
 

 

B.A; TAMIL – 7BTA1C1 

Kjd;ikg; ghlk; jhs; 1 - ,f;fhy ,yf;fpak; 

myF – 1 : ghujpahh; fz;zd; ghl;L – fz;zk;kh vd; Foe;ij. 
   guhrf;jpiaf; Foe;ijahff; fz;L nrhy;ypa ghl;L. 
ghujpahh; Foe;ij nry;tj;jpd; moifAk; mjd; rpwg;igAk;> mJ Jd;gg;gLk; 
NghJ ghpjtpf;Fk; jhapd; ,ay;igAk; gw;wpg; ghLfpwhh;.  

;.                  கண்ம்ா -ன் குந்  

               னச் ெல்த்ின் ெிநப்பு 
தாடல் ண்.1 
தாருள் :அகி ெின்ணஞ்ெிறு கிபிகபப் தான்நள் ன் கண்ம்ா  .

குந்ான் உர்ந் ெல்ம்  .ண தருஞ்ெல்ாண ன் 
இல்னத்ிற்கு ந்ள் ன் கண்ம்ா  .குந் ண்டும் ன்கிந க்கம் 
ீர்த்து னடி ன்று ஊார் இகால் தருப்தடும் கில் ணக்காண 
குந்ாக ந்ள் அள் . 

               னச் ெல்த்ின் அகு 

தாடல் ண் .2 

தாருள் : இணி கணிின் சு தான்நள்  .அகி தசும் ஏிம் 
தான்நளும் ,கண்ம்ா ீ ான்  .ஏிம் அணரும் ிரும்பும் 
கனகளுள் என்று  .அிலும் தான் ஏிம் லும் ,அது தசும் ிநனும் 

காண்டது ன்று குந்ின் தரு உர்த்துகின்நாய்  .இணி 
ன் தான்ந ீ ஆடி அெந்து டந்து ருகில் உன்ண அள்பி டுத்து 
அத்ிட ண்டும் ன்று ன் உள்பம் ிக்கின்நது. 
 

தாடல் ண்  .3  

தாருள் : ீ ஏடி ரும் அகிணக் கண்ட ன் ணம் ிகுந் கிழ்ச்ெிில் 
குபிர்கிநது   .ீ இங்கும் அங்குாக ஆடி ,ஏடி ிபாடுகின்ந காட்ெிகப 
காண்கிநதாதும் உன்ண ஆத்ழுி ிற்கிநன் ான்.  

தாடல் ண்  .4  

தாருள் : உன்ணக் கட்டி அத்து கிழ்கின்ந பில் உன் உச்ெந் 
னில் பத்ிட்டால் ன்னுட இன்தம் ிகுிாணால் ணக்குள் எரு 
கர்பம் பர்கிநது   .இற்குக் காம் உன்ணப் தான்ந 
அகிப்திள்ப ணக்கு ட்டு கிடத்ிருக்கும் இவ்வுனகில் ன்ந 

ண் ஆகும்  .லும் உன் அநிவுத்ிநன் கண்டும் உன்னுட 
அகக் கண்டும் ஊர் க்கள் புகழ்ந்து தசும் ார்த்கபக் கட்கிந 
தாதும் ன்னுட ணி ெினிர்க்கின்நது 

தாடல் ண்  .5  



தாருள்: உன்னுட கன்ணத்ில் பத்ிடுகின்நதாது ணில் ற்தடும் 
இன்தம் கள் அருந்ிரின் இன்த க்கத் தான்று உள்பது. உன்ண 
ழுிடும் தாது ான் அன்புின பற்நி தத்ிம் தான்ந ஆகி 
ிடுகிநன். 
    னின் ாட்டம் கண்டால் தரித்ிக்கும் ாின் இல்பு 

தாடல் ண் .6 

தாருள் ; உன் பகம் ெிந்ிருந்ாலும் ன்னுட ணம் அணக் கண்டு 
கனக்காள்கின்நது  .ாது ண்ி ீ ற்நிில் சுருக்கிட்டு 
ெிந்ிி்த்ால் ன் ணம் தறுகின்நது.  

தாடல் ண் .7 

தாருள்:  உன் கண்கபில் கண்ரீ் ருணப் தார்த்ானா ன் ஞ்ெில் 
இத் டிகின்நது. ன் தார்க்குக் காாண கண்ின் 
தாாணப ீான் கண்ம்ா ன்னுட உிரும் 
உன்னுடதுான். 
    

     குந் தசும் ன ாி ரும் இன்தம் 

தாடல் ண்  .8.  

தாருள் : உன்னுட னச்ொல் கட்கின்நதாது ன்னுட 
துன்தங்கள் ீர்ந்துிடுகின்நது (ள்ளுர் குிணிது ாிணிது ன்று கூறுதர் 
ன்னுட குந்ின் னச்ொற்கபக் கட்டு கிார்கள் 

ன்று கூறுகிநார்  )உன்னுட பல்ன ிரித்துப்தான்ந ெிரிப்த 

ன்னுட தருத்க்காதத்பம் ிர்த்துிடுகின்நது. 

தாடல் ண்  .9  

     குந்ச் ெல்த்ிற்கு ிகர் தும் இல்ன  

தாருள் : உன் இணி ாிில் ீ தசும் ார்த்கள் ககள் ணக்குத் ரும் 
இன்தங்கப ந் தல்கபாலும் ான் தடித்து இன்புந படிாது  .குந்பம் 
ய்பம் என்று ன்தால் உன்னுட அன்தில் ய்ம் கூட உணக்கு ிகர் 

ஆக படிாது ன்தணபம் ான் உர்கின்நன்  .  

தாடல் ண்  .10  

தாருள்: ான் ார்தில் தல்று ிாண அிகனன்கப அிந்ாலும் 
உர்ந் த்ிடவும் ெிநந் ிாண அிாக ன் ார்த 
அனங்கரித்து கிழ்ந்ள் ீான், உணக்கு ிகர் ாரும் ஆக படிாது ான் 
ாழ்ில் தருபம் ெிநப்பும் தற்று ான் ாழ்ற்கு கிடத் 
ிகப்தரும் ெல்ம் உன்ணத்ி ணக்கு று தும் இல்ன.  
ghujpjhrd; - mofpd; rphpg;G – Gwhf;fs;  
  ghujpjhrd; Gwhf; $l;bd; rpwg;G> Gwhf;fspd; 



epwk;> mtw;wplk; fhZk; xw;Wik> eilaoF> xOf;fk; md;G ,tw;iwg; gw;wp 
ghLfpwhh;.  

அகின் ெிரிப்பு 

பல் தாடல் தாருள் 

          னன் ன்தன் ன் டீ்டின் பிப்புநத்ில் எரு கூண்டு கட்டி 
அில் புநாக்கப  பர்த்து ந்ான். னன் ந்து புநாின் கூட்டிணத் 
ிநக்கும் பன்பு “ குடு குடு “ ணப் புநாக்கள் குிக்கும் ெத்ம் காில் 
கட்டது.      

          னன் ந்து கூட்டிணத் ிநந்தும், கீன ெரிந் 
காட்டுப்பூப்தான புநாக்கள் கூட்டினிருந்து குித்ண. 

காட்டுப்பூ – கிபில் னரும் எருகப்பூ 

இண்டாது தாடல் தாருள் 

         ினா தான்று ண் ிநத்ில் இருக்கும் இரு புநாக்கள் என்று 
கூடி இ உண்டம். 

         ண்ாண இழ்கள் ிரிா ா தால் இரு புநாக்கள் 
என்று கூடி ிற்கும்.தண்கபின் கருாண காண்ட தான ஏர் இ, 
ஈக்கட்டி, காாம்பூக் காத்து தான்று எர் இ. லும் எரு 
தக்கம்ாப்பூ ண்த்ில் இரு புநாக்கள் இருக்கின்நண. 
இல்னாம் உிருள்ப அகின் ய்ச்ெனாகும்.   

பன்நாது தாட.ல் தாருள் 

          ீரில் இருக்கும் ா னர் என்று ன் இழ்கப அகாக 
ிரித்ிருப்தது தால் புநாக்கள் கூட்டாய்க் கூடி இ 
உண்டம்அந்ப்பூக்கபின் ாழ்ில் ட்டில்ன, குத்துில்ன, 
ணித்ணிாக இருந்து உண்டம் ற்று இல்ன. உர்ந்ர், 
ாழ்ந்ர் ன்னும் கண்படி க்கம் இல்ன 

          ணிர்கபிடம் இருக்கின்ந றுதாடுகபப் தான்று தநகபிடம் 
இல்ன. அ ப்தாழுதும் எற்றுாக இருக்கின்நண ன்ததுகருத்து 

கண்படி க்கம் –படப்தக்க க்கம் 

ான்காது தாடல் தாருள் 

      அகன்ந ாய்ச் ெட்டி என்நின் பணில் புநா என்று ன் அடி 
தாருத்ி 



ன தக்கிநது.அந்ப் புநா ாய்ிந ீர் ாண்டு ிிர்ந்ிடும் 

தான்ணாண அன் இகள் ெிரிக்கும் அனுட ிதான்ந கண்கள் 

ானா ிெகபிலும் தார்க்கும் கீ இநங்கி கிழ்ச்ெிாக உனாி உனக 

ஆளும் அெர்க்கு ட கற்திக்கும் 

ாற்தாங்கும் –ானா ிெகபிலும் 

ந்ாது தாடல் தாருள் 

       எரு தண் புநா ள் ஆண் புநா அன்நி ற்நான்றுடன் கூடாாம்.எரு 
தண் தநா த்ாப்தப் தால் எபி ெீிட ின்நாலும் ற்நாரு ஆண் புநா 
அத் ிரும்திபம் தார்ப்தது இல்ன, ம்பட எரு புநா இநந்ால்ான் 
எரு புநா ற்நான்ந ாடுாம். 

