www.Padasalai.Net

GURU COACHING CENTRE
T.N.PALAYAM
GOBI-ERODE-638 506.
TNPSC / TRB / TET
PAPER I & II

TAMIL
G.RAMKUMAR M.A.M.A.B.Ed.D.T.Ed.PGDCA.,

CELL : 99444 77587,9942263961.
Email:raam961@gmail.com

www.Padasalai.Net

GURU COACHING CENTRE
T.N.PALAYAM,GOBI,ERODE-638 506.
G.RAMKUMAR M.A.M.A.B.Ed.D.T.Ed.PGDCA.,

CELL : 99444 77587,99422 63961.
றருருட்தர
6ம் குப்ன னல் 10 குப்ன ர உள்ப ிழ் தாடத்ிற்காண ிணா – ிரடகள்
1. ிருருட்தார ழுிர் - இரனறங் அடிபரர்
2. சிநப்ன பதர் - றருருட்திரச ள்பனரர்
3. திநப்திடம் - டறர் ரட்டம் ருதூர்
4. பதற்றநார் - இரமர - சறன்ணமரர்
5. ாழ்ந் கானம்: 05.10.1823 னல் 30.01.1874
6. ழுி தல்கள்: ஜீரருண் எழுக்ம், னுனமநண்ட ரசம்.
* தசித்துர் றதாக்கி க்கறக்கு உபிக்க இானிங்க அடிகபார் அரத்து - அநச்சரமன
* அநிவு பநி ிபங்க ள்பனார் ிறுிது - ஞரணசமத
* ச சன்ார்க்க பநிகரப ங்கிர் - இரனறங் அடிபரர்.
* இானிங்க அடிகபார் தாடி தாடனின் பாகுப்திற்கு பதர் - றருருட்தர.
* ாடி திர கண்டறதாபல்னாம் ாடி ணம் பகாண்டர் - இரனறங் அடிபரர்
* ள்பனார் தாட்ரட "ருட்தர" ன்று கூநிர் - ஆறுன ரனர்.
* கடவுரப "கண்ில் கனந்ான் கருத்ில் கனந்ான்", ன்றும் "உிரில் கனந்ான் கருர
கனந்து" ன்றும் தாடிர் - இரனறங் அடிபரர்
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றருக்குநள்
* இற்நிர் - ிருள்றர். இர் ரனரிம் ஆண்டுறக்கு னன்ன திநந்ர் ன்று
கூநப்தடுகிநது.

* ிருள்றரின் கானம் - ற.ன.31. இந் ஆண்டு தற்நி பபிாண சான்றும் கிரடக்கில்ரன.
பதற்றநார் தற்நி பபிாண சான்றும் கிரடக்கில்ரன.

* ிருள்றரின் சிநப்ன பதர்கள் - தய்ப்னனர், தசந்ரபதரரர், ரணரர், னற்தரனர்,
ததரய்ில்னனர், ரன்னணரர், ததருரனர், ரரனுதங்ற, பர்.

* ிருக்குநள் - உனப் ததரதுமந ணவும் னப்தரல் ணவும் ரனேமநரழ்த்து ணவும்
அரக்கப்தடுகிநது.
* ிருக்குநள் - அநம் + ததரருள் + இன்தம் ண னென்று ரகாக திரிக்கப்தட்டுள்பது. இல்பின்
ண்ிக்ம 9.
* ிருக்குநபின் 3 திரிவுகள்: அநத்துப்தரல் 38 அிகாங்கறம், ததரருட்தரல் 70 அிகாங்கறம்,
ரத்துப்தரல் 25 அிகாங்கறம்.

* ிருக்குநள் தறதன் ல ழ்க்க்கு தல்றள் ஒன்று.
* ிருக்குநள் 133 அறரங்றம், அிகாத்ிற்கு 10 தரடல்ள் ண பாத்ம் 1330 குநட்தரக்ள்
பகாண்டது.
* ிருகுநறக்கு 10 பதர் உரபழுினேள்பணர். அற்நில் சிநந் உர தரிபனர் ழுி
உர.
குநிப்ன: ிருள்றர் ஆண்டு: றநறஸ்து ஆண்டு +31 அாது 2012 ன்தது ிருள்றர்
ஆண்டில் (2012+31) 2043 ன்று கூறுறாம்.
* ிருக்குநபின் சிநப்ன பதர்: னப்தரல், ததரதுமந, ததரய்ரதரற, ரனேமந ரழ்த்து,

உத்றபம், தய்தல், றருள்றம், ததரருறம, னதுதரற, றருள்றதன்.
* னற்சற றருிமண ஆக்கும் ன்று கூநிர் - றருள்றர்.
ததரருள்: ரகம் - உனகம், ண்ன - ட்ன, நம் - ம்,
ீ
னன்க ீர் - துன்தம் கண்டு பதருகும்
கண் ீர், ற்நல்ம் - ாடிம், ன்ன - றம்ன, ஆர்னர் - அன்னரடர், க்கு ாழ்க்ரகபநி.

றழ்த்ரத்ர உ.ப.சர
* உ.ற.சா - உத்ாணனம் றங்கட சுப்ரதர் கன் சாிான்.

* உ.ற.சாின் இற்பதர்- றங்கடத்ிணம், அது ஆசிரிர் அருக்கு சூட்டி பதர் சரறரன்.

