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12 ஆம் வகுப்பு – தமிழ் 
 

இயல் – 1 
இளந்தமிழே 

 
 ஆசிரியர் – சிற்பி பாலசுப்பிரமணியத்தின் நிலவுப்பூ என்னும் கவிததத் ததாகுப்பில் 
இடம்தபற்றுள்ளது. 

 பாரதியார் பல்கதலக்கேகத்தில் தமிழ்துதைத் ததலவராகப் பணியாற்றியவர்.  
 தமாழிதபயர்ப்புக்காகவும் “ஒரு கிராமத்து நதி” என்னும் கவிதத நூலிற்காகவும் 
இருமுதை சாகித்திய அகாததமி விருது தபற்ைவர். 

 இவர் ஒளிப்பைதவ, சர்ப்பயாகம், சூரிய நிேல், ஒரு கிராமத்து நதி, பூஜ்யங்களின் சங்கிலி 
முதலிய கவிதத நூல்கதள எழுதியுள்ளார். 

 இலக்கியச் சிந்ததைகள், மதலயாளக் கவிதத, அதலயும் சுவடும் உள்ளிட்ட 
உதரநதட நூல்கதளயும் எழுதியுள்ளார். 

 
 

இந்த வதலதளம் TNPSC ழதர்விற்கு தயார் தசய்யும் நண்பர்களுக்கு உதவும் ழநாக்கத்தில் 
தமிேக அரசின் புதிய சமச்சீர்க்கல்வி பாடப்புத்தகத்திலிருந்து பாடக்குறிப்புகள் வேங்குப்பட்டுள்ளது. 
ழமலும் இதில் 5000 க்கும் ழமற்பட்ட Objective Type Questions வேங்கப்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள மாதிரித் 
ழதர்வுகளில் நீங்கள் பயிற்சி தபைலாம். ததாடர்ந்து புதிய பாடக்குறிப்புகளும் வேங்க இருக்கிழைாம்…. 

 

https://www.vetripadigal.com/
https://www.vetripadigal.com/tnpsc-online-test/


Vetripadigal.com 

2 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

தமிழ்தமாழியின் நதட அேகியல் 
 

 ‘ததால்காப்பியம்’ இலக்கியத்ததயும் தமாழிதயயும் ஒரு ழசரப் ழபசுகின்ை இலக்கணம் 
நூல் ஆகும். 

 ‘நதடதபற்றிலும்’ (கிளவியாக்கம், 26) என்றும் நதடநவின்தைாழுகும், என்றும் சில 
தசாற்தைாடர்கதளத் ததால்காப்பியம் தகயாண்டிருக்கிைது. 

 ‘கிதட’ எனும் குறுநாவதல எழுதியவர் கி.ராஜநாராயணன்.  
 
ஆசிரியர் – தி.சு.நடராசன் எழுதிய ‘தமிழ் அேகியல்’  

 திைைாய்வுக் கதலதயத் தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர்களில் தி.சு.நடராசன் 
குறிப்பிடத்தக்கவர்.  

 மதுதர காமராசர் பல்கதலக்கேகம், ழபாலந்து நாட்டின் வார்சா பல்கதலக்கேகம், 
திருதநல்ழவலி மழைான்மணியம் சுந்தரைார் பல்கதலக்கேகம் ஆகியவற்றில் தமிழ்ப் 
ழபராசிரியராகப் பணிபுரிந்தவர்.  

 கவிதததயனும் தமாழி, திைைாய்வுக்கதல, தமிழ் அேகியல், தமிழின் பண்பாட்டு 
தவளிகள் உள்ளிட்ட நூல்கதள எழுதியுள்ளார். 

 
தன்ழைர் இலாத தமிழ் 

 
பாடல் – ஓங்கலிதட வந்து உயர்ந்ழதார் ததாேவிளங்கி 

  எங்தகாலிநீர் ஞாலத்(து) இருளகற்றும் – ஆங்கவற்றுள்  
  மின்ழைர் அனியாழி தவங்கதிதரான்று ஏதையது 
  தன்ழைர் இலாத தமிழ் – தண்டியலங்காரம். 

 அணியிலக்கணத்தத மட்டுழம கூறும் இலக்கண நூல்கள் – தண்டியலங்காரம், 
மாைைலங்காரம், குவலயாைந்தம். 

