
ஆறாம் வ�ப்�: 
வாழ்த்� 

��வ�ட்பா 

கண்ணில் கலந்தான் க�த்�ல் கலந்தான்என் 

எண்ணில் கலந்ேத இ�க்�ன்றான் - பண்ணில் 

கலந்தான்என் பாட்�ல் கலந்தான் உ�ரில் 

கலந்தான் க�ைண கலந்� 

 
��வ�ட்பாைவ எ��யவர ்- இராம�ங்க அ�களார ்
�றப்� ெபயர ்-  ��வ�ட்�ரகாச வள்ளலார ்

�றப்�டம் - கட�ர ்மாவட்டம் ம��ரில் �றந்தவர.் 

ெபற்ேறார ்-  இராைமயா - �ன்னைமயார ்

வாழ்ந்த காலம்: 05.10.1823 - 30.01.1874 

எ��ய �ல்கள்: �வகா�ண்ய ஒ�க்கம், ம��ைறகண்ட வாசகம். 

ப�த�்யர ்ேபாக்� மக்க�க்� உணவளிக்க இராம�ங்க அ�களார ்அைமத்த� - 
அறசச்ாைல 

அ�� ெந� �ளங்க வள்ளலார ்நி��ய� - ஞானசைப 

சமர சன்மாரக்்க ெந�கைள வழங்�யவர ்- இராம�ங்க அ�களார.் 

இராம�ங்க அ�களார ்பா�ய பாட�ன் ெதா�ப்�ற்� ெபயர ்- ��வ�ட்பா. 

வா�ய ப�ைர கண்டேபாெதல்லாம் வா�ய மனம் ெகாண்டவர ்- இராம�ங்க 
அ�களார ்

வள்ளலார ்பாட்ைட "ம�ட்பா" என்� ��யவர ்- ஆ��க நாவலர.் 

கட�ைள "கண்ணில் கலந்தான் க�த்�ல் கலந்தான்", என்�ம் "உ�ரில் கலந்தான் 
க�ைண கலந்�" என்�ம் பா�யவர ்- இராம�ங்க அ�களார.் 

�ல்கள்: �வகா�ன்ய ஓ�க்கம், ம��ைற கண்ட வாசகம். 

வள்ளலாரின் பாடல்கள் அைனத�்ம் ��வ�ட்பா என்�ம் தைலப்�ல் 
ெதா�க்கப்பட்�ள்ளன. 

 

�றப்�: சமரச சன்மாரக்்க ெந�ைய வழங்�னார.் 

மத நல்�ணக்கத்�ற்� சன்மாரக்்க சங்கத்ைத�ம், உணவளிக்க அறசச்ாைல, 
அற�ெந� �ளங்க ஞான சைபைய�ம் நி��னார.் 

வா�ய ப�ைரக் கண்டேபாெதல்லாம் வா�ய  க�ைண மனம் இவ�ைடய�. 

க�ைண நிைறந்த இைறவன் என் கண்ணில், �ந்தைன�ல், எண்ணத்�ல், பாட்�ல், 
பாட்�ன்  இைச�ல், என் உ�ரில் கலந்� இ�க்�றான். 



 

அ��ைரப் ப��:   

��க்�றள்: அன்�ைடைம 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ஆரவ்லர ்- அன்�ைடயவர ்

�ன்கணீர ்- �ன்பம் கண்� ெப��ம் கண்ணீர ்

என்� - எ�ம்�. இங்� உடல், ெபா�ள், ஆ�ையக் ��க்�ற�. 

வழக்� - வாழ்க்ைக ெந� 

நண்� - நட்� 

மறம் - �ரம், க�ைண (�ரம் இரண்�ற்�ேம 

அன்�தான் அ�ப்பைட என்ப� ெபா�ள்) 

அன்�ல� - அன்�ல்லாத உ�ரக்ள் 

என்�ல� - எ�ம்�ல்லாத�(��) 

�சல் த�ம் - ெவளிப்பட்� நிற்�ம் 

ஆ��ர ்- அ�ைமயான உ�ர ்

ஈ�ம் - த�ம் 

ஆரவ்ம் - ��ப்பம் (ெவ�ப்ைப நீக்� ��ப்பத்ைத 

உண்டாக்�ம் என்� ெபா�ள்) 

ைவயகம் - உலகம் 

என்ப - என்பாரக்ள் 

�றத�்�ப்� - உடல் உ�ப்�கள் 

எவன் ெசய்�ம் - என்ன பயன்? 

அகத�்�ப்� - மனத்�ன் உ�ப்�, அன்� 

�ரித்� எ��க: 

அன்பகத்�ல்லா = அன்� + அகத�் + இல்லா - 

அன்� உள்ளத்�ல் இல்லாத 

வன்பாற்கண் = வன்பால் + கண் - பாைல நிலத்�ல் 

தளிரத்்தற்� - தளிரத்�் + அற்� - தளிரத்்த�ேபால 

வற்றல்மரம் - வா�ய மரம் 

இவரின் காலம் �.�. 31 என்� ��வர.் 

இதைன ெதாடக்கமாக ெகாண்ேட ��வள்�வர ்ஆண்� கண்க்�டப்ப��ற�. 



�றப்� ெபயர:் ெதய்வப்�லவர,் நாயனார,் ெசந்நாப்ேபாதர ்

இந்�ல் அறத�்ப்பால், ெபா�ட்பால், இன்பத�்ப்பால் என �ன்� ெப�ம் �ரி�கைள 
உைடய�. 

அ�காரங்கள்: 133 

அ�காரத�்ற்� 10 �றட்பாக்கள் �தம் 1330 �றட்பாக்கள் உள்ளன. 

இ� ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� �ல்க�ள் ஒன்�. 

��க்�றளின் ேவ� ெபயரக்ள்: உலக ெபா�மைற, �ப்பால், த�ழ்மைற. உலகப் 
ெபா�மைற எனப் ேபாற்றப்ப��ற�. 

��வள்�வர ்ஆண்� கணக்��ம் �ைற: ��த�் ஆண்� (�.�) + 31 = 
��வள்�வர ்ஆண்�. 

எ�த�்க்காட்�: 2013 + 31 = 2044. �.�.2013ஐத ்��வள்�வர ்ஆண்� 2044 என்� 
��ேவாம். 

 

உைரநைட:  

த�ழ்த்தாத்தா உ.ேவ.சா. 

உ.ேவ.சா ஓைல�வ� ேவண்� ஒ�வரிடம் உைரயா�ய நிகழ்ச�் நைடெபற்ற இடம் 
ஈேரா� மாவட்டம் ெகா���. 

ஊர ்- ��வா�ர ்மாவட்டம் உதத்மதான�றம் 

இயற்ெபயர ்- ேவங்கடரத்�னம் 

ஆ�ரியர ்- மகா�த�்வான் �னாட்� �ந்தரம் �ள்ைள. 

அவரின் ஆ�ரியர ்ைவத்த ெபயர ்- சா�நாதன் 

உத்தமதான�ரம் ேவங்கட�ப்ைபயர ்மகனான  சா�நாதன் என்பதன் ��க்கேம 
உ.ேவ.சா 

இவரின் தந்ைத - ேவங்கட�ப்ைபயா 

காலம் - 19.02.1855 �தல் 28.04.1942 

1942 இல் உ..ேவ.சா �ல்நிைலயம் ெசன்ைன ெபசன்ட் நகரில் �வங்கப்பட்ட�. 

உ.ேவ.சா நிைன� இல்லம் உத்தமதான�ரத�்ல் உள்ள�. 

உ.ேவ.சா அவரக்ளின் த�ழ்ப் பணிகள் ெவளிநாட்� அ�ஞரக்ளான �.�.ேபாப், 
��யல் �ன்ேசான் ஆ�ேயார ்ெபரி�ம் பாராட்��ள்ளனர.் 

இந்�ய அர� 2006 ஆம் ஆண்� அஞ்சல் தைல ெவளி�டப்பட்ட�. 

பைன ஓைலையப் பக்�வப்ப�த�், அ�ல் எ�த்தானி ெகாண்� எ�வர.் அவ்வா� 
எ�த்தப்பட்ட ஓைலக்� ஓைலச�்வ� என்� ெபயர.் 

ஓைல ��யாமல் எ��வதற்காக ஓைலச�்வ� எ�த�்களில் �ள்ளி இ�க்கா�;  
ஒற்ைறக்ெகாம்�, இரட்ைடெகாம்� ேவ�பா� இ�க்கா�. 



ஓைலச�்வ�கள் பா�காக்கப்ப�ம் �ல இடங்கள்: 1. �ழ்த்�ைசச ்�வ�கள் �லகம், 
ெசன்ைன. 2. அர� ஆவணக் காப்பகம், ெசன்ைன. 3. உலகத ்த�ழாராய்ச�் 
நி�வனம், ெசன்ைன 4. சர�வ� �லகம், தஞ்சா�ர.் 

��ஞ்�ப்பாட்� - பத�்ப்பாட்� �ல்க�ள் ஒன்�; இதன் ஆ�ரியர ்க�லர.் 

தம் வாழ்க்ைக வரலாற்ைற ஆனந்த�கடன் இத�ல் ெதாடராக எ��னார.் அஃ� 
என் சரிதம் என்�ம் ெபயரில் �லாக ெவளிவந்த�. 

ஓைலச�்வ�கைளத ்ேத� வந்த ெபரியவர ்- உ.ேவ.சா 

உ.ேவ.சா. தம் வாழ்நாள் ��வ�ம் ஓய்�ல்லாமல் ப�ப்� பணிைய 
ேமற்ெகாண்டார.் 

உ.ேவ.சா. அவரக்ைள நாம் த�ழ்த்தாத்தா என அன்ேபா�ம் உரிைமேயா�ம் 
அைழக்�ன்ேறாம். 

ஓைலச�்வ�கைள ஆ�ப்ெப�க்� ��யற்காைல�ல் ஆற்�ல் �ட்டனர.் 

��ஞ்�ப்பாட்�ல் இடம்ெபற்�ள்ள �க்களின் எண்ணிக்ைக - ெதாண்�ற்� 
ஒன்ப� 

உ.ேவ.சா ப�ப்�தத் �ல்கள்: 

எட்�தெ்தாைக - 8 

பத�்ப்பாட்� - 10 

�வக�ந்தாமணி - 1 

�லப்ப�காரம் - 1 

மணிேமகைல - 1 

�ராணங்கள் - 12 

உலா - 9 

ேகாைவ - 6 

�� - 6 

ெவண்பா �ல்கள் - 13 

அந்தா� - 3 

பரணி - 2 

�ம்மணிக்ேகாைவ - 2 

இரட்ைடமணிமாைல - 2 

�ற �ரபந்தங்கள் - 4 

 

 

 



�ைணப்பாடம்:  

கைட�வைர நம்�க்ைக 

கைட�வைர நம்�க்ைக இச�்�கைத அர�ந்த் �ப்தா எ��ய ெடன் �ட்�ல் 
�ங்கரஸ்் என்ற ெதா�ப்�ல் உள்ள�. 

சடேகா சகா�, 11 வய� ஜப்பான் நாட்�ச ்���. 

ஜப்பானில் �ேரா�மா�க்� அ��ல் ெபற்ேறா�டன் வ�த�் வந்தாள். 

அ��ண்� �சச்ால் ஏற்பட்ட க�ர�்�ன் காரணமாக சடேகா�ற்� �ற்�ேநாய் 
பா�ப்� * ஏற்பட்ட�. 

சடேகா�ன் ேதா� ��ேகா, சடேகா�டம் கா�ததத்ால் ெசய்யப்பட்ட ெகாக்�கள் 
ஆ�ரம் ெசய்தால் ேநாய் �ணமா�ம் என்றாள். இ� நம் நாட்� நம்�க்ைக என்� 
��னாள். 

ஜப்பானியர ்வணங்�ம் பறைவ - ெகாக்�. 

கா�ததத்ால் உ�வங்கள் ெசய்�ம் ஜப்பானியர ்ஒரிகா� என்� ��வர.் 

1955 அக்ேடாபர ்25ல் நல்ல சடேகா இறந்தாள். 

ெமாத்தம் 644 கா�த ெகாக்�கள் உ�வாக்� இ�ந்தாள். 

சடேகா�ன் ேதா�கள் �� �த�ள்ள 356 கா�த ெகாக்�கள் ெசய்� 
எண்ணிக்ைகைய ஆ�ரம் ஆக்�னர.் சடேகா�ன் ��ப்பதை்த நிைற� ெசய்தனர.் 

சடேகா�ற்காக அவள் ேதா�கள் ெபா�மக்களிடம் நி� �ரட்� நிைனவாலயம் 
கட்�னர.் அத�ள் சடேகா�ற்� �ைல எ�ப்�னர.் 

அதன் ெபயர ்�ழந்ைதகள் அைம� நிைனவாலயம். 

நிைனவாலயத்�ல் எ�தப்பட்ட வாசகம் -  உலகத்�ல் அைம� ேவண்�ம்! இ� 
எங்கள் கதறல்! இ� எங்கள் ேவண்�தல்! 

இலக்கண�ம் ெமா�த்�ற�ம் 

நாம் ேப�ம் ெமா� மற்�ம் எ��ம் ெமா�ைய �ைறயாகப் �ரிந்� ெகாள்வதற்� 
ேதைவப்ப�வ� - இலக்கணம். 

அ - எ�த�் ��ப்ப� மனிதைன. 

|- என்ற ���க்ேகா� ��ப்ப� - பழங்காலத்�ல் ேவட்ைட ஆ�வதற்� மனிதன் 
���ல் �மந்த அம்�க்�ட்ைடக் ��க்�ற�. 

மனிதரக்ைள ேபான்� இன�ம் நட்�ம் ெகாண்ட� - எ�த�்க்கள். 

ங் என்�ம் எ�த�்க்�ம் �ன்னால் வ�ம் இன எ�த�் க. எ.கா: �ங்கம், தங்ைக. 

ஞ் என்�ம் எ�த�்க்�ம் �ன்னால் வ�ம் இன எ�த�் ச. எ.கா: மஞ்சள், அஞ்சாேத 

ண்ட, ந்த, ம்ப, ன்ற என்�ம் எ�த�்கள் ெப�ம்பா�ம் ேசரந்்ேத வ�ம். எசகா: 
பண்டம், பந்தல், கம்பன், ெதன்றல். 

நட்� எ�த�்க்கைள இன எ�த�்கள் என இலக்கணம் ���ற�. 



க், ச,்த,் ப் ஆ�ய ெமய்ெய�த�்க்கள் தன் எ�த�்க�டன் மட்�ம் ேச�ம். எ.கா: 
பக்கம், அசச்ம், ெமாத்தம், அப்பம். 

தன் எ�த�்டன் ேசரா� �ற எ�த�்க�டன் ேச�ம் ெமய்ெய�த�் - ர,் ழ். எ.கா: 
சார�், வாழ்க்ைக 

�யற்� ���ைன ஆக்�ம் எனக் ��யவர ்- ��வள்�வர.் 

கவைலைய மறக்க உரிய வ� - ஏதாவெதா� ேவைல�ல் ஈ�ப�வ�. 

எண்பதே்த� வய�வைர உ.ேவ.சா. த��க்காக உைழத்தார.் �யற்�க்� வய� 
வரம்� �ைடயா�. 

�யற்�க்� ேநாய் தைட இல்ைல. 

 

நால�யார ்

ெசாற்ெபா�ள்: 

அணியார ்= ெந�ங்� இ�ப்பவர ்

என்னாம் = என்ன பயன்? 

ேசய் = �ரம் 

ெசய் = வயல் 

அைனயர ்= ேபான்ேறார ்

ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� �ல்க�ள் ஒன்� - நால�யார.் 

நா�� பாடல்கைளக் ெகாண்ட� - நால�யார.் 

அறக்க�த�்க்கைளக் ��வ� - நால�யார.் 

நால� நா�� என்ற �றப்� ெபயர ்உைடய� - நால�யார.் 

சமண �னிவரக்ள் பலர ்பா�ய ெதா�ப்� �ல் - நால�யார.் 

 

ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� - �ளக்கம்: 

சங்க �ல்கள் எனப்ப�பைவ பத�்ப்பாட்�ம் எட்�தெ்தாைக�ம், பத�்ப்பாட்�ல் 
பத�் �ல்க�ம், எட்�தெ்தாைக�ல் எட்� �ல்க�மாக ெமாதத்ம் ப�ெனாட்� 
�ல்கள். *  இவற்ைற ேமல்கணக்� �ல்கள் எனக் ��வர.் 

சங்க�ல்க�க்�ப்�ன் ேதான்�ய �ல்களின் ெதா�ப்� - ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� 

ப�ெனண் என்ப� - ப�ெனட்� என்� ெபா�ள். 

ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� �ல்க�ள் ெப�ம்பாலானைவ - அற�ல்கேள. 

�ழ்க்கணக்� �ல்கள் என�ம் �றப்ப�ம் �ல் - ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� �ல்கள். 

நன்ைம ெசய்ேவார ்வாய்க்காைலப் ேபான்றவர.் 

 



பாரத ேதசம் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

வண்ைம = ெகாைட (வன்ைம = ெகா�ைம) 

உ�பைட = �வசாய க��கள் 

த�ழ்மகள் = ஒளைவயார.் 

ேகாணி - சாக்� 

தைல சா�தல் - ஓய்ந்� ப�த்தல் 

ஞாலம் - உலகம் 

உவந்� ெசய்ேவாம் - ��ம்�ச ்ெசய்ேவாம் 

ெந��னின்� - அறெந��ல் நின்� 

சா� இரண்ெடா�ய ேவ�ல்ைல என்றவர ்-  ஒளைவயார.் 

த�ழ்மகள் எனப�பவர ்- ஒளைவயார.் 

த�ழ்நாட்�ன் �கழ்ெபற்ற க�ஞர ்- பாட்�க்ெகா� �லவன் பார�யார.் 

காலம்: 11.12.1882 - 11.09.1921 

பாட்�க்ெகா� �லவன் பார� என்றவர ்க�மணி. 

 

உைரநைட:  

பறைவகள் பல�தம் 

��ெவல்ேவ� மாவட்டம் �த்தன�ளத்�ல் மக்கள் பட்டா� ெவ�ப்ப�ல்ைல, 
ஏெனன்றால் அங்� ��ம் பறைவகள் பயந்� �டாமல் இ�க்கேவ. 

உலகம் ��வ�ம் இ�ந்� பல நாட்�ப் பறைவகள் வந்� தங்� இ�க்�ம் 
இடத்�ற்�ப் ெபயர ்- பறைவகள் சரணாலயம். 

அ�க பணி அல்ல� அ�க ெவ��ன் காரணமாக �றைவகள் ஒ� இடதை்த �ட்� 
மற்ெறா� இடத்�ற்� பறந்� ெசல்வ� - வலைச ேபாதல் 

பறைவகள் நமக்� ப�வகால மாற்றத்ைத உணரத்�்�ன்றன. 

ஒ� நாட்�ல் பழம் �ன்��ட்�, மற்ெறா� நாட்�ல் எசச்��வதன் காரணமாக 
அங்� மரம், ெச�, ெகா� ேபான்றைவ உ�வாக பறைவகள் காரணமா�ன்றன. 

வயல்ெவளிகளில் ப�ரக்ைளத் தாக்�ம் �ச�்கள், வண்�கைள �ன்� 
�வசா�க�க்� உத��ன்றன. 

பறைவகள் ஐந்� வைகயாக �ரிப்பர.் 

ெதன்ைன ��த�் வா�ம் பறைவகள் 

பழதை்த உண்� வா�ம் பறைவகள் 

�ச�்ைய �ன்� வா�ம் பறைவகள் 



ேவட்ைடயா� உண்�ம் பறைவகள் 

இறந்த உடல்கைள உண்� வா�ம் பறைவகள். 

�நாைரயான� நிலத�்�ம் அ�க உப்�த ்தன்ைம�ள்ள நீரி�ம் வாழக்��ய�. 
க�ம் ெவப்பத்ைத�ம் எ�ரெ்காள்�ம் தன்ைம ெகாண்ட�. 

சமெவளி மரங்களில் வா�ம் �ல பறைவகள்: மஞ்சள் �ட்�, ெசங்காகம், 
கடைலக்��ல், பனங்காைட, �க்கணாங்���. 

நீரந்ிைல�ல் வா�ம் �ல பறைவகள்: ெகாக்�, தாைழக்ேகா�, பவளக் கா�, ஆற்� 
உள்ளான், �க்�ளிப்பான், நாைர, அரிவாள் �க்கன், கரண்� வாயன், ஊ�வால் 
வாத�். 

மைலகளில் வா�ம் �ல பறைவகள்: இ�வாச�், ெசந்தாைலப் �ங்���, �ன்�ட்�, 
க�ஞ்�ன்னான், நீல�ரி ெநட்ைடகா�, ெபான்���, மரங்ெகாத�், 
�ன்னக்��வான், ெகாண்டாய் உலவரான், இராசாளிப் ப�ந்�, �மன் ஆந்ைத. 

த�ழகத்�ல் உள்ள பறைவகள் சரணாலயம் = 13 

ப�வ காலத்ைத மனிதரக்�க்� உணரத்�்பைவ - பறைவகள் 

உலகம் ��வ�ம் மரம், ெச�, ெகா�கைள பரப்�வ� - பறைவகள். 

நம் நாட்�ல் �மார ்2400 வைகப்பறைவகள் உள்ளன. 

பறைவகள் ப�வ நிைல மாற்றத்தால் இடம் ெபய�வைத - வலைச ேபாதல் என 
அைழப்பர.் 

ெவ��ம், மைழ�ம், பனி�ம் மா� மா� வ�வைத - ப�வநிைல மாற்றம் என 
அைழப்பர.் 

அ�க பனிப்ெபா��ம் மாதம் - மாரக்� மாதம். 

அ�கம் ெவ�ல் அ�க்�ம் காலத்ைத - ேகாைடக்காலம் என அைழப்பர.் 

நிலத்��ம், அ�க உப்�த் தன்ைம�ள்ள நீரி�ம்; க�ம் ெவப்பத்ைத எ�ர ்ெகாள்�ம் 
தன்ைம�ைடய பறைவ - � தாமைர. 

 

த�ழ்நாட்�ல் உள்ள பறைவகள் சரணாலயங்கள்: 

ேவடந்தாங்கல் 

கரிக்�ளி(காஞ்��ரம் மாவட்டம்), 

கஞ்�ரால்�ளம் 

�த்�ரஸ்�� 

ேமலக் ெசல்வ�ர ்(இராமநாத�ரம் மாவட்டம்) 

பழேவற்கா� (��வள்�வர ்மாவட்டம்) 

உதயமாரத்்தாண்ட�ரம்(��வா�ர ்மாவட்டம்) 

வ��ர ்(தஞ்ைச மாவட்டம்) 



கைரெவட்�(ெபரம்ப�ர ்மாவட்டம்) 

ேவட்டங்��(�வகங்ைக மாவட்டம்), 

ெவள்ேளா� (ஈேரா� மாவட்டம்) 

�ந்தன்�ளம் (��ெவல்ேவ� மாவட்டம்) 

ேகா�யக்கைர(நாகப்பட்�னம் மாவட்டம்) 

த�ழ்நாட்�ல் பட்டா� ெவ�க்காத ஊர ்��ெநல்ேவ� மாவட்டத்�ல் உள்ள �ந்தன் 
�ளம். 

 

�ைணப்பாடம்:  

பாம்�கள் 

பாம்�கள் ஊரவ்ன வைகைய சாரந்்தைவ. 

�ல பாம்�கள் �ட்�ேபா�ம், ெப�ம்பாலானைவ �ஞ்� ெபாரிப்பன. 

பாம்�ன் உல�ல் மனித இனம் ேதான்�வதற்� பத�் ேகா� ஆண்�க�க்� �ன்ேப 
ேதான்�ய�. 

உலகம் ��வ�ம் 2750 வைக பாம்�கள் உள்ளன. இந்�யா�ல் 244 வைக பாம்�கள் 
உள்ளன. 

52 வைக பாம்�களில் மட்�ேம நச�்த்தன்ைம வாய்ந்தைவ. 

பாம்� பால் ��க்கா�. அைவ ��ங்��ற எ�, தவைளகள் உடம்�ல் உள்ள 
நீரச்ச்த்ேத அதற்� ேபா�ம். 

பாம்பான�, தான் ��க்�ம் இைரைய ெகாள்ள�ம், ெசரிமானத�்ற்காக�ம் தான் 
தன்�ைடய பற்களில் நஞ்� ைவத�்ள்ள�. 

பாம்�க�க்� கா� ேகட்கா�. அைவ தைர�ல் ஏற்ப�ம் அ��கைள உணரந்்� 
ெசயல்ப�ம். 

வய��ள்ள எ�கைள பாம்� அ�ப்பதால், பாம்�கைள �வசா�களின் நண்பன் 
என்� அைழக்கப்ப�ம். 

பாம்�க்� காற்�ல் வ�ம் ஓைசகைள ேகட்க இயலா�. தைர�ல் ஏற்ப�ம் 
அ�ர�்கைள உணரந்்�, அதன்�லம் பாம்� �ன்ெனசச்ரிக்ைகயாக இ�க்�ற�. 

பாம்� க�த்த�டன் க�பட்ட இடத்ைத அைசயாமல் ைவத�், கட்�ேபாட்�, 
ம�த�்வமைனக்� ெகாண்� ெசல்ல ேவண்�ம். 

இந்�யா�ல் உள்ள இராஜநாகம் தான் உல�ேலேய �க நீளமான பாம்�. 15 அ� 
நீள�ைடய�. ��கட்� வா�ம் ஒேர வைக பாம்� இ�. இராஜநாகம் மற்ற 
பாம்�கைள�ம் உணவாக்� ெகாள்�ம். 

ஒ� பாம்ைப ெகான்றால், அதன் இைணபாம்� ப� வாங்�ம் என்� ெசால்வ�ண்�. 
இ� உண்ைமயன்�, ெகாள்ளப்பட்ட ஒ�வைக வாசைனத ்�ர�யம் மற்றப் 
பாம்�கைள�ம் அந்த இடம் ேநாக்� வரவைழக்�ற�. ப�வாங்க, பாம்�கள் 
வ�வ�ல்ைல. 



பாம்� தன் நாக்ைக அ�க� ெவளிேய நீட்�ம். அவ்வா� ெசய்வதால் �ற்��ரத்�ன் 
வாசைனைய அ�ந்� ெகாள்ளத ்தான் அவ்வா� ெசய்�ற�. 

நல்ல பாம்�ன் நஞ்� ேகாப்ராக்�ன் (Cobrozincobrozin) எ�ம் வ� நீக்�ம் ம�ந்� 
தயாரிக்க பயன்ப��ற�. 

இந்�ய அர� வன�லங்�ப் பா�காப்�ச ்சட்டம் 1972-ன்ப�, ேதா�க்காகப் பாம்�கள் 
ெகாள்ளப�வைதத் த�க்க சட்டம் நிைறேவற்� உள்ள�. 

பாம்�களின் பற்கள் உள்ேநாக்� வைளந்��க்�ம். இைரையப் ��தத்ால் 
தப்ப�டா�. பாம்�கள் இைரைய ெமன்� �ன்ப�ல்ைல, அப்ப�ேய 
��ங்��ன்றன. 

 

 

 

இலக்கண�ம் ெமா�த்�ற�ம் 

த��ல் உள்ள �தல் எ�த�்கள் ெமாத்தம் - �ப்ப�. அைவ: 

உ�ர ்எ�த�்க்கள் - பன்னிரண்� 

ெமய் எ�த�்க்கள் - ப�ெனட்� 

உ��ம் ெமய்�ம் ேசரந்்� 216 உ�ரெ்மய் எ�த�்கள்ைள உ�வாக்��ன்றன. 

அன்றாடப் ேபச�்ல் பயன்ப�ம் உ�ரெ்மய் எ�த�்கள் - �, �, �, �, �, � 

அ, இ, உ, எ, ஒ - ஆ�ய ஐந்�ம் ��ல் எ�த�்க்க�ம் ெமய் எ�த�்க்கேளா� 
ேச�ம்ேபா� உ�ரெ்மய்க்��ல் எ�த�்க்கள் உண்டா�ன்றன. 

ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஓள - ஆ�ய ெந�ல் எ�த�்க்கள் ெமய் எ�த�்க்கேளா� 
ேச�ம்ேபா� உ�ரெ்மய்ெந�ல் எ�த�்க்கள் உண்டா�ன்றன. 

வண்ைம - ெகாைடத் தன்ைம 

வன்ைம - ெகா�ைம 

மனிதரக்ள் யாைனைய ேவட்ைடயாடக் காரணம் - தந்தம் 

ஆ�கள் மா� அைடயக் காரணம் - ெதா�ற்சாைலக் க�� 

மைழ �ைறயக் காரணம் - கா�கள் அ�ப்� 

உலகம் ெவப்பமைடயக் காரணம் - வண்�களின் �ைக 

 

நான்மணிக்க�ைக 

ெசாற்ெபா�ள் 

மடவாள் - ெபண் 

தைகசால் - பண்�ல் �றந்த 



உணர�் - நல்ெலண்ணம் 

�கழ்சால் - �கைழத ்த�ம் 

காதல் �தல்வர ்- அன்� மக்கள் 

மனக்�னிய - மனத�்க்� இனிய 

ஓ�ன் - எ�ெவன்� ெசால்�ம்ேபா� 

 

�ல்��ப்�: 

ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� �ல்க�ள் ஒன்� - நான்மணிக்க�ைக. 

க�ைக என்றால் அ�கலன்(நைக) 

நான்� மணிகள் ெகாண்ட அணிகலன் என்ப� இதன் ெபா�ள். 

ஒவ்ெவா� பாட்�ம் நான்� அறக்க�த�்க்கைள ���ன்றன. 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ெபயர:் �ளம்�நாகனார.் 

�ளம்� என்ப� ஊரெ்பயர,் நாகனார ்என்ப� �லவரின் இயற்ெபயர.் 

 

உைரநைட: 

ஆராேரா ஆராேரா 

தாளில் எ�தாமல் �றர ்பா�வைத ேகட்� பா�வ� நாட்�ப்�ற பாடல் 

எ�தப்படாத வாய்வ�யாக பர��ற கைதகள் வாய்ெமா� இலக்�யம் என்பர.் 

கானாப் பாடல், கட�க்� ெசன்� �ன்��க்�ம் �னவரக்ள் பா�ம் பாட�ம் 
நாட்�ப்�ற பாடேல. 

நாட்�ப்�ற பாடைல பல வைககளாக �ரிப்பர.் 

தாலாட்� பாடல்கள், �ைளயாட்�ப் பாடல்கள், ெதா�ல் பாடல்கள், சடங்�ப் 
பாடல்கள், ெகாண்டாடப் பாடல்கள், வ�ப்பாட்�ப் பாடல்கள், ஒப்பாரிப் பாடல்கள். 

 

�ைணப்பாடம்:  

�ரச�்�வன் 

ஜான�மணாளன் எ��ய அ�ைவ வளரக்்�ம் அற்�த கைதகள் என்�ம் 
����ந்� எ�க்கப்பட்ட ��கைத இ�. 

ப�னான்� வய�ள்ள ��வன் ��ைரைய அடக்�னான். அச�்�வன் 
�ேவகானந்தர.் 

�ேவகானந்தரின் இயற்ெபயர ்- நேரந்�ரதத.் 

�ரட்� �ற� - வள்ளலார.் 



�ரத ்�ற� - �ேவகானந்தர ்

 

இலக்கண�ம் ெமா�த்�ற�ம் 

த�ழ்செ்சாற்கள் நான்� வைகப்ப�ம். அைவ: ெபயரச்ெ்சால், �ைனசெ்சால், 
இைடசெ்சால், உரிசெ்சால். இவற்�ல் �தன்ைமயானைவ ெபயரச்ெ்சால்�ம் 
�ைனசெ்சால்�ம். 

இைசய�� 

ெசால்ெபா�ள் 

வானப்�னல் – மைழநீர ்   �னல் - நீர ்

ைவயத�் அ�� - உல�ன் அ�தம் 

ைவயம் – உலகம்    தைழ - ெச� 

தகரப்பந்தல் - தகரதத்ால் அைமக்கப்பட்ட பந்தல் 

ெபா� - மகரந்தப் ெபா� 

தைழயா ெவப்பம் - ெப��ம் ெவப்பம், �ைறயா ெவப்பம் 

தைழத்தல் - ��தல், �ைறதல் 

தைழக்க�ம் - �ைறய�ம். 

�ரட்� க�ஞர ்என்�ம், பாேவந்தர ்என்�ம் �கழப்ப�பவர ்- பார�தாசன். 

இயற்ெபயர ்- கனக�ப்�ரத்�னம் 

பார��ன் க�ைத�ன் �� ெகாண்ட காதலால் தம்�ைடய ெபயைர பார�தாசன் 
என மாற்�க்ெகாண்டார.் 

காலம்: 29.04.1891 - 21.04.1964(அகைவ 72) 

ெபற்ேறார:் கனகசைப �த�யார ்- இலக்�� அம்மாள் 

��மணம்: 1920ல் பழநி அம்ைமயாைர மணந்தார.் 

பைடப்�கள்: பாண்�யன் பரி�, அழ�ன் �ரிப்�, இ�ண்ட ��, ��ம்ப �ளக்�. 

கல்லாத ெபண்களின் இ�ைவக் ��ம் �ல் - இ�ண்ட ��. 

கற்ற ெபண்களின் �றப்ைபக் ��ம் �ல் - ��ம்ப �ளக்�. 

இயற்ைகைய வரண்ிக்�ம் �ல் - அழ�ன் �ரிப்�. 

பார�தாசன் நடத்�ய இதழ் - ��ல். 

 

பழெமா� நா�� 

ெசால்ெபா�ள்: 

ஆற்ற�ம் - நிைறவாக 



நாற்�ைச - நான்� + �ைச 

ஆற்�ணா - ஆ� + உணா 

வ�நைட உண� - இதைன கட்�சே்சா� என இக்காலத்�ல் ��வர.் 

பழெமா� நா�� ஆ�ரியர ்- �ன்�ைற அைரயனார.் 

�ன்�ைற என்ப� ஊரப்்ெபயர ்

அைரயன் - அரசைனக் ��க்�ம் ெசால் 

ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� �ல்க�ள் ஒன்� - பழெமா� நா��. 

பழெமா��ல் உள்ள பாடல்கள் - 400 

ஒவ்ெவா� பாட��ம் ஒ� பழெமா� இடம்ெபற்�ள்ள�. 

ஆற்�ணா ேவண்�வ� இல் என்ப� - கற்றவ�க்�க் கட்�சே்சா� ேவண்டா என்ப� 
ெபா�ள். 

ெபா�ள்: 

ஆற்�ணா ேவண்�வ� இல் - "கற்றவ�க்� கட்�சே்சா� ேவண்டாம்" 

ஆற்�ணா - வ�நைட உண�(கட்�சே்சா�) 

��ப்�: ஆ� - ஒர ்எண்(6), ஆ� - ந�, ஆ� - வ�. 

 

உைரநைட:  

மகள் இந்�ரா�க்� ேந� எ��ய க�தம் 

நாட்�ன் ��தைலக்�ப் �ன் இந்�யா�ன் �தல் �ரதமர ்- ஜவரக்ரல்ால் ேந� 

ேந��ன் �ைண�யார ்ெபயர ்- கமலா 

தா�ர ்ஆரம்�த்த �ஸ்வபார� கல்�ரி ேமற்�வங்கத்�ல் சாந்� நிேகதன் 
என்��டத்�ல் உள்ள�. 

ேந� தன் மகள் இந்�ரா காந்�க்�ம் 42 ஆண்�கள்(1922-1964) க�தம் எ���ள்ளார.் 

பாடப்ப���ல் உள்ள க�தம் அல்ேமாரா மாவட்டச ்�ைற�ல் இ�க்�ம் ேபா� 1935 
�ப்ரவரி 22 அன்� எ�தப்பட்ட�. 

ேந��ன் க�தம் இங்�லாந்�ல் உள்ள ேகம்�ரிட்ஜ் பல்கைலக்கழகத்�ல் உள்ள�. 

�த்தகம் வா�ப்பைத கடைமயாகேவா, கட்டயப்ப�தேவா �டா� என்�றார ்ேந�. 

ேம�ம் ேந�, �ேளாட்ேடா�ன் �த்தகங்கள் �ைவயானைவ, �ந்தைனைய �ண்�பைவ 
என்�ம் ���றார.் ��க்கமாக�ம், வா�க்க எளிதாக�ம் இ�க்�ம் �ேரக்க நாடகங்கள் நம் 
ஆரவ்த்ைத �ண்�ம் என்�ம் ���றார.் காளிதாசரின் சா�ந்தலம் நாடகம் ப�க்க ேவண்�ய 
�ல் என்�ம் ���றார.் 

டால்ஸ்டா�ன் “ேபா�ம் அைம��ம்” என்ற நாவல், உல�ல் �கச ்�றந்த �ல்களில் ஒன்� 
என�ம், ெபரன்ாரட்ஷ்ா�ன் �ல்கள் வா�க்க த�ந்தைவ என்�ம் ���றார.் 



ேந�க்� �க�ம் ��தமானவார ்ஆங்�ல �ந்தைனயாள�ம் கல்�யாள��மான 
ெபட்ராண்ட் ரஸ்ஸல். 

�த்தக ப�ப்� என்ப� 1000 �கங்கள் ெகாண்ட வாழ்ைகைய �ரிந்� ெகாள்ள பயன்ப�ம் 
என்�றார.் 

ேந� ��ம்� ப�தத்� - ஆங்�ல �ல்கள். 

ேபா�ம் அைம��ம் யா�ைடய நாவல் - டால் ஸ்டாய் 

அல்ேமாரா �ைற உள்ள இடம் - உத்�ராஞ்சல். 

ேகம்�ரிட்ஜ் பல்கைலக் கழகம் உள்ள இடம் - இங்�லாந்�. 

இந்�ரா காந்� ப�தத் பல்கைலக்கழகம் - �ஸ்வபார�. 

தைழ என்பதன் ெபா�ள் - ெச�ெகா�. 

��ப்�: 

ேசக்ஸ்�யர ்- ஆங்�ல நாடக ஆ�ரியர.் 

�ல்டன் - ஆங்�ல க�ஞர.் 

�ேளட்ேடா - �ேரக்கச ்�ந்தைனயாள்ர.் 

காளிதாசர ்- வடெமா� நாடக ஆ�ரியர ்(ச�ந்தலம் நாடகம்). 

டால்ஸ்டாய் - இரஷ்ய நாட்� எ�த்தாளர ்(ேபா�ம் அைம��ம் நாவல் - உல�ல் 
�கச�்றந்த நாவல்களில் ஒன்� என இதைன ேந� ��ப்���றார.் 

ெபரன்ாட்ஷா - ஆங்�ல நாடக ஆ�ரியர.் 

ேபட்ரண்ட் ரஸ்ஸல் - �ந்தைனயாள்ர,் கல்�யாளர(்ேந��க்� �க�ம் ��த்த 
கல்�ச ்�ந்தைனயாளர)். 

��பாளினி - ��வபார��ல் பணி�ரிந்த ேபரா�ரியர.் 

ேந� மக�க்� எ��ய க�தத்�ல்  அ�கம் ��ய� - �ல்கள் பற்�. 

ஆ�ரம் �கங்கள் ெகாண்ட� வாழ்க்ைக. அதைனப் �ரிந்�ெகாள்ள�ம், �ைறயாக 
வாழ�ம் �த்தகப் ப�ப்� இன்�யைமயாத� என்றவர ்- ேந� 

எவ்வள� �ன்பமான ேநரத்��ம், �த்தகம் ப�க்�ம் பழக்கதை்தக் ைக�டக் �டா� 
என்� க�தத்�ன் �லம் வாழ்க்ைகப் பண்ைப ெதரி�தத்வர ்- ேந� 

��ப்�: உலகம் - ஞாலம், �� - ��. ��ல் - எ�ல், ெகாண்டல் - ேமகம், மன்னன் - 
ேவந்தன், ெகாற்றவன் -அரசன். 

 

இலக்கணம்: 

ஓளிைய உணரத்�்ம் ெசாற்கள் இரண்� இரண்டாக ேசரத்�் வ�வ�, �ரிதத்ால் 
ெபா�ள் தரா�. 

எ.கா: கண கண, சள சள, தணதண, பட பட, ����, வளவள, பளபள. இதைன 
இரட்ைடக்�ள� என்பர.் 



ெசய்�ள்: �த்தர ்பாடல் 

�த்தரக்ள் - நா�� ஆண்�க�க்� �ன் த�ழகத்�ன் கா� மைலகளில் 
வாழ்ந்தவரக்ள், இவரக்ள் உ�வ வ�பா� ெசய்யாமல் ெவட்ட ெவளிையேய 
கட�ளாக 

வ�ப்பட்டவரக்ள். 

"ைவேதாைரக் �ட ைவயாேத" என்ற �தத்ர ்பாடைல பா�யவர ்- க�ெவளிச ்�த்தர.் 

உ�வ வ�பா� ெசய்யாமல் இயற்ைகைய கட�ளாக வ�பட்டவர ்- க�ெவளிச ்
�த்தர.் 

க�ெவளிச ்�த்தர ்பா�ய பாடல்கள் - 54. 

நந்தவனத�்ல் ஓர ்ஆண்�ன் அவன் நாடா� மாதமாய் என்ப் பா�யவர ்- க�ெவளிச ்
�த்தர.் 

பாம்பாட்�ச ்�த்தர,் �தம்ைபச ்�த்தர,் அ��னிச ்�த்தர ்- இைவ 
காரணப்ெபயரக்ள். 

ேவம்� - கசப்பான ெசாற்கள்.  �த�் - அ�� 

�றாப்� – இ�மாப்�   கடம் - உடம்�. 

சாற்�ம் - �கழ்ச�்யாக்ப் ேப�வவ�. 

ெவய்ய�ைன - �ன்பம் த�ம் ெசயல் 

சாற்�ம் - �கழ்ச�்யாகப் ேப�வ� 

பலரில் - பலர ்+ இல்(��கள்) 

க�ைத: தாகம் 

யா�ைடய �தந்�ரதை்த�ம், உரிைம�ம் அடக்��ைறயால் கட்�ப்ப�த�்�ட 
��யா� என்�ம் க�த்ைத ெசால்�ற�. 

க�ஞர ்அப்�ல் ர�மானின் "ஆலா பைன" என்�ம் �ல் சா�தய் அகாட� ��� 
ெபற்ற�. 

இவரின் �ற பைடப்�கள்- �ட்��ரல், பால்��, ேநயர ்��ப்பம், �த்தன். 

��க்க�ைத �ைனவ�ல் �கழ் ெபற்ற க�ஞர ்- க�க்ேகா அப்�ல்ர�மான். 

தாகம் என்ற க�ைத எந்த க�ைத ெதா�ப்���ந்� எ�க்கப்பட்ட� -பால் �� 

 

உைரநைட: இளைம�ல் ெபரியார் ேகட்ட �னா 

இயற்ெபயர:் இராமசா�். 

ெபற்ேறார:் ேவங்கடப்பர,் �ன்னத்தாயம்மாள். 

�றந்த ஊர:் ஈேரா�. 

ேதாற்��த்தைவ: ப�த்த�வாளர ்சங்கம், �யமரியாைத இயக்கம் அ�யன. 



ேபாராட்டம்: ேகரளா�ல் ைவக்கம் என்ற ஊரில் தாழ்த்தப்பட்டவரக்�க்� ஆதரவாக 
ேபாரா� ெவற்�ெபற்றதால் ைவக்கம் �ரர ்என அைழக்கப்பட்டார.் 

தன்ைனத் தாேன ம�ப்ப�ம், தன் மரியாைதைய தக்க ைவத�்க் ெகாள்வ�ம் - 
�யமரியாைத. 

ெபரியாரின் காலம்: 17.09.1879 �தல் 24.12.1973 

ச�க �ர�்�த்தத்�ற்காக ஐக்�ய நா�களின் சைப�ன் �ெனஸ்ேகா ��� 1970 
ஆம் ஆண்� ெபரியா�க்� வழங்கப்பட்ட�. 

மத்�ய அர� 1978 ஆம் ஆண்� ெபரியா�க்� அஞ்சல்தைல ெவளி�ட்ட�. 

ெபரியார ்- ெபண் ��தைல மற்�ம் �ண்டாைம ஒ�ப்�ற்காக பா�பட்டவர.் 

ெபரியார ்மக்க�க்காக ச�கத் ெதாண்டாற்ற ெபரியார ்தம் வாழ்நாளில் எத்தைன 
நாட்கைள ெசல� ெசய்தார ்- 8600 நாட்கள். 

ெபரியார ்மக்க�க்காக ச�கத் ெதாண்டாற்ற எவ்வள� �ரம் பயணம் ெசய்தார ்- 
13,12,000 �.� 

ெபரியார ்தம் வாழ்நாளில் எதத்ைன �ட்டங்களில் எவ்வள� மணி ேநரம் 
உைரயாற்�னார ்- 10,700 �ட்டங்கள், 21,400 மணி ேநரம். 

ெபரியார ்ெபண்க�க்� நைகேயா அழகான உைடேயா �க்�யம் இல்ைல; அ��ம் 
�யமரியாைத�ம்தான் �க �க்�யம். 

 

 

 

ெசய்�ள்: �றநா��: 

�றநா�� = �றம் + நான்� + ��. 

த�ழரக்ளின் வரலா� பண்பா� ஆ�யவற்ைற அ�ய உத�ம் �ல். 

இந்�ல் �லவர ்பலர ்இயற்�ய பாடல்களின் ெதா�ப்�. 

அரிய ெநல்�க்கனிைய அ�யமானின் ெபற்றவர,்  நண்பர ்- ஔைவயார.் 

சங்கப்�லவரக்ளில் ஒ�வர ்- ஒளைவயார.் 

ெநல்�க்கனிைய அ�யமானிடம் ெபற்றவர ்- ஔைவயார.் 

சங்ககால ெபண் க�ஞரக்ளில் அ�கப்பாடல் பா�யவர ்- இவ�ம் ஆத்�ச�்� பா�ய 
ஔைவயா�ம் ேவ�ேவறானவர.் 

ஔைவ என்பதன் ெபா�ள் - தாய். 

பாடல் வரிகள்: 

எவ்வ� நல்லவர ்ஆடவர ்

அவ்வ� நல்ைல; வா�ய நிலேன - ஔைவயார ்

ெபா�ள்: 



அவல் - பள்ளம் 

�ைச - ேம�, *  நல்ைல - நன்றாக இ�ப்பாய். 

��க்க�ைத: �ண்ைணைய இ�த்�த் ெத�வாக்�! 

�ண்ைணைய இ�த�் ெத�வாக்� என்ற பாடைல இயற்�யவர ்- க�ஞர ்
தாராபார�. இவர ்எ�ச�்�க்க க�ைதகைள எ��வ�ல் வல்லவர.் 

ஆ�ரியராக பணியாற்�யவர,் த�ழக அர�ன் நல்லா�ரியர ்���ெபற்றவர.் 

காலம்: 26.02.1947 - 13.05.2000 

�ற �ல்கள்: ��ய ��யல்கள், இ� எங்கள் �ழக்�, தாராபார� க�ைதகள். 

பாடல்வரிகள் �ல: "கட�ன் நான் ஒ� �த�்" 

எத்தைன உயரம் இமயமைல- அ�ல் 

இன்ெனா� �கரம் உன�தைல" 

��ப்பந்� என்ன �ைல? - உன் 

�கைழத ்தந்� வாங்�ம்�ைல! 

உைரநைட:  

ேத�யம் காத்த ெசம்மல் ப�ம்ெபான் �த்�ராம�ங்கர ்

�றப்�: இராமநாத�ரம் மாவட்டத்�ல் ப�ம்ெபான் எ�ம் ஊரில் 1908ஆம் ஆண்� 
அக்ேடாபர ்மாதம் 30ம் நாள் �றந்தார.் 

ெபற்ேறார:் தந்ைத- உக்�ரபாண்�த்ேதவர.் தாய் - இந்�ராணி. இஸ்லா�ய 
ெபண்மணி இவ�க்� பா�ட்� வளரத்்தார.் 

இவ�ைடய ஆ�ரியர ்- �ைறவறவா�த்தான் �ள்ைள. 

கல்�: 

ெதாடக்கக்கல்� - க���ல் ��த�்வ பா�ரியாரக்ளிடம் ெபற்றார.் 

ப�மைல உயரந்ிைலப்பள்ளி(ம�ைர) - 10ம் வ�ப்� ராமநாத�ரம் அர� 
உயரந்ிைலப்பள்ளி�ல். *  இராமநாத�ரத்�ல் பர�ய �ேளக் ேநாயால் இவர� கல்� 
நின்ற�. 

த�ழ், ஆங்�லம் இ�ெமா�களி�ம் வல்லவர.் 

�லம்பம், ��ைர ஏற்றம், �ப்பாக்� ��தல், ேஜா�டம், ம�த�்வம் ஆ�யவற்ைற 
கற்ற�ந்தார.் 

�த�்ராம�ங்கதே்தவர ்எதத்ைன �ற்�ரக்ளில் இ�ந்த தம் ெசாந்த நிலங்கைள 
தாழ்த்தப்பட்ட மக்க�க்� வழங்�னார ்- 32 �ற்�ரக்ளில் இ�ந்த நிலங்கள். 

�த�்ராம�ங்கதே்தவர ்தன்�ைடய அர�யல் ��வாக க��யவர ்- வங்கத�் 
�ங்கம் ேநதா� �பாஷ் சந்�ர ேபாஸ். இவரின் ��ப்பத்�ற்ேகற்ப ேநதா� 
06.09.1939-ல் ம�ைர வந்தார.் 

நிலக்�ழார ்ஒ�ப்��ம் ஆலய �ைழ�ப் ேபாராட்டத்��ம் �ன்னின்றார.் 



சமபந்� �ைறைய ஆதரித்தார.் 

ேத�யம் காத்த ெசம்மல் என இவைர ��.�.க பாராட்��ள்ளார.் 

ேதரத்�ல் ேபாட்��ட்� ஐந்��ைற ெவற்� ெபற்றார.்(1937,1946,1952,1957,1962) 

ெதய்�கம் ேத�யம் இரண்ைட�ம் இ�கண்களாக ேபாற்�யவர.் 

�றப்� ெபயரக்ள்: ேவதாந்த பாஸ்கர,் �ரணவேகசரி, சன்மாரக்்க கண்ட மா�தம், 
இந்� �தத் சம்ய ேமைத. 

1995ல் மத�்ய அர� இவ�க்� அஞ்சல்தைல ெவளி�ட்ட�. 

த�ழக அர� ெசன்ைன�ல் இவ�க்� �ைல�ம், அச�்ைல இ�க்�ம் சாைலக்� 
இவ�ைடய ெபயைர�ம் �ட்��ள்ள�. 

�த�்ராம�ங்கரின் ��ப்பத்�ற்� இணங்க 06.09.1939 இல் ம�ைரக்� ேநதா� 
�பாஷ் சந்�ர ேபாஸ் வ�ைக தந்தார.் 

�த�்ராம�ங்க ேதவர ்தன்�ைடய ெசாத�்க்கைள 17 பாகங்களாக �ரிதத்ார.் 

17 பாக ெசாத�்க்களில் 16 பாகங்கைள 16 ேபரக்�க்� இனாம் சாசனமாக எ�� 
ைவத்தார.் 

உப்பக்கம் என்றால் ��கப்பக்கம் என்� ெபா�ள். 

உம்பர ்என்றால் ேமேல என்� ெபா�ள். 

உ�க்கண் - சற்�த் ெதாைல�ல் பார.் 

கன்னியா�மாரி�ல் ��வள்�வர ்�ைல அைமக்கப்பட்ட ஆண்�- 2001 சனவரி-1. 

இவரின் �ற்�கள்: 

சா�ைய�ம் நிறதை்த�ம் பாரத்�் மனிதைன தாழ்�ப�த�்வ� ெப�ங்ெகா�ைம 
ஆண்டவன் மனித �லத்ைதத்தான் பைடதத்ாேன த�ர சா�ைய�ம் நிறதை்த�ம் 

அல்ல சா��ம் நிற�ம் அர�ய�க்�ம் இல்ைல, ஆன்�கத்த�ற்�ம் இல்ைல. 

�ர�ல்லாத வாழ்�ம் �ேவக�ல்லாத �ர�ம் �ணா�ம். 

பைன மரத�்��ந்� ��ந்� �ைழதத்வ�ம் உண்�. வயல் வரப்�ல் வ�க்� 
��ந்� இறந்தவ�ம் உண்�. 

மனிதனின் மனநிைலைய இ�ள், ம�ள், ெத�ள், அ�ள் என ��ப்�ட்�ள்ளார.் 

மைற� - 1936ஆம் ஆண்� அக்ேடாபர ்30(�றந்தநாள்) 

 

இலக்கணம்: 

�ட்ெட�த�்க்கள்- மனிதைனேயா ெபா�ைளேயா �ட்�காட்ட உத�ம் எ�த�்க்கள் 
�ட்ெட�த�்க்கள். அைவ: அ, இ பழங்காலத்�ல் உ (தற்ேபா� பயன்ப�த�்வ� 

இல்ைல) எ.கா: அப்ெபண், இப்ைபயன், இவ்��, அந்தப்பக்கம், இந்த��, அ, இ 
�ட்ெட�த�்க்கள் தனிேய நின்� �ட்�ம் ேபா� ஆண் ெபண் அைனவைர�ம் 
ெபா�வாக �ட்��ன்றன. 



அகச�்ட்� - அவன், இவன் 

�றச�்ட்� - அப்ைபயன் 

�ட்�த்�ரி� - அந்தப்பக்கம். 

தகவைல �னா ஆக்�ம் எ�த�் - ஆ 

எ.கா: அவன் ெசய்தான் - அவனா ெசய்தான்? 

�னா எ�ப்ப உத�ம் ேவ� �ல எ�த�்க்கள் - எ-�ைட என்ன? ஏ-ஏன் வந்தாய்?  யா-
யார ்அங்ேக ? ேயா- நீேயா ெசய்தாய்? 

ெசால்�க்� அ�த்தம் த�ம் உ�ெர�த�் - ஏ எ.கா: அவேனா ெசயதான், �ைதேய 
�றந்தவள். 

தற்ேபா� ஏ க்� ப�ல் தான் பயன்ப�த�்ம் வழக்கம் உள்ள�. அவன் தான் 
�றந்தவன். 

ெபா�ள்: 

ஈரம்- அன்�, 

அைனஇ - கலந்� 

ப�� - வஞ்சம் *  அகன் - உள்ளம், 

அமர ்- ��ப்பம் 

ெசம்ெபா�ள் - �றந்த ெபா�ள் 

�வ்வாைம - வ�ைம 

அல்லைவ - பாவம்*  நன்� - நன்ைம 

��ைம - �ன்பம் 

ஈன்றல் - த�தல், *  வனெகால் - க�ஞ்ெசால் 

கவரத்ல் - �கரத்ல். 

உ�க்காண் - சற்�த் ெதாைல�ல் பார ்

உப்பக்கம் - ���ப்பக்கம் 

உம்பர ்- ேமேல 

��க்�றள்: 

ெசால்ெபா�ள்: 

இனி�ன்றல் - இனி� + ஈன்றல் 

ஈன்றல் - த�தல், உண்டாக்�தல் 

வன்ெசால் - க�ஞ்ெசால் 

எவன்ெகாேலா - ஏேனா? 

��ைம - �ன்பம் 



ம�ைம - ம��ற� 

இம்ைம - இப்�ற� 

நா� - ��ம்� 

அல்லைவ - பாவம் 

தைலப்�ரியாச ்ெசால் - நீங்காத ெசாற்கள் 

அணி - அழ�க்காக அணி�ம் நைககள் 

�வ்வாைம - வ�ைம 

இன்��உம் - இன்பம் த�ம் 

அகத்தான் ஆம் - உள்ளம் கலந்� 

�கன் - �கம் 

இன்ெசாலன் - இனிய ெசாற்கைளப் ேப�பவன் 

ஈரம் - அன்� 

அைளஇ - கலந்� 

ெசம்ெபா�ள் - ெமய்ப்ெபா�ள் 

கவரத்ல் - �கரத்ல் 

 

ெசய்�ம் ெதா�ேல ெதய்வம் 

ெசய்�ம் ெதா�ேல ெதய்வம் என்ற பாடைல எ��யவர ்- பட்�க்ேகாட்ைட 
கல்யாண�ந்தரம். 

�றந்த ஊர ்- பட்�க்ேகாட்ைட அ�ேக ெசங்கப்ப�தத்ான்கா�. 

காலம்: 13.04.1930 - 08.10.1959 

மக்கள் க�ஞர ்என அைழக்கப்பட்டவர ்- பட்�ேகாட்ைட கல்யாண�ந்தரம். 

தன� பாடல்களில் உழக்�ம் மக்களின் �யரங்கைள�ம் ெபா��ைடைமச ்
�ந்தைனகைள ���ள்ளார.் 

 

 �ல பாடல் வரிகள்: 

ெசய்�ம் ெதா�ேல ெதய்வம் - அந்தத ்

�றைமதான் நம� ெசல்வம் 

"ப�ைர வளரத்்தால் பலனா�ம் - அ� 

உ�ைரக் காக்�ம் உணவா�ம்" 

"கா�ம் ஒ� நாள் கனியா�ம் -நம் 

கன�ம் ஒ� நாள் நனவா�ம்" 



உைரநைட: கல்�ேல கைலவண்ணம் 

கா�ரி பா�ம் ேசாழவள நா�, அ� கைலகளின் �ைளநிலம், �யக்கைவக்�ம் 
கட்டடக்கைல�ம் �ற்பக்கைல�ம் ெகா�க்�ம் ஊர ்- �ம்பேகாணம். 

�ம்பேகாணத்�ற்� ெதன்�றம் பா�ம் அரி�லாற்�ன் ெதன்கைர�ல் அைமந்�ள்ள 
ஊர ்- தாரா�ரம் 

இங்�ள்ள ஐராவ�ஸ்வரர ்ேகா�ல் 800 ஆண்�க�க்� �ன் இரண்டாம் ராஜராஜ 
ேசாழனால் கட்டப்பட்ட�. 

�� ேகா�ல்க�க்�ச ்ெசன்� கண்ட �ற்பங்களின் ேபரழைகப் பாரத்�் ம�ழ்ந்த 
அ�பவதை்த த�ம் ஒேர ேகா�ல் - ஐராவ��வரர ்ேகா�ல் 

�ப்�ரம் எரித்தவன் (�ரி�ராந்தகன்) கைத ஒ� �ற்பம். 

யாைனைய வதம் ெசய்�, அதன் ேதாைலத் தன் �� உ��ெகாள்�ம் ஈசனின் 
யாைன உரிேபாரத்த்வர(்கஜம்ஹார�ரத்�்) கைத ஒ� �ற்பம். 

அ��� ேதடைவக்�ம் அண்ணாமைலயார(்�ங்ேகாத்பவர)் கைத மற்ெறா� �ற்பம். 

ேகா��ன் �ைழவா��ல் அைமந்த 7 க�ங்கற் ப�கள் சரிகமபதநி எ�ம் 7 
நாதப்ப�களாக வ�க்கப்பட்�ள்ளன. 

தாரா�ரம் ேகா��ன் �ம்�ய �மானத ்ேதாற்ற�ம், அதற்�க் �ேழ இ��ற�ம் 
யாைனக�ம் ��ைரக�ம் �ட்�ய இரதம்ேபால் அைமந்த மண்டப�ம் வான்ெவளி 
இரக�யதை்த காட்�வதாக வான�யல் அ�ஞர ்காரல்் சாகன் ���றார.் 

தஞ்ைச அரண்மைனக்� ெசாந்தமான இக்ேகா�ல் தற்ேபா� மத�்யத் 
ெதால்ெபா�ள் �ைற�னர ்பா�காத�் வ��ன்றன. இைத மர� 
அைடயாளச�்னமாக �ெனஸ்ேகா அ��த�்ள்ள�. இக்ேகா�ைல கைலகளின் 
சரணாலயம் என்ேற �றலாம். 

�ைணப்பாடம்: சாதைனப் ெபண்மணி ேமரி ��ரி 

��ரி அண்ைமயார ்1876 ஆம் ஆண்� ேபாலந்� நாட்�ல் வ�ைமயான ��ம்பத்�ல் 
ஐந்தாவ� �ழந்ைதயாக �றந்தார.் 

தன� �தத் சேகாதரி�ன் ��ப்பமான ம�த�்வ கல்� ப�ல்வைத 
நிைறேவற்�வதற்காக �ழந்ைதக�க்�ச ்�றப்�ப் பாடம் ெசால்�க் ெகா�த்த�ம், 
ெச��ேபால் * பணி�ைடகள் ெசய்�ம் ெபா�ளட்ீ� உத�னார.் 

ேமரிக்� ேபாலந்�ல் அ��யல் கல்� ம�க்கப்பட்டதால், �ரான்ஸ் நாட்�ற்� 
ெசன்� அ��யல் கல்� ப�ன்றார.் 

அ��யல் ேமைத ��ரி��ரிைய, ேமரி ��மணம் ெசய்� ெகாண்டார.் அவ�டன் 
ேசரந்்� ஆராய்ச�்�ல் ஈ�பட்டார.் 

மணவாழ்க்ைக�ல் மனநிைற�டன் ஒ� ெபண் �ழந்ைதைய ெபற்ெற�த்தார.் 

இைட�டாத ஆராய்ச�்�ன் பயனாக, கணவன், மைன� இ�வ�ம் �த�ல் 
ெபாேலானி�ம் என்�ம் ெபா�ைள கண்���த்தனர.் 

அதன் �ற� இரண்� ஆண்�கள் இைட�டா� ஆராய்ச�் ெசய்� ேர�யம் என்�ம் 
ெபா�ைள கண்�ப்��த்தனர.் இவ்�ரண்� அ�ய கண்���ப்�க�க்காக ேமரி 
��ரிக்�ம் அவர ்கணவ�க்�ம் 1903ம் ஆண்� ேநாபல் பரி� வழங்கப்பட்ட�. 



இவரின் கண்���ப்ைபப் தனியார ்நி�வனம் ஒன்� 50 இலட்சம் டாலரக்�க்� 
�ைலக்� வாங்க �ன் வந்த ேபா�ம் தன� அ��யல் கண்���ப்ைப அ��யல் 
உல�ற்ேக ெகாைடயாக ெகா�தத்ார.் 

ேம�ம் அவ�க்� இரண்டாவ� �ைறயாக 1911 ஆண் ஆண்� ேர�யத்�ன் அ� 
எைடைய கண்���த்ததற்காக ேநாபல் பரி� வழங்கப்பட்ட�. 

ேமரி ��ரி 1934 இல் இயற்ைக எய்�னார.் 

��ரி�ன் இறப்�ற்�ப்�ன் அவர ்மகள் ஐரி�ம், ம�மகன் சா�ட் ��ரி�ம் 
ெதாடரந்்� அ��யல் ஆராய்ச�்�ல் ஈ�பட்�ச ்ெசயற்ைக க�ர�்ச�்ப் பற்�ய 
ேவ��யல் ஆராய்ச�்க்காக 1935 ஆண் ஆண்� ேநாபல் பரி�ைன ெபற்றனர.் 

ஓேர ��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்தவரக்ள் �ன்� �ைற ேநாபல் பரி� ெபற்ற இசச்ாதைன 
இன்�வைர ��ய�க்கப்பட�ல்ைல. 

ேநாபல் பரி� வரலாற்�ல் பரி� ெபற்ற �தற்ெபண்மணி ேமரி ��ரி. 

 

 

தனிப்பாடல் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

இரட்�தத்ானா? - காபாற்�னானா? 

அல்ைலத்தான் - அ��ம் அல்லாமல் 

ப�மதத்ான் - தாமைர�ல் உள்ள �ரமன் 

�மரகண்ட வ�ப்� - ஒ�வைக வ�ப்� ேநாய் 

�ைரகடல் - ஒ�க்�ம் கடல் 

�ல் ��ப்�: 

�லவரக்ள், அவ்வப்ேபா� பா�ய பாடல்கைள தனிப்பாடல் �ரட்� என்�ம் �லக 
ெதா�த�்ள்ளனர.் 

ெப�ம்பாலான பாடல்கள் இ��� �தல் �ந்�� ஆண்�க�க்�ள் பாடப்பட்டைவ. 

இராமசச்ந்�ரக் க�ராயர ்�ன்பத்ைத�ம், நைகச�்ைவேயா� ெசால்வ�ல் 
வல்லவர.் 

அந்த காலம் இந்த காலம் 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

உ�மைல நாராயண க� த�ழ்த் �ைரப்பாடல் ஆ�ரிய�ம், நாடக எ�த்தாள�ம் 
ஆவார.் 

ச�தாயப் பாடல்கைள எ��ச ்�ர�்�த்தக் க�த�்க்கைளப் பரப்�யவர.் 

ப�தத்�� க�ராயர ்என த�ழ் மக்களால் அைழக்கப்பட்டவர.் 

காலம்: 25.09.1899 - 23.05.1981 



 

தயக்கம் இன்�த் த��ேலேய ேப�ேவாம் 

�� – ெதாைலக்காட்�   ேர�ேயா - வாெனா� 

�பன் – �ற்�ண்�   � - ேதநீர ்

ெட�ேபான் – ெதாைலேப�  கரண்ட் - �ன்சாரம் 

ஃேபன் – �ன்���   ேசர ்- நாற்கா� 

ைலட் – �ளக்�    டம்ளர ்- �வைள 

ைசக்�ள் – ��வண்�   �லாட்பாரம் - நைடப்பாைத 

ஆ�ஸ் – அ�வலகம்   �னிமா - �ைரப்படம் 

ைடப்ைரட்டர ்– தட்டச�்ப்ெபா� ேரா� - சாைல 

�ைளட் – �மானம்   ேபங்க் -  வங்� 

�ேயட்டர ்- �ைர அரங்�  ஆல்பத்�ரி - ம�த�்வமைன 

கம்ப்�ட்டர ்– கணினி   காேலஜ் - கல்�ரி 

�னிவர�்ட்� – பல்கைலக்கழகம் ெடலஸ்ேகாப் - ெதாைலேநாக்� 

ெதரே்மா�ட்டர ்– ெவப்பமானி  இன்டரெ்நட் - இைணயம் 

இஸ்�ல் – பள்ளி   ச�ன்ஸ் - அ��யல் 

ைமக்ேராஸ்ேகாப் – �ண்ேணாக்� நம்பர ்- எண் 

 

நா�ம் நகர�ம் 

நா�:  நா� என்ற ெசால் ஆ��ல் மக்கள் வா�ம் நிலதை்த ��ப்பதற்� 
வழங்கப்பட்ட�. 

�ேவந்தரக்ளின் ஆட்�க்�ட்பட்ட த�ழ்நாட்�ன் ப��கள் அவரவர ்ெபயராேலேய 
ேசரநா�, ேசாழநா�, பாண்�யநா� என்� அைழக்கப்பட்டன. 

நாளைட�ல் நா�களின் உட்��க�ம் "நா�" என்� அைழக்கப்பட்டன. ெகாங்� 
நா�, ெதாண்ைட நா� �த�யன இதற்�ச ்சான்றா�ம். 

�ன்னாளில் �ரப்�நா� என்ப� பாண்� மண்டலதை்தச ்ேசரந்்த நா�க�ள் ஒன்�. 

இப்ெபா�� அப்ெபயர ்ெபா�ைண யாற்�ன் கைர��ள்ள ஒ� �ற்�ரின் 
ெபயராக நில��ன்ற�. அதற்� எ�ேர ஆற்�ன் ம�கைர�ல்�ள்ள மற்ெறா� 
�ற்�ர ்வல்லநா� என்�ம் ெபய�ைடய�. 

ேசாழநாட்�ல் மாயவரத்�ற்� அ�த�்ள்ள ஓ�ர ்ெகாரநா� என்� 
அளிக்கப்ப��ற�. 

�ரை்ரநா� என்ப� ெகாரநா� என்� ம��ற்�. 

பட்�ேகாட்ைட வட்டத�்ல் கானா�ம், ம�ரங்க வட்டத�்ல் ெதன்னா�ம் உள்ளன. 



 

நகரம்: �றந்த ஊரக்ள், நகரம் என்�ம் ெபயாரால் வழங்�ம். ஆழ்வாரக்ளின் �றந்த 
நம்மாழ்வார ்�றந்த இடம் ���ர ்என்�ம் பலம்ெபைர �றந்�, ஆழ்வாரத்் 
��நகரியாகத் �கழ்�ற�. 

பாண்�யநாட்��ள்ள ���ப்பட்�, வரத்்தகத்தால் ேமம்பட்� இன்� ���நகராகா 
�ளங்��ற�. 

இக்காலத�்ல் ேதான்�ம் �த�்ரக்�ம் நகரம் என்�ம் ெபயைரேய ெபரி�ம் 
நா�வனவாகத் ெதரி�ன்றன. 

ெசன்ைன: ��ம�ைலக்� அ�ேக�ள்ள ��வல்�க்ேகணி, �தல் ஆழ்வாரக்ளால் 
பாடப்ெபற்ற�. அவ்�ரின் ெபயர ்அல்�க்ேகணி என்பதா�ம். அல்�க்ேகணி என்ப� 
அல்�க்�ளம். 

அங்ேக ெப�மாள் ேகா�ல் ெகாண்டைமயால் �� என்�ம் அைடெமா� ேசரந்்� 
��வல்�க்ேகணி ஆ�ற்�. 

�ரம்: �ரம் என்�ம் ெசால் �றந்த ஊரக்ைள ��ப்பதா�ம். ஆ��ல் காஞ்� என்� 
ெபற்ற ஊர ்�ன்னர ்"�ரம்" என்ப� ேசரந்்� காஞ்��ரம் ஆ�ற்�. 
பல்லவ�ரம்(பல்லாவரம்), ேசாழ�ரம், த�ம�ரம் ேபான்றைவ ேம�ம் �ல 
எ�த�்க்காட்�களா�ம். 

பட்�ணம்: கடற்கைர�ல் உ�வா�ம் நகரங்கள் "பட்�ணம்" எனப் ெபயர ்ெப�ம். 
கா�ரிப்�ம்பட்�ணம், நாகபட்�ணம், காயல்பட்�ணம், �லேசகரபட்�ணம், 
ச�ரங்கபட்�ணம் ஆ�யைவ "பட்�ணம்" எனப் ெபயர ்ெபற்ற ஊரக்ளா�ம். 

பாக்கம்: கடற்கைரச ்�ற்�ரக்ள் "பாக்கம்" எனப் ெபயர ்ெப�ம். ேகாடம்பாக்கம், 
�னம்பாக்கம், �ங்கம்பாக்கம், ேசப்பாக்கம் இப்ப�ப் பாக்கம் எனப் ெபயர ்ெபற்ற 
ஊரக்ைளக் ��ப்�டலாம். 

