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11 ஆம் வகுப்பு – தமிழ் 
 

இயல் 6 
ஆனந்தரங்கர் நாட்குறிப்பு 

 
 ‘டைரியம்’ என்னும் இலத்தீன் ச ால்லின் மூலமான ‘டைஸ்’ என்ற ச ால்லில் இருந்து 

இச்ச ால் உருவாயிற்று. 
 1498 இல் ஐரராப்பாவிலிருந்து இந்தியாவுக்குக் கைல்வழிடயக் கண்டுபிடித்த 

ரபார்ச்சுக்கீசிய மாலுமி வாஸ்ரகாைகாமா நாட்குறிப்பு எழுதும் பழக்கம் உடையவர். 
அவருடைய நாட்குறிப்புகள் ஆல்வாரரா சவல்ரலா என்பவரால் பதிவு 
ச ய்யப்பட்டுள்ளது. 

 ஆனந்தரங்கர் பிசரஞ்சுக் கிழக்கிந்திய உடர சபயர்ப்பாளராகவும் துய்ப்ரள என்ற பிரஞ்சு 
ஆளுநரின் சமாழிசபயர்ப்பாளராகவும் பணியாற்றியவர்.  

 இவருடைய நாட்குறிப்புகள் 25 ஆண்டுகாலத் சதன்னிந்திய வரலாற்டற 
சவளிப்படுத்துவன. 

 திருரவங்கைம் என்பாரின் மகரன ஆனந்தரங்கர் ஆவார். 

இந்த வடலதளம் TNPSC ரதர்விற்கு தயார் ச ய்யும் நண்பர்களுக்கு உதவும் ரநாக்கத்தில் 
தமிழக அரசின் புதிய  மச்சீர்க்கல்வி பாைப்புத்தகத்திலிருந்து பாைக்குறிப்புகள் வழங்குப்பட்டுள்ளது. 
ரமலும் இதில் 5000 க்கும் ரமற்பட்ை Objective Type Questions வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள மாதிரித் 
ரதர்வுகளில் நீங்கள் பயிற்சி சபறலாம். சதாைர்ந்து புதிய பாைக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிரறாம்…. 
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 இவர் 1709 ஆம் ஆண்டு மார்ச்சுத் திங்கள் 30 ஆம் நாள் ச ன்டன சபரம்பூரில் பிறந்தார். 
 அனந்தரங்கள் பிசரஞ்சு ஆளுநர் துய்ப்ரள காலத்தில் தடலடமத் துபாஷியாகப் 

பணியாற்றினார். 
 புதுச்ர ரியின் ஆளுநராக சலறி இருந்த காலத்தில், புதுச்ர ரியின் இராணுவ அரசியல் 

ச ய்திகடள முதலாயருக்கும், ஆங்கிரலயருக்கும் கூறுவதாக ஆனந்தரங்கர் மீது பழி 
சுமத்தப்பட்ைது. 

 ஆனந்தரங்கர் எழுதிய நாட்குறிப்புகள் 12 சதாகுதிளாகத் தமிழில் சவளிவந்துள்ளன. 
 ‘உலக நாட்குறிப்பு இலக்கியத்தின் தந்டத’ என அடழக்கப்பட்ைவர்  ாமுரவல் சபப்பிசு 

ஆவார். ஆங்கிரலயக் கைற்படையில் பணியாற்றிய அவர் இரண்ைாம்  ார்லஸ் மன்னர் 
காலத்து நிகழ்வுகடள நாட்குறிப்பாக பதித்தார். 

 இவடரப் ரபாலரவ ஆனந்தரங்கரும் 06.09.1736 முதல் 11.01,1761 வடர நாட்குறிப்பு 
எழுதியுள்ளார். 

 12.01.1761 அன்று ஆனந்தரங்கர் மடறந்தார். 
 1761 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 11 ஆம் நாரளாடு ஆனந்தரங்கரின் நாட்குறிப்பு 

முடிவடைகிறது. 
 இதனால், ஆனந்தரங்கர் ‘இந்தியாவின் சபப்பிசு’ என்று அடழக்கப்படுகிறார். 
 தமிழ்த்தாய் சநருப்பினாலும் சவள்ளத்தினாலும் பாதிக்கப்பட்ைாலும் அவளது 

ஆபரணங்கள் சதாடலவில் உள்ள நகரமான பாரீசில் மிகவும் பாதுகாக்கப்பட்டுப் 
பராமரிக்கப்படுகின்றன - ஆனந்தரங்கர் நாட்குறிப்புக் குறித்து உ.ரவ. ா. 

