
Vetripadigal.com 

1 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://www.vetripadigal.com/ 

https://www.vetripadigal.com/tnpsc-online-test/ 
 

9 – ஆம் வகுப்பு – தமிழ் 
 

கல்வியில் சிறந்த பெண்கள் 
 

சங்ககாலப் பெண்ொற் புலவர்கள் சிலர்  
 ஔவவயார், ஒக்கூர் மாசாத்தியார், ஆதிமந்தியார், பவண்ணிக் குயத்தியார், 
பொன்முடியார், அள்ளூர் நன்முல்வலயார், நக்கண்வையார், காக்வகப்ொடினியார், 
பவள்ளிவீதியார், காவற்பெண்டு, நப்ெசவலயார். 

டாக்டர்.முத்துபலட்சுமி 
 தமிழகத்தின் முதல் பெண் மருத்துவர். இந்தியப் பெண்கள் சங்கத்தின் முதல் தவலவர். 
பசன்வை மாநகராட்சியின் முதல் துவை மமயர், சட்ட மமலவவக்குத் 
மதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட முதல் பெண்மணி.  

 மதவதாசி முவற ஒழிப்புச் சட்டம், இருதார தவடச்சட்டம், பெண்களுக்குச் பசாத்துரிவம 
வழங்கும் சட்டம், குழந்வதத் திருமைத் தவடச்சட்டம் ஆகியவவ நிவறமவற 
காரைமாக இருந்தவர். 

இந்த வவலதளம் TNPSC மதர்விற்கு தயார் பசய்யும் நண்ெர்களுக்கு உதவும் மநாக்கத்தில் 
தமிழக அரசின் புதிய சமச்சீர்க்கல்வி ொடப்புத்தகத்திலிருந்து ொடக்குறிப்புகள் வழங்குப்ெட்டுள்ளது. 
மமலும் இதில் 5000 க்கும் மமற்ெட்ட Objective Type Questions வழங்கப்ெட்டுள்ளது. இதிலுள்ள மாதிரித் 
மதர்வுகளில் நீங்கள் ெயிற்சி பெறலாம். பதாடர்ந்து புதிய ொடக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிமறாம்…. 
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 அவடயாற்றில் 1930 இல் அவ்வவ இல்லம், 1952 இல் புற்றுமநாய் மருத்துவமவை 
ஆகியவற்வற நிறுவியவர். 

ெண்டித ரமாொய் 
 இவர் சமூகத் தன்ைார்வலர். தவடகவள மீறிக் கல்வி கற்றுப் ெண்டிதராகியவர். 
பெண்களின் உயர்வுக்குத் துவை நின்றவர். 

மூவலூர் இராமாமிர்தம் 
 தமிழகத்தின் சமூகச் சீர்திருத்தவாதி, எழுத்தாளர், திராவிட இயக்க அரசியல் 
பசயல்ொட்டாளர். 

 மதவதாசி ஒழிப்புச் சட்டம் சிவறமவறத் துவை நின்றவர். 
 தமிழக அரசு, 8 ஆம் வகுப்புவவர ெடித்த இளம் பெண்களுக்காை திருமை உதவித் 
பதாவகவய இவரின் பெயரில் வழங்கிவருகிறது. 

ஐடாஸ் மசாபியா ஸ்கட்டர் 
 பெண்கள் மருத்துவராவவத மருத்துவ உலகமம விரும்ொத காலத்தில் தமிழகத்திற்கு 
வந்து, மருத்துவராகி மவலூரில் இலவச மருத்துவம் அளித்தவர். 

சாவித்திரிொய் பூமல 
 1848 இல் பெண்களுக்பகைத் பதாடங்கப்ெட்ட ெள்ளியில் ஆசிரியராகப் ெணியாற்றியவர். 
இவமர நாட்டின் முதல் பெண் ஆசிரியர். 

மலாலா 
 ொகிஸ்தானில், பெண்கல்வி மவண்டுபமைப் மொராட்டக் களத்தில் இறங்கிைார். 
அப்மொது மலாலாவின் வயது ென்னிரண்டு (1997). 

ஹண்டர் குழு 
 1882 இல் ஹண்டர் குழு முதன்முதலில் பெண் கல்விக்குப் ெரிந்துவர பசய்தது. அந்த 
அறிக்வகயின்ெடி மராட்டிய மாநிலத்தில் ம ாதிராவ் பூமல, சாவிதிரிொய் பூமல 
இவையர் முதன் முதலாகப் பெண்களுக்காை ெள்ளிவயத் பதாடங்கிைர். 

மகாத்தாரி கல்விக் குழு 
 1964 ஆம் ஆண்டு மகாத்தாரிக் கல்விக் குழு தன் ெரிந்துவரயில் அவைத்து நிவலயிலும் 
மகளிர் கல்விவய வலியுறுத்தியது. 

