Q7#பைட வள#ப ைத .?வ/
! ைபமாைல

பைகவெரா% / ைப# மாைல Q7#ெபா&வைத .?வ/.
வாைகமாைல.
வாைகமாைல.

பைகவைர ெவ+? AகBபைட / வாைக# மாைல Qேவைதயாசிாிய# பாவா!

.?வ/

வாேதாரணம'சாி

யாைனைய வய#ப% தி அடகனவ&; எதி* தயாைனைய ெவ$7ய
டகினவ&;

ப!றி# பி7 /- ேச* தவ&;

வ,சி#பாவா ெதா% /# பா%வ/.

Hர#பா$7+ சிற#ைப

எ&ெச



பா$%ைட தைலவ+ கனைர

எ9ணாெப?வ/.
ெதாைக நிைல(ெச

ெபயைர ப / த ஆயிரமள0

பா7



ெந7ல7- ெசளா ெதா; த/ ெந%ெதாைக, ;றள7- ெச ளா ெதா; த/
;?ெதாைக, க#பாவா ெதா& த/ க ெதாைக ேபாவன.
ஒ3யல-தாதி

பதினா? கைலேயா ர7யாகைவ /, இ'ஙன

பலசதமாக வ9ண

நால7க?ப / நாCக ைலவ; /,

, கைலைவ#A , தவறாமலதாதி / #ப/

ெச$பா%வ/. சி?பா+ைம ெய$%கைலயா8

க /ைற ஆகிய இ K+ைற

வ& , ெவ9பா அகவ,

ப /#ப தாக அதாதி /# பா %வ/9%.

பதி%ற-தாதி.
பதி%ற-தாதி.

ப /ெவ9பா ப /க /ைற ெபா&$ட+ைம ேதா+ற அதாதி த#பா%வ/.
%ற-தாதி .

2? ெவ9பாவிேல8

2?க /ைறயிேல8

அதாதி / .?வ/.

உலா

இளைம#ப&வ !றதைலவைன ;வ தா/ ங;7 பிற#பா8
பர பைரயா8

ம'கல'க ளாC

இ+னாெனனப/ ேதா+ற .7 அணிகல+களா

அல'காி /ெகா9% த+ைமெயதியமான ெந&'கிய அழகிய H தியிட /
அ+ேனா+பவனிவர#ேபைத தய எ
ேநாிைச கெவ9பாவா! .?வ/
ஐ/தேலழள0

ப&வமானா* க9%ெதா ழ உலாவததாக

ேபைத, எ$%த!பதிெனா+றள0

ெப/ ைப, ப+னிர9%

த!பதினK+றள0ம'ைக , பதினா+ ;த ப ெதா+பதள0 மடைத, இ&ப/

த&ப ைத தள0மாிைவ, இ&ப தா? த #ப ெதா+றள0ெதாிைவ,
#ப திர9% த நா!பதள0
உலாமட

ேபாிள

ெப9.

கனவிெலா& ெப9ைண க9% கலவியி+ ப'காேதா+ விழி தபி+ அவ1
ெபா&$% மடவா*ேவெனனபைத கெவ9பாவா !?வி#ப/,
வளமட.
வளமட.

அற , ெபா&1, இ+பமாகிய பயைன நி தித/, ம'ைகய* காமவி+ப ைத#

பயெனனெகா9% பா$%ைட தைல மக+ இய!ெபய&; தகைத எ/ைகயாக
நா$7.றி அ@ெவ/ைக#பட தனி-ெசா+றி இ+னிைச கெவ9பாவா

தைலமகனிர/ ;ைறெபறா/ மடேல?வதா-சார7ெய /ைகயாக வர#பா%வ/.
ஆ%பைட

அகவ!பாவா விற, பாணா, . தா, ெபா&தா , இநாவாிெலா&வ*

பாி;#ேபாவாைர# பாிெப!? வ&ேவா* ஆ!றிைடக9% தைலவ+ கீ*
தி , ெகாைட , ெகா!ற
க&பைடநிைல,
க&பைடநிைல,
அரச&

அரசைர#ேபா வா&

.?வ/

அைவக9 ெந7/ ைவகியவழி ம& /வ&

மதிாிமா& தேயா&; க9%யி ெகாடைலக&தி.?வ/.
ெபயா;னிைச

பா$%ைட தைலவ+ ெபயைர-சார இ+னிைச ெவ9பாவா ெதா9a ேற8
எ>பேத8
-----------

ஜ பேத8

பா%வ/.

ஊாி;னிைச.
ஊாி;னிைச.

பா$%ைட தைலவ Lைர-சார இ+னிைச ெவ9பாவா ெதா9a ேற8
எ>பேத8

ஐ பேத8

பா%வ/.