* உ.ற.சா திநந் ஊர் - றருரரூர் ரட்டத்றல் உள்ப உத்ரணனம்.
* உ.ற.சாின் கானம் - 19.02.1855 னல் 24.04.1942 ம

* உ.ற.சாின் ஆசிரிர் - ரித்துரன் ீ ணரட்சறசுந்ம்திள்மப.
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* உ.ற.சாின் பதால் தசன்மண ததசன்ட் கரில் 1942ல் ிறுப்தட்ட தல் றமனம்
இன்றும் பசல்தட்டு ருகிநது.

* உ.ற.சா ஓரனச்சுடிகரப திப்தித்ால் திப்னத்துரநின் பந்ர் ண
அரக்கப்தடுகிநார்.

* உ.ற.சாவுக்கு ிருாரூர் ாட்டம் உத்ரணனத்றல் றமணவு இல்னம் உள்பது.
* உ.ற.சாவுக்கு ட்சரனெர்த்ற னரறற ன்று பதர் ங்கிர் - சங்ரச்சரரிரர்.
* உ.ற.சாின் ாழ்க்ரக னாற்று தல் "ன் சரிம்" (ஆணந் ிடணில் தரடர
தபிந்து)

* உ.ற.சா ஈறாடு ாட்டத்ில் உள்ப தரடுனடி ஆற்நில் ிடப்தட்ட எமனச்சுடிம
டுத்து தடித்து னதுப்தித்ார்.

* குநிஞ்சிப் தாட்டின் ஆசிரிர் - தினர்.
* குநிஞ்சிப் தாட்டு ந் தல்கறள் ஒன்று - தத்துப்தரட்டு

* கதினரின் குநிஞ்சிப்தாட்டில் 99 மரண னக்பின் ததர்ள் இடம்பதற்றுள்பண.
* உ.ற.சாின் ிழ் திகரப தாாட்டி பபிாட்டு அநிஞர்கள்: ஜற.னே.பதரப், சூனறல்
ின்பசரன்.

* 2006-ஆம் ஆண்டு உ.ற.சா. ரப் பதருரப்தடுத்ி அஞ்சல் மன பபிிட்டது த்றஅசு.
உ.ப.சர தறப்தித்தல்ள்:
ட்டுத்தரம

- 8

சலசறந்ரி - 1
சறனப்தறரம்

-1

உனர- 9
தூது

-

அந்ரற

ிபமன
னரங்ள்
பரம

- 6

தி

- 2

-10
- 1
- 12

தண்தரதல்ள் -13

6
-

தத்துப்தரட்டு

3

னம்ிக்பரம -2

இட்மடிரமன-2

திநதிதந்ஸ்ள் - 4
* ஏரிரற ன்தது காகித்ில் உருங்கள் பசய்னேம் மன.
* ஜப்தாணிர் ங்கும் தநர - தரக்கு.

* ஜப்தாணில் அணுக்கிர் ச்சால்
ீ
தாிக்கப்தட்டு இநந் பதண் - ஜப்தான் ாட்ரடச் றசர்ந் சடபர
சசரற.

* சடறகா சசாகிக்கு ம்திக்ரக ந்ர் - பரற சறசுபர
* அக்குந்ரின் ிரணிடம் உள்ப இடம்: யறபரசறர ம்.

* அிந் குப்ா ழுி தனின் பதர் - தடன் னறட்டில் திங்ர்ஸ்
* அள் இநக்கும் னன் 644 ரற தரக்குள் பசய்ார்.

* தடன் னறட்டில் திங்ர்ஸ்(Ten Little Fingers) ன்ந தரன ழுிர்: அிந்த் குப்ர.
* உ.ற.சா. ஆற்நில் ிட்ட ஓரனச்சுடிர றடி டுத் இடம் - தரடுனடி(ஈபரடு ரட்டம்)
* "தரண ஓரனர தக்குப்தடுத்ி அில் ழுத்ாி பகாண்டு ழுதுர்"-அவ்ாறு ழுப்தட்ட
ஓரனக்கு பதர் ஏமனச்சுடி.

* ஓரனச்சுடி ழுத்துக்கபில் து இருக்காது -னள்பி, எற்மநக்தரம்ன,

இட்மடக்தரம்ன பறுதரடு இருக்ரது.

GURU ACADEMY TNPSC / TRB / TET /SSC /

www.Padasalai.Net

இனக்கம்

* ாம் றதசும் பாிர, ழுதும் பாிரச் சரிாகப் னரிந்து பகாள்ற்கு றரப்தடுது இனக்ம்.

* ிின் னல் ழுத்து - அ
* "அ" ன்ந ழுத்ின் I ன்ந றகாடு குநிப்தது - தங்கான ணின் னதுக்கு தின்ணால்
ரத்ிருந் அம்னக்கூட்மட குநிக்கிநது.

* ட்ன ழுத்துக்கரப ப்தினக்கம் வ்ாறு கூறுகிநது –
இண ழுத்துக்ள்

* ன்ன ன்தன் பதாருள் - றம்ன

* "ங்" ன்ந ழுத்துக்கு தின்ணால் ரும் இண ழுத்து - 
* "ஞ்" ன்ந ழுத்துக்கு தின்ணால் ரும் இண ழுத்து - ச
ங்க - சிங்கம், ஞ்ச - ஞ்சள், ண்ட -தண்டம், ந் - தந்ல், ம்த - கம்தன், ன்ந - பன்நல்.

தரம்னள்
* ிசாிகபின் ண்தன் - தரம்ன.
* உனகில் ணி இணம் றான்றும் னன் தத்துபரடி ஆண்டுறக்கு னன் றான்நி இணம் தரம்னள்.

