
2

சின்னக குைநரேயின் சிரிப்பும் ஆனவள; பழுத்ே �ரையின் பட்டறிவும் 

ஆனவள; வகானத்திற்கும் ரவயத்திற்கும் இரடப்பட்ட யகாவற்ரையும் 

கவிரேயகாகக தககாணடவள; உணரநது கற்ைகால் கல்தபகான்ை மனத்ரேயும் 

கற்கணடகாககுபவள; அறிரவப் தபருககுபவள; அன்ரப வயப்படுத்துபவள; 

தெப்புேற்கரிய அவள தபருரமரயப் தபகாற்றுதவகாம் .

அன்றன தமோழிவய
- பொவலரேறு மபருஞ்சித்திேனொர்

கவிறதப வபறை

அைகோர்ந்த தெந்தமிவை!

*அன்ன ம�ொழிரே! அழகொர்்ந்த மெ்ந்தமிரழ!

முன்னக்கும் முன்ன முகிழத்்த நறுஙகனிரே!

கனனிக் கு�ரிக் கடலமகொணட நொட்டி்டயில

�னனி அேசிரு்ந்த �ணணுலகப் ரபேேரெ!

ம்தனனன �கரே! திருக்குறளின �ொணபுகரழ!

இனனறும் பொப்பத்ர்த! எணம்தொ்கரே! நறகணக்ரக!

�னனுஞ் சிலம்ரப! �ணிர� க்லவடிரவ!

முனனும் நி்னவொல முடி்தொழ வொழத்துவர�! *

தெபபரிய நின்தபருறம

மெ்ந்தமிரழ! உள்ளுயிரே மெப்பரிே நினமபரு்�

எ்ந்தமிழநொ எவவொறு எடுத்ர்த உ்ேவிரிக்கும்?

மு்ந்்தத் ்தனிப்புகழும் முகிழத்்த இலக்கிேமும்

வி்ந்்த மநடுநி்லப்பும் ரவறொர் புகழு்ேயும்

உ்நதி உணர்மவழுப்ப உள்ேக் கனலமூேச்

மெ்ந்தொ �்ேத்ர்த்னக் குடித்துச் சிறகொர்்ந்த

அ்நதும்பி பொடும் அதுரபொல ேொம்பொடி

மு்நதுறரறொம் ேொணடும் முழஙகத் ்தனித்்தமிரழ!

- கனிசெோறு

தமோழி

௧
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இயறடகைச் சூழல் நமைக்குள் இனிய உணர்வுகைட�த் தூண்டுகிைது. 

தமிழர்கைள் இயறடகையயாடு இடயந்த வாழ்டவக் மகைாண்டிருந்தனர். 

மைடழக்கைாலத்தில் அவர்கைள் வாழ்டவ எதிர்மகைாள்கிை இயல்பு இலக்கியத்தில் 

்பதிவு மெய்யப்பட்டிருக்கிைது. மைடழயின் சீறைம் இயல்பு வாழ்வில் ஏற்படுத்தும் 

மைாறைஙகைட�ச் ெஙகை இலக்கியம் ்பைம்பிடித்துக் கைாட்டுகிைது.

முல்சலபபோட்டு
- நப்பூ்த்னார்

ந்னந்்த்ல உலகைம் வ்ளஇ சநமிசயாடு

வலம்புரி சொறித்்த மா்தாங்கு ்தடக்கை

நீர் செல, நிமிர்ந்்த மாஅல் சொல,

ொடுஇமிழ் ெனிககைடல் ெருகி, வலன ஏர்பு,

சகைாடு சகைாண்டு எழுந்்த சகைாடுஞ செலவு எழிலி

செரும்செயல் சொழிந்்த சிறுபுன மா்ல,

அருங்கைடி மூதூர் மருங்கில் சொகி,

யாழ்இ்ெ இ்ன வண்டு ஆர்ப்ெ, சநல்சலாடு,

நாழி சகைாண்ட, நறுவீ முல்்ல

அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய், ்கைச்தாழுது,

செருமுது செண்டிர், விரிச்சி நிறெ

*சிறு்தாம்பு ச்தாடுத்்த ெெ்லக கைனறின

உறுதுயர் அலமரல் சநாககி, ஆய்மகைள்

நடுங்கு சுவல் அ்ெத்்த ்கையள், “்கைய

சகைாடுங்சகைாற சகைாவலர் பினநினறு உய்த்்தர

இனச்ன வருகுவர், ்தாயர்” எனசொள்

நன்னர் நனசமாழி சகைட்ட்னம் *  

அடி : 1-17

கவிசதப நபசை

�ல்நலோர விரிச்சி நகட்ைல்

இயறசக

௨
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பைோல்லும் பபோருளும் 

நனந்தடல உலகைம் - அகைன்ை உலகைம் 

யநமி - ெக்கைரம் 

யகைாடு - மைடல 

மகைாடுஞமெலவு - விடரவாகைச் மெல்லுதல் 

நறுவீ - நறுமைணமுடைய மைலர்கைள்  

தூஉய் - தூவி 

விரிச்சி - நறமொல் 

சுவல் - யதாள்

போைலின் பபோருள்

அ ே ன் ற  உ ல ே த் ழ த  ெ ழ ளே த் து ப 
வ்பருமழை வ்பாழிகிறது. ெலம்புரிசசைங்கு 
வ ்ப ா றி த் த  ழ ே ே ழ ளே யு ழ ட ய  தி ரு ம ா ல் , 
குறுகிய ெடிெம் வோணடு மாெலி மன்னைன் 
நீர் ொர்த்துத் தரும்வ்பாழுது, மணணுக்கும் 
வி ண ணு க் கு ம ா ே ப  க ்ப ரு ரு ெ ம்  எ டு த் து 
உயர்ந்து நிற்பது க்பான்றுளளேது மழைகமேம். 
அம்கமேம்,  ஒலிக்கும் ேடலின் குளிர்நீழைப 
்பருகிப வ்பருந்கதாறறம் வோணடு, ெலமாய் 
எ ழு ந் து ,  ம ழ ல ழ ய ச  சூ ழ ந் து ,  வி ழ ை ந் த 
கெேத்துடன் வ்பருமழைழயப வ்பாழிகிறது. 

து ன் ்ப த் ழ த ச  வ சை ய் கி ன் ற 
அம்மாழலபவ்பாழுதில், முதிய வ்பணேள 
மி கு ந் த  ே ா ெ ழ ல யு ழ ட ய  ஊ ர் ப ்ப க் ே ம் 
வசைன்றனைர். யாழிழசை க்பான்று ஒலிக்கும் 
ெ ண டு ே ள  சூ ழ ந் து  ஆ ை ெ ா ரி க் கு ம் 
ந று ம ண ம்  வ ே ா ண ட  அ ரு ம் பு ே ள ;  அ ந் த 
மலர்ந்த முல்ழலப பூக்ேகளோடு நாழியில் 
வ ே ா ண டு  ெ ந் த  வ ந ல் ழ ல யு ம்  க சை ர் த் து த் 
வ த ய் ெ த் தி ன் மு ன்  தூ வி னை ர் .  பி ற கு 
வ த ய் ெ த் ழ த த்  வ த ா ழு து ,  த ழ ல வி க் ே ா ே 
நறவசைால் கேட்டு நின்றனைர்.

அங்கு, சிறு தாம்புக் ேயிறறால் ேட்டப்பட்ட 
இளேங்ேன்று ்பசியால் ொடிக்வோணடிருந்தது. 
அ த ன்  ெ ரு த் த த் ழ த  ஓ ர்  இ ழ ட ம ே ள 
ேணடா ள.  குளிர்தா ங்ோம ல் ழேேழளேக் 
ேட்டிய்படி நின்ற அெள, “புல்ழல கமய்ந்து 
உன் தாய்மார் ெழளேந்த ேத்திழய உழடய 
ேம்ழ்பக் வோணட எம் இழடயர் ஓட்டிெை 
இ ப க ்ப ா து  ெ ந் து வி டு ெ ர் ,  ெ ரு ந் த ா க த ” 
என்றாள. இது நல்ல வசைால் எனைக்வோணடு 
முதுவ்பணேள தழலவியிடம் நறவசைால்ழல 
நாங்ேள கேட்கடாம் என்று கூறினைர். இவொறு 
தழலென் ெருழே குறித்து முதுவ்பணடிர் 
விரிசசி கேட்டு நின்றனைர்.

நி ன்  த ழ ல ெ ன்  ்ப ழ ே ெ ழ ை  வ ெ ன் று 
தி ழ ற ப வ ்ப ா ரு க ளே ா டு  ெ ரு ெ து  உ று தி . 
தழலவிகய! மனைத்தடுமாறறம் வோளளோகத! 
எனை ஆறறுப்படுத்தினைர் முதுவ்பணடிர்.

இலககணககுறிபபு

மூதூர் - ்பண்புத்மதாடகை

உறுதுயர் - விடனத்மதாடகை

டகைமதாழுது - மூன்ைாம் யவறறுடமைத் மதாடகை

தைக்டகை - உரிச்மொல் மதாைர்

பகுபத உறுபபிலககணம்

ம்பாறித்த - ம்பாறி + த் + த் +அ

ம்பாறி - ்பகுதி

த் - ெந்தி

த் - இைந்தகைால இடைநிடல

அ - ம்பயமரச்ெ விகுதி

விரிச்சி

ஏயதனும் ஒரு மெயல் நன்ைாகை முடியுயமைா? முடியாயதா? என ஐயம் மகைாண்ை ம்பண்கைள், மைக்கைள் 

நைமைாட்ைம்  குடைவாகை இருக்கும் ஊர்ப்பக்கைத்தில் ய்பாய், மதய்வத்டதத் மதாழுது நின்று அயலார் 

ய்பசும் மொல்டலக் கூர்ந்து யகைட்்பர்; அவர்கைள் நல்ல மொல்டலக் கூறின் தம் மெயல் நன்டமையில் 

முடியும் என்றும் தீய மமைாழிடயக் கூறின் தீதாய் முடியும் என்றும் மகைாள்வர்.

பதரிந்து பதளிநவோம்

10th_Tamil_Unit 2.indd   34 17-12-2020   2.55.50 PM



35

நூல் பவளி

முல்டலப்பாட்டு, ்பத்துப்பாட்டு நூல்கைளுள் ஒன்று. இது 103 அடிகைட�க் மகைாண்ைது. 

இப்பாைலின் 1- 17அடிகைள் ்பாைப்பகுதியாகை  இைம்ம்பறறுள்�ன. முல்டலப்பாட்டு 

ஆசிரியப்பாவால் இயறைப்பட்ைது; முல்டல நிலத்டதப ்பறறிப ்பாைப்பட்ைது; ்பத்துப்பாட்டில் 

குடைந்த அடிகைட� உடைய நூல் இது. இடதப ்படைத்தவர் கைாவிரிபபூம்்பட்டினத்துப 

ம்பான்வணிகைனார் மைகைனார் நபபூதனார். 

கறபசவ கற்றபின்...

1. முல்ழலப்பாட்டின் ோட்சிேளிலிருந்து சைங்ேோல மக்ேளின் ொழக்ழேச சூைழல உணை 
முடிகிறதா? உங்ேளின் ேருத்துேழளேப ்பதிவு வசைய்ே.

2. குறிபபுேழளேக் வோணடு  ஆர்ெமூட்டும் ெழேயில் ேழத/நிேழழெ எழுதுே.  

