
இபண்டாம்ஆண்டு – பன்ாம்ருயம் 

ாடக்குினீட்டு ண் – 731T 

பாதுத்தநிழ் தாள் -3 காப்ினபம் புதிபம் 

அகு – 1 பெய்பள்குதி 

1.ெிப்திகாபம் – நங்கயாழ்த்துப்ாடல் 

         ெிப்திகாபத்தத இனற்ினயர் இங்ககாயடிகள்.இதன் காம் கி.ி 2 
ஆம் நூற்ாண்டாகும்.இந்நூில் 5001 அடிகளும் பன்று காண்டங்களும் 
30 காததகளும் அதநந்துள்.இதில் பன்று உண்தநகள் 
கூப்ட்டுள். 

கடவுள் யாழ்த்து 

        ெிப்திகாபத்தில் கடவுள் யாழ்த்தாக இனற்தகச்பெல்யங்காகின 
ெந்திபன், சூரினன்,நதம ஆகினயற்த யாழ்த்தின ின்ர் பூம்புகார் 
கபத்ததபம் யாழ்த்திார்.ின்ர் கபத்தின் ெிப்பும் ககாயன், 
கண்ணகிஆகிகனார் திருநணத்ததப்ற்ிபம் 
கூப்ட்டுள்து.இப்குதினில் 70 யரிகள் உள்.இக்காதத 4 
துதணத்ததப்புக்கில் இடம்பற்றுள். 

         கண்ணகி நற்றும் ககாயத உதபத்தல்,ககாயன் கண்ணகி 
ஆகின இருயருக்கும் திருநணம் ிகழ்தல்,ககாயன் கண்ணகி ஆகின 
நணநக்கத யாழ்த்துதல் 

2.நணிகநகத – ாத்திப நபபு கூின காதத 

         ெிப்திகாபத்தத எட்டித் தநிழுக்குக் கிதடத்தநற்பாரு காப்ினம் 
நணிகநகத. நதுதபக் கூயாணிகன் ெதீ்ததச் ொத்தாபால் 
இனற்ப்ட்டது. 

       அபதசுபி ன்னும் பதய்ய ீகப்ாத்திபம் ஆபுத்திபனுக்குக் 
கிதடத்ததத அயணடிகள் பொல்லும் குதி இது. 
அந்தப்ாத்திபத்திால் ஆபுத்திபன் பெய்த தர்ந பம்,இந்திபால் அயன் 
தன்னுனிதபகன;ீத்துக்பகாள் 



கரிட்டததப்ற்ிபம் இந்த ாத்திப நபபு கூின காததனில் 
கூப்ட்டுள்து. 

1. ஆபுத்திபின் அருந்துனபம் 

2. நதமக்காத்து ள்ிபயில் யமினிதடத்துன்ம் 
அதடந்தயர்கள்கடுதநனா ெிபடன் அம்த்துக்கு யந்தர். 
யனிறு காய்கின் பரும்ெி ம்தந யருந்துகின்து 
ன்ர்.அயர்களுதடன ெிதனத்தீர்ப்தற்கு யமினினாதயாய் 
நிகுதினா நகயததஅதடந்தான் அயனுக்கு ெிந்தாகதயினின் 
அருள் கிதடத்தது. ெிந்தாகதயிதன ஆபுத்திபன் காற்ி 
யணங்கிான் அவ்யிடத்து உணவு ககட்டயர்கின் ெித்துனதப 
உடக காக்கிான். 

3. இந்திபன் யந்தான் ீ அதடனயிரும்பும் பரும்னதப் 
பற்றுக்பகாள்யானாக ன்ான்.நும் கச்ெித னான் 
இகழ்கின்கன்.ீர் 

காயபீாக ன்று டுத்துக்கூிான்.இதால் இந்திபன் ெிம் 
அதடந்தான் கநகங்கத யி நதமதனப் பய்யித்து 
ாண்டினாட்தட பெல்ய யநிக்க ாடாக்கிான் 

4.ீடிதக ிததந  உணவு உண்ணாகின எினிது 
ஆபயாபம்எடுங்கிப்காதானிற்று.இதால் ஆபுத்திபன் 
அம்ப்ீடிதக யிட்டு பயிகனிான்.ொயகாடு பெல்லும் 
நக்ககாடு கம் ிான்.நபக்கம் அயதத் திகன 
நணில்யத்கத யிட்டுப்காய் யிட்ட ின்ர் ஆபுத்திபன் 
நிகுதினா துனபம் அதடந்தான். இி இந்தப்ாத்திபத்தால் ன் 
னன் ன்று கருதி ககாபகிப்பாய்தகனில் 