 அந்த காலத்தில் நைந்த ச ய்திகடளசயல்லாம் முக்கியமானது, முக்கியமில்லாதது 
என்று கூைக் கவனிக்காமல் ஒன்று தவறாமல் சித்திரகுப்தன் எழுதி வரும் பதிடவப் 
ரபால நல்ல பாடையில் அன்றாைம் விஸ்தாரமாக எழுதி டவத்திருக்கிறார், 
ஆனந்தரங்கர். – என்று கூறியவர் பாரதியார். 

 
ஆனந்தரங்கர் காலத்தில் இருந்த நாணயங்கள் 

 480 காசு – ஒரு ரூபாய்              24 பணம் – ஒரு வராகன் 
 60 காசு – 1 பணம்                   1 சபான் – ½ வராகன்  
 8 பணம் – 1 ரூபாய்                 1 வராகன் – 3 (அ) 3.2 ரூபாய் 
 1 ரமாகரி – 14 ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நாணயம். 
 1  க்கரம் – ½ வராகனுக்கும் கூடுதல் மதிப்புள்ள தங்க நாணயம். 
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அனந்தரங்கடரப் பற்றிய நூல்கள் 
 ஆனந்தரங்கன் ரகாடவ – தியாகராய ரதசிகர் 
 ஆனந்தரங்கன் பிள்டளத்தமிழ் – புலவரரறு அரிமதி சதன்னகன் 

 
சீறாப்புராணம் 

 
 இசுலாமியத் தமிழ் இலக்கியத்தில் முதன்டமயானதாக விளங்குவது சீறாபுராணம்.  
 சீறா என்பது சீறத் என்னும் அரபுச் ச ால்லின் திரிபு ஆகும். இதற்கு வாழ்க்டக என்பது 

சபாருள். புராணம் – வரலாறு. 
 நபிகள் இணங்க உமறுப்புலவர் சீறாப்புராணத்டத இயற்றினார் என்பர். 
 விலாத்துக் காண்ைம், நுபுவ்வத்துக்காண்ைம், ஹிஜிரத்துக் காண்ைம் என மூன்று 

காண்ைங்கடள உடையது.  
 92 பைலங்கடளயும், 5027 விருத்தப் பாைல்கடளயும் உடையது. 
 நூடல எழுதி முடிக்கும் முன்ரப உமறுப்புலவர் இயற்டக எய்திய காரணத்தால் பனு 

அகமது மடரக்காயர் என்பவர் இடதப் பாடி முடித்தார். இவர் பாடிய பகுதி ‘சின்னச்சீறா’ 
எனப்படும். 

 உமறுப்புலவர் எட்ையபுரத்தின் அர டவப் புலவர். கடிடக முத்துப் புலவரின் மாணவர்.  
 நபிகள் நாயகத்தின் மீது ‘முதுசமாழிமாடல’ என்ற நூடலயும் இயற்றினார். 
 வள்ளல் சீதக்காதி, அப்துல்காசிம் மடரக்காயர் ஆகிரயார் இவடர ஆதரித்தனர். 
 ஹிஜிறத் என்ற அரபுச் ச ால்லுக்கு இைம் சபயர்தல் என்பது சபாருள். 
 மக்கா நகரத்தின் குடறசி இன மக்கள், நபிகள் நாயகத்திற்குக் சகாடுடமகள் பல 

ச ய்ததாக குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 
 
ச ால்லும் சபாருளும் 

வடர – மடல, கம்படல – ரபசராலி, புைவி – உலகம், எய்துதல் – சபாறுதல், வாரணம் – 
யாடன, பூரணம் – நிடறவு, நல்கல் -  அளித்தல்.  
வதுடவ – திருமணம், ரகான் – அர ன். 
மறுவிலா – குற்றம் இல்லாத, துன்ன – சநருங்கிய, சபாறிகள் – ஐம்புலன், சதண்டிடர – 
சதள்ளிய நீரடல, விண்டு – திறந்து, மண்டிய – நிடறந்த,  
காய்ந்த – சிறந்த, தீன் – மார்க்கம் 
. 
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அகநானூறு 
 
 அகநானூறு 145 புலவர்கள் பாடிய பாைல்களின் சதாகுப்பு. 
 களிற்றியாடன நிடர, மணிமிடைப் பவளம், நித்திலக்ரகாடவ என்று மூன்று 

வடகயாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 இந்நூலுக்கு “சநடுக்சதாடக நாநூறு” என்ற சபயரும் உண்டு. 
 வீடர சவளியன் தித்தனார் பாடிய ஒரரசயாரு பாைல் பாைப்பகுதியாக இைம்சபற்றுள்ளது. 

