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9 ஆம் வகுப்பு – தமிழ் 
 

திராவிட ம ாழிக்குடும்பம் 
 

 இந்தியாவில் பபசப்படும் ம ாழிகளின் எண்ணிக்கக 1300 க்கும் ப ற்பட்டது. இவற்கை 
நான்கு ம ாழிக்குடும்பங்களாகப் பிரிக்கின்ைனர். 
அகவ. 1. இந்பதா – ஆசிய ம ாழிகள் 2. திராவிட ம ாழிகள் 3. ஆஸ்திபரா ஆசிய 
ம ாழிகள் 4. சீன – திமபத்திய ம ாழிகள். 

 இந்திய நாடு ம ாழிகளின் காட்சிச்சாகையாகத் திகழ்கிைது என்று குறிப்பிட்டவர் - 
ச.அகத்தியலிங்கம். 

 திராவிடம் என்ை மசால்கை முதலில் குறிப்பிட்டவர் ‘கு ரிைப்பட்டர்’. 
 தமிழ் என்ை மசால்லிருந்துதான் ‘திராவிடா’ என்ை மசால் பிைந்தது என்று ம ாழி 
ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதிகின்ைனர். 

 ஹீராஸ் பாதிரியார் என்பார் இம் ாற்ைத்கதத்  தமிழ்          தமிழா         தமிைா        டிரமிைா       
          ட்ரமிைா         த்ராவிடா            திராவிடா என்று விளக்குகின்ைார். 

இந்த வகைதளம் TNPSC பதர்விற்கு தயார் மசய்யும் நண்பர்களுக்கு உதவும் பநாக்கத்தில் 
தமிழக அரசின் புதிய ச ச்சீர்க்கல்வி பாடப்புத்தகத்திலிருந்து பாடக்குறிப்புகள் வழங்குப்பட்டுள்ளது. 
ப லும் இதில் 5000 க்கும் ப ற்பட்ட Objective Type Questions வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள  ாதிரித் 
பதர்வுகளில் நீங்கள் பயிற்சி மபைைாம். மதாடர்ந்து புதிய பாடக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிபைாம்…. 
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 அறிஞர் வில்லியம் ப ான்ஸ் என்பார் வடம ாழிகய ஆராய்ந்து  ற்ை ஐபராப்பிய 
ம ாழிகபளாடு மதாடர்புகடயது வடம ாழி என முதன்முதலில் குறிப்பிட்டார். 

 முதன் முதலில் பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் என்பார் தமிழ், மதலுங்கு, கன்னடம்,  கையாளம் 
பபான்ை ம ாழிககள ஆய்ந்து இகவ தனிமயாரு ம ாழிக்குடும்பத்கதச் பசர்ந்தகவ 
என்ை கருத்கத முன்கவத்தார். இம்ம ாழிககள ஒபர இன ாகக் கருதி ‘மதன்னிந்திய 
ம ாழிகள்’ எனவும் மபயரிட்டார். 

 ப ாக்கன் என்பார் இம்ம ாழிகள் அகனத்கதயும் இகைத்துத் ‘தமிழியன்’ என்று 
மபயரிட்டார். 

 1856 இல் ‘திராவிட ம ாழிகளின் ஒப்பிைக்கைம்’ என்னும் நூலில் கால்டுமவல், திராவிட 
ம ாழிகள் ஆரிய ம ாழிக்குடும்பத்திலிருந்து பவறுபட்டகவ எனவும் குறிப்பிட்டார். 

 திராவிட ம ாழிக்குடும்பம் – மூன்று வககப்படும். 
 
மதன்திராவிடம் நடுத்திராவிடம் வடதிராவிடம் 

தமிழ்,  கையாளம், 
கன்னடம், குடகு (மகாடகு), 
துளு, பகாத்தா, பதாடா, 
மகாரகா, இருளா 

மதலுங்கு, கூயி, கூவி 
(குவி), பகாண்டா, பகாைாமி, 
நாய்க்கி, மபங்பகா, முண்டா, 
பர்ஜி, கதபா, பகாண்டி, 
பகாயா 

குரூக்,  ால்பதா, பிராகுய் 

 
 ப லுள்ள பட்டியலில் உள்ள 24 ம ாழிகள் தவிர அண்க யில் கண்டறியப்பட்ட 
எருகைா, தங்கா, குறும்பா, பசாழிகா ஆகிய நான்கு ம ாழிககளயும் பசர்த்து திராவிட 
ம ாழிகள் ம ாத்தம் 28 எனக் கூறுவர். 

 திராவிட ம ாழிகளில் மபாருள்களின் தன்க கய ஒட்டிப் பால்பாகுபாடு 
அக ந்துள்ளது. வடம ாழியில் இவ்வாறு அக யவில்கை. ககவிரல்கள் – மபண்பால் 
என்றும் கால்விரல்கள் – ஆண்பால் என்றும். வாய் – ஆண்பால், மூக்கு – மபண்பால், கண் 
– மபாதுப்பால் என்றும் பவறுபடுத்தப்படுகிைது. 

 ஆங்கிைம் பபான்ை ம ாழிகளில் விகனச்மசாற்கள் காைத்கத  ட்டும் காட்டுப  தவிர 
திகை, பால், எண் ஆகிய பவறுபாட்கடக் காட்டுவதில்கை. 

