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Latest Notes Tnpsc Group 2&4 Vao =Tet &Pg TRB Exams Tamil Material 

       

                                                 
    

                          கடவுள் வாழ்த்து 
உலகம் யாவவயும் தாமுை வாக்கலும்  

நிவலபப றுத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலா  
அழகி லாவிவை யாட்டுவட யாரவர்  
தவலவர் அன்னவர்க் சகசர ணாங்கசை  

                                                    - கம்பர் 
பசாற்பபாருள்: 

 உைவாக்கல் – உண்டாக்குதல், பவடத்தல் 

 நீக்கல் – அழித்தல் 

 நீங்கலா – இவடவிடாது 

 அலகிலா – அைவற்ற 

 அன்னவர் – அத்தவகய இவறவர் 
 சரண் – அவடக்கலம் 

 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 யாவவயும் – முற்றும்வம 

 ஆக்கல், நீக்கல், விவையாட்டு – பதாழிற் பபயர் 
 அலகிலா – ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப்பபயபரச்சம் 

 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மயிலாடுதுவறக்கு அருகிலுள்ை சதரழுந்தூரில் 

கம்பர் பிறந்தார். 
 இவர் ஏர் எழுபது, சிவல எழுபது, சரஸ்வதி அந்தாதி, சடசகாபர் அந்தாதி, 
திருக்வக வழக்கம் ஆகிய நூல்கவை இயற்றியுள்ைார். 
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 இவர் குசலாதுங்கச்சசாழனின் அவவப் புலவராக விைங்கினார். 
 திருபவண்பணய் நல்லூர் சவடயப்ப வள்ைலால் ஆதரிக்கப்பட்டவர். 
 கவிச்சக்ரவர்த்தி என்றும் கல்வியில் பபரியவர் கம்பர் என்றும் 

சபாற்றப்பட்டார். 
 இவரின் காலம் கி.பி.பனிபரண்டாம் நூற்றாண்டு 

 வடபமாழியில் வால்மீகி முனிவர் எழுதிய இராமாயணத்வதத் தழுவித் 

தமிழில் கம்பர் எழுதியசத கம்பராமாயணம். 

 கம்பர் இந்நூலுக்கு இட்ட பபயர் = இராமாவதாரம். 

 இது பால காண்டம், அசயாத்திய காண்டம், ஆரணிய காண்டம், கிட்கிந்தா 
காண்டம், சுந்தர காண்டம், யுத்த காண்டம் என ஆறு காண்டங்கவை 

உவடயது. 

 

 

                                                திருக்குறள்  

 

பசாற்பபாருள்: 

 அகழ்வாவர – சதாண்டுபவவர 
 தவல – சிறந்த பண்பு 

 பபாறுத்தல் – பபாறுத்துக்பகாள்ளுதல் 

 இறப்பு – துன்பம் 

 இன்வம – வறுவம 

 ஒரால் – நீக்குதல் 

 மடவார் – அறிவிலிகள் 

 விருந்து – வடீ்டிற்கு புதியவராய் வந்தவர் 
 நிவற – சால்பு 

 ஒறுத்தாவர – தண்டித்தவவர 
 சபான்றும் – உலகம் அழியும்வவர 
 சநாபநாந்து – துன்பத்திற்கு வருந்தி 
 மிக்கவவ – தஙீ்குகள் 

 தகுதியான் – பபாறுவமயால் 

 துறந்தார் – பற்றற்றவர் 
 இன்னா – தயீ 
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இலக்கணக்குறிப்பு: 

 பபாறுத்தல் – பதாழிற்பபயர் 
 அகல்வார், இகழ்வார் – விவனயாலவணயும் பபயர் 
 மறத்தல், பபாறுத்தல் – பதாழிற்பபயர் 
 நன்று – குறிப்பு விவனமுற்று 

 விருந்து – பண்பாகு பபயர் 
 ஒரால், நீக்குதல் – பதாழிற்பபயர் 
 நீங்காவம – எதிர்மவறத் பதாழிற்பபயர் 
 ஒருத்தார் – விவனயாலவணயும் பபயர் 
 பபாதிந்து – விவனபயச்சம் 

 வவயார் – விவனமுற்று 

 ஒருத்தார், பபாறுத்தார் – விவனயாலவணயும் பபயர் 
 தற்பிறர் – ஏழாம் சவற்றுவமத் பதாவக 

 பசய்யினும் – இழிவு சிறப்பும்வம 

 பநாந்து – விவனபயச்சம் 

 அரண், திறன் – ஈற்றுப்சபாலிகள் 

 விடல் – அல் ஈற்று வியங்சகாள் விவனமுற்று 

 இறந்தார் – விவனயாலவணயும் பபயர் 
 உண்ணாது – விவனபயச்சம் 

 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 இவர் நாயனார், சதவர், முதற்பாவலர், பதய்வப்புலவர், நான்முகனார், 
மாதானுபாங்கி, பபருநாவலர் என்னும் சிறப்பு பபயர்கைால் 

அவழக்கப்படுவார். 
 இவரின் காலம் கி.மு.31ஆம் நூற்றாண்டு என்று கூறுவர். 
 திரு + குறள் = திருக்குறள் 

 திரு = பசல்வம், சிறப்பு, அழகு, சமன்வம, பதய்வத்தன்வம எனப் பல 

பபாருள் உண்டு. 

 குறள் = குறுகிய அடி உவடயது. 

 இந்நூல் அறத்துப்பால், பபாருட்பால், இன்பத்துப்பால் என முப்பபரும் 

பிரிவுகவை பகாண்டது. 
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 அறம் 38 அதிகாரங்கைாகவும், பபாருள் 70 அதிகாரங்கைாகவும், இன்பம் 25  

அதிகாரங்கைாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 இது பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று. 

 இந்நூவல சபாற்றிப் பாராட்டிய பாடல்கைின் பதாகுப்சப திருவள்ளுவ 

மாவல 

 

 

                                           திராவிட பமாழிகள் 

 

 தனக்பகன தனிச் சிறப்பும், பல பமாழிகள் சதான்றிவைர அடிப்பவடயாகவும் 

உள்ை பமாழி = மூலபமாழி 
 மூலபமாழியில் இருந்து சதான்றி வைர்ந்த பமாழிகள் = கிவைபமாழிகள் 

 இந்தியாவில் பமாத்தம் = பனிபரண்டு பமாழிக்குடும்பங்கள் உள்ைன. 

 அவற்றுள், 325 பமாழிகள் சபசப்படுவதாக = இந்திய மானிடவியல் 

கணக்பகடுப்பு பதரிவிக்கின்றது 

 இந்தியாவில் சபசப்படும் பமாழிகள் அவனத்வதயும் = “இந்சதா-ஆசிய 

பமாழிகள், திராவிட பமாழிகள், ஆஸ்திசரா-ஆசிய பமாழிகள், சனீ-

திபபத்திய பமாழிகள்” என அடக்குவர். 
 நம்நாட்டில் 1300க்கும் சமற்பட்ட பமாழிகளும், அதன் கிவைபமாழிகளும் 

சபசப்பட்டு வருகின்றன 

 இந்தியாவில் சபசப்படும் பமாழிகள் அவனத்வதயும் “இந்சதா-ஆசிய 

பமாழிகள், திராவிட பமாழிகள், ஆஸ்திசரா-ஆசிய பமாழிகள், சனீ-

திபபத்திய பமாழிகள்” என அடக்குவர். 
 நம்நாட்டில் 1300க்கும் சமற்பட்ட பமாழிகளும், அதன் கிவைபமாழிகளும் 

சபசப்பட்டு வருகின்றன. 

 

பதன்திராவிட பமாழிகள் நடுத்திராவிட பமாழிகள் வடதிராவிட பமாழிகள் 

தமிழ், மவலயாைம், 

கன்னடம், குடகு, துளு, 

சதாடா, சகாத்தா, 
பகாரகா, இருைா 

பதலுங்கு, சகாண்டி, 

சகாயா, கூயி, கூவி, 
சகாலாமி, பர்ஜி, கதபா, 
சகாண்டா, நாயக்கி, 
பபாங்சகா, ஜதபு 

குரூக், மால்சதா, 
பிராகுய் 
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திராவிட பபரு பமாழிகள் = தமிழ், பதலுங்கு, மவலயாைம், கன்னடம் 

 

 திராவிடர் சபசிய பமாழிசய திராவிட பமாழியாகும். 

 திராவிடம் என்னும் பசால் திராவிடநாடு எனும் பபாருவைத் தரும். 

 திராவிடம் என்னும் பசால்வல முதலில் பயன்படுத்தியவர் = குமாரிலபட்டர். 
 திராவிட பமாழிகள், திராவிட இனம், திராவிட நாகரிகம் முதலிய 

பசாற்பறாடர்கைில் திராவிடம் என்னும் பசால் பபயரவடயாக வந்துள்ைது 

எனக் கால்டுபவல் கூறியுள்ைார். 
 கால்டுபவல் திராவிடம் என்னும் பசால்வல பயன்பாட்டிற்கு பகாண்டு 

வந்தார். 
 தமிவழயும் அதன் கிவைபமாழிகைான மவலயாைம், பதலுங்கு, கன்னடம் 

ஆகிய பதன்னிந்திய பமாழிகவை ஒரு காலத்தில் தமிைியன்(tamilian) 

அல்லது தமுலிக்(tamulic) என்றவழத்தனர். 
 அவற்றுள் தமிழ், மிகுந்த சிறப்பும் பழவமயும் பபற்ற பமாழிசய எனினும், 

பல திராவிட பமாழிகைில் அதுவும் ஒன்று. 

 எனசவ, இவ்வினபமாழிகள் அவனத்வதயும் “திராவிட” எனும் பசால்வலத் 

தாம் வகயாண்டதாகத் கால்டுபவல் கூறியுள்ைார் 
 திராவிட என்னும் பசால்சல தமிழ் எனும் பசால்லிலிருந்து உருவானது. 

 தமிழ் -> திரமிை -> திரவிட -> திராவிட என உருவாயிற்று எனக் கூறுகிறார் 
பமாழியியல் அறிஞர் ஈராஸ் பாதிரியார். 

 திராவிட பமாழிகள் என்றாசல தமிழ் பமாழிவய தான் குறிக்கும் என்கிறார். 
 திராவிட பமாழிகள் அவனத்திற்கும் மூலமான பமாழிவய “முன்வனத் 

திராவிட பமாழி, மூலத் திராவிட பமாழி, பதான்வமத் திராவிட பமாழி” 

எனப் பல்சவறு பசாற்கைால் குறிப்பர். 
 இம்மூலபமாழியாக முதன்முதலில் தனித்து வைர்ந்த பமாழி தமிழ். 

 மற்ற திராவிட பமாழிகள் தமிழில் இருந்து பிறந்தவவ. 

 என்பது விழுக்காடு அைவிற்குத் திராவிட பமாைிக்கூறுகவைக் 

பகாண்டுள்ை ஒசர திராவிட பமாழி தமிழ். 
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                                        சிறுபஞ்சமூலம் 

 

கணவனப்புக் கண்சணாட்டம் கால்வனப்புச் பசல்லாவம  

எண்வனப்பு இத்துவணயாம் என்றுவரத்தல் – பண்வனப்புக்  

சகட்டார்நன் பறன்றல் கிைர்சவந்தன் தன்சனாடு  

வட்டான்நன் பறன்றால் வனப்பு  

                                                           - காரியாசான் 

பசாற்பபாருள்: 

 கண்சணாட்டம் – இறக்கம் பகாள்ளுதல் 

 எண்வனப்பு – ஆராய்சிக்கு அழகு 

 கசணாட்டம், பசல்லாவம, உவறதல், என்றல் – பதாழிற்பபயர்கள் 

 சகட்டார், வாட்டான் – விவனயாலவணயும் பபயர் 
 சவந்தன் – அரசன் 

 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 காரியாசான் மதுவரத் தமிழாசிரியர் மாக்காயனாரின் மாணவர் எனச் 

சிறப்புப்பாயிரம் கூறுகிறது. 

 இவர் சமண சமயத்வத சார்ந்தவர். 
 இவரும் கணிசமதவியாரும் ஒருசாவல மாணாக்கர். 
 இந்நூல் பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று. 

 இந்நூலில் கடவுள் வாழ்த்துடன் 97 பவண்பாக்கள் உள்ைன. 

 கண்டங்கத்திரி, சிறுவழுதுவண, சிறுமல்லி, பபருமல்லி, பநருஞ்சி 
 இந்நூலின் ஒவ்பவாரு பாடலிலும் ஐந்து அறக்கருத்துகள் உள்ைன. 