அகநானூற்றில் இைம்சபற்ற பாைல்களின் எண்ணிக்டக 
 பாடலத்திடண : பாைல் வரிட  1,3,5,7….. எண்ணிக்டக 200 
 குறிஞ்சித்திடண : பாைல்வரிட  2,8,12,18…. எண்ணிக்டக 80 
 முல்டலத்திடண : பாைல்வரிட  4,14,24,34…. எண்ணிக்டக 40  
 மருத திடண : பாைல்வரிட  6,16,26,36…. எண்ணிக்டக 40 
 சநய்தல் திடண : பாைல்வரிட  10,20,30,40,,,, எண்ணிக்டக 40 

 
ச ால்லும் சபாருளும் 
 சகாண்மூ – ரமகம்,  மம் – ரபார், விசும்பு – வானம், அவரம் – ஆரவாரம்,  

ஆயம் – சுற்றம், தழடல, தட்டை – பறடவகடள ஓட்டும் கருவிகள். 
 

பிம்பம் 
 

 புதுச்ர ரிடயச் ர ர்ந்த பிரபஞ் னின் இயற்சபயர் டவத்தியலிங்கம். 
 1995 இல் இவருடைய வரலாற்றுப் புதினமான வானம் வ ப்படும்  ாகித்திய அகாசதமி 

விருது சபற்றது. 
 இந்த உலகரம நாைகரமடை அதில் அடனத்து ஆண்களும் சபண்களும் சவறும் 

நடிகர்கரள. ஒவ்சவாருவருக்கும் அறிமுகமும் முடிவும் உண்டு. ஒருவருக்ரக பல 
ரவைங்களும் உண்டு – என்ற ரைக்ஸ்பியரின் கருத்டத பிம்பம் சிறுகடதயுைன் 
ஒப்பிட்டு கூறுகிறார். 
 

 
 
 



Vetripadigal.com 

5 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

 ான்ரறார்  ரித்திரம் 
இரசிகமணி டி.ரக. சிதம்பரநாதர் 

 
 இதய ஒலி, கம்பர் யார்? முதலான நூல்களும் முத்சதாள்ளாயிரம், கம்பராமாணயம் 

ஆகியவற்றுக்கு இவர் உடர எழுதினார். 
 ச ன்டன மாநில ரமலடவயின் உறுப்பினராகவும். அறநிடலயத் துடறயின் 

ஆடணயராகவும் திகழ்ந்தவர் டி.ரக.சி. ஆவார். 
 டி.ரக.சி.யின் வீட்டுக் கூைத்தில்ஞாயிறு ரதாறும் மாடல ஐந்து மணிக்கு கூட்ைம் கூட்டி 

இலக்கியத்டதப் பற்றி தமிழ் அறிஞர்கள் ரபசினார்கள். இவ்வடமப்பு ‘வட்ைத் சதாட்டி’ 
என்ரற சபயர்சபற்றது. 
 

திருக்குறள் 
 

 இடளதாக முள்மரம் சகாக் கடளயுநர் 
டகசகால்லும் காழ்த்த இைத்து – பிறிதுசமாழிதல் அணி 

 ரநாய்நாடி ரநாய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும் 
வாய்நாடி வாய்ப்பச் ச யல் – ச ாற்சபாருள் பின்வரும் நிடலயணி 

 இரசவன்னும் ஏமாப்பில் ரதாணி கரசவன்னும் 
பார்தாக்கப் பக்கு விடும் – உருவக அணி 

 
இயல் 7 

காலத்டத சவன்ற கடல 
 

 11ஆம் நூற்றாண்டில் ஆட்சிபுரிந்த முதலாம் இரா ரா  ர ாழன் தஞ்ட ப் சபரிய 
ரகாவிடல 1003 ஆம் ஆண்டு சதாைங்கி 1010 ஆம் ஆண்டுவடர கட்டினார். 

 2010 இல் இக்ரகாவிலின் 1000 வது ஆண்டு நிடறவடைந்தது. 
 ர ாழன் ச ங்கணான் எழுபத்சதட்டுக் ரகாவில்கடளக் கட்டியிருப்பதாகத் 

திருநாவுக்கர ர் தம் பதிகசமான்றில் கூறியுள்ளார். 
 ‘விசித்திர சித்தன்’ என்று அடழக்கப்பட்ைவர் முதலாம் மரகந்திரவர்மன். இவர் 

குடைவடரக் ரகாவில்கடள அடமத்தாக மண்ைகப்பட்டுக் கல்சவட்டு கூறுகின்றது. 
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 இரா சிம்மரனா தம் முன்ரனார்கடளயும் விஞ்சும் வடகயில் உன்னதச் சிறப்பு வாய்ந்த 
காஞ்சிபுரம் டகலா நாதர் ரகாவிடல அடமத்து அழியாப் புகழ் சபற்றான். 
இரா சிம்ரமச்சுரம் என்று அடழக்கப்பட்ட்ை அக்ரகாவிரல இரா ரா னுக்கு 
அதுரபான்றசதாரு சபரிய ரகாவிடலக் கட்ை ரவண்டுசமன்ற ஆர்வத்டதக் 
தூண்டியது. 