“ எருனுக்கு எருத்ி “ ன்ந தண்தாடு புநா இணத்ில் ெிநப்தாக 
கடப்திடிக்கிநது ன்கிநார் தாந்ர். 

ஆநாது தாடல் தாருள் 

     அள் ணிாக இருக்கிநாள் ாருடனும் கூட ிருப்தில்ன. 
ஆணால்அபா அந்ப் தண் ருந்தும்தடி நாரு தண்க்கூடிறு 
இக்கிநான் 

ாது தாடல் தாருள் 

        இது எரு கா ெல், இந்ச் ெல் புநாக்கள் இணத்ில் 
இல்ன,புநாக்கபில் எரு ெின றுனகள் கனபடன் இருக்கும் 
க்கபிடம் கற்றுக்காண்டிருக்கனாம். 

றுனகள் –ிிினக்காக இருக்கும் ெின புநாக்கள் 

ட்டாது தாடல் தாருள் 

         னத் ாழ்த்ி, குடு குடு ன்று ன்ணச் சுற்நி ரும் ஆண் 
புநா எரு தண் புநா ன் கான தாய்ச்சும் கண்ால் ாண 
குறுக்கில் ென்று ிரும்தி,ன் ன ஆட்டி,க்காட்டி இங்குா 
ன்று அக்கும் 

        னக்காட்டி அத்ாலும் ான் கால் க்கம் தற்நர்கள் 
ெல்னறுப்தாநா? 

ல் –கால் க்கம் 



        ாய்ப் புநா, இ ின்ந தின்பு ன் குஞ்ெக்கூட்டில் கண்டு ன் 
ாிணத் ிநக்கும்.குஞ்சு ன் பக்கத் ாய் ாய்க்குள் க்கும் 

       ாய்ப் புநா, ான் உண்ட இக் கக்கித் ன் குஞ்ெின் குடன 
என்தாது தாடல் தாருள் 

      ிப்பும்.ாய் ஊட்டி படித்தும் அடுத்து ந்ப் புநா ஊட்டும் 

தத்ாது தாடல் தாருள் 

       ிற் புநா ன் ெிநக ிரிக்கும்.ன் ார்த பன்ண உர்த்தும்.ன் 
கழுத் பன்ண ீட்டி ன்நாக ிிர்ந்து.தாட்டி தனின்தடி அடவு 
தாடும் 

      அப்தாழுது ிற் புநா ண்ெங்கு தால் இருக்கும் அனுட 
ானாணது ந்த்ால் ஆண ிெிரி தான்நிருக்கும் 

திணாநாது தாடல் தாருள் 

       சுற்நி கூர்ாண ாள் தால் புநாக்கள் கூட்டாய்ப் தநந்து 
தாகும்காத்டிகள் தால் புநாக்கபின் கூட்டம்,கூட்டிணில் ந்து 
அடபம். குத்து ண்ம் ீட்டி ஏித்த் ிிட்டு 
நப்தப் தான்று.புநாக்கள் அடதட்ட கூட்டிண னன் ந்து 
ொத்ிணான் 

fz;zjhrd; - khq;fdp  

  Nrud; nrq;Fl;Ltd; tlf;Nf fdf tprah;fis 
ntd;W> mth;fs; jiyikapy; fz;zfpf;Ff; fy;nfhz;L te;J tQ;rp khefhpy; 
tpoh vLf;fpwhd;. 

 Nrud; mitapy; khq;fdp vd;w fzpif Fyg;ngz; kPJ mlNyW fhjy; 

nfhs;Sjy;> mlNyw;wpd; gilnaLg;G> Nghh; ntw;wp> mlNyw;wpd; nray;fs;> 

mlNyw;wpd; gifAk; Jd;gKk;> mlNyw;wpd; jpUkzk;> khq;fdpapd; tUif jd; 

capiu kha;j;Jf; nfhs;s Ntfkhf Xb Kbthf Kbj;js;shh;.  

        கல்னக்குடிப் தாாட்டம் காாகத் ிருச்ெி த்ி ெிநில் 
இருந்தாது, (1954-இல்  )ாங்கணி ழுப்தட்டது .னாற்று ிகழ்வுகப 

அடிப்தடாகக் காண்டு ழுப்தட்ட எரு குறுங்காி ாடகம் தான்நது 
ான் ாங்கணி .கிஞர் ழுி காிங்கபில் ாதரும் தாாட்டுப்தற்நது 

இதுணனாம்.  

ாரி ன்ணன் அறுகாடு ாகூர்க் குறுின ன்ணன் தாண்டின் 
தன் ன்தன் தக காண்டாகவும் , அறுகக்கு உிாகச் ென் 
ெங்குட்டுன் தன் ீது தார் ாடுத்ாகவும் காப்தட்ட எரு குநிப்த 
த்து ாங்கணிப் புணந்ாகக் கிஞர் கண்ாென் ம் தனின் 



பன்னுில் குநிப்திடுகிநார்  .லும் இக்க ாாித்ில் அச்ொக ரும் 
அழும்தில் ளுக்கு எரு கன் இருந்ாக னாற்நில் குநிக்கப்தடில்ன ; 

ஆணால், கிஞர் தடத்துள்பார்  .அதான , ென் ெங்குட்டுன் 
தடடுத்துச் ெல்லும் இடங்களுக்கல்னாம் கிகர் ெினரும் அத்துச் 
ெல்னப்தடுதுண்டு னும் னாற்றுக் குநிப்திணக் காண்டு , அின 
எருத்ிாகக் கிஞரின் கற்தணில் திநந்ள் ான் இக்காி ாகி 
ாங்கணி. 
ன்ணெி, தான்ணெி கிஞர் தடத் கற்தணப் தாத்ிங்கள் , கால் 
ெம்தங்கப, காித்ச் சுாக அக்கப் தன்தடுத்ிிருப்தாகத் 
ரிகிநது  .ாங்கணிில் அகப்தாரு ள், புநப்தாருள் னும் இண்டு தாருள்கள் 
தற்நிபம் கி புணந்ிருப்தக் கானாம்  .இனக்க ம்த ீநி 

உர்ச்ெி ிம்தி டபடன் ழுப்தட்டுள்ப இந்க் காித்ின் எரு தகுி, 
கிஞர் டத்ி ன்நல் னும் தத்ிரிகில் பிிடப்தட்டுள்பது  .தின்ணர் 

பழுாக ாூல்டிம் தற்நது  .'கண்ாென் கிகள் ' பல் 
ாகுிில் ாங்கணி' இடம் தற்றுள்பது குநிப்திடத்க்காகும். 

ஆெிரிர்  -கண்ாென்  

இருதாம் தற்நாண்டின் னெிநந் கிஞர்கபில் எருாண கிசு 
கண்ாென், 24-06-1927-இல் ெிறுகூடல்தட்டிில் திநந்ார்  .ந் ொத்ப்தன், 

ாய் ிொனாட்ெி ன்தர்  .கண்ாென் இபின கிபுணபம் 
ஆற்நல் தற்நர் . 1944-இல் ப்ல் 14-இல் இது பல் கி அச்ொகிது  .

1948இல் ெனம் ாடர்ன் ிட்டரில் தி ெய்ார்  .அநிஞர் அண்ாின் 
தச்சுகபால் கப்தட்டு 1949-இல் ி .ப.க-ில் தந் ார்  .சுார் தத்து 

ஆண்டுகள் ி.ப.க-ின் கருத்துகபத் ம் ழுத்துகபில் டித்ார் .தின்ணர்த் 
ிழ்த் ெிக் கட்ெிின் பனாக இந்ித் ெிக் காங்கிெில் தந்து, 

அன் காள்ககபத் து கிகபில் பிிட்டார்  .து 17-ஆம் 
ில் 'ிருகள்' இின் ஆெிரிர் தாறுப்த ற்று டத்ிணார். 
ன்நல், ி எபி , ாி, கண்ாென், ெண்டாரும், கடிம் பனாண 
இழ்கபில் ழுி ந்ார்  .தாிார் , தாிாென் ஆகிர்கபப் தின்தற்நி 
ழுிர்; அ தான , அருகிரிார், தட்டிணத்ார் பனிர்கபின் தக்ிப் 
தாபம் தின்தற்நி ழுிர்  .1970இல் அணத்ிந்ி ெிநந் கிஞர் 
தட்டம் தற்நர் .1977இல் அெக் கிஞாகத் ிகழ்ந்ர்  .இவ்ாறு தக்ிக் 

கிஞர்கபப் தானவும் ெபகக் கிஞர்கபப் தானவும் ெித்ர்கபப் 
தானவும் ம் கிகபில் கருத்துகப பிப்தடுத்ிர் கண்ாென்.  

