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 திரு.யி.க  

 

ண்ணின இனற்ன னயத்த 

ண்ன னோற்ி னோற்ி  
பண்னநனில் தோய்னந னயத்த  

பரினன னோற்ி னோற்ி  
யண்னநனன உனிரில் னயத்த  

யள்ன னோற்ி னோற்ி  
உண்னநனில் இனக்ன னயத்த  

உயன னோற்ி னோற்ி 
 

ச ொற்சொருள்: 

 ண் – இனை 

 யண்னந – போனைத்தன்னந 

 னோற்ி – யோழ்த்துினன் 

ஆ ிரினர் குிப்ன: 

 தின.யி.ினோணசுந்தபோர்(தினயோனொர் யினதச்ைல்ோர் நோர் சுனக்னந தின.யி. 
ன்து) 

 பற்னோர் = யினதச்ைோர் – ைின்ம்னநனோர் 

 ிந்த ஊர் = ோஞ்ைினபம் நோயட்ைத்தில் உள் துள்ம்.  
  இவ்ழர், தற்னோது  தண்ைம்  அனமப்டுிது. இவ்ழர் பைன்னனன 

அடுத்துள் னோனொனக்கு னநற்ன உள்து.  
 ிப்ன: 

 இயர் பதோமிோர் னுக்கும் பண்ள் னன்னற்த்திற்கும் அனபோது ோடுட்ைோர்.  
 னநனைத்தநிழுக்கு இக்ணம்  யகுத்தோர். 
 இயரின் தநிழ்னைனனப் னோற்ித் “தநிழ் பதன்ல்” ச் ைிப்ிக்டுிோர். 

டைப்னகள்: 

 நித யோழ்னனேம் ோந்தினடிறம் 

 பண்ணின் பனனந 

 தநிழ்த்பதன்ல் 

 உரினந     னயட்ன 

 னனன் அல்து அமகு னதின 

கொம்: 
 26.08.1883 – 17.09.1953 

நூல் குிப்ன: 
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 யோழ்த்துப் குதினில் இைம்பற்றுள் இப்ோைல் , தின.யி. இனற்ின “போதுனந 
னயட்ைல்” ன்னும் தில் “னோற்ி” ன்னும் தனப்ில் இைம்பற்றுள்து. 

 “பதய்ய ிச்ைனம் ” னதோ “னோற்ி” ஈோ உள் ோற்த்து ோன்கு தனப்னில் , 

ோனூற்று னப்து ோக்ோல் ஆது இந்தல். 
ணி: 

 இயர் பைன்ன இபோனப்னட்னை பயஸ்ி ள்ினில் தநிமோைிரினபோப் 
ணினோற்ிோர். 

திருக்குள் 

ச ொற்சொருள்: 

 னனப – குற்ம் 

 னக்கும் – தனம் 

 சுடும் – யனத்தும் 

 அன் – அனய னோல்ய 

 ய்னோனந – யனந்தோநல் 

 அம் – உள்ம் 

ஆ ிரினர் குிப்ன: 

 தினயள்றயர் சுபங் பைோல்ி யிங் னயப்தில் யல்யர். 
 ிப்ன சனர்கள்: 

 ோனோர், னதற்ோயர், ோன்னோர், நோதோனுோங்ி, பைந்ோப்னோதோர், பனோயர் 

நூல் குிப்ன: 

 நிதன் நிதோ யோம, நிதன் நிதனுக்குக் கூின அழனப தோன் தினக்குள்.  
 இந்தல் அத்துப்ோல் , போனட்ப்ோல், இன்த்துப்ோல் ன்னும் னப்பனம் 

ிரிழனக் போண்ைது. 
 இதில், தற்று னப்து னென்று அதிோபங்ள் உள். 
 எவ்னயோர் அதிோபத்திற்கும் த்துக் குட்ோக்ள்  ஆனிபத்து னந்தற்று னப்து 

குட்ோக்ள் உள். 
 இது திபண்ீழ்க்ணக்கு தல்றள் என்று.  
 இது 107 பநோமிில் பநோமிபனர்க்ப் ட்டுள்து. 

ச ம்சநொமித் தநிழ் 

உக சநொமிகள்: 

 உத்தில் ஆோனிபத்திற்கும் னநற்ட்ை பநோமிள் உள். அயற்றுள்  னச்சு 
பநோமின. 

 “ிதில் னைழம் , ிதில் ோைல் இனற்ழம் இனற்னனோ அனநந்தது 
பதன்பநோமினோின தநிழ் என்ன” ன்று யள்ோர் அனள்ிோர். 

ச ம்சநொமிகள்: 

 தினந்தின பைவ்யினல்னள் போனந்தின பநோமிள் பைம்பநோமிள் ப்டும்.  
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 ினபக்ம், இத்தின், ைநஸ்ினதம், ைீம், ினபனம், அபன, ஈப்ன ஆினயற்ன 
பைம்பநோமிள் ப் ட்டினிடுிோர் பநோமினினல் அிஞர் ை.அத்தினிங்ம்.  

திருக்குள் ற்ி ைொக்ைர் கிசபௌல்: 

 ைோக்ைர் ிபபௌல் , “ தநிழ்பநோமி அமோ ைித்திப னயனப்ோைனநந்த பயள்ித்தட்டு ; 

தினக்குள் அதில் னயக்ப்ட்டுள் தங் ஆப்ிள் ; தநிழ் ன்ன ஈர்த்தது ; குனோ 
ன்ன இழுத்தது” ன்று பநோமிந்து இன்னற்ோர். 

தநிமின் சதொன்டந: 

 உில் மனநனோ ிகுதினோ “குநரிக்ண்ைத்தில்” தநிழ் னதோன்ினதோ 
“தண்டினங்ோப” னநற்னோள் பைய்னேள் கூறுிது. 
 

“எங் ினையந் துனர்ந்னதோர் பதோமயிங்ி  
ங்போிீர் ஞோத் தினற்றும் – ஆங்யற்றுள்  

நின்னர் தினோமி பயங்திபபோன் னனனது  

தன்ன ரிோத தநிழ்” 

தநிமின் மநன்டந: 

 தநிழ் பநல்னோனை பநோமி , அதோனனன உ னதன் பநோமினோய்த் னதோன்ினேம் 
யமக்போமினோநல் இன்றும் இனந நோோநல் ன்ித்தநிமோய் இனந்து யனிது.  

தநிழ் சநொமினின் தொய்டந: 

 பற்னோனப குிக்கும் “அம்னந, அப்ன்” ன்னும் குநரிோட்டுத்(ோஞ்ைில் ோடு) 
தநிழ்ச்பைோற்ள், யைபநோமி உட்ை உப் பனபநோமிள் யற்ிறம் யடிழ 
திரிந்து யமங்ி யனின். 

தநிழ் சநொமினின் தூய்டந: 

 “தநிழ் ிபநோமித் துனணனின்ித் தித்து இனங்குயது நட்டுநின்ித் 
தனமத்னதோங்ழம் பைய்னேம்” ன்று கூிோர் ோல்டுபயல். 

தநிழ் சநொமினின் ச ம்டந: 

 பநோமிக்கு இக்ோ யபம்னம் பைோற்ின் தினந்தின யடிழம் அயைினம். இயற்ன 
தநிமில் உள்து னோ, னயறு ம்பநோமினிறம் ோண இனோது. அதோனனன தநிழ் , 

“பைந்தநிழ்” ப்ட்ைது. 
தநிழ் சநொமினின் இனற்டக யர்ச் ி: 

“ல்ோச் பைோல்றம் போனள் குித்தனய” 

 பதோல்ோப்ினம் 

 தநிமில் இடுகுி பனர்ள் குனழ. 
 எனனந, ன்னந ன்னும் இனயன ண் நட்டுனந தநிமில் உண்டு.  
 யைபநோமினில் எனனந, இனனந, ன்னநபன னெயன ண் உள்.  
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 தநிமில் உனிர்றக்கு நட்டுனந ோல்னயறுோடு உண்டு ; போனள்றக்குப் 
ோல்னயறுோடு இல்ன. 

தநிழ் சநொமினின் இக்கண ிடவு: 

 ல்ோ பநோமிறம் “ழுத்துக்கும் பைோல்றக்கும் இக்ணம் கூறும். ஆோல் தநிழ் 
அயற்றுைன் னைர்த்து யோழ்யினறக்ோ போனள் இக்ணத்னதனேம் ” கூறுிது. 
அதனடும் “அம், னம்”  இனயனனோப் குத்துள்து. 

தநிழ் சநொிடின் ச ய்னேள்  ிப்ன: 

 “ிப்ோ” னதோ பைய்னேள் யனள் னயறு ம்பநோமினிறம் இல்ன.  
தநிழ் சநொிடின் அணிச்  ிப்ன: 

 னயர்ள் பைய்னேறக்குச் ைிப்னச் னைர்க் “உயனந, உனயம்” னதின 
தற்றுக்ணக்ோ அணினப் னன்டுத்தி ோைல்ன இனற்ினேள்ோர்ள்.  

ஊரும் மரும் 

குறுஞ் ி ி ஊர்கள்: 

நன, படு, ோன, குன்று, குனச்ைி, ிரி 

 நனனின் அனன உள் ஊர்றக்கு ோநன , ஆனநன, ைிறுநன, 

தினயண்ணோநன, யிபோிநன, யள்ிநன ப் பனர்ள் உள். 
 ஏங்ினேனர்ந்த ிகுதி – நன 

 நனனின் உனபத்தில் குனந்தது – குன்று 

 குன்ின் உனபத்தில் குனந்தது – படு, ோன 

 குன்ன அடுத்துள் ஊர்ள் குன்றூர், குன்த்தூர், குன்க்குடி  யமங்ப்பற். 
 நனனனக் குிக்கும் யைபைோல் , “ிரி” ன்தோகும். ைியிரி , ினஷ்ணிரி, ீிரி, 

னோத்திரி ன் நனனனபனோட்டி ழுந்த ஊர்பனர்ள்.  
 குனச்ைி, ஆழ்யோர்க்குனச்ைி, ல்ினைக்குனச்ைி, ள்க்குனச்ைி ன் பனர்ள் ல்ோம் 

குிஞ்ைி ிோ ஊர்ன. குிஞ்ைி ன்னும் பைோல்ன நனயிக் குனச்ைிஆனிற்று. 
னல்ட ி ஊர்கள்: 

ோடு, னபம், ட்டி, ோடி 

 அத்தி(ஆர்) நபங்ள் சூழ்ந்த ஊர் “ஆர்க்ோடு” ழம், ஆ நபங்ள் ினந்த ஊர் 
“ஆங்ோடு” ழம், ோச்பைடிள் ினந்த ஊர் “ோக்ோடு” ழம் பனரிட்ைர். 

 ோட்டின் டுயில் யோழ்ந்த நக்ள் , அங்குத் திரினேம் யிங்குோல் தநக்கும் , தம் 
ோல்னைறக்கும் ஊறு னபோயண்ணம் னயி ட்டிப் ோதுோத்தர். அவ்ழர்ள் 
“ட்டி, ோடி”  அனமக்ப்ட்ை.(ோிப்ட்டி, னோயில்ட்டி, ைிறுகூைல்ட்டி) 

நருத ி ஊர்கள்: 

ஊர், குடி, னைோன, ட்டி, கும், ரி, ஊபணி 
 ியனம், ீர்யனம் னிர்யனம் பைிந்த நனதிக் குடினினப்னம் “ஊர்”  

யமங்ப்ட்ைது. 
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 ஆறுள் ோய்ந்த இைங்ில் “ஆற்றூர்”  யமங்ப்ட்ை பனர்ள் ோப்னோக்ில் 
“ஆத்தூர்”  நனயினது. 

