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8 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் 
முதல் பருவம் 

 

தமிழ்ம ொழி வொழ்த்து - பொரதியொர் 
 

 பொடல் – வொழ்க நிரந்தரம் வொழ்க தமிழ்ம ொழி 
                   வொழிய வொழியவவ! 

 ஆசிரியர் -  பொரதியொர். 
 இந்தியொ, விஜயொ வபொன்ற இதழ்களை நடத்தி விடுதளை வபொருக்கு  வித்திட்டவர், 
 சந்திரிளகயின் களத, தரொசு முதலிய உளரநளட நூல்களை எழுதியவர். 
 சிந்துக்கு தந்ளத, மசந்தமிழ்த்வதனீ, புதிய அறம் பொட வந்த அறிஞன்,  றம் பொட வந்த 
 றவன் என்மறல்ைொம் பொரதிதொசன் இவளரப் புகழ்ந்துள்ைொர். 

 
 
 

இந்த வளைதைம் TNPSC வதர்விற்கு தயொர் மசய்யும் நண்பர்களுக்கு உதவும் வநொக்கத்தில் 
தமிழக அரசின் புதிய ச ச்சீர்க்கல்வி பொடப்புத்தகத்திலிருந்து பொடக்குறிப்புகள் வழங்குப்பட்டுள்ைது. 
வ லும் இதில் 5000 க்கும் வ ற்பட்ட Objective Type Questions வழங்கப்பட்டுள்ைது. இதிலுள்ை  ொதிரித் 
வதர்வுகளில் நீங்கள் பயிற்சி மபறைொம். மதொடர்ந்து புதிய பொடக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிவறொம்…. 
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தமிழ்ம ொழி  ரபு 
 

 மதொல்கொப்பியத்தின் ஆசிரியர் – மதொல்கொப்பியர். 
 ந க்கு கிளடத்துள்ை மிகப் பழள யொன இைக்கண நூல் மதொல்கொப்பியம் ஆகும். 
 எழுத்து, மபொருள், மசொல் என்னும் மூன்று அதிகொரங்களை உளடயது. 
 ஒவ்மவொரு அதிகொரமும் ஒன்பது இயல்களை உளடயது. 
 பொடல் – நிைம் தீ நீர் வளி விசும்வபொடு ஐந்தும் 

        கைந்த  யக்கம் உைகம் ஆதலின்  
 
மசொல்லும் மபொருளும் 

 விசும்பு – வொனம், வழொ அள  – தவறொள , தழொஅல் – தழுவுதல் (பயன்படுத்துதல்). 
அைமபளட 

 வழொஅள , தழொஅல் ஆகிய மசொற்களில் உள்ை ழ என்னும் எழுத்ளத மூன்று  ொத்திளர 
அைவுகளில் ஒலிக்க வவண்டும். 
 

இைள ப் மபயர்கள் ஒலி  ரபு 
புலி – பறழ் புலி – உறுமும் 
சிங்கம் – குருளை சிங்கம் – முழங்கும் 
யொளன – கன்று யொளன – பிளிறும் 
பசு – கன்று பசு – கதறும் 
கரடி – குட்டி கரடி – கத்தும் 

 
தமிழ் வரிவடிவ வைர்ச்சி 

 
எழுத்துகளின் வதொற்றம் 

 மதொடக்க கொைத்தில் எழுத்து என்பது ஒலிளயவயொ வடிவத்ளதவயொ குறிக்கொ ல் 
மபொருளின் ஓவிய வடிவ ொகவவ இருந்தது. இவ்வரி வடிவத்ளத ‘ஓவிய எழுத்து’ என்பர். 

 ஓர் ஒலிக்கு ஓர் எழுத்து என உருவொன நிளைளய ‘ஒலி எழுத்து நிளை’ என்பர். 
 