 ஆனால் திராவிட ம ாழிகளில் திகை, பால், எண் (வந்தான் – உயர்திகை ஆண்பால் 
ஒருக ) என மூன்கையும் காட்டுகிைது. 

 சிை திராவிட ம ாழிகளின் பழக யான இைக்கிய இைக்கைங்கள் 
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ம ாழிகள் இைக்கியம் இைக்கைம் 

தமிழ் சங்க இைக்கியம் மதால்காப்பியம் 
மதலுங்கு பாரதம் ஆந்திர பாஷா பூஷைம் 
 கையாளம் ரா  சரிதம் லீைா திைகம் 
கன்னடம் கவிரா   ார்க்கம் கவிரா   ார்க்கம் 

 
தமிபழாவியம் 

 
 ஆசிரியர் – ஈபராடு தமிழன்பன். 
 “ஒரு பூவின்  ைர்ச்சிகயயும் ஒரு குழந்கதயின் புன்னகககயயும் புரிந்துமகாள்ள 
அகராதிகள் பதகவப்படுவதில்கை. பாடலும் அப்படித்தான்” என்று குறிப்பிட்டார். 

 க க்கூ, மசன்ரியு, லி கரக்கூ எனப் புதுப்புது வடிவங்களில் கவிகத நூல்ககளத் 
தந்துள்ளார். 

 இவரது “வைக்கம் வள்ளுவ” என்னும் கவிகத நூைக்கு 2004 ஆம் ஆண்டுக்கான 
சாகித்திய அகாமதமி விருது வழங்கப்பட்டது. 

 “தமிழன்பன் கவிகதகள்” தமிழக அரசின் பரிசுமபற்ை நூல். 
 பாடல் – காைம் பிைக்கும்முன் பிைந்தது தமிபழ,  

        எந்தக் காைமும் நிகையாய் இருப்பதும் தமிபழ. 
தகவல் துளி 

o உைகத் தாய்ம ாழி நாள் – பிப்ரவரி 21. 
o “இனிக யும் நீர்க யும் தமிமழனல் ஆகும்” – பிங்கை நிகண்டு. 
o “யா றிந்த ம ாழிகளிபை தமிழ்ம ாழிபபால் இனிதாவது எங்கும் காபைாம்” – 
பாரதியார். 

o தமிகழ ஆட்சி ம ாழியாகக் மகாண்ட நாடுகள் – இைங்கக, சிங்கப்பூர். 
 

தமிழ்விடு தூது 
 

 ஆசிரியர் – மபயர் மதரியவில்கை 
 தமிழ்ச் சிற்றிைக்கிய வகககளுள் ‘தூது’ என்பதும் ஒன்று. 
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 இது ‘வாயில் இைக்கியம்’, ‘சந்து இைக்கியம்’ என்னும் பவறு மபயர்களாலும் 
அகழக்கப்படுகிைது. 

 அன்னம் முதல் வண்டு ஈைாகப் பத்கதயும் தூது விடுவதாகக் ‘கலிமவண்பா’ வால் 
இயற்ைப்படுவதாகும். 

 ‘தமிழ்விடு தூது’  துகரயில் பகாவில் மகாண்டிருக்கும் மசாக்கநாதர் மீது 
காதல்மகாண்ட மபண் ஒருத்தி , தன் காதகைக் கூறிவரு ாறு தமிழ்ம ாழிகயத் 
தூதுவிடுவதாக அக ந்துள்ளது. 

 இந்நூல் 268 கண்ணிககளக் மகாண்டுள்ளது. 
 இந்நூகை 1930 இல் உ.பவ.சா. முதன் முதலில் பதிப்பித்தார். 
 பாடல் – தித்திக்கும் மதள்அமுதாய்த் மதள்அமுதின்  

         ப ைான முத்திக் கனிபயஎன் முத்தமிபழ 
 பதவர்கள்கூட சத்துவம், இராசசம், தா சம் என்னும் மூன்று குைங்ககளபய 
மபற்றுள்ளார்கள். தமிழாகிய நீபயா மசறிவு, மதளிவு, ச நிகை, இன்பம், ஒழுகிகச, 
உதாரம், உய்த்தலில் மபாருண்க , காந்தம், வலி, ச ாதி என்னும் 
பத்துக்குைங்ககளயும் மபற்றுள்ளாய். 

  னிதரால் உண்டாக்கப்பட்ட வண்ைங்கள் மவண்க , மசம்க , கருக , மபான்க , 
பசுக  என ஐந்திற்குப ல் இல்கை. தமிழாகிய நீபயா புைவர்கள் கண்டகடந்த குறில், 
அகவல், தூங்கிகச வண்ைம் முதைாக இடம ல்லிகச வண்ைம் ஈைாக நூறு 
வண்ைங்ககளக் மகாண்டுள்ளாய். 
o சிந்து – ஒருவகக இகசப்பாடல்.  
o மூன்றினம் – துகை, தாழிகச, விருத்தம்.  

மசால்லும் மபாருளும்  
சத்துவம் – அக தி,  இராசசம் – பபார்,  தா சம் – பசாம்பல், தாழ்க . 
 

வளரும் மசல்வம் 
 

 தமிழில் உள்ள பா என்ை மசால் கிபரக்க ம ாழியில் மதான்க யான காப்பிய ான 
இலியாத்தில் பாய்யிபயானா எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்பபாபைா என்னும் 
கடவுளுக்குக் பாடப்படுவது ‘பா’ எனக் கிபரக்கத்தில் குறிக்கப்படுகிைது. 