சாரதா சட்டம் 
 பெண்கள் முன்மைற்றத்தின் தவடக்கல்லாய் இருப்ெது குழந்வதத் திருமைம். எைமவ, 
அவதத் தடுக்க 1929 ஆம் ஆண்டு சாரதா சட்டம் பகாண்டு வரப்ெட்டது. 
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பெண்கல்வி ஊக்குவிப்புத் திட்டங்கள் 
 ஈ.மவ.ரா – நாகம்வம இலவசக் கல்வி உதவித்திட்டம் ெட்டமமற்ெடிப்பிற்கு உரியது. 
 சிவகாமி அம்வமயார் கல்வி உதவித்திட்டம் – கல்வி, திருமை உதவித் பதாவக 
ஆகியவற்றுடன் பதாடர்புவடயது. 

நீலாம்பிவக அம்வமயார் 
 மவறமவலயடிகளின் மகள் ஆவார். 
 தனித்தமிழ்க் கட்டுவர, வடபசால்-தமிழ் அகரவரிவச, முப்பெண்மணிகள் வரலாறு, 
ெட்டிைத்தார் ொராட்டிய மூவர் ஆகியவவ இவருவடய நூல்கள்.  

ஈ.த. இராம ஸ்வரி அம்வமயார் 
 திருமந்திரம், பதால்காப்பியம், வகவல்யம் மொன்ற நூல்களிலுள்ள அறிவியல் 
உண்வமகள் குறித்துச் பசாற்பொழிவு ஆற்றியுள்ளார். 

 இராணிமமரி கல்லூரியில் அறிவியல் மெராசிரியராக ெணியாற்றிைார். 
 சூரியன், ெரமாணுப் புராைம் மொன்ற அறிவியல் நூல்கவள எழுதியுள்ளார். 

 
குடும்ெ விளக்கு 

 
 ொடல் – கல்வி இல்லாத பெண்கள் களர்நிலம் அந்நிலத்தில்  

                   புல்விவளந்திடலாம் நல்ல புதல்வர்கள் விவளதல் இல்வல. 
 கல்வியறிவு இல்லாத பெண்கள் ெண்ெடாத நிலத்வதப் மொன்றவர்கள். 
 ஆசிரியர் – ொரதிதாசன்.  
 இயற்பெயர் – கைகசுப்புரத்திைம். 
 ொண்டியன் ெரிசு, அழகின் சிரிப்பு, இருண்ட வீடு , குடும்ெ விளக்கு, தமிழியக்கம் 
உள்ளிட்டவவ இவரது ெவடப்புகள். 

 இவரது பிசிராந்வதயார் நாடக நூலுக்குச் சாகித்திய அகாபதமி விருது 
வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

 
சிறுெஞ்சமூலம் 

 
 ஆசிரியர் – காரியாசான்.  
 காரி என்ெது இயற்பெயர். ஆசான் என்ெது பதாழிலின் அடிப்ெவடயில் அவமந்த பெயர். 
 மாக்காரியாசான் என்று ொயிரச் பசய்யுள் இவவரச் சிறப்பிக்கிறது. 
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 மதுவர தமிழாசிரியர் மாக்காயைாரின் மாைாக்கர். 
 ெதிபைண் கீழ்க்கைக்கு நூல்களுள் ஒன்று.  
 சிறுெஞ்சமூலம் - ஐந்து சிறிய மவர்கள் என்ெது இதன் பொருள். 
 அவவ கண்டங்கத்திரி, சிறுவழுதுவை, சிறுமல்லி, பெருமல்லி, பநருஞ்சி ஆகியவவ. 
 சிறுெஞ்சமூலத்தின் ஒரு ொடலில் ஐந்து கருத்துகள் இடம்பெற்றுள்ளை. 

 
வீட்டிற்மகார் புத்தகசாவல 

 
 வீட்டிற்மகார் புத்தகசாவல என்னும் இப்ெகுதி மெரறிஞர் அண்ைாவின் வாபைாலி 
உவரத்பதாகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது. 

 “பதன்ைகத்தின் பெர்ைாட்ஷா” என்று அவழக்கப்ெட்டவர். 
 இவர் ‘சிவாஜிகண்ட இந்து சாம்ராஜ்யம்’ முதல் ‘இன்ெ ஒளி’ வவர ெல ெவடப்புகவளத் 
தந்தவர். 

 1935 இல் பசன்வை, பெத்தநாயக்கன்மெட்வட, மகாவிந்தப்ெ நாயக்கன் ெள்ளியில் 
ஆங்கில ஆசிரியராக ஓராண்டு ெணியாற்றிைார். 

 மஹாம்ரூல், மஹாம்மலண்ட், நம்நாடு, திராவிடநாடு, மாவலமணி, காஞ்சி மொன்ற 
இதழ்களில் ஆசிரியராகப் ெணியாற்றிைார். 

 குடியரசு, விடுதவல ஆகிய இதழ்களில் துவையாசிரியராகவும் இருந்தார். 
 முதலவமச்சராகப் பொறுப்வெ ஏற்றதும் இருபமாழிச் சட்டத்வத உருவாக்கிைார். 
 பசன்வை மாகாைத்வதத் “தமிழ்நாடு” என்று பெயர் மாற்றித் தமிழக வரலாற்றில் 
நீங்கா இடம் பெற்றார். 

