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9 ஆ� வ��� தமி� �த� ப�வ� 

வ.எ�  ��க�� ஆசி�ய�க�� 

1.  திராவ�ட ெமாழிகள�� ஒ�ப�ல�கண�  கா��ெவ� (1856) 

2.   தமிேழாவ�ய�  

 வண�க� வ��வ (சாகி�திய அகாெதமி 

வ��� 2004) 

 தமிழ�ப� கவ�ைதக� (தமிழக அரசி� ப��) 

ஈேரா� தமிழ�ப� 

3.  ெமாழிெபய���� ஒலிெபய���� மணைவ ��தபா 

4.   நிைல�ெப�ற சிைல 

 வ �ராய� 

 கவ�ஞன�� காத� 

 ேம தினேம வ�க  

 க�ண�ப� கிள�க� 

 ��வ��ப�� 

 தமிழ� ச�தாய�  

 மாதவ� காவ�ய�  

 ப�டமர�  ( தமி� ஒள�ய�� கவ�ைதக� 

�லி�) 

 

 

 

 

கவ�ஞ� தமி� ஒள� 

5.  தி��ெதா�ட� ெதாைக  ��தர� 

6.  தி��ெதா�ட� தி�வ�தாதி ந�ப�யா�டா�  ந�ப� 

7.  தி��ெதா�ட� �ராண� (ெப�ய�ராண�) ேச�கிழா� 

8.   த�ண�� 

 சாசன�  

 ஒ�ெவா� க�லா�     சி�கைத ெதா���கள 

 ெகா�ப� 

 

 

 

க�த�வ� 

9.  அழகி� சி���  பாேவ�த� பாரதிதாச� 

10.  த�ண�� த�ண�� ேகாம� �வாமிநாத� 

11.  த�ண�� ேதச�  ைவர��� 

12.  வா��கா� ம��க�  ெவ. இைறய�� 

13.  மைழ�கால�� �ய�ேலாைச��  மா. கி��ண� 

14.  தமி�நைட� ைகேய� மாணவ�க��கான தமி� எ�.ெசா�க� 
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15.  க����� �ல�படாத த�ண��� �ல�ப�� 

உ�ைமக�� 

மா.அமேரச� 

16.  மண�ேமகைல  �லவாண�க� ச�ீதைல� 

சா�தன� 

17.  தமிழ� நாக�க�� ப�பா��  அ.த�சிணா����தி 

18.  தமிழக வரலா�� தமிழ� ப�பா��  மா. இராசமாண��கனா� 

19.  தமி� ெச�வ�ய� இல�கிய�தி� பறைவக� க. ர�ன� 

20.  ெதா�லிய� ேநா�கி� ச�க கால� கா. ராஜ� 

21.  தமிழ� சா�� �. வ��யா��த� 

22.   ஓ , எ� சமகால� ேதாழ�கேள! 

                  (ைவர���வ�� கவ�ைதக� �லி�) 

 க�ள��கா�� இதிகாச� (�தின�) 

                  ( சாக�திய அகாெதமி வ��� 2003) 

 

ைவர��� 

23.  ெதா�கா�ப�ய�  ெதா�கா�ப�ய� 

24.  அ�கின�� சிற�க� அ��� கலா� 

25.  மி�மின� ஆய�ஷா நடராஜ� 

26.  ஏ�, எத��, எ�ப�? �ஜாதா 
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வ. 

எ�  

பாட� வ�க�� இட� ெப�ற �லி� ெபய��  

 

1. இன�ைம�� ந��ைம�� தமிெழன� ஆ��  ப��கல நிக�� 

 

2. மாமைழ ேபா�ற�� மாமைழ ேபா�ற��  சில�பதிகார� 

 

3. ந�� இ�றி அைமயா� உல�  தி���ற� 

 

4. உணெவன�ப�வ� நில�ெதா� ந�ேர  ச�க�பாட� 

 

5. �ள�ெதா��� ேகா� பதி�� வழிச�ீ� 

உள�ெதா�� உ�வய� ஆ�கி – வள�ெதா��� 

பா�ப�� கிண�ேறா� எ�� இ�ைவய� பா�ப��தா� 

ஏ�� ெசா��க�� இன��. 

 

சி�ப�ச�ல� 

6.  உ�� ெகா��ேதா� உய�� ெகா�ேதாேர !     (18) 

 

 உ��ழி உதவ��� உ�ெபா�� ெகா����, 

ப��ைறநிைல �ன�யா� க�ற� ந�ேற !      (183) 

 

 உ�ப� நாழி உ��பைவ இர�ேட !           (189) 

 

 யா�� ஊேர யாவ�� ேகள�� !                 (192) 

 

 சா�ேறா� ஆ�த� த�ைத��� கடேன ! 

ந�னைட ந�க� ேவ�த��� கடேன !        (312) 

 

 

 

 

 

�றநா�� 

7.  எ��த� �க�, 

 ஏ�றன� மா�� 

கவ���தன ம���, 

கல�கின� பல� 

 

 ந�� எ��பைவ , நில� சா�பைவ, 

        மா�ஏ�ற� சிைல�பைவ, ம��� பா��பைவயா�      

        �ள�� இமி� ந�ஏ�றின� பல கள���� 

        ம�ள� வன�� ஒ�தன 

 

 

 

 

 

கலி�ெதாைக 

8.  அற� என�ப�வ� யாெதன�� ேக�ப��  

 மறவா� இ�ேக�! ம��ய��� ெக�லா�  

 உ���� உைட�� உைற��� அ�ல� 

 க�ட� இ�. 

 

மண�ேமகைல 25 

    (228 - 231) 

9.  �லவ� பா�� �க�ைடேயா� வ���ப�� 

வலவ� ஏவா வான ஊ�தி 

�றநா�� 

             பாட� 25 

            அ� 7-8 

10.  அ�தர� தா�மய ேனஎன இ���  

த�திர�தா� தம ��கைர க�டவ� 

ெவ�திற லா�, ெப�� த�சைன� �வ�, ” ஓ�  

   எ�திர ��திஇ ய��மி� ” எ�றா�. 

 

சவீக சி�தாமண� 

(நாமக� இல�பக� 50) 
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இய� 4- உைரநைட உலக� 

இய�திர�க�� இைணவழி� பய�பா�� 

வ.எ�  க��ப���� 

 

க��ப���தவ� நா� ஆ��/ ப�ற 

தகவ�க� 

1.  ஒள��ப� இய�திர� 

    (photo copier) 

   ( ெஜரா��) 

ெச�ட� கா��ச� நி�யா�� 1959 � 

அறி�க� 

2.  பா�ெடலிகிராஃ� 

(pantelegraph) 

ெதாைலநக� க�வ� 

 

ஜிேயாவா�ன� காசி�லி இ�தாலி இய�ப�ய� 

அறிஞ� 

3.  காமா ஃேப��  

( கண�ன� �ல� 

ெதாைலநக� எ���� 

க�வ� ) 

 

ஹா�� மா�ன�கி அெம��கா 1985 

4.  தான�ய�க பண 

இய�திர� ( automated teller 

machine ) ATM 

 

ஜா� ெஷ�ப�� பார� 

(தைலைமய�� ��) 

இ�கிலா�� 1967 

5.  இைணய வண�க�  

 

ைம�ேக� ஆ���� இ�கிலா�� 1979 

6.  ைவயக வ��� வைல 

(www) 

�� ெப�ென� �  1990 
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வ.எ� ��� �றியவ�க� 

1.  இ�திய நா� ெமாழிகள�� கா�சிசாைல எ�றவ� ச. அக�தியலி�க� 

 

2.  திராவ�ட� எ�ற ெசா�ைல �த� �தலி� �றி�ப��டவ� �ம�லப�ட� 

 

3.  தமி� → தமிழா → தமிலா → �ரமிலா → �ரமிலா → �ராவ�டா →  

திராவ�டா எ�� தமி� ெசா�லி� இ��� திராவ�ட எ�ற 

ெசா� ப�ற�த மா�ற�ைத வ�ள�கியவ� 

 

 

ஹ�ரா� பாதி�யா� 

 

4.  வடெமாழிைய ஆரா��� ம�ற ஐேரா�ப�ய ெமாழிகேளா� 

ெதாட��ைடய� வடெமாழி என �த� �தலி� �றியவ� 

 

வ��லிய� ேஜா�� 

5.  �த� �தலி� தமி� , ெத��� , க�னட� , மைலயாள� 

ேபா�ற ெமாழிகைள ஒ��ைம�ப��தி ஆ��� இைவ 

தன�ெயா� ெமாழி����ப�ைத ேச��தைவ எ���, 

அ�ெமாழிகைள ஒேர இனமா�க க�தி ெத�ன��திய 

ெமாழிக� என� ெபய��டவ� 

 

 

 

ப�ரா�சி� எ�லி� 

6.  திராவ�ட ெமாழிக�, ஆ�ய ெமாழி� ���ப�திலி��� 

ேவ��ப�டைவ என�� இ�ெமாழிக� சம�கி�த 

ெமாழி����� ெச�வா�� ெச��தி��ளன என�� 

�றி�ப��டவ�  

 

 

கா��ெவ� 

7.  தமி� வடெமாழிய�� மகள�� ; அ� தன�����ப�தி��� 

உ�ய ெமாழி; சம�கி�த கல�ப��றி அ� தன��திய��� 

ஆ�ற� ெப�ற ெமாழி ; தமி���� இ�தியாவ�� ப�ற 

ெமாழிக���� ெதாட�� இ��கலா� எ�றவ� 

 

 

 

கா��ெவ� 

8.  “ஒ� �வ�� மல��சிைய�� ஒ� �ழ�ைதய�� 

��னைகைய�� ���� ெகா�ள அகராதிக� 

ேதைவ�ப�வதி�ைல. பாட�� அ�ப��தா�!” எ�� 

�றி�ப��டவ� 

 

 

ஈேரா� தமிழ�ப� 

9.  யாமறி�த ெமாழிகள�ேல தமி� ெமாழி�ேபா� 

இன�தாவ� எ��� காேணா�  

 

பாரதியா� 

10.  மாமைழ ேபா�ற�� மாமைழ ேபா�ற�� எ�� 

இய�ைகைய ேபா�றியவ� 

 

இள�ேகாவ�க� 

11.  ந�� இ�றி அைமயா� உலக� எ��� த� க��ைத� 

ெதள�வாக�பதி� ெச�தவ� 

 

தி�வ��வ� 

12.  மைழ உழ��� உத�கிற� . வ�ைத�த வ�ைத ஆய�ரமாக� 

ெப��கிற�. நில�� மர��  உய��க� ேநாய��றி வாழ 

ேவ��� எ��� ேநா�கி� வள�கி�றன எ�� �றியவ� 

 

 

 

மா��� ம�தனா� 
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13.  நா��� சிற�த அர�க�� ந���ேக �தலிட� த�தவ� 

 

தி�வ��வ� 

14.  “தமி� மரப�� ந��� ந�ராட�� வா�வ�யேலா� 

ப�ைண�க�ப�டைவயாக வ�ள��கி�றன” எ�றவ� 

 

ேபராசி�ய�  

ெதா. பரமசிவ�  

15.  “��ள� �ள�ர� �ைட�� ந�ரா�” எ�� பா�யவ� 

 

ஆ�டா� 

16.  “சன� ந�ரா�” எ�ப� யா�ைடய வா��? 

 

ஔைவ 

17.  “ ப�தி��ைவ நன� ெசா�ட� ெசா�ட� பா�ய கவ�வலவ” 

எ�� ேச�கிழாைர� பாரா��யவ� 

 

மகாவ���வா� ம�னா�சி 

��தரனா� 

18.  “ சி��ெவள� அகழா��கள�� க�டறிய�ப�ட மா� த���  

க� ��திைர ஒ�� தமிழ�கள�� ப�பா��� ெதா�லிய� 

அைடயாளமான ஏ� த��தைல� �றி�பதாக” �றியவ� 

 

ஐராவத� மகாேதவ�  

19.  “ பைழயன கழித�� �தியன ��த�� வ�வல கால 

வைகய�னாேன “ எ�றவ� 

 

பவண�தி �ன�வ� 

20.  ‘ நா� இ�கிலா�திேலா உலகி� எ�த �ைலய�ேலா 

இ��தா�� எ� வ�கி� பண�ைத எ���� 

பய�ப���வத�ெகா� வழிைய� சி�தி�ேத� . 

சா�ேல��கைள ெவள��த��� இய�திர�திலி��� 

ேயாசைன கிைட���. அ�� சா�ேல� ; இ�ேக பண� “ 

எ�றவ� 

 

 

 

ஜா� ெஷ�ப�� பார� 

21.  “ இைணய�தி� இ� இ�ைலெயன�� , உலக�தி� அ� 

நைடெபறேவய��ைல” எ�ப� யா�ைடய �க� ெப�ற 

வாசக�  

 

 

�� ெப�ென�� � 
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