* தாம்னப் தண்ர அரந்துள்ப இடம் - தசன்மணக்கு அருப றண்டி.
* பதரும்தானாண தாம்னகள் னட்மடிட்டுக் குஞ்சு ததரரிப்தண. சின தாம்னகள் குட்டிப்பதரடும்.
* உனகிறனற ிக ீபாண ஞ்சுள்ப தாம்ன - ரஜரம்(இந்றர). இன் ீபம் 15 அடி.

கூடுட்டி ரழும் எப மப்தரம்ன. இர ற்ந தாம்னகரப கூட உாக்கிக் பகாள்றம்.
* தாம்னகபின் தற்கள் உள்றாக்கி ரபந்ிருக்கும் - இமம ிழுங்கும், தன்று
றன்தறல்மன.

* தாம்ன ான் திடிக்கும் இரநர பகால்னவும், பசரிாணத்ிற்காகவும் ன்னுரட ச்சறல் ஞ்சு
ரத்ிருக்கிநது.
* தாம்திற்கு காது றகட்காது. மில் ற்தடும் அறர்வுமப உர்ந்து பசய்னதடும்.
* 52 ரகாண தாம்னகறக்கு ச்சுத்ன்ம உண்டு.
* தாம்ரதக் பகாண்நால் அன் உடல் திபந்து தபிரும் ரசமண ற்ந தாம்னகரப அந்
இடத்ிற்கு ரக்கிநது.
* சுற்றுப்னநத்றன் ரசமணம அநிந்து பகாள்ப தாம்னகள் அடிக்கடி ாக்ரக பபிற ீட்டும்.
* ல்ன தாம்தின் ஞ்சு பரப்ரக்சறன்(Cobrozin) ன்ந னி ீக்கி ருந்து ாரிக்க தன்தடுகிநது.
* தாம்தின் றாறக்காகப் தாம்னகள் பகால்னப்தடுரத் டுக்க பகாண்டு ப்தட்ட சட்டம் இந்ி அசின் ண ினங்கு தரதுரப்னச் சட்டம் - 1972.

* ஞ்சள் சிட்டு ந் தகுிில் ாழும் - சதபி தகுறில்.
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* ிழ்ாட்டில் உள்ப தநரகள் சானங்கபின் ண்ிக்ரக - 13
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* சாி இண்படாி றநில்ரன ன்நர் - எபமரர்.
* ிில் உள்ப னல் ழுத்துக்கள் - 30
* ிில் உள்ப உிர் ழுத்துக்கள் - 12
* ிில் உள்ப தய் ழுத்துக்கள் - 18
* உிர் ழுத்துக்கறம், பய் ழுத்துக்கறம் றசர்ந்து த்ரண உிர்தய் ழுத்துக்கரப
உருாக்குகின்நண - 216

இனக்கம்:
* உடணிரன தய் க்ம்:
ன் ழுத்துடன் ட்டும் றசர்ந்து ரும் - க், ச், த், ப்.
(.கா) தக்கம், அச்சம், பாத்ம், அப்தம்.
* பற்றுறமன தய்க்ம்:
ன் ழுத்துடன் றசாது திந ழுத்துக்கறடன் றசர்ந்து ரும் - ர், ழ்
.கா: சார்ன, ாழ்க்ரக
* ழுத்து திந ழுத்து இண்டுடன் றசர்ந்து ரும் ழுத்துக்கள் - ற், ன்.
.கா: குற்நம், றற்கு -ற், அன்ணம், அன்ன - ன்.
* உனகம் பப்தரடக் காம் - ரணப்னம.
* ஆறுகள் ாசரடக் காம் - தரறற்சரமனக்றவு.
* ர குரநக் காம் - ரடுள் அறப்ன.
* ணிர்கள் ாரணர றட்ரடாடக் காம் - ந்ம்
* ண்ம - பகாரடத்ன்ர, ன்ம - பகாடுர.

ரனடிரர்

* ானடிார தாடிர்கள் - ச னணிர்ள்.

* ானடிார் 400 தரடல்மபக் பகாண்டது. அநக்கருத்துக்கரப கூறுது.
* ானடிார் தறதணண்ல ழ்க்க்கு தல்பில் ஒன்று.
* ானடி ரனூறு ன்னும் சறநப்னப் ததர் பதற்ந தல் - ரனடிரர்.
* திபணண்கீ ழ்க்கக்கு தல்கறள் பதரும்தானாணர - அநதல்ள்.
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* திபணண்கீ ழ்க்கக்கு த்ரண தல்கரப உள்படக்கிது - 18
* தத்துப்தாட்டும், ட்டுத்பாரகனேம் றசர்ந்து பல்க்கு தல்ள் ண அரக்கப்தடுகிநது.
* சங்க இனக்கிகறக்கு தின் றான்நி தல்கபின் பாகுப்திற்கு தறதணண்ல ழ்க்க்கு
தல்ள் ண பதர்.
* தத்துப்தாட்டும், ட்டுத்பாரகனேம் - சங் தல்ள் ண அரக்கப்தடுகின்நண.
பதாருள்: அிர் - பருங்கி இருப்தர், பசய் - பாரனவு, தசய் - ல், தறதணண் - திபணட்டு.

தரறரர்

* தாிார் ாழ்ந் கானம்: 11.12.1882 - 11.09.1921(அம 38)
* தாிார் திநந் ஊர்: றருதல்பனற ரட்டம், ட்மடனம்.

