
 
 

னஜதாம் ஆண்டு – னஜல் டரும் 
டாசக்குணிaPடு எண் 711T 

படாதுத்ஜிழ் ஜாள் -1 ஜற்காதக் கிதஜனேம் உததசனேம் 
அதகு-1 பய்னேள் டகுஜி (கிதஜகள்) 

ாப்ன இதக்க அதப்னசன் எழுஜப்டட்ச னக்கிதஜகள் னஜதில் கூணப்டட்டுள்ஞ. 
1. ிதாவும் ான்ீனும் காற்றும் என்னும் டாஜிாரின் கிதஜில் இில் ஶரன்றும் 

ிதாதனேம் ான்ீதஞனேம் காற்தணனேம் இித்துப் டாடினேள்ார் மலும் காற்று 
ஜரும் டததக ஒதகள் குணித்தும் ிக்கினேள்ார் 

2. டாஜிஜாஞின் ஶரமஞ உன்ஞிசம் பால்மன் என்னும் கிதஜில் ஜிர் ஜிருராம்  
படாங்கல் ஜிருரின் ிணப்னம் படாங்கதிடும் னதணனேம் டற்ணி ிக்குகிணார் 

3. காந்ஜிக் கிஙாஞ ப. இாதிங்கஞார் உதகம் ாழ்க என்னும் ஜததப்டின் னெதம் 
காந்ஜிடிகின் ிணப்னகதனேம் படருதகதனேம் எடுத்துதக்கிணார்  

4மகாடிக்கால் னஜசா என்னும் கிதஜின் னெதம் ட.ீாஞந்ஜம் அர்கள் பஜாிதார்கின் 
மகாடத்ஜின் டிாக ாணிிடுகிணான்  மகாடிக்கால்கருசன் அந்ஜப்னஜம் சந்து ரும் 
என்கிணார்  

5 னடின் ஜததத கிப்மடாம் என்ண கிதஜில் ாட்தசச் ரீ்டடுத்ஜிச் ிணந்ஜ ாசாக 
உருாக்க மண்டி ிதககதப் டாடினேள்ார் அஜற்கு ஜிர் அதஞரும 
ஜததஞாகச் பல்டச மண்டும் என்கிணார் 

6. கண்ஜாஞின் னஜிமஜார் உதகு பய்மாம் என்னும் கிதஜ ஜிர்கதப்டற்ணினேம் 
ஜிர்கின் ாடு டற்ணினேம் ிக எிதாகப் மடாற்றுகிணது 

7. மஜப் டிஜாவுக்கு பஜருப்டாசகஞின் அஞ்தி என்ண னதுக்கிதஜிதஞ கிஙர் ன. மத்ஜர் 
டதசத்துள்ார் இந்ஜிா ிடுஜதத படற்று இருடத்தஜந்ஜாண்டுக் பகாண்சாட்சத்ஜில் 
டாசப்டட்சகிதஜ இஜில் அன்தண சூதில் இந்ஜிாின் ிதத குணித்து 
ிக்கினேள்ார் க்கிசிருந்து டம் கணக்கும் ித்தஜத அில் ாஜிகளும் 
அஜிகாரிகளும் அணிந்து தத்ஜிருக்கிணார்கள் என்கிணார் 

8.கிஙர் அப்துல் குான் அர்கள் ஜஞது கிதஜில் ஞிஜன் ஒரு டணதக் குஞ்சுமடால் 
திதற்ணிருந்ஜான் னிக்கூட்டில் அன் ஒரு குஞ்சு ஜஞது கடிஞ உதப்டால் அன் 
கத்தஜனேம் பார்க்காக்கி அனுக்கு டிாஜற்தணனேம் டி தக்கின்ணான் 
என்கிணார் 

9. காஜமதா காஜல் என்ண கிதஜில் கிஙர் ீா ிததாி உர்வு டற்ணி கூணினேள்ார்  
10. ங்கதப் டாடுமன் எஞ தனத்து ங்கின் படருதகதப் டாடினேள்ார் 
அதகு 2 உததச 
எண்ங்கள் என்றும் உததசநூதில் எம் எஸ் உஜனெர்த்ஜி 31 ஜததப்னகில் ஞிஜ ஞத்ஜின் 

எண்ங்கள் குணித்து ிக்கினேள்ார் 
ரிாஞ எண்ங்கத ர்த்துிட்சால் ாழ்வு கிழ்வுசன் அதனேம் பற்ணிால் ிதணனேம் 

ாஜதஞகள் ிணக்கும் என்கிணார்  
அதகு 3 இதக்கம் 
ஜிழ் பாிில் உள் ஐந்ஜிதக்கத்ஜில் எழுத்ஜிதக்கம் இஜில் கூணப்டட்டுள்து 
பாி னஜல் காாம் அனுத்ஜின் ஒதி எழுத்து னஜல் ார்ன எஞ இரு தகத்மஜ (ன்னூல்) 
பாிக்கு னஜல் காாக அதகின்ண அனுத்ஜிின் 
காரிாகி ஒதிம எழுத்ஜாகும்  அது இருதகப்டடும் 
1. னஜபதழுத்துக்கள் 
2. ார்படழுத்துக்கள் 
னஜபதழுத்துக்கள் 
உிரும் உசம்னாம் னப்டது னஜமத (ண்) 
உிர் -12 பய் 18 ஆகி 30 எழுத்துக்களும் ஜிழ்பாிக்கு னஜன்தாஞ எழுத்துக்கள் ஆகும்  
ார்படழுத்துக்கள் 
னஜபதழுத்ஜாகி உிபழுத்தஜனேம் பய்பழுத்தஜனேம் ார்ந்து மஜான்றும் எழுத்துக்கள் 

ார்படழுத்துக்கள் 
 அற்ணிதஞ பஜால்காப்டிர் 3 என்கிணார் ன்னூதார் 10 என்கிணார் அத 



1 உிர் பய் 2 ஆனேஜம் 3 உிபடதச 4 ஒற்ணபடதச  குற்ணிதிகம் குற்ணிலுகம் 
ஐகாக்குறுக்கம் ஔகாக்குறுக்கம் கக்குறுக்கம் ஆய்ஜக்குறுக்கம் 

பாினஜல் எழுத்துக்கள் 
டன்ஞரீ் உிரும் கஜ ட ங ஈகந்து உிர்பய்னேம் பாினஜல் (ன்) உிர் 

டன்ஞிண்டும் கஜடங ஆகி 10 உிர்பய் எழுத்துக்களும் பாிக்கு 
னஜதில் ரும் என்கிணார் ன்னூதார் 

பாி இறுஜி எழுத்துக்கள் 
 ஆி ஙஞ  த பய் உிர் டன்ஞிண்டும் ஜஞித்தும் பய் எழுத்மஜாடு மர்ந்தும் 

எழுத்துக்களும் குற்ணிலுகனம் பாிக்கு இறுஜிில் ரும் 
பய்ம்க்கம்  
மற்றுிதத பய்ம்க்கம் உசஞிதத பய்ம் என்று இதசஞிதத க்கம் இண்டும் 

தகப்டடும் 
ஒரு பய்னேசன் மறுபய் ந்து ங்குது  மற்றுிதத பய்ம்க்கம்  
எ.கா ஜிங்கள் 
அம்பய்க்கு னன் அம்பய்ப ந்து ங்குது உசஞிதத பய்ம்க்கம்  
எ.கா அக்கம் 
அதகு-4 இதக்கி தாறு 
னக்கிதஜின் ர்ச்ி ஜிழ்பாிில் ஜின் எழுஜத் பஜாசங்கி காதத்ஜிதிருந்மஜ 

பஜாசங்குகிணது இருடஜாம் நூற்ணாண்டில் னக்கிதஜின் ர்ச்ி அஜி மகாஞது 
னதுக்கிதஜின் மஜாற்ணனம் ர்ச்ினேம்  
கிதஜின் பஜாசர்ச்ிாக ாப்ன டிின்ணி அல்தது டி அதப்டில் னற்ணிலும் ாறுடட்டு 

அதது  னதுக்கிதஜ  
னதுக்கிதஜின் மஜாற்ணத்ஜிற்கு டாஜிாம அடிக்கல் ாட்டிர் டாஜிக்குப் டின் 

னதுதப்டித்ஜன் னதுக்கிதஜதத் பஜாசர்ந்ஜார் 
உததசின் மஜாற்ணனம் ர்ச்ினேம் 
 உததச என்டது டாட்டுக்கு அதந்ஜ இதக்க ம்டின்ணி எிதாக ஒிவுதணின்ணி 

எழுஜவும் மடவும் டன்டடும் ஒன்று ஐமாப்டிர் உணவும் அச்சுப்படாணி வும் ஜிில் 
உததச ர்ச்ிின் மகத்தஜ அஜிகரித்ஜது  

அதகு 5 டதசப்டிதக்கிம் (படாதுக்கட்டுத டதசத்ஜல்) 
 ஒரு கட்டுத எவ்ாறு உருாக்கப்டச மண்டும் என்டதஜ ிக்கும் டகுஜிாகும் 
1. ஒரு படாருதப் டற்ணி கருத்து ஒருதப்டாடு 
2. கருத்துக்மகற்ண டத்ஜி அதப்ன அதத்ஜல் 
3. கட்டுதக்குத் மஜதாஞ அவு மற்க்மகாள்கள் 
4 னன்னுதப்டகுஜி உசல்டகுஜி ிதணவுப் டகுஜி அதத்து எழுதுஜல் 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


