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1. சயட்சிப் ைம்
 நடயும்நடசார்ந்தஇைபம்குிஞ்சித் திடணனாகும். இக்குிஞ்சி
ித்திற்குரினதுசயட்சிப் பூயாகும். இதுசியந்த ித்டதஉடைனது. 

இம்நடாட்டுப்பூடயச்சூடீனநயர்நடகிலும் ி
ிப்குதிகிலும்தநய்ந்துசகாண்டிருக்கும்ஆிடபகடப் ிர்
அினாதயாறுகயர்ந்துயருயர். இவ்ஒளக்கத்டதபன்தார் சயட்சித்
திடணயமங்கிர்.

 இவ்சயட்சிக்குரினஆிடபனிடக் கயர்தாயதுநன்ின்
கட்ைடடனற்றும்டைசறும். நன்ன்ன்வுயதற்குபன்அயனுடைன
நக்குிப்ிடஅிந்து டைசறுயதும்உண்டு. இவ்சயட்சித்திடண 20 

குதிகடஉடைனது. அயற்றுள்பதல்குதி திடணயிக்கம்ஆகும். 

ஞ்சினடயசயட்சித்திடணனின்துடகடயிக்குயயாம்.



யிரிச்சி

 தாம் தநற்சகாள்ளும்சசனின்ிடடன
அியும்சாருட்டுச் சசால்டஆபாய்ததயிரிச்சி
ன்னும்துடனாகும். இச்சசனல்தற்காத்தில்
சகும்ார்த்தல்ன்றும்குிதகட்ைல்ன்றும்
யமங்கப்டுகிது.



தயய்

 தம் டகயர்அினாதயாறுஅங்குள்ஆிடப
ற்ின சசய்திகடஒற்ர்ஆபாய்ந்துயந்து
கூறுயதுதயய்ஆகும். தயய்-ஒற்று; உவுார்த்தல்.



பூசல் நாற்று

 திர்த்து தார் சசய்னயந்ததாடபபற்ிலும்
சகான்றுஇிப்தார்இல்டன்றுசசால்லும்டி
சசய்யதுபூசல்நாற்றுன்னும்துடனாகும். பூசல்
– தார். நாற்றுதல் –இல்ாநல்சசய்தல்.



சுபத்துய்த்தல்

 தம்நால்கயபப்ட்ைஆிடபகளுக்குத்துன்ம்
தபாநல்காட்டுயமிக்கண்ஓட்டிச்சசல்யது
சுபத்துய்த்தல்ன்னும்துடனாகும். சுபம் – காடு;

சுபத்து – காட்டுயமினின்கண்; உய்த்தல் –

சசலுத்துதல். 



தடத்ததாற்ம்

ஆிடபகடக்கயர்ந்துயந்தசயட்சி நயர்
ின்தயபத்தடயன்பன்தயந்துஊபார்க்கு
நகிழ்ச்சிடனத்தருயதுதடத்ததாற்ம்ன்னும்
துடனாகும். தட –தடயன்; ததாற்ம் –

ததான்றுதல். 



தந்துிட

 சயட்சினார் தாம்டகப்ற்ி யந்தஆிடபகட
ஊரின்கண்ிறுத்தினதுதந்துிடன்னும்
துடனாகும். தந்து –ஆிடபகடக்சகாண்டுயந்து
; ிட – ிறுத்துதல்அல்துிடத்தல்.



ாதீடு

 நயர்கின்தகுதிக்தகற்ஆிடபகடப்
ங்கிட்டுக் சகாடுப்துாதீடு ன்னும்துடனாகும். 

ாதீடு – குத்துஇடுதல் ; குத்தல் – ாத்து; ாத்தல்
ன்னும்யிடனடினாகப் ிரிந்த சசால். ஈடு –இடு
ன்னும்பதிட ீண்ைசதாமிற்சனர்.



உண்ைாட்டு

 சயட்சி நயர் கள்ிடஉண்டுதன்
நகிழ்ச்சிடனசயிப்டுத்துயதுஉண்ைாட்டு
ன்னும்துடனாகும்.



புி சிப்பு

ஒற்ர்களுக்குச் சிப்புக் சகாடுத்தடக்
கூறுயதுபுி சிப்பு ன்னும்துடனாகும். 

புன் – டகயர் ிம். அி –ஒற்பாய்ச் சசன்று
ஆபாய்ந்துஅிந்துயருதல். சிப்பு – சிப்புச்
சசய்தது.  



