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11 ஆம் வகுப்பு – தமிழ் 
 

இயல் 9 
சித்தர் உலகம் 

 
 சித்து என்னும் பேரறிவினைப் பேற்றவர்கள் சித்தர்கள். 
 பதொல்கொப்பியத்திலும் திருக்குறளிலும் கொணப்ேடும் நினறப ொழி  ொந்தர் என்னும் 
ப ொல்லுக்கும், சிலப்ேதிகொரத்தில் நொடுகொண் கொனதயில் இடம்பேறும் சித்தன் என்னும் 
ப ொல்லுக்கும் உரியவர்கள். 

  ை து ப ம்ன யொைொல்  ந்திரம் ப பிக்க பவண்டும். – அகத்திய ஞொைம். 
 சித்தர்கள் என்றொல் நினறவனடந்தவர் என்ேது பேொருள். 
 தமிழில் சித்து என்னும் ப ொல்  ைம், கருத்து, ஆன் ொ என்ற பேொருள்கனைக் 
பகொண்டது. 

 ேதிபைண்சித்தர்கள் என்ற வழக்கில் 18 என்ேது எண்ணிக்னகனயக் குறிக்கவில்னல, 
 ொறொக அவர்கள் பேற்ற 18 பேறுகனைக் குறிக்கிறது. 

இந்த வனலதைம் TNPSC பதர்விற்கு தயொர் ப ய்யும் நண்ேர்களுக்கு உதவும் பநொக்கத்தில் 
தமிழக அரசின் புதிய   ச்சீர்க்கல்வி ேொடப்புத்தகத்திலிருந்து ேொடக்குறிப்புகள் வழங்குப்ேட்டுள்ைது. 
ப லும் இதில் 5000 க்கும் ப ற்ேட்ட Objective Type Questions வழங்கப்ேட்டுள்ைது. இதிலுள்ை  ொதிரித் 
பதர்வுகளில் நீங்கள் ேயிற்சி பேறலொம். பதொடர்ந்து புதிய ேொடக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிபறொம்…. 
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 எைக்கு முன்பை சித்தர் ேலர் இருந்தொர் அப்ேொ யொனும் வந்பதன் ஒரு சித்தன் இந்த 
நொட்டில் – ேொரதியொர். 

 ஒன்பற குலமும் ஒருவபை பதவனும் என்ேது திருமூலரின் கடவுட்பகொள்னக. 
 இதனைபய ேட்டிைத்தொரும் ஒன்பறன்றிரு, பதய்வம் உண்படன்றிரு என்று 
ேொடுகிறொர். 

  ை து ப ம்ன யொைொல்  ந்திரம் ப பிக்க பவண்டொம், நட்ட கல்லும் பேசுப ொ நொதன் 
உள்ளிருக்னகயில் என்ற ேொடலடிகள் இனத ப ய்ப்பிக்கின்றை. 

 ஞொைத்தின் மிக்க அறபநறி நொட்டில்னல என்கிறது திரு ந்திரம். 
 நொபடொணொத அமிர்தமுண்டு நொன் அழிந்து நின்ற நொள் – சிவவொக்கியர். 
 சித்தர்கள்  மூகத்தில் நிலவிய ேல்பவறு கண்மூடிப் ேழக்கவழக்கங்கனையும் மூட 
நம்பிக்னககனையும் பேொருைற்ற ப யல்கனையும் பேொலிச்  டங்குசுகனையும் 
பநஞ்சுரத்பதொடும் பநர்ன த் திறன பயொடும் கடுன யொகச்  ொடியவர்கள். 

 எைபவ அறிஞர் க. னகலொ ேதி, சித்தர்கனை கிைர்ச்சியொைர்கள் என்று கூறுகின்றொர். 
 ஆதிகபிலர் ப ொன்ை ஆக த்தின் ப ொற்ேடிபய  ொதிவனக இல்லொ ல்  ஞ் ரிப்ேது 
எக்கொலம் – ேத்திரகிரியொர். 