 அணியிலக்கணத்ததயும் கூறும் இலக்கண நூல்கள் – ததால்காப்பியம், வீரழசாழியம், 
இலக்கண விளக்கம், ததான்னூல் விளக்கம், முத்துவீரியம். 

 தண்டியலங்காரம், அணி இலக்கணத்ததக் கூைம் சிைப்பாை நூல்களில் ஒன்று.  
 ‘காவியதர்சம்’ என்னும் வடதமாழி இலக்கண நூதலத் தழுவி எழுதப்பட்ட இந்நூலின் 
ஆசிரியர் ‘தண்டி’ ஆவார். இவர் கி.பி 12 ஆம் நூற்ைாண்தடச் சார்ந்தவர். இந்நூல் 
‘தபாதுவியல், தபாருளணியியல், தசால்லணியியல்’ எை மூன்று தபரும் பிரிவுகதள 
உதடயது.  
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தம்பி தநல்தலயப்பருக்கு 
 

 எட்டயபுரம் மன்ைர்களின் பரம்பதர வரலாறு பற்றிக் ‘கவிழகசரி சாமி தீட்சிதர்’ என்பவர் 
‘வம்சமணி தீபிதக’ என்னும் நூதல 1879 இல் தவளியிட்டார். அப்பகுதிதய திருத்தி 
தவளியிட ஆதசதகாண்ட பாரதியார் அப்தபாழுது ஆட்சிதசய்த தவங்கழடசுர 
எட்டப்பருக்கு 6.8.1919 இல் கடிதம் எழுதிைார். 

 வம்சமணி தீபிதக நூலின் மூலவடிவம் மறுபதிப்பாக இளதசமணி என்பவரால் 2008 இல் 
அப்படிழய தவளியிடப்பட்டது. 
 

 பரலி சு.தநல்தலயப்பர் என்பவர் விடுததலப் ழபாராட்ட வீர்ர். பாரதியின் கண்ணன் 
பாட்டு, நாட்டுப்பாட்டு, பாப்பாப்பாட்டு, முரசுப்பாட்டு ஆகியவற்தைப் பதிப்பித்தவர்.  

 பாரதி நடத்திய சூரிழயாதயம், கர்மழயாகி ஆகிய இதழ்களில் துதணயாசிரியராகவும் 
ழலாழகாபகாரி, ழதசபக்தன் ஆகிய இதழ்களில் துதணயாசிரியராகவும் பணியாற்றியவர்.  

 இவர் தநல்தலத்ததன்ைல், பாரதி வாழ்த்து, உய்யும் வழி ஆகிய கவிதத நூல்கதளயும் 
வ.உ.சிதம்பரைாரின் வாழ்க்தக வரலாற்தையும் எழுதியுள்ளார். 

 மகாகவி பாரதி தநல்தலயப்பருக்கு எழுதிய இக்கடிதம் ரா.அ.பத்மநாபன் பதிப்பித்த ‘பாரதி 
கடிதங்கள்’ என்னும் நுலில் இடம்தபற்றிருக்கிைது.  

 பாரதி பதிதைந்து வயதில் கல்விகற்க உதவிழவண்டி எட்டயபுரம் அரசருக்கு எழுதிய 
கவிததக் கடிதம் முதல் அவர்தம் மதைவிற்கு முன்ைர் குத்திழகவருக்கு எழுதிய 
கடிதம்வதர அதைத்ததயும் எழுதியுள்ளார். 
 

 பதேயை கழிதலும் புதியை புகுதலும் 
வழுவல கால வதகயி ைாழை. – நன்னூல் 

 மீண்டுமந்தப் பேதமநலம் புதுக்கு தற்கு 
தமய்சிலிர்க்கத் தமிழ்க்குயிழல, கூவி வா வா. – சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம். 

 
சான்ழைார் சித்திரம் 

 
  “வசைநதட தகவந்த வல்லாளர்” எைப் புகேப்படும் ஆறுமுக நாவலர் யாழ்ப்பாணம் 
நல்லூரில் பிைந்தவர்.  

