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7 ஆம் வகுப்பு – தமிழ் 
மூன்றாம் பருவம் 

விருந்ததாம்பல் 

 பழம ாழி நானூறு நூலின் ஆசிரியர் முன்னுறற அறையனார் ஆவார். 
 இவர் கி.பி நான்காம் நூற்றாண்றைச் தேர்ந்தவர். 
 பழம ாழி நானூறு பதிமனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று. 
 இது நானூறு பாைல்கறைக் மகாண்ைது. 
 ஒவ்மவாரு பாைலின் இறுதியிலும் ஒரு பழம ாழி இைம் மபற்றிருப்பதால் இது பழம ாழி 
நானூறு என்னும் மபயர்மபற்றது. 

 பாைல் –  ாரிமயான்று இன்றி வறந்திருக்க காலத்தும் 
                 பாரி  ை கள் பாண் கற்கு – நீர்உறலயுள். 

 மோல்லும் மபாருளும் ;  ாரி –  றழ,  ை கள் – இை கள். 

இந்த வறலதைம் TNPSC ததர்விற்கு தயார் மேய்யும் நண்பர்களுக்கு உதவும் தநாக்கத்தில் 
தமிழக அைசின் புதிய ே ச்சீர்க்கல்வி பாைப்புத்தகத்திலிருந்து பாைக்குறிப்புகள் வழங்குப்பட்டுள்ைது. 
த லும் இதில் 5000 க்கும் த ற்பட்ை Objective Type Questions வழங்கப்பட்டுள்ைது. இதிலுள்ை  ாதிரித் 
ததர்வுகளில் நீங்கள் பயிற்சி மபறலாம். மதாைர்ந்து புதிய பாைக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிதறாம்…. 
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வயலும் வாழ்வும் 

 நாட்டுப்புறப்பாைறல வாய்ம ாழி இலக்கியம் என்றும் வழங்குவர். 
 பல்தவறு மதாழில்கள் குறித்த நாட்டுப்புறப்பாைல்கறை  றல அருவி என்னும் நூலில் 
கி.வா. ஜகந்நாதன் மதாகுத்துள்ைார். 

திக்மகல்லாம் புகழுறும் திருமநல்தவலி 

 பாண்டியர்களின் தறலநகை ாக  துறை விைங்கியது. அவர்கைது இைண்ைாவது 
தறலநகை ாகத் திருமநல்தவலி விைங்கியது. 

 திக்மகல்லாம் புகழுறும் திருமநல்தவலி என்று திருஞானேம்பந்தரும், தண்மபாருறநப் 
புனல் நாடு என்று தேக்கிழாரும் திருமநல்தவலியின் சிறப்றபப் தபாற்றியுள்ைனர். 

 திருமநல்தவலியின் சிறப்புமிக்க  றலயாகிய மபாதிறக  றல இலக்கியங்களில் 
பாைாட்ைப்பட்டு உள்ைது. இைங்தகாவடிகள் மபாதிறக  றலக்கு முதலிைம் மகாடுத்து 
பாடியுள்ைார். 
          “மபாதியி லாயினும் இ ய  ாயினும் 
             பதிமயழு அறியாப் பழங்குடி” 

 இலக்கியங்களில் திரிகூை றல என வழங்கப்படும் குற்றால றல  றலவைத்றதப் 
பற்றி திரிகூை இைாேப்பக் கவிைாயர் தம் குற்றாலக் குறவஞ்சி நூலில் பாடியுள்ைார் 
         “வானைங்கள் கனிமகாடுத்து  ந்திமயாடு மகாஞ்சும் 
             ந்திசிந்து கனிகளுக்கு வான்கவிகள் மகஞ்சும்” 

 திருமநல்தவலிப் பகுதிறய வைம் மேழிக்கச் மேய்யும் ஆறு தாமிைபைணி ஆகும். 
இதறனத் தண்மபாருறந நதி என்று முன்னர் அறழத்தனர். 

 தாமிைபைணியாறு பச்றேயாறு,  ணிமுத்தாறு, சிற்றாறு, காறையாறு, தேர்வலாறு, 
கைனாநதி என்று பல கிறை ஆறுகைாகப் பிரித்து திருமநல்தவலிறய நீர்வைம் மிக்க 
 ாவட்ை ாகச் மேய்கிறது. 

