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ஆற்றுப்தனட நூல் அநிமுகம்
கு.தோனசுப்திஅின் க.மு.
சங்கத் ிில் ள்பல்களப ாடிச் சசல்லும் னனர்கள், சதரும்

தரிசில் சதற்று ருங்கால், எிர நிிளனில் உி ங்கும்
னனளத் ரடிரும் னனளணக் கண்டு, அந் ள்பனின் தால்

ஆற்றுப்தடுத்தும் ளனில் சங்கப் னனர்கள் தாடி தாடல்கள் ிம்த
உள்பன். தாடல் ிளில் ஆற்றுப்தளடத் துளநில் ரும் தாடல்களப
னநானூற்நில் ாம் கா னடிகிநது.

தத்துப்தாட்டில் சதரும்தாாற்றுப் தளட, சிறுதாாற்றுப்தளட

ஆகி தல்கள் தாண்ள ள்பல்தால் ஆற்றுப்தடுத்துாக அளந்ள.
தத்துப்தாட்டின் னற்தாட்டு ிருனருகாற்றுப்தளட என்தளத் ிழுனகம்
ன்கு அநினேம். னருகணின் ஆறுதளட டுகளபனேம்
ீ
அன் சற்நிச்

சிநப்ளதனேம் அடிார்க்கு ிருஅருள் ங்கும் ிநத்ளனேம் க்கீ ரர்

இணிிில் ‚உனகம் உப்த னன் ஏற்ன ிரிரு‛ எணத்சாடங்கும் 280
அடிகள் உளட சடி அகற்தாட்டில் தாடினேள்பர்.

கிராகி கதகன் அர்கள் தாடினேள்ப முத்துக்குோசுோி

ஆற்றுப்தனட ிழ்னம் தக்ி னம் ருங்ரக கூடி இணி
திகாம். இணால் ாளும் தாடிப் தவுனால் ிளபனேம் ன்ள
தாடல் ஆகி தற்தணால் சபிவுறும்.

11 ஆம்

இந்தளன ாங்கி ாளும் ஒி னருகன் ிருருள் சதற்று உய்க.

ஒம் கு.தானசுப்திின்
(கிஞர் காணன்)

தரிெில் கண்டும் புனர் ஒருர்
ள்பனன ோடிச் எல்லும் கதோழ்து

அவ்ள்பனிடம் தரிெில் சதற்றுத் ிரும்புகிந
புனரிப் தோர்த்து, அக அவ்ள்பல்
எணக்கருிப் தோடுகிநோர்.
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உனசகனாம் உந்துனகழ் ஒங்குனக
உிசனாம் கி அன்ரத

ினாசர!

ழுகுகு சீனர! உர்சசல்ம் அளணத்துளடீர்
உவுசகாளடச் சசல் ரரந!

களனசல்னாம் உடசனடுத் ன்ணரார் கின்ிகும்
கண்கபில் பிசகாள் ரர!

கானத்ள சன்ந சசால் ஞானத்ள அபந்ளட
கணகிக் குன்றுத் ராபா!

ிளனனேர் ாிக்க ளள

டூரிங்கள்

ிரிகிர் அிக னன்கள்

ரல்ிபங்கும் கிர்ிரதால் ரணிில் ிபங்குால்
ிண்ிர் ளனா ீரா?

ளனகளும் அளனகளும் களனகளும் ாசஞ்சசய்
ாடா னகி னாச

ாடினேளண ாடிந் கிஎணக்குப் தரிசில்கள்
ங்கிருள் ள்பல் ீர!

அருள்ிகு முத்துக்குோசுோிிடம் தரிெில்கள்
சதற்று ந் கிஞர், தரிெில் கடோவும்

புனன ஆற்றுப் தடுத்ிப் தோடிது.

2
‛ிருனினேம் சசன்ளணக்கு ருளகனரி கிஞர
சசப்திரணன் க்கம் ஏற்தீர்!

சசந்ிழ்ச் சசால்சனடுத்துச் சந்ிகும் கிாளன
சசய்கிஞர் இணத் ன்ான்!
இருரும் ஒரிணம்! எளணச்சுற்நி னேள்பசசல்ம்
ான்சதற்ந தரிசில் கண்டாய்!

ஈசர்கிழ் அருள்னத்துக் குாசாி என்கிக்கா
எணக்கபித் சகாளடா கும்காண்!

ருளகனரி தானர்கட் களடா சந்ிி
ற்நா அருட்சா கம்!