 தமிழ், வடதமாழி, ஆங்கிலம் எனும் மும்தமாழிப் புலதம தபற்ைவர். 
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 திருக்குைள் பரிழமலேகர் உதர, சூடாமணி நிகண்டு, நன்னூல் சங்கர நமச்சிவாயர் 
விருத்தியுதர என்று பல நூல்கதளப் பதிப்பித்தார்.  

 இலக்கண நூல்கள், பூமி சாஸ்திரம் முதலாை பாட நூல்கள் அவரால் ஆக்கப்பட்டை. 
 புராண நூல்கதள வசைமாக எழுதி அததை அதைவரும் படிக்கும் எளிய வடிவமாக 
மாற்றிைார்.  

 திருவாவடுதுதை ஆதிைம் இவருக்கு ‘நாவலர்’ பட்டம் வேங்கியது.  
 தபர்சிவல் பாதிரியார் விவிலியத்ததத் தமிழில் தமாழிதபயர்க்கவும் இவர் உதவிைார். 

 
இயல் – 2 

தபய்தயைப் தபய்யும் மதே 
 

 2005 ஆம் ஆண்டு மும்தபயில் ஒழர நாளில் 994 மி.மீ மதே தபய்தது. 2010 ஆம் அண்டு 
ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் ‘ழல’ பகுதியில் 30 நிமிடங்களில் 250 மி.மீ வதர மதேயளவு 
பதிவாைது. 

 இங்கிலாந்ததச் ழசர்ந்த அறிவியல் எழுத்தாளர் ழடவிட் கிங் “புவி தவப்பமதடதல் 
மனிதன் உருவாக்கிக்தகாண்ட சிக்கழல” எைறு திட்டவட்டமாக்க் கூறுகின்ைார். 

 ஐக்கிய நாடுகள் அதவ 1992 ஆம் ஆண்டு ரிழயா டி தஜனிழராவில் காலநிதல மாற்ைம் 
பற்றிய பணித்திட்டப் ழபரதவதய UNFCCC – (United Nations Framework 
Convention on Climate Changes) உருவாக்கியது. அந்த அதமப்பில் ததாடக்கத்தில் 50 
நாடுகள் உறுப்பிைர்களாக இருந்தை. பின்ைர் இந்த எண்ணிக்தக 193 நாடுகளாக 
உயர்ந்தது. 

 பசுதமக்குடில் வாயுக்கதள தவளிழயற்றும் ததாழிற்சாதலகதளக் தகாண்டுள்ள 
நாடுகதளக் கணக்தகடுத்தால் சீைா, அதமரிக்கா, ரஷ்யா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் 
முன்ைணியில் உள்ளை. இந்த பட்டியலில் இந்தியாவும் உள்ளை. 

புயலுக்கு தபயர் 
சர்வழதச வானிதல ஆய்வு நிறுவைம், கடலில் உருவாகும் புயல்களுக்கு தபயர் 
தவப்பதற்காக் கூட்டதமப்பு ஒன்தை உருவாக்கியள்ளது. அதன்படி வங்கக்கடலிலும், 
அரபிக்கடலிலும் உருவாகும் புயல்களுக்குப் தபயர் தவக்க இந்தியா, பாகிஸ்தான், 
இலங்தக, வங்கழதசம், மாலத்தீவு, மியான்மர், ஓமன், தாய்லாந்து ஆகிய எட்டு நாடுகள் 
ஒவ்தவான்றும் எட்டுப் தபயர்கதளப் பரிந்துதர தசய்திருக்கின்ைை. அந்த பட்டியலில் 
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உள்ள 64 தபயர்களின் வரிதசப்படிதான் ஒவ்தவாரு புயலுக்கும் தபயர் 
தவக்கப்படுகிைது. 

 இந்திய வானிதல ஆய்வுத்துதையிைர் 2009 ஆம் ஆண்தடக் கடந்த 110 ஆண்டுகளில் 
மிகவும் தவப்பமாை ஆண்டாக அறிவித்தைர். 2001 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிைகு புவியின் 
தவப்பம் ஆண்டிற்குப் ஆண்டு உயர்ந்துதகாண்ழட ழபாகிைது. 

 நடுவண் அரசு 2005 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 23 அன்று ழதசிய ழபரிடர் ழமலாண்தம 
ஆதணயத்தத அதமத்தது. 

