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9 ஆம் வகுப்பு – தமிழ் 
 

சீவக சிந்தாமணி 
 

 சீவக சிந்தாமணி ஐம்பெருங்காப்பியங்களுள் ஒன்று.  
 இது விருத்தப்ொக்களால் இயற்றப்ெட்ட முதல் காப்பியமாகும். 
 இலம்ெகம் என்ற உட்பிரிவுகளளக் பகாண்டது.  
 13 இலம்ெகங்களளக் பகாண்டுள்ள இந்நூல், ‘மணநூல்’ எனவும் 
அளைக்கப்ெடுகிறது. 

 ஆசிரியர் – திருத்தக்கததவர். சமண சமயத்ளதச் தசர்ந்தவர். 
 இவரது காலம் ஒன்ெதாம் நூற்றாண்டு. 
 சீவக சிந்தாமணி ொடுவதற்கு முன்தனாட்டமாக ‘நரிவிருத்தம்’ என்னும் ’நூளல 
இயற்றினார் என்ெர். 

பசால்லும் பொருளும் 
 பதங்கு – ததங்காய், இளச – புகழ், வருக்ளக – ெலாப்ெைம்,            
மால்வளர – பெரியமளல, மடுத்து – ொய்ந்து, பகாழுநிதி – திரண்ட நிதி,  

இந்த வளலதளம் TNPSC ததர்விற்கு தயார் பசய்யும் நண்ெர்களுக்கு உதவும் தநாக்கத்தில் 
தமிைக அரசின் புதிய சமச்சீர்க்கல்வி ொடப்புத்தகத்திலிருந்து ொடக்குறிப்புகள் வைங்குப்ெட்டுள்ளது. 
தமலும் இதில் 5000 க்கும் தமற்ெட்ட Objective Type Questions வைங்கப்ெட்டுள்ளது. இதிலுள்ள மாதிரித் 
ததர்வுகளில் நீங்கள் ெயிற்சி பெறலாம். பதாடர்ந்து புதிய ொடக்குறிப்புகளும் வைங்க இருக்கிதறாம்…. 
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மருப்பு – பகாம்பு, பவறி – மணம், கைனி – வயல், சூல் – கரு, அடிசில் – தசாறு, மடிவு – 
தசாம்ெல், பகாடியனார் – மகளிர், நற்றவம் – பெருந்தவம். 

 
முத்பதாள்ளாயிரம் 

 
 ஆசிரியரின் பெயர் அறியமுடியவில்ளல. 
 பவண்ொவால் எழுதப்ெட்ட நூல் முத்பதாள்ளாயிரம்.  
 மன்னர்களின் பெயர்களளக் குறிப்பிடாமல் தசர, தசாை, ொண்டியர் என்று பொதுவாக 
ொடுகிறது. 

 நூல் முழுளமயாக்க் கிளடக்கவில்ளல. புறத்திரட்டு என்னும் நூலிலிருந்து 108 
பசய்யுள்கள் கிளடத்துள்ளன.  

 பசால்லும் பொருளும் 
அள்ளல் – தசறு, ெைனம் – நீர் மிக்க வயல், பவரீஇ – அஞ்சி, நாவதலா – நாள் வாழ்க என்ெது 
தொன்ற வாழ்த்து, கமுகு – ொக்கு, முத்தம் – முத்து. 

 ொடல் – அள்ளல் ெைனத்து அரக்காம்ெல்  
                   வாயவிை பவள்ளம் தீப்ெட்ட 

 
சந்ளத 

 
 கிருட்டணகிரி மாவட்டம், தொச்சம்ெள்ளி சந்ளத 18 ஏக்கர் நிலப்ெரப்பில் எட்டாயிரம் 
களடகளுடன் இன்றும் ஞாயிற்றுக்கிைளமகளில் கூடுகிறது. 

 பொதிளய ஏத்தி வண்டியிதல  
பொள்ளாச்சி சந்ளதயிதல – ொடலாசிரியர் மருதகாசி. 

