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Source:Source:Source:Source:    

இனியைவ நா
ப� - இனிய உைர 

� ஆசிாிய� ம�ைர� தமிழாசிாிய� மகனா� �த� ேச�தனா� 

உைரயாசிாிய� : �ைனவ� ��தர ச��கனா�,  �!ேசாி - 11. 

ெவளியி$பவ� : சி%கார - &மேரசனா�,  �!ேசாி. 

ெவளி'(டக* :  �ைவ+ ைப�தமி,+ பதி+பக* 

38, ேவ%கட நக�,  �!ேசாி - 605011. 

1987 

உாிைம : ��தர ச��கனா� 

-�, 1987.   விைல : .. 3-00 

அ!சக* : ேக. பி.0. இ�ட1(ாி அ�ணாமைலநக� - 608 002. 

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

தமி� வா���தமி� வா���தமி� வா���தமி� வா���    

 

நீரா��த உலகமிதி� நிைல�தி56&* ெமாழிக78ேள 

சீரா��த �த� ெமாழியா* சிற+ :ந� தமி,ெமாழிேய; 

 

உ�;ைடந� உ5மாறி ஒ5ெமாழிநீ பலவானா= 

உ�;ைடய நில+ப&தி உயரள> &ைற�த�ேவ. 

 

ெச�தமிேழ ைப�தமிேழ சில� நா%க8 உ8ேளா* நீ 

ெநா�தழிய விடமா(ேடா* ேநா�  ெகா�ேடா* வள��திடேவ. 

 

ஆ7ேவாாி� உதவியி�றி அறி>மி& பல  லவ� 

சால>ைன வள�+பாி�நா8 சா�: பல இத
&��ேட. 

 

தாேயா$ ெத=வ�* நீ த6கெப5? ெச�வ�*நீ 

ேச=நா%க8 உன� பணி ெச=� நனி ேபா
:�ேம. 

 

ேதெனனேவ மிக இனி6&* தீ�தமிேழ ெத8ளமி,ேத 
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வானளாவ உலகள�� வா,க என வா,���ேம ! 

- ��தர ச��கனா� 

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

இனியைவ நா
ப� உைரயாசிாிய� ���ைரஇனியைவ நா
ப� உைரயாசிாிய� ���ைரஇனியைவ நா
ப� உைரயாசிாிய� ���ைரஇனியைவ நா
ப� உைரயாசிாிய� ���ைர    

 

ச%க இல6கிய* : 

ச%க இல6கிய%கைள+ பதிென� ேம
கண6& என >* பதிென� கீ,6 கண6& 

என>* இ5வைகயாக+ பிாி� �6 A:வ� மர . பதிென� எ�றா� பதிென($ ; 

கண6& எ�றா� � ( �தக*). ேம�கண6& எ�ப� : - மிக>* நீ�ட ெபாிய 

பாட�கைள6 ெகா�$8ள �க8 'ேம�' எ�;* அைடெமாழி ெப
றன - 

எ�பதா&*. கீ,6 கண6& எ�ப� : - அ0 அளவா� &ைற�த - அதா வ� - 

ஐ�த0க(& ேம
படாத சிறிய பாட�கைள6 ெகா�ட �க8 'கீ,' எ�;* 

அைடெமாழி ெப
றன - எ�பதா&*. 'கீ,' எ�ப� இ%ேக ம(டமான த�ைம 

எ�;* ெபா5ளி� இ�ைல; அளவி� சிறிய� எ�;* ெபா5ளி� உ8ள�; ம
றப0, 

க5�தா� சிற�தனேவ யா&*. கீ,6கண6& �க8 பதிென(0� ெபய�கைள 

அறி��வி0� இC>�ைம  லனா&*. அைவயாவன: 

 

கீ,6கண6& �க8 : 

தி56&ற8, நால0யா�, பழெமாழி, திாிக$க*, நா� மணி6க0ைக, சி:ப?சDல*, 

ஏலாதி, ��ெமாழி6 கா?சி, ஆசார6 ேகாைவ, இ�னிைல, இனியைவ நா
 ப�, 

இ�னா நா
ப�. கா� நா
ப�, களவழி நா
ப�, ஐ�திைண ஐ*ப�, ஐ�திைண 

எEப�, திைண மாைல 
ைற*ப�, திைண ெமாழி ஐ*ப�- எ�பன. 

 

தமி, �க(&8ேள தைலயாய தி56&ற8 கீ,6 கண6கி� ேச�6க+ப(05+பத� 

காரண*, அ0யளவா� சிறியனவாகிய - அதாவ� - இர�ேட அ0கைள உைடய சி: 

சி: பா6கைள உைடைமேயயா&*. பதிென� கீ,6 கண6& �க78 ஒ�றாக� 

தி56&றேளா$ ஒ�த வாி ைசயி� ைவ�� எ�ண+ ெப:தF�, 'இனியைவ நா
ப�' 

எ�;* G* சிற�த� எ�ப�  லனா&*. 

