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6 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் 
 

இரண்டாம் பருவம் 
 

மூதுரர 
 

 ஆசிரியர் – ஔரவயார். 
 இவருரடய பிற நூல்கள் – ஆத்திச்சூடி, ககான்ரற வவந்தன், நல்வழி. 
 மூதுரர என்னும் க ால்லுக்கு மூத்வதார் கூறும் அறிவுரர எனப்கபாருள். 
 இந்நூலில் 36 பாடல்கள் உள்ளன. 
 பாடல் – மன்னனும் மா றக் கற்வறானும் சீர்தூக்கின் 
 க ாற்கபாருள் – சீர்தூக்கின் – ஒப்பிட்டு பார்ப்பது. 

 
துன்பம் கவல்லும் கல்வி 

 
 ஆசிரியர் – பட்டுக்வகாட்ரட கல்யாணசுந்தரம் 
 சிறப்புப்கபயர் – மக்கள் கவிஞர் 
 பாடல் – ஏட்டில் படித்தவதாடு இருந்துவிடாவத  

                                       ஏன் படித்வதாம் என்பரதயும் மறந்துவிடாவத. 

இந்த வலைதளம் TNPSC ததர்விற்கு தயார் செய்யும் நண்பர்களுக்கு உதவும் 

தநாக்கத்தில் தமிழக அரெின் புதிய ெமச்ெீர்க்கல்வி பாடப்புத்தகத்திலிருந்து பாடக்குறிப்புகள் 

வழங்குப்பட்டுள்ளது. தமலும் இதில் 5000 க்கும் தமற்பட்ட Objective Type Questions 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள மாதிாித் ததர்வுகளில் நீங்கள் பயிற்ெி சபறைாம். சதாடர்ந்து 

புதிய பாடக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிதறாம்…. 
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கல்விக்கண் திறந்தவர் 
 

 தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலரமச் ர். 
 இலவ க் கட்டாயக் கல்விக்கான  ட்டத்ரத இயற்றியவர். 
 மதிய உணவு திட்டத்ரத அறிமுகம் க ய்தார். 
 கல்வி புரட்சிக்கு வித்திட்டவர். 
 காமரா ரரக் கல்விக் கண் திறந்தவர் என்று பாராட்டியவர் தந்ரத கபரியார். 
 சிறப்புப் கபயர்கள் – கபருந்தரலவர், படிக்காத வமரத, கர்மவீர்ர், கறுப்பு காந்தி, ஏரைப்பங்காளர், தரலவர்கரள 

உருவாக்குபவர். 
 இவரது நிரனவாக மதுரரப் பல்கரலக்கைகத்திற்கு மதுரர காமாரா ர் பல்கரலக்கைகம் எனப் கபயர் 

சூட்டப்பட்டது. 
 நடுவண் அரசு 1976 இல் பாரதரத்னா விருது வைங்கியது. 
 க ன்ரனயில் உள்ள உள்நாட்டு விமான நிரலயத்திற்குக் காமரா ர் கபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. 
 கன்னியாகுமரியில் காமரா ருக்கு மணிமண்டபம் 02.10.2000 ஆம் ஆண்டு அரமக்கப்பட்டது. 

 
நூலகம் வநாக்கி 

 
 ஆசியா கண்டத்திவலவய மிகப்கபரிய நூலகம் சீனாவில் (Tianjin Binhai Library) உள்ளது. 
 முரனவர்.இரா.அரங்கநாதன் நூலக விதிகரள உருவாக்கியவர். இவர் ‘நூலக அறிவியலின் தந்ரத’ என 

அரைக்கப்படுகிறார். 
 தமிைக அர ால் சிறந்த நூலகர்களுக்கு டாக்டர்.எஸ்.ஆர்.அரங்கநாதன் விருது வைங்கப்படுகிறது. 
 பார்ரவயற்றவர்களுக்கான நூல்கள் – பிகரய்லி நூல்கள் எனப்படுகின்றன. 

