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12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் 
இயல் – 7 

இலக்கிய மேலாண்மே 
 

 இப்பாடப்பகுதி வெ.இமையன்பு எழுதிய ‘இலக்கியத்தில் மேலாண்மே’ என்னும் நூலில் 
உள்ளது. 

 தமிழ்நாடு அரசின் இந்திய ஆட்சிப்பணி அலுெலராகப் பணியாற்றி ெரும் இெர் 
இ.ஆ.ப.மதர்வுக்குத் தமிமை ஒரு விருப்பப் பாடோகப் படித்து வெற்றி வபற்ைெர். 

 ொய்க்கால் மீன்கள், ஐ.ஏ.எஸ் வெற்றிப் படிக்கட்டுகள், ஏைெது அறிவு, உள்வளாளிப் 
பயணம், மூமளக்குள் சுற்றுலா உள்ளிட்ட பல நூல்கமள எழுதியுள்ளார். 

 இெர் எழுதிய ‘ொய்க்கால் மீன்கள்’ என்னும் கவிமத நூல் 1995 ஆம் ஆண்டில் தமிழ் 
ெளர்ச்சித் துமையின் சிைந்த நூலுக்கான பரிசிமனப் வபற்ைது. 

 
“பலர் துஞ்சவும் தான் துஞ்சான் 
உலகு காக்கும் உயர் வகாள்மக” – புைநானூறு 

இந்த ெமலதளம் TNPSC மதர்விற்கு தயார் வசய்யும் நண்பர்களுக்கு உதவும் மநாக்கத்தில் 
தமிைக அரசின் புதிய சேச்சீர்க்கல்வி பாடப்புத்தகத்திலிருந்து பாடக்குறிப்புகள் ெைங்குப்பட்டுள்ளது. 
மேலும் இதில் 5000 க்கும் மேற்பட்ட Objective Type Questions ெைங்கப்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள ோதிரித் 
மதர்வுகளில் நீங்கள் பயிற்சி வபைலாம். வதாடர்ந்து புதிய பாடக்குறிப்புகளும் ெைங்க இருக்கிமைாம்…. 
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“ொன் முகந்த நீர் ேமலப் வபாழியவும் 
ேமலப் வபாழிந்து நீர் கடல் பரப்பவும்” - பட்டினப்பாமல 

 
 கடலுக்கான மெறுவபயர்கள் – அரமல, அரி, அமல, அழுெம், அளம், அளக்கர், ஆர்கலி, 
ஆழி, ஈண்டுநீர், உெரி, திமர, பானல், வபருநீர், சுழி, நீராழி, புணர்ப்பு, வதன்நீர், வபௌெம், 
முந்நீர், ெரி, ஓதம், ெலயம் என்பன. 

 உமராோபுரிச் சிப்பாய்கள் பாண்டியப் மபார்ப்பமடயில் இடம் வபற்றிருந்தார்கள் என்ை 
குறிப்பு சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ளது. பட்டினப்பாமலயில் குதிமரகள் இைக்குேதி 
வசய்யப்பட்டது பற்றி ‘நுரின் ெந்த நிமிர்பரிப் புரவியும்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 ொன் முகந்த நீர் ேமலப் வபாழியவும்  
ேமைப் வபாழிந்த நீர் கடல் பரப்பவும் – பட்டினப்பாமல. 

 சங்க இலக்கியங்களின் ொயிலாக முசிறி மிகப்வபரிய துமைமுகோக, யெனர்களின் 
கப்பல்கள் நிறுத்தி மெக்கப்படும் இடோக இருந்தமத அறிய முடிகிைது.  

 ஸ்ட்மரமபா என்பெர், அகஸ்டஸ் சீசமரப் பாண்டிய நாடுத் தூதுக்குழு ஒன்று கி.மு.20 
ஆம் ஆண்டு சந்தித்தமதப் பற்றித் வதரிவிக்கிைார். 

