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ாலடியார்  

*   ரனடிரர தரடிர்ள் - ச னணிர்ள். 

 

*   ரனடிரர் 400 தரடல்ரபக் கரண்டது. அநக்ருத்துக்ரப கூறுது. 

*   ரனடிரர் தறகணண்லழ்க்க்கு தல்பில் என்று. 

 

*   ரனடி ரனூறு ன்னும் சறநப்னப் கதர் கதற்ந தல் - ரனடிரர். 

 

*   தறகணண்லழ்க்க்கு தல்றள் கதரும்தரனரணர - அநதல்ள். 

 

*   தறகணண்லழ்க்க்கு த்ரண தல்ரப உள்படக்றது - 18 

 

*   தத்துப்தரட்டும், ட்டுத்கரரனேம் சசர்ந்து சல்க்கு தல்ள் ண 

அரக்ப்தடுறநது. 

 

*   சங் இனக்றறக்கு தின் சரன்நற தல்பின் கரகுப்திற்கு 

தறகணண்லழ்க்க்கு தல்ள் ண கதர். 

 

*   தத்துப்தரட்டும், ட்டுத்கரரனேம் - சங் தல்ள் ண 

அரக்ப்தடுறன்நண. 

 

கதரருள்: அிர் - கருங்ற இருப்தர், சசய் - கரரனவு, கசய் - ல், 

தறகணண் - தறகணட்டு. 

 

திருவருட்பா  

ஆநரம் குப்ன னல் 10 குப்ன ர உள்ப றழ் தரடத்றற்ரண ிணர - 

ிரடள் 

 

ரழ்த்து: றருருட்தர 

* றருருட்தரர ழுறர் - இரனறங் அடிபரர் 

 

* சறநப்ன கதர் -  றருருட்திரச ள்பனரர் 
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* திநப்திடம் - டறர் ரட்டம் ருதூர் 

 

* கதற்சநரர் -  இரரர - சறன்ணரரர் 

 

* ரழ்ந் ரனம்: 05.10.1823 னல் 30.01.1874 

 

* ழுற தல்ள்: ஜீரருண் எழுக்ம், னுனரநண்ட ரசம். 

 

* தசறத்துர் சதரக்ற க்றக்கு உபிக் இரனறங் அடிபரர் 

அரத்து - அநச்சரரன 

 

* அநறவு கநற ிபங் ள்பனரர் றறுிது - ஞரணசரத 

 

* ச சன்ரர்க் கநறரப ங்றர் - இரனறங் அடிபரர். 

 

* இரனறங் அடிபரர் தரடி தரடனறன் கரகுப்திற்கு கதர் - 

றருருட்தர. 

 

* ரடி திர ண்டசதரகல்னரம் ரடி ணம் கரண்டர் - 

இரனறங் அடிபரர் 

 

* ள்பனரர் தரட்ரட "ருட்தர" ன்று கூநறர் - ஆறுன ரனர். 

 

* டவுரப "ண்ில் னந்ரன் ருத்றல் னந்ரன்", ன்றும் "உிரில் 

னந்ரன் ருர னந்து" ன்றும் தரடிர் - இரனறங் அடிபரர் 

 

திருக்குறள்  

* இற்நறர் - றருள்றர். இர் ரனரிம் ஆண்டுறக்கு னன்ன 

திநந்ர் ன்று கூநப்தடுறநது. 

* றருள்றரின் ரனம் - ற.ன.31. இந் ஆண்டு தற்நற கபிரண 

சரன்றும் றரடக்ில்ரன. கதற்சநரர் தற்நற கபிரண சரன்றும் 

றரடக்ில்ரன. 
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* றருள்றரின் சறநப்ன கதர்ள் - கய்ப்னனர், கசந்ரசதரரர், 

ரணரர், னற்தரனர், கதரய்ில்னனர், ரன்னணரர், கதருரனர், 

ரரனுதங்ற, சர். 

 

* றருக்குநள் - உனப் கதரதுரந ணவும் னப்தரல் ணவும் 

ரனேரநரழ்த்து ணவும் அரக்ப்தடுறநது. 

 

* றருக்குநள் - அநம் + கதரருள் + இன்தம் ண னென்று ரர 

திரிக்ப்தட்டுள்பது. இல்பின் ண்ிக்ர 9. 

 

* றருக்குநபின் 3 திரிவுள்: அநத்துப்தரல் 38 அறரங்றம், கதரருட்தரல் 

70 அறரங்றம், ரத்துப்தரல் 25 அறரங்றம். 

 

* றருக்குநள் தறகன் லழ்க்க்கு தல்றள் என்று. 

 

* றருக்குநள் 133 அறரங்றம், அறரத்றற்கு 10 தரடல்ள் ண 

கரத்ம் 1330 குநட்தரக்ள் கரண்டது. 

 

* றருகுநறக்கு 10 சதர் உரகழுறனேள்பணர். அற்நறல் சறநந் உர 

தரிசனர் ழுற உர. 

 

குநறப்ன: றருள்றர் ஆண்டு: றநறஸ்து ஆண்டு +31 அரது 2012 

ன்தது றருள்றர் ஆண்டில் (2012+31) 2043 ன்று கூறுசரம். 