 மநல்லிக்காய் உற்பத்தியில் தமிழகத்தில் மநல்றல  ாவட்ைத  முதலிைம் 
வகிக்கின்றது. 

 தாமிைபைணி கைதலாடு கலக்கும் இைத்தில் மகாற்றக என்னும் துறறமுகம் இருந்தது. 
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 இங்கு முத்துக்குளித்தல் சிறப்பாக நறைமபற்றதாகத் தமிழ் இலக்கியங்கள் 
கூறுகின்றன.மகாற்றகயில் விறைந்த பாண்டி நாட்டு முத்து உலகப் புகழ் மபற்றதாக 
விைங்கியது. 
       “முத்துப்படு பைப்பிற் மகாற்றற முன்றுறற (நற்றிறண 23:6)” 
       “மகாற்றகயில் மபருந்துறற முத்து (அகம்273)” 

 மபாருறந எனப்படும் தாமிைபைணி ஆற்றின் கறையில் அற ந்துள்ை மநல்றல 
 ாநகரின் அற ப்பு சிறப்பானது. நகரின் நடுதவ மநல்றலயப்பர் திருக்தகாவில் 
அற ந்துள்ைது. இதறன திருஞானேம்பந்தர் பாைலின் மூலம் அறியலாம். 
      “திங்கள் நாள்விழா  ல்கு திருமநல் 
        தவலியுறற மேல்வர் தாத ” 

 மநல்றல  ாநகரில் உள்ை மதருக்கள் பல அதன் பழற க்குச் ோன்றாக உள்ைன. 
காவற்புறைத் மதரு என்று ஒரு மதரு உள்ைது . காவற்புறை என்றால் சிறறச்ோறல. 
அைேைால் தண்டிக்கப்பட்ைவர் இங்கு சிறற றவக்கப்பட்ைதால் இப்மபயர் மபற்றது. 

 த லவீதிறய அடுத்துக் கூறழக்கறைத் மதரு உள்ைது. கூலம் என்பது தானியத்றதக் 
குறிக்கும். கூலக்கறைத் மதரு என்பதத  ருவிக் கூறழக்கறைத் மதரு என 
வழங்கப்படுகிறது. 

 அக்கோறல என்பது அணிகலன்களும் மபாற்காசுகளும் உருவாக்கும் இைம். 
முற்காலத்தில் மபான் நாணயங்கள் உருவாக்கும் பணியாைர்கள் வாழ்ந்த பகுதி 
அக்கோறலத் மதரு என்னும் மபயரில் அற ந்துள்ைது. 

 வணிகம் நறைமபறும் பகுதிறயப் தபட்றை என வழங்குதல் பண்றைய  ைபு. 
 பாண்டிய  ன்னன் நின்றசீர் மநடு ாறறன மநல்றல நகை  க்கள் எதிர்மகாண்டு 
வைதவற்ற இைம் பாண்டியபுைம் எனவும் அவன் ததவியாகிய  ங்றகயர்க்கைசிறய  களிர் 
எதிர்மகாண்டு வைதவற்ற இைம் திரு ங்றக நகர் என்றும் வழங்கப்படுகின்றன. 

 நாயக்க  ன்னரின் தைவாயாக விைங்கிய அரியநாயகரின் வழித்ததான்றல் வீைைாகவர். 
அவைது மபயரில் அற ந்த ஊர் வீைைாகவபுைம் எனவும், அவைது துறணவியார் மீனாட்சி 
அம்ற யார் மபயரில் உள்ை ஊர் மீனாட்சிபுைம் எனவும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 

 அகத்தியர் மபாதிறக  றலயில் வாழ்ந்தார் என்பர்.  
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 ேங்கப் புலவைான  ாதறாக்கத்து நப்பேறலயார், நம் ாழ்வார், மபரியாழ்வார், கு ைகுருபைர், 
திரிகூைைாேப்பக் கவிைாயர், கவிைாேப் பண்டிதர் ஆகிதயார் திருமநல்தவலிச் சீற யில் 
பிறந்து தமிழுக்கு மேழுற  தேர்த்துள்ைனர்.  

 அயல்நாட்டு அறிஞர்கைான ஜி.யு. தபாப், கால்டுமவல், வீை ாமுனிவர் தபான்தறாறையும் 
தமிழின்பால் ஈர்த்த மபருற க்கு உரியது திருமநல்தவலி. 