 

ெபய�6 காரண*: 

இ�F� கட>8 வா,��+ பாடைல அ$�� நா
ப� பாட�க8 உ8ளன ; 

ஒCெவா5 பாவிG* இனிய - இ�ப* பய6&* ெச=திக8 - ெசய�க8 பல எ$��6 
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Aற+ெப
:8ளன; அதனா� இ�� 'இனி யைவ நா
ப�' எ�;* ெபய� ெப
ற�. 

இ�F� �+ப�ெதா�ப� பாட�க8 நா�க0 ெவ�பாவாG* 8 ஆ* பாட� 

ம($* ஐ�த0 ெவ�பாவாG* யா6க+ ெப
:8ளன. 

 

லாசிாிய� : 

 

ச%க கால�ைத! சா��த இ�F� ஆசிாிய�, 'ம�ைர� தமிழாசிாிய� மகனா� �த� 

ேச�தனா�, என6 &றி+பிட+ெப
:8ளா�. அ+பாைவ+ ேபாலேவ 

ெசய�ப$பவைன, 'அவ� அ+ப� மக�' எ�: ேவ06 ைகயாக6 A:வ��$. 

�த� ேச�தனா� ம�ைர� தமிழாசிாிய� மகனா*. ம�ைர� தமிழாசிாிய� ெபய� எ�ன 

- ெதாியவி�ைல. அவ� கால�தி� ம�ைரயி� தமிழாசிாிய� எ�றா� அவைர�தா� 

&றி6&* ேபாG*! அ�த அள>6&� தைலைம+  லைம உைடயவராயி5� 

தி56கிறா�; அதனா� அவர� இய
ெபய� மைற��வி( ட�. அ�தைகயவாி� 

மகனா* லாசிாிய� �த� ேச� தனா�. இ� இவர� இய
ெபய�. ஆசிாிய�, கட>8 

வா,��+ பாடF� &றி+பி($8ள D�: ெத=வ%க78 சிவைன �தF� 

&றி+பி(05�த லா� சிவ ெநறியினரா= இ56கலா*. இவர� இ�ைல6 க
: 

அத�ப0 ஒEகி� வா,6 ைகயி� ந�ைம ெப:த� உ:தி. 

 

        --   ��தர ச��க� 

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

இனியைவ நா
ப� இனியைவ நா
ப� இனியைவ நா
ப� இனியைவ நா
ப� ----இனிய உைரஇனிய உைரஇனிய உைரஇனிய உைர    

 

கட�� வா���கட�� வா���கட�� வா���கட�� வா���    

(ெச=H8) 

க�D� :ைடயா� தா8 ேச�த� க0தினிேத 

ெதா�மா� �ழா=மாைல யாைன� ெதாழFனிேத 

���ற+ ேபணி �கநா� &ைடயாைன! 

ெச�றம��� ஏ�த� இனி�. 

(உைர ) 

D�: க�க7ைடய சிவ� தி5வ0கைள! ேச��� வண%&த� மிக>* இனிய�. 

ப�$ ெதா(ட மா(சிைம Hைடய �ளசி மாைல அணிH* தி5மாைல வழிப$த� 

இனிய�. நா�& �க%க7ைடய பிரமைன அைட�� த%கி �த�ைமயாக+ 

ேபா
றி� ெதாEவ� இனிய�. 
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இனியைவ நா
ப� இனியைவ நா
ப� இனியைவ நா
ப� இனியைவ நா
ப� ----    � � � �     

 

 பி!ைச 6 காயி;* க
ற� மிகஇனிேத 

 ந
சைவயி� ைக6ெகா$�த� சால>* ��னினிேத 

 ��ேத� �:வலா� ெசா�Fனி� ஆ%கினிேத 

 ெத
ற>* ேமலாயா�! ேச�>.   

 

பி!ைச எ$�தாயி;* க�வி க
ற� மிக>* இனிய�. ந�ல அைவயிேல க
றைவ 

நிைன>6& வ�� ைக ெகா$+ப� �
பட மிக>* இனிய�. ��� ேபா�ற 

 ��:வ� ப�Fனாி� ெசா� இனிைமயான�. ம
:*, ேமலான ெபாியவ�கைள! 

சா��� வா,வ� உ:தியாக இனியதா*. 1 

---------- 

 

 உைடயா� வழ6கினி� ஒ+ப �0�தா� 

 மைனவா,6ைக ��இனி� மாணாதா மாயி� 

 நிைலயாைம ேநா6கி ெந0யா� �ற�த� 

 தைலயாக� தா� இனி� ந�&   

 

ெச�வ* உைடயவ� பிற�6& வழ%&த� இனி�. இ�லற வா,6ைக கணவ;* 

மைனவிH* ஒ�றி நட� தி� �
பட இனி�. மைன வா,6ைக சிறவாதாயி�, 

வா,6ைக நிைலயாைம உண��� கால நீ(0+ ! ெச= யாதவரா= உடேன �ற> 

ெகா87த� ந�& தைல யானதா= இனிதா*. 2 

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

 

 ஏவ� மாறா இள%கிைளைம ��இனிேத 

 நா7* நைவேபாகா� க
ற� மிகஇனிேத 

 ஏ5ைடயா� ேவளா�ைம தானினி� ஆ%கினிேத 

 ேதாி� ேகா8 ந( � திைச6&.   