 ளெங்கூழ் வளர்ந்தது – காரியவாகுபெயர். கூழ் என்னும் காரியம் அதன் கருவியாகிய 
ெயிருக்கு ஆகி வந்தது.        

 வயலிளடப் புகுந்தாய் மணிக்கதிர் விளளத்தாய் 
வளளந்துபசல் கால்களால் ஆதற. – வாணிதாசன். 

 

பெரியாரின் சிந்தளனகள் 
 பவண்தாடி தவந்தர், ெகுத்தறிவுப் ெகலவன், ளவக்கம் வீரர், ஈதராட்டுச் சிங்கம் 
என்பறல்லாம் ெலவாறு சிறப்பிக்கப்ெடுகிறார். 
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 மானமும் அறிவும் பகாண்டவர்களாகத் தமிைர்கள் வாைதவண்டும் என்று 
அரும்ொடுெட்டவர் பெரியார். 

 பெரியார் எதிர்த்தளவ 
இந்தித் திணிப்பு, குலக்கல்வித் திட்டம், ததவதாசி முளற, கள்ளுண்ணல், குைந்ளதத் 
திருமணம், மணக்பகாளட. 

 பமாழிதயா நூதலா இலக்கியதமா எதுவானாலும் மனிதனுக்கு மானம், ெகுத்தறிவு, 
வளர்ச்சி, நற்ெண்பு ஆகிய தன்ளமகளள உண்டாக்க தவண்டும். 

 திருக்குறளள மதிப்புமிக்க நூலாக பெரியார் கருதினார். 
 பமாழி என்ெது உலகின் தொட்டி தொராட்டத்திற்கு ஒரு தொர்க்கருவியாகும், 
அக்கருவிகள் காலத்திற்தகற்ெ மாற்றப்ெட தவண்டும், அவ்வப்பொழுது கண்டுபிடித்துக் 
ளகக்பகாள்ள தவண்டும் என்றார் பெரியார். 

 உயிர் எழுத்துகளில் ‘ஐ’ என்ெதளன ‘அய்’ என்வும், ‘ஔ’ என்ெதளன ‘அவ்’ எனவும் 
சீரளமத்தார். பெரியாரின் இக்கருத்தின் சில கூறுகளள 1978 ஆம் ஆண்டு தமிைக அரசு 
நளடமுளறப்ெடுத்தியது. 

 நாட்டு விடுதளலளயவிட, பெண் விடுதளலதான் முதன்ளமயானது என்று கூறினார் 
பெரியார். 

 கல்வி, தவளலவாய்ப்பு ஆகியவற்றில் ஆண்களுக்கு நிகரான உரிளம, பெண்களுக்கும் 
அளிக்கப்ெட தவண்டும் என்றார் பெரியார். 

 தவளலவாய்ப்பில் ஐம்ெது விழுக்காடு இட ஒதுக்கீடு பெண்களுக்குத் தரப்ெட தவண்டும் 
என்றார். 

 1938 நவம்ெர் 13 இல் பசன்ளனயில் நடந்த பெண்கள் மாநாட்டில் ஈ.தவ.ரா.வுக்குப் 
‘பெரியார்’ என்னும் ெட்டம் வைங்கப்ெட்டது. 

 27.06.1970 ஆம் ஆண்டு யுபனஸ்தகா அளமப்பு தந்ளத பெரியாளரத் ‘பதற்கு 
ஆசியாவின் சாக்ரடீஸ்’ எனப் ொராட்டிப் ெட்டம் வைங்கிச் சிறப்பித்தது. 

