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ானம் ாபாட்டுதல் 

 

 நிதரபாம் அன்புரி காண் தற்கும் 

நனாாயம் யானப்னால் யிரிய னைந்து 

 திநிதத் தத்துயநாம் இருனப் னாக்கிச்  

  சக நக்கள் ஒன்ரன் துணர்யத ற்கும்  

 இிதிிதாய் ழுந்தஉனர் ண்ண ரநல்ாம்  

  இகுயது புயர்தரு சுயடிச் சான  

 புிதமுற்று நக்கள்புது யாழ்வு னயண்டில்  

  புத்தகசா னனயண்டும் ாட்டில் னாண்டும்   

 

- ாபதிதாசன் 

 

நூல் ிலைனம் 

 

திபண்ை கருத்து 

 

நிதர்கள் அன்பு ரி காணவும், நம் யிரியனைனவும், சநத்துய 
உணர்வு ற்ைவும், உனர்ந்த ண்ணம் உருயாகவும் அனநன னயண்டினது 
நூல்ினனம் ஆகும். நக்களுக்குப் புதுயாழ்வு ற்ைனயண்டுரநன்ால் 
ாடு முழுயதும் நூல்ினனம் ற்ைனயண்டும். 
 

னநனக் கருத்து 

 

நூல்ினனங்கன ாட்டில் அனநனனயண்டும். 
 

னநான னம் 

 

 காட்டுக்கு அமகு னான 

 கயினதக்கு அமகு னநான  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் முதல் சீரின் முதல் ழுத்து ஒன்ியருயது 
னநான ப்டும். இப்ாைில் னநான னின்றுள்து. 
 

சான்று  - நிதரபாம், நனாாயம், இிதிிதாய், இகுயதாய், 
  புிதமுற்று, புத்தகசா 

துனக னம் 

 

 னானக்கு அமகு துதிக்னக 

 கயினதக்கு அமகு துனக  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் முதல் சீரின் இபண்ைாம் ழுத்து ஒன்ியருயது 
னநான ப்டும். இப்ாைில் துனக னின்றுள்து. 
 

சான்று  - ந ிதரபாம்,  நிதரபாம் 

நனாாயம்,   திநிதத் 

 

ானம் 

  யாழ்க்னகக்கு அமகு ாப்ா 

  கயினதக்கு அமகு ா  ா  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் ஆறு சீர்கள் னின்றுள்தால், இது 
அறுசீர்க்கமிரடிடி ஆசிரின யிருத்தம் ஆது. 
 

அணி னம் 

 

  கழுத்துக்கு அமகு நணி 
  கயினதக்கு அமகு அணி  

 

ஒரு ரசய்யுனச் ரசால்ாலும் ராருாலும் அமகுடுத்திக் கூறுயது 
அணி ப்டும்.  

 

இப்ாைில் “னால்” ன்று சீர் ரயிப்னைனாக யந்துள்து. னய இது  
உயனநனணி ஆகிது. 
 

தனப்பு னம் 

 

  நிதனுக்கு அமகு நனப்பு 

  கயினதக்கு அமகு தனப்பு  

 

இப்ாைின் தனப்பு நூல்ினனம் அல்து புத்தகச்சான ஆகும். 
 

முடிவுனப 

 

இப்ாைில், 
  

1. அடினநான  

2. அடி துனக, சீர் துனக  

3. அறுசீர்க்கமிரடிடி ஆசிரின யிருத்தம்  

4. உயனநனணி  

5. தனப்ாக நூல்ினனம் 
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ஆகினனய னின்றுள். 
 