 

* றருக்குநபின் சறநப்ன கதர்: னப்தரல், கதரதுரந, கதரய்ரகரற, 
ரனேரந ரழ்த்து, உத்றசம், கய்தல், றருள்றம், 

கதரருறர, னதுகரற, றருள்றதன். 

 

* னற்சற றருிரண ஆக்கும் ன்று கூநறர் - றருள்றர். 

 

கதரருள்: ரம் - உனம், ண்ன - ட்ன, நம் - ீம், னன்ரீ் - துன்தம் 

ண்டு கதருகும் ண்ரீ், ற்நல்ம் - ரடிம், ன்ன - றம்ன, 

ஆர்னர் - அன்னரடர், க்கு - ரழ்க்ரகநற. 
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இசையமுது, பழம ாழி ானூறு  

*  ழுறர் - தரறரசன் 

 

*  இற்கதர் - ண சுப்னத்றணம் 

*  சறநப்ன கதர் - னட்சறக்ிஞர், தரசந்ர். 

 

*  ரனம்: 29.04.1891 - 21.04.1964(அர 72) 

 

கதற்சநரர்: ணசரத னனறரர் - இனக்குற அம்ரள் 

 

றரும்: 1920ல் தற அம்ரரர ந்ரர். 

 

*  தரடப்னள்: தரண்டின் தரிசு, அறன் சறரிப்ன, இருண்ட டீு, குடும்த 

ிபக்கு. 

 

*  ல்னர கதண்பின் இறரக் கூறும் தல் - இருண்ட டீு. 

 

*  ற்ந கதண்பின் சறநப்ரதக் கூறும் தல் - குடும்த ிபக்கு. 

 

*  இற்ரர ர்ிக்கும் தல் - அறன் சறரிப்ன. 

 

*  தரறரசன் டத்ற இழ் - குில். 

 

*  ரர் ீது கரண்ட ரனரல் ன் கதர தரறரசன் ன்று ரற்நறக் 

கரண்டரர் - தரறரர் ீது கரண்ட ரனரல் 

 

**  கதரருள்: கதரடி - ந்ப்கதரடி, ரணப்னணல் - ரணத்து ீர்(ர ீர்), 

ரர கப்தம் - கதருகும் கப்தம், குரநர கப்தம், ரக்வும் - 

குரநவும். 
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பழம ாழி ானூறு: 

 

*  ஆசறரிர் - னன்றுரந அரணரர், னன்றுரந - ஊர்ப்கதர், அரன் - 

அசரணக் குநறக்கும் கசரல். 

 

*   தகரறில் உள்ப தரடல்ள் - 400 

 

* *  கதரருள்: 

 

ஆற்றுர சண்டுது இல் -"ற்நனுக்கு ட்டுச்சசரறு சண்டரம்" 

 

ஆற்றுர - றரட உவு(ட்டுச்சசரறு) 

 

குநறப்ன: ஆறு - எர் ண்(6), ஆறு - ற, ஆறு - ற. 
 

ஜர்ர்னரல் சரு: 

 

*  ரட்டின் ிடுரனக்குப் தின் இந்றரின் னல் திர் - 

ஜர்ர்னரல் சரு 

 

*  சருின் துரிரர் கதர் - னர 

 

*  ரகூர் ஆம்தித் ிஸ்தரற ல்றரி சற்குங்த்றல் சரந்ற 
றசன் ன்னுறடத்றல் உள்பது. 

 

*  சரு ன் ள் இந்றர ரந்றக்கும் 42 ஆண்டுள்(1922-1964) டிம் 

ழுறனேள்பரர். 

 

*  தரடப்தகுறில் உள்ப டிம் அல்சரர ரட்டச் சறரநில் 

இருக்கும் சதரது 1935 திப்ரி 22 அன்று ழுப்தட்டது. 

 

*  சருின் டிம் இங்றனரந்றல் உள்ப சம்திரிட்ஜ் 

தல்ரனக்த்றல் உள்பது. சரு ிரும்தி தடித்து - ஆங்றன தல்ள். 

 

*  சதரரும் அரறனேம் ரருரட ரல் - டரல் ஸ்டரய் 

 

*  அல்சரர சறரந உள்ப இடம் - உத்றரஞ்சல். 
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*  சம்திரிட்ஜ் தல்ரனக் ம் உள்ப இடம் - இங்றனரந்து. 

 

*  இந்றர ரந்ற தடித் தல்ரனக்ம் - ிஸ்தரற. 
 

*  ர ன்தன் கதரருள் - கசடிகரடி. 

 

** குநறப்ன: 

 

*  சசக்ஸ்திர் - ஆங்றன ரட ஆசறரிர். 

 

*  றல்டன் - ஆங்றன ிஞர். 

 

*  திசபட்சடர - றசக்ச் சறந்ரணரள்ர். 

 

*  ரபிரசர் - டகரற ரட ஆசறரிர் (சகுந்னம் ரடம்). 

 

*  டரல்ஸ்டரய் - இஸ் ரட்டு ழுத்ரபர்(சதரரும் அரறனேம் ரல் - 

உனறல் றச்சறநந் ரல்பில் என்று ண இரண சரு 

குநறப்திடுறநரர். 

 

*  கதர்ணரட்ர - ஆங்றன ரட ஆசறரிர். 

 

*  சதட்ண்ட் ஸ்மல் - சறந்ரணரள்ர், ல்ிரபர்(சருவுக்கு றவும் 

திடித் ல்ிச் சறந்ரணரபர்). 