ெபய# ேநாிைச

பா$%ைட தைலவ+ ெபயைர-சார ேநாிைச ெவ9பாவா ெதா9a ேற8
எ>பேத8

ஐ பேத8

பா%வ/.

ஊ# ேநாிைச .

பா$%ைட தைலவ+ கவைர-சார ேநாிைச ெவ9பாவா ெதா9aேற 8
எ>பேத8

ஐ பேத8

பா%வ/.

ஊ# ெவ&பா

ெவ9பாவா ஊைர-சிற#பி /# ப /- ெச1 பா%வ/.
விளநிைல.
விளநிைல.

ேவC

ேவ!றைல வில'காேதா'கியவா? ேபால ேகாெலா%விள;ெமா+?

ப$ேடா';மா ேறா';வதாக .?வ/.
றநிைல.
றநிைல.

நீவண'; ெதவ

நி+ைன# பா/கா#ப கி+வழிவழிமி;வதாகெவன .?வ/.

கைடநிைல

சா+ேறா* Mர தி வ&தலா பிறத வ& த* தீர வாயி காகி+றவ 8;
எ+வரைவ தைலவ!கிைசெயன கைடகணி+? .?வ/.
ைகயநிைல.
ைகயநிைல.

கணவேனா% மைனவி கழி/ழி , அவ*க9ப$ட வழி0# ெபா&ெளலா

பிற*கறி0? தி, தாமிற/படாெதாழிதவாய தா& , பாிசி ெப?
தனி#பட&ழ/ ெசயல? நிைலைய .?வ/.

விற ய&

தசா.கப !.
!.

ேநாிைச ெவ9பாவா அரச+ பைட த தசா'க திைன# ப /-ெச$.?வ/.
தசா.க திய.
திய.

அரச+ தசா'க ைத யாசிாிய வி& த தா ப /- ெச$ .?வ/
அரச; வி5 த .

ப /க /ைற , #ப/ வி& த
நா%வ&ணைன , நிலவ&ணைன

7#ப/.
----------

நயனப !.
!.

க தாழிைசமாக மைல கட,

, வா9ம'கல , ேதா9 ம'கல 

பா7

க9கைள# ப /-ெசளா .?வ/.
பேயாதரப !.
!.

ைலைய# ப /-ெசளா .?வ/.

பாதாதிேகச .

கெவ9பாவா அ7த 7யள0 .?வ/.
ேகசாதிபாத .

கெவ9பாவா 7த7யள0

.?வ/.

அல.காரப'சக .

ெவ9பா, க /ைற, அகவ, ஆசிாியவி& த , சத வி& த
மாறி 2? ெசளதாதி /# பா%வ/.

இ@வைகேய மாறி

ைககிைள . ஒ&தைல காம ைத ஐ/ வி& த தா .?வ/. #ப திர9% ெச
ளா .?தCமா .
ம.கலவைள.
ம.கலவைள.

உய* ;ல தி!பிறத மடவாைல ெவ9பா ெவா+பதாC , வ;#ெபா+பதாC

பா%வ/.
0!

ஆ9பாC

ெப9பாC

அவரவ*காதைல பாண+ தய உய*திைண ேயா% ,

கிளி தய வஃறிைனேயா%
.?வ/.

ெசா M/ ேபா வாெவனக ெவ9பாவா!

[#] நா!ப/.

இட , ெபா&D , கால , ஆகியவ!?ெளா+றிைன நா!ப/ெவ 9பாவா!

.?வ/.
------

# கால ப!றிவ&வ/ கா*நா!ப/ இட ப!றி வ&வ/ களவழி நா!ப/ ெபா&1 ப!றி

வ&வ/ இ+னாநா!ப/ இனியா நா!ப/

---------ழமக;.
ழமக;.

கெவ9பாவா ெப9க1 த'ைகயி!க9ட இைளைம த+ைமைட ய
;ழமகைன#AகB/ .?வ/.
தா&டக .

இ&ப ேதெழ> / தலாக 0ய*தெவ> த7யினவா எ> / ; &0
ஒ /வ&வன அளவிய!றா9டகெமன0
வதன அளவழி தா9டகெமன0
.?வ/.

எ> ெதா@வா/

இல;0

எ> தல ெகா@வா/

ஒ& ெபா&ைள ;றி /# ப /-ெசளாக

பதிக .

ஒ& ெபா&ைள ;றி /# ப /- ெசளாக .?வ/.
சதக .

அக#ெபா&ெளா+ற+ ேமலாத, Aற#ெபா&ெளா+ற+ ேமலாத க!பி / 2?

ெச$.?வ/.
ெசவியறி?றாஉ

ெபா';த+றி# Aைரேயா* நா#பணி.றல கடெனன அைவயடகி ய!
ெபா&D

ம&$பாவா!பா%வ/

வா ைற வா: !.
!.
ேவ A'க%0

ேபாவனவாகிய ெவ,ெசா!க1 +ன* தா'க. டாவாயி8 ,

பி+ன*# ெபாி/

பய+ற&ெமன, ெம#ெபா&Dற ம&$ பாவா! .?வ/.