கண்ாென் கிகள் (இண்டு ாகுிகள் )ணம் தால் ாழ்வு , ணாெம், 

அிட கெிம் , ய் ரிெணம் , இனக்கித்ில் கால் , அர்த்பள்ப இந்து 
ம், ஆட்டணத்ி ஆிந்ி , ஞாணானிகா, ாகானிகா, இசுகாிம், 

ாங்கணி, ப்தா, னாங்குடித் ிருிா ண இது தடப்புகள் ீண்டு 
காண்ட ெல்லும்  .இது ி , 'பத்ா' னும் இற்தரில் தன 
கடிங்கபபம் ழுிபள்பார்  .இவ்ாறு , ிாிட இக்கக் கிஞாக 



அநிபகாகி, ி இெக் கிஞாக உனா ந்து , தின்ணர், 

ம்திக்காபாக ாநி, ானுடச் ொிின் கத்துத் உனகநிச் ெய் 
எப்தற்ந கிஞாகத் ிகழ்ந்ர் ான் கிசு கண்ாென்  .1981-அக்டாதர் 
17-இல் கிஞர் அாணார்  .ஆணாலும் , அது கிகள் ம் இங்கபில் 
ீங்கா இடம் தற்ந கிகபாக உனா ருகின்நண ன்த உண் . 

கச் சுருக்கம் 

ென் ெங்குட்டுன் டக்க கணக ிெர்கப ன்று , அர்கள் னில் 
கண்கிக்குக் கல்காண்டு ந்து ஞ்ெிாகரில் ிா டுக்கிநான். 
அடனற்நின் கால் 

அந் பில் ென் அில் ாங்கணி ன்ந கிக குனப்தண் 
ாபம் கரும் ித்ில் டணாடிணாள்  .அப்தாது , அங்கிருந் அச்ெர் 
அழும்தில்ள் கன் அடனறு , அள் அகக் கண்டு ங்கிக் கால் 
காள்கிநான்  .ன் ாபிகில் ாங்கணி ிணத்ாந உட்கார்ந்ிருந் 
அடனறுிடம், ாகூர் ன்ணன் தனுக்கு ிாகப் தார்ாடுக்கும் 
ெய்ிச் ொல்கிநான்  .அச்ெரும் அன் ந்பாண அழும்தில்ள் , 

தாருக்குச் ெல்லும் ண்ம் எரு தக்கிருந்ாலும் , அந் இில் ணிாக 
இருக்கும் ாங்கணிிடம் ன் கான பிப்தடுத்துகிநான் அடனறு  .ாங்கணி 

அணத் ிட்டிபம் தித்தும் தெி றுத்துிடுகிநாள் .ஆணாலும் , அடனற்நின் 
தண்திணபம் தருந்ன்பம் ிணத்து அணிடம் ணத்ப் 
தநிகாடுத்பாக காப்தடுகிநாள். 
அடனற்நின் தடடுப்பு 

அடனற்நின் னில் ெர் தட ாகூருக்குச் ெல்கிநது  .ஆடல் , 

தாடல்களுக்காக ாங்கணிபம் அளுடன் ந்து தண்களும் ெல்கின்நணர்  .
ாகூரின் டக்குப் தகுிில் ணித்ணிாகக் கூடம் அத்துத் ங்குகின்நணர் .
அன்று ள்பிில் அடனறு ாங்கணிச் ெந்ித்துப் தெித் ணது கூடாத் 
அடகின்நான்  .அவ்பில் ாகூர் ன்ணன் ன் தடத்னணாண 

னணி உபநிந்துாறு அனுப்புகிநான் .னணி ெர் தடகபப் 
தார்க்கிநான் .அணருகில் ாங்கணிபம் ற்ந தண்கபபம் தார்க்கிநான் .

தார்த் ாத்ித்ின ாங்கணிபம் ற்ந தண்கபபம் னாணிின் 
ஆட்கள் காட்டிற்குத் தூக்கிச் ென்று ிடுகிநார்கள். 
தார் ற்நி 

ெர் தட ீர்கள் தன தடகபக் கடந்து தகர்கப அித்து , 

ாகூருக்குள் தந்து, ற்நி தற்றுப் தருகிழ்ச்ெிாடு அண்ணக்குள் 
த, ான் ெம் ' ணக்கூநிப் தன் திந்ான்  .அன் த ண் க்கள் 
இருரும் கண்கபில் ீர் ொரி ஆங்க ந்து ின்நணர்  .பபம் 
தடத்னன் பில் ெிநப்தடுத்ிணான்.  

அடனற்நின் ெல்கள் 



ாகூர் ாட்டக் கப்தற்நி தருித்துடன் அந் க னம் ந்ான் 
அடனறு  .அப்தாது கட்டுப்தாடற்ந ெின ெ ீர்கள் அக்கிச் ென ாி்கள் 
ெய்ப் தார்த்துக் கண்டித்ான் அடனறு  .பில் ன்தன் தன் 

கள் தான்ணெிின் கூந்ன அறுத்துிடுகிநான் .ன்ணெி ட்டும் அண 
ிர்த்து ின்நாள் .அந் த்ில் அங்கு ந் அடனறு , பினக் 

கண்டித்து, அணது ீப்தக்கங்கபப் தநித்ான். 
தின்ணர், தன் ற்றும் க்கள் இருபம் ிடுித்து அர்கபத் 
ற்றுகிநான்  .உடண , தன் அடனற்ந ிருந்ிற்கு அக்கிநான்  .

அடனறு அவ்ிருந்ில் கனந்து காள்கிநான் .அப்தாது தன் கபிர் 
பக்கணிக் காண்டு ந்து தடக்கும் த்ில், ாங்கணித் ாட்டு 

டுக்கும் த்ில் , காட்டு பிில் ங்கத்துிட்டு ந் ன் கானி 
ாங்கணி ிணவுக்கு  ிாகப் புநப்தட்டுப் தாய்ிடுகிநான்  .அணது 

ென ிணத்துப் தனும் அணது கபிரும் ிகவும் 
ருத்பறுகிநார்கள்.  

அடனற்நின் தகபம் துன்தபம் 

ாங்கணிக் காாணாக அடனறு ிகவும் அழுது புனம்புகிநான்  .என்றும் 
ெய்நிாது ிகப்புற்று ிற்கிநான் .இந்ினில் 'பில்' 

அடனறுிற்குப் தகணாக ாநிிடுகிநான்  .ாங்கணி , சூதன் 
ன்தனுக்கு ிற்றுிடுகிநான்  .ாங்கணிச் சூதன் காலுக்குட்தடுத்ிக் 

காடுகள் தன ிகழ்த்துகிநான் .இச்சூ ாி்ினில், ற்நிப் தருிம் 
எருதக்கம் இருந்ாலும் , ன் கானித் ானத் ொகத்துடன் அடனறு 
ொடு ிரும்புகிநான். 
அடனற்நின் ிரும் 

ெின ாள்கள் கித்து , தணிடிருந்து ன் கள் ன்ணெித் ிரும் 
ெய்து காள்ளுாறு ண்டி ஏன ருகின்நது  .ன்ணன் ிருப்தப்தடிபம் ன் 
ந்ின் கட்டபின் தரிலும் ிருத்ிற்குச் ெம்ித்து அடனறு ம் 
புரிகிநான். 
ாங்கணிின் ருக 

தன இன்ணல்கபிடபம் ன் கானண ணத்ில் ிறுத்ி ாடி ருகிநாள் 
ாங்கணி  .ெ ாடு ந்டகிநாள் .அடனறுிற்குத் ிரும் டந்து 
படிந்ாுிடுகிநது  .கள்ிப்தடுகிநாள் .ஆநாத்துரில் பழ்குகிநாள் .

ன்ணெிபம் அடனறுவும் இருக்கும் அநின் அருகில் ெல்கின்நாள் .அங்கு 
இருரும் என்நிப்தாய் தெி கிழ்ப் தார்த்து, 'அத்ான்' ன்நாள் ாங்கணி .

அந்க் குனக் கட்ட அடனறு ாங்கணி !ாங்கணி !ன்று  பி 
ஏடிருகிநான். 
துன்தபடிவு 



ாங்கணி அங்கு ிற்கால் துத்ாடு ஏடி , சுன்று ரும் ஆற்நில் 
ிழுகிநாள்  .அபக் காப்தாற்ந அடனறும் ி , அவ்ிருபம் 
காப்தற்காகத் ன்ணெிபம் ிழுந்து ிடுகிநாள்  .இப்தடி பரும் ஆற்நில் 

பழ்கி இநந்து ிடுகின்நணர் .இக்க  ாங்கணி காப்திம். 

காந்ர் 

ாங்கணி காப்தித்ின் ன ாந்ர்கபாகக் காப்தடுதர்கள் 
அடனறுவும் ாங்கணிபம்  .அர்கள் இருரின் கால் உர் இக்காப்திம் 
பிப்தடுத்துகிநது.  