 

*  றருதரபிணி - ிசுதரறில் தினரிந் சதரசறரிர். 

 

*  சரு றக்கு ழுற டித்றல்  அறம் கூநறது - தல்ள் தற்நற. 
 

** குநறப்ன: உனம் - ஞரனம், னி - னற. னறல் - றல், கரண்டல் - சம், 

ன்ணன் - சந்ன், கரற்நன் -அசன். 

 

இனக்ம்: 

 

*  ஏபிர உர்த்தும் கசரற்ள் இண்டு இண்டர சசர்த்து ருது, 

திரித்ரல் கதரருள் ரது. 
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.ர:  , சன சன, , தட தட, குடுகுடு, பப, தபதப. 

 

*  சறத்ர்ள் - ரனூறு ஆண்டுறக்கு னன் றத்றன் ரடு ரனபில் 

ரழ்ந்ர்ள், இர்ள் உரு றதரடு கசய்ரல் கட்ட 

கபிரச டவுபர றப்தட்டர்ள். 

 

*  "ரசரரக் கூட ரரச" ன்ந சறத்ர் தரடரன தரடிர் - 

டுகபிச் சறத்ர். 

 

*  உரு றதரடு கசய்ரல் இற்ரர டவுபர றதட்டர் -

டுகபிச் சறத்ர். 

 

 

 

** கதரருள்: 

 

*  சறத்து - அநறவு 

 

*  டுகபிச் சறத்ர் தரடி தரடல்ள் - 54. 

 

*  ந்ணத்றல் ஏர் ஆண்டின் அன் ரடரறு ரரய் ன்ப் தரடிர் - 

டுகபிச் சறத்ர். 

 

*  தரம்தரட்டிச் சறத்ர், கும்ரதச் சறத்ர், அழுறணிச் சறத்ர் - இர 

ரப்கதர்ள். 

 

** கதரருள்: 

 

*  சம்ன - சப்தரண கசரற்ள். 

 

*  நீரப்ன - இருரப்ன, டம் - உடம்ன. சரற்றும் - னழ்ச்சறரக்ப் சதசுது. 

 

*  ிஞர் அப்துல் குரணின் "ஆனர தரண" ன்னும் தல் சரறத் 

அரடற ிருது கதற்நது. 

 

*  இரின் திந தரடப்னள்- சுட்டுில், தரல்ீற, சர் ிருப்தம், தித்ன். 
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*  னதுக்ிர னரணறல் னழ் கதற்ந ிஞர் - ிக்சர 

அப்துல்குரன். 

 

*  ரம் ன்ந ிர ந் ிர கரகுப்தினறருந்து டுக்ப்தட்டது -

தரல் ீற 

ான் ணிக்கடிசக, ாட்டுப்புறப்பாட்டு  

ான் ணிக்கடிசக: 

*  ஆசறரிர்: ிபம்திரணரர், ிபம்தி ன்தது ஊர் கதர். ரணரர் - 

இற்கதர். 

*  டிர ன்நரல் - அினன் ன்று கதரருள். 

 

*  ரன்ிக்டிரில் உள்ப எவ்கரரு தரட்டும் ரன்கு 

அநக்ருத்துக்ரபக் கூறுறன்நண. 

 

*  ரன்கு ிள் கரண்ட அினன் ன்தது ன் கதரருள் - 

ரன்ிக்டிர. 

 

*  குடும்தத்றன் ிபக்கு - கதண் ன்றும், கதண்ணுக்கு ிபக்கு தண்தில் 

சறநந் திள்ரபள் ணத்றற்றணி அன்னறக் திள்ரபறக்கு 

ிபக்றரணப் சதரன்நது ல்ி, ன்ந ருத்து இப்தரடனறல் ருறநது. 

 

**    கதரருள்: டரள் - கதண், ரசரல் - தண்தில் சறநந், உர்வு - 

ல்கனண்ம், ரல்னல்ர் - அன்ன க்ள். 

 

ாட்டுப்புறப்பாட்டு: 

*  ழுத்து றர ரல் ரய் றர தவுறன்ந தரட்டு அல்னது 

ரபில் ழுர தரடல் - ரட்டுப்னநப்தரடல் ணப்தடுறநது. 

 

*  ழுப்தடர ல்சனரருக்கும் கரிந் ரள் - ரய்கரற 
இனக்றம் ன்ப்தடுறநது. 
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*  கசன்ரண சதரன்ந கதருங்பில் தரடப்தடும் ரட்டுப்னநப் தரடல் - 

ரணர தரடல். 

 

*  திநந் குந்ரறக்கு தரடுது - ரனரட்டுப் தரடல். 

 

*  கரஞ்சம் பர்ந் குந்ரறக்கு தரடுது - ிரபரட்டுப் தரடல். 

 

*  சரன கசய்சரர் ரபப்ன ீங் தரடுது - கரறற் தரடல் 

 

*  றரும் சதரன்ந றழ்ச்சறபில் தரடப்தரடுது - சடங்கு தரடல், 

கரண்டரட்டப் தரடல். 

 

*  சரற கும்திடுசரர் தரடுது - றப்தரட்டுப் தரடல். 

 

*  இநந்சரர்க்கு தரடுது - எப்தரரி தரடல். 