 மவண்பாவின் ஓகசயானது மசப்பபைாகச ஆகும். கிபரக்கத்தில் மவண்பா வடிவப் 
பாடல்கள் ‘சாப்பபா’ என அகழக்கப்படுகின்ைன. இது கிபரக்கத்திலிருந்து இைத்தீன் 
ம ாழிக்கு வந்து பின் ஆங்கிைத்தில் ‘பசப்பிக் ஸ்படன்சா’ என இன்று வழங்கப்படுகிைது. 
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 பாவின் சுகவகளில் ஒன்ைாக இளிவரல் என்ை துன்பச் சுகவயிகனத் 
தமிழிைக்கைங்கள் சுட்டுகின்ைன. கிபரக்கத்தில் துன்பச் சுகவயுகடய பாடல்கள் 
இளிகியா என அகழக்கப்படுகின்ைன. 

 “எறிதிபரசியன் ஆப் த மபரிபுைஸ்” என்னும் இந்நூலின் மபயரிபைபய தமிழ்மசால் 
இருப்பதாகக் கூறுகின்ைனர். எறிதிகர என்பதுதான் அந்த தமிழ்ச்மசால். கடகைச் 
சார்ந்த மபரிய புைம் என்பபத எறிதிபரசியன் ஆப் த மபரிபுைஸ் என ஆகியுள்ளது. 

ககைச்மசாற்கள் 
Ligguistics - ம ாழியியல், Philologist - ம ாழியறிவியைாளர், Phonologist – ஒலி சின்ன 
வல்லுநர், Literature - இைக்கியம், Polyglot - பன்ம ாழியாளர், Phonetics – ஒலியியல். 

கணினியில் பயன்படுத்தும் தமிழ் மசாற்கள் 
 சாப்ட்பவர் – ம ன்மபாருள், ப்மரௌசர் – உைவி, க்ராப் – மசதுக்கி, கர்சர் – ஏவி அல்ைது 
சுட்டி, கசபர்ஸ்பபஸ் – இகையமவளி, சர்வர் – கவயக விரிவு வகை வழங்கி,       
ஃபபால்டர் – உகை 

 
நீரின்றி அக யாது உைகு 

 
 “ ா கழ பபாற்றுதும்  ா கழ பபாற்றுதும்” என்று இயற்கககய வாழ்த்திப் பாடியவர் – 
இளங்பகாவடிகள். 

  “நீர் இன்று அக யாது உைகு” – திருக்குைள். 
 கரிகாைச் பசாழன் கட்டிய கல்ைகையின் நீளம் 1080 அடியாகவும், அகைம் 40 முதல் 60 
அடியாகவும், உயரம் 15 முதல் 18 அடியாகவும் உள்ளது. 

  ணிநீரும்  ண்ணும்  கையும் அணிநிழற் 
காடும் உகடயது அரண் ……………….  திருக்குைள் 

 நீரும் நீராடலும் வாழ்வியபைாடு பிகைக்கப்பட்டகவயாக விளங்குகின்ைன என்பார் 
பபராசிரியர் மதா.பர சிவன். 

 குள்ளக் குளிரக் குகடந்து நீராடி என்கிைார் ஆண்டாள்.  
 மதய்வச்சிகைககளக் குளி(ர்)க்க கவப்பகத ‘திரு ஞ்சனம் ஆடல்’ என்று கூறுவர். 
 சிற்றிைக்கிய ாகிய பிள்களத்தமிழில் நீராடல் பருவம் என்று ஒரு பருவம் உண்டு. 
 திரு ை ானபின் கடைாடுதல் என்னும் வழக்கமும் தமிழகத்தில் நிைவுகிைது. 
 சனி நீராடு என்பது ஔகவயின் வாக்கு. 
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மதரிந்துமகாள்பவாம் 
 ஆழிக்கிைறு – கடைருபக பதாண்டிக் கட்டிய கிைறு  
 உகைக்கிைறு –  ைற்பாங்கான இடத்தில் பதாண்டிச் சுடு ண் வகளயமிட்ட 
கிைறு 

 கட்டுக்கிைறு – சரகள நிைத்தில் பதாண்டி கல்  ற்றும் மசங்கற்களால் 
அகச்சுவர் கட்டிய கிைறு 

 குண்டம் – சிறியதாய் அக ந்த குளிக்கும் நீர்நிகை 
 கூவல் – உவர் ண் நிைத்தில் பதாண்டப்படும் நீர்நிகை 
 சிகை – பதக்கப்பட்ட மபரிய நீர்நிகை 
 புனற்குளம் – நீர்வரத்து  கடயின்றி  கழநீகரபய மகாண்டுள்ள குளிக்கும் 
நீர்நிகை. 

 பூட்கடக் கிைறு – க கை நீர்பாய்ச்சும் அக ப்புள்ள கிைறு. 
 முல்கைப் மபரியாறு அகைகயக் கட்டியவர் “ ான் மபன்னி குவிக்”. 
 “இந்திய நீர்ப் பாசனத்தின் தந்கத” என அறியப்படுபவர் – சர் ஆர்தர் காட்டன். 
 1829 இல் காவிரிப் பாசனப் பகுதிக்குத் தனி மபாறுப்பாளராக ஆங்கிபைபய அரசால் சர் 
ஆர்தர் காட்டன் நியமிக்கப்பட்டார். கல்ைகைக்கு “கிராண்ட் அகைக்கட்” என்ை 
மபயகரயும் சூட்டினார். 