 நபங்ள் சூழ்ந்த குதிில் நபங்ின் பனனபோடு ஊர் பனனப னைர்த்து 
யமங்ிர்.(ைம்னர், ைம்த்தூர், னினங்குடி, னினஞ்னைோன, னினம்ட்டி). 

 கும், ரி, ஊனணி ஆியற்றுைன் ஊர் பனர்ி இனணத்து யமங்ிர்.( 
னினங்கும், னயப்னரி, னபோழபணி). 

சய்தல் ி ஊர்கள்: 

ட்டிம், ோக்ம், னப, குப்ம் 

 ைற்னப னனொர்ள் “ட்டிம்” ழம், ைிற்றூர்ள் “ோக்ம்” ழம் பனர் 
பற்ினந்த. 

 பதயர் யோழ்ந்த ஊர்ள் “ீமக்னப, னோடினக்னப, ீோங்னப” ப் பனர் 
பற்ினந்த. 

 நீயர்ள் யோழும் இைங்ள் “குப்ம்” ன்று அனமப்டுிது. 
திட னேம் ஊர்களும்: 

ஊர், மஞ்ைி 
 ோற்ினைப் பனர்றம் ஊர்றைன் குிக்ப்பற். ஊனக்கு ிமக்ன இனந்த 

குதினன “ீழூர்” ழம், னநற்ன இனந்த குதினன “னநறர்” ழம் பனரிட்ைர். 
ொனக்க நன்ர்கள்: 

 ோனக் நன்ர்ள் தநிமத்னத 72 ோனனங்ோ ிரித்து ஆட்ைி பைய்தர்.  
 அயர்ள் ஊர்ப்பனனைன் ோனனத்னத னைர்த்து யமங்ிர்.(ஆபப்ோனனம் , 

நதினோன்ோனனம், குநோபப்ோனனம், னநட்டுப்ோனனம்) 
ஊர் சனர்கள் நொறுதல்: 

 ல்பயட்டுில் ோணப்டும் “நதினப” நனனதனோி இன்று “நதுனப”னோ 
நோினேள்து. 

 னோயன்னத்தூர் ன்னும் பனர் “னோனனத்தூர்” ஆி, இன்று “னோனய” ஆ 
நனயினேள்து. 

னொனூறு 

பல்றம் உனிபன்ன; ீனம்உனி பன்ன;  

நன்ன் உனிர்த்னத நர்தன உம்;  

அதோல் னோன்உனிர் ன்து அின  

னயன்நிகு தோன னயந்தர்க்குக் ைன; 

 னநோைிீபோர் 

ச ொற்சொருள்: 

 அின – அிதல் னயண்டும் 

 தோன – னை 
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 ைன – ைனந 

ஆ ிரினர் குிப்ன: 

 னநோைிீபோர், பதன்ோண்டி ோட்டிறள் “னநோைி” ன்னும் ஊரில் யோழ்தயர். 
 “ீபன்” ன்னும் குடிப்பனனப உனைனயர். 
 உைல் னைோர்யிோல் அபசுக்குரின னபசுக் ட்டிில் உங்ினனோது , “னைபநோன் 

பனஞ்னைபல் இனம்போன” ன் அபைோல் யரியைீப் பற் பனனநக்குரினயர். 
 இயர் ோடின ோைல்ள் அோனூறு, குறுந்பதோன, ற்ினண ஆினயற்றுள் உள். 

நூல் குிப்ன: 

 னம் + ோன்கு + தறு = னோனூறு. 
 இந்தல் ட்டுத்பதோன தல்றள் என்று.  
 இது னம் ற்ின ோனூறு ோைல்ின் பதோகுப்ன. 
 னம் ன்து நம் பைய்தறம் அம் பைய்தறம் ஆகும். 

னதுசநொமிக்கொஞ் ி 
ச ொற்சொருள்: 

 ஆர்ி – ினந்த ஏனைனேனைன ைல் 

 ோதல் – அன்ன, யினப்ம் 

 னநனத – அிழ தட்ம் 

 யண்னந – ஈன, போனை 

 ிணி – னோய் 

 பநய் – உைம்ன 

ஆ ிரினர் குிப்ன: 

 பனர்: நதுனப கூைறர் ிமோர் 

 ிந்த ஊர்: கூைறர் 

 ைிப்ன: இயர் தம் ோைல்ன ச்ைிோர்க்ிினர் னதின ல்றனபனோைிரினர்ள் 
னநற்னோள்ோ னனோண்டுள்ர்ள்.  

 ோம்: ைங் ோத்திற்குப்ின் யோழ்ந்தயர். 
நூல் குிப்ன: 

 னதுபநோமிக்ோஞ்ைி ன்து ோஞ்ைித்தினணனின் துனறள் என்று.  
 இந்தல் திபண்ீழ்க்ணக்கு தல்றள் என்று.  
 இந்தன “அழனபக்னோனய” ழம் கூறுயர். 
 இந்தில் த்து அதிோபங்றம் , அதிோபத்திற்கு த்துச் பைய்னேள் யதீம் தறு 

ோைல்றம் உள். 

நகொயித்துயொன் நீொட் ிசுந்தபொர் 

உ.மய. ொ: 

 “னோர் ோப்ோர் ன்று தநிமன்ன ங்ின போது ோன் ோப்னன் ன்று ழுந்தயர் 
உ.னய.ைோ. அயனப அனயபோறம் “தநிழ்த்தோத்தோ” ன்று அனமக்டுயர். 
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 உ.னய.ைோ.இன் ஆைிரினனப “நோயித்துயோன் நீோட்ைிசுந்தபோர்”. 

இடநனேம் கல்யினேம்: 

 நீோட்ைிசுந்தபோர் 1815ஆம் ஆண்டு ப்பல் 6ஆம் ோள் தினச்ைி நோயட்ைம் 
“ண்பணய்க்ிபோநத்தில்” ிந்தோர். 

 பற்னோர்: ைிதம்பம் – அன்த்தோச்ைினோர். 
 தநது தந்னதனிைனந ல்யி ற்ோர். 

கல்யிமன யொழ்க்டக: 

 நீோட்ைிசுந்தபோர் தினநணம் பைய்துபோண்டு குடும்த்துைன் 
“திரிைிபனபத்தில்”(தினச்ைி) யோழ்ந்தோர். 

 அயனப “திரிைிபனபம் நீோட்ைிசுந்தபோர்” ன்ன அனமப்ர். 
 அயரிைம் “ல்யி ற் னயண்டும்” ன் னயட்ன தணினோததோ இனந்தது.  
 “ல்யினன யோழ்ன” ன்று இனந்தயர். 

தநிழ் கற்ித்தல்: 

 நீோட்ைிசுந்தபோர் ைோதி, ைநனம் ோபோது அனயனக்கும் ல்யி ற்ித்தோர்.  
 குோம்ோதர் ோயர் , ையரிபோனற, தினோபோைர், ைோநிோதர் ஆினனோர் , அயர்றள் 

குிப்ிைத்தக்யர்ள். 
 இயர் ைி ோம் தினயோயடுதுனனில் ஆதி யித்துயோோ ணினோற்ிோர்.  
 தினயோயடுதுனனில் யோழ்ந்த ோத்தில் தோன் உ.னய.ைோநிோதனக்கு ஆைிரினபோ 

இனந்தோர். 
தநிழ்த் சதொண்டு: 

 இயர், 80கும் னநற்ட்ை தல்ன இனற்ினேள்ோர். 
 னோயில்ன ற்ின “தனபோணங்ள்”  இனற்ினேள்ோர். 

ண்ன ன்கள்: 

 நீோட்ைிசுந்தபோர் அனங்குணனம் ினந்த னனநனேம் தபோத ோயன்னநனேம் 
னைத்தயர். 

 னச்சுனய உணர்ழ நிக்யர். 
 எனனன அயபது ண்ர் ஆறுனம் ன்யர் , தம்னனைன குடும்த் பதோைர்ோ 

கும்னோணத்தில் எனயனக்குப் த்திபம் என்று ழுதிக்போடுத்தோர்.  
 அதில், ைோட்ைிக் னபனோப்நிை யந்த எனயனனைன இனப்ிைம் கும்னோணத்தில் 

உள் சுண்ணோம்னக்ோபன் பதன ன்து. அதன “ீற்றுக்ோபத் பதன ” ழம் 
யமங்குயர். இந்த இபண்டில் தனப் பனனக்கு னன்ோல் னைர்க்ோம் ன்று அயர் 
னட்ைனோது, நீோட்ைிசுந்தபோர் “இபண்டும் னயண்ைோம் , னென்ோயது பதன ” ன்று 
னோட்டுயிடும் ன்று பைோன்ோர். அதிறள் னச்சுனய உணர்னய அனயனம் 
அிந்து நிழ்ந்தர். னென்ோயது ன்து சுண்ணோம்னக் குிக்கும் என 
பைோல்ோகும்.(பயற்ின + ோக்கு + சுண்ணோம்ன) 

மொய்க்கு நருந்து இக்கினம்: 
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 தக்கு உைல்ின ைரினில்ோத போது ைற்று ஏய்பயடுத்தல் ல்பதன்று நற்யர் 
கூ, “னோய்க்கு நனந்து இக்ினம்” ன்று கூிோர். 

நடவு: 

 01.02.0876 அன்று உயோழ்னய ீத்தோர். 

மகொவூர்கிமொர்: 
இடநகொம்: 

 ிந்த ஊர்: உனனைனக்கு அனிறள் “னோழர்”. 

 நபன: னயோர் நபன. 
ொடினடய: 

 ற்ினண, குறுந்பதோன, னோனூறு, தினயள்றயநோன ஆினயற்ில் இயரின் 18 

ோைல்ள் உள். 
அடயக்கத் தடயர்: 

 ங்ிள்ி ன் நன்ன் னோழர்ிமோரின் னனநனன அிந்து அயனப 
“அனயக்ப் தனயர்” ஆிோன். 

மொடபத் தயிர்த்த னயர்: 

 னைோமர் நபில் னதோன்ின ங்ிள்ிக்கும் படுங்ிள்ிக்கும் படுங்ோம் னனந 
இனந்து யந்தது. 

 ங்ிள்ி உனனைனக்கு அனில் உள் ஆழர்க்னோட்னைனன னற்றுனனிட்ைோன்.  
 னோழர்ிமோர் படுங்ிள்ினிைம் “ீ யபீோ இனந்தோல் னோரிடு ; அல்து 

னோட்னைனன எப்னைத்துயிடு ; இபண்டில் னதனேம் பைய்னோநல் னோட்னை 
நதிறக்குள் எடுங்ினினப்து ோணும் தன்னநனேனைனது ” ன்ர். 

 னோழர்ிமோரின் அிழனபனன னட்ை படுங்ிள்ி ஆழர்க்னோட்னைனன யிட்டு 
உனனைர் னோட்னைக்குபைன்று தயனைத்து போண்ைோன்.  