அடனறு 

ாங்கணி காித்ின் னணாக 'அடனறு' தடக்கப்தட்டிருக்கின்நான் .
ன்ணரில்னாத் னணாக காப்தடுகிநான்  .காித்ின் தரும்தகுி 

கால் ப்தட்ட எரு குாிெப் தடப்தாக அடனறு காப்தடுகிநான் .
ஆடல் அகி ாங்கணிப் தார்த்து, அடனறு அடந் ினிண, 

ெழுங்காடிக் கண்ாங்கி ணத்துட் தாட்டு  

ெீிக்கபடிால் ின்நான் ஆங்க! 
ன்று ழுதுகிநார் கிஞர் கண்ாென். 
அடனறுின் கால் 

ாங்கணி ந்து அில் ஆடற்கன ிகழ்த்ிிட்டுச் ெல்கிநாள்  .அப்தடிச் 
ெல்தபின் தின்ணான தாகிநான் அடனறு .ாங்கணி ென்று நகிநாள் ; 

ஆணாலும் அள் ென்ந இடத் தார்த்துப் தார்த்து க்கம் காண்டணாக , 

அபது தாத்ின் டத்ப் தார்த்து கிழ்தணாகக் காப்தடுகிநான் 
அடனறு: 
தாணபின் தின்ணான ல்னப் தாணான் ! 
புதுணின் பல் கூச்ெம் இழுக்கக் கண்டு  

ெித்ித்ாள் அடிச்சுட்டத் டிப்தார்த்ான்  

ன்நனது தாணற்குச் சுடு து ? 

கத்ிநத்ால்  டிப் தார்த்து அன்ணாள்  

கால்தட்ட இடத்ில் இபஞ் சூடு கண்டான்! 
ன்று அடனறுின் கால் ெல்தாட்டிண அகுதட டுத்துக்கிநார் 
கிஞர். 
தித்துணம் ினிப் தருபச் ொடு  

தெத் ாற்கடித் ாபப் தார்த்ான் ! 
குத்ிடுல் ாபல்னாம் கபத்ினான் ; 

கார்தால் துரும்தான் 

ன்று ன்னுட ாள்ீத்பம் ாள்ீத்பம் கால் தார்க்கபத்ில் 
ாற்றுிடுணாகப் தசுக் காண்கிநாம். 
ிிிருக்கும் எபிின்நி , ிரிந் ஞ்சு  

பிிருக்கும் ிணின்நி , ாய் டித்து  



ாிதிநக்கும் ாடர்தின்நிக் கால் என்ந  

பண்டிருக்கும் உருாணான் அச்ென் ந்ன்! 
ன்று கால்ப்தட்டணின் ினிணப் தசுகிநார் கிஞர். 
ம்தா 

தந்ின்னும் ிணாண அடனநங்க  

தெிாந படிால் ொன புக்கான் ! 
த்ாடு ாக ின்நான் ; ந் 

லுாடு அத்ிட்ட குலுங்கபான் ; 

ெித்தூடு னர்தட்டுச் 'ெில்' னன்நநி 
ெினாக்க, பச்ெின்நி ின்நான் ந்ன்! 
ன்று, ன் ெிந்ணில் ாங்கணித் ி , ற்ந ெல்தாடுகபல்னாம் 
நந்ணாகக் காட்ெிபிக்கிநான். 
காதபம் தண்பும் 

ள்பிவு த்ில் ாங்கணிச் ெந்ித்துத் ணது கான பிப்தடுத் 
ிணத்துச் ெல்கிநான்  .ஆணால் , அப் புரிந்து காள்பா ாங்கணி அணக் 
காதத்துடன் ிட்டி ிடுகிநாள்  .அடனறு அப்தாதும் அபிடம் காதம் 
காள்பால், ன்ணிப்புக் கட்கும் எரு ாண்தாபணாகக் காப்தடுகிநான். 
ாங்கணிக்குத் ன் ல் காதம் த்துிட்டண ன்று க்கத்துடன் 
ன்னுட தடுக்க அநக்குள் ென்ந ெனிண, 

தாநக்கல் தள்பத்ில் ிழுந்ாற்தானப்  

தடுக்கில் அடனறு ந்து ழீ்ந்ான் 

ன்று அடனறுின் ின தெப்தட்டுள்பது. 
கானிின் பனாக கானணின் தண்பு னன்கள் தற்நிப் தெப்தில் 
கிசு கண்ாென் கர்ந்ர். 
ஆகன்  !ெிங்கான் !அணில்னாம்  

அடக்கித் ாீன்  !அநிவுத்ாட்டம்!  

ன்தாிபம் கருணம்  !டகா டன்ணத்  

ிண்டிருக்கும் உர்ாபன்  !அிாச் ெல்ம்  

ாணிகும் நக்குனத்ான் ன்நாள்! 
ன்று எரு ிழ் ன்ணணின் தருகபப் தசுப் தான அடனறுின் 
தண்பு னன்கபக் குநிப்திடுகிநார் கிஞர். 
அடங்கா தானிகாப உரும் தாலும்  

அடனறு ெல்கின்நான் ன ாங்கி 
ன்று ீம் ெநிந் எரு காித் னணாகக் காப்தடுகிநான்  .லும் , 

தண்கபக் காடுப்தடுத்தும் ன் ாட்டு ீர்கபக் கண்டிப்தணாகவும் 
ாங்கணிக் காாணாக அழுது துடித்துப் புனம்புதணாகவும் அடனறு 
ிபங்குகிநான். 
எபிிந் ாணத்ின் ணி தான  

தூக்கத்ில் டப்தது தானவும் -டந்து ெல்கிநான்  



ாங்கணிக் காா அடனறுின் ினிணக் கிசு இவ்ாறு 
தசுகிநார்  .இறுி , காலுக்காக ாழ்ந்து ணது இன்னுித் ிாகம் 
ெய்தணாக காித்ில் அடனறு தடக்கப்தட்டிருக்கிநான். 
ாங்கணி 

ன்ணரில்னா னன் தான இபபம் , அகும் ாடம் தாற்பும் 
தற்ந னி காி ாகி ாங்கணி  .ஆடல் , தாடல், அகு ெிநந் கன 
டந். 
ின்ட்டுக் கண்கட்ட ிணாற்தால்  

ன்தட்டுப் பூங்குனி பூிாட்டுப்  

தான்கட்டிச் ெினதான ஊர்ந்து ந்ாள். 
ன்று ாங்கணிக் கிஞர் அநிபகம் ெய்கிநார். 
ாங்கணிின் அகு 

கிெரின் கற்தணில் திநந் தத்ர் குனப் தண்ான் ாங்கணி  .
உர்ந் எழுக்கம் காண்ட, ஆடல் அகு ாய்ந் தண்ாகப் 

தடக்கப்தட்டிருக்கிநாள். 
கானாளுக்கு உநதான ிிாளுக்கு இ  

ெினாடும் ொக ிபாடும் புரும்  

ெிறுாணப் திநீது அனாதும் அகு 

ன்று ென்ணணின் அக்கபப் புனன் பனாக ாங்கணிின் அகு 
தெப்தடுகிநது. 
ிரிக்கா ாகில்  !ண்டுந்து  

டக்கா ள்பனர்  !ினவு கண்டு  

ெிரிக்கா அல்னிபகம்  !ெகத்ில் ாரும்  

ணீ்டா இப னம்; தருஞாணம்! 
ன்று ென்ணன் ாங்கணிப் தற்நிபம் அபது இப அகபம் தற்நிப் 
தசுாகக் காபடிகிநது. 
இவ்ாறு அணாலும் ாங்கணிின் அகு னன்கள் தெப்தடுக் 
கானாம். 

ாின் ற்புறுத்லும் கபின் றுப்பும் 

ாங்கணி ன்ணப்தான டணாாக இருந்துிடக் கூடாது ன்தால் , 

ன்குனத்து ஆடன் எருண க்க ற்புறுத்துகிநாள் அள் ாய்  .ஆணால் , 

ணக்குப் திடிக்கா எருண ப்தடி ப்தது ன்று ாங்கணி ன் ாப் 
தார்த்துக் கட்கிநாள். 
கற்ெினா அம்ா ான் ; கன் அந்க்  

காபகனுக் கன் ஞ்ெத்த் த்ம் ெய் ? 

தாற்கிபி ாணத்ின் டிில் தாடப்  

தாருந்ிா உன்னுள்பம் தாதும் தாதும் 

ன்று, ான் ிரும்தா ஆடண ற்புறுத்ி க்கச் ெய்பம் தாக்கிணக் 
கண்டிப்த, ாங்கணி பனம் பிப்தடுத்துகிநார் கண்ாென். 



காலும் கண்டிப்பும் 

ன்ல் கால் காண்ட அடனறு , இில் ணிாக இருக்கும் ன்ணிடம் ந்து 
கானத் ரிிக்க ரும் த்ில், அணப் தார்த்து 

ிநந்ிருந் டீ்டிற்குள் ஏெின்நித்  

ிருடணப்தால் தந்ீ  !ன்ணர்ாணா ? 

ாணத் இக் கா நாள்  !தாம்!தாம்!  

ன்று, உள்ணத்ில் அணக் கானித்ாலும் , ிட்டிப் தித்துப் தெி 
அனுப்திிடுதபாகக் காப்தடுகிநாள். 
ள்பிவு  !ாெிண !இபம்தண்தூங்கும்  

று னர்ப் தஞ்ெருகார் காபந்து  

ல்னபகந் ாடுதுான் உங்கள் ட்டில்  

ீர்கள் தண்கட்க ரும் ெய்ிா? 