 கல்ைகையின் கட்டு ான உத்திகயக் மகாண்டுதான் 1873 ஆம் ஆண்டு பகாதாவரி 
ஆற்றின் குறுக்பக மதௌலீஸ்வரம் அகைகயக் கட்டினார். 

 உைகச் சுற்றுச்சூழல் நாள் –  ுன் 5. 
 

பட்ட  ரம் 
 

 ஆசிரியர் – கவிஞர் தமிழ் ஒளி. 
 பாரதியாரின் வழித்பதான்ைைாகவும் பாரதிதாசனின்  ாைவராகவும் விளங்கியவர். 
 நிகைப்மபற்ை சிகை, வீராயி, கவிஞனின் காதல், ப  தினப  வருக, கண்ைப்பன் 
கிளிகள், குருவிப்பட்டி, தமிழர் சமுதாயம்,  ாதவி காவியம் ஆகியகவ இவரின் 
பகடப்புகள். 

 பாடல் – ம ாட்கடக் கிகளமயாடு நின்று தினம்மபரு மூச்சு விடும் ரப . 
மசால்லும் மபாருளும் –  

மிகச – ப ல், விசனம் – கவகை, கந்தம் –  ைம். 
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மபரியபுராைம் 
 

 ஆசிரியர் – பசக்கிழார். 
 பசாழ அரசன் இரண்டாம் குபைாத்துங்கன் அகவயில் முதைக ச்சராக இருந்தவர். 
 “பக்திச்சுகவ நனி மசாட்டச் மசாட்டப் பாடிய கவிவைவ” என்று பசக்கிழாகர 
 காவித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரனார் பாராட்டுகிைார். 

 “‘சுந்தரரின் திருத்மதாண்டத் மதாகக” நாயன் ார்களின் மபருக கய ஓர் அடியில் 
குறிப்பிடுகிைது. 

 நம்பியாண்டார் நம்பியால் எழுதப்பட்ட “திருத்மதாண்டர் திருவந்தாதி” ஒவ்மவாரு 
பாடலிலும் நாயன் ார்களின் சிைப்கபக் கூறுவதாக அக ந்துள்ளது. 

 ‘திருத்மதாண்டத்மதாகக’  ற்றும் ‘திருத்மதாண்டர் திருவந்தாதி’ ஆகிய இரண்டு 
நூல்ககள அடிப்பகடயாகக் மகாண்டு பசக்கிழாரால் ஒவ்மவாரு புராைத்திலும் 
ஒவ்பவார் அடியாராக அறுபத்துமூவரின் சிைப்புககள விளக்கிப் பாடப்பட்டது 
‘திருத்மதாண்டர் புராைம்’. இதனுகடய மபருக  காரை ாக இந்நூல் ‘மபரியபுராைம்’ 
என்று அகழக்கப்படுகிைது. 

மசால்லும் மபாருளும் 
  ா – வண்டு, வாவி – மபாய்கக, வளர் முதல் – மநற்பயிர், தரளம் – முத்து, பணிைம் – சங்கு, 
வரம்பு – வரப்பு. 

 ககழ – கரும்பு, கா – பசாகை, குகழ – சிறு கிகள,  ாடு – பக்கம்,  
மநருங்குவகள – மநருங்குகின்ை சங்குகள், பகாடு – குளக்ககர. 

 ப தி – எருக , சூடு – மநல் அரிக்கட்டு, சுரிவகள – சங்கு, பவரி – பதன்,  
பகடு – எருக க்கடா, பாண்டில் – வட்டம், சி யம் –  கையுச்சி. 

 நாளிபகரம் – மதன்கன, பகாளி – அரச ரம், சாைம் – ஆச்சா  ரம்,  
த ாைம் – பச்சிகை  ரங்கள், இரும்பபாந்து – பருத்த பகன ரம்,  
சந்து – சந்தன ரம், நாகம் – நாக ரம், காஞ்சி – ஆற்றுப்பூவரசு. 

 
புைநானூறு 

 
 பாடல் – வான் உட்கும் வடிநீண்  தில்  

         ல்ைல் மூதூர் வய பவந்பத. 
 பாண்டியன் மநடுஞ்மசழியகனக் குடபுைவியனார் பாடியது. 
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 திகன – மபாதுவியல், துகை – மபாருண்ம ாழிக்காஞ்சி 
 யாக்கக – உடம்பு, புைரிபயார் – தந்தவர். 
 

தண்ணீர் – சிறுககத 
 

 ஆசிரியர் – கந்தர்வன். இயற்மபயர் – நாகலிங்கம் 
 இரா நாதபுரம்  ாவட்டத்கதச் பசர்ந்தவர். 
 தமிழ்நாடு அரசின் கருவூைக் கைக்குத்துகையில் பணியாற்றியவர். 
 சாசனம், ஒவ்மவாரு கல்ைாய், மகாம்பன் ஆகியகவ இவரின் சிறுககதத் மதாகுப்புகள். 