 னோழர்ிமோர் படுங்ிள்ினிைம் , “படுங்ிள்ினன! உன்னோடு னோர் னரின , 

னோட்னைக்கு பயினன னற்றுனனிட்டினப்யன் ம்ன நோனனணிந்தனைபனும் 
அல்ன்; னயப்ம்ன நோனனணிந்த ோண்டினனும் அல்ன் ; னைோமனக்குரின 
அத்திநோன அணிந்தயன. உம் இனயனள் யர் னதோற்ினும் னதோற்து னைோமர் 
குடினன’ ன்ோர். 

 ஆதோல் “னோனப எமிநின்” ன்ோர். 
நடனநொன் ிள்டகட கொத்தல்: 

 குனற்த்துத் துஞ்ைின ிள்ியயன் னோர் னப தனபோக் போண்டு 
னைோமோட்னை ஆண்டு யந்தோன். இயன் ைிந்த யிஞன்.  

 ிள்ியயனுக்கும், னைனனழு யள்ல்றள் எனயோ நனனநோன் 
தினனடிக்ோரிக்கும் பனம் ன இனந்தது. ிள்ியயன் ோரினின் இன 
ிள்னனனேம் யர்ந்து யந்து னோன ோில் இைிக் போள் னடிழ பைய்தோன்.  

 னோழர்ிமோர் ிள்ியயிைம் னைோம னன்னோர்ள் பனனந டுத்துக்கூி 
ோரினின் இன ிள்னனனேம் நீட்ைோர்.  
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 ிட நீட்ை ச ம்நல்: 

 ங்ிள்ினன ோடி ரிசு பற் இந்தனபனோர் , படுங்ிள்ினிைம் பைன்று 
ோடிோர். 

 இந்தனபனோனப ங்ிள்ினின் எட்ட்பன் ன்று னதின படுங்ிள்ி அயனப 
ைினனிிட்ைோன். 

 னோழர்ிமோர் படுங்ிள்ினிைம் னயர்ின் இனல்னன டுத்துக்கூி அயனப 
நீட்ைோர். 

திரிகடுகம் 

 

இல்ர்க்போன் னீேம்  உனைனநனேம், இவ்ழில்  

ில்ோனந னேள்றம் பிப்ோடும் – வ்ழனிர்க்கும்  

துன்னறுய பைய்னோத தூய்னநனேம் இம்னென்றும்  

ன்ினேம் நோந்தர்க் கு. 
 ல்ோதோர் 

ச ொற்சொருள்: 

 ோல்ப்ற்ி – எனக்ச் ைோர்ன 

 ைோனினும் – அமினினும் 

 தூஉனம் – தூய்னந உனைனனோர் 

 ஈனேம் – அிக்கும் 

 பி – யமி 
 நோந்தர் – நக்ள் 

 யப்ன – அமகு 

 தூறு – னதர் 

 யித்து – யினத 

ஆ ிரினர் குிப்ன: 

 திரிடுத்தின் ஆைிரினர் ல்ோதோர். 
 இயர் தினபல்னயி நோயட்ைம் தினத்து ன்னும் ஊனப னைர்ந்தயர்.  
 இயனபச், “பைறுஅடுனதோள் ல்ோதன் ” ப் ோனிபம் குிப்ிடுயதோல் , இயர் 

னோர்யபீபோய் இனந்தினக்ோம் க் னதப்டுிது.  
நூல் குிப்ன: 

 திரிடும், திபண்ீழ்க்ணக்கு தல்றள் என்று.  
 தறு பயண்ோக்ன போண்ைது. 
 “சுக்கு, நிகு, திப்ிி” ஆின னென்னனேம் உள்ைக்ின நனந்துக்கு “திரிடும்” ப் 

பனர். 
 அதுப்னோல், திரிடும் ன்னும் இந்தல் , னென்று னத்துக்ன உள்ைக்ி 

நிதின் நநனக்த்னத ீக்குிது. 
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கணித மநடத இபொநனுஜம் 

 ிப்ன: 22.12.1887 

 ஊர்: ஈனபோடு 

 பற்னோர்: ழியோைன் – னோநம் 

 இயர் ிந்து னென்னப ஆண்டு யனப னசும் தின் இல்ோநல் இனந்தோர்.  
 தது தோனோரின் தந்னத ஊபோ ோஞ்ைினபத்தில் திண்னண ள்ினில் டித்தோர்.  

கும்மகொணம்: 

 இபோநோனுஜின் தோத்தோயின் ணிிநித்தம் “கும்னோணம்” யந்ததோல், ின்ன அயரின் 
ல்யி கும்னோணத்தில் பதோைர்ந்தது. 

னஜ்னத்திற்கு நதிப்னண்டு: 

 எனனன யகுப்ில் அயரின் ஆைிரினர் “னஜ்னத்திற்கு நதிப்ில்ன”  கூ, அதற்கு 
இபோநோனுஜன் னஜ்னத்திற்கு நதிப்னண்டு ன்று யிக்ி டுத்துனபத்தோர்.  

கொர்: 

 1880இல் இண்ைன் ரில் “ோர்” ன்யர் தினந்தோயது யனதினனன ணிதத்தில் 
ைிந்து யிங்ினதுப்னோ , இயனம் ைிறு யனதினனன ணிதத்தில் ைிந்து 
யிங்ிோர். 

ழுத்தர் ணி: 

 தந்னத ழியோைின் னனற்ைினோல் இயனக்கு பைன்ன துனனத்தில் “ழுத்தர்” 

ஏி ினைத்தது. 
சர்சௌிஸ் ண்கள்: 

 தோன் ண்டுிடித்த னதற்ங்னனேம் , டுனோள்னனேம் னள்யிோத் பதோகுத்து 
இந்தினக் ணிதக் மப் திரிக்னக்குச் பைன்னத் துனனத்தின் தனனந 
போினோர் ஃிபோன்ைிஸ் ஸ்ப்ரிங் ன்ோர் னெம் அனுப்ிோர். “பர்பௌிஸ் 
ண்ள்” னும் தனப்ில் பயினோ அயபது ட்டுனப , நிந்த யபனயற்ன 
பற்து. 

ஹொர்டி&ஈ.ச்.சயில்: 

 தநது ண்டுிடிப்னன யிரியோ ழுதி இங்ிோந்தில் உள் னம்ிரிட்ஜ் 
ல்னக்மப் னபோைிரினர் “ஹோர்டி” ன்யனக்கு டிதநோ அனுிோர். ஹோர்டி , 

னம்ிரிட்ஜ் ல்னமத்தின் இனணந்துள் திரிிட்டி ல்றரினின் னபோைிரினர் 
ஈ.ச்.பயில் னெம், அயனப இங்ிோந்திற்கு யபயனமத்தோர். 

உதயித்சதொடக: 

 இபோநனுஜம், 18.04.1914 அன்று திரிிட்டி ல்றரினில் ஆபோய்ச்ைி நோணயபோ 
னைர்ந்தோர். அயனக்கு ஆண்டு என்ிற்கு “6ரு0” ழண்டு உதயித்பதோனனோ 
யமங்ப்ட்ைது. “ஹோர்டி, ிட்டில்ழட்” இனயனம் ணிதத்தில் இபட்னை 
நோனநனதோ யிங்ிர். 

மபொ ர்ஸ் இபொநொனுஜன் கண்டுிடிப்னகள்: 
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 ஹோர்டி, “னபோைர்ஸ் இபோநோனுஜன் ண்டுிடிப்னள் ” ன் தனப்ில் 
இபோநோனுஜத்தின் யமினனன தோ பயினிட்டு அயனக்கு பனனந 
னைர்த்தோர். 

ஃப்.ஆர்.ஸ் ட்ைம்: 

 1918ஆம் ஆண்டு ிப்பயரி நோதம் அயனக்கு ஃப்.ஆர்.ஸ் ட்ைம் யமங்ப்ட்ைது.  
ஹொர்டினின் ரிந்துடப: 

 ஹோர்டினின் ரிந்துனபனின் னரில் பைன்னப் ல்னமம் அயனக்கு 250 ழண்டு 
பதோனனன ந்து ஆண்டுக்குக் போடுக் னன்யந்தது. இபோநோனுஜம் 50 ழண்னைத் 
தம் பற்னோனக்கும் 200 ழண்னை னம ின நோணயர்றக்கும் யமங்ி 
யனநோறு டிதம் ழுதிோர். 

இபொநொனுஜன் ண்: 

 1729 ன்னத இபோநோனுஜன் ண் ன்ர்.  
நடவு: 

 26.04.1920 அன்று தன்னுனைன 33ஆம் யனதில் இவ்ழ யோழ்னய ீத்தோர். 
சொதுயொ குிப்னகள்: 

 ிட்டில்ழை, இபோநோனுஜன ற்ி “ஆய்யோபோ இல்ோயிட்ைோறம் இபோநோனுஜன் 
குனந்தட்ைம் என ஜோனோி ” ன்ோர்.(ஜோனோி ன்யர் பஜர்நினன னைர்ந்த 
ணித னநனத , ஆய்ர் ன்யர் சுயிட்ைர்ோந்னத னைர்ந்த இனணனற் ணித 
னநனத). 

 இந்திபோ ோந்தி அயர்ள் இபோநோனுஜன ற்ி , “ணிதத் தினநனோல் யிஞ்ஞோ 
உினப் ிபநிக்ச் பைய்து யபோற்ில் குிிைத்தக் ஏர் இைத்னதப் ிற் 
ியிக் ணிதனநனத” ன்ோர். 

 னபோைிரினர் ஈ.டி.பல் ன்யர் ,”இபோநோனுஜன் ைோதோபண நிதபல்ர். அயர் 
இனயன் தந்த ரிசு” ன்ோர். 

 இண்ைன் ஆறர் ோர்ட்பநன்ட் ண்ட் ன்யர் “இபோநோனுஜன் னதல் தபநோ 
ணித னநனத” ன்ோர். 

 னபோைிரினர் சூினன் க்சுி ன்யர் , “ இபோநோனுஜன் தோன் இந்த 20ஆம் 
தற்ோண்டின் நிப்பரின ணிதனநனத” ன்ோர். 

 22.12.1962 அன்று அயபது 75ஆயது ிந்த ோன னன்ிட்டு டுயண் அபசு 
தினந்து ோசு அஞ்ைல்தனனன 2500000 பயினிட்ைது. பயினிட்ை அன்ன 
அத்தன அஞ்ைல்தனறம் யிற்றுத் தீர்ந்துயிட்ை.  

 1971ஆம் ஆண்டு , னபோைிரினர் இபோநனுஜம் அனத்து ினழக்குழு 
பைன்னனில் அனநக்ப்ட்ைது. 

 03.10.1972 அன்று அப்னோனதன னதல்யர் ன.னணோிதி அயர்ோல் இபோநோனுஜம் 
உனர் ஆபோய்ச்ைி ிறுயம் திந்து னயக்ப்ட்ைது. 

 அயர் ணினோற்ின பைன்னத் துனனம் ைோர்ில் னதிதோ யோங்ின குடிீர்க் 
ப்றக்கு “ைீியோை இபோநோனுஜம்” ப் பனர் சூட்ைப்ட்ைது. 
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 அபநரிக்ோயின் யிசுன்ைீன் ல்னக்மப் னபோைிரினர்ள் “ரிச்ைர்டும் ஆஸ்னனேம்” 

இனணந்து 1984இல் அயபது நோர்ழ பயண்ச் ைினனன இந்தினோயிற்கு 
போண்டு யந்து யமங்ிர். 