 தஞ்ட  சபருவுடையார் ரகாவிடல 1886 ஆம் ஆண்டு சஜர்மனி அறிஞர் ைூல்ஸ் ஆறு 
ஆண்டுகள் தீவிரமாக அங்குள்ள கல்சவட்டுகடளப் படிசயடுத்து வாசித்து 
இக்ரகாவிடல இரா ரா  ர ாழன் தான் கட்டினார் என்றார். 

 1930 ஆம் ஆண்டில் சிதம்பரம் அண்ணாமடலப் பல்கடலக்கழகத்தில் 
விரிவுடரயாளராகப் பணிபுரிந்த எஸ்.ரக. ரகாவிந்த ாமி தஞ்ட ப் சபரிய ரகாவில் 
கருவடறயில் உள்ள ஓவியங்கடளக் கண்ைறிந்தார். 

 ர ாழர் கால ஓவியங்கள் மீரத நாயக்கர் ஆட்சியில் ஓவியங்கள் வடரயப்பட்ைது 
என்படத எஸ்.ரக.ரகாவிந்த ாமி கண்ைறிந்தார். 

 சவளிக்ரகாபுரங்கடள உயரமாகவும், உட்ரகாபுரங்கடள உயரம் குடறவாகவும் என 
இரண்டு ரகாபுரங்கடளக் கட்டும் புதிய மரடபத் ரதாற்றிவித்தவன் இரா ரா ன். 

 இரா ரா னின் பட்ைத்தரசி ஒரலாகமாரதவி திருடவயாற்றில் கட்டிய ரகாவில் 
ஒரலாகமாரதவீச்சுரம் என்று வழங்கப்படும். 

 “உைன் கூட்ைத்து அதிகாரம் ச ய்கிற ரகாவலூர் உடையான் காைன் நூற்சறன்மடரயும் 
அதிகாரிச்சி எருதந் குஞ் ர மல்லிடயயும்” இந்த வரிகள் எருதந் குஞ் ர மல்லி என்ற 
சபண் அதிகாரிடயப் பற்றிக் குறிப்பிைப்பிடுகிறது. 

 “கட்ைைக்கடல என்பது உடறந்துரபான இட ” என்றவர் பிரடிரிகா சவான்ஸ்லீவிங் 
ஃப்சரஸ்ரகா ஓவியங்கள்  
 ஃப்சரஸ்ரகா என்ற இத்தாலியச் ச ால்லுக்குப் புதுடம என்று சபாருள்.  

சுண்ணாம்பு காடரப்பூச்சு மீது அதன் ஈரம் காயும் முன் வடரயப்படும் பழடமயான 
ஓவியக் கடலநுட்பம் இது. இவ்வடக ஓவியங்கடள அஜந்தா, எல்ரலாரா, 
சித்தன்னவா ல் ரபான்ற இைங்களிலும் காணலாம். 
 

ஆத்மாநாம் கவிடதகள் 
 

 மதுசூதனன் என்ற இயற்சபயடரக்சகாண்ை ஆத்மாநாம் தமிழ்க்கவிடத 
ஆளுடமகளில் குறிப்பிைத்தக்கவர். 
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 ‘காகிதத்தில் ஒரு ரகாடு’ என்பது அவருடைய முக்கியமான கவிடதத் சதாகுப்பு. 
 ‘ ழ ’ என்னும் சிற்றிதடழ நைத்தியவர். 
 இவருடைய கவிடதகள ஆத்மாநாம் கவிடதகள் என்னும் சபயரில் ஒரர சதாகுப்பாக 

சவளிவந்துள்ளது. 
 

குற்றாலக் குறவஞ்சி 
 
 ஆசிரியர் - திரிகூை ரா ப்பக் கவிராயர். 
 இந்நூல் திரிகூை ரா ப்பக் கவிராயரின் ‘கவிடதக் கிரீைம்’ என்று ரபாற்றப்பட்ைது. 
 மதுடர முத்துவி யரங்க ச ாக்கலிங்கனார் விருப்பத்திற்கு இணங்கப் பாடி 

அரங்ரகற்றப்பட்ைது. 
 திருசநல்ரவலியில் ரதான்றியவர். 
 திருக்குற்றாலநாதர் ரகாவில் வித்துவான் என்று சிறப்புப் பட்ைப்சபயர் சபற்றவர். 
 குற்றாலத்தின் மீது தலபுராணம், மாடல, சிரலடை, பிள்டளத்தமிழ், யமக அந்தாதி 

முதலிய நூல்கடளயும் இயற்றியிருக்கின்றார். 
 குறவஞ்சி என்பது ஒரு வடக நாைக இலக்கிய வடிவமாகும். 
 இது சிற்றிலக்கிய வடககளில் ஒன்று. 
 குறித்திப்பாட்டு என்றும் வழங்கப்படுகிறது. 