ஏறு தழுவுதல் 
 

 எழுந்தது துகள், ஏற்ைனர்  ார்பு கவிழ்ந்தன  ருப்பு, கைங்கினர் பைர் – கலித்மதாகக. 
 நீறு எடுப்பகவ, நிைம் சாடுபகவ – கலித்மதாகக. 
 கலித்மதாகக தவிர சிைப்பதிகாரம்  ற்றும் புைப்மபாருள் மவண்பா ாகை என்னும் 
நுலிலும் ஏறுபகாள் குறித்துக் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 எருதுகட்டி என்னும்  ாடு தழுவுதல் நிகழ்கவக் ‘கண்ணுகடயம் ன் பள்ளு’ பதிவு 
மசய்துள்ளது. 

 பசைம்  ாவட்டத்தில் எருது விகளயாடி  ரைமுற்ைவன் மபயரால் எடுக்கப்பட்ட “எருது 
மபாருதார் கல்” ஒன்று உள்ளது. பகாவுரிச் சகருவந்துகையிபை ‘எருது விகளயாடி 
பட்டான் சங்கன்  கன் மபரிய பயலு நட்டகல்லு’ என்பது அந்நடுகல் மபாறிப்பு. 

 எருதுககளப் பைர் கூடி விரட்டுவதுபபான்ை பண்கடய ஓவியம் நீைகிரி  ாவட்டம் 
பகாத்தகிரி அருபகயுள்ள கரிக்ககயூரில் காைப்படுகிைது. 

 சித்திரக்கல் புடவில் என்ை இடத்தில் திமிலுடன் கூடிய காகள ஓவியம் 
கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

 சல்லிக்கட்டு பபச்சுவழக்கில் திரிபுற்று,  ல்லிக்கட்டு என அகழக்கப்படுகிைது. சல்லி 
என்பது  ாட்டின் கழுத்தில் கட்டப்படுகின்ை வகளயத்திகனக் குறிக்கும். 

 காகளச் சண்கட ஸ்மபயின் நாட்டின் பதசிய விகளயாட்டு ஆகும். 
 எகிப்தில் உள்ள மபனி –  ாசன் சித்திரங்களிலும், கிரீட் தீவிலுள்ள கிபனாஸஸ் 
என்னுமிடத்தில் உள்ள அரண் கனச் சித்திரங்களிலும் காகளப்பபார் குறித்த 
மசய்திகள் இடம்மபற்றுள்ளன. 
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காங்பகயம்  ாடுகள் 
 மதன்னிந்தியாவின் அகடயாளச் சின்ன ாகக் காங்பகயம்  ாடுகள் 
பபாற்ைப்படுகின்ைன. தமிழக  ாட்டினங்களின் தாய் இனம் என்று ‘காங்பகயம்’ 
கருதப்படுகிைது.  

 இது ஏறுதழுவுதலுக்கு மபயர்மபற்ை இனம் ஆகும். 
 காங்பகயம்  ாடுகளின் உருவம் மபாறித்த கி.மு. முதல் நூற்ைாண்கடச் பசர்ந்த பசரர் 
காை நாையங்கள் கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

 ணிப ககை 
 

 ஆசிரியர் – கூைவாணிகன் சீத்தகைச் சாத்தனார். சாத்தன் என்பது இயற்மபயர். 
 திருச்சிராப்பள்ளிகயச் பசர்ந்த சீத்தகை என்னும் ஊரில் பிைந்து  துகரயில் வாழ்ந்தவர். 
 கூைவாணிகம் (கூைம் – தானியம்) மசய்தவர். 
 தண்டமிழ் ஆசான், சாத்தன், நன்னூற்புைவன் என்று இளங்பகாவடிகள் சாத்தனாகரப் 
பாராட்டியுள்ளார். 

 இந்நூலுக்கு ‘ ணிப ககைத் துைவு’ என்னும் பவறு மபயரும் உண்டு. 
 இது மபண்க கய முதன்க ப்படுத்தும் புரட்சிக் காப்பியம். மபௌத்த ச யச் சார்புகடயது. 
 முப்பது காகதகள் மகாண்ட  ணிப ககையின் முதல் காகதபய “விழாவகை காகத”. 
 பாடல் – ம ய்த்திைம் வழக்கு நன்மபாருள் வீமடனும்  

        இத்திைம் தத்தம் இயல்பினிற் காட்டும். 
மசால்லும் மபாருளும்  

பாகட ாக்கள் – பை ம ாழிபபசும்  க்கள், குழீஇ – ஒன்றுகூடி, பவதிகக – திண்கை, 
தூைம் – தூண், தா ம் –  ாகை, கதலிககக் மகாடி – சிறு சிறு மகாடியாக பை மகாடிகள் 
கட்டியது, விபைாதம் – துணியாைான மகாடி,         வசி –  கழ, மசற்ைம் – சினம், கைாம் – 
பபார். 

 ஐம்மபருங்குழு – 1. அக ச்சர் 2. சடங்கு மசய்விப்பபார் 3. பகடத்தகைவர் 4. தூதர் 5. 
சாரைர் (ஒற்ைர்) 

 எண்பபராயம் – 1. கரைத்தியைவர் 2. கரு  விதிகள் 3. கனகச்சுற்ைம்             4. 
ககடகாப்பாளர் 5. நகர ாந்தர் 6. பகடத்தகைவர் 7. யாகன வீர்ர்              8. இவுளி  ைவர். 