�லம்: கடற்கைரச ்�ற்�ரக்ள் பாக்கம் எனப் ெபயர ்ெப�ம். ேகாடம்பாக்கம், 
�னம்பாக்கம், �ங்கம்பாக்கம், ேசப்பாக்கம் இப்ப�ப் பாக்கம் எனப் ெபயர ்ெபற்ற 
ஊரக்ைளக் ��ப்�டலாம். 

�லம்: �லம் என்�ம் ெசால் நிலத்ைதக் ��க்�ம். எ�த�்க்காட்டாக மாம்�லம், 
தமரா�லம், �ரைவ�லம் ேபான்றவற்ைறக் ��ப்�டலாம். 

�ம்பம்: ெநய்தல் நிலத�்ல் அைமந்த வாழ்�டங்கள் �ப்பம் என்�ம் ெபயரால் 
அைழக்கப்ப�ம். காட்�க்�ப்பம், ெநாச�்க்�ப்பம் ஆ�யவற்ைற ��ப்�டலாம். 

ஆ�ரியர:் ெசால்�ன் ெசல்வர ்எனப்ப�ம் ரா.�.ேச��ள்ைள அவரக்ளின் "ஊ�ம் 
ேப�ம்" என்ற ��ல் இ�ந்� எ�க்கப்பட்ட�. 

�ற்றாலக் �றவஞ்� 

ெசாற்ெபா�ள்: 

வானரங்கள் - ஆண் �ரங்�கள் 

மந்� - ெபண் �ரங்�கள் 

வான்க�கள் - ேதவரக்ள் 

காய�த்� - இறப்ைப நீக்�ம் ��ைக 



ேவணி - சைட 

�ன்னார ்- ெபண்கள் 

ம�ங்� - இைட 

�ல் ��ப்�: 

இந்��ன் ��ப்ெபயர ்��க்�ற்றாலக் �றவஞ்� ஆ�ரியர,் ���ட ராசப்பக் 
க�ராயர.் 

�றவஞ்� என்�ம் இலக்�ய வைகையச ்சாரந்்த� இந்�ல். 

 

மர�ம் பைழய �ைட�ம் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ேகாட்� மரம் - �ைளகைள உைடய மரம் 

�ற்றல் �ைட - �ய்ந்த �ைட 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

அழ�ன் ெசாக்கநாதப் �லவர ்��ெநல்ேவ� மாவட்டத்�ல் தசச்நல்�ரில் 
�றந்தவர.் 

இவரின் காலம் �.�.19 ஆம் �ற்றாண்�. 

�ல் ��ப்�: 

ஒ� ெசால்ேலா ெதாடேரா இ�ெபா�ள் த�மா� பா�வ� "�ேலைட" எனப்ப�ம். 

இதைன "இரட்�றெமா�தல்" (இரண்� + உற + ெமா�தல்) என்�ம் ��வர.் இரண்� 
ெபா�ள்படப் பா�வ�. 

 

 

இலக்கண�ம் ெமா�த்�ற�ம் நாட்�ப்�றத் த�ழ் அ�ேவாம் 

ேகா�யக் ேகட்டா ஆனம் காச�்வாங்க...? 

ஆனம் என்பதன் ெபா�ள் - �ழம்� 

அளக்�ற நா�க்� அக�ைல ெதரி�மா? 

நா� என்பதன் ெபா�ள் - தானியங்கைள அளக்�ம் ப� 

அக�ைல என்பதன் ெபா�ள் - தானிய �ைல 

�றந்த �ட்�க்�த ்�ற�ேகால் எ�க்�? 

�ற�ேகால் என்பதன் ெபா�ள் - சா� 

ஒற்� எனப்ப�வ� - ெமய்ெய�த�் 

ஒற்ெற�த்ைதச ்ேசரத்்� எ��க: 



பாடைல + ெசான்ேனன் = பாடைலச ்ெசான்ேனன் 

கட�ைள + கண்ேடன் = கட�ைளக் கண்ேடன் 

பழதை்த + �ன்ேறன் = பழத்ைதத் �ன்ேறன் 

கண்ண�க்� + ெகா�த்ேதன் = கண்ண�க்�க் ெகா�த்ேதன் 

ம�ைரக்� + ெசல்ேவாம் - ம�ைரக்�ச ்ெசல்ேவாம் 

 

ஏழாம் வ�ப்�: 
ெசய்�ள் - வாழ்த்� 

பண்ணிைன இயற்ைக ைவத்த எனப் ெதாடங்�ம் வாழ்த�்ப் பாடைல இயற்�யவர ்- 
��.�.கல்யாண�ந்தரனார.் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

பண் - இைச 

வண்ைம - ெகாைடத்தன்ைம 

ேபாற்� - வாழத�்�ேறன் 

இ�க்ைக - ஆசனம் 

��.�.க என்பதன் �ரிவாக்கம் - ��வா�ர ்��த்தாசலனார ்மகனார ்
க�யாண�ந்தரனார.் 

��.�.க �ன் ெபற்ேறார ்- ��த்தாசலனார ்- �ன்னம்ைமயார ்

��.�.க�யாண�ந்தரனார ்�றந்த ஊர ்- காஞ்��ரம் மாவட்டத்�ல் உள்ள �ள்ளம். 

�ள்ளம் தற்ெபா�� எவ்வா� அைழக்கப்ப��ற�? 

தண்டலம் (இவ்�ர ்ெசன்ைனைய அ�த�்ள்ள ேபா��க்� ேமற்ேக உள்ள�) 

��.�.க �ன் �றப்�: 

இவர ்ெதா�லாளர ்நல�க்�ம் ெபண்கள் �ன்ேனற்றத்�ற்�ம் அயரா� 
பா�பட்டார.் ேமைடத் த��க்� இலக்கணம் வ�த்தார.் இவரின் த�ழ்நைடையப் 
ேபாற்�த் "த�ழ்த் ெதன்றல்" என �றப்�க்கப்ப��றார.் 

��.�.க�யாண�ந்தரனார ்பைடப்�கள் யாைவ? 

மனித வாழ்க்ைக�ம் காந்�ய�க�ம் 

ெபண்ணின் ெப�ைம 

த�ழ்தெ்தன்றல் 

உரிைம ேவட்ைக, 

��கன் அல்ல� அழ� �த�யன. 

��.�.க அவரக்ள் வாழ்ந்த காலம் என்ன? 
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��.�.க இயற்�ய வாழ்த�்ப் பாடல் எந்��ல் இடம் ெபற்�ள்ள�? 

ெபா�ைம ேவட்டல் 

ெபா�ைம ேவட்டல் என்�ம் �ல் எந்தத ்தைலப்�ல் இடம் ெபற்�ள்ள�? 

ேபாற்� 

ெபா�ைம ேவட்டல் எதைனக் கடந்� உலகத்ைத ஒ� ��ம்பமாகக் க���ற�? 

நா�, மதம், இனம், ெமா�, நிறம் 

ெதய்வ நிசச்யம் �தலாகப் ேபாற்� ஈறாக எத்தைன தைலப்�களில் உள்ள�? 

நாற்பத�் நான்� தைலப்�களில், நா�ற்� �ப்ப� பாக்களால் ஆன� இந்�ல். 

�ல் பயன்: இந்�ைலக் கற்பாரக்்� நா�, மதம், ெமா�, இன ேவற்�ைமகள் �ல�ம்; 
ச�தாய ஒற்�ைம வள�ம், மனித ேநயம் மல�ம், உலகம் த��ய 
ஒ�ைமப்பாட்�ணர�் உண்டா�ம். 

ெபா�ைம ேவட்டல் எத்தைன பாக்களால் ஆன�? 

நா�ற்� �ப்ப� 

ெசன்ைன�ல் உள்ள எந்தப் பள்ளி�ல் த�ழா�ரியராக ��.�.க அவரக்ள் 
பணியாற்�னார?் 

இராயப்ேபட்ைட ெவஸ்� பள்ளி�ல் 

இைறவன் உ�ரில் ைவத்த� எதைன? 

இைறவன் ெகாைடத்தன்ைமைய உ�ரில் ைவத்தார.் 

இைறவனின் இ�க்ைக யா�? 

இைறவனின் இ�க்ைக உண்ைம. 

 

 

 

��க்�றள் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

�ைர - �ற்றம் 

பயக்�ம் - த�ம் 

��ம் - வ�த�்ம் 

அன்ன - அைவ ேபால்வன 

எய்யாைம - வ�ந்தாமல் 

அகம் - உள்ளம் 



அைம�ம் - உண்டா�ம். 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

��வள்�வர ்��ங்க ெசால்� �ளங்க ைவப்ப�ல் வல்லவர.் 

�றப்� ெபயரக்ள்: நாயனார,் �தற்பாவலர,் நான்�கனார,் மாதா�பாங்�, 
ெசந்நாப்ேபாதார,் ெப�நாவலர ்

�ல் ��ப்�: 

மனிதன் மனிதனாக வாழ, மனிதன் மனித�க்�க் ��ய அற�ைர தான் 
��க்�றள். 

இந்�ல் அறத�்ப்பால், ெபா�ட்ப்பால், இன்பத�்ப்பால் என்�ம் �ப்ெப�ம் 
�ரி�கைளக் ெகாண்ட�. 

ஒவ்ேவார ்அ�காரத�்ற்�ம் பத�்க் �றட்பாக்கள் என ஆ�ரத�் �ந்�ற்� �ப்ப� 
�றட்பாக்கள் உள்ளன. 

இ� ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� �ல்க�ள் ஒன்�. 

இ� 107 ெமா�களில் ெமா�ெபயரக்்கப்பட்�ள்ள�. 

��வள்�வரின் ெபற்ேறார ்யார?் 

தா�ன் ெபயர ்- ஆ� 

தந்ைத�ன் ெபயர ்- பகவன் 

��வள்�வர ்எந்த ஊரில் �றந்தார?் 

ம�லாப்�ர ்(ம�ைர என்�ம் ��வர)் 

��வள்�வர ்யாரால் வளரக்்கப்பட்டார?் 

வள்�வன் ஒ�வனால் வளரக்்கப்பட்டார.் 

வள்�வன் என்றால் ெபா�ள் யா�? 

அரச�க்� அந்தரங்க ஆேலாசைன ��ம் ஓர ்உயரந்்த அ�வலர ்

��வள்�வரின் மைன��ன் ெபயர ்என்ன? 

வா�� 

வா�� யா�ைடய மகள்? 

மாரக்்கசகாயர ்என்�ம் ேவளாளரின் மகள் 

��வள்�வர ்ெசய்த ெதா�ல் என்ன? 

ெநச�த ்ெதா�ல் 

��வள்�வரின் ேவ� ெபயரக்ள் என்ன? 

நாயனார,் ேதவர,் �தற்பாவலர,் ெதய்வப் �லவர,் நான்�கன், மாதா�பங்�, 
ெசந்நாப் ேபாதார,் ெப�நாவலர,் ெபாய்�ல் �லவர ்என்பன. 

��வள்�வர ்காலம் எ�? 
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�� என்�ம் அைடெமா�ையப் ெபற்�த் ��க்�றள் என வழங்கப் ெப��ற�. 

��க்�றள் எத்தைன �ரி�கைளக் ெகாண்ட�? அைவ யாைவ? 

�ன்� �ரி�கைளக் ெகாண்ட�. 

அறத�்ப்பால் 

ெபா�ட்பால் 

இன்பத�்ப்பால் 

இந்�ல் ��க்�றள் என்� எதனால் ெபயர ்ெபற்ற�? 

��+�றள். ேமன்ைமயான �றள் ெவண்பாக்களால் இயற்றப்பட்டதால் இப்ெபயர ்
ெபற்ற�. 

��க்�றள் 133 அ�காரங்கைள உைடய�. 

��க்�றள் ஒவ்ெவா� அ�காரத�்ற்�ம் எதத்ைன பாடல்கைள ெகாண்ட�? 

பத�் 

��க்�றள் ��ன் பயன் யா�? 

��க்�றள் கற்பதனால் மனித வாழ்க்ைக ெசம்ைம��ம். பண்�கள் வள�ம், 
உலெகல்லாம் ஒன்ெற�ம் உயர�்ணம் ேதான்�ம், மனிதரக்ளிைடேய ேவ�பா�கள் 
மைற�ம், எல்லா உ�ரிடத�்ம் அன்� தைழக்�ம். 

உடைல நீர ்�ய்ைம ெசய்�ம்: வாய்ைம உள்ளத் �ய்ைமைய ெவளிப்ப�த�்ம். 

வாய்ைம என்றால் என்ன? 

மற்றவரக்�க்�த் �ங்� தராத ெசாற்கைளப் ேப�தல். 

��க்�றள் எத்தைன �றட்பாக்களால் ஆன�? 

ஆ�ரத�் �ந்�ற்� �ப்ப� 

��க்�றள் ஏன் உலகப் ெபா�மைற என்� வழங்கப் ெப��ற�? 

உலகம் ஏற்�ம் க�த�்க்கைளக் ெகாண்�ள்ளதால் இவ்வா� வழங்கப் ெப��ற�. 

�ரித்� எ��க: யாெதனின் - யா� + எனின் 

ெபாய்யாெதா��ன் - ெபாய்யா� + ஒ��ன் 

ெசாற்ெறாடரில் ெசாற்கைள அைமத்தல்: 

இயற்ைக - �ற்றாலத்�ல் உள்ள இயற்ைகக் காட்�கள் உள்ளத்ைதக் கவர�்ன்றன. 

ெபண்ைம - பார�யார ்ெபண்ைமையப் ேபாற்�ப் பா��ள்ளார.் 

வாய்ைம - வாய்ைமேய ெவல்�ம் என்ற ெதாடர ்த�ழக அர�ன் �ன்னத�்ல் 
உள்ள�. 

உள்ளம் - �ழந்ைத�ன் உள்ளண் கள்ளம் �கா இடமா�ம். 



உைரநைட:  

ெசம்ெமா�த் த�ழ் 

உலக ெமா�கள்: 

உலகத்�ல் ஆறா�ரத�்ற்�ம் ேமற்பட்ட ெமா�கள் உள்ளன. அவற்�ள் பல ேபச�் 
ெமா�கேள. 

"எளி�ல் ேபச�ம், எளி�ல் பாடல் இயற்ற�ம் இயற்ைகயாக அைமந்த� 
ெதன்ெமா�யா�ய த�ழ் ஒன்ேற" என்� வள்ளலார ்அ�ள்�றார.் 

ெசம்ெமா�கள்: 

��ந்�ய ெசவ்�யல்�கள் ெபா�ந்�ய ெமா�கள் ெசம்ெமா�கள் எனப்ப�ம். 

�ேரக்கம், இலத்�ன், சமஸ்��தம், �னம், எ�ேரயம், அர�, ஈப்� ஆ�யவற்ைற 
ெசம்ெமா�கள் எனப் பட்�ய���றார ்ெமா��யல் அ�ஞர ்ச.அகத்�ய�ங்கம். 

��க்�றள் பற்� டாக்டர் �ெரளல்: 

டாக்டர ்�ெரளல், "த�ழ்ெமா� அழகான �த்�ர ேவைலப்பாடைமந்த 
ெவள்ளித்தட்�, ��க்�றள் அ�ல் ைவக்கப்பட்�ள்ள தங்க ஆப்�ள், த�ழ் என்ைன 
ஈரத்்த�, �றேளா என்ைன இ�தத்�" என்� ெமா�ந்� இன்�ற்றார.் 

த��ன் ெதான்ைம: 

உல�ல் பழைமயான நிலப��யான "�மரிக்கண்டத�்ல்" த�ழ் ேதான்�யதாக 
"தண்�யலங்கார" ேமற்ேகாள் ெசய்�ள் ���ற�. 

"ஒங்க �ைடவந் �யரந்்ேதார ்ெதாழ�ளங்� 

ஏங்ெகா�நீர ்ஞாலத் ��ளகற்�ம் - ஆங்கவற்�ள் 

�ன்ேனர ்தனியா� ெவங்க�ெரான் ேறைனய� 

தன்ேன ரிலாத த�ழ்" 

த��ன் ேமன்ைம: 

த�ழ் ெமல்ேலாேச ெமா�, அதனாேலேய உலக �தன் ெமா�யாய்த ்ேதான்��ம் 
வழக்ெகா�யாமல் இன்�ம் இளைம மாறாமல் கன்னித்த�ழாய் இ�ந்� வ��ற�. 

த�ழ் ெமா��ன் தாய்ைம: 

ெபற்ேறாைர ��க்�ம் "அம்ைம, அப்பன்" என்�ம் �மரிநாட்�த ்(நாஞ்�ல் நா�) 
த�ழ்செ்சாற்கள், வடெமா� உட்பட உலகப் ெப�ெமா�கள் பலவற்��ம் வ�� 
�ரிந்� வழங்� வ��ன்றன. 

த�ழ் ெமா��ன் �ய்ைம: 

"த�ழ் �றெமா�த் �ைண�ன்�த் தனித�் இயக்�வ� மட்��ன்�த் 
தைழத்ேதாங்க�ம் ெசய்�ம்" என்� ��னார ்கால்�ெவல். 

த�ழ் ெமா��ன் ெசம்ைம: 



ெமா�க்� இலக்கான வரம்�ம் ெசாற்களின் ��ந்�ய வ��ம் அவ�யம். இவற்ைற 
த��ல் உள்ள� ேபால, ேவ� எம்ெமா���ம் காண இயலா�. அதனாேலேய த�ழ், 
"ெசந்த�ழ்" எனப்பட்ட�. 

த�ழ் ெமா��ன் �ம்ைம: 

�தற்சங்கத்���ந்ேத இைச�ம் நாடக�ம் இயற்ற�ேழா� இைணந்� 
�தத்�ெழன வழங்� வரலா�ற்�. �த�� சங்கத்��ம் வழங்�ய இலக்கண 
�ல்கள் �த்த�ழ் பற்�யனவாகேவ இ�ந்தன. 

த�ழ் ெமா��ன் இயற்ைக வளரச்�்: 

"எல்லாச ்ெசால்�ம் ெபா�ள் ��த்தனேவ" 

என்ப� ெதால்காப்�ய �ற்பா. 

த��ல் இ��� ெபயரக்ள் �ைற�. 

ஒ�ைம, பன்ைம என்�ம் இ�வைக எண் மட்�ேம த��ல் உண்�. 

வடெமா��ல் ஒ�ைம, இ�ைம, பன்ைமெயன �வைக எண் உள்ளன. 

த��ல் உ�ரக்�க்� மட்�ேம பால்ேவ�பா� உண்�, ெபா�ள்க�க்�ப் 
பால்ேவ�பா� இல்ைல. 

த�ழ்ெமா��ன் இலக்கண நிைற�: 

எல்லா ெமா�க�ம் "எ�த�்க்�ம் ெசால்�க்�ம் இலக்கணம் ��ம். ஆனால் த�ழ் 
அவற்�டன் ேசரத்�் வாழ்�ய�க்கான ெபா�ள் இலக்கணதை்த�ம்" ���ற�. * 
அதைன�ம் " அகம், �றம்" என இ�வைகயாகப் ப�த�்ள்ள�. 

த�ழ் ெமா��ன் ெசய்�ள் �றப்�: 

பண்ைடத ்த�ழ் இலக்�யங்க�ம் ெசய்�ள் வ��ேலேய இ�ந்தன. 

"க�ப்பா" �தலான் ெசய்�ள் வைககள் ேவ� எம்ெமா���ம் இல்ைல. 

த�ழ் ெமா��ன் அணிச ்�றப்�: 

�லவரக்ள் ெசய்��க்�ச ்�றப்�ச ்ேசரக்்க "உவைம, உ�வகம்" �த�ய 
�ற்�க்கணக்கான அணிகைளப் பயன்ப�த்�ப் பாடல்கைள இயற்��ள்ளாரக்ள். 

த�ழ் ெமா��ன் �ல் �றப்�: 

ஆ�ரக்கணக்கான த�ழ் �ல்கள் இயற்ைகச ்�ற்றங்களால் அ�ந்�ேபா�ன. 
�ைடத்தவற்�ள் சங்ககால �ல்கள் த�ழரத்ம் ெமா�ைய�ம் பண்பாட்ைட�ம் 
�ளக்�வனவாகத ்�கழ்�ன்றன. 

���ய �யத்த� பண்பா�கைள�ம் �ல்கைள�ம் ெகாண்ட� த�ழ்ெமா�. 

உல�ன் �கப்பழைமயான நிலப்ப�� - �மரிக்கண்டம். 

இன்� ேபச�் வழக்�ல் இல்லாத ெமா�கள் - �ேரக்கம், இலத்�ன், சமஸ்��தம். 

த�ைழச ்ெசம்ெமா� என நிைலநாட்�வதற்� உரிய சான்�களாக எைவ 
�கழ்�ன்றன? 



ெதால்காப்�யம், பத�்ப்பாட்�, எட்�தெ்தாைக, ப�ெனண்�ழ்க் கணக்�, 
�லப்ப�காரம், மணிேமகைல, �தெ்தாள்ளா�ரம், இைறயனார ்அகப்ெபா�ள் 
ஆ�ய ெசவ்�யல் இலக்�யங்கள் ஆ�ம். 

ப�ெனண்�ழ்க்கணக்�ல் ஒன்றான ��க்�ற�க்� இைணயான ேவ� �ல் 
உல�ல் இல்ைல. 

உல�ன் �கப்பழைமயான நிலப்ப�� - �மரிக்கண்டம் 

ெதால்காப்�ய �ற்பா என்ப� - எல்லாச ்ெசால்�ம் ெபா�ள் ��தத்னேவ. 

 

�ைணப்பாடம்: 

 ஊ�ம் ேப�ம் (மைல, கர�, பாைற, �ன்�, ��ச�், �ரி) 

��ஞ்� நில ஊரக்ள்: 

மைல�ன் அ�ேக உள்ள ஊரக்�க்� நாகமைல, ஆைனமைல, ��மைல, 
��வண்ணாமைல, �ரா�மைல, வள்ளிமைல எனப் ெபயரக்ள் உள்ளன. 

ஓங்��யரந்்த நிலப�� - மைல 

மைல�ன் உயரத்�ல் �ைறந்த� - �ன்� 

�ன்�ன் உயரத்�ல் �ைறந்த� - கர�, பாைற 

�ன்ைற அ�த�்ள்ள ஊரக்ள் �ன்�ர,் �ன்றத�்ர,் �ன்றக்�� என 
வழங்கப்ெபற்றன. 

மைலையக் ��க்�ம் வடெசால், "�ரி" என்பதா�ம். �வ�ரி, ��ஷ்ண�ரி, நீல�ரி, 
ேகாத்த�ரி என்பன மைலையெயாட்� எ�ந்த ஊரெ்பயரக்ள். 

��ச�், ஆழ்வாரக்்��ச�், கல்�ைடக்��ச�், கள்ளக்��ச�் என்ற ெபயரக்ள் 
எல்லாம் ��ஞ்� நிலா ஊரக்ேள, ��ஞ்� என்�ம் ெசால்ேல ம��க் ��ச�் 
ஆ�ற்�. 

�ல்ைல நில ஊரக்ள்: (கா�, �ரம், பட்�, பா�) 

அத்�(ஆர)் மரங்கள் �ழ்ந்த ஊர ்"ஆரக்்கா�" என�ம், ஆல மரங்கள் நிைறந்த ஊர ்
"ஆலங்கா�" என�ம், களாசெ்ச�கள் நிைறந்த ஊர ்"களாக்கா�" என�ம் 
ெபயரிட்டனர.் 

காட்�ன் ந��ல் வாழ்ந்த மக்கள், அங்�த் �ரி�ம் �லங்�களால் தமக்�ம், தம் 
கால்நைடக�க்�ம் ஊ� ேநராவண்ணம் ேவ� கட்�ப் பா�காதத்னர.் அவ்�ரக்ள் 
"பட்�, பா�" என அைழக்கப்பட்டன. (காளிப்பட்�, ேகா�ல்பட்�, ���டல்பட்�) 

ம�த நில ஊரக்ள்: (ஊர,் ��, ேசாைல, பட்�, �ளம், ஏரி, ஊரணி) 

நிலவளம், நீரவ்ள�ம் ப�ரவ்ள�ம் ெச�ந்த ம�தநிலக் ����ப்�ம் "ஊர"் என 
வழங்கப்பட்ட�. 

ஆ�கள் பாய்ந்த இடங்களில் ஆற்�ர ்என வழங்கப்பட்ட ெபயரக்ள் காலேபாக்�ல் 
"ஆத�்ர"் என ம��ய�. 



மரங்கள் �ழ்ந்த ப��களில் மரங்களின் ெபயேரா� ஊர ்ெபயைர ேசரத்�் 
வழங்�னர.் (கடம்�ர,் கடம்பத�்ர,் �ளியங்��, �ளியஞ்ேசாைல, �ளியம்பட்�). 

�ளம், ஏரி, ஊ�ணி ஆ�யற்�டன் ஊர ்ெபயரக்ளில் இைணத�் வழங்�னர.் 
(�ளியங்�ளம், ேவப்ேபரி, ேபரா�ரணி) 

ெநய்தல் நில ஊரக்ள்: (பட்�னம், பாக்கம், கைர, �ப்பம்) 

கடற்கைர ேப�ரக்ள் "பட்�னம்" என�ம், �ற்�ரக்ள் "பாக்கம்" என�ம் ெபயர ்
ெபற்��ந்தன. 

பரதவர ்வாழ்ந்த ஊரக்ள் "�ழக்கைர, ேகா�யக்கைர, நீலாங்கைர" எனப் ெபயர ்
ெரற்��ந்தன. 

�னவரக்ள் வா�ம் இடங்கள் "�ப்பம்" என்� அைழக்கப்ப��ற�. 

�ைச�ம் ஊரக்ள்: (ஊர,் பழஞ்�) 

நாற்�ைசப் ெபயரக்�ம் ஊரக்�டன் ��க்கப்ெபற்றன. ஊ�க்� �ழக்ேக இ�ந்த 
ப��ைய "��ர"் என�ம், ேமற்ேக இ�ந்த ப��ைய "ேம�ர"் என�ம் ெபயரிட்டனர.் 

 

 

நாயக்க மன்னரக்ள்: 

நாயக்க மன்னரக்ள் த�ழகதை்த 72 பாைளயங்களாக �ரித�் ஆட்� ெசய்தனர.் 

அவரக்ள் ஊரப்்ெபய�டன் பாைளயத்ைத ேசரத்�் வழங்�னர.் (ஆரப்பாைளயம், 
ம�ேகான்பாைளயம், �மாரப்பாைளயம், ேமட்�ப்பாைளயம்) 

ஊர ்ெபயரக்ள் மா�தல்: 

கல்ெவட்�களில் காணப்ப�ம் "ம�ைர" ம�ைதயா� இன்� "ம�ைர"யாக 
மா��ள்ள�. 

ேகாவன்�த�்ர ்என்�ம் ெபயர ்"ேகாய�த�்ர"் ஆ�, இன்� "ேகாைவ" ஆக 
ம���ள்ள�. 

 

இலக்கணம்: சாரெ்ப�த்�களின் வைககள் 

நம் த�ழ்ெமா��ல் உ�ர ்எ�த�்க்கள் பன்னிரண்�ம், ெமய்ெய�த�்க்கள் 
ப�ெனட்�ம் தனித�் இயங்� �தன்ைமெபற்� �ளங்�வதால் அவற்ைற 
�தெல�த�்கள் என்�ேறாம். 

�தெல�த�்கைளச ்சாரந்்�வ�ம் எ�த�்க்கைளச ்சாரெ்ப�த�்க்கள் என்�ேறாம். 

சாரெ்ப�த�்க்கள் பத�் வைகப்ப�ம். அைவ: உ�ரெ்மய், ஆய்தம், உ�ரளெபைட, 
ஒற்றளெபைட, �ற்�ய�கரம், �ற்�ய�கரம், ஐகாரக்��க்கம், ஒளகாரக்��க்கம், 
மகரக்��க்கம், ஆய்தக்��க்கம். 

 

 



�றநா�� 

ெநல்�ம் உ�ரன்ேற; நீ�ம்உ� ரன்ேற; 

மன்னன் உ�ரத்ே்த மலரத்ைல உலகம்; 

அதனால் யான்உ�ர ்என்ப� அ�ைக 

ேவன்�� தாைன ேவந்தரக்்�க் கடேன; 

ேமா��ரனார ்

ெசாற்ெபா�ள்: 

அ�ைக - அ�தல் ேவண்�ம் 

தாைன – பைட    கடேன - கடைம 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ேமா��ரனார,் ெதன்பாண்� நாட்��ள்ள "ேமா�" என்�ம் ஊரில் வாழ்ந்தவர.் 

"�ரன்" என்�ம் ��ப்ெபயைர உைடயவர.் 

உடல் ேசார�்னால் அர�க்�ரிய �ர�க் கட்��ல் உறங்�யேபா�, "ேசரமான் 
ெப�ஞ்ேசரல் இ�ம்ெபாைற" என்ற அரசனால் கவரி�சப் ெபற்ற 
ெப�ைமக்�ரியவர.் 

இவர ்பா�ய பாடல்கள் அகநா��, ��ந்ெதாைக, நற்�ைண ஆ�யவற்�ள் 
உள்ளன. 

�ல்��ப்�: 

�றம் + நான்� + �� = �றநா��. 

இந்�ல் எட்�தெ்தாைக �ல்க�ள் ஒன்�. 

இ� �றம் பற்�ய நா�� பாடல்களின் ெதா�ப்�. 

�றம் என்ப� மறம் ெசய்த�ம் அறம் ெசய்த�ம் ஆ�ம். 

�ல் பயன்: �றநா�ற்ைறக் கற்பதனால், த�ழரத்ம் பழங்காலப் 
�றவாழ்க்ைகைய�ம் பண்பாட்ைட�ம் அ�ந்� ெப��தம் ெகாள்ளலாம். 

அரசைனக் ��க்�ம் ேவ� ெபயரக்ள்: ேகா, மன்னன், ேவந்தன். 

��ெமா�க்காஞ்� 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ஆரக்� - நிைறந்த ஓைச�ைடய கடல் 

காதல் - அன்�, ��ப்பம் 

ேமைத - அ�� �ட்பம் 

வண்ைம - ஈைக, ெகாைட 

�ணி - ேநாய் 



ெமய் - உடம்� 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ெபயர:் ம�ைர �ட�ர ்�ழார ்

�றந்த ஊர:் �ட�ர ்

�றப்�: இவர ்தம் பாடல்கைள நச�்னாரக்்�னியர ்�த�ய நல்�ைரயா�ரியரக்ள் 
ேமற்ேகாள்களாக ைகயாண்�ள்ளாரக்ள். 

காலம்: சங்க காலத்�ற்�ப்�ன் வாழ்ந்தவர.் 

�ல் ��ப்�: 

��ெமா�க்காஞ்� என்ப� காஞ்�த்�ைண�ன் �ைறக�ள் ஒன்�. 

இந்�ல் ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� �ல்க�ள் ஒன்�. 

இந்�ைல "அற�ைரக்ேகாைவ" என�ம் ��வர.் 

இந்��ல் பத�் அ�காரங்க�ம், அ�காரத்�ற்� பத�்ச ்ெசய்�ள் �தம் �� 
பாடல்க�ள் உள்ளன. 

 

உைரநைட: மகா�த்�வான் �னாட்��ந்தரனார ்

உ.ேவ.சா: 

யார ்காப்பார ்என்� த�ழன்ைன ஏங்�ய ேபா� நான் காப்ேபன் என்� எ�ந்தவர ்
உ.ேவ.சா. அவேர அைனவரா�ம் "த�ழ்தத்ாத்தா" என்� அைழக்கப்ப�பவர.் 

உ.ேவ.சா.�ன் ஆ�ரியேர "மகா�த�்வான் �னாட்��ந்தரனார"். 

இளைம�ம் கல்��ம்: 

�னாட்��ந்தரனார ்1815 ஆண் ஆண்� ஏப்ரல் 6 ஆம் நாள் ��ச�் மாவட்டம் 
"எண்ெணய்க்�ராமத்�ல்" �றந்தார.் 

ெபற்ேறார:் �தம்பரம் - அன்னத்தாச�்யார.் 

தம� தந்ைத�டேம கல்� கற்றார.் 

கல்�ேய வாழ்க்ைக: 

�னாட்��ந்தரனார ்��மணம் ெசய்�ெகாண்� ��ம்பத�்டன் "�ரி�ர�ரத்�ல்" 
(��ச�்) வாழ்ந்தார.் 

அவைர "�ரி�ர�ரம் �னாட்��ந்தரனார"் என்ேற அைழப்பர.் 

அவரிடம் "கல்� கற்க ேவண்�ம்" என்ற ேவட்ைக தணியாததாக இ�ந்த�. 

"கல்�ேய வாழ்க்ைக" என்� இ�ந்தவர.் 

த�ழ் கற்�த்தல்: 

�னாட்��ந்தரனார ்சா�, சமயம் பாரா� அைனவ�க்�ம் கல்� கற்�தத்ார.் 



�லாம்காதர ்நாவலர,் சவரிராய�, �யாகராசர,் சா�நாதர ்ஆ�ேயார ்அவரக்�ள் 
��ப்�டதத்வரக்ள். 

இவர ்�ல காலம் ��வாவ��ைற�ல் ஆ�ன �த�்வானாக பணியாற்�னார.் 

��வாவ��ைற�ல் வாழ்ந்த காலத்�ல் தான் உ.ேவ.சா�நாத�க்� ஆ�ரியராக 
இ�ந்தார.் 

த�ழ்ெதாண்�: 

இவர ்80க்�ம் ேமற்பட்ட �ல்கைள இயற்��ள்ளார.் 

ேகா�ல்கைள பற்�ய "தல�ராணங்கள்" பல இயற்��ள்ளார.் 

பண்� நலன்கள்: 

�னாட்��ந்தரனார ்அ�ங்�ண�ம் நிைறந்த �லைம�ம் தளராத நாவன்ைம�ம் 
பைடத்தவர.் 

நைகச�்ைவ உணர�் �க்கவர.் 

ஒ��ைற அவர� நண்பர ்ஆ��கம் என்பவர,் தம்�ைடய ��ம்பத ்ெதாடரப்ாக 
�ம்பேகாணத்�ல் ஒ�வ�க்�ப் பத்�ரம் ஒன்� எ��க்ெகா�தத்ார.் 

அ�ல், சாட்�க் ைகெயாப்ப�ட்ட  வந்த ஒ�வ�ைடய இ�ப்�டம் �ம்பேகாணத்�ல் 
உள்ள �ண்ணாம்�க்காரன் ெத� என்ப�. அதைன " நீற்�க்காரத ்ெத�" என�ம் 
வழங்�வர.் இந்த இரண்�ல் எதைனப் ெபய�க்� �ன்னால் ேசரக்்கலாம் என்� அவர ்
ேகட்டேபா�, �னாட்��ந்தரனார ்"இரண்�ம் ேவண்டாம், �ன்றாவ� ெத�" என்� 
ேபாட்���ம் என்� ெசான்னார.் அ��ள்ள நைகச�்ைவ உணரை்வ அைனவ�ம் 
அ�ந்� ம�ழ்ந்தனர.் �ன்றாவ� என்ப� �ண்ணாம்ைபக் ��க்�ம் ஒ� 
ெசால்லா�ம். (ெவற்�ைல + பாக்� + �ண்ணாம்�) 

ேநாய்க்� ம�ந்� இலக்�யம்: 

தனக்� உடல்நிைல சரி�்ல்லாத ேபா� சற்� ஓய்ெவ�த்தல் நல்லெதன்� மற்றவர ்
�ற, ேநாய்க்� ம�ந்� இலக்�யம்" என்� ��னார.் 

மைற�: 01.02.1876 அன்� உலகவாழ்ைவ நீத்தார.் 

 

ேகா�ர்�ழார ்

இளைமகாலம்: 

�றந்த ஊர:் உைற��க்� அ���ள்ள "ேகா�ர"் 

மர�: ேவளாளர ்மர�. 

பா�யைவ: நற்�ைண, ��ந்ெதாைக, �றநா��, ��வள்�வமாைல 
ஆ�யவற்�ல் இவரின் 18 * பாடல்கள் உள்ளன. 

அைவக்களத் தைலவர்: நலங்�ள்ளி என்ற மன்னன் ேகா�ர�்ழாரின் �லைமைய 
அ�ந்� அவைர "அைவக்களப் தைலவர"் ஆ�னான். 

ேபாைரத் த�ரித்த �லவர:் 



ேசாழர ்மர�ல் ேதான்�ய நலங்�ள்ளிக்�ம் ெந�ங்�ள்ளிக்�ம் ெந�ங்காலம் 
பைகைம இ�ந்� வந்த�. 

நலங்�ள்ளி உைற��க்� அ��ல் உள்ள ஆ�ரக்்ேகாட்ைடைய �ற்�ைக�ட்டான். 

ேகா�ர�்ழார ்ெந�ங்�ள்ளி�டம் "நீ �ரனாக இ�ந்தால் ேபாரி�; அல்ல� 
ேகாட்ைடைய ஒப்பைடத�்��; இரண்�ல் எைத�ம் ெசய்யாமல் ேகாட்ைட 
ம��க்�ள் ஒ�ங்���ப்ப� நா�ம் தன்ைம�ைடய�" என்றார.் 

ேகா�ர�்ழார ்ெந�ங்�ள்ளி�டம், "ெந�ங்�ள்ளிேய! உன்ேனா� ேபார ்�ரிய, 
ேகாட்ைடக்� ெவளிேய �ற்�ைக�ட்��ப்பவன் பனம்� மாைலயணிந்தேசர�ம் 
அல்லன்; ேவப்பம்� மாைலயணிந்த பாண்�ய�ம் அல்லன்; ேசாழ�க்�ரிய 
அத்�மாைல அணிந்தவேன. உம் இ�வ�ள் எவர ்ேதாற்��ம் ேதாற்ப� ேசாழர ்
��ேய" என்றார.் 

ஆதலால் "ேபாைர ஒ��ன்" என்றார.் 

மைலயமான் �ள்ைளகைள காத்தல்: 

*�ள�ற்றத�்த் �ஞ்�ய �ள்ளிவளவன் �கார ்நகைர தைலநகராகக் ெகாண்� 
ேசாழநாட்ைட ஆண்� வந்தான். இவன் �றந்த க�ஞன். 

*�ள்ளிவளவ�க்�ம், கைடேய� வள்ளல்க�ள் ஒ�வனான மைலயமான் 
����க்காரிக்�ம் ெப�ம் பைக இ�ந்த�. �ள்ளிவளவன் காரி�ன் இ� 
�ள்ைளகைள�ம் கவரந்்� வந்� யாைன கா�ல் இட�க் ெகாள்ள ��� ெசய்தான். 

*ேகா�ர�்ழார ்�ள்ளிவலவனிடம் ேசாழ �ன்ேனாரக்ள் ெப�ைம எ�த�்க்�� 
காரி�ன் இ� �ள்ைளகைள�ம் �ட்டார.் 

�ைற �ட்ட ெசம்மல்: 

*நலங்�ள்ளிைய பா� பரி� ெபற்ற இளந்தைரயனார,் ெந�ங்�ள்ளி�டம் ெசன்� 
பா�னார.்இளந்தைரயனாைர நலங்�ள்ளி�ன் ஒட்டட்ரன் என்� க��ய 
ெந�ங்�ள்ளி அவைர *�ைற��ட்டான்.*ேகா�ர�்ழார ்ெந�ங்�ள்ளி�டம் 
�லவரக்ளின் இயல்�கைள எ�த�்க்�� அவைர �ட்டார.் 

�ரிக�கம் 

இல்லரக்்ெகான் ��ம் உைடைம�ம், இவ்�ல�ல் 

நில்லாைம �ள்�ம் ெந�ப்பா�ம் – எவ்��ரக்்�ம் 

�ன்��வ ெசய்யாத �ய்ைம�ம் இம்�ன்�ம் 

நன்ற��ம் மாந்தரக்் �ள. 

நல்லாதனார ்

ெசாற்ெபா�ள்: 

*பால்ப்பற்� - ஒ�பக்கச ்சார�் *சா��ம் - அ���ம் 

*�உயம் - �ய்ைம உைடேயார ்

*ஈ�ம் – அளிக்�ம்   *ெந� - வ� 

*மாந்தர ்– மக்கள்   *வனப்� - அழ� 



*�� – �தர ்    *�த�் - �ைத 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

*��க�கத்�ன் ஆ�ரியர ்நல்லாதனார.் 

*�� ெவண்பாக்கைள ெகாண்ட�. 

*"�க்�, �ள�, �ப்��" ஆ�ய �ன்ைற�ம் உள்ளடக்�ய ம�ந்�க்� "�ரிக�கம்" 
எனப் ெபயர.் 

*அ�ப்ேபால், ��க�கம் என்�ம் இந்�ல், �ன்� க�த�்க்கைள உள்ளடக்� 
மனிதனின் மனமயக்கத்ைத நீக்��ற�. 

கணித ேமைத இராம�ஜம் 

*�றப்�: 22.12.1887 

*ஊர:் ஈேரா� 

*ெபற்ேறார்: ��வாசன் - ேகாமளம் 

*இவர ்�றந்� �ன்� ஆண்�கள் வைர ேப�ம் �றன் இல்லாமல் இ�ந்தார.் 

*தன� தாயாரின் தந்ைத ஊரான காஞ்��ரத்�ல் �ண்ைண பள்ளி�ல் ப�த்தார.் 

�ம்பேகாணம்: 

*இராம�ஜனின் தாத்தா�ன் பணிநி�த்தம் "�ம்பேகாணம்" வந்தால், �ன்� 
அவரின் கல்� �ம்பேகாணத்�ல் ெதாடரந்்த�. 

�ஜ்யத்�ற்� ம�ப்�ண்�: 

*ஒ��ைற வ�ப்�ல் அவரின் ஆ�ரியர ்"�ஜ்யத்�ற்� ம�ப்�ல்ைல" என �ற, 
அதற்� இராமா�ஜன்  �ஜ்யத்�ற்� ம�ப்�ண்� என்� �ளக்� எ�த�்ைரதத்ார.் 

*இராமா�ஜர ்தம� ��வய� �தேல கணிதப்பாடத்�ல் ��ந்த ஆரவ்ம் 
ெகாண்��ந்தார.் 

கார:் 
*1880இல் இலண்டன் நகரில் "கார"் என்பவர ்ப�ைனந்தாவ� வய�ேலேய 
கணிதத்�ல் �றந்� �ளங்�ய�ப்ேபால, இவ�ம் �� வய�ேலேய கணிதத்�ல் 
�றந்� �ளங்�னார.் 
எ�த்தர் பணி: 
*தந்ைத ��வாசனின் �யற்�யால் இவ�க்� ெசன்ைன �ைற�கத்�ல் "எ�த்தர"் 
�றந்� �ளங்�னார.் 
ெபரெ்னள�ஸ் எண்கள்: 
* தான் கண்���தத் ேதற்றங்கைள�ம், எ�ேகாள்கைள�ம் ேகள்�களாகத் 
ெதா�த�் இந்�யக் கணிதக் கழகப் பத்�ரிைகக்�ச ்ெசன்ைன �ைற�கத�்ன் 
தைலைம ெபா�யாளர ்ஃ�ரான்�ஸ் ஸ்ப்ரிங் என்பார ்�லம் அ�ப்�னார.் 
"ெபரெ்னள�ஸ் எண்கள்" எ�ம் தைலப்�ல் ெவளியான அவர� கட்�ைர, �கந்த 
வரேவற்ைப ெபற்ற�. 
*தன� கண்�ப்��ப்�கைள இந்�யக் கணிதக் கழகப் பத்�ரிைகக்� இராமா�ஜம் 
யார ்�லம் அ�ப்�னார?்  - ஃ�ரான்�ஸ் ஸ்�ரிங் 



*ெபரெ்னள�ஸ் எ�ம் தைலப்�ல் ெவளியான இராமா�ஜத்�ன் கட்�ைர கணித 
வல்�நரக்ளிைடேய ��ந்த வரேவற்ைபப் ெபற்ற�. 

*இராமா�ஜம் ெசன்ைன பல்கைலக்கழகத்�ல் ஆராய்ச�் மாணவராகச ்ேசரந்்தார.் 

இராமா�ஜம் தன� கண்���ப்�கள் ஆராய்ச�்கள் ஆ�யவற்ைற �வரமாக எ�� 
இங்�லாந்��ள்ள ேகம்�ரிட்ஜ் பல்கைலக்கழகப் ேபரா�ரியர ்ஹார�் என்பவ�க்� 
க�தமாக அ�ப்�னார.் 

*இலண்டன் ேகம்�ரிட்ஸ் பல்கைலக்கழகத�்டன் இைணந்�ள்ள கல்�ரி�ன் 
ெபயர ்- �ரினிட்� கல்�ரி. 

கணிதத ்�றைமயால் �ஞ்ஞான உல�ைனப் �ர�க்கச ்ெசய்� வரலாற்�ல் 
��ப்�டதத்க்க ஓர ்இடத்ைதப் ெபற்ற �ற�க் கணித ேமைத என்� ��யவர ்- 
இந்�ரா காந்�. 

ஐேகா� எந்த நாட்�ல் வாழ்ந்தார ்- ெஜரம்னி�ல் 

ஐேகா� எந்த �ற்றாண்�ன் கணிதேமைத - 19 ஆம் �ற்றாண்�. 

ஆய்லராக இல்லா�ட்டா�ம் இராமா�ஜன் �ைறந்தபட்சம் ஒ� ஐேகா� என்� 
��யவர ்- �ட்�ல் �ட்� 

ஆய்வர ்எந்த நாட்ைடச ்ேசரந்்தவர ்- ��ட்சரல்ாந்ைதச ்

ஆய்வர ்18 ஆம் �ற்றாண்�ன் இைணயற்ற கணிதேமைத ஆவார.் 

�ரினிட்� கல்�ரி�ன் ேபரா�ரியர ்ஈ.எச.் ெந�ல் ெசன்ைனப் 
பல்கைலக்கழகத்�ற்�ச ்ெசாற்ெபா�வாற்ற வந்தார.் 

இராமா�ஜம் எந்த ஆண்� 1914 ஆம் ஆண்� மாரச் ்17 ஆம் நாள் இங்�லாந்�க்�ப் 
�றப்பட்டார.் 

�ரினிட்� கல்�ரி�ல் 18.04.1914 ஆம் ஆண்� ஆராய்ச�் மாணவராக ேசரந்்தார.் 

�ங்ஸ் கல்�ரி�ன் கணிதப் ேபரா�ரியர ்- ஆரத்ர ்ெபர�். 

இராமா�ஜத்�ன் வ��ைறகைள �லாக ெவளி�ட்� அவ�க்� ெப�ைம 
ேசரந்்தவர ்- ஹார�் 

ஹார�் ேராசரஸ் இராமா�ஜன் கண்���ப்�கள் என்�ம் தைலப்�ல் 
இராமா�ஜத்�ன் வ��ைறகைள �லாக ெவளி�ட்டார.் 

இங்�லாந்�ப் பல்கைலக்கழகத்�ல் உ�ப்�னராக இராமா�ஜம் 1918 ஆண் 
ஆண்� ேசரக்்கப்பட்டார.் 

இங்�லாந்� பல்கைலக்கழகம் இராமா�ஜத்�ற்� எஃப்.ஆர.்எஸ் பட்டம் வழங்�ய�. 

எஃப்.ஆர.்எஸ் பட்டம் ெபற்ற இராமா�ஜதை்த �ரினிட்� கல்�ரி பாராட்�ச ்
�றப்�த்த�. 

ஹார�்�ன் பரிந்�ைர�ன் ேபரில் ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழக�ம் 250 ப�ண்�த ்
ெதாைகைய ஐந்� ஆண்�க்�ம் ெகா�க்க �ன்வந்த�. 

இராமா�ஜம் 50 ப�ண்ைடத் தம் ெபற்ேறா�க்�ம் 200 ப�ண்ைட ஏைழ எளிய 
மாணவரக்�க்�ம் வழங்� வ�மா� க�தம் எ��னார.் 



இராமா�ஜத்ைதப் பாரக்்க வந்த ஹார�் 1729 என்ற எண் ெகாண்ட வாடைக 
ம��ந்�ல் வந்ேதன் எனக் ��னார.் 

இராமா�ஜம் இந்�யா�ற்� ��ம்� வந்த ஆண்� - 1919 ஆம் ஆண்� மாரச் ்27ம் 
ேத�. 

இராமா�ஜம் மைறந்த ஆண்� 1920 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் 26ம் ேத�. 

இராமா�ஜம் சாதாரண மனிதரல்லர ்அவர ்இைறவன் தந்த பரி� என்� ��யவர ்- 
ேபரா�ரியர ்ஈ.�. ெபல் 

இராமா�ஜன் �தல்தரமான கணித ேமைத என்� ��யவர ்- ேபரா�ரியர ்��யன் 
கக்�� 

இராமா�ஜத்�ன் ��ப்ேப�களில் 3000 �தல் 4000 ேதாற்றங்கள் இ�ந்தன. 

1957 ஆம் ஆண்� டாடா அ�ப்பைட ஆராய்ச�் நிைலயம் இராமா�ஜத்�ன் 
ேதற்றங்கைள ஒளிப்படம் எ�த�் �லாக ெவளி�டப்பட்�ள்ள�. 

1962 �சம்பர ்22 ஆம் ேத� இராமா�ஜத்�ன் 75வ� �றந்த நாள் ஆ�ம். 

இராமா�ஜத்�ன் 75வ� �றந்த நாைள �ன்னிட்� ந�வணர� ப�ைனந்� கா� 
அஞ்சல்தைல இ�தை்தந்� இலட்சம் ெவளி�ட்ட�. 

ேபரா�ரியர ்இராமா�ஜம் அைனத�்லக நிைன�க்�� 1971 ஆம் ஆண்� 
ெசன்ைன�ல் அைமக்கப்பட்ட�. 

ெசன்ைன�ல் 03.10.1972 ஆம் ஆண்� அன்ைறய �தல்வர ்�.க�ணாநி� 
அவரக்ளால் இராமா�ஜம் கணித அ��யல் நி�வனம் �றந்� ைவக்கப்பட்ட�. 

ெசன்ைன �ைற�கம் சார�்ல் ��தாக வாங்�ய ��நீரக்்கப்ப�க்�, ��வாச 
இராமா�ஜம் எனப் ெபயர ்�ட்டப்பட்ட�. 

ரிசச்ரட்்�ம் ஆஸ்ேக�ம் இைணந்� 1984 ஆம் ஆண்� இராமா�ஜத்�ன் மாரப்ள� 
ெவண்கலச ்�ைலைய இந்�யா�ற்�க் ெகாண்� வந்� வழங்�னர.் 

கணிதக் ��ப்�கள் அடங்�ய எத்தைன ��ப்ேப�கைள�ம் ஆராய்ச�்க் 
கட்�ைரகைள�ம் இராமா�ஜம் �ட்�ச ்ெசன்�ள்ளார.் 

இராமா�ஜன் எண்: 1729 என்பைத இராமா�ஜன் எண் என்பர ்

தனிப்பாடல்:  

இரட்�றெமா�தல் 

ஓ�ம் ���த்தம் உண்டா�ம் �ன்னலைரச ்

சா�ம் பரிவாய்த் தைலசாய்க்�ம் - நாட�யத் 

ேத� �கழான் ��மைலரா யன்வைர�ல் 

ஆ�பரி கா�ரியா ேம. 

காளேமகப் �லவர ்

ெசாற்ெபா�ள்: 

�� - உடல்�� உள்ள ��, நீரச்�்� 



�ன்னலர ்- பைகவர,் அழ�ய மலர ்

பரிவாய் - அன்பாய் 

சா�ம் - தாக்�ம், இ�க்�ம் 

ஆ�பரி - ஆ��ன்ற ��ைர 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ெபயர:் காளேமகப்�லவர ்

�றப்�: �ம்பேகாணத�்க்� அ��ல் உள்ள நந்��ராமம் என�ம், ��ப்�ரம் 
மாவட்டத்��ள்ள எண்ணா�ரம் என�ம் ��வர.் 

இயற்ெபயர:் வரதன் 

பணி: ��வரங்கக் ேகா�ல் மைடப்பள்ளி�ல் பணி�ரிந்தார.் 

ைவணவ சமயத்�ல் இ�ந்� ைசவசமயத�்ற்� மா�னார.் 

ெபயர ்காரணம்: காரே்மகம் ேபால் க�ைத ெபா��ம் ஆற்றல் ெபற்றதால், இவர ்
காளேமகப்�லவர ்என அைழக்கப் ெபற்றார.் 

இவர ்இ�ெபா�ள் அைமய நைகச�்ைவ�டன் பா�வ�ல் வல்லவர.் 

கல்�க்� எல்ைல இல்ைல 

கற்ற�ைகம் மண்ணள� கல்லா(�) உலகளெவன்(�) 

உற்ற கைலமடந்ைத ஓ��றாள் - ெமத்த 

ெவ�ம்பந் தயம்�ற ேவண்டா; �ல�ர ்

எ�ம்�ந்தன் ைகயால்எண் சாண். 

-ஒளைவயார ்

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ைகம்மண்ணள� - ஒ� சாண் என�ம் ெபா�ள் ெகாளவர.் 

ெமத்த - ���யாக 

பந்தயம் -  ேபாட்� 

�ல�ர ்- �லவரக்ேள 

கைலமடந்ைத - கைலமகள் 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

இங்�க் ��க்கப்ப�ம் ஒளைவயார,் சங்க கால ஒளைவயாஇராமா�ஜம் ஒ� 
ஜாேகா��க்� �க�ம் �ற்பட்டவர.் 



கம்பர,் ஒட்டக்�த்தர,் �கேழந்�ப்�லவர ்�த�ய �லவரக்ள் இவர ்காலத்�ல் 
வாழ்ந்ததாகக் ��வர.் 

�லவர ்பலர,் பல்ேவ� �ழ்நிைலக்� ஏற்ப அவ்வப்ேபா� பா�ய பாடல்களின் 
ெதா�ப்ேப தனிப்பாடல் �ரட்�. 

தனிப்பாடல்கைளக் கற்பதனால், த�ழ்ெமா��ன் ெப�ைமைய�ம் �லவரக்ளின் 
�லைமைய�ம் ெசால்�ன்பம் ெபா�ளின்பம் கற்பைனஇன்பம் �த�யவற்ைற�ம் 
ெபறலாம். 

இலக்கணம்: நால்வைகச ்ெசாற்கள் 

பலவைகப்பட்ட பண்�கைளக்ெகாண்� ெபயரச்ெ்சாற்கள், 
�ைனசெ்சாற்கைள�ட்� நீங்கா� ெசய்��க்ேக உரிைம ெபற்� வ�வன 
உரிசெ்சாற்கள். 

இலக்கணவைகசெ்சாற்கள் ெபயர,் �ைன, இைட, உரி என நான்� வைகப்ப�ம். 

ெபயைரக் ��த�் வந்தால் ெபயரச் ்ெசாற்கள் என்� ெபயர.் 

ஒ� ெபா�ளின் ெசயைலக் (இயக்கதை்தக்) ��ப்பதால் இசெ்சால் �ைனசெ்சால். 

தம்� + உம் இ�ல் உள்ள "உம்" என்ப� இைணப்�ச ்ெசால்லாக வ��ற�. இதைன 
இைடசெ்சால் என்பர.் 

இைடசெ்சால் ெபயரச் ்ெசாற்கள், �ைனச ்ெசாற்கைளச ்சாரந்்� வ�ம். 

பலவைகப்பட்ட பண்�கைளக் ெகாண்� ெபயரச் ்ெசாற்கள், �ைனச ்ெசாற்கைள 
�ட்� நீங்கா� ெசய்��க்ேக உரிைம ெபற்� வ�வன உரிசெ்சாற்கள் ஆ�ம். 

ெசாற்களி�ள்ள ஈற்ெற�த்தான� ெகட்�ப் பாடா, ேகளா, ஆடா, ெசய்யா, ெசால்லா 
என்� வ�வதைன ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் என்பர.் 

ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்த்�ல் ��ம் வல்�னம் 

எ.கா: 

பாடா + ��ல் = பாடாக்��ல் 

ேகளா + ெச� + ேகளாசெ்ச� 

பாடாத, ேகளாத, ஆடாத, ெசய்யாத ெசால்லாத என்பன எ�ரம்ைறப் ெபா�ளில் 
வ�வதால் எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ங்கள் ஆ�ம். 

 

வல்�னம் �கா இடங்கள்: 

�ைனச ்ெசாற்கள் ெபயைரக் ெகாண்� �ற்�ப் ெப�ம். இசெ்சாற்கைளப் 
ெபயெரசச்ம் என்பர.் 

எ.கா: 

வந்த + �ழந்ைத = வந்த �ழந்ைத 

உைடந்த + பலைக = உைடந்த பலைக 

ெசய்த + தசச்ன் = ெசய்த தசச்ன் 



பா�ய + க�ைத = பா�ய க�ைத 

காத்த + ��� = காதத் ��� 

ெவ�த்த + பஞ்� = ெவ�த்த பஞ்� 

ெபயெரசச்ச ்ெசாற்கள் �ன் வல்ெலாற்� �கா�. 

வல்�னம் ��ம் இடங்கள்: 

எட்�, பத�் ஆ�ய எண்�ப் ெபயரக்ளில் �ன் மட்�ம் வல்�ன வ�க்கச ்ெசாற்கள் 
வந்தால் வல்ெலாற்� ��ம். 

எ.கா: 

எட்� + கால் எட்�க்கால் 

பத�் + ேபர ்= பத�்ப்ேபர ்

பத�் + சட்ைட = பத�்சச்ட்ைட 

பத�் + ேதாப்� = பத�்த்ேதாப்� 

எட்� + �ைட = எட்�க்�ைட 

எட்� + ேதர ்= எட்�தே்தர ்

ெசய்�ள்: �ரிக�கம் - நல்லாதனார ்

�யவர ்ெசயல்கள் 

உண்ெபா�� நீரா� உண்ட�ம் என்ெப��ம் 

பால்பற்�ச ்ெசால்லா ��த�ம் - ேதால்வற்�ச ்

சா��ம் சான்றாண்ைம �ன்றாைம இம்�ன்�ம் 

�உயம் என்பார ்ெதா�ல் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

உண்ெபா�� - உண்�ம்ெபா�� 

ெப��ம் - ெபற்றா�ம் 

பால்பற்� - ஒ�பக்கச ்சார�் (ந�நிைலைம�ல் இ�ந்� மா�தல்) 

ேதால்வற்� - ேதால்��ங்� 

சா��ம் - அ���ம் 

சான்றாண்ைம - அ�� ஒ�க்கங்களில் நிைலத�் நிற்றல் 

�ன்றாைம - �ைறயா� இ�த்தல் 

�உயம் - �ய்ைம உைடேயார ்

ஈ�ம்  - அளிக்�ம்  நில்லாைம - நிைலயாைம 

ெந� – வ�   �ய்ைம - �ய தன்ைம 



மாந்தர ்– மக்கள்   நிைற ஒ�க்கம் - ேமலான ஒ�க்கம் 

ேதற்றாதான் - கைடப்��க்காதவன் 

வனப்� – அழ�   �� – �தர ்  �த�் - �ைத 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

�ரிக�கத�்ன் ஆ�ரியர ்- நல்லாதனார ்

ஊர:் ��ெவல்ேவ� மாவட்டம் ��த�் என்�ம் ஊைர ேசரந்்தவர.் 

இவைரச ்"ெச�அ�ேதாள் நல்லாதன்" எனப் பா�ரம் ��ப்��வதால், இவர ்
ேபார�்ரராய் இ�ந்��க்கலாம் எனக் க�தப்ப��ற�. 

ெச�அ�ேதாள் நல்லாதன்" என பா�ரம் ��ப்��வ� யார?் - நல்லாகனார.் 

�ல் ��ப்�: 

�ரிக�கம், ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� �ல்க�ள் ஒன்�. 

�� ெவண்பாக்கைளக் ெகாண்ட�. 

"�க்�, �ள�, �ப்��" ஆ�ய �ன்ைற�ம் உள்ளடக்�ய ம�ந்�க்� "�ரிக�கம்" 
எனப் ெபயர.் 

அ�ேபான்� �ரிக�கம் என்�ம் இந்�ல், �ன்� க�த�்க்கைள உள்ளடக்� 
மனிதனின் மனமயக்கத்ைத நீக்��ற�. 

 

உைரநைட:  

காந்�ய�கள் க�தம் 

1917 ஆம் ஆண்� �ேராச ்நகரில் நைடெபற்ற இரண்டாவ� கல்� மாநாட்�ல் 
காந்�ய�கள் நிகழ்த�்ய தைலைம உைர, மாணவரக்�க்� ஏற்ற வானம் க�த 
வ��ல் அைமக்கப்பட்�ள்ள�. 

ப�ற்�ெமா� ��த�் �ந்�க்காமல் கல்� கற்ப�, அ�த்தளம் இல்லாமல் 
கட்டடத்ைத எ�ப்�வைத ேபான்ற� என்�றார.் 

க� இர�ந்த்ரநாத் தா�ரின் இரப்ான இலக்�ய நைட�ன் உயர�்ற்�க் காரணம் 
ஆங்�லத�்ல் அவ�க்� உள்ள அ�� மட்�மன்�, தம்�ைடய தாய்ெமா��ல் 
அவ�க்� இ�ந்த பற்�ம் தான். 

�ன்�ராம் ேப�ம் ேபா� �ழந்ைதகள், ஆண்கள், ெபண்கள் அைனவ�ம் ��ந்த 
ஈ�பாட்�டன் ேகட்பதற்� காரணம் அவரத்ம் தாய்ெமா� அ�ேவ. 

மதன்ேமாகன் மாள�யா�ன் ஆங்�ல ேபச�் ெவள்ளிையப்ேபால் ஒளி�ட்டா�ம், 
அவரின் தாய்ெமா�ப் ேபச�் தங்க�ப் ேபான்� ஒளி ���ன்ற�. 

தாய்ெமா��ன் �லம் நமக்�த் கல்� அளிக்கப்பட்��ந்தால் நம்�ைடேய பல 
ேபாஸ்க�ம், இராய்க�ம் ேதான்���ப்பாரக்ள். 

பள்ளிக்�டம் �ட்ைடப் ேபான்� இ�க்க ேவண்�ம். �ழந்ைதக்� �ட்�ல் ேதான்�ம் 
எண்ணங்க�க்�ம் பள்ளி�ல் ஏற்ப�ம் எண்ணங்க�க்�ம் ெந�ங்�ய ெதாடர�் 
இ�க்க ேவண்�ம். 



தாய்ெமா�ையக் கற்�த்தல் ெமா�யாக ைவத�்க்ெகாண்டால், ஆங்�லத�்ல் 
அ�ைவப் ெப�வ� பா�க்கப்ப�மா, இல்ைலைய என்பைத பற்� �ந்தைன ெசய்ய 
ேவண்�ய� இல்ைல என்�றார.் 

தாய்ெமா��ல் அ�ைவ ெப�வேத �றந்த� என்�றார.் 

ஒ�ெமா��ன் தன்ைம மக்களின் தன்ைமையப் ெபா�த்ேத அைம�ம். 

1917 ஆம் ஆண்� �ேராச ்நகரில் நைடெபற்ற இரண்டாவ� கல்� மாநாட்�ல் 
காந்�ய�கள் நிகழ்த�்ய தைலைம உைர, மாணவரக்�க்� ஏற்ற வண்ணம் க�த 
வ��ல் அைமக்கப்பட்�ள்ள�. 

காந்�ய�கள் �ஜராத் மாநிலத�்ன் ஆற்�ய உைரையக் �ழந்ைதக�க்�க் 
��னார.் 

ேவைல ெதரியாத ெதா�லாளி, தன் க���ன்�� �ற்றம் ெகாண்டானாம். 

 

�ைணப்பாடம்: 

 உரிய� 

�னிவர ்அ�கமாக ெவ�ப்பவர ்- ெபாய் ெசால்வாைர 

�னிவர ்ெபாய் ெசால்வார ்மைன�ல் உண� உண்ண மாட்டார.் 

ெபரியவரின் அன்�, அடக்கம், பணி� நற்�ணங்கைளக் கண்� �னிவர ்�கம் 
மலரந்்த�. 

மக்கள் �னிவரிடம் அந்தப் ெபரிய்வ�க்� நான்� மக்கள் உண்�. 

ெபரியவரின் நான்� மகன்களின் ெபயரக்ள் - நடராஜா, ேவல்சா�, �வசா�, 
கந்தசா�. 

கந்தசா� ஒ�வந்� தந்ைதைய�ம் �னிவைர�ம் ெதா�� சா�க்� என்ன 
ெகாண்� வரட்�ம் எனக் ேகட்டனான்? -  பால், பழம் 

த�மம் ெசய்த பணம் எனக்� உரிய�. 

என் க�தை்த ஏற்� நடக்�ன்றவேன எனக்� உரிய மகன். 

இைறதெ்தாண்� 

ெதான்ைம �க்க உலக ெமா�கள் எனத ்ெதாடங்�ம் பாடைல எ��யவர ்- 
ேதவேநயப் பாவாணர.் 

 

இ���ப் ெபய�ம் காரணப் ெபய�ம் 

ஒ� ெபா��க்�க் ���டாக இட்ட ெபயேர - இ���ப்ெபயர ்ஆ�ம். 

காரணம் க�� இடப்பட்ட ெபயரக்ள் காரணப் ெபயரக்ள் எனப்ப�ம். 

எ.கா: பறைவ, வைளயல், ெசங்கல் 

த��ல் காரணப் ெபயரக்ேள ���யாக உள்ளன. 



�றெமா�களில் இ���ப்ெபயரக்ேள ���யாக உள்ளன. 

அைனத�்க்�ம் ெபா�வாக வ�ம் இ���ப்ெபயரக்ைள இ���ப்ெபயரக்ைள 
இ���ப் ெபா�ப்ெபயர ்எனக் ��வர.் 

மைல, கா�, மா� இைவெயல்லாம் இ���ப் ெபயரக்ள் ஆ�ம். 

ெதன்ைன என்�ம் ெசால் ஒ� காரண�ம் இன்� இ���ப் ெபயராய் நின்�, ஒ� 
ெபா��க்ேக (ெதன்ைன மரம்) �றப்பாய் வ�வதால் இ���ச ்�றப்�ப் 
ெபயரா�ற்�. 

காகம், ��ல், �றா, �ளி ஆ�ய அைனத்ைத�ம் பறைவ என்�ம் ெபா�செ்சால்லால் 
அைழக்�ேறாம். அதனால், இதைனக் காரணப் ெபா�ப் ெபயர ்என்�ேறாம். 

வைளயல்ேபாலேவ �லெபா�ள் வைளந்� வட்டமாக இ�க்�ம். இ�ப்��ம் 
அைவெயல்லாம் வைளயல் என அைழக்கப்ப�வ� இல்ைல. இ�ப்��ம் இசெ்சால் 
ைக�ல் அணி�ம் வைளயைல மட்�ேம ��ப்பதால் காரணச ்�றப்�ப் ெபயர ்
ஆ�ற்�. 

�த்�ைர மாதத்�ல் �றந்ததால் �த்�ைரயான் என அைழக்கப்பட்டான். 

ஒ� ெசாற்ெறாடரி�ள்ள எ�வாய் அதன் பயனிைலேயா� �ைண, பால், எண் 
இடங்களில் ெபா�தத்மாக அைமய ேவண்�ம். 

மாரியல்ல� காரியம் இல்ைல என்பன ேபான்ற ��ெமா�க�ம் �றப்�கைள 
நமக்� உணரத்�்�ன்றன. 

�லப்ப�காரம் தந்த இளங்ேகாவ�கள் மாமைழ ேபாற்ற�ம் மாமைழ ேபாற்ற�ம் 
என மைழையப் ேபாற்� வணங்�த் தம் காப்�யத்ைத ெதாடங்�னார.் 

 

ெசய்�ள்:  

��வா�ர் நான்மணிமாைல 

என்பணிந்த ெதன்கமைல ஈசனார் �ங்ேகா�ல் 

�ன்பணிந்த ெதய்வ �னிேவாரக்ள் - அன்�என்னாம் 

�ண்�மந்ேதாம் நந்� �ைடத்ெதன்னார ்�ண்ணியனார ்

மண்�மந்தார் என்��� வார். 

�மர��பரர். 

 

ெசாற்ெபா�ள் 

என்பணிந்த - எ�ம்ைப மாைலயாக அணிந்த 

ெதன்கமைல - ெதற்�ல் உள்ள ��வா�ர ்

�ங்ேகா�ல் - ��வா�ர ்ேகா��ன் ெபயர ்

�ண்ணியனார ்- இைறவன் 

 



ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ஆ�ரியர ்- �மர��பரர ்

ெபற்ேறார ்- சண்�க�காமணிக் க�ராயர ்- �வகாம�ந்தரி அம்ைமயார ்

ஊர ்- ��ைவ�ண்டம் 

இயற்�ய �ல்கள்: 

நீ�ெந��ளக்கம், �த�்�மார�வா� �ள்ைளத்த�ழ், கந்தரக்� ெவண் பா, 
�னாட்�யம்ைம �ள்ைளத்த�ழ், ம�ைரக்கலம்பகம். 

காலம் - �.�.18ம் �ற்றாண்�. 

�ல் ��ப்�: 

��வா�ர ்+ நான்� + மணிமாைல = ��வா�ர ்நான்மணிமாைல. 

இ� ��வா�ரில் எ�ந்த�ளி�ள்ள �யாகராசர ்�� பாடப்ெபற்ற நான்மணிமாைல 
எனப் ெபா�ள்ப�ம். நான்மணிமாைல என்ப� த��ல் வழங்�ம் 96 வைக 
�ற்�லக்�யங்க�ள் ஒன்�. 

�த�், பவளம், மரகதம், மாணிக்கம் என்�ம் நால்வைகயான மணிகளால் ஆனா 
மாைலையப் ேபான்� நால்வைகயான பாடல்களால் (ெவண்பா, கட்டைளக் 
க�த�்ைற, ஆ�ரிய ��தத்ம், ஆ�ரியப்பா) ஆனா நாற்ப� ெசய்�ள்கைள 
ெகாண்ட�. 

��வா�ர ்�யாகராசப் ெப�மாைனப் பற்�ய ெப�ைமகைள ��வா�ர ்
நான்மணிைல என்ற ��ன் �லம் அ�ந்� இன்�றலாம். 

என்பணிந்த ெதன்கமைல இவ்வ��ல் ெதன்கமைல உணரத்�்ம் ெபா�ள் ெதற்�ல் 
உள்ள ��வா�ர.் 

மண்�மந்தார ்எனக் ��ப்�டப்ப�பவர ்- ��ைவ�ண்டம். 

வந்� என்�ம் ெபய�ைடய �ழ�க்காக மண் �மந்� பாண்�யனிடம் 
இைறவன்(�வெப�மான்) அ�ப்பட்டார.் 

�ரித்� எ��தல்: 

�ங்ேகா�ல் - � + ேகா�ல் 

�ைடதெ்தன்னார ்- �ைடத�் + என்னார ்

என்���வார ்- என்� + உ��வார ்

என்பணிந்த - என்� + அணிந்த 

ெசாற்கைளச ்ெசாற்ெறாடரில் அைமத்தல்: 

பணி�: ெபரிேயாரிடம் நாம் பணி�டன் நடந்� ெகாள்ள ேவண்�ம். 

