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11 ஆம் வகுப்பு – தமிழ் 
 

இயல் - 1 
பேச்சும ொழியும் கவிதைம ொழியும் 

 
 ஆசிரியர் – இந்திரன். இயற்மேயர் – இரொபேந்திரன். 
 ஒரிய ம ொழிக் கவிஞர்  ப ொர ொ பிஸ்வொஸின் “ேறதவகள் ஒருபவதை தூங்கப் 
பேொயிருக்கலொம்” என்னும் இவரின் ம ொழிமேயர்ப்பு நூலுக்கொக 2011 ஆம் 
ஆண்டுக்கொ  ேொகித்திய அகொமைமி விருதித ப் மேற்றொர். 

 ‘முப்ேதை நகரம்’, ‘ேொம்ேல் வொர்த்தைகள்’ உள்ளிட்ை கவிதைத் மைொகுப்புகளும்,  
ைமிழ் அழகியல், நவீ  ஓவியம் உள்ளிட்ை கட்டுதர நூல்கதையும் ேதைத்துள்ைொர். 

 மவளிச்ேம், நுண்கதல ஆகிய இைழ்கதை நைத்தியுள்ைொர். 
o ம ொழிமயன்ற ஒன்று பிறந்ைவுைன் ‘உலகம்’ என்ேதும் ‘நொன்’ என்ேதும் ைனித்ைனியொகப் 
பிரிந்து ைங்கதைத் ைனித்துவ ொக நிதல நிறுத்திக் மகொள்கின்ற .  – எர் ஸ்ட் கொசிரர். 

o “ம ொழிைொன் ஒரு கவிஞதர நிகழ்கொலத்ைவரொ அல்லது இறந்ைகொலத்ைவரொ என்ேதை 
நிர்ணயிக்கிறது”  -  தலயொைக் கவி ஆற்றூர் ரவிவர் ொ. 

இந்ை வதலைைம் TNPSC பைர்விற்கு ையொர் மேய்யும் நண்ேர்களுக்கு உைவும் பநொக்கத்தில் 
ைமிழக அரசின் புதிய ே ச்சீர்க்கல்வி ேொைப்புத்ைகத்திலிருந்து ேொைக்குறிப்புகள் வழங்குப்ேட்டுள்ைது. 
ப லும் இதில் 5000 க்கும் ப ற்ேட்ை Objective Type Questions வழங்கப்ேட்டுள்ைது. இதிலுள்ை  ொதிரித் 
பைர்வுகளில் நீங்கள் ேயிற்சி மேறலொம். மைொைர்ந்து புதிய ேொைக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிபறொம்…. 
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o பேச்சும ொழிதயக் கவிதையில் ேயன்ேடுத்துேவர்களில் மூன்று வதகயி ர் உள்ை ர். 
முைல் வதகயி ர் வொல்ட் விட் த ப் பேொன்றவர்கள், இரண்ைொம் வதகயி ர் கவிஞர் 
 ல்லொர்ப  பேொன்றவர்கள், மூன்றொம் வதகயி ர் ஸ்ேொனிஷ் ம ொழிக் கவிஞரொகிய 
ேொப்பலொ மநரூைொ பேொன்றவர்கள். 

o வொல்ட் விட் ன் அம ரிக்கொதவச் பேர்ந்ைவர். புதுக்கவிதை இயக்கத்தைத் 
பைொற்றுவித்ைவர். இவருதைய “ புல்லின் இைழ்கள் “ (Leaves of grass) என்ற நூல் 
உலகப்புகழ் மேற்றது. 

o ஸ்மைஃேொன்  ல்லொர்ப  பிரொன்சு நொட்தைச் பேர்ந்ைவர். ஆங்கில ஆசிரியரொக 
ேணியொற்றியவர். இவதர புரிந்துமகொள்வைன் மூலப  குறியீட்டியத்தையும் (Symbolism) 
புரிந்துமகொள்ை முடியும். 

o மைன் அம ரிக்கொவிலுள்ை சிலி நொட்டில் பிறந்ைவர் ேொப்பலொ மநரூைொ. இலத்தீன் 
அம ரிக்கொவின் மிகச் சிறந்ைக் கவிஞர். ைன்னுதைய கவிதைகளுக்கொக 1971 இல் 
இலக்கியத்திற்கொ  பநொேல் ேரிசு மேற்றவர். 
 

யுகத்தின் ேொைல் 
 

 ஆசிரியர் – கவிஞர்.சு.மேல்வரத்தி ம். 
 யொழ்ப்ேொணத்தில் உள்ை புங்குடுத் தீவில் பிறந்ைவர். 
 இவருைய கவிதைகள் ம ொத்ை ொக ‘உயிர்மைழும் கொலத்துக்கொக’ என்ற ைதலப்பில் 2001 
இல் மைொகுக்கப்ேட்ைது. 

 “ைன் இ த்தையும் ம ொழிதயயும் ேொைொை கவிதை, பவரில்லொை  ரம், கூடில்லொை 
ேறதவ” – இரசூல் கம்ேபைொவ். 
 

நன்னூல் – ேொயிரம் 
 

 ஆசிரியர் – ேவணந்தி முனிவர். 
 நன்னூல் என்ேது மைொல்கொப்பியத்தை முைல் நூலொகக் மகொண்ை வழிநூல் ஆகும். 
 கி.பி. 13 ஆம் நூற்றொண்டில் எழுைப்ேட்ை ைமிழ் இலக்கண நூலொகும். 
 இந்நூல் எழுத்ைதிகொரம், மேொல்லதிகொரம் எ  இரண்டு அதிகொரங்கைொகப் 
ேகுக்கப்ேட்டுள்ைது. 
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 எழுத்ைதிகொரம் எழுத்தியல், ேைவியல், உயிரீற்றுப் புணரியல், ம ய்யீற்றுப் புணரியல், 
உருபுப்புணரியல் எ  5 ேகுதிகைொகவும், 

 மேொல்லதிகொரம் மேயரியல், வித யியல், மேொதுவியல், இதையியல், உரியியல் எ  5 
ேகுதிகைொகவும் அத ந்துள்ை . 

 சீயகங்கன் என்ற சிற்றரேர் பகட்டுக்மகொண்ைைொல் ேவணந்தி முனிவர் நன்னூதல 
இயற்றி ொர் என்று ேொயிரம் குறிப்பிடுகிறது. 

 ஈபரொடு  ொவட்ைம், ப ட்டுப்புதூர் என்ற ஊரில் எட்ைொம் தீர்த்ைங்கரரொ  
ேந்திரப்பிரேொவன் பகொவில் உள்ைது. இங்பக ேவணந்தியொரின் உருவச் சிற்ேம் இன்றும் 
உள்ைது. 

ேொயிரம் அறிமுகம் 
 நூதல உருவொக்கும் ஆசிரியரின் சிறப்தேயும் அந்நூல் வழங்கும் கருத்து வைத்தையும் 
மைொகுத்து நூல் முகப்பில் தவக்கும் முதறதயப் பேசுவது ேொயிர ொகும். 

