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10 ஆம் வகுப்பு – தமிழ் 
 

அன்னை ம ொழியே 
 
 பெயர் – ொவலரேறு பெருஞ்சித்திேனார்.  
 இயற்பெயர் – துரேமாணிக்கம். 
 பென்பமாழி, ெமிழ்சிட்டு இெழ்கள் மூலம் ெமிழுணர்ரவ ஊட்டியவர். 
 உலகியல் நூறு, ொவியக்பகாத்து, நூறாசிரியம், கனிச்சாறு, எண்சுரவ எண்ெது, 

மகபுகுவஞ்சி, ெள்ளிப்ெறரவகள் முெலிய நூல்கரைப் ெரைத்ெவர். 
 இவரின் திருக்குறள் பமய்ப்பொருளுரே ெமிழுக்கு கருவூலமாய் அரமந்ெது. 

 
ெமிழ்பசால் வைம் 

 
 ஆசிரியர் – ரெவரேயப் ொவாணர்.  
 ‘பமாழிஞாயிறு’ என்றரைக்கப்ெடுெவர். 

இந்ெ வரலெைம் TNPSC ரெர்விற்கு ெயார் பசய்யும் ேண்ெர்களுக்கு உெவும் ரோக்கத்தில் 
ெமிைக அேசின் புதிய சமச்சீர்க்கல்வி ொைப்புத்ெகத்திலிருந்து ொைக்குறிப்புகள் வைங்குப்ெட்டுள்ைது. 
ரமலும் இதில் 5000 க்கும் ரமற்ெட்ை Objective Type Questions வைங்கப்ெட்டுள்ைது. இதிலுள்ை மாதிரித் 
ரெர்வுகளில் நீங்கள் ெயிற்சி பெறலாம். பொைர்ந்து புதிய ொைக்குறிப்புகளும் வைங்க இருக்கிரறாம்…. 
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ெமிழ் பசால்லாோய்ச்சியில் உச்சம் பொட்ைவர். பசந்ெமிழ்ச் பசாற்பிறப்பியல் 
அகேமுெலித் திட்ை இயக்குேோகப் ெணியாற்றியவர். உலகத் ெமிழ்க் கைகத்ரெ நிறுவித் 
ெரலவோக இருந்ெவர். 

 அடி வரக 
ஒரு ெவாேத்தின் அடிப்ெகுதிரயக் குறிப்ெெற்கான பசாற்கள் 
ொள் : பேல், ரகழ்வேகு.  
ெண்டு : கீரே, வாரை.  
ரகால் : பேட்டி, மிைகாய்ச்பசடி.  
தூறு : குத்துச்பசடி, புெர்  

 கிரைப்பிரிவுகள் 
கரவ : அடி மேத்தினின்று பிரியும் மாபெரும் கிரை.  
பகாம்பு அல்லது பகாப்பு : கரவயின் பிரிவு.  
கிரை : பகாம்பின் பிரிவு.  
சிரன : கிரையின் பிரிவு.  
ரொத்து : சிரனயின் பிரிவு.  
குச்சு : ரொத்தின் பிரிவு.  
இணுக்கு : குச்சியின் ெரிவு. 

 காய்ந்ெ அடியும் கிரையும் பெயர் பெறுெல் 
காய்ந்ெ ொவேத்தின் ெகுதிகளுக்கு வைங்கும் பசாற்கள் 
சுள்ளி : காய்ந்ெ குச்சு.  
விறகு : காய்ந்ெ சிறுகிரை.  
பவங்கழி : காய்ந்ெ கழி.  
கட்ரை : காய்ந்ெ பகாம்பும் கரவயும் அடியும். 

 இரல வரக 
இரல : புளி, ரவம்பு முெலியன.  
ொள் : பேல், புல்.  
ரொரக : ரசாைம், கரும்பு.  
ஓரல : பென்ரன, ெரன.  
சண்டு : காய்ந்ெ ொளும் ரொரகயும்.  
சருகு : காய்ந்ெ இரல 
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 பகாழுந்து வரக 
ொவேத்தின் நுனிப்ெகுதிகரைக் குறிக்கும் பசாற்கள் 
துளிர் அல்லது ெளிர் : பேல், புல்.  
முறி அல்லது பகாழுந்து : புளி, ரவம்பு.  
குருத்து : ரசாைம், கரும்பு, பென்ரன, ெரன.  
பகாழுந்ெட்ரை : கரும்பின் நுனிப்ெகுதி. 

 பூவின் நிரலகள் 
அரும்பு : பூவின் ரொற்றநிரல.  
ரொது : பூ விரியத் பொைங்கும் நிரல.  
மலர் : பூவின் மலர்ந்ெ நிரல.  
வீ : மேஞ்பசடியினின்று பூ கீரை விழுந்ெ நிரல.   
பசம்மல் : பூ வாடிய நிரல. 

 பிஞ்சு வரக 
பூம்பிஞ்சு : பூரவாடு கூடிய இைம்பிஞ்சு.  
பிஞ்சு : இைம் காய்.  
வடு : மாம்பிஞ்சு.  
மூசு : ெலாப்பிஞ்சு.  
கவ்ரவ : எள்பிஞ்சு.  
குரும்ரெ : பென்ரன, ெரன முெலியவற்றின் பிஞ்சு.  
முட்டுக் குரும்ரெ : சிறு குரும்ரெ.  
இைநீர் : முற்றாெ ரெங்காய்.  
நுைாய் : இைம்ொக்கு.  
கருக்கல் : இைபேல்.  
கச்சல் : வாரைப்பிஞ்சு. 

 குரல வரக 
பகாத்து : அவரே, துவரே.  
குரல : பகாடி முந்திரி.  
ொறு : வாரைக் குரல.  
கதிர் : ரகழ்வேகு, ரசாைம்.  
அலகு அல்லது குேல் : பேல், திரன.  
சீப்பு : வாரைத் ொற்றின் ெகுதி. 
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 பகட்டுப்ரொன காய்கனி வரக 
சூம்ெல் : நுனியில் சுருங்கிய காய்.  
சிவியல் : சுருங்கிய ெைம்.  
பவம்ெல் : சூட்டினால் ெழுத்ெ பிஞ்சு.  
அளியல் : குளுகுளுத்ெ ெைம்.  
அழுகல் : குளுகுளுத்து ோறிய ெைம் அல்லது காய்.  
பசாண்டு : ெெோய்ப் ரொன மிைகாய். 

 ெைத்ரொல் வரக 
ெைங்களின் ரமற்ெகுதியிரனக் குறிக்க வைங்கும் பசாற்கள். 
பொலி : மிக பமல்லியது.  
ரொல் : திண்ணமானது.  
ரொடு : வன்ரமயானது.   
ஓடு : மிக வன்ரமயானது.  
குடுக்ரக : சுரேயின் ஓடு  
மட்ரை : ரெங்காய் பேற்றின் ரமற்ெகுதி.  
உமி : பேல், கம்பு முெலியவற்றின் மூடி.  
பகாம்ரம : வேகு, ரகழ்வேகு முெலியவற்றின் மூடி. 

 மணிவரக 
கூலம் : பேல், புல் முெலிய ொனியங்கள்.  
ெயறு : அவரே, உளுந்து.  
காழ் : புளி, காஞ்சிரே (ேச்சு மேம்).  
முத்து : ரவம்பு, ஆமணக்கு.  
பகாட்ரை : மா, ெரன.  
முதிரே : அவரே, துவரே முெலிய ெயறுகள்.  

 இைம் ெயிர் வரக 
ோற்று : பேல், கத்திரி.  
கன்று : மா, புளி, வாரை.  
குருத்து : வாரையின் இைநிரல.  
பிள்ரை : பென்ரனயின் இைநிரல.  
குட்டி : விைாவின் இைநிரல.  
மடிலி அல்லது வைலி : ெரனயின் இைநிரல.  
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ரெங்கூழ் : பேல், ரசாைம் முெலியவற்றின் ெசும் ெயிர். 
ெகவல் துளி 
 ெமிழ்த்திரு இோ.இைங்குமேனார்.  
 இவர் திருச்சிக்கு அருகில் ‘திருவள்ளுவர் ெவச்சாரல’ ஒன்ரற அரமத்துள்ைார்.  
 ொவாணர் நூலகம் ஒன்ரற உருவாக்கியவர்.  
 இலக்கண வேலாறு, ெமிழிரச இயக்கம், ெனித்ெமிழ் இயக்கம், ொவாணர் வேலாறு, 

குண்ைலரகசி உரே, யாப்ெருங்கலம் உரே, புறத்திேட்டு உரே, திருக்குறள் ெமிழ் 
மேபுரே, காக்ரகப் ொடினிய உரே, ரெவரேயம் முெலிய நூல்கரையும் எழுதியுள்ைார். 

 உலகத்திரலரய ஒரு பமாழிக்காக உலக மாோடு ேைத்திய முெல் ோடு மரலசியாரவ. 
மாோட்டுக்குரிய அம்முெல் பமாழியும் ெமிரை – ென்பமாழிப் புலவர் க.அப்ொத்துரேயார். 

 இந்திய பமாழிகளிரலரய ரமரலோட்டு எழுத்துருவில் முெலில் அச்ரசறியது 
ெமிழ்ொன்.  

 ரொர்ச்சுகீசு ோட்டின் ெரலேகர் விசுெனில், 1554 இல் கார்டிலா என்னும் நூல் முென் 
முெலாகத் ெமிழ் பமாழியில்ொன் பமாழிபெயர்க்கப்ெட்ைது. இந்நூல் ரோமன் 
வரிவடிவில் இேண்டு வண்ணங்களில் (கருப்பு, சிவப்பு) அச்சிைப்ெட்டுள்ைது. ரோமன் 
எழுத்துருவில் பவளிவந்ெ இென் முழுப்பெயர்  Carthila de lingoa Tamul e Portugues.  

 
இேட்டுற பமாழிெல் 

 
 நூல் – ெனிப்ொைல் திேட்டு. புலவர் ெலோல் ொைப்ெட்ை ொைல்களின் பொகுப்பு. 
 சந்ெக்கவிமணி எனப்ெடும் ெமிைைகனார்.  
 இவருரைய இயற்பெயர் – சண்முகசுந்ெேம். இவர் ென்னிபேண்டு சிற்றிலக்கிய 

நூல்கரைப் ெரைத்துள்ைார். 
 ொைல் – முத்ெமிழ் துய்ப்ெொல் முச்சங்கம் கண்ைொல் 

   பமத்ெ வணிகலமும் ரமவலால் – நித்ெம்  
பசால்லும் பொருளும் 

துய்ப்ெது – கற்ெது, ெருெல் 
ரமவலால் – பொருந்துெல், பெறுெல் 

 கைலானது பவண்சங்கு, சலஞ்சலம், ொஞ்சசன்யம் ஆகிய மூன்று வரகயான 
சங்குகரைத் ெருவொக ெனது ொைலில் குறிப்பிைப்ெட்டுள்ைது. 
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இேட்டுற பமாழிெல் 
 ஒரு பசால்ரலா, பசாற்பறாைரோ இருபொருள்ெை வருவது இேட்டுற பமாழிெல் அணி 

எனப்ெடும். இெரன சிரலரைஅணி என்றும் அரைப்ெர். பசய்யுளிலும், உரேேரையிலும் 
ரமரை ரெச்சிலும் சிரலரைகள் ெயன்ெடுத்ெப்ெடுகின்றன. 

 
உரேேரையின் அணிேலன்கள் 

 
 ஆசிரியர் – எழில்முெல்வன்.  
 இவேது இயற்பெயர் – மா.இோமலிங்கம். 
 குைந்ரெ ஆைவர் கல்லூரி மற்றும் ொேதிொசன் ெல்கரலக்கைகம் ஆகியவற்றில் 

ெமிழ்துரறத் ெரலவோக ெணியாற்றியவர். 
 “புதிய உரேேரை” என்னும் நூலுக்காக சாகித்திய அகாபெமி ெரிசுபெற்றவர். 
 இனிக்கும் நிரனவுகள், எங்பகங்கு காணினும், யாதுமாகி நின்றாய் முெலிய 

நூல்கரையும் எழுதியுள்ைார்.  
ெகவல் துளி 
 திருவள்ளுவர் பெயரில் முெல் ெமிழ்க் கணினி 1983 பசப்ைம்ெரில் டி.சி.எம். ரைட்ைா 

புபோைக்ட்ஸ் என்னும் ெனியார் நிறுவனம் உருவாக்கியது. 
 “கைம்புகத் துடித்து நின்ற உனக்கு பவற்றிச்சாறு கிரைத்துவிட்ைது, உண்டு 

மகிழ்ந்ொய், உன் புன்னரகொன் அெற்குச் சான்று” – என்று அறிஞர் அண்ணா ெனது 
உரேேரையில் குறிப்பிட்ைார். 

 “குடிரசகள் ஒருெக்கம், ரகாபுேங்கள் ஒருெக்கம், ெசித்ெ வயிறுகள் ஒருெக்கம், 
புளிச்ரசப்ெக்காேர்கள் ஒருெக்கம்” என்று எழுதியவர் – ரொைர்.ெ.ஜீவானந்ெம். 

 “சாகும்ரொதும் ெமிழ்ெடித்துச் சாகரவண்டும் – என்றன் 
சாம்ெலும் ெமிழ்மணந்து ரவகரவண்டும்”. க. சச்சிொனந்ென் 

 “ேற்றிரண ேல்ல குறுந்பொரக ஐங்குறுநூறு 
ஒத்ெ ெதிற்றுப்ெத்து ஓங்கு ெரிொைல்   
கற்றறிந்ொர் ஏத்தும் கலிரயாடு அகம்புறம் என்று 
இத்திறத்ெ எட்டுத்பொரக” 

 “திோவிை பமாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்” நூல் – கால்டுபவல். 
 “வாரையும் கமுகும் ொழ்குரலத் பெங்கும்  

மாவும் ெலாவும் சூழ்அடுத்து ஓங்கி 
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பென்னவன் சிறுமரல திகழ்ந்து ரொன்றும்” …………….. சிலப்ெதிகாேம், காடுகாண் காரெ. 
 “ரெணிரல ஊரிய பசந்ெமிழின் – சுரவ 

ரெரும் சிலப்ெதி காறமரெ 
ஊனிரய எம்முயிர் உல்லலவும் – நிெம் 
ஓதி யுணர்ந்தின் புருரவாரம” ………………. கவிமணி ரெசிக விோயகனார். 

 
இயல் - 2 

ரகட்கிறொ என் குேல் 
 

 திருமூலர் ெம் திருமந்திேத்தில் மூச்சுப்ெயிற்சிரய உைரலப் ொதுகாத்து வாழ்ோரை 
நீட்டிக்கும் என்று கூறியுள்ைார். 

 வாயு வைக்கம் அறிந்து பசறிந்ெைங்கில் 
ஆயுள் பெருக்கம்உண் ைாம் ……………… ஔரவ 

 கிைக்கு என்ெெற்குக் குணக்கு என்னும் பெயருமுண்டு. கிைக்கிலிருந்து வீசும் 
காற்ரற ெமிைர்கள் ‘பகாண்ைல்’ என்றனர். 

 ரமற்கு என்ெெற்குக் குைக்கு என்னும் பெயருமுண்டு. ரமற்கிலிருந்து வீசும் காற்ரற 
‘ரகாரை’ என்றனர். 

 வைக்கு என்ெெற்கு வாரை என்னும் பெயருமுண்டு. வைக்கிலிருந்து வீசும் காற்ரற 
‘வாரைக்காற்று’ என்றனர். இெற்கு ஊரெக்காற்று என்ற மற்பறாரு பெயருமுண்டு. 

 பெற்கிலிருந்து வீசும் காற்ரற ‘பென்றல் காற்று’ என்றனர்.  
 ‘’வண்பைாடு புக்க மணவாய்த் பென்றல்“ ………… என்கிறது சிலப்ெதிகாேம்.  
 ெலெட்ைரைச் பசாக்கோெப் புலவர் எழுதிய ‘ெத்மகிரிோெர் பென்றல் விடுதூது’ 

என்னும் சிற்றிலக்கியத்தில், 
       “ேந்ெமிழ் ெண்பொருரே ேன்னதியும் ரசர் பொருப்பிற்  
       பசந்ெமிழின் பின்னுதித்ெ பென்றரல“ என்கிறார். 

 “ேளிஇரு முந்நீர் ோவாய் ஓட்டி 
வளிபொழில் ஆண்ை உேரவான் மருக 
களிஇயல் யாரனக் கரிகால் வைவ ……………… புறோனூறு. 

 கி.பி. (பொ.ஆ) முெல் நூற்றாண்டில் ஹிப்ொலஸ் என்னும் பெயர்பகாண்ை கிரேக்க 
மாலுமி, ெருவக் காற்றின் உெவியினால் முசிறித் துரறமுகத்திற்கு வழிரயக் 
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கண்டுபிடித்ொர். அந்ெப் ெருவக்காற்றுக்கு யவனர், அரெக் கண்டுபிடித்ெவர் பெயோகிய 
ஹிப்ொலஸ் என்ெரெரய சூட்டினார்கள், 

 சங்ககால பெண் புலவர் பவண்ணியக்குயத்தியார் ‘வளி‘ என காற்ரற குறிப்பிட்டு சிறப்பு 
பசய்துள்ைார். 

 இந்தியாவில் ஜுன் முெல் பசப்ைம்ெர் வரே பென்ரமற்குப் ெருவக்காற்றாகவும், 
அக்ரைாெர் முெல் டிசம்ெர் வரே வைகிைக்குப் ெருவக்காற்றாகவும் வீசுகின்றது.  

 இந்தியாவுக்கு ரெரவயான 70 விழுக்காடு மரையைவிரனத் பென்ரமற்குப் 
ெருவக்காற்று பகாடுக்கிறது. 

 காற்றின் ஆற்றரல , “வளி மிகின் வலி இல்ரல“ (புறம்) என்று ஐயூர் முைவனார் 
சிறப்பித்துள்ைார். 

 மதுரே இைோகனார் (புறம்) கடுங்காற்று மணரலக் பகாண்டு வந்து ரசர்க்கிறது என்று 
காற்றின் ரவகத்ரெ ெற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ைார். 

 உலக அைவில் காற்றாரல உற்ெத்தியில் இந்தியா ஐந்ொம் இைம் வகிக்கிறது. 
இந்தியாவில் ெமிைகம் முெலிைம் வகிக்கிறது. 

 உலகிரலரய அதிகைவு மாசுெடுத்தும் ோடுகளில் இந்தியா இேண்ைாம் இைம் வகிக்கிறது. 
 காற்று மாசுெடுவொல் குைந்ரெகளின் மூரை வைர்ச்சி குரறெடுகிறது என சிறுவர் 

நிதியம் (UNICEF) பெரிவித்துள்ைது. 
 குரைாரோ புளூரோ கார்ென் பவளிவிடும் ேச்சுக் காற்றினால் புறஊொக் கதிர் ரேேடியாக 

ஓரசான் ெைலத்ரெப் ொதிக்கிறது.  
 குரைாரோ புரைாரோ கார்ெனின் ஒரு மூலக்கூறு, ஒரு இலட்சம் ஓரசான் 

மூலக்கூறுகரைச் சிரெத்துவிடும். இெனால் மனிென் மற்றும் விலங்குகளில் 
கண்களும் ரொலும் ொதிப்ெரைகின்றை. 

 குரைாரோ புளூரோ கார்ென் உெரயாகத்ரெக் குரறக்கும் விெமாக ரைட்ரோ கார்ென் 
(HC) என்னும் குளிர்ெெனிரய இப்ரொது ெயன்ெடுத்ெப் பொைங்கியுள்ைனர். 

 கந்ெக ரை ஆக்ரைடு, ரேட்ேஐன் ரை ஆக்ரைடு ஆகியரவ மரை பெய்யும் ரொது 
நீரில் கரேந்துவிடுவொல் அமிலமரை பெய்கிறது. 

 ஒரு மணித்துளிக்கு 12 முெல் 18 முரற மூச்சுக்காற்றாய் கார்ென் ரை ஆக்ரைரை ோம் 
எடுத்துக் பகாள்கிரறாம். 

 உலக சுற்றுச் சூைல் ோள் – ஜுன் 15 
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ெகவல் துளி 
 ொய்லாந்து மன்னர் முடிசூட்டு விைாவில் திருபவம்ொரவ, திருப்ொரவ ொைல்கரை 

ொய் பமாழியில் எழுதி ரவத்துப் ொடுகின்றனர் – ெனிோயக அடிகள். 
 

காற்ரற வா 
 

 ொைல் – காற்ரற வா  
   மகேந்ெத் தூரைச் சுமந்து பகாண்டு – ொேதியார் கவிரெகள் 

பசால்லும் பொருளும் 
மயலுறுத்து – மயங்கச்பசய், ப்ோண – ேைம் – உயிர்வளி, லயத்துைன் – சீோக 

 
 ொேதியார் ‘நீடுதுயில் நீக்க ொடி வந்ெ நிலா‘, ‘சிந்துக்கு ெந்ரெ‘ என்பறல்லாம் 

ொோட்ைப்ெடுகிறார். 
 எட்ையபுே ஏந்ெலாக அறியப்ெட்ைவர்.  
 கவிஞர், கட்டுரேயாைர், ரகலிச்சித்திேம் (கருத்துப்ெைம்) ரொன்றவற்ரற 

உருவாக்கியவர். 
 குயில்ொட்டு, ொஞ்சாலி செெம் ரொன்ற காவியங்கரையும்,  

கண்ணன் ொட்டு, ொப்ொ ொட்டு, புதிய ஆத்திச்சூடி முெலிய குைந்ரெகளுக்கான 
நீதிகரையும் ொைல்களில் ெந்ெவர். 

 இந்தியா, சுரெசமித்திேன் முெலிய இெழ்களில் ஆசிரியோக ெணியாற்றியவர். 
 ‘ொட்டுக்பகாரு புலவன்’ என ொோட்ைப்பெற்றவர். 

ெகவல் துளி 
 உரேேரையும் கவிரெயும் இரணந்து யாப்புக் கட்டுக்கு அப்ொற்ெட்டு உருவாகும் 

கவிரெ வடிவம் வசனகவிரெ (prose poetry) ஆகும்.  
 இவ்வடிவம் ெமிழில் ொேதியாோல் அறிமுகப்ெடுத்ெப்ெட்ைது.. 
 உணர்ச்சி பொங்கக் கவிரெ ெரைக்கும் இைங்களில் யாப்பு, ெரையாக இருப்ெரெ 

உணர்ந்ெொல் இெரன ரகயாண்ைார். இதுரவ புதுக்கவிரெ எனப்ெட்ைது. 
 ொைல் - திக்குகள் எட்டும் சிெறி – ெக்க  

   தீம்ெரிகிை தீம்ெரிகிை தீம்ெரிகிை - ொேதியார். 
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முல்ரலப்ொட்டு 
 

 ஆசிரியர் – ேப்பூெனார். 
 முல்ரலப்ொட்டு ெத்துப்ொட்டு நூல்களுள் ஒன்று, இது 103 அடிகரை பகாண்ைது, 
 இது ஆசிரியப்ொவால் ஆனது. ெத்துப்ொட்டில் குரறந்ெ அடிகரை உரைய நூல் இது. 
 காவிரிப்பூம்ெட்டினத்துப் பொன்வணிகனார் மகனார் ேப்பூெனார் எனப்ெட்ைார். 
 ொைல் – ேனந்ெரல உலகம் வரைஇ ரேமிரயாடு 

                வலம்புரி பொறித்ெ மாொங்கு ெைக்ரக 
விரிச்சி  

 ஏரெனும் ஒரு பசயல் ேன்றாக முடியுரமா? முடியாரொ?  என ஐயம் பகாண்ை பெண்கள், 
மக்கள் ேைமாட்ைம் குரறவான ஊர்ப்ெக்கத்தில் ரொய்த் பெய்வத்ரெத் பொழுது நின்று 
அயலார் ரெசும் பசால்ரலக் கூர்ந்து ரகட்ெர்; அவர்கள் ேல்ல பசால்ரலக் கூறின் ெம் 
பசயல் ேன்ரமயில் முடியும் என்றும், தீய பமாழிரயக் கூறின் தீொய் முடியும் என்றும் 
பகாள்வர் 

 
புயலிரல ஒரு ரொணி 

 
 ‘புயலிரல ஒரு ரொணி’ புலம்பெயர்ந்ெ ெமிைர்கள் ெற்றிய முெல் புதினம்.  
 ஆசிரியர் – ெ. சிங்காேம். (1920-1997).  
 இவர் இந்ரொனிசியாவில் இருந்ெரொது, பென்கிைக்காசியப் ரொர் மூண்ைது. 
 ெ.சிங்காேம் சிவகங்ரக மாவட்ைம், சிங்கம்புணரிரயச் ரசர்ந்ெவர். ரவரலக்காக 

இந்ரொரனசியா பசன்றார். மீண்டும் இந்தியா வந்து தினத்ெந்தி ோளிெழில் 
ெணியாற்றினார். இவர் அன்ரற ஏைரே இலட்சம் ரூொரய மாணவர்களின் கல்வி 
வைர்ச்சிக்காக வைங்கினார். 

ெகவல் துளி 
 வை இந்தியப் பெருங்கைலில் உருவாகும் புயல்களுக்குப் பெயர் ரவக்கும் ேரைமுரற 

2000 ஆம் ஆண்டில் பொைங்கியது. 
 புதுதில்லியில் உள்ை உலக வானிரல அரமப்பின் மண்ைலச் சிறப்பு வானிரல ஆய்வு 

ரமயம் 2004 பசப்ைம்ெரில் இருந்து புயல்களுக்குப் பெயர் ரவக்க 64 பெயர்கரைப் 
ெட்டியலிட்ைது. 
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 சார்க் அரமப்பில் இருக்கும் வங்கரெசம், இந்தியா, மாலத்தீவுகள், மியான்மர், ஓமன், 
ொகிஸ்ொன், இலங்ரக, ொய்லாந்து ஆகிய ோடுகள் இந்ெப் பெயர்கரை வைங்கியுள்ைன, 

 இதில் இந்தியா பகாடுத்து ஏற்கனரவ ெயன்ெடுத்ெப்ெட்ை பெயர்கள் அக்னி, ஆகாஷ், 
பிஜ்லி, ஜல்(ோன்கு பூெங்கள்), கரைசியாக பலைர் (அரல).  

 இன்னும் வேவிருப்ெரவ ரமக், சாைர், வாயு, ’கஜா’ புயலின் பெயர் இலங்ரக ெந்ெது.  
 அடுத்து வந்ெ ’பெய்ட்டி’ புயல் பெயர் ொய்லாந்து ெந்ெது.  

இைம்புரி புயலும், வலம்புரி புயலும் 
 வங்கக் கைலில் வீசும் புயலும், அபமரிக்காரவ, ஜப்ொரன, சீனாரவத் ொக்கும் 

புயல்களும் இைம்புரிப் புயல்கள், ஆஸ்திரேலியாவின் கிைக்குக் கரே, ைவாய் தீவுகரை 
ொக்கும் புயல்கள் வலம்புரிப் புயல்கள். 

 இெரன பிபேஞ்ச் ோட்ரை ரசர்ந்ெ கணிெ வல்லுேர் காஸ்ொர்ட் குஸ்ைாக் பகாரியாலிஸ் 
1835 இல் கண்டுபிடித்ொர். இெற்கு பகாரியாலிஸ் விரைவு என்று பெயர். 

 “ெல் ெைப் ெலவின் ெயங்பகழு பகால்லி“ – அகோனூறு 
 மலர்ந்தும் மலோெ ொதிமலர் ரொல 

      வைரும் விழி வண்ணரம-வந்து  - கவிஞர் கண்ணொசன். 
பூக்கரைப் ெற்றிய பசய்திகள் 

 கண்ணிற்கு காட்சித் ெோமல் காண்ெெற்கு அரியொய் இருக்கும் மலர்கள் – ஆல மலர், 
ெலா மலர். 

 அகவிெழ் முெலிய உறுப்புகள் இருந்து அரவ புறத்ரெ காட்சிப்ெைாமல் உள்ரைரய 
பொதிந்திருக்கும் மலர்கள் – அத்தி, ஆலம், பகாழிஞ்சி, ெலா. 

 மூங்கில் பூவில் காய்த் ரொன்றி கனியாகி அதிலிருந்து ஒருவரக அரிசி ரொன்றும். இது 
மூங்கில் அரிசி எனப்ெடும். 
 storm - புயல், Tornado - சூறாவளி, Tempest - பெருங்காற்று, Land Breeze-நிலக்காற்று, 

Sea Breeze - கைற்காற்று, Whirlwind - சுைற்காற்று. 
 

 