 ணித குிப்னள் அைங்ின 3 குிப்னடுனனேம் ஆபோய்ைிக் ட்டுனபனனேம் 
யிட்டுச் பைன்றுள்ோர். அயபது குிப்னடுில் 3000 னதல் 4000 னதற்ங்ன 
1957ஆம் ஆண்டு “ைோைோ” அடிப்னை ஆபோய்ச்ைி ினனம் , அப்டினன எிப்ைம் 
டுத்து தோ பயினிட்ைது. 

திப்ொைல் 

இபட்டுசநொமிதல் 

ச ொற்சொருள்: 

 சுமி – உைல்நீது உள் சுமி, ீர்ச்சுமி 
 துன்ர் – னயர், அமின நர் 

 ைோடும் – தோக்கும், இழுக்கும் 

ஆ ிரினர் குிப்ன: 

 பனர்: ோனநப்னயர் 

 ிந்த ஊர்: கும்னோணத்திற்கு அனில் உள் “ந்திக்ிபோநம்” ழம், யிழுப்னபம் 
நோயைத்தில் உள் “ண்ணோனிபம்” ழம் கூறுயர். 

 இனற்பனர்: யபதன் 

 ணி: தினயபங் நனைப்ள்ினில் ணினரிந்தோர். னயணய ைநனத்தில் இனந்து 
னையைநனத்திற்கு நோிோர். 

சனர் கொபணம்: 

 “ோர்னநம் னோல் ” யினத போமினேம் ஆற்ல் பற்தோல் , இயர் “ோனநப்னயர்” 

 அனமக்ப் பற்ோர். இயர் , இனபோனள் அனநன னச்சுனயனேைன் ோடுயதில் 
யல்யர். 

நூல் குிப்ன: 

 னயர் ர் , ல்னயறு சூழ்ினக்கு ற் அவ்யப்னோது ோடின ோைல்ின் 
பதோகுப்ன “திப்ோைல் திபட்டு ”. இதன, இபோநோதனபம் நன்ர் போன்னுைோநி 
னயண்டுதறக்ிணங், ைந்திபனைப யிபோைப் ண்டிதர் தநிமம் னழுயதம் பைன்று 
னதடித் பதோகுத்தோர். 

கல்யிக்கு ல்ட இல்ட 

ற்துனம் நண்ணழ ல்ோ(து) உபயன்(று)  
உத்தப னநைந்னத ஏதுிோள் – பநத்த  

பயறும்ந் தனம்கூ னயண்ைோம் னயரீ்  

றும்னந்தன் னனோல்ண் ைோண் 

 ஐனயனோர் 

ச ொற்சொருள்: 
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 னம்நண்ணழ – என ைோண் ழம் போனள் போள்யர்  

 பநத்த – நிகுதினோ 

 னயரீ் – னயர்ன 

 னநைந்னத – னநள் 

ஆ ிரினர் குிப்ன: 

 இங்கு குிப்ிடும் ஐனயனோர் , ைங் ோ அவ்னயனோனக்கு நிழம் ிற்ட்ையர். 
ம்ர், ஏட்ைகூதர், னனமந்திப்னயர் னதின னயர்ள் இயர் ோத்தில் 
யோழ்ந்ததோக் கூறுயர். 

கொந்தி கடிதம் 

 1917ஆம் ஆண்டு னனபோச் ரில் னைபற் இபண்ைோயது 
 ல்யிநோோட்டில்ோந்தினடிள்ிழ்த்தின தனனந உனப , நோணயர்க்கு ற் 
யோம் டித யடியில் அனநப்ட்டுள்து.  

 னிற்று பநோமி ற்ின ினயோ னடியிற்கு யனயனத ற்ின னோக்ம்.  
 னிற்றுபநோமி குித்து ைிந்திக்ோநல் ல்யி ற்ிப்து , அடித்தம் இல்ோநல் 

ட்ைைத்னத ழுப்னயனத னோன்து ன்ிோர்.  
 யி இபயிந்த்போத் தோகூரின் இர்ோ இக்ின னைனின் உனர்யிற்குக் ோபணம் 

ஆங்ித்தில் அயனக்கு உள் அிழ நட்டுநன்று , தம்னனைன தோய்பநோமினில் 
அயனக்கு இனந்த ற்றும் தோன். 

 னன்ைிபோம் னசும் போது குமந்னதள் , ஆண்ள், பண்ள் அனயனம் நிகுந்த 
ஈடுோட்டுைன் னட்தற்கு ோபணம் அயர்தம் தோய்பநோமி அினய.  

 நதன்னநோன் நோயினோயின் ஆங்ி னச்சு பயள்ினனப்னோல் எியிட்ைோறம் , 

அயரின் தோய்பநோமிப் னச்சு தங்திப் னோன்று எமி யசீுின்து.  
 தோய்பநோமினன யனச் பைய்யதற்கு னதனயனோது , தங்ள் தோய்பநோமினில் உள் 

அன்னம் நதிப்னம்தோன். 
 நக்ள் அிழள்யர்ோ இனந்தோல், அயர்தம் பநோமினேம் அவ்யோன அனநனேம். 
 தோய்பநோமினில் னெம் நக்குத் ல்யி அிக்ப்ட்டினந்தோல் ம்நினைனன  

னோஸ்றம் இபோய்றம் னதோன்ிஇனப்ோர்ள்.  
 ள்ிக்கூைம் யடீ்னைப் னோன்று இனக் னயண்டும். குமந்னதக்கு யடீ்டில் னதோன்றும் 

ண்ணங்றக்கும் ள்ினில் ற்டும் ண்ணங்றக்கும் பனங்ின பதோைர்ன 
இனக் னயண்டும். 

 தோய்பநோமினனக் ற்ித்தல் பநோமினோ னயத்துக்போண்ைோல் , ஆங்ித்தில் 
அினயப் பறுயது ோதிக்ப்டுநோ , இல்னனோ ன்னத ற்ி ைிந்தன பைய்ன 
னயண்டினது இல்ன ன்ிோர். 

 தோய்பநோமினில் அினய பறுயனத ைிந்தது ன்ிோர்.  

திருயொரூர் ொன்நணிநொட 

ன்ணிந்த பதன்நன ஈைோர் னங்னோயில்  
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னன்ணிந்த பதய்ய னினயோர்ள் – அன்னன்ோம்  

னண்சுநந்னதோம் ந்தி னனைத்பதன்ோர் னண்ணினோர்  

நண்சுநந்தோர் ன்றுனகு யோர். 
 குநபகுனபர் 

ச ொற்சொருள்: 

 ன்ணிந்த – றம்ன நோனனோ அணிந்த 

 பதன்நன – பதற்ில் உள் தினயோனொர் 

 னங்னோயில் – தினயோனொர் னோயிின் பனர் 

 னண்ணினோர் – இனயன் 

ஆ ிரினர் குிப்ன: 

 ஆைிரினர்: குநபகுனபர் 

 பற்னோர்: ைண்னைிோநணிக் யிபோனர் – ைியோநசுந்தரி அம்னநனோர் 

 ஊர்: தினனயகுண்ைம் 

இனற்ின நூல்கள்: 

 ீதிபியிக்ம், னத்துகுநோபசுயோநி ிள்னத்தநிழ் , ந்தர்ி பயண்ோ , 

நீோட்ைினம்னந ிள்னத்தநிழ், நதுனபக்ம்ம். 
கொம்: 

 ி.ி.திோோம் தற்ோண்டு 

நூல் குிப்ன: 

 தினயோனொர் + ோன்கு + நணிநோன = தினயோனொர் ோன்நணிநோன.  
 இது தினயோனொரில் ழுந்தனினேள் தினோபோைர் நீது ோைப்பற் ோன்நணிநோன 

ப் போனள்டும். ோன்நணிநோன ன்து தநிமில் யமங்கும் 96 யன 
ைிற்ிக்ினங்றள் என்று. னத்து , யம், நபதம், நோணிக்ம் ன்னும் 
ோல்யனனோ நணிோல் ஆோ நோனனனப் னோன்று ோல்யனனோ 
ோைல்ோல் (பயண்ோ, ட்ைனக் ித்துன, ஆைிரின யினத்தம், ஆைிரினப்ோ) ஆோ 
ோற்து பைய்னேள்ன போண்ைது. 

சநய்சொருள் கல்யி 

ற்ிப்னோர் ண்போடுப் னோனப! – அந்தக்  

ணக்ோனர் உனபனிில் இனபையி னைனப!  
ற்பனர் டுத்திை னயண்டும்! – ோறம்  

ன்ோப் டித்துீ னன்ன னயண்டும்! 
 யோணிதோைன் 

ச ொற்சொருள்: 

 துனந – உனயம் 

 பநய்போனள் – ினனோ போனள் 
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 ணக்ோனர் – ஆைிரினர் 

ஆ ிரினர் குிப்ன: 

 இனற்பனர்: த்திபோைற () அபங்ைோநி 
 பனர்: யோணிதோைன் 

 ிந்த இைம்: னதுனயனன அடுத்த யில்ினனூர்  

 பற்னோர்: அபங் தினக்ோன – துைினம்நோள் 

 ிப்ன: 

 “யிஞனபறு, ோயர்நணி” ன்னும் ட்ைங்ள் பற்றுள்ோர். 
 தநிமத்தின் “னயர்ட்ஸ் பயோர்த்”  இயனபத் தநிழும் னல்ிது. 
 உனைினோ, ஆங்ிம் னதின பநோமிில் இயர் ோைல்ள் பநோமிபனர்க்ப் 

ட்டுள். 
கொம்: 

 22.07.1915 – 07.08.1974 

நூல் குிப்ன: 

 யிஞர் யோணிதோைன் தநிழ் உிற்குப் னனந்து அித்துள் “குமந்னத இக்ினம் ” 

ன்னும் தில் இனந்து டுக்ப்ட்ைது. 

தூங்கொ கர் 

நதுடப கரின்  ிப்னப் சனர்கள்: 

தூங்ோ ர், தினயிமோ ர், னோயில் ர், மம்பனம் தநிமரின் ோரீ 
பதோட்டில், பதன்ிந்தினோயின் பதன்ஸ், கூைல் ர், ஆயோய் 

நதுடப – சனர்க்கொபணம்: 

 “நதுனப” ன்னும் பைோல்றக்கு “இினந” ன்து போனள். தநிழும் நதுனபனேம் 
இினநனின் இனல்ோல் அனநந்தனய. நதுனப ற்ி னயர்ள் கூறும் னோபதோம் 
தநினமோடு னைர்த்னத கூிர். 