 பெரியார் விளதத்த விளதகள். 
கல்வியிலும் தவளல வாய்பிலும் இடஒதுக்கீடு 
பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு 
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பெண்களுக்கான பசாத்துரிளம 
குடும்ெ நலத்திட்டம் 
கலப்புத் திருமணம் 
சீர்திருத்தத் திருமணம் ஏற்பு 

 பெரியார் ததாற்றுவித்த இயக்கம் – சுயமரியாளத இயக்கம். ததாற்றுவிக்கப்ெட்ட ஆண்டு – 
1925 

 நடத்திய இதழ்கள் – குடியரசு, விடுதளல. உண்ளம, ரிதவால்ட் (ஆங்கில இதழ்) 
 பதாண்டு பசய்து ெழுத்த ெைம் 
தூய தாடி மார்பில் 
மண்ளட சுரப்ளெ உலகு பதாழும் 
மணக்குளகயில் சிறுத்ளத எழும் – என்று பெரியாளர புரட்சிக்கவி ொரதிதாசன் 
ொராட்டுகிறார். 

ஒளியின் அளைப்பு 
 

 பிறவி இருளளத் துளளத்து சூைலின்  
நிைளல பவறுத்து முகமுயர்த்தி – ந. பிச்சமூர்த்தி. 

 விண் – வானம், ரவி – கதிரவன், கமுகு – ொக்கு. 
 ந. பிச்சமூர்த்தி ‘புதுக்கவிளதயின் தந்ளத’ என அளைக்கப்ெட்டார். 
 புதுக்கவிளதளய இலகு கவிளத, கட்டற்ற கவிளத, விலங்குகள் இலாக் கவிளத, 
கட்டுக்குள் அடங்காக் கவிளத என்று ெல்தவறு பெயர்களில் குறிப்பிடுகின்றனர். 

 ந. பிச்சமூர்த்தி பதாடக்காலத்தில் வைக்குளரஞராகவும், பின் இந்து சமய அறநிளலயப் 
ொதுகாப்புத் துளற அலுவலராகவும் ெணியாற்றினார். 

 ஹனுமான், நவஇந்தியா ஆகிய இதழ்களின் துளண ஆசிரியராக இருந்தார். 
 இவரின் முதல் சிறுகளத – “ ஸயன்ஸுக்கு ெலி ” என்ெதாகும். 
 1932 இல் களலமகள் இதழ் வைங்கிய ெரிளசப் பெற்றார். 
 விக்ஷு, தரவதி ஆகிய புளனபெயர்களில் ெளடப்புகள் எழுதினார். 

 



Vetripadigal.com 

5 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

தாதவா தத ஜிங் 
 

 ஆசிரியர் லா தவாட்சு. 
 இவர் சீனாவில் கி.மு 2 ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முன் வாழ்ந்தவர். 
 சீன பமய்யியலாளர் கன்பூசியஸ் இவரது சமகாலத்தவர். 
 லாதவாட்சு “ தாதவாவியம் ” என்ற சிந்தளனப்பிரிளவச் சார்ந்தவர். 
 ஒழுக்கத்ளத ளமயமாக ளவத்துக் கன்பூசியஸ் சிந்தித்தார். 
 லாதவாட்சுதவா இன்ளறய வாழ்ளவ மகிழ்ச்சியாக வாை தவண்டும் என்னும் 
சிந்தளனளய முன்ளவத்தார். 

 தாதவாவியம் அளததய வலியுறுத்துகிறது. 
 

யததாதர காவியம் 
 

 ஐஞ்சிறு காப்பியங்களுள் ஒன்று. 
 இந்நூல் வடபமாழியிலிருந்து தமிழில் தழுவி எழுதப் பெற்றதாகும். 
 இந்நூலின் ஆசிரியர் பெயளர அறிய முடியவில்ளல. 
 இது சமண முனிவர் ஒருவரால் இயற்றப்ெட்டது என்ெர். 
 யதசாதர காவியம், ‘யதசாதன்’ என்னும் அவந்தி நாட்டு மன்னனின் வரலாற்ளறக் 
கூறுகிறது. 

 இந்நூல் ஐந்து சருக்கங்களளக் பகாண்டது. 
 ொடல்களின் எண்ணிக்ளக 320 எனவும் 330 எனவும் கருதுவர். 