 

 

                                           பாஞ்சாலி சபதம் 

பசாற்பபாருள்: 

 எம்பி – என் தம்பி 
 மடப்பிடி – பாஞ்சாலி 
 சகாமான் – அரசன் 

 நுந்வத – நும் தந்வத 

 அடவி – காடு 
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 தடந்சதாள் – வலியசதாள் 

 மருங்கு – பக்கம் 

 கா – காடு 

 குலவு – விைங்கும் 

 பண்ணவர் – சதவர் 
 அரம்வபயர் – சதவமகிைிர் 
 வறீு – வலிவம 

 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 அவழத்தனன் – முற்பறச்சம் 

 மாநகர் – உரிச்பசாற்பறாடர் 
 சார்ந்தவர் – விவனயாலவணயும் பபயர் 
 நுந்வத – நும் தந்வத என்பதன் மரூஉ 

 அடவிமவலயாறு – உம்வமத்பதாவக 

 கடந்து – விவனபயச்சம் 

 தடந்சதாள் – உரிச்பசாற்பறாடர் 
 பசறிந்து, பாய்ந்து – விவனபயச்சம் 

 பாலாவடயும் நறுபநய்யும் சதனும் – எண்ணும்வம 

 நீைமுடி, நன்பசய், புன்பசய் – பண்புத்பதாவக 

 காத்தல் – பதாழிற்பபயர் 
 பதால்லுலகு – பண்புத்பதாவக 

 தாைமும் சமைமும் – எண்ணும்வம 

 பதமலர் – உருவகம் 

 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 சுப்ரமணிய பாரதியார், தற்சபாவதய தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ை 

எட்டயபுரத்தில் 11.09.1882 அன்று பிறந்தார். 
 இவர்தம் பபற்சறார் சின்னசாமி – இலக்குமி அம்வமயார். 
 இவரின் துவணவியார் பசல்லம்மாள். 

 இவர் கண்ணன் பாட்டு, குயில் பாட்டு, பாஞ்சாலி சபதம் முதலிய நூல்கவை 

பவடத்துள்ைார். 
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 ஞானரதம், சந்திரிவகயின் கவத, தராசு முதலிய உவரநவட 

இலக்கியங்கவை எழுதியுள்ைார். 
 இவர் 11.12.1921 அன்று மவறந்தார் 
 பாஞ்சாலி சபதம் வியாசரின் பாரதத்வத தழுவி எழுதப் பபற்றது. 

 பாஞ்சாலி சபதம் இரு பாகங்கள் உவடயது. 

 இது சூழ்ச்சிச்சருக்கம், சூதாட்டச் சருக்கம், அடிவமச் சருக்கம், துகிலுரிதல் 

சருக்கம், சபதச் சருக்கம் என ஐந்து சருக்கங்கவையும், 412 பாடல்கவையும் 

பகாண்டது. 

 பாரதியார் “பாட்டுக்பகாரு புலவன், நீடுதுயில் நீக்கப் பாடி வந்த நிலா, 
தற்கால இலக்கியத்தின் விடிபவள்ைி, சதசியக்கவி, மாகவி” என்சறல்லாம் 

புகப்பபற்றார். 
 சுசதசமித்திரன், இந்திய முதலிய இதழ்கைின் ஆசிரியராக இருந்தார். 

 

 

                                      இக்காலக் கவிவதகள் 

 

 இருபதாம் நூற்றாண்வட “உவரநவடக் காலம்” என்பர். 
 எனினும் கவிவத வடிவமும் கவினுற வைர்ந்து வந்தது 

பாரதியார்: 
 பாரதியாரின் கவிவதகள் இருபதாம் நூற்றாண்டில் அரும்பிய 

மறுமலர்ச்சிக்கு வித்தாக இருந்தது. 

 மன்னர்கவை மட்டுசம மகிழ்வித்து வந்த கவிவத மரவப மாற்றி, எைிய 

மக்கவை சநாக்கிக் கவிவதக் கருவிவயத் திருப்பி அவமத்த பபருவம 

பாரதிவயச் சாரும். 

பாரதிதாசன்: 

 தமிழ், தமிழர், தமிழுணர்வு, சமுதாய மறுமலர்ச்சி, பபண்ணடிவம, திராவிட 

இயக்கச் சிந்தவன, பபாதுவுவடவம முதலியவற்வற பாரதிதாசன் 

கவிவதகள் பவைிப்படுத்தின. 

 “எங்கள் பவகவர் எங்சகா மவறந்தார் 
 இங்குள்ை தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்சட 

கவிமணி: 
 கவிமணியின் கவிவதகள் கற்சபாவரக் கைிப்பில் ஆழ்த்துவன. 
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 கல்வலப் பிவசந்து கனியாக்கும் பசந்தமிழின் பசால்வல மணியாகத் 

பதாடுத்வனும் நீதாசனா, எனத் தாலாட்டு பாடியவர். 
 “மங்வகயராய்ப் பிறப்பதற்சக நல்ல 

    மாதவம் பசய்திட சவண்டுமம்மா” 
 “சாவலகைில் பல பதாழில்கள் பபருகசவண்டும் 

    சவபகைிசல தமிழ் எழுந்து முழங்கசவண்டும்” 

நாமக்கல் கவிஞர்: 
 இவரின் கவிவதகைில் காந்தியச் சிந்தவன அதிகம். 

 “தமிழன் என்சறார் இனமுண்டு 

    தனிசய அவற்பகாரு குணமுண்டு” 

 “பாட்டாைி மக்கைது பசிதரீ சவண்டும் 

    பணபமன்ற சமாகத்தின் விவசதரீ சவண்டும்” 

 வகத்பதாழில் ஒன்வறக் கற்றுக்பகாள் 

    கவவல உனக்கில்வல ஒத்துக்பகாள்” 

முடியரசன்: 

 இவரின் கவிவதயில் பகுத்தறிவு சநாக்கும், முற்சபாக்குச் சிந்தவனயும் 

தமிழுணர்வும் அதிகம் காணலாம். 

சுரதா: 
 சுரதாவின் கவிவதகைில் புதிய உவவமகவைக் காணலாம். 

 அவரி “உவவமக் கவிஞர்” என்று அவழப்பர். 
 மவறமவலயடிகவைப் பற்றி சுரதா பாராட்டுதல், 

மணிக்பகாடி: 

 ந.பிச்சமூர்த்தி, புதுவமப்பித்தன், கு.ப.இராசசகாபாலன், 

க.நா.சுப்பிரமணியன் முதலிசயார் பதாடக்கத்தில் மணிக்பகாடி என்னும் 

இதழில் புதுக்கவிவத எழுதினர். 
எழுத்து: 

 எஸ்.வவதஸீ்வரன், தருமு சிவராமு, மணி, சி.சு.பசல்லப்பா முதலிசயார் 
எழுத்து என்னும் இதழில் புதுக்கவிவதப் பவடத்தனர். 

வல்லிக்கண்ணன்: 

 புதுகவிவத வரலாற்றில் வல்லிக்கண்ணன் பங்கு சபாற்றத்தக்கது. 
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 ஏவழயின் குடிவசயில்  

அடுப்பும் விைக்கும் தவிர  
எல்லாசம எரிகின்றன. 

 முல்வலக்சகார் காடுசபாலும்  

முத்துக்சகார் கடசலசபாலும்  

பசால்லுக்சகார் கீரன்சபாலும்  

தூதுக்சகார் பதன்றல்சபாலும்  

கல்விக்சகார் கம்பன்சபாலும்  

கவிவதக்சகார் பரணர்சபாலும்  

வில்லுக்சகார் ஓரிசபாலும்  

விைங்கினார், பவன்றார், நின்றார் 
 

 

                                                 கண்ணதாசன் 

 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 முத்வதயா என்ற இயற்பபயர் பகாண்டவர். 
 சிவகங்வக மாவட்டம் சிறுகூடல்பட்டியில் பிறந்தார். 
 பபற்சறார் = சாத்தப்பன், விசாலாட்சி 
 ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி, மாங்கனி, கல்லக்குடி மாகாவியம், ஏசுகாவியம் 

முதலியன அவர் பவடத்த பநடுங்கவிவத நூல்கள். 

 “இராசதண்டவன” என்பது கம்பர்-அம்பிகாபதி வரலாற்வற வவத்து அவர் 
பவடத்த இனிய நாடகம். 

 ஆயிரம் தவீு அங்கயற்க்கண்ணி, சவலங்குடி திருவிழா முதலான பல 

புதினங்கவை அவர் பவடத்துள்ைார். 
 இவற்றின் சசரமான் காதலி என்ற புதினம் சாகித்திய அகாடமி பரிவச 

பபற்றுள்ைது. 

 பதன்றல், முல்வல, கண்ணதாசன், கடிதம், தமிழ்மலர் முதலிய இதழ்கள் 

பதாடங்கி, அவற்றின் ஆசிரியராக இருந்து பணியாற்றினார். 
 

 

                                                  

www.Padasalai.Net                                                  www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



                                                                   தமிழ்  9-ஆம் வகுப்பு 

 

                      "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

 இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

11 

                                                  புறநானூறு 

 

பசாற்பபாருள்: 

 நிழற்றிய – நிழல் பசய்த 

 துஞ்சான் – துயிலான் 

 மா – விலங்கு 

 நாழி – அைவுப்பபயர் 
 ஈதல் – பகாடுத்தல் 

 துய்ப்சபாம் – நுகர்சவாம் 

 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 பவண்குவட – பண்புத்பதாவக 

 நாழி – ஆகுபபயர் 
 ஈதல் – பதாழிற்பபயர் 

 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 மதுவர கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார். 
 இவர் இவறயனார் எழுதிய கைவியலுக்கு உவர கண்டவர். 
 பத்துப்பாட்டில் “திருமுருகாற்றுப்பவட”, “பநடுநல்வாவட” எனும் இரு 

நூல்கவை பவடத்துள்ைார். 
 

நூல் குறிப்பு: 

 புறம் + நான்கு + நூறு = புறநானூறு 

 புறப்பபாருள் பற்றிய நானூறு பாடல்கவைக் பகாண்டது இந்நூல். 

 இது எட்டுத்பதாவக நூல்களுள் ஒன்று. 

 இந்நூலின் சில பாடல்கவை ஜி.யு.சபாப் ஆங்கிலத்தில் பமாழி 
பபயர்த்துள்ைார். 
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                                              குறுந்பதாவக 

 

பசாற்பபாருள்: 

 நீர் – கடல் 

 சகால் – பகாம்பு 

 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 நிலத்தினும், வானினும், நீரினும் – உயர்வு சிறப்பும்வம 

 கருங்சகால் – பண்புத்பதாவக 

 

பிரித்தறிதல்: 

 ஆரைவு – அருவம+அைவு 

 கருங்சகால் – கருவம+சகால் 

 பபருந்சதன் – பபருவம+சதன் 

 

நூல் குறிப்பு: 

 குறுவம + பதாவக = குறுந்பதாவக 

 குவறந்த அடிகைால் பாடப்பபற்ற பாடல்கைின் பதாகுப்சப குறுந்பதாவக. 

 இந்நூல் எட்டுத்பதாவக நூல்களுள் ஒன்று. 

 இந்நூவல பதாகுத்தவர் பூரிக்சகா. 
 பாரதம் பாடிய பபருந்சதவனார் இந்நூலுக்குக் கடவுள் வாழ்த்துப் 

பாடியுள்ைார். 
 

 

                                              கடற்பயணம் 

 

தமிழரின் கடற்பயணம்: 

 “திவரகடல் ஓடியும் திரவியம் சதடு” என்று ஔவவயும், 

 “யாதும் ஊசர யாவரும் சகைிர்” என்று கணியன் பூங்குன்றனாரும் 

கூறியுள்ைனர். 
 பதால்காப்பியம், தமிழர்கள் பிற நாடுகளுக்கு கடற்பயணம் 

சமற்பகாண்டவத “முந்நீர் வழக்கம்” எனக் குறிப்பிட்டுைார். 
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 பதால்காப்பிய பபாருைதிகாரத்தில் இடம்பபற்றுள்ை “பபாருள்வயிற் பிரிவு” 

விைக்குகிறது.  

 இப்பிரிவு “காலில்(தவரவழிப் பிரிதல்) பிரிவு, கைத்தில்(நீர்வழிப் பிரிதல்) 

பிரிவு” என இரு வவகப்படும். 