 2009 ஆம் ஆண்டு நடுவண் அரசு அண்ைா நிவைவாக அவர் உருவம் பொறிக்கப்ெட்ட 
ஐந்து ரூொய் நாையத்வத பவளியிட்டது. 

 2010 ஆம் ஆண்டு அண்ைா நூற்றாண்டு நிவறவவடந்தவத நிவைவுெடுத்தும் 
வண்ைம் தமிழ்நாடு அரசு அண்ைா நூற்றாண்டு நூலகத்வத உருவாக்கியது. 

மெரறிஞர் அண்ைாவின் புகழ்பெற்ற பொன்பமாழிகள் 
1. மாற்றான் மதாட்டத்து மல்லிவகக்கும் மைம் உண்டு. 
2. கத்திவயத் தீட்டாமத உன்றன் புத்திவயத் தீட்டு.  
3. வன்முவற இருெக்கமும் கூர் உள்ள கத்தி ஆகும். 
4. எவதயும் தாங்கும் இதயம் மவண்டும். 
5. சட்டம் ஒரு இருட்டவற அதில் வழக்கறிஞரின் வாதம் ஒரு விளக்கு. 
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6. மக்களின் மதிவயக் பகடுக்கும் ஏடுகள் நமக்குத் மதவவயில்வல, தமிழவரத் தட்டி 
எழுப்பும் தன்மாை இலக்கியங்கள் மதவவ. தன்ைம்பிக்வக ஊட்டி மதிப்வெப் 
பெருக்கும் நூல்கள் மதவவ. 

7. நல்ல வரலாறுகவளப் ெடித்தால்தான் இளம் உள்ளத்திமல புது முறுக்கு ஏற்ெடும். 
8. இவளஞர்களுக்குப் ெகுத்தறிவும் சுயமரியாவதயும் மதவவ. 
9. இவளஞர்கள் உரிவமப் மொர்ப்ெவடயின் ஈட்டி முவைகள். 
10. நடந்தவவ நடந்தவவயாக இருக்கட்டும். இனி நடப்ெவவ நல்லவவயாக இருக்கட்டும். 

நூலகங்கள் 
 சீர்காழி இரா.அரங்கநாதன் அவர்களின் பிறந்த நாளாை ஆகஸ்ட் ஒன்ெதாம் நாள் மதசிய 
நூலக திைமாக பகாண்டாடப்ெடுகிறது. 

 ஆசியாவிமலமய மிகப் ெழவமயாை நூலகம் என்ற புகழுக்குரியது தஞ்வச சரசுவதி 
மகால் நூலகம். இந்திய பமாழிகள் அவைத்திலும் உள்ள ஓவலச்சுவடிகள் இங்குப் 
ொதுகாக்கப்ெடுகின்றை. 

 உலகளவில் தமிழ் நூல்கள் அதிகமுள்ள நூலகம் கன்னிமரா நூலகமம. இது பசன்வை 
எழும்பூரில் அவமந்துள்ளது. 

 இந்தியாவில் பதாடங்கப்ெட்ட முதல் பொது நூலகம் என்ற பெருவமக்கு உரியது. 
திருவைந்தபுரம் நடுவண் நூலகம். 

 பகால்கத்தாவில் 1836 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கப்ெட்டு, 1953 இல் பொதுமக்கள் 
ெயன்ொட்டுக்குக் பகாண்டுவரப்ெட்ட மதசிய நூலகமம இந்தியாவின் மிகப் பெரிய 
நூலகமாகும். இது ஆவைக் காப்ெக நூலகமாகவும் திகழ்கிறது. 

 உலகின் மிகப் பெரிய நூலகம் என்ற பெருவமவயத் தாங்கி நிற்ெது 
அபமரிக்காவிலுள்ள வலப்ரரி ஆப் காங்கிரஸ். 
 வாழ்க்வகயில் அடிப்ெவடத் மதவவகளுக்கு அடுத்த இடம் புத்தக  
சாவலக்குத் தரப்ெட மவண்டும் – அறிஞர் அண்ைா. 

 உலகில் சாகாவரம் பெற்ற பொருள்கள் புத்தகங்கமள   - கமத. 
 

வணிக வாயில் 
 

 ெண்வடய காலத்தில் முசிறித் துவறமுகத்தில் மிளகு ஏற்றுமதி சிறப்புடன் 
நவடபெற்றது. யவைர் விரும்பி வாங்கியதால் மிளகிற்கு ”யவைப்பிரியா” என்ற பெயர் 
ஏற்ெட்டது. 



Vetripadigal.com 

6 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

 யவைக் கப்ெல்கள் பொன்வைத் தந்து மிளவக வாங்குவதற்காக முசிறிக்கு வந்தை. 
 சுள்ளியம் மெர்யாற்று பவண்ணுவர கலங்க 
யவைர் தந்த விவைமாண் நன்கலம்  
பொன்பைாடு வந்து கறிபயாடு பெயரும் 
வளங் பகழு முசிறி ……………………… அகநானூறு. 

