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

கடவுள் வாழ்த்து
மமய்தான் அரும்பி விதிர்விதிர்த் துன்விவை யார்கழற்மகன்
வகதான் தவலவவத்துக் கண்ண ீர் ததும்பி மவதும்பிஉள்ைம்
மபாய்தான் தவிர்ந்துன்வனப் சபாற்றி சயசய சபாற்றிஎன்னும்
வகதான் மெகிழ விசடன்உவட யாய்என்வனக் கண்டுமகாள்சை
- மாணிக்கவாசகர்
மசாற்மபாருள்:
மமய் –உடல்
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விதிவிதிர்த்து – உடல் சிலிர்த்து
விவை – மணம்
மெகிழ – தைை
ததும்பி – மபருகி
கழல் – ஆண்கள் காலில் அணியும் அணிகலன்
சயசய – மவல்க மவல்க
இலக்கணக்குறிப்பு:
விசடன் – தன்வம ஒருவம விவனமுற்று
ஆசிரியர் குறிப்பு:
வசவ சமயக்குைவர் ொல்வரில் ஒருவர்.
திருவாதவூரில் பிறந்தவர். இவ்வூர் மதுவைக்கு அருகில் உள்ைது.
இவர் அரிமர்த்தன பாண்டியனிடம் அவமச்சைாக பணிப் புரிந்தார்.
திருப்மபருந்துவற இவறவனால் ஆட்மகாள்ைப் மபற்றவர்.
இவவை “அலுத்து அடியவடந்த அன்பர்” என்பர்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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திருவாசகமும் திருமகாவவயாரும் இவர் அருைியவவ.
இவர் எழுப்பிய சகாவில், தற்சபாது “ஆவுவடயார் சகாவில்” என
வழங்கப்படும் திருப்மபருந்துவறயில் (புதுசகாட்வட மாவட்டம்) உள்ைது
நூல் குறிப்பு:
வசவத் திருமுவறகைில் எட்டாவது திருமுவற இவரின் திருவாசகமும்
திருசகாவவயாரும் ஆகும்.
திருவாசகத்தில் 658 பாடல்கள் உள்ைன.
திருவாசகத்வத சிறப்பிக்க, “திருவாசகத்திற்கு உருகார் ஒரு வாசகத்திற்கும்
உருகார்” என்னும் மதாடர் வழங்கலாயிற்று.
திருவாசகத்வத ஜி.யு.சபாப் ஆங்கிலத்தில் மமாழிமபயர்த்துள்ைார்.
சதகம் என்பது நூறு பாடல்கவைக் மகாண்ட நூவலக் குறிக்கும்.
ஜி.யு.சபாப்:-உலக வைலாற்றிசலசய சமவதயான மாணிக்கவாசகவை விடப்
புலவம, உவழப்பு, துன்பத்வதப் மபாறுத்தல், இவடயறா ெிவலயான பக்தி
ஆகியவற்றுடன் ெம் மனவத கவர்கின்றவர் யாரும் இல்வல” என்கிறார்
ஜி.யு.சபாப்.
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திருக்குறள்
மசாற்மபாருள்:
விழுப்பம் – சிறப்பு
ஓம்பப்படும் – காத்தல் சவண்டும்
பரிந்து – விரும்பி
சதரினும் – ஆைாய்ந்து பார்த்தாலும்
குடிவம – உயர்குடி
இழுக்கம் – ஒழுக்கம் இல்லாதவர்
அழுக்காறு – மபாறாவம
ஆகம் – மசல்வம்
ஏதம் – குற்றம்
எய்துவர் – அவடவர்
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இடும்வப – துன்பம்
வித்து – விவத
ஒல்லாசவ – இயலாசவ
ஓட்ட – மபாருந்த
ஒழுகல் – ெடத்தல்
கூவக – சகாட்டான்
இகல் – பவக
திரு – மசல்வம்
தீைாவம – ெீ ங்காவம
மபாருதகர் – ஆட்டுக்கடா
சசருவர் – பவகவர்
சுமக்க – பனிக
கிழக்காந்தவல – தவலகீ ழ்(மாற்றம்)
எய்தற்கு – கிவடத்தற்கு
கூம்பும் – வாய்ப்பற்ற
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இலக்கணக்குறிப்பு:

ஒழுக்கம் – மதாழிற்மபயர்

காக்க – வியங்சகாள் விவனமுற்று
பரிந்து, மதரிந்து – விவனமயச்சம்
இழிந்த பிறப்பு – மபயமைச்சம்

மகாைல் – அல் ஈற்றுத் மதாழிற்மபயர்
உவடயான் – விவனயாலவணயும் மபயர்
உைசவார் – விவனயாலவணயும் மபயர்
எய்தாப் பழி – ஈறு சகட்ட எதிர்மவறப் மபயமைச்சம்
ெல்மலாழுக்கம் – பண்புத்மதாவக
மசாலல் – மதாழிற்மபயர்
அருவிவன – பண்புத்மதாவக
அறிந்து – விவனமயச்சம்
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ஆசிரியர் குறிப்பு:
திருக்குறவை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர்.
தமிழுலகம் இவவை முதற்பாவலர், மதய்வப்புலவர், மசந்ொப்சபாதார்,
மபாய்யில்புலவர், மபருொவலர் முதலிய மபயர்கைால் சபாற்றுகின்றது.
பிறப்மபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்னும் மபாது மெறி காட்டியவர்.
இவரின் காலம் கி.மு.31ஆம் நூற்றாண்டு என்பர்.
தமிழக அைசு வதத் திங்கள் இைண்டாம் ொள் திருவள்ளுவர் ொைாக
அறிவித்து மகாண்டாடுகிறது.
திரு + குறள் = திருக்குறள்
உலகப் மபாதுமவற எனப் சபாற்றப்படுகிறது.
இந்நூல் பதிமனண்கீ ழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று.
அறம், மபாருள், இன்பம் என்னும் முப்பாலாகவும், ஒன்பது இயல்கவையும்,
133 அதிகாைங்கவையும், 1330 குறட்பாக்கவையும் மகாண்டது.
“வள்ளுவவனப் மபற்றதால் மபற்றசத புகழ் வவயகம்” என்றும்,
“இவணயில்வல முப்பாலுக்கு இந்ெிலத்சத” என்றும் பாசவந்தர்
சபாற்றுகின்றார்.
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மவலயத்துவாசன் மகன் ஞானப்பிைகாசம் 1812 இல் திருக்குறவை முதன்
முதலில் பதிப்பித்து தஞ்வசயில் மவைியிட்டார்.

ஏலாதி
மசாற்மபாருள்:
வணங்கி – பணிந்து
மாண்டார் – மாண்புவடய சான்சறார்
நுணங்கிய நூல் – நுண்ணறிவு நூல்கள்
சொக்கி – ஆைாய்ந்து
இலக்கணக்குறிப்பு:
நூல்சொக்கி – இைண்டாம் சவற்றுவமத்மதாவக
பலியில்லா மன்னன் – ஈறுமகட்ட எதிர்மவறப் மபயமைச்சம்
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ஆசிரியர் குறிப்பு:
ஏலாதிவய இயற்றியவர் கணிசமதாவியார்.
இவர் சமண சமயத்வத சார்ந்தவர்.
காலம் கி.பி. 5ஆம் நூற்றாண்டு.
இவர், திவணமாவல நூற்வறம்பது என்னும் நூவலயும் இயற்றியுள்ைார்.
இந்நூல் பதிமனண்கீ ழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று.
இந்நூல் சிறப்புப் பாயிைம், தற்சிறப்புப் பாயிைம் உட்பட 81 மவண்பாக்கவைக்
மகாண்டுள்ைது.
ஏலம், இலவங்கம், சிறுொவற்பூ, சுக்கு, மிைகு, திப்பிலி ஆகியவற்றால் ஆன
மருந்துக்கு ஏலாதி எனப் மபயர்.

உயர்தனிச் மசம்மமாழி
பாவலசைறு மபருஞ்சித்திைனார்:
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“வறுவட
ீ
மசம்மமாழி தமிழ்மமாழி உலகம்
சவரூன்றிய மால்முதல் உயிர்மமாழி”

என்று தமிழின் மபருவமவயப் சபாற்றுகிறார் மபருஞ்சித்திைனார்.
“திருந்திய பண்பும், சீர்த்த ொகரிகமும் மபாருந்திய தூய்மமாழி தமிழ்ச்
மசம்மமாழியாம்” என்று பரிதிமாற்கவலஞர் மசம்மமாழிக்கு இலக்கணம்
வகுத்துள்ைார்.
பாவாணர் கூற்று:
“மதான்வம, முன்வம, நுண்வம, திண்வம, எண்வம, ஒண்வம, இனிவம,
தனிவம, இைவம, வைவம, தாய்வம, தூய்வம, மும்வம, மசம்வம, இயன்வம,
வியன்வம என வரும் 16 மசவ்வியல் தன்வமகவைக் மகாண்டது மசம்மமாழி;
அதுசவ ெம்மமாழி” என்பார் பாவாணர்.
முஸ்தபாவின் மசம்மமாழி தகுதிப்பாடுகள்:
மதான்வம, பிறமமாழித் தாக்கமின்வம, தாய்வம, தனித்தன்வம, இலக்கிய
வைமும் இலக்கியச் சிறப்பும், மபாதுவமப் பண்பு, ெடுவுெிவலவம, பண்பாடு
கவல பட்டறிவு மவைிப்பாடு, உயர்சிந்தவன, கவல இலக்கியத்
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தனித்தன்வம மவைிபாடு, மமாழிக் சகாட்பாடு எனப் 11 தகுதிகவை
அறிவியல் தமிழறிஞர் முஸ்தபா வவையறுத்துள்ைார்.
மதான்வம:
முதல் மாந்தன் சதான்றிய இடம் குமரிக் கண்டம். அவன் சபசிய மமாழி
தமிழ் மமாழிசய என்பர்.
உலகம் சதான்றிய சபாசத சதான்றிய தமிவழ, அதன் மதான்வமவயக்
கருத்து “என்றுமுை மதன்தமிழ்” என்பார் கம்பர்.
பிறமமாழித் தாக்கமின்வம:
பிறமமாழி மசாற்கவை ெீ க்கினால் பல மமாழிகள் இயங்காது.
அனால், தமிழ் ஒன்சற பிறமமாழிச் மசாற்கவை ெீ க்கினாலும் இனிதின்
இயங்கவல்லது.
தாய்வம:
தமிழ் மமாழியானது திைாவிட மமாழிகைான கன்னடம், மதலுங்கு,
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மவலயாைம், துளுவம் முதலிய மமாழிகளுக்குத் தாய்மமாழியாகத்
திகழ்கிறது.

தமிழ் மமாழி பிைாகுயி முதலான வடபுல மமாழிகளுக்கும் தாய்மமாழியாக
விைங்குகிறது என்பார் கால்டுமவல்.
1090 மமாழிகளுக்கு சவர்ச்மசால்வலயும், 109 மமாழிகளுக்கு
உறவுப்மபயர்கவையும் தந்துள்ைது தமிழ்.

தனித்தன்வம:
இயல், இவச, ொடகம் என்னும் முப்மபரும் பிரிவுகவைத் மகாண்டது தமிழ்.
தமிழர் அகம், புைம் என வாழ்வியலுக்கு இலக்கணம் வகுத்துள்ைனர்.
திருக்குறள், மாந்தர் இனத்திற்சக வாழ்வியல் மெறிமுவறகவை
வகுத்துள்ைது.
இலக்கிய வைம், இலக்கணச் சிறப்பு:
உலக இலக்கியங்களுள் முதன்வம மபற்றுள்ைவவ சங்க இலக்கியங்கள்.
இவற்றின் மமாத்த அடிகள் = 26350.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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அக்காலத்சத இவ்வைவிற்கு “விரிவாக உருவாக்கப்பட்ட இலக்கியங்கள்,
உலகின் சவறு எம்மமாழியிலும் இல்வல” என்பது உலக இலக்கியங்கவை
ஆய்ந்த “கமில்சுவலபில்” என்னும் மசக் ொடு மமாழியியல் அறிஞரின் முடிபு.
மாக்சுமுல்லர் என்னும் மமாழி நூலறிஞசைா தமிசழ மிகவும் பண்பட்ட
மமாழிமயன்றும், அது தனக்சக உரிய இலக்கியச் மசல்வங்கவைப்
மபற்றிருக்கும் மமாழிமயன்றும் பாைாட்டி இருக்கின்றார்.
சங்க இலக்கியங்கள் “மக்கள் இலக்கியங்கள்” எனப்படும்.
“தமிழ் இலக்கணம் படிக்கப் படிக்கச் விருப்பவத உண்டாக்குவது” என்பார்
மகல்லட்.
ெமக்கு கிவடத்த இலக்கண நூல்களுள் மிகவும் பழவமயானது
மதால்காப்பியம்.
மதால்காபிய்யம் மூன்று இலக்கணங்கவை கூறியுள்ைார். அவரின் ஆசிரியர்
அகத்தியர் ஐந்து இலக்கணங்கவை கூறியுள்ைார்.
மபாதுவமப் பண்பு:
தமிழர் தமக்மகன வாழாமல் பிறர்க்மகன வாழ்ந்தவர்கள்.
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மசம்புலப் மபயல்ெீ ர்சபால அன்புள்ைம் மகாண்டவர்கள்.

ெடுவுெிவலவம:

சங்க இலக்கியங்கள் இனம், மமாழி, மதம் கடந்தவவ.
இயற்வகசயாடு இவணந்தவவ.
மக்கள் சிறப்புடன் வாழ ஏற்ற கருத்துக்கவை மமாழிபவவ.
பண்பாடு, கவல பட்டறிவு மவைிப்பாடு:
சங்கப் பவடப்புகள், “பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், யான் மபற்ற இன்பம்
மபருக இவ்வவயகம், பிறன்மவன சொக்காப் சபைாண்வம” முதலிய
பண்பாட்டு மெறிமுவறகவையும் மவைிப்படுத்திகிறது.
உயர் சிந்தவன:
“யாதும் ஊசை, யாவரும் சகைிர்” என உலக மக்கவை ஒன்றிவனந்து
உறவுகைாக்கிய உயர்சிந்தவன மிக்கது புறொனூறு.
“பிறப்மபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்” எனத் திருக்குறள் உலகுக்கு
எடுத்துவைக்கிறது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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கவல இலக்கியத் தனித்தன்வம மவைிப்பாடு:
தமிழ்ச்சான்சறார் மமாழிவய, “இயல், இவச, ொடகம்” எனப் பிரித்து
வைமவடயச் மசய்தனர்.
எைிய குடிமகவனயும் குடிமகவையும் காப்பியத் தவலவர்கைாக்கிக்
காப்பியம் பவடத்தனர்.
மமாழிக் சகாட்பாடு:
“இன்வறய மமாழியியல் வல்லுெர்கள் சபணிப் பின்பற்றத்தக்க
வழிமுவறகவைத் மதால்காப்பியம் கூறுகின்றது” என்பார் முவனவர்
எமிசனா.
ஒருமமாழிக்கு 35 ஒலிகள் இருந்தாசல சபாதும் என்பர். ஆனால் தமிசழா
500 ஒலிகவைக் மகாண்டுள்ைது.
மசம்மமாழி:
இவ்வருஞ்சிறப்புமிக்க தமிவழச் “மசம்மமாழி” என அறிவித்தல் சவண்டும்
என்ற முயற்சி 1901இல் மதாடங்கி 2004வவை மதாடர்ந்தது.
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ெடுவண் அைசு 2004ஆம் ஆண்டு அக்சடாபரில் தமிவழச் மசம்மமாழியாக
அறிவித்தது.