 

 
ானம் ாபாட்டுதல் 

 

 அப்ாான் னயண்டுதல்னகட் ைருள்புரிதல் னயண்டும் 

ஆருனிர்க்கட் ரகல்ாம்ான் அன்புரசனல் னயண்டும் 

 ப்ாரும் ப்தமும் ங்கணும்ான் ரசன்ன  

  ந்னதி தருட்புகனம இனம்ிைல் னயண்டும்  

 ரசப்ாத னநினனநல் சுத்தசிய நார்க்கம்  

  திகழ்ந்னதாங்க அருட்னசாதி ரசலுத்தினிைல் னயண்டும்  

 தப்னது ான்ரசய்னினும் ீராறுத்தல் னயண்டும்  

  தனயினப் ிரினாத ினனநயும்னயண் டுயன.  

 

- யள்ார் 

-  

வேண்டும்  வேண்டும் 

திபண்ை கருத்து 

 

தந்னதனன ன் னயண்டுதனக்னகட்டு அருள்புரினனயண்டும். ஆருனிர்க்கு 
அன்பு ரசலுத்துதல் னயண்டும். வ்யிைத்திலும் உன் 
புகனமப்ாடுதல்னணடும். சிய நார்க்கம் ரசழுத்னதாங்க அருட்னசாதி 
னதான்னயணடும். ன் தயன நன்ித்துப் ிரினாநல் இருக்கனயண்டும்.  
 

னநனக் கருத்து 

 

இவ்வுகத்தில் அருட்னசாதி  பப்னயண்டும். 
 

னநான னம் 

 காட்டுக்கு அமகு னான 

 கயினதக்கு அமகு னநான  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் முதல் சீரின் முதல் ழுத்து ஒன்ியருயது 
னநான ப்டும். இப்ாைில் னநான னின்றுள்து. 
 

சான்று  - அப்ாான்,  ப்ாரும்,     தப்னது 

  ஆருனிர்க்    ந்னதின்    தனயினப் 

துனக னம் 

 னானக்கு அமகு துதிக்னக 

 கயினதக்கு அமகு துனக  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் முதல் சீரின் இபண்ைாம் ழுத்து ஒன்ியருயது 
னநான ப்டும். இப்ாைில் துனக னின்றுள்து. 
 

சான்று  - அ ப்ாான்,   ப்ாரும் 

  ரச ப்ாத,  த ப்னதுஇமனண 

 இனனபு னம் 

 

 புற்றுக்கு அமகு ாம்பு 

 கயினதக்கு அமகு இனனபு  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் கனைசி சீர், கனைசி ழுத்து ஒன்ியருயது இனனபு 
ப்டும். இப்ாைில் இனனபு னின்றுள்து. 
 

சான்று  - புரிதல் னயண்டும் 

  அன்பு ரசனல் னயண்டும் 

ானம் 

  யாழ்க்னகக்கு அமகு ாப்ா 

  கயினதக்கு அமகு ா  ா  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் ட்டுச் சீர்கள் னின்றுள்தால், இது 
ண்சீர்க்கமிரடிடி ஆசிரின யிருத்தம் ஆது. 
 

அணி னம் 

  கழுத்துக்கு அமகு நணி 
  கயினதக்கு அமகு அணி  

 

ஒரு ரசய்யுனச் ரசால்ாலும் ராருாலும் அமகுடுத்திக் கூறுயது 
அணி ப்டும்.  இப்ாைில் இனல்ாகக் கூியுள்தால் இது  இனல்பு 
யிற்சி அணி ஆகிது. 
 

தனப்பு னம் 

  நிதனுக்கு அமகு நனப்பு 

  கயினதக்கு அமகு தனப்பு  

 

இப்ாைின் தனப்பு நூல்ினனம் அல்து புத்தகச்சான ஆகும். 
முடிவுனப 

இப்ாைில், 
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1. அடினநான  

2. அடி துனக  

3. ண்சீர்க்கமிரடிடி ஆசிரின யிருத்தம் 

4. இனல்பு யிற்சி அணி  

5. தனப்ாக -  னயண்டும் னயண்டும்  

 

ஆகினனய னின்றுள். 
 