ேகா�ல்: தஞ்ைசப் ெபரிய ேகா�ல் இராசராசனால் கட்டப்பட்ட�. 

அன்�: பரி� ெபற்ற மகைனத் தாய் அன்�டன் அைணத�்க் ெகாண்டாள். 

�யவன் களிமண் ெகாண்ட மட்பாண்டம் ெசய்தான். 



 

ெமய்ெபா�ள் கல்� 

கற்�ப்ேபார ்கண்ெகா�ப் ேபாேர! - அந்தக் 

கண்க்காயர் உைர�னில் இ�ெச� ேசேர! 

நற்ெபயர் எ�த்�ட ேவண்�ம்! - நா�ம் 

நன்றாகப் ப�த்�ம்நீ �ன்ேனற ேவண்�ம்! 

வாணிதாசன் 

ெசாற்ெபா�ள் 

ப�ைம – உ�வம்   ெமய்ெபா�ள் - நிைலயான ெபா�ள் 

கணக்காயர ்- ஆ�ரியர.் 

ஆ�ரியர ்��ப்�: இயற்ெபயர ்- எத்�ராச� (எ) அரங்கசா�  

ெபயர ்- வாணிதாசன் 

�றந்த இடம் - ��ைவைய அ�தத் �ல்�ய�ர ்

ெபற்ேறார ்- அரங்க ��க்கா� - �ள�யம்மாள் 

�றப்�: "க�ஞேர�, பாவலரம்ணி" என்�ம் பட்டங்கள் ெபற்�ள்ளார.் 

த�ழகத்�ன் "ேவரட்்ஸ் ெவாரத்்" என இவைரத ்த��லகம் �கழ்�ற�. 

உ��யா, ஆங்�லம் �த�ய ெமா�களில் இவர ்பாடல்கள் 
ெமா�ெபயரக்்கப்பட்�ள்ளன. 

காலம்: 22.07.1915 - 07.08.1974 

�ல் ��ப்�: 

க�ஞர ்வாணிதாசன் த�ழ் உல�ற்�ப் �ைனந்� அளித�்ள்ள "�ழந்ைத 
இலக்�யம்" என்�ம் ��ல் இ�ந்� எ�க்கப்பட்ட� "ெமய்ப்ேபா�ள் கல்�". 

உைரநைட:  

�ங்கா நகர ்

உலகேம உறங்�க்ெகாண்��க்�ம் ேவைள��ம் ��த்��க்�ம் �ங்கா நகர ்- 
ம�ைர 

ெதன்னிந்�யா�ன் ஏெதன்ஸ் - ம�ைர 

ம�ைர - இனிைம 

ம�ைர நகரின் �றப்�ப் ெபயரக்ள்: 
* �ங்கா நகர,் ���ழா நகர,் ேகா�ல் நகர,் பழம்ெப�ம் த�ழரின் நாகரீகத 
ெதாட்�ல், ெதன்னிந்�யா�ன் ஏெதன்ஸ், �டல் நகர,் ஆலவாய் 
ம�ைர - ெபயரக்காரணம்: 
* "ம�ைர" என்�ம் ெசால்�க்� "இனிைம" என்ப� ெபா�ள். த��ம் ம�ைர�ம் 



இனிைம�ன் இயல்பால் அைமந்தைவ. ம�ைர பற்�ய �லவரக்ள் ��ம் 
ேபாெதலாம் த�ேழா� ேசரத்ே்த ��னார.் 
�றநா��: த�ழ்ெக� �டல் எனப் �றநா�� ேபாற்�ய�. 

��பாணாற்�ப்பைட: "த�ழ்நிைல ெபற்ற தாங்க� மர�ன் ம�ழ்நைன ம��ன் 
ம�ைர"��பாணாற்�ப்பைட (நல்�ர ்நதத்த்தனார)் 

�லப்ப�காரம்: 

"ஓங்��ர ்ம�ைர"  ம�ைர ��ர ்மாநகர"் 

ெதன்த�ழ் நன்னாட்�த் ��நீர ்ம�ைர" 

"மாண்�ைட மர�ன் ம�ைர" 

"வானவர ்உைற�ம் ம�ைர" 

"ப�ெய�வ�யாப் பண்� ேமம்பட்ட ம�ைர ��ர"் 

த�ழகத்�ன் �றப்�: 

ேசரநா� - ேவழ�ைடத�் 

ேசாழநா� - ேசா�ைடத�் 

பாண்�யநா� - �த�்ைடத�் 

ெதாண்ைடநா� - சான்ேறார ்உைடத�் 

நான்மாடக்�டல்: 
* ம�ைரக்� �டல் என�ம், ஆலவாய் என�ம் ேவ� ெபயரக்ள் உள்ளன. 
நான்மாடக்�டல் என்�ம் ெபயேர �டல் என ம�� உள்ள�. 

"��வாலவாய், ��நள்ளா�, ���டங்ைக, ��ந��ர"் ஆ�ய நான்� 
��க்ேகா�ல்கள் ேசரந்்தைமயால், நான்மாடக்�டல்" என்�ம் ெபயர ்
வழங்கலா�ற்� என்பர.் 

கன்னிக்ேகா�ல், கரியமால் ேகா�ல், காளிேகா�ல், ஆலவாய்க் ேகா�ல் ஆ�ய 
நான்� ��க்ேகா�ல்க�ம்  ம�ைரக்�க் காவலாக அைமந்தைமயால், 
"நான்மாடக்�டல்" என்�ம் ெபயர ்வந்த� என்�ம் ��வர.் 

பரஞ்ேசா�யார ்�ற்�: 
* வ�ணன், ம�ைரைய அ�க்க ஏ� ேமகங்கைள அ�ப்�னான். அைதப் பற்� 
இைறவனிடம் * பாண்�யன் �ைற�ட, இைறவன் நான்� ேமகங்கைள ம�ைரையக் 
காக்க அ�ப்�னார.் அந்நான்�ம் நான்� மாடங்களாக �� ம�ைரையக் 
காத்தைமயால் "நான்மாடக்�டல்" என்�ம் ெபயர ்ஏற்பட்டதாக பரஞ்ேசா�யார ்
���ள்ளார.் 
அ�ஞரக்ள் �ற்�: 
* எந்நாட்டவ�ம் எவ்�ரின�ம் வந்� ��ம் வளமான நகர ்என்பதால், �டல் எனப் 
ெபயர ்ெபற்றதாக ��வர.் 
சங்கம் ைவத�்ச ்ெசந்த�ைழ வளரக்்க, �லவர ்எல்ேலா�ம் ��யதால், �டல் 
என்�ம் ெபயர ்ஏற்பட்டதாக அ�ஞர ்��வர.் 

ஆலவாய் - ���ைளயாடற �ராணம் �ற்�: 
* ம�ைரைய �ரி�ப�த்த எண்ணி, இைறவனிடம் அதன் எல்ைலைய 
வைரய�த�்த் த�மா� ேவண்�னான் பாண்�யன். இைறவன், தன் 



ைகயணியா�ய பாம்�டம் எல்ைலைய வைரய�க்க ஆைண�ட்டார.் பாம்� 
வாைழ நீட்� வலமாகத ்தன் உடைல வைளத்த�. அவ்வாைலத் தன� வா�ல் ேசரத்�் 
ம�ைர�ன் எல்ைலைய வ�த�்க் காட்�ய�. அன்� �தல் ம�ைரக்� ஆலவாய் 
என்�ம் ெபயர ்அைமந்ததாகத ்"���ைளயாடற்�ராணம்" ���ற�. ஆலவாய் 
என்ப� ஆலத்ைத (�டத்ைத) உைடய பாம்�ைனக் ��க்�ம். 
ேவ� காரணம்: 
* ம�ைர�ல் எ�ந்த�ளிய ஈசன், ஆலமர நிழ�ல் �ற்��ந்ததால் "ஆலவாய் 
என்�ம் ெபயர ்ஏற்பட்டதாக ��வர.் 
ம�ைத ம�ைர: 
*  ம�த மரங்கள் அடரந்்த ப��யாக இ�ந்தைமயால் "ம்ஸ்�ைத" என வழங்�ய 
இடம், காலப்ேபாக்�ல் ம�ைர என்றா�யதாம். கல்ெவட்�ல் "ம�ைர" என்ற ெபயர ்
காணப்ப��ற�. 
ம�ைர நகரைமப்�:  
* ம�ைர நகரின் ந��ல் அண்ணல் ேகா��ம் அதைனச ்�ற்� �ைறயாக 
ஒ�ங்�ற அைமந்த ெத�க்க�ம் காண்பதற்�த் தாமைரப் ெபா�ட்ைட�ம் 
அ�க்க�க்கான இதழ்கைள�ம் ேபான்� காட்�யளிதத்ன. இ� அன்ைறய த�ழர ்
நகரைமப்�க் கைல�ன் ��க்கதை்த உல�ற்�ப் பைறசாற்�ம் அைடயாளமாகத ்
�கழ்�ன்றன. 
 
ம�ைர ��களின் ெபயரக்ள்: 
* அ�ைவ �� - ஆைடகள் �ற்�ம் கைடப்ப��. 
* �ல�� - தானியக்கைட 
* ெபான்�� - ெபாற்கைடகள் 
* மன்னவர ்�� - மன்னர ்வா�ம் ப�� 
* மைறயவர ்�� - அந்தணர ்�� 
ம�ைர�ன் மாண்�:  
* �வெப�மான் �ந்தரபாண்�யனாக�ம் ெசவ்ேவள் 
உக்�ர�மாரப்பாண்�யனாக�ம் உைமயம்ைம மைலயத�்வசனக்� மகளாகத ்
ேதான்�த் தடாதைகப் �ராட்�யாக�ம் ம�ைரைய ஆண்டனர.் 
அரிமரத்்தன பாண்�ட�க்� அைமசச்ராக மாணிக்கவாசகர ்�கழ்ந்தார.் 

��ஞானசம்பந்தர ்�ன்பாண்�யன் காலத�்ல் ம�ைர�ல் மங்ைகயரக்்கர�, �லச ்
�ைறயார ்உத��டன் ைசவதை்தக் காதத்ார.் 

��மைல நாயக்கரின் ��ப்பணிகள்: 
* ��மைல நாயக்கர ்ம�ைரையத் தைலநகராகக் ெகாண்� ஆண்டார.் 
ேகாைட ���யான த�க்க�ம், �ளிர�்ந்தடாகமா�ய ெபரிய ெதப்பக் �ள�ம், 
கைல நயத�்ல் தாஜ்மகாைல" ஒத்த "��மைல நாயக்கர ்மகாைல�ம் அைமத�் 
ம�ைரைய அழ�ப�த்�னார.் 

ம�ைரைய "�ழ மல்� நகராக" மாற்�னார.் 

நிகழ்�கள்: 

பரஞ்ேசா�யாரின் ���ைளயாடற்�ராணம் த��க்� இைறவன் தண்ட�ழ்ப் 
பாடல் தந்தைம பற்�க் ���ற�. 

ம�ைரையச ்�ற்��ள்ள மைலகளில் வாழ்ந்த சமண �னிவரக்ளால் "நால�யார"் 
இயற்றப் ெபற்ற�. 



�மர��பர�க்� �னாட்�யம்ைமேய ���யாக வந்� �த�்மணி மாைலையப் 
பரிசளித்தார.் 

நான்காம் த�ழ்சச்ங்கம்: 

வள்ளல் பாண்�த�்ைர ேதவர,் ம�ைர�ன் நான்காம் த�ழ்சச்ங்கம் நி��த் த�ழ் 
வளரத்்தனர.் 

ேகாவலன் ெபாட்டல்: �லப்ப�காரக் காப்�யத ்தைலவன் ேகாவலன் 
ெகாைலக்களப்பட்ட இடம் "ேகாவலன் ெபாட்டல்" என்�ம் ெபய�டன் இன்�ம் 
அப்ப�� மக்களிடம் வழங்கப்ப��ற�. 

ெசல்லத்தம்மன் ேகா�ல்: 

ைக�ல் �லம்�டன் உட்காரந்்��க்�ம் உ�வச�்ைல அைமந்த ேகா�ல், 
ெசல்லத்தம்மன் ேகா�லாக இன்�ம் மக்களால் வ�படப்ப��ற�. 

ெபா�வான ��ப்�: 

�னாட்�யம்மன் ேகா��ன் நான்� ேகா�ரங்க�ள் பழைமயான� �ழக்�க் 
ேகா�ரம்; உயரமான� ெதற்�க் ேகா�ரம். இ� 1600.9 அ� உயர�ம் 1511 கைத 
உ�வங்க�ம். 

மரம் பயன்ப�த்தாமல் கட்டப்பட்ட� நாயக்கர ்மகால். இதன் ஒவ்ெவா� ��ம் 82 
அ� உயர�ம் 19 அ� �ற்றள�ம் ெகாண்ட�. 

ைக�ற் �லம்�டன் உட்காரந்்��க்�ம் உ�வச�்ைல அைமந்த ேகா�ல் 
ெசல்லத்தம்மன் ேகா�லாக இன்�ம் மக்களால் வ�படப்ப��ற�. 

நல்லந்�வனார,் ம�தனிள நாகனார,் இளந்��மாறன், சாத்தைலச ்சாதத்னார,் 
ெப�ங்ெகால்லனார,் கண்ணகனார,் கதங்கண்ணாகனார,் ேசந்தம்�தனார ்
�த�ேயார ்அன்ைறய ம�ைர�ல் வாழ்ந்ேதாராவர.் 

�ைணப்பாடம்: 

அ�� �ட்பம் 

ஆடல், பாடல், வட்டம், அழ� ஆ�யன�ம் ெபயரச்ெ்சாற்கள் ஆ�ம். 

ெநா�, �நா�, மணி, ெபா��, �ழைம, வாரம், �ங்கள், ஆண்� என எல்லாேம 
காலப் ெபயரக்ள் ஆ�ம். 

�ைன என்ப� ஒன்�ன் உ�ப்ைபக் ��ப்ப� ஆ�ம். 

��, ெத�, பள்ளி ேகா�ல்,மக்கள் வா�டம், ேதாட்டம் என இடங்கைளக் 
��ப்பனெவல்லாம் இடப் ெபயரக்ள் ஆ�ம். 

ெபயரச்ெ்சாற்கைள இலக்கண �லார ்எத்தைன வைகப்ப�த�்வர?் 

அைவ: 

ெபா�ட் ெபயர ்   இடப் ெபயர ்

காலப் ெபயர ்   �ைனப் ெபயர ்

�ணப் ெபயர ்   ெதா�ற் ெபயர ்

ெபா�ைளக் ��க்�ம் ெபயர் - ெபா�ட் ெபயர ்



ெபா�ட் ெபயர ்இ� வைகப்ப�ம். அைவ: 

1. உ��ள்ள ெபா�ள் 2. உ�ரற்ற ெபா�ள் 

நாற்கா�, அ�ப்�, தட்�, எண்ெணய், மண், நீர,் காற்� �த�யன உ�ரற்ற 
ெபா�ள்கள். 

�மரன், மலரக்்ெகா�, ெதன்ைன, ெசம்ப�த�், ெவள்ளா�, ஓணான் �த�யன 
உ��ள்ள ெபா�ள்கள். 

�ங்ெகா� � ப�க்�றாள் இதெ்தாடரி�ள்ள � என்ப� �ைனப்ெபயர.் 

ச�ரம் இ� ஒ� �ணப்ெபயர ்

கட்�ைர எ��ம் ேபா� பத்�பத�்யாக எ�த ேவண்�ம். 

உலகம், �ரியைனச ்�ற்�வதால் இர�பகல் ேதான்��ற�. 

ேந��ன் அ�வாற்றைலக் கற்ேறா�ம், மற்ேறா�ம் �கழ்நதனர.் 

கற்�த்தல் ெதா�ல் ெபயரக்ள் எனப்ப�ம். 

ெபயர் வைக -     ெபயர ்

ெபா�ட் ெபயர ்- கண்ணன், நாற்கா� 

இடப் ெபயர ்-  ேவ�ர,் நாமக்கல் 

காலப் ெபயர ்- ைதத�்ங்கள், நண்பகல் 

�ைனப்ெபயர ்- �கம், ைக 

�ணப் ெபயர ்- வட்டம், அழ� 

ெதா�ற் ெபயர ்- ஆடல், பாடல் 

�ணப் ெபயைரப் பண்�ப் ெபயர ்என�ம் ��வர.் 

 

க�யர� கண்ணதாசன் ���டல்பட்� என்�ம் �ற்�ரில் 1927 ஆம் ஆண்� 
�றந்தார.் 

கண்ணதாசனின் இயற்ெபயர ்- �தை்தயா 

கண்ணதாசனின் �ைனப்ெபயரக்ள் - காைர�த�்ப் �லவர,் வணங்கா��, 
பாரவ்�நாதன், ஆேராக்�யநாதன், கமகப்�ரியா எனப் பல �ைனப்ெபயரக்ள் 
உண்�. 

ஐயா�ரத�்ற்�ம் ேமற்பட்ட �ைரப்படப் பாடல்கைள இயற்��ள்ளார ்
கண்ணதாசன். 

கண்ணதாசன் மைறந்த ஆண்� - 1981. 

 

க், ங், ச,் ஞ்-- ஆ�ய ப�ெனட்� ெமய்ெய�த�்க�ம் உ�ர ்எ�த்ைதேயா, 
உ�ரெ்மய்ெய�த்ைதேயா ெதாடரந்்� ெமய்ெய�த�் வரிைசயாக வ�ம். 

ெஜரம்ன் நாட்�ன் ெகா�ங்ேகாலராகக் க�தப்பட்டவர ்- �ட்லர.் 



�ட்ல�க்� எ�ராகத் �றைமயாக வாதா�, எ�த�் �லம் �ட்லைர மன்னிப்�க் 
ேகட்கச ்ெசய்தவர ்- ெசண்பகராமன். 

 

ெசய்�ள்: ஏர�்ைன 

ெநத்� ேவரை்வ �ந்�ேனாேம �த்��த்தாக - அ� 

ெநல்மணியாய் �ைளஞ்��க்�க் ெகாத்�க்ெகாத்தாக 

பக்�வமாய் அ�த்�அைதக் கட்�க்கட்டாக - அ�ச�்ப் 

பத�நீக்�க் ��ச�் ைவப்ேபாம் �ட்��ட்டாக! 

வளர்ந்��ட்ட ப�வப்ெபண் ேபால்உனக்� ெவட்கமா?- தைல 

வைளஞ்� �ம்மா பாக்��ேய தைர�ன்பக்கமா - இ� 

வளரத்்��ட்ட தாய்க்�த் த�ம்ஆைச �த்தமா? - என் 

மைனக்� வரக்காத் ��க்�ம் நீஎன் ெசாத்தம்மா 

அ. ம�தகா� 

 

ெபா�ள்: 

மாரி – மைழ  ேசமம் - நலம் 

ேதசம் – நா�  �ட்� - ��யல் 

ெநத்� - ெநற்� 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ெபயர:் ம�தகா� 

ஊர:் ��ச�் மாவட்டத்��ள்ள ேமலக்��கா� 

ெபற்ேறார:் அய்யம்ெப�மாள் - �ளகா� அம்மாள் 

�றப்�: �ைரக்க�த் �லகம் 

காலம்: 13.02.1920 - 29.11.1989 

�ல் ��ப்�: 

"�ைரக்க�த் �லகம் அ. ம�தகா� பாடல்கள்" என்�ம் தைலப்�ல், 
�ைரக்கைதக�க்� எ��ய பாடல்கள் ெதா�க்கப்பட்�ள்ளன. 

அ�ல் உழ�ம் ெதா��ம், தாலாட்�, ச�கம், தத�்வம், நைகச�்ைவ என்�ம் 
தைலப்�களில் பாடல்கள் வைகப்ப�தத்ப் பட்�ள்ள�. 

ச�கம் என்�ம் தைலப்�ன்�ழ் இடம்ெபற்�ள்ள பாடல், பாடப்ப���ல் 
இடம்ெபற்�ள்ள�. 

உழவரக்ள் ெசல்வமாகக் க��வ� - ெநல்மணிகைள 

�ரித்� எ��க: 



ேநரிங்ேக - ேநர ்+ இங்ேக 

ேசம�ற - ேசமம் + உற 

ேதசெமல்லாம் - ேதசம் + எல்லாம் 

ப�வப்ெபண் - ப�வம் + ெபண் 

அம்மாைன 

�ரன்ெந� ெவள்ேவல் �யன்ெசந்�ல் எம்ெப�மான் 

பாரில்உ� ெரல்லாம் பைடத்தனன்காண் அம்மாைன, 

பாரில்உ� ெரல்லாம் பைடத்தனேன யாமா�ல் 

ஆரணங்கள் நான்�ம் அ�வேனா அம்மாைன, 

அ�ந்� �ைறஅய�க் காக்�னன்காண் அம்மாைன. 

�வா�நாத ேத�கர ்

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

��செ்சந்�ற்கலம்பகம் என்�ம் இந்�ைல இயற்�யவர ்ஈசான ேத�கர ்என்�ம் 
�வா�நாத ேத�கர ்ஆவார.் 

ஈசான ேத�கர ்என்ப� அவர� �றப்�ப் ெபயர.் 

ெபற்ேறார:் தாண்டவ�ரத்்� 

கல்�: ம�ேல�ம் ெப�மாள் என்பவரிடம் கல்� கற்றார.் 

��வாவ��ைற ஞானேத�கரா�ய அம்பலவாண ேத�க�ரத்�்க்�த ்
ெதாண்டராய் இ�ந்தார.் 

�ற்ைறம்ப� ஆண்�க�க்� �ன்� வாழ்ந்தவர.் 

�ல்��ப்�: ��செ்சந்�ற்கலம்பகம் என்�ம் இந்�ல், ெதாண்�ற்றா� 
�ற்�லக்�ய வைகக�ள் ஒன்�. 

கலம்பகம் = கலம் + பகம் எனப் �ரி�ம். 

கலம் - பன்னிரண்� 

பகம் - ஆ� எனப் ப�ெனண் உ�ப்�கைளக் ெகாண்ட�. 

பல்வைகயான பா வைகக�ம் கலந்��தத்லால் இந்�ல் கலம்பகம் என�ம் ெபயர ்
ெபற்ற�. 

ப�ெனண் உ�ப்�களில் ஒன்றா�ய அம்மாைன என்�ம் ப��, ஈண்�ப் 
பாடப்ப��யாக இடம் ெபற்�ள்ள�. 

 

 

ெபாங்கல் வ�பா� 



நீயன்� மண்�ண்ேடா, �ண்�ண்ேடா, 

ஒளி�ண்ேடா, நில��ண்ேடா, 

நீ�ண்ேடா, என்னிடம் வாழத்�ப் ெபா���ண்ேடா? 

க�ரவா கனிந்� வ�வாய்! க�ம்� 

மன�ம் இனிபாம் உ��ம் 

நின்ன� பைடத்த� �ட்ேடாம் 

க�ரவா! ஏற்� ம�ழ்வாய் 

உயர்ந்தவா, உ�ரின் �தேல! 

-ந. �சச்�ரத்்� 

 

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

�� – ெசல்வம்  கனகம் - ெபான் 

ேகா – அரசன்  நிேவதனம் - பைடயல்அ�� 

�ர� – ��ைர  க�� - �ைரந்� 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

இயற்ெபயர:் ந. ேவங்கட மகா�ங்கம் 

�ைனெபயர:் ந. �சச்�ரத்்� 

ஊர:் தஞ்சா�ர ்மாவட்டம் �ம்பேகாணம் 

ெதா�ல்: 1924 - 1938 வைர வழக்க�ஞர,் 1938 - 1954 வைர ேகா�ல் நிரவ்ாக அ�வலர.் 

எ�த�்ப்பணி: கைதகள், மர�க்க�ைதகள், ��க்க�ைதகள், ஓரங்க நாடகங்கள். 

காலம்: 15.08.1900 - 04.12.1976 

�ல் ��ப்�: 

ந. �சச்�ரத்்��ன் க�ைத �ல்கள் இ�பதாம் �ற்றாண்�ன் தற்கால இலக்�யத ்
�ைறக்�ப் ��ய �றப்�கைளச ்ேசரத்்��க்�ன்றன. 

பார�க்�ப் �ன் க�ைத மர�ல் ��ப்பம் �ைள�தத்ைவ இவர� பைடப்�கள். 

ந. �சச்�ரத்்� க�ைதகள் என்�ம் ��ல் 83 க�ைதகள் உள்ளன. 

�ரித்� எ��க: 

ெநற்க�ர ்- ெநல் + க�ர ்

நில��ண்ேடா - நில�ம் + உண்ேடா 

மண்�ண்ேடா - மண் + உண்ேடா 



நின்ன� - நின் + அ� 

ஒளி�ண்ேயா - ஒளி + உண்ேடா 

உைரநைட:  

ெநச� 

�ணி ெநய்ய பயன்ப�ம் க��கள்: 

அச�்மரம், பைடமரம், ���கம்�, �த�்க்கம்�, ஓடம், ஊ��ழல், பா� 

த◌ி�.�.க. �ன் �ற்�: 

��ேல �றந்த � ப�த்�ப்� என்�றார ்��.�.க. 

�ணிைய பளபளப்பாக்க: 

ெநய்த �ணிகைள ேதய்த�் பளபளப்பாக்கத் "ேதய்ப்�க் கல்ைலப்" பயன்ப�த�்வர.் 

க�ங்கம்: பா��ல் மற்�ம் ஊைட�ல் இைணத�் க�ங்கம் என்�ம் ஆைட 
உ�வா�ற�. 

�ரபலமான ஆைடகள்: 

காஞ்� - பட்டாைடகள் 

��ப்�ர ்- �ன்னலாைடகள் 

ம�ைர - �ங்�� �டைவகள் 

உைற�ர ்- கண்டாங்� ேசைலகள் 

ெசன்னிமைல - பாய் �ரிப்�கள் 

ஏட்�ச ்�ைரக்காய் க�க்� உதவா� 

நகரப்்�றங்களில் இயந்�ர ெநச� நைடெப��ற�. 

பட்டாைடகள் தயாரிக்கப் பயன்ப�வ� - பட்�ப்�� 

மங்ைக தன் �றந்த நாள் பரிசாகத் தந்ைத�டம் ேகட்ட ஆைட - ைகதத்� ஆைட 

உல�ேலேய ைகத்த� ெநச�ன் �ன்ேனா� - த�ழ்நா� 

ெசய்�ம் ெதா��ல் �ர ்�க்�ன் ெநய்�ம் ெதா��க்� நிகரில்ைல என்�ம் 
வழக்கா�ம் உண்�. 

ஆைட�ல்லா மனிதன் அைர மனிதன் 

�ளிரில் வா�ய ம��க்�ப் ேபாரை்வ ேபாரத்்�ய� - வள்ளல் ேபகன் 

 

�ைணப்பாடம்:   த�ழ் நாடக �ன்ேனா�கள் 

நாடகம்: 

கண்�க்�ம் கா�க்�ம் மனத�்க்�ம் இன்பம் பயக்�ம் கைல நாடகக்கைல. 



உணரச்�்ைய �ண்�, உள்ளத்�ல் �ைதத�் �டக்�ம் அன்ைப�ம் அ�ைவ�ம் 
ெவளிப்ப�த்� மக்கைளப் பண்ப�த�்ம் �றந்த கைல நாடகம். 

சயத்தம், ��வல், ம�வாணன் நாடகத்த�ழ், ெச�ற்�யம் �த�ய நாடக 
இலக்கான �ல்களின் ெபயரக்ள் மட்�ேம இப்ேபா� �ைடக்�ன்றன. 

இைடக்காலச ்ேசாழப் ேபரரசரக்ள் ஆதர�ல் ஆலயங்களில் நாடகங்கள் நடத்தப் 
ெபற்�ள்ளன என அ��ேறாம். 

பரி�மாற் கைலஞர் (1870 - 1903) 

த�ழ் நாடக ேபரா�ரியர ்

உயரத்னிச ்ெசம்ெமா�த் த�� த��க்ேக உண்� என அக்காலத�்ேலேய 
�ழங்�யவர.் 

�ரிய நாராயண சாஸ்�ரி என்�ம் தம் ெபயைரத் �ய த��ல் பரி�மாற் கைலஞர ்
என மாற்� அைமத�்க் ெகாண்டார.் 

இவர,் த�ழ்ப் ேபரா�ரியராகப் பணியாற்�க் ெகாண்ேட நாடகத் 
ெதாண்டாற்�னார.் 

ேமைலநாட்� நாடக ஆ�ரியரக்ளான ேஷக்ஸ்�யர,் எப்சன், ேமா�யர ்
ஆ�ேயாைரப் ேபான்� த�ழகத�்ல் நாடகா�ரியரக்ள் ேதான்ற ேவண்�ம் எனப் 
ெபரி�ம் �ைழந்தவர.் 

�பாவ�, கலாவ�, மான்�ஜயம் என்ப� இவரின் நாடகங்கள். 

 

�பாவ�, கலாவ�, மானவ]யம், நாடக�யல் 

இவர ்வடெமா�, ேமனாட்� மர�கைளத் த�ழ் நாடக மரேபா� ◌ிைணத�் 
"நாடக�யல்" என்�ம் �ைலப் பைடத்தார.் 

இவர� "மான�ஜயம்" நாடகம், "களவ� நாற்ப�" என்�ம் இலக்�யத்ைத 
அ�ப்பைடயாக ெகாண்� இயற்றப்பட்ட�. ேசரமான் கைணக்கால் 
இ�ம்ேபாைர�டன் �லவர ்ெபாய்ைகயா�ம் இறந்�ப��ன்றன்றார;் இவ்��வர ்
இறப்�ற்�ம் தாேன காரணம் என்� எண்ணிய ேசாழன் ெசங்கணான். 

"மானப் ெப�ைமைய மனக்ெகாண்� அந்ேதா 

ஈனப் பாரில் இ�த்தல் ேவட்�ைல 

உண்�ம் ேபாழ்�னில் உன்ைனத் ெகான்றவன் 

ெசங்கணான் எ�ம்இச ்��ம� �ைடயான்" 

என்� �லம்�த் தன்ைன மாய்த�்க்ெகாள்�ம் காட்�, ெசந்த�ழ் நைடப�ல, 
அவலச�்ைவைய ெவளிப்ப�த�்ம் இடமா�ம். 

சந்க்கரதா� �வா�கள் (1867 - 1920) 

நாடகத்த�ழ் உல�ன் இமயமைல, த�ழ்த் நாடக தைலைம ஆ�ரியர ்

நாடகம் மக்கைள ம�ழ்�க்க ேவண்�ம் என்பேத �வா�களின் �தல் 
ேநாக்கமா�ம். 



எனேவ, பாமர மக்க�க்�த ்ெதரிந்த பழங்கைதகைள நாடகமாக்�னார.் 

நாடகத்ைதச ்ச�தாய �ர�்�தத்க் க��யாக�ம் ைக�ெல�தத் �வா�கள், தம் 
நாடகங்கள் வா�லாகப் பக்�, ஒ�க்கம் ஆ�யனவற்ைற வ���த்�, மக்க�க்� 
நல்ல�� ��ட்�னார.் 

��வரக்ைளக் ெகாண்� நாடகக் ��க்கைளத் ேதாற்��த்தார.் 

நாடகங்கள்: 

வள்ளி ��மணம், ேகாவலன் சரித்�ரம், ச� �ேலாசச்ானா, இலவ�சா, பக்தப் 
�ரகலாதா, நல்லதங்காள், ச� அ��யா, �ர அ�மன்� 

இவர ்நாற்ப� நாடகங்கைள இயற்��ள்ளார.் 

�த்தெந� �ப்�ரமணியம் பாராட்�: 

"��ப்��க்�ம் சங்கரதா� எ�த்�ல் எல்லாம் 

�ைவெசாட்�ம் சந்தநயம் ேதய்ந்��க்�ம்" 

என்� �வா�களின் சந்தப்பாடல்கைள பற்� �கழ்�றார.் 

ச� �ேலாசனா: 

ச� �ேலாசச்னா நாடகத்�ல் இந்�ர�த�், தன் நண்பனிடம் �க்கள் பற்ரிக் ேகட்க, 

"��ன் ேவய்வறம் பலேகா� அதைன 

அவர ்ேபா�ப்பார ்ேத� 

அப்� கலப்� ப�ப்� ெகா�ப்� 

ெசப்� அ�ப்� இ�ப்� ெந�ப்� 

உப்� உரப்� கசப்� �ளிப்� இதத்ாதைன  

��ற்�ேமல் இர�ல் கண்��ப்� 

இயம்�ய ெமா�ெயல்லாம் த�ழ்ப் �த்தகக் ��ப்�" 

என அ�க்�ெமா� பகரவ்� இவர� சந்த நைடக்�ச ்சான்றா�ம். 

ேகாவலன் சரித்�ரம்: 

இவர ்இயற்�ய "ேகாவலன் சரித�்ரம்" ம�ைர�ல் அரங்ேக�யெபா��, 
காற்�லம்� �ற்� வர நக�க்�ப் ேபாவதாகக் ேகாவலன் �றக் கண்ண�ேயா, 

"மாபா�ேயார் �� வா�ம் மாநக�க்� 

மன்னா ேபாகா�ர"் 

என்� பா�வ� ேபான்ற காட்� இதனால் அங்� �ழப்பம் ஏற்பட்ட�. 

�வா�கள் அைவ�னர ்�ன்�, "மா என்ப� அைலமகைள�ம், பா என்ப� 
கைலமகைள�ம், � என்ப� மைலமகைள�ம் ��க்�ற�" என்� 
���ைளயாடல்�ராணம் சான்� காட்� �ளக்�னார.் 

ந�ப்�த் �றைம: 
* நல்ல உடற்கட்�ம் எ�ப்பான ேதாற்ற�ம் உைடய இவர ்"எமன், இராவணன், 



இரணியன்" �த�ய ேவதங்கள் �ைனந்� ேமைட�ல் நிற்�ம் ேபா� 
பாரப்வரக்�க்�க் �� அ�க்�ம். இவர ்எ�த�்த் �றைமேயா� ந�ப்�த ்
�றைம�ம் ெபற்��ந்தார.் 
 

பம்மல் சம்பந்தனார ்(1875 - 1964) 

த�ழ் நாடகத் தந்ைத, கைலஞர ்

பம்மல் சம்பந்தனார ்தன� 18வ� வய�ல் "��ண�லாச சைபையத"் 
ெதாடங்�னார.் 

இவர ்ேதைவயற்ற ஆடல் பாடல்கைளக் �ைறத்தார.் 

கைலஞர்: 

பம்மல் சம்பந்தனார,் கட்�க்�ைலயாதக் நாடகக் ��ைவ ெவற்�கரமாக நடத்�க் 
காட்�னார.் 

அதனால் நாடகரக்ளால், "கைலஞர"் என ம�க்கப்பட்டார.் இவர ்நீ4�த�்ைற�ல் 
பணியாற்�யவர.் 

நாடகங்கள்: இவர ்94 நாடகங்கைளத் பைடத�்ள்ளார.் 

மேனாகரா. யயா�., ��தெ்தாண்டன், கரண்ன், சபாப�, ெபான்�லங்�, 
வாணி�ரத�் �ரன் (ேஷாக்ஸ்�யர ்நாடகங்கைள த��), ��பம்�ய �தேம, 
அமலா�த�்யன் 

ேகளிக்ைக நாடகம், ைநயாண்� நாடகம்: 

இவர,் நாடக்க காட்�க்ேகற்பத் �ைரச�்ைலகைள�ம் ெபா�தத்மான 
ஓ�யங்கைள�ம் ெதாங்க��மா� வற்��த்�னார.் 

இவர ்ேகளிக்ைக நாடகம் என்ற வைக�ைன�ம், நாடக ைநயாண்��ைன�ம் த�ழ் 
நாடக உல�ற்� அ��கம் ெசய்� ைவத்தார.் 

அ�க்�ெமா�கள்: 

"ேபாட்�ம் �ைனந்தழகாய்க் கட்�ம் 

�தாம்பரமாம் பட்�ம் 

ேசா� ெசய் பகட்�ம் 

ெசயைலக் கண்� �ட்�ம் 

வ�ணிக்�ம் 

ெபா�� எனக்� மட்�ம். 

சபாப� நாடகம்: 

இவரின் சபாப� என்ற நாடகம் இன்றள�ம் மறக்க��யாத நைகச�்ைவ நாடகம் 
ஆ�ம். 

சபாப� என்ற இந்நாடகம் ப�க்க�ம் பாரக்்க�ம் நைகச�்ைவைய 
ஏற்ப�தத்வல்ல�. 



�றைள மாற்�தல்: �றள் வ�வத்ைதத் தன் ேபாக்�ற்ேகற்ப மாற்� எ��வார.் 

"���ம் �தான� யாெதனில் ���ம் 

�ேத �தா ன�" 

உழ�ன் �றப்� 

ேம� ��க்�ம்ைக ேவல்ேவந்தர ்ேநாக்�ம்ைக 

ஆ� தரித்ேத அ��ம்ைக - �ழ்�ைனைய 

நீக்�ம்ைக என்�ம் நிைலக்�ம்ைக நீ�� 

காக்�ம்ைக காராளர் ைக 

கம்பர ்

ெசாற்ெபா�ள்: 

ேம� - கலப்ைப, ஏர ்

ேவந்தர ்- மன்னர ்

ஆ� - ேமா�ரம் 

�ழ்�ைன - உண்டா�ம் வ�ைமத் �ன்பம் 

காராளர ்- ேமகதை்த ஆ��ன்றவரக்ளா�ய உழவர ்

ஆ�ரியர ்��ப்� 

இயற்ெபயர:் கம்பர ்

�றந்த ஊர:் ேதர�ந்�ர,் ம�லா��ைறக்� அண்ைம�ல் உள்ள�. 

ஆதரித்தவர:் சைடயப்ப வள்ளல் 

இயற்�ய �ல்கள்: கம்பராமாயணம், சடேகாபரந்தா�, ஏெர�ப�, சர�வ� 
அந்தா�, ��க்ைக வழக்கம். 

�றப்�: கல்��ல் ெபரியர ்கம்பர,் கம்பன்�ட்�க் கட்�த்த��ம் க�பா�ம். 

காலம்: பன்னிரண்டாம் �ற்றாண்�. 

 

*ேவளாண்ைமப் பல்கைலக்கழகம் உள்ள இடம் - ேகாைவ 

ேகாைவ�ல் நைடெப�ம் ேவளாண்ைமப் பல்கைலக்கழக கண்காட்��ச ்ெசல்ல 
��ந்த�டன் கயல்���டன் வ�வதாகச ்ெசான்னார.் 

ேவளாண்ைமப் பல்கைலக்கழகத்�ல் ேவலன் மாமா ெந�மாறன் ேபரா�ரியராகப் 
பணியாற்� வ��றார.் 

ேவளாண்ைமத் �ைற�ல் ெசயற்ைக உரங்கைள பயன்ப�த�்வதால் நீர,் நிலம், 
காற்�, ஆகாயம் ெபரி�ம் பா�க்கப்ப��ற�. 

இயற்ைக ேவளாண்ைமக் ��கள் - உ�தல், �ைததத்ல், ெதா� உர��தல், நீர ்
பாய்ச�்தல், கைள எ�த்தல், காத்தல் �த�யன. 



நிலதை்த எப்ப� உ�தல் ேவண்�ம் - �ைதக்�ம்�ன் நிலத்ைதப் பண்பட உ�தல் 
ேவண்�ம். அதாவ� ஒ�பலம் எைட�ள்ள மண்ைணக் கால்பலம் எைட அள�ற்� 
உல�ம்வைர உ���தல் ேவண்�ம். 

நன்ெசய் - நீரவ்ள�க்க�. இந்நிலத்�ல் ெநல், க�ம்�, வாைழ �த�ய ப�ரக்ள் 
�ைள�ம். 

�ன்ெசய் - நீரவ்ளம் �ைறந்த ப��. இதைன வானம் பாரத்்த �� என ேவளாண் 
மக்கள் ��வர.் இந்நிலத்�ல் கம்�, ேகழ்வர�, �ைன, வர�, சாைம, �வைர, 
ெகாள்�, காராமணி �த�ய ப�ரக்ள் �ைள�ம். 

எந்ெதந்தப் ப�ரக்்� எவ்வள� இைடெவளி ேவண்�ெமன்பதைன �ன்ேனர ்��வர ்
- ெநல்�க்� நண்ேடாட; க�ம்�க்� ஏேராட; வாைழக்� வண்�ேயாட; 
ெதன்ைனக்�த ்ேதேராட எனக் ��ச ்ெசனண்�ள்ளனர.் 

பஞ்சகவ்�யம் என்ப� - ப��ட��ந்� �ைடக்�ம் ேகாமயம், சாணம், பால், த�ர,் 
ெநய் ஆ�ய ஐந்� ெபா�ட்கைள கலந்� ெசய்வேத பஞ்சகவ்�யம். 

காப்� - காத்தல் இதைன "ேகட்காத கட�ம் பாரக்்காத ப��ம் பாழ்" 

 

 

�ைணப்பாடம்: நிைலத்த ெசல்வம் கல்�ச ்ெசல்வம் 

நைக வணிகர ்தங்கம், ைவரதை்த �றந்த ெசல்வம் எனக் ��வர.் 

�லவர ்- கல்�ச ்ெசல்வம் �றந்த ெசல்வம் எனக் ��வர.் 

கல்�ச ்ெசல்வத்ைத யாரா�ம் களவாட ��யா�. 

��டரக்ள் நைககைள �லவரக்்�  பரிசாகத் தந்தனர.் 

�லவர ்��டரக்ைள உைழத�் சம்பா�க்க ேவண்�ம் என ��னார.் 

கல்�ச ்ெசல்வம் நிைலத்த ெசல்வம் என வணிகர ்��வர.் 

இலக்கணம்: ேவற்�ைம, அைடெமா� 

ெபயரச்ெ்சால்�ன் ெபா�ைள ேவ�ப�த�்வ� ேவற்�ைம எனப்ப�ம். 

ெபயரச்ெ்சால்�ன்  இ���ல் அைமந்� ெபா�ள் ேவ�பாட்ைடச ்ெசய்�ம் 
உ��கைள ேவற்�ைம * உ��கள் என்பர.் 

ெபயைர ேவ�ப�த்�க் காட்�ம் உ�� ேவற்�ைம உ��. 

இவ்ேவற்�ைம �தல் ேவற்�ைம, இரண்டாம் ேவற்�ைம, �ன்றாம் ேவற்�ைம, 
நான்காம் ேவற்�ைம, ஐந்தாம் ேவற்�ைம, ஆறாம் ேவற்�ைம, ஏழாம் ேவற்�ைம, 
எட்டாம் ேவற்�ைம என எட்� வைகப்ப�ம். 

இயல்பான ெபயர(்எ�வாய்) பயனிைலையக் ெகாண்� ��வ� �தல் ேவற்�ைம 
என�ம், எ�வாய் ேவற்�ைம என�ம் வழங்கப்ப�ம். 

எ�வாய் ேவற்�ைமக்� எனத ்தனி உ�� இல்ைல. 

இரண்டாம் ேவற்�ைம உ�� ஐ என்பதா�ம். 



ெபயரச்ெ்சால்�ன� ெபா�ைளச ்ெசயப்ப� ெபா�ளாக ேவ�ப�த�்வ� - 
இரண்டாம் ேவற்�ைம ஆ�ம். 

ஆல், ஆன், ஒ�, ஓ�, உடன் ஆ�யன �ன்றாம்  ேவற்�ைம உ��கள் ஆ�ம். 

� - நான்காம் ேவற்�ைம உ��. 

இல், இன் - ஐந்தாம் ேவற்�ைம உ��கள். 

இல், இன் என்�ம் உ��கள் ேசரந்்� ெபா�ைள ேவ�ப�த�்வ� ஐந்தாம் ேவற்�ைம 
எனப்ப�ம். 

அ� - ஆறாம் ேவற்�ைம உ��. 

ெபயரச்ெ்சாற்க�டன் அ� என்�ம் ேவற்�ைம உ�� ேசரந்்� ெபா�ைள 
ேவ�ப�த�்வ� ஆறாம் ேவற்�ைம எனப்ப�ம். 

ஏழாம் ேவற்�ைமக்�ம் கண், உள், ேமல், �ழ் என்பன உ��களாம். 

எட்டாம் ேவற்�ைமக்� உ�� இல்ைல. 

எட்டாம் ேவற்�ைமைய �ளி ேவற்�ைம என அைழப்பர.் 

�ங்கள் - நில�, மாதம் 

நிலைவ ெவண்ணில� என்� அைழப்பாரக்ள். 

ெவண்ைம என்�ம் நில�க்� ஆைடயாக வந்�ள்ள�. 

ெபா�ள்கைள இனம்�ரித்த�ய உத�ம் அைடெமா�கள் இன�ள்ள 
அைடெமா�கள் எனப்ப�ம். 

�ைண�ற்�, ெபயெரசச்ம், �ைனெயசச்ம் 

வ��ன்றான், வ�வான் என ெசயல் ��ந்தைதக் ��க்�ம் ெசால்ேல �ைன�ற்� 
ஆ�ம். 

ப�த்த என்�ம் ெசால் �ற்�ப்ெபறாத �ைனசெ்சால் எனப்ப�ம். 

ஒ� ெபயைரக் ெகாண்� ���ம் �ற்�ப் ெபறாத �ைனசெ்சால்ேல ெபயெரசச்ம் 
ஆ�ம். 

எ�த�் வ�வான் எந்த �ைனெயசச்ம் எ�ரக்ால ஆ�ம். 

"எ�த�் வ��ன்றான்" என்ப� நிகழ்கால �ைனெயசச்ம் எனப்ப�ம். 

�ைனெயசச்ம் �ன்� காலத்ைத�ம் உணரத்�்ம். 

�ைனையக் ெகாண்� ���ம் எசச்ம் �ைனெயசச்ம் எனப்ப�ம். 

"எ�த�்" என்�ம் ெசால் ���ெபறாத ெசால் ஆ�ம். 

நம் �ன்ேனார ்எப்ெபா�ைள எசெ்சால்லால் ��த�் வழங்�னாரக்ேளா 
அப்ெபா�ைள அசெ்சால்லால் ��ப்பேத மர� எனப்ப�ம். 

மர�ச ்ெசாற்கைளப் பயன்ப�தத்ாமல் ேவ� ெசாற்கைளப் பயன்ப�த�்வ� 
மர�ப்�ைழ எனப்ப�ம். 

மர�ச ்ெசால்�க்� எ�த�்க்காட்� யாைனக்கன்� 



மர�ப்�ைழக்� எ�த�்க்காட்� யாைனக்�ட்� 

உ�ரக்ைளப் ப��ட ேவண்டாம் என்� மன்னர ்�ம்�சாரரக்்� அ��ைர ��யவர ்- 
ெகளதம் �த்தர.் 

 

 

��க்�றள் 

கச� – �ற்றம்     நிற்க - கற்றவா� நடக்க 

எண் - எண்கள், கணக்�      

எ�த�் - இலக்கண இலக்�யங்கள் (வரிவ�ம்) 

உவப்ப – ம�ழ     தைலக்�� - ஒன்�ேசரந்்� 

உைடயார ்– ெசல்வர ்    இல்லார ்- ஏைழ 

ஏக்கற்� – கவைலப்பட்�   கைடயர ்- தாழ்ந்தவர ்

ெதாட்டைனத�் - ேதாண்�ம் அள�  மாந்தர ்- மக்கள் 

சாந்�ைண�ம் – சா�ம்வைர��ம்  ஏமாப்� - பா�காப்� 

கா��வர ்– ��ம்�வர ்  ��செ்சல்வம் - �றந்த ெசல்வம் 

மா� - ெசல்வம் 

 

உவப்பத ்தைலக்�� உள்ளப் �ரிதல் அைனத்ேத �லவர ்ெதா�ல் 

ஒ�ைமக்காண் தான்கற்ற கல்� ஒ�வற்� எ�ைம�ம் ஏமாப்� உைடத�். 

ேக�ல் ��செ்சல்வம் கல்� ஒ�ிவ�க்� மாடல்ல மற்ைற யாைவ 

�ரித்� எ��க: 

கசடற - கச� + அ�   மணற்ேகணி - மணல் + ேகணி 

எ�தெ்தன்ப - எ�த�் + என்ப கற்ற�ந்தார ்- கற்� + அ�ந்தார ்

மாடல்ல - மா� + அல்ல 

�க்�டற் பள்� 

ெசாற்ெபா�ள்: 

தத�்ம் �னல் - தத்�செ்சல்�ம் நீர ்

�தத்ம் அைடக்�ம் - �த�்கள் �க்�ப் ெப��ைடேய அைடத�்த் ெகாண்� 
�டக்�ம். 

க�ப்� ேவைல - க�மார,் ெகால்லர,் தட்டார ்�த�ேயார ்ெசய்�ம் ெதா�ல்கள். 

�த்ரம் - �றப்பான காட்�கள் 

மேதான் மத்தர ்- ெப�ம்�த்தனா�ய �வெப�மான். 



�க்�டற்பள்� என்�ம் �ைல நாடகப் பாங்�ல் அைமத�் இயற்�யவர ்- 
என்ன�னாப் �லவர.் 

�க்�டற்பள்� சந்தநயம் அைமந்த பாக்கைளக் ெகாண்ட �ல் ஆ�ம். 

ஒன்ப� மணிகள் - �த�், பவளம், மரகதம், மாணிக்கம், �ட்பராகம், இரத்�னம், 
ைவரம், ைவ�ரியம், ேகாேமதம் 

வாய்க்கல் நீைர அைடத்த� - �த�்கள். 

நீர ்நிைறந்த பள்ளமான ேசற்� நிலத்�ல் உழ�த ்ெதா�ல் ெசய்� வா�ம் பாமர 
மக்களா�ய பள்ளரக்ளின் வாழ்க்ைகையச ்�த்தரித�்க் ��வதாக அைமந்த �ல் - 
பள்�. 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

இந்��ன் ஆ�ரியர ்யாெரனத ்ெதரிய�ல்ைல. 

ஆ��ம் நாடகப் பாங்�ல் அைமந்த இந்�ைல இயற்�யவர ்"என்ன�னாப் �லவர"் 
எனச ்�லர ்��வர.் 

சந்த நயம் �க்க �ல். 

��ெநல்ேவ� மாவட்ட ேபச�் வழக்� அைமப்�ல் வ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

நீரந்ிைறந்த பள்ளமான ேசற்� நிலத்�ல் ெதா�ல் ெசய்�ம் பள்ளரக்ைள பற்�ய�. 

��ெநல்ேவ�க்�ச ்சற்� வட�ழக்�ல் ��ம் ஆ�கள் - தண்ெபா�ைந, �ற்றா�, 
ேகாதண்டராம் ஆ� 

�ன்� ஆ�கள் ��ம் இடத்�ற்� �க்�டல் என்� ெபயர.் 

�க்�ட�க்� ஆ�ர ்வடகைர நா� என்�ம் ெபய��ண்�. 

�க்�ட�க்�த ்ெதன்பால் உள்ள ப�� �வலமங்ைகத ்ெதன்கைரநா� என வழங்கப் 
ெப��ன்ற�. 

இரண்� மைன�கள் மணந்� �ண்டா�ம் பள்ளனின் வாழ்க்ைக வளத்ைத 
வ�த�்ைரப்ப� ேபாலப் பாடப்பட்ட �ல் - �க்�டற்பள்�. 

ெதன்கைர நாட்�ல் ம�த�ர ்�ற்��க்�ம் ஊர ்ம��ர.் 

�க்�ட�ல் வா�ம் பள்ளி �தத் மைன�, ம��ரில் வா�ம் பள்ளி இைளய 
மைன�. 

ம�த நிலவளம் பற்� அ�ய உத�ம் �ல் - �க்�டற்பள்�. 

ஊமத்தம் �ைவ ��ம்�ச ்��ம் இைறவன் - �வெப�மான். 

ம��ரில் �ற்��க்�ம் இைறவன் - �வெப�மான் 

ம��ரில் உள்ள மக்கள் ெசய்�ம் ெதா�ல் - உேலாகத ்ெதா�ல் 

தனிப்பாடல் 

"இன்பரவ்ான் எல்ைலஇரா மைனேய பா� 

என்ெகானரந்்தாய் பாணாநீ என்றால் பாணி 



வம்பதாம்க ளபெமன்ேறன் ��ம் என்றாள் 

மாதங்கம் என்ேறன்யாம் வாழ்ந்ேத ெமன்றாள் 

பம்��ர ்ேவழெமன்ேறன் �ன்� ெமன்றாள் 

பகெடன்றான் உ�ெமன்றாள் பழனத ்தன்ைனக் 

கம்பமா என்ேறன்நற் களியாம் என்றாள் 

ைகம்மாஎன் ேறன்�ம்மா கலங்� னாேள!" 

அந்தக்க� �ரராகவர ்

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

களபம், மாதங்கம், ேவழம், பக�, கம்பமா, ைகம்மா - யாைன 
* களபம் - சந்தனம் 
* மாதங்கம் - ெபான் 
* ேவழம் - க�ம்� 
* ப�� - எ�� 
* கம்பமா - கம்ப மா� 
ஆ�ரியர ்��ப்�: 

�றந்த ஊர:் காஞ்��ரம் மாவட்டம் 
* வாழ்ந்த ஊர:் களத�்ர ்
* தந்ைத: வ�கநாதர ்
* �றப்�: �ட்�க்க� பா�வ�ல் வல்லவர.் 
* காலம்: 17ம் �ற்றாண்�. 
* �ல்கள்: சந்�ரவாணன் ேகாைவ, ேச�ர ்��கன் �ள்ைளத்த�ழ், ேச�ரக்் 
கலம்பகம், ��க்க�க்�ன்றப் �ராணம். 
�ல் ��ப்�:  
* இப்பாடல், தனிப்பாடல் �ரட்�" என்�ம் ��ல் இடம் ெபற்�ள்ள�. 
* த�ழகத�்ன் பல்ேவ� ப��களில் வாழ்ந்த �லவர ்பலர ்பா�ய பாடல்களின் 
ெதா�ப்ேப இந்�ல். 
* இ�ல் 110 �லவரக்ள் பா�ய 1113 பாடல்கள் உள்ளன. 
 

த�ழகத்�ன் அன்னிெபசன்ட் 

அ�ஞர ்அண்ணா: 

அ�ஞர ்அண்ணா அவரக்ளால் "த�ழகத்�ன் அன்னிெபசன்ட்" எனப் �கழப்பட்டவர.் 
* இளைம காலம்: �வ�ர ்இராமா�ரத்ம் அம்ைமயார ்1833 ஆம் ஆண்� �றந்தார.் 
* ேதவதா� ���ல் �றந்தார.் 
* ேதவதா� ��ம்பத�்ல் �றந்த ெபண்க�க்� ஆட�ம் பாட�ம் உரியன. ஆனால், 
இவர� ெபற்ேறார ்அவ�க்� அவற்ைறக் கற்�த்தர ம�த்தால், இவரின் ��ம்பத்ைத 
அவ்�னதத்ார ்ஓ�க்� ைவத்தனர.் 
* வ�ைம�ன் காரணமாக அம்ைமயாரின் தந்ைத ��ஷ்ண�வா� மகைள�ம், 
மைன�ைய�ம் �ட்� ெசன்றார.் 
* அம்ைமயாரின் தாயார ்இவ�க்� ஐந்� வயதா�ம் ெபா� பத�் �பாய்க்� 
ேதவதா� ஒ�வரிடம் �ற்��ட்டார.் 



�யம்�:  
* தனக்� இைச�ம், நாட்�ய�ம் கற்�த்தந்த �யம்� என்பவைர மணந்தார.் 
* �யம்�, அம்ைமயாரின் அைணத�் ேபாராட்டங்க�க்�ம் �ைணப் �ரிந்தார.் 
�தல் ேபாராட்டம்: 
* 1917 இல் தன� �தல் ேபாராட்டத்ைத ம�லா��ைற�ல் ெதாடங்�னார.் 
* ேதவதா� �ைறைய எ�ரத்�் ேபாராட்டம் நடத்�னார.் 
காந்� �� பற்�: 

அம்ைமயார ்காந்�ய�கள் �� ��ந்த பற்� ைவத்��ந்தார.் 
* ஆங்�ேலயரக்ளின் தைட உத்தர� காரணமாக தான் ேபசாமல் தன� 
க�த�்க்கைள "க�ம்பலைக�ல்" எ�� ெவளிப்ப�த�்னார.் 
�வரண்க் ெகா� ஆைட: 
* காந்� இரண்டாவ� வட்ட ேமைச மாநாட்�ல் கலந்� ெகாண்�, இந்�ய 
��ம்�ய�டன் ைக� ெசய்யப்பட்டார.் 
* அம்ைமயார ்�வரண்க் ெகா�ைய ஆைடயாக உ�த்�னார.் 
��ைச�ல் வாழ்தல்: 
* காந்�யத்ைத ஏற்ேபார ்��ைச�ல் வாழ ேவண்�ம் என காந்�ய�கள் ��யைத 
அ�த�், அம்ைமயார ்தன� ஓட்� �ட்ைட �ட்� ��ைச�ல் ��ேய�னார.் 
* அக்���ன் ெவளிேய, க�ம்பலைக�ல் "காதர ்அணிந்கவரக்ள், உள்ேள வர�ம்" 
என எ�� இ�ந்தார.் 
ெமா�ப்ேபார் ேபரணி: 
* 1938 ஆம் ஆண்� நடந்த ெமா�ப்ேபார ்ேபரணி�ல் உைற�ர ்(��ச�்) �தல் 
ெசன்ைன வைர 42 நாள், 577 ைமல் நைடபயணம் ேமற்ெகாண்டார.் 
* நைடபயணத்�ன் ேபா� 87 ெபா�க்�ட்டங்களில் உைரயாற்�னார.் 
* அப்ேபரணி�ல் நடந்� வந்த ஒேர ெபண் அம்ைமயார ்மட்�ேம. 
��ெவள்ளி: 
* அம்ைமயார,் ெபண் உரிைமக்�ப் பா�பட்ட ��ெவள்ளியாகத ்�கழ்ந்தார.் 
* ெபா�வாழ்�ல் 50 ஆண்�கள் ஈ�பட்�த ்தன� 80 வய�ல் 27.06.1962 அன்� 
இவ்�லக வாழ்ைவ நீத்தார.் 
��மண உத�த் �ட்டம்:  
* 1989 ஆம் ஆண்� �வ�ர ்அம்ைமயாரின் நிைனைவப் ேபாற்�ம் வைக�ல், 
அவர� ெபயரால் ஏைழப் ெபண்க�க்கான ��மண உத�த் �ட்டத்�ைன த�ழக 
அர� வழங்� வ��ற�. 

 

 

 

 

அம்மாைன 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

��செ்சந்�ற்கலம்பகம் என்�ம் �ைல எ��யவர ்�வா�நாத ேத�கர.் 

இவைர ஈசான ேத�கர ்என்�ம் அைழப்பர.் 

தந்ைத = தாண்டவ�ரத்்� 

கல்� கற்� = ம�ேல�ம் ெப�மாள் 



இவர ்��வாவ��ைற ஞானேத�கரா�ய அம்பலவாண ேத�க�ரத்்�க்� 
ெதாண்டராய் இ�ந்தார.் 

�ல் ��ப்�: 

��செ்சந்�ற்கலம்பகம் என்�ம் இந்�ல் 96 வைக �ற்�லக்�யங்க�ள் ஒன்�. 

கலம்பகம் -= கலம் + பகம் (களம் =12, பகம் = 6, கலம்பகம் = 18) 

கலம்பகம் 18 உ��கைள ெகாண்ட�. 

 

�வக �ந்தாமணி 

ெசாற்ெபா�ள்: 

�ண் - வானம் 

வைர - மைல 

�ழ� - மத்தளம் 

ம�கரம் - ேதன் உண்�ம் வண்� 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

��தக்கேதவர ்ேசாழர ்�லத்�ல் �றந்தார.் 

இவர ்சமண தமயதை்த சாரந்்தவர.் 

இவர ்பா�ய மற்ெறா� �ல் "நரி ��த்தம்" ஆ�ம். 

�ல் ��ப்�: ஐம்ெப�ம்காப்�யங்க�ள் ஒன்� இந்�ல். 

இந்��ன் கைத தைலவன் �வகன். 

அவன் ெபயைர இைணந்�ச ்�வக �ந்தாமணி எனப் ெபயர ்ெபற்ற�. 

இந்��க்� மண�ல் என்�ம் ேவ� ெபய�ம் உண்�. 

எங்கள் த�ழ் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

க� - �ைண 

ேப� - ெசல்வம் 

நனி - ��� (�க்க) 

தரம் - த�� 

�� - உலகம் 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

இயற்ெபயர:் கனக �ப்�ரத்�னம் 

பார�யார ்�� ெகாண்ட பற்�னால் பார�தாசன் என மாற்� 
அைமத�்க்ெகாண்டார.் 



ெபற்ேறார:் கனகசைப - இலக்��யம்மாள் 

கல்�: த�ழ், �ெரஞ்�,ஆங்�லம் ஆ�யவற்�ல் �லைம �க்கவர.் 

இயற்�யைவ: ��ம்ப �ளக்�, பாண்�யன் பரி�, ேசர தாண்டவம், இ�ண்ட ��, 
த�ழச�்�ன் கத்�, ��ராந்ைதயார,் ��ஞ்�த் �ட்�, அழ��ன் �ரிப்�, 
த��யக்கம் �த�யன. 

காலம்: 29.04.1891 - 21.04.1964 

ஓ�யக்கைல 

ஓ�யம்: 

எல்ைலகைளெயல்லாம் கடந்� எங்�ம் பரந்� வா�ம் மக்கள் மனங்கைளக் 
ெகாள்ைள ெகாண்� �யக்க ைவக்�ம் �ந்ைத ெமா� ஓ�யம். 
* காண்பவைரக் கவரந்்��க்�ம் உள்ளங்கைளத் தன்வயப்ப�த�்ம் உயரந்்த கைல 
ஓ�யக்கைல. 
ேகாட்ேடா�யங்கள்: 
* �மார ்2000 ஆண்�க�க்� �ன்னர ்இ�ந்த மக்கள் மைலக்�ைககளி�ம் 
பாைறகளி�ம் ேகாட்ேடா�யங்கள் வைரந்தனர.் 
த�ழகத்�ல் 25க்�ம் ேமற்பட்ட இடங்களில் (மான், ேபார ்ெசய்தல், �லங்� ேவட்ைட 
ஆ�யவற்ைற ��க்�ம்) �ைக ஓ�யங்கள் கண்���க்கப்பட்�ள்ளன. 

கண்ெண�த்�: 
* த�ழ் நாட்�ல் சங்க காலத்�ற்� �ன்னேர ஓ�யங்கள் வைரயப்பட்டன. 
* தாம் வைரந்த ஓ�யங்கைள �த�ல் "�ண்ெண�த�்" என்ேற வழங்�னர.் 
எ�த்�: 
* எ�த�் என்பதற்� ஓ�யம் என்�ம் ெபா�ள் உண்� என பரிபாட�ம், 
��ந்ெதாைக�ம் ���ன்றன. 
ேகாட்ேடா�யங்கள்: 
* ஓ�யம் வைரவதற்� ேநரே்கா�, ேகாணக்ேகா�, வைளேகா� �த�யன 
அ�ப்பைட. 
* இவ்வா� வைரயப்ப�பைவ "ேகாட்ேடா�யங்கள்" எனப்ப�ம். 
ந�கல் வணக்கம்: 
* ெதால்காப்�யம் ந� கல் வணக்கம் பற்�க் ���ற�. 
* ந�கல்� ேபாரில் �ரமரணம் எய்�ய �ரன� உ�வம், ெபயர,் ெப�ைமக்�ரிய 
ெசயல் �த�யவற்ைறப் ெபாரிக்�ம் பழக்கம் இ�ந்த�. 
ஓ�யக்கைல�ன் ேவ�ெபயரக்ள்: 
* ஓவ, ஓவம், ஓ�யம், �த்�ரம், படம், படாம், வட்�ைகச ்ெசய்� 
ஒ�யக் கைலஞனின் ேவ� ெபயரக்ள்: 

ஓ�யர,் ஓ�யப்�லவன், கண்�ள் �ைளஞன், �த்�ரகாரர,் �தத்க �ைளஞன், 
�த்தகர,் �ள� வல்ேலான் 

நச�்னார�்னியர் இலக்கணம்: 
* நச�்னாரக்்�னியர ்தம் உைர�ல் ஓ�ய�க்�, ேநாக்�னார ்கண்ணிடதே்த தம் 
ெதா�ல் நி�த�்ேவார"் என இலக்கணம் வ�த�்ள்ளார.் 
ஓ�யக் ��க்கள்: 
* ஓ�ய கைலஞர ்��ைவ "ஓ�ய மாக்கள்" என்� அைழதத்னர.் 
* ஆண் ஓ�யர ்= �த�்ராங்கதன் 
* ெபண் ஓ�யர ்= �த�்ரேசனா 



�லப்ப�காரம்: 
* ஆடல் மகள் மாத�, "ஓ�யச ்ெசந்�ல் உைர �ற்�டக்ைக�ம் கற்�த�்ைற 
ேபாகப் ெபாற்ெகா� மடந்ைதயாக இ�ந்தனள்" எனச ்�லம்� ப�ர�்ற�. 
வைரக��கள்: 
* வண்ணம் �ட்�ம் ேகால் �ரிைக, ���ைக, வட்�ைக எனப்பட்ட�. 
* வண்ணங்கள் �ழப்�ம் பலைகக்� "வட்�ைகப் பலைக" எனப் ெபயர.் 
�றநா��: "ஓவத்தைனய இட�ைட வனப்�" 

�றநா�� 

இவ்வா� �ட்�ன் அழைக ஓ�யத்�ற்� ஒப்ப ைவத�்க் க�ஞர ்ேபாற்��றார.் 

ஓ�ய எ�னி: 
* நாடகேமைடகளில் பல வண்ணங்களில் க�ன்�� காட்�கள் �ட்டப்பட்ட 
�ைரச�்ைலகள் ெதாங்��னவற்ைற "ஓ�ய எ�னி" ெகாண்� அ��ேறாம். 
�ைனயா ஓ�யம்: 
* வண்ணம் கலக்காமல் கரித�்ண்�களால் வ�வம் மட்�ம் வைரவைதப் �ைனயா 
ஓ�யம் என்பர.் 
* இன்�ம், இ� ெமன்ேகாட்� ஓ�யமாக நைட�ைற�ல் உள்ள�. 
ெந�நல்வாைட: 
* ஆ� �தலான 12 இரா�கைள�ம், �ண்�ன்கைள�ம் வைரந்த ெசய்�, 
ெந�நல்வாைட ���ற�. 
த�ழரின் ஓ�ய மர�: 
* ஓ�யங்களில் "நிற்றல், இ�தத்ல், �டத்தல்" ஆ�ய மனித இயல்�கைள�ம் 
* "�ரம், சாந்தம், �னம், �யப்�, உவைக" ஆ�ய ெமய்ப்பா�கைள�ம் 
* "உத்தமம், மத்�மம், அதமம், தசதாளம், நவதாளம், பஞ்சதாளம் �த�ய 
அள�கைள�ம் வ���த�்வ� த�ழ�க்ேக உரிய ஓ�ய மர�களாக 
�ளங்��ன்றன. 
மேகந்�ரவர்மப் பல்லவன்: 
* சங்க்க காலத்�ல் ெச�ந்��ந்த ஓ�யக்கைல இைடக்காலத்�ல் �ைதந்� 
மைறந்�ேபாகத் ெதாடங்�ய�. 
* மைறந்� ெகாண்��ந்த ஓ�யக்கைலக்� �ண்�ம் �த�்�ர ்ஊட்�யவரக்ள் 
பல்லவரக்ள். 
* 7 ஆம் �ற்றாண்�ல் த�ழகதை்த ஆண்ட �தலாம் மேகந்�ரவரம்ப் பல்லவன் 
�றந்த ஓ�யன். 
* கல்ெவட்�கள் இவைனச ்"�த�்ரகாரப்��" எனப் �கழ்�ன்றன. 
* "தட்�ன�த்�ரம்" என்�ம் ஓ�ய ��க்� இம்மன்னன் உைர எ���ள்ளான். 
�த்தன்னவாசல் - ஓ�யக் க��லம்: 
* ��நந்�க்கைர�ல் ேசரர ்கால ஓ�யங்கள் �ைடத�்ள்ளன. 
* ��க்ேகாட்ேகாட்ைடக்� அ�ேக �த்தன்வாசல் என்�ம் �ைகக்ேகா�ல் 
ஓ�யங்கள் ஓ�யக் க��லமாக ைவத�் ேபாற்ற தக்க�. 
* �.�.9ஆம் �ற்றாண்�ல் "அவனிய ேசகர �வல்லபன்" என்ற பாண்�ய மன்னன் 
காலத்�ல், ம�ைர ஆ�ரயர ்"இளம்ெகளதமன்" இவ்ேவா�யங்கைள வைரந்தார ்என 
வல்ெவட்�கள் ���ற�. 
ேசாழர் கால ஓ�யங்கள்:  
* ேசாழரக்ால வனப்��க்க ஓ�யங்கைளத ்தஞ்ைசப் ெபரியேகா��ல் காணலாம். 
* அ�ல் க�ன்�� க�ைலகாட்� உள்ள�. 
 

 



 

 

எட்டாம் வ�ப்� 
ெசய்�ள் - வாழ்த்� 

�த்ேத பவளேம ெமாய்த்தப�ம் ெபாற்�டேர 

�த்ேதஎன் �ள்ளத் ெதளிேவ பராபரேம 

கண்ேண க�த்ேதெயன் கற்பகேம கண்ணிைறந்த 

�ண்ேண ஆனந்த �யப்ேப பராபரேம 

தா�மானவர ்

ெசாற்ெபா�ள்: 

�டர ்- ஒளி 

ஆன்நதம் - ம�ழ்ச�் 

பராபரம் - ேமலான ெபா�ள், இைறவன் 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ெபயர ்- தா�மானவர ்

ெபயர ்காரணம்: ��ச�் மைல�� உள்ள இைறவனான தா�மானவர ்அ�ளாள் 
�றந்தைமயால் இவ�க்� தா�மானவர ்என்� ெபயர ்�ட்டப்பட்ட�. 

ெபற்ேறார ்- ேக��யப்பர ்- ெகசவல்� அம்ைமயார.் 

மைன� - மட்�வார�்ழ� 

ஊர:் நாகப்பட்�னம் மாவட்டத்�ல் உள்ள ��மைறக்கா�(ேவதாரண்யம்) 

�ல்: தா�மானவர ்��ப்பாடல் �ரட்� 

பணி: ��சச்ைய ஆண்ட �ஷய ர�நாத ெசாக்க�ங்கரிடம் க��ல அ�வலர.் 

காலம்: �.�.18ம் �ற்றாண்� 

நிைன�ல்லம்: இராமநாத�ரம் மாவட்டம் இலட்���ரத்�ல் உள்ள�. 

