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6 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் 
 

மூன்றாம் பருவம் 
 

பாரதம் அன்றறய நாற்றங்கால் 
 

 ஆசிரியர் – தாராபாரதி 
 தாராபாரதியின் இயற்பபயர் இராதாகிருஷ்ணன். 
 ‘கவிஞாயிறு’ என்னும் அறைப ாழி பபற்றவர். 
 புதிய விடியல், இது எங்கள் கிழக்கு, விரல் நுனி பவளிச்சங்கள் முதலானறவ இவர் இயற்றிய நூல்களாகும். 
 ததசம் உடுத்திய நூலாறை எனக் கவிஞர் குறிப்பிடும் நூல் – திருக்குறள். 
 இப்பாைல் தாராபாரதியின் கவிறதகள் எனும் பதாகுப்பில் இைம்பபற்றுள்ளது. 
 பாைல் - புதுற கள் பசய்த ததசமிது, பூமியின் கிழக்கு வாசலிது  

 
தமிழ்நாட்டில் காந்தி 

 
 1919 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி  ாதம் காந்தியடிகள் பசன்றனக்கு வந்தார். 
 1919 ல் ஆங்கில அரசு பரௌலட் சட்ைம் என்னும் பகாடுற யான சட்ைத்றத நறைமுறறப்படுத்தி இருந்தது. 

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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 1921 ஆம் ஆண்டு பசப்ைம்பர்  ாதத்தில் காந்தியடிகள் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தார். அப்தபாது புறகவண்டியில் 
 துறரக்கு பசன்றார். 

 காந்தியடிகளிைம் உறை அணிவதில்  ாற்றத்றத ஏற்படுத்திய ஊர் –  துறர. 
 ஜி.யூ.தபாப் எழுதிய தமிழ்க்றகதயடு தம்ற க் கவர்ந்ததாகவும் குறிப்பிட்டு உள்ளார். 
 திருக்குறள் அவறர கவர்ந்த நூலாகும். 
 1937 ஆம் ஆண்டு பசன்றனயில் இலக்கிய  ாநாடு ஒன்று நறைபபற்றது. அதில் உ.தவ.சா வரதவற்புக்குழு 

தறலவராக இருந்தார். உ.தவ.சாமிநாதரின் உறரறயக் தகட்ை காந்தியடிகள்  கிழ்ந்தார். 
 “இந்த பபரியவரின் (உ.தவ.சா) அடி நிழலில் இருந்து தமிழ் கற்க தவண்டும் என்னும் ஆவல் உண்ைாகிறது” 

என்று கூறினார் காந்தியடிகள். 
 

தவலுநாச்சியார் 
 

 இரா நாதபுரத்றத ஆட்சி பசய்த பசல்லமுத்து  ன்னரின் ஒதர  கள் தவலுநாச்சியார். 
 சிலம்பம், குதிறர ஏற்றம், வாள்தபார், வில்பயிற்சி ஆகியவற்றற முறறயாக கற்றுக் பகாண்ைார். 
 சிவகங்றக  ன்னர் முத்துவடுகநாதறர  ணந்துபகாண்ைார். 
 காறளயார்தகாவிலில் நறைபபற்ற தபாரில் முத்துவடுகநாதர் ஆங்கிலப் பறையுைன் தபாரிட்டு வீர ணரம் 

அறைந்தார். 
 ஆங்கிதலயர்கறள எதிர்த்து திண்டுக்கல் தகாட்றையில் தவலுநாச்சியார் தங்கி  ஒரு பறைறயத் திரட்டி பயிற்சி 

அளித்தார். 
 திண்டுக்கல் தகாட்றையில் ஆதலாசறனக் கூட்ைம் நைந்தது. அங்கு நடுதவ தவலுநாச்சிய்யார் அ ர்ந்திருந்தார். 

அவறர சுற்றி அற ச்சர் தாண்ைவராயர், தளபதிகள் பபரிய  ருது, சின்ன  ருது  ற்றும் குறுநில  ன்னர்கள் 
சிலர் இருந்தனர். 

 ற சூரிலிருந்தும் ஐதர் அலி ஐயாயிரம் குதிறரப் பறை வீரர்கள் அனுப்பி றவத்தார். 
 ஆண்கள் பறைப்பிரிவுக்கு  ருது சதகாதரர்களும், பபண்கள் பறைப்பிரிவிற்கு குயிலியும் தறலற  ஏற்றனர். 
 காறளயார்தகாவிலில் தவலுநாச்சியாரின் பறைக்கும் ஆங்கிதலயரின் பறைக்கும் இறைதய கடுற யான தபார் 

நறைபபற்றது. இறுதியில் ஆங்கிதயரின் பறை ததாற்று ஓடியது. 
 தவலுநாச்சியார் ஆங்கிதலயரிைமிருந்து மீண்டும் சிவகங்றகறய கி.பி.1780 ஆம் ஆண்டு மீட்ைார். 
 தவலுநாச்சியாறர ஆங்கிதலய அரசிைம் காட்டிக் பகாடுக்க  றுத்ததால் உறையாள் என்னும் பபண் 

பகாள்ளப்பட்ைாள். சிவகங்றக பசல்லும் வழியில் உறையாளுக்காக நடுகல் நைப்பட்ைது. 
 தவலுநாச்சியாரின் காலம் 1730 – 1796 
 

பராபரக்கண்ணி 
 
 ஆசிரியர் – தாயு ானவர். 
 தாயு ானவர் பாைல்கள் என்னும் நூலில் உள்ளது இப்பாைல். 
 இந்நூல் “தமிழ் ப ாழியின் உபநிைதம்” என்று அறழக்கப்படுகிறது. 
 பராபரக்கண்ணி என்னும் தறலப்பில் ‘கண்ணி’ என்பது இரண்டு அடிகளில் பாைப்படும் பாைல்வறகயாகும். 

பசால்லும் பபாருளும் 
 தண்ைருள் – குளிர்ந்த கருறண, பசம்ற யருக்கு – சான்தறார்க்கு 
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நீங்கள் நல்லவர் 
 

 ஆசிரியர் – கலீல் கிப்ரான். இவர் பலபனான் நாட்றைச் தசர்ந்தவர். 
 இப்பாைப்பகுதிறய கலீல் கிப்ரான் எழுதிய நூறல கவிஞர் புவியரசு “தீர்க்கதரிசி” என்னும் பபயரில் 
ப ாழிபபயர்த்துள்ளார். 

 
பசிப்பிணி தபாக்கிய பாறவ 

 
 புத்த பீடிறக  ணிபல்லவ தீவில் உள்ளது. அத்தீவின் காவலர் தீவதிலறக. 
 அங்கள்ள பபாய்றகயின் பபயர் தகாமுகி, ‘தகா’ என்றால் பசு, முகி என்றால் முகம் என்று பபாருள். 
  ணித கலா பதய்வம்,  ணித கறலறய அறழத்துச்பசன்ற தீவு –  ணிபல்லவத் தீவு. 
 றவகாசித் திங்கள் முழு நிலவு நாளில் இப்பபாய்றகயில், நீரின் த ல் ஓர் அரிய பாத்திரம் ததான்றும், அது 

ஆபுத்திரன் றகயில் இருந்த ‘அமுதசுரபி’ என்னும் பாத்திரம். 
  ணித கறலயின் றகயில் இருந்த அமுதப்பாத்திரத்தில் முதன் முதலில் உணவு இட்ைவர் ஆதிறர. 

 
பாதம் 

 
 ஆசிரியர் - எஸ்.ரா கிருஷ்ணன். 
 உபபாண்ைவம், கதாவிலாசம், ததசாந்திரி, கால் முறளத்த கறதகள் இவரின் பறைப்பகள். 
 இக்கறத ‘தாவரங்களின் உறரயாைல்’ என்னும் சிறுகறத பதாகுப்பில் இைம்பபற்றுள்ளது. 

 
ஆசியத ாதி 

 
 ஆசிரியர் – ததசிய விநாயகனார். 
 கவி ணி என்னும் பட்ைம் பபற்றவர். 
 ஆசிய த ாதி, ஆங்கில ப ாழியில் எட்வின் அர்னால்டு என்பவர் எழுதிய   ‘றலட் ஆஃப் ஆசியா’ என்னும் 

நுறலத் தழுவி எழுதப்பட்ைது. 
 இந்நூல் புத்தரின் வரலாற்றறக் கூறுகிறது. 
 கும்பி – வயிறு, பூதலம் – பூமி 

 
 னித தநயம் 

 
 இந்தியாவில் அற திக்கான முதல் தநாபல் பரிசிறனப் பபற்றவர் - அன்றன பதரசா. 
 அற திக்கான இரண்ைாம் தநாபல் பரிசிறனப் பபற்றவர் ‘றகலாஷ் சத்யார்த்தி’. 
 ‘குழந்றதகறளப் பாதுகாப்தபாம்’ என்னும் இயக்கத்றதத் பதாைங்கியவர் றகலாஷ் சத்யார்த்தி. 
 றகலாஷ் சத்யார்த்தி கைந்த முப்பது ஆண்டுகளில் எண்பத்து ஆறாயிரம் குழந்றதத் பதாழிலாளர்கறள 
மீட்டுள்ளார். 

 உலக குழந்றதகள் கல்வி உரிற க்காக 103 நாடுகளில் 80,000 கி.மீ தூரம் நறைப்பயணம் பசன்றுள்ளார். 
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 குழந்றதகறளத் பதாழிலாளர்களாக  ாற்றுவது  னிதத் தன்ற க்கு எதிரான குற்றம். உலகத்றத 
குழந்றதகளின் கண் பகாண்டு பாருங்கள். உலகம் அழகானது – றகலாஷ் சத்யார்த்தி. 

 “வாழ்க்றக என்பது நீ சாகும் வறர அல்ல  ற்றவர்  னதில் நீ வாழும் வறர” – அன்றன பதரசா. 
 த க்பகன முயலா பநான்றாள் பிறர்க்பகன  

முயலுநர் உண்ற யாதன – புறநானூற்று பாைல் அடிகள். 
 “வாடிய பயிறரக் கண்ை தபாபதல்லாம் வாடிதனன்” – வள்ளலார். 

 
முடிவில் ஒரு பதாைக்கம் 

 
 விபத்தில் மூறள பசயலிழந்துவிட்ை தங்களது  கனின் இதயத்றத பகாறையாகத் தந்த  ருத்துவ தம்பதியினர் – 
அதசாகன், புஷ்பாஞ்சலி. 

 சிறுமிக்குப் பபாருத்தப்பட்ை இதயத்திற்குரிய இறளஞனின் பபயர் ஹிததந்திரன். 
  

தகவல் துளி 
 வ.உ.சிதம்பரனார் வழக்கறிஞர், எழுத்தாளர், தபச்சாளர், பதாழிற்சங்கத் தறலவர் என்னும் பன்முகத்தன்ற  
பகாண்டிருந்தார். 

 1906 ஆம் ஆண்டு அக்தைாபர் 16 ஆம் நாள் “சுததசி நாவாய் சங்கம்” என்ற கப்பல் நிறுவனத்றதப் பதிவு பசய்தார். 
 அன்பினில் இன்பம் காண்தபாம், அறத்தினில் தநர்ற  காண்தபாம் – இவ்வரிகறள எழுதியவர். – 
புலவர்.அ.முத்தறரயனார்.  தலசியக் கவிஞர். 

 ததாட்ைத்தில் த யுது பவள்றளப்பசு – கவி ணி, இயல்பு நவிற்சி அணி. 
 