 குஜராத்தில் ஆைந்த் ழவளாண்தமப் பல்கதலக்கேகம் அதமந்துள்ளது. இதன் 
விஞ்ஞானிகள் மதேதயக் கணிக்கும் அறிகுறிகதள தவளியிட்டுள்ளைர். 

 ஜூன் 5, உலக சுற்றுச்சூேல் நாள். 
 

பிைதகாரு நாள் ழகாதட 
 

 அய்யப்ப மாதவன் இதழியல் துதை, திதரத்துதை சார்ந்து இயங்கி வருபவர்.  
 ‘இன்று’ என்ை கவிததக் குறும்படத்ததயும் மதேக்குப் பிைகும் மதே, நாதைன்பது 
ழவதைாருவன், நீர்தவளி முதலாை கவிதத நூல்கதளயும் தவளியிட்டுள்ளார். 

 

தநடுநல்வாதட 
 

 பாண்டியன் தநடுஞ்தசழியதைப் பாட்டுதடத் ததலவைாகக் தகாண்டு, மதுதரக் 
கணக்காயைார் மகைார் நக்கீரர் இயற்றிய நூல் தநடுநல்வாதட.  

 இது பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் ஒன்று, 188 அடிகதளக் தகாண்டது. ஆசிரியப்பாவால் 
இயற்ைப்பட்டது. 

 ததலவதைப் பிரிந்த ததலவிக்குத் துன்பமிகுதியால் தநடுவாதடயாகவும் ழபார்ப் 
பாசதையிலிருக்கும் ததலவனுக்கு தவற்றி தபை ஏதுவாை நல்வாதடயாகவும் 
இருப்பதால் தநடுநல்வாதட எனும் தபயர் தபற்ைது. 

 

முதல்கல் 
 

 உத்தமழசாேன் (தசல்வராஜ்) எழுதிய “முதல்கல்” கதத பாடமாக உள்ளது. 
 மனிதத்தீவுகள், குருவி மைந்த வீடு உள்ளிட்ட சிறுகததத் ததாகுப்புகதளயும் 
ததாதலதூர தவளிச்சம், கசக்கும் இனிதம, கைல்பூக்கள் உள்ளிட்ட புதிைங்கதளயும் 
எழுதியுள்ளார். 

 “கிேக்கு வாசல் உதயம்” என்ை மாத இததே கடந்த 12 ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகிைார். 



Vetripadigal.com 

6 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

சான்ழைார் சித்திரம் 
 

 பத்ததான்பதாம் நூற்ைாண்டில் ததன்னிந்தியப் பகுதியில் ஏற்பட்ட மிகக்தகாடிய 
பஞ்சத்ததத் ‘தாது வருடப் பஞ்சம்’ (தகாடிய பஞ்சத்ததத் தாது வருடப் பஞ்சம் (Great 
Famine 1876 – 1878) என்பர். 

 இந்த ழபரிடர் காலத்தில் மாயூரம் ழவதநாயகம் மைமுவந்து தமது தசாத்துகள் 
அதைத்ததயும் தகாதடயளித்தார். இததைப் ழபாற்றும் விதமாகக் ழகாபாலகிருஷ்ண 
பாரதியார் “நீழய புருஷ ழமரு” என்ை பாடதல இயற்றி அவதரப் தபருதமப்படுத்திைார்.  

 தமிழின் முதல் நாவலாை ‘பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்’ ஐ இயற்றியவர். 
 மாயவரத்தின் நகர்மன்ைத் ததலவராகவும் பணியாற்றிைார். 
 கி.பி.1805 முதல் கி.பி.1861 ஆம் ஆண்டுவதர ஆங்கிலத்தில் இருந்த நீதிமன்ைத் 
தீர்ப்புகதள முதல்முதலில் தமிழில் தமாழிதபயர்த்து ‘சித்தாந்த சங்கிரகம்’ என்ை நூலாக 
தவளியிட்டார்.  

 தபண்மதி மாதல, திருவருள் அந்தாதி, சர்வ சமய சமரசக் கீர்த்ததை, குசுண சுந்தரி 
முதலிய நூல்கதளயும் பல தனிப்பாடல்கதளயும் இயற்றியுள்ளார்.  