* தாிாரின் பதற்றநார்: சறன்ணச்சரற அய்ர் - தனட்சுற அம்ரள்
* தாிாரின் இர் பதர்: சுப்ி தரறரர்.
* தாிார் 1897ஆம் ஆண்டு தசல்னம்ரமப ந்ார்.
* தாிாரின் சிநப்ன பதர்கள்: ரி, பசறி, தரட்டுக்தரரு னனன்.
* தாிக்கு காகி ண தட்டம் பகாடுத்ர் - .ர(ரசரற அய்ங்ரர்)
* தாி ன்ரண தல்னறரசன் ண அரத்துக்பகாண்டார்.
* தரற ன்தன் பதாருள் - மனள்.

* தாிின் னல் தாடல் "ணிம இக்ம்" பபிிட்ட தத்ிரிக்ரக - துரினிருந்து
பபிந் "ிப தரனு" ன்ந தத்ிரிக்ரக.
* தாிார் ஆசிரிாகப் திாற்நி தள்பி - தும பசதுதற உர்றமனப் தள்பி(1904)
* தாிார் ந் தத்ிரிக்ரகின் னெனம் ணது அசில் கருத்துக்கரப க்கபிடம் தப்திணார் இந்றர ன்ந ாப் தத்ிரிக்ரக(1906ல் தசன்மணில் தரறரப பாடங்கி டத்ிணார்)
* தாிார் சுபசறத்றன் தத்ிரிக்ரகில் உி ஆசறரிரவும், சக்ர்த்றணி
தத்ிரிக்ரகில் ஆசறரிரவும் தி பசய்ார்.
* தாிாரின் குநிப்திடத்க்க தரடப்னகள்: தரஞ்சரனற சதம், தரப்தர தரட்டு, ண்ன் தரட்டு
னனிண.
* தாிாரின் ிரணவுகரப றதாற்றும் ரகில் ட்மடனத்றல் அர் ாழ்ந் இல்னம்,
தசன்மண றருல்னறக்பி அர் ாழ்ந் இல்னம் றமணவு இல்னர ற அசரல்
தரரிக்ப்தட்டு ருகிநது.

* தாிாருக்கு ட்மடனத்றல் ிண்டதம் அரக்கப்தட்டுள்பது. இன் ர

ண்டதத்ில் தரறின் ழு அடி உ ிருவுருச்சிரன அரக்கப்தட்டு தஞ்சரப் னல்ர்
ர்தரரசறங் அர்பரல் 11.12.1999 அன்று றநந்து ரக்கப்தட்டது.
தாிாரின் தாடல் ரிகள்:
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"தள்பிப்தணிமனின்ீ து உனரவுபரம்"
"ஆனேம் தசய்பரம் ல்ன ரறம் தசய்பரம்"
"சரற இண்தடரற பநறல்மன"
"உனத் தரறனமணத்தும் உந்து தசய்பரம்"
பதாருள்: ண்ம - பகாரட, பரி - சாக்கு, ஞரனம் - உனகம், றழ்ள் - ஔரார்,
உதமட - றபாண்ர பசய்னேம் தன்தடும் கருிகள், தநப்ன - தநக்கும் ிாணம் றதான்நர.

தநமள்

* தரு கானத்ர ணிர்கறக்கு உர்த்துதர - தநமள்
* உனகம் னழுதும் ம், பசடி, பகாடிகரப தப்னது - தநமள்.
* ம் ாட்டில் சுார் 2400 ரகப்தநரகள் உள்பண.
* சபபி ங்கபில் ாழும் தநரகள் - ஞ்சள் சறட்டு, தசங்ரம், சுடமனக்குில்,
தணங்ரமட, தூக்குரங்குருி.
* ீர் ிரனகபில் ாழும் தநரகள் - தரக்கு, ரமக்பரற, தபக்ரனற, ஆற்று உள்பரன்,
னக்குபிப்தரன், ரம, அரிரள் னெக்ன், ண்டி ரன், ஊசறரல் ரத்து.
* ரனகபில் ாழும் தநரகள் - றருரச்சற, தசந்மப் னங்குருி, றன்சறட்டு,

ருஞ்சறன்ணரன், ீ னறரி தட்மடக்ரனற, ததரன் னதுகு, ங்தரத்ற, சறன்ணங்குறுரன்,
தரண்மட உரன், இரசரபிப்தருந்து, னன் ஆந்ம.
* தநரகள் தரு ிரன ாற்நத்ால் இடம் பதருர - னமச பதரல் ண அரப்தர்.
* பிறம், ரனேம், தணினேம் ாநி ாநி ருர - தருறமன ரற்நம் ண அரப்தர்.
* அிக தணிப்பதாினேம் ாம் - ரர்ற ரம்.
* அிகம் பில் அடிக்கும் கானத்ர - பரமடக்ரனம் ண அரப்தர்.
* ினத்ிறம், அிக உப்னத் ன்ரனேள்ப ீரிறம்; கடும் பப்தத்ர ிர் பகாள்றம்
ன்ரனேரட தநர - ன ரம.