னொனூறு 

 தநிழ்பழு கூைல் 

 ிறுொணொற்றுப்டை: 

“தநிழ்ின பற் தோங்று நபின் நிழ்ன நறுின் நதுனப”  

-ைிறுோணோற்றுப்னை(ல்றர் த்தத்தோர்) 
 ிப்திகொபம்: 

“ஏங்குைீர் நதுனப”  

“நதுனப னெதூர் நோர்”  

“பதன்தநிழ் ன்ோட்டுத் தீதுதீர் நதுனப”  

“நோண்னனை நபின் நதுனப”  

“யோயர் உனனேம் நதுனப”  
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“திபனழுயினோப் ண்ன னநம்ட்ை நதுனப னெதூர்” 

தநிமகத்தின்  ிப்ன: 

னைபோடு – னயமனனைத்து  

னைோமோடு – னைோறுனைத்து  

ோண்டினோடு – னத்துனைத்து  

பதோண்னைோடு – ைோன்னோர் உனைத்து 

ொன்நொைக்கூைல்: 

 நதுனபக்கு கூைல் ழம், ஆயோய் ழம் னயறு பனர்ள் உள்.  
 ோன்நோைக்கூைல் ன்னும் பனனப கூைல்  நனயி உள்து.  
 “தினயோயோய், தினள்ோறு, தினனைங்ன, தினடுழர்” ஆின ோன்கு 

தினக்னோயில்ள் னைர்ந்தனநனோல் , “ோன்நோைக்கூைல்” ன்னும் பனர் 
யமங்ோனிற்று ன்ர். 

 “ன்ிக்னோயில், ரினநோல் னோயில் , ோிக்னோயில், ஆயோய்க் னோயில் ” ஆின 
ோன்கு தினக்னோயில்றம் நதுனபக்குக் ோயோ அனநந்தனநனோல் , 

“ோன்நோைக்கூைல்” ன்னும் பனர் யந்தது ன்றும் கூறுயர். 
பஞ்ம ொதினொர் கூற்று: 

 யனணன், நதுனபனன அமிக் ழு னநங்ன அனுப்ிோன். அனதப் ற்ி 
இனயிைம் ோண்டினன் னனனிை , இனயன் ோன்கு னநங்ன நதுனபனனக் 
ோக் அனுப்ிோர். அந்ோன்கும் ோன்கு நோைங்ோ கூடி நதுனபனனக் 
ோத்தனநனோல் “ோன்நோைக்கூைல்” ன்னும் பனர் ற்ட்ைதோ பஞ்னைோதினோர் 
கூினேள்ோர். 

அிஞர்கள் கூற்று: 

 ந்ோட்ையனம் வ்ழரினம் யந்து கூடும் யநோ ர் ன்தோல் , கூைல் ப் 
பனர் பற்தோ கூறுயர். 

 ைங்ம் னயத்துச் பைந்தநினம யர்க் , னயர் ல்னோனம் கூடினதோல் , கூைல் 
ன்னும் பனர் ற்ட்ைதோ அிஞர் கூறுயர்.  

ஆயொய் – திருயிடனொை னபொணம் கூற்று: 

 நதுனபனன யிரிழடுத்த ண்ணி , இனயிைம் அதன் ல்னனன யனபனறுத்துத் 
தனநோறு னயண்டிோன் ோண்டினன். இனயன் , தன் னனணினோின ோம்ிைம் 
ல்னனன யனபனறுக் ஆனணனிட்ைோர். ோம்ன யோனம ீட்டி யநோத் தன் 
உைன யனத்தது. அவ்யோனத் தது யோனில் னைர்த்து நதுனபனின் ல்னனன 
யகுத்துக் ோட்டினது. அன்று னதல் , நதுனபக்கு ஆயோய் ன்னும் பனர் 
அனநந்ததோத் “தினயினனோைற்னபோணம்” கூறுிது. ஆயோய் ன்து 
ஆத்னத(யிைத்னத) உனைன ோம்ினக் குிக்கும்.  

மயறு கொபணம்: 
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 நதுனபனில் ழுந்தனின ஈைன் , ஆநப ிமில் யறீ்ினந்ததோல் “ஆயோய்” ன்னும் 
பனர் ற்ட்ைதோ கூறுயர். 

நருடத – நதிடப: 

 நனத நபங்ள் அைர்ந்த குதினோ இனந்தனநனோல் “ம்ஸ்னனத”  யமங்ின இைம் , 

ோப்னோக்ில் நதுனப ன்ோினதோம். ல்பயட்டில் “நதினப” ன் பனர் 
ோணப்டுிது. 

நதுடப கபடநப்ன: 

 நதுனப ரின் டுயில் அண்ணல் னோயிறம் அதனச் சுற்ி னனனோ எழுங்கு 
அனநந்த பதனக்றம் ோண்தற்குத் தோநனபப் போகுட்னைனேம் அடுக்டுக்ோ 
இதழ்னனேம் னோன்று ோட்ைினித்த. இது அன்னன தநிமர் பனநப்னக் 
னனின் தணுக்த்னத உிற்குப் னைோற்றும் அனைனோநோத் திழ்ின்.  

நதுடப யதீிகின் சனர்கள்: 

அறுனய யதீி   - ஆனைள் யிற்கும் னைப்குதி  
கூயதீி              - தோினக்னை  

போன்யதீி           - போற்னைள்  

நன்யர் யதீி  - நன்ர் யோழும் குதி  
நனனயர் யதீி - அந்தணர் யதீி 

நதுடபனின் நொண்ன: 

 ைியபனநோன் சுந்தபோண்டினோழம் பைவ்னயள் உக்ிபகுநோபப்ோண்டினோழம் 
உனநனம்னந நனனத்துயைக்கு நோத் னதோன்ித் தைோதனப் ிபோட்டினோழம் 
நதுனபனன ஆண்ைர். 

 அரிநர்த்த ோண்டினக்கு அனநச்ைபோ நோணிக்யோைர் திழ்ந்தோர்.  
 தினஞோைம்ந்தர் கூன்ோண்டினன் ோத்தில் நதுனபனில் நங்னனர்க்பைி , குச் 

ைினனோர் உதயினேைன் னையத்னதக் ோத்தோர்.  
திருநட ொனக்கரின் திருப்ணிகள்: 

 தினநன ோனக்ர் நதுனபனனத் தனபோக் போண்டு ஆண்ைோர்.  
 னோனை யிடுதினோ தனக்னம் , குிர்னந்தைோநோின பரின பதப்க் குனம் , 

ன னத்தில் “தோஜ்நோன” எத்த “தினநன ோனக்ர் நோன ”னேம் அனநத்து 
நதுனபனன அமகுடுத்திோர். 

 நதுனபனன “யிம நல்கு போ” நோற்ிோர். 
ிகழ்வுகள்: 

 பஞ்னைோதினோரின் தினயினனோைற்னபோணம் தனநிக்கு இனயன் தண்ைநிழ்ப் ோைல் 
தந்தனந ற்ிக் கூறுிது. 

 நதுனபச் சுற்ினேள் நனில் யோழ்ந்த ைநண னியர்ோல் “ோடினோர்” 

இனற்ப் பற்து. 
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 குநபகுனபனக்கு நீோட்ைினம்னநனன ைிறுநினோ யந்து னத்துநணி நோனனனப் 
ரிைித்தோர். 

ொன்கொம் தநிழ்ச் ங்கம்: 

 யள்ல் ோண்டித்துனப னதயர் , நதுனபனில் ோன்ோம் தநிழ்ச்ைங்ம் ிறுயித் தநிழ் 
யர்த்தர். 

மகொயன் சொட்ைல்: 

 ைிப்திோபக் ோப்ினத் தனயன் னோயன் போனக்ப்ட்ை இைம் “னோயன் 
போட்ைல்” ன்னும் பனனைன் இன்றும் அப்குதி நக்ிைம் யமங்ப்டுிது.  

ச ல்த்தம்நன் மகொயில்: 

 னனில் ைிம்னைன் உட்ோர்ந்தினக்கும் உனயச்ைின அனநந்த னோயில் , 

பைல்த்தம்நன் னோயிோ இன்றும் நக்ோல் யமிைப்டுிது.  
சொதுயொ குிப்ன: 

 நீோட்ைினம்நன் னோயிின் ோன்கு னோனபங்றள் மனநனோது ிமக்குக் னோனபம் ; 

உனபநோது பதற்குக் னோனபம். இது 16ரு0.9 அடி உனபனம் 1511 சுனத உனயங்றம் . 
 நபம் னன்டுத்தோநல் ட்ைப்ட்ைது ோனக்ர் நோல். இதன் எவ்பயோன தூணும் 82 

அடி உனபனம் 19 அடி சுற்ழம் போண்ைது. 

ர்னட 

 

பத்தி னயர்னய ைிந்தினோனந னத்துனத்தோ – அது  

பல்நணினோய் யினஞ்ைினக்குக் போத்துக்போத்தோ  

க்குயநோய் அறுத்துஅனதக் ட்டுக்ட்ைோ – அடிச்சுப்  

தறுீக்ித் குயிச்சு னயப்னோம் னட்டுனட்ைோ! 

யர்ந்துயிட்ை னயப்பண் னோல்உக்கு பயட்நோ? – தன  

யனஞ்சு சும்நோ ோக்ிினன தனபனின்க்நோ – இது  

யர்ந்துயிட்ை தோய்க்குத் தனம்ஆனை னத்தநோ? – ன்  

நனக்கு யோக்ோத் தினக்கும் ீன் பைோத்தம்நோ  

-நனதோைி 
ச ொற்சொருள்: 

 நோி – நனம 

 னைநம் – ம் 

 னதைம் – ோடு 

 னட்டு – குயினல் 

 பத்தி – பற்ி 
ஆ ிரினர் குிப்ன: 

 பனர்: அ.நனதோைி 
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 ிந்த ஊர்: தினச்ைி நோயட்ைத்தில் உள் னநக்குடிோடு  

 பற்னோர்: அய்னம்பனநோள் – நிோனி அம்நோள் 

 ைிப்ன: தினபக்யித் திம் 

 ோம்: 13.02.1920 – 29.11.1989 

நூல் குிப்ன: 

 “தினபக்யித் திம் அ.நனதோைி ோைல்ள் ” ன்னும் திப்ில் தினபக்னதறக்கு 
ழுதின ோைல்ள் பதோகுக்ப்ட்டுள்து.  

 அதில் உமழம் பதோமிறம் , தோோட்டு, ைனெம், தத்துயம், னச்சுனய ன்னும் 
தனப்னில் ோைல்ள் யனடுத்தப் ட்டுள்து.  

சொங்கல் யமிொடு 

“ீனன்ி நண்ணுண்னைோ, யிண்ணுண்னைோ, 

எினேண்னைோ, ிழனண்னைோ,  

ீனண்னைோ, ன்ிைம் யோழ்த்துப் போனறனண்னைோ?  

திபயோ ிந்து யனயோய்! னம்ன நனம் இிோம் உனினம்  

ின்டி னைத்தது யிட்னைோம்  

திபயோ! ற்று நிழ்யோய்  

உனர்ந்தயோ, உனிரின் னதன! 
 .ிச்ைனெர்த்தி 

ச ொற்சொருள்: 

 தின – பைல்யம் 

 ம் – போன் 

 னோ – அபைன் 

 ினயதம் – னைனல்அனது 

 னபயி – குதினப 

 டுி – யினபந்து 

ஆ ிரினர் குிப்ன: 

 இனற்பனர்: . னயங்ை நோிங்ம் 

 னனபனர்: . ிச்ைனெர்த்தி 
 ஊர்: தஞ்ைோழர் நோயட்ைம் கும்னோணம்  

 பதோமில்: 1924 – 1938 யனப யமக்ிஞர் , 1938 – 1954 யனப னோயில் ினயோ 
அறயர். 