பசால்லும் பொருளும் 
 அறம் – நற்பசயல், பவகுளி – சினம், ஞானம் – அறிவு, விரதம் - தமற்பகாண்ட நன்பனறி. 

 
மகனுக்கு எழுதிய கடிதம் 

 தவப்ெம்பூ மிதக்கும் எங்கள் வீட்டு கிணற்றில் என்னும் ொடல் நா.முத்துக்குமார் தூர் 
என்னும் தளலப்பில் எழுதிய ொடல். 
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விரிவாகும் ஆளுளம 
 

 யாதும் ஊதர யாவரும் தகளீர் – கணியன் பூங்குன்றனார். 
 இலத்தீன் புலவர் பதபறன்ஸ் “ நான் மனிதன், மனிதளனச் சார்ந்த எதுவும் எனக்குப் 
புறமன்று ” என்று கூறினார். 

 முதிர்ந்த ஆளுளமக்கு மூன்று இலக்கணங்கள் இன்றியளமயாதளவ என்கிறார் 
தகார்டன் ஆல்தொர்ட். 

 குறிக்தகாள் இல்லாதவன் பெறும் சளதப்பிண்டம் என்ெளதப் “பூட்ளகயில்தலான் 
யாக்ளக தொல” (புறம்) என்னும் அடியில் புலவர் ஆலத்தூர்கிைார் நிளலநாட்டுகிறார். 

 விந்திய மளலத்பதாடருக்கும் இமய மளலக்கும் இளடதய உள்ள நிலப்ெரப்தெ கருமபூதி, 
வீடுதெறு அளடவதற்கு அப்பூமியிதல பிறந்திருக்க தவண்டும் என்ெதத தருமசாத்திர 
நூல்களின் கருத்தாகும். 

 மக்கள் அளனவரும் உடன் பிறந்தவர்கள், பிறப்தொ, சாதிதயா, சமயதமா அவர்களளத் 
தாழ்த்ததவா உயர்த்ததவா முடியாது என்றவர் ஸ்டாயிக்வாதிகள். 

 திருக்குறளளப் ெற்றி “இத்தளகய உயர்ந்த பகாள்ளககளளக் பகாண்ட பசய்யுட்களள 
உலக இலக்கியத்திதலதய காண்ெது அரிது” என்றார் ஆல்ெர்ட் சுளவட்சர். 

 தமிழ் புலவர்கள் தமது ொடல்களில் பிறநாடுகளளக் குறிப்பிடும் தொது தவற்று நாடு, 
பிறநாடு என்று குறிக்காது பமாழிமாறும் நாடு – பமாழிபெயர் ததயம் என்தற 
கூறியுள்ளனர். 

 ெடுதிளர ளவயம் ொத்திய ெண்தெ – பதால்காப்பியம். 
 தமிழ் மக்கள் “சான்தறான்” எனப்ெடும் குறிக்தகாள் மாந்தளனப் ொராட்டிய காலத்தில் 
இத்தாலிய நாட்டில் உதராளமயர் “sapens” (அறிவுளடதயான்) எனப்ெடும் இலட்சிய 
புருஷளனப் தொற்றி வந்தனர். 

 பசனக்கா என்னும் தத்துவ ஞானி கூறியதாவது “எல்தலாருளடய நாடுகளும் நமக்குத் 
தாய் நாடு என்றும், நம் நாடு எல்லா மக்களுக்கும் தாய் நாடு என்றும் நாம் கருதுதல் 
தவண்டும். 
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 நான் ெகுத்தறிவும் கூட்டுறவும் உளடயவன், நான் அன்தடாநீனஸ் ஆதலால் 
உதராமுக்கு உரியவன், நான் மனிதன் என்ெதால் உலகிற்கு உரியவன் – மார்க்ஸ் 
அதரலியஸ். 