ாகாண ஈாறு ராள்களும் ளப்ரதான்நார்
டித்கி ளச்சு க்கும்

ிருப்ரதார்க்குத் ளனளாங்கி ரர்க்கு சற்நிந்
அருள்னத்துக் குா சாி

சசன்ளணில் கந்ரகாட்டம் அளத் சாள்கிநார்
சசன்றுீ காண்ின் இன்ரந!‛

3
” ம்திக்ளக ராசம்சசய் ஞ்ச டிிண
ரிகபிளடச் சிக்குண் டாரா?

ாணினத்ில் தாடுதட்டு ரசர்த்ிட்ட ாத்ள
ண்தினா கர்சசய் ாரா..?

ம்னக்கு க்கிட்டு ற்நா சசல்ங்கள்
ற்நச்சசய் ிட்டார் சகாரனா?

ாதுகள் னரிந்துன்நன் ீ துறு பசல்னாம்

ளபத்துக்சகாண் டார்ம் சகால்ரனா?

சசப்னக்கா சுக்கும் உதராக ில்னா
சசய்ளகால் உனளக ஏய்ப்ரதார்

சசப்தடி ித்ளகபால் க்குண்டு ண்சதாருளபத்
ீர்க் கபித்ிட் டாரா?

அம்ளப்தர் அரிகன் னத்துக் குாசாி
அருள்ிி கடாட்ச னண்டால்!

ஆற்றுப் தடுத்ிணன் அற்னப் தாப்னளணந்ர
அரும்தரிசு சதறுக ாரா
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சசல்லுகிந ி எதுரா? எனும் ரகள்ி னேன்கண்ில்
சரிகிநது கூறு ரன்ரகள்!

சசன்ளணனேம் திிணிரன ிகழ்ங்கக் கடல் அண்ள
சசல்ப்னங் கா கர்க்கண்
எல்ளனினாப் னகழ் சகாண்ட ஈாறு னத்கன்
என்கிகட் கருளும் ள்பல்

எழுிளனக் ரகானம் எழுந்துிண் ளணருட
இருந்ணன் ரகாில் சகாண்ரட….!

அல்னசனனாம் அகன்றுிடும் அகுரகா னம்கண்டால்
ஆணந்க் கூத்ா டுாய்!

அச்சிடுாய் எற்கப்த? ஆறுனகக் கடவுபருள்
அனள னகில் ரகாண்!

எல்ளனினாப் தம்சதாருள்தம் ஈணத்ள ாற்நிட்ர
இங்கினேருத் ாங்கி ந்ார்!

ஈசர்க்கும் குருாண இளநர்னத்துக் குாசாி
எில்ிகும் டிம் கார!‛

5

தோெில் கடோவுகோன்
’அஞ்சுக்கும் தத்துக்கும் ஆளசால் அசத்ால்
அநிில்னா னெடர் ம்ள

‘அநிஞர எணப்னகழ்ந்து தாடிரணன் அகினாளண
அக! எணப் னளணந்து சசான்ரணன்!
கஞ்சத்ன் ளணள்பல்! காித் ளனஎன்ரநன்!
காட்டு ிாண்டி ன்ளண

களனப்னனிர என்ரநன்! அக் கருளில் கானளண
கருளில் ாரண! என்ரநன்!
தஞ்சா தாகசன் நஞ்சுிச் சசல்கபால்
தாரிப்த ராகு டும்தம்?

தாடல்கள் ஆிாய்ப் தாடிடினும் அற்நிளணப்
திப்திக்க ருா ரில்ளன

சகாஞ்சரா கிள காற்நிரன களந்ண?
கூறுசாரு ிளக் காரன்!

கூத்சன் கன்னன்ரண தாடர ஆசுகி

சகாண்டுந்ரன் சசிசாய்ப் தரணா?

6

ஆற்றுப் தடுத்துகோன்
‛அள்பஅள்பக் குளநா அருஞ்சசல்ம் தற்தனவும்
அருள்குன் ஐம் ரண்டாம்!

அரும்சதரும் கல்ினேம் ீடித் ஆனேளும்
அகி இபள பனம்

தள்பத்ர தாய்னணல்ரதால் தல்துளநனேம் சசல்ிநனம்
தாினாத் சாில்சசய் ரதறும்

தாத்துக் கஞ்சணம் ஆதத்துக் குவுகும்
தந்வுபம் சிநந் ஆற்நல்

கள்பினா ண்தர் ம் கால்ரசர் குாங்களும்
கபங்கில் ாழ்க்ளகத் துளனேம்

கதடினாக் கூட்டனம் கபகன்ந ாட்டனம்
கண்ித் ரட்டம் ானும்

உள்பள உள்பதடி அநிகின்ந ஒர் அநிவும்
உனகத்ின் உர்ந் ராக்கும்

உணக்கருள் சசய்குான் ஒம்னத்துக் குாசாி
உளகனேடன் ரகாில் சசல்ர்!
ீ

7
த்துத் ரிசணம் ான்கா ினா
சகசனத் ிளள ீக்கி

சாரனாக சாீ த சாரூத சானேச்ச்

சந்ாணம் ருான் கார!