 

 

 

* *  கதரருள்: ஆணம் - கும்த, அிரன - ரணிிரன, ரற - 

ரணிங்ரப அபக்கும் தடி. 

 

*  அநறர பர்க்கும் அற்னக் ரள் ன்ந தனறன் ஆசறரிர் - ஜரணற 
ரபன். 

 

*  சுரற ிசரணந்ரின் இற்கதர் - சந்றத். 

 

*  தகரறர கசரனரட ன்றும் க்ள் கூறுர். 

 

*  றழ் கசரற்ள் ரன்கு ரப்தடும். அர - கதர், ிரண, இரட, உரி. 

 

 

 

*  சுரற ிசரணந்ரின் இற்கதர் - சந்ற ரத் 

 

*  அநறர பர்க்கும் அற்னக்ரள் ன்ந தரன ழுறர் - ஜரணற 
ரபன். 

 

*  கூடரம் ன்தன் கதரருள் - ரங்குல். 
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*  றழ்ச்கசரற்ள் த்ரண ரப்தடும் - ரன்கு. அர: கதர்ச்கசரல், 

ிரணச்கசரல், இரடச்கசரல், உரிச்கசரல். 

 

 

த ிழ்த்தாத்தா உ.வவ.ைா  

*    உ.ச.சர - உத்ரணனம் சங்ட சுப்ரதர் ன் சரறரன். 

*    உ.ச.சரின் இற்கதர்- சங்டத்றணம், அது ஆசறரிர் 

அருக்கு சூட்டி கதர் - சரறரன். 

 

*    உ.ச.சர திநந் ஊர் - றருரரூர் ரட்டத்றல் உள்ப 

உத்ரணனம். 

*    உ.ச.சரின் ரனம் - 19.02.1855 னல் 24.04.1942 ர 

*    உ.ச.சரின் ஆசறரிர் - ரித்துரன் ீணரட்சறசுந்ம்திள்ரப. 

*    உ.ச.சரின் கதரல் கசன்ரண கதசன்ட் ரில் 1942ல் றறுப்தட்ட 

தல் றரனம் இன்றும் கசல்தட்டு ருறநது. 

*    உ.ச.சர ஏரனச்சுடிரப தறப்தித்ரல் தறப்னத்துரநின் சந்ர் 

ண அரக்ப்தடுறநரர். 

*    உ.ச.சரவுக்கு றருரரூர் ரட்டம் உத்ரணனத்றல் றரணவு 

இல்னம் உள்பது. 

*    உ.ச.சரவுக்கு ட்சரனெர்த்ற னரறற ன்று கதர் ங்றர் - 

சங்ரச்சரரிரர். 

*    உ.ச.சரின் ரழ்க்ர னரற்று தல் "ன் சரிம்" (ஆணந் 

ிடணில் கரடர கபிந்து) 

*    உ.ச.சர ஈசரடு ரட்டத்றல் உள்ப கரடுனடி ஆற்நறல் ிடப்தட்ட 

எரனச்சுடிர டுத்து தடித்து னதுப்தித்ரர். 

*   குநறஞ்சறப் தரட்டின் ஆசறரிர் - தினர். 

*   குநறஞ்சறப் தரட்டு ந் தல்றள் என்று - தத்துப்தரட்டு 

*   தினரின் குநறஞ்சறப்தரட்டில் 99 ரரண னக்பின் கதர்ள் 

இடம்கதற்றுள்பண. 

*   உ.ச.சரின் றழ் திரப தரரட்டி கபிரட்டு அநறஞர்ள்: 
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ஜற.னே.சதரப், சூனறல் ின்சசரன். 

*   2006-ஆம் ஆண்டு உ.ச.சர. ரப் கதருரப்தடுத்ற அஞ்சல் ரன 

கபிிட்டது த்ற அசு. 

உ.ச.சர தறப்தித் தல்ள்: 

ட்டுத்கரர     -   8 

தத்துப்தரட்டு       - 10 

சல சறந்ரி   -  1 

ிசரன      -   1 

சறனப்தறரம்      -  1 

னரங்ள்        -  12 

உனர -                  -   9 

சரர          -        6 

தூது              -          6 

கண்தர தல்ள்  - 13 

அந்ரற           -        3 

தி             -         2 

னம்ிக்சரர  - 2 

இட்ரடிரரன - 2 

திந திதந்ஸ்ள்    -   4 

 

*   ஏரிரற ன்தது ரறத்றல் உருங்ள் கசய்னேம் ரன. 

*   ஜப்தரணிர் ங்கும் தநர - கரக்கு. 

*   ஜப்தரணில் அணுக்றர் சீ்சரல் தரறக்ப்தட்டு இநந் கதண் - ஜப்தரன் 

ரட்ரடச் சசர்ந் சடசர சசரற. 
*   சடசர சசரறக்கு ம்திக்ர ந்ர் - சரற சறசுசர 

*   அக்குந்ரின் றரணிடம் உள்ப இடம்: யறசரசறர ம். 

*   அிந் குப்ர ழுற தனறன் கதர் - கடன் னறட்டில் திங்ர்ஸ் 

*   அள் இநக்கும் னன் 644 ரற கரக்குள் கசய்ரர். 

*   கடன் னறட்டில் திங்ர்ஸ்(Ten Little Fingers) ன்ந தரன ழுறர்: 

அிந்த் குப்ர. 

