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மய்ப்தட்டில் மெய்த்ள் உறுப்தைக்கபல் என்று 

ன்தல், அன் இனக்கத்த மெய்த்பலில் 

கூந, அன் தக, அது தன்று ரும் தொதந, அன் 

மதருள் ஆகற்தந மய்ப்தட்டிலில் 

பக்குகநர் மல்கப்தர். அது, 

 உய்த்துர் ன்நத் தனரு 

மதருண்தன் மய்ப்தட தொடிப்தது மய்ப்த 

டகும் (மல். மெய். 196) 

ஆய்ந்து கண்டுமகள்பத் நதல்னது 

கண்தர்கள் பல் அந் உர்தப் மதந 

உடலில் நன்றுது மய்ப்தடு. 

 உய்ப்நதன் மெய்து கண்நதர்க் மகய்துல் 

மய்ப்த மடன்த மய்த்ர்ந் நந (மெற்நம்) 

இதந கூத் தல், 

 அகம் அது உண்த : அது தய்ந்து உள்நப 

தநது சுத ஆம் : சுதது ம்த மய் 

ல் மய்ப்தடு ஆந (சூத் . 13). நலும்; 

மய்ந்தன ன்தது மய்ப்தடு ஆந (சூத். 123) 

ன்கநது. 

ண்டினங்கம், 

 உண்கழ் ணத தைநத்துத் நன்ந 

ண்தக மய்ப்தடின் இல்து சுதந 

ன்கநது. தற் கதனஞர் அர்கள் ணது 

டகல் தலில், மய்க்கட் தட்டு பங்க 

நற்நதொ தொய்த்துர் ன்நத் தனரு மதருபன் 

மய்ப்மதரு நற் கண்டது நதனத் நன்றுங் 

கருத்துஞ் மெற்நமய்ப் தடம் ன்கநர். ஏர் 

உர்த, கண்தர்கள் பல் அநந்து மகள்ளும் 

தகல் கழ்த்துர் ன் உடலின்  

மபப்தடுத்துகன்ந சுத, மய்ப்தடு ஆகநது. 

இதந தநறு ெ. தனசுந்ம் அர்கள், “கத 

ழு ரும் டகக் கூத்ன்கண் கதந்க 

நடம் தண்ட மதருர், ம் டிப்ததம் 

உததம் தைனப்தடுத்தும் உர்வுகள் சுத (ெம்) 

ன்தம் டகத் ன் உறுப்தகும். ட்டிக் 

கூத்ன் கண் நலி ன் அணத்ள் (அதம்) 

தைனப்தடுத்தும் உர்வுகள் மய்ப்தடகும். ஈண்டு 

மய்ப்தமடன்தது மய்ன் கண் நன்றுது 

ன்றும் மதருள்தட ன்நது. 

டக உறுப்தக சுத, கண்நதன் அநமடு 

கனந்து அத அவ்வுர்ணகந ஆக்கடும். 

ட்டி உறுப்தக மய்ப்தடு கண்நதன் 

அநதணச் ெர்ந்து அவ்வுர்தணப் தைனப்தடுத் 

ற்கும். அஃது, டகத்துள் கழும் அழுதகக் 

கட்ெதக் கண்நதர் தொம் அழுர்: ட்டி 

கள் அணத்துக் கட்டும் அழுதகதக் 

கண்நதர் அநந்துமகள்ன்ந அழுதனச் 

மெய்ர். 

அணன் டக உர்வுகள் சுதமன்றும் ட்டி 

உர்வுகள் மய்ப்தமடன்றும் 

மன்தெனென்ர் நறுதடுத்ணர் ன்கநர் 

(மல். மதருள். உத., 227, 228). 

மய்ப்தட்டின் தககள்: 

 தகந அழுதக இபல் ருட்தக 

 அச்ெம் மதரும் மகுப உதகமன்று 

அப்தல் ட்டம் மய்ப்த மடன்த (மல். மய். 3) 

மல்கப்தர் 

1. தக 

2. அழுதக (அனம்)  

3. இபல் (இபப்தை, அருருப்தை) 
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4. ருட்தக (ப்தை, அற்தைம்) 

5. அச்ெம் (தம்) 

6. மதரும்  

7. மகுப (மதருஞ்ெணம்) 

8. உதக (இன்தம், கம்) 

 

அடிர்க்குல்னர்  

1. வீம்   

2. தம் (அச்ெம்) 