ன்று, ான் ிரும் ெய்து காள்ளும் தாருட்டுப் தண் கட்க ந்ன் 
ன்று ொன்ண அடனறுப் தார்த்துக் காதப்தடுகிநாள் " .கள்பணத்ாடு 

ம்குனக்கள் ாழ்ந்து தகானம் இப்தாில்ன ன்த 
நந்துிட்டீர்கபா?" ன்று ன் குடும்த , குனத்ாினின் இிின உடத் 
நிதபாகக் காப்தடுகிநாள் ாங்கணி  .அ த்ில் அடனறு டந்து 
காண்ட தருந்ன்ிண ிணத்து அன் ாீது கால் காள்தபாகவும் 
இருக்கிநாள். 

தாாட்டபம் படிவும் 

னணி னும் காடூன் ன்ண ாணதங்கம் ெய் பற்ெி ெய் தாது , 

அண ிர்த்து , தாாடி, ழீ்த்ித் ப்தித்து ஏடிரும் தண்ாகக் 
காட்ெிபிக்கிநாள்  .தண்குன காா துன்தத்க் காலுக்காகப் 

தடுதபாக ாங்கணி தடக்கப்தட்டிருக்கிநாள்  .ன் கானன் இன்ணாரு 
தண்த் ிரும் ெய்து காண்டான் ன்த அநிந் ாங்கணி, 

ணிக்குள் உடல்க ிற்கிநாள்  .ன் உி ாய்த்துக் காள்ப காக 
ஏடி நபம் துன்தப் தாத்ிப்தடப்தாக இறுிில் தடக்கப்தட்டிருக்கிநாள் .

இவ்ாறு ஆட்டத்ில் ாடங்கி அிில் படிபம் ாங்கணிின் க , 

இில்னாச் ொட்டுக் கால் க ன்த ிணவுறுத்துகின்நது. 

இல்ாழ்க்க நி 

இல்ாழ்க்கக்குரி நிகளுள் கற்தின் ெிநப்திணபம் , கானின் 
உர்ிணபம் டுத்துக்கிநார் கண்ாென். 
கால் 

ணி ாழ்ில் ான்றும் உர்வுகபில் கால் உர்வு ிகவும் 
குநிப்திடத்க்க என்று  .அகிணால் கர்ச்ெிிணால் ாடங்கும் கானாணது 

உள்பத்ால் லுடகிநது .கால் உள்பத்ப் தாறுத்து அகிநது .கால் 



இல்னால் இவ்வுனகத்ில் இன்தம் ினாது .ஆண்-தண் தடப்தின் ரீ் 
கானாகிநது ன்தத் து கி ரிகபில் ிரூதித்துக் காட்டிர் 

கிெர் கண்ாென். 
கானின் உர்வு 

'கால் ெபம் ணி ெக்ி கண்டீர் ' ன்றும், 'கால் தாின் ொல்' ன்றும் 
தாிார் கானின் உர் னிபறுத்ிப் தாடிணார்  .'கால் அடல் 
உிரிற்க' ணப் தாந்ர் தாிாெணாரும் தாடிணார்  .இர்கபப் 

தின்தற்நி ஆனங்குடி ொபவும் "கால் ன்தது ன்கூடு அக் 
கட்டுன்நால் தரும்தாடு” ணத் ிப்தடப் தாடனில் பிப்தடுத்ிணார். 
ாங்கணிில் கால் உர்வு 

ாம் தடத் ாங்கணி குறுங்காிம் பழுிலும் கானின் 
பிப்தாடுகபப் தன ினகபில் உர்த்ிபள்பார், கண்ாென். 
னிருக்கும் தாத் இநக்கி க்க  

ிிருக்குஞ் ொனணில் , ஆணால் கால்  

குனிருக்கும் ஞ்ெத்ின் தாான்றும்  

குநா ன்று  !அற்நிணான் காற்நீன்  

ன்று, ாங்கணிின் கண் சுற்ெிால் அகப்தட்ட அடனறுின் கால் 
ினிணப் தசுகிநார் கிஞர்  .கால் பர்ந்து , ணிில் பன்பனில் 
ெந்ிக்க பல்கின்நணர். 
'ாங்கணி ' ன்நான் ீன் ; ாங்கணி கால் ீநித்  

'ாங்குரீ்' ன்நாள்  !ாங்க , பிர்க்காடி சுற்நிக்  

காண்டாள், 

'ீங்கிடன்' ன்நான் ள்ப 

ன்று கானில் அகப்தட்டர்கபின் ெந்ிப்புப் தற்நிப் தசுகிநார் கிஞர் 
கண்ாென்  .லும் , கால் ள்பத்ில் ெிக்கிச் ெிறுண்டு த்பித் 
அடனறுின் ணத், 

தாநக்கல் தள்பத்ில் ிழுந்ாற்தானப்  

தடுக்கில் அடனறு ந்து ழீ்ந்ான்  

ெித்தூடு னர்தட்டுச் 'ெில்' னன்நநி 
ெினாக பச்ெின்நி ின்நான் ந்ன்! 
ன்று கால் ப்தட்ட ணத் ம் கண்பன் ிறுத்துகிநார் கிஞர். 
கானில் திரிவு 

கானர்கள் இருரும் தெ ஆம்தித்துிட்டால் , ம் ஆணப் தற்நிக் 
கன தடாட்டார்கள்  .அ த்ில் திரி ண்டி கட்டாாண தகல் 
ம் அரும்புகிநது . திரி ணில்னார்கபாய் இருக்கின்நணர். 

அடுத்ார் குடித்ார் அகன்றுிட ணின்நி  

அடுத்ார் குடித்ார் அல்லும் ன அகன்று  

ிடிபம் க்கும் ினகின , ங்கபிரு 

ய்பம் துின ின! 
ன்று ாங்கணி  -அடனறு திரிின் துன்தத்ப் தற்நிப் தசுகிநது காிம்.  



ாங்கணி ிட்டு இறுிாகப் திரிப் தாகும் அடனறுின் ினப் 
தற்நிப் தெ ிணத் கிஞர், 

தச்ெிண படிக்குபன்ண  

திநிாரு பத்ம் த்துப்  

தருஞ்சு டுத்துக் காண்டான் 

ன்று, 'இணி இதுதால் சுகம் தறுல் படிாது ' ன்த இக்கி ரிகபில் 
க்கு பன்ணாக உர்த்துகிநார்  .இவ்ாறு , கிஞர் கண்ாென் 
ாங்கணி காிம் பழுிலும் கால் உர் ிகவும் ெிநப்தாகக் கிப் 
தடுத்ிிருக்கிநார். 
கற்பு 

ணி ாழ்ில் ான்றும் உர்வுகபில் கால் உர்வும் குநிப்திடத்க்கது  .
இரு ணங்களுக்கிட ர்ிட்டு, கிபிட்டு, பூத்துக்குலுங்கிப் தரிபூ 

இல்னந ாழ்த் டி அத்துச் ெல்லும் அநப்தம்  .அந் 
ாண்தந் இல்னந ாழ்ிற்குக் 'கற்த' இருரும் தாற்நிப் தாதுகாக்கும் 

அிகனணாகும்  .இந் அருங்குத்ாடு ஆடம் , தண்டம் இல்னந ாழ்ில் 
இணி புகுந்ால் இன்தம் ல்கும். 
ாபிக ெல்ம் ாகண சுகங்கள்  

ற்ந கூடினும் ணநம் இன்நல்  

தண்ின் திநப்த தாகும் 

ன்று தண்ிற்கும், 

ஆிம் கல்ி அநிணத் நினும்  

ஆடன் ாழ்வும் அன்புட ணி  

இல்னாாின் இல்னா ாகும் 

ண ஆடர்க்கும் இல்னந ாழ்ின் ன்ப் தாற்நித் து தாடல்கபில் 
தாித்ர் கிஞர் கண்ாென். 
ாங்கணி காித்ிலும் 'கற்பு' தற்நி ெிந்ணகபப் தன இடங்கபில் த 
ித்ிருக்கிநார். 
ண்ாண ாெிகுனம் திநப்தானன்நி  

டிாடர்ந்து ரும் ன்று ிணக்கனாா? 

ன்று, ணக்குப் திடிக்கா எருண க்க ற்புறுத்ி ாின் 
ற்புறுத்ன ிர்த்துப் தசுகிநாள் ாங்கணி. 
ாங்கணிின் கற்பு 

'ாெிகுனம்' ன்தது ாடர்ந்து அனுதித்துரும் காடுாக இல்னால் , 

ாற்நிக் காட்டுாம் ன்று தாாடத் துடிக்கும் எரு தண்ின் 
ணணில், கற்தாழுக்கத்துடன் ாங்கணிப் தடக்க ிணத்துள்பார் 
கிஞர் கண்ாென்  .ாங்கணிின் ீது கால் காண்ட அடனறு ள்பிில் 
டீு டி ருகிநான்  .அந் த்ில் அண ிர்தார்க்கா ாங்கணி , 

ஙீ்கு ிண வுற்நீா அச்ெர் திள்ப , 

டிாள் குனந்ான்ான்; குத்ில் அல்ன! 