  ொதி பேதம் ஓதுகின்ற தன்ன  என்ை தன்ன பயொ? என்று சிவ்வொக்கியவரும்  ொதிப் 
பிரிவினிபல தீனய மூட்டுபவொம் என்று ேொம்ேொட்டிச் சித்தரும் ேொடியுள்ைைர். 

 சித்தர்கனை இர வொதிகள் என்று கருதும் பேொக்கு, தமிழகத்தில் ேரவலொக 
கொணப்ேடுகிறது. 

 உடம்னே வைர்த்பதன், உயிர் வைர்த்பதபை – திருமூலர் 
 உள்ைம் பேருங்பகொயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் – திரு ந்திரம் 
 நந்தவ ைத்திபலொர் ஆண்டி – அவன் நொலொறு  ொத ொய்க் குயவனை பவண்டி – 
கடுபவளிச் சித்தர். 

  ொங்கொய்ப்ேொல் என்னும் ப ொல் குண்டலினி  க்தினய உச்சியில் ஏற்றி அமுதம் 
உண்ணும் நினலனயக் கூறும். 

 தன்னையறிந்து இன்ேமுற பவண்ணிலொபவ 
ஒரு தந்திரம் நீ ப ொல்ல பவண்டும் பவண்ணிலொபவ – வள்ைலொர். 

அட்ட ொ சித்திகள் 
 அணி ொ – அணுனவப்பேொல சிறுத்து நிற்கும் ஆற்றல் 
  கி ொ – வனரயனறயற்று விரிந்து ேடரும் ஆற்றல்  
 லகி ொ – கொற்றில் மிதக்கும் ஆற்றல்  



Vetripadigal.com 

3 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

 கரி ொ – எங்கும் வியொபித்திருக்கும் ஆற்றல் 
 பிரொகொமியம் – இயற்னகத் தனடகனைக் கடக்கும் ஆற்றல் 
 ஈ த்துவம் – ேனடக்கவும் அடக்கவும் பகொண்ட ஆற்றல்  
 வசித்வம் – உலகப் ேனடப்புகனை எல்லொம் அடக்கி ஆளும் ஆற்றல்  
 கொ ொவ ொயித்வம் – விரும்பியனத முடிக்கும் ஆற்றல். 

 

ஜப்ேொனிய னைக்கூ 
 

 விழுந்த  லர்  
கினைக்குத் திரும்புகிறது 
அடடொ… வண்ணத்துப்பூச்சி……………….. ப ொரிடொபக 

 ேட்டுப்பேொை  ரக்கினை, 
அ ர்ந்து ஓய்பவடுக்கும் கொகம்; 
இனலயுதிர் கொல  ொனல…………………… ேொப ொ 

 பேட்டிக்கு வந்த பின்  
எல்லொக் கொய்களும்   ம்தொன் 
 துரங்கக் கொய்கள்………………… இஸ்ஸொ 

 

கொவியம் 
 

 பிரமிள் என்ற பேயரில் எழுதிய சிவரொ லிங்கம். 
 இலங்னகயில் பிறந்தவர். 
 ேொனு ந்திரன், அரூப் சிவரொம், தருமு சிவரொம் பேொன்ற ேல புனைப்பேயர்களில் 
எழுதியவர். 

 ‘லங்கொபுரி ரொஜொ’ சிறுகனதத் பதொகுப்புகளும், ‘நக்ஷத்திரவொசி’ என்னும் நொடகமும் 
‘பவயிலும் நிழலும்’ உள்ளிட்ட கட்டுனரத் பதொகுப்புகளும் பவளிவந்துள்ைை. 
 

பதொனலந்து பேொைவர்கள் 
 

 ஆசிரியர் அப்துல் ரகு ொன். 
 ேொ வனக சிந்து 
 வொணியம்ேொடி இஸ்லொமியக் கல்லூரியில் தமிழ்ப் பேரொசிரியரொகப் ேணியொற்றியவர். 
 வொைம்ேொடிக் கவிஞர்களில் ஒருவர். 
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 ேொல்வீதி, பநயர்விருப்ேம், பித்தன், சுட்டுவிரல், ஆலொேனை முதலொை ேல நூல்கனை 
எழுதியுள்ைொர். 