 முற்காலத்தில் திருமநல்தவலிக்கு தவணுவனம் என்னும் மபயரும் இருந்துள்ைது. 
மூங்கில் காடு என்பது அதன் மபாருைாகும். 

 திருமநல்தவலிக்கு அருகிலுள்ை ஆதிச்ேநல்லூர் என்னும் இைத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ை 
அகழ்வாய்வில் பழந்தமிழர்கள் பயன்படுத்திய முது க்கள் தாழிகள் 
கண்மைடுக்கப்பட்டுள்ைன. இவ்வூர் தற்தபாது தூத்துக்குடி  ாவட்ைத்தில் உள்ைது. 

 தாமிைபைணி ஆற்றின் த ற்குக் கறையில் திருமநல்தவலியும் கிழக்குக் கறையில் 
பாறையங்தகாட்றையும் அற ந்துள்ைன. இவ்விரு நகைங்களும் இைட்றை நகைங்கள் 
என அறழக்கப்படுகின்றன. 
பாறையங்தகாட்றையில் அதிக அைவில் கல்வி நிறலயங்கள் இருப்பதால் அந்த 
நகறைத் மதன்னிந்தியாவின் ஆக்ஸ்தபார்டு என்பர். 

திருமநல்தவலிச் சீற யும் கவிகளும் 

 கடிறகமுத்துப் புலவர், அவர் மவங்கதைசுவை எட்ைப்ப ைாஜாறவப் பற்றிப் பல பாைல்கள் 
பாடியிருக்கிறார். 

 தாமிைபைணி நதியும் சிற்றாறும் கலக்கிற இைம்தான் சீவலப்தபரி என்கிற முக்கூைல், 
முக்கூைல் பள்ளு என்னும் பிைபந்தம் முக்கூைறலப் பற்றியதுதான். 

 பலபட்ைறைச் மோக்கநாதப்புலவர் மநல்றலயப்பர் தகாவிலில் எழுந்தருளியுள்ை 
காந்தி தித் தாறயத் தரிசித்தார். 

 பிள்றைப் மபரு ாள் சீறவகுண்ைத்துப் மபரு ாறைப் பாடியுள்ைார். 
 ஆற்றுக்குத் மதன்கறையில் நம் ாழ்வார் அவதாை ஸ்தல ான ஆழ்வார்திருநகரி 
இருக்கிறது. பூர்வத்தில் இதற்குத் திருக்குருகூர் என்று மபயர். நம் ாழ்வார் த து 
ஈடுபாட்றை ஆயிைம் தமிழ்ப்பாட்டில் (திருவாய்ம ாழியில்) மவளியிட்ைார். 

 காயல்பட்ைணத்தில் இருநூற்றறம்பது வருஷத்துக்கு முன் சீதக்காதி என்ற மபரிய 
வாணிகர் இருந்தார். 
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 ேங்கைன் தகாயிலில் மபரிய சிவஸ்தலம், அம்பாள் தகா தித் தாய். தகா தித்தாய் பற்றி 
உண்ற யான பக்தியும் தமிழ்ப் பண்பும் வாய்ந்த ஒரு பாைல். அறதப் பாடியவர் 
திருமநல்தவலி அழகிய மோக்கநாதர் ஆவார். 

 குற்றாலத்றதப் பற்றி திருஞானேம்பந்தர் “நுண் துளி தூங்கும் குற்றாலம்” என புகழ்ந்து 
பாடியுள்ைார். 

 குற்றாலத்றதப் பற்றி  ாணிக்கவாேகரும் ஒரு பாைல் பாடியுள்ைார். அறவ 
“உற்றாறை யான்தவண்தைன் ஊர்தவண்தைன் தபர்தவண்தைன் 
கற்றாறை யான்தவண்தைன் கற்பனவும் இனி அற யும் 
குற்றாலத் துறறகின்ற கூத்தாஉன் குறைகழற்தக 
கற்றாவின்  னம்தபாலக் கசிந்துருக தவண்டுவதன!. 

 குற்றாலத்றத பற்றி குற்றாலக் குறவஞ்சி என்னும் மபயரில் திரிகூை இைாேப்பா கவிைாயர் 
பாடியுள்ைார். 