* ிழ்ாட்டில் உள்ப தநரகள் சானங்கள்: படந்ரங்ல், கரிக்கிபி(ரஞ்சறனம்
ரட்டம்),

கஞ்சிால்குபம், சித்ிஸ்குடி, றனக் பசல்னூர் (இரரனம் ரட்டம்),

தறற்காடு (றருள்றர் ரட்டம்), உார்த்ாண்டனம்(றருரரூர் ரட்டம்),
டுவூர் (ஞ்மச ரட்டம்)
கரபட்டி(ததம்தறர் ரட்டம்),

றட்டங்குடி(சறங்ம ரட்டம்),
பள்றபாடு (ஈபரடு ரட்டம்),
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றகாடிக்கர (ரப்தட்டிணம் ரட்டம்).
* ிழ்ாட்டில் தட்டாசு படிக்கா ஊர் றருதல்பனற ாட்டத்ில் உள்ப கூந்ன் குபம்.

ததரிரர், தசும்ததரன் னத்துரனறங்த்பர்
பதரிார்:

* இற்பதர்: இரசரறி்.
* பதற்றநார்: பங்டப்தர், சறன்ணத்ரம்ரள்.

* திநந் ஊர்: ஈபரடு.

* றாற்றுித்ர: தகுத்நறரபர் சங்ம், சுரிரம இக்ம் அகிண.
* றதாாட்டம்: பபரில் மக்ம் ன்ந ஊரில் ாழ்த்ப்தட்டர்கறக்கு ஆாக றதாாடி
பற்நிபதற்நால் மக்ம் ர்
ீ ண அரக்கப்தட்டார்.

* ன்ரணத் ாறண ிப்ததும், ன் ரிாரர க்க ரத்துக் பகாள்தும் - சுரிரம.
* பதரிாரின் கானம்: 17.09.1879 னல் 24.12.1973
* சனெக சீர்ிருத்த்ிற்காக ஐக்கி ாடுகபின் சரதின் னேதணஸ்பர ிருது 1970 ஆம் ஆண்டு
பதரிாருக்கு ங்கப்தட்டது.
* த்ற அசு 1978 ஆம் ஆண்டு பதரிாருக்கு அஞ்சல்மன பபிிட்டது.
* பதரிார் - ததண் ிடுமன ற்றும் ீண்டரம ஒிப்திற்காக தாடுதட்டர்.
* பதரிார் க்கறக்காக சனெகத் பாண்டாற்ந பதரிார் ம் ாழ்ாபில் த்ரண ாட்கரப
பசனவு பசய்ார் - 8600 ரட்ள்.

* பதரிார் க்கறக்காக சனெகத் பாண்டாற்ந வ்பவு தூம் தம் பசய்ா - 13,12,000 ற.ீ
* பதரிார் ம் ாழ்ாபில் த்ரண கூட்டங்கபில் வ்பவு ி றம் உராற்நிணார் - 10,700
கூட்டங்ள், 21,400 ி பம்.

னநரனூறு
* னநானூறு = னநம் + ரன்கு + தறு.
* ிர்கபின் னரறு, தண்தரடு ஆகிற்ரந அநி உவும் தல்.
* இந்தல் னனர் தனர் இற்நி தாடல்கபின் பாகுப்ன.
* அிாணின் ண்தர் - ஐமரர்.
* சங்கப்னனர்கபில் ஒருர் - எபமரர்.
* பல்னிக்கணிர அிாணிடம் பதற்நர் - ஐமரர்.
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* ஔர ன்தன் பதாருள் - ரய்.
தரடல் ரிள்:
வ்ற ல்னர் ஆடர்
அவ்ற ல்மன; ரற றனபண - ஐமரர்
* பதாருள்: அல் - தள்பம், றமச - றடு, ல்மன - ன்நாக இருப்தாய்.
* ிண்ரர இடித்து பருாக்கு ன்ந தாடரன இற்நிர் - ிஞர் ரரதரற.
*கிஞர் ாாதாி ழுச்சறறக் ிமமப ழுதுில் ல்னர்.
*கிஞர் ாாதாி ஆசிரிாக திாற்நிர், ற அசறன் ல்னரசறரிர்
ிருதுததற்நர்.
* கானம்: 26.02.1947 - 13.05.2000
* திந தல்கள்: னற ிடில்ள், இது ங்ள் றக்கு, ரரதரற ிமள்.
* தாடல்ரிகள் சின: "டனறன் ரன் எரு னத்து"
த்ரண உம் இரன- அில்
இன்பணாரு சிகம் உணதுரன"
னிப்தந்து ன்ண ிரன? –உன் ,

னகரத் ந்து ாங்கும் ிரன!

தசும்ததரன் னத்துரனறங்த்பர்
* திநப்ன: இரரனம் ரட்டத்றல் தசும்ததரன் னும் ஊரில் 1908ஆம் ஆண்டு அக்படரதர்
ரம் 30ம் ரள் திநந்ார்.

* பதற்றநார்: ந்ர- உக்றதரண்டித்பர். ாய் - இந்றரி.
* இஸ்னாி பதண்ி இருக்கு தாறட்டி பர்த்ார்.
* தசும்பதான் னத்துானிங்கத்றருரட ஆசிரிர் - குமநநரசறத்ரன் திள்மப.
* பாடக்கக்கல்ி - னறில் றருஸ் தரறரிரர்பிடம் - தசுரன
உர்ிரனப்தள்பி(துர) - 10ம் குப்ன ரரனம் அசு உர்ிரனப்தள்பிில்.
இாானத்ில் தி திபபக் பரரல் இது கல்ி ின்நது.

* றழ், ஆங்றனம் இருதரறபிறம் ல்னர். சறனம்தம், குறம ற்நம், துப்தரக்ற சுடுல்,
பஜரறடம், ருத்தும் ஆகிர்ரந கற்நநிந்ார்.