 அமரபியர் மசரநாட்டு மிளவகக் பகாண்டுமொய்ச் பசங்கடல் துவற முகங்களிலும், 
எகிப்தின் வநல்நதி கடலில் கலக்கும் இடத்திலுள்ள அபலக்சாண்டிரியா 
துவறமுகப்ெட்டிைத்திலும் விற்றைர். 

 அமரபியர் வணிகம் பசய்த இடத்திற்குப் ெந்தர் (கவடவீதி) என்று பெயர் 
இடப்ெட்டிருந்தது. 

 “நன்கல பவறுக்வக துஞ்சும் ெந்தர்” 
“ெந்தர்ப் பெயரிய மெரிவச மூதூர்” 
ெந்தர்ப் ெயந்த ெலர்புகழ் முத்தம்”  - ெதிற்றுப்ெத்து. 

 ‘முசிறி – அபலக்சாண்டிரியா ஒப்ெந்தம்’ என்ெது முசிறியில் வாழ்ந்த தமிழ் வணிகர் 
ஒருவருக்கும் எகிப்தின் வநல் நதிக்கவரயிலுள்ள அபலக்சாண்டிரியா நகரில் வாழ்ந்த 
கிமரக்க வணிகர் ஒருவருக்கும் கி.பி.150 அளவில் ஏற்ெடுத்தப்ெட்டதாகும். 

 இராமநாதபுரம் அழகன்குளத்தில் கண்டறியப்ெட்ட ொவை ஒடுகளில் வணிகக் 
கப்ெவலக் குறிக்கும் கீறல் மகாட்மடாவியம் காைப்ெடுகிறது. 

 தாமிரெரணி ஆறு கடலில் கலக்கும் இடத்தில் ஆற்றின் மமற்குக்கவரயில் அவமந்த 
இயற்வகத் துவறமுகம் பகாற்வக. 

 ‘பகாற்வகயிலிருந்த பவற்றிமவற் பசழியன்’ - சிலப்ெதிகாரம் 
‘மன்ெவத காக்கும் முவறமுதல் கட்டிலின்’ - சிலப்ெதிகாரம் 
‘மாவல திங்கள் வழிமயான் ஏறிைன்’ – சிலப்ெதிகாரம் 

 … திவர தந்த ஈரங்கதிர் முத்தம்  
கவர்நவடப்புரவிக் கால்வடுத் தபுக்கும் 
நற்மறர் வழுதி பகாற்வக முன்துவற   - அகநானூறு. 

 கி.பி. முதல் நூற்றாண்டில் ஹிப்ொலஸ் என்னும் பெயர் பகாண்ட கிமரக்க மாலுமி 
ெருவகாற்றின் உதவியிைால் முசிறித் துவறமுகத்துக்கு மநமர நடுக்கடல் வழியாக 
விவரவில் ெயைம் பசய்யும் புதிய வழிவயக் கண்டுபிடித்தார். அந்த ெருவக்காற்றுக்கு 
யவைர், அவத கண்டுபிடித்தவர் பெயராகிய ஹிப்ெலாஸ் என்ெவதமய சூட்டிைர். 

 “வலம்புரி மூழ்கிய வான்திமில் ெரதவர்” எை அகநானூறு குறிப்பிடுகிறது. 
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 பகாற்வகவய ஆண்ட ொண்டிய மன்ைர்கள் உமராம் நாட்டின் அகஸ்டஸ் மன்ைனின் 
அரசவவக்கு முத்துகவளப் ெரிசாக அளித்தார்கள் என்று வரலாற்று அறிஞர் ஸ்டிராமொ 
குறிப்ெடுகிறார். 
 

நான்மாடக் கூடல் 
 

 சிந்துவவகப் ொடல்கவள ஆராய்ந்தால் அவவ சந்தமும் இவயபுத் பதாவடயும் அவமந்த 
கண்ணிகவளக் பகாண்டவவ என்ெவத அறிய முடிகிறது. 

 இமத காலத்தில் கும்மிப்ொடல்களும் காவடிச்சிந்து, வழிநவடச்சிந்து, பநாண்டிச்சிந்து 
மொன்ற சந்தப்ொடல்களும் ஆைந்தகளிப்பு, பதம்மாங்கு (பதன்ொங்கு) முதலிய 
நாட்டுப்புறப்ொடல் வடிவங்களும் புதிய வடிவங்களாகத் மதான்றிை. 

1. ஓபரதுவக பெற்ற இரண்டு அடிகள் அளபவாத்து வருவது சிந்து ொவவகயாகும். 
2. ொரதியார் சிந்து வவகயிவை அதிகமாகக் வகயாண்டிருக்கிறார். அவர் ‘சிந்துக்குத் 
தந்வத’ என்று மொற்றப்ெடுகிறார். 