 ஜி.யு. தொப் திருவள்ளுவளர உலகப் புவலர் என்று தொற்றுவது மிகவும் 
பொருத்தமானதாகும் என்றார். 

 உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ – திருக்குறள். 
 உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வுள்ளல் – திருக்குறள் 
 உலகத்தமிழ் மாநாடுகள் 

1 – 1966 தகாலாலம்பூர் மதலசியா. 
2 – 1968 பசன்ளன இந்தியா. 
3 – 1970 ொரீசு பிரான்சு. 
4 – 1974 யாழ்ப்ொணம் இலங்ளக 
5 – 1981 மதுளர இந்தியா 
6 – 1987 தகாலாலம்பூர் மதலசியா 
7 – 1989 பமாரீசியசு பமாரீசியசு 
8 – 1995 தஞ்சாவூர் இந்தியா 

அக்களற 
 

 ஆரிசியர் பெயர் கல்யாண்ஜி. 
 கல்யாண்ஜியின் இயற்பெயர் கல்யாணசுந்தரம். 
 ‘வண்ணதாசன்’ என்ற பெயரில் களத இலக்கியத்திலும் ெங்களிப்புச் பசய்துவருகிறார். 
 புலரி, முன்பின், ஆதி, அந்தியமற்ற நதி, மணல் உள்ள ஆறு ஆகியளவ அவரின் கவிளத 
நூல்கள். 

 அகமும் புறமும் என்ற கட்டுளரத் பதாகுப்பும் பவளிவந்திருக்கிறது. 
 இவரின் ெல கடிதங்கள் பதாகுக்கப்ெட்டு, சில இறகுகள் சில ெறளவகள் என்ற பெயரில் 
பவளியானது. 
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 களலக்க முடியாத ஒப்ெளனகள், ததாட்டத்துக்கு பவளியிலும் சில பூக்கள், 
உயரப்ெறத்தல், ஒளியிதல பதரிவது உள்ளிட்டளவ இவரது குறிப்பிட்ட சிறுகளத 
பதாகுப்ொகும். 

 ஒரு சிறு இளச என்ற சிறுகளத பதாகுப்பிற்ெகாக இவருக்கு 2016ஆம் ஆண்டிற்கான 
சாகித்திய அகாபதமி ெரிசு வைங்கப்ெட்டது. 

 
குறுந்பதாளக 

 
 எட்டுத்பதாளக நூல்களுள் ஒன்று குறுந்பதாளக. 
 இது தமிைர் வாழ்வின் அகப்பொருள் நிகழ்வுகளளக் கவிளதயாக்கிக் கூறுகிறது. 
 கடவுள் வாழ்த்து நீங்கலாக 401 ொடல்களளக் பகாண்டது. 
 இதன் ொடல்கள் நான்கடிச் சிற்பறல்ளலயும் எட்டடிப் தெபரல்ளலயும் பகாண்டது. 
 1915 ஆம் ஆண்டு பசௌரிப்பெருமாள் அரங்கனார் முதன் முதலில் இந்நூளல 
ெதிப்பித்தார். 

பசால்லும் பொருளும் 
 நளச – விருப்ெம், நல்கல் – வைங்குதல், பிடி – பெண்யாளண, தவைம் – ஆண்யாளண, யா – 
ஒரு வளக மரம், ொளல நிலத்தில் வளர்வது. 

 பொளிக்கும் – உரிக்கும், ஆறு – வழி, 
ொடல் – நளச பெரிது உளடயர், நல்கலும் நல்குவர்  
         பிடிெசி களளஇய பெருங்ளகதவைம் …………….. குறுந்பதாளக. (பெருங்கடுங்தகா) 

 கலித்பதாளகயில் ொளலத் திளணளயப் ொடியதால் ‘ொளல ொடிய பெருங்கடுங்தகா’ 
என அளைக்கப்ெடுகிறார். 