3. இப்தை (இபல்) 

4. அற்தைம் 

5. இன்தம் 

6. அனம் 

7. தக 

8. டுவுதன 

9. உருத்ம் 

தட்டி ெஸ்ம் 

1. ச்ருங்கம் (உதக) 

2. தணகம் (அச்ெம்) 

3. ஹஸ்ம் (தக)  

4. கரும் (நெகம்) 

5. அற்தைம் (ப்தை) 

6. மௌத்ம் (மதருஞ்ெணம், மகுப) 

7. வீம் 

8. தேதத்ஸம் (இப்தை, அருருப்தை) 

 9. ெந்ம் (அத, மதறுத) 

ண்டினங்கம் 

1. வீம் 

2. அச்ெம் 

3. இப்தை (இபல்)  

4. ப்தை 

5. கம் (இன்தம்) 

6. அனம் 

7. உருத்ம் (மதருஞ்ெணம், மகுப) 

8. தக 

டகல் 

1. உதக 

2. மதரும் 

3. தக 

4. ெதன 

5. மகுப 

6. ப்தை 

7. இப்தை (அருருப்தை) 

8. அனம் (அழுதக) 

9. அச்ெம் 

மல்கப்தம், மய்ப்தடுகதப ண்தக ன்றும் 

அத சூலுக்நகற்த தொப்தத்ண்டக தடத்ம் 

ன்றும் கூறுகநது. இண மல்கப்த 

மய்ப்தடுகதப அடிமற்ந எப்தட்டுக் கனம். 

 

 

தக: 

 ள்பல் இபத நததத டமணன்று 

உள்பப் தட்ட தகன் மகன்த (4) மெற்நம் - 21 

தககபல் தக நன்றும் ன்கநது. அது; 

  உடணத நன்றும்ட இட மணநண 

 தொடர் மெல்லும் மெனன் கண்ணும் 

 டநர் மெல்லுஞ் மெல்லின் கண்ணும் 

 ----------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------- 

 ஊதக் கண்ணுஞ் மெடர் கண்ணும் 

 ஆன்ந தன் இன்த ல்னந் 

 நன்றும் ன்த துந்ெ நணந 

ன்கநது. 
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ண்டினங்கம் 

 ண்நதலுந் ன்தணக்குத் ன்நெந 

லிந்ன்ந 

 

அடிர்க்கு ல்னர் 

 தகன் அ ட்டுங்கதன 

 தகதடு தகது தநர்தக தைதடது, 

 நகட்டி தொகத்து............................... 

 ட்டுதொ தைருமடு னறுப்தைதடது 

 மெய்து தநய் நறு நெப்தமன் 

 தநல் தைனர் ஆய்ந்ணர் ன்த (தக். 84) - 

பக்கம் நண்டும் 

டகல் - தகம் ன்கந தகுல் 

 தகச்சுத அ லுடத்து 

 தகதடு தகது தநர்தக த்தடது 

ன்கந அடிர்க்கு ல்னர் நற்நகள் தடதன 

ங்கத்ள்பர். 

 

 

குநப்தக, 

 ள்பல் -  1. தநத நகலி - கண்டல் 

மெய்து தகப்தது 

2. தநல் ன் ள்பப்தட்டல் ன் 

தகப்தது. 

இபத -  1. ன் இபத கண்டு தகப்தது 

2. தநர் இபத கண்டு தகப்தது 

நததத -  1. ன் நததத 2. தநர் நததத 

டத (அநத) - 1. ன் டத 2. தநர் டத 

- இந்ன்கு அல்னது உள்பத்ல் நன்ந 

மதய்ண தகத்ம் உண்டு ன்கநர் நதெர். 

- வீநெ உத நற்நகள் - க்கம், மதர்ப்தை, 

இகழ்வு, நக்கம் ன்கந ன்தகத்ம் 

தகக்குநப்தக, 

 க்கம் - நதத 

 மதர்ப்தை - கழ்ச்ெத ற்நப் 

தைந்துமகள்ளும் டத 

 இகழ்வு - ள்பல் 

 நக்கம் - நக்குற்கு இண இபத 

ன்தக க்கன்நது. 

அழுதக 

 இந இந அதெந றுதண 

 பல் மகள்தக அழுதக ன்நக (மல். 