 ழுத்துப்ணி: னதள், நபனக்யினதள், னதுக்யினதள், ஏபங் ோைங்ள். 
 ோம்: 15.08.1900 – 04.12.1976 

நூல் குிப்ன: 
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 . ிச்ைனெர்த்தினின் யினத தல்ள் இனதோம் தற்ோண்டின் தற்ோ இக்ினத் 
துனக்குப் னதின ைிப்னனச் னைர்த்தினக்ின். 

 ோபதிக்குப் ின் யினத நபில் தினப்ம் யினயித்தனய இயபது னைப்னள்.  
 “. ிச்ைனெர்த்தி யினதள்” ன்னும் தில் 83 யினதள் உள். 

ச வு 

துணி சய்ன னன்டும் கருயிகள்: 

 அச்சுநபம், னைநபம், யிழுதும்ன, குத்துக்ம்ி, ஏைம், ஊதுகுமல், ோழ. 
திரு.யி.க. யின் கூற்று: 

 னயின ைிந்த ன னத்திப்ன ன்ிோர் தின.யி..  
துணிடன ப்ொக்க: 

 பய்த துணின னதய்த்து ப்ோக்த் “னதய்ப்னக் ல்னப்” னன்டுத்துயர். 
கிங்கம்: 

 ோழதல் நற்றும் ஊனைதல் இனணத்து ிங்ம் ன்னும் ஆனை உனயோிது.  
ிபநொ ஆடைகள்: 

 ோஞ்ைி – ட்ைோனைள் 

 தினப்னர் – ின்ோனைள் 

 நதுனப – சுங்குடி னைனயள் 

 உனனைர் – ண்ைோங்ி னைனள் 

 பைன்ிநன – ோய் யிரிப்னள் 

தநிழ் ொைக னன்மொடிகள் 

ொைகம்: 

 ண்ணுக்கும் ோதுக்கும் நத்துக்கும் இன்ம் னக்கும் ன ோைக்ன.  
 உணர்ச்ைினன தூண்டி , உள்த்தில் னனதத்து ிைக்கும் அன்னனேம் அினயனேம் 

பயிப்டுத்தி நக்னப் ண்டுத்தும் ைிந்த ன ோைம்.  
 ைனந்தம், னறுயல், நதியோணன் ோைத்தநிழ் , பைனிற்ினம் னதின ோை இக்ோ 

தல்ின் பனர்ள் நட்டுனந இப்னோது ினைக்ின்.  
 இனைக்ோச் னைோமப் னபபைர்ள் ஆதபயில் ஆனங்ில் ோைங்ங்ள் ைத்தப் 

பற்றுள்  அிினோம். 
ரிதிநொற் கடஞர்(1870 – 1903): 

தநிழ் ோை னபோைிரினர் 

 உனர்திச் பைம்பநோமித் தகுதி தநிழுக்ன உண்டு  அக்ோத்தினனன 
னமங்ினயர். 

 சூரின ோபோனண ைோஸ்திரி ன்னும் தம் பனனபத் தூன தநிமில் ரிதிநோற் னஞர் 
 நோற்ி அனநத்துக் போண்ைோர். 

 இயர், தநிழ்ப் னபோைிரினபோப் ணினோற்ிக் போண்னை ோைத் பதோண்ைோற்ிோர்.  
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 னநனோட்டு ோை ஆைிரினர்ோ னரக்ஸ்ினர் , ப்ைன், னநோினர் ஆினனோனபப் 
னோன்று தநிமத்தில் ோைோைிரினர்ள் னதோன் னயண்டும் ப் பரிதும் 
யினமந்தயர். 

 னொோயதி, ோயதி, நோன்யிஜனம் ன்து இயரின் ோைங்ங்ள்.  

னொோயதி, ோயதி, நோயிஜனம், ோையினல் 

 இயர் யைபநோமி , னநோட்டு நபனனத் தநிழ் ோை நபனோடு இனணத்து 
“ோையினல்” ன்னும் தனப் னைத்தோர். 

 இயபது “நோயிஜனம்” ோைம், “யமி ோற்து ” ன்னும் இக்ினத்னத 
அடிப்னைனோ போண்டு இனற்ப்ட்ைது. னைபநோன் னணக்ோல் இனம்னோனபனேைன் 
னயர் போய்னனோனம் இந்துடுின்ோர் ; இவ்யினயர் இப்ிற்கும் தோன ோபணம் 
ன்று ண்ணின னைோமன் பைங்ணோன்  

 

“நோப் பனனநனன நக்போண்டு அந்னதோ  

ஈப் ோரில் இனத்தல் னயட்டின  

உண்ணும் னோழ்திில் உன்னத் போன்யன்  

பைங்ணோன் னும்இச் ைிறுநதி னேனைனோன்” 

 ன்று னம்ித் தன்ன நோய்த்துக்போள்றம் ோட்ைி , பைந்தநிழ் னைனி , 

அயச்சுனயனன பயிப்டுத்தும் இைநோகும். 
 ந்க்கபதொசு சுயொநிகள்(1867 – 1920): 

ோைத்தநிழ் உின் இநனநன, தநிழ்த் ோை தனனநஆைிரினர் 

 ோைம் நக்ன நிழ்யிக் னயண்டும் ன்னத சுயோநிின் னதல் னோக்நோகும்.  
 னய, ோநப நக்றக்குத் பதரிந்த மங்னதன ோைநோக்ிோர்.  
 ோைத்னதச் ைனதோன ைீர்தினத்தக் னயினோழம் னனிபடுத்த சுயோநிள் , தம் 

ோைங்ள் யோனிோப் க்தி , எழுக்ம் ஆினயற்ன யினேறுத்தி , நக்றக்கு 
ல்ிழ னகுட்டிோர். 

 ைிறுயர்னக் போண்டு ோைக் குழுக்னத் னதோற்றுயித்தோர்.  
ொைகங்கள்: 

யள்ி தினநணம், னோயன் ைரித்திபம், ைதி சுனோச்ைோ, இயகுைோ, 

க்தப் ிபோதோ, ல்தங்ோள், ைதி அனுசுனோ, யபீ அிநன்னே, 

 இயர் ோற்து ோைங்ன இனற்ினேள்ோர். 
னத்தசி சுப்ிபநணினம் ொபொட்டு: 

“துடிப்ினக்கும் ைங்பதோசு ழுத்தில் ல்ோம்  

சுனயபைோட்டும் ைந்தனம் னதய்ந்தினக்கும்” 

 ன்று சுயோநிின் ைந்தப்ோைல்ன ற்ி னழ்ிோர்.  
 தி சுமொ ொ: 
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 ைதி சுனோச்ைோ ோைத்தில் இந்திபைித்து, தன் ண்ிைம் னக்ள் ற்ிக் னட், 

“னயின் னயய்யம் னோடி அதன  

யர் னோதிப்ோர் னதடி  

அப்ன ப்ன திப்ன போதிப்ன  

பைப்ன அனப்ன இனப்ன பனப்ன  

உப்ன உபப்ன ைப்ன னிப்னஇத்தன னயிற்குனநல் இபயில் ண்யிமிப்ன  

இனம்ின பநோமிபனல்ோம் தநிழ்ப் னத்தக் குிப்ன” 

  அடுக்குபநோமி ர்யது இயபது ைந்த னைக்குச் ைோன்ோகும். 
மகொயன்  ரித்திபம்: 

 இயர் இனற்ின “னோயன் ைரித்திபம் ” நதுனபனில் அபங்னினபோழுது , ோற்ைிம்ன 
யிற்று யப னக்குப் னோயதோக் னோயன் கூக் ண்ணினனோ , 

“நோோயினனோர் கூடி யோழும் நோனக்கு  

நன்ோ னோோதீர்” 

ன்று ொடுயது மொன் கொட் ி. இதொல் அங்கு குமப்ம் ற்ட்ைது. 

 சுயோநிள் அனயனிர் னன்ன , “நோ ன்து அனநனனேம் , ோ ன்து 
னநனனேம், யி ன்து நனநனனேம் குிக்ிது ” ன்று 
தினயினனோைல்னபோணம் ைோன்று ோட்டி யிக்ிோர்.  

டிப்னத் திடந: 

 ல் உைற்ட்டும் டுப்ோ னதோற்னம் உனைன இயர் “நன், இபோயணன், 

இபணினன்” னதின னயதங்ள் னனந்து னநனைனில் ிற்கும் போது 
ோர்யர்றக்குக் ிி அடிக்கும். இயர் ழுத்துத் தினநனனோடு டிப்னத் தினநனேம் 
பற்ினந்தோர். 

ம்நல்  ம்ந்தொர்(1875 – 1964): 

தநிழ் ோைத் தந்னத, னஞர் 

 ம்நல் ைம்ந்தோர் தது 18யது யனதில் “சுகுணயிோை ைனனனத்” பதோடிோர். 
 இயர் னதனயனற் ஆைல் ோைல்னக் குனத்தோர்.  

கடஞர்: 

 ம்நல் ைம்ந்தோர் , ட்டுக்குனனோதக் ோைக் குழுனய பயற்ிபநோ ைத்திக் 
ோட்டிோர். 

 அதோல், ோைர்ோல், “னஞர்”  நதிக்ப்ட்ைோர். இயர் ீதித்துனனில் 
ணினோற்ினயர். 

ொைகங்கள்: 

 இயர் 94 ோைங்னத் னைத்துள்ோர். 

நனோபோ, னனோதி, ைிறுத்பதோண்ைன், ர்ணன், ைோதி, 
போன்யிங்கு, யோணினபத்து யபீன் (னரக்ஸ்ினர் 
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ோைங்ன தழுயி), யினம்ின யிதனந, அநோதித்தினன் 

மகிக்டக ொைகம், டனொண்டி ொைகம்: 

 இயர், ோைக் ோட்ைிக்னற்த் தினபச்ைீனனனேம் போனத்தநோ ஏயினங்னனேம் 
பதோங்யிடுநோறு யற்னறுத்திோர். இயர் னிக்ன ோைம் ன் யனனினனேம் , 

ோை னனோண்டினினனேம் தநிழ் ோை உிற்கு அினம் பைய்து னயத்தோர்.  
அடுக்குசநொமிகள்: 

“னோட்டும் னனந்தமோய்க் ட்டும்  

தீோம்பநோம் ட்டும்  

னைோதி பைய் ட்டும்  

பைனனக் ண்டு ிட்டும் யனணிக்கும்  

போழுது க்கு நட்டும். 
 ொதி ொைகம்: 

 இயரின் ைோதி ன் ோைம் இன்ழம் நக்னடினோத னச்சுனய ோைம் 
ஆகும். 

 ைோதி ன் இந்ோைம் டிக்ழம் ோர்க்ழம் னச்சுனயனன ற்டுத்தயல்து.  
குள் நொற்றுதல்: 

 குள் யடியத்னதத் தன் னோக்ிற்னற் நோற்ி ழுதுயோர்.  