ிள்ட யமக்கு
 ிநித்தநாகினகுி (சகும்) கூினயர்களுக்குஆக்கடத்
தந்துசிப்ிப்து ிள்டயமக்குன்னும்துடனாகும். காரி
ன்துஒருயடகப் டய . அதுதற்காத்தில் கரிக்குருயி
அடமக்கப்டுகிது. அதடக்காரிப்ிள்டன்றும்
கூறுயர். அப்டயனின்குபல்ஒிடனஆபாய்ந்து
சாய்னாகாதயாறுகுிகூறுயர்.

 அக்குிகூறும்ிநித்திகடப் ிள்டஅடமப்ர். 

ிள்ட – ிநித்திகன்; யமக்கு – சாருடநிகுதினாக
யமங்குதல்.



துடிிட

 சதான்றுசதாட்டுநபபுநாாநல்துடி
சகாட்டுயனுடைனகுடிப்மடநடனப் புகழ்ந்து
கூறுயதுதுடிிடன்னும்துடனாகும். துடின்து
ததால்கருயினாகின டயடகயுள்ஒன்று. ஈண்டுத்
துடின்துஅதடக்குிக்காநல்சகாட்டுயனுக்கு
ஆகுசனபாகி ின்து. துடி –துடிடனக்சகாட்டுயன்; 

ிட – மடநடனச்சசால்லுதல். 



சகாற்டய ிட

 சயற்ிக்குக் காபணநாகயிங்கும்
இடயினாகின சகாற்டயடனப் புகழ்ந்துதசுயது
சகாற்டயிடன்னும்துடனாகும். சகாற்ம்
–சயற்ி. சகாற்த்டதத்தருயள்ஆடகனால்
சகாற்டயஅடமக்கப் சற்ாள்.

 ிட –அருள்ிட. சகாற்டயடன
தற்காத்தில்துர்க்டக க்கூறுயர்.



சயினாட்டு

 நக்குடிநகிர் தயதாடுயள்ிக்
கூத்தாடுயததசயினாட்டுன்னும்துடனாகும். 

பருகனுடைனதயடக்டகனில் சகாண்டு
ஆடுயன்தயன்ப்டுயான். அயதாடு
நகிர் தம்டநயள்ினாக ண்ணி தயைம்பூண்டு
ஆடுயதால்யள்ிக்கூத்துப்சனர் சற்து. 

 சயினாடுதல் –யள்ிக்கூத்தாடுதல்.



2.கபந்டதப் ைம்
 சயட்சினாபால் கயர்ந்து சசல்ப்ட்ைஆிடபகட
இடைநித்து நீட்டுச் சசல்லும்சாருட்டு
தநற்சகாள்கின்ஒளக்கம்கபந்டதஆகும்.

 நீட்கச் சசல்லும்நயர் தநக்குரினஅடைனாநாக
கபந்டதப்பூயிடச்சூடுயர். இப்பூயின் காபணநாக
இத்திடணகபந்டதத்திடணப்சனர் சற்து. 

 சயட்சி ிடபகயர்தல் நீட்ைல்கபந்டதனாம்
ன்திிருந்து கபந்டதத் திடணக்குரினசசனல்
ஆிடபகட நீட்ைல்ன்து புாகிது. 



ிள்டத் சதிவு

யிளப்புண்ட்ை கபந்டதநயன்தான்சற்
புண்டணக்கண்டுநகிழ்ந்துகூத்தாடுயதுிள்டத்
சதிவுன்னும்துடனாகும். ஒருயபீனுக்குப்
சருடநதருயதாகஅடநயதுயிளப்புண்ஆகும். 

 ிள்ட –சருடநக்குரினசசனல். சதிவு –

நயன்சதியடைதல்.



ிள்டப் சனர்ச்சி

 தீன ிநித்தத்டதப் சாருட்டுத்தாது ிடப நீட்கச்
சசன்யனுடைனஆற்டஅபசன்சிப்ிப்து
ிள்டப்சனர்ச்சி ன்னும்துடனாகும். 

 ிள்ட – ிநித்தம்; சனர்ச்சி – ிடப நீட்கச்
சசல்லுதல். 



3.யஞ்சிப் ைம்
 தன்டநதினாதஅபசதுாட்டைக்டகப்ற்க்
கருதுயான்ஒருஅபசன். அதன்காபணநாகஅப்டகனபசின்
ாட்டின்நீது டைசனடுத்துச்சசல்யான். இவ்ஒளக்கத்திற்கு
யஞ்சிப்பூயிடச்சூடிச்சசல்யர். இப்பூயின்காபணநாகஇது
யஞ்சி ப் சனர் சற்து. 