 இதசயிலும் வீதண வாசிப்பதிலும் வல்லவராகத் திகழ்ந்த இவர், ஆயிரத்திற்கும் 
ழமற்பட்ட கீர்த்ததைகதள இயற்றியிருக்கிைார். 

 
தகவல்கள் 
 1977 ஆம் ஆண்டில் தகன்யா நாட்டில் காடுகள் அழிக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்ட ழபரழிவு 
கண்டு மைம் தவதும்பி வங்காரி மத்தாய் பசுதம வளாக இயக்கத்ததத் ழதாற்றுவித்தார். 
2004 ஆம் ஆண்டு வங்காரி மத்தாய்க்கு ழநாபல் பரிசு வேங்கப்பட்டது. 

 
இயல் – 3 

தமிேர் குடும்ப முதை – பக்தவத்சல பாரதி 
 

 ஆசிரியர் – பக்தவத்சல பாரதி. பேங்குடிகள், நாழடாடிகள் உள்ளிட்ட விளிம்புநிதலச் 
சமூகங்கள் பற்றிய ஆய்வில் இவருதடய பங்களிப்பு முக்கியமாைது.  

 இலக்கிய மானிடவியல், பண்பாட்டு மானுடவியல், தமிேர் மானுடவியல், தமிேகப் 
பேங்குடிகள், பாணர் இைவதரவியல், தமிேர் உணவு உள்ளிட்ட பல நூல்கதள 
எழுதியுள்ளார். 
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 இன்று நாம் வேங்கும் ‘திருமணம்’, ‘குடும்பம்’ ஆகிய இரண்டு தசாற்களுழம 
ததால்காப்பியத்திலும் சங்க இலக்கியங்களிலும் இடம்தபைவில்தல. குடும்பம் எனும் 
தசால் முதன்முதலில் திருக்குைளில்தான் பயின்று வருகிைது. 

 சங்க இலக்கியத்தில் ‘குடம்தப’, ‘குடும்பு’, ‘கடும்பு’ ஆகிய தசாற்கள் குடும்ப அதமப்ழபாடு 
ததாடர்புதடயதவ. 

 “இரவுக் குறிழய இல்லகத் துள்ளும் 
மதைழயார் கிளவி ழகட்கும் வழியதுழவ 
மதையகம் புகாஅக் காதல யாை” – எனும் ததால்காப்பிய நூற்பா ‘இல்‘, ‘மதை’ ஆகிய 
இரண்டு வாழிடங்கதள குறிப்பிடுகின்ைது. 

 இல், மதை, குரம்தப, புலப்பில், முன்றில், குடில், கூதர, வதரப்பு, முற்ைம், நகர், மாடம் 
முதலிய தசாற்கள் குடும்பங்களின் வாழ்விடங்களில் உள்ள ழவறுபாடுகதளச் 
சுட்டுகின்ைை. 

 மருதத்திதைப் பாடல் ஒன்றில் மகளிர் ‘தம்மதை’, நும்மதை’ எை மதைவியின் 
இல்லத்ததயும் கணவனின் இல்லத்ததயும் பிரித்துப் ழபசும் ழபாக்கிதை காண 
முடிகிைது. இன்னும் சில இடங்களில் தற்காலிகத் தங்குமிடம் ‘புக்கில்’ எைவும், 
திருமணத்திற்குப்பின் கணவனும் மதைவியும் தபற்ழைாரிடமிருந்து பிரிந்து, தனியாக 
வாழுமிடம் ‘தன்மதை’ எைவும் வேங்கப்தபற்றுள்ளை. 

 ‘மதைழயாள்’ எனும் தசால்லும் சங்கப்பாடல்களில் பயின்றுவரும் தசால்லாகும். 
இதன்மூலம் மதை என்பது வாழிடத்ததக் குறிக்கும் முதன்தமச் தசால்லாக 
உள்ளதத அறியலாம். 

 மணம்புரிந்த கணவனும் மதைவியும் ழசர்ந்து இல்லை வாழ்வில் ஈடுபடக்கூடிய 
ததாடக்கக் கட்டழம ’மணந்தகம்’ எைப்படுகிைது. முதல் குேந்தத பிைக்கும்வதர உள் 
காலகட்டத்தத இந்நிதல குறிக்கிைது. 
  