 புைநானூற்றில் யெனரது கப்பல்கள் பற்றிய குறிப்பு இடம் வபறுகிைது. இேயெரம்பன் 
வநடுஞ்மசரலாதன் யெனமர அரண்ேமனத் வதழிலாளர்களாக்கிக் 
கட்டுப்படுத்தினான் என்ை வசய்தி பதிற்றுப்பத்து இரண்டாம் பத்தில் இடம்வபற்றுள்ளன. 

 126 ஒற்மை ெரிகளில் எழுதிய ‘துளிகள்’ என்னும் நூலின் மூலம் உலகப்புகழ் வபற்ைெர் 
ஹிராக்ளிடஸ். அெர் கிமரக்க நாட்டெர். “இரண்டு முமை ஒருென் ஒமர நதியில் இைங்க 
முடியாது” என்றும், “ஒவ்வொரு நாளும் சூரியன் புதிது” என்றும் புகழ்மிக்க 
மகாட்பாடுகமளக் குறிப்பிடுகிைார். 
 

அதிசய ேலர்  
 

 தமிழ்நதி (கமலொணி) ஈைத்தின் திருமகாணேமலமயப் பிைப்பிடோக்க் வகாண்ட 
கவிஞர்.  

 “அதன் பிைகும் மிஞ்சும்” என்னும் கவிமத நூமல இயற்றியெர். 
 நந்தகுோரனுக்கு ோதங்கி எழுதியது (சிறுகமதகள்), சூரியன் தனித்தமலயும் பகல், 
இரவுகளில் வபாழியும் துயரப்பனி (கவிமதகள்), கானல் ெரி (குறுநாெல்), ஈைம்: மகவிட்ட 
மதசம், பார்த்தீனியம் (நாெல்) முதலியமெ இெரது பமடப்புகள். 
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மதயிமலத் மதாட்டப் பாட்டு 
 

ஆசிரியர் - முகம்ேது இராவுத்தர் 
கும்மி பாடல்கள் ‘பாரத ேக்களின் பரிதாபச் சிந்து’ என்ை ‘மதயிமலத் மதாட்டப்பாட்டு’ 
என்னும் நூலில் இருந்து எடுத்தாளப்பட்டமெ. 

 
புைநானூறு 

 
வசால்லும் வபாருளும்  

காய் வநல் – விமளந்த வநல், ோ – ஒருநில அளவு, வசறு – ெயல், யாத்து – மசர்த்து, தப – 
வகட, பிண்டம் – ெரி 

 புைநானூறு புைம், புைப்பாட்டு எனவும் அமைக்கப்வபறுகிைது. இதமன 1894 ஆம் ஆண்டு 
உ.மெ.சா அச்சில் பதிப்பித்தார். 

 கலிமபார்னியா பல்கமலக்கைகத்தின் தமிழ்ப் மபராசிரியர் ஜார்ஜ எல் ஹார்ட் The Four 
Hundred Songs of War and Wisdom : An Anthology of Poems from Classical Tamil. 
The Purananuru என்னும் தமலப்பில் 1999 ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலத்தில் 
வோழிவபயர்த்துள்ளார். 

 புைநானூறு பாடல்கமன பாடிய புலெர்களுள் ஒருெர் பிசிராந்மதயார், பிசிர் என்பது 
பாண்டிய நாட்டில் இருந்த ஓர் ஊர். ஆந்மதயார் என்பது இப்புலெரின் இயற்வபயர். இெர் 
காலத்தில் பாண்டிய நாட்மட ஆண்ட ேன்னன், அறிவுமடநம்பி, பிசிராந்மதயார் 
அரசனுக்கு அறிவுமர வசால்லக் கூடிய உயர்நிமலயில் இருந்த சான்மைாராொர். 