 ேொயிரத்திற்குரிய ஏழு மேயர்கள் 
அ) முகவுதர ஆ) ேதிகம் – ஐந்து மேொதுவும், ேதிம ொரு சிறப்பு ொகிய ேலவதகப் 
மேொருள்கதையும் மைொகுத்துச் மேொல்வது. இ) அணிந்துதர ஈ) புத ந்துதர  
உ) நூன்முகம் ஊ) புறவுதர எ) ைந்துதர – நூலில் மேொல்லிய மேொருள் அல்லொைவற்தறத் 
ைந்து மேொல்வது. 

 ேொயிரம் என்ேது மேொதுப்ேொயிரம், சிறப்புப் ேொயிரம் எ  இருவதகப்ேடும். 
 நூலின் இயல்பு, ஆசிரியர் இயல்பு, கற்பிக்கும் முதற,  ொணவர் இயல்பு, கற்கும் முதற 
என்னும் ஐந்தையும் கூறுவது மேொதுப்ேொயிரம். 

 நூலொசிரியர் மேயர், நூல் பின்ேற்றிய வழி, நூல் வழங்கப்ேடுகின்ற நிலப்ேரப்பு, நூலின் 
மேயர், நூலில் குறிக்கப்ேடும் கருத்து, நூதலக் பகட்பேொர், நூதலக் கற்ேை ொல் 
மேறுகின்ற ேயன் முைலொ  எட்டு மேய்திகதையும் குறிப்ேது சிறப்புப் ேொயிரம்.  

 இப்ேொைல் நூற்ேொ வதகதயச் பேர்ந்ைது 
 மேொல்லும் மேொருளும்  / அத  – மூங்கில் 

 
ஆறொம் திதண 

 
 ஆசிரியர் – அ.முத்துலிங்கம். 
 இலங்தகயிலுள்ை யொழ்ப்ேொணத்துக்கு அருகிலுள்ை மகொக்குவில் கிரொ த்தில் 
பிறந்ைவர். 
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 அக்கொ,  கொரொஜொவின் ரயில்வண்டி, திகைேக்கரம் உள்ளிட்ை சிறுகதை மைொகுப்புகதை 
மவளியிட்டிருக்கிறொர். 

 வம்ேவிருத்தி என்னும் சிறுகதைத் மைொகுப்புக்கொக 1996 ஆம் ஆண்டு ைமிழ்நொடு 
அரசின் ேரிசித ப் மேற்றவர். 

 வைக்கு வீதி என்னும் சிறுகதைத் மைொகுப்புக்கொக 1999 இல் இலங்தக அரசின் 
ேொகித்தியப் ேரிதேயும் மேற்றிருக்கின்றொர். 

 
 பைனியல் டிஃபேொ எழுதிய புத்ைகம் – “ரொபின்ேன் குரூபேொ“. 
 நற்றித ப் ேொைலில் ைனி க ொர் – சி ம் மகொண்ை அரேனின் மகொடுத  ைொங்க 
முடியொ ல் துயருற்று, மேொந்ை ஊதரவிட்டு ஓடியவர்களின் கதைதய, ”மவஞ்சி  
பவந்ைன் ேதக அதலக்கலங்கி, வொழ்பவொர் பேொகிய பேர் ஊர்ப் ேொழ்” என்று 
குறிப்பிடுகிறொர். 

 திருக்குறதையும், திருவொேகத்தையும் ஆங்கிலத்தில் ம ொழிமேயர்த்ை ஜி.யு.பேொப் 
க ைொவில் பிறந்ைவர். 

 1981 ஆம் ஆண்டு ப  31 ஆம் பைதி – இலங்தக யொழ்ப்ேொணம் நூலகம் 
தீக்கிதரயொக்கப்ேட்ைது. அதைைொன் ‘ஃேொரன்ஹீட் 451’ என்ற நூல் விவரிக்கிறது. 

 2012 ஆம் ஆண்டு மைொைங்கி வரும் எல்லொ வருைங்களிலும் ஜ வரி 14 ஆம் நொள் “ைமிழர் 
ேொரம்ேரிய நொள்” எ க் மகொண்ைொைப்ேடுகிறது. 

 க ைொவில் முைல்முதறயொக ஒரு புதிய ேொதல ஒன்றுக்கு ‘வன்னி வீதி’ என்று 
ைமிழ்மேயர் சூட்ைப்ேட்டிருக்கிறது. 

 
ேொன்பறொர் ேரித்திரம் 

 கொவித்துவொன் மீ ொட்சி சுந்ைர ொர் 
 

 ைமிழ் இலக்கிய வரலொற்றில் கம்ேருக்கு பின் ர், ஓரொயிரம் ஆண்டு ஓய்ந்து கிைந்ைபின் 
வொரொது பேொலவந்துதித்ை புலத  கதிரவன் எ  ைமிழறிஞர்கள் பேொற்றிய மைன்ம ொழிப் 
மேரும்புலவர் – மீ ொட்சி சுந்ைர ொர். 

 திருச்சிரொப்ேள்ளி அருகில் உள்ை அைவத்தூர் என்னும் ஊரில் பிறந்ைவர். 
 திரிசிரபுரம் மீ ொட்சி சுந்ைர ொர் என்று அதழக்கப்ேட்ைொர். 
 திருவொடுதுதற  ைத்தின் ைதலத ப் புலவரொக விைங்கி ொர். 
 ‘பேக்கிழொர் பிள்தைத்ைமிழ்’ என்ற நூதல இயற்றி ொர். 
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 ைல புரொணங்கள் ேொடுவதில் வல்லவர்.  
 ய க அந்ைொதி, திரிேந்ைொதி, மவண்ணேொ அந்ைொதிகள் ஆகியவற்தற உருவொக்கிப் 
புகழ்மேற்றொர். 

  ொதல, பகொதவ, கலம்ேகம், பிள்தைத்ைமிழ் ஆகியவற்தறப் ேொடி மேருத  அதைந்ைொர். 
 உ.பவ.ேொ. தியொகரொேர், குலொம்கொதிறு நொவலர் பேொன்பறொர் இவரின்  ொணொக்கர்கள். 

 
இயற்தக பவைொண்த  

 
 ைமிழ்நொட்டின்  ொநில  ரம் – ேத  ரம் 
 ேத  ரம் ஏதழகளின் கற்ேக விருட்ேம் என்று அதழக்கப்ேடுகிறது. 
 ஒரு மேொருதை ப ம்ேடுத்ைப்ேட்ை  ொற்றுப் மேொருள்கைொக  ொற்றுவதை  திப்புக் 
கூட்டுப்மேொருள் எ  அதழக்கின்ற ர். 

 தவக்பகொல் ேற்றி மிகச் சிறந்ை ஆய்தவச் மேய்ைவர் ஜப்ேொன் அறிஞர்  ேொ பு ஃபுபகொகொ. 
இவர் 1978 ஆம் ஆண்டு “ஒற்தற தவக்பகொல் புரட்சி” என்னும் நூதல எழுதியவர்.  