 யஞ்சி ன்துதற்காத்தில் சீந்தில் சகாடி 
யமங்கப்டுகிது. இத்திடணடனப் டமனசசய்யுள் ‘ 

யாட்கார் தநல்சசல்யதுயஞ்சி ‘ டுத்துடபக்கிது.



குடைிட

 தாருக்குளகின்யஞ்சினபசன் ல்ாில்
தன்னுடைனசயண்சகாற்க்குடைடன
(டைசனடுப்ிற்குபன்ர்) டுத்துச் சசல்ச்
சசய்யதுகுடைிடன்னும்துடனாகும். 

இவ்யாறுசசய்யடதப் புயடீுயிடுதல்ன்றும்
கூறுயர்.



யாள் ிட

யஞ்சினபசன்ஒருல்ாில்தன்னுடைன
சயற்ியாடப் புயடீுயிட்ைதுயாள்ிட
ன்னும்துடனாகும். 



நாபான யஞ்சி

அபசால்சிப்ிக்கப்ட்ைநயரின்
நாண்ிடக்கூறுயதுநாபானயஞ்சி ன்னும்
துடனாகும்.

 நாபானம் –அபசால்சறுகின் சிப்பு. 



சடுசநாமி யஞ்சி

யஞ்சி நயன்டகயர்கின்பன்த
தன்னுடைனஆண்டநடனத்தாதபுகழ்ந்து
கூறுயதுசடுசநாமி யஞ்சி ன்னும்துடனாகும். 

 சடுடந + சநாமி –சடுசநாமி.



பதுசநாமி யஞ்சி

 நயன்ஒருயன்தான்ிந்தகுடினின்
பதல்யடப் புகழ்ந்துாடுதல்பதுசநாமியஞ்சி
ன்னும்துடனாகும்.    



உமபு யஞ்சி

யஞ்சி நன்ன்டகயர் ாட்டிடத் தீனிட்டுக்
சகாளுத்துயடதக்குிப்துஉமபுயஞ்சி ன்னும்
துடனாகும்.

உமல்புயஞ்சி ன்துஉமபுயஞ்சி க்
குடந்துின்து.



நமபு யஞ்சி

யஞ்சி தயந்தன்டகயர் ாட்டுப்சாருள்கடக்
சகாள்டனடித்ததநமபுயஞ்சி ன்னும்
துடனாகும்.



சகாடை யஞ்சி

 ததுசயற்ிடனப் ாடின புயருக்கு
யஞ்சினபசன்ரிசுயமங்குதல்சகாடையஞ்சி
ன்னும்துடனாகும்.

 சகாடை –சகாடுத்தல். 



தமிஞ்சி

 தாரில்அஞ்சி ஓடுயர் நீது டைசதாடுக்காத
தன்டநனிடக்கூறுயதுதமிஞ்சி ன்னும்
துடனாகும். 

 தமிஞ்சி –தளயிக்சகாள்ளுதல். 



சரு யஞ்சி

யஞ்சிதயந்தன்தன்டகயர் ாட்டை
நறுபடயும் தீனிட்டுஅமிப்துசருயஞ்சி
ன்னும்துடனாகும்.



4.காஞ்சிப் ைம்
தமிஞ்சி

யஞ்சினபசின் டைதம்ாட்டின்ல்டடனத்
சதாைாதடி காத்துிற்துதமிஞ்சி ன்னும்
துடனாகும். 

 தமிஞ்சி ன்தற்குத்தளவுதல்ன்துசாருள். 



யாள் சசவு

 காஞ்சினபசன்தன்யாடப்தார்கத்திற்கு
டுத்துச் சசல்லுநாறுசசய்ததுயாள்சசவு
ன்னும்துடனாகும். 



குடை சசவு

 காஞ்சினபசன்தன்குடைடனப் தார்கத்திற்குச்
சசல்யிடுயதுகுடைசசவுன்னும்
துடனாகும். 



யஞ்சிக் காஞ்சி

 காஞ்சி நன்ன்சூளூடபப்துயஞ்சிக் காஞ்சி
ன்னும்துடனாகும். 

இதடஇக்காத்தில் சதம்சசய்தல்க்
கூறுயர்.



பூக்தகாள் ிட

 நயர்தம்அபசிைநிருந்துகாஞ்சிப்பூயிடப்
சறுதல்பூக்தகாள் ிடன்னும்துடனாகும். 



தடக் காஞ்சி

 தார்க்கத்தில் சசனற்கரும்சசனல்சசய்து
இந்தநயின்தடடனப் ாபாட்டுயது
தடக்காஞ்சி ன்னும்துடனாகும். 