ானம் ாபாட்டுதல் 

 

 ிாட்டு ல்ிஞர் சாத்திபங்கள் 

தநிழ்ரநாமினிற் ரனர்த்தல் னயண்டும் 

 இயாத புகழுனைன புதுநூல்கள்  

  தநிழ்ரநாமினில் இனற்ல்  னயண்டும்  

 நனயாக நக்குள்ன மங்கனதகள்  

  ரசால்யதினார் நகினந இல்ன  

 திநா புனநரனில் ரயிாட்ைார்  

  அனதயணக்கம் ரசய்தல் னயண்டும்.  

 

- ாபதினார் 

-  

வேண்டும்  வேண்டும் 

திபண்ை கருத்து 

 

ிாட்டு அிஞர்கின் நூல்கனத் தநிமில் ரனர்க்கனயண்டும். 
சாகாயபம் ரற் புதின நூல்கன ழுதனயண்டும். ம்முனைன 
மங்கனதகனப் னசிப் னில்ன. ம்முனைன ழுத்துகள் 
தினநனாது ில் அனத ரயிாட்ையர்கள் யபனயற்கனயண்டும். 
 

னநனக் கருத்து 

 

நூல்கன ழுதுயது. ரநாமிரனர்ப்து. நரினானத ரசலுத்துயது. 
 

னநான னம் 

 

 காட்டுக்கு அமகு னான 

 கயினதக்கு அமகு னநான  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் முதல் சீரின் முதல் ழுத்து ஒன்ியருயது 
னநான ப்டும். இப்ாைில் வநால னிைேில்லை. 
 

துனக னம் 

 னானக்கு அமகு துதிக்னக 

 கயினதக்கு அமகு துனக  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் முதல் சீரின் இபண்ைாம் ழுத்து ஒன்ியருயது 
னநான ப்டும். இப்ாைில் துனக னின்றுள்து. 
 

சான்று  - ி ாட்டு,  இ யாத 

  ந னயாக,  தி நா 

 இனனபு னம் 

 

 புற்றுக்கு அமகு ாம்பு 

 கயினதக்கு அமகு இனனபு  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் கனைசி சீர், கனைசி ழுத்து ஒன்ியருயது இனனபு 
ப்டும். இப்ாைில் இனனபு னின்றுள்து. 
 

சான்று  - ரனர்த்தல் னயண்டும் 

  இனற்ல் னயண்டும் 

ானம் 

  யாழ்க்னகக்கு அமகு ாப்ா 

  கயினதக்கு அமகு ா  ா  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் ஆறு சீர்கள் னின்றுள்தால், இது 
அறுசீர்க்கமிரடிடி ஆசிரின யிருத்தம் ஆது. 
 

அணி னம் 

  கழுத்துக்கு அமகு நணி 
  கயினதக்கு அமகு அணி  

 

ஒரு ரசய்யுனச் ரசால்ாலும் ராருாலும் அமகுடுத்திக் கூறுயது 
அணி ப்டும்.  இப்ாைில் இனல்ாகக் கூியுள்தால் இது  இனல்பு 
யிற்சி அணி ஆகிது. 
 

தனப்பு னம் 

  நிதனுக்கு அமகு நனப்பு 

  கயினதக்கு அமகு தனப்பு  
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இப்ாைின் தனப்பு னைப்ின் அமகு அல்து னயண்டும் னயண்டும் 
ஆகும். 
 

முடிவுனப 

 

இப்ாைில், 
  

1. அடி துனக  

2. அறுசீர்க்கமிரடிடி ஆசிரின யிருத்தம் 

3. இனல்பு யிற்சி அணி  

4. தனப்ாக -  னயண்டும் னயண்டும் 

ஆகினனய னின்றுள். 
 
 

குிப்பு 

 

இந்தப் குதினில் ீிம் ன்து ீங்கள் ழுதும் னநனாயின் ிம். 
உட்தனப்பு, னநனத்தனப்பு ஆகினனய அந்தந்த ித்தில் 
அனநனனயண்டும். னநற்னகாள் கயினதகள் அனத்தும் னயட் (ஊதா) 
ித்தில்  அனநனனயண்டும்.  இப்டி ழுதிால் ன்ாக அனநயும். 
 