  
தாய்ளமக்கு வறட்சி இல்ளல 

 ஆசிரியர் சு. சமுத்திரம். 
 ‘வளத்தம்மா’ – சு. சமுத்திரம் எழுதிய என் களதகளின் களதகள் என்ற பதாகுப்பில் 
இடம்பெற்றது. 
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 சு. சமுத்திரம் திருபநல்தவலி மாவட்டம், திப்ெணம்ெட்டிளயச் தசர்ந்தவர். 
 முந்நூற்றுக்கும் தமற்ெட்ட சிறுகளதகளள எழுதியுள்ளார். 
 வாடாமல்லி, ொளலப்புறா, மண்சுளம, தளலப்ொளக, காகித உறவு தொன்றளவ இவரின் 
புகழ்பெற்ற சிறுகளதத் பதாகுப்புகள். 

 ‘தவரில் ெழுத்த ெலா’ புதினம் சாகித்திய அகாபதமி விருளதயும்,  
‘குற்றம் ொர்க்கில்’ சிறுகளதத் பதாகுதி தமிைக அரசின் ெரிளசயும் பெற்றுள்ளன. 

 
நூல்கள் 

 திராவிட பமாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் – ராெர்ட் கால்டுபவல் 
 பமாழிபெயர்ப்பும் ஒலிபெயர்ப்பும் – மணளவ முஸ்தொ 
 தமிழ்நளடக் ளகதயடு மாணவர்களுக்கான தமிழ் – என்.பசாக்கன். 
 அைகின் சிரிப்பு – ொதவந்தர் ொரதிதாசன் 
 தண்ணீர் தண்ணீர் – தகாமல் சுவாமிநாதன் 
 தண்ணீர் ததசம் – ளவரமுத்து 
 வாய்க்கால் மீன்கள் – பவ.இளறயன்பு 
 மளைக்காலமும் குயிதலாளசயும் – மா.கிருஷ்ணன். 
 கண்ணுக்குப் புலப்ெடாத தண்ணீரும் புலப்ெடும் உண்ளமகளும் – மா.அமதரசன். 
 தமிைர் நாகரிகமும் ெண்ொடும் – அ. தட்சிணாமூர்த்தி 
 தமிைக வரலாறும் தமிைர் ெண்ொடும் – மா. இராசமாணிக்கனார் 
 தமிழ்ச் பசவ்வியல் இலக்கியத்தில் ெறளவகள் – க. ரத்னம் 
 பதால்லியல் தநாக்கில் சங்க காலம் – க. ராஜன் 
 தமிைர் சால்பு – சு. வித்யானந்தன். 
 அக்கினிச் சிறகுகள் – அப்துல் கலாம் 
 மின்மினி – ஆயிஷா நடராஜன் 
 ஏன், எதற்கு எப்ெடி? – சுஜாதா 
 ஓய்ந்திருக்கலாகாது – கல்விச் சிறுகளதகள் (பதாகுப்பு – அரசி – ஆதிவள்ளியப்ென்) 
 முதல் ஆசிரியர் – சிங்கிஸ் ஐத்மாத்தவ் 
 கல்வியில் நாடகம் – பிரளயன் 
 மலாலா – கரும்ெலளக யுத்தம். 
 கருப்பு மலர்கள் – நா.காமராஜன் (கவிளத நூல்) 
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 தண்ணீர் தண்ணீர் – தகாமல் சுவாமிநாதன் (நாடக நூல்) 
 கிைவனும் கடலும் – எர்னஸ்ட் பஹமிங்தவ (குறுநாவல்) 
 ஒரு கிராமத்து நதி – சிற்பி (சாகித்ய அகாபதமி விருது பெற்ற கவிளத நூல்) 
 சாக்ரட்டீஸின் சிவப்பு நூலகம் – எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் (சிறார் நாவல்). 
 நட்புக்காலம் – கவிஞர் அறிவுமதி 
 திருக்குறள் களதகள் – கிருொனந்தவாரியார் 
 ளகயா, உலதக ஒரு உயிர் – தஜம்ஸ் லவ்லாக் – தமிழில். சா. சுதரஷ்.. 
 ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு – மு.தமத்தா 
 தமிழ்ப் ெைபமாழிகள் – கி.வா.ஜகந்நாதன் 
 இருட்டு எனக்குப் பிடிக்கும் (அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல்) – ச.தமிழ்ச்பசல்வன். 
 பெரியாரின் சிந்தளனகள் – தவ. ஆளனமுத்து. 
 மணிெல்லவத் தீவிற்குப் ெறந்து பசன்தறாம்  - ொவலர் கருமளலத்தமிைாைன். 