யவனர்: 
 தமிழர்கள் கிசரக்கவரயும் உசராமானியவரயும் = “யவனர்” என 

அவழத்தனர். 
கப்பல் கட்டுதல்: 

 “கலம்பசய் கம்மியர்” என ஒருவவகத் பதாழிலாைர் தமிழகத்தில் 

இருந்தனர். 
அவர்கைால் பபருங்கப்பல்கள் கட்டப்பட்டன. 

புறநானூறு கூறும் உவவம: 

 நான்கு பக்கமும் நீர் நிரம்பிய கழனிகள் உள்ைன. அதன் நடுவில் தனியாக 

மதிசலாடு கூடிய அரசனது சகாட்வட உள்ைது. அக்சகாட்வடயின் 

சதாற்றமானது நடுக்கடலில் பசல்லும் கப்பலுக்கு உவவமயாகப் 

புறநானூற்றில் கூறப்பட்டுள்ைது. 

கடவலக் குறிக்கும் பசாற்கள்: 

 ஆழி, ஆர்கலி, முந்நீர், வாரணம், பபௌவம், பரவவ, புணரி. 

மரக்கலத்வதக் குறிக்கும் பசாற்கள்: 

 கப்பல், கைம், கட்டுமரம், நாவாய், படகு, பரிசில், புவன, சதாணி, பதப்பம், 

திமில், அம்பி, வங்கம், மிதவவ, பஃறி, ஓடம். 

பட்டினப்பாவல: 

 புகார் நகரத்தில் நிறுத்தப்பட்ட நாவாய்கள், அவலகைால் அவலப்புண்டு 

தறியில் கட்டப்பட்ட யாவன அவசவதுசபால் அவசந்தன. 

 அவற்றின் உச்சியில் பகாடிகள் அவசந்து ஆடின எனப் பட்டினப்பாவல 

கூறுகின்றது. 

முசிறி: 
 முசிறி = சசரர் துவறமுகம். 

 அங்குச் “சுள்ைி” என்னும் பபரிய ஆற்றில் யவனர்கைின் மரக்கலங்கள், 

ஆற்றுத்துவறகள் கலங்கிப் சபாகும்படி வந்தி நின்றன. 

 யவனர்கள் பபான்வன சுமந்து வந்து அதற்கு ஈடாக மிைவக ஏற்றி 
பசன்றனர் என்ற பசய்திவய அகநானூறு கூறுகிறது. 

பகாற்வக: 
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 பகாற்வக  = பாண்டிய துவறமுகம். 

 இத்துவறமுகத்தில் முத்துக்குைித்தல் மிகச் சிறப்பாக நடந்தவத பவணிசு 

நாடு = அறிஞர் மார்க்சகாசபாசலா கூறியுள்ைார். 
 மதுவரக்காஞ்சியும் சிருபாணாற்றுப்பவடயும் பகாற்வக முத்தின் சிறப்வப 

கூறியுள்ைன. 

 “விவைந்து முதிர்ந்த விழுமுத்து” என = மதுவரக்காஞ்சி கூறுகிறது. 

காவிரிப்பூம்பட்டினம்: 

 இது = சசாழர்கைின் துவறமுகம். 

 இங்கு பபரும்பாலும் வாழ்ந்தவர்கள் வணிகர்கள். 

 அங்கு சுங்கச்சாவலயும் கலங்கவர விைக்கமும் இருந்தன. 

 

ஏற்றுமதி இறக்குமதி: 
 பழந்தமிழகத்தின் வணிகப் பபாருள்கவைப் பற்றிய குறிப்புகள் 

பட்டினப்பாவலயும், மதுவரக்காஞ்சியும் கூறுகின்றது. 

 தமிழகப் பபாருள்கள் சனீத்தில் விற்கப்பட்டன. 

 சனீத்துப் பட்டும் சருக்கவரயும் தமிழகத்திற்கு இறக்குமதி ஆயின. 

 கரும்பு, அதியமானின் முன்சனார் காலத்தில் சனீாவில் இருந்து பகாண்டு 

வந்து பயிரிடப்பட்டது. 

 

 

                                                திருக்குறள் 

 

பசாற்பபாருள்: 

 பசவிச்பசல்வம் – சகள்விச்பசல்வம் 

 தவல – முதன்வம 

 சபாழ்து – பபாழுது 

 ஈயப்படும் – அைிக்கப்படும் 

 ஆவி உணவு – சதவர்களுக்கு சவல்வியின்சபாது பகாடுக்கப்படும் உணவு 

 ஒப்பர் – நிகராவர் 
 ஒற்கம் – தைர்ச்சி 
 ஊற்று – ஊன்றுசகால் 

 ஆன்ற – நிவறந்த 

 வணங்கிய – பணிவான 

www.Padasalai.Net                                                  www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



                                                                   தமிழ்  9-ஆம் வகுப்பு 

 

                      "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

 இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

15 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 வயிற்றுக்கும் – இழிவு சிறப்பும்வம 

 சகட்க – வியங்சகாள் விவனமுற்று 

 இழுக்கல், ஒழுக்கம் – பதாழிற்பபயர்கள் 

 ஆன்ற – பபயபரச்சம் 

 அவியினும் வாழினும் – எண்ணும்வம 

 

பிரித்தறிதல்: 

 சுவவயுணரா = சுவவ + உணரா 
 வாயுணர்வு = வாய் + உணர்வு 

 பசவிக்குணவு = பசவிக்கு + உணவு 

 

பபாதுவான குறிப்புகள்: 

 திருக்குறைில் பத்து அதிகாரப் பபயர்கள் உவடவம என்னும் பசால்லில் 

அவமந்துள்ைன. 

 திருக்குறள் ஏழு சரீ்கைால் அவமந்த பவண்பாக்கவைக் பகாண்டது. 

 ஏழு என்னும் எண்ணுப்பபயர் எட்டுக் குறட்பாகைில் இடம்பபற்றுள்ைது. 

 அதிகாரங்கள் 133. இதன் கூட்டுத்பதாவக ஏழு. 

 பமாத்த குறட்பாக்கள் 1330. இதன் கூட்டுத்பதாவக ஏழு. 

 

 

 

                                                    சடீ்டுக்கவி 
 

பசாற்பபாருள்: 

 கந்துகம் – பந்து 

 சகாணம் – வாட்பவட 

 குந்தம் – சூலம் 

 பகாவட – சவனிற்காலம் 

 பாடலம் – பாதிரிப் பூ 

 மா – மாமரம் 

 சடிலம் – சவட 

 கிள்வை – கிலி 
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 கந்தருவம், கந்துகம், சகாணம், பகாக்கு, பகாவட, குந்தம், பாடலம், சடிலம், 

    கிள்வை – குதிவர 
 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 எழுதி, புரந்து – விவனபயச்சம் 

 படித்த, தரீ்த்த – பபயபரச்சம் 

 பாடாத, பறவாத, சூடாத – எதிர்மவறப் பபயபரச்சம் 

 விடல் – பதாழிற்பபயர் 
 
ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 அந்தக்கவி வரீராகவர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பூதூரில் பிறந்து பபான் 

விவைந்த கலதூரில் வாழ்ந்தவர். 
 தந்வத = வடுகநாதர். 
 இவர் பிறவியிசல கண் பார்வவ அற்றவர். 
 எனினும் சகள்வியறிவின் வாயிலாக கல்வி பயின்றார். 
 இவர் ஏடுகள் எழுதாமல் தன் மனத்திசலசய எழுதிப் படித்தார் என அவசர 
கூறுகிறார். 

 இலங்வக பசன்று பரராசசசகர மன்னவன பாடி ஒரு யாவன, சபாற்பந்தம், 

ஓர் ஊர் ஆகியவற்வறப் பரிசிலாகப் பபற்று ஊர் திரும்பினார். 
 

பவடத்த நூல்கள்: 

 திருக்கழுக்குன்றப் புராணம், திருக்கழுக்குன்ற மாவல, சசயூர் முருகன் 

பிள்வைத்தமிழ், திருவாரூர் உலா, சந்திரவாணன் சகாவவ. 

 

நூல் குறிப்பு: 

 இப்பாடல் தனிப்பாடல் திரட்டு எனும் நூலில் இடம்பபற்றுள்ைது. 

 தமிழகத்தின் பல்சவறு பகுதிகைில் வாழ்ந்த புலவர் பலர் பாடிய 

பாடல்கைின் பதாகுப்சப இந்நூல். 

 இதில் 110 புலவர்கள் பாடிய 1113 பாடல்கள் உள்ைன. 

 

சடீ்டுக்கவி: 
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 புலவர், பபரும்பாலும் அரசர் முதலான பகாவடயாைர்களுக்குத் தாம் 

விரும்பும் பபாருவைப் பபறசவண்டி, ஒவலச்சடீ்டில் கவியாக எழுதி 
அனுப்புவர். அக்கவிவதக்கு சடீ்டுக்கவி எனப் பபயர். 

 இதற்கு ஓவலத்தூக்கு, ஓவலப்பாசுரம் என்னும் சவறு பபயர்களும் உண்டு.. 

 

 

                             ஆனந்தரங்கர் நாட்குறிப்பு 
 

வரலாற்று ஆவணம்: 

 ஆனந்தரங்கரின் நாட்குறிப்பு ஓர் இலக்கியமாகவும், வரலாற்று 

ஆவணமாகவும் மதிக்கப் பபற்றது. 

 

இைவமக்காலம்: 

 ஆனந்தரங்கர் பசன்வன பபரம்பூரில் பிறந்தவர். 
 இவரின் தந்வத = திருசவங்கடம் 

 இவர் தன் மூன்றாம் வயதில் தன் தாவய இழந்தார். 
 இவர் “எம்பார்” என்பவரிடம் கல்வி கற்றார். 

 

புதுவவக்கு பசல்லுதல்: 

 இவரின் தந்வத திருசவங்கடம், வமத்துனர் வநனியப்பரின் 

சவண்டுசகாளுக்கு இணங்க புதுவவயில் குடிசயறினார். 
 அங்கு அரசுப்பணியில் உதவியாைராகச் சசர்ந்து, நாைவடவில் திவானாகப் 

பதவி உயர்வு பபற்றார் 
 

துபாசி: 
 ஆனந்தரங்கர் கல்வி கற்றபின்னர், பாக்குக் கிடங்கு நடத்தி வந்தார். 
 “துய்ப்சை” என்னும் ஆளுநரின் பமாழிபபயர்ப்பாைர்(துபாசி) இறந்ததால், 

ஆனந்தரங்கர் அப்பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டார். 
 

ஆனந்தரங்கரின் நாட்குறிப்பு: 

 ஆனந்தரங்கர் துபாசியாகப் பணியாற்றிய காலத்தில், 1736ஆம் ஆண்டு 

முதல் 1761ஆம் ஆண்டு வவர ஏறத்தாழ 25 ஆண்டுகள் நாட்குறிப்பு 

எழுதியுள்ைார். 
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 தம் நாட்குறிப்புக்கு “தினப்படிச் பசய்திக்குறிப்பு”, “பசாஸ்த லிகிதம்” எனப் 

பபயரிட்டார். 
 

வரலாற்றுச் பசய்திகள்: 

 பிபரஞ்சுப்பவட காவரக்காவலப் பிடிக்கச் பசன்று சதால்வியவடந்தது, 

தில்லியின் மீது பாரசகீப் பவடபயடுப்பு, குற்றவாைிகளுக்குக் கடுவமயான 

தண்டவன வழங்கிய பசய்திகள், இலபூர்பதாசனா கப்பல் பிபரஞ்சு 

நாட்டில்லிருந்து பசன்றது, பவைிநாட்டுப் பயணிகள் வந்து பசன்ற 

நிகழ்வுகள் முதலிய முக்கிய வரலாற்றுச் பசய்திகள் இடம் பபற்றுள்ைது. 

 ஆனந்தரங்கரின் நாட்குறிப்பு வரலாற்றுக் கருவூலமாகத் திகழ்கிறது. 

 
வணிகச் பசய்தி: 

 துவறமுக நகரங்கைில் உள்ை மக்கைின் வருவாய்க்கு அடிப்பவடயாய் 

அவமவது அங்கு வரும் கப்பல்கைின் சபாக்குவரத்சத ஆகும். 