யிட்டு யிட்டான்.ின்ர் உண்ணா கான்ிருந்து உனிதப 
யிட்டான்கம்பாநானணம் – கெதுந்தப்டம் 

         யடபநாமினில் யாழ்நீகி பியர் இனற்ின இபாநானணத்ததத் 
தநிமில் கம்ர் இபாநகாதத ன் பனரில் 
இனற்ிார்.பத்தகாண்டத்தில் மாயது 

        டம் கெதுந்தப்டம் தன்தடககாடு இபாநன் இங்தக 
கெறுநாறு கடில் கெதுதயக்கட்டிதநதனத் பதரியிக்கும் டநாகும். 

ன் யாப ர்கதக் பகாணர்ந்து உதய, ன் பன்று திங்கில் 
கட்டிெ 



படித்தான். 

4.பரினபுபாணம் – ககாச்பெங்கட்கொம ானார் புபாணம் 

        இதன் ஆெிரினர் கெக்கிமார். பரினபுபாணம் 4286 ாடல்கதபம், 
2காண்டங்கதபம், 13 ெருக்கங்கதபம் பகாண்டது. 

        யிருத்தப்ாயால் ஆ நூல். ெநணத்தின்ால் ஈடுாடு பகாண்ட 
நன்ின்நதத தெயத்தின் நீது திருப்கய கெக்கிமார் திருத்பதாண்டர் 
புபாணம் ாடிார். 

          திருயாதக்காயல் ன்னும் ஊரில் அமகின கொதகின் டுயில் 
உள் ெியிங்கப்பருநாத பயள்ாத  என்று திபம் 
துதித்துக்பகாண்டிருந்தது. அந்த ெியிங்கத்தின் கநக ெிந்தி என்று 
ெருகுகள் ெியிங்கத்தின் நீது யிமாநல் இருக்ககயண்டும் ன் 
ண்ணத்தில் யத ின்ினது.இதத பயள்ாத 
அமித்துயிடநீண்டும் கட்டினது.நீண்டும் பயள்ாத அவ்யாக பெய்ன 
ெிம் பகாண்ட ெிந்தி பயள்ாதனின் துதிக்தகனில் நுதமந்து யிட 
னாத இந்ததுெியபருநாின் அருால் ெிந்தி நருியி டுத்தது. 

5.கதம்ாயணி – ககாினாத் டம் 

       இனற்ினயர் யபீநாபியர்.இயர் இத்தாி ாட்தடச் 
ொர்ந்தயர்.கதம்ாயணி பன்று காண்டங்கதபம் 36 டங்கதபம்3615 
ாடல்கதபம் பகாண்டது.கதம்ாயணி ன்து கதன் கான் இின 
அமகின ாக்கால் அதநந்த நூல் யாடாத நாத ன்றும்பாருள் 
பகாள்ப்டுகிது. 

ககாினாத் டம்.     

        கதம்ாயணி நூில் பன்ாயது டநா யன் ெித்த டத்தில் 
ருெகம் கரித ஆண்ட தாயதீு நன்ின் ெிறுயனதில் ககாினாத் 
ன்னும் தகயதப யழீ்த்தினததப் ற்ி இந்த ககாினாத் டம் 
யியரிக்கிது.   தாயதீு நன்ின் பருதநனித நண்ணுகபம் 
யானுகபம் யாழ்த்தினது. 

          ககாினாற்ின் அதகூயல் ன்னுடன் க்கத்தில் எருயாக 
தித்து ின்று தாக்க.ம்பள் கதாற்யன் க்கத்தார்க்கு அடிதநகள் 



ன்று ஆக க்கடயர். ஆபயாப நகிழ்ச்ெினால் தகத்து இகழ்ச்ெி பொல்ி 
அதகூயி அதமப்ான். 

         தாயதீின் யபீவுதப தகனின் யிதநனிால்,உடல் யிதநனிலும் 
கநாகஉள்த்தில் ஏங்கி ழும் பாய்னா யிதநதனக் பகாண்டுள் 
எருயன் ெித்திால் புதகந்து கெின பொல்லுக்கு அஞ்சுயது கா? 
உடின் யிதநனிால் நட்டும் எருயனுக்கு யிரும்ின பயற்ி 
கிட்டுயகதா?  தரும் யிதநனிால் ெிறுயாகின ானுகந அயத 
பயல்லுகயன் ன்ான்.ககாினாத்தின் யழீ்ச்ெி தாயிதன் கல்தக் 
கயணில் ற்ினததபம் கயதணச் சுமற்ினததபம் எருயருகந 
கண்டுபகாள்யில்த. இடிக்கும்கநகம் கான்று அந்தக்கல் அயன் 
பற்ினில் ாய்ந்தததபம்,கயன் ாய்ந்து யப இருள் ீங்கினது கால் 
அயன் யிழுந்தததபம் நட்டுகந ல்காரும் கண்டர் 

6.ெீாப்புபாணம் – நானுக்குப்ிதண ின் டம். 