 அழமதி - ெனைம் - மனைத்ழதத் வதாட்டது - வோஞசைம் அசசைம் - ஆனைால் பிடித்திருந்தது 
- இைவில்   வீட்டின் அழமதிழய விட - ெனைத்தின் அழமதி - புதுழம - ோல்ேள 
தழையில் - இழலேளின் சைலசைலபபு - ்பறழெேள மைங்ேளின் கமல் - சிறேடிபபு - அருகில் 
திரும்பியவுடன் - திடீவைனை ஆைொை  ஓழசை - தணணீரின் ஓட்டம் - அைோனை ஆறு - உருணட  
சிறுகூைாங்ேறேள -இயறழேயின் ேணோட்சி

�தற்ெபா�ள் 

நிலம்

ெபா��

நீர் �ஞ்
ைன நீர,் காட்டா� 

மரம் ெகான்ைற, காயா, �ந்தம்

� �ல்ைல, �டவம், ேதான்�ப்�

ெப�ம்ெபா��
காரக்ாலம்

ஆவணி, �ரட்டா�

��ெபா�� மாைல

�ல்ைல (காம் கா சார்ந்த இட�ம்)

க�ப்ெபா�ள்

உரிப்ெபா�ள் இ�த்த�ம் இ�த்தல் நி�த்த�ம் (காத்��த்தல்)

போைபபகுதிப போைலில் இைம்பபறறுள்்ள முதல் கரு உரிபபபோருள்கள்
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கடாசிககடாண்்ம்
- அதிவீரரபாம பபாணடியர்

விருந்தினனபாக ஒருவன் வந்து எதிரின்

 வியத்தல் நன்்மபாழி இனிது உரரத்தல்

திருந்துற நநபாககல் வருக என உரரத்தல்

 எழு்தல் முன் மகிழவன ்ெபபல்

்பபாருந்து  மற்றுஅவன் ்தன்அருகுற இருத்தல்

 நபபா்மனில் பின் ்ெல்வ்தபா்தல்

பரிந்துநன் முகமன் வழஙகல் இவ்வபான்பபான்

 ஒழுககமும் வழிபடும் பணநப *

இல்்லபாழுககம், (பபா எண : 17)

கவிர்தப் ்்பரழ

வி ரு ந ச த ோ ம்ப ல்  மு ச றை ைள் ச வறு ச வறை ோ ை  இரு ந த ோ லு ம் எல் ்ல ோ ச் 

ைமூைங்ைளிலும் இப்பணபோடு சபோறறைப்படுகிறைது. விருநதிைசர உைமோர 

வரசவறறு விருநதளிக்கும் முசறைபறறி இ்லக்கியங்ைள் சபசுகின்றைை. 

வி ரு ந தி ை ர்  ம ை ம்  ம கி ழ க் கூ டி ய  மு ச றை ை ளி ல்  வி ரு ந ச த ோ ம் ப 

சவணடுமல்்லவோ? அத்தசைய போடைல் ஒன்று விருநசதோம்பும் கநறிசய 

வரிசைப்படுத்திக் ைோட்டுகிறைது.

தசடால்லும் த்படாருளும்

 அருகுறை – அருகில் 

முைமன் –  ஒருவசர ந்லம் விைவிக் கூறும் 

விருநசதோம்பல் கைோறைள்

்பண்்படாடு

௩
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்படா்லின் த்படாருள்

விருந்தினைோக ஒருவர் வந்தோல், அவரை 
வி � ந் து  உ ர ை த் த ல் ,  ெ ல் ல  க ெ ோ ற் க ர ் 
இனிரம�ோகப் யபசுதல், முகமலர்ச்சியுடன் 
அவரை யெோக்குதல்,  'வீட்டிற்குள வருக' 
என்று வையவற்்ல், அவர் எதிரில் நிற்்ல்,  
அவர்முன் மனம் மகிழும்படி யபசுதல், அவர் 
அருகியலய� அமர்ந்துககோளளுதல், அவர் 
விரடகபற்றுச் கெல்லும்யபோது வோயில்வரை 
பி ன்  க த ோ ட ர் ந் து  க ெ ல் ல ல் ,  அ வ ரி ட ம் 
புகழச்சி�ோக முகமன் கூறி வழி�னுப்புதல் 
ஆகி� ஒன்பதும் விருந்யதோம்பல் கெய்யும் 
இல்ல் ஒழுக்கமோகும்.

இலககணககுறிப்பு

நன்கமோழி  – பணபுத்கதோசை

வியத்தல், சநோக்ைல், 

எழுதல், உசரத்தல், 

கைப்பல், இருத்தல்,

 வழங்ைல் 

நூல் தவளி

ைோசி நைரத்தின் கபருசமைசைக் கூறுகிறை நூல் ைோசிக்ைோணடைம்.  இநநூல் துறைவு, 

இல்்லறைம், கபணைளுக்குரிய பணபுைள், வோழ்வியல் கநறிைள், மறுவோழ்வில் அசடையும் 

நன்சமைள் ஆகியவறசறைப் போடுவதோை அசமநதுள்ைது. ‘இல்க்லோழுக்ைங் கூறிய’ 

பகுதியிலுள்ை பதிசைழோவது போடைல் போடைப்பகுதியோை இடைம்கபறறுள்ைது.

 முத்துக் குளிக்கும் கைோறசையின் அரைர் அதிவீரரோம போணடியர். தமிழ்ப் பு்லவரோைவும் 

திைழ்நத இவர் இயறறிய நூச்ல ைோசிக்ைோணடைம். இவரின் மறகறைோரு நூ்லோை கவறறி சவறசை 

என்றைசழக்ைப்படும் நறுநகதோசை சிறைநத அறைக்ைருத்துைசை எடுத்துசரக்கிறைது. சீவ்லமோறைன் என்றை 

பட்டைப்கபயரும் இவருக்கு உணடு. சநடைதம், லிங்ைபுரோ்ணம், வோயு ைம்கிசத, திருக்ைருசவ அநதோதி, 

கூர்ம புரோ்ணம் ஆகியைவும் இவர் இயறறிய நூல்ைள்.

கற்பரவ கற்றபின்...

கெடுெோ்ோகப் போர்க்க எணணியிருந்த உ்வினர் ஒருவர் எதிர்போைோத வரகயில் உஙகள வீட்டிற்கு 
வருகி்ோர். நீஙகள அவரை எதிர்ககோணடு விருந்து அளித்த நிகழவிரன விரிவோக எழுதிப் படித்துக் 
கோட்டுக.

்பகு்ப்த உறுப்பிலககணம்

உசரத்த – உசர + த் + த் + அ

உசர – பகுதி

த் – ைநதி

த் – இறைநத ைோ்லஇசடைநிச்ல

அ – கபயகரச்ை விகுதி

வருை – வோ(வரு) + ை

வோ – பகுதி

வரு எைத் திரிநதது விைோரம்

ை – வியங்சைோள் விசைமுறறு விகுதி

  “ஒப்புடைன் முைம் ம்லர்நசத  

 உபைரித்து உணசம சபசி

  உப்பி்லோக் கூழ் இட்டைோலும்  

 உணபசத அமிர்தம் ஆகும்

  முப்பழகமோடு போல் அன்ைம்  

 முைம் ைடுத்து இடுவோரோயின்

  ைப்பிய பசியி சைோடு  

 ைடும்பசி ஆகும் தோசை” 

-விசவைசிநதோமணி. (4)

கதோழிறகபயர்ைள்

10th_Tamil_Unit 3.indd   55 17-12-2020   3.11.50 PM



82

ச்பருமாள் திருசமாழி

	 -	குலசேகரொழ்ொர்

்ொளொல்	அறுத்துச்	சுடினும்	மருத்து்ன்	்பொல்

மொளொ�	கொ�ல்	ச�ொயொளன்	ச்பொல்	மொயத்�ொல்

மீளொத்	துயர்�ரினும்	வித்து்க்	சகொட்டம்மொ!	நீ

ஆளொ	உன�ருசள	்பொர்்ப்பன்	அடிசயசன.	*

்பொசுர	எண்:	691

்வி்தப் ந்ப்ை

தமிழர், ்பணரடய நகாட்்களிலிருநலத அறிவியரே வகாழ்வியலேகாடு இரைத்துக 

்ககாணும் இயல்புரடயவர்்களகா்க இருககி்றகார்்கள். அதன்விரளவகா்க, ெங்க 

இேககியத்தில் அறிவியல் ்கருத்து்கள் நிர்றநதுள்ளன. அதறகு இரையகா்கப் 

்பகதி இேககியங்களிலும் அறிவியல் ்கருத்து்கள் தெறிநதிருககின்்றன.

்பாைலின ச்பாருள்

மருத்துவர உைலில் ஏறபட்ை புண்தணக ்த்தியால் அறுத்துச் சுட்ைாலும் அது நன்தமகப் 
என்று உணரந்து பநாயாளி அவதை பநசிப்பார. வித்துவகப்ாட்டில் எழுந்ைருளியிருககும் 
அன்தனபய! அதுபபான்று நீ உனது விதளயாட்ைால் நீங்ாை துன்பத்தை எனககுத் ைந்ைாலும் 
உன் அடியவனாகிய நான் உன் அருதளபய எப்கபாழுதும் எதிரபாரத்து வாழ்கின்ப்றன்.

சொல்லும்  ச்பாருளும்  சுடினும் – சுட்டகாலும், மகாளகாத-தீைகாத, மகாயம் – விரளயகாட்டு

வித்துவகல்ககாடு என்னும் ஊர், ல்கைள மகாநிேத்தில் ்பகாேக்ககாடு மகாவட்டத்தில் உள்ளது. குேலெ்கை 

ஆழ்வகார் அஙகுள்ள இர்றவனகான உய்யவநத த்பருமகாரள அன்ரனயகா்க உருவகித்துப் ்பகாடுகி்றகார்.

நூல் சவளி

நகாேகாயிைத் திவவியப் பிை்பநதத்தின் முதேகாயிைத்தில் 691ஆவது ்பகாசுைம் ்பகாடப்்பகுதியில் 

த்ககாடுக்கப்்பட்டுள்ளது. த்பருமகாள் திருதமகாழி நகாேகாயிைத் திவவியப் பிை்பநதத்தில் 

ஐநதகாம் திருதமகாழியகா்க உள்ளது. இதில் 105 ்பகாடல்்கள் உள்ளன. இதரனப் ்பகாடியவர் 

குேலெ்கைகாழ்வகார். இவரின் ்ககாேம் எட்டகாம் நூற்றகாணடு. 

்ற்ப்வ ்ற்றபின...

 ைமிழர மருத்துவமுத்றககும் நவீன மருத்துவமுத்றககும் உள்ள கைாைரபு குறித்து ஒப்பதைவு 
உருவாககு்.

சதாழில்நுட்பம்

௪
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நீதிமவண்ெோ
- கா.ப.செய்குதம்பிப் பாவலர்

அருளைப் சபருக்கி அறிளவத் திருத்தி

மருளை அகற்றி மதிக்கும் சதருளை

அருத்துவதும் ஆவிக்கு அருந்துளையாய் இனபம்

சபாருத்துவதும் கல்விசயன்றே ்பாற்று. *

ெோடலின் மெோருள்

அருளித்னப ம்பருக்கி, அறிதேச் சீரொக்கி, �யக்கம அகற்றி, 
அறிவுக்கு்த ம்தளிவு ்தநது, உயிருக்கு அரிய துதணயொய் இன்்பம 
வசரப்பது கல்விவய ஆகும. எ்னவே அத்தப வ்பொற்றிக் கற்க வேணடும.

கேவிர�ப் ்ெரை

கற்ைவர் வழி அரசு ்சல்லும் எனகிைது சஙக இ்க்கிைம். வதொண்டும் அைவு 

ஊறும் நீர்வ்பொ்க் கற்கும் அைவு அறிவு சுரக்கும் எனகிைது திருக்குைள். 

கல்விறைப வ்பொற்றுவறதப புைநொனூற்றுக் கொ்த்திலிருநது தற்கொ்ம்வறர 

்தொைர்கினைனர் தமிழர். பூக்கறை நொடிச் ்சனறு வதன ்பருகும் வண்டுகறைப 

வ்பொ், நூல்கறை நொடிச் ்சனறு அறிவு ்்பைவவண்டும். 

ெ�ோவ�ோனம்

‘சதம்’ எனைொல் நூறு எனறு ்்பொருள். ஒருவரது பு்ற�றையும் நிறனவொற்ைற்யும் நுண்அறிறவயும் 

வசொதிப்பதற்கொக ஒவர வநரத்தில் நிகழத்தப்படும் நூறு ்சைல்கறையும்  நிறனவில் ்கொண்டு 

விறைைளித்தவ் சதொவதொனம்.

கேல்வி

௫

நூல் மவளி

‘சதொவதொனம்’ எனனும் கற்யில் சிைநது விைஙகிை ்சயகுதம்பிப ்பொவ்ர் 

(1874 – 1950), கனனிைொகு�ரி �ொவடைம் இை்ொக்குடி எனனும் ஊறரச் வசர்நதவர்; 

்பதிறனநது வைதிவ்வை ்சயயுள் இைற்றும் திைன ்்பற்ைவர்; சீைொபபுரொணத்திற்கு 

உறர எழுதிைவர்; 1907 �ொர்ச் 10ஆம் நொளில் ்சனறன விக்வைொரிைொ அரஙகத்தில் 

அறிஞர் ்ப்ர் முனனிற்யில் நூறு ்சைல்கறை ஒவர வநரத்தில் ்சயது கொடடி ‘சதொவதொனி’ எனறு 

்பொரொடடுப்்பற்ைொர். இவர் நிறனறவப வ்பொற்றும் வறகயில் இை்ொக்குடியில் �ணி�ண்ை்பமும் 

்பள்ளியும் உள்ைன. இவரது அறனத்து நூல்களும் நொடடுறைற� ஆக்கப்படடுள்ைன.