“சூதினும் சூதோது னோபதில் சூதினும்  

சூனத சூதோ து” 

திருக்குள் 

ச ொற்சொருள்: 

 ைடு – குற்ம் 

 ிற் – ற்யோறு ைக் 

 உயப் – நிம 

 தனக்கூடி – என்று னைர்ந்து 

 க்ற்று – யனப்ட்டு 

 னைனர் – தோழ்ந்தயர் 

 நோந்தர் – நக்ள் 

 நோப்ன – ோதுோப்ன 

 ோனறுயர் – யினம்னயர் 

 நோடு – பைல்யம் 

னக்கூைற்ள்ளு 

ச ொற்சொருள்: 

 தத்தும் னல் – அனபனினேம் ீனம் 

 ிப்னனயன – னநோர், போல்ர், தட்ைோர் னதினனோர் பைய்னேம் பதோமில்ள்  
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 நனதோன்நத்தர் – ைியபனநோன் 

ஆ ிரினர் குிப்ன: 

 இந்தின் ஆைிரினர் னோபபத் பதரினயில்ன.  
 ஆனினும் ோைப் ோங்ில் அனநந்த இந்தன இனற்ினயர் “ன்னிோப் னயர் ” 

ச் ைிர் கூறுயர். 
 ைந்த னம் நிக் தல். 
 தினபல்னயி நோயட்ை னச்சு யமக்கு அனநப்ில் யடிக்ப்ட்டுள்து.  

நூல் குிப்ன: 

 ீர் ினந்த ள்நோ னைற்று ித்தில் பதோமில் பைய்னேம் ள்ர்ன ற்ினது.  
 தினபல்னயினில் உள் “தன்போனனண, ைிற்ோறு, னோதண்ைபோந ஆறு ” ஆின 

னென்று ஆறுறம் கூடும் இைம் “னக்கூைல்” ஆகும். 
 னக்கூைன “ஆசூர் யைனப ோடு” ன்றும் அனமப்ர். 
 இதன் பதன்குதினில் உள்து “ைீய நங்னத் பதன்னப ோடு”. 

 பதன்னப ோட்டில் “நனதைீர்” யறீ்ினக்கும் ஊர் நனதூர். 
 னக்கூைில் யோழும் ள்ி னெத்த நனயி , நனதூரில் யோழும் ள்ி இனன 

நனயி. 
 இனயனபனேம் நணந்து திண்ைோடும் ள்ின் , யோழ்க்ன யத்னத கூறுிது 

இந்தல்.        

இனற்டக மயொண்டந 

இனற்டக மயொண்டந கூறுகள்= 6: 

 உழுதல், யினதத்தல், பதோழு உபநிடுதல் , ீர் ோய்ச்சுதல் , ன டுத்தல் நற்றும் 
ோதல். 

ித்டத உழுதல்: 

 யினதக்கும் னன் ித்னத ண்ை உழுதல் னயண்டும்.  
 என ம் னைனேள் நண்னணக் ோல் ம் னை அயிற்கு உனம் யனப 

உழுதிை னயண்டும். 
யள்ளுயர் ித்டத உழுயடத ற்ி, 

“பதோடிப்னழுதி ஃைோ உணக்ின் ிடித்பதனழம்  

னயண்ைோது ைோப் டும்” 

ன்ச ய், னன்ச ய்: 

 ீர்யம் நிக்து ன்பைய். இதில் பல், னம்ன, யோனம னிரிடுயர். 
 ீர்யம் குனந்த குதி னன்பைய். இதன “யோம் ோர்த்த னநி ” ன்ர். இிம் 

னயநனமனன ம்ினன இனக்கும். இதில் ம்ன , னழ்யபகு, தினண, யபகு, ைோனந 
னோன்னய யினனேம். 

ல் யிடதடன மதர்ந்சதடுத்தல்: 
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 பல்யினதனன னதில் ோற்ங்ோில் யினதத்து 21 னதல் 25 ோட்ள் யனப 
யர்த்து ின்ர், அனத ித்து ண்டுத்தப்ட்ை னைற்று ித்தில் டுயர்.  

 ின்ர் னனனோ ீர் ோய்ச்ைி ன டுக் னயண்டும்.  
னிர் இடைமன இடைசயி: 

பல்றக்கு – ண்னைோை  

னம்னக்கு – னபோை  

யோனமக்கு – யண்டினனோை  

பதன்னக்கு – னதனபோை 

இனற்டக உபம்: 

இனதனம+ஆட்டுன+நோட்டுன+ைனப்ிண்ணோக்கு+பயப்ம்ிண்ணோக்கு+இ
ழுனயிண்ணோக்கு 

அங்கக மயொண்டந: 

 இனற்ன னயோண்னநனன “அங் னயோண்னந” ன்றும் அனமப்ர். 
ஞ்  கவ்யினம்: 

னோநனம்+ைோணம்+ோல்+தனிர்+பய் 

தடம உபம்: 

ைணப்ன+அழரி+போறஞ்ைி+தக்னப்னண்டு 

கடசனடுத்தல்: 

 னபனடுத்தல் ற்ி தினயள்றயர், 

“ ரினும் ன்ோல் னயிடுதல் ட்ைின்  

ீரினும் ன்தன் ோப்ன 

திப்ொைல் 

 

“இம்ர்யோன் ல்னஇபோ நனனன ோடி  

ன்போர்ந்தோய் ோணோீ ன்ோல் ோணி  
யம்தோம் பநன்னன் னசும் ன்ோள்  

நோதங்ம் ன்னன்னோம் யோழ்ந்னத பநன்ோள் 

ம்னைீர் னயமபநன்னன் தின்னு பநன்ோள்  

பைன்ோன் உழுபநன்ோள் மத் தன்னக்  

ம்நோ ன்னன்ற் ினோம் ன்ோள்  

னம்நோன் னன்சும்நோ ங்ி ோன!” 

-அந்தக்யி யபீபோயர் 
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ச ொற்சொருள்: 

 ம், நோதங்ம், னயமம், டு, ம்நோ, னம்நோ – னோன 

 ம் – ைந்தம் 

 நோதங்ம் – போன் 

 னயமம் – னம்ன 

 டு – னது 

 ம்நோ – ம்ன நோழ 

ஆ ிரினர் குிப்ன: 

 ிந்த ஊர்: ோஞ்ைினபம் நோயட்ைம் 

 யோழ்ந்த ஊர்: த்தூர் 

 தந்னத: யடுோதர் 

 ைிப்ன: ைீட்டுக்யி ோடுயதில் யல்யர். 
 ோம்: 17ம் தற்ோண்டு 

 தல்ள்: ைந்திபயோணன் னோனய , னைனைர் னனன் ிள்னத்தநிழ் , னைனைர்க் ம்ம் , 

தினக்ழுக்குன்ப் னபோணம். 
நூல் குிப்ன: 

 இப்ோைல், “திப்ோைல் திபட்டு” ன்னும் தில் இைம் பற்றுள்து. 
 தநிமத்தின் ல்னயறு குதிில் யோழ்ந்த   னயர் ர் ோடின ோைல்ின் 

பதோகுப்ன இந்தல். 
 இதில் 110 னயர்ள் ோடின 1113 ோைல்ள் உள். 

தநிமகத்தின் அன்ிச ன்ட் 

அிஞர் அண்ணொ: 

 அிஞர் அண்ணோ அயர்ோல் “தநிமத்தின் அன்ிபைன்ட்” ப் னமப்ட்ையர். 
இடந கொம்: 

 னெயறர் இபோநோநிர்தம் அம்னநனோர் 1833ஆம் ஆண்டு ிந்தோர். 
 னதயதோைி குடினில் ிந்தோர். 
 னதயதோைி குடும்த்தில் ிந்த பண்றக்கு ஆைறம் ோைறம் உரின. ஆோல் , 

இயபது பற்னோர் அயனக்கு அயற்னக் ற்றுத்தப நறுத்தோல் , இயரின் குடும்த்னத 
அவ்யித்தோர் எதுக்ி னயத்தர். 

 யறுனநனின் ோபணநோ அம்னநனோரின் தந்னத ினஷ்ணசுயோநி நனனேம் , 

நனயினனனேம் யிட்டு பைன்ோர். 
 அம்னநனோரின் தோனோர் இயனக்கு ந்து யனதோகும் போது த்து னொோய்க்கு னதயதோைி 

எனயரிைம் யிற்றுயிட்ைோர். 
சுனம்ன: 

 தக்கு இனைனேம், ோட்டினனம் ற்றுத்தந்த சுனம்ன ன்யனப நணந்தோர்.  
 சுனம்ன, அம்னநனோரின் அனணத்து னோபோட்ைங்றக்கும் துனணப் னரிந்தோர்.  

னதல் மொபொட்ைம்: 
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 1917இல் தது னதல் னோபோட்ைத்னத நனிோடுதுனனில் பதோைங்ிோர்.  
 அனதயதோைி னனனன திர்த்து னோபோட்ைம் ைத்திோர்.  

கொந்தி நீது ற்று: 

 அம்னநனோர் ோந்தினடிள் நீது நிகுந்த ற்று னயத்தினந்தோர்.  
 ஆங்ினனர்ின் தனை உத்தபழ ோபணநோ தோன் னைோநல் தது னத்துக்ன 

“னம்னனில்” ழுதி பயிப்டித்திோர். 
னெயர்ணக் சகொடி ஆடை: 

 ோந்தி இபண்ைோயது யட்ை னநனை நோோட்டில் ந்து போண்டு , இந்தின 
தினம்ினழைன் னது பைய்னப்ட்ைோர்.  

 அம்னநனோர் னெயர்ணக் னோடினன ஆனைனோ உடுத்திோர்.  
குடிட னில் யொழ்தல்: 

 ோந்தினத்னத ற்னோர் குடினைனில் யோம னயண்டும்  ோந்தினடிள் கூினனத 
அடுத்து, அம்னநனோர் தது ஏட்டு யடீ்னை யிட்டு குடினைனில் குடினனிோர்.  

 அக்குடிின் பயினன , னம்னனில் “ோதர் அணிந்தயர்ள் , உள்ன யபழம் ”  
ழுதி இனந்தோர். 

சநொமிப்மொர் மபணி: 

 1938ஆம் ஆண்டு ைந்த பநோமிப்னோர் னபணினில் உனனைர்(தினச்ைி) னதல் பைன்ன 
யனப 42 ோள், 577 னநல் னைனணம் னநற்போண்ைோர்.  

 இன்னைப்னணத்தின் போது 87 போதுக்கூட்ைங்ில் உனபனோற்ிோர். 
 அப்னபணினில் ைந்து யந்த எனப பண் அம்னநனோர் நட்டுனந.  

யிடிசயள்ி: 

 அம்னநனோர், பண் உரினநக்குப் ோடுட்ை யிடிபயள்ினோத் திழ்ந்தோர்.  
 போதுயோழ்யில் 50 ஆண்டுள் ஈடுட்டுத் தது 80 யனதில் 27.06.1962 அன்று 

இவ்ழ யோழ்னய ீத்தோர். 
திருநண உதயித் திட்ைம்: 

 1989ஆம் ஆண்டு னெயறர் அம்னநனோரின் ினனயப் னோற்றும் யனனில் , அயபது 
பனபோல் னமப் பண்றக்ோ தினநண உதயித் திட்ைத்தின தநிம அபசு 
யமங்ி யனிது. 

அம்நொட 

ஆ ிரினர் குிப்ன: 

 தினச்பைந்திற்ம்ம் ன்னும் தன ழுதினயர் சுயோநிோத னதைிர்.  
 இயனப ஈைோ னதைிர் ன்றும் அனமப்ர். 
 தந்னத = தோண்ையனெர்த்தி 
 ல்யி ற்து = நனினறும் பனநோள் 

 இயர் தினயோயடுதுன ஞோனதைிபோின அம்யோண னதைினெர்த்திக்கு 
பதோண்ைபோய் இனந்தோர். 