* னத்துானிங்கத்றர் த்ரண சிற்றூர்கபில் இருந் ம் பசாந் ினங்கரப ாழ்த்ப்தட்ட
க்கறக்கு ங்கிணார் - 32 சறற்றூர்பில் இருந் றனங்ள்.
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* னத்துானிங்கத்றர் ன்னுரட அசில் குருாக கருிர் - ங்த்து சறங்ம் பரஜற
சுதரஷ் சந்ற பதரஸ். இரின் ிருப்தத்ிற்றகற்த பரஜற 06.09.1939-ல் தும ந்ார்.
* றனக்றரர் எறப்திறம் ஆன தமவுப் பதரரட்டத்றறம் னன்ணின்நார்.
* சதந்ற னரநர ஆரித்ார்.
* பசறம் ரத் தசம்ல் ண இர றரு.ி. தாாட்டினேள்பார்.
* றர்னில் றதாட்டிிட்டு ந்துனமந தற்நற

பதற்நார்.(1937,1946,1952,1957,1962)

* தய்ம்,
ீ
பசறம் இண்ரடனேம் இருகண்கபாக றதாற்நிர்.
* சிநப்ன பதர்கள்: பரந் தரஸ்ர், திபசரி, சன்ரர்க் ண்ட ரரும்,
இந்து னத் சம் பம.

* 1995ல் த்ற அசு இருக்கு அஞ்சல்மன பபிிட்டது.
* ிக அசு பசன்ரணில் இருக்கு சிரனனேம், அச்சிரன இருக்கும் சாரனக்கு தசும்ததரன்
னத்துரனறங்த்பர் பதரற சூட்டினேள்பது.

* னத்துானிங்க றர் ன்னுரட பசாத்துக்கரப 17 தரங்பர திரித்ரர்.
* 17 தர தசரத்துக்பில் 16 தரங்மப 16 பதர்றக்கு இணரம் சரசணர ழுி ரத்ார்.
* உப்தக்ம் ன்நால் னதுப்தக்ம் ன்று பதாருள்.
* உம்தர் ன்நால் பபன ன்று பதாருள்.
* உதுக்ண் - சற்றுத் பாரனில் தார்.
* கன்ணிாகுாரிில் ிருள்றர் சிரன அரக்கப்தட்ட ஆண்டு - 2001 சணரி-1.
** இரின் கூற்றுகள்:
* சாிரனேம் ிநத்ரனேம் தார்த்து ணிரண ாழ்வுதடுத்துது பதருங்பகாடுர ஆண்டன்
ணி குனத்ரத்ான் தரடத்ாறண ி சாிரனேம் ிநத்ரனேம் அல்ன சாினேம் ிநனம்
அசிறக்கும் இல்ரன, ஆன்ீ கத்ிற்கும் இல்ரன.
* ில்னா
ீ
ாழ்வும் ிறகில்னா னம்
ீ
ரகும்.
ீ
தமண த்றனறருந்து ிழுந்து
திமத்னும் உண்டு. ல் ப்தில் ழுக்ற ிழுந்து இநந்னும் உண்டு.
* ணிணின் ணிரனர இருள், ருள், தருள், அருள் ண குநிப்திட்டுள்பார்.
* ரநவு - 1936ஆம் ஆண்டு அக்படரதர் 30(திநந்ரள்)

இனக்ம்

** சுட்படழுத்துக்கள்- ணிரணறா பதாருரபறா சுட்டிகாட்ட உவும் ழுத்துக்கள்

சுட்தடழுத்துக்ள். அர: அ, இ தங்கானத்ில் உ (ற்றதாது தன்தடுத்துது இல்ரன)
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.கா: அப்ததண், இப்மதன், இவ்டு,
ீ அந்ப்தக்ம், இந்டு,
ீ அ, இ சுட்படழுத்துக்கள் ணிற
ின்று சுட்டும் றதாது ஆண் பதண் அரணரனேம் பதாதுாக சுட்டுகின்நண.
* அச்சுட்டு - அன், இன்
* னநச்சுட்டு - அப்ரதன்
* சுட்டுத்றரின - அந்ப்தக்கம்.
* கரன ிணா ஆக்கும் ழுத்து - ஆ
.கா: அன் பசய்ான் - அணர தசய்ரன்?
* ிணா ழுப்த உவும் றறு சின ழுத்துக்கள் - -ிமட ன்ண? -ன் ந்ரய்? ர-ரர்
அங்ப ? பர- ீ பர தசய்ரய்?

* பசால்றக்கு அழுத்ம் ரும் உிபழுத்து - 
.கா: அபணர பசான், சலமப சிநந்ள்.
* ற்றதாது  க்கு தில் ான் தன்தடுத்தும் க்கம் உள்பது. அன் ரன் சறநந்ன்.
ததரருள்:
* ஈம்- அன்ன, அமணஇ-கனந்து, தடித-ஞ்சம், அன்-உள்பம், அர்-ிருப்தம், தசம்ததரருள்சிநந் பதாருள், துவ்ரம-றுர, அல்னம-தாம், ன்நற-ன்ர, சறறும-துன்தம்,
ஈன்நல்-ருல், ணதரல்-கடுஞ்பசால், ர்ல்-தகர்ல்.