பா. தானநாதபன், அ.னந.ி.ள்ி, ரநட்டுர். 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.Padasalai.Net 

www.TrbTnpsc.com 

ானம் ாபாட்டுதல் 

 

 நிதரபாம் அன்புரி காண் தற்கும் 

நனாாயம் யானப்னால் யிரிய னைந்து 

 திநிதத் தத்துயநாம் இருனப் னாக்கிச்  

  சக நக்கள் ஒன்ரன் துணர்யத ற்கும்  

 இிதிிதாய் ழுந்தஉனர் ண்ண ரநல்ாம்  

  இகுயது புயர்தரு சுயடிச் சான  

 புிதமுற்று நக்கள்புது யாழ்வு னயண்டில்  

  புத்தகசா னனயண்டும் ாட்டில் னாண்டும்   

 

- ாபதிதாசன் 

 

நூல் ிலைனம் 

 

திபண்ட கருத்து 

 

நிதர்கள் அன்பு ரி காணவும், நம் யிரியனைனவும், சநத்துய 
உணர்வு ற்ைவும், உனர்ந்த ண்ணம் உருயாகவும் அனநன னயண்டினது 
நூல்ினனம் ஆகும். நக்களுக்குப் புதுயாழ்வு ற்ைனயண்டுரநன்ால் 
ாடு முழுயதும் நூல்ினனம் ற்ைனயண்டும். 
 

லநனக் கருத்து 

 

நூல்ினனங்கன ாட்டில் அனநனனயண்டும். 
 

வநால னம் 

 

 காட்டுக்கு அமகு னான  

 கயினதக்கு அமகு னநான  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் முதல் சீரின் முதல் ழுத்து ஒன்ியருயது 
னநான ப்டும். இப்ாைில் னநான னின்றுள்து. 
 

சான்று  - நிதரபாம், நனாாயம், இிதிிதாய், இகுயதாய், 
  புிதமுற்று, புத்தகசா 

எதுலக னம் 

 

 னானக்கு அமகு துதிக்னக  

 கயினதக்கு அமகு துனக  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் முதல் சீரின் இபண்ைாம் ழுத்து ஒன்ியருயது 
னநான ப்டும். இப்ாைில் துனக னின்றுள்து. 
 

சான்று  - ந ிதரபாம்,  நிதரபாம் 

நனாாயம்,   திநிதத் 

 

ானம் 

  யாழ்க்னகக்கு அமகு ாப்ா  

  கயினதக்கு அமகு ா  ா  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் ஆறு சீர்கள் னின்றுள்தால், இது 
அறுசீர்க்கமிரடிடி ஆசிரின யிருத்தம் ஆது. 
 

அணி னம் 

 

  கழுத்துக்கு அமகு நணி  

  கயினதக்கு அமகு அணி  

 

ஒரு ரசய்யுனச் ரசால்ாலும் ராருாலும் அமகுடுத்திக் கூறுயது 
அணி ப்டும்.  

 

இப்ாைில் “னால்” ன்று சீர் ரயிப்னைனாக யந்துள்து. னய இது  
உயனநனணி ஆகிது. 
 

தலைப்பு னம் 

 

  நிதனுக்கு அமகு நனப்பு  

  கயினதக்கு அமகு தனப்பு  

 

இப்ாைின் தனப்பு நூல்ினனம் அல்து புத்தகச்சான ஆகும். 
 

முடிவுலப 

 

இப்ாைில், 
  

6. அடினநான  

7. அடி துனக, சீர் துனக  

8. அறுசீர்க்கமிரடிடி ஆசிரின யிருத்தம்  

9. உயனநனணி  

10. தனப்ாக நூல்ினனம் 
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ஆகினனய னின்றுள். 
 