*   உ.ச.சர. ஆற்நறல் ிட்ட ஏரனச்சுடிர சடி டுத் இடம் - 

கரடுனடி(ஈசரடு ரட்டம்) 
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*   "தரண ஏரனர தக்குப்தடுத்ற அறல் ழுத்ரி கரண்டு 

ழுதுர்"-அவ்ரறு ழுப்தட்ட ஏரனக்கு கதர் ஏரனச்சுடி. 

*   ஏரனச்சுடி ழுத்துக்பில் து இருக்ரது -னள்பி, எற்ரநக்கரம்ன, 

இட்ரடக்கரம்ன சறுதரடு இருக்ரது. 

இனக்ம்: 

*   ரம் சதசும் கரறர, ழுதும் கரறரச் சரிரப் னரிந்து 

கரள்ற்கு சரப்தடுது - இனக்ம். 

*   றறன் னல் ழுத்து - அ 

*   "அ" ன்ந ழுத்றன் I ன்ந சரடு குநறப்தது - தங்ரன ணின் 

னதுக்கு தின்ணரல் ரத்றருந் அம்னக்கூட்ரட குநறக்றநது. 

*   ட்ன ழுத்துக்ரப ப்தினக்ம் வ்ரறு கூறுறநது - இண 

ழுத்துக்ள் 

*  ன்ன ன்தன் கதரருள் - றம்ன 

*  "ங்" ன்ந ழுத்துக்கு தின்ணரல் ரும் இண ழுத்து -  

*  "ஞ்" ன்ந ழுத்துக்கு தின்ணரல் ரும் இண ழுத்து - ச 

ங் - சறங்ம், ஞ்ச - ஞ்சள், ண்ட -தண்டம், ந் - தந்ல், ம்த - ம்தன், ன்ந - 

கன்நல். 

 

பாம்புகள்  

*   ிசரிபின் ண்தன் - தரம்ன. 

 

*   உனறல் ணி இணம் சரன்றும் னன் தத்துசரடி ஆண்டுறக்கு னன் 

சரன்நற இணம் - தரம்னள். 

*   தரம்னப் தண்ர அரந்துள்ப இடம் - கசன்ரணக்கு அருச றண்டி. 

 

*   கதரும்தரனரண தரம்னள் னட்ரடிட்டுக் குஞ்சு கதரரிப்தண. சறன 

தரம்னள் குட்டிப்சதரடும். 

 

*   உனறசனச ற ீபரண ஞ்சுள்ப தரம்ன - ரஜரம்(இந்றர). இன் 

ீபம் 15 அடி. கூடுட்டி ரழும் எச ரப்தரம்ன. இர ற்ந 

தரம்னரப கூட உரக்றக் கரள்றம். 
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*   தரம்னபின் தற்ள் உள்சரக்ற ரபந்றருக்கும் - இரர 

ிழுங்கும், கன்று றன்தறல்ரன. 

 

*   தரம்ன ரன் திடிக்கும் இரநர கரல்னவும், கசரிரணத்றற்ரவும் 

ன்னுரட ச்சறல் ஞ்சு ரத்றருக்றநது. 

 

*   தரம்திற்கு ரது சட்ரது. ரில் ற்தடும் அறர்வுரப உர்ந்து 

கசய்னதடும். 

 

*   52 ரரண தரம்னறக்கு ச்சுத்ன்ர உண்டு. 

 

*   தரம்ரதக் கரண்நரல் அன் உடல் திபந்து கபிரும் ரசரண ற்ந 

தரம்னரப அந் இடத்றற்கு ரக்றநது. 

 

*   சுற்றுப்னநத்றன் ரசரணர அநறந்து கரள்ப தரம்னள் அடிக்டி 

ரக்ர கபிச ீட்டும். 

 

*   ல்ன தரம்தின் ஞ்சு சரப்ரக்சறன்(Cobrozin) ன்ந னற ீக்ற ருந்து 

ரரிக் தன்தடுறநது. 

 

*   தரம்தின் சரறக்ரப் தரம்னள் கரல்னப்தடுரத் டுக் கரண்டு 

ப்தட்ட சட்டம் - இந்ற அசறன் ண ினங்கு தரதுரப்னச்   சட்டம் - 1972. 

 

*  ஞ்சள் சறட்டு ந் தகுறில் ரழும் - சகபி தகுறில். 

 

*  றழ்ரட்டில் உள்ப தநரள் சரனங்பின் ண்ிக்ர - 13 

 

*  சரற இண்கடரற சநறல்ரன ன்நர் - எபரரர். 

 

*  றறல் உள்ப னல் ழுத்துக்ள் - 30 

 

*  றறல் உள்ப உிர் ழுத்துக்ள் - 12 

 

*  றறல் உள்ப கய் ழுத்துக்ள் - 18 
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*  உிர் ழுத்துக்றம், கய் ழுத்துக்றம் சசர்ந்து த்ரண 

உிர்கய் ழுத்துக்ரப உருரக்குறன்நண - 216 

 

 

பறசவகள்  

*   தரு ரனத்ர ணிர்றக்கு உர்த்துதர - தநரள் 

 

*   உனம் னழுதும் ம், கசடி, கரடிரப தப்னது - தநரள். 

 

*   ம் ரட்டில் சுரர் 2400 ரப்தநரள் உள்பண. 

