khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsk;
tlf;F khfhzk;
Ra fw;wy; ifNaL - 2020
fu;ehlf rq;fPjk;
juk; 10 - 11

,uhfyl;rzq;fs;
`upfhk;Nghjp
,J 28 tJ Nksfu;j;jh ,uhfk;. 5tJ rf;fuj;jpy; 4tJ uhfk;.
ghz – G+ vd;gJ ,e;j uhfNk MFk;.
M ]upfkhjep];
m ];epjgkfup]
,e;j uhfj;jpy; tUk; ];tu];jhdq;fs; KiwNa ]l;[k;> rJ];Ujpup\gk;> me;jufhe;jhuk;>
Rj;jkj;jpkk;> gQ;rkk;> rJ];Ujpijtjk;> ifrpfpep\hjk;.
f> k> ep ,uhfr; rhah ];tuq;fs;.
g> ep ];tuq;fspy; cUg;gbfs; Muk;gpf;fpd;wd. g> epaha ];tuk;.
jpUj;jhz;lfk; ,e;j uhfj;jpy; jhd; ghlg;gl;L tUfpd;wJ.
gz; FwpQ;rp vd;gJ ,e;j uhfkhFk;.
`pe;J];jhdp rq;fPjj;jpy; fkh[;jhl; vd ,e;j uhfk; miof;fg;gLk;.
jkpopirapy; nrk;ghiyg; gz; vd;W nrhy;yg;gLk;.

rQ;rhuk;
gjep];-epjgk-fkgj-jgkf-gkfup-]upfk-gjep];-epjgh
jep];up-f;k;f;u-P f;up; ];ep-jep];h-epjgk-jgkf-fup]ep-jep]h

cUg;gbfs;
fPjk;
fPuj
; ;jid
fpUjp

thrutzNd
vq;Nf NjLfpwha;
uhked;D

Mjp
Mjp
&gfk;

jQ;ir f.nghd;idahgps;is
Kj;Jj;jhz;ltu
jpahfuh[Rthkpfs;

ge;Jtuhsp
,J 51tJ Nksfu;j;jh ,uhfk;.
,jd; Guhjd ngau; fhktu;j;jdp
M ]upfkgjep];
m ];epjgkfup]
,e;j uhfj;jpy; tUk; ];tu];jhdq;fs; KiwNa ]l;[k;> Rj;jup\gk;> me;jufhe;jhuk;>
gpujpkj;jpkk;> gQ;rkk;> Rj;jijtjk;> fhfypep\hjk;.
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vy;yh ];tuq;fSk; ,uhfr; rhah ];tuq;fs;.
cUg;gbfs; ]> g> ep ];tuq;fspy; Muk;gpf;fpd;
Njthuj;jpy; tUk; gz; rhjhup> el;l uhfk; vd;gd ,e;j uhfNk.
jpup];jhap uhfk;. kj;jpkk; epaha ];tuk;.
`pe;J];jhdp ,irapy; G+u;tp jhl; vd miog;gu;.
G+u;t fpue;jq;fspy; “rhkf;upa” vd;w ngau; cila uhfk;.

rQ;rhuk;
gkfk gjep];-epjgk-fup]upfk-gkhjgkfk-gjep];upf;f;up; ];epju;p];epjgkfup ]upfkup]h
]upfkghkfup-gkffupup]h]epjep]up]h

cUg;gbfs;
fpUjp
tu;zk;
fpUjp

rptrptrptad
]hkpepd;Nd
epd;DNeu

Mjp
Mjp
Vfk;

jpahfuh[Rthkpfs;
\l;fhy eu]a;a
jpahfuh[Rthkpfs;

Njhb
,J 8tJ Nksfu;j;jh ,uhfk;.
,jd; Guhjd ngau; `DkNjhb.
M ]upfkgjep];
m ];epjgkfup]
,e;j uhfj;jpy; tUk; ];tu];jhdq;fs; KiwNa ]l;[k;> rhjhuz fhe;jhuk;>
Rj;jkj;jpkk;> gQ;rkk;> Rj;jijtjk;> ifrpfpep\hjk;.
f> k> g> j> ep epaha ];tuq;fs;.
vg;NghJk; ghl Vw;w uhfk; Guhjd uhfk;. jpup];jhap uhfk;.
Njhb rPjhuhikau; ,e;j ,uhfj;ij 8 ehl;fs; ghbdhu; vd;W tuyhW $Wfpd;wJ.
gQ;rkj;jpy; epd;W rQ;rhuk; nra;ayhk;.
gQ;rktu;[ gpuNahfq;fs; ,e;j uhfj;jpd; rpwg;ig tpsf;Ffpd;wd. cUg;gbfs; ]fkjep
];tuq;fspy; Muk;gpf;fpd;wd.
%u;r;rdhfhuf Nks uhfk;. kj;j Nfhfpyk; vd;Dk; ngaUld; toq;Fk; tu;znkl;L ,e;j
uhfj;jpNyNa mike;Js;sJ.
rQ;rhuk;
jep];h ]h];epjh – jep];up; u;p];h ];epjgkjep];up; f;k;f;hu;pu;p];h ]epjgh – fhkgjepjgkfup
-– fhup]epjep – jhep]
cUg;gbfs;
tu;zk; Vuhehig
Mjp
gl;lzk; Rg;ukzpaa;au;gjk;
fpUjp
jhNa aNrhjh
Mjp
Cj;Jf;fhL ntq;flRg;igau;
fpUjp
filf;fz;
Mjp
ghgehrk;rptd;
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fy;ahzp
,J 65tJ Nksfu;j;jh ,uhfk;.
,jd; Guhjd ngau; Nkrfy;ahzp.
M ]upfkgjep];
m ];epjgkfup]
,e;j uhfj;jpy; tUk; ];tu];jhdq;fs; KiwNa ]l;[k;> rJ];Ujpup\gk;> me;jufhe;jhuk;>
gpujpkj;jpkk;> gQ;rkk;> rJ];Ujpijtjk;> fhfypep\hjk;.
,jpy; vy;yh ];tuq;fSk; ,uhfr;rhah ];tuq;fs; ]upfgjep Mfpa ];tuq;fspy;
cUg;gbfs; ngUk;ghYk; Muk;gpf;fpd;wd.
vy;yh NtisfspYk; ghlyhk; vdpDk; khiyapy; ghl kpfTk; uQ;ridahf ,Uf;Fk;.
.,e;j ,uhfj;jpd; kj;jpkj;ij khw;wpdhy; rq;fuhguz uhfk; tUk;.
fk;gPukhd uhfk;. Kjd; Kjypy; gpurpj;jpf;F te;j gpujp kj;jpk uhfk; ,JthFk;.

rQ;rhuk;
fkgjep];h - ];epjghkfup – fkgjepjhgk – gjep];h];epjh jepjf;up; ];epjh–
epupfjghkffupup ]hepjep]h

cUg;gbfs;
fPjk;
tu;zk;
fpUjp

gjk;jUtha;
td[h\p
thRNjtadp

Mjp
ml
Mjp

jQ;ir f. nghd;idahgps;is
gy;ytp Nfhghya;au;
jpahfuh[Rthkpfs

Mugp
,J xU [d;a uhfk;. jha; uhfk;.
29tJ Nksfu;j;jhthfpa jPurq;fuhguzk;
M ]upfkgj];
m ];epjgkfup]
,e;j uhfj;jpy; tUk; ];tu];jhdq;fs; KiwNa ]l;[k;> rJ];Ujpup\gk;> me;jufhe;jhuk;>
Rj;jkj;jpkk;> gQ;rkk;> rJ];Ujpijtjk;> fhfypep\hjk;.
,e;j uhfj;Jf;F up [Pt ];tukhFk;.
up> g epaha ];tuq;fshFk;. up> k> j ,uhfr; rhah ];tuq;fs; MFk;.
up> j fk;gpj ];tuq;fshFk;. vg;nghOJk; ghlyhk;.
cUg;gbfs; up> g> j ];tuq;fspy; Muk;gpf;fpd;wd.
Njthuj;jpy; gz; gok;jf;fuhfk; vd;gJ ,e;j ,uhfNkahFk;. kq;fsfukhd ,uhfk;.
jpup];jhap ,uhfk;
fr;Nrupapd; Muk;gj;jpy; ghl Vw;w ,uhfk;.
fd gQ;rfuhfq;fspy; xd;W.
rQ;rhuk
j];jg kfuP - ]upkg j];h – u;P k;f;uP - ];up; ];epjh jju;pu;p
jj];h]; j];jh – gjup];epj – gk fup ]up]epjh – jj upup ]j ]h
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cUg;gbfs;
tu;zk;
fPuj
; ;jid
gQ;ruj;jpdk;

md;dNk
md;Gnfhz;nld;id
]hjpQ;rNd

Mjp
kp];urhG
Mjp

ilfu;tujhr;rhupahu;
jz;lghdp Njrpfu;
jpahfuh[Rthkpfs;

kj;jpakhtjp
,J xU [d;a uhfk;.
,jd; jha; ,uhfk; 22tJ Nksfu;j;jhthfpa fu`ug;gpupah
M ]upkgep];
m ];epgkup]
,e;j uhfj;jpy; tUk; ];tu];jhdq;fs; KiwNa ]l;[k;> rJ];Ujpup\gk;> Rj;jkj;jpkk;>
gQ;rkk;> ifrpfpep\hjk;.
fr;Nrupapd; ,Wjpapy; ghl Vw;w ,uhfk;. Njthuj;jpy; tUk; gz; nre;JUj;jp vd;gJ ,e;j
uhfNk Mk;. Guhzk; ,e;j ,uhfj;jpy; jhd; ghlg;gl;L tUfpwJ. kq;fsfukhd ,uhfk;
ePz;l Myhgidf;F ,lk; nfhLf;fhj ,uhfk;. up> k> ep [Pt];tuq;fs;.
upkgep epaha ];tuq;fs;.]> up> k> g> ep ,e;j ];tuq;fspy; ngUk;ghYk; cUg;gbfs;
Muk;gpf;fpd;wd. vg;NghJk; ghl Vw;w ,uhfk;.
,e;j uhfj;ij fr;Nrup g[id ehlfk; fhyN\gk; Kjypa epfo;r;rpfspy; filrpapy; ghb
Kbf;Fk; rk;gpujhak; njhd;W njhl;L tUfpwJ.
rQ;rhuk;
]upk gep – gkupkgep - ];upk;u;p u;p]; - up];up; k;uP ];ug
P ;k;u;P];hu;p]
];epg u;p];ep gk upkgk – upkup] epgep]h ]upkgep gkuP]h ]epgheP]h
cUg;gbfs;
fPjk;
rptngUkhNd
Mjp
ilfu;tujhr;rhupahu;
fPu;j;jid
fw;gfNk
Mjp
ghgehrk; rptd;
fpUjp
ghypk;R
Mjp
rpahkhrh];jpupfs;

fu`ug;gpupah
,J 22tJ Nksfu;j;jh ,uhfk;. Ntjrf;fuj;jpy; 4tJ ,uhfk;.
M ]upfkgjep];
m ];epjgkfup]
,e;j uhfj;jpy; tUk; ];tu];jhdq;fs; KiwNa ]l;[k;> rJ];Ujpup\gk;> rhjhuz
fhe;jhuk;> Rj;jkj;jpkk;> gQ;rkk;> rJ];Ujpijtjk;> ifrpfpep\hjk;.
up> f> j> ep ,uhfr; rhah ];tuq;fSk; [Pt ];tuq;fSk; epaha ];tuq;fSkhFk;.
vg;NghJk; ghl Vw;w uhfk;.
]> up> g> ep ];tuq;fspy; cUg;gbfs; Muk;gpf;fpd;wd.
rhkfhdk; ,e;j uhfj;jpy; jhd; ghlg;gl;ljhff; $wg;gLfpwJ.
`pe;J];jhdp rq;fPjj;jpy; ,e;j uhfk; fhgpjhl; vdr; nrhy;yg;gLk;.
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rQ;rhuk;
epjgk fupfk-gjep]; upf;k;f;-fpup];ep-jep];ep-jgkf fup]h
upfkg jep];];-jep];upf;k; fpu;p];ep-u;p];];epjgjep-];epjgkfup]

cUg;gbfs;
fPuj
; ;jid
fpUjp
fPuj
; ;jid

khatpj;ij
Mjp
gf;fy
kp];urhG
nre;jpy; Mz;ltd; &gfk;