�ல் ��ப்�: 

 இப்பாடல் "தா�மானவர ்��ப்பாடல் �ரட்�" என்�ம் ��ல் "பராபரக்கண்ணி" 
என்�ம் தைலப்�ல் உள்ள�. 

 

 

��க்�றள் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

�ைன – ெசயல்    காப்� - காவல் 



நீரவர ்– அ��ைடயார ்   ேகண்ைம - நட்� 

ேபைதயார ்– அ��லார ்  ந�ல்ெதா�ம் - கற்கக்கற்க 

நயம் – இன்பம்    ந�தல் - �ரித்தல் 

நட்டல் – நட்�க்ெகாள்�தல்  இ�த்தல் - க�ந்�ைரத்தல் 

�ழைம – உரிைம   �கநக - �கம் மலர 

அகம் – உள்ளம்    ஆ� - நல்வ� 

உய்த�் – ெச�த்�   அல்லல் - �ன்பம் 

உ�க்ைக – ஆைட   இ�க்கண் - �ன்பம் 

கைளவ� – நீக்�வ�   ெகாட்�ன்� - ேவ�பா� இல்லாமல் 

ஊன்�ம் – தாங்�ம்   �ைனதல் -  �கழ்தல் 

�ல் – �ழான     

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ெபயர ் - ��வள்�வர ்

ேவ�ெபயரக்ள்: �தற்பாவலர,் ெபாய்�ல் �லவர,் ெப�நாவலர,் ெசந்நாப்ேபாதார. 

காலம் - �.�.31ம் �ற்றாண்�. 

�றப்�: பார�யார் இவைர வள்�வன் தன்ைன "உல��க்ேக தந்� வான்�கல் 
ெகாண்ட ைவயகேம" என்றார.் 

பார�தாசன் இவைர : வள்�வைனப் ெபற்றதால் ெபற்றேத �கழ் ைவயகேமா" 
என்றார.் 

�ல் ��ப்�: 

இ� ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� �ல்க�ள் ஒன்�. 

�றள் ெவண்பாக்களால் ஆனதால், �றள் என�ம், ேமன்ைம க�� �� என்�ம் 
அைடெமா��டன் ���றள் என�ம் அைழக்கப்ெப��ற�. 

இ� "உலகப்ெபா�மைற" என ேபாற்றப்ப��ற�. 

வா�ைற வாழ்த�், ெபா�மைற, ெபாய்யா ெமா�, ெதய்வ �ல் �த�ய ெபயரக்�ம் 
இதற்� உண்�. 

�ல் �றப்�: 

உ��ய நாட்�ல் அ� �ைளக்காத �ெரம்ளின் மாளிைக�ல் உள்ள �ரங்கப் 
பா�காப்�ப் ெபட்டகத்�ல் ��க்�ற�ம் இடம்ெபற்�ள்ள�. 

இங்�லாந்� நாட்�க் காட்�சச்ாைல�ல் ��க்�றள் ���யத�்டன் 
ைவக்கப்பட்�ள்ள�. 

இதன்ெப�ைமைய உணரந்்த �ராமா�னிவர ்லத்�னி�ம் ��.ெபாப் 
ஆங்�லத�்�ம் ெமா�ேபரத்�்ள்ளனார ்

 



த�ழ் வளரத்்த சான்ேறார ்

��க்க�ைதக்� - பார�யார ்

ச�தாய �ரட்�க்� - பார�தாசன் 

ெபா��ைடைம - ��.�.க 

தனித்த�க்� - மைறமைலய�கள் 

ேபச�்க்கைல - அ�ஞர ்அண்ணா 

��கைத - ��ைமப்�த்தன் 

�ரமா�னிவர ்(1680 - 1747) 

நா� - இதத்ா� நாட்�ல் �றந்தார.் 

இயற்ெபயர ்- "கான்ஸ்டாண்�ன் ேஜாசப் ெபஸ்�". 

இவர ்தம் �ப்பதாம் வய�ல் த�ழகம் வந்தார.் 

த��ன் �� ெகாண்ட பற்�ன் காரணமாக தன் ெபயைர "ைதரியநாதன்" என 
மாற்�ெகாண்டார.் 

�ன்னர ்தனித்த��க்� ஏற்ப "�ரமா�னிவர"் என மாற்றம் ெபற்ற�. 

ச�ரகரா� ேதம்பாவணி: 

த��ல் �தன்�தலாக "ச�ரகரா�" என்�ம் அகர�த�ைய பைடத்தார.் 

��த�்வ சமயத்தாரின் கைலக்களஞ்�யம் எனப் ேபாற்றப்ப�ம் "ேதம்பாவணி" 
என்�ம் காப்�யதை்த பைடதத்ார.் 

 

எ�த்� �ர�்�த்தம்: 

த�ழ் எ�த�் வரிவ�வத்ைத ��த்�, எ�த�்ச ்�ர�்�த்தம் ெசய்தார.் 

�ட்�த் ெதால்காப்�யம்: 

�ட்�த் ெதால்காப்�யம் எனப் ேபாற்றப்ப�ம் "ெதான்�ல் �ளக்கம்" பைடத்தார.் 

�ற �ல்கள்: 

கலம்பகம், அம்மாைன ேபான்ற �ற்�லக்�ய வைக �ல்கைள�ம், பரமாரத்்த �� 
கைத என்�ம் நைகச�்ைவ �ைல�ம் பைடத்தார.் 

ரா.�.ேச��ள்ைள�ன் பாராட்�: 

ேதம்பாவணி, காவ�ர ்கலம்பகம் கதம்ப மாைலயாக காட்� அளிக்�ற�. 
ெதான்�ல் ெபான்�லாக இலங்��ன்ற�. ச�ரகரா� �தத்ாரமாக �ளிர�்ற�. 
�ரமா�னிவர ்த�ழ் �னிவரக்�ள் ஒ�வராக �ளங்��ன்றார ்என 
ரா.�.ேச��ள்ைள பாராட்��றார.் 

�ணங்�� மஸ்தான் (1788 - 1835): 

மாதவஞ்சே்சர ்ேமேலார ்வ�த�்ம் �ணங்��யான்" என்� அைழக்கப்ப�பவர.் 



இவர� இயற்ெபயர ்�ல்தான் அப்�ல் கா�ர.் 

இளம்வய�ேல �ற்�ம் �றந்தவராய் வாழ்ந்தவர.் ச�ர�� , �றாமைல,நாகமைல 
�த�ய மைல ப��க�க்� ெசன்� தனித்��ந்� ஞானம் ெபற்றார.் 

தா�மானவர் �� பற்�: 

இவர ்தா�மானவர ்பாடல்கள் �ட்� ெபரி�ம் பற்� ெகாண்டவர.் 

அவ�ைடய பராப்பரக்கண்ணிப் ேபாலேவ ஓைச நயம் �க்க பாடல்கள் பல 
இயற்��ள்ளார.் 

பராப்பரக்கண்ணி, எக்காலக்கண்ணி, மேனான்மணிக்கண்ணி, 
நந்�ஸ்வரக்கண்ணி �த�யன இவர ்பா�ய �ல கண்ணிகள். 

அ�யாப் ேபரின்பம்: 

இவரத்ம் பாடல்கள் உல�ன் உண்ைம நிைலைய உணரத்்� அ�யாப் ேபரின்பப் 
ெப�வாழ்�ற்� நன்ைம அைழத�் ெசல்�ம். 

இவர ்��நிைல, தவநிைல, �ற�நிைல, நியமநிைல, காட்�நிைல, �யானநிைல, 
சமானநிைல எனப் ெபா�ள்த�ம் வைக�ல் பாடல்கள் பல இயற்��ள்ளார.் 

 

நான்மணிமாைல: 

இவர ்�� ெகாண்ட பற்�ன் காரணமாக ��த்தணி சரவணப் ெப�மாள் 
நான்மணிமாைல ஒன்� இயற்��ள்ளார.் 

அந்��ல் "மடல் �ல்���ல உளத்��ைளக் க�ைண ஒளி�னாற் கைளந்�, 
�டல்�ழ்பவரின், �னங்��யான், �க்ேகான எனற்�ஓர ்தைட�ளேதா?" எனக் 
ேகட்�றார.் 

தைட உண்� என உைரப்பார ்த��ல�ல் இல்ைல" என்�றார.் 

ஆ��க நாவலர ்(1822 - 1879): 

இவர ்இலங்ைக�ல் உள்ள யாழ்ப்பாணத்�ல் நல்�ரில். �றந்தவர.் 

இயற்ெபயர ்- ஆ��கனார.் 

இளைம�ேல ைசவ �ந்தாந்த சாத்�ரங்கள் ப�த்தவர.் த�ழ் ெமா� ஆங்�ல ெமா� 
�லைம ஒ�ேசர ெபற்றவர ்ஆவார.் இ� ெமா� கற்�க்�ம் ஆ�ரியர ்ஆக �கழ்ந்தார.் 

நாவலர ்பட்டம்: இவரின் ெசாற்ெபா�� �றைமைய கண்� ��வாவ��ைற 
ஆ�னம் இவ�க்� "நாவலர"் பட்டம் வழங்�னார.் 

இவர ்�றந்த ப�ப்பா�ரியர ்மற்�ம் உைரயா�ரியர.் 

இலக்கண வ�வற்ற �ய்ைம: நாவலேர �தன் �த�ல் இலக்கண வ�வற்ற 
�ய்ைமயான எளிய த�ழ் உைரநைடைய ைகயாண்டார.் 

பரி�மாற் கைலஞர் பாராட்�: த�ழ் உைரநைட வளரச்�்க்�ெப�ம் ெதாந்தாத்ரியவர.் 

உைரநைடக்� இவர ்ஆற்�ய ெதாண்�ற்காக ப��மாற் கைலஞர ்இவைர "வசன 
நைட ைகவந்த வல்லாளர"் என பாராட்�னார.் 



அச�்க்�டம் நி��தல்: ெசன்ைன�ல் அச�்க்�டம் நி��, �றந்த த�ழ் �ல்கள் 
பல ப�ப்�த்தார.் 

பாரதம், ெபரிய�ராணம், கந்த�ராணம், ��க்�றள் பரிேமலழகர ்உைர ேபான்ற 
இலக்�ய �ல்கைள ப�ப்�தத்ார.் 

இலக்கண �னா�ைட, இலக்கண ��க்கம், நன்�ல் ��த்��ைர, நன்�ல் 
காண்�ைக�ைர, இலக்கண ெகாத�், இலக்கண �றாவளி �த�ய இலக்கண 
�ல்கைள ப�ப்�த�் ெவளி�ட்டார.் 

�தல் வ�ப்� �தல் நான்கமா வ�ப்� வைர பாலபாடங்கைள�ம் எ�� அச�்ட்� 
ெவளி�ட்டார.் 

 

�ைணப்பாடம்:  

�.�.ேபாப் 

�றப்�: 

ெபயர ்- �யாரஜ்் �க்ேளா ேபாப் என்� அைழக்கப்ப�ம் �.�. ேபாப் 

�றந்த ஊர:் �ரான்ஸ் நாட்�ன் எட்வரட்் �� 

�றப்� - �.�. 1820 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதம் 24 ஆம் ேத� 

ெபற்ேறார ்- ஜான் ேபாப், ெகதரின் ேபாப் 

ெஹன்�: 

ேபாப்�ன் தைமயனார ்ெஹன்� என்பவர,் த�ழகத்�ல் ��த�்வமதத்ைதப் 
பரப்�ம் சமய ��வாகப் பணியாற்�னார.் 

அவைரப்ேபான்� பணியாற்ற ��ம்�, தம� 19வ� வய�ல் த�ழகம் வந்தார.் 

அவர ்பாய்மரக் கப்ப�ல் த�ழகம் வந்� சேர எட்� மாதங்கள் ஆ�ன. 

�தல் சமயப்பணி: 

த�ழ்நாட்�ல் ெசன்ைன சாந்ேதாம் ப���ல் �த�ல் சமயப்பணி ஆற்�னார.் 

��ெநல்ேவ� - சாயர்�ரம்: 

��ெநல்ேவ� மாவட்டம் சாயர�்ரம் என்�ம் ப���ல் சமயப்பணி ஆற்�னார.் 

அங்� பள்ளிகைள நி��னார.் கல்�ப்பணிைய�ம் சமயப்பணிைய�ம் ஒ�ங்ேக 
ஆற்�னார.் 

சமயக்கல்�ரி�ல் த�ழ் இலக்�யங்கள், ஆங்�ல இலக்�யங்கள் 
�த�யவற்ைற�ம் �ேரக்கம், இலத்�ன், எ�ேரயம் �த�ய ெமா�கைள�ம் 
கற்�த்தர ஏற்பா� ெசய்தார.் 

கணிதம், அ�வாய்�(த�க்கம்), ெமய்ய��(தத�்வம்) ஆ�யவற்ைற கற்�க்�ம் 
கல்�ரி ஆ�ரியராக�ம் பணியாற்�னார.் 

��ெநல்ேவ��ல் 1842 �தல் 1849 வைர பணியாற்�னார.் 



��மணம்: 
* 1850 இல் இங்�லாந்� ெசன்� ��மணம் ெசய்�க்ெகாண்�, தம் மைன��டன் 
�ண்�ம் த�ழகம் வந்� தஞ்சா�ரில் சமயப்பணி ஆற்�னார.் 
த�ழ் இலக்�ய ஆரவ்ம்: 
* தஞ்ைச�ல் பணியாற்�ய எட்� ஆண்�க் காலத்�ல், �றநா�� �தலான சங்க 
�ல்கைள�ம் நன்�ல் �தலான இலக்கணங்கைள�ம் ப�ன்றார.் 
* அவற்ைற ◌ாங்�லத�்ல் ெமா�ெபயரத்�் ெவளி�ட்டார.் 
ஏ�களில் த�ழ் பணி: 

இந்�யன் சஞ்�ைக, இந்�யா�ன் ெதால்ெபா�ள் ஆய்�" ேபான்ற ஏ�களில் 
ஆராய்ச�் கட்�ைரகைள ஆங்�லத்�ல் எ��னார.் 

அக்கட்�ைரகளில் �றநா�ற்�ப் பாடல்க�ம், �றப்ெபா�ள் ெவண்பாமாைலத ்
�ைண �ளக்கங்க�ம், த�ழ்ப்�லவர ்வரலா�ம் இடம் ெபற்றன. 

த�ழ் ெசய்�ட் கலம்பகம்: 
* ேபாப் உயரந்்த பண்பாட்�க்�ரிய ெபா�ைம, �ன�ன்ைம, நட்� �தலானவற்ைற 
�ளக்�ம் 600 ெசய்�ள்கைள, நீ��ல்களில் இ�ந்� எ�த�், "த�ழ் ெசய்�ட் 
கலம்பகம்" என்�ம் ெதா�த�் அதன் �ளக்கங்கைள�ம் எ�� ெவளி�ட்டார.் 
த�ழ் பாட�ன் �ன்ேனா�:  
* பள்ளி �ழந்ைதக�க்காக �னா�ைட �ைற�ல் இ� இலக்கண �ல்கைள எ�� 
ெவளி�ட்டார.் 
* ெபரியவரக்ள் கற்�ம் வைக�ல் இலக்கண �ெலான்ைற�ம் பைடத்தார.் 
* ேமைல நாட்டார ்த�ைழ எளி�ல் கற்�க்ெகாள்�ம் வைக�ல் "த�ழ்-ஆங்�ல 
அகரா�" ஒன்ைற�ம், "ஆங்�லம்-த�ழ் அகரா�" ஒன்ைற�ம் எ�� ெவளி�ட்டார.் 
* பைழய த�ழ் இலக்�யங்களில் இ�ந்� �ல ெசய்�ள்கைளத் ெதா�த�் �லாக 
ெவளி�ட்�, அதைனப் பாட�லாக ைவக்க ஏற்பா� ெசய்தார.் 
உதைக: 

1858 ஆம் ஆண்� உதகமண்டலம் ெசன்ற அவர,் பள்ளி ஒன்ைறத் ெதாடங்� அதன் 
ஆ�ரியராக�ம் பணியாற்�னார.் 

த�ழ்த்ெதாண்�: 

இங்�லாந்�ற்� ெசன்ற ேபாப் 23 ஆண்�கள் இங்�லாந்�ப் பல்கைலக்கழகத்�ல் 
த�ழ், ெத�ங்� கற்�க்�ம் ேபரா�ரியராக பணி�ரிந்தார.் 

த�ழ் மாணவன்: 

13.02.1908 அன்� ேபாப் தம் இன்��ைர நீத்தார.் 

அவர,் தம் கல்லைற�ல் "இங்ேக ஒ� த�ழ் மாணவன் உறங்�க் 
ெகாண்��க்�றான்" என எ�த ேவண்�ெமன்� தம� இ�����ல் எ�� 
ைவத்தார.் 

அவர ்தன்ைன "த�ழ் மாணவன்" என்ேற தம்ைம ��க்ெகாண்டார.் 

 

இலக்கணம்:  

�ற்�ய�கரம் 

��ைம + இயல் + உகரம் = �ற்�ய�கரம் 



��ைம - ���ய 

இயல் - ஓைச 

உகரம் - உ என்�ம் எ�த�் ஆ�ம். 

��ல் எ�த�் எத்தைன மாத்�ைர ஒ� மாத்�ைர கால அள�ல் ஒ�க்க ேவண்�ம். 

ெந�ல் எ�த�் இரண்� மாத்�ைர கால அள�ல் ஒ�க்க ேவண்�ம். 

ெமய்ெய�த�்கள் அைர மாத்�ைர கால அள�ல் ஒ�க்க ேவண்�ம். 

உகரம் ��லானால் ஒ� மாத்�ைர கால அள�ல் ஒ�க்க ேவண்�ம். 

�,�,�,�,�,� ஆ�ய ஆ� வல்�ன ெமய் எ�த�்கைளச ்ேசரத்�் வ�ம் ேபா� 
உகரம் அைர மாத்�ைரயாகக் �ைறத�் ஒ�க்�ம். 

�,�,�,�,�,� என்பன வல்�ன ெமய்களின் ேமல் உகர ஊரந்்� வ�ம் எ�த�்கள் 
ஆ�ம். 

�ற்�ய�கரம் அைர மாத்�ைர அள�ல் அள�ல் ஒ�க்�ம். 

�,�,�,�,�,� என்�ம் ஆ� வல்�ன எ�த�்க்கள் தனிெந�ைலச ்சாரந்்� 
வ�ம்ேபா�, பல எ�த�்க்கைளச ்சாரந்்� ெசால்�ன் இ���ல் வ�ம்ேபா� ஒ� 
மாத்�ைர அள�ல் �ைறந்� ஒ�க்�ம். 

எஃ�, கஃ�, அஃ� இந்தச ்ெசாற்களில் இ�ந்� �, �,� என்�ம் வல்�ன ெமய்கள் 
ேமல் ஊரந்்த உகரமான� ஆய்த எ�தை்தத் ெதாடரந்்� வந்�ள்ளதால் இைவ 
ஆய்ததெ்தாடரக்் �ற்�ய�கரம் ஆ�ம். 

�க்�, கச�், பட்� இசெ்சாற்களில் �,க,� ஆ�ய எ�த�்க�க்� �ன் வல்�ன 
ெமய்ெய�த�்கள் வந்தால் அைவ வல்�னத ்ெதாடரக்் ���ய�கரம் ஆ�ம். 

சங்�, மஞ்�, நண்�, சந்� இசெ்சாற்கள் ெமன்ெறாடரக்் �ற்�ய�கரம். 

ெகாய்�, சார�், �ழ்� இசெ்சாற்கள் இைடதெ்தாடரக்் �ற்�ய�கரம் ஆ�ம். 

�ற்�ய�கரம் ஆ� வைகப்ப�ம். 

ெந�ல் ெதாடரக்் ���ய�கரதை்தத ்த�ர ஏைனய ஐவைகக் �ற்�ய�கரச ்
ெசாற்கள் இரண்�க்� ேமற்பட்ட எ�த�்க்கைளப் ெபற்� வ�ம். 

�ற்�ய�கரம் 

��ைம + இயல் + இகரம் = �ற்�ய�கரம் 

இகரம் - இ என்�ம் எ�த்தா�ம். 

�ற்�ய�கரத்�ல் வ�ம் இகரம், தன் மாத�்ைர���ந்� அைர மாத்�ைர அள� 
�ைறந்� ஒ�க்�ம். 

நிைலெமா� �ற்�ய�கரமாக இ�ந்�, வ�ெமா� யகரம் வரின், நிைலெமா� 
உகரம், இகரமாகத ்�ரிந்� தன் மாத்�ைர அள�ல் �ைறந்� ஒ�ப்ப� 
�ற்�ய�கரம். 

ேகண்�யா, ெசன்�யா ஆ�யவற்�ல் வ�ம் "�யா" என்�ம் அைசச ்ெசால்�ல் 
உள்ள இரகரம் தன் மாத்�ைர�ல் �ைறந்� ஒ�க்�ம். 



இகரம் தன் மாத்�ைர�ல் �ைறந்� ஒ�க்�ம் 

   யகரம் வரக் �றள் உத்�ரி இகர�ம்  

அைசசெ்சால் �யா�ன் இகர�ம் ��ய. - நன்�ல் 93 

�ற்�ய�கரம் 

தனக்�ரிய ஒ� மாத்�ைர அள���ந்� �ைறயாத உகரம் �ற்�ய�கரம் 
எனப்ப�ம். 

தனிக்��ல் எ�தை்த அ�த�் வ�ம் உகரம் வல்�ன உகரம் எனப்ப�ம். 

கா�, உண்�, உ�� இவற்�ன் ஈற்��ள்ள ெமல்�ன (�,�) �ற்�ய�கரங்கள். 

 

நான் ��ம்�ம் க�ஞர ்

�ரட்�க் க�ஞர ்பார�தாசன் �றந்த வ�டம் - 29.04.1891 

பார�தாசனின் தந்ைத ெபயர ்- கனகசைப 

பார�தாசனின் இயற்ெபயர ்– �ப்�ரத்�னம்  

பர�யாரால் '�ப்� ரத�்னம் ஓர ்க�' என த�ழ் ��ம் நள் உல�க்� அ��கம் 
ெசய்� ைவக்கப்பட்டார.்�ரட்� க�ஞர.்பார� ேமல் கண்ட பற்றால் தம்ெபயைரப் 
பார�தாசன் என்� மாற்�க் ெகாண்டார ். ��தைல க� 

பார�தாசன் எ��ய �ற�ல்கள் - இைசய��, ��ம்ப �ளக்�, 
மணிேமகைலெவண்பா, கண்ண� �ரட்�க் காப்�யம், ப�த்த ெபண்கள், இைளஞர ்
இலக்�யம், ��ஞ்�த ்�ட்� ேபான்றைவ. 

ெசய்�ள்:  

இனியைவ நாற்ப� 

�ழ� �ணி�ன்� வாழ்தல் இனிேத 

கழ�ம் அைவயஞ்சான் கல்� இனிேத 

மயரிக ளல்லராய் மாண்�ைடயாரச் ்ேச�ம் 

���ந்�ர ்�ன்ேறல் இனி�. 

சலவைரச ்சாரா ��தல் இனிேத 

�லவரத்ம் வாய்ெமா� ேபாற்றல் இனிேத 

மலரத்ைல ஞாலத�் மன்��ரக்் ெகல்லாம் 

த��யால் வாழ்தல் ◌ினி� 

�தந்ேசந்தனார். 

ெசாற்ெபா�ள்: 

�ழ� – �ழந்ைத  �ணி - ேநாய் 

கழ�ம் – ேப�ம்   மயரி - மயக்கம் 



சலவர ்– வஞ்சகம்  மன்��ர ்- நிைலெபற்ற உ�ர ்

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ெபயர ்- ம�ைரத ்த�ழா�ரியர ்மகனார ்�தந்ேசந்தனார.் 

ஊர ்- ம�ைர 

காலம் - �.�. இரண்டாம் �ற்றாண்� 

�ல் ��ப்�: 

ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� �ல்க�ள் ஒன்�. 

இனிய க�த�்க்கைள நாற்ப� பாடல்களில் ெதா�த�்ைரப்பதால் இனியைவ 
நாற்ப� எனப் ெபயரெ்பற்ற�. 

ஒவ்ெவா� பாட�ம் �ன்� அல்ல� நான்� நற்க�த�்கைள இனிைமயாகக் ��ம். 

 

 

த�ழ்ப்ப� 

ெசாற்ெபா�ள்: 

�ைவ - ��யல் 

மாரன் - மன்மதன் 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

இயற்ெபயர ்- க.சச�்தானந்தன் 

ஊர ்- இலங்ைக�ல் யாழ்ப்பான மாவட்ட ப�த்�த�்ைற 

பணி - ஆ�ரியர ்ப�ற்� கல்�ரி�ல் �ரி�ைரயாளர ்பணி 

�லைம - த�ழ், ஆங்�லம், சமஸ்��தம் ஆ�ய �ம்ெமா�களில் �லைம. 

பைடப்�கள் - ஆனந்தத்ேதன்(க�ைததெ்தா�� - 1954), அன்ன�ரணி (��னம்), 
யாழ்பானக்கா�யம் 

�றப்� - மகா�த�்வான் நவநீத��ட்�ன பார��ன் மாணவர.் இவர ்தம் 
பாடல்களில் கம்பனின் ��க்ைக�ம், பார��ன் �னப்ேபாக்ைக�ம் ஒ��த�்க் 
காணலாம். 

ெசய்� உ�வா�ம் வரலா� 

உல�ல் எங்ேக ஒ� �ைல�ல் நைடெப�ம் ��ய நிகழ்� ெசய்� ஆ�ற�. 

அ��யல் ெதா�ல்�டப் வளரச்�்�ன் ெபரிய �ன்ேனற்றத்�ன் �ைளவாக 
உட�க்�டன் ெசய்�கள் ெவளி�டப்ப��ன்றன. 

ஏன்? என்ன? எப்ேபா�? எப்ப�? எங்ேக? யார?் எ�ம் அன்�த் ெதாண்டர ்ஆ�ேபரக்ள் 
அ�யச ்ெசய்வார ்ெசய்��ைன ��யவர ்- அ�ஞர ்�ப்ளிங் 

ஏன்? என்ன? எப்ேபா�? எப்ப�? எங்ேக? யார?் எ�ம் �னாக்க�க்� �ைடகள் 
இடம்ெப�ம் பக்கம் - ெசய்��ன் �கப்�ப் பக்கம். 



ஏன்? என்ன? எப்ேபா�? எப்ப�? எங்ேக? யார?் எ�ம் �னாக்க�க்� �ைடகள் 
கா�ம் பணி - கட�ல் �ழ்� �தெ்த�ப்ப� ேபான்ற அரிய பணி. 

ெசய்�ைய இனங்கண்ட �ன்னர ்ெசய்�யாளர ்ெசய்�ையத் �ரட்�ம் பணி�ல் 
ஈ�ப��றாரக்ள். 

ெசய்�ையப் ெப�தல் என்ப� �ப்ப�தல் ேபான்ற�. 

ெசய்�யாளரக்ள் அர�ன் அ�க்ைக, வாணிகக் ��க்களின் ெவளி��கள், 
நி�யைமசச்ரின் வர� ெசல�த் �ட்டங்கள் ேபான்றவற்ைற ப�த�் ெசய்�ையத் 
�ரட்��ன்றாரக்ள். 

ெசய்�யாளரக்ள் அற�யல் ஆய்� �ைறகைள�ம் அவற்ைற எப்ப� 
பயன்ப�த�்வ� என்பைத�ம் அ�ய �ள்ளி�யல் உத��ற�. 

ெபா�மக்களின் க�த�்க்கைள �ெற�ப்� ஆய்� வா�லாக நடத�்வாரக்ள். 

ெசய்�கைள உள்�ரச் ்ெசய்�யாளர,் ெவளி�ரச் ்ெசய்�யாளர,் �றப்�ச ்
ெசய்�யாளர,் ஆரவ்லரக்ள் அர� அ�க்ைககள், ெசய்� நி�வனங்கள் �லம் 
ெபறலாம். 

உலெகங்�ம் நடக்�ம் ெசய்�கைள கம்��ல்லாத் தந்�, ெதாைலேப�, ெசல்ேப�, 
ெதாைல அச�் ெதாைல நகல், வாெனா�. ெதாைலக்காட்�, கணினி �லம் 
உட�க்�டன் ெபறலாம். 

இலண்டன் ைடம்ஸ் இத�ன் ெசய்�யாளர ்இந்�ய �னப்ேபாரின் ேபா� ேநர�யாகப் 
ேபார ்நைடெப��ன்ற இடத்�ற்�ச ்ெசன்� ெசய்�கைளத் �ரட்�னாரக்ள். 

"இந்�யன் எக்ஸ்�ரஸ்" ெசய்�யாளர ்�ல்���ள்ள �ைறசச்ாைல�ன் நிைல பற்� 
அ�ய தாேன �ைறப்பட்� ெசய்�கைளத ்�ரட்�த்தந்� �கழ் ெபற்றார.் 

�ைளயாட்�ப் ேபாட்�கள், �கழ்ெபற்ற �சாரைணகள், சட்டப்ேபரைவ 
நடவ�க்ைககள், மாநா�கள், ெபா�க்�ட்டங்கள் ஆ�யவற்ைற காண 
ெசய்�யாளரக்�க்�த் தனி இடம் ஒ�க்���ப்பர.் 

ெசய்��ன் ப��கள் தைலப்�ச ்ெசய்�, �கப்�செ்சய்�, உடல்ப��ச ்ெசய்� 
(�ன்�) எனப் ப�ப்�கள் �ரிக்கப்பட்� ��யற்காைல�ல் அைனவ�க்�ம் 
�ைடக்�ம் வைக�ல் ெசய்�த்தாள்கள் அசச்�க்கப்ப��ன்றன. 

இத�யல் கைலசெ்சாற்கள்: 

Bulletin - �றப்�செ்சய்� இதழ் 

Deadline - ��த்த காலம் 

Editorial - தைலயங்கம் 

Fake News - ெபாய்செ்சய்� 

Flash News - �றப்�ச ்ெசய்� 

Folio No - இதழ் எண் 

Green Proff - ��த்தப்படாத அச�்ப்ப� 

Layout - ெசய்�த்தாள் வ�வைமப்� 



 

ெசய்�ள்:  

��வள்�வமாைல 

�ைனயள� ேபாதாச ்���ல்நீர ்நீண்ட 

பைனயள� கா�ம் ப�த்தால் - மைனயள� 

வள்ைளக்(�) உறங்�ம் வளநாட! வள்�வனார ்

ெவள்ைளக் �றட்பா வரி 

க�லர ்

ெசாற்ெபா�ள்: 

வள்ைள - ெநல் �த�்ம்ேபா� ெபண்கள் பா�ம் பாட்� 

அள� - ேகா� 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ெபயர ்- க�லர ்

காலம் - �.�. இரண்டாம் �ற்றாண்� என்�ம், சங்ககாலத்�ற்� �ன் என்�ம் 
��வர.் 

�ல் ��ப்�: 

��க்�றளின் �றப்ைப உணரத்த் ��வள்�வமாைல என்�ம் தனி�ல் எ�ந்த�. 

இந்��ல் 53 �லவரக்ள் பா�ய 55 பாடல்கள் உள்ளன. 

இப்பாட�ல் அ��யல் அ���ைறைய சாரந்்த�. 

உவைம: 
* ���ல்�ன் தைல�ல் �ைனயள��ம் ��பனிநீர ்ெந��யரந்்த பைன மரத்�ன் 
உ�வதை்த தன்�ள் ெதளிவாக காட்�ம். 
உவ�க்கப்ப�ம் ெபா�ள்: 
* வள்�வரின் �றள் ெவண்பாக்கள் அ�ள்ெப�ம் க�த�்க்கைளத ்தம்மகத்ேத 
அடக்�க் காட்�ம். 
அ��யல் க�த்� 
* ஒளிையக் ேகாட்டம் அைடயச ்ெசய்வதனால் ெதாைல�ல்�ள்ள ெபா�ளின் 
உ�வதை்த �ள் �னி�ல் ேதங்�ய ��பனித�்ளி �கதெ்தளிவாகக் காட்�ம் என்ற 
க�லரின் �ந்தைன அன்ைறய த�ழரின் அ��யல் க�தை்த 
ெவளிப்ப�த�்க்�ற�. 
 

நளெவண்பா 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ஆ� – கடல்     ��ம்� - வானம் 

ெசற்றான் – ெவன்றான்    அர� - பாம்� 



�ள்ைளக்��� – நாைரக்�ஞ்�  வள்ைள - ஒ�வைக நீரக்்ெகா� 

கடா – எ�ைம     ெவள� - கவ்� 

சங்�ன் �ள்ைள – சங்�ன்�ஞ்�கள்  ெகா� - பவளக்ெகா� 

ேகா� – ெகாம்�     க� - உப்பங்க� 

�ைர – அைல     ேம� - எ�ைம 

கள் – ேதன்     �ள் - அன்னம் 

ேச� – ெதா�     ஈரி�வர ் - நால்வர ்

க�மாைல – மணமாைல   தார ்- மாைல 

கா�னி – நிலம்     ெவள்� - நாணி 

மல்லல் – வளம்     மடநா� - இைளய ப� 

மழ�ைட – இளங்காைள   ம�� - அரசநீ� 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ெபயர ்- �கேழந்�ப் �லவர ்

�றந்த ஊர ்- களத�்ர ்

�றப்� - வர�ண பாண்�யனின் அைவப் �லவர ்

ஆதரித்த வள்ளல் - சந்�ரன் �வரக்்� 

காலம் - பனிெரண்டாம் �ற்றாண்� 

இவைர "ெவண்பா�ற் �கேழந்�" என �றப்�ப்பர.் 

�ல் ��ப்�: 

நளெவண்பா என்ப�, நாள� வரலாற்ைற ெவண்பாக்களால் ��ம் �ெலன �ரிந்� 
ெபா�ள் த�ம். 

இந்�ல் �யம்வர காண்டம், க�தெ்தாடர ்காண்டம், க�நீங்� காண்டம் என �ன்� 
காண்டங்கைளக் ெகாண்ட�. 

இ�ல் 431 ெவண்பாக்கள் உள்ளன. 

 

உைரநைட: 

உலகம் உள்ளங்ைக�ல் 

கணக்��வதற்காக �த�ல் எளிதான "மணிசச்ட்டம்" உ�வாக்கப்பட்ட�. இ�ேவ 
கணினி உ�வாக �தல் ப�யாக இ�ந்த�. 

பாரிஸ் நகைர ேசரந்்த �ேளஸ் பாஸ்கல் என்பவர ்கணக்��ம் க��ைய 
கண்���த்தார.் 

1833 இல் இங்�லாந்ைத ேசரந்்த சாரல்ஸ் பாப்ேபஜ் என்பவர ்கணினிைய �த�ல் 
வ�வைமதத்ார.் இவேர கணினி�ன் தந்ைத என அைழக்கப்ப��றார.் 



ஆங்�ல க�ஞர ்ைபரனின் மகள் ேல� ல்வ்ேவாஸ் என்பவர,் கணிதச ்
ெசயல்பாட்�ற்�த் ேதைவயான கட்டைளகைள வ�தத்ைமயால் அவர ்"�தல் 
ெசயல் �ட்ட வைரவாளர"் எனப் ேபாற்றப்ப��றார.் 

எண்ணிலக்க கணினிைய கண்���த்� அதற்� “ஹாரவ்ார�் மாரக்்-1” எனப் ெபயரிட்டனர.் 
1960ஆம் ஆண்� �ன்காந்த நாடா பயன்ப�த்� ெசய்� அ�ப்பப்படட்�. 

இைணயம் என்�ம் வ�வாத்த்�ற்� �தத்◌ித்தவர ்ெஜுான் பாஸ்டல் 

ஹாரவ்ாரட்் பல்கைலக்கழகதை்த ேசரந்்த �ம்ெபரெ்நர ்� என்�ம் வல்�நர ்
"உலகளா�ய வைலப்�ன்னல்" எனப் ெபயரிட்டார.் இதைன "ைவயாக �ரி� வைல" 
என�ம் அைழக்கலாம். 

கடந்த 20 ஆண்�க் கணினிப் பயணத்�ல் இைணயத�்ல் இைணயத�்ன் பங்� 
�கச ்�றந்த� என்ேற ெசால்ேவன்" என �ல்ேகட்ஸ் ���றார.் 

 

�ேவக�ந்தாமணி 

ேதன்�கர ்வண்� ம�தைன உண்� 

�யங்�ேய �டந்தைதக் கண்� 

தான்அைதச ்சம்� �ன்கனி என்� 

தடங்ைக�ல் எ�த�்�ன் பாரத்த்ாள் 

வான்உ� ம�யம் வந்ெதன்(�) எண்ணி 

மலரக்்கரம் ���ெமன்(�) அஞ்�ப் 

ேபான� வண்ேடா பறந்த� பழந்தான் 

��ைமேயா இ�எனப் �கன்றாள் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ம� – ேதன்    �யங்� - நாவல் 

சம்� – நாவல்    ம�யம் - நில� 

�ல் ��ப்�:   �ேவக�ந்தாமணி என்�ம் இந்�ல், �லவர ்பலரால் இயற்றப்பட்ட 
பாக்களின் ெதா�ப்�. 

இந்�ைல ெதா�த்தவர ்யாெரன ெதரிய�ல்ைல. 

பாரதத்தாய் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

வாய்ைம – உண்ைம    கைள�ம் - நீக்�ம் 

வண்ைம - வள்ளல் தன்ைம   ேசய்ைம - ெதாைல� 

�ரித்� எ��க: 

தாய்ைமயன் �றைன - தாய்ைம + அன்�ன் + தைன 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 



ெபயர ்- அசலாம்�ைக அம்ைமயார ்

ஊர ்- �ண்�வனத்�ற்� அ��ல் உள்ள இரட்டைண 

�ல்கள்: 

ஆத்��� - ெவண்பா 

�லகர ்�ராணம் 

�ழந்ைத �வா�கள் ப�கம் 

காந்� �ராணம் (2034 பாடல்கள்) 

இராம�ங்க �வா�கள் ப�கம் (409 பாடல்கள்) 

�றப்�: இவைர "இக்கால ஒளைவயார்" என ��.�.க பாராட்��றார.் 

 

 

 

 

இந்�ய ��தைலப் ேபாரில் த�ழகப் ெபண்களின் பங்� 

ேவ� நாச�்யார:் 

*ஆங்�ேலயைர எ�ரத்�் ஆயதம் ஏந்� ேபாரா�ய �தல் ெபண்மணி 

*இவர ்இராமநாத�ரம் மன்னர ்ெசல்ல�த�் ேச�ப��ன் மகள். 

*�வகங்ைக மன்னர ்�த�்வ�க நாதைர மணந்தார.் 

*1772 இல் ஆங்�ேலய�க்� �த�்வ�க நாத�க்�ம் ஏற்பட்ட ேபாரில் �த�்வ�க 
நாதர ்�ரமரணம் அைடந்தார.் 

*�ன்� ேவ� நாச�்யாேர தைலைம ஏற்� ேபார ்�ரிந்தார. 

*ேவ� நாச�்யா�க்� உத�யவர ்ைம�ர ்மன்னன் ைஹதர ்அ�. இவர ்5000 பைட 
�ரரக்ைள உத�க்� அ�ப்�னார.் 

*1780 ஆண் ஆண்� தம் கணவைர ெகான்றவரக்ைள ெவன்� �ண்�ம் 
�வகங்ைகைய �ட்டார.் 

கட�ர ்அஞ்சைலயம்மாள்: 

*1890 ஆம் ஆண்� கட�ரில் உள்ள ��நகரில் �றந்தார.் 

*1921 ஆண் ஆண்� காந்�ய�கள் ஒத�்ைழயாைம இயக்கத்ைத ெதாடங்�யேபா� 
இவ�ம் தம் ெபா�வாழ்க்ைகைய ெதாடங்�னார.் 

*நீலன் �ைலைய அகற்�ம் ேபாராட்டம் உட்பட பல ேபாராட்டங்களில் பங்� ெபற்� 
�ைறக்� ெசன்றார.் 

*ேவ�ர ்�ைற�ல் இ�ந்த ேபா�, க��ற்ற நிைல�ல் இ�ந்த இவைர ஆங்�ேலேய 
அர� ெவளி�ல் அ�ப்��ட்�, மகப்ேபற்�ற்�ப் �ன் �ண்�ம் �ைற�ல் 
அைடத்த�. 



*நீலன் �ைலைய அகற்�ம் ேபாராட்டத்�ல் தன� 9 வய� மகைள�ம் 
ஈ�ப�த்�னார.் இவ�டன் இவர ்மக�ம் �ைறத்தண்டைன ெபற்றார.் 

*காந்�ய�கள் �ைற�ல் வந்� பாரத்�், இவரின் மகள்  அம்மாக்கண்�ைவ 
தன்�டன் அைழத�் ெசன்� வாரத்ா�ல் உள்ள ஆ�ரமத்�ல் ப�க்க ைவத�் 
அவ�க்� �லாவ� எனப்ெபய�ம் இட்டார.் 

*இவர ்காந்�ய�களால் "ெதன்னாட்�ன் ஜான்�ராணி" என அைழக்கப்பட்டார.் 

அம்�ஜத்தம்மாள்: 

*�றப்�: 1899 ஆம் ஆண்� 

*இவர ்அைனைன கஸ்�ரிபா�ன் எளிைமயான ேதாற்றத்�னால் கவரப்பட்� 
எளிைமயாக வாழ்ந்தார.் இவர ்பார�யாரின் பாடல்கைள பா� ��தைல 
உணரை்வ ஊட்�னார.் 

*இவர ்"காந்�ய�களால் ததெ்த�க்கப்பட்ட மகள்" என்� அைழக்கப்பப்ப�வர.் 

தன் தந்ைத�ன் ெபயேரா� காந்�ய�களின் ெபயைர�ம் இைணத�் "�னிவாச 
காந்� நிைலயம்" *என்ற ெதாண்� நி�வனதை்த ெதாடங்�னார.் 

*இவர ்தம் எ�பதாண்� நிைனவாக, "நான் கண்ட பாரதம்" என்ற �ைல எ��னார.் 
*1964 ஆம் ஆண்� இவ�க்� "தாமைரத்��" (பத்ம�) என்ற ��� வழங்கப்பட்ட�. 

ெபற்ற தா�ம் �றந்த ெபான் நா�ம் 

நற்றவ வானி�ம் நனி�றாந் தனேவ- பார�யார ்

இலக்கணம்:  

ெதாகா நிைலத் ெதாடர ்

ஒ� ெதாடரில் இ�ெசாற்கள் அைமந்� இரண்�ற்�ம் இைட�ல் ெசால்ேலா உ�ேபா 
மைறயா� ெபா�ைள உணரத்�்மானால் அ� ெதாகாநிைலதெ்தாடர ்எனப்ப�ம். 

"க�லன் வந்தான்" - இ�ல் க�லன் என்�ம் எ�வாையத் ெதாடரந்்� வந்தான் 
என்�ம் பயனிைல வந்�ள்ளதால், இ� எ�வாய்த் ெதாடர ்என்பர.் 

"க�ரவா! வா" என்ப� �ளித்ெதாடர ்ஆ�ம். 

கண்ேடன் �ைதைய - �ைன�ற்� �த�ல் வந்� ெபயைரத் ெதாடரவ்தால் இைத, 
�ைன�ற்�த்ெதாடர ்என்பர.் 

��ந்த மரம் - ��ந்த என்�ம் எசச்�ைன மரம் என்�ம் ெபயரச் ்ெசால்ேலா� 
��வதால் இ� ெபயெரசச்த்ெதாடர.் 

வந்�ேபானான் -இ�ல் வந்� என்�ம் எசச்�ைன ேபானான் என்�ம் 
�ைன�ற்ைறக் ெகாண்� ��ந்�ள்ளதால் இ� �ைனெயசச்த் ெதாடர் என்பர.் 

�ட்ைடக்கட்�னான் - இதெ்தாடரில் ஐ என்�ம் ேவற்�ைம உ�� ெவளிப்பைடயாக 
வந்�ள்ளதால் இதைன ேவற்�ைமத் ெதாகாநிைலத்ெதாடர.் 

மற்ெறான்� - மற்� + ஒன்� "மற்�" என்�ம் இைடசெ்சால்ைல அ�த�் ஒன்� 
என்�ம் ெசால் ெதாடரந்்� வந்�ள்ளதால் இ� இைடசெ்சாற்ெறாடர ்



மா�னிவர ்- இதெ்தாடரில் மா என்ப� உரிசெ்சால், இைதத ்ெதாடரந்்� �னிவர ்
என்�ம் ெசால் வந்�ள்ளதால், இ� உரிசெ்சாற்ெறாடர். 

வாழ்க வாழ்க வாழ்க - இ�ல் ஒேர ெசால் பல�ைற அ�க்� வந்�ள்ளதால் இ� 
அ�க்�த்ெதாடர.் 

ெதாகாநிைல ெதாடரின் வைககள் - ஒன்ப�. 

இரட்ைடக்�ள� அ�க்�த்ெதாடர ்

பாம்� பாம்� - இதைனப் �ரித்தால் ெபா�ள் த�ம். எனேவ இ� அ�க்�தெ்தாடர ்
ஆ�ம். 

"கலகல"  - இதைன �ரித்தால் ெபா�ள் தரா�. எனேவ இ� இரட்ைடக்�ள� ஆ�ம். 

உரிய எ�த்� வழக்�ச ்ெசாற்கைள அ�ேவாம்: 

ேபச�் வழக்� - எ�த்� வழக்� 

* ேகாரத்�்      - ேகாத�்   * �வற்�ல்     - �வரில் 

* நாட்கள்       - நாள்கள்   * மனி�ல்      - மனத்�ல் 

* பதட்டம்      - பதற்றம்   * �ல�         - ெசல� 

அ�காைம�ல் - அ��ல் 

�ைழ ��த்தம்: 

�ைழ       -        சரி 

 ஓர ்மாவட்டம்     - ஒ� மாவட்டம் 

 ஒ� அைமசச்ர ்    - ஓர ்அைமசச்ர ்

அவர� மகேனா�  - அவ�ைடய மகேனா� 

ேமற்க்ெகாண்டார ் - ேமற்ெகாண்டார ்

அந்த �ற்�லா     - அந்தச ்�ற்�லா 

கண்டைத �றேவ - கண்டைதக் �றேவ 

அவரத்ான்         - அவரத்ாம் 

 

 

 

ெசய்�ள்:  

��மந்�ரம் 

உடம்பார் அ��ன் உ�ரார ்அ�வர ்

�டம்பட ெமய்ஞ்ஞானம் ேசர�ம் மாட்டார ்

உடம்ைப வளரக்்�ம் உபாயம் அ�ந்ேத 



உடம்ைப வளரத்்ேதன் உ�ரவ்ளரத்் ேதேன 

-���லர ்

 

ெசாற்ெபா�ள் 

*�டம் – உ��   *ெமய்ஞ்ஞானம் - ெமய்ய�� 

*உபாயம் - வ�வைக 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

*ெபயர ்- �லன் என்�ம் ெபயர,் �� என்�ம் ெபயரைட ெபற்�, அத�்டன் அர ்
என்�ம் மரியாைதப்பன்ைம�ம் ெபற்�, ���லர ்என ஆ�ற்�. 

*காலம் - ஐந்தாம் �ற்றாண்�ன் �ற்ப��. 

�ல் ��ப்�: 

*ைசவத ்���ைறகளின் பதத்ாவ� ���ைற ��மந்�ரம். 

*இதற்�த் "த�ழ் �வா�ரம்" என்�ம் ேவ�ெபய�ம் உண்�. 

*இந்�ல் �வா�ரம் பாடல்கைளக் ெகாண்ட�. 

*"ஒன்ேற �ளம் ஒ�வேன ேதவன்" என்ப� இந்��ன் �கழ்ெபற்ற ெதாடரா�ம். 

* இப்பாடல் �ன்றாம் தந்�ரத்�ல் எ��ற்� இ�பத�் நான்காவ� பாடல் ஆ�ம். 

 

ேதம்பாவணி 

ெசாற்ெபா�ள்: 

*நைக – �ன்னைக *�ைக - ெமாட்� 

*ேமனி - உடல் 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

*ெபயர ்– �ரமா�னிவர ்

*காலம் - 1680 - 1747 

*இயற்ெபயர ்- கான்ஸ்டாண்�ன் ேஜாசப் ெபஸ்� 

*ெபற்ேறார ்- ெகாண்டல் ேபாெபஸ்�, எ�செபத் 

*�றந்த ஊர ்- இத்தா� நாட்�ல் காஸ்�க்�ேளான் 

*அ�ந்த ெமா�கள் - இத்தா�யம், இலத்�ன், �ேரக்கம், எ�ேரயம், த�ழ், ெத�ங்�, 
சமஸ்��தம் 

*த�ழ்க் கற்�த்தவர ்- ம�ைரச ்�ப்ர�பக் க�ராயர ்

*�றப்� - �ப்பதாம் வய�ல் த�ழகம் வந்� த�ழ் ப�ன்� காப்�யம் பைடத்தைம. 



*இயற்�ய �ல்கள் - ஞானஉபேதசம், பரமாரத்்த �� கைத, ச�ரகரா�, 
��க்காவ�ரக்் கலம்பகம், ெதான்�ல் �ளக்கம்,�த்ேதரியம்மாள் அம்மாைன. 

�ல் ��ப்�: 

*ேதம்பாவணி - ேதம்பா + அணி 

*ேதம்பாவணி - ேதன் + பா + அணி(ேதன் ேபான்ற இனிய பாடல்களாலான மாைல) 

*இந்��ன் தைலவர ்இேய� ெப�மானின் வளரப்்� தந்ைத �ைசயப்பர.் 

*இந்�ைல "�ற்த்�வ சமயத்தாரின் கைலக்களஞ்�யம்" என்� �றப்�ப்பர.் 

*இந்��ன் 3 காண்டங்க�ம், 36 படலங்க�ம், 3615 பாடல்க�ம் உள்ளன. 

நைகெசய் தன்ைம� னம்ெப� - இப்பாடல் மகவ�ள் படல�ல் வந்�ள்ள�. 

 

நாடகக்கைல 

நாடகம் – ெபா�ள் �ளக்கம்: 

• நா� + அகம் = நாடகம் 
• நாடை்ட அகத்�ல் ெகாண்ட� நாடகம். 
• நாட்�ன் கடந்த காலத்ைத�ம் நிகழ்காலத்ைத�ம் வ�ங்காலத்ைத�ம் தன் அகத்ேத 

காட�்வதால், நாடகம் எனப் ெபயர ்ெபற்ற�. 
• நாடகம் என்ப� உலக நிகழ்�கைளக் காட�்ம் கண்ணா� என்ப� �ற்��ம் ெபா�ந்�ம். 
• கைதைய, நிகழ்ச�்ைய, உணரை்வ ந�த்�க் காட�்வ�ம், �த்தாக ஆ�க்காட�்வ�ம் 

நாடகம் என்பர.் 
• இதற்�க் �த்�க்கைல என்�ம் ெபயர ்உண்�. 

நாடகக்கைல�ன் ேதாற்ற�ம் வளரச்�்�ம்: 

• த��ன் ெதான்ைமயான கைல வ�வம் நாடகம். 
• நாடகம் என்ப� “ேபாலச ்ெசய்தல்” என்�ம் பண்� அ�ப்பைடயாக ெகாண்ட�. 
• �றர ்ெசய்வைதப்ேபால தா�ம் ெசய்� பாரக்்க ேவண்�ம் என்ற மனித உணர�்த்தான் 

நாடகம் ேதான்றக் காரணம். 
• மரப்பாைவக்�த்�->ெபாம்மலாட்டம்->ேதால்பாைவக்�த்�->நிழற்பாைவக்�த்� என 

வளரச்�் அைடந்த�. 

இலக்�யங்களில் நாடகம்: 

• ெதால்காப்�ய ெமய்பாட்�யல் நாடகப்பாங்�லான உணர�்க�க்� இலக்கணம் 
வ�த்�ள்ள�. 

• “�த்தாட ்டைவக்�ல்லாத் தற்ேற” என்�ம் �றள் வ�யாக நாடக அரங்கம் இ�ந்த ெசய்� 
அ�யலாம். 

• �லப்ப�காரத்�ல் இளங்ேகாவ�கள், “நாடகேமத்�ம் நாடகக் கணிைக” என்� 
மாத�ைய ��ப்���றார.் 

�த்�: 

• தனிப்பாடல்க�க்� ெமய்ப்பா� ேதான்ற ஆ�வைத நாட்�யம் என்�ம், ஏேத�ம் ஒ� 
கைதைய த�� ேவடம் �ைனந்� ஆ�வைத நாடகம் என்�ம் ��ப்�ட�் வந்�ள்ளார.் 



• நாட்�யம், நாடகம் இரண்�ற்�ம் ெபா�வாகக் “�த்�” என்ற ெசால்ேல வழக்�ல் 
இ�ந்த�. 

அ�யாரக்்� நல்லார:் 

• �லப்ப�காரத்�ற்� உைர எ��யவர.் 
• இவர ்�த்�வைககைளப் பற்��ம், நாடக�ல்கள் பற்��ம் தம� உைர�ல் ���ள்ளார.் 
• �லப்ப�காரம் நாடக கைலைய பற்��ம் காட�்த் �ைரகைள பற்��ம் நாடக 

அரங்�ன் அைமப்� பற்��ம் �ரிவாக ���ன்ற�. 

• ��வல், சயந்தம், ெச�ற்�யம், ம�வாணர ்நாடகத்த�ழ் �ல், �ளக்கத்தார ்�த்�, 
�ண�ல், �த்� �ல் �த�ய பல நாடக �ல்கள் நாடகத்�ற்� இலக்கணம் வ�த்�ள்ள�. 

• பரி�மாற்கைலஞர,் ெசய்�ள் வ��ல் இயற்�ய தம் நாடக�யல் எ�ம் ��ல் நாடகம் 
அதன் �ளக்கம், வைககள், எ�தப்பட ேவண்�ய �ைறகள் பற்� ���ள்ளார.் 

நாடக ஆராய்ச�் �ல்கள்: 

• �வா� ��லானந்தர ்= மதங்க �ளாமணி 
• மைறமைலய�கள் = சா�ந்தலம் 
• இவ்�ரண்� �ல்க�ம் நாடகம் பற்�ய ஆராய்ச�் �ல்கள். 

ெதா�ல்�ைற நாடக அரங்�கள்: 

• பம்மல் சம்பந்தனார,் “நாடகத்த�ழ்” என்ற தம் ��ல் ெதா�ல் �ைற நாடக 
அரங்�கைளப்பற்�ய ெசய்�கைள நன்� ஆராய்ந்� எ���ள்ளார.் 

காலம்ேதா�ம் நாடகக்கைல: 

• ஏழாம் �ற்றாண்�ல் மேகந்�ரவரம் பல்லவன் “மத்த�லாசம்” என்ற நாடக �ைல 
எ���ள்ளான். 

• ப�ெனான்றாம் �ற்றாண்�ல் இராசராசேசாழன் ஆட்�க் காலத்�ல் “இராசராேசச�்வர 
நாடகம்” நைடெபற்றதாகக் கல்ெவட�் ��ப்���ற�. 

• நாயக்க மன்னரக்ள் ஆட�்க்காலத்�ல் �றவஞ்� நாடகம் ேதான்�ன. 
• ப�ேனழாம் �ற்றாண்�ன் �ற்ப���ல் ெநாண்� நாடகம் ேதான்�ன. 

• ப�ெனட்டாம் �ற்றாண்�ல் அ�ணாசச்லக் க�ராயரின் இராம நாடகம், ேகாபால 
��ட்�ன பார��ன் நந்தனார ்சரித்�ரம் ஆ�யன கட�்யங்காரன் உைரயாடேலா� 
��வ�ம் பாடல்களாக அைமந்தன. இக்காலத்�ல் ேதான்�ய ெப�ம்பாலான நாடகங்கள் 
ராமாயணம் மஹாபாராதம் �த�ய கா�யங்களின் கைதக்��களில்��ந்� 
பைடக்கப்பட்டன 

ச�தாய �ர�்�த்த நாடகங்கள்: 

• கா� �ஸ்வநாதரின் “டம்பாசச்ாரி �லாசம்”. 
• ேபரா�ரியர ்�ந்தரனாரின் “மேனான்மணியம்” க�ைத நாடக காப்�யதைத 1891 இல் 

ெவளி�ட்டார.் இ�  லாரட்் �ட்டன் எ��ய மைறவ� எ�ம் ஆங்�ல கைதைய த��ய�. 

ேத�ய நாடகங்கள்: 



• “கதரின் ெவற்�” நாடகம் தான் த�ழ்நாட்�ல் �தன் �தலாக நடத்தப்பட்ட ேத�ய 
ச�தாய நாடகம். 

• இதைனத் ெதாடரந்்� ேத�யக்ெகா�, ேதசபக்� �த�ய நாடகங்கள் நடத்தப்பட்டன. 

�றப்�டம் ெபற்றவரக்ள்: 

• பரி�மாற் கைலஞர ்- த�ழ் நாடக ேபரா�ரியர ்
• சங்கரதா� �வா�கள் - த�ழ் நாடக உல�ன் இமயமைல, த�ழ் நாடக தலைமயா�ரியர ். 

என்�ம்அைலக்கப்த்டார.் �ரகலாதான், ��த்தெதாண்டர,் 
லவ�ச,பவளக்ெகா�,அ�மன்�,�ந்தரி �தலான 40க்�ம் ேமற்பட்ட நாடகங்கைள 
எ��◌ுள்ளார.் 

• பம்மல் சம்பந்தனார ்- த�ழ் நாடக தந்ைத. 90க்�ம் ேமற்பட்ட நாடகங்கைள 
எ���ள்ளார.் ேஷக்ஸ்�யரின் ஆங்�ல நாடகங்கைள ெமா�ெபயரத்்�ள்ளார.் இவரின் 
மேனாகரன் நாடகம் 70 ஆண்�கள் த�ழ் நாடக ேமைட�ல் �கழ் ெபற்� �ளங்�ய�. தம் 
நாடக அ�பவங்கைள எல்லாம் நாடக ேமைட நிைன�கள் எ�ம் தைலப்��ம், ந�ப்� 
காைல�ல் ேதரச்�் ெப�வ� எப்ப� எ�ம் தைலப்��ம் எ���ள்ளார.் 

• கந்தசா� - த�ழ் நாடக ம�மலரச்�் தந்ைத 

க�மணி�ன் �ற்�: 

• “நாடகச ்சாைலெயாத்த நற்கலாசாைலெயான்� நீ�ல�ல் உண்ேடா நிகழ்த்�” என்ற 
க�மணி�ன் �ற்�ற்�ஏற்ப மக்களின் கண்ைண, ெச�ைய, க�த்ைதக் கவ�ம் 
வைக��ம் நாடகங்கள் கைத அழேகா� க�ைத அழைக�ம் ெகாண்� வாழ்ைவத் 
�ய்ைமப்ப�த்�ம் வைக��ம் அைமதல் ேவண்�ம். 

 

கம்பராமாயணம் 

தா�� ேசாைல ேதா�ம் சண்பகக் கா� ேதா�ம் 

ேபாத�ழ் ெபாய்ைக ேதா�ம் ��மணத ்தடங்கள் ேதா�ம் 

மாத� ேவ�ப் �க வனந்ெதா�ம் வயல்கள் ேதாறஉம் 

ஓ�ய உடம்� ேதா�ம் உ�ெரன உலாய தன்ேற 

-கம்பர ்

ெசாற்ெபா�ள்: 

தா� - மகரந்தம் 

ேபா� - மலர ்

ெபாய்ைக - �ளம் 

�கம் - க�கம்(பாக்� மரம்) 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ெபயர ்- கம்பர ்

ஊர ்- நாைக மாவட்டம் ம�லா��ைறக்� அ���ள்ள ேதர�ந்�ர.் 

ேபாற்�யவர ்- சைடயப்ப வள்ளல் 



இயற்�ய �ல்கள் - சடேகாபரந்தா�, ஏெர�ப�, �ைலெய�ப�, சர�வ� அந்தா�, 
��க்ைக வழக்கம். 

காலம் - �.�.பன்னிரண்டாம் �ற்றாண்� எனக் ��வர.் 

வடெமா��ல் வால்�� எ��ய இராமாயணதை்தத் த��த ்த��ல் காப்�யம் 
இயற்�யவர ்- கம்பர.் அந்��க்� இராமாவதாரம் எனப் ெபயரிட்டார.் அ�ேவ 
கம்பராமாயணம் என வழங்கலா�ற்�. எனேவ இ� வ��ல் எனப்ப��ற�. 

கைத மாந்தரின் வடெசாற் ெபயரக்ைளத ்ெதால்காப்�ய ெந�ப்ப� த�ழ்ப்ப�த்�ய 
ெப�ைமக்�ரியவர ்கம்பர.் 

�ல் ��ப்�: 

ஆ� காண்டங்கைளக் ெகாண்ட� கம்பராமாயணம். 

அைவ: பால காண்டம், அேயாத�்யா காண்டம், ஆரணிய காண்டம், �ட்�ந்தா 
காண்டம், �ந்தர காண்டம், �தத் காண்டம். 

காண்டம் - ெப�ம் �ரி� 

படலம் - உட்�ரி� 

இப்பாடல் பால காண்டத�் ஆற்�ப்படலத�்ல் உள்ள�. 

தற்ேபாைதய உதத்ரப்�ரேதச மாநிலத்�ல் பா�ம் சர� ந��ன் வளம் இ�ல் 
�றப்பட்�ள்ள�. 

 

���ம் ேவ�ம் 

�லம்ேபால் வளர்� ைளக்� 

���கள் �ண்கள்! �ண்கள் 

ஆ�ைனச ்�ற்� நிற்�ம் 

அ�ந்�றல் மறவர!் ேவேறா 

வா�ைனத் தைர�ல் �ழ்த்� 

மண்�ய பாம்�ன் �ட்டம்! 

நீலவாண் மைறக்�ம் ஆல்தான் 

ஒற்ைறக்கால் ெந�ய பந்தல்! 

பார�தாசன் 

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

�றல் - வ�ைம 

மறவர ்- �ரர ்

ஆ�ரியர ்��ப்�: 



ெபயர ்- பார�தாசன் 

இயற்ெபயர ்- கனக �ப்�ரத்�னம் 

ெபற்ேறார ்- கனகசைப, இலக்�� 

ஊர ்- ��சே்சரி 

காலம் - 29.04.1891 - 21.04.1964 

�றப்�ப்ெபயரக்ள் - பாேவந்தர,் �ரட்�க்க�ஞர ்

 

�றப்�: 

பார�யா�டன் ெகாண்ட ெந�ங்�ய  ெதாடர�்னால் பார�தாசன் எனத ்
தன்ெபயைர அைமத�்க்ெகாண்டார.் 

தந்ைத ெபரியாரின் ப�த்த��ச ்�ந்தைனையக் க�ைத வ��ல் தந்தவர.் 

இயற்�ய �ல்கள்: 

பாண்�யன் பரி� ��ம்ப �ளக்� இ�ண்ட �� அழ�ன் �றப்� 

கண்ண� �ரட்�க் காப்�யம் ��ஞ்�த�்ட்� த��யக்கம் 

��ராந்ைதயார ்

காட்��ரிகள் 

ெதால்காப்�யர ்ஓர ்அ�� �தல் ஆ� அ�� வைர ��ப்�ட்�ள்ளார.் 

ஓர�� - ெமய்�னால் அ��ம் உ�ர ்(�ல், மரம் ேபான்ற தாவரங்கள்) 

ஈர�� - ெமய், கண் ெகாண்ட� (நதை்த, சங்�) 

�வ�� - ெமய், வாய், �க்� ெகாண்ட� )எ�ம்�, கைரயான், அட்ைட) 

நால�� - ைம, கண், �க்�, வாய் ெகாண்ட�( நண்�, �ம்�, வண்�) 

ஐய�� - ெமய், கண், �க்�, வாய், ெச�(�லங்�, பறைவ). 

ஆற�� - ெமய், வாய், �க்�, கண், ெச�, மனம் (மனிதர)். 

அக்ேடாரபர ்�தல் வாரத்ைத அர� வன�லங்� வாரமாகக் ெகாண்டா� வ��ற�. 

வன�லங்� பா�காப்�ச ்சட்டம் - 1972 

ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் அக்ேடாபர ்மாதம் நான்காம் நாள் "உலக வன�லங்� நாள்" 
ெகாண்டாடப்ப��ற�. 

ஐம்�தங்கள் - நிலம், நீர,் காற்�, வானம் 

ஐம்�தங்களில் உ��ள்ள, உ�ரற்ற இ�வைகயான ெபா�ள்கள் உள்ளன. 

உல�ேலேய அ�கயள� மைழ ெப�ம் இடம் - அசா�ல் மரங்கள் அடரந்்�ள்ள 
"�ர�ஞ்�" 

உ�ரிகளின் ஆற்ற�க்� அ�ப்பைடயாக தாவரங்கள் �ளங்�ற�. 



வன�லங்�ப் பா�காப்�சச்ட்டம் வன�லங்�கைள ேவட்ைடயா�தைல 
த�க்�ற�. 

ெசன்ைன அ�ங்காட்�யகம் 

அ�ங்காட்�யகம் ெசன்ைன எ�ம்�ரில் அைமந்�ள்ள�. 

ெசன்ைன எ�ம்�ர ்அ�ங்காட்�யகம் �.�.1851 ஆம் ஆண்� ெதாடங்கப்பட்ட�. 

அ�ங்காட்�யகத்�ல் ப�ன்�ன்� காட்�யகங்கள் உள்ளன. 

 

��க்�றள்:  

பண்�ைடைம 

வழக்� – நன்ென�     

ஆன்ற - உயரந்்த 

நயன் – ேநரை்ம      

நன்� - உத� 

பாட�வார ்– ெந��ைடயார ்    

மாய்வ� - அ�வ� 

நண்� – நட்�      

கைட – ப��   

நகல்வல்லர ்- ��� ம�ழ்பவர ்

நயம் இல - �ங்�, இனிைமயற்ற   

மா�� ஞாலம் - �கப்ெபரிய உலகம் 

�ரிந்தற்� - �ரிவ� ேபான்ற� 

நைக�ள்�ம் - �ைளையாட்டாக�ம் 

அரம் - வாைளக் �ரை்மயாக்�ம் க�� 

 

 

 

 

 

 

��வ�ட்பா 

வா�ய ப�ைரக் கண்டேபா ெதல்லாம் 

வா�ேனன் ப��னால் இைளத்ேத 



��ேதா �ரந்�ம் ப�யறா தயர்ந்த 

ெவற்றாைறக் கண்�ளம் பைதத்ேதன் 

நீ�ய �ணியால் வ�ந்��ன் ேறாரஎ்ன் 

ேநரஉ்றக் கண்�ளந் ��த்ேதன் 

ஈ�ன்மா னிகளாய் ஏைழக ளாய்ெநஞ் 

�ைளத்தவர் தைமக்கண்ேட இைளத்ேதன். 

-இராம�ங்க அ�கள். 

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ப�யறா� - ப�த�்யர ்நீங்கா� 

அயரந்்த - கைளப்�ற்ற 

நீ�ய - �ராத 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ெபயர ்- இராம�ங்க அ�களார ்

ெபற்ேறார ்- இராைமயா, �ன்னம்ைம 

ஊர ்- �தம்பரத்�ற்� அ���ள்ள ம��ர ்

�றப்� ெபயர ்- ��வ�ட்�ரகாச வள்ளலார ்

�றப்� - வட�ரில் சமரச �த்த சன்மாரக்்க சங்கம், சத்�ய ஞானசைப, சத்�ய 
த�மசாைல ஆ�யவற்ைற நி�வனார.் 

இயற்�ய �ல்கள் - ��வ�ட்பா, �வகா�ணிய ஒ�க்கம், ம��ைற கண்ட வாசகம் 

காலம் - 1823 - 1874 

�ல் ��ப்�: 

�� + அ�ள் + பா = ��வ�ட்பா. 

இைறவன் ��வ�ைளப் ெப�வதற்காகப் பா�ய பாடல் என்�ம், இைறவனின் 
��வ�ளால் பா�ய பாடல் என்�ம் இ�வைகப் ெபா�ள் ெகாள்வர.் 

இ� 5818 பாடல் ெகாண்ட�. 

பாட ப���ல் இடம் ெபற்�ள்ள பாடல் �ள்ைள ெப��ண்ணப்பம் எ�ம் 
தைலப்�ல் இடம்ெபற்�ள்ள� 

 

த�ழர ்வானியல் 

வானியல் அ��: 

உலகம், ஐம்�தங்களா�ய நிலம், நீர,் ெவப்பம், காற்�, வானம் ஆ�ய ஐந்�ம் 
உள்ளடக்�ய� எனத் ெதால்காப்�யம் ��ப்���ற�. 



நிலம் நீர ்� வளி ��ம்ேபா� ஐந்�ம் 

கலந்த மயக்கம் ஆத�ன் 

-ெதால்காப்�யம் 

இ�ேபான்� �றநா�ற்� பாட�ம் ���ற�. 

மண்�ணிந்த நில�ம் 

நிலன் ஏந்�ய ��ம்�ம் 

��ம்� ைதவ� வளி�ம் 

வளிதத்ைல இய ��ம் 

�ரணிய நீ�ம் என்றாங்� 

  ஐம்ெப�ம்�த்த� இயற்ைக ேபால – �றம் 2 

   

உலகம் தட்ைடயா? உ�ண்ைடயா? 

ப�ைனந்தாம் �ற்றாண்�ல் ேபாலந்� நாட்ைட ேசரந்்த நிக்ேகாலஸ் ேகாபர்நிகஸ் 
என்பவர ்உலகம் தட்ைட இல்ைல உ�ண்ைடயான� என்� ��னார.் ஆைனல் அைத 
யா�ம் ஏற்�க் ெகாள்ள�ல்ைல. 

ப�னாறாம் �ற்றாண்�ல் வாழ்ந்த க��ேயா, உலகம் உ�ண்ைடயான� என்பைத 
தம் ெதாைலேநாக்� �லம் கண்���த�் ெசான்னார.் 

 

ஆனால் இரண்டா�ரம் ஆண்�க�க்� �ன்னேர ��வள்�வர ்தம்�ர�ல் 
���ள்ளார.் 

�ழன்�ம் ஏரப்்�ன்ன� உலகம் அதனால் 
உழந்�ம் உழேவ தைல - 1031 

ஞா�ற்�க் காட்�: 

வான்ெவளி�ல் �கப்ெபரிய �ண்�ன் ஞா��. 