 
பதரிந்துபகாள்தவாம் 

o கல்லும் மளலயும் குதித்துவந்ததன்  
       பெருங்காடும் பசடியும் கடந்துவந்ததன் – கவிமணி. 

பதரிந்துபகாள்தவாம் 
 குளம்பதாட்டு தகாடு ெதித்து வழிசீத்து எனத்பதாடங்கும் ொடல் – சிறுெஞ்சமூலம். 
 உண்டி பகாடுத்ததார் உயிர் பகாடுத்ததாதர – புறநானூறு 
 உண்ெது நாழி உடுப்ெளவ இரண்தட -       புறநானூறு 
 யாதும் ஊதர யாவரும் தகளிர் –            புறநானூறு 
 சான்தறான் ஆக்குதல் தந்ளதக்குக் கடதன  
நன்னளட நல்கல் தவந்தற்குக் கடதன –      புறநானூறு 

 உற்றுழி உதவியும் உறுபொருள் பகாடுத்தும், 
   பிற்ளறநிளல முனியாது கற்றல் நன்தற -   புறநானூறு 

 ெட்டிமண்டெம் 
o ெட்டிமண்டெம் என்ெதுதான் இலக்கியவைக்கு. ஆனால் இன்று நளடமுளறயில் 
ெலரும் ெட்டிமன்றம் என்தற குறிப்பிடுகிறார்கள். 

o மகத நன்நாட்டு வாள்வாய் தவந்தன், ெளகப்புறத்துக் பகாடுத்த ெட்டிமண்டெம் 
என்று சிலப்ெதிகாரத்திலும், 

o ெட்டிமண்டெத்துப் ொங்கு அறிந்து ஏறுமின் என்று மணிதமகளலயிலும் 
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o ெட்டிமண்டெம் ஏற்றிளன, ஏற்றிளன, எட்டிதனாடு இரண்டும் அறிதயளனதய 
என்று திருவாசகத்திலும் 

o ென்ன அரும் களலபதரி ெட்டிமண்ெம் என்று கம்ெராமாயணத்திலும் 
(ொலகாண்டம், நகரப் ெடலம் 154) ெட்டிமண்டெம் என்ற பசால் ெயின்று வருகிறது. 

இலக்கியங்களில் அறிவியல் 
 புலவர் ொடும் புகழுளடதயார் விசும்பின்  

வலவன் ஏவா வான ஊர்தி     - புறநானூறு. 
 ெட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் பசய்வதும் 
ொரினில் பெண்கள் நடத்த வந்ததாம்   - ொரதி 

 மங்ளகயராய்ப் பிறப்ெதற்தக நல்ல மாதவம்  
பசய்திடல் தவண்டுமம்மா….    - கவிமணி 

 பெண்எனில் தெளத என்ற எண்ணம்  
இந்த நாட்டில் இருக்கும் வளரக்கும் 
உருப்ெடல் என்ெது சரிப்ெடாது  - ொதவந்தர் ொரதிதாசன் 

 10 வயதிற்குள்ளாகதவ பசாற்பொழிவு நிகழ்த்தவும் ொடவும் ஆற்றல் பெற்றவர் 
வள்ளலார். 

 11வது வயதிதலதய அரசளவயில் கவிளத எழுதி ‘ொரதி’ என்னும் ெட்டம் பெற்றவர் 
ொரதியார். 