 உழப்ேைொை நிலம், இரேொய  உரம் இல்லொை உற்ேத்தி, பூச்சிக்மகொள்ளி இல்லொை 
ேயிர்ேொதுகொப்பு, ைண்ணீர் நிறுத்ைொை மநல் ேொகுேடி, ஒட்டுவிதை இல்லொ ல் உயர் 
விதைச்ேல் ஆகிய ஐந்து விவேொய  ந்திரங்கதை உலகுக்கு அளித்ைவர். 

 “இயற்தக அத த்தையும் வொரி வழங்கும் ைொய். அபைபநரம் எளிதில் சிதைந்துவிடும் 
வதகயில் ம ன்த யொ தும்கூை, நிலத்தின் வைத்தை அக்கதறயுைன் நன்முதறயில் 
ேரொ ரித்ைொல், ேதிலுக்கு அதுவும்  னிைத் பைதவகதை நல்ல முதறயில் நிதறவு 
மேய்யும். விவேொயத்தின் வேந்ைகொல ொக இயற்தக பவைொண்த  எல்லொக் கொலத்திலும் 
திகழும்” –  ேொ பு ஃபுபகொகொ. 
 

ஏதிலிக்குருவிகள் 
 

 கவிதை - அழகிய மேரியவன். இவரது இயற்மேயர் அரவிந்ைன். 
 ‘ைகப்ேன் மகொடி’ என்னும் புதி த்திற்கொக 2003 ஆம் ஆண்டில் ைமிழக அரசின் விருது 
மேற்றவர். 

 குறடு, மநரிக்கட்டு உள்ளிட்ை சிறுகதை மைொகுப்புகதையும்,  
 உ க்கும் எ க்கு ொ  மேொல், அரூே நஞ்சு ஆகிய கவிதைத் மைொகுப்புகளும்,  
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 மீள்பகொணம், மேருகும் பவட்தை உள்ளிட்ை கட்டுதரத் மைொகுப்புகளும் இவரது 
ேதைப்புகள் ஆகும். 

  ொர்ச் 20 – உலக சிட்டுக்குருவிகள் தி ம். 
 

திரு தல முருகன் ேள்ளு 
 

 நூலின் ஆசிரியர் – மேரியவன் கவிரொயர். இவரின் கொலம் 18 ஆம் நூற்றொண்டு. 
 திருமநல்பவலி  ொவட்ைம் குற்றொலத்திற்கு அருகில் உள்ைது ேண்புணிப்ேட்ைணம். 
இவ்வூர் ேண்தே என்றும் ேண்மேொழில் என்றும் அதழக்கப்ேடும். இங்குள்ை சிறு 
குன்றின் மேயர் திரு தல. 

 திரு தலக்குன்றில் உள்ை முருகத ப் ேொட்டுதைத் ைதலவரொகக்மகொண்டு 
ேொைப்ேட்டுள்ைது. 

 இந்நூலில் கலித்துதற, கலிப்ேொ, சிந்து ஆகிய ேொவதககள் விரவி வந்துள்ை .  
 இந்நூல் ‘ேள்ளிதே‘ என்றும் ‘திரு தல அதிேர் ேள்ளு’ எ வும் வழங்கப்ேடுகிறது. 
 ேள்ளு 96 வதகயொ  சிற்றிலக்கிய வதககளுள் ஒன்று. இது ‘உழத்திப் ேொட்டு’ எ வும் 
அதழக்கப்ேடுகிறது. மைொல்கொப்பியம் குறிப்பிடும் புலன் என்னும் இலக்கிய வதகதயச் 
ேொரும். 

 ேொைல் –  லரில் ஆரளி இந்துைம் ேொடும்  
மேொல்லும் மேொருளும்  

 வை ஆரிநொடு – திரு தல, மைன் ஆரிநொடு – குற்றொலம், ஆரளி – ம ொய்க்கின்ற வண்டு, 
இந்துைம் – இந்ைைம் எனும் ஒரு வதகப் ேண், இைங்கணி – ேங்கிலி,  
உைம் – உள்ைொன் என்ற ேறதவ, ேலே வொவி – ைொ தரத் ைைொகம்,  
ைரைம் – முத்து. 

 கொ – பேொதல, முகில்மைொதக – ப கக்கூட்ைம்,  ஞ்தஞ –  யில்,  
மகொண்ைல் – கொர்கொல ப கம்,  ண்ைலம் – உலகம்,  
வொவி ைரங்கம் – குைத்தில் எழுந்ை அதல, அளி உலொம் – வண்டு ம ொய்க்கின்ற, 
கண்கொணி – மநல் அறுவதைதய ப ற்ேொர்தவ மேய்ேவர். 
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ஐங்குறுநூறு 
 

 ஐந்து + குறுத  + நூறு = ஐங்குறுநூறு 
 மூன்றடிச் சிற்மறல்தலயும் ஆறடிப் பேரல்தலயும் மகொண்ை அகவற்ேொக்கைொல் ஆ  
நூல். 

 திதண ஒன்றிற்கு 100 ேொைல் வீைம் 500 ேொைல்கள் அத ந்துள்ைது. 
 குறிஞ்சித்திதண – கபிலர், முல்தலத்திதண – பேய ொர்,  ருைத்திதண – 
ஓரம்பேொகியொர், மநய்ைல் திதண – அம்மூவ ொர், ேொதலத்திதண – ஓைலொந்தையொர். 

 ஐங்குறுநூற்றின் கைவுள் வொழ்த்துப் ேொைதலப் ேொடியவர் ேொரைம் ேொடிய மேருந்பைவ ொர். 
 இந்நூதலத் மைொகுப்பித்ைவர் புலத்துதற முற்றிய கூைலூர்க்கிழொர். 
 மைொகுப்பித்ைவர் யொத க்கட்பேய்  ொந்ைரஞ் பேரலிரும்மேொதற. 
 பேய ொர் – இவர் எழுதிய 105 ேொைல்கள் கிதைத்துள்ை . 
 ேொைல் – கொயொ மகொன்தற மநய்ைல் முல்தல எ த்மைொைங்கும். 

மேொல்லும் மேொருளும் 
கொயொ, மகொன்தற, மநய்ைல், முல்தல, ைைவம், பிைவம் –  தழக்கொல  லர்கள். 
பேொது – ம ொட்டு, அலர்ந்து –  லர்ந்து, கவினி – அழகுற. 
 

யொத  ைொக்ைர் 
 

 மஜயப ொகன் – நொகர்பகொவிதலச் பேர்ந்ைவர். 
 விஷ்ணுபுரம், மகொற்றதவ உள்ளிட்ை நொவல்கதை எழுதியவர். 
 யொத தயப் ேொத்திர ொக தவத்து ஊத ச்மேந்நொய்,  த்ைகம் ஆகிய கதைகதையும் 
எழுதியுள்ைொர். 