 புதுச்சசரிக்கு கப்பல்கள் வந்த பசய்தி சகட்டதும் மக்கள் மகிழ்தனர். 
 அது குறித்து, “நாட்பட்ட திரவியம் மீண்டும் கிவடத்தாற் சபாலவும், 

மரணமுற்ற உறவினர்கள் உயிர்பபற்று எழுந்து வந்தது சபாலவும், அவரவர் 
வைவிசல கலியாணம் நடப்து சபாலவும், நீண்டநாள் தவங்கிடந்து புத்திர 
பாக்கியம் கிட்டினாற் ஒைவும், சதவாமிர்த்தவதச் சுவவத்துசபாலவும் 

சந்சதாஷித்தார்கள்; அவதக் காகிதத்தில் எழுத முடியாது” என்று 

குறிப்பிட்டுைார். 
 

தண்டவனச் பசய்தி: 
 நீதி வழங்கல், தண்டவன அைித்தல் முதலிய பசய்திகளும் நாட்குறிப்பில் 

இடம் பபற்றுள்ைன. 

 திருட்டு கும்பலின் தவலவனுக்கு கவடத் பதருவில் தூக்கில் இடப்பட்டது 

என்ற பசய்தி குறிகப்படுள்ைது. 

 

பண்பாட்டு நிவல: 

 ஆனந்தரங்கர், தம் நாட்குறிப்பில் தந்வதக்கும் மகனுக்கும் இவடசயயான 

உறவு, பபரியவர்கவை மதிக்கும் பண்பு, பபரியவர்களுக்கு வணக்கம் 

பசய்தல், சகாவில் திருவிழாக்கள், பலவக வழக்கங்கள், சடங்குகள் 

சபான்றவற்வற குறித்துள்ைார். 
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ஆனந்தரங்கர் பபற்ற சிறப்புகள்: 

 முசபர்சங், ஆனந்தரங்கருக்கு மூவாயிரம் குதிவரகவை வழங்கி, அவருக்கு 

“மண்சுசபதார்” என்னும் பட்டம் வழங்கினார். 
 பின்பு பசங்கல்பட்டு சகாட்வடக்கு தைபதியாகவும், பின்பு அம்மாவட்டம் 

முழுவமக்கும் ஜாகிர்தாராகவும் நியமித்தார். 
 ஆளுநர் மாைிவகக்குள் பல்லக்கில் பசல்லும் உரிவம அவருக்கு 

வழங்கப்பட்டது. 

 அவர் தங்கப் பிடி சபாட்ட வகத்தடி வவத்துக்பகாள்ைவும் பசருப்பணிந்து 

ஆளுநர் மாைிவகக்குள் பசல்லவும் உரிவம பபற்றிருந்தார். 
 

பபப்பிசு: 

 உலக நாட்குறிப்பு இலக்கியத்தின் முன்சனாடி = பபப்பிசு 

 இந்தியாவின் பபப்பிசு = ஆனந்தரங்கர் 
 நாட்குறிப்பு சவந்தர் = ஆனந்தரங்கர் 

 

பிறபமாழி பசாற்கள்: 

 பசாஸ்த = பதைிந்த அல்லது உரிவமயுவடய 

 லிகிதம் = கடிதம் அல்லது ஆவணம் 

 வைவு = வடீு 

 துபாசி = இருபமாழிப்புலவம உவடயவர்(பமாழிப்பபயர்ப்பாைர்) 
 வடஸ் என்னும் இலத்தின் பசால்லுக்கு நாள் என்பது பபாருள். 

 இச்பசால்லில் இருந்து வடரியம் என்னும் இலத்தின் பசால் உருவானது. 

 இச்பசால்லுக்கு நாட்குறிப்பு என்பது பபாருள். இதிலிருந்து வடரி என்னும் 

ஆங்கிலச் பசால் உருவானது. 

 

பிற குறிப்புகள்: 

 அருணாச்சலக் கவிராயர் தம் இராமநாடகத்வதத் திருவரங்கத்தில் 

அரங்சகற்றிய பின்னர், மீண்டும் ஒருமுவற ஆனந்தரங்கர் முன்னிவலயில் 

அரங்சகற்றினார். 
 சக.சக.பிள்வை, “ஆனந்தரங்கருவடய நாட்குறிப்புகள் அவரது காலத்தில் 

யாருசம புரிந்திராத அரியபதாரு இலக்கியப் பணி” என்றார். 
 “தான் சநரில் கண்டும் சகட்டும் அறிந்துள்ை பசய்திகவைச் சித்திரகுப்தவனப் 

சபால் ஒன்றுவிடாமல் குறித்து வவத்துள்ைார்” – வ.சவ.சு 
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ஆனந்தரங்கர் குறித்து பவைிவந்த இலக்கியங்கள்: 

 ஆனந்தரங்கர் சகாவவ = தியாகராச சதசிகர் 
 கள்வன் பநாண்டிச் சிந்து 

 ஆனந்தரங்கர் பிள்வைத்தமிழ் = அறிமதி பதன்னகன் 

 ஆனந்தரங்கர் விஜயசம்பு = சனீிவாசக்கவி(வடபமாழி) 
 ஆனந்தரங்கர் ராட்சந்தமு = கச்தூரிரங்கக்கவி(பதலுங்கு) 

 

 

 

 

                              மு.வரதராசனாரின் கடிதம் 
 

 தம்பிக்கு என்ற கடிதத்தில் அன்புள்ை எழில் என்று பதாடங்கி, 
தமிழரின் ஒற்றுவம 

 தனி ஒருவர் உயர்வு இன உயர்வு ஆகாது 

 தமிழ்பமாழி ஒன்சற தமிழவரப் பிவணந்து ஒற்றுவமப்படுத்தும் 

ஆட்சிபமாழி என்றால் சட்டசவப முதல் நீதிமன்றம் வவர தமிழ் வழங்க 

சவண்டும். 

 கல்விபமாழி என்றால் எவ்வவக கல்லூரிகைிலும் எல்லாப் பாடங்கவையும் 

தமிழிசல கற்பிக்க சவண்டும். 

 கடிதம், பணவிவட, விைம்பரப் பலவக, விற்பவனச் சடீ்டு முதலியவவ 

எல்லாம் தமிழில் எழுத சவண்டும். 

 சாதிசமய சவறுபாடுகவை மறக்க கற்றுபகாள்; மாறாக முடியாவிட்டால் 

புறக்கணிக்கக் கற்றுக்பகாள். 

 பவைிநாட்டுத் துணிவய மறுப்பது சபால தமிழ்நாட்டுக்கும் 

தமிழ்பமாழிக்கும் நன்வம பசய்யாத பசய்தித்தாள்கவை விலக்கு. 

 தமிழர் நடத்தும் கவடகவையும் பதாழிற்கூடங்கவையும் சபாற்று. 

 தமிழர் கவட பதாவலவில் இருந்தாலும், விவல கூடுதலாக இருந்தாலும், 

ஏசதனும் குவற இருந்தாலும் அங்சகசய பசன்று வாங்கு. 

 கூடிய வவரயில் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்த் பதாழிலாைர்கைால் பசய்யப்பட்ட 

பபாருள்கவைசய வாங்கு. 
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 தமிழரிவடசய பவகவயயும் பிரிவவயும் வைர்க்கும் எந்தச் பசயவலயும் 

பசய்யாசத, சபசாசத, எண்ணாசத. 

 பகாள்வககள், கட்சிகள், இயங்ககவைவிட நாட்டு மக்கைின் நன்வமசய 

பபரிது. 

 தவலவம உன்வனத் சதடி வந்தால் வரட்டும்; நீ அவதத் சதடி அவலயாசத. 

பதாண்டுக்கு முந்து; தவலவமக்கு ஓய்ந்து 

 ஒவ்பவாருவரும் ஆவணயிடுவதற்கு விரும்பிகிறார். அடங்கி ஒழுகுவதற்கு 

யாரும் இல்வல. அதனால் தான் வழீ்ச்சி சநர்ந்தது. 

 

                       

 

                                      முத்பதாள்ைாயிரம் 
 

பசாற்பபாருள்: 

 உய்ம்மின் – பிவழத்துக் பகாள்ளுங்கள் 

 மவல – வைவம 

 வள் – பநருக்கம் 

 விசும்பு – வானம் 

 புரவு – புறா 
 நிவற – எவட 

 ஈர்த்து – அறுத்து 

 துவல – துலாக்சகால்(தராசு) 

 நிவற – ஒழுக்கம் 

 சமனி – உடல் 

 மறுப்பு – தந்தம் 

 ஊசி – எழுத்தாணி 
 மறம் – வரீம் 

 கனல் – பநருப்பு 

 மாறன் – பாண்டியன் 

 கைிறு – யாவன 

 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 மாமவல –உரிச்பசாற்பறாடர் 
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 பநடுமதில் – பண்புத்பதாவக 

 வாங்குவில் – விவனத்பதாவக 

 உயர்துவல – விவனத்பதாவக 

 குவறயா – ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப்பபயபரச்சம் 

 இவலசவல் – உவவமத்பதாவக 

 மருப்பூசி, மார்சபாவல – உருவகம் 

 மாறன்கைிறு – ஆறாம் சவற்றுவமத் பதாவக 

 

பிரித்தறிதல்: 

 தந்துய்ம்மின் = தந்து +உய்ம்மின் 

 வில்பலழுதி = வில் + எழுதி 
 பூட்டுமின் = பூட்டு + மின் 

 மருப்பூசி = மறுப்பு + ஊசி 
 எமபதன்று = எமது + என்று 

 பமாய்யிவல = பமாய் + இவல 

 

நூல் குறிப்பு: 

 மூசவந்தர்கவைப் பற்றிய மூன்று பதாள்ைாயிரம் பாடல்கவை பகாண்டது. 

 ஆயினும் இந்நூல் முழுவமயாக கிவடக்கவில்வல. 

 “புறத்திரட்டு” என்னும் நூல் வாயிலாக 108 பவண்பாக்களும், பவழய 

உவரநூல்கைில் சமற்சகாைாக 22 பவண்பாக்களும் கிவடத்துள்ைன. 

 இதன் ஆசிரியர் பபயர் பதரியவில்வல. 

 

 

                                           கலிங்கத்துப்பரணி 
 

பசாற்பபாருள்: 

 தயீின்வாய் – பநருப்பில் 

 சிந்வத – எண்ணம் 

 கூர – மிக 

 நவ்வி – மான் 

 முகில் – சமகம் 
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 மதி – நிலவு 

 உகு – பசாரிந்த(பபாழிந்த) 

 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 பவந்து, உலர்ந்து, எனா, கூர – விவனபயச்சம் 

 பசந்நாய் – பண்புத்பதாவக 

 கருமுகிலும் பவண்மதியும் – எண்ணும்வம 

 கருமுகில், பவண்மதி – பண்புத்பதாவக 

 கடக்க, ஓடி, இவைத்து – விவனபயச்சம் 

 

பிரித்தறிதல்: 

 வாயினரீ் = வாயின் + நீர் 
 பவந்துலர்ந்து = பவந்து + உலர்ந்து 

 காடிதவன = காடு + இதவன 

 கருமுகில் = கருவம + முகில் 

 பவண்மதி = பவண்வம + மதி 
 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 கலிங்கத்துப்பரணிவய இயற்றியவர் பசயங்பகாண்டார். 
 இவர் திருவாரூர் மாவட்டம் தபீங்குடியில் பிறந்தவர். 
 இவர் முதல் குசலாத்துங்கசசாழனின் அரசவவப் புலவர். 
 “பரணிக்சகார் சயங்பகாண்டார்” எனப் பலபட்டவடச் பசாக்கநாதப் புலவர் 
பாராட்டியுள்ைார். 

 இவசயாயிரம், உலா, மடல் ஆகிய நூல்கவையும் இயற்றி உள்ைார். 
 இவரது காலம் கி.பி.பனிபரண்டாம் நூற்றாண்டு. 

 

நூல் குறிப்பு: 

 ஆயிரக்கணக்கான யாவனகவைப் சபாரில் பகான்ற வரீவனப் புகழ்ந்து 

பாடும் இலக்கியத்திற்கு பரணி என்று பபயர். 
 இது 96 வவக சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று. 

 தமிழி சதான்றிய முதல் பரணி = கலிங்கத்துப்பரணி 
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 கலிங்க மன்னன் ஆனந்தபத்மன் மீது முதல் குசலாத்துங்கச் சசாழன் 

சபார்பதாடுத்து பவற்றி பபற்றான். அவ்பவற்றிவய பாராட்டி எழுதப்பட்ட 

நூல் இது. 

 இந்நூலில் 599 தாழிவசகள் உள்ைன. 

 ஒட்டக்கூத்தர் இந்நூவலத் “பதன்தமிழ்த் பதய்வப்பரணி” எனப் 

புகழ்ந்துள்ைார். 
 

ஆயிரம் யாவன அமரிவட பவன்ற  

மாணவ னுக்கு வகுப்பது பரணி  
                        - பன்னிரு பாட்டியல் 

 

 சபரறிஞர் அண்ணா, “எனக்கு மிக விருப்பமான இலக்கியம் ஒன்று 

உண்படன்றால் அது கலிங்கத்துப்பரணிசய” என்றார். 
 

உலகைாவிய தமிழர் 
 

கல்சதான்றி மண்சதான்றாக் காலத்சத வாசைாடு முன்சதான்றிய மூத்தகுடி  

                                               - புறப்பபாருள் பவண்பாமாவல 

 

 உலகில் உள்ை 235 நாடுகைில் ஏறத்தாழ 154 நாடுகைில் தமிழர்கள் 

உள்ைனர். 
 இருபது நாடுகைில் இலட்சத்திற்கு சமற்பட்ட தமிழர் வாழ்கின்றனர். 
 சாதுவன் வணிகம் பசய்யும் பபாருட்டு கடல் கடந்து பசன்ற குறிப்பு 

மணிசமகவலயில் உள்ைது. 

 சிங்கப்பூர், மசலசியா, பினாங்குத் தவீு ஆகிய நாடுகைில் சகாவில்கள் கட்டி 

ஆண்டுசதாறும் திருவிழாக்கவைச் சிறப்பாக நடத்தி வருகின்றனர். 
 ரியூனியன் தவீில் வாழ்பவர்கள் பபரும்பாலும் தமிழர்கசை. 

 இலங்வகயில் வாழும் தமிழர்கைில் 95 விழுக்காட்டினர் பதாடக்கப் பள்ைி 
முதல் பல்கவலக்கழகம் வவர தமிழிசலசய கல்வி கற்கின்றனர். 

 இலங்வக, சிங்கப்பூர், மசலசியா ஆகிய நாடுகைில் தமிழ், 

ஆட்சிபமாழியாகத் திகழ்கிறது. 

 

www.Padasalai.Net                                                  www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



                                                                   தமிழ்  9-ஆம் வகுப்பு 

 

                      "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

 இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

25 

 

                                                       திரு.வி.க 

 

பிறப்பும் கல்வியும்: 

 பசன்வனக்கு அருசக துள்ைம் என்னும் ஊரில் விருதாச்சலனார் – 

சினம்வமயாரின் மகனாக 26.08.1883ஆம் நாள் பிறந்தார். 
 பசன்வன ராயப்சபட்வட பவஸ்லி பள்ைியில் படித்தார். 
 கதிவரசவலனாரிடம் தமிழ் இலக்கியங்கவையும் வசவ சித்தாந்த 

சாத்திரங்கவையும் படித்தார். 
 

தமிழ் பற்று: 

 “எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ்” என்பவத முழு மூச்சாக பகாண்டார். 
வடபமாழிச் பசாற்கவை கலவாமல் தூய தமிழிசல எழுதவும் சபசவும் 

பசய்தார். 
 

பிறபமாழியறிவு: 

 தமிவழ வைர்க்க பிற பமாழிவய பவறுக்க சவண்டும் என்பது பபாருைல்ல 

என்றார். 
 ஆங்கிலத்தில் மிக்க புலவம பபற்றிருந்தார். 
 காந்தியடிகள் தமிழகம் வந்த சபாபதல்லாம் அவரின் சமவட சபச்வச 

பமாழிபபயர்த்தார். 
 

இவைஞர்களுக்கு அறிவுவர: 
 “இவைஞர்கசை! தமிழுலகின் இழிந்த நிவல ஊறுங்கள்; ஓர்ந்து உங்கள் 

பபாறுப்வப உணருங்கள்; தமிழ்த்வதவயப் புதுப்சபார்வவயில் ஒப்பவன 

பசய்து அரியாசனத்தில் அமர்த்த சூள்பகாண்டு எழுங்கள்; எழுங்கள்; 

பழந்தமிழ் வரீத்துடன் எழுங்கள்” என்று அவறகூவல் விடுத்தார். 
 

சபசுப்பணி: 
 “திரு.வி.க நவட” என்ற ஒரு தனி நவடவய நவடமுவறப் படுத்தினார். 
 சபசுவது சபாலசவ எழுதுவது, எழுதுவது சபாலசவ சபசுவது ஆகும். 

 அறிஞர் அண்ணா உள்ைிட்ட அக்கால இவைஞர்கவை தன் உணர்ச்சிமிகு 

சபச்சால் தம்பால் ஈர்த்தார். 

www.Padasalai.Net                                                  www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



                                                                   தமிழ்  9-ஆம் வகுப்பு 

 

                      "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

 இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

26 

எழுத்துப்பணி: 
 உவரநவட எழுதுவது எனது பதாழில் என்று கூறினார். 
 “அவருக்கு வாய்த்த பமாழிநவட மவல எனத் தமிழுலகில் ஓங்கி 
உயர்ந்துள்ைது” என்று  = பத.பபா.மீனாட்சிசுந்தரனார் பாராட்டி உள்ைார். 
 

உவரநவட நூல்கள்: 

 மனித வாழ்வகயும் காந்தியடிகளும் 

 பபண்ணின் பபருவம அல்லது வாழ்க்வகத் துவணநலம் 

 இமயமவல அல்லது தியானம் 

 முருகன் அல்லது அழகு 

 வசவத்திறவு 

 வசவத்தின் சமரசம் 

 கடவுட் காட்சியும் தாயுமானவரும் 

 இராமலிங்க சுவாமிகள் திருவுள்ைம் 

 தமிழ்நாடும் நம்மாழ்வாரும் 

 நாயன்மார் வரலாறு 

 தமிழ்நூல்கைில் பபௌத்தம் 

 காதலா?முடியா?சரீ்திருத்தமா? 

 என் கடன் பணிபசய்து கிடப்பசத 

 இந்தியாவும் விடுதவலயும் 

 தமிழ்ச்சசாவல 

 உள்பைாைி 
 

பசய்யுள் நூல்கள்: 

 முருகன் அருள்சவட்டல் 

 திருமால் அருள்சவட்டல் 

 கிருத்துவின் அருள்சவட்டல் 

 அருகன் அருசக 

 உரிவம சவட்டல் 

 பபாதுவம சவட்டல் 

 பபாருளும் அருளும் அல்லது மார்க்சியமும் காந்தியடிகளும் 
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இதழ்ப்பணி: 
 சதசபக்தன், நவசக்தி என்னும் இதழ்கைின் வாயிலாகத் பதாழிலாைர் 
முன்சனற்றம் பபறப் பாடுபட்டார். 
 

தமிழ் வாழ்வினர்: 
 வயதாகி படுக்வகயில் இருந்த சபாதும் “வைர்ச்சியும் வாழ்வும் அல்லது 

படுவகப் பிதற்றல்” என்னும் நூவல மு.வ உதவியுடன் பவைியிட்டார். 
 அவர் மவனவி இறந்த சபாதும், “நான் தனியாக வாழவில்வல; தமிசழாடு 

வாழ்கிசறன்” எனக் கூறியவர். 
 

 

 

                                             மணிசமகவல 
 

பசாற்பபாருள்: 

 ஆயம் – சதாழியர் கூட்டம் 

 ஆசனம் – இருக்வக 

 நாத்பதாவலவில்வல – பசால் சசார்வின்வம 

 யாக்வக – உடல் 

 பிணி நீங்கா – நீங்கா சநாய் 

 சபவதவம – அறியாவம 

 பசய்வக – இருவிவன 

 உணர்வு – அறிவியல் சிந்தவன 

 அரு – உருவமற்றது 

 உறு – வடிவம் 

 வாயில் – ஐம்பபாறிகள் 

 சவட்வக – விருப்பம் 

 பவம் – பயன் சநாக்கிய பசயல் 

 பகாடு – பகாம்பு 

 அலகில – அைவற்ற 

 பதாக்க விலங்கு – விலங்குத்பதாகுதி 
 குரவல – புறம் சபசுதல் 

 பவஃகல் – விரும்புதல் 
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 பவகுைல் – சினத்தல் 

 சலீம் – ஒழுக்கம் 

 தானம் – பகாட 

 சகண்மின் – சகளுங்கள் 

 உய்ம்மின் – சபாற்றுங்கள் 

 உவறதல் – தங்குதல் 

 கூற்று – எமன் 

 மாசில் – குற்றமற்ற 

 புக்கு – புகுந்து 

 
 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 சதவியும் ஆயமும் – எண்ணும்வம 

 அருந்தவர், நல்விவன – பண்புத்பதாவக 

 வாழ்க – வியங்சகாள் விவனமுற்று 

 பசய்தவம், வழீ்கதிர் – விவனத்பதாவக 

 பபரும்சபறு – பண்புத்பதாவக 

 பல்லுயிர், நல்விவன, தவீிவன, சபரின்பம் – பண்புத்பதாவக 

 ஆய்பதாடி நல்லாய் – இரண்டாம் பவறுவம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்க 

பதாவக 

 கம்மத்த ீ– உருவகம் 

 பபால்லக்காட்சி – ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப் பபயபரச்சம் 

 இடர் – இன்னல் 

 

பிரித்தறிதல்: 

 எழுந்பததிர் = எழுந்து + எதிர் 
 அறிவுண்டாக = அறிவு + உண்டாக 

 இயல்பீராறு = இயல்பு + ஈறு + ஆறு 

 நன்பமாழி = நன்வம + பமாழி 
 எனக்கிடர் = எனக்கு + இடர் 
 நல்லறம் = நன்வம + அறம் 
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ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 மணிசமகவலயின் ஆசிரியர் கூலவாணிகன் சதீ்தவலச் சாத்தனார். 
 சாத்தன் என்பது இவரின் இயற் பபயர். 
 இவர் திருச்சியில் உள்ை சதீ்தவல என்னும் ஊரில் பிறந்து மதுவரயில் 

வாழ்ந்தவர். 
 தானிய வாணிகம் பசய்தவர். 
 தண்டமிழ் ஆசான், சாத்தன் நன்நூர்புலவன் என்று இைங்சகாவடிகள் 

இவவர பாராட்டியுள்ைார். 
 இவரது காலம் கி.பி.இரண்டாம் நூற்றாண்டு 

 

நூல் குறிப்பு: 

 இந்நூல் ஐம்பபரும்காபியங்க்களுள் ஒன்று. 

 சிலப்பதிகாரமும் மணிசமகவலயும் ஒசர கவத பதாடர்பு உவடயவவ. 

 இவவ இரண்டும் “இரட்வட காப்பியங்கள்” என அவழக்கப்படும். 

 இந்நூலுக்கு “மணிசமகவல துறவு” என்ற பபயரும் உண்டு. 

 இந்நூல் பபௌத்த சமயச் சார்பு உவடயது. 

 முப்பது காவதகள் பகாண்டது. இருபத்தி நான்காவது காவத என்பது 

ஆபுத்திரன் நாடு அவடந்த காவத ஆகும். 

 

 

                                    உமர் கய்யாம் பாடல்கள் 
 

அன்பு சியின் அயலாரும்  

அண்டி பநருங்கும் உறவினராம்;  

அன்பு நீங்கின் உறவினரும்  

அகன்று நிற்கும் அயலரவாம்;  

தும்ப சநாவய நீக்கிடுசமல்  

துவ்வா விடமும் அமுதமாகும்;  

துன்ப சநாவய ஆக்கிடுசமல்  

தூய அமுதம் விடமாசம! 
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பசாற்பபாருள்: 

 பகர்வது – பசால்வது 

 பதைிவசீர – பதைியுங்கள் 

 துவ்வா – நுகராத 

 அகன்று – விலகி 
 ஆழி – கடல் 

 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 சநாக்கா – ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப் பபயபரச்சம் 

 சநாக்கி – விவனபயச்சம் 

 துவ்வா விடம் – ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப் பபயபரச்சம் 

 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 கவிமணி சதசிய விநாயகம் பிள்வை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சதரூரில் 

பிறந்தவர். 
 இவரது பபற்சறார் = சிவதாணு, ஆதிலட்சுமி அம்வமயார். 
 இவர் உமர்கய்யாம் பாடல்கவை தமிழில் பமாழியாக்கம் பசய்துள்ைார். 
 உமர்கய்யாம் பதிபனான்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பாரசகீ கவிஞர். 
 இவரின் முழுப்பபயர் கியதுதின் அபுல்பாத் உமர்கய்யாம் என்பது. 

 

இயற்றிய நூல்கள்: 

 மலரும் மாவலயும், மருமக்கள் வழி மான்மியம், குழந்வதச் பசல்வம், 

ஆசிய சஜாதி 
 

நூல் குறிப்பு: 

 இந்நூல் இம்வம மறுவம பற்றி ரூபாயத் என்னும் பபயரில் உமர்கய்யாம் 

எழுதிய பசய்யுைின் பமாழிபபயர்ப்பு. 

 கவிமணி இதவன பமாழிபபயர்த்துள்ைார். 
 இதில் 115 பாடல்கள் உள்ைன. 

 ரூபாயத் என்பது நான்கடிச் பசய்யுள். 
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                                           உணசவ மருந்து 
 

 தமிழர் மருத்துவத்தில் உணவு என்பது அவணத்து சநாய்கவையும் 

தரீ்க்கக்கூடிய சஞ்சவீி மருந்தாக கருதப்படுகிறது. 

 பசியின் பகாடுவமவய “பசிப்பிணி என்னும் பாவி” என மணிசமகவல 

கூறுகிறது. 

 “உண்டி பகாடுசதார் உயிர் பகாடுத்சதாசர” என மணிசமகவலயும், 

புறநானூறும் கூறுகின்றன. 

 திருக்குறைில் மருந்து என்னும் அதிகாரத்தில் உணசவ மருந்தாகும் 

தன்வமவய திருவள்ளுவர் பதைிவாக கூறியுள்ைார். 
 நம் நாட்டு சவமயலுக்கு புழுங்கல் அரிசிசய சிறந்தது. 

 சநாய்க்கு முதல் காரணம் உப்பு. 

 “மீதூண் விரும்சபல்” என்றவர் ஔவவ. 

 

 

 

                               சநாய் நீக்கும் மூலிவககள் 
 

துைசி: 
 துைசி பசடியின் இவலகவை நீரில்இட்டு பகாதிக்க பசய்து ஆவி பிடித்தால் 

மார்புசைி, நீர்க்சகாவவ, தவலவலி நீங்கும். 

 துைசி இவலகள் பூசினால் பவட நீங்கும். 

 

கீழ்க்காய்பநல்லி: 
 இதவன கீழாபநல்லி, கீழ்வாய்பநல்லி என்றும் கூறுவர். 
 மஞ்சட் காமாவலக்கு வககண்ட மருந்தாக பயன்படுகிறது. 

 இதவன கற்கண்டுடன் சசர்த்து உண்பதால் சிறுநீர்த் பதாடர்பான சநாய்கள் 

நீங்கும். 

 

தூதுவவை: 

 இது பசடி வவக இல்வல, இது பகாடி வவகவய சசர்ந்தது. 

 இக்பகாடியில் சிறு முள்கள் உண்டு. 

 இதவன தூதுவை, சிங்கவல்லி என்றும் அவழப்பர். 
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 வள்ைலார் இதவன “ஞானப்பச்சிவல” என்று கூறுவார். 
 இது குறள் வைத்வத சமம்படுத்தும், வாழ்நாவை நீடிக்கும். 

 

குப்வபசமனி: 
 குப்வபசமனி, நச்சுக்கடிகளுக்கு நல்ல மருந்து. 

 இதவன “சமனி துலங்க குப்வபசமனி” என்று சிறபிப்பர். 
 

கற்றாவழ: 

 இது வறண்ட நிலத்தாவரம். 

 இதவன “குமரி” என்பர். 
 பபண்கைின் கருப்வப சார்ந்த சநாய்கவை நீக்குவதால் “குமரி கண்ட 

சநாய்க்கு குமரி பகாடு” என்பர். 
 

முருங்வக: 

 இதவன அவரத்து தடவினால் எலும்பு முறிவு விவரவில் கூடும். 

இரும்பு சத்து நிவறந்துள்ைதால் கூந்தவல வைரச் பசய்வதில் பபரும் பங்கு 

உண்டு. 

 

கறிசவப்பிலவல: 

 இது சதீசபதி, நச்சு சபான்றவற்வற சரிபசய்யும். 

 

கரிசலாங்கண்ணி: 
 இரத்தசசாவக, பசரிமான சகாைாறு, மஞ்சள் காமாவலக்கு சிறந்த மருந்து. 

 கண் பார்வவவய பதைிவாக்கும். 

 நவரவய சபாக்கும். 

 இதவன “கரிசாவல, வகயாந்தகவர, பிருங்கராசம், சதகராசம்” என்று 

கூறுவர். 
 

பிற மூலிவககள்: 

 மணித்தக்காைிக் கீவர வாய்ப்புண்வனயும், குடற்புண்வணயும் 

குணபடுத்தும். 

 அகத்திக்கீவர பல் சார்ந்த சநாய்கவை குணமாக்கும். 

 வல்லாவர நிவனவாற்றவல பபருக்க உதவும். 
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                                                 திருக்குறள் 
 

பசாற்பபாருள்: 

 கடன் – கடவம 

 நாண் – நாணம் 

 ஒப்பரவு – உதவுதல் 

 வாய்வம – உண்வம 

 சால்பு – சான்றாண்வம 

 ஆற்றல் – வலிவம 

 மாற்றார் – பவகவர் 
 கட்டவை – உவரகல் 

 இனிய – நன்வம 

 திண்வம – வலிவம 

 ஆழி – கடல் 

 இருநிலம் – பபரிய நிலம் 

 பபாவற – சுவம 

 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 என்ப – பலர்பால் விவனமுற்று 

 சமற்பகாள்பவர் – விவனயாலவணயும் பபயர் 
 உள்ைததூஉம் – இன்னிவசயைபவட 

 அன்று – குறிப்பு விவனமுற்று 

 கண்சணாட்டம் – பதாழிற்பபயர் 
 பகால்லா, பசால்லா – ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப் பபயபரச்சம் 

 பணிதல் – பதாழிற்பபயர் 
 ஆற்றுவார், மாற்றார் – விவனயாலவணயும் பபயர் 
 இன்வம, திண்வம – பண்புப்பபயர் 
 சான்றவர் – விவனயாலவணயும் பபயர் 
 இருநிலம் – உரிச்பசாற்பறாடர் 
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                                                        இன்பம் 
 

கற்றவர் முன்தாம் கற்ற  

கல்விவயக் கூறல் இன்பம்  

பவற்றிவய வாழ்வில் சசர்க்கும்  

விவனபல புரிதல் இன்பம்  

சிற்றினக் கயவ சராடு  

சசராது வாழ்தல் இன்பம்  

பபற்றவத வழங்கி வாழும்  

பபருங்குணம் பபறுதல் இன்பம்.  

                                     - சுரதா 
 
 

பசாற்பபாருள்: 

 இவசபட – புகழுடன் 

 கயவர் – கீழ்க்குணமுவடசயார் 
 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 தைிர்க்வக – உவவமத்பதாவக 

 பழந்தமிழ், சிற்றினம், பபருங்குணம் – பண்புத்பதாவக 

 வழங்கி – விவனபயச்சம் 

 கற்றல், பபறுதல், வாழ்தல் – பதாழிற்பபயர் 
 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 உவவம கவிஞர் சுரதா அவர்கைின் இயற்பபயர் இராசசகாபாலன். 

 இவர் நாவக மாவட்டம் பவழயனூரில் பிறந்தார். 
 பபற்சறார் = திருசவங்கடம், பசண்பகம். 

 பாசவந்தர் பாரதிதாசன் மீது பகாண்ட பற்றின் காரணமாகத் தம் பபயவர 
சுப்புரத்தினதாசன் என மாற்றிக்பகாண்டார். = அதன் சுருக்கசம சுரதா. 

 

பவடப்புகள்: 

 சதன்மவழ, துவறமுகம், சுவரும் சுண்ணாம்பும், சுரதாவின் கவிவதகள் 

 

www.Padasalai.Net                                                  www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



                                                                   தமிழ்  9-ஆம் வகுப்பு 

 

                      "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

 இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

35 

சிறப்பு; 

 இவரின் சதன்மவழ நூல் தமிழக அரசின் தமிழ் வைர்ச்சித் துவறயின் சிறந்த 

நூலுக்கானப் பரிவச பபற்றுள்ைது. 

 இவர் கவலமாமணி பட்டத்வதயும், தமிழக அரசின் பாசவந்தர் விருவதயும் 

பபற்றுள்ைார். 
 

 

                               பபருந்தவலவர் காமராஜர் 
 

புகழுவரகள்: 

 தன்னலமற்ற தவலவர் 
 கர்மவரீர் 
 கல்விக்கண் திறந்த முதல்வர் 
 ஏவழப்பங்காைர் 

 

இைவமப் பருவம்: 

 விருதுநகர் மாவட்டத்தில் குமாரசாமி, சிவகாமி இவனயார்க்கு மகனாய் 

19௦03ஆம் ஆண்டு சூவலத் திங்கள் 15ஆம் நாள் பிறந்தார். 
 காமராசரின் தாத்தா நாட்டாண்வமக்காரர். 
 அவருக்கு பன்னிரண்டு வயதிசலசய கல்வியில் நட்டமில்லாமல் சபாயிற்று. 

 

அரசியலில் ஈடுபாடு: 

 காமராசர் நாள்சதாறும் பசய்தித்தாள்கவை படித்தும், அரசியல் 

கூட்டங்கைில் தவலவர்கைின் பசாற்பபாழிவுகவைக் சகட்டும் தம்முவடய 

அரசியல் அறிவவ வைர்த்துக் பகாண்டார். 
 “பமய்கண்டான் புத்தகசாவல” என்ற நூல் நிவலயத்திற்கு பசன்று அரசியல் 

தவலவர்கைின் வாழ்க்வக வரலாற்வற படித்து திறவமயாக சபசவும் கற்று 

பகாண்டார். 
 இைம் வயதிசலய காங்கிரசில் சசர்ந்தார். 
 பதிசனாரு ஆண்டுகள் சிவறயில் இருந்தார். 
 அவரது தன்னலமற்ற உவழப்வபக் கண்டு தவலவர் சத்தியமூர்த்தி அவவர 
கட்சியின் பசயலாைர் ஆக நியமித்தார். 

 காமராசரின் அரசியல் குரு =  சத்தியமூர்த்தி. 
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தவலவர்கவை உருவாக்குபவர்: 
 1939ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டுக் காங்கிரசுக் கட்சியின் தவலவர் ஆனார்.\ 
 12 ஆண்டுகள் அப்பதவியில் இருந்தார். 
 பலர் ஆட்சி அவமக்க இவர் காரணமாக இருந்ததால் இவர் “தவலவர்கவை 

உருவாக்குபவர்” எனப் சபாற்றப்பட்டார். 
 

முதலவமச்சர் காமராசர்: 
 1954இல் இராஜாஜி முதலவமச்சர் பதவியில் இருந்து விலகியதும் காமராசர் 
அப்பதவிக்குத் சதர்ந்பதடுக்கப் பட்டார். 

 1963இல் தாமாக பதவி விலகும்வவர அப்பதவியில் திறம்படச் 

பசயலாற்றினார். 
 காமராசர் ஆட்சிக் காலத்தில் முன்னாள் குடியரசுத் தவலவர் 
ஆர்.பவங்கட்ராமன் பதாழில்துவற அவமச்சராகவும், சி.சுப்பிரமணியம் 

கல்விஅவமச்சராகவும் பணியாற்றினார் 
 

பதாழில் முன்சனற்றம்: 

 காமராசர் முதலவமச்சராக இருந்த சபாது இரண்டாவது, மூன்றாவது 

ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள் நிவறசவற்றப்பட்டன. 

 கிண்டி, அம்பத்தூர், ராணிப்சபட்வட முதலிய இடங்கைில் பபரிய 

பதாழிற்சபட்வடகளும், மாவட்டந்சதாறும் சிறிய பதாழிற்சபட்வடகளும் 

அவமக்கப்பட்டன. 

 இவர் காலத்தில் கூட்டுறவு இயக்கம் சிறப்பாக நவடபபற்றது. 

 பநய்சவலி நிலக்கரிச் சுரங்கத் பதாழிற்சாவல, இந்துஸ்தான் சபாட்சடா 
பிலிம் பதாழிற்சாவல, கிண்டி அறுவவசிகிச்வசக் கருவித் பதாழிற்சாவல, 

சர்க்கவர ஆவல, ஆவடி இரயில்சவ வாகனத் பதாழிற்சாவல, சமட்டூர் 
காகிதத் பதாழிற்சாவல முதலியன இவரது காலத்தில் பதாடங்கப்பபற்றன. 

 

கல்விப் புரட்சி: 
 காமராசர் காலத்தில் கட்டாயக் கல்வி நவடமுவறப்படுத்தப்பட்டது. 

 “பதருசதாறும் பதாடக்கப்பள்ைி, ஊர் சதாறும் உயர்நிவலப்பள்ைி” என்பசத 

அவரது சநாக்கமாக அவமந்தது. 

 பள்ைி சவவலநாட்கவை 180இல் இருந்து 200ஆக உயாத்தினார். 
 பதாடக்கப்பள்ைியில் மதிய உணவுத் திட்டம் இவரால் பதாடங்கப்பட்டது. 
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 ஈராண்டுகைில் பள்ைிச் சரீவமப்பு மாநாடுகள் 133 நடத்தி, பல சகாடி ரூபாய் 

மதிப்புள்ை நன்பகாவடகள் பபற்று பள்ைிகளுக்கு சதவவயான அடிப்பவட 

பபாருட்கள் வாங்கப்பட்டன. 

 மருத்துவக்கல்லூரி முதலான பதாழிற்கல்லூரிகைில் பயிலும் ஏவழ 

மாணவர்களுக்கு வட்டியில்லாக் கடனைிக்க ஏற்பாடு பசய்தார். 
 

சமுக முன்சனற்ற திட்டங்கள்: 

 தஞ்சாவூர்ப் பண்வணயாள் பாதுகாப்புச் சட்டத்வத திருத்தி, சாகுபடி பசய்யும் 

பதாழிலாைிக்கு அறுபது விழுக்காடு பங்கு கிவடக்க வழிவவக பசய்தார். 
 நிலசரீ்திருத்தம் இவரால் பகாண்டுவரப்பட்டது. 

 நில உச்ச வரம்பு முப்பது ஏக்கர் எனக் குவறக்கப்பட்டது. 

 மக்கள் நலத்திட்டங்கைில் ஓய்வூதியம் முக்கியமானது 

 

காமராசர் திட்டம்: 

 1962ஆம் ஆண்டு சனீப்பவடபயடுப்புக்கு பின், காங்கிரசுக் கட்சியின் 

பசல்வாக்கு சரியத் பதாடங்கியது. 

 கட்சிவய வலுப்படுத்த மூத்த தவலவர்கள் அவமச்சர் பதவியில் இருந்து 

விலகி கட்சிப்பணியில் ஈடுபட சவண்டும் எனக் காமராசர் திட்டம் ஒன்வற 

பகாண்டுவந்தார். அத்திட்டசம “காமராசர் திட்டம்” ஆகும். 

 

அகில இந்திய காங்கிரசுத் தவலவர்: 
 புவசனஸ்வர் நகரில் 1963ஆம் ஆண்டில் கூடிய காங்கிரசு மாநாட்டில் 

காமராசர் அகில இந்தியக் காங்கிரசுத் தவலவராகப் பதவி ஏற்றார். 
 லால் பகதூர் சாஸ்த்ரி, இந்திரா காந்தி சபான்சறாவர பிரதமர் பதவியில் 

அமர வவத்தார். 
 

காமராசருக்கு பசய்த சிறப்புகள்: 

 காமராசரக்கு நடுவண் அரசு “பாரதரத்னா விருது” அைித்துச் சிறப்பித்து, 

நாடாளுமன்றத்தில் இவருக்கு ஆளுயர பவண்கலச்சிவலவய நிறுவியது. 

 தமிழக அரசு இவரின் பபயரால் “மதுவர காமராசர் பல்கவலக்கழகம்” எனப் 

பபயர் சூட்டியது. 

 கன்னியாகுமரியில் காமராசர் மணி மண்டபம் கட்டப்பட்டது. 

 பசன்வன பமரினா கடற்கவரச் சாவலயில் சிவல அவமத்து சிறப்பித்தது. 
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 காமராசர் வாழ்ந்த பசன்வன இல்லம் நிவனவு இல்லமாக ஆக்கப்பட்டது. 

 அவரின் விருதுநகர் இல்லமும் அரசுவடவம ஆக்கி நிவனவு 

இல்லமாக்கப்பட்டது. 

 சதனாம்சபட்வடயில் காமராசர் அரங்கம் நிறுவப்பட்டது. 

 காமராசர் பிறந்த நாைான சூவல 15ஆம் நாள் ஆண்டுசதாறும் “கல்வி 
வைர்ச்சி நாைாக” தமிழக அரசு அறிவித்துள்ைது. 

 இவவர “கல்விக் கண் திறந்தவர்” எனத் தமிழுலகம் சபாற்றுகிறது. 

 

மவறவு: 

 1972ஆம் ஆண்டு காந்தியடிகைின் பிறந்த நாைான அக்சடாபர் இரண்டாம் 

நாள் இவ்வுலக வாழ்வி நீத்தார். 
 

 

                                               நாட்டுப்புறப்பாடல் 
 

பாடலின் பபாருள்: 

 மீனவர்கைாகிய எங்களுக்கு விடிபவள்ைி தான் விைக்கு. 

 பரந்த கடசல பள்ைிக்கூடம். 

 கடசல எங்கைின் உற்ற சதாழன். 

 மீன்பிடி வவலசய படிக்கும் நூல். 

 கட்டுமரசம வாழும் வடீு. 

 காயும் கதிசர வடீ்டுக்கூவர. 
 சமகசம குவட. 

 பிடிக்கும் மீன்கசை பபாருள்கள். 

 இடியும் மின்னலும் பார்க்கும் கூத்து. 

 பவண்மணசல படுத்துறங்கும் பஞ்சு பமத்வத. 

 நிலசவ முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி. 

 மூச்சடக்கி நீந்துதசல வழிபாடு. 

 வணங்கும் தவலவர் பபருவானம். 

 

பசாற்பபாருள்: 

 விரிகடல் – பரந்த கடல் 

 காயும் ரவிசுடர் – சுட்படரிக்கும் சூரியக் கதிர் 
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 சயாகம் – தியானம் 

 

 

                                                     பபண்வம 
 

பசாற்பபாருள்: 

 உறுதி – உைஉறுதி 
 பசாருபம் – வடிவம் 

 தரணி – உலகம் 

 தாரம் – மவனவி 
 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 அன்பும் ஆர்வமும் அடக்கமும் – எண்ணும்வம 

 இன்ப பசாருபம் – உருவகம் 

 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 கவிஞர் பவ. இராமலிங்கனார், நாமக்கல் மாவட்டம் சமாகனூரில் பிறந்தார். 
 பபற்சறார் = பவங்கடராமன்-அம்மணி அம்மாள் 

 தமிழக அரசின் முதல் அரசவவக் கவிஞர். 
 இவருக்கு நடுவண் அரசு “பத்ம பூஷன்” விருது வழங்கிச் சிறப்பித்தது. 

 இவரின் காலம் கி.பி.1888 முதல் 1972 வவர. 
 

 

                                 தில்வலயாடி வள்ைியம்வம 
 

பபற்சறாரும் பிறப்பும்: 

 வள்ைியம்வம பதன்னாப்ரிக்காவில் உள்ை சஜாகன்ஸ்பர்க் என்னும் நகரில் 

பிறந்தார். 
 இவரின் பபற்சறார் = முனுசாமி, மங்கைம். 

 இவரின் தாயார் பிறந்த ஊரான தில்வலயாடியின் பபயவரக் பகாண்டு 

தில்வலயாடி வள்ைியம்வம என்று அவழக்கப்பட்டார். 
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அறப்சபார்: 
 பதன்னாப்ரிக்க நாட்டில் திருமணப்பதிவுச் சட்டப்படியும், கிறித்துவ மதச் 

சட்டப்படியும் நவடபபறாத திருமணங்கள் பசல்லாது என்று அந்நாட்டு உச்ச 

நீதிமன்றம் 1913ஆம் ஆண்டு வழங்கிய தரீ்ப்வப எதிர்த்து காந்தியடிகள் 

தவலவமயில் இந்தியர்கள் அறப்சபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 
 சபாராட்டத்தின் சபாது காந்தியடிகள் நிகழ்த்திய வரீம் பசறிந்த உவர, சிறுமி 
வள்ைியம்வமயின் மனதில் ஆழமாகப் பதிந்தது. 

 1913ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்த் திங்கள் 23ஆம் நாள் வால்க்ஸ்ரஸ்ட் என்னும் 

இடத்தில நவடபபற்ற அறப்சபாரில் வள்ைியம்வம வகது பசய்யப்பட்டார். 
 அவருக்கு பதன்னாப்பிரிக்க நீதிமன்றம் 3 மாதம் கடுங்காவல் தண்டவன 

அைித்தது. 

 

சிவறவாழ்க்வக: 

 சிவறயில் வள்ைியம்வமக்கு கல்லும் மண்ணும் கலந்த உணசவ 

தரப்பட்டது. 

 அவரின் உடல்நலம் கடுவமயாக பாதிக்கப்பட்டது. 

 சிவறயில் உயிருக்கு சபாராடிய நிவலயில் விடுதவல பசய்யப்பட்டார். 
 

நாட்டுப்பற்று: 

 விடுதவல பசய்யப்பட்ட வள்ைியம்வம தமது வடீ்டில் படுத்த படுக்வகயாக 

இருந்தார். 
 இதவன அறிந்த காந்தியடிகள் அவவர காண வந்தார். 
 “சிவறத்தண்டவனக்காக நீ வருந்துகிறாயா?” என்று காந்தியடிகள் அவரிடம் 

சகட்டார். 
 அதற்கு வள்ைியம்வம, “இல்வல இல்வல மீண்டும் சிவற பசல்லத் தயார்” 

என்று கூறினார். 
 அத்துடன் இந்தியர்கைின் நலனுக்காக எத்தகு இன்னல்கவையும் ஏற்சபன் 

என்றார். 
 உடல் நலம் குன்றிய வள்ைியம்வம 1913ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 22ஆம் 

நாைன்று தமது 16ஆம் வயதில் மரணம் அவடந்தார். 
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காந்தியடிகைின் கருத்து: 

 “என்னுவடய சசகாதரியின் மரணத்வத விடவும் வள்ைியம்வமயின் மரணம் 

எனக்குப் சபரிடியாக இருந்தது” என்று காந்தியடிகள் மனம் வருந்தினார். 
 “மாதர்களுக்கு அணிகலன்கைாகத் திகழும் துன்பத்வதத் தாங்கும் 

மனவலிவம, தன்மானம், நல்பலாழுக்கம் ஆகியவற்றிற்கு இலக்கணமாகத் 

திகழ்ந்தார். அவருவடய தியாகம் வணீ் சபாகாது. சத்தியத்திற்காக உயிர் 
நீத்த அவருவடய உருவம் என் கண்முன் நிற்கிறது. நம்பிக்வக தான் அவரது 

ஆயுதம்” என்று வள்ைியம்வம குறித்து “இந்தியன் ஒப்பீனியன்” இதழில் 

காந்தியடிகள் எழுதியுள்ைார். 
 பதன்னாப்பிரிக்க வரலாற்றில் வள்ைியம்வமயின் பபயர் என்றும் நிவலத்து 

நிற்கும் என்று காந்தியடிகள் “பதன்னாப்பிரிக்கச் சத்தியாகிரகம்” என்னும் 

நூலில் குறிப்பிட்டுள்ைார். 
 

அரசு பசய்த சிறப்புகள்: 

 தில்வலயாடியில் தமிழக அரசு அவரது சிவலவய நிறுவி உள்ைது. 

 சகா-ஆப்-படக்ஸ் என்றவழக்கப்படும் தமிழ்நாடு பநசவாைர் கூட்டுறவுச் 

சங்கம் பசன்வனயில் உள்ை தனது 600வது விற்பவன வமயத்திற்கு 

“தில்வலயாடி வள்ைியம்வம மாைிவக” என்று பபயர் சூட்டிப் 

பபருவமபடுத்தி உள்ைது. 

 பசன்வன, வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் பிறந்த பபன்புலிக்குட்டிக்கு 

தமிழக முதல்வர், தில்வலயாடி வள்ைியம்வம நிவனவாக “வள்ைி” எனப் 

பபயரிட்டார். 
 

 

                                   இராணி மங்கம்மாள் 
 

இராணி மங்கம்மாள்: 

 மதுவரவய ஆண்டு வந்த பசாக்கநாத நாயக்கரின் மவனவி இராணி 
மங்கம்மாள். 