மய். 5) 

- இபவு - இவு   1. ன்தணப் தநர் இகழ்லும்-

பநணக ண்ணுலும்  

 2. எருர் ற்நல் இகப்தட்டதத் ன் 

கண்டலும் ருந்துல்- இவு – 1.அ 

மதருதபத் ன் இந்ணல் (ய், ந்த, சுற்நம்)  

2. தநர் இந்ல் ன் ருந்துல் 

- அதெவு -  1. ன்ணதனல் ழ்ந் 

பர்ச்ெல்,  

2. தநர் பர்ச்ெ கண்டு ன் ருந்துல் 

- றுத –  1. ன் ரும்தைம் மதருதப 

மதறுற்கல்ன - ன்ததட ழ்தத தணத்து,  

2. தநர் றுத கண்டு ன் ருந்துல் 

இத ட்டுல்னது, வீம் தற்ந உதகக் கண்ர் 

டித்லும் அழுதகன் தற்தடும் ன்கநர் 

நதெர். 

மெற்நம் 

 கதன கூர்ந் கருதது மதந 

 அனமன்த அநந்நர் அதுன் 

 தனத ந்து ங்குதுத த்தடத 

 தனத ென்ந ன்ணதன ல் 

---------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------- 

 

 



International Journal of Linguistics and Computational Applications (IJLCA)                        ISSN 2394-6385 (Print) 

Volume 2, Issue 2, April - June 2015                                                                                          ISSN 2394-6393 (Online) 

 

            48 

 இன்நணர் அன்ணத இற்தட டித் 

 துன்ணணர் உர்க துநந் நந 

 “இன் த இவ் நக்க 

அதெந்ணர் ஆக அதொ மன்த” 

ன்கநது. 

அடிர்க்கு ல்னர்; 

 அனத்  நக் கபம்தற் 

 கதனமரு தைர்ந் கண்ர் த்ம் 

 டி ர்தத்ம் ருந் மெனவும் 

 தேட டும்ததத்ம் தற்ந 

 -------------------------------------- 

ன்று அனச்சுதக்கு ென்று கட்டுகநர். 

- ருத்ம், இகழ்வு, லின்த, றுத ன்ந 

ன்கதணத்ம் இக்கத்ற்கு குநப்தைகபக 

வீநெம் உதநற்நகள் கட்டுகநது. 

தற் கதனஞர் ணது டகலில் அடிர்க்கு 

ல்னர் டுத்ளும் நற்நகள் தடதன அழுதக 

மய்ப்தட்டிற்கு டுத்ண்டுள்பர் (189). 

இபல் (அருருப்ததடல்) 

 தோப்நத தந ருத்ம் மன்தமடு 

 ப்தைந ந் இபல் ன்நக (6) 

அடிர்க்கு ல்னர் 

 இப்த ண ம்தைங் கதன 

 இடுங்க கண்ணு மதறுதைநம் நதலும் 

 எடுங்க தொகதொ தொஞற்நக் கலும் 

 நெர்ந் க்தகத்ஞ் மகன்ணம் ததத்ம் 

 நர்ந்ண மன்த மநநந் நந… 

ன்றும் 

ண்டினங்கம் 

உதடதனத் தோதபத் தோன்நடித் மன்தைம் 

குடருங் மகழுங்குரு தௌர்ப்த - தடநதய் 

மதருடஞ்மெய் மதற்நத்ந மகற்நப்நதர்க் கள்ப 

கருடதச் ெறுங் கபம்இந்  நற்நகள் தடலும் 

டகலில் தற் கதனஞல் இபல் 

மய்ப்தட்டிற்கு டுத்பப்தட்டுள்பது. 

- தோப்தை - தொதுத - ன் தோப்தை தற்ந, தநர் தோப்தை தற்ந 

- த - ங்க தெ, தநநந கம், ருத்ம் 

ற்தடுத்துகன்ந நய் நதன்நற்நல் ற்தடும் 

அருருப்தை. இது ணக்கும் தநர்க்கும் ற்தடுல் 

மதருட்டக நன்றும். 

ருத்ம் - துன்தம் - ணக்கு ற்தடும் துன்தம் தற்நத்ம் 

தநர்க்கு ற்தடும் துன்தம் கண்டும் இபல் 

அதடல் 

மன்த - லிகுன்நருத்ல் - (நதெர்) 

இகழ்ச்ெக்கு ஆபக்கும் பத - ன் ெர்ந்தும் தநர் 

ெர்ந்தும் 

“கூச்ெத்ல் சுருங்க மருங்க கண்களுதடதத்ம், 

தற்கள் மபந மலும், தொகம் கூம்த 

நறுதடலும், தக கல்கள் மெனற்றுப் நதலும், 

உடற் நெர்தைம் உத குறுலும் இத நதன்ந 

தநவும் இப்தற்கண அங்கள்”  ன்று 

டகல் கூறுகநது (249). 