தாய்வழிக் குடும்பம் 
 சங்ககாலத்தில் கண சமூகத்துக்குத் தாழய ததலதம ஏற்றிருந்தாள். தாய்வழியாகழவ 
குலத்ததாடர்ச்சி குறிக்கப்பட்டது. 
 
 சிறுவர்தாழய ழபரிற் தபண்ழட – புைம் 
 தசம்முது தபண்டின் காதலஞ்சிைா அன் – புைம் 
 வாைதரக் கூந்தல் முதிழயாள் சிறுவன் – புைம் 
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 முளரிமருங்கின் முதிழயாள் சிறுவன் – புைம் 
 என்மகள் ஒருத்தியும் பிைள்மகன் ஒருவனும் – கலித்ததாதக. 

முதலாை ததாடர்களில் ’இவளது மகன்’ என்ழை கூைப்பட்டது. இவைது மகன் எை 
கூைப்படவில்தல என்பது ழநாக்கத்தக்கது. இதவ அதைத்தும் சங்க காலத்தில் 
காணப்பட்ட தாய்வழிச் சமூகத்தின் நிதலதயக் காட்டுகின்ைை. 

 
தந்ததவழிக் குடும்பம் 

 மணமாை பின் ததலவன் ததலவிதய அவனுதடய இல்லத்திற்கு அதேத்து 
வந்தழபாது அவனுதடய தாய் அவளுக்குச் ‘சிலம்புகழி’ ழநான்பு தசய்திருக்கிைாள். 
நும்மதைச் சிலம்பு கழீஇ அயரினும் 
எம்மதை வதுதவ நல்மணம் கழிக – ஐங்குறுநூறு 

 “மதையுதை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிழர”  
என்னும் குறுந்ததாதக பாடல் மூலம் தபண் தன் கணவதைழய முழுவதும் 
சார்ந்திருந்த நிதலதய அறிய முடிகிைது. 

 
தனிக்குடும்பம் 

 “மறியிதடப்படுத்த மான்பிதணழபால்” – ஐங்குறுநூறு.  
மகதை நடுவணாகக்தகாண்டு ததலவனும் ததலவியும் வாழ்ந்திருக்கின்ைைர். 
 

விருந்திைர் இல்லம் 
 

 ஜலாலுத்தீன் ரூமியின் கவிததகளில் ழதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட சிலவற்தை ஆங்கிலத்தில் 
அேகாக தமாழியாக்கம் தசய்தவர் ழகால்மன் பார்க்ஸ். அததைத் தமிழில் 
“தாகங்தகாண்ட மீதைான்று” என்ை ததலப்பில் என்.சத்தியமூர்த்தி 
தமாழிதபயர்த்துள்ளார். 

 ஜலாலுத்தீன் ரூமி ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் கி.பி.1207 ஆம் ஆண்டில் பிைந்தார். 
பாரசீகத்தின் மிகச் சிைந்த கவிஞர்க்களில் ஒருவர். இவரது சூஃபி தத்துவப் பதடப்பாை 
‘மஸ்ைவி’ 25,600 பாடல்கதளக் தகாண்டதாகச் தசால்லப்படுகிைது. மஸ்ைவி என்பது 
ஆேமாை ஆன்மீகக் கருத்துகள் நிரம்பிய இதசக்கவிததகளின் ததாகுப்பு.  

 ஜலாலுத்தின் ரூமியின் புகழ்தபற்ை மற்தைாரு நூல் ‘திவான்-ஈ-ஷம்ஸ்-ஈ-தப்ரீஸி 
என்பதாகும். 
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கம்பராமாணம் 
 

 ழவடுவர் ததலவன் குகன். 
 இராமன் இளவரசாை இருப்பினும் ழவடைாை குகதை உடன்பிைப்பாக 
ஏற்றுக்தகாள்கிைான். பின்ைாளில் அவதைச் சந்திக்கும் பரதன் கூட “எைக்கும் 
மூத்ழதான்” எைக் குகதை ஏற்கிைான். 

 இராவணன் சீதததயச் சிதைதயடுத்தழபாது கழுகு ழவந்தன் சடாயு தடுத்து 
சண்தடயிட்டுக் காயப்படுகிைான். 

 இராமனிடம் மிகுதியாை அன்தபயும் பக்திதயயும் தகாண்டவள் சவரி. சீதததயத் 
ழதடிவரும் இராமதை, சுக்ரீவனுடன் நட்புக்தகாள்ளுமாறு தசய்தவள் இவள். 
அவ்வதகயில் காப்பியத்தின் ழபாக்கில் ஒரு திருப்பத்தத உருவாக்குபவள் சவரி. 

 சீதததயக் கவர்ந்து வந்தது தவதைை வீடணன், இராவணனிடம் கூறுகிைான். 
இராமன் இருக்குமிடம் வந்து அதடக்கலம் ழவண்டிைான். 

 நாங்கள் நால்வர் உடன்பிைந்தவர்களாக இருந்ழதாம். குகனுடன் ழசர்த்து நாங்கள் 
ஐவர் ஆழைாம். பின்ைர் ழமருமதலதயச் சுற்றிவரும் கதிரவனின் மகைாை 
சுக்ரீவனும் அறுவர் ஆழைாம். உள்ளத்தில் அன்புதகாண்டு எங்களிடம் வந்த 
அன்பழை. உன்னுடன் (வீடணன்) ழசர்ந்து எழுவர் ஆழைாம் என்று இராமன் 
குறிப்பிடுகிைார். 

 தசால்லும் தபாருளும்  
அமலன் – இராமன், இளவல் – தம்பி, நளிர்கடல் – குளிர்ந்தகடல், உன்ழைல் – 
எண்ணாழத, அைகன் – இராமன், உவா – அமாவாதச, உடுபதி – சந்திரன், தசற்ைார் – 
பதகவர், கிதள – உைவிைர். 
அருங்காைம் = அருதம+காைம் 

 இந்நூலுக்கு கம்பர் இராமாவதாரம் என்னும் தபயர் சூட்டிைார். கம்பரது காலம் 12 ஆம் 
நூற்ைாண்டு. 

 
உரிதமத்தாகம் 

 
 ‘உரிதமத்தாகம்’ என்னும் இச்சிறுகதத ’பூமணி சிறுகததகள்’ என்னும் ததாகுப்பில் 
உள்ளது.  

 பூமணி கரிசல் எழுத்தாளர்களில் ஒருவர். 
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 பூ.மாணிக்கவாசகர் என்ை தைது தபயதரச் சுருக்கிப் பூமணி என்ை தபயரில் எழுதி 
வருகிைார். 

 அறுப்பு, வயிறுகள், ரீதி, தநாறுங்கல்கள் ஆகியை இவரது சிறுகததத் ததாகுப்புகள்.  
 தவக்தக, பிைகு, அஞ்ஞாடி, தகாம்தம உள்ளிட்ட புதிைங்கதள எழுதியுள்ளார். 
 ‘கருழவலம்பூக்கள்’ என்ை திதரப்படத்தத இயக்கியுள்ளார். 
 ‘அஞ்ஞாடி’ என்னும் புதிைத்திற்காக 2014 இல் சாகித்திய அகாததமி விருது 
தபற்ைள்ளார். 

 

சான்ழைார் சித்திரம் 
 

 பரிமாற் கதலஞர் 
 ‘திராவிட சாஸ்திரி’ என்று சி.தவ.தாழமாதரைாரால் ழபாற்ைப்பட்டார் பரிதிமாற் கதலஞர்.  
 தந்ததயாரிடம் வடதமாழிதயயும், மகாவித்துவான் சபாபதியாரிடம் தமிழும் பயின்ைார்.  
 எப்.ஏ (F.A – First Examination in Arts) ழதர்வில் முதல் மாணவராகத் ழதர்ச்சி தபற்று 
பாஸ்கர ழசதுபதி மன்ைரிடம் உதவித்ததாதக தபற்ைார்.  

 தசன்தைக் கறித்துவக் கல்லூரியில் பி.ஏ பயின்ைார். 
 1893 ஆம் ஆண்டு தசன்தைக் கிறித்துவக் கல்லூரியில் உதவித் தமிோசிரியராகப் 
பணியாற்ைத் ததாடங்கி, பின்பு ததலதமத் தமிோசிரியராகப் பதவி உயர்வு தபற்ைார். 

 ரூபாவதி, கலாவதி ஆகிய நாடக நூல்கதளயும் ‘களவழி நாற்பது’ நூதலத் தழுவி ‘மாை 
விஜயம்’ என்னும் நூதலயும் இயற்றியுள்ளார்.  

 ஆங்கில நாடக இலக்கணத்தத அடிப்பதடயாகக் தகாண்டு ‘நாடகவியல்’ என்னும் 
நாடக இலக்கண நூதலயும் இயற்றிைார். இவரது ‘தனிப்பாசுரத் ததாதக’ என்னும் நூல் 
ஜி.யு.ழபாப் அவர்களால் ஆங்கிலத்தில் தமாழிதபயர்க்கப்பட்டது. 

 மு.சி.பூர்ணலிங்கைாருடன் இதணந்து இவர் நடத்திய ‘ஞாைழபாதினி’ அக்காலத்தில் 
குறிப்பிடத்தகுந்த அறிவியல் இதோகத் திகழ்ந்தது. 

 தமிதே உயர்தனிச் தசம்தமாழி என்று தன் ழபச்சின் மூலம் முதன்முதலில் 
தமய்ப்பித்தவர் இவழர. 

 பின்ைாளில் 2004 ஆம் ஆண்டு நடுவண் அரசு தமிழ்தமாழிதய உயர்தனிச் தசம்தமாழி 
என்று அறிவித்தது. 

 தபழைார் தைக்கு இட்ட தபயராை சூரியநாராயணர் என்ை வடதமாழிப் தபயதர தமிழில் 
பரிதிமாற் கதலஞர் என்று தபயர்மாற்ைம் தசய்து தகாண்டார்.  
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 தமிழ், தமிேர் முன்ழைற்ைம் பற்றி சிந்தித்துச் தசயலாற்றுவததத் தம் வாழ்நாள் 
கடதமயாக்க் தகாண்டிருந்த இவர் தம் 33 ஆவது வயதில் இவ்வுலக வாழ்தவ நீத்தார். 

 “பலதமாழிகட்குத் ததலதமயும், மிக்க ழமததமயும் உதடய தமாழி, உயர்தமாழி, 
தனித்து இயங்க வல்ல ஆற்ைல் சார்ந்தது தனிதமாழி. “திருந்திய பண்பும், சீர்த்த 
நாகரிகமும் தபாருந்திய தூய்தமாழி தசம்தமாழி”. ஆயின் தமிழ் உயர் தனிச் 
தசம்தமாழியாம்” என்ைார். 

 தசால்லும் தபாருளும்  
நவ மதி – புதுதமயாை ஒளிமயமாை அறிவு, வசி – உயர்ந்த, அடவி தபருகுதல், காடு, 
திரவியம் – தசல்வம் 

 

திருக்குைள் 
 

 இது பதிதைண்கீழ்க் கணக்கு நூல்களில் ஒன்று.  
 திருக்குைள் என்பது அதடயடுத்த கருவி ஆகுதபயர் ஆகும்.  
 ஆலும் ழவலும் பல்லுக்குறுதி, நாலும் இரண்டும் தசால்லுக்குறுதி – இவற்றுள் நால் 
என்பது நாலடியாதரயும், இரண்டு என்பது திருக்குைதளயும் குறிக்கும். 

 வள்ளுவன் தன்தை உலகினுக்ழக தந்து  
வான்புகழ் தகாண்ட தமிழ்நாடு – பாரதி 

 வள்ளுவதைப் தபற்ைால்  
தபற்ைழத புகழ் தவயகழம – பாரதிதாசன் 

பால் அதிகாரம் 
எண்ணிக்தக 

இயல் 
எண்ணிக்தக 

இயல்களின் தபயர்கள் 

அைம் 38 4 பாயிரவியல் – 4 
இல்லைவியல் – 20 
துைவைவியல் – 13 
ஊழியல் – 1 

தபாருள்  70 3 அரசு இயல் – 25 
அதமச்சு இயல் – 32 
ஒழிபியல் – 13 

இன்பம் 25 2 களவியல் – 7 
கற்பியல் – 18 

 133 9  
 