�லப�காரத�்ல் இளங்ேகாவ�கள், "ஞா�� ேபாற்��ம், ஞா�� ேபாற்�ம்" என்� 
ேபாற்��ள்ளார.் 

ஞா�ற்ைறச ்�ற்�ய பாைதைய "ஞா�� வட்டம்" என்றனர ்பழந்த�ழர ்எனப் 
�றநா�� ���ற�. 

ெசஞ்ஞா�ற்�ச ்ெசல�ம் அஞ்ஞா�ற்�ப் 

பரிப்�ம் பரிப்�ச ்�ழ்ந்த மண்�ல�ம் �றம்30 

�ங்கள் ேதாற்றம்: 

தாேன ஒளி�டக்��ய ஞா�ற்ைற "நாள்�ன்" என்�ம், ஞா�ற்�ட��ந்� ஒளி 
ெபற்� ஒளி�டக்��யவற்ைற "ேகாள்�ன்" என்�ம் அைழப்பர.் 

�ங்கள் தாேன ஒளி ��வ�ல்ைல, எனபைத ��வள்�வர ்ெவளிப்ப�த�்�றார.் 



மாதர ்�கம் ேபால் ஒளி�ட வல்ைலேயல்  

காதைல வா� ம�.  -1118 

�ங்கைள பாம்� ெகாண்டற்� என்�ம் �றள் "�ங்கள் மைறப்�" (சந்�ர�ரகணம்) 
பற்�யதா�ம். 

ேகாள்கள் பற்�ய த�ழரின் க�த்�: 

ேகாள்களின் நிறம், வ�வம் �த�யவற்ைற�ம் அ�ந்��ந்தனர.் 

ெசந்நிறமாய் இ�ந்த ேகாைளச ்ெசவ்வாய் என்றனர.் 

ெவண்ைம நிற�ைடய ேகாைள ெவள்ளி என்றனர.் 

ெவள்ளிக்ேகா�க்� ஒ� �றப்� உண்�. ஞா�� உதயத்�ற்� �ன்ேப ெவள்ளி 
எ�ந்� ��யைல உணரத்�்வதால் இதைன "��ெவள்ளி" என்றனர.் 

��தாகக் கண்ட�ந்த ேகாைள �தன் என அைழதத்னர.் ��தாக அ�ந்ததால் 
அதற்� "அ�வன்" என்�ம் ெபய�ண்�. 

�யா என்றால் ெபரிய, நிைறந்த எனப் ெபா�ள்ப�ம். வானில் ெபரிய ேகாலாக 
வளம் வ�வைதேய �யாழன் என்றனர.் 

சனிக்ேகாைளக் "காரிக்ேகாள்" என்றைழதத்னர.் இக்ேகாளில் கந்தகம் இ�ப்பதாக 
ஆய்� ���ற�. 

�மேக�: 

�மேக�ைவ வால்நட்சத்�ரம் என்�ம் ��வர.் 

த�ழ் இலக்�யங்களில் �மேக� பற்�ய ��ப்�கள் இடம்ெபற்�ள்ளன. 

வான்வ�ப் பயணம்: 

"வளவன் ஏவா வான�ர�்" (�றநா��) ���ற�. 

வா�ர�் ஒட்��றவைனத் த��ல் "வலவன்" என அைழதத்னர.் 

�வக�ந்தாமணி�ல் "ம�ற்ெபா� �மானத்�ன்" �றப்பட்�ள்ள�. 

கம்பராமாயணத்�ல் இராவணன் ெச�த�்ய "�ட்க �மான�ம்", 
ெப�ங்கைத�ல் "வா�ர�் வ�வ�ம்" அதைன இயக்�ம் �ைற�ம் 
�றப்பட்�ள்ள�. 

 

 

�ல்�பாரதம்: 

வான்ெபற்ற ந�கமழ்தாள் வணங்கப் ெபற்ேறன் 

ம�ெபற்ற ���ளதத்ால் ம�க்கப் ெபற்ேறன் 

ேதன்ெபற்ற �ழாய் அலங்கல் கல்ப மார�்ம் 

��ப்�ய�ம் ைதவந்� �ண்டப் ெபற்ேறன் 

ஊன்ெபற்ற �க��னால் அ�ந்� �ழ்ந்�ம் 



உணர�்டன்நின் ��நாமம் உைரக்கப் ெபற்ேறன் 

யான்ெபற்ற ெப�ந்தவப்ேப(�) என்ைன அன்� 

இ�நிலத்�ல் �றந்ேதாரில் யாரெ்பற் றாேர. 

�ல்�ப்��ரார். 

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

வான்ெபற்ற ந� – கங்ைகயா�   களபம் - சந்தனம் 

�ழாய் அலங்கல் – �ளி�மாைல   �யம் - ேதாள் 

பக� – அம்�      இ�நிலம் - ெபரிய உலகம் 

ஊன் – தைச      நாமம் - ெபயர ்

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ெபயர ்- �ல்��த�்ரார ்

தந்ைத - �ரராகவர ்

ஆதரித்தவர ்- வக்கப்பாைகைய ஆண்ட வரப� ஆட்ெகாண்டான் 

காலம் - ப�னான்காம் �ற்றாண்� 

�ல் ��ப்�: 

இந்�ல் பத�் ப�வங்கைள ெகாண்ட�.  4350 ��தத்ப் பாக்களால் ஆன�. 

 

 

 

 

யார் க�ஞன்? 

கா�க்�ப் பா�பவன் க�ஞன் அல்லன்; 

ைகம்மா� �ைளந்��கழ் ெப�தல் ேவண்� 

மாசற்ற ெகாள்ைகக்� மாறாய் ெநஞ்ைச 

மைறத�்�ட்� பா�பவன் க�ஞன் அல்லன்; 

ேதசதை்தத் தன்னினத்ைதத் தாழ்த்� �ட்�த ்

ேதட்ைட�டப் பா�பவன் க�ஞன் அல்லன்; 

�ைசக்�ம் ��க்�ம் ஆைசப் பட்� 

ேமல்��ந்� பா�பவன் க�ஞன் அல்லன்; 

ஆட்�க்�ம் அஞ்சாமல், யாவ ேர�ம் 



ஆள்கஎனத ்�ஞ்சாமல், தன� நாட்�ன் 

�ட்�க்�ப் பா�பவன் க�ஞன் ஆவன்; 

ேமேலாங்� ெகா�ைமகைளக் கா�ம்ேபா� 

காட்�க்�ப் �ளியா�க் ெகா�ைம மாளக் 

க�ைதகைளப் ைப�பவன் க�ஞன் ஆவன்; 

தாழ்ச�்ெசா�ம் அ�ைமயலன் மக்கட் ெகல்லாம் 

தைலவெனனப் பா�பவன் க�ஞன், �ரன். 

��யரசன் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ைகம்மா� – பயன்    மாசற்ற - �ற்றமற்ற 

ேதட்ைட - �ரட்�ய ெசல்வம்   �ட்� – ேமன்ைம, மாைல - நீங்க 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ெபயர ்- ��யரசன் 

இயற்ெபயர ்- �ைரரா� 

ெபற்ேறார ்- �ப்�ராய�, �தாலட்�� 

ஊர ்- ேதனி மாவட்டம் ெபரிய�ளம் 

காலம்: 1920 - 1998 

இயற்�ய �ல்கள் - �ங்ெகா�, கா�யப்பாைவ, �ரகா�யம், ��யரசன் க�ைதகள் 
�த�யன. 

பணி: காைரக்�� �னாட்� �ந்தரம் உயரந்ிைலப் பள்ளி�ல் த�ழா�ரியர.் 

பட்டம் - பறம்�மைல�ல் நடந்த �ழா�ல் "க�யர�" என்�ம் பட்டம் �ன்றக்�� 
அ�களாரால் வழங்கப்ெபற்ற�. 

பரி� - �ங்ெகா� என்�ம் கா�யத்�ற்காக த�ழக அர�1966 ஆம் ஆண்� 
வழங்�ய�. 

�றப்� - ��ரசன், பார�தாசன் பரம்பைரக் தைல�ைறக் க�ஞரக்�ள் �தத்வர.் 
தந்ைத ெபரியார,் அ�ஞர ்அண்ணா ஆ�ேயாரிடம் ெந�ங்�ப் பழ�யவர.்    

 

ேதவேநயப்பாவாணர ்

வாழ்க்ைக ��ப்�: 

ெபற்ேறார ்- ஞான�த�், பரி�ரணம் 

ஊர ்- சங்கரன்ேகா�ல் 

கல்� - பண்�தர,் �லவர,் �த�்வான், ��கைலத ்த�ழ், �ஓ.எல்., 



காலம் - 07.02.1902 - 15.01.1981 

த�ழ்பற்�: தன்ைம ேமா�ய ��வண்�க்காரர ்��ய மன்னித�் ெகாள்க என்ற 
ெசால்ைல, மன்னிப்� உ�தபசெ்சால், ெபா�த�்க்ெகாள்க என த��ல் ெசால்ல�ம் 
என்� ��, ��வண்�க்காராைர�ம் ெசால்லச ்ெசய்தவர.் 

த�ைழ வளரத்்தவர்: 

த��ன் ெதான்ைமைய உலக�ய ெசயதவர ்– கால்�ெவல் 

த��ன் ெப�ைமைய தரணி ��வ�ம் பரப்�யவார ்- ேபாப் 

தனித் த��க்� �த�்ட்டவர ்- பரி�மாற்கைலஞர ்

த�ைழத் தைழக்கத் ெசய்த ெசம்மல் - மைறமைலய�கள் 

த�ைழ ஆெலன வளரத்�் மாண்�றச ்ெசய்தவர ்- ேதவேநயப்பாவாணர.் 

த�ைழ �ட்டல்: 

ெமா�ஞா�� ேதவேநயப்பாவாணர ்தனிதத்�ழ் ஊற்�; ெசந்த�ழ் ஞா��; 
இலக்�யப் ெபட்டகம்; இலக்கணச ்ெசம்மல்; த�ழ்மானங் காத்தவர.் 

உலக �தன்ெமா� த�ழ்; இந்�ய ெமா�க�க்� �ல�ம் ேவ�ம் த�ழ்; �ரா�ட 
ெமா�க�க்�த ்தாய்ெமா� த�ழ் என்� வாழ்நாள் ��வ�ம் ஆய்�ெசய்� 
நி��யவர.் 

உல�ன் �தல் மாந்தன் த�ழன்; த�ழன் ேதான்�ய இடம் �மரிக்கண்டம்" 
என்ப�ம் ெமாகஞ்சதாேரா, அரப்பா நாகரிகம் பழந்த�ழர ்நாகரிகேம என்ப�ம் 
அவர� ஆய்�ன் இ� கண்கள். 

"த�ைழ வடெமா� வல்லான்ைம�ல் இ�ந்� �ட்பதற்காகேவ இைறவன் 
என்ைனப் பைடதான்" என்� ��னார.் 

அைனத்�ம் த��ல்: 

ேகா�ல்களில் த��ல் வ�பா� நைடெபற ேவண்�ம் என்றார.் 

�றப்� இறப்�த் ெதாடரப்ான சடங்�கள் யா�ம் த��ல் நைடெபறேவண்�ம் 
என்�ம் பாவாணர ்வ���த்�னார.் 

பக�ண�, இர�ண�: 

ஒ��ைற தன் ஆ�ரிய நண்பரக்�டன் ெசன்� தாைரமங்கலம் என்�ம் ஊரில் 
தங்�னார.்அங்� ஒ�வர ்பாவனாரிடம், "ஐயா பக�ண�ம் இரா�ண�ம் எவ்வா� 
இ�ந்தன?" என்� ேகட்டார.்பாவாணர,் "பாகல் உண�, பகல் உணவாக�ம்(பக�ல் 
�ைடத்த ��தள� உணைவேய அைனவ�ம் ப�த�்ண்ண ேநரந்்த�), இரா 
உணவாக�ம் (அைனவ�ம் உண�ன்� இரைவக் க�த்தல்) இ�ந்தன"  என்றார.் 

த�ழ் வளரத்்தல் ப��ம் பட்�னி�ம் பஞ்சாய்ப் பறந்���ம் என்� எண்ணியவர ்
பாவாணர.் 

நீலமைல(நீல�ரி): 

ஒ��ைற நீலமைலக்�ச ்ெசன்� அங்� ��ட்�ைனயா என்பவர ்�ட்�ல் உண� 
உண்டார.்��ட்�ைனயா ெவளிேய ெசன்� �ண்�ம் �� வ�ம்ேபா� பாவாணர ்
அங்� �ற� ெவட்� ெகாண்� இ�ந்தார.்��ட்�ைனயா, இைத நீங்கள் ெசய்ய 



ேவண்டாம் என ��யதற்�, "உண்ட �ட்�ற்� ஏதாவ� ெசய்யேவண்�ம், 
உட்காரந்்� ெகாண்� உண்� ெசல்வ� நன்றாகா�" என்றார.் 

பாவாணரின் பைடப்�கள்: 

த�ழ் வரலா�, �தல் தாய்ெமா�, த�ழ்நா� �ைளயாட்�கள், த�ழர�்�மணம் 

வடெமா� வரலா�, த�ழர ்மதம்,மண்ணிேல �ன், பண்ைடத் த�ழர ்,நாகரிக�ம் 
பண்பா�ம், உயரத்ரக் கட்�ைர இலக்கணம், ெசால்லாராய்ச�்க் கட்�ைரகள், 
��க்�றள் மர�ைர 

 

அகர�த�: 

பாவாணர ்ெசாற்�றப்�யல் அகர�த�த ்�ட்ட இயக்�நராக 08.05.1974 அன்� 
பணியமரத்்தப்பட்�, அர�ன் உத�ேயா� �ல ெதா��கைள 
ெவளிக்ெகாணரந்்தார.் 

இ���க்�ம் ேமற்பட்ட ஆய்�க் கட்�ைரகள் எ���ள்ளார.் 

தன்மானம் �க்கவர்: 

தாம் பணியாற்�ய கல்� நி�வனெமான்�ல் ெதாடரந்்� பணியாற்ற 

இயலாத �ழல் ேநரந்்தேபா�, "எனக்� வ�ைம�ம் உண்�; மைன� 

மக்க�ம் உண்�; அவற்ேறா� மான�ம் உண்�" என்� ெவளிேய�னார.் 

�றப்�கள்: 

பாவாணர ்ெபயரில் ெசன்ைன அண்ணாசாைல�ல் �லகம் ெசயல்பட்� வ��ற�. 

இவர ்ப�த�்ப் பணியாற்�ய இராசபாைளயத்�ற்� அ���ள்ள �றம்�ல், 
பாவாணர ்ேகாட்டம், அவரத்ம் �� உ�வச�்ைல, அவர ்ெபயரில் �லகம் 
ஆ�யைவ அைமக்கப்பட்�ள்ளன. 

த�ழன்ைனக்� ெப�ைம: 

ம�ைர�ல் 05.01.1981 அன்� நைடெபற்ற உலகத்த�ழ் மாநாட்�ன்ேபா�, "மாந்தன் 
ேதாற்ற�ம் த�ழர ்மர�ம்" என்ற தைலப்�ல் ெசாற்ெபா�வாற்�த ்த�ழன்ைனக்� 
ெப�ைம ேசரத்்தார.் 

 

மணம் �கரந்்தத்ரக்்� பணம் 

�ம� எஸ்.லக்ஶ்�, பார ்�க�ம் பாரம்மரத்த் �� கைதகள் 

த��ன் �றப்� - � ஆ.ெப.�ஸ்வநாதம் 

த�ழ் ��ந்�- ரா � ேச��ள்ைள 

ஜன்னல் ேபாரத்�்��ய ெசால். காலதர ்என்ப� காற்� வ�ம் வ� 

 

 



 

 

 

�த்�க்�மார�வா� �ள்ைளத்த�ழ் 

உல� �ளிர எம� ம��ல் ஒ��ம் அ�த �ரணேம 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ம� – அ��    அ�த�ரணம் - �ளிரச்�்யான ஒளி 

உதயம் – க�ரவன்   ம�ரம் - இனிைம 

நறவம் – ேதன்    க��ய �களர ்- �ற்றமற்றவர ்

சல� – கடல்    �வனம் - உலகம் 

மதைல – �ழந்ைத   

ப���ரி - க�ரவன் வ�பட்ட இடம் (ைவ�ஸ்வரன் ேகா�ல்) 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ெபயர ்- �மர��பரர ்

ெபற்ேறார ்- சண்�க�காமணிக் க�ராயர,் �வகா� �ந்தரியம்ைம 

ஊர ்- ��ைவ�ண்டம் 

இயற்�ய �ல்கள் - கந்தரக்�ெவண்பா, ம�ைர �னாட்� அம்ைம �ள்ைளத்த�ழ், 
ம�ைரக் கலம்பகம், சகலகலாவல்� மாைல, நீ�ெந� �ளக்கம் �த�யன. 

�றப்� - த�ழ், வடெமா�, இந்�ஸ்தானி ஆ�ய ெமா�களில் �லைம �க்கவர.் 
��ப்பணந்தாளி�ம், கா���ம் தம்ெபயரால் மடம் நி�� உள்ளார.் 

இறப்� - கா��ல் இைறவன� ேசரந்்தார.் 

காலம் ப�ேனழாம் �ற்றாண்�. 

�ல் ��ப்�: 

96 வைக �ற்�லக்�யங்க�ள் ஒன்� �ள்ைளத்த�ழ். 

இைறவைனேயா நல்லாைரேயா பாட்�ைடத் தைலவராகக் ெகாண்� அவைரக் 
�ழந்ைதயாகக் க��ப் பாடப்ெப�வ� �ள்ைளத்த�ழ். 

பத�் ப�வங்கள், ப�வத்�ற்� பத�் பாடல் என �� பாடல்கள் ெகாண்ட�. 

இ� ஆண்பாற் �ள்ைளத்த�ழ், ெபண்பாற் �ள்ைளத்த�ழ் என இ�வைகப்ப�ம். 

ஆண்பாற் �ள்ைளத்த��ன் ப�வங்கள் = காப்�, ெசங்�ைர, தால், சப்பாணி, �த்தம்,        
வ�ைக, அம்��, �ற்�ல், ��பைற, ��ேதர.் 

ெபண்பாற் �ள்ைளத்த�ழ் ப�வங்கள் = காப்�, ெசங்�ைர, தால், சப்பாணி, �த்தம், வ�ைக, 
அம்�� ,அம்மாைன, கழங்�(நீராடல்), ஊசல். 



�ள்ளி�க்�ேவ�ரில் (ைவ�ஸ்வரன் ேகா�ல்) எ�ந்த�ளி�ள்ள 
��கப்ெப�மானின் ெபயர ்�த�்க்�மார�வா�. 

அவர ்�� பாடப்பட்டதால் இ� �த�்க்�மார�வா� �ள்ைளத்த�ழ் என ெபயர ்
ெபற்ற�. 

நமக்�ப் பாடப்ப��யாக உள்ள பாடல் வ�ைகப் ப�வத்�ல் இடம்ெபற்�ள்ள�. இ� 
��ன் ஆறாவ� ப�வமா�ம். �ைலந்தா�ன் 13ம் �ங்களில் நிகழ்வ�,தளர ்
நைட�ட்� வ�ம் �ழந்ைதந் �றப்�கைளக்�� அ��ல் வா வா என அைழக்�ம் 
பாடல்கைள ெகாண்டதா�ம். 

 

இலக்�யத்�ல் நைகச�்ைவ 

நைகச�்ைவ: 

இலக்�யச ்�ைவக�ல் �க�ம் �ட்பமான� நைகச�்ைவ. 

இச�்ைவைய உணரந்்� ேபாற்ற தனி ஆற்றல் ேவண்�ம். 

நைகச�்ைவைய ேபாற்�வதற்�த் ேதைவப்ப�ம் ஆற்றல், அைதக் க�ைதகளில் 
வ�ப�ேலேய உள்ள�. 

நைகச�்ைவ�ணர�் இல்லாதவ�க்�ப் பக�ம் இ�ளாய் ேதான்�ம். 

"�ள்� �ைன�ேல �� �ளம் ெவட்�ேனன்" எனத ்ெதாடங்�ம் நைகச�்ைவ 
உணர�் �க்க பாடல் நாட்�ப்�றப்பாட�ல் இடம் ெபற்�ள்ள�. 

ெதால்காப்�யம்: 

ெதால்காப்�யம், "எள்ளல், இளைம, அ�யாைம, மடைம" ஆ�ய நான்� 
காரணங்களால் நைகச�்ைவ ேதான்�ம் என்�ற�. 

��க்�றள்: 

நைகச�்ைவ�ன் இன்�யைமயாைமப் �லப்ப�த்த வந்த வள்�வர,் 

நகல்வல்லர ்அல்லாரக்்� மா�� ஞாலம் 

பக�ம்பாற் பட்டன் ��ள். 

என நைகச�்ைவ உணர�் இல்லாதவரக்�க்� பக�ம் இ�ளாகத் ேதான்�ம் 
என்�றார.் 

காந்�ய�கள்: 

காந்�ய�கள், நைகச�்ைவ உணர�் மட்�ம் தனக்� இல்ைலெயனில், 
எப்ெபா�ேதா தன� வாழ்க்ைகைய இழந்��க்கக்��ம் எனக் க��னார.் 

இலக்�யங்களில் நைகச�்ைவ: 

கம்பராமாயணத்�ல் கம்பரின் நைகச�்ைவ உணர�் அவர ்தம் பாடல்களின் �லம் 
அ�யலாம். 

அஞ்சைல அரக்க! பார�்ட் டந்தர மைடந்தா னன்ேற 

ெவஞ்�ன வா�, �லான், வா�ம்ேபாய் �ழ்ந்ததன்ேற 



வா�ைய பற்� அ�மனிடம் இராவணன் �ன�ம் ேபா�, அ�மன் அதற்�, "அஞ்ச 
ேவண்டா! அரக்கர ்தைலவா, வா��ம் இறந்தான், அவன� வா�ம் இறந்��ட்ட�! 
ஆனால் �ரிய�லத ்ேதான்றலா�ய வா��ன் அ��க்�க் காரணமான� 
இராமனின் ஒ� கைணேய என்பைத மட்�ம் மறந்��டாேத!: எனக் ��னார.் 

க�ங்கத்�ப்பரணி: 

�ற்�லக்�யங்களில் ஓன்றான் க�ங்கத�்ப் பரணி�ல் ெசயங்ெகாண்டார ்
நைகச�்ைவ உணர�் ேதான்ற, பல பாடல்கைளப் பா��ள்ளார.் 

காண��யாத ேபய்கைள உ�வாக்�, உ��ள்ள உண்ைமப்�ற�கள் ேபால் நம் 
கண்�ன்ேன நடமாட�ட்� நைகச�்ைவக்�ரிய ெசயல்கைள அவற்�ைடேய 
காட்��ள்ளார.் 

காளேமகப்�லவர:் 

இ� ெபா�ள் த�மா� பா�வ�ல் வல்லவர.் 

"நாங்கள் க�ராசரக்ள்" என்� ெச�க்�டன் ��ய �லவரக்ளின் ெச�க்ைக 
அடக்�ம்ப�, க� எனபதற்� �ரங்� என்�ம் ெபா�ள் ேதான்�மா� 

வாெலங்ேக? நீண்�எ�ந்த வல்�� ெரங்ேக? நா� 

காெலங்ேக? ஊன்வ�ந்த கண்ெணங்ேக? - சாலப் 

��ராயர ்ேபாற்�ம் �லவரக்ாள்! நீங்கள் 

க�ராயர் என்��ந்தக் கால். 

எ�ம் பாடைலப் பா�னார். 

 

 

பார�தாசன்: 

பாேவந்தர ்பார�தாசன் ம��ன் க�த�் நீண்� இ�ப்பதாய் நைகச�்ைவ�டன் 
பா��ள்ளார.் 

அயலான் �ட்�ல் அைற�ல் நடப்பைத 

எட்�ப் பாரக்்கா ��ப்ப தற்ேக 

இயற்ைக யன்ைன இப்ெபண் கட்ெகல்லாம் 

�ட்ைடக் க�த்ைதக் ெகா�த்தான்; உனக்ேகா 

கைறெயான் �ல்லாக் கலாப ம�ேல! 

நி�ர்ந்� நிற்க நீள் க�த்� அளித்தான். 

ெபண்களின் க�த�் நீண்��ந்தால், அண்ைட�� அைற�ேல நடப்பைத 
ஆரவ்த்ேதா� பாரப்்பாரக்ளாம் ம�ல் அப்ப�ப் பாரக்ாதாம்: எனக் ���றார.் 

க�மணி: 

நாஞ்�ல் நா� க�ஞர ்க�மணி ேத�ய �நாயகம், ம�மக்கள் வ� மான்�யம்" 
என்�ம் நைகச�்ைவ ��ைன அளித�்ள்ளார.் 



இந்�ல் நைகச�்ைவ களஞ்�யம் எனப்ப��ற�. 

 

�ணரச்�் - இயல்� - �காரம் 

நிைலெமா��ம் வ�ெமா��ம் ேச�ம் ேபா� எவ்�த மாற்ற�ம் ஏற்பட 
�ல்ைலெயன்றால் அ� இயல்�ப்�ணரச்�் ஆ�ம். 

ெபான்+வைளயல் = ெபான் வைளயல் இைண�ம் இ�ெசாற்களில் �தல் ெசால் 
நிைலெமா� எனப்ப�ம். 

நிைலெமா��ன் இ�� எ�த�்ப் �ள்ளியாக(ெமய்யாக) இ�ந்தால் அைத ெமய்�� 
எனக் ��வர.் 

நிைலெமா��ன் இ�� எ�த�் உ�ர ்ெமய்யாக இ�ந்தால் அைவ உ�ரீ� எனச ்
ெசால்லப்ப�ம். 

வ�ெமா��ன் �தல் எ�த�் உ�ர ்ெமய்யாக இ�ப்�ன் அைத ெமய்�தல் என 
அைழப்பர.் 

வ�ெமா��ன் �தல் எ�த�் உ�ராக இ�ப்�ன் அைத உ�ரி�தல் என அைழப்பர.் 

நிைலெமா��ம் வ�ெமா��ம் ேச�ம்ேபா� மாற்றங்கள் ஏற்ப�மானால் அதைன 
�காரப்�ணரச்�் என்பர.் 

�காரப்�ணரச்�் �ன்� வைகப்ப�ம். அைவ: ேதான்றல், ெக�தல், �ரிதல். 

�ணரச்�் இரண்� வைகப்ப�ம். அைவ: இயல்�, �காரம் 

 

ஒன்பதாம் வ�ப்� 

 
கட�ள் வாழ்த்� 

உலகம் யாைவ�ம் தா�ள வாக்க�ம் 

நிைலெப �த்த�ம் நீக்க�ம் நீங்கலா 

அழ� லா�ைள யாட்�ைட யாரவர ்

தைலவர் அன்னவரக்் ேகசர ணாங்கேள 

கம்பர ்

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

உளவாக்கல் - உண்டாக்�தல், பைடத்தல் 

நீக்கல் - அ�த்தல் 

நீங்கலா - இைட�டா� 

அல�லா - அளவற்ற 



அன்னவர ்- அத்தைகய இைறவர ்

சரண் - அைடக்கலம் 

நிைலெப�த்தல் – காத்தல்   தைலவர ்- இைறவர ்

இலக்கண ��ப்�: 

யாைவ�ம் - �ற்�ம்ைம 

ஆக்கல், நீக்கல், �ைளயாட்� - ெதா�ற்ெபயர ்

அல�லா - ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

நாகப்பட்�னம் மாவட்டம் ம�லா��ைற அ���ள்ள ேதர�ந்�ரில் கம்பர ்
�றந்தார.் 

இவர ்ஏர ்எ�ப�, �ைல எ�ப�, சரஸ்வ� அந்தா�, சடேகாபர ்அந்தாத�, ��க்ைக 
வழக்கம் ஆ�ய �ல்கைள இயற்��ள்ளார.் 

இவர ்�ேலா�ங்கசே்சாழனின் அைவப் �லவராக �ளங்�னார.் 

��ெவண்ெணய் நல்�ர ்சைடயப்ப வள்ளலால் ஆதரிக்கப்பட்டவர.் 

க�சச்க்ரவரத்்� என்�ம் கல்��ல் ெபரியவர ்கம்பர ்என்�ம் ேபாற்றப்பட்டார.் 

இவரின் காலம் �.�.பனிெரண்டாம் �ற்றாண்�. 

�ல் ��ப்�: 

வடெமா��ல் வால்�� �னிவர ்எ��ய இராமாயணதை்த த��த் த��ல் கம்பர ்
எ��யேத கம்பராமாயணம். 

கம்பர ்இந்��க்� இட்ட ெபயர ்- இராமாவதாரம் 

இ� பால காண்டம், அேயாத்�ய காண்டம், ஆரணிய காண்டம், �ட்�ந்தா காண்டம், 
�ந்தர காண்டம், �தத் காண்டம் என ஆ� காண்டங்கைள உைடய�. 

உத்�ர�ரேதச மாநிலத்�ல் பா�ம் சர� ந��ன் வளம் கம்பராமாயணத�்ல் 
�றப்பட்�ள்ள�. 

கம்பராமாயணப் பாடல் பாலகண்டத�் ஆற்�ப்படலத்�ல் உள்ள�. 

 

��க்�றள் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

அகழ்வாைர – ேதாண்�பவைர  தைல - �றந்த பண்� 

ெபா�த்தல் – ெபா�த�்க்ெகாள்�தல்b இறப்� – �ன்பம்  

இன்ைம - வ�ைம 

ஒரால் - நீக்�தல் 



மடவார ்- அ���கள் 

��ந்� - �ட்�ற்� ��யவராய் வந்தவர ்

நிைற - சால்� 

ஒ�த்தாைர - தண்�தத்வைர 

ேபான்�ம் - உலகம் அ��ம்வைர 

ேநாெநாந்� - �ன்பத�்ற்� வ�ந்� 

�க்கைவ - �ங்�கள் 

த��யான் - ெபா�ைமயால் 

�றந்தார ்- பற்றற்றவர ்

இன்னா - �ய 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

இவர ்நாயனார,் ேதவர,் �தற்பாவலர,் ெதய்வப்�லவர,் நான்�கனார,் 
மாதா�பாங்�, ெப�நாவலர ்என்�ம் �றப்� ெபயரக்ளால் அைழக்கப்ப�வார.் 

இவரின் காலம் �.�.31 ஆண் �ற்றாண்� என்� ��வர.் 

 

�ல் ��ப்�: 

��+�றள் = ��க்�றள் 

��= ெசல்வம், �றப்�, அழ�, ேமன்ைம, ெதய்வதத்ன்ைம எனப் பல ெபா�ள் உண்�. 

�றள் = ���ய அ� உைடய�. 

இந்�ல் அறத�்ப்பால், ெபா�ட்பால், இன்பத�்ப்பால் என �ப்ெப�ம் �ரி�கைள 
ெகாண்ட�. 

அறம் 38 அ�காரங்களாக�ம், ெபா�ள் 70 அ�காரங்களாக�ம், இன்பம் 25 
அ�காரங்களாக�ம் �ரிக்கப்பட்�ள்ள�. 

இ� ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� �ல்க�ள் ஒன்�. 

இந்�ைல ேபாற்�ப் பாராட்�ய பாடல்களின் ெதா�ப்ேப ��வள்�வ மாைல. 

 

இலக்கண ��ப்�: 

ெபா�த்தல் - ெதா�ற்ெபயர ்

அகல்வார,் இகழ்வார ்- �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

மறத்தல், ெபா�த்தல் - ெதா�ற்ெபயர ்

நன்� - ��ப்� �ைன�ற்� 



��ந்� - பண்பா� ெபயர ்

ஒரால், நீக்�தல் - ெதா�ற்ெபயர ்

நீங்காைம - எ�ரம்ைறத் ெதா�ற்ெபயர ்

ஒ�த்தார,் ெபா�த்தார ்- �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

தற்�றர ்- ஏழாம் ேவற்�ைமத் ெதாைக. 

ெசய்��ம் - இ�� �றப்�ம்ைம 

ெநாந்� - �ைனெயசச்ம் 

அரண், �றன் - ஈற்�ப்ேபா�கள் 

�டல் - அல் ஈற்� �யங்ேகாள் �ைன�ற்� 

இறந்தார ்- �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

உண்ணா� - �ைனெயசச்ம் 

உைரநைட: �ரா�ட ெமா�கள் 

ெமா�கள்: 

தனக்ெகன தனிச�்றப்�ம், பல ெமா�கள் ேதான்�வளர அ�ப்பைடயாக�ம் உள்ள 
ெமா� = �லெமா� 

�லெமா��ல் இ�ந்� ேதான்� வளரந்்த ெமா�கள் - �ைளெமா�கள். 

இந்�ய மானிட�யல் கணக்ெக�ப்�: 

இந்�யா�ல் ெமாத்தம் பனிெரண்� ெமா�க்��ம்பங்கள் உள்ளன. 

அவற்�ள், 324 ெமா�கள் ேபசப்ப�வதாக இந்�ய மானி�யல் கணக்ெகா�ப்� 
ெதரி�க்�ன்ற�. 

 

இந்�யெமா�க் ��ம்பங்கள்: 

இந்�யா�ல் ேபசப்ப�ம் ெமா�கள் அைனத்ைத�ம் "இந்ேதா-ஆ�ய ெமா�கள், 
�ரா�ட ெமா�கள், ஆஸ்�ேரா-ஆ�ய ெமா�கள், �ன-�ெபத�்ய ெமா�கள்" என 
அடங்�வர.் 

நம்நாட்�ல் 1300க்�ம் ேமற்பட்ட ெமா�க�ம், அதன் �ைளெமா�க�ம் ேபசப்பட்� 
வ��ன்றன. 

 

ெமா�களின் காட்�சாைல: 

ெமா��யல் அ�ஞர ்ச. அகத்�ய�ங்கம் இந்�ய நாட்ைட "ெமா�களின் 
காட்�சாைல" எனக் ��ப்�ட்�ள்ளார.் 

�ரா�ட ெமா�க் ��ம்பங்கள்: 

ெதன்�ரா�ட ெமா�கள்: 



த�ழ், மைலயாளம், கன்னடம், �ட�, ��, ேதாடா, ேகாத்தா, ெகாரகா, இ�ளா 

ந�த்�ரா�ட ெமா�கள்: 

ெத�ங்�, ேகாண்�, ேகாயா, ��, ��, ேகாலா�, பர�், கதபா, ேகாண்டா, 
நாயக்�, ெபாங்ேகா, ஜத� 

வட�ரா�ட ெமா�கள்: 

க�க், மால்ேதா, �ரா�ய் 

�ரா�ட ெப� ெமா�கள் = த�ழ், ெத�ங்�, மைலயாளம், கன்னடம் 

�ரா�டம்: �ரா�டர ்ேப�ய ெமா�ேய �ரா�ட ெமா�யா�ம். 

�ரா�டம் என்�ம் ெசால் �ரா�டநா� எ�ம் ெபா�ைளத் த�ம். 

�ரா�டம் என்�ம் ெசால்ைல �த�ல் பயன்ப�த�்யவர ்- �மாரிலபட்டர.் 

�ரா�ட ெமா�கள், �ரா�ட இநம், �ரா�ட நாகரிகம் �த�ய ெசாற்ெறாடரக்ளில் 
�ரா�டம் என்�ம் ெசால் ெபயரைடயாக வந்�ள்ள� எனக் கால்�ெவல் 
���ள்ளார.் 

கால்�ெவல் �ரா�டம் என்�ம் ெசால்ைல பயன்பாட்�ற்� ெகாண்� வந்தார.் 

 

கால்�ெவல் �ற்�: 

த�ைழ�ம் அதன் �ைளெமா�களான மைலயாளம், ெத�ங்�, கன்னடம் ஆ�ய 
ெதன்னிந்�ய ெமா�கைள ஒ� காலத்�ல் த�ளியன் (tamilian) அல்ல� த��க் 
(tamulic) என்� அைழத்தனர.் 

அவற்�ள் த�ழ், ��ந்த �ற்ப்�ம் பழைம�ம் ெபற்ற ெமா�ேய எனி�ம், பல 
�ரா�ட ெமா�களில் அ��ம் ஒன்�. 

எனேவ, இவ்�னெமா�கள் அைனதை்த�ம் "�ரா�ட" எ�ம் ெசால்ைலத் தாம் 
ைகயாண்டதாகத் கால்�ெவல் ���ள்ளார.் 

 

ஈராஸ் பா�ரியார் �ற்�: 

�ரா�ட என்�ம் ெசால்ேல த�ழ் எ�ம் ெசால்���ந்� உ�வான�. 

த�ழ் - �ர�ள - �ர�ட - �ரா�ட என உ�வா�ற்� எனக் ���றார ்ெமா��யல் 
அ�ஞர ்ஈராஸ் பார�ரியார.் 

�ரா�ட ெமா�கள் என்றாேல த�ழ் ெமா�ையதான் ��க்�ம் என்�றார.் 

 

தைலைமச ்�றப்�: 

�ரா�ட ெமா�கள் அைனத்�ற்�ம் �லமான ெமா�ைய "�ன்ைனத ்�ரா�ட 
ெமா�, �லத் �ரா�ட ெமா�, ெதான்ைம �ரா�ட ெமா�" எனப் பல்ேவ� 
ெசாற்களால் ��ப்பர.் 

இம்�லெமா�யாக �தன்�த�ல் தனித�் வளரந்்த ெமா� த�ழ். 



மற்ற �ரா�ட ெமா�கள் த��ல் இ�ந்� �றந்தைவ. 

எண்ப� ��க்கா� அள�ற்�த் �ரா�ட ெமாளிக்��கைளக் ெகாண்�ள்ள ஒேர 
�ரா�ட ெமா� த�ழ். 

 

மாமரம் - �� அர� , இர�ன் அ�வைட.( thunai paadam ) 

 

 

��பஞ்ச�லம் 

கனவனப்�க் கண்ேணாட்டம் கால்வனப்�ச ்ெசல்லாைம 

எண்வனப்� இத்�ைணயாம் என்�ைரத்தல் - பண்வனப்�க் 

ேகட்டார்நன் ெறன்றல் �ளர்ேவந்தன் தன்ேனா� 

வட்டான்நன் ெறன்றால் வனப்� 

காரியாசான் 

 

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

கண்ேணாட்டம் - இறக்கம் ெகாள்�தல் 

எண்வனப்� - ஆராய்�க்� அழ� 

ேவந்தன் - அரசன் 

வனப்� - அழ� 

�ளரே்வந்தன் - �க�க்�ரிய அரசன் 

வாட்டான் - வ�த்தமாட்டான் 

இலக்கணக்��ப்�: 

கண்ேணாட்டம், ெசல்லாைம, உைறதல், என்றல் - ெதா�ற்ெபயரக்ள் 

ேகட்டார,் வாட்டான் - �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

காரியாசான் ம�ைரத் த�ழா�ரியர ்மாக்காயனாரின் மாணவர ்எனச ்
�றப்�ப்பா�ரம் ���ற�. 

இவர ்சமண சமயதை்த சாரந்்தவர.் 

இவ�ம் கணிேமத�யா�ம் ஒ�சாைல மாணாக்கர.் 

�ல் ��ப்�: 

இந்�ல் ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� �ல்க�ள் ஒன்�. 



இந்��ல் கட�ள் வாழ்த�்டன் 97 ெவண்பாக்கள் உள்ளன. 

கண்டங்கத்�ரி, ��வ��ைண, ��மல்�, ெப�மல்�, ெந�ஞ்� ஆ�ய ஐந்� 
��ைக�ன் ேவரக்�ம் உடல் ேநாையத ்�ரப்்பன. 

இந்��ன் ஒவ்ெவா� பாட��ம் ஐந்� அறக்க�த�்கள் உள்ளன. 

ஐந்� அறக்க�த�்க்க�ம் மக்கள் மனேநாையப் ேபாக்�வன. 

 

 

 

 

 

பாஞ்சா� சபதம் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

எம்� - என் தம்� 

களிக்க - ம�ழ 

மடப்�� - பாஞ்சா� 

ேகாமான் - அரசன்(��தராட்�ரன்) 

�ந்ைத - �ம் தந்ைத 

அட� - கா� 

தடந்ேதாள் - வ�யேதாள் 

ம�ங்� - பக்கம் 

�ல� - �ளங்�ம் 

பண்ணவர ்- ேதவர ்

அரம்ைபயர ்- ேதவம�ளிர ்

�� - வ�ைம 

ேகால�� - அழ� �க்க 

ெச�ந்த - அடரந்்� 

கா - கா� 

�ல� - �ளங்�ம் 

ஞாலம் - உலகம் 

ஞானம் - அ�� 

�ன்ைம - இ�ந்த தன்ைம 

ச�ரங்கச ்ேசைன - நால்வைகப் பைடகள் 



இலக்கணக்��ப்�: 

அைழதத்னன் - �ற்ெறசச்ம் 

மாநகர ்- உரிசெ்சாற்ெறாடர ்

சாரந்்தவர ்- �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

�ந்ைத - �ம் தந்ைத என்பதன் ம�உ 

அட� மைலயா� - உம்ைமதெ்தாைக 

கடந்� - �ைனெயசச்ம் 

தடந்ேதாள் - உரிசெ்சாற்ெறாடர ்

ெச�ந்�, பாய்ந்� - �ைனெயசச்ம் 

பாலாைட�ம் ந�ெநய்�ம் ேத�ம் - எண்�ம்ைம 

நீள��, நன்ெசய், �ன்ெசய் - பண்�தெ்தாைக 

காத்தல் - ெதா�ற்ெபயர ்

ெதால்�ல� - பண்�தெ்தாைக 

தாள�ம் ேவள�ம் - எண்�ம்ைம 

பதமலர ்- உ�வகம் 

பாய்ந்�, ெச�ந்� - �ைனெயசச்ங்கள் 

ஞாலெமலாம், மக்கெளலாம் - எல்லாம் எனபதன் ெதா�த்தல் �காரம். 

காத்தல் - ெதா�ற்ெபயர ்

தாள�ம் ேமள�ம் - எண்�ம்ைம 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

�ப்ரமணிய பார�யார,் தற்ேபாைதய �த�்க்�� மாவட்டத்�ல் உள்ள 
எட்டய�ரதத்� 11.12.1882 ஆண்� �றந்தார.் 

ெபற்ேறார ்- �ன்னசா� - இலக்�� அம்ைமயார ்

�ைண� - ெசல்லம்மாள் 

இவர ்கண்ணன் பாட்�, ��ல் பாட்�, பாஞ்சா� சபதம் �த�ய �ல்கைள 
பைடத�்ள்ளார.் 

ஞானரதம், சந்�ரிைக�ன் கைத, தரா� �த�ய உைரநைட இலக்�யங்கைள 
எ���ள்ளார.் 

இவர ்11.9.1921 அன்� மைறந்தார.் 

�ல் ��ப்�: 

பாஞ்சா� சபதம் �யாசரின் பாரதத்ைத த�� எ�தப் ெபற்ற�. 



பாஞ்சா� சபதம் இ� பாகங்கள் உைடய�. 

இ� �ழ்ச�்சச்�க்கம், �தாட்டச ்ச�க்கம், அ�ைமச ்ச�க்கம், ���ரிதல் ச�க்கம், 
சபதச ்ச�க்கம் என ஐந்� ச�க்கங்கைள�ம், 412 பாடல்கைள�ம் ெகாண்ட�. 

�றப்�: 

பார�யார ்"பாட்�க்ெகா� �லவன், நீ���ல் நீக்கப் பா� வந்த நிலா, தற்கால 
இலக்�யத�்ன் ��ெவள்ளி, ேத�யக்க�, மாக�"  எனப் �கழப்ெபற்றார.் 

�ேதச�த�்ரன், இந்�ய �த�ய இதழ்களின் ஆ�ரியராக இ�ந்தார.் 

 

உைரநைட:  

இக்காலக் க�ைதகள் 

உைரநைடக் காலம்: 

இ�பதாம் �ற்றாண்ைட "உைரநைடக் காலம்" என்பர.் 

எனி�ம் க�ைத வ�வ�ம் க��ற வளரந்்� வந்த�. 

இ�பதாம் �ற்றாண்�ல் அ��ய�ம், இலக்�ய�ம் �ைரவாக வளரந்்தன. 

ெசய்�ள், உைரநைட என்�ம் இ� வ���ம் ��வைக இலக்�யங்கள் 
மலரந்்�ள்ளன. 

பார�யார்: 

பார�யாரின் க�ைதகள் இ�பதாம் �ற்றாண்�ல் அ�ம்�ய ம�மலரச்�்க்� 
�த்தாக   இ�ந்த�. 

மன்னரக்ைள மட்�ேம ம�ழ்�த�் வந்த க�ைத மரைப மாற்�, எளிய மக்கைள 
ேநாக்�க் க�ைதக் க��ையத் ��ப்� அைமத்த ெப�ைம பார�ையச ்சா�ம்.  

இந்�ய ஒ�ைமப்பாத்�ன் உயர�்ைன �ளக்�ம் அவரின் க�ைத வரிகள்: 

�ப்ப� ேகா� மாக�ைடயாள் உ�ர ்

த�ழ் வளரச்�்க்� வ� ெசால்�ம் மற்ெறா� க�ைத :  

�றநாட்� நல்ல�க்கர ்சாத்�ரங்கள் த�ழ்ெமா��ல் 

 

 

பார�தாசன்: 

த�ழ், த�ழர,் த��ணர�், ச�தாய ம�மலரச்�், ெபண்ண�ைம, �ரா�ட 
இயக்கச ்�ந்தைன, ெபா��டைம �த�யவற்ைற பார�தாசன் க�ைதகள் 
ெவளிப்ப�த்�ன. 

"எங்கள் பைகவர ்எங்ேக மைறந்தார ்
இங்�ள்ள த�ழரக்ள் ஒன்றாதல் கண்ேட" 

 



எல்ேலா�க்�ம் எல்லாம் என்ற�பதான இடம் ேநாக்�- ெபா��டைம வரி 
 

க�மணி:  

*க�மணி�ன் க�ைதகள் கற்ேபாைரக் களிப்�ல் ஆழ்த�்வன. 

*கல்ைலப் �ைசந்� கனியாக்�ம் ெசந்த��ன் ெசால்ைல மணியாகத ்
ெதா�த்தவ�ம் நீதாேனா, எனத ்தாலாட்� பா�யவர.் 

*"மங்ைகயராய்ப் �றப்பதற்ேக நல்ல மாதவம் ெசய்�ட ேவண்�மம்மா" 

*"சாைலகளில் பல ெதா�ல்கள் ெப�கேவண்�ம் 
சைபகளிேல த�ழ் எ�ந்� �ழங்கேவண்�ம்" 
 
நாமக்கல் க�ஞர:் 

*இவரின் க�ைதகளில் காந்�யச ்�ந்தைன அ�கம். 

"த�ழன் என்ேறர ்இன�ண்� 
தனிேய அவற்ெகா� �ண�ண்�" 
 
பாட்டாளி மக்கள� ப��ர ேவண்�ம் 
பணெமன்ற ேமாகத�்ன் �ைச�ர ேவண்�ம்" 
 
"ைகதெ்தா�ல் ஒன்ைறக் கற்�க்ெகாள் 
கவைல உனக்�ல்ைல ஒத�்க்ெகாள்" 
 
காந்�யக் க�ஞர ்எனப் ேபாற்றப்ப�பவர.் 

��யரசன் 

இவரின் க�ைத�ல் ப�தத்�� ேநாக்�ம், �ற்ேபாக்�ச ்�ந்தைன�ம் 
த��ணர�்ம் அ�கம் காணலாம். 

ஆங்�லேமா �றெமா�ேயா 
ப�ன்��ட்டால் 
அன்ைனெமா� ேப�வதற்� நா��ன்ற 
�ங்�ைட மனப்ேபாக்கர ்வா�ம்நாட்�ல் 
ெதன்ப�ேமா ெமா��ணரச்�்? 
 

�ரதா: 

�ரதா�ன் க�ைதகளில் ��ய உவைமகைளக் காணலாம். 
* உவைமக் க�ஞர ்என்� அைழப்பர.் 
 
மைறமைலய�கைளப் பற்� �ரதா பாராட்�தல். 

 

�ல்ைலக்ேகார ்கா�ேபா�ம் 

�த�்க்ேகார ்கடேலேபா�ம் 

ெசால்�க்ேகார ்�ரன்ேபா�ம் 



��க்ேகார ்ெதன்றல்ேபா�ம் 

கல்�க்ேகார ்கம்பன்ேபா�ம் 

க�ைதக்ேகார ்பரணரே்பா�ம் 

�ல்�க்ேகார ்ஓரிேபா�ம் 

�ளங்�னார,் ெவன்றார,் நின்றார.் 

�ரதா�ன் பாடல்களில் வரலாற்�ச ்ெசய்�க�ம், இலக்கண �ளக்கங்க�ம் கலந்� 
வ�ம். 

�ரதா மைறமைலய�களாைர உவைமகளால் பாராட்��ள்ளார.் 

வாணிதாசன்: 

பார�தாசைனத் ெதாடரந்்� இயற்ைக�ன் அழைக எ��றப் படம் ��த�்க் 
காட்�வ�ல் வாணிதாசன் க�ைதகள் �றந்� �ளங்��ன்றன. 

�த்தானந்த பார�யார,் பட்�க்ேகாட்ைடக் கல்யாண�ந்தரம், க�ஞர ்
கண்ணதாசன், த�ழ்ஒளி ேபான்ேறார ்மர�க் க�ைதகைள �ைனந்� 
த�ழன்ைனக்� ேம�ம் வள�ம் ெப�ைம�ம் ேசரத்�்ள்ளனர.் 

மனித�ல வளரச்�்க்�ம் ஏற்றவா� �ந்தைன மாற்றங்க�ம் ச�க மாற்றத�்ன் 
�ைளேவ ��க்க�ைத�ன் ேதாற்றம். 

அெமரிக்கக் க�ஞர ்"வால்ட்�ட்மனின்" சாய�ல் வசன க�ைத எ��யவர ்- 
பார�யார.் 

பார�தாசன் உைரநைடகள் அைனத�்ம் க�ைதநைட ெகாண்டைவ. 

ேமைல நாட்� இலக்�யத ்ெதாடர�்ம், ச�தாயச ்�ழ்நிைல�ம் த��ல் ��யெதா� 
வ�வம் ேதான்றக் காரணமாக இ�ந்தைவ. 

மணிக்ெகா�: 

ந.�சச்�ரத்்�, ��ைமப்�தத்ன், �.ப.இராசேகாபாலன், க.நா.�ப்�ரமணியன் 
�த�ேயார ்ெதாடக்கத்�ல் மணிக்ெகா� என்�ம் இத�ல் ��க்க�ைத எ��னார.் 

எ�த�்: எஸ்.ைவ�ஸ்வரன், த�� �வரா�, மணி, �.�. ெசல்லப்பா �த�ேயார ்
எ�த�் என்�ம் இத�ல் ��க்க�ைதப் பைடத்தனர.் 

வல்�க்கண்ணன்: 

��க்க�ைத வரலாற்�ல் வல்�க்கண்ணன் பங்� ேபாற்றத்தக்க�. 

ஏைழ�ன் ��ைச�ல் 

அ�ப்�ம் �ளக்�ம் த�ர 

எல்லாேம எரி�ன்றன. 

என்ப� இவரின் ��க்க�ைதயன் எளிய வ�ைவ காட்�ம். 

ேகாைவ வானம் பா� ���னர ்��க்க�ைதைய பரவலாக்க பா�பட்டனர.் 

 



உச�் மைல�ேல ஊ�ம் அ��கள்  

ஒேர வ��ல் கலக்��  

ஒற்�ைம இல்லா மனித�லம் 

உயர�் தாழ்� வளரக்்�� -  பட்�க்ேகாட்ைடயார ்

 

 

 

 

 

�ைணப்பாடம்:  

கண்ணதாசன் க��ன்பம் 

�தை்தயா என்ற இயற்ெபயர ்ெகாண்டவர.் 

�வகங்ைக மாவட்டம் ���டல்பட்��ல் 24.06.1927 அன்� �றந்தார.் 

ெபற்ேறார ்= சாத்தப்பன், �சாலாட்� 

ஆட்டனத்� ஆ�மந்�, மாங்கனி, கல்லக்�� மாகா�யம், ஏ�கா�யம் �த�யன 
அவர ்பைடத்த ெந�ங்க�ைத �ல்கள். 

"இராசதண்டைன" என்ப� கம்பர-்அம்�காப� வரலாற்ைற ைவத�் அவர ்பைடத்த 
இனிய நாடகம். 

ஆ�ரம் �� அங்கயற்க்கண்ணி, ேவலங்�� ���ழா �தலான பல ��னங்கைள 
அவர ்பைடத�்ள்ளார.் 

இவற்�ன் ேசரமான் காத� என்ற ��னம் சா�த்�ய அகாட� பரிைச ெபற்�ள்ள�. 

ெதன்றல், �ல்ைல, கண்ணதாசன், க�தம், த�ழ்மலர ்�த�ய இதழ்கள் ெதாடங்�, 
அவற்�ன் ஆ�ரியராக இ�ந்� பணியாற்�னார.்- ெத�கத 

இ�பதாம் �ற்றாண்�த் த�ழ்க் க�ஞரக்ளின் வரிைச�ல் தனக்ெகன்� தனி 
�த்�ைரையப் * ப�த்தவர ்- க�யர� கண்ணதாசன் 

வாழ்க்ைக�ம் வாழ்க்ைகையப் பற்�ய �ந்தைனக�ேம க�ைதக்�ரிய 
ெபா�ள்களாம். 

 

*இ�ட்பைக இர� இ�ெளனத ்தம்ைம�ம் – மேனான்மணியம் .�ந்தரனார.் 

வாயசம் - காகம், இர� - �ரியன், �ைற - இறக்ைக  

இப்பாட�ல் ப�ன்� வந்த அணி- தற்��ேபற்ற அணி 

*வாரிக் களத்த�க்�ம் வந்த�ன்� ேகாட்ைட��ம் – காளேமகப் �லவர ்

 



  

 

 

 

�றநா�� 

• உண்ப� நா� உ�ப்பைவ இரண்ேட 

• ெசல்வத்� பயேன ஈதல்   -நக்�ரனார.் 

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

நிகழ்ற்�ய - நிழல் ெசய்த 

�ஞ்சான் - ��லான் 

மா - �லங்� 

நா� - அள�ப்ெபயர ்

ஈதல் - ெகா�த்தல் 

�ய்ப்ேபாம் - �கரே்வாம் 

ந�நாள்யாமம் - நள்ளிர� 

கல்லா -கல்�ய��ல்லாத 

தப்�ந -இழக்க 

 

இலக்கணக்��ப்�: 

ெவண்�ைட - பண்�தெ்தாைக 

நா� - ஆ�ெபயர ்

ஈதல் - ெதா�ற்ெபயர ்

கல்லா ஒ�வற்�ம் - ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் 

�ய்ப்ேபாம் - தன்ைமப் பன்ைம �ைன�ற்� 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ம�ைர கணக்காயனார ்மகனார ்நக்�ரனார.் 

இவர ்இைறயனார ்எ��ய கள�ய�க்� உைர கண்டவர.் 

பத�்ப்பாட்�ல் "����காற்�ப்பைட", "ெந�நல்வாைட" எ�ம் இ� �ல்கைள 
பைடத�்ள்ளார.் இப்பாட�ல் இவர,் உல�யல் உண்ைமையக் ���ள்ளார.் 

�ல் ��ப்�: 



�றம் + நான்� + �� = �றநா�� 

�றப்ெபா�ள் பற்�ய நா�� பாடல்கைளக் ெகாண்ட� இந்�ல். 

இ� எட்�தெ்தாைக �ல்க�ள் ஒன்�. 

இந்��ன் �ல பாடல்கைள �.�.ேபாப் ஆங்�லத்�ல் ெமா� ெபயரத்�்ள்ளார.் 

�றம் என்ப� ஒ�வரின் �ரம், ெகாைட, கல்� �த�ய �றப்�கைளக் ��க்�ம். 

இப்பாடல்கள் வா�லாகப் பண்ைடத் த�ழ் மன்னரக்ளின் ஆட்�ச ்�றப்�, �ரம், 
ெகாைட, கல்� �த�யற்ைற அ�யலாம். 

 

 

��ந்ெதாைக 

நிலத்��ம் ெபரிேத வானி�ம் உயர்ந்தன்� 

நீரி�ம் ஆரள �ன்ேற சாரல் 

க�ங்ேகாற் ��ஞ்�ப் �க்ெகாண்� 

ெப�ந்ேதன் இைழக்�ம் நாடெனா� நட்ேப 

ேதவ�லத்தார.் 

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

நீர ்- கடல் 

க�ங்ேகால் - க�ைம நிற�ைடய ெகாம்� 

உயரந்்தன்� - உயரந்்த� 

அள�ன்� - அள�ைன�ைடய�. 

 

இலக்கணக்��ப்�: 

நிலத்��ம், வானி�ம், நீரி�ம் - உயர�் �றப்�ம்ைம 

க�ங்ேகால், ெப�ந்ேதன் - பண்�தெ்தாைக 

 

�ரித்த�தல்: 

ஆரள� - அ�ைம+அள� 

க�ங்ேகால் - க�ைம+ ேகால் 

ெப�ந்ேதன் - ெப�ைம+ேதன் 

 

�ல் ��ப்�: 



��ைம+ெதாைக = ��ந்ெதாைக 

�ைறந்த அ�களால் பாடப்ெபற்ற பாடல்களின் ெதா�ப்ேப ��ந்ெதாைக. 

இந்�ல் எட்�தெ்தாைக �ல்க�ள் ஒன்�. 

இந்�ைல ெதா�த்தவர ்�ரிக்ேகா. 

பாரதம் பா�ய பா�ய ெப�ந்ேதவனார ்இந்��க்�க் கட�ள் வாழ்த�்ப் 
பா��ள்ளார.் 

இப்பாடல்கள் �ைறந்த அளவாக நான்க�கைள�ம் அ�க அளவாக எட்� 
அ�கைள�ம் ெகாண்��க்�ன்றன. 

பாரதம் பா�ய ெப�ந்ேதவனார ்இந்��க்�க் கட�ள் வாழ்த�்ப் பா��ள்ளார.் 

இந்�ல் வா�லாகப் பண்ைடத ்த�ழரின் இல்வாழ்க்ைக, ஒ�க்கம், மகளிர,் மாண்�, 
அற�ணர�் �த�யவற்ைற அ�யலாம். 

எட்�தெ்தாைக �ல் - ��ந்ெதாைக 

��ந்ெதாைகப் பாடல்களின் எண்ணிக்ைக - 401 

ஐந்�ைண - ��ஞ்�, �ல்ைல, ம�தம், ெநய்தல், பாைல 

 

���ைளயாடற் �ராணம் 

பரஞ்ேசா� �னிவர ்

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ைவைய நாடவன் - பாண்�யன் 

உய்ய - �ைழக்க 

இரந்� ெசப்�னான் - பணிந்� ேவண்�னான். 

ெதன்னவன் �லெதய்வம் - ெசாக்கநாதன் (அ)) �ந்தரபாண்�யன் 

இன்னல் - �ன்பம் 

நல்�னார ்- அளித்தார ்

இைறஞ்� - பணிந்� 

அளக்�ல் ேகள்�யார ்- அளவற்ற ேகள்�ய��னர.் 

�ரம் �ளக்� - தைலயசத�் 

�றம்� - ெவளி�ல் 

ைப�ள் - வ�த்தம் 

நம்� - த�� 

கண்டம் - க�த�் 



வ�� பாடல் - �ற்ற�ள்ள பாடல் 

ஆரஅ்ைவ - (�லவர)் நிைறந்த அைவ 

�ரணி - �கழ்வாய்ந்த 

ேவணி - ெசஞ்சைட 

�னவன் - �ன்ெகா�ைய உைடய பாண்�யன் 

��தர ்- �லவர ்

ெபாற்�� - ெபான் ��ப்� 

�ளத்�ேனன் - ெசான்ேனன் 

ஓரான் - உணரான் 

அற்�ற்ற - (அல்�+ உற்ற) - இ�ைளெயாத்த 

நாற்றம் - ந�மணம் 

�ழல் - �ந்தல் 

அல்� - இர� 

ஞானப்�ங்ேகாைத - உைமயம்ைம 

உம்பரார ்ப� - ேதவர ்தைலவன் (இந்�ரன்) 

கரந்தான் - மைறந்தான் 

நாவலன் - �லவர ்

 

இலக்கணக் ��ப்�: 

உைரத�், இரந்� - �ைனெயசச்ங்கள் 

ெசால்�, இைறஞ்� - �ைனெயசச்ங்கள் 

�ளக்�, �றந்� - �ைனெயசச்ங்கள் 

ம�ழ்ந்த - ெதா�ற்ெபயர ்

�ங்�ய, ஆயந்த - ெபயெரசச்ங்கள் 

ேநரந்்த - �ைனெயசச்ம் 

ெகாண்�, ைவத�் - �ைனெயசச்ங்கள் 

ேநாக்� - �ைனெயசச்ம் 

�ளத்�ேனன் - தன்ைம ஒ�ைம �ைன�ற்� 

ேதராக்�ரன் - ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் 

�ைனமலர ்- �ைனதெ்தாைக 

பற்�வான், அஞ்சான் - �ைனயாலைண�ம் ெபயரக்ள் 



�ற்றம் - ெதா�ற்ெபயர ்

��ந்� - �ைனெயசச்ம் 

ெசந்நீ, ெவம்ைம - பண்�தெ்தாைக 

ேதய்ந்த, பாய்ந்த, ஆய்ந்த, காய்ந்த - ெபயெரசச்ங்கள் 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

நாைக மாவட்டத்��ள்ள ��மைறக்கா� (ேவதாரண்யம்) என்�ம் ஊரில் �றந்தார.் 

த���ம், வடெமா���ம் �லைம ெபற்றவர ்

�னாட்� �ந்தர ேத�கர.் 

பரஞ்ேசா� �னிவர ்�ற�யாகச ்�வாலங்கள் ேதா�ம் ெசன்� இைறவைன 
வ�பட்� வந்தார.் 

ம�ைர �னாட்� அம்மைன�ம் ேசாம�ந்தரக் கட�ைள�ம் வணங்�யவர.் 
அந்நகரிேலேய �லகாலம் தங்���ந்தார.் 

அந்நகரத்தார ்ேகட்�க் ெகாண்டதற்� இைணங்க ���ைளயாடற் �ராணதை்த 
இயற்�னார.் அந்�ைல �வெப�மான் ��க்ேகா��ன் எ�ேர உள்ள அ�கால் 
�டத்�ல் இ�ந்� வடெமா�, ெதன் ெமா�ப்�லவர ்யாவ�ம் ேபாற்ற 
அரங்ேகற்�னார.் 

���ைளயாடற் ேபாற்�க்க� ெவண்பா, ம�ைரப்ப�ற்�ப்பத்தந்தா� �த�ய 
�ல்கைள�ம் இயற்��ள்ளார.் 

 

�ற்��ப்�: 

���ைளயாடற் �ராணம், ம�ைரக் காண்டம் (ப�ெனட்�ப் படலம்), 
�டற்காண்டம் (�ப்ப� படலம்), ��வாலவாய்க் காண்டம் (ப�னா� படலம்) 
என்�ம் �ப்ெப�ம் ப��கைள�ம் படலம் என்�ம் அ�பத�் நான்� 
உட்�ரி�கைள�ம் உைடய�. 

இ�ல் �வா�ரத�் �ந்�ற்� அ�பத்� �ன்� ��தத்ப் பாக்கள் உள்ளன. 

ம�ைர�ல் இைறவன் நிகழ்த�்ய அ�பத�் நான்� ���ைளயாடல்கைள 
இப்படலங்கள் �ளங்��ன்றன. 

இந்�ல், இைறவனின் ���ைளயாடல்கைள �ளக்� எ�ந்த �ல்க�ல் 
�ரிவான�ம் �றப்பான�ம் ஆ�ம். 

ெதாைடநயம் பக்�ச�்ைவ �க்க இந்��க்� ந.�. ேவங்கடசா� 
உைரெய���ள்ளார.் 

உடல் ��வ�ம் கண்கைள உைடயவர ்- �வெப�மான் 

ெபாற்�� ெபறசெ்சன்ற த��ையத் த�த்தவர ்- நக்�ரனர ்

இைறவனிடம் பாடைலப் ெபற்�ச ்ெசன்றவர ்- த�� 



த�ழ்ப்�லவரக்ள் இைறவ�க்�ம் த��க்�ம் உள்ள �ைணப்ைப உ��ப்ப�தத்ேவ 
���ைளயாடல் �ராணம் �த�ய �ராணங்கைள இயற்�யதாகக் ெகாள்ளலாம். 

�லவர ்தம் �லைமத ்�றத்ைத அ�ய இைறவைன ேவண்�ச ்சங்கப் பலைகையப் 
ெபற்றனர.் 

வங்�ய ேசகர பாண்�யனின் மகன் வங்�ய �டாமணியாண்�யன் ம�ைர�ல் 
அரசாட்�ப் ெபா�ப்ைப ஏற்றனர.் 

�டாமணிபாண்�ய�க்� சண்பகப் பாண்�யன் என்�ம் ெபயர ்வழங்கலா�ற்�. 

உைரநைட: கடற்பயணம் 

த�ழ்நாட்� வாணிக வரலா� �க�ம் ெதான்ைம வாய்ந்த�. 

உள்நாட்� வாணிகதை்த�ட அயல்நாட்� வாணிகத�்ேலேய வ�வாய் ���. 

அயல்நாட்� வாணிகத்�ேலேய தைரவ�யாகச ்ெசய்�ம் வாணிகத்ைத�ட, நீர ்
வ�யாகச ்ெசய்�ம் வாணிகம் ெப�ம் ெபா�ைளத ்த�ம். 

அந்நாளில் கடல் வாணிகம் �க�ம் �றந்��ந்த�. 

எ�ப்�, பாலஸ்�னம், ெமசபேடா�யா, பா�ேலானியா, �னம் ேபான்ற நா�கள் 
த�ழரக்ளின் ெபா�ள்கைள ��ம்�ப் ெபற்றன. 

 

த�ழரின் கடற்பயணம்: 

"�ைரகடல் ஓ��ம் �ர�யம் ேத�" என்� ஒளைவ�ம், "யா�ம் ஊேர யாவ�ம் 
ேகளிர"் என்� கணியன் �ங்�ன்றனா�ம் ���ள்ளனர.் இைவேய த�ழரக்ளின் 
உலகளா�ய �ந்தைனக்�ம் பன்னாட்�த ்ெதாடர�்க்�ம் சான்�களா�ம். 

ெதால்காப்�யம் த�ழரக்ள் �ற நா�க�க்� கடற்பயணம் ேமற்ெகாண்டைத 
"�ந்நீர ்வழக்கம்" எனக் ��ப்�ட்�ள்ள�. 

ெதால்காப்�ய ெபா�ள�காரத�்ல் இடம்ெபற்�ள்ள "ெபா�ள்வ�ற் �ரி�" 
�ளக்��ற�. இப்�ரி� "கா�ல்(தைரவ�ப் �ரிதல்) களத்�ல் (நீரவ்�ப் �ரிதல்) 
�ரி�" என இ� வைகப்ப�ம். 

 

யவனர்:  
* த�ழரக்ள் �ேரக்கைர�ம் உேராமானியைர�ம் "யவனர"் என அைழதத்னர.் 
கப்பல் கட்�தல்: 
* "கலம்ெசய் கம்�யர"் என ஒ�வைகத ்ெதா�லாளர ்த�ழகத்�ல் இ�ந்தனர.் 
* அவரக்ளால் ெப�ங்கப்பல்கள் கட்டப்பட்டன. 
�றநா�� ��ம் உவைம: 
* நான்� பக்க�ம் நீர ்நிரம்�ய கழனிகள் உள்ளன. அதன் ந��ல் தனியாக 
ம�ேலா� ��ய அரசன� ேகாட்ைட உள்ள�. அேககாட்ைட�ன் ேதாற்றமான� 
ந�க்கட�ல் ெசல்�ம் கப்ப�க்� உவைமயாகப் �றநா�ற்�ல் �றப்பட்�ள்ள�. 
கடசைலக் ��க்�ம் ெசாற்கள்: 
* ஆ�, ஆரக்�, �ந்நீர,் வாரணம், ெபளவம், பரைவ, �ணரி. 
மரக்கலத்ைதக் ��க்�ம் ெசாற்கள்: 
* கப்பல், களம், கட்�மரம், நாவாய், பட�, பரி�ல், �ைன, ேதாணி, ெதப்பம், ��ல், 



அம்�, வங்கம், ம�ைவ, பஃ�, ஓடம். 
* கட�ல் ெசல்�ம் ெபரிய கலம் நாவாய் எனப்ப�ம். 
 

பட்�னப்பாைல: 

�கார ்நகரத்�ல் நி�த்தப்பட்ட நாவாய்கள், அைலகளால் அைலப்�ண்� த��ல் 
கட்டப்பட்ட யாைன அைசவ�ேபால் அைசந்தன. 

அவற்�ன் உச�்�ல் ெகா�கள் அைசந்� ஆ�ன எனப் பட்�னப்பாைல ���ன்ற�. 

�ைற�கங்கள்: கா�ரிப்�ம்பட்�னம், ���, ெகாற்ைக 

 

���: 

��� ேசரர ்�ைற�கம். 

அங்�ச ்"�ள்ளி" என்�ம் ெபரிய ஆற்�ல் யவனரக்ளின் மரக்கலங்கள், 
ஆற்�த�்ைறகள் கலங்�ப் ேபா�ம்ப� வந்� நின்றன. 

யவனரக்ள் ெபான்ைன �மந்� வந்� அதற்� ஈடாக �ளைக ஏற்� ெசன்றனர ்என்ற 
ெசய்�ைய அகநா�� ���ற�. 

 

ெகாற்ைக: 

ெகாற்ைக பாண்�ய �ைற�கம். 

இத�்ைற�கத்�ல் �த�்க்�ளித்தல் �கச ்�றப்பாக நடந்தைத ெவனி� நாட்ட�ஞர ்
மாரக்்ேகாேபாேலா ���ள்ளார.் 

ம�ைரக்காஞ்��ம் ��பாணாற்�ப்பைட�ம் ெகாற்ைக �த்�ன் �றப்ைப 
���ள்ளன. 

"�ைளந்� ��ரந்்த ���த�்" என ம�ைரக்காஞ்� ���ற�. 

ஏற்�ம�ப் ெபா�ள்களில் �தே்த �த�டம். 

கடற்கைரைய அ�த�் இ�க்�ம் ஊரக்ைளப் பட்�னம், பாக்கம் என்றைழப்பர.் 

 

கா�ரிப்�ம்பட்�னம் (�ம்�கார)்: 

இ� ேசாழரக்ளின் �ைற�கம். 

இங்� ெப�ம்பா�ம் வாழ்ந்தவரக்ள் வணிகரக்ள். 

அங்� �ங்கசச்ாைல�ம் கலங்கைர �ளக்க�ம் இ�ந்தன. 