தட்டுக்பரட்மட ல்ரசுந்ம்
* தசய்னேம் தரறபன தய்ம் ன்ந தாடரன ழுிர் - தட்டுக்பரட்மட ல்ரசுந்ம்.
* திநந் ஊர் - தட்டுக்பரட்மட அருப தசங்ப்தடுத்ரன்ரடு.
* கானம்: 13.04.1930 - 08.10.1959
* க்ள் ிஞர் ண அரக்கப்தட்டர் - தட்டுபரட்மட ல்ரசுந்ம்.
* ணது தாடல்கபில் பதாதுவுரடரச் சிந்ரணகரப கூநினேள்பார்.
** சின தாடல் ரிகள்:
தசய்னேம் தரறபன தய்ம் - அந்த்
றநமரன் து தசல்ம்
"திம பர்த்ரல் தனணரகும் - அது
உிமக் ரக்கும் உரகும்"
"ரனேம் எரு ரள் ணிரகும் -ம்
ணவும் எரு ரள் ணரகும்"
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இமசனது, ததரற ரனூறு
* ழுிர் - தரறரசன்
* இற்பதர் - ண சுப்னத்றணம்
* சிநப்ன பதர் - னட்சறக்ிஞர், தரபந்ர்.
* கானம்: 29.04.1891 - 21.04.1964(அம 72)
பதற்றநார்: ணசமத னனறரர் - இனக்குற அம்ரள்
ிரும்: 1920ல் தற அம்மரம ந்ரர்.
* தரடப்னகள்: தரண்டின் தரிசு, அறன் சறரிப்ன, இருண்ட டு,
ீ குடும்த ிபக்கு.
* கல்னா பதண்கபின் இிரக் கூறும் தல் - இருண்ட டு.
ீ
* கற்ந பதண்கபின் சிநப்ரதக் கூறும் தல் - குடும்த ிபக்கு.
* இற்ரகர ர்ிக்கும் தல் - அறன் சறரிப்ன.
* தாிாசன் டத்ி இழ் - குில்.
* ார் ீ து பகாண்ட கானால் ன் பதர தாிாசன் ன்று ாற்நிக் பகாண்டார் - தரறரர்
ீ து தரண்ட ரனரல்
** பதாருள்: ததரடி - கந்ப்பதாடி, ரணப்னணல் - ாணத்து ீர்(ர ீர்), மர தப்தம் பதருகும் பப்தம், குமநர தப்தம், ரக்கவும் - குரநவும்.

ததரற ரனூறு
* ஆசிரிர் - னன்றுமந அமணரர், னன்றுமந - ஊர்ப்ததர், அமன் - அசமணக்
குநறக்கும் தசரல்.

* தபாிில் உள்ப தாடல்கள் – 400
ஆற்றுர பண்டுது இல் -"கற்நனுக்கு கட்டுச்றசாறு றண்டாம்"
ஆற்றுர - ிரட உவு(கட்டுச்றசாறு)
குநிப்ன: ஆறு - ஒர் ண்(6), ஆறு - ற, ஆறு - ற.

ஜர்ர்னரல் பரு
* ாட்டின் ிடுரனக்குப் தின் இந்ிாின் னல் திர் - ஜர்ர்னரல் பரு
* றருின் துரிார் பதர் - னர
* ாகூர் ஆம்தித் ிஸ்தரற ல்றரி றற்குங்கத்ில் சாந்ி ிறகன் ன்னுிடத்ில்
உள்பது.
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* றரு ன் கள் இந்ிா காந்ிக்கும் 42 ஆண்டுள்(1922-1964) டிம் ழுினேள்பார்.
* தாடப்தகுிில் உள்ப கடிம் அல்பரர ரட்டச் சறமநில் இருக்கும் றதாது 1935 திப்ரி 22
அன்று ழுப்தட்டது.
* றருின் கடிம் இங்கினாந்ில் உள்ப பம்திரிட்ஜ் தல்மனக்த்றல் உள்பது. றரு
ிரும்தி தடித்து - ஆங்றன தல்ள்.
* றதாரும் அரினேம் ாருரட ால் - டரல் ஸ்டரய்
* அல்றாா சிரந உள்ப இடம் - உத்றரஞ்சல்.
* றகம்திரிட்ஜ் தல்கரனக் ககம் உள்ப இடம் - இங்றனரந்து.
* இந்ிா காந்ி தடித் தல்கரனக்ககம் - ிஸ்தரற.
* ம ன்தன் பதாருள் - தசடிதரடி.
* பசக்ஸ்திர் - ஆங்கின ாடக ஆசிரிர்.
* றல்டன் - ஆங்கின கிஞர்.
* திபபட்படர - கிறக்கச் சிந்ரணாள்ர்.
* ரபிரசர் - டபாி ாடக ஆசிரிர் (சகுந்னம் ரடம்).
* டரல்ஸ்டரய் - இஸ் ரட்டு ழுத்ரபர்(றதாரும் அரினேம் ால் - உனகில் ிகச்சிநந்
ால்கபில் ஒன்று ண இரண றரு குநிப்திடுகிநார்.
* ததர்ணரட்ர - ஆங்கின ாடக ஆசிரிர்.
* பதட்ண்ட் ஸ்மல் - சிந்ரணாபர், கல்ிாபர்(பருவுக்கு றவும் திடித் கல்ிச்
சிந்ரணாபர்).
* றருதரபிணி - ிசுதரறில் தினரிந் பதரசறரிர்.
* றரு கறக்கு ழுி கடித்ில் அிகம் கூநிது - தல்ள் தற்நற.
** குநிப்ன: உனம் - ஞானம், னி - னி. னறல் - ில், தரண்டல் - றகம், ன்ணன் - றந்ன்,
பகாற்நன் -அசன்.

