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>tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^

xD
�� V.g.x.�J[VD�uV|z�x[>�>t�V|�>V[sm.�>twm�

kD�VD�_�>�V|[�k�>VAD�V|�
>VAD� V>.� kV|� k^� _kaB� >tw]uz�
kmVl.

�� kV[�u�V|�>VAD,�k�kD,�>tw>[�
c^V|�cu]�kED�kVxD�m�>tV_�x>_�\B�
\V>_�ckVm.�>D�mxD�>V[.�VBD�
xD�Aw]uz�k>.

�� ">t� Vt'� [� kkk]_� >t\Va� x>[x>o_� >m.� gk^�
ckV.�D\Va�>t�F^^�Bu.

�� x>B� V]_� kVuz� xu� V]_� m� DA� V][� >VD�
klV�>tw][�V|�kE^�zm�>VD.�>�V]_��
VD�[�B|[�kVu�V][�>V]_�>t�V[�kE�
zm�kVD.

>V V >t JD zm m V^k>uV V[^
�� >V[\V�>tw[�kVu�sB_k\V�*|kVD�Fk>uz��

kBV�V[^�c>[.�kBVk:
1. sB_�>t�B^
2. _k|^
3. >V_oB_�wVF�V[^�\uD�V|�V^^
4. >t�_V>�\uD�B_V[�B�zA^

>tw x>VB kV
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sB_ >t B^

�� >V_VBD,� ]� \_z� _^,� ]� z� _^,�
nDVB^�gBk��V]_�>V[B�sB_�>t�B^�
gzD.�k��V�\[�kV�xB�[z�B�c>[.

>V_VBD

�� >V_VB�BuB�>V_VBD�>ta[�w\BV��VzD.�o[�
x>o|� z]^� >t� \Val[� >� kB[.� J[Vkm� z]�
\[�J�kVV�>�kBm.

�� mV|D�|>VD�]�\_z�_^�[�w|[.�
>ta_� >V[B� B_� V>V_� xu� B^� k.� ]�
z�_^�V>V_�>Bk.

|>V _Vk:
1. u�
2. z>V�
3. V�
4. nz�
5. o>V�
6. AV�
7. ]um�
8. V_�

m D V_Vk
1. ]xVu
2. VVu
3. EVVu
4. DVVu
5. x_V|�
6. \mVE
7. |_kV
8. zEV|
9. V
10. \|VD
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]z

�� kVsB_� � |m� BDA[� ]|� _^� ]� z�
�>Vz|^.�ku^�x>[\BVm�]k^k�BuB�]z^.�
1330�zV�V�]z^�D,�V^,�[D�[�J[�V_V�
z|^m.

nDVB^

�� VB^� [k� s>� BxB� F^� ksV� � B�
AVzD.�k
1. E]VD
2. \\
3. kE>V\
4. kBV]
5. zE

_k| V[^
�� _k|�zm�m�"_kB_'�gzD.�_k|^�Vk�|^,�

VB^,� \V]^� V[kuKD� >k_^� V>� >m�
V^VD.�\Val[�kkkD�>V[BV\�kVu[�>Vmz�x>B�
VD�|D.�>tw]_�x>[x>V�B[|>�\Val[�x>[x>V�
B[|>�\Val[�kkk]uz�>t�Vt�[�B.

�� uVKD,�z�kVaKD,�|\�VKD,�VB^,�x]^,�
\V]^�V[�[KD�>t�Vt�m^�V|[.

>t�Vt�_
k|�V|D�
zkVa]_�

\w�kk>uV�
mB�^D

_�c^�
>t�Vt�_

k|

�>t�
Vt�_k[�

>V^�

V|,V.
ABzD



4

>tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^

>t Vt _k|^

�� >tV_� xmzD� \u� _� >t� Vt� _k|^� uVKD�
zkVaKD�V|[.�\�ms^�z�DKD�>\m�
kVaV� V>.� BuBV� \>� \z[� sD_,�
\w�kam�kBk>uV�EB�z]B�k�V|�_m�kV�V[�
ml>.�>z�w>V[�DVV�_k|^�V|[.

�� z[� cA]_� kkV� |� VB� m�
ckVl>.� cB_� kVk� mm,� z_� kV>� msz�
D� kD� BuBV� \>� z� kVaV� \Vu�
c>s.�

�� >tV_� \VzD,� xm,� A,� ,� V� ABzD,� D,�
\m� c^� � _� c^� z� kVa_� >t� Vt� _k|�
[D� VVD� DVV� zkVa^� V� k� ka_�
\m^.

VD

_k|^ oV|� [� VkB� ]zDV� _k|,�
Aj� (z�)�_k|,�VB�|�\uD�
]J[VD� V� _k|^.� \KD� \VzD,� w�
\,� wk� gB� K^� (^� mD�
\mz�^)�_k|^.

A B^ k^sz�\uD�E[\�|^.

VB^ � V>� >� ,� Vw,� VB� VKD,�
zW� \[VKD� kl� VBD,� V\VMB�
VBD.

uV 

W E[^

A>s^,�|u^.

kVFsom 

V^ > 

^

g]_,� \|,� V|\_,� AV,� Vu,�
w[zD,�cR.
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B V[^ >V_VBD,|>V,� mV|,� ]z,�
V,� \mVE� gBk.� E]VD� �
\\�gB�VB^.

B_Vk  

zA^

]Bo[��(The Periplus of Erythrean Sea) Ml[�
Bu�kV�(Natural History)�>Vtl[�AslB_�(Geography),�
\>ML[�V,�VVk,�\VkDD,�ykDD�gB.

V� .x.� (V.g.x)� 3gD� uV|� x>_� � ..� (V.g)� 3gD�
uV|�k.

>tw][�AslB_�
A

k� kD� (]])� x>_� >u� [MBVz\� k.�
wKD,�\uKD�_�_V�V>m.

VD DAVD

V| uV�V|

x xBVE

gEA>��
kD^

,�Vw,�VB.



�� �V][Vm�Jk>^�>tw�z]�gE�A>.�k>D�V_�
,� Vw,� VB� gBV� z|k>uV� B[|>m.� ^�
>tw>�>�\]B�\uD�kz�]s>V,�VE,�>uz,�\V,�Vz�
\D�gBku�g.

�� ]um� � ^� z>� F]� kwz[.� � [� z|k[�
k� ]BVs[� *m� B|m� [V.� E]V� VsB� V]\V�
z� E� |>uV� k� \B\lom� u� V|� k>V�
�>Bkm^m.

�� ]M�>Fk�kaV�k�xD�F>V.�Vk^�[�z|kM[�
>DBVkV.�k>V[�E]V][�gEB.�_�DV�D�[�>m�
B_� VB� klV.� E� � VB_� k[� E[\V�
s_KD�DAD�V|^.

Vw

�� �V]_�Vw��k�\^�k�s]>m.�Vs�axz]�Vw�
V[� \B� z]BV�sBm.�z]�[� Vw�\D� � Bm.�
Vw�_�tD�A�uk�V_�kk[�_m�V[�gkV.
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�� k� >[� ]>� ,� VB� \uD� k� g>>� ]V[� k�
>k[� |B� >V� z]l_� c^� k� D� EuG_�
>Vu>V.

�� k� V|� sWV� \VuV.� kV\B� \D|mk>uV�
Vs�gu[�z�_B�V.�Vw[�mx\V�AV�]B�
o[� � z]om� k� >[V_� ~>m.� V� D�
]� � >� _,� VM[� gEl[� Vm� z� u�
k�k^�uB�skV�F]�kwzm.

VB

�� VB� [B� >[>tw>� gE� F>.� VB� ^�
>tAkD� QD� g>>.� � VB� [� B^�
�B_�z|^.

�� |aB[�tD�Au�VTV�Vu|V.�k�>BVVD�
[t]_� ,� Vw,� nm� kz� >k^� gBV[� |B�
>BVVD�[t]_�>Vu>V.

�� k� Vul[� >k[� � Vu|[V.� VB� V|� xmzAz�
A� u>VzD.� VB� ^� � VB� kl.� k[�
VB^,�A]_�BVl[�kk>D�\uVA]_�*M[�ck>D�
V|^.

�� xmz|t�k]�[�VB���k>k^s�]B>�VV|D�
s>\V�VB�klV.

\ E[^

�� V_,�x,�kVuz�gB��]V][�E[VzD.

Jk> \V mxD >  E[D

 D�\V xE/>V kE/

Vw ]�\V AV cR/AV

VB kD�\V Vu \m
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zW \[^  gF, k, wV
�� xB� DJ[� � >s,� � >]\V,� D� t� EB� zW�

\[D�>,�gF�[D�B�w>t�V_V�gB�(V^:�gW�
\FV)� [� V_o_� m� >VzD.� � Vm� gF� \[[�
xB\Vk[�B^�][,�]]B[,�[�gBkVzD.

�� k^� � kV� � B� V� >tw]_� gE� F>� W\� s�
gk.� Au� k �̂ B� k^_V� V,� V,� {,� [,� gF,� ]B\V[,�
^� gBVVkV.� k^� >t� Ak� >[\[� >VV\V�
g>>\V�Awk^�gk.

�� wV�[k�V\�>k�gkV.

 V gEB\A

\
�� \�DBVm.��"V'��wV.�m�V[�D�V_o[�

\VzD.�k>[,�V[,�\[[,�Vuk[,�k[�D�k�BVKD�
� wV.� VmkV� gE� Am� VzD� [� J>\�
|m�B�V.

�� D� |D� swV� ">_'� _m� x|swV� m.� m�
k� V\[� D� kz� BV� V,� aB[,� _�
D� w.� � ]>D� kB� (Vk)� V.� z�
k� skV>� s\|m� m� kwzD� ym� k>V.� E[�
k\VD�k^�JD�.�WkB�kkV[�xB�g>V\VzD.�m�"'�
�wm.

�� >>s��k,�D,�V>D�gBkuD�k_�F>m.

�� D�TD�Tw_�]>.�>[*m�]k[�BD,�
k[� V>D� V>.� u^� V|z^� kuk�
\|\_V\_�kV|_�kuD�>mV^�B[|>.

�� Axm_� VB\km� k\V\V� >m.� V[Vm� Axm_�
VBD>uV� ^� VzDk� cVs>tm� cl� \VBm� V�
WD�>.



�� B� � k� � wm.� � "B'� [w�
g]_�\km�kwD.�kl_��u�]V^,�EA�s]^,�
kAk^�gBV�\]>.
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�� ^� nm� s>� \� F>.� _su>� zsm,� z�
mkm,�^�kwzkm,�\�VmVm,�zukV�>m�gB�
km�\VzD.

�� #mk^� V_� l_� \>.� #mk^� xB\V� z� k>.�
z� WkV]_� � ]V^� c>s� F>.� k^� nDz� (nm�
c�V�z)�VBD�(|�c�V�z)���
zV�>.


�� B� � [� w� VbkD� V[z� � V>m.�

k� VV,� z],� BV,� >� [kVzD.� >k�
">V�>k['��wV.�Vz]l_�B[|>�xB\V�
g>^�kV^,�BD,�>V\VD�(X)�~,�s_,�DA�gBkVzD.

�� >V\VD� |km� u� >Vs_� m� ]l[� *m� B� V[�
T|k>VzD.�g>^�k>�D�"�V_'��wm.�
V^� VKD� gw\V� aVKD� VmV.� VxD�
Vk�]�km.

xD ]D
�� � ]BV� \_xX|� ]\[D� gkV.� >_� ]\[D�

"k'� [wm.� V\_� "\[^'� [k� yA� kw|D�
Vl>.�c\lB_�kwz_�[u�kaxl[��VVDA�
zD��Vz^�kV]�>m�B�Ow�k|D.�

�� VD�k�yV_�zukVBV�>|D�kz�>�kw|D.�
VDA�k�ys_�M_�k�zu\uk��>|�s|s|kV.�
>^� VmD� |\BVk� >.� ]|� kwz_� \>�
kwm.�

�� >B� >_,� c_� cA� m>_,� E]k>� Fkm,� El_�
m,�>VD�s]m�gBk�zuV�kw�>VzD.

c^VE WkVD

�� |\V>� gE� z]D� "\D'� [wm.� \^� V|V�
.� V|� � uV� (uD)� .� � [m� V\D�
gzD.� k� � (B� V\D),� EuG� (EB� V\D),� J#� (w\BV� V\D)�
� w.� uBV� � D� � B� "AV'� [m�
mx�zzD�VmkV�V_VzD.
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xB ^

�� AV,�cR,�Vu,�\m,�xE,�kE�_m�,�VE�gB

] (WD) V>  V JD
�� WD�nm�]V�>m.

�� \[� k>� Vm� W^� k|>.� \>WD� "\[AD'�
([F)��wm.�]_�_KD�DAD�s>.�F>_�>s�\uk�
"k[AD'� (A[F)� � w.� ku_� >VMBD� A� kD�
s>.

] WD >Va_ \^ ^

zE \D�\�
V>�xD

kBV|>_�/�
>_

zk,�z]B x[

x_ V|D,�V|�V>�
xD

gW�\
F>_

gB,�
gFEB

\VBV[

\>D kBKD�kB_�V>�
xD

kV\ cwk[,�
cw]B

][

F>_ KD�_�V>��
z]D

*[>_/
cA�cu]

>k,�
O]B

k[

V k�WD T�B_^ \k,�\]B Vuk

[ W

�� J� kVs_� z� |V|^� _.� u>,� � \B�
^� >.� Vum� Ak^� kVm� B� _� V|m�
[^.� ]\D� V>� s>� Vm� \]>m.� >V]KD�
"uA'�[�t�E>�\V�>m.�uV[�Vm_�\D,�
\D�\\V��u>.

 V Vu Ak^

�y kBV,�k^T]BV,�V�VMBV,�g]�\]BV,�V[xBV.

\> D^ \uD J ^

�� \[�x>[\�^�BV[�_m�x[.��V]_�ka�B�
� k[,� \VBV[� (sib),� ][,� k[� Vuk� gBVVk.� |_�
kaV|D�kw]_�>m.�>xD�\xD��cM>.
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�� k� z]_� k]>>� V[� >tw]_� V]x� k]s_.�
s_�kVE\�x�]Vs�>[V_�[�k>>.

T_ / |_

�y V� >tw^� V]_� \xu� T^\_� D\BV>�
V>.� V_� \\>� TM[� Wk� Vuk>uV�
|u^�.

c \uD [^

�� VV>V�k]t�\^�\o[,�|�\uD�]BV�]lw�mV_�
g� g� >.� V>V� \^� ]lVV� � m|V�
g� >.� � B^� VD[� >V� VKD� \[\BV�
m�(oD)�u�z|[.

�� ^�>^��V_�m�V.�gD�D�
s>s>\V�[�>.�k�>D,�k^,�xm^,�k]�
u^,�z,�VE\^�gBkuV_�FB>.

^

�� s>\V��sV�x,�A_Vzw_,�BV�V[k�uB��zA^�
c^.�V[�l[��k^�zm�DA\�u>V[�(a�
k_V[)�V_^�V|D�Ak^�"V',�"soBV'��w.�"B'�
�W>.�m�(V|A�VD)�V�\B�t�xB\V�
V|�D\V�sBm.�k^�x>t�D�VV�ckV�(B_,�
,�VD).

>Va_^

�� \[� t� xB\V� >Va_^� kV\,� gW� \F>_,� *[>_,�
kBV|_�gBkBVzD.�\KD�s�>Va_�FkVV�>�V_,�
VuV_,�\VD�FkVD�>.��Fkm�skVBD�FkV[�
t� VkV� z]� >VaVD,� z� [V� x� >VaVD�
>m.

swV^ \uD VmVz WE^

�� \^�_k�swV�VVV^.�k�]V^�(V_),�V]�
y� swV� gB� ku_� EkVzD.� ]VswV� >_� VVm.� �
k� WED� sBV|D� u.� \V|>_,� m� ,�
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k_� ,� >VB\V|>_,� kV>_,� \_>D� F>_,� V|>_� gB�
ku_� xB\Vk� gzD.� zw>^� VD\� kVD,� \_T|�
D�sBV.

kD

�� kD�c^j,�c^V_,�_�m�kV_��J[�W_�um.�
V� z]l_� >twD� \uV� skV� \uD� V\V� kV|�
kD,� >t� \ �̂ t� E>� V �̂ [>� \F[m.� uBV\V�
V� VmVV� k>uV� tA� z^� .� xB�
mx_�"�z'�D�sz�VA^�>.

�� k^� >^� su� V� � z� m^� B� |�
k_�|m�[.�\Vu�x�kV�kw]_�>m.�AV,�
\m�V[�xB\V�_�|�kBV�>^�>.�\ml_�
"VV'�|D�V�>D�"_V'�|D�\V�>D�
m^.� >_� _k� V^� D� s_� su;�
kV.

\V tz

�y m� [� VD� VDL[� >|>� c_� ]Vm,�
>V_oB_� Q^� kB� VEl^D� kluKD� tz]�
>>�.�(kV�>|]�c�VmVm�B�
V_�[u�xBVzD).

 � xB mx^:�xE,�>V,�Vu

 � xB u\] V^:�cA,�tz,�xm^,�>>D,�|,�\�V^,�
kD,�zz\,�s\]A�t�u^,�\o[,�>

 � xB z\] V^:�AiVD,�~BD,�]V\m,�V,�z]^

_ V|[ kV >VA

�� >tw]uzD�D,�VD,�m,�V,�>[wVEBV,��gB�V|z�
tB�k�c^�WsB>�>V_oB_�kVF^�\Fm^.
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xE  x>_ V

�y VD�V�>�J>�M�>[B�Bu�kV�D�o_�xEB�
"]BVs[�x>_�V'��z|^V.�V\VMB[�zlA�>�
xEl_��V�VsV[�>m.

�y .x.� � (V.g.x)� VD� uV� >� V� l_�
>� � >� ]]� (sB[VK^� VEB]_� c^m)�
vVBVk� >� k� kzD� xEB� >� �
kztB�\uV^�k�>D�]�FB|^m.

^
�� .� (V.g.)� J[VD� uV[� ]l_� VD� BV� >m� k�

]>m.�^�>tw>�u��uV|^�gE�F>.�
� u� B� \z� zkV� zA� m� c^.� k^�
s|� [� W� E[^,� >V_� V^� � mt_.� gV_�
k[�gE�zm�B_�V[^�c^.

�� B� V[^,� >t� Vk� >,� BVD,� BAVD� gBku�
c^B>VzD.� k� E>V\,� zE� gB� |D� V]_�
>kVzD.� >tw]_� >xD,� \xD� xBmkD� u� VD�
m� \>D,� V>D� gB� \Va[� x>V_� km� [D� A]B�
mx� ckVm.� ]� � >� � _^� Bu.�
V]_�kxD�k>xD�>Vm�a>V.�k��V\Vm�
VmkV�E>>�V[��VD�_.

>t ] z]_ J ckVD
�� V]_�J�ckV>�VDAm�V^��B^�mD�m�

A[.�]�VV[�[A]_�>twD�zE,�x_,�\>D,�F>_,�
V� D� nm� xB� WAV� >m.� kV[D� >FkD,�
\^,�w_�V>�V|�kV��>M>[\�V>m.

zE \D� \� V>� z]\VzD.� z� kBV|>KD,� c�
>KD�kw\V�>m.

x_ V|D�V|�V>�x\V�z,�V_�\FmD,�m[�\Vu�
kV\�FkmD�>VaV�>m.

\>D kBKD� kB_� V>� x\V� z� V][� JD� �
B[|]�kV\�Fkm�>VaVzD.
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F>_ KD�_�V>�x\V�z�*[>KD�cA�cu]\�xB�
>Va_VzD.

V \KD�\_�V>�k�Wz]BV�z�kV\�V]Bt_
� [>V_� \^� V_� ]D� V^B>D�
>VaV�V.

VV>VD
�� ]� VV|� szkm� Vk� � V� VV>VD� � k>V�

>m.� kV\,� V_� kA,� kD,� \VuD,� kBV|>_,�
*[� >_� [� \^� kV>� Wz� ukV� >Va_D,� k� Vm�
VV>VxD�>.�kD�_�m�V|[�um.

kV\ cu]
�� � V� \[� clkV� >k� W� Fk]_� kV\B�

x>o]_� >m.� _,� DA,� E>VMBF� l.� [F� W]KD�
A[F�W]KD�l>Va_�um.�guk�l�>Va_�um.�
guk�V�k]�u�z]KD�_�lm.�_,�k_,�
nk_� � kBV� _^� zm� B^� z|[.� g]�
_KD,� V>_� [� ]KD� \uV� wVF_� >Va[� _KD�
m^m.� kz]_,� Ds|� D� \V� Vz� FD� x� AD�
m.

 � V_ kA:� ,� \,� V� c^� \V|^,� k^V|,� D\� g|�
k>_�JD�\^�>^�kVkV>V>�.

s \uD >Vau ^
�� s�>BVAD,�t�OB�kVB�>V_V^D�kVs[�

xB\V� BVVzD.� � V]_� _k� V^� >BVzD�
WAmkD� u� >VaV^� >.� V^� cu]� FD� \A^�
>Vau�^�gzD.

\^ F>_
�� \� Fkm� kV� _V� KD� Vm.� \[� [V�

kVz�s>\V�\^�>kBV�>.�BW>k,�W�kD�
EB� k^� V|^� kBk,� AEkA� W>k� [� s>\V�
\^�>BV.
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DA cz >Va_
�� D� V|� s^� FkmD� xB\V� >VaV� ]m�

_k� _,� V_K^,� cz� c^� gB� >� >B^�
B|^.� V|\oKD,�zKD� DA� cz�c^�wVFs_�
k|^.�

�� D_�s^�F>V�zm��B]_�zA^�c^.�csD,�
kV^,�~,�]�V[�sD�>BV.

_o_ F> [^
�� � Vm� \^� s>\V� [� m� >� wz|]�

V.��\^�D��>wD�Vm[,��\,�
cVD� gBkuKD� [^� Fm� >.� _k^� DA,� >D,�
k^�V[�cV_�F>�_�k\D�]m�wz|]�
>.

�� k]_,� D\_� V[ku_� mD� wB� kV|B�
[^�FB.�ml|D�s_�k>�B[|]�ml|,�
\u� wz� Vm� \VV� >.� uV� W�
E[_�VA�k^�WDB�D\D�V|[.

> g^
�� >>VV�[��V�\�kV�>.�V\VMB[�

VB� V|D� ^� FB.� ][� ]_� V[�
czD�c^�>>uV�V[^�m^.�uV>�>�
wVF� V� m,� g]_,� V|\_� g� KD,�
\|,� w,� D� gB� wV� KD� >� [^�
m^.

V \^
�� V�\�FD�xBV�\^�]>.�EoV�\uD�

� V^� clo|� c� � EB� zw_V� [� ku�
EE�\V�.�V�\^�_k�kKD�kkKD�
>BV[� \KD,� Kz� _� zV|� [� KD� V�
\� FD� >Va^� m^.� s� cB>� k\� u� kV�
BV>k^�V�\�]VD��>m.
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xm z>KD z kB_D
�� w� wVFs[Vm� � xm� m^V\� z>m.� z� m�

kB_� FD� >VaKD� � V]_� EAu>m.� VD[� _z]_�
z� >.� s� Q^� ku� wz� m� aV�
kB_� F>.� x\BV� zD,� c>� kB_D� �
>V_oB_� KD� m^.� ^� z� B_� zA^�
V|[.

m 
�� m��[V�xB�>VaVzD.�_�uzD�]D�m|�mD�

V|\o_� ][.� oD� \uD� � k� mk^� zm�
B_� zA^� c^.� � [� o_� >tw]_� m^�
FBm�z>�>k_�c^m.

 � _ uzD ]: ]lom��|>uz�_�uzD�]�B[|m.

\VuD, kD, k^, k ka^
�� _�x>V�>VMB^,�V_�kA,�s�V^�>BVA�V[k�

zm�>VD.�gV_�\^�kV>�_V�KD�_V�V^D�
>BV� BVm.� {]_� [� JV^D,� kxD,� >Va_� O�
QD�\u�_�]_.

�� |mVV,� \z]_� _� *D� cAD� Vm.� ul[�
\uz]_� _� x>V� >VMB� l� xBVm.� {]_� zD�
V^�\u�_�c^k^�>DtD�c^�V^�V|m�\Vu�
V^kV^.�>uz�\Vu�[�B.�

�� kVV>V[� kD� >V[Bm.� k^� zkV� [D� kD� F>.�
k][�kaBV�s>\V�V^�\^�B[|>�x>m.

k^
�� >\� Vt� _k|_� k[,� W\V� gB� Vu^� g|[.� V[�

k^,�m�k^,�cA�k^�[�z�>�\|D�sBVVD�
F>�kD�>.�cA�k�c\^�.�k^�>D�
z|D>V|�\V|�kl_�[�kD�F>.

Vzkm x^

�� \V|kD� szD� z� Vzk]uzD� B[.� >tV[�
_k� D� k� kaV_� .� uBD� \uV^�
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c>sB� D,� ,� {D,� >V,� >D,� VkVF� V[k� uVzkmz�
B[|>m�zm�B_�z|^.

\VuxD VBD

�� \Vux� J\Vk� \B� \s_� \VuD� um.�
EB�V|>m�*�u.�cA�s>�\]AB>V�>m.�k��
z��cAz�>��E�\V�V^m.��V�,�Vw,�
VB�\uD�\B\V[�gB�[�VB^�\�]>�
V|,�k�kV�Aw]_�>�[�Bxm.

>twxD kV| >VAD

�� wKD� \uKD� � kV[� >tw^� k� >VA� k]>.�
V\VMB�_^�kVu�TD�\B]_�\V��m�
>tw� uz� k>.� tz� V[� \� V^D,� BV� >>D,�
k\^� c^� B� V^D� >tVom� u\]� gl.� >D,�
k^,�DA�c^�cVD�z\]�FB.

�� V,� V\VMB,� \uz� gB� \^� c^� \u]B^� Bk� [�
w|[� Bk� [D� V_� V� z]BV� "BVMBV'som�
k>m.

>tVom _ z

�� _�ul_�c^�M�mx]_�w�V�tz�>�]B�
VD,�>z�\�m|D,�>t�Vt�m^�V>�(>tw)�V�
{|�[D�|.

�� _�ul_�M�mx]uz�kz]l_�c^�[V�mxD�
z�_�V]D�m^�V�J[�|\�V�m|^�B.�
ku_��{,�[�([),�V>[�(V>[)��>|^m.

�� "D�>[�_'�[�B_�>VFVm�V_�c^�zkV[�K�V�[�]_�
B�_�[�m^m.�_,�D>[�[kV_�B[|>VD.�
\KD�k��VuV_V��k|D.�>�_,�>][�>>�B�
c>D� c_� gzD.� >[w� gEBVk� >t� B^� kt� [�
z|[.

^ \uD mx[ >VuD
�� � V]_>V[� >tV_� ^� x>[xBV� cu.� VD�

zlA� z]D� V� ]t� _� uV_� g� ^�
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.� T|z� BV� {|^� kB.� cD,� tA�
zD�>.�

�� E�^�mxVD,�s�>Va_�\BVD�>.�
wz� ul_� \>� \|,� VsDD,� w[zD,� Vu�
[� \� mxVD� sBk.� VEAD,� cR,� ,� \m,�
V|\_�gB�^�c^V|�k�\BV�]>.�D\B_�
�k�V^D�D�cu]�FB|�_k�z]zD�
u\]�FB.

�� l_�zkV�>VKD�>�^�s_�Bk.��
>s� u� EuGKD� \^� kV].� k� V^^,� \^,�
z�kB_^,�V�\^,�>t�Vt�m_�\[�B�V>�
\^�V[k�>�_�m^.

DD kaV|xD
�� � V� xD� \uD� V>V� \_� [\mkD� V|km� Vk�

\[�kaV|�xKD�[\mkD�V|m.�gs�kaV|,�J>V>BV�
kaV|,�T^�kaV|,�E>Fk�kaV|�V[k��V]_�>.

�� n]zD� cB� kaV|� ^� >V_VBD� |m.� zEz�
x[,� x_z� ]\V_,� \>]uz� ][,� F>Kz� k[,� Vz�
Vuk�[�>V_VB�V.

�� MD� \^� T\D� F]B� TD,� >\m� z� J>V>BD� ]�
s_�ka.�Buz�*B�gu_�V�z�zm��BD�
z|m.

�� z_�V|D�>t�Vt�_k|^�JD�\�\BD�kw_�>\�
>m.� k^s^� \uV^>uV� V[^� c^.� E� _�
A>� \BxD� >m.� kk� z^� kkV� kaV|� x�
V>.

O^
�� � V]_� kBV� D� a]>.� \B� z[� Vm�

W>|D� g_� kz� kBVD� [� B.� F^� Bu_,�
s� >_,� \V|>_� gBku� D� ]].� �
Vm�c�x^�zm�B_�|^m.�\�>D�z�
\y|k>uz�DV_�g�\_oB�zE�B[|]^.

�� zE^��wVFs_�||^.�>V_�>^�>Vu�VosKD�
k^��V>��>m.
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kVuz xu >twD
�� kVu�V]uz�x[,�z\�xz�>u�c^�m�\V_�z],��
D�WV�>m.�>�z\�D�[.

�� z\z� ADVF�sm�>�>[M� z]z�zD�V|� [�B|�
D,�>�V_� "BV"� [�{�gD� "z\V|"� [�\�>VD�
>k[D�>tQ^�[.

�� uVV_� JV� z\� ]_>V[� _KlD� z>uu� >�
k� _� WsBm.�>V_,� V\� kE�xl_,�z>V[�x>_� \M>�
D� >V[l� k|D� �gFkV^� m[.� >� \V>� EB�
x>_�\VaB,�>ta[�J�\VaBVzD.�>�\�>t�D�D�gFkV^�
>s[.

�� >�W][��z]BV�>[V_�kVkV,�>�z\��\V>�
kak>�>VV>V[��k|D�[�Q^�[.

B >tw][ V|^ uB Vk

 wuV V|            
�� VtM[� � |D� \M>� J>V>� >V_� ckV� uV�
sV� V>V_� x>B� z]B� >� us^� >tV_>V[�
ckV.�

�� uV�s^�[B�u^�z]_�zV�]DVD,�
zBD�c^�_�m^.

�� ]DV]_�>�>V_oB_�VFD,�z�>�FV�
Vt� ]�JD� V>� zD�gFz�c|>|,�z� \V�
1.5�t_oB[�g|z�x[�\M>^�kV]>�>.

B >tw wVFs
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�� V.g.� 1863-_� .V� A� A� [� Vm� WsBV� [z�

_�c^�_Vk]_�uV�s�x>[�xBV�|>V.

B >tw][ Vk

V| VD V| 

w-

uVD

20,00,000�
g|^�x[A�
x>_�V.g.x.�
8000�k

�� V,� k|],� kBV|>_,� c�
>_.

 

uVD

V.g.x.�8000�
x>_�V.g.x.�
1300�k

�� Ous^�cVD�u�kz�>B-
Vm.�

�� szD,�kD�kBV|>_.

A]B 

uVD

V.g.x.�2000�
x>_�V.g.x.�
1000�k

�� \u� uV^,� Ous^,�
sz� z>_.� l|>_,� z[�
D,� kBV|kV,� c� V,��
\F_�J]��s>\V�zD��
\B]_�kV>.

DA

VD

V.g.x.� 1300�
x>_� V.g.x.�
500�k

�� uV�~\z�x,�c�VD,�
\F_�J]D��\B]_�kV>_.�

�� z�>k�ckV>_,�D[�B[V|�>_,�
A� EkA� \V^,� A� \V^�
ckVz>_,�s][_�EA�WA^�
ckVz>_�(zBk^,�V_^).

B 

kVu 

\uD 

VD

V .g.x .300�
x>_�V.g.�300�
k

�� DAV� \AV|� ,� V,� VB��
\[[� kE,� T� ka|>_,� B�
\A,�_�ka�kD.

�� ]BVs_��s^�x>[x>V�|m�z>V[.�k,�

z� |� V^� [� us� >Va_� OD� [�

|[.
�� >� s� \>VKD,� KDVK\V� l_� � k|k>uz,� zm-

k>uz,�>V|k>uz�B[|]^.�k^�]B_�V[�uD,�V�
uD��B[|]V^.�>uV�Vu�>>|>V^.
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�� >� s^� \_� ]|KD,� guKD� V|[.� k�
_VkD,�zBD�z,�]DVD,�k\m,�\�kVBD,�VzD�
gB�_�m^.�

�� uV� s^� kguV|,� >\A� z]KD� m^.� z]�
\^�FVz�vV_�D�\�V�B[|]^.��

�� >tV[� >[z]lKD,� lKD� >� uV� VuV�
V[^�s_.

wuV V|, >tV|
�� �uV�V|�3,85,0001,72,000�V]_�ckVm.�u^,�
u]^,�\�s,�],�mV[,�kVFEB[�]^,�V,�zD�
s� gB� V][� s^� gzD.� x>B� >V|� |DVm,�
k�s_�EBkBV�c^.

�� >tV[� >[z]l_� >.Am,� kV� gB� _� \]B�
uV�s^�|^.�>�V�>V,�B�KD�
>B�s^�m^.

uV V|, >tV|
�� V|�VD�uV]uzD,�A]B�uV]uzD�l_�ckVm.�
uV][� kBVc� V� uB� V[^� [,� k�
guV|,� >\A,� D,� VBDA#,� B,� AmV,� \m,� Ek,�
]_ko,�[MBVz\�gB�_�m^.�#mz��c^�
">'�z]_�uV�us^��m^.

�� V� \^� � (Chert), zkVvVV� (Quartz-z),� EB� ]_D,�
sD�B[|].

A]B uV V|, >tV|     
�� sz�|],�kV\�F>�V|�A]B�uV�V|�[�
|m.� A]B� uV� V[� \^� _� (Celt) [� ,�
\u�uV�B[|].�

�� V_�\F>_�km�xB\V�>VaV�>m.�k^�E�V\_�
kE>V^.�T|^��kB>.�>[�*m�\�E�ckV|D�
xl_�k^�.

�� k�\Vk]_�BD^l_�]B�E[�>V_oB_�m�VF�F-
m^m.� >t]_� x>[x>o_� \VD,� kV\� F>>uV�
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V[D� z� m^.� z� kz,� V^,� B� gB�
>VMBD�m^.

�� V|� \�g]>D,� VV� z]_>V[� ]EB]>m.�
A]B�uV�\^�\u�uV�B[|].

DAVD, uVD
�� DAVD�_�V|�kE�ckV�VD.�V]_>V[�V�
]uV�>D�\m.�

�� \z� cVsB_� \uD� \V� >Va_� zm� >]>m.� k^�
DA,� k� VD,� >� [D� B[|]V^.�
k^�VV�[D,�D\_�(VoB[)�\uD�VV�
(zkV)�\D�B[|]V^.

�� ]_ko� \Vk][� g]_,� \mV>]uz� K^� VI,�
AmVz�_�c^�E>[kV_���_�DA�V]uV�
V[^�m^.

uV ~\E[ k^
�� >k[� cV|� ~\VV,� DA� V^,� VoB[� \^,�

k�V^�gBkD�A>.

�� ~\V^� [k� >k[� KDAV|� ~\E[]_� A>|D�

V^,�\]uz�V�>k[�kVsuz�k�c>k|D�[�\^�

DlVD.

�� uV�~\E[^�V_\[�|D�u],�E�|D�_^,�

\[N�|D�W�E[�zm_,�>Va,�V�zm�ckVB�

z^,�VV�|D�~\>V^�[�k|>|[.

)  u]^ (Dolmens)

�� >k�A>>�]_,�AxD�|�u^�z>V�|,�

ku[� *m� \uV� uB� |� k]_� k|D.� u]^�

TVkAD�(VEAD�\VkD)�zD\V\m�(]|_�\Vk\)�ED�

(\m�\VkD)�gB�_�V|[.

)  W u^ (Menhir)

�� VMB� (Breton) \Val_� "\['�[V_�_,� "'�[V_� "\V'�[�V^.�
�_o�#^�>V[�WkV�z>V�>|D.
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�� ]�\VkD�EVBD,�>M�\VkD�kD�gB�_�kVV�
W�#^�c^.�k�cVu[��KD�V�kVs^�
>>�V|[.

|_ V[ (Menhir)
J c^ >Va, 
g]_

_kxD |_KD, 
V|\_

~\>V u] (Dolmen)
u^ V| ckV
 _ (Cist) V|\_

�� \m� \VkD� EDlKD,� ~V|� \VkD� z\_� VB]KD,�
V|\oKD�m�V[�W�#^�c^.

�y \�V[�_V_�ckV�V_\[^�~\�[�W�E[\V�
Wk.�
�y E�[m�\_�A>|D�_�V[m.�k�V[z�AxD�V[z�
uV�W],�\��uV>�km�J�ckV|D.

தமிழகத்தின் அகழாய்விடஙகள்
1. ககாற்க

 � க�ொற்� என்ற இச்சிறிய கிரொமம் தூத்துக்குடி மொவட்டம், திரு்வகுண்டம் 
வட்டத்தில் தொமிரபரணி ஆறறின வ்டக்்� சுமொர் 3 கி.மீ. கதொ்ைவில் அ்மந்துள்ளது. 

 � பண்்டயக் �ொைத்தில் தொமிரபரணி ஆறு இபபகுதி வழியொ�ச் கெனறுள்ளது எனபது 
ெொனறு�ள மூைம் அறியபபடுகி்றது.

 � ெங� �ொைத்தில் க�ொற்� ஒரு முக்கிய முத்துக் குளிக்கும் து்்றமு�பபடடினமொ� 
தி�ழ்ந்துள்ள்த இைக்கியங�ள வழி அறிகி்்றொம்.

 � 75 கெ.மீ. ஆழத்தில் ஒனபது அடுக்கு்டன கூடிய கெங�ற�ட்ட்டப பகுதி ஆறு வரி்ெயில் 
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இருபபது கவளிபபடுத்தபபட்டது.
 � இச்கெங�ற�ட்ட்டபபகுதிக்கு கீ்ழ மூனறு கபரிய சுடுமண வ்்ளயங�ள ஒனறின 

மீது ஒன்றொ� அடுக்�பபட்ட நி்ையில் �ொணபபட்டது. கி.பி 300-200 நூற்றொண்்டச் 
ெொர்ந்த தமிழ் பிரொமி எழுத்துப கபொறிக்�பபட்ட பொ்ன ஓடு�ளும், அடுபபுக் 
�ரித் துணடு�ளும் �ணக்டடுக்�பபட்டன. இவறறின �ொைம் கி.மு. 785 எனறு 
�ணக்கி்டபபடடுள்ளது.

2. வசவசமுத்திரம்
 � மொமல்ைபுரத்திலிருந்து கதற்� 11 ்மல் கதொ்ையிலும், வயலூருக்கு வ்டக்்� 

�ொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தின �்ட்ைொரப பகுதியில் அ்மந்துள்ளது.
 � �்ள ஆய்வின ்பொது கூம்பு வடிவ ஜொடி மறறும் ்ரொமொனிய ஆம்்பொரொவின �ழுத்து 

பகுதி ஆகியன �ணக்டடுக்�பபட்டன.
 � இபபகுதியில் 1-2 ஆம் நூற்றொணடில் (கி.பி 100-200) ்ரொமொனியர்�ளு்டன வொணி�த் 

கதொ்டர்பு இருந்த்த இவறறின மூைம் அறிய முடிகின்றது.
 � கரௌைட்டடு ஓடு�ள, ஆம்்பொ்ர ஓடு�ள, சிவபபு வணணப பொ்ன ஓடு�ள, சிவபபுப 

பூச்சுப பொ்ன ஓடு�ள, �ருபபு பூச்சு பொ்ன ஓடு�ள மறறும் பழுபபு வணணப பொ்ன 
ஓடு�ள அ�ழொய்வில் �ணக்டடுக்�பபட்ட முக்கிய கதொல்கபொருட�்ளொகும்.

3. ஆ்ைம்ை
 � இக்�ல்பதுக்்� பரம்பிக்கு்ளம், ஆழியொர் திட்டத்தின கீழ் அ்மக்�பபட்ட ெொ்ைப 

பகுதியில் �ண்டறியபபட்டது.
 � இவவ�ழொய்வில் �த்தியின �ளமு்னப பகுதியும், �ருபபு மறறும் சிவபபு வணணப 

பொ்ன ஓடு�ளும், கபருங�ற�ொை ஈமபபொ்ன ஓடு�ளும் �ணக்டடுக்�பபட்டது. 
இவவ�ழொய்வு, ஈமச் சினனங�ளின வ்� மறறும் ஈமபபொ்ன வ்��ள பறறிய 
கெய்தி�்்ள கவளிபபடுத்தியுள்ளது.

 � அ�ழ்ந்கதடுக்�பபட்ட கதொல்கபொருட�ள கபருங�ற�ொைத்்தச் ெொர்ந்த்வயொகும். 
(கி.மு. 1000 முதல் கி.பி 300 வ்ர).

4. கரூர்
 � �ரூர், திருச்சி ந�ரத்திலிருந்து சுமொர் 70 கி.மீ. கதொ்ைவில் அ்மந்துள்ளது.
 � பண்்டய �ொைத்தில் �ரூர் ஒரு முக்கிய வொணிப ்மயமொ� தி�ழ்ந்ததற�ொன 

ஆதொரங�ள கவளிக் க�ொணர்ந்துள்ளது. அ�ழொய்வில் கெங�ற�்ளொல் பொவபபட்ட த்ர 
பகுதியும், வடி�ொலு்டன கூடிய அ்மபபு ஒனறும் இருபபது கவளிபபடுத்தபபட்டது.

 � தமிழ் பிரொமி கபொறிக்�பபட்ட (கி.பி. 100) பொ்ன ஓடு�ள, ்ரொமொனிய ஆம்்பொரொ, 
மத்திய த்ர�்டல் பகுதி்யச் ெொர்ந்த கரௌைட்டட பொ்ன ஓடு�ள மறறும் ் ரொமொனியக் 
�ொசு ஆகிய்வ �ணக்டடுக்�பபட்ட குறிபபி்டத்தக்� கதொல்கபொருட�்ளொகும்.
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5. ப்ையக்குளம்
 � ப்னயக்கு்ளம் என்ற கிரொமம் தருமபுரி மொவட்டத்தில் பொபபொரபபடடிக்கும், 

பொைக்்�ொடுக்கும் இ்்டயில் அ்மந்துள்ளது. பொபபொரபபடடியிலிருந்து சுமொர் 
4 கி.மீ. கதொ்ைவில் பொபபொரபபடடி-ப்னயக்கு்ளம் ெொ்ையில் அ்மந்துள்ள 
்மடடுப பகுதியில் ந்டத்தபபட்ட அ�ழொய்வில், சுடுமண கதொல்கபொருட�ள, பொ்ன 
ஓடு�ள, கெங�ற�ள, கி.பி. 800 ஆம் நூற்றொண்்டச் ெொர்ந்த அழகிய சுடுமண உருவத் 
கதொல்கபொருட�ள �ணக்டடுக்�பபடடுள்ளன.

 � ப்னயக்கு்ளம் பகுதியில் கி.பி. 300-1300 ஆம் நூற்றொணடு வ்ர மக்�ள வொழ்ந்துள்ளனர் 
எனப்த அ�ழொய்வில் �ணக்டடுக்�பபட்ட கதொல்கபொருட�ள �ொடடுகின்றன.

6. பபாளுவாம்பட்டி
 � ்�ொயம்புத்தூர் மொவட்டம் ்பொளுவொம்படடியிலிருந்து ஊரிலிருந்து சுமொர் 

2 கி.மீ. கதொ்ைவிலுள்ள ்�ொட்்டக்�ொடு என்ற ்மடடுப பகுதியில் அ�ழொய்வு 
ந்டத்தபபட்டது.

 � ஐம்பது வணண �ற�்ளொல் ஆன கபரிய மறறும் சிறிய மணி�ளும் சுடுமண 
�ொதணி�ளும், கி்்டக்�ப கபறறுள்ளன. ்மலும், இரும்புப கபொருட�ள, ெஙகு 
வ்்ளயல்�ள, சுடுமண கிணணங�ள, மூடி�ள மறறும் சுடுமண முத்தி்ர�ள ஆகியன 
பு்தகுழியிலிருந்து �ணக்டடுக்�பபட்டன.

 � சுடுமண முத்தி்ரயில் மூ்வந்தர்�ளின சினனங�்ளொன மீன, உட�ொர்ந்த நி்ையில் 
புலி மறறும் வில் அம்பு கபொறிக்�பபடடுள்ளது. விளிம்பு பகுதியில் கபொறிக்�பட்ட 
வட்டக்டழுத்து�ள கி.பி. 700 நூற்றொண்்டச் ெொர்ந்ததொ�க் �ருதபபடுகி்றது.

7. பகாவைன் கபாட்டல்
 � மது்ர மொ்டக்கு்ளத்தில் உள்ள்டஙகிய சிறுக்கிரொமமொன பழங�ொநத்தத்தில் 

அ்மந்துள்ளது. இபபகுதியில் தொன, தமிழ்க் �ொவியமொன சிைபபதி�ொரத்தின 
நொய�னொன ்�ொவைன க�ொல்ைபபட்டதொல் இபபகுதி ்�ொவைன கபொட்டல் 
எனபபடுகி்றது.

 �  கபரிய முதுமக்�ள தொழி�ள மூனறு �ண்டறியபபட்டன. ்மலும், ெதுர கெபபுக் �ொசு 
ஒனறு 45 கெ.மீ. ஆழத்தில் �ணக்டடுக்�பபட்டது. �ொசின ஒரு பு்றம் மீன உருவம் 
கபொறிக்�பபடடிருபபது குறிபபி்டத்தக்�தொகும்.

8. கங்க ககாணட பசாழபுரம்
 � �ங்� க�ொண்ட ்ெொழபுரம், கபரம்பலூர் மொவட்டம், கஜயஙக�ொண்டம் வட்டத்தில் 

அ்மந்துள்ளது. ்ெொழர்�ளின இரண்டொம் த்ைந�ரமொ� சுமொர் 250 ஆணடு�ள 
சி்றபபுறறு வி்ளஙகியது. இந்ந�ரம் இரணடு மதிறசுவர்�்்ள அரணொ�க் க�ொணடு 
வி்ளஙகியிருந்தது.

 � மொளி்�்மடடுப பகுதியில் ந்டத்தபபட்ட அ�ழொய்வில், சுட்ட கெங�ற�்ளொல் 
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�ட்டபபட்ட மொளி்�யின மதிறசுவர்�ள இருபபது �ண்டறியபபட்டது. கெங�ற�ளின 
பருமன 1.10 கெ.மீ. ஆகும்.

 � அடித்த்ளத்தில் �ருங�ற தூண�ள 2 மீ இ்்டகவளியில் ந்டபபடடிருந்தது. குவொர்டஸ் 
மணி�ள தந்தப கபொருட�ள, ெஙகு வ்்ளயல்�ள, கூ்ர ஓடு�ள மறறும் சீனப பொ்ன 
ஓடு�ள அ�ழொய்வில் ்ெ�ரிக்�பபட்டன. இச்சீனப பொ்ன ஓடு�ள, கி.பி. 11-12 ஆம் 
நூற்றொணடில் மொடசி்ம கபற்ற ்ெொழப ்பரரெர்�ள சீன நொடடு்டன க�ொணடிருந்த 
வொணி�த் கதொ்டர்்ப எடுத்தியம்புகின்றன.

9. கண்ணனூர்
 � கி.பி. 13 ஆம் நூற்றொணடில், க�ொய்ெொைொ மனனர்�ளின த்ைந�ரமொ�க் �ணணனூர் 

தி�ழ்ந்திருந்தது. தறகபொழுது ெமயபுரம் எனறு அ்ழக்�பபடும் இவவூர் திருச்சி 
மொவட்டத்தில் அ்மந்துள்ளது.

 � �ணணனூருக்குத் தணணீர் க�ொணடு வரபபட்ட ப்ழய �ொல்வொய் பகுதி்யக் 
�ண்டறியும் கபொருடடு, அ�ழொய்வு ந்டத்தபபட்டது. அ�ழொய்வில் சிவபபு வணணப 
பொ்ன ஓடு�ள, சீனப பொ்ன ஓடு�ள, சுடுமண மணி�ள, �ணணொடி வ்்ளயல்�ள, 
அதி� அ்ளவில் இரும்பு ஆணி�ள மறறும் மத்திய �ொைத்்தச் ெொர்ந்த கூ்ர ஓடு�ள 
�ணக்டடுக்�பபட்டன.

 � ஆய்வில் கவளிபபடுத்தபபட்ட �ட்ட்டப பகுதி மறறும் �ொல்வொய்ப பகுதி கி.பி. 13-14 
ஆம் நூற்றொண்்டச் ெொர்ந்ததொ�க் �ணக்கி்டபபடடுள்ளது.\

10. ப்ழயா்ை
 � மத்திய �ொைச் ்ெொழர்�ளின இரண்டொம் த்ைந�ரமொ�ப ப்ழயொ்்ற தி�ழ்ந்திருந்தது. 

இவவூர், கும்ப்�ொணத்திலிருந்து சுமொர் 7 கி.மீ. கதொ்ைவில் உள்ளது. நந்தன்மடு 
என்ற பகுதியில் கபருங�ற�ொைத் தொழி�ள �ணக்டடுக்�பபட்டன.

 � இஙகு ந்டத்தபபட்ட அ�ழொய்வில், கபருங�ற�ொைத்்தச் ெொர்ந்த �ருபபு மறறும் 
சிவபபு வணணப பொ்ன ஓடு�ளும், மத்திய �ொைத்்தச் ெொர்ந்த சிவபபுப பொ்ன 
ஓடு�ளும், �ருபபு வணணப பொ்ன ஓடு�ளும், பீங�ொன ஓடு�ளும், ெஙகு 
வ்்ளயல்�ளும், �ணணொடி வ்்ளயல்�ளும், சுடுமண �ொதணி�ள மறறும் சுடுமண 
க�ணடி மூக்கு�ளும் �ணக்டடுக்�பபட்டன

11. அழகன்குளம்
 � அழ�னகு்ளம் கிரொமம், கிழக்கு �்டற�்ரப பகுதியில், இரொமநொதபுரம் மொவட்டத்தில் 

அ்மந்துள்ளது. ்வ்� ஆற்றங�்ரயில் உள்ள இவவூர் �்டற�்ரயிலிருந்து சுமொர் 3 
கி.மீ. கதொ்ைவில் அ்மந்துள்ளது.

 � அ�ழொய்வில் தமிழ் பிரொமி கபொறிக்�பபட்ட சிவபபு நி்ற பொ்ன ஓடு�ளு்டன மத்திய 
த்ரக்�்டல் பகுதி்யச் ெொர்ந்த நூறறுக்கு ்மறபட்ட கரௌைட்டட மறறும் ஆம்்பொரொ 
பொ்ன ஓடு�ளும் கி்்டக்�ப கபற்றன.
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 � தமிழ் பிரொமி கபொறிக்�பபட்ட பொ்ன ஓடு�ள கி.பி. 100 �ொைத்்தச் ெொர்ந்ததொகும். 
்மலும், து்்ளயு்டன கூடிய ஓடு�ள, கெங�ற�ள, மணி�ள மறறும் மூனறு ் ரொமொனியக் 
�ொசு�ள அ�ழொய்வில் ்ெ�ரிக்�பபடடுள்ளன.

 � ்ரொமொனியக் �ொசு ஒனறில் முனபு்றம் ்ரொமொனியப ்பரரெரின த்ைப பகுதியும், 
பினபு்றம் கவறறி கதய்வத்தின உருவமும் கபொறிக்�படடுள்ளது. எழுத்த்மதியின 
மூைம் ்பரரென 2வது ்வைன்்டன (கி.பி. 375) �ொைத்தில் இக்�ொசு கவளியிட்டதொ� 
அறியபபடுகி்றது.

12. ப்டபவடு
 � திருவணணொம்ை மொவட்டம், ்பொளுர் வட்டத்தில் அ்மந்துள்ளது. பண்்டயக் 

�ொைத்தில் இவவூர் மருதரொெர் ப்்டவீடு எனறு அ்ழக்�பபட்டது. ெம்புவரொயர்�ளின 
த்ைந�ரமொ�த் தி�ழ்ந்த இபபகுதியில் 1992-1993 ஆம் ஆணடில் ்வட்்டகிரி 
பொ்்ளயம் மறறும் ்�ொட்்டக்�்ர ்மடடுப பகுதி�ளில் அ�ழொய்வுப பணி�ள 
ந்டத்தபபட்டது.

 � இந்த ஆய்வில் �ட்ட்டபபகுதியின குடிநீர்க் �ொல்வொய்�ள மறறும் வட்டக் கிணறு�ள 
முதற�ொை �ட்டத்்தச் (கி.பி. 13-14 வது நூற்றொணடு ெொர்ந்த்வயொகும். இரண்டொம் 
�ொை �ட்டத்்தச் ெொர்ந்த (கி.பி. 14-16 ஆம் நூற்றொணடு) பு்�பபொன�ள, சுல்தொன 
�ொசு�ள, அைங�ரிக்�பபட்ட சிவபபு வணணப பொ்ன ஓடு�ள மறறும் வ்்ளயல் 
துணடு�ள ஆகிய்வ அ�ழொய்வில் �ணக்டடுக்�பபட்டன.

13. திருத்தஙகல்
 � விருதுந�ர் மொவட்டம், சிவ�ொசி வட்டத்தில் அ்மந்துள்ள திருத்தங�ல் என்ற ஊர் 

சிவ�ொசியிலிருந்து 4 கி.மீ. கதொ்ைவில் உள்ளது. தமிழ்க்�ொவியம் சிைபபதி�ொரத்தில் 
திருத்தங�ல், பண்்டய �ொைத்தில் ஒரு முக்கிய வொழ்வி்டமொ�த் தி�ழ்ந்ததொ�க் 
குறிபபி்டபபடடுள்ளது. இவவூரின ்மற்�ொடியில் அ�ழொய்வுக் குழி�ள 
்பொ்டபபடடுத் கதொல்கபொருட�ள �ணக்டடுக்�பபட்டன. குழியில் 65 கெ.மீக்கு 
கீழ் நுண �ற�ொைக் �ருவி�ளும், மூைக்�ற�ளும் ்ெ�ரிக்�பபடது. �ருபபு மறறும் 
சிவபபு வணணப பொ்ன ஓடு�ள ்மல் மட்டத்திலிருந்து 65 கெ.மீ வ்ர இருபபது 
அறியபபட்டது.

 � இவவ�ழொய்வின கிணணங�ள, குறுகிய மறறும் அ�ன்ற வொய் க�ொண்ட பொ்ன�ள, 
தட்்டயொன அடிபபகுதி க�ொண்ட ஜொடி மறறும் கிணணங�ள ்பொன்ற்வ 
�ணக்டடுக்�பபட்டன.

 � ஸ்ரீவதஸக் குறியீடு க�ொண்ட �ளிமணணொல் ஆன கதொல்கபொரு�ள ஒனறு 
�ணக்டடுக்�பபட்டது குறிபபி்டத்தக்�தொகும். இஙகு அ�ழ்ந்கதடுக்�பபட்ட 
இத்கதொல்கபொருட�ள கபருங�ற�ொைத்்தச் ெொர்ந்த்வயொகும். (கி.மு 1000 முதல் 
கி.பி. 300 வ்ர).
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14. பூம்புகார்
 � நொ�பபடடினம் மொவட்டத்தில் சீர்�ொழி வட்டத்தில் �ொ்வரி நதி �்ட்ைொடு 

ெங�மமொகும் இ்டத்தில் அ்மந்துள்ளது பூம்பு�ொர்.
 � தமிழ்நொடு அரசுத் கதொல்லியல் து்்ற, கிழொர்்வளி மறறும் தர்மகு்ளம் பகுதியில் 

அ�ழொய்வு ்மறக�ொணடு அரிய கதொல்கபொருட�்்ள கவளிக் க�ொணர்ந்துள்ளது.
 � கிழொர்கவளி அ�ழொய்வில் சுமொர் 20 கெ.மீ. ஆழத்தில், இரணடு கெங�றசுவர்�ள 

வ்டகிழக்கு, கதன்மறகுத் தி்ெயில் அ்மந்திருந்தது கவளிபபடுத்தபபட்டது. 
கெங�ற�்்ள இ்ணக்� கமன்மயொன �ளிமண பயனபடுத்தபபடடிருபபது 
குறிபபி்டத்தக்�து.

 � ்ம்்டயு்டன கூடிய இச்சுவர்�ள இ்்டகவளி விடடு அ்மக்�பபடடுள்ளது.
இவவி்்டகவளி ஆறறுநீர் வந்து கெல்வதற�ொ� அ்மக்�பபடடிருக்�ைொம். 
ப்னமரத்துணடு இரணடும், இலுப்ப மரத்துணடு இரணடும் நொனகு மூ்ை�ளில் 
கெஙகுத்தொ� ந்டபபடடுள்ளது. இக்�ட்ட்ட அ்மபபு ப்டகுத்து்்றயொ� இருக்�ைொம் 
எனறு ஊகிக்�பபடுகி்றது.

 � ்�ொவொ ்ததிய �்டல் ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்து்டன இ்ணந்து, 1996-1997 ஆம் ஆணடு 
இக்�்டற�்ரப பகுதியில் ஆழ்�்டல் ஆரொய்ச்சி ்மறக�ொள்ளபபட்டது. ஆய்வில் 
ஈயக்�டடி�ள சிை �ணக்டடுக்�பபட்டது குறிபபி்டத்தக்�து.

15. மாளி்கபமடு
 � �்டலூர் மொவட்டம், பணருடடி வட்டத்தில் அ்மந்துள்ள மொளி்�்மடு என்ற ஊரில் 

1999-2000 ஆணடு அ�ழொய்வு ந்டத்தபபட்டது. அ�ழொய்வின மூைம் மூனறு �ொை�ட்டப 
பணபொட்்டப பிரதிபலிக்கும் மு�மொ�த் கதொல்கபொருட�ள ்ெ�ரிக்�பபட்டன.

 � �ருபபு மறறும் சிவபபு வணணப பொ்ன ஓடு�ள, சிவபபுப பொ்ன ஓடு�ள, 
கரௌைட்டட பொ்ன ஓடு�ள, எழுத்து கபொறிக்�பபட்ட பொ்ன ஓடு�ள மறறும் 
உஜஜயின குறியீடு க�ொண்ட கெபபுக் �ொசு ஆகிய்வ அ�ழொய்வுக் குழியிலிருந்து 
�ணக்டடுக்�பபட்டன. கி.மு. 300 முதல் கி.பி. 1300 வ்ர இபபகுதியில் மக்�ள 
வொழ்ந்தனர் எனபது கதொல்லியல் ெொனறு�்ளொல் அறியபபடுகின்றது.

16. மாஙகுடி
 � மொஙகுடி கிரொமம், திருகநல்்வலி மொவட்டம், ெங�ரன்�ொவில் வட்டத்தில் 

அ்மந்துள்ளது. மது்ரக் �ொஞ்சியின ஆசிரியர், மொஙகுடி மருதனொர் இவவூரில் 
பி்றந்தவர் எனபது குறிபபி்டத்தக்�து. �்ள ஆய்வின ்பொது, ்ரொமொனியப பொ்ன 
ஓடு�ள �ணக்டடுக்�பபட்டன. கதொல்லியல் து்்ற இபபகுதியின வரைொற்்ற 
கவளிபபடுத்தும் ்நொக்கில் 2002 ஆம் ஆணடில் அ�ழொய்வி்ன ்மறக�ொண்டது.

 � நொயக்�ர்புஞ்்ெ என்ற பகுதியில் பத்துக் குழி�ள ் பொ்டபபடடு, நுண�ற�ொைம் மறறும் 
வரைொறறுக் �ொைத்்தச் ெொர்ந்த ெொனறு�ள கவளிபபடுத்தபபட்டன. “குருமங�்ள 



11

">tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^'

அதன இ யொ்னய் ்பொ” என்ற தமிழ் பிரொமி கபொறிக்�பபட்ட �ருபபு மறறும் சிவபபு 
வணணப பொ்ன ஓடு �ணக்டடுக்�பபட்டது. இபபொ்ன ஓடு ெங��ொைத்்தச் 
ெொர்ந்தது என அறியபபடுகி்றது. (கி.மு 200).

17. பபரூர்
 � பண்்டக் �ொைத்தில் �ொஞ்சிப ்பரூர் எனறு அ்ழக்�பபட்ட இவவூர், ்�ொயம்புத்தூர் 

மொவட்டத்தின ஒரு முக்கிய ் மயப பகுதியில் அ்மந்துள்ளது. ெொந்தலிங� இரொமெொமி 
அடி�்ளொர் �ல்லூரி வ்ளொ�த்திலுள்ள �ளளி்மடு பகுதியிலும், திருநீறறு்மடு 
பகுதியிலும் 2002 ஆம் ஆணடு அ�ழொய்வு ந்டத்தபபட்டது.

 � முக்கிய கதொல்கபொருட�்ளொ�, சுடுமண முத்தி்ர ஒனறில் வில், அம்பும் 
அவறறின இருபு்றமும் வி்ளக்கு�ளும், ்மற பகுதியில் பி்்ற நிைவின உருவமும் 
கபொறிக்�பபடடுள்ளது. இது ்ெர மனனனின அரெ முத்தி்ரயொகும். ்மலும், 
உத்திரபிர்தெம், மதுரொவில் �ணக்டடுக்�பபட்ட சுடுமண உருவத்்த ஒத்த சுடுமண 
உருவத்தின ஒரு பகுதி �ணக்டடுக்�பபடடுள்ளது.

 � இதன �ொைம் கி.பி. 5-6 ஆம் நூற்றொணடு ஆகும். அ�ழொய்வில் ெஙகு வ்்ளயல் 
துணடு�ளும், வணண மணி�ளும் �ணக்டடுக்�பபடடுள்ளன.

18. தரஙகம்பாடி
 � நொ�பபடடினம் மொவட்டம் கபொ்்றயொறு வட்டத்தில் கிழக்கு �்டற�்ரயில் 

து்்றமு�பபடடினமொ� தரங�ம்பொடி தி�ழ்ந்துள்ளது. உபபனொறு எனறு 
அ்ழக்�பபடும் கபொ்்றயொறு, தரங�ம்பொடி ்�ொட்்டயின கதன பகுதியில் 
வங�க்�்டலு்டன �ைக்கி்றது.

 � இக்்�ொட்்ட தஞ்்ெ்ய ஆண்ட ரகுநொத நொயக்� மனனரி்டம் க்டனமொர்க் அரெர் 
நொன�ொம் கிறிஸ்டியன கெய்து க�ொண்ட வணி� ஒபபந்தத்தினபடி 1620-ல் ்்டனிஷ் 
�பபல் ப்்டத்த்ைவர் ஓவ கஜடடி எனபவரொல் �்டற�்ர அருகில் �ட்டபபட்டது. 
தங�த்தினொல் கெய்யபபட்ட ஏடடில் எழுதபபடடுள்ள இந்த ஒபபந்தத்தில் 
தரங�ம்பொடி ்�ொட்்ட்ய �டடுவதறகும், வரி வசூல் கெய்வதறகும் ஒபபுதல் 
வழங�பபடடுள்ளது.

 � இபகபரு்ம வொய்ந்த ் ்டனிஷ் ் �ொட்்டயி்ன 2008 மொர்ச் மொதம் ் ்டனிஷ் அரெொனது 
தமிழ்நொடு அரசு கதொல்லியல் து்்ற மறறும் மத்திய கதொல்லியல் து்்றயு்டன இ்ணந்து 
அ�ழொய்வு கெய்தது. ்�ொட்்டயின முனபகுதியில் ஐந்து குழி�ள அ்மக்�பபட்டன. 
இக்்�ொட்்ட அ�ழியின மட்டம் வ்ர அ�ழொய்வு கெய்யபபட்டது. அ�ழியின 
கவளிபபக்�ம் கபரிய மதில் சுவர் மறறும் அ�ழி்ய �்டந்து கெல்வதறகு மூனறு 
கெங�ல் ்ம்்ட�ளும், நு்ழவொயி்ை ஒடடி கெங�ல்ைொல் ஆன ந்்டபொ்தயும், 
அ�ழியில் உள்ள �ல்்ம்்ட�்்ள இ்ணபபதறகு மூடி தி்றக்கும் வ்�யில் 
மரபபொைமும் இருந்த்ம அ�ழொய்வில் �ண்டறியபபட்டன. அ�ழியின அ�ைம் 
சுமொர் 24 மீட்டர் ஆகும். இவவ�ழொய்வில் சீனமடபொண்டங�ள, க்டனமொர்க்கில் 
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தயொரிக்�பபட்ட பு்�பபொன�ள ஆகிய்வ �ணக்டடுக்�பபட்டன.

19. ராஜாக்கள்மஙகைம்
 � திருகநல்்வலி மொவட்டம், வளளியூரிலிருந்து 12 கி.மீ கதொ்ைவில் இவவூர் 

அ்மந்துள்ளது. இஙகு 2009-2010 ஆம் ஆணடு அ�ழொய்வு ந்்டகபற்றது. ரொஜொக்�ள 
மங�ைத்திலிருந்து 3 கி.மீ கதொ்ைவில் நம்பியொறறின வ்ட�்ர�யில் அ�ழொய்விற�ொன 
குழி�ள அ்மக்�பபட்டன.

 � முற�ொை பொணடியரின �டடுமொன ்�ொயிலின த்டயங�ள இவவ�ழொய்வில் 
கவளிபபட்டது. �ருங�ல்ைொன ்�ொயில் அதிட்டொனப பகுதி�ள, கெங�ல் மறறும் 
சுணணொம்பொல் அ்மந்த �டடுமொனப பகுதி�ள அ�ழொய்வில் கி்்டக்�பகபற்றது. 
�ருங�ல் சி்ை�ளும், சு்தச் சிறபங�ளும், ்�ொயில் �டடுமொனப கபொருட�ளு்டன 
கி்்டத்தன. இஙகு �ணக்டடுக்�பபட்ட சி்ை�ள மது்ர திரும்ை நொயக்�ர் 
அரணம்னயில் �ொடசிபபடுத்தபபடடுள்ளன.

20. த்ைசசஙகாடு
 � நொ�பபடடினம் மொவட்டத்தில் த்ைச்ெங�ொடு கிரொமம் அ்மந்துள்ளது. இவவூர் 

பண்்டய �ொைத்தில் பூம்பு�ொரின ஒரு பகுதியொ� வி்ளஙகியது. இவவி்டத்தின 
பொரம்பரியத்்த அறியும் ் நொக்கில் தமிழ� பணபொடடி்ன கதொல்லியல் து்்றயொனது 
2010 ஆம் ஆணடு அ�ழொய்வு ந்டத்தியது.

 � இவவூர் அரசு நடுநி்ைப பளளியில் அ�ழொய்வுக் குழி�ள அ்மக்�பபட்டன.
 � இரும்புக்�ொைம் முதல் இ்்டக்�ொைம் வ்ரயிைொன மூனறு பணபொடடு �ொைங�ள 

அ�ழொய்வின மூைம் கவளிபபட்டன. சில்லு�ள, சுடுமண வி்ளக்கு, கெங�ற�ள, 
க�ணடி�ள, கூ்ர ஓடு�ள, அைங�ொரம் கெய்யபபட்ட பொ்ன ஓடு�ள மறறும் சுடுமண 
உ்்ற கிணறு ஆகிய்வ இவவ�ழொய்வில் �ண்டறியபபட்டன.

 � பரொந்த� ்ெொழன �ொைத்து ்�ொயில் ஒனறின த்டயங�ள இவவ�ழொய்வில் 
கவளிபபட்டது குறிபபி்டத்தக்�து. சு்த சிறபங�ள மறறும் �ல்கவடடு�ள ஆகிய்வ 
இக்்�ொயில் அ்மந்திருந்த இ்டத்தில் �ணக்டடுக்�பபட்டன.

21. ஆைம்ப்ர
 � �ொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்்தச் ெொர்ந்த இவவூர் கென்னயிலிருந்து 120 கி.மீ கதொ்ைவில் 

கிழக்கு �்டற�்ரயில் அ்மந்துள்ளது. இது பண்்டய நொட�ளில் இ்்டக்�ழி 
நொடடுக்குடபட்டதொ� வி்ளஙகியிருக்கி்றது.

 � பழங�ொைத்தில் து்்றமு�பபடடினமொ� வி்ளஙகிய மரக்�ொணம் இவவூருக்கு 
அருகில் உள்ளது. ஆைம்ப்்றயில் கி.பி. 17-18 ஆம் நூற்றொணடில் இருந்து வந்த 
ெமூ� பணபொட்்ட அறியும் ்நொக்கில் இஙகுள்ள ்�ொட்்டக்குடபட்ட பகுதியில் 
அ�ழொய்வு ந்்டகபற்றது.

 � மூனறு அ�ழொய்வுக்குழி�ள அ்மக்�பபட்டன. இதில் சுடுமணணொைொன கபொருட�ள, 
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கெம்பு கபொருட�ள, இரும்பு மறறும் �ணணொடியொல் கெய்யபபட்ட கதொல்கபொருட�ள 
�ணக்டடுக்�பபட்டன. �ருங�ல்லினொல் ஆன பீரஙகி குணடு�ள, ஃ்பொர்சி்ைன 
வ்� ஓடு�ள, தக்�ளி, சுடுமண வி்ளக்கு�ள, பு்�பபொன மறறும் நொணயங�ள 
கெய்யும் சுடுமணணொைொன அச்சு�ளும் இவவ�ழொய்வில் கி்்டத்தன.

 � ஆைம்ப்ரயில் கி.பி. 17-18-ம் நூற்றொணடில் ந்்டகபற்ற வணி�ம் குறித்த த்டயங�ளும், 
இஙகு வொழ்ந்த மக்�ளின ெமூ�-�ைொச்ெொர அம்ெங�்்ளயும் இவவ�ழொய்வொனது 
கவளிபபடுத்தியது.

22. ஸ்ரீரஙகம்
 � திருச்சியிலிருந்து 12 கி.மீ கதொ்ைவில் �ொ்வரி ஆற்றங�்ரயில் ஸ்ரீரங�ம் 

அ்மந்துள்ளது. இஙகுள்ள ஸ்ரீரங�ம் அரங�நொதர் ்�ொயில் வ்ளொ�த்தில் 2013-2014, 
2014-2015 ஆகிய இரு ஆணடு�ளில் அ�ழொய்வு ந்்டகபற்றது.

 � இக்்�ொயில் 108 ் வணவத் திருத்தைங�ளில் ஒன்றொ� வி்ளஙகுகி்றது. ் ெொழர், பொணடியர், 
விஜயந�ர மறறும் நொயக்�ர் �ொைம் என பல்்வறு �ொை �ட்டங�ளில் இக்்�ொயிலில் 
�டடுமொனப பணி�ள ந்்டகபறறுள்ளன. இஙகுள்ள ஆயிரங�ொல் மண்டபத்தின 
அதிட்டொனத்தில் அ்மந்திருந்த பு்்டபபுச் சிறபங�்்ள கவளிக்க�ொணரும் 
்நொக்கில் 2013-2014ஆம் ஆணடில் பணபொடடு அ�ழொய்வு ந்்டகபற்றது.

 � இவவ�ழொய்வில் யொ்னச்சிறபத்தின பினபு்றம் மனித உருவம் ஒனறு அஙகுெம் 
்பொன்ற ஆயுதத்தி்ன ்�யில் பிடித்தவொறு நின்ற நி்ையில் உள்ள சிறபத்கதொகுதி 
கவளிபபடுத்தபபட்டது. யொ்ன்ய அ்டக்கும் நி்ையில் இக்�ொடசி அ்மந்துள்ளது. 
்மலும், அதிட்டொனத்தின �ண்டபபகுதியில் அரசியர் உடப்ட பல்்வறு சிறபத் 
கதொகுதி�ள �ொணபபடுகின்றன.

 � 2014-2015 ஆம் ஆணடில் ஆயிரங�ொல் மண்டபத்தின ்மயபபகுதியில் உள்ள 
நம்கபருமொள மண்டபத்தின கீழ்பபகுதியில் அ�ழொய்வு ந்்டகபற்றது. 
இம்மண்டபத்தின அதிட்டொனபபகுதி ெக்�ரத்து்டன குதி்ர இழுத்துச் கெல்வது ் பொல் 
உள்ளது. இதில் கீழ்பபகுதி�ள சிகமணட த்ர்யக் க�ொணடு மூ்டபபட்ட நி்ையில் 
இருந்ததொல் அபபகுதியி்ன நீக்கி அதிட்டொனத்்த முழுவதுமொ� கவளிக்க�ொணரும் 
்நொக்கில் பணபொடடு அ�ழொய்வு ந்்டகபற்றது. சிகமணட பகுதி�்்ள முழுவதுமொ� 
நீக்கிய நி்ையில் ெக்�ரத்தின முழுபபகுதியும், குதி்ரச் சிறபத்தின அழகிய முழு 
உருவமும் கவளிக்க�ொணரபபட்டன.



3

>tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^

>t  kVu_ VD [m, DVV gFkV[ A, 
.x. 300  .. 300 [m >kV^m.  V>BV >V[B 
B^ " B^'   k\ FB|^. ku[ 
k\D >V\D u k VVD.

mV|D |>V\V ]| _D ] \uz  
w|[. mV|  [m, m B gEB VV_ g V_
[ >VzA. | >V [m, | >VzA O_[ >Vz]. ku_ kV 
oKD uV EBmD Bm\V V_^ c^. DVKD 
V_^ _VD gEB VsB l[^.  ] \uz _^ 
_V\ DAD [ k kVsBu V m >Vz|^.
mV| :

>Vz_ V] _^ "gu '  D Ak B^. k\
l_ cwKD Ak _m Q k k^_\V, >Fk]\V 
ka|mkm (gu|mkm) g  ka, k \VzD.  mV_ 
t DVV \mVE \uV AVzD. B x_V|, 
zE V|, V, |_kV gB V[zD  _VzD.
|>V :

>Vz_, u, z>V, V, o>V gB nmD D 
V>k. ]umD  AVD AD k. V_ DAD |D 
m zkm.  |>Vl[ \V> V_^ 2381. VB Ak^ 473 
^, VbD B_, mV[  |>Vl[ > \Vk^ 
s V^ mkV zD.

>tw B^



4

>tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^

mV|

. _ Ak VV V_^

1. ]xVu  x[ 317

2. V gu x>V\BV V[ 248

3. EV gu _ >>V _oBV[ 269

4. DVVu B 
c]V

>V\V[ 
]B[

500

5. >Vu () 
\| VD

EV [[ 583

6. |_ kV  |aB[ 
(gB)

188

7. zEV|   261

8. V B 
c]V

sV[ 301

9. \m VE \Vz \>V |aB[ 
(>BVoVD)

782

10. x_V| D>V  103

|>V

. _ Ak VV V_^

1. u \V[ k] 400 +  ]\V_ 192

2. z>V V 400 + x[ 205

3. nz  wV 498 + Ek[ 005

4. o>V _mkV 140  + Ek[ 005

5. V c][\ 400 + Ek[ 142

6. AV c][\ 399 + Ek[ 157

7. ]um c][\ 80 + Ek[ 008

8. V_ c][\ 22 + 10 c]^ 013

m _z\ ^ kVm VBk V>D VB >kV.



5

>tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^

EA F]^
"V' o[ \uV B |>V. 
V^ : 13  31
V_[ >A^  :   1  200 - uBV W
         121 - 300 --- \t kD
          301 - 400 --- W] Vk

u  _ xk  V]
4, 14 . . .  xk  x_ ]
2, 8, . . .  xk  zE> ]
6, 16, . . .  xk  F>_ ]

]u m : 

Ak 

2 gD m \ V \BkD[ |V>[

3 gD m V >\V _BV _ z|k[

4 gD m VBVu VBV Vx _

5 gD m  _VB z|k[

6 gD m VVMBV g|VV| V>[

7 gD m  _k |V kVaBV>[

8 gD m E_ wV _ DV

9 g\ m z[G wV _ DV

zE | : 
[ o_ 99 k [ B^ Bo|^.

V :
VM[ mx V AV[ kD, 

u\]  z\] skV |^ _ m.
VmkV V_^ mD ]_ BD, L V[ T V_

[ VBK[ sz[. V\ B> V V>KD V\V  
B^ DAD [ kVsB_ c [.



6

>tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^

D \sB  VD .. 3
 X V ]_ Bu>V _m >Vz>V >|D. 18 _

 ] z _^ |D. k^:  12 :  5 : 1 [ s>]_ 
xB D : D : AD u k.

 X kl_ x>oD D _ ]z^. , VBV, V[\, 
[V Vum, MBk Vum, V], ]|D, EJD, w\Va, 
gV Vk, xm\Va kV \uD [M, kBmD _
^.

 X V Vum, ]\Va nDm, ]\V uDm, n] m 
\uD W [ nmD _^. "ka Vum'  _ 
VFBVV_ Bu A_, \V[  V_DV  
VV[ B u V u m. DVV _
^ \ xMkVKD k\ AkVKD Vk.

BV sB_ :
 X BV [ AkV_ Bu V^ _ m.  ]B 

c[ BV VBV \z m. xD 
uB s F> x>_ _ m.

>BV] :
 X B ]BV Ak ]B _ V>m >|m. 

cll VV 44 F_,  [ k[  > g|k>  
]B\V[ \_ B|> u m.

x>V^VlD :
 X xD Ax\V D o[ 109 V^ \|\ m^. u 

BxD V>KD, TxD   [, Vw[, VB[  Jk> AV|D 
_ m, gEB B >Bs_.

VB^
 X >t B kVu_ E]VD, \\ |D  

VB^  w|[. \m  x>u VB^ k. 
>[ \V>^  \V, >Fk WlV _. V>V 
\[ ]V  VB >\ u[.

 X x>_ VB\V E]VD, [ z|kM[ k_ VkV_ 
Bum. J[ cBB V EB_, uA, _ u D 
VBD, Vk[  l kV u m. Vk[  \V>sl[ 



7

>tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^

\^ \\ u D \\ _, E>V>V_ 
Bu, A>\> V BD. o_ V|D \\l; 
V>^  c]uz\V \>V E>^, c, c, 
c^  J[[ >kB czz c]B VBD m.

  ""\ QVm kVkV _VD
  c V|>V cl V| >V''

 X [m  VB  V>V_, >>VV_ >\V>[  
]V_, VkBV_ kl|D  VB^ 
[w|[.

 X gV_ EA, \B Vm\ , \\BV A>\> \ D, 
EDA, V|A \ kVF\Va Bz VB uD >m 
\uD Ek[, ]\V_, Vuk  D \B Wl o_ 
VVD. x>Vkm \BVum; Vkm \BD V>m.

] BD  \B _^  .. 600  900
 X >tw]_ 400 g| V\V _kVz u \  > \B[ 

g]]u]V kxD kkxD > VD m. .. gVD 
uV_ VVD\BV[ k[ >Vzm. ] BD, 
> V]_ x>VkV^ |D VFBVkV, BVkV, 
>>VkV [ kxD kkxD >B|>.

]\]D :
 X ]J [ g]E>V_ Bu 3000 V_[ >VzA _. 

QVD, BVD, >kD, \mkD  D _ "[ EkD' 
[D "g t[^' [D cB_ m.

 X VVD\BV[ uA> ]k>V],   \\V, J> ]]D 
gB Ek \ V|[.

 X x>VkV[ ]k>V]^ x\D ]\VD EkD 
km V \B Vm\ [.

>kVD:
 X k]x^ [M_ x>_  ]x^ ">kVkD'  [ 

>V]V_^ gzD. x>_ J[ ]x^ ]QVD>VKD, 4, 5, 
6 gD ]x^ VKD, 7 gD ]x >VKD V.

 X \VkV[ ]kVxD ]VkBVzD VD ]x.
 X ]\V >k, V x>oB [][\  VB ]sV [mD 



8

>tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^

]x.
 X ]J[ ]\]D >VD ]xBV, VVD\BV, >^ 

V[V[ V_^ ]VVD ]xBV c^. 
 X 63 VB[\V^ [m >VBBV[ kV D.
 X BVD wVV_ Bum. mk [MVD ]xBVzD. 

]x >Vz>k DBV D 

VVl ]sB >D
 X [M| gwkV^ VB _ V>xMV_ >Vzm. x>_ 

gkV^ Jk >s \uBV 7, 8, 9 gD uV|_ kV>k^. 
BVkV [ zw>BV >VV k^ gV^ g 
V>V km VEBV ]\VwD ]VkD V|V. k>D 
>t F> \VVB D\VkV[ AD ]kVEBD, ]s>D, 
]kVF\Va, B ]k>V] gB. k[  \ms gkV >\m z 
D\VkVB kV  VuV.

] B s^
^x[ _VD \D.  kzD >k.
>t kV \VaBVm.
\ kVo_ W[ \^ Vl V.
\B VlV > W \V, gBkaV| > #Bm.
gB VAD  > ]uzD cB\Vm.
\_ u swV^, Vl_ swVV \V. 
k[x[ \mkt[\ \>m.

k _^ ..7001300 ] DD
 X B BV Ak BuB _, D _[ x>[\BVm. 

>^V > J[VD ]k\[ \_ V k tz> _ m.
 X 19gD uV_,  V> Bu "E D' VEl[ \ 

EBm.
V Vk

 X ..6 _m 7gD uV_ Bu _, VB[ |\V 
A>m. Vk __ mk x>_ _.


 X ]VVD uV_, Vw[ zVm[ o\[[ >\[ 



9

>tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^

*m B|> Wk V|D V _ m. VwM[ >] BV szD 
V >V\VM[ kuB Am BFVV VB _, 
o> >BxD V>o[ Tx\V > V _

cV
 X \V[ \V[ VBV BuB ]VB QV cVk kl_ 

x>_ _. k >[ >Vw;   \. Jk cV, Vw^ 
zVm[, s\[, VD VV[ gBV Am V 
um.

#m
 X k \B V[V BuB " s| #m' VV>[ w^ 

s| #m. B BV Ak BuB >ts| #m [ t E> #m 
_^.

VB VD  ..5001200
 X >ta_ >kV VB V>D [ m^m. >, pAV, 

kE>V\, V\, kBV], zE, E [ \> 
xMkV_ Buk. \_ [w|D k E>V\ 
]> >kV_ Bum. zE A>\> VBD.

D[ VsBD
 X kV_*l[ V\VBD, >ta_ DV_ V\V>VD [ B_ ck|>m. 

g V^, 10600 V__ V\V>B Vu EAD V 
EAD BD D[ ] V_KD x sB>m. [\ 
VV\, c V>mkD u skV km DV\VBD.

kBV
 X >twz kBV [V_ V]BD. >k V\ BV>k 

. >t V_ kBV Jk c^. 60zD \u sB_ 
V_ VB V kBV kD VB[\V V>kV 
V|D kBV m k. Vw V]_ kVm g], V[ 
k>[, Jm, _ka  VB [V kBV.

 _^
 X W|^ kl_ V\, >, ]kVD, VBV>D [ 

V]V c^. >V_VB kaV [_ \ k]BVV_ 
Bum. ck\ck [ B V[[ >D  
>BVD, "VBV>D' [ k\Va o[ kaVzD.



10

>tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^

 X BVD,  BV V [ V _^, [ 
>Vm tV>D, TVaBD, k] \V [  k_
^.

\B _^ (..1100-1700)
 X uV VB^ gEVD, >[ uV|  V]_ u 

>t _^ >V[ > BD t "]A'  V>V_ Vm. 
sV\D _k  >MVV^V. z\z *VEBD\ 
^^ >t. ] sD, V k_o\V gB V^V

E>^
 X ][ E>^ kl_ ]J g] E>V B, ]]B, 

z>D E>, VDV E>, E>, V, |k E> 
[V Atk. \BD, >kD, QVD, BVD, , ] u k^ 
V VEA t.

k E>V>D
 X >kV V_^ >V] V_V s, ..12, 13, 14gD uV|_ 

>V[B V]^ k> s >k.
 X k^: 

]]BV >kVBV

EkQV>D \FV

EkQV E]BV ^] EkD

EkVD c\V] EkD

c\ sD \kV\ >V
> Vk

 X VFBV \VaBVV_ Bu V^ _ m.
cBVEB^
M[ BV sl_ c V^ m m.

D >V_VBD x\zD

VEB >V_. >]VD, ]VkBV

VkBV >V_. V_]VD

BVz _V E]VD

\zk ]z[ x>_ cBV[

\w ]z^, V_



11

>tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^

\lV> [_

EVMB k E>V\

B kVV[ ^ VVl ]sB >D
>AV^

Vs_ AVD c\V]EkD

]sBVu AVD V]

VEVD ]TV\ VB

E>D AVD ]\ V>
..16gD uV_, Aw] Ak, >\B] >B "kV'   

VV.
~V  >E [ VtV> >E " Vm' [   BuV.

\uk : 
VtB VsB\V c\Ak[ V AVD #>  VB][ 

kVu VB. 5027 V_ Vm.
]V sVB[ "]zuV zkE' At V BD
xu ^  [lV Ak
>DVk   T\VxMk
V\ VD  V sVB
>ta Jk  V sVB, xm >Vk, \Vxm ^
x>_ >t  _  ssBD
>Et][ (V>)  1880
\ > [\V D  1865
V] kaV|  1872, k_
]B >\V  1867, k_
k^V  k>VV^  1823, . 5
k^V[ g]x[ >VzA  ]kV
B  BV]D  .. ^
x>_ >t A]D  >V x>oBV ]D /  \VRD k>VBD ^

>VD uV|
VEAVD, ] \VtBD k^V ]D  \VD D\BV
\^[, kD kD (Vk_^)  V\_ sQ



12

>tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^

>t kV_. V]  QV. >kB VkV
E> \[[  Am\ >[, , Vs\VD,  V^ a>m, D 
>Vt^D.
_  kVu Vk_^  V][ , V[Ml[ _k[, ]BV t, 
EkVtl[ _k[.
V x.k.  18 Vk_^  ^V VsB\V, Em E_ >x^. V _o 
(VD)
g> s[  k kV >, c.k.V.s[ B> "[ >D' V> 
\D As[ ]_V \VVDV^ >VV kk> >.
>ta BD , 1943 _ VV . V\ V_ >Vm.
Vt>VD  _  > VVD >.
>t V >\ gEB  >k] V>V kVt^
>t V >>  D\_ D>V.
V[  V>D  DA>D\V^
1978 _, BV[  m ]>D >tw V_ m.
\Vs V]  [ V|, zl_V|, VVo >D
V]>V[  z|D sz,  T|,  AE VBD, w[ EA
>V[   VsBD, \V[ V>o, g] g]\]
kV>V[  Q  (EA B) >t V[ kkV
E]V  Vk 
xB[  ]Vs V[ kVDV
Ams>l[ x[V  V.J]
m  s>l>  E.. _V
k][ V^  [ EkD
kk][ V^  V]
>t _ x>o_ z V| k>k [ V_z.
]Vs \Va[ D  V V_|k_
c.k.V.s[ >tB VVBk   oB[ s_[
g] V_ "]Vs E' [wk, ]QV D>.
x>_ >t Vk_  >V x>oBV ]D  \VRD k> VBD ^
gV^ AV|D i>kVB[ _ gx>\V_B>V
>tV[ x>_ k s:Q  V\_ sQ
>[M]BVs[ gV|  VBV



13

>tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^

]z^ x>[ x>_ E_ u g| 1812.
']zz BV BD c[ zD _'  g_ k

">t  skV g u B D\ValKD _'  t_ k_
V]BV[ c^ : >V, QV>D, ]l[ >
BV[ >^  zB, s|>, AE
M[ Vk_ "E]Vk' 1975 _ ]B cB B s>V "QV D' 
um.
>m kVV^ BD uV "QVD' sm kwu >V, 
BV>[

A V]B Vt sm

\V[ V>o (Vk_) >V[

E _ E \M>^ (Vk_) BV>[

k^V \V| (_) \.V. EkQVD

gVBmz |>T| x.\>V

EV>BV V]>V[

VVk >VV> ^ V. V\V[

^ V| ]VD (Vk_) kxm

k_ >V (Vk_) . x]D

kz  VD i[

VF VuVo >V_ xD\m *V[

A]B c V. a_ x>_[

>V_ (Vk_) _kV

QV \

WD m \> V^ (\VaBA) P.V.Bp

A]B _^
 V][ BD : Emk x>_ kkD k  R. Vi IAS

Early Indians - VM V



1

">tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^'

கடவுள் வாழ்த்து
அகர  முதல  எழுத்்தலலாம்  ஆதி
பகவன்  முதற்றே  உலகு

விளககம்: எழுத்துக்கள் எல்லாம் அ்கரத்்தை அடிப்ப்ையலா்கக க்கலாண்டிருககின்றன. அது 
ப்பலா், உ்்கம் ்கைவு்ை அடிப்ப்ையலா்க க்கலாண்டிருககி்றது.

கறறேதனால  ஆய  பய்னன்்கால  வாலறிவன்
நறறோள்  ்தாழாஅர்  எனின்

விளககம்: தூய அறிவு வடிவலா்க விைங்கும் இ்்றவனு்ைய நல் திருவடி்க்ைத் கதைலாழலாமல 
இருப்பலாரலானலால, அவர் ்கற்ற ்கலவியினலால ஆகிய ்பயன எனன?

மலர்மிசை  ஏகினான்  மாணடி  ்ைர்்நதார்
நிலமிசை  நீடுவாழ்  வார்

விளககம்: அன்பரின அ்கமலாகிய ம்ரில வீறறிருககும் ்கைவுளின சி்றநதை திருவடி்க்ை 
க்பலாருநதி நி்னககின்றவர், இன்ப உ்கில நி்்த்து வலாழவலார்.

்வண்டுதல  ்வண்டாசம  இலானடி  ்ைர்்நதார்ககு
யாண்டும்  இடும்சப  இல

விளககம்: விருபபு கவறுபபு இல்லாதை ்கைவுளின திருவடி்க்ை க்பலாருநதி 
நி்னககின்றவர்ககு எபப்பலாதும் எவ்விைத்திலும் துன்பம் இல்்.

]z^



2

">tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^'

வான்சிறேப்பு
விண்இன்று  ்பாய்ப்பின்  விரிநீர் வியனுலகத்து
உள்நின்று  உடறறும்  பசி

விளககம்: ம்ழ க்பயயலாமல க்பலாயத்திடுமலானலால, ்கைல சூழநதை அ்கன்ற உ்்கமலா்க 
இருநதும், ்பசி உள்பை நி்்த்து நினறு உயிர்்க்ை வருத்தும்.

ஏரின்  உழாஅர்   உழவர்   புயலஎன்னும்
வாரி  வளங்குன்றிக  கால.

விளககம்: ம்ழ எனனும் வருவலாய வைம் குனறி விடைலால, (உணவுப க்பலாருள்்க்ை 
உண்ைலாககும்) உழவரும் ஏர் க்கலாண்டு உழமலாடைலார்.

்கடுப்பதூஉம்  ்கடடார்ககுச்  ைார்வாய்மற  றோங்்க
எடுப்பதூஉம்  எலலாம்  மசழ

விளககம்: க்பயயலாமல வலாழ்வக க்கடுக்க வல்தும் ம்ழ; ம்ழயில்லாமல வைம் 
க்கடடு கநலாநதைவர்ககும் து்ணயலாய அவ்வலாப்ற ்கலாக்க வல்தும் ம்ழயலாகும்.

நீத்தார் ்பருசம
துறே்நதார் ்பருசம துசணககூறின் சவயத்து
இறே்நதாசர எண்ணிக்காண் டறறு.

விளககம்: ்பறறுக்க்ைத் து்றநதைவர்்களின க்பரு்ம்ய அைநது கூறுதைல, உ்்கத்தில 
இதுவ்ர பி்றநது, இ்றநதைவர்்க்ை ்கணககிடுவ்தைப ப்பலான்றது.

்ையறகரிய ்ைய்வார் ்பரியர் சிறியர்
்ையறகரிய ்ைய்கலா தார். 

விளககம்: கெயவதைறகு அரு்மயலான கெயல்க்ை கெயய வல்வபர க்பரிபயலார். கெயவதைறகு 
அரிய கெயல்க்ைச் கெயயமலாடைலாதைவர் சிறிபயலார்.

சுசவஒளி ஊறுஓசை நாறறே்மன ஐ்நதின்
வசக்தரிவான் கட்ட உலகு. 

விளககம்: சு்வ, ஒளி, ஊறு, ஓ்ெ, நலாற்றம் எனறு கெலால்ப்படும் ஐநதின வ்்க்க்ையும் 
ஆரலாயநது அறிய வல்வனு்ைய அறிவில உள்ைது உ்்கம்
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அரன் வலியுறுத்தல
சிறேப்புஈனும் ்ைலவமும் ஈனும் அறேத்தினூஉங்கு
ஆககம் எவ்னா உயிர்ககு. 

விளககம்: அ்றம் சி்றப்்பயும் அளிககும்: கெலவத்்தையும் அளிககும்: ஆ்்கயலால உயிர்ககு 
அத்தை்்கய அ்றத்்தை விை நன்மயலானது பவறு யலாது?

ஒலலும் வசகயான் அறேவிசன ஓவா்த
்ைலலும்வாய் எலலாஞ் ்ையல.

விளககம்: கெயயககூடிய வ்்கயலால, எக்கலாரணத்தைலாலும் விைலாமல கெலலுமிைகமல்லாம் 
அ்றச்கெய்்ப ப்பலாறறிச் கெயய பவண்டும்.

அழுககாறு அவா்வகுளி இன்னாச்்ைால நான்கும்
இழுககா இயன்றேது அறேம். 

விளககம்: க்பலா்றலா்ம, ஆ்ெ, சினம், ்கடுஞகெலால ஆகிய இநதை நலானகு குற்றங்்களுககும் 
இைங்க்கலாடுக்கலாமல அவற்்றக ்கடித்து ஒழுகுவபதை அ்றமலாகும்.

மககட்பறு/புதலவசரப் ்பறுதல
தம்மின்தம் மககள் அறிவுசடசம மாநிலத்து
மன்னுயிர்க ்கலலாம் இனிது. 

விளககம்: தைம் மக்களின அறிவு்ை்ம தைமககு இன்பம் ்பயப்ப்தை விை, உ்்கத்து 
உயிர்்களுகப்கல்லாம் மிகுநதை இன்பம் ்பயப்பதைலாகும்.

குழலஇனிது யாழ்இனிது என்பதம் மககள்
மழசலச்்ைால ்களா தவர். 

விளககம்: தைம் மக்களின மழ்்ச் கெலால்்க ப்கடடு அதைன இனி்ம்ய நு்கரலாதைவபர, 
குழலின இ்ெ இனியது, யலாழின இ்ெ இனியது எனறு கூறுவர்.

எழுபிறேப்பும் தீயசவ தீண்டா பழிபிறேங்காப்
பண்புசட மககட ்பறின். 

விளககம்: ்பழி இல்லாதை நல் ்பண்பு உ்ைய மக்க்ைபக்பற்றலால ஒருவனுககு ஏழு 
பி்றவியிலும் தீவி்னப ்பயனலாகிய துன்பங்்கள் கெனறு பெரலா.
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அன்புசடசம
அன்பிலார் எலலாம் தமககுரியர் அன்புசடயார்
என்பும் உரியர் பிறேர்ககு. 

விளககம்: அனபு இல்லாதைவர் எல்லாப க்பலாருள்்க்ையும் தைமகப்க உரி்மயலா்கக க்கலாண்டு 
வலாழவலார்: அனபு உ்ையவர் தைம் உை்மயும் பி்றர்ககு உரி்மயலாககி வலாழவர்.

அன்பிலார் எலலாம் தமககுரியர் அன்புசடயார்
என்பும் உரியர் பிறேர்ககு.

விளககம்: அனபு இல்லாதைவர் எல்லாப க்பலாருள்்க்ையும் தைமகப்க உரி்மயலா்கக க்கலாண்டு 
வலாழவலார்: அனபு உ்ையவர் தைம் உை்மயும் பி்றர்ககு உரி்மயலாககி வலாழவர்.

அன்பின் வழியது உயிர்நிசல அஃதிலார்ககு
என்பு்தால ்பார்த்த உடம்பு. 

விளககம்: அனபின வழியில இயங்கும் உைம்ப்ப உயிர் நின்ற உைம்்பலாகும்: அனபு 
இல்லாதைவர்ககு உள்ை உைம்பு எலும்்்பத் பதைலால ப்பலார்த்தை கவறறுைம்ப்ப ஆகும்

என்பி லதசன ்வயில்பாலக காயு்ம
அன்பி லதசன அறேம். 

விளககம்: எலும்பு இல்லாதை உைம்ப்பலாடு வலாழும் புழு்வ கவயில ்கலாயநது வருத்துவது 
ப்பலால, அனபு இல்லாதை உயி்ர அ்றம் வருத்தும்.

விரு்ந்தாம்பல
விரு்நது புறேத்ததாத் தானுண்டல ைாவா
மரு்ந்தனினும் ்வண்டறபாற றேன்று. 

விளககம்: விருநதினரலா்க வநதைவர் வீடடின பு்றத்பதை இருக்கத் தைலான மடடும் உண்்பது ெலாவலா 
மருநதைலாகிய அமிழதைபம ஆனலாலும் அது விரும்்பத்தைக்கது அனறு.

இசனத்துசணத் ்தன்ப்தான் றிலசல விரு்நதின்
துசணத்துசண ்வள்விப் பயன். 

விளககம்: விருநபதைலாம்புதை்லாகிய பவள்வியின ்பயன இவ்வைவு எனறு அைவு ்படுத்தி 
கூ்றத்தைக்கது அனறு, விருநதினரின தைகுதிககு ஏற்ற அைவினதைலாகும்.
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பரி்ந்தாம்பிப் பறறேற்றேம் என்பர் விரு்ந்தாம்பி
்வள்வி தசலப்படா தார். 

விளககம்: விருநதின்ர ஓம்பி அநதை பவள்வியில ஈடு்பைலாதைவர் க்பலாருள்்க்ை 
வருநதிக்கலாத்துப (பினபு இழநது) ்பறறுகக்கலாண்டு இழநபதைலாபம எனறு இரங்குவர்.

இனியசவ கூறேல
துன்புறூஉம் துவவாசம இலலாகும் யார்மாடடும்
இன்புறூஉம் இன்்ைா லவர்ககு. 

விளககம்: யலாரிைத்திலும் இனபு்றத்தைக்க இனகெலால வழங்குபவலார்ககுத் துன்பத்்தை 
மிகுதி்படுத்தும் வறு்ம என்பது இல்்யலாகும்.

பணிவுசடயன் இன்்ைாலன் ஆதல ஒருவறகு
அணியலல மறறுப் பிறே. 

விளககம்: வணக்கம் உ்ையவனலா்கவும், இனகெலால வழங்குபவலானலா்கவும் ஆதைப் 
ஒருவனுககு அணி்க்னலாகும் மற்ற்வ அணி்கள் அல்.

இன்்ைால இனிதீன்றேல காண்பான் எவன்்கா்லா
வன்்ைால வழங்கு வது. 

விளககம்: இனிய கெலாற்கள் இன்பம் ்பயத்தை்்க ்கலாண்கின்றவன, அவறறிறகு மலா்றலான 
வனகெலாற்க்ை வழங்குவது எனன ்பயன ்கருதிபயலா?

்ைய்்நநன்றி அறிதல
்ைய்யாமல ்ைய்த உதவிககு சவயகமும்
வானகமும் ஆறறேல அரிது. 

விளககம்: தைலான ஓர் உதைவியும் முன கெயயலாதிருக்க்ப, பி்றன தைனககு கெயதை உதைவிககு 
மண்ணு்்கத்்தையும் விண்ணு்்கத்்தையும் ்்கமலா்றலா்கக க்கலாடுத்தைலாலும் ஈடு ஆ்க 
முடியலாது.

பயன்தூககார் ்ைய்த உதவி நயன்தூககின்
நன்சம கடலின் ்பரிது. 

விளககம்: இனன ்பயன கி்ைககும் எனறு ஆரலாயலாமல ஒருவன கெயதை உதைவியின 
அனபு்ை்ம்ய ஆரலாயநதைலால அதைன நன்ம ்கை்்விை க்பரியதைலாகும்.
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திசனத்துசண நன்றி ்ையினும் பசனத்துசணயாக
்காள்வர் பயன்்தரி வார். 

விளககம்: ஒருவன தி்னயைவலாகிய உதைவி்யச் கெயதை ப்பலாதிலும், அதைன ்பய்ன 
ஆரலாயகின்றவர், அதை்னபய ்ப்னயைவலா்கக க்கலாண்டு ப்பலாறறுவர்.

நடுவு நிசலசம
நன்்றே தரினும் நடுவிக்நதாம் ஆககத்சத
அன்்றே ்யாழிய விடல. 

விளககம்: தீ்ம ்பயக்கலாமல, நன்மபய தைருவதைலானலாலும் நடுவு நி்்்ம தைவறி உண்ைலாகும் 
ஆக்கத்்தை அபப்பலாபதை ்்கவிை பவண்டும்.

்கடுவாக சவயாது உலகம் நடுவாக
நன்றிககண் தங்கியான் தாழ்வு.

விளககம்: நடுவுநி்்்ம நினறு, அ்றகநறியில நி்்த்து வலாழகின்றவன அ்ைநதை வறு்ம 
நி்்்யக ப்கடு என க்கலாள்ைலாது உ்கு.

ைமன்்ைய்து சீர்தூககுங் ்கால்பால அசம்ந்தாருபால
்காடாசம ைான்்றோர்க கணி. 

விளககம்: முனபன தைலான ெமமலா்க இருநது, பினபு க்பலாரு்ைச் சீர்தூககும் து்லாகப்கலால 
ப்பலால அ்மநது, ஒரு ்பக்கமலா்க ெலாயலாமல நடுவுநி்்்ம ப்பலாறறுவது ெலானப்றலார்ககு 
அழ்கலாகும்.

அடககமுசடசம
்ைறிவறி்நது சீர்சம பயககும் அறிவறி்நது
ஆறறின் அடங்கப் ்பறின். 

விளககம்: அறிய பவண்டியவற்்ற அறிநது, நலவழியில அைங்கி ஒழு்கபக்பற்றலால, அநதை 
அைக்கம் நலப்லாரலால அறியப்படடு, பமன்ம ்பயககும்.

நிசலயின் திரியாது அடங்கியான் ்தாறறேம்
மசலயினும் மாணப் ்பரிது. 

விளககம்: தைன நி்்யிலிருநது மலாறு்பைலாமல அைங்கி ஒழுகுபவலானு்ைய உயர்வு, 
ம்்யின உயர்்வ விை மி்கவும் க்பரிதைலாகும்.
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ஒருசமயுள் ஆசம்பால ஐ்நதடககல ஆறறின்
எழுசமயும் ஏமாப் புசடத்து

விளககம்: ஒரு பி்றபபில, ஆ்ம ப்பலால ஐம்க்பலாறி்க்ையும் அைககியலாை வல்வனலானலால, 
அஃது அவனுககுப ்ப் பி்றபபிலும் ்கலாப்பலாகும் சி்றபபு உ்ையது.

ஒழுககமுசடசம
பரி்ந்தாம்பிக காகக ஒழுககம் ்தரி்ந்தாம்பித்
்தரினும் அஃ்த துசண. 

விளககம்: ஒழுக்கத்்தை வருநதியும் ப்பலாறறிக ்கலாக்க பவண்டும்; ்ப்வற்்றயும் ஆரலாயநது 
ப்பலாறறித் கதைளிநதைலாலும், அநதை ஒழுக்கபம வலாழக்்கயில து்ணயலா்க விைங்கும்.

அழுககா றுசடயான்கண் ஆககம்்பான்று இலசல
ஒழுகக மிலான்கண் உயர்வு.

விளககம்: க்பலா்றலா்ம உ்ையவனிைத்தில ஆக்கம் இல்லாதைவலாறு ப்பலா், ஒழுக்கம் 
இல்லாதைவனு்ைய வலாழக்்கயில உயர்வு இல்்யலாகும்.

உலகத்்தாடு ஒடட ஒழுகல பலகறறும்
கலலார் அறிவிலா தார். 

விளககம்: உ்்கத்து உயர்நதைவபரலாடு க்பலாருநதை ஒழுகும் மு்்ற்யக ்கற்கலாதைவர், ்ப் 
நூல்க்ைக ்கறறிருநதை ப்பலாதிலும் அறிவில்லாதைவபர ஆவர்.

அரன் வலியுறுத்தல
அறேத்தான் வருவ்த இன்பம் மற்றேலலாம்
புறேத்த புகழும் இல. 

விளககம்: அ்றகநறியில வலாழவதைன ்பயனலா்க வருவபதை இன்பமலாகும். அ்றத்பதைலாடு 
க்பலாருநதைலாமல வருவன எல்லாம் இன்பம் இல்லாதை்வ, பு்கழும் இல்லாதை்வ

சிறேப்புஈனும் ்ைலவமும் ஈனும் அறேத்தினூஉங்கு
ஆககம் எவ்னா உயிர்ககு. 

விளககம்: அ்றம் சி்றப்்பயும் அளிககும்: கெலவத்்தையும் அளிககும்: ஆ்்கயலால உயிர்ககு 
அத்தை்்கய அ்றத்்தை விை நன்மயலானது பவறு யலாது?
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பிறேனில விசழயாசம
பிறேன்்பாருளாள் ்பட்டாழுகும் ்பசதசம ஞாலத்து
அறேம்்பாருள் கண்டார்கண் இல.

விளககம்: பி்றனு்ைய உரி்மயலாகிய ம்னவி்ய விரும்பி நைககும் அறியலா்ம, 
உ்்கத்தில அ்றமும், க்பலாருளும் ஆரலாயநது ்கண்ைவரிைம் இல்்.

எசனத்துசணயர் ஆயினும் என்னாம் திசனத்துசணயும்
்தரான் பிறேனில புகல. 

விளககம்: தி்னயைவும் ஆரலாயநது ்பலார்க்கலாமல பி்றனு்ைய ம்னவியிைம் கெலலுதைல, 
எவ்வைவு க்பரு்ம்ய உ்ையவரலாயினும் எனனவலா்க முடியும்?

அறேனியலான் இலவாழ்வான் என்பான் பிறேனியலாள்
்பண்சம நயவா தவன். 

விளககம்: அ்றத்தின இயலப்பலாடு க்பலாருநதி இலவலாழக்்க வலாழ்பவன, பி்றனுககு 
உரி்மயலானவளின க்பண் தைன்ம்ய விரும்்பலாதைவபன.

்பாசறேயுசடசம
்பாறுத்தல இறேப்பிசன என்றும் அதசன
மறேத்தல அதனினும் நன்று. 

விளககம்: வரம்பு ்கைநது பி்றர் கெயயும் தீங்்்க எபப்பலாதும் க்பலாறுக்க பவண்டும்; அத் 
தீங்்்க நி்னவிலும் க்கலாள்ைலாமல ம்றநது விடுதைல க்பலாறுத்தை்் விை நல்து.

ஒறுத்தாசர ஒன்றோக சவயா்ர சவப்பர்
்பாறுத்தாசரப் ்பான்்பாற ்பாதி்நது. 

விளககம்: (தீங்கு கெயதைவ்ரப) க்பலாறுக்கலாமல வருத்தினவ்ர உ்்கத்தைலார் ஒரு க்பலாருைலா்க 
மதியலார்; ஆனலால, க்பலாறுத்தைவ்ரப க்பலானப்பலால மனத்துள் ்வத்து மதிப்பர்.

மிகுதியான் மிககசவ ்ைய்தாசரத் தா்நதம்
தகுதியான் ்வன்று விடல. 

விளககம்: கெருககினலால தீங்்கலானவற்்றச் கெயதைவ்ரத் தைலாம் தைம்மு்ைய க்பலாறு்மப 
்பண்பினலால க்பலாறுத்து கவனறு விை பவண்டும்.
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அழுககாறோசம
ஒழுககாறோக ்காள்க ஒருவன்தன் ்நஞ்ைத்து
அழுககாறு இலாத இயலபு. 

விளககம்: ஒருவன தைன கநஞசில க்பலா்றலா்ம இல்லாமல வலாழும் இயல்்பத் தைனககு உரிய 
ஒழுக்க கநறியலா்கக க்கலாண்டு ப்பலாற்ற பவண்டும்.

அழுககாறறின் அலலசவ ்ைய்யார் இழுககாறறின்
ஏதம் படுபாககு அறி்நது. 

விளககம்: க்பலா்றலா்மப்படுதை்லாகிய தைவ்றலான கநறியில துன்பம் ஏற்படு்தை அறிநது, 
க்பலா்றலா்ம ்கலாரணமலா்க அ்றமல்லாதை்வ்க்ைச் கெயயலார் அறிவு்ைபயலார்.

அழுககறறு அகன்றோரும் இலசல அஃதுஇலலார்
்பருககத்தில தீர்்நதாரும் இல. 

விளககம்: க்பலா்றலா்மப்படடுப க்பரு்மயுற்றவரும் உ்்கத்தில இல்்; க்பலா்றலா்ம 
இல்லாதைவரலாய பமம்்பலாடடிலிருநது நீங்கியவரும் இல்்.

்வஃகாசம
சிறறின்பம் ்வஃகி அறேனலல ்ைய்யா்ர
மறறின்பம் ்வண்டு பவர். 

விளககம்: அ்றகநறியலால க்பறும் இன்பத்்தை விரும்புகின்றவர், நி்்யில்லாதை சிறிய 
இன்பத்்தை விரும்பி அ்றம் அல்லாதைவற்்றச் கெயயலார்.

அருள்்வஃகி ஆறறின்கண் நின்றோன் ்பாருள்்வஃகிப்
்பாலலாத சூழக ்கடும்.

விளககம்: அரு்ை விரும்பி அ்றகநறியில நின்றவன, பி்றனு்ைய க்பலாரு்ை விரும்பிப 
க்பலால்லாதை குற்றங்்க்ை எண்ணினலால க்கடுவலான.

அறேனறி்நது ்வஃகா அறிவுசடயார்ச் ்ைரும்
திறேன்அறி்ந தாங்்க திரு. 

விளககம்: அ்றம் இஃது எனறு அறிநது பி்றர் க்பலாரு்ை விரும்்பலாதை அறிவு்ையலா்ரத் 
திரும்கள் தைலான பெரும் தி்றன அறிநது அதைறகு ஏற்றவலாறு பெர்வலாள்.
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புறேங்கூறோசம
அறேங்கூறோன் அலல ்ையினும் ஒருவன்
புறேங்கூறோன் என்றேல இனிது. 

விளககம்: ஒருவன அ்றத்்தைச் கெலால்லாமல ்பலாவபம கெயதைலாலும், அடுத்தைவ்ரப ்பறறிப 
பு்றம் ப்பெமலாடைலான என்றலால அதுபவ அவனுககு நல்து.

புறேங்கூறிப் ்பாய்த்துயிர் வாழ்தலின் ைாதல
அறேங்கூறறும் ஆககத் தரும். 

விளககம்: பு்றங்கூறிப க்பலாயயலா்க நைநது உயிர் வலாழதை்் விை, அவ்வலாறு கெயயலாமல 
வறு்மயுறறு இ்றநது விடுதைல, அ்றநூல்கள் கெலாலலும் ஆக்கத்்தைத் தைரும்.

அறேன்்நாககி ஆறறுங்்கால சவயம் புறேன்்நாககிப்
புன்்ைால உசரப்பான் ்பாசறே. 

விளககம்: ஒருவர் பநரில இல்லாதைது ்கண்டு ்பழிச்கெலால கூறுபவலானு்ைய உைல ்பலாரத்்தை, 
இவ்னயும் சுமப்பபதை எனககு அ்றம் எனறு ்கருதி நி்ம் சுமககின்றபதைலா?

பயனில ்ைாலலாசம
நயனிலன் என்பது ்ைாலலும் பயனில
பாரித் துசரககும் உசர. 

விளககம்: ஒருவன ்பயனில்லா க்பலாருள்்க்ைப ்பறறி விரிவலா்கச் கெலாலலும் கெலாற்கள், அவன 
அ்றம் இல்லாதைவன என்ப்தை அறிவிககும்.

சீர்சம சிறேப்்பாடு நீங்கும் பயனில
நீர்சம யுசடயார் ்ைாலின். 

விளககம்: ்பயனில்லாதை கெலாற்க்ை நல் ்பண்பு உ்ையவர் கெலாலலுவலாரலானலால, 
அவனு்ைய பமம்்பலாடு அவர்ககுரிய மதிபப்பலாடு நீங்கிவிடும்.

நயனில ்ைாலலினுஞ் ்ைாலலுக ைான்்றோர்
பயனில ்ைாலலாசம நன்று. 

விளககம்: ெலானப்றலார் நயனில்லாதைவற்்றச் கெலாலலினுஞ கெலாலலு்க, அ்மயும்; 
்பயனில்லாதைவற்்றச் கெலால்லா்ம நனறு. இது ெலானப்றலார்ககு ஆ்கலாகதைன்றது.
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ஒப்புரவறிதல
தாளாறறித் த்நத ்பாரு்ளலலாம் தககார்ககு
்வளாண்சம ்ைய்தற ்பாருடடு. 

விளககம்: ஒபபுரவலாைன தைனனலால இயன்ற முயறசி கெயது பெர்த்தை க்பலாருள் எல்லாம் 
தைக்கவர்ககு உதைவி கெயவதைறப்க ஆகும்.

ஊருணி நீர்நிசறே்ந தற்றே உலகவாம்
்பரறி வாளன் திரு.

விளககம்: ஒபபுரவினலால உ்்கம் வலாழுமலாறு விரும்பும் ப்பரறிவலாளியின கெலவம், ஊரலார் 
நீருண்ணும் குைம் நீரலால நி்்றநதைலாற ப்பலான்றது.

ஒப்புரவி னாலவரும் ்க்டனின் அஃ்தாருவன்
விறறுக்காள் தகக துசடத்து. 

விளககம்: ஒபபுரவலால ப்கடு வரும் என்றலால அகப்கடு ஒருவன தைன்ன விற்றலாவது வலாங்கிக 
க்கலாள்ளும் தைகுதி உ்ையதைலாகும்.

தீவிசனயச்ைம்
தீவிசனயார் அஞ்ைார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
தீவிசன என்னும் ்ைருககு. 

விளககம்: தீய்வ கெயதை்லாகிய கெருக்்கத் தீவி்ன உ்ைய ்பலாவி்கள் அஞெலார், தீவி்ன 
இல்லாதை பமப்லார் மடடுபம அஞசுவர்.

அறிவினுள் எலலா்ந தசல்யன்ப தீய
்ைறுவார்ககும் ்ைய்யா விடல. 

விளககம்: தைம்்ம வருத்துபவலார்ககும் தீய கெயல்க்ைச் கெயயலாமலிருத்தை்், அறிவு 
எல்லாவறறிலும் தை்்யலான அறிவு எனறு கூறுவர்.

இலன்என்று தீயசவ ்ைய்யறக ்ைய்யின்
இலனாகும் மறறும் ்பயர்த்து. 

விளககம்: யலான வறியவன எனறு நி்னத்துத் தீய கெயல்க்ைச் கெயயககூைலாது, கெயதைலால 
மீண்டும் வறியவன ஆகி வருநதுவலான.
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ஈசக
இல்னன்னும் எவவம் உசரயாசம ஈதல
குலனுசடயான் கண்்ண யுள. 

விளககம்: யலான வறியவன எனனும் துன்பச் கெலால்் ஒருவன உ்ரப்பதைறகு முன 
அவனுககு க்கலாடுககும் தைன்ம, நல் குடிபி்றபபு உ்ையவனிைம் உண்டு.

ைாதலின் இன்னாத திலசல இனிததூஉம்
ஈதல இசயயாக கசட. 

விளககம்: ெலாவ்தை விைத் துன்பமலானது பவக்றலானறும் இல்், ஆனலால வறியவர்ககு ஒரு 
க்பலாருள் க்கலாடுக்க முடியலாதைநி்் வநதைப்பலாது அச் ெலாதைலும் இனியபதை ஆகும்.

புகழ்
உசரப்பார் உசரப்பசவ எலலாம் இரப்பார்க்கான்று
ஈவார்்மல நிறகும் புகழ். 

விளககம்: பு்கழநது கெலாலகின்றவர் கெலால்ப்வ எல்லாம் வறு்மயலால இரப்பவர்ககு ஒரு 
க்பலாருள் க்கலாடுத்து உதைவுகின்றவரின பமல நிறகின்ற பு்கபழயலாகும்.

நிலவசர நீள்புகழ் ஆறறின் புலவசரப்
்பாறறோது புத்்தள் உலகு. 

விளககம்: நி்வு்கின எல்்யில கநடுங்்கலா்ம் நிற்கவல் பு்க்ழச் கெயதைலால, வலானு்்கம் 
அவ்வலாறு பு்கழ கெயதைலா்ரப ப்பலாறறுபம அல்லாமல பதைவ்ரப ப்பலாற்றலாது.

்தான்றின் புக்ழாடு ்தான்றுக அஃதிலார்
்தான்றேலின் ்தான்றோசம நன்று. 

விளககம்: ஒரு து்்றயில முற்படடுத் பதைலானறுவதைலானலால பு்கபழலாடு பதைலான்ற பவண்டும், 
அத்தை்்கய சி்றபபு இல்லாதைவர் அங்குத் பதைலானறுவ்தைவிைத் பதைலான்றலாமலிருப்பபதை 
நல்து.

அருளுசடசம
அருள்்ைர்்நத ்நஞ்சினார்க கிலசல இருள்்ைர்்நத
இன்னா உலகம் புகல.
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விளககம்: அறியலா்மயலாகிய இருள் க்பலாருநதிய துன்ப உ்கில இருநது வலாழும் வலாழக்்க, 
அருள் க்பலாருநதிய கநஞெம் உ்ையவர்்களுககு இல்்.

்பாருள்நீங்கிப் ்பாச்ைா்நதார் என்பர் அருள்நீங்கி
அலலசவ ்ைய்்தாழுகு வார். 

விளககம்: அருள் இல்லாதைவரலாய அ்றமல்லாதை்வ்க்ைச் கெயது நைப்பவர்்க்ை, 
உறுதிபக்பலாருைலாகிய அ்றத்திலிருநது நீங்கித் தைம் வலாழக்்கயின குறிகப்கலா்ை 
ம்றநதைவர் என்பலார்.

வலியார்முன் தன்சன நிசனககதான் தன்னின்
்மலியார்்மல ்ைலலு மிடத்து. 

விளககம்: அருள் இல்லாதைவன தைன்ன விை கமலிநதைவர் பமல துனபுறுத்தை கெலலும் 
ப்பலாது, தைன்ன விை வலியவரின முன தைலான அஞசி நிறகும் நி்்்ம்ய நி்னக்க 
பவண்டும்.

புலால மறுத்தல
தன்னூன் ்பருககறகுத் தான்பிறிது ஊனுண்பான்
எங்்ஙனம் ஆளும் அருள். 

விளககம்: தைன உைம்்்பப க்பருக்கச் கெயவதைற்கலா்கத் தைலான மறப்றலார் உயிரின உைம்்்பத் 
தினகின்றவன எவ்வலாறு அருளு்ையவனலா்க இருக்க முடியும்?

பசட்காண்டார் ்நஞ்ைம்்பால நன்னூககாது ஒன்றேன்
உடலசுசவ உண்டார் மனம். 

விளககம்: ஓர் உயிரின உைம்்்பச் சு்வயலா்க உண்ைவரின மனம் க்கலா்்க்கருவி்யக 
்்கயில க்கலாண்ைவரின கநஞெம் ப்பலால நன்மயலாகி அரு்ைப ப்பலாற்றலாது.

தவம்
தவமும் தவமுசடயார்ககு ஆகும் அதசன
அஃதிலார் ்மற்காள் வது. 

விளககம்: தைவகப்கலா்மம், தைவஒழுக்கம் உ்ையவர்கப்க க்பலாருநதுவதைலாகும்; அகப்கலா்த்்தை 
தைவஒழுக்கம் இல்லாதைவர் பமறக்கலாள்வது வீண்முயறசியலாகும்.
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்வண்டிய ்வண்டியாங் ்கய்தலால ்ைய்தவம்
ஈண்டு முயலப் படும். 

விளககம்: விரும்பிய ்பயன்க்ை விரும்பியவலாப்ற அ்ைய முடியுமலா்்கயலால, கெயயத்தைக்க 
தைவம் இநநி்்யிலும் (இல்்ற வலாழக்்கயிலும்) முயனறு கெயயப்படும்.

கூடா ஒழுககம்
வலியில நிசலசமயான் வலலுருவம் ்பறறேம்
புலியின்்தால ்பார்த்து்மய்்ந தறறு. 

விளககம்: மனத்்தை அைககும் வல்்ம இல்லாதைவன பமறக்கலாண்ை வலிய தைவகப்கலா்ம், 
புலியின பதைலா்்ப ப்பலார்த்திக க்கலாண்டு ்பயி்ர ்பசு பமயநதைலாற ப்பலான்றது.

கசண்காடிது யாழ்்காடு ்ைவவிதுஆங் கன்ன
விசனபடு பாலால ்காளல.

விளககம்: பநரலா்கத் பதைலானறினும் அம்பு க்கலாடியது; வ்ைவுைன பதைலானறினலாலும் 
யலாழின க்கலாம்பு நன்மயலானது. மக்களின ்பண்பு்க்ையும் கெயல வ்்கயலால 
உணர்நதுக்கலாள்ை பவண்டும்.

கள்ளாசம
எள்ளாசம ்வண்டுவான் என்பான் எசனத்்தான்றும்
கள்ளாசம காககதன் ்நஞ்சு.

விளககம்: பி்றரலால இ்கழப்பைலாமல வலாழ விரும்புகி்றவன, எத்தைன்மயலானப க்பலாரு்ையும் 
பி்றரிைமிருநது வஞசித்துகக்கலாள்ை எண்ணலாதை்படி தைன கநஞ்ெக ்கலாக்க பவண்டும்.

உள்ளத்தால உள்ளலும் தீ்த பிறேன்்பாருசளக
கள்ளத்தால கள்்வம் எனல. 

விளககம்: குற்றமலான்தை உள்ைத்தைலால எண்ணுவதும் குற்றபம, அதைலானலால பி்றன க்பலாரு்ை 
அவன அறியலாதைப வ்்கயலால வஞசித்துகக்கலாள்பவலாம் எனறு எண்ணலாதிருக்க 
பவண்டும்.
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வாய்சம
வாய்சம எனப்படுவது யா்தனின் யா்தான்றும்
தீசம இலாத ்ைாலல. 

விளககம்: வலாய்ம எனறு கூ்றப்படுவது எது என்றலால, அது மற்றவர்ககு ஒரு சிறிதும் தீங்கு 
இல்லாதை கெலாற்க்ைக கெலாலலுதைல ஆகும்.

்பாய்சமயும் வாய்சம யிடத்த புசரதீர்்நத
நன்சம பயககும் எனின். 

விளககம்: குற்றம் தீர்த்தை நன்ம்ய வி்ைககுமலானலால க்பலாயயலாச் கெலாற்களும் வலாய்ம 
எனறு ்கருதைத் தைக்க இைத்்தைப க்பறும்.

தன்்நஞ் ைறிவது ்பாய்யறக ்பாய்த்தபின்
தன்்நஞ்்ை தன்சனச் சுடும். 

விளககம்: ஒருவன தைன கநஞெம் அறிவதைலாகிய ஒன்்றககுறித்துப க்பலாயச் கெலால்க கூைலாது, 
க்பலாய கெலானனலால அ்தைககுறித்துத் தைன கநஞெபம தைன்ன வருத்தும்.

மனத்்தாடு வாய்சம ்மாழியின் தவத்்தாடு
தானஞ்்ைய் வாரின் தசல.

விளககம்: ஒருவன தைன மனபதைலாடு க்பலாருநதை உண்்ம ப்பசுவலானலானலால, அவன தைவத்கதைலாடு 
தைலானமும் ஒருங்ப்க கெயவலா்ர விைச் சி்றநதைவன.

இன்னா ்ைய்யாசம
சிறேப்பீனும் ்ைலவம் ்பறினும் பிறேர்ககுஇன்னா
்ைய்யாசம மாைறறோர் ்காள். 

விளககம்: சி்றப்்பத் தைருகின்ற க்பருஞ கெலவத்்தைப க்பறுவதைலா்க இருநதைலாலும், பி்றர்ககுத் 
துன்பம் கெயயலாதிருத்தைப் மலாெற்றவரின க்கலாள்்்கயலாம்.

அறிவினான் ஆகுவ துண்்டா பிறிதின்்நாய்
த்ந்நாய்்பால ்பாறறோக கசட. 

விளககம்: மற்ற உயிரின துன்பத்்தை, தைன துன்பம் ப்பலால ்கருதிக ்கலாப்பலாற்றலா விடைலால 
க்பறறுள்ை அறிவினலால ஆகும் ்பயன உண்பைலா.
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்காலலாசம
அறேவிசன யா்தனின் ்காலலாசம ்காறேல
பிறேவிசன எலலா்ந தரும்.

விளககம்:  அ்றமலாகிய கெயல எது என்றலால, ஒரு உயி்ரயும் க்கலால்லா்மயலாகும், க்கலாலலுதைல 
அ்றமல்லாதை கெயல்கள் எல்லாவற்்றயும் வி்ைககும்.

தன்னுயிர் நீப்பினும் ்ைய்யறக தான்பிறிது
இன்னுயிர் நீககும் விசன. 

விளககம்:  தைன உயிர் உைம்பிலிருநது நீங்கிச் கெலவதைலா்க இருநதைலாலும், அ்தைத் தைடுப்பதைற்கலா்கத் 
தைலான பவப்றலார் உயி்ர நீககும் கெய்்ச் கெயயககூைலாது.

துறேவு 
யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் ்நாதல
அதனின் அதனின் இலன். 

விளககம்: ஒருவன எநதைநதைப க்பலாருளிலிருநது, ்பறறு நீங்கியவனலா்க இருககின்றலாபனலா, 
அநதைநதைப க்பலாருைலால அவன துன்பம் அ்ைவதில்்.

பறறுக பறறேறறோன் பறறிசன அப்பறசறேப்
பறறுக பறறு விடறகு. 

விளககம்: ்பறறில்லாதைவனலாகிய ்கைவுளு்ைய ்பற்்ற மடடும் ்பறறிக க்கலாள்ை பவண்டும், 
உள்ை ்பறறுக்க்ை விடகைலாழிப்பதைறப்க அப்பற்்றப ்பற்ற பவண்டும்.

அவா அறுத்தல
்வண்டுங்கால ்வண்டும் பிறேவாசம மறறேது
்வண்டாசம ்வண்ட வரும். 

விளககம்: ஒருவன ஒன்்ற விரும்்ப பவண்டுமலானலால, பி்றவலா நி்்்ம்ய விரும்்ப 
பவண்டும், அது அவலா அற்ற நி்்்ய விரும்பினலால உண்ைலாகும்.

அஞ்சுவ ்தாரும் அறே்ன ஒருவசன
வஞ்சிப்ப ்தாரும் அவா. 

விளககம்: ஒருவன அவலாவிறகு அஞசி வலாழவபதை அ்றம், ஏன எனில ஒருவ்னச் பெலார்வு 
்கண்டு க்கலாடுத்து வஞசிப்பது அவலாபவ.
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இசறேமாடசி
அஞ்ைாசம ஈசக அறிவூககம் இ்நநான்கும்
எஞ்ைாசம ்வ்நதர்க கியலபு. 

விளககம்: அஞெலா்ம, ஈ்்க, அறிவு்ை்ம, ஊக்கமு்ை்ம இநதை நலானகு ்பண்பு்களும் 
கு்்றவு ்பைலாமல இருத்தைப் அரெனுககு இயல்பலாகும்.

இன்்ைாலால ஈத்தளிகக வலலார்ககுத் தன்்ைாலால
தான்கண் டசனத்திவ வுலகு. 

விளககம்: இனியச் கெலாற்களுைன தைக்கவர்ககுப க்பலாரு்ை உதைவிக ்கலாக்க வல் அரெனுககு 
இவ்வு்்கம் தைன பு்கபழலாடு தைலான ்கருதிய்படி அ்மவதைலாகும்.

கலவி
கறக கைடறேக கறபசவ கறறேபின்
நிறக அதறகுத் தக. 

விளககம்: ்கலவி ்கற்க நல் நூல்க்ைக குற்றம்றக ்கற்க பவண்டும், அவ்வலாறு ்கற்ற பி்றகு, 
்கற்ற ்கலவிககு தைக்கவலாறு கநறியில நிற்க பவண்டும்.

ஒருசமககண் தான்கறறே கலவி ஒருவறகு
எழுசமயும் ஏமாப் புசடத்து. 

விளககம்: ஒரு பி்றபபில தைலான ்கற்றக ்கலவியலானது அபபி்றபபிறகு மடடும் அல்லாமல 
அவனுககு ஏழுபி்றபபி்றபபிலும் உதைவும் தைன்ம உ்ையது.

கலலாதான் ்ைாறகா முறுதல முசலயிரண்டும்
இலலாதாள் ்பண்காமுற றேறறு.

விளககம்: எண் (்கற்றவரின அ்வயில) ்கல்லாதைவன ஒன்்றச் கெலால் விரும்புதைல, மு்் 
இரண்டும் இல்லாதைவள் க்பண் தைன்ம்ய விரும்பினலாற ப்பலான்றது.

்கள்வி
்ைலவத்துட ்ைலவஞ் ்ைவிச்்ைலவம் அச்்ைலவம்
்ைலவத்து ்ளலலா்ந தசல.

விளககம்:  கெவியலால ப்கடைறியும் கெலவம், கெலவங்்களுள் ஒன்றலா்கப ப்பலாற்றப்படும் 
கெலவமலாகும், அச்கெலவம் கெலவங்்கள் எல்லாவறறிலும் தை்்யலானதைலாகும்.
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்ைவியுணவிற ்கள்வி யுசடயார் அவியுணவின்
ஆன்றோ்ரா ்டாப்பர் நிலத்து.

விளககம்: ்கற்றவரின கெவியுணவலாகிய ப்கள்வி உ்ையவர் நி்த்தில வலாழகின்றவபர 
ஆயினும் அவி உண்வக க்கலாள்ளும் பதைவபரலாடு ஒப்பலாவலார்.

அறிவுசடசம
எப்்பாருள் யார்யார்வாய்க ்கடபினும் அப்்பாருள்
்மய்ப்்பாருள் காண்ப தறிவு. 

விளககம்: எபக்பலாரு்ை யலார் யலார் இைம் ப்கடைலாலும் (ப்கடைவலாப்ற க்கலாள்ைலாமல) 
அபக்பலாருளின கமயயலானப க்பலாரு்ைக ்கலாண்்பபதை அறிவலாகும்.

அறிவுசடயார் எலலா முசடயார் அறிவிலார்
என்னுசடய ்ரனும் இலர். 

விளககம்:  அறிவு்ையவர் (பவக்றலானறும் இல்லாதிருபபினும்) எல்லாம் உ்ையவபர ஆவர், 
அறிவில்லாதைவர் பவறு எனன உ்ையவரலா்க இருபபினும் ஒனறும் இல்லாதைவபர 
ஆவர்.

்பரியாசரத் துசணக்காடல
அறேனறி்நது மூத்த அறிவுசடயார் ்கண்சம
திறேனறி்நது ்தர்்நது ்காளல. 

விளககம்: அ்றம் உணர்நதைவரலாயத், தைன்ன விை மூத்தைவரலாய உள்ை அறிவு்ையவரின 
நட்்ப, க்கலாள்ளும் வ்்க அறிநது ஆரலாயநது க்கலாள்ை பவண்டும்.

இடிப்பாசர இலலாத ஏமரா மன்னன்
்கடுப்பா ரிலானுங் ்கடும். 

விளககம்: ்கடிநது அறிவு்ரக கூறும் க்பரியலாரின து்ண இல்லாதைக ்கலாவ்ற்ற அரென, 
தைன்னக க்கடுக்ககும் ்ப்்கவர் எவரும் இல்லாவிடைலாலும் க்கடுவலான.

்தரி்நது ்ையலவசக
்ைய்தகக அலல ்ையக்கடும் ்ைய்தகக
்ைய்யாசம யானுங் ்கடும். 
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விளககம்: ஒருவன கெயயத்தை்கலாதை கெயல்க்ைச் கெயவதைனலால க்கடுவலான, கெயயத்தைக்க 
கெயல்க்ை கெயயலாமல விடுவதைனலாலும் க்கடுவலான.

எள்ளாத எண்ணிச் ்ையல்வண்டும் தம்்மாடு
்காள்ளாத ்காள்ளாது உலகு. 

விளககம்: தைம் நி்்பயலாடு க்பலாருநதைலாதைவற்்ற உ்்கம் ஏறறுகக்கலாள்ைலாது, ஆ்்கயலால 
உ்்கம் இ்கழநது தைள்ைலாதை கெயல்க்ை ஆரலாயநது கெயய பவண்டும்.

்தரி்நது ்தளிதல
அறேம்்பாருள் இன்பம் உயிரச்ைம் நான்கின்
திறே்ந்தரி்நது ்தறேப் படும். 

விளககம்: அ்றம், க்பலாருள், இன்பம், உயிர்்கலா்க அஞசும் அச்ெம் ஆகிய நலானகு வ்்கயலாலும் 
ஆரலாயப்படை பி்றப்க ஒருவன ஒரு கதைலாழிலுககு உரியவனலா்கத் கதைளியப்படுவலான.

்தரான் பிறேசனத் ்தளி்நதான் வழிமுசறே
தீரா இடும்சப தரும்.

விளககம்: மற்றவ்ன ஒனறும் ஆரலாயலாமல கதைளிநதைலால, அஃது அவனுககு மடடும் அல்லாமல 
அவனு்ைய வழிமு்்றயில பதைலானறினவருககும் துன்பத்்தைக க்கலாடுககும்.

சுறறே்நதழால
பறறேறறே கண்ணும் பசழசமபா ராடடுதல
சுறறேத்தார் கண்்ண உள. 

விளககம்: ஒருவன வறியவனலான ்கலா்த்திலும் அவனுககும் தைமககும் இருநதை உ்ற்வப 
்பலாரலாடடிப ப்பசும் ்பண்பு்கள் சுற்றத்தைலாரிைம் உண்டு.

்காடுத்தலும் இன்்ைாலும் ஆறறின் அடுககிய
சுறறேத்தால சுறறேப் படும்.   

விளககம்: க்பலாருள் க்கலாடுத்தைலும், இனகெலால கூறுதைலுமலாகிய இரண்டும் கெயய 
வல்வனலானலால, ஒருவன கதைலாைர்நதை ்ப்ச் சுற்றத்தைலால சூழப்படுவலான.
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ஊககமுசடசம
உள்ளம் உசடசம உசடசம ்பாருளுசடசம
நிலலாது நீங்கி விடும். 

விளககம்: ஒருவர்ககு ஊக்கமு்ை்மபய நி்்யலான உ்ை்மயலாகும், மற்றப 
க்பலாருளு்ை்மயலானது நி்்ப்பறு இல்லாமல நீங்கிவிடுவதைலாகும்.

உர்மாருவறகு உள்ள ்வறுகசகஅஃ திலலார்
மரம்மகக ளாத்ல ்வறு. 

விளககம்: ஒருவனுககு வலி்மயலானது ஊக்க மிகுதிபய, அவ்வூக்கம் இல்லாதைவர் மரங்்கபை, 
வடிவலால மக்க்ைப ப்பலால இருத்தைப் பவறு்பலாடு.

்ைாலவன்சம
நாநலம் என்னும் நலனுசடசம அ்நநலம்
யாநலத்து உள்ளதூஉம் அன்று

விளககம்: நலாவன்மயலாகிய ந்ம் ஒருவ்்கச் கெலவம் ஆகும், அநதை நலாந்ம் 
தைனிச்சி்றபபு்ையது, ஆ்்கயலால மற்ற எநதை ந்ங்்களிலும் அைங்குவது அனறு.

்கடடார்ப் பிணிககும் தசகயவாய்க ்களாரும்
்வடப ்மாழிவதாம் ்ைால. 

விளககம்: கெலாலலும் ப்பலாது ப்கடைவ்ரத் தைன வயப்படுத்தும் ்பண்பு்களுைன, 
ப்கட்கலாதைவரும் ப்கட்க விரும்புமலாறு கூ்றப்படுவது கெலாலவன்மயலாகும்.

விசனத்தூய்சம
ஒஓதல ்வண்டும் ஒளிமாழ்கும் ்ைய்விசன
ஆஅதும் என்னு மவர். 

விளககம்: பமனபமலும் உயர்பவலாம் எனறு விரும்பி முயலகின்றவர் தைம்மு்ைய பு்கழ 
க்கடுவதைறகுக ்கலாரணமலான கெய்்ச் கெயயலாமல விை பவண்டும்.

இடுககண் படினும் இளிவ்நத ்ைய்யார்
நடுககறறே காடசி யவர். 

விளககம்: அ்ெவற்ற, கதைளிநதை அறிவி்னயு்ையவர், துன்பத்தில சிககுண்ைலாலும், 
அத்துன்பத்்தைத் தீர்ப்பதைறக்கலா்க இழிவலானச் கெயல்க்ைச் கெயயமலாடைலார்.
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விசனத்திடபம்
விசனத்திடபம் என்பது ஒருவன் மனத்திடபம்
மறசறேய எலலாம் பிறே.

விளககம்: ஒரு கதைலாழிலின திட்பம் எனறு கெலால்ப்படுவது, ஒருவனு்ைய மனதின 
திட்பபம (உறுதிபய) ஆகும், மற்ற்வ எல்லாம் பவ்றலான்வ.

்ைாலலுதல யார்ககும் எளிய அரியவாம்
்ைாலலிய வண்ணம் ்ையல. 

விளககம்: இச்கெய்் இவ்வலாறு கெயது முடிக்க்லாம் எனறு கெலாலலுதைல எவர்ககும் 
எளியனவலாம், கெலாலலிய ்படி கெயது முடித்தைல அரியனவலாம்.

விசன்ையலவசக
விசனபசக என்றிரண்டின் எச்ைம் நிசனயுங்கால
தீ்யச்ைம் ்பாலத் ்தறும். 

விளககம்: கெயயத்கதைலாைங்கியச் கெயல, க்கலாண்ை ்ப்்க எனறு இவ்விரண்டின கு்்ற 
ஆரலாயநது ்பலார்த்தைலால, தீயின கு்்றப்பலால கதைரியலாமல வைர்நது க்கடுககும்.

்ைய்விசன ்ைய்வான் ்ையன்முசறே அவவிசன
உள்ளறிவான் உள்ளம் ்காளல. 

விளககம்: கெய்்ச் கெயகின்றவன கெயய பவண்டிய மு்்ற, அச்கெயலின உண்்மயலான 
இயல்்ப அறிநதைவனு்ையக ்கருத்்தைத் தைலான ஏறறுக க்கலாள்ைவதைலாகும்.

நாடு
தள்ளா விசளயுளும் தககாரும் தாழ்விலாச்
்ைலவரும் ்ைர்வது நாடு. 

விளககம்: கு்்றயலாதை வி்ைக்பலாருளும், தைக்க அறிஞரும், ப்கடில்லாதை கெலவம் உ்ையவரும், 
கூடிபக்பலாருநதியுள்ை நலாபை நலாைலாகும்.

உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் ்ைறுபசகயும்
்ைரா தியலவது நாடு.

விளககம்: மிக்க ்பசியும், ஓயலாதை பநலாயும் (கவளிபய வநது தைலாககி) அழிவு கெயயும் ்ப்்கயும் 
தைனனிைம் பெரலாமல நல் வ்்கயில ந்ைக்பறுவபதை நலாைலாகும்.



22

">tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^'

அரண்
ஆறறு பவர்ககும் அரண்்பாருள் அஞ்சித்தற
்பாறறு பவர்ககும் ்பாருள். 

விளககம்: ்ப்ைகயடுத்து ப்பலார் கெயயச் கெல்பவர்ககும் அரண் சி்றநதைதைலாகும், 
்ப்ைகயடுத்தைவர்ககு அஞசித் தைன்ன பு்கழிைமலா்க அ்ைநதைவர்ககும் அது 
சி்றநதைதைலாகும்.

எலலாப் ்பாருளும் உசடத்தாய் இடத்துதவும்
நலலாள் உசடயது அரண். 

விளககம்: தைனனிைம் (உள்ளிருபப்பலார்) எல்லாப க்பலாருளும் உ்ையதைலாய, ப்பலார் 
கநருக்கடியலானவிைத்தில உதைவ வல் நல் விரர்்க்ை உ்ையது அரண் ஆகும்.

நடபு
்ையறகரிய யாவுள நடபின் அது்பால
விசனககரிய யாவுள காப்பு. 

விளககம்: நட்்பபப்பலால கெயது க்கலாள்வதைறகு அரு்மயலான்வ எ்வ உள்ைன, 
அதுப்பலால கதைலாழிலுககு அரிய ்கலாவ்லா்க இருப்ப்வ எ்வ உள்ைன.

நவில்தாறும் நூலநயம் ்பாலும் பயில்தாறும்
பண்புசட யாளர் ்தாடர்பு. 

விளககம்: ்பழ்கப ்பழ்க நற்பண்பு உ்ையவரின நடபு இன்பம் தைருதைல, நூலின நறக்பலாருள் 
்கற்கக ்கற்க பமனபமலும் இன்பம் தைருதை்்ப ப்பலான்றதைலாகும்.

நடபாராய்தல
ஆய்்நதாய்்நது ்காள்ளாதான் ்கண்சம கசடமுசறே
தான்ைாம் துயரம் தரும். 

விளககம்: ஆரலாயநது ஆரலாயநது நடபுக க்கலாள்ைலாதைவனு்ைய நடபு, இறுதியில தைலான 
ெலாவதைறககுக ்கலாரணமலானத் துயரத்்தை உண்ைலாககிவிடும்.

குடிப்பிறே்நது தன்கண் பழிநாணு வாசனக
்காடுத்தும் ்காளல்வண்டும் நடபு. 
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விளககம்: உயர்நதை குடியில பி்றநது, தைனனிைத்தில வருகின்றப ்பழிககு நலாணுகின்றவ்னப 
க்பலாருள் க்கலாடுத்தைலாவது நடபு க்கலாள்ை பவண்டும்.

தீ நடபு
உறுவது சீர்தூககும் நடபும் ்பறுவது
்காள்வாரும் கள்வரும் ்நர். 

விளககம்: கி்ைககும் ்பய்ன அைநது ்பலார்ககும் நண்்பரும், அன்்பக க்கலாள்ைலாமல 
க்பறுகின்ற க்பலாரு்ைக க்கலாள்ளும் வி்் ம்களிரும், ்கள்வரும் ஒரு நி்கரலானவர்.

ஒலலும் கருமம் உடறறு பவர்்கண்சம
்ைாலலாடார் ்ைார விடல. 

விளககம்: முடியும் கெய்்யும், முடியலாதை ்படி கெயது க்கடுப்பவரின உ்ற்வ, அவர் 
அறியுமலாறு ஒனறும் கெயயலாமப் தைைரச் கெயது ்்கவிை பவண்டும்.

கூடா நடபு
பலநலல கறறேக கசடத்து மனநலலர்
ஆகுதல மாணார்க கரிது. 

விளககம்: ்ப் நல் நூல்க்ைக ்கறறுத் பதைர்நதை ப்பலாதிலும், அவறறின ்பயனலா்க நல் மனம் 
உ்ையவரலா்கப ்பழகுதைல, உள்ைனபினலால மலாடசிய்ையலாதைவர்ககு இல்்.

மனத்தின் அசமயா தவசர எசனத்்தான்றும்
்ைாலலினால ்தறேறபாறறு அன்று.

விளககம்: மனத்தைலால தைம்கமலாடு க்பலாருநதைலாமல ்பழகுகின்றவ்ர, அவர் கூறுகின்ற 
கெலால்்க க்கலாண்டு எத்தை்்கய ஒரு கெயலிலும் நம்பித் கதைளியககூைலாது.

்பசதசம
்பசதசம என்ப்தான்று யா்தனின் ஏதங்்காண்டு
ஊதியம் ்பாக விடல. 

விளககம்: ப்ப்தை்ம எனறு கெலால்ப்படுவது யலாது என்றலால, தைனககு க்கடுதியலான்தைக 
்்கக க்கலாண்டு ஊதியமலான்தை ்்கவிடுதை்லாகும்.
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நாணாசம நாடாசம நாரின்சம யா்தான்றும்
்பணாசம ்பசத ்தாழில. 

விளககம்: தை்கலாதைவறறிறகு நலாணலாமலிருத்தைல, தைக்கவற்்ற நலாைலாமலிருத்தைல, அனபு 
இல்லா்ம, நன்ம ஒன்்றயும் விரும்்பலா்ம ஆகிய்வ ப்ப்தையின கதைலாழில்கள்.

உடபசக
வாள்்பால பசகவசர அஞ்ைறக அஞ்சுக
்கள்்பால பசகவர் ்தாடர்பு.

விளககம்: வலா்ைபப்பலால கவளிப்ப்ையலான ்ப்்கவர்ககு அஞெ பவண்டியதில்், 
ஆனலால உ்றவின்ரப ப்பலால இருநது உட்ப்்க க்கலாண்ைவரின கதைலாைர்புககு அஞெ 
பவண்டும்.

பசகமாடசி
வலியார்ககு மா்றேறறேல ஓம்புக ஓம்பா
்மலியார்்மல ்மக பசக. 

விளககம்: தைம்்ம விை வலியவர்ககு மலாறு்படடு எதிர்த்தை்் விை பவண்டும், தைம்்ம விை 
கமலியவர் பமல ்ப்்கக க்கலாள்வ்தை விைலாமல விரும்பி பமறக்கலாள்ை பவண்டும்.

அன்பிலன் ஆன்றே துசணயிலன் தான்துவவான்
என்பரியும் ஏதிலான் துப்பு. 

விளககம்: ஒருவன அனபு இல்லாதைவனலாய, அ்மநதை து்ண இல்லாதைவனலாய, தைலானும் 
வலி்ம இல்லாதைவனலாய இருநதைலால, அவன ்ப்்கவனு்ைய வலி்ம்ய எவ்வலாறு 
ஒழிக்க முடியும்.

்பரியாசரப் பிசழயாசம
ஆறறுவார் ஆறறேல இகழாசம ்பாறறுவார்
்பாறறேலுள் எலலாம் தசல.

விளககம்: பமறக்கலாண்ை கெய்்ச் கெயது முடிக்க வல்வரின ஆற்ற்் இ்கழலாதிருத்தைல, 
்கலாப்பவர் கெயது க்கலாள்ளும் ்கலாவல எல்லாவறறிலும் சி்றநதைது.



25

">tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^'

்பரியாசரப் ்பணாது ஒழுகிற ்பரியாரால
்பரா இடும்சப தரும்.

விளககம்: ஆற்றல மிகுநதை க்பரியலா்ர விரும்பி மதிக்கலாமல நைநதைலால, அது அபக்பரியலாரலால 
நீங்்கலாதை துன்பத்்தைத் தைருவதைலாகும்.

கள்ளுண்ணாசம
உண்ணறக கள்சள உணிலஉண்க ைான்்றோரான்
எண்ணப் பட்வண்டா தார்.

விளககம்: ்கள்்ை உண்ணக கூைலாது, ெலானப்றலாரலால நனகு எண்ணப்படுவ்தை விரும்்பலாதைவர் 
்கள்்ை உண்ண பவண்டுமலானலால உண்ண்லாம்.

துஞ்சினார் ்ைத்தாரின் ்வறேலலர் எஞ்ஞான்றும்
நஞ்சுண்பார் கள்ளுண் பவர்.

விளககம்: உ்றங்கினவர் இ்றநதைவ்ர விை பவறு்படைவர் அல்ர், அவ்வலாப்ற ்கள்ளுண்்பவரும் 
அறிவுமயங்குதை்லால நஞசு உண்்பவபர ஆவர்.

சூது
்வண்டறக ்வன்றிடினும் சூதிசன ்வன்றேதூஉம்
தூண்டிற்பான் மீன்விழுங்கி அறறு.

விளககம்: கவறறிபய க்பறுவதைலாலும் சூதைலாடைத்்தை விரும்்பககூைலாது, கவன்ற கவறறியும், 
தூண்டில இரும்்்ப இ்ர எனறு மயங்கி மீன விழுகினலாற ப்பலான்றது.

சிறுசம பல்ைய்து சீரழககும் சூதின்
வறுசம தருவ்தான்று இல.

விளககம்: ஒருவனுககுத் துன்பம் ்ப்வற்்றயும் உண்ைலாககி அவனு்ைய பு்க்ழக 
க்கடுககின்ற சூ்தைப்பலால வறு்ம தைருவது பவக்றலானறும் இல்்.

குடிசம
ஒழுககமும் வாய்சமயும் நாணும்இம் மூன்றும்
இழுககார் குடிப்பிறே்ந தார்.

விளககம்: உயர் குடியில பி்றநதைவர் ஒழுக்கமும், வலாய்மயும், நலாணமும் ஆகிய 
இம்மூனறிலிருநதும் வழுவலாமல, இயல்பலா்கபவ நனகனறியில வலாழவர்.
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குடிப்பிறே்நதார் கண்விளங்கும் குறறேம் விசும்பின்
மதிககண் மறுப்்பால உயர்்நது.

விளககம்: உயர் குடியில பி்றநதைவரிைத்தில உண்ைலாகும் குற்றம், ஆ்கலாயத்தில திங்்களிைம் 
்கலாணப்படும் ்கைங்்கம் ப்பலால ்ப்ரறியத் பதைலானறும்.

மானம்
்பருககத்து ்வண்டும் பணிதல சிறிய
சுருககத்து ்வண்டும் உயர்வு.

விளககம்: கெலவம் க்பருகியுள்ை ்கலா்த்தில ஒருவனுககுப ்பண்பு பவண்டும், கெலவம் 
கு்்றநது சுருங்கும் வறு்மயுள்ை ்கலா்த்தில ்பணியலாதை உயர்வு பவண்டும்.

புகழ்இன்றோல புத்்தள்நாடடு உய்யாதால என்மறறு
இகழ்வார்பின் ்ைன்று நிசல.

விளககம்: மதியலாமல இ்கழகின்றவரின பின கெனறு ்பணிநது நிறககும் நி்், ஒருவனுககு 
பு்கழும் தைரலாது, பதைவரு்கிலும் கெலுத்தைலாது, பவறு ்பயன எனன.

ைான்றோண்சம
குணநலம் ைான்்றோர் நல்ன பிறேநலம்
எ்நநலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.

விளககம்: ெலானப்றலாரின ந்ம் எனறு கூ்றப்படுவது அவரு்ைய ்பண்பு்களின ந்பம, மற்ற 
ந்ம் பவறு எநதை ந்த்திலும் பெர்நதுள்ைதும் அனறு.

ஆறறுவார் ஆறறேல பணிதல அதுைான்்றோர்
மாறறோசர மாறறும் பசட.

விளககம்: ஆற்றலு்ையவரின ஆற்ற்லாவது ்பணிவுைன நைத்தை்லாகும், அது ெலானப்றலார் தைம் 
்ப்்கவ்ரப ்ப்்க்மயிலிருநது மலாறறுகின்ற ்கருவியலாகும்.

பண்புசடசம
எண்பதத்தால எய்தல எளி்தன்ப யார்மாடடும்
பண்புசடசம என்னும் வழககு.

விளககம்: ்பண்பு உ்ையவரலா்க வலாழும் நலவழி்ய, யலாரிைத்திலும் எளிய கெவ்வியுைன 
இருப்பதைலால அ்ைவது எளிது எனறு கூறுவர்.
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நசகயுள்ளும் இன்னா திகழ்ச்சி பசகயுள்ளும்
பண்புள பாடறிவார் மாடடு.

விளககம்: ஒருவ்ன இ்கழநது ப்பசுதைல வி்ையலாடடிலும் துன்பம் தைருவதைலாகும், பி்றரு்ைய 
இயல்்ப அறிநது நைப்பவரிைத்தில ்ப்்க்மயிலும் நல்ப ்பண்பு்கள் உள்ைன.

நாணுசடசம
அணிஅன்்றோ நாணுசடசம ைான்்றோர்ககு அஃதின்்றேல
பிணிஅன்்றோ பீடு நசட

விளககம்: ெலானப்றலார்ககு நலாணு்ை்ம அணி்க்ம் அனப்றலா, அநதை அணி்க்ம் 
இல்்யலானலால க்பருமிதைமலா்க நைககும் ந்ை ஒரு பநலாய அனப்றலா.

பிறேர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார் நாணுககு
உசறேபதி என்னும் உலகு.

விளககம்: பி்றர்ககு வரும் ்பழிக்கலா்கவும், தைமககு வரும் ்பழிக்கலா்கவும் நலாணுகின்றவர் 
நலாணத்திறகு உ்்றவிை மலானவர் எனறு உ்்கம் கெலாலலும்.

உழவு
சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால
உழ்நதும் உழ்வ தசல.

விளககம்: உ்்கம் ்ப் கதைலாழில கெயது சுழன்றலாலும், ஏர்த் கதைலாழிலின பின நிறகின்றது, 
அதைனலால எவ்வைவு துனபுற்றலாலும் உழவுத் கதைலாழிப் சி்றநதைது.s

உழுதுண்டு வாழ்வா்ர வாழ்வார்மற ்றேலலாம்
்தாழுதுண்டு பின்்ைல பவர்.

விளககம்: உழவு கெயது அதைனலால கி்ைத்தை்தைக க்கலாண்டு வலாழகின்றவபர உரி்மபயலாடு 
வலாழகின்றவர், மற்றவர் எலப்லாரும் பி்ற்ரத் கதைலாழுது உண்டு பின கெலகின்றவபர.
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tzX .]BVVBX X
[kV_XV]kVBVXs>VVX
]W]mkDX uX ko]X
VXm.

XX 1916DX g|X >VX
>[VEX w]_X V\X
_kVzX\KDXcB>m.X>X
g|X uX DB_X X
\[mVX >>o_X V\X
_V>X kV^X kDX
>VumX k>X zBX
>Vm.X k^X VvX
>k^X [mX zX
>m.

>VuD
V\_V>k^X x[u]uVX

[X sVBVX VmX \]_X
1916X kDX 20_X >[M]BX X c\X
BVX DX kkVFAX \uDX _sX
l_XkzAkVX]W]mkXl_X
X m|X [X xBX V^X
l_XX>Vm.X.D.XVB,X
_X ,X ]BVVBX BV,X X
x>oBVX gBVX xBX x^X
gk.

1916X DX \V>DX .]BVVBX X
[kV_X kVuX EAtX V\X

_V>VX DX klm.X
]_X \V>X \^X >Vl_X
kDX 37%X \|\X c^X V\^X
VX >s_X ]X KD,X
xBX >sKDX c^X [X
m.X mkX [X ""V\X
_V>V[X \VVX VV''X [wX
m.

D g ]BV V> > 
> BV[ D 

[ z Bm. m, WR, m 
[ V[ ]_ ]E 

B s_ s\Em.

]E
>[M]BX X c\X DX >mX

V^X \BX X J[X
]X]Xk>m.

X X gDX X .D.VB,X
D..XoDX

g]XVVXX>KzXXV>V]X
V|X

]Vs[XX>tXX>kDX^
>[X gX >wVX nX [X

BBX X VX [wX
m.X mkX >ta_X ]EX X
wm.

]El[X x>_X V\_V>VX
\VkX \VV|X 1917X g|X 19DX V^X
VBD#X VX T]l_X X
um.X x>_X \VWX \VV|X 1917X DX
28,29X [X k_o[X ]X
_Xum.X



5

>tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^

1917DX 14_X \VzkX
]mX V\X c^X mX
kzzDX s>VVX ]W]mkDX
Vm.

]El[ gE 

\A
]XEl[XWkV^X1917XVX

\V>DX >>|.X ]EX
klXV^XBXEB_X
XkkVX>m.

]EzX X >kD,X V[zX
mX >kD,X X VmX
BD,X X VVDX >.X
25X cX VX BuzX
V^XxXB_|]Bm.

1920X >>KzX zX EX VVX
[XA]BXE>sXckVm.

]El[X x>_X >kVX
.X ]BVVBX D,X x>_X VmX
BVVX guV|X V\VtDX
>>|.

\[ >>_ 1920
1919X tVX \VoX ]>^X

l_X >>_X >m.X
>Vz]^X kzAkV,X >Vz]^X
EAX >Vz]^X mX >Vz]^X
X >.X [X X
\[]_X 127X c^X >.X
m_X 98X 61X >Vz]^X mX
>>|.X X gEX
xBX ]mX VX >>o_X
Vls_.X tX ]EX

[\l_X]EX63X_XkuX
um.

V]_X VmX \]AX
cBk^X \|\X kVVVX
.X\V>X\^X>VX
40Xt_oM_X12,X48,X156XXkVX
>z]X u>.X VBVX 24.97%X
kVzX]kVlu.

x>_ \k (192023)
XX .]BVVBX X >sBuX

\>\BV_XgXk_o[X
\[X _X .VBKX
V|s[X >\l_X 1920X
DX 7DX V^X \kX
\m.X kX c_WX
V\VX >sX sB>V_X 1921X
X 11X _X X VX
uV.

XX 1921_X >>o_X VlX X
zX s]>X >X
m.

XX 1920_X [X glDX szX
z]l_X^_XkXcX
kwm.X [X mkX
kX \]BX cX ]\VX
sk>m.

XX B,X \X [X Vu^X
|X k^X g]X ]VsX
[w.

XX 1922XDX18_XmXWBX
X\V>VXV|Xkm.

XX >V>VX[XVmVuVX
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n.E..X]VXWBtV.
XX x>_X \kl_X >twX

kX X _X [mX
z>m.

Vkm \k 

(192326)
XX x>_X \kX 1923X X 11X

X xmX 1923X .X 31_X >>_X
>m.X BVBX EX
Vl>V_X 44X _X
\|\XkuXum.

XX >MDV[\X \BV>>V_X
WB\X cX g>[X
1923X kDX 19_X _X
X >\l_X VDX
\kX>sXum.

XX 1924_XBVXWB\XkVBDX
\m.X mkX [X
\VWX BV^X >kVBX
\VXc\VuDX>m.

XX 1925[X >KzX \Val[X
kEVX g]X _X
wDX\m.

XX 1922_X V|kX mX
WBX \V>VX 1925_X WX
ku|X\Vm.X>[X
Vl__XJDXkDXk\VDX
VmzX B[|>|DX
[Xsm.

J[VD \k
XX 1926DX g|X uX

>>o_X .BJ]X >\
l_X tBX BVBX

EX 41X KD,X ]EX
21KDXkuXu.

XX >MX DV[\X mDX
BVBX EX gEX \X
\mX s>VKD,X ]EzX
DV[\X _V>>VKD,X
BBVX VlX ""AX
z]''XVB[X[kX]EX
\uDX\uXB^Xg>[X
gEX\>.

XX kmX\kl_>V[Xx>[X
x>VXXX\kl_X
mX V^V.X kmX
B.XDr.XxmtX.XkmX
xBuEX JDX X s|>X
^X Bu.X 1930_X
>k>VEXxXam.

XX 1929_X >t_sX kEVX
V\X _X wDX
>Vm.

XX \>VX V>BVX x>BVX
x>oBVX [kV_X kzAkVX
]W]mkDX sB_X k\VX
xl_X kzm.X mX
VVXxXm.

V[Vkm \k 

(1930  34)
XX 1930DX g|X kV_X

\BX _kVzX [\
BV_X V\D,X El_X
mX V^.X >X
g|X uX >>o_X ]X
EX35X_XkuXum.
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XX DV[\X_V>>V_XWB\X
cX g>kV|X xVtX
V|X >\l_X 1930X .17_X
gEX\>m.

XX cEX _X V\VX 1932X
kDX 5DX >]X VoX X
x>\VXVuV.

XX V]_Xt[>VzX
xBmkDX V||X
\^X \VuX .X kX
\BX El[X _kVzX
BX>VBm.

n>Vkm \k (193437)
1934-DX g|X uX >>o_X

]EX |>V_sX >VKDX >MX
DV[\[X kuuX BX
VBX EX gEX \V>>V_X
]EX VoX X >\l_X
gEX\>m.

BV[X ~V|X ]>X ]EX
uX V>V_X BV[X g>X
>m.

]Vs wD
1935X ]BX ][X X

uX1937DXg|X>>o_XVX
kuX u,X VVX >\l_X gEX
\>m.

1938X DX 29DX g|X BVX
_VX El_X >VmX ]X
El[X>kVX>>|V.

>>_X V>l_X mX ]EBX
sBX BVX JX ]>X
VVzXxBmkDXV|>V.

>B|mX1944Xg|X27DX>]X
]_X>X\VV_X]EX]VsX
wDX X BX \VuDX FB|X
>[X E[\VX >VX \Vu|X AX
Ml_XEAXkDXV>XVX
x|>m.

>[X [X ]EX .V\]X
X>\lKDX(194445)X..V[X
>\l_X (4547)X BzX B_
|X\>m.

""]W]mkD [_ kl_''  
E. x>oBV (\ >)

""T|z^ Ow> ][ V[ 
gB^ ]Vs^ V> BV 

s''. .D. VB

]E TEV V^
XX kzAkVX ]W]mkDX [X

uXzV^XEBVXB_
m.X

XX gBzX xX g>X
>m.

XX cBX kzV[X cBzX
x[\.X zVX EV[\
l,X g]]VsX \VuX
.

XX ]VX gl[X V\VX
>X EX _X \uDX \V>_X
Vz^.

XX ]EX >k[X gDX
kVXx

XX gEBV[X B>]VX
VzX \uDX VX X
kE.
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VoB[ kVVV |VB 
 ]E ]s_ [m 

z>m.

[ \V D
XX ]El[XWVXm,X

>uzX VBVX V\_V>X
VVV_X1917X.X20_X
mkm.

XX .kX ^X >kVD,X
~,k.V\VtX VBX mX
>kVD,X ].X s.X _BVX
>V,X .k>VKX V|X
V[VXxBXcVDX
>.

XX ]B[X BVX [X gX
>DX >X >[X [X >tX
>DXklm.

XX >V>VX \uDX u|>X
VX VX V||k>V|X
gX gEBDX ]>X
V^BVXVm.

B\BV> BD
XX >tV[ t E>  

]> kV]BV BV ~.k. 
V\Vt VB 1925D 
g| B\BV> B> 
>Vus>V.

 X B\BV> BD, u|> 
, >V> J][ 
B\BV>B ko]Bm[, 
k J>VB] \_
\]uz cB>D V|m.

 X \>D, V], EBo_ \uD 
x>VB]_ V\[ g]> 
sBD |\BV ]>m.

XX JX DD,X w\X
kV>>DXaXV|m.

XX _s,X s>k^X \\D,X
AX ]\DX \uDX
zw>X ]\xX aAX
gBkuVXVVBm.

XX B\BV>X B][X x>_X
\VV|X 1929DX g|X gX
25X [X __X
um.X >X \VV_X
kzX V^^X ]VsX
X kVu_X xBmkDX
kVF>k.X >X \VV_>V[X
V]XaA,XyV\XaAX\uDX
b\VX y\V^X
Wku.

XX \.EVk[XgVX
1932X D_X ""B\BV>X
\>\X ]D''X [X BVX
ckVV.

XX EBo_X V\[X
g]>X zD,X >[\VX
BXV^X\VD,X
VV>VX VmX c\BX
u|>DXBX\BV>X\>\X
]>XkXB_|]V.

XX sBD,X {X VDX uX
\VXB_XsDB>V_X
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1952,X DX 29_X BV 

B\BV> V BDX
[XB_X]XFBm.

XX B\BV>X B][X V_X
kk>X AEX [X >zX
x>[X x>o_X .g. 

D\V^X[kX]VVX
WBtV.XkX>tw][ 

x>_  ]VVkV.

XX BV,X "zB'X >wX 1925,X
\X 2DX V[X >VV.X
s>wXzDX]uzX
""c\ s D'' 

[X BV.X x>_X >wX
]V]AoRX QVMBVX
kVt^XklV.

XX ~V_X 1930_X uX
sB][X\VV_X""\^ 

>V |_ V] 

B  Vm''X
[Xk|V^Xs|m.

XX ]BX J]_X V]X \>X X
X zzDX zAX X

k|\[X V,X 1932_X
klX B\BV> 

k ]][X JDX x[X
km.

XX sB>V_Xx|>X
]\X x,X ""B\BV> 

]\D'' |m.X
Dxl_X kw\VX [uX
|X kDX xVX
V\X AV>X \>X
\]DX {]X ]\DX Fs>_,X
>VoX |>_X V[X z^X
[X ]\DX \BVX
>|k>uVX x^X
Du>.

XX QXVXx>_kVmD,X
B\BV>X ]\zX
X VDX zDX
V|X ]\X ]_X 7()X
[XA]BXkXmXmX
]\X DX V|km.X
D,X 1968,X kX 20X x>_X
xzXk>m.
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y[ E[\
XX >twXs|>XV_XVD\[,X

\m,X \mX V>^X
gBVXgBXa>[X
VzXV_Xy>X[XTX
gBX]mXVV.

 X 1799X x>_X 1805X kX
gBX ]mX W[X
y>X ~V|X \Vk]K^X
\VBDX [X EuG_X
1756DXg|X>V.

 X 1799DX g|X ]AX _>V[X
\\>X Vm,X VkX
z]X uX k>X_ 

\k_X >\lVX
gBXVsXl_X
]mX E[\X kuX
uV.

XX [X VzX V_X
""{VW''X [DX _X X
VBX,XBX]X
gBX ]mX VV.X

>tw][ >] 
VV T^

{VWX VKDX gBX
E[\lDX>V_su.

XX E[\BX V_X k_X
xBVmX [>X c>X
gBX kX EBV_X
k_XxB[.

XX E[\l[X \B_V[X
gB[X EzX c>s,X
E[\X V|DX VmX
kX VX V|>V[.X
[AX gBX E[\BX
l_X#o.

XX >tw]_X EBVX
gBX ]mX W[kX
y[X E[\X [X AwX
y>BVkV.

k.c. E>DV
XX E>DVX VDX [X

_X cV>^X X Vk]X
>D]B[X \V,X 1872DX
g|X DX 5DX V^X
>V.
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XX X _sBX X
V]KD,X cBWX _sBX
#mzlKD,X X _sBX
]ElKDX uX 1895_X
kwQVV.

XX kXVV>X]V_Xk|X
1905DX g|X VL_X
>V.

XX kX#mzl_X>E  

VBD, >\  

VBDXWsV.
XX k.c.E.l[X >]X VVX

kV_X >X
gBX X 1908DX g|X
\VX 9DX V^X [X ]V[X
s|>X VV][X VmX
V>X k\]>>VD,X
>]]uVX Vm\X
#B>VDX ,X kX \_X
kwzX ]X FmX X g^X
>BXkwBm.

XX X W>zX 20 g|^,X
\BXEkVzXc>BVX
>>uzX 20X g|^X gX
\V>DX40X g|^X >\V[X
El_X X k|DX [X
y>kX]_koX_VX
[X]]X..[

XX >XyX]mX[X
cB]\[]_X \_xX|X
FBm.X xX[X VmX
kX>\V[XXBVmX

[>V_X VkX El_X
V.X z>V[X kX
XkV.

XX ]BX X kmX >V^X
uV|X swVkX x[M|X
D 5, 1972_ EA _X
>BX kl|^m.X .X
2011_X ]BX X #mzX
mx]uzXk.c. E>DVX
mxDX [X BX kmX
EAXFm^m.

XX kX 1906DX g|X VX
]_X VBm>kX
>kVXV|X#mzl_X
"">E VkVF D''X[X
DMBX >VV.X >[X
X gVVX DX E.sBX
VkVBD,X>[XBVVX
E>DVDX>>.

 X VoBVX\uDXVkVX[XX
_X kVX #mzzDX
zDXBXBV.

XX kX\FB, \FBDXgBX
_X]Bm[XskVb,X
m[X gBX >_X
gEBVDXsV.

XX >[V|X ],X VBX
>tw[,X >X D\_X
[_VDXAwXE>DVX
1936DXg|XkDX18DXV^X
BuXF]V.
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\B EkV
XX     \  B X E k V X ]  |   _X

\Vk]_X c^X k>z|X
[X _X 1884DX g|X
VX14DXV^X>V.

XX V\X z|D]_X >X EkVX
Vkl_X >mX X x>X
[A,X EkVEX Vk_X WB]_X
>VVX>V.

XX ]BX >]X VV]_X
>X [X k.c.E>DVD,X
V]BVDX kmX BX
VX mX VV]_X
~|.

 X 1908DX g|X k.c.Ec[X
mX >BX *X kDX
]B>V_X 10X g|^X EX
>XuVXEkV.

XX [X>X6Xg|VX
zm.X El_X X
[_Xs>XEkVsuzX
>VVFX>VuBm.

XX \BX EkVX QVV, 

t][, ]B 

>V] gBX>XkX
lV.XE>V>XEkD,XQV>DX
gBX_X]V.

XX EkVX\uDXVVX>EzXgBX
VDXklV.

 X "">]V>V''X [X AX
BXXVXEkVX>\AX
\Vk]K^X VVVl_X
V]BVX gE\>X WsV.X

zX >>zX V|X
s|>X VVX luEX
B>V.

XX ]VVXgE\]_X>l>X
EkVX 1925DX g|X X 23DX
V^X>V.

k.k. \ nB
XX k.k.X nBX [X \VX

z|DX k k 

\ nB,X ]EX \VkX
]K^X kX [X _X
1881DXg|X>V.

XX X \VaX uX AEX
BVVV.X kX mX FBX
gBX X xB[>V_X
X z]BVX Aml_X
>\kVX>V.

XX [AXgXXVm\[MAX
kwB>V_X >tV|zX k>X
k,X ].s..kX >VmX
"">>[''X [X V>wX
]V.

 X 1921-_X>>M_Xk.k.X]BX
g\VX >B>V_X
9X \V>X EX >X uV.X
El_X >VmX "Story of 

Kambar'' [X X g]_X
]V.

XX [X 1919X x>_X 1932X kX
""VV]'' [X \V>X >wX
]V.

XX yskV>X s|>X VVX
TVX k.k..nBX T >t 
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E>[ >>X [DX
w|V.

XX k.k..X nBX TkV[X 1857X
x>VkmX]BX>]XVVDX
[X X \VaX Bm,X
VX >BX *X c[X X
z]zDXV.

XX kX 1910_X iBVzX [X
kz|X >BVzDX xBX
uV|XAmkzXk>V.

XX Amkl_X >DX Az>X nBX
>\VBD [X \X
u|]X BkV>X AEBVX
zXzmX,X\_>D,X
]X,XmVX_XgBX
ku_XluEX>V.

XX kX TkVEVM[X zX
gkV.X k>V[X kVEV>zX
MX mVBV_X
|k>uzXluEXB>V.

XX kX [\V>sl_X Vm 

kVXgE\>XWsV.
XX kXh[X3, 1925_X>\mX44kmX

kB]_XVVDXsl_XsmX
>V.

 D\V
XX kXAmkl_X>DXAz]>X

VmX 1910DX g|X V> 
\V>V DX [X \X
u|]V.

XX kX Amkl_X BV>BDX
[X]BX]Xk>V.

XX kX giX VX kw_X
zukVBVX >|X wV|X
VXEX>XuV.

XX EX *X X D\VX
DRMVX \VV.X kX
VV]_X ~||X 1922DX
A>V|X VX EX >X
uV.

XX kX V]K^X ] 
\l_X gE\DX [X
\mX \]BVX kVmX
>mX88kmXkB]_XclX>V.

V]BV:
XX BVX [X wX

V]BVX #mzX (V>BX
]_ko)X \Vk]_X c^X
BA]_X E[VtX FBX X
ztX D\BVX >D]B[X
\VXDX11, 1882_ >V.X
kmXBuBX\B[.

XX \Vs,X >EBX s,X |sX
[_VDX Aw|DX X
\BXV]XXsQ,X>V,X
]BVEBB,X s|>X
VVX T,X JX ]>kV]X
X _kX \VX
Vk.

XX kX >mX 11DX kB]_X ^l_X
mXkDXV>XsADX
g u     k    |  ]  V  .X
kBXs]XVVXV]X
[XDXBADXkBV_X
kwm.
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 X 1904DX g|X \ml_X V]X
]BXV_,X""skV'' >a_X
kBVm.

XX \VsXV]BVX>t]M_X
c>sX gEBVX kDX 1904X
X x>_X gX 1906X kX X
BVuV.

XX [X>DXkVV[X]lKDX
gX 1920X x>_X DX
1920X kX >t]M[X c>sX
gEBVXBVuX\>V.

 X ""k]M''X [X \X \V>X
>aKDX (gX 1904X x>_X
gX 1906X k)X gEBVX
BVuV.

 X 1907DX g|X o_X
""]BV''X [X >tX kVX
>wDX ""VV>D''X [X
gX>wDXklV.

XX 1907_X [ ]VX
[zX wmX ^X
],X muX ""]BV''X
>a_X |X ]V.X kX
gBX X V]BX mX
FBX X gX >m.X
>V_X1908_XV]BVXAmzX
>X[X1918XkXBX
>lm,X >tX BX
F>V.

XX Aml_X>BX]BVX
kVX>wD,XsBVX[X>tX
V>wD,X VX V>DX [X

gX\V>X>wD,XBV>DX
(1910)X [X Aml[X kVX
>wDXklV.

XX \BVX (DX 1909X X 1910)X
[X Aml[X kVX >wDX
klV.

XX \BVX (DX 19091910),XX
>\DX (1910)X gBX >KDX
gEBVXBVuV.

XX 1909DX g|X ]BVX \uDX
sBVX gBX X >^X iX
]BVs_X>XFB.

 X >E, >^, [\ t, 

VVo >D, \V>V \ 

kVD, [ V|, zl_ 

V|X gBX V_X >Vz][X
JDX V|X \BX sa 

AkDX>]XckDX
u|]V.

 X 1918DX g|X k.c.E.X c[X
mX >BX *X kDX
]B>V_X 10X g|^X EX
>XuVXEkV.

 X 1920DX g|X s|>BVX
V]BVX [lK^X ]k_
oX z]l_X kEmX k>V.X
z^X V>V]X Vl_X
BVBV_X >V|X VFX
kVF>X V]BV,X 1921DX
g|X DX 11DX V^X
BuXF]V.
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kVEV>[
XX kVEV>[X 1886DX g|X

Vl_X >V.X kmX
uVX z]X FBX X \X
D\V^X gk.X kmX BuBX
[.

XX Aml_X >mX zkVX
k.k..nBDX mVX |DX
luEX uX kVEV>[,X
k.c.E.X \uDX \BDX EkVX
gBV[X EX >zX
V\V,X ]_koX \VkX
gEX >kX giX mBX
\BVEXl_XWB]_X1911X
X 17DX V^X |X V[V.X
[X >VDX mVBV_X |X
>uVXFmXVV.

V]>V[
 X A]DX[XBuBX

VXkXV]BVX*mXVX
uV_X >\mX BX V]>V[X
X\VuXVV.

XX kXXx>oBV,XztX
D\V[X gBVzX \VX
1891DX g|X _X 29DX V^X
Aml_X>V.

 X >> BVX k^X V]X
>VzX ""AEs''X [X
B>XkwV.

XX k[ EV>BVX[XVX
zX 1970_X VBX VtX
smX>m.

XX >tV|X X 1990_X kmX
AXVm\BVBm.

XX ]BX_XmBVmXkmX
WkVX 2001X VkX 9DX
>]X EAX _X >BX
klm.

XX >twX X kmX WkV,X
kVX g|DX E>X >twQX
zX V]>V[X s>DX
kwXkm.

XX >twVEBVX BVuBX
k 1920DX g|X uX
mwBV\ B]_X
uV.

XX kX VB[X ,X ]VV>X
x>D,X z|DX sz,X X
T|,X w[X EA,X Bxm,X
>tX BDX gBX _X
Bu^V.

XX kX ""zl_''X (1948)X [DX \V>X
>wX]Xk>V.

 X Vk> X AwX
V]>V[X 1964DX g|X _X
21_XBuXF]V.

].s. _BV>D
XX ].s..XX\VXwX

X ]kV s>VD 

_BV >VV. [X
s>k_ozX K^X
m^DX [X V\]_X 1883DX
g|X g|X 26DX V^X
>V.
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XX EB_,Xx>VBD,X\BDXXX
mKDX~|V|XVXkX
E>X\XVXgkV.

XX kX 1917X x>_X 1920X kX
"">>[''XV>a[XgEBVX
sV.X [X 1920_X
""k]''X [X kVX >wX
klV.

 X 1921DXg|XXVDX\uDX
VXgX>VaV[X
]BX X cBX X VX X kXXXX
W>>X >\X uX
]V.

 X 1925DX g|X DX \V>DX
VEA]_X ].s..X >\l_X
[X\VVXVX\VV|X
um.X ]_X kzAkV>X ]X
W]mkDXVDXy\V>X>>X
BVX >X VmX >X
].s..X us_.X >V_X
~.k.V.X VL_X mX
sV.

 X 1926DX g|X ].s.,X
VL_XmXsV.

XX >uzX [X x[X _mX
wz,X[X\,X>tX
>[_,X\M>XkVDXV]BX
D,X Am\X k_V[X X
_XBuV.

XX >t>[_X X wX
].s..X1953DXg|XDX
]^X19DXV^XD\bX
s|X\>V.

 X 1983DX g|X kBX
uV|X swVX >twX V_X
EVXVVm.

 X 2005 VX21_X]BX,X
].s..XWX_X>BX
klm.

VV
XX VVX [DX E.g.X [DX

wX E.VVVVX
VXV>BXDX(>uV>BX
i)X \Vk]_X c^X
>V^X [X _X DX
10,1878_X>V.X

XX ]BX >]X VVX T,X
kwQ,X >V,X EB_
kV]X X [xDX VX kX
m \VDwDXX_\VX
wV

XX _sX l[X k,X 1900X
x>_X ]_X kwQVX
A>V.X 1917X x>_X 1921 

kX DX X X >kVX
BVuV.

 X 1921_X ysX EBo_X ~||X
V]B[X mwBV\X
B]uzD,XVXB]uzDX
g>X>s>V.

 X 1925_X ]V_X AmX
VBDX [X ]_X ""V] 

gE\D''X \mX \mszX
VDXF>V.
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 X 1930DX g|,X >tV_X
VVX>\l_Xk>VB]_X
cAX]BVDXXum.

 X 1937_X uX [X
\VVX >>o_X VX EX
kuXu>V_,X 17,X[X
[X \VV][X x>\X
VV.

XX VVX >\mX gEl[X VmX
\mszX D,X >Va_X
VmVAX D,X gBX kX
D,X suX kX xDX
(1937),X gDX ^l_X ]X
VBV\VXx|m>_X
(1938)X V[X X ]>X
XBuV.

 X 1942_X V>V[X >MX V|X
V^BXVXuV>>V_X
VL_XmXsV.

XX [X 1944DX g|X *|DX
VL_X m,X xDX
zX >MX V|X >k>X _mX
[X >\mX E.g. ]>X
V]BDX (C.R.Formula) 

>V.
XX kX1946Xx>_X1947XkX\uzX

kXgVXBVuV.
XX kX >]X ]BVs[X kX

VX [X 21, 1948X x>_X
kX 25, 1950X kX >sX
k>V.

XX ]BX kX VX >X
X ]BX \uDX ]BVs[X
EX kX _X gBX
EAzBkXVV.

XX >]]uzXzX1952DXg|X
uX x>_X VmX >s_X
VX EX kuX u>V_,X
>twX \kl[X cX
[X>z][X_X10, 1952_X
>twX x>\VX >sX
uV.

 X 1953DX g|X kX xX
|]BX z_sX ]]uzX
DX ]AX >V[BX >V_X
1954DX g|X \VX 25DX V^X
x>_kX>slomXsV.

XX [X VX ElomX
sBXVVX1959_X>]X
EBX>VV.

XX 1966_X ].x..[X X
kmX>>o_XVlV.

XX k]X]\[X(V\VBD)X
sBVX smX (\VV>D),X
]uX Vk],X [X VBX
kaX (kX >)X V[X X _
X ]BX VVX D 25, 

1972_XBuXF]V.

~.k. V\Vt
 X >> BVX X kVX

B|DX ~.k.V\VtX JX
]>kV]BVkV.

 X ~V| k V\VtX
VBX[>[X\X~.k.V.X
gzD.

XX kX ~V_X kX VBX
X E[>VlX >D]B[X \VX
1879DX g|X DX 17DX
V^X>V.
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XX BV[X >VFX \VaX [D 

gzD.X kX >t,X >Kz,X
[DX gBX J[X ]VsX
\VaXDXgu_Xuk.

 X 1898DX g|X kX >\mX 19kmX
kB]_,X13kBmXVXVD\BX
\>V.

 X 1915_XEBo_X~|X~.k.V.,X
~V_X V\_V>VX
VX\VVX]V.

 X 1918_X~V|XX>kVX
>>|V.

XX kX 1919DX g|X VL_X
>V.

 X 1920_XmwBV\XB]_X
~|V.

 X 1921_X ~V_X uX
^X \Bo_X BVX >DX
\s VD\X\uDX>\X
D\V^X gBV[X
~|V.

XX >X ^X \Bo[X
Vm,X >[X V>X >VBX
1000X >[X \X kX
T]V.

 X 1922DXg|X[X\VVX
VX tl[X >kVX
>>|V.X>[X[X
uX ]X ]_X
X KD,X _slKDX X
mX \_|>X k|DX
[XVBXk>V.

 X 1924DX g|X \VX 3DX
V^X X \VW]_X c^X
kDX[X_,X>V>X
\VX gBX OwX
VVDX ]X kuX uV.X
>V_X kX ""kD T''X
XVVV.

XX VX El_X zDX V>X
kX V\X _V>V[X
[X VX \X 2, 1924_ 

""zB'' [X>tXkVX>wX
>VV.

XX 1925DX g|X k.k..X nB[X
[ \V>s zz]_X
WsBXkVE\XkBX
BVX]>V.

XX kDX 1925_X VEA]_X
].s.X >\l_X uX
\VWX VX \VV_X
BVX V|X k>X kzAkVX
]W]mkX V^BX
VXuX\>>V_,XBVX
VL_XmXsV.

 X 1925DX g|X VX EX
lomXsBX[XB\> 

B>X>VV.
 X 1929_X B\BV>X B][X

x>_X \VV|X __X X
um.X]_X]XVBV,X
z#EX zVt,X JkKX V\VX
t>DX D\BVX V[VX
u.



19

>tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^

 X 1926_X""]Vs[''X]l[X
gEBVX VuV.X 1928X
kDX7_X"Revolt" [XgX
>wX>VV

 X 1930X kl_;X ""z|DX
|V|''X uBX A>>X
kl|,X ]BVsBX x>[X
x>VX \^X >VBX
||>X \DX saX
AkXu|]V.

 X 1930,X\X11_XBV[X\sX
VD\XV\V.

 X 1933DX g|X zBX kVX
>X gBX V>V_X
>X FB>V_,X 20.11.1933X
[X""AE''X[XkVX>wX
>VV.

 X 1934DXg|Xx>_X]EBX
g>X>VBX~.k.V.XkX
12, 1934_ ""z>''X [X
>tX kVX >wX klV.X
]_X x>[ x>V m 
]>D F>V.X >tX
m_X 14X mX
z>V.

XX [X 1, 1935_X ]EBV_X
gDX ""s|>''X kVX
>wXBVXkX1, 1937X[X
]XF]>VVXklV.

 X 1937_X VVX V_X ^X
_X ]X VB\V|k>X
]mXEX[V.

XX kDX 13, 1938_X [l_X
\\B[X\ X̂VDX

D\BVX >\l_X X
uX \X \VV_,X ~.k.X
VzX ""BV''X DX DX
kwm.

XX kX DX 29,1938_X ]X
El[X >kVV.X kX
1939_X ]VsX X u\X
\VV|X JDX ]Vs V|X
VXV.X

 X 1944DXg|Xg|X27X[X
]_X>X]EX\VV_,X
Vml[X y\V][X
,X]XEl[XBX""]Vs 

wD'' X\VuDXFBm.
 X 1949_X 70X kB>VX BVX

28X kBmBX \BD\BX
]\DXFmXVV.

 X 1957_X V]BX aX >X
AX \uDX Vl__X V]X
g]DX aDX B>X
]V.

XX k[X x>VBX X
VVX1970DX|Xh[X27DX
V^X n.V.s[ V 

WkDX ""Am >V 

VV'', "">[wz 

gEBVs[ V'', ""J 

]> B][ >>'',X
BV\,X JD,X >X
\uX D>VB^X \uDX wX
kw^XgBku[X]X[X
VVXV[>Xkw^m.
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 X 1970_X ""c\''X [X \V>DX
xX >wVmX ]El_X
BVV_Xmkm.

XX k 1970_X kDX
VzDX VV>X
]V.

XX zoX VlV_X DX
k]^X BVX kX E.D.E.X
\mk\l_X \]X
V.X gV_X EX M[X
1973DXg|XDX24DXV^X
>\mX 25kmX kB]_X BuX
F]V.

V\V
XX V\VXsmX\Vk]K^X

smX V\]_X 1903DX
g|XX15DX>]Xz\VVtX
VVzD,X EkVtX D\
BVzDX\VX>V.

XX kzXz>Fk\VXV\VEl[ 

BBX x>o_X V^.X
>BVX EkVtX D\BVX \|DX
kX ""VV''X [X X wmX
k>V.X Vl_X V\VEX [X
BX\V,XV\VX[Xgm.

XX ]BJ]BX zkVX uX
VX V\VX >[BX
16DX kB]_X VL_X cX
VV.

 X 1920_XmwBV\XB]_X
uV.

 X 1922_X X >\l_ 

""]B zB V'' 

[XB_X\VV|X[X]X
AXuV.

 X 1930DX g|X kX VVX
>\l_XuXk>VBDX
cAX]BV]_Xu>V_X
mXFB|X(_>VXoX
El_X /X _V)X El_X
V.

 X 1946 x>_X 1952X kX [X
\VVX VX tl[X
>kVX>V.

XX [X \VVX x>_kVX
>X VVX >sX sB>X
>VmX 1954DX g|X _X
13DX V^X V\VX x>_kVX
>sBuV.

 X 1956DXg|Xw,X\Vk^X
_sX l_k>uzX c>sBVX
k \]B c ]DX
V|Xk>V.

XX V]BVX >X BA]_X
>V[X \]BX cX ]>X
x>[X x>VX V\VX >VX
k>V.X

 X 1960DX g|X [VDX kzAX
x>_X ^X ]X kzAX kX
kX_sXx|>m.X
\KDX kmX gEl_X kX
X kwzDX ]xDX X
x|>m.

XX J[X xX (194757, 195762, 

196263)X >twX x>_kVX
>X V\V,X 1963DX g|X
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]DX (K-Plan) |DX
V\V ]>X V|X
k>V.X]XEl[XJ>X
>k^X >sX sX EX
BVuXk|D.

XX >[,XV\VX1963DXg|X
VX 2DX V^X x>_kX
>slomXs,XVX
>k]DX ms|X
EXl_X~|V.

XX kX 1964DX g|X AkkX
\VV_XX]BXVL[X
>kVV.

XX kX1964DXg|X\ 27X[X
>\XX>mD,XV_X#X
V]BX>\VV.

XX ""]BVkX VVDX X
VB>X VVD''X [mX
\T[Xk>kVz.

XX \T,X AX V],X _sX
X ]>k,X V>X \>,X
>k,XwV,XX
\X V[kX kmX EAX
BVzD.

XX kX >X zX 1976DX g|X
kzX V> VX smX
kwm.X \KDX [X
c^V|X s\VX WB]uzX
kmXBX|^m.

XX V\V[X WsD,X [X
l_X 1976DX g|X kX
14DXV^X]m.X

XX V 2, 2000_X [MBVX
z\l_X >kX V\VX
\\DX]m.X

XX [X kX 10, 1966_X V_X
#X V]X >mDX ]VX
V]BX>\VV.X>V_X
V\VX "" \''X [X
kVKDXwV.

 X 1967DX g|X uX
X\VWX\[X>>o_X
V\VXsmX>Vz]l_XW[X
>V_sB>>X >VmX
X ]BX VX >kX
>sBXVV\VXF>V.

 X 1969DXg|XVXVX
X VmX V\VX wBX
VLBX>V.

XX ]\\X FmX V^V\_X
V|VkX >[X kVkX
>XV\V,X1975DXg|X
VX 2DX V^X BuX
F]V.

]BJ]
XX ]BJ]X {X VX EB_

kV]X \uDX ]BX s|>X
TVkV.

XX kX AmVX \VkD,X
]\BDX [X _ 1887DX
g|X g 19DX V^X
>V.

XX [X mkX _l_X
DXuX[,X[XX
_l_XmXDXl[V.
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XX kmX Vu_X ]\BX
X VX 1919DX g|X
\VzX X DV|X
]>^X \uDX X
]uzX ]VX X VVX
\[X zs_X kV],X VL[X
]W]BVX kX VmX
Bm.

XX kX V]_X >X VmX
""] m''X (The Hindu)X gX
V>a[X [X F]BVVX
10XV^XBVuV.

 X 1930DX g|X [X
V>V]X Vlo_X ]BX
VBX uX xB[VmX mX
FBV.

 X 1936_X [X \VVX
VX tl[X >kVX
]BJ]D,XkmXXV\VX
BVDX>>|

 X 1939DX g|X kX [X
\BVX >X FBV.X
VmX [l_X WsBX
|DX >X >X V,X
V>BX [X \VVX
gX .g>VX c>sX
[X  >]uzX
_XVV.

 X 1942DX g|X >MX
]BVDX F>\BV_X mX
FB|XVK^X\Vk]X
El_X V.X zX
_KDVmX uX xmzX

>|X VB]V_X V]|X
k]X kX 1943DX g|X
\VX 28DX V^X [X VmX
\mk\l_,X>]XVuX
kVEV\BX>V.

XX 1944DXg|XX>DX
X xX VmX kX
cl[X _.X kmX
x>[\X VX V\VX >X
>]uzX ""]BJ]X
>D'' XkmXBBX
k>V.X

XX yX [D,X yX ]BJ]X
[DX wX k[X
WkVX1987DXg|XWX
_>Xklm.

]_BV k^BD\
XX k^B\X >[VVs_X

c^X V[VX _X
1989DXg|XkX22DX>]X
>V.

XX kmX >>X xVtX x>oBV,X
>VFX VBD\V^X gk.X
kmX uVX TDX
>VzX K^X ]_ 

BVX[XV\DXgzD.
XX ]BVsuzXxXX[X

V]V>X Wl_,X k^BD\X
]BVX *mX tz>X V|uX
cBVX>V,

XX kX >[VVs_X WsBX
kzX ]VX V]B^X
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]BX X VV]_X mX
VV.X >V_X mX FBX
|X 3X \V>DX EX >X
uV.

XX VFkVFXWl_Xs|>X
BVX k^BD\X >mX 16kmX
kB]_X 1914DX g|X .14DX
V^X>V.

 X 1971DXg|X]BXXkmX
WkVX>uV>XVDX
\Vk]K^X ]_BVX
V\]_,X VmX m[X
BX ]_BVX k^BD\X
WXX\m^m.

XX El_X VFkVF>X
kXs|>BVzDXVmXkDX
KDADX >VK\VX >V.X
VmXk,X^X]BVX
mX i|k>X sX [X
>[VVXcX]X
FBVm?X >EBX VX X
_V>X ]BVVX VVX
[X FBX VS^?X [X
>uz,X k^BD\,X >mX
Vs,Xk^,XXWXBX
amX>VX ""^XVX^X
>VFV|''X[XxwV.

XX k^BD\X kwBX ksBX
V]B^X >EBX VBX
kk\>V.

 X 2008DX g|X DX 31DX V^X
kmXWkV,XWX_X
>Xklm.

] z\[
XX ]X z\[X ]BX s|>X

VVX]BVXgkV.XkX~V|X
\Vk]K^X [M\l_X
1904DXg|XVX4DX>]X
>V.

 X 1932DX g|X \AX
B][X VmX ]_X > 

m Q \[DX uV|X
F>X \B_X VV]_,X kX
l_X >EBX VBX ]X
>VXzX>\XuX
[V.

XX VmXVX]BX>Bl_X
\X mX \BX s>X
WlKD,Xl_X]BX>EBX
VBX \_X swV\_X
V>V.X>V_XkX""V V> 

z\['' [Xw|V.
XX [X kX 11, 1932[X

\mk\l_Xclw>V.
XX >twX X kmX ]BV>X

VuDX kl_X ]_X
WkDX[X\m^m.

 X 2004DX g|X VX \V>DX
kmX >V^X uV|X
swVkX x[M|,X WX
_X>Xklm.

[ t
XX [Xt,XtXkVtV>[X

\uDX _X [_VDX
wX t,X 1914DX
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g|X VX 24DX V^X
[l_X >V.X kmX
>>X VX .kVtV>[X
[X cB]\[]_X
kwQVX BVuV.X
kmX >VBVX .s.X DxzX
[X DxX kVtV>[X X
JXkVkV.

XX [X \mkX _l_X
l[X 1938DX g|X \mkX
DX uV.X 1940_X EX
[X kX z^X ]BX
>VaV^X\uDXwzX
\mkXkXF>V.

 X 1942DX g|X ]BX >EBX
VbkDX(INA) ckVm.X
>[X X kVX V[EVX
^XX1943DXg|X
l_XckVm.

XX V[EXVX^Xs_X
>XtXkVtV>[X[X
>[X>kVXWBtV.

XX [X>VXckVBX""gV 

''X VDX |DX
]BX >]]uVX >uVoX
V]_X\X\AVX
\VX>V.

XX ]BX >EBX Vbk]_X X
BVuBX V_ D z\V 

_X [X 1947X \VE_X
\>X [X V[_X kVmX
k>V.

 X 1971_X kX ]X DRMX
El_X(\VEB)X>V.

 X 2002DXg|XuX]BX
V]]X >>o_X mVX
E[X V_,X m_V\X
]mXVlV.

 X 1998DX g|X [X tzX
\s[XsmXkwm.

V xmt 
XX VX xmtX X hX

30,1886DX g|X AmVX -
l_X >V.X kX ]BVs[ 

x>_  \mkVkV.

 X 1923DXg|XkmX>XAuX
VBV_X V]|X >V.X
>V_X AuX VBX BV|X
aX k|DX [X >DX \uX
VV.X kX 1949DX g|X
AuVFX \mkX WkVX
\mk\BX>VV.

XX kmX BX xBuEBV_X [X
BVX AuVFX gVFEX
WkDX >Vusm.X
]BX >\X kV_X X
>X \mk\VX X
XVV.

XX VX xmtX \mkDX
\|t[,X EB_X \uDX
JX ]>_X gkDX
V>V.

XX >tV_X VX VBX
w\VX >k>VE xBX
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aX >[X kVV^X xk>DX
>V.

XX >k>VEX xX a_X kX
V>X~|V[XV\V,X
1929DX g|X >twX \[X
\kX cVX WB\DX
FBV.

XX kmX xBuEl[X skVX
]EXVDX>k>VEXaAX
>XWkuBm.

 X 1930DX gX Vs_X  

]]B ^ \VVX
]V.

 X 1933X x>_X 1947k,X l_X
X k^X >sX >VmX
]B \V>  >sBVX
>V.

XX g>kukzX \kVX
>DX V|X k _DX
[X X WB>X
V>Vt_X>VV.

XX kX1968DXg|X>mX82kmX
kB]_X >X cX kVkX
m>V.

V . >\VDV^
XX >VzX_X[>V[X

zX [X ]_X >X >\VDX
V^,X E>X \mkDX l[X
[l_X\mk\X[X
>VV.X [X VmX
kl_X~|V.

XX >>X BV[X mV_X
~|XkXs>k X̂\\D,X

AX \DX \uDX _sX
V[ku_XgkDXVV.

XX >tX BX kElKD,X >tX
X k]KDX ]X gkDX
V>V.

XX ]X]AXVV]_X~||XX
xXEX>XuV.

 X 1940DX g|X kX x>VB]_X
>twVEBzX \]AX _.X
]BxDX cB>s_.X
kX w kVDX [X
VV>X >VV.X >[X
skVX _sX \VX
>X].sVEoDXBVX
X gEBzX ]BX cBX
kwXc>sV.

XX kX [X \VkX \[X
>kVX mX g|^X
BVuV.

XX kX >t\VaX \uDX >tX
B]uzX guBX kX
X VVX kzX ""T 

>tw['' [X DX
kwm.

XX DX uX >\VDV^X
~.k.V\VtX VBzX
""BV''X[X>D,XD..X
]BVVX Vk>zX ""a 

\[''XkwV.
XX >\VDV^X D\BVX >mX

69kmX kB]_X 1959DX g|X
V\VV.
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Jk V\Vt>D D\BV
 X 1883DX g|X ]kV_X

>X V\Vt>DX D\BV,X
\lV|mzX K^X
JkX[XV\]_Xk>V.X
kX JkX V\Vt>DX
[wV.

XX kX X kVX z>X
V>k.XwV]_Xz]_X
>X ^X X
\uDX X VX
.X JDX
VX \Vu]_X EX a>m.X
A^X \uDX *[>VV_X
k\|>.

XX >DX zmX ^X >V>X
Wl_X >>D,X _kX
ka_X m[A>|k>DX
c>X V\Vt>DX D\
BVX k[X s|>VX
>mX kVkX X xX
F>V.X V|X xkmDX >^X
X zX w|DX
]X |mX V_o.X
kmX s|>zX g>X
]V.

XX VXEl_X>[XmX
  V   X  k  X 1 9 2 5  D X g  |X
\lV|ml_XXkV 

\VVXV.
XX kmX B>X A]\VX

>VE[X\VkX(_m)X\]X
uX \,X >VE[X kX

WBX k]uzX V|X
k>m.

XX >k>VEX xzX ]VX kmX
VVD,X >twX X
\|\_VmX >EBX sKDX
^X saBX FkuzX
cmBVX\>m.

XX JX _X \|\_V\_X
>EBX B]KDX >[X
mX VX D\BV,X
^X \s_X >EBX
B]_X~|Xzs>V.X

XX 1962DX g|X h[X \V>DX 27DX
>]X>XcXs|X\>V.

XX kmX BX cwD,X
]BV>DX VuDX kl_X
>twX X wX zX
]\X W]X c>sBzDX X
JX ]>X u|]X >uzX
Jk V\Vt>D D\

BV W ]\ c>s 

]DX [X B|X kX
s>m.

\.V. EkQVD
XX \.V.EkQVDX (h[ 26, 1906 

 V 3, 1995)X>tw>X
>X s|>X VVX TDX
E>X >twQDX gkV.X kX
\.V.E.XXwV.

XX \lVXV[VtXEkQVDX
[>X\.V.EX[Xglu.

XX [X glDX szX z]X
lK^X V_k[X zDX [X
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z]l_X 1906, h[ 26_X
>V.

XX VXB]_XmXE>X
VuVakVVX]>V.

XX E]V][X*mXkXVX
>Xg\l[XV\VXkX
EDA _kX X wX
V.X kzX EDAX _kX
[X sm,X V_o[ _k 

V.. m^X kV_X
kwm.

XX 1946DX g_X >twX wDX
[XB>X>VV.

XX 1954DX g|,X \.V.E.X
VEomXsV.

XX \VX X [>X \VuX
>tV|X [X BX kX
VVV.X \VakVBVX
\VW^X X VmX
kz _X VV>X
]X ]>BX >twm[X
>V.

XX kX VD\[X \uDX
k.c.E>DDXgBV[XkVuX
_VX]^V.

XX kX ]BX ""k^VX X
\V|''X [X KzX
1966DX g|X V]BX VtX
smXkzXkwm.

XX k ""m VVD'' [X
B_X >[X kVuX ]X
^V.

XX kX ""V_''X [X kVX
>wDX "">t x''X [X
>wDX]V.

XX >twX \kl[X >kVX
BVuV.

XX 2006DX g_X kmX
uV|X swVsX x[M|X
>twX X kmX _X
V|\BVD,X kmX
ckDX V>X WX _X
>BX kl|DX EAX
Fm^m.

.kV>D
XX TmsXskV>zXzX

BX x>VB>X k>kX
hkVX [X w|DX
.kV>D

XX VVlX |>X >DVX
[X V\]_X 1907DX g|X
gX 21DX >]X ^,X
c\BD\V^X >D]zX \VX
>V.XuVXkzXX
BXVxm.

XX >VDXkzAXmXV>X
VmX ""zV[X _mX
>>T[''X [X VkX
]V.

XX k.k..X nBX ]BX >EBX
zz]_ DX kB]BX
kV>DXgEBXXu>V.X
>X gE\DX JX zX
VzzX _,X EVkB_X
[X _X V] gE\> 

ckVV.
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XX 1933_XkVX]B ""b\ 

>Vo''X [X s>X _X
kk>m.X m>V[X kVX ]BX
x>_XVzD.

XX >\mX V^BX X
1937_X ""]''X V>wX
>VBm.X kV,X "">V\''X
[X BX >wX 1959_X
>VV.

XX kDX ]BVD,X ]DX
yV\X BD,X B\BV>X
BDXV[k_XuV.

 X >VaV VmVA wDX
DX B_X DRM|^X
ckVBX \[X JDX
_kX >VauX \A^X
ckVl.X ku[X JDX
>VaV^X >^X c\
VXVV.

 X 1948_X DRMX EX >X
FBX VmX zX
[XB_V.

XX kVX]BX""Vo ]D'' 

\uDX ""Vo >mkD'' 

DX EX _X >VmX
mX V>X VsBX _^X
>ta_X \VaBVDX FBX
.

XX VX VoX EX \uDX
>[X >VaVX VmVAX
wD,X B\BV>X \>\X
EX gBku_X >\X
VuX kBX w_X

kVsuzX ckVm. ""\>\D'', 

""'', ""]''X gBX
>[X gEBX VDX
V_Xu>V.

XX ~.k.VkV|XmXxXuX
wo_X >Vw^X .Vk[,X
Vk],X V\V>[X c^kX
V|X mX ""B\BV> 

\>\ E''BXckVV.X
sB][X >VkX
""\>\D''X \uDX ""''X
gBkXB_.

XX El[Xx>_X\VV|X]El_X
umX (1936).X VX
D\VV[X >\BX
W]V.

XX 1963DX g|X kX 18DX >]X
kVX\\>V.

.\
XX \X skV|X k>X

V>X ^BVX [DX ]_X
12,XX1895DXg|XVX
X QVD\V^X >D]lzX
VkmX\VX>V.

XX ]k>ADX\VVVX_l_X
..XDXmXgEBX>Vao_X
~|Xk,X[X]k>ADX
_l_X mX ._.X
DXuV.X[XVVs_X
V_X 1921DX g|X kVX
]XFmXBVuV.

XX \X DX kB]BX JX
s|>VXVVBk.
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XX VVs_X ]\[]_X cBX
V]X kwQ^X cVX
VuVoDX V]X kwQX
cVX zm\DX (Stool) 

>m.X x>_X V[X
zmX \BX VV_X c>mX
>^s|,XVuVol_XcVmX
]\[]_X V]X V|\BX
a>V.

XX ]BVX s|>X uX [DX
]s>VX\>Vm[X>X
z\X \Vk>X >tV|[X
X X VVX
kX >\BuX ]V.X

>[X skV 1956X kDX
1_X z\X \VkDX >twm[X
m.X >V_X \^X
kX ""z\ >>''X [DX
""\V_ \''X [DX
E[.

XX VmX kVl_X ~|X
[AX VVs_X \[X
>kVDX >V.X [X
>>o_XVl|XD._..kVX
zDX [V.X >VmX
VVs_X VV\[X
cVX >V[X zDX kX
BVuV.
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>]]uz [ >tw 
EB_ E[ gE

>]]uz x[

VV
XX 1937_X uX >>o_X

\V>x^X 214X _X

159X X k[X V,X

]EltmX gEBX

uBm.

XX 1937X X 14DX V^X VVX

x>_kVX(ZtB)X>sBuV.

XX 1937_X suX kX xX

|>m.

XX cV_X ]BVkX

c|]B>uzX ]AX >smX

1939DX g|X VX 10DX

V^X VVX >\lVX

\kX>sXsBm.

XX VDX cX VV_X uX

X WlV_X 1939X

kDX x>_X 1946X _X kX

[X \VV]_X kX

gEXum.

.VD
XX 1946Xo_XuX>>o_X

VXkuXum.

XX 1946X _X 30DX V^X .VDX

x>\VV.X DX

l_V>X y\VDX WkuX

>B|mX1947X\VX23DV^X

.VDX >\lVX

\kX>slw>m.

>]]uz [

{\# V\Vt BV
XX 1947X \VX 23X [X VX

El[X {\#X V\VtX

BVX ZtBVX (x>\)X

>sBuV.X [X x>_X 6,X

1949X kX kX x>_kVX

>V>V.

XX ]BVX >]DX >VmX

AM>X VX Vl_X {\#X

V\VtX BVX >\l_X

>]X]V^XVVm.X



31

>tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^

kX >]X ]VX

VVBX x>VkmX >twX

x>_kVkV.

XX kmXgEl_X1949_X*[>VX

xXam.

XX 1949X _X 6X x>_X 1950X kX

26kX ..X z\VVtX VVX

>\lVX VX X

]V]o>m.

VV
XX >tw]_X]BXEB\AX

BVX x>_X Vm>>_X

1952X\V_Xum.

XX \VXk[XVmEX

(Commonweal Party) \uDX

cwV EBX >X

V\VtX BVEX gBVmX

g>[X 1952X _X 12_X

VVXx>\VV.

XX 1953X VX [VDX >]X

g]X\VWDXc>B\Vm.

 X g] X[XwX

.VDX g]X \VW][X

x>_X x>\VX

BVuV.

XX 1953DX g|X VVX V|X

k> z_s ]DX DX

]X ]>m.X >B|mX

1954X _X 13_X VVX >\mX

>sBXVV\VXF>V.

V\V
XX VVzX zX 1954X _X 13X

x>_X 1963X VX 2DX V^X

kX V\VX >twX x>_kVX

DBVuV.

XX 1956_XV\V >t \VaBX

gE \VaBVV.

XX 1958_X>VaVXo WB 

DXBum.

XX 1955_XBA]_Xk \]B 

c ]>X mkVX

V\V.

XX 1955_X skVB k\V k 

DXBum.

XX 1956_X BuX [X

z>X VzBV^X (WBVBX

\VX z>X Km>_)X D,X

WBVB\VX z>BX WBDX

F>m.

XX 1958_X >tV| VBm 

DXBum.

XX 1961_X [X W ]> 

DXBum.XmXWXcX

kDX30XVXWl>m.

XX 1961XkX24_Xkl_X

VX WkVX >X

Vzk]_X \VX X

[>X MX >tV|X [X

>|DXXs>m.

XX 1963_XV\VXVXEBX

|mkuVX ""V\V 
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]D'' (K-Plan or Kamaraj Plan) 

V|Xk>V.

XX ]XV\VX>mXx>_kX

>sBXVV\VXFms|XEX

zX]DV.

>kD
XX V\VzXzX>twXx>\X

VX>sBukXD.>kDX

gkV.X kX 1963X VX 2X

x>_X1967X\VX6XkXx>_kX

>sXk>V.

XX kX VX El[X EX

>twXx>\VkV.

XX kmX gEX V]_X ]X

]A VVDX >twDX

xkmDXsBm.

] ]A VVD
>]]uz x[A ] ]A

XX _kX >EBX X

c^BX ]BVs_,X \X

VX komDX Vm[X

VX BDX ]X \VaBX

x|]Bm.

XX 1918X \uDX 1922DX g|_X

[X \VV]_X ]BX

Ak>uVX 40X \B^X

>V.X >uzX ]X

El[Xg>DX>m.

XX [X \VVX \[X

\_X V\[X V|X

g]\,X *|DX ]X ks_X

kmX [X BVX V.X

>V_X>tX\[Xx[uDX

\uDX>tX\Val[XkEDX

z[DX[XV.

XX 1930_X [M]_X uX

B\BV>XV_X] ]A 

y\VDXWkum.X

XX 1936_XVo VVX >\

lVX ]EX X cBWX

^_X ]BX VkmX

\VaBVX lusX gX

>m.

XX x>_X xBVX ]X ]AX

VVDX 1937DX g|X >X

m.

XX VVX>twXx>_kVX>szX

k>X X \V>X V]BX 1937X

gX11X[X^_X] 

VB V\V|DX[>X

s>V.

XX VVl[X >X sX

]mX x[X x>VX \\X

^,X Vk>X V]>V[X

\uDX x>tX VkX .g..X

skV>[X gBVX ]El_X

x>_ ] ]A \VVX

]V.

XX [l_X]EBX>X

..X[X_kDX\uDX~.k.VX

BVX>\l_XVV^X

u,
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XX >X]ABX]BX

VBX V\VzDX VBX

VVX 1938X _X 21X [X

klV.

XX VVX \uDX ]zX ]VX

\VWX s_X ]AX DBm.X

1938XDX3X]X]AXVVX

m.

XX 1939_X ]X ]AX l_X

u>V_X mX FBX

>VxmX\uDXV[XgBVX

Vko_XzDV>X>.X

[X k^X \VaVX

]BV^X[Xw.

XX VVX >\lVX

VX X 1939DX g|X

>sX sBm.X >X >VmX

[X\VVXgX[X

AX1940Xkl_X>XVBX

]X _sBX sX >X

sXV\VV.
>]]uz z ] ]A

XX >]]uzX zX {..V\VtX

BX >\lVX X

[X \VV]_X *|DX

]BX VBX V\VBm.X

>V_X *|DX ]X ]AX

VVDXmkBm.

XX 1948X kDX 2_X VkX

>]BVX V|X ]VsX

wDX ]X ]AX VV>X

>VBm.

XX 1950X \X 2_X V>BX _sX

\X\V>kVX[VDXkzAX

x>_XgVDXkzAXkXVDX

\VaBVX gxD/X J[VDX

\VaBVX ]DVBX VDX

[Xc>kX>V.

XX 1950X\X10DXV^X>tw]_X]X

]AXVVXVVm.

XX [X 1950,X X 18_X X

>mX VBX ]X ]X

uBm.

XX 1952X x>_X ]VsX wxD,X

]VsX x[uX wxDX

mX \VaX VV>X

mk.Xx>u\VXBXX

lK^X]XmX>VEX

azDXVVDXgD\Vm.

XX 1963DX g|X _X 13[X

]BX gEX \VaX >X

V>BX c^mX \X

V_#X V]X >V_X

F>V.

XX ][X 1965X kX 26DX

V^X]BVs_X]XgEX\VaX

BVzD.X ]X \VazX mXX

\VaBVX gDX B[|>X

|DX[XsXm.

XX DX ]X V>X \zX

w>X ]X [X ]X >X

]mXVVDXum.X

XX 1967X \VX 6_X VmX

>twXx>_kVV.



34

>tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^

XX 1968XkX23X_XgD,X>tX

gBX X \VaX >tw][X

gEX \VaBVX zDX [X

X \VaX V^X ]>X

xDX F>[X X VX

\VX uX k>X ]X ]AX

VVDXxkmm.

].x.. gEB_ >twD
XX 1944DX g|X >>X BV_X

]VsXwDX>Vusm.

XX BVzDX VmzDX

BX>V[BXmXkV|X

V\V,XVmX]VsX

w]omX mX 1949DX

g|X DX 17X [X

]VsX x[uX wDX [X

B>XckVV.

XX ].x..X [w|DX ]VsX

x[uXwD 1952DXg|X

uX x>_X VmX >>o_X

us_.

XX ].x..X 1967X >>o_X 1938X

Xk[Xx>[XxBVX

gEBX>m.

 X 1967XkX6DXV^XEl[X

VmX BVX VX >tX

V[Xx>\VV.

XX kmX gEl_X 1969DX g|X

kX14X[X[X\VWDX

"">tV|''X X BX \VuDX

FBm.

 X 1968X kX 23_X >twX E[X

\VaX V^BVX "">t,X

gD""X[X\VaX]>X

s>VXV.

 X 1968X kX 3_X VkmX

cX >tX \VV|X [l_X

um.

XX VX x|]BX B 

\BV> ]\ VmVA 

D 1968,X kX 20X x>_X

xzXk>m.

 X 1969_X VX >mDX

VkX |aB[X >uVoX

x>_kVXBVuV.

 X 1969 kX 10_X Q 

x.VW]X >twX x>_kVX

>sBuV.X1971 kX31[X

gEX |DX kX kX

>sl_X>V>V.

 X 1972X VX 14_X EX

VVVX >X D..g.X

].x..somXkBXVX

]VsX x[uX w>X

ckVV.XmX].x.s_XuX

tBXkVX>m.

XX VW]X >\lVX ].x..X

gEl_X >tX kEVX

>MBVX\DXu|>m.

XX >t>VFX kVmX VVX

\V[\BDX >DX ^X

]B ""V|D K|>'' [X

V_Xsm.
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XX ""X ''X [X B_X

BXmzXX"">t 

V|  Vzkm wD''X

XBX\VuDXFBXm.

XX 1969X h[X 13_X >tV|X

kV\X >VaVX WBVBX

]BXDXBum.

 X 1970_XV \kV 

]DX>Vm.

XX 1970_X c >twVVFE 

WkDXWkm.

XX 1971_X VX kwzDX

]DX>Vm.

XX 1973_X kX E^X VX

kwzDX]DXmkD.

XX 1974_X xuV 

\kV ]DXmkD

XX 1974_X X x>oBX X

>Vz]VX kl|k>uVX

""X x>oX ]X B>''X

WsVXVW].

XX 1975_X V>X EkX \uDX

\X \kVX ]DX B_

|>m.

XX 1969X VX 2X [X \]BX

\VWX lVX

c^X uX gFX FBX {FX

uX >\X ]]X V 

.s. V\[VX >\l_X

zX\m.

XX 1974X _X 20_X ""\VW 

BVE'' VDX y\VDX X

kl_XWkum.

 X 1976 x>_X 1989X kX .].x..X

gEBVD,X ].x..X ]X

EBVDX>m.

XX 1989_XVXxmtXX

\X c>sX ]DX mkX

m.

XX \^X [VX zX

kV_X kVBD,X zX \VuX

kVBDX gBkX ckVX

.

 X 1989X DX 29_ z 

Vm\X kwzDX DX

Bum.

 X 1993XV 11_XVV\[X

cVX >X k.X

VVVtX(kV)XElomX

V.X >V_X ].x..s_X

VkmX xBVX X

um.

 X 1996_X\VX[mX[ 

XBX\VuDXFBm.

 X 1999_X >tw]_X x>_X cwkX

> \ml_Xmkm.

 X 2006X h[X 3DX >]X ""2X VFzX

1X VX EX kwzDX ]>''X

mkVXVW].

 X 2006_X >kX V\VX

>X VVX  15X ""_s 
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kE VV'' sX

m.X

 X 2006X kDX 11_X ""kl_VX

QzXW]>sXkwzDX

]D''XmkD.

XX 2006X kX 15X [X kX

kVX |AX kwzDX ]DX

mkm.

XX >tw]_X VlB_X \uDX

\mkX _X \VkX

VX OwX >kX

mXFk>uVX2006XX7_X

VX_XwXx[V^X

mk>X X i[X

>\l_XzX\m.

XX zs[XmX>tw]_X

OwX>XmXFBm.

XX 2007X kX 1X x>_X >tV_X

\]AX|XkX\KzXk>m.

XX 2008X D_X kX kX

VX \mkX ]X ]DX ""108''X

(kX DA[X k)X

gDm.

XX ^_X DX ko>X

x|mk>uVX >tV|X

^^X(DXkoAXxX

|m>_)X DX 2009DX g|X

Bum.

XX 2010X \VX 13_X A]BX \[X

kVDX]m.

XX 2010DX g|X "">tV|X

\X ^_sX xX D''X

Bum.

XX 2010h[X 23X x>_X 27X kX

VkX \V_X c>tX

D\VaX\VV|Xum.

...].x.. gEl_ >twD
D..V\][

XX 1962_X\kXc.
XX 1967_X \X >Vz]l_X

kuX uX \[X cX
VV.

XX 1972X VX 13_X ].x..X
somXkBuD

XX 1977Xx>_X1987XkX>twXx>_
kVXgEXA>V.

 X AE >kX [DX \^ 

>k [DX Vu|DX

D..g.X(\#XVV\[X

V\][)X 1972DX g|X

VX 18DX V^X ""VX

]VsX x[uX wD''X [X

EBX>Vus>V.

XX [X El[X BX

""mX]BXVX]VsX

x[uX wD''X X \VuDX

F>V.

 X 1973_X EX x>[X x>VX

]|_X VV\[X >Vz]X

X>>o_XVl|XkuX

um.
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XX 1974_X uX VX

\[X >>o_X kuX uX

XgEX\>m.

XX 1977_X uX >twX

\[X >>o_X .].x..X 131X

X uX gEzX

k>m.

 X 1977X [X 30_X D..g.X

>twX x>_kVX >sBuV.X

mXx>_X1987X>twXx>_kVX

gEA>V.

 X 1978_X >tw]_X ""10+2+3''X

DX_sxX\KzXk>m.X

[l_X""V _ 

wD''Xmkm.

 X 1980_XDBVX>XV\X

aBXxXam.XD,X

V\X x[X V[X >sDX

a|X>uzX]VX""V\ 

WkV ]V^'' WBtX

.

 X 1980_XuX7kmX\[X

>>o_X kuX uX *|DX

x>_kVVXD..g.

 X 1981_X \ml_X ""n>VkmX

c >t \VV|'' X

um.

 X 1981 DX 15_X "">X>tX

_wD''XckVm.

 X 1982-_X Vkl_X V]BVX _

wxD,X VVo_X

[X >VX \X _X

wxDX>Vm.

 X 1982_X D..g ""k 

m ]>'' mkV.

 X 1983iVX ]lomX zX

V|X kk>uVX g]X

[X>DXFmXVVX

D..g.

 X 1983_X _VDX bt[X

WB][X x>_X X ]X

m.

 X 1983_X EX skVlzX

k t[VD kwzD 

]DXx|m.X

 X 1984_XD..g.X\Vs_X

\mk\l_XEXuX

VzDX VmX >tV_X

VmX>>_Xum.X]_X

kX gX \[X

>Vz]l_X Vl|X kuX

uX*|DX>twX\>_VV.

 X 1987 DX24DX>]XD..g.X

clX >V.X kzX zX

kmX \sX V D\

BVX1988XkX7Xx>_ 30XkX

>twX x>_kVX >sX k>V.X

kX>tw][Xx>VkmXX

x>\VkV.X

XX ...].x.s_X 1988_X X

u|X *|DX 1989_X [VX

>m.
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V .Bo>V gEl_ 

>twD
XX 1991X h[X \V>]_X uX

\[X>>o_X.].x.XkuX

um.X

 X 1991X h[X 24X [X _s. 

. Bo>VX>twXx>_kVX

>sBuV.

XX kX \V_X >>|X

>tw][ x>Vkm  

x>\VkV.X >sBuX

[X x>[X x>VX >tw]_X

\mX J|k>uVX

c>s_XB]V.

 X 1992_Xm \ Vk_ 

WBDX>VD.

 X 1992_X X zw>X VmX

V>uVX >V_ zw> 

]D mkm.

 X 1994_X \_ t[X

m^X\KzXk>.

 X 1995_X Vkm c >t 

\VV| >l_Xum.

XX 1996X \[X >>o_X >V_sX

B>m.X

XX \,X 2001_X uX 12kmX

\[X >>o_X kuX

u,X \X 15X [X Bo>VX

VkmX xBVX >twX

x>\VX>sBuV.

XX V[EXWXkw_XBo>VzX

3X g|^X EX >X

kw>V_X kX x>_kVX

>sBumX _VmX X cX

]\[DX DX 21,X 2001X _X

y>m.

XX >V_X Bo>VX >sX sX

{.X[X_kDX>tw][XA]BX

x>\VX>sBuV.

XX >ul_X V[EX kwX

sV>X [X cBX ]\[X

DX4,X2001_XBo>VzX

kwX >BX mX

FmXy>m.

XX >[X zX Bo>VX 2002X

kX21_XgX>Vz]l_X

Vl|XkuXuV.

XX 2002,X \VX 2_X Bo>VX

J[VkmX xBVX >tV[X

x>\VX>sBuV.

XX 2002,X \VX 23_X Vl_[X

[>VX]DX>Vm.X

2002_X ""kzDX _sX

]D''X >Vm.X gEBX

luEX l_X uX VX

xXx|>m.

XX >tV|X ]>WX _X

wDX>Vm.

XX >tw][X VX |^X >X

FB.
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XX ^X \uDX _zX

_X AlX V[X

suX>XFBm.

XX 2004X VX 18_X |>_X

...XsBz\VX>\lVX

]lX""|EX|X

g[''X]X>X>_X

TX|XV[.

XX 2006X \[X >>o_X

...].x..X>V_sB>m.

XX 2011_X uX 14kmX

\[X >>o_X ...].x..X

DX kuX um.X pDX

>Vz]l_X Vl|X kuX

uX Bo>VX 2011,X \X 15X

[XV[VkmXxBVX>twX

x>\VX>sBu^V.

XX x>_kVX>sBumDX6XkX
]zXBVtV.

XX kX EX kwzDX ]D,X
>VozX >DX kwzDX ]D,X
kXtL,X,Xt[sEX
kwzDX ]D,X kX V_
^X kwzDX ]D,X \VkX
zXkX\MXkwzDX
]D,X x]BV[X \V>V]X
{F]B>X 1000X VBVX
cB]X kwzDX ]DX V[X
_kX ]^X >uVmX B_
|>|Xk[.

>tw EB_ E^

E B ckV g| >Vus>k^

]E 1916 .D.VB,X]BVVX
BV

]VsXwD 1944 >>XBV

>twXwD 1946 \.V.XEkQVD

]VsXx[uwD 1949 E.[.XVm

>tV|XcwVXE 1951 ..V\VtXBVE

V\[T_XEX(Common 

weal Party)

1951 D..X\VkKX
VB
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>]XE 1959 VVX\uDX
[..V

>tX>EBE 1961 ~.k..XD

mX]BXVX
]VsXx[uXwD

1972 D..V\][

s|>XE>^X 1972 

VVX\^XE 1990 V.XV\>V

\\EX]VsX
x[uXwD

1994 k.VV_VtX(kV)
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>]]uz [ >tw 
gEBV[ B_

>tw g^ B_
g[ B >sVD

].ko[XA 1919-1924

].XV[XA 1924-1929

].X.XX
V[o

1929-1934

].[XA 1934-1940

].Xg>XgkV_ 1940-1943

].XgEV_|X
kX

1946-1948

].XiXz\VX
EXkE

1948-1952

].XpVV 1952-1956

]...V[ 1956-1957

].siVDX\V] 1958-1964

]..s.# 1964-1966

].>VXc_E 1966-1971

]..X.V 1971-1976

].X\V[V_X
V]BV

1976-1977

].A>VXkV 1977-1980

].XV]Xo 1980-1982

].X>V_XzVV 1982-1988

].X.E.VX 1988-1990

].EXVV 1990-1991

].Xi\XVVBX
E

1991-1993

].D.X[VX 1993-1996

].XiVX
(.V)

1996-1997

_s.XV]\VXs 1997-2001

].E.V[ 2001-2002

].XV\X\V[XV 2002-2004

].XEXV 2004-2011

].VMBX
VBV

2016-2017X
k

].sBVXVX
(.V)

2016-2017

].[kVV_X
AV

06.10.2017X
x>_X>uVmX
k
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>tw x>\ B_
x>\ >sVD

1.X]..AVBKX
BV

17XDX1920X
11XX1921

2.X]._XVV 19XkDX1921X
X3XDX

1926

3.X]..XAVB[ 4XDX
192627X
VX

19304XkDX
1932

4.].X.XxVtX
V|X

27XVX
1930XX4X

kDX1932

5.X].VoX
VVX(V\XiX
VV)

5XkDX1932X
X4X_X1936

6.X].X..XV[ _X1936X
gX1936

7.X].XVoXVV gX1936XX
_X1937

8.X]..XkX
XV|

_X1937XX14X
X1937

9.X].XVVX
kXgE

1937XX1939
1939XX1946

10.X]..VD 1946XX1947

11.X].X{..XV\VtX
BV

1947XX1949

12.X].X..Xz\
VVtXVV

19491952

13.X].E.XVV 19521954

14.X].Xz.XV\V 19541957

15.X].Xz.XV\V 1957XX1962

16.X].Xz.XV\V 1962XX1963

17.X].D.X>kD 1963-1967

18.X].XE.[X
Vm

1967-1969

19.X].XV.X|X
aB[X(>uVoD)

1969X(kX
3-10)

20.X].Xx.XVW]
kXgE

1969-1971

kX31,1976X
kX17,1977

21.X].XD..X
V\][XkX
gE

1977-1980

22.X].D..X
V\][

1980-1984

23.X].D..X
V\][

1985-1987

24.X].V.X
|aB[X
(>uVoD)

DX24,X
1987XXkX

7,X1988

25.X]\].XVX
V\][
kXgE

1988X(kX
7-30)X

k30,X
1988XXkX

27,X1989

26.X].x.VW]
kXgE

1989-1991
kX30,1991X
Xh[X24,X1991
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27.X_s.X
.Bo>V

19911996

28.X].x.VW] 19961996

29.X_s.X
.Bo>V

20012001

30.X].{.[X
_kD

2001XX2002

31.X_s.X
.Bo>V

20022006

32.X].x.VW] 20062011

33._s.X
.Bo>V

2011X2014

34.].{.[_
kD

2014-2015

35._sX
.Bo>V

2015-2016

36.].{.[_
kD

2016-2017

37.].VX
wMVt

2017Xx>_X
>uVmXk

XX >tV[X x>\X X
].AVBKXBV.

XX ]BVX >]DX >VmX
>twX x>_kVX >kX X
].{\#XV\VtXBV

XX >]X ]BVs_X x>_X VmX
>>_X x>X zX >twX x>_
kVkXX].XVV

XX >tV[X x>_X X
x>\X X ]\]X VX
V\][

XX >tw]_X tX VDX
(>Vm)X x>_kVX >kX X
D..V\][XXh[X30,1977X
x>_X DX 24,X 1987X k.X (10X
g|^X5X\V>^X25XV^)X
]\].XV

XX tzBX VDX x>_kVX
>k.X(24XV^)

XX >tw]_XtX]XxXx>_kX
>sXk>kXX].Xx.XVW].X
5Xx,X10XkX19694XkX
1971XXX31XkX197627XkX
1989XX30XkX199113X\X1996X
X13X\X200113X\X2006XX13X\X
2011

>]]uz [ >tw 
g| \[D ku u 

E / 
x>\ VVB

1952 x>VkmX
\[D

]BX>EBX
V

E.VVVVX
.V\V

.XEkxDX
^

1957 2gkm .>.V. .V\V [.VV\[X
.iV
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1962 3gkm .>.V. .V\V
D.>kD

.X_VB[

1967 4gkm ].x. E.[.X
Vm
x.VW]

E..Xg]>V
..X\]Bw[

1971 5gkm ].x. x.VW] .MkV[XAk
.Vs>[

1977 6gkm ...].x.. D..V\][ xXg]

1980 7gkm ...].x.. D..V\][ xXg]
.XVVVD

1984 8gkm ...].x.. D..V\][
VXV\][

.XVVVD
..XVB[

1989 9gkm ].x.. x.VW] x.X>tXz\[

1991 10gkm ...].x.. .Bo>V V.Xx>BV

1996 11gkm ].x.. x.VW] ..g.XwMk_
V[

2001 12gkm ...].x.. {.X[X_kD
.Bo>V

.Vxm

2006 13gkm ].x.. x.VW] V.XgB[

2011 14gkm ...].x.. .Bo>V .X>V_

2015 15gkm ...].x.. .Bo>V
{.X[X_kD
V.XwMVt

.X>V_

k >k \uD m >k
B >VD x E m >k

.XEkxDX
^

6,X\X1952 16XgX
1955

V >kKXV|

[.VVX
\[

2,XDX
1955

1XkDX
1956

V >kKXV|

.XiVXV 30X_X
1957

3XgX
1961

V >kKXV|
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.X_X
VB[

31X\VX
1962

14X\VX
1967

V .XV>V]

E.V.Xg]]B[ 17X\
V1967

12XgX
1969

].x..X AkXVs>[

AkX.X
Vs>[

22XkX
1969

14X\VX
1971

].x.. .g.X\[|

.MkV[X
(>uVoX>k)

2XDX
1972

3XgX
1973

].x..

AkX.X
Vs>[

3XgX
1973

3XX
1977

].x.. X[.X]

xXg] 6XX
1977

18Xh[X
1980

.].x.. X.]V

.VVVD 21Xh[X
1980

24XkX
1985

.].x.. V_XX
VB[

..X
VB[X

27XkX
1985

5XkX
1989

.].x.. s..XVX
\B[

x.>tz\[ 8XkX
1989

30Xh[X
1991

].x..X s..XmVt

.g.XwMk_X
V[

23X\X1996 21X\X2001 ].x.. ]XDXk]

V.XVxm 24X\X2001 1XkX
2006

.].x.. .XVD

V.XgB[ 19X\X2006 15X\X2011 ].x.. s..XmVt

.Bz\V 27X\X2011 29XX
2012

.].x.. >V_

.>V_ 10XX2012  .].x.. V^VEX
BV\[
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>tw k u ^
VD D

1921XX1937Xk [E_XD,XAM>XVXV

X14,X1937XXDX21,X1938 [X_XwXX_D,X
VD

kX27,X1938XXVX26,X1939 VVX\[DX(Banqueting Hall) 

{\#VXEX>VD

\X24,X1946XX\VX27,X1952 [E_XD,XAM>XVXV

\X3,X1952XXDX27,X1956 kVXD,X{\#VXEV;X
>VD

_X29,X1957XX\VX30,X1959 \[XkVDXAM>XVXV

_X2030,X1959 [JX\V,Xc>\D

gX31,X1959XXkX11,X2010 \[XkVDXAM>XVXV

\VX16.X2010XX\X15,X2011 A]BX\[XkVD,X{\#XEX
>VD

\X16,X2011Xx>_ \[XkVDXAM>XVXV

>tw  m|
69%XXm|Xkw^X\VWDXX

>tV|
XX B_XkzX(SC) - 18%

XX wzlX(ST) - 1%

XX tDXu|>V - 20%

XX VtB - 3.5%

XX u|>V - 27.5% 

            

 
69 %

>]]uz [ >tw 
>tw  \k

XX \kX ""s>V[ ''X
|m.

XX X \kX {X W>X \AX
gzD.X >[X c[X
>sVDX6Xg|^XgzD.

XX kVX |X g|X
xs_,X >[X J[_X X z]X
c^X>sXszk.X>[X
c^X\V_XBVX
>>||k]_.

 X 1937X x>_X 1950X kX >[X
c[X X
z>DX 54 gD,X ]X
DX56XgDX>m.

 X 1937DX g|X X 14DX V^,X
[X AM>X VX Vl_X
c^X X \]_X kX
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\kXBm.X>X\kl_X
\V>DX 55X c^X
>.

XX ]BX EB\AX ][X
X \X \kX 1952DX
g|X _X 21DX V^X x>_X
B_X >VBm.X >[X
>kX VX .s. B[X
gkV.

XX kzX [X D..\VX
kKD,X kB|mX E..X
EuDX\kX>kVX
>>|.

XX 1978DX g|X _X 26X
>]X \.V.EkQVDX \kX
>kVX >>|V.X
kX1986DXg|XVX31DX
V^X \kX |DX kX
>VmX [mX g|VDX
\kX>kVXsV.

\k >>_
XX \kX cVX

>>,X ]BX >>_X
gBDX mD,X \kX
c^XX5Xk_X
>>||[.
1. >VX JDX 1/12X z]X

cD,
2. gEB^X JDX 1/12X z]X

cD,
3. c^VEX \AX JDX 1/3X

z]XcD,

4. \VWX \[X JDX
1/3X z]X cDX
>>||[.

5. 1/6 z]X c^X
gV_XWBt|[.

,X BD,X sB_,X |,X
JX kX V[X m_X
>E>k^X \kl[X
mX \kX cVX
gV_XWBt|k.

XX 1947DX g|X [X
sz^X \uDX kX
olX>XFDXmVX
x[kX \kl_X V|X
k|XWkum.XmkX
\[]_X x>[x>VX
WkuX \kl[X X
x[kkVzD.

\k A
XX D..g.X gEl_X 1986DX

g|X \X \V>DX 14DX V^X XX
\kBX X >uVXX
y\VD,X >tV|X kX
l_XWkuXm.

XX y\VDX z>X X x[kX
\kX \uDX \VWkX
gBX X kKDX
Wku|,X 1986X DX
1_X zB>k[X A>_X
|X]BXXDXX
40XgXklm.

XX D 1986DXg|XkD 1X
x>_X\KzXk>>V_,X[BX
]\X\kXm.
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*|D \k
 X 1989DX g|X ].x..X

gEl_X *|DX \kBX
u|mk>uVX y\VDX WX
kum.X 1991_X .].x..X
gEl[X VmX y\VDX
m.

 X 1996_X ].x..X X *|DX
\kX \>uVX
\V>VkX X kl_X
WkuBm.X mX \]BX
E[X VkzDX X
km.X >uBX gEX
\VuDX u>V_X DxBuEDX
>V_sB>m.

XX ].x..XgEl_X2010X_X12_X
*|DX \kX \>uVX
y\VDX l_X WX
kum.

 X 2010,X \X 16_X zBX >kX
yVX V_X >twX \kX
\V>VzX A>_X >V.X
[X DX 30, 2010X
[X \kX >Vz][X

B_X zBX >kV_X
klm.

XX >[X>twX\kX\zDX
l[X EAX gBVX
.D..X \VKy[X [kX
>twX X WBt>m.X gV_X
2011_X uX gEX \Vu>V_X
\kX ckVzDX xBuEX
sm.

>tw][ \k  

Vm
\kX>kX X\.V.XEkQVD
>twXx>_kX XD..V\][
>twXgX X>XV_XzzV
]BXV]]X Xl_XE
]BX>\X XVXV]

 X 2011DX g|X WkX
]BVs_X g]V,X VV,X
\VViV,XV,Xc]X>DX
\uDX DxVi*X gBX 6X
\VW_X X \kX B_
|m.

XX g]VX \VW]_X X
\kBVmX _X 2007X _X
*|DX\m.

\k >k^
>k >sVD E

.VVVV 19201925 EXVuk

_..XkVtbX
^

1925-1925 ]E

D.X]Vt

E.s.XXED\XV 1925-1926 ]E

.V\]X 1926-1930 BVBE
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V.X.XV\VXV

g..XV\iXV 1930-1937

.sXB[ V

D..X\VkK 1937-1946

E..XEu V

\.V.XEkQVD 1946-1952 V

1952-1964 V

].x.

1964-1970 >twXwD

1970-1976

1976-1986

\k m >k
>k^ >sVD

..k^ 1921-1926

V.XxmtX 1926-1930

.D.V>DXV 1930-1935

.kVtXV| 1937-1952

.D.X_VX 1952-1959

s..XwMVtX 1959-1968

.iJ] 1969-1972

\.V.EkQVD 1972-1976

.kVtV>[ 1976-1980

AkXAm\>[ 1980-1983

.kVtV>[ 1984-1986

• • •