றநிைல வா: !.
!.

வழிப% ெதவ நி+ைன# Aற'கா#ப ;!றமிலாத ெசவ ேதா% ஒ&
காைலெகா&கா சிற/ ெபாவாெயன? ம&$பாகா வைறவ/.
பவனிகாத.
பவனிகாத.

உலா கா$சியாெலதிய காமமிகா, அைவ பிறெரா% ைர / வ& /வ/,

ஊச
ஊச.

ஆசிாிய வி& த தானாத, க தாழிைசயானாத !ற ேதா% ெபா வதாக

ஆ7&ச, ஆடாேமா[ச எ+றிற .?வ/.
எ9%றி5ைக.
எ9%றி5ைக.

ேகாதிேலழைற யாகி;? மக9 +னி+? , A;

ேபா/

வி ைளயா%

ெப!றியா வ>வாைம ஒ+? தேலழி?தியாக ைறயாேன பா%வ/.
க1ைக ெவ&பா.
ெவ&பா.
ேதவாிட /

அரசாிட /

நிக>'காாிய க7ைகயளவி! ேறா+றி நட#பதாக,

#ப திர9% ேநாிைச ெவ9பாவா! .?வ/.
சி;னG .

ேநாிைச ெவ9பாவா அரசன/ சி+னமாகிய தசா'க ைத- சிற#பி /, 2?,

ெதா9a? , எ>ப/, ஐ ப/, #ப/ எ+8 ெதாைகபட .றவ/.
வி5 தவிலகண .

வி, வா1, ேவ, ெச'ேகா, யாைன, ;திைர, நா%, ஊ* , ;ைட
இ@ெவா+பைத

ப /#ப / அகவ வி& த தா ஒ+ப/ வைகற #பா%வ/.

A!கா'சி.
A!கா'சி.

இளைம கழி/ அறிவி+மிேகா*, இளைம கழியாத அறிவி+ மாக$ ; .?வ/.

இய;
இய; ெமாழிவா: !.
!.

இ;7யி! பிறேதா* ெகலா இ;ைறயிய ெப+? , அவ!ைற நீம

இயபாக0ைடைய ெய+? , இ+ேனா பலநீ

உய*ேதாரவைன வாB /வதாக .?வ/.
ஒ3யல-தாதி.
ஒ3யல-தாதி.

பதினா? கைலேயார7யாக ைவ /, இ'ஙன

இயபாக Hெய+? ம ,

நால7க?ப / நா+; கைல

வ; /#, பலசதமாக வ9ண , கைலைவ#A தவறாமலதாதி / # ப/

ெச$ பா%வ/, சி?பா+ைமெய$%கைலயா8

வ& , ெவ9பா, க /ைற

ஆகிய இ K+ைற ப /#ப தாக அதாதி /# பா%வ/9%.
ற திபா=>.
திபா=>.

தைலவ+ பவனிவர0, மகளிரகாற , ேமாகினி வர0, உலா#ேபாத

தைலவைனக9% மய'க, தி'க1 ெத+ற+ தய0வால பன

பா'கி !ற

ெத+ெனனவினவ, தைலவிபா'கிேயா%!ற/ .ற, பா'கிதைலவைன#
பழி /.ற, தைலவி தைலவைன# AகB/ .ற தைலவிபா'கிைய M/ேவ
9ட தைலவிபா'கிேயா% தைலவனைடயாள'க. ற, ;ற திலா0, தைலவி;
ற திைய மைலவள தய வினவ, ;ற திமைலவள நா$% வளதய .ற ,
தைலவ+றலவள

கிைள வள தய .ற, ;றிெசாவதைம .ற, த

ைலவி;றிவினவ, ;ற திெதவ பராவல ;றிேதா/ நவர0.ற, தைல

விபாிசிCதவிவி% த, ;றவ+ வர0 , A1வர0.ற, க9ணி ; த, A$ப இ த
;ற திைய கா!? ேதட, ;றவ+பா'கெனா% ;ற தியைடயாள '.ற,
;றவ+ ;ற திைய க9Wற, ;றவனணி தய க9ைட!? வினவC
மா9டா9% ;ற திவிைட .றCமாக.ற, ெப& பா+ைம மி@வைக

?#Aகளா , அகவ, ெவ9பா, தா0 ெகா-சக , க /ைற, கழிெந7 வி& த

கவி& த

இ-ெசளிைட கிைட.றி- சி/ தய நாடக தமிழா!பா%வ/.