 

*   சகபி ங்பில் ரழும் தநரள் - ஞ்சள் சறட்டு, கசங்ரம், 

சுடரனக்குில், தணங்ரரட, தூக்குரங்குருி. 
 

*   ீர் றரனபில் ரழும் தநரள் - கரக்கு, ரரக்சரற, 
தபக்ரனற, ஆற்று உள்பரன், னக்குபிப்தரன், ரர, அரிரள் னெக்ன், 

ண்டி ரன், ஊசறரல் ரத்து. 

 

*   ரனபில் ரழும் தநரள் - றருரச்சற, கசந்ரப் னங்குருி, 
றன்சறட்டு, ருஞ்சறன்ணரன், ீனறரி கட்ரடக்ரனற, கதரன் னதுகு, 

ங்கரத்ற, சறன்ணங்குறுரன், கரண்ரட உரன், 

இரசரபிப்தருந்து, னன் ஆந்ர. 

 

*  தநரள் தரு றரன ரற்நத்ரல் இடம் கதருர - னரச 

சதரல் ண அரப்தர். 

 

*  கிறம், ரனேம், தணினேம் ரநற ரநற ருர - தருறரன 

ரற்நம் ண அரப்தர். 

 

*  அற தணிப்கதரறனேம் ரம் - ரர்ற ரம். 

 

*  அறம் கில் அடிக்கும் ரனத்ர - சரரடக்ரனம் ண அரப்தர். 

 

*  றனத்றறம், அற உப்னத் ன்ரனேள்ப ீரிறம்; டும் கப்தத்ர றர் 
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கரள்றம் ன்ரனேரட தநர - ன ரர. 

 

*  றழ்ரட்டில் உள்ப தநரள் சரனங்ள்: சடந்ரங்ல், 

ரிக்றபி(ரஞ்சறனம் ரட்டம்), ஞ்சறரல்குபம், சறத்றஸ்குடி, சனக் 

கசல்னூர் (இரரனம் ரட்டம்), தசற்ரடு (றருள்றர் 

ரட்டம்), உரர்த்ரண்டனம்(றருரரூர் ரட்டம்), டுவூர் 

(ஞ்ரச ரட்டம்) ரகட்டி(கதம்தறர் ரட்டம்), 

சட்டங்குடி(சறங்ர ரட்டம்), கள்சபரடு (ஈசரடு ரட்டம்), 

கூந்ன்குபம் (றருகல்சனற ரட்டம்), சரடிக்ர(ரப்தட்டிணம் 

ரட்டம்). 

 

*   றழ்ரட்டில் தட்டரசு கடிக்ர ஊர் றருகல்சனற ரட்டத்றல் 

உள்ப கூந்ன் குபம். 

 

 

இனக்ம்: 

 

*   உடணிரன கய் க்ம்: 

 

ன் ழுத்துடன் ட்டும் சசர்ந்து ரும் - க், ச், த், ப். 

 

(.ர)  தக்ம், அச்சம், கரத்ம், அப்தம். 

 

*   சற்றுறரன கய்க்ம்: 

 

ன் ழுத்துடன் சசரது திந ழுத்துக்றடன் சசர்ந்து ரும் - ர், ழ் 

 

.ர: சரர்ன, ரழ்க்ர 

 

*   ழுத்து திந ழுத்து இண்டுடன் சசர்ந்து ரும் ழுத்துக்ள் - ற், ன். 

 

.ர: குற்நம், சற்கு -ற், அன்ணம், அன்ன - ன். 

 

*   உனம் கப்தரடக் ரம் - ரணப்னர. 

 

*   ஆறுள் ரசரடக் ரம் - கரறற்சரரனக்றவு. 
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*   ர குரநக் ரம் - ரடுள் அறப்ன. 

 

*   ணிர்ள் ரரணர சட்ரடரடக் ரம் - ந்ம் 

 

*   ண்ர - கரரடத்ன்ர, ன்ர - கரடுர. 

 

 

மபரியார், பசும்மபான் முத்துரா லிங்கத்வதவர்  

மபரியார்:  

*  இற்கதர்: இரசரறி். 
 

*  கதற்சநரர்: சங்டப்தர், சறன்ணத்ரம்ரள். 

*  திநந் ஊர்: ஈசரடு. 

 

*  சரற்றுித்ர: தகுத்நறரபர் சங்ம், சுரிரர இக்ம் 

அறண. 

 

*  சதரரட்டம்: சபரில் ரக்ம் ன்ந ஊரில் 

ரழ்த்ப்தட்டர்றக்கு ஆர சதரரடி கற்நறகதற்நரல் ரக்ம் 

ீர் ண அரக்ப்தட்டரர். 

 

*  ன்ரணத் ரசண றப்ததும், ன் ரிரரர க் ரத்துக் 

கரள்தும் - சுரிரர. 

 

*  கதரிரரின் ரனம்: 17.09.1879 னல் 24.12.1973 

 

*  சனெ சலர்றருத்த்றற்ர க்ற ரடுபின் சரதின் னேகணஸ்சர 

ிருது 1970 ஆம் ஆண்டு கதரிரருக்கு ங்ப்தட்டது. 

 

*  த்ற அசு 1978 ஆம் ஆண்டு கதரிரருக்கு அஞ்சல்ரன 

கபிிட்டது. 