 இந்ை குறும் புதி ம் ‘அறம்‘ என்னும் சிறுகதைத் மைொகுப்பில் இைம்மேற்று உள்ைது. 
o கொட்டின் வைத்திற்கு அடிப்ேதையொக விைங்கும் யொத கதை ‘கொட்டின் மூலவர்’ 
என்ேர். 

o நிகண்டுகளில் யொத தயக் குறிக்கும் பவறு மேொற்கள் 
கயம், பவழம், களிறு, பிளிறு, கைேம்,  ொைங்கம், தகம் ொ, வொரணம், அஞ்ே ொவதி, அத்தி, 
அத்தினி, அரசுவொ, அல்லியன், அனுேத , ஆத , இேம், இரதி, குஞ்ேரம், வல்விலங்கு, 
கரி, அஞ்ே ம் ஆகியதவ. 

o யொத களின் ஆயுள்கொலம் ஏறத்ைொழ 70 ஆண்டுகள். 
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o கொழ்வதர நில்லொக் கடுங்களிற்று ஒருத்ைல் 
யொழ்வதரத் ைங்கி யொங்கு   - கலித்மைொதக. 

o யொத  ைொக்ைர் என்று அதழக்கப்ேடுேவர் - ைொக்ைர்.வி.கிருஷ்ணமூர்த்தி. 
வ க்கொப்ேொைருக்கு வழங்கப்ேடும் மிக உயரிய விருைொ  பவணுப  ன் ஏலிஸ் 
விருதித  2000 ஆம் ஆண்டில் மேற்றொர். ைமிழக பகொவில் யொத களுக்கு 
புத்துணர்ச்சித் திட்ைத்தை அறிமுகப்ேடுத்தி அரசின்மூலம் மேயல்ேடுத்தியவர். 

 
ேொன்பறொர் ேரித்திரம் 
ஆபிரகொம் ேண்டிைர் 

 
 “ைமிழிதே இயக்கத்தின் ைந்தை” என்று அதழக்கப்ேடுேவர். 
 மைன்கொசிக்கு அருபகயுள்ை ேொம்ேவர் வைகதர என்னும் சிற்றூரில் பிறந்ைவர். 
 சித்ை  ருத்துவத்தில் சீரிய அறிவு மேற்று  க்கைொல் அன்புைன் ‘ேண்டுவர்’ ( ருத்துவர்) 
என்று அதழக்கப்ேட்ைொர். 

 ேங்கீை வித்தியொ,  கொஜ  ேங்கம் என்னும் அத ப்தே உருவொக்கி ைமிழிதே 
 ொநொடுகதை நைத்தி ொர். 

 அவருதைய இதேத்ைமிழ் நூல் – ‘கருணொமிர்ை ேொகரம்’ ஆகும். 
 

இயல் – 3 
பீடு மேற நில் 

 
 தல இைப்மேயர்கள் – ஓர் ஆய்வு 

 திரொவிைர்கள் அடிப்ேதையில்  தலவொழ்  க்கள். திரொவிைர்கதை ‘ தலநில  னிைர்கள்’ 
என்று அதழக்கிறொர் கமில் சுவலபில். 

 ‘பேபயொன் ப ய த வதர உலகம்’ என்று உதரக்கிறது மைொல்கொப்பியம். 
 ‘விண்மேொரு மநடுவதர குறிஞ்சிக்கிழவ’ என்கிறது திருமுருகொற்றுப்ேதை. 

 தல என்ற மேொல்தல அடிப்ேதையொகக் மகொண்டு உருவொ  இ க்குழு மேயர்கள். 
  ொல் ேஹொடியொ – ஜொர்கண்ட் 
  ல அரயன் – ப ற்குத்மைொைர்ச்சி  தலகள் – பகரைம் 
  ற குறவன் – மநரு ங்கொடு – பகரைம். 
  ல மூத்ைன் – எர்நொட் – பகரைம் 
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  ல ேணிக்கர் -  வை பகரைம். 
  லயன் – ேொலக்கொடு – பகரைம். 
  ல பவைொ – இடுக்கி – பகரைம் 
  பலரு – ைட்சிண கன் ைொ – கர்நொைகம் 
 பகொட்ைொ – நீலகிரி, ைமிழ்நொடு. 
 மகொண்ைொ பைொரொ – ஆந்திரப்பிரபைேம் 
 பகொண்டு, மகொய்ட்மைர் – ஒடிஸொ 

 
 திரொவிைப் ேழங்குடி இ க்குழுப் மேயர்களும் ‘ தல’, குன்று என்ற மேொருள் ைரும் 
மேொற்கதைபய அடிப்ேதையொகக் மகொண்டு ஆக்கம் மேற்ற . 

 நீலகிரியில் உள்ை பைொைர் இ த்ைவர் ேொல் எருத க் மகொட்டில்கதைப் புனிை இை ொகக் 
கருதுேவர்கள். 

 குறும்ேர் ம ொழியில் ைொழ்வொரத்தைக் குறிக்கும் ‘ம ட்டு’ என்ற மேொல் அைன் உயர ொ , 
ப ைொ  அத ப்தே விைக்குகிறது.  

 ஆந்திரொவிலும் ஒடிஸொவிலும் உள்ை ‘ஜைொப்பு’ எ ப்ேடும் திரொவிைப் ேழுங்குடியி ரின் 
குடியிருப்புகள் மேரும்ேொலும்  தல உச்சியில் அத ந்துள்ை . 

 திரொவிைச் மேொல்லொ  ‘ தல’ என்ேது ே ஸ்கிருை ம ொழியில் ‘ லய’ என்று 
வழங்கப்ேடுகிறது. 

 ேொண்டிய  ன் ன் ஒருவன் ‘ லயத்துவஜ’ என்று அதழக்கப்ேட்ைொன் என்ேது ‘ லய’ 
என்ற மேொல்லின் திரொவிை மைொைர்புக்கு அரண் பேர்க்கிறது.  

 வைம ொழியில் ‘ லய’ என்ற மேொல்  லேொருக்கு ப ற்பக உள்ை  தலகதைபய 
குறிக்கிறது. 

 ைமிழில் குறிஞ்சி நிலம் மைொைர்ேொ  மேொற்களில் ‘ தல’ என்ேது உயர ொ து என்றும், 
‘குன்று’ என்ேது உயரம் குதறவொ து என்றும் மேொருள்ேடும். 

 இதைப்பேொலபவ ைமிழ் ம ொழியில் ‘வதர’ என்ற மேொல் பகொடு,  தல, சிகரம், விளிம்பு, 
கதர, எல்தல, நுனி பேொன்ற மேொருள்களில் ேயன்ேடுத்ைப்ேடுகின்றது. 

 நுனி முைல் அடி வதர  ற்றும் அடி முைல் நுனி வதர என்ற மைொைர்களில் ‘வதர’ என்ற 
மேொல் விளிம்பு என்ற மேொருளில் ேயன்ேடுத்ைப்ேடுகிறது. 

 ‘பகொடு’ என்ற ைமிழ் மேொல்லுக்கு  தலயுச்சி, சிகரம்,  தல என்ற மேொருபைொடு 
வல்லரண், பகொட்தை என்ற மேொருளும் உண்டு.  தலயரேன், கொட்ைரண் பேொன்ற 
இயற்தக அரண்கள். 
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 மகொற்தக, வஞ்சி, மைொண்டி, வைொகம் இப்மேயர்களில் ஒன்தறக்கூை வைம ொழி 
இலக்கியங்கள் ேதிவு மேய்யவில்தல. 

 பகொதை என்னும் ைமிழ்ச்மேொல்  தல என்னும் மேொருளில் வழங்குவதையும் இங்பக 
கவ த்தில் மகொள்ை பவண்டும். 