ித்ளில் உர்ித்ள ிந்துசம் எனுனண்ள
ிபங்கிடீ அநினே ாறு

ரத்ின் சாத்ள ிாய்க் காட்டுான்
ிபக்கனறும் ஐ சல்னாம்

சித்ர்கள் ிருவுபக் ரகாில்சகாள் ிருக்குன்
ரர்ந்ணனுன் உள்பம் ராய்!

ிரிகானம் சரிகின்ந ிநத்ளனேம் உணக்கருபிச்
சித்ர்ம் குாத்துள்ச் ரசர்ப்தான்!

னத்துக் குாசாி னழுப்னகழும் சசால்லுற்கு
சாினேண்ரடா அநிக ாரா!

னத்துனத் ாகப்தன னத்ிழ்க் காிங்கள்
சாிக்கி ளனேம் ீர!

8
தக்ிார்க்க ரசாழுகி னக்ிசதற்ந தம்தளகள்
தற்தனாம் அற்றுள் தண்ன,

தரிிக்கும் சசட்டிகுனம் தனவுள்ளும் ரதரிச்சசட்டி
தண்தாபர் தில் ந்ரார்

சித்ர்க ரபரதால்ர்! ிருக்ரகாில் னகப்திணில்
சிரித்னகாம் சதானி ின்று

சசிிழ்க் கிஏரந! ருகசண ரற்றுன்
சிந்ளள குபிர்ிப் தார்கள்!

சக்ிளந்ன் ரல்கிள சளரதால் சதாிகின்ந
ிழ்க்கிர ருக! உன்நன்

சஞ்சனங்கல் ாளனேம் ீர்த்ருள் தானிக்க

சுாினேளண எிர்தார்க் கின்நார்!

ித்ிக்கும் ினம் ரகட்டு கிழ் அன்தர்கள்
ரகண்ளசாடு காத்ங் குள்பார்

சசி ிழ் ளனில் னழுதும் ளணந்

ரகிழ்ராம்

எணச் சசப்தி உளணஅ ளப்தார்!

9
ரற்கும் னகப்திணிரன ில்ா கணளர
ங்கிஅர் னது காில்

ந் உன் ரசிளனேம் ரண்டுகிந ங்களபனேம்
ளகப்தடுத்ி ிண்ப் தித்து

தப்திம் சசாரூதிின் அருல் ழுகும் சந்ிிக்கு
தானரண திந்து சசல்க!

தளநகள் ரடுகின்ந ிழுி சடாக்கத்ள
தாடிக்சகாண் ரட ணத்ர!

இருருங்கும் சந்ிரும் சூரிரும் டுக்ணி
இருந்துணக் கன்ன சசய்ார்!

அருாய் அந்ந்க் களனிற்கும் ராகிர்கல்
ஆசிகள் னரிகு ாால்!

ிரினெர்த்ி ம்ரி ார்கலுடன் ரகால்கல்
தரிாத் ர ளகள்

அருள்னத்துக் குாசாி ளணக்கா ந்துள்பார்
அண்டசல்னாம் இங்ரக காண்தாய்
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சத்ாண சதாருளபனேம் சித்துபாம் உண்ளனேம்
சனிப்தினா ணந்ம் ானும்,

சகன உிர் ரடுச் சுகக்கடல் சதருிினேம்
ருகுன் ஆல் ீ

எத்துளரா னேகாினேகம் திநிில் ீ ரடிள
ஈார்! உன் ிடிள ீங்க!

என்ண ம் இற்நிளணரா இன்கி ீ
ஈசுர் அருளபப் சதற்நாய்!

இங்கு

சித்ர்ம் குாத்துடன் ரசர்த்ருள் ாருன்ளண
சசய்ிஇன் ரலும் உண்ரடா?

சிசக்ி னத்துக் குாசாி ந்ி
ீக்ளகனேம் சசய்து ளப்தார்

ித்ிக்கும் னத்ிால் எத்ிக்கும் த்ிக்கும்
னத்ிக்குள் னத்தும் ரளண

ித்ித்ராம் சித்ித்ராம் தத்ித்ரன் தருகிர
சசந்ிழ்ப்தா தாடு ர!
ீ
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நூற்தன்
சீளனாய் தங்குன்நம் தழுனிர்ச் ரசாளனத்ிரு
ஆிணன் குடி ரலும்

சுாிளன ிருத்ிளக ரகாரனாச்சும்

காட்சிகள் உன்

சுகானு னிக் கருள்ான்

தாரிலுன் ாழ்வு ரண்டுகிந அத்துளனேம்
தரிசினா இளநன் ஈான்!

தானரண! உணக்காகி ங்கிட ஐங்கரும்
தரிந்துணக் காகச் சசால்ார்!

ஒர்திம்ம் உருவு சகாண்ரட இருங்ளகர்சூழ்ந்ரான்
உர்ிழ்க் கா னன்காண்

ஒர்ான் ளநப்சதாருபன் ஐந்ளனச் சின்சதற்ந
ஆறுனகத் ீசன் கண்டாய்!

ாருளா கிஞர என்று ரற்றுணக்கு
ங்குான் தரிசில் ாவும்

ாட்டசனாம் ிர்த்ளண ாழ்ின் சதாருள்
ாிகி சசல்லு ார!
னற்றும்

கண்டளண

கிகோகிின் நூல்கள்
ிருசல்கனி, சன்ணிந்ி னெெித்ோந்
நூற்திப்புக் கக சபிீடுகள்

154, டி.டி.கக. ெோனன, ஆழ்ோர்கதட்னட, சென்னண -18.
(1) ிழ்த்ாய் திள்ளபத் ிழ்
(2) கிஞர் ரதகன் கிளகள் (கிளத் சாகுப்ன)
(3) சிராக சீர்த்ி

(4) ாணில் உனவும் ஆனம்
(5) ிழ்க் கீ ாஞ்சனி (ாகூர்)
(6) ிருரல் உனா

(7) அருள்ிகு கரசர் அந்ாி
(8) ிரு. அங்கற்கண் அம்ள அந்ாி
(9) கால் தரிசு (ாகூர்)
(10)னருகு ஆிம்

(11)Yoga or Universe (a Long Poem)
(12)Avvai Kural

(13)Yoga in Poetry

(14)Manimekalai – English (Full Epic)
(15)Valayapati & Kuntalakeci

(16)Love in the Wooded Hill slope
(17)Epic of the Eternal Mother
(18)Kugagnana Bodham

(19)சசண்தகல்னிம்ன் கட்டளப அந்ாி – சசல்னம்
சபிீட்டகம்

(20)ஒங்காத் ிருதற்நந்ாி
(21)ிருக்குநள் இளசனம்
(22)Paripatal

(23)ிருக்ளக க்கம்
(24)தாிடுதூது

(25)சீனக்காரி அம்ன் கும்ி

(26)Gathered Gems Tamil short stories in English Anna & Tennarasu Kural Peetam, Govt.
of Tamilnadu (40) Bharathi on Guru Gobind Singh – in English (Developers India)

அச்ெில் உள்பன
(27)ிாகர் அந்ாி
(28)ிருனருகன் அந்ாி

(29)அிான் சடுான் அஞ்சி

(30)தாரி பர்த் தநம்ன (காிங்கள்)
(31)அகு ஆிம்

(32)அநிவு ஆிம்

(33)சசநிவு ஆிம்
(34)கண்ா கண்ா

(35)ல்ன குடும்தம் தல்களனக்ககம் (ாடகம்)
(36)Yoga for one & all
(37)சித்ர் ிழ்

(38)Epic of the Eternal Mother

RESEARCH ON THIRUKURAL
(41) Anatomy of Enemy

(42) Dicotomy of a Friend

CASSETTES & CD’S

RPG THE GRAMAPHONE COMPANY OF INDIA LTD.,
33, JESSORE ROAD, DUM DUM, CALCUTTA – 28

(43) குங்கு ாகி – னனாம், 2ம் தகுி தாடிர்
ிருி. ாி சொம்

(44) ிாகர் துினது – தாடிர் டாக்டர்.தானனருபிகிருஷ்ா
(45) சதரித் ரணிளச – தாடிர் டாக்டர். ி
ீ

(46) ிருக்குநள் இளசனம் (க) அநம் – தாடிர்கள் தாி – திரா
(47) ரி ந்ணம் – தாடிர் ிருி. சுசீனா
(48) அருள்ரும் அனுான் – தாடிர் ொணகி

(49) துள ீ ணாட்சி – தாடிர் தம்தாய் சரகாரிகள்

(50) ர னல்ி – தாடிர்கள் சீர்காி சிசிம்தம்,

ித்ிஸ்ரீ, காாென், உாாி, திதாகர்