 அைம் எனப்படுவது யாமதனக் பகட்பின் 
 ைவாது இதுபகள்,  ன்னுயிர்க் மகல்ைாம் 
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உண்டியும் உகடயும் உகையுளும் அல்ைது  
கண்டது இல் ……………………..   ணிப ககை. 
 

அகழாய்வுகள் 
 

 கீடி அகழாய்வு   
 துகர அருபக உள்ள கீழடி 2300 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டகவ என 
உறுதிமசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இராபர்ட் புரூஸ்ட் என்னும் மதால்லியல் அறிஞர் மசன்கனப் பல்ைாவரம் மசம் ண் 
ப ட்டுப்பகுதியில் எலும்கபயும் கற்கருவிகயயும் கண்டுபிடித்தார். இந்த கற்கருவிதான் 
இந்தியாவில் கண்மடடுக்கப்பட்ட முதல் கல்ைாயுதம். 

 பரா ானியர்களின் பழங்காசுககள பகாகவயில் கண்டுபிடித்தனர். 
 அரிக்கப டு அகழாய்வில் பரா ானிய  ட்பாண்டங்கள் கிகடத்தன. 
 1914 ஆம் ஆண்டு ஆதிச்சநல்லூரில் நடத்தப்பட்ட அகழாய்வில் ஏராள ான முது க்கள் 
தாழிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 

 அரியலூரும் மபரம்பலூரும் நாம் வாழ்கின்ை நிைப்பகுதியின் வரைாற்கை 
மதரிந்துமகாள்ளும் அரிய ஊர்களாய் திகழ்கின்ைன. உைகின் மிகப்மபரிய கல் ரப் 
படி ம் இங்குதான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கடயபனாசர்கள் உைாவித் திரிந்த தமிழ் ண் 
என்றும் இவ்வூர்கள் அறியப்படுகின்ைன. 
 

திருக்குைள் 
 

 முப்பால், மபாது கை, மபாய்யாம ாழி, வாயுகைவாழ்த்து, மதய்வநூல், தமிழ் கை, 
முதும ாழி, மபாருளுகை என்ை பை சிைப்பு மபயர்களில் அகழக்கப்படுகிைது. 

 திருக்குைள் பற்றிய உகரகளுள் பரிப ைழகர் உகரபய சிைந்தது என்பர்.  
 பதிமனண்கீழ்க்கைக்கு நூல்களுள் ஒன்று.  
 இந்நூகைப் பபாற்றும் பாடல்களில் மதாகுப்பப ‘திருவள்ளு ாகை’. 
 தமிழில் எழுதப்பட்ட உைகப் பனுவல் இந்நூல். 
 திருவள்ளுவருக்கு நாயனார், பதவர், முதற்பாவைர், மதய்வப் புைவர், நான்முகனார், 
 ாதானுபங்கி, மசந்நாப்பபாதார், மபருநாவைர் பபான்ை சிைப்புப் மபயர்கள் உண்டு. 

 திருக்குைள் முதன்முதலில் அச்சிடப்பட்ட ஆண்டு – 1812 
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 திருக்குைள் அகரத்தில் மதாடங்கி னகரத்தில் முடிகிைது. 
 திருக்குைளில் இடம்மபறும் இரு ைர்கள் – அனிச்சம், குவகள 
 திருக்குைளில் இடம்மபறும் ஒபர பழம் – மநருஞ்சிப்பழம் 
 திருக்குைளில் இடம்மபறும் ஒபர விகத – குன்றி ணி 
 திருக்குைளில் இரண்டுமுகை இடம்மபறும் ஒபர அதிகாரம் – குறிப்பறிதல் 
 திருக்குைளில் இடம்மபற்ை இரண்டு  ரங்கள் – பகன, மூங்கில் 
 திருக்குைள் மூைத்கத முதன் முதலில் அச்சிட்டவர் – தஞ்கச ஞானப்பிரகாசர் 
 திருக்குைளுக்கு முதன் முதலில் உகர எழுதியவர் –  ைக்குடவர் 
 திருக்குைகள ஆங்கிைத்தில் ம ாழிமபயர்த்தவர் – ஜி.யு.பபாப் 
 திருக்குைளில் பகாடி என்ை மசால் ஏழு இடங்களில் இடம்மபற்றுள்ளது. 
 ஏழு என்ை மசால் எட்டு குைட்பாக்களில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது. 
 திருக்குைள் இதுவகர 107 ம ாழிகளில் மவளிவந்துள்ளது. 
 அகழாய்வு – Excavation கல்மவட்டியல் – Epigraphy நடுகல் – Hero Stone 

 
இயந்திரங்களும் இகையவழிப் பயன்பாடும் 

 
ஒளிப்படி இயந்திரம் (Photo Copier)  

 நியூயார்ககச் பசர்ந்த மசஸ்டர் கார்ல்சன் என்பார் கண்டறிந்தார்.  
 கந்தகம் தடவிய துத்தநாகத் தட்கடக்மகாண்டு 1938 இல் உைக்கில் முதல் ஒளிப்படிகய 
எடுத்தார். 

 கிபரக்க ம ாழியில் சீபராகிராஃபி (Xerography) என்ைால் உைர் எழுத்துமுகை என்று 
மபாருள்.  

 அவரால் 1959 இல் இந்த இயந்திரம் உைகிற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
மதாகைநகல் இயந்திரம் (Fax) 

 1846 இல் ஸ்காட்ைாந்து நாட்கடச் பசர்ந்த அமைக்சாண்டர் மபயின் என்பார் 
கண்டறிந்தார். 