ன்று தசுன்பனம் , கற்தின் ெிந்ண ாங்கணிின் காதத்ிலும் 
அணப் தற்நிச் ெிந்ிக்கச் ெய்கிநார் கிஞர். 
ாெிண ன்று ிணத்து , ந் த்ிலும் ென்று தெனாம் ன்று ருது 
ீர்களுக்கு அகா ? ன்று அடனறுப் தார்த்துக் காதாகக் கட்கிநாள் 
ாங்கணி. 
கள்பணம் ம்குனத்ில் த ொத்து  

காபக் காண்டுல் ன்நல்ன! 
ன்று, ான் தண் கட்க ந்ன் ன்று ொன்ண அடனறுப் தார்த்துப் 
தசுதபாகவும் ாங்கணி உருாக்கப்தட்டிருக்கிநாள். 
அ த்ில் , அச்ெர் கன் தடம் டுக்கும் ாகம் தால் ந்ிருந்து 
ன்ணக் கடுத்துிட்டிருந்ால் ன்ண ெய்ிருக்க படிபம் ? ீி 
கிடத்ிருக்கும்  .ஆணால் , அிந்துிடும் கற்திண ார் ருார்? ன்ந ெிந்ண 
ரிகபில் ிழ்ாட்டு ீர்கள் கற்தின் ன் உர்ந்ர்கள் 
ன்தபம், தண்ப் தாற்றுதர்கள் ன்தபம் கிஞரின் 
கிகள் பனம் ம்ால் உ படிகிநது  .ாகூர் ாட்டின் ீது தார் 

ாடுத்துச் ென்ந அடனறுவும் ாங்கணிபம் , அந்கரின் ல்னில் 
ணித்ணி கூடாம் அத்துத் ங்குகின்நணர்  .ள்பிில் ாங்கணிபம் 
அடனறுவும் காள்பப் தருக்கத்ில் குடதுக் கிண்த்ில் காட்டிக் 
குடிப்ததுதான, திரி ணில்னால் தெிக் காண்டிருந்ணர்  .தாழுது 

ிடிகிநது .இணப் தற் நிச் ொல்கின்ந கி ரிகபில், 

அடுத்ார் குடித்ார் அல்லும் ன அகன்று  

ிடிபம் க்கும் ினகின ங்கபிரு  

ய்பம் துினின  !ஆணாலும் அவ்ிவு  

கபங்கப் தடவுின  !கட்டகர் ன்ணன்நா !  

ன்று கானிருரும் கற்புடன் இருந்ணர் ன்தக் கிஞர் அகாக 
டுத்ிம்புக் கானாம்  .ாங்கணிபம் அடனறும் கிழ்ந்து திரிகின்நணர் .
அந்ப் திரி, 

அடந் ன் ார்த ிட்டுக்  

கள்பிின் டில் அந்க்  

கபங்கில் கன்ணி ென்நாள்! 
ன்று ாங்கணிின் கற்தின் ெிநப்புப் தெப்தடுகிநது. 
கற்தின் கணல் 

ெர் தட ாகூ பத்து ிடுகிந சூனில் , கட்டுப்தாடற்ந ெின ெ 
ீர்கள் கண்டக் காட்டு இழுத்து , அக்கிச் ெல்கபில் 
ஈடுதடுகின்நணர்  .அப்தாழுது , தாண்டி ாட்டுப் தண்கள் ெினர் அந் ீர்கள் 
ெின ட்டுகின்நணர்  .இணப் தற்நிச் ொல்ன ிணத்து , கிெர், 

ட்டுப் தாடாணாலும் கற்த ிற்கச்  

ெம்ிார் ற்குனத்ிற் திநந் க்கள்! 
ன்று தாண்டி ாட்டுப் தண்கபின் கற்தின் ெிநப்திணக் குநிப்திடுகிநார். 
ெர் தட தாண்டிணின் ாகூர் ல்னில் ங்குகிநது  .அந்ப் தடகபின் 
ண்ிக்கப் தற்நி உபநி ருகின்நான் தணின் தடத்னன் 



னணி ன்தன்  .அப்தாழுது , ஆங்கிருந் ாங்கணி ற்றும் திந கபிப் 
தார்த்வுடன் அட்டூிங்கபச் ெய்கிநான்  .தன தண்கள் ங்கி 

ழீ்கின்நணர் .ாங்கணித் ாட்டு இழுக்க ந் னணிின் னில் 
எரு தனகால் அடித்து அணச் ெல் இக்கச் ெய்கிநாள்.  

ெறுக்கா தாத்ாள் உி ன்நித்  

டங்கற்தப் தனிகாள்ப இொ பாணாள் 

ன்று ாங்கணிின் கற்புத்ிநம் கிஞால் தெப்தடுகிநது. 
கற்தின் ெல்ி 
னணி ழீ்த்ிிட்டுப் தாாடிப் திநகு ப்தித்துச் ெல்கிநாள் ாங்கணி .

தாாடி ஏடும்தாது தள்பான்நில் ிழுந்து ிடுகின்நாள் .ற்நி திபந்து  
தாகுபிற்குக் காபறுகிநாள்  .ஆணாலும் கற்த இக்காபாகப் 

தருிம் காள்கிநாள் .இண , 

ாெி கள் ன்நாலும் கற்புக் காக்கும்  

ிழ்கள் ெகள் பர்ச்ொக 

ன்று கிஞர் ிழ்ப் தண்கபின் கற்தின் ன் உர்ாகச் சுட்டுகிநார். 
ாங்கணிபம் ற்றும் ான்கு தண்கபபம் னணி ஆட்கள் 
ெிநினிட்டுள்பணர்  .ிணவு ிரும்தி ாங்கணி , ற்ந ால்பம் 
தார்க்கிநாள். 
தண்ப ால்பங் கண்டாள் ; ாிற் 

தச்ெின்நி பகம்தார்த்ாள் கற்தின் ெல்ி 
ன்று தச்ெிந் ினிலும் ன்ணச் ொர்ந்ர்கபப் தார்த்து ஆறுல்தடும் 
ாங்கணிாகப் தடத்ிருப்த அநிபடிகிநது. 
னணி னும் ிருகத்ிடிருந்து ீட்டுத் பினன் ன்னும் ொட்டு 
ீணிடம் அகப்தடுகிநாள் ாங்கணி  .பினனும் ாங்கணி த்துப் 
தான்ணப் தற்றுிட ிரும்தி, 'சூதன்' ன்தணிடம் ிற்று ிடுகிநான்  .
கானகாச் சூதன், 'ன்ண காடு ெய்ாணா ?' ன்று ாங்கணிபம் 

ங்கி இருக்கிநாள். 
இண பிப்தடுத் ிரும்தி கிசு கண்ாென், 

ினாது ினாணாள் ; ங்காில் 

கனாணாய் அடதட்டாள்; கற்பும் இந்ாள்; 

ன்று, ாங்கணிின் தாத்ிப் தடப்தப் தெ ிணக்கும் தால்னாம், 

கற்தின் ிநத்ப் தற்நிப் தசுக் கானாம்  .இவ்ாறு ாங்கணிில் 
கபிரின் கற்பு தற்நி ெிந்ணகபக் கிசு கண்ாென் உக்க 
பிப்தடுத்ிச் ெல்க் காபடிகிநது 

  
myF 2 : GJf;ftpij:  

eh.Kj;Jf;Fkhh; - gl;lhk; G+r;rptpw;gtd; - E}ypy; J}h; ftpijapy; 

ngz;zbikj; jdj;ijAk; „tpkhdk;;‟ ftpijapy; rpWtaJ Vf;fj;ijAk;> „xU 

fpuhkj;J fphpf;nfl;‟ ftpijapy; fpuhkj;jpy; fphpf;nfl; tpisahba 
mDgtj;ijAk; gw;wpg; NgRfpwhh;. #hpaidr; Rkg;gth;fs; - ,d;Fyhg; ,d;Fyhg; 
#hpaidr; Rkg;gth;fs; ftpij %yk; xLf;fg;gl;l kf;fs; tho;thjhuj;ijg; gw;wp 

NgRfpwhh; NkYk; “Nghh; ge;jhpypUe;J…..” ftpijapd; %yk; tpiythrp 



cah;itg; gw;wp $Wfpwhh;. “me;j gk;G nrl;il hpg;Ngh; nra;J tpl;lhh;fshk;” 
ftpijapy; kpuhR jhuhpd; fpzw;wpy; kpuhRjhuhpd; Fspf;f te;j jho;j;jg;gl;l 
Foe;ijfis kpuhRjhuh; kpd;rhuk; gha;r;rp jPapy; fUf;fpa nra;jpfisg; gw;wp 
NgRfpwhh;.  

myF – 3 xU rpW ,ir – tz;zjhrd; 

tz;zjhrd; „xU jhkiug; G+> „xU Fsk;‟ rpWfijapy; gzp Xa;T 

ngw;wth;fspd; kdepiyia glk;gpbj;Jf; fhl;bAs;shh;. “vz;fs; Njitaw;w 
ciuahly;fs; rpWfijapy; [hd;rp> NrhK ,UtUk; mYtyfj;jpy; xd;whf 

gzpGhpe;jth;fs; NrhK ,we;jij mwpe;J tUk; NghJ mtSila vz;zq;fs; “ 

mYtyfj;jpy; ele;jJ> tPl;by; fy;ahz gj;jphpf;if nfhLf;f te;jJ” Nghd;w 
nra;jpfis gpd;Ndhf;F cj;jpapy; Mrphpah; Fwpg;gpl;Ls;shh;.  

