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மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் 

அரிய செய்திகள் 1000  
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தாய் மண்ணே வேக்கம் 
ஊர் உனக்கு என்ன செய்தது என்று ணகட்காணத? 

ஊருக்காக நீ என்ன செய்தாய்? ஊருக்காக நீ என்ன செய்தாய்? 

உன்னன பிரெவித்த தாய் மண்ேணுக்காக நீ என்ன செய்தாய்? 

தாய் மண் மன்னனக்காக நீ என்ன செய்தாய்?                - மன்னார்குடி 

பானுகுமார். 

      எமது “மன்னார்குடி வரலாறு” புத்தகத்னத -- ஆவேப் 
சபட்டகமாக, அதன் வடிவில் பதிவு செய்திருந்ணதாம்.  
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      இந்தகால இளம் ெமுதாயத்திற்காகவும், ணவகமான 
அவெரமான பரபரப்பான யுகத்திற்ணகற்ப, காலத்திற்ணகற்ப - 
இனேயதளத்தில் “மன்னனயின் வரலாற்னை” நறுக்ணகானல 
பாேியில் தற்ணபாது பதிவு செய்திருக்கிணைாம்.  
 
 
       ஊர் ணதாறும் நூலகம் ணதாறும் சென்று முனனந்து 
ணதடியது, எப்ணபாணத படித்தது, எங்ணகணயா பார்த்தது, யாராணல 
ணகட்டது, ணதாண்டித் துருவியது. செவிவழி அைிந்தது,    
பட்டைிந்தது, பகுத்தைிந்தது என எத்தனனணய ஊற்றுக் கண்கள் 
இந்த சதளிந்த பாமேி நீணரானடயின் னவப்பு நிதிகள்.  
 
        “பேம் ணபாய் பேத்னதத் கூட்டி வரும்” என்பது 
பாமரனின் சபாருளாதாரக் ணகாட்பாடு.  ஆனால் ஒரு செய்தி கூட 
இன்சனாரு செய்தினயக் கூட்டி வரும் என்பனத இந்த ணதடல் 
னவபவத்தின் பயேத்தில் கண்டு சகாண்ணடாம். 
 
       ஒரு செய்திணய இன்சனாரு செய்தினய சுமந்து ஒணர 
செய்தியாகவும் இதில் பதியப்பட்டிருக்கிைது.  இரண்னடயும் 
தனித்தனிணய பிரித்துப் ணபாட்டு எண்ேிக்னகனய அதிகரித்துக் 
காட்டும் எண்ேம் நமக்கில்னல.  
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         அரிய செய்தியும் அைியணவண்டிய செய்தியும் பல 
இடங்களில் னகணகாத்து நனடணபாட்டுக் சகாண்டு இருக்கின்ைன.  
இதில் இரட்னடக் கிளவினய அந்நியப்படுத்தும் அடுக்குத் 
சதாடர்கள் அனவ. 
 
        கூைியது கூைல் குற்ைம் .  கூைியது கூைல் குற்ைம் 
ஆகாது.  ணவசைாரு சபாருனள விளக்குமாயின் “இனவ இரண்டும்  
தமிழ்ச்  சூத்திரங்க்தாம்.  
  
      நாணன படித்து அைிந்து சகாண்டது.  இரண்டாவனதத் 
துனேக்கு னவத்துக் சகாண்டு முதலாவது வனகக் குற்ைம் 
புரிவனதப் சபரும்பாலும் தவித்திருக்கிணைாம். 
   
     இதில்……..ஒரு பனடப்பாளன், நல்ல சதாகுப்புக் 
கனலஞனாகவும் இருக்க ணவண்டும்.  

 
 
      தினரப்படத்திற்கு மட்டுமன்ைி இந்தப் பனடப்பிற்கும் 
“எடிட்டிங்” எனப்படும் சதாகுப்புக் கனல இன்ைியனமயா ஒன்று. 
 
        சவட்டிவிடப்பட்ட வார்த்னதகளுக்குள்தான் வெீகரம் 
முனளக்கும் – தனழக்கும் -துளிர்க்கும்.  
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       எனக்குள் எப்ணபாதும் இருக்கும் கவித்தன்னம இந்த 
நூலில் அந்த சதாகுப்பு ணவனலக்குப் சபரிதும் னகசகாடுத்தன. 
 
       தாய்மண்—  மன்னனனயப் பற்ைி இன்னும் ஏராளமான 
செய்திகள் காகித அரங்ணகற்ைத்திற்காக காத்திருக்கின்ைன.   
 
       எல்லாச் ெிற்பங்களுக்கும் குடமுழுக்கு, நன்னரீாட்டுப் 
சபருவிழா நடக்கும்.  என் விரல்கள் பத்தும் அவற்னைக் 
காவியமாக்கும், கனப்படுத்தும், மகுடஞ் சூட்டிக் மகிழ்விக்கும். 
சகௌரவப்படுத்தும். 
 
       நறுக்ணகானல பாேியல் சொல்வது எனக்குப் பிடிக்கும். 
பின்ணல என்ை ஒரு கிைிஸ்துவப் பள்ளியில் படித்ததால்—
(விவிலியத்னதப் ணபால் எழுத) எனக்கு அது எப்ணபாதும் 
னககூடும். 
        ஊனர விட்டு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னணர பல 
னமல்கள் கடந்து விட்டாலும் என் மனதில் மட்டுமல்ல 
உடலிலும் இன்றும் தாய் மண் நினனவுகள் ஓடிக் 
சகாண்டிருக்கின்ைன. 
      இந்த சதாகுப்பின் மூலம் உலசகங்கும் இருக்கும் 
மன்னனயின் னமந்தர்கனள வாழ்த்தி வேங்குகிணைாம்.  வாழ்க 
வளமுடன்.  
     நீங்களும் உங்கள் அன்புக் குடும்பமும் உடல்நலம், நீளாயுள், 
நினைசெல்வம், உயர்புகழ், சமய்ஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க 
வளமுடன் என இனைநினலணயாடு இனேந்து வாழ்த்தி 
மகிழ்கிணைாம். 
 
                     வழக்கமான வேக்கங்களுடன். 

                   மன்னார்குடி பானுகுமார் 

செங்கற்பட்டு 

14.08.20019 
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மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் 

அரிய செய்திகள் 1000 
 
 

• சதய்வகீப் ணபசராளினயச் ெிந்தி எழில் ெிைந்து விளங்கும் 
வட்டம் மன்னார்குடி. 

• மன்னார்குடினய உருவாக்கிய முதலாம் இராஜராஜன் 
(கி.பி.1018)  சதாடங்கி ஏைக்குனைய 15 ஆம் - 17 ஆம் 
நூற்ைாண்டு வனர, பல்ணவறு மன்னர்கள் செய்வித்த 
கல்சவட்டுக்கள் மூலமாக பல அரிய செய்திகனளத் சதரிந்து 
சகாள்ளலாம்.  இப்பதிவுகள் நினலத்து இன்றும் 
மன்னார்குடிக்கு புகனழச் ணெர்த்துக் சகாண்டிருக்கின்ைன. 

• தமிழகத்தின் சபருனமனய உலசகங்கும் பனைொற்றுகின்ை 
ஆன்மீகப் பலகனியாகவும், கனலக் களஞ்ெியமாகவும் 
மன்னார்குடி திகழ்கிைது. 

• ''இந்தியாவிணலணய ணநர்த்தியாகக் கட்டனமக்கப்பட்ட நகரங்களில் 

ஒண்ணு மன்னார்குடி.  
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• மன்னார்குடி சிறப்புகள் -இந்தியாவின் பெரிய பதப்ெக்குளம் -

சிறப்புகள் மற்றும் ெிரெலங்கள் -நிர்வாகம் மற்றும் தகவல்கள்- 

ெிரெலமான கடைகள் - மன்னார்குடி பொருளாதாரம் - 

மன்னார்குடி ரயில் நிடலயம் - மன்னார்குடி வரலாறு - ஸ்ரீ 

ராஜககாொல சுவாமி திருக்ககாவில்

. 

• உலகில் ெிைந்த நாடு என்ைால் அது இந்தியாவாகத்தான் 
இருக்கும்.  இந்திய நாட்டில் ெிைந்த நாடு என்ைால் 
தமிழகம்தான் ெிைப்பாக இருக்கும்.   தமிழ்நாடு என்ைால் 
(தஞ்னெ பனழய மாவட்டம்) திருவாரூர் மாட்டம் ெிைப்பாக 
இருக்கும்.   திருவாரூர் மாவட்டம் என்ைால் மன்னார்குடி 
குைிப்பாக ெிைப்பாக இருக்கும் இந்த மண் பல ெிைப்புகனள 
உனடயதால், “மண்ணில் மிக்கது மன்னார்குடி” என்ை 
பழசமாழி சதாடர்ந்து வழக்கத்தில் இருக்கிைது. 

 

 

• ணதெப்பற்றுள்ளவர்கள் அதிகமிருந்த பகுதி மன்னார்குடியாகும்.  
எனணவ, ணதெிய எழுச்ெி எப்ணபாசதல்லாம் எங்சகல்லாம் 
சதாடங்கப்பட்டாலும் உடணன அது மன்னார்குடியில் 
எதிசராலிக்கும். 

http://mannargudigokul.blogspot.com/search/label/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%20%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%20%E0%AE%A4%E0%AF%86%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://mannargudigokul.blogspot.com/search/label/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D%20%E0%AE%AE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%20%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://mannargudigokul.blogspot.com/search/label/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D%20%E0%AE%AE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%20%E0%AE%A4%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://mannargudigokul.blogspot.com/search/label/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%20%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://mannargudigokul.blogspot.com/search/label/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF%20%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://mannargudigokul.blogspot.com/search/label/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF%20%E0%AE%B0%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%20%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://mannargudigokul.blogspot.com/search/label/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF%20%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%81
http://mannargudigokul.blogspot.com/search/label/%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AF%80%20%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%20%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF%20%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://mannargudigokul.blogspot.com/search/label/%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AF%80%20%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%20%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF%20%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
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• மன்னார்குடினயச் சுற்ைிலுமுள்ள கிராமங்களும் ஊர்களும் 
மன்னனயின் பழனமக்குப் பழனம ணெர்க்கச் ொன்றுகனளத் 
தருகின்ை ஊர்களாக அனமந்து உள்ளன. 

• நறுமேமிக்க செண்பக மரங்கள் நினைந்த காடாக இவ்வூர் 
அக்காலத்தில் விளங்கியுள்ளது பின்னர் காடுகனள அழித்து 
நிலந்திருத்தி நாடாக்கி உள்ளனர்.  மன்னார்குடிக்கு 
செண்பகாரேயம் என்ை சபயருமுண்டு. 

• வண்டுவராபதி மன்னன் என்னும் சதாடர் உள்ள ஆழ்வார் 
பாசுரங்கள் இத்திருத்தலத்னதணய குைிப்பிடுவதாக அந்த 
ஆொர்யன் கருதியதாகச் சொல்லுவர். 

• வண்டுவராபதி என்னும் சதாடர் வண்டு வரா 1. வண் + 
துவராபதி என்றும் 2. வண்டு + வராத + பதி என்றும் சபாUளில் 
வரலாம். 

• இத்திருப்பதிக்கு வண்டுவரா(த)பதி என்றும் சபயர் சபாருந்தும்.  
இனதக் குைிக்கணவ ஆழ்வார் இத்சதாடனர அனமத்திருக்க 
ணவண்டும் என்று மேவாள மாமுனிகள் கருதி இருக்க 
ணவண்டும். 

• பாமேி ஆறு ஒரு தாணயாட னகணபால அரவனேச்சு இருக்க, 

ணமற்கில் இருந்து கிழக்கு ணநாக்கி அனமக்கப்பட்ட சதருக்கள், 

வடக்கில் இருந்து சதற்கு ணநாக்கி அனமக்கப்பட்ட வதீிகள்னு 

கச்ெிதமா அனமக்கப்பட்ட ஊர் மன்னார்குடி.

 

•  



 

P
ag

e1
0

 

• மன்னார்குடினயப் பற்ைி ஏகப்பட்ட பழசமாழிகளும் 
அனடசமாழிகளும் உண், 1. செண்பகாரே.யம் 2. 
வண்டுவராபதி 3. குணலாத்துங்கச் ணொழ விண்ேகரம் 4. 
சதன்னத்து துவாரனக 5. வாசுணதவபுரி 6. மண்ேில் மிக்கது 
மன்னார்குடி 7. மனைணயார் மிகுந்தது மன்னார்குடி 8. 
மன்னர்கள் ணகாயில் 9. ணகாயில் பாதி குளம் பாதி 10. 
சபன்ெனர் நகரம் 11. சதன்னாட்டு பர்ணதாலி. 

சதாடரும்……………….. 

 

• ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பழனமவாய்ந்த 

ெமேத்திருத்தலம் மன்னார்குடி. 

• மன்னார்குடினயப் பற்ைிய முதல் வரலாற்று நூல், 15 
அத்யாயங்களில், 316 பக்கங்களில், 302 தனலப்புகளில், ஒரு 
வரலாற்று ஆவேப் சபட்டகமாக, 2009 ஆம் ஆண்டு 
மன்னார்குடி பானுகுமார் அவர்களால் எழுதி 
சவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• மன்னார்குடி வரலாற்னை முதலில் பதிவு செய்த ஆெிரியர் 
பானுகுமார் முகவரி.- Email id.banukumar.v@gmail.com 

 

mailto:id.banukumar.v@gmail.com
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• மன்னார்குடினயப் பற்ைிய பல செய்திகள் F.R. HIMINGWEY என்ை 
ஆங்கிணலயர் சதாகுத்த செகட்டிலும் காேமுடி கிைது. 
 

• இந்தியாவின் “முதல் நடமாடும் நூலகம்”, 1931-ம் ஆண்டு 

அக்ணபாபர் 21 அன்று, மன்னார்குடி ணமலவாெல் கிராமத்தில் 

துவக்கப்பட்டது.  

 

• இயற்னக வனப்பில் மன்னார்குடி எழில் சகாஞ்சுகிைது.  
சுதந்திரப் ணபாராட்டத்தால் இந்தியாவின் புனித நகரமாகிைது. 

• ணபரைிஞர் அண்ோ மன்னார்குடியில் ணபசும் ணபாசதல்லாம் 
காந்தியடிகளால் சதன்னாட்டு பர்ணதாலி என்ைனழக்கபட்ட 
மன்னார்குடி” என்று இந்த ஊனரப் பாராட்டி மகிழ்வார்கள். 

• மன்னார்குடி சநடிய வரலாற்றுப் பின்னனியுனடய 
ெிைப்பிற்குரிய பூமியாகும்.. 

• இந்திய – தமிழக வரலாற்றுப் பக்கங்கனள உள்ளடக்கிய ஊர் 
மன்னார்குடியாகும். 

• மா. இராஜமாேிக்கனார் எழுதி சவளியிட்டுள்ள 
“கலசவட்டுகளில் அரெியல் ெமயம், ெமுதாயம்” என்ை 
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புத்தகத்தில் மன்னார்குடினயப் பற்ைிய செய்திகள் ஏராளம் 
உள்ளன. 

 
• மன்னார்குடியின் வரலாற்னை மானுடத்திற்கு சதரிவித்துக் 

சகாண்டிருப்பனவ  இங்குள்ள கல்சவட்டுக்கள ஆகும். 
இவற்னை பாதுகாக்க ணவண்டியது நமது கடனம. 

• முன்சபாரு காலத்தில் மன்னார்குடி நகரப் பகுதி காடாக 

இருந்துள்ளது. 

• தற்சபாழுதுள்ள மன்னார்குடி நகரப் பகுதியின் அடியில் ஆெியாக் 

கண்டத்திணலணய மிக அதிகமான நிலக்கரி படிவம் இங்குதான் 

உள்ளது. சநய்ணவலியில் உள்ளனதவிட 6 அல்லது 7 மடங்கு 

அதிகமாகும்.  

• தற்சபாழுதுள்ள மன்னார்குடி நகரப் பகுதியின் அடியில் ஆெியாக் 

கண்டத்திணலணய மிக அதிகமான நிலக்கரி படிவம் இங்குதான் 

உள்ளது. சநய்ணவலியில் உள்ளனதவிட 6 அல்லது 7 மடங்கு 

அதிகமாகும்.  

• சநய்ணவலியில் உள்ள நிலக்கரி அளவு 3000 மில்லியின் டன்கள். 

ஆனால் மன்னார்குடியில் 20000 மில்லியன் டன் நிலக்கரி 

புனதந்துள்ளது. 
• மன்னார்குடி ணொழ மன்னர்களின் சொர்க்க பூமியாகும். 
• மன்னார்குடி நாயக்க மன்னர்களில் கனலக் கூடமாக 

விளங்கியது. 
• சதால்லியல் துனை 2006 ஆம் ஆண்டு சவளியிட்டுள்ள 

“திருவாரூர் மாட்ட சதால்லியல் வரலாறு” என்ை புத்தகத்தில் 
மன்னார்குடினயப் பற்ைிய செய்திகள் ஏராளம் உள்ளன. 

• மன்னார்குடி பாடல்சபற்ை ணகாயில்களும் குளங்களும் சூழ்ந்த 
புண்ேிய பூமியாகும். 

• இந்தியாவில் முதல் முதிணயார் கல்வி சதாடங்கிய ஊர் 
மன்னார்குடியாகும். 
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• ெித்தர்களும், தீட்ெதர்களும்,  ஞானிகளும், அரெியல் 
ொேக்கியர்களும், பகுத்தைிவாதிகளும், ொன்ணைார்களும், புகழ் 
சபற்ை பனடப்பாளிகளும், கனலஞர்களும் வாழ்ந்த, வாழும் 
ஊர் மன்னார்குடியாகும். 

• இந்தியாவில் முதல் நடமாடும் நூலகம் சதாடங்கிய 
பூமியாகும். 

• மன்னார்குடியின் சதான்னம வரலாறு அங்குள்ள நில 
அடுக்குகளால் அைிய முடிகிைது.  

• கனிம வளங்களும், வண்டல் மண் படிந்த பகுதிகளும் ஊனர 
வளப்படுத்தும் காரேிகளாகும். 

• மன்னார்குடி அனனத்துச் ெிைப்பும் சபற்ை இடமாகும்.  
இதனனச் சுற்ைி உைரித்தாநதி, பாமேி, திருக்களார், வடுவூர் 
ணபான்ை சுற்றுலாத் தளங்கள் உள்ளன. 

• மகாத்மா காந்தி முதல் ணபரைிஞர் அண்ோ வனர 
அரெியல்வாதிகள் மட்டுமல்ல, ஆன்மீகவாதிகள், விஞ்ஞானிகள்  
உலகத் தனலவர்கள், ெித்தர்கள் ணபான்ை பலரும் பாராட்டிய 
ஊர் மன்னார்குடி. 

• மன்னார்குடியின் சதான்னமப் சபயர் இராெமாபுரம். 

• மன்னார்குடி பிை நகரங்களுடன் ொனல மூலம் நன்கு 

இனேக்கப்பட்டுள்ளது.  
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• ணகாட்னடயில் முதலில் ணதெியக் சகாடினய ஏற்ைிய பாஸ்யம் 

அய்யங்கார் பிைந்த பூமியாகும்.  

• மன்னார்குடி திருவாருர் மாவட்டத்தில் அனமந்துள்ளது. 
• சகான்னக்ணகால் இனெ பிைந்த நகரம் மன்னார்குடி. 
• பாரதியாருக்கு அனடக்கலம் தந்த (ஆங்கிணலயர் ணதடி 

வந்தணபாது) பூமியாகும். 
• மன்னார்குடி ெமேர்  ணகாயிலில் புத்தரின் ெிற்பம் ஒன்று 

இருந்ததாகவும் வரலாற்ைாெிரியர்கள் குைிப்பிடுகின்ைனர். 
• மன்னார்குடியின் வரலாற்று பெயர்கள் -- ராஜாதி ராஜ 

சதுர்வவதி மங்கலம் - குவலாத்துங்க வசாழ விண்ணகரம் - 
ராவஜந்திர வசாழ விண்ணகரம் – மன்னார்வகாயில் - 
பசன்ெகாரண்யா வேத்திரம்-சுத்தவல்லி வளநாடு-
வண்டுவராெதி – வசுவதவபுரி - தேின துவாரகக 

• ணவதாரண்யம் விளக்கழகு, திருவாரூர் ணதரழகு, 

திருவினடமருதூர் சதருவழகு, மன்னார்குடி மதிலழகு என்ை 

முதுசமாழி மூலமாக மன்னார்குடியின் சபருனமனய 

உேரமுடியும். 

• மன்னார்குடியின் அனமவிடம் 10.67°N 79.43°E ஆகும். கடல் 

மட்டத்தில் இருந்து இவ்வூர் ெராெரியாக 6 மீட்டர் (19 அடி) 

உயரத்தில் இருக்கின்ைது. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF&params=10.67_N_79.43_E_
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AE%BF
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• தமிழகத்தின் பழனமயான பள்ளிக் கூடங்களில் ஒன்ைான 

மன்னார்குடி பின்ணல பள்ளி (வயது 170). 

  

 

• மன்னார்குடியில் இருந்து கும்பணகாேம், பட்டுக்ணகாட்னட, 

தஞ்ொவூர், திருவாரூர், திருத்துனைப்பூண்டி, முத்துப்ணபட்னட, 

ஒரத்தநாடு ஆகிய நகரங்களுக்கு மாநில சநடுஞ்ொனலகள் மூலம் 

ணபாக்குவரத்து நனடசபறுகிைது.  

• காவிரியின் கினள ஆறுகள் ணகானரயாறு, முல்னலயாறு, பாமனி 
ஆறுகள்  மன்னார்குடினய வளப்படுத்தி வருகிைது. 

• மன்னார்குடியில் இருந்து தமிழ்நாட்டின் பல நகரங்களுக்கு 

ணபருந்து வெதி உள்ளது. சென்னன, ணகாயம்புத்தூர், திருப்பூர், 

ணெலம், மதுனர, பழனி, ராணமஷ்வரம், கம்பம், ஈணராடு, ணவலூர், 

புதுச்ணெரி ஆகிய நகரங்களுக்கு ணநரடி ணபருந்து வெதிகள் உள்ளன.  

• மன்னார்குடி வட்டத்தின் சபரும்பாலான ஊர்ப் சபயர் முடிவுகள் 

இயற்னக நில அனமப்பினனக்  காரேமாகக் சகாண்டுள்ளன. 

• மன்னார்குடி வட்டத்தின் இயற்னக நில அனமப்பிற்கு ஏற்ப குடி. 

ஊர். புரம் என்னும் முடிவுகனளப் சபற்ைிருக்கிைது. 

• மன்னார்குடி வட்டம் எல்லா வனகயான இயற்னக 

அனமப்பினனயும் சபற்ைிருப்பதால் அதற்ணகற்ப,  எல்லாவிதமான 

முடிவுகனளயுணம சகாண்டிருக்கிைது. 

• மன்னார்குடி வட்ட ஊர்ப் சபயர் முடிகின்ை அனனத்னதயும் 

இருவனகயாகப் பிரிக்கலாம். 1. இயற்னகப் சபயர்கள்  (இயற்னகக் 

கூறுகள்) 2. செயற்னகப் சபயர்கள் (செயற்னகக் கூறுகள்.) 
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• மன்னார்குடி வட்டத்தில் இயற்னக சபயர்கனள சகாண்டு முடிவது.  

எட்டு. செயற்னக சபயர்கனளக் சகாண்டு எட்டும் அனமந்துள்ளன. 

• மன்னாகுடி வட்டத்தில்  இயற்னக சபயர்கள் எட்டு.1.ஊர். 2. குடி. 3. 

காடு 4. ணகாட்டம் 5. குளம் 6. ணவலி 7. குைிச்ெி 8. நத்தம். 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் செயற்னக சபயர்கள் எட்டு. 1. புரம், 

மங்கலம் 3. ணெரி 4. ணகாட்னட 5. ணகாட்டம் 6. ணகாயில் 7. 

அக்ரஉைாரம் 8. வாெல். 

•  

• மன்னார்குடி ரயில் மூலமும் நன்கு இனேக்கப்பட்டுள்ளது. 

இங்கிருந்து சென்னன, ணகாயம்புத்தூர், சஜய்பூர், திருப்பதி ஆகிய 

நகரங்களுக்கு வினரவு ரயில்கள் செல்கின்ைன. திருச்ெி வழியாக 

மானாமதுனரக்கும், திருவாரூர் வழியாக மயிலாடுதுனைக்கும் 

பயேிகள் ரயில் ணபாக்குவரத்து நனடசபறுகிைது. 

 

• இந்திய 2001 மக்கள் சதானக கேக்சகடுப்பின்படி 61,588 மக்கள் 

இங்கு வெிக்கின்ைார்கள். இவர்களில் 50% ஆண்கள், 50% சபண்கள் 

ஆவார்கள். 

•  இந்திய 2001 மக்கள் சதானக கேக்சகடுப்பின்படி மன்னார்குடி 
மக்கள் சதானகயில் 9% ஆறு வயதுக்குட்பட்ணடார் ஆவார்கள்.  

• நான்கு ணவதங்கனளயும் கற்றுேர்ந்த சபரிணயார்கள் 

மன்னார்குடியில்  வாழ்ந்தனமயால் ராஜாதி ராஜ ெதுர்ணவதி 
மங்கலம் என்றும் அனழக்கப்படுகிைது. 

•  செண்பக மரங்கள் அடர்ந்த காடுகள் நினைந்து காேப்பட்டதனால் 

சென்பகாரண்யா ணேத்திரம் எனவும் மன்னார்குடி 
அனழக்கப்படுகிைது. 

• சுதந்திரப் ணபாரில் மன்னார்குடியின் பங்கு சபருனமப்படக் 
கூடியதாகும். 
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•  குணலாத்துங்க ணொழன்  மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜணகாபாலன் 

ணகாயினல அனமத்தபடியால் குணலாத்துங்க ணொழ விண்ேகரம் 

என்றும் அனழக்கப்படுகிைது. 
• மன்னார்குடியில் ஸ்ரீ ராஜணகாபாலன் ணகாயில் சகாண்டிருப்பதால் 

ராஜமன்னார்குடி என்றும் அனழக்கப்படுகிைது. 
•  மன்னர்கள் ணகாபாலனுக்கு ணகாயில் கட்டியதால் 

மன்னார்ணகாயில் என்றும், மன்னார்குடி அனழக்கப்படுகிைது.  

• மன்னார்குடிக்காரர்  ஊத்துக்காடு பவங்கட சுப்கெயர் (16 

அக்வடாெர் 1700 - 1765) 18 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கருநாடக 
இகசக் ககலஞராவார்.   அகலொயுவத.. கண்ணா... இவர் 
இயற்றிய ொடல்களில் ஒன்று . 

• ெக்கிரியா ெிள்கள 1866(ஆம் ஆண்டு, மன்னார்குடியில் ெிறந்தார். 
இவர் பகான்னக்வகால் இகசக் ககலயில் சிறந்து விளங்கினார். 
தவில், மிருதங்கம் எனும் வதால் கருவிககள வாசிப்ெதில் 
வல்லவர்; நட்டுவாங்கம், வாய்ப்ொட்டுக் ககலகளிலும் தனது 
திறகமககள பவளிக்காட்டியவர்1866 - 1937)  

• மன்னார்குடி சாம்பசிவ பாகவதர் 1912 ஆம் ஆண்டு, 

மன்னார்குடியில் பிறந்தார். இவர் ஒரு கருநாடக இசசக் 

கசைஞராவார்.  

• இந்திய 2001 மக்கள் சதானக கேக்சகடுப்பின்படி மன்னார்குடி 

மக்களின் ெராெரி கல்வியைிவு 79% ஆகும், இதில் ஆண்களின் 

கல்வியைிவு 84%, சபண்களின் கல்வியைிவு 74% ஆகும். இது 

இந்திய ணதெிய ெராெரி கல்வியைிவான 59.5% விட கூடியணத. 
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• தி. ஜானகிராமன் 1921 ஆம் ஆண்டு, மன்னார்குடிசய அடுத்து 

ததவங்குடியில் பிறந்தவர். ஒரு புகழ்பபற்ற தமிழ் எழுத்தாளர். 

 

• தி.ஜா என்றும் அசைக்கப்படுபவர் தி. ஜானகிராமன். சக்தி 
சவத்தியம் என்ற சிறுகசதத் பதாகுப்புக்காக தமிழுக்கான 

சாகித்ய அகாதமி பரிசு பபற்றவர்.  

• தமிைின் மிகப்புகழ்பபற்ற நாவல்களான தி.ஜா இசசசய 
எழுத்தாக்கிய அபூர்வ எழுத்தாளர். பத்து வருடங்கள் பள்ளி 
ஆசிரியராகப் பணியாற்றிவர், பின்பு அகிை இந்திய 
வாபனாைியில் பணியாற்றி ஓய்வு பபற்றார்.  

• மன்னார்குடியில் மாேவர்களுக்கு ணதெிய ணமல்நினலப் பள்ளி 
மற்றும் பின்ணல ணமல்நினலப் பள்ளியும் , மாேவிகளுக்கு தூய 

வளனார் சபண்கள் ணமல் நினலப் பள்ளியும் உள்ளது , இனதத் 

தவிர பல நடுநினல பள்ளிகளும், உயர்நினலப் பள்ளிகளும் , 

தனியார் பள்ளிகளும் உள்ளன. 

• இவ்வூர் ராஜ மன்னார்குடி என்ைனழக்கப்டுகிைது.  
ெிதம்பரத்திற்கு அருகில் உள்ள காட்டுமன்னார்குடியில் இருந்து 
ணவறுபடுத்திக் காட்டுவதற்காக இவ்வூர் ராஜ மன்னார்குடி 
என்று அனழக்கப்படுகிைது. 
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•   மன்னார்குடியில் பபாருளாதாரம் விவசாயம் இங்கு பநல், 
பருத்தி, உளுந்து, கரும்பு, ஆகியசவ அதிகமாக சாகுபடி 

பசய்யபடுகிறது.  

• அந்நிய நாட்டினர் ஆதிக்க ஆடசயுைன் காடல டவத்த 
கொபதல்லாம் இம் முயற்சிகடள முடளயிகலகய கிள்ளி 
எறிந்து அவர்கடள முறியடித்ததில் மன்னார்குடி மக்களுக்கு 
பெரும் ெங்கு உண்டு. 

• பாமனியாறு, தகாசரயாறு, மற்றும் கிணற்றுப்பாசனத்சத 
நம்பிதய இங்கு விவசாயம் நசடபபறுகிறது. 

• மன்னார்குடியில் புகழ்மிக்க ணகாவில்கள் பல உள்ளன. அவற்றுள் 

மன்னார்குடி ராஜணகாபாலொமி திருக்ணகாவில் உலகச் ெிைப்பு 

வாய்ந்தது.இக்ணகாவில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழனம வாய்ந்தது. 

  

• குடி, ணகாட்னட, ஊர்,  ணகாட்டம், குைிச்ெி, நத்தம், ணவலி, குளம், 
புரம், காடு, மங்கலம், ணெரி, ணமடு, ணகாயில், அக்ரகாரம், வாெல், 
பதினாறு வனகயான நிலம் மற்றும் அனமப்பு ொர்ந்த 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF_%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
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சபயர்கனளக் சகாண்ட கிராமங்கனள உள்ளடக்கியது 
மன்னார்குடி. 

• மன்னார்குடி வானினல ஆராய்ச்ெி ஆர்வலர் 

தகட்டூர்_ந_செல்வகுமார் அவர்களின் வானினல தகவல்கனள 

வழங்கும் 'நம்ம உழவன் (NAMMA UZHAVAN)' செயலி. 
ஆண்ட்ராய்டு செயலி:https://play.google.com/store/apps/details…iOS 

செயலி:https://itunes.apple.com/us/app/namma-uzhavan/id1405611708 

• கரிச்ொன் குஞ்சு அவர்களின் நூற்ைாண்டு சதாடக்கம் இன்று. 

(இயற்சபயர் : ஆர்.நாராயேொமி) (ஜூனல 10, 1919 - ஜனவரி 17, 

1992).  

• தமிழ் எழுத்தாளர், நாவலாெிரியர், ெிறுகனதயாெிரியர், 

கட்டுனரயாெிரியர், சமாழிசபயர்ப்பாளர் எனப் பன்முக ஆளுனம 

சகாண்டவர்கரிச்ொன்_குஞ்சு. 

• 1948 முதல் 1977 வனர கரிச்ொன் குஞ்சு அவர்கள், மன்னார்குடி 

ணதெிய_ணமல்நினலப்_பள்ளியில் தமிழாெிரியராகப் பேியாற்ைி 
ஓய்வு சபற்ைவர். 

• வறுனமயிலும் வாழ்னவக் சகாண்டாடிய கரிச்ொன்குஞ்சு : ரவி 
சுப்ரமேியன்; bit.ly/1SVKj92 

• பனடப்பிலக்கியவாதி கரிச்ொன் குஞ்சு : சு.இரணமஷ் 

http://www.dinamani.com/weekly_suppleme…/…/article854543.ece 

• தமிழகத்தில் உள்ள மாவட்ட தனலனம 

மருத்துவமனனகளிணலணய முதன்முதலாக 2012-ம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் மாதத்தில், மன்னார்குடி மாவட்ட அரசு தனலனம 

மருத்துவமனனயில், மருத்துவர் ெீனிவாெராகவன் அவர்களின் 

தனலனமயிலான மருத்துவக்குழு (பாலாஜி, அப்துல் கவி, 
ெரவேன், அருனமக்கண்ேன், செௌந்தரராஜன்), சதன்பனரனயச் 

ணெர்ந்த மாரியப்பன் என்பவருக்கு சவற்ைிகரமாக இடுப்பு மூட்டு 

https://www.facebook.com/hashtag/மன்னார்குடி?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/தகட்டூர்_ந_செல்வகுமார்?source=feed_text
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lmx.nammauzhavan
https://itunes.apple.com/us/app/namma-uzhavan/id1405611708
https://www.facebook.com/hashtag/நூற்றாண்டு?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/கரிச்சான்_குஞ்சு?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/மன்னார்குடி?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/தேசிய_மேல்நிலைப்_பள்ளியில்?source=feed_text
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F1SVKj92&h=AT2pvSZMJ2-iP55R3sLYcvFDh0IkkemAXD_UnyqIH1aGHpKbgCQ5Wi44XvyQWrFrRHfCNd_yFNbona9A2nd9gICmt5N592vaF5T_TNUUrINEXcKMydSeleAg7y3c4O4g1ETPDkomVYWnWCH8fVNOTPpkIrMFbgMwOxJJAepM
http://www.dinamani.com/weekly_supplements/tamil_mani/article854543.ece
https://www.facebook.com/hashtag/சீனிவாசராகவன்?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/மாரியப்பன்?source=feed_text
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மாற்று அறுனவ ெிகிச்னெ (HIP REPLACEMENT SURGERY) செய்தது 

குைிப்பிடத்தக்கது. 

• ஆயிரம் படங்களுக்கு ணமல் நடித்தவர் ொதனன நாயகி 
ஆச்ெி.மணனாரமா ஐந்து முதலனமச்ெர்களுடன் நடித்த 

சபருனமயும் இவருக்குண்டு. 
• அதிகாரப் பூர்வமாக ெில நூறு தியாகிகனள மன்னார்குடி 

சகாண்ருந்தாலும் பலநூறு தியாகிகள் நமது நாட்டு 
விடுதனலக்கு உறுதுனேயாக இருந்துள்ளனர். 

• #மன்னார்குடியில் பிைந்த “உலக ெினிமாக்களின் கின்னஸ் 

சபண்மேி - மணனாரமா ஆச்ெி”யின் பிைந்த தினம் இன்று (ணம 26, 

1943). 

• மணனாரமா ஆச்ெியின் இயற்சபயர் ணகாபிொந்தா. 

• பிைந்தது #மன்னார்குடி என்ைாலும், ஆச்ெினய ஆதரித்து, வளர்த்து, 

ஆச்ெியின் திைனமகனள கண்டைிந்து உலகைியச் செய்த ஊர் 

#கானரக்குடி அருணக உள்ள #பள்ளத்தூர் ஆகும். 

 

• “கடந்த கால நினனவுகள்” என்ை சபயரில் ஆச்ெினயப் பற்ைி 
குங்குமம் இதழில் 25 பாகங்களாக சவளிவந்த சதாடரின் 

இனேப்பு: 

http://www.lakshmansruthi.com/cineprofiles/manorama01.asp 

• உலக ெினிமாக்களின் கின்னஸ் சபண்மேி: 
http://bit.ly/1YYFuN0 

 

https://www.facebook.com/hashtag/மன்னார்குடியில்?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/மன்னார்குடி?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/காரைக்குடி?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/பள்ளத்தூர்?source=feed_text
http://www.lakshmansruthi.com/cineprofiles/manorama01.asp
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F1YYFuN0&h=AT2X2dvybEnyF0-ORqdLDy3ElwYS3Pjt2BuosECXTTj7ce0L8e4b3Hwha0AT_izFJndtb1dxnBY_3R1uMEP-ByM_j7lM_MJsgFAV3CjhwnVe_35sjCSQRri_xgBjJyGZ7NO1qiWLtE4mcovrglv86976Fijfh3vEOtNn0xVK
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• சுயமரியானத இயக்கம் நடத்திய “முதல் மாகாே ெமதர்ம 

மாநாடு”, 84 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இணத தினத்தன்று 

“மன்னார்குடி”யில் நனடசபற்ைது (மார்ச் 4, 1934). 

• இந்நிகழ்வு பற்ைி மார்ச் 11, 1934 ணததியிட்ட “புரட்ெி” ஏட்டின் 

தனலயங்கத்தில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

• ொகித்ய அகாதமி விருது சபற்ை தமிழ் எழுத்தாளர் 

தி.ஜானகிராமன் பிைந்த தினம் இன்று (பிப்ரவரி 28). 

• மன்னார்குடி வட்டம் ணதவங்குடியில் பிைந்த தி.ஜானகிராமன் 

(தி.ஜா) அவர்கள் ெிறுகனத, நாவல், பயேக்கட்டுனர, 

சமாழிசபயர்ப்பு, நாடகம் என பல துனைகளில் ெிைந்து 

விளங்கியவர். 

• பத்து வருடங்கள் பள்ளியாெிரியராகப் பேியாற்ைிய பின் அகில 

இந்திய வாசனாலியில் பேியாற்ைி ஓய்வு சபற்ைார்.  

• தி. ஜானகிராமன் இவர் 1945 - 1960 வனர சென்னன வாசனாலி 
நினலயத்தில் 14 ஆண்டுகள் கல்வி ஒலிபரப்பு அனமப்பாளராகப் 

பேியாற்ைியவர்.  

• தி. ஜானகிராமன் 1968 - 1974 வனர தில்லி வாசனாலி 
நினலயத்தில் உதவித் தனலனம கல்வி ஒலிபரப்பு 

அனமப்பாளராகப் பேிபுரிந்தவர். பின்பதவி உயர்வு சபற்று 1974 - 

1981 வனர தனலனமக் கல்வி அனமப்பாளராகப் பேியாற்ைி ஓய்வு 

சபற்ையவர்.  

• தி. ஜானகிராமன் இவர் வாசனாலி நினலயங்களில் 

பேியாற்ைியணபாது அசமரிக்கா, ஜப்பான், இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், 

மணலஷியா முதலிய நாடுகளுக்குப் பயேம் ணமற்சகாண்டார்.  

 

• ஸ்ரீராஜணகால சுவாமி ணகாவில் குணலாத்துங்க ணொழனால் 

சுண்ோம்புக் கலனவ மற்றும் செங்கல் சகாண்டு கிபி 1070-1125 

இல் கட்டப்பட்டது. மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜாதி ராஜா ெதுர்ணவதி 
மங்கலம் என குைிப்பிடப்படுகிைது, ணமலும் மன்னார்குடி நகரம் 

ணகாவில் சுற்ைி வளரத் சதாடங்கியது.  

• ஸ்ரீராஜணகால சுவாமி ணகாயிலில் ஆண்டுணதாறும் நனடசபறும் 

பங்குனிப் சபருவிழா 18 நாட்களும், அனதத் சதாடர்ந்து, 12 நாள்கள் 

https://www.facebook.com/hashtag/மன்னார்குடி?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/தேவங்குடியில்?source=feed_text
https://ta.wikipedia.org/wiki/1945
https://ta.wikipedia.org/wiki/1960
https://ta.wikipedia.org/wiki/1968
https://ta.wikipedia.org/wiki/1974
https://ta.wikipedia.org/wiki/1974
https://ta.wikipedia.org/wiki/1981
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நனடசபறும் வினடயாற்ைி விழா கிருஷ்ே தீர்த்த சதப்ப 

உத்ெவத்துடன் நினைவனடயும்.  

• ஸ்ரீராஜணகால சுவாமி ணகாயிலில் ஆண்டுணதாறும் 

ஆடிப்பூரத்தன்று செங்கமலத் தாயார் ணதரில் எழுந்தருளும் 

உள்பிரகார ணதணராட்டம் நனடசபறும்.  
• செங்கமலத் தாயார் ணதர் ணதர் கடந்த 1892-ஆம் ஆண்டில் 

உருவாக்கப்பட்டதாக அைியப்படுகிைது. 2014ஆம் ஆண்டு சமாத்தம் 

ரூ.26.50 லட்ெத்தில் புதிய ணதர் செய்யும் பேி நினைவுற்ைது.[2]  

• ராதஜந்திர தசாைனின் மகன் இராஜாதிராஜ தசாைனால் 
ராஜாதிராஜ சதுர்தவதிமங்கைம் என்ற அக்ராஹரமாக 
உருவாக்கப்பட்ட ஊர். மன்னார்குடி தசாைர்கள், 
பாண்டியர்கள், நாயக்கர்கள் மற்றும் மராத்தியர்கள் ஆட்சி 
பசய்த ஊர். 

• மூன்றாம் ராஜ ராஜ தசாைன், மூன்றாம் ராதஜந்திர தசாைன், 
ஜடாவர்மன் சுந்தரபாண்டியன், குைதசகரபாண்டியன், அச்சுத 
ததவ ராயன், விஜயநகர மன்னர்கள், மராத்திய மன்னர்கள், 
ஆகிதயார் மன்னார்குடி மற்றும் ராஜதகாபாை சுவாமி 
தகாவில் வளர்ச்சிக்கும் பங்களித்துள்ளனர். 

• மதனாரமா ஆச்சி 26.5.1937 ஆம் ஆண்டு ராஜமன்னார்குடியில் 

வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்தவர். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF_%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2_%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF_%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D#cite_note-2
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• மதனாரமா ஆச்சியின்  பபற்தறார் காசி 'கிளாக்' உசடயார் 

மற்றும் ராமாமிர்தம்.  

• மதனாரமா தமிழ்நாடு மாநிைத்தில் தஞ்சாவூர் 

மாவட்டத்திலுள்ள ராஜமன்னார்குடியில் வசதியான 

குடும்பத்தில் பிறந்தவர்.  

• மதனாரமா தந்சத ஒரு சாசை ஒப்பந்தக்காரராகப் 

பணியாற்றியவர். தந்சத காசி கிளாக்குசடயார் 

மதனாரமாவின் தாயின் தங்சகசய இரண்டாம் தாரமாகத் 

திருமணம் புரிந்தார். இதசன அடுத்து கணவனால் 

புறக்கணிக்கப்பட்ட இராமாமிருதம் மதனாரமாவுடன் 

வறுசமயின் காரணமாக காசரக்குடி அருதக உள்ள 
பள்ளத்தூர் என்ற ஊருக்கு குடிபபயர்ந்தார். 

• மதனாரமா  6 ஆம் வகுப்பு வசர படித்துள்ளார். அங்கு 

அவர்கள் பைகாரம் சுட்டு விற்பசன பசய்து வாழ்க்சகசயத் 

பதாடங்கினார்கள்.  

• மதனாரமா தனது 12ஆவது அகசவயில் நடிப்புத் பதாைிைில் 

இறங்கினார்.  

• மதனாரமா “பள்ளத்தூர் பாப்பா” என அசைக்கப்பட்டார். 
•   

• மன்னார்குடி ராஜவகாொலசாமி திருக்வகாவிலி ருந்து ெற்று 

தூரத்தில் தீர்த்தக்குளம் இருக்கிைது. கிருஷ்ேனின் தரிெனம் 

ணவண்டிய முனிவர்கள் தவமிருந்த குளம் இது. இதனன யமுனன 
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நதியாகணவ கருதுவதால், “ஹரித்ரா நதி' என்ணை அனழக்கிைார்கள். 

 

• ஹரித்ரா நதி' குளமாக இருந்தாலும் நதியின் சபயரில் 

அனழக்கப்படும் தீர்த்தம் இது. ஆனி சபளர்ேமியில் இந்த 

தீர்த்தத்தில் சதப்பத்திருவிழா நடக்கிைது.  

• மன்னார்குடி ராசககாொல சுவாமி ககாயில் மன்னார்குடி, 

தமிழ்நாடு, இந்தியாவில் அனமந்துள்ள ஒரு னவேவக் ணகாயில் 

ஆகும். இங்கு உனையும் ராெணகாபாலசுவாமி கிருஷ்ேரின் ஒரு 

வடிவமாக அைியப்படுகிைது. 

• இந்தக் ணகாவில் 23 ஏக்கர் (93,000 மீ 2) பரப்பளவில் பரவியுள்ளது. 

குருவாயூனரச் ணெர்த்து இந்த ணகாவினல தட்ெிே துவாரனக 

(சதற்கு துவாரகா) என இந்துக்கள் கூறுகின்ைனர். 

• ஸ்ரீ ராஜணகாபாலசுவாமி ணகாயிலில் உனையும் ராஜணகாபால 

சுவாமியின் திருஉருவத்தின் உயரம் 12 அடி (3.7 மீ) ஆகும்.  

• ஸ்ரீ ராஜணகாபாலசுவாமி ணகாயிலில் ஆலயம் நுனழவு வாயிலில் 

மனழ நீர் ணெகரிக்கப்பட ஒரு சபரிய சதாட்டி 

அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

•  ஸ்ரீ ராஜணகாபாலசுவாமி திருக்ணகாவில் வளாகத்தில் 16 

ணகாபுரங்களுடன் (ணகாபுரம் நுனழவாயில்), 7 தூண்கள் 

(பிராகாரத்தில்), 24 ென்னதிகள், ஏழு மண்டபங்கள் (அரங்குகள்) 

மற்றும் ஒன்பது புனித தீர்த்தங்கள் (ணகாவில் குளங்கள்) உள்ளன. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A3%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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• ஸ்ரீ ராஜதகாபாை சுவாமி திருக்தகாவில் மூைவர்: 
வாசுததவப்பபருமாள்;  

• தாயார்:  பசங்கமைத்தாயார் (பசண்பகபைட்சுமி, 
படிதாண்டாப் பத்தினி)உற்சவர்: ராஜதகாபாைர் 
ஸ்தைவிருட்சம்: பசண்பகமரம்தரீ்த்தம்:  ஹரித்ராநதி, 
துர்வாச தரீ்த்தம், திருப்பாற்கடல், தகாபிகா தரீ்த்தம், சங்கு 
தரீ்த்தம், சக்கர தரீ்த்தம்.ஆகமம்: பாஞ்சராத்ரம் விமானம்: 
சுயம்பு  

• ஸ்ரீ ராஜதகாபாை சுவாமி திருக்தகாவில் விமானம்; 

புராணபபயர்: ராஜமன்னார்குடி 

 

121. ஸ்ரீ ராஜதகாபாை சுவாமியின் திருஉருவத்தின் உயரம் 
12 அடி (3.7 மீ) ஆகும். திருக்தகாவில் வளாகத்தில் 16 
தகாபுரங்களுடன்  (தகாபுரம் நுசைவாயில்),  7 தூண்கள் 
(பிராகாரத்தில்), 24 சன்னதிகள், ஏழுமண்டபங்கள் 
(அரங்குகள்) மற்றும் ஒன்பது புனித தரீ்த்தங்கள் 
(தகாவில்குளங்கள்) உள்ளன. உற்சவர் சிசை தசாைர் 
காைத்திசனச் தசர்ந்த ஓரு பவண்கைச் சிசை ஆகும்.  

 



 

P
ag

e2
7

 

• ஸ்ரீ ராஜதகாபாை சுவாமி திருக்தகாவில் ஒரு சவணவக் 
தகாயில் ஆகும். இந்தக் தகாவில் 23 ஏக்கர் பரப்பளவில் 
பரவியுள்ளது. குருவாயூசரச் தசர்த்து இந்த தகாவிசை 
தட்சிண துவாரசக (பதற்கு துவாரகா) என இந்துக்கள் 
கூறுகின்றனர்.  

• தகாவில்பாதி, குளம்பாதி' என்ற பைபமாைிசய தனக்தக 
உரித்தாக்கிக்பகாண்ட ஊர் மன்னார்குடி. 

• தகாபிைர், தகாப்பிரளயர் என்ற இரண்டு முனிவர்களுக்கு 
பரந்தாமன் கண்ணனாக காட்சி அளித்தார் என்றும், 

குளத்தில் கண்ணன் தகாபிசகயருடன் ஜைக்கிரிசட பசய்த 
தபாது அந்த கன்னிசகயரின் உடைில் பூசிய மஞ்சள் 
(ஹரித்ரா) மற்றும் நறுமணப் பூச்சுப்பபாருட்கள் 
இக்குளத்தின் தரீ்த்தத்தில் படிந்தபடியால் இக்குளம் ஹரித்ரா 
(மஞ்சள்) என்ற காரணப்பபயரில் அசைக்கப்படுகிறது.  

• ஹரித்ராநதி குளம் காவிரியின் மகள் என்றும், 66 தகாடி 
புண்ணிய தரீ்த்தங்கள் ஒன்று தசர்ந்தது என்றும் புராண 
வரைாறு கூறுகின்றன.  

• ஹரித்ராநதி குளத்தில் சவகாசி, ஐப்பசி, மாசி, பங்குனி 
மாதங்களிலும் அமாவாசச, பவுர்ணமி, கிரகண 
காைங்களிலும் தராகிணி, திருதவாண நாட்களிலும் 
நீராடினால் கண்ணபிரானின் திருவருள் கிசடக்கும் என்றும், 

மாசி மாதம் முழுவதும் நீராட முடியாமல் தபானாலும் 
கசடசி மூன்று நாட்களாவது நீராடினால் சிறப்பு உண்டு 
என்றும் கூறுகிறார்கள்.  

•  ராஜதகாபாை சுவாமிக்கு தினமும் திருமஞ்சன தரீ்த்தம் 
ஹரித்ராநதி குளத்தில் இருந்து தான் 
எடுத்துச்பசல்கிறார்கள்.  
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மற்ற புண்ணிய தைங்களில் 1 தகாடி ஆண்டுகள் இருந்து 
பபறும் பைசன, ஹரித்ராநதி கசரயில் ஒரு ஆண்டில் 
அசடயைாம் என்று புராணம் கூறுகிறது. பிருகு முனிவர் 
தவண்டுதகாளுக்கு இணங்கி காவிரிசய பபரிய குளமாக 
ததக்கி அதில் ராஜதகாபாைன் ஜைக்கிரிசட பசய்ததாக 
கூறப்பட்டுள்ளது.  

• ஸ்ரீ ராஜணகாபாலசுவாமி உற்ெவர் ெினல ணொழர் காலத்தினனச் 

ணெர்ந்த ஓரு சவண்கலச் ெினல ஆகும்.  

• ஸ்ரீ ராஜணகாபாலசுவாமி அருகில் உள்ள குளம் 1,158 அடி நீளமும், 

837 அடி அகலமும் சகாண்டுள்ளது; இது ஹரித்திராந்தி என 

அனழக்கப்படுகிைது . 

• ஸ்ரீ ராஜணகாபாலசுவாமி திருக்ணகாவில் தல மூர்த்தி : ஸ்ரீ 

ராஜணகாபாலசுவாமி 

• 1000 திசரப்படங்களுக்கு தமல் நடித்ததற்காக கின்னஸ் 
உைக சாதசனப் புத்தகத்தில் மதனாரமா இைம் பெற்றார். 

• மகனாரமா கடலஞர் கருணாநிதயின் மணிமகுைத்தில் (1958) 
நடித்துள்ளார். 

 

• ஸ்ரீ ராஜணகாபாலசுவாமி தல இனைவி : செங்கமலத்தாயார் 

(செண்பக சலட்சுமி, ணஹமாம்புஜ நாயகி, ரக்தாப்ஜ நாயகி, 
படிதாண்டாப் பத்தினி) 

• ஸ்ரீ ராஜணகாபாலசுவாமி தல தீர்த்தம் : ஹரித்ராநதி, துர்வாெ 

தீர்த்தம், திருப்பாற்கடல், ணகாபிகா தீர்த்தம், ெங்கு தீர்த்தம், ெக்கர 

தீர்த்தம். 
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• மன்னார்குடி ஹரித்ரா நதி' பதப்ெக்குளம் இந்தியாவின் பபரிய 
பதப்பக்குளம்  .          1,158 அடி நீளம்,             847 அடி 
அகலம்,            23 ஏக்கர். 

• அந்தக் காைத்தில் பமாத்தம் 98  குளங்கள் மன்னார்குடியில் 
இருந்துள்ளது ஆனால் இப்பபாழுது பாதிக்குதமல் இல்சை. . 

• மன்னார்குடியில் இன்றும் நுசையும் பதருக்களிபைல்ைாம் 
குளம் இருக்கிறது.. 

• மன்னார்குடியில் புகழ்மிக்க தகாவில்கள் பை உள்ளன. 
அவற்றுள் மன்னார்குடி ராஜதகாபாைசாமி திருக்தகாவில் 
உைகச் சிறப்பு வாய்ந்தது. இக்தகாவில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் 
பைசம வாய்ந்தது.  

• மன்னார்குடி மல்ைிநாதசுவாமி ஜினாையம் தசாை நாட்டில் 
உள்ள சமணக்தகாயில்களில் ஒன்றாகும். 

• மன்னார்குடியில் ராஜணகாபால சுவாமி திருக்ணகாயிலில்  
ஆண்டின் 12 மாதங்களிலும் உற்சவம் நடக்கும் ஊர்.  

 

• ராஜணகாபால சுவாமி திருக்ணகாயிலில்  சித்திசர மாதம்  - 
தகாசட உற்சவம் - 10 நாட்கள் 

• ராஜணகாபால சுவாமி திருக்ணகாயிலில்  சவகாசி மாதம் - 
வசந்த உற்சவம்  - 10 நாட்கள், 10ம் நாள் பபளர்ணமியன்று 
கருட வாகனம் இத்தைத்தின் சிறப்பு. 

• ராஜணகாபால சுவாமி திருக்ணகாயிலில்  ஆனி மாதம் -  
பதப்தபாற்சவம் - 10 நாட்கள், 10ம் நாள் பபளர்ணமியன்று 
ஹரித்ராநதி குளத்தில் பதப்பம் நசடப்பபறும். 

• ராஜணகாபால சுவாமி திருக்ணகாயிலில்  ஆடி மாதம் – 
ஆடிப்பூரம் - 10 நாட்கள். பசங்கமைத் தாயாருக்கு 

தஜஷ்டாபிதேகம் நசடப் பபறும். 
• ராஜணகாபால சுவாமி திருக்ணகாயிலில்  ஆவணி மாதம் -  

பவித்தராற்சவம்  - 10 நாட்கள். 
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• ராஜணகாபால சுவாமி திருக்ணகாயிலில்  புரட்டாசி மாதம் - 
நவராத்திரி       - 10 நாட்கள். 

• ராஜணகாபால சுவாமி திருக்ணகாயிலில்  ஐப்பசி மாதம் -   
தகாைாட்ட உற்சவமும் தபீாவளி உற்சவமும் பகாண்டாடப் 
படும் 

• ராஜணகாபால சுவாமி திருக்ணகாயிலில்  கார்த்திசக மாதம்- 
பசாக்கப் பாசனயுடன் கார்த்திசக உற்சவம் 

• ராஜணகாபால சுவாமி திருக்ணகாயிலில்  மார்கைி மாதம் - 
அத்யயன உற்சவம் - 20 நாட்கள்.இராப்பத்து, பகல் பத்து 
உற்சவம். 

• ராஜணகாபால சுவாமி திருக்ணகாயிலில்  சத மாதம் -   
பபாங்கல் உற்சவம்- 10 நாட்கள், தாயாருக்கும் உற்சவம் 
நசடப்பபறும் 

• ராஜணகாபால சுவாமி திருக்ணகாயிலில்  மாசி மாதம் -  
தடாதைாற்சவம் -10 நாட்கள் 

• ராஜணகாபால சுவாமி திருக்ணகாயிலில்  பங்குனி மாதம் - 
’பிரம்தமாற்சவம் - 18 நாட்கள் 

• மன்னார்குடி ராஜதகாபாைசுவாமி தகாயில் நசட திறப்பு: 
காசை 6.30 - 12,  மாசை 4.30 - 9 மணி.  

• மன்னார்குடி அனமந்துள்ள மாவட்டம்    திருவாரூர் 

                                                        

தாலுக்கா                                                               
மன்னார்குடி 

சட்டமன்றத் பதாகுதி                                             
மன்னார்குடி 

நாடாளுமன்ற பதாகுதி                                           தஞ்சாவூர்  

அஞ்சல் குறியடீ்டு எண்                                                                 614001 

பதாகலவெச குறியடீ்டு எண்                                                    +04367 

வாகன ெதிவு எண்                                                                            TN-50  

மன்னார்குடி குறியடீு                                                                    MNG         

ரயில்வவ  குறியடீு                                                                           MQ 

மக்கள் பதாகக (2011)                                                                  66,999 

அடர்த்தி                                                                             5,800/km2 

(15,000/sq. mi) 
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ெரப்ெளவு                                                       11.55 சதுர 
கிவலாமீற்றர்கள் (4.46 sq. mi) 

கடல் மட்ட உயரம்                                             6 மீற்றர்கள் 
(20 ft.) 

வநர வலயம்                                                                                     

IST(UTC+5:30) 

• மன்னனயில் ஒணர நீராதாரம் பாமேி ஆைாகும்.சவட்டாற்ைின் 

கினளயான பாமேி ஆற்ைின் தண்ேரீ் மன்னன மற்றும் அதன் 

சுற்றுவட்டார பகுதிகளின் விவொயத்தின் நீராதாரமாகும். 

• மன்னார்குடி மல்லிநாதசுவாமி ஜினாலயம் ணொழ நாட்டில் உள்ள 

ெமேக்ணகாயில்களில் ஒன்ைாகும். இது தவிர ணொழ நாட்டில் 

கும்பணகாேம் மற்றும் தஞ்ொவூர் (கரந்தட்டாங்குடி), தீபங்குடி 

ஆகிய இடங்களில் ெமேக் ணகாயில்கள் உள்ளன. 
• ராஜமன்னார்குடியின் திருத்தலத்து வரலாறு வடசமாழியில் 

ப்ரஹ்மாண்ட புராேத்தின் உத்தர காண்டத்தில் விஷ்ணு ணேத்ர 

விபாகத்தில் ெம்பகாரண்ய மஹாத்மியம் என்று எட்டு 

அத்தியாயங்களாக இடம் சபற்ைிருக்கிைது.  

• னநமிொரண்யத்தில் செௌனகாதி முனிவர்கள் 

ணகட்டுக்சகாண்டதற்கு இேங்க ஸுதர் நூற்சைட்டு திவ்ய 

ணதெங்களின் மஹாத்மியங்கனளச் சொன்ன பிைகு ெம்பகாரண்ய 

மஹாத்மியத்னத விஸ்தாரமாகச் சொன்னார். 

• ணகாபில-ணகாபிரளய முனிவர்களுக்கு எம்சபருமான் 

பிரத்யேமானது ெம்பகாரண்ய மஹாத்மியத்தில் வருகிைது. 

• மன்னார்குடி பகுதி வளம் சகாழிக்கும் ெம்பக வனமாய் 

இருந்திருக்கிைது. அகஸ்தியரால் உண்டான காணவரி நதியின் 

புண்ேியமும் அனத பானம் பண்ணுபவர்களுக்கு மறு ஜன்மம் 

இல்னலசயன்றும் இங்ணக சொல்லப்பட்டிருக்கிைது 

• காணவரி நதி தீரத்தில் உனையும் ஸ்ரீரங்கன், கும்ணமாேம் 

ொர்ங்கபாேி மற்றும் மன்னன ஸ்ரீராஜணகாபாலன் ஆகிய 

மூவனரயும் தரிெிப்பவர்க்கு ணமாேம் நிச்ெயம். 

• மன்னார்குடியில் பிருகு, பிரம்மா, அக்னி ஆகிணயாரும் லக்ஷ்மியும் 

தபஸ் செய்திருக்கிைார்கள். அக்னி தவமியற்ைியிருக்கிைான்.  

• ணகாபாலன் ணகாபஸ்திரீகளுடன் ஹரித்ராநதியில் ஜலக்ரீனட 

வினளயாடியிருக்கிைான்.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF_%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF_%E0%AE%9C%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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• ஒரு செௌராஷ்டிர ராஜாவின் கனதயும் அவன் செய்த 

னகங்கர்யங்களும் வருகிைது. 

•  துவாதொேர மந்திரத்தின் னவபவம் வருகிைது. 

மன்னார்குடியில் இருக்கும் நவதீர்த்த மகினம பற்ைிச் 

சொல்லப்பட்டிருக்கிைது. படிக்கப் படிக்க ஆனந்தமாக இருக்கிைது 

• மன்னார்குடி மற்றும் காவிரி ஆற்றுப்படுனகயில் அனமந்துள்ள 

இருபது பகுதிகனளப் பற்ைிய இலவெ ஆன்ட்ராய்ட் சமன்சபாருள் 

“MANNARGUDI” என்ை சபயரில் சவளியிடப்பட்டுள்ளது. வனரபடக் 

குைியடீுகளின் அடிப்பனடயில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த 

சமன்சபாருனள இங்ணக பதிவிைக்கம் செய்து சகாள்ளலாம... 

•          மன்னார்குடி-சபயர்க்காரேம்,பல்ணவறு  காரேங்கள் 

 கூைப்பட்டாலும் இரண்டு  காரேங்கணள  ஏற்புனடயதாக உள்ளன. 

• மன்னர்+குடில் , 'மன்னர்'-மன்னர்கள் ,'குடில் 'வடீு,அக்காலத்தில் 

மன்னர்கள் வாழ்ந்த பூமியாக  இருந்ததால் இப்சபயர் 

வந்ததாகவும்,மன்னர்குடில் என்கின்ை சபயர் மன்னார்குடியாக 

மறுவியதாகவும் கூறுவர்.மற்சைாரு காரேம்,”மன்னர்”-

விஷ்ணுனவ குைிப்பதாகவும் கூறுவர். 

• மன்னார்குடி,மன்னார்ணகாவில் எனவும்,ராஜாமன்னர்ணகாவில் 

எனவும் அனழக்கப்படுகிைது.  

• இந்தியாவின், தமிழ்நாடு  மாநிலத்தில் அனமந்துள்ள திருவாரூர் 

மாவட்டத்தில் உள்ள மன்னன 1866 -ஆம் ஆண்ணட  நகராட்ெியாக 

உருசவடுத்தது. 

• மன்னனயின் பிரதானமான அனடயாளம்,னவேவத் தலமான 

“ராஜணகாபாலசுவாமி திருக்ணகாவிணல” ஆகும். 

• விஜயநகர ணபரரசு ,சடல்லி சுல்த்தான்,தஞ்ொவூர் நாயக்கர்கள் 

,தஞ்ொவூர் மராத்தியர்கள் சதாடர்ந்து பிரிட்டிஷ் ணபரரெின் 

ஆளுனமகளுக்குள் இருந்தது.சுதந்திரத்துக்குப்பின் 1991-ஆம் 

ஆண்டு வனர தஞ்ொவூர்  மாவட்டத்திற்குட்படும்,1991-ஆம் ஆண்டு 

முதல் திருவாரூர் மாவட்டத்திற்குட்பட்டுள்ளது. 

• காவிரி சடல்டாவின் பகுதியாக உள்ளதால் விவொயணம 

 மன்னனயின் பிராதனமான சதாழிலாகும். 

• மன்னார்குடி  தீட்ஷதர்களின் னகவண்ேத்தில் அந்த ணகாபாலன் 

அழகு, மன்னார்குடி அலங்காரத்திற்கு மிகவும் விணெஷமானது 

அதிலும் சவண்னேதாழியன்று ணகாபாலனின் பின் அலங்காரம் 

பார்க்க கண் ணகாடி ணவண்டும்  
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• மன்னார்குடி ஊர்ப் பெயராய்வு” என்ற தடலப்ெில் 
மன்னார்குடி ொனுகுமாரின்- மன்னார்குடி வரலாறு நூலில்-18 
ெக்கங்களில் ஆய்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

• மன்னார்குடி நகராட்ெி தனலவராகவும், சதாடர்ந்து 15 ஆண்டுகள் 

மன்னார்குடி சதாகுதியின் ெட்டமன்ை உறுப்பினராகவும், 

#ணதெிய_ணமல்நினலப்பள்ளியின் செயலராகவும் பேியாற்ைிய 

“T.S.சுவாமிநாத உனடயார்” அவர்களின் நினனவு தினம் இன்று 

(பிப்ரவரி 15). 

 

• தமிழ்ச் சொல் பிைப்பியல் அகரமுதலியின் (Etymological Dictionary) 

தந்னத என்று ணபாற்ைப்படும் ணதவணநயப் பாவாேர், #மன்னார்குடி 

#பின்ணல கல்லூரி உயர்நினலப் பள்ளியில் 1929-ம் ஆண்டு முதல் 

ஆறு ஆண்டுகள் பேியாற்ைியுள்ளார். அக்காலத்தில் 

மன்னார்குடியில் வாழ்ந்த இராெணகாபாலர் என்னும் இனெப் 

சபரும் புலவரிடம் பாவாேர் முனையாக இனெ பயின்ைார். 

• மன்னார்குடி ணதெிய ணமல்நினலப்பள்ளி  சதாடங்கப்பட்டு 

இன்றுடன் 119 ஆண்டுகள் நினைவனடகின்ைது (பிப்ரவரி 1, 1899).  

• 1899-ம் ஆண்டு 100 மாேவர்களுடன் சதாடங்கப்பட்ட ணதெிய 

ணமல்நினலப்பள்ளி  , நூைாண்டுகனளக் கடந்து 

கல்விப்பேியாற்ைிக் சகாண்டிருக்கிைது.  

• 2001 ம் ஆண்டு கேக்குப்படி மன்னார்குடி வட்டத்தின் மக்கட் 
சதானக 2,87,019.  இவர்களில் ஆண்கள் 1,42,543 ணபர்களும் 
சபண்கள் 1,44,476 ணபர்களும் உள்ளனர். 

• 2001 ம் ஆண்டு கேக்குப்படி மன்னார்குடியின் சமாத்தப் 
பரப்பளவு 11.56 ெதுர கிணலா மீட்டர். 

• 2001 census  வளர்ச்ெி விகிதம்? 5.92 (1991-92) மக்கள் 
சநருக்கம்.538.  எழுத்தைிவு 76.07%. 

• 2001 ம் ஆண்டு கேக்குப்படி மன்னார்குடி வட்டத்தின் சமாத்தப் 
பரப்பளவு 1207 ெதுர கிணல மீட்டராகும். 

• மன்னார்குடி காவிரி சடல்டாவின் பனழய பகுதிகளில் 
ஒன்ைாகும். 

https://www.facebook.com/hashtag/மன்னார்குடி?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/தேசிய_மேல்நிலைப்பள்ளியின்?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/மன்னார்குடி?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/பின்லே?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/மன்னார்குடி?source=feed_text
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• மன்னார்குடி குன்றுகள் அற்ை ஆற்று வண்டல நினைந்த 
ெமசவளிப் பிரணதெமாகும். 

• மன்னார்குடி தமிழகத்தின் மத்திய மண் மட்டலப் பகுதியில் 
அனமந்துள்ள. 

• மன்னார்குடியில் 1000 மீட்டர் ஆழம் வனர  வண்டல மண் 
இருப்பதாக அைியப்பட்டுளளது. 

• பாமேி ஆற்றுக்கு கிழக்ணக உள்ள பகுதிகளில் களிமண்ணும் 
ணமற்ணக வடுவூர் வனர இருமண்பாடு அனமப்பாகவும் உள்ளது. 

• ஆெியாக் கண்டத்திணலணய மிகப் சபரிய அளவில் 
மன்னார்ககுடிப் பகுதிகளில் நிலக்கரி இருப்பது 
கண்டைியப்பட்டுள்ளது. 

• மன்னார்குடியில் இதுவனர 19,500 ணகாடி டன்கள் தரமான 
நிலக்கரி இருப்பது சதரிய வந்துள்ளது. 

• மன்னார்குடியில் கண்டைியப்பட்டுள்ள நிலக்கரியின் தன்னம –
Moisture 40% to 50%, - Ash 4 to 12%. Volatile Matter 18 to 23%, Fixed 

Carbon 17 to 20%.  Caloric value 2200 to 3200 Kal-kg. 

• மன்னார்குடி வட்டம் பூணகாள ரீதியான அனமப்பில் ெமசவளிப் 
பிரணதெமாக உள்ளது. 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் காடுகணளா, மனலகணளா 
இல்லாதிருப்பினும் காடுகணளா, மனலகணளா 
இல்லாதிருப்பினும், வளம் சகாழிக்கச் செய்யும் ஆறுகனள 
நிரம்பப் சபற்றுள்ளது. 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் ஐப்பெி, கார்த்தினக மாதங்களில் 
சபருமளவிலான மனழ சபய்கின்ைது. 

• வடகிழக்குப் பருவக்காற்ைிைன் மூலணம இவ்வட்டம் மனழ 
சபறுகின்ைது. 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் ணகானடக் காலத்தில் ெில இடங்களில் 
நீா வைண்டு விடும் அளவிற்கு சவப்பம் உள்ளது.   

• மன்னார்குடி வட்டத்தின் சவப்ப அளவு அதிகபட்ெமாக 36.6 
டிகிரி சென்டிகிணரடும் குளிர் உள்ளது.  மாதுர்கழி, னதயிலும் 
குளிர் உள்ளது. 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் அக்ணடாபர், நவம்பர், டிெம்பர் 
மாதங்களில் வழகிழக்குப் பருவக் காற்ைால் மனழ சபய்கிைது. 
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• மன்னார்குடி வட்டத்தில் ெனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் ெற்ணை 
அதிகமான குளிரும், ணம. சூன்,சூனல மாதங்களில் சவயிலால் 
சவப்பம் மிகுதியும் இருக்கும் 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் ஜுனல, ஆகஸ்டு மாதங்களில் 
வைண்ட ணமற்கு காற்று வசீும்.   

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் சூன் 1987 லிருந்து ணம 1988 வனர 
1074.9 மில்லி மீட்டர் மனழயளவு பதிவாகியுள்ளது.  கடந்த 
ஆண்டு சபய்த சமாத்த மனழயளவு 1386.5 மி.மீ. ஆகும். 

• மன்னார்குடி திருவாரூர் மாவட்டத்தின் ஓர் ெட்டமன்ைத் 

சதாகுதியாகும். நாகப்பட்டிேம் மக்களனவத் சதாகுதியில் இருந்த 

மன்னார்குடி பதாகுதி தஞ்ொவூர் மக்களனவத் சதாகுதியுடன் 2008 

சதாகுதி மறுெீரனமப்பு ஆனேயின் காரேமாக 

இனேக்கப்பட்டுள்ளது. 

• ொரதியார் மன்னார்குடியில் தங்கியிருந்தகொதுதான் 
“ொருக்குள்கள நல்ல நாடு ொரதநாடு 
 என்ற ொைடல எழுதினார். 

• ெரப்ெளவில் உலகில் 9 ஆவது ககாயிலாகவும் இந்தியாவின் 
ெத்தாவது உயரமான ககாபுரமாகவும் திகழும் மன்னார்குடி 
ராஜககாொலசாமி ககாயில். 

• மன்னார்குடியில் பபாருளாதாரம் விவசாயம் இங்கு பநல், 
பருத்தி, உளுந்து, கரும்பு, ஆகியசவ அதிகமாக சாகுபடி 
பசய்யபடுகிறது,  

• பாமனியாறு, தகாசரயாறு, மற்றும் கிணற்றுப்பாசனத்சத 
நம்பிதய இங்கு விவசாயம் நசடபபறுகிறது. 

• புளியமரம்,பதன்சன,பசன,பைா, தபான்ற மரங்களுக்கு ஏற்ற 
நிைமாக விளங்குகிறது. 

• மன்னார்குடி பைசமயான நகராட்சிகளில் ஒன்று 
ஆங்கிதையர்களால் 1866 -ஆம் ஆண்டு நகராட்சியாக 
அறிவிக்கப்பட்டது. இது ஒரு ததர்வு நிசை நகராட்சியாகும். 

• மன்னார்குடி கிராமத்தின் நிர்வாகமும் ஆவ்வூரில் 
உள்ளவர்களாணலசய நனடசபை ணவண்டும் என்ை 
அடிப்பனடயில் இப்ணபாது அனனத்து கிராமங்களிலும் 
பஞ்ொயத்துக்கள் அனமக்கப்பட்டுள்ளன. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF
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• மன்னன வட்டத்தில் உள்ள பல கிராமங்களுக்கு 
மட்டுமல்லாது, அதனன அடுத்துள்ள ணவறு ெில ஊர்களுக்கும் 
சபாதுவான விஷயங்கனளக் கவனிக்க அக்கிராமங்களின் 
பஞ்ெயாத்துக்கனள உள்ளடக்கி, அவற்ைிற்கும் ணமலாகப் 
பஞ்ொயத்து யுனியன்கனளயும் நிறுவியிருக்கிைார்கள். 

• மன்னார்குடி வட்டம் இயற்னக அனமப்னப ஒட்டிப் பல 
பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிைது. ணகாட்டம்  என்றுு். 
வளநாடு என்றும், கூற்ைம் என்றும் அனவ வழங்கப் சபற்று 
வந்துள்ளன. 

 

• அந்தேஒர்களுக்கு வழங்கிய பகுதிகளாக “பிரம்மணதயம்” 

“ெதுர்ணவெதி மங்கலம்” என்பனவும் இருந்தன.  

 

• “ணதவதானம்” “திருவினடயாட்டம்”  என்பன ணகாவிலுக்குச் 
சொந்தமானனவகளாக விளங்கின. 

 

• மன்னார்குடியில் காேப்படுகினை எந்த ஒரு கல்சவட்டிலும் 
மன்னார்குடி என்ை சபயர் இடம் சபைவில்னல. 

• கல்சவட்டில் காேப்படும் பாம்புேிக் கூற்ைம்” என்பது இன்று 
பாமேி என்ை ஊராகத் திகழ்கிைது. 

• சுத்தமல்லி வளநாடு என்ை கல்சவட்டில் காேப்படும் ஊர் 
இன்று ெித்தமல்லி என்ை சபயரில் மன்னனக்கு அருணக 
உள்ளது. 

• ெித்தமல்லி, பாமேி என்ை இந்த ஊர்கள் கல்சவட்டில் 
இருந்தபடிணய இன்ைளவும் இருக்னகயில் “இராொதிராெச் 
ெதுர்ணவதி மங்கலம்”, “குணலாத்துங்கச் ணொழ விண்ேகரம்”, “ 

“இராணெந்திர விண்ேகரம்” என்ைிருந்த மன்னனயின் பனழய 
சபயர் அழிவுற்ைதற்குக் காரேம் சதரியவில்னல. 
 

 

• மன்னனயில் உள்ள ஒரு கல்சவட்டில் “மன்னார் ணகாயில்” 

என்ை சபயர் வருகிைது.  இணத ணபால் ணவறு ஒரு 
கல்சவட்டிலும் காேப்படுகிைது. 

 

• தஞ்னெ மராட்டிய மன்னர்கள் தங்கள் ஆட்ெிக்குட்பட்ட நிலப் 
பகுதினய ஐந்து பிரிவுகளாகப் பிரித்திருந்தனர்.  ஒவ்சவாரு 
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பிரிவும் “சுபா” என்று அனழக்கப்பட்டது.  இப்படி அனமக்கப்பட்ட 
சுபாக்களுள் மன்னார்குடியும் ஒன்று. 

 

• தற்ணபாது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள இரண்டு 
ணகாட்டங்களுள் மன்னார்குடியும் ஒன்று.  

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் மன்னார்குடி, ணகாட்டுர் என்ை இரண்டு 
ஊராட்ெி ஒன்ைியங்களும், ஆறு பிர்க்காகக்களுமம், 94 
ஊராட்ெிகளும், 128 கிராமங்களும் உள்ளன. 

 

• மன்னார்குடி நகராட்ெி பழம் சபருனம வாய்ந்ததாகும். 1866ல் 12 
கவுன்ெிலர்களுடன் இது செயல்படத் சதாடங்கியது. 

 

• மன்னார்குடி நகராட்ெியில் 1883 ல் கவுன்ெிலர்களின் 
எண்ேிக்னக 16 ஆக உேர்ந்தது. 1903 ல் எட்டாக குனைக்கப் 
சபற்ைது. 

 

• மன்னார்குடி நகராட்ெி நிர்வாகம் 1873-74 ல் ரூ21,940 செலவில் 
12 னமலில் உள்ள வடவாைிலிருந்து வாயக்கால் மூலம் 
நகரத்தில் உள்ள பல குளங்களுக்குத் தண்ேரீ் நிரப்ப புதிய 
திட்டம செயல்படுத்தியது. 

 

• மன்னார்குடி நகராடெி 1873-74 ல் ரூ2,250 நிதி செலவடீ்டில் 
மூன்று ஆரம்ப பள்ளிகனளயும், 13 உதவி சபறும் 
பள்ளிகனளயும், மருத்துவ மனனயும் நிர்வகித்தது. 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் சூன் 1987 லிருந்து ணம 1988 வனர 
1074.9 மில்லி மீட்டர் மனழயளவு பதிவாகியுள்ளது.  கடந்த 
ஆண்டு சபய்த சமாத்த மனழயளவு 1386.5 மி.மீ. ஆகும். 

• மன்னார்குடி திருவாரூர் மாவட்டத்தின் ஓர் ெட்டமன்ைத் 

சதாகுதியாகும். நாகப்பட்டிேம் மக்களனவத் சதாகுதியில் இருந்த 

மன்னார்குடி பதாகுதி தஞ்ொவூர் மக்களனவத் சதாகுதியுடன் 2008 

சதாகுதி மறுெீரனமப்பு ஆனேயின் காரேமாக 

இனேக்கப்பட்டுள்ளது. 

• ொரதியார் மன்னார்குடியில் தங்கியிருந்தகொதுதான் 
“ொருக்குள்கள நல்ல நாடு ொரதநாடு 
 என்ற ொைடல எழுதினார். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF
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• ெரப்ெளவில் உலகில் 9 ஆவது ககாயிலாகவும் இந்தியாவின் 
ெத்தாவது உயரமான ககாபுரமாகவும் திகழும் மன்னார்குடி 
ராஜககாொலசாமி ககாயில். 

• மன்னார்குடியில் பபாருளாதாரம் விவசாயம் இங்கு பநல், 
பருத்தி, உளுந்து, கரும்பு, ஆகியசவ அதிகமாக சாகுபடி 
பசய்யபடுகிறது. 

• மன்னார்குடியும் ஆஅெியன் சபயிண்டால் திருப்பேி செய்து 

ெீரழிக்கப்பட்ட ணகாயில் நல்லணவனளயாக ணகாபுரங்களுடன் 

விட்டார்கள். உள்ணள பிரம்மாண்டமான ரங்க மண்டபம் உள்ளது. 

அரங்கில் இருந்து இரு னககளும் ஓர் உடலும் பிரியும் தன்னம 

சகாண்டது- கிைித்தவ ணதவாலயங்கனளப்ணபால. ஆனால் 

தமிழகத்தின் எந்த ணதவாலயத்னதயும் விடப்சபரிய அரங்கு இது. 

கருங்கல் தூண்கள் கல்மலர்களுமாக நிற்கும் ஒஉ சபரும் காடு. 

 

• பாமனியாறு, தகாசரயாறு, மற்றும் கிணற்றுப்பாசனத்சத 
நம்பிதய இங்கு விவசாயம் நசடபபறுகிறது. 

• புளியமரம்,பதன்சன,பசன,பைா, தபான்ற மரங்களுக்கு ஏற்ற 
நிைமாக விளங்குகிறது. 

• மன்னார்குடி பைசமயான நகராட்சிகளில் ஒன்று 
ஆங்கிதையர்களால் 1866 -ஆம் ஆண்டு நகராட்சியாக 
அறிவிக்கப்பட்டது. இது ஒரு ததர்வு நிசை நகராட்சியாகும். 

• மன்னார்குடி கிராமத்தின் நிர்வாகமும் ஆவ்வூரில் 
உள்ளவர்களாணலசய நனடசபை ணவண்டும் என்ை 
அடிப்பனடயில் இப்ணபாது அனனத்து கிராமங்களிலும் 
பஞ்ொயத்துக்கள் அனமக்கப்பட்டுள்ளன. 

• மன்னன வட்டத்தில் உள்ள பல கிராமங்களுக்கு 
மட்டுமல்லாது, அதனன அடுத்துள்ள ணவறு ெில ஊர்களுக்கும் 
சபாதுவான விஷயங்கனளக் கவனிக்க அக்கிராமங்களின் 
பஞ்ெயாத்துக்கனள உள்ளடக்கி, அவற்ைிற்கும் ணமலாகப் 
பஞ்ொயத்து யூனியன்கனளயும் நிறுவியிருக்கிைார்கள். 

•  பஞ்ொயத்து யூனியன்கள் துவங்கப்பட்டு இன்றுடன் 84 

ஆண்டுகள் நினைவனடகின்ைது (அக்ணடாபர் 21, 1931). 
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• இந்தியாவின் “முதல் நடமாடும் நூலகம்”, 1931-ம் ஆண்டு 

அக்ணபாபர் 21 அன்று, மன்னார்குடி ணமலவாெல் கிராமத்தில் 

துவக்கப்பட்டது. எஸ்.வி.கனகெனப பிள்னள அவர்களால் 

உருவாக்கப்பட்ட இந்நூலகம், 1931ல் இந்தியாவின் நூலக 

அைிவியலின் தந்னத எனப்படும் எஸ். ஆர். ரங்கநாதன்[ 

என்பவரால் துவக்கப்பட்டது. 

• முதிணயார் கல்வினய இலக்காகக் சகாண்டு, எளிய தமிழில், 

ணதாட்டக்கனல, ணதன ீ வளர்ப்பு, குடினெத்சதாழில் மற்றும் 

வருமானத்னத அதிகரிக்கும் முனைகனளப் பற்ைிய குைிப்புகளுடன் 

புத்தகங்கள் பிரசுரிக்கப்பட்டு மன்னனயின் நடமாடும் நூலகத்தின் 

மூலம் விநிணயாகம் செய்யப்பட்டன. 

• மன்னார்குடி மற்றும் 12 னமல் சுற்றுவட்டார கிராமவாெிகளின் 

கல்வி நலனிற்காக சகௌமார குருகுலம் நிறுவப்பட்டது.  

• நடமாடும் நூலகத்தின் மூலம் 95 கிராமக் கினளகளுக்கு 

இலவெமாக புத்தகங்கள் சகாடுத்து வாங்கப்பட்டன. ெித்தினர, 

ஐப்பெி மாதங்களில் கிராமப்புை இனளஞர்களுக்கு ெிைப்பு 

பள்ளிக்கூடம் மூலம் கல்வி ணபாதிக்கப்பட்டது. 

• மன்னார்குடியின் சபருனமகளில் ஒன்ைான இந்நடமாடும் நூலகத் 

திட்டம், பின்பு இந்தியாவின் பல்ணவறு பகுதிகளில் துவக்கப்பட்டு, 

கிராமப்புைங்களில் கல்வி வளர்ச்ெிக்கு சபரிதும் வித்திட்டது. 

• மன்னார்குடினயச் ணெர்ந்த கனகெனப பிள்னள என்பவர் நடமாடும் 

நூலகத்தினன உருவாக்கியுள்ளார். இது தற்ணபாது தஞ்னெ தமிழ் 

பல்கனலக்கழகத்தில் உள்ளது.  

 

• மன்னார்குடியின் சபருனமகளில் ஒன்ைான இந்நடமாடும் நூலகத் 

திட்டம், பின்பு இந்தியாவின் பல்ணவறு பகுதிகளில் துவக்கப்பட்டு, 

கிராமப்புைங்களில் கல்வி வளர்ச்ெிக்கு சபரிதும் வித்திட்டது. 

• நூலகத்துனைக்கு ஆற்ைியுள்ள அளப்பரிய பங்களிப்புக்காக 

எஸ்.ஆர் ரங்கநாதன் “நூலகத்தின் தந்னத” எனப் 

ணபாற்ைப்படுகிைார். இவருனடய பிைந்த தினம் (ஆகஸ்ட் 12) 

“ணதெிய நூலக தினமாக” சகாண்டாடப்படுகிைது. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AE%BF_%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE._%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%8D
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• இந்திய நூலகத் தந்னத ரங்கநாதன் அவர்களால் மன்னார்குடியில் 

துவக்கினவக்கப்பட்ட நடமாடும் நூலகத் திட்டம், பின்பு 

இந்தியாவின் பல்ணவறு பகுதிகளில் துவக்கப்பட்டு, 

கிராமப்புைங்களில் கல்வி வளர்ச்ெிக்கு சபரிதும் வித்திட்டது. 

• மன்னார்குடி சபயரின் ணதாற்ைம் பற்ைி அைிவதற்கு, 
அவற்றுடன் சதாடபுபுனடய புரேக் கனதகள், பழசமாழிகள், 
பாடல்கள், கல்சவட்டுகள், ொெனங்கள், இலக்கியங்கள் ணபான்ை 
பல்ணவறு சபாருள்கள் துனேயாக இருக்கின்ைன. 

• மன்னனயின் னமந்தர்களால் இனேயதளத்தில் மாதந்ணதா 
றும் சவளியிடும் திைவுணகால் – மின்இதனழ-- இனேயம் 
மூலம் தரவிரக்கம் செய்ய http://maintharkal.mannai.in 

 

• மன்னனயின் னமந்தர்கள் - இனேயதளத்தில் -- மாதந்ணதா 
றும் சவளியிடும் திைவுணகால் – மின்இதழுக்கு தங்களின் 
பனடப்புகள்  ெிறுகனத, கட்டுனர, கவினத, ஒவியம் என இடம் 
சபைச் செய்ய மின்னஞ்ெல் – thiravukolsubmit@gmail.com  பகிரி  +91 

8220567322 

• மன்னனயின் னமந்தர்கள் - இனேயதளத்தில் -- மாதந்ணதா 
றும் சவளியிடும் திைவுணகால் – மின்இதனழ-- தங்களின்– 
னகணபெிக்கு சபை பகிரி  +91 8220567322 

• இராஜாதிராஜன் ஊனர உண்டாக்கியதால் இராஜாதிராஜ 
ெதுர்ணவதி மங்கலம் என்று அனழக்கப்பட்டது. 

• புராே வரலாற்றுப் சபருனமமிக்க இவ்வுரில் பல மன்னர்கள் 
வெித்து வந்துள்ளனர்.  மன்னர்கள் வெித்து வந்ததால் 
மன்னர்கள் இருந்த இடத்னத “மன்னர் ணகாயில்” என்று 
அனழத்து வந்தனர். 
 

• சதலுங்கு சமாழினயத் தாய்சமாழியாகக் சகாண்ட நாயக்க 
மன்னர்களும் இங்கு ஆட்ெி புரிந்துள்ளனர். 

• சதலுங்கில் ணகாயில் என்பதற்கு குடி என்று சபாருள். எனணவ. 
நாயக்கர் காலத்திலிருந்து மன்னார்ணகாயில் மன்னார்குடியாக 
அனழப்பட்டு வருகிைது. 

• மன்னார்ணகாயில் என்று அனழக்கப்பட்டு வந்த இந்தஊர் 
ணொழர் காலத்தில் ெிைப்புற்று இருந்தனமயாலும் முதற் 
குணலாத்துங்கச் ணொழனால் இவ்வூரின் ணகாயிலின் ெில 

http://maintharkal.mannai.in/
mailto:thiravukolsubmit@gmail.com
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பகுதிகள் கட்டப்பட்டனமயாலும் ராஜ என்ை  அனடசமாழிப 
பகுதியுடன் ணெர்த்து வழங்கப்படுகிைது. 

• பனடகுடி நட்பு (குைள் – 381) என்ை குைளில் குடி என்னும் 
சொல் குைிப்பனத அைியலாம். 

• குடி என்பது பழனமயான சொல்.  குடி என்னும் சொல், ஊர் 
சபயர்களில் அனமந்து, குடியிருப்னப உேர்த்துவதாகும். 

• உைவு முனையுனடய பல குடும்பத்தார் ஒரு குடியினராகக் 
கருதப்படுவர்.  இத்தனகய குடியில் ணெர்ந்து வாழும் இடம் 
குடியிருப்பு என்றும் குடி என்றும் சொல்லப்படும். 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் குடி என்ை முடிவில் ஊர்களும் 
உள்ளன. 1. சவங்காட்டான்குடி 2. திருப்பாலக்குடி 3. புழுதிக்குடி 
4. ஏத்தக்குடி. 

• குடி என்று முடியும் ெிறுகுடி என்னும் ஊர் தஞ்னெ நாட்டிு்ல் 
ணபரளத்துக்கருணக உள்ளது. 

• இனளயான்குடியில் பிைந்த மாற்ன் என்ை ெிறுத் சதாண்டர் 
இனளயான்குடி மாைன் என்று சபரிய புராேத்தில்  

• ணபெப்படுகிைார்.  மற்சைாரு ெிவனடியாராகிய ெிறுத் சதாண்டர் 
பிைந்த ஊர் செங்காட்டாங்குடியாகும். 

• இன்னும் ணதவராத்தில் கற்குடி. கருக்குடி. விற்குடி. 
ணவள்விக்குடி முதலிய பல குடியிருப்புகள் பாடல் 
சபற்றுள்ளன. 

• சநல்னல நாட்டில், ெிறுகுறுங்குடி என்னும் னவேவத் 
திருப்பதி ஒன்று உண்டு. 

• திராவிட சமாழியின் தந்னத என்று புகழப்படுகின்ை 
கால்டுசவல் ஐயர் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு ணமலாக அரும்பேி 
செய்த இடம் இனடயான்குடி. 
 

• மன்னார்குடி என்ை சபயருள்ள திருமால் ணகாயில் சகாண்டுள்ள 
இடத்னதச் சுற்ைி மக்கள் அனமத்துக் சகாண்ட 
குடியிருப்புகளுக்கு மன்னார்குடி எனப் சபயர் 
வழங்கப்பட்டிருத்தலும் கூடும். 
 

 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் கல்பவட்டு உள்ள ஊர்கள்.  

• இன்னைய சபயர்                     கல்சவட்டு சபயர்                            



 

P
ag

e4
2

 

• 1. ஆலிவலம்         - ஆர்வலம்  
• 2. எளநகர்             - இளநகர் 
• 3. எளவனூர்           - இளவனூர் 
• 4. குன்னியூர்           - குன்ைியூர் 
• 8. சகாத்தமங்கலம்    - தனலக்கூரங்குடி  
• 6. ணகாட்டுர்             - ணகாட்டுர் 
• 7. ணதாட்டமங்கலம்    -  கூற்ை மங்கலம் 
• 8. ெித்தம்பர்             - ெிற்ைம்பர் 
• 9. திருக்காரவாெல்     - திருக்காரயில் 
• 10. திருக்ணகாலக்காடு  - ணகாலக்காடு 
• 11ணதவங்குடி            - ணதவங்குடி 
• 12. நிடுமங்கலம்       - நீடுர் 
• 13. சபருவிடமதூர்       - சபரும்பாலமருதூர் 
• 14 மின்னாமநல்லூர்     - மின்னாவநல்லூர் 
• 15. வங்க நகர்            - வங்க நகர் 

• 16. வலவ நல்லூர்       - வலவ நல்லூர்  

 

• நாட்டு வரலாற்னை பல்ணவறு ணகாேங்களில், நிலவியல் 
துனே சகாண்டு ஆராயும்ணபாது ணொழராட்ெியின் மத்திய 
காலம் வனர மன்னார்குடிக்குத் சதற்ணக காட்டுப் பகுதிகளாக 
(முல்னல நிலம்) இருந்துள்ளனத அைிகிணைாம். 

• காடு நீக்கி நாடு சகாள்ளும் முயற்ெியில் ொழ மன்னர்கள் 
முயற்ெித்தணபாது உருவான திருவூணர மன்னன நகரமாகும். 

• மன்னார்குடியின் பழம் சபயர் இராஜாதிராஜ ெதுர்ணவதிமங்கலம் 
என்பனத கி.பி.1070- 1125 வனர ஆட்ெி செய்த முதற் 
குணலாத்துங்கனின் மன்னார்குடி இராஜணகாபாலொமி ணகாயில் 
கல்சவட்டு (கி.பி.1118) உறுதி செய்கிைது. 

• இராஜணகாபாலொமி ணகாயில் கல்சவட்டு – சுத்தவல்லி 
வளநாட்டுப் பிரமணதயம் தனியுர் ஸ்ரீராஜாதிராஜ ெதுர்ணவதி 
மங்கலம் என்ை இக்குைிப்ணப மன்னார்குடி நகரம் பற்ைிய 
சதான்னமக் குைிப்பாகும். 
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• இராஜாதிராஜன் என்ை ணொழ மன்னன் ஒருவன் சபயரால் 
பிரமணதய ஊராகவும் (அந்தேர்களுக்காக வழங்கியதால்) 
ெதுர்ணவதிமங்கலம் என்ை மங்கலம் எனும் பகுப்புனடய 
ஊராகவும், தனயூர் என்ை ெிைப்பு உரினமகள் சபற்ை ஊராகவும் 
திகழ்ந்தது என்பனத,  இராஜணகாபாலொமி ணகாயில் கல்சவட்டு 
வரிகள் எடுத்துக்காட்டுகின்ைன. 
 

• கி.பி.1118ல் சவட்டப்பட்ட மன்னார்குடி கல்சவட்டு 
இராஜாதிராஜன் எனும் ணொழன் சபயரில் இவ்வூர் இருந்தது 
என்று சொல்வதாலும், கி.பி. 1118 க்கு முன்பு இப்சபயரில் 
வாழ்ந்த ணொழ மன்னன் முதலாம் இராஜாதிராஜன் என்ை 
ஒருவணன என்பதாலும், கங்னக சகாண்ட ணொழன் எனும் 
முதலம் இராணஜந்திர ணொனின் மகனான இராஜாதிராஜ 
ணொழனால்தான் மன்னார்குடி ணதான்ைியனத சதள்ளத்சதளிவாக 
அைியமுடிகிைது. 
 

• கு. பாலசுப்பிரமேியம் எழுதி தஞ்னெ ெரஸ்வதி மகால் 
சவளியிட்டுள்ள “தஞ்ொவூர்” என்ை புத்தகத்தில் 
மன்னார்குடினயப் பற்ைிய செய்திகள் ஏராளம் உள்ளன. 

• தஞ்ொவூர் தமிழ்பல்கனலக் கழகம் 1983 ஆம் ஆண்டு 
சவளியிட்டுள்ள “தஞ்னெ மாராட்டியர் செப்ணபடுகள் 50” என்ை 
புத்தகத்தில் மன்னார்குடினயப் பற்ைிய செய்திகள் ஏராளம் 
உள்ளன. 

• தஞ்ொவூர் தமிழ்பல்கனலக் கழகம் 1987  ஆம் ஆண்டு 
சவளியிட்டுள்ள “தஞ்னெ மாராட்டியர் கல்சவட்டுக்கள்” என்ை 
புத்தகத்தில் மன்னார்குடினயப் பற்ைிய செய்திகள் ஏராளம் 
உள்ளன. 

• ம.சப.ெிவஞானம் எழுதியுள்ள” “விடுதனலப் ணபாரில் தமிழகம் “ 

என்ை புத்தகத்தில் சுதந்திரப்ணபாரட்டத்தில் மன்னார்குடி 
ஆற்ைிய பேிகள்  பற்ைி சதரிந்து சகாள்ளலாம். 

•  
• மன்னார்குடி வட்டத்தில் பழசமாழிகளும் புராேக் கனதகளும் 

மிகுதியாகக் காேப்படுகின்ைன. 
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• மன்னார்குடி வட்டப் பழசமாழிகனள முயன்று திரட்டி 
அவற்ைில் சபாதிந்துள்ள வரலாற்று உண்னமகனள 
“மன்னார்குடி வரலாறு” என்ை புத்தகத்தில் “மன்னார்குடியின் 
சதான்னம வரலாறு” என்ை அத்யாயத்தில் 18 பக்கங்களில் 27 
தனலப்புகளில் எழுத்தாளர் பானுகுமார் பதிவு செய்துள்ளார். 

 
• இந்தியாவில் உள்ள ணகாயில் குளங்களிணலணய சபரிய ணகாயில் 

குளத்னதக் சகாண்ட ணகாயினலக் கட்டிய சபருனமயும் 

ணொழர்கனளணய ொரும். மன்னார்குடி, இராஜணகாபால்ொமி 
திருக்ணகாயிணல அது.  

• இராஜராஜணொழன் காலத்திலிருந்து ணகாயில்கனள பராமரிக்கின்ை 

பேிகளும் ெிைப்பாக நனடசபற்று வந்தது குைிப்பிடத்தக்கது. அணத 

காலம் சதாட்டு பல்லவர்களின் ெிற்பக்கனலனயப் பார்த்தும் 

ணொழர் ொம்ராஜ்ஜியத்தின் ெிற்பிகள், ெிற்பக்கனலயில் பல 

நுணுக்கங்கனள கற்று, தனது கட்டிட வடிவனமப்பில் மன்னார்குடி 
ணகாயில்களிலும் அத்தனகய தனித்திைன் கனள 

சவளிப்படுத்தியிருக்கின்ைனர். 

155.ெமேக் குடியிருப்பும் ஜினாலயமும் உள்ள பகுதி 
மன்னார்குடியின் ணமற்குப்பகுதி, ஹரித்ராநதி சதப்பகுளம் அருகில் 

னஜன ென்னதி சதரு, கீழ னஜனத்சதரு, விழல்காரத்சதரு, ணமல 

னஜனத்சதரு ஆகிய வதீிகளின் னமயத்தில் ஜினாலயம் (ணகாயில்) 

அனமக்கப்பட்டுள்ளது.  

156.ஜினாலயம் (ணகாயில்) ணகாயில் பரப்பளவு 10000 ெதுர அடி திராவிட 

கனலயம்ெம் சகாண்ட ணகாயில்.   
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157.மன்னார்குடி ெமேக்ணகாயில், இராஜ ணகாபுரத்துடன் 10 

விமானங்கள் 9 ென்னதிகள், பத்தாயிரம் ெதுர அடி பரப்பில் 

அனமந்த தனிச்ெிைப்பு வாய்ந்த ணகாயில். 

 

158.மன்னார்குடி ெமேக்ணகாயில், இராஜணகாபுரம் 33 அடி உயரம் 

ஐந்து கலெங்களுடன் ஸ்ருதஸ்கந்தத்திற்கு தனி ென்னதி 
விமானத்துடன், துவஜ ஸ்தம்பம் (சகாடி மரம்) 22 அடி உயரம்.  

159.மன்னார்குடி ெமேக்ணகாயிலின் பழனமனய இனத 

உருவாக்கப்பயன்படுத்திய கற்களால் அைியலாம்.  

160.மன்னார்குடி ெமேக்ணகாயிலின் அனமப்பு, ணவனலப்பாடுகள், 

வடிவங்கள், கனலயம்ெங்கள், செங்கற்களின் காலம், சுண்ோம்பு 

கட்டுமானங்கள் இவற்னைசயல்லாம் காணும்ணபாது இக்ணகாயில் 

1000 ஆண்டுகள் பழனம வாய்ந்ததாக உள்ளது.  

161.ெீவகப் சபருமான் பிைந்த இடம்தான் மல்லிநாதர் ஜினாலயப் பகுதி. 
ெச்ெந்தன் விெயமாணதவியுடன் செங்ணகாணலாச்ெிய அழகுமிகு 

நகரம்தான் மன்னார்குடி எனப்படும் இராெமாபுரம்.  

162.மன்னார்குடி ஜினாலயத்திற்கு பின்புைம் உள்ள பகுதிதான் 

மாளினகணமடு எனப் பல தனலமுனைகளாக அனழக்கப் படுகிைது. 

ஏைக்குனைய ஒரு னமல் இரண்டுனமல் அளவு பரப்பில் 

இருக்கிைது. அங்ணக அரண்மனன இருந்ததற்கான ஆதாரப் 

சபாருட்கள் அவ்வப்ணபாது கினடத்து வருகின்ைன.  

163.மன்னார்குடி இராெமாபுரத்தில் கட்டியங்காரன் செய்த சூழ்ச்ெியால் 

மன்னன் மாள விெனய மயிற்சபாைி ஏைி, வினெ தளர்ந்து 

இடுகாட்டில் விழ, அவ்விடத்திணலணய ெீவகன் பிைந்திருக்கிைான்.  
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164.ெீவகன் பிைந்த இடம் தான் மன்னார்குடி அரித்ராநதிப் பகுதியில் 

அனமந்துள்ள இக்ணகாயிலாகும். 

165.மன்னார்குடி இன்றுள்ள மனனப்பகுதி சபருங்காட்டுப் பகுதியாக 

இருந்திருக்கிைது. மாசபரும் விருட்ெங்கள் நினைந்த அடர்ந்த காடு. 

ஆம்… திருத்தக்க ணதவரின் ெீவக ெிந்தாமேி வர்ேனன அப்படிணய 

இருக்கிைது.  

166.இந்த மன்னார்குடி இராெமாபுரத்தில் அடர்ந்த காட்டில் பிைந்தவர் 

தான் ெீவகன். விெயமகாணதவினய சுமந்த மயிற்சபாைி வழீ்ந்த 

இடம் இருள்மிகு அடர்ந்த வனம். ெீவப்சபருவழுதி 
அவதரித்தருளிய திருவிடம். அப்பகுதினயத் ணதர்ந்சதடுத்து 

ஜினாலயம் (ணகாயில்) கட்டப்பட்டுள்ளது. 

•  மன்னார்குடி ஜினாலயத்னத அனமத்திட பயன்படுத்திய 

செங்கற்கள் ெிந்து கற்கள் மிகப் பழனம வாய்ந்தனவ. 
• இராஜராஜ ணொழன் எழுப்பிய கற்ணகாயில் காலத்திற்கும் 

முற்பட்டது.  
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• மன்னார்குடி இக்ணகாயிலில் 10 விமானங்கள். ஒரு 

சவளிக்ணகாபுரம் உள்ளது. ஒவ்சவாரு விமானமும் சவவ்ணவறு 

அனமப்புகணளாடு கனல அம்ெங்கணளாடு உள்ளது. ணமலும் இதன் 

கூனரயின் ணமற்புைத்தளம் ெமச்ெீராக இன்ைி கூம்பு வடிவத்துடன் 

கூனர ணபான்று விளங்குகிைது. திராவிடக் கனல அம்ெம் சகாண்ட 

ணகாயில்.  

• மன்னார்குடி ஜினாலயம் (ணகாயில்) ணகாயிலில் 10 விமானங்கள் 

பட்டியல் 1. மூலஸ்தானம் ஸ்ரீ மல்லிநாதர் ென்னதி விமானம் 2. 

முக்கால தீர்த்தங்கரர் விமானம் 3. ரிேப ணதவர் விமானம் 4. ஸ்ரீ 

ஸ்ருதஸ் கந்த விமானம் 5. ஸ்ரீ பத்மாவதி அம்மன் விமானம் 6. ஸ்ரீ 

தர்மணதவி அம்மன் விமானம் 7. முன்மண்டப விமானம் 8. ஸ்ரீ 

பிரும்ம ணதவர் விமானம் 9. ஸ்ரீ ணேத்ர பாலகர் விமானம் 10. ஸ்ரீ 

ஜ்வாலா மாலி அம்மன் விமானம் 11. இராஜணகாபுரம்  

• மன்னார்குடி ஜினாலயம் (ணகாயில்) ணகாயிலில் முன்மண்டப 

விமானம், இராஜணகாபுரம் நீங்கலாக மற்ை 9 விமானங்களும் 9 

ென்னதிகளுக்குரியனவ.  

• தமிழக ஜினாலயங்களிணலணய மிகப்சபரிய ஆலயத்சதாகுப்பு 

மன்னார்குடி ஸ்ரீ மல்லிநாத சுவாமி ஜினாலயம் தான். பத்தாயிரம் 

ெதுர அடி பரப்பளவில் அனமந்துள்ளது. மதிற்சுவர்கள் 12 அடி 

உயரமும் 3 அடி கனமும் சகாண்டனவ.  

• மன்னார்குடி ஜினாலயம் (ணகாயில்) ணகாயிலில் கண்ோடிப் 

பல்லாக்கு கண்ோடிப் பல்லாக்கு இந்த ஆலயத்தின் அரிய 

செல்வமாகும்.  

• மன்னார்குடி ஜினாலயம் (ணகாயில்) ணகாயிலில் கண்ோடிப் 

பல்லாக்கு திரு.ெிகாமேி செட்டியார் அவர்களால் 1919ல் இந்தப் 

பல்லக்கு ணதக்கு மற்றும் அத்திமரத்தில் 

வடிவனமக்கப்பட்டுள்ளது. சவளிநாட்டிலிருந்து 

வரவனழக்கப்பட்ட கண்ோடி வில்னலகள் பதிக்கப்பட்ட பல்லக்கு 

இது. சகாடி, யாளி, குதினரகள், கந்தர்வ சபாம்னமகள், மயில்கள், 

சதாம்னப மானலகள், கண்ோடிக்குழல்கள், சூரிய ெந்திர தகடுகள் 

என மிக அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட அபூர்வ பல்லக்கு ஆகும்.  

• மன்னார்குடி ஜினாலயம் (ணகாயில்) ணகாயிலில் கண்ோடிப் 

பல்லாக்கு கண்ோடிப் பல்லாக்கு ஆண்டுணதாறும் நனடசபறும் 

பிரும்ணமாத்ெவத்தின் நினைவு நாளான பத்தாவது நாள் 

மகாபிணெகம் முடிந்து மறுநாள் வினடயாற்ைி விழாவாக 
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கண்ோடிப் பல்லக்கில் ஸ்ரீ ஜ்வாலாமாலினி அம்மன் உற்ெவம் 

இரவில் சவகு விமரினெயாக நனடசபற்று வருகின்ைது. இரவில் 

கண்ோடிப் பல்லக்கில் அம்மன் பவனி வரும் அழனகக் காே 

கண்ணகாடி ணவண்டும்.  

• மன்னார்குடி ஜினாலயம் (ணகாயில்) ணகாயிலில் கண்ோடிப் 

பல்லாக்கு கண்ோடிப் பல்லாக்கு பூனெகள் இருணவனள நித்திய 

பூனெ, சவள்ளியன்று அம்மனுக்கு சுக்கிரவார பூனெ. 

சபௌர்ேமியில் ெர்க்கனரப் சபாங்கலுடன் அம்மனுக்கு பூனெ 

நனடசபறுகிைது.  

• மன்னார்குடி ஜினாலயம் (ணகாயில்) ணகாயிலில் கண்ோடிப் 

பல்லாக்கு கண்ோடிப் பல்லாக்கு விழாக்கள் னவகாெி ெப்தமி 
முதல் 10 நாள் பிரம்ணமாத்ெவம். பதிணனாராம் நாள் ஸ்ரீ 

ஜ்வாலாமாலினி கண்ோடிப் பல்லக்கு உற்ெவம். தரணேந்திர 

பதமாவதி அம்மன் திருவதீி உலா, ஆடி கனடெி சவள்ளி 
நவராத்திரி விழா மகாவரீர் பரிநிர்வாேவிழா காணும் சபாங்கல் 

விழா அம்மனுக்கு மார்கழி முக்கு பூனெ ணபான்ைனவ நனடசபற்று 

வருகின்ைது.  

• பல ெிைப்புக்கனளக் சகாண்ட மல்லிநாத சபருமான் ஜினாலயம் 

இராெமாபுரம் என்னும் இராெமன்னார்குடியின் ணமற்குப் பகுதி, 
ஹரித்ராநதி சதப்பகுளம் அருகில் னஜன ென்னதி சதரு, கீழ னஜன 

சதரு, விழல்காரத்சதரு, ணமல னஜனத்சதரு ஆகிய வதீிகளின் 

னமயத்தில் அனமந்திருக்கிைது.  

• “ெமேர்களின் னமயமாக முக்கிய நகரமாக மன்னார்குடி 
இருந்துள்ளது.  பல யாத்தீகர்கள் னஜனக் ணகாயிலுக்கு 
வந்துள்ளனர். இங்கு 153 ணபர் வாழ்ந்துள்னர்” என்று தஞ்ொவூர் 
செஜட்டியர் வரலாறு கூறுகிைது. 

• மன்னார்குடியில் உள்ள இராஜணகாபாலொமி ணகாயில் முன்பாக 
சநடுஞ்ொனலயின் ஓரத்தில் உள்ள சகாடிக்கம்பம் ெமேர் 
ணகாயிலின் வாயிலில் காேப்படும் மானஸ்தம்பம் ணபான்ணை 
காட்ெி அளிக்கின்ைது. எனணவ இந்தஊரில் இருந்த ெமேக் 
ணகாயிலின் கட்டிடக்கனலயின் தாக்கம் னவேவக் 
ணகாயிலுக்கும் பரவியருக்க ணவண்டும் எனக் கருத 
இடமுள்ளது. 

• மன்னார்குடி  குைியடீுகள்.  அஞ்ெல் – 614 001 . சதானலணபெி- 
+04367 
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• நகராட்ெி சதாடங்கிய ஆண்டிணலணய நகர மக்களின் நீராதார 

ணதனவனயப் பூர்த்தி செய்ய வடுவூர் வடவாற்ைில் இருந்து 

தண்ேரீ் சகாண்டுவர தனியாக நிலத்னத வினலக்கு வாங்கி 
அனமக்கப்பட்ட 12 கிணலாமீட்டர் நீள வாய்க்கால் முழுனமயும் 

ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுவிட்டது. அதனன மீட்பது 

ொத்தியமில்னல என்ை நினலயில் அதிகாரிகள் 

செயல்படுகின்ைனர். 

• அந்த நிலத்னத மீட்டு வழியில் இருக்கின்ை ஊராட்ெிகளுக்கு 

நீராதார ணமம்பாட்டு திட்டங்களுக்கு அரசு பயன்படுத்திசகாண்டு, 

அதற்காக நிலமதிப்படீ்டுத் சதானகனய நகராட்ெிக்கு வழங்கலாம். 

ஆனால், இதுகுைித்து தமிழக அரசும், நகராட்ெி அதிகாரிகளும் 

உரிய நடவடிக்னக எடுப்பதாக சதரியவில்னல.  

• நகரில் இருந்த நகராட்ெிக்குச் சொந்தமான 93 குளங்களில் 

தற்ணபாது 60 குளங்கள்தான் இருக்கின்ைன. அதிலும் பயன்பாட்டில் 

உள்ளனவ 20-க்குள்ளான குளங்கள்தான். மற்ைனவ 

சபயரளவில்தான் உள்ளன. நகரத்தின் நிலத்தடி நீர்மட்டத்னத 

உயர்த்த பயன்பட்டு வந்த குளங்கனளத் சதானலத்துவிட்டது 

கவனலயளிப்பதாக உள்ளது”. 

• மன்னார்குடி வட்ட ஊாு்களில் மிகுதியான ஊர்கள் “ஊர்” என்ை 

சபாதுக்கூறு சபற்ணை அனமந்துள்ளன. 

• மன்னார்குடி வட்டம் பற்ைி பல்ணவறு புவியியல், வரலாறு 

சதாடர்பான செய்திகனளயும் உேர்த்துவதற்கு ஊர் என்ை 

சபாதுக்கூறு சபரிதும் துனே செய்கிைது. 

• நால்வனக நிலங்களில் மருதநிலணம ெிைப்பாக குடியிருப்புக்கு 

ஏற்ைதாதக் சகாள்ளப்பட்டது. மன்னார்குடி வட்டமும், மருதநிலப் 

பகுதிகள் சகாண்டதாகும். அதனால் வட்டத்தில்  ஊர் என்ை சபாதுக் 

கூற்ைினனப் சபற்ை ஊர்கனளக் காே முடிகிைது. 

• ஊர் என்ை சபாதுக் கூற்ைினன சபற்ை 24 ஊர்கள். 1. குன்னியூர் 2. 

மனழவராயநல்லூர் 3. அலத்தூர் 4. பனனயூர் 5. னபங்காட்டுர் 6. 

பானலயூர் 7. சபருவினடமருதூர் 8. சதற்கு நாேலூர் 9. 

செருக்களத்தூர் 10. சநாச்ெியூர் 11. 12. வல்லூர் 13. சகழுவத்தூர் 14. 

ஒரத்தூர் 15. நல்லூர் 16. மூவாநல்லூர் 17. கர்ோவூர் 18. வடுவூர் 19. 

எடகீனடயூர் 20. எடணமனலயூர் 21. ணபனரயூர் 22. குன்னியூர் 23. 

ணகாட்டுர் 24. அரவத்தூர். 
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• சதான்னமயும் புராதன கனலச் ெிைப்பும் ஒருங்ணக அனமயப் 
சபற்று தமிழகத்தின் னவேவத் திருக்ணகாயில்களில் மிக 
முக்கியமான ஒன்ைாகக் கருதப்படும் சபருனம உனடயது 
அருள்மிக ராஜணகாபாலசுவாமி தி0ருக்ணகாயில் ஆகும். 

• ராஜணகாபாலசுவாமி திருக்ணகாயிலின் நந்த வேத்னத ஒட்டி 
அனமந்துள்ள இரண்டாவது உட்ணகாபுரம் பல அழகிய 
ெிற்பங்கனளக் சகாண்ட ஒரு கனலப்பட்டகமாக உள்ளது.  
அற்புத ெிற்பங்கள் - அழியாத  ெின்னங்கள் – இடிபாடுகளுக்கு 
இனடணயயும் ணபசும் பதுனமகள். 

• ராஜணகாபாலசுவாமி திருக்ணகாயிலின் ணமற்கு வாயிலில் 
காேப்படும் ணயாக நரெிம்மர், கருடன் மீது திகழும் திருமால், 
கண்ேபிரானின் எழிை ணகாலங்கள் ஆகியன நம் உள்ளத்னத 
சநகிழ னவக்கின்ைன. 

• ராஜணகாபாலசுவாமி திருக்ணகாயிலின் ணமற்கு வாயிலில் 
காேப்படும் குழல் ஊதும் ணகாலத்தில் ெங்கு ெக்கரம் ஏந்தி 
நிற்கும திருமாலின் வடிவம் எழில் ்ு்சகாஞ்சுகின்ைது. 

• ராஜணகாபாலசுவாமி திருக்ணகாயிலின் ணமற்கு வாயிலில் 
ணகாபுரத்தின் கீழ்ப்புைம் எண்ேற்ை ெிற்ப்ங்கள் ணகாபலனின் 
எண்ேிலா ணகாலங்கள் அத்தனனயும் சதவிட்டாத 
சதள்ளமுதம். 

• ராஜணகாபாலசுவாமி திருக்ணகாயிலின் ணகாபுரத்தின் உட்பக்கச் 
சுவர்களில் ெில அபுர்வமான ெிற்ப்ங்கள் காேப்படுகின்ைன. 

• ராஜணகாபாலசுவாமி திருக்ணகாயிலின் திருக்ணகாயிலின் 
ணகாபுரத்தின் உட்பக்கச் சுவர்களில் கனலஞன் ஒருவன் 
தப்பாட்டம் (பனையடிப்பது) ஆடுவனத அற்புதமான ஒரு 
ெிைபத்தில் வடிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்காலத்தில் கிராமியக் கனல 
குைித்த சுவர் விளம்பரங்களில் காேப்படுகின்ை புதிய 
ஒவியங்கள் இந்த ெிற்பத்னத அப்படிணய ஒத்துள்ளன என்பனத 
எண்ேிப் பார்க்னகயில் வியப்பு ணமலிடுகிைது. 

• திருக்ணகாயிலின் ணகாபுரத்தில்  காேப்சபறும் கனலப் 
பனடப்புகளில் தனலயாயதானப் ணபாற்ைபசபறும்  ெிைப்பு. 
வாயில் நினலக்கால்களுக்ணக உரியதாகும். 



 

P
ag

e5
1

 

•  ராஜணகாபாலசுவாமி திருக்ணகாயிலின் ணகாபுரத்தில்  
காேப்சபறும்  -  நான்கு நினலக்கால்கள் இங்கு எழிலுடன் 
திகழ்கின்ைன.  

•  ராஜணகாபாலசுவாமி திருக்ணகாயிலின் ணகாபுரத்தில்  
காேப்சபறும்  -  நான்கு நினலக்கால்கள் கருங்கல்லில் 
செதுக்கப்பட்டனவயதானா அல்லது மரத்தில் கனடத் 
சதடுக்கப்பட்டனவயா என ெந்ணதகம் எழும் வண்ேம் 
அத்தனன ணவனலப்பாடுகள்.   

• ராஜணகாபாலசுவாமி திருக்ணகாயிலின் ணகாபுரத்தில்  
காேப்சபறும்  -  நான்கு நினலக்கால்களில் காேப்படும் 
அழகிய பானவகளும், திருமாலின் பத்து அவதாரக் 
காட்ெிகளும், விலங்குகளும், பைனவகளும் இந்த நினலக்க 
கால்கனள அலங்கரிக்கும்காட்ெினயப் பார்க்கப் பார்க்கப் 
பரவெமூட்டும். 

• ராஜணகாபாலசுவாமி திருக்ணகாயிலின் ணகாபுரத்தில்  
காேப்சபறும்  ணகாகுலத்துப் சபண்கள் நீராட, ணகாவிந்தன் 
மரணமறும் காட்ெியில் தான் எத்தனன நவனீம். நளனீம்.  
அத்தனன ெிற்பங்களும் நம் ெிைப்கனலயின் முத்தினரகள். 

• இராஜணகாபாலசுவாமித் திருக்ணகாயில் அர்த்த மண்டபத்திற்கு 
முன் உள்ள மண்டபத்தின் நான்கு தூண்களில் நான்கு ெிற்பத் 
சதாகுப்புக்கள் உள்ளன.   

• இராஜணகாபாலசுவாமித் திருக்ணகாயில் அர்த்த மண்டபத்திற்கு 
முன் உள்ள மண்டபத்தின் நான்கு தூண்களில் முதல் 
சதாகுதியில் இரகுநாதனும் ணகாவிந்த தீட்ெதரும் ணகாதானம் 
சகாடுக்கும் காட்ெி வடிக்கப் சபற்றுள்ளது.   

• இராஜணகாபாலசுவாமித் திருக்ணகாயில் அர்த்த மண்டபத்திற்கு 
முன் உள்ள மண்டபத்தின் நான்கு தூண்களில் முதல் 
சதாகுதியில் ----இரகுநாதன் வனளந்த சதாப்பி அேிந்து,  
இடுப்பில் ஆனடயும் கத்து வாளும் திகழ சநற்ைியில் திருமண் 
தரித்துக் சகாண்டு எதிணர இருக்கும் தீட்ெதர் னயன் 
னகயில்ஏணதா ஒரு சபாருனள சகாடுக்கும் காட்ெி உள்ளது.   
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• இராஜணகாபாலசுவாமித் திருக்ணகாயில் அர்த்த மண்டபத்திற்கு 
முன் உள்ள மண்டபத்தின் நான்கு தூண்களில் முதல் 
சதாகுதியில் ---தீட்ெதரும் தனலயில் நீண்ட குல்லாய், 
சநற்ைியல் விபூதிப்பட்னட, மார்பில் நிண்ட ஆனட ஆகியனவ 
திகழ மன்னனிடமிருந்து எனதணயா சபறும் காட்ெி ெிற்பமாகக் 
காேப் சபறுகின்ைது.   

• இராஜணகாபாலசுவாமித் திருக்ணகாயில் அர்த்த மண்டபத்திற்கு 
முன் உள்ள மண்டபத்தின் நான்கு தூண்களில் முதல் 
சதாகுதியில் ---- தீட்ெதர் ஐயன் பசுவின் பின்புைம் நின்று 
சகாண்டு எதிணர நிற்கும ஒருவனுக்கு ணகாதானம் அளிக்கும் 
காட்ெியும் உள்ளது.  ெிைப்புமிகு இச்ெிற்பத் சதாகுப்பு 
இம்மண்டபத்து வடபுைத்தூேில் காேப் சபறுகின்ைது. 

• இராஜணகாபாலசுவாமித் திருக்ணகாயில் அர்த்த மண்டபத்திற்கு 
முன் உள்ள மண்டபத்தின் சதன்புைத் தூேில், குவிக்கப் 
சபைறுள்ள தங்கப்பாளங்களுக்கு எதிணர ஒருபுைம் 
இரகுநாதனும், அவனது பட்டத்தரெி கலாவதியும் இருக்க, 
மறுபுைம் தீட்ெதர் ஐயனும் மற்சைாருவரும அமர்ந்திருக்கக் 
னககனள நீட்டி இரவரும் நீர்வார்ப்பது ணபான்ை காட்ெி 
ெிற்பமாக வடிக்கப் சபற்றுள்ளது. இது ஸ்வர்ே ணமரு 
தானத்னதக் குைிக்கும் ெிற்பமாகும். 

• இராஜணகாபாலசுவாமித் திருக்ணகாயில் அர்த்த மண்டபத்திற்கு 
முன் உள்ள மண்டபத்தின் சதன்புைம் உள்ள மற்சைாரு 
தூேில்,  இரகுநாதன் துலாத் தட்டில் அமர்ந்திருக்க எனடக்கு 
எனட சபான் நிறுக்கப் சபறும் காட்ெி இடம் சபற்றுள்ளது. 

• இராஜணகாபாலசுவாமித் திருக்ணகாயில் அர்த்த மண்டபத்திற்கு 
முன் உள்ள மண்டபத்தின் வடபுைம் உள்ள நான்காவது 
தூேில் இரகுநாதனும், அவனது ணதவியர் இருவரும் 
(கலாவதி, சலட்சுமியம்மா) ணெர்ந்து நின்று சகாண்டு 
இராஜணகாபலனன வேங்கும ணகாலத்திலுள்ளனர்.  
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• இராஜணகாபாலசுவாமித் திருக்ணகாயிலின் வடக்கு. ணமற்கு 
மற்றும் சதற்கு இராஜணகாபுரங்களில் இரகுநாதன், அவனது 
ணதவியர். ணகாவிந்த தீட்ெதர், மகன் விஜயராகவன் ஆகிணயாரது 
சுண்ேச்சுனதச் ெிற்பங்கள் உள்ளன. இனவ அனனத்தும் 
ஆளுயரச் ெிற்பங்களாகும்.  

• இராஜணகாபாலனனயும், பூரேி புடகனல ெகிதராக அமர்ந்துள்ள 
ொஸ்தானவயும் (அய்யனார்) வேங்கும் இரகுநாதனின் சுனதப் 
பனடப்புக்கள் ணபரழகு மிகுந்தனவயாகும்.  

• இராஜணகாபாலசுவாமித் திருக்ணகாயிலின் ணகாபரங்கள் 
அண்னமயில் திருப்பேிக்கு உட்பட்டணபாதும் அவற்ைில் 
இடம்சபற்றுள்ள சுனதச் ெிற்பங்கனளச் ெினதக்காமல் 
அப்படிணய காப்பாற்ைியுள்ளனவ மனநினலவளிப்பதாகும். 

• இராஜணகாபாலசுவாமித் திருக்ணகாயிலினுள்  உள்ள ஊஞ்ெல் 
மண்டபத்தின் தூண்களில் இரகுநாத நாயக்கன், மற்றும் 
ணகாவிந்த தீட்ெதரின் உருவச் ெினலகள் இடம் சபற்றுள்ளன.  
தீட்ெதரின் ெிைபத்தில் மூக்கு மட்டும் உனடந்து காண்படுகிைது. 

• இராஜணகாபாலசுவாமித் திருக்ணகாயிலினுள்  உள்ள ஊஞ்ெல்  
மண்படபத்திலுள்ள அனனத்துச் ெினலளுணம திருமண் 
தரித்துள்ணபாது தீட்ெதர் மட்டும; சநற்ைி மற்றும் உடசலங்கும் 
விபூதி  அேிந்துள்ளனதச் ெிற்பத்தில் சதளிவாகக் காேலாம்.  
நீண்ட குல்லாய், மடிொர் ணவட்டி, இடுப்பில் துண்டு, 
இறுக்ககமாக உடனல ஒட்டிய ணமலானட, காதில் 
குண்டலங்கள் திகழக் காட்ெி நல்குகிைார். 

• இராஜணகாபாலசுவாமித் திருக்ணகாயிலினுள்  விமானத்தில் 
சுனதச் ெிற்பங்களில், சபருமாள் யானனக்கு அருள்பாளிக்கும் 
நிகழ்ச்ெி (கணஜந்திர ணமாட்ெம்) நஞ்சுப்பானல உண்ணும் 
நிகழ்ச்ெி, இரேியனின் குடனல உருவுதல், வாலி ெக்ரீவன் 
ணபார், இராவேன் அம்பு எய்து அழித்தால், ணகாயியர்களுடன் 
கண்ேனின் காதல் காட்ெிகள், ணகாகுலக் கன்னியர்களின் 
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ஆனடகனளக் கவர்ந்து சகாண்டு மரத்தின்மீது அமர்ந்திருக்கும் 
காட்ெிகள், இதுணபால பலவும் காட்டப்பட்டுள்ளன.  

•  இராஜணகாபாலசுவாமித் திருக்ணகாயிலினுள்  சுவர்ப்பகுதியில் 
ணதவணகாஷ்டிகளுக்கு இருபுைமும் கும்பபஞ்ெகரம் அழகு 
மிக்கதாய் வடிவனமக்கபட்டுள்ளன.  இதன் ணமற்குப் பகதியில் 
மகர ணதாரேம் ெிைப்பபுை விளங்குகிைது.  இதன் நடுவில் 
இலக்குமியும், நீராடும் யானனகளும் ெிைிய வடிவில் 
ணநர்த்தியாகச் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. 

• மன்னார்குடி பானுகுமார் எழுதி 2005 ஆம் ஆண்டு 
சவளியிட்டுள்ள “ஞாபகம் வருணத ஊர் ஞாபகம் வருணத” என்ை 
புத்தகத்தில் மன்னார்குடி வரலாற்று செய்திகனளக் காேலாம். 

 

• மன்னார்குடி ராணகாபலாொமி ணகாயில் 1995 ஆம் ஆண்டு 
சவளியிட்டுள்ள மலரில் இக்ணகாயினலப் பற்ைிய வரலாற்று 
செய்திகனளக் காேலாம். 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் அறுவனட முடிந்து ஓய்வுக் 
காலங்களில் கிராமம் முழுவதும் இனேந்து கூத்னதப் 
பார்ப்பார்கள். தமிழகத்தின் மரபு ொர்ந்த கனலகளுள் ஒன்று 
கூத்துக் கனலயாகும். 

• ெிறுத்சதாண்ட நாயனார் இனெக்கூத்து. உருக்கமாங்கத 
பாகவதணமளா, பிரகலாத நாடகம், ெரணபந்திர பூபாலக் 
குைவஞ்ெி, திசரௌபதி அம்மன் கூத்து. மனுநீதிச் ணொழ மகராெ 
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நாடகம் ணபான்ை பாரம்பரிய கூத்துக்கள் மன்னார்குடி 
வட்டத்தில் நிகழ்த்தப்பட்டு வருகின்ைன. 

• வடுவூருக்கருகில் உள்ள பாகவதணமளம் என்ை ஊர் 
இக்கனலஞர்களுக்கு தானமாக சகாடுக்கப்பட்ட ஊர்களில் 
ஒன்று. 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் சதான்றுசதாட்டு கூத்துக்கள் 
கட்டப்பட்டுள்ளனதக் கல்சவட்டுக்களும், ெிற்பங்களும் 
உேர்த்துகின்ைன.  ஆெிரியர்கள் கூத்துக்கனல கனலஞர்கனள 
உருவாக்கி வருகின்ைனர்.  

• மன்னார்குடியில்  இன்றும் கூத்துக் கனலஞர்கள் 
எம்.ஜி.நடராஜப்பிள்னள, ெத்தியமூர்த்தி, காமராஜ் ணபான்ைவர்கள் 
கூத்து, நாடகம் நடத்தி வருகின்ைனர். 

•    காரக்ணகாட்னட திரு. எஸ் ெத்தியமூர்த்தி ெமீபத்தில் 
கனலமாமேி பட்டம் சபற்றுள்ளது குைிப்பிடத்தக்கதாகும்.  

•  திருவாரூர் சதட்ெிோமூர்த்தி சுவாமிகள் வரலாற்னை 
மன்னார்குடி காமராஜ் நாடகமாக நடித்து வருகிைார். 

• லண்டன் பிரிட்டிஷ் மியுெியத்தில் “மன்னார்குடி ராஜணகாபலன் 
ஓவியம்” பார்னவக்கு இன்றும் உள்ளது.  ஓவியத்தின் கீழ் 
சதலுங்கில் “உபயநாச்ெியாருல ஸணமதமுக ராஜ மன்னாரு 
ஸ்வாமி” -என்று எழுதப்சபற்றுள்ளது. 

• ஆறுமுக ெீதாராமன்  எழுதி 2996  ஆம் ஆண்டு 
சவளியிட்டுள்ள “தஞனெ நாயக்கர் காசுகள்” என்ை புத்தகத்தில் 
மன்னார்குடி வரலாற்று செய்திகனளக் காேலாம். 

• சதால்சபாருள் ஆய்வுத்துனை சவளியிட்டுள்ள “சதால்லியல் 
சநாக்கில் தமிழகம்” என்ை புத்தகத்தில் மன்னார்குடி வரலாற்று 
செய்திகனளக் காேலாம். 

• சென்னன ஆவேக் காப்பகத்தில் Thanjavur Gazetteer Vol.I Chapter X 

p.165-166 ல்  மன்னார்குடி வரலாற்று செய்திகனளக் காேலாம். 
• World Associations of Adult Education>, Fifteenth Annual Report 1933-34 London – 

p 2 மன்னார்குடி வரலாற்று செய்திகனளக் காேலாம். 



 

P
ag

e5
6

 

• ெக்தி ணவங்கடொமி   எழுதியுள்ள “ தமிழ்நாடடின் புவியியல்” 

என்ை புத்தகத்தில் மன்னார்குடி புவியியல் பற்ைி சதரிந்து 
சகாள்ளலாம்.  

• மன்னார்குடி இராஜணகாபால சுவாமி ணகாயிலில் பல ெிைந்த 
நாடகங்கள் நிகழ்த்தப் சபற்ைதற்கான ொன்றுகனள -தஞ்னெ 
விஜயராகவ நாயக்கர் கால நாடக நூல்கள் மூலமாக 
அைியமுடிகிைது. 

• மன்னார்குடி ணக. செயசலட்ெமி ெிைந்த பரதநாட்டியக் கனலஞர். 
சவளி நாடுகளுக்கும் சென்று வந்தவர். “பரத நாட்டியப் 
ணபசராளி”, நாட்டியரத்தனா, “கனலமாமேி” ணபான்ை பட்டங்கள் 
சபற்ைவர். 

• மன்னார்குடி இராஜணகாபாலசுவாமி ஆலயத்தில் நாட்டிய 
ணமளத்னத நிருவகித்துச் ணெனவ செய்யும் பேியில் 
விஜயராகவ நாயக்கரால் நியமிக்கப்சபற்ை, மன்னார்குடியில் 
குடிசயைியவர் ணகாபாலகிருஷ்ே நட்டுவனார். 

• ணகாபாலகிருஷ்ே நட்டுவனார் மன்னார்குடியில் பல நாட்டியக் 
க்னலனஞர்கனள உருவாக்கி உள்ளார். னவத்தியலிங்ம் 
நட்டுவனார், சுவாமிநாத நட்டுவனார் ணபான்ை புகழ் சபற்ை 
நட்டுவானார்கனளயும் உருவாக்கியுள்ளார். 

• நாட்டியக் கனலயில் நாட்டியக் கனலஞர்கனள ெிைப்புைச் 
செய்து தானும் ெிைப்புற்ை விளங்கி வந்தள்ளது மன்னார்குடி 
வட்டம். 

• விஜயராவநாயக்கர் 32 க்கும் ணமற்பட்ட நாட்டிய நாடகங்கனள 
எழுதி, அவற்ைில் சபரும்பாலான நாடகங்கனள மன்னார்குடி 
இராஜணகாபால் சுவாமி திருக்ணகாயில் ஆயிரங்கால் 
மண்டபத்திணலணய நடிக்கவும் செய்தார். 

• 1632 லிருந்து 1675 வனர தஞ்ொவூனர ஆட்ெி செய்த 
விஜயராகவ நாயக்கரின் குலசதய்வம் மன்னார்குடி 
இராணகாபாலப் சபருமான் என்பனதப் பல இலக்கியங்கள் 
கூறுகின்ைன. 
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• பாகவதணமள என்ை நாட்டிய நாடக மரபில் பிரதான 
நாடகமாகப் ணபாற்ைப் சபறும் பிரகலாத நாடகம் எனும் 
சதலுங்கு பாகவதணமள நாடகத்தினன-- விஜயராகவ நாயக்கணர 
எழுதி --மன்னார்குடி ணகாயிலில் அரங்ணகற்ைினார் என்பனதச்-- 
சுவடிகள் வாயிலாகக் காணும்ணபாது, குச்சுப்புடி நாட்டிய 
மரபின் பல அம்ெங்கள்-- மன்னார்குடியிலிருந்துதான் 
சென்றுள்ளன என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் பதிவு 
செய்துள்ளனர். 

• இனெ, நாடகம் முதலிய துனைகளில் நிபுேராக விளங்கிய 
விஜயராகவன் இராஜணகாலன் மீது சகாண்ட பக்தியினால் 
தன்னன “மன்னாருதாென்” என்று கூைிக் சகாள்வதில் சபருனம 
அனடந்தார். 

• விஜயராகவ நாயக்கர் மன்னாரு மீது சகாண்ட பக்தயினால் 
தன் மகனுக்கு மன்னாருணதவன் என்று சபயரிட்டார். 

• தந்னத விஜயராகவ நாயக்கனரப் ணபாலணவ தானும் இனெ, 
நாடகம் இயற்றுவதில் வல்லனமணயாடு மன்னாருணதவன் 
வளர்ந்தான். 

• மன்னாருணதவன் எழுதிய “ணகமாப்ஜ நாயகி ஸ்வயம்வரமு” 

எனும் செங்கமலவல்லியின் திருமே னவபவம் பற்ைிய 
நாட்டிய நாடகம் மிகச்ெிைந்த சதலுங்கு நாடகம் என்பதில் 
ஐயமில்னல. 

• ணகமாப்ஜ நாயகி ஸ்வயம்வரமு” எனும் செங்கமலவல்லியின் 
திருமே னவபவம் பற்ைிய நாட்டிய நாடகம் மிகச்ெிைந்த 
சதலுங்கு நாடகம், மன்னார்குடி இராணகாபால சுவாமித் 
திருக்ணகாயிலில், மன்னன் விஜயராகவ நாய்க்கர் , குலகுர 
ஷஸ்ரீனிவாெ தாத்தாச்ொரியார் ஆகிணயார் இருக்க, 
இராஜணகாபலப் சபருனமானனயும் செங்கமலவல்லி 
நாச்ெியனரயும் எழுந்தருளச் செய்து. நாடகமாக நடிக்கப் 
சபற்ைள்ளது.  
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• பி.எம். சுந்தரம்  எழுதி சவளியிட்டுள்ள “மங்கள இனெ 
மன்னர்கள் “ என்ை புத்தகத்தில் மன்னார்குடி தந்த ெரித்திரம் 
பனடத்த நாதஸ்வர தவில் வித்வான் சபயர்கனளயும் 
அவர்கனளப்   பற்ைிய செய்திகனள பார்க்க முடிகிைது.. 

• சப. இராசு   எழுதியுள்ள “சஜயங்சகாண்டநாதர் ணகாயில் 
செப்சபடுகள் “ என்ை கட்டுனரனய மன்னார்குடி ராணகாபலாொமி 
ணகாயில் 1995 ஆம் ஆண்டு சவளியிட்டுள்ள மலரில் 
காேலாம். 

• மன்னர் விஜயராகவ நாயக்கர் அனவனய அலங்கரித்த 
சபண்பாற் புலவர் ரங்காஜம்மா என்பவராவார்.  

•  ரங்கஜம்மாவின் பனடப்புகளுள் குைிப்பிடத்தக்கது 
மன்னாருதாெ விலாெம் எனும் நாடக நூலாகும். 

• மன்னாருதாெ விலாெம் எனும் நாடக நூலில் மன்னார்குடி 
ணகாயில், திருவிழாக்கள், மன்னனார். செய்கமலவல்லி, 
மன்னன் விஜயராகவன், அவனது பரிவாரத்தார் என்று நம்  
கண் முன் காட்ெிப்படுத்துகிைார். 

• மன்னாருதாெ விலாெம் எனும் நாடகம், சுனவயான நாடகம் 
மட்டுமன்று.  சுனவயான மன்னார்குடி வரலாறு காட்டும் 
கண்ோடி என்ணை சொல்லலாம்.  

• மன்னாருதாெ விலாெம் எனும் நாடகத்தில் இராஜணகாபால் 
சுவாமி ணகாயிலில் நடப்பதாக விவரிக்கப்பட்டுள்ள காட்ெி 
ஒன்ைின் மூலமாக இக்ணகாயிலின் ஆண்டு வருமானமும் 
சொந்தமான கிராமங்களின் எண்ேிக்னகயும் 
கூைப்சபறுகின்ைது. 

•  தஞ்னெ அரண்மனனயிலிருந்து இராஜணகாபால் சுவாமி 
திருக்ணகாயிலுக்கு ஒவ்சவாரு நாளும் 50 சபாற் காசுகள் 
வழங்கப்பட்டது என்ை செய்தினயயும் மன்னாருதாெ விலாெம் 
எனும் நாடகத்தின் வாயிலாக அைியலாம். 

• மன்னாருதாெவிலாெம் எனும் இந்நாடகம்  மன்னாரதாென் 
ஏனம் விஜயராகவனின் வரலாறு, மன்னார்குடி ்ு்திருக்ணகாயில், 
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மன்னனார் எனும் இராஸணகாபாலப் சபருமானின்ன கீர்த்திக்ள 
ஆகிய பல செய்திகனள அைியப் சபரிதும துனேபுரிகின்ைது. 

• மன்னார்குடியில் ஐம்பாண்டுகளாக இனளஞர் கலாமன்ைம் 
என்ை அனமப்பின் மூலம் திரு. சவங்கடாெலம் ெிைந்த 
நாடகங்கனள நடத்தி வருகிைார். 

• கானரக்குடி ஒரு கண்ேதானெனத் தந்தது.  மன்னார்குடி ஒரு 
மணனாராமானவத் தந்தது.  

• மன்னார்குடியில் பிைந்த மணனாராமா சபரிய பாப்பா, ஆச்ெி, 
சபண் ெிவாஜி என்று அனழக்கப்படுகிைார். 

• வாய்ப்பாட்டிலும், இனெக் கருவி இயக்கும கனலயிலும் 
மன்னார்குடி வட்டம் எண்ேற்ை கனலஞர்கனள இனெ 
உலகிற்கு அளித்துள்ளது. 

• கர்நாடக இனெயில் பல ொகித்ய கர்த்தாக்கனள மன்னார்கடி 
தந்துள்ளது. 

• ணகாட்டுவாத்தியக் கனலனஞர் ொவித்திரியம்மாள், முகர்ெிங் 
கனலனஞர் ெீதாரானமய்யர், நணடெபிள்னள, கஞ்ெிராவித்வான் 
சதட்ெிோமூர்த்தி பிள்னள ணபான்ணைார் பிைந்ததும், 
வளர்ந்ததும். வாழ்ந்ததும் மன்னார்குடிதான். 

• மன்னார்குடி ொம்பெி பாகவதர் (கதாகாலட்ணெபம்) 
அண்ோமனலப் பல்கனலக் கழக்தில் ெிைிது காலம் 
இனெபயின்ைார்.  தாம் சபாறுப்ணபற்றுள்ள ெபாவில் 
கதாகாலட்ணெப கனலஞர்கள் வராதணபாது தாணம காலட்ணெபம் 
புரிந்து கனல்திைனன சவிளப்படுததினார். 

• மன்னார்குடி ொம்பெி பாகவதர் (கதாகாலட்ணெபம்) மகாராஜபுரம் 
விஸ்வநாத அய்யரிடம் வாய்ப்பாட்டும், மதுனர நாராயே 
பாகவதரிடம் உைரிகனதயும் கற்ைார்.  சென்னன அரசு இனெக் 
கல்லூரியில் உைரிகனத ஆெிரியராகப் பேிபுரிந்தார். 

• மன்னார்குடி ொம்பெி பாகவதர் (கதாகாலட்ணெபம்) சென்னன 
தியாகராஜ வித்வத் ெமாஜத்தின் செயலாளராகப் 
பேிபுரிந்துள்ளார்.  200க்கு ணமற்பட்ட சுருதிகளும், 
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வர்ேங்களும் இயற்ைியவர்.  கதாகாலட்ணெபக் கனலக்காக 
நூற்றுக்கேக்கில் “நீருேங்களும்” அனமத்தவர்.  
நினனத்தவுடன் கவி இயற்றும் ெிைப்பினர். 

• 60 வருடம் அனுபவமுள்ள மன்னார்குடி ொம்பெிவ பாகவதர் 
(கதாகாலட்ணெபம்)  “ெங்கீத ரத்தனம்” “ெங்கீத ொகித்ய ணஜாதி” 
“ெங்கீத கலாெிகாமேி” “கனலமாமேி (1974) ணபான்ை பல 
பட்டங்கனளப் சபற்ைவர். 

•  ‘பாருக்குள்ணள நல்ல நாடு’ பாடல் பிைந்த இடம், மகாகவி 
பாரதியார் வெித்த ணமலநானக, மன்னார்குடி 

• 1918ம் ஆண்டு பாண்டிச்ணெரியில் தனலமனைவு வாழ்க்னக 

நடத்திய பாரதியார், அங்கு ெலிப்பு ஏற்பட்டதால், திருவாரூர் 

மாவட்டம் மன்னார்குடி அடுத்த ணமலநானக கிராமத்தில் இருந்த  

வாசுணதவ சுவாமிகள் ஆெிரமத்தில் நண்பர் சகாடியாளம் 

சரங்கொமி  என்பவர் உதவியுடன்  வந்து தங்கினார். இங்கு 

வெிக்கும்ணபாது பாரதியார்  தன்னன  யாரும் அனடயாளம் 

கண்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக முண்டாசு  கட்டாமலும், 

தனக்குரிய அனடயாளமான மீனெனய மழித்தும் இருந்தார். 
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• மன்னார்குடி: மகாகவி பாரதியார் ணமலநானகயில் 

தனலமனைவு வாழ்க்னக நடத்தினார். அவர் அங்கு தியானம் 

செய்த இடத்தில் நினனவிடம் அனமக்கும் பேி நிதிப் 

பற்ைாக்குனையால் பாதியில் நிற்கிைது. சுதந்திர 

ணபாராட்டத்தின்ணபாது நாட்டு மக்கனளத் தட்டி எழுப்பும் 

வனகயில் கவினதகனளப் பனடத்தவர் மகாகவி பாரதியார். 

ஆங்கிணலய அரசு பாரதியானரத் ணதடி வந்தது. முண்டாசுக் 

கவிஞன் இதனால் தனலமனைவு வாழ்க்னக நடத்தினார். 

•  மன்னார்குடி நகரத்ணதாட னமயப் பகுதியான பந்தலடிதான் 

ஊரின் கனட வதீி. ெகலமும் கினடக்கும் இடம். அங்ணக 

கினடக்கத் தவறுவனத, செவ்வாய்க் கிழனமகளில் கூடும் 

வாரச் ெந்னதயில் வாங்கலாம்.  

• மன்னார்குடியில் நாடகங்கள் நடந்த காலத்தில் 'பத்மா 

சகாட்டனக’ ெிைந்த  சபாழுதுணபாக்கு. ெினிமா வந்த பிைகு, பல 

டாக்கீஸ்கள் வந்துச்சு. நினலச்ெது ொந்தி திணயட்டரும் ொமி 
திணயட்டரும்தான். 

• மன்னார்குடிணயாட முக்கியமான இன்சனாரு சுவாரஸ்யம், 

ொப்பாடு. 'சடல்லி ஸ்வடீ்ஸ்’ல அல்வா - மேி காரபூந்தி, 
உடுப்பி ணஹாட்டல்ல ரவா ணதானெ - காபி, குஞ்ொன் கனட 

பக்ணகாடா - வனட, கிருஷ்ோ ணபக்கரி இனிப்பு பப்ஸ், அஞ்ொம் 

நம்பர் கனட லஸ்ஸி, ணநதாஜி கனட டீ... என்று மன்னார்குடி 

ஸ்சபஷல்னு ஒரு சபரிய பட்டியணல  உண்டு. அனெவப் 

பிரியர்கள் மாமா கனட பிரியாேினயயும் அன்வர் கனட 

புணராட்டானவயும் இதில் ணெர்த்துக்கலாம். 

• எவ்வளணவா ஊர்களுக்குப் ணபாய் இருப்பஙீ்க. என்சனன்னணவா 

பார்த்து இருப்பஙீ்க. மன்னார்குடி ணதரடியில் புைப்பட்டு பந்தலடி 

வனரக்கும் கனட வதீியில் ஒரு நனட காலாை நடந்து பாருங்க... 

மன்னார்குடி ஊர் இல்னலய்யா, அது ஒரு வாழ்க்னக!'' 

• இவ்வூரின் கிழக்கு எல்னலயில் அரெர் பானளயம்' என்றும் 

சதற்சகல்னலயில் உருக்குமேி பானளயம் என்றும் இரண்டு 

பானளயங்கள் பானளயர் இருந்த இடம் அரெர் பானளயம். 
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உருக்குமேி ணகாயிலின் பாதுகாப்பான பானளயர் இருந்த இடம் 

உருக்குமேி பானளயம். இவ்வாறு பல பானளயங்கள் 

தமிழகத்தில் ஆங்காங்கு உள்ளன. 

• முதற் குணலாத்துங்கன் னவேவக்) ணகாயினல எழுப்பினான். 

அது குணலாத்துங்க ணொழ விண்ேகரம்' என்று கல்சவட்டில் 

குைிக்கப்சபறும். அது இப்ணபாது இராெ ணகாபாலொமி ணகாயில் 

என்று ெமயத்தாரால் மாற்ைப் சபற்று வரலாற்றுப் சபயனர 

இழந்து நிற்கிைது. எழுப்பித்தவன் சபயனரயும் மனைத்து 

அழித்து நிற்கிைது.  

• மன்னார்குடியில் அரெரது ணநர்முகக் குடிகள் இருந்தனமயால் 

இராெ மன்னார்குடி என்றும் சபயர் வழங்கப் சபறுகிைது. 

மன்னார்குடியில் பபாருளாதாரம் விவசாயம் இங்கு பநல், 
பருத்தி, உளுந்து, கரும்பு, ஆகியசவ அதிகமாக சாகுபடி 
பசய்யபடுகிறது,  

 

 

• பாமனியாறு, தகாசரயாறு, மற்றும் கிணற்றுப்பாசனத்சத 
நம்பிதய இங்கு விவசாயம் நசடபபறுகிறது. 

• தமிழ்நாட்டிவலவய அதிகமாக டீ வொடும்-ஒரு நாளில் 5000  

டீ வொடும் மன்னார்குடி வநதாஜி. 
• மன்னார்குடி ஸ்ரீராஜணகாபாலசுவாமி தலப் சபருமானள ‘நித்ய 

உற்ெவப் சபருமாள்’ என்று அனழப்பர். ஒவ்சவாரு மாதமும் 

இனைவனுக்கு உற்ெவங்கள் நனடசபற்று வருகிைது.  

• மன்னார்குடி ஸ்ரீராஜணகாபாலசுவாமி ணகாவிலில் பங்குனியில் 

பிரம்ணமாற்ஸவம் நனடசபறும். 18 நாட்கள் பல்ணவறு 

வாகனங்களில் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பார். அடுத்த 10 

நாட்கள் வினடயாற்ைி உற்ெவம் நனடசபற்று, இறுதியில் 

ணகாயிலுக்கு அருகில் இருக்கும் கிருஷ்ேதீர்த்தக் குளத்தில் 

‘சதப்ணபாற்ெவம்’ நனடசபறும். இத்திருவிழாவின்ணபாது 
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பல்ணவறு கனல நிகழ்ச்ெிகள் நனடசபறும். 

 
•  

 

 

 

 

 

• மன்னார்குடியில், கூட்டுைவு ஸ்தாபனங்கனள 

வலுவாகஉருவாக்கியதில்சுவாமிநாத சகாத்தனார்  பங்களிப்பு 

மகத்தானது. இவரது முயற்ெியால்தான் நாட்டுக்ணக 
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முன்மாதிரியாக 'கூட்டுைவு பால் ெங்கம்’ இங்ணக உருவானது. 

 

• ராஜணகாபால சுவாமி ணகாயிலுக்குஇனேயாப் பழனமயான 

ணகாயிலான சஜயங்சகாண்ட நாதர் ணகாயில் கிட்டத்தட்ட 

அழிஞ்சுடுச்சு. பழனமயான திருவிழாக்களில் ஒண்ோன 

ஆருத்ரா தரிெனமும் வழக்சகாழிஞ்சுணபாச்சு. இப்ப அது 

சரண்னடயும் மீட்டுக்சகாண்டு வந்துள்ளனர். 

 
 

• மன்னார்குடி ஸ்ரீராஜணகாபாலசுவாமி ணகாவிலில்     

ெித்தினர, னவகாெியில் ணகானட உற்ெவம் நனடசபறும்.  

• மன்னார்குடி ஸ்ரீராஜணகாபாலசுவாமி ணகாவிலில்  
• ஆடி மாதத்தில் செங்கமலத்தாயாருக்கு திருவிழா 

நனடசபறும். 

•  ஆடிப்பூரத்தன்று தாயாருக்குத் ணதர் திருவிழா நனடசபறும்.  
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• மன்னார்குடி ஸ்ரீராஜணகாபாலசுவாமி ணகாவிலில் ஆவேி 
மாதம் உரியடி திருவிழா நனடசபறும்.  

• மன்னார்குடி ஸ்ரீராஜணகாபாலசுவாமி ணகாவிலில் புரட்டாெி 
மாதம் நவராத்திரி உற்ெவம் நனடசபறும்.  

• மன்னார்குடி ஸ்ரீராஜணகாபாலசுவாமி ணகாவிலில் ஐப்பெி மாதம் 

தீபாவளி கானல சபருமாள் புைப்பாடு, ஆழ்வார்கள் 

மங்களாஸாெனம் ணகாலாட்ட உற்ெவம் 10 நாட்கள் 

நனடசபைம்.  

 

• மன்னார்குடி ஸ்ரீராஜணகாபாலசுவாமி ணகாவிலில் கார்த்தினக 
மாதம் ஸ்ரீ பாஞ்ெராத்ர தீபம் (திருக்கிருத்தினக) ஏற்றும் 

விழா நனடசபறும்.  

• மன்னார்குடி ஸ்ரீராஜணகாபாலசுவாமி ணகாவிலில் மார்கழி 
மாதம் தனுர் மாத பூனஜ ஆரம்பமாகும். பகல் பத்து 

உற்ெவம் சதாடங்கி னவகுண்ட ஏகாதெி அன்று பரமபத 
வாெல் திைப்பு நினடசபற்று இராபத்து உற்ெவம் 

நனடசபறும்.  

 

•      னத மாதம் ெங்கராந்தி சபருமாளுக்கு 

சகாண்டாடப்படும். கனு பாரி ணவட்னட குதினர 
வாகனத்தில் சென்று திருமங்னக மன்னன் ணவடுபைி 
நிகழ்ச்ெி நடந்ணதறும். பின் மட்னடயடி உற்ெவம் 

நனடசபறும். னத பூெத்தன்று தீர்த்தவாரி நனடசபறும். 

தாயாருக்கு இம்மாத சவள்ளிக்கிழனமகளில் ஊஞ்ெல் 

உற்ெவம் நனடசபறும்.  

 

• மன்னார்குடி ஸ்ரீராஜணகாபாலசுவாமி ணகாவிலில்     மாெி 
மாதம் உற்ெவத் தாயாருக்கு ஊஞ்ெல் உற்ெவம் 

நனடசபறும். மாெி மகம் தீர்த்தவாரி நனடசபறும். பங்குனி 
மாதத்தில் பிரம்ணமாற்ெவம் நனடசபறும்.  
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•     மன்னார்குடி ஸ்ரீராஜணகாபாலசுவாமி ணகாவிலில் உற்ெவ 

நாளில் 19 விதமான வாகனங்களில் வருவது 

ெிைப்பானதாகும். த்வஜா ணராஹேம், புன்னன வாகனம், 

ஹம்ஸ வாகனம், ணகாவர்த்தனகிரி, பஞ்ெமுக ஹனுமார், 
கண்டணபரண்ட பேி, புஷ்ப பல்லக்கு, ரிஷயமுக பர்வதம், 

ெிம்ம வாகனம், சூர்ய பிரனப, ணெஷவாகனம், கருட 

ணெனவ, ஹனுமந்த வாகனம், யானன வாகனம், ணகாரதம், 

சவண்சேய்த்தாழி, திருத்ணதர் முதலான நிகழ்வுகள் 

நனடசபறுவது குைிப்பிடத்தக்கதாகும். 

  

• ராஜணகாபாலர் இக்ணகாயிலில் இனடயர் ணகாலத்தில் 

பாலனாக காட்ெி தருகிைார். ஒரு ணவஷ்டி அேிந்து 

அனதணய தனலப்பானகயாக சுருட்டி, வலது னகயில் 

சவண்சேய் மற்றும் ொட்னட னவத்து காட்ெி தருகிைார். 
இடுப்பில் ெலங்னக, ொவிக் சகாத்து, னகயில் வனளயல், 

காலில் தண்னட, சகாலுசு ஆகிய குழந்னத அேிகலன்கள் 

அேிந்திருக்கிைார். உடன் ஒரு பசுவும் இரண்டு கன்றுகளம் 
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உள்ளன. 

 

• மன்னார்குடி ஸ்ரீராஜணகாபாலசுவாமி ணகாவிலில் தாயார் 
ென்னதி அருணக சபருமாள் ென்னதி எதிணர சபண் வடிவ 

கருடாழ்வார் இருக்கிைார். மதுனர கள்ளழகர் ணகாயில் 

ணபால, தினமும் மானலயில் மட்டும் ணதானெ 
னநசவத்தியம் பனடக்கப்படுகிைது.  

• மன்னார்குடி ராஜணகாபால சுவாமியிடம் ணவண்டிக் சகாள்ள 

குடும்பத்தில் ஐஸ்வர்யம் உண்டாகும். திருமே, புத்திர 
ணதாஷம் நீங்கும் என்பது நம்பிக்னக. கால்நனடகள் 

ணநாயின்ைி வாழ இவரிடம் ணவண்டிக் சகாள்கிைார்கள். 

• கம்ென் வசுணதவர், ணதவகி இருவனரயும் ெினையில் 

அனடத்தான். வசுணதவரும் ணதவகியும் வருந்தியணபாது 

சபருமாள் அவர்கள் முன் ணதான்ைி தாணன அவர்களுக்கு 

எட்டாவது மகனாகப் பிைக்கப் ணபாவதாகக் கூைினார். தனது 

லீனலகனளக் காே விரும்பி ணகாபிலர், ணகாபிரளயர் என்ை 

முனிவர்களுக்கு முதலில் வாசுணதவராகக் காட்ெியளித்தார். 
32ம் லீனலயாக ணகாகுலத்தில் பசுக்கள்   ணமய்க்கும் 

இனடயனாக மன்னார்குடியில் காட்ெியத்தார்.   
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•    இக்ணகாயிலில் மூலவர் வாசுணதவப் சபருமாள் எனறும், 

ஸ்ரீ ணதவி பூமிணதவி முதலாணனாருடன் காட்ெியளிக்கிைார். 
உற்ெவர் ராஜணகாபால சுவாமி ருக்மேி ெத்யபாமாவுடன் 

காட்ெி தருகிைார். தினமும் கானலயில் ணகாவிலில் 

ணகாபூனஜ செய்யப்படுகிைது. 

 

• பார் பகழும் பங்குனி பிரம்ணமாற்ெவம் 16ம் நாளில் 

சவண்சேய்தாழி திருவிழா மன்னார்குடியில் 

நனடசபறுகிைது. சபருமாள் தவழ்ந்த ணகாலத்தில் னகயில் 

சவண்சேயுடன் திருவதீி உலா செல்கிைார். வழிசநடுகிலும் 

பக்தர்கள் இனைவன் மீது சவண்னேய் வசீுகிைார்கள். 

மானலயில் செட்டியார் ணவடமிட்டு சவண்னே விற்கிைார். 
இரவு குதினரவாகனம் ஏைி திருக்ணகாயினல வந்தனடகிைார் 

. 
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•     மன்னார்குடி தலத் தாயார் செங்கமலம். இவர் 
ணகாயிலின் படினயத் தாண்டி சவளியில் செல்லமாட்டார். 
ஆகணவ இவருக்கு ‘படிதாண்டா பத்தினி’ என்ை ெிைப்புப் 
சபயர் உண்டாயிற்று. இவர் பிைந்த நட்ெத்திரமான 

பூெத்தன்று விணெஷ பூனெகள் நனடசபறுகிைது. னத 4ம் 

நாள் மட்டும் சுவாமி தாயாருடன் ணெர்ந்த ஏக 
ெிம்மாெனத்தில் காட்ெி தருகின்ைார். இவரது ென்னதி எதிணர 
சபண் வடிவ கருடாழ்வார் இருக்கிைார்.  

• வாசுணதவப் சபருமாள் ென்னதி ராஜணகாபாொமி  சுற்று 

பிரகாரத்தில் இவருக்கு முன் பிைந்த மாயா, துர்க்னக 
என்றும் சபயரில் அருள்பாலிக்கிைார். குழந்னத ணவண்டி 

இவரிடம் சதாட்டில் கட்டுவது வழக்கமாக அனமந்துள்ளது.  

• முதலாம் குணலாத்துங்க ணொழன் (கி.பி. 1070 – 1110) கட்டிய 51 

ணகாயில்களில் னெவக் ணகாயில்கள் 39ம் னவேவக் 

ணகாயில்கள் 10ம் தமிழகம் முழுவதும் அனமந்துள்ளன. 

இவ்வரினெயில் இம்மன்ேனின் 48வது ஆட்ெியாண்டில் (கி.பி 
1118 ) கட்டப்பட்ட மன்னாற்குடி இராஜணகாபாலாசுவாமி 
ணகாயிலும் ஒன்ைாகும். இக்ணகாயில் னவேவ வழிபாட்டு 

னமயமாகவும் கருதப்படுகிைது. 

 

 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் காேப்படும் மங்கலங்கள் இதற்கு 

முன்னர்க் காேப்பட்ட ஊர்களிலிருந்து ணவறுபட்டுள்ளன.  1. 

ணகாந்தமங்கலம் 2. கண்டமங்கலம் 3. செருமங்கலம் 4. 

தனலயாமங்கலம். 
 

• மன்னார்குடி பல புகழ் சபற்ை நாதஸ்வர கனலஞர்கனளத் 
தந்துள்ளது. மன்னார்குடி மாேிக்கம் பிள்னள, ணகாட்டுர் 
ராஜரத்தினம் பிள்னள, மன்னார்குடி பரமெிவம் பிள்னள 
பிரபலமானவர்கள். 

• மன்னார்குடி நாராயேொமி பிள்னள (1880-1940) 
ஈடினேயற்ை நாதஸ்வரக் கனலஞர். சகான்னக்ணகால் 
பக்கிரயாப்பிள்னளயின் ெணகாதரர்.   வாயப்பாட்டுக் 
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கச்ணெரிகளும் செய்வார்.  இவருக்கு தவில் வாெித்தவர்களில் 
மன்னர்குடி நணடெ பிள்னள, ணவதாரண்யம் ணவணுப்பிள்னள, 
ெிக்ல் ருத்ராபதி பிள்னள முதலியவர்கள் 
குைிப்பிடத்தக்கவர்கள். 

• மன்னார்குடி மாேிக்கம் பிள்னள (1898-1947) ஒப்பற்ை 
நாதஸ்வர வித்வானாகப் பிரகாெித்தார்.  ராக ஆலாபனே 
செய்வதில் இனேயற்ை கற்பனன நினைந்தவர்.  ஓரிரு 
நிமிடங்களிணலணய ரகத்தின் ஜவீனன, பூர்ேமான 
ஸ்வருபத்தில் அதன் சுனவனய சவளிப்படுத்தும் வன்னம 
சபற்ைிருந்தார்.  மன்னார்குடி நாதஸ்வர ெரத்திரத்தில் 
முக்கிய இடத்னதப் சபற்ைவர். 

• ணகாட்டுர் என். ராஜரத்தினம் 40 ஆண்டு கால அனுபவம் 
சபற்ை ஒப்பற்ை நாதஸ்வர கனலஞர். “நாதஸ்வர கலாநிதி” 
“இன்பகான திலகம்” “கனலமாமேி” ணபான்ை பட்டங்கள் 
சபற்ைவர். 

• தி. ஜானகிராமன் தனது ஜப்பான் பயே அனுபவங்கனள 

உதயசூரியன் என்னும் தனலப்பில் சுணதெமித்திரன் வார 

இதழில் எழுதினார். இது 1967ல் நூலாக சவளியிடப்சபற்ைது. 

ணராமானிய செக்ணகாஸ்ணலாணவாக்கியா சென்ை 

அனுபவங்கனள கருங்கடலும் கனலக்கடலும் என்னும் 

தனலப்பில் 1974ல் சவளியிட்டார். 

•  தி. ஜானகிராமன் அன்னன  (மூலம்: கிணரெியா சடலடா - 

ணநாபல் பரிசு சபற்ைது) 

• தி. ஜானகிராமன் குறுநாவல்கள் கமலம் (1963),  கதாடு'' (1963), 

அவலும் உமியும் (1963), சிவஞானம் (1964), நாலாவது சார் 

(1964), வடீு 

• தி. ஜானகிராமன் சிறுகடதகள் ொயசம் – ெிடிகருடண-
மனிதாெிமானம்-யாதும் ஊகர-அக்ெர் சாஸ்திரிஅடி-சாப்ொடு 

கொட்டு நாற்ெது ரூொய்-சிலிர்ப்பு-கைன் தரீ்ந்தது-சிவப்பு 

ரிக்ஷா-சக்தி டவத்தியம்-எருடமப் பொங்கல்-ஒரு துளி 
துக்கம்-கமலம்-பகாட்டுகமளம்-சிவஞானம் 

• தி. ஜானகிராமன் ெயண நூல்கள்-”உதயசூரியன்” (1967)-

”கருங்கைலும் கடலக்கைலும் (1974) 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%81
http://azhiyasudargal.blogspot.com/2010/10/blog-post_19.html
http://azhiyasudargal.blogspot.com/2011/02/blog-post_07.html
http://azhiyasudargal.blogspot.com/2010/11/blog-post_21.html
http://azhiyasudargal.blogspot.com/2010/11/blog-post_21.html
http://azhiyasudargal.blogspot.com/2011/01/blog-post_2831.html
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• தி. ஜானகிராமன் கட்டுடர -உதயசூரியன் (ஜப்ொன் ெயண 

நூல்)-அடுத்த வடீு ஐம்ெது டமல் (ெயணக் கட்டுடர)-

கருங்கைலும் கடலக்கைலும் (ெயணக் கட்டுடர)-நைந்தாய் 

வாழி காகவரி (காகவரி கடர வழியாக ெயணம்) 

• தி. ஜானகிராமன் நாைகம்-”நாலுகவலி நிலம்” (1958)-

”வடிகவல் வாத்தியார் (1963), -”ைாக்ைர் மருந்து” 

• தி.ஜா எழுதிய நாவல்கள் : ணமாகமுள் -அமிர்தம் –அம்மா--
அந்ததாள் -மரப்பசு -நளபாகம் -மலர்மஞ்ெம் -உயிர்த்ணதன்  

அன்ணப ஆரமுணத -செம்பருத்தி -அடி  

• ெக்தி னவத்தியம் என்ை ெிறுகனதத் சதாகுப்புக்காக தி.ஜா 

தமிழுக்கான ொகித்ய அகாதமி விருது சபற்ைவர்.  

• தி.ஜா நூற்றுக்கும் ணமற்பட்ட ெிறுகனதள், கட்டுனரகள், மூன்று 

நாடகங்கள், பயே நூல்கள். இவர் ெனமயற்கனலயிலும் 

வல்லவர். இனெ, நாட்டியம், ெிற்பம், ஓவியம் 

முதலியவற்ைிலும் ஈடுபாடு மிக்கவர். 

• மன்னனக்கு சபருனம ணெர்த்த தனலெிைந்த தமிழ் எழுத்தாளர் 

தி. ஜானகிராமன். 
• தி. ஜானகிராமன் இவர் தஞ்ொவூர் புனித படீ்டர் பள்ளியிலும், 

சென்ரல் பினரமரிப் பள்ளியிலும் சதாடக்கக் கல்வினயயும், 

1929 - 1936 வனர கல்யாே சுந்தரம் உயர்நினலப்பள்ளியில் 

உயர்நினலக் கல்வினயயும் கற்ைவர். 1936 - 194 வனர 

கும்பணகாேம் அரெினர் கல்லூரியில் இன்டர்மீடியட்டும், 

பி.ஏ.வும் பயின்ைவர்.  

• தி. ஜானகிராமன் இவர்1943 - 1944 வனர கும்பணகாேம் நகர 

உயர்நினலப் பள்ளியில் ஆங்கில ஆெிரியராகவும், 1944 - 1945 

வனர சென்னன எழும்பூர் உயர்நினலப்பள்ளியில் 

ஆெிரியராகவும், 1945 - 1954 வனர 9 ஆண்டுகள் தஞ்னெ 

மாவட்டம் ஐயம்ணபட்னடயிலும், குத்தாலம் பள்ளியிலும் 

ஆெிரியராகவும் பேியாற்ைியவர் 

• வாசனாலியில் பேியாற்ைி  ஓய்வு சபற்ைபின் இலக்கிய 

இதழாக விளங்கிய கனேயாழி மாத இதழில் ஆெிரியராகப் 

பேியாற்ைி வந்த தி. ஜானகிராமன் 1982ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 

மாதம் ஒரு ெிறு உடல் நலக் குனைவிற்குப் பிைகு இயற்னக 

எய்தினார்.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/1929
https://ta.wikipedia.org/wiki/1936
https://ta.wikipedia.org/wiki/1936
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=194&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/1943
https://ta.wikipedia.org/wiki/1944
https://ta.wikipedia.org/wiki/1944
https://ta.wikipedia.org/wiki/1945
https://ta.wikipedia.org/wiki/1945
https://ta.wikipedia.org/wiki/1954
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AE%BF_(%E0%AE%87%E0%AE%A4%E0%AE%B4%E0%AF%8D)
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• மன்னார்குடி வட்டத்தில் ணகாட்னட என்ை சபயரினனப் 

சபற்றுள்ள ெில ஊர்கள் உண்னமயிணலணய அவ்வவூர் 

ஏதாவசதாரு ணகாட்னடனய உனடயதாக 

வும், ணவறு ெில ஊர்கள் காரேமின்ைி ணகாட்னட என்ை 

முடிவினன உனடயதாகவும்உள்ளன. 

• மன்னார்குடிவட்டத்தில் ணகாட்னட என்று முடியும் 11 ஊர்கள் 

அனமந்துள்ளன. 1.சநடுவாக்ணகாட்னட 2. மூவர் ணகாட்னட 3. 

காரக் ணகாட்னட 4. தளிக்ணகாட்னட 5. உள்ளிக் ணகாட்னட 6. 

கூப்பாச்ெிக் ணகாட்னட 7. பரவாக்ணகாட்னட 8. சுந்தரக் ணகாட்னட 

9. திருமக்ணகாட்னட 10. பனளயக் ணகாட்னட 11. பருத்திக் 

ணகாட்னட.   

 

• மன்னார்குடி பரமெிவம் பிள்னள (1929-1976)  தனது மாயக் 
குழலினெயால் இப்பரபஞ்ெத்னதணய தன்னிடம் கவர்ந்த 
ராஜணகாபலானனசயாப்ப, தன் நாதஸ்வரக் குழலினெயால் 
ணகட்பவனரசயல்லாம் “பிரம்மாஸ்திரம்” ணபால் 
கவர்ந்திழுத்தார்.  

• மிருதங்க வித்வான் மன்னார்குடி ஏ.ஈஸ்வரன் எட்டு வயதில் 
கச்ணெரி செய்தார்.   புகழ்சபற்ை மிருதங்க வித்வான்.  அகில 
இந்திய வாசனாலியில் “ஏ” நினலக் கனலனஞராகப் 
பேியாற்ைியவர்.  உயர்முதல் நினலக் கனலஞர்களின் 
இனெ நிழ்ச்ெிகளில் பக்க வாத்தியம் வாெித்தவர்.   உலகம் 
முழுவதும் கச்ணெரி நடத்தியுள்ளார்.  “லய கலாதார ொம்ரா” 

“கனலமாமேி” ணபான்ை பட்டங்கள் சபற்றுள்ளார். 
• மன்னார்குடி எம்.ஆர். வாசுணதவன் இந்தியாவில் பல 

நகரங்களின் ணமனடகளில் தவில் இனச்து முழக்கியவர்.  
அகில இந்திய வாசனாலியின் “ஏ” நினலக் கனலஞர். “இனெ 
மாமுரசு” “இன்பகான திலகம்” “கற்பனனகலாநிதி” 
“கனலமாமேி” ணபான்ை பட்டங்கள் சபற்ைவர். 

• மன்னார்குடியின் இயற்னக  வளச் ெிைப்னபயும், அருள்மிகு 
இராஜணகாபால சுவாமி ணகாயில் “செண்டடிகர் ென்னதி” 
என்றும்  செண்டலங்காரன் விைலிவிடு தூது இலக்கியம் 
வாயிலாக அைியப்படுகிைது. 
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• மன்னார்குடியில் ெிைப்பியல்புகள் செண்டலங்காரன் 
விைலிவிடு தூது இலக்கியத்தில் பல இடங்களில் 
ணபச்படுகிைது. ெரஸ்வதி மகாலில் இந்தச் சுவடி உள்ளது. 

• இராஜமன்னார்குடியின் இயற்னக வனப்னப 
எடுத்தியம்புகிைது விஜயகுனா ெரிதம் என்னும் ெமஸ்கிருத 
நூல். 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் ணதான்ைிய, ணதான்ைிக் 
சகாண்டிருக்கிை பனடப்புகளும் இலக்கியப் சபருனமனயப் 
சபற்றுள்ன.  மன்னர்குடி ஒரு சபரிய இலக்கியக் 
களஞ்ெியமாகவும்திகழ்கிைது.  எண்ேற்ை இலக்கிய 
பனடப்பாளிகனளயும் இலக்கிய பனடப்புக்கனளயும் தமிழ் 
சமாழிக்கு அளித்து வருகிைது. 

• மன்னனயின்  னமந்தர்கள் சதாடங்கியுள்ள மின்னிதழான 
“திைவுணகால்” மூலம் ஒரு ஆண்டிணலணய 100 
பனடப்பாளிகனள உருவாக்கி உள்ளனர். 

• மன்னார்குடி நணடெப்பிள்னள கற்பனனயுற்று மிக்க தவில் 
கனலஞராக விளங்கினார்.  திருகிவிட்ட வாசனாலிப் 
சபட்டினயப் ணபாலச் ெற்றும் ணொர்வு, தளர்வின்ைி, ஒலியும் 
குனையாமல், கற்பசயனும் விதவிதமான வண்ேங்களுடன் 
வாெித்துக் சகாண்ணட இருப்பார்.  ஐந்து மேி ணநரமானாலும் 
ஒற்னைத் தவிலாகணவ வாெிக்க வல்லவர். 

• புகழ்சபற்ை நாடக, தினரபடக் கனலஞர் எம்.ஜி. 
நடராஜப்பிள்னள. தவில் கனலஞர் ெின்ன பக்கிரியா 
பிள்னள, வனலயப்படடியின் குருநாதாராக விளங்கிய 
ராஜணகாபால் பிள்னள ணபான்ை பலர் பிைந்ததும், 
வளர்ந்ததும், வாழ்வதும் மன்னனயில் என்பது 
குைிப்பிடத்தக்கது. 

• துவாரயுகக் கனடெியில் ணகாவியர். ணகாபபிரயர் என்ை 
இரண்டு ரிஷிகளும் கிருஷண்னனன தரிெிக்கப் புற்பட்டனர்.  
ஆனால், இவர்கள் ணபாதற்குள் கலியுகம் சதாடங்கிவிட்டது.   
கிருஷ்ேரும் னவகுந்தம் சென்று விட்டார்.  கவனலயுற்ை 
இரண்டு ரிஷிகளிடமும் “சதன்னகத்து துவானகயான 
மன்னார்குடி உைரித்ராநதியில் ஓராண்டு தவமியற்ைி 
கிருஷ்ேனன தரிெிக்குமாறு” நாரதர் சொன்னார்.  ரிஷிகளும் 
அவ்வாணை செய்து கிருஷ்ேனின் தரிெதனத்னதப் சபற்ற்னர். 
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எனணவ, மன்னார்குடினயத் சதன்னகத்து துவாரனக என்றும 
அனழக்கின்ைனர். 

• பரவாசுணதவர் இயற்னகயாகணவ இம் மண்ேில் இருந்து 
ணதான்ைியதால் “வாசுணவதபுரி” என்றும் இவ்வூர் 
அனழக்கபபட்டுள்ளது. 

• மனைணயார் என்ைால் ணவதம் உேர்ந்தவர்கள் என்று 
சபாருள். ணவதத்னதப் படித்த, ணவதத்னத உேர்ந்த 
ொன்ணைார்கள் நினைந்த ஊர் இவ்வுராகும். 

• தஞ்னெ அரண்மனனயில் ஒன்பது சுரங்கங்கள் இருந்தன.  
தற்ெமயம் 6 சுரங்கங்கள் இருக்கின்ைன.  மற்ைனவ அழிந்து 
விட்டன.1. மன்னார்குடி சொல்லும் வழி – நீளம் 22 னமல்கள் 
2. ராேிமார்கள் குளிக்க குளத்திற்குச் செல்வது முக்கால் 
னமல் நீளம் 3. நாகப்பட்டிேம் – அரெர்பனடகள் – 
பல்லக்குணபாகும் வழி – 40 னமல் நீளம் 5. மாரியம்மன் 
ணகாயிலுக்குப் ணபாகும் சுரங்கம் – 3 னமல் நீளம் 6. 
திருனவயாறு ணகாயிலுக்குச் செல்லும் சுரங்கம்  - 7 னமல் 
நீளம். 

• செங்கல்லாக இருந்த ராஜணகாபலசுவாமி ணகாயினலக் 
கற்ணகாயிலாக கட்டினான். மூன்ைாம் குணலாத்துங்கன். 
மூன்ைாம் குணலாத்துங்கன். ணபான்ை ணொழ மன்னர்கள் 
மன்னார்குடியில் இருந்துள்ளனர். 

• நாயக்கர் காலத்தில் அச்சுதப்ப நாயக்கர், ரகுநாத நாயக்கர், 
விஜயரகுநாத நாயக்கர் ணபான்ைவர்கள் மன்னார்குடியில் 
இருந்துள்ளனர்.   இவர்கள் எல்லாம் இங்கு 
குடியிருந்ததினால் மன்னார்கள் ணகாயில் என்ைனழத்தனர். 

• நாயக்கர் ஆட்ெிக் காலத்தில் சதலுங்கு மன்னர்கள் இங்கு 
இருந்தார்கள்.  சதலுங்கில் ணகாவில் என்ைால் “குடி” என்று 
சபாருள்.  அதனால் மன்னார் ணகாயில் மன்னார்குடி என்று 
சபரிடப்பட்டு விளங்கியது. 

• மன்னார்குடிக்குத் சதன்ணமற்ணக மகாணதவப்பட்டிேம் 
உள்ளது.  இந்த ஊரில் ஐந்து ணவலி நிலப்பரப்பில் ணகாட்னட 
ஒன்று உள்ளது.  இக்ணகாட்னடக்குள் சபரிய அரண்மனன, 
ெிைிய அரண்மனன எனப்படும் பகுதிகள் முற்ைிலும் அழிந்த 
நினலயில் உள்ளன. 
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• மகாணதவப்பட்டிேம் ணகாட்னட முதலாம் துளொவால் (1728-
1736)  கட்டப்பட்டனவயாகும்.  இக்ணகாட்னடக்குள் 
ஆதிவராகசுவாமி ணகாயில் ஒன்றுள்ளது.   

• மகாணதவப்பட்டிேம் ஊரின் வடக்ணக உள்ள ெம்ணபா 
மகாணதவர் ணகாயிலால்தான் இந்த ஊருக்கு 
மகாணதவப்பட்டேம் என்ை ணபயணர ஏைபட்டிருக்கிைது. 

• மகாணதவப்பட்டிேம் தான் துக்ணகாெியால் “ெிவகாமசுந்தரி 
பரிேயம்” என்ை சதலுங்கு நாடகநூல் எழுதப்பட்டது.   
ெிவசபருமான் பார்வதினய மேந்த வரலாற்னைக் கூறும் 
இந்நாடகம் ஆதிவராகசுவாமி ணகாயில் திருவிழாவில் 
நடிக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிைது. 

• மகாணதவப்பட்டிேம் ஆதிவராகசுவாமி ணகாயிலில் உள்ள 
ஒரு கல்சவட்டு (கி.பி.1728) இனைவனின் பல சபயர்கனளயும் 
கூைி வழிபாட்டுச் செய்தினயயும் வளம் ணவண்டும் 
வழிபாட்னடயும் கூவதாக அனமந்துள்ளது. 

• திருமக்ணகாட்னட செல்லும் வழிசயங்கும் பசுனம 
விரித்தாடும ணொனல என்ைால் மகினயாகாது.  எங்கு 
பார்த்தாலும் பச்னெப் பணெல் என்று காட்ெியளிக்கும் 
வயல்சவளிகள், வானழத்ணதாப்புக்கள், குளங்கள், 
கண்மாய்கள் என மன்னார்குடி தமிழகத்தின் திலகம் 
என்ைால் மினகயாகாது  தமிழகத்னத சதரிந்து சகாள்ள 
ணவண்டுசமன்ைால் மன்னார்குடி சென்ைால் ணபாதும். 
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• இவ்வட்டத்தில் உள்ள திருமக்ணகாட்னடயிலுள்ள ணொழர் 
கல்சவட்டுகளில்  குைிப்பிடப்படும் இராணெந்திர 
ணொழவளநாட்டு சதன் கரம்னப நாட்டுப் பிரமணதயம் 
குணலாத்துங்கச் ணொழச் ெதுர்ணவதி மங்கலத்தினனச் ொர்ந்த 
ெிற்றூராக விளங்கியிருக்கிைது. 

• மூன்ைாம் ராஜராஜனின் கல்சவட்டு- இவ்வட்டத்தில் உள்ள 
திருமக்ணகாட்னடனய “திருனமயான 
மும்முடிச்ணொழநல்லூர்” என்று குைிப்பிடுகிைது.  
விெயநகரணவந்தர் காலத்தில் திருணமற்ணகாட்னட என்று 
வழங்கப்பட்டுள்ளது.” 

• இவ்வட்டத்தில் உள்ள திருமக்ணகாட்னட ஞானபுரீஸ்வரர் 
ணகாயில் கி.பி. 10ஆம் நூற்ைாண்டில் முதல் இராெராென் 
காலத்தில கட்டப்பட்ட ெிவன் ணகாயில் ஆகும். இதில் முதல் 
ராெராெணொழன், முதலாம் குணலத்துங்கணொழன், மூன்ைாம் 
இராெராென், மாைவர்மன், புவணனகவரீன், 
குலணெகரபாண்டியன், அச்சுதணவதராயர் ஆகிணயாரது 
கல்சவட்டுகள் உள்ளன.   கல்சவட்டுகளில் இச்ெிவன் 
ணகாயில் திருசமய்ஞானமுனடயார் ணகாயில் என்று 
அனழக்கப்படுகிைது. 

• திருமக்ணகாட்னட ஞானபுரீஸ்வரர் ணகாயில் கல்சவட்டுகள் 
இக்ணகாயிலுக்கு நிலக்சகானட மற்றும் நந்தாவிளக்கு 
எரிப்பதற்குப் பலர் சகானடயளித்தனம பற்ைித் 
சதரிவிக்கின்ைன.  இங்குள்ள அம்மன் ணகாயினலக் 
கட்டியவன் பல்லுராவுத்தன் புத்திரன் திம்மப்பன் என்று 
கல்சவட்டு ஒன்று சதரிவிக்ைிது. 

• நாடக இயக்குனர் திருதவங்கடம், ஆர்தமானியக் கசைஞர் 

தியாகராஜன் ஆகிதயார் இவருக்கு “மதனாரமா” எனப் 

பபயர் சூட்டினர். 

• மதனாரமா ஆரம்பத்தில் “சவரம் நாடக சபா” 

நாடகங்களில் சிறு தவடங்களில் நடித்து வந்தார். 

அக்காைத்தில் புதுக்தகாட்சடயில் எஸ். எஸ். ராதஜந்திரன் 

நாடகங்களில் நடித்துக் பகாண்டிருந்த தபாது அவருக்கு 
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மதனாரமா பி. ஏ. குமார் என்பவரால் அறிமுகம் பசய்து 

சவக்கப்பட்டார். 

• மதனாரமாவின் திறசமசய அறிந்துபகாண்ட 

இராதசந்திரன் தனது “எஸ்.எஸ்.ஆர். நாடக மன்றத்தில்” 

தசர்த்துக் பகாண்டார். இந்நாடக நிறுவனத்தின் 
மணிமகுடம், பதன்பாண்டிவரீன், புதுபவள்ளம் உட்பட 

நூற்றுக்கணக்கான நாடகங்களில் நடித்தார் 

• மதனாரமா முதன் முதைாக மஸ்தான் என்பவர் இயக்கிய 

ஒரு சிங்கள பமாைித் திசரப்படத்தில் கதாநாயகிக்குத் 

ததாைியாக நடித்திருந்தார். பின்னர் ராதஜந்திரன், ததவிகா 

நடித்த ஒரு திசரப்படத்தில் இவர் நடித்தார். ஆனால் 

இத்திசரப்படம் பவளிவராமல் பாதியிதைதய நின்று 

விட்டது.  

 

• திருமக்ணகாட்னடயில் இரண்டு  செப்ணபடுகள் 
கினடத்துள்ளன.  கி.பி. 1519 ஆம் ஆண்னடச் ொர்ந்த 
செப்ணபடு திருசமய்க்குஞான சுவாமிக்காக ஆவிக்ணகாட்னட, 
கழிஞ்ொங்ணகாட்னட, உனலயக் சகான்ைல், கேியாகுைிச்ெி, 
சொக்கநாதநல்லூர் என்ை ஐந்து ஊர்கள் தானமாக 
அளிக்கப்பட்டனதக் கூகிைது.  இரண்டாவது செப்ணபடு 
இச்சுவாமிக்க உச்ெிக்கட்டனளக்கும் கயிலாெவாகன 
மண்டகபபடிக்கும் தானம் அளித்தனதத் சதரிவிக்கிைது. 

• திருமக்ணகாட்னடப் பகுதயில் கிடந்த ணகாலத்தில் விளங்கும் 
சரங்கனாதப் சபருமாள் ணகாயில் என்ைனழக்கப்படும் 
ணகாயில ஒன்றும் உள்ளது.  இக்ணகாயில் பழம்சபருனம 
பனடத்தது.  இக்ணகாயிலில் ஏழு கல்சவட்டுகள் உள்ளன. 

• கி.பி. நான்காம் நூற்ைாண்டில்  அச்சுதவிக்கந்தன் என்ை 
களப்பிர அரென் காவிரிப்பூம்பட்டிேத்திலருந்து ணொழ 
நாட்னட ஆட்ெி புரிந்தான்.  இவனது காலத்தில் புகழ்சபற்ை 
சபௌத்த ெமய நூல்கனள எழுதிய புத்ததத்தர் என்ை சபௌத்த 
துைவி வாழந்துள்ளார்.  இவரது ஊர் மன்னார்குடிக்கு 
அருகிலுள்ள பூதமங்கலம் ஆகும். 
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• மன்னார்குடி வட்டத்திலுள்ள கி.பி. நான்காம் நூற்ைாண்டில்  
அச்சுதவிக்கந்தன் என்ை களப்பிர அரென் 
காவிரிப்பூம்பட்டிேத்திலருந்து ணொழ நாட்னட ஆட்ெி 
புரிந்தான்.  இவனது காலத்தில் புகழ்சபற்ை சபௌத்த ெமய 
நூல்கனள எழுதிய புத்ததத்தர் என்ை சபௌத்த துைவி 
வாழந்துள்ளார்.  இவரது ஊர் மன்னார்குடிக்கு அருகிலுள்ள 
பூதமங்கலம் ஆகும். 

• மன்னார்குடி வட்டத்திலுள்ள பூதமங்கலணம புத்ததத்தரின் 
ஊராகும் என்று பல்லவர் வரலாற்னை எழுதிய 
வரலாற்ைாெிரியர் மீனாட்ெி அவர்கள் கருதுகிைார். 

 

  

     

• பூதமங்கலத்தில் ணவணுதாெர் என்பவரால் கட்டப்பட்ட 
சபரிய புத்தவிகாரம் ஒன்று இருந்துள்ளது. 

• பூதமங்கலத்தில்  தங்கியருந்த காலத்தில்தான் பாலி 
சமாழியில் புத்ததத்தர் “விநயவிநிச்ெயம்” என்னும் நூனல 
இயற்ைினார். 

• பூதமங்கலத்தின் ெிைப்பினனயும் அந்த ஊரில் இருந்த 
சபௌத்த விகாரம் பற்ைியும் புத்ததத்தர் இந்நூலில் எடுத்துக் 
கூைியுள்ளார். 

• “ பூதமங்கலம் ணொழநாட்டிற்குக் சகாப்பூழ் ணபான்று (நாபிக் 
கமலம் ) இருந்தது.  

• பூதமங்கலம் மரங்களாலும் ணொனலகளாலும் பல்ணவறு 
நீர்ப்பூக்கள் நினைந்த குளங்களாலும் சூழ்ந்திருந்த ஊராக 
இருந்திருக்கிைது.   

• பூதமங்கலம் வளமுனடய ஊராக விளங்கியது.  காவிரி 
பாயும் இந்த ஊரில் அகழியால் சூழப்சபற்ை ணவணுதாெரால் 
கட்டப்பட்ட சபௌத்தவிகாரம் இருந்தது என்று  
புத்ததத்தர் தமது “விநயவிநிச்ெயம்” நூலில் 
குைிப்பிடுகின்ைார். 
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• புத்ததத்தரின் நூலில் இருந்து பூதமங்கலம் அவரது 
காலத்தில் சபரியபட்டேமாக விளங்கியிருக்கிைது என்று 
அைியமுடிகிைது. 

• பூதமங்கலத்தில் சபௌத்த ெமயம் சதாடர்பான ொன்றுகள் 
எதுவும் இல்லாமல் அழிந்துவிட்டன. 

• பூதமங்கலத்தில் அழிந்துவிட்ட பழனமயான இரண்டு 
மண்ணமடுகள் கோப்படுகின்ைன. செங்கல் கட்டிடம் இங்கு 
இருந்து  அழிந்தனமக்கான தடஷயங்கள் காேப்படுகின்ைன. 
இவற்ைில் அகழாய்வ செய்தால் பழனமயான சபௌத்த ெமய 
ொன்றுகள் கினடக்க வாய்பபுள்ளது. 

• பூதமங்கலத்திற்கு அருகில் பள்ளிவிருத்தி என்னும் ெிைறூர் 
உள்ளது.  அந்த ஊர் சபௌத்த ெமயத்தவர்க்கு அளிக்கப்பட்ட 
நிலங்கனளக் சகாண்டிருந்னதனமயால் இப்சபயர் சபற்ைது 
என்று வரலாற்ைாெிரியர் மீனாட்ெி கருதுகின்ைார். 

• ணொழநாட்டிற்கும் ெீனாவிற்கும் இனடயிலான வேிக 
உைவுகள் ெீன அரெ மரவினர்களான ணொங் (1127-1279) 
யுவான், (1271-1368) ஆகிணயார் காலங்களில் ெீணராடு 
நனடசபற்ைன.  இனத உறுதிப்படுத்தும் வனகயில் 
பட்டுக்ணகாட்னட, மன்னார்குடி வட்டங்களில் 2165 ெீன 
நாயேஙகள் கினடத்துள்ன.  இக்காசுகள் புனதயலாகக் 
கினடத்த இடங்களில்  மன்னார்குடிக்கு அருகில் உள்ள 
தளிக்ணகாட்னடயும் ஒன்று. 

• மன்னார்குடிக்கு அருகில் உள்ள தண்ேரீ்குன்னத்தில் உள்ள 
ணகாயில் அம்மன் ென்னதி கி.பி.1839-ல் ணகெவப்சபருமாள் 
என்பவரால் கட்டப்பட்டது என்பனத இங்குள்ள 
கல்சவட்டிலிருந்து சதரிந்து சகாள்ளமுடிகிைது. 

 

• தஞ்னெ மாராட்டிய மன்னர் முதலாம் ெரணபாஜி ஆட்ெிக் 
காலத்தில் 15-7-1722  அன்று ணகாட்டுர் சகாழுந்தீஸ்வர 
சுவாமிக்கு அபிணடகக் கட்டனளயாக சபருமாத்ணதவர்,  
திருமனலத் ணதவர் என்னும் இருவர் உவரிச்ணெரி என்னும் 
இடத்தில் முக்கால்ணவலி நிலத்னதக் சகானடயாக அளித்த 
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செய்தி ணகாட்டுர் சகாழுந்தீசுவரர் ணகாயில் உள்ள 
கல்சவட்டசடான்ைில் காேப்படுகிைது.  இந்த உவரிச்ணெரி 
என்ை சபயணர இன்று ஓவர்ச்ணெரி என மருவி வழங்கி 
வருகிைது. 

• கி.பி. 1118-ல் சவட்டப்பட்ட முதற் குணலாத்துங்கனின்ன 
மன்னார்குடி இராஜணகாபலொமி கல்சவட்டு இராஜாதிராஜன் 
எனும் ணொழன் சபயரில் அந்த ஊர்  இருந்தது என்று 
சொல்வதாலும், கி.பி.1118 க்கு முன்பு இப்சபயரில் வாழ்ந்த 
ணொழ மன்னன் முதலாம் இராஜராஜன் என்ை ஒருவணன 
என்பதாலும் கங்னக சகாண்ட ணொழன் எனும் முதலாம் 
இராஜாதிரராஜன் ணொழனால்தான் இந்த ஊர் ணதான்ைியது 
என்பனதத் சதளிவாக அைியமுடிகிைது. 

• இராஜாதிராஜன் தன் சபயரலால் ணதாற்றுவித்த தனியூர் 
இராஜாதிராஜ ெதுர்ணவதி மங்கலத்தில் மூன்று சபருங் 
ணகாயில்கள் இம்மன்னன் சபயரால் எழுந்தன.  

•  இராஜாதிராஜன் சபயரலால் 1.  இராஜாதிராஜ விண்ேகரம் 
எனும் னவேவ ஆலயம், 2. செயங்சகாண்ட என்ை விருதுப் 
சபயரில் எழுப்பப் சபற்ை சஜயங்சகாண்ட என்ை ணகாடீஸ்வர 
முனடயார் ணகாயில் , 3. ஸ்ரீ னகலாெம் எனும் இராஜாதிராஜ 
ஈஸ்வரமுனடயார் ணகாயில் ெதுர்ணவதி மங்கலத்தில்  
எழுந்தன. 

• மன்னார்குடினய ணொழர்களும், பாண்டியர்களும், 
நாயக்கர்களும், மராட்டியர்களும் ஆட்ெி செய்துள்ளனர். 

• மன்னார்குடினய ஆண்ட ணொழ மன்னர்களுள் 
ெிற்ப்பானவர்கள் 1. முதல் இராஜாதிராஜன் 2. முதலாம் 
குணலாத்துங்கன் (கி.பி.1070-1120) 3. மூன்ைாம் குணலாத்துங்கன் 
(கி.பி.1178- 1218) 4. மூன்ைாம் இராஜராஜன் (1216 -1256) 5. 
மூன்ைாம் இரணெந்திர ணொழன் (கி.பி. 1246 – 1279) 

• மன்னார்குடினய ஆண்ட பாண்டிய மன்னர்களுள் 
ெிற்ப்பானவர்கள் 1. ஜடாவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் 1252 – 1267) 
2. குணலணெகர பாண்டின் (கி.பி.1268- 1311) 3. வரீபாண்டியன் ( 
கி.பி. 1253 – 1268) 4. பராக்கிராம பாண்டியன் (கி.பி. 1422 – 1463) 
5. முதலாம் ெனடயவர்ம சுந்தரபாண்டியன் (கி.பி. 1251 – 1268)  
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• மகனாரமா தில்லானா கமானாம்ொளின் “ஜில் ஜில் 
சுந்தரியாகவும்” சம்சாரம் அது மின்சாரத்தில் 
“ஆண்ைாளாகவும்”  அண்ணாமடலயில் ரஜினியின் 
தாயாராகவும் நடித்த ொத்திரங்கள் ரசிகர்களின் மனடதக் 
கவர்ந்தடவயாகும். 

• மன்னார்குடியில் ெிறந்தடதப் பெரடமயாகக் கருதும்  
மகனாரமா அடிக்கடி தான் ெிறந்த ஊகராடு பதாைர்பு 
பகாண்டிருந்தார். 

• மகனாரமா 1985 ஆம் ஆண்டு தன்னுடைய 1000 வது 
திடரப்ெைத்டத நிடறவு பசய்தார்.   

 

• மன்னார்குடினய ஆண்ட ணபாொளர்  மன்னர்களுள் 
ெிைப்பானவர் ணபாொளர் வரீராமநாதன் (கி.பி.1254 - 1295) 

• மன்னார்குடினய ஆண்ட நாயக்க மன்னர்களுள் 
ெிற்ப்பானவர்கள் 1. அச்சுதப்ப நாயக்கர் )கி.பி.1564 – 1600) 2. 
இரகுநாத நாயக்கர் கி.பி.1600 – 1645) விஜயராகவ நாயக்கர் 
(கி.பி. 1533 – 1675) 

• மன்னார்குடினய ஆண்ட மராட்டிய  மன்னர்களுள் 
ெிற்ப்பானவர்கள் 1. ெகஜி மன்னன் (கி.பி. 1684 – 1712) 2. 
துக்ணகாஜி (கி.பி. 1729 – 1735) 3. பிரதாப் ெிங். 

• முதலாம் குணலாத்துங்கன் (கி.பி. 1070 – 1120) மன்னார்குடி 
ணகாயிலுக்குப் பல திருப்பேிக்ள செய்துள்ளான். 

• முதலாம் குணலாத்துங்கன் (கி.பி. 1070 – 1120) மன்னார்குடி 
ராஜணகாபலொமி ணகாயில் எனும் சபயரில் 
திருமால்ணகாட்டம் ஒன்னை நிறுவினான். அத அவன் 
காலத்தில் குணலாத்துங்கச் ணொழ விண்ேகரம் என 
வழங்கின்று. 

• முதலாம் குணலாத்துங்கன் (கி.பி. 1070 – 1120) காலத்திலிருந்து 
ராஜணகாபால் சுவாமி ணகாயில் இனைவனுக்கு 
“வண்டுவராபதி ஆழ்வார்” என்ை சபயர் வழங்கி 
வந்திருக்கிைது.  
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• முதலாம் குணலாத்துங்கன் (கி.பி. 1070 – 1120)   ணொழப் 
சபரும்பள்ளி என்னும் சபௌத்த விகாரத்திற்கு நிலங்கனளத் 
தானமாகக் சகாடுத்தான். 

• முதலாம் குணலாத்துங்கன்(கி.பி. 1070 – 1120)   காலத்தில் 
சகாற்னக ெிவன் ணகாயிலும் சூரியனார் ணகாயிலும் 
கட்டப்பட்டன. 

• முதலாம் குணலாத்துங்கனின்(கி.பி. 1070 – 1120)   ஏழாவது 
ஆட்ெியாண்டில் (கி.பி.1076) சதாடங்கி 45 – வது 
ஆட்ெியாண்டுவனர (கி.பி.1115) கல்சவட்டு அனமக்கும் பேி 
சதாடர்ந்துள்ளது. 

• முதலாம் குணலாத்துங்கனின் (கி.பி. 1070 – 1120)   
கல்சவட்டின் வாயிலாக -குணலாத்துங்கச் ணொழ 
விண்ேகரத்தாழ்வார் ணகாயிலில் எழுந்து அருளியுள்ள- 
வண்டுவராபதி ஆழ்வார்- ெிறுகானல ெந்தி, உலா 
எழுந்தருளும் ணபாது திருப் ணபானெம், அமுதுபடி, தளினக 
ஆகியவற்ைிைற்கு ெனபயார் நில தானம் சகாடுத்தது, 
இனையிலயாகச் செய்தது ணபான்ை நிகழச்ெினயக் கூறுகிைது. 

• முதலாம் குணலாத்துங்கனின் (கி.பி. 1070 – 1120) காலத்தில் 
ராஜணகாபாலொமி ணகாயிலின் முன்னர் மாமரம் ஒன்று 
இருந்திருக்கிைது.  இம்மாமரத்தின் கீணழ கி.பி.1018 –ல் 
இராொதிராெச் ெதுர்ணவதி மங்கலத்து ெனபயார் கூடி காடு, 
நாடு, நகரம், கள்ளப்பற்று ஆகியவற்ைில் 30,000 காசுகள் 
வசூலித்துக் ணகாயிலுக்குக் சகாடுக்க முடிவு செய்தனர். 

• மூன்ைாம் குணலாத்துங்கன் (கி.பி.1178-1218) இராஜணகாபலொமி 
கருவனை அர்த்த மண்டம், மூனன்ைாம் ணகாபுரம் 
ஆகியவற்னைக் கட்டினான். 

• மன்னார்குடி ராஜணகாபலெமி ணகாயிலில் மூன்ைாம் ராஜராஜ 
ணொழனின் (கி.பி.1216 – 1256)  ொெனங்கள் உள்ளன. இதில் 
ஒரு ொெனம் ணவறு எங்கும் சொல்லப்படாத அரிய 
வரலாற்றுச் செய்தி ஒன்ைினனத்  தருகின்ைது. 

• மகனாரமா பகாஞசும் குமரி ெைத்தில் கதாநாயகியாகவும் 
(1963) மாடலரயிட்ை மங்டகயில் (1958) நடகச்சுடவ 
நடிடகயாகவும் நடித்தார். 

• மகனாரமா நடித்த முதல் ெைம் நீதிெத்.(1955) 
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• மூன்ைாம் ராஜராஜ ணொழனின் (கி.பி.1216 – 1256)  காலத்திய – 
திரிபுன ெக்ரவர்த்திகள் இராஜராஜ ணதவர்” என குைிப்பிடப் 
சபற்றுக் காேப்படும் (கி.பி.1239) கல்சவட்டு நகல் 
மன்னார்குடி னகலாெநாதர் ணகாயிலிலும் உள்ளது. 

• னகலாெநாதர் ணகாயிலான ராஜாதிராஜஸீ்வர முனடயார் 
ணகாயிலில் - இந்த ஊர் ெனபயார், மகாெனபயார் மற்றும் 
சஜயங்சகாண்ட ணொழப் ணபரிளனம நாட்டவர், ராஜாதிராஜப் 
ணபரிளனம நாட்டவர், கங்னக சகாண்ட ணொழப் ணபரிளனம 
நாட்டவர், நாலாயிரப் ணபரிளனம நாட்டவர். ஆளப்பிைந்தான் 
ணபரிளனம நாட்டவர் ஆகிணயார் கூடி பல முடிவுகள் 
எடுத்தனத இங்குள்ள கல்சவட்டில் காேலாம். 

• வரி வசூலிக்கும் அரசு அதிகாரிகள் தங்களுக்த் ணதான்ைியபடி 
எல்லாம் வரி வசூலித்து குடிகளுக்கு இன்னல்கள் செய்தால்-- 
மகாெனபணயாரும், நாட்ணடாரும் கூடி --எவ்வனக வரி 
சகாள்வது, எவ்வாறு சகாள்வது என்பது பற்ைியும் --ஸ்ரீ 
னகலாெமுனடயார் ணகாயில் திருவிழாவுக்கும், 
வண்டுவராபதி மன்னார் ணகாயில் திருவிழாவுக்கும் உரிய 
வருவாய் வனககள் பற்ைியும் சதளிவாக முடிசவடுத்து 
அதன்படி நடப்பதாக அனனவரும் ஒப்புக்சகாண்டு. இரண்டு 
ணகாயில்களிலும் ொெனம் சவட்ட ணவண்டும் என்று கூைி 
இக் ணகாயில் கல்சவட்டுகளில் சபாைித்துளனர். 

• னகலாெநாதர் ணகாயிலான ராஜாதிராஜஸீ்வர முனடயார் 
ணகாயிலில் உள்ள ொெனத்னத எழுதி னகசயாப்பம் இட்ட 
ஊர் கேக்கு அலுவலர்கள் ணெகல் எனும் ஊரினனச் ணெர்ந்த 
கருோகரப்பிரியன், உத்தமப்பிரியன் என்ப்வர்கணள இவர்கள் 
என்பனத இக்கல்சவட்டுக்கள் கூறுகின்ைன. 

• ராஜணகாபலெமி ணகாயிலின் கல்சவட்டு ஒன்ைில் – 
இராஜாதிராஜ ெதுர்ணவதி மங்கலம் இராஜாதி ராஜ 
விண்ேகரத்து எம்சபருமானுக்கு, சொந்தமான பன்னிரண்டு 
மாநிலத்னத இம்மன்னனது 13 வது ஆட்ெியாண்டிலிருந்து 
வரியில்லாத நிலமாக மாற்ைி ஆனேயிட்டு. தன்னுனடய 
பிைந்த நாளான புரட்டாெி மூல நட்ெத்திர தினத்தன்று 
சபருமாளுக்கு திருவிழா நடத்தித் தீர்த்தம் அருளிச் 
செய்வதற்கும், மாதனந்ணதாறும் மூல நட்ச்திர தினததன்று 
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சபருமாள எழுந்தருளவும், எல்லா வாகனங்களிலும் 
சபருமாள் எழுந்தருளவும் னவத்த அைக்கட்னள பற்ைி 
விவரிக்கின்ைது.  

 

• ஸ்ரீ- னகலாெமான ராஜாதி ராணஜஸ்வரம் எனும் 
அச்ெிவாலயத்தில் மூன்ைாம் இராஜராஜ ணொழனின் 
கல்சவட்டுக்கள் நான்கு உள்ளன.  இனவ நான்குணம 
அம்மன்னனின் 23 ஆம் ஆண்டு கல்சவட்டுகளாகும். 

• மூன்ைாம் ராஜராஜனின் தன் பிைந்த நாளான  
புரட்டாெி மூல நட்ெத்திர நாளில் ஆண்டுணதாறும் 
இராஜணகாபாலப் சபருமாள திருவதீி உலா வரச் செய்து 
தீர்த்தம் அருளி திருவிழாக் சகாண்டாடச் செய்தணதாடு 
மாந்ணதாறும் மூல நட்ெத்திர நாளில் சபருமானள திருவதீி 
எழுந்தருளச் செய்தும், எல்லா வாகனங்களிலும் உலா வரச் 
செய்தும் சகாண்டாடினான் என்பனத இங்குள்ள கல்சவட்டில்  
நாம் காே முடிகிைது. 

•  மூன்ைாம் ராஜராஜனின் பிைந்த நாள் புரட்டாெி மூலம் 
என்பனதத் தமிழக வரலாற்றுக்கு  மன்னார்குடி கல்சவட்டு 
ஒன்று பதிவு செய்துள்ளது. 

• மூன்ைாம் இராணஜந்திர ணொழனின் (கி.பி. 1246 -1279)  நான்கு 
கல்சவட்டுகள் மன்னனயில் உள்ளன. 

• வண்டுவராபதி மாமுனிகள் மடம் ஒன்று பற்ைியும், 
திருப்பரகலன்கள் அளித்ததும் அண்ோ மனலநாதனர 
எடுப்பித்த செய்தியும், நிலக்சகானடகள் பற்ைியும் மூன்ைாம் 
இராணஜந்திர ணொழனின் கல்சவட்டுகள் கூறுகின்ற்ன. 

• மூன்ைாம் இராணஜந்திர ணொழனின் இருபத்சதான்ைாம்  
ஆண்டு (கி.பி. 1267) ொெனசமான்று ராஜணகாபாலொமி 
திருக்ணகாயிலிலுள்ளது.    

• ராஜணகாபாலொமி திருக்ணகாயிணலாடு  இனேந்து நிகழந்த 
மண்டலத்தார் மடத்தின தனலவராகத் திகழ்ந்த 
வண்டுவராபதி மஉைாமுனிகளுக்கும் அவரது ெிஷ்னே 
சபரிய பிராட்டிக்கும்  இத்திருக்ணகாயில் மடப்புரமாக 
அளித்த நிலத்னத, அவர்கள் காலத்திற்குப் பின்பு 
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முனையாகப் ணபாற்ை ணவண்டி அம்மாஉைாமுனிகள் எழுதிய 
ொெனணம கல்சவட்டாக உள்ளது. 

• மூன்ைாம் இராணஜந்திர ணொழனின் கல்சவட்டால் தவெீலர் 
ஒருவர் இக்ணகாயிணலாடு இனேந்த மடத்தில் இருந்து 
சதாண்டு செய்தார் என்று அைியலாம்.    

• மூன்ைாம் இராணெந்திரணொழனின் 27வது ஆட்ெியாண்டில் 
(கி.பி.1267) இராெணகாபாலசுவாமி ணகாயில் இனைவனுக்கு 
ஈச்ணொப்பி (விெிைி?) ஆழி, ெங்கு, பகல்விளக்கு, ெிற்ைம், 
(எக்காளம் ணபான்ை பல திருப்பரிகலன்கள் செய்து 
சகாடுக்கப்பட்டிு்ருக்கின்ைன. 

• மூன்ைாம் இராணெந்திரணொழனின் ஆட்ெிகாலத்தில்  
மன்னார்குடியில் “வண்டுவராபதி மாமுனிகள் மடம் என்ை 
மடம் இருந்திருக்கிைது. 

• “வண்டுவராபதி மாமுனிகள் மடத்தின் தனலவர் 
வண்டுவராபதி மகாமுனிகளும் அவரது ெிஷ்னயயான 
சபரிய பிராட்டி என்பவரும் தங்களது செல்வத்னத 
இட்டுக்சகாண்டு இராொதிராெச் ெருப்ணபதி மங்கலத்துப் 
பிடானகயான ணொழநல்லூரில் மடப்புை இனையிலியாய் 
நிலத்தினன அனுபவித்து வந்தனர்.   

• வண்டுவராபதி மகாமுனிகள் தாம் இைந்த பிைகு 
நிலத்தினனயும் மடத்தினனயும் தன் ெிஷ்னய நிர்வகிக்கவும், 
மடத்தின் பேிப்சபண்களின் (சவட்ளாட்டி) உேவுக்கும் 
உனடக்கும் இந்நிலத்தினனப் பயனபடுத்தி வரவும் வழிவனக 
செய்திருந்தார். 

• ஜடாவர்மன் சுந்தரபாண்டியனுனடய (கி.பி. 1252 – 1267) 
கல்சவட்டு இராஜணகாபாலசுவாமி ணகாயில் இரண்டாம் 
ணகாபுரச் சுவரில் சதன்பகுதி நினலயில் காேப்படுகின்ைது.  
வழிபாட்டில் ஏற்பட்ட தனடயினன நீக்கி சதாடரச் செய்தது 
பற்ைி கூைப்பட்டுள்ளது. 

• மகனாரமா திரு. அண்ணாதுடரகயாடு “நான்கண்ை இந்து 
ராஜயம் என்ற ெைத்திலும் திரு. கருணாநிதயுைன் 
“உதயசூரியன்” என்ற ெைத்திலும் திரு எம்.ஜி.ஆருைன் 
“நீதி” என்ற ெைத்திலிரும் பசல்வி பஜயலலிதாவுைன் 



 

P
ag

e8
6

 

“கலாட்ைா கல்யாணம்” என்ற ெைத்திலம்  
நடித்திருக்கிறார். 

 

• மன்னார்குடி அண்ோமனலநாதர் ணகாயிலில் 
வரீபாண்டியனின் (கி.பி.1253 – 1268)  கல்சவட்டு 
காேப்படுகிைது.  

• அம்னம சபரியாச்ெி, இனைவனின் சபயரால் திருநாமத்துக் 
காேியாக 155 ணவலி நிலம் வினலக்குப் சபற்று 
வரீபாண்டியனின் வழங்கியிருக்கிைார்.   

• நான்கு குதினர பதிசேன்விஷயத்தார் என்ை வேிகக் 
குழுவினர் ொரினகக் ணகாட்னட புவணனசுவரீன் மடினகயில் 
கூடி மன்னார்குடி அண்ோமனலநாதர் ணகாயில் இனைவன் 
திருவண்ோமனல உனடயாருக்குத் திருப்பேிக்கும், 
கைியமுதுக்கும், தங்களது வேிகப் பண்டங்களான மிளகு 
முதலியவற்ைின் மீது தீர்னவ விதித்துக் சகாடுக்க 
முடிசவடுதத செய்தி அண்ோமனலநாதர் ணகாயில் 
முன்மண்டப சதற்குச் சுவரிலுள்ள வரீபாண்டியனின் 
கல்சவட்சடான்ைில் காேப்படுகிைது. 

• சஜயங்சகாண்ட ணொழீசுவர முனடயார்ணகாயில் திருமுன் 
மண்டபம் “விக்கிரம பாண்டியன், சஜயங்சகாண்ட 
ணொழீசுவரர் ணகாயில் தன் சபயரால் ெந்தி ஏற்படுத்தி தன் 
பிைந்த நட்ெத்திர நானள இனைவன் தீர்த்தமாடும் நாளாகக் 
சகாண்டு விழா ஏற்படுத்தி, அமுதுபடி, ொத்துபடி உள்ளிட்ட 
செலவினங்களுக்காக வளத்தாமங்கலத்திலிருந்து வந்த 
நிலத்தின் வரி வருமானத்னத வழங்கியிருக்கிைான். 

• மன்னன் வரீபாண்டியன் காலத்தில் மன்னார்குடியில் 
வேிகக் குழுவினர் பாதுகாப்பாக தங்கி செயல்பட்டனர்.   

• மன்னன் வரீபாண்டியன் காலத்தில் மன்னார்குடியில் 
வேிகர்கள் தங்கியிருந்த இடம் “புவணனசுவரீன் மடினக” 

என்றும் “விக்கிரம பாண்டியன் மடினக” என்றும் 
அனழக்கப்பட்டுள்ளது. 
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• மன்னார்குடி சஜயங்சகாண்டநாதர் ணகாயிலில் ணபாொள 
மன்னன் வரீராமநாதன் (கி.பி. 1254 – 1295)  கல்சவட்டு 
காேப்படுகிைது.  இது இவன் சபயரில் ெிைப்பு வழிபாடு 
செய்ய ெந்தி ஏற்படுத்தியனதத் சதரிவிக்கிைது. 

• பராக்கிரம பாண்டி (கி.பி. 1422 – 1463) மன்னனின் 
கல்சவட்டுக்கள் னகலாெநாதர் ணகாயிலிலும், 
சஜயங்சகாண்டநாதர் ணகாயிலிலும் காேப்படுகின்ைன. 

• சஜயங்சகாண்டநாதர் ணகாயிலில் அத்தியாயனம் பண்ணும் 
பட்டாு்கள் ஆறு ணபருக்கு இந்த ஊரின் பாடானகயான 
கானகற்பு நல்லூரில், இனைவனின் திருநாமத்துக்காேி 
நிலத்திலிருந்து 12 மாநிலம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டனத  
பராக்கிரம பாண்டியன் கல்சவட்டிலிருந்து அைியலாம். 

• அச்சுதப்ப நாயக்கரது (கி.பி.1422 – 1600) ொெனங்களாக 
ராஜணகாபாலொமி  ணகாயிலில் இரண்டு கல்சவட்டுகள் 
உள்ளன. 

• கி.பி. 1577 ஆம் ஆண்டான ெகாப்தம் 1499 இல் 
சவட்டப்சபற்ை ராஜணகாபாலொமி  ணகாயிலின் முதல் 
கல்சவட்டில், தஞ்னெ மன்னரான அச்சுதப்ப நாயக்கர் தனது 
இராஜ குருவாகத் திகழ்ந்த திருமலநம்பி திருமால் 
தாத்தாச்ொரியர் என்பவருக்கு ஒரு குளம் உட்பட ஆறு 
ணவலி நிலத்தினன ணவட்ணகாவனூர் எனும் ஊரில் 
அளித்தனதக் குைிப்பிடுகின்ைது. 

•   தஞ்னெ மன்னரான அச்சுதப்ப நாயக்கர் தனது இராஜ 
குருவாகத் திகழ்ந்த திருமலநம்பி தாதாச்ொரியாரின் 
செப்புச்ெினல இராஜணகாபாலொமி ணகாயிலிணலணய 
இருப்பனதக் காேலாம். 

• அச்சுதப்ப நாயக்கரின் மற்சைாரு   கல்சவட்டில் 
ராஜணகாபாலொமி  ணகாயிலிலுக்காக இரண்டு ணவலி 
நிலத்தினன அச்சுதப்ப நாயக்கர் கட்டனளயாக அளித்து 
இனைவனுக்குக் குைிப்பிட்ட ெில வனக தளினககள் நடத்த 
ஏற்பாடு செய்தனத விவரிக்கின்ைது. 

• மன்னார்குடி இராஜணகாபாலொமி திருக்ணகாயிலின் 
ென்னதிக்கு முன்புள்ள மண்பத் தூண்களில்  இரகுநாத 
நாயக்கர் (கி.பி. 1600 – 1645)  செய்த துலாதானம், உைிரண்ய 
பாவத தானம், ணகாதானம் ஆகியவற்னைக் காட்டும் 
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ெிற்பங்களுடன் மனனவியர் இவருடன் இராஜணகாபலனன 
வேங்கும் ெிற்பமும் உள்ளது. 

• இரகுநாத நாயக்கர் இராஜணகாபாலசுவாமி ணகாயிலில் ெில 
ணகாபுரங்கனளயும் மண்டபங்கனளயும் ணதாதற்றுவித்துள்ளார். 

• இராஜணகாபாலனின் கருவனைக்கு முன் உள்ள 
மகாமண்டபத்தில் பல்ணவ தானங்கனள அனமச்ெர் ணகாவிநத 
தீட்ெிதருடன் இருந்து இரகுநாத நாயக்க மன்னன் செய்தான் 
என்பனத அங்குள்ள ெிற்பங்கள் எடுத்துக் காட்டுகின்ைன. 

• சுவர்ேணமரு தானம், ணகாதானம், துலாபார தானம் 
ணபான்ைவற்னை இரகுநாத நாயக்க மன்னன் அளிக்கும் 
காட்ெிகணளாடு ணதவியர்களுடன் இம்மன்னன் இனைவனன 
வேங்கும் காட்ெியும் இராஜணகாபாலசுவாமி ணகாயிலில் 
நான்கு சபருந்தூண்களில் இடம் சபற்றுள்ளன. 

• கு. தாணமாதரன் எழுதி சதால்லியல் துனை சவளியிட்டுள்ள 
“கனல வளர்க்கும் தஞ்னெ” என்ை புத்தகத்தில் 
மன்னார்குடினயப் பற்ைிய செய்திகனள பார்க்க முடிகிைது.. 

• ம.சப.ெிவஞானம் எழுதியுள்ள” “விடுதனலப் ணபாரில் 
தமிழகம் “ என்ை புத்தகத்தில் சுதந்திரப்ணபாரட்டத்தில் 
மன்னார்குடி ஆற்ைிய பேிகள்  பற்ைி சதரிந்து 
சகாள்ளலாம். 

• குடவாயிற் பாலசுப்பிரமேியம்  எழுதியுள்ள “ணொழ 
மண்டலத்து வரலாற்று நாயக்கர்களின் ெிற்பங்களும் 
ஓவியங்களும்” என்ை புத்தகத்தில் மன்னார்குடினயப் பற்ைிய 
செய்திகள் ஏராளம் உள்ளன. 

 

• திருச்ெிக்கு அருகில் 50 கல் சதானலவில் மாமனல என்ை 
ஊரில் இருந்து கருங்கற்கனள சகாண்டுவந்து மன்னார்குடி 
ராஜணகாபாலசுவாமி ணகாயிலுக்கு ஐந்து சபரிய 
ணகாபுரங்கனளயும் பல வண்ேச் ெிற்ப 
ணவனலப்பாடுகனளயும் விஜயராகவ நாயக்கர் (கி.பி. 1633 – 
1675) செய்தார். 

• விஜயராகவ நாயக்கர் ராஜணகாபாலசுவாமி ணகாயிலுக்கு 
நந்தவனங்கனளயும், உைரித்ராநதி படிக்கட்டுக்கனளயும் 
அனமத்தார். 
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• ராஜணகாபாலசுவாமிக்கு நவரத்தின கவனம், னவரமுடி 
ஆகியனவ செய்து ெமர்ப்பித்து வழிபட்ட சபருனமயும், 
விஜயராக நாயக்கனரணய ணெரும். 

• ராஜணகாபாலசுவாமி ணகாயிலின் திருப்பள்ளியனையில் 
முன்னால் உள்ள தூேின் அடிவாரத்தில் அச்சுதப்ப 
நாயக்கர்,  விஜயராகவ நாயக்கர்  அவர் மனனவி 
செண்பகசலட்சுமி ஆகிசயார் கூப்பிய கரங்களுடன் ெிற்பமாக 
விளங்குகிைார்கள்.  உற்ெவக் காலங்களில் சபருமாள் 
இச்ெினலயருணக எழுந்தருளி நிற்கும்ணபாது தீட்ெதர்கள், 
“அனனத்துலகும் ஆண்ட அச்சுத விஜயராகவ 
மன்னார்தானுக்கு அருளிப்பாடி” என்று அருட்பா பாடுவர். 

• ெகஜி மன்னன் (கி.பி. 1684 – 1712) தஞ்னெ அரண்மனனயில் 
செங்ணகாணலாச்சும்ணபாது கும்பணகாேத்திற்கு அருகில் உள்ள 
ொக்ணகாட்னடயில் முதலாம் ெரணபாெியும், மன்னார்குடிக்கு 
அருகில் உள்ள மகாணதவப்பட்டினத்தில் துளொவும் இரந்து 
சகாண்டு அந்தந்தச் சுபாக்கனளத் (நாட்டுப் பிரிவுகனள) 
திைம்பட நிருவகித்தனர். 

• மன்னார்குடி இராஜணகாபாலப் சபருமானின் திருவிழானவக் 
கண்டுகளித்த ெகஜி மன்னன் அவர்மீது பல சதலுங்குப் 
பாடல்கனளப் பாடியுள்ளார். 

• இராஜணகாபாலர் கருட வாகதனத்தில் பவனி வருதல், 
செங்கமலவல்லியின் ெிைப்புகள், குதினர வாகனத்தில் 
எழுந்தருளுதல், திருத்ணதர் சமதுவாக ஊர்ந்தணபாது 
ணகாபாலன் கீர்த்தி உனரத்தல், ெிருங்காரப்பாடல் என்று 
ெகஜிமன்னன் பாடியனவ இளினம பயப்பனவயாய்த் 
திகழ்கின்ைன. 

• விஜயராகவ நாயக்கரின் உள்ளம் கவர்ந்த தனிப்சபருந் 
சதய்வமாக விளங்கியர் மன்னார்குடி இராஜணகாபாலப் 
சபருமானாவார். 

• இராஜாதிராஜ விண்ேகரம் என்றும், குணலாத்துங்க 
ணொழவிண்ேகரம் என்று அனழக்கப் சபற்ை மன்னார்குடி 
திருமால் ஆலயம் விஜயராகவ நாயக்க மன்னவனின் 
காலத்தில் மிக விரிவு சபற்ை சபருங்ணகாயிலாக மாைியது.  

• விண்ணுயர்ந்த ணகாபுரங்கள், திருமதில்கள், மண்டபங்கள் 
எனப் பலவிதமான கட்டடங்கள் விஜயராகவ நாயக்க 
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மன்னவனால் எடுக்கப் சபற்ைன. இனவ கனல நயம் 
வாய்ந்தனவ.   இவற்றுள் குைிப்பிடத்தக்கது நூற்றுக்கால் 
மண்டபமாகும். 

• அழகிய அரங்க ணமனடணயாடு திகழும் ராஜணகாபால சுவாமி 
நநூற்றுக்கால் மண்டபத்துத தூண் ஒன்ைில் விஜயராகவ 
நாயக்கர் மற்றும் அவனது ணதவியர் இருவரது உருவச் 
ெிற்பங்கள் இடம் சபற்றுத் திகழுகின்ைன. 

• இராஜணகாபாலப் சபருமானின் கருவனை முன்பு உள்ள 
மண்டபத்தில் விஜயராகவனும் அவனது ணதவியும் 
ென்னதிக்கு எதிணர வழீ்ந்து வேங்கும் ணகாலத்தில் உள்ள 
ெிற்பப் பலனக ஒன்னைத் தனரயில் பரவச் செய்து, 
என்சனற்றும் தனது பக்தி நினலசபறுமாறு செய்துள்ளது 
குைிப்பிடத்தக்காகும். 

• மன்னார் எனும் இராஜணகாபாலனின் மீது சகாண்ட 
அளவிற்கரிய பக்தியின் காரேமாக “மன்னாருதாென” என்ை 
சபயரினனத் தன ெிைப்புப் சபயராக விஜயராகவ நாயக்க 
மன்னன் சூட்டிக் சகாண்டான். 

• மன்னாருதாென் என்ை சபயரால் சபருமிதம் சகாண்ட 
விஜயராகவ நாயக்க மன்னன் பல செப்புத் திருணமனிகனள 
ராஜணகாபாலாொமி ணகாயிலுக்காகச் செய்தளித்தான். 

  

• விஜயராகவ நாயக்க மன்னன் ராஜணகாபாலாொமி 
ணகாயிலுக்காக வழங்கிய பல செப்புத் திருணமனி படீத்தில் 
“அச்சுத விஜயராகவ மன்னாருதாென் ெதா ணெனவ” என்று 
தமிழில் சபாைிக்கச் செய்தான். ஆழ்வார்களின் 
படிமங்களிலும், ெில இனை உருவங்களிலும் இதனன 
இன்றும் காேலாம். 
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• அராஜணகாபாலனின் ணதவியான செங்கமலவல்லி நாயகிக்கு 
உரிய ணதர் ணகாயிலின் உட் பிராகாரத்திணலசய பவனி 
வருவதாகும். 

• செங்கமலவல்லி நாயகிக்கு உரிய தனித்ணதர் ஒன்ைினச் 
செய்தளித்த விஜயராகவ நாயக்க மன்னன் , ணதர் ஏற்று 
கூடம் (ணதர் மண்டபம்) ஒன்ைினனயும் உருவாக்கித் தந்து 
அம்மேடபத்திணலணய தம் ணதவிணயாடு உள்ள தனது 
உருவச் ெினலனயயும் அனமத்துள்ளான். 

• ரங்கஜம்மா எழுதிய மன்னாருதாெ விலாெம் எனும் நாடக 
நூல் மன்னார்குடி இராஜணகாபாலசுவாமி ணகாயிலுக்கும் 
விஜயராகவ மன்னனுக்கும் உள்ள சதாடர்னப விரிவாகக் 
கூறுகின்ைது.  

• மகனாரமா  பதலுங்கு, மடலடயாளம், கன்னைம், இந்தி, 
தமிழ் உட்ெை இதுவடர 1200 திிடரப்ெைங்களில் 
நடித்துள்ளார். 
 

• மன்னாருதாெ விலாெம் நாடகத் துவக்கத்தில் பங்குனித் 
திருவிழாவுக்காக மன்னன் விஜயராகவனிடமிருந்து முதல் 
ணதங்காய் வாங்குவதற்காகச் செங்ணகால் பாருபத்யக்காரன் 
ஐஞ்சுவனக நிருவாகத்து நம்பிமார். தலத்தார், ஜியாள, 
ஏகாங்கிகள், வியராவிகள், சகாத்தியாள் 
ஸ்ரீபாதந்தாதாங்கிகள், திருவாபரே கேக்கப்பிள்னள, 
இராஜணபாகத்தூர் ஆகிய அனனவரும் புனடசூழ யானன மீது 
இராஜணகாபால ொமியின் ஸ்ரீமுகத்தினன னவத்துக்சகாண்டு 
தஞ்னெ வந்து மன்னனிடம் ெமர்ப்பித்ததாகக் கூறுகின்ைது. 

• மன்னாருதாெ விலாெ நாடகத்தில் கூைப் சபறும் ஸ்ரீமுகம் 
என்பது மன்னார்குடி இராஜணகாபாலப் சபருமாணன மன்னன் 
விஜயராகவனுக்கு எழுதுவது ணபான்று எழுதப் சபற்ை 
கடிதமாகும். 

• மன்னாருதாெ விலாெ நாடகத்தில் மன்னார்குடி 
இராஜணகாபாலப் சபாற்காசுகளும் குத்தனகயாகக் கினடத்தன 
என்பனத மன்னாரு எனும் நூல் வாயிலாக அைியமுடிகிைது. 

• இராஜணகாபாலன் என்ைாணலணய நம் மனக்கண் முன் 
நிைபவன் விஜயராகவ நாயக்க மன்னன்தான். 
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• கி.பி.1532 லிருந்து 1575 வனர வாழந்த விஜயராகவ நாயக்க 
மன்னன் ராஜணகாபாலொமி ணகாயிலுக்குச் செய்த அளவு 
ணவறு எந்த மன்னர்களும் செய்யவில்னல என்பதுதான் 
வரலாற்று உண்னம. 

• மன்னன ராஜணகாபலொமி மீது அளவற்ை பற்றுக் 
சகாண்டிருந்த விஜயராகவ நாயக்க மன்னன் – 1675 ஆம் 
ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 3  ம் நாள் ஏணகாஜி என்ை மராட்டிய 
பனடத் தனலவணனாடும்,இரண்டு பஜீப்பூர் முகமதிய 
தளபதிகளுடனும் கடும் ெண்னடயிட்டு வமீரேம் 
அனடந்தான். 

• இராஜணகாபாலொமி ணகாயிலும் தற்ணபாது காணும் சபரிய 
சவளிக் ணகாபுரங்கள் நான்கினளயும், ஆயிரங்கால் 
மண்டபத்னதயும், கிருஷ்ே தீர்த்தத்னதயும், இன்ன பிை 
மண்டபங்கனளயும், அகழினயயும், ணகாட்னடனயயும் 
விஜயராகவ மன்னன் உருவாக்கியுள்ளான் 

• திருமனல நம்பி தாத்தாச்ொரியார், திருமங்னக ஆழ்வார். 
சபரியாழ்வார் ணபான்ை சப்புத் திருணமனிகனள 
செய்தளித்தவன் விஜயராகவ நாயக்க மன்னணன. 

• விஜயராகவ நாயக்க மன்னன் காலத்தில் இராஜணகாபலொமி 
ணகாயிலுக்கு உரிய நிலங்களிலிருந்து மூன்று இலட்ெம் 
கலம் சநல்லும், முப்பதினாயிரம் சபாற்காசுகளும் 
குத்தனகயாகக் கினடத்தன என்பனத மன்னாருதாெ 
விலாெம் எனும் நூல் வாயிலாக அைிய முடிகிைது. 

• மகிச் ெிைந்த இனெ வல்லுநராகவும் நாடக ணமனதயாகவும் 
வாழந்த விஜயராகவ நாயக்க மன்னன் தன் கனல ஆற்ைல் 
முழுவனதயுணம மன்னார்குடி இராஜணகாபாலனுக்ணக 
அர்ப்பேித்தான். 

• “பிரகலாதநாடகம்” எனும் சதலுங்க பாகவதணமளா 
நாடகத்னத விஜயராகவ நாயக்க மன்னன் இயற்ைி 
இராஜணகாபாலன் முன்பு ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் 
நனடசபைச் செய்தான். 

• சதாண்டிடரடிப் சபாயாழ்வார் கனத திருவரங்கத்திற்ணக 
உரியதாயினும் அக்கனதயின் ஒரு பகுதி மன்னார்குடி 
இராஜணகாபாலன் ணகாயிலில் நிகழ்வதாக நாடகத்னத 
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அனமத்து “விப்ரநாராயேன் ெரித்திரம்” என்ை சபயரில் 
மன்னார்குடி ணகாயிலில் நனடசபைச் செய்தான் விஜயராகவ 
நாயக்க மன்னன். 

• இனெ, நாட்டியம், நாடகம் ணபான்ை பல்ணவறு கனலகள் 
விஜயராகவ நாயக்க மன்னன் காலத்தில் பரிேமித்த அளவு 
மன்னார்குடி வரலாற்ைிணலணய நிகழந்தததில்னல என்று 
வரலாற்ைாெிரியர்கள் நிச்ெயமாக பதிவு செய்துள்ளனர். 

• விஜயராகவ நாயக்க மன்னன் இராஜணகாபலொமி 
ணகாயிலுக்கு  புதிய ணதர்கள் அளித்தும், திருவிழாக்கள் 
நடத்தியும் ெிைப்பிததனதப் பல்ணவறு நூல்கள் விரிவாகக் 
கூகின்ைன. 

• இன்றும் இராஜணகாபலசுவாமி ஆண்டுணதாறும் 
திருவிழாக்களின் ணபாது நான்கு முனை விஜயராகவ 
நாயக்கர் அலங்காரம்  பூண்டு ணெனவ ொதிப்பது  சகாள்ளாக் 
காட்ெியாக விளங்குகிைது. 

• ராஜணகாபாலனின விஜயராகவ நாயக்கர் அலங்காரத்தில், 
இம்மன்னனின் உருவ ெினலகளில் காேப்படுவது ணபான்ணை 
இராஜணகாபாலனும் ொய்ந்த சகாண்னடயுடன் திகழ்வார்.  

• விஜயராகவ நாயக்க மன்னனின் னமந்தனான மன்னாரு 
ணதவன் என்பானும் தன்ன தந்னதனயப் ணபால பல்ணவறு 
பேிகனள ராஜணகாபாலொமி ணகாயிலுக்கு புரிந்துள்ளான். 

• மன்னாருதாென் செங்கமலவல்லி மீது எழுதிய “ணகாமாப்ஜ 
நாயிகா சுயவரம்” எனும் நூல் இவனது  இராஜணகாபாலா 
பக்திக்கு ெிைந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.  

• ராஜணகாபாலொமிக்கு மார்கழி அத்யயந உத்ெவம் 20 நாட்கள் 
ஆண்டுணதாறும் திகழ்கின்ைது. இதில்னவகுண்ட ஏகாணதெிக்கு 
முன் பத்து நாட்கள் நனடசபறும்விழா பகல்பத்து என்றும், 
பின் பத்து நாட்கள் நனடசபறும் விழாவுக்கு இராப்பத்து 
என்றும் சபயர். 

• ராஜணகாபாலொமிக்கு   ஏகாணதெிக்கு முன் பத்து நாட்கள் 
நனடசபறும்விழாவில் ஆைாம் நாள் விழாவன்று -
இராஜணகாபலப் சபருமானுக்கு -விஜயராகவ நாயக்கர் 
அலங்காரம் செய்யப்படுகிைது.   சுவாமிக்கு இடப்பக்கம் 
ெரிந்த சகாண்னடயிட்டு. விஜயராகவ நாயக்கர் உருவம் 
ணபான்ணை அலங்காரம் அனமகின்ைது.  நாயக்கர் ஆட்ெிக் 
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காலத்திலிருந்து இவ்விழா சதாடர்ந்து நனடசபற்று 
வருகிைது. 

• மன்னார்குடி இராஜணகாபல சுவாமி திருக்ணகாயிலுக்கும் 
விஜயராகவ நாயக்கருக்கும் உள்ள சதாடர்னப----
ராஜணகாபாலனுக்கு விஜயராகவ நாயக்கர் அலங்காரம் 
இன்றும் செய்யப்பட்டு வருவதிலிருந்து அைியலாம். 

• ராஜணகாபாலொமி வதீி உலாப்ணபாகும் ணவனளயில் 
உட்ணகாபுர வாயிலுக்கு அருணக வரும்ணபாது, மன்னர் 
விஜயராகவ நாயக்கர் சபயர் கூவப் சபற்று, விருதுகள் 
சொல்லப்படும் மரபு இன்றும் சதாடர்ந்து நிகழ்கின்ைது.     

• மராட்டிய சமாழினயத் தாய்சமாழியாகக் சகாண்ட ெகஜி 
மன்னவன், தஞ்னெயில் வாழ்ந்து, மன்னார்குடி 
இராஜணகாபலன் மீது அளவிலா பக்தி பூண்டு  சதலுங்கு 
சமாழியல் பாடியுள்ள இனெப்பாடல்கனள ணநாக்கும்ணபாது 
இம்மன்னனின் மாட்ெினமனயயும், மனித ணநயத்னதயும், 
பக்தி சவளிப்பாட்னடயும் நாம் காே முடிகிைது. 

• மன்னார்குடிக்கு சதன் ணமற்ணக 10கி.மீ. சதானலவில் 
உள்ளது மகாணதவப்பட்டிேம்.  துக்ணகாஜி (கி.பி.1729- 1735) 
என்று அனழக்கப்ட்ட முதலாம் துளொ மன்னர் தன் 
காலத்தில் இங்கு ஒரு சபரிய ணகாட்னடனயக் கட்டி 
வாழ்ந்தார். 

• மராட்டிய மன்னன் துக்ணகாஜி சபரிய பக்தராகவும்., இனெ 
ணமனதயாகவம் , கவிஞராகவும். மருத்துவ நிபுேராகவம் 
திகழ்ந்தார்.  இவர் காலத்தில் பல ணகாயில்களில் திருப்பேி 
செய்யப்பட்டன. 

• தஞ்னெ மராட்டிய மன்னர் பிரதாபெிங் காலத்திய (11.5.1757) 
செப்ணபடு, இராெராவளநாடு, ராணெந்திரணொழ வளனாடு, 
சபாய்யூர்க் கூற்ைத்துப் பாப்பாகுடினாடு, 
செறுநல்லிக்ணகாட்னட சநன்ணமலி வாடியிலிருக்கும் 
நல்லவன்  வினெயணதவரவர்கள் குமாரா ராமலிங்க 
வினெயா ணதவரவர்கள் பாப்பானாட்டவர்களுக்குக் 
காேிக்னகயாக இருக்கிை செயங்சகாண்டனாத சுவாமி” 
என்று குைிப்பிடுகிைது. 

• மன்னார்குடி செயங்சகாண்டநாதர் ணகாயிலில் பாப்பா நாடு 
ெமீன்தார் ஒருவரின் ெிற்பம் வழிபாட்டிலிருந்து வருகிைது. 
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• இராமலிங்க வினெயாத்ணதவர் அவர்கள் செயங்சகாண்டநாத 
சுவாமியின் அர்த்தொம  பூனெக்காக 46 சபான் 
இராணகாபாலச் ெக்கரத்னத மூலப்சபாருளாக 
வழங்கியிருக்கிைார். 

• பிராதாப்ெிங் காலத்திய மற்சைாரு செப்ணபடு (12.5.1758) 
பாப்பாக்குடி நாட்டில் (சவண்ோற்றுக்கு ணமற்ணக உள்ள) 
ணமல்வனர (சவண்ோற்றுக்கு கிழக்ணக உள்ள) 
கீழ்கனரயிலிருக்கும் பதினாறு கனரக்குட்பட்ட ணபர்கள் 
ெகலரும் ணெர்ந்து செயங்சகாண்டநாதரின் உச்ெிக்கால 
பூனெக்காக  45 சபான் இராெணகாபாலச் 
ெக்கரம்அளித்தனமனயக் குைிக்கிைது. 

• பிரதாப்ெிங் காலத்திய பிைிசதாரு செப்ணபடு (26.6.1758) 
செயங்சகாண்டநாத சுவாமிக்குக் கானலச் ெந்திக்கும், 
சுக்கிரவாரக் கட்டனளக்கும், ெங்கவனம் ெமீனனச் ணெர்ந்த ஸ்ரீ 
ெவ்வாயி வினெய சரகுநாத வாணளாெி சமய்க்கன் ணகாபாலர் 
அவர்கள் சகானடயளித்திருந்த விபரத்னதத் 
சதரியப்படுத்துகிைது. 

• பிரதாப்ெிங் காலத்திய பிைிசதாரு செப்ணபடு 
செங்காண்டநாதர் கானலச் ெந்திக்கு நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு 
பேம் வதீம் ஆண்சடான்றுக்கு 120 பேம் என்ை பேக்கில் 
ஆண்சடான்றுக்கு 72 சபான் இராெணகாபாலச் ெகக்கரம் 
வழங்கப்பட்டிருக்கிைது. 

• பிரதாப்ெிங் காலத்திய செப்ணபட்டில் செங்காண்டநாதர் 
சுக்கரவாரக் கட்டனளக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு சபான் 1, பேம் 
6, ஆக வருடம் ஒன்றுக்கு 19 சபான் இரண்டு பேம் 
வழங்கப்பட்டிருக்கிைது. 

• பிரதாப்ெிங் காலத்திய மற்சைாரு செப்ணபடு ெிங்கவனம் 
ெமீன்தார் ெவாயி வினெயசரகுநாத சமய்க்கன் ணகாபாலர் 
செயங்சகாண்டநாதருக்கு ொயரட்னெக்கு (மானல 
வழிபாட்டிு்ற்கு) ஆண்சடான்றுக்கு 40 சபான் வழங்கிய 
செய்தினயப் புலப்படுத்துகிைது.  ணகாட்டுர் சகாழுந்தீஸ்வரர் 
ணகாயிலுக்கு அபிணடகக் கட்டனளக்கு ணதாட்ட நிலம் 
சகானடயாக அளித்துள்ளார். 

• முதலாம் ெனடயவர்ம சுந்தரபாண்டியன் (கி.பி. 1251 – 1268) 
ஆட்ெிக் காலத்தில், அம்மன்னனின் பிைந்த நட்ெத்திரமான 
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புரட்டாெி மாதம் மூலத்திணல ராஜணகாபாலொமி இனைவன் 
திருநாள் எழுந்தருளித் தீர்த்தம் பிரொதிக்கவும் திங்கள் 
ணதாறும் திங்கள் திருநாள் எழுந்தருளவும், ெர்வ 
வாகனங்களிலும் ஏைியருளி” எழுந்தருளவும், வழிவனக 
செய்துள்ளார். 

• WhoIs who freedom Fighters Vol !! – Govt of Tamil Nadu Auges 1973 No’s 

427 – 562  பக்கங்களில் மன்னார்குடி சுதந்திரப் ணபாராட்ட 
தியாககள் சபயர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 

• “தமிழ்நாட்டில் சுணதெி இயக்கம்” என்ை புத்தகத்தின் ஆெிரியர் 
இராணஜந்திரன் மன்னார்குடி சுதந்திரப் ணபராட்ட இயக்க 
வரலாற்னைப் பதிவு செய்திருக்கிைார். 

• “தமிழ்நாட்டில் காந்தி” என்ை புத்தகத்தில்  அதன் ஆெிரியர் 
ராமொமி மன்னார்குடியில் காந்தி வந்து கலந்து சகாண்ட 
நிகழ்ச்ெிகனள சதரிவித்திருக்கிைார். 

• மகனாரமா பசாந்தமாக நாைகக்குழு, பமாடலக்காட்சி, 
திடரப்ெைம் என்று எல்லாவற்றிலும் நடிப்ெில் தனக்பகன 
தனி முத்திடர ெதித்துள்ளார். 
 

• சதய்வங்களின் சபயரிலும், தனிமனித சபயரிலும், அரெர்களின் 

சபயரிலும், தாவரங்களின் சபயரிலும் மன்னார்குடி வட்டத்தில் 

ஊர்கள் உள்ளன. 1. ராஜம்மாள்பரம் 2. துளணெந்திரபுரம் 3. 

ஆதிச்ெபுரம் 4. சரங்கநாதபுரம் 5. ராதா நரெிம்மபுரம் 6. ராமாபுரம். 

 

• ஊர்ப் சபாதுவாக அனமந்த இடம் நத்தம் எனப்படும். அத்தனகய 

இடம் குடியிருப்பாக மாைிய பின்னரும் பனழய சபயர் எளிதாக 

மனையவில்னல.  1. ணமலநத்தம் 2. எனடயர் நத்தம் 3. 

மாராச்ணெரி நத்தம் 4. சபருமாள் ணகாயில் நத்தம். 

• திருக்ணகாயிலுக்கு அரெர் இனையிலியாக விட்ட நிலங்களும், 

ஊர்களும் ணதவதானம் என்பபட்டன.  மன்னார்குடி வட்டத்தில் 

பானலயூர் ெரகத்தில் 84 ணதவதானம் என்ை ஊர் உள்ளது. 

 

• முக்தா ெீனிவாென் எழுதிய “இனேயற்ை ொதனனயாளர்கள்”  

பாகம் 11 என்ை புத்தகத்தில் மன்னார்குடி சுதந்திரப் 
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ணபாராட்ட வரீர் பாஸ்யம் அய்யங்காரின் வரலாற்னை 
கண்ேரீ் மல்க பதிவு செய்துள்ளார்ஃ. 

• ணவதாரண்யம் உப்பு ெக்தியாககிரகம்” என்ை புத்தகத்தில் 
அதில் கலந்து சகாண்ட மன்னன தியாககள் பற்ைியும்  
மன்னார்குடியில் நடந்த உப்பு ெத்தியாகிரகம் பற்ைியும்  
ராஜாஜி பதிவு செய்துள்ளார். 

• Freedom Movement Mannarkudi”   Poornachandran .s  என்ை 
புத்தகத்தில் மன்னார்குடியில் சுதந்திரப் ணபாராட்ட 
நிகழ்வுகனள விபரமாக அைிந்து சகாள்ளலாம். 

• “சுதந்திரப் ணபாராட்ட தியாக தீபங்கள்” என்ை தனலப்பில் 137 
தியாகிகள் சபயர், ணபாராட்ட ஆண்டு,  பங்குசபற்ை நிகழ்ச்ெி, 
தண்டனனப் சபற்று- ெினை இருந்த ெினைச்ொனலயின் 
சபயர் ஆகியவற்னை “மன்னார்குடி வரலாறு” என்ை 
புத்தகத்தில் விபரமாக அதன் ஆெிரியர் மன்னார்குடி 
பானுகுமார் பதிவு செய்துள்ளார்.  

 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• குஜராத்தின் பர்ணதாலி மக்கள் ணபாராட்டம் தான் நாசடங்கும் 
விடுதனலப் ணபாருக்கு ணவகம் சகாடுத்தது. இணத ணபான்று 
விடுதனலப் ணபாரில் மன்னார்குடி மக்கள் சவகுண்டு 
எழுந்தனர். இம்மக்களின் எழுச்ெிணய ஆங்கிணலய அரனெ 
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எதிர்த்துப் ணபாராடும் சதன்னகத்து மக்களுக்கு ணவகத்னத 
ஊட்டியது.  இதனனக் கண்ட மகாத்மா காந்தியடிகணள 
“மன்னார்குடினயத்  சதன்னாட்டு பர்ணதாலி” என்ைனழத்தார். 

• 1905ன் வங்கப் பிரிவனன நிகழ்வின் ணபாது தமிழகத்தின் 
அரெியல் சூழ்நினல பிரிவனனத் திட்டத்திற்கு எதிராக 
இருந்தது.  தமிழகசமங்கும் ணபாராட்டம் சவடித்தது. 
மன்னார்குடியிலும் ணபாராட்டம் சவடித்தது. 

• மன்னார்குடியின் துனே கசலக்டரான மீர் சுல்தான் ொகிப் 
மன்னார்குடி இனளஞாு்களினடணய அதிகரித்து வந்த 
பிரிவினனக்கு எதிரான உேர்வுகள் (சுதந்திர தாகம்) குைித்து 
சென்னன அரசுக்கு அைிக்னக அனுப்பினார். 

• அன்னிசபெண்ட் அம்னமயார் பிரிவனன எதிர்ப்புக் 
கிளர்ச்ெியின் ஒழுங்கற்ை ணபாக்கு குைித்து விமர்ெனம் 
செய்து, ஆங்கிணலயர்களுக்கு விசுவாெமாய் இருக்க 
ணவண்டியதன் அவெியத்னத வலியுறுத்திய ணபாது, 
மன்னார்குடி இனளஞர்கள் அனத உகந்ததாக ஏற்கவில்னல.  
அவருனடய கருத்திற்கு எதிர்ப்புத் சதரிவித்து 
அன்னிசபெண்டின் உருவச் சபாம்னமனய எரித்தனர்.  

• சென்னன திருவல்லிக்ணகேி ஜிம்மா மசூதிக் கூட்டத்தில் 
காந்திஜி ணபெி ணபச்ெில் கவர்ந்திழுக்கப்பட்டு மன்னார்குடி ணக. 
ெந்தானம் அய்யங்கார் இந்திய ணதெீய காங்கிரெில் ணொு்ந்தார். 

• மன்னார்குடி ணக. கீர்த்திு்வாஸ்  நாட்டின் விடுதனலப் 
ணபாருக்கான இயக்கத்தில் ணெர்ந்து 1923 ஆம் ஆண்டு 
நாக்பூரில் நனடசபற்ை சகாடி அேிவகுப்பு ஊர்வலத்தில் 
கலந்து சகாண்டார்.  இணத ணபான்று சுதந்திரப் ணபாரின் 
ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் மன்னார்குடி மக்கள் பங்கு 
சகாண்டனர். 

• மகாத்மா ஆரம்பித்த ஒவ்சவாரு ணபாராட்டத்திற்கும் 
மன்னார்குடி மனப்பூர்வமான ஆதரனவ நல்கியது 

• ஒத்துனழயானம இயக்கத்தின் இறுதித் தீர்மானமாகிய கதர் 
இயக்கத்தில் மன்னார்குடி தன்னனத் தீவிரமாக ஈடுபடுத்திக் 
சகாண்டது. 

• கதர் இயக்கத்தின் முதல் செயலாளராக திரு.ணக. ெந்தானம் 
அய்யங்கார் 1921 ஆம் ஆண்டில் பதவி ஏற்ைார். 
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• ஒத்துனழயானம இயக்கத்தில் மன்னார்குடி மாேவர்களும்  
சபரும் பங்ணகற்ைனர். 

• திலகர் இைந்ததற்காக   பின்ணல காணலஜ் மாேவர்கள் ஒரு 
நாள் துக்க விடுப்பு ணகாரினார்கள்.  இதனன கல்லூரி 
முதல்வர் நிராகரித்தணதாடு, திலகர் சபயருக்கு களங்கம் 
தரும் சொற்கனளயும் கூைினார். இதனால் 
மாேவர்களினடய சபரும் சகாந்தளிப்பு ஏற்பட்டது.   திலகர் 
பற்ைி அவர் கூைிய வார்த்னதகனளத் திரும்ப சபைக் ணகாரிப் 
ணபாராடினார்கள்.  இப்ணபாராட்டத்தில் மாேவர்கள் 
சவன்ைனர். 

• சுதந்திரப் ணபாராட்டத்தில் மன்னார்குடி மாேவர்கள் 
ஈடுபட்டிருந்த ணநரத்தில் (16.8.1920) நீடாமங்கலத்திற்கும் 
நாகப்பட்டிேத்திற்கும் இனடயில் காந்திஜி பயேம் செய்து 
சகாண்டிருந்தார். பயே திட்டத்தில் மாறுதல் செய்ய 
இயலாத காரேத்தினால் காந்திஜியால் மன்னார்குடி 
மாேவர்கள் அனழப்னப ஏற்று அப்ணபாது மன்னன 
வரஇயலவில்னல. 

• மன்னார்குடியில் 1924 ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் மாநாடு.  

• மன்னார்குடியில் 1924 ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் மாநாட்டில்  
முக்கிய தனலவர்களான திரு. ராஜணகாபாலாச்ொரியாரும் 
திரு எஸ். ெத்தியமூத்தியும் இம்மாநாட்டில் கலந்து சகாள்ள 
அனழக்கப்பட்டனர். 

• மன்னார்குடியில் 1924 ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் மாநாட்டில் 
கலந்து சகாள்ள பல தனலவர்களுக்கு ஆங்கிணலய அரசு 
தனட விதித்தது.  இத்தனடயானே வாழங்குவதற்கு 
முன்னர் திரு .எஸ். ெத்தியமூர்த்தி உனரனய நிகழ்த்தி 
முடித்துவிட்டார். 

• மன்னார்குடியில் 1924 ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் 
மாநாட்டினால் மன்னார்குடியில் காங்கிரஸ் சபரும் 
வளர்ச்ெியனடந்தது, ணதெிய இயக்கத்னதப் பற்ைிய 
விழிப்புேர்வும் ஏற்பட்டது.  

• மன்னார்குடியில் 1924 ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் 
மாநாட்டினால் மன்னன மக்களின் மனதில் ணதெிய உேர்ச்ெி 
சகாழுந்துவிட்டு எரியத் சதாடங்கியது. 
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• பின்னாளில் 1927 ல் காந்திஜி மன்னார்குடி வரும்ணபாது 
காட்டப்ணபாகும் ஆதரவுக்கும் 1930 ல் உப்பு 
ெத்தியாகிரகிகளுக்கு மன்னார்குடியில் ெிைப்பான வரணவற்பு 
அளிக்கப்படுவதற்கும்  ----மன்னார்குடியில் 1924 ஆம் ஆண்டு 
காங்கிரஸ் மாநாணட  அடிப்பனடயாக அனமந்தது. 

• பின்னாளில் மன்னார்குடியில்  நடந்த ெட்ட மறுப்பு 
இயக்கத்திற்கும், கதர் இயக்கத்திற்கும், சவள்னளயணன 
சவளிணயறு ணபாராட்டத்திற்கும், 15.8.1942 ல் புரட்ெி 
சவடிப்பதற்கும் ----மன்னார்குடியில் 1924 ஆம் ஆண்டு 
காங்கிரஸ் மாநாணட  அடிப்பனடயாக அனமந்தது. 

• காந்திஜி தமிழகத்திற்கு கதர்நிதி திரட்டுவதற்காகவும் 
கதர்பிரச்ொரம் செய்வதற்காகவும்  1927 ஆம ஆண்டு 
சுற்றுப்பயேம் ணமற்சகாண்டார்.  இச்சுற்றுப்பயேத்தின் 
ணபாது 15.9.1927 அன்று காந்திஜி மன்னார்குடி வந்தார். 

• காந்திஜி 15.9.1927 அன்று மன்னார்குடி  வரும் வழியில் 
மன்னனயில் எல்னலயில் சபரும் வரணவற்பு 
அளிக்கப்பட்டது.  ராஜப்னயன்ொவடியில், பஞ்ொயத்துப் 
ணபார்ட் தனலவர் திரு. ப. நடராஜப்பிள்னள சபான் 
முடிப்பினனத் தந்தார். 

• மகாத்மா காந்திஜி 15.9.1927 அன்று மன்னார்குடி வந்தணபாது 
மன்னன நகரணம விழாக் ணகாலம்  பூண்டிருந்தது. பின்ணல 
காணலஜ், ணதெிய உயர்நினலப் பள்ளி இரண்டுக்கும் 
விடுமுனை அளிக்கப்பட்டது. 

• மகாத்மா காந்திஜி 15.9.1927 அன்று மன்னார்குடி வந்தணபாது 
பின்ணல காணலஜ், ணதெிய உயர்நினலப் பள்ளி இரண்டுக்கும் 
காந்திஜி விஜயம் செய்தார். 

• மகாத்மா காந்திஜி 15.9.1927 அன்று மன்னார்குடி வந்தணபாது 
பின்ணல காணலஜ் முதல்வர் , ணதெிய உயர்நினலப் பள்ளி 
தனலனம  ஆெிரியர் ஆகிய இருவரும் ெிைப்பான வரணவற்பு 
தந்தனர்.  

• “கினதனய மாேவர்களும், மாேவிகளும்  கற்க ணவண்டும்” 

என்று , ணதெிய உயர்நினலப் பள்ளி வருனகப் பதிணவட்டில் 
எழுதிய காந்திஜி னகசயாப்பமிட்டார். 
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• மகாத்மா காந்திஜி 15.9.1927 அன்று மன்னார்குடி வந்தணபாது 
அன்று மானல பின்ணல காணலஜ் வினளயாட்டு 
னமதானத்தில் திைந்தசவளி சபாதுக்கூட்டத்தில் காந்திஜி 
நீண்ட ணநரம் ணபெினார்.  ணதெிய உேர்வுமிக்க இப்ணபச்னெ 
ணகட் மக்கள் சவள்ளம் கனரபுரண்ணடாடியது. 

• மகாத்மா காந்திஜி 15.9.1927 அன்று மன்னார்குடி வந்தணபாது 
அன்று மானல பின்ணல காணலஜ் வினளயாட்டு 
னமதானத்தில் திைந்தசவளி சபாதுக்கூட்டத்தில் ணக.எஸ். 
ொம்பெி ஐயர் (எம்.எல்.ெி.) மன்னன மக்கள் ொர்பில் 
நன்சகானட அளித்தார். 

• ஆங்கிணலய அரசு னகதுக்கு உட்படாமல் இரகெியமாக 
மன்னார்குடியில்  அனடக்கலம் புகுந்த பாரதியார் -- 
இந்நகரத்துக்கு அருகில் உள்ள நானக கிராமத்தில் 
ணகாடியாளம் ெணகாதரர்கள் வடீ்டில் மனைவாக மாறு 
ணவடத்தில் பாரதியார் தங்கியிருந்தார். 

• தமிழக்தில் ராஜாஜி தனலனமயில் ணவதாரண்யம் ணநாக்கி 
உப்புெத்தியாக்கிரகிகள் ஊர்வலமாகப் புற்பட்டனர்.  1930 ஆம் 
ஆண்டு ஏப்ரல் 23 ஆம் நாள் உப்புெத்தியாக்கிரகிகள் 
மன்னார்குடி வந்தனடந்தனர்.   

• தமிழக்தில் ராஜாஜி தனலனமயில் ணவதாரண்யம் ணநாக்கி 
உப்புெத்தியாக்கிரகிகள் மன்னார்குடிக்கு 23-4-1939 ஆம் 
நாளன்று வந்தணபாது வரணவற்பு குழுவினருடன் 
சபருமளவில் சபாதுமக்கள் திரண்டு, பாமேி 
ஆற்ைங்கனரயில்  பூரே கும்பம் னவத்து உற்ொகத்ததுடன் 
வரணவற்ைனர். 

• தமிழக்தில் ராஜாஜி தனலனமயில் ணவதாரண்யம் ணநாக்கி 
உப்புெத்தியாக்கிரகிகள் மன்னார்குடிக்கு 23-4-1939 ஆம் 
நாளன்று வந்தணபாது புகழ் சபற்ை ஓவியர்  திரு. பரமெிவம் 
பிள்னள அழகிய பாரமாதா ஓவியத்னத  வனரந்து 
அளித்தார்.  

• தமிழக்தில் ராஜாஜி தனலனமயில் ணவதாரண்யம் ணநாக்கி 
உப்புெத்தியாக்கிரகிகள் மன்னார்குடிக்கு 23-4-1939 ஆம் 
நாளன்று வந்தணபாது- பாமேி ஆற்ைங்கனரயில் 
“உபந்யாெத்திற்கு” வரணவற்புக் குழுவினர் ஏற்பாடும் 
செய்திருந்தார்கள்.  
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• தமிழக்தில் ராஜாஜி தனலனமயில் ணவதாரண்யம் ணநாக்கி 
உப்புெத்தியாக்கிரகிகள் மன்னார்குடிக்கு 23-4-1939 ஆம் 
நாளன்று வந்தணபாது பாமேி ஆற்ைங்கனரயில் 
ராஜணகாபாலச்ொரியார் ஒரு மேிணநரம் ெிைப்பான 

உபந்யாெம் செய்தார்கள்.  
• மகாத்மா காந்திஜி 15.9.1927 அன்று மன்னார்குடி வந்தணபாது 

அன்று மானல பின்ணல காணலஜ் வினளயாட்டு 
னமதானத்தில் திைந்தசவளி சபாதுக்கூட்டத்தில் மன்னார்குடி 
நகராட்ெி, தாலுக்கா ணபார்டு. ராஜாஜி படிப்பகம் 
ணபான்ைவற்ைின் பிரதிநிதிகளும் இக்கூட்டத்தில் 
ணபெினார்கள். 

• மகாத்மா காந்திஜி 15.9.1927 அன்று மன்னார்குடியின் வருனக 
இந்நகர மக்களின் மனதில் சுதந்திர தாகத்னத 
சகாழுந்துவிட்டு எரியச் செய்தது. 

• மகாத்மா காந்திஜி 15.9.1927 அன்று மன்னார்குடி வந்தணபாது -
இந்நகரத்தில் உள்ள ஆர்.பி. ெிவம் நகரில் உள்ள  
திரு.ெடணகாப முதலியார் பங்களாவில்தான் ணதெப்பிதா 
இரண்டு நாட்கள் தங்கினார். 

• இந்தியா இதழில் 1908 ல் ஆங்கிணலயருக்கு எதிராக 
சவளியான கட்டுனரகனளக் காேரம் காட்டி பாரதியானர 
எப்படியும் னகது செய்யும்படி இரகெிய ணபாலீொனர 
பிரட்டிஷ் அரொங்கம் அனுப்பியது.  இச்சூழ்நினலயில்  
பாரதியாருக்கு இரகெியமாக அனடக்கலம் தந்தது 
மன்னார்குடி. 

•  

• தமிழக்தில் ராஜாஜி தனலனமயில் ணவதாரண்யம் ணநாக்கி 
உப்புெத்தியாக்கிரகிகள் மன்னார்குடிக்கு 23-4-1939 ஆம் 
நாளன்று வந்தணபாது இந்நகர வேிகர்கள் 
ெத்தியாக்கிரகிகளுக்கு ராஜமரியானத தந்தனர்.  தங்கள் 
கனடகளின் முன்பு பல்ணவறு நிைமுள்ள பூக்கனளப் 
பரப்பினவத்தனர்.  ெத்தியாக்கிரகிகளுக்கு  மானலயிட்டு 
வரணவற்ப அளித்தனர்.  

• தமிழக்தில் ராஜாஜி தனலனமயில் ணவதாரண்யம் ணநாக்கி 
உப்புெத்தியாக்கிரகிகள் மன்னார்குடிக்கு 23-4-1939 ஆம் 
நாளன்று வந்தணபாது மக்கள் தாராளமாக நன்சகானட 
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தந்தனர். மன்னன மக்களின் ொர்பாக ரூ.1500/-  பேமாகவும் 
நனககளாகவும், நன்சகானடகள் தந்தனர்.  பாலம்பாள் 
பத்துபவுன் ெங்கிலனய நன்சகானடயாக அளித்தார். 

• தமிழக்தில் ராஜாஜி தனலனமயில் ணவதாரண்யம் ணநாக்கி 
உப்புெத்தியாக்கிரகிகள் மன்னார்குடிக்கு 23-4-1939 ஆம் 
நாளன்று வந்தணபாது நன்னிலம் வட்டத்தின்  ொர்பில் திரு. 
நாராயேொமி ஐயர் 7.500 சராக்கமாகவும் இருபது மூட்னட 
அரிெியும் தந்தார். 

• தமிழக்தில் ராஜாஜி தனலனமயில் ணவதாரண்யம் ணநாக்கி 
உப்புெத்தியாக்கிரகிகள் மன்னார்குடிக்கு 23-4-1939 ஆம் 
நாளன்று வந்த அன்று முழுதும் மன்னனயில் 
தங்கியிருந்தனர். 

• தமிழக்தில் ராஜாஜி தனலனமயில் ணவதாரண்யம் ணநாக்கி 
உப்புெத்தியாக்கிரகிகள் மன்னார்குடிக்கு 23-4-1939 ஆம் 
நாளன்று வந்தணபாது உப்புெததியாக்கிரகிகள் இரண்டாவது 
தனலவரான திரு.ணக. ெந்தானம் ஐயங்கார் எல்லாப் 
பேிகனளயும் ணமற்பார்னவயிட்டார். 

• தமிழக்தில் ராஜாஜி தனலனமயில் ணவதாரண்யம் ணநாக்கி 
உப்புெத்தியாக்கிரகிகள் மன்னார்குடிக்கு 23-4-1939 ஆம் 
நாளன்று வந்தணபாது அவர்களுடன் ணபரேியில் 
மன்னார்குடி மக்கள் பலரும் சபருமளவில் கலந்து 
சகாண்டனர். 

• தமிழக்தில் ராஜாஜி தனலனமயில் ணவதாரண்யம் ணநாக்கி 
உப்புெத்தியாக்கிரகிகள் சென்ை ணபாது அதில் அணயாத்தியராம 
ரஷித், ணக. ெந்தானம் ஐயங்கார், கணேெ ஐயர், ராஜணகாபால 
அய்யங்கார். ணொமசுந்தர் ணதவர், பி.வி. முத்துகிருஷ்ேன், 
மகாலிங்கம் பிள்னள, நடராஜ பிள்னள ஆகிணயார் 
மன்னார்குடி ொர்பில் ணவதாரே உப்புெத்தியாக்கிரகப் 
ணபாரட்டத்தில் கலந்து சகாண்டனர். 

• மன்னன சுதந்திரப் ணபராட்டளிகளான திரு கணேெ ஐயர், 
ராஜணகாபால அய்யங்கார். ணொமசுந்தர் ணதவர், என். ஜி. 
நடராஜபிள்னள,  டாக்டர் பி.வி. முத்துகிருஷ்ே அய்யர். 
என்.ணக. மகாலிங்கம் பிள்னள, பி.வி. முத்துகிருஷ்ேன், 
ஆகிணயார் உப்பு காய்ச்ெிய ணபாரட்டத்தில் பங்ணகற்தற்காக 
ணவதாரண்யத்தில் னகது செய்யப்பட்டனர். 
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• மன்னார்குடியிலும் உப்புெத்தியாக்கிரகப் ணபாராட்டம் 
நனடசபற்ைது.  1930ஆம் அண்டு ணம மாதம் 18 ம் நாள் 
மன்னார்குடி காங்கிரஸ் கமிட்டி செயலாளராக இருந்த 
பானலயுர் ராஜணகாபால ஐயர் பந்தலடியில் ஒரு கூட்டம் 
ணபாட்டார். ணகாபிநாதன் குளத்தில் உப்பு ெத்தியாக்கிரகப் 
ணபாரட்டம் செய்யப் ணபாவதாக இக்கூட்டத்தில் அைிவித்தர். 
மறுநாள் 600 ெத்தியாக்கிரகிகளுடன் உப்பு ெத்தியாக்கிரகம் 
செய்தார். 

• உப்புெத்தியாக்கிரகத்திற்கு மன்னார்குடி காட்டிய ஆதரவு 
அளவிடற்கரியது.  இந்தயிய பனீல் ணபாடு 117-ஸ்ரீன் கீழ்  
பானலயூர் ராஜணகபால ஐயர் னகது செய்யப்பட்டு, 18 மாதம் 
கடுங்காவல் தண்டனனயும் சபற்ைார். 

• மன்னார்குடியில் என்.ஜி. நடராஜப் பிள்னள தமது 
நாடகத்தின் மூலமாகவும் பாட்டின் மூலமாகவும் சுநந்திர 
எழுச்ெினய மக்கள் மனதில் வினதத்தார். 

• இரண்டாம் உலகப் ணபாரில் இந்தியானவ பிரிட்டிஷ் 
ஈடுபடுத்தியனத எதிர்த்து நாசடங்கும் ணபாராட்டம 
நனடசபற்ைது.  மன்னார்குடி எம்.எல்.ஏ. திரு ணக. ெந்தானம் 
இந்த ணபார் எதிர்ப்பு இயக்கத்னத மன்னார்குடியில் 
சதாடங்கினார். 

• பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தின் முனையற்ை ணபார் குைித்து 
12.12.1940-ல் பந்தலடியில் ஆக்ணராஷமாக மக்களினடணய 
ணபெினார்.  இரண்டாம் உலகப்ணபாருக்கு ஆட்கணளா பேணமா 
என்று எந்த வனகயிலும் உதவ ணவண்டாம் என்று மன்னன 
மக்கனளக் ணகட்டுக் சகாண்டார். அந்த இடத்திணய னகது 
செய்யப்பட்டு ஓராண்டு கடுனமயான ெினைத் தண்டனனக்கு 
ஆளானார். 

• ெந்தானம் அய்யங்கார் னகது செய்யப்பட்டதும் மன்னார்குடி 
மக்கள் உலகப்ணபாருக்கு எதிராக கிளர்ந்சதழுந்தனர். 

• தனிநபர் ெத்தியாக்கிரகத்திற்கு அடுத்த சபாறுப்பாளரான 
திரு. காக்காஜி டி. ராமொமி – மன்னார்குடியின்  முக்கிய 
கனடவதீியில் உலகப்ணபாருக்கு எதிரான ணகாஷங்கனள 
எழுப்பி ெத்தியாக்கிரகம் செய்தார். இவரும் னகது 
செய்யப்பட்டு ஒரு வருடம் கடுங்காவல்  தண்டனன 
விதிக்கப்பட்டு ெினையில் அனடக்கப்பட்டார். 
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• இரண்டாம் உலகப் ணபாரில் இந்தியானவ பிரிட்டிஷ் 
ஈடுபடுத்தியனத எதிர்த்து திரு எஸ. ணொமசுந்தரத்ணதவர். 
டாக்டர் பி.வி. முத்துகிருஷ்ே ஐயர், திரு எஸ்.எஸ், 
ஆறுமுகம் பிள்னள, திரு ணெதுராமன், திரு ராமொமி 
உனடயார், திரு. எஸ்.என். கல்யாேசுந்தரம் பிள்னள 
ணபான்ைவர்களும்  இப்ணபாரட்டத்தில் ஈடுபட்டு னகது 
செய்யப்பட்டு ெினை தண்டனன அனுபவித்தனர். 

• மன்னார்குடி நகரக் காங்கிரஸ் கமிட்டிச் செயலாளர் திரு. 
காக்காஜி டி. ராமொமி தன்னுனடய தனிநபர் 
ெத்தியகாக்கிரகம் குைித்து காவல் துனை அதிகாரிகளுக்கு 
முன் அைிவிப்பு  சகாடுத்தார்.  அதன்படி 19.02.1941-ல் 
மன்னார்குடி கனடவதீியில் ணபார் எதிர்ப்பு முழக்கமிட்டார்.. 
பந்தலடியில் இவர் ணபாலீொரால் அடிக்கப்பட்டு னகது 
செய்யப்பட்டார். இதனால் இவரது காது செவிடாகிப் 
ணபானது. மூன்று வாரம் கடுங்காவல் தண்னட விதிக்கப்பட்டு 
மன்னார்குடி ெினையில் அனடக்கப்பட்டார். 

• 1942 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டில் சவள்னளயணன சவளிணயறு 
இயக்கம் நாசடங்கும் சதாடங்கியது.  இப்ணபாராட்டத்தில்  
கடுனமயுடன் தமிழக நகரங்கள் குதித்தன.  இராமநாதபுரம், 
தஞ்ொவூர், மன்னார்குடி, கும்பணயாேம், திருனவயாறு 
ஆகிய இடங்களில் இறுதிக்கட்டப் ணபாராட்டம் 
வன்முனையாக சவடித்தது. 

• மகாத்மா காந்தியின் மன்னார்குடி வருனகயும் மன்னார்குடி 
வழியாகச் சென்ை உப்பு ெத்தியாக்கிரக ஊர்வலமும் 
இதுணபான்ை ஏனனய நிழ்வுகளும் மன்னார்குடி மக்களிடம் 
ணதெிய உேர்னவக் சகாழுந்துவிட்டு எரியச் செய்து 
சகாண்டிருந்தன.  இந்த கிளர்ச்ெித் தீயானது 1942 ஆகஸ்டு 
15-ல் பற்ைி எரியத் சதாடங்கியது. 

• தஞ்னெ மாவட்டத்தின் னமயப்பகுதியில் மன்னார்குடி 
இருந்ததால், தமிழகத்தில் எங்கு சுதந்திரப் ணபாராட்டம் 
நனடசபற்ைாலும் அது உடணன மன்னார்குடியில் 
எதிசராலிக்கும்.  ணமலும், ஏனனய பகுதிகனளவிட 
மன்னார்குடியில் ணதெபபற்றுமிக்கவர்கள் அதிகமிருந்தனர். 

• 1942 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் மன்னார்குடி  
காகாஜி டி. ராமொமி தனலனமயில் ணகாபாலொமி 
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சதன்சகாண்டார், ணக. ெந்தானம் அய்யங்கார். பி.பி 
முத்துக்கிருஷ்ேன், குழந்னதணவலு எம்எல்.ஏ., பி. 
ணகாவிந்தொமி ணபான்ைவர்கள் காசுசெட்டித் சதருவில் 
இருந்து ராஜணகாபாலொமி ணகாயில்வனர அனமதி 
ஊர்வலமாகச் சென்ைனர்.  ஆனால், இந்த ஊர்வலம் 
ரயில்ணவ நினலயம அருணக வன்முனையாக மாைியது.  
மன்னார்குடி உேர்ச்ெிப் பிழம்பாய்த் திகழ்ந்தது. 

• 1942 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் புரட்ெியில்  மன்னனயின் 
னமந்தர்கள் சுமார் 1000 ணபர்கள் னகயில் அரிவாள் தடிகனள 
ஏந்தித் சதானலணபெி வயர்கனள அறுத்தனர்.  ரயில் 
நினலயம் தீ னவத்துக் சகாளுத்தப்பட்டது.  ரயில்ணவ 
ஸ்ணடெனில் பிஷ் பிணளட்டுக்கள் அகற்ைப்பட்டன.  வழியில் 
இருந்த ொர்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் இருந்த ணகாப்புகள் 
எரிக்கப்பட்டன.  தபால் சபட்டிகள் உனடக்கப்பட்டன.  
முனிெிபல் அலுவலகம் ணெதப்படுத்தப்பட்டது.  அனனத்து 
ஆவேங்களும் எரிக்கப்பட்டன. 

• 1942 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் புரட்ெியில்   மன்னார்குடி 
காவல் நினலயத்தில் 42 ணபாலீஸ்காரர்கணள இருந்தனர்.  
மாஜிஸ்ட்டு ப. ெிவராமன் மன்னார்குடி வந்து மூன்றுமுனை 
தடியடி நடத்தி வன்முனைனய அடக்கினார்.  
நூற்றுக்கேக்காணனார் ெினையில் அனடக்ப்பட்டனர். 

• ஆகஸ்ட் புரட்ெி ணபாராட்டத்தினால் மன்னார்குடிக்கு ஏற்பட்ட 
இழப்பு ரூ. 33,150 என்று ெப்-மாஜிஸ்ட்ணரட் கண்ேப்ப 
முதலியார் தனது மதிப்படீ்ட அைினகனயச் ெமர்ப்பித்தார்.  
சென்னன மாநகரத்திணலசய குண்டுருக்கு அடுத்து அதிக 
இழப்பு ஏற்பட்டது மன்னார்குடியில் தான். 

 
 
 
 

• சவள்னளயணன சவளிணயறு ஆகஸ்ட் ணபாராட்டத்தினால் 
மன்னார்குடிக்கு ஏைபட்ட இழப்புத் சதானகனய  
ணபாலீொரின் சகாடி அேிவகுப்பு மிரட்டலுடன் 
இத்தண்டனனத் சதானகனய மன்னார்குடி மக்களிடம் 
வசூலிு்த்தனர். 
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• சவள்னளயணன சவளிணயறு ஆகஸ்ட் ணபாராட்டத்தினால் 
மன்னார்குடிக்கு ஏைபட்ட இழப்புகள் குளித்து ஆய்வு செய்ய 
அரொங்கம் 1944-ல் திரு. னவத்தியநாதன் தனலனமயில் 
ஒரு குழுனவ அனுப்பியது.  இழப்படீுகனள ஆய்வு செய்த 
குழு விதிக்கப்பட்ட அபராத் சதாதனகயில் 17%  ெதவதீத்னத 
குனைத்து மதிப்பிட்டு இதனன உரியவர்களிடம் திருப்பி 
வழங்கப் பரிந்துனரத்தது.  

•  மன்னார்குடி மண் மனம் வசீும் மல்லினக 

மன்னார்குடி மக்கள் பாெத்திற்காக உயினர சகாடுக்கும் மக்கள் 

வாழும் ஊர் எங்க மன்னார்குடி. 
• காவிரிப் பிரச்ெினனயில் தமிழகத்திற்கு ொதகமாக இன்று தீர்ப்பு 

வந்துள்ளதற்கு முக்கியக் காரேணம மன்னார்குடி 

ரங்கநாதன்தான் என்று கூைியுள்ளார் காங்கிரஸ் கட்ெினயச் 

ணெர்ந்த ணஜாதிமேி. அவருக்கு தனது ணபஸ்புக்கில் நன்ைியும் 

சதரிவித்துள்ளார். 

• “தனிசயாரு மனிதராக காவிரிப் பிரச்ெினனனய 

உச்ெநீதிமன்ைம் வனர முன்சனடுத்து வரலாற்றுச் ெிைப்புமிக்க 

இந்த தீர்ப்புக்கு காரேமாக இருந்த மன்னார்குடி ரங்கநாதன். 

அவரது வழக்கில்தான் தமிழக அரசு பிைகு வாதியாக 

ணெர்ந்துசகாண்டது. எளிய மனிதர்கணள சபரிய 

ணபாராட்டங்கனள முன்சனடுத்து சவற்ைியும் 

காண்கிைார்கள்.அவருக்கு நன்ைியும், வாழ்த்துகளும்” 

• காவிரி சடல்டா பாென விவொயிகள் ெங்க சபாதுச்செயலாளர் 

மன்னார்குடி எஸ்.ரங்கநாதன்.  விவொயிகளுக்காக குைிப்பாக 
தஞ்னெ சடல்டா விவொயிகளுக்கு ணெனவ செய்து வருபவர். 

• தமிழகத்திணலணய  மிகப்பழனம மற்றும் சபருனம வாய்ந்த 

மன்னார்குடிக்கு நிகரான ணவறு நகராட்ெி இருக்குமா என்ைால் 

அது ஒரு மிகப்சபரிய ணகள்விக்குைிணய. 

• மன்னன மதிலழகு அனதவிட மன்னன மக்களின் மதியழகு 

என்று கூறுவார்கள் தமிழகத்திற்ணக அரெியல் கற்றுக்சகாடுத்த 

ஜாம்பவான்கள் வாழ்ந்த இந்த மண்ேில்தான் தஞ்னெ சபரியார் 

மன்னன நாரயேொமி, ணகாபால்ொமி சதண்சகாண்டார் 
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ணபான்ைவர்கள் மக்கள் ணெனவ செய்து ஊருக்கும் நாட்டிற்கும் 

சபருனம ணெர்த்துள்ளனர். 

• சபான் வினளயும் மன்னார்குடி  பூமியில் வினளந்த 

சநல்லிலிருந்து ஒரு பருக்னக அரிெியாவது உண்ோதவர் 

தமிழகத்தில் இருந்திட முடியாது.  

• கடுனமயான உனழப்பும், இனினமயான ணபச்சும், அெராத 

தன்னம்பிக்னகயும் தளராத மனமும், பிைளாத வாக்கும், 

என்றுணம அடகு னவக்கப்படாத தன்மானமும் 

உனடயவர்கள்தான் மன்னன வாழ் மக்கள். இப்படிப்பட்ட 

நற்குேங்கள் மிகுதியாக இருப்பதால்தான் எங்கள் மக்கள் 

அவர்கள் வயிறு காய்ந்தாலும் வயல்கனள காய விடாமல் 

தமிழகத்தின் பெினய தீர்த்து வருகிைார்கள். 

• மன்னார்குடியின் மூத்த சுதந்திரப் ணபாராட்ட வரீர்களான 
ணதெிகாச்ொரி, ணகாமளத்ததம்மாள் தம்மபதிகளுக்கு 9.3.1903 
அன்று காகாஜி ராமொமி பிைந்தார். 

• மகாத்மா காந்தி மன்னார்குடி வந்தணபாது, பத்தாம் வகுப்பில் 
படித்துக் சகாண்டிருந்த காகாஜி ராமொமி காந்திஜியின் 
பார்னவயிலும், ணபச்ெிலும் ஈர்க்கப்பட்டார்.  அன்று 
இரத்தத்ணதாடு ஊைிய சுதந்திர உேர்வு இறுதிவனர அவரது 
உடலில் ஓடியது. 

• மன்னார்குடி காகாஜி ராமொமி பதினனந்து வயதில் 
சபாதுவாழ்வில் ஈடுபடுத்திக் சகாண்டார்.  இவருக்கு 
வழிகாட்டியாகவும் குருவாகவும் இருந்தவர் முன்னாள் 
இரயில்ணவ அனமச்ெர் ணக. ெந்தானம் ஆவார். 

• மூதைிஞர் ராஜாஜி, காமராஜ், முன்னாள் குடியரசுத் தனலவர் 
ஆர். சவங்கட்ராமன் , டாக்டர் சுப்பராயன்,  உைாலாெிவம் 
ணபான்ைவர்கள் மன்னார்குடி காகாஜி ராமொமியின் 
உேர்வுக்கு உரமூட்டி வந்தார்கள். 

• சுதந்திரப் ணபாராட்டக்காலத்தில் எந்தக் காரியத்னதக் 
சகாடுத்தாலும், பைந்து பைந்து. ஓடியாடி, சுறுசுறுப்ணபாடு 
செய்வார் ராமொமி செய்வார்.  “ஏனப்பா, காக்கா மாதிரிப 
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பைக்குணை” என்று நண்பர்கள் சொல்ல காக்காஜினய, “காக்கா” 

என்று அனழத்தவர் ெர்தார் ணவதரத்தினம் பிள்னள. 
• 1932 ஆம் ஆண்டு ெனவரி 16 ஆம் நாள் காந்தி இர்வின் 

ஒப்பந்தம் முைிந்ததனத ஒட்டி, மன்னனயில் நடந்த 
ணபாராட்டத்தில் இவர் னகது செய்யப்பட்டார்.  ஆறு மாத 
காலம் ெினைத் தண்டனன, இவரது முதல் ெினைத்தண்டனன 
அனுபவம் இதுணவ ஆகும். 

• 1940ஆம் ஆண்டு தனிநபர் ெத்தியாக்கிரகத்தில் ஒருமாத 
ெினைத்தண்டனன சபற்ைார் மன்னார்குடி காகாஜி ராமொமி .  

• மன்னார்குடி காகாஜி ராமொமி 1941 அம் ஆண்டு சகாழுந்து 
விட்டு எரிந்த ணபாரட்டத்திரல பல தழும்புகனளப் சபற்ைார்.  
ணபாலீொரின ெித்ரவனதக்கு ஆளானா,  மூட்டிக்கு மூட்டி 
தட்டியதில் முழங்கால் எலும்புகள் இரண்டும் முைிந்தன. 

• மன்னார்குடி காகாஜி ராமொமி சவள்னளயணன சவளிணயறு 
(1942) ணபாராட்டத்தில் ஒரு ஆண்டு தண்டனன சபற்ைார்.  
எளினமயான வாழ்வு நடத்தி 8.1.1995ல் இயற்னக எய்தினார். 

•   ணக. பாஷ்யம்  அய்யங்கார் 1907ல் மன்னார்குடிக்கு 
அருகில் உள்ள ணெராங்குளத்தில் பிைந்தவர்.  பட்டதாரி 
ெிைந்த ஓவியர். 

• மன்னார்குடி ணக. பாஷ்யம்  அய்யங்கார்  தம் னகயாணலணய 
தீட்டிய மூவர்ேக் சகாடினய 1932 ெனவரி 25ல் 
சவள்னளயன் ஆட்ெிக் காலத்திணலணய சென்னன செயிண்ட் 
ஜார்ஜ் ணகாட்னட உட்புைத்தில் இருந்த வயர்லஸ் 
நினலயத்தின் நீண்டு உயர்ந்த 200 அடிக்கம்பத்தில் கட்டினார். 

• சென்னன செயிண்ட் ஜார்ஜ் ணகாட்னட உட்புைத்தில் இருந்த 
வயர்லஸ் நினலயத்தின் நீண்டு உயர்ந்த 200 அடிக் 
கம்பத்தில் நள்ளிரவில்- ஸ்தம்பத்தின் ஒளி வினாடிக்கு 
வினாடி சுற்ைி வரும்ணபாது கம்பத்ணதாடு உடனலக் கட்டிக் 
சகாண்டு உச்ெியில் ஏைி, யார் கண்ேிலும் படாமல் 
சகாடினயக் கட்டினார் மன்னார்குடி ணக. பாஷ்யம்  
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அய்யங்கார்  . ெனவரி 26ல் அதிகானலயில் ஆேவம் 
பிடித்த ஆங்கிணலயர் சகாடினயப் பார்த்து அதிர்ந்து 
ணபானார்கள். 

• சபல்லாரி ெினையில் ணதெ பக்தர் மகாவரீ் ெிங் குல்லாய் 
ணபாட மறுத்தார்.  ெினை அதிகாரி ணமஜர் சஜனரல் 
இன்ஸின் 30 கனெ அடி சகாடுக்க உத்திரவிட்டார்.  மற்ைக் 
னகதிகனளயும் அச்சுறுத்த ெினையில் மத்தியப் பகுதியில் 
அனனவரும் பார்க்கும்படி மகாவரீ் ெிங்கின் னக, கால்கள் 
கட்டப்பட்டு கனெ அடி சகாடுக்கப்பட்டது.  ஆர்யா எனும் 
பாஷ்யமும் அங்கு விலங்கிட்டுக் சகாண்டு வரப்பட்டார். 

• தக்க ெமயத்திற்காக ெில நாட்கள் காத்திருந்த பாஷ்யம் ணபதி 
மருந்து ணகட்டு வாங்கி அனத வாயில் அடக்கி னவத்துக் 
சகாண்டார்.  கழிப்பனைக்குச் செல்ல விலங்னக விலக்கினாு்.  
ணபதி மருந்னத அங்கு துப்பிட்டு சவளிணய வந்தார்.  யாரும் 
எதிர் பார்க்காத வனகயில் இன்ஸ்துனரயின் 
உச்ெந்தனலயில் ஓங்கி பூட்ஸினால் அடித்து, தங்கள் 
கதாழர் மகாவரீ் சிங்டக அடித்ததற்குத் தண்ைடன 
வழங்கினார். 

• அடுத்த நிமிடணம பாஷ்யத்னத அனையில் தள்ளி 
அதிகாரிகள் அடித்தனர்.  இன்ஸ்துனர பல முனை பூட்ஸ் 
ொலால் உடதத்தான்.  மகாவரீ் சிங் மற்றக் டகதிகள் 
ொர்க்கும்ெடி இடுப்ெிற்கு கீகழ மாறி மாறி சவுக்கடி 
பகாடுத்தனர்.  சடத ெிய்த்துக் பகாண்டு ரத்தம் ெீறிட்ைது.  

•  ொஷ்யம் கண்களில் ஒரு பசாட்டுக் கண்ணரீ் 
வரவில்டல.  ஒவ்பவாரு அடிக்கும் வந்கதமாதரம் பஜய 
கெரிடக பகாட்ைைா என்று முழங்கினார்.  கடசயடி 
முடிந்து தள்ளாடி நைந்த கொது “ஜயமுண்டு ெயமில்டல 
மனகம” என்ற ொரதியின் ொைடலப் ொடினார். 
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• தற்கொது புழக்கத்தில் இருக்கிறகத ொரதியார் ெைம்.  
அடத வடரந்தது யார் பதரியமா?  ஆர்யா என்கிற 
ொஸ்யம்தான். 

• மன்னார்குடி ணக. பாஷ்யம்  அய்யங்கார்   வனரந்த 
காந்தியடிகள், பாரதியார் ஓவியங்கள் பிரபலமானனவ.  தீரர் 
ெத்திய மூர்த்தியின் ெினல- இவர் வடித்ததுதான். 

• தமிழகத்தில் அதிகமான சுதந்திர தியாகிகள் இருந்துள்ள 
நகரம் மன்னார்குடியாகும்.  அதிகமாணனார் சபன்ென” 
சதானககள் சபறுவதும் மன்னார்குடியில் தான்.  இதனால் 
தான் மன்னார்குடிக்கு சபன்ஷோு் நகரம் என்ை சபயரும் 
உண்டு. 

• தியாகிப் சபன்ென் சதானககள் சபறுபவர்கனளத் தவிர 
சுதந்திரப் ணபாராட்டத்தில் ெினை செல்லாமல் 
பங்காற்ைியவர்கள், ெினைக்குச் சென்றும் அரசு சகஜட்டில் 
பல்ணவறு காரேங்களினால் இடம் சபைாதவர்கள், 
சவளியில் இருந்தபடி சபாருளாலும், தியாகிகள் 
குடும்பத்திற்கு துனேயாக இருந்தவர்கள் எனப் பலாு் 
இருந்துள்ளனர். 

• மன்னார்குடி வட்ைத்தில் தகாட்டூர் பகாழுந்தசீுவரர் தகாயில் 
அடமந்துள்ளது. சம்ெந்தர் ொைல் பெற்ற இத்தலம் 

கதவாரப்ொைல் பெற்ற காவிரி பதன்கடரத்தலங்களில் 

111ஆவது சிவத்தலமாகும். இக்ககாயிலில் உள்ள இடறவன் 

பகாழுந்தஸீ்வரர்,இடறவி மதுரொஷிணி. இத்தலத்தில் 

அரம்டெயும் ஐராவதமும் வழிெட்ைனர் என்ெது 

பதான்நம்ெிக்டக. 

• “ஆைில்லா ஊருக்கு அழகு பாழ்” என்பது பழசமாழி. 
எனணவதான் நம் முன்ணனார்கள் ஆற்ைங்கனரயில் ஊனர 
அனமத்தனர். வடக்ணக ஓடும் பாமேி ஆற்ைங்கனரயில் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AF%8D
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மன்னார்குடினய அனமத்து ணகாயில் கட்டினார்கள். 

 

• ஆறு இல்னல என்ைால் அந்த ஊருக்கு அழகு இல்னல.  
எனணவதான் நம் முன்ணனார்கள் ணகானரயாறு, முள்ளியாறு 
கினளகளிலும் மன்னார்குடி வட்டப் பகுதிகனள 
உருவாக்கினார்கள்.  இந்த ஆற்ைங்கனரகளில் சதால் 
நாகரீகம் சகாண்ட ஊர்தான் மன்னார்குடி. 

• மன்னார்குடியின் அனடயாளம் இராஜ ணகாபாலொமி 
ணகாயில்தான். 

• ஆயிரம் ஆண்டு கால வரலாற்றுச் ெிைப்புமிக்க ராஜ 
ணகாபாலொமி ணகாயினல ராஜாதி ராஜ ணொழன் கட்டினார்.  
மூன்ைாம் ராஜாதி ராஜ ணொழன் கல்சவட்டில் விண்ேகரம்” 

என்பதுதான் இக்ணகயிலனின் மூலப்சபயராகும்.  

• எழுத்தாளர் (இப்புத்தகத்தின் ஆெிரியர்) மன்னார்குடி 
பானுகுமார்  வனர 69 பனடப்புகனள சவளியிட்டுள்ளார். 

   
•  
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• ராஜாதி ராஜ ணொழன் கட்டிய ராஜணகாபாலொமி ணகாயினல 
ஒரு நூற்ைாண்டு சென்ை பிைகு கி.பி.1113ல் முதலாம் 
குணலாத்துங்ன் செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட இக்ணகாயினல 
கருங்கற்கள்  சகாண்டு திருப்பேி செய்து தன் சபயருடன் 
“ஸ்ரீகுணலாத்துங்க ணொழ விண்ேகரம்” எனப் சபயரிு்ட்டார். 

• முதல் குணலத்ததுங்கச் ணொழனால் எடுப்பிக்கப்சபற்ை 
கருவனையுடன் ராஜணகாபாலொமி ணகாயில் பின்வந்த பல 
மன்னர்களால் வளர்ந்து மன்னர்களின் உள்ளத்னதக் 
குடிசகாண்டு மன்னார்குடியாகத் திகழ்ந்தது. 

• அச்சுதப்ப நாயக்கர், அவர் மகன் இரகுநாத நாயக்கர், அவரது 
மகன் விஜயராகவ நாயக்கர், அவர்து மகன் மன்னாரு 
ணதவன் ணபான்ை தஞ்னெ நாயக்கர்கள் இக்ணகாயினல 7 
பிரகாரங்கணளாடு மிக விரிவுனடயதாகச் செய்து 
மண்டபங்கள், திருக்குளங்கள் ஆகியவற்னைத் ணதாற்றுவித்து 
எழிலுைச் செய்தனர். 

• விஜயராகவ நாயக்கர் திருச்ெிக்கருகில் 50 னமல் 
சதானலவிலிருக்கும் மாமனல என்ை ஊரிலிருந்து 
கருங்கற்கனளக் சகாேர்ந்து ராஜணகாபாலொமி ணகாயிலில் 
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ஐந்து சபரிய ணகாபுரங்கனளயும், பல வண்ேச் 
ெிைபங்களுடன் கூடிய ணவனலப்பாடுகனளயும் செய்தார். 

• மகாபாரதத்தில் புலஸ்தியர் பஷீ்மரிடம் ெம்பகாரேிய 
ணெஷத்திரப் (மன்னார்குடி) சபருனமனயக் கூறும் ணபாது “தத் 
ணராஷ்ய ரஜநீ ணமகாம் ணகாஉைஸ்ர பணவத்த” என்று 
கூறுகிைார்.  அதாவது இத்தலத்தில் ஓரிரவு தங்கினாலும் 
ஆயிரம் பசுக்கனளத் தானம் செய்த பலன் கிட்டும் என்பது 
இதன் சபாருளாகும். 

• ணவதவியாெர் அருளிய பிரம்மாண் புராேத்தில் 
காேப்சபறும் ெம்பகாரேய ணெஷத்திர (மன்னார்குடி) 
மகாத்மியம் (வடசமாழி மூலம்) கி.பி.1903 ல் டி.எஸ். 
வாமராவி என்பவரால் அச்ெிடப்சபற்ைது. 

• ெம்பகாரண்ய ணெஷத்திர (மன்னார்குடி) மகாத்மியம் 
(வடசமாழி மூலம்) 1959 ல் ராஜணகாபாலொமி திருக்ணகாயில் 
சவளியடீாக அதன் சமாழி சபயர்ப்பு சவளியிடப்பட்டது.   
அதன் சுருக்கம் 1966 இல் இத்திருக்ணகாயிலில் 
சவளியிடப்சபற்ை தல வரலாற்ைிலும் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

• பிரமாண்டப் புராேத்தின் உத்தரகாண்டத்தில் விஷ்ணு 
ணெஷத்திர விபாகம் என்ை எட்டு அத்தியாயங்கள் உள்ளன.  
அதிணலணய தட்ெிேதுவாரனக என்னும் ெம்பகாரேிய 
மான்மியம் கூைப்பட்டுள்து.   

• மன்னார்குடி திருத்தலம் மகான்கள் பலரின் 
திருப்பாதங்களால் புகழ் சபற்ை பதியாகும். 

• புராேங்களில் மன்னார்குடி திருத்தலங்கனளப் பற்ைிய 
குைிப்புகளில் இங்கு தவம் செய்த முனிவர்கட்கு 
எம்சபருமாள் த்னனனடய குரனவக் கூத்தினன 
(ராஸ்கரீனடனய) மீண்டும் ஒரு காட்ெியாகக் 
காட்டியருளியதாக கூைப்பட்டுள்ளது. 

• ராஜணகாபால சபருமாள் ராேிகதீனட என்னும், குரனவக் 
கூத்தினன அன்னைய நாள் பிருந்தாவனத்திணல செய்து 
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மகிழ்ந்த பின், குரனவக் கூத்தினில் தன்னுடன் ஆடிய 
ணகாபிமார்களுடன் ஜலக்கிரீனட செய்தான் என்று 
பாகவதமும் விஷ்ணுபுராேமும் கூறுகின்ைன. 

• இராஜணகாபாலொமி ணகாயிலுக்கு முன்னர் அச்சுதப்ப 
நாயக்கரால் கட்டப்பட்ட கருடஸ்தம்பம் கருடஸ்தம்பம் 
மிகவும் ெிைப்புனடயது. 

• இராஜணகாபாலொமி ணகாயிலுக்கு முன்னர் உள்ள 5` x 5` 
அளவுனடய பலனகக்கல் தனலசயாடு 54 அடி உயரமுனடய 
கருடஸ்தம்பம் வியப்பிற்குரியதாகும். 

• கருங்கற்கணள இல்லாத இம்மாவட்டத்திற்குப் புதுக்ணகாட்னட 
குன்னாண்டார் ணகாயில் மனலப் பகுதிகளிலிருந்து 
இக்கல்னலக் சகாண்டு வந்து இராஜணகாபாலொமி 
ணகாயிலுக்கு முன்னர் கருடஸ்தம்பம் நிறுத்தியுள்ளது 
மகத்தான ொதனனயாகும். 

• இராஜணகாபாலொமி ணகாயிலுக்கு முன்னர் உள்ள 
கருடஸ்தம்பத்தின் ணமல் தளத்தில் கருடனுக்கு ஒரு ெிைிய 
அழகிய ணகாயிலும் உள்ளது.  கருடன்  னக கூப்பிய 
கரங்களுடன் ணமற்கு ணநாக்கி விளங்குகிைார். 

• இராஜணகாபாலொமி ணகாயிலுக்கு முன்னர் உள்ள 
கருடஸ்தம்பத்தில் இராஜணகாபாலன், அனுமன், அச்சுதப்ப 
நாயக்கர், அவரது ணதவி மூர்த்திமாம்பா ஆகிணயாரது 
ெிற்பங்கள் இடம சபற்ைிருப்பது ணபாற்றுதற்குரியது. 

• தமிழகத்தில் தனலெிைந்த  னவேவக் ணகாயிலான 
இராஜணகாபாலொமி ணகாயினல கட்டி முடிக்க “50 ஆண்டுகள் 
ஆனது” என வரலாறு கூறுகிைது. 

• இராஜணகாபாலொமி ணகாயில் 23 ஏக்கர் பரப்பளவில் 16 
ணகாபரங்களுடன் பிரம்மாண்ட முனையில்  னமந்துள்ளது.  

• இராஜணகாபாலொமி ணகாயில் கிழக்குப் பகுதி ராஜணகாபரம் 
154 அடியில் விண்னேத் சதாடும் உயரமுடன் கம்பரீமாக 
காட்ெியளிக்கிைது. 
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• இராஜணகாபாலொமி ணகாயிலில் எழு பிரகாரங்கள், 24 
ென்னதிகள், நீண்ட சநடிதுயர்ந்த மதில்கள், 
மாண்டபங்களுனட் 18 விமானங்களும் சகாண்ட 
இம்மாசபரும் திருக்ணகாயில் கவின்மிகு ெிற்பங்களும் 
கட்டடக்கனல நுட்பங்களும் சகாண்ட காலப் சபட்டகம். 

• இராஜணகாபாலொமி ணகாயில் பாஞ்ொராத்திர ஆகம விதிப்படி 
நடப்பனவ ஆகும். 

• மன்னார்குடினயப் பற்ைி வரலாற்ைாெிரியர் திரு. ணக. 
சொக்கலிங்கம் குைிப்பிடும்ணபாது “The following are proven about 

this place” – “மன்னார்குடி மதில் அழகு” “ணகாயில் ஒருபாதி 
குளம் ஒரு பாதி” – “மனைணயார் மிகுந்தது மன்னார்குடி” 

என்று கூறுகிைார். 
 

• எழுத்தாளர் (இப்புத்தகத்தின் ஆெிரியர்) மன்னார்குடி 
பானுகுமார்  வனர 69 பனடப்புகனள சவளியிட்டுள்ளார். 

    

 

• மன்னார்குடி குளக்கனர பற்ைியும், காவிரியாறு பாய்ந்து 
வளம் செய்யும் தஞ்னெ மாவட்டத்தில் இந்தஊர் மிகுதியான 
64 குளங்கனள தன்னகத்ணத சகாண்டுள்ளது பற்ைியும் - 
வரலாற்ைாெிரியர் திரு. ணக. சொக்கலிங்கம் கூறுகிைார். 

• இராஜணகாபாலொமி ணகாயிலின் புனித தீர்த்தங்களாக பல 
குளங்களும், பாமேியாறும் உள்ளன என்று 
வரலாற்ைாெிரியர் திரு. ணக. சொக்கலிங்கம் கூறுகிைார். 
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• “எண்ேில்லாத் தீர்த்தமும் எம்சபருமான் ணெனவயும்-
கண்ேினால் கண்டால் ணபாதுணம--புண்ய நதியாம் உைரித்ரா 
நதி பாமேியும்--கண்யமான கிருஷ்ே கணஜந்திரி 
ணகாப்பிரளமும்- கண்ணுக்கு உகந்த ணகாபி ருக்மேி ெங்கு 
ெக்கரமும்-பண்ேின வினனனயத் தீர்க்கும் பாற்கடலும் 
தாங்கி நிற்குணம” என்ை பாடல் மன்னார்குடி புண்ய 
தீர்த்தங்கனளப் பதிவு செய்துள்ளது. 

• பங்குனி மாத பிரணமாற்ெவ நினைவில் ராஜணகாபாலொமி 
ணகாயிலுக்கு அருகில் உள்ள கிருஷ்ே தீர்த்தத்தால் 
ஸ்ரீராஜணகாபாலன் சதப்ணபாற்ெவம் கண்டருளுவார். 

• ராஜணகாபாலொமி ணகாயிலிலுள்ள ணகாபரங்கள் மீது விழும் 
மனழ நீர், பரந்த முற்ைசவளியில் சபய்யும் மனழநீாு் 
அனனத்தும் ராஜணகாபாலொமி ணகாயிலுக்கு அருகில் உள்ள 
கிருஷ்ே தீர்த்தத்தில் ணெகரமாகும் வண்ேம் 
இத்திருக்குளம் வடிவனமக்கப்பட்டுள்ளது.  

• சுமார் 800 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகணவ மனழநீர் ணெகரிப்பு 
திட்டத்தில் நம் முன்ணனார்கள்--- இராஜணகாபால ொமி 
ணகாயிலுக்கு அருகில் உள்ள கிருஷ்ே தீர்த்தக் குளத்னத  
உருவாக்கியருப்பனதக் காணும்ணபாது வியப்பும், 
சபருனமயும் ணமலிடுகிைது. 

• ராஜணகாபாலொமி ணகாயிலில் எழுந்தருளியிருக்கப் சபற்ை 
இனைவனும் மனிதனனப் ணபாலணவ துயிசலழுந்து நீராடி, 
உேவு உண்டு மக்கனளக் காத்து கனலயின் அம்ெங்கனள 
அனுபவித்து  உைக்கம் செல்வதாகக் கருதி ஆகம 
முனைப்படி வழிபாடுகள் நிகழந்து வருகின்ைன. 

• ராஜணகாபாலொமி ணகாயிலில் நாள் ணதாறும் ஏழுகால 
வழிபாடு இன்றும் நனடசபற்று வருகிைது. 

• ராஜணகாபாலொமி ணகாயிலில் பர வாசு ணதவப்சபருமாள், 
ஸ்ரீணதவி பூணதவியுடன் கம்பரீமாக விளங்குகிைார்.  
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• ராஜணகாபாலொமி ணகாயிலில் பரவாசு ணதவப்சபருமாள் 
நின்ை திருக்ணகாலத்தில் ெங்கு ெக்கரம் கனதயுடன் சவள்ளிக் 
கவெம் பூண்டு நம் தீ வினனயகற்ைி அருள் பாலிக்கின்ைார். 

• ராஜணகாபாலொமி ணகாயிலில் ஸ்ரீ செங்கமலத்தாயார் 
(உைமாப்ஜ நாயகி, ஏப்தாவ்ஜ நாயகி) படிதாண்டாப் 
பத்தினியாக செங்கமலத்திணலணய வறீ்ைிருக்கிைார். 

• ராஜணகாபாலொமி ணகாயிலில் ஸ்ரீ செங்கமலத்தாயார் 
ராஜநாயகி, துவாரகா நாயகி எனும் இரண்டு ணதாழிகளுடன் 
காட்ெியளிக்கினைார். 

• ஆதிெங்கரர், ஸ்ரீ வித்யா ராஜ ணகாயில் என்ை சபயரில் 
பகவானின் விக்ரகத்னத அனமத்து, ஸ்ரீவித்யா என்னும் 
இயந்திரத்னதயும் ராஜணகாபாலொமி ணகாயிலிலுக்கு 
அனமத்துக் சகாடுத்தார். 

• மன்னார்குடி இராஜணகாபாலனார் வடிவழகு உலகப் புகழ் 
சபற்ைது. 

• ெத்தியபாமாவுடன் பசு மாடு, கன்றுகளுடன் ணமய்க்கும் 
திருக்ணகாலமாய் பசுவிடம் ெிைிது ொய்ந்து சகாண்டு ஒற்னை 
அனடயுடன் ஒரு காதில் ஓனலயும், ஒரு காதில் 
குண்டலமும் விளங்க ஒரு னகயின் நுனியில் 
மும்மடிப்புள்ள ொட்னடயுடன் கூடிய தங்கச் ணகானல 
ஏந்தியும், இடது திருக்கரத்னதச் ெத்திய பாமாவின் 
திருத்ணதாளிணல பதியச் செய்தும் திரிபங்க லலிதாகரமாய் 
உள்ளம் கவர் ணபரழகனாய் அருள்மிகு ஸ்ரீவித்யா 
ராஜணகாபாலன் காட்ெியளிக்கின்ைார் மன்னார்குடியில்.   

• இராஜணகாபால ணகாயிலின் சபருமாள் ென்னதியில் 
பாலசுவாமிகளால் பூஜிக்கப்சபற்ை 5 தனல நாகத்தின் 
அனேப்பில் கால் விரனல வாயில் னவத்துக் சகாண்டு 
குழந்னதயாக காட்ெி தரும் ஸ்ரீெ ந்தான ணகாபாலனன 
னகயில் வாங்கிப் பிரார்த்தனன செய்பவர்களுக்கு ணவண்டிய 
வரம் அருள்வான் என்கிைது தலவரலாறு. 
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• எழுத்தாளர் (இப்புத்தகத்தின் ஆெிரியர்) மன்னார்குடி 
பானுகுமார்  வனர 69 பனடப்புகனள சவளியிட்டுள்ளார். 

   

 

 

 

 

• தமிழகத்தில் உள்ள திருக்ணகாயில்களிணலணய அதிக அளவு 
ஆபரேங்கள் உள்ள திருக்ணகாயில்---- மன்னார்குடி 
இராணகாபாலாொமி திருக்ணகாயில் இதுதான். 

• ஆழ்வார்கணளா நாயன்மார்கணளா மன்னார்குடி 
இராணகாபாலாொமி திருக்ணகாயினலப்  பாடவில்னல. 

• முனிவர்களும், அரெர்களும் மன்னார்குடி 
இராஜணகாபாலாொமி திருக்ணகாயினலப்  பாடியுள்ளனர். 

• மன்னார்குடி இராணகாபாலொமி திருத்தலம் மகான்கள் 
பலரின் திருப்பாதங்களால் புகழ்சபற்ை பதியாகும்.  பல 
மகான்களால் பாடப்சபற்ை ணகாயிலாகும். 

• மேவாள மாமுனிகள் – ணகாபல விம்ெதி, கமலா ஸ்துதி, 
ராஜணகாபால மங்கலம் என்ை தனலப்புகளில் மன்னார்குடி 
இராணகாபாலாொமி திருக்ணகாயினலப்  பாடி 
பரவெமனடந்துள்ளார். 
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• மன்னாரு ணதவன் – “இராஜணகாபால விலெமு 
செங்கமலவள்ளி” என்ை தனலப்பில் மன்னார்குடி 
இராணகாபாலாொமி திருக்ணகாயினலப்  பாடி 
பரவெமனடந்துள்ளார். 

•  விஜயராகவ நயாக்கர் – “பரிேய – இராஜணகாபால 
தண்டகம், தட்ெிே துவாரகெதள பரேயமு, மன்னர் 
ணமானப் பள்ளு. உைமாமப்ஜ நாயகி ஸவம் வரமு” என்ை 
தனலப்புகளில் மன்னார்குடி இராணகாபாலாொமி 
திருக்ணகாயினலப்  பாடி பரவெமனடந்துள்ளார். 

• விஜயராகவ நாயக்கர் அனவப் புலவர் புலவர் ரங்காஜம்மா – 
“மன்னாரு விலாெம்” என்ை தனலப்பில் மன்னார்குடி 
இராணகாபாலாொமி திருக்ணகாயினலப்  பாடி 
பரவெமனடந்துள்ளார். 

• சபரும்பாலும் ணகாயிலுக்கு மான்யமாக வழங்கப்பட்ட சபரிய 

நந்தவனம் அடங்கிய பகுதிணய ணதாட்டம் என்ை ஊராகக் 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  ணகாட்டுர் ெரகத்தில் இவ்பூர்கனளக் 

காே முடிகிைது. 1. ணகாட்டுர்த் ணதாட்டம் 2. ஆொப் பக்கிரத் 

ணதாட்டம் 3. நீலகண்ட காணடரால் ணதாட்டம் 4. பிகாஜி ணகாயில் 

ணதாட்டம் 5. சரங்கமாவுத்தன் ணதாட்டம் 6. சவங்கட்ராவ் 

ணதாட்டம். 

 

 

• ணகாயில் – ணகாவில் என இருவிதமாக இம்முடிவுகள் 

வழங்குகின்ைன.  இம் முடிவுகனளக் சகாண்ட ஊர்களில் ெில 

ெிைப்பான ஒரு ணகாயினல உனடயதால், அப்சபயராணல அந்த 

ஊரும் வழங்குவதாக உள்ளன.  மன்னர்குடி ெரகத்தில் 

னகலாெநாதர் ணகாயில் என்று ஒன்று உள்ளது. 

• ணகாட்டம் என்பது ஆழ்நீர் நினல.  நீர் நினல ணதங்கியுள்ள   பகுதி 
என்ை சபாருளினன உனடயது.  பானலயூர் ெரகத்தில் 

மானங்காத்தான் ணகாட்டகம் என்ை ஊர் உள்ளது. 
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• ணவளாங்குடி வரதாொர்ய ஸ்வாமி – “ஸ்ரீராஜணகாபால மீது 
எட்சடதுனகக் கவினதகள் பாடி பரவெமனடந்துள்ளார். 

• நம்மாழ்வார் “பாசுரம் பாடி பரவெமனடந்துள்ளார். 
• ெகஜி மன்னன் – இனெப் பாடல்கள் “விஷ்ணு பல்லக்கி 

ணெவா பிரபந்த” என்ை தனலப்பில் மன்னார்குடி 
இராணகாபாலாொமி திருக்ணகாயினலப்  பாடி 
பரவெமனடந்துள்ளார். 

• ஸ்ரீ ராஜி ொஸ்திரிகள் – ராஜணகாபல நவரத்ன மாலிக ஸ்ரீ 
ராஜ ணகாபால மஉைித்னவ அனுக்கரமானிகா, 623 
சுணலாகங்கள் 18 நாள் உைெலத்னதப்பா என்ை தனலப்பில் 
மன்னார்குடி இராணகாபாலாொமி திருக்ணகாயினலப்  பாடி 
பரவெமனடந்துள்ளார். 

• செண்டலங்காரப் பிள்னள – விைலிவிடுதூது, வண்ேங்கள் 
இரண்டு காப்புமானல ஒன்று, தனிப்பாடல்கள் என்று 
மன்னார்குடி இராணகாபாலாொமி திருக்ணகாயினலப்  பாடி 
பரவெமனடந்துள்ளார். 

• ஊத்துக்காடு சவங்கடய்யர், - கீதணகாவிந்தத்தில் பூரி 
சஜகந்நாதனனப் பாடியது ணபால் மன்னன் 
ராஜணகாபாலனனப் பற்ைி கர்நாடக இனெயில் தன்னுனடய 
கிருஷ்ே கானத்தில் பாடியுள்ளார்.  பல தமிழ் செலுங்குப் 
பாடல்களால் மன்னார்குடி இராணகாபாலாொமி 
திருக்ணகாயினலப்  பாடி பரவெமனடந்துள்ளார். 

• ஸ்ரீ பராங்குெ ணதெிகர் மன்னார்குடி இராணகாபாலாொமி 
திருக்ணகாயினலப் பற்ைி பல பாடல்கனளப்  பாடி 
பரவெமனடந்துள்ளார். 

• முத்துொமி தீட்ெதர் -  ராஜணகாபாலனன பல்ணவறு ராகத்தில் 
பல கீர்த்தனனகள் இயற்ைியுள்ளார்.  தன்னுனடய 
புகழ்சபற்ை கீாத்தனனகளில் உைரித்ராநதி குளத்னதயும் 
பங்குனித் திருவிழாவின் ணமாகினி அலங்காரத்னதயும 
பரவெத்துடன் பாடியுள்ளார். 
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• செங்கல்வ கவிகள்  உைக்ரகஞர்  .என்ை தனலப்பில் 
மன்னார்குடி இராணகாபாலாொமி திருக்ணகாயினலப் பற்ைி பல 
பாடல்கள்  பாடி பரவெமனடந்துள்ளார். 

• ஸ்ரீ தியாகராஜர் - மன்னார்குடி இராணகாபாலாொமி 
திருக்ணகாயினலப் பற்ைி பல பாடல்கனளப் பாடி 
பரவெமனடந்துள்ளார். 

• ஸ்ரீ முத்துொமி தீட்ெதர் - மன்னார்குடி இராணகாபாலாொமி 
திருக்ணகாயினலப் பற்ைி பல பாடல்கனளப்  பாடி 
பரவெமனடந்துள்ளார். 

• எழுத்தாளர் (இப்புத்தகத்தின் ஆெிரியர்) மன்னார்குடி 
பானுகுமார்  வனர 69 பனடப்புகனள சவளியிட்டுள்ளார். 

   

• சுத்தானந்த பாரதியார் - மன்னார்குடி இராணகாபாலாொமி 
திருக்ணகாயினலப் பற்ைி தனிப் பாடல்கனளப்  பாடி 
பரவெமனடந்துள்ளார். 

• மன்னார்குடி இராணகாபாலாொமி திருக்ணகாயிலின் திருத்த 
மண்டபத்தின் சதன் பகுதியில் உள்ளது ஒரு சுரங்கப் பானத. 
இது திருக்ணகாயிலின் ணமல ணகாபர வாெல் வனர உள்ளதாக 
சதரிகிைது.  சுமார் 10 அடி அகலமும் 50 அடி நீளமும் 
சகாண்டதாக உள்ளது. 

• மன்னார்குடி இராணகாபாலாொமி திருக்ணகாயிலில் பூனஜ 
செய்ய 21 தீட்ெதர்கள் உஉளளனர்.  இவர்களுக்கு ஊதியம் 
கினடயாது.  பக்தர்கள் தருவனதணய சபறுகிைார்கள். 

• மன்னார்குடி இராணகாபாலாொமி திருக்ணகாயில்  1926 ஆம் 
ஆண்டு ணதவஸ்தான பரிபாலன குழுவின் ஆளுனகக்குப்பின் 
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1951 ஆம் அண்டு முதல் சென்னன அைநினலயத்துனை 
கட்டுப்பாட்டில் இருந்து வருகிைது. 

• மன்னார்குடி இராணகாபாலாொமி திருக்ணகாயில்  இரண்டாம் 
நினலத் திருக்ணகாயிலாகும். 

• மன்னார்குடி இராணகாபாலாொமி திருக்ணகாயிலில் நான்கு 
பேியாளர்கள் உட்பட 50 பேியார்கள் பேி புரிகின்ைனர்.   

• மன்னார்குடி இராணகாபாலாொமி திருக்ணகாயிலுக்கு 1000 
ஏக்கருக்கு ணமல் நிலங்கள் உள்ளன. 

• துனவத, அத்னவத, விஷிஷ்ட ணவறுபாடின்ைி அனனவரும் 
ணபாற்ைி வேங்கி ெிைப்பு மிக்கது மன்னனயம்பதி. 

• மன்னார்குடி நகரத்தின் கீழப்பாலம் பகுதியின் 
பாமேியாற்ைங்கனரயின் கனரயில் னகலாெ நாதர் ணகாயில் 
அனமந்துள்ளது.  இச்ெிவாலயம் ெிைிய கருங்கல 
கட்டுமானக் ணகாயிலாகத் திகழ்ந்தாலும் மிக அழகான 

அனமப்ணபாடு திகழ்கின்ைது.   

• மன்னார்குடி னகலாெ நாதர் ணகாயிலுக்கு இரண்டு 
நுனழவாயில்கள் உள்ளன. 

• விமானம், அர்த்த மண்டபம், முன் மண்டபம், உட்பகுதியில் 
ணமற்கு ணநாக்கிய நடராஜர் ெந்நிதி, சதற்கு ணநாக்கிய 
வடபுைமாய் அனமந்த அம்மன் ணகாயிலுடன் இனேந்த 
மகாமண்டபம் ஆகிய அனமப்புகனளக் சகாண்டது 
மன்னார்குடி னகலாெ நாதர் ணகாயில். 

• மன்னார்குடி னகலாெ நாதர் ணகாயிலில் னகலாெநாதர் 
என்ற்னழப்படும் ெிவலிங்கம் உள்ளது.  இது சுமார் 
ஐந்தனரஅடி உயரமுனடயது.  வட்டமான ஆவுனடனயக் 
சகாண்டுள்ளது.   
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• மன்னார்குடி னகலாெ நாதர் ணகாயில் காலம் கி.பி. 13 ஆம் 
நூற்ைாண்டாகும். 

• மன்னார்குடி னகலாெ நாதர் ணகாயிலில் இனைவன் உலா 
வருதல் ணபான்ை சபரிய திருவிழாக்கள் கினடயாது.  

• மன்னார்குடி னகலாெ நாதர் ணகாயிலின் ெிைப்பு சபயரான 
“சஜயங்சகாண்டான்” என்ை சபயரில் சஜயங்சகாண்ட 
ணொழீஸ்வரமுனடயார் என்று இச்ெிவலாயம் சபயர் 
சபற்ைது. 

• மயினல ெீனி. ணவங்கடாொமி எழுதி 2001 ஆம் ஆண்டு 
சவளியிட்டுள்ள  “நுண்கனலகள் “ என்ை புத்தகத்தில் 
மன்னார்குடினயப் பற்ைிய செய்திகள் ஏராளம் உள்ளன. 

• எஸ்.ஆர். பாலசுப்பிரமேியம்  எழுதி 1966 ஆம் ஆண்டு 
சவளியிட்டுள்ள  “ணொழர் கனலப்பேி” என்ை புத்தகத்தில் 
மன்னார்குடினயப் பற்ைிய செய்திகள் ஏராளம் உள்ளன. 

• புலவர் ணகாவிந்தராஜனார்  எழுதி தஞ்னெ ெரஸ்வதி மகால் 
1963 ஆம் ஆண்டு சவளியிட்டுள்ள “செண்டலங்காரன் 
விைலிவிடுதூது” என்ை புத்தகத்தில் மன்னார்குடினயப் 
பற்ைிய செய்திகள் ஏராளம் உள்ளன. 

• மன்னார்குடி கேபதி அச்ெகம் 1938 ஆம் ஆண்டு 
சவளியிட்டுள்ள “இராஜணகாபாலொமி திருக்ணகாயில” 

புத்தகத்தில் மன்னார்குடி வரலாற்று செய்திகள் காேலாம். 
• எழுத்தாளர் (இப்புத்தகத்தின் ஆெிரியர்) மன்னார்குடி 

பானுகுமார்  வனர 99  உனரகனள Vethathiriam 
Banukumar என்ை தனலப்பில்   You tube ல் 
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• சவளியிடப்பட்டுள்ளது.
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• சவளியிட்டுள்ளார்.   

 

• ஆர். ராமணஷகன் 1985ல் எழுதியுள்ள” “ெண்பகாரண்யம் 
என்னும் மன்னார்குடி அருள்மிகு இராஜணகாபாலொமி 
திருக்ணகாயில் வரலாறு” என்ை புத்தகத்தில் 
மன்னார்குடினயப் பற்ைிய செய்திகள் ஏராளம் உள்ளன. 

• மன்னார்குடி கேபதி அச்ெகம் 1938 ஆம் ஆண்டு 
சவளியிட்டுள்ள “ஸ்ரீ ராஜணகாபலொமி கீர்த்தனனகள்-
செங்கமலவல்லியார்” புத்தகத்தில் மன்னார்குடி வரலாற்று 
செய்திகள் காேலாம் 

 

• மன்னார்குடி னகலாெ நாதர் ணகாயிலில் சுமார் 26 செப்புத் 
திருணமனிகள் உள்ளன.  இனவ 12 ஆம் நூற்ைாண்டிலிருந்து 
தற்காலம் வனர பல காலங்களில் உருவாக்கப்பட்டனவ. 

• மன்னார்குடி னகலாெ நாதர் ணகாயிலில் உள்ள நடராஜப் 
சபருமாள் திருவுருவத்தின் ணபரழனகக் காே கண் ணகாடி 
ணவண்டும். 

• மன்னார்குடி னகலாெ நாதர் ணகாயிலின் எண் முனைணய 
ணபாொள அரென் வரீ ணொமீஸ்வரன், மூன்ைாம் இராஜராஜன், 
அரென் சபயர் அைியப்படவில்னல.  பராக்கிரம பாண்டியன் 
காலத்தியது. 

• “உனடயார் ெீகயிலாய முனயாயார் இராஜாயி ராஜ ீ
பலரமுனடயார் ணகாயிலில்” – “உனடயார் ராஜாயிராஜவீர 
முனடயார் ணகாயிலில்” – உனடயார் ஸ்ரீ 
னகலாஸயிகமுனடயாரான இராஜ வர முனடயார் 
ணகாயிலிணல” “ ஸ்ரீ னகலாெநாதமுனடயார் ணகாயில்”  --- என்று 
கல்சவட்டுகளில் மன்னார்குடி னகலாெநாதர் ணகாயில் பற்ைி 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
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• மன்னார்குடி ணமற்குப் பகுதியில் ணபருந்து 
நினலயத்திலிருந்து 2 கீ.மீ. தூரத்தில் அனமந்த எழில் 
மிகுந்த ெிவலாயம் அண்ோமனல நாதர் ணகாயிலாகும். 

• மன்னார்குடி அண்ோமனல நாதர் ணகாயிலில் சுனதச் 
ெிற்பங்கள் ெினதந்தும், செங்கற்கள் பல்னலக் காட்டியும் 
பரிதாபமாககத் ணதாற்ைம் தருகிைது. 

• மன்னார்குடி அண்ோமனல நாதர் ணகாயில் 35 அடி 
ணகாபுரத்துடன் கிழக்கு நுனழவாயிலாக திகழ்கிைது. 

• மன்னார்குடி அண்ோமனல நாதர் ணகாயில் 15 அடி உயரம் 
சகாண்ட மதிலும், ஒணர திருச்சுற்ைினனயும் சகாண்டுள்ளது. 

• மன்னார்குடி அண்ோமனல நாதர் ணகாயில் கருவனை, 
அர்த்த மண்டபம், முன்மண்டபம், மகா மண்டபம் என்ை 
அனமப்பினன உனடயது. 

• மன்னார்குடி அண்ோமனல நாதர் ணகாயிலில் இரண்டு 
நுனழவாயில்கள் உள்ளன. 

• மன்னார்குடி அண்ோமனல நாதர் ணகாயில் திருமுற்ைம், 
மனட வளாகம், தீர்த்தக்குளம் ஆகியனவ இரண்டு ணவலி 
நிலப்பரப்பில் அனமந்துள்ளது. 

• மன்னார்குடி அண்ோமனல நாதர் ணகாயிலில் 
அண்ோமனலயார் ென்னதி, உண்ோமனல ணதவி அம்மன் 
ென்னதி (இது கி.பி. 4ஆம் நூற்ைாண்டாக இருக்கலாம்) 
விநாயகர், தட்ெிோமூர்த்தி, லிங்ணகாத்பவர். நந்தி, னபரவர் 
ெந்நிதிகளும் உள்ளன. 

• மன்னார்குடி அண்ோமனல நாதர் ணகாயிலில் 15 செப்புத் 
திருணமனிகள் உள்ளன. கி.பி.12 ஆம் நூற்ைாண்டிலிருந்து 18 
ஆம் நுஸற்ைாண்டு வெெனரயிலான காலத்னதக் 
சகாண்டுள்ளன. 

• மன்னார்குடி அண்ோமனல நாதர் ணகாயிலில் 
மாேிக்கவாெகர். ெம்பந்தர், அப்பர், ெண்டீஸ்வரர் முதலிய 
செப்புத் திருணமனிகள் குைிப்பிடத்தக்கன.  
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• “உனடயார் திரு அண்ோமனல உனடயார்” – 

“திருவண்ோமனலயுனடயார் ணகாயில்” – “ என்று மூன்ைாம் 
இராணஜந்திரனின் கல்சவட்டுகள் மன்னார்குடி 
அண்ோமனல நாதர் ணகாயினலப் பற்ைி குைிப்பிடுகின்ைன. 

• “உனடயார் திருவண்ோமனல உனடயாற்கு”  என்று 
வரீபாண்டியன் கல்சவட்டிலும் மன்னார்குடி அண்ோமனல 
நாதர் ணகாயினலப் பற்ைி குைிப்பிடுகின்ைன.    

• மன்னார்குடி அண்ோமனல நாதர் ணகாயிலில் உள்ள ஆறு 
கல்சவட்டுகள் கல்சவட்டுத் துனையால் 
சவளியிடப்பட்டுள்ளன. 

• எழுத்தாளர் (இப்புத்தகத்தின் ஆெிரியர்) மன்னார்குடி பானுகுமார்  

வனர 99  உனரகனள Vethathiriam Banukumar என்ை தனலப்பில்   

You tube ல் சவளியிடப்பட்டுள்ளது “ஞாபகம் வருணத ஞாபகம் 
வருணத” 

மயானம் https://youtu.be/s_KTnLHFFcg 

 

• மன்னார்குடி பாமேி ஆற்ைங்கனரயின் வடகனரயில் 19,602 
ெதுர அடியில் சஜயங்சகாண்டநாதாு் ணகாயில் 
அனமந்துள்ளது. அத ஒரு ெிவாலயம். 

• ணொழ மன்னன் இராஜாதிராஜனின் ெிைப்புப் சபயரான 
“சஜயங்சகாண்டான்” என்ை சபயரில்- செயங்சகாண்ட 
ணொழீஸ்வரமுனடயார் என்று மன்னார்குடி 
சஜயங்சகாண்டநாதாு் ணகாயில் சபயாு் சபற்ைது. 
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• மன்னார்குடி சஜயங்சகாண்டநாதாு் ணகாயில் 18 அடி 
உயரமுனடய மதினலக் சகாண்டுள்ளது. 

 

• மன்னார்குடி சஜயங்சகாண்டநாதாு் ணகாயில் பலமுனை 
திருப்பேிகளுக்கு உட்பட்டதால் ணொழர்களில் கல்சவட்டு 
எனதயும் முழுனமயுடன் காேமுடியவில்னல. 

• மன்னார்குடி சஜயங்சகாண்டநாதாு் ணகாயிலில் சுமார் 6 அடி 
உயரத்தில் ணமனடணபால் அனமத்து அதில் கருவனை, அர்த்த 
மண்டம், முன்மண்டபம் ஆகியனவ இடம் 
சபற்ைிருக்கின்ைன. 

 

• மன்னார்குடி சஜயங்சகாண்டநாதாு் ணகாயிலில் ஒரு 
ணகாபுரமும் ஒரு வாயிலும் உள்ளன. 

• மன்னார்குடி சஜயங்சகாண்டநாதாு் ணகாயிலின் அம்மன் 
சபயர் பிரகான் நாயகியகும்.  நடனெம்மந்தர், 
ணொமாஸ்சுந்தர் (ெிவன்) ணபான்ை செப்புத் திருணமனிகள் 
உள்ளன. 

• மன்னார்குடி சஜயங்சகாண்டநாதாு் ணகாயிலில் 
ஆண்டுணதாறும் னவகாெி மாதம் ணராகிேி நாளில் 
குழம்புப்பால் திருவிழா நனடசபறுகிைது. இக்ணகாயிலில் இது 
மிகப்சபரிய திருவிழாவாகும். 

• மன்னார்குடி சஜயங்சகாண்டநாதாு் ணகாயில் ஆண்டுணதாறும் 
நனடசபறும் குழம்புப்பால் திருவிழாவில், பசும்பாலில் 
நாட்டுச் ெர்க்கனர, குங்குமப்பூ, ஏலக்காய் முதலிய நறுமேப் 
சபாருட்கனளச் ணெர்த்து காய்ச்ெி, குழம்புப்பால் செய்து 
சஜயங்சகாண்டநாதருக்கு பனடத்து வழிபட்டு, பின்பு 
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இராஜணகாபாலுக்கு அனுப்புவது வழக்கமாக உள்ளது. 
இதனன ெிவசபருமான் சபருமாளுக்கு பால் அனுப்புவதாக 
மக்கள் நம்பினர்.  

• மன்னார்குடி சஜயங்சகாண்டநாதாு் ணகாயிலில் நான்கு 
செப்ணபடுகள் உள்ளன. 

• தஞ்னெ மராட்டிய  அரெர் பிரதாபெிம்மன் காலத்தில் 
மன்னார்குடி சஜயங்சகாண்டநாதாு் ணகாயிலுக்கு 
அளிக்கப்சபற்ை அைக்சகானடகனள நான்கு செப்ணபடுகள் 
கூகின்ைன. 

• மன்னார்குடி சஜயங்சகாண்டநாதாு் ணகாயிலின் ஏழு 
கல்சவட்டுக்கள்  இதுவனர சவளிவந்துள்ளன.  

• ெத்ரபதி ெிவாஜியின் ஆன்மிககுரு ராமதாஸ் சுவாமிகள் 
தஞ்னெனய ஆண்ட ஏணகாஜக்கும் ஆன்மீக ணபாதனனகள் 
செய்தா.  இச்சுவாமிகள் தன்னுனடய மூன்று ெீடர்கனள 
தஞ்னெக்கு அன்ப்பி ராபக்தி பிரொொரக் ணகந்தரத்னத 
அனமக்கச் சொன்னார். அதன்படி மன்னார்குடியில் பிரச்ொரக் 
ணகந்திரத்னத ஆனந்தசமௌனி என்ை ெீடர் அனமத்தார். 

• ஆனந்தசமௌனிக்கு இரண்டு ெீடர்கள் இருந்தனர்.  
அவர்களில் ஒருவரான ணமரு சுவாமிகள் தனது குருவிடம் 
நீங்காத பக்தியும், அன்பும் சகாண்டு பல நூல்கனளக் 
கற்ைார்.  அனந்தசமௌனி சுவாமிக்குப் பிைகு மன்னார்குடி 
பிரச்ொர ணகந்திரத்திற்கு தனலவராகவும் அமர்ந்தார். 

• மராட்டிய அந்தேர் குலத்தில் பிைந்த ணமரு சுவாமிகள் 
மன்னனயில் தங்கி ெமயப் பேிக்ள கற்ைார்.  இராம 
ணொகளா, பணீமா உபணகெ. அவதூத கீது, ெிவானந்தலகிரி, 
ஆத்ம ொட்ொத்கார பூரேம் ருதகர, ணொடெகலா, 
பிரம்மெமவிதி, ஆன்நத வால்மீகி இராமாயேம் ணபான்ை 
ெிைந்த நூல்கனளயும், ஆயிரத்திற்கு ணமற்பட்ட ெபங்க, பத 
பாடல்கனளயும், கவினதகனளயும் எழுதினார். 
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• அனந்தசமௌனி  ெமாதிக் ணகாயிலும், ணமரு சுவாமிகளின் 
ெமாதிக் ணகாயிலும் அவருக்குப் பின் வந்த ணெது 
சுவாமிகளின் ெமாதிக் ணகாயிலும்  மன்னன மக்களால் 
ணபாற்ைப்பட்டு பாதுகாத்து வரப்படுகின்ைன. 

 

• மன்னார்குடியில் ஐயர் ெமாதி எனப்படும் இடத்தில் 
சூட்டுக்ணகால் ராமலிங்க சுவாமிகள் ஜவீெமாதி 

அனமந்துள்ளது.  

• நூற்ைாண்டுகளுக்கு முன்னர் சூட்டுக்ணகால் ராமலிங்க 
சுவாமிகள் மன்னனயில் தங்கி பல்ணவை ெித்து 
வினளயாட்டுகளின் 5லம் மக்களின் துன்பம் ணபாக்கியுள்ளார். 

• தன்னன நாடிவரும் ணநாயாளிகளுக்கு தன்னிடம் இருந்த 
சூட்டுக்ணகால் மூலமும், மூலினககள் மூலமும் மன்னார்குடி 
சூட்டுக்ணகால் ராமலிங்க சுவாமிகள்  னவத்தியம் 
செய்துள்ளார். 

• குஷ்டம் முதலிய சபரும் வியாதி உள்ளவர்களிடம் 
ணபெிக்சகாண்ணட ணநாயாளிகளின் கவனத்னத ணவறுபக்கம் 
தினெ திருப்பி, அவர்கள் அைியாதவாறு தன்னிடம் உள்ள 
சநருப்பில் பழுக்கக் காய்ச்ெிய இரண்டு கம்பிகளால் அந்த 
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அடியாரின் சதானடயில் ஒரு இழுப்பு இழுத்து விடுவார் 
மன்னார்குடி சூட்டுக்ணகால் ராமலிங்க சுவாமிகள்.  

• தன்னன நாடிவரும் ணநாயாளிகனள சுடப்பட்ட கம்பி மூலம் 
பிேினயப்ணபாக்கியதால் சூட்டுக்ணகால் ராமலிங்கம் என்று 
மன்னன மக்களால் அனழக்கப்பட்டார்.  தன்னன நாடி 
வந்தவர்களுக்கு ெடச்சுட அன்ம் வழங்குவார். 

•  மன்னார்குடி சூட்டுக்ணகால் ராமலிங்க சுவாமிகளது 
அருள்வாக்குப்படி இவர் முக்தி அனடந்தணபாது மன்னார்குடி 
நகரத்தில் சநெவுத்தைிகளும், எண்சேய் கட்டும் 
செக்குகளும் ெில விநாடிகள் நின்ைன.  தான் எப்படி எங்கு 
அடக்கம் செய்ய ணவண்டும் என்று உயிருடன் இருந்தணபாது 
கூைியிருந்தவாறு அடக்கம் செய்யப்பட்டார். 

• மன்னார்குடி சூட்டுக்ணகால் ராமலிங்க சுவாமிகளது ெீடரான 
மாயாண்டிச் ெித்தரின் ஜவீ ெமாதியும இவரது ெமாதியருணக 

அனமந்துள்ளது.   

• மன்னார்குடியில் வாழ்ந்த டாக்டர் ணமனன் குடும்பத்தால் 
ஆதரிக்கப்பட்ட வாட்டார் சமௌனகுரு சுவாமிகள் ெமாதியும் 
நகரின் சதற்ணக அனமந்துள்ளது.  

• மன்னனயில் உள்ள வண்டுவராபதி மாமுனிகள் மடத்தில் 
ெில குைிப்புகனள்க சகாண்ட கல்சவட்டு ஒன்றுள்ளது. 

• மன்னனயில் உள்ள வண்டுவராபதி மாமுனிகள் மடத்துத் 
தனலவரும் அவரது ெிஷ்னய சபரிய பிராட்டி என்பவரும் 
மட அபிவிருத்திக்காக தங்களது செல்வத்னதச் 
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செலுத்தியுள்ளளனர்.  மடநிலம் வரி நீக்கப்பட்டு அவர்கள் 
ணெர்த்த  நிலங்கள் மடத்துக்காக அனுபவிக்கப்பட்டன.  
அந்நிலத்தின் எல்னலகளும், இருப்பிடமும் 
குைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• அச்சுதப்ப நாயக்கரின் மன்னார்குடி கல்சவட்டுக்னள 
ஆராயும் ணபாது கி.பி. 1577 ல் மன்னார்குடியில் திருமனல 
நம்பி தாத்தாச்ொரியார் என்ை னவேவ குரு ஒருவருக்கு 
நிலங்கள் அளித்த செய்த சதரிய வருகின்ைது. 

• இராஜணகாபாலொமி திருக்ணகாயிலில் திருமனல நம்பி 
தாத்தாச்ொரியார் உருவச் ெினலயும், செப்புத் திருணமனியும் 
வழிபாட்டில் இன்றும் உள்ளன.  செப்புத் திரு ணமனியின் 
படீத்தில் திருமனலநம்பிதாத்தாச்ொரியார் என்ை கிரந்த 
எழுத்துக்களில் எழுதப் சபற்றுள்ள சபாைிப்பு காேப்படுகிைது. 

• அச்சுதப்ப நாயக்கர் “நம் திருமனல நம்பி 
திருமலதாத்தாச்ொரியார்” என்று மன்னார்குடி கல்சவட்டில் 
குைிப்பிட்டிருப்பதும், அவருக்குச் ெிைப்புகள் செய்திருப்பதும் 
சகாண்டு அவர் நாயக்கரால் மதிக்கப்சபற்ை னவேவ குரு 
என்பனத நன்கு அைியலாம். 

• இராஜணகாபாலொமி திருக்ணகாயிலில்- பத்மாெனத்தில் 
அமர்ந்த ணகாலத்தில் கூப்பிய கரங்களுடன் காேப்சபறும் 
திருமனல நம்பி தாத்தாச்ொரியாரின் சநற்ைியிலும் 
புஜங்களிலும் திருமேக்குைிகளும், ணதாள்களில் ெங்கு 
ெக்கரப் சபாைிப்புகளும் காேப்படுகின்ைன. 

• ஐப்பெி திருமூலத்தில் திருநகரியில் அவதரித்த அந்தமில்ெீர் 
மேவாள மாமுனிகள் மன்னன திருத்தலத்தில் பல்லாண்டு 
தங்கியிருந்ததாகவும் இப்சபருமாளிடம் ணபாரில் 
ஈடுபட்டிருந்ததாகவும் வரலாறு கூறுகின்ைது. 

• மன்னன திருத்தலத்தில் பல்லாண்டு தங்கியிருந்த மேவாள 
மாமுனிகள் – மன்னன இராஜணகாபால சபருமாளின் 
அன்ைாட வழிபாட்டு முனைகனள முனைப்படுத்தினார்.  
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நாள்ணதாறும் திருவாய்சமாழி பாசுரங்கனள 
ஒழுங்குபடுத்தினார்.  இம்முனைணய இன்றும் நனடசபற்று 
வருகிைது. 

• மன்னன திருத்தலத்தில் பல்லாண்டு தங்கியிருந்த மேவாள 
மாமுனிகள் – மன்னன இராஜணகாபால சபருமானளப் பற்ைி 
ெிைப்புகனள “ணகாபால விம்ெதி”, “கமலா ஸ்துதி”, 
“ராஜணகாபால மங்கலம்” என்ை நூல்களில் எழுதியுள்ளார். 

• மன்னன திருத்தலத்தில் பல்லாண்டு தங்கியிருந்த மேவாள 
மாமுனிகள் – மன்னன இராஜணகாபால சபருமானளப் பற்ைி 
ெிைப்புகனள எழுதிய மூன்று நூல்களிலும்- –யாதவாப் யுதய 
வர்ேனனகனளயும் விம் ெதியிபாயும் ணெவித்ததால் சுவாமி 
ணதெிகன் இப்சபருமமாளின் வடிவினன உள்ளத்தில் 
சகாண்டு இந்நூல்கள் இயற்ைியதாக ணதான்றுகிைது. 

• மன்னன திருத்தலத்தில் பல்லாண்டு தங்கியிருந்த மேவாள 
மாமுனிகள் – மன்னன இராஜணகாபால சபருமானளப் பற்ைி 
ெிைப்புகனள எழுதிய மூன்று நூல்களிலும்- சபருமாளின் 
சபருனமகனள எடுத்ணதாதி “ஏனழ ஏதிலன் கீழ்டமகன் 
என்னாது யாவர்க்கும் ணெனவ ொதிக்கும்” இனைவனின் 
சபருனமகனள விளக்கியுள்ளார். 

• மன்னன திருத்தலத்தில் பல்லாண்டு தங்கியிருந்த மேவாள 
மாமுனிகள் ஏற்பாட்டின்படிதான்  ஆடித்ணதர் நனடசபற்று 
வருகிைது. 

• செங்கமலத்தாயார் என்றும் செண்பகசலட்சுமி என்றும் இச் 
செண்பாரண்யத் திருத்தலத்தில் எழுந்தருளி அருள் 
பாளித்துக் சகாண்டிு்ருக்கும் ஸ்ரீதாயாருக்கு ஆடிப்பூரத் 
திருவிழா சகாண்டாட மேவாள மாமுனிகள் அருளச் 
செய்துள்ளார். 

• 150 ஆண்டுகளுக்கு  முன்னர் ணவதாரண்யம் 
செம்ணபனடயில், ரங்காச்ொரி-ஜானகியம்மாளுக்கு 27.9.1829ல் 
பிைந்த வாசுணதவர்...ெிறுவயதிணலணய மன்னார்குடிக்கு 
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சதற்ணக இரண்டு னமல் தூரத்தில் உள்ள நானக என்ை 
கிராமத்தில் வந்து தங்கி ஜபம், தியானம் செய்து வந்தார்.  
இங்குள்ள மக்கள் இவனரஆதி உத்ரணயாகி 
என்ைனழத்தணதாடு, குருவாகவும் ஏற்றுக் சகாண்டு நானக 
ஜப்தா என்ை அனமப்னப ஏற்படுத்திக் சகாடுத்னர். 

• மன்னார்குடி நானக ஜப்தானவ உருவாக்கிய ஆதிஉத்ரணயாகி 
ெீடர்கள்-- பிரேவ ெக்ர வடிவில் குஸ்மாகரகம் கட்டி-- தவம் 
செய்து வந்தனர். 

• மன்னார்குடிக்கு அருகில் நானக ஜப்தானவ உருவாக்கிய 
உத்ரணயாகி மகாெமாதியாவதற்கு முன் தன் ெீடர்களிடம் 
“எனக்குப் பிைகு வடக்கிலிருந்து ஒரு உத்ரணயாகி வந்து 
சதற்கில் தங்குவார்” என்று கூைியிருந்தார். 

• மூன்று தனலமுனைகளுக்குப் பிைணக ஆதி உத்ரணயாகி 
கூைிய ணயாகி பாண்டிச்ணெரியில் வந்து தங்கிய அரவிந்தர் 
என்பனத மன்னார்குடி நானக ஜப்தாவில் ணதான்ைிய 
ணகாடியாளம் ெணகாரதர்கள் கண்டுேர்ந்தார்கள். 

• ஸ்ரீஅரவிந்தர் தனது வரலாு்ைனை முதலில் எழுதிய “YOGIC 

SADHAN’ என்ை புத்தகத்தில் மன்னார்குடி நானக ஜப்தா, 
குஸ்மாகரகம் ணபான்ை விவரங்கனளக் குைிப்பிட்டுள்ளார். 

• மன்னார்குடி முதல்சதருவில் உள்ள ஏ.ெீனிவாெ அய்யங்கார் 
தனது வடீ்டில் ஆதி உத்ரணயாகியின் பாதுனககனள 
பத்திரமாக பத்திரப்படுத்தி வழிபட்டு வருகின்ைனர். 

• பாமேி, ணகாட்டுர், திருக்களர். திருசவண்டுதுனை முதலிய 
பாடல் சபற்ை ணகாயில்கள் மன்னார்குடி வட்டத்தில் 
உள்ளன. 

• மன்னார்குடிக்கு அருகில் உள்ள பாமேி (திருப்பாதாளசீ்ெரம்) 
ஊருக்கு திருஞானெம்பந்தர்  வந்த பதிகம் (கி.பி.640-656) 
பாடியிருப்பதால் கி.பி. ஏழாம் நூற்ைாண்டிலிருந்ணத இந்த 
ஊரும், இந்த ஊரில் உள்ள ெிவாலயமும் இருந்து வருவதும் 
தலமாகப் ணபாற்ைப்படுவதும் சதரியவருகிைது.   
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• பாமேி என்ை இத்திருத்தலம் மன்னார்குடி புனகவண்டி 
நினலயத்திற்கு வடக்ணக இரண்டு கி.மீ. சதானலவில் 
அனமந்துள்ளது.  

• பாமேி, பாம்பேி ெர்ப்பபுரம் எனப் ணபாற்ைப்படும் இந்த 
ஊரிலுள்ள ெிவாலயம் பாதாளசீ்ெரம் என்ை சபயரில் வழங்கி 
வருகிைது. 

• பிற்காலச் ணொழர் கல்சவட்டுகளிலும் பாண்டியர் 
கல்சவட்டுகளிலும் இந்தஊர் சுத்தவல்லி வள நாட்டில் 
பாம்புேிக் கூற்ைத்திலருந்ததாகக் குைிக்கப்பட்டுள்ளதால், 
இந்த ஊரின் சபயரில் ஒரு கூற்ைம் இருந்தனம  
புலனாகிைது. 

• பாமேி ஊரின் சபயர் “திருப்பாம்புேி” என்றும், ெிவாலயம் 
“திருப்பாதாளசீ்ெரம்” என்றும் அனழக்கபட்டிருக்கிைது. 

• “பாம்புேி” என்று ணொழர் காலத்தில் வழங்கி வந்த இந்த 
ஊர்ப் சபயர் காலப்ணபாக்கில் மருவி இன்று “பாமேி” என்ை 
சபயரில் வழங்கி வருகிைது.  இதனுனடய தலவிருட்ெம் 
மாமரம்.  அம்பினக அமிர்தநாயகி. 

• திருப்பாதாளசீ்ெரம் இன்னைய தினம் நாகநாதசுவாமி 
திருக்ணகாயில் என்ை சபயரில் வழங்கி வருகிைது.  

• நாட்டுக்ணகாட்னட நகரத்தாருள் ஓக்குர் திரு. 
இலட்சுமேன்செட்டியார் பாமேி ணகாயிலுக்குத் திருப்பேி 
செய்துள்ளார்.  

• விழுப்பனரயர் மகள் கங்காண்டார் என்பவர் பாமேி 
ணகாயிலில் தாம் எழுந்தருளிய இனைவன் திருணமனியின் 
வழிபாட்டிற்காக நிலக்சகானட வழங்கியுள்ள செய்தி 
ெனடயவர்மன் சுந்தரபாண்டியனின் கல்சவட்டிு்ல் 
காேப்படுகிைது. 

• பாமேி நாகநாதசுவாமி ணகாயிலில் உள்ள இரண்டு 
கல்சவட்டுகளில் “ஸ்ரீபூதி விண்ேகராழ்வார்”என்ை சபருமாள் 
ணகாயிலில் விளக்சகரிக்க 96 ஆடுகள் வழங்கப்பட்ட 
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செய்தியும், தினமும் ஒருவருக்கு உேவளிக்கக் சகானட 
வழங்கப்பட்டிருந்த செய்தியும் காேப்படுவதால் முதலாம்  
இராெராெணொழனின் ஆட்ெிக்காலத்தில் இக்ணகாயில் 
இருந்திருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகிைது. 

• பூதி விண்ேகராழ்வார்” என்ை சபயரில் பாமேிப் பகுதியில் 
சபருமாள் ணகாயில் ஒன்ைிருந்ததும் புலப்படுகிைது. 

• மன்டன ெ. நாராயணசாமி தமிழக அரெியல்வாதி .  தமிழக 

அனமச்ெரனவயில் கூட்டுைவு, விவொயம், உள்ளாட்ெித் துனை 

அனமச்ெராகப் பேியாற்ைியுள்ளார். திராவிடக் சகாள்னகயில் 

பற்றுக் சகாண்ட இவர், திராவிட முன்ணனற்ைக் கழகத்தின் 

ஆரம்ப காலம் முதல் முக்கியப் பங்கு வகித்தவர். இவரது 

குடும்ப சபயர் ப. நாராயேொமி ஓந்தினரயர் ஆகும். 

 

• 1971ம் ஆண்டு திமுக முன்னாள் அனமச்ெர்  மன்னன 

நாராயேொமி முயற்ெியால் மன்னார்குடி  மக்களுக்கு அளித்த 

பரிசு பாமேி உரத்சதாழிற்ொனல. இங்கு தயாரிக்கப்படும் 

பாமேி. 17:17:17 என்ை உரம் தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் 

அண்னட  மாநிலங்களிலும் ெிைப்பான வரணவற்னப 

சபற்றுள்ளது.  

• பாமேி உரத்சதாழிற்ொனல. 2013-14ம் ஆண்டு 15 ஆயிரம் டன் 

உற்பத்தி செய்த இந்த சதாழிற்ொனலயில், 2017-18 ம் ஆண்டு 

தற்ணபாது வனர ஏைத்தாழ 8 ஆயிரம் டன் மட்டுணம உற்பத்தி 
செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

•  பாமேி உரத்சதாழிற்ொனல- 2013-14ம் ஆண்டு 15 ஆயிரம் டன் 

உற்பத்தி செய்த இந்த சதாழிற்ொனலயில், 2017-18 ம் ஆண்டு 

தற்ணபாது வனர ஏைத்தாழ 8 ஆயிரம் டன் மட்டுணம உற்பத்தி 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%95_%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%95_%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F_%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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செய்யப்பட்டுள்ளது.கடந்த காலங்களில் டிெிஎம்எப் மூலம்  2000 

டன்  விற்பனன செய்யப்பட்ட நினலயில், தற்ணபாது 375 டன் 

மட்டுணம இச்ெங்கங்களால் சகாள்முதல் செய்யப்பட்டு 

விவொயிகளுக்கு  வழங்கப்படுகிைது. 

• பாமேி உரத்சதாழிற்ொனலனய நவனீ மயமாக்கி பல்ணவறு 

விவொய இடுசபாருட்கனள தயாரிக்கலாம். இதன் மூலம் 

பலருக்கும் ணவனல வாயப்பு கினடக்கும். சதாழிற்ொனலனய 

நவனீ மயமாக்கி பல்ணவறு விவொய இடுசபாருட்கனள 

தயாரிக்கலாம். இதன் மூலம் பலருக்கும் ணவனல வாய்ப்பு 

கினடக்கும். 
 

• பாமேி உரத்சதாழிற்ொனலயில்  தயாரிக்கப்படும் மண்புழு 

உரம் ஒரு கிணலா ரூ.15 என்ை வினலயில் விற்பனன 

செய்யப்படுகிைது. அதனனயும் பாமேி 17:17:17 காம்ப்ளக்ஸ் 

உரத்னதயும் விவொயிகள் அதிகம் பயன்படுத்த ணவண்டும். 

• பாமேி உரத்சதாழிற்ொனலயில் 1971ம் ஆண்டு 185  நிரந்தர 

பேியாளர்கள், நூற்றுக்கேக்கான தற்காலிக ஊழியர்கள் 

பேியில் இருந்தனர். தற்ணபானதய அரசு இந்த சதாழிற்ொனல 

மீது கவனம் செலுத்தாத நினலயில் தற்ணபாது 9 நிரந்தர 

பேியாளர்கள் மற்றும் 24 தற்காலிக ஊழியர்கள் மட்டுணம 

உள்ளனர்.  

• ணொழநாட்டுக் காவிரித் சதன்கனரத் தலங்களுள் 112 வது 
தலமான திருசவண்டுனை, மன்னார்குடி வடபாதிமங்கலம் 
ொனலயில் மன்னார்குடியிலிருந்து பத்து கிணலா மீட்டர் 
சதானலனவில் அனமந்துள்ளது. 

• பிரம்ணமசுவரர், பிரமபுரீெர்,மதுவணனெர் என்ைனழக்கப்படும் 
திருசவண்டுனைநாதர் திருக்ணகாயினலத் திருஞானெம்பந்தர் 
பதிகம் பாடிப் ணபாற்ைியிருக்கிைார். 

• திருசவண்டுனை ஆலயம் கி.பி.ஏழாம் நுற்ைாண்டிலிருந்ணத 
ெிைப்புடன் விளங்கி வருகிைது. “ணவன் கண்ேி” என 
ஞானெம்பந்தர் இந்தஊர் இனைவினயக் குைிப்பிட்டுப் 
பாடியிருப்பது ணபாலணவ, இன்ைளவும் இனைவியின் சபயர் 
ணவசனடுங்கண்ேி (வடசமாழியில் ெத்தியாயதாட்ெி, 
பிரகதாம்பாள்) என்ைனழக்கப்டுவதும் குைிப்பிடத்தக்கது. 
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• திருக்களார் கிராமம் மன்னார்குடியிலிருந்து 10 கி.மீ. 
தூரத்தில் இருக்கிைது.  காவிரித் சதன்கனரத் தலம்.  105 
ஆவது திருத்தலம் திருஞானெம்பந்தர் பாடல் சபற்ைது. 

• மன்னார்குடிக்கு அருகில் உள்ள திருக்களார்  - 
பராெரமுனிவர். துர்வாெமுனிவர். கால னபரவர் பூஜித்துப் 
ணபறு சபற்ைது.  

• மன்னார்குடிக்கு அருகில் உள்ள திருக்களார்  தலத்தின் 
ணவறு சபயர்கள் – பாரஜாதவனம், தருவனம், கற்பகவனம், 
துர்வாெமுனிவருக்குப் சபருமான் நடனக் காட்ெி தந்த தலம். 

•   மன்னார்குடிக்கு அருகில் உள்ள திருக்களார்  தலத்தின் 
சுவாமி – களர்முனன நாதர், பாரிஜாதவணனஜஸ்வரர்.  
அம்பினக – இளங்சகாம்பன்னாள் – அமுதவல்ல-
அழணகஸ்வரி.  தீர்த்தம் – துர்வாெர் தீர்த்தம், பிரமதீர்த்தம், 
ருத்ரதீர்த்தம், ஞான தீர்த்தம்.  தல மரம் பாரிஜாதம்.  பண் – 
ெீகாமரம். 

• மன்னார்குடிக்கு அருகில் உள்ள திருக்களார்   
திருஞானெம்பந்தரால் பாடி பரவெப்பட்ட தலமாகும். 
ெம்பந்தர் 11 பாடல்கனளப் பாடி மகிழ்ந்துள்ளார். 

• மன்னார்குடிக்கு வந்து திருகுளத்தில் நீராடி 
செங்கமலத்தாயார் ெணமதரான ஸ்ரீவித்யா இராஜணகாபாலனன 
தரிெித்தால், ணகாடி பசுக்கனளத் தானம் செய்த பலனும், 
ணகாடி திருமேம் செய்து னவத்த பலனும் கினடக்கும் 
என்கிைது தலவரலாறு. 

• பாடல்கள் பல சபற்ை  திருத்தலங்கள் நினற்நத மன்னார்குடி 
பழனமயான ஊராகும்.  திருஞானெம்பந்தர் முதல் பல 
முனிவர்களாலும், ெித்தர்களாலும் பாடப் சபற்ை 
ணகாயில்களின் அரிய செய்திகளின் வழிணய 
மன்னார்குடியின் புகனழ அைியலாம். 

• இராஜ மன்னார்குடியில் வாழும் மக்கள் அைச்ெிந்தனனயும், 
சபாது நல நாட்டமும் உனடயவர்களாய் விளங்குகின்ைனர்.   

• இராஜணகாபலொமி ணகாயிலில் நனடசபறும் விழாக்களில் 
இந்துக்கள் ஆர்வமுடன் கலந்து சகாண்டு கடவுனள 
வழிபடுகின்ைனர். 

•  மன்னார்குடியில் -சதாடக்க காலத்தில், மன்னர்கள் 
ஏற்படுத்திய விழாக்கள் அனனத்தும் இன்று மக்களால் 
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நடத்ப்படுகின்ைன.  இவ்விழாக்கனளக் குைிப்பிட்ட ொதியினர் 
தங்கள் சபாறுப்பில நடத்துகின்ைனர்.  

• வாழ்க்னகயில் ஒரு முனையாவது காெிக்குப் ணபாக 
ணவண்டும் என்பது ணபால வாழ்க்னகயில் ஒரு முனையாவது 
மன்னார்குடியில் 18 நாள் திருவிழானவ தரிெிக்க ணவண்டும். 

• இராஜணகாபலொமி பிரணமாைச்ெவமானது மிகச் ெிைப்பாக 
ணவறு எந்த ஊரிலும் இல்லாத அளவுக்கு நனடசபற்று 
வருகிைது.  தீட்தர்கள் சபருமாளுக்கு அழகுக்கு அழகு 
செய்வனதக் கண்டால் சமய் ெிலிர்க்கும். 

• காலம் காலமாக மரபுகள் துளியும் மாைாமல் நனடசபற்று 
வரும் மன்னார்குடி திருவிழாக்கள் நாம் கண்டு தரிெிக்க 
ணவண்டிய அருங்காட்ெிகள். 

• மன்னார்குடினயச் சுற்ைியுள்ள ஊர்களில் மாரியம்மான் 
ணகாயில், காளியம்மன் ணகாயில், அய்யனார் ணகாயில் 
திருவிழாக்கள், தீமிதி, அங்கா பரணமஸ்வரி அம்மன் 
மயானசூனை மதலரிய திருவிழாக்களும் நனடசபற்று 
வருகின்ைன. 

• ணொழர்கள் ஆட்ெியில் னெவம் நன்கு வளர்ந்தது.  ெமயக் 
குரவர்களில் திருஞானெம்பந்தர், மன்னார்குடி வட்ட 
ணகாயில்கனளப் பாடி பரவெமனடந்துள்ளார்.  பாமேி, 
ணகாட்டுர், திருக்களார், திணவண்டுதுனை முதலிய ஊாக்ள 
பாடல் சபற்ற் ணகாயில்கனள சகாண்டனவயாகும். 

• நாயக்க மன்னர்கள் காலத்தில் மன்னார்குடியில் னவேவம்  
தனழத் ணதாஙிகயது.  மன்னார்குடி., திருமக்ணகாட்னட 
முதலிய இடங்களில் உள்ள சபருமாள் ணகாயில்கள் 
குைிப்பிடத்தக்ன.   பல்ணவறு னவேவப் சபரியார்கள் 
இச்ெமயத்னதப் பாடி புகழந்துள்ளனர். 

• திருவாருர் மாவட்டத்னத உள்ளடக்கிய ணொழநாட்டில் கி.மு. 
இரண்டாம் நூற்ைாண்டிலிருந்ணத சபௌத்த ெமயம் ெிைப்புற்று 
விளங்கிற்று.  ெமீப காலங்களில் மன்னார்குடி வட்டத்திலும் 
அதன் எல்னலனய ஒட்டிய பகுதிகளிலுள்ள ஊாகளிலும 
சபௌத்தம சதாடர்பான ொன்றுகள் கினடத்துள்ளன.  
இவற்ைில் குைிபபிடத்தக்க ஊாகளில் பூதமங்கலம் என்ை 
ஊரும் ஒன்று.  
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• மன்னார்குடி ணொழர் காலத்தில் ெமேத் தலமாக 
இருந்திருக்கலாம் என்று வரலாற்ைாெிரியர்கள் 
கருதுகின்ைனர். இன்றும் இந்த ஊரில் ெமேர்கள் வாழ்ந்து 
வருகின்ற்னர். னெவ, னவேவ ெமயங்களின் எழுச்ெியில் 
இங்கிருந்த ெமேப்பள்ளி, பள்ளன்ணகாயில் 
ெமேப்பள்ளினயப் ணபான்று முற்ைிலுமாக அழிந்துபட்டிருக்க 
ணவண்டும். 

• கிைிஸ்துவ ெமயம் மன்னார்குடிக்கு ெிைப்பான கல்விப் 
பயின் மூலமும், இனைப்பேியின் மூலமும் சபறும் 
வளர்ச்ெினய உண்டாக்கியது. 

• “மன்னார்குடிக்கு ஐந்து னமல் கிழக்ணக – வழகிழக்கில் உள்ள  
கூத்தாநல்லூர்  இஸ்லாமியர் அதிகம் வாழும் பகுதி  மக்கட் 
சதானக 3104 ணபர்களில் 2677 ணபர்கள் இஸ்லாமியர்கள் 
என்று சகஜட்டியர் கூறுகிைது. 

• சதய்வகீப் ணபசராளினயச் ெிந்தி எழில் ெிைந்திலங்கும் நகரம் 
மன்னார்குடி.  ஆநினரக் காப்பான் விரும்பி வினளயாடும் 
விண்ேகக் ணகாயில்களும், பினையேிந்த சபருமான் படீ  
ஆலயங்களும், மடலாயங்களும், ெத்திரங்களும் ொர்ந்துள்ள 
நகரம்.  

• னவேவமும் னவெமும் என வளர்த்த சபரு நகரம் 
மன்னார்குடி.  னஜனமும், கிைித்துவமும் இஸ்லாமும் 
இனேந்த நகரம். 

• சபெண்ட் அம்னமயார் தந்த பிரம்மஞானெனபயும், 
வள்ளலார் சபயரில் வளரும் திருச்ெனபகளும், ணவதாத்திரி 
மகரிஷியின் மனவளக்கனல மன்ைங்களும், ஓம் ெக்தி 
மன்ைங்களும், புகழ்சபற்ை ெர்ச்சுகளும், மசூதிகளும் இங்கு 
உண்டு.  

• இந்துக்கள், இஸ்லாமியர், கிைித்துவர்கள், ெமேர்கள் 
ணபான்ை பல்ணவறு மக்கள் மன்னனயில் வாழ்கின்ைனர்.  
இந்து ெமயத்தில் பிராமேர். கள்ளர். வன்னியர். யாதவர், 
நாடார். ணதவர், செட்டியர், முதலியார் ணபான்ை பிரிவகளில் 
உள்ளவர்கள் இங்கு வாழ்கின்ைனர்.  அதில் பிராமேர்கள் 
அதிகம் வாழ்கின்ைனர். 

• மன்னார்குடி வட்டத்துக்காரர்களின் தனலயாய பண்பாடு 
“விருந்ணதாம்பல்” ஆகும். “செலவிருந்ணதாம்பி வருவிருந்து 
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பார்த்திருக்கும் பண்பாளர்கள்.  முனபின் சதரியாதவர்கள் 
வடீு ணதடி வந்து விட்டாலும் அவர்களுக்கும் விருந்து 
பனடக்கும் குேம் இவர்களிடம் இயற்னகயாக 
அனமந்துள்ளது. 

• மரியானத வழங்குவதில் சபயர் ணபானவர்கள் 
மன்னார்குடிக்காரர்கள்.  வாங்க, ணபாங்க, உட்காருங்க என்று 
தான் ணபசுவார்கள். வயதில் சபரியவர்கனள ஐயா 
என்ைனழப்பார்கள் பல வடீுகளில் சபற்ணைார்கள் தங்கள் 
குழந்னதகனள வாங்க ஐயா, ணபாங்க ஐயா, ெின்ன ஐயா, 
சபரிய ஐயா, நடு ஐயா என்றுதான் அனழப்பார்கள். 

• வம்பு , வழக்குகள், தகராறுகள் ணபான்ைவற்ைில் “நாட்டுப் 
பஞ்ொயத்து மூலம் தீர்க்கும் வழக்கம் இன்றும் 
இவ்வட்டத்தில் நனடமுனையில் இருந்து வருகிைது. (எட்டு 
நாட்டு பஞ்ொயத்து முனையும் அமுலில் உள்ளது.) 

• மன்னார்குடி வட்டத்திலுள்ள எல்லா விணெஷங்களிலும் 
சவற்ைினல, ெீவலுக்கு முக்கியத்துவம் தருகிைார்கள்.  

•  திருமேம், மற்றும் பிை ெடங்குகளுக்கு 
விருந்தினர்களாகிய உைவினர்கனள அனழப்பதற்கு 
அனழப்பிதழுடன் சவற்ைினல ெீவல் னவத்து ஒரு 
குைிப்பிட்ட சதானகனயயும் னவத்து அனழப்பார்கள்.”பாக்கு 
பேம் னவத்து அனழப்பது” என்ை ெம்பிரதாயம் இந்த 
வட்டத்தில்  நனடமுனையில் உள்ளது.  

• துக்கம் ணகட்க வருபவர்களுக்கு சவற்ைினல ெீவல் தட்டு 
னவ்பபது இந்த வட்டத்தில்  இங்கு மட்டும்தான். 

• மன்னன வட்டத்தில் ஒரு இல்லத்தில் ஒருவர் இைந்து 
விட்டால் அதனன “தண்ணடாரா” மூலமும், சநருங்கிய 
உைவினர்களுக்கு ஆள் அனுப்பியும் சதரிவிப்பார்கள். 

• திருமேம், காதேி விழா ணபானற் நிகழ்ச்ெிகளில முதலிடம் 
அளிப்பது தாய் மாமனுக்குத்தான்.  மாமன் ெீர் 
சகாடுத்தால்தான் திருமேம், காதேி விழா ணபான்ைனவகள் 
நினைவாக இருக்கும் என்ை வழக்கத்தில் உள்ளவாு்கள்.  இது 
மட்டுமல்ல் துக்க காரியங்களிலும மாமன் மாரியானதனய 
ஏற்க ணவண்டும். 
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• மன்னன வட்டத்தில் ஒவ்சவாரு கிராமத்திலும் 
சபரும்பான்னமயினனரக் சகாண்ட ஜாதியினனர 
முதன்னமயாக னவத்து அக்கிராம நிகழச்ெிகள் நனடசபறும். 

• மன்னார்குடிகாரர்கள் சவற்ைினப் பிரியர்கள்.  அவர்கள் 
சவற்ைினல ணபாடுகிை அழனகப் பார்த்திருக்கிைரீ்களா?  
சவற்ைினலனய வலிக்காமல் எடுத்து அதன் முதுனகத் 
தடவிக்சகாடுத்து. சுண்ோம்னபத் துளி விரலால் ஓவியம் 
வனரவது ணபாலத் தீட்டி, சமதுவாக மடக்கி, பாக்னக 
வாெனன பார்த்து….ெரி ணபாதும்….சுருக்கமாக---- அவர்கள் 
சவற்ைினல ணபாடுவது ஏணதா ராக ஆராபனே பண்ணுவது 
ணபால இருக்கும். 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் குளம், ஏரி, ஆறு, வாய்க்கால், 
கிேறு பாெனங்கள் உள்ளன. 

• கல்லனேயில் காவிரியிலிருந்து பிரிந்து செல்லும் 
சவண்ோறு 43 னமலில், நீடாமங்கலம் அருணக முக்சகாம்பு 
என்ை இடத்தில் ணகானரயாறு, பாமிேியாறு என்று 
பிரிகிைது.  இரண்டு ஆறுகளும் மன்னார்குடி, 
திருத்துனைப்பூண்டி வட்டங்கள் மூலமாகச் சென்று 
முத்துப்ணபட்னட அருணக கடலில் கலக்கின்ைன. 

• நீடாமங்கலம் அருணக முக்சகாம்பில் பிைந்த 
பாமிேியாற்ைின் நீர்ப்பாெனம் 38,357 உற்கணடராகும். 

• பாமிேியாற்ைின் நீளம் 33 னமலாகும்.  இதனால் 
பயன்சபறும் ஆயக்கட்டுகளின் பரப்பளவு 37,344 ஏக்கராகும். 

• இவ்வட்டத்தில் பாயும் முள்ளியாற்ைின் நீளம் 27 னமலாகும்.  
இதனால் பயன்சபறும் ஆயக்கட்டுகளின் பரப்பளவு 26,879 
ஏக்கராகும். 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் நீாு் ஆதாரத்திலரிருந்து நிலத்திற்கு 
அதிக ணெதாரமின்ைி நீர் சகாண்டு செல்லப்படுகிைதது.  
அனனத்து நிலங்களுக்கும் உள்ள நீாு் உரினம மதிக்கப்பட்டு 
முதற்பாெனம் மூலம், நீர்தட்டுக் காலத்திலும் உரிய நீர்  
கினடக்கும் வனகயில் வெதிகள் வகுத்து பாெனம் 
செய்யப்படுகிைது. 

• பி.வி. ஜகதீெஐயர் எழுதியுள்ள” “ஜில்லா ெரத்திரம் தஞ்ொவூர் 
“ என்ை புத்தகத்தில் மன்னார்குடினயப் பற்ைிய செய்திகள் 
ஏராளம் உள்ளன. 
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• வி.டி. செல்வம் எழுதியுள்ள” “தமிழக வரலாறும் பண்பாடும் “ 

என்ை புத்தகத்தில் மன்னார்குடினயப் பற்ைிய செய்திகள் 
பலவற்னைக் காேலாம்.  

• என். ணெதுராமன்  எழுதி 1989 ஆம் ஆண்டு சவளியிட்டுள்ள 
“பாண்டியர் வரலாறு “ என்ை புத்தகத்தில் மன்னார்குடினயப் 
பற்ைிய செய்திகனள அைியலாம். 

• ஆர். வெந்தக்கல்யாேி   எழுதி 1984 ஆம் ஆண்டு 
சவளியிட்டுள்ள “தமிழக ணகாயில் கல்சவட்டு “ என்ை 
புத்தகத்தில் மன்னார்குடினயப் பற்ைிய செய்திகனள 
அைியலாம். 

• கு. தாணமாதரன் எழுதி சதால்லியல் துனை சவளியிட்டுள்ள 
“வரலாற்ைில் தஞ்னெ” என்ை புத்தகத்தில் மன்னார்குடினயப் 
பற்ைிய செய்திகனள பார்க்க முடிகிைது.. 

• ணகாமணல  எழுதி 1961 ஆம் ஆண்டு  சவளியிட்டுள்ள 
“தஞ்ெதவூர் மாவட்டம் “ என்ை புத்தகத்தில் மன்னார்குடினயப் 
பற்ைிய செய்திகனள பார்க்க முடிகிைது.. 

• ணக.ணக. பிள்னள   எழுதி உலக தமிழராய்ச்ெி நிறுவனம்   
சவளியிட்டுள்ள “தமிழ்நாட்டு வரலாறு – மக்களும் 
பண்பாடும் “ என்ை புத்தகத்தில் மன்னார்குடினயப் பற்ைிய 
செய்திகனள பார்க்க முடிகிைது.. 

 

• மன்னார்குடி நகருக்குள் பாமிேியாறு பாய்கின்ைது.  இதன் 
பிரிவுகளாய் கால்வாய்களும் இப்பகுதியில் ஓடுகின்ைன. 

• இவ்வட்டத்தில் உள்ள ணவளாண்னம வளத்தால் 
ொனலகளின் அகலம் மிகவும்  குனையாக இருப்பதும் ஆறு, 
கால்வாய் ஆகியவற்ைின் மிகுதியால் எங்ணக பார்த்தாலும் 
குறுகலான பாலங்கள் இருப்பதும் அடிக்கடி பாலத்னதக் 
கடந்து ணவறு தினெயில் செல்ல ணவண்டியிருப்பதும் 
வட்டத்தில் ணபாக்குவரத்துக்குத் தனடயாக உள்ளன.  

• நிடாமங்கலம் வழியாகக் கும்பணகாேம் செல்வதற்காக 
இந்நகரின் வடக்குப் பகுதியில் ணமம்பாலம் என்னும் 
சபயரில் ஒரு பாலம் அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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• சகழுகத்தூர் வழியாக முத்துப்ணபட்னட செல்வதற்கும், 
ணகாட்டுர் வழியாகத் திருத்துனைப்பூண்டி செல்வதற்கும், 
கூத்தநல்லூர் வழியாக திருவாருர் செல்வதற்கும், 
மன்னார்குடி நகரின் கிழக்குப் பகுதியில் பாமேியாற்ைில் 
ஒரு பாலம் அனமக்கப்பட்டுள்ளது.  அதனனக் கீழப்பாலம் 
என்று அனழப்பர். 

• ஊரின் வடக்ணக பாமிேி ஊருக்குச் செல்ல, 1916ல் 
கட்டப்பட்ட பழனமயான பாலம் ஒன்றுள்ளது. 

• மன்னனயிலிருந்து பட்டுக்ணகாட்னட, தஞ்ொவூர் ணபான்ை 
இடங்களுக்குப் ணபருந்துகள் செல்ல ொனல வெதிகள் 
ெிைப்பாக அனமக்கப்பட்டுள்ளன. 

• பனழய மன்னார்குடி வட்டத்தில வடுவூரில் 316 ஏக்கர் 
மிகப்சபரிய ஏரி உள்ளது.  இதனால் பல ஏக்கர் நிலங்கள் 
பாெனம் சபறுகின்ைன.  இந்த ஏரி பைனவகள் 
ெரோலயமாகவும் அனமந்துள்ளது. 

• குளங்கனள அகழ்வதிலும் பராமரிப்பதிலும் ணொழநாடு 
ணபரார்வம் காட்டிய வந்துள்ளது.  மன்னர்குடி நகரத்தில் 64 
குளங்கள் இருந்துள்ளன.  தற்ெமயம் 17 குளங்கணள உள்ளன. 

• இந்த வட்டத்தில் விரிவான குடிநீாு்த் திட்டம் 
நனடசபறுகிைது.  மன்னார்குடி நகரத்தில் ணமல் நினல 
நீர்த்ணதக்கம் ஒன்றுள்ளது.  தினெரி ஒரு நபருக்கு 41 லிட்டர் 
வதீம் குடிநீர் வழங்கப்படுகிைது.  

• இவ்வட்டத்தில் ஆற்று நீாு் பாயும் நீண்ட காலப்பயினர 
பாெனம் அல்லது ெம்பா என்றும், குறுகிய காலத்தில் 
மனழநீரால் நனடசபறும் விவொயத்னதக் குறுனவ அல்து 
கார் என்றும் அனழப்பார்கள் 

• இவ்வட்டத்தில் சநற்பயிர்களுடன் கரும்பும் 
பயிரிடப்படுகின்ைன.  வடபாதிமங்கலம் ெர்க்கனர ஆனல 
கரும்பு உற்பத்தினய ஊக்கப்படுத்தி வந்தது.  தற்ெமயம் 
இந்த  ஆனல செயல்படவில்னல.  இப்பகுதியில் வினளயும் 
கரும்புகள் தஞ்ொவூர் கூட்டுைவு ெர்க்கனர ஆனலக்கும் 
அனுப்பப்பட்டு வருகின்ைன. 

• இவ்வட்டத்தில் வானழயும், மக்காச் ணொளமும், பருத்தியும் 
பயிர் செய்யப்படுகின்ைன. 
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• மன்னார்குடினயச் சுற்ைியுள்ள 128 கிராமங்களிலும் 
அனனத்துச் ெிறுநிலச் சுவான்தார்களும் பண்னேயார்களும் 
மூன்று ணபாகச் ொகுபடி செய்வர்.  அதாவது ஆனி அல்லது 
ஆடி மாத்தில் குறுனவ நாற்று விடப்படும். காவிரி 
சபாய்த்ததால் இப்ணபாது நினலனமணய ணவறு. 

• குறுனவ நடவு 9950 சகக்ணடரிலும், ெம்பா நடவு 30444 
சகக்ணடரிலும், தாளடி நடவு 8110 சகக்ணடரிலும், கரும்பு 
நடவு 271 சகக்ணடரிலும், நிலக்கடனல 142 சகக்ணடரிலும், 
உளுந்து 192 சகக்ணடரிலும் பயிடப்பட்டு வருகிைது. 

• இவ்வட்டத்தில் ெம்பா ொகுபடி ஜீு்னல 15 சதாடங்கி டிெம்பர் 
14 வனர நனடசபறும். (155-165 நாட்கள்) தாளடி ெம்பா 
செப்படம்பர் 15 சதாடங்கி ெனவரி 31 வனர (120-135 நாட்கள்). 
தாளடி ெம்பா சநல் அத்தனன தரமுள்ளதாக இருக்கும். 

• இங்கு உற்பத்தியான சநல் மூட்னடகனள 
விவொயிகளிடமிருந்து சபற்று இருப்பில் னவத்து, சுந்தரக் 
ணகாட்னடயில உள்ள (Modern Rice Mill ) நவனீ அரெி 
ஆனலயின் மூலம் அரிெியாக மாற்ைி மக்கள் பயன்படுத்த 
உதவுகிைது. 

• இந்த வட்டத்தில் ெம்பா அறுவனட முடிந்த பிைகு அந்த 
வயல்களில் உளுந்து அல்லது பயிறு சதளிக்கப்படும்.  
இனவ ஊடு பயிராக வளர்ந்து நல்ல பலனனத்தரும். 
விவொயிகனளப் சபாறுத்த வனரயில் எவ்வித கடின 
உனழப்பும் இல்லாது சபைப்படும் தானிய வனககள் இனவ. 

• சதான்னம காலம் சதாட்டு இன்ைளவிலும் விவொய 
உற்பத்தியிலும், நீர்ப்பாெனத்திலும் மன்னார்குடி வட்டம் 
தனலயாய இடம் வகிக்கிைது.  இதன் இயற்னகச் சூழலும் , 
மண் வளமும் இதற்குக் காரேமாக அனமந்துள்ளன. 

• மாணயான் ணமய காடுனை உலகமும்”  என்று முல்னல 

நிலத்னதப் பற்ைி சதால்காப்பியர் கூறுகிைார்.  தனலயாமங்கலச் 

ெரகத்தில் “மரவாக்காடு” என்ை ஊர் உள்ளது.  மற்சைாரு ஊர் 

“சவட்டிக்காடு”. 
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• நீர் ணதங்கியுள்ள இடம் குளம் எனப்படும்.  அப்படிப்பட்ட 

குளங்களின் அருகில் அனமந்த ஊர்கள் குளங்கள் 

எனப்படுகிைது.  பாமேி ஆற்ைங்கனரயில் அந்தேர்கள் 

வாழ்ந்த ணெராங்குளம் புகழ் சபற்ைது.  அண்டிக்குளம் – 

செம்மங்குளம். 

 

• ணவதம் ஓதுவதற்கும், வடசமாழினய இப்பகுதியல் 

பரப்புவதற்காகவும் அந்தேர்கள் வரவனழக்கப்பட்டுள்ளனர்.   

அவர்கள் தங்குவதற்காகப் புதிதாக உண்டாக்கப்பட்ட ஊர்கள் 

அக்ரஉைாரம் எனப்பட்டுள்ளது.   ெில ஊர்ளில்  அந்தேர்கள் 

தங்கும் சதருக்கள் அக்ரஉைாரமாக இன்றும் 

அனழக்கப்படுகின்ைன.  வடுவூர் அக்ரஉைாரம் இப்பகுதியல் 

உள்ளது. 

• மன்னன நகருக்கு சபருனம ணெர்த்த கல்வி நிறுவனங்களுள் 
குைிப்பிடத்தக்கது பின்ணல காணலஜ் ஆகும். 1845 அல் 
சவஸ்லியன் மிஷினின் ஆக்கத்தால் பள்ளியாக (Lower 

Secondary School ) இது உருவானது. 
• பின்ணல கல்லூரி சதாடக்கத்தில் (1883) இல் நாகப்பட்டிேம் 

சவஸ்லியன் உயர்நினலப் பள்ளிணயாடு இனேக்கப் 
பட்டிருந்தது.  இதன் முதல்வராக சரவரண்ட் W.H. பின்ணல 
என்பவர் இருந்தார்.  

• நாகப்பட்டிேத்தில் இருந்த  பின்ணல கல்லூரி மூடப்பட்டு 
பின்பு 1898 இல் இதனன மன்னார்குடியில் துவக்கினர்.  
அப்ணபாத உதயமானணத பின்ணல காணலஜ்.  இது சென்னனப் 
பல்கனலக் கழகத்துடன் இனேந்திருந்தது. 

•  1990 அல் இக் கல்வி நிறுவனத்தில் 649 ணபர் பயின்ைார்கள்.  
இவர்களுள் 62 ணபர் கல்லூரியிலும் 209 ணபர் 
இனடநினலப்பள்ளியிலும் 144 ணபர் துவக்கப் பள்ளியிலும் 
பயின்ைார்கள் என்று சகஜட்டியர் கூறுகின்ைது.   

• பின்ணல கல்லூரியின் முக்கிய கட்டடத்னத 1871 இல் லார்ட் 
ணநப்பியர் என்பவர் திைந்தார் என்று குைிப்பும் உள்ளது. இது 
ணபாதுமானதாக இல்னல.   பல வகுப்புகள் தற்காலிக 
கூனரயில் நனடசபற்ைன. 
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• பின்ணல கல்லூரி படிப்பிற்கு ஒரு பருவத்திற்குக் கட்டேம் 
ரூ.21 வசூலிக்கப் பட்டதாகவும் இரண்டு ஆங்கிணலயர்கள், 
நான்கு இந்திய பட்டதாரி ஆெிரியர்கள், ெமஸ்கிருதம், தமிழ் 
ஆகிய பண்டிதர்கள் இங்கு ணபராெிரியர்களாகப் 
பேிப்புரிந்தனதயும், ெில ஆவேங்கள் குைிக்கின்ைன. 

• பின்ணல கல்லூரியில் நானக, திருவாரூர், தஞ்னெ ணபான்ை 
இடங்களிலிருந்து இங்கு வந்து மாேவர்கள் கல்வி 
பயின்ைதாகவும் அைிய முடிகிைது. 

• பின்ணல பள்ளியில் தங்கும் விடுதி வெதி இல்னல.  
நகரத்தில் பாதுகாப்பில்லாத மாேவர்கள அவர்கள் 
தங்கியிருக்கும் இடங்களுக்கு வகுப்பு ஆெிரியர்கள் சென்று 
ணமற்பார்னவ செய்தனர்.  நான்கு உதவித் சதானககள் 
வழங்கப்பட்டன. 

• சவஸ்லியன் மிஷின் நடத்திவரும் பின்ணல கல்லூரி தஞ்னெ 
மாவட்டத்திணலணய உயர்தரக் கல்லூரியாக திகழ்ந்தது.  

• கிைிஸ்துவ ெமயம் பின்ணல காணலஜ் மூலம் 
மன்னார்குடியில் கல்வி வளர்ச்ெிக்கு தளம் அனமத்தது. 

• அயல்நாட்டுக் கல்வி மூலம் ஆெிரியாு், நிர்வாகிககள், 
அஞ்ெல், ெட்டத்துனை மற்றும் சதாழில் நுட்பக் கல்வியிலும் 
மாேவர்கள் பங்கு சபை உதவியது பின்ணல காணலஜ். 

• சஜர்மனினயச் ணெர்ந்த மாக்ஸ்மல்லர் என்ை வடசமாழி 
அைிஞரிடம் ஒருவர், “நீங்கள் ஸ்மஸ்க்ருதத்தில் இத்தனன 
புலனம சபற்ைிருக்கிைரீ்கணள, அம் சமழியின் நாடான 
இந்தியாவிற்கு ஏன் செல்லவில்னல?” என்று ணகட்டசபாழுது 
அதற்கு அவர் அளித்தபதில் மிக மிக அற்புதமானது.   

• “நான் இந்தியா செல்லணவண்டும் என்று விரும்பினால் அது 
சென்னன மாகாேத்தின் தஞ்னெ மாவட்டத்தில் உள்ள 
மன்னார்குடியில் வெிக்கும் ஸ்ரீமத் ராஜ ீ ொஸ்திரிகனளச் 
ெந்திப்பதற்காக மட்டும் இருக்கும்.” என்று சொன்னவாு் 
சஜர்மனினயச் ணெர்ந்த மாக்ஸ்மல்லர். இதிலிருந்து 
இவருனடய புலனமயின் கடல் கடந்த புகனழயும் 
அைியாலாம்.   இப்படி இவர்களுனடய வாழ்க்னகயில் 
நிகழந்த பல அற்புதங்கனளச் சொல்லிக் சகாண்ணட 
ணபாகலாம். 
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• பிரம்மஸ்ரீ ராஜ ீ ொஸ்திரிகள் மன்னார்குடியில் கி.பி. 
பத்தசதான்பதாம் நுஸற்ைாண்டின் பிற்பகுதயில் தனது 
அதிெயத்தக்க புனித வாழ்க்னகயாலும், தன்னிகரற்ற் 
புலனமயாலும் பிரகாெித்து வந்தவர். 

• நாயக்க மன்னர்களில் அச்சுதப்ப நாயக்கர் காலத்தில் 
வாழ்ந்த ஸ்ரீமத் அப்பய்ய தீட்ெிதர் அவர்களின் வம்ெத்தில் 
ஒன்பதாவது ணநர் தனலமுனைனயச் ொர்ந்த்வர் மன்னார்குடி 

பிரம்மஸ்ரீ ராஜ ீொஸ்திரிகள்.  

• மன்னார்குடி பிரம்மஸ்ரீ ராஜ ீ ொஸ்திரிகள் கி.பி.1815 ணம 
மாதம் 28 ணதி ஞாயிற்றுக்கிழனம (யுவ வருடம் னவகாெி 
மாதம் 17ம் ணததி) திருணவாே நட்ெத்திரத்தில் அவதரித்தார். 

• மன்னார்குடி பிரம்மஸ்ரீ ராஜ ீ ொஸ்திரிகளுனடய தந்னதயும் 
பாட்டனாரும் திருவாரூருக்கு அண்னமயில் உள்ள 
கூத்தம்பாடி என்ை கிராமத்தில் வெித்தது வந்தனர்.  
இவர்களுக்கு இக்கிராமம் மானியமாக கினடத்ததாகச் 
சொல்லப்படுகிைது. 

• மன்னார்குடி பிரம்மஸ்ரீ ராஜ ீ ொஸ்திரிகள் ஸாமணவத 
லஷேங்கனள தன் பாட்டனாரிடமும், தனது 
தந்னதயாரிடமும் காவிய, நாடகங்கனளயும் கற்றுத் 
ணதர்ந்தார்.  

• தன்னுனடய பதினனந்தாவது வயதிணலணய வடசமாழியில் 
நன்கு ணபெவும், அழகான கவினதகனளப் புனனயவும் ராஜ ீ
ொஸ்திரிகள் ஆற்ைல் சபற்ைிருந்தார். 

• மன்னார்குடி பிரம்மஸ்ரீ ராஜ ீ ொஸ்திரிகளது முதல் குரு 
நாராயே ெரஸ்வதி.  பிைகு இவர் இங்கு தாய்மாமன் 
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வடீ்டில் தங்கிக்சகாண்டு ணகாபாலச்ொரியார் அவர்களிடம் 
ெில வருடங்கள் தர்க்கம், வியாகரே ொஸ்திரங்கனளக் 
கற்ைார்.  இருபது வயதில் ொஸ்திரங்களில் நடந்த 
விவாதங்களில் சவற்ைிவானக சூடத் துவங்கினார். 

• மகாபாஷ்யம் படிப்னப ணமலக்காணவரி ெின்னண்ோ 
தீட்ஷதரிடமும், மீமாஸானவ கும்பணகாேம் ரகுநாத 
ொஸ்திரிகளிடமும் கற்று, மன்னார்குடி வந்த நிரந்தரமாகத் 
தங்கினார் ராஜ ீ ொஸ்திரிகள். இவருக்கு ொஸ்திரி என்ை 
பட்டம் இவருனடய குருவான ணகாபாலச்ொரியாரால் 
வழங்கப்பட்டதாகும். 

• குருகுலவாெம் முடிந்த பிைகு ராஜ ீ ொஸ்திரிகள் , 
பராெரஸ்ம்ருதி, மாதவயீ ஸ்ம்ருதி, னவத்தியநாத தீஷதயம், 
ஸ்ரீமத் அப்பய்ய தீஷதரின் கிரந்தங்கள், ணவதாந்த ணதெிகரின் 
கிரந்தங்கள் முதலியனவகனளக் கவனமாக ஆராய்ந்தார்.   
பிருஉைத் ஜாதகம், காலாம்ருதம், காவ்யபிரகாெம், 
காவயீதர்ப்பேம் முதலிய மற்ை நூல்கனளயும் ஆராய்ந்து 
சதளிந்தார். 

• ராஜ ீ ொஸ்திரிகள் வெித்து வந்த மன்னார்குடி கீழ்முதல் 
சதரு கதவு இலக்கம் 82 என்ை வடீு, தற்ணபாது 
ெங்கரமடமாகத் திகழ்கிைது.  

• ராஜ ீ ொஸ்திரிகள் தினமும் அதிகானல மூன்று மேிக்குப் 
படுக்னகயிலிருந்து எழுந்து ெீடர்கள் பின்சதாடர ணகாபிநாதன் 
குளத்திற்கு ஸ்நானம் செய்யச் செல்வார்.  அப்ணபாது 
அவருனடய ெீடர்கள் பின்ணன செல்வார்கள்.  ணபாகும்ணபாது 
பாடங்கனள ெந்ணதக நிவாத்தி என்ை வனகயில் சொல்லித் 
தருவார். 

• ராஜ ீ ொஸ்திரிகள் கானலயில் செய்ய ணவண்டிய 
னவதீககாரியங்கள், ஜபங்கள் முடிந்தபிைகு, எட்டு மேி 
முதல் 11 மேி வனர பாடம் நடத்துவார்.   பிற்பகலில் 
தர்க்கம், வியாகரேம், மீமாம்ொ, அலங்காரம் ஆகிய 
பாடங்கள் குழுக்களாக நனடசபறும். 

• மறுபடியும் சூர்யாஸ்தமன ணவனளயில் ஸந்தியா வந்தனம் 
செய்வதற்கு ராஜ ீ ொஸ்திரிகள் குளத்திற்குச் செல்வார்.  
ஓய்வு ணநரம் கினடக்கும் சபாழுது மகாபாரதத்னதப் படிக்கச் 
சொல்லிக் ணகட்பார்.  இவனரத் ணதடி தரிெிக்கும் 
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எண்ேத்துடன ணவகு தூரத்திலிருந்து புலவர்களும், 
வித்வான்களும் வருவது வழக்கமாகிப்ணபானது. 

• ராமநாதபுரம், புதுக்ணகாட்னட, னமசூர் ஆகிய மன்னர்களின் 
தர்பார்களிலும் வித்வத் ஸ்தலங்களிலும் ராஜ ீ
ொஸ்திரிகளுக்கு முதன்னம இடம் உண்டு.  அங்கு 
ஆண்டுணதாறும் சென்ை இவரால் இம்மன்னர்கள் சகௌரவம் 
சபற்ைனர். 

• ராஜ ீ ொஸ்திரிகளிடம் பாடம் பயில வருபவர்கள் 
அணனகமாக (நம்நாட்டில் எல்லா மாநிலங்களிலிருந்தும்) 
முதல்சதருவின் எல்லா வடீ்டின் திண்னேகளிலும் 
ஓய்வுசபை உைங்குவது வழக்கம்.  இவர்கள் தங்கும் வடீ்டின் 
சொந்தக்காரர்கள், அவர்களுக்கு அன்னமிடுவனதணய 
தங்களின் புனிதமான செயலாகக் கருதினார்.  அதனால் ஒரு 
குைிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் இந்த முதல் சதரு, 
தங்கிப்படிக்கும் பல்கனலனக்கழகமாகணவ இருந்ததது 
என்ைால் அது மினகயாகாது. 

 

• ராஜ ீ ொஸ்திரிகளுக்கு அப்ணபானதய ஆங்கில அரசு மிக 
உயர்ந்த விருதான “மணகாமணகாபாத்யாய” என்ை விருனம 
அளிக்க முன்வந்தசபாழுது இவர் அதனன ஏற்க சென்னன 
ணபாக மறுத்துவிட்டார்.  ஆனால்,  அரசு அதனன இவருக்கு 
தஞ்னெ மாவட்ட ஆட்ெியரிடம் தந்து, ெகல 
மரியானதகளுடன் இவருனடய வடீ்டிணலணய சகாண்டு 
ணபாய்த் தரும்படி பேித்தது. 

• ராஜ ீொஸ்திரிகள் வாழ்ந்த காலத்தில் மன்னார்குடியிலிருந்த 
பின்ணல கல்லூரியின் முதல்வர் ஒரு சவள்னளக்காரர்.   
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அவரும் இவரிடம் ெில ெமயங்களில் மதம் சதாடர்பான 
ெந்ணகங்கனளக் ணகட்க வருவாராம். 

• தற்ணபானத காஞ்ெி காமணகாடி மடத்தின் முக்தியனடந்த 
பரமாச்ொர்யாரின் குருவிற்கு இவர் குரு. அவ்விதணம 
ெிருங்ணகரி மடத்தின் பூர்வகீ படீங்களுக்கும் இவர் குருவாக 
விளங்கினார்.  

• ராஜ ீ ொஸ்திரிகளால் இயற்ைப்பட்ட நூல்கள் 1. நியாணயந்து 
ணெகரம் 2. ஸ்த்வித்யாவிலாெம் 3. ஸாமாருத்ர பாஷ்ேம் 4. 
ெிவமஉைிம கலிகா ஸ்துதி பாஷ்யம் 5. ஸ்ரீராஜணகாபல 
மஉைநித்னவ. 

• ஸ்ரீராஜணகாபல மணகாத்ெவ அனுக்ரமானிகா என்பதில் 18 நாள் 
உற்ெவத்னத 23 சுணலாகங்களால் அற்புதமாக வர்ேித்து ராஜ ீ
ொஸ்திரிகள் எழுதியுள்ளார்.  இதிலிருந்து இவர் 
மன்னார்குடியில் இருந்த நாட்களில் உற்ெவ காலங்களில் 
இரண்டு ணவனளகளிலும் சுவாமி தரிெனம் செய்ய வந்தார் 
என்று சதரிகைது. 

• ராஜ ீ ொஸ்திரிகள் நிர்வாேம் அனடந்தணபாது எல்லா 
ெமயத்னதச் ொர்ந்தவர்களும் அந்திம ஊர்வலத்தில் கலந்து 
சகாண்டதும். அப்ணபாதிருந்த பின்ணல கல்லூரி முதல்வர், 
மயானம் வனர சவறுங்காலுடன் நடந்து வந்து இவருக்கு 
புகழஞ்ெலி செய்ததும் மைக்கணவா, மறுக்கணவா 
முடியாதனவகளாகும். 

• சநம்ணமலி என்பது சநம்மில, சநம்ணமலி என்று பாலவாறு பகுதி 
மக்களால் அ8ழக்கப்படுகிைது. 

• சநம்ணமலி என்ை சொல் சநம்மிலி என்ை சொல்லின் திரபாக 

இருத்தல் ணவண்டும்.  

• சநல் மிகுதியாக வினளந்த இடம் என்ைிருந்த ஊர்ப்சபயர் பின் 

ணவறுவிதமாக மாைியுள்ளது. 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் ணகாட்டுர் ெரகத்தில் ஒரு 

சநம்ணமலியும், உள்ளிக்ணகாட்னட ெரகத்தில் ஒரு 

சநம்ணமலியும் உள்ளன. 

• சபருவாழ்வு தந்த சபருமாள் ெதுர்ணவதி மங்கலம் என்பது சபரு 

வாழ்ந்தான்  முழுப் சபயராகும். 
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• மன்னார்குடி வட்டத்தில் ொதிப் சபயரால் வழங்கும் ஊர்கள் – 

நட்டுவனார்  - நட்டுவன் ணகாயில் பத்து .  ராயர் –மழவராய 

நல்லூர்.  எனடயர் – எனடயர்நத்தம். 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் முழுவதும் சபயரால் வழங்கும் 

ஊர்கள். 1. சபருகவாழ்ந்தான் 2. மண்ணுக்கு முண்டான். 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் வரலாற்றுப் சபயரால் வழங்கும் 

ஊர்கள்.  1. குலமாேிக்கம் 2. மழவராயநல்லூர் 3. 

விக்கரபாண்டியம் 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் ொதாரே மக்களால் வழங்கும் 

ஊர்கள். 1. குமரபுரம் 2. பிஷ்வா ணதாட்டம் 3. ணமாகனராவ் 

ணதாட்டம். 

 

• அைிவு ஜவீிகனள உண்டாக்கும் கல்வித் சதாழிற்ொனலயாக 
மன்னன நகரின் னமயப்பகுதியில் ணதெிய உயர்நினலப்பள்ளி 
அனமந்துள்ளது. மன்னார்குடி ணதெிய உயர்நினலப்பள்ளி 
என்ைால் மாநிலம் அைிந்த பள்ளி என்ைாகியது. 

 

• 1899 ஆம் ஆண்டல் 100 மாேவர்களுடன் சதாடங்கி, 
நூற்ைாண்னடக் கடந்து இன்று 4000 மாேவர்களுக்கு ணமல் 
சகாண்டுள்ளது மன்னார்குடி ணதெிய உயர்நினலப்பள்ளி. 

• ெமதாய நலன்கருதி ெீரிய ணநாக்குடன் திருவாளர்கள் 
T,S.ெிங்காரணவலு உனடயார் மற்றும் S. ராமதுனர அய்யர் 
இவர்களின் கூட்டு முயற்ெியால் சதாடங்கப்பட்ட 
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பாரம்பரியமிக்க மன்னார்குடி ணதெிய உயர்நினலப் 
பள்ளியாகும்.   

• திருவாளர்கள் N.S.சவங்கட்ரா அய்யர், ஸ்ரீநிவாென் 
ஆகிணயாரது ெீரிய முயற்ெி மற்றும் கடின உனழப்பால 
உயர்ந்தது மன்னார்குடி ணதெிய உயர்நினலப்பள்ளி. 

• அமரர் ஏ.வி. விஸ்வநாத ொஸ்திரி (ஆந்திர உயர்நீதிமன்ை 
நீதபதி), டாக்கர் என். ஆர். ெீனிவாென் (பிரபல விஞ்ஞானி) 
எஸ. ராஜணகாபல அய்யங்கார் (உச்ெநீதிமன்ை நீதிபதி) 
அமதரர் ெி.ஆர். ெீனிவாென் (சுணதெமித்திரன் நாளிதழ் 
ஆெிரியர்), மன்னன நாராயேொமி முதலிணயார் மன்னார்குடி 
ணதெிய உயர்நினலப்பள்ளியின் பனழய மாேவர்கள். 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் இராமன தீச்சுரம் என்ை பண்னடய 

சபயர் இப்ணபாது திருராணமசுரம் என்று அனழக்கப்பட்டு 

வருகிைது. 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் களப்பாழ என்ை பண்னடய சபயர் 

இப்ணபாது (ணகாயில் களப்பாள்) என்று அனழக்கப்பட்டு 

வருகிைது. 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் பாம்புேி என்பது ொெனப்சபயர்.  

பாம்புேி, பாதளசீ்சுரம், பாதாள் என்ை பண்னடய சபயர் 

இப்ணபாது பாமேி என்று அனழக்கப்பட்டு வருகிைது. 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் இராெராெச் ெதுர்ணவதி மங்கலம் என்ை 

பண்னடய சபயர் இப்ணபாது மன்னார்குடி என்று அனழக்கப்பட்டு 

வருகிைது. 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் மதனஞ்ணெரிச் ெதுர்ணவதிமங்கலம் என்ை 

பண்னடய சபயர் இப்ணபாது மகமாணதவப்பட்டேம் என்று 

அனழக்கப்பட்டு வருகிைது 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் உவச்ணெரி என்ை பண்னடய சபயர் 

இப்ணபாது ஓவர்ணெரி என்று அனழக்கப்பட்டு வருகிைது. 

•  

• எஸ்.சரங்கநாதன், (காவிரி நடுவர் மன்ைம் அனமயக் 
காரேமாக இருந்தவர், காகாஜி (சுதந்திர்ப ணபாராட்ட வரீர்), 
டாக்டர் கண்னேயன் (விவொய பல்கனலக் கழக 
துனேணவந்தர்), ணகாபால்ொமி, ஐ.ஏ.எஸ. (ணதர்தல் கமிஷனர்) 
முதலிணயார் மன்னார்குடி ணதெிய உயர்நினலப்பள்ளியின் 
பனழய மாேவர்கள். 
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• திரு ணக. ெந்தானம் (முன்னாள் மத்திய அனமச்ெர்), ணக.எஸ். 
பக்தவச்ெலம் (சென்னன உயர்நீதிமன்ை நீதிபதி), டி.எஸ் 
ராகவன் (முன்னாள் இந்தியன் வங்கி தனலவர்), முன்னாள் 
டி.ஜி.பி. னவகுந்த் ஐ.பி.எஸ்., முதலிணயார் மன்னார்குடி 
ணதெிய உயர்நினலப்பள்ளியின் பனழய மாேவர்கள். 

• . ஆங்கிணலயர் ஆட்ெிக் காலத்தில் கூட இந்த மண்ணும் அனதச் 

ொர்ந்த மக்களும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் 

என்பனத புரிந்து சகாண்டதினால்தான் -- 1866-ணலணய எங்கள் 

மன்னார்குடி நகராட்ெியாக அைிவிக்கப்பட்டது. தற்ணபாது 150-

ஆண்டு கால சபருனம சகாண்ட நகராட்ெியாக திகழ்ந்து 

வருகிைது எங்கள் மன்னார்குடி. 

• 2. ெீன செப்பு காசுகள் ஆதாரத்தினால் பண்னடய காலம் 

சதாட்ணட அயல்நாட்டில் இந்த ஊர் மக்கள் வர்த்தகம் செய்தனர் 

என்பதற்கான அத்தாட்ெி உனடய ஊர் தான் மன்னார்குடி. 

• 3. இந்தியாவிணலணய முதல் நடமாடும் நூலகத்னத அனமத்த 

ஊர் மன்னார்குடி. 

• 4. சுதந்திரம் சபறுவதற்கு முன்ணப 1907-ல் ணதெிய சகாடினய 

செயின் ஜார்ஜ் ணகாட்னடயில் (தற்ணபானதய தனலனமச் 

செயலகம்) ஏற்ைிய ஆர்யா (எ) பாஷியம் பிைந்த ணெரன்குளத்னத 

தன்னகத்ணத சகாண்டது மன்னார்குடி.  

• 1908-ல் தனலமனைவு வாழ்க்னக நடத்திய பாரதியாருக்கு 

தஞ்ெமளித்த ணமலநானகனய உள்ளடக்கிய ஊர் மன்னார்குடி. 

•  *”பாருக்குள்ணள நல்லநாடு எங்கள் பாரதநாடு”*என்ை பாடனல 

பாரதியார் எழுதிய ஊர் மன்னார்குடி.  

•  1927-ல் மகாத்மா காந்தி கதர் ஆனட பிரச்ொரத்திற்காக 

வந்தணபாது விரும்பி தங்கிய ஊர் மன்னார்குடி.. 

•  1930-ல் காந்தி உப்புெத்தியாகிரகத்தில் தண்டியாத்தினர 

ணமற்சகாண்டணபாது ராஜாஜி தனலனமயிலான 

உப்புெத்தியாகிரக குழுவினர் தங்கிச்சென்ை ஊர் மன்னார்குடி.. 

•  சுதந்திரப்ணபாராட்டக்காலத்தில் 1942-ம் ஆண்டு நனடசபற்ை 

ஆகஸ்ட் புரட்ெியில் ரயில்ணவ நினலயம், நகராட்ெி 
அலுவலகம், ணகாட்டாச்ெியர் அலுவலகத்னத தாக்கியதால் 

ஓட்டுசமாத்த மக்களும் தண்டத்சதானக கட்டி சுதந்திர 

உேர்னவ சவளிப்படுத்திய ஊர் மன்னார்குடி.. 



 

P
ag

e1
5

6
 

• சுதந்திர தமிழ்நாடு ணகட்டு 1959-ல் தந்னத சபரியார் முதல் 

மாநாட்னட நடத்திய ஊர் மன்னார்குடி.  

•  காங்கிரஸ் மாநாட்டில் தலித்துகள் முன்வரினெயில் அமர்ந்து 

ொப்பிட்டதற்காக ஏற்பட்ட பிேக்கில் தந்னத சபரியார் 

சவகுண்சடழுந்து வழக்கு சதாடர்ந்த வரலாற்று ெிைப்பு மிக்க 

ெம்பவம் நனடசபற்ை நீடாமங்கலம் அனமந்துள்ள சதாகுதி 
மன்னார்குடி.  

• . ஆங்கிணலணயர் ஆட்ெிக்காலத்திணலணய முதல் உயர்நீதிமன்ை 

நீதிபதியாக பதவிணயற்ை முதல் இந்தியர் முத்துொமி அய்யர் 

பிைந்த உச்ெவாடி என்ை கிராமம் அனமந்த ஒன்ைியம் 

மன்னார்குடி. 

•  தமிழகத்தில் முதன் முதலில் விவொய ெங்கத்னத ணதாழர் 

ெீனிவாெராவ் நிறுவிய சதன்பனர கிராமத்னத உள்ளடக்கிய 

சதாகுதி மன்னார்குடி.  

• தந்னத சபரியார் தன் வாழ்நாளில் இறுதியாக ஆலய நுனழவுப் 

ணபாராட்டம் நடத்தப் ணபாவதாக அைிவித்த ராஜணகாபாலொமி 
ணகாவில் அனமந்த ஊர் மன்னார்குடி.  

•  ணபரைிஞர் அண்ோ, தனலவர் கனலஞர் அவர்கனள நான் 

விட்ட பேினய தம்பி சதாடர்வான் என அனடயாளங்காட்டிச் 

சென்ை வரலாற்று ெிைப்புமிக்க ெம்பவம் நிகழ்ந்த 

சபாதுக்கூட்டம் நனடசபற்ை ஊர் மன்னார்குடி. 

•  தஞ்னெ சபரியார் மன்னன நாராயேொமி வாழ்ந்து மனைந்த 

ஊர் மன்னார்குடி. 

•  காவிரி ணபாராட்டத்தின் னமயப்புள்ளியாக விளங்கி 
கர்நாடகத்திற்கு இன்ைளவும் ெிம்ம சொப்பனமாக திகழ்கின்ை 

ஊர் மன்னார்குடி. 

•  ணொழர்காலம் சதாடங்கி நாயக்கர் காலம் வனர ஆண்ட 

மன்னர்களால் கட்டப்பட்ட ராஜணகாபாலொமி ணகாவில் 

அனமந்த ஊர் மன்னார்குடி. 

•  ணவத ஆகமத்தில் னகணதர்ந்து ஆங்கிணலயர்கணள வியந்த ராஜூ 

ொஸ்த்திரிகள் என்ை மன்னார்குடி சபரியவாள் பிைந்த ஊர் 

மன்னார்குடி.  

•  இந்திய தனலனம ணதர்தல் ஆனேயராக இருந்த 

ணகாபால்ொமியின் சொந்த ஊர் மன்னார்குடி.  
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•  ராணுவத் தளபதியாக பதவி வகித்த பத்மநாபன் பிைந்த 

ணெரன்குளத்னத உள்ளடக்கிய ஊர் மன்னார்குடி.  

• ணகாபால்ொமி சதன்சகாண்டார் இந்திரா காந்தினய அனழத்து 

வந்து காங்கிரஸ் கட்ெி மாநாடு நடத்திய ஊர் மன்னார்குடி. .. 

• உவனமக்கவிஞர் சுரதா பிைந்த பனழயனூனர உள்ளடக்கிய 

ஒன்ைியம் மன்னார்குடி. 

• மன்னன நாராயேொமி அனமச்ெராகப் பேியாற்ைியணபாது 
மன்னார்குடியில் குடிநீர்ணமல் நினலத் சதாட்டியும், பாமேி 
உர ஆனலனயயும், அரெினர் ராஜணகாபலாொமி கனலக் 
கல்லூரினயயும் உருவாக்கினார். 

• மன்னன நாராயேொமி பாணவந்தர் பாரதிதாென் பாடல்களில் 
மிகவும் ஈடுபாடு உள்ளவர்.  ஒரத்த நாட்டில் பாணவந்தர் 
தமிழ் இய்கக மாநாட்னட 1982ல் நடத்தினார்.  தனது 75 
வயதில் மரேமனடந்தார். 

• மன்னார்குடி வட்டத்தில் தற்ணபாது  13 க்கும் ணமற்பட்ட 
ணமல்நினலப் பள்ளிகளும் நான்கு சதாழிற்பயிற்ெி 
நினலயங்களும், முன்று கனலக்கல்லூரிகளும், மூன்று 
ஆெிரியர் பயிற்ெி பள்ளிகளும், மூன்று உைாட்டல் 
ணமணனஜ்சமண்ட் கல்லூரிகளும், மூன்று பாரா சமடிக்கல் 
கல்லூரிகளும், பல ஆரம்பப் பள்ளிகளும், இரண்டு ணவத 
பாடொனலகளும்  செயல்பட்டு வருகின்ைன. 

• மன்னன  வட்டத்தில் சமாத்த மக்கள் சதானகயில் ஐம்பது 
விழுக்காட்டிு்னர் கல்வியைிவு சபற்றுள்ளனர்.  

• இந்தியாவின் முதல் முதிணயார் கல்வி இயக்கம் 
மன்னார்குடியில் துவங்காு் சபறுவதற்கு  1925 இல் 
சென்னனயில் சதாடக்கவிழா நனடசபற்ைது. மன்னனயில் 
வாழந்த ெஞ்ெீவிகுளம் திரு எஸ்.வி. கனகெனபப்பிள்னள 
அவர்கள் தனது சொந்த செலவில் இத்திட்டத்னத 
சதாடங்கினார். 

• தஞ்னெ மாவட்டத்தில் மன்னார்குடி நகரத்தில் 1927 ஆம் 
ஆண்டிணலணய  முதிணயார் கல்வி இயக்கம் முழுவசீ்ெில் 
நனடசபற்ைது. 

• கனகெனபபிள்னளயவாு்கள் மன்னனனயச் சுற்ைியுள்ள 
கிராமங்களிலுள்ள கல்வியைிவில்லாத மக்களுக்கு 
கல்வியைிவினன எளினமயாக ஏற்படுத்த, ஒரு 
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முன்மாதிரியான பாடநூனல உருவாக்கினார். 
இப்புத்தகத்திற்கு “முதிணயார் கல்வி நூல்” என்று 
சபயரிடப்பட்டதற்கு, தமிழக அரசு ஒப்புதல் அளித்தது. 

• நாட்டின் பல்ணவறு பகுதிகளில் உள்ள கல்வி நி 
றுவனங்கள் அங்கிருந்து, மன்னார்குடி கனகெனப பிள்னள 
உருவாக்கிய முதிணயார் கல்வி நூல்”  புத்தகங்கனள சபற்று 
கல்வி கற்பித்து வந்தனர். 

• மன்னார்குடி சகௌமார குருகுலத்தில் இலவெமாக கல்வி 
கற்பிக்கப்பட்டது.  ணவளாண்னமக் காலம் முடிந்த பிைகு 
வருகின்ை ஆறு மாத காலத்தில் வகுப்புகள் நனடசபற்ைன. 

• மன்னார்குடி சகௌமார குருகுலத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட 
பாடங்கள் 1. மதம், ஒழுக்கம் 2. கிரமப் சபாருளாதாரம் 3. 
சுகாதாரம் 4. தமிழ்சமாழி 5. வரலாறு புவியியல் 6. அரெியல் 
நிர்வாகம் 7. இயற்பியல். 

• மன்னார்குடி சகௌமார குருகுலத்தில் ஒரு குழுவிற்கு 8 
வலிபர்கள் விகிதம் ணவளாண்னமக் கல்விக்காக 18 லிருந்து 
25 வனர வயதுள்ளவர்கள் ணதர்ந்சதடுக்கப்பட்டனர்.   
ஒவ்சவாரு குழுவுக்கும் பத்து ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கப்பட்டது. 

• மன்னார்குடி சகௌமார குருகுலத்தில் - ணகாயம்புத்தூர் 
ணவளாண்னமக் கல்லூரியிலிருந்த ஓய்வு சபற்ை முதலர்வர் 
ஒருவனர அனழத்து வந்து மாேவர்களுக்கு கரும்பு ொகுபடி 
செய்யும் முனைகள் கற்பிக்கப்பட்டது. 

• மன்னார்குடி சகௌமார குருகுலத்தில் – மாேவர்கள் தமக்கு 
ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிலங்களில் ணவனல செய்தனர்.  
ஒவ்சவாரு மாேவரும் ரூ.500 செலுத்தினர்.  கரும்பு 
அறுவனட முடிந்த பிைகு கினடத்த சதாதனக 
மாேவர்களுக்கு பிரித்துக் சகாடுக்கப்பட்டது. 

• தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு முதிணயார் கல்வி- மன்னார்குடி 
சகௌமார குருகுலம் தனது மாேவர்கனள எந்தவித 
ணவறுபாடுமின்ைி நடத்தி வந்தது.  தாழ்த்தப்பட்ட இன 
மாேவர்களுக்கு வகுப்புகள் நடக்கும் காலங்களில் 
இலவெமாக உேவு வழங்கப்பட்டது. 

• மன்னார்குடி சகௌமார குருகுலத்தில் – வாலிபர் கல்வி 
பாடத்திட்டத்திற்காக எட்டு பாடநூல்கள் மாேவர்களுக்காக 
அச்ெடிக்கப்பட்டு சவளியிடப்பட்டன. 
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• முதிணயார் கலவிப் பேிகள் சகௌமார குருகுலத்தில் ணெர்ந்து 
படிப்பவர்களுக்கு மட்டும் அனமந்தால் ணபாதாது என்று 
எண்ேி, மன்னார்குடி நகரத்னதச் சுற்ைி உள்ள 
கிராமங்களுக்கும் கல்வி அைிவினனப் பரப்ப ணவண்டும் 
என்ை எண்ேத்ணதாடு, இரண்டு மாடுகள் இழுக்கக்கூடிய 
வண்டி ஒன்று செய்து, அதில் நூல்கள், கல்வியைிவிற்கான 
ஒளிப்படவில்னலகள், இனெ ஒலித்தட்டுக்கள், அைிவியல் 
படங்கள் ஆகிய சபாருட்கனளயும் னவத்து 
நிர்வகிக்கும்படியான ஒரு நடமாடும் நூலக வண்டி 
தயாரிக்கப்பட்டது. 

• முதல் நடமாடும்  நூலக வண்டினய- 18.10.1931 அன்று 
மன்னார்குடியில் நூலகத் தந்னத எஸ்.ஆர். ரங்கநாதன் 
துவக்கி னவத்தார். 

• முதல் நடமாடும் நூலக வண்டி மன்னார்குடி 
நகரத்திலிருந்து புைப்பட்டு ணமலவாெல் ெிற்றூருக்குச் 
சென்ைது. 

•  மன்னார்குடியிலிருந்து பன்னிரண்டு னமல் 
சுற்ைளவிலிருந்த 95 ெிற்றூர்களுக்கு நடமாடும் நூலக 
வண்டி சென்று வந்தது. இந்திய நாட்டிணலணய முதல் 
நடமாடும் நூலகம் இதுதான் என்பது மன்னார்குடி 
நகரத்திற்கு சபருனம ணெர்க்கக் கூடியதாகும். 

• நடமாடும் நூலகத்தில் உள்ள ஒவ்சவாரு நூலிலும் 
நூல்கனள எவ்வாறு பயன்படுத்த ணவண்டும் என்ை குைிப்பு 
அச்ெடிக்கப்பட்டு முதல் பக்கத்தில் ஒட்டப்பட்டிருந்தது. 

• மன்னன வட்டத்தில் உள்ள ஒவ்சவாரு ெிற்றூரிலும் ெிலர் 
சபாறுப்ணபற்று நடமாடும் நூலக வண்டியிலிருந்து 
ணதனவயான நூல்கனளக் கடனாகப் சபற்று அடுத்த முனை 
நூலக வண்டி வரும்ணபாது அவற்னைத் திரும்பக் சகாடுத்து 
புதிதாக ணவறு நூல்கனளப் சபற்று வந்தனர். 

• மன்னார்குடி முதல் நடமாடும் நூலக வண்டியில் 1931ம் 
ஆண்டு துவக்க நினலயில் 280 நூல்கள; இருந்தன.  1933ல் 
நூல்களின் எண்ேிக்னக 221 ஆக உயர்ந்தது. 

• மன்னார்குடி முதல் நடமாடும் நூலகம் ஒரு வருடத்திற்கு 
275 முனை ெிற்றூர்களுக்கு சென்று வந்தது.  ஆண்டு 
ஒன்றுக்கு ஏைத்தாழ 3782 நூல்கள் சகாடுத்து வாங்கப்பட்டன. 
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• மன்னார்குடி சகௌமார குருகுலத்தின் ெிற்பான கல்வித் 
சதாண்டு மற்றும் நடமாடும் நூலகத் சதாண்டு ஆகியனவ 
உலசகங்கும் பல அைிஞர்களாலும் ணபாற்ைப்பட்டது. 

• மன்னார்குடி முதல் நடமாடும் நூலகத்தின் மாதிரி வேடி 
இன்றும் தஞ்னெ தமிழ் பல்கனலக் கழகத்தில் காட்ெிப் 
சபாருளாக னவக்கப்பட்டுள்ளது. 

• தற்ெமயம் மன்னார்குடியில் அரசு கினள நூலகம் ஒன்றும், 
ணகாட்டூர் அரங்கொமி நூல் நினலயமும் உள்ளன.  
கல்கிப்பூங்கா நகராட்சி அலுவலக வாசக சாடலயும், 
நகராட்சி ெடிப்ெகமும் உள்ளன. வட்ைம் முழுதும 
ெதினாறு அரசு கிடள நூலகங்கள் உள்ளன. 

• மன்னார்குடியில் இந்தியாவின் முதல் முதிகயார் 
கல்வித்திட்ைமும் முதல் நைமாடும் நூலகமும் 
பசயல்ெட்ைன என்ெது மன்னார்குடிக்கு கமன்கமலும் 
பெருடம கசர்க்கும் ெணிகளாகும். 

• ணகாட்டூர்  செல்வந்தாு் குடும்பத்தில் பிைந்த ரங்கொமி 
முதலியார் தனது சொத்துக்கள் முழுவனதயும பல்ணவறு 
அைச் செயல்களுக்காக 10.01.1907 ஆம் நாளன்று உயில் 
எழுதி னவத்தார்.  மாேவர்களுக்கான இலவெக் கல்வி, 
இலவெ உேவு, இருப்பிடம், ணபான்ை காரியங்களுக்காக 
தனித்தனியாக உயில் எழுதி னவத்தார்.  இந்த அெற் 
செயல்களுள் ஒன்ணை ணகாட்டூர் அரங்கொமி நூல் நினலயம். 

• தமிழகத்தில் மிகச் ெிைந்த சதான்னமயான நூலகங்களில் 
இதுவும் ஒன்று.  இந்நூலகத்தின் முதல் அச்ெடிக்கப்பட்ட 
ணட்லாக் 1938லும் சவளியிடப்பட்டது.  இதில் 50533 
தமிழபுத்தகங்களும், 729 ெமஸ்கிருத புத்தகங்களும், 274 
ஆங்கிலப் புத்தகங்களும் ணெர்த்து 6058 புத்தகங்கள் இருந்தன.  
30.6.1973 ல் 10ஈ216 புத்தகங்களாக இருந்தது. 

• K.R.M..எஸ்ணடட் என்ைனழக்கப்படும் இநத் அைக்கட்டனள 
தற்ெமயம், தமிக அரெின் தஞ்ொவூர் நீதிபதியின் 
கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வருகிைது. 

• விவிொய நகரமான மன்னார்குடினயச் சுற்ைி சபரிய 
சதாழிற்ொனலகள ஏதும் கினடயாது.   ஆனால் 
வடபாதிமங்கலம் கரும்கு ஆனலயும், (தற்ெமயம் 
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செயல்படவில்னல) பாமனி உரத் சதாழிற்ொனலயும் ஊரின் 
அருணக செயல்பட்டு வருகிைது. 

• தஞ்னெ மராட்டியர்களின் காலத்தில் மன்னார்குடியில் 
மிகப்சபரிய காகிதத் சதாழிற்ொனல ஒன்று இருந்துள்ளனத 
வரலாறு கூகிைது. 

• தஞ்னெ அரண்மனனக்குத் ணதனவப்படும் காகிதம் 
முழுவதும் மனார்குடி காகிதப்பட்டனரத் சதருவிலிருந்து 
தான் சென்ைதாகப் பல ஆவேங்கள் குைிக்கின்ைன. 

• 250 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட மன்னன நகரத்துக் காகிதங்கள் 
இன்றும் தஞ்னெ ெரஸ்வதி மகால் நூலகத்தில் ஏட்டுச் 
சுவடிகளாககத் திழ்வனதக் காேலாம். இனவ மிக 
ணநர்த்தியாகவும், உயரிய தன்னம உனடயதாகவும் 
விளங்குவதால், இத் தயாரிப்பின் சதாழில் நுட்பம் பற்ைி 
ணமனல நாட்டவர் பலர் வியக்கின்ைனர். 

• இவ்வட்டத்தில் உள்ள நிலக்கழார்களுக்கு நினைய 
வினளச்ெல் நிலங்கள் உள்ளன.  இங்கு 70 விழுக்காட்டினர் 
விவொய வருவாயின் வாயிலாகணவ வாழ்ந்து வருகின்ற்னர். 

• இவ்வட்டத்தில் ெிலர் வேிகர்களாகவும், அரசு 
ஊழியர்களாகவும். இரும்பு, சநெவுத் சதாழினல 
ணமற்சகாண்டவர்களாகவும், சபரும்பான்னமணயார் ெிறு 
சதாழில்களான, பாய் பின்னுதல், னதயல் சதாழில் செய்தல், 
மட்பாண்டங்கள் செய்தல், ெிற்பங்கள் உருவாக்குதல், கயிறு 
திரித்தல், மீன் பிடித்தல் ணபான்ை சதாழில்கனள 
ணமற்சகாண்டவர்களாகவும் உள்ளனர். 

• மன்னார்குடி வட்டம் முழுதும் விவொயத் சதாழிலின் 
உபசதாழிலாக மாடு வளர்ப்பு முக்கிய சதாழிலாக 
அனமந்துள்ளது. 

• இவ்வட்டத்தில் உள்ள மக்களின் ஒத்துனழப்பால் 22.8.1938 
ஆம் அண்டு பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுைவு ெங்கம் ஒன்று 
சதாடங்கப்பட்டு மிகச் ெிற்பாக இன்று வனர செயல்பட்டு 
வருகிைது. 

• இவ்வட்டம் முழுதும் 36,779 உறுப்பினர்களிடம்  160 கைனவ  
னமயங்கள்  மூலம் நாள் ணதாறும் 4,785 லிட்டர் பால் 
சகாள்முதல் செய்யப்படுகிைது.  தஞ்ொவூர், சென்னன 
ணபான்ை இடங்களுக்கும் இங்கிருந்து பால் விற்பனன 
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செய்ப்படுகிைது.  இச்ெங்கத்தில் 208 பேியாளர்கள் 
பேிபுரிந்து வருகின்ைனர்.  உறுப்பினர்கள் எண்ேிக்னக  
அதிகம். பால் அளவுகுனைவு. 

• திரட்டுப் பால் காய்ச்ெப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த 120 ணெர் 
பால் சகாள்ளளவுனடய பாத்திரம் இன்றும் மன்னார்குடி 
சபரிய ணகாயிலில் உள்ளனது.  யாது காரேத்தினாணலா 
காெி வனர சபருனமயாகப் ணபச்ப்பட்டு வந்த இந்த திரட்டுப் 
பால் காய்ச்சும் மரபு பின்னாளில் நின்று விட்டது.  

• மன்னார்குடி அண்ோமனலநாதர் ணகாயிலில் உள்ள 
மூன்ைாம் ராணஜந்திரனது கல்சவட்டு மூலம் ொரினகக் 
ணகாட்னட மன்னார்குடியில் இருந்தனத அைியமுடிகிைது.  
இக்ணகாட்னட ராஜாதிராஜெ ெதுர்ணவதி மங்கலத்தின் ணமல் 
பிழானகயாக அதாவது, ஊரின் ணமற்கில் அனமந்த 
பகுதியாக இருந்ததாக இக்கல்சவட்டு கூறுகிைது. 

• வியாபாரப் சபாருள்கனளயும், ெரக்குப் சபாதினககனளயும் 
கழுனத மீதும், வண்டிகளின்மீதும் ஏற்ைி வரினெயாக 
ஒன்ைன்பின் ஒன்ைாகச் செல்லும் வேிகக் கூட்டத்திற்கு 
ொரினக என்று சபயரிடப்பட்டிருந்தது. 

• தற்காலத்தில் பலெரக்குகனள “மளினக” என்றும் அனவ 
வியாபாரம் செய்யும் கனடகனள மளினகக்கனட என்றும் 
அனழக்கிணைாம். இந்த மளினக என்ை சொல்ணல அந்தக் 
காலத்தில் மடினக என்னைழக்கப்பட்டது.   இத்தனகய 
மடினககள் மன்னார்குடி ொரினகக் ணகாட்னடயினுள் 
இருந்துள்ளது. 

• மன்னன அண்ோமனலநாதர்ணகாயில் பகுதிணய ணொழர் 
காலத்தில் ொரினகக் ணகாட்னடயாக இருந்தது என்பது 
சதரியவருகிைது 

• கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள (னகணகால்)உைணகால் என்ை 
இடத்னத தாயகமாகக் சகாண்டு 500 உறுப்பினர்களுடன் 
இந்த வேிகக் கூட்டம் சதாடங்கப்பட்டது.  இக்கூட்டத்திற்கு 
நானாணதெிகன் என்றும் தினெ ஆயிரத்து ஐநூற்றுவர் என்றும் 
ஐய்யசபாழில் தினெயாயிரத்து ஐநூற்றுவர் ஆகிய 
சபயர்களும் உண்டு.  இவர்களுக்கு புவணனகவரீன், 
விக்ரமபாண்டியன் என்ை இரு மடினககள் மன்னார்குடியில் 
இருந்துள்ளன. 
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• மன்னார்குடிக்கு மிளகு, பாக்கு, துேிவனககள் சகாண்டு 
வரப்பட்டு, அதற்கு வரிவசூல் செய்த விபரங்கள் 
கல்சவட்டுகளில் காேப்படுகின்ைன.  

• மன்னார்குடி ொரினகக் ணகாட்னடயினுள் நுனழகின்ை ெரக்கு 
வண்டிகளில் சகாண்டு வரப்படும் மிளகு மூட்னட ஒன்றுக்கு 
உழக்கு மிளகு வதீமும் புடனவக் கட்டு (சநய்யப்பட்ட 
துேிமுட்னட) ஒன்றுக்கு மாதாேிப்பேம் வதீமும் 
வசூலித்து,  அனதக்சகாண்டு இனைவனுக்கு கைியமுது 
பனடத்திட ணவண்டும் என்று - ொரினகக் ணகாட்னடயில் 
விக்ரமபாண்டியன் மடினகளில் உள்ள தினெ பதிசனன் 
விஷயத்தார்கள் 13.9.1289ல் சஜயங்சகாண்ட நாதர் ணகாயில் 
இருக்கும் திருமே மண்டபத்தில் ஒன்று கூடி முடிவு 
செய்தனர். 

• மன்னார்குடி ொரினகக் ணகாட்னடயினுள் நுனழயாமல் 
புைவழியாகச் செல்லும் ெரக்குப் சபாதிகள்மீதும்கூட 
வரிவிதிப்பு செய்துள்ளனர். 

• பாக்கு மூட்னட ஒன்றுக்கு ஒரு உழக்கு பாக்கு வதீம் 
வசூலித்து அனதக்சகாண்டு இனைவனுக்கு அமுதுபடி 
பனடத்திட முடிவு செய்ததாக கி.பி.31.12.1288 சஜயங்சகாண்ட 
நாதர்ணகாயில் கல்சவட்டு கூறுகிைது. 

• வேிக கூட்டத்தினர் மன்னார்குடி ணகாயில்களுக்கு 
 தாரளமாக சகானடகள் வழங்கியுள்ளனர்.  இந்நிகழ்ச்ெினய் 
கல்சவட்டு தன்மக னெம காரியம் எனக் குைிப்பிடுகிைது.  
ெமயம் என்பது வேிகக் குழுனவக் குைிப்பதாகும். 

• மன்னார்குடி வட்டத்னதச் ணெர்ந்த 128 கிராம ்ு்மக்களின் 
ணதனவகனளயும் மன்னார்குடியில் இருக்கும் வேிகர்கள் 
பூர்த்தி பசய்கின்றனர்.  பசட்டியார். நாைார்கள், 
முகமதியாா்கள் கொன்றவர்ககள பெரும்ொலும் 
வணிகர்களாக இருக்கின்றனர். 

• மன்னார்குடி கெரூந்து நிடலயத்திற்கு எதிகர உழவர் 
ெந்னத ஒன்று,  வடுவூர் ொனலயில் காளவாக்ககனரயில் 
காய்கனி ெந்னத மற்றும் ெிைிய மீன் அங்காடி, 
தாமனரக்குளம் வடகனரயில் சபரிய மீன் அங்காடி என்று 
தினெரி ெந்னத வனகயில் ஐந்தும், வாரச் ெந்னத ஒன்றும் 
இயங்கி வருகின்ைன. 
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• மன்னார்குடிக்கும் சனீாவுக்கும் வணிகத் பதாைர்பு 
நடைப்பெற்றுள்ளடத உறுதிப் ெடுத்துவதற்கு தஞ்டச 
மாட்ைத்தில் கிடைத்த கி.மு.2 ஆம் நூற்றாண்டைச்கசர்ந்த 
சனீ நாணயங்கள் அடமந்துள்ளன. 

• ெட்டுக்ககாட்டை வட்ைம் ஓலயக்குன்னம் என்ற ஊரில் 
கிடைத்த புடதயலில் 323 நாணயங்களும், மன்னார்குடி 
வட்ைம் தளிக்ககாட்டை கிராமத்தில் 1822 நாணயங்களும் 
கிடைத்துள்ளன. 

• நாணயங்கள்தான் வணிகத்திற்கு ெரிமாற்றுக் 
குறியீைாகும்.   இங்குள்ள ஸ்ரீராஜககாொல் பெயரில் 
நாணயங்கள் பவளியிைப்ெட்டுள்ளன. 

• மன்னர்கள் தங்களது தனித்தன்டமடய பவளிக்காட்டும் 
காசுகடள பவளியிட்ைடதப் கொன்கற மன்னார்குடிடய 
ஆண்ை விஜயராகவ நாயக்கரும் காசுகடள 
பவளியிட்டுள்ளார்.  பதலுங்கில் பொறிக்கப் பெற்ற 
காசுகளும் கிடைத்துள்ளன. 

• இராஜககாெலனின் திருவுருவத்கதாடு தன் உருவத்டதயு 
பொறித்துத் தங்கம், பவள்ளி, பசம்பு ஆகிய 
உகலாகங்களில் விஸயராகவ நாயக்கரின் காசுகள் 
பவளிவந்தன. 

• இராஜககாெலச் சக்கரம் எனும் பெயரில் பவளிவந்த 
காசுகள் ெற்றிக் கல்பவட்டுக்கள், பசப்கெடுகள், 
இலக்கியங்கள், பமக்கன்சியின் கசகரிப்பு ஓடலடகள் 
ஆகியவற்றில் ெல குறிப்புகள் காணப்பெறுகின்றன.  

• விஜயராகவ நாயக்கருக்குப் ெின்பு மராட்டிய 
மன்னர்களான சகஜி, ெிரதாெ சிம்மன் ஆகிகயார் காலம் 
வடர ராஜககாொலச்சக்கர காசுகள் கசாழ நாட்டில் 
புழக்கத்தில் இருந்தன என்ெடத மன்னார்குடி 
கல்பவட்டுகள் கூறுகின்றன. 

• இராஜககாொல சக்கரம் எனும் விஜயராகவ நாயக்கரின் 
காசுகளில் இரண்டு வடகயான பசப்புக் காசுகள் ெல 
தஞ்டச மாவட்ைத்தில் கிடைத்துள்ளன. 

• இராஜககாொல சக்கரம் எனும் விஜயராகவ நாயக்கரின் 
காசுகளில் முதல் வடக காசுகளில் - ஒருபுறம் 
இராஜககாெலன் பசண்கைந்தி நிற்கப் ெின்புறம் 
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விஜயராகவ நாயக்கர் தன் உடைவாடள இைக் கரத்தால் 
உைகலாடு அழுத்திப் ெிடித்தவண்ணம் இருகரங்கடளயும் 
கூப்ெி வணங்கும் ககாலத்தில் காணப் பெறுகின்றார்.  
சிற்ெங்களில் உள்ளது கொன்கற பகாண்டை ஒருபுறம் 
சாய்ந்த நிடலயில் காணப்பெறுகின்றது. 

• இராஜககாொல சக்கரம் எனும் விஜயராகவ நாயக்கரின் 
காசுகளில் முதல் வடக காசுகளில் -  இரண்ைாம் வடக  
காசுகள் திருமாலின் சக்கராயுதம் வடிக்கப் பெற்று அதன் 
நடுகவ பசண்கைந்திய ககாொலனின் திருவுரும் 
காணப்பெறுகின்றது.  மறுபுறம் சாய்ந்த பகாண்டையுைன் 
கூடிய விஜயராகவ நாயக்கர் தன் கதாளில் உடைவாடள 
அடணத்த வண்ணம் நிற்கும் காட்சி உள்ளது. 

• இராஜககாொல சக்கரம் எனும் விஜயராகவ நாயக்கரின் 
காசுகளில் ஒருபுறம் ககாொலன் நைனமாடும் ககாலமும் 
(நர்த்தன கண்ணன்) ெின்புறம் திருமாலின் சக்கரம் 
நான்குபுற தெீச் சுைர்ககளாடு காணப் பெறுகின்றன.  சில 
காசுகளில் ககாொலன் காளியன் எனும் ொம்ெின் 
மீதுநைனமிடும் ககாலமம் உள்ளது. 

• தஞ்டச மராட்டிய மன்னன் ெிரதாெசிங் காலத்தில் 
அளிக்கப் பெற்ற நான்கு சாசனங்கள் அைங்கிய இரண்டு 
பசப்கெடுகள் கடைத்ததுள்ளன.  இடவ மன்னார்குடி 
“பஜயங்காண்ைநாதசுவாமி ககாயிலுக்கு அளிக்கப் பெற்ற 
அறக்கட்ைடளகடள விவரிப்ெதாகும். 

• தஞ்டசடய அண்டு சகஜி மன்னரின் அடவக் 
களப்புலவாகத் திகழ்ந்தவர் வாசுகதவகவி என்ெவராவார்.  
இவர் எழுதியுள்ள ெதங்களில் ஒன்றில் இராஜககாெலச் 
சக்கரம் ெற்றிய சுடவயான பசய்தி கூறப் பெற்றுள்ளது. 

• சாடலப் கொக்குவரத்தின் எல்லாப் பெரிய 
கிராமங்கடளயும் ஒன்றுைன் ஒன்று இடணக்கிறது.   
இவ்வூர் வழியாகச் செல்லும் ணதெிய சநடுஞ்ொனல 
ஒன்றுமில்னல.  இந்நகர எல்னலக்குள் செல்லும் 
சநடுஞ்ொனலகளின்  சமாத்த நீளம் 11.245 கிணலா 
மீட்டராகும்.  

• நீலகண்ட ொஸ்திரியார்   எழுதி 1983 ஆம் ஆண்டு  
சவளியிட்டுள்ள “தஞ்னெ மாவட்ட ஊர்ப்சபயர்கள்”  என்ை 
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புத்தகத்தில் மன்னார்குடினயப் பற்ைிய செய்திகனள பார்க்க 
முடிகிைது. 

• சமய். ெந்திரணெகரன்   எழுதி 1987 ஆம் ஆண்டு  
சவளியிட்டுள்ள “ணொழர்கள்”  என்ை புத்தகத்தில் 
மன்னார்குடினயப் பற்ைிய செய்திகனள பார்க்க முடிகிைது. 

• தா. கிருட்டிேமூர்த்தி    எழுதி 2001 ஆம் ஆண்டு  
சவளியிட்டுள்ள “கல்சவட்டுகளில் ஊரும் ணபரும் “  என்ை 
புத்தகத்தில் மன்னார்குடினயப் பற்ைிய செய்திகனள பார்க்க 
முடிகிைது. 

• ரா.பி.ணெதுப்பிள்னள எழுதியுள்ள “தமிழக ஊரும்  ணபரும் “  

என்ை புத்தகத்தில் மன்னார்குடினயப் பற்ைிய செய்திகனள 
பார்க்க முடிகிைது 

• நா. எத்திராஜ எழுதியுள்ள “சநஞ்னெ அள்ளும் தஞ்னெ “  

என்ை புத்தகத்தில் மன்னார்குடினயப் பற்ைிய செய்திகனள 
பார்க்க முடிகிைது. 

• தமிழ்நாடு இயல்இனெ நாடக மன்ைம்   சவளியிட்டுள்ள 
“யார்  எவர்” என்ை புத்தகத்தில் மன்னார்குடி பிரெவித்த 
கனலஞர்கனளப்  பற்ைிய செய்திகனள பார்க்க முடிகிைது.. 

• து.ப. நடனம் எழுதி சவளியிட்டுள்ள “தியாக தீபங்கள்” என்ை 
புத்தகத்தில் மன்னார்குடி பிரெவித்த பனடப்பாளர்கனள  
பற்ைிய விபரங்கனள பார்க்க முடிகிைது.. 

• து.ப. நடனம் எழுதி சவளியிட்டுள்ள “தியாக தீபங்கள்” என்ை 
புத்தகத்தில் மன்னார்குடி சுதந்திரப் ணபாராட்ட தியாகிகள் 
சபயர்கனளயும் அவர்கனளப்   பற்ைிய செய்திகனள பார்க்க 
முடிகிைது. 

• மன்னார்குடி வட்டம் என்ைாணல (பனழய ஒருங்கினேந்த 
தஞ்ொவூர் மாவட்டம்) கழித்ணதாடும் காவிரி, பச்னெப் பணெல் 
என்று பயிர்கள் தனலயனெக்கும் வயல்கள், வானுயர்ந்த 
ணகாபுரங்கள், ரெனனயான மனிதர்கள், ெங்கீதம், பரத 
நாட்டியம், டிகிரி காபி, தாட்டு இனல ொப்பாடு, சவற்ைினல 
ெீவல் ---  இப்படி நினனவனலகள் விரிந்து சகாண்ணட 
ணபாகும். 

• மன்னார்குடினயப் சபாறுத்தவனர வாழுகின்ை எல்லா 
இனத்தவர்களும தங்களின் இன, பிரிவு ணவற்றுனமகனள 
மைந்து ெணகாதரத்துவம் நிலவும் வனகயில் ஒற்றுனமயுடன் 
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வாழ்ந்து வருகின்ைனர்.  அத்துடன் மன்னன மண்ேின் 
மாண்புக்கு எடுத்துக்காட்டாக வாழ்கின்ைனர். 

 

 

 

 

 

 

 

 