 டி.தக.சி என அறழக்கப்படும் டி.தக. சிதம்பைநாதர் வழக்கறிஞர் மதாழில் மேய்தவர்; தமிழ் 
எழுத்தாைைாகவும் திறனாய்வாைைாகவும் புகழ் மபற்றவர்; இைசிக ணி, என்று 
சிறப்பிக்கப்பட்ைவர்; இவர் த து வீட்டில் ‘வட்ைத்மதாட்டி’ என்னும் மபயரில் இலக்கியக் 
கூட்ைங்கள் நைத்தி வந்தார்.  

 இவர் கடித இலக்கியத்தின் முன்தனாடி, தமிழிறேக் காவலர், வைர்தமிழ் ஆர்வலர், 
குற்றால முனிவர் எனப் பலவாறாகப் புகழப்படுகிறார்.  

 இப்பாைப்பகுதியில் இைம்மபாற்றுள்ை கட்டுறை இதய ஒலி என்னும் நூலில் இருந்து 
எடுத்தாைப்பட்ைது. 

 திருப்புகழ் என்னும் நூறலப் பாடியவர் அருணகிரிநாதர். 
 காவடிச்சிந்றத பாடியவர் அண்ணா றலயார். 

இயல் இைண்டு 
புதுற  விைக்கு 

 
 பாைல் : றவயம் தகளியா வார்கைதல மநய்யாக 

                 மவய்ய கதிதைான் விைக்காகச் – மேய்ய 
                 சுைர்ஆழியான் அடிக்தக சூட்டிதனன் மோல் ாறல 
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                 இைர்ஆழி நீங்குகதவ என்று   ----------------- மபாய்றக ஆழ்வார். 
மோல்லும் மபாருளும் :  றவயம் – உலகம், சுைர்ஆழியான் – ஒளிவிடும் ேக்கைத்றத 
உறைய திரு ால். 
 

 மபாய்றகயாழ்வார் காஞ்சிபுைத்திற்கு அருகிலுள்ை திருமவஃகா என்னும் ஊரில் 
பிறந்தவர்.  

 நாலாயிைத் திவ்வியப் பிைபந்தத்தில் உள்ை முதல் திருவந்தாதி மபாய்றக ஆழ்வார் 
பாடியதாகும். 

 பாைல் : அன்தப தகளியா ஆர்வத  மநய்யாக 
                 இன்புருகு சிந்றத இடுதிரியா – நன்புஉருகி 
                 ஞானச்சுைர் விைக்கு ஏற்றிதனன் நாைணற்கு 
                ஞானத்தமிழ் புரிந்த நான் ------------------- பூதத்தாழ்வார். 
மோல்லும் மபாருளும் : தகளி – அகல்விைக்கு, நாைணன்  - திரு ால். 

 பூதத்தாழ்வார் மேன்றனறய அடுத்துள்ை  ா ல்லபுைத்தில் பிறந்தவர்.  
 இவர் நாலாயிைத் திவ்வியப் பிைபந்தத்தில் இைண்ைாம் திருவந்தாதிறய இயற்றியுள்ைார். 
 மதரிந்துக் மகாள்தவாம் 
ஒரு பாைலின் இறுதி எழுத்ததா அறேதயா, மோல்தலா அடுத்து வரும் பாைலுக்கு 
முதலாக அற வறத அந்தாதி என்பர். (அந்தம் – முடிவு, ஆதி – முதல்). 

 மதரிந்து மகாள்தவாம் 
திரு ாறலப் தபாற்றிப் பாடியவர்கள் பன்னிரு ஆழ்வார்கள். அவர்கள் பாடிய பாைல்களின் 
மதாகுப்பு நாலாயிைத் திவ்விய பிைபந்தம் ஆகும். இதறனத் மதாகுத்தவர் நாதமுனி 
ஆவார். பன்னிரு ஆழ்வார்களுள் மபாய்றகயாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், தபயாழ்வார், ஆகிய 
மூவறையும் முதலாழ்வார்கள் என்பர். 