ச ால்லும் சபாருளும் 
 சகாத்து – பூமாடல, குழல் – கூந்தல், நாங்கூழ் – மண்புழு, ரகாலத்து நாட்ைார் – கலிங்க 

நாட்ைார், வரிட  –  ன்மானம், நடவ – குற்றம், படி – உலகம். 
 

திருச் ாழல் 
 

 ஆசிரியர் மாணிக்கவா கர். 
 திருவா கம் என்பது சிவசபருமான் மீது பாைப்பட்ை பாைல்களின் சதாகுப்பு ஆகும், 
 இதடன இயற்றியவர் மாணிக்கவா கர். 
 ட வ  மயத்தின் பன்னிரு திருமுடறகளில் எட்ைாம் திருமுடறயாக உள்ளது. 
 51 திருப்பதிகங்கள் உள்ளன. 
 658 பாைல்கள் அைங்கியுள்ளன. 
 இந்நூலில் 38 சிவத்தலங்கள் பாைப்சபற்றுள்ளது. 
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 “திருவா கத்திற்கு உருகாதார் ஒரு வா கத்திற்கும் உருகார்” என்பது முதுசமாழி. 
 திருச் ாழல் தில்டலக் ரகாவிலில் பாைப்சபற்றது. 
 ஜி.யு.ரபாப் திருவா கம் முழுடமடயயும் ஆங்கிலத்தில் சமாழிசபயர்த்துள்ளார். 
 மாணிக்கவா கர் ட வ குரவர் நால்வரில் ஒருவர். 
 திருவாதவூடரச் ர ர்ந்தவர். 
 அரிமர்த்தன பாண்டியனிைம் தடலடமயடமச் ராகப் பணியாற்றினார். 
 இவர் இயற்றிய நூல்கள் திருவா கம், திருக்ரகாடவயார். 

 
இட த்தமிழர் இருவர் 

 
சிம்சபானித் தமிழர் - இடளயராஜா 
 ராயல் ஃபில்ஹார்ரமானிக் இட க்குழுவுக்கு சிம்சபானி இட க்ரகாலத்டத அடமத்து 

காட்டியவர் இடளயராஜா 
 தமிழ்நாட்டின் ரதனி மாவட்ைத்தில் உள்ள பண்டணப்புரத்டதச் ர ர்ந்தவர். 
 அவருடைய இயற்சபயர் இராட யா, 
 அன்னக்கிளி பைத்தில் அறிமுகமானவர். 
 1970 களின் சதாைக்கத்தில் பிறசமாழிப் பாைல்கடளச் சுமந்து திரிந்த தமிழ்ச்ச விகள் 

விடுதடல சபற்று தமிழ்ப்பாைல்கடள ரநாக்கித் திரும்பியதற்கு இடளயராஜாரவ 
காரணசமனலாம். 

 எப்படிப் சபயரிடுரவன்? என்னும் இட த்சதாகுப்பும் புல்லாங்குழல் இட க்கடலஞர் 
ஹரிபிர ாத் ச ௌராஸியாவுைன் இடணந்து சவளியிட்ை காற்டறத் தவிர ஏதுமில்டல 
என்னும் இட த்சதாகுப்பும் இட யுலகின் புதிய முயற்சிகள் எனக் 
சகாண்ைாைப்பட்ைன. 

 மனித உணர்வுகளுக்கும் இட  வடிவம் சகாடுக்க முடியும் என்படத “இந்தியா 24 
மணிரநரம்” என்னும் ஆவணக் குறும்பைத்தின் பின்னணி இட யில் 
சவளிப்படுத்தினார். 

 மாணிக்கவா கர் எழுதிய திருவா கப் பாைல்களுக்கு ‘ஆரட்ரைாரிரயா’ என்னும் இட  
வடிவில் இட யடமத்தார். 

 இராஜாவின் ரமணமாடல, இடளயராஜாவின் கீதாஞ் லி என்னும் தமிழ் 
இட த்சதாகுப்புகடளயும் கன்னை சமாழியில் மூகாம்பிடக என்ற பக்தி இட த் 
சதாகுப்பிடனயும் சவளியிட்டுள்ளார். 
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 பஞ் முகி என்ற கர்நாைகச் ச வ்வியல் இராகம் அவர் உருவாக்கியதாகும். 
 2018 ல் பத்ம விபூைண் விருது. 
 1985,1987, 1989, 2009 – சிறந்த இட யடமப்பாளருக்கான ரதசிய விருது (4 முடற) 
 2016 – சிறந்த பின்னணி இட க்கான ரதசிய விருது. 
 1980-81 தமிழகம் – கடலமாமணி விருது. 
 1988 – மத்தியப்பிரரத  – லதா மங்ரகஷ்கர் விருது, 
 1995 – ரகரளம் – நிைாகந்தி  ங்கீத விருது ரபான்ற விருதுகடளப் சபற்றவர். 
 பால்நிலாப் பாடத, சவட்ை சவளிதனில் சகாட்டிக் கிைக்குது உள்ளிட்ை பல நூல்கடள 