“உர் எல்னல் ணம் குன்ந ரும் 

இதனந இபல்”  ன்று ம் உதல் 

நெசுந் தர் குநப்தடுகநர் (மய். 6). 

“இபனணது ற்நம், சுத, நற்நம், ஊறு 

ன்ந ன்கு குநப்தைப் தற்ந ரும்”  ன்கநது 

வீநெ உத (கதக. 96) 

ருட்தக (ப்தை, அற்தைம்) 

 தைதுத மதருத ெறுத ஆக்கமடு 

 த ென ருட்தக ன்நக (7) 

அடிர்க்கு ல்னர், 

அற்தை  நக் கபப்தற் மெற்நெர் 

தைதடது நெர்ந் தகது மய்ம்ர் குபர்ப்தது 

த்க வுதட மய் தத்லும் த்லு 

கமன்தநல் தைன தநந்ண மன்த… 

 ண்டினங்கம், 

தொத்ரும்தச் மெம்மதன் தொநதந்து ததந்துகன் 

மத்னர்ந்து தல்கனதஞ் சூழ்ந்மபரும் – 

மகத்ணம் மதன்நணர் மகக்கும் தங்க 

டன் ன்நணர் மதத்ந் ரு 
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கூத் தல், 

 ப்த ந பம்தைங் கதன 

 ஆமண த்ம் அகன த்ம் 

 நெர்ந் தகத்ம் மெற்ந தகப்தறும் 

மய்ம்ர் தைபரும் நவு மனன்த (சூத். 789) 

கூத்தலில் இடம் மதற்றுள்ப இந்தற்த அவ்நந 

டகலில் டுத்பப் தட்டுள்பது. 

 தைதுத - து வ்டத்னது ப்நதது 

மதருள் நன்ந த்ல். அதுதல் 

கதக் கண்தது, கது கழ்லும் 

“கங்கரு, தநக்கும் ன், ெற்றுர்கதபப் ததெந்து 

ன்தம் தச்மெடி, தகல் அடங்கும் ெறுய், கண் 

மகள்பப் மதருதன, இரு தன, தொக்கண், ங்கல், 

அறுல் தொலி க்கல் இல்ன உறுப்தைதட 

உர்கள் நதல்ண க ழும் உர்வு 

தைதுதன் தநக்கும் ப்தகும்”  ன்கநர் 

நெசுந் த (மய். 7). 

மதருத - தொன்தை கண்ட மதருட்கள் ன் தனத 

ந மதருத்ருத்தனக் கண்டு த்ல். - “அத 

தனத்ம் தணத்ம் மெல்தொம் தொன்தை கண்ட 

அபல் க்கண கண்ட ப்தை ரும்” ன்கநர் 

இபம்தர். (மல். மதருள். 251). 

ெறுத - ெறுத்ல் - “கடுகன்தண் தன துதப நதலும் 

கவும் தண்ண கண்டு த்ல்” (நனது). 

“தனன் இதடதணக் கண்ட தனன் அது 

கவும் தண்த்ள்பது ன்று கருதுது 

தநன்கண் நன்ந ெறுத தற்ந ப்தை” 

ன்கநர் நதெர். 

ஆக்கம் - என்நன் பர்ச்ெ ற்நம் கண்டு த்ல் 

 1. ெநநன் மத மெல் மெய்ல் 

 2. மதநன் ெந மெல் மெய்ல் 

 3. என்று என்நய்த் ல் 

“ன்ணனம் ெர்தகத் நன்றும் ம் தொனண ம் 

அபல் ந பர்ந்  த்லும் மன்றும் 

இல்ன நன் மெல்ண அற்குக் 

கம் உன் த்லும், இதபன் வீம் 

கண்டு த்லும் உனகலில் க்கத்குண 

கண்டு த்லும்” 

“ஆக்க ருட்தக மெற்தகல் நன்றும் 

அரும்மதருள்கள் தபக்கும் ப்தகும். 

ணஊர், நதசும்தடம், மணலி நதல்ண ஆக்க 

ருட்தக” ன்கநர் நெசுந் த. 