அறம் என்னும் கதிர் 

 பாைல் : இன்மோல் விறைநிலனா ஈததல வித்தாக 
                வன்மோல் கறைகட்டு வாய்ற  எருவட்டி 
                அன்புநீர் பாய்ச்சி அறக்கதிர் ஈனஓர் 
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                றபங்கூழ் சிறுகாறலச் மேய் -----------------முறனப்பாடியார். 
 மோல்லும் மபாருளும் : நிலன் – நிலம், றபங்கூழ் – பசுற யான பயிர். 
 முறனப்பாடியார் திருமுறனப்பாடி என்னும் ஊறைச் தேர்ந்த ே ணப்புலவர். இவைது 
காலம் பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டு, 

 இவர் இயற்றிய அறமநறிச்ோைம் 225 பாைல்கறைக் மகாண்ைது. அறமநறிகறைத் 
மதாகுத்துக் கூறுவதால் அறமநறிச்ோைம் என்னும் மபயர் மபற்றது. 

ஒப்புைவு மநறி 

மபாருள் ஈட்ைலும் ஒப்புைவும் 

 பாதவந்தர் பாைதிதாேனும் உலகம் உண்ண உண், உடுத்த உடுப்பாய் என்றார். 
 வறுற றயப் பிணி என்றும் மேல்வத்றத  ருந்து என்றும் கூறுவது தமிழ்  ைபு. 

“மேல்வத்துப் பயதன ஈதல் 
துய்ப்தபாம் எனிதன தப்புந பலதவ’‘. என்கிறது புறநானூறு. 

 தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகைார் அவர்கள் குன்றக்குடி திரு ைத்தின் தறலவைாக 
விைங்கியவர். இவர் திருக்குறள் மநறிறயப் பைப்புவறதத் தம் வாழ்நாள் கைற யாகக் 
மகாண்ைவர். 

 நாயன் ார் அடிச்சுவட்டில், குறட்மேல்வம், ஆலயங்கள் ேமுதாய ற யங்கள் உள்ளிட்ை 
பல நூல்கறை எழுதியுள்ைார். 

 அருதைாறே, அறிக அறிவியல் உள்ளிட்ை சில இதழ்கறையும் நைத்தியுள்ைார். 

உண்ற  ஒளி 

 மஜன் என்னும் ஜப்பானிய ம ாழிச் மோல்லுக்கு தியானம் மேய் என்பது மபாருள். 
 புத்த  தத்றதச் ோர்ந்த துறவியரில் ஒரு பிரிவினதை மஜன் சிந்தறனயாைர்கள். 
 இவர்கள் மபரும்பாலும் சீனா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளில் வாழ்ந்து வந்தனர். அவர்கள் 
த து சிந்தறனகறைச் சிறு நிகழ்ச்சிகள், எளிய கறதகள் ஆகியவற்றின் மூலம் 
விைக்கினர். 
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இயல் மூன்று 
 றலப்மபாழிவு 

 
 மோல்லும் மபாருளும் --- தாைணி – உலகம். 
 கண்ணதாேனின் இயற்மபயர் முத்றதயா. இவர் கவியைசு என்னும் சிறப்புப் மபயைாலும் 
அறழக்கப்படுகிறார். 

 காவியங்கள், கவிறதகள், கட்டுறைகள், சிறுகறதகள், நாைகங்கள், புதினங்கள் தபான்ற 
இலக்கிய வடிவங்களில் பல்தவறு நூல்கறை எழுதியுள்ைார். 

 ஏைாை ான திறைப்பைப் பாைல்கறையும் எழுதியுள்ைார். 
 இவர் தமிழுலக அைேறவக் கவிஞைாகவும் இருந்துள்ைார். 
 இதயசுவின் வாழ்க்றக வைலாற்றறயும் அவைது அறிவுறைகறையும் கூறும் நூல் 
இதயசுகாவியம் ஆகும். 

தன்றன அறிதல் 

 தே. பிருந்தா புகழ்மபற்ற மபண்கவிஞர்களுள் ஒருவர்.  
  றழ பற்றிய பகிர்தல்கள், வீடு முழுக்க வானம்,  களுக்குச் மோன்ன கறத ஆகிய 
கவிறத நூல்கறை எழுதியுள்ைார். 

கண்ணியமிகு தறலவர் 

 காயிதத மில்லத் அவர்கள் கண்ணியமிகு என்னும் அறைம ாழியால் 
அறழக்கப்படுகிறார். 

 அவர் திருச்சி தூயவைனார் கல்லூரியில் பயின்றார். 