எழுதியிருக்கும் எழுத்தாளர் ஆவார். 
 மகாத்மா காந்தி எழுதிய ஒரர பாைலான நம்ரதா ரக  ாகர் என்னும் பாைலுக்கு 

இட யடமத்து, இந்துஸ்தானி இட ப் பாைகர் அசஜாய்  க்கரபர்த்திடயப் பாைடவத்து 
இட க்ரகாடவடய சவளியிட்டிருக்கிறார். 

 ஆசியாவிரலரய முதன்முதலில் சிம்சபானி என்னும் ரமற்கத்திய ச வ்வியல் வடிவ 
இட க் ரகாடவடய உருவாக்கியவர் இவரர. சவறும் பதின்மூன்று நாட்களில் 
இச் ாதடனடய நிகழ்த்தினார். 
 

ஆஸ்கர் தமிழர் - ஏ.ஆர். இரஹ்மான் 
 2009 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த திடரப்பைப் பின்னணி இட க்கான ஆஸ்கார் விருது 

வழங்கப்பட்ைது. 
 சிறந்த திடரயிட ப் பாைலுக்கான விருதும் இவருக்ரக வழங்கப்பட்ைது. 
 இரண்டு விருதுகடளயும் சபற்ற சபருடமக்குரியவர் இட ப்புயல் ஏ.ஆர். இரஹ்மான் 
 இவர் 1992 ஆம் ஆண்டு ரராஜா என்னும் திடரப்பைத்திற்கு இட யடமப்பாளராக 

அறிமுகமானார். 
 தம் முதல் பைத்திற்ரக ரதசிய விருது சபற்ற முதல் இந்திய இட யடமப்பாளர் என்ற 

சிறப்பிடனப் சபற்றார். 
 இரஹ்மானிைம் எல்ரலாரும் இரசித்துக் ரகட்பது அரவது தாளம் உருவாக்கும் முடற. 
 இவர் இட யடமத்த வந்ரத மாதரம், ஜன கண மன என்னும் இட த்சதாகுதிகள் நவீன 

இட  வடிவில் நாட்டுப்பற்று உணர்டவ மிளிரச் ச ய்தன. 
 திடரயிட யில் சூஃபி இட டய அறிமுகப்படுத்திய சிறப்பும் இவருக்குண்டு. 
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 ஸ்லம்ைாக் மில்லியனர் என்ற திடரப்பைத்தின் இட க்காக, ரகால்ைன் குரளாப் விருது 
சபற்றதன்மூலம் உலகளாவிய புகழ் சபற்றார். இவ்விருடத சபற்ற முதல் இந்தியர் 
இவரர ஆவார். 

 இட க்காக அவர் கிராமி விருடதயும் சபற்றார். 
 இந்திய அரசு – பத்ம பூைண் விருது. 
 தமிழகம் – கடலமாமணி விருது. 
 ரகரளம் – தங்கப் பதக்கம். 
 உத்திரப்பிரரத ம் – ஆவாத்  ம்மான் விருது. 
 மத்தியப்பிரரத ம் – லதா மங்ரகஷ்கர் விருது. 
 சமாரிஷியஸ் – ரதசிய இட  விருது. 
 மரலசியா – ரதசிய இட  விருது. 
 ஸ்ைான்ஃரபார்ட் பல்கடலக்கழகத்தின்  ர்வரத  இட  விருதுகடளயும் சபற்றார். 

 
 ான்ரறார்  ரித்திரம் 
 ங்கரதாசு சுவாமிகள் 

 
 புலவரரறு பழநி தண்ைபாணி சுவாமிகடளத் ரதடிச் ச ன்று தமிழறிடவப் சபற்றவர் 

இவர். 
 நாைகங்களில் இரணியன், இராவணன், எமதருமன் ஆகிய ரவைங்களில் நடித்துப் 

புகழடைந்தரபாது அவருடைய வயது 24.  
  ங்கரதாஸ் சுவாமிகள் ‘ மர   ன்மார்க்க  டப’ என்னும் நாைக குழுடவ 

உருவாக்கினார். 
 இந்த குழுவில் பயிற்சி சபற்ற எஸ்.ஜி. கிட்ைப்பா நாைக கடலத்துடறயில் சபரும்புகழ் 

ஈட்டினார். 
 ‘தத்துவ மீனரலா னி வித்துவ பால டப’ என்னும் நாைக அடமப்டப உருவாக்கி 

ஆசிரியர் சபாறுப்ரபற்றார். 
 இவடர ‘தமிழ் நாைகத் தடலடம ஆசிரியர்’ என்று உளமகிழ்ந்து ரபாற்றுகின்றனர். 
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இயல் 8 
காற்றில் கலந்த ரபரராட  

 

 நாகர்ரகாவிடலச் ர ர்ந்த சுந்தர ராம ாமி, 
 பசுவய்யா என்ற புடனசபயரில் கவிடதகள் எழுதியவர். 
 ரத்னாபாயின் ஆங்கிலம், காகங்கள் உள்ளிட்ை சிறுகடதகடள எழுதியிருப்பதுைன்  

ஒரு புளியமரத்தின் கடத, ரஜ.ரஜ. சில குறிப்புகள், குழந்டதகள் சபண்கள் ஆண்கள் 
ஆகிய புதினங்கடள எழுதியுள்ளார். 

 ச ம்மீன், ரதாட்டியின் மகன் ஆகிய புதினங்கடள மடலயாளத்திலிருந்து தமிழுக்கு 
சமாழிசபயர்த்துள்ளார். 

 

புரட்சிக்கவி 
 

 வைசமாழியில் எழுதப்பட்ை ‘பில்கணீயம்’ என்னும் காவியத்டதத் தழுவி தமிழில் 
பாரதிதா னால் 1937 இல் எழுதப்பட்ைது ‘புரட்சிக்கவி’. 

 கனக சுப்புரத்தினம் என்னும் தம் சபயடர பாரதிதா ன் என்று மாற்றிக் சகாண்ைார். 
 புரட்சிக் கவிஞர் என்றும் பாரவந்தர் என்றும் அடழக்கப்பட்ைார். 
 பிசரஞ்சு சமாழியில் அடமந்த சதாழிலாளர்  ட்ைத்டதத் தமிழ் வடிவில் தந்தவர். 
 குயில் என்னும் இலக்கிய இதடழ நைத்தியுள்ளார். 
 இவருடைய ’பிசிராந்டதயார்’ நாைகத்துக்குச்  ாகித்திய அகாசதமி விருது 
வழங்கப்பட்ைது.  

 “வாழ்வினில் ச ம்டமடயச் ச ய்பவள் நீரய” என்ற இவரின் தமிழ் வாழ்த்துப் பாைடல 
புதுடவ அரசு தனது தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தாக ஏற்றுக் சகாண்டுள்ளது. 

 தமிழக அரசு இவருடைய சபயரால் திருச்சியில் ஒரு பல்கடலக்கழகத்டத 
நிறுவியுள்ளது. 

 

பதிற்றுப்பத்து 
 

 எட்டுத்சதாடகயில் அடமந்த புறத்திடன நூல்களுள் ஒன்று பதிற்றுப்பத்து. 
 ர ர மன்னர்கள் பத்துப்ரபரின் சிறப்புகடள எடுத்தியம்பும் இது பாைாண் திடணயில் 

அடமந்துள்ளது. 
 இந்நூலின் முதல் பத்தும் இறுதிப் பத்தும் கிடைக்கவில்டல. 
 ஒவ்சவாரு பாைலின் பின்னும் துடற, வண்ணம், தூக்கு, பாைலின் சபயர் என்படவ 

இைம்சபற்றிருக்கின்றன. 
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 இரண்ைாம் பத்தின் பாட்டுடைத் தடலவன் இமயவரம்பன் சநடுஞ்ர ரலாதன். 
 இவடனப் பாடிய குமட்டூர்க் கண்ணனார், உம்பற்காட்டில் 500 ஊர்கடளயும் 

சதன்னாட்டு வருவாயுள் பாதிடயயும் பரி ாகப் சபற்றார் 
 உதியன் ர ரலாதனுக்கும் ரவண்மாளுக்கும் மகனாகப் பிறந்தவன் இமயவரம்பன் 

சநடுஞ்ர ரலாதன். 
 இவன் வைக்ரக இமயமடலவடர படைசயடுத்துச் ச ன்று, சவற்றி சபற்று, இமயத்தில் 

வில்லிடனப் சபாறித்தவன். 
 கைம்பர்கடள சவன்றவன். 
 இவரது சிறப்டப குமட்டூர்க் கண்ணனார் இப்பாைலில் புகழ்ந்துள்ளார். 
 திடண :  பாைாண் திடண. பாைாண் திடணயானது டகக்கிடளக்குப் புறனாகும். 
 துடற : ச ந்துடறப் பாைாண்பாட்டு 
 வண்ணம் :  ஒழுகு வண்ணம். 
 வண்ணந் தாரம நாடலந் சதன்ப – சதால்காப்பியம் 
 ஒழுகு வண்ண ரமாட யி சனாழுகும் – சதால்காப்பியம். 
 தூக்கு : ச ந்தூக்கு 
 வஞ்சித் தூக்ரக ச ந்தூக் கியற்ரக – சதால்காப்பியம். 

ச ால்லும் சபாருளும் 
 பதி – நாடு, பிடழப்பு – வாழ்தல், நிடரயம் – நரகம், தண்ைா – ஓயாத, 

ஒரீஇய – ரநாய் நீங்கிய, புடரரவார் –  ான்ரறார், நயந்து – விரும்விய. 
யாணர் – புது வருவாய், மருண்சைனன் – வியப்படைந்ரதன். 

 மன்னுயிர் – நிடலசபற்றுள்ள உயிர்த்சதாகுதி,  
கடுந்துப்பு – மிகுவலிடம, ஏமம் – பாதுகாப்பு, ஒடியா – குடறயா. 
 

சிந்தடனப் பட்டிமன்றம் 
 

 எத்தடன உயரம் இமயமடல   
      அதில் இன்சனாரு சிகரம் உனது தடல – தாராபாரதி 
 எத்தடன ரகாடி இன்பம் டவத்தாய் எங்கள் இடறவா – பாரதி 
 வீதிரதாறும் தமிழ்ப் பள்ளிக்கூைங்கள் எல்லாம் தமிழில் கற்றுக் சகாடுக்க ஏற்பாடு ச ய் – 

மகாகவி பாரதி 
 ரதடுகல்வி இராத்ரதார் ஊடரத் தீயினுக்கு இடரயாக மடுத்தல் – பாரதி 
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 நல்லரதார் வீடன ச ய்ரத அடத நலங்சகைப் புழுதியில் எறிவதுண்ரைா – பாரதியார். 
 சபண்டம சவல்க என்று கூத்திடுரவாம் – பாரதி  
 ‘சபண்ணடிடம தீருமட்டும் ரபசும் திருநாட்டில் மண்ணடிடம தீர்ந்து வருதல் 

முயற்சகாம்ரப’ – பாரதிதா ன். 
 நல்லசதாரு குடும்பம் பல்கடலக் கழகம் என்றார் பரவந்தர் பாரதிதா ன். 
 வீட்டிற்ரகார் புத்தக  ாடல ரவண்டும் என்று அறிஞர் அண்ணா கூறினார். 
 யாதும் ஊரர யாவரும் ரகளிர் - கணியன் பூங்குன்றனின். 
 வி ாலப் பார்டவயால் விழுங்கு மக்கடள  

மானுை  முத்திரம் நாசனன்று கூவு 
புவிடய நைத்து, சபாதுவில் நைத்து  – பாரதிதா ன் 

 பட்டிமண்ைபத்துப் பாங்கறிந்து ஏறுமின் என்று மணிரமகடலக் காப்பியம் 
குறிப்பிடுகிறது. 

 
 ான்ரறார்  ரித்திரம் 

மயிடல சீனி. ரவங்கை ாமி 
 

 மயிடல சீனி.ரவங்கை ாமியின் இராரமசுவரத் தீவு, உடறயூர் அழிந்த வரலாறு, 
மடறந்துரபான மருங்காப்பட்டினம் ரபான்ற தனித்தன்டம சகாண்ை அவர்தம் 
கட்டுடரகள் வரலாற்றில் புதிய சவளிச் ம் பாய்ச்சின. 

 சகாங்கு நாட்டு வரலாறு, துளுவ நாட்டு வரலாறு, ர ரன் ச ங்குட்டுவன், 
மரகந்திரவர்மன், நரசிம்மவர்மன், மூன்றாம் நந்திவர்மன்  முதலிய நூல்கள் அவர் நமக்கு 
வழங்கியுள்ள வரலாற்றுச் ச ல்வங்கள். 

 அவருடைய ‘களப்பிரர் காலத் தமிழகம்’ என்னும் ஆய்வு நூல், இருண்ை காலம் என்று 
ஆய்வாளர்களால் வருணிக்கப்பட்ை களப்பிரர் காலத்திற்கு ஒளியூட்டி, வரலாற்டறத் 
தைத்டதச் ச ப்பனிட்ைது. 

 மதுடரப் பல்கடலக்கழகம் 1980 ஆம் ஆண்டு ‘தமிழ்ப் ரபரடவச் ச ம்மல்’ என்னும் 
பட்ைமளித்துப் பாராட்டியது.  

 கிறித்துவமும் தமிழும்,  மணமும் தமிழும், சபௌத்தமும் தமிழும், மடறந்து ரபான 
தமிழ்நூல்கள் ரபான்ற பல நூல்களால் தமிழ் ஆய்வு வரலாற்றில் மயிடல சீனி. 
ரவங்கை ாமி அழியாச் சிறப்பிைம் சபற்றார். 

 
 