3. சிந்து என்ெது இவசத்தமிழ்ப் ொகுொடுகளில் ஒன்று. ெல்லவி (எடுப்பு), அனுெல்லவி 
(பதாடுப்பு) இன்றிச் சரைங்களுக்குரிய (முடிப்பு) கண்ணிகளுடன் உவடய ொக்கள் 
சிலவவகச் சிந்துகளில் காைப்ெடுகின்றை. 

4. சித்தர் ொடல்கள் ெல சிந்துவவகயில் அவமந்திருப்ெவத நாம் காைலாம்.     எ.கா. 
கடுபவளிச் சித்தரின் “‘ொெம் பசய்யாதிருமைமம” என்னும் ொடல். 
 

மதுவரக்காஞ்சி 
 

 ஆசிரியர் – மாங்கடி மருதைார். 
 திருபநல்மவலி மாவட்டத்தில் உள்ள மாங்குடி என்னும் ஊரில் பிறந்தவர்.  
 எட்டுத்பதாவகயில் ெதின்மூன்று ொடல்கவளப் ொடியுள்ளார். 
 ெத்துப்ொட்டு நூல்களுள் ஒன்று மதுவரக்காஞ்சி. 
 காஞ்சி என்றால் நிவலயாவம என்ெது பொருள். மதுவரயின் சிறப்புகவளப் 
ொடுவதாலும் நிவலயாவமவயப் ெற்றிக் கூறுவதாலும் மதுவரக்காஞ்சி எைப்ெட்டது. 

 இந்நூவலப் “பெருகுவள மதுவரக்காஞ்சி” என்ெர். 
 இதன் ொட்டுவடத் தவலவன் ‘தவலயாலங்காைத்துச் பசருபவன்ற ொண்டியன் 
பநடுஞ்பசழியன்’. 
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 இந்நூல் 782 அடிகவளக் பகாண்டது. அவற்றுள் 354 அடிகள் மதுவரவயப் ெற்றி மட்டும் 
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றை. 

 “பொறிமயிர் வாரைம்…. 
கூட்டுவற வயமாப் புலிபயாடு குழும” …………….. என்ற அடிகளின் மூலமாக மதுவரயில் 
வைவிலங்கு சரைாலயம் இருந்த பசய்திவய மதுவரக் காஞ்சியின் மூலம் அறியலாம். 

 ொடல் – மண்உற ஆழ்ந்த மணிநீர்க் கிடங்கின் 
        விண்உற ஓங்கிய ெல்ெவடப் புரிவச 

பசால்லும் பொருளும் – 
புரிவச – மதில், அைங்கு – பதய்வம், புவழ – சாளரம், மாகால் – பெருங்காற்று, முந்நீர் – 
கடல், ெவை – முரசு, கயம் – நீர்நிவல, ஓவு – ஓவியம், நியமம் – அங்காடி. 

 
சிற்ெக்கவல 

 
 ‘கல்லும் உமலாகமும் பசங்கல்லும் மரமும் 
மண்ணும் சுவதயும் தந்தமும் வண்ைமும் …………… திவாகர நிகண்டு. 

 உருவ அவமப்பு அடிப்ெவடயில் சிற்ெங்கவள, முழு உருவச் சிற்ெங்கள், புவடப்புச் 
சிற்ெங்கள் எை இரண்டாகப் பிரிக்கலாம். 

 முதலாம் இராசராசன் கட்டிய தஞ்வசப் பெரியமகாவில், முதலாம் இராமசந்திர மசாழன் 
கட்டிய கங்வகக்பகாண்ட மசாழபுரம், இரண்டாம் இராசராசன் எழுப்பிய தாராசுரம் 
ஐராவதீசுவரர் மகாவில், இரண்டாம் குமலாத்துங்கச் மசாழன் அவமத்த திரிபுவை 
வீமரசுவரம் மகாவில் மொன்றவவ மசாழர்காலச் சிற்ெக்கவலயின் கருவூலங்களாகத் 
திகழ்கின்றை. 

 வி யநகர மன்ைர்கள் காலத்தில் மகாவில்களில் மிக உயர்ந்த மகாபுரங்கள் 
எழுப்ெட்டை. 

 நாயக்க மன்ைர்கள் ெல இடங்களில் ஆயிரங்கால் மண்டெங்கவள அவமத்தைர். மதுவர 
மீைாட்சி அம்மன் மகாவில், இராமமசுவரம் பெருங்மகாவில், திருபநல்மவலி 
பநல்வலயப்ெர் மகாவில், கிருஷ்ைாபுரம் பெருமாள் மகாவில், திண்டுக்கல் அருமக 
தாடிக்பகாம்பில் உள்ள பெருமாள் மகாவில், மெரூர் சிவன் மகாவில் ஆகியவவ. 

 இறந்த வமந்தவைக் வகயில் ஏந்தியெடி நிற்கும் சந்திரமதி சிவல – மதுவர மீைாட்சி 
அம்மன் மகாவிலில் அவமந்துள்ளது. 
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 சமை மதத்திைர் அருகக் கடவுளின் உருவத்வதயும், இருெத்து நான்கு தீர்த்தங்கரர் 
உருவங்கவளயும் சிற்ெங்களாக்கிைர். 