 
அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் 

 அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் எட்டுத் தளங்கள் உள்ளது. 
 தரரத்தளம் – க ாந்த நூல் படிப்பகம், பிகரய்லி நூல்கள் 
 முதல் தளம் – குைந்ரதகள் பிரிவு, பருவ இதழ்கள். இரண்டாம் தளம் – தமிழ் நூல்கள். மூன்றாம் தளம் – கணினி 

அறிவியல், தத்துவம், அரசியில் நூல்கள். நான்காம் தளம் – கபாருளியல்,  ட்டம், வணிகவியல், கல்வி. ஐந்தாம் 
தளம் – கணிதம், அறிவியல், மருத்துவம். ஆறாம் தளம் – கபாறியியல், வவளாண்ரம, திரரப்படக்கரல. ஏைாம் 
தளம் – வரலாறு, சுற்றுலா. எட்டாம் தளம் – நூலகத்தின் நிர்வாகப் பரிவு. 

 
ஆ ாரக்வகாரவ 

 
 ஆசிரியர் – கபருவாயின் முள்ளியார்.  
 ஊர் – கயத்தூர் 
 ஆ ாரக்வகாரவ என்பதற்கு ‘நல்ல ஒழுக்கங்களின் கதாகுப்பு’ என்பது கபாருள். 
 பதிகனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று. 100 கவண்பாக்கள் ககாண்டது. 
 பாடல் – நன்றியறிதல் கபாரறயுரடரம இன்க ால்வலாடு. 
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கண்மணிவய கண்ணுறங்கு 
 

 தாலாட்டு வாய்கமாழி இலக்கியங்களுள் ஒன்று.  தால் என்பதற்கு நாக்கு என்று கபாருள். நாரவ அர த்து 
பாடுவதால் தாலாட்டு (தால்+ஆட்டு) என்று கபயர்கபற்றது. 
 

தமிைர் கபருவிைா 
 

 கபாங்கல் விைா தமிைர் திருநாள் என வபாற்றப்படுகிறது. 
 மாடு என்ற க ால்லுக்கு க ல்வம் என்னும் கபாருளும் உண்டு. 
 மஞ்சுவிரட்டு என்பது மாடுபிடித்தல், ஜல்லிக்கட்டு, ஏறுதழுவுதல் என்றும் அரைக்கப்படுகிறது. 
 திருவள்ளுவர் கி.மு.31 இல் பிறந்தவர். திருவள்ளுவர் ஆண்ரடக் கணக்கிட நரடமுரற ஆண்டுடன் 31 ஐக் 

கூட்டிக்ககாள்ள வவண்டும். 
 ரத முதல் நாளில் திருவள்ளுவராண்டு கதாடங்குகிறது. ரத இரண்டாம் நாள் திருவள்ளுவர் தினம் 

ககாண்டாடப்படுகிறது. 
 வாழ்க்ரகக்கு வளம் தரும் மரைக்கடவுரள வழிபடும் வநாக்கில் அக்காலத்தில் வபாகிப்பண்டிரக 

இந்திரவிைாவாகக் ககாண்டாடப்பட்டது. 
 
அறுவரடத் திருநாள் 

 அறுவரடத் திருநாள் ஆந்திரா, கர்நாடகா, மகாராட்டிரா, உத்திரப்பிரவத ம் ஆகிய மாநிலங்களில் 
‘‘மகர ங்கராந்தி” என்றும், 

 பஞ் ாப் மாநிலத்தில் “வலாரி“ என்றும், 
 குஜராத், இராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் “உத்தராயன்“ என்றும் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 
மனம் கவரும் மாமல்லபுரம் 

 
 நரசிம்மவர்ம பல்லவ அர ன் மற்வபாரில் சிறந்தவன் என்பதால் “மாமல்லன்“ என்றும் எனப்பட்டார். 
 நரசிம்மவர்மனின் தந்ரத மவகந்திரவர்ம பல்லவர் ஆவார். 
 மாமல்லபுரத்தில் காணவவண்டிய இடங்கள் – அர்ச்சுனன் தபசு, கடற்கரரக் வகாவில், பஞ் பாண்டவர் ரதம், 

ஒற்ரறக்கல் யாரன, குரகக்வகாவில், புலிக்குரக, திருக்கடல் மல்ரல, கிருஷ்ணரின் கவண்கணய்ப் பந்து, 
கலங்கரர விளக்கம். 

 சிற்பக் கரல நான்கு வரகப்படும். அரவ குரடவரரக்வகாயில்கள், ஒற்ரறக் கல் வகாயில்கள், கட்டுமானக் 
வகாயில்கள், புரடப்புச் சிற்பங்கள். இந்த நான்கு வரககளும் காணப்படும் ஒவர இடம் மாமல்லபுரம். 
 