 ேொரதிதொ ன் விருது, தமிழ்ப்ேல்கனலக் கழகத்தின் தமிழன்னை விருது, ‘ஆலொேனை’ 
என்னும் கவினதத் பதொகுப்பிற்குச்  ொகித்திய அகொபதமி விருது ஆகியவற்னறப் 
பேற்றுள்ைொர். 

 ஆப்கொனிஸ்தொனைச் ப ர்ந்த ப ௌலொைொ ரூமி என்ேவரின் ‘ ஸ்ைவி’ என்ற 
உலகப்புகழ் பேற்ற ேொரசீக ஞொை கொவியம் எழுதிைொர்.  

 
வில்லிேொரதம் 

 
 வில்லிபுத்தூரொர், வடப ொழியில் வியொ ர் எழுதிய  கொேொரதத்னதத் தழுவித் தமிழில் 
இயற்றிைொர். 

 வக்கேொனக என்னுமிடத்னத ஆண்டுவந்த  ன்ைைொை வரேதி ஆட்பகொண்டொன் 
என்ேவரொல் ஆதரிக்கப்ேட்டொர். 

 வில்லிேொரதம், ஆதி ேருவம் முதல் ப ௌப்திக ேருவம் வனர ேத்துப் ேருவங்கனைக் 
பகொண்டது. 

 4351 விருத்தப் ேொடல்கைொல் ஆைது. 
ப ொல்லும் பேொருளும் 
 தரங்கம் – கடல், கவைம் – பவகம், துரகதம் – குதினர, பவன்றி – பவற்றி,  
வி யன் – அருச்சுைன், நொன் னற – நொன்கு பவதங்கள், யொக்னக – உடல், ஓவுஇலொது – 
ஒன்றும் மிச் மின்றி, அயன் – பிர ன், எழிலிஏறு – பேரிடி,  
அங்னக – உள்ைங்னக, அவுணன் – அரக்கன்,  ல்லல் – வைன ,  
பதொனடயல் –  ொனல, சூரன் ொ தனல – கதிரவன் கன், உற்ேவம் – பிறவி. 
 

கொஞ் னை முன்னுனர 
 

 புதுன ப்பித்தனின் இயற்பேயர் ப ொ. விருத்தொ லம். 
 தமிழ்ச் சிறுகனதகளில் பேரும்  ொற்றத்னத ஏற்ேடுத்திய கொரணத்தொல் சிறுகனத  ன்ைர் 
என்று பேொற்றப்ேடுேவர். 

 கொஞ் னை என்னும் சிறுகனதத் பதொகுப்பு அவரொல் எழுதப்ேட்டது. 
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 ொன்பறொர்  ரித்திரம் 
இரொ லிங்க அடிகள் 

 
 வொடிய ேயினரக் கண்டபேொபதல்லொம் வொடிபைன் – வள்ைலொர். 
 ‘திருவருட்ேொ’ தந்தவர் வள்ைலொர் 
 ஏழு வயதிபலபய கவிேொடும் வல்லன  பேற்றுத் பதய்வ ணி ொனல, கந்தர் 
 ரவணப்ேத்து ஆகிய நூல்கனை உருவொக்கியவர் வள்ைலொர். 

 “ நு முனற கண்ட வொ கம்” என்னும் உனரநனட நூனல ந க்கு நல்கியவர். 
 ஒழிவில் ஒடுக்கம், பதொண்ட  ண்டல  தகம், சின் ய தீபினக ஆகிய நூல்கனைப் 
ேதிப்பித்தவர் வள்ைலொர். 

   ர  சுத்த  ன் ொர்க்க  த்திய  ங்கத்னதத் பதொற்றுவித்தொர். 
  த்திய தரு ச்  ொனலனயத் பதொடங்கிைொர். 
 கடவுள் ஒருவபர. அவனரச் ப ொதி வடிவில் உண்ன  அன்ேொல் வழிேட பவண்டும். 
சிறுபதய்வ வழிேொடு கூடொது என்றவர் வள்ைலொர். 
 

இயல் 10 
தொகூரின் கடிதங்கள் 

 
 ேொரம்ேரியத்தில் பவரூன்றிய நவீை  னிதர் என்றும் கிழக்னகயும் ப ற்னகயும் 
இனணத்த தீர்க்கதரிசி என்றும் அனழக்கப்ேட்டவர் தொகூர். 