 

myF – 4 mfy; tpsf;F – K.tujuhrd;  
mfy; tpsf;F vd;gJ K.tujuhrd; ,aw;wpa GjpdkhFk;. ,U ez;gh;fspd; 
tho;tpy; elf;Fk; epfo;Tfspd; %yk; rKjha rpe;jidfis $wpAs;shh;.  
 re;jpud; Ntya;ad; vd;w ,U ez;gh;fspd; tho;f;ifiaf; fhl;LfpwJ. 
re;jpud; xU ngz;izf; fhjypf;fpwhd;. Mdhy; mts; mtid tpl;Lg; gphpe;J 
nrd;W tpLfpwhs;. Mjyhy; re;jpudpd; tho;f;if ftiyf;fplkhf khWfpwJ. 
Ntya;aDf;F xU ey; tho;f;if fpilf;fpwJ. gpd; mtd; re;jpuidj; jpUj;jj; 
Kay;fpwhd;. ,Wjpapy; re;jpud; ,we;J tpLfpwhd; ,f;fij ,isQh;fSf;F xU 
ghlkhfTk; mikfpwJ.  
 
caph;ehupy; njhLj;j kyh;fs; 

myF – 5 Fd;wf;Fb nghd;dk;gy mbfshh; 
1. tho;f;iff;F ts;Stk;.  

“mfuKjy vOj;njy;yhk; Mjp  

gftd; Kjw;Nw cyF” ,iwtDf;F cyFjhd; caph;. ,iwtd; cyif 
,af;Ffpwhd; tpNtfhde;jUf;F ,uhk fpU\zh;. ,jaj;jpy; ,iw 
czh;it Cl;bdhh;. ek;kpy; ,Uf;Fk; nfl;l gz;Gfis tpsf;fpdhy; 
,jaj;jpy; ,iwtid ciwar; nra;ayhk;?  
ts;Sth;> ,iwtDf;F gpd; ths; rpwg;igf; $wp ePhpd; Njitia 
czh;j;Jfpwhh;. ePh; mkpo;jj;jpw;F xg;ghdJ vd;fpwhh;. 

 ,iwtDf;Fk;> ,aw;iff;Fk; gpd; kdpj Gy khz;ig tpsf;Ffpwhh; 
rpfhNfh ciuahw;wp tpNtfhde;jhpd; khz;igAk;> NrJgjp kd;dhpd; khz;igAk; 
fhl;Lfpwhh;.  
 ahd; vd;Dk; nrUf;f ,y;iyNay; kdk; md;G kakhFk;. giftiuAk; 
kd;dpf;Fk; gz;G md;gpy; cUthdJ. nghpaGuhz nka;nghUs; ehadhh; 
cjhuzk; NkYk; md;G gpujpgyd; vjph;ghh;f;fhJ. md;G Gifg;glj;ijNah> 
ed;wpiaNah vjph;ghh;f;fhJ.  
 md;gpd; topaJ grpgpzp RUf;fk; jd;ik nfhy;yhik. 
 md;ghy; xOf;fkhd tho;f;if cUthFk; nfhy;yhik kl;Lkpd;wp ngha; 
nrhy;yhik> Gwq;$whik. ey;Nyhh; ,we;jhYk;> tuyhwha; tho;fpwhh;fs.; Gj;jd;> 

VR> fhe;jp> G+kpapy; gpwe;jJ….. Njhoh; ekf;fhf! 
 ey;y jiyKiw cUthf jpUf;Fws; mtrpak;  
 
tho;f;iff;F ts;Stk; - 2  



 cyfj;jpy; cwTfs; midj;Jk; ek;ik xJf;fpdhYk;> ekf;F Jiz 
epw;gJ Gj;jfq;fNs! tho;f;ifapd; Jizahf jpUf;Fws; cs;sJ. 
 jpUf;Fws; kdpj tho;f;iff;F ,iw ek;gpf;ifia typAWj;JfpwJ. ekJ 
tho;ifapy; Gyd;fisAk; nghwpfisAk; gf;Ftg;gLj;j Ntz;Lk;.  

 “ nghwp thapy; Ie;J mtpj;jhd; ngha;jPh; xOf;f 

 newp epd;whh; ePL tho;thh;” ,iwtho;f;iff;Fk; kdpjjj;Jtj;jpw;Fk; cs;s 
cwT gw;wp NgRfpwJ.  
 mnyf;];rhz;lUk;> lNah[dpRk; re;jpe;jg;NghJ cyfj;ij ntd;wtid 
tpl jd;id ntd;wtNd juzp Ms KbAk; vd;w cz;ik ntspg;gLfpwJ.  
 ,aw;ifia topgl Ntz;Lk; ,iwtdhf ghh;f;f Ntz;Lk;. ,aw;ifia 
topgl jtwpdhy; ekf;F ,og;G jhd; ,iwtNdhL ,aw;if ,ize;jjhNy 
kuq;fis Nghw;wj; njhlq;fpNdhk;.  
 kUjkuk; - KUfd; kJiu flk;gtdkhfapUe;jJ me;jkuk; ,d;W kJiu 
kPdhl;rpak;kd; Nfhapypy; jq;fg;gl;ilapl;L fhl;rpnghUsha;  cs;sJ. 
 ,aw;ifia Ngzhikahy; XNrhd; Xl;il. ngd;dpf;Ftpf; ,aw;if 

tskhk; ePh; epiyiaj; Njf;fp “nraw;fsp nra;thh; nghpah; rpwpah; nraw;fhpa 

nra;fyhjhh;” Mdhh;. 
nraw;fhpa nraiyr; nra;J nghpah; Md ngd;dpFtpf; fk;gk; 

gs;sj;jhf;fpy; Ky;iy nghpahW vOg;gp rhjpj;Jf; fhl;bdhh;.  

“mwnkdg;gl;lJ ,y;tho;f;if”  
tpyq;fpdq;fsplKk; md;ig fhl;Lk; rq;f ,yf;fpak; vl;Lj;njhif 

gj;Jg;ghl;Nl rhd;W. nly;yh> [pk; fij> rPijapd; fij ,y;tho;f;ifapy; md;Ng 
cWjpahapUe;jJ. lhy;];lha; kidtp md;dhfhPdhtpd; Raeyjd;ik 
,y;tho;f;ifapy; gphptha; mike;jJ. md;G mwpTld; ,ize;jjhapUj;jy; 
Ntz;Lk;.  
 

3.fz;Nzhl;lk; fhl;Lk; fzpT. 
fz;Nzhl;lk; vd;gJ rpwe;j gz;ghL xOf;fk; fz;Nzhl;lk; vd;Dk; 

“fopngUq;fhhpif”  
fz;Nzhl;lk; vd;gJ moF. nghUe;jpa gz;G Ms;NthUf;F ,d;wpaikahj 
gz;G. cyfpy; xUtiu xUth; rhh;e;J ,aq;f fz;Nzhl;lk; mtrpak; vd;fpwhh; 
ts;Sth;.  
 fz;zg;gh;> md;id njurh ,th;fs; ghpT fhl;Lk;> md;G fhl;Lk; mUs; 
neQ;rq;fs; ,e;j md;G fz;Nzhl;lk;> ghrf; fz;Nzhl;lk;> Nerf; fz;Nzhl;lk;> 
fUiz fz;Nzhl;lk;> midtUf;Fk; Njit.  
4. ,aw;if Ntshz;ik NgZNthk; 
 ,aw;if mopatplhky; ghJfhf;f Ntz;Lk; kdpjd; tho;tpy; kuk; njhl;by; 
njhlq;fp ,LfhL tiu Jiz  epw;fpwJ. kdpjd; kuj;ij ghJfhf;f kwe;jhd; 
vd ituKj;J ghLfpwhh;.  
 Ntshz;ikapy; er;Rj;jd;ik ,y;yhj epiy Ntz;Lk; khRgLj;jhj 
czTg; gapiu er;Rg;gLj;jhj tptrha tho;it Nehf;fg; gazpg;Nghk;. 
 

5. ePhpd;wp mikahJ cyF  
ePh; Njf;f fz;kha;> Fsk;> Fl;il> ed;dPh; Fsk;. ,it tho;thjhuj;jpw;F Jiz 
epd;wd. 
 fhe;jpf;fpuhkg;gy;fiyf;fofk; JizNte;jh; Nfh.,uhkrhkp. rptfq;; ifapy; 
G+kpf;fbapy; fly; Nghy; ePh; XbaJ vd;fpwhh;.  



 rptfq;if khtl;lj;jpy; ePh; epiyia Nrfhpf;f kd;dh;fSk;> efuj;jhUk; 
fw;Rth;fis mikj;J ePiu ghJfhj;jdh;.  
6. tho;f njhopy; $l;LwT  
 njhlf;f fhyj;jpy; $l;LwT njhopy; [PtehbahapUe;jJ.  
 ,ae;jpu ngUf;fj;jhy; ,it kiwe;J NghfpwJ. nghpa 
njhopw;rhiyfspYk; $l;LwT tsu Ntz;Lk;.  
 xUtiu xUth; jhq;fpAk;> jOtpAk; thOk; tho;f;if $l;LwT thof;if.  
7. tho;f khDlk;! tsh;f tpQ;Qhdk;! 
 ehd; ahh;? vd; cs;sk; ahh;? vd;W Ma;tpid epfo;j;jpaJ nka;Q;Qhdk;. 
fhw;iw> kz;iz> tpz;iz> ePiu> neUg;ig Ma;T nra;jJ tpQ;Qhdk;.  
 epA+l;ld; - Mg;gps; Vd; fPpo tpOe;jJ vd;w Ma;T. Mh;f;fpkpB]; - cyfk; 
cUz;il vd;w fz;Lgpbg;G vbrdpd; kpd; tpsf;F. ];B/gd; `hrpq; cly; 
KOJk; nrj;;J rf;fuehw;fhypapy; mkh;e;J cyifJy;ypakhf fzpj;jhh;.  
 ,uhkd; tpisT %yk; Nehgy; ghpir ntd;whh; rh;.rp.tp.,uhkd; vdNt 
khDlj;jhy; tpQ;Qhdj;ij tsh;f;f KbAk;.  
8. kdpj Kaw;rpapd; ngUik 
 Kaw;rpAk;> ciog;Gk; ,y;yhj kdpjDf;F tho;f;ifAk;> ,y;iy 
tsh;r;rpAk; ,y;iy. 