 

 
ானம் ாபாட்டுதல் 

 

 அப்ாான் னயண்டுதல்னகட் ைருள்புரிதல் னயண்டும் 

ஆருனிர்க்கட் ரகல்ாம்ான் அன்புரசனல் னயண்டும் 

 ப்ாரும் ப்தமும் ங்கணும்ான் ரசன்ன  

  ந்னதி தருட்புகனம இனம்ிைல் னயண்டும்  

 ரசப்ாத னநினனநல் சுத்தசிய நார்க்கம்  

  திகழ்ந்னதாங்க அருட்னசாதி ரசலுத்தினிைல் னயண்டும்  

 தப்னது ான்ரசய்னினும் ீராறுத்தல் னயண்டும்  

  தனயினப் ிரினாத ினனநயும்னயண் டுயன.  

 

- யள்ார் 

-  

வேண்டும்  வேண்டும் 

திபண்ட கருத்து 

 

தந்னதனன ன் னயண்டுதனக்னகட்டு அருள்புரினனயண்டும். ஆருனிர்க்கு 
அன்பு ரசலுத்துதல் னயண்டும். வ்யிைத்திலும் உன் 
புகனமப்ாடுதல்னணடும். சிய நார்க்கம் ரசழுத்னதாங்க அருட்னசாதி 
னதான்னயணடும். ன் தயன நன்ித்துப் ிரினாநல் இருக்கனயண்டும்.  
 

லநனக் கருத்து 

 

இவ்வுகத்தில் அருட்னசாதி  பப்னயண்டும். 
 

வநால னம் 

 காட்டுக்கு அமகு னான  

 கயினதக்கு அமகு னநான  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் முதல் சீரின் முதல் ழுத்து ஒன்ியருயது 
னநான ப்டும். இப்ாைில் னநான னின்றுள்து. 
 

சான்று  - அப்ாான்,  ப்ாரும்,     தப்னது 

  ஆருனிர்க்    ந்னதின்    தனயினப் 

எதுலக னம் 

 னானக்கு அமகு துதிக்னக  

 கயினதக்கு அமகு துனக  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் முதல் சீரின் இபண்ைாம் ழுத்து ஒன்ியருயது 
னநான ப்டும். இப்ாைில் துனக னின்றுள்து. 
 

சான்று  - அ ப்ாான்,   ப்ாரும் 

  ரச ப்ாத,  த ப்னதுஇமனண 

 இலனபு னம் 

 

 புற்றுக்கு அமகு ாம்பு  

 கயினதக்கு அமகு இனனபு  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் கனைசி சீர், கனைசி ழுத்து ஒன்ியருயது இனனபு 
ப்டும். இப்ாைில் இனனபு னின்றுள்து. 
 

சான்று  - புரிதல் னயண்டும்  

  அன்பு ரசனல் னயண்டும்  

ானம் 

  யாழ்க்னகக்கு அமகு ாப்ா  

  கயினதக்கு அமகு ா  ா  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் ட்டுச் சீர்கள் னின்றுள்தால், இது 
ண்சீர்க்கமிரடிடி ஆசிரின யிருத்தம் ஆது. 
 

அணி னம் 

  கழுத்துக்கு அமகு நணி  

  கயினதக்கு அமகு அணி  

 

ஒரு ரசய்யுனச் ரசால்ாலும் ராருாலும் அமகுடுத்திக் கூறுயது 
அணி ப்டும்.  இப்ாைில் இனல்ாகக் கூியுள்தால் இது  இனல்பு 
யிற்சி அணி ஆகிது. 
 

தலைப்பு னம் 

  நிதனுக்கு அமகு நனப்பு  

  கயினதக்கு அமகு தனப்பு  

 

இப்ாைின் தனப்பு நூல்ினனம் அல்து புத்தகச்சான ஆகும். 
முடிவுனப 

இப்ாைில், 
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6. அடினநான  

7. அடி துனக  

8. ண்சீர்க்கமிரடிடி ஆசிரின யிருத்தம் 

9. இனல்பு யிற்சி அணி  

10. தனப்ாக -  னயண்டும் னயண்டும்  

 

ஆகினனய னின்றுள். 
 