 இவர் தம் 16 ஆம் வயதில் கவினதகள் எழுத பதொடங்கிைொர். 
 1931 ஆம் ஆண்டு கீதொஞ் லி என்ற கவினத நூலின் ஆங்கில ப ொழிபேயர்ப்புக்கொக 
இலக்கியத்துக்கொை பநொேல் ேரிசு பேற்றொர். 

 1919 ஆம் ஆண்டு நனடபேற்ற ஜொலியன்வொலொ ேொக் ேடுபகொனலயொல்  ைம் வருந்தி 
ஆங்கிபலய அரன க் கண்டித்து அவர்கள் வழங்கிய  ர் ேட்டத்னத துறந்தொர். 

 1921 இல் விஸ்வேொரதி ேல்கனலக்கழகத்னத நிறுவிைொர். 
 குருபதவ் என்று அனைவரொலும் அன்புடன் அனழக்கப்ேடுேவர் தொகூர். 
 இவரின் ஜைகண ை என்னும் ேொடல் இந்தியொவின் நொட்டுப் ேண்ணொகவும் இன்றும் 
ேொடப்ேட்டு வருகிறது. 

 இவர் எழுதிய ‘அ ர் ப ொைொர் ேங்கைொ’ என்னும் ேொடல் வங்கொை பத த்தின் நொட்டுப் 
ேண்ணொகவும் இன்றும் ேொடப்ேட்டு வருகிறது. 
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  ொகித்திய அகொபதமி பவளியிட்டுள்ை தொகூரின் கடிதங்கள் என்னும் நூனலத் தமிழில் 
ப ொழியொக்கம் ப ய்தவர் த.நொ. கு ொரசுவொமி. வங்க அரசு, தமிழ்-வங்க ப ொழிகளுக்கு 
அவர் ஆற்றிய பதொண்னடப் ேொரொட்டி ‘பநதொஜி இலக்கிய விருது’ அளித்துச் 
சிறப்பித்துள்ைது. 
 

ஒவ்பவொரு புல்னலயும் 
 

 ஆசிரியர் – இன்குலொப். 
 இயற்பேயர் -  ொகுல் அமீது  
 அவருனடய கவினதகள் ‘ஒவ்பவொரு புல்னலயும் பேயர் ப ொல்லி அனழப்பேன்’ என்ற 
பேயரில் முழுன யொகத் பதொகுக்கப்ேட்டுள்ைை. 

 அவருனடய  ரணத்திற்கு பிறகு அவர் விருப்ேப்ேடி அவருனடய உடல் ப ங்னக அரசு 
 ருத்துவக் கல்லூரிக்குக் பகொனடயளிக்கப்ேட்டது. 

 
 பைொன் ணீயம் 

 
  பைொன் ணீயம் தமிழின் முதல் ேொ வடிவ நொடக நூல். 
 லிட்டன் பிரபு 1866 இல் எழுதிய இரகசிய வழி என்ற நூனல தழுவி 1881 இல் பேரொசிரியர் 
சுந்தைொர் இனதத் தமிழில் எழுதிைொர். 

 நனடயில் ஆசிரியப்ேொவொல் அன ந்தது.  
 இந்நூல் ஐந்து அங்கங்கனையும் இருேது கைங்கனையும் பகொண்டது. 
  பைொன் ணீயத்தில் உள்ை கினைக்கனத ‘சிவகொமியின்  ரிதம்’. 
 சுந்தரைொர் திருவிதொங்கூரில் உள்ை ஆலப்புனழயில் 1855 இல் பிறந்தொர். 
 திருவைந்தபுரம் அரசுக் கல்லூரியில் தத்துவப் பேரொசிரியரொகப் ேணியொற்றிைொர். 
 ப ன்னைப் ேல்கனலக்கழகம் இவருக்கு ‘ரொவ்ேகதூர்’ என்னும் ேட்டம் வழங்கிச் 
சிறப்பித்தது. 