 இத்தாலி நாட்டு இயற்பியல் அறிஞர் ஜிபயாவான்னி காசில்லி  ‘பான்மடலிகிராஃப் 
(Pantelegraph) என்ை மதாகைநகல் கருவிகய உருவாக்கினார். 

 1985 இல் அம ரிக்காவின்  ாங்க்  ாக்னஸ்கி என்பவர் கணினி மூைம் மதாகைநகல் 
எடுக்கும் மதாழில்நுட்பத்கதக் கண்டுபிடித்தார். அந்த இயந்திரத்திற்கு கா ா ஃபபக்ஸ் 
(Gamma Fax) என்று மபயரிட்டு விற்பகனக்கு மகாண்டுவந்தார். 
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தானியக்கப் பை இயந்திரம் (Automated Teller Machine) 
 இங்கிைாந்கதச் பசர்ந்த மபாறியாளரான  ான் மஷப்பர்டு பாரன் என்பவர் 
தகைக யிைான குழுமவான்று, பார்க்பைஸ் வங்கிக்காக இைண்டனில் 1967  ுன் 27 
இல் தானியக்கப் பை இயந்திரத்கத நிறுவியது. 

 நான் இங்கிைாந்திபைா உைகின் எந்த மூகையிபைா இருந்தாலும் என் வங்கிப் 
பைத்கத எடுத்துப் பயன்படுத்துவதற்மகாரு வழிகயச் சிந்தித்பதன். சாக்பைட்டுககள 
மவளித்தள்ளும் இயந்திரத்திலிருந்து பயாசகன கிகடத்தது. அங்கு சாக்பைட், இங்பக 
பைம். –  ான் மஷப்பர்டு பாரன். 

ஆளறி பசாதகனக் கருவி (Biometric Device) 
 ஆட்ரியன் ஆஷ்ஃபீல்டு என்பவர் 1962 இல் கடவுச்மசால்லுடன் கூடிய அட்கடக்கு 
இங்கிைாந்தில் காப்புரிக  மபற்றிருந்தார். 

 அரசு  ற்ைம் தனியார் நிறுவனங்களில் வருககப் பதிவுக்காகவும், மவளிபயறுககப் 
பதிவுக்காகவும் இக்கருவி பயன்படுகிைது. 

இகைய வணிகம் 
 இங்கிைாந்கதச் பசர்ந்த க க்பகல் ஆல்ட்ரிச் 1979 இல் இகைய வணிகத்கதக் 
கண்டுபிடித்தார். 

 1989 இல் அம ரிக்காவில் இகையவழி  ளிககக்ககட மதாடங்கப்பட்டது. 
கவயக விரிவு வகை (www – server) 

 1990 இல் டிம் மபர்மனர்ஸ் லீ என்பவர் கவயக விரிவு வகை வழங்கிகய (www – server) 
உருவாக்கினார். 

 “இகையத்தில் இது இல்கைமயனில், உைகத்தில் அது நகடமபைபவயில்கை” 
என்பது லீயின் புகழ்மபற்ை வாசகம். 

இகையப் பயன்பாடு 
 1991 இை இகையம், மபாது க்களின் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது.  
 2002 ஆம் ஆண்டு இந்தியத் மதாடர்வண்டி இகைய வழிப்பதிவு மதாடங்கப்பட்டது. 

 
ஓ, என் ச காைத் பதாழர்கபள 

 
 ஆசிரியர் – கவிஞர் கவரமுத்து 
 பதனி  ாவட்டத்திலுள்ள ம ட்டூர் எனும் ஊரில் பிைந்தார். 



Vetripadigal.com 

13 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

 ‘கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம்’ என்னும் புதினத்திற்காக 2003 ஆம் ஆண்டு சாகித்திய 
அகாமதமி விருது மபற்ைவர். 

 சிைந்த பாடைாசிரியருக்கான பதசிய விருதிகன ஏழு முகையும்,  ாநிை அரசின் 
விருதிகன நான்கு முகையும் மபற்ைவர். 

 இந்திய அரசின் உயர்ந்த விருதுகளுள் ஒன்ைான பத் பூஷன் விருதிகனப் மபற்ைவர். 
 பாடல் – கிளிக்கு மைக்கக இருக்கும் வகரக்கும் கிழக்கு வானம் தூரமில்கை. 

 
உயிர்வகக 

 
 தமிழ்ம ாழியில் கிகடக்கப்மபற்ை முதல் இைக்கைநூல் மதால்காப்பியம்.  
 இது எழுத்து, மசால், மபாருள என மூன்று அதிகாரங்ககளயும் 27 இயல்ககளயும் 
மகாண்டுள்ளது. 

 எழுத்து, மசால் அதிகாரங்களில் ம ாழி இைக்கைங்ககள விளக்குகிைது. 
 மபாருளதிகாரத்தில் தமிழரின் அகம் புைம் சார்ந்த வாழ்வியல் மநறிககளயும், தமிழ் 
இைக்கியக் பகாட்பாடுககளயும் இந்நூல் விளக்குகிைது. 
 

விண்கையும் சாடுபவாம் 
 

 அப்துல் கைாம்,  யில்சாமி அண்ைாதுகர, வளர் தி பபான்பைார் வரிகசயில் 
தமிழ்நாட்கடச் பசர்ந்த அறிவியைாளர் சிவன்.  

 சிவன் இஸ்பராவின் ஒன்பதாவது தகைவர், இந்தப் பதவிகய ஏற்றிருக்கும் முதல் 
தமிழர் என்னும் சிைப்புகளுக்கு உரியவர். 

 2015 ஆம் ஆண்டில் விக்ரம் சாராபாய் விண்மவளி க யத்தின் இயக்குநராக இருந்து, 
இந்திய விண்மவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (ISRO) தகைவராகப் 
மபாறுப்பபற்றுள்ளார். 

 நாகர்பகாவில் – வல்ைங்கு ாரவிகள என்ை கிரா த்கதச் பசர்ந்தவர். 
 கணினி அறிவியலில் இளங்ககளப் பட்டம், எம்.ஐ.டி – யில் வானூர்திப் மபாறியியல் 
படிப்பு, விக்ரம் சாராபாய் நிறுவனத்தில் மபாறியாளர். 

 1983 ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் பி.எஸ்.எல்.வி திட்டத்கத மதாடங்க  த்திய அரசு 
அனு தி அளித்தது. 
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 மசயற்ககக்பகாள் ஏவு ஊர்தி பற்றிய முழு விவரங்ககளயும் மின்னிைக்க முகையில் 
பசரிக்கும் ஒரு மசயலிகய உருவாக்கினார். அதற்கு “சித்தாரா” எனப் மபயரிட்டார் 
(SITARA – Software for Integrated Trajectory Analysis with Real time Application) 

 இதுவகர இந்தியாவுக்காக 45 மசயற்ககபகாள்கள் மசலுத்தப்பட்டுள்ளன. 
 “பநவிக்” (NAVIC) என்ை மசயலி கடல் பயைத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

விக்ரம் சாராபாய் 
 இவர் ‘இந்திய விண்மவளி திட்டத்தின் தந்கத’ என்று அகழக்கப்படுகிைார். 
 ஆரியப்பட்டா என்ை முதல் மசயற்ககபகாள் ஏவுதலுக்கு காரை ானவர். 
 இவரின் மபயரில் ‘விக்ரம் சாராபாய் விண்மவளி க யம்’ திருவனந்தபுரத்தில் 
மசயல்பட்டுவருகிைது. 

 இவருகடய முயற்சியால்தான் இஸ்பரா மதாடங்கப்பட்டது. 
அப்துல் கைாம் 
 11 ஆவது குடியரசுத் தகைவராகப் பணியாற்றிய இந்திய அறிவியைாளர். 
 தமிழ்நாட்டின் இராப சுவரத்கதச் பசர்ந்தவர். 
 “இந்திய ஏவுககை நாயகன்” என்று பபாற்ைப்படுகின்ைார். 
 இந்தியாவின் உயரிய விருதான பாரதரத்னா விருது மபற்ைவர். 

வளர் தி 
 அரியலூர் பிைந்த ஊர்.  
 இவர், 2015 இல் தமிழ்நாடு அரசின் அப்துல்கைாம் விருகதப் மபற்ை முதல் அறிவியல் 
அறிஞர். 

 2012 இல் உள் நாட்டிபைபய உருவான முதல் பரடார் இப ஜிங் மசயற்ககக்பகாள் 
திட்டத்தின் இயக்குநராகப் பணியாற்றினார். 

 இஸ்பராவின் மசயற்ககக்பகாள் திட்ட இயக்குநராகப் பணியாற்றிய இரண்டாவது 
மபண் அறிவியல் அறிஞர் ஆவார். 

அருைன் சுப்கபயா 
 இந்திய விண்மவளி ஆய்வு க யத்தின் அறிவியைாளர்  ற்றும் திட்ட இயக்குநர் ஆவார். 
 இந்திய விண்மவளி க யத்தில் பணிபுரிகிைார். 
 2013 இல்  ங்கள்யான் மசயற்ககக்பகாகள உருவாக்கிய இந்தியாவின் மசவ்வாய் 
சுற்றுகைன் திட்டத்தின் திட்ட இயக்குநராக இருக்கின்ைார். 
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 யில்சாமி அண்ைாதுகர 
 ‘இகளய கைாம்’ என்று அன்புடன் அகழக்கப்படும் இவர் பகாகவ  ாவட்டம் 
மபாள்ளாச்சி வட்டம், பகாதவாடி என்னும் ஊரில் பிைந்தவர். 

 இதுவகர 5 முகனவர் பட்டங்கள் மபற்றுள்ளார். 
 1982 ஆம் ஆண்டு இந்திய விண்மவளி ஆய்வு க யத்தில் பணியில் பசர்ந்த இவர் 
தற்பபாது இயக்குநராகப் பணிபுரிகிைார். 

 சந்திராயன் – 1 திட்டத்தின் திட்ட இயக்குநராகப் பணியாற்றியவர். சந்திராயன் – 2 
திட்டத்திலும் பணியாற்றி வருகிைார். 

 சர்.சி.வி இரா ன் நிகனவு அறிவியல் விருது உள்ளிட்ட பை விருதுககளப் 
மபற்றுள்ளார். 

 த து அறிவியல் அனுபவங்ககள “ககயருபக நிைா” என்னும் நூைாக எழுதியுள்ளார். 
 

 