உழ திபா=>

கட01 வணகைறேய K தப1ளி இைளய , ப1ளி, ;% ப+ வரேவா டவ+
ெப&ைம .ற ைறேய யவ* வரலா? நா$%வள+ ;யி!.ேக$ட,
மைழேவ97 கட0$பரவ, மைழ;றிேயா*த, ஆ!றி+ வா0, அத+
சிற#Aகா9ட வ!றி+ கிைடயிைடயக# ெபா&$%ைற' .றி#ப9

ைண தைலவ+ வர0ப1ளிக&வ* ைற]% இைளயாைளயவா8#ப, ப1ள +
ெவளி#பட ப9ைண-ெசயவினவ, அவன/ .ற, ஆயைர வ&வி த ,
அவ*வர , அவ*ெப&ைம .ற K தப1ளி ைற]%, ;% ப+ கிைட

யி&தா+ ேபாலவர, அவைன ெதா>வி மா$ட அவ+ Aல ப, K தப1ளி

ய7 சி!ெகா%வர , அவனவேளா% .ற அவனவைன ம+னி த ேக$க

ேவ9ட, அவ9ம? த அவ+ QDற அவனவைள மீ$கேவ97 ப9ைண

தைலவைன#பரவ, விைததய வள'.ற, உழவ&ழ, காைள ெவ&ள
அ/ப1ளைண#பாத, ப1ளிக1 Aல ப அவென>/வி த அைத#
ப9ைண தைலவ!கறிவி த, நா? நட, விைளதவி* ெச#ப,ெசய
ெநலள த, K த#ப1ளி ைற]% ப1ளிகDெளா&வா ெகா&வேரசெல ன

வி@0?#AகDற# பா$%ைட தைலவ+ ெப&ைமயா'கா'; ேதா+ ற-சி/
வி& தய விரவிவர விவ!றா!பா%வ/.
ெப5ம.கல .

நாேடா? தா+ ேம!ெகா1கி+ற சிைற ெசதா+ தய ெச!ற'கைள ைக
வி$%- சிைறவி%க+ தய சிறத ெதாழிக1 பிறதத!; காரண மான
நாளிட / நிக>

ெவ1ளணைய.?வ/.

ெப5.காபிய .

ெதவணக, ெசய#ப%ெபா&D மிவ!றி!கிையய வாB / + 8ளதாயற

ெதவ வணக, ெசய#ப%ெபா&Dமிவ!றி! கிையய வாB /+8ளதாயற
ெபா&ளின ப

Hெட+8 நா!ெபா&D

பய;ெநறிள தாய

நிகாிலா தைலவைனைட தாய மைல'கடC நா%நக&

ப&வமி&

ட* ேதா!ற ெம+றிவ!றி+ வள'.?தCமண 7கவி தC ெபா
ழிவிைளயா$% நீ*விைளயா$% உ9டா$% மக#ேப?
வ!ைற# AகBதC

மதிர/ க, ெசல0

ேபா&

Aலவி'கலவிெம +றி

ெவ+றிெம+ றிவ!ைற

ெதாட* /தி .றCமாகியவிைலைறேய ெதாட*0ற- ச&கமில பக
பாி-ேசதெம+?

ப;#Aைட தா Hரதய ைவ

விள'கக!ேறாரானிய!ற#ப%வதா
;ைற திய8';!றமி+?.
சிகாபிய .
அற

ெபா&ளி+ப

வைற வி ள;' க& /

நா!பய ெனாழிேதைன ய0?#AகD$சில

Hெட8 நா+க8ெளா+?

ைனய0?#Aக9 ேம!.றியவாறியவ/.

பல0';ைறேத

ேவெபய#க .

ெபா&ளா8 , இட தா8 , ெதாழிலா8 , உ?#பா8 , அளவா8
ெபயரா8

ெசவி ேதா+ ெபயரா8

ெசேதா+

ெபய*ெப? . ெபா& 1ப!றி வத/

ஆசாரேகாைவ, இட ப!றி வத/ ம/ைரகா,சி, கால

ப!றிவத/ ேவனில

வி& த , ெதாழி ப!றி வத/ யாைன ெதாழி, உ?# A#ப!றி வத/

நயன#ப / எைல#ப!றி வத/ ேகசாதிபாத , ெசேதா + ெபய*ப!றி வத/

அக திய , ெசவி ேதா+ ெபயரா வத/ பா97 ேகாைவ தயன
பிற0ம+ன.

அர.ேக%.கால .

அகா ஆகார , இகராகரா ஐகார , உகர ஊகார ஒளகார , எக ர ஏகர , ஓகர

ஓகார

ைறேய உதயாதி அ@வா? நாழிைகதி; . இவ!?1 த+K+?

நாழிைக

உ தம , பின K+? நாழிைகமாகா /, இ@ைவ/

.!ெற> /கைள தCைடய பாகD;- ெசா+ன கா ல தி
!.!றிலர'ேக!?க.

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

ெச

ளிலகண A%றி%.
A%றி%.