 இராணி மங்கம்மாைின் கணவர் இறந்த சபாது அவர் மகன் அரங்க 

கிருஷ்ணமுத்துவரீப்பன் இைம் வயதினனாக இருந்தான். அவனுக்கு 

துவணயாக இருக்க சவண்டும் என்னும் கடவம உணர்வினால் இராணி 
மங்கம்மாள் உடன்கட்வட ஏறவில்வல. 
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மகனுக்கு அரசும் அறிவுவரயும்: 

 மங்கம்மாள், தனது மகன் அரங்க கிருட்டினமுத்துவரீப்பனுக்குத் திருமணம் 

பசய்வித்த பின்னர் முடிசூட்டினார். 
 “அரசாட்சிவய அடக்கத்சதாடும் தந்திரத்சதாடும் நாம் சநாக்கசவண்டும்; 

முன்சகாபமும் அதன் விவைவும் அரசியலில் ஒருசபாதும் பவற்றிவயத் 

தராது. 

 பவகவவர எதிர்பகாள்ை எப்சபாதும் ஆய்த நிவலயில் இருப்பசதாடு மிகுந்த 

பபாறுவமயுடனும் பசயல்பட சவண்டும்” என அறிவுவர கூறினார். 
 முத்துவரீப்பன், “சநர்வமவய காட்டிலும் உயர்ந்த பதய்வம் இல்வல” என்ற 

பகாள்வகயுடன் ஆட்சி புரிந்தான். 

 

 

மங்கம்மாள் ஆட்சிப் பபாறுப்சபற்றல்: 

 முத்துவரீப்பன் இறந்த சில நாட்கைில் அவன் மவனவி சின்னமுத்தம்மாள் 

ஒரு ஆண் குழந்வதவய பபற்பறடுத்து, சில நாட்கைில் அவரும் இறந்தார். 
 கி.பி.1688ஆம் ஆண்டு பபயரன் விசயரங்கச் பசாக்கநாதன் பபயரைவில் 

அரியவண ஏற்றப்பட்டான். 

 பாட்டி மங்கம்மாள் காப்பாட்சியாைராக ஆட்சிப் பபாறுப்பிவன ஏற்றார். 
 

முகலாயர்களுக்கு பணிதல்: 

 முகலாய சபரரசர் அவுரங்கசபீ் தனது தக்கான நடவடிக்வக 

சமற்பகாண்டிருந்த சநரம் மங்கம்மாள் பபரும் பசல்வம் அவர்களுக்கு 

பகாடுத்து தனது ஆட்சிவய காப்ற்றிக்பகாண்டார். 
 முகலாயரின் உதவிசயாடு மராத்தியர்கைிடம் இழந்த சில பகுதிகவை 

மீட்டார். 
 

திருவிதாங்கூர் சபார்: 
 தைபதி நரசயப்பர் தவலவமயில் மங்கம்மாள் அனுப்பிய பவட 

திருவிதாங்கூர் மன்னர் இரவிவர்மாவவ சதாற்கடித்து பவற்றி பபற்றனர். 
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தஞ்வசப் சபார்: 
 தைபதி நரசய்ப்பர் தவலவமயில் பசன்ற பவட தஞ்வச மராத்திய மன்னர் 
ஷாஜிவய சதாற்கடித்து, தஞ்வச அவமச்சர் பாலாஜி பண்டிதரிடம்  இருந்து 

பபரும் பபாருள்கவை பபற்றுவந்தது. 

 

வமசூர் சபார்: 
 வமசூர் மன்னர் சிக்கசதவராயன் காவிரியின் குறுக்சக அவணகட்டிய பபாது, 

அவவர மங்கம்மாள் எதிர்த்தார். 
 மங்கம்மாளுக்கு துவணயாக தஞ்வச மராட்டியர் உதவினர். 
 அச்சமயம் பபரும் மவழப் பபாழிவால் அவணகள் உவடந்தன. சிக்கல் 

தற்காலிகமாக முடிவவடந்தது. 

 

சமயக் பகாள்வக: 

 ஒவ்பவாருவரும் தாம் சிறந்ததாக கருதும் சமயத்வதக் வகக்பகாண்டு 

வாழவிடுவசத தருமம் என்ற பகாள்வகவய மங்கம்மாள் பின்பற்றினார். 
 சமயத் பதாடர்பாக சிவற வவக்கப்பட்ட பமல்சலா பாதிரியாவர விடுதவல 

பசய்து, சபாசசத் என்ற குருவவத் தம் அரசவவயில் வரசவற்று 

விருந்சதாம்பினார். 
 

 

அறச்பசயல்கள்: 

 மதுவரயில் பபரிய அன்னச் சத்திரம் கட்டினார். 
 இவர் பல சாவலகவை அவமத்தார். கன்னியாகுமரிக்கும் மதுவரக்கும் 

இவடசய அவமந்த பநடுச்சாவல, “மங்கம்மாள் சாவல” எனப்படுகிறது. 

 ஆணித்திங்கைில் “ஊஞ்சல் திருவிழா” நடத்தினார். 
 

 

 

                             திருவிவையாடல்புராணம் 
 

பசாற்பபாருள்: 

 வவவய நாடவன் – பாண்டியன் 

 உய்ய – பிவழக்க 
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 இறந்து – பணிந்து 

 பதன்னவன் குலபதய்வம் – பசாக்கநாதன் (அ) சுந்தரபாண்டியன் 

 இவறஞ்சி – பணிந்து 

 சிரம் – தவல 

 மீனவன் – மீன் பகாடிவய உவடய பாண்டியன் 

 விபுதர் – புலவர் 
 தூங்கிய – பதாங்கிய 

 பபாற்கிழி – பபான்முடிப்பு 

 நம்பி – தருமி 
 வபபுள் – வருத்தம் 

 பனவன் – அந்தணன் 

 கண்டம் – கழுத்து 

 வழுவு – குற்றம் 

 சரீணி – புகழ் வாய்ந்த 

 சவணி – பசஞ்சவட 

 ஓரான் – உணரான் 

 குழல் – கூந்தல் 

 ஞானப்பூங்சகாவத – உவமயம்வம 

 கற்வறவார் சவடயன் – சிவபபருமான் 

 உம்பரார் பத்தி – இந்திரன் 

 நுதல் – பநற்றி 
 ஆய்ந்த நாவலன் – நக்கீரன் 

 காய்ந்த நாவலன் – இவறவன் 

 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 உவரத்து, இரந்து – விவனபயச்சம் 

 பசால்லி, இவறஞ்சி – விவனபயச்சம் 

 மகிழ்ச்சி – பதாழிற்பபயர் 
 தூங்கிய, ஆய்ந்த – பபயபரச்சம் 

 சநர்ந்து – விவனபயச்சம் 

 பகாண்டு, வவத்து – விவனபயச்சம் 

 சதரா – ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப் பபயபரச்சம் 
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 புவனமலர் – விவனத்பதாவக 

 பற்றுவான், அஞ்சான் – விவனயாலவணயும் பபயர் 
 குற்றம் – பதாழிற்பபயர் 
 சதய்ந்த, பாய்ந்த, ஆய்ந்த, காய்ந்த – பபயபரச்சம் 

 விழுந்து – விவனபயச்சம் 

 வம்வம – பண்புத்பதாவக 

 

ஆசிரியர் குறிப்பு; 

 பரஞ்சசாதி முனிவர் நாவக மாவட்டம் திருமவறக்காடு(சவதாரண்யம்) 

என்னும் ஊரில் பிறந்தவர். 
 தந்வத – மீனாட்சி சுந்தர சதசிகர் 
 மதுவர நகரத்தார் சவண்டுசகாளுக்கு இணங்க, திருவிவையாடல்புராணம் 

இயற்றினார். 
 இந்நூவல சிவபபருமான் திருக்சகாவிலின் எதிசர உள்ை அறுகால் பீடத்தில் 

அரங்சகற்றினார். 
 இவர், திருவிவையாடல் சபாற்றிக்கலிபவண்பா, மதுவரப் 

பதிற்றுபத்துதந்தாதி ஆகிய நூல்கவையும், சவதாரண்ய புராணம் என்னும் 

பமாழிபபயர்ப்பு நூவலயும் இயற்றினார். 
 

நூல் குறிப்பு: 

 திருவிவையாடல் புராணம், கந்தபுராணத்தின் ஒரு பகுதியான ஆலாசிய 

மான்மியத்வத அடிப்பவடயாக பகாண்டது. 

 இந்நூல் மதுவரக்காண்டம்(18 படலம்), கூடற்காண்டம்(30 படலம்), 

திருவாலவாய்க்காண்டம்(16 படலம்) என்னும் முப்பபரும் பகுதிகவை 

உவடயது. 

 இந்நூலின் 3363 விருதப்பாக்கள் உள்ைன. 

 இந்நூலில் இவறவனின் 64 திருவிவையாடல்கள் கூறப்பட்டுள்ைன. 

 ந.மு.சவங்கடசாமி இந்நூலுக்கு உவர எழுதியுள்ைார். 
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           வஞ்சகமாய் பநஞ்சசமாடு சமாதல் 
 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 மனக்குரங்கு – உருவகம் 

 நாடுநகர் – உம்வமத்பதாவக 

 பசம்பபான் – பண்புத்பதாவக 

 மாடுமஆடும் – எண்ணும்வம 

 
ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 பாஸ்கரதாஸ் மதுவர நகரில் பிறந்தவர். 
 இவர் இவசப்புலவமயுடன் நாடகப்புலவமயும் பபற்றவர். 
 இவரின் பாடல்கவைக் சகட்ட காந்தியடிகள் இவவர பபரிதும் பாராட்டினார். 

 

 

 

                                              ஓய்வும் பயனும் 
 

அறிவியல் ஆய்வு பசய்வாய் – நீ  

அன்றாடச் பசய்தி படிப்பாய்!  

பசறிவுறும் உன்றன் அறிவு – உைச்  

பசழுவமயும் வலிவும் பபறுவாய்!  

 

மருத்துவ நூல்கள் கற்வப – உடன்  

மனநூலும் சதர்ந்து கற்பாய்!  

திருத்தபமய்ந் நூல்கள் அறிவாய் – வருந்  

தவீமடயும் பபாய்யும் கவைவாய்!  

                                - பபருஞ்சித்திரனார் 
 

 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 பாவலசரறு பபருஞ்சித்திரனார் அவர்கைின் இயற்பபயர் துவர.மாணிக்கம் 

 இவர் சசலம் மாவட்டம் சமுத்திரம் பகுதிவய சசர்ந்தவர். 
 பபற்சறார் = துவரசாமி, குஞ்சம்மாள். 

 10.03.1933 அன்று பிறந்த இவர், 11.06.1995ஆம் நாள் மவறந்தார். 
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 கனிச்சாறு, ஐவய, பகாய்யாக்கனி, பாவியக்பகாத்து, பள்ைிப்பறவவகள், 

நூறாசிரியம் சபான்ற நூல்கவை இயற்றியுள்ைார். 
 பதன்பமாழி, தமிழ்ச்சிட்டு, தமிழ்நிலம் ஆகிய இதழ்கள் மூலம் தமிழ் 

உணர்வவ ஊட்டினார். 
 

 

                                     எதிர்காலம் யாருக்கு? 

 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 மீரா என்னும் பபயர் மீ.இராசசந்திரன் என்பதன் சுருக்கசம. 

 இவர் சிவகங்வகயில் பிறந்தார். 
 தாம் படித்த சிவகங்வக கல்லூரியில் சபராசிரியராகவும், முதல்வராகவும் 

பணியாற்றினார். 
 மூன்றும்ஆறும், சகாவடயும் வசந்தமும், ஊசிகள், கனவுகள் + கற்பவனகள் 

= காகிதங்கள், குக்கூ ஆகிய கவிவத நூல்கவையும், வா இந்தப்பக்கம், மீரா 
கட்டுவரகள் ஆகிய கட்டுவர நூல்கவையும் பவடத்துள்ைார். 

 தமிழ் வைர்ச்சிக் கழகப் பரிசு, பாசவந்தர் விருது, சிற்பி இலக்கிய விருது, 

தமிழ் சான்சறார் சபரவவ விருது சபான்ற பரிசுகவை பவன்றுள்ைார். 
 

 

                        

TNPSC-TNTET-PGTRB-MATERIAL-DINDIGUL 

        

      "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்  

    இலவச பயிற்சி வமயம் - அறக்கட்டவை  

         - சாணார்பட்டி = திண்டுக்கல் = 624304 
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