அச்ெம் 

 அங்நக னங்நக கள்ர்ம் 

இதநமணப்தங்கல் ென அச்ெம் ன்நக (8) 

அடிர்க்கு ல்னர், 

 அச்ெ ம் பம்தைங்கதன, தொந் 

தைருதொஞ் ெந் 

கண்ணும் தடித் ளுங் கடித் மறும், 

டித்....  

ண்டினங்கம் 

 தகமத்து மய்துர்ப்தக் கநபர்ந்து 

மய்தணப்த 

தக்க ர்தும்த ய் தைனர்ந்ள் – தல் 

ெணநல் டதனற் தகந் மெங்கட்தைணநடி 

நல்ந் நதது” 

 

 
 

கூத் தல் 

 அச்ெத்  த்ங் கதன 

 எடுங்க உடலும் டுங்க தனத்ம் 

 னங்க கண்ணும் கனங்க த்ம் 

 கந்து மெய்லும் தகம்றுத் டலும் 

 த நக்கம் தண்தற் மநன்த (சூத். 793) 

நற்சுட்டி கூத் தல் தற்த அச்ெமய்ப் தட்டிற்கு 

டகலில் டுத்பப் தடுகநது. 
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அங்கு - நதத்ம் ததொம் தம்தைம் தமணண் ந 

கங்களும் கத்துத் தனர்களும் துன்தைறுத்தும் 

தந் ன்தம் மதண்டிர் தொனநணரும் 

இடிநதெ தொலிணவும் 

“தண க்கதம் தம்தை ம்த நக்க தம்  

ணத்ந இடி, இல் அதண நத்ந 

இடிக்கத் மடங்கதம் கருக்மகண்ட கபர் 

டுங்குல், அங்கு மதருபண 

அச்ெத்ணநனம்” ன்கநர் நதெர் (மல். 

மய். 8). 

னங்கு - அ தொலி அஞ்ெத்க்கண கண்ட 

அச்ெம் (நதெர்) 

“தணக்மகல்தன கக்கும்நதது க்கம் 

மதருந் தண தனதத் க்க 

ந்டத்ந, அளுக்கு னங்கு மதருபக அச்ெம் 

தநந்து” ன்று குநஞ்ெப்தட்டு (165-169) உதல் 

இபம்தர் குநப்தடுகநர். 

கள்ர் - மகதன, கபவு, கம், கள், மதய் 

மெல்நர் நதன்நநர் அெதக்கு அஞ்சுல். 

அர்கதபக் கண்டு தநர் அஞ்சுல் 

ம்இதந - “இதநமணப்தடுர் ந்தத்ம் 

ஆெரும் அெரும் தொனணர்”  ன்கநர் 

நதெர். 

அது, “அென் ம்த ர்ந்து தர்க்கும் 

தர்தக்கு அஞ்ெக் குறுன ன்ணர்கள் அததட 

ருடிகதபந நக்க இருக்கன்நணர்”  ன்தது 

ம்இதந மதருபக அச்ெம் ன்கநர். 

“ம்இதந ன்தது இட்டுந மனல் (ம் இதந) 

அெதணத்ம் தடு மய்த்தத்ம் (ம்தந) ம் 

தைந் தணக் குற்நத்தத்ம் குநத்து ன்நது. 

ணந, இவ்ருதக தற்நத்ம் அச்ெம் 

தநக்குமன்தற்று”  ன்கநர் தனநறு ெ. 

தனசுந்ம் (மல். மய். 8). 

தக தொல் உள்ப மய்ப்தடுகள் இருதலும் 

மபப்தடுது நதல் அல்னல் அச்ெம் தநமதருள் 

தற்நந ரும் ன்தல்ன் “தங்தல் ென 

அச்ெம்”  ன்நர் ணப் நதெர் குநப்தடுது 

கணத்ல் மகள்பத்க்கது. 

மதரும் 

 கல் றுகண் தைகழ்த மகதடமணச் 

 

 மெல்னப்தட்ட மதரும் ன்நக (9) 

மதருது - ன்தணப் மதணக தணத்ல் - 

கழ்ச்ெ  

மதரும் ன்தம் சுத தந தல்கபல் 

கட்டப்தடல்தன ன்தது ணக்கத்க்கது. 

கல் - கல்ல் ல்ன ென்நநர் தொன் அ 

மெய்கதப டுத்துக் கூறுலில் ல்நனன் ன் (கலி. 