 

*  கதரிரர் - கதண் ிடுரன ற்றும் ீண்டரர எறப்திற்ர 

தரடுதட்டர். 
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*  கதரிரர் க்றக்ர சனெத் கரண்டரற்ந கதரிரர் ம் ரழ்ரபில் 

த்ரண ரட்ரப கசனவு கசய்ரர் - 8600 ரட்ள். 

 

*  கதரிரர் க்றக்ர சனெத் கரண்டரற்ந வ்பவு தூம் தம் 

கசய்ர - 13,12,000 ற.ீ 

 

*  கதரிரர் ம் ரழ்ரபில் த்ரண கூட்டங்பில் வ்பவு ி 
சம் உரரற்நறணரர் - 10,700 கூட்டங்ள், 21,400 ி சம். 

 

 

 

னநரனூறு: 

 

*  னநரனூறு = னநம் + ரன்கு + தறு. 

 

*  றர்பின் னரறு தண்தரடு ஆறற்ரந அநற உவும் தல். 

 

*  இந்தல் னனர் தனர் இற்நற தரடல்பின் கரகுப்ன. 

 

*  அறரணின் ண்தர் - ஐரரர். 

 

*  சங்ப்னனர்பில் எருர் - எபரரர். 

 

*  கல்னறக்ணிர அறரணிடம் கதற்நர் - ஐரரர். 

 

சங்ரன கதண் ிஞர்பில் அறப்தரடல் தரடிர் - இரும் 

ஆத்றச்சூடி தரடி ஐரரரும் சறுசநரணர். 

 

*  ஐர ன்தன் கதரருள் - ரய். 

 

தரடல் ரிள்: 

 

வ்ற ல்னர் ஆடர் 

 

அவ்ற ல்ரன; ரற றனசண - ஐரரர் 

 

**  கதரருள்: அல் - தள்பம், றரச - சடு, ல்ரன - ன்நர இருப்தரய். 
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*  றண்ரர இடித்து கருரக்கு ன்ந தரடரன இற்நறர் - 

ிஞர் ரரதரற. இர் ழுச்சறறக் ிரரப ழுதுறல் 

ல்னர். ஆசறரிர திரற்நறர், ற அசறன் ல்னரசறரிர் 

ிருதுகதற்நர். 

 

*  ரனம்: 26.02.1947 - 13.05.2000 

 

*  திந தல்ள்: னற ிடில்ள், இது ங்ள் றக்கு, ரரதரற 
ிரள். 

 

*  தரடல்ரிள் சறன: "டனறன் ரன் எரு னத்து" 

 

த்ரண உம் இரன- அறல் 

 

இன்கணரரு சறம் உணதுரன" 

 

னறப்தந்து ன்ண ிரன? -உன் 

 

னரத் ந்து ரங்கும் ிரன! 

 

பசும்மபான் முத்துரா லிங்கத்வதவர்: 

*  திநப்ன: இரரனம் ரட்டத்றல் தசும்கதரன் னும் ஊரில் 1908ஆம் 

ஆண்டு அக்சடரதர் ரம் 30ம் ரள் திநந்ரர். 

 

*  கதற்சநரர்: ந்ர- உக்றதரண்டித்சர். ரய் - இந்றரி. 
இஸ்னரற கதண்ி இருக்கு தரறட்டி பர்த்ரர். இருரட 

ஆசறரிர் - குரநநரசறத்ரன் திள்ரப. 

 

ல்ி: 
 

*  கரடக்க்ல்ி - னறில் றருஸ் தரறரிரர்பிடம் - தசுரன 

உர்றரனப்தள்பி(துர) - 10ம் குப்ன ரரனம் அசு 

உர்றரனப்தள்பிில். இரரனத்றல் தி திசபக் சரரல் 

இது ல்ி றன்நது. றழ், ஆங்றனம் இருகரறபிறம் ல்னர். 
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சறனம்தம், குறர ற்நம், துப்தரக்ற சுடுல், சஜரறடம், ருத்தும் 

ஆறர்ரந ற்நநறந்ரர். 

 

*  னத்துரனறங்த்சர் த்ரண சறற்றூர்பில் இருந் ம் கசரந் 

றனங்ரப ரழ்த்ப்தட்ட க்றக்கு ங்றணரர் - 32 சறற்றூர்பில் 

இருந் றனங்ள். 

 

*  னத்துரனறங்த்சர் ன்னுரட அசறல் குருர ருறர் - 

ங்த்து சறங்ம் சரஜற சுதரஷ் சந்ற சதரஸ். இரின் 

ிருப்தத்றற்சற்த சரஜற 06.09.1939-ல் துர ந்ரர். 

 

*  றனக்றரர் எறப்திறம் ஆன தரவுப் சதரரட்டத்றறம் 

னன்ணின்நரர். 

 

*  சதந்ற னரநர ஆரித்ரர். 

 

*  சசறம் ரத் கசம்ல் ண இர றரு.ி. தரரட்டினேள்பரர். 

 

*  சர்னறல் சதரட்டிிட்டு ந்துனரந கற்நற 
கதற்நரர்.(1937,1946,1952,1957,1962) 

 

*  கய்ீம் சசறம் இண்ரடனேம் இருண்பர சதரற்நறர். 

 

*  சறநப்ன கதர்ள்: சரந் தரஸ்ர், திசசரி, சன்ரர்க் ண்ட 

ரரும், இந்து னத் சம் சர. 