 
சங்ககாலக் கல்வெட்டும் என் நிமனவுகளும் –  

ஐராெத ேகாமதென் 
 

 கரூமர அடுத்த புகளூரில் ஆறுநாட்டான் குன்றின் மீது மசரல் இரும்வபாமை 
ேன்னர்கமளப் பற்றிய கல்வெட்டு வசய்திகள் வபாறிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 ஆதன் என்ை வசால் காணப்படுெதால் அக்கல்வெட்டு மசர ேன்னர்கமளப் பற்றியதாக 
இருக்கலாம். வதன்தமிழ் நாட்டில் உள்ள குமககளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
கல்வெட்டுகளில் ‘பிராம்மி’ ெரிெடிெத்துடன் தமிழி, தாமிழி, திராவிடி என்று 
அமைக்கப்டுகிை மெறுபட்ட ெரிெடிெங்களும் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
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 மகா ஆதன் வசல்லிரும்வபாமை ேகன் என்ை ெரிகள் கல்வெட்டுகளில் 
கண்வடடுக்கப்பட்டது. 

 ஐராெதம் ேகாமதென் தன்னுமடய ஆய்வு நூலான ‘எர்லி தமிழ் எபிகிராபி’ யில் 
வதளிவுபடுத்துகிைார். 

 தமிழ் வோழிமய எழுதப் பயன்படுத்தப்பட்ட பைந்தமிழ் ெரிெடிெத்மதத் தமிழ்ப் பிராம்மி 
என்ைமைக்காேல் ‘தமிழி’ என்மைா அல்லது பைந்தமிழ் என்மைா அமைக்க மெண்டும் 
என்று மெண்டுமகால் விடுக்கிைார். 

 திரு.மக.வி.சுப்பிரேணியனார் என்பெர் பிராம்மிக் கல்வெட்டுகளின் ஆராய்ச்சிக்கு 
அடிமகாலியெர் என்று குறிப்பிடுகிைார். 

 1965 ல் ேதுமரக்கு அருகில் உள்ள ோங்குளம் குமகக் கல்வெட்டுகள் சங்க காலப் 
பாண்டிய ேன்னனாகிய வநடுஞ்வசழியனுமடயமெ என்றும் அமெ கி.மு.2 ஆம் 
நூற்ைாண்மடச் சார்ந்தமெ என்று கண்டுபிடித்தார். 

 ஐராெதம் ேகாமதென் எழுதிய இக்கட்டுமர ‘கல்வெட்டு’ இதழில் வெளிெந்தது. இெர் 
இந்திய ஆட்சிப்பணி அலுெலராக இருந்தார். 

 சிந்துவெளி எழுத்துருமெ ஆராய்ந்து அமெ திராவிட எழுத்துகள் என்பது என்பமத 
உறுதி வசய்தது ெரலாற்றில் திருப்பத்மத ஏற்படுத்தியது. 

 அெருமடய ஆய்வுகள் ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட நூல்களாகவும் கட்டுமரகளாகவும் 
வெளிெந்தன.  

 ஜெகர்லால் மநரு ஆய்ெறிஞர் விருது 1970 ல், இந்திய ெரலாற்று ஆராய்ச்சி மேய 
விருது 1992, தாேமரத்திரு விருது 2009 ஆகிய விருதுகமளப் வபற்றுள்ளார். 
 

வதான்ேம் 
 

 வதான்ேம் (myth) என்ைால் பைங்கமத, புராணம் என்வைல்லாம் வபாருள் உள்ளது. 
 அைத்திற்கு தருேன், ெலிமேக்குப் பீேன், நீதிக்கு ேனுநீதிச் மசாைன், ெள்ளல் 
தன்மேக்குக் கர்ணன் என்று பலொறு வதான்ேக் கமதோந்தர்கமளப் பண்புக் 
குறியீடுகளாக ேக்கள் புரிந்துவகாண்டுள்ளனர். 

 இராோயணத்தின் அகலிமக கமதமய மெதுப் புதுமேப்பித்தன் சாபவிமோசனம், 
அகலிமக ஆகிய கமதகமள எழுதினார்.  