 

ஏற்�ம� இறக்�ம�: 

பழந்த�ழகத்�ன் வணிகப் ெபா�ள்கைளப் பற்�ய ��ப்�கள் பட்�னப்பாைல�ம், 
ம�ைரக்காஞ்��ம் ���ன்ற�. 



த�ழகப் ெபா�ள்கள் �னத்�ல் �ற்கப்பட்டன. 

�னத�்ப் பட்�ம் சரக்்கைர�ம் த�ழகத்�ற்� இறக்�ம� ஆ�ன. 

க�ம்�, அ�யமானின் �ன்ேனார ்காலத�்ல் �னா�ல் இ�ந்� ெகாண்� 
ப�ரிடப்பட்ட�. 

கடல்சார ்பல்கைலக்கழகத்�ன் வா�லாகப் பட்டம், பட்டயக்கல்� கற்�க்கப்ெபற்� 
வ��ன்றன. 

பட்�னப் பாைல��ம் ம�ைரக்காஞ்���ம் ஏற்�ம�யான ெபா�ள்கள் - 
இரத்�னம், �த�், ைவரம், �ள�, க�ங்கா�, க�ம��, ேதக்�, சந்தனம், ெவண் 
��ல், அரி�, ஏலக்காய், இலவங்கப்பட்ைட, இஞ்�. 

 

கடல் கடந்த த�ழ் 

த�ழ் - �ேரக்கம் 

அரி� - ஒைரஸா 

க��ர ்- கேராரா 

கா�ரி - க�ரில் 

�மரி - ெகாமாரி 

ேசாபட்�னம் - ேசாபட்னா 

ெதாண்� - �ண்�ஸ் 

ம�ைர - மேதாரா 

��� - ��ரில் 

 

�ைண�ம் - நில�ம் 

��ஞ்� - மைல�ம் மைலசாரந்்த இட�ம் 

ம�தம் - வய�ம் வயல்சாரந்்த இட�ம் 

ெநய்தல் - கட�ம் கடல்சாரந்்த இட�ம் 

பாைல - மண�ம் மணல்சாரந்்த இட�ம். 

 

�ைணப்பாடம்: ெகலன் ெகல்லர ்

அெமரிக்கா�ன் �கழ்ெபற்ற எ�த்தாளராக�ம் அர�யல் ஈ�பா� 
ெகாண்டவராக�ம் �ளங்�யவர.் 

இந்த உலகத்�ல் அைம� மலர ேவண்�ம் எனக் ேகட்ேபன் என்றவர ்ெகலன். 

பதெ்தான்ப� மாதக் �ழந்ைதயாக இ�ந்த ேபா� ெகலன் ெகல்ல�க்� ஏற்பட்ட 
ெகா�ய ேநாய் - கண்கள் பாரா, கா�கள் ேகளா, வாய்ேபசா�. 



ெகன் ெகல்லர ்தன� ஆறாவ� வய�ல் அெலக்சாண்டர ்�ரகாம்ெபல் உத��டன் 
ெபர�்ன்ஸ் பள்ளி�ல் ேசரந்்தார.் 

பாரை்வயற்ேறா�க்கான ெபர�்ன்ஸ் பள்ளி அெமரிக்கா�ல் பாஸ்டன் நகரில் 
அைமந்�ள்ள�. 

ெகலனின் ஆ�ரியர ்- அன்னிசல்�வான் 

ேஹாரஸ்மான் பால்டனில் உள்ள கா� ேகளாேதா�க்கான பள்ளி��ம், 
நி�யாரக்்�ல் உள்ள ைரட்ஹூமாசன் பள்ளி��ம் �ைறப்ப� ப�ன்றார.் 

ெகலன் �ெரய்� �ைற�ல் எ�த�ம் ப�க்க�ம் கற்றார.் 

ஆ�ரிைய அன்னிசல்�வான் அளித்த ப�ற்��ன் பயனாக ேகம்�ரிட்ஜ் 
ெரட்�ளிஃப் கல்�ரி�ன் �ைழ�த் ேதர�்ல் ெவற்� ெபற்� இளங்கைலப்பட்ட 
வ�ப்�ல் ேசரந்்தார.் 

கண்ணிழந்ேதா�க்�ம், கா�ேகளாேதாரக்்�ம் அல்�ம் பக�ம் அயரா� 
உைழத்தவர ்- ெகலன். 

பாரை்வயற்ேறா�க்ெகன ேத�ய �லகம் ஒன்ைற உ�வாக்� உலகம் ��வ��ம் 
இ�ந்� �ல்கள் வந்� ��ய ஏற்பா� ெசய்தார.் 

ெகலன் ெகல்லர ்நி� என ஒன்ைறத் ெதாடங்�, அந்நி��ல் ேசரந்்த ெதாைகயான 
�பாய் ஒன்றைரக் ேகா�ைய அப்பள்ளிக�க்� வழங்�னார.் 

ஆ�ரியர ்அன்னிசல்�வான் 1930 ஆண் ஆண்� இறந்தார.் 

அன்னிசல்�வான் இறந்த �ற� பா� தாமசன் உத��டன் வாழ்ந்தார ்ெகல்�ன். 

ெகலன் வா�ங்டன் நகரின் �கழ்ெபற்ற ெபண்மணியாகத் �கழ்ந்தார.் 

கட�ளின் அ�ளால் �ன்� நாள் மட்�ம் தமக்�ப் பாரை்வ �ட்�யதாகக் கன� 
கண்டார ்ெகலன். 

"வாழ்க்ைக�ல் இழப்� என்பேத இல்ைல, ஒன்� ேபானால் இன்ெனான்� வ�ம். 
அந்த நம்�க்ைக��ந்தால் வாழ்க்ைக ெவ�ைம ஆகா�" எனக் ��யவர ்ெகலன். 

நீங்கள் கண்பாரை்வ அற்றவராக�ம் கா� ேகளாதவராக�ம் இ�ந்�ம் �ட எப்ப� 
உங்களால் சா�க்க ��ந்த� என ெகலனிடம் ேகட்டவர ்- �க்ேடாரியா மகாராணி. 

ெகலன் ெகல்லர ்�தல் நாள் பாரத்த்� - ஆ�ரியர.் 

இரண்டாவ� நாள் க�ரவன் ேதான்�வைதக் கண்டார.் 

�கழ் ெபற்ற ��னார ்ேடா டா�ன்� கைலஞரக்ளின் ஓ�யங்கைள�ம் கைலப் 
ெபா�ள்கைள�ம் கண்� ம�ழ்ந்தார.் 

�ன்றாவ� நாள் ந�ன் �ழக்� பக்கத்��ள்ள ஆற்�ப்பாலத்ைத உற்� 
ேநாக்�னார.் நி�யாரக்்�ல் உள்ள கம்�ரமான இரட்ைடக் ேகா�ரக் கட்டடதை்தக் 
கண்� களித்தார.் 

மக்களின் �கத்�ல் ெவளிப்ப�ம் ம�ழ்ச�், �ண்பதை்தப் பாரத்�் �ரிந்�க் 
ெகாண்டார.் 

ெசகப்�ரிய�ைடய நாடகத்ைதப் பாரத்த்ார.் 



1880 �ன் 27ல் அெமரிக்கா�ல் உள்ள அலபாமா மாகாணத�்ல் �ஸ்�ம்�யா�ல் 
�றந்� சாதைனயாளராகத் �கழ்ந்த ெகலன், 1968 ஆம் ஆண்� �ன் �தல் நாள் 
இவ்�லைக வாழ்ைவ நீத்தார.் அவர� உடல் வா�ங்டனில் அன்னி, பா� 
ஆ�ேயார� உடல்க�க்� அ�ேக நல்லடக்கம் ெசய்யப்பட்ட�. 

உல�ன் எட்டாவ� அ�சயம் எனப் பாராட்டப் ெபற்றவர ்ெகலன். 

 

��க்�றள் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ெச�செ்சல்வம் - ேகள்�செ்சல்வம் 

தைல - �தன்ைம 

ேபாழ்� - ெபா�� 

ஈயப்ப�ம் - அளிக்கப்ப�ம் 

ஆ� உண� - ேதவரக்�க்� ேவல்��ன்ேபா� ெகா�க்கப்ப�ம் உண� 

ஆன்ேறார ்- கல்�, ேகள�, பண்� 

ஒப்பர ்- நிகராவர ்

ஒற்கம் - தளரச்�் 

ஊற்� - ஊன்�ேகால் 

ஊற்�க்ேகால் - ஊன்�ேகால் 

ஆன்ற - நிைறந்த 

வணங்�ய - பணிவான 

அற்ேற - ேபான்றேத 

எைனத்தா�ம் - எவ்வள� ��ேத ஆ��ம் 

அைனத்தா�ம் - ேகட்ட அள�ற்� 

�ைழத�்ணரந்்�ம் - தவறாக உணரந்்��ந்தா�ம் 

ேபைதைம - அ�யாைம�ன் பாற்பட்ட �ய ெசாற்கள். 

இைழத�்ணரந்்� - �ட்பமாக ஆராய்ந்� 

ஈண்�ய ஆய்ந்த�ந்த 

தைகயேவ - �ட்பமா�ய 

வணங்�ய - பணிவான 

வா�னராதல் - ெமா��ைன உைடயவர ்

வா�ணர�்ன் மாக்கள் -உண�ச ்�ைவ மட்�ம் அ�ந்ேதார.் 

அ���ம் - இறந்தா�ம் 



 

இலக்கணக் ��ப்�: 

வ�ற்�க்�ம் - இ�� �றப்�ம்ைம 

ேகட்க - �யங்ேகாள் �ைன�ற்� 

இ�க்கல், ஒ�க்கம் - ெதா�ற்ெபயரக்ள் 

ஆன்ற - ெபயெரசச்ம் 

அ���ம் வா���ம் - எண்�ம்ைம 

அ��ண� - இ� ெபயெராட்�ப் பண்�தெ்தாைக 

ஊற்�க்ேகால் - ஊன்� ேகால் என்பதன் வ�த்தல் �காரம் 

ஆன்ற ெப�ைம - ெபயெரசச்ம் 

ேகளாத ்தைகயேவ - ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம். 

 

�ரித்த�தல்: 

�ைவ�ணரா = �ைவ + உணரா 

வா�ணர�் = வாய் + உணர�் 

ெச�க்�ண� = ெச�க்� + உண� 

 

ெபா�வான ��ப்�கள்: 

��க்�றளில் பத�் அ�காரப் ெபயரக்ள் உைடைம என்�ம் ெசால்�ல் 
அைமந்�ள்ளன. 

��க்�றள் ஏ� �ரக்ளால் அைமந்த ெவண்பாக்கைளக் ெகாண்ட�. 

ஏ� எண்�ப்ெபயர ்எட்�க் �றட்பாகளில் இடம்ெபற்�ள்ள�. 

அ�காரங்கள் 133. இதன் �ட்�தெ்தாைக ஏ�. 

ெமாத்த �றட்பாக்கள் 1330. இதன் �ட்�தெ்தாைக ஏ�. 

ெச�க்�ணவாவ� - ேகள்� 

ஒ�க்க�ைடயார ்வாய்செ்சால் - ஊற்�க்ேகால் 

உைடைமகள் பத�்��க்�ற�ல் பத�் அ�காரப் ெபயரக்ள் உைடைம என்�ம் 
ெசால்�ல் அைமந்�ள்ளன. அைவ: 

அன்�ைடைம, அடக்க�ைடைம, ஒ�க்க�ைடைம, ெபாைற�ைடைம, 
அ��ைடைம, அ��ைடைம, ஊக்க�ைடைம, ஆள்�ைன�ைடைம, 
பண்�ைடைம, நா�ைடைம . 

 

�ட்�க்க� 



ெசாற்ெபா�ள்: 

கந்�கம் - பந்� 

ேகாணம் - வாட்பைட 

�ந்தம் - �லம் 

ெகாைட - ேவனிற்காலம் 

பாடலம் - பா�ரிப் � 

மா - மாமரம் 

ச�லம் - சைட 

�ள்ைள - �� 

கந்த�வம், கந்�கம், ேகாணம், ெகாக்�, ெகாைட, �ந்தம், பாடலம், ச�லம், �ள்ைள 
- ��ைர 

 

இலக்கணக் ��ப்�: 

எ��, �ரந்� - �ைனெயசச்ம் 

ப�த்த, �ரத்்த - ெபயெரசச்ம் 

பாடாத, பறவாத, �டாத - எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் 

�டல் - ெதா�ற்ெபயர.் 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

அந்தக்க� �ரராகவர ்காஞ்��ரம் மாவட்டம் ��ரில் �றந்� ெபான் �ைளந்த 
கல�ரில் வாழ்ந்தவர.் 

தந்ைத - வ�கநாதர.் 

இவர ்�ற�ேலேய கண் பாரை்வ அற்றவர.் 

எனி�ம் ேகள்�ய��ன் வா�லாக கல்� ப�ன்றார.் 

இவர ்ஏ�கள் ஏ�தாமல் தன் மனத்�ேலேய எ��ப் ப�த்தார ்என அவேர ���றார.் 

இலங்ைக ெசன்� பரராசேசகர மன்னைன பா� ஒ� யாைன, ேபாற்பந்தம், ஓர ்ஊர ்
ஆ�யவற்ைறப் பரி�லாகப் ெபற்� ஊர ்��ம்�னார.் 

 

பைடத்த �ல்கள்: 

��க்க�க்�ன்றப் �ராணம், ��க்க�க்�ன்ற மாைல, ேச�ர ்��கன் 
�ள்ைளத்த�ழ், ��வா�ர ்உலா, சந்�ரவாணன் ேகாைவ. 

 

�ல் ��ப்�: 



இப்பாடல் தனிப்பாடல் �ரட்� எ�ம் ��ல் இடம்ெபற்�ள்ள�. 

த�ழகத்�ன் பல்ேவ� ப��களில் வாழ்ந்த �லவர ்பலர ்பா�ய பாடல்களின் 
ெதா�ப்ேப இந்�ல். 

இ�ல் 110 �லவரக்ள் பா�ய 113 பாடல்கள் உள்ளன. 

�லவர,் ெப�மா�ம் அரசர ்�தலான ெகாைடயாளரக்�க்�த் தாம் ��ம்�ம் 
ெபா�ைளப் ெபறேவண்�, ஒைலச�்ட்�ல் க�யாக எ�� அ�ப்�வர.் * 
அக்க�ைதக்� �ட்�க்க� எனப் ெபயர.் 

இதற்� ஓைலத�்க்�, ஓைலப்பா�ரம் என்�ம் ேவ� ெபயரக்�ம் உண்�. 

ெமா�த்�றன் ப�ற்� 

��ட்ச ்- ெபாத்தான் 

ஐஸ்வாட்டர ்- �ளிர ்நீர ்

�ல்ட்ரிங்ஸ் - �ளிரப்ானம் 

�ைரண்டர ்- �ன் அைரைவ 

�ரிஜ் - �ளிரச்ாதனப் ெபட்� 

� - ேதநீர ்

வா�ங்ெம�ன் - சலைவ இயந்�ரம் 

ெட�ேபான் - ெதாைலேப� 

 

பழெமா� அ�ேவாம்: 

1. Bend the tree while it is young 

ஐந்�ல் வைளயாத�, ஐம்ப�ல் வைள�மா? 

2. As is the mother, so is her daughter 

தாையப்ேபாலப் �ள்ைள, �ைலப் ேபால ேசைல 

3.A friend in need is a friend indeed 

உ�ரக்ாப்பான் ேதாழன் 

4.A man of courage never wants weapons 

வல்லவ�க்�ப் �ல்�ம் ஆ�தம் 

5.Blood is thicker than water 

தான் ஆடா�ட்டா�ம் தன்தைச ஆ�ம். 

6.In a fiddler's house all are dancers 

கம்பன் �ட்�க் கட்�தத்��ம் க� பா�ம். 

7. No man can flay a stone 



கல்�ேல நார ்உரிக்க ���மா? 

8. Difficulties give way to diligence 

கைரப்பார ்கைரத்தால் கல்�ம் கைர�ம். 

9. Command your man and do it your self 

ெவண்ெணைய ைவத�்க்ெகாண்� ெநய்க்� அைலவாேனன் 

10.Charity is a double blessing 

த�மம் தைல காக்�ம். 

 

உைரநைட: ஆனந்தரங்கர ்நாட்��ப்� 

வரலாற்� ஆவணம்: 

ஆனந்தரங்கரின் நாட்��ப்� ஓர ்இலக்�யமாக�ம், வரலாற்� ஆவணமாக�ம் 
ம�க்கப் ெபற்ற�. 

இளைமக்காலம்: 

ஆனந்தரங்கர ்ெசன்ைன ெபரம்�ரில் �றந்தவர.் 

தந்ைத - ��ேவங்கடம் 

தன் �ன்றாம் வய�ல் தன் தாைய இழந்தார.் 

"எம்பார"் என்பவரிடம் கல்� கற்றார.் 

��ைவக்� ெசல்�தல்: 

இவரின் தந்ைத ��ேவங்கடம், ைமத�்னர ்ைநனியப்பரின் ேவண்�ேகா�க்� 
இணங்க ��ைவ�ல் ��ேய�னார.் 

அங்� அர�ப்பணி�ல் உத�யாளராகச ்ேசரந்்� நாளைட�ல் �வானாகப் பத� 
உயர�் ெபற்றார.் 

�பா�: 

ஆனந்தரங்கர ்கல்� கற்ற�ன்னர,் பாக்�க் �டங்� நடத்� வந்தார.் 

"�ய்ப்ேள" என்�ம் ஆ�நரின் ெமா�ெபயரப்்பாளர(்�பா�) இறந்ததால், 
ஆனந்தரங்கர ்அப்பணிக்� அமரத்்தப்பட்டார.் 

ஆனந்தரங்கரின் நாட்��ப்�: 

ஆனந்தரங்கர ்�பா�யாகப் பணியாற்�ய காலத்�ல், 1736 ஆம் ஆண்� �தல் 1761 
ஆண் ஆண்� வைர ஏறத்தாழ 25 ஆண்�கள் நாட்��ப்� எ���ள்ளார.் 

தம் நாட்��ப்�க்� "�னப்ப�ச ்ெசய்�க்��ப்�", "ெசாஸ்த ��தம்" எனப் 
ெபயரிட்டார.் 

வரலாற்�ச ்ெசய்�கள்: 

�ெரஞ்�ப்பைட காைரக்காைலப் ��க்கச ்ெசன்� ேதா��யைடந்த�, �ல்��ன் 
�� பார�கப் பைடெய�ப்�, �ற்றவாளிக�க்�க் க�ைமயான தண்டைன 



வழங்�ய ெசய்�கள், இல�ரெ்தாேனா கப்பல் �ெரஞ்� நாட்�ல்��ந்� ெசன்ற�, 
ெவளிநாட்�ப் பயணிகள் வந்� ெசன்ற நிகழ்�கள் �த�ய �க்�ய வரலாற்�ச ்
ெசய்�கள் இடம் ெபற்�ள்ள�. 

ஆனந்தரங்கரின் நாட்��ப்� வரலாற்�க் க��லமாகத் �கழ்�ற�. 

வணிகச ்ெசய்�: 
* �ைற�க நகரங்களில் உள்ள மக்களின் வ�வாய்க்� அ�ப்பைடயாய் அைமவ� 
அங்� வ�ம் கப்பல்களின் ேபாக்�வரதே்த ஆ�ம். 
��சே்சரிக்� கப்பல்கள் வந்த ெசய்� ேகட்ட�ம் மக்கள் ம�ழ்தனர.் 

அ� ��த�், "நாட்பட்ட �ர�யம் �ண்�ம் �ைடத்தாற் ேபால�ம், மரண�ற்ற 
உற�னரக்ள் உ�ரெ்பற்� எ�ந்� வந்த� ேபால�ம், அவரவர ்வள�ேல கல்யாணம் 
நடப்ப� ேபால�ம், நீண்டநாள் தவங்�டந்� �த்�ர பாக்�யம் �ட்�னாற் ேபால�ம், 
ேதவா�ரத்த்ைதச ்�ைவத்த�ேபால�ம் சந்ேதா�தத்ாரக்ள்; அைதக் கா�தத்�ல் 
எ�த ��யா�" என்� ��ப்�ட்�ள்ளார.் 

ஆனந்தரங்கர ்நாட்��ப்�ன் ெப�ம் ப�� வாணிகச ்ெசய்�கைளேய 
�வரிக்�ன்றன. 

தண்டைனச ்ெசய்�: 

நீ� வழங்கல், தண்டைன அளிதத்ல் �த�ய ெசய்�க�ம் நாட்��ப்�ல் இடம் 
ெபற்�ள்ளன. 

��ட்� �ம்ப�ன் தைலவ�க்� கைடத் ெத��ல் �க்�ல் இடப்பட்ட� என்ற 
ெசய்� ��க்கப்பட்�ள்ள�. 

பண்பாட்� நிைல: 

ஆனந்தரங்கர,் தம் நாட்��ப்�ல் தந்ைதக்�ம் மக�க்�ம் இைடேயயான உற�, 
ெபரியவரக்ைள ம�க்�ம் பண்�, ெபரியவரக்�க்� வணக்கம் ெசய்தல், ேகா�ல் * 
���ழாக்கள், பலைக வழக்கங்கள், சடங்�கள் ேபான்றவரை்ற ��த�்ள்ளார.் 

ஆனந்தரங்கர ்ெபற்ற �றப்�கள்: 

�சபரச்ங், ஆனந்தரங்க�க்� �வா�ரம் ��ைரகைள வழங்�, அவ�க்� 
"மண்�ேபதார"் என்�ம் பட்டம் வழங்�னார.் 

�ன்� ெசங்கல்பட்� ேகாட்ைடக்� தளப�யாக�ம், �ன்� அமாமாவட்டம் 
��ைமக்�ம் ஜா�ரத்ாராக�ம் நிய�த்தார.் 

ஆ�நர ்மாளிைகக்�ள் பல்லக்�ல் ெசல்�ம் உரிைம அவ�க்� வழங்கப்பட்ட�. 

அவர ்தங்கப் �� ேபாட்ட ைகத்த� ைவத�்க்ெகாள்ள�ம் ெச�ப்பணிந்� ஆ�நர ்
மாளிைகக்�ள் ெசல்ல�ம் உரிைம ெபற்��ந்தார.் 

 

ெபப்��: 

உலக நாட்��ப்� இலக்�யத்�ன் �ன்ேனா� - ெபப்�� 

இந்�யா�ன் ெபப்�� - ஆனந்தரங்கர ்

நாட்��ப்� ேவந்தர ்- ஆனந்தரங்கர ்



 

�றெமா� ெசாற்கள்: 

ெசாஸ்த = ெதளிந்த அல்ல� உரிைம�ைடய 

��தம் = க�தம் அல்ல� ஆவணம் 

வள� = �� 

�பா� = இ�ெமா�ப்�லைம உைடயவர(்ெமா�ப்ெபயரப்்பாளர)் 

ைடஸ் என்�ம் இலத�்ன் ெசால்�க்� நாள் என்ப� ெபா�ள். 

இசெ்சால்�ல் இ�ந்� ைடரியம் என்�ம் இலத்�ன் ெசால் உ�வான�. 

இசெ்சால்�க்� நாட்��ப்� என்ப� ெபா�ள். இ���ந்� ைடரி என்�ம் ஆங்�லச ்
ெசால் உ�வானம�. 

 

�ற ��ப்�கள்: 

அ�ணாசச்லக் க�ராயர ்தம் இராமநாடகத்ைதத ்��வரங்கரத�்ல் அரங்ேகற்�ய 
�ன்னர,் �ண்�ம் ஒ��ைற ஆனந்தரங்கர ்�ன்னிைல�ல் அரங்ேகற்�னார.் 

ேக.ேக.�ள்ைள, "ஆனந்தரங்க�ைடய நாட்��ப்�கள் அவர� காலத்�ல் யா�ேம 
�ரிந்�ராத அரியெதா� இலக்�யப் பணி என்றார.் 

"தான் ேநரில் கண்�ம் ேகட்�ம் அ�ந்�ள்ள ெசய்�கைளச ்�த்�ர�ப்தைனப் ேபால் 
ஒன்��டாமல் ��த�் ைவத�்ள்ளார"் - வ.ேவ.� 

�ய்ப்ேள ஆட்��ல் ஆனந்தரங்க�க்�த் தனிப்பட்ட உரிைமகள் 
வழங்கப்பட்��ந்தன. 

 

ஆனந்தரங்கர ்��த்� ெவளிவந்த இலக்�யங்கள்: 

ஆனந்தரங்கர ்ேகாைவ = �யாகராச ேத�கர ்

கள்வன் ெநாண்�ச ்�ந்� 

ஆனந்தரங்கர ்�ள்ைளத்த�ழ் = அ�ம� ெதன்னகன் 

ஆனந்தரங்கர ்�ஜயசம்� = ��வாசக்க� (வடெமா�) 

ஆனந்தரங்கர ்ராட்சந்த� = கச�்ரிரங்கக்க�(ெத�ங்�) 

 

ெசய்�ள்: �த்ெதாள்ளா�ரம் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

உய்ம்�ன் - �ைழத�்க் ெகாள்�ங்கள் 

மைல - வளைம 

வள் - ெந�க்கம் 



��ம்� - வானம் 

பர� - �றா 

நிைற - எைட 

ஈரத்�் - அ�த�் 

�ைல - �லாக்ேகால் (தரா�) 

நிைற - ஒ�க்கம் 

ேமனி - உடல் 

ம�ப்� - தந்தம் 

ஊ� - எ�த்தாணி 

மறம் - �ரம் 

கனல் - ெந�ப்� 

மாறன் - பாண்�யன் 

களி� - யாைன 

 

இலக்கணக் ��ப்�: 

மாமைல - உரிசெ்சாற்ெறாடர ்

ெந�ம�ல் - பண்�தெ்தாைக 

வாங்��ல் - �ைனதெ்தாைக 

உயர�்ைல - �ைனதெ்தாைக 

�ைறயா - ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப்ெபயெரசச்ம் 

இைலேவல் - உவைமதெ்தாைக 

ம�ப்��, மாரே்பாைல - உ�வகம் 

மாறன்களி� - ஆறாம் ேவற்�ைமத் ெதாைக 

 

�ரித்ெத��க: 

தந்�ய்ம்�ன் = தந்� + உய்ம்�ன் 

�ல்ெல�� = �ல் + எ�� 

�ட்��ன் = �ட்� + �ன் 

ம�ப்�� = ம�ப்� + ஊ� 

எமெதன்� = எம� + என்� 

ெமாய்�ைல = ெமய் + இைல 



 

�ல் ��ப்�: 

�ேவந்தரக்ைளப் பற்�ய �ன்� ெதாள்ளா�ரம் பாடல்கைளகத் ெகாண்ட�. 

ஆ��ம்இந்�ல் ��ைமயாக �ைடக்க�ல்ைல. 

"�றத்�ரட்�" என்�ம் �ல் வா�லாக 108 ெவண்பாக்க�ம், பைழய உைர�ல்களில் 
ேமற்ேகாளாக 22 ெவண்பாக்க�ம் �ைடத�்ள்ளன. 

இதன் ஆ�ரியர ்ெபயர ்ெதரிய�ல்ைல. 

��ம்� - வானம் 

�ைல - �லாக்ேகால் 

ம�ப்� - தந்தம் 

கனல் - ெந�ப்� 

களி� - யாைன 

 

க�ங்கத்�ப்பரணி 

ெசாற்ெபா�ள்: 

��ன்வாய் - ெந�ப்�ல் 

�ந்ைத - எண்ணம் 

�ர - �க 

நவ்� - மான் 

��ல் - ேமகம் 

ம� - நில� 

உ� - ெசாரிந்த(ெபா�ந்த 

�னல் - நீர ்

 

இலக்கணக் ��ப்�: 

ெவந்�, உலரந்்�, எனா, �ர - �ைனெயசச்ங்கள் 

ெசந்நாய் - பண்�த் ெதாைக 

க����ம் , ெவண்ம��ம் - எண்�ம்ைம 

க���ல், ெவண்ம� - பண்�தெ்தாைககள் 

கடக்க ஓ�, இைளத�் - �ைனெயசச்ங்கள் 

�யரத்்த �யரவ்ன்ேறா - ெபயெரசச்ம் 



 

�ரித்ெத��க: 

வா�னீர ்- வா�ன் + நீர ்

ெவந்�லரந்்� - ெவந்� + உலரந்்� 

கா�தைன  - கா� + இதைன 

க���ல் - க�ைம + ��ல் 

ெவண்ம� - ெவண்ைம + ம� 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

க�ங்கத�்ப் பரணிைய இயற்�யவர ்சயங்ெகாண்டார.் 

இவர,் ��வா�ர ்மாவட்டத்��ள்ள �பங்�� என்�ம் ஊரினர.் �தல் 
�ேலாத�்ங்கச ்ேசாழனின் அரசைவப் �லவராகத ்�கழ்ந்தவர.் 

பரணிக்ேகார ்சயங்ெகாண்டார ்எனப் பலபட்டைடச ்ெசாக்கநாதப் �லவர ்
பாராட்��ள்ளார.் 

இைசயா�ரம், உலாமடல் ஆ�ய �ல்கைள�ம் இயற்��ள்ளார.் 

இவர� காலம் �.�.பன்னிரண்டாம் �ற்றாண்�. 

 

�ற் ��ப்�: 

ஆ�ரக்கணக்கான யாைனகளாப் ேபாரில் ெகான்ற �ரைனப் �கழ்ந்� பா�ம் 
இலக்�யத�்ற்�ப் பரணி என்ப� ெபயர.் 

இ� ெதாண்�ற்றா� வைக �ற்�லக்�யங்க�ள் ஒன்�. 

பரணி இலக்�யங்க�ள் த��ல் ேதான்�ய �தல் �ல் க�ங்கத�்ப் பரணி. 

க�ங்க மன்னன் அனந்தபன்மன் �� �தல் �ேலாத�்ங்கச ்ேசாழன் ேபாரெ்தா�த�் 
ெவற்� ெபற்றான். 

அவ்ெவற்�ையப் பாராட்� எ�ந்த இந்�ல் ேதால்��ற்ற க�ங்க நாட்�ன் ெபயரால் 
அைமந்�ள்ள�. 

இந்�ல் ஐந்�ற்�த் ெதாண்�ற்ெறான்ப� தா�ைசகள் உள்ளன. 

சயங்ெகாண்டாரின் சமகாலப் �லவரான ஒட்டக் �தத்ர ்இந்�ைலத் "ெதன்த�ழ்த ்
ெதய்வப்பரணி" எனப் �கழ்ந்�ள்ளார.் 

பரணி இலக்�யங்கள்: 

தக்கயாகப்பரணி 

ேமாகவைதப்பரணி 

�னத�்ப்பரணி 



வங்கத�்ப்பரணி 

பாசவைதப்பரணி 

�ரா�டத�்ப்பரணி 

ஆ�ரம் யாைன அமரிைட ெவன்ற 

மாணவ �க்� வ�ப்ப� பரணி 

பன்னி� பாட்�யல் 

ேபர�ஞர ்அண்ணா "எனக்� ��ப்பமான இலக்�யம் ஒன்� உண்ெடன்றால் அ� 
க�ங்கத�்ப்பரணிேய" என்றார.் 

உைரநைட: உலகளா�ய த�ழர ்

கல்ேதான்� மண்ேதான்றாக் காலத்ேத வாேளா� �ன்ேதான்�ய �தத்�� - 
�றப்ெபா�ள் ெவண்பாமாைல 

உல�ல் உள்ள 235 நா�களில் ஏறத்தாழ 154 நா�களில் த�ழரக்ள் உள்ளனர.் 

இ�ப� நா�களில் இலட்சத்�ற்� ேமற்பட்ட த�ழர ்வாழ்�ன்றனர.் 

சா�வன் வணிகம் ெசய்�ம் ெபா�ட்� கடல் கடந்� ெசன்ற ��ப்� 
மணிேமகைல�ல் உள்ள�. 

வாணிகம், ேவைலவாய்ப்� காரணமாகேவ த�ழரக்ள் அயல்நா�க�க்� ெசன்� 
வந்தனர.் 

இ� ��த�் ெசய்� சங்க இலக்�யங்களி�ம் காணப்ப��ற�. 

�ைரகடேலா��ம் �ர�யம் ேத� என்றவர ்- ஒளைவயார.் 

 

�ங்கப்�ர,் மேல�யா, �னாங்�த ்�� ஆ�ய நா�களில் ேகா�ல்கள் கட்� 
ஆண்�ேதா�ம் ���ழாக்கைளச ்�றப்பாக நடத்� வ��ன்றனர.் 

ரி�னியன் ��ல் வாழ்பவரக்ள் ெப�ம்பா�ம் த�ழரக்ேள. 

இலங்ைக�ல் வா�ம் த�ழரக்ளில் 95 ��க்காட்�னர ்ெதாடக்கப் பள்ளி �தல் 
பல்கைலக்கழகம் வைர த��ேலேய கல்� கற்�ன்றனர.் 

இலங்ைக, �ங்கப்�ர,் மேல�யா ஆ�ய நா�களில் த�ழ், ஆட்�ெமா�யாகத் 
�கழ்�ற�. 

சா�வன் வாணிகம் ெசய்�ம் ெபா�ட்�க் கடல் கடந்� ெசன்ற ��ப்� 
மணிேமகைல�ல் உள்ள�. 

இலங்ைக, �ங்கப்�ர,் மேல�யா ஆ�ய நா�களின் ஆட்� ெமா�யாகத ்த�ழ் 
�கழ்�ற�. 

உலெகங்�ம் அச�் ஒ�, ஒளி ஊடகங்கைள த�ழர ்நடத்� வ��ன்றனர.் 

 

�ைணப்பாடம்: ��.�.க�யாண�ந்தனாரின் த�ழ் பணி 



�றப்�ம் கல்��ம்: 

ெசன்ைனக்� அ�ேக �ள்ளம் என்�ம் ஊரில் ��தாசச்லனார ்- �னம்ைமயாரின் 
மகனாக 26.08.1883 ஆம் நாள் �றந்தார.் 

ெசன்ைன ராயப்ேபட்ைட ெவஸ்� பள்ளி�ல் ப�த்தார.் 

க�ைரேவலனாரிடம் த�ழ் இலக்�யங்கைள�ம் ைசவ �த்தாந்த 
சாத்�ரங்கைள�ம் ப�த்தார.் 

 

த�ழ் பற்�: 

"எங்�ம் த�ழ், எ��ம் த�ழ்" என்பைத �� �சச்ாக ெகாண்டார.் 

வடெமா�ச ்ெசாற்கைள கலவாமல் �ய த��ேல எ�த�ம் ேபச�ம் ெசய்தார.் 

 

�றெமா�ய��: 

த�ைழ வளரக்்க �ற ெமா�ைய ெவ�க்க ேவண்�ம் என்ப� ெபா�ளல்ல என்றார.் 

* ஆங்�லத்�ல் �க்க �லைம ெபற்��ந்தார.் 

காந்�ய�கள் த�ழகம் வந்த ேபாெதல்லாம் அவரின் ேமைட ேபசை்ச 
ெமா�ெபயரத்்தார.் 

 

இைளஞரக்�க்� அ��ைர: 

இைளஞரக்ேள! த��ல�ன் இ�ந்த நிைல ஊ�ங்கள்; ஓரந்்� உங்கள் ெபா�ப்ைப 
உண�ங்கள்; த�ழ்தை்தையப் ��ப்ேபாரை்வ�ல் ஒப்பைன ெசய்� 
அரியாசனத்�ல் அமரத்்த �ள்ெகாண்� எ�ங்கள்; எ�ங்கள்; பழந்த�ழ் �ரத�்டன் 
எ�ங்கள்" என்� அைற�வல் ��த்தார.் 

 

ேப�ப்பணி: 

"��.�.க நைட" என்ற ஒ� தனி நைடைய நைட�ைறப் ப�த்�னார.் 

ேப�வ� ேபாலேவ எ��வ�, எ��வ� ேபாலேவ ேப�வ� ஆ�ம். 

அ�ஞர ்அண்ணா உள்ளிட்ட அக்கால இைளஞரக்ைள தன் உணரச்�்�� ேபசச்ால் 
தம்பால் ஈரத்்தார.் 

 

எ�த்�ப்பணி: 

உைரநைட எ��வ� என� ெதா�ல் என்� ��னார.் 

"அவ�க்� வாய்ந்த ெமா�நைட மைல எனத் த��ல�ல் ஓங்� உயரந்்�ள்ள�" 
என்� ெத.ெபா.�னாட்��ந்தரனார ்பாராட்� உள்ளார.் 

 



உைரநைட �ல்கள்: 

மனித வாழ்ைக�ம் காந்�ய�க�ம் 

ெபண்ணின் ெப�ைம அல்ல� வாழ்க்ைகத் �ைணநலம் 

இமயமைல அல்ல� �யானம் 

��கன் அல்ல� அழ� 

ைசவத்�� 

ைசவத்�ன் சமரசம் 

கட�ட் காட்��ம் தா�மானவ�ம் 

இராம�ங்க �வா�கள் ���ள்ளம் 

த�ழ்நா�ம் நம்மாழ்வா�ம் 

நாயன்மார ்வரலா� 

த�ழ்�ல்களில் ெபளத்தம் 

காதலா? ���மா? �ர�்�த்தமா? 

என் கடன் பணிெசய்� �டப்பைத 

இந்�யா�ம் ��தைல�ம் 

த�ழ்சே்சாைல 

உள்ெளாளி 

 

ெசய்�ள் �ல்கள்: 

��கன் அ�ள்ேவட்டல் 

��மால் அ�ள்ேவட்டல் 

��த�்�ன் அ�ள்ேவட்டல் 

அ�கன் அ�ேக 

உரிைம ேவட்டல் 

ெபா�ைம ேவட்டல் 

ெபா��ம் அ��ம் அல்ல� மாரக்்�ய�ம் காந்�ய�க�ம் 

 

இதழ்ப்பணி: 

ேதசபக்தன், நவசக்� என்�ம் இதழ்களின் வா�லாகத ்ெதா�லாளர ்�ன்ேனற்றம் 
ெபறப் பா�பட்டார.் 

 



த�ழ் வாழ்�னர:் 

வயதா� ப�க்ைக�ல் இ�ந்த ேபா�ம் வளரச்�்�ம் வாழ்�ம் அல்ல� ப�ைகப் 
�தற்றல்" என்�ம் �ைல �.வ உத��டன் ெவளி�ட்டார.் 

அவர ்மைன� இறந்த ேபா�ம், "நான் தனியாக வாழ�ல்ைல; த�ேழா� 
வாழ்�ேறன்" எனக் ��யவர.் 

1953 ஆம் ஆண்� ெசப்டம்பர ்�ங்கள் ப�ேனழாம் நாள் தம� எ�பத்ேதாரம் வய�ல் 
இறந்தார.் 

 

உமரக்ய்யாம் பாடல்கள் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

பகரவ்� - ெசால்வ� 

ெதளி�ேர - ெதளி�ங்கள் 

�வ்வா - �கராத 

அகன்� - �ல� 

ஆ� - கடல் 

 

இலக்கணக் ��ப்�: 

ேநாக்� - �ைனெயசச்ம் 

�வ்வா �டம் - ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

க�மணி ேத�க �நாயகனார ்கன்னியா�மரி மாவட்டத்��ள்ள ேத�ரில் 
�றந்தவர.் 

ெபற்ேறார ்- �வதா� - ஆ�லட்�� அம்ைமயார ்

ெமா�ெபயரப்்� - உமரக்ய்யாம் பாடல்கைளத் த��ல் ெமா�யாக்கம் 
ெசய்�ள்ளார.் அப்பாடல்களின் ெதா�ப்� "உமரக்ய்யாம் பாடல்கள்" என்ப�. 

இவர ்கணிதம், வான�யல் ஆ�யவற்�ல் �லைம�க்கவர.் 

இவரின் க�ைதகள் மக்கள் அைட�ம் இன்ப �ன்பங்கைள�ம், இைறவன� 
பைடப்ைப�ம் பா�ெபா�ளாகக் ெகாண்டைவ. 

உமரக்ய்யாம் ப�ெனான்றாம் �ற்றாண்�ல் வாழ்ந்த பார�க க�ஞர.் 

இவரின் ��ப்ெபயர ்�ய��ன் அ�ல்பாத் உமரக்ய்யாம் எனப�. 

 

இயற்�ய �ல்கள்: 



மல�ம் மாைல�ம் 

ம�மக்கள் வ� மான்�யம் 

�ழந்ைதச ்ெசல்வம் 

ஆ�ய ேஜா� 

காலம்: 1876 - 1954 ஆம் ஆண்� வைர. 

�ற் ��ப்�: 

இந்�ல் இம்ைம ம�ைம பற்� �பாயத ்என்�ம் ெபயரில் உமரக்ய்யாம் எ��ய 
ெசய்�ள்களின் ெமா� ெபயரப்்�. 

இதைனேய க�மணி ெமா�ெபயரத்�்ள்ளார.் 

இ�ல் �ற்�ப் ப�ைனந்� பாடல்கள் உள்ளன. 

வாழ்க்ைகத் தத�்வதை்த இப்பாடல்கள் �ளக்��ன்றன. 

�பாய் என்ப� நான்க�ச ்ெசய்�ள். 

மணிேமகைல  
- �த்தைலசச்ாத்தனார ்
 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ஆயம் - ேதா�யர ்�ட்டம் 

ஆசனம் - இ�க்ைக 

நாதெ்தாைல�ல்ைல - ெசால் ேசார�்ன்ைம 

யாக்ைக - உடல் 

�ணிேநாய் - நீங்கா ேநாய் 

ேபைதைம - அ�யாைம 

ெசய்ைக - இ��ைன 

உணர�் - அ��யல் �ந்தைன 

அ� - உ�வமற்ற� 

உ� - வ�வம் 

வா�ல் - ஐம்ெபா�கள் 

ஊ� - �லன்களின் இயல்� 

�கர�் - இன்ப�ன்ப �கரச்�் 

ேவட்ைக - ��ப்பம் 

பவம் - பயன் ேநாக்�ய ெசயல் 

ேதாற்றம் - �றப்� 



ெப�ம்ேப� - ��ேப� 

ெகா� - ெகாம்� 

அல�ல - அளவற்ற 

ெதாக்க �லங்� - �லங்�தெ்தா�� 

�ரைல - �றம் ேப�தல் 

ெவஃகல் - ெப���ப்பம் 

ெவ�ளல் - க�ஞ்�னம் ெகாள்�தல் 

ெபால்லாக் காட்� - மாயத் ேதாற்றம் 

�லம் - ஒ�க்கம் 

தானம் - ெகாைட 

�ைர�ர ்- �ற்றம் நீங்�ய 

ேகண்�ன் - ேக�ங்கள் 

உய்ம்�ன் - ேபாற்�ங்கள் 

உைறதல் - தங்�தல் 

�ற்� - எமன் 

மா�ல் - �ற்றமற்ற 

�க்� - ��ந்� 

இடர ்- இன்னல் 

�தே்தர ்நைக - �த�்ச ்�ரிப்� 

ெதா�� - வணங்� 

 

இலக்கணக் ��ப்�: 

ேத��ம் ஆய�ம் - எண்�ம்ைம 

அ�ந்தவர,் நல்�ைன - பண்�தெ்தாைக 

வாழ்க - �யங்ேகாள் �ைன�ற்� 

ெசய்தவம், �ழ்க�ர ்- �ைனதெ்தாைக 

ெப�ம்ேப� - பண்�தெ்தாைக 

ஆழ்நர� - �ைனதெ்தாைக 

பல்��ர,் நல்ல�ைன, ��ைன, ேபரின்பம் - பண்�தெ்தாைக 

ஆய்ெதா� நல்லாய் - இரண்டாம் ேவற்�மா உ��ம் பய�ம் பய�ம் உடன் ெதாக்க 
ெதாைக 



காமத்� - உ�வகம் 

க�ஞ்ெசால் - பண்�தெ்தாைக 

ெபால்லக்காட்� - ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் 

ெதளிதல் - ெதா�ற்ெபயர ்

பயன் ெதரி�லவர ்- �ைனதெ்தாைக 

அைரசன் - இைடப்ேபா� 

நல்லறம் - பண்�தெ்தாைக 

 

�ரித்த�தல்: 

எ�ந்ெத�ர ்= எ�ந்� + எ�ர ்

அ��ண்டாக = அ�� + உண்டாக 

இயல்�ரா� = இயல்� + ஈ� + ஆ� 

நன்ெமா� = நன்ைம + ெமா� 

எனக்�டர ்= எனக்� + இடர ்

நல்லறம் = நன்ைம + அறம் 

ெதா�ேதத�் = ெதா�� + ஏத்� 

உண்ெடன்� = உண்� + என்� 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

மணிேமகைல�ன் ஆ�ரியர ்�லவாணிகன் �த்தைலச ்சாதத்னார.் 

சாத்தான் என்ப� இவரின் இயற்ெபயர.் 

இவர ்��ச�்�ல் உள்ள �த்தைல என்�ம் ஊரில் �றந்� ம�ைர�ல் வாழ்ந்தவர ்

தானிய வாணிகம் ெசய்தவர.் 

தண்ட�ழ் ஆசான், சாத்தன் நன்�ர�்லவன் என்� இளங்ேகாவ�கள் இவைர 
பாராட்��ள்ளார.் 

இவர� காலம் �.�. இரண்டாம் �ற்றாண்�. 

இவர ்கைடசச்ங்கப் �லவரக்�ள் ஒ�வர.் 

இளங்ேகாவ�க�ம் இவ�ம் சமகாலத்தவராவர.் 

 

�ல் ��ப்�: 

இந்�ல் ஐம்ெப�ம்கா�யங்க�ள் ஒன்�. 



�லப்ப�கார�ம் மணிேமகைல�ம் ஒேர கைதத ்ெதாடர�்ைடயைவ. 

இைவ இரண்�ம் "இரட்ைட காப்�யங்கள்" என அைழக்கப்ப�ம். 

மணிேமகைல�ன் �ற� வாழ்க்ைகையக் ��வதனால் இந்��க்� "மணிேமகைல 
�ற�" என்ற ெபய�ம் உண்�. 

இந்�ல் ெபளத்த சமயச ்சார�் உைடய�. 

�ப்ப� காைதகள் ெகாண்ட�. இ�பத்� நான்காவ� காைத என்ப� ஆ�த்�ரன் 
நா� அைடந்த காைத பாடப் ப��யாக இடம்ெபற்�ள்ள�. 

ேகாவல�க்�ம் மாத�க்�ம் �றந்த மகள் - மணிேமகைல 

�வ�லைக�ன் உத�யால் அ�த �ர�ையப் ெபற்�ப் �கார ்நகைர மணிேமகைல 
அைடந்தாள். 

 

ஐம்ெப�ம்காப்�யங்கள்: 

�லப்ப�காரம் 

மணிேமகைல 

�வக �ந்தாமணி 

வைளயாப� 

�ண்டலேக� 

 

உணேவ ம�ந்� 

த�ழர ்ம�த�்வத்�ல் உண� என்ப� அைணத�் ேநாய்கைள�ம் �ரக்்கக்��ய 
சஞ்�� ம�ந்தாக க�தப்ப��ற�. 

ப��ன் ெகா�ைமைய "ப�ப்�ணி என்�ம் பா�" என்ற� மணிேமகைல 
காப்�யம். 

"உண்� ெகா�தே்தார ்உ�ர ்ெகா�த்ேதாேர" என மணிேமகைல�ம் . �றநா��ம் 
���ன்றன. 

��க்�றளில் ம�ந்� என்�ம் அ�காரத்�ல் உணேவ ம�ந்தா�ம் தன்ைமைய 
��வள்�வர ்ெதளிவாக ���ள்ளார.் 

�ன் உண்ட� ெசரிதத்� கண்� உண்பாரக்்� ம�ந்�ண்�ம் ேதைவ ஏற்படா� 
என்ப� வள்�வர ்வாக்�. 

நம் நாட்� சைமய�க்� ��ங்கல் அரி�ேய �றந்த�. 

ேநாய்க்� �தல் காரணம் உப்�. 

"��ண் ��ம்ேபல்" என்றவர ்ஒளைவ. 

நீரின்றைமயா� உல� எனக் ��யவர ்- வள்�வர.் 

உடைலக் காத்த�ன் ேதைவைய வ���த�்யவர ்- ���ல�ம். 



 

அ��ைவ�ன் பயன்கள்: 

இனிப்� - வளம் 

�வரப்்�- ஆற்றல் 

ைகப்� - ெமன்ைன 

காரப்்� - உணர�் 

உவரப்்� - ெதளி� 

�ளிப்� - இனிைம 

 

ேநாய் நீக்�ம் ��ைககள் 

�ழக்காய்ெநல்�: 

இதைன �ழாெநல்�, �ழ்வாய்ெநல்� என்� ��வர.் 

மஞ்சள் காமாைலக்� ைககண்ட ம�ந்தாக பயன்ப��ற�. 

இதைன கற்கண்�டன் ேசரத்�் உண்பதால் ��நீரத் ்ெதாடரப்ான ேநாய்கள் நீங்�ம். 

 

�ள�: 

�ள� ெச��ன் இைலகைள நீரில்இட்� ெகா�க்க ெசய்� ஆ� ��த்தால் 
மார�்சளி, நாரக்்ேகாைவ, தைலவ� நீங்�ம். 

�ள� இைலகள் ��னால் பைட நீங்�ம். 

 

��வைள: 

இ� ெச� வைக இல்ைல, இ� ெகா� வைகைய ேசரந்்த�. 

இக்ெகா��ல் �� �ள்கள் உண்�. 

இதைன ��ைள, �ங்கவல்� என்�ம் அைழப்பர.் 

வள்ளலார ்இதைன "ஞானப்பச�்ைல" என்� ��வார.் 

இ� �ரல் வளத்ைத ேமம்ப�த�்ம், வாழ்நாைள நீ�க்�ம். 

 

�ப்ைபேமனி: 

�ப்ைபேமனி, நச�்க்க�க�க்� நல்ல ம�ந்�. 

இதைன "ேமனி �லங்க �ப்ைபேமனி" என்� �ற�ப்பர.் 

 

கற்றாைழ: 



இ� வறண்ட நிலத்தாவரம். 

இதைன "�மரி" என்பர.் 

ெபண்களின் க�ப்ைப சாரந்்த ேநாய்கைள நீக்�வதால் "�மரி கண்ட ேநாய்க்� 
�மரி ெகா�" என்பர.் 

 

��ங்ைக: 

இதைன அைரத�் தட�னால் எ�ம்� �ைற� �ைர�ல் ��ம். 

இ�ம்� சத�் நிைறந்�ள்லதால் �ந்தைல வளரச ்ெசய்வ�ல் ெப�ம் பங்� உண்�. 

 

க�ேவப்�ல்ைல: 

இ� �தேப�, நச�் ேபான்றவற்ைற சரி ெசய்�ம். மண�ட்� உண�ன் மா� 
��ப்ைப உண்டாக்�ம். 

 

கரிசலாங்கண்ணி: 

இரத்தேசாைக, ெசரிமான ேகாளா�, மஞ்சள் காமாைலக்� �றந்த ம�ந்�. 

கண் பாரை்வைய ெதளிவாக்�ம் 

நைரைய ேபாக்�ம். 

இதைன "கரிசாைல, ைகயாந்தகைர, ��ங்கராசம், ேதகராசம்" என்� ��வர.் 

மணித்தகாகாளிக்�ைர வாய்ப்�ண்ைண�ம், �டற்�ண்ைண�ம் �ணப்ப�த�்ம். 

அகத்�க்�ைர பல் சாரந்்த ேநாய்கைள �ணமாக்�ம். 

வல்லாைர நிைனவாற்றைல ெப�க்க உத�ம். 

ெவப்ப நாடான நம� நாட்�ச ்சைமய�க்�ப் ��ங்கலரி�ேய ஏற்ற�. 

மஞ்சள் ெநஞ்��ள்ள சளிைய நீக்�ம். 

ெகாத�்மல்� - �த்தத்ைதப் ேபாக்�ம் 

�ரகம் - வ�ற்�ச ்�ட்ைடத்தணிக்�ம் 

�ள� - ெதாண்ைடக் கட்ைடத் ெதாைலக்�ம் 

�ண்� - வளியகற்� வ�ற்�ப்ெபா�மைல நீக்�ப் ப�ைய ���க்�ம் 

ெவங்காயம் - �ளிரச்�் உண்டாக்�க் ���ையத் �ய்ைமப்ப�த�்ம். 

ெப�ங்காயம் - வளிைய ெவளிேயற்�ம். 

இஞ்� - �தத்த்ைத ஒ�க்�க் காய்சச்ைலக் கண்�க்�ம். 

ேதங்காைய - நீரக்்ேகாைவைய நீக்�ம். 

நல்ெலண்ெணய் கண் �ளிரச்�்�ம் அ��தெ்தளி�ம் உண்டாக்�ம். 



 

பழெமா�: 

ெநா�க்�த ்�னி வ�ற்�க்�க் ேக� 

ெநா�ங்கத ்�ன்றால் �� வய� 

அள�க்� �ஞ்�னால் அ�த�ம் நஞ்� 

 

��க்�றள் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

கடன் - கடைம 

சான்ேறார ்- நல்ல �ணங்கள் நிைறந்தவர ்

நாண் - நாணம் 

ஒப்�ர� - உத�தல் 

கண்ேணாட்டம் - உ�ரக்ளிடத�் இரக்கம் 

வாய்ைம - உண்ைம 

சால்� - சான்றாண்ைம 

ஆற்�வார ்= ெசயல் ெசய்பவர ்

ஆற்றல் - வ�ைம 

மாற்றார ்-பைகவர ்

�ைலயல்லார ்- ஆற்ற�ல் �ைறந்தவர ்

கட்டைள - உைரகடல் 

இன்னா - �ங்� 

இனிய - நன்ைம 

ெசய்யாக்கால் - ெசய்யா�டத�் 

இன்ைம - வ�ைம 

இளிவன்� - இ�வானதன்� 

�ண்ைம - வ�ைம 

ஊ� - உலகம் 

ஆ� - கடல் 

இ�நிலம் - ெபரிய நிலம் 

ெபாைற - �ைம 

 



இலக்கணக் ��ப்�: 

என்ப - பலரப்ால் �ைன�ற்� 

ேமற்ெகாள்பவர ்- �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

உள்ள�உம் - இன்னிைசயளெபைட 

அன்� - ��ப்��ைன �ற்� 

கண்ேணாட்டம் - ெதா�ற்ெபயர ்

ெகால்லா நலத்த�, ெசால்லா நலத்த� - ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் 

பணிதல் - ெதா�ற்ெபயர ்

ஆற்�வார,் மாற்றார ்- �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

இன்ைம, �ண்ைம - பண்�ப் ெபயரக்ள் 

சான்றவர ்- �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

இ�நிலம் - உரிசெ்சாற்ெறாடர ்

மன், ஓ - அைசசெ்சாற்கள் 

 

இன்பம் 

கற்றவர ்�ன்தாம் கற்ற 

கல்�ையக் �றல் இன்பம் 

ெவற்�ைய வாழ்�ல் ேசரக்்�ம் 

�ைனபல �ரிதல் இன்பம் 

�ற்�னக் கயவேரா� 

ேசரா� வாழ்தல் இன்பம் 

ெபற்றைத வழங்� வா�ம் 

ெப�ங்�ணம் ெப�தல் இன்பம் 

�ரதா 

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

இைசபட - �க�டன் 

கயவர ்- �ழ்க்�ண�ைடேயார ்

 

இலக்கணக்��ப்�: 

தளிரக்்ைக - உவைமதெ்தாைக 



பழந்த�ழ், �ற்�னம், ெப�ங்�ணம் - பண்�தெ்தாைக 

வழங்� - �ைனெயசச்ம் 

கற்றல், ெப�தல், வாழ்தல் - ெதா�ற்ெபயர ்

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

உவைம க�ஞர ்�ரதா அவரக்ளின் இயற்ெபயர ்இராசேகாபாலன். 

இவர ்நாைக மாவட்டம் பைழய�ரில் 23.11.1921 அன்� �றந்தார.் 

ெபற்ேறார ்- ��ேவங்கடம், ெசண்பகம் 

பாேவந்தர ்பார�தாசன் �� ெகாண்ட பற்�ன் காரணமாகத ்தம் ெபயைர 
�ப்�ரத்�னதாசன் என மாற்�க்ெகாண்டார.் அதன் ��க்கேம �ரதா. 

பைடப்�கள்: 

ேதன்மைழ, �ைற�கம், 

�வ�ம் �ண்ணாம்�ம், �ரதா�ன் க�ைதகள் 

�ல் ��ப்�: 

ேதன்மைழ ��ல் இயற்ைகெய�ல் �தலாக ஆராய்ச�் ஈறாகப் ப�னா� 
ப��களாகக் க�ைதகள் இடம் ெபற்�ல்ளன. அவற்�ள் ேதன்�ளிகள் என்�ம் 
ப���ல் இப்பாடல் இடம் ெபற்�ள்ள�. 

�றப்�: 

இவரின் ேதன்மைழ �ல் த�ழக அர�ன் த�ழ் வளரச்�்த ்�ைற�ன் �றந்த 
��க்கானப் பரிைச ெபற்�ள்ள�. 

இவர ்கைலமாமணி பட்டத்ைத�ம், த�ழக அர�ன் பாேவந்தர ்��ைத�ம் 
ெபற்�ள்ளார.் 

�ழந்ைத�ன் தளிரக்்ைகபட்ட ��ைன உண்ப� இன்பம். 

கற்றவர ்�ன் தாம் கற்ற கல்�ையக் �றல் இன்பம் 

ெவற்�ைய வாழ்�ல் ேசரக்்�ம் �ைனபல �ரிதல் இன்பம் 

�ற்�னக் கயவேரா� ேசரா� வாழ்தல் இன்பம். 

உைரநைட: ெப�ந்தைலவர் காமராசர ்

இளைமப் ப�வம்: 

���நகர ்மாவட்டத்�ல் �மாரசா�, �வகா� தம்ப�ய�க்� மகனாய் 1903 ஆம் 
ஆண்� �ைலத் �ங்கள் 15 ஆம் நாள் �றந்தார.் 

நாட்டாண்ைமக்காரராக இ�ந்த காமராசரின் தாத்தா, பல சமயங்களில் 
பஞ்சாயத�்க் �ட்டங்க�க்�த் தன்ெபயரன் காமராசைர�ம் அைழத�்ச ்ெசல்வார.் 

�ண்ைணப் பள்ளி�ல் த�ழ் எ�த�்க்கைளக் கற்�, அதன்�ற� ஓர ்ஆண்� 
த�ழ்ப்பாடம் கற்றார.் 



அவ�க்� பன்னிரண்� வய�ேலேய கல்��ல் நட்ட�ல்லாமல் ேபா�ற்�. 

 

அர�ய�ல் ஈ�பா�: 

காமராசர ்நாள்ேதா�ம் ெசய்�தத்ாள்கைள ப�த�்ம், அர�யல் �ட்டங்களில் 
தைலவரக்ளின் ெசாற்ெபா��கைளக் ேகட்�ம் தம்�ைடய 

அர�யல் அ�ைவ வளரத்�்க் ெகாண்டார.் 

"ெமய்கண்டான் �த்தகசாைல" என்ற �ைல நிைலயத�்ற்� ெசன்� 

இெலனின், கரிபால்�. ெநப்ேபா�யன் ேபான்ற தைலவரக்ளின் வாழ்க்ைக 
வரலாற்ைற ப�த�் �றைமயாக ேபச�ம் வாதம் �ரிய�ம் கற்�க் ெகாண்டார.் 

இளம் வய�ேலேய ேத�ய இயக்கமான காங்�ர�ல் ேசரந்்தார.் 

ைசமன் �� எ�ரப்்�, உப்�ச ்சத�்யா�ரகம், ெவள்ைளயேன ெவளிேய� �த�ய 
ேபாராட்டங்களில் கலந்�ெகாண்� ப�ேனாராண்�கள் �ைற�ல் க�தத்ார.் 

அவர� தன்னலமற்ற உைழப்ைபக் கண்� தைலவர ்சத்�ய�ரத்்� 

அவைர கட்��ன் ெசயலாளராக நிய�த்தார.் 

காமராசரின் அர�யல் �� சத�்ய�ரத்்�. 

1937இல் சட்டப்ேபரைவ உ�ப்�னராகத ்ேதரந்்ெத�க்கப்பட்டார.் 

 

தைலவரக்ைள உ�வாக்�பவர:் 

1939 ஆம் ஆண்� த�ழக காங்�ரஸ் கட்��ன் தைலவராகத் 
ேதரந்்ெத�க்கப்பட்டார.் 

12 ஆண்�கள் அப்பத��ல் ெசல்வாக்��க்க தைலவராகத் �கழ்ந்தார.் 

1945இல் �ரகாசம், 1947இல் ஒமந்�ர ்இராமசா� மற்�ம் 1949இல் �மாரசா� 
ஆ�ேயார ்�தல்வராகப் பத�ேயற்பதற்�க் காரணமாக இ�ந்தார.் 

ேந��ன் மைற�க்�ப்�ன் லால்பக�ர ்சாஸ்�ரிைய�ம், பக�ர ்மைற�க்� �ன்� 
இந்�ரா காந்�ைய�ம் நாட்�ன் �ரதமராக ஆக்�ய�ல் இவர ்
ெப�ம்பங்காற்�னார.் 

பலர ்ஆட்� அைமக்க இவர ்காரணமாக இ�ந்ததால் இவர ்

"தைலவரக்ைள உ�வாக்�பவர"் என அைழக்கப்பட்டார.் 

 

�தல்வர் காமராசர:் 

1954-இல் இராஜா� �தல்வர ்பத��ல் இ�ந்� �ல�ய�ம் காமராசர ்
அப்பத�க்�த் ேதரந்்ெத�க்கப்பட்டார.் 

1963 இல் தாமாகப் பத� �ல�ம்வைர அப்பத��ல் �றம்படச ்ெசயல்பட்டார.் 



காமராசர ்ஆட்�க் காலத்�ல் �ன்னாள் ��யர�த ்தைலவர ்ஆர.்ெவங்கட்ராமன் 
ெதா�ல்�ைற அைமசச்ராக�ம், �.�ப்�ரமணியம் கல்�யைமசச்ராக�ம் 
பணியாற்�னார.் 

 

ெதா�ல் �ன்ேனற்றம்: 

காமராசர ்�தல்வராக இ�ந்த ேபா� இரண்டாவ�, �ன்றாவ� ஐந்தாண்�த் 
�ட்டங்கள் நிைறேவற்றப்பட்டன. 

�ண்�, அம்பத�்ர,் ராணிப்ேபட்ைட �த�ய இடங்களில் ெபரிய 
ெதா�ற்ேபட்ைடக�ம், மாவட்டந்ேதா�ம் ��ய ெதா�ற்ேபட்ைடக�ம் 
அைமக்கப்பட்டன. 

இவர ்காலத்�ல் �ட்�ற� இயக்கம் �றப்பாக நைடெபற்ற�. 

ெநய்ேவ� நிலக்கரிச ்�ரங்கத் ெதா�ற்சாைல, இந்�ஸ்தான் ேபாட்ேடா ��ம் 
ெதா�ற்சாைல, �ண்� அ�ைவ��சை்சக் க��த் ெதா�ற்சாைல, 

சரக்்கைர ஆைல, �ெமண்ட் ெதா�ற்சாைல, ெபரம்�ரத்் ெதாடரவ்ண்�ப் ெபட்�த் 
ெதா�ற்சாைல, ேமட்�ர ்கா�தத் ெதா�ற்சாைல �த�யன இவர� காலத�்ல் 
ெதாடங்கப்ெபற்றன. 

 

கல்�ப் �ரட்�: 

காமராசர ்காலத்�ல் கட்டாயக் கல்� நைட�ைறப்ப�த்தப்பட்ட�. 

"ெத�ேதா�ம் ெதாடக்கப்பள்ளி, ஊரே்தா�ம் உயரந்ிைலப்பள்ளி" என்பேத 
ேநாக்கமாக அைமந்த�. 

பள்ளி ேவைலநாள்கைள 180 இல் இ�ந்� 200 ஆக உயரத்்�னார.் 

ெதாடக்கப்பள்ளி�ல் ம�ய உண�த் �ட்டம் இவரால் ெதாடங்கப்பட்ட�. 

ஈராண்�களில் பள்ளிச ்�ரைமப்� மாநா�கள் 133 நடத்�, பல ேகா� �பாய் 
ம�ப்�ள்ள நன்ெகாைடகள் ெபற்� பள்ளிக�க்� ேதைவயான அ�ப்பைட 
ெபா�ட்கள் வாங்கப்பட்டன. 

ம�த�்வக்கல்�ரி �தலான ெதா�ற்கல்�ரிகளில் ப��ம் ஏைழ மாணவரக்�க்� 
வட்��ல்லாக் கடனளிக்க ஏற்பா� ெசய்தார.் 

 

ச�க �ன்ேனற்றத் �ட்டங்கள்: 

தஞ்சா�ரப்் பண்ைணயாள் பா�காப்�ச ்சட்டத்ைத ��த்�, சா�ப� ெசய்�ம் 
ெதா�லாளிக்� அ�ப� ��க்கா� பங்� �ைடக்க வ�வைக 

ெசய்தார.் 

நில�ர�்�த்தம் இவரால் ெகாண்�வரப்பட்ட�. 

நில உசச் வரம்� �ப்ப� ஏக்கர ்எனக் �ைறக்கப்பட்ட�. 

��ெதா�லாளர ்நலத்�ட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 



மக்கள் நலத்�ட்டங்களில் ஓய்��யம் �க்�யமான�. 

 

காமராசர ்�ட்டம்: 

1962 ஆம் ஆண்� �னப்பைடெய�ப்�க்� �ன், காங்�ரஸ் கட்��ன் ெசல்வாக்� 
சரியத் ெதாடங்�ய�. 

கட்�ைய வ�ப்ப�தத் �தத் தைலவரக்ள் அைமசச்ர ்பத��ல் இ�ந்� �ல� 
கட்�ப்பணி�ல் ஈ�பட ேவண்�ம் எனக் காமராசர ்�ட்டம் 

ஒன்ைற ெகாண்�வந்தார.் அத்�ட்டேம "காமராசர ்�ட்டம்" ஆ�ம். 

�த�ல் தாேம �தல்வர ்பத�ைய�ட்� �ல�க் கட்�ப்பணிக்�த ்��ம்�னார.் 

 

அ�ல இந்�ய காங்�ரஸ் தைலவர்: 

�வேன�வர ்நகரில் 1963 ஆம் ஆண்�ல் ��ய காங்�ரஸ் மாநாட்�ல் காமராசர ்
அ�ல இந்�யக் காங்�ரஸ் தைலவராகப் பத�ேயற்றார.் 

நாெடங்�ம் �ற்�ப்பயணம் ேமற்ெகாண்� கட்�ப்�சல்கைளப் ேபாக்�, மக்களிடம் 
ேநர�த் ெதாடர�்ெகாண்டார.் 

இந்�யப் �ரதமர ்ேந� 1964 ஆம் ஆண்� காலமானார.் 

சாஸ்�ரி எ�ரப்ாராத�ைற�ல் 1966 ஆம் ஆண்� தாஸ்காண்�ல் உ�ரிழந்தார.் 
இந்த இ� சமயங்களி�ம்ல் �த�் சா�ரய்மாக ெசயல்பட்� �ரதமைர ேதர�் 
ெசய்தார.் 

அைனத�்க் கட்��னரா�ம் ம�க்கப்ெப�ம் ெப�ந்தைலவராக உயரந்்தார.் 

 

காமராச�க்�ச ்ெசய்த �றப்�கள்: 

காமராசரக்� ந�வணர� "பாரத ரதன்ா ��� (இந்�ய மாமணி)" அளித�்ச ்
�றப்�த�், 

நாடா�மன்றத்�ல் இவ�க்� ஆ�யர ெவண்கலச�்ைலைய நி��ய�. 

த�ழக அர� இவரின் ெபயரால்" ம�ைர காமராசர ்பல்கைலக்கழகம்" எனப் ெபயர ்
�ட்�ய�. 

கன்னியா�மரி�ல் காமராசர ்மணி மண்டபம் கட்டப்பட்ட�. 

ெசன்ைன ெமரினா கடற்கைரச ்சாைல�ல் �ைல அைமத�் �றப்�த்த�. 

காமராசர ்வாழ்ந்த ெசன்ைன இல்லம் நிைன� இல்லமாக ஆக்கப்பட்ட�. 

அவரின் ���நகர ்இல்ல�ம் அர�ைடைம ஆக்� நிைன� இல்லமாக்கப்பட்ட�. 

ேதனாம்ேபட்ைட�ல் காமராசர ்அரங்கம் நி�வப்பட்ட�. 

காமராசர ்�றந்த நாளான �ைல 15 ஆம் நாள் ஆண்�ேதா�ம் "கல்� வளரச்�் 
நாளாக" த�ழ அர� அ��த�்ள்ள�. 



இவைர "கல்�க் கண் �றந்தவர"் எனத ்த��லகம் ேபாற்��ற�. 

மைற�: 

1972 ஆம் ஆண்� காந்�ய�களின் �றந்த நாளான அக்ேடாபர ்

இரண்டாம் நாள் இவ்�லக வாழ்ைவ நீதத்ார.் 

�க�ைரகள்: 

தன்னலமற்ற தைலவர ்

கரம்�ரர ்

கல்�க்கண் �றந்த �தல்வர ்

ஏைழப்பங்காளர ்

 

நாட்�ப்�றப்பாடல் 

பாட�ன் ெபா�ள்: 

�னவரக்ளா�ய எங்க�க்� ��ெவள்ளிதான் �ளக்�. 

பரந்த கடேல பள்ளிக்�டம் 

கடேல எங்களின் உற்ற ேதாழன். 

�ன்�� வைலேய ப�க்�ம் �ல். 

கட்�மரேம வா�ம் ��. 

கா�ம் க�ேர �ட்�க்�ைர. 

ேமகேம �ைட 

��க்�ம் �ன்கேள ெபா�ள்கள். 

இ��ம் �ன்��ம் பாரக்்�ம் �த�் 

ெவண்மணேல ப�த�்றங்�ம் பஞ்� ெமத்தா. 

நிலேவ �கம் பாரக்்�ம் கண்ணா�. 

�சச்டக்� நீந்�தேல வ�பா� 

வணங்�ம் தைலவர ்ெப�வானம். 