ானம் ாபாட்டுதல் 

 

 ிாட்டு ல்ிஞர் சாத்திபங்கள் 

தநிழ்ரநாமினிற் ரனர்த்தல் னயண்டும் 

 இயாத புகழுனைன புதுநூல்கள்  

  தநிழ்ரநாமினில் இனற்ல்  னயண்டும்  

 நனயாக நக்குள்ன மங்கனதகள்  

  ரசால்யதினார் நகினந இல்ன  

 திநா புனநரனில் ரயிாட்ைார்  

  அனதயணக்கம் ரசய்தல் னயண்டும்.  

 

- ாபதினார் 

-  

வேண்டும்  வேண்டும் 

திபண்ட கருத்து 

 

ிாட்டு அிஞர்கின் நூல்கனத் தநிமில் ரனர்க்கனயண்டும். 
சாகாயபம் ரற் புதின நூல்கன ழுதனயண்டும். ம்முனைன 
மங்கனதகனப் னசிப் னில்ன. ம்முனைன ழுத்துகள் 
தினநனாது ில் அனத ரயிாட்ையர்கள் யபனயற்கனயண்டும். 
 

லநனக் கருத்து 

 

நூல்கன ழுதுயது. ரநாமிரனர்ப்து. நரினானத ரசலுத்துயது. 
 

வநால னம் 

 

 காட்டுக்கு அமகு னான  

 கயினதக்கு அமகு னநான  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் முதல் சீரின் முதல் ழுத்து ஒன்ியருயது 
னநான ப்டும். இப்ாைில் வநால னிைேில்லை. 
 

எதுலக னம் 

 

 னானக்கு அமகு துதிக்னக  

 கயினதக்கு அமகு துனக  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் முதல் சீரின் இபண்ைாம் ழுத்து ஒன்ியருயது 
னநான ப்டும். இப்ாைில் துனக னின்றுள்து. 
 

சான்று  - ி ாட்டு,  இ யாத 

  ந னயாக,  தி நா 

 இலனபு னம் 

 

 புற்றுக்கு அமகு ாம்பு  

 கயினதக்கு அமகு இனனபு  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் கனைசி சீர், கனைசி ழுத்து ஒன்ியருயது இனனபு 
ப்டும். இப்ாைில் இனனபு னின்றுள்து. 
 

சான்று  - ரனர்த்தல் னயண்டும்  

  இனற்ல் னயண்டும்  

ானம் 

  யாழ்க்னகக்கு அமகு ாப்ா  

  கயினதக்கு அமகு ா  ா  

 

ஒவ்ரயாரு அடினிலும் ஆறு சீர்கள் னின்றுள்தால், இது 
அறுசீர்க்கமிரடிடி ஆசிரின யிருத்தம் ஆது. 
 

அணி னம் 

  கழுத்துக்கு அமகு நணி  

  கயினதக்கு அமகு அணி  

 

ஒரு ரசய்யுனச் ரசால்ாலும் ராருாலும் அமகுடுத்திக் கூறுயது 
அணி ப்டும்.  இப்ாைில் இனல்ாகக் கூியுள்தால் இது  இனல்பு 
யிற்சி அணி ஆகிது. 
 

தலைப்பு னம் 

  நிதனுக்கு அமகு நனப்பு  
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  கயினதக்கு அமகு தனப்பு  

 

இப்ாைின் தனப்பு னைப்ின் அமகு அல்து னயண்டும் னயண்டும் 
ஆகும். 
 

முடிவுலப 

 

இப்ாைில், 
  

5. அடி துனக  

6. அறுசீர்க்கமிரடிடி ஆசிரின யிருத்தம் 

7. இனல்பு யிற்சி அணி  

8. தனப்ாக -  னயண்டும் னயண்டும் 

ஆகினனய னின்றுள். 

 