         இதத இனற்ினயர் உநறுப்புயர்.இது 5027 ாடல்கதபம் 
3காண்டங்கதபம் உதடனது. ிகள் ானகத்தின் யாழ்க்தக 
யபாற்தப்கசுகிது.இயதப ஆதரித்தயர் யள்ல் ெதீக்காதி 
ஆயார்.இப்குதி ிகள் ானகம் கயடிடத்தில் நாிற்குப் ிதணனாக 
ின்தன் யபாற்தக் கூறும்டம்.  

          காட்டிலுள் நிருகங்கதக் பகான்று அதன் நாநிெத்தத 
அருந்துயன் கயறு எரு அிவும் இல்ாதயன். எரு ாள் எரு நாதக் 
ககாத்துடன் தது யதனின்கண் கெர்த்துக்கட்டி தயத்திருப்ததத் 
தங்கின் கண்கிால் ார்த்தார்கள் நான் தன்னுதடன துன்நா 
ிகழ்தய ிகள் ானகத்திடம் கூினது.அததக் ககட்ட ிகள் ானகம் 
கயடிடம் இந்த நாிற்காக ான் ிதணனாக இருக்கின்கன்.ன்று 
கூிார்.உடக கயடன் நாிடரிடத்தில் அகப்ட்ட நான் தன் 
இத்தாரிடம் கெர்ந்த ிகு நீண்டும்  நிதரிடம் திரும்புநா? ன் 
யிாதய ழுப்ிான் அதற்கு ிகள்பருநான் அயர்கள் ீ 
கட்டயிழ்த்து யிட்டால் அது காட்டிற்குப் காய் தன் குட்டிதனப் 
ார்த்துயிட்டு யரும் காது என்ிற்கு இபண்டாக 
யரும்ன்கிார்.அவ்யாக கட்டயிழ்த்து யிடுகின்ான் நான் காட்டிற்குப் 
காய் தன் இத்ததபம் குட்டிதனபம் ார்த்து யிட்டுத்திரும்பும் காது 
இபண்டாக கயடன் இருக்கும் இடத்திற்கு யருகிது இததப் 
ார்த்தகயடன் யினப்புறுகின்ான்.உடக ிகள் நது ிதணதனத் 



தள்ி உது ெிதனத்தீர்த்துக்பகாள் ன்கின்ார்.உடக அயன். ான் 
பொர்க்ககாகத்ததப் பற்று கநன்தநபற்று யாழ்யகதபன்று பொல்ி 
அந்ிகள் பருநாின் தாநதப நதபபனாத்த திருயடிகில் 
யழீ்ந்தான். 

 

அகு – 2 கயரில்ழுத்த ா  

          சு. ெபத்திபத்தின் ொகித்தின அகாடநி யிருது பற் கயரில் ழுத்த 
ா ன்னும் ாயாது இபண்டு குறுாயல்காக இரு 
ததப்புக்கில் அதநந்துள்து.அதில் பதல் குறுாயா 
கயரில்ழுத்த ா னும்ாயில் ஸ்கடெரிப்பாருட்கத 
கான்டிபாக்ட் டுத்து அனுப்பும் அபசு ிறுயத்தில் ற்டும் ஊமதப் 
ற்ிபம். இபண்டாயது குறுாயா ஏரு ாள் காதுநா? னும் 
ாயில் கட்டிடத்பதாமிார்கின் யாழ்யில் ற்டும் இன்ல்கதப் 
ற்ிபம்,அயர்கின் இப்புக்கு இமப்ீட்டுத் பதாதக பகாடுக்காநல் 
அடிதநத்தம் பெய்பம் காண்டிபாக்டர்கதப் ற்ிபம்,அயர்கத 
திர்த்துப் காபாடும் நக்கின் ிததனபம் கூறுகிது. 

அகு – 3 இக்கணம் னாப்பும் அணிபம் 

         பெய்பள் உறுப்புகள் –ழுத்து,அதெ,ெரீ், தத, அடி, பதாதட ன்னும் 
ஆறு உறுப்புகதக் பகாண்டு பெய்னப்டுயது பெய்பள் ஆகும். 

ழுத்து 

அதெக்கு உறுப்ாகும் ழுத்துகள் 

        1.குில் 2.படில் 3.ஆயி 4.குற்ினலுகபம் 5.குற்ினிகபம் 
6.காபக்குறுக்கம் 7.ஆய்தம் 8.பநய் 9.யல்ிம் 10. பநல்ிம் 
11.இதடனிம்12.உனிர்பநய் 

13.அபதட 

அதெ  

          ழுத்துக்கள் கெர்ந்து அதெ ஆகின்து.எரு பொல் அல்து ெதீபச் 
பொல்லும் காது குில், படில் எற்று ன்னும் பயதக ழுத்துக்கால் 
அதநக்கப்டுயது அதெ ப்டும். 



அதெ இபண்டு யதகப்டும் 

அதய 1.கபதெ 2. ிதபனதெ ன்யாகும். 

கபதெ 

குற்பழுத்து தித்து யருதல் – க 

பட்படழுத்து தித்து யருதல் – கா 

குிலும் எற்றும் கெர்ந்து யருதல் – கல் 

படிலும் எற்றும் கெர்ந்து யருதல் – கால் 

 

ிதபனதெ 

இரு குில் இதணந்து யருதல் –  

குில் படில் இதணந்து யருதல் –ா 

இரு குில் எற்றுப் பற்று யருதல் – டம் 

குில் படிலுடன் எற்றுப்பற்று யருதல் –டாம் 

ெரீ் 

      ஏர் அதெ தினாககயா  அதெகள் கெர்ந்கதா ஏர்எழுங்குடச் 
பெய்பள் அடிகில் அதநயது ெரீ் ப்டும். 

      ெரீ் ான்கு யதகப்டும் 1. ஏபதெச்ெரீ் 2.ஈபதெச்ெரீ் 3.பயதெச்ெரீ் 4 
ாதெச்ெரீ் ன்யாகும். 

தத 

       தத ன் பொல்லுக்கு கட்டுயது அல்து பாருந்துயது ன்து 
பாருாகும். 

       என்ின ததகள் ான்கு என்ாத ததகள் பன்று பநாத்தம் 7 
யதகப்டும். 

அடி 



        இபண்டு அல்து இபண்டுக்கு கநற்ட்டெரீ்கள் பதாடர்ந்து ிற்து அடி 
க்கூப்டுகிது. 1.குடி 2.ெிந்தடி3.அயடி 4்  படிடி 
5.கமிபடிடி 

பதாதட 

        நர்கதத் பதாடுப்து காகயெரீ்கிலும் அடிகிலும் 
என்தபனான்று பதாடுத்துச் பெல்லும் அதநப்ிதத் பதாதட ன்ர். 

ாயதக 1 பயண்ா 2. ஆெிரினப்ா 3.கிப்ா 4.யஞ்ெிப்ா 5.நருட்ா ப் 
பரும் ிரியில் ாக்கள் ந்தாகப்குக்கப்ட்டுள். 

அணினிக்கணம் 

அணி ன்னும் பொல்லுக்கு அகு ன்து பாருள். 

        அணி யதககள் தநிமில் பநாத்தம்35 யதக அணிகள் 
உள்.இயற்ில் 5அணி ாடத்திட்டத்தில்இடம்பற்றுள். 

1. உயதநஅணி 2.உருயக அணி 3.கயற்றுதந அணி4ின்யரு 
ிதனணி 5.ெிகதடனணி 

அகு – 4 இக்கின யபாறு              

ம்பருங்காப்ினங்கள்,ஞ்ெிறுகாப்ினங்கள்.இபட்தடக்காப்ினங்கள்தய
ணயக்காப்ினங்கள் கம்பாநானணம், தெயப்புபாணங்கள், 
பரினபுபாணம், கிித்தயக்காப்ினங்கள்,கதம்ாயணி, 
இசுாநினக்காப்ினங்கள்,ெீாப்புபாணம். 

அகு -5 நபபுக் கயிதத, புதுக்கயிதத ழுதுதல் 

நபபு இக்கணத்தின் டி தடக்கப்டுயது நபபுக்கயிதத ஆகும். 

புதுக்கயிததனில்.  டிம்ம், குினீடு, இருண்தந,பதான்ந ம் பதா 
உத்திகள் தகனாப்டுகின். 

    