 திருவிமளயாடற்புராணத்துச் சிென், நக்கீரமனக் வகாண்டு அைகிரிசாமி என்பெர் 
‘விட்டகுமை’, ‘வெந்தைலால் மெகாது’ என்னும் சிறுகமதகமளப் பமடத்துள்ளார்.  
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 வதான்ேங்கமளக் வகாண்டு வஜயமோகன் (பத்ேவியூகம்), எஸ்.ராேகிருஷ்ணன் 
(அரொணன்) முதலாமனார் புதினங்கமள எழுதியுள்ளனர். 

 “முருகு உைழ் முன்வபாடு  
கடுஞ்சினம் வசருக்கிப் வபாருத யாமன” – நற்றிமண. 

 
இந்திய, கிமரக்க வதான்ே ஒப்புமேகள் 

 இந்திரன் – சீயஸ்பிடர், ெருணன் – ஊரானாஸ், பலராேன் – டயானிசிஸ், கார்த்திமகயன் – 
ோர்ஸ், சூரியன் – மசால், சந்திரன் – லூனஸ், விஸ்ெகர்ேன் – ென்கன், கமணசன் – 
மஜானஸ், துர்க்மக – ஜீமனா, சரஸ்ெதி – மினர்ொ, காேன் – இராஸ் என்று பல 
ஒப்புமேகள் உள்ளன. 

 
சான்மைார் சித்திரம் 

 
 ோ.இராசோணிக்கனார். 
 தஞ்சாவூர் வசயின்ட் பீட்டர்ஸ் பள்ளித் தமலமேயாசிரியரின் மபருதவியால் தனது 
பதிமனந்தாெது ெயதில் ஆைாம் ெகுப்பில் மசர்ந்து படிப்மபத் வதாடர்ந்தார். 

 சங்ககாலம் வதாடங்கி பிற்காலம் ெமரயில் ஆண்ட மசாைர் ெரலாற்மை முழுமேயாக 
ஆராய்ந்தெர், சிந்துவெளி நாகரிகம் பற்றித் தமிழில் முதன்முதலில் ‘வோவஹஞ்வசா-
தமரா அல்லது சிந்துவெளி நாகரிகம்’ என்ை நூமல இயற்றியெர்.  

 இெர் மசாைர் ெரலாறு, பல்லெர் ெரலாறு, வபரியபுராண ஆராய்ச்சி, தமிழ்நாட்டு ெட 
எல்மல, பத்துப்பாட்டு ஆராய்ச்சி மபான்ை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நூல்கமள 
இயற்றியுள்ளார்.  

 2006 – 2007 இெருமடய நூல்கள் நாட்டுமடமேயாக்கப்பட்டன. 
 

இயல் – 8 
நேது அமடயாளங்கமள மீட்டெர் 

 
 ேயிமல சீனி.மெங்கடசாமி வசன்மன ேயிலாப்பூரில் பிைந்தார். 
 ச.த.சற்குணர், கிறித்துெமும் தமிழும் என்ை வபாருள் குறித்து உமரயாற்றினார். 
அவ்வுமரமயக் மகட்ட ஆர்ெத்தினால் ‘கிறித்துெமும் தமிழும்’ என்னும் முதல் நூமல 
எழுதினார். 
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 ‘வபௌத்தமும் தமிழும்’, சேணமும் தமிழும்’ ஆகிய நூல்கமளயும் இயற்றியுள்ளார். 
 ேமகந்திரெர்ேன், நரசிம்ேெர்ேன் ஆகிமயார் குறித்த நூல்கமளத் வதாடர்ந்து மூன்ைாம் 
நந்திெர்ேன் என்னும் பல்லெ ேன்மனமனப் பற்றியும் அெர் எழுதினார். இது தமிழில் 
அம்ேன்னமனப் பற்றி எழுதப்பட்ட முதல் நூலாகும். 

 ‘களப்பிர்ர் ஆட்சியில் தமிைகம்’ என்னும் நூமல எழுதியுள்ளார். 
 ‘தமிைர் ெளர்த்த அைகுக்கமலகள்’ என்னும் நூல் கவின்கமலகள் குறித்துத் தமிழில் 
வெளிெந்த முழுமேயான முதல்நூல் ஆகும். இமைென் ஆடிய எழுெமகத் தாண்டெம், 
நுண்கமலகள், இமசொணர் கமதகள் ஆகியமெ கமல பற்றிய இெருமடய பிை 
நூல்கள் ஆகும்.  