 தமிழக அரசு, இவர் பேயரொல் திருபநல்பவலியில் ேல்கனலக்கழகம் ஒன்னற 
நிறவியுள்ைது. 

 நொடகத்துனறக்கு தமிழில் நூல்கள் இல்னலபய என்ற குனறயினைத் தீர்க்க வந்த 
 பைொன் ணீயம் என்னும் இந்நொடக நூல், கொப்பிய இலக்கணம் முழுதும் நிரம்பிய 
நூலொக விைங்குகிறது. 
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ப ொல்லும் பேொருளும் 
கொண்டி – கொண்க, பூம்ேரொகம் – பூவில் உள்ை  கரந்தம், ஆசு இலொ – குற்றம் இலொத, 
பதொட்டி – துறட்டி, அயம் – ஆடு, குதினர , புக்க விட்டு – பேொகவிட்டு. 
நொங்கூழ்ப்புழு –  ண்புழு, ேொடு – உனழப்பு, ஓவொ – ஓயொத, பவதித்து –  ொற்றி. 
 

தமிழ் நொடக இலக்கண நூல்கள் சில 
 

1. அகத்தியம் 
2. குணநூல் 
3. கூத்தநூல் 
4.  ந்தம் 
5.  யந்தம்  

6. ப யல்முனற 
7. ப யிற்றியம் 
8. முறுவல் 
9.  திவொணைொர் நொடக இலக்கண நூல் 
10. நொடகவியல் 

 

ப ல்வி 
 

 நர்த்தகி நடரொஜ் பேற்ற விருதுகள் 
தமிழக அரசின் கனல ொ ணி விருது, இந்திய அரசின்  ங்கீத நொடக அகொதமி விருது, 
இந்திய அரசுத் பதொனலக்கொட்சியின் ஏ கிபரடு கனலஞர், பேரியொர் 
ேல்கனலக்கழகத்தின்  திப்புறு முனைவர் ேட்டம், இந்திய பவளியுறவுத் துனற 
அன ச் கத்தின் சிறந்த கனலஞர் என்ற சிறப்புகனைப் பேற்றவர். 

 இவர்தொன் திருநங்னக என்ற ப ொல்னல அறிமுகப்ேடுதியவர்.  
 திருநங்னககளுள் முதன்முதலில் கடவுச்சீட்டு, பதசிய விருது,  திப்புறு முனைவர் 
ேட்டம் பேற்றவர் என்ற ேல்பவறு முதல்  ொதனைகளுக்குச் ப ொந்தக்கொரரொைவர் 
நர்த்தகி நடரொஜ்.  

 தஞ்ன  கிட்டப்ேொ என்ேவரிடம் ேரதக்கனலனயப் முனறயொகப் ேயின்றொர். 
 ொதனை திருநங்னககள் 
 ப லத்னதச் ப ர்ந்த பிரித்திகொ யொஷினி. இந்தியொவின் முதல் திருநங்னக கொவல் உதவி 
ஆய்வொைர் என்ற பேருன  உனடயவர். 

 ப ற்கு வங்கத்னதச் ப ர்ந்த திருநங்னகயொை பஜொயிதொ ப ொண்டல்  ொஹி, பலொக் 
அதொலத் நீதிேதியொக நியமிக்கப்ேட்டொர். பலொக் அதொலத் நீதிேதி ேதவிக்கு திருநங்னக 
ஒருவர் நியமிக்கப்ேடுவேது நொட்டிபலபய இதுபவ முதல்முனறயொகும். 

 தமிழ்நொட்டில் மூன்றொம் ேொலிைப் பிரிவில் ேள்ளிப்ேடிப்னே முடிக்கும் முதலொ வர் தொரிகொ 
ேொனு. 
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 ொன்பறொர்  ரித்திரம் 
திரு.வி. கலியொணசுந்தரைொர் 

 
 பேொறுன னயப் பூணுங்கள், பேொறுன யின் ஆற்றனல உணருங்கள், உணர்ந்து 
உலனக பநொக்குங்கள், ந து நொட்னட பநொக்குங்கள், ந து நொடு நொடொயிருக்கிறதொ? – 
திரு.வி.க 

 பவஸ்லி ேள்ளியில் ேடித்தபேொது நொ. கதினரபவல் என்ேவரிடம் தமிழ்ப்ேடித்தொர். 
 தமிழ்த்பதன்றல் என்று அனழக்கப்ேட்டொர். 
 பேண்ணின் பேருன , முருகன்அல்லது அழகு,  னித வொழ்க்னகயும் கொந்தியடிகளும், 
என் கடன் ேணி ப ய்து கிடப்ேபத, ன வத்திறவு, இந்தியொவும் விடுதனலயும், பேொதுன  
பவட்டல், திருக்குறள் விரிவுனர முதலிய நூல்கனை எழுதிைொர். 

 பத ேக்தன், நவ க்தி இதழ்களுக்கு ஆசிரியரொக விைங்கிைொர். 
 பதொழிற் ங்கத்னதத் பதொற்றுவித்து பதொழிலொைர்களின் உரின க்கும் 
முன்பைற்றத்திற்கும் ேொடுேட்டொர்.  

 ப ன்னை இரொயப்பேட்னட பவஸ்லி கல்லூரியில் தனலன த் தமிழொசிரியரொக 
இருந்தொர். 

 
நூல்கள் 

o ேண்ேொட்டு அன வுகள் எனும் நூல் – பதொ. ேர சிவன் 
o நொடற்றவன் – அ.முத்துலிங்கம் 
o நல்ல தமிழ் எழுத பவண்டு ொ? – அ.கி.ேரந்தொ ைொர் 
o உயிர்த்பதழும் கொலத்துக்கொக – சு.வில்வரத்திைம். 
o இயற்னக பவைொண்ன  – பகொ.நம் ொழ்வொர். 
o ேனை ரப  ேனை ரப  – ஆ.சிவசுப்பிர ணியன் 
o யொனைகள்-அழியும் பேருயிர் –  .முக து அலி, க.பயொகொைந்த் 
o ேறனவகள் உலகம் –  லீம் அலி 
o இயற்னக பவைொண்ன  – பகொ.நம் ொழ்வொர். 
o Elephants: Majestic Creatures of the Wild – Shoshani.J. 
o கொவடிச்சிந்து – ப ன்னிகுைம் அண்ணொ னலயொர். 
o குறுந்பதொனக – பவள்ளிவீதியொர் 
o புறநொனூறு – கடலுள்  ொய்ந்த இடம்பேருவழுதி 
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o வொடிவொ ல் – சி.சு.ப ல்லப்ேொ 
o ஜீவொ என்றனழக்கப்ேடுேவர் ே. ஜீவொைந்தம் 
o ஜீவொ – வொழ்க்னக வரலொ’று – பக. ேொல தண்டொயுதம். 
o ப ொல்லொக்கம் – இ.  னற னல. 
o என் வொழ்க்னக என் னகயில் – ஞொநி 
o  னிதவொழ்னவ  ொற்றியன த்த கண்டுபிடிப்ேொைர்கள் – ஆர்.பக.வி. 
பகொேொலகிருஷ்ணன், ப ொழிபேயர்ப்பு – அய்யொ ொமி. 

o ஒவ்பவொரு புல்னலயும் – இன்குலொப் 
o  பைொன் ணீயம் – பே. சுந்தரைொர். 
o தொ னர பநஞ் ம் – அகிலன். 
o சிந்துபவளிப் ேண்ேொட்டின் திரொவிட அடித்தைம்” – ஆர். ேொலகிருக்ஷ்ணன் 
o கொவடிச் சிந்து – அண்ணொ னலயொர். 
o வொடிவொ ல் – சி.சு. ப ல்லப்ேொ 
o எழுத்து இதழ்த் பதொகுப்பு – பதொகுப்ேொசிரியர் – கி.அ.  ச்சிதொைந்தன். 
o தனலன ச்ப யலகம் – சுஜொதொ 
o விஞ்ஞொனி – மீரொ 
o வொைம் வ ப்ேடும் – பிரேஞ் ன் 
o அக்னிச்சிறகுகள் – அப்துல் கலொம். 
o அறிவியல் தமிழ் – வொ.ப . குழந்னத ொமி,  
o கணினினய விஞ்சும்  னித மூனை – கொ. வி யரத்திைம் 

 
தகவல் துளி 

o ப ன்னை  ொகொணத்துக்குத் தமிழ்நொடு என்று பேயர்  ொற்றம் ப ய்த முதல்வர் – அறிஞர் 
அண்ணொ. 

o பதொழிலொைர்களின் தந்னத என்று அனழக்கப்ேடுேவர் – 
o உயினர உணர்னவ வைர்ப்ேது தமிபழ என்று ேொடியவர் – ேொரதிதொ ன் 
o பேொதுவுனடன க்பகொள்னகயின் முன்பைொடிகளில் ஒருவர் – ஜீவொ. 
o ‘இனின யும் நீர்ன யும் தமிபழைல்’ ஆகும் என்று குறிப்பிடுவது – பிங்கல நிகண்டு. 
o “அதூஉம்  ொலும் நற்றமிழ் முழுதறிதல்” என்று குறிப்பிடுவது – புறநொனூறு. 
o தமிழ்பகழு கூடல் – 
o “தமிழ் தழீஇய  ொயலவர்” – கம்ேர் 
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o முப்ேது ேொட்டுக்கைொலொை திருப்ேொனவனய ஆண்டொள் “தமிழ் ொனல” என்று குறிப்ேது 
சிறந்தது. 

 சுதந்திரம் தருகிற  கிழ்ச்சினயக் கொட்டிலும் சுகம்தரும் உணர்ச்சியும் பவறுண்படொ? – 
நொ க்கல் கவிஞர். 

 ேத்தொவது தடனவயொக விழுந்தவனுக்கு முத்தமிட்டுச் ப ொன்ைது பூமி ஒன்ேது முனற 
எழுந்தவைல்லவொ நீ – ஈபரொடு தமிழன்ேன். 

 எப்பேொதும்  த்தொப்பு பகொளுத்தி வினையொடுகிறது  னலயருவி – கழனியூரன். 
 உத்திகள் – strategies,   த்துவம் – equality, பதொழிற் ங்கம் – trade union, ேட்டி ன்றம் – 

debate, ேன்முக ஆளுன  – multiple personality, புனைபேயர் – pseudonym 
 இந்தியொவில் வடப ொழியில் எழுதப்ேட்ட இதிகொ ங்கள் இரொ ொயணம்,  கொேொரதம். 
தமிழில் - கம்ேரொ ொயணம், வில்லிேொரதம். 

 கிபரக்கப ொழியில் எழுதப்ேட்ட இதிகொ ங்கள் பைொ ரின் இலியட், ஒடிசி 
இரு கொப்பியங்களுப  பேண்ணுக்கு முதன்ன  தருகின்றை. 

 தமிழ்க் கொப்பியங்கள் பேொருக்கு முதன்ன  பகொடுக்கவில்னல. 
 பேண்ணுக்கு ஞொைத்னத னவத்தொன் – புவி  
பேணி வைர்த்திடும் ஈ ன் – ேொரதியொர். 

 உ.பவ. ொ 1894 ஆம் ஆண்டு முதன் முதலொகப் ேதிப்பித்து பவளியிட்டொர். 
 பேரொசிரியர் ஜொர்ஜ் எல்.ைொர்ட் என்ேவரொல் புறநொனூறு (The four hundred songs of war 

and wisdom/an an-thology of poems form classical tamil, the purananuru) என்னும் 
தனலப்பில் ப ொழிபேயர்த்துள்ைொர். 
 

ேனடப்ேொக்க உத்திகள் 
 

 உருவகத்திலும் வினை உருவகம், ேயன் உருவகம், வடிவ (ப ய்) உருவகம், உரு (நிறம்) 
உருவகம் என்ற ேகுப்பு உண்டு. 

 எண்ணவனல பின்னும் மூனைச் சிலந்தி (சிந்தனை) – வினை 
 ஆபவ ப் புயல்கைொலும் அன க்க முடியொத ஆகொ ப் பூ (சூரியன்) – ேயன் 
 நீலவயலின் நட் த்திர  ணிகள் (வொைமும் வீண்மீன்களும்) – ப ய் 
  னலக்கிழவியின் நனரத்த கூந்தல் (அருவி) – நிறம். 
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கலித்பதொனகயில் ஏறுதழுவுதல் 
 பகொல்பலற்றுக் பகொடஞ்சுவொனை  றுன யும் 
புல்லொபை, ஆய  கள் 
அஞ் ொர் பகொனல ஏறு பகொள்ேவர் அல்லனத 
பநஞ்சிலொர் பதொய்தற்கு அரிய உயிர் துறந்து 
னநவொரொ ஆய  கள் பதொள். 

 அைவில் சிறுகனதவிட நீை ொகவும் புதிைத்னதவிட சிறியதொகவும் இருக்கும் கனத 
குறும் புதிைம். இதனை ‘குறுநொவல்’ என்றும் ப ொல்வர். சிறுகனதக்கும் புதிைத்துக்கும் 
இனடப்ேட்ட வடிவம் என்று பகொள்ைலொம். 

சித்திரகவி 
 தமிழ் கவினதகளுள் சித்திரகவி ஒன்று. சித்திரகவி என்ேது ஏபதனும் ஒரு 
பேொருனை கொட்சிப்ேடுத்தி கவினதயினை அதற்குள்ைொக அன த்து எழுதுவது 
ஆகும். 

 ொனல ொற்று 
  ொனல ொற்று சித்திரகவி வனககளுள் எளின யொைது.  
 ஆங்கிலத்தில் PALINDROME என்னும் வடிவமும் இத்தனகயது என்று 
ஒருவொறு கூறலொம். 

 பதரு வருபத நீ வொ ேொப்ேொ 
ேொப்ேொ வொ நீ பதரு வருபத 

 இைக்குழு – ethnic group, புவிச்சூழல் – earth environment, முன்பைொட்டு – prefix 
 பின்பைொட்டு – suffix, பவர்ச்ப ொல் அகரொதி – rootword dictionary 
 ேண்ேொட்டுக்கூறுகள் – cultural elements 

தகவல் துளிகள் 
 தில்லி வொபைொலி நினலயம் உருது ப ொழியில் முன ரொ என்னும் கவியரங்கத்னத 
முதன்முனறயொக ஒலிேரப்பியது. 

 சிட்டியும் (சுந்தர ரொஜன்) ப ொமுவும் கவியரங்கம் என்று பேயரிட்டும் ஒரு நிகழ்ச்சினய 
நடத்திைர். 

 திருச்சி வொபைொலி நினலயம் இம்முதல் கவியரங்கத்னதத் தமிழ்ப்புத்தொண்டு 
நொனைபயொட்டி 13.04.1944 அன்று ஒலிேரப்பியது  

 எழில் என்ற தனலப்பில் நடந்த இக்கவியரங்கப  தமிழ்நொட்டில் நடந்த முதல் 
கவியரங்க ொகும். 
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 அறிவியல் உலகியல், தொவரங்களுக்கும் உயிர் உண்டு உண்ன னய உலகிற்கு 
பவளிப்ேடுத்தியவர் 19 ஆம் நூற்றொண்னட ப ர்ந்த ஜகதீ   ந்திரபேொஸ். 

 17 ஆம் நூற்றொண்னடச் ப ர்ந்த பரொ ர் ஒளியின் தின பவகத்னதயும், பியரி பக ன்டி 
ஒலியின் தின பவகத்னதயும் உலகிற்கு பவளிப்ேடுத்திைர். 

 ஒலியின் தின பவகம் 331 மீ/வி. 
 ஒளியின் தின பவகம் 3 பேருக்கல் 10 அடுக்கு 8 மீ/வி. 
 எைபவ ஒலி ஒளியும் ஒபர பநரத்தில் பதொன்றிைொலும் ஒளிபய நம்ன  வினரவில் 
வந்தனடயும். 

 அரும்பும்  லரும் – எண்ணும்ன , அரும்பிணி – ேண்புத்பதொனக, பவப்ேம் குளிர் – 
உம்ன த்பதொனக, பகொைல் – பதொழிற்பேயர். 

 