ெசாற்ெபா�ள்: 

�ரிகடல் - பரந்த கடல் 

கா�ம் ர�ச�்டர ்- �ட்ெடரிக்�ம் �ரியக்க�ர ்

ேயாகம் - �யானம் 

�னவரக்�க்� இர�ல் �ளக்காக �ளங்�வ� - ��ெவள்ளி 

�ன்வைல - �னவரின் ப�க்�ம் �ல் 



�னவர ்கண்ண�யாகப் பயன்ப�த�்வ� - ��நிலேவ 

�னவரின் வா�ம் �� - கட்� மரம் 

 

 

ெபண்ேம 

ெசாற்ெபா�ள்: 

உ�� - உளஉ�� 

ெசா�பம் - வ�வம் 

தரணி - உலகம் 

தாரம் - மைன� 

ேசைவ - ெதாண்� 

அயலார ்- உறவல்லாேதார ்

 

இலக்கணக்��ப்�: 

அன்�ம் ஆரவ்�ம் அடக்க�ம் - எண்�ம்ைம 

இன்ப ெசா�பம் - உ�வகம் 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

க�ஞர ்ெவ.இராம�ங்கனார,் நாமக்கல் மாவட்டம் ேமாக�ரில் �றந்தார.் 

ெபற்ேறார ்= ெவங்கடராமன் - அம்மணி அம்மாள் 

த�ழக அர�ன் �தல் அரசைவக் க�ஞர.் 

இவ�க்� ந�வண் அர� "பத்ம �ஷன்" ��� வழங்�ச ்�றப்�தத்�. 

இவரின் காலம் �.�.1888 �தல் 1972 வைர. 

இவர ்த�ழக மக்களால் காந்�யக் க�ஞர ்எனப் ெப�ைம�டன் வழங்கப் ெபற்றார.் 

�ற்��ப்�: 

நாமக்கல் க�ஞர ்பாடல்கள் என்�ம் க�ைதத் ெதா�ப்�ல் ெதய்வத் ��மலர,் 
த�ழ்த் ேதன்மலர,் காந்�மலர,் ேத�ய மலர,் ச�தாய மலர,் ெபரிேயார ்�கழ் மலர,் 
��நாள் மலர,் ��காப்�ய மலர,் இைசமலர,் அ��ைர மலர,் பல்�ைவ மலர ்ஆ�ய 
தைலப்�களில் க�ைதகள் அைமந்�ள்ளன. இப்பாடல், ச�தாய மலர ்என்�ம் 
தைலப்�ல் இடம் ெபற்�ள்ள�. 

 

பைடப்�கள்: 

இைச நாவல்கள் - 03 



கட்�ைரகள் - 12 

தன்வரலா� - 03 

��னங்கள் - 05 

இலக்�யத�்றனாய்�கள் - 07 

க�ைதத ்ெதா�ப்�கள் - 10 

��காப்�யங்கள் - 05 

ெமா�ெபயரப்்�கள் - 04 

 

�ல்ைலயா� வள்ளியம்ைம 

ெபற்ேறா�ம் �றப்�ம்: 

வள்ளியம்ைம ெதன்னாப்�ரிக்கா�ல் உள்ள ேஜாகன்ஸ்பாரக்் என்�ம் நகரில் 
�றந்தார.் 

இவரின் ெபற்ேறார ்- ��சா�, மங்களம். 

இவரின் தாயார ்�றந்த ஊரான �ல்ைலயா��ன் ெபயைரக் ெகாண்� �ல்ைலயா� 
வள்ளியம்ைம என்� அைழக்கப்பட்டார.் 

 

அறப்ேபார:் 

ெதன்னாப்�ரிக்க நாட்�ல் ��மணப்ப��ச ்சட்டப்ப��ம், ��த�்வ மதச ்
சட்டப்ப��ம் நைடெபறாத ��மணங்கள் ெசல்லா� என்� அந்நாட்� 

உசச் நீ�மன்றம் 1912 ஆண் ஆண்� வழங்�ய �ரப்்ைப எ�ரத்�் காந்�ய�கள் 
தைலைம�ல் இந்�யரக்ள் அறப்ேபாராட்டத்�ல் ஈ�பட்டனர.் 

ேபாராட்டத்�ன்ேபா� காந்�ய�கள் நிகழ்த்�ய �ரம் ெச�ந்த உைர, ��� 
வள்ளியம்ைம�ன் மன�ல் ஆழமாகப் ப�ந்த�. 

1913 ஆம் ஆண்� �சம்பர ்�ங்கள் 23 ஆம் ேத� வால்க்ஸ்ரஸ்ட் என்�ம் இடத்�ல் 
நைடெபற்ற அறப்ேபாரில் வள்ளியம்ைம ைக� ெசய்யப்பட்டார.் 

அவ�க்� ெதன்னாப்�ரிக்க நீ�மன்றம் 3 மாதம் க�ங்காவல் தண்டைன அளித்த�. 

 

�ைறவாழ்க்ைக: 

�ைற�ல் வள்ளியம்ைமக்� கல்�ம் மண்�ம் கலந்த உணேவ தரப்பட்ட�. 

அவரின் உடல்நலம் க�ைமயாக பா�க்கப்பட்ட�. 

�ைற�ல் உ��க்� ேபாரா�ய நிைல�ல் ��தைல ெசய்யப்பட்டார.் 

 

நாட்�ப்பற்�: 



��தைல ெசய்யப்பட்ட வள்ளியம்ைம தம� �ட்�ல் ப�தத் ப�க்ைகயாக 
இ�ந்தார.் 

இதைன அ�ந்த காந்�ய�கள் அவைர காண வந்தார.் 

"�ைறத்தண்டைனக்காக நீ வ�ந்��றாயா?" என்� காந்�ய�கள் அவரிடம் 
ேகட்டார.் 

அதற்� வள்ளியம்ைம, "இல்ைல இல்ைல �ண்�ம் �ைற ெசல்லத் தயார"் என்� 
��னார.் 

அத�்டன் இந்�யரக்ளின் நல�க்காக எதத்� இன்னல்கைள�ம் ஏற்ேபன் என்றார.் 

உடல் நலம் �ன்�ய வள்ளியம்ைம 1914 ஆம் ஆண்� �ப்ரவரி மாதம் 22 ஆம் ேத� 
தம� 16 ஆம் வய�ல் மரணம் அைடந்தார.் 

 

காந்�ய�களின் க�த்�: 

என்�ைடய சேகாதரி�ன் மரணதை்த �ட�ம் வள்ளியம்ைம�ன் மரணம் எனக்�ப் 
ேபரி�யாக இ�ந்த� என்� காந்�ய�கள் மனம் வ�ந்�னார.் 

மாதரக்�க்� அணிகலன்களாகத் �க�ம் �ன்பதை்தத் தாங்�ம் மனவ�ைம, 
தன்மானம், நல்ெலா�க்கம் ஆ�யவற்�ற்� இலக்கணமாகத் �கழ்ந்தார.் 

அவ�ைடய �யாகம் �ண் ேபாகா�. 

சத்�யத்�ற்காக உ�ர ்நீத்த அவ�ைடய உ�வம் என கண்�ன் நிற்�ற�. 

நம்�க்ைக தான் அவர� ஆ�தம்" என்� வள்ளியம்ைம ��த�் "இந்�யன் 
ஒப்�னியன்" இத�ல் காந்�ய�கள் எ���ள்ளார.் 

ெதன்னாப்�ரிக்க வரலாற்�ல் வள்ளியம்ைம�ன் ெபயர ்என்�ம் நிைலத�் நிற்�ம் 
என்� காந்�ய�கள் "ெதன்னாப்�ரிக்கச ்சத்�யா�ரகம்" என்�ம் ��ல் 
��ப்�ட்�ள்ளார.் 

 

அர� ெசய்த �றப்�கள்: 

�ல்ைலயா� - நாகப்பட்�னம் மாவட்டத்�ல் ��க்கைட��க்�த் ெதற்ேக 3 �.�. 
ெதாைல�ல் உள்ள�. 

�ல்ைலயா��ல் த�ழக அர� அவர� �ைலைய நி�� உள்ள�. 

ேகா-ஆப்-ெடக்ஸ் என்� அைழக்கப்ப�ம் த�ழ்நா� ெநசவாளர ்�ட்�ற�ச ்சங்கம் 
ெசன்ைன�ல் உள்ள தன� 600வ� �ற்பைன ைமயத�்ற்� 

"�ல்ைலயா� வள்ளியம்ைம மாளிைக" என்� ெபயர ்�ட்�ப் ெப�ைமப்ப�த்� 
உள்ள�. 

ெசன்ைன, வண்ட�ர ்உ�ரியல் �ங்கா�ல் �றந்த ெபன்��க்�ட்�க்� த�ழக 
�தல்வர,் �ல்ைலயா� வள்ளியம்ைம நிைனவாக "வள்ளி" எனப் 

ெபயரிட்டார.் 



�ல்ைலயா� வள்ளியம்ைம நிைனைவப் ேபாற்� ந�வணர�, அஞ்சல்தைல�ம் 
அஞ்சல் உைற�ம் ெவளி�ட்�ள்ள�. 

 

இராணி மங்கம்மாள் 

த�ழ்நாட்�ல் நாயக்கர ்மர�ல் ெபண்கள் ���� ஆட்� ெசய்ததாக வரலா� 
இல்ைல. 

காப்பாட்�யாளராக ஆட்� �ரிந்� உள்ளனர.் 

ம�ைரைய ஆண்� வந்த ெசாக்கநாத நாயக்கரின் மைன� இராணி மங்கம்மாள். 

இராணி மங்கம்மாளின் கணவர ்இறந்தேபா� அவர ்மகன் அரங்க 
��ஷ்ண�த�்�ரப்பன் இளம் வய�னனாக இ�ந்தான், அவ�க்� �ைணயாக 
இ�க்க ேவண்�ம் என்�ம் கடைம உணர�்னால் இராணி மங்கம்மாள் உடன்கட்ைட 
ஏற�ல்ைல. 

மங்கம்மாள் தன� மகன் அரங்க ��ஷ்ண�த�்�ரப்ப�க்�த் ��மணம் 
ெசய்�த்த �ன்னர ்���ட்�னார.் 

அரசாட்�ைய அடக்கத்ேதா�ம் தந்�ரதே்தா�ம் நாம் ேநாக்கேவண்�ம்; 
�ன்ேகாப�ம் அதன் �ைள�ம் அர�ய�ல் ஒ�ேபா�ம் ெவற்�ையத் தரா�. 

பைகவைர எ�ரெ்காள்ள எப்ேபா�ம் ஆய்த நிைல�ல் இ�ப்பேதா� ��ந்த 
ெபா�ைம�ட�ம் ெசயல்பட ேவண்�ம்" என அ��ைர ��னார.் 

�த�்�ரப்பன், "ேநரை்மைய காட்��ம் உயரந்்த ெதய்வம் இல்ைல" என்ற 
ெகாள்ைக�டன் ஆட்� �ரிந்தான். 

�த�்�ரப்பன் இறந்த �ல நாட்களில் அவன் மைன� �ன்ன�தத்ம்மாள் ஒ� ஆண் 
�ழந்ைதைய ெபற்ெற�த�், �ல நாட்களில் அவ�ம் இறந்தார.் 

�த�்�ரப்பன் ஏழாண்�க்காலம் ஆட்� ெசய்தார.் 

அம்ைமேநாயால் பா�க்கப்பட்� உலக வாழ்ைவ நீதத்ார.் 

�.�.1688 ஆண் ஆண்� ெபயரன் �சயரங்கச ்ெசாக்கநாதன் ெபயரள�ல் 
அரியைண ஏற்றப்பட்டான். 

பாட்� மங்கம்மாள் காப்பாட்�யாளராக ஆட்�ப் ெபா�ப்�ைன ஏற்றார.் 

அர�யல் பட்ட��ம், ஆட்�ப் ெபா�ப்�ம் இராணி மங்கம்மாளின் மனத்ைதக் 
கல்லாக்���ந்தன. 

�.�. 1688 ஆம் ஆண்� ெபயரன் �சயரங்கச ்ெசாக்கநாதன் ெபயரள�ல் 
அரியைண�ல் ஏற்றப்பட்டான. 

மங்கம்மாள் �யரங்கைளத் தாங்�க்ெகாண்� ஆட்�க் கடைமகைள அழ�ற 
ஆற்றக்��ய �ராங்கைன என மக்கள் ேபாற்�ப் �கழ்ந்தனர.் 

���தாங்�ரின் மன்னர ்- இர�வரம்ா 

இராணி மங்கம்மாள் காலத்�ல் ைம�ர ்மன்னன் - �க்கேதவராயன் 



�கலாய ேபரரசர ்அ�ரங்க�ப் தன� தக்கான நடவ�க்ைக ேமற்ெகாண்��ந்த 
ேநரம் மங்கம்மாள் ெப�ம் ெசல்வம் அவரக்�க்� ெகா�த�் தன� ஆட்�ைய 
காப்பாற்�க்ெகாண்டார.் 

�கலாயரின் உத�ேயா� மராத்�யரக்ளிடம் இழந்த �ல ப��கைள �ட்டார.் 

தளப� நரசயப்பர ்தைலைம�ல் மங்கம்மாள் அ�ப்�ய பைட ���தாங்�ர ்
மன்னர ்இர�வரம்ாைவ ேதாற்க�த�் ெவற்� ெபற்றனர.் 

தளப� நரசப்ைபயன் தைலைம�ல் மங்கம்மாள் அ�ப்�ய பைட ���தாங்�ர ்
மன்னர ்இர�வரம்ாைவ ேதாற்க�த�் ெவற்� ெபற்றனர.் 

தளப� நரசப்ைபயன் தைலைம�ல் ெசன்ற பைட தஞ்ைச மராத்�ய மன்னர ்
ஷா�ைய ேதாற்க�த�், தஞ்ைச அைமசச்ர ்பாலா� பண்�தரிடம் இ�ந்� ெப�ம் 
ெபா�ள்கைள ெபற்�வந்த�. 

ைம�ர ்மன்னர ்�க்கேதவராயன் கா�ரி�ன் ��க்ேக அைணகட்�ய ேபா�, 
அவைர மங்கம்மாள் எ�ரத்்தார.் 

மங்கம்மா�க்� �ைணயாக தஞ்ைச மராட்�யர ்உத�னார.் 

அசச்மயம் ெப�ம் மைழப் ெபா�வால் அைணகள் உைடந்தன. �க்கல் 
தற்கா�கமாக ��வைடந்த�. 

ஒவ்ெவா�வ�ம் தாம் �றந்ததாக க��ம் சமயத்ைதக் ைகக்ெகாண்� 
வாழ��வேத த�மம் என்ற ெகாள்ைகைய மங்கம்மாள் �ன்பற்�னார.் 

சமயத் ெதாடரப்ாக �ைற ைவக்கப்பட்ட ெமல்ேலா பா�ரியாைர ��தைல ெசய்�, 
ேபாேசத ்என்ற ��ைவத் தம் அரசைவ�ல் வரேவற்� ��ந்ேதாம்�னார.் 

ம�ைர�ல் ெபரியெதா� அன்னசச்த்�ரத்ைதக் கட்�னார.் 

இவர ்பல சாைலகைள அைமத்தார.் கன்னியா�மரிக்�ம் ம�ைரக்�ம் இைடேய 
அைமந்த ெந�ஞ்சாைல, "மங்கம்மாள் சாைல" எனப்ப��ற�. 

ஆணித்�ங்களில் "ஊஞ்சல் ���ழா" நடத்�னார.் 

மங்கம்மாள் மத்�யச ்சந்ைத, ம�ைரக் கல்�ரி, உயரந்ிைலப்பள்ளிக் கட்டடம், 
இராமநாத�ர மாவட்ட ஆட்�த் தைலவரின் பைழய அ�வலகம் ேபான்றவற்ைற 
கட்�னார.் 

மங்கம்மாளின் ெபயர ்மங்காத �கேழா� �ளங்�ம். 

 

இரட்சணிய யாத்�ரிகம் 

எச.்ஏ ��ட்�னனார ்

இைற மகனா�ய இேய� ெப�மான் ெபத்தலேக�ல் மரியன்ைனக்� மகனாகப் 
�றந்தார.் 

இேய� ெப�மானின் தந்ைத - ேசாசப் 

�ழந்ைத இேய�ைவ, ஏேரா� மன்னனின் ெகா�ைம���ந்� காப்பாற்�ம் 
ெபா�ட்�த், தந்ைத ேசாசப்�ம் தாய் மரியன்ைன�ம் �ழந்ைதேயா� எ�ப்�க்�ச ்
ெசன்றனர.் 



இேய� �ேதய காட்���ந்� �னித ேயாவானிடம் ����க்�ப் ெபற்றார.் 

இேய�ைவக் காட்�க் ெகா�தத்வர ்- �தா� 

இேய�, �ேதய மர�கைள ��னார ்எனப் ெபாய்க் �ற்றஞ் சாட்�, �லாந்� மன்னன் 
மரணதண்டைன ��த்தான். 

இேய��ன் ேதாள்களில் ��ைவ�ைனச ்�மத்�த் �ன்��த்�க் 
கல்வாரிமைலக்�க் ெகாண்� ேசரத்்தனர.் 

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ஈண்� - இவ்�டம் 

�கல்வ� - ெசால்வ� 

காண்ட� - காணதத்க்க 

இ�ப்பாணி - இ�ம்� ஆணி 

கடா�னார ்- அ�த்தார ்

�ண்� - ேதாண்� 

ெசற்றம் - �னம் 

��� - ��ைவ 

ெசாற்ற - ெசான்ன 

�ளக்கம் - �ளக்கம் 

����தல் - மைற �தல்வரா�ய இேய�நாதர ்

சைதப்�ண்� - �ைதக்கப்பட்� 

பன்னரிய - ெசால்�தற்கரிய 

பலபா� - பல �ன்பம் 

இ�ம்ெபாைற - ெப�ம்ேபா�ைம 

�த்தகன் - ஆண்டவன் 

ெதா�ம்பர ்- அ�யார ்

இைசெப�தல் - �கழ்ெப�தல் 

�ஞ்�னவர ்- உறங்�யவர ்

�ண்� - �ளந்� 

இ�ப்��ைன - ஆணி�ன் �னி 

வைதப்�ண்� - �ன்பமைடந்� 

மாண்�ப�ம்ேபா� - இறக்�ம்நிைல�ல் 

இரட்சகர ்- காப்பவர ்



மன்றா�ம் - �க ேவண்�தல் 

ஆக�யம் - ஏளனம் 

 

இலக்கணக்��ப்�: 

ெசங்ைக, ேசவ�, ெவவ்��ப்� - பண்�தெ்தாைககள் 

இ�ப்பாணி - வ�த்தல் �காரம் 

கனிவாய் - உவைமதெ்தாைக 

வன்மறேவார ்பண்�தெ்தாைக 

 

�ரித்த�தல்: 

ஈண்�னியான் - ஈண்�+இனி+யான் 

காண்ட� - காண் + த� 

ேசவ� - ெசம்ைம + அ� 

ெவவ்��ப்பாணி - ெவம்ைம + இ�ம்�+ ஆணி 

மற்�ரண்� - மற்�+இரண்� 

��ேசற்� - ��� + ஏற்� 

தன்னரிய - தன் + அரிய 

த�ப்ெபய்� - த�ப்� + எய்� 

இத்தைகய - இ+தைகய 

மனநலம் - மனம் + நலம் 

எ�த�்ைரக்�ம் - எ�த�் + உைரக்�ம் 

ஈண்�வேர - ஈண்� + இவேர 

இ�ப்��ைன - இ�ம்� 

எ�த்�ட்டார ்- எ�த�் + இட்டார ்

என்றாக�யமான - என்� + ஆக�யம் + ஆன 

பங்�ட்டார ்- பங்� + இட்டார ்

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

இரட்சணிய யாத்�ரக �லா�ரியர ்எச.்ஏ.��ட்�னனார.் ��ெநல்ேவ� 
மாவட்டத்�ல்�ள்ள கைர��ப்� என்�ம் ஊரில் 1827 ஏப்ரல் 23 ஆம் ேத� �றந்தார.் 

தந்ைத - சங்கர நாராயணர ்ெப�ம் �லவராக �ளங்�னார.் 



அன்ைனயார ்- ெதய்வ நாய� அமமாள். 

இவரக்ள் ெரட்�யாபட்��ல் வாழ்ந்தவரக்ள். �ற� கைர��ப்� ெசன்� வாழ்ந்த 
��ட்�னனார,் 30வ� வய� தம் ெபயைர எச.்ஏ.��ட்�னனார ்என மாற்�க் 
ெகாண்டார.் 

தந்ைத�டம் த�ழ் இலக்�யங்கைள�ம், மாணிக்கவாசகத்ேதவரிடம் 
இலக்கணங்கைள�ம், �லவணச ்ேசா�டரிடம் வடெமா�ைய�ம் கற்றார.் 

சாயர�்ரம் பள்ளி�ல் த�ழா�ரியராகப் பணியாற்�னார.் 

இரட்சணிய சமய நிரண்யம், இரட்சணிய மேனாகரம். இரட்சணியக்�றள் என்�ம் 
�ல்கைள�ம் இயற்�னார.் 

��த�்வக் கம்பர ்எனப் �கழ்ெபற்ற ெப�ங்க�ஞர ்1900 ஆண் ஆண்� �ப்ரவரி 3 
ஆண் ேத� இயற்ைக எய்�னார.் 

 

�ற்��ப்�: 

இரட்சணியயாத்�ரிகம் என்பதன் ெபா�ள் (உ�ர,் தன்ைனக் காக்க ேவண்�) 
இைறவைன ேநாக்�ச ்ெசல்�ம் பயணம் என்ப�, ஆன்ம ஈேடற்றத்ைத ��ம்�பவர ்
என்ப�ம் ெபா�ந்�ம். 

ஜான் பன்யன் என்�ம் �கழ்ெபற்ற ஆங்�ல �லா�ரியர ்இயற்�ய ���ரிம்ஸ் 
�ேரா�ரஸ் என்�ம் �ைலத்த�� ெஹன்� ஆல்பரட்்� ��ட்�னனார ்வ��லாகத ்
த��ல் இரட்சணிய யாத்�ரிகம் என்�ம் ெபயரில் இயற்�னார.் 

 

ெபாங்கல் ���ழா 

த�ழர ்��நாள் - ெபாங்கல் �ழா, ைதத்�ங்கள் நாள் �ழா, த��னத்�ன் தனி 
�ழா, பண்பாட்�ப் ெப��ழா. 

வளைம�ன் அைடயாளேம - அ�வைடக் காலம் 

��ம், நா�ம் �ய்ைமப்ப��ற �ற்�ப்�றச ்�ழைலப் ேபாற்��ன்ற இனிய 
��நாள் - ேபா�த ்��நாள் 

உழ�க்� உ��ைணயான மா�கைள நன்��ணரே்வா� ம�த�்ப் ேபாற்��ம் 
��நாள் - மாட்�ப் ெபாங்கல் 

ஆ�ரமா�ரம் ஆண்�க�க்� �ன்ேப ஒரிடத்�ல் நிைலத�் உழ�த ்ெதா�ல் 
ெசய்�, பண்பட்ட நாகரிக வாழ்ைவ ேமற்ெகாண்டவரக்ள் - த�ழரக்ள் 

ஆந்�ரா, கரந்ாடகா ஆ�ய மாநிலங்களில் மகர சங்கராந்� என�ம், ஜப்பான் ஜாவா 
�த�ய நா�களில் அ�வைடத் ���ழா என�ம் ெகாண்டாடப்ப��ற�. 

த�ழகம் மட்�மன்� இலங்ைக, மேல�யா, ெமாரீ�ய�, �ங்கப்�ர,் இங்�லாந்�, 
அெமரிக்கா ேபான்ற கடல் கடந்த நா�களி�ம் ெகாண்டாடப்ப��ற�. 

 

ஓய்�ம் பய�ம் 

அ��யல் ஆய்� ெசய்வாய் - நீ 



அன்றாடச ்ெசய்� ப�ப்பாய்! 

ெச���ம் உன்றன் அ�� - உளச ்

ெச�ைம�ம் வ��ம் ெப�வாய்! 

ம�த�்வ �ல்கள் கற்ைப - உடன் 

மன��ம் ேதரந்்� கற்பாய்! 

��த்தெமய்ந் �ல்கள் அ�வாய் -வ�ந் 

�ைமயைட�ம் ெபாய்�ம் கைளவாய்! 

-ெப�ஞ்�த்�ரனார ்

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

பாவேல� ெப�ஞ்�த�்ரனார ்அவரக்ளின் இயற்ெபயர ்�ைர.மாணிக்கம் 

இவர ்ேசலம் மாவட்டம் ச�த்�ரம் ப��ைய ேசரந்்தவர.் 

ெபற்ேறார ்- �ைறசா�, �ஞ்சம்மாள் 

10.03.1933 அன்� �றந்த இவர ்11.06.1995 ஆம் ேத� மைறந்தார.் 

கனிசச்ா�, ஐைய, ெகாய்யாக்கனி, பா�யக்ெகாத�், பள்ளிப்பறைவகள், 
�றா�ரியம் ேபான்ற �ல்கைள இயற்��ள்ளார.் 

ெதன்ெமா�, த�ழ்ச�்ட்�, த�ழ்நிலம் ஆ�ய இதழ்கள் �லம் த�ழ் உணரை்வ 
ஊட்�னார.் 

 

எ�ரக்ாலம் யா�க்�? 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

�ரா என்�ம் ெபயர ்�.இராேசந்�ரன் என்பதன் ��க்கேம. 

இவர ்�வகங்ைக�ல் �றந்தார.் 

தாம் ப�தத் �வகங்ைக கல்�ரி�ல் ேபரா�ரியராக�ம், �தல்வரகாக�ம் 
பணியாற்�னார.் 

�ன்�ம்ஆ�ம், ேகாைட�ம் வசந்த�ம், ஊ�கள், கன�கள் + கற்பைனகள் = 
கா�தங்கள், �க்� ஆ�ய க�ைத �ல்கைள�ம், வா இந்தப்பக்கம், �ரா 
கட்�ைரகள் ஆ�ய கட்�ைர �ல்கைள�ம் பைடத�்ள்ளார.் 

த�ழ் வளரச்�்க் கழகப் பரி�, பாேவந்தர ்���, �ற்� இலக்�ய ���, த�ழ் 
சான்ேறார ்ேபரைவ ��� ேபான்ற பரி�கைள ெவன்�ள்ளார.் 

 

வஞ்சகமாய் ெநஞ்சேமா� ேமாதல் 

வஞ்சமாய ெநஞ்சேமா� ெமா�தல் என்ற பாடைல எ��யவர ்- ம�ரக� 
பாஸ்கரதாஸ் 

இலக்கணக்��ப்�: 



மனக்�ரங்� - உ�வகம் 

நா�நகர ்- உம்ைமதெ்தாைக 

ெசம்ெபான் - பண்�தெ்தாைக 

மா�ம்ஆ�ம் - எண்�ம்ைம 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

பாஸ்கரதாஸ் ம�ைர நகரில் �றந்தவர ்

இவர ்இனிய இைசயைமப்பால் ��ய பல இைச��க்கைள அைமத்தவர.் 

இைசப்�லைம�டன் நாடகப்�லைம�ம் ெபற்றவர.் 

நாடக ேமைடகளில் ��தைலப் பாடல்கைள இைசத்தவர.் 

இவரின் பாடல்கைளக் ேகட்ட காந்�ய�கள் இவைர ெபரி�ம் பாராட்�னார.் 

இவைரச ்�றப்�க்�ம் வைக�ல் ம�ைர�ல் இவர ்வாழ்ந்த ப��க்� ம�ரக� 
பாஸ்கரதாஸ் நகர ்எனப் ெபயரிடப்பட்�ள்ள�. 

இவரின் காலம் �.�. 1892 - 1952 வைர. 

பாடப்ப���ல் உள்ள பாடல் ம�ைக� பாஸ்கரதாஸ் �ரத்த்ைனகளின் இரண்டாம் 
பாகத்�ல் இடம் ெபற்�ள்ள�. 

 

 

���ைளயாடல்�ராணம் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ைவைய நாடவன் - பாண்�யன் 

உய்ய - �ைழக்க 

இறந்� - பணிந்� 

ெதன்னவன் �லெதய்வம் - ெசாக்கநாதன் (அ) �ந்தரபாண்�யன் 

இைறஞ்� - பணிந்� 

�ரம் - தைல 

�னவன் - �ன் ெகா�ைய உைடய பாண்�யன் 

��தர ்- �லவர ்

�ங்�ய - ெதாங்�ய 

ெபாற்��ய - ெபான்��ப்� 

நம்� - த�� 

ைப�ள் - வ�த்தம் 



பனவன் - அந்தணன் 

கண்டம் - க�த�் 

வ�� - �ற்றம் 

�ரணி - �கழ் வாய்ந்த 

ேவணி - ெசஞ்சைட 

ஓரான் - உணரான் 

�ழல் - �ந்தல் 

ஞானப்�ங்ேகாைத - உைமயம்ைம 

கற்ைறவார ்சைடயன் = �வெப�மான் 

உம்பரார ்பத்� - இந்�ரன் 

�தல் - ெநற்� 

ஆய்ந்த நாவலன் - நக்�ரன் 

காய்ந்த நாவலன் - இைறவன் 

 

இலக்கணக்��ப்�: 

உைரத�், இரந்� - �ைனெயசச்ம் 

ெசால்�, இைறஞ்� - �ைனெயசச்ம் 

ம�ழ்ச�் - ெதா�ற்ெபயர ்

�ங்�ய, ஆய்ந்த - ெபயெரசச்ம் 

ேநரந்்� - �ைனெயசச்ம் 

ெகாண்�, ைவத�் - �ைனெயசச்ம் 

ேதரா - ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் 

பைனமலர ்- �ைனதெ்தாைக 

பற்�வான், அஞ்சான் - �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

�ற்றம் - ெதா�ற்ெபயர ்

ேதய்ந்த, பாய்ந்த, ஆய்ந்த, காய்ந்த - ெபயெரசச்ம் 

��ந்� - �ைனெயசச்ம் 

வம்ைம - பண்�தெ்தாைக 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 



பரஞ்ேசா� �னிவர ்நாைக மாவட்டம் ��மைறக்கா� (ேவதாரண்யம்) என்�ம் 
ஊரில் �றந்தார.் 

தந்ைத - �னாட்� �ந்தர ேத�கர ்

ம�ைர நகரத்தார ்ேவண்�ேகா�க்� இணங்க, ���ைளயாடல்�ராணம் 
இயற்�னார.் 

இந்�ைல �வெப�மான் ��க்ேகா��ன் எ�ேர உள்ள அ�கால் �டத்�ல் 
அரங்ேகற்�னார.் 

இவர,் ���ைளயாடல் ேபாற்�க்க�ெவண்பா, ம�ைரப் ப�ற்�பத�்தந்தா� 
ஆ�ய �ல்கைள�ம், ேவதாரண்ய �ராணம் என்�ம் ெமா�ெபயரப்்� �ைல�ம் 
இயற்�னார.் 

 

�ல் ��ப்�: 

���ைளயாடல் �ராணம், கந்த�ராணத்�ன் ஒ� ப��யான ஆலா�ய 
மான்�யதை்த அ�ப்பைடயாக ெகாண்ட�. 

இந்�ல் ம�ைரக்காண்டம் (18 படலம்), �டற்காண்டம் (30 படலம்), 
��வாலவாய்க்காண்டம்(16 படலம்) என்�ம் �ப்ெப�ம் ப��கைள உைடய�. 

இந்��ன் 3363 ��தப்பாக்கள் உள்ளன. 

இந்��ல் இைறவனின் 64 ���ைளயாடல்கள் �றப்பட்�ள்ளன. 

ந.�.ேவங்கடசா� இந்��க்� உைர எ���ள்ளார.் 

பத்தாம் வ�ப்� 

கட�ள் வாழ்த்� 

"ெமய்தான் அ�ம்� ��ர�்�ரத்் �ன்�ைர யாரக்ழற்ெகன் 

ைகதான் தைலைவத�்க் கண்ணீர ்த�ம்� ெவ�ம்�உள்ளம் 

ெபாய்தான் த�ரந்்�ன்ைனப் ேபாற்� சயசய ேபாற்�என்�ம் 

ைகதான் ெந�ழ �ேடன்உைட யாய் என்ைனக் கண்�ெகாள்ேள" 

மாணிக்கவாசகர ்

ெசாற்ெபா�ள்: 

ெமய் - உடல் 

����ரத்�் - உடல் ��ரத்�் 

�ைர - மணம் 

ெந�ழ - தளர 

த�ம்� - ெப�� 

கழல் - ஆண்கள் கா�ல் அணி�ம் அணிகலன் 

சயசய - ெவல்க ெவல்க 



 

இலக்கணக்��ப்�: 

�ேடன் -  தன்ைம ஒ�ைம �ைன�ற்� 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ைசவ சமயக்�ரவர ்நால்வரில் ஒ�வர.் 

��வாத�ரில் �றந்தவர.் இவ்�ர ்ம�ைரக்� அ��ல் உள்ள�. 

இவர ்அரிமரத்்தன பாண்�யனிடம் அைமசச்ராக பணிப் �ரிந்தார.் 

��ப்ெப�ந்�ைற இைறவனால் ஆட்ெகாள்ளப் ெபற்றவர.் 

இவைர "அ�த�் அ�யைடந்த அன்பர"் என்பர.் 

��வாசக�ம் ��ெகாைவயா�ம் இவர ்அ�ளியைவ. 

இவர ்எ�ப்�ய ேகா�ல், தற்ேபா� "ஆ�ைடயார ்ேகா�ல்" என வழங்கப்ப�ம் 
��ப்ெப�ந்�ைற�ல் (��க்ேகாட்ைட மாவட்டம்) உள்ள�. 

�ல் ��ப்�: 
* ைசவத ்���ைறகளில் எட்டாவ� ���ைற இவரின் ��வாசக�ம் 
��ேகாைவயா�ம் ஆ�ம். 
��வாசகத்�ல் 658 பாடல்கள் உள்ளன. 

��வாசகத்ைத �றப்�க்க, "��வாசகத்�ற்� உ�கார ்ஒ� வாசகத்�ற்�ம் 
உ�கார"் என்�ம் ெதாடர ்வழங்கலா�ற்�. 

��வாசகத்ைத �.�.ேபாப் ஆங்�லத்�ல் ெமா�ெபயரத்�்ள்ளார.் 

சதகம் என்ப� �� பாடல்கைளக் ெகாண்ட �ைலக் ��க்�ம். 

�.�.ேபாப்:  
உலக வரலாற்�ேலய் ேமைதயான மாணிக்கவாசகைர �டப் �லைம, உைழப்�, 
�ன்பத்ைதப் ெபா�த்தல், இைடயறா நிைலயான பக்� ஆ�யவற்�டன் நம் மனைத 
கவர�்ன்றவர ்யா�ம் இல்ைல" என்�றார ்�,�.ேபாப். 
 

��க்�றள் 

ெசாற்ெபா�ள் 

��ப்பம் - �றப்� 

ஓம்பப்ப�ம்  - காத்தல் ேவண்�ம் 

பரிந்� - ��ம்� 

ேதரி�ம் - ஆராய்ந்� பாரத்்தா�ம் 

��ைம - உயர�்� 

இ�க்கம் - ஒ�க்கம் இல்லாதவர ்

அ�க்கா� - ெபாறாைம 



ஆகம் - ெசல்வம் 

ஏதம் - �ற்றம் 

எய்�வர ்- அைடவர ்

இ�ம்ைப - �ன்பம் 

�த�் - �ைத 

ஒல்லாேவ - இயலாேவ 

ஓட்ட - ெபா�ந்த 

ஒ�கல் - நடத்தல் 

�ைக - ேகாட்டான் 

இகல் - பைக 

�� - ெசல்வம் 

�ராைம - நீங்காைம 

ெபா�தகர ்- ஆட்�க்கடா 

ேச�வர ்- பைகவர ்

�மக்க - பனக 

�ழக்காந்தைல - தைல�ழ் (மாற்றம்) 

எய்தற்� - �ைடத்தற்� 

�ம்�ம் - வாய்ப்பற்ற 

 

இலக்கணக்��ப்� 

ஒ�க்கம் - ெதா�ற்ெபயர ்

காக்க - �யங்ேகாள் �ைன�ற்� 

பரிந்�, ெதரிந்� - �ைனெயசச்ம் 

இ�ந்த �றப்� - ெபயெரசச்ம் 

ெகாளல் - அல் ஈற்�த ்ெதா�ற்ெபயர ்

உைடயான் - �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

உரேவார ்- �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

எய்தாப் ப� - ஈ� ேகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் 

நல்ெலா�க்கம் - பண்�தெ்தாைக 

ெசாலல் - ெதா�ற்ெபயர ்

அ��ைன - பண்�தெ்தாைக 



அ�ந்� - �ைனெயசச்ம் 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

��க்�றைள இயற்�யவர ்��வள்�வர ்

த��லகம் இவைர �தற்பாவலர,் ெதய்வப்�லவர,் ெசந்நாப்ேபாதார,் 
ெபாய்�ல்�லவர,் ெப�நாவல் �த�ய ெபயரக்ளால் ேபாற்��ன்ற�. 

�றப்ெபாக்�ம் எல்லா உ�ரிக்�ம் என்�ம் ெபா� ெந� காட்�யவர.் 

இவரின் காலம் �.�.31 ஆம் �ற்றாண்� என்பர.் 

த�ழக அர� ைதத்�ங்கள் இரண்டாம் நாள் ��வள்�வர ்நாளாக அ��த�் 
ெகாண்டா��ற�. 

�ல் ��ப்�: 

�� + �றள் = ��க்�றள் 

உலகப் ெபா�மைற எனப் ேபாற்றப்ப��ற�. 

இந்�ல் ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� �ல்க�ள் ஒன்�. 

அறம், ெபா�ள், இன்பம் என்�ம் �ப்பாலாக�ம், ஒன்ப� இயல்கைள�ம், 133 
அ�காரங்கைள�ம், 1330 �றட்பாக்கைள�ம் ெகாண்ட�. 

"வள்�வைனப் ெபற்றதால் ெபற்றேத �கழ் ைவயகம்" என்�ம், "இைண�ல்ைல 
�ப்பா�க்� இந்நிலதே்த" என்�ம் பாேவந்தர ்ேபாற்��ன்றார.் 

மைலயத�்வசன் மகன் ஞானப்�ரகாசம் 1812 இல் ��க்�றைள �தன் �த�ல் 
ப�ப்�த�் தஞ்ைச�ல் ெவளி�ட்டார.் 

 

ஏலா� 

கணிேமதா�யார ்

ெசாற்ெபா�ள்: 

வணங்� - பணிந்� 

மாண்டார ்- மாண்�ைடய சான்ேறார ்

�ணங்�ய �ல் - �ண்ண�� �ல்கள் 

ேநாக்� - ஆராய்ந்� 

 

இலக்கணக்��ப்�: 

�ல்ேநாக்� - இரண்டாம் ேவற்�ைமதெ்தாைக 

ப��ல்லா மன்னன் - ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம 

 



�ரித்த�தல்: 

வ�ெயா�� = வ� + ஒ�� 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

ஏலா�ைய இயற்�யவர ்கணிேமதா�யார.் 

இவர ்சமண சமயதை்த சாரந்்தவர.் 

காலம் �.�.5 ஆம் �ற்றாண்�. 

இவர,் �ைணமாைல �ற்ைறம்ப� என்�ம் �ைல�ம் இயற்��ள்ளார.் 

 

�ல் ��ப்�: 

இந்�ல் ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� �ல்க�ள் ஒன்�. 

இந்�ல் �றப்�ப் பா�ரம், தற்�றப்�ப் பா�ரம் உட்பட 81 ெவண்பாக்கைளக் 
ெகாண்�ள்ள�. 

ஏலம், இலவங்கம், ��நாவற்�, �க்�, �ள�, �ப்�� ஆ�யவற்றால் ஆன 
ம�ந்�க்� ஏலா� எனப் ெபயர.் 

 

உைரநைட: உயரத்னிச ்ெசம்ெமா� 

பாவலேர� ெப�ஞ்�த்�ரனார:் 

"��ைட ெசம்ெமா� த�ழ்ெமா� உலகம் 

ேவ�ன்�ய நாள்�தல் உயரிெமா�" 

என்� த��ன் ெப�ைமையப் ேபாற்��றார ்ெப�ஞ்�த்�ரனார.் 

 

ெசம்ெமா��ன் இலக்கணம்: 

"��ந்�ய பண்�ம், �ரத்்த நாகரிக�ம் ெபா�ந்�ய �ய்ெமா� த�ழ்ச ்
ெசம்ெமா�யாம்" என்� பரி�மாற்கைலஞர ்ெசம்ெமா�க்� இலக்கணம் 
வ�த�்ள்ளார.் 

 

பாவாணர ்�ற்�: 

ெதான்ைம, �ன்ைம, �ண்ைம, �ண்ைம, எண்ைம, ஓண்ைம, இனிைம, தனிைம, 
இளைம, வளைம, தாய்ைம, �ய்ைம, �ம்ைம, ெசம்ைம, இயன்ைம, �யன்ைம என 
வ�ம் 16 ெசவ்�யல் தன்ைமகைளக் ெகாண்ட� ெசம்ெமா�; அ�ேவ நம்ெமா� 
என்பார ்பாவாணர.் 

�ஸ்தபா�ன் ெசம்ெமா� த��ப்பா�கள்: 
ெதான்ைம, �றெமா�த் தாக்க�ன்ைன, தாய்ைம, தனித்தன்ைம, இலக்�ய வள�ம் 



இலக்�யச ்�றப்�ம், ெபா�ைமப் பண்�, ந��நிைலைம, பண்பா� கைல பட்ட�� 
ெவளிப்பா�, உயர�்ந்தைன, கைல இலக்�யத ்தனித்தன்ைம ெவளிபா�, ெமா�க் 
ேகாட்பா� எனப் 11 த��கைள அ��யல் த�ழ�ஞர ்�ஸ்தபா 
வைரய�த�்ள்ளார.் 
ெதான்ைம: 
* �தல் மாந்தன் ேதான்�ய இடம் �மரிக் கண்டம். அவன் ேப�ய ெமா� த�ழ் 
ெமா�ேய என்பர.் 
உலகம் ேதான்�ய ேபாேத ேதான்�ய த�ைழ, அதன் ெதான்ைமையக் க�த�் 
"என்��ள ெதன்த�ழ்" என்பார ்கம்பர.் 

 

�றெமா�த் தாக்க�ன்ைம: 

�றெமா� ெசாற்கைள நீக்�னால் பல ெமா�கள் இயங்கா�. 

அதனால், த�ழ் ஒன்ேறா �றெமா�ச ்ெசாற்கைள நீக்�னா�ம் இனி�ன் 
இயங்கவல்ல�. 

 

தாய்ைம: 

த�ழ் ெமா�யான� �ரா�ட ெமா�களான கன்னடம், ெத�ங்�, மைலயாளம், 
��வம் �த�ய ெமா�க�க்�த ்தாய்ெமா�யாகத் �கழ்�ற�. 

த�ழ் ெமா� �ரா�� �தலான வட�ல ெமா�க�க்�ம் தாய்ெமா�யாக 
�ளங்��ற� என்பார ்கால்�ெவல். 

1090 ெமா�க�க்� ேவரச்ெ்சால்ைல�ம், 109 ெமா�க�க்� உற�ப்ெபயரக்ைள�ம் 
தந்�ள்ள� த�ழ். 

 

தனித்தன்ைம: 

இயல், இைச, நாடகம் என்�ம் �ப்ெப�ம் �ரி�கைளத ்ெகாண்ட� த�ழ். 

த�ழர ்அகம், �ரம் என வாழ்�ய�க்� இலக்கணம் வ�த�்ள்ளனர.் 

��க்�றள், மாந்தர ்இனத்�ற்ேக வாழ்�யல் ெந��ைறகைள வ�த�்ள்ள�. 

 

இலக்�ய வளம், இலக்கணச ்�றப்�: 

உலக இலக்�யங்க�ள் �தன்ைம ெபற்�ள்ளைவ சங்க இலக்�யங்கள். 

இவற்�ன் ெமாத்த அ�கள் = 26350 

அக்காலதே்த இவ்வள�ற்� "�ரிவாக உ�வாக்கப்பட்ட இலக்�யங்கள், உல�ன் 
ேவ� எம்ெமா���ம் இல்ைல" என்ப� உலக இயக்�யங்கைள ஆய்ந்த 
"க�ல்கவல�ல்" என்�ம் ெசக் நா� ெமா��யல் அ�ஞரின் ���. 

மாக்��ல்லர ்என்�ம் ெமா� �ல�ஞேரா த�ேழ �க�ம் பண்பட்ட 
ெமா�ெயன்�ம், அ� தனக்ேக உரிய இலக்�யச ்ெசல்வங்கைளப் ெபற்��க்�ம் 
ெமா�ெயன்�ம் பாராட்� இ�க்�ன்றனர.் 



சங்க இலக்�யங்கள் "மக்கள் இலக்�யங்கள்" எனப்ப�ம். 

த�ழ் இலக்கணம் ப�க்கப் ப�க்கச ்ச��ப்பைத உண்டாக்�வ�" என்பார ்ெகல்லட். 

நமக்� �ைடத்த இலக்கண �ல்க�ள் �க�ம் பழைமயான� ெதால்காப்�யம். 

ெதால்காப்�யம் �ன்� இலக்கணங்கைள ���ள்ளார.் அவரின் அகத்�யர ்ஐந்� 
இலக்கணங்கைள ���ள்ளார.் 

 

ெபா�ைமப் பண்� 

த�ழர ்தமக்ெகன வாழாமல் �றரக்்ெகன வாழ்ந்தவரக்ள். 

ெசம்�லப் ெபயல்நீரே்பால அன்�ள்ளம் ெகாண்டவரக்ள். 

 

ந��நிைலைம: 

சங்க இலக்�யங்கள் இனம், ெமா�, மதம் கடந்தைவ 

இயற்ைகேயா� இைணந்தைவ. 

மக்கள் �ற்ப்�டன் வாழ ஏற்ற க�த�்க்கைள ெமா�பைவ. 

 

பண்பா�, கைல பட்ட�� ெவளிப்பா�: 

சங்கப்பைடப்�கள், "ப�த�்ண்� பல்��ர ்ஓம்�தல், யான் ெபற்ற இன்பம் ெப�க 
இவ்ைவயகம், �றன்மைன ேநாக்காப் ேபராண்ைம" �த�ய பண்பாட்� 
ெந��ைறகைள�ம் ெவளிப்ப�த�்�ற�. 

 

உயர ்�ந்தைன: 

யா�ம் ஊேர, யாவ�ம் ேகளிர"் என உலக மக்கைள ஒன்�ைனந்� உற�களாக்�ய 
உயர�்ந்தைன �க்க� �றநா��. 

"�றப்ெபாக்�ம் எல்லா உ�ரிக்�ம்" எனத ்��க்�றள் உல�க்� எ�த�்ைரக்�ற�. 

 

கைல இலக்�யத் தனித்தன்ைம ெவளிப்பா�: 

த�ழ்சச்ான்ேறார ்ெமா�ைய, "இயல், இைச, நாடக" எனப் �ரிந்� வளமைடயச ்
ெசய்தனர.் 

எளிய ��மகைன�ம் ��மகைள�ம் காப்�யத ்தைலவரக்ளாக்�க் காப்�யம் 
பைடத்தனர.் 

 

ெமா�க் ேகாட்பா�: 

"இன்ைறய ெமா��யல் வல்�நரக்ள் ேபணிப் �ன்பற்றத்தக்க வ��ைறகைளத் 
ெதால்காப்�யம் ���ன்ற�" என்பார ்�ைனவர ்எ�ேனா. 



ஒ�ெமா� 35 ஒ�கள் இ�ந்தாேல ேபா�ம் என்பர,் ஆனால் த�ேழா 500 ஒ�கைளக் 
ெகாண்�ள்ள�. 

 

ெசம்ெமா�: 

�றப்��க்க த�ைழச ்"ெசம்ெமா�" என அ��தத்ல் ேவண்�ம் என்ற  �யற்� 1901 
இல் ெதாடங்� 2004 ெதாடரந்்�. 

ந�வண் அர� 2004 ஆம் ஆண்� அக்ேடாபரில் த�ைழச ்ெசம்ெமா�யாக 
அ��த�்ள்ள�. 

 

�ைணப்பாடம்: பரி�மாகைலஞர ்

�றப்�:  
* �ரிய நாராயண சாஸ்�ரி என்�ம் தம் ெபயைரப் பரி�மாற்கைலஞர ்எனத ்
தனித்த�ழாக்�க் ெகாண்டவர.் 
ம�ைர அ�த்த �ளாசே்சரி�ல் �றந்தார.் 

ெபற்ேறார ்= ேகா�ந்த�வனார,் இல்ட்�� அம்மாள். 

தம் ெபற்ேறா�க்� �ன்றாவ� மகனாக, 1870 ஆம் ஆண்� �ைலத் �ங்கள் ஆறாம் 
ேத� �றந்தார.் 

 

கல்�: 

தந்ைத ேகா�ந்த �வனாரிடேம வடெமா� ப�ன்றார.் 

மகா�த�்வான் சபப�யாரிடம் த�ழ் ப�ன்றார.் 

ெசன்ைன ��த�்வக் கல்�ரி�ல் இளங்கைல ப�ன்றார.் 

இளங்கைல ேதர�்ல் த���ம் தத�்வத்��ம் பல்கைலக்கழகத்�ல் �தல் 
மாணவராக ேதரச்�் ெபற்றார.் 

 

இயற்ற�ழ் மாணவர:் 

த�ழ் ப��ம் ஆரவ்ம் �க்க மாணவரக்�க்�த ்தம்�ைடய இல்லத்�ேலேய த�ழ் 
கற்�தத்�டன், அவரக்ைள "இயற்��ழ் மாணவர"் எனப் ெபயரிட்� அைழதத்ார.் 

 

ம�ைரச ்த�ழ்சச்ங்கம்: 

ம�ைர�ல் நான்காம் த�ழ்சச்ங்கம் நி�வ �யன்றவரக்�ள் இவ�ம் ஒ�வர.் 

பா�கரேச�ப� தைலைம�ல் பாண்�த�்ைர ேதவர ்ேமற்பாரை்வ�ல் 
பரி�மாற்கைலஞர,் உ.ேவ.சா�நாதர,் இராகவனார ்ஆ�ய ேபரா�ரியரக்ளின் 
�ைணேயா� ம�ைரத் த�ழ்சச்ங்கம் நி�வப்பட்ட�. 

 



�ரா�ட சாஸ்�ரி: 

யாழ்பாணம் �.ைவ.தாேமாதரனார,் பரி�மாற்கைலஞரின் த�ழ்ப் �லைம�ம் 
க�பா�ம் �றைன�ம் கண்�, "�ரா�ட சாஸ்�ரி" என்�ம் �றப்�ப் பட்டைத 
வழங்�னார.் 

 

தனிப்பா�ரத்ெதாைக: 

பரி�மாற்கைலஞர,் தாம் இயற்�ய "தனிப்பா�ரதெ்தாைக" என்�ம் ��ல் 
ெபற்ேறார ்இட்ட �ரியநாரா.ண சாஸ்�ரி என்ற வடெமா�ப் ெபயைர மாற்�ப் 
பரி�மாற்கைலஞர ்எனத ்தனிதத்�ழ் ெபயைரச ்�ட்�க்ெகாண்டார.் 

இந்��ைன, �.�. ேபாப் ஆங்�லத்�ல் ெமா�ெபயரத்்தார.் 

 

கம்பராமாயண உவைம: 

பரி�மாற் கைலஞர ்ெசன்ைனக் ��த�்வ கல்�ரி�ல் ப�த்தேபா� நடந்த நிகழ்�. 

கல்�ரி �தல்வ�ம் ஆங்�லப் ேபரா�ரிய�மான �ல்�யம் �ல்லர ்என்பவர ்
ெடன்னிசன் இயற்�ய "ஆரத்ரின் இ��"என்�ம் ��ல் இ�ந்� ஒ� பாட�ல் 
பட�ன் ��ப்� அன்னப்பறைவக்� உவைமயாக �றப்பட்ட�. 

த��ல் இ� ேபான்ற உவைமகள் உண்டா என அவர ்ேகட்க, பரி�மாற் கைலஞர ்
கம்பராமாயண �கப்படலத்�ல் உள்ள"��நனி க��" என்�ம் பாடைல பா� 
ெபா�ள் ��னார.் 

 

த�ழ் �றப்ைப உணரத்்தல்: 

வடெமா��ம் த�ழ்ெமா��ம் கலந்� எ��தல் என்ப�, த�ழ்மணிேயா� 
பவளதை்தப்ேபாலச ்ெசந்நிறம் உைடயதான �ளகாய்ப் பலம் கலந்த� ேபான்ற 
பயைனேய தந்த� என்ப� பரி�மாற்கைலஞர ்க�த�். 

த�ழ்த்தா�ன் எ�ல் ��ந்த உட�க்�, மனி�ரவாள நைட எரிசச்ைலத் தான் த�ம் 
எனபதைன உணரந்்த பரி�மாற் கைலஞர,் வடெசால் கலப்ைபக் கண்�த்தார.் 

 

த�ழ்த்ெதாண்�: 

பல்கைலக்கழகப் பாடத்�ட்டத்�ல் த�ைழ �லக்� வடெமா�ைய ெகாண்� வர 
��� ெசய்யப்பட்ட�. 

ஆனால் பரி�மாற் கைலஞரின் உ��யான எ�ரப்ால் பல்கைலக்கழகம் 
அம்��ைவ ைக�ட்ட�. 

 

பைடப்�கள்: 

�பாவ�, கலாவ� �த�ய நற்ற�ழ் நாடகங்கைள இயற்�னார.் 

அவர ்�பாவ�, கலாவ� என்�ம் ெபண்பால் ேவடங்க�ம் �ைனந்� ந�தத்ார.் 



"�த்�ரக்க�" என்�ம் �ைலப் பைடத்தார.் 

�மர��பரரின் "நீ�ெந��ளக்கம்" என்�ம் ��ல் இ�ந்� 51 பாடல்க�க்� உைர 
எ���ள்ளார.் 

 

இதழ்ப் பணி: 

�.�.�ரண்�ங்கம் ெதாடங்� ைவத்த "ஞானேபா�னி"  என்�ம் இதைழப் 
பரி�மாற்கைலஞர ்நடத்�னார.் 

�ம்ெமா�ப் �லைம உைடயவர.் 

ம�ைரத் த�ழ்சச்ங்கத்தாரின் "ெசந்த�ழ்" இத�ல் உயரத்னிச ்ெசம்ெமா� என்�ம் 
தைலப்�ல், த��ன் அ�ைம ெப�ைமகைள �ளக்� அரியெதா� கட்�ைர 
வைரந்தனர.் 

த�ழ்ெமா� "உயரத்னிச ்ெசம்ெமா�" என �தன்�தலாக நிைலநாட்�னார.் 

 

மைற�: 

த�ழ் உள்ளங்ெகாண்� அயரா� த�ழ்த ்ெதாண்டாற்�ய பரி�மாற்கைலஞர ்தம� 
33 அகைவ�ல் (02.11.1903) இயற்ைக எய்�னார.் 

ந�வண் அர� பரி�மாற்கைலஞரக்்� அஞ்சல்தைல ெவளி�ட்� �றப்�த�்ள்ள�. 

ெசம்ெமா�க் காலக்ேகா� 

1901 - ம�ைரத் த�ழ்சச்ங்க இதழான ெசந்த�ழ் பரி�மாற் கைலஞரின் உயரத்னிச ்
ெசம்ெமா� என்�ம் கட்�ைர ெவளி�டப்பட்ட�. 

1918 - ேமைலச�்வ�ரிச ்சன்மாரக்்க சைப, த�ைழச ்ெசம்ெமா�யாக அ��க்க 
ேவண்�த ்�ரம்ானம் நிைறேவற்�, அைத இந்�ய அர�க்�ம் இந்�யப் 
பல்கைலக்கழகங்க�க்�ம் அ�ப்� வற்��த்�ய�. 

1918 - ைசவ �த்தாந்த மாநாட்�ல் த�ைழச ்ெசம்ெமா�யாக அ��க்க 
ேவண்�ெமனத ்�ரம்ானம் நிைறேவற்றப்பட்ட�. 

1919 - கரந்ைதத ்த�ழ்சச்ங்கம் த�ைழச ்ெசம்ெமா�யாக அ��க்க ேவண்�ெமனத ்
�ரம்ானம் நிைறேவற்�ய�. 

1966 - உயரத்னிச ்ெசம்ெமா� என்�ம் ஆங்�ல �ல் ேதவேநயப்பாவாணரால் எ�� 
ெவளி�டப்பட்ட�. 

2004 - ந�வணர� த�ைழச ்ெசம்ெமா�யாக அ��தத்�. 

 

பரி�மாற்கைலஞரின் ெசால்லாக்கங்கள் 

Aesthetic - இயற்ைக வனப்� 

* Biology   - உ�ர�்ல் 

Classical Language - உயரத்னிச ்ெசம்ெமா� 



Green Rooms - பாசைற 

Instinct - இயற்ைக அ�� 

Order of Nature - இயற்ைக ஒ�ங்� 

Snacks - �ற்�ைர 

 

இலக்கணம்: எ�த�் 

உ�ர ்பன்னிரண்�ம், ெமய் ப�ெனட்�ம் ஆக �ப்ப� எ�த�்க்கைள 
�தெல�த�்க்கள் என்பர.் 

ஐ - இரண்� மாத்�ைர 

ஐகாரக்��க்கம் 
ஐ என்�ம் ெநட்ெட�த்ைதத் தனியாக ஒ�த�்ப் பாரத்்தால் அ�, தனக்�ரிய இரண்� 
மாத்�ைர அள���ந்� �ைறயாமல் ஒ�க்�ம் ஆைனல் இவ்ெவ�த்ைதச ்(ஐ) 
ெசால்�ன் �த��ம் இைட��ம் ஈற்��ம் வ�மா� எ�� ஒ�த�்ப் 
பாரக்்�ம்ேபா� ஆஃ�, ஒ� �ைறந்� ஒ�ப்பதைன உணர�்ர.் 
ெசால்�க்� �தல், இைட, கைட ஆ�ய ��டங்களில் வ�ம் ஐகாரம் தன் மாத்�ைர 
அள���ந்� �ைறந்� ஒ�க்�ம். இவ்வா� �ைறந்� ஒ�க்�ம் ஐகராம் 
ஐகாரக்��க்கம் எனப்ப�ம். 

ஔகாரக்��க்கம் 
ஔ என்�ம் ெந�ல் எ�த�்ம், "ஐ" என்�ம் ெநட்ெட�த்ைதப்ேபாலேவ தனியாக 
ஒ�க்�ம்ேபா�, இரண்� மாத�்ைர அள���ந்� �ைறந்� ஒ�ப்ப�ல்ைல. 
ஆனால் ெசால்�க்� �த�ல் மட்�ேம வ�ம் ஔகாரம் ஒன்றைர மாத்�ைர 
அள�னதாய்க் �ைறந்� ஒ�க்�ம். அ�ேவ ஔகாரக்��க்கம் எனப்ப�ம். 
ெசால்�க்�ம் இைட��ம் இ����ம் ஔகாரம் வாரா�. 

மகரக்��க்கம் 
"ம்" என்�ம் ெமய்ெய�த�் தன் மாத்�ைர அள���ந்� �ைறந்� ஒ�த்தல் 
மகரக்��க்கம் எனப்ப�ம். அதாவ�, "ம்" என்�ம் ெமய்ெய�த�், ெசய்�ளில் 
தனக்�ரிய அைர மாத�்ைர அள���ந்�, கால் மாத�்ைர அளவாகக் �ைறந்� 
ஒ�க்�ம். 
ஆய்தக்��க்கம் 
ஆய்தம் + ��க்கம் = ஆய்தக்��க்கம். ("ஃ" என்�ம் எ�த�் �ைறந்� ஒ�ப்ப�.) 
நிைலெமா��ல் தனிக்��ைல அ�த�் லகர, ளகரங்கள் வ�ெமா���ள்ள 
தகரதே்தா� (த்) ேச�ம்ேபா� ஆய்தமாகத் �ரி�ம். இவ்வா� �ரிந்த ஆய்தம் தன் 
அைர மாத�்ைர அள���ந்� �ைறந்� கால் மாத�்ைர அளவாக ஒ�க்�ம். 
இ�ேவ ஆய்தக்��க்கம் எனப்ப�ம். 
�லப்ப�காரம்: ம�ைரக் காண்டம் (வழக்�ைர காைத) 

இளங்ேகாவ�கள் ேசரமர�னர ்தந்ைத இமயவரம்பன் ெந�ஞ்ேசரலாதன் தாய் 
நற்ேசாைண, இவரத்ம் தைமயன் ேசரன் ெசங்�ட்�வன். 

�லப்ப�காரம் இைச நாடகமாக அைமந்�ள்ள�. 

�லப்ப�காரம் உணரத்�்ம் �ன்� உண்ைமகள் - அர�யல் �ைழத்ேதாரக்்� 
அறங்�ற்றா�ம். உைரசால் பத்�னிைய உயரந்்ேதார ்ஏத�்வர.் ஊழ்�ைன உ�த�் 
வந்� ஊட்�ம் 



பாண்�ய மன்னனின் �ைற�கம் - ெகாற்ைக 

கா�ரிப்�ம்பட்�னத�்ப் ெப�வணிகன் மாசாத�்வானின் மகன் ேகாவலன் 

கா�ரிப்�ம்பட்�னத�்ப் ெப�வணிகன் மாநாய்கனின் மகள் கண்ண� 

ேகாவலன், ஆடலர� மா��ைய ��ம்�க் கண்ண�ைய �ட்�ப் �ரிந்தான். 

மாத�, இந்�ர�ழா�ல் கானல்வரிப் பாடைலப் பா�னாள். 

பாட�ன் ெபா�ைளத் தவறாகப் �ரிந்�ெகாண்ட ேகாவலன், மாத�ைய �ட்� 
�ரிந்தான். 

வாணிகம் ெசய்தற்ெபா�ட்�க் கண்ண��டன் ம�ைரக்�ச ்ெசன்றான். 

அவரக்�க்� வ�த�்ைணயாகக் க�ந்�ய�கள் என்�ம் சமணத�்ற� ெசன்றார.் 

ம�ைர நகரப்்�றத்�ல் மா�ரி என்�ம் இைடக்�ல �தாட்��டம் அவ்��வைர�ம் 
அைடக்கலப்ப�த்�னார.் 

ேகாவலன் �லம்� �ற்�வர ம�ைரநகரக் கைட��க்�ச ்ெசன்றான். 

�றா�ன் �ன்பத்ைதப் ேபாக்�ய மன்னன் �� 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ெகாற்ைக - பாண்�ய நாட்�ன் �ைற�கம் 

ெதன்னம் ெபா�ப்� - ெதன் ப���ல் உள்ள ெபா�ைகமைல 

ப�ந்�ணி - ப�ய �ண்டம் 

தடக்ைக - நீண்ட ைககள் 

தா�கன் - அரக்கன் 

ேபர ்உரம் ��த்த ெபண் - அகன்ற மாப்ரிைனப் �ளந்த �ரக்்ைக 

ெசற்றம் - க�� 

ெச�ரத்த்னள் - �ன�ற்றவள் 

ெபாற்ெறா�ல் �லம்� - ேவைலப்பா��க்க ெபாற்�லம்� 

கைடமணி - அரண்மைன வா�ல்மணி 

ஆ� - ேதரச்ச்க்கரம் 

ஏசா - ப��ல்லா 

ெகாற்றம் - அரச நீ� 

நற்�ரம் - அறெந� 

வாய்�தல் - (வா�ன் �தலா�ய) உத� 

படரா - ெசல்லாத 

 

இலக்கணக்��ப்�: 



மடக்ெகா� - அன்ெமா�தெ்தாைக 

படராப் பஞ்சவ, அடங்காப் ப�ந்�ணி, ேதரா மன்னா, ஏசாச ்�றப்�ன் - ஈ�ெகட்ட 
எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ங்கள் 

அவ்�ர ்- ேசய்ைமச�்ட்� 

வாழ்தல் - ெதா�ற்ெபயர ்

என்கால், என்ெபயர,் நின்னகர,் என்ப� - ஆறாம் ேவற்�ைமதெ்தாைககள் 

தாழ்ந்த, தளரந்்த - ெபயெரசச்ங்கள் 

வ�க, த�க, ெக�க - �யங்ேகாள் �ைண�ற்� 

 

�ரித்த�தல்: 

எள்ள� - எள் + அ� 

�ள்�� - �ள் + உ� 

அ�ம்ெபறல் - அ�ைம + ெபறல் 

ெப�ம்ெபயர ்- ெப�ைம + ெபயர ்

அவ்�ர ்- அ + ஊர ்

ெப�ங்�� - ெப�ைம + �� 

ெபண்ணங்� - ெபண் + அணங்� 

நற்�றம் - நன்ைம + �றம் 

காற்�லம்� - கால் + �லம்� 

ெசங்ேகால் - ெசம்ைம + ேகால் 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

இளங்ேகாவ�கள் ேசரமர�னர ்

இளங்ேகாவ�களின் தந்ைத - இமயவரம்பன் ெந�ஞ்ேசரலாதன், தாய் - நற்ேசாைண. 

தைமயன் - ேசரன் ெசங்�ட்�வன். 

இைளயவரான இளங்ேகாேவ நாடாள்வார ்என்� கணியன் ��ய க�தை்தப் 
ெபாய்ப்�க்�ம்ெபா�ட்�, இளங்ேகா இளைம�ேலேய �ற� �ண்� �ணவா�ற் 
ேகாட்டத்�ல் தங்�னார.் 

இளங்ேகாவ�கள் அர�யல் ேவ�பா� க�தாதவர,் சமய ேவ�பாடற்ற �ற� 

இவர ்காலம்: �.�. இரண்டாம் �ற்றாண்�. 

இளங்ேகாவ�களின் �றப்�ணரந்்த பார�யார,் "யாம�ந்த �லவரிேல 
கம்பைனப்ேபால் வள்�வரே்பால் இளங்ேகாைவப்ேபால் ��தனில் யாங்க�ேம 
�றந்த�ல்ைல; உண்ைம ெவ�ம் �கழ்ச�்�ல்ைல" எனப் �கழ்�றார.் 



 

�ற்��ப்�: 

�லம்� + அ�காரம் = �லப்ப�காரம். 

�லம்பால் �ைளந்த கைதைய �தன்ைமயாகக் ெகாண்ட� ஆத�ன் 
�லப்ப�காரமா�ற்�. 

�லப்ப�காரம் என்�ம் ெசந்த�ழ்க் காப்�யம் �காரக்ாண்டம், ம�ைரக்காண்டம், 
வஞ்�க்காண்டம் என்�ம் �ப்ெப�ங் காண்டங்கைள�ம்�ப்ப� காைதகைள�ம் 
உைடய�. 

�காரக்ாண்டம் பத�்க் காைதகைள�ம் 

ம�ைரக்காண்டம் ப��ன்� காைதகைள�ம் 

வஞ்�க்காண்டம் ஏ� காைதகைள�ம் ெகாண்�ள்ள�. 

இ� உைர�ைட�ட்ட பாட்�ைடசெ்சய்�ள் என�ம் வழங்கப்ெப�ம். 

�தற் காப்�யம், �தத்�ழ்க் காப்�யம், ��மக்கள் காப்�யம், ஒற்�ைமக் 
காப்�யம், நாடகக் காப்�யம் எனச ்�லப்ப�காரத்ைதப் ேபாற்�ப் �கழ்வார.் 

"ெநஞ்ைசயள்�ம் �லப்ப�காரம் என்ேறார ்மணியாரம் பைடதத் த�ழ்நா�" எனப் 
பார�யாரால் ேபாற்றப்பட்ட� இக்காப்�யம். 

ம�ைரக்காண்டத்�ன் பத்தாவ� காைத வழக்�ைர காைத. 

காலத்தா�ம் கைததெ்தாடரப்ா�ம் பாவைகயா�ம் ஒன்�பட்ட� 
இரட்ைடக்காப்�யமான �லப்ப�காரத்ைத�ம் மணிேமகைலைய�ம் வழங்�வர.் 

த�ழ் வளரச்�் 

பாேவந்தர ்பார�தாசன் 

பாேவந்தர ்பார�தாசனின் இயற்ெபயர ்- �ப்�ரத்�னம் 

�றப்�: 1891 ஏப்ரல் 29 ��ைவ�ல் �றந்தார.் 

தாய்: இலக்�� 

தந்ைத: கனகசைப 

பைடப்�கள்: ��ம்ப �ளக்�, இ�ண்ட��, த��யக்கம், பாண்�யன் பரி�, 
அழ�ன் �ரிப்� 

�றப்� ெபயர:் , பாேவந்தர,் �ரட்�க்க�ஞர ்

�றப்�: பார�தாசன் பரம்பைர என்ெறா� க�ஞர ்பரம்பைரேய அவர ்காலத்�ல் 
உ�வான�. 

த�ழக அர�, பாேவந்தர ்பைடப்�கைள நாட்�ைடைமயாக்��ள்ள�. 

ஆண்� ேதா�ம் �றந்த க�ஞரக்�க்�ப் பாேவந்தர ்��� வழங்� வ��ற� 

��ச�்ராப்பள்ளி�ல் பார�தாசன் ெபயரில் பல்கைலக்கழகம் அைமத�்ச ்�றப்�ச ்
ேசரத்�்ள்ள�. 



 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ெதளி��த்தம் - �ளக்கமாகக் காட்�ம் 

�வ� - �ல் 

எளிைம - வ�ைம 

உல�ய�ன் அடங்க�க்�ம் - வாழ்�யல் ��ைமக்�ம் 

நாணிட�ம் - ெவட்கப்பட�ம்தகத்தகாய - ஒளி��ந்த 

சாய்க்காைம - அ�க்காைம 

�ற்கழகங்கள் - �லகங்கள் 

கைளந்ேதாம் - நீக்�ேனாம் 

தா�ப்ேபாம் - நிைலநி�த�்ேவாம் 

 

இலக்கணக்��ப்�: 

��� ப��, ெசால்�ச ்ெசால்� - அ�க்�தெ்தாடரக்ள் 

ெசந்த�ழ் - பண்�தெ்தாைக 

சலசல - இரட்ைடக்�ள� 

 

�ரித்த�தல்: 

ெவளி�ல�ல் - ெவளி + உல�ல் 

ெசந்த�ழ் - ெசம்ைம + த�ழ் 

ஊர��ம் - ஊர ்+ அ��ம் 

எவ்�டம் - எ + இடம் 

 

உைரநைட: ெபரியாரின் ெபண் ��தைலச ்�ந்தைனகள் 

ெதாண்� ெசய்� ப�த்த பழம் 

�யதா� மார�்ல் ��ம் 

மண்ைடச ்�ரப்ைப உல� ெதா�ம் 

மனக்�ைக�ல் ��த்ைத எ�ம். இப்பாடல் வரிகள் ெபரியாைரப் பற்�ய 
பாேவந்தரின் படப்��ப்�. 