பரிதிமாற் கவலஞர்
சூரிய ொைாயண சாஸ்திரி என்னும் தம் மபயவைப் பரிதிமாற்கவலஞர் எனத்
தனித்தமிழாக்கிக் மகாண்டவர்.
மதுவை அடுத்த விைாச்சசரியில் பிறந்தார்.
மபற்சறார் = சகாவிந்தசிவனார், இலட்சுமி அம்மாள்.
தம் மபற்சறாருக்கு மூன்றாவது மகனாக, 1870ஆம் ஆண்டு சூவலத் திங்கள்
ஆறாம் ொள் பிறந்தார்.
தந்வத சகாவிந்த சிவனாரிடசம வடமமாழி பயின்றார்.
மகாவித்துவான் சபபதியாரிடம் தமிழ் பயின்றார்.
மசன்வனக் கிறித்துவக் கல்லூரியில் இைங்கவல பயின்றார்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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இைங்கவல சதர்வில் தமிழிலும் தத்துவத்திலும் பல்கவலக்கழகத்தில்
முதல் மாணவைாக சதர்ச்சி மபற்றார்.
இயற்றமிழ் மாணவர்:
தமிழ் பயிலும் ஆர்வம் மிக்க மாணவர்களுக்குத் தம்முவடய
இல்லத்திசலசய தமிழ் கற்பித்ததுடன், அவர்கவை “இயற்றமிழ் மாணவர்”
எனப் மபயரிட்டு அவழத்தார்.
மதுவைச் தமிழ்ச்சங்கம்:
மதுவையில் ொன்காம் தமிழ்ச்சங்கம் ெிறுவ முயன்றவர்களுள் இவரும்
ஒருவர்.
பாசுகைசசதுபதி தவலவமயில் பாண்டித்துவை சதவர் சமற்பார்வவயில்
பரிதிமாற்கவலஞர், உ.சவ.சாமிொதர், இைாகவனார் ஆகிய
சபைாசிரியர்கைின் துவணசயாடு மதுவைத் தமிழ்ச்சங்கம் ெிறுவப்பட்டது.
திைாவிட சாஸ்திரி:
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யாழ்பாணம் சி.வவ.தாசமாதைனார், பரிதிமாற்கவலஞரின் தமிழ்ப்

புலவமயும் கவிபாடும் திறவனயும் கண்டு, “திைாவிட சாஸ்திரி” என்னும்
சிறப்புப் பட்டவத வழங்கினார்.

தனிப்பாசுைத்மதாவக:
பரிதிமாற்கவலஞர், தாம் இயற்றிய “தனிப்பாசுைத்மதாவக” என்னும் நூலில்
மபற்சறார் இட்ட சூரியொைாயண சாஸ்திரி என்ற வடமமாழிப் மபயவை
மாற்றிப் பரிதிமாற்கவலஞர் எனத் தனித்தமிழ்ப் மபயவைச்
சூட்டிக்மகாண்டார்.
இந்நூலிவன, ஜி.யு.சபாப் ஆங்கிலத்தில் மமாழிமபயர்த்தார்.
கம்பைாமாயண உவவம:
பரிதிமாற் கவலஞர் மசன்வனக் கிறித்துவ கல்லூரியில் படித்த மபாது ெடந்த
ெிகழ்வு.
கல்லூரி முதல்வரும் ஆங்கிலப் சபைாசிரியருமான வில்லியம் மில்லர்
என்பவர் மடன்னிசன் இயற்றிய “ஆர்தரின் இறுதி” வ்ன்னும் நூலில் இருந்து
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ஒரு பாடலி மசால்லி அதில் படகின் துடுப்பு அன்னப்பறவவக்கு உவவமயாக
கூறப்பட்டது.
தமிழில் இது சபான்ற உவவமகள் உண்டா என அவர் சகட்க, பரிதிமாற்
கவலஞர் கம்பைாமாயண குகப்படலத்தில் உள்ை “விடுெனி கடிது” என்னும்
பாடவல பாடி மபாருள் கூறினார்.
தமிழின் சிறப்வப உணர்த்தல்:
வடமமாழியும் தமிழ்மமாழியும் கலந்து எழுதுதல் என்பது, தமிழ்மணிசயாடு
பவைத்வதப்சபாலச் மசந்ெிறம் உவடயதான மிைகாய்ப் பலம் கலந்தது
சபான்ற பயவனசய தந்தது என்பது பரிதிமாற்கவலஞரின் கருத்து.
தமிழ்த்தாயின் எழில் மிகுந்த உடலுக்கு, மனிபிைவாை ெவட எரிச்சவலத்
தான் தரும் என்பதவன உணர்ந்த பரிதிமாற் கவலஞர், வடமசால் கலப்வபக்
கண்டித்தார்.
தமிழ்த்மதாண்டு:
பல்கவலக்கழகப் பாடத்திட்டத்தில் தமிவழ விலக்கி வடமமாழிவய
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மகாண்டு வை முடிவுமசய்யப்பட்டது.

ஆனால் பரிதிமாற் கவலஞரின் உறுதியான எதிர்பால் பல்கவலக்கழகம்
அம்முடிவவ வகவிட்டது.

பவடப்புகள்:
“ரூபாவாதி, கலாவதி” முதலிய ெற்றமிழ் ொடகங்கவை இயற்றினார்.
அவர் ரூபாவதி, கலாவதி என்னும் மபண்பால் சவடங்களும் புவனந்து
ெடித்தார்.
“சித்திைக்கவி” என்னும் நூவலப் பவடத்தார்.
குமைகுருபைரின் “ெீ திமெறிவிைக்கம்” நூலில் இருந்து 51 பாடல்களுக்கு உவை
எழுதியுள்ைார்.
இதழ்ப் பணி:
மு.சி.பூர்ணலிங்கம் மதாடங்கி வவத்த :ஞானசபாதினி” என்னும் இதவழப்
பரிதிமாற் கவலஞர் ெடத்தினார்.
மும்மமாழிப் புலவம உவடயவர்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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மதுவைத் தமிழ்ச்சங்கத்தாரின் “மசந்தமிழ்” இதழில் உயர்தனிச் மசம்மமாழி
என்னும் தவலப்பில், தமிழின் அருவம மபருவமகவை விைக்கி அரியமதாரு
கட்டுவை வவைந்தார்.
தமிழ்மமாழி “உயர்தனிச் மசம்மமாழி” என முதன்முதலாக ெிவலொட்டினார்.
மவறவு:
தமிழ் உள்ைங்மகாண்டு அயைாது தமிழ்த் மதாண்டாற்றிய
பரிதிமாற்கவலஞர் தமது 33 அகவவயில் இயற்வக எய்தினார்.
ெடுவண் அைசு பரிதிமாற்கவலஞர்க்கு அஞ்சல்தவல மவைியிட்டு
சிறப்பித்துள்ைது.

சிலப்பதிகாைம்
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மசாற்மபாருள்:

மகாற்வக – பாண்டிய ொட்டின் துவறமுகம்

மதன்னம் மபாருப்பு – மதன்பகுதியில் உள்ை மபாதிவகமவல
பலிசயாடு படைா – மறமெறியில் மசல்லாத
பசுந்துணி – பசிய துண்டம்
தடக்வக – ெீ ண்ட வககள்
அறுவற்கு இவைய ெங்வக – பிடாரி
கானகம் – காடு
உகந்த – விரும்பிய
தாருகன் – அைக்கன்
மசற்றம் – கறுவு
சதைா – ஆைாயாத
புள் – பறவவ
புன்கண் – துன்பம்
ஆழி – சதர்ச்சக்கைம்
படைா – மசல்லாத

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்

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

www.Padasalai.Net
12

www.TrbTnpsc.com
தமிழ் 10-ஆம் வகுப்பு

வாய்முதல் – உதடு
இலக்கணக்குறிப்பு:
மடக்மகாடி – அன்மமாழித்மதாவக
சதைா மன்னா, ஏகாச் சிறப்பின் – ஈறுமகட்ட எதிர்மவறப் மபயமைச்சம்
தடக்வக – உரிச்மசாற்மறாடர்
புன்கண், மபரும்மபயர், அரும்மபறல் – பண்புத்மதாவக
உகுெீ ர், சூழ்கழல், மசய்மகால்லன் – விவனத்மதாவக
அவ்வூர் – சசய்வமச்சுட்டு
வாழ்தல் – மதாழிற்மபயர்
என்கால் என்மபயர், ெின்னகர், என்பதி – ஆறாம் சவற்றுவமத்மதாவக
புகுந்து – விவனமயச்சம்
தாழ்ந்த, தைர்ந்த – மபயமைச்சம்
வருக, தருக, மகாடுக – வியங்சகாள் விவனமுற்று
பிரித்தறிதல்:
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எள்ைறு = எள் + அறு

புள்ளுறு = புள் + உறு

அரும்மபறல் = அருவம + மபறல்

மபரும்மபயர் = மபருவம + மபயர்
அவ்வூர் = அ + ஊர்
மபருங்குடி = மபருவம + குடி
புகுந்தீங்கு = புகுந்து + ஈங்கு
மபண்ணணங்கு = மபண் + அணங்கு
ெற்றிறம் = ென்வம + திறம்
காற்சிலம்பு = கால் + சிலம்பு
மசங்சகால் = மசம்வம + சகால்
ஆசிரியர் குறிப்பு;
இைங்சகாவடிகள் சசைமைபினர்.
மபற்சறார் = இமயவைம்பன் மெடுஞ்சசைலாதன், ெற்சசாவன.
தவமயன் = சசைன் மசங்குட்டுவன்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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இவர் இைவமயிசல துறவு பூண்டு குணவாயிற் சகாட்டம் மசன்று தங்கினார்.
சமய சவறுபாடற்ற துறவி.
பாைதியார் இவவை, “யாமறிந்த புலவரிசல கம்பவனப்சபால்
வள்ளுவர்சபால் இைங்சகாவவப்சபால் பூமிதனில் யாங்கணுசம
பிறந்ததில்வல; உண்வம மவறும் புகழ்ச்சியில்வல” என்றார்.
நூல் குறிப்பு:
சிலம்பு + அதிகாைம் = சிலப்பதிகாைம்
கண்ணகியின் சிலம்பால் விவைந்த கவதவய முதன்வமயாகக் மகாண்டது
ஆதலின், சிலப்பதிகாைமாயிற்று.
இக்காப்பியம் புகார்க்காண்டம், மதுவைக்காண்டம், வஞ்சிக்காண்டம்
என்னும் முப்மபரும் காண்டங்கவையும் முப்பது காவதகவையும் உவடயது.
புகார்க்காண்டம் = 10 காவத
மதுவைக்காண்டம் = 13 காவத
வஞ்சிக்காண்டம் = 7 காவத
இக்காப்பியம் “உவையிவட இட்ட பாட்வடச்மசய்யுள்” என
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அவழக்கப்படுகிறது.

முதற் காப்பியம், முத்தமிழ்க் காப்பியம், குடிமக்கள் காப்பியம், ஒற்றுவமக்

காப்பியம், ொடகக் காப்பியம் எனச் சிலப்பதிகாைத்வதக் சபாற்றிப் புகழ்வார்.
“மெஞ்வசயள்ளும் சிலப்பதிகாைம் என்சறார் மணியாைம் பவடத்த
தமிழ்ொடு” எனப் பாைதியார் புகழ்கிறார்.
வழக்குவைக் காவத மதுவைக்கான்டத்தின் பத்தாவது காவத.
“இவச ொடகசம” சிலப்பதிகாைக் கவதயின் உருவம்
நூமலழுந்த வைலாறு:
சசைன் மசங்குட்டுவன், சீத்தவலச்சாத்தனாசைாடும் இைங்சகாவடிகசைாடும்
மவலவைம் காணச் மசன்றான்.
அங்கிருந்த மவலவாழ் மக்கள், “சவங்வக மைத்தின்கீ ழ் ஒரு மபண்
மதய்வத்வதப் பார்த்சதாம்” என்று கூற, உடனிருந்த மபரும்புலவர்
சாத்தனார், ‘அப்மபண்ணின் வைலாற்வற யானறிசவன்” என்று சகாவலன்
கண்ணகி வைலாற்வறச் சுருக்கமாகக் கூறினார்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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அதவனக் சகட்ட இைங்சகாவடிகள், “இக்கவதவயச் சிலப்பதிகாைம் என்னும்
மபயைால் யாம் இயற்றுசவாம்” ஏறனு கூறினார்.
சாத்தனாரும், “அடிகள் ெீ சை அருளுக” என்றார்.
நூற்கூறும் உண்வம:
அைசியல் பிவழத்சதாருக்கு அறம் கூற்றாகும்
உவைசால் பத்தினிவய உயர்ந்சதார் ஏத்துவர்
ஊழ்விவன உருத்துவந்து ஊட்டும்

தமிழ் வைர்ச்சி
மசாற்மபாருள்:
மதைிவுறுத்தும் – விைக்கமாய் காட்டும்
சுவடி – நூல்
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எைிவம – வறுவம

ொணிடவும் – மவட்கப்படவும்
தகத்தகாய – ஒைிமிகுந்த

சாய்க்காவம – அழிக்காவம
தாபிப்சபாம் – ெிவலெிறுத்துசவாம்
இலக்கணக்குறிப்பு;
புதிது புதிது, மசால்லிச் மசால்லி – அடுக்குத்மதாடர்
மசந்தமிழ் – பண்புத்மதாவக
சலசல – இைட்வடக்கிைவி
பிரித்தறிதல்:
மவைியுலகில் = மவைி + உலகில்
மசந்தமிழ் = மசம்வம + தமிழ்
ஊைறியும் = ஊர் + அறியும்
எவ்விடம் = எ = இடம்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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ஆசிரியர் குறிப்பு;
பாசவந்தர் பாைதிதாசனின் இயற்மபயர் சுப்புைத்தினம்.
இவர் 1891ஆம் ஆண்டு ஏப்பிைல் 29ஆம் ொல் புதுவவயில் பிறந்தார்.
தந்வத கனகசவப, தாய் இலக்குமி.
இவர் பாசவந்தர், புைட்சிக்கவிஞர் எனச் சிறப்பிக்கபடுவார்.
குடும்ப விைக்கு, இருண்ட வடு,
ீ தமிழியக்கம், பாண்டியன் பரிசு, அழகின்
சிரிப்பு முதலியன இவர்தம் பவடப்புகள்.

மபரியாரின் மபண் விடுதவலச் சிந்தவனகள்
பாசவந்தரின் புகழ்மமாழி:
மதாண்டு மசய்து பழுத்த பழம்
தூயதாடி மார்பில் விழும்
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மண்வடச் சுைப்வப உலகு மதாழும்
மனக்குவகயில் சிறுத்வத எழும்
-

எனப் பாசவந்தர் மபரியாவை புகழ்கிறார்.

மபரியாரின் மபண்விடுதவல சிந்தவனகள்:
மபரியாரின் மபண் விடுதவலச் சிந்தவனகள் இைண்டு வவக.
ஒன்று, அடிப்பவடத் சதவவகள் = மபண்கல்வி, மபண்ணுரிவம,
மசாத்துரிவம, அைசுப்பணி
மற்மறான்று, அகற்றப்படசவண்டியவவ = குழந்வதத் திருமணம்,
மணக்மகாவட, வகம்வம வாழ்வு
மபண்கல்வி:
மபண்கள் கல்வி கற்றாமலாழிய சமூக மாற்றங்கள் ஏற்படாது என்றார்.
“அங்கள் பங்கவைப் படிக்கச் வவக்க சவண்டும். அவர்களுக்கு உலகப்
படிப்பும், ஆைாய்ச்சிப் படிப்பும் தாைாைமாய்க் மகாடுக்க சவண்டும்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்

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

www.Padasalai.Net
16

www.TrbTnpsc.com
தமிழ் 10-ஆம் வகுப்பு

ொட்டிலுள்ை சகடுகைில் எல்லாம் மபருங்சகடு மபண்கவைப் பகுத்தறிவு
அட்டை சீவன்கைாய் வவத்திருக்கும் மகாடுவம; இவ்விழிெிவல ஒழிக்கப்பட
சவண்டும்” என்றார்.
மபண்ணுரிவம:
“ஆணுக்குப் மபண் இவைப்பில்வல” என்று சிந்தித்தவர் மபரியார்.
மபண்கள் தத்தம் கணவனுக்கு மட்டுசம உவழக்கும் அடிவமயாக இைாமல்,
மனித சமுதாயத்திற்குத் மதாண்டாற்றும் புகழ் மபற்ற மபண்மெிகலாக
விைங்க சவண்டும்” என்று வலியுறித்தினார்.
மசாத்துரிவம:
மபண்களுக்கு மசாத்துரிவம மறுக்கப்பட்டவமசய அவர்கைின் அடிவம
வாழ்வுக்கு காைணம் என்று உணர்ந்தார்.
அதற்காகக் அவர்கள் சபாைாடவும் கிைர்ச்சி மசய்யவும் சவண்டுமமனக்
கூறினார்.
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அைசுப்பணி:

அைசாங்கத்தின் அவனத்துத்துவறகைிலும் மபண்கள் பணியாற்றும் மபாது
ெம் சமுதாயத்தில் புைட்சி ஏற்படும் என்றார்.

குழந்வதமணம்:
குழந்வத திருமணம் பற்றி “சிற்றில் சிவதத்து விவையாடும் பருவத்தில்
மபற்சறார் மசய்த சவதவன விவையாட்டு” எனக்கூறி அதவன ெீ க்கப்
பாடுபட்டார்.
மணக்மகாவட மறுப்பும் வகம்வம ஒழிப்பும்:
சமுதாயத்தில் முவறயான அன்பும் தியாக உணர்ச்சியும் ஏற்பட்டால் தான்,
இம்மாதிரியான தீவமகள் ஒழிக்க இயலும். தமிழ்ொட்டு இவைஞர்கள்,
மாணவர்கள், பட்டதாரிகள் ஆகிசயார் மசக்குமாடுகைாக இல்லாமல்,
பந்தயக்குதிவைகைாக மாற சவண்டும்.
தாசம பாடுபட்டு உவழத்து முன்சனற சவண்டும் என்னும் உயர்ந்த எண்ணம்,
ெம் இவைஞர்கைிவடசய வைைசவண்டும் என்றார்.
கணவவன இழந்சதார் மறுமணம் மசய்துமகாள்வதில் தீங்கில்வல என்றார்.
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ஒழுக்கம்:
ஒழுக்கமமன்பதும் கற்மபன்பதும் மபண்களுக்கு மட்டும் என்றில்லாமல்
ஆண், மபண் இருபாலருக்கும் மபாதுவாகும் என்றார்.
மபரியார், மபண்கசை சமூகத்தின் கண்கள் என்று கருதியவர்.

கம்பைாமாயணம்
மசாற்மபாருள்:
ஆயகாவல – அந்த செைத்தில்
அம்பி – படகு
ொயகன் – தவலவன்
ொமம் – மபயர்
கல் – மவல
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திைள் – திைட்சி
துடி – பவற

அல் – இருள்

சிருங்கிசபைம் – கங்வககவைசயாை ெகைம்
திவை – அவல
மருங்கு – பக்கம்
ொவாய் – படகு
மெடியவன் – இைாமன்
இவற – தவலவன்
பண்ணவன் – இலக்குவன்
பரிவு – இைக்கம்
குஞ்சி – தவலமுடி
சமனி – உடல்
மாதவர் – முனிவர்
முறுவல் – புன்னவக
விைம்பல் – கூறுதல்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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கார்குலாம் – சமகக்கூட்டம்
பார்குலாம் – உலகம் முழுவதும்
குரிசில் – தவலவன்
இருத்தி – இருப்பாயாக
ெயனம் – கண்கள்
இந்து – ெிலவு
நுதல் – மெற்றி
கடிது – விவைவாக
முரிதிவை – மடங்கிவிழும் அவல
அமலன் – குற்றமற்றவன்
இைவல் – தம்பி
இலக்கணக்குறிப்பு:
சபார்க்குகன் – இைண்டாம் சவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன்
மதாக்கமதாவக
கல்திைள்சதாள் – உவவமத்மதாவக
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ெீ ர்முகில் – இைண்டாம் சவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன்மதாக்கமதாவக
இருந்தவள்ைல் – மபயமைச்சம்

வந்துஎய்தினான் – விவனமயச்சம்

கூவா – ஈறுமகட்ட எதிர்மவறப் மபயமைச்சம்
குறுகி, சசவிக்க – விவனமயச்சம்
கழல் – தானியாகுமபயர்
அவழத்தி – முன்னிவல ஒருவம விவனமுற்று
வருக – வியங்சகாள் விவனமுற்று
பணிந்து, வவைத்து, புவதத்து – விவனமயச்சம்
இருத்தி – முன்னிவல ஒருவம விவனமுற்று
சதனும் மீ னும் – எண்ணும்வம
மாதவர் – உரிச்மசாற்மறாடர்
அவமந்த காதல் – மபயமைச்சம்
தழீ இய – மசால்லிவச அைமபவட
கார்குலாம் – ஆறாம் சவற்றுவமத்மதாவக
உணர்த்துவான் – விவனயாலவணயும் மபயர்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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தீைாக் காதலன் – ஈறுமகட்ட எதிர்மவறப் மபயமைச்சம்
மலர்ந்த கண்ணன் – மபயமைச்சம்
இனிய ெண்ப – குறிப்புப் மபயமைச்சம்
மெடுொவாய் – பண்புத்மதாவக
தாமவை ெயனம் – உவவமத்மதாவக
ெனிகடிது – உரிச்மசாற்மறாடர்
மெடுெீ ர் – பண்புத்மதாவக
என்னுயிர் – ஆறாம் சவற்றுவமத்மதாவக
ென்னுதல் – பண்புத்மதாவக
ெின்சகள் – ொன்காம் சவற்றுவமத்மதாவக
ஆசிரியர் குறிப்பு:
கம்பர் சதைழுந்தூரில் பிறந்தார்.
இவ்வூர், ொவக மாவட்டத்தில் மயிலாடுதுவறக்கு அருகில் உள்ைது.
கம்பரின் தந்வதயர் ஆதித்தன்.
கம்பர் இைண்டாம் குசலாத்துங்கன் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்.
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இவவைத் திருமவண்மணய் ெல்லூர்ச் சவடயப்ப வள்ைல் ஆதரித்தவர்.
காலம் கி.பி.பன்னிமைண்டாம் நூற்றாண்டு.

தம்வம ஆதரித்த வள்ைல் சடயப்பவை ஆயிைம் பாடல்களுக்கு ஒரு பாடல்
எனப் பாடிச் சிறப்பித்துள்ைார்.
கம்பைாமாயணம், சடசகாபர் அந்தாதி, சிவல எழுபது, சைஸ்வதி அந்தாதி,
திருக்வக வழக்கம் ஆகிய கம்பர் இயற்றிய நூல்கள்.
சயங்மகாண்டார், ஒட்டக்கூத்தர், புகசழந்திப் புலவர் ஆகிசயார் இவர்
காலத்துப் புலவைாவர்.
கம்பன் வட்டுக்
ீ
கட்டுத்தறியும் கவி பாடும், விருத்தமமன்னும் ஒண்பாவிற்கு
உயர் கம்பன், கல்வியிற் மபரியவர் கம்பர் என்னும் மதாடர்கள் கம்பரின்
மபருவமவய அறியலாம்.
“யாமறிந்த புலவரிசல கம்பவனப்சபால்” என்று பாைதியார் கம்பவைப்
புகழ்ந்து பாடியுள்ைார்.
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நூல்குறிப்பு:
வான்மீ கி முனிவர் வடமமாழியில் எழுதிய இைாமாயணத்வதத் தழுவிக்
கம்பர் அதவனத் தமிழில் இயற்றினார்.
கம்பர் இயற்றிய இைாமாயணம் கம்பைாமாயணம் எனப்பட்டது.
கம்பர் தாம் இயற்றிய நூலுக்கு இைாமாவதாைம் எனப் மபயரிட்டார்.
கம்பைாமாயணம் பாலகாண்டம், அசயாத்தியா காண்டம், ஆைண்ய காண்டம்,
கிட்கிந்தா காண்டம், சுந்தை காண்டம், யுத்த காண்டம் என ஆறு
காண்டங்கவை உவடயது.
காண்டம் என்பது மபரும்பிரிவவயும் படலம் என்பது அதன் உட்பிரிவவயும்
குறிக்கும்.
இந்நூலின் சிறப்புக் கருதியும் திருக்குறைின் மபருவம கருதியும் இவ்விரு
நூல்கவையும் “தமிழுக்கு கதி” என்பர்.
குகப்படலம் அசயாத்தியா காண்டத்தில் ஏழாவது படலம் ஆகும். இதவன
கங்வகப் படலம் எனவும் கூறுவர்.
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அண்ணல் அம்சபத்கர்

பிறப்பு:
மைாட்டிய மாெிலத்தில் மகாண்கன் மாவட்டத்தில் உள்ை அம்பவாசட
என்னும் சிற்றூரில் 1891ஆம் ஆண்டு ஏப்பிைல் திங்கள் பதினான்காம் ொள்
அம்சபத்கர் பிறந்தார்.
மபற்சறார் = இைாம்ஜி சக்பால், பீமாபாய்.
மசல்வம் ெிவறந்த குடும்பத்தில் பதினான்காவது குழந்வதயாகப் பிறந்தார்.
அவரின் இயற்மபயர் பீமாைாவ் ைாம்ஜி.
தந்வத அவருக்கு சூடிய மபயர் பீம்.
கல்வி:
தன் ஆசிரியர் மீ து மகாண்ட பற்றின் காைணமாக தன் ஆசிரியர் மபயைான
அம்சபத்கர் என்பவத தம் மபயைாக ஆக்கிக் மகாண்டார்.
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அம்சபத்கர் 1908இல் எல்பின்ஸ்டன் பள்ைியில் உயர்ெிவலப் பள்ைிப்
படிப்வப முடித்தார்.
பசைாடா மன்னர் மபாருளுதவியுடன் 1912இல் பம்பாய் எல்பின்ஸ்டன்
கல்லூரியில் இைங்கவலப் பட்டம் மபற்றார்.
அமமரிக்காவில் மகாலம்பியா பல்கவலக்கழகத்தில் 1915இல் முதுகவலப்
பட்டமும் 1916இல் இலண்டனில் மபாருைாதாைத்தில் முவனவர் பட்டமும்
மபற்றார்.
மும்வபயில் சிறிதுகாலம் மபாருைியல் சபைாசிரியைாக பணியாற்றினார்.
மீ ண்டும் இலண்டன் மசன்று அறிவியல் முதுகவலப் பட்டமும் பாரிஸ்டர்
பட்டமும் மபற்றார்.
அம்சபத்கர் இந்தியா திரும்பியபின் வழக்கறிஞர் மதாழிவல
சமற்மகாண்டார்.
முதல் உரிவமப்சபார்:
1927ஆம் ஆண்டு மார்ச்சுத் தங்கள் இருபதாம் ொள் அம்சபத்கர்
மைாட்டியத்தில் மகாத்துக் குைத்தில் ெடத்திய தண்ண ீர் எடுக்கும் சபாைாட்டம்
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ெடத்தினார்.

விடுதவல உணர்வும் வட்டசமவச மாொடும்:

இங்கிலாந்து மசால்வதற்கு எல்லாம் இந்தியா தவல அவசக்கும் என்பது
தவறு; இந்ெிவல எப்சபாசதா மாறிவிட்டது; இந்திய மக்கைின்
எண்ணங்கவை ெீ ங்கள் ஈசடற்ற சவண்டும் என்றார்.
1930ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் ெவடப்மபற்ற வட்டசமவச மாொட்டில்
கலந்துக்மகாண்டார்.
அம்மாொட்டில், “அவறவயித்றுக் கஞ்சிக்கு அல்லற்படும் ஊவமகைின்
உறுப்பினனாக ொன் சபசுகிசறன்” என்று தனது கருத்வத மதாடங்கினார்.
மவறும் எஜமான மாற்றத்வத ொங்கள் விரும்பவில்வல; எங்கள் வககைில்
அைசியல் வந்தால் ஒழிய, எங்கள் குவறகள் ெீ ங்கா என மமாழிந்தார்.
சட்ட மாசமவத:
விடுதவலக்குப் பிறகு இந்திய அவமச்சைவவயில் அண்ணல்
அம்சபத்கவையும் இடம்மபறச் மசய்யசவண்டும் என்று செரு விரும்பினார்.
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அம்சபத்கர் சட்ட அவமச்சைானார்.
இந்திய அைசியல் அவமப்புச் சட்டம் வகுக்க எழுவர் மகாண்ட குழு
அவமக்கப்பட்டது.
பலரும் மசயல்படாமல் விலகினார். இறுதியில் அம்சபத்கர் ஒருவசை அந்த
ஒப்பற்ற பணிவயச் மசய்து முடித்தார்.
1950ஆம் ஆண்டு சனவரித் திங்கள் 26ஆம் ொள் இந்தியா முழுவமயான
குடியைசு ொடாகத் தன்வன அறிவித்துக் மகாண்டது.
கல்வி வைர்ச்சியில் அம்சபத்கர்:
“ஒவ்மவாருவரும் முழுமனித ெிவலவய அவடய கல்வி, மசல்வம், உவழப்பு
ஆகிய மூன்றும் சதவவப்படுகிறது. மசல்வமும் உவழப்பும் இல்லாத கல்வி
கைர்ெிலம். உவழப்பும் கல்வியும் அட்டை மசல்வம் மிருகத்தனம்” என்றார்.
கற்பித்தல், அறிவியல் முவறக்கு உகந்ததாக இருத்தல் சவண்டும்;
விருப்புமவருப்பட்ற்ற முவறயில் கற்பித்தல் ெிகழ சவண்டும் என்றார்.
1946ஆம் ஆண்டு, மக்கள் கல்விக்கழகத்வத சதாற்றுவித்தார்.
மும்வபயில் அவரின் அறிய முயற்சியால் உருவான சித்தார்த்தா உயர்கல்வி
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ெிவலயம் உருவாக்கப்பட்டது.

மபாருைாதாை வல்லுெர்:

இவர் “இந்தியாவின் சதசிய பங்குவதம்”
ீ
என்ற நூவல எழுதினார்.
மதாழில் துவறயில் மபாருைாதாை வைர்ச்சிப் மபற புதுப்புதுக்
கருத்துக்கவைக் மவைியிட்டார்.
இந்திய வைலாற்றின் புதிய பக்கங்கள்:
இந்திய ொட்டின் சாதி என்னும் இருவை அகற்ற வந்த அறிவுக்கதிர்
அம்சபத்கர்.
சாதி என்பது எல்லாம் வல்ல ஒருவன் கட்டவையால் சதான்றியதன்று.
குறிப்பிட்ட சில சூழ்ெிவலக்கு ஆட்பட்ட மனித சமூக வாழ்வில் தானாகசவ
சவரூன்றிவிட்ட வைர்ச்சியாகும். சாதி கவையப்பட சவண்டிய கவை
என்றார்.
சமூகத்தின் மாற்றத்திற்குச் சிந்தவன விவதகவைத் தூவுகின்ற
புைட்சியாைர்கைாசலசய இந்த வவயகம் வாழ்கிறது என்றார்.
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இந்தியப் மபாருைாதாை சமம்பாட்டிற்குச் சாதி என்பது, ென்வம
தைாது.இந்தியர்கைின் ெலத்திற்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் சாதி என்னும் சொய்
தீங்கு விவைவிக்கிறது. அது மக்கைிவடசய ஒருவமப்பாட்வடச்
சீர்குவலத்துவிட்டது.
இதவன அவர்கள் உணரும்படி மசய்துவிட்டால் சபாதும்; அதுசவ எனக்கு
ெிவறவு தரும்” என்றார்.
அம்சபத்கரின் இலட்சிய சமூகம்:
அவர், “ஓர் இலட்சிய சமூகம் சுதந்திைம், சமத்துவம், சசகாதைத்துவம்
ஆகியவற்வற அடிப்பவடயாகக் மகாண்டது” என்றார்.
“சனொயகத்தின் மறுப்மபயர் தான் சசகாதைத்துவம்; சுதந்திைம் என்பது
சுசயாச்வசயாக ெடமாடும் உரிவம; உயிவையும் உவடவமவயயும்
பாதுகாக்கும் உரிவம அது. எல்சலாருக்கும் எல்லாம் கிவடக்கும் வவகயில்
எல்லா மனிதர்கவையும் ஒசை மாதிரியாக ெடத்துவசத சமத்துவமாகும்”
என்று, சனொயகத்திற்கு அரியமதாரு விைக்கம் தந்தார்.
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மபரியார் சபாற்றிய மபருந்தவக;

“அம்சபத்கர் உலகத் தவலவர்களுள் ஒருவர்; பகுத்தறிவுச் மசம்மல்,
ஆைாய்ச்சியின் சிகைம், மக்கைின் மாமபரும் வழிகாட்டி,

அப்மபருந்தவலவவைப்சபால சவறு யாவையும் காணமுடியாது” என்று
மபரியார் அவவை பாைாட்டினார்.
செரு புகழுதல்:
“பகுத்தறிவுத் துவறயில் அவருக்கு இவண அவசை. ஆசியக் கண்டத்திசலசய
மிகப்மபரிய தனியாள் நூலகத்வத அவமத்த மபருவம இவவைசய சசரும்”
என்று செரு அவவைப் புகழ்ந்தார்.
இைாசஜந்திை பிைசாத் புகழ்தல்:
“அண்ணல் அம்சபத்கர் தன்னலமற்றவர்; மிகவும் ஆர்வத்துடனும் விவைந்து
தனியனாகச் மசயல்பட்டவர். தமக்குக் மகாடுக்கப்பட்ட பணியில் கருமசம
கண்ணாக இருந்தவர்” என்று இைாசஜந்திை பிைசாத் பாைாட்டினார்.
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மவறவு:
ொட்டிற்காக அயைாது உவழத்த அண்ணல் அம்சபத்கர் 1956ஆம் ஆண்டு
திசம்பர்த் திங்கள் 6ஆம் ொள் புகழுடம்பு எய்தினார்.
பாைத ைத்னா விருது:
இந்திய அைசு, பாைத ைத்னா(இந்திய மாமணி) என்னும் உயரிய விருவத
அண்ணல் அம்சபத்கருக்கு 1990ஆம் ஆண்டு வழங்கிப்
மபருவமப்படுத்தியது.

ெற்றிவண
மசாற்மபாருள்:
அரி – மெற்கதிர்
சசறு – வயல்
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யாணர் – புதுவருவாய்

வட்டி – பவனசயாவலப் மபட்டி

மெடிய மமாழிதல் – அைசரிடம் சிறப்புப் மபறுதல்.

இலக்கணக்குறிப்பு:
மசன்ற வட்டி – மபயமைச்சம்
மசய்விவன – விவனத்மதாவக
புன்கண், மமன்கண் – பண்புத்மதாவக
ஊை – விைித்மதாடர்
பிரித்தறிதல்:
அங்கண் = அம் + கண்
பற்பல = பல + பல
புன்கண் = புன்வம + கண்
மமன்கண் = சமன்வம + கண்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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ஆசிரியர் குறிப்பு:
மிவை என்னும் ஊரில் பிறந்தவைாதலால், மிவைகிழான் ெல்சவட்டனார்
என்னும் மபயர் மபற்றார்.
இவர், ஐந்திவணகவைப் பற்றியும் பாடல் இயற்றியுள்ைார்.
இவர் பாடியனவாக் ெற்றிவணயில் ொன்கு பாடலும் குறுந்மதாவகயில்
ஒன்றாக ஐந்து பாடல் உள்ைன.
நூல் குறிப்பு;
பத்துப்பாட்டும் எட்டுத்மதாவகயும் சங்கநூல்கள்.
“ெல்” என்னும் அவடமமாழிவய மகாண்டு சபாற்றப்படுவது ெற்றிவண.
இதில் ஐந்து திவனகளுக்குமான பாடல்கள் உள்ைன.
இதிலுள்ை பாடல்கள், ஒன்பது அடிச் சிற்மறல்வலயும் பன்னிைண்டு அடிப்
சபமைல்வலயும் மகாண்டவவ.
இப்பாடல்கவைத் மதாகுத்தவர் மபயர் மதரியவில்வல.
மதாகுப்பித்தவர் “பன்னாடு தந்த மாறன் வழுதி”.
இதில் ொனூறு பாடல்கள் உள்ைன.
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பாடிசனார் இருநூற்மறழுபத்வதவர்.

புறொனூறு
மசாற்மபாருள்;
துகிர் – பவைம்
மன்னிய – ெிவலமபற்ற
மசய – மதாவலவு
மதாவட – மாவல
கலம் – அணி
இலக்கணக்குறிப்பு:
மபான்னும் துகிரும் முத்தும் பவைமும் மணியும் – எண்ணும்வம
மாமாவல – உரிச்மசாற்மறாடர்
அருவிவல, ென்கலம் – பண்புத்மதாவக

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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பிரித்தறிதல்:
அருவிவல = அருவம + விவல
ென்கலம் = ென்வம + கலம்
ஆசிரியர் குறிப்பு:
இப்பாடலாசிரியர் கண்ணகனார் சகாப்மபருஞ்சசாழனின் அவவக்கைப்
புலவர்.
சகாப்மபருஞ்சசாழன் வடக்கிருந்த மபாது, பிசிைாந்வதயாரின்
வருவகக்காகக் காத்திருந்தான்.
அப்சபாது அவருடன் இருந்தவர் கண்ணகனார்.
அவன் உயிர் துறந்தமபாழுது மிகவும் வருந்தினார் கண்ணகனார்.
நூல் குறிப்பு:
எட்டுத்மதாவக நூல்களுள் ஒன்று புறொனூறு.
இது புறப்மபாருள் பற்றிய ொனூறு பாடல்கவைக் மகாண்டுள்ைது.
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சபச்சுக்கவல
சபச்சுக்கவல:
நுண்ணிய நூல்பல கற்றவற்சக அவமயத்தக்க அரியமதாரு கவலசய
சபச்சுக்கவல.
சமவடப்சபச்சில் ெல்ல தமிழ்:
சமவடப்சபச்சில் ெல்ல தமிவழ மகாண்டு மக்கவை ஈர்த்தவர்கள் திரு.வி.க,
அண்ணா, ைா.பி.சசதுபிள்வை, ொவலர் சசாமசுந்தை பாைதியார், குன்றக்குடி
அடிகைார்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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சபச்சும் சமவடப்சபச்சும்:
சபச்சில் உணர்ந்தவத உணர்ந்தவாறு மதரிவித்தால் சபாதுமானது; ஆனால்,
சமவடப்சபச்சிசலா உணர்ந்ததவன உணர்த்தும் வவகயிலும் மதரிவித்தல்
சவண்டும்.
சபச்சில் சகட்கின்றவவனக் சகட்கின்றவனாகசவ மதிக்கலாம். ஆனால்,
சமவடப்சபச்சிசலா சகட்கின்றவவன மதிப்பிடுசவானாக மதித்தல்
சவண்டும்.
சபச்சுக்கவலயில் மமாழியும் முவறயும்:
சமவடப்சபச்சுக்கு கருத்துகசை உயிர்ொடி என்றாலும், அக்கருத்துக்கவை
மவைியிடும் மமாழியும் முவறயும் இன்றியவமயா இடத்வதப் மபறுகின்றன.
கருத்வதக் விைக்க மமாழி கருவியாக உள்ைது.
முக்கூறுகள்:
சபசும் மபாருவை ஒழுங்குமுவறக்குக் கட்டுப்படுத்திக் மதாடக்கம்,
இவடப்பகுதி, முடிவு எனப் பகுத்துக் சபசுவவதசய சபச்சுமுவற என்கிசறாம்.
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இதவன எடுத்தல், மதாடுதல், முடிதல் எனவும் கூறலாம்.

எடுத்தல்:

சபச்வச மதாடங்குவது எடுப்பு.
மதாடக்கம் ென்றாக இைாவிட்டால் சகட்பவர்களுக்குப் சபச்சிவன குறித்த
ெல்மலண்ணம் சதான்றாது.
சுருக்கமான முன்னுவையுடன் மதாடங்க சவண்டும்
மதாடுத்தல்:
மதாடக்கவுவைக்குப் பிறகு, மபாருவை விரித்துப் சபசும் முவற மதாடுத்தல்
எனப்படும்.
இவடயிவடசய சுவவமிக்க மசாற்களும் குணமிக்க கருத்துகளும்
பிவணத்துப் சபசுவசத மதாடுத்தல் எனப்படும்.
சபச்சின் அணிகலன்:
எண்ணங்கவைச் மசால்லும் முவறயால் அழகு படுத்துவசத அணி
எனப்படும்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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சகட்சபார் சுவவக்கத்தக்க உவவமகள், எடுத்துக்காட்டுகள்,
மசால்லாட்சிகள், பல்சவறு ெவடகள், சிறுசிறு கவதகள் முதலியன
அவமயப் சபசுவசத சிறந்த சபச்சாகும்.
உணர்த்தும் திறன்:
உணர்ச்சி உள்ை சபச்சச உயிருள்ை சபச்சாகும்.
சபச்சாைர், தாம் உணர்ச்சிவயப்படாது, சகட்சபாரின் உள்ைத்தில் தாம்
விரும்பும் உணர்ச்சிவய ஏற்படுத்தும் வவகயில் சபசுதல் சவண்டும்.
முடித்தல்:
சபச்வச முடிக்கும்சபாது தான், சபச்சாைர் தமது கருத்வத வற்புறுத்தவும்
சகட்சபார் மனதில் பதியுமாறு சுருக்கிக் கூறவும் கூடும்.
சபச்சின் சுருக்கத்வதக் கூறி முடித்தல், உணர்ச்சிவயத் தூண்டும் முவறயில்
முடித்தல், பாைாட்டி முடித்தல், மபாருத்தமான கவிவதவயக் கூறி முடிதல்
என முடிக்கும் முவறகள் பல உள்ைன.
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மபரியபுைாணம்
மசாற்மபாருள்:
காய்ந்தார் – ெீ க்கினார்

மவன – வடு
ீ

ஆ – பசு

சமதி – எருவம

ெிவறசகால் – துலாக்சகால்(தைாசு)

தடம் – தடாகம்

மந்தமாருதசீதம் – குைிர்ந்த காற்றுடன் கூடிய

சந்தம் – அழகு

ெீ ர்
ஈறு – எல்வல

கல்மிதப்பு –
கல்லாகிய மதப்பம்

புவனம் – உலகம்

சூவல – மகாடிய

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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வயிற்றுசொய்

மதருளும் – மதைிவில்லாத

கைம் – வக

கமலம் – தாமவை

மிவச – சமல்

திருெீற்றுக்காப்பு – திருெீ று

செர்ந்தார் –
இவசந்தார்

மபாற்குருத்து – இைவமயான

ஒல்வல – விவைவு

வாவழக்குருத்து
மல்லல் – வைமான

ஆம் – அழகிய

வால் – கூரிய

அைா – பாம்பு

அல்லல் – துன்பம்

அங்வக – உள்ைங்வக

உதிைம் – குருதி

சமனி – உடல்

மவறநூல் – ொன்மவற

சசய் – குழந்வத

பூதி – திருெீ று

மமய் – உண்வம

பணிவிடம் – பாம்பின் ெஞ்சு

சவம் – பிணம்
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இலக்கணக்குறிப்பு:
மசலமவாழியா வலி –

வழிக்கவை – ஆறாம்

ஈறுமகட்ட

சவற்றுவமத்மதாவக

எதிர்மவறப் மபயமைச்சம்
உறுசவனில் –

ெீ ர்த்தடம் – இைண்டாம்

உரிச்மசாற்மறாடர்

சவற்றுவம உருபும் பயனும்
உடன் மதாக்கமதாவக

பந்தர் – கவடப்சபாலி

அவணந்த வாகீ சர் – மபயமைச்சம்

மபாங்குகடல் –

மபருவமயறிந்து – இைண்டாம்

விவனத்மதாவக

சவற்றுவமத் மதாவக

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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அறிந்து, அவடந்து –

கைகமலம் – உருவகம்

விவனமயச்சம்
மபாழிந்திழிய – விவனமயச்சம்

சதசம் – இடவாகு மபயர்

வந்தவர் –

ெற்கரிகள், இன்னமுதம் –

விவனயாலவணயும் மபயர்

பண்புத்மதாவக

தாய்தந்வத – உம்வமத்மதாவக

மல்லலம் குருத்து –
உரிச்மசாற்மறாடர்

தீண்டிற்று – ஒன்றன்பால்

துைங்குதல் – மதாழிற்மபயர்

விவனமுற்று
பூதி சாத்த – இைண்டாம்

அங்கணர் –

சவற்றுவமத்மதாவக

அன்மமாழித்மதாவக

சொக்கி – விவனமயச்சம்

எழுந்து, மசன்று –
விவனமயச்சம்

www.Padasalai.Net
பணிவிடம் – ஆறாம்

சகைா – மசய்யா என்னும்

சவற்றுவமத்மதாவக

வாய்ப்பாடு விவனமயச்சம்

பிரித்தறிதல்:
மசலமவாழியா = மசலவு + ஒழியா
வழிக்கவை = வழி + கவை
வந்தவணந்த = வந்து + அவணந்த
எம்மருங்கும் = எ + மருங்கும்
எங்குவைவர்ீ = எங்கு + உவறவர்ீ
கண்ணருவி = கண் + அருவி
உடம்மபல்லாம் = உடம்பு + எல்லாம்
திருவமுது = திரு + அமுது
மனந்தவழப்ப = மனம் + தவழப்ப
ெற்கரிகள் = ென்வம + கறிகள்
இன்னமுது = இனிவம + அமுது
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வாைைா = வாள் + அைா
அங்வக = அம் + வக
ொன்மவற = ொன்கு + மவற
பாவிவச = பா + இவச
ஆசிரியர் குறிப்பு:
மபரியபுைாணத்வத அருைியவர் சசக்கிழார்.
இவர் தற்சபாவதய காஞ்சிபுைம் மாவட்டம் குன்றத்தூரில் பிறந்தவர்.
இவரின் இயற்மபயர் அருண்மமாழித்சதவர்.
இவர் அெபாயச்சசாழனிடம் தவலவம அவமச்சைாய்த் திகழ்ந்தவர்.
இவர் உத்தமசசாழப் பல்லவர் என்னும் பட்டம் மபற்றவர்.
இவவைத் மதய்வச் சசக்கிழார் என்றும் மதாண்டர்சீர் பைவுவார் என்றும்
சபாற்றுவர்.
இவரின் காலம் கி.பி.பன்னிமைண்டாம் நூற்றாண்டு.
நூல் குறிப்பு:
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தனியடியார் அறுபத்துமூவரும், மதாவகயடியார் ஒன்பதின்மரும் ஆக
எழுபத்திருவர் சிவனடியார் ஆவர்.

அவ்வடியார்கைின் வைலாற்வறக் கூறுவதால், மபருவம மபற்ற புைாணம்
என்னும் மபாருைில் “மபரியபுைாணம்” என்னும் மபயர் மபற்றது.
இந்நூலுக்கு சசக்கிழார் இட்ட மபயர் “திருத்மதாண்டர் புைாணம்”
என்பதாகும்.
தில்வல ெடைாசப்மபருமான், “உலமகலாம்” என்று அடிமயடுத்த்துக்
மகாடுக்கப் பாடப்மபற்றமதனவும் கூறுவர்.

மகாவித்துவான் மீ னாட்சிசுந்தைனார், “பக்திச் சுவவெனி மசாட்டச் மசாட்டப்
பாடிய கவி வலவ” எனச் சசக்கிழார் மபருமாவனப் புகழ்கிறார்.
உலகம், உயிர், கடவுள் ஆகிய மூன்வறயும் ஒருங்சக காட்டும் காவியந்தான்,
“மபரியபுைாணம்” என்பார் திரு.வி.க.
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திவைப்படக்கவல உருவான கவத
திவைப்படத்தின் சிறப்பு:
உலகில் பல்சவறு மமாழிகள் இருப்பினும், மக்கள் அவனவரும் எைிதில்
புரிந்துக்மகாள்ளும் உலகமமாழி திவைப்படம்.
அது உதடுகைால் சபசும் மமாழியன்று; உள்ைத்தால் சபசி, உணர்ச்சிகைால்
உருவாகும் மமாழி.
திவைப்படத்தின் வைலாறு:
ஒைிப்படம் எடுக்கும் முவறவய 1830ஆம் ஆண்டு கண்டுப்பிடித்த பின்னர்,
எட்வர்ட் வமபிரிட்சு என்ற ஆங்கிசலயர் முதலில் ஓடும் குதிவைவய
இயக்கப்படமாக எடுத்து மவற்றிமபற்றார்.
ஈஸ்ட்மன் என்பார் படச்சுருள் உருவாக்கும் முவறவயக் கண்டுபிடித்தார்.
எடிசன், ஒருவர் மட்டும் பார்க்கும் படக்கருவிவயக் கண்டுபிடித்தார்.
பிைான்சிஸ் மசன்கின்சு என்ற அமமரிக்கர் 1894இல் ரிச்மண்ட்
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என்னுமிடத்தில் இயக்கப்படத்வதப் பலரும் பார்க்கும் வவகயில்
வடிவவமத்தார்.

புதிய படவழ்த்திகள்
ீ
உருவாக, இவருவடய கருத்துகசை அடிப்பவடயாக

அவமந்தன.
திவைப்படம்:
ெடிப்பாற்றவல எடுத்துக்கூறிச் சில செைங்கைில் தாசம ெடித்தும், காட்சிகள்
அவமத்தும் படம் முடியும்வவை உவழக்கும் நுண்மாண் நுவழபுலம்
உவடயாவை இயக்குனர் என்பர்.
கவதப்படங்கள் மட்டுமின்றிக் கருத்துப்படங்கள், மசய்திப்படங்கள்,
விைக்கப்படங்கள், கல்விப்படங்கள் எனப் பல வைர்ச்சி ெிவலகவைத்
திவைப்படத்துவற அவடந்துள்ைது.
திவைப்படச்சுருள்:
திவைப்படம் எடுக்கப் பயன்படும் படச்சுருள் மசல்லுலாய்டு என்னும்
மபாருைால் ஆனது.
படம் எடுக்கப் பயன்படும் சுருள், எதிர்ச்சுருள் எனப்படும்.
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படம்பிடிக்கும் கருவி:
இது ஒைிப்பதிவு மசய்யப் பயன்படுகிறது.
படப்பிடிப்புக்கருவியில் ஓைடி ெீ ைமுள்ை படச்சுருள் 16 படங்கள் வதம்
ீ
ஒன்றன்பின்ஒன்றாகத் மதாடர்ச்சியாக எடுக்கப்படும்.
ஒலிப்பதிவு:
ெடிகர்கைின் ெடிப்வபயும், பாடும் பாடல்கவையும் உவையாடல்கவையும்
ஒலிப்பதிவு மசய்வர்.
திவைப்படக்காட்சிப் பதிவு:
ஒைிஒலிப்படக்கருவி என்னும் கருவி திவையைங்குகைில் திவைப்படம்
காட்டப்பயன்படுகிறது.
இக்கருவியில் சமற்பக்கம் ஒன்றும், அடிப்பக்கம் ஒன்றுமாக வட்டமான இரு
மபட்டிகள் இருக்கும்.
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கருத்துப்படம்:

கருத்துப்படம் அவமக்கத் மதாடங்கியவர் “வால்ட் டிஸ்னி” என்பார் ஆவார்.
படங்கவை எழுதுவதற்குப் பதிலாகப் மபாம்வமகவைக் மகாண்டும்
படங்கவைத் தயாரிக்கின்றனர்.

பாைதைத்னா எம்.ஜி.இைாமச்சந்திைன்
இலங்வகயில் உள்ை கண்டியில் 1917ஆம் ஆண்டு சனவரித் திங்கள் 17ஆம்
ொள் பிறந்தார்.
மபற்சறார் = சகாபாலசமனன், சத்தியபாமா.
வறுவமயின் காைணமாக தமிழ்ொட்டில் உள்ை கும்பசகாணம் ெகருக்கு
குடிமபயர்ந்தனர்.
அங்கு ஆவணயடிப் பள்ைியில் படித்தார். வருவமயின் காைணமாக படிப்வப
மதாடைமுடியவில்வல.
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ொடகங்கைில் ெடித்து, திவைப்படத்துவறயில் ஈடுபட்டுச் சிறுசிறு
பாத்திைங்கைில் ெடித்துக் கதாொயகனாக உயர்ந்தார்.
அறிஞர் அண்ணாவின் சபச்சாற்றல் இவவை மிகவும் கவர்ந்தது.
ெடிப்வபயும், அைசியவலயும் தம் இரு கண்கைாக கருதினார்.
மக்கள் அவவை, “புைட்சி ெடிகர்” என்றும், “மக்கள் திலகம்” என்றும்
சபாற்றினர்.
அறிஞர் அண்ணாவின் மெஞ்சம் கவர்ந்தவைாக எம்.ஜி.ஆர்.
விைங்கியதனால், அவவை அறிஞர் அண்ணா, “இதயக்கனி” என்று
சபாற்றினார்.
இவர் 1963ஆம் ஆண்டு, மசன்வன மாெிலச் சட்டமன்ற சமலவவ உறுப்பினர்
ஆனார்.
1967ஆம் ஆண்டு ெவடமபற்ற மபாதுத் சதர்தலில் பைங்கிமவலத்
மதாகுதியில் சபாட்டியிட்டு மவற்றி மபற்றார்.
1972ஆம் ஆண்டில், தாமிருந்த இயக்கத்தில் இருந்து மவைிசயறி புதிய
கட்சிவய மதாடங்கினார்.
அவர் 1977ஆம் ஆண்டு ெவடமபற்ற தமிழகச் சட்டமன்றத் சதர்தலில்
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மபருமவற்றி மபற்று முதல்வைாகப் பதவி ஏற்றார்.

11 ஆண்டுகள் தமிழ்ொட்டின் முதல்வைாகப் பணியாற்றினார்.

மசன்வன பல்கவலக்கழகம் அவைது பணிகவைப் பாைாட்டி, டாக்டர் பட்டம்
வழங்கியது.
இந்திய அைசு, சிறந்த ெடிகருக்கான பாைத் பட்டம் வழங்கியது.
மதிய உணவுத் திட்டத்வத சத்துணவு வழங்கும் திட்டம் ஆக மாற்றினார்.
24.12.1987 ஆன்று இயற்வக எய்தினார்.
1988ஆம் ஆண்டு இந்திய அைசு அவரின் மவறவுக்குப் பின் பாைதைத்னா
விருது(இந்திய மாமணி) வழங்கியது.
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தமிழ்விடு தூது
மசாற்மபாருள்:
அரியாசனம் – சிங்காதனம்
பா ஒரு ொன்கு – மவண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா
வைம்பு – வைப்பு
ஏர் – அழகு
ொர்கைணம் – மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காைம்.
மெறிொலு –
வவதருப்பம்(ஆசுகவி),மகௌடம்(மதுைகவி),பாஞ்சாலம்(சித்திைகவி),மாகதம்(
வித்தாைகவி)
ொற்மபாருள் – அறம், மபாருள், இன்பம், வடு
ீ
சீத்வதயர் – கீ ழானவர், சபாலிப்புலவர்
ொைிசகைம் – மதன்வன
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இலக்கணக்குறிப்பு:

மசவியறுத்து - இைண்டாம் சவற்றுவமத்மதாவக

பிரித்தறிதல்:
ொற்கைணம் = ொன்கு + கைணம்
காைணத்சதர் = கைணத்து + ஏர்
ொற்மபாருள் = ொன்கு + மபாருள்
இைங்கனி = இைவம + கனி
விண்ணப்பமுண்டு = விண்ணப்பம் + உண்டு
நூற்குறிப்பு:
தூது 96 வவக சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று.
கலிமவண்பாவில் உயர்திவணப் மபாருவைசயா அஃறிவனப்மபாருவைசயா
தூது அனுபுவதாகப் பாடுவது தூது இலக்கியம்.
இந்நூலின் ஆசிரியர் மபயர் மதரியவில்வல.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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மதான்வமத் தமிழகம்
மனித ொகரிகத் மதாட்டில்:
முதல் மாந்தன் சதான்றிய இமலமூரியாவவ, “மனித ொகரிகத் மதாட்டில்”
என்பர்.
சிலபதிகாைப் பாடல்:
தமிழகம் இன்றுசபால் இல்லாமல், குமரிமுவனக்குத் மதற்சக இன்னும்
விரிந்து, குமரிமவல, பஃறுைி ஆறு முதலியவற்வற உள்ைடக்கி இருந்தது.
இச்மசய்திவயப் சிலப்பதிகாைப் பாடல் வரிகள் மதைிவாக உணர்த்தும்
பாசவந்தர்:
புைட்சிக் கவிஞர் பாசவந்தர் பாைதிதாசன். தமிழின் பழவம சிறப்பிவனப்
மபருமிதம் மபாங்கி கூறுவது
வாணிகம்:
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தமிழர்கள் அறத்தின் வழிசய வாணிகம் மசய்தார்கள்.
உள்ொட்டிலும் மவைிொட்டிலும் மபாருள் ஈட்டினர்.

கடல் வாணிகம்:
கிறித்து பிறப்பதற்கு முன்சப கிசைக்கம், உசைாமாபுரி, எகிப்து ஆகிய
ொடுகளுக்கு அரிசியும், மயில்சதாவகயும்,சந்தனமும் தமிழகத்தில் இருந்து
ஏற்றுமதி மசய்தனர்.
கி.மு.பத்தாம் நூற்றாண்டில் அைசன் சாலமனுக்கு யாவனத் தந்தமும்,
மயில்சதாவகயும், வாசவனப் மபாருள்களும் அனுப்பப்பட்டன.
தமிழர்கள் சாவகொட்டுடன் வணிகத் மதாடர்பு மகாண்டிருந்தனர்.
தனிொயகம் அடிகைாரின் கூற்று:
தமிழ்சங்கம் இருந்தது என்ற மைபுச் மசய்தி இவடவிடாது இர்ருந்து
வருகிறது.
இந்தியாவில் இத்தவகய மைபுச் மசய்தி சவமறங்குமில்வல என்றார்
தனிொயகம் அடிகைார்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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மமாழித் மதான்வம:
“தமிழ்மகழு கூடல்” என புறொனூறு கூறுகிறது.
“தமில்சவலி” எனப் பரிபாடல் கூறுகிறது.
“கூடலில் ஆய்ந்த ஒன்தீந் தமிழின்” என் மணிவாசகம் கூறுகிறது.
ஏற்றுமதியும் இறக்குமதியும்:
தமிழர்கைின் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பற்றி குறிப்பிடும் நூல்கள்,
பட்டினப்பாவலயும், மதுவைக்காஞ்சியும்.
காவிரிப்பூம்பட்டினத் துவறமுகத்தில் மபாருள்கள் மண்டியும் மயங்கியும்
கிடந்ததவனப் பட்டினப்பாவல அடிகள் கூறுகிறது.
இவசக்கவல:
பண்வடயக்காலத் தமிழர்கைின் இவச சிறந்த இடத்வதப் மபற்றிருந்தது.
“ெைம்பின் மவற” என்று மதால்காப்பியம் கூறுகிறது.
ஒப்பாரி என்பது, இவருக்கு ஒப்பார் ஒருவருமிலர் என்று இறந்தவவைப்
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பற்றிப் பாடுவது.

இன்வறய கருொடக இவசக்குத் தாய் ெம் தமிழிவசசய.
“பண்மணாடு தமிமழாப்பாய்” என சதவாைம் கூறுகிறது.

குழலினிது யாழினிது என்று இவசசபாைியும் கருவிகவை வள்ளுவம்
குறிக்கின்றது.
உழவுத் மதாழில்:
“உழுதுண்டு வாழ்வாசை வாழ்வார்” என்கிறது திருக்குறள்.
“உண்டி மகாடுத்சதார் உயிர் மகாடுத்சதாசை” எகிறது புறொனூறு.
உழவுக்கு சிறப்பு மபற்ற ெிலம் மருதெிலம்.
பழந்தமிழர் வாழ்வு:
அறத்தின் அடிப்பவடயில் மதாடங்கியது தமிழர் வாழ்வு.
“கைிறு எரிந்து மபயர்தல் காவைக்குக் கடசன” என்னும் புறப்பாடல்,
வைத்திவன
ீ
முதல் கடவமயாக்கின்றது.
ஒக்கூர் மாசாத்தியார் என்ற மபண்பாற் புலவர், மபண்கைின் வைத்திவன
ீ
பாடியுள்ைார்.
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தற்காலத் மதால்லியல் ஆய்வுகள்
மதால்லியல்:
மதால்பழங்காலம் பற்றிய ஆய்வவசய மதால்லியல் அல்லது
மதால்மபாருைியல் என்பர்.
மதால்லியவல ஆங்கிலத்தில், “ஆர்க்கியாலாஜி” எனக் குறிப்பிடுவர்.
மனிதன் ொசடாடியாக வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்து, வைலாற்றுக்கு முந்வதய
காலம் வவை உள்ை காலத்வதசய மதான்வமக்காலம் என்பர்.
காவிரிப்பூம்பட்டினம்:
1963ஆம் ஆண்டு இந்தியத் மதால்லியல் துவறயினர் பூம்புகார் அருகில்
உள்ை “கிழார்மவைி” என்னும் இடத்தில சமற்மகாண்ட கடல் அகழ்வாய்வின்
சபாது கி.மு.மூன்றாம் நூற்றாண்வட சார்ந்த கட்டட இடிபாடுகள்
கிவடத்தன.
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இந்த ஆய்வில் மசங்கற்கைால் கட்டப்பட்ட படகுத் துவற, அவைவட்டவடிவ
ெீ ர்த்சதக்கம், புத்தவிகாைம்(புத்த பிக்குகள் தங்குமிடம்), மவண்கலத்தால்
ஆன புத்தர் பாதம் முதலிய எச்சங்கள் கிவடத்தன.
இவ்வாய்வு காவிரிப்பூம்பட்டினம் என்னும் ெகைம் இருந்தவத உறுதி
மசய்தது.
காசுகள்:
தருமபுரி, கரூர் மதுவை ஆகிய மாவட்டங்கைில், கி.மு.மூன்றாம் நூற்றாண்டு
முதல் பல்சவறு காலகட்டங்கவைச் சார்ந்த தங்கம், மவள்ைி, மசம்பு, இரும்பு
உசலாகங்கைால் மசய்யப்பட்ட காசுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ைன.
இவற்றின் ஒரு பக்கத்திசலா இரு பக்கங்கைிசலா முத்திவைகள்
மபாறிக்கப்பட்டுள்ைன.
இக்காசுகைில் சூரியன் மவலமுகடு, ஆறு, காவை, ஸ்வஸ்திகம், கும்பம்
முதலிய சின்னங்கள் முத்திவைகைாகப் மபாறிக்கப்பட்டுள்ைன.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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முதுமக்கள் தாழிகள்:
பண்வடய காலத்தில் இறந்சதாவை, அவர்கள் பயன்படுத்திய
மபாருள்களுடன் ஒரு தாழியிட்டுப் புவதக்கும் வழக்கம் இருந்தது.
இவ்வவவகத் தாழிகள், “முதுமக்கள் தாழிகள்” என்கிசறாம்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆதிச்செல்லூரில் 1876, 2003 ஆகிய ஆண்டுகைில்
ெடத்தப்பட்ட அகழாய்வுகைில் ஏைாைமான முதுமக்கள் தாழிகள் கண்டு
பிடிக்கப்பட்டுள்ைன.
கி.மு.300 முதல் கி.பி.300 வவையிலான காலகட்டங்கவைச் சார்ந்த
இத்தாழிகைில் இறந்சதாரின் எலும்புகளுடன் தங்கத்தால் ஆன
மெற்றிப்பட்டம், மசம்பினால் ஆன ஆண், மபண் மதய்வ உருவங்கள், மற்றும்
இரும்பினால் ஆன கத்திகள், விைக்குத் தாங்கிகள் முதலிய மபாருள்களும்
கிவடத்துள்ைன.

திருக்குறள்
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மசாற்மபாருள்:

மூத்த – முதிர்ந்த

சகண்வம – ெட்பு

சதர்ந்து – ஆைாய்ந்து

சொய் – துன்பம்

உறாஅவம – துன்பம்

சபணி – சபாற்றி

வைாமல்
தமர் – உறவினர்

வன்வம – வலிவம

தவல – சிறப்பு

சூழ்வார் – அறிவுவடயார்

மசற்றார் – பவகவர்

இல் – இல்வல

தவகவம – தன்வம

ஏமைா – பாதுகாவல் இல்லாத

மதவல – துவண

எள்ளுவர் – இகழ்வர்

மபாய்யா விைக்கம் –

இருள் – பவக

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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அவணயா விைக்கு
ஈனும் – தரும்

தீதின்றி – தீங்கின்றி

புல்லார் – பற்றார்

உறுமபாருள் – அைசு உரிவமயால்
வரும்மபாருள்

உல்குமபாருள் – வரியாக

மதரு – பவக

வரும்மபாருள்
குழவி – குழந்வத

மசவிலி – வைர்ப்புத்தாய்

குன்று – மவல

மசருக்கு – இறுமாப்பு

இலக்கணக்குறிப்பு:
அறனறிந்து – இைண்டாம்

திறனறிந்து – இைண்டாம்

சவற்றுவமத்மதாவக

சவற்றுவமத்மதாவக

சதர்ந்து மகாைல் – விவனமயச்சம்

மகாைல் – அல் ஈற்று வியங்சகாள்
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விவனமுற்று

உற்றசொய் – மபயமைச்சம்

உறாஅவம – மசய்யுைிவச
அைமபவட

மபற்றியார் – விவனயாலவணயும்

மகாைல் – மதாழிற்மபயர்

மபயர்
வன்வம – பண்புப்மபயர்

ஒழுகுதல் – மதாழிற்மபயர்

சூழ்வார் – விவனயாலவணயும்

தக்கார் – விவனயாலவணயும்

மபயர்

மபயர்

துவணயார் – விவனயாலவணயும்

இல்வல – குறிப்பு விவனமுற்று

மபயர்
பவகமகாைல் – இைண்டாம்

மபாய்யா விைக்கம் – ஈறுமகட

சவற்றுவமத்மதாவக

எதிர்மவறப் மபயமைச்சம்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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அறன ீனும் – இைண்டாம்

வந்த மபாருள் – மபயமைச்சம்

சவற்றுவமத்மதாவக
திறன் – கவடப்சபாலி

வாைாப் மபாருைாக்கம் – ஈறுமகட்ட
எதிர்மவறப் மபயமைச்சம்

தன்ஒன்னார் – ஆறாம்

சவந்தன் மபாருள் – ஆறாம்

சவற்றுவமத்மதாவக

சவற்றுவமத்மதாவக

ஈன்குழவி – விவனத்மதாவக

மசல்வச்மசவிலி – உருவகம்

குன்சறறி – ஏழாம்

மசய்க – வியங்சகாள் விவனமுற்று

சவற்றுவமத்மதாவக
மசறுெர் மசருக்கு – ஆறாம்

ஒண்மபாருள் – பண்புத்மதாவக

சவற்றுவமத்மதாவக
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சதவாைம்

மசாற்மபாருள்:
இடர் – துன்பம்

ஏமாப்பு – பாதுகாப்பு

பிணி – சொய்

ெடவல – துன்பம்

சசவடி –இவறவனின் மசம்வமயான

ெமன் – எமன்

திருவடிகள்
இலக்கணக்குறிப்பு:
ெற்சங்கு – பண்புத்மதாவக
மவண்குவழ – பண்புத்மதாவக
மலர்ச்சசவடி – உவவமத்மதாவக
மீ ைா ஆள் – ஈறுமகட்ட எதிர்மவறப் மபயமைச்சம்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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பிரித்தறிதல்:
பிெியறிசயாம் = பிணி + அறிசயாம்
எந்ொளும் = எ + ொளும்
ொமமன்றும் = ொம் + என்றும்
ஆசிரியர் குறிப்பு;
திருொவுக்கைசர் திருவாமூரில் பிறந்தவர்.
மபற்சறார் = புகழனார், மாதினியார்.
இவைது தமக்வகயார் திலகவதியார்.
இயற் மபயர் = மருண ீக்கியார்
சிறப்பு மபயர்கள் = தருமசசனர், அப்பர், வாகீ சர்.
இவரின் மெறி = மதாண்டு மெறி
இவர் தாண்டகம் பாடுவதில் வல்லவர். அதனால் இவவை “தாண்டக
சவந்தர்” எனப்படுவார்.
இவைது காலம் கி.பி.ஏழாம் நூற்றாண்டு.
திருவாமூர், கடலூர் மாவட்டம் பண்ணுருட்டிவய அடுத்து உள்ைது.
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நூல் குறிப்பு:

சதவாைம் என்னும் மசால்வலத் சத+வாைம் எனப் பிரித்துத்

மதய்வத்தன்வமவய உவடய இவசப்பாடல்கள் என்று கூறுவர்.
சத+ஆைம் எனப் பிரித்து மதய்வத்திற்குச் சூட்டப்மபற்ற பாமாவல என்றும்
கூறுவர்.
அப்பர் அருைிய பாடல்கள் ொன்கு, ஐந்து, ஆறாம் திருமுவறகள்.

தமிழ்மமாழியில் அறிவியல் சிந்தவனகள்
விண்ணியல அறிவு:
உலகம் உருண்வட என்று பதினாறாம் நூற்றாண்டிற்கு பிறசக சமவல
ொட்டினர் உறுதி மசய்தனர்.
ஆன்மஇயல் ஏசும் திருவாசகம் விண்ணியவலயும் சபசுகிறது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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அண்டப் பகுதியின் உண்வடப் பிறக்கம்
அைப்பருந் தன்வம வைப்மபருங் காட்சி
ஒன்றனுக் மகான்று ெின்சறழில் பகரின்
நூற்மறாரு சகாடியின் சமற்பட விரிந்தன.
மபருமவடிப்புக் மகாள்வகயின்படி இப்சபைண்டம் விரிவவடந்து ெிற்பவத
இப்பாடல் ஆழமாக விைக்குகிறது.
உலகம் என்னும் தமிழ்ச்மசால் “உலவு” என்னும் மசால்லில் இருந்து
பிறந்தது.
உலவு என்பது சுற்றுதல் என்ற மபாருவைத் தரும்.
ஞாலம் என்னும் மசால் “ஞால்” என்னும் மசால்லில் இருந்து பிறந்தது. இதன்
மபாருள் “மதாங்குதல்”.
வானத்தில் காற்றில்லாப் பகுதி உண்டு எம்பவத தமிழர்கள்
அறிந்திருந்தனர்.
இதவன “வறிது ெிவலஇய காயமும்” என்னும் புறொனூறு வரி
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விைக்குகிறது.

“வலவன் ஏவா வானூர்தி” என்னும் புறொனூற்றுத் மதாடரினால் தமிழர்கள்
வானூர்திவய விண்ணில் மசலுத்தி இருக்கலாம் என அறியப்படுகிறது.

மபாறியியல் அறிவு:
கரும்வப பிழிவதற்கு எந்திைங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருந்தன.
இதவனத் “தீம்பிழி எந்திைம் பந்தல் வருத்த” என்னும் பதிற்றுபத்து வரிகள்
குறிப்பிடும்.
ெிலத்தில் இருந்து ெீ வை உறிஞ்சி இவறக்கும் ஆழ்துவைக் கிணறு,
அக்காலத்தில் இருந்திருக்கலாம் என்பதவன, “அந்தக் சகணியும் எந்திைக்
கிணறும்” என்னும் மபருங்கவத வரியின் வாயிலாக அறியமுடிகிறது.
மபருங்கவதயில் வரும் எந்திை யாவன கிசைக்கத் மதான்மத்தில்
குறிப்பிடப்படும் “டிைாய்” சபாருடன் இவணத்துப் சபசப்படும்
எந்திைக்குதிவையுடன் ஒத்தது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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கனிமவியல் அறிவு:
சிலப்பதிகாைம் பல்வவக மணிகவையும், அதன் தன்வமகவையும்
விைக்குகிறது.
ஊர்கான் காவதயில்,
ஒருவமத் சதாற்றத்து ஐசவறு வனப்பின்
இலங்குகதிர் விடூஉம் ெலங்மகழு மணிகளும்
என்னும் இவ்வடிகள் ஐவவக மணிகவை விைக்குகிறது.
மண்ணியல் அறிவு:
தமிழர், தம் வாழிடங்கவை ெிலத்தின் தன்வமக்சகற்ப பாகுபடுத்தியுள்ைனர்.
அவவசய ஐவவக ெிலங்கள். சமலும் மசம்மண், கைர்ெிலம், உவர்ெிலம்
எனவும் பகுத்துள்ைனர்.
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ெிறத்தின் அடிப்பவடயில் மசம்மண் ெிலம் எனவும், சுவவயின்

அடிப்பவடயில் உவர்ெிலம் எனவும், தன்வமயின் அடிப்பவடயில் கைர்ெிலம்
எனவும் ெிலத்வதத் தமிழர் வவகப்படுத்தினர்.

மசம்மண் ெிலத்வத அதன் பயன் கருதிப் சபாற்றினர். இதவனச் “மசம்புலப்
மபயல் ெீ ர்சபால” என்னும் குறுந்மதாவக வரி உணர்த்தும்.
உவர்ெிலம், மிகுந்த ெீ வைப் மபற்றிருந்தும் பயன்தருவதில்வல. இதவன,
“அகல்வயல் மபாழிந்தும் உறுமிடத் துதவா உவர்ெிலம்” என்னும் புறொனூறு
வரிகள் விைக்குகிறது.
எதற்கும் பயன்படாத ெிலம் கைர்ெிலம். இதவனப் “பயவாக் கைைவனயர்
கல்லாதவர்” என்பார் திருவள்ளுவர்.
அணுவியல் அறிவு:
ஔவவ,”அணுவவத் துவைத்து ஏழ்கடவலப் புகட்டி’ என்று மசால்கிறார்.
“ஓர் அணுவிவனச் சதகூறிட்ட சகாணினும் உைன்” எனக் கம்பர் கூறுவார்.
இதன் மூலம் அணுச்சசர்ப்பும் அனுப்பிரிப்பும் பற்றிய கருத்துக்கள்
அறியப்பட்டுள்ைது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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ெீ ரியல் அறிவு:
ெீ ரியல் இயக்கசம உலவக வைப்படுத்துகிறது.
இதவன, திருவள்ளுவர் தன் குைலில் கூறியுள்ைார்.
மெடுங்கடலும் தன்ன ீர்வம குன்றும் தடிந்மதழிலி
தான்ெல்கா தாகி விடின்

மருத்துவ அறிவு:
“உடம்பார் அழியின் உயிைார் அழிவர்” என்பார் திருமூலர்.
திருவள்ளுவர் “மருந்து” என்னும் ஓர் அதிகாைத்வதசய பவடத்துள்ைார்.
இன்று பைவலாகப் பயின்று வரும் இயற்வக மருத்துவம் என்னும்
மருந்தில்லா மருத்துவ முவறவய, அன்சற ெம் தமிழர் கண்டறிந்துள்ைனர்.
மருந்மதன சவண்டாவாம் யாக்வகக்கு அருந்தியது
அற்றது சபாற்றி உணின்
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அறுவவ மருத்துவம்:

“உடம்பிவட சதான்றிற் மறான்வற அறுத்ததன் உதிைம் ஊற்றி
அடல்உறச் சுட்டு சவசறார் மருந்தினால் துயைம் தீர்வர்” என்னும் கம்பரின்
வாக்கு அறுவவ மருத்துவத்வத மமய்ப்பிக்கின்றன.
மணிசமகவலயின் சதாழி சுதமதியின் தந்வதவய மாடுமுட்டியதால்,
அவரின் குடல் சரிந்தது. சரிந்த குடவலப் புத்தத் துறவி சரிமசய்த மசய்திவய
மணிசமகவல எடுத்துவைக்கிறது.
“புல்லாகிப் பூடாய்” என்னும் திருவாசக வரிகள் பல்வவக உயிர்கைின்
பரிணாம வைர்ச்சிவய விரிவாய் கூறுகின்றன.
“மானுடப் பிறப்பினுள் மாதா உதைத்து ஈனமில் கிருமி மசருவினில்
பிவழத்தும்” எனத் மதாடங்கும் பாடலடிகள் கருவியல் அறிவவ ென்கு
மதரிவிக்கின்றன.
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சீறாப்புைாணம்
மசாற்மபாருள்:
மதண்டிவை – மதைிந்த அவலகள்

கான் – காடு

தடக்கரி – மபரிய யாவன

திைள் – கூட்டம்

தாவை – வழி

அடவி – காடு

உழுவவ – புலி

கனல் – மெருப்பு

மவள்மையிறு – மவண்ணிறப்

வனம் – காடு

பற்கள்
வள்ளுகிர் – கூர்வமயான ெகம்

மடங்கள் – சிங்கம்

ெிணம் – மகாழுப்பு

சகாடு – தந்தம்

கிரி – மவல

உரும் – இடி

மதானி – ஓவச

சமதி – எருவம

கவவ – பிைந்த

சகழல் – பன்றி

எண்கு – கைடி

மவை – மான்

எழில் – அழகு

புயம் – சதாள்

இடர் – துன்பம்

சவங்வக – புலி

மாத்திைம் – மவல

சகசரி – சிங்கம்

புைகிதம் – மகிழ்ச்சி

கவின் – அழகு

பூதைம் – மவல

மதரிசனம் – காட்சி

திறல் – வலிவம

புந்தி – அறிவு

மந்தைாசலம் – மந்தைமவல

சந்தம் – அழகு

சிைம் – தவல

மசகுதிடுவது – உயிர்வவத மசய்வது
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உன்னி – ெிவனத்து

மதைிந்தார் – மதைிவு மபற்றார்

இலக்கணக்குறிப்பு:
படர்ந்த மதண்டிவை – மபயமைச்சம்

ெதிப்பைப்பு – ஆறாம்
சவற்றுவமத்மதாவக

மதாழுது அவறகுவன் –

தடக்கரி – உரிச்மசாற்மறாடர்

விவனமயச்சம்
மெடுெீ ர் – பண்புத்மதாவக

மபாருந்தி – விவனமயச்சம்

புவடத்து, ெிமிர்ந்து – விவனமயச்சம்

கால் மடித்து – இைண்டாம்
சவற்றுவமத்மதாவக

மவள்மையிறு – பண்புத்மதாவக

மபருங்கரி – பண்புத்மதாவக

முதிர்ந்தசமதி – மபயமைச்சம்

மபாதிந்தமமய் – மபயமைச்சம்

மசவிபுக – ஏழாம்

ெின்ற சவங்வக – மபயமைச்சம்
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சவற்றுவமத்மதாவக

மசங்கதிர், மபருவரி – பண்புத்மதாவக

பூதைப்புயம் – உவவமத்மதாவக

வால்குவழத்து – இைண்டாம்

மபருஞ்சிைம், தண்டைி –

சவற்றுவமத்மதாவக

பண்புத்மதாவக

எழுந்து, புவதத்து, வணங்கி –

ெனிமனம் – உரிச்மசாற்மறாடர்

விவனமயச்சம்
சிைமுகம் – உம்வமத்மதாவக

உயிர்மசகுத்து – இைண்டாம்
சவற்றுவமத்மதாவக

புகுக – வியங்சகாள் விவனமுற்று

மலைடி – உவவமத்மதாவக

ென்று ென்று – அடுக்குத்மதாடர்

மகாவலப்புலி – இைண்டாம்
சவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன்
மதாக்க மதாவக
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பிரித்தறிதல்:
பணிந்திவர் = பணிந்து + இவர்
சிைமுகம் = சிைம் + முகம்
மபருஞ்சிைம் = மபருவம + சிைம்
தண்டைிர்ப்பதம் = தண்வம + தைிர் + பதம்
திண்டிறல் = திண்வம + திறல்
எண்கினங்கள் = எண்கு + இனங்கள்
வழ்ந்துடல்
ீ
= வழ்ந்து
ீ
+ உடல்
கரிக்சகாடு = கரி + சகாடு
மபருங்கிரி = மபருவம + கிரி
இருவிழி = இைண்டு + விழி
மவள்மையிறு = மவண்வம + எயிரு
உள்ளுவற = உள் + உவற
மெடுெீ ர் = மெடுவம + ெீ ர்
அவ்வழி = அ + வழி
மதண்டிவை = மதண்வம + திவை
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ஆசிரியர் குறிப்பு:

சீறாப்புைாணத்வத இயற்றியவர் உமறுப்புலவர்.
இவர் எட்டயபுைம் கடிவக முத்துப் புலவரின் மாணவர்.
அப்துல்காதிர் மவைக்காயர் என்ற வள்ைல் சீதக்காதியின் சவண்டுசகாளுக்கு
இணங்க சீறாப்புைாணம் இயற்றினார்.
நூல் முற்றும் முன்னசை சீதக்காதி மவறந்தார்.
அபுல்காசிம் என்ற வள்ைல் உதவியால் இந்நூல் ெிவறவு மபற்றது.
இவர் எண்பது பாக்கைால் ஆன முதுமமாழிமாவல என்னும் நூவலயும்
பவடத்துள்ைார்.
இவர் காலம் பதிசனழாம் நூற்றாண்டு.
நூல் குறிப்பு;
சீறா = வாழ்க்வக, புைாணம் = வைலாறு.
இந்நூல் விலாதத்துக் காண்டம், நுபுவ்வத்துக் காண்டம், ஹிஜிைத்துக்
காண்டம் என்னும் முப்மபரும் பிரிவுகவை மகாண்டது.
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5027 விருதப்பாக்கைால் ஆனது.

காந்தியம்
விவையும் பயிர்:
காந்தியடிகள் சிறுவனாக இருந்தப்சபாது சகட்ட குஜைாத்தி பாடல் மூலம்
அவருக்கு இன்னாமசய்யாவம (அஹிம்வச) என்னும் கருத்து அவருள்
சவரூன்றியது.
“சிைவண பிதுர்பத்தி” என்னும் ொடக நூவலப் படித்தான் மூலம்
மபற்சறாரிடம் அன்பு மசலுத்த சவண்டும் என்ற எண்ணம் அவருள் வந்தது.
அரிச்சந்திைன் ொடகம் பார்த்த பின் அவருக்கு மபாய் சபசக்கூடாது என்ற
எண்ணம் சதான்றியது.
இசயசுொதரின் மவலச்மசாற்மபாழிவவ பற்றிய நூவலப் படித்தப் மபாது
அதன் கருத்துகள் அவரிடம் மெகிழ்ச்சிவய ஏற்படுத்தின.
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பகவத் கீ வதவய படித்ததன் மூலம் மனவுறுதிவயப் மபற்றார்.

ைஷ்ய அறிஞர் தால்சுதாய் எழுதிய “உன்னுள் இருக்கும் ஆண்டவனின் அைசு”
என்னும் நூலில் “இன்னாமசய்தார்க்கும்” என்னும் திருக்குறவை

மமாழிமபயர்த்து எழுதியிருந்தார். அந்நூலிவன படிக்கும் மபாது திருக்குறள்
மீ தும், தமிழ் மீ தும் பற்று ஏற்பட்டது.
அறவழி விடுதவலப்சபார்:
“மனிதனின் சொக்கம் உயர்ந்ததாகவும் தூய்வமயாகவும் இருந்தால் மட்டும்
சபாதாது. அதவன அவடயும் வழிமுவறகளும் தூயவமயானதாகப்
பிறருக்குத் துன்பம் தைாததாக இருக்கசவண்டும்” என்றார்.
“வன்முவறவய வன்முவறயால் மவல்ல ெிவனப்பது தீவயத் தீயால்
அவணக்க முற்படுவது சபான்றது” என்றார்.
எைிவம ஒரு அறம்:
ஆசிைமத்தில் தாசம சவமயல் மசய்து அவனவருக்கும் மகாடுத்தார்.
கழிப்பவற கழுவுதல் ஒரு கவல என்றார்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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எைிவமவய ஒரு அறமாகசவ சபாற்றினார்.
காந்தியடிகள் தமிழ்ொட்டிற்கு வந்த மபாது, ஏவழ உழவர்கள் வறுவமயால்
அவையாவட உடுத்தியத்வத கண்டு தாமும் அன்று முதல் சமலாவட
அணிவவத ெிறுத்திக்மகாண்டார்.
அவையாவடயுடன் இங்கிலாந்தில் ெடந்த வட்டசமவச மாொட்டில்
கலந்துக்மகாண்ட காந்தியடிகவை “அவை ெிருவாணப் பக்கிரி” என்று
ஏைனம் மசய்தார் அப்சபாவதய இங்கிலாந்து பிைதமர் சர்ச்சில்.
மனித செயம்:
மனிதசைாடு மனிதைாக வாழ்ந்து மகாத்மாவாக உயர்ந்தவர்.
என்வனப் மபாறுத்தவவை சதசாபிமானமும் மனிதாபிமானமும் ஒன்று தான்
என்றார் காந்தியடிகள்.
ொன் ஒரு சதசபக்தன். அதற்கு அடிப்பவடக் காைணம் ொன் மனிதனாக
இருப்பதும், அதற்கு சமல் மனிதாபிமானியாக இருப்பதும் தான் என்றார்.
மனிதர் மமாழியாலும் ொட்டாலும் உணர்தப்படுவவத காட்டிலும்
மனிதத்தன்வமயால் பிறருக்கு உணர்த்தப் படுவசத சிறந்து என்பார்.
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“உலசகார் அவனவரும் குறிக்சகாளுவடய மனிதைாக இருந்தால், உலகசம
ஒரு ெல்ல சமுதாயமாக உருவாகும்” என்றார்.

இன்னா மசய்யாவம:
மதன்னாப்ப்ரிகாவில் இந்தியர்களுக்கு எதிைான கறுப்புச்
சட்டங்கவைக்காந்தியடிகள் மகாளுத்தியதால் சிவறயில் அவடக்கப்பட்டார்.
சிவறயில் சிறப்பாக ஒரு சஜாடி மசருப்வப வதத்தார். அதவன தன்வன
சிவறயில் அவடத்த ஆளுெர் ஸ்மட்ஸ் என்பவருக்கு அைித்தார்.
அவரும் இவருக்கு விவிலியம் சார்ந்த இரு நூல்கவை பரிசாக மகாடுத்தார்.
ஸ்மட்ஸ், காந்தியடிகள் இறந்த மபாது, அவர் மகாடுத்த காலனிவய தன்
பூவச அவறயில் வவத்து வணங்கி வருவதாக கூறினார்.
இவைஞர்கைின் கடவம:
ெமது ொட்டிற்சக உரிய கிைாமத் மதாழில்கவையும் ொட்டுப்புறக்
கவலகவையும் வைர்க்க இவைஞர்கள் முன்வை சவண்டும் என்றார்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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“தன்னாட்டுப் மபாருள் இயக்கமான சுசதசி இயக்கத்வத வைர்க்கும் கடவம
இவைஞர்களுக்சக உரியது” என்றார்.
தீண்டாவமக் மகாடுவமவய வலுவுடன் எதிர்த்து ெிற்குமாறு
இவைஞர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.

கலித்மதாவக
மசாற்மபாருள்:
கிவை – சுற்றம்
சொன்றல் – மபாறுத்தல்
இலக்கணக்குறிப்பு
ஒழுகுதல் – மதாழிற்மபயர்
மபாறுத்தல் – மதாழிற்மபயர்
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பிரித்தறிதல்;

அன்மபனப்படுவது = அன்பு + எனப்படுவது

பண்மபனப்படுவது = பண்பு + எனப்படுவது
ஆசிரியர் குறிப்பு:
ெல்லந்துவனார் சங்க காலத்தவர்.
இவவை பற்றிய குறிப்புகள் கிவடக்கப்மபறவில்வல.
இவர் மெய்தல் கலியில் 33 பாடல்கள் பாடியுள்ைார்.
கலித்மதாவகவய மதாகுத்தவர் இவசை.
நூல் குறிப்பு:
இந்நூல் கலிப்பாவால் ஆனது.
இது ொடகப் பாங்கில் அவமந்துள்ைது.
இவசசயாடு பாடுவதற்கு ஏற்றது.
இந்நூலில் கடவுள் வாழ்த்வதயும் சசர்த்து 150 பாடல்கள் உள்ைன.
கலிப்பா துள்ைல் ஓவச உவடயது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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இந்நூவல “கற்றறிந்சதார் ஏத்தும் கலி” எனச் சிறப்பிப்பர்.

ெந்திக் கலம்பகம்
மசாற்மபாருள்:
புயல் – சமகம்
பனண – மூங்கில்
பகைா – மகாடுத்து
மபாருது – சமாதி
ெிதி – மசல்வம்
புனல் – ெீ ர்
கவிவக – குவட
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இலக்கணக்குறிப்பு:

மபாழிதருமணி – விவனமயச்சம்
வருபுனல் – விவனமயச்சம்

ெிதிதருகவிவக – விவனமயச்சம்
நூல் குறிப்பு:
ஆசிரியர் மபயர் மதரியவில்வல.
பல்லவ மன்னன் மூன்றாம் ெந்திவர்மவன பாட்டுவடத் தவலவனாக
மகாண்டது இந்நூல்.
கலம்பக நூல்கைில் இதுசவ முதல் நூல்.
கலம்பகம் என்பது 96 வவக சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று.
பலவவகப் மபாருள்கவைப் பற்றிப் பாடல்கவைக் கலந்து இயற்றப்மபரும்
நூல் கலம்பகம்.
கலம்பகம் பதிமனட்டு உருபுகவை மகாண்டது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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ொலாயிைத் திவ்விய பிைபந்தம்
மீ ன்சொக்கும் ெீ ள்வயல்சூழ் வித்துவக்சகாட் டம்மாஎன்
பாசனாக்கா யாகிலுமுன் பற்றல்லால் பற்றில்சலன்
தாசனாக்கா மதத்துயைம் மசய்திடினும் தார்சவந்தன்
சகாசனாக்கி வாழுங் குடிசபான் றிருந்சதசன
- குலசசகை ஆழ்வார்
மசாற்மபாருள்:
மீ ன்சொக்கும் – மீ ன்கள் வாழும்
என்பால் – என்னிடம்
தார்சவந்தன் – மாவலயணிந்த அைசன்
சகால்சொக்கி – மசங்சகால் மசய்யும் அைசவன சொக்கி
இலக்கணக்குறிப்பு:
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சொக்காய் – முன்னிவல ஒருவம விவனமுற்று

சகால்சொக்கி – இைண்டாம் சவற்றுவமத்மதாவக

தார்சவந்தன் – இைண்டாம் சவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் மதாக்க
மதாவக
வாழும்குடி – மபயமைச்சம்

பிரித்தறிதல்:
பற்றில்சலன் = பற்று + இல்சலன்
சபான்றிருந்சதன் = சபான்று + இருந்சதன்
ஆசிரியர் குறிப்பு:
சகைை மாெிலத்தில் உள்ை திருவஞ்வசக்கைத்தில் பிறந்தவர் குலசசகை
ஆழ்வார்.
இைாமபிைானிடம் பக்தி மிகுதியாக மகாண்டதால், இவர் “குலசசகைப்
மபருமாள்” எனவும் அவழக்கப்பட்டார்.
இவர் 12 ஆழ்வார்களுள் ஒருவர்.
இவர் இயற்றிய மபருமாள் திருமமாழியில் 105 பாசுைங்கள் உள்ைன.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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இவர் தமிழில் மபருமாள் திருமமாழியும், வடமமாழியில் முகுந்தமாவல
என்னும் நூவலயும் இயற்றியுள்ைார்.
குலசசகைர், திருவைங்கத்தின் மூன்றாவது மதிவலக் கட்டியதால், அதற்குக்
குலசசகைன் வதி
ீ என்னும் மபயர் இன்றும் வழங்கி வருகிறது.
இவரின் காலம் கி.பி.ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு.

திருவருட் பிைகாச வள்ைலார்
மறுமலர்சிக் காலம்:
பத்மதான்பதாம் நூற்றாண்வட தமிழின் மறுமலர்ச்சிக் காலம் என்பர்.
அக்காலத்சத புலவர் மபருமக்கைாலும் சமூகச் சீர்திருத்தச்
மசம்மல்கைாலும் சபாற்றப்படும் மபருஞ்சிறப்வப மபற்றவர் வள்ைலார்.
வருவிக்க உற்றவர்:
கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பைம் வட்டத்தில் உள்ை மருதூரில் 05.10.1823இல்
இைாவமயா, சின்னம்வம இவனயார்க்கு ஐந்தாவது மகவாக இைாமலிங்கர்
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பிறந்தார்.

ஆலய அந்தணர் இவர் குழந்வதயாக இருந்த மபாழுது, இவவை “இவறயருள்
மபற்ற திருக்குழந்வத” என்று பாைாட்டினார்.

“அகத்சத கறுத்துப் புறத்து மவளுத்து இருந்த உலகர் அவனவவையும் சகத்சத
திருத்து” என இவறவன் தம்வம வருவிக்க உற்றதாகக் கூறுவார்.
இவர் சபாபதி என்பவரிடம் கல்வி கற்றார்.
ஒன்பது வயதிசலசய பாடல் புவனயும் திறன் மபற்றிருந்தார்.
உத்தம மனிதர்:
திகம்பை சாமியார், இவவை “ஓர் உத்தம மனிதர்” என்றார்.
ஒருவமயுணர்வு:
மசன்வனயில் உள்ை கந்தக்சகாட்டத்து இவறவவன இைாமலிங்கர் வணங்கி
பாடிய பாடல்கைின் மதாகுப்சப “மதய்வமணிமாவல”.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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ஒருவமயுடன் ெினது திருமலைடி ெிவனக்கின்ற
உத்தமர்தம் உறவு சவண்டும்
உள்மைான்று வவத்துப் புறமமான்று சபசுவார்
உறவு கலவாவம சவண்டும்
இைாமலிங்கர், “வடிவுவட மாணிக்கமாவல” என்னும் நூவலயும்,
திருமவற்றியூர் சிவமபருமான் மீ து “எழுந்தரியும் மபருமான் மாவல”
என்னும் நூவலயும் பாடினார்.
புைட்சித் துறவி:
ஒருவமவாழ்வு, ஒருவமயைசு, ஒருவமயுலகம் காண விரும்பினார்.
ஆணும் மபண்ணும் சமம் என்றார்.
ஒத்தாரும் உயர்ந்தாரும் தாழ்ந்தாரும் எவரும்
ஒருவமயுைர் ஆகிஉலா கியல்ெடத்தல் சவண்டும்
சங்கடம் விவைவிக்கும் சாதிவயயும் மதத்வதயும் தவிர்த்சதன்
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பசிப்பிணி மருத்துவர்:

“வாடிய பயிவைக் கண்டசபாமதல்லாம் வாடிசனன்” என்று பயிர்வாடத் தாம்
வாடினார்.
வடலூரில் “சத்திய தருமச்சாவல” ெிறுவி அவனவர்க்கும் உணவைித்தார்.

சபரின்ப வட்டின்
ீ
திறவுசகால்;
“உயிரிைக்கசம சபரின்ப வட்டின்
ீ
திறவுசகால்” என்றார் வள்ைலார்.
கடவுைின் மபயைால் உயிர் மகாவல மசய்வதவன அறசவ மவறுத்தார்.
சபாரில்லா உலவக பவடக்க விவழந்தார்.
புதுமெறி கண்ட புலவர்:
ஆறு மதாகுதிகள் மகாண்ட இவைது பாடல்கவைத் “திருவருட்பா” என மக்கள்
சபாற்றுகின்றனர்.
இவர் உருவ வழிபாட்வட ெீ க்கி, ஒைி வழிபாட்வட மக்கள் பின்பற்றச்
மசய்தார்.
பாைதியார் இவவை “புதுமெறி கண்ட புலவர்” எனப் சபாற்றினார்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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தமிழ்ப்பற்று:
தமிழ் மமாழிசய இறவாத ெிவல தரும் என்றார்.
பயில்வதற்கும் அறிதற்கும் மிகவும் இசலசுவடயதாய், பாடுவதற்கும்
இனிவம உவடய மமாழி என்றார்.
இவறெிவல அவடதல்:
1874ஆம் ஆண்டு வதப்பூசத் திருொள் அன்று இறவாெிவல எய்தினார்.

அசயாத்திதாசப் பண்டிதர்
சதாற்றம்:
மசன்வன ஆயிைம் விைக்கில் உள்ை, மக்கிமா ெகரில், 1845ஆம் ஆண்டு சம
திங்கள் இருபதாம் ொள் பிறந்தார்.
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இவரின் தந்வதயார் மபயர் கந்தசாமி.

இவரின் இயற்மபயர் = காத்தவைாயன்.

சிறப்பு:
இவர் மதன்னிந்திய சீர்திருத்தத்தின் தந்வத எனப் சபாற்றப்படுகிறார்.
குருவவ சபாற்றிய குருமணி:
இவர் அசயாத்திதாசர் என்பவரிடம் கல்வி கற்றார்.
இவர் சித்த மருத்துவமும் பயின்றார்.
தம் ஆசிரியர் மபயவைசய தம் மபயைாக ஆக்கிக்மகாண்டார்.
அவரின் ஆசிரியர் எழுதிய கவிவதவய, தாம் பிற்காலத்தில் மதாடங்கிய
“ஒரு வபசாத் தமிழன்” எனும் இதழில் மவைியிட்டார்.
திருமணம்:
இவர் ெீ லகிரி மவலப்பகுதியில் வாழும் மதாடர் இனப்பிரிவில்
கலப்புத்திருமணம் மசய்துக்மகாண்டு பத்து ஆண்டுகள் இைங்கூன் மசன்று
வாழ்ந்தார்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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புத்த மெறி:
இவர் புத்த மெறியால் கவைப்பட்டார்.
புத்த மதக் கருத்துக்கவை எல்சலாருக்கும் எடுத்துவைத்தார்.
தமக்குப் பிறந்த மகன்களுக்குப் பட்டாபிைாமன், மாதவைாம், சானகிைாமன்,
இைாசாைாம் என்று மபயர் சூட்டினார்.
தம் மகள்களுக்கு அம்பிகசதவி, மாயாசதவி என்று மபயரிட்டார்.
சமூகப் பணி:
இவர் மருத்துவர் என்றும் பண்டிதர் என்றும் அவழக்கப்மபற்றவர்.
எவவையும் சாதி மபயவை மசால்லி அவழப்பது தவறு என்றார்.
தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்குத் கல்வி வசதி, கல்வி உதவித்மதாவக, கல்வியில்
சதர்ச்சி மபற்றவர்களுக்கு அைசுசவவல சபான்றவற்வற சபாைாடி மபற்று
தந்தார்.
தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக மசன்வனயில் ஐந்து இடங்கைில் “ஆல்காட்
பஞ்சமர் பள்ைிகள்” மதாடங்கினார்.
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இதழ்ப்பணி:

அன்வறய காலணா விவலயில் “ஒரு வபசாத் தமிழன்” என்ற இதவழ
மவைியிட்டார்.
அது 19.06.1907 முதல் மசன்வன இைாயப்சபட்வடயில் இருந்து புதன்
சதாறும் ொன்கு பக்கங்களுடன் மவைிவந்தது.
புதிய தீபாவைி:
எள்ளு மசடியின் விவதயில் இருந்து மெய் கண்டுபிடித்த திருொசை தீபாவைி
என்று புதிய விைக்கம் தந்தார்.
அதற்கு ஆதாைமாக ஜப்பான் ொட்டில் இன்றும் நுகர்மபாருள் கண்டுபிடிப்புத்
திருொைாகத் தீபாவைி மகாண்டாடப்படுகிறது என்றார்.
இயற்றிய நூல்கள்:
“புத்தைது ஆதிசவதம்” (28 காவதகள், பாலி, ஆங்கிலம் ஆகிய மமாழி
துவணயுடன் எழுதினார்).

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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இந்திைசதசத்து சரித்திைம்.
பிறப்பணி:
தமிழில் எழுத்து சீர்திருத்தம் மசய்தார்.
திருவாசகத்திற்கு உவை எழுதியுள்ைார்.
மவறவு:
“ொன் உங்களுக்குச் மசால்ல சவண்டியது ஒன்சற. அதாவது, உங்களுவடய
தருமமும் கருமமுசம உங்கவைக் காக்கும்” என்றார்.
1914ஆம் ஆண்டு சமமாதம் ஐந்தாம் ொள் மவறந்தார்.

ெிற்க செைமில்வல
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இன்றிவைப் பாறுவம் என்றிருந்தால் – வழி
என்மனன்ன வாகுசமா ஓரிைவில்

மசன்றிவைப் பாறுக முற்றிடத்சத – தம்பி
சதன்வந்து பாயும் உன் மெஞ்சிடத்சத!

சாதவனப் பூக்கவை ஏந்துமுன்சன – இங்கு
ெல்லமசடி இவைப் பாறிடுசமா?
சவதவன யாவும் மறந்ததுபார் – மசடி
மவற்றி மகாண்சடந்திய பூவினிசல
- சாவல இைந்திவையன்
மசாற்மபாருள்:
மசத்வத – குப்வபகூைம்
இவைப்பாறுதல் – ஓய்மவடுத்தல்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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ஆசிரியர் குறிப்பு:
சாவல. இைந்திவையனின் மபற்சறார் இைாவமயா, அன்னலட்சுமி.
இவர் திருமெல்சவலி மாவட்டம் சாவலெயினார் பள்ைிவாசல் என்னும்
இடத்தில பிறந்தார்.
தில்லிப் பல்கவலக்கழகத்தில் தமிழ்த்துவறத் தவலவாைக இருந்தார்.
உலகத்தமிழ் ஆைாய்சிக் கழகம், இந்தியப் பல்கவலக்கழகத் தமிழாசிரியர்
மன்றம், தில்லித் தமிழ் எழுத்தாைர் சங்கம், உலகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு
இயக்கம் சதான்றக் காைணமாக இருந்தவர்.
1991இல் “பாசவந்தர் விருதிவன” மபற்றவர்.
காலம் = 06.09.1930 – 04.10.1998.
நூல் குறிப்பு:
இப்பாடல் “பூத்தது மானுடம்” என்னும் கவிவதத் மதாகுப்பில் இல்லது.
சமலும் இவர் புைட்சி முழக்கம், உவை வச்சு
ீ
சபான்ற நூல்கவை
பவடத்துள்ைார்.
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நூலகம்:

ஒரு மனிதன் ஆண்டுக்கு 2000 பக்கங்கைாவது படித்தால் தான் அன்றாட

உலக ெடப்புகவைத் அறிந்த மனிதனாகக் கருதப்படுவான் என யுமனஸ்சகா
கூறியுள்ைது.
கிரீஸ் ெகை அைசுகசை முதன் முதலாக மக்களுக்கான நூல் ெிவலயங்கவை
அவமத்தன.
இந்தியாவில் உள்ை நூலகங்கைில் கல்கத்தா சதசிய நூலகம்
முதன்வமயானது.
புத்தகச்சாவல, ஏடகம், சுவடியகம், சுவடிச்சாவல, வாசகசாவல, படிப்பகம்,
நூல்ெிவலயம், பண்டாைம் என நூலகம் பல்சவறு மபயர்கைால்
அவழக்கப்படுகிறது.
ஆங்கிலத்தில் “வலப்ைரி” என்னும் மசால் நூலகத்வத குறிக்கின்றது.
இலத்தின் மமாழியில் “லிப்ைா” என்னும் மசால்லிற்குப் புத்தகம் என்பது
மபயர்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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இந்தியாவிசலசய முதன் முவறயாகத் தமிழக அைசுத் தான் 1948ஆம்
ஆண்டு மசன்வன மபாது நூலகச் சட்டத்வத இயற்றியது.
தமிழக அைசின் பள்ைிக்கல்வித்துவற “புத்தகப்பூங்மகாத்து” என்னும்
வகுப்பவற நூலகத் திட்ட்டத்வத மதாடங்கியுள்ைது.
இந்திய நூலகத் தந்வத = சீர்காழி சீ.இைா.அைங்கொதன்.
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