இனக்கம்
* ஓபிர உர்த்தும் பசாற்கள் இண்டு இண்டாக றசர்த்து ருது, திரித்ரல் ததரருள் ரது.
.கா:  , சன சன, , தட தட, குடுகுடு, பப, தபதப.
* சறத்ர்ள் - ரனூறு ஆண்டுறக்கு னன் ிகத்ின் காடு ரனகபில் ாழ்ந்ர்கள்,
இர்கள் உரு ிதாடு பசய்ால் தட்ட தபிமப டவுபர ிப்தட்டர்கள்.
* "மபரமக் கூட மரப" ன்ந சித்ர் தாடரன தாடிர் - டுதபிச் சறத்ர்.
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* உரு ிதாடு பசய்ால் இற்ரகர கடவுபாக ிதட்டர் -டுதபிச் சறத்ர்.
** பதாருள்:

* சறத்து – அநிவு

* கடுபபிச் சித்ர் தாடி தாடல்கள் - 54.

* ந்ணத்ில் ஓர் ஆண்டின் அன் ாடாறு ாாய் ன்ப் தாடிர் - டுதபிச் சறத்ர்.
* தரம்தரட்டிச் சறத்ர், கும்மதச் சறத்ர், அழுறணிச் சறத்ர் - இர ரப்ததர்ள்.
** ததரருள்**

* பம்ன - கசப்தாண பசாற்கள்.

* நரப்ன
ீ
- இருாப்ன, டம் - உடம்ன. சரற்றும் - னகழ்ச்சிாக்ப் றதசுது.
* கிஞர் அப்துல் குாணின் "ஆனர தமண" ன்னும் தல் சரறத் அரடற ிருது பதற்நது.
* இரின் திந தரடப்னகள்- சுட்டுில், தரல்ற,
ீ பர் ிருப்தம், தித்ன்.
* னதுக்கிர னரணில் னகழ் பதற்ந கிஞர் - ிக்பர அப்துல்குரன்.
* ரம் ன்ந ிம ந் கிர பாகுப்தினிருந்து டுக்கப்தட்டது -தரல் ற
ீ

ரன்ிக்டிம, ரட்டுப்னநப்தரட்டு
ரன்ிக்டிம:
* ஆசிரிர்: ிபம்திரணரர், ிபம்தி ன்தது ஊர் பதர். ாகணார் - இற்பதர்.
* கடிரக ன்நால் - அினன் ன்று ததரருள்.
* ான்ிக்கடிரகில் உள்ப ஒவ்பாரு தாட்டும் ரன்கு அநக்ருத்துக்மபக் கூறுகின்நண.
* ரன்கு ிள் தரண்ட அினன் ன்தது ன் பதாருள் - ரன்ிக்டிம.
* குடும்தத்றன் ிபக்கு - ததண் ன்றும், பதண்ணுக்கு ிபக்கு தண்தில் சிநந் திள்ரபகள்
ணத்ிற்கிணி அன்னிக்க திள்ரபகறக்கு ிபக்கிரணப் றதான்நது கல்ி, ன்ந கருத்து
இப்தாடனில் ருகிநது.
**

பதாருள்: டரள் - பதண், மசரல் - தண்தில் சிநந், உர்வு - ல்பனண்ம்,

ரல்னல்ர் - அன்ன க்கள்.
ரட்டுப்னநப்தரட்டு

* ழுத்து ிாக ால் ரய் றர தவுகின்ந தாட்டு அல்னது ரபில் ழுர தாடல் ரட்டுப்னநப்தரடல் ணப்தடுகிநது.
* ழுப்தடா ல்றனாருக்கும் பரிந் கரகள் - ரய்தரற இனக்றம் ன்ப்தடுகிநது.
* பசன்ரண றதான்ந பதருகங்கபில் தாடப்தடும் ாட்டுப்னநப் தாடல் - ரணர தரடல்.
* திநந் குந்ரகறக்கு தாடுது - ரனரட்டுப் தரடல்.
* பகாஞ்சம் பர்ந் குந்ரகறக்கு தாடுது - ிமபரட்டுப் தரடல்.
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* றரன பசய்றார் கரபப்ன ீங்க தாடுது - தரறற் தரடல்.
* ிரும் றதான்ந ிகழ்ச்சிகபில் தாடப்தாடுது - சடங்கு தரடல், தரண்டரட்டப் தரடல்.
* சாி கும்திடுறார் தாடுது - றப்தரட்டுப் தரடல்.
* இநந்றார்க்கு தாடுது - எப்தரரிதரடல்.
* பதாருள்: ஆணம் - கும்த, அிமன - ாணிிரன, ரற - ாணிங்கரப அபக்கும் தடி.
* அநிர பர்க்கும் அற்னக் கரகள் ன்ந தனின் ஆசிரிர் - ஜரணற ரபன்.
* சுாி ிறகாணந்ரின் இற்பதர் - பந்றத்.
* ததரறம தசரல்மட ன்றும் க்கள் கூறுர்.
* ிழ் பசாற்கள் ான்கு ரகப்தடும். அர –

ததர்ச் தசரல், ிமணச்தசரல், இமடச்தசரல், உரிச்தசரல்.
* சுாி ிறகாணந்ரின் இற்பதர் - பந்ற ரத்
* அநிர பர்க்கும் அற்னக்கரகள் ன்ந தரன ழுிர் - ஜரணற ரபன்.
* கூடரம் ன்தன் பதாருள் – ரங்குல்.
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