 தேது நூல்களில் படங்கமளத் தாமன ெமரந்து வெளியிட்டது இெரது 
கமலத்திைனுக்குச் சான்ைாகும். 

 களப்பிர்ர் ஆட்சியில் தமிைகம், வகாங்கு நாட்டு ெரலாறு, தமிழ்நாட்டு ெரலாறு-
சங்ககாலம் (அரசியல்) ஆகிய நூல்கமளயும் எழுதியுள்ளார். 

 சாசனச் வசய்யுள் ேஞ்சரி, ேமைந்துமபான தமிழ்நூல்கள் ஆகிய நூல்கமள எழுதினார். 
இெருமடய பத்வதான்பதாம் நூற்ைாண்டுத் தமிழ் இலக்கியம் எனும் நூல் ஒவ்வொரு 
நூற்ைாண்மடயும் எவ்ெமகயில் ஆெணப்படுத்துெது என்பதற்கான முன்மனாடி நூல் 
எனலாம். 

 ‘ேமைந்துமபான தமிழ்நூல்கள்’ என்னும் நூல் மெங்கடசாமி அெர்களின் அரிய 
ஆெணபணிகளில் ஒன்ைாகும். 

 தாங்வகட மநர்ந்த மபாதும் 
தமிழ்வகட லாற்ைா அண்ணல் 
மெங்கடசாமி என்மபன் என்ைார் – பாரதிதாசன். 

 ‘வசந்தமிழ்ச் வசல்வி’ என்னும் இதழில் அெர் எழுதிய வசால்லாய்வுக் கட்டுமரகள் 
‘அஞ்சிமைத் தும்பி’ என்ை வதாகுப்பாக வெளியிடப்பட்டது. 

 எனமெ, ேமகந்திரெர்ேன் இயற்றிய ‘ேத்த விலாசம்’ என்ை நாடக நூமல ஆங்கிலம் 
ெழியாகத் தமிைாக்கியுள்ளார். 

 சொமி விபுலானந்த அடிகள், ‘மியிமல சீனி. மெங்கடசாமி ெயதில் இமளஞராக 
இருந்தாலும் ஆராய்ச்சித்துமையில் முதியெர், நல்வலாழுக்கம் ொய்ந்தெர். 
நல்மலாருமடய கூட்டுைமெப் வபான்மனமபால் மபாற்றுபெர் என்று புகைாரம் 
சூட்டியுள்ளார். 
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 1962 இல் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம் பாராட்டிக் மகடயம் ெைங்கியது. ேதுமர காோராசர் 
பல்கமலக்கைகம் ‘தமிழ்ப் மபரமெச் வசம்ேல்’ என்ை விருதிமன அளித்தது. 

 வசன்மன மகாகமல ேண்டபத்தில் ேணிவிைா எடுத்து ’ஆராய்ச்சிப் மபரறிஞர்’ என்ை 
பட்டத்மத ெைங்கினர். 

 சங்ககாலப்ப் பசும்பூண் பாண்டியன் தன் வகாடியில் யாமனச் சன்னத்மதக் 
வகாண்டிருந்தான் என்ை வசய்தி அகநானூற்றில் இருப்பமத முதன் முதலில் அறிந்து 
வெளிப்படுத்தியெர் ேயிமல சீனி. மெங்கடசாமி அெர்கள். 

 
முகம் 

 
 தமிழின் நவீன வபண் கவிஞர்களில் குறிப்பிடத்தகுந்தெர் சுகந்தி சுப்பிரேணியன் 
 புமதயுண்ட ொழ்க்மக, மீண்வடழுதலின் ரகசியம் ஆகிய இரு கவிமதத் 
வதாகுப்புகமளப் பமடத்தெர். 