 “cdf;F Ntz;ba nuhl;bj; Jz;il tpah;itahy; NjL” – fh;j;jh; 

 “ciog;gpd;wp cz;Zk; czT jpUl;Lf;Fr; rkk” ; - fpU\;zh; “tWik - 

NehT> - ciog;ig fz;lTld; XbtpLk;” – ghujpahh;. 
 jd; Jd;gk; kwe;J kiwj;J r%fj;jpy; Jd;gk; Jilg;gth; tuyhw;wpy; 
Ngrg;gLth; ifapoe;jth;fspd; funthyp> [g;ghd; - `pNuh\pkh ehfrhfpapd; 
ciog;G Kd;Ndw;w NjrkhdJ.  
9. tho;tpy; nty;Nthk; 

ehzKk;> fy;tpAk; eaj;jy; mhpJ xsit 

fhw;iw KOikaha; Vw;W tho Ntz;Lk;. kfj;jhd kdpjh;fspd; tho;f;if 

ekf;F gy ghlq;fis fw;Wj;jUfpwJ 1816 – Kjy; Nghuhb 1860 – y; 
mnkhpf;ff; FbauRj; jiytuhd Mg;ufhk; ypq;fd;> gf;fj;J khztiug; ghh;j;J 
vOjhj kfhj;kh kd;dpg;G Nfl;f kWj;J kuzj;ij jOtpa gfj;rpq;> 
jdf;Fj;jhNd ew;rhd;wpjo; toq;fpa Kd;dhy; ghuj gpujkh; nkhuhh;[p Njrha; 
KbAk; vd kd xUikg;ghL ntw;wpf;F ,yf;F vd;whh; tpNtfhde;jh;. 

 xOf;fk;> md;G Neh;ikahy; tho;tpy; ntw;wp ngwyhk; 

10. kz;zpy; ey;y tz;zk; thoyhk; 

 Jd;gq;fis Jtsr; nra;Ak; tho;f;if tho Ntz;Lk;. ehk; capNuhL 
,Ug;gJ kl;Lk; my;y tho;f;if caph;g;NghL ,Ug;gJ jhd; tho;f;if.  

 “itaj;Js; tho;thq;F tho;gtd; thDiwAk;  

  nja;tj;Js; itf;fg;gLk;” 

11. ,iwtd; jq;Fk; Myak;. 

 ,iwtd; jq;Fk; Myakhf ,jak; khw md;id tsh;f;f Ntz;Lk;. 

jd;idg; Nghy; gpwiuAk; Nerp – fpwp];Jtk;. 

 md;Ng rptk; - ,e;J kjk;> 



gpwh; Jd;ggLk; NghJ flTsplk; gpuhj;jid nra;tij tpl mtDf;fhf cjTk; 
fuq;fNs rpwe;jit.  

12. rkak; tsh;j;j jkpo;. 

 tho;tjw;F nghUs; Njit. ehk; tho;tjpYk; nghUs; Njit. jkpoh; 
ehfhpfj;ijAk; fyhr;rhuj;ijAk; rkaf;Futh;fshy; gd;ghl;ilAk; cah;j;jp 
gpbj;j ngUik ngz;fSf;F cz;L - ehad;khh;fshy; ,jid czuyhk;.  

13. ehd; kiwa Ntz;Lk;. ehk; kyu Ntz;Lk;. 

 ,iw rpe;jid kyu ehd; Mztk; kiwa> ehk; rpe;jid cau Ntz;Lk;. 

14. jpUthrfk; XJNthk;. 

jpUthrfj;jpw;F cUfhh;. xUthrfj;jpw;Fk; cUfhh;  

15. Vio gq;fhsidg; Nghhw;WNthk;. 

ehlhSk; gy;yt kd;dd; fl;ba NfhapypNy vOe;J mUs;ghypf;fhjtd;. Viog; 
G+rhhpd; ,jaf; Nfhapypy; mkh;e;J mUs;ghypj;jhd; vd; fld; gzp nra;J 
fplg;gtuha; mbahsh;fs; ,Ue;jdh;.  

16. jQ;ir nghpa Nfhapy; 

jQ;ir nghpa Nfhapypy; top ,uh[uh[ Nrhodpd; rpwg;ig czuyhk;.  

17. vd;Wk; thOk; tPukUJ rNfhjuh;fs;  

kz;izf; fhj;j jd; ,d;Dapiu jpahfk; nra;jth;fs;. 

18. md;ghy; ,iwtid topgLNthk; 

md;ghy; kl;Lk; ,iwtid mila KbAk; md;Gk; - rptKk; ,uz;nld;ghh;… 
jpU%yh;. 

19. gpwh; eyid NgZjy; cz;ikahd topghL. 

fhrpf;F Ngha; ePuhbtpl;L gf;fj;J tPl;Lf;fhud; ,d;Dkh rhftpy;iy vd;gJ 
Md;kPfk; ,y;iy.  

20. mwpT xsp Vw;WNthk; 

fy;yhik ,y;yh cyfk; Ntz;Lk; vdpy; mwpT xspia Vw;w Ntz;Lk;. 

21. Gjpa tpLjiyia Nehf;fpj; Njrk; gazpf;fl;Lk; 

Rg;ukzpa rpth> mth;fspd; ciog;G msg;gw;fhpaJ. tWik> Vo;ik> ,ayhik 
jPz;;lhik ,y;yh Gjpa cyfk; gilg;Nghk;. 

22. Njrj;jpd; nrhj;J  

ek;gpf;ifNa tho;f;if ek;gpf;if> ciog;G mh;g;gzpg;G cila ,isa 
jiyKiwNa Njrj;jpd; nrhj;J. 

23. ek; Njrj;jpd; nry;tk;.  

Kd;G cwthy; R+og;gl;l Foe;ijfs; ,d;W cwtpd;wp jdpkukha; tsh;fpwJ. 



md;ghy; tsu Ntz;ba koiyr; nry;tq;fis MAjj;jhy; mbj;J xU NghJk; 
tsh;f;fhjPh; Foe;ijfs; ek; tPl;Lr; nry;tk; kl;Lky;y> ehl;bd; nry;tk; 
mth;fisg; Ngzp tsh;g;Nghk; 

24. Gjpa ghujk; gilg;Nghk;. 

rhjpfs; ,y;yh rkj;Jtkhd ghujk; gilg;Nghk;. rkj;Jtk; Ntz;Lk;. ghjfk; 
nra;ahj> gbj;jtd; R+Jk;> thJk; nra;ahj ey;y kdpjh;fis cUthf 
,isajiyKiwaha; mika Ntz;Lk;.  

25. ,isa ghujk; tpopj;J vol;Lk; 

E}W ,isQh;fshy; cyfj;ij khw;wKbAk; vd;whh; tpNtfhde;jh;. 
ehd;tho;e;jhy; NghjhJ. ehk; tho Ntz;Lk;.  

26. cyfj;jpd; Xirr; Rlh;xsp? 

cyfk; KOtJk; Md;kPf rpe;jidAld; $ba md;G Njit. 

27. vOkpd; tpopkpd; ! 

Kf;jpia mila vy;NyhUk; Kaw;rpf;f Ntz;Lk;.  

28. ,e;jpah cyfpw;F mspf;Fk; 

itafj;jpy; md;gpw;F rpwe;j jtk; ,y;iy  

29. kdpjh; Fy khzpf;fk;  

NeU jd; tho;it Njrj;jpw;F mh;gzpj;jth;. Foe;ijfspd; rpupg;gpy; tho;fpwhh;. 
rphpg;nghypapy; epiwe;J epw;fpwhh;. 

30. ek;gpf;ifapd; xspf;fPw;W  

ngz;fspd; Kd;Ndw;wk;. ehl;bd; Kd;Ndw;wk;. 

31.32. md;id njurh> nghpahh; mth;fs; ekf;F fpilj;j nghf;fprk; md;ghYk; 
mbikapy;yh tho;thYk; itafj;ij tho topNfhypath;fs;. 

33. mtNu xU ghlk; 

NrJuhkd; Be Science, Be honest he hard work. ,itfis jhufkhf nfhz;ljhy; 
mtNu xU ghlkhdhh;. 

34. caph; ehupy; nfhLj;j khiyapy; jd; tho;it glk;  

gpbj;Jf; fhl;b. cyfpw;F cwthd nra;jpia gfph;e;Js;shu; E}y; Mrphpah; 
nghd;dk;gy mbfshh;.  

 
  
 
 
 
 
 



 