Kj;Jj;jhz;ltu;
jpahfuh[Rthkpfs;
ghgehrk;rptd;

thf;Nfafhuu;fs;
Kj;Jjhz;ltu;
➢ ,sikf; fhyk; ,tu; 17 Mk; E}w;whz;bd; gpw;gFjpapy; rPu;fhopapy;; ,irf;fiyNa
jk; Fyj; njhopyhff; nfhz;l ,irthzu; kugpNy Njhd;wpdhu;.
➢ ngw;Nwhuhy; ,tUf;F ,lg;gl;l ngau; “jhz;ltd;” MFk;. rUkNeha; fhuzkhf
Fyj;njhopiy Gupa KbahJ Myaj;jpNyNa fhyk; fopj;J te;jhu;
➢ xU ehs; grpahy; Myaj;jpDs; gLj;Jwq;ifapNy;.; Njtp mDf;fpufk; nfhz;L rpWkp
tbtj;jpy;
Njhd;wp
mtUilagrpiaj;jPu;f;fcztspj;jhu;.mtiuj;jpy;iyak;gyj;jpw;Fr;nrd;W eluhrg;ng
Ukhid,d;dpirahy;topgLk;gbgzpj;jhu; Kj;Jj; jhz;ltu; rpjk;guk; nrd;W eluhrg;
ngUkhidj; njhOifapy;; mbahu; $l;lj;jpypUe;J g+Nyhf fapyhr fpup rpjk;guk;
vd;Dk; njhlu; nkhop ntspg;glNtmj;njhliuNa Kjyhff; nfhz;L “g+Nyhf
fapyhr fpup rpjk;hu ky;;yhy; Gtdj;jpy; NtWk; cz;Nlh” (gtg;gpupah - kp];u[k;ig)
vd;w fPuj
; ;jidia ,iwtd; jpUtUshy; ghb Kbj;jhu;. mdN;w mtuJ
clw;gpzpAk; ePq;fpaJ.
➢ “NgrhNj neQ;rNk” (#upafhe;jk; - kp];u[k;ig) vd;w ghliy ghb Kbj;Jg; gupRk;
ngw;whu;.
➢ nfhs;splk; ngUf;nfLj;J XbaJ. mg;NghJ fiuapNyNa epd;W nfhz;L “fhzhky;
tPzpNy fhyk; fope;NjhNk” (jd;ahrp - kp];urhG) vd;w ghliy ghb Kbj;jTld;
nts;sg;ngUf;F mtUf;F topnfhLj;jJ.
➢ Mw;iwf; fle;J fiuNawpf; “juprdk; nra;NtNd” (t]e;jh - Mjp)vd;w
fPuj
; ;jidiag; ghbdhu;. rpjk;guk; mile;J ,iwtd; jpUkd; “fz;l gpd; fz;
Fspu;e;Njd;” (kiya khUjk; - &gfk;) vd;Dk; fPuj
; ;jidiag; ghbdhu;.
➢ rpy ehs; nrd;w gpd; xU ehs; rPu;fhopapypUe;J rpjk;guj;Jf;F tUk; topapy; mtiug;
ghk;nghd;W jPz;baJk; cs;sk; fyq;fhky; “mUkUe;njhU jdpkUe;J mk;gyj;jpy;
fz;Nld;” (fhk;Nghjp - &gfk;) vd;Dk; fPuj
; ;jidiag; ghl tplk; ePq;fpaJ.
➢ ,Wjpapy; Mtzpj; jpq;fs; g+r ed;dhspy; ,iwtd; jpUKd; epd;W “khzpf;fthrfu;
Ngnwdf;Fj; juty;yhNah mwpNad;” (Nfhfpyg;gpupah &gfk;) vd;Dk; ghliyg; ghlr;
rpjk;guj;jpypUe;J
Ngnuhspnahd;W
ntspg;gl;lJ.
mg;N;gnuhspg;
gpok;gpy;
Kj;Jj;jhz;ltu; ,uz;lwf; fye;jhu;.
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➢ ,tu; mWgJ fPuj
; ;jdq;fSk;> ,Ugj;ije;J gjq;fSk; ,aw;wpAs;shu;.
➢ “njUtpy; thuhNdh” vd;w fkh]; ,uhf &gf jhsj;jpy; mike;j gjk;
rpwe;jnjhd;W.
➢ ,tu; ghly;fs;; nrhw;Rit> nghUl;Rit> ,ir EZf;fk;> vJif Nkhid>Kjypa
njhil eaq;fisf; nfhz;ldthfTk;> gioatuyhWfs;> irtrpj;jhejf;
fUj;Jf;fs; epuk;gpAs;sdthfTk; tpsq;Ffpd;wd.
➢ ,tuJ gjq;fs;. “Ngupd;g gjq;fs;”vdrrpwg;gpf;fg;gLfpd;wd.

NfhghyfpU\;zghujp
➢ 1810 Mk; Mz;L; ehfgl;bdj;ijr; Nrue;j eupkzk; vd;w ,lj;jpy; ,uhkrhkp
ghujpahUf;F kfdhf mtjupj;jhu;. “Nfhtpe;j rptk;” vd;gtu;jhd; ,Uila Kjy;FU
➢ ,e;J];jhd;
,irtpj;Jthd;
“,uhkjh];”
vd;gtuplk;
,e;J];jhdp
,ir
Kiwiahff; fw;whu;.
➢ fdk; fpU];z Iauplk; fu;ehlf ,irKiwiaf; fw;whu;. ,tu;;. “NfhghyfpU\z;”
vdw; Kj;jpiuAld; mNef fPu;j;jidfis jkpopy; ,aw;wpAs;shu.;
➢ Nrf;fpohu; vOjpa ngupaGuhzj;jpy; ,Uf;Fk; 37 nra;Al;fspy; mlq;fpa ee;jdhu;
rupj;jpuj;ijf; NfhghyfpU\z; ghujpahu ;“ee;jdhu; rupj;jpuk;” vd;Dk; ,ir ehlfkhf
vOjpdhu;.
➢ ,e;j ,irelfj;jpy; mofpa fPu;j;jidfSld; nehz;br;rpe;J> Mde;jf;fspgG;>
,Unrhy;
myq;fhuk;>
yhtzp>
jz;lfk;
Kjypa
,ir
KiwfSk;
ifahsg;gl;Ls;sd.
➢ ,e;ehlfk; jpahuh[Rthkpfspd; “gpu`yhj gf;jp tp[ak;” “nesfh rupj;jpuk;” Mfpa
,ir ehlfq;fNshL ruprkkhff; fUjg;gLk; jFjp tha;e;jJ.
➢ jpahfuh[upd; J}z;Ljyhy; “rghgjpf;F” vd;Dk; MNghfp uhf fpUjpnahd;iw
,aw;wpdhu;
➢ kw;Wk; jpahfuh[upd; gQ;ruj;jpdf; fPuj
; ;jidfisg; gpd;gw;wp jhKk; jkpopy;> 1.
`u`u rptrq;fu - ehl;il 2. ruzhfjnkd;W - nfsis 3. gpwthj tuk; jhUk; Mugp 4. Mba ghjNk fjp - tuhsp 5. kwthky; vg;gbAk; - =uhfk; vd;w gQ;ruj;jpdf;
fPu;j;jidfis ,aw;wpdhu;.
➢ NfhghyfpU\;z ghujpahu; ,aw;wpAs;s Vida ,irehlfq;fs; 1. ,aw;gif
ehadhu; rupj;jpuk; 2. jpUePyfz;l ehadhu; rupj;jpuk; 3. fhiuf;fhy mk;ikahu;
rupj;jpuk; vd;gitahFk;
➢ NkYk; ,tu; “Qhdr; rpe;J “Qhdf; Fk;kp” KjypaitfisAk; ,aww;pAs;shu;.
➢ rpWtu;fs; kdk; gz;gLk; nghUl;L Fk;kp> Nfhyhl;lk;> CQ;ry;> eyq;F> yhyp
Kjypa ghly;fisAk; ghbAs;shu;. vLj;Jf;fhlL;fs; 1. jpUtb ruzk; - fhk;Ngh[p
2. jpyi;yjj;yk; - rhkh 3. eldkhbdhu; - tre;jh 4. fdrNgrd; Nrtb - fkh]; 5.
fz;zhNy fz;Nld; - ehjehkf;fupia NkYk;
➢ ,tu; ngz;fSf;fhfr; “rhe;Jg;nghl;L jsjsq;f” vd;W njhlq;Fk; “rpjk;guf;Fk;kp”
vd;w ghliy ,aw;wpdhu;. ,J rpjk;gu Myaj;jpYs;s tpehafu; KjypNahUila
re;jjpfis
KiwNa
juprpj;J
tUk;NghJ
mk;%u;j;jpfisg;;
ghLtjhf
mike;Js;sJ.
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➢ ,tuJ ghly;fspNy gy Ntjhe;jf; fUj;Jf;fs; fhzgg;Lfpd;wd.
➢ ghujpahupd; rPlu;;fspy; Kf;fpakhdtu;fs;. 1. rpjk;guk; nghd;Dr;rhkp jP;l;rpju;
➢ 2. rpjk;guk; = uh[uj;jpd jPl;rpju; 3. kha+uk; ,uhkrhkp Iau; 4. kha+uk; eNlr Iau;
5. kha+uk; Rg;gpukzpa Iau;
➢ NfhghyfpU\;z ghujpahu; jdJ 86 MtJ tajpy; 1896 Mk; Mz;L
kfhrptuhj;jpupad;W g+jTliy ePj;J GfOlk;nga;jpdhu;.

தியாகராஜ சுவாமிகள் (1767 -1848)
o

சங் கீத மும் மூர்த்திகளில் ஒருவராவர். கி.பி. 18ஆம் நூற் றாண்டில் திருவாரூரில் ராம
பக்தரான ராமபிரம் மம் என்பவருக்கும் சீதாம் மாவுக்கும் kfdhf gpwe;jhu;

o

திருவவயாறில் இவர் சமஸ் கிருத மமாழியில் பயிற் சி மபற் றார்.. தியாகராஜர்
ஓய் வு நேரங் களில் மவங் கடராவமயரிடம் சங் கீதம் பயின்று வே்தார். . 18 வது
வயதில் தியாகராஜருக்குத் திருமணம் ேடே்நதறியது.
பல அபூர்வ இராகங் களில் கீர்த்தவனகவள இயற் றிAs;shu;.
ஒநர இராகத்தில் பல கீர்த்தவனகவள இயற் றியிருப்பதிலிருே்து இவருவடய
அபூர்வ சங் கீதத் திறவமயும் கற் பவனயும் மவளியாகின்றன..
மன்னரான சரநபாஜிஅரசவவக்குஅவைத்துNghJதியாகராஜர்அரசவவக்கு மசல் ல
மறுத்து ேிதிசால சுகமா என்ற கல் யாணி இராகக் கிருதிவயப் பாடினார்…
ஏலேீ தயராது கிருதிநய தியாகராஜர் முதன் முதலில் பாடிய உருப் படியாகும் .
ஆரம் ப
காலத்திநலநய
தியாகராஜர்
மசய் த
உருப்படிகள்
அநனகமாக
திவ் யோமக்கீர்த்தவனகளாகவும் தனிச் சரணத்வத உவடய கிருதிகளாகவுநம
அவமே்தன.
இவர்
இயற் றிய
கீர்த்தவனகள்
யாவும்
மதலுங் கு
மற் றும்
வடமமாழிapy;
அவமே்துள் ளது
காஞ் சீபுரத்தில் இருே்து இராமகிருஷ்ண யதீே்திரர் என்னும் மகான் வே்து இராம
ோமத்வத 96 நகாடி முவற மசபிக்கும் பதியாகராஜரிடம் கூறிச் மசன்றார். இவர்
அதவனத் 21 ஆண்டுகளிற் மசய் து முடித்தார். இதனால் பல தடவவகள் இராம
தரிசனத்வதப்
மபறும்
பாக்கியம்
இவருக்குக்
கிவடத்தது.
இம்
முக்கிய

o
o
o
o

o
o

சே்தர்ப்பங் களில் ஏலேீ தயராது (அடாணா இராகம் ) jhupzpகனுமகாண்டினி (பிலகரி
இராகம் ) ஆகிய
மசய் திருக்கிறார்.

கீர்த்தdவள

இயற் றினார்.

.இவர்

சுமார்

2400

உருப்படிகள்

கீர்த்தவனகவளத் தவிர பிரகலாத பக்தி விஜயம் > ேt;fh சரித்திரம் முதலிய இவச
o

o

ோடகங் கவள இயற் றியுள் ளார்.
கனராக பஞ் சரத்தினம் > ோரத பஞ் சரத்தினம் > திருமவாற் றியூர் பஞ் சரத்தினம் >
நகாவூர் பஞ் சரத்தினம் > சிறீரங் க பஞ் சரத்தினம் > லால் குடி பஞ் சரத்தினம் ஆகிய
கிருதிகவள இயற் றியுள் ளார்
. எல் லாக் கர்த்தா இராகங் களிலும் இவர் கிருதிகவள இயற் றியிருக்கின்றார். அவவ
அவனத்தும் பக்தி ரசம் ததும் புவன ஆகும் . முதன் முதலில் சங் கதிகவள
உருப்படிகளில் ஒழுங் கான முவறயில் பிரநயாகித்தவர் இவநர.

o ,tuJ cUg;gbfs; fjyp u]j;jpw;F
o ,tuJ Kj;jpiu – jpahfuh[Dj

xg;gplg;gLfpd;wJ
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o

o

சீடர்கள் 1. தஞ் சாவூர் ராமராவ் 2.வீவண குப்பய் யர். 3. வாலாஜாநபட்வட நவங் கடரமண பாகவதர் 1847 ஆம் ஆண்டில் தமது 80 ஆவது வயதில் தியாகராஜ
சுவாமிகள் காலமானார்.
இவரின் பூதவுடல; (மசாண்டி மவங் கட ரமணய் யர்) சமாதிக்கருகில் தகனம்
மசய் யப் பட்டது.