தமிழ் எழுத்துக்கள் 

 கல்மவட்டுகள் கி.மு.மூன்றொம் நூற்றொண்டு முதல் கிளடக்கின்றன. மசப்வபடுகள் 
கி.பி.ஏழொம் நூற்றொண்டு முதல் கிளடக்கின்றன. 
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 கல்மவட்டுகள், மசப்வபடுகள் ஆகியவற்றில் கொணப்படும் வரிவடிவங்களை 
வட்மடழுத்து, தமிமழழுத்து என இருவளகயொகப் பிரிக்கைொம். 

 வட்மடழுத்து என்பது வளைந்த வகொடுகைொல் அள ந்த மிகப் பளழய தமிழ் எழுத்து 
ஆகும். 

 தமிமழழுத்து என்பது இக்கொைத்தில் எழுதப்படும் தமிழ் எழுத்துகளின் பளழய வரி 
வடிவம் ஆகும். 

 முதைொம் இரொசரொச வசொழனின் ஆட்சிக் கொை ொன பதிமனொன்றொம் நூற்றொண்டுக்குப் 
பிறகு கிளடக்கும் கல்மவட்டுகளில் பளழய தமிமழழுத்துகள் கொணப்படுகின்றன. 

 களடச்சங்க கொைத்தில் தமிழகத்தில் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் “கண்மணழுத்துகள்” 
என்று அளழக்கப்பட்டன. 

 இதளனச் சிைப்பதிகொரத்தில் இடம்மபறும் ‘கண்மணழுத்துப் படுத்த எண்ணுப் பல்மபொதி‘ 
(சிைம்பு) என்னும் மதொடரொல் அறியைொம். 

 
வரிவடிவ வைர்ச்சி 

 தமிழ் ம ொழிளய எழுத இருவளக எழுத்துக்கள் வழக்கிலிருந்தன என அறிகிவறொம். 
அரச்சலூர் கல்மவட்வட இதற்குச் சொன்றொகும். இக்கல்மவட்டில் தமிழ் எழுத்தும் 
வட்மடழுத்தும் கைந்து எழுதப்பட்டன. 

 பழங்கொைத்தில் பொளறகளில் மசதுக்கும் வபொது வநர்க்வகொடுகளும், ஓளைகளில் எழுதும் 
வபொது வளைவகொடுகளையும் அதிக ொக பயன்படுத்தினர். 

 
புள்ளிகளும் எழுத்துகளும் 

 எகர ஒகர குறில் எழுத்துக்களைக் குறிக்க எழுத்துக்களின் வ ல் புள்ளி ளவக்கும் 
வழக்கம் மதொல்கொப்பியர் கொைம் முதல் இருந்து வந்துள்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக. எது          
(எ என்ற எழுத்திற்கு வ ல் புள்ளி ளவத்தொல் குறில் (எது), எ  ட்டும் இருந்தொல் மநடில் 
(ஏது) )  

 அகர வரிளச உயிர்ம ய்க் குறில் எழுத்துக்களை அடுத்துப் பக்கப்புள்ளி இடப்பட்டொல் 
அளவ மநடிைொக கருதப்பட்டன. ( க. = கொ, த.= தொ).  

 ஐகொர எழுத்துக்களைக் குறிப்பிட எழுத்துக்களின் முன் இரட்ளடப்புள்ளி இட்டனர்.     
(..க= ளக). 

 எகர வரிளச உயிர்ம ய் குறில் எழுத்துக்களை அடுத்து இரு புள்ளிகள் இடப்பட்டொல் 
அளவ ஔகொர வரிளச எழுத்துக்கொைகக் கருதப்பட்டன. (மக..=மகௌ, மத..=மதௌ). 
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  கர எழுத்ளதக் குறிப்பிட, பகர எழுத்தின் உள்வை புள்ளி இட்டனர். 
 குற்றியலுகர, குற்றியலிகர எழுத்துக்களை குறிக்க அவற்றின் வ வையும் புள்ளி 
இட்டனர். 

 
எழுத்துச் சீர்திருத்தம் 

 தமிழ் எழுத்துக்களில் மிகப்மபரும் சீர்திருத்தத்ளதச் மசய்தவர் வீரமாமுனிவர். 
 அவர் எகர ஒகர வரிளச எழுத்துக்களில் புள்ளிகைொல் ஏற்படும் குழப்பங்களை 
களைந்தொர். 

 எ என்னும் எழுத்திற்குக் கீழ்வகொடிட்டு ஏ என்னும் எழுத்ளத மநடிைொகவும் ஒ என்னும் 
எழுத்திற்குச் சுழி இட்டு ஓ என்னும் எழுத்தொகவும் உருவொக்கினொர். 

 அவதவபொை ஏகொர, ஓகொர வரிளச உயிர்ம ய் மநடில் எழுத்துக்களைக் குறிக்க 
இரட்ளடக் மகொம்பு (வ ), இரட்ளடக் மகொம்புடன் கொல் வசர்த்து (வ  ொ) புதிய 
வரிவடிவத்ளத அறிமுகப்படுத்தினொர். 

 
மபரியொர் எழுத்து சீர்திருத்தம்  

 இருபதொம் நூற்றொண்டுவளர ணொ, றொ, னொ, ஆகிய எழுத்துக்களை              என எழுதினர். 
அவத வபொை ளன, ளை, ளை வபொன்ற எழுத்துக்களை          என எழுதினர். 

 இக்குளறகளை நீக்குவதற்கு தந்ளத மபரியொர் எழுத்துச் சீர்திருத்தம் மசய்தொர். 
 

மசொற்பூங்கொ 
 

 ஆசிரியர் – இரொ.இைங்கு ரனொர். 
 ‘மசந்தமிழ் அந்தணர்’ என்று அளழக்கப்படும் இரொ. இைங்கு ரனொர் பள்ளி ஆசிரியரொக 
பணியொற்றியவர். 

 இைக்கண வரைொறு, தமிழிளச இயக்கம், தனித்தமிழ் இயக்கம், உள்ளிட்ட பை நூல்களை 
எழுதியுள்ைொர். 

 ‘வதவவநயம்’ என்னும் நூளைத் மதொகுத்துள்ைொர். 
 திருச்சிக்கு அருகில் அல்லூரில் திருவள்ளுவர் தவச்சொளையும், பொவொணர் நூைகமும் 
அள த்துள்ைொர். 

 தமிழில் மசொல் என்பதற்கு மநல் என்பது ஒரு மபொருள். மசொன்றி, வசொறு என்பளவ 
அவ்வழியில் வந்தளவ. 
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 எல்ைொச் மசொல்லும் மபொருள் குறித்தனவவ என்பது மதொல்கொப்பியர் ம ொழி. 
 ம ொழி என்பதற்குச் மசொல் என்பதும் ஒரு மபொருள். ம ொழிளய (மசொல்ளை) ஓர் எழுத்து 
ம ொழி, ஈமரழுத்து ம ொழி, இரண்டுக்கு வ ற்பட்டு எழுத்துக்கள் உளடய ம ொழி என்று 
மூன்று வளகயொக்குவர். 

 ஓர் எழுத்து ம ொழி எளவ எனின் மநட்மடழுத்து ஏவழ ஓமரழுத்து ஒரும ொழி என்பொர் 
மதொல்கொப்பியர். 

 குற்மறழுத்து ஒன்று தனித்து நின்று மசொல் ஆவது இல்ளை என்பளதக் குற்மறழுத்து 
ஐந்தும் ம ொழிநிளறபு இைவவ என்பொர். 

 கொட்டுப் பசுவுக்கு ‘ஆ ொ’  என்று மபயர். 
  ொ என்பதும் ஓமரழுத்து ஒரு ம ொழிகளுள் ஒன்று.  ொ என்பது விைங்ளகயும் குறிக்கும். 
 ஏய் என்பது என்வனொடு கூடு, மபொருந்து, வசர் என்னும் மபொருளை உளடயது. 
 அம்புவிடும் களைளய ஏகளை என்றது தமிழ். அதில் வல்ைவளன ஏகளைவன் என்று 
பொரொட்டியது. 

 அம்ளப எய்பவர் எயினர். அவர்தம்  களிர் எயினியர். 
 

ஓளட 
 

 ஆசிரியர் – வொணிதொசன். 
 தமிழகத்தின் ‘வவர்ட்ஸ்மவொர்த்’ என்று புகழப்படுபவர். 
 அரங்கசொமி என்ற எத்திரொசலு என்பது அவரின் இயற்மபயர். 
 பொரதிதொசனின்  ொணவர். 
 தமிழ், மதலுங்கு, ஆங்கிைம், பிமரஞ்சு, ஆகிய ம ொழிகளில் வல்ைவர். 
 கவிஞவரறு, பொவைர் ணி முதலிய சிறப்புப் மபயர்களை மபற்றவர். 
 இவருக்கு பிமரஞ்சு அரசு மசவொலியர் விருது வழங்கியுள்ைது. 
 தமிழச்சி, மகொடிமுல்ளை, மதொடுவொனம், எழிவைொவியம், குழந்ளத இைக்கியம் என்பன 

இவரது நூல்களுள் சிை. 
 

வகொணக்கொத்துப் பொட்டு 
 

 கொங்வகய நொடு – மகொங்கு ண்டைத்தின் 24 நொடுகளுள் ஒன்று. 
 புைவர் மச.இரொசு மதொகுத்த பஞ்சக்கும்மிகள் என்னும் நூலில் இடம்மபற்றுள்ை 

மவங்கம்பூர் சொமிநொதன் இயற்றிய கொத்து மநொண்டிச் சிந்திலிருந்து இப்பொடப்பகுதி 
இடம்மபற்றுள்ைது. 
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நிைம் மபொது 
 

 அம ரிக்கொவில் பூவஜசவுண்ட் என்னுமிடத்ளதச் சுற்றி வொழ்ந்தவர்கள் சுகுவொமிஷ் 
பழங்குடியினர். அவர்களின் தளைவன் சியொட்டல். 

 இப்பகுதி பக்தவத்சை பொரதி எழுதிய தமிழகப் பழங்குடிகள் எனும் நூலில் இருந்து 
எடுத்தொைப்பட்டது. 

 
மவட்டுக்கிளியும் சருகு ொனும் 

 
 தமிழ்நொடு, வகரை  ொநிைங்களின் எல்ளைக்கு அருவகயுள்ை பரம்பிக்குைம், 

ஆளன ளை வபொன்ற பகுதிகளில் கொடர்கள் என்னும் பழங்குடியினர் வொழ்ந்து 
வருகின்றனர். 

 கொடர்கள் மிகச்சிறிய பழங்குடிச் சமுதொயத்தினர். தொங்கள் வபசும் ம ொழிளய ‘ஆல்ஆப்பு‘ 
என்று அளழக்கின்றனர். 

 
 
முக்கிய தினங்கள் 
 உைக ஈர நிை நொள் பிப்ரவரி 2. 
 உைக ஓவசொன் நொள் மசப்டம்பர் 16. 
 உைக இயற்ளக நொள் அக்வடொபர் 3. 
 உைக வனவிைங்கு நொள் அக்வடொபர் 6. 
 உைக இயற்ளகச் சீரழிவுத் தடுப்பு தினம் அக்வடொபர் 5. 

 
திருக்குறள் 

 
 திருக்குறள்  உைகின் பல்வவறு ம ொழிகளில் ம ொழிமபயர்க்கப்பட்ட சிறந்த நூல் ஆகும். 
 முப்பொல் – அறம், மபொருள், இன்பம். 
 அறத்துப்பொல் – பொயிரவியல், இல்ைறவியல், துறவறவியல், ஊழியல் என நொன்கு 

இயல்களை மகொண்டது. 
 மபொருட்பொல் – அரசியல், அள ச்சியல், ஒழிபியல் என மூன்று இயல்களை உளடயது. 
 இன்பத்துப்பொல் – கைவியல், கற்பியல் என இரண்டு இயல்களை உளடயது, 
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வநொயும்  ருந்தும் 
 

 வநொயின் தன்ள  மூன்று வளகப்படும். 
 நீைவகசி ஐஞ்சிறுகொப்பியங்களில் ஒன்று. ச ண ச ய கருத்துளடயது. 
 கடவுள் வொழ்த்து நீங்கைொக பத்துச் சருக்கங்களைக் மகொண்டது. 
 ச யத் தத்துவங்களை விவொதிக்கும் தருக்க நூைொன இதன் ஆசிரியர் மபயர் 

மதரியவில்ளை. 
 

வருமுன் கொப்வபொம் 
 ஆசிரியர் – கவி ணி எனப் வபொற்றப்படும் வதசிக விநொயகனொர். 
 கு ரி  ொவட்டம் வதரூரில் பிறந்தவர். 
 ஆசிய வஜொதி,  ரு க்கள் வழி  ொன்மியம், கதர் பிறந்த களத ஆகிய கவிளதத் 

மதொகுப்புகளையும், 
 உ ர்கய்யொம் பொடல்கள் என்னும் ம ொழிமபயர்ப்பு நூளையும் பளடத்துள்ைொர். 
  ைரும்  ொளையும் என்னும் நூலிலிருந்து எடுத்தொைப்பட்டவத வருமுன் கொப்வபொம். 

 
தளைக்குள் ஓர் உைகம் 

 
 ஆசிரியர் - சுஜொதொ 
 சுஜொதொவின் இயற்மபயர் ரங்கரொஜன். 
 மின்னணு வொக்கு எந்திரம் உருவொக்கும் பணியில் இவர் முக்கியப் பங்கு ஆற்றியுள்ைொர். 
 என் இனிய எந்திரொ, மீண்டும் ஜீவனொ, ஸ்ரீரங்கத்துத் வதவளதகள், தூண்டில் களதகள் 

வபொன்ற பை நூல்களை உருவொக்கியுள்ைொர். 
 
 மதொண்ணுறு நிமிடங்களுக்கு ஒருமுளற நொம் எல்வைொரும்  னநிளை  ொறுகிவறொம் 

என்று ஆரொய்ச்சியொைர்கள் மசொல்கிறொர்கள். 
 மூளைக்கு ஒரு நிமிடத்திற்கு 800 மில்லி குருதி வதளவப்படுகிறது. 
 அறிவொற்றல், பிரச்சளனகளை அைசுதல், சதுரங்கம் வபொன்ற விளையொட்டுகளில் 

சிறப்பது இவற்ளறமயல்ைொம் மூளையின் இடது பகுதி பொர்த்துக் மகொள்கிறது. நம் ம ொழி 
அறிவு கூட இடது பகுதிவய. 
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 மூளையின் வைது பொதியொல் தொன் நொம் வடிவங்களை உணர்கிவறொம். கவிளத 
எழுதுவது, படம் வபொடுவது, நடனம் ஆடுவது, நடிப்பது வபொன்ற களை மதொடர்பொனளவ 
எல்ைொம் வைது பொதிதொன். 

 வைது பொதி சரியில்ளைமயனில் வீட்டுக்குப் வபொக வழி மதரியொ ல் திண்டொடுவவொம். 
 வைது பகுதி அதிக ொக இருப்பவர்கள் நடிகர்கள், பொடகர்கள், நடனக் களைஞர்கள், 

இளசக்கருவிகளைக் ளகயொைபவர்கள் இன்ன பிறர் ஆவர். 
 இடது பகுதி ஆக்கிரமிப்பு அதிக ொக இருப்பவர்கள் பட்டயக் கணக்கர்கள், கணக்கு 

ஆசிரியர்கள், இந்திய ஆட்சிப் பணிக்குப் படித்தவர்கள் வபொன்வறொர் ஆவர். 
 

 