 
இரட்சணிய யாத்திரிகம் - 
எச்.ஏ.கிருட்டிணனார் 

 
வசால்லும் வபாருளும் 

 உன்னலிர் – எண்ணாதீர்கள், ஓர்மின் – ஆராய்ந்து பாருங்கள், ஏதமில் – குற்ைமில்லாத, 
நுென்றிலர் – கூைவில்மல, கூெல் – கிணறு, ஒண்ணுமோ – முடியுமோ, உததி – கடல், 
கண்டகர் – வகாடியெர்கள், மேதினி – உலகம், கீண்டு – பிளந்து, ொரிதி – கடல், சுெைாதது – 
ெற்ைாதது. 

 திருவநல்மெலியில் இருந்து வெளிெந்த ‘நற்மபாதகம்’ எனும் ஆன்மீக ோத இதழில் 
இரட்சணிய யாத்திரிகம் பதின்முன்று ஆண்டுகள் வதாடராக வெளிெந்த்து. 

 இரட்சணிய யாத்திரிகம், 1894 ஆம் ஆண்டு மே திங்களில் முதல் பதிப்பாக 
வெளியிடப்பட்டது. 

 ‘ஜான் பன்யன்’ என்பெர் ஆங்கிலத்தில் எழுதிய ‘பில்கிரிம்ஸ் புமராகிரஸ்’ என்னும் 
ஆங்கில நூலின் தழுெலாக இரட்சணிய யாத்திரிகம் பமடக்கப்பட்டது.  

 இது 3766 பாடல்கமளக் வகாண்ட ஒரு வபரும் உருெகக் காப்பியம். 
 இது ஆதி பருெம், குோர பருெம், நிதான பருெம், ஆரணிய பருெம், இரட்சணிய பருெம் 
ஆகிய ஐந்து பருெங்கமளக் வகாண்டது. 
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 இதன் ஆசிரியர் எச்.ஏ.கிருட்டிணனார். 
 மபாற்றி திருஅகெல், இரட்சணிய ேமனாகரம் முதலிய நூல்கமளயும் இயற்றியுள்ளார்.  
 இெமர ‘கிறித்துெக் கம்பர்’ என்று மபாற்றுெர். 

 
சிறுபாணாற்றுப்பமட 

 
 சிறுபாணாற்றுப்பமடமய இயற்றியெர் நல்லூர் நத்தத்தனார். இது பத்துப்பாட்டு 
நூல்களுள் ஒன்று. ஒய்ோநாட்டு ேன்னான நல்லியக்மகாடாமனப் பாட்டுமடத் 
தமலெனாகக் வகாண்டு 269 அடிகளில் எழுதப்பட்ட நூல். 
 

o மபகன் (ஆவினன்குடி) – வபாதினி ேமல (பைநி) 
o பாரி – பரம்பு ேமல (பிரான் ேமல) 
o காரி – ேமலயோன் நாடு (ேலாடு) 
o ஆய் – வபாதியேமல 
o அதியோன் – தகடூர் 
o நள்ளி – நளிேமல 
o ஓரி – வகால்லிேமல இெர்கமளாடு  
o நல்லியங்மகாடான் – ஓய்ோ நாடு 

 
 வசால்லும் வபாருளும் 
ெளேமல – ெளோன ேமல (ேமலநாடு) இன்று பைநி ேமல என்று அமைக்கப்படுெது. 
கலிங்கம்- ஆமட, சுரும்பு – ெண்டு, நாகம் – சுரபுன்மன, ஆலேர் வசல்ென் – 
சிெவபருோன், சாெம் – வில், ோல்ெமர – வபரியேமல, நளிசிமன – வசறிந்த கிமள, 
மபாது – ேலர், நாகு – இளமே, குறும்வபாமை – சிறு குன்று, ேமலதல் – மபாரிடல், உைழ் – 
வசறிவு, நுகம் – பாரம். 

 
 கமடமயழு ெள்ளல்களில் ஒருெர். ேயிலுக்கு மபார்மெ தந்தென் என்று மபாற்ைப்படுெர் 
மபகன், இெர் ஆவியர் குலத்தில் மதான்றியெர். வபாதினி ேமலக்கு தமலெர். 

 கமடமயழு ெள்ளல்களின் வகாமடமய பைவோழி நானூறு ‘அறிேடமும் சான்மைார்க்கு 
அணி’ என்று கூறுகிைது. 
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 புைநானூறு குறிப்பிடும் ேற்வைைாரு ெள்ளல் குேணன். இென் முதிர ேமலமய 
(பைனிேமலத்வதாடர்களில் ஒன்று) ஆட்சி வசய்த குறுநில ேன்னன். தன் தமலமய 
அரிந்து வசன்று, தன் தம்பி இளங்குேணனிடம் வகாடுத்துப் பரிசில் வபற்றுச் 
வசல்லுோறு” மகட்டுக்வகாண்டான். இென் “தமிழுக்கு தமல வகாடுத்த குேண 
ெள்ளல்” என்று மபாற்ைப்படுகிைான். 

 
மகாமட ேமை 

 
 சாந்தா தத் காஞ்சிபுரத்மத மசர்ந்த வபண்பமடப்பாளர். அமுதசுரபியில் வெளியான 

“மகாமட ேமை” என்னும் இச்சிறுகமத “இலக்கிய சிந்தமன” அமேப்பின் சிைந்த 
சிறுகமதக்கான விருமதப் வபற்ைது. 

 மஹதராபாத்தில் வெளியாகும் “நிமை” என்ை ோத இதழின் ஆசிரியராக உள்ளார். 
“திமச எட்டும்” என்ை வோழிவபயர்ப்பு இதழின் ஆசிரியர் குழுவில் உள்ளார். 

 
குறியீடு 

 
 19 ஆம் நுற்ைாண்டில் ‘குறியீட்டியம்’ ஓர் இலக்கியக் மகாட்பாடாக உருப்வபற்ைது. 
 வபாதமலர், மரம்மபா, வெர்மலன், ேல்லார்மே முதலாமனார் இக்மகாட்பாட்மட விளக்கி 
ெளர்த்தார்கள். 

 குறியீடு என்பது ஒரு புதிய ெடிெம் அன்று. சங்க இலக்கியப் பாடல்களில் ெரும் 
உள்ளுமை உெேம் என்னும் இலக்கிய உத்தியும் இன்மைக்குக் குறியீடு என்று நாம் 
குறிப்பிடும் உத்தியும் ஒன்றுதான். 

 
சான்மைார் சரித்திரம் 

 
 ‘தமிழின் இேயம்’ என்று தமிழ் அறிஞர்களால் மபாற்ைப்பட்டெர் ெ.சு.ப.ோணிக்கம்.  
 ‘தமிழ்ெழிக் கல்வி இயக்கம்’ என்ை அமேப்மப நிறுவித் தமிழ்ச்சுற்றுலா 
மேற்வகாண்டெர். 

 அைகப்பா கல்லூரியில் தமிழ்ப்மபராசிரியராகவும் முதல்ெராகவும் அண்ணாேமலப் 
பல்கமலக்கைகத்தில் தமிழ்த்துமைத் தமலெராகவும் பணியாற்றினார். ேதுமர காேராசர் 
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பல்கமலக்கைகத் துமணமெந்தராகச் சிைப்புடன் வசயலாற்றியமபாது பல்கமலக்கைக 
நமடமுமைகள் தமிழில் இருக்க மெண்டும் என ஆமண பிைப்பித்தார். 

 ‘தமிழ் யாப்பியல் ெரலாறும் ெளர்ச்சியும்’ என்ை தமலப்பில் ஆங்கிலத்தில் ஆய்வு 
மேற்வகாண்டார். 

 தமிழ்க்காதல், ெள்ளுெம், கம்பர், சங்வநறி உள்ளிட்ட பல நூல்கமள இயற்றியெர். 
 தமிைக அரசு அெருமடய ேமைவிற்கு பிைகு திருெள்ளுெர் விருது ெைங்கியதுடன் 

2006 ஆம் ஆண்டு அெருமடய நூல்கமள நாட்டுமடமேயாக்கிச் சிைப்பு வசய்தது. 
 

 நடுெண் அரசு 2005 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 23 அன்று மதசிய மபரிடர் மேலாண்மே 
ஆமணயத்மத அமேத்தது. 

 1856 இல் வதன்னிந்தியாவின் முதல் வதாடர்ெண்டி நிமலயம் இராயபுரத்தில் 
அமேக்கப்பட்டது. 

 “யதார்த்த நிகழ்மெப் பமடப்பாளுமேயுடன் வெளிப்படுத்துெமத ஆெணப்படம்“ 
என்கிைார் கிரிமயார்சன். 

 ொனரங்கள் கனிவகாடுத்து ேந்திவயாரு வகாஞ்சும் 
ேந்திசிந்து கனிகளுக்கு ொன்கவிகள் வகஞ்சும் - திரிகூட ராசப்ப கவிராயர். 

 
 நூல்கள்  

 பாரதியின் கடிதங்கள் – ரா.அ.பத்ேநாபன் 
 இலக்கண உலகில் புதிய பார்மெ – டாக்டர் வபாற்மகா 
 தமிழ் அைகியல் – தி.சு.நடராசன்  
 காட்டுொத்து – ந.பிச்சமூர்த்தி  
 வநல்லூர் அரிசி – அகிலன் 
 சுெவராட்டிகள் – ந.முத்துசாமி. 
 பத்துப்பாட்டு ஆராய்ச்சி – ோ.இராசோணிக்கனார் 
 இயற்மகக்கு திரும்பும் பாமத – ேசானாஃபுமகாகா 
 சுற்றுச்சூைல் கல்வி – ப.ரவி 
 கருப்பு ேலர்கள் – நா.காேராசன் 
 ொனம் ெசப்படும் – பிரபஞ்சன் 
 சக்கரெர்த்தி திருேகன் – இராஜாஜி 
 ெயிறுகள் – பூேணி (சிறுகமத) 
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 புளிய ேரத்தின் கமத – சுந்தர ராேசாமி 
 சிமை – அனுராதா ரேணன். 
 வதய்ெேணிோமல – இராேலிங்க அடிகளார். 
 மதொரம் – திருஞான சம்பந்தர் 
 அகநானூறு – அம்மூெனார் 
 தமலக்குளம் – மதாப்பில் முகேது மீரான். 

 ஒரு குட்டித் தீவின் ெமரபடம் (சிறுகமதத் வதாகுப்பு) – மதாப்பில் முகேது மீரான் 
 ஒரு பார்மெயில் வசன்மன நகரம் – அமசாகமித்திரன் 
 வசன்மனப் பட்டணம் – ராேச்சந்திர மெத்தியநாத் 
 இராேலிங்க அடிகள் ெரலாறு – ஊரன் அடிகள் 
 கடவுளும் கந்தசாமிப் பிள்மளயும் – புதுமேப்பித்தன் 
 காப்பியத்தமிழ் – இரா.காசிராஜன் 
 வேய்ப்பாடு – தமிைண்ணல். 
 பூமிச்சருகாம் பாமலமய முத்து பூத்த கடல்களாக்குமென் – நா.காேராசன். 
 வதால்தமிழ் எழுத்துக்கள் ஓர் அறிமுகம் – வசந்தீ நடராசன் 
 முச்சந்தி இலக்கியம் – அ.இரா.வெங்கடாசலபதி 
 கல்வெட்டுகள் வசால்லும் மகாயில் கமதகள் – குடொயில் பாலசுப்ரேணியன் 
 நீர்க்குமிழி – மக.பாலசந்தர் 
 வெள்மள இருட்டு – இன்குலாப் 
 முள்ளும் ேலரும் – உோ சந்திரன். 

 
 
 

 