ஆைம்பைம் அற்ற திரு ணம் 

 காயிதத தம் ஒதை  கனுக்குத் திரு ணம் மேய்ய முடிவு மேய்தார் 
 மபண் வீட்ைாரிைம்  ணக்மகாறை மபறுவது மபருகியிருந்த அக்காலத்தில் 
 ணக்மகாறை மபறா ல் அத்திரு ணத்றத நைத்தினார்.  

 த லும் “ ணக்மகாறை வாங்கும் திரு ணங்களில் கலந்து மகாள்ை  ாட்தைன் ” என்று 
மவளிப்பறையாக அறிவித்தார். 
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ம ாழிக்மகாள்றக 

 இந்தியா விடுதறல மபற்ற பிறகு நாட்டின் ஆட்சிம ாழிறயத் ததர்வு மேய்வது 
மதாைர்பான கூட்ைம் நாைாளு ன்றத்தில் நறைமபற்றது. 

 தமிழ்ம ாழிறய நாட்டின் ஆட்சி ம ாழியாக அறிவிக்க தவண்டும் என்று குறிப்பிட்ைார். 

நாட்டுப்பற்று 

 இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இறைதய 1962 ஆம் ஆண்டு  தபார் மூண்ைது. 
 அப்தபாது தனது ஒதை  கறனப் தபார்முறனக்கு அனுப்ப ஆயத்த ாக இருப்பதாக 
மதரிவித்து அந்தத் தறலவர் அப்தபாறதய முதன்ற  அற ச்ேர் ஜவகர்லால் 
தநருவுக்குக் கடிதம் எழுதினார். 

 அவைது இயற்மபயர் முகம் து இசு ாயில். ஆனால்  க்கள் அவறை அன்தபாடு காயிதத 
மில்லத் என்று அறழத்தனர். ‘காயிதத மில்லத்’ என்னும் அைபுச் மோல்லுக்குச் ேமுதாய 
வழிகாட்டி என்று மபாருள். 

அைசியல் மபாறுப்புகள் 

 காயிதத மில்லத் 1946 முதல் 1952 வறை அப்தபாறதய மேன்றன  ாகாணச் ேட்ை ன்ற 
உறுப்பினைாக இருந்து சிறப்பாகப் பணியாற்றினார்.  

 இந்திய அைசியலற ப்பு உருவாக்கக் குழு உறுப்பினைாகவும் பணியாற்றினார். 
 இந்தியா விடுதறல மபற்றபின்  ாநிலங்கைறவ உறுப்பினர்,  க்கைறவ உறுப்பினர் 
எனப்  பல மபாறுப்புகளில் இருந்து  க்களுக்காகத் மதாண்டு மேய்தார். 

கல்விப்பணி 

 திருச்சியில் ஜ ால் முகம் து கல்லூரி, தகைைாவில் ஃபரூக் கல்லூரி ஆகியவற்றறத் 
மதாைங்க அவதை காைண ாக இருந்தார். 

தகவல் துளி 

 தமிழக அைசியல் வானில் கவ்வியிருந்த காரிருறை அகற்ற வந்த ஒளிக்கதிைாகக் 
காயிதத மில்லத் முக து இஸ் ாயில் அவர்கள் திகழ்கிறார் --------------- அறிஞர் அண்ணா. 

 இப்படிப்பட்ை தறலவர் கிறைப்பது அரிது அவர் நல்ல உத்த  ான  னிதர் ------------- தந்றத 
மபரியார். 
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பயணம் 

 பாவண்ணன் சிறுகறத, கவிறத, கட்டுறை எனப் பல்தவறு வறகயான இலக்கிய 
வடிவங்களிலும் எழுதி வருகிறார்.  

 கன்னை ம ாழியிலிருந்து பல நூல்கறைத் தமிழில் ம ாழிமபயர்த்துள்ைார்.  
 தவர்கள் மதாறலவில் இருக்கின்றன, தநற்று வாழ்ந்தவர்கள், கைதலாை வீடு, 
பாய் ைக்கப்பல், மீறேக்காை பூறன, பிையாணம் உள்ளிட்ை பல நூல்கறை 
எழுதியுள்ைார். 

 பிையாணம் என்னும் நூலில் உள்ை பயணம் என்னும் சிறுகறத இங்குத் 
தைப்பட்டுள்ைது. 

 

 

 
 