 

ஏ>வைத� த(டாத ம6க8 உைடைம �� இனி�. மாணா6க� &
ற* ெச=யானா= 

நாேடா:* க�வி க
 ற� மிக இனி�. ெசா�த ஏ� மா$ உைடயவன� பயி�� ெதாழி� 

தா� இனிய�. அCவாேற ஆராயி�, ெச�G* திைசகளி� ந�ல ந(  ெகா8ள� 

இனி�. 3. 
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------------ 

 

 யாைன Hைடய பைடகா�ட� �� இனிேத 

 ஊைன� தி�: ஊைன+ ெப56காைம ��இனிேத 

 கா�யா
 றைடகைர ஊ� இனி� ஆ%கினிேத 

 மான �ைடயா� மதி+ .   

 

யாைனக8 மி6க பைடயைம�த� �� இனி�. ம
 ேறா� உயிாி� உடைல� தி�: 

த� உடைல வள�6கா தி5�த� �� இனி�. கா($ வழிவ5* ஆ
ற%கைரயி� 

இ56&* ஊ� இனி�. ம
:*, மான�ைடய ந�ேலா� த5* மதி+  இனி�. 4 

--------- 

 

 ெகா�லாைம ��இனி� ேகா�ேகா0 மாராய* 

 ெச=யாைம ��இனி� ெச%ேகால� ஆ&த� 

 எ=�* திற�தா� இனிெத�ப யா�மா($* 

 ெபா�லா% &ைரயாைம ந�:.   

 

எC>யிைரH* ெகா�லாைம இனி�. ெச%ேகா� �ைறதவறி ேவ�0யவ�6& ம($* 

சிற+  ெச=யா தி5�த� இனி�. அரச� ெச%ேகாலனா யி5�த� இனி�. இய�ற 

ம(0� யாாிட��*- யாைர+ப
றிH* ெபா� லா+  ேபசாைம ந�& இனி�.   5 

---------- 

 

 ஆ
:* �ைணயா� அற* ெச=ைக �� இனிேத 

 பா
ப(டா� A:* பயெமாழி மா�பினிேத 

 வா=+ ைடய ராகி வலைவக8 அ�லாைர6 

 கா+பைடய6 ேகாட� இனி�.   

 

இய�ற அள> அற* ெச=த� �
பட இனி�. ப� பாள� ெசா�G* பய;8ள 

அறி>ைர! சிற+  இனி�. எ�லா ந�ல வா=+ க7* உைடயவரா=, நாணிFக8 

அ�லாராH8ள ந�லவைர+ பா�காவலராக6 ெகா87 த� இனி�. 6 

---------- 

 

 அ�தண� ஒ��ைடைம ஆ
ற மிகஇனிேத 
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 ப�த* உைடயா� பைடயா�ைம ��இனிேத 

 த�ைதேய ஆயி;* தானட%கா� ஆ&ேம� 

 ெகா�டைடயா னாக� இனி�.   

 

அ�தண�க8 ேவத* ஓ�த� மிகமிக இனி�. உட� வFைம உைடயவ� பைடைய 

ஆ7த� �� இனி�. த� த�ைதேய யானாG* அட%கா+ பிடாாியா யி5+பா 

னாகி� அவைன ஏ
:+ ெபா5�தா தி5�த� இனி�. 7 

-------- 

 

 ஊ5* கFமா உர;ைடைம ��இனிேத 

 தா� ைன ம�ன� தம6&
ற ெவ?சம��6 

 கா�வைர யாைன6 கத*கா�ட� ��இனிேத 

 ஆ�வ �ைடயவ� ஆ
ற>* ந�லைவ ேப�றா� ேக(ட� இனி�.   

 

ேபா56& ஏறி!ெச�G* &திைர வFைம உைடயதா யி5�த� �� இனி�. 

மாைலயணி�த ம�ன�6& ஏ
 ப(ட ெகா0ய ேபா�6 கள�தி� மைல ேபா�ற 

யாைன+ பைடயி� மற+ ேபா� கா(சி6& இனிய�. ந�லதி� ஆ� வ* உைடயவ�க8 

மிக>* ந�ல அற உைரகைள ஐய மய6க* இ�லாதவரா=6 ேக(ப� இனி�. 8 

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

 

 த%க� அம� ைடயா� தா* வா,த� ��இனிேத 

 அ%க� வி�*பி� அக�நிலா6 கா�பினிேத 

 ப%கமி� ெச=ைகய ராகி+ பாி��யா�6&* 

 அ� ைடய ராத� இனி�.   

 

த*மிட* ப
:ைடயவ� சிற+பா= வா,தைல6 கா� ப� இனிய�. இட* அக�ற 

அழகிய வி�ணி� அக�ற �E நிலாைவ6 காLத� இனி�. பEத
ற ெசயலரா=, 

யாாிட��* பாி> ெகா�$ அ� ைடயவரா= ஒE&த� இனி�.   9 

---------- 

 

 கட��$ வாழாைம கா�ட� இனிேத 

 நிைறமா�பி� ெப�0ைர நீ6க� இனிேத 

 மனமா� பிலாதவைர அ?சி அகற� 

 எைனமா� * தா� இனி� ந�&.   
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கட� வா%கி உ�$ வாழாதி5�த� இனிய�. க
  ! சிற+  இ�லாத மைனவிைய 

நீ6கி வி$த� இனி�. மன நல* இ�லாதாைர அ?சி+ பிாித� எ�லா நல�தி;* 

மிக>* இனி�.  10 

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

 

 அத� ெச�: வாழாைம ஆ
ற இனிேத 

 &த� ெச�: ெகா8ளாத A�ைம இனிேத 

 உயி� ெச�: தா� ப0;* உ�ணா�ைக� ��ணா+ 

 ெப5ைமேபா� M$ைடய தி�.   

 

(நிைலயான இடமி�றி ) ஊ� ஊரா= வழி நட�� த%கி வாழாதி5�த� மிக>* 

இனி�. (இ�ேவா அ�ேவா எ�:) இ5 பிாி>6 க5��6 ெகா8ளாம� (உ�ைம6 

க5�ைத� �ணி�� ெகா87*) Aாிய அறி> இனிய�. உயி�ேபா= இற+பதாயி;*, 

உ�ண�தகாத அ
பாி� ைகHணைவ உ�ணாத ெப5ைம ேபா�ற ேவ: ெப5 

ைம! ெசய� இ�ைல.  11 

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

 

 &ழவி பிணியி�றி வா,த� இனிேத 

 கழ:* அைவய?சா� க�வி இனிேத 

 மயாிக8 அ�லரா= மா� ைடயா�! ேச5* 

 தி5>* தீ� வி�ேற� இனி�.   

 

&ழ�ைத ேநாயி�றி வா,த� இனி�. ேப�* சைப6& அ?சாதவனி� க�வி 

இனிய�. மய6க* அ
றவரா= ந�ல ப� ைடயாைர! ேச��� வாE* ெச�வ* 

நீ%கா தாயி� இனி� அ�.  12 

----------- 

 

 மான* அழி�தபி� வாழாைம ��இனிேத 

 தான* அழியாைம� தானட%கி வா,வினிேத 

 ஊனெமா� றி�றி உய��த ெபா57ைடைம 

 மானிடவ�6 ெக�லா* இனி�.   
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மான* ேபானபி� வாழாைம �� இனி�. தான* ெச=வ� ெகடாம� தா� 

அட6கமா= வா,த� இனி�. தவறான வழியி� இ�றி உய��த �ைறயி� வ�த ெச� 

வ* உைடைம மா�த�6 ெக�லா* இனிய�.  13 

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

 

 &ழவி தள�நைட கா�ட� இனிேத 

 அவ�மழைல ேக(ட� அமி,தி� இனிேத 

 விைனHைடயா� வ�தைட�� ெவ=�:* 

 ேபா,�* மன� அ?சா� ஆக� இனி�.   

 

&ழ�ைத த�தி� த�தி நட6&* தள� நைடைய6 கா�ப� இனி�. &ழ�ைதயி� 

மழைல ெமாழிைய6 ேக( ப� அமி,த�தி;* இனி�. தீவிைன (விஷம*) உைடய 

வ� வ�� ேச��ததா� (மன*) ெவ�� வ5��* ேபா�* மன* அ?சாதவனா= 

இ5�த� இனி�.  14 

--------- 

 

 பிற�மைன பி� ேநா6கா+ M0னி� ஆ
ற 

 வற;ழ6&* ைப%A,6& வா� ேசா�> இனிேத 

 மறம�ன� த*கைடH8 மாமைலேபா�  

 யாைன மத�ழ6க* ேக(ட� இனி�.   

 

பிற� மைனவிைய� தி5*பிH* பாராத ெப5� த�ைம இனிய�. வற(சியா� வா$* 

பயி56& மைழ ெசாாிவ� இனி�. Oரேவ�தாி� கைட வாயிF� மைல ேபா�ற 

யாைனயி� மத%ெகா�ட பிளிறைல6 ேக(ப� இனி�.  15. 

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

 

 க
றா��� க�வி உைர�த� மிக இனிேத 

 மி6காைர! ேச�த� மிகமாண ��இனிேத 

 எ8 �ைண யா;* இரவா� தா� ஈத� 

 எ��ைணH* ஆ
ற இனி�.   

 

க
றவ� �� தா* க
றைத எ$��ைர�த� மிக>* இனிய�. த*மி;* மி6க 

அறிஞைர! ேச��� பழ&த� மிக>* சிற6க இனியதா&*. எ8 அளவாயி;* 

பிறாிட* இரவா� தா� பிற�6&6 ெகா$�த� எ�லா வைகயிG* மிக>* இனி�. 16 
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---------- 

 

 ந(டா�6& ந�ல ெசய�இனி� எ��ைணH* 

 ஒ(டாைர ஒ(06 ெகாள� அதனி� ��இனிேத 

 ப
பல தானிய�த தாகி+ பல� உைடH* 

 ெம=��ைணH* ேசர� இனி�.   

 

ந�ப�க(& ந�லன ெச=த� இனி�. சிறிதள>* த* பைகவ5ட� ஒ(டாதவ�கைள� 

த*ேமா$ ேச���6 ெகா8வ� ��னதி;* இனிய�. பல வைகயான உண>+ 

ெபா58கைளH* உைடயதா=, பைகவ� பல5* உைட�� ஓட! ெச=H* ெம=யான 

அர� �ைணைய அைட�தி5�த� இனி�.  17 

----------- 

 

 ம�றி� ��ம6க8 வாE* பதி இனிேத 

 த�திர�தி� வாE* தவசிக8 மா�பினிேத 

 எ?சா விE!சீ� இ5�� ம6கைள6 

 க�ெடEத� காைல இனி�.   

 

ெபா� ம�ற�தி� ெப5ம6க8 வா,�� அறி>ைர A:* ஊ� இனி�. � ெநறி+ப0 

வாE* தவசிகளி� ெப5ைம இனிய�. &ைறயாத உய��த சிற+ ைடய �திய 

ெப
ேறா�க8 இ5வைரH* காைலயி� எE�� க�$ வண%&த� இனி�.  18 

---------- 

 

 ந(டா�+  ற%Aறா� வா,த� நனி இனிேத 

 ப(டா%& ேபணி+ பணி�ெதாEக� �� இனிேத 

 �(0� ெப5*ெபா58 ஆ6கிய6கா� 

 ம
ற� த6&ழி ஈத� இனி�.   

 

ெப5ைம இனி�. � ெநறிக8 வா,�� - ந�பைர+ ப
றி+  ற* ேபசாதவனா= 

வா,த� மிக இனி�. ெம=� ெநறிைய+ ேபா
றி+ பணி>ட� ஒE& த� இனி�. 

�($+பா0�லாத ெப5? ெச�வ�ைத ஈ(0னா�, ம
றப0 அைத� த6க பிற�6&6 

ெகா$�த� இனி�.  19 

----------- 
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 சாலவைர! சாரா வி$த� இனிேத 

  லவ�த* வா=ெமாழி ேபா
ற� இனிேத 

 மல�தைல ஞால�� ம�;யி�6 ெக�லா* 

 த&தியா� வா,த� இனி�.   

 

வ?சகைர! ேசராம� வி($ நீ%&த� இனி�.  லவ� களி� வா= அறி>ைரைய+ 

ேபா
றி ஒE&த� இனி� பர�த இட�ைடய உலக�தி� உ8ள உயி�க( ெக�லா* 

த6க பய� உ:*ப0 வா,வ� இனிய�. 20 

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

 

 பிற�ைக+ ெபா58 ெவௗவா� வா,த� இனிேத 

 அற* ாி�� அ�லைவ நீ6க� இனிேத 

 மற�ேதH* மாணா மயாிக8 ேசராத 

 திற* ெதாி�� வா,த� இனி�.   

 

ம
ெறா5வன� ைக+ெபா5ைள+ பறி6காதவனா= வா,வ� இனி�. அற! ெசய�க8 

 ாி��, அ�லாத தீய ெசய�கைள வி(ெடாழி+ப� இனி�. மா(சிைமய
ற 

&ழ+பவாதிகைள மற��* ேசராத வழியறி�� வா,த� இனி�. 21  

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

 

 வ5வா= அறி�� வழ%க� இனிேத 

 ஒ5வ� ப%& ஆகாத ஊ6க* இனிேத 

 ெப5வைக� தாயி;* ெப(டைவ ெச=யா� 

 திாிபி�றி வா,த� இனி�.   

 

வ5மான�தி� அளவறி�� பிற�6& வழ%&த� இனி�. ஒ5வ� சா�  இ�லாத 

ெசா�த ஊ6க* இனி ய�. ெப5* பய� வ5வ�ேபா� ெதாியி;* (மன* ேபான 

ேபா6கி�) வி5*பியவ
ைற ெய�லா* ெச=யா தவரா=, அறெநறியினி�:* 

திாியாம� வா,வ� இனி�. 22 

--------- 

 

 காேவா$ அற6&ள* ெதா(ட� மிக இனிேத 
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 ஆேவா$ ெபா�ஈத� அ�தண�6& �� இனிேத 

 பாவ�* அ?சாரா=+ ப
:* ெதாழி� ெமாழி! 

 -தைர! ேசா�த� இனி�.   

 

ேசாைலேயா$ அற�தி
&6 (த5ம�தி
&6) &ள* ேதா�0யைம�த� மிக>* இனி�. 

அ�தண�க(&+ ப� ேவா$ ெபா� அளி�த� �
பட இனி�. தீவிைன6& அ? 

சாதவரா=, - ெச=H* ெதாழிFG* ேப�* ேப!சிG* -� ைவ��! ெசய�ப$பவைர 

நீ6&த� இனி�. 23 

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

 

 ெவ�வ� ேவ�0 ெவ&ளாதா� ேநா�  இனிேத 

 ஒ�G* �ைணH* ஒ�: உ=+பா� ெபாைற இனிேத 

 இ�ல� கா�
: இர%கி இட�+படா� 

 ெச=வ� ெச=த� இனி�.   

 

எ$�த ெசயF� ெவ
றி ெப:வத
காக! சின% ெகா8ளாம� ெசய�ப$பவன� 

ேநா�  இனி�. ஒ5 &றி6ேகாைள6 ெகா�டவ� இய�றவைரH* ெபாைற 

Hைடைம இனி�. �0ய6 A0யதி�லாத ஒ�ைற வி5*பி, ஏ%கி , ��ப+ 

படாதவரா=! ெச=ய6A0ய ெசயைல� ேத��� ெச=த� இனி�. 24 

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

 

 ஐவாய ேவ(ைக அவா அட6க� ��இனிேத 

 ைகவா=+ ெபா58 ெபறி;* க�லா�க� தீ�வினிேத 

 நி�லாத கா(சி நிைறயி� மனிதைர+ 

  �லா வி$த� இனி�.   

 

ெம= - வா= - க� - D6& - ெசவி - எ�;* ஐ�� ெபாறிகளி� வழி வ5* 

ேவணவாைவ (ேபரவாைவ) அட%க! ெச=த� �� இனி�. ைக நிைறய+ ெபா58 

கிைட6கி;* க�லாத Dடைர! ேசராைம இனி�. நிைலயி�லாத ெகா8ைகHட� 

மன ஒ5ைம இ�லாத மா�தைர! ேசராம� வி$த� இனி�. 25 

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

 

 ந!சி�த� ெச�றா� நைசெகா�லா மா�பினிேத 
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 உ(கி� வழிவாழா ஊ6க* மிக இனிேத 

 எ�திற� தா;* இையவ கரவாத 

 ப
றினி� பா%கினிய� இ�.   

 

த�ைன ந�தி வ�தவாி� வி5+ப�ைத அழி6காத ெப5�த�ைம இனி�. நாண* 

இ�லாத வழியி� வாழாத ஊ6க* மிக>* இனி�. எ�த வழியிலாயி;* த*மா� 

உதவ �0�தவ
ைற மைற6காம� த5* அ�  டைமயி;* இனிய ப�  இ�ைல. 

26 

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

 

 தான* ெகா$+பா� தைக ஆ�ைம ��இனிேத 

 மான* படவாி� வாழாைம ��இனிேத 

 ஊன* ெகா� டாடா� உ:தி உைடயைவ 

 ேகா8 �ைறயா� ேகாட� இனி�.   

 

தான* த5பவன� த6க ெகாைடOர* �
பட இனி�. மான* ெகட ேநாி� வாழாைம 

�� இனி�. &
ற* பாரா(டாம�, உ:தி (பய�) ெகா$+பவ
ைற6 ெகா87* 

�ைறயி� ெகா87த� இனி�.  27 

------ 

 

 ஆ
றாைன ஆ
ெற�: அைலயாைம ��இனிேத 

 A
ற* வர> உ�ைம சி�தி�� வா,வினிேத 

 ஆ6க* அழியி;* அ�லைவ Aறாத 

 ேத�!சியி� ேத�வினிய� இ�.   

 

ஒ�ைற! ெச=ய �0யாதவைன! ெச= எ�: வ5� தாைம �� இனி�. எம� 

வ5வ� உ�ைம என எ�ணி அத
ேக
ப வா,த� இனி�. ெச�வ* அழி� தாG* 

�ைற அ�லாதவ
ைற6 Aறாத ப(டறிவி;* இனிய ப(டறி> ேவ: இ�ைல. 28 

---------- 

 

 கயவைர6 ைககழி�� வா,த� இனிேத 

 உய�>8ளி ஊ6க* பிற�த� இனிேத 

 எளிய� இவெர�: இக,��ைரயா ராகி 

 ஒளிபட வா,த� இனி�.   
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கீ,ம6கைள6 ைககEவிவி($ வா,வ� இனி�. வள�!சி உய�ைவ எ�ணி ஊ6க* 

உ�டாத� இனி� இவ� தா,�தவ� எ�: எவைரH* இக,�� ேபசா தவரா=+  க, 

ெபற வா,வ� இனி�.  29 

----------- 

 

 ந�றி+ பய� S6கி வா,த� நனி இனிேத 

 ம�ற6 ெகா$*பா$ உைரயாத மா�பினிேத 

 அ�றறிவா� யாெர�: அைட6கல* 

 ெவௗவாத ந�றியி� ந�கினிய� இ�.   

 

பிற� ெச=த ந�றியி� பயைன! சீ�S6கி+ ேபா
றி வா,வ� மிக>* இனி�. 

நீதிம�ற�தி� ெகா0ய உைர Aறாத ெப5�த�ைம இனிய�. த* மிட* ஒ5வ� 

அைட6கலமாக6 ெகா$�த ஒ�ைற, அ�: அறி�தவ� யா5* இ�ைல எ�: தா� 

உாிைம யா6கி6 ெகா8ளாத 

ந
ெசயF;* இனிய ந
ெசய� ேவறி�ைல.  30 

----------- 

 

 அைட�தா� �ய�Aரா ஆ
ற� இனிேத 

 கட� ெகா�$* ெச=வன ெச=த� இனிேத 

 சிற�தைம�த ேக8விய ராயி;* ஆரா=�� 

 அறி��ைர�த� ஆ
ற இனி�.   

 

த*ைம அ�0யவாி� ��ப* மிகாதப0� தணி� த� இனி�. கட� வா%கியாவ� 

ெச=யேவ�0ய ந� லனவ
ைற! ெச=வ� இனி�. சிற+பா= அைம�த ேக8வியறி> 

உைடயவராயி;*, எைதH* ஆ=> ெச=� ெதாி�� ெமாழித� மிக>* இனி�. 31 

--------- 

 

 க
றறி�தா� A:* க5ம+ ெபா58 இனிேத 

 ப
றைமயா ேவ�த�கீ, வாழாைம ��இனிேத 

 ெத
ெறன இ�றி� ெதளி�தாைர� தீ%A6கா+ 

 ப�திைமயி� பா%கினிய தி�.   
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க
றறி�தவ� அறி>:��* ெசய� ெகா8ைக இனி�. &0மகனிட* அ�  ெசG�தாத 

அரச�கீ, வாழாதி5�த� �
பட இனி�. ெதளிவாக ஆரா=த� இ�றி� த*ைம 

ந*பிவி(டவைர� தீைம அைடய! ெச=யாத அ� ைடைமயி;* இனிய ப�  

ேவறி�ைல.  32 

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

 

 ஊ��னியா ெச=ெதாE&* ஊ6க* மிக இனிேத 

 தாேன ம0�திரா� தாளா�ைம ��இனிேத 

 வா8 மய%& ம�டம58 மாறாத மாம�ன� 

 தாைன த$�த� இனி�.   

 

ஊரா� ெவ:6காத ந
ெசய�கைள! ெச=� நட6 &* ஊ6க+ ப�  மிக>* இனிய�. 

தைலவ� தாேன ேசா*ப� ெகா�0ராத ெசய�Oர* �� இனி�. வா8 க8 ேமா�* 

பைடக8 நிைற�த ேபா�6கள�தி� பி�னி டாத ெபாிய ேவ�தாி� ேசைனைய� 

த$�� ெவ�ல� இனி�.  33 

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

 

 எ�F+ ெபாE� வழ%காைம ��இனிேத 

 ெசா�G%கா� ேசா�வி�றி! ெசா�Gத� மா�பினிேத 

  �F6 ெகாளி;* ெபா5ளி�லா� த* ேக�ைம 

 ெகா8ளா வி$த� இனி�.   

 

இரா6 கால�தி� வழி+பயண* ெச�லாைம �� இனி�. ந
க5��கைள! ெசா�G* 

ேபா� ேசா�வி� லாம� ெசா�GதF� சிற+  இனி�. அவேர வFயவ�� தEவி6 

ெகா�டாG*, ெபா5(ப$�த�தகாத அ
பாி� ந(ைப6 ெகா8ளாம� 

வி(ெடாழி+ப� இனி�.  34 

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

 

 ஒ
றினா� ஒ
றி+ ெபா58 ெதாித� ��இனிேத 

 �
றா� ெதாி�� �ைற ெச=த� �� இனிேத 

 ப
றிலரா=+ ப�Gயி�6&* பா��
:+ பா%கறித� 

 ெவ
றிேவ� ேவ�த�6& இனி�.   
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ெவ
றி ேவ� ேவ�த�6& , ஒ
ற�களா� உள> அறி�� அத� உ(ெபா5ைள� 

ெதளித� �� இனி� நிைலைமைய �
:மாக அறி�� நீதி ெசG��த� �� இனி�; 

சிலாிட�தி� ம($* ப
: இ�லாதவரா=, பல உயி�க(&* வள%கைள+ ப%கி($ 

உற! ெச=� ந� 

�ைற அறி�� நட�த� இனி�.  35 

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

 

 அCவி�� அE6கா: உைரயாைம ��இனிேத 

 ெசCவியனா=! ெச
:! சின*க0�� வா,வினிேத 

 க�வி�தா* ெகா�$ தா* க�ட� கா�
: 

 வCவா� வி$த� இனி�. 

 

மன*  E%கி+ ெபாறாைம ேபசாைம �� இனி�. தி5�திய ப�பாளனா=, 

ேகாப�ைத அழி�� நீ6கி வா,த� இனிய�. தா* க�டவ
ைற ெய�லா* மன* 

கCவி6ெகா�$ வி5*பி+ ப
றி6 ெகா8ளாதவரா= வி($வி$த� இனி�. 36 

-------- 

 

 இளைமைய D+ெப�: உண�த� இனிேத 

 கிைளஞ�மா($ அ!சி�ைம ேக(ட� இனிேத 

 தடெம� பைண�ேதா8 தளிாிய லாைர 

 விடெம�: உண�த� இனி�.   

 

இளைமைய ��ைம என6 க5தி ந�லேத ெச=த� இனி�. உறவினாிட�தி� அ!ச* 

ெகா8ளாத ேப!ைச6 ேக(ப� இனி�. சிற�த ெம�ைமயான D%கி� ேபா�ற 

ேதா8கைளH* தளி� ேபா�ற மி5�வான ேமனிைய  * உைடய ெப�கைள ந?� 

எ�: 

ஆடவ� உண� வ� இனி�.  37 

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

 

 சி
றா8 உைடயா� பைட6கல மா�பினிேத 

 ந(டா� உைடயா� பைக ஆ�ைம ��இனிேத 

 எ��ைணH* ஆ
ற இனிெத�ப பா�ப$* 

 க
றா உைடயா� வி5��.   
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சிறிய காலா8 பைடைய Hைடய ம�னன� மி6க ஆ
றGைடய பைட6 க5விகளி� 

சிற+   இனி�. ந(பர ச�க8 பலைர உைடய ேவ�த� பைகவைர ெவ�G* Oர* 

�� இனி�. நிர*ப+ பா� �ர6&* க�: ேபா(ட ப�6கைள உைடயவ� ெச=H* 

வி5��, எ�லா வைகயிG* மிக>* இனிய� எ�: உலகின� A:வ�. (க�: + ஆ 

= க
றா = ப�).  38 

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

 

 பி!ைச 6 &�பா� பிளிறாைம ��இனிேத 

 �!சி F5�� �ய�Aரா மா�பினிேத 

 உ
ற ெபாFைச க5தி அற� ஒ.உ* 

 ஒ
க* இலாைம இனி�.   

 

பி!ைச எ$�� உ�பவ� சினமி�றி6 ேக(ட� இனி�. ஒ�6&6 &0யி5�� ��ப* 

மிக உறாத சிற+  இனி� . மி6க ஆதாய* வி5*பி, அறெநறிைய6 ைகவி$* வ:ைம 

உண�> இ�லாைம இனி�.  39 

-------- 

 

 ப��6 ெகா$��* பதியி5�� வா,வினிேத 

 வி��6&
: உ�ணா விE+ப* மிக இனிேத 

 ப
பல நா7* பEதி�றி+ பா%&ைடய 

 க
றF� கா,இனிய தி�.   

 

ப��வைக+ ெபா58க8 ெகா$�தாயி;* ெசா�த ஊாி� இ5�� வா,வ� இனி�. 

விைதைய6 &�தி உ� ணாத சீ�ைம மிக இனி�. ந�ெனறி A:* �கைள� தவ: 

இ�றி+ பல+பல கால��* க
: வ5வைத6 கா( 0G* ஒளி த5* இனிய ெசய� 

ேவ: இ�ைல .  40 

-------------- 
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ெச"#� �ெச"#� �ெச"#� �ெச"#� �த
$றி&' அகரவாிைசத
$றி&' அகரவாிைசத
$றி&' அகரவாிைசத
$றி&' அகரவாிைச    

(எ� : ெச=H8 எ�) 

அைட�தா� 31 &ழவி 12 

அத� ெச�: 11 ெகா�லாைம 5 

அ�தண� 7 சாலவைர! 20 

அCவி�� 36 சி
றா8 38 

ஆ
றாைன 28 த%க� 9 

ஆ
:* 6 தான* 27 

இளைமைய 37 ந!சி�த� 26 

உைடயா� 2 ந(டா�6& 17 

ஊ5* 8 ந(டா�+ 19 

ஊ��னியா 33 ந�றி+ பய� 30 

எ�F+ ெபாE� 34 ப��6 ெகா$��* 40 

ஏவ� மாறா 3 பி!ைச 6 &�பா� 39 

ஐவாய ேவ(ைக 25 பி!ைச 6 காயி;* 1 

ஒ
றினா� 35 பிற�ைக+ 21 

கட��$ 10 பிற�மைன 15 

கயவைர6 29 ம�றி� 18 

க
றறி�தா� 32 மான* 13 

க
றா��� 16 யாைன Hைடய 4 

காேவா$ 23 வ5வா= 22 

&ழவி தள�நைட 14 ெவ�வ� 24 

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

��தர ச��கனாாி� உைழ&'க*� சில��தர ச��கனாாி� உைழ&'க*� சில��தர ச��கனாாி� உைழ&'க*� சில��தர ச��கனாாி� உைழ&'க*� சில::::    

 

மல� மண* ( தின*) 

தமி, அகராதி6 கைல (தமிழக அரசி� பாி� ெப
ற�) 

தமி, இல�தீ� பால* 

பண6கார� ஆ&* வழி (இ�திய அரசி� பாி� ெப
ற�) 

தமி,� ெதா&+ 6 கைல 
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History of Tamil Lexicography (தமிழக அரசி� பாி� ெப
ற�) 

ெக0ல6கைர நாகாிக* 

அ*பிகாபதி காத� கா+பிய* 

ெக0ல வள* 

மர இன+ ெபய�� ெதா&தி 

ெகௗதம+  �த� கா+பிய* ( �ைவ அரசி� ஐயாயிர* .பா= பாி� ெப
ற�) 

உல& உ=ய! 

பாரதிதாசெரா$ பல ஆ�$க8 

இனியைவ நா
ப� -- இனிய உைர 

மர இன+ ெபய�ைவ+ 6 கைல 

கட>8 வழிபா($ வரலா: 

உலக�* உயி�க7* உ�டான வரலா: 

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

 