முத் துசுவாமி தீட்சிதர்
o
o
o
o
o
o

o
o
o

இவர் இராமசுவாமி தீட்சிதருக்கும் சுப்புலட்சுமி அம் வமயாருக்கும் மகனாக 1776
ஆம் ஆண்டு பிறே்தார்.
மதலுங் கு> சமஸ் கிருதம் > சங் கீதம் மூன்வறயும் தன் தே்வதயாரிடநம கற் றார்.
காவியம் > ோடகம் > அலங் காரம் > வியாகரணம் முதலிய இலக்கணங் கவளயும்
முவறயாக கற் றார்.
தீட்சிதர் சிதம் பரோத நயாகியிடம் ஸ்ரீவித்யா மகாமே்தர
் தீட்வச மபற் ற பின்னர்
அவருடநன காசிக்குச் மசன்று விசுவோத தரிசனம் மசய் தார்.
தீட்சிதர் கர்ோடக சங் கீதத்தில் மட்டுமன்றி இே்துஸ்தானி சங் கீதத்திலும் நதர்ச்சி
மபற் றார்.
பின் குருவின் மசாற் படி திருத்தணி மசன்றார். சுப்பிரமணியக் கடவுவளத்
தரிசிக்க மவல ஏறும் நபாது ஒரு கிைவர் எதிரில் வே்து " முத்துஸ்வாமி வாவயத்
திற" என்று மசால் லி ஒரு கற் கண்வடப் நபாட்டு ஆசீர்வதித்து மவறே்து விட்டார்.
அப் நபாநத மயில் நமல் ஏறிச் மசல் லும் முருகவனத் தரிசித்து பரவசமுற் ற
தீட்சிதர்> சுப் பிரமணிய சுவாமியின் அருளால் கானவாக்கு உதித்து உருப்படிகவள
இயற் றும் திறவனயும் மபற் றார்.
இவருவடய முதல் கிருதி மாயாமாளவமகௌவளயில் "சிறீ ோதாதி குருகுந
ா
ஜயதி" என்பதாகும் .
தன்னுவடய பாடல் களில் குருகு
என்ற முத்திவரவயக் வகயாண்டார்.
இவரது கிருதிகள் ோளிநகர ரஸத்திற் கு ஒப்பானவவ.

o ,tuJ Kj;jpiu FUF`
o

கல் யாணியில் "ஜம் பூபநத" (பஞ் சலிங் க கிருதி) என்ற கிருதிவயயும் , சிறீரங் கம்
ரங் கோத ஸ்வாமியின் நபரிலும் கிருதிகள் இயற் றியுள் ளார். இவர் பல மதாகுதிக்
கீர்த்தவனகவளயும் இயற் றினார்.

o

பஞ் சலிங் கஸ்தலக
கமலாம் பாேவா
அபயாம் பாேவா
சிவேவா

o
o

ேவக்கிரகக் கிருதி - 9 கிருதிகள்
தீட்சிதரின்
மபரும் பாலான கிருதிகள்
சமஸ் கிருத
சிலகிருதிகள் மணிப்பிரவாளத்திலும் உள் ளன.

கிருதி
வர்ணம்
வர்ணம்
வர்ணம்

-
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5
9
9
9

மமாழியில்

கிருதிகள்
கிருதிகள்
கிருதிகள்
கிருதிகள்

இருப்பினும்

சீடர்கள்
o

சின்வனயா மபான்வனயா சிவானே்தம் வடிநவலு
தீட்சிதர் 1835ம் ஆண்டு "மீனநலாசனி பாப நமாசனி" என்ற கிருதிவயப் பாடப்
பாடக் நகட்டுக் மகாண்டு சிநவ பாஹி.. சிநவ பாஹி ஓம் சிநவ என்றார். உடநன
அவரது ஆவி ஒளி
வடிவாகப்
பிரிே்தது.
இவரது சமாதி எட்டயபுரத்தில்
அவமே்துள் ளது.

சியாமா சாஸ்திரிகள்
o

o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

இவர் தஞ் வச மாவட்டத்தில் உள் ள திருவாரூரில் பிறே்தார். இவரது இயற் மபயர்
மவங் கடசுப் ரமணிய சர்மா என்பதாகும் . "சியாம கிருஷ்ணா" மசல் லப் மபயநர
இவச உலகில் ேிவலத்து விட்டது.
சமஸ் கிருதத்திலும் மதலுங் கிலும் மபரும் புலவம மபற் றார். பாடல் கள் இயற் றும்
ஆற் றல் மபற் றார்.
இவர் ஆரம் பத்தில் தமது மாமனாரிடம் இவச பயின்றார். பின்னர் சங் கீத
சுவாமிகள் என்பவவரக் குருவாகக் மகாண்டு சங் கீத நுட்பங் கவளயும் தாள
சாஸ்திர மர்மங் கவளயும் சங் கீத ேவட நபதங் களின் கிரமங் கவளயும் ேன்கு
அறிே்து மகாண்டார்
ஆதியப்பர் சங் கீதத்தின்
நுட்பங் கவளயும் , இரகங் களின்
மர்மங் கவளயும் ,
கமகங் களின் நுண்வமகவளயும் சாஸ்திரிகளுக்கு விளக்கினார்.
இளவமயிநலநய உருப்படிகவள இயற் ற ஆரம் பித்தார். முதலில் சமஸ் கிருதத்திலும்
பின்னர் மதலுங் கிலும் கிருதிகவள இயற் றினார். சிலஉருப்படிகவள தமிழில்
மசய் தார்.
இவரது பாடல் கவளக் கதலி ரசத்திற் கு ஒப்பிடுவர்.
ஏறத்தாை 300 கிருதிகவள இவர் இயற் றியுள் ளார்.
அபூர்வமான இராகங் கவள மாஞ் சி கர்ோடக காபி சிே்தhமணி நபான்றவற் றிலும்
கிருதிகவளச் மசய் துள் ளார்.
சில கிருதிகள் விநலாம சாபு தாளத்தில் அவமே்துள் ளன..
ஸ்வராஷ்ட்ர அணிகவள இவர் தனது உருப்படிகளில் ேன்கு பயன்படுத்தியுள் ளார்.
மதுவர மீனாட்சியம் மன் நபரில் ேவரத்ன மாலிவக என்னும் பிரசித்தி மபற் ற
ஒன்பது கிருதிகவளப் பாடினார்.
இவரது உருப்படிகளில் பலவிதமான இவசயணிகள் அைகுறச் நசர்க்கப்பட்டுள் ள
சில உருப் படிகளில் அைகான ஸ்வரஸாகித்யங் கள் காணப்படுகின்றன. அவற் றில்
சில: மரிநவநர கதி (ஆனே்தவபரவி) ghலிஞ் சு காமாட்சி (மத்தியமாவதி)

o ,tuJ Kj;jpiu rpahkfpU`;z vd;gjhFk;
o 1827 k; Mz;L ,t;Tyf tho;it ePj;jhu;
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,irff;Utpfs;
ehj];tuk;

rpwg;G
o Nfhapy; jpUtpohf;fspYk;> fy;ahz itgtq;fspYk;> Cu;tyq;fspYk;> kw;Wk;
kqf;sfukhd itgtq;fspYk; jdpr; rpwg;Gld; tpsq;Fk; xU thj;jpakhf ehj];tuk;
jpfo;fpwJ.
o ehj];tuj;ij ehadk; vd;Wk; $Wtu;.
o ehj];tuk; xU fhw;W thj;jpak;. kq;fy ,iria cz;lhf;Fk; thj;jpak;.
o ehj];tuj;jpdpd;Wk; ntspg;Lg;gLk; ehjk; fd Ks;sjhfTk; ntFJ}uk; Nfl;ff;;
$bajhfTk; ,Uf;Fk;.
o Mr;rhkuk; vd;Dk; kuj;;jhy;n ra;ag;gLfpwJ.
o Fk;gNfhzk; Fk;Ngrtuu; NfhapypYk;> Mo;thu; jpUefupf; NfhapypYk; fy; ehj];tuq;fs;
fhzg;gLfpd;wd.

mikg;G
o ghfqf;s; 1. tl;l tbtkhf tpupe;J fhzg;gLk; mizR 2. cs;Ns $lhd ePz;l
kuf;Foyhy; Mfpa $k;G tbt cly; 3. clypd; Nky; nghUj;jg;gLk; nfz;il 4.;
rPthsp
o mizR vd;w gFjp Rosewood”vd;wkuj;jpypUe;Jk; rPthsp vd;w gFjp
nfhWf;fe;jl;ilapypUe;Jk; nra;ag;gLfpd;wd.
o ehj];tukhdJ 2 Kjy; 2½ mb ePsKk;> NkypUe;J fPo; tpupe;J nry;yf; $baJkhd
$k;G tbtj;jpy; cs;s xU kuf; FohahyhdJ
o mjd;mbg;ghfj;jpy;tupirahfVO];tuj;JisfSk;> gf;fq;fspy; rg;jj;ij
tifg;gLj;Jk; Jthuq;fs; Ie;Jk; fhzg;gLfpd;wd.
o Nky;ghfj;jpy; cNyhfj;jpyhd xU $k;G (nfz;il)
nghUj;jg;gl;Ls;sJ.Njitf;Nfw;gcgNahfpj;Jf;nfhs;s eWf;FfSk; (rPthsp) xU
Fr;rpAk; cs;sd.

thrpf;Fk; Kiw
o ehj];tuj;ijj ,uzL; iffshYk; Neuhfg; gpbj;J rPthspia tha;f;Fs; itj;J CJk;
NghJ fhw;W thj;jpaj;Js; nrYj;jg;gLfpwJ. mNj rkaj;jpy; ,uz;L if tpuy; fshYk;
];tuj;Jisfisj; Njitf;Nfw;g %bAk; jpwe;Jk; ];tuq;fis vOg;gp ,ir
cz;lhf;fg;gLfpwJ.
o ehj];tuj;jpw;Fupa RUjp thj;jpak; xj;J vd;Dk; fUtpahFk;.
o ehj];tuj;jpwFg; gf;fthj;jpakhf thrpf;fg;gLtJ jtpy; vDk; Njhw; fUtpahFk;.
o ehj];tuf; fiyQu;> xj;J ,irg;gtu;> jtpy; tpj;Jthd;> jhsf; fiyQu; ([hy;uhf;
fiyQu;) Mfpa ehy;tUk; xd;W Nru;e;j ,irf;FOitg; ngupa Nksk; vd;W
miog;gJz;L.
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o ehj];tuj;jpy; ,uz;L tif fhzg;gLfpd;wJ. 1. ghup 2. jpkpup ‘ghup’ ehj]t;uk; ePsk;
mjpfkhdjhAk;> MjhuRUjp FiwthdjhAk; ,Uf;Fk.; ‘jpkpup’ ehj];tyk; ePsk;;
FiwthdjhAk>; MjhuRUjp $bajhAk; ,UfF;k.;
o ehj];tu ,irapy; gpugy;ak; ngw;wtpj;Jthd;fshf jpUthtLJiw uh[uj;jpdk;gps;is>
fhiuf;Fwpr;rp mUzhryk;gps;is> jpUghk;;Guk; eluh[Rej;uk;gps;is> jpUtpopkpoiy
Rg;gpukzpagps;is NghdN;whiuf;F Fwpg;gpl KbAk

தவில்

rpwg;G
o jtpy;

என்பது ோதஸ்வரத்திற் குத் துவணயாக வாசிக்கப்படும் தாள

njhd;ik tha;e;j Njhw;fUtp mtdj;jthj;jpak;
o kq;fs thj;jpak; vd;Wk; ,uh[thj;jpak; vd;Wk; miof;fg;gLfpwJ
o mjj tjj thj;jpak; vdg;gLfpwJ
இவசக்கருவியாகும் .

mikg;G
o
o
o
o

தவிலின் உருவள வடிவிலான பகுதி பலா மரத்தினால் மசய் யப் படுகிறது
இதன் சிறிய பக்கத்தில் இருக்கும் நதால் வளே்தவல என்று கூறப் படும் . இது
எருவமக்கன்றின் நதாலால் மசய் யப்படுகிறது
இதன் மபரிய பக்கத்தில் உள் ள நதால் மதாப் பி என்று வைங் கப் படுகிறது. இது
ஆட்டின் நதாலினால் மசய் யப் படுகிறது.
இே்த நதாவல தாங் கிப் பிடிக்கும் வவளயங் கள் இரு பக்கமும் உண்டு. அவவ
மூங் கிலால் மசய் யப்பட்டது. . .தவிலின் உருவள வடிவின் மவளிப் புறத்தில்
உருக்கு உநலாகத்தால் மசய் யப்பட்ட வவளயங் கள் இரண்டு மபாருத்தப்படுகிறது.
அவற் றில் 22 துவளகள் உள் ளன ஒவ் மவான்றிலும் 11 துவளகள் இருக்கும் .

o jtpy; fop jpUthr;rp kuf;nfhk;gpdhy; nra;ag;gLk; ,J 12 mq;Fy ePsKilaJ

thrpf;Fk;Kiw
o

fopapdhYk; மறுபக்கம் வகயாலும் thrpf;fg;gLk;
,le;jiyapy; fop vdg;gLfpd;w rpW NfhyhYk; tye;jiyapy; $Lfs;
mzpe;j tpuy;fshYk; thrpf;fg;gLfpwJ
இது ஒரு பக்கம்
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RUjp Nru;f;Fk; Kiw
jtpy; RUjp Nru;ff
; Kbahj thj;jpankdpDk; ehj];tuj;jpd; RUjpf;F
jf;fthW RUjp Nru;f;fg;gLfpwJ
புகழ் பெற் ற தவில் கலலஞர்கள்

o

ேீ டாமங் கலம்
மீனாட்சி
சுே்தரம்
பிள் வள, tyq;ifkhd;
யாை் ப்பாணம் தட்சிணாமூர்த்தி பிள் வள. ,Dtpy; rpd;duhrh.

rz;KfRe;juk;.

taypd;

rpwg;G
வயலின் வில் நபாட்டு வாசிக்கப் படும் மரத்தினாலான தே்திக் கருவியாகும் .
இது பைங் காலத்தில் பிடில் (fiddle) என்றும் வைங் கப் பட்டது. இது நமவலத்நதயம் ,
கீவைத்நதயம் என இரு பிராே்திய இவச வவககளிலும் வாசிக்கப் படக்கூடிய
ஒநர ஒரு வாத்தியக்கருவி ஆகும் .
இது பிரதான வாத்தியமாகவும் பக்கவாத்தியமாகவும் வாசிக்கப் படுகின்றது.

Fhu;itahd ehj;jpid cilaJ Rygkhf vLj;J nry;yf; $baJ
Mltupd; ngz;fspd; FuYf;Nfw;g RUjp Nru;j;J thrpf;fyhk;

mikg;G
இக்காலத்தில் ோம் பயன்படுத்தும் வயலின் ஐநராப்பியர்களால் 16ஆம்
நூற் றாண்டில் உருவாக்கப்பட்டது.
ஸ்ட்ராடிநவரியஸ் (Stradivarius) என்னும் இத்தாலியர் இதவன உருவாக்கினார்.
இவசக்கவலஞரில் இருே்து மதன்னிே்திய இவச முவறவமயான கருோடக
இவசயில் வயலின் பாலசுவாமி தீட்சிதர் (1786 - 1858) என்பவரால்
அறிமுகப்படுத்தப் பட்டJ.
கி.பி. 19 ஆம் நூற் றாண்டிலிருே்து கருோடக இவசயில் வயலின் ஒரு
இன்றியவமயாத

gf;fthj;jpakhf

உள் ளது.

வயலினின் முக்கியப்பகுதி நமபில் (maple) எனப்படும் மரத்தால்
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மசய் யப் படுகிறது. கழுத்து நபால் ஒர் அவமப் பு அதன் முன்பகுதி கருங் காலி
மரத்தால் ) மசய் யப் படுகிறது..
வயலினின் இன்மனாரு முக்கியமான பகுதி "நபா"(bow) எனப்படும் வில் . இவத
மகாண்டு தே்திகவள நதய் த்த வாநர விரல் களால் அழுத்தத்வத கூட்டி குவறத்து
இவச உருவாக்கப்படுகிறது.. இது குதிவரயின் வாலில் உள் ள முடியினால்
மசய் யப் படுகிறது

வாசிக் கும் Kiw
tyJ ifapYs;s tpy; %ykhf ehj;j;jpid vOg;Gtu; mNj Neuk;,lJ
if tpuy;fshy; ];tug;gyifapd; NkYs;s je;jpfspy; tpuiy itj;J
mOj;jp Njitahd ];yuq;fs; thrpf;fg;gLfpd;wd.
RUjp Nru;f;Fk; Kiw
taypdpy; %d;wiu Kjy; ehY ];jhap tiu
KjyhtJ fe;jp kj;jpa];jhap gQ;rkk; ( g
,uz;lhtJ je;jp kj;jpa];jhap ]l;[k; ( ]
%d;whtJ je;jp ke;jpu];jhap gQ;rkk;
( g
ehd;fhtJ je;jp ke;jpu];jhap ]l;[k;

thrpf;fyhk;
)
)
)

;

( ] )

;

gpugy;akile;NJhu;
b.vd;.fpU];zd;;> ik#u; nrsilah> Gj;Jthl;b NrhK

kpUjq;fk;;

rpwg;G
o

மிருதங் கம் அல் லது தண்ணுவம என்பது mad; வாத்தியமாகும்

o gpujhd gf;fthj;jpaKk; MFk;
o tPzhNtZkpUjq;fk; vDk; thj;jpaj;jpuaj;jpy; %d;whtJ ,.lk
o jkpopirapy; kj;jsk; ehd;Kfd; vd miog;gu;
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mikg;G
mbg;ghfk; rw;W fdkhfTk; Xug;ghfk; rw;W
,NyrhfTk; fule;J gpd; %l;Lg; NghLtu;

o

பலாமரக் குற் றிவய

o
o

திறே்த இரண்டு முவனகளும் நதாலினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றன.
இத் நதாற் பகுதிகள் இரண்டும் நதாலினாற் மசய் த வார்களினால்
ஒன்றுடமனான்று இழுத்துப் பிவணக்கப்பட்டுள் ளன.
வலது பக்கத்நதாலில் "நசாறு" என்று அவைக்கப் படும் ஒரு கரு ேிறப் பதார்த்தம்
ஒட்டப் பட்டிருக்கும் ..

o

o ,lg;gf;fk; ,le;jiy tyg;gf;fk; tye;jiy vd miof;fg;gLk;
o kpUjq;fk; 2 mb ePsKk; ,lJ gf;fk; 8 mq;Fytpl;lKk; tyJ gf;fk; 7
mq;Fy tpl;lKk; nfhz;ljhf mike;jpUf;Fk;
thrpf;Fk;Kiw
o

,J ,U
iffspdhYk; kzpf;fl;Lf;fspdhYk; tpuy;fspdhYk; thrpf;fg;gLfpwJ
RUjp Nru;f;Fk; Kiw
'tye;jiyiag; ghLgtuJ Mjhu ]l;[j;jpw;Fk; ,le;jiyia
ke;jpu];jhap gQ;rkk; my;yJ ke;ju];;jhap ]l;[j;jpw;Fk; RUjp Nru;g;gu;
மிருதங் கம் இருே்தேிவலயிநலநயவாசிக்கப்படுவது வைக்கம் .

kpUjq;fk; thrpj;Jg; gpugy;akile;Njhu;
o Jf;fhuhk; ehuhzazrhkpIau;
o ghyf;fhL kzpIau;

tPiz

rpwg;G
o ,e;jpahtpd; Njrpa thj;jpakhf tpsqF;fpwJ.
o tPzh> NtZ kpUjq;fk; vDk; thj;jpaq;fspy; Kjyhtjhf;
fUjg;gLfpwJ.
o ,e;jpa rq;fPjj;jpd; gy El;gq;fisAk;> jj;Jtq;fisAk;
thrpf;ff;$bajhf ,Ug;gjdhy; ,jidr; rq;fPj msTNfhy; vd;W
$Wtu;.
14

o Ntjfhye;njhl;L thrpf;fg;gl;L te;Js;sJ. MdhYk; 17 Mk;
E}w;whz;bNyNa jw;fhyj;J cUtj;ijAk; mikg;igAk; ngw;wJ.;;
o jQ;rhut+u; tPiz vd;Wk; ,uFehj tPiznad;Wk; ,J
miof;fg;gLfpd;wJ.
o tPizahdJ xU euk;Gf; fUtpahFk;. RUjpf;fhfTk;> jhsj;jpw;fhfTk;
,t;thj;jpaj;jpNyNa 3 je;jpfs; ,izf;fg;gl;Ls;sd. ,jdhy;
,t;thj;jpak; “rfy thj;jpak;” vd;W $wg;LgfpwJ.
o RUjpff;hfj; jdpNa je;jpfs; nghUj;;jg;glhj thj;jpak; ep\;fs thj;jpak;
vdg;gLk;.
o xNu Neuj;jpy; ntt;NtW ];jhapfs; 2> 3 ];tuq;fs; thrpf;ff;$ba
trjpiaf; nfhz;Ls;s thj;jpaq;fspy; tPizAk; xd;W. ,jdhy;
,t;thj;jpak; “g`}j;tdp” thj;jpak; vd;W miof;fg;gLk;

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

mikg;G
tPiz thj;jpaj;jpy;; 3 1/2 ];jhapfs; thrpf;fyhk;
ehd;F je;jpfs; thrpg;gjw;fhfTk;> 3 je;jpfs; RUjpf;fhfTk;>
jhsj;jpw;fhfTk; mike;Js;sd.
gyh kuj;jpdhy; ,t;thj;jpak; nra;ag;gLfpwJ.
,t;thj;jpaj;jpd; ghfq;fs;:
01).Flk;
02).Nksr;rl;lk;
03).Nkw;gyif
04).nkOFr; rl;lk;
05).jz;b
06).24 nkl;Lf;fs;
07).Riuf;fha; 08) Fjpiufs; 2
09).gpuilfs; 10).yqf;u;
11).ahop Kfk; 12).ehfghrk; 13).cUl;Lf;fs;
(rpWtisaq;fs;)
jz;bapd; xU gf;fj;jpy; FlKk;kw;nwhU gf;fj;jpy; ahop KfKk;
,izf;fg; glb;UfF;k.;
jz;bapd;; Nkyhf 2 ];jhapfisj; jOtpa 24 nkl;Lf;fs;
nra;ag;gl;bUf;Fk;.
ahop Kfj;jpw;F mUfpypUf;Fk; Riuf;fha; xU jhq;fpahfTk; xyp
ngUf;Fk; rhjdkhfTk; gad;gLfpwJ.
thrpf;Fk; je;jpfs;; ehd;Fk; yq;fu;fspd;; EdpapYs;s tisaq;fspy;;
Kbag;gl;L Fjpiuapd; NkYk;> nkl;Lf;fspd; NkYk; nrd;W gpuilfspy;
gpizf;fg;gl;bUf;Fk;.
yq;fu;fs; tPizapd; %yhjhuk; vdg;gLk; ehfghrj;jpy;
,izff;gg;lb;UfF;k
thrpg;Gj; je;jpfs; ehd;fpd; ngau;fs;.
01.]huzp (]) 02.gQ;rkk; (g)
03.ke;juk; (])
04.mDke;jpuk; (g)
jhsj; je;jpfs; %d;wpd; ngau;fs;:
01.gf;f ]huzp (])
02.gf;f gQ;rkk; (g)
03.n`r;R ]huzp (];)
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RUjp Nru;f;Fk; Kiw
thrpf;Fk; je;jpfspy; ]huzpj; je;jpia kj;jpk ];jhap ]l;[j;jpw;Fk;>
gQ;rkj; je;jpia ke;jpu];jhap gQ;rkj;jpw;Fk;> ke;juj; je;jpia
kj;jpu];jhap ]l;[j;jpw;Fk;> mDke;juj; je;jpia mDkj;jpu];jhap
gQ;rkj;jpw;Fk; RUjp Nru;f;f Ntz;Lk;.
thrpf;Fk;Kiw
tPiz thj;jpaj;jpy; jhdj;jpid rpwg;Gw thrpf;fyhk;.
thrpf;Fk; Kiw
:thrpf;Fk; je;jpfis kPl;Ltjw;F tyJ ifapd; Ms;fhl;b tpuYk;>
eLtpuYk; jhsj;je;jp - RUjpj;je;jpfis kPl;Ltjw;F tyJ ifapd; rpwpa
tpuYk; gad;gLk;. ,lJifapd; Ms;fhl;b tpuYk;> eLtpuYk;
];tu];jhdq;fis cupa ,lj;jpy; je;jpfspy; mOj;Jtjw;Fk; gad;gLk;.
tPiz thrpj;Jg; gpugy;akile;j tpj;Jthd;fs;
tPiz jdk;khs;> fhiuf;Fb rhk;grptk;> v];. ghyRe;ju;> rpl;b ghG Mtu;.

Gy;yhq;Foy;

rpwg;G
Gy;yhq;FoyhdJ Kusp> NtZ vd;Dk; tlnkhopg; ngau;fshYk;> Foy;
vd;Dk; jkpo;r; nrhy;yhYk; Fwpg;gplg;gLfpwJ.
cyfpd; vy;yhg; ghfq;fspYk; fhzg;gLk; kpfg;goikahd Jisf;fUtp
Gy;yhq;FoNy MFk;.
tPiz> NtZ kpUjq;fk; vdg;gLk; thj;jpaj;jpy; NtZ ,uz;lhk;
,lj;ij tfpf;fpd;wJ.
fz;zgpuhd; Gy;yhq;Foy; thrpj;jjhfTk;> mtuJ Foy; ,irapy; rfy
[PtuhrpfSk; kaq;fpajhfTk; $wg;gLfpd;wJ.
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mikg;G
• Gyy;hq;FoyhdJ %qf;pyhy; nra;ag;gl;;l cUis tbtkhd ePz;l
FohahFk;. ,J Rkhu; 14 mq;Fy ePsKk; 3/4 mq;Fy tpl;lKk; cila
FohahFk;. ,jd; ,lg;gf;fk; %lg;g l;Lk;. tyg;gf;fk; jpwe;Jk; fhzg;gLk;.
• %lg;gl;l Kidapy; ,Ue;J 3/4 mq;Fy J}uj;jpy; CJk; Jthuk;
mike;Js;sJ. tha;itj;J CJk; Jisf;F “Kfue;jpuk; my;yJ
Kj;jpiuj; Jis” vd;W ngau;.
• ,j;Jthuj;jpw;F Neu;Nfhl;by; xd;gJ ];tuj;Jisfs; mikf;fg;gl;Ls;sd.
,j;Jisfs; CJk; Jisia tplr; rw;W rpwpajhf ,Uf;Fk;.
•

•

•
•

thrpf;Fk; Kiw
,lJ iftpuy;fspy; fl;il tpuy;> rpWtpuy; jtpu;e;j %d;W tpuy;fisAk;>
tyJ iftpuy;fspy; fl;il tpuy; jtpu;e;j ehd;F tpuy;fisAk; 7
Jisfspd; kPJ itj;J Kj;jpiuj; Jisf;Fs; thapd; topahff;
fhw;iwr; nrYj;jp> Jisfis %bj; jpwf;Fk; NghJ ,ir cUthfpwJ;.
Kfue;jpuj;jpw;F neUq;fpAs;s Jthuk; jhd; kpf cau; RUjpAila
];tuj;ij cz;lhf;FtjhFk;. ,j;JisahdJ jhuje;jpuk;’ vd
mioff;gg;LfpwJ nghJthf
cjl;bw;F tyg;gf;fNk Gy;yhq;Foy; itj;J thrpf;fg;gLfpwJ.
,t;thj;jpaj;jpy; 2½ ];jhap tiu thrpf;fyhk;.

RUjp Nru;f;Fk; Kiw
• ,J RUjp epu;zapf;fg;gl;l Vfj;tdp thj;jpakhFk;.
• Gy;yhq;Foy; nra;tjw;F %q;fpy;> je;jk;> re;jdkuk;> fjpukuk;> fUq;fhyp>
ntz;fyk; Kjypad gad;gLj;jg;gLfpd;wd. vdpDk; %q;fpw; FoNy kpf
,dpikahd ,iria vOg;Gk; jd;ik cilaJ.
gpugy;akile;Njhu;:- rq;fPj fyhepjp jpUg;ghk;Guk; b.vd;.Rthkpehjgps;is>
T.R.kfhypq;fk;> ukzp> T.R.etdPjk;
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]g;j ];tuq;fs; gd;dpuz;L ];tu];jhdq;fs;
Vw;gl;l tpjk;
•

]g;j ];tuq;fs; VO MFk;.

• ]upfkgjep Mfpa ,;t; ];tuq;fspy; ]l;[k;> gQ;rkk; Mfpa (]>g)
,uz;L ];tuq;fSk; Ngjkw;wit.
• kw;iwa ];tuq;fshfpa uprgk;> fhe;jhuk;> kj;jpkk;> ijtjk;> eprhhjk;
Mfpa Ie;J ];tuq;fSk; (upfkjep) Nfhks> jPtpuk; Ngjq;fshfpd;wd.
vdNt mit 5x2=10 ];tu];jhdq;fshfpd;wd.
• ,tw;Wld; ]> g Mfpa 2 ];tuq;fisAk; Nru;f;Fk; NghJ 12
];tu];jhdq;fs; Mfpd;wd.

12 ];tu];jhdq;fspd; ngau;fSk; mtw;wpd; Nghjq;fSk;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

]l;[k;
Rj;j uprgk;
rJ];Ujp uprgk;
rhjhuz fhe;jhuk;
me;ju fhe;jhuk;
Rj;j kj;jpkk;
gpujp kj;jpkk;
gQ;rkk;
Rj;j ijtjk;
rJ];Ujp ijtjk;
ifrpfp eprhjk;
fhfyp eprhjk;

-

]
up1
up2
f1
f2
k1
k2
g
j1
j2
ep1
ep2
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-

Ngjkw;wJ
Nfhksk;
jPtpuk;
Nfhksk;
jPtpuk;
Nfhksk;
jPtpuk;
Ngjkw;wJ
Nfhksk;
jPtpuk;
Nfhksk;
jPtpuk;

[df [d;dpa ,uhfq;fs;> [d;auhfg;gpupTfs;
[dfuhfk;
• ,uhfq;fis [df uhfk; vd;Wk;> [d;dpa uhfk; vd;Wk; ,uz;L
gpupTfshfg; gpupg;gu;.
• [df uhfk; vd;gJ jha; uhfk;.
• ,jd; kWngau;fs; Nksfu;j;jhuhfk;> Nksuhfk;> fu;j;jhuhfk;>
,uhfhq;fuhfk;> rk;G+u;z uhfk; vd;gitahFk;.
• [df uhfk; 4 Kf;fpa yl;rzq;fisf; nfhz;lJ.
1. rk;G+u;z MNuhfz mtNuhfzk;
2. fpukrk;G+u;z MNuhfz mtNuhfzk;
3. MNuhfzj;jpy; tUk; ];tuq;fs; mtNuhfzj;jpy; tUjy;
4. ml;;lfkhf tpsq;Fk; MNuhfz mtNuhfzk;.
• [df uhfq;fspd; nkhj;j vz;zpf;if 72.
cjhuzk; : khahkhstnfsis> jPurq;fuhguzk;> fy;ahzp>
`u`ug;gpuah> Njhb

[d;dpauhfk;
• [d;dpa ,uhfk; vd;why; gpwe;j uhfk; vd;W nghUs;.
• ,J Nra; uhfk; vd;W nrhy;yg;gLk;.
• xt;nthU [dfuhfj;jpw;Fk; mNef [d;dpa uhfq;fs; cz;L.
• xt;nthU [d;dpauhfj;jpd; ];tuq;fSk; mjd; [df
uhfj;jpd;
];tuq;fis mDrupj;Nj ,Uf;Fk;.

[d;dpauhfq;fspd; gpupTfs;
[d;dpa uhfj;jpd; gpupTfs; VO MFk;. mitahtd
1. tu;[ uhfk;
5. eprhjhe;jpa uhfk;
2. tf;u uhfk;
6. ijtjhe;jpa uhfk;
3. cghq;f uhfk;
7. gQ;rkhe;jpa uhfk;
4. ghrhhq;f uhfk;
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tu;[ uhfk;
MNuhfzj;jpNyh mtNuhfzj;jpNyh my;yJ ,uz;bYNkh xd;W
my;yJmjw;F Nkw;gl;l ];tuq;fs; tpyf;fg;gl;L tUk; uhfk; tu;[ uhfk;
vdg;gLk;.
cjhuzk;-kj;jpakhtjp M -]upkgep];
m - ];epgkup]
,tw;iw tpl Xslt \hlt uhfq;fs; vd;w gpupTfSk; cz;L.
Xslt uhfk;
cjhuzk;- Nkhfdk; M ]upfgj]; m ];jgfup] ,ijtpl
kj;jpakhtjp> Rj;jrhNtup Nghd;w ,uhfq;fSk; cjhuzq;fshFk;.
\lhq;lt uhfk;
MNuhfzj;jpNyh mtNuhfzj;jpNyh mylyJ ,uz;bYNkh xU ];tuk;
tpyf;fg;gl;L MW ];tuk; te;jhy; mJ ~\hlt uhfk; vdg;gLk;.
cghq;f uhfk;
jha; uhfj;jpy; tUk; ];tuq;fis kl;Lk; vLj;Jf; nfhs;Sk; [d;a
uhfq;fSf;F cghq;f uhfk; vd;W ngau;.
cjhuzk;- Nkhfdk;
gh\hq;f uhfk;
jha; uhfj;jpy; tUk; ];tuq;fisAk; vLj;Jf; nfhz;L md;dpa
];tuj;ijAk; mjhtJ NtW Nksj;ijr; Nru;e;j ];tuj;ijAk; vLj;Jf;
nfhs;Sk; uhfk; gh\hq;f uhfk; vdg;gLk;.
; cjhuzk;- : gpy`up.
ep\hjhe;jpa uhfk;
kj;jpa];jhap ep\hjj;Jf;F Nky; rQ;rhuk; ,y;yhj uhfk; ep\hjhe;jpa
uhfk; vdg;gLk;.
cjhuzk;- ehjehkf;fpupah
M ]upfkgjep
m epjgkfup]ep
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ijtjhe;jpa uhfk;
kj;jpa];jhap ijtjj;Jf;F Nky; rQ;rhuk; ,y;yhj uhfk; ijtjhe;jpa
uhfk; vdg;gLk;.
cjhuzk;-FwpQ;rp
M ]ep]upfkgj
m jgkfup]ep]
gQ;rkhe;jpa uhfk;
kj;jpa];jhap gQ;rkj;Jf;F Nky; rQ;rhuk; ,y;yhj uhfk; gQ;rkhe;jpa
uhfk; vdg;gLk;.
cjhuzk;- etNuh];
M gjep]upfkg
m kfup]epjg

gz;zpir
➢ ,uhf jhs mikgG;ld; $ba cUg;gbfspy;> kpfg; goikahdJ
Njthuk;
➢ jw;fhyj;jpy; toq;Fk; gy ,uhfq;fSf;Fj; Njthug; gz;fNs Mjp
yl;rpaq;fshFk;.
➢ Njthuj;ijj; jpUtha; kyu;e;jUspa> jpUQhdrk;ge;jUk;
jpUehTf;furUk; fp.gp 7Mk; E}w;whz;bYk; Re;ju%u;j;jpehadhu; fp.gp
9Mk; E}w;whz;bYk; tho;e;jtu;fshthu;
➢ Njthug; gjpfq;fs; Njhd;Wk; NghNj ,ir tbtq;fSld; %tu;
thf;fpy; ,Ue;Jk; Njhd;wpa rpwg;ig cilad.
➢ Njthuk; vd;gJ nja;tj;jdikk thae;j “thug;” ghly;fshFk;.
,irj; jkpior; Nru;e;j Kjdil> thuk;> $il> jpus; vd;Dk;
ehd;F tiffspy; xd;whfpa “thuk;” vd;gJ rq;fPjj;jpYk;
rhfpj;jpaj;jpYk; rpwe;J tpsq;Ffpd;wJ.
➢ jpUQhdrk;ge;jUf;Fg; nghw;whsk; fpilj;j tuyhw;wpy; ,Ue;J>
Njthuk; jhsj;Jld; ghlg;gl;lJ vd;gJ njspthfpd;wJ.
➢ gz; vd;gJ ,uhfk; MFk;. gz; vd;w gjj;jpw;Fg; ghl;L> rk;g+u;z
,uhfk; vd NtW ,U nghUs;fSk; cz;L.
➢ gz;fSf;F ,uhfq;fisg; Nghy; ];tuq;fs;> [Pt ];tuq;fs;> epahr
];tuq;fs;> me;epa ];tuq;fs; uf;jpg;gpuNahfq;fs;> nrh&gj;ij
tpsf;Fk; El;g RUjpfs;> fkfq;fs; Kjypad cz;L.;.
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➢ ,uhfq;fis xslt> \hlt> rk;g+u;zk; vd;W gpupg;gjw;Fk;>
gz;fNs fhuzkha; ,Ue;jd.
➢ ,e;jpa rq;fPj rupj;jpuj;jpy; gh\hq;f ,uhfk; vd;gij>
Kjd;Kjyhfj; Njthug; gz;fspNyNa fhz;fpNwhk;. nfsrpfk;
(igutp) tpahof; FwpQ;rp (nrsuh\;buk;) Nghd;w gz;fs; ,jw;F
ey;y cjhuzq;fshFk;.
➢ NkYk;> fhe;jhu gQ;rkk; (Nfjhunfsis) nre;JUj;jp
(kj;jpakhtjp) Nghd;w gz; fs; cghqf; ,uhfjj;pwF;
cjhuzq;fshFk;.
➢ nre;JUj;jpg; gz;zpidr; Rej;u%uj;j;jp ehadhupd; xU
gjpfj;jpNyNa fhzf;$bajhAs;sJ. jpUQhdrk;ge;ju; ghba “khju;
klg;gpbAk;” vd;w gjpfj;jpw;Fj; jpUePyfz;l aho;g;ghzu; aho;
thrpf;f KbahJ tUe;jpa rk;gtj;jpypUe;J> Njthuk; ghLifapy;
aho; gad;gLj;jg;gl;lik njspthfpd;wJ.
➢ 24 gz;fSk;> gz;fSf;Fr; rkkhd fu;ehlf ,uhfq;fSk;
gpd;tUkhW:
➢ gz; ,uhfk; gQ;rkk; - M`pup rPfhkuk; - ehjehkf;upa GwePu;ik g+ghsk; tpahof; FwpQ;rp - nrsuh\;buk; nfsrpfk; - igutp
nre;JUj;jp - kj;jpakhtjp fhe;jhu gQ;rkk; - Nfjhunfsis
me;jhspf; FwpQ;rp - ]hkh jf;Nfrp> jf;fuhfk; - fhk;Nghjp nrtt;op
- aJFyfhk;Ngh[p gok;gQ;Ruk; - rq;fuhguzk; nfhy;yp> nfhy;ypf;
nfsthzk; -FwpQ;rp - ePyhk;gup el;lghil - fk;gPuehl;il]hjhup>
el;luhfk; - ge;Jtuhsp aho;Kup - mlhzh ,ej;sk; khahkhstnfsis goe;jf;fuhfk; - Mugp FwpQ;rp - `upfhk;Ngh[p
➢ jpUehTf;furupd; jpUj;jhz;lfk;> `upfhk;Ngh[p ,uhfj;jpYk;
jpUthrfk; Nkhfd ,uhfj;jpYk; ghlg;gl;L tUtJ kughFk;.
➢ gz; vd;gij jha; ,uhfk; vd;Wk;> jpwk; vd;gij [d;auhfk;
vd;Wk; $Wtu;.
➢ Njthug; gjpfq;fs;> jw;NghJ 24 gz;fspy; mike;Js;sd. gz;fs;
ghlg;gl Ntz;ba fhd fhyj;ijf; nfhz;L gfw;gz;> ,uhg;gz;>
nghJg;gz; vdg; gpupf;fg;gl;Ls;sd.
➢ gz; - rk;g+u;z uhfk; gz;zpak; - \hlt ,uhfk; jpwk; - xslt
,uhfk; jpwe;jpwk; - ];tuhe;ju ,uhfk; vd;Wk; $wg;gLk;
➢ Nrho muru;fs;> rptnewpr; nry;tu;fshf ,Ue;J Myaq;fspy;
XJthu;fis mku;j;jp> mtu;fs; %yk
➢ Njthug; gjpfq;fis ehL KOtJk; gug;Gk; gzpapy; <Lgl;ldu;.
Nrhod; fhyj;jpy; ek;gpahz;lhu; ek;gpahy; 12 jpUKiwfshf
njhFj;Js;shu;
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rhG jhs tiffs;
சாபுதாளம் ோன்கு வவகப்படும் .
1.
2.
3.
4.

mitahtd

திஸ்ரசாபு தாளம்
கண்டசாபு தாளம்
மிஸ்ரசாபு தாளம்
சங் கீர்ணசாபு தாளம்

திஸ்ரசாபு தாளம்
இது ஆவர்த்தனத்துக்கு (1+2=3) மூன்று எண்ணிக்வககவளயுவடயது.
முதல் தட்டுக்கு ஒரு எண்ணிக்வகயும் , இரண்டாம் தட்டுக்கு இரண்டு
எண்ணிக்வககளும் ஆகும் .
திஸ்ர சாபு தாளத்திற் கான ஜதி தகிட என்பதாகும் .
கண்டசாபு தாளம்
இது ஆவர்த்தனத்துக்கு (2+3=5) மூன்று எண்ணிக்வககவளயுவடயது.
முதல் தட்டுக்கு இரண்டு எண்ணிக்வகயும் , இரண்டாம் தட்டுக்கு மூன்று
எண்ணிக்வககளும் ஆகும் .
கண்டசாபு தாளத்துக்கான ஜதி தகதகிட என்பதாகும் .
மிஸ்ரசாபு தாளம்
இது ஆவர்த்தனத்துக்கு (3+4=7) மூன்று எண்ணிக்வககவளயுவடயது.
முதல் தட்டுக்கு மூன்று எண்ணிக்வகயும் , இரண்டாம் தட்டுக்கு ோன்கு
எண்ணிக்வககளும் ஆகும் .
மிஸ்ரசாபு தாளத்துக்கான ஜதி தகிடதகதிமி என்பதாகும் .
சங் கீர்ணசாபு தாளம்
இது ஆவர்த்தனத்துக்கு (4+5=9) மூன்று எண்ணிக்வககவளயுவடயது.
முதல் தட்டுக்கு ோன்கு எண்ணிக்வகயும் , இரண்டாம் தட்டுக்கு ஐே்து
எண்ணிக்வககளும் ஆகும் .
சங் கீர்ண தாளத்துக்கான ஜதி தகதிமிதகதகிட என்பதாகும் .

\lhq;fk;
jhsj;jpy; 6 mq;fq;fs; cz;L. mit \lq;fk; vdg;gLk;.
2. j;Ujk;
3. mDj;Ujk;
4. FU
5. GYjk;
6. fhfghjk;
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,jpy; Kjy; %d;W mq;fq;fshfpa yF> j;Ujk;> mDj;Ujk; Mfpa %d;Wk; Nru;e;J
jpupahq;fk; vdg;gLk;. rg;j jhs myq;fhuq;fspy; ,e;j %d;W mq;fq;fSk;
tUfpd;wd. ,k; %d;W mq;fq;fspd; mq;f milahsk;> ml;rufhyk;> nra;ifKiw
gpd;tUkhW mikAk;.

jpupahq;f ml;ltiz
,y

mq;fj;jpd;
ngau;

mq;f
milahsk;

ml;ru vz;zpf;if

1 mDj;JUjk;
2 j;Ujk;

U
O

1
2

3 yF

I

[hjpfSf;Nfw;g
vz;zpf;if khWgLk;

nra;if
ifia xUKiw jl;Ljy;
ifia xUKiw jl;b
tPRjy;
ifiaj; jl;b tpuy;fis
vz;Zjy;

yF
yF 5 [hjp Ngjq;fis cilaJ. mit KiwNa 3>4>5>7>9 ml;ruq;fisf; nfhz;lJ.
mtw;wpd; ngau;fs; KiwNa
jp];u yF> rJ];u yF> fz;l yF> kp];u yF> rq;fPu;z yF.

,y

yFtpd; tif

FwpapL

ml;ru

nra;if

vz;zpf;if
1 jp];u yF
2 rJ[;u yF
3 fz;l yF
4 kp];u yF
5 rq;fPu;z yF

I3
I4
I5
I7
I9

3

1 jl;Lk; 2 tpuy; vz;zpf;iffSk;

4

1 jl;Lk; 3 tpuy; vz;zpf;iffSk;

5

1 jl;Lk; 4 tpuy; vz;zpf;iffSk;

7

1 jl;Lk; 5 tpuy; vz;zpf;iffSk;

9

1 jl;Lk; 6 tpuy; vz;zpf;iffSk;

j;Ujk;
xUKiw jl;bj; jpUg;Gjy; (tPRjy;) j;Ujk; vdg;gLk;. ,jd; ml;ruk; ,uz;L. ,jd;
FwpaPL

o.

24

mDjpUjk;
xU jl;Lj; jl;Ljy; mDj;Ujk; vdg;gLk;. ,jd; ml;ruk; xd;W. ,jd; FwpaPL U.

]g;j jhsq;fSk; mq;f milahsq;fSk;
,y jhsj;jpd; ngau; mq;f milahsk;
1 JUt jhsk;
2 kl;ba jhsk

IOII
IOI
OI
IUO
IOO
IIOO
I

3 &gf jhsk;
4 [k;ig jhsk;
5 jpupGil jhsk;
6 ml jhsk;
7 Vf jhsk

mq;fj;jpd; ngau;
yF j;Ujk;> yF> yF
yF j;Ujk;> yF
j;Ujk;> yF
yF mDj;Ujk;> j;Ujk;
yF> j;Ujk;> j;Ujk;
yF> yF> j;Ujk;> j;Ujk;
yF

Kg;gj;ije;J jhs tpsf;fk;
jpupahq;fq;fs; Mfpa mDj;Ujk;> j;Ujk;> yF vd;gtw;wpy; [hjp NgjkilAk; mq;fk;
yFthFk;> yFthdJ jp];u[hjp> rJ];u[hjp> fz;l[hjp> kp];u[hjp> rq;fPu;z[hjp
vd;Dk; Ie;J [hjpfis cilaJ. ]g;j jhsq;fs; VOk; yFtpd; 5 [hjp
Ngjq;fspdhy; jhsq;fs; 7 X5= 35 Mfpd;wd.
cjhuzkhf :- JUtjhsj;ij vLj;Jf; nfhz;lhy; mJ
1. jp];u[hjp JUtjhsk; 2. rJ];u[hjp JUtjhsk; 3. fz;l[hjp JUtjhsk;
4. kp];u[hjp JUtjhsk; 5. rq;fPu;z[hjp JUtjhsk; vd tpuptilAk;
jp];u[hjp JUtjhsk;
rJ];u[hjp JUtjhsk;
fz;l[hjp JUtjhsk;
kp];u[hjp JUtjhsk;
rq;fPu;z[hjp JUtjhsk;

I3
I4
I5
I7
I9

0
0
0
0
0

I3
I4
I5
I7
I9

I3
I4
I5
I7
I9

= 11
= 14
= 17
= 23
= 29

,t;thNw kl;bajhsKk;> &gjhsKk;> [k;ig jhsKk;> jpupGil jhsKk;>
mljhsKk;> VfjhsKk; tpuptile;J 35 jhsq;fshfpd;wd yFtpw;F kl;LNk [hjp
Ngjq;fs; cz;L. JUjj;jpw;Fk; mDj;Ujj;jpw;Fk; Ngjk; fpilahJ.
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cUg;gb ,yl;rzq;fs;;
gjk;
➢ mgpeaj;jpw;fhf ehaf ehafp ghtkhf ,aw;wg;gl;l cUg;gbfs;
gjq;fnsd miof;fg;gl;Lk;.
➢ gjq;fis ,aw;wpa thf;Nfafhuu;;fs; gjq;fspy; tUk; ehafd;>
ehafp> rfp vd;Dk; ghj;jpuq;fs; thapyhfj; jj;Jt cz;ikfis
ntspg;gLj;jpAs;sdu;.
➢ ehafd; gukhj;thfTk;> ehafp [Pthj;khfTk;> Njhop FUthfTk;
(kJu ghtk;) epd;W tpz;zfk; mila cjTfpd;w cz;ikfis
ekf;Fg; gjq;fs; czu;j;JfpwJ
➢ ehl;baj;jpw;fhf Vw;gl;l cUg;gbfs; MFk;.
➢ rpUq;fhu urKk;> gf;jp urKk; mjpfk; gpujpgypf;Fk.
➢ ehafpfSk;> rfpfSk; (Njhopfs;) ghLk; gjq;fNs ngUk; ghYk;
,Ug;gpDk; ehafdhy; ghlg;gLk; gjq;fSk; cs.
➢ gfpu; rpUq;fhuk; (nfsut rpUq;fhuk;) me;ju; gf;jp vd;Dk; ,ul;ilj;
jhw;gupaj;Jld; $ba rhfpj;jpaNk gjj;jpd; tpNrl mk;rkhFk;.
➢ eifr;Ritg; gjq;fSk; ,aw;wg; gl;Ls;sd. ,irg; Gytu;fis
Mjupj;j gpuGf;fisg; gw;wpAk; rpyu; gjq;fis,aww;pAss;du.;
➢ gjk>; gyy;tp> mDgyy;tp> ruzqf;s; vd;Dk; mq;fq;fisf;
nfhz;lJ.
➢ rpy gjq;fspy; xd;wpw;F Nkw;gl;l ruzq;fSk; cz;L.
➢ ,uhf ghtk; jJk;Gk; gjq;fs; ngUk;ghYk; nrsf;fhyj;jpNyNa
ghlg;gLk;.
➢ rhfpj;jpak; RygkhfTk;> fpuhkpar; nrhw;fisf; nfhz;litahfTk;
gjq;fs; tpsq;Ffpd;wd.
➢ mDgyy;tpapNyh> filrpr; ruzjj;pNyh ,aww;patupd; Kj;jpiu
fhzg;gLk;.
➢ gjq;fis ,aw;WNthUf;Fr; rh];jpu QhdKk;> ftpj;JtKk;> ,uhf
u] czu;r;rpAk; ,Ug;gJ kpf;f mtrpak;.
➢ ngUk;ghYk; jkpog;;gjq;fs; KUff; flTs;; NkYk; njYq;Fg;
gjq;ffs; fpU\;zgpuhd; NkYk; ghlg;gl;Ls;sd.
gjq;fis ,aw;wpatu;fs;
➢ njYq;Fg; gjq;fis ,aw;wpatu;fs;: N\j;uf;Qu;> gupksuq;fu;>
f];J}upuq;fu;.
➢ jkpo;g; gjq;fis ,aw;wpatu;fs;: Kj;Jj;jhz;ltu;> ftpf;FQ;rghujp>
fdk; fpU\;za;au;> Cj;Jf;fhL ntq;fl ]{g;iga;au;
cjhuzq;fs; rpy :
1. NtytNu - igutp
2. njUtpy; thuhNdh - fkh];
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tu;zk;
•

tu;zk; mg;gpahr fhdj;Jf;Fk;> rghfhdj;Jf;Fk; nghJthd
cUg;gbahFk;
• tu;zk; mg;gpahr fhdj;ijr; Nru;ej cUg;gbfspy; kpfTk;
Kf;fpakhdJ.
• ,uhfq;fspy; ghtj;ijf; fhl;Lk;> uQ;rfg; gpuNahfq;fisAk;> jhl;L
];tug; gpuNahfq;fisAk;> mG+u;t rQ;rhuq;fisAk;> tpNrl
rQ;rhuq;fisAk; me;je;j tu;zq;fspy; fhzyhk;..
• tu;zq;fis mg;gpahrk; nra;tjdhy; cUg;gbfis moFgLj;jp
nghUSlDk; fkfj;JlDk; thLtjw;Fk;> thrpg;gjw;Fk; VJthf
,Uf;fpwJ.
• tu;zq;fisg; ghLtjq;F tpNrl jpwikAk;> fw;gdhrf;jpAk;> njspthd
QhdKk; Ntz;Lk;.
• tu;zj;jpy; rhfpj;jpak;nrhw;gkhf ,Uf;Fk;.
• ,jd; rhfpj;jpak;> gf;jpahfNth> rpUq;fhu ghtkhfNth> rq;fj
P
tpj;Jthd;fis Mjupj;j gpuGf;fisg; Gfo;tjhfNth mike;jpUf;Fk;
tu;zj;ij ,U gpupTfshfg; gpupf;fyhk;.
1. G+u;thq;fk;
2. cj;juhq;fk;
G+u;thq;fk;
gy;ytp> mDgy;ytp> Kf;jhap];tuk; vd;Dk; mq;fq;fisAilaJ.
cj;juhq;fk;
• ruzk;> ruz ];tuq;fisf; nfhz;bUf;Fk;.
• ruzj;Jf;F cggy;ytp> vj;jfilg;gy;ytp> rpl;ilg;gy;ytp vd;w
ngau;fSk; cz;L.
• ruz ];tuq;fSf;F vj;Jf;fil ];tuq;fs;> rpl;il ];tuq;fs; vd;w
ngaUk; cz;L.
• tu;zk; ,U tifg;gLk;. mitahtd
1.
jhdtu;zk;
2. gjtu;zk;
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jhdtu;zk;
• jhd [hjp rQ;rhuq;fSld; gpufhrpf;Fk; cUg;gbNa jhdtu;zkhFk;.
jhd tu;zq;fspy; gy;ytp> mDgy;ytp> ruzj;Jf;F kl;Lk; rhfpj;jpak;
cz;L.
• mJTk; nrhw;gkhfNt ,Uf;Fk;.
• mg;gpahr fhdj;ijr; Nru;e;j cUg;gb vdpDk; rghfhdj;jpYk; ,lk;
ngWfpwJ.
• ,uhfq;fspd; ghtj;ijf; fhl;Lk; uQ;rfg; gpuNahfq;fisAk;> mtw;wpy;
tpN\l rQ;rhuq;fisAk; ,e;j cUg;gbfspy; fhzyhk;.
• ,jd; rhfpj;jpak; gf;jp tplakhfNth> rpUq;fhu tplakhfNth rq;fPj
tpj;Jthd;fis Mjupj;j gpuGf;fisg; Nghw;wpg; ghLtjhfNth
mike;jpUf;Fk;.
• jhd tu;zq;fis ,uz;L fhyq;fspYk; ghlTk;> thrpf;fTk;
nra;ayhk;.
• fr;Nrupfspy; ghlyhk;. fr;Nrupapd; Muk;gj;jpy; tu;zj;ijg; ghLtjhy;
rPf;fpuk; fis fl;Lk;.
• Nfl;NghUf;Fk; ghLNthUf;Fk; tpWtpWg;igj; jUk;.
• rpy tu;zq;fs; ,uhfkhypifahfTk; mike;Js;sd.
• Mjp> mljhsk; Nghd;wtw;wpy; ngUk;ghYk; jhd tu;zq;fs;
mike;Js;sd.
jhd tu;zk; nra;j thf;Nfafhuu;
1. gr;rkpupak; Mjpag;gu;
2. rpahkh rh];jpupfs;
3. ,uhkehjGuk; =dpthra;aq;fhu;
jhdtu;zk; cjhuzk;
1. md;dNk
Mugp
Mjp jhsk;
2. neuek;kpjp fhdlh
mljhsk;

gjtu;zk;
• ,it ehl;baj;jpw;fhf Vw;gl;l cUg;gbahFk;.
• ,J nrsf;f fhyj;jpNyNa mike;Js;sd.
• rpy gjtu;zq;fs; kj;jpk fhyj;jpYk; mike;Js;sd.
• gjtu;zq;fspy; jhJ MLtjw;Fj; jFe;jjhfTk;> khJ mgpeaj;Jf;Fj;
jf;fjhfTk; mike;jpUf;Fk;.
• gjtu;zq;fis nrsf;ftu;zk;> Mltu;zk; vd;Wk; miof;fg;gLk;.
[jpfs; cs;s gjtu;zq;fSk; cs;sd.
• mit gj [jp tu;zk; vd miof;fg;gLk;.
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• gjtu;zj;jpd; rfy mq;fq;fSf;Fk; rhfpj;jpak; cz;L.
• ruzj;ijj; njhlu;e;J tUk; ruz ];tuq;fisg; ghb> rhfpj;jpak; ghl
Ntz;Lk;.
• gjtu;zq;fs; mNefkhf Mjp> &gf jhsq;fspy; jhd;
mikf;fg;gl;Ls;sd.

,uhfkhypif
➢ gy ,uhfq;fshy; njhFf;fg;gl;l cUg;gb ,uhfkhypif MFk;
➢ cUg;gbfspy; kpfr;rpwg;ghdJ
➢ ,uhfkhypiffshf mike;j fPu;j;jidfSk; tu;zq;fSk;
[jP]t
; uq;fSk; cs;sd
➢ ];Nyhfk; gj;ak; tpUj;jk; Nghd;witAk; ,uhfkhypifahfg; ghlg;gLk;
➢ gy;ytp mDgy;ytp ruzk; vd;w mq;fq;fis cilaJ
➢ ,uhfkhypiffspy; ,uhfKj;jpiu fhzg;gLk; cjhuzk; rhuq;fd;
kUfNd neQ;rpdpy; epiwe;jpLk; uQ;rdp ePNa
➢ ruzq;fspd; KbtpYk; mDgy;ytpapd; KbtpYk; me;je;j
,uhfq;fSf;F nghUj;jkhf rpl;il];tuk; mikf;fg;gl;bUf; Fk;
➢ ,uhfkhypifapd; Kbtpy; vy;yh ,uhfq;fspYk; ];tuq;fs; ghlg;gl;L
Kbf;fg;gLk; ,t; tpNyhk rpl;il];tuk; ,uhfkhypifapd; moFf;F
kFlk; Nghy; tpsq;FfpwJ
➢ ,jd; rhfpj;jpak; gf;jpu]k; my;yJ rpUq;fhu u]k; nghUe;jpajhf
,Uf;Fk;
➢ xU ,uhfkhypifapy; Fiwe;jJ ehd;F ,uhfq;fshtJ ,Uf;f
Ntz;Lk;
➢ fr;Nrupfspy; ghLtjw;F Vw;wit gz;ilf;fhyj;jpy; ,uhf fjk;gk; vd
miof;fg;gl;lJ
➢ gy;ytpapd; Muk;k ,uhfj;jpy; mikAk; rpl;il];tuj;jpw;F kFl];tuk;
vd;w ngau; mjw;F rhfpj;jpak; ,Ue;jhy kFl rhfpj;jpak;
cjhuzq;fs;
➢ ghtahkp &gfk;
➢ Mugpkhdk; Mjp
,aw;wpNahu;
Kj;J];thkpjPl;rpju;
];thjpj;jpUehs;
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,e;jpahtpd; 7Mk; 8Mk; E}w;whz;;by; fu;ehlf ,irapd;
fyhrhug; gpd;dzp
➢ fp.gp 7Mk;> 8Mk; E}w;whz;L gy;ytuhl;rpf; fhyg;gFjpahFk;
➢ rq;fkUtpa fhyg; gFjpapd; Muk;gj;jpy; irtk;> itztk;> rkzk;>
rhf;fpakhfpa ehy;tifr; rkaq;fSk; gifikapd;wp tsu;e;J te;jd. vdpDk;
mf;fhy Kbtpy; rkz rkaNk cau;epiy ngw;wpUe;jJ.
➢ irtKk; itztKk; mf;fhyj;jpy; xd;Wgl;L epd;wpUe;j fhuzj;jhy;
gutpf;nfhz;L nrd;w rkz rkaj;ij vjpu;fF
; k; Mw;wiy mit ngw;wpUe;jd.
➢ rkz rkaj;ijj; jOtpa kNfe;jputu;kid jpUehTf;furUk; epd;w rPu;
neLkhwidj; jpUQhdrk;ge;jUk; irtu;fshf;fpa fhye;njhlLr; irtKk;
itzKk; kPz;Lk; jiof;;yhapd.
➢ irtjj;ijpw;Fk; itztjj;jpw;Fk; Gj;Japuspjj;tu;fs; KiwNa
ehad;khu;fSk; Mo;thu;fSkhthu;.
➢ ehad;khu;fs; ,iriaj; nja;t topghl;Lld; ,Wfg; gpizj;jdu;.
➢ rk;ge;jUf;Fg; nghw;whsk; fpilj;j tuyhw;wpy; ,Ue;J Njthuk; jhsj;Jld;
ghlg;gl;lJ vd;gJ njspthfj; njupfpd;wJ.
➢ ,ir kl;Lkd;wpr; rpw;gk;> Xtpak;> eldk; Kjypa Ez;fiyfs; mtu;
fhyj;jpy;cau;epiyngw;wpUe;jdntd;gjw;Fg; gy Mjhuq;fs; cz;L.
➢ gy;ytu; fhyj;Jg; ngUq;Nfhtpy;fspy; eld kz;lgk;> jUf;f kz;lgk; Kjypa
gy kz;lgq;fs; mikf;fg;gl;ljpypUe;J mf;Nfhtpy;fs; rkaf;fy;tp>
rhj;jpuf;fy;tp> ,ir> eldk; Kjypait tsu;j;jw;Fupa ,lq;fshfTk;
tpsq;fpd vd;gJ njspthfpd;wJ.
➢ vy;yhr; rkaj;jtUk; jj;jk; kjq;fis tsu;j;jw; nghUl;Lg; gy;yt kd;du; gy
klq;fisf; fl;bdu;. ,k;klq;fs; mwpT tsu;r;rpf;Fk;> fiy tsu;r;rpf;Fk;>
fiy tpUj;jpf;Fk; ngupJk; gad;gl;ld.
➢ gy;ytu; fhyj;J kd;du;fSk; Myaq;fspy; ,d;dpirg; gz; tsu mauhJ
cioj;jdu;.
➢ Njthug; gz;fisg; gz;NzhL ghl kd;du; NguhjuT toq;fpaik
Fwpgg;pljj;ff;J.
➢ kNfe;ujputu;kd; “;tprpj;jpu rpj;j”, ”rqf;uz
P ;” Kjypa gy tpUJfisg;
ngw;Ws;shd;.
➢ rq;fPu;z vd;w jhs tifiaf; fz;L gpbj;jik ahNyNa ,t;tpUjg; ngau;
fpilj;jjhfr; nrhy;yg;gLfpwJ.
➢ FLkpahkiy ,irf; fy;ntl;Lk; kd;dDila ,irg; Gyikf;Fj; jf;f
rhd;whFk;. jpUkak; ,irf; fy;ntl;Lk; ,ir tsu;r;rpapid vLj;Jf;
fhl;LfpwJ.
➢ ,iw topghl;bw;Fr; rpwg;ghf cupa Njhj;jpug; ghkhiyfs; gjpfk; Kjypa
Kiwapy; ntspte;jikahy; xU Gjpa ,yf;fpa kuG jkpo; nkhopapy;
Muk;gpj;jJ.
➢ ,r;rq;fk;> rq;fUtpa fhyg; gFjpfspy; ngUtof;fhapUe;j mfj;jpiz
kuigAk; ehad;khUk; Mo;thu;fSk; iftpltpy;iy.
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➢ jpUehTf;furupd; “Kd;dk; mtSila ehkk; Nfl;lhs;” jpUQhdrk;ge;jupd;
“rpiwahUk;klf;fpspNakhzpf;fthrfupd; jpUntk;ghitg; ghly;fs;
Nghd;wtw;iw cjhuzkhff; Fwpg;gplyhk;.
➢ jkpo; ehl;by; toq;fp te;j ehl;Lg;ghly; tiffisj; jOtpg; gy gjpfq;fs;
gy;ytu; fhyg; gFjpapy; ghlg;ggl;Ls;sd.
➢ Njthu jpUg;gjpfq;fs; ngUk;ghYk; ehl;L kf;fs; ,iwtid topgLk; NghJ
XJtjw;F ,aw;wg;gl;ldthjypd;> ehad; khu;fSk;> Mo;thu;fSk; ehl;Lg;ghly;
Kiwapy; mtw;iwg; ghbdhu;fs; vdf; fUj ,lKzL;.
➢ jpUthrfj;jpy; cs;s jpUtk;khid> jpUr;;rhoy;> jpUg;nghd;D}ry; Kjypa
gjpfq;;fSk;> ngupaho;thu; ghbaUspa (fz;zd; Foy; thuf; fhf;ifia
miojj;;jy;) Kjypa gjpfq;fSk; ,jw;F cjhuzq;fshFk;.
➢ Re;ju%u;j;jp RthkpfsJ jpUg;gjpfq;fSs; rpyTk; ehl;Lg; ghly;fspYs;s ,ir
Kiw jOtp mike;Js;sdthff; fhzg;gLfpd;wd

,e;jpahtpd; 14Mk; 15Mk; E}w;whzbd; fu;ehlf ,irapd;
fyhrhug;; gpd;dzp
➢ 14Mk; E}w;whz;bd; Muk;j;jpy;; `upghyu; vd;;gtuhy; vOjg;;gl;l “rq;fPj]{jhfuk;”
vd;Dk; E}ypy; jhd; Kjd; Kiwahf ,e;jpa rq;fPjj;jpy; Vw;gl;l ,U gpupTfs;
gw;wp; fhzg;gLfpd;wJ.
mitahtd>
1. fu;ehlf rq;fPjk;
2. `pe;J];jhdp rq;fPjk;

➢ mjw;F Kd;du; ,e;jpah KOtjpYk; xNu rq;fPjNk tof;fj;jpypUe;jJ
➢ 14Mk; E}w;whz;by; tlf;fpy; K];ypk; kd;du;fspd; Mjpf;fk; ,Ue;j fhyj;jpy;
ghurPfk;> mNugpah Nghdw; ehLfspy; ,Ue;J te;j rq;fPj Kiwfs; ,e;jpa
rq;fPjj;j;py; fye;jjd; fhuzkhf tl,e;jpahtpy; Vw;nfdNt ,Ue;J te;j
rq;fPj Kiw khWjy; ngw;wJ.
➢ MapDk; njd;,e;jpahtpy; g+u;tPfkhd KiwNa njhlu;e;J gpd;gw;wg;gl;L te;jJ.
➢ may;ehl;L Kiw fye;j tl ,e;jpa rq;fPjk; `pe;J];jhdp rq;fPjk; vdTk;
g+u;tPf gj;jjpapidNa njhlu;e;J Ngzg;gl;l njd;dpe;jpa rq;fPjk; fu;ehlf
rq;fPjk; vdTk;miof;fg;gl;lJ
➢ fp.gp 15 Mk; E}w;whz;by; jhsg;ghf;fk; rpd;idahTk; mtuJ Kd;Ndhu;fSk;
njYq;F nkhopapy; Rkhu; 20>000 fPu;j;jidfSk;> NtWk; gy cw;rt
rk;gpujhaf; fPuj
; ;jidfSk; ,aw;wpg; g[idg; gj;jjpf;F toptFj;jdu;.
➢ jhsg;ghf;fk; rpd;idah g[idg; gj;jjpapd; je;ijahthu;.
➢ jhsg;ghf;fk; md;dkhr;rhupahupd; (1408 -1503)mj;ahj;k rq;fPj fpue;jq;fspy;
Kjd; Kjypy; gy;ytp> ruzk; vd;Dk; mq;f tpj;jpahrq;fisf; fhz;fpNwhk;.
,tUila
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➢ Ngudhfpajhsg;ghf;fk;rpd;idahtpd;fpUjpfspYk; gpd;du; Gue;jujh]upd;
fpUjpfspYk; mDgy;ytp vd;Dk; mq;fj;ijAk; KjdK;jypy ;fhzf;pNwhk.;
➢ gyy;tp> mDgyy;tp> ruzk; vd;Dk; ngau;fs;; tUtjw;F Kd;du;
gpuge;jq;fspd; mq;fq;fSf;F cj;f;U`k;> j;Utk;> Nkshgfk;> MNghfk;
vd;Dk; ngau;fs; tof;fpy; ,Ue;jd.
➢ mUzfpupehju; re;jq;fis mikj;Jj; jkpo; nkhopapy; Mapuf;fzf;fhd
jpUg;Gfo; ghly;fis ,aw;wpdhu;.
➢ jpUg;Gfo; ghly;fs; rhjhuz jhsq;fspYk;> mg+u;t jhsq;fspYk; gy;NtW
eilfspYk; mike;Js;J;
➢ ,it re;jf; fdpTk;> Xirr; rpwg;Gk; mikag;ngw;W ,Ugg;jhy; “thf;fpw;F
mUzfpupehju;” vd;W ghuhl;lg;;gLfpwhu.;
➢ mjpfk; tof;fpy; ,y;yhj mNef jhsq;fisg; gad;gLj;jpaikahy; “re;jg;
ghtyu; ngUkhd;” vdg; Nghw;wg;gLgtu;;.
➢ 35 jhsk;> 175 jhsk;> 108 jhsk; Mfpa jhsq;fspd; mikg;Gf;fs;
vy;yhtw;iwAk; ,tuJ ghly;fspNy fhzyhk;.
➢ ,e;jpa rq;fPjj;jpy; cs;s gy jhsq;fs; mope;J Nghfhky; jpUgG;fo; %yk;
ghJfhjjjtu; mUzfpupehjNu.

,irf; FwpaPLfs;
➢ fu;ehlf
,irapy;
xUghliy
vOJtjw;Fg;
gy
FwpaPLfs;
gad;gLj;jg;gLfpd;wd. ,jd; %yk; xU cUg;gbia ,yFthff; fw;Wf; nfhs;s
KbfpwJ. Kf;fpakhd rpy FwpaPLfs; gpd;tUkhW mikAk;

fhyg;gpukhzk;
➢ Kjyhk; fhyj;jpy; ghlNtz;ba ];tuq;fspd; NkNyh fPNoh vJtpj NfhLfSk;
,d;wpf; fhzg;gLk;. cjhuzk;:- ]upfkgjep]; - 8 ml;rufhyk;
➢ ,uz;lhk; fhyj;jpy; ghlNtz;ba ];tuq;fs; ];tuq;fSf;F Nky; xU
gLf;iff; NfhL ,l;Lf; fhz;gpf;fg;gLk;.
cjhuzk;:- ]upfkgjep]; - 4 ml;rufhyk;
➢ %d;whk; fhyj;jpy; ghlNtz;ba ];tuq;fs; ];tuq;fSf;F Nky; ,uz;L
gLf;iff; NfhL ,l;Lf; fhz;gpf;fg;gLk;.
cjhuzk;:- ]upfkgjep]; - 2 ml;rufhyk;

];jhap
➢ kj;jpa ];jhap ];tuq;fspd; NkNyh fPNoh vJtpj Gs;spfSk; ,d;wpf;
fhzg;gLk;. c+k;: ]upfk
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➢ fPo; ];jhap ];tuq;fs; ];tuq;fSf;F fPo; xU Gs;spapl;Lf; fhz;gpf;fg;gLk
cjhuzk;:- epjgk
; ; ; ;
➢ Nky; ];jhap ];tuq;fs; ];tuq;fSf;F Nky; xU Gs;spapl;Lf; fhz;gpf;fg;gLk;.
. . . .
cjhuzk;- ]upfk
➢ mDke;jpu ];jhap ];tuq;fSf;F fPo; ,U Gs;spfs; ,l;Lf; fhz;gpf;fg;gLk
cjhuzk;:- ep j g k
.. .. .. ..
➢ mjpjhu ];jhap ];tuq;fSf;F Nky; ,U Gs;spfs; ,l;Lf; fhz;gpf;fg;gLk;
.. .. .. ..
Cjhuzk;:]upfk

Fwpy; neby; ];tuk;
FWfpa (Fiwe;j) Xiria cila ];tuk; Fwpy; ];tukhFk;.
] – Fwpy; ];tuk;
ePz;l ($ba) Xiria cila ];tuk; neby;; ];tukhFk;.
]h – neby; ];tuk;

fhu;it
FwpaPL
,
;
]h,
]h;

ml;rufhyk;
1 ml;rufhyk;
2 ml;rufhyk;
3 ml;rufhyk;
4 ml;rufhyk;

yF
jl;Lk; tpuy; vz;zpf;iffisAk; nfhz;lJ. [hjp Ngjq;fSf;Nfw;g
nkhj;j ml;ruk; 3>4>5>7>9 Mf khWk;.
,y

yFtpd; tif

1 jp];u yF
2 rJ[;u yF
3 fz;l yF
4 kp];u yF
5 rq;fPu;z yF

FwpapL

ml;ru
vz;zpf;if

nra;if

I3
I4
I5
I7
I9

3

1 jl;Lk; 2 tpuy; vz;zpf;iffSk;

4

1 jl;Lk; 3 tpuy; vz;zpf;iffSk;

5

1 jl;Lk; 4 tpuy; vz;zpf;iffSk;

7

1 jl;Lk; 5 tpuy; vz;zpf;iffSk;

9

1 jl;Lk; 6 tpuy; vz;zpf;iffSk;
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j;Ujk; (jpUjk;> JUjk;)
,jd; nra;if xUKiw ifiaj; jl;bj; jpUg;Gjy;.
nkhj;j ml;ruk; ,uz;L. ,jd; FwpaPL

o

mDjpUjk;
,jd; nra;if xUKiw ifiaj; jl;Ljy; MFk;. nkhj;j ml;ruk; xd;W.
,jd; FwpaPL U

mq;f KbT - |
xU jhsj;jpd; XU mq;f Kbitf; fhl;Lk; nrq;Fj;jhd ( | ) xU NfhL
mq;f KbthFk;.
c+k;: ]up | fhkh
fz ehjh

md;dpa ];tuk; - *
gh\hq;f uhfq;fspy; tUk; md;dpa ];tuk; ( * ) el;rj;jpuf; FwpaPl;by;
fhz;gpf;fg;gLk;. c+k;: gj*epgh – gpy`up
mirT (fkfk;)
];tuq;fspd; Nky; ,t;thW FwpaPL fhzg;gl;lhy; mJ me;j ];tuq;fis
mirj;Jg; ghLjiyf; Fwpf;Fk;.
cjhuzk;:-

eP eP

Vw;w [hU / ,t;thW Fwpapl;Lf; fhz;gpf;fg;gLk;.

,wf;f [hU \ ,t;thW Fwpapl;Lf; fhz;gpf;fg;gLk;.
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72 Nksfu;j;jh mikg;G tpguj;jpd; RUf;fk;
➢ 72Nksfu;j;jhrf;fuk;,uz;Lrkghfq;fshfg;gppupf;fg;gl;bUf;fpd;wJ
➢ Kjy; ghfj;jpy; tUk; 36 Nksfu;j;jhf;fSk; g+u;t Nksfu;j;jhf;fs;
vd;Wk; ,uz;lhk; ghfj;jpy; tUk; 36 Ngksfu;j;jhf;fSk; cj;ju
Nksfu;j;jhf;fs; vd;Wk; miog;gu;
➢ 1-36 Rj;jkj;jpk Nksfu;j;jhf;fs;
36 – 72 gpujp kj;jpk Nksfu;j;hf;fs;
➢ ,it 12 rf;fuq;fshf tFf;fg;gl;bUf;fpd;wd mitahtd ,e;J
➢ Nej;u mf;dp Ntj ghz UJ up\p t]{ gpu`;k Uj;u Mjpj;a
➢ ,tw;Ws; Kjy; 6 rf;fuq;fSk; Rj;jkj;jpk rf;fuq;fs; vdTk;
gpd;tUk; MW rf;fuq;fSk; gpujp kj;jpk rf;fuq;fs; vdTk;
miof;fg;gLfpd;wd.
➢ Xt;nthU rf;fuj;jpYKs;s 6 Nksq;fSk; KiwNa gh = Nfh g+
kh \h vDk; rq;Nfj ml;ruq;fshy; miof;fg;gLfpd;wd
➢ 72 Nks ,uhfq;fspy; up\gKk;; fhe;jhuKk; rf;fuj;jpw;F rf;fuk;
khWtijAk; ijtjKk; ep\hjKk; ,uhfj;jpw;F ,uhfk;
khWtijAk; mtjhdpf;fyhk;
➢ tpthjp Nksq;fs; vd;git tpthjp];tuq;fis vLj;Jf; nfhs;Sk;
Nksq;fshFk;
➢ Rj;jfhe;jhuk; \l;RUjpup\gk; Rj;jep]hjk; \l;RUjp ijtjk;
Mfpa tpthjp ];tuq;fspy;; VjhtJ xd;W my;yJ ,uz;L
];tuq;fis vLj;;Jf; nfhs;Sk; Nksq;fs; tpthjp Nksq;fs; MFk;
➢ ,uz;L tpthjp ];tuq;fis vLj;Jf; nfhs;Sk; Nksq;fspd;
vz;fs; 1 6 31 36 37 42 67 72
➢ tpthjpNksq;fspd; njhif 40 tpthjp Njh\kw;w Nksq;fspd;
vz;zpf;if 32 MFk;

jahupg;G:- nry;tp nt.tp[aghujp>
Mrpupau;>
ah/,e;J kfspu; fy;Y}up
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