ெபண்களின் ச�க ��தைலக்காக ேபாரா�யவர ்- ெபரியார.் 

ெபரியாரின் இரண்� ெபண்��தைலச ்�ந்தைனகள் 1. அ�ப்பைடத் ேதைவகள் 2. 
அகற்றப்படேவண்�யைவ 



அ�ப்பைடத் ேதைவகள்: ெபண்கல்�, ெபண்�ரிைம, ெசாத�்ரிைம, அர�ப்பணி 

அகற்றப்படேவண்�யைவ: �ழந்ைத ��மணம், மணக்ெகாைட, ைகம்ைம வாழ்� 

ெபண்கள் கல்� கற்றாெலா�ய ச�க மாற்றங்கள் ஏற்படா� என்றவர ்ெபரியார.் 

ெபண்கைளப் ப�த்த�வற்ற �வன்களாய் ைவத்��க்�ம் ெகா�ைம ஒ�க்கப்பட் 
ேவண்�ம் என்றவர ்- ெபரியார.் 

ஆண்கள் ெபண்கைளப் ப�க்க ைவக்கேவண்�ம். அவரக்�க்� உலகப் ப�ப்�ம், 
ஆராய்ச�்ப் ப�ப்�ம் தாராளமாய்க் ெகா�க்க ேவண்�ம் என்றவர ்- பார�யார.் 

ெபண்கள் உரிைம ெபற்�ப் �� உலைகப் பைடக்கேவண்�ம் என்� ��ம்�யவர ்- 
ெபரியார ்

ஆ�க்�ப் ெபண் இைளப்�ல்ைல - என்� �ந்�த்தவர ்- ெபரியார ்

ெபண்கள் தத்தம் கணவ�க்� மட்�ேம உைழக்�ம் அ�ைமயாக இராமல், 
மனிதச�தாயத்�ற்�த் ெதாண்டாற்�ம் �கழ் ெபற்ற ெபண்மணிகளாக 
�ளங்கேவண்�ம் என்� வ���த்�யவர ்- ெபரியார.் 

சடங்�கைள�ம் �டநம்�க்ைககைள�ம் கைளவ�ல் உ��யான உள்ளம் 
பைடத்தவராக இ�ந்தவர ்- ெபரியார ்

�ற்�ல் �ைதத�் �ைளயா�ம் ப�வத்�ல் ெபற்ேறார ்ெசய்த �ைளயாட்� 
எனக்�� அதைன நீக்கப் பா�பட்டவர ்- ெபரியார.் 

த�ழரக்ளிடம் இன்� பர��ள்ள ெப�ேநாய் ஒன்� உண்�. அ�ேவ மணக்ெகாைட. 

ெபண்கேள ச�கத்�ன் கண்கள் எனக் க��யவர ்ெபரியார ்

அர�ன் அைனத�்த ்�ைறகளி�ம் ெபண்கள் பணியாற்�ம்ேபா� நம் 
ச�தாயத�்ல் �ட்� ஏற்ப�ம் என்றவர ்- ெபரியார ்

ெபண் அ�ைம ஆனதற்� உரிய காரணங்க�ள் ஒன்� ெசாத�்ரிைம 

ெபரியார ்ச�க �ரண்கைள எ�ரத்்தவர;் �டக்க�த�்கைள �ட்ட�த்தவர.் 

 

இலக்கணம்: ெசால் 

ஒ� ெசால் தனித�் நின்ேறா, பல எ�த�்கள் ெதாடரந்்� நின்ேறா ெபா�ள் த�வ� - 
தனிெமா� 

பதம், ெமா�, �ள� என்பன ஒ� ெபா�ள்த�ம் பல ெசாற்கள். 

பதம் - ப�பதம் (ப�க்க�ய�ம் பதம்);  பகாப்பதம் (ப�க்க�யலாப் பதம்) 

ெமா� - தனிெமா�, ெதாடரெ்மா�, ெபா�ெமா� 

�ள� - இரட்ைடக்�ள� (இரட்ைடசெ்சால்) 

எ.கா: �, ைக, தா, வா - இைவ ஓெர�த�்ச ்ெசாற்கள் 

மண், மாந்தர,் நடந்தனர ்இைவ இரண்� �தலாகப் பல எ�த�்கள் ெதாடரந்்த 
ெசாற்கள். 

ெமா� - தனிெமா�, ெதாடரெ்மா�, ெபா�ெமா� என �வைகப்ப�ம். 



ஒ� ெசால் தனித�் நின்� ெபா�ைள உணரத்�்வ� தனிெமா�. 

இரண்� அல்ல� அதற்�ேமற்பட்ட ெசாற்கள் ெதாடரந்்�வந்� ெபா�ைள 
உணரத்�்வ� ெதாடரெ்மா�. 

ஒ� ெசால் தனித�் நின்� ஒ� ெபா�ைள�ம், அசெ்சால்ேல �ற ெசாற்க�டன் 
ெதாடரந்்�நின்� ேவ� ெபா�ைள�ம் தந்�, தனிெமா�க்�ம் ெதாடரெ்மா�க்�ம் 
ெபா�வாய் அைமவ� ெபா�ெமா�. 

ெதா�ைலக் ��க்�ம் ெசால் - �ைனசெ்சால் 

�ைன�ற்� ெதரிநிைல �ைன�ற்�, ��ப்� �ைன�ற்� என இ�வைகப்ப�ம். 

ஓர ்எசச் �ைன ெபயைரக் ெகண்� ��ந்தால், அ� ெபரெயசச்ம் எனப்ப�ம். 

�ற்�ப்ெபறாத �ைனசெ்சாற்கள் (எசச்ங்கள்) ேவெறா� �ைன�ற்ைறக்ெகாண்� 
��ந்தால், அ� �ைனெயசச்ம் எனப்ப�ம். 

�ைனெயசச்ம் இறந்தகால �ைனெயசச்ம், நிகழ்கால �ைனெயசச்ம், எ�ரக்ால 
�ைனெயசச்ம் என �ன்� வைகப்ப�ம். 

ெதாைகசெ்சாற்கைள �ரித்ெத��க 

இ��ைன - நல்�ைன, ��ைன, தன்�ைன, �ற�ைன 

இ��ைண - உயர�்ைண, அஃ�ைண, அகத்�ைண, �றத்�ைண 

�தத்�ழ் -  இயல்,  இைச, நாடகம் 

�ப்பால் - அறம், ெபா�ள், இன்பம் 

��டம் - தன்ைம, �ன்னிைல, படரக்்ைக 

�ேவந்தர ்- ேசரன், ேசாழன்,. பாண்�யன் 

நாற்�ைச - �ழக்�, ேமற்�, வடக்�, ெதற்� 

நானிலம் -  ��ஞ்�, �ல்ைல, ம�தம், ெநய்தல் 

ஐந்�ைண - ��ஞ்�, �ல்ைல, ம�தம், ெநய்தல், பாைல 

ஐம்பால் - ஆண்பால், ெபண்பால், பலரப்ால், ஒன்றன்பால், பல�ன்பால் 

ஐம்�லன் - ெதா�உணர�், உண்ணல், உ�ரத்த்ல், காணல், ேகட்டல் 

ஐம்ெபா� - ெமய், வாய், �க்�, கண், ெச� 

இைணயான த�ழ்ப்பழெமா�கைள அ�க: 

Charity begins at home - தனக்� �ஞ்�ேய தான�ம் த�ம�ம். 

Covet all lose all - ேபராைச ெப�நட்டம் 

Diamonds cut diamonds - �ள்ைள �ள்ளால் எ� 

East or west, home is the best - எ� வைளயானா�ம் தனி வைளேய �றந்த�. 

Enpty vessels make the greatest sound - �ைற �டம் �த்தா�ம். 

 



ெசய்�ள்: 

கம்பராமாயணம் - அேயாத்�யா காண்டம் �கப்படலம் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ஆயகாைல - அந்தேநரத்�ல் 

அம்� - பட� 

நாயகன் - தைலவன் 

நாமம் - ெபயர ்

�ைற - ேதாணித�்ைற 

ெதான்ைம - ெதான்�ெதாட்� 

கல் - மைல 

�ரள் - �ரட்� 

கா�ம் �ல்�னன் - பைகவரக்ைள அ�க்�ம் �ல்லாற்றல் ெபற்றவன் 

�� - பைற 

அல் - இ�ள் 

��ங்�ேபரம் - கங்ைகக்கைரேயார நகரம் 

�ைர - அைல 

ம�ங்� - பக்கம் 

உபகாரதத்ன் - பயன்க�தா� உத�பவன் 

�வா �ன்னர ்- அைழக்�ம் �ன்னர ்

��� - ெந�ங்� 

இைறஞ்� - வணங்� 

ேச�க்க - வணங்க 

நாவாய் - பட� 

ெந�யவன் - உயரந்்தவனா�ய இராமன் 

���னன் - வந்�ள்ளான் 

நாவாய் - பட� 

இைற - தைலவன் 

பண்ணவன் - நற்�ணங்கள் பல உைடய இலக்�வன் 

பரி� - இரக்கம் 

��ஞ்� - தைல�� 

ேமனி - உடல் 



அ�த்�யன் - அன்� உைடயவன் 

மாதவர ்- �னிவர ்

��வல் - பன்னைக 

�ளம்பல் - ��தல் 

�ரத்்த - �றந்த 

ப�த்�ரம் - �ய்ைமயான� 

இனி�ன் - இநிைமயான� 

உண்டெனம் - உண்ேடாம் என்பதற்�ச ்சமமான� 

த�இய - கலந்த 

கார�்லாம் - ேமகக்�ட்டம் 

பார�்லாம் - உலகம் ���ம் 

இன்னல் - �ன்பம் 

ஈர�்லா - எ�க்க இயலாத 

�ர�்ேலன் - நீங்கமாட்ேடன் 

அ�ைமெசய்�ெவன் - பணிெசய்ேவன் 

க�� - �ைரவாக 

���ன - ெச�த்�னன் 

�ரி�ைர - மடங்���ம் அைல 

இடர ்- �ன்பம் 

அமலன் - �ற்றமற்றவன் 

�தல் - ெநற்� 

இளவல் - தம்� 

உன்ேனல் - நிைனக்காேத 

க�� - �ைரவாக 

���னன் - ெச�த்�னன் 

�ரி�ைர - மடங்���ம் அைல 

இடர ்- �ன்பம் 

நயனம் - கண்கள் 

இந்� - நில� 

�தல் - ெநற்� 

�ரி�ல் - தைலவன் 



இ�த்� - இ�ப்பாயாக 

 

இலக்கணக்��ப்�: 

ேபாரக்்�கன் -இரண்டாம் ேவற்�ைம உ��ம் பய�ம் உடன்ெதாக்கெதாைக 

கல்�ரள்ேதாள் - உவைமதெ்தாைக 

நீர�்�ல் - இரண்டாம் ேவற்�ைம உ��ம் பய�ம் உடன்ெதாக்கெதாைக 

�ைரக்கங்ைக - இரண்டாம் ேவற்�ைம உ��ம் பய�ம் உடன்ெதாக்கெதாைக 

இ�ந்தவள்ளல் - ெபயெரசச்ம் 

வந்�எய்�னான் - �ைனெயசச்ம் 

�வா - ��ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் 

���, ேச�க்க - �ைனெயசச்ங்கள் 

ேதவா - �ளி 

கழல் - தானியா�ெபயர ்

வந்தெனன் - தன்ைம ஒ�ைம �ைன�ற்� 

அைழத்�(அைழப்பாய்) - �ன்னிைல ஒ�ைம �ைன�ற்� 

வ�க - �யங்ேகாள் �ைன�ற்� 

பணிந்�, வைளந்�, �ைதத�் - �ைனெயசச்ங்கள் 

இ�த்� - �ன்னிைல ஒ�ைம �ைன�ற்� 

ேத�ம் ��ம் - எண்�ம்ைம 

மாதவர ்- உரிசெ்சாற்ெறாடர ்

அைமந்த காதல் - ெபயெரசச்ம் 

�ரத்்த - ஒன்றன்பால் �ைன�ற்� 

த�இய (த��ய) - ெசால்�ைச அளெபைட 

கார�்லாம்(கார� �லாம்) - ஆறாம் ேவற்�ைமதெ்தாைக 

உணரத்�்வான் - �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

பாரத்்தகண்ைண - ெபயெரசச்ம் 

�ர�்ேலன் - ெசய்�ெவன் - தன்ைம ஒ�ைம �ைன�ற்�கள். 

நனிக�� - உரிசெ்சாற்ெறாடர ்

ெந�நாவாய், ெந�நீர ்- பண்�தெ்தாைககள் 

என்��ர ்- ஆறாம் ேவற்�ைமதெ்தாைக 

நின்ேகள் - நான்காம் ேவற்�ைமதெ்தாைக 



தாமைர நயனம் - உவைமதெ்தாைக 

�ராக் காதலன் - ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப்ெபயெரசச்ம் 

மலரந்்த கண்ணன் - ெபயெரசச்ம் 

இனிய நண்ப - ��ப்�ப் ெபயெரசச்ம் 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

�றந்த ஊர-் ேதர�ந்�ர ்(நாைக மாவட்டம்) 

தந்ைத - ஆ�த்தன் 

காலம் - இரண்டாம் �ேலாத�்ங்கன் காலத�்ல் வாழ்ந்தவன் 

ஆதரித்தவர ்- ��ெவண்ெணய் நல்�ரச் ்சைடயப்ப வள்ளல் 

ெசய்ந்நன்� மறவா இயல்�னார.் 

தம்ைம ஆதரித்த வள்ளல் சைடயப்பைர ஆ�ரம் பாடல்க�க்� ஒ� பாடல் எனப் 
பா�ச ்�றப்�த�்ள்ளார.் 

கம்பர� காலம் - �.�.12 ஆம் �ற்றாண்� 

இயற்�ய �ல்கள் - கம்பராமாயணம், சடேகாபரந்தா�, ஏெர�ப�, �ைலெய�ப�, 
சர�வ�, அந்தா�, ��க்ைக வழக்கம் 

சமகாலத�்ப் �லவரக்ள் - ெசயங்ெகாண்டார,் ஒட்டக்�த்தர,் �கேழந்� 

யாம�ந்த �லவரிேல கம்பைனப்ேபால் என்� பார�யார ்�கழ்ந்� பா��ள்ளார.் 

வடெமா��ல் கம்பராமாயணதை்த வால்�� �னிவர ்எ��னார.் கம்பர ்தாம் 
இயற்�ய ��க்� இராமாவதாரம் எனப் ெபயரிட்டார.் 

 

கம்பராமாயணத்�ல் 6 காண்டங்கள் உள்ளன. 

1. பாலகாண்டம் 

2. அேயாத�்யா காண்டம் 

3. ஆரண்ய காண்டம் 

4. �ட்�ந்தா காண்டம் 

5. �ந்தர காண்டம் 

6. �த்த காண்டம் 

த��க்�க் க� என்ற �றப்�ம் கம்பராமாயணத்�ற்� உண்�. 

�கப்படலத்ைத கங்ைகப்படலம் என�ம் ��வர.் 

இடர ்- �ன்பம் 

நாவாய் - பட� 



இைற - தைலவன் 

இந்� - நில� 

இராமன� வரலாற்ைறக் ��ம் �ல் இராமாயணம் எனப்பட்ட�. 

கம்பராமாயணத்�ல் அேயாத்�யா காண்டம் இரண்டாம் காண்டமா�ம். 

அேயாத்�யா காண்டத்�ல் 13 படலங்கள் உள்ளன. 

பாடப்ப��யான �கப்  படலம் ஏழாம் படலமா�ம். 

இப்ப��ையக் கங்ைகப் படலம் என�ம் ��வர.் 

கம்பராமாயணம் ெப�ங்காப்�யத்�ற்�ரிய் இலக்கணங்கைள ��ைமயாகப் 
ெபற்ற�. 

ெபா�ள், அணி, நைட ஆ�யவற்றால் �றந்த�. 

கற்ேபாரக்்� இனிைம த�ம் க�ச�்ைவ நிைறந்த�. 

ெசாற்�ைவ�ம் ெபா�ட்�ைவ�ம் த�ழ்ப் பண்பா�ம் �ளிரந்்�ள்ள�. 

ெதால்காப்�ய ெந� நின்றவர ்- கம்பர ்

வடெமா� எ�தை்த�ம் �றெமா�க் கலப்ைப�ம் த�த்தவர ்- கம்பர ்

உல�னில் நாகரிகம் �ற்�ம் அ�ந்��ட்டா�ம் ��க்�ற�ம், கம்பன் கா�ய�ம் 
இ�ந்தா�ம் ேபா�ம்; �ண்�ம் அதைனப் ��ப்�த�்�டலாம் என்றவர ்- 
கால்�ெவல். 

 

உைரநைட: அண்ணல் அம்ேபத்கர ்

அம்ேபத்கர ்மராட்�ய ெகாங்கண் மாவட்டத்�ல் தேபா� என்�ம் அம்பவாேட 
�றந்தார.் 

�றந்த ேத�: 14.04.1891 

தந்ைத: இராம்� சக்பால் 

தாய்: �மாபாய் 

இவரக்�க்� 14வ� �ள்ைளயாகப் �றந்தார.் 

இயற்ெபயர:் �மாராவ் ராம்� 

மகாபாரதப் �மைனப்ேபாலேவ தன்மக�ம் எவ�ேம அைசக்க ��யாத �ரனாக 
வ�ங்காலத்�ல் வரேவண்�ம் என்ற எண்ணத்�ல் �ம் எனப் ெபயர ்�ட்�னார ்
தந்ைத இராம்� சக்பால். 

ஆ�ரியர ்என்பவர ்அ��க்கடலாக மட்�மன்� அறத�்ன் ஆ�யாக�ம் �ளங்க 
ேவண்�ம். 

 

கல்�: 

1908 இல் எல்�ன்ஸ்டன் பள்ளி�ல் உயரந்ிைலப்ப�ப்� 



1912 இல் பம்பாய் எல்�ன்ஸ்டன் கல்�ரி�ல் இளங்கைல பட்டம் 

1915 இல் அெமரிக்கா�ல் ெகாலம்�யா பல்கைலக்கழகத்�ல் ��கைலப் பட்டம் 

1916 இல் இலண்டம் ெபா�ளாதாரத்�ல் �ைனவர ்பட்டம் ெபற்றார.் �ண்�ம் 
இலண்டன் ெசன்� அ��யல் ��கைலப் பட்ட�ம் பாரிஸ்டர ்பட்ட�ம் ெபற்றார.் 

 

அம்ேபத்கர் �த�ல் நடத்தப் ெபற்ற ேபாராட்டங்கள்: 

1924 ஆம் ஆண்� ேகரளா�ல் உள்ள ைவக்கத்�ல் நடத்�ய ஒ�க்கப்பட்ேடார ்
ஆலய�ைழ� �யற்��ம், 

1927 ஆம் ஆண்� மாரச்�் �ங்கள் இ�பதாம் ேத� அம்ேபதக்ார ்மராட்�யத�்ல் 
மகாத�்க் �ளத்�ல் நடத்�ய தண்ணீர ்எ�க்�ம் ேபாரட்ட�ம் மனித உரிைமக்காக 
�த�ல் நடத்தப்பட்ட ேபாராட்டங்கள் எனலாம். 

இங்�லாந்� ெசால்வதற்ெகல்லாம் இந்�யா தைலயைசக்�ம் என்ப� தவ�; 
இந்தநிைல எப்ேபாேதா மா��ட்ட�; இந்�ய மக்களின் எண்ணங்கைல நீங்கள் 
ஈேடற்ற ேவண்�ம்" என ஆங்�ேலயரிடம் அசச்�ன்� ஆணிதத்ரமாகக் ��யவர ்- 
அன்னல் அம்ேபதக்ர.் 

தன்னாட்�த் த��ைய இந்�யா�ற்� வழங்க ேவண்�ம் என �ன்ெமா�ந்தவர ்- 
அன்னல் அம்ேபதக்ர.் 

வட்டேமைச மாநா� நைடெபற்ற ஆண்� - 1930 

அந்த மாநாட்�ல் அம்ேபத்கர ்கலந்�ெகாண்டார.் 

அைரவ�ற்�க் கஞ்�க்� அல்லற்ப�ம் ஊைமகளின் உ�ப்�னனாக நான் 
ேப��ேறன் என்� தன� க�தை்தத ்ெதாடங்�னார ்அம்ேபத்கர.் 

ஒ�க்கப்பட்ேடாரின் உரிைமக்�ரல் வட்டேமைச மாநாட்�ன் வ�ேய உலகஅரங்�ல் 
எ�ெரா�த்த�. 

இந்�ய அர�யல் அைமப்�சச்ட்டம் வ�க்க 7 ேபர ் ெகாண்ட �� அைமக்கப்பட்ட�. 

இந்�யா ��ைமயான ��யர� நாடாகத ்தன்ைன அ��த�்க் ெகாண்ட ேத� - 
26.01.1950 

ெசல்வ�ம் உைழப்�ம் இல்லாத கல்� களரந்ிலம் 

உைழப்�ம் கல்��ம் அற்ற ெசல்வம் ��கத்தனம் என்றவர ்அம்ேபதக்ர.் 

மக்கள் கல்�க்கழகதை்தத ்ேதாற்��த்தவர ்- அம்ேபதக்ர ்

1946 ஆம் ஆண்� மக்கள் கல்�க்கழகதை்தத ்ேதாற்��த்தார.் 

�ம்ைப�ல் அவரின் அரிய �யற்�யால் உ�வான �தத்ாரத்்தா உயரக்ல்� 
நிைலயத�்ல் இன்ைறய அ�� வளரச்�்க்� ேவண்�ய அைனத�்ப் பாடங்க�ம் 
கற்�க்கப்ப��ன்றன. 

இந்�யா�ன் ேத�யப் பங்��தம் என்�ம் �ைலப் ெபா�ளாதாரத் �ைற�ன் 
�றந்த �லாகக் க��ப் ெபா�ளியல் வல்�நரக்�ம் ேபர�ரியரக்�ம் ெபரி�ம் 
ம�த�்ப் ேபாற்�னாரக்ள். 



இந்�ய நாட்�ன் சா� என்�ம் இ�ைள அகற்ற வந்த அ��க்க�ர ்அம்ேபத்கர.் 

ச�கத்�ன் மாற்றத�்ற்�ச ்�ந்தைன �ைதகைளத் ���ன்ற 
�ரட்�யாளரக்ளாேலேய இந்த ைவயகம் வாழ்�ற� என்றவர ்அம்ேபதக்ர.் 

சனநாயகத்�ன் ம�ெபயரத்ான் சேகாதரத�்வம்; �தந்தரம் என்ப� �ேயசை்சயாக 
நடமா�ம் உரிைம; உ�ைர�ம் உைடைமைய�ம் பா�காக்�ம் உரிைம அ�. 

எல்லா�க்�ம் எல்லாம் �ைடக்�ம் வைக�ல் எல்லா மனிதரக்ைள�ம் ஒேர மா�ரி 
நடத�்வேத சமத�்வமா�ம் என்� சனநாயகத்�ற்� அரியெதா� �ளக்கம் தந்தவர ்
அம்ேபத்கர.் 

சமத�்வத�்ன் ம�ெபயேர மனிதேநயம்; எங்ேக சமத�்வம் ம�க்கப்ப��ன்றேதா, 
அங்ேக மனிதப் பண்� மைறந்���வைத அவர ்அைனவ�க்�ம் உணரத்�்யவர ்
அம்ேபத்கர.் 

ெபரியாரின் �கழாரம்: 

அம்ேபத்கர ்உலகத ்தைலவரக்�ள் ஒ�வர ்

ப�தத்��ச ்ெசம்மல் 

ஆராய்ச�்�ன் �கரம் 

மக்களின் மாெப�ம் வ�காட்� 

அப்ெப�ந்தைலவைரப்ேபால ேவ� யாைர�ம் நாம் காண��யா� என்� ெபரியார ்
�கழாரம் �ட்�னார.் 

அம்ேபத்கைர ஆ�யக் கண்டத�்ேலேய �கப்ெபரிய தனியாள் �லகதை்த அைமதத் 
ெப�ைம இவைரேய சா�ம் என்� �கழ்ந்தவர ்- ேந� 

தன்னலமற்றவர;் �க�ம் ஆரவ்த�்ட�ம் �ைரந்� தன்னந் தனியாகச ்
ெசயல்பட்டவர.் தமக்� ெகா�க்கப்பட்ட பணி�ல் க�மேம கண்ணாக இ�ந்தவர ்
என்� இராேசந்�ர �ரசாத் பாராட்��ள்ளார.் 

இறப்� : 06.12.1956 

���கள்: 

இந்�ய அர� 1990 ஆம் ஆண்� பாரத ரதன்ா (இந்�ய மாமணி) என்�ம் உயரிய 
��ைத அண்ணல் அம்ேபதக்�க்� வழங்� ெப�ைமப்ப�த்�ய�. 

ச�தாயெம�ம் மரத�்ன் ேவைரச ்சா�ப் ��க்கள் அரித�்�டாமல் த�த்த 
நச�்க்ெகால்� ம�ந்� அவர.் 

 

�ைணப்பாடம்: அன்றாட வாழ்�யல் சட்டம் 

உலக நா�களிைடேய�ள்ள ெதாடர�்கைள ஒ�ங்� ப�த�்ம் சட்டத்ைத அைனத�் 
நாட்�ச ்சட்டம் என்�ேறாம். 

நம் நாட்�ன் �தன்ைமயான வாழ்�யல் அ�ப்பைடச ்சட்டத்ைத அர�யல் 
அைமப்�ச ்சட்டம் என்�ேறாம். 



நாட்�ன் நாடா�மன்ற�ம் மாநிலச ்சட்டமன்றங்க�ம் அர�த ்�ைறகளின் 
அ�வலகங்க�ம் அர�யல் அைமப்�ச ்சட்டத்�ன் அ�ப்பைட�ல்தான் 
இயங்��ன்றன. 

ெபளத்தரக்�க்�ம் சமணரக்�க்�ம் தனியான மதச ்சட்டங்கெளன 
எைவ��ல்ைல. 

சட்டப்ப� தண்�க்கத்தக்க ெசயைலேய �ற்றெமன்�ேறாம். 

�ற்றங்கள் சட்டம் ெசய்யக்�டா� என்� வ���த்�ச ்ெசான்னைதச ்ெசய்தல் 
மற்ெறான்�, சட்டம் ெசய்ய ேவண்�ம் என்� வ���த�்வைதச ்ெசய்யாமல் 
இ�த்தல் என இ�வைகப்ப�ம். 

 

ேபாக்�வரத்� சட்டங்கள்: 

�வப்� �ளக்� எரிந்தால், உடேன வண்�ைய நி�த�்தல் ேவண்�ம் 

பசை்ச �ளக்� எரிந்தால் �றப்ப�தல் ேவண்�ம். 

அர�யல் சாசனத்�ன் 19(1) ஆவ� �ரி�ன்ப� ��மக்கள் ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் 
��ைமயான ேபச�்ரிைம, எ�த�்ரிைம உண்�. 

தகவல் அ��ம் உரிைமசச்ட்டம் சரத் - 2005 �ரி� 6 

International Law - சரவ்ேதச சட்டம் 

Constitutional Law - அர��ல் அைமப்�ச ்சட்டம் 

Supreme Court - உசச்நீ� மன்றம் 

High Courts - உயரநீ்� மன்றங்கள் 

Writs - சட்ட ஆவணங்கள் 

Substantive Laws - உரிைமச ்சட்டங்கள் 

Procedureal Laws - ெசயற்பாட்� �ைறசச்ட்டங்கள் 

Indian penal code - இந்�யச ்தண்டைனச ்சட்டத் ெதா�ப்� 

Criminal Procedure code - �ற்ற�யல் ெசயற்பாட்��ைறத் ெதா�ப்� 

Civil Procedure code - உரிைம�யல் ெசயற்பாட்��ைறத ்ெதா�ப்� 

Indian Evidence Act - இந்�யச ்சான்� சட்டம் 

Transfer of Property Act - ெசாத�்மாற்�ச ்சட்டம் 

Indian Succesion Act - இந்�ய வாரி�ரிைமச ்சட்டம் 

Court fee stamp - நீ�மன்றக் கட்டண �ல்ைல 

இலக்கணம் 

எ�த்�லக்கணம். ெசால்�க்கணம் ஆ�ய இரண்��ம் �றப்படாத ெபா�வான 
ெசய்�கள் ெசால்லப்ப�வதால் இ� ெபா� என அைழக்கப்ப��ற�. 

ெவளிப்பைட, ��ப்� 



ெவளிப்பைடயாகத ்தன்ெப�ைள உணரத்�்ம் ெசால் ெவளிப்பைட என�ம், ஒ� 
ெதடர ்�ன்�ம் �ன்�ம் வ��ன்ற ெசாற்கள் உணரத்�்ம் ��ப்பால் ஒ� 
ெபா�ைளத் த�வ� ��ப்� என�ம் ��வர.் 

எ.கா: 

உல�ேலேய பண்பாட்�ல் த�ழ்நா�தன் தைல�றந்� �ளங்��ன்ற�. 

�ப்பந்� �ைளயாட்�ல் த�ழ்நா� �த�டம் ெபற்ற�. 

இவ்�� ெதாடரக்ளி�ம் �தல் ெதாடரில் த�ழ்நா� என்�ம் ெசால் 
ெவளிப்பைடயாக இடத்ைதக் ��த�் வந்�ள்ள�. 

இரண்டாம் ெதாடரில், த�ழ்நா� என்ப� ஆ�ெபயராய் நின்� ��ப்பால் 
த�ழ்நாட்� �ைளயாட்� �ரரக்ைளக் ��க்�ற�. 

 

��ப்�செ்சாற்கள் 

ஒன்ெறா� ெபா�செ்சால், �காரசெ்சால், த��வழக்�செ்சால், ஆ�ெபயர,் 
அன்ெமா�தெ்தாைக, �ைனக்��ப்�ச ்ெசால், �தற்��ப்�ச ்ெசால், 
ெதாைகக்��ப்�செ்சால் ேபான்றைவ ��ப்பால் த�ம் ெசாற்களாம். 

ஒன்ெறா� ெபா�செ்சால் 

உயர�்ைண, அஃ�ைண ஆ�ய இரண்��ம் ெபா�வான ெசாற்கள் உண்�. 

ஒ� ெசால், ெதாடரில் �ன்�ம் �ன்�ம் வ�ம் ெசாற்களின் ெதாடரப்ா�ம், 
��ப்பா�ம் ஒ� பாைல நீக்�, மற்ெறா�பாைலச ்�ட்�ம். அதற்� ஒன்ெறா� 
ெபா�செ்சால் என்� ெபயர.் 

 

இனங்��த்தல் 

ஒ�ெசால், தன்ெபா�ைள�ம் ��த�்த ்தனக்� இனமான ெபா�ைள�ம் ��த�் 
வ�வ� இனங்��தத்ல் எனப்ப�ம். 

எ.கா: க�ரே்வல் ெவற்�ைல �ன்றான். 

இதெ்தாடரில் க�ரே்வல் ெவற்�ைல மட்�மா �ன்றான். ெவற்�ைலேயா� அதற்� 
இனமான பாக்�, �ண்ணாம்� �தலானவற்ைற�ம் ேசரத்�்த ்�ன்றான் எனப் 
ெபா�ள்ப��ற�. 

 

அ�க்�த்ெதாடர ்

அைசநிைலக்�ம், �ைர�, �னம், ம�ழ்ச�், அசச்ம், �ன்பம் �த�ய ெபா�ள் 
நிைலக்�ம், ெசய்�ளில் இைசைய நிைற� ெசய்வதற்�ம் இரண்�, �ன்�, 
நான்��ைற அ�க்� வ�வ� அ�க்�தெ்தாடர ்எனப்ப�ம். 

எ.கா: 

அன்ேற அன்ேற - அைசநிைல 

ேபா ேபா - �ைர� 



எ� எ� - �னம் 

வ�க வ�க - ம�ழ்ச�் 

� � � - அசச்ம் 

ெநாந்ேதன் ெநாந்ேதன்  - �ன்பம் 

ேகா� ேகா� ேகா� ேகா�ேய - இைச நிைற 

 

இரட்ைடக்�ள� 

இரட்�த�் நின்� ெபா�ள் உணரத்�்ம் ெசாற்கள் இரட்�த்ேத வ�ம்; �ரித்தால் 
ெபா�ள் தரா�; இதைன இரட்ைடக்�ள� என்பர.் 

அ�க்�தெ்தாட�க்�ம் இரட்ைடக்�ள�க்�ம் உள்ள ேவ�பா� 

அ�க்�தெ்தாடர ் - இரட்ைடக்�ள� 

ெசாற்கள் தனித்தனிேய நிற்�ம் - ெசாற்கள் ஒன்�பட்� நிற்�ம் 

�ரித்தால் ெபா�ள் த�ம் - �ரிதத்ால் ெபா�ள் தரா�. 

இரண்�, �ன்�, நான்� �ைற அ�க்� வ�ம்  -  இரட்�த்ேத வ�ம். 

�ைர�, அசச்ம், ெவ�ளி, ம�ழ்ச�்  - இைச, ��ப்�, பண்� பற்� வ�ம். 

த�ழ்ப்பழெமா�கள்: 

Money makes many things - பணம் பத�்ம் ெசய்�ம் 

Eagles don't catch files - �� ப�த்தா�ம் �ல்ைலத் �ன்னா�. 

Old is gold - காலம் ெபான் ேபான்ற� 

Prevention is better than cure - வ��ன் காப்பேத �றந்த�. 

Solw and steady wins the race - �யற்� ���ைனயாக்�ம். 

 

நற்�ைண 

�ைழ�ழான் நல்ேவட்டனார ்

ெசாற்ெபா�ள்: 

அரி - ெநற்க�ர ்

ெச� - வயல் 

யாணர ்- ��வ�வாய் 

வட்� - பைனேயாைலப் ெபட்� 

ெந�ய ெமா�தல் - அர�டம் �றப்�ப் ெப�தல் 

 



இலக்கணக்��ப்�: 

ெசன்ற வட்� - ெபயெரசச்ம் 

ெசய்�ைன - �ைனதெ்தாைக 

�ன்கண், ெமய்கண் - பண்�தெ்தாைகள் 

ஊர(ஊரேன) - �ளிதெ்தாடர.் 

 

�ரித்த�தல்: 

அங்கண் - அம் + கண் 

பற்பல - பல + பல 

�ன்கண் - �ன்ைம + கண் 

ெமன்கண் - ெமன்ைம + கண் 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

�ைள என்�ம் ஊரில் �றந்தவராதலால், �ைள�ழான் நல்ேவட்டனார ்என்�ம் 
ெபயர ்ெபற்றார.் 

இவர,் ஐந்�ைணகைளப் பற்��ம் பாடல்  இயற்��ள்ளார .் 

இவர ்பா�யனவாக நற்�ைண�ல் நான்� பாட�ம் ��ந்ெதாைக�ல் ஒன்�மாக 
ஐந்� பாடல் உள்ளன. 

இவர ்சங்ககாலத்தவர.் 

 

�ற்��ப்�: 

பத�்ப்பாட்�ம் எட்�தெ்தாைக�ம் சங்க�ல்கள் எனப் ேபாற்றப்ப�வன. 

எட்�தெ்தாைக �ல்க�ள் �தலாவதாக ைவத�் எண்ணப்ப�வ�ம், "நல்" என்� 
அைடெமா� ெகா�த�்ப் ேபாற்றப்ப�வ�ம் நற்�ைணேய. 

இஃ� அகத�்ைண �லா�ம். 

நற்�ைண பல்ேவ� காலங்களில் �லவரால் பாடப்ெபற்ற பாடல்கைளக் ெகாண்ட 
ெதா�ப்� �ல். 

ஓர�� உ�ரிகைள�ம் ��ம்�ம் உயரிய பண்�, ��ந்ேதாம்பல், அறவ��ல் 
ெபா�ளட்ீடல் �த�ய த�ழரத்ம் உயர ்பண்�கைளத் ெதள்ளதெ்தளிவாக 
எ�த்�யம்�ம் ���. 

ஐந்�ைணக்�மான பாடல் உள்ளன. 

இ�ல் உள்ள பாடல்கள், ஒன்ப� அ�ச ்�ற்ெறல்ைல�ம் பன்னிரண்� அ�ப் 
ேபெரல்ைல�ம் ெகாண்டைவ. 

இப்பாடல்கைளத ்ெதா�ப்�த்தவர ்பன்னா� தந்த மாறன் வ��. 



நற்�ைணப் பாடல்கள் நா��. 

பா�ேனார ்இ��ற்ெற�பத்ைதவர ்

பாடப்ப�� - நற்�ைண��ள்ள இ��ற்�ப் பத்தாவ� பாடல். 

 

�றநா�� 

கண்ணகனார ்

ெசாற்ெபா�ள்: 

��ர ்- பவளம் 

மன்னிய - நிைலெபற்ற 

ேசய - ெதாைல� 

ெதாைட - மாைல 

கலம் - அணி 

 

இலக்கணக்��ப்�: 

ெபான்�ம் ���ம் �த�்ம் பவள�ம் மணி�ம் - எண்�ம்ைமகள் 

மாமைல - உரிசெ்சாற்ெறாடர ்

அ��ைல, நன்கலம் - பண்�தெ்தாைககள் 

 

�ரித்த�தல்: 

அ��ைல - அ�ைம + �ைல 

நன்கலம் - நன்ைம + கலம் 

 

ஆ�ரியர�்�ப்�: 

கண்ணகனார ்ேகாப்ெப�ஞ்ேசாழனின் அைவக்களப் �லவரக்�ள் ஒ�வர.் 

ேகாப்ெப�ஞ்ேசாழன் வடக்��ந்தெபா��, ��ராந்ைதயாரின் வ�ைகக்காக் 
காத்��ந்தான். 

அப்ேபா�, அவ�டன் இ�ந்தவர ்கண்ணகனார ்ஆவார.் 

அவன் உ�ர ்�றந்தெபா�� �க�ம் வ�ந்�ய கண்ணகனார ்இப்பாைடப் பா�னார.் 

 

�ற்��ப்�: 

எட்�தெ்தாைக �ல்க�ள் ஒன்� �றநா��. 

இ�, �றப்ெபா�ள் பற்�ய நா�� பாடல்கைளக் ெகாண்�ள்ள�. 



இந்�ல் சங்ககால மக்களின் வாழ்க்ைகநிைல, மன்னரக்ளின் �ரம், �கழ், ெகாைட, 
ெவற்�கள் பற்�ய பல்ேவ� ெசய்�கைளக் ���ன்ற�. 

த�ழரின் வரலாற்ைற அ�ய�ம், பண்பாட்� உயரை்வ உணர�ம் ெபரி�ம் 
உத��ற�. 

பாடப்ப���ல் இடம்ெபற்�ள்ள பாடல் - இ��ற்�ப் ப�ெனட்டாம் பாடல் 

 

உைரநைட: ேபச�்க்கைல 

ஆய கைலகள் அ�பத�் நான்� 

�ண்ணிய �ல் பல கற்றவரக்்ேக அைமந்த அரிய கைல - ேபச�்க்கைல 

ேமைடப்ேபச�்ல் நல்ல த�ைழக்ெகாண்� மக்கைள ஈரத்்ேதார ்- த�ழ்தெ்தன்றல் 
��.�.க, ேபர�ஞர ்அண்ணா, ரா.�.ேச�ப்�ள்ைள, நாவலர ்ேசாம�ந்தர 
பார�யார,் �ன்றக்�� அ�களார ்�த�ேயார.் 

ேமைடப்ேபச�்ல் உணரந்்ததைன உணரத்�்ம் வைக��ம் ெதரி�த்தல் ேவண்�ம். 

ேமைடப்ேபச�்ன் �க்��கள் - எ�தத்ல், ெதா�தத்ல், ��த்தல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11thSTD 
கட�ள் வாழ்த்� 

அ�ள்ப�த்த பழச�்ைவேய க�ம்ேப ேதேன  



ஆர�ரே்த என்கண்ேண அ�ய வான  
ெபா�ளைனத்�ம் த�ம்ெபா�ேள க�ைண நீங்காப்  

�ரணமாய் நின்றெவான்ேற �னித வாழ்ேவ  
க�தரிய க�த்தத�ட ்க�த்தாய் ேம�க்  
கால�ம்ேத ச�ம்வ�த்�க் க�� ஆ�  

�ரி�ைன�ம் �ட்�உ�ரத்் �ரைள ஆட�்ம்  
��ப்ெபா�ேள யான்ெசா�ம்�ண் ணப்பங் ேகேள  

- தா�மானவர ்

��ப்�: 

• தா�மானவர ்பாடல்கள் என்�ம் ெதாைக��ல் 1452 பாடல்கள் உள்ளன. 
• இந்�ல் “த�ழ் ெமா��ன் உபநிடதம்” எனப் ேபாற்றப்ப��ற�. 
• இவர ்ேவதாரண்யம் என்�ம் ��மைறக்காட்�ல் ேக��யப்ப �ள்ைளக்�ம், ெகசவல்� 

அம்ைமக்�ம் மகனாகப் �றந்தார.் 
• ��ச�்�ல் உள்ள தா�மானவர ்அ�ளால் �றந்தைமயால் இவ�க்� தா�மானவர ்எனப் 

ெபயரிடப்பட்ட�. 
• ேக��யப்ப �ள்ைள ��ச�்ராப்பள்ளிைய ஆண்ட �சயரங்க ெசாக்கநாத நாயக்கர ்என்ற 

அரசரிடம் கணக்கராகப் பணி�ரிந்� வந்தார.் 
• அவர ்மைற�க்�ப் �ன்னரத்் தா�மானவர ்அப்பணிைய ஏற்றார.் 
• இவரின் மைன� மட�்வார�்ழ�. 
• ���லர ்மர�ல் வந்த ெமௗன���டம் ஆ� ெபற்றவர.் 
• இவர ்�க்� அைடந்த இடம் இராமநாத�ரம் மாவட்டம் இலட�்��ரம். 
• காலம் ப�ெனட்டாம் �ற்றாண்�. 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• ஆர�ரே்த – அரிய அ�ழ்ேத 
• �ரணமாய் – ��ைமயாய் 
• �னிதம் – �ய்ைம 
• ��ப்ெபா�ள் – ேமலானப்ெபா�ள் 

 

இலக்கணக்��ப்�: 

• பழச�்ைவ – ஆறாம் ேவற்�ைமத் ெதாைக 
• த�ம் ெபா�ேள – ெசய்�ம் என்�ம் வாய்பாட�்ப் ெபயெரசச்ம் 
• கால�ம் ேதச�ம் – எண்�ம்ைம 
• உ�ரத்்�ரள் – ஆறாம் ேவற்�ைமத் ெதாைக 
• ��ப்ெபா�ள் – உரிசெ்சாற்ெறாடர ்

ெமா� வாழ்த்� 

ைவய �ன்றெதான் மக்க �ளத்�ைனக்  
ைக� னா�ைர கால �ரிந்�டப்  
ைபய நாைவய ைசத்த பழந்த�ழ்  

ஐைய தாடைல ெகாண்� பணி�வாம்  
- பள்ளியகரம் நீ.கந்தசா�ப் �லவர ்

��ப்�: 



• பள்ளியகரம் நீ.கந்தசா�ப் �லவர ்தஞ்ைச மாவட்டம் பள்ளியகரத்�ல் �றந்தவர.் 
• ெபற்ேறார ்= நீலேமகம் �ள்ைள, ெசௗந்தரவல்� அம்ைமயார.் 
• இவர ்ஒ� பன்ெமா�ப் �லவர.் 
• கரந்ைதத் த�ழ் சங்கத்�ல் பல ஆண்�கள் அைமசச்ராகத் �ளங்�னார.் 
• தாமஸ்�ேர என்பார ்எ��ய ஆங்�லக் க�ைத ஒன்ைறத் த��ல் ெசய்�ள் வ��ல் 

“இரங்கற்பா” என்�ம் தைலப்�ல் ெமா� ெபயரத்்தார.் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• ைவயம் – உலகம் 
• இரிந்�ட – �ல�ட 
• ைபய – ெமல்ல 
• தாள் – ��வ� 
• ஐைய – தாய் 

இலக்கணக்��ப்�: 

• ெதான்மக்கள் – பண்�த்ெதாைக 
• உள்ளம் – ஆ�ெபயர ்
• உைரகாலம் – �ைனத்ெதாைக 
• ஐையதாள் – ஆறாம் ேவற்�ைமத் ெதாைக 
• தாள் தைல – இரண்டாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 

நாட்� வாழ்த்� 

��நி ைறந்தைன தன்னிக ெரான்�ைல  
�� �ரந்்தைன நீரவ்ளஞ் சாரந்்தைன  
ம�� ெசய்களின் நற்பயன் மல்�ைவ  

வளனின் வந்தேதார ்ைபந்நிறம் வாய்ந்தைன  
ெப�� �ன்ப �ைடைய ��நைக  

ெபற்ெறா ளிரந்்தைன பல்பணி �ண்டைன  
இ�நி லத்�வந் ெதம்��ர ்தாங்�ைவ  

எங்கள் தாய்நின் பதங்கள் இைறஞ்�வாம்  
- பார�யார ்

��ப்�கள்: 

• வங்கெமா��ல் பங்�ம் சந்�ர சட்ேடாபாத்யாயர ் எ��ய “வந்ேத மாதரம்” என்�ம் 
பாட�ன் ெமா�ப்ெபயரே்ப இப்பாடல். 

• ேத�யக்க� எனப் ேபாற்றப்ப�ம் பார�யார ்எட்டய�ரத்�ல் 11.12.1882இல் �றந்தார.் 
• பார�யார ்ம�ைர�ல் உள்ள ேச�ப� உயரந்ிைலப் பள்ளி�ல் ஆ�ரியராக�ம், �ன்னரச் ்

ெசன்ைன�ல் இ�ந்� ெவளிவந்த “�ேதச�த்�ரன்” இத�ன் உத� ஆ�ரியராக�ம் 
பணியாற்�னார.் 

• ேம�ம் “சக்கரவரத்்�னி” என்ற பத்�ரிைகக்� ஆ�ரியராக�ம், “இந்�யா” என்ற 
வாரப்பத்�ரிைகக்� ஆ�ரியராக�ம் �கழ்ந்தார.் 

• இவர ்�ைதைய ெமா�ெபயரத்்தார.் 
• 11.09.1921 அன்� மைறந்தார.் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• �� – ெசல்வம் 
• ம�� – ெபா�ந்�ய 



• ெசய் – வயல் 
• மல்�தல் – நிைறதல் 
• இ�நிலம் – ெபரிய ��ல� 

இலக்கணக்��ப்�: 

• ம�� ெசய் – �ைனத்ெதாைக 
• ெப��ம் இன்பம் – ெசய்�ம் என்�ம் வாய்ப்பாட�்ப் ெபயெரசச்ம் 
• நற்பயன் – பண்�த்ெதாைக 

�றநா�� 

�ல் ��ப்�: 

• �றம் + நான்� + �� = �றநா�� 
• இதைன �றப்பாட�், �றம் என�ம் வழங்�வர.் 
• இந்��ல் 400 பாடல்கள் உள்ளன. 
• இந்��ன் கட�ள் வாழ்த்� பா�யவர ்= பாரதம் பா�ய ெப�ந்ேதவனார.் 
• இந்��ன் �ல பாடல்கைள �.�.ேபாப் ஆங்�லத்�ல் ெமா� ெபயரத்்�ள்ளார.் 

பரணர:் 

• இவர ்வரலாற்�க் ��ப்�கைள பாடல்க�ள் ெபா�ந்� ைவத்�ப் பா�வ�ல் வல்லவர.் 
• க�லர ்ேபால �க்க �க�டன் வாழ்ந்தவர.் 
• க�லபரணர ்என்�ம் ெதாடரால் இ� �ளங்�ம். 
• இவர ்ப�ற்�ப்பத்�ல் ஐந்தாம் பத்� பா�க் கடல்�றக் ேகாட்�ய ெசங்�ட�்வனிடம் 

உம்பற்காட�் வாரிைய�ம், அவன் மகன் �ட�்வன் ேசரைல�ம் பரிசாகப் ெபற்றவர.் 

ேபகன்: 

• ேபகன் கைடெய� வள்ளல்க�ள் ஒ�வன். 
• கான மஞ்ைஞக்�க் க�ங்கம் நல்�யவன். 
• மைலநாடை்ட ஆண்டவன். 
• இவன� ஊர ்நல்�ர.் 
• இவன� �� ஆ�யர ்��. 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• அ��ளம் – நீர ்வற்�ய �ளம். 
• உ�த்�ம் – ெபய்�ம் 
• உவரந்ிலம் – களரந்ிலம் 
• ஊட்��ம் – சாலப் ெபய்�ம் 
• கடாஅயாைன – மதக்களி� 
• மாரி – மைழ 

இலக்கணக்��ப்�: 

• அ��ளம், அகல்வயல் – �ைனத்ெதாைக 
• வைரயா மர� – ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் 
• கடாஅ – இைசநிைற அளெபைட 



அகநா�� 

�ல் ��ப்�: 

• அகம் + நான்� + �� = அகநா�� 
• இந்��ல் நா�� பாடல்கள் உள்ளன. 
• ��ல் உள்ள 3 �ரி�கள் = களிற்�யாைனநிைர, மணி�ைடபவளம், நித்�லக்ேகாைவ 
• களிற்�யாைனநிைர�ல் 120 பாடல்க�ம், மணி�ைடபவலத்�ல் 180 பாடல்க�ம், 

நித்�லக்ேகாைவ�ல் 100 பாடல்க�ம் உள்ளன. 
• ��ன் அ�எல்ைல = 13 – 31 
• இந்��ைன “ெந�ந்ெதாைக” என்�ம் வழங்�வர.் 
• 1,3,5 என ஒற்ைறப்பைட எண்கள் அைமந்த பாடல்கள் = பாைலத்�ைண பாடல்கள் 
• 2,8 என வ�வன = ��ஞ்�த்�ைண பாடல்கள் 
• 4,14 என வ�வன = �ல்ைல�ைனப் பாடல்கள் 
• 6,16 என வ�வன = ம�தத்�ைண பாடல்கள் 
• 10,20 என வ�வன = ெநய்தல் �ைண பாடல்கள். 
• �ைல ெதா�த்தவர ்= ம�ைர உப்�ரி���ழார ்மகனார ்உ��ரசன்மனார ்
• �ைல ெதா�ப்�த்தவர ்= பாண்�யன் உக்�ரப்ெப�வ�� 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• ஓங்�மைல – உயரந்்த மைல 
• �லம்� – மைலசச்ாரல் 
• ேவங்ைக �ட� – மைலநிலத்ேத வள�ம் மரங்கள் 
• உ�ர ்– நகம் 
• உ�ைவ – ஆண்�� 
• கவைல – �ைளவ� 
• சாஅய் – ெம��ற்� 

 

 

இலக்கணக்��ப்�: 

• ஓங்�மைல – �ைனத்ெதாைக 
• அ�ழாக் ேகாட�்�ர ்– ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் 
• நிரம்பா நீளிைட – ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் 
• நீளிைட – �ைனத்ெதாைக 
• உண்ணா உயக்கம் – ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் 
• சாஅய் – இைசநிைறஅளெபைட 
• ெதால்க�ன் – பண்�த்ெதாைக 
• �ரிந்ேதார ்– �ைனயாலைண�ம் ெபயர.் 

 
ஐங்���� 

�ல் ��ப்�: 

• ஐந்� + ��ைம + �� = ஐங்���� 
• அ� எல்ைல = 3 �தல் 6 
• ஒவ்ெவா� �ைனக்�ம் �� பாடல்கள் என ெமாத்தம் 500 பாடல்கள் உள்ளன. 
• ம�தத்�ைண பாடல்கள் பா�யவர ்= ஓரம்ேபா� 
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• ெநய்தல் �ைண பாடல்கள் பா�யவர ்= அம்�வன் 
• ��ஞ்� �ைண பாடல்கள் பா�யவர ்= க�லர ்
• பாைல �ைண பாடல்கள் பா�யவர ்= ஓதலாந்ைத 
• �ல்ைல�ைண பாடல்கள் பா�யவர ்= ேபயன் 
• இந்�ைல ெதா�த்தவர ்= �லத்�ைற �ற்�ய �ட�ர ்�ழார.் 
• ெதா�ப்�த்தவர ்= ேசரமான் யாைனக்கட்ேசய் மாந்தரஞ்ேசரல் இ�ம்ெபாைற 
• கட�ள் வாழ்த்� பா�யவர ்= பாரதம் பா�ய ெப�ந்ேதவனார.் 

க�லர:் 

• இவர,் “�லன�க் கற்ற அந்தணாளன்” எனப் �கழப்படட்வர.் 
• வள்ளல் பாரி�ன் அைவகளப் �லவர.் 
• ��ஞ்�ப்பாட�், ஐங்�� �ற்�ல் ��ஞ்�த்�ைன பாடகள் ��, ப�ற்�பத்�ல் ஏழாம் பத்�, 

க�த்ெதாைக�ல் ��ஞ்� க��ல் உள்ள 29 பாடல்கள் �த�யன இவர ்பா�யைவ. 

 
ெசாற்ெபா�ள்: 

• ேதாைக – ம�ல் 
• வ�ைவ – ��மணம் 

இலக்கணக்��ப்�: 

• இ�ந்தேதாைக – ெபயெரசச்ம் 
• ம�ள் – உவம��� 
• இைழயணி – �ைனத்ெதாைக 
• நாட – அண்ைம�ளி 
• �ந்ைத – �ம் தந்ைத என்பதன் ம�உ 
• வா�யர ்– �யங்ேகாள் �ைன�ற்� 
• நன்மைன – பண்�த்ெதாைக 

��க்�றள் 

�ல்��ப்�: 

• “த�ழ் மா�ன் இனிய உ�ரந்ிைல” என்� உலேகாரால் பாராட்டப்ப�ம் �ல் ��க்�றள். 
• ��க்�றள் “த�ழர ்��மைற” ஆ�ம். 
• ��க்�றள் என்ப� அைடய�த்த க��யா� ெபயர.் 
• ��க்�றள் அறத்�ப்பால், ெபா�ட்பால், காமத்�ப்பால் என்�ம் �ன்� ெப�ம் �ரி�கைள 

ெகாண்ட�. 
• அறத்�ப்பால் �ப்பத்� எட�் அ�காரங்கைள உைடய�. அ� பா�ர�யல், இல்லற�யல், 

�றவற�யல், ஊ�யல் என்�ம் நான்� இயல்கைள ெகாண்�ள்ள�. 
• ெபா�ட்பால் எ�ப� அ�காரங்கைள�ம், அர�யல், அங்க�யல், ஒ��யல் என்�ம் �ன்� 

இயல்கைள�ம் ெகாண்�ள்ள�. 
• காமத்�ப்பால் 25 அ�காரங்கைள�ம், கள�யல், கற்�யல் என்ற இரன்� இயல்கைள�ம் 

உைடய�. 
• ெசாற்ெபா�ள்: 

அமர�ள் – ேதவர ்உலகம் உய்க்�ம் – ெச�த்�ம் 



ஆரி�ள் – நரகம் காக்க – கைடப்��த்� ஒ��க 

ெச�� – அடக்கம் �ரை்ம – ��ப்பம், �றப்� 

ேதாற்றம் – உயர�் மாண – �க�ம் 

பணிதல் – அடங்�தல் ஒ�ைம – ஒ��றப்� 

எ�ைம – ஏ� �றப்� ஏமாப்� – பா�காப்� 

ேசாகாப்பர ்– �ன்��வர ் வ� – த�ம்� 

கதம் – �னம் ெசவ்� – த�ந்த காலம் 

தாளாற்� – �க்க �யற்� ெசய்� தந்த – ஈட்�ய 

ேவளாண்ைம – உத� �த்ேதள் உலகம் – ேதவர ்உலகம் 

�� – ெசல்வம் அற்� – ேபா�ம் 

இடம் – ெசல்வம் ஒல்கார ்– தளரார ்

கடன் – �ைறைம ேக� – ெபா�ள்ேக� 

�ைக – ேகாட்டான் இகல் – பைக 

தகர ்– ஆட�்க்�டாய் ெபாள்ெளன – உடன�யாக 

ெச�நர ்– பைகவர ் �மக்க – பணிக 

மாற்றான் – பைகவர ் �� – ம�ல்ேதாைக 

சாகா� – வண்� இ�ம் – �ரி�ம் 

அமர�ள் – ேதவர ்உலகம் உய்க்�ம் – ெச�த்�ம் 

ஆரி�ள் – நரகம் காக்க – கைடப்��த்� ஒ��க 

ெச�� – அடக்கம் �ரை்ம – ��ப்பம், �றப்� 

ேதாற்றம் – உயர�் மாண – �க�ம் 

பணிதல் – அடங்�தல் ஒ�ைம – ஒ��றப்� 

எ�ைம – ஏ� �றப்� ஏமாப்� – பா�காப்� 

ேசாகாப்பர ்– �ன்��வர ் வ� – த�ம்� 

கதம் – �னம் ெசவ்� – த�ந்த காலம் 

தாளாற்� – �க்க �யற்� ெசய்� தந்த – ஈட்�ய 

ேவளாண்ைம – உத� �த்ேதள் உலகம் – ேதவர ்உலகம் 

�� – ெசல்வம் அற்� – ேபா�ம் 

இடம் – ெசல்வம் ஒல்கார ்– தளரார ்

கடன் – �ைறைம ேக� – ெபா�ள்ேக� 

�ைக – ேகாட்டான் இகல் – பைக 

தகர ்– ஆட�்க்�டாய் ெபாள்ெளன – உடன�யாக 

ெச�நர ்– பைகவர ் �மக்க – பணிக 



மாற்றான் – பைகவர ் �� – ம�ல்ேதாைக 

சாகா� – வண்� இ�ம் – �ரி�ம் 

 

 

 

 

 

இலக்கணக்��ப்�: 

அடங்காைம – எ�ரம்ைறத்ெதா�ற்ெபயர ் ஆரி�ள் – பண்�த்ெதாைக 

காக்க – �யங்ேகாள் �ைன�ற்� அதனி�உங்� – இன்னிைச அளெபைட 

அடங்�யான் – �ைனயாலைண�ம் ெபயர ் மைல��ம் – உயர�் �றப்�ம்ைம 

எல்லாரக்்�ம் – �ற்�ம்ைம பணிதல் – ெதா�ற்ெபயர ்

உைடத்� – ��ப்� �ைன�ற்� எ�ைம, ஐந்� – ஆ�ெபயர ்

காவாக்கால் – எ�ரம்ைற �ைனெயசச்ம் நன்� – பண்�ப்ெபயர ்

அடங்கல் – ெதா�ற்ெபயர ் ஆற்�வான் – �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

உல� – இடவா�ெபயர ் தந்தெபா�ள் – ெபயெரசச்ம் 

ெபா�ட�் – ��ப்� �ைன�ற்� ெபறல் – ெதா�ற்ெபயர ்

அ�வான் – �ைனயாலைண�ம் ெபயர ் வாழ்வான் – �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

மற்ைறயான் – ��ப்� �ைனயாலைண�ம் 
ெபயர ்

ேபர�� – பண்�த்ெதாைக 

தப்பாமரம் – ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைற 
ெபயெரசச்ம் 

ெப�ந்தைக – பண்�த்ெதாைக 

கடன�காட்� – �ைனத்ெதாைக ஒல்கார ்– �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

இல்ப�வம் – பண்�த்ெதாைக ஆதல் – ெதா�ற்ெபயர ்

ேக�, ேகாள் – �தனிைல �ரிந்த 
ெதா�ற்ெபயர ்

பகல்ெவல்�ம் – ஏழாம் 
ேவற்�ைமத்ெதாைக 

இகல்ெவல்�ம் – இரண்டாம் 
ேவற்�ைமத்ெதாைக 

ஒ�கல் – ெதா�ற்ெபயர ்

அ��ைன – பண்�த்ெதாைக ெச�ன் – �ைனெயசச்ம் 

க��பவர ்– �ைனயாலைண�ம் ெபயர ் ஒ�க்கம் – ெதா�ற்ெபயர ்

ெபா�தகர ்– �ைனத்ெதாைக ஒள்ளியவர ்– �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

�மக்க – �யங்ேகாள் �ைன�ற்� ஒக்க – �யங்ேகாள் �ைன�ற்� 

�ைனவ� – ஆறாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக ெசயல் – �யங்ேகாள் �ைன�ற்� 



ெசல்வார ்– �ைனயாலைண�ம் ெபயர ் அ�யார ்– எ�ரம்ைற �ைனயாலைண�ம் 
ெபயர ்

ஒ�கான் – �ற்ெறசச்ம் ெபய்சாகா� – �ைனத்ெதாைக 

சால��ந்� – உரிசெ்சாற்ெறாடர ் ெகாம்பர ்– ஈற்�ப்ேபா� 

ஈக – �யங்ேகாள் �ைன�ற்� ஆகா� – �ைனத்ெதாைக 

ேக� – �தனிைல �ரிந்த ெதா�ற்ெபயர ் வாழ்க்ைக – ெதா�ற்ெபயர ்

�வக �ந்தாமணி 

�ல் ��ப்�; 

• �ந்தாமணி என்பதற்� ஒளி�ன்றாத மணி என்ப� ெபா�ள். 
• இக்காப்�யத்ைத இயற்�யவர ்��த்தக்கேதவர.் 
• இவர ்ேசாழ நாட்�னர.் சமணத் �ற�. 
• இவர ்நரி ��த்தம் என்ற �ைல�ம் பைடத்�ள்ளார.் 
• �வக �ந்தாமணிக்� “மண �ல்” என்ற ெபய�ம் உண்�. 
• இ� நாமகள் இலம்பகம் �தலாக �த்� இலம்பகம் ஈறாகப் 13 இலம்பகம் ெகாண்�ள்ள�. 
• இந்�ல் ��த்தம் என்ற பா�னால் அைமந்த �தல் �ல். 
• இந்��ற்� உைர கண்டவர ்= உச�்ேமற் �லவரெ்காள் நச�்னாரக்்�னியர.் 
• �வகன் வரலாற்ைற ��வதால் இந்�ல் �வக �ந்தாமணி எனப் ெபயர ்வழங்கப்ப��ற�. 

காந்த�வதத்ைதயார் இலம்பகம்: 

• ெவள்ளி மைல�ன் ேவந்தன் க�ழேவகன். 
• அவன் மகள் காந்த�வதத்ைத. 
• காந்த�வதத்ைத�ன் ேதா� �ணாப� 
• யாழ்ேபார ்நடந்த இடம் இராசமா�ரம் 
• காந்த�வதத்ைத �தத்தன் என்�ம் வணிகனிடம் ஒப்பைடக்கப்படட்ாள். 
• �வகனின் நண்பன் ந�லன் 
• ேபாட்��ல் �வகன் காந்த�வதத்ைதைய ெவன்� அவைள மணம் ��த்தான். 

 

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

�ைல – �ல் ெபா�ல் – ேசாைல 

�ரங்�ன – வைளந்தன பறைவ – �ன்னர��னம் என்�ம் பறைவ 

க�ங்ெகா� – கரிய ஒ�ங்� �ட� – க�த்� 

ெகா� – ஒ�ங்� க� – �ளக்கம் 

எ�� – பல் �ம்மா� – �ைடக்கா� 

எரிமலர ்– ��க்கமலர ் உளர – தடவ 

இ�ளி – ��ைர கால் – காற்� 

�ைன – �ரை்ம கடம் – கா� 

�ைண – ெபண்மான் மாழ்� – மயங்� 



இ�க்� – தப்� எ�னி – உைற 

ெமாய்ம்� – வ�ைம மடங்கல் – �ங்கம் 

கணிைக – ெபா�மகள் ெகால்ைல – �ல்ைலநிலம் 

�ரங்� – வைளந்� �மம் – அ�ற்�ைக 

நிலமடந்ைத – ெபற்ற தாய் இ���ம்� – ெச��த்தாய் 

ைகத்தாய் – ெச��த்தாய் ஓ� – ெசால்� 

�ரி – ��க்� பத்தர ்– யா�ன் ஓர ்உ�ப்� 

இலக்கணக்��ப்�: 

எ�இ – ெசால்�ைச அளெபைட ���தல் – அன்ெமா�த்ெதாைக 

பாைவ – உவைம ஆ�ெபயர ் �ைலத் ெதா�ல் – ஆறாம் 
ேவற்�ைமத்ெதாைக 

க�ங்ெகா� – பண்�த்ெதாைக இ�ங்கடல் – பண்�த்ெதாைக 

க��ட� – உரிசெ்சாற்ெறாடர ் பவளசெ்சவ்வாய் – உவைமத்ெதாைக 

�ரிமலர ்– �ைனத்ெதாைக ேகாைத – உவைம ஆ�ெபயர ்

எரிமலர ்– உவமத்ெதாைக ெசவ்வாய் – அன்ெமா�த்ெதாைக 

ஒப்ப – உவமஉ�� இன்னரம்� – பண்�த்ெதாைக 

��கைண – �ைனத்ெதாைக �ண்ேடர ்– பண்�த்ெதாைக 

வ��ைன – �ைனத்ெதாைக அ��ைர – �ைனத்ெதாைக 

க�த்தேவல் – ெபயெரசச்ம் அன்ன – உவமஉ�� 

நீக்� – �ைனெயசச்ம் ெந�ங்கண் – பண்�த்ெதாைக 

தடங்கண் – உரிசெ்சாற்ெறாடர ் �ரந்�, ��ரந்்� – �ைனெயசச்ம் 

நின்றாள் – �ைனயாலைண�ம் ெபயர ் ேபாக, நடக்க – �யங்ேகாள் �ைன�ற்� 

கமழ் ஓ� – அன்ெமா�த்ெதாைக காைள – உவம ஆ�ெபயர ்

�றாப்�ராணம் 

�ல் ��ப்�: 

• �றா என்பதற்� வாழ்க்ைக என்ப� ெபா�ள், �ராணம் என்பதற்� வரலா� என்ப� ெபா�ள். 
• �றாப்�ராணம் என்பதற்� ந�கள் நாயகத்�ன் வாழ்க்ைக வரலா� என்� ெபா�ள். 
• இந்�ல் �லாதத்�க் காண்டம்(�றப்�யற் காண்டம்), ��வ் வத்�க் காண்டம்(ெசம்ெபா�ட ்

காண்டம்), �ஜ்ரத்�க் காண்டம்(ெசல�யற் காண்டம்) என்ற �ன்� ெப�ம் �ரி�கைள 
உைடய�. 

• இந்��ல் 5027 ��தப்பாக்கள் உள்ளன. 
• ெப�மானார ்�றந்த�ம் இளைம நிகழ்�க�ம் ��மண�ம் �லாதத்�க் காண்டத்�ல் 

�றப்பட�்ள்ள�. 
• வானவர ்�ப்றா�ல் �லம் ���ைற ந�கள் ெப�மானாரக்்� அ�ளப்பட்ட�ம் அதன்�ன் 

மக்கத்�ல் நடந்தைவ�ம் ��வ்வத்�க் காண்டத்�ல் ேபசப்ப��ன்றன. 
• மக்கத்ைத �ட�்ப் ெப�மானார ்ம�னம் ெசன்ற�ம் �ன் நிைல நி�த்தற்காக நிகழ்ந்த 

ேபாரக்�ம் �ற�ம் �ஜ்றத்�க் காண்டத்�ல் வைரயப்பட�்ள்ளன. 



• �றாப்�ரானத்�ல் ந�களின் வாழ்� �ற்��மாகப் பா� நிைற� ெசய்யப்பட�ல்ைல. 
• ப� அகம� மைரக்காயர ்என்பவர ்தாம் ெப�மானாரின் �ய ��வாழ்� ��ைம�ம் பா� 

��த்தார.் அ� “�ன்ன �றா” என வழங்கப்ப��ற�. 

 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• உம�ப்�லவர ்எட்டய�ரம் க�ைக �த்�ப் �லவரின் மாணவர.் 
• ெசய்� அப்�ல் கா�ர ்மைரக்காயர ்என்ற வள்ளல் �தக்கா��ன் ேவண்�ேகாளின் 

வண்ணேம உம�ப்�லவர ்�றாப்�ராணத்ைத எ��னார.் 
• �ல் ����ம் �ன்னேர �தக்கா� மைறந்தார.் 
• �ன் அ�ல் கா�ம் என்ற வள்ள�ன் உத�யால் �றாப்�ராணம் நிைற� ெபற்ற�. 
• உம�ப்�லவர ்��ெமா�மாைல என்ற எண்ப� பாக்களால் ஆன �ைல�ம் பைடத்�ள்ளார.் 

�ட�ட்ட படலம்: 

• ந�களின் நண்பர ்= அ�பக்கர ்
• இ�வ�ம் தங்� இ�ந்த இடம், ெதௗர ்மைலக்�ைக. 
• �ைக�ல் இ�ந்த ஒ� ெபாந்�ன் வ�யாக வந்த பாம்� அ�பக்கரின் உள்ளங்காைல 

�ண்�ய�. 
• அ�பக்கர ்மயக்கம் அைட�ம் நிைல�ல் ந�கள் உறக்கம் கைளந்� எ�ந்� நடந்தைத 

அ�ந்� ெகாண்டார.் 
• ந�கள் தன� எச�்ல் தட� அ�பக்கைர �ட்டார.் 
• ெசாற்ெபா�ள்: 

கான் – கா� நகம் – மைல 

�ரம் – தைல �ைழ  -  �ைக 

வைள – �ற்� பாந்தள் – பாம்� 

�டைவ – �ணி ெவ�� – அஞ்� 

ெபா� – �ள்ளிகள் உரகம், பணி – பாம்� 

ப�வரல் – �ன்பம் நித்�ைர – �க்கம் 

க� – மணம் காந்� – ேபெராளி 

நைற – ேதன் பரல் – கல் 

ெகந்தம் – பற்கள் ேவகம் – �னம் 

ெசன்னி – தைல மைரமலர ்– தாமைர மலர ்

ேகா�கம் – ஆைட கால் – காற்� 

கான்� – உ�ழ்ந்� பன்னகம் – பாம்� 

வைர – மைல �ைட – வைள, ெபாந்� 

�ரணி – மா�பட�் ��யன் – இைறவன் 

இலக்கண��ப்�: 

ெச�ந்��ல் – பண்�த்ெதாைக இகலவர ்– �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்



மைல�ைழ -  ஏழாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக ெவ��, ��த்� – �ைனெயசச்ம் 

ேபாரத்்த �டைவ – ெபயெரசச்ம் இைல – இல்ைல என்பதன் இைடக்�ைற 
�காரம் 

அ��லார ்– எ�ரம்ைற �ைனயாலைண�ம் 
ெபயர ்

ம��கம் – உவமத்ெதாைக 

க�நைற – உரிசெ்சாற்ெறாடர ் மலரந்்தாள் – உவைமத்ெதாைக 

ெமன்மலர ்– பண்�த்ெதாைக வல்�டல் – பண்�த்ெதாைக 

ப��டம் – �ைனத்ெதாைக பரந்�, தாக்� – �ைனெயசச்ம் 

என்ன – உவமஉ�� ம� – உவம ஆ�ெபயர ்

அ�மைற – பண்�த்ெதாைக நின்ேறான் – �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

நிைனத்தவர ்- �ைனயாலைண�ம் ெபயர ் ெவவ்�டம் – பண்�த்ெதