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10 ஆம் வகுப்பு – தமிழ் 
 

இயல் மூன்று 
விருந்து ப ோற்றதும் 

 
 ‘விருந்பே புதுமை’ என்று தேோல்கோப்பியர் கூறியுள்ளோர். 
 “பைோப் க் குமையும் அனிச்சம்” – முகம் பேறு டோைல் முகைலர்ச்சிபயோடு 

விருந்தினமை ேைபேற்க பேண்டும் என்கிறது திருக்குறள். 
 “… ….. ….. ………….. தேோல்பலோர் சிறப்பின் 

விருந்தேதிர் பகோடலும் இைந்ே என்மன“ – சிலப் திகோைம் 
 “த ோருந்து தசல்ேமும் கல்வியும் பூத்ேலோல் 

ேருந்தி ேந்ேேர்க்கு ஈேலும் மேகலும் 
விருந்தும் அன்றி விமளேன யோமேபய“ – கம் ைோைோயணம். 

 “விருந்தினரும் ேறியேரும் தெருங்கி யுண்ண 
பைன்பைலும் முகைலரும் பைபலோர் ப ோல“ – கலிங்கத்துப் ைணி 

இந்ே ேமலேளம் TNPSC பேர்விற்கு ேயோர் தசய்யும் ெண் ர்களுக்கு உேவும் பெோக்கத்தில் 
ேமிைக அைசின் புதிய சைச்சீர்க்கல்வி  ோடப்புத்ேகத்திலிருந்து  ோடக்குறிப்புகள் ேைங்குப் ட்டுள்ளது. 
பைலும் இதில் 5000 க்கும் பைற் ட்ட Objective Type Questions ேைங்கப் ட்டுள்ளது. இதிலுள்ள ைோதிரித் 
பேர்வுகளில் நீங்கள்  யிற்சி த றலோம். தேோடர்ந்து புதிய  ோடக்குறிப்புகளும் ேைங்க இருக்கிபறோம்…. 
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 “உண்டோல் அம்ை, இவ்வுலகம் இந்திைர் 
அமிழ்ேம் இமயே ேோயினும், இனிதுஎனத் 
ேம்மியர் உண்டலும் இலபை………..“  - புறெோனூறு. 

 விருந்பேோம் ல் என் து த ண்களின் சிறந்ே  ண்புகளுள் ஒன்று. இேமன, 
        “அல்லில் ஆயினும் விருந்து ேரின் 
         உேக்கும்“    - ெற்றிமண. 

 குைல் உணங்கு விமேத் திமன உைல்ேோய்ப் த ய்து 
சிறிது புறப் ட்டன்பறோ இலள்  - புறெோனூறு. 

 தெருமே ேந்ே விருந்திற்கு ைற்றுத்ேன் 
இரும்புமடப்  ைேோள் மேத்ேனன் இன்றுஇக் 
கருங்பகோட்டுச் சீறியோழ்  மணயம்…… - புறெோனூறு. 

  ண்மடத் ேமிைர்கள் விருந்தினர் திரும்பிச்தசல்லும் ப ோது, அேர்கமள ேழியனுப்  
ஏழு அடி ெடந்து தசல்ேோர்கள், இேமன த ோருெைோற்றுப் மடயில், 
“கோலின் ஏைடிப் பின் தசன்று“ என குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 

 தெய்ேல் நிலத்ேேர்  ோணர்கமள ேைபேற்றுக் குைல் மீன் கறியும் பிறவும் தகோடுத்ேனர் 
என்கிறது சிறு ோணோற்றுப் மட. 

 “ லர்புகு ேோயில் அமடப் க் கடவுநீர் 
ேருவீர் உளீபைோ“  - குறுந்தேோமக. 

 “ைருந்பே ஆயினும் விருந்தேோடு உண்“ என்று தகோன்மற பேந்ேனில் ஔமேயோர் 
 ோடியுள்ளோர். 

 அதைரிக்கோவின் மினபசோட்டோ ேமிழ்ச் சங்கம் “ேோமையிமை விருந்து விைோ”மே 
ஆண்டுபேோறும் தகோண்டோடி ேருகிறது. 

 
கோசிக்கோண்டம் 

 
 ஆசிரியர் – அைதிவீர்ைோை  ோண்டியர். 
 கோசி ெகைத்தின் த ருமைகமளக் குறிப்பிடும் நூல் கோசிக்கோண்டம். 
 முத்துக்குளிக்கும் தகோற்மகயின் அைசர் அதிவீைைோை  ோண்டியர். இேர் 

ேமிழ்புலேைோகவும் திகழ்ந்ேோர். 
 இேரின் ைற்தறோரு நூலோன ‘தேற்றி பேற்மக’ என்றமைக்கப் டும் ‘ெறுந்தேோமக’ 

சிறந்ே அறக்கருத்துக்கமள எடுத்துமைக்கிறது. 
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 அேருமடய ைற்தறோரு த யர் சீேலைோறன் ஆகும். 
 இேர் இயற்றிய ைற்ற நூல்கள் மெடேம், லிங்கபுைோணம், ேோயு சம்கிமே, திருக்கருமே 

அந்ேோதி, கூர்ைப்புைோணம் ஆகும். 
தசோல்லும் த ோருளும் 

 அருகுற – அருகில். 
 முகைன் – ஒருேமை ெலம் வினவி கூறும் விருந்பேோம் ல் தசோற்கள். 

ேகேல் துளி  
 விருந்தினர் ஒருேருக்கு ஒன் து விருந்பேோம் ல் தசய்ேது இல்லற ஒழுக்கம் என 

அதிவீைைோை  ோண்டியர் குறிப்பிடுகிறோர். 
 ஒப்புடன் முகம் ைலர்ந்பே 

உ சரித்து உண்மை ப சி …………………. விபேகசிந்ேோைணி. 
 

ைமல டுகடோம் 
 

 ஆசிரியர் – த ருங்தகௌசிகனோர். 
 இது  த்துப் ோட்டு நூல்களுள் ஒன்று. 
 583 அடிகமளக் தகோண்ட இது கூத்ேைோற்றுப் மட எனவும் அமைக்கப் டுகிறது. 
 ைமலமய யோமனயோக உருேகம் தசய்து ைமலயில் எழும்  லேமக ஓமசகமள அேன் 
ைேதைன்று விளக்குேேோல் இேற்கு ைமல டுகடோம் என்று த யர் த ற்றது 

 ென்னன் என்னும் குறுநில ைன்னமனப்  ோட்டுமடத் ேமலேனோகக் தகோண்டு 
இைணிய முட்டத்துப் த ருங்குன்றூர் த ருங்தகௌசிகனோர்  ோடியது ைமல டுகடோம். 

ஆற்றுப் மட  
ஆற்றுப் டுத்தும் கூத்ேன், ேள்ளமல ெோடி எதிர்ேரும் கூத்ேமன அமைத்து, யோம் 
இவ்விடத்பே தசன்று இன்னதேல்லோம் த ற்று ேருகிபறோம், நீயும் அந்ே ேள்ளலிடம் 
தசன்று ேளம்த ற்று ேோழ்ேோயோக என்று கூறுேல். 

தசோல்லும் த ோருளும் 
 அமசஇ – இமளப் ோறி, கடும்பு – சுற்றம், ஆரி – அருமை, ேயிரியம் – கூத்ேர், இறடி – 
திமன, அல்கி – ேங்கி, ெைலும் – ஒலிக்கும்,  டுகர் –  ள்ளம், பேமே – தேந்ேது, த ோம்ைல் – 
பசோறு. 
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பகோ ல்லபுைத்து ைக்கள் 
 

 ஆசிரியர் – கி.ைோஜெோைோயணன். 
 பகோ ல்ல கிைோைம் என்னும் புதினத்மேத் தேோடர்ந்து எழுேப் ட்டக் கமேபய 
பகோ ல்லபுைத்து ைக்கள். 

 இேருமடய ஊர் இமடதசல் ஆகும். 
 “பகோ ல்லபுைத்து ைக்கள்” என்ற புதினம் 1991 ஆம் ஆண்டிற்கோன சோகித்ய அகோதேமி 
 ரிசிமனப் த ற்றது. இேர் கரிசல் எழுத்ேோளர் ஆேோர். 

 இரு துக்கும் பைற் ட்ட நூல்கமள எழுதியுள்ளோர். 
 இேர் கரிசல் ேட்டோைச் தசோல்லகைோதி ஒன்மற உருேோக்கியுள்ளோர். 
 இேர் தேோடங்கிய ேட்டோை ைைபு ேோய்தைோழி புமனக்கமேகள், கரிசல் இலக்கியம் என்று 
அமைக்கப் டுகிறது. 

 எழுத்துலகில் இேர் கி.ைோ என்று குறிப்பிடப் டுகிறோர். 
 கரிசல் இலக்கியம்  
 பகோவில் ட்டிமயச் சுற்றிய ேட்டோைப்  குதிகளில் பேோன்றிய இலக்கிய ேடிேம் கரிசல் 
இலக்கியம். கரிசல் ைண்ணின்  மடப் ோளி கு.அைகிரிசோமி. கி.ைோ வுக்கு முன் எழுேத் 
தேோடங்கியேர்.  

 கரிசல் எழுத்ேோளர்கள் கு.அைகிரிசோமி, கி.ைோ,  ோ.தஜயபிைகோசம், பூைணி, வீைபேலுசோமி, 
பசோ.ேர்ைன், பேல இைோைமூர்த்தி. 

 ‘மைக்கடல் முத்துக்கு ஈடோய் மிக்க தெல்முத்து‘ ………….. முக்கூடற் ள்ளு. 
 ‘கத்துகடல் சூழ்ெோமகக் கோத்ேோன்ேன் சத்திைத்தில் 
 அத்ேமிக்கும் ப ோது அரிசிேரும் -………………….. கோளபைகப்புலேர். 

 
கமலச்தசோற்கள் 

தசவ்விலக்கியம் – Classical literature  ண்மடய இலக்கியம் – Ancient 
literature 

ேட்டோை இலக்கியம் – Regional 
literature 

ெோட்டுப்புற இலக்கியம் – Folk literature 

கோப்பிய இலக்கியம் – Epic literature ெவீன இலக்கியம் – Modern literature 
 க்தி இலக்கியம் – Devotional literature  
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இயல் ெோன்கு 
தசயற்மக நுண்ணறிவு 

 

o தசயற்மக நுண்ணறிவு என் து இயல் ோன தைோழிெமடமய உருேோக்குேல் (Natural 
Language Generation) என்னும் தைன்த ோருள். அேற்கு பேர்டுஸ்மித் (எழுத்ேோளி) 
என்று த யர் மேத்திருக்கிறோர்கள். 

o 2016 இல் ஐ.பி.எம். நிறுேனத்தின் தசயற்மக நுண்ணறிவுக் கணினியோன ேோட்சன் சில 
நிமிடங்களில் இைண்டு பகோடித் ேைவுகமள அலசி, பெோயோளி ஒருேரின் புற்றுபெோமயக் 
கண்டுபிடித்ேது. 

o சீனோவில் ஐம் துக்கும் பைற் ட்ட ைருத்துேைமனகள், இயந்திை ைனிேர்கமளப்  ணிக்கு 
அைர்த்தியுள்ளன. 

o இந்தியோவின் த ரிய ேங்கியோன  ோைே ஸ்படட் ேங்கி, ‘இலோ‘ (ELA – Electronic Live 
Assistant) என்னும் உமையோடு தைன்த ோருமள (Chatbot) உருேோக்கியிருக்கிறது. 
ஒரு வினோடிக்குப்  த்ேோயிைம் ேோடிக்மகயோளர்களுடன் அது உமையோடும். 

o த ப் ர் – ஜப் ோனில் சோப்ட் ேங்கி உருேோக்கிய இயந்திை ைனிேபன த ப் ர். இது உலக 
அளவில் விற் மனயோகும் ஒரு பைோப ோ. வீட்டுக்கு, ேணிகத்துக்கு,  டிப்புக்கு என்று 
மூன்று ேமக பைோப ோக்கள் கிமடக்கின்றன.  

o த ப் மை ேைபேற் ோளைோகவும்  ணியோளைோகவும் வீடுகளிலும் ேணிக 
நிறுேனங்களிலும் உணவு விடுதிகளிலும்  யன் டுத்துகிறோர்கள். 

ேகேல் துளி 
o சீன ெோட்டில் ேமிழ்க் கல்தேட்டுகள் 

சீன ெோட்டில் ‘கோண்டன்‘ ெகருக்கு 500 கல் ேடக்பக சூேன்தசௌ என்னும் துமறமுக 
ெகர் உள்ளது. 

o அந்ேக் கோலத்தில் ேமிழ் ேணிகர்கள் இந்ெகருக்கு அடிக்கடி ேந்து தசன்றுள்ளனர். 
o குப்லோய்கோனின் ஆமணயின் கீழ் கட்டப் ட்டது. இத்ேமிழ் கல்தேட்டுகளில்  

பசோைர்கோல சிற் ங்கள் இன்றளவும் உள்ளன. 
 

த ருைோள் திருதைோழி 
 

o ஆசிரியர் – குலபசகைோழ்ேோர் 
o த ருைோள் திருதைோழி ெோலோயிைத் திவ்வியப் பிை ந்ேத்தில் ஐந்ேோம் திருதைோழியோக 

உள்ளது. இதில் 105  ோடல்கள் உள்ளன.  
o கோலம் – எட்டோம் நூற்றோண்டு. 
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 ரி ோடல் 
 

o ஆசிரியர் – கீைந்மேயோர் 
o  ரி ோடல் எட்டுத்தேோமக நூல்களுள் ஒன்று. 
o இந்நூல் ஓங்கு  ரி ோடல் என்னும் புகழுமடயது.  
o இது சங்க  நூல்களுள்  ண்பணோடு  ோடப் ட்ட நூல்.  
o எழு து  ோடல்கள் இருப் ேோக கூறியுள்ளனர். ஆனோல் 24  ோடல்கபள கிமடத்துள்ளன. 
o  ோடல் – விசும்பில் ஊழி ஊழ் ஊழ் தசல்லக்  

         கரு ேளர் ேோனத்து இமசயில் பேோன்றி 
o “அண்டப்  குதியின் உண்மடப் பிறக்கும்” ……………  (திருேோசகம்). 

 
விண்மணத் ேோண்டிய ேன்னம்பிக்மக 

 
o ஜோன் வீலர் – இேர் அதைரிக்க அறிவியல் அறிவியலோளர். இேர் ேோன் கருந்துமள என்ற 

தசோல்மலயும் பகோட் ோட்மடயும் முேலில் குறிப்பிட்டேர். 
ஸ்டீ ன் ஹோக்கிங் 

o ஸ்டீ ன் ஹோக்கிங்கின் ப ைண்ட த ருதேடிப்பு, கருந்துமளகள்  ற்றிய ஆைோய்ச்சி 
முடிவு ‘ஹோக்கிங் கதிர்வீச்சு‘ என்று அமைக்கப் டுகிறது. அேர் கருந்துமள என் து 
 மடப்பின் ஆற்றல் என்று நிறுவினோர். 

o கருந்துமள உண்மையிபலபய கருப் ோக இருப் தில்மல. கருந்துமளயிலிருந்து ஒரு 
கட்டத்தில் கதிர்வீச்சும் அணுத்துகள்களும் கசியத் தேோடங்கி இறுதியில் கருந்துமள 
தேடித்து ைமறந்துவிடும் என்றோர்.  

o ஸ்டீ ன் ஹோக்கிங் த ற்ற விருதுகள் ; 
 அதைரிக்கோவின் உயரிய விருேோன, அதி ர் விருது (Presidential medal of 

Freedom) 
 ஆல் ர்ட் ஐன்ஸ்டீன் விருது  
 உல்ஃப் விருது (Wolf Foundation Prize) 
 கோப்ளி  ேக்கம் (Copley Medal) 
 அடிப் மட இயற்பியல்  ரிசு (Fundamental Physics Prize) 

o ேமலவிதிேோன் ேோழ்க்மகமயத் தீர்ைோனிக்கிறது என ெம்பு ேர்கள் சோமலமயக் 
கடக்கும்ப ோது ஏன் இருபுறமும்  ோர்த்து கடக்கிறோர்கள்? – ஸ்டீ ன் ஹோக்கிங். 
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o ஸ்டீ ன் ஹோக்கிங் 2012 இல் ெமடத ற்ற  ோைோ ஒலிம்பிக் விமளயோட்டுப் ப ோட்டிகளின் 
“தேோடக்க விைோ ெோயகர்“ என்ற சிறப்ம ப் த ற்றோர். 

o ‘அடுத்ே ேமலமுமற‘ (The Next Generation), த ருதேடிப்புக் பகோட் ோடு (The 
Bigbang Theory) உள்ளிட்ட தேோமலக்கோட்சி தேோடர்களில்  ங்பகற்றோர், 

o சூடோன கோற்று நிைம்பிய  லூனில் ேோனில்  றந்து ேன் 60 ஆேது பிறந்ே ெோமளக் 
தகோண்டோடினோர். 

o ப ோயிங் 727 என்ற விைோனத்தில் பூஜ்ஜிய ஈர்ப்பு விமசப்  யணத்மே பைற்தகோண்டு 
எமடயற்ற ேன்மைமய உணர்ந்ேோர். 

o ஹோக்கிங் கலீலிபயோவின் நிமனவு ெோளில் பிறந்து, ஐன்ஸ்மடனின் பிறந்ே ெோளில் 
இறந்ேோர். 

o ஸ்டீ ன் ஹோக்கிங் எழுதிய நூல்களுள் ‘கோலத்தின் சுருக்கைோன ேைலோறு‘ என்ற நூல் 
ெோற் து தைோழிகளில் தைோழித யர்க்கப் ட்டது. 

o ‘கோலத்தின் சுருக்கைோன ேைலோறு‘ நூல் 1988 ஆம் ஆண்டு தேளிேந்ேது. இந்நூல் 
த ருதேடிப்பு, கருந்துமள ஆகியமே  ற்றிய அரிய உண்மைகமளப் 
த ோதுைக்களிமடபய  ைப்பி, ஒரு பகோடிப்  டிகளுக்கு பைல் விற் மனயோனது. 

ேகேல் துளி 
o த ரியோர் அறிவியல் தேோழில் நுட்  கைகம் 1988 ஆம் ஆண்டு நிறுேப் ட்டது. 

இந்தியோவிபலபய முேன்முேலோக 360  ோமக அமைேட்ட ேோனத்திமை இங்குேோன் 
உள்ளது. 2009ஆம் ஆண்டு அமைக்கப் ட்டது. 

o ஸ்டீ ன் ஹோக்கிங் – இப்ப ைண்டம் த ருதேடிப்பினோல் (Big Bang Theory) 
உருேோனபே என் ேற்கோன சோன்றுகமள கணிேவியல் அடிப் மடயில் விளக்கினோர். 

ஸ்டீ ன் ஹோக்கிங் கூற்று   
o “சில பெைங்களில் உண்மை புமனமே விடவும் வியப்பூட்டுேேோகவும் 

அமைந்துவிடுகிறது. அப் டி ஓர் உண்மைேோன் கருந்துமளகள்  ற்றியதும். புமனவு 
இலக்கியம்  மடப் ேர்களது கற் மனகமளதயல்லோம் மிஞ்சுேேோகபே 
கருந்துமளகள்  ற்றிய உண்மைகள் உள்ளன. அேமன அறிவியல் உலகம் மிக 
தைதுேோகபே புரிந்துதகோள்ள முயலுகிறது“. 

o “ேோழ்க்மக எவ்ேளவு கடினைோனேோக இருந்ேோலும் தேற்றிக்கோன ேழி அதில் 
இருக்கபே தசய்கிறது. நிச்சயம் என் ஆைோய்ச்சியில் ெோன் தேல்பேன். அேன்மூலம் 
ைனிே இனம் தேோடை ேழிேகுப்ப ன்“ – ஸ்டீ ன் ஹோக்கிங். 
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ஐன்ஸ்டீன் கூற்று 
o “அறிமேவிட மிகவும் முக்கியைோனது கற் மனத்திறன். ஏதனனில் அறிவு என் து 

ெோம் ேற்ப ோது அறிந்தும் புரிந்தும் மேத்திருப் ேற்பறோடு முடிந்துவிடுகிறது. 
கற் மனத் திறபனோ இந்ே ஒட்டுதைோத்ேப் ப ைண்டத்மேயும் அளப் து. இன்று ெோம் 
அறிந்திருப் மே ைட்டுைன்று; இனி ெோம் அறிந்துதகோள்ளப்ப ோேமேயும் 
உள்ளடக்கியது“  

o “கடும்  கட்டு யோமன தெடுந்பேர்க் பகோமே 
திரு ைோ வியல் ெகர்க் கருவூர் முன்துமற“ . அகெோனூறு 

 
இயல் ஐந்து 

தைோழித யர்ப்புக் கல்வி 
 

 தைோழித யர்த்ேல் என்ற தேோடமைத் தேோல்கோப்பியர் ைைபியலில் (98) குறிப்பிட்டுள்ளோர். 
 ‘ைோ ோைேம் ேமிழ்ப் டுத்தும், ைதுைோபுரிச் சங்கம்மேத்தும் என்னும் ேோக்கியம் சின்னைனூர் 

தசப்ப ட்டுக் குறிப்பில் உள்ளது. 
 இைவீந்திைெோத் ேோகூர் ேங்க தைோழியில் எழுதிய கீேோஞ்சலிமய ஆங்கிலத்தில் 

தைோழித யர்த்ே பிறகுேோன் அேருக்கு பெோ ோல்  ரிசு கிமடத்ேது. 
 ைோகுல் சங்கிருத்யோயன் 1942ஆம் ஹிஜிைோ ோக் ைத்திய சிமறயிலிருந்ேப ோது 

“ேோல்கோவிலிருந்து கங்மக ேமை“ என்ற நூமல இந்தி தைோழியில் எழுதினோர். 
1949 ஆம் ஆண்டு இந்நூமல கணமுத்மேயோ என் ேர் ேமிழில் தைோழித யர்த்து 
தேளியிட்டோர். 

 
நீதிதேண் ோ 

 
 ஆசிரியர் – கோ. .தசய்குேம்பிப்  ோேலர் 
 ‘சேோேேோனம்‘ என்னும் கமலயில் சிறந்து விளங்கியேர். 
 கோலம் – (1874 – 1950). கன்னியோகுைரி ைோேட்டம் இடலோக்குடி என்னும் ஊமைச் 

பசர்ந்ேேர். 
 தசன்மன விக்படோரியோ அைங்கத்தில் அறிஞர்  லர் முன்னிமலயில் நூறு தசயல்கமள 

ஒபை  பெைத்தில் தசய்து கோட்டி ‘சேோேேோனி‘ என்று  ோைோட்டப்த ற்றேர். 
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திருவிமளயோடற்புைோணம் 
 

 ஆசிரியர் –  ைஞ்பசோதி முனிேர், 
 இந்நூல் 3 கோண்டங்களும் 64  டலங்களும் உமடயது. 
 திருைமறக்கோட்டில் பிறந்ேேர். 17ஆம் நூற்றோண்டு. 
 இயற்றிய பேறு நூல்கள் – பேேோைண்யப் புைோணம், திருவிமளயோடல் ப ோற்றிக் 

கலிதேண் ோ, ைதுமை  திற்றுப் த்ேந்ேோதி. 
ேகேல் துளி 

 தசோல்பலருைேனுக்குப் கேரி வீசிய வில்பேருைேன் 
 உறங்கிய புலேர் – பைோசிகீைனோர், கேரி வீசிய ைன்னர் – ேகடூர் எறிந்ே த ருஞ்பசைல் 

இரும்த ோமற. 
 ைன்னமன புகழ்ந்து பைோசிகீைனோர்  ோடியது  

“ைோசற விசித்ே ேோர்புறு ேள்பின்  …………….  புறெோனூறு. 
 

புதிய ெம்பிக்மக 
 

 “உனக்கு  டிக்க தேரியோது“ – பைரி தைக்லிபயோட் த த்யூன். 
 இம்ைோத ரும் கல்வியோளரின் ேோழ்க்மகமய “உனக்கு  டிக்க தேரியோது“  என்ற 

ேமலப்பில் நூலோக  மடத்துள்ளோர் கைலோலயன்.  
 இயற்த யர் – பே. குணபசகைன். 
 இேர் ேயதுேந்பேோர் கல்வித் திட்டத்தில் ஒருங்கிமணப் ோளைோகப்  ணிபுரிந்ேோர். 

ேகேல் துளி 
 “தகோற்மகக் பகோைோன் தகோற்மகயம் த ருந்துமற“ – ஐங்குறுநூறு. 

 
இயல் ஆறு 
நிகழ்கமல 

 
பேேைோட்டம் 

 பேேைோட்டம் இது ஆண்கள் ைட்டுபை ஆடும் ஆட்டம். த ோதுேோக உறுமி என 
அமைக்கப் டும். இமசக்கருவி - “பேேதுந்துபி“. 

 எட்டு முேல்  தின்மூன்று கமலஞர்கள் கலந்துதகோள்ள பேண்டுதைன் து த ோது 
ைை ோக உள்ளது. 
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பசமேயோட்டம் 
 பேேைோட்டம் ப ோன்பற ஆடுகின்ற ஆட்டம் பசமேயோட்டம். இமே இமசச் சோர்புக் 

கமலயோகவும், ேழி ோட்டுக் கமலயோகவும் நிகழ்த்துகின்றனர். 
த ோய்க்கோல் குதிமையோட்டம் 

 “ப ோலச்தசய்ேல்“  ண்புகமளப் பின் ற்றி நிகழ்த்திக்கோட்டும் கமலகளில் த ோய்க்கோல் 
குதிமையோட்டமும் ஒன்று. 

ேகேல் துளி 
 கூத்துப் ட்டமற ெ. முத்துசோமி என்ற ‘கமலஞோயிறு’. 
 தேருக்கூத்மேத் ேமிழ்கமலயின் முக்கிய அமடயோளைோக்கியேர். 
 “ெோடகக்கமலமய மீட்தடடுப் பே ேைது குறிக்பகோள்“ என்றேர். 
 இந்திய அைசின் ேோைமைத்திரு விருமேயும், ேமிழ்ெோடு அைசின் கமலைோைணி 

விருதிமனயும் த ற்றேர். 
ேகேல் துளி 

 ைபலசியத் ேமலெகர் பகோலோலம்பூரில் புகழ்மிக்க  குதியில், ‘இைோச பசோைன் தேரு‘ 
என் து இன்றும் உள்ளது. 

 இது ைோைன்னன் இைோசைோச பசோைன்  ல்பேறு ெோடுகளுக்குப்  யணம் பைற்தகோண்ட 
சிறப்பிமன உணர்த்துகிறது. 

 இது ஐந்ேோம் உலகத்ேமிழ் ைோெோட்டு ைலரில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 
 

பூத்தேோடுத்ேல் 
 

 ஆசிரியர் – கவிஞர் உைோ ைபகஸ்ேரி 
 இேர் ெட்சத்திைங்களின் ெடுபே, தேறும் த ோழுது, கற் ோமே உள்ளிட்ட கவிமேத் 

தேோகுப்புகமளயும்  மடத்துள்ளோர். 
 

முத்துக்குைோைசோமி பிள்மளத்ேமிழ் 
 

 ஆசிரியர் – குைைகுரு ைர். 96 ேமக சிற்றிலக்கியங்களில் ஒன்று. 
  த்துப்  ருேங்கள் அமைத்து,  ருேத்திற்குப்  த்துப் ோடல் என நூறு  ோடல்களோல் இது 

 ோடப்த றும். இது ஆண் ோற் பிள்மளத்ேமிழ், த ண் ோற் பிள்மளத்ேமிழ் என இரு 
ேமகப் டும். 
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 இயற்றிய பேறு நூல்கள் – கந்ேர் கலிதேண் ோ, மீனோட்சி அம்மை பிள்மளத்ேமிழ், 
ைதுமைக்கலம் கம், சகலகலோேல்லிைோமல, நீதிதெறி விளக்கம், திருேோரூர் 
மும்ைணிக்பகோமே. 

 ஆண் ோற் பிள்மளத்ேமிழ்(கமடசி மூன்று  ருேம்) – சிற்றில், சிறு மற, சிறுபேர். 
 த ண் ோற் பிள்மளத்ேமிழ்(கமடசி மூன்று  ருேம்) – கைங்கு, அம்ைோமன, ஊசல். 
 இரு ோலருக்கும் த ோதுேோன  ருேங்கள் – கோப்பு, தசங்கீமை, ேோல், சப் ோணி, முத்ேம், 

ேருமக, அம்புலி. 
 தசங்கீமைப்  ருேம் – தசங்கீமைச் தசடி கோற்றில் ஆடுேது ப ோன்று குைந்மேயின் ேமல 

5-6 ஆம் ைோேங்களில் தைன்மையோக அமசயும். இப் ருேத்மேச் தசங்கீமைப்  ருேம் 
என் ர். இப் ருேத்தில் குைந்மே ேன் இருமக ஊன்றி, ஒருகோலிமன ைடக்கி, 
ைற்தறோரு கோமல நீட்டி ேமலநிமிர்ந்தும் முகைமசந்தும் ஆடும். 

 
கம் ைோைோயணம் 

 ஆசிரியர் – கம் ர். 
 கம் ைோைோயணத்திற்கு கம் ர் இட்ட த யர் இைோைேேோைம். 
 6 கோண்டங்கமள உமடயது. சந்ே ெயம் மிக்கது. 
 ஊர் – திருேழுந்தூர். 
 ஆேரித்ேேர் – திருதேண்தணய்ெல்லூர் சமடயப்  ேள்ளல். 
 இயற்றிய பேறு நூல்கள் – சைசுேதி அந்ேோதி, சடபகோ ர் அந்ேோதி, திருக்மக ேைக்கம், 

ஏதைழு து, சிமலஎழு து. 
 இேர், “கல்வியில் த ரியேர் கம் ர்“, “கம் ன் வீட்டுக் கட்டுத்ேறியும் கவி ோடும்“, 

விருத்ேம் என்னும் ஒண் ோவிற்கு உயர் கம் ன்“ என சிறப்பிக்கப் டுகிறோர். 
 

 ோய்ச்சல் 
 

 ேக்மகயின் மீது ெோன்கு கண்கள் என்ற சிறுகமே தேோகுப்பில் இடம்த ற்றுள்ளது. 
 ஆசிரியர் – சோ.கந்ேசோமி. 
 இேர் எழுதிய சோயோேனம் புதினத்ேோல் எழுத்துலகில் புகழ்த ற்றோர். 
 ‘விசோைமணக் கமிஷன்’ என்னும் புதினத்திற்கோக சோகித்திய அகோதேமி விருதிமனப் 

த ற்றுள்ளோர். 
 ‘சுடுைண்’ என்னும் குறும் டத்திற்கோக அமனத்துலக விருதிமனயும் த ற்றோர். 



Vetripadigal.com 

12 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

 தேோமலந்து ப ோனேர்கள், சூர்யேம்சம், சோந்ேகுைோரி முேலியமே இேர் எழுதிய 
புதினங்களுள் சில. 

 “ஓங்கு இரும்  ைப்பின் 
ேங்க ஈட்டத்து தேோண்டிபயோர்”   …………….  சிலப் திகோைம், ஊர்கோண்கோமே. 

 
 


