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ிழ் அநிஞர்கலம் ிழ்த் தொண்டும் 

இங்கு ககொடுக்கப்தட்டுள்ப அனணத்து 
கொகுிகளும் முக்கிொண ததொது ிழ் 
குநிப்னகபொகும். இது TNPSC பதொட்டி 

பர்வுக்கு ிகவும் தன்தடும். பதொட்டி 
பர்ொபர்கள் கீழ்கண்ட கொகுிகனப 
தடித்து தன்கதந ொழ்த்துகிபநொம்.

 
தொிொர் 
 
திநப்ன : 11.12.1882 ; இநப்ன – 11.09.1921 
 
ஊர்  : எட்டனம் (தூத்துக்குடி 
ொட்டம்) 
 
ததற்றநொர் : சின்ணசொி இனக்குி 
அம்னொர் 
 
னணி : கசல்னம்ொள் 
 
இற்ததர் : சுப்திிம் (எ) 
சுப்னதொ 
 
‘தொி’ தட்டம் - 11 ில் 
கிப்னனனின் கொொக ‘ட்டனம் 
சஸ்ொணம்’ ககொடுத்து. 
 
தொிப்னனன – ிழ் ஆங்கினம் இந்ி 
சஸ்கிரும் ங்கொபகொி 
டகொி தின்ந கல்லூரி – கொசி இந்து 
கல்லூரி அனகொதொத் தல்கனனக்ககம் - 
னகுமுகத் பர்ில் முன்ன அசனக் 
கிஞர் தி  

 1902 – எட்டனம் சஸ்ொணம் 
ிொசிரிர் தி  

 1904 – பசதுதி உர்ினனப்தள்பி 
(துன) ொல்ட் ிட்ன் - 
தொிின் னதுக்கினக்கு 
முன்பணொடிொக இருந்ர். 

 
சிநப்னப் ததர் 

 
பசிக்கி கொகி – .ொ. (ொசொி 
ஐங்கொர்) 
ிடுனனக்கி ற்கொன இனக்கித்ின் 
ிடிகள்பி 
தொட்டுக்ககொரு னனன் தொி – கிி 
ீடுதுில் ீக்கப் தொடிந் ினொ – 
தொிொசன் 
 
னனணப்ததர்கள் 
 
கொபிொசன் சக்ிொசன் சொித்ிரி ஒர் 
உத் பசொதிொணி ித்ி ீர். 
தொி – னகழுனகள் 
 
‚ிொல் தொி குி ததற்நதும் 
ிழ் தொிொல் குி ததற்நதும்‛ தற்நி 
என்கணன்று கசொல்து – தொிொசன்  
 
‚தொின ினணத்ிட்டொலும் 
சுந்ித்ின் 
ஆறசம் சுருக்தகன்று றும்; இந்ின் 
ொன் ன்நிடும் ல் இறுொப்ன உண்டொம்‛ 
– ொக்கல் கிஞர். 
 
‚தொிொர் ஒரு அொ னருர்  இர் 
நூனனத் ிர் றொகக் 
தகொள்ொர்கபொக‛. 
 
இற்நி நூல்கள் 
 
i. னப்ததரும் கின தொடல்கள் 
1) கண்ன் தொட்டு 
2) குில் தொட்டு 
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3) தொஞ்சொனி சதம் 
 
ii. உனனட இனக்கிம் 
1) ஞொணம் 
2) சந்ிரினகின் கன 
3) ொசு 
4) ந்ி கனகள் 
 
iii. சிறுகனகள் 
1) சின்ண சங்கன் கன 
2) ஆநில் ரு தங்கு 
3) ஸ்ர்குொரி கன 
 
iv. தொடல்கள் 
1) சுந்ிப்தொடல்கள் பசிப்தொடல்கள் 
னனர் ொழ்த்துக்கள் 
2) தக்ி தொடல்கள் சமூகப்தொடல்கள் 
3) னி ஆத்ிசூடி தொப்தொ தொட்டு 
 
தத்ிரிக்னகப்தி 
 
1.‚ிறக தொனூ‛ – தொிின் ‘ணின 
இக்கம்’ தொடல் முன் முனொக 
இந்ொபனட்டில் கபிந்து. 
2.சுறசித்ின் - 1904 – 
துனொசிரிொகப் கதொறுப்ன – ிணசரி 
இழ் 
ஆசிரிர்தி 
 
1.சக்ர்த்ிணி  - 1905 
இனத்கொடங்கிணொர் 
(ொ இழ்) 
2.இந்ிொ -1907–ொப்தத்ிரிக்னக 
3.தொனதொம் - 1908 – ஆங்கின இழ் 
4.ிஜொ கர்றொகி - 1909 
5.சூரிறொம் - 1910 
பற்க்பகொள் தொடல்கள் 
 

‚ணி ஒருனுக்கு உில்னனதணில் 
சகத்ினண அித்ிடுறொம்‛ 
 
‚கொக்னக குருி ங்கள் சொி – ீள் 
கடலும் னனயும் ங்கள் கூட்டம்‛ 
 
‚ொநிந் தொிகபிறன ிழ்தொி 
றதொல் இணிொ தங்கும் கொறொம்‛ 
 
‚தசந்ிழ் ொதடனும் றதொிணிறன – 
இன்தத் றன் ந்து தொயுது கொிணிறன‛ 
 
‚திநொட்டு ல்னநிஞர் சொத்ிங்கள் 
ிழ்தொிில் 
ததர்த்ல் றண்டும். 
றதுத் ிறொனச உனகதல்னொம் 
தவும் னக 
தசய்ல் றண்டும்.‛ 
 
‚தசொல்னில் உர்வு ிழ்ச் தசொல்றன – 
அனத்  
தொழுது தடித்ிடடி தொப்தொ‛ 
 
‚ொர் ம்ன இிவு தசய்யும் 
டனனக் தகொலத்துறொம்‛ 
 
‚ன ன்றும் அடின ன்றும் ரும் 
இல்னன சொிில்‛ 
 
‚க்குத் தொில் கின ொட்டிற்கு 
உனத்ல்‛ 
 
‚ல்னொரும் ஓர்குனம் ல்னொரும் ஓரிணம் 
ல்னொரும் இந்ொட்டு ன்ணர்.‛ 
 
‚ஒன்றுதட்டொல் உண்டு ொழ்வு – ம்ில் 
ஒற்றுன ீங்கிடில் அனணர்க்கும் 
ொழ்வு‛ 
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‚கொல் கொல் கொல் 
கொல் றதொின் கொல் றதொின் 
சொல் சொல் சொல்‛ 
 
‚தசப்னதொி திதணட்டு உனடொள் - 
ணினும் 
சிந்னண ஒன்றுனடொள்‛ 
 
‚ருத்ின் ொழ்வுனணச் சூது கவ்வும் 
ரும் றுதடியும் தல்லும்‛ 
 
‚தசந்ிழ் ொதடன்னும் றதொிணிறன‛ 
 
‚சிந்து ிின் ினச…….‛ 
 
‚ள்லன் ன்னண உனகினுக்றக ந்து 
ொன்னகழ் தகொண்ட ிழ்ொடு‛ 
 
 
 
தொிொசன் 
 
கொனம்  : 29.04.1891 21.04.1964 
 
திநந் ஊர்  : னதுச்பசரி 
 
இற்ததர்  : கணக சுப்னத்ிணம் 
(தொிொர் ீது ககொண்ட தற்நிணொல் 
தொிொசன் எணப் கதர் ொற்நி 
அனத்துக் ககொண்டொர்) 
 
ததற்றநொர்  : கணக சனத - 
இனக்குி அம்ொள் 
 
னணி  : தணி அம்னொர் 
 
சிநப்னப்ததர்கள் : தொபந்ன் 
னட்சிக்கி தொிொசன் ிழ்க்கி 

ிரின் கி ிின் றுனர்ச்சிக்கொகத் 
பொன்நிக் கி. 
 
ழுி நூல்கள் 
 

 தொிொசன் கினத் கொகுப்ன – 1 
2 3 

 இனசஅமுது கொகுப்ன – 1 2 
 குடும்த ிபக்கு 
 அகின் சிரிப்ன 
 தொண்டின் தரிசு 
 இருண்ட டீு 
 பசொண்டம் 
 ிச்சிின் கத்ி 
 ிபகனன கண்தொ 
 சஞ்சீி தர்த்ின் சொல் 
 ிிக்கம் 
 இனசமுது 
 கண்கி னட்சிக் கொப்திம் 
 ிருக்குநள் உன 
 திசிொந்னொர் ொடகம் 
 எிர்தொொ முத்ம் 
 இனபஞர் இனக்கிம் 
 தடித் கதண்கள் 
 ல்ன ீர்ப்ன 

 
ொணம்தொடி கிகளுக்கு இப 
முகனழுத்தும் னனகழுத்தும் ஆொர். 
16 ில் னதுன அசிணர் கல்லூரிில் 
றதொசிரிர் திில் றசர்ந்ொர். 
னதுனில் தொிின் கட்டனபக்கிங்கப் 
தொடிது 
‚ங்தகங்கு கொினும் சக்ிடொ – ம்தி 
ழுகடல் அள் ண்டொ‛ என்ந 
தொடல். 
 
இனணப் தொி ‚ஸ்ரீ சுப்திி 
தொிின் கிொ ண்டனத்னச் பசர்ந் 
கணக சுப்னத்ிணம் எழுிது. எணக் 
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குநிப்திட்டுச் சுபசித்ின் இழுக்கு 
அனுப்திணொர். 
 
1970ம் ஆண்டு ‚திசிொந்னொர்‛ ொடக 
நூலுக்கு சொகித் அகொடி ிருதும் 
ரூ5000 தரிசும் ங்கப்தட்டது. 
 
1946 ஜனீன 29ல் அநிஞர் அண்ொ 
அர்கபொல் கிஞர் ‘னட்சிக்கி’ ன்று 
தொொட்டப்தட்டு ரூதொய் 25000 ங்கப்தட்டு 
ககௌிக்கப்தட்டொர். 
 
ஆசிரிர் தி 
 
1909 – கொனக்கொல் ிிப் தள்பிில் 
ஆசிரிர் திில் பசர்ந்ொர். 
 
னதுன அசு கல்லூரிில் ிழ்ப் 
பதொசிரிொகப் திொற்நிணொர். 
தொண்டிச்பசரி அசொங்கத்ின் ிழ்த்ொய்  
ொழ்த்துப்தொடல் இர் இற்நிப 
‚ொழ்ிணில் தசம்னயுநச் தசய்தன் 
ீற‛ என்ந தொடல் 
இழ்ப்தி குடிசு தகுத்நிவு பதொன்ந 
ஏடுகபில் தொடல் கட்டுன கன 
பதொன்நற்னந எழுிணொர். ‘குில்’ என்ந 
இனக்கி ஏட்டினண டத்ி ந்ொர். 
இரின் கின ‘உருசி கிஞர் இசூல் 
கம்சபவ்’ பதொல் னட 
அனப்கதற்நொகக் கூறுர். 
ிருச்சிொப்தள்பிில் தொிொசன் 
தல்கனக்ககம் அனந்துள்பது. 
 
பநக்பகொள் 
‚ிழுக்கும் அனதன்று றதர் 
அந்த் ிழ் இணதத்ிழ் 
ங்கள் உிருக்கு றர்‛ 
 

‚ின இகழ்ந்னணத் ொய் 
டுத்ொலும் ிறடன்‛ 
 
‚ங்கள் ொழ்வும் ங்கள் பனம் 
ங்கொ ிழ் ன்று சங்றக னங்கு‛ 
 
‚ிழுக்குத் தொண்டு தசய்றொன் 
சொில்னன‛ 
 
‚ல்னறொர் குடும்தம் தல்கனனக் ககம்;‛ 
 ‚னிறொர் உனகு தசய்றொம்‛ 
 
‚கல்ி இல்னொ ததண்கள் கபர்ினம்‛ 
 
‚இருட்டனநில் உள்படொ உனகம்‛ 
 
‚தகொனன ொபினண டடர் தகொடிறொர் 
தசல் அநற‛ 
 
‚பினிணொல் ஒரு ின் 
தடிப்தில்னன ன்நொல் இங்குள்ப 
ல்னொரும் ொிடவும் றண்டும்‛ 
 
‚உின உர்ன பர்ப்தது ிற‛ 
 
‚ல்னொர்க்கும் ல்னொம் ன்று 
இருப்தொண இடம்றொக்கி கர்கிநது 
இந்னம் 
கல்னொனக் கொணும்கொல் கல்ில்கொக் 
கசடர்க்கு தூக்கும் அங்றக உண்டொம்‛ 
 
ொக்கல் கிஞர் 
 
கொனம் : 1888 – 1972 
 
திநந் ஊர் : பொகனூர் (ொக்கல் 
ொட்டம்) 
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இற்ததர் : க. இொனிங்கம் திள்னப 
 
ததற்றநொர் : கங்கட்ொன் அம்ி 
அம்ொள் (பர்ப்னத்ொய் ததுனொதீி என்ந 
முகி கதண்). 
 
நூல்கள் 

 னனக்கள்பன் (ொல்) 
 என் கன (சுசரிம்) 
 அனும் அளும் (கொிம்) 
 கொொல் பதொண கல்ொப்கதண்  
 திொர்த்னண (கின) 
 சங்ககொனி (கின) 
 ொன் கள் (டகம்) 
 அன சுந்ம் (ொடகம்) 
 ின் இம் 
 கிொஞ்சனி 
 இனக்கி இன்தம் 
 பதுத் ிபொனச (கின) 
 ிருக்குநள் னது உன 
 ிருக்குநளும் தரிபனகரும் 
 ிருள்ளுர் ிடுக்கிடுொர் 
 கம்தனும் ொல்ீகிமம் 

 
முல் னனொக னந் தடம் 
இொகிருஷ்  தஹம்சர் 
சிநந் ஓிர் 
த்ி அசும் ொின அசும் தசய் 
சிநப்ன 
த்ி அசு அருக்கு ‚தத் னன்‛ 
ிருபித்துப் பதொற்நிது. ிக அசு 
கிஞரின் ொட்டுப் தற்னநப் பதொற்றும் 
னகில் அசனக் கிஞொகவும் 
தின்ணர் சட்ட பனன உறுப்திணொகவும் 
ிித்துச் சிநப்தித்து. 
1942 இல் இொஜொஜி இன அசனக் 
கிஞொக்கிணொர். 
 

 ொக்கல் - முல் அசன கிஞர் 
ஆொர். 

 ‘கொந்ிக் கிஞர்’ ன்று னகழ் 
ததற்நர் 

 ‘தறன தொண்டிர்’ என்று தொிொர் 
இன தொொட்டிணொர். 

 
பற்பகொள் 
‚கத்ிின்நி த்ின்நி யுத்தொன்று 
ருகுது‛ 
 
‚ின் ன்றநொர் இணனண்டு ணிற 
அற்றகொர் குனண்டு‛ 
 
‚ின் ன்று தசொல்னடொ 
னனிிர்ந்து ில்னடொ‛ 
 
‚னகத்தொில் ஒன்னந கற்றுக்தகொள் 
கனன உணக்கில்னன ஒத்துக்தகொள்‛ 
 
‚தொட்டொபி க்கபது தசி ீ றண்டும் 
ததன்ந றொகத்ின் ினச ீ 
றண்டும்.‛ 
 
‚கொந்ின நக்கொற – ன்றும் 
சொந்ின இக்கொற‛ 
 
 
கிி றசிக ிொகம் 
திள்னப 
கொனம் : 27.08.1876 – 26.09.1954 (78 து) 
 
ஊர்  : பரூர் 
 
ததற்றநொர் : சிொணு திள்னப 
ஆிகனட்சுி 
 
னணி ததர் : உனம்ொள் 
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சிநப்னப் ததர் : கிி பி 
 
ஆசிரிர் தி : கொடக்கப்தள்பி 
ஆசிரிொகப் தினத் கொடங்கிக் 
கல்லூரிப் பதொசிரிொக ஒய்வுப் கதற்நர். 
 
இரின் ஆசிரிர் : சொந்னிங்க ம்திொன். 
 
நூல்கள் 

 ஆசி பஜொி – (அர்ணொல்ட் எழுி 
‘னனட் ஆப் ஏசிொ’ என்ந நூனின் 
கொிகதர்ப்ன) 

 னரும் ொனனமம் (கின) 
 ருக்கள் ி ொன்ிம் 

(னகச்சுன நூல்) 
 கர் திநந் கன 
 உர் கய்ொம் தொடல்கள் 

(கொிகதர்ப்ன நூல்) 
 பிின் கீர்த்ணங்கள் 
 குந்னச் கசல்ம் 
 கிிின் உனிகள் 
 கிி பசி ிொகம் 

திள்னப 
 கொந்ர் சொனன (னொற்று நூல்) 

 
 தொசீக கொிில் உர்கய்ொம் 

தொடி ருதொத்ின் கொிகதர்;ப்ன 
எட்ர்ட் திட்ஸ் கஜொல்டின் 
ஆங்கின கொிகதர்ப்ன. அனணத் 
ழுி எழுந்து உர்கய்ொம் 
தொடல்கள். 

 
இர் ததற்ந சிநப்னகள் 
 1940-தச்னசப்தன் கல்லூரிில் 

ிழ்பள் உொபகசுதிள்னப 
அர்கள் கிி என்ந தட்டம் 
ங்கிணொர். 

 1943-அண்ொனன அசர் 
ஆத்ங்குடிில் கதொன்ணொனட 
பதொர்த்ி ககௌித்ொர். 
கதரும்கதொருள் ங்க முன் ந் 
பதொது அன ொங்க 
றுத்துிட்டொர். 

 1954-கிிக்கு பரூரில் ினணவு 
ினனம் அனக்கப்தட்டது. 

 2005-இந்ி அசு முத்ின 
கபிிட்டுச் சிநப்தித்து. 

 
பற்க்பகொள் 
 
‚ங்னக ொகப் திநப்தற்றக ல்ன 
ொஞ் தசய்ிட றண்டும்ொ…. 
 
‚தய்ிற் றகற்ந ிலுண்டு சீும் 
தன்நல் கொற்றுண்டு 
னகில் கம்தன் கியுண்டு கனசம் 
ினந துவுண்டு….‛ 
 
‚றொட்டத்ில் றயுது தள்னபப்தசு – 
அங்றக 
துள்பிக் குிக்குது கன்றுக் குட்டி‛ 
 
‚ஓடும் உித்ில் - டிந்து 
ஒழுகும் கண்ரீில் றடி தொர்த்ொலும் – 
சொி தரிதுண்றடொ….‛ 
 
‚உள்பத்ில் உள்பது கின – இன்த 
ஊற்தநடுப்தது கின 
தௌபத்தபிந் ிில் – உண்ன 
தபிந்து தசொல்து கின‛ 
 
‚தொட்டுக்தகொரு னனன் தொிடொ‛. 
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