நூல் குிப்ன: 
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 தினச்பைந்திற்ம்ம் ன்னும் இந்தல் 96 யன ைிற்ிக்ினங்றள் என்று. 
 ம்ம் = ம் + ம் (ம் = 12, ம் = 6, ம்ம் = 18) 

 ம்ம் 18 உனனன போண்ைது. 

 யீக  ிந்தொநணி 
ச ொற்சொருள்: 

 யிண் – யோம் 

 யனப – நன 

 னமழ – நத்தம் 

 நதுபம் – னதன் உண்ணும் யண்டு 

ஆ ிரினர் குிப்ன: 

 தினதக்னதயர் னைோமர் குத்தில் ிந்தயர். 
 இயர் ைநண ைநனத்னத ைோர்ந்தயர். 
 இயர் ோடின நற்போன தல் “ரி யினத்தம்” ஆகும். 

நூல் குிப்ன: 

 ம்பனம்ோப்ினங்றள் என்று இதல்.  
 இன்தின் னத தனயன் ைீயன். 
 அயன் பனனப இனணந்துச் ைீய ைிந்தோநணி ப் பனர் பற்து.  
 இந்தறக்கு நணதல் ன்னும் னயறு பனனம் உண்டு.  

ங்கள் தநிழ் 

ச ொற்சொருள்: 

 தி – துனண 

 னறு – பைல்யம் 

 ி – நிகுதி(நிக்) 
 தபம் – தகுதி 
 னயி – உம் 

ஆ ிரினர் குிப்ன: 

 இனற்பனர்:  சுப்னபத்திம் 

 ோபதினோர் நீது போண்ை ற்ிோல் ோபதிதோைன்  நோற்ி அனநத்துக்போண்ைோர்.  
 பற்னோர்: ைன – இக்குநினம்நோள் 

 ல்யி: தநிழ், ிபபஞ்சு, ஆங்ிம் ஆினயற்ில் னனந நிக்யர். 
 இனற்ினனய: குடும் யிக்கு , ோண்டினன் ரிசு , னைப தோண்ையம் , இனண்ை யடீு , 

தநிமச்ைினின் த்தி , ிைிபோந்னதனோர், குனஞ்ைித் திட்டு , அமின் ைிரிப்ன , தநிமினக்ம் 
னதின. 

 ோம்: 29.04.1891 – 21.04.1964 

உமயின்  ிப்ன 
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“னநமி ிடிக்கும்ன னயல்னயந்தர் னோக்கும்ன  

ஆமி தரித்னத அனறம்ன – சூழ்யினனன  

ீக்கும்ன ன்றும் ினக்கும்ன ீடுமி  
ோக்கும்ன ோபோர் ன 

 ம்ர் 

ச ொற்சொருள்: 

 னநமி – ப்ன, ர் 

 னயந்தர் – நன்ர் 

 ஆமி – னநோதிபம், ைக்பம், ைல் 

 ோபோர் – னநத்னத ஆறின்யர்ோின உமயர்.  
ஆ ிரினர் குிப்ன: 

 இனற்பனர் = ம்ர் 

 ிந்த ஊர் = னதபழுந்தூர், நனிோடுதுனக்கு அண்னநனில் உள்து. 
 தந்னத பனர் = ஆதித்தன் 

 னோற்ினயர் = ைனைனப் யள்ல் 

 இனற்ின தல்ள் = ம்போநோனணம் , ைைனோர் அந்தோதி , பபழுது, ைபஸ்யதி 
அந்தோதி, தினக்ன யமக்ம் 

 ைிப்ன = ல்யினில் பரினயர் ம்ர், ம்ன் யடீ்டுக் ட்டுத்தினேம் யிோடும்.  
 ோம் = 12ஆம் தற்ோண்டு 

ஓயினக்கட 

ஓயினம்: 

 ல்னனபனல்ோம் ைந்து ங்கும் பந்து யோழும் நக்ள் நங்னக் 
போள்ன போண்டு யினக் னயக்கும் யிந்னத பநோமி ஏயினம்.  

 ோண்யனபக் யர்ந்திழுத்து உள்ங்னத் தன்யனப்டுத்தும் உனர்ந்த ன 
ஏயினக்ன. 

மகொட்மைொயினங்கள்: 

 சுநோர் 2000 ஆண்டுறக்கு னன்ர் இனந்த நக்ள் நனக்குனிறம் 
ோனிறம் னோட்னைோயினங்ள் யனபந்தர்.  

 தநிமத்தில் 25க்கும் னநற்ட்ை இைங்ில் (நோன் , னோர் பைய்தல், யிங்கு னயட்னை 
ஆினயற்ன குிக்கும்) குன ஏயினங்ள் ண்டுிடிக்ப் ட்டுள்.  

கண்சணழுத்து: 

 தநிழ் ோட்டில் ைங் ோத்திற்கு னன்னப ஏயினங்ள் யனபனப்ட்ை.  
 தோம் யனபந்த ஏயினங்ன னதில் “ண்பணழுத்து” ன்ன யமங்ிர். 

“ழுத்து”: 

 ழுத்து ன்தற்கு ஏயினம் ன்றும் போனள் உண்டு  ரிோைறம் , 

குறுந்பதோனனேம் கூறுின். 
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மகொட்மைொயினங்கள்: 

 ஏயினம் யனபயதற்கு னர்னோடு, னோணக்னோடு, யனனோடு னதின அடிப்னை. 
 இவ்யோறு யனபனப்டுனய “னோட்னைோயினங்ள்” ப்டும். 

டுகல் யணக்கம்: 

 பதோல்ோப்ினம் டு ல் யணக்ம் ற்ிக் கூறுிது.  
 டுல்ில் னோரில் யபீநபணம் ய்தின யபீது உனயம் , பனர், பனனநக்குரின 

பைனல் னதினயற்னப் போரிக்கும் மக்ம் இனந்தது. 
ஓயினக்கடனின் மயறுசனர்கள்: 

ஏய, ஏயம், ஏயினம், ைித்திபம், ைம், ைோம், யட்டினச் பைய்தி 
ஓயினக் கடஞின் மயறு சனர்கள்: 

ஏயினர், ஏயினப்னயன், ண்ணுள் யினஞன், ைித்திபோபர், 

யித்த யினஞன், யித்தர், ியி யல்னோன் 

ச் ிொர்கிினர் இக்கணம்: 

 ச்ைிோர்க்ிினர் தம் உனபனில் ஏயினனக்கு , “னோக்ிோர் ண்ணிைத்னத தம் 
பதோமில் ிறுத்துனயோர்”  இக்ணம் யகுத்துள்ோர். 

ஓயினக் குழுக்கள்: 

 ஏயின னஞர் குழுனய “ஏயின நோக்ள்” ன்று அனமத்தர். 
 ஆண் ஏயினர் = ைித்திபோங்தன் 

 பண் ஏயினர் = ைித்திபனைோ 

 ிப்திகொபம்: 

 ஆைல் நள் நோதயி , “ஏயினச் பைந்தல் உனப தற்ிைக்னனேம் ற்றுத்துன னோப் 
போற்போடி நைந்னதனோ இனந்தள்” ச் ைிம்ன ிர்ிது. 

யடபகருயிகள்: 

 யண்ணம் தீட்டும் னோல் தூரின, துிின, யட்டின ப்ட்ைது. 
 யண்ணங்ள் குமப்னம் னக்கு “யட்டினப் ன” ப் பனர். 

யடபயிைங்கள்: 

 ஏயினம் யனபனப்ட்ை இைங்ள் = ைித்திபக்கூைம் , ைித்திபநோைம், ழுதுின 
நண்ைம், ழுபதோில் அம்ம் 

 இன ைம் னரியதற்ன “ைித்திப ைன” என்ன ற்டுத்தி உள்ர். 
னொனூறு: 

“ஏயத்தனன இைனுனை யப்ன” 

 னோனூறு 

 இவ்யோறு யடீ்டின் அமன ஏயினத்திற்கு எப் னயத்துக் யிஞர் னோற்றுிோர்.  
ஓயின மிி: 

 ோைனநனைில்  யண்ணங்ில் யின்நிகு ோட்ைிள் தீட்ைப்ட்ை 
தினபச்ைீனள் பதோங்குியற்ன “ஏயின மிி” போண்டு அிினோம். 
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னடனொ ஓயினம்: 

 யண்ணம் க்ோநல் ரித்துண்டுோல் யடியம் நட்டும் யனபயனதப் னனனோ 
ஏயினம் ன்ர். 

 இன்றும், இது பநன்னோட்டு ஏயினநோ னைனனனில் உள்து.  
சடுல்யொடை: 

 ஆடு னதோ 12 இபோைினனேம், யிண்நீன்னனேம் யனபந்த பைய்தி , 

படுல்யோனை கூறுிது. 
தநிமரின் ஓயின நபன: 

 ஏயினங்ில் “ிற்ல், இனத்தல், ிைத்தல்” ஆின நித இனல்னனனேம் 

 “யபீம், ைோந்தம், ைிம், யினப்ன, உயன” ஆின பநய்ப்ோடுனனேம் 

 “உத்தநம், நத்திநம், அதநம், தைதோம், யதோம், ஞ்ைதோம் னதின 
அழனனேம் யினேறுத்துயது தநிமனக்ன உரின ஏயின நபனோ 
யிங்குின். 

நமகந்திபயர்நப் ல்யன்: 

 ைங்க் ோத்தில் பைமித்தினந்த ஏயினக்ன இனைக்ோத்தில் ைினதந்து 
நனந்துனோத் பதோைங்ினது. 

 நனந்து போண்டினந்த ஏயினக்னக்கு நீண்டும் னத்துனிர் ஊட்டினயர்ள் 
ல்யர்ள். 

 7ஆம் தற்ோண்டில் தநிமத்னத ஆண்ை னதோம் நனந்திபயர்நப் ல்யன் ைிந்த 
ஏயினன். 

 ல்பயட்டுள் இயனச் “ைித்திபோபப்னி” ப் னழ்ின். 
 “தட்ைிணைித்திபம்” ன்னும் ஏயின தறக்கு இம்நன்ன் உனப ழுதினேள்ோன்.  

 ித்தன்யொ ல் – ஓயினக் கருவூம்: 

 தினந்திக்னபனில் னைபர் ோ ஏயினங்ள் ினைத்துள்.  
 னதுக்னோட்னைக்கு அனன ைித்தன்யோைல் ன்னும் குனக்னோயில் ஏயினங்ள் 

ஏயினக் னழநோ னயத்து னோற் தக்து.  
 ி.ி.9ஆம் தற்ோண்டில் “அயி னைப ழயல்ன் ” ன் ோண்டின நன்ன் 

ோத்தில், நதுனப ஆைிரினர் “இம்பௌதநன்” இவ்னயோயினங்ன யனபந்தோர்  
ல்பயட்டுள் கூறுிது. 

ம ொமர் கொ ஓயினங்கள்: 

 னைோமர்ோ யப்னநிக் ஏயினங்னத் தஞ்னைப் பரினனோயிில் ோணோம்.  
 அதில் யின்நிகு னினோட்ைி உள்து. 
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