 

*  1995ல் த்ற அசு இருக்கு அஞ்சல்ரன கபிிட்டது. 

 

*  ற அசு கசன்ரணில் இருக்கு சறரனனேம், அச்சறரன இருக்கும் 

சரரனக்கு இருரட கதரனேம் சூட்டினேள்பது. 

 

*  னத்துரனறங் சர் ன்னுரட கசரத்துக்ரப 17 தரங்பர 

திரித்ரர். 

 

*  17 தர கசரத்துக்பில் 16 தரங்ரப 16 சதர்றக்கு இணரம் சரசணர 

ழுற ரத்ரர். 
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*  உப்தக்ம் ன்நரல் னதுப்தக்ம் ன்று கதரருள். 

 

*  உம்தர் ன்நரல் சசன ன்று கதரருள். 

 

*  உதுக்ண் - சற்றுத் கரரனில் தரர். 

 

*  ன்ணிரகுரரிில் றருள்றர் சறரன அரக்ப்தட்ட ஆண்டு - 2001 

சணரி-1. 

 

**  இரின் கூற்றுள்: 

 

*  சரறரனேம் றநத்ரனேம் தரர்த்து ணிரண ரழ்வுதடுத்துது 

கதருங்கரடுர ஆண்டன் ணி குனத்ரத்ரன் தரடத்ரசண ி 

சரறரனேம் றநத்ரனேம் அல்ன சரறனேம் றநனம் அசறறக்கும் 

இல்ரன, ஆன்ீத்றற்கும் இல்ரன. 

 

*  ீறல்னர ரழ்வும் ிசறல்னர ீனம் ீரகும். தரண 

த்றனறருந்து ிழுந்து திரத்னும் உண்டு. ல் ப்தில் ழுக்ற 
ிழுந்து இநந்னும் உண்டு. 

 

*  ணிணின் ணறரனர இருள், ருள், கருள், அருள் ண 

குநறப்திட்டுள்பரர். 

 

*  ரநவு - 1936ஆம் ஆண்டு அக்சடரதர் 30(திநந்ரள்) 

 

**  இனக்ம்: சுட்கடழுத்துக்ள்- ணிரணசர கதரருரபசர 

சுட்டிரட்ட உவும் ழுத்துக்ள் சுட்கடழுத்துக்ள். அர: அ, இ 

தங்ரனத்றல் உ (ற்சதரது தன்தடுத்துது இல்ரன) 

 

.ர: அப்கதண், இப்ரதன், இவ்டீு, அந்ப்தக்ம், இந்டீு, அ, இ 

சுட்கடழுத்துக்ள் ணிச றன்று சுட்டும் சதரது ஆண் கதண் 

அரணரனேம் கதரதுர சுட்டுறன்நண. 

 

*  அச்சுட்டு - அன், இன் 
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*  னநச்சுட்டு - அப்ரதன் 

 

*  சுட்டுத்றரின - அந்ப்தக்ம். 

 

*  ரன ிணர ஆக்கும் ழுத்து - ஆ 

 

.ர: அன் கசய்ரன் - அணர கசய்ரன்? 

 

*  ிணர ழுப்த உவும் சறு சறன ழுத்துக்ள் - -ிரட ன்ண? -ன் 

ந்ரய்?  ர-ரர் அங்ச ? சர- ீசர கசய்ரய்? 

 

*  கசரல்றக்கு அழுத்ம் ரும் உிகழுத்து -  

 

.ர: அசணர கசரன், சலரச சறநந்ள். 

 

*  ற்சதரது  க்கு தறல் ரன் தன்தடுத்தும் க்ம் உள்பது. அன் 

ரன் சறநந்ன். 

 

கதரருள்: 

 

*  ஈம்- அன்ன, அரணஇ-னந்து, தடித-ஞ்சம், அன்-உள்பம், அர்-

ிருப்தம், கசம்கதரருள்-சறநந் கதரருள், துவ்ரர-றுர, அல்னர-

தரம், ன்நற-ன்ர, சறறுர-துன்தம், ஈன்நல்-ருல், ணகரல்-

டுஞ்கசரல், ர்ல்-தர்ல். 

 

தட்டுக்சரட்ரட ல்ரசுந்ம்: 

 

*  கசய்னேம் கரறசன கய்ம் ன்ந தரடரன ழுறர் - 

தட்டுக்சரட்ரட ல்ரசுந்ம். 

 

*  திநந் ஊர் - தட்டுக்சரட்ரட அருச கசங்ப்தடுத்ரன்ரடு. 

 

*  ரனம்: 13.04.1930 - 08.10.1959 

 

*  க்ள் ிஞர் ண அரக்ப்தட்டர் - தட்டுசரட்ரட 

ல்ரசுந்ம். 
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*  ணது தரடல்பில் கதரதுவுரடரச் சறந்ரணரப கூநறனேள்பரர். 

 

**  சறன தரடல் ரிள்: 

 

கசய்னேம் கரறசன கய்ம் - அந்த் 

 

றநரரன் து கசல்ம் 

 

"திர பர்த்ரல் தனணரகும் - அது 

 

உிரக் ரக்கும் உரகும்" 

 

"ரனேம் எரு ரள் ணிரகும் -ம் 

 

ணவும் எரு ரள் ணரகும்" 

 
 

 

 