 
ஆய்வொைர் ஆர்.ேொலகிருஷ்ணன். இ.ஆ.ே 

 திரு.ஆர்.ேொலகிருஷ்ணன் இந்தியவியல்  ற்றும் திரொவிைவியல் ஆய்வொைர். 
 “மகொற்தக, வஞ்சி, மைொண்டி வைொகத்தை” ஆய்வுலகின் கவ த்திற்கு 
மகொண்டுவந்ைவர்.  

 தி  ணி நொளிைழில் துதணயொசிரியரொகவும், கதணயொழி இலக்கிய இைழின் 
ஆபலொேகர் குழுவிலும் தீவிரப் ேங்கொற்றியிருக்கிறொர். 

 அன்புள்ை அம் ொ, சிறகுகள் வொ ம் உள்ளிட்ைதவ இவர்ைம் நூல்கள். 
 1984 ஆம் ஆண்டு இந்திய ஆட்சிப் ேணித் பைர்தவ முைன்முைலொக, முழுவது ொகத் 
ைமிழிபலபய எழுதி, முைல் முயற்சியிபலபய பைச்சிப் மேற்றவர். 

 ஒடிஸொ  ொநிலத்தில் கூடுைல் ைதலத ச் மேயலர்  ற்றும் அம் ொநிலத்தின் வைர்ச்சி 
ஆதணயரொகப் மேொறுப்பில் இருக்கிறொர். 

 “சிந்துமவளிப் ேண்ேொட்டின் திரொவிை அடித்ைைம்” என்னும் இவரது நூலிலிருந்து 
எடுத்ைொைப்ேட்டுள்ைது. 

 
கொவடிச்சிந்து 

 
 ஆசிரியர் – மேன்னிகுைம் அண்ணொ தலயொர். 
 மேன்னிகுைம் அண்ணொ தலயொர் ேொடிய கொவடிச்சிந்து அருணகிரியொரின் திருப்புகழ் 
ைொக்கத்ைொல் விதைந்ை சிறந்ை இலக்கிய ொகும். 

 இப்ேொைலின் ம ட்டுகள் அண்ணொ தலயொரொபலபய அத க்கப்ேட்ைைொகும். 
 ைமிழில் முைன்முைலில் வண்ணச்சிந்து ேொடியைொல் ‘கொவடிச் சிந்தின் ைந்தை’ என்று 
அண்ணொ தலயொர் அதழக்கப்ேட்ைொர். 

 18 வயதிபலபய ஊற்று தலக்குச் மேன்று அங்குக் குறுநிலத்ைதலவரொக இருந்ை 
இருையொலய  ருைப்ேபைவரின் அரேதவப் புலவரொகவும் இருந்ைொர். 

 வீதரத் ைலபுரொணம், வீதர நவநீை கிருஷ்ணேொமி ேதிகம், ேங்கரன்பகொவில் திரிேந்ைொதி, 
கருதவ மூம் ணிக்பகொதவ, பகொ தி அந்ைொதி ஆகிய நூல்கதை இயற்றியுள்ைொர். 
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 ைமிழ்நொட்டில் ேண்தைக்கொலம் முைல் நொட்ைொர் வழக்கிலுள்ை இதே ரபே கொவடிச் சிந்து 
எ லொம். 

மேொல்லும் மேொருளும் 
ஐகம் – உலகம், புயம் – பைொள், வதர –  தல, வன் ம் – அழகு, கழுகொேலம் – கழுகு தல, 
த்வஜஸ்ைம்ேம் – மகொடி ரம், ேலரொசி – கைலில் வொழும் மீன் முைலிய உயிர்கள், விலொேம் – 
அழகு, நூபுரம் – சிலம்பு,  ொசுணம் – ேொம்பு, இஞ்சி –  தில், உம்ேர் – பைவர், புயல் – ப கம், 
கறங்கும் – சுழலும். 

 
குறுந்மைொதக 

 
 குறுந்மைொதக எட்டுத்மைொதக நூல்களுள் ஒன்று. 
 அகத்திதண ேொர்ந்ை 401 ேொைல்கதை உதையது. 
 ‘நல்ல குறுந்மைொதக’ எ ச் சிறப்பித்து உதரக்கப்ேடுகிறது. 
 இந்நூபல முைலில் மைொகுக்கப்ேட்ை மைொதக நூலொகக் கருைப்ேடுகிறது. 
 இந்நூதல மைொகுத்ைவர் பூரிக்பகொ ஆவொர். 
 இந்நூலின் கைவுள் வொழ்த்துப் ேொைதலப் ேொடியவர் ேொரைம் ேொடிய மேருந்பைவ ொர் 
ஆவொர். 

 மவள்ளிவீதியொர் ேங்ககொல மேண்புலவர்களில் ஒருவர். ேங்கத்மைொதக நூல்களில் 13 
ேொைல்கள் இவரொல் ேொைப்ேட்ைதவ. 

 
புறநொனூறு 

 
 புறநொனூறு எட்டுத்மைொதக நூல்களுள் ஒன்று. புறத்திதண ேொர்ந்ை நொனூறு 
ேொைல்கதைக் மகொண்ைது. 

 புறம், புறப்ேொட்டு என்றும் வழங்கப்ேடும். அகவற்ேொக்கைொல் ஆ து. 
 ேங்க கொலத்தில் ஆண்ை அரேர்கதைப் ேற்றியும்  க்களின் ேமூக வொழ்க்தக ேற்றியும் 
எடுத்துதரக்கின்ற . 

 ேொண்டிய  ன் ருள் மேருவழுதி என்ேவர் புலத  மேற்றவரொகவும் இருந்திருக்கிறொர். 
 கைற்மேலவு ஒன்றில் இறந்துபேொ த யொல் இவர் “கைலுள்  ொய்ந்ை இைம்மேருவழுதி” 
என்று பிற்கொலத்ைவரொல் அதழக்கப்ேடுகின்றொர். 

 இவர் புறநொனூற்றில் ஒரு ேொைலும் ேரிேொைலில் ஒரு ேொைலும் இயற்றியுள்ைொர். 
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மேொல்லும் மேொருளும் 
ைமியர் – ைனித்ைவர், முனிைல் – மவறுத்ைல், துஞ்ேல் – பேொம்ேல், அயர்வு – பேொர்வு,  ொட்சி – 
மேருத , பநொன்த  – வலித , ைொள் – முயற்சி. 

 
வொடிவொேல் 

 
 சி.சு.மேல்லப்ேொ ேந்திபரொையம், தி  ணி ஆகிய இைழ்களில் உைவி ஆசிரியரொகப் 
ேணியொற்றியுள்ைொர். 

 ‘எழுத்து’ இைழித த் மைொைங்கி நவீ  ைமிழ் இலக்கிய  று லர்ச்சிக்கு வித்திட்ைவர். 
 அவருதைய குறிப்பிைத்ைக்க ேதைப்புகள் – வொடிவொேல், சுைந்திர ைொகம், ஜீவ ொம்ேம், 
பி.எஸ்.ரொத யொவின் சிறுகதைப்ேொணி, ைமிழ்ச் சிறுகதை பிறக்கிறது. 

 இவருதைய ‘சுைந்திர ைொகம்’ புதி த்திற்கு 2001 ஆம் ஆண்டுக்கொ  ேொகித்திய 
அகொமைமி விருது கிதைத்ைது. 

 
ேொன்பறொர் ேரித்திரம் 
சி.தவ.ைொப ொைர ொர் 

 
 ‘ைமிழ்ப் ேதிப்புலகின் ைதல கன்’ என்று பேொற்றப்ேடும் சி.தவ.ைொப ொைர ொர் இலங்தக, 
யொழ்ேொணத்தில் பிறந்ைவர். 

 ைம் இருேைொவது வயதிபலபய ‘நீதிமநறி விைக்கம்’ என்னும் நூதல உதரயுைன் 
ேதிப்பித்து மவளியிட்ைொர். 

 கட்ைதைக் கலித்துதற, நட்ேத்திர  ொதல, சூைொ ணி வே ம் ஆகிய நூல்கதையும் 
எழுதியுள்ைொர். ஆறொம் வொேகப் புத்ைகம் முைலிய ேள்ளிப்ேொை நூல்கதையும் எழுதி ொர். 

 அவருதைய ைமிழ்ேணிதய கண்ை மேர்விேல் ேொதிரியொர், அவதர ைொம் நைத்திய 
‘தி வர்த்ை ொனி’ என்னும் இைழுக்கு ஆசிரியரொக்கி ொர். 
 

திருக்குறள் 
 
 உலகப்மேொது தற, மேொய்யொம ொழி, வொயுதறவொழ்த்து, முப்ேொல், உத்ைரபவைம், 
மைய்வநூல் எ ப் ேல மேயருண்டு. 

 ேொ வதக – குறள் மவண்ேொ 
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 ேொவின் வதகதயத் ைன் மேயரொகக்மகொண்டு உயர்வு விகுதியொகத் திரு என்னும் 
அதைம ொழியுைன் திருக்குறள் என்று அதழக்கப்ேடுகிறது. 

 ஏழு சீர்களில் வொழ்வியல் மநறிகதைப் பேசும் நூல். 
 திருக்குறளின் சிறப்பித  விைக்கப் ேல புலவர்கள் ேொடிய ேொைல்களில் மைொகுக்கப்ேட்ை 
நூபல திருவள்ளுவ ொதல. 

 ேதிம ண்கீழ்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று. 
 1330 குறள் , 133 அதிகொரம். 
 
ேொல் அதிகொரம் இயல் இயல்களின் மேயர்கள் 
அறம் 38 4 ேொயிரவியல் 04, இல்லறவியல் 20,  

துறவறவியல் 13, ஊழியல் 01. 
மேொருள் 70 3 அரசு இயல் 25, அத ச்சு இயல் 32, ஒழிபியல் 13. 
இன்ேம் 25 2 கைவியல் 07, கற்பியல் 18 

 
 தீயி ொல் சுட்ைபுண் உள்ைொறும் ஆறொபை  
நொவி ொல் சுட்ை வடு. – பவற்றுத  அணி 

  ருந்ைொகித் ைப்ேொ  ரத்ைற்றொல் மேல்வம் 
மேருந்ைதக யொன்கண் ேடின் – உவத  அணி 

 சுைச்சுைரும் மேொன்பேொல் ஒளிவிடும் துன்ேம்  
சுைச்சுை பநொற்கிற் ேவர்க்கு – உவத  அணி 

 ேற்றுக ேற்றற்றொன் ேற்றித  அப்ேற்தறப்  
ேற்றுக ேற்று விைற்கு – மேொல் பின்வரும் நிதலயணி 

 பீலிமேய் ேொகொடும் அச்சிறும் அப்ேண்ைம் 
ேொல மிகுத்துப் மேயின்- பிறிது ம ொழிைல் அணி. 

 
இயல் - 4 

ைதலத ச் மேயலகம் 
 

 சுஜொைொவின் இயற்மேயர் ரங்கரொஜன், 
 அறிவியல், புத கதைகள், கட்டுதரகள், நொைகங்கள், திதரப்ேைம் என்று ேல 
ேதைப்புகள் உள்ை . 
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 கணிப்மேொறியின் கதை, சிலிக்கன் சில்லுப்புரட்சி, அடுத்ை நூற்றொண்டு ஆகியதவ 
இவருதைய புகழ்மேற்ற அறிவியல் நூல்கள். 

 அறிவியதல எளிய ைமிழில் ஊைகங்களில் ேரப்பியைற்கொக,  த்திய அரசின் விருது 
மேற்றவர். 

 இந்தியொவில் மின் ணு வொக்குப்ேதிவு கருவிதயக் மகொண்டுவந்ைதில் சுஜொைொவின் 
ேங்களிப்பு அதிகம். 

 மூதைக்கு, ஒரு நிமிைத்திற்கு 800 மில்லி குருதி பைதவப்ேடுகிறது. 
 உயிர்வளி ஆகியவற்றின் ம ொத்ை பைதவயில் ஐந்தில் ஒரு ேொகத்தை மூதைபய 
அேகரித்துக் மகொள்கிறது. 

 த க்பரொவொட் என்ேது ஒரு வொட் ேக்தியில் ேத்து லட்ேத்தில் ஒரு ேொகம். 
 பைனீயின் மூதை கணக்கிடும் பவகம் ேத்து மைர்ரொஃப்ைொப் (Terraflop). 
  னிை மூதை சு ொர் 10 வொட் ேக்திதய உற்ேத்தி மேய்கின்றது. 
 ேரொேரி  னிை மூதையின் எதை – 1349 கிரொம். 
 மிக அதிக எதையுள்ை  னிை மூதை 2049 கிரொம். 
  னிை மூதையில் 80% ைண்ணீபர உள்ைது. 
 ைொ ஸ் ஆல்வொ எடிேன் உங்கள் உைலின் முக்கியப் ேணி உங்கள் மூதைதயத் ைொங்கிச் 
மேல்வது என்றொர். 

பியர் ேொல் ப்பரொக்கொ 
 ம ொழி நம் மூதையில் எங்கு புரிந்துமகொள்ைப்ேடுகிறது என்று 1861 ஆம் ஆண்டு பியர் 
ேொல் ப்பரொக்கொ என்னும் பிமரஞ்சு ேர்ஜன் கண்டுேடித்ைொர். 

 நம்முதைய பேச்சு திறத  நம் மூதையின் இைது முன்ேகுதிச் சுதையில் இருக்கிறது 
என்று கண்டுபிடித்ைொர். 

 மூதையின் இந்ைப் ேகுதிதய ப்பரொக்கொவின் பேட்தை – ப்பரொக்கொஸ் ஏரியொ 
என்கிறொர்கள். 

பநொம் பேொம்ஸ்கி 
 பநொம் பேொம்ஸ்கி என்னும் அம ரிக்க உைவியல் ம ொழியியலொர் நொம் பிறக்கும் பேொபை 
சில ஆழ்ந்ை அத ப்புகளுைன் பிறக்கிபறொம் என்றொர். 

 இந்ை ஆழ்ந்ை அத ப்புகளில் இலக்கண விதிகளும் அைத  அர்த்ைம் 
ேண்ணிக்மகொள்ளும் திறத யும் மேொதிந்திருக்கிறது என்ற கருத்தைத் மைரிவித்ைொர். 

 கற்க கற்க மூதையின் எதை மகொஞ்ேம் கூடுகிறது. 
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 நியுரொன்களின் இதணப்புச் சிக்கல்களும் அதிலுள்ை ப்பரொட்டீன் அைவும் 
அதிக ொகிறது. 

 நியுபரொ ட்ரொன்ஸ்மிட்ைர்கதைக் கட்டுப்ேடுத்தும் வித யூக்கி அைவும் அதிக ொகிறது. 
மேப்தைட் என்னும் ேங்கதியும் அதிகம் உண்ைொகிறது.  

 மூதையின் இைது ேொதிைொன் பேே, எழுை, கணக்கிை, ைர்க்கரீதியில் சிந்திக்க உைவுகிறது.  
 நிதறய  ொர்க், பிரச்ேத கதை அலசுவது. ேதுரங்கம் பேொன்ற விதையொட்டுகளில் 
சிறப்ேது இமைல்லொம் இைதுேொதி. 

 நம் ம ொழியறிவு முழுவதும் இைதுேொதியொகும். 
 கி.பி. 6 ஆம் நூற்றொண்டு – பித்ைபகொரஸ்ைொன் முைலில்   ம் என்ேது மூதையில் 
இருக்கிறது என்றொர். 

 1637 – மைஸ்கொர்ட்மைஸ் என்னும் ைத்துவ ஞொனி   மும் மூதையும் பவறு என்றொர். 
 1865 – ஆட்பைொ டியட்ைர்ஸ் என்னும் மஜர் ொனியர் நியூரொனின் முைல் உண்த யொ  
சித்திரத்தைப் பிரசுரித்ைொர். 

 1874 – மவர்னிக் என்ேவர் வொர்த்தைகள் அறியப்ேடும் இைத்தைக் கண்ைறிந்ைொர். 
 1953 – பநொம் ேொம்ஸ்கி ம ொழி அறிவு மூதைக்குள் ேதிந்திருக்கிறது என்று கண்ைறிந்ைொர். 
 வலதுேொதியில் நொம் வடிவங்கதை உணர்கிபறொம்.  
 வலதுேொதி ேரியில்தல எனில் வீட்டுக்குப் பேொக வழி மைரியொ ல் திண்ைொடுபவொம். 
ேட்தை பேொட்டுக்மகொள்ை முடியொ ல் திணறுபவொம் கவிதை எழுதுவது, ேைம் பேொடுவது, 
நை ம் ஆடுவது, நடிப்ேது பேொன்ற கதல வடிவங்கள் எல்லொம் வலது ேொதியி ொல் ைொன் 
நைக்கிறது. 

 உலகின் அதிவிதரவுக் கணினி ஒரு மநொடிக்கு ப ற்மகொள்ளும் கணக்குகதைவிை 
அதிக ொக  னிை ொல் ப ற்மகொள்ை முடியும். இைத  கூறியவர் ஸ்ைொன்பேொர்டு 
ேல்கதலக்கழக பேரொசிரியர் க்வொமே ொ பேொன்மஹன். 

 

விஞ்ஞொனி 
 

 விஞ்ஞொனி எனும் ைதலப்பிலொ  இக்கவியரங்க கவிதை, கவிஞர் கண்ணைொேன் 
ைதலத யில் அரங்பகற்றப்ேட்ைைொகும். 

 மீ. ரொபேந்திரன் என்ற இயற்மேயர் மகொண்ை மீரொ  ரபுக்கவிதை, புதுக்கவிதை ஆகிய 
இரு ைைங்களிலும் ேரவலொக அறியப்ேட்ைவர். 

 சிவகங்தக அரசுக் கல்லூரியில் ைமிழ்ப் பேரொசிரியரொகப் ேணிபுரிந்ைொர். 
 ஊசிகள், க வுகள் + கற்ேத கள் = கொதிகங்கள் பேொன்ற கவிதை நூல்கள் சிறந்ைதவ. 
 அன் ம் விடு தூது, கவி ஆகிய இைழ்கதை நைத்தியுள்ைொர். 
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நீலபகசி 
 

 நீலபகசி என்ேது ஐஞ்சிறு கொப்பியங்களுள் ஒன்று. விருப்ேத்ைப்ேொவொல் ஆ து. 
 இைற்கு ‘நீலபகசித் மைருட்டு’ என்றும் மேயர். 
 இது குண்ைலபகசி என்னும் நூலுக்கு  றுப்ேொக எழுைப்ேட்ைது. 
 ைமிழில் எழுைப்ேட்ை முைலொவது ைருக்க நூல் இது என்ேர். 
 இந்நூலில் கைவுள் வொழ்த்து உட்ேை, ேதிம ொரு ேகுகளிலும் ம ொத்ை ொக 894 ேொைல்கள் 
உள்ை . 

 இதை எழுதியவர் யொர் எ  அறியப்ேைவில்தல. 
 இைன் உதரயொசிரியர் ே ய திவொகர வொ   முனிவர். இந்நூலில் உள்ை ம ொக்கலவொைச் 
ேருக்கத்திலிருந்து மூன்று ேொைல்களும் புத்ைவொைச் ேருக்கத்திலிருந்து இரண்டு ேொைல் 
இைம்மேற்றள்ைது. 

 புத்ை ை துறவியருைன் நீலபகசி வொைம் புரியும் ேகுதியில் விரவியிருக்கும் அறிவியல் 
சிந்ைத கதை ஐஞ்சிறுகொப்பியங்களில் ஒன்றொ  நீலபகசி விைக்குகிறது. 

மேொல்லும் மேொருளும் 
 ொழ்கி – மைொட்ைொல் சுருங்கி எனும் ைொவரம்,  ொழ்குைல் –  யங்குைல்,  
பேைத  – அறிவு, அரும்புைல் – ேருத்ைல், இதயபுஇல் – மேொருத்ை ற்றது,  
ஆக்கம் – உயிருதைத்து.  
கற்றிதல – அறியவில்தல, மேருந்ைவத்ைொய் – மேரிய ைவமுதையவர் 
வொய்த்துதர – மேொருத்ை ொ  உதர. வொ ன் – அருகன், பைறு – மைளிவொக/ 
மேலவு – வழி, ேரிப்பு – இயக்கம், துப்பு – வலித , கூம்பு – ேொய் ரம், புகொஅர் – ஆற்றுமு கம், 
ைகொஅர் – ைகுதியில்லொர், ேல்ைொரத்ை – ேல்வதகப்ேட்ை ேண்ைம், 
 

இனிக்கும் இன்சுலின் 
 

 உலகத்திபலபய இரண்ைொம் வதக நீரிழிவுக் குதறேொடு என்னும் ேர்க்கதர பநொயின் 
ைதலத யக ொக 5 பகொடி  க்கள் மைொதகயுைன் இந்திய நொடு முன் ணியில் உள்ைது. 

நீரிழிவின் வதக 
 முைல் வதக : இன்சுலின்ேொர் நீரிழிவு பநொய் 
 இரண்ைொம் வதக : இன்சுலின் எதிர்ப்பு நீரிழிவு பநொய்  
 மூன்றொவது வதக : நீரிழிவு பநொயின் அறிகுறிகளுைன் கொணப்ேடுேவர். 
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 ‘மூன்று  ொை குளுக்பகொஸ் ேரொேரிக்கு’ என்று ஒரு ஆய்வு இருக்கிறது. அைத  HbA1c 
என்ேர். 

 ஹீப ொகுபைொபின் Hb என்ேது குருதியில் உயிர்வளிதய உைம்பு முழுக்க எடுத்துச் 
மேல்லும் ேகுதி. A1c  என்ேது குருதியில் குளுக்பகொதஸ ஏற்றிச் மேல்லும் ேகுதி. 
இைத  தவத்து மூன்று  ொை குளுக்பகொஸ் ேரொேரிதயச் மேொல்லிவிடுவொர்கள் 

 இன்சுலின் என்ேது நொைமில்லொச் சுரப்பி உற்ேத்தி மேய்யும் ஹொர்ப ொன் ஆகும்.  
இது கதணயத்தில் கொணப்ேடும் லொங்கர்ஹொன் திட்டுகளில் இருக்கும் பீட்ைொ 
மேல்கைொல் உற்ேத்தி மேய்யப்ேடும் புரை மூலக்கூறு. 

 இது கொர்பேொதஹடிபரட்டின் வைர்சிதை  ொற்றத்துக்கு மிகவும் இன்றியத யொை 
புரை ொகும். 

 இன்சுலின் தஹப்பேொைொல தஸக் கட்டுப்ேடுத்துகிறது. தஹப்பேொைொல ஸ் ேசிதயத் 
தூண்டுகிறது. 

 ஒரு மைசி லிட்ைர் குருதிக்கு 70 முைல் 100 மில்லிகிரொம் குளுக்பகொஸ் இருந்ைொல், அது 
நீரிழிவுக் குதறேொடு அற்ற நிதல. 

 ஒரு மைசி லிட்ைர் குருதிக்கு 100 முைல் 126 மில்லிகிரொம் குளுக்பகொஸ் இருந்ைொல், அது 
நீரிழிவின் ஆரம்ே நிதல. 

 ஒரு மைசி லிட்ைர் குருதிக்கு 126 மில்லிகிரொமுக்குப ல் குளுக்பகொஸ் இருந்ைொல், அது 
முதிர்ந்ை நிதல. 

 
ஆரம்ேகொல ஆரொய்ச்சிகள் 

 1889 இல் ஆஸ்கர் மின்பகொஸ்கி, பஜொேப் வொன் ம ரிங் என்ற இரு மஜர் ொனிய 
அறிவியல் அறிஞர்கள் நொய் ஒன்றின் கதணயத்தை அகற்றி ஆரொய்ச்சி மேய்ை ர். 
இந்ை உலகுக்கு ேர்க்கதரக்கும் கதணயத்துக்கும் உள்ை மைொைர்தே முைன் முைலொக 
அறிவித்ை அறிவியல் அறிஞர்கள் ஆவொர். 

 ேர் எட்வர்டு ஆல்ேர்ட் ேொர்பே ேொஃபே அறிஞர் ேர்க்கதர பநொயொளிகளுக்கு கதணயத்தில் 
ஒரு பவதிப்மேொருள் குதறவதைக் கண்ைறிந்து அந்ை பவதிப் மேொருளுக்கு இன்சுலின் 
என்று மேயர். 

 ஃபிமரமைரிக் ேொண்டிங்  ற்றும் ேொர்லஸ் மேஸ்ட் இருவரும் நொயின் கதணயத்திலிருந்து 
இன்சுலித ப் பிரித்மைடுப்ேதில் மவற்றி கண்ை ர். 
பின் இதில் பஜ.பி. கொலிப்  ற்றும் ஜொன்  க்லியொடு இதணந்து குழுவொக மேயல்ேட்ை ர். 



Vetripadigal.com 

18 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

 1923 இல் இவர்கள் அத வருக்கும் பநொேல் ேரிசு கிதைத்ைது. முைல்  ரேணு 
மேொறியியல் மைொழில்நுட்ேச் மேயற்தக  னிை இன்சுலின் 1978 இல் ேொக்டீரியொதவப் 
ேயன்ேடுத்தி உருவொக்கப்ேட்ைது. 

 ஃப்மரமைரிக் ேொண்டிங்கின் பிறந்ை நொைொ  நவம்ேர் 14-ஐ உலக நல நிறுவ ம், 1991 முைல் 
‘உலக நீரிழிவு பநொய்’ நொைொக கதைபிடிக்கப்ேட்ைது. 

 
ேர்க்கதர உயர்ைல் குறியீட்டு எண்கள் (Glycemic Index) 

 குளுக்பகொஸ் எ ப்ேடும் ேர்க்கதரயின் ே.உ.கு எண் 100 ஆகும். 
 கொய்கறி, கீதரகள், ேழங்களில் மகொய்யொ, ஆப்பிள் பேொன்றதவ குதறந்ை ேர்க்கதர 
குறியீடு எண்கள் உதையதவ. ஆயுர்பவை  ருத்துவ முதறயில் இக்குதறேொட்தை 
‘ துப கம்’ என்று மேொல்கிறொர்கள். 

 
ேொன்பறொர் ேரித்திரம் 
மே.நொ.அப்புேொமி 

 
 ‘அறிவியல் ைமிழர்’ என்று பேொற்றப்ேடும் மே.நொ.அப்புேொமி 
 அறிவியல் ைமிழின் முன்ப ொடிமய ப் பேொற்றப்ேட்ைொர். 
 ‘ைமிழர் பநேன்’ ைமிழில் வந்ை முைல் அறிவியல் இைழ். 
 மேொங்கிமயழு பகணி, நுண்துகள் மகொள்தக, அறிவுக்குறி எண் பேொன்ற நல்ல ைமிழ்த் 
மைொைர்கள் அவர் உருவொக்கியதவ. 

 மின்ேொரம், வொ க்கொட்சி, இன்தறய விஞ்ஞொ மும் நீங்களும், அணுேக்தியின் 
எதிர்கொலம், ரொக்மகட்டும் துதணக்பகொள்களும் உள்ளிட்ை ேல நூல்கள் அவர் 
இயற்றியதவ. 

 பே ொ என்ற புத மேயரில் ேல நூல்கதை எழுதியுள்ைபைொடு 25 அறிவியல் 
நூல்கதையும் ம ொழிமேயர்த்துள்ைொர். 

  ர்பர நிறுவ  அதிேர் எஸ். ரொஜம் ேல திமிழ் இலக்கியங்கதைத் மைொகுப்ேொக 
மகொண்டுவந்ைபேொது இவர் மிகவும் உறுதுதணயொக இருந்துள்ைொர். 

  துதர ேல்கதலக்கழகம் ‘ைமிழ்ப்பேரதவச் மேம் ல்’ என்ற ேட்ைத்தை வழங்கியது. 
 

 