141) ன்று கூறுது கல் தற்ந மதரும் 

ன்கநர் நதெர் (மல். மதரு. 257). 

“கல்து: அநதொன தொம்தொற் மதருள் தற்ந 

தனநத்ம் இதெ, டகம், ெற்தம் தொலி 

கதனநத்ம் ததடக்கனக் கல்த்ம் தநவும்” 

ன்கநர் தனநறு (மல். மய். 9). 
 

 
 

றுகண் - அஞ்ெத - வீம் அது ததகக்கும் 

ததக மெய்த்ம் மதருட்கும் அஞ்ெ ணத்ன்த - 

வீத்ல் ற்தடும் மதரும் 

- அஞ்ெத்க்கண கண்ட அஞ்ெத ன்கநர் 

நதெர். 

- அது டநனறும் தனன், “ ன் 

நதர்க்கபத்ல் லி தண நல் நப் நதர் 

மெய் ல்னன் ன்று கூறுது அன் றுகண்த 

தற்ந மதருத்துக்கு டுத்துக்கட்டு ன்கநர். 

தைகழ் - ‘தைகழ்’  ன்கந தடத்ற்குப் தனக 

‘இதெத’  ன்ந தடத்தப் தன்தடுத்துகநர் 

நதெர். 
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- “இதெதது: அநத்மநழுகும் 

ன்ணதடதம் அருள் தொன உர் தண்ததம் 

உனகுடன் மதநதம் தமரு ருண தை 

மநதம் ஊண்த தொலி எப்தைதம் 

தகம்று கரு ஈதகதம் ரும் எப” 

ன்கநர் (மல். மய். 9) நதெர். 

- இத ன்கும் தநமணருணன் குத் 

தநக்கும் கழ்ச்ெ மதரும். 

அது, - இன்ததொம் மதருளும் குகக் 

ட்டுண ஆதம் ததத் ரும் மெல்கதபச் 

மெய்த. அன்  ற்தடும் மதரும். 

மகதட - தது ங்கும் ன்த. 

- உடம்தைம் உறுப்தைம் உரும் நதல்ண ல்னப் 

மதருளும் மகடுத்ல். 

“ன்தண அதடக்கனக ந்தடந் தைநதக் 

கப்தற்ககத் துதனத்ட்டில் ெத ன்ணன் ந 

மெல் நதல்ண”  ன்று இற்கு டுத்துக் 

கட்டுகநர் நதெர். 

- இத ன்கு மதரு உர்வுகளும் ன்கண் 

நன்ந மதருள் தற்ந தநக்கும் 

மய்ப்தடுகபகும். 

மகுப  (நகதம் – குெணம்) 

 உறுப்ததந குடிநகள் அதனமகதன ன்ந 

 மறுப்தன் ந் மகுப ன்நக (10) 

ண்டினங்கம்; 

 தகததெ ய்டிக் கண்ெ 

மய்து 

 மய்குதனந மகுண்மடழுந்ன் - 

மய்நதர்த் 

 ர்நய்ந் நபன் கதபத் ருமகன்று 

 நதர்நந்ன் தூதெத் நதது 

கூத் தல், 

 நன த்தச் மெப்தைங் கதன 

 தகத ததெல் மய்து குதனல் 

 ய்டிப் தைறுல் தற்கடிப் தைறுல் 

 மய் துர்த்டுல் மகுபதத் டுல் 

 கண்ெப் தைறுல் கரு ததுங்கல் 

 மட மடப் தைநமனண பம்தணர் தைனர் 

டகல், 

 மகுப ம் பம்தைங் கதனப் 

 ததெந் தகத்ஙட குதனந் மய்த் 

 டித் த்ங் கடித் ழுஞ் 

 

 ெந் கண்ணும் மய் தைர்ப்தை 

 க்க நர்வு தைதடத்ம் (247). 
 

மகுபன் அதங்கபக, “தககதபப் ததெலும் 

மய் குதனலும் டித் த்ம் கடித் உடும் ெந் 

கண்ணும் மம்தண மதருதோச்சும் ர்த்லும் 

நதன்நத”  நலும், “உறுப்தைகதப மட்டிக் 

குதநத்லும், தொம் சுற்நதொம் குடிப்தநப்தைம் 

நதன்நற்நற்குக் நகடு தணத்லும் ன்ணணது 

மகடுங்நகலும் நதன்ந அச் மெல் 

கக ெணம் குந்து, ன் தனத நந்து 

மகத்மழுந்து கூறும் மெற்களும் மெய்த்ம் 

மெல்களும் இச்சுதன் தற்தடும்”  ன்கநது 

டகல் (481). 

உறுப்ததந 

- அங்கணற்தந அறுத்ல் ன்று 

இபம்தரும் 

- தக குதநத்லும் கல் குதநத்லும் கண்த 

க்குலும் தொனண ன்று நதெரும் 

- உறுப்தன் ஊறு ன்று நெசுந் தத்ம் (மய். 

10) மதருள் மகள்கன்நணர். 
 

குடிநகள் 

- ன் குடிதக்கும் ன்ணற் தைக்கப்தடும் 

குடிக்களுக்கும் ங்கதத்ல் 

- கழ்ழ்த லித்ல் ன்கநர் இபம்தர். 

- தொம் சுற்நதொம் குடிப்தநப்தைம் 

தொனணற்றுக்கண் நகடு சூழ்ல் - ன்கநர் 

நதெர். 

சுற்நம் லில் ன்கநர் நெசுந் த. 

அதன 

- தலும் தைதடத்லும் ன்கநர் இபம்தர். 
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- நகல்மகண்டு அதனத்ல் தொனண ன்கநர் 

நதெர். 

“தைலில் தைன்தைறுத்ப்தட்ட தண தைலிமரு 

மதருது மன்ந தன்தம் அப்நதடுதன 

தணத்துக் நகதம் மகண்டத நதன, அகன் 

ன்தெர் ந்து ணக்குப் தநந் தைல்தணக் 

 கண்டநததும் ன் ததகருடன் நதட்ட 

மெதன தணத் நகதம் நல் கண் ெந்து 

கப்தட்டன்” (தைநம். 100) ன்தது இற்குக் கட்டு. 

மகதன 

- மகல்லுற்கு எருப்தடுல் ன்கநர் இபம்தர். 

- அநவும் தைகழும் தொனணற்தநக் 

மகன்றுதத்ல் ன்கநர் நதெர். 

மடுஞ்மென் ன்தணச் “ெறுன்” ன்று ததகர் 

கூந மெற்கதப தணத்ந மகுப மகண்டு 

அர்கதப ர்த்த (தைநம். 72) மகதன 

மதருபகத் நன்ந மகுப தற்நது. 

-இம்மய்ப்தடு இந் ன்கு மதருள் தற்நத்ம் ன் 

தநதச் மெய்த்ம் நததும் ன்தணப் தநர் மெய்த்ம் 

நததும் மகுப - நகதம் தநக்கும். 

உதக 

 மெல்ம் தைனநண தைர்வு தபட்மடன்று 

அல்னல் த் உதக ன்நக (11) 

அடிர்க்கு ல்னர்,  

 கங் கருதுங் கதன......  

 .........................................  

மெற்நம், 

 எத் கத் மருதம் எருத்த்ம் 

 எத் கத் மருமணடு தனரும் 

 ...........................................................  

கூத் தல் 

 கத் ங் கறுங் கதன 

 மள்பதட நக்கும் மநத்று நக்கும் 

 உள்பதட நக்கும் உப்தைறு நக்கும் 

 கதடக்கண் நக்கும் கந் நக்கும் 

 ------------------------------------------------------ 

 தைபல் ம்ல் மதருல் தொனம் (சூத். 788) 

ண்டினங்கம், 

 ங்க ணுல்ர்க்கும் ய்துடிக்கும் 

கண்ெக்கும் 

 அங்தகத் பர்டுங்குஞ் மெல்னதெத்ம் - 

மகங்தக 

 மதருகலு தோடிப் தைதடமதருங் கலும் 

இருகலு மக்கு ர்க்க 

டகல், 

 உதகச் சுத ண தொதப்தன் 

 தூவுள் ளுறுத் டிவுந் மலுங் 

 கதக கனந் கதடக்கணுங் கன்மதறு 

 தொறுன் தோற் ெறுன ரும்தது 

 னர்ந் தொகத ந்ன் கபத்ங் 

 கனந்ண தநவுங் கதடப்தடித் ணந (243) 

“மெல் தகர்ச்ெதம் கண்டு நகட்டு உண்டு 

உர்த்து அநத்ம் ம்தைனன்கபல் தகர்னதம் 

கபமடு தைர்னதம் நெதனத்ம் ஆறும் தைகுந்து 

தபடும் உதக தநக்கும்”  ன்கநர் 

இபம்தர். 