நானிலம் பரடத்தவன் 
 

 ஆசிரியர் – முடியர ன்.  
 இயற்கபயர் – துரரராசு. 
 பூங்ககாடி, வீர்காவியம், காவியப்பாரவ முதலிய நூல்கரள எழுதியுள்ளார். 
 ”திராவிட நாட்டின் வானம்பாடி” என்று பாராட்டப்கபற்றவர். 
 இப்பாடல் “புதியகதாரு விதி க ய்வவாம்” என்னும் நூலில் இடம் கபற்றுள்ளது. 
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 பாடல் – கல்கலடுத்து முள்களடுத்துக் காட்டு கபருகவளிரய எனத் கதாடங்கும். 
 க ாற்கபாருள்   

 மர் – வபார், கைனி – வயல், மறம் – வீரம், கலம் – கப்பல். 
 

கடவலாடு விரளயாடு 
 

 ஏற்றப்பாட்டு, ஓடப்பாட்டு முதலான கதாழில்பாடல்களும், விரளயாடுப் பாடல்கள், தாலாட்டுப் பாடல்கள் 
ஆகியரவயும் நாட்டுப்புறப்புறப் பாடல்களுள் அடங்கும். 

 இப்பாடல் சு. க்திவவல் கதாகுத்த “நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு” என்னும் நூலின் இடம் கபற்றுள்ளது. 
 பாடல் – விடிகவல்லி நம்விளக்கு  

ஐல ா விரிகடவல பள்ளிக்கூடம் – எனத் கதாடங்கம். 
 

வளரும் வணிகம் 
 

 ‘உமணர் வபாகலும்’ - நற்றிரண 
 ‘பாகலாடு வந்து கூகைாடு கபயரும்’ – குறுந்கதாரக 
 ‘கபான்கனாடு வந்து கறிகயாடு கபயரும்’ – அகநானூறு 
 வணிகர்கள் வண்டிகளில் கபாருள்கரள ஏற்றிச் க ல்லும்வபாது குழுவாகவவ க ல்வார்கள். இக்குழுரவ 

வணிகச் ாத்து என்பர். 
 பைங்காலத்தில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து மிளகு, வதக்கு, முத்து, மயில்வதாரக, அரிசி,  ந்தனம், இஞ்சி ஆகியரவ 

ஏற்றுமதி க ய்யப்பட்டது. 
 இறக்குமதி – சீனாவிலிருந்து கண்ணாடி, கற்பூரம், பட்டு முதலியரவயும், அவரபியாவிலிருந்து குதிரரகளும் 

வாங்கப்பட்டன. 
 வாணிகம் க ய்வார்க்கு வாணிகம் வபணிப் 

பிறவும் தமவபால் க யின் – திருக்குறள் 
 வணிகரர ”நடுவு நின்ற நன்கனஞ்சிவனார்” என்று பட்டினப்பாரல பாராட்டுகிறது. 
 ‘ககாள்வதும் மிரக ககாளாது ககாடுப்பதும் குரறபடாது’ – பட்டினப்பாரல. 
  மன்க ய்து சீர்தூக்கும் வகால்வபால் அரமந்கதாருபால் 

வகாடாரம  ான்வறார்க்கு அணி. – திருக்குறள். 
 
தகவல் துளி 

 நீண்ட நீண்ட காலம் – நீ,  
நீடு வாை வவண்டும்  ………………….. என்ற பாடல் வரிகள் கவிஞர் அறிவுமதி. 

 இஸ்வரா அறிவியல் அறிஞர் மயில் ாமி அண்ணாதுரர. 
இஸ்வராவின் தரலவர் சிவன் 

 2016 ஆம் ஆண்டு ரிவயா நகரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒலிம்பிக் வபாட்டி நரடகபற்றது. அதில் தமிழ் நாட்ரடச் 
வ ர்ந்த மாரியப்பன் கலந்துககாண்டார். அவர் உயரம் தாண்டுதலில் தங்கப் பதக்கம் கவன்றார். 

 புள் என்பதன் வவறுகபாருள் பறரவ. 
  த்திமுத்தப்புலவரால் பாடப்பட்ட பறரவ நாரர 
 ஆய்த எழுத்தின் வவறு கபயர் முப்புள்ளி, எஃகு. 
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