 விழுப்புரம் மாவட்டம் பசஞ்சிக்கு அண்வமயில் உள்ள திருநாதர்குன்று என்னும் 
இடத்தில், ஒரு ொவறயில் இருெத்துநான்கு தீர்த்தங்கரர் உருவங்கள் புவடப்புச் 
சிற்ெங்களாக பசதுக்கப்ெட்டுள்ளை. 

 சிற்ெக்கவலக் குறித்த பசய்திகவள அவைவரும அறிந்துபகாள்ளும் வவகயில் 
தமிழ்நாடு பதாழில்நுட்ெக்கல்வி இயக்ககம் “சிற்ெச்பசந்நூல்” என்ற நூவல 
பவளியிட்டுள்ளது. 

 வெஞ்சுவத (சிபமண்ட்). 
 

இராவை காவியம் 
 

 ஆசிரியர் – புலவர் குழந்வத. 
 இருெதாம் நூற்றாண்டில் மதான்றிய தனித்தமிழ்ப் பெருங்காப்பியம். 
 இராமாயைத்தில் எதிர்நிவல மாந்தராகப் ெவடக்கப்ெட்ட இராவைவை முதன்வம 
நாயகைாகக் பகாண்டு அவமக்கப்ெட்டது இராவை காவியம். 

 இந்நூல் தமிழகக் காண்டம், இலங்வகக் காண்டம், விந்தக் காண்டம், ெழிபுரி காண்டம், 
மொர்க் காண்டம் எை ஐந்து காண்டங்கவளயும், 3100 ொடல்கவளயும் பகாண்டது. 

 பெரியாரின் மவண்டுமகாளுக்கிைங்க 25 நாள்களில் இவர் திருக்குறளுக்கு உவர 
எழுதியுள்ளார். 

 யாப்ெதிகாரம், பதாவடயதிகாரம் உள்ளிட்ட முப்ெதுக்கும் மமற்ெட்ட இலக்கை, இலக்கிய 
நூல்கவளப் ெவடத்துள்ளார். 

 “இராவை காவியம் காலத்தின் விவளவு. ஆராய்ச்சியின் அறிகுறி. புரட்சிப் பொறி. 
உண்வமவய உைர வவக்கும் உன்ைத நூல்” – மெரறிஞர் அண்ைா. 

பசால்லும் பொருளும் 
 வமவைம் – மவலபநல், முருகியம் – குறிஞ்சிப்ெவற, சாந்தம் – சந்தைம். 
 பூவவ – நாகைவாய்ப் ெறவவ, பொலம் – அழகு, கடறு – காடு,           முக்குழல் – பகான்வற, 
ஆம்ெல், மூங்கில் ஆகியவற்றால் ஆை குழல்கள்,   பொலி – தானியக்குவியல், உவழ – 
ஒருவவக மான். 

 வாய்பவரீஇ – மசார்வால் வாய் குழறுதல், குருவள – குட்டி,            உயங்குதல் – வருந்துதல், 
ெடிக்குஉற – நிலத்தில விழ, மகாடு – பகாம்பு 
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 முருகு – மதன், மைம், அழகு. மல்லல் – வளம், பசறு – வயல்,        கரிக்குருத்து – 
யாவைத்தந்தம், புவரதெ – குற்றமின்றி. 

 தும்பி – ஒருவவக வண்டு, துவவர – ெவளம், மவர – தாமவர மலர்,        விசும்பு – வாைம், 
மதியம் – நிலவு. 

 
நாச்சியார் திருபமாழி 

 
 ஆசிரியர் – ஆண்டாள்.  
 ென்னிரு ஆழ்வார்களில் ஆண்டாள் மட்டுமம பெண் ஆவார். 
 ‘சூடிக்பகாடுத்த சுடர்பகாடி’ என்று அவழக்கப்ெட்டவர். 
 இவவர பெரியாழ்வாரின் வளர்ப்பு மகள் என்ெர். 
 ஆழ்வார்கள் ொடிய ொடல்களில் பதாகுப்பு “நாலாயிர திவ்வியப் பிரெந்தம்” எைப்ெடுகிறது. 
 இத்பதாகுப்பில் ஆண்டாள் ொடியதாகத் திருப்ொவவ, நாச்சியார் திருபமாழி என்ற இரு 
பதாகுதிகள் உள்ளை.  

 நாச்சியர் திருபமாழி பமாத்தம் 140 ொடல்கவளக் பகாண்டது. 
 ொடல் – கதிபராளி தீெம் கலசம் உடமைந்தி 

         சதிரிள மங்வகயர் தாம்வந்து எதிர்பகாள்ள  
 பசால்லும் பொருளும் - (சதிர் – நடைம், தாமம் – மாவல) 

 
பசய்தி – தி. ாைகிராமன் 

 
 பசய்தி என்னும் சிறுகவத சிவப்பு ரிச்சா என்ற பதாகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது. 
 தி.  ாைகிராமன் தஞ்வச மாவட்டத்வதச் மசர்ந்தவர். 
 உயர்நிவலப்ெள்ளி ஆசிரியராகவும், வாபைாலியில் கல்வி ஒலிெரப்பு அவமப்ொளராகவும் 
ெணியாற்றியவர். 

 “அவரவர் அனுெவிப்ெதும் எழுத்தாக வடிப்ெதும் அவரவர் முவற” என்னும் 
மகாட்ொட்வட உவடயவர். 

 தி. ாைகிராமன் தைது  ப்ொன் ெயை அனுெவங்கவள ‘உதயசூரியன்’ என்னும் 
தவலப்பில் சுமதசமித்திரன் வார இதழில் எழுதிைார். இது 1967 இல் நூலாக 
பவளியிடப்ெட்டது. 



Vetripadigal.com 

11 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

 மராம் மற்றும் பசக்மகாஸ்மலாமவாக்கிய பசன்ற அனுெவங்கவள ‘கருங்கடலும் 
கவலக்கடலும்’ என்னும் தவலப்பில் 1947 இல் நூலாக பவளியிட்டார். 

 தமது காவிரிக்கவர வழியாை ெயைத்வத “நடந்தாய் வாழி காமவரி” என்னும் தவலப்பில் 
நூலாக பவளியிட்டார். 

 இவரது மற்றுபமாரு ெயைக்கட்டுவர ‘அடுத்த வீடு ஐம்ெது வமல்’ என்ெதாகும். 
 தஞ்சாவூர் தமிழுக்கு அளித்த பகாவட உ.மவ.சாமிநாதர், பமௌனி, தி. ாைகிராமன், 
தஞ்வச பிரகாஷ், தஞ்வச இராவமயா தாஸ், தஞ்சாவூர் கவிராயர். 

 13 ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்ெட்ட சங்கீத இரத்ைாகரம் என்னும் நூலில் நாகசுரம் என்ற 
கருவிவயப் ெற்றி குறிப்பிடவில்வல. அதன்பின்தான் இக்கருவி தமிழகத்தில் 
அறிமுகமாகியிருக்க மவண்டும்.  

 நாகசுரம் என்ற பெயமர சரியாைது. நாகசுரம் கருவி ஆச்சா மரத்தில் பசய்யப்ெடுகிறது. 
 நாகசுரத்தின் மமல்ெகுதியில் சீவாளி என்ற கருவி பொருத்தப்ெடுகிறது. சீவாளி, நாைல் 
என்ற புல் வவகவயக்பகாண்டு பசய்யப்ெடுகிறது. 

 
இந்திய மதசிய இராணுவத்தில் தமிழர் ெங்கு 

 
 மெராசிரியர் மா.சு.அண்ைாமவல “இந்திய மதசிய இராணுவம் – தமிழர் ெங்கு” என்ற 
நூலுக்காகத் தமிழக அரசின் ெரிசுபெற்றவர். 

 இரண்டாம் உலகப்மொரில் நடந்துபகாண்டிருந்த 1942 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 15 ஆம் 
நாள், ஆங்கிமலயப் ெவடகள் மமலயாவில்  ப்ொனியரிடம் சரைவடந்தை. இப்ெவடயில் 
இந்திய வீர்ர்களும் இருந்தைர். சரைவடந்த அவ்வீர்ர்கவளக் பகாண்டு  ப்ொனியர்கள், 
மமாகன்சிங் என்ெவரின் தவலவமயில் இந்திய மதசிய இராணுவம் (ஐ.என்.ஏ) என்ற 
ெவடவய உருவாக்கிைர். 

 மநாதாஜி சுொஸ் சந்திர மொஸ் இந்திய மதசிய இராணுவத்தின் பொறுப்வெ ஏற்க, 91 
நாள்கள் நீர்மூழ்கிக் கப்ெலில் ெயைம் பசய்து ப ர்மனியிலிருந்து சிங்கப்பூர் 
வந்தவடந்தார். 1943 ஆம் ஆண்டு சூவல மாதம் 9 ஆம் மததி ெதவிமயற்றார். அவர் 
உவரயாற்றிய மாபெரும் கூட்டத்தில் ”படல்லி மநாக்கிச் பசல்லுங்கள்” (படல்லி சமலா) 
எைப் மொர்முழக்கம் பசய்தார். 

 தமிழகத்திலிருந்து பெரும்ெவடவயத் திரட்டி இந்திய மதசிய இராணுவத்திற்கு 
வலுச்மசர்த்த பெருவமக்கு உரியவர் ெசும்பொன் முத்துராமலிங்கைார். 
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 இந்திய மதசிய இராணுவத்தில் இருந்து 45 வீர்ர்கள் மநதாஜியால் மதர்வு பசய்யப்ெட்டு, 
வான்ெவடத் தாக்குதலுக்காை சிறப்புப் ெயிற்சி பெறுவதற்காக,  ப்ொனில் உள்ள 
இம்பீரியல் மிலிட்டரி அகடமிக்கு அனுப்பி வவக்கப்ெட்டைர். அந்த 45 மெர் பகாண்ட 
ெயிற்சிப் பிரிவின் பெயர்தான் ‘மடாக்கிமயா மகடட்ஸ்’. 

 மநதாஜிமய தமிழ் வீர்ர்கவளப் ொராட்டி நான் மறுெடியும் பிறந்தால் ஒரு பதன்னிந்தியத் 
தமிழைாகப் பிறக்க மவண்டுபமன்று கூறியிருக்கிறார் என்றவர் – ெசும்பொன். 

 இந்திய மதசிய இராணுவத்தில்  ான்சிராணி பெயரில் பெண்கள் ெவட 
உருவாக்கப்ெட்டது. இதன் தவலவர் டாக்டர் லட்சுமி. இப்ெவடயில் தமிழ்ப் பெண்கள் 
பெருமளவில் ெங்மகற்றைர். இவர்களில் தவலசிறந்த தவலவர்களாக  ாைகி, 
இரா ாமணி முதலாமைார் விளங்கிைர். 

 மநாதாஜி அவமத்த தற்காலிக அரசில் மகப்டன் லட்சுமி, சிதம்ெரம் மலாகநாதன் 
முதலாை தமிழர்கள் அவமச்சர்களாக இருந்தார்கள். 

 சிறந்த வீர்ர்கவள உருவாக்க மநாதாஜி 45 இவளஞர்கவள மடாக்கிமயா அனுப்பிைார். 
அதில் ெயிற்சி பெற்றவர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவர் மகப்டன் தாசன் ஆவார். 

 மகப்டன் தாசன் பின்பு சுதந்திர இந்தியாவில் பசசல்ஸ் நாட்டு தூதுவராகப் 
ெணியாற்றிைார். 

 இந்திய மதசிய இராணுவம்  ப்ொனிய இராணுவத்மதாடு மசர்ந்து, ஆங்கிமலயமராடு 
மொரிடப் ெர்மா வழியாக இந்தியா வரத் திட்டமிட்டது. 

 ஆங்கிலப் பிரதமர் சர்ச்சில் மகாெம் பகாண்டார். ‘மமலயாவில் உள்ள தமிழர்களின் 
இரத்தம் மநதாஜியின் மூவளயில் கட்டியாக உள்ளது” என்று சர்ச்சில் கூறிைார். 

 இந்திய மதசிய இராணுவம் 1944 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 18 அன்று ஆங்கிமலயவர பவன்று 
இந்தியாவிற்குள் மணிப்பூர்ப் ெகுதியில் “பமாய்ராங்” என்ற இடத்தில் மூவண்ைக் 
பகாடிவய ஏற்றியது.  

 இந்திய மதசிய இராணுவத்வதச் மசர்ந்த ெதிபைட்டு இவளஞர்கள், 1943 – 45 ஆம் 
ஆண்டுகளில் பசன்வைச் சிவறயில் தூக்கிலிடப்ெட்டைர். 

 1944 ஆம் ஆண்டு ெதிபைட்மட வயதாை இராமு என்ெவர் தூக்கிலிடப்ெட்டார். அவர் 
“நான் என் உயிவரக் பகாடுப்ெதற்குக் பகாஞ்சமும் கவவலப்ெடவில்வல. ஏபைனில் 
நான் கடவுளுக்கு எதிராக ஒன்றும் பசய்யவில்வல” என்று கூறிைார். 

 மரைதண்டவைப் பெற்ற அப்துல்காதர் என்ெவர் “வாழ்வின் பொருள் பதரிந்தால்தான் 
மனிதன் மமல்நிவல அவடவான். நாட்டிற்காக உயிர்நீத்த முழுநிலவிவைப் மொன்ற 
தியாகிகள் முன்பு நாங்கள் பமழுகுவர்த்திதான்”. 
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மநதாஜியின் பொன்பமாழிகள் 
 அநீதிகளுக்கும் தவறாை பசயல்களுக்கும் மைம் ஒப்ெ இடம் தருதல் மிகப் பெரிய 
குற்றமாகும். நீங்கள் நல்வாழ்வவத் தந்மத ஆக மவண்டும் என்ெதுதான் 
காலத்தால் மவறயாத சட்டமாகும். எந்த விவல பகாடுத்தாவது சமத்துவத்திற்குப் 
மொராடுவமத மிகச்சிறந்த நற்குைமாகும். 

 மைவத மலரவவக்கும் இளங்கதிரவனின் வவகவறப் பொழுது மவண்டுமா? – 
அப்ெடியாைால் இரவில் இருண்ட மநரங்களில் வாழக் கற்றுக்பகாள். 

 விடுதவலயிைால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சியும் சுதந்திரத்திைால் உண்டாகும் 
மைநிவறவும் மவண்டுமா? அப்ெடியாைால் அதற்கு விவலயுண்டு, 
அவற்றுக்காை விவல துன்ெமும் தியாகமும்தான்.  

 
 