 15 ஆவது வயதிதலதய பிபரஞ்சு இலக்கியக் கைகத்துக்குத் தமது கவிளதகளள 
எழுதியனுப்பியவர் விக்டர் ஹியூதகா. 

 16 ஆவது வயதிதலதய தமது தந்ளதயின் தொர்ப் ெளடயில் தளெதியானவர் மாவீரன் 
அபலக்சாண்டர். 

 17ஆவது வயதிதலதய ளெசா நகரச் சாய்ந்த தகாபுரத்தின் விளக்கு ஊசலாடுவது குறித்து 
ஆராய்ந்தவர் அறிவியலாளர் கலீலிதயா. 

 பொதிளய ஏத்தி வண்டியிதல, பொள்ளாச்சி சந்ளதயிதல – ொடலாசிரியர். மருதகாசி. 
 நாட்டுப்புறவியல் ஓர் அறிமுகம் – முளனவர் சு.சக்திதவல் 
 தரங்கம்ொடி தங்கப் புளதயல் – பெ. தூரன் 
 இருட்டு எனக்குப் பிடிக்கும் (அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல்) – ச. தமிழ்ச்பசல்வன். 
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சாகித்திய அகாபதமி விருது பெற்ற தமிழ் சிறுகளத எழுத்தாளர்கள் 
1. 1970 – அன்ெளிப்பு (சிறுகளதகள்) – கு. அைகிரிசாமி 
2. 1979 – சக்தி ளவத்தியம் (சிறுகளதத் பதாகுப்பு) – தி.ஜானகிராமன் 
3. 1987 – முதலில் இரவு வரும் (சிறுகளதத் பதாகுப்பு) – ஆதவன் 
4. 1996 – அப்ொவின் சிதநகிதர் (சிறுகளதத் பதாகுப்பு) – அதசாகமித்ரன் 
5. 2008 – மின்சாரப்பூ (சிறுகளதகள்) - தமலாண்ளம பொன்னுசாமி 
6. 2010 – சூடிய பூ சூடற்க (சிறுகளதகள்) - நாஞ்சில் நாடன் 
7. 2016 – ஒரு சிறு இளச (சிறுகளதகள்)  - வண்ணதாசன் 
  ‘பதன்னாட்டின் பெர்னாட்ஷா’ என்று அளைக்கப்ெட்டவர் அறிஞர் அண்ணா 
 அஞ்சல் தளலகளின் களத – எஸ்.பி. சட்டர்ஜி (பமாழிபெயர்ப்பு – வீ.மு. சாம்ெசிவன்) 
 தங்ளகக்கு – வரதராசன், தம்பிக்கு – அறிஞர் அண்ணா. 
 இந்தக் காட்டில் 
எந்த மூங்கில் 
புல்லாங்குைல்? – அமுததான். 

 பிம்ெங்களற்ற தனிளமயில்  
ஒன்றிபலான்று முகம் ொர்த்தன 
சலூன் கண்ணாடிகள். – நா. முத்துக்குமார். 

 பவட்டுக்கிளியின் சப்தத்தில் 
மளலயின் பமௌனம் 
ஒரு கணம் அளசந்து திரும்புகிறது – ஜப்ொனியக் கவிஞர் ொதஷா 

 எத்துளணயும் தெதமுறாது எவ்வுயிரும் தம்முயிர்தொல் எண்ணி உள்தள ஒத்துரிளம 
உளடயவராய் உவக்கின்றார். – வள்ளலார். 

 கட்டிலாக் கவிளத – free verse, உவளமயணி – simile, உருவக அணி – metaphor 
 சிற்பியின் மகள் – பூவண்ணம் 
 அப்ொ சிறுவனாக இருந்ததொது – அபலக்சாந்தர் ரஸ்கின் (தமிழில் நா.முகமது பசரீபு) 
 அந்தர தார்மய தனஎன ஐயறும்   - சீவக சிந்தாமணி. 

 
 