மெல்ம் 

மதருட்மெல்ந அன்ந, அறுசுத உண்டி தொலி 

தகர் மதருளும் ஆதட தொன துய்த்ற் 

மதருளும் மகடித்ம் ததடத்ம் தொலி அெச் 

மெல்தொம். 

“மெல்து ணத்த கழ்க்கும் 

மதருள்களுக்குப் மததுப் மதர். க்கனத்தும் 

தநத ருத்ப் மதறும் மெல்ம் உதகப் மதருள் 

ஆகது” ன்கநர் நெசுந் த. 

தைனன் 

- கல்ப் தணக அநவுதடத ன்கநர் 

நதெர். 

- அ தை மெய்கதப ஆய்ந்து தட்ததொர்ந்து 

கழ்ற்கு துக அநந தைனன் ன்தது. 

- “தொதகப்தம் தர்க்கும் ண்டு நதன தகப்தம் 

தர்த்துத் தனன் உள்பக்குநப்தநந்து 

அமபடு தனன் கூடுற் கண், உதக ன்தம் 

மய்ப்தட்டின் தைனன் ன்ந குநப்தை உப்தடுகநது. 
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தைர்வு 

- கப் தைர்ச்ெ தொனண ன்கநர் நதெர். 

- அன்மதடு தைர்ந் இன்தத் த ந்ல் எத் 

தனதம் தனத்ம் ய்தும் உள்பப் தைர்ச்ெத்ம் 

மய்த்று தைர்ச்ெத்ம் 

- எத் கற்தைறு கற் கூட்டம் ன்கநர் 

நெசுந் த. 

“ தன இவுக் குநடத்து ந்து ழ் எலி நதன 

இண குலில் அன்தைறு மெற்கள் நதெத் ன் மடி 

தனன் உடலில் ழும்தை தடுறு ஆத் ழுச் 

மென்நதல் இவுக் குந ங்கும் தனன் ன் 

ணத்டம் மததும் கழுறு கூறுற்கண் (அகம் 

142) தைர்வு தற்ந உதக மதநப்தட்டறு” 

ன்கநர் நதெர். 

தபட்டு 

- உள்பமத்நடு கூடிச் நெதன தைக்கு 

தபடலும் குத தொலி ஆடலும் 

வீதபட்டும். 

- தபட்டது க்கள் உபம் கணந்து ஆடும். து 

அநப் மதய்ல். அஃது ஏததக 

அதணத்தத்ம் குநக்கும். இஃது ஆண், மதண் 

இருதனருக்கும் மதது ன்கநர் நெசுந் த 

(மல். மய். 11). 

நற்சுட்டி தொப்தத்ண்டு மய்ப்தடுகளும் 

அகத்ற்கும் தைநத்ற்கும் மததுய் அதந்த 

ன்தது குநப்தடத்க்கது. 

டுவுதனத - ெதன 

- இத டுதனத த்ம் ணவும் ெந்ம் 

ணவும்        மெல்ர்.         இதண       தனல்ன  

 

 

மய்ப்தடுகபல் மல்கப்தர்  அடக்கத்ள்பர். 

“மெஞ்ெந்ணத்தப் தெதம் உடதனச் மெதுக்கதம் 

தபந்தம் ணம் தனநதறு குதனது 

இன்ததுன்தங்கபல் மெல்னது எரு தனநனந 

இருக்கும் தன. அது கம், மகுப, க்கம் 

ங்கணர்    கண்ந   கழ்து.   அது   ெறுவு 

ன்தல்    தனல்ன     மய்ப்தடுகளுடன் 

நெர்த்ர்     ணப்தட்டது” ன்கநர் நதெர். 

ஆக, மல்கப்த மய்ப்தடுகதபப் தந தல்கள் 

சுட்டும் மய்ப்தடுகநபடு எப்தட்டு நக்கும் 

நதது, ண ழ்ல் ெர்ந்து, அநல் ன்த 

மகண்டணகத் மல்கப்த மய்ப்தடுகள் 

இங்குத பல் பங்கக் மகள்ப தொடிகநது. 
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ண்டினங்கம்.  
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நதெர்,  ழ் இனக்கத்துதந, 

மென்தணப் தல்கதனக்ககம். 
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