கேறெரவ கேற்றபின்...

 எதிரகொல்ததில் நீஙகள ்பயில விருமபும கல்வி குறி்தது ேகுப்பத�யில் கலநதுதரயொடிக் 
குறிபபுதர உருேொக்குக.
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திருவிரளயோடற புைோணம் 

- பரஞ்ொதி முனிவர்

்ப்டலச் சுருக்கம
்ப ொ ண டி ய  ந ொ ட த ்ட 

ஆடசிபுரிந்த குவலச்பொணடியன் 
எ ன் னு ம  � ன் ்ன ன்  ்த மி ழ ப 
பு ல த � யி ல்  சி � ந து 
வி ள ங கி ்ன ொ ன் .  க பி ல ரி ன் 
நண்பரொ்ன இத்டக்கொ்ட்னொர 
எ ன் னு ம  பு ல ே ர ,  ்த ொ ம 
இ ய ற் றி ய  க வி த ்த யி த ்ன  
�ன்்னன் முன்பு ்பொ்ட,அத்தப 
ம்பொருட்படு்த்தொ�ல்  �ன்்னன் 
புலேதர அே�தி்த்தொன். �்னம 
ேருநதிய இத்டக்கொ்ட்னொர, 
இத�ேனி்டம முத�யிட்டொர. 
� ன் ்ன னி ன்  பி த ழ த ய 
உணர்ததுே்தற்கொக இத�ேன் 
க்டம்பே்னக் வகொவிதல விடடு நீஙகி, ே்டதிருஆலேொயில் மசன்று ்தஙகி்னொர. இத்த அறிந்த �ன்்னன் 
்தன் பிதழதயப ம்பொறு்த்தருளு�ொறு இத�ேத்ன வேணடி, இத்டக்கொ்ட்னொருக்குச் சி�பபுச் மசய்்தொன். 
இத�ேனும வகொவிலுக்கு்த திருமபி்னொர.

இரடககேோடனோர் மன்னனின் அரவயில் கேவிர� ெடித்�ல்

1. கழிந்த ம்பரும வகளவியி்னொன் எ்னக் வகடடு முழுது உணரந்த கபிலன் ்தன் ்பொல் 
ம்பொழிந்த ம்பரும கொ்தல் மிகு வகணத�யி்னொன் இத்டக்கொடடுப புலேன் ம்தன் மசொல் 
ம�ொழிநது அரசன் ்தத்னக் கொணடும எ்ன்த ம்தொடு்த்த ்பனுேமலொடு மூரி்த தீம வ்தன் 
ேழிநது ஒழுகு ்தொரொத்னக் கணடு ம்தொடு்தது உதரப்பனுேல் ேொசி்த்தொன் ஆல்.  (2615)

மெோல்லும் மெோருளும் :  வகள்வியினொன – நூல் வல்்ொன, வகண்ற�யினொன – நடபினன

கற்வைொருக்குச் ்சனை இை்�ல்்ொம் சிைபபுச் ்சயவது 

தமிழகூறும் நல்லு்கம். அரசரும் பு்வருக்குக் கவரி வீசுவர்; 

கண்ணுக்கு எடடிை திறச வறர ்தரியும் நி்ஙகறைப 

பு்வருக்குக் ்கொறை ்கொடுத்து �கிழவர்; இறைவனும் 

அறிறவப வ்பொற்று்பவன; அறிவொய நிற்்பவன; அறிவிற் 

சிைநத பு்வருக்கொகத் தூது ்சனைவன; பு்வரது அறிவுப 

்்பருற�றை உணர்த்து்பவன.

கேவிர�ப் ்ெரை

கொண்டம :  திரு ஆலேொய்க் கொண்டம(3) 

்ப்டலம : இத்டக்கொ்டன் பிணக்கு்த தீர்த்த ்ப்டலம (56)

கேல்வி

௫
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மன்னன் �ன் புலரமரய மதிககேோரம குறித்து இர்றவனிடம் முர்றயிடல்

2. சநநிதியில் வீழநது எழுநது ்தமிழ அறியும ம்பரு�ொவ்ன ்தன்த்னச் சொரநவ்தொர 
நல் நிதிவய திரு ஆலேொய் உத்டய நொயகவ்ன நகு்தொர வேம்பன் 
ம்பொன் நிதி வ்பொல் அளவு இ�ந்த கல்வியும மிக்கு உளன் என்று புகலக் வகடடுச் 
மசொல் நித�யும கவி ம்தொடு்தவ்தன் அே�தி்த்தொன் சிறிது முடி துளக்கொன் ஆகி. (2617)

மெோல்லும் மெோருளும் : தொர் - �ொற், முடி - தற்

3. என்த்ன இகழந்த்னவ்னொ மசொல் ேடிேொய் நின்இ்டம பிரியொ இத�யப ்பொதே 
்தன்த்னயும மசொல் ம்பொருளொ்ன உன்த்னயுவ� இகழந்த்னன் என் ்த்னக்கு யொது என்்னொ
முன்த்ன ம�ொழிநது இத்டக்கொ்டன் ்தணியொ்த முனிவு ஈரப்ப முநதிச் மசன்�ொன் 
அன்்ன உதர திருச்மசவியின் ஊறு்பொடு எ்ன உத�ப்ப அருளின் மூர்ததி. (2619)

மெோல்லும் மெோருளும் : முனிவு - சினம்

இர்றவன் ்கேோவிரலவிட்டு நீஙகு�ல்

4. வ்பொ்னஇத்டக் கொ்டனுக்கும கபிலனுக்கும அக்ததுேதக ம்பொலியு�ொற்�ொன்
ஞொ்ன�ய �ொகிய்தன் இலிஙகவுரு �த�்ததுஉத�யொம நஙதக வயொடும
ேொ்னேர்தம பிரொம்னழுநது பு�மவ்பொய்்த்தன் வகொவிலின்வநர ே்ட்பொல் தேதய
ஆ்னநதி்த ம்தன்்பொவலொர ஆலயஙகணடு அஙகு இனிதின் அ�ரந்தொன் �ன்வ்னொ. (2620)

மெோல்லும் மெோருளும் : அகத்து உவறக - �ன�கிழச்சி

்கேோவிரலவிட்டு நீஙகிய கேோைணம் அறியோது மன்னன் இர்றவரன ்வண்டு�ல்

5. அல்லத்த என் ்த�ரொல் என் ்பதகஞரொல் களேரொல் அரிய கொ்ன்தது 
எல்தல விலஙகு ஆதிகளொல் இத்டயூறு இன் ்தமிழ நொடடில் எய்திற்�ொவலொ 
ம்தொல்தல �த�யேர ஒழுக்கம குன்றி்னவரொ ்தேம ்தரு�ம சுருஙகிற்�ொவலொ 
இல்ல�னும து�ே�னும பிதழ்த்த்னவேொ யொன் அறிவயன் எந்தொய்! எந்தொய்!.  (2629)

மெோல்லும் மெோருளும் : த�ர் – உைவினர்

இர்றவனின் ெதில்

6. ஓஙகு ்தண ்பதணசூழ நீ்ப ே்ன்தத்த நீ்தது ஒரு வ்பொவ்தனும 
நீஙகுேம அல்வலம கண்டொய் ஆயினும நீயும வேறு 
தீஙகு உதள அல்தல கொ்டன் மசய்யுதள இகழ்தலொவல 
ஆஙகு அேன் இ்ட்ததில் யொம தே்த்த அருளி்னொல் ேநவ்தம என்்னொ.  (2637)

மெோல்லும் மெோருளும் : நீ்பவனம் – கைம்்பவனம் 

மன்னன் �ன் பிரைரயப் மெோறுத்து அருளுமோறு இர்றவனிடம் ்வண்டு�ல்

7. ம்பணணித்னப ்பொகம மகொண்ட ம்பருந்ததகப ்பர� வயொகி 
விணணித்ட ம�ொழிந்த �ொற்�ம மீ்னேன் வகடடு ேொவ்னொர 
புணணிய சிறிவயொர குற்�ம ம்பொறுப்பது ம்பருத� அன்வ�ொ 
எணணிய ம்பரிவயொரக்கு என்்னொ ஏ்ததி்னொன் இத�ஞ்சி ்னொவ்ன.  (2638)

மெோல்லும் மெோருளும் : மீனவன – ்பொண்டிை �னனன
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ெோடலின் மெோருள்

1.   'குவலச்பொணடியன் என்னும ்பொணடிய 
�ன்்னன் மிகுந்த கல்வியறிவு மிக்கேன்' 
எ ்ன க்  க ற் வ � ொ ர  கூ � க்  வ க ட ்ட ொ ர 
இ த ்ட க் க ொ ்ட ்ன ொ ர  எ ன் னு ம  பு ல ே ர . 
க த ல க த ள  மு ழு ே து ம  உ ண ர ந ்த 
நண்பர கபிலனின்வ�ல் அன்புமகொண்ட 
அபபுலேர, மிகவும இனிய வ்தன் ஒழுகும 
வேப்ப�ொதலயித்ன அணிந்த ்பொணடியனின் 
அதேக்குச் மசன்று, ்தொன் இயற்றிய 
கவித்ததயப ்படி்த்தொர.

2.  இ த ்ட க் க ொ ்ட ்ன ொ ர  இ த � ே ன்  தி ரு மு ன் 
விழுநது ேணஙகி எழுநது, “்தமிழறியும 
ம ்ப ரு � ொ வ ்ன !  அ டி ய ொ ர க் கு  ந ல் நி தி 
வ்பொன்�ேவ்ன! திருஆலேொயிலில் உத�யும 
இத�ேவ்ன! அழகிய வேப்ப�லர �ொதலதய 
அணிந்த ்பொணடியன், ம்பொருடமசல்ே்தவ்தொடு 
கல்விச் மசல்ேமும மிக உத்டயேன் எ்னக் 
கூ�க்வகடடு, அேன் முன் மசொற்சுதே 
நிரமபிய கவித்த ்பொடிவ்னன். அேவ்னொ 
சிறிவ்தனும சுதே்தது்த ்ததல அதசக்கொ�ல் 
புலத�தய அே�தி்த்தொன்” என்�ொர.

3.  இத்டக்கொ்ட்னொர இத�ேனி்டம, “்பொணடியன் 
என்த்ன இகழவில்தல, மசொல்லின் ேடிேொக 
உன் இ்டபபு�ம வீற்றிருக்கும ்பொரேதி 
வ்தவிதயயும,  மசொல்லின் ம்பொருளொக 
விளஙகும உன்த்னயுவ� அே�தி்த்தொன்” 
என்று சி்ன்தது்டன் கூறிச் மசன்�ொர. அேரது 

மசொல் வேற்்பத்டவ்பொ ல் இத�ேனின் 
திருச்மசவியில் மசன்று த்த்த்தது.

4.  வ க ொ வி த ல  வி ட டு  ம ே ளி வ ய றி ய 
இத்டக்கொ்ட்னொருக்கும அேர நண்பரொகிய 
கபிலருக்கும �்ன�கிழச்சி உண்டொக்க 
நித்ன்த்தொர இத�ேன். ஞொ்ன�ய�ொகிய 
்தமமுத்டய இலிஙக ேடிே்தத்த �த�்தது 
உ�ொவ்தவியொவரொடும திருக்வகொவிதலவிடடு 
மேளிவயறி வநர ே்டக்வக தேதய ஆற்றின் 
ம்தன் ்பக்க்தவ்த ஒரு திருக்வகொவிதல ஆக்கி 
அஙகுச் மசன்று இருந்தொர.

5.  “இத�ேவ்ன, என்்னொல், என் ்பத்டகளொல், 
என் ்பதகேரொல், களேரொல், கொடடில் 
உளள விலஙகுகளொல் இ்த்தமிழநொடடில் 
்தஙகளுக்கு இத்டயூறு ஏற்்பட்ட்தொ? �த�யேர 
நல்ஒழுக்க்ததில் குத�ந்த்னவரொ? ்தேமும 
்தரு�மும சுருஙகியவ்தொ?  இல்ல�மும 
து�ே�மும ்த்த்தம மநறியில் இருநது 
்தேறி்னவேொ?  எ�து ்தநத்தவய யொன் 
அறிவயன்” என்று வேணடி்னொன் ்பொணடிய 
�ன்்னன்.

6.  இத�ேன் �ன்்னனி்டம, “சி�ந்த குளிரந்த 
ே ய ல் க ள  சூ ழ ந ்த  க ்ட ம ்ப ே ்ன ்த த ்த 
வி ட டு  ஒ ரு வ ்ப ொ து ம  நீ ங க � ொ ட வ ்ட ொ ம . 
இத்டக்கொ்ட்னொர ்பொ்டதல இகழந்த குற்�ம 
்தவிர வேறு குற்�ம உன்னி்டம இல்தல. 
இத்டக்கொ்ட்னொர மீது மகொண்ட அன்பி்னொல் 
இவேொறு இஙகு ேநவ்தொம” என்�ொர.

மன்னன், புலவருககு மரியோர� மெய�ல்

8. விதிமுத� க்தலி பூகம கேரிேொல் வி்தொ்னம தீ்பம
புதியவ்தொர நித�நீரக் கும்பங க்தலிதக புத்னந்த �ன்�ல்
கதிர�ணி �ொ்ட்த ்தமம்பொற் வசக்தகவ�ற் கற்வ�ொர சூழ
�திபுத்ன கொ்டன் ்தன்த்ன �ஙகல அணிமசய் வ்தற்றி. (2641)

மெோல்லும் மெோருளும் :  கவரி – சொ�றர ( கவரி�ொவின முடியில் ்சயத விசிறிைொகிை அரசச் சினனம்)

மன்னன், புலவரிடம் மன்னிப்ரெ ்வண்டு�ல்

9. புணணியப புலவீர யொன் இபவ்பொழது இத்டக் கொ்ட்னொரக்குப 
்பணணிய குற்�ம எல்லொம ம்பொறுக்க எ்னப ்பரவி்த ்தொழந்தொன் 
நுணணிய வகளவி வயொரும �ன்்னநீ நுேன்� மசொல்லொம 
்தணணிய அமு்தொல் எஙகள வகொ்ப்ததீ்த ்தணிந்தது என்்னொ. * (2644)

மெோல்லும் மெோருளும் : நுவனை – ்சொல்லிை, எனனொ – அறசச் ்சொல்
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நூல் மவளி

திருவிறைைொைற் கறதகள் சி்ப்பதிகொரம் முதற்்கொண்டு கூைப்படடு வநதொலும் 

்பரஞவசொதி முனிவர் இைற்றிை திருவிறைைொைற்புரொணவ� விரிவும் சிைபபும் ்கொண்ைது. 

இநநூல் �துறரக் கொண்ைம், கூைற் கொண்ைம், திருவொ்வொயக் கொண்ைம் எனை மூனறு 

கொண்ைஙகளும் 64 ்பை்ஙகளும் உறைைது; ்பரஞவசொதி முனிவர் திரு�றைக்கொடடில் 

(வவதொரண்ைம்) பிைநதவர்; ்பதிவனழொம் நூற்ைொண்றைச் வசர்நதவர்; சிவ்பக்தி மிக்கவர். 

வவதொரண்ைப புரொணம், திருவிறைைொைல் வ்பொற்றிக் கலி்வண்்பொ, �துறர ்பதிற்றுப்பத்தநதொதி 

முதலிைன இவர் இைற்றிை வவறு நூல்கைொகும்.

கேறெரவ கேற்றபின்...

 இத்டக்கொ்டன் பிணக்கு்த தீர்த்த ்ப்டல்தத்த நொ்டக�ொக்கி ேகுபபில் நடி்ததுக் கொடடுக.

7.  ே ொ னி லி ரு ந து  ஒ லி ்த ்த  இ த � ே னி ன் 
ம ச ொ ற் வ க ட டு ப  ்ப ொ ண டி ய  � ன் ்ன ன் , 
“ உ த � த ய  ஒ ரு  ்ப ொ க ்த தி ற் ம க ொ ண ்ட 
வ�லொ்ன ்பரமம்பொருவள, புணணியவ்ன, 
சி றி ய ே ர க ளி ன்  கு ற் � ம  ம ்ப ொ று ப ்ப து 
ம்பரியேருக்குப ம்பருத�யல்லேொ?" என்று 
்தன் குற்�்தத்தப ம்பொறுக்க வேணடிப 
வ்பொற்றி்னொன்.

8.  �ன்்ன்னது �ொளிதக, ேொதழயும கமுகும 
சொ�தரயும மேணணி� வ�ல்வி்தொ்னமும 
விளக்கும உத்டயது; அன்�லரந்த �லரகளொல் 
ம்தொடு்த்த �ொதல பூரண கும்பம மகொடி 
ஆகியேற்�ொல் ஒப்பத்ன மசய்யப்பட்டது; 
வ்பொற்�்த்தக்க ஒளியுத்டய �ணிகள ்பதிக்கப 
ம்பற்�து. அஙகுளள புலேரகள சூழ அறிதே 
அணிகல்னொகப பூண்ட இத்டக்கொ்ட்னொதர 
�ஙகல�ொக ஒப்பத்ன மசய்து ம்பொன் 
இருக்தகயில் விதிப்படி அ�ர்ததி்னொன்.

9.   ்ப ொ ண டி ய ன் ,  “ பு ண ணி ய  ே டி ே ொ ்ன 
புலேரகவள, நொன் இத்டக்கொ்ட்னொருக்குச் 
மசய்்த குற்�்தத்தப ம்பொறு்ததுக்மகொளள 
வேணடும” என்று ்பணிநது ேணஙகி்னொன். 
நு ண ணி ய  வ க ள வி ய றி வு த ்ட ய 
பு ல ே ர க ளு ம ,  “ � ன் ்ன ொ ,  நீ  கூ றி ய 
அமு்தமவ்பொன்� குளிரந்த மசொல்லொல் 
எஙகள சி்ன�ொ்ன தீ ்தணிந்தது” என்�்னர. 

இலககேணக குறிப்பு

வகள்வியினொன – விறனைொ்றணயும் ்்பைர் 

கொைனுக்கும் கபி்னுக்கும் – எண்ணும்ற� 

ெகுெ� உறுப்பிலககேணம்

தணிநதது –   தணி + த்(ந) + த் + அ + து  

தணி – ்பகுதி, த் – சநதி 

த்(ந) – ந ஆனது விகொரம் 

த் – இைநதகொ் இறைநிற் 

அ – சொரிறை, து – ்பைர்க்றக 

விறனமுற்று விகுதி

ம ெ ோ ல் ் ல ரு ை வ னு க கு க  கே வ ரி  வீ சி ய 

வில்்லருைவன்

ஏ ை ொ ளு ம்  பு ் வ ் ர ொ ரு வ ர்  ந ொ ை ொ ளு ம் 

�னனறரக் கொண அரண்�றன ்சனைொர். 

கறைபபு மிகுதிைொல் முரசுக் கடடிலில் 

க ண் ண ை ர் ந த ொ ர் ;  அ ர ச  கு ற் ை � ொ ன 

அச்்சைற்ச் ்சயத பு்வருக்குத் தண்ைறன 

வழஙகொ�ல் கவரி வீசினொர் �னனர். 

உைஙகிை பு்வர் வ�ொசிகீரனொர். கவரி 

வீசிை �னனர்  தகடூர் எறிநத ்்பருஞவசரல் 

இ ரு ம் ் ்ப ொ ற ை .  க ண் வி ழி த் த  பு ் வ ர் 

�னனரின ்சைற்க் கண்டு விைநது ்பொ 

�றழ ்்பொழிநதொர். அப்பொைல் இவதொ… 

“�ொசை விசித்த வொர்புறு வள்பின …" புைம் 50
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முத்துககுமோ�ைோமி 
பிள்சளத்ேமிழ

 கவிசேப் ந�சை 

ெந்தத்து்டன்	 உள்ள	 ெொ்டலில்	 உயிரபபு 	 அதிகம்	 இரு்ககும்;	
ம கடமெ ொரு்ககு 	 ஈ ர ப பும் 	 இரு்ககும் . 	 ப த ொ ்ட்ககம் 	 முதல்	
தமிழிை்ககியத்தில்	ெந்தத்லத	ஊடடிய,	இலெ	 நொடடியப	 ெொ்டல்கள்	
பேொழி்ககுப	 பெருலே	 மெரத்தே.	 ஏறறைம்	 இலறைத்தலு்ககு	 ஏறறை	
ெந்தத்லத	பகொணடிரு்ககிறைது	நொடடுபபுறைத்தமிழ!	குழந்லதயின்	தலை	
அலெத்தலு்ககும்	ெந்தம்	அலேத்துத்	தருகிறைது	பிள்லளத்தமிழ!

ஆடுக பைஙகீச�!
செம்சபதா னடிச்சிறு கிங் கிணிகயதாடு சிைம்பு கைந்தாடத
 திரு்வலை யலைஞதா ணலைைணி சயதாடு சைதாளி திகழலை ்வடைதாடப்
லபம்சபதா னசும்பிய ச்தாநதி சயதாடுஞ்சிறு பண்டி ெரிந்தாடப்
 பட்ட நு்றசபதாலி சபதாட்சடதாடு ்வட்டச் சுட்டி பதிந்தாடக்
கம்பி வி்ம்சபதாதி குண்டை முங்குலழ கதாது ைலெந்தாடக்
 கட்டிய சூழியு முச்சியு முச்சிக் கதிர்முத ச்தாடுைதாட
்வம்ப்வ ளததிரு கைனியு ைதாடிட ஆடுக செங்கீலை
 ஆதி ்வயிததிய நதா் புரிக்குக னதாடுக செங்கீலை *

                                        செங்கீலைப் பரு்வம், பதா.எண்.8 

கசல
௬

-குைைகுருபைர்

பைோல்லும் ப�ோருளும்
 ்பண்டி - வயிறு  

அசும்பிய - ஒளிவீசுகி்ற 

முச்சி - ெ்ையுச்சிக் த்காண்்ை

�ோைலின் ப�ோருள்
திருவடியில் அணிநத சிறு யசம்யபான் 

கிணகிணி்கபளாடு சிலம்பு்களும் பசர்நது 
ஆடடடும். இவடயில் அவரஞாண மணிபயாடு 
ஒளிவீசுகின்்ற அவரவடங்கள் ஆடடடும். 
பசும்யபான் என  ஒளிரும் யதாநதியுடன் 
சிறுவயிறு சரிநதாடடடும். படடம் ்கடடிய 
ய ந ற் றி யி ல்  வி ள ங கு கி ன் ்ற  ய ப ா ட டு ட ன் 
வ ட ட வ டி வ ா ன  சு ட டி  ப தி ந த ா ட ட டு ம் . 
்க ம் பி ்க ள ா ல்  உ ரு வ ா ன  குணடலங்களும் 
்க ா தி ன்  கு வ ழ ்க ளு ம்  அ வ ச ந த ா ட ட டு ம் . 

உ ச் சி க  ய ்க ா ண வ ட யு ம்  அ தி ல்  சு ற் றி க 
்கடடப்படடுள்ள ஒளிமிக்க முத்து்கபளாடு 
ஆடடடும். யதான்வமயான வவத்தியநாதபுரியில் 
எழுநதருளிய முரு்கபன! யசஙகீவர ஆடி 
அருள்்க! இவற்றுடன் அழகிய பவளம் பபான்்ற 
திருபமனியும் ஆட, யசஙகீவர ஆடு்க.

இலககணககுறிப்பு:
குண்ைைமும் கு்ை்காதும் – எண்ணும்்ம

ஆடு்க – வியஙத்காள் வி்னமுறறு

�கு�ே உறுப்பிலககணம்:
்பதிந்து – ்பதி +த(ந்) + த + உ;

 ்பதி – ்பகுதி

த – �ந்தி (ந்-ஆனது வி்காரம்)

த – இ்றந்ெ்காை இ்ைநி்ை

உ – வி்னதயச்� விகுதி

நையுைன் மகிழநது குலோவும் ேோய..  
17ஆம் நூற்றோண்டுச்  சுவந�ோவியம், சிேம்��ம்.
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பைஙகீச�ப் �ருவம்
யசஙகீவரச்யசடி ்காற்றில் ஆடுவது 

பபான்று குழநவதயின் தவல 5-6 ஆம் 
மாதங்களில் யமன்வமயா்க அவசயும். 
இ ப் ப ரு வ த் வ த ச்  ய ச ங கீ வ ர ப்  ப ரு வ ம் 
என்பர்.  இப்பருவத்தில் குழநவத தன் 
இருவ்க ஊன்றி, ஒரு்காலிவன மடககி, 
மற்ய்றாரு ்காவல நீடடி தவலநிமிர்நதும் 
மு்கமவசநதும் ஆடும்.

நூல் பவளி
குமரகுரு்பரர் இயறறிய முததுக்குமார�ாமி பிள்்ளதெமிழில் த�ஙகீ்ரப ்பருவததின் 

எடைாம் ்பாைல் ்பாைப்பகுதியா்க இைம்த்பறறுள்ளது. 96 வ்்கச் சிறறிைக்கியங்களுள் 

ஒன்று பிள்்ளதெமிழ. இதில் இ்்றவ்னதயா, ெ்ைவ்ரதயா, அர�்னதயா 

்பாடடு்ைத ெ்ைவரா்கக் த்காண்டு, அவ்ரக் குைந்்ெயா்கக் ்கருதிப ்பாடுவர். 

்பாடடு்ைத ெ்ைவரின் த�யற்கரிய த�யல்்க்ள எடுததியம்புவது பிள்்ளதெமிழ. ்பததுப ்பருவங்கள் 

அ்மதது, ்பருவததிறகுப ்பததுப்பாைல் என நூறு ்பாைல்்களால் இது ்பாைபத்பறும். இது ஆண்்பாற 

பிள்்ளதெமிழ, த்பண்்பாற பிள்்ளதெமிழ என இருவ்்கயா்கப ்பாைபத்பறும்.

குமரகுரு்பரரின் ்காைம் 17ஆம் நூற்றாண்டு. இவர் ெமிழ, வைதமாழி, இந்துஸொனி ஆகிய தமாழி்களில் 

புை்ம மிக்்கவர்; ்கந்ெர் ்கலிதவண்்பா, மீனாடசி அம்்ம பிள்்ளதெமிழ, மது்ரக்்கைம்்ப்கம், 

�்கை்கைாவல்லிமா்ை, நீதிதநறி விளக்்கம், திருவாரூர் மும்மணிக்த்கா்வ முெைான நூல்்க்ள 

இயறறியுள்ளார்.

இரு்பாைருக்கும் த்பாதுவான ்பருவங்கள் – ்காபபு, த�ஙகீ்ர, ொல், �ப்பாணி, முதெம், வரு்்க, அம்புலி.

ஆண்்பாற பிள்்ளதெமிழ (்க்ைசி மூன்று ்பருவம்) – சிறறில், சிறு்ப்்ற, சிறுதெர்

த்பண்்பாற பிள்்ளதெமிழ (்க்ைசி மூன்று ்பருவம்) – ்கைஙகு, அம்மா்ன, ஊ�ல்

கற�சவ கற்றபின்...
 சநதநயமிக்க குழநவதப் பாடல்்கள் சிலவற்வ்றத் யதாகுத்து, வகுப்பவ்றயில் பாடி மகிழ்்க.

அணிகலன்கள்
சிலம்பு, கிணகிணி - ்காலில் அணிவது
            அவரநாண - இவடயில் அணிவது
                      சுடடி - யநற்றியில் அணிவது
குணடலம், குவழ - ்காதில் அணிவது
                       சூழி - தவலயில் அணிவது

10th_Tamil_Unit 6.indd   135 17-12-2020   4.01.41 PM



136

கம்��ோமோயணம்
 கவிசேப் ந�சை 

உள்ளலத	உணரந்தெடி	கூறுவது	கவிலத.	 கவிஞனின்	உைகம்	இ்ட	
எல்லை	அறறைது;	 கொை	 எல்லை	அறறைது;	 கவிஞனின்	சிந்லத்ககுள்	
உருவொகும்	கொடசிலயச்	பெொல்லை்கபகொணடு	எழுபபுகிறைொன்.	அவன்	
கண்ட	 கொடசிகள்	 அதறகுத்	 துலணபுரிகின்றைே;	 மகட்ட	 ஓலெகள்	
துலணபுரிகின்றைே;	விழுமியஙகள்	துலணபுரிகின்றைே;	ஒபபுலேகள்	
துலணபுரிகின்றைே;	 கலையின்	 உச்ெம்	 பெறுவதுதொன்	 அவன்	
எல்லையொகிறைது;	கம்ென்	அபெடிபெட்ட	கவிஞன்.	அதனால்தான்	‘கம்ென்	
இலெத்த	கவிபயல்ைொம்	நொன்’	என்று	ெொைதி	பெருலேபெடுகிறைொர.	

�ோலகோண்ைம் – ஆறறுப்�ைலம்
(ஆறு இயற்வ்கயின் பதாற்்றமா்க இல்லாமல் ஓர் ஓவியமா்க விரிகி்றது. அவத உயியரனக ்காணும் 

அநத அழகுணர்ச்சி ்கவிவதயாகி ஓடி யநஞசில் நிவ்றகி்றது.)
்தா துகு கெதாலை க்தாறுஞ் ெண்பகக் கதாடு க்தாறும்
கபதா ்விழ் சபதாயலக க்தா றும் புதுைணற றடங்க கடதாறும்
ைதா ்வி க்வலிப் பூக ்வனம்ச்தா றும் ்வயல்க கடதாறும் 
ஓதிய வுடம்பு க்தாறு முயிசைன வுைதாய ்னகற.        (31)

�ோைலின் ப�ோருள் 
 ம்கரநதம் சிநதுகின்்ற பசாவல்கள்,  மரம் 

யசறிநத யசணப்கக ்காடு்கள், அரும்பு்கள் அவிழ்நது 
ம ல ரு ம்  ய ப ா ய் வ ்க ்க ள் ,  பு து ம ண ல்  த ட ா ்க ங ்க ள் , 
குருக்கத்தி, ய்காடி பவலியுவடய ்கமு்கநபதாடடங்கள், 
யநல்வயல்்கள் இவவ அவனத்திலும் பரவிப் பாய்கி்றது 
சரயுஆறு. அது, ஓர் உயிர் பல உடல்்களில் ஊடுருவி 
உலாவுவது பபால் பல இடங்களில் பாய்கி்றது.

�ோலகோண்ைம் – �ோடடுப்�ைலம்
(இயற்வ்க ய்காலுவீற்றிருககும் ்காடசிவயப் யபரிய 

்கவலநி்கழ்பவ நடப்பதான பதாற்்றமா்கக ்கம்பன்்கவி 
்காடடுகி்றது.)

்ண்டலை ையில்க ளதாடத ்தாைலை விளக்கந ்தாங்கக்
சகதாண்டல்கண் முழவி கனங்கக் கு்வலள கண்  
 விழிதது கநதாக்கத
ச்ண்டிலை சயழினி கதாட்டத க்ம்பிழி ைகை யதாழின
்வண்டுக ளினிது பதாட ைரு்ம்வீற றிருக்கு ைதாக்தா. * (35)

கசல
௬ - கம்பர்

கவிசே,  கவிஞன்மூலம் ேன்சனநய 
பவளிப்�டுத்திக பகோள்கி்றது. அது எப்�டி 
வருகின்்றநேோ அசே மோறறினோல் அைகு 
குன்றும். மீண்டும் மீண்டும் மறிேரும் ைநேம் 
உணரவுகசள �ம்முள் பைலுத்துகி்றது. 
உள்ளம் சூச்றயோைப்�டுகி்றது. 
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�ோைலின் ப�ோருள்
 குளிர்நத பசாவல்களில் மயில்்கள் அழகு்ற ஆட, விரிதாமவர மலர்்கள், ஏற்றிய விளககு்கள் 

பபால் பதான்்ற, சூழும் பம்கங்கள் மத்தள ஒலியாய் எழ, மலரும் குவவள மலர்்கள் ்கண்கள் 
விழித்துப் பார்ப்பதுபபால் ்காண, நீர் நிவல்கள் எழுப்பும் அவல்கள் திவரச்சீவல்களாய் விரிய, 
ம்கர யாழின் பதனிவசபபால் வணடு்கள் ரீங்காரம் பாட மருதம் வீற்றிருககி்றது.

�ோலகோண்ைம் – �ோடடுப்�ைலம்
(ஒன்றின் இருப்பால் இன்யனான்று அவடயாளப்படுத்தப்படுகி்றது என்்ற யமய்யியவலகய்காணடு, 

ஒரு நாடடின் யபருவமவயப் புலப்படுத்தும் ்கம்பனின் உத்தி பபாற்்றத்தக்கது.) 

 ்வண்லை யில்லைகயதார் ்வறுலை யினலையதாற
 றிண்லை யில்லைகயதார் செறுந ரினலையதால்
 உண்லை யில்லைசபதாய யுலையி ைதாலையதால்
 ச்வண்லை யில்லைபல் ககள்வி கை்வைதால்.  (84)

ப்காசல நாடடில் வறுவம சிறிதும் இல்லாததால், ய்காவடககு அஙப்க இடமில்வல; பநருககுபநர் 
பபார் புரிபவர் இல்லாததால், உடல் வலிவமவய எடுத்துக்காடட வாய்ப்பில்வல; யபாய்யமாழி 
இல்லாவமயால், யமய்வம தனித்து விளங்கவில்வல; பல வவ்கக ப்கள்விச் யசல்வம் மிகுநது 
விளஙகுவதால் அஙகு அறியாவம சிறிதும் இல்வல.

அநயோத்தியோ கோண்ைம் – கஙசகப்�ைலம்
(இராமனுவடய மாநி்ற பமனிவய வருணிககும் ்கம்பன், வம, மர்கதம் என்ய்றல்லாம் உவவம 

யசால்லி, நிவ்றவா்கச் யசால்ல இயலவில்வல என்பவத ‘ஐபயா’ என்்ற யசால்லில் வவப்பதன் 
வாயிலா்க அவத இயன்்றதாககுகி்றான்.)

 ச்வயகயதாசனதாளி ்னகைனியின விரிகெதாதியின ைலறயப்
 சபதாயகயதாச்வனு மிலடயதாசளதாடு மிலளயதாசனதாடும் கபதானதான
 லைகயதாைை க்கைதாைறி கடகைதாைலழ முகிகைதா
 ஐகயதாவி்வன ்வடிச்வனபச்தா ைழியதா்வழ குலடயதான. * (1926)

�ோைலின் ப�ோருள்
ப்கலவன் படயடாளி இராமனின் நீலபமனி ஒளியில் படடு இல்வலயயனும்படி மவ்றநதுவிட, 

இவடபய இல்வலயயனும்படியான நுணணிய இவடயாள் சீவதயயாடும், இவளயவன் 
இலககுவயனாடும் பபானான். அவன் நி்றம் வமபயா? பச்வசநி்ற மர்கதபமா? மறிககின்்ற நீலக 
்கடபலா? ்கார்பம்கபமா? ஐபயா! ஒப்பற்்ற அழியாத அழகிவன உவடய வடிவு ய்காணடவன் இராமன்.

அநயோத்தியோ கோண்ைம்- கஙசக கோண் �ைலம்
(்கவிவத்கள் மூலம் யபறும் இன்பங்கள் எத்தவனபயா! அதில் ஒன்று சநத இன்பம். யபாருள் 

புரியாவிடினும் சநத இன்பம் மகிழ்ச்சியூடடுகி்றது. ‘ஓவச தரும் இன்பம் உவவமயிலா இன்பமடா’ 
என்று பாரதி யசால்வவத இதில் உணரமுடியும்.)

 ஆழ சநடுநதிலை யதாறு கடநதி்வர் கபதா்வதாகைதா
 க்வழ சநடும்பலட கண்டு நடுங்கிடும் வில்ைதாகளதா
 க்தாழலை சயனற்வர் செதால்லிய செதால்சைதாரு செதால் அனகறதா
 ஏழலை க்வட னிறநதிை சனனசறலன கயெதாகைதா.  (2317)
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�ோைலின் ப�ோருள்
ஆழமும் யபரிய அவல்கவளயும் உவடய ்கஙவ்க ஆற்வ்ற பரதன் முதலாபனார் ்கடநது 

யசல்வார்்களா? யாவன்கள் ய்காணட பசவனவயக்கணடு, பு்றமுதுகு ்காடடி விலகிச் யசல்கின்்ற 
வில்வீரபனா நான்! பதாழவம என்று இராமர் யசான்ன யசால், ஒப்பற்்ற யசால் அல்லவா? 
பதாழவமவய எணணாமல் இவர்்கவளக ்கடநது பபா்கவிடடால் அற்பனாகிய இநத பவடன் 
இ்றநதிருக்கலாபம என உல்கத்தார் என்வனப் பழி யசால்ல மாடடார்்களா?

யுத்ே கோண்ைம் - கும்�கருணன் வசேப் �ைலம்
(உலகவ்கயால் மாறிமாறி இடிககும் ஒத்த ஓவசயில் அவமநத சநதம், கும்ப்கருணவன 

எழுப்பும் ்காடசிவயக ்கணமுன் நிறுத்துகி்றது.)

 உறங்கு கினற கும்ப கனன வுங்கண் ைதாய ்வதாழ்ச்வைதாம்
 இறங்கு கினற தினறு கதாசண  ழுநதி ைதாசய ழுநதிைதாய
 கறங்கு கபதாை விறபி டித் கதாை தூ்ர் லகயிகை
 உறங்கு ்வதாயு றங்கு ்வதாயி னிக்கி டநது றங்கு்வதாய.  (7316)

�ோைலின் ப�ோருள்
 உ்றஙகுகின்்ற கும்ப்கருணபன! உம்முவடய யபாய்யான வாழ்வு எல்லாம் இன்றிலிருநது 

இ்றஙகுவதற்குத் யதாடஙகிவிடடது. அதவனக ்காணபதற்்கா்க எழுநதிடுவாய்! எழுநதிடுவாய்! 
்காற்்றாடி பபால எல்லா இடங்களிலும் திரிகின்்ற வில்வலப் பிடித்த ்காலனுககுத் தூதரானவர் 
வ்கயில் இனிப் படுத்து உ்றஙகுவாயா்க!

நூல் பவளி
்கம்்பர், இராமனது வரைாற்்றத ெமிழில் வைஙகி “இராமாவொரம்” எனப த்பயரிடைார். 

இது ்கம்்பராமாயணம் என வைங்கபத்பறுகி்றது. இது ஆறு ்காண்ைங்க்ள உ்ையது. 

்கம்்பராமாயணப ்பாைல்்கள் �ந்ெநயம் மிக்்க்வ. அவறறுள் அைகுணர்ச்சிமிக்்க சிை 

்கவி்ெ்கள் ்பாைப்பகுதியா்க அ்மந்துள்ளன.

               ”்கல்வியில் த்பரியவர் ்கம்்பர்”, “்கம்்பன் வீடடுக் ்கடடுதெறியும் ்கவி்பாடும்” 

த்பான்்ற முதுதமாழி்களுக்கு உரியவர் ்கம்்பர்; த�ாை நாடடுத திருவழுந்தூ்ரச் �ார்ந்ெவர்; 

திருதவண்தணய்நல்லூர் �்ையப்ப வள்ளைால் ஆெரிக்்கப த்பற்றவர்; ”விருதெம் என்னும் 

ஒண்்பாவிறகு உயர் ்கம்்பன்” என்று பு்கழத்பற்றவர்; �ரசுவதி அந்ொதி, �ைத்கா்பர் அந்ொதி, திருக்்்க 

வைக்்கம், ஏதரழு்பது, சி்ைஎழு்பது முெலிய நூல்்க்ள இயறறியவர். 

கற�சவ கற்றபின்...
 ்கம்பராமாயணக ்கவதமாநதர்்களுள் எவபரனும் ஒருவர் குறித்து வகுப்பில் உவரயாற்று்க.
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ேருவூர்ப் ெோககம்

வண்ைமும் சுண்ைமும் தண்நறுஞ சாநதமும்

பூவும் புழகயும் கமவிெ விழரயும்

�கர்வனர் திரிதரு நகர வீதியும்;  

�டடினும் மயிரினும் �ருத்தி நூலினும்

கடடு நுண்விழனக் காருகர் இருக்ழகயும்;

*தூசும் துகிரும் ஆரமும் அகிலும்

மாசுஅறு முத்தும் மணியும் ப�ான்னும்

அருஙகல பவறுக்ழககொடு அைநதுகழ்ட அறிொ

வைம்தழல மெஙகிெ நனநதழல மறுகும்; 

�ாலவழக பதரிநத �குதிப் �ண்்டபமாடு

கூலம் குவித்த கூல வீதியும்; *

காழிெர், கூவிெர், கள்பநாழ்ட ஆடடிெர்,

மீன்விழலப் �ரதவர், பவள்உப்புப் �கருநர்,

�ாசவர், வாசவர், �லநிை விழலஞகராடு

ஓசுநர் பசறிநத ஊன்மலி இருக்ழகயும்;

கஞச காரரும் பசம்புபசய குநரும்

மரம்பகால தசசரும் கருஙழகக் பகாலலரும்

கண்ணுள் விழனஞரும் மண்ணீடடு ஆைரும்

ப�ான்பசய பகாலலரும் நன்கலம் தருநரும்

துன்ன காரரும் கதாலின் துன்னரும்

கிழியினும் கிழ்டயினும் பதாழில�ல ப�ருக்கிப்

இன்று ‘எங்கும் வணிகம் எதிலும் வணிகம்’!  த�ோருள்கல்ள 
உற்�த்தி தசயவலதவி்ட சந்லதப்�டுத்துவதில்தோன் உைக ்ோடுகளும் 
ததோழில் முல்பவோரும் அதிக அக்கலற தசலுத்துகிறோர்கள். இன்று 
ப்ற்றல்ை; �ண்ல்டக் கோைந்ததோடப்ட வோணிகமும் ததோழிலும் ஒழுங்கு 
முலறயு்டன் சிறந்திருந்தலத இைக்கியங்கள் கோடசிப்�டுத்துகின்ற்!  
அவற்றுள் ஒன்பற ைருவூர்ப்�ோக்கக் கோடசி!

சிலப்ெதிகோைம்
-இைஙககாவடிகள்

கவிதைப் நெதழ

ெோடு

௭

�ழுதுஇல பசயவிழனப் �ாலபகழு மாக்களும்;

குைலினும் ொழினும் குரலமுதல ஏழும்

வழுவின்றி இழசத்து வழித்திறம் காடடும்

அரும்ப�றல மரபின் ப�ரும்�ாண் இருக்ழகயும்;

சிறுகுறுங ழகவிழனப் பிறர்விழன ொைபராடு

மறுஇன்றி விைஙகும் மருவூர்ப் �ாக்கமும்

இநதிரவிைா ஊபரடுத்த காழத ( அடி 13-39)
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நெோல்லும் நெோருளும்

சுண்ணம் – நறுமணபக்போடி, 

கோருகர – கநய்்பவர (ெோலியர), 

தூசு – ்பட்டு, துகிர – ்பவைம், 

கவறுகதக – கெல்வம், கநோதை – விதை, 

்போெவர – கவறறிதை விறக்போர, 

ஓசுநர – எண்கணய் விறக்போர, 

கண்ணுள் விதைஞர – ஓவியர, 

மண்ணீட்ைோைர – சிறபி, கிழி – துணி.

ெோ்டலின் நெோருள்

புகோர் ்கர ைருவூர்ப்�ோக்கத்தின் வணிக 
வீதிகளில் வண்்ணக்குைம்பு, சுண்்ணப்த�ோடி, 
கு ளி ர் ந் த  ை ்ண ச் ச ோ ந் து ,  பூ ,  ் று ை ்ண ப் 
பு ல க ப் த � ோ ரு ள் க ள் ,  அ கி ல்  மு த ை ோ ் 
ை்ணப்த�ோருள்கள் விற்�வர்கள் வீதிகளில் 
வணிகம் தசயது தகோண்டிருக்கின்ற்ர்.

இ ங் கு ப்  � ட டு ,  மு டி ,  � ரு த் தி நூ ல் , 
இவற்றில்க் தகோண்டு அைகோகப் பின்னிக் 
கடடும் லகத்ததோழில் வல்லு்ரோ் த்சவோ்ளர் 
வோழும் வீதிகள் உள்்ள். இங்குப் �டடும் 
�வ்ளமும், சந்த்மும் அகிலும், முத்தும் 
ை ணி யு ம்  த � ோ ன் னு ம்  அ ்ள க் க  மு டி ய ோ த 
அ்ளவிற்குக் குவிந்து கி்டக்கும் வ்ளம் நிலறந்த 
அகன்ற வணிக வீதிகளும் உள்்ள். பைலும் 
இவவீதிகளில் பவறு �ைப்�ை �ண்்டங்களின் 
விற்�ல் ்ல்டத�றுகின்றது. எடடுவலகத் 
தோனியங்களும் குவிந்து கி்டக்கும் கூைக்கல்டத் 
ததருக்களும் உள்்ள்.

ைருவூர்ப்�ோக்கத்தின் ததருக்களில், பிடடு 
வணிகம் தசய�வரும் அப்�ம் சுடு�வரும் கள் 
விற்கும் வலைச்சியரும் மீன் விற்கும் �ரதவரும் 
உள்்ள்ர். பைலும் தவண்லையோ் உப்பு 
விற்கும் உை்ணரும் தவற்றிலை விற்�வரும் 
ஏைம் முதைோ் ஐந்து ்றுை்ணப் த�ோருள் 
விற்�வரும் �ை வலகயோ் இலறச்சிகள் 
விற்�வரும் எண்த்ணய வணிகரும் இங்கு 
வணிகம் தசயகின்ற்ர்.

இவற்று்டன் அத்ததருக்களில் �ல்வலகப் 
த � ோ ரு ள் க ல ்ள  வி ற் கி ன் ற  க ல ்ட க ளு ம் 
உள்்ள். தவண்கைம், தசம்புப் �ோத்திரங்கள் 
தசயபவோர், ைரத்தச்சர், இரும்புக்தகோல்ைர், 

ஓ வி ய ர் ,  ை ண்  த�ோம்லைகள் தசய�வர், 
சிற்பிகள் ஆகிபயோர் உள்்ள்ர். த�ோற்தகோல்ைர், 
இரத்தி் பவலை தசய�வர், லதயற்கோரர், 
பதோல்த�ோருள் லதப்�வர்,  துணியோலும் 
கடல்டக்ளோலும் த�ோம்லைகள் தசய�வர் 
ஆகிபயோர் உள்்ள்ர்.

இவவோறோகப் �ழுதின்றிக் லகத்ததோழில் 
�ை தசயயும் ைக்கள் வோழும் �குதிகள் இங்கு 
நிலறந்துள்்ள். குைலிலும் யோழிலும் குரல், 
துத்தம், லகக்கில்ள, உலை, இளி, வி்ளரி, தோரம் 
என்னும் ஏழு இலசகல்ளக் (ச, ரி, க, ை, �, த, 
நி என்னும் ஏழு சுரங்கல்ள) குற்றமில்ைோைல் 
இலசத்துச் சிறந்த திறலைலயக் கோடடும் 
த � ரு ம் � ோ ்ண ர் க ளி ன்  இ ரு ப் பி ்ட ங் க ளு ம் 
உள்்ள்.

இ வ ர் க ளு ்ட ன்  ை ரு வூ ர் ப் � ோ க் க த் தி ன் 
த த ரு க் க ளி ல்  சி று சி று  ல க த் த த ோ ழி ல் 
தசயபவோர், பிறருக்கு ஏவல் தசயபவோர் வோழும் 
இ்டங்களும் உள்்ள். இலவ அல்த்தும் 
குற்றமின்றிச் சிறப்பு்டன் அலைந்து வி்ளங்கப் 
�ரந்து கி்டந்த்.

இலககணக குறிப்பு

வண்ணமும் சுண்ணமும் – எண்ணும்தம

்பயில்கைோழில்  – விதைதகைோதக

ெகுெை உறுப்பிலககணம்

மயஙகிய – மயஙகு + இ(ன்) + ய் + அ

மயஙகு – ்பகுதி

 இ(ன்) –  இ ற ந் ை க ோ ை  இ த ை நி த ை ; 

‘ன்’ புணரந்து ககட்ைது.

 ய் – உைம்்படுகமய்

 அ - க்பயகைசெ விகுதி

ஐம்நெருஙகோப்பிய முத்றத்வப்பு

“சிந்ைோ மணியோம் சிைப்பதிகோ ைம்்பதைதைோன்

கந்ைோ மணிகம கதைபுதைந்ைோன் – நந்ைோ

வதையோ ்பதிைருவோன் வோெவனுக கீந்ைோன்

திதையோை குண்ைைகக சிககும்”

-திருதைணிதகயுைோ.
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உதைப்ெோட்டு ேத்ட (உதையித்டயிட்்ட ெோட்டுத்டச் நெய்யுள்)

உதைப்போட்டு மதை என்்பது சிைப்பதிகோைததில் வரும் ைமிழநதை. இது உதைநதைப்போஙகில் 

அதமந்திருககும் ்போட்டு.

வோய்ககோலில் ்போயும் நீதை வயலுககுத திருபபிவிடுவது மதை. உதை என்்பது க்பசும் கமோழியின் ஓட்ைம். 

இைதைச கெய்யுைோகிய வயலில் ்போய்சசுவது உதைப்போட்டு மதை.

நூல் ந்வளி

சிைப்பதிகோைம் ,  புகோரககோண்ைததின் இந்திைவிழோ ஊகைடுதை கோதையிலிருந்து 

இப்போைப்பகுதி எடுதைோைப்பட்டுள்ைது.

ஐம்க்பருஙகோபபியஙகளுள் ஒன்று சிைப்பதிகோைம். இது முதைமிழககோபபியம், குடிமககள் 

கோபபியம் என்றும் சிறபபிககப்படுகிறது; மூகவந்ைர ்பறறிய கெய்திகதைக கூறுகிறது. 

இது புகோரககோண்ைம், மதுதைககோண்ைம், வஞ்சிககோண்ைம் எை மூன்று கோண்ைஙகதையும் 

முப்பது கோதைகதையும் உதையது; ககோவைன், கண்ணகி, மோைவி வோழகதகதயப ்போடுவது. 

மணிகமகதைக கோபபியததுைன் கதைதகைோைரபு ககோண்டிருப்பைோல் இதவயிைண்டும் 

இைட்தைககோபபியஙகள் எைவும்அதழககபக்பறுகின்றை.

சிைப்பதிகோைததின் ஆசிரியர இைஙககோவடிகள், கெை மைத்பச கெரந்ைவர. மணிகமகதையின் ஆசிரியர 

சீதைதைசெோதைைோர ககோவைன் கண்ணகி கதைதயக கூறி, ’அடிகள் நீகை அருளுக’ என்றைோல் 

இைஙககோவடிகளும் ’நோட்டுதும் யோம் ஓர ்போட்டுதைசகெய்யுள்’ எை இககோபபியம் ்பதைதைோர என்்பர. 

கறெத்வ கற்றபின்...

1.  சிைப்�திகோரக் கலதச் சுருக்கத்லத அறிந்து வந்து வகுப்�லறயில் கூறுக.

2. சிைப்�திகோரம் கோடடும் ைருவூர்ப்�ோக்கம் �ற்றிய விவரிப்ல� இன்லறய கல்டத்ததருவு்டன் 
ஒப்பிடடு உலரயோடுக.

நெருஙகுணத்துக கோைலோள் ெ்டநை நெரு்வழி

கோவிரிபபூம்்பட்டிைததிலிருந்து கண்ணகியும் ககோவைனும் திருவைஙகம் மறறும் 

உதறயூர வழியோகக ககோடும்்போளூர என்னும் இைததை அதைந்ைைர. கைன்ைவன் 

சிறுமதையின் வைப்பககம் வழியோகச கென்றோல் மதுதைதய அதையைோம்; இைப்பகக 

வழியோகச கென்றோல் திருமோல்குன்றம் (அழகர மதை) வழியோக மதுதை கெல்ைைோம். 

இவ்விைண்டுககும் இதைப்பட்ை வழியில், கெோதைகள் மிகுந்ை ஊரகளும் கோடுகளும் உள்ைை. 

அவ்வழியோகச கென்றோல் மூன்று வழிகளும் ெந்திககும் மதுதைப க்பருவழிதய அதைந்து, 

மதுதை கெல்ைைோம். ககோவைதையும் கண்ணகிதயயும் கவுந்தியடிகள் இதைப்பட்ை வழியிகைகய  

அதழததுச கென்றோர.

மதுதையில் கணவதை இழந்ை கண்ணகி, மதுதையிலிருந்து தவதகயின் கைன்கதை வழியோக 

கநடுகவள் குன்றம்(சுருளி மதை) கென்று கவஙதகக கோைல் என்னுமிைததை அதைந்ைோள்.

நைரியுேோ?
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கவிஞன் என்ெவன் யார்? அவன் குைம் என்ன? அவன் ெணி என்ன? 
மனம் என்னும் வயலில, ்சால்்லர் உைவனாக, சிநத்ன வி்த்யத் 
தூவி, மட்மக் க்ளே ெறித்து, தத்துவ நீர் ொய்ச்சி, அறம் என்னும் 
கதிர் அறுப்ெவன் கவிஞன். கா்லத்்தக் கணிப்ெதால கா்லத்்த 
்வன்றவனாகிறான்.

கோலககணிதம்
- கண்ணதாென்

கவிடதப நெடை

கவிஞன் யா்ைார் காைக் கணிதம்

கருப்படு சபாருனள உருப்பட னவப்்பன்!

புவியில நா்ைார் புகழுனடத் சதயவம்

சபான்னினும் வினைமிகு சபாருசளன் செலவம்!

இனவெரி சயன்றால இயம்புவசதன் சதாழில

இனவதவ றாயின் எதிர்ப்பசதன் ்வனை!

ஆக்கல அளித்தல அழித்தலஇம் மூன்றும்

அவனும் யானு்மை அறிநதனவ; அறிக!

செலவர்தங் னகயில சினறப்பட மைாட்டன்;

பதவி வாளுக்கும் பயப்பட மைாட்டன்!

பாெம் மிகுத்்தன்; பற்றுதல மிகுத்்தன்!

ஆனெ தருவை அனைத்தும் பற்று்வன்!

உண்டா யின்பிறர் உண்ணத் தரு்வன்;

இலைா யின்எமைர் இலைம் தடடு்வன்

வண்டா சயழுநது மைைர்களில அமைர்்வன்

வாயப்புறத் ்தனை ஊர்ப்புறந தரு்வன்!

பண்்டார் கம்பன், பாரதி, தாென்

சொலைா தைசிை சொலலிட முனை்வன்!

புகழநதால என்னுடல புலைரிக் காது

இகழநதால என்மைைம் இறநது விடாது!

வளமைார் கவிகள் வாக்குமூ ைங்கள்

இறநத பின்ைா்ை எழுதுக தீர்ப்பு!

கலைாய மைரமைாயக் காடு்மை டாக

மைாறா திருக்கயான் வைவிைங் கலைன்!

*மைாற்றம் எைது மைானிடத் தத்துவம்;

மைாறும் உைகின் மைகத்துவம் அறி்வன்!

எவசவனவ தீனமை எவசவனவ நன்னமை

என்ப தறிநது ஏகுசமைன் ொனை!

தனைவர் மைாறுவர்; தர்பார் மைாறும்;

தத்துவம் மைடடு்மை அடெய பாத்திரம்!

சகாள்்வார் சகாள்க; குனரப்்பார் குனரக்க!

உள்வாய வார்த்னத உடம்பு சதாடாது;

நா்ை சதாடக்கம்; நா்ை முடிவு;

நானுனரப் பதுதான் நாடடின் ெடடம்! *

அ்றம்

௮
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நூல் பவளி

'�ாலக�ணிைம்' என்னும் இபபாடபபகுதி �ண்ணைா�ன் �விதைத் கைாகுபபில் 

இடம்கபற்றுள்ளது.

‘முத்தையா’ என்னும் இயற்கபயதரக க�ாணட �ண்ணைா�ன் இன்தறய சிே�ஙத� 

மாேடடத்தின் சிற்றூரான சிறுகூடல்படடியில் பிறநைேர். இேரது கபற்வறார் �ாத்ைபபன் 

– வி�ாலாடசி ஆேர். 1949ஆம் ஆணடு “�லங�ாதிரு மனவம’’ என்ற பாடதல எழுதி, திதரபபடப 

பாடலாசிரியரானார். திதரயுலகிலும் இலககிய உலகிலும் சிறநது வி்ளஙகியேர் �ண்ணைா�ன். 

இேர் சிறநை �வியரங�க �விஞரா�வும் வபச�ா்ளரா�வும் தி�ழநைேர். ைன் திதரபபடப பாடல்�ள 

ேழியா� எளிய முதறயில் கமய்யியதல மக�ளிதடவய க�ாணடு வ�ர்த்ைேர். வ�ரமான் �ாைலி 

என்னும் புதினத்திற்�ா� �ாகித்திய அ�ாகைமி விருது கபற்றேர். இேர் ைமிழ� அரசின் அர�தேக 

�விஞரா�வும் சிறபபிக�பபடடிருநைார்.

கறெடவ கற்றபின...

்கவிளத்களை	ஒபபிட்டுக	்கருத்துளரக்க.

கவிச்சகக�வர்ததியும் கவிய�சும்

நதியின் பினையன்று

 நறும்புைலின்னமை அன்்ற

பதியின் பினையன்று

 பயநத நம்னமைப் புரநதான்

மைதியின் பினையன்று

 மைகன் பினையன்று னமைநத

விதியின் பினை நீ

 இதற்சகன்னை சவகுண்டசதன்றன்

    - கம்பன்

நதிசவள்ளம் காயநது விடடால

நதிசெயத குற்றம் இலனை

விதிசெயத குற்றம் இன்றி

்வறு – யாரம்மைா! 

 - கண்ணதாென்
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ந்தம்்பொவணி
- வீரமாமுனிவர்

கவின்தப் ந்பனை

 பசுந்்ஙகம், புதுஜவள்ளி, மதாணிக்கம், மணிவவைம் யதாவும் ஒரு ்தாயக்கு 
ஈடில்வல என்கி்றதார் ஒரு கவிஞர். ்தாயின் அன்வப எழு் உலகின் 
ஜமதாழிகள் பபதா்தாது;  ்தாவயயிழந்து ்னிததுறும் துயைம் ஜபரிது. 
மகிழ்ச்சிவயப் பகிர்ந்்தால் ஜபருகும்; துயவைப் பகிர்ந்்தால் குவ்றயும்; 
சுவபைதாைதாயினும் ஜசதால்லி அழு என்பதார்கைல்லவதா? துயைதவ்த 
்தாஙகிக் ஜகதாள்ளும் மனஙகள் மனி்ததின் முகவரிகள்! சதா்தாைண 
உயிரினஙகளுக்கும் துயைதவ்ப் பகிர்ந்து ஜகதாள்ளும் மனி்ம் இருந்்தால் 
எத்வன ஆறு்ல்!.

முன்நிகழ்வு

கி றி த் து வி ற் கு மு ன  ் த ோ ன றி ய வ ர் 

திருமுழுக்கு ்யோவோன. இவனர அருைபபன 

எனறும் குறிபபிடுவர். இவ்ர கிறித்துவின 

வ ரு ன க ன ய  அ றி வி த் த  மு ன ் ை ோ டி . 

வீரமோமுனிவர் தன கோபபியத்தில் இவருக்குக் 

க ரு ன ண ய ன  எ ன று  த ப ய ரி ட் டு ள் ை ோ ர் . 

க ரு ன ண ய ன  த ன  த ோ ய ோ ர்  எ லி ச த ப த் 

அ ம் ன ம ய ோ ரு ட ன  க ோ ை க த் தி ல்  வ ோ ழ் ந் து 

வ ந் த ோ ர் .  அ ச் சூ ழ லி ல்  அ வ ரு ன ட ய  த ோ ய் 

இ்ந்துவிட்ட ்போது கருனணயன அனடயும் 

துனபத்தில் இயற்னகயும் பஙகுதகோண்டு 

கைஙகி ஆறுதல் அளிபபனத இபபோடல்கள் 

படம்பிடித்துக் கோட்டுகின்ை.

�னி்தம்

௯

எலிசம்பத் அம்ன�யொர அைககம், கருனையன் கண்ணீர

1. பூகம்மயக குவித்துப பூதவ 

  புரிபவாடு ்ாகப்ன்று அம்பூஞ்

 தெகம்மயப �ரபபி இங்ண் 

  திருநதிய அறத்மத யாவும்

 யாகம்மயப பிணித்பதன்று ஆ் 

  இனிதிலுள் அடககி வாய்நத

 ஆகம்மய அடககிப பூதவாடு 

  அழுங்ணீர் ப�ாழிநதான் மீதத.  2388

மசொல்லும் ம்பொருளும்

பசக்வக – படுக்வக
யதாக்வக – உைல்
பிணிதது – கட்டி
வதாயந்் – பயனுள்ை

இைஙகி அழும் கருனையனுககு இைஙகும் இயறனக
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2. வாய்மணி யா்க கூறும் 

  வாய்மமதய மமைநீ ராகித்

 தாய்மணி யா் மார்பில் 

  தயஙகியுள் குளிர வாழ்நததன்

 தூய்மணி யா்த் தூவும் 

  துளியிலது இெஙகூழ் வாடிக

 ்ாய்மணி யாகு முன்னர்க 

  ்ாய்நபதனக ்ாய்நததன் அநததா. 2400

மசொல்லும் ம்பொருளும் 

 இைஙகூழ் – இைம்பயிர்
்யஙகி – அவசந்து
கதாயந்ப்ன் – வருந்திபனன்

3. விரிநதன ப்ாம்பில் ப்ாய்த 

  வீபயன உள்ெம் வாட

 எரிநதன நுதிநச்சு அம்புண்டு 

  இரும்புமைப புண்த�ால் தநா்ப

 பிரிநதன புள்ளின் ்ானில் 

  ப�ரிதழுது இரஙகித் ததம்�ச்

 ெரிநதன அசும்பில் பெல்லும் 

  தடவிலா தனித்ததன் அநததா! 2401

மசொல்லும் ம்பொருளும் 

ஜகதாம்பு – கிவை
புவழ – துவை
கதான்  –  கதாடு
ப்ம்ப – வதாை
அசும்பு – நிலம்

4. உய்முமற அறிதயன்; ஓர்நத 

  உணர்விபனாத்து உறுபபும் இல்லா

 பமய்முமற அறிதயன்; பமய்தான் 

  விரும்பிய உணவு ததடச்

 பெய்முமற அறிதயன்; ்ானில் 

  பெல்வழி அறிதயன்; தாய்தன்

 ம்முமற அறிநததன் தாயும் 

  ்டிநபதமனத் தனித்துப த�ானாள். 2403

மசொல்லும் ம்பொருளும் 

உயமுவ்ற – வதாழும் வழி
ஓர்ந்து – நிவனதது
கடிந்து - விலக்கி

இயறனக மகொண்ை ்பரிவு

5. நவமணி வடக் யில்த�ால் 

  நல்லறப �டமலப பூட்டும்

 தவமணி மார்�ன் பொன்ன 

  தன்னிமெககு இமெ்ள் �ாடத்

 துவமணி மரங்ள் ததாறும் 

  துணர்அணிச் சுமன்ள் ததாறும்

 உவமணி ்ானம்ப்ால் என்று 

  ஒலித்து அழுவ த�ான்தற. * 2410

மசொல்லும் ம்பொருளும் 

உவமணி – மணமலர்
பைவல – மதாவல
துணர் – மலர்கள்
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்பொைலின் ம்பொருள்

1.  க ரு ன ண ய ன ,  த ன  ம ை ர்  ் ப ோ ன ் 
னகனயக் குவித்து, “பூமித்தோ்ய! என 
அ ன ன ை யி ன  உ ட ன ை  நீ  அ ன ் ப ோ டு 
கோபபோயோக’ ’  எனறு கூறி, குழியினுள் 
அ ழ கி ய  ம ை ர் ப ப டு க் ன க ன ய ப 
பரபபிைோன. இவவுைகில் தசம்னமயோை 
அ்ஙகனைதயல்ைோம் தனனுள் தபோதிந்து 
னவத்து, பயனுள்ை வோழ்க்னக ேடத்திய 
தன அனனையின உடனை, மண் இட்டு 
மூ டி  அ ட க் க ம்  த ச ய் து ,  அ த ன ் ம ல் 
மைர்கனையும் தன கண்ணீனரயும் ஒரு 
்சரப தபோழிந்தோன.

2.  “என தோய், தன வோயோ்ை மணி்போைக் 
கூறும் உண்னமயோை தசோற்கனை்ய 
மனழநீரோக உட்தகோண்டு, அத்தோயின 
மோர்பில் ஒரு மணிமோனைதயை அனசந்து, 
அழகு் வோழ்ந்்தன.  ஐ்யோ! இைம்பயிர் 
வைர்ந்து முதிர்ந்து தேல்மணிகனைக் 
க ோ ணு ம்  மு ன ் ை  தூ ய  ம ணி ் ப ோ ன ் 
தூ வு ம்  ம ன ழ த் து ளி  இ ல் ை ோ ம ல் 
வ ோ டி க்  க ோ ய் ந் து வி ட் ட ன த ப ் ப ோ ை , 
ேோனும் இப்போது என தோனய இழந்து 
வோடுகின்்்ை!“

3.  “ எ ன  ம ை ம்  ப ர ந் து  நி ன ் 
ம ர க் கி ன ை யி லி ரு ந் து  ப றி க் க ப ப ட் ட 
ம ை ன ர ப ் ப ோ ை  வ ோ டு கி ் து .  தீ ன ய யு ம் 
ே ஞ ன ச யு ம்  மு ன ை யி ல்  த க ோ ண் ட 
அ ம் பி ை ோ ல்  து ன ை க் க ப ப ட் ட த ோ ல் 
உ ண் ட ோ ை ,  பு ண் ணி ன  வ லி ய ோ ல் 
வ ரு ந் து வ து  ் ப ோ ன ் து  எ ன 
து ய ர ம் .  து ன ண ன ய ப  பி ரி ந் த  ஒ ரு 
ப்னவனயப்போை ேோன இக்கோட்டில் 
அ ழு து  இ ர ங கி  வ ோ டு கி ் ் ன ;  ச ரி ந் த 
வழுக்கு நிைத்தி்ை, தனி்ய விடபபட்டுச்  
தசல்லும் வழி ததரியோமல் தவிபபவன 
்போல் ஆ்ைன.“

4.  “ேோன உயிர்பினழக்கும் வழி அறி்யன;  
நி ன ை ந் து  க ண் ட  அ றி வி னு க் கு ப 
தபோருந்தியவோறு உறுபபுகள் இயஙகுதல் 
இ ல் ை ோ த  இ ந் த  உ ட லி ன  த ன ன ம ன ய 
அ றி ் ய ன ;   உ ட லு க் கு  ் வ ண் டி ய 
உ ண ன வ த்  ் த டி க்  த க ோ ண ரு ம் 
வழிவனககனை அறி்யன;   கோட்டில் 
தசல்வதற்கோை வழிகனையும் அறி்யன;  
எ ன  த ோ ய்  த ன  ன க ய ோ ல்  க ோ ட் டி ய 
மு ன ் க ன ை  ம ட் டு ் ம  அ றி ் வ ன .  
எனனைத் தவிக்க விட்டுவிட்டு எனதோய் 
தோன மட்டும் தனியோகப ்போய்விட்டோ்ை!“

5.  ேவமணிகள் பதித்த மணிமோனைகனைப 
பிணித்தது்போனறு ேல்ை அ்ஙகனை 
எல்ைோம் ஒரு ்கோனவயோக இனணத்த 
த வ த் ன த ் ய  அ ணி ந் த  ம ோ ர் ப ை ோ கி ய 
க ரு ன ண ய ன ,  இ வ வ ோ று  பு ை ம் பி க் 
கூ றி ை ோ ன .  அ து  ் க ட் டு ப  ப ல் ் வ று 
இ ன ச க ன ை  இ ய க் கி ய து  ் ப ோ ன று , 
்தனமைர்கள் பூத்த மரஙகள் ்தோறும் 
உள்ை, மணம்வீசும் மைர்களும் மைர்ந்த 
சுனை ்தோறும் உள்ை, ப்னவகளும் 
வண்டுகளும் அக்கோட்டினி்ை அழுவை 
்போனறு கூச்சலிட்டை.

இலககைக குறிப்பு

கதாக்ஜகன்று -  கதாக்கஜவன்று என்ப்ன் 
ஜ்தாகுத்ல் விகதாைம்

கணீர் - கணணீர் என்ப்ன் 
இவைக்குவ்ற

கதாயமணி 
உயமுவ்ற 
ஜசயமுவ்ற

- விவனதஜ்தாவககள்

ஜமயமுவ்ற - பவறறுவமதஜ்தாவக

வகமுவ்ற -
மூன்்றதாம் பவறறுவம 
உருபும் பயனும் 
உைன்ஜ்தாக்கஜ்தாவக
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கற்பனவ கற்றபின்...

1. வீரமோமுனிவர் தமிழகத்தில் தஙகிப பணிதசய்த இடஙகனைபபற்றியும் அஙகு அவர் ஆற்றிய 
தமிழ்பபணிகனைப பற்றியும் நூைகத்திற்குச் தசனறு தசய்திகனைத் திரட்டுக .

2. கண்ணதோசனின இ்யசு கோவியத்தில் மனைபதபோழிவுப பகுதினயப படித்து அதில் வரும் 
அ்க்கருத்துகனை எழுதுக.

நூல் மவளி

ப்ம்பதா + அணி எனப் பிரிதது வதாைதா்மதாவல என்றும்,  
ப்ன் + பதா + அணி எனப் பிரிதது ப்ன்பபதான்்ற இனிய 
பதாைல்களின் ஜ்தாகுப்பு  என்றும் இந்நூலுக்குப் ஜபதாருள் 
ஜகதாள்ைப்படுகின்்றது. கிறிததுவின் வைர்ப்புத ்ந்வ்யதாகிய 

சூவசயப்பர் என்னும் பயதாபசப்பிவனப் (வைவன) பதாட்டுவைத ்வலவனதாகக் 
ஜகதாணடு பதாைப்பட்ை நூல் இது. இப்ஜபருஙகதாப்பியம் 3 கதாணைஙகவையும் 36 
பைலஙகவையும் உள்ைைக்கி, 3615 பதாைல்கவைக் ஜகதாணடுள்ைது.
 17ஆம் நூற்றதாணடில் பவைக்கப்பட்ைது ப்ம்பதாவணி. இக்கதாப்பியதவ் இயறறியவர் 
வீைமதாமுனிவர். இவைது இயறஜபயர் கதான்சுைதான்சு பசதாசப் ஜபசுகி. ்மிழின் மு்ல் அகைதாதியதான 
சதுைகைதாதி, ஜ்தான்னூல் விைக்கம் (இலக்கண நூல்), சிறறிலக்கியஙகள், உவைேவை நூல்கள், 
பைமதார்த்க் குருகவ்கள், ஜமதாழிஜபயர்ப்பு நூல்கள் ஆகியவறவ்ற இவர் பவைததுள்ைதார்.

இஸ�த் சன்னியொசி -தூய து்றவி

வீைமதாமுனிவர் திருச்சிவய ஆணை சந்்தாசதாகிப் என்னும் மன்னவைச் சந்திதது உவையதாடுவ்றகதாக 
இைணபை மதா்ஙகளில் உருது ஜமதாழிவயக் கறறுக்ஜகதாணைதார். இவருவைய எளிவமவயயும், 
து்றவவயும் கணடு வியந்் சந்்தாசதாகிப் இஸமத சன்னியதாசி என்னும் பட்ைதவ் வீைமதாமுனிவருக்கு 
அளித்தார். இந்்ப் பதாைசீகச் ஜசதால்லுக்குத தூய து்றவி என்று ஜபதாருள்.

்பகு்ப்த உறுப்பிலககைம்

அறிபயன் - அறி + ய + ஆ + ஏன்
அறி - பகுதி
ய - சந்தி
ஆ -  எதிர்மவ்ற இவைநிவல புணர்ந்து 

ஜகட்ைது
ஏன் -  ் ன்வம ஒருவம விவனமுறறு 

விகுதி

ஒலிதது - ஒலி + த + த + உ; 
ஒலி - பகுதி; 
த - சந்தி; 
த - இ்றந்்கதால இவைநிவல; 
உ - விவனஜயச்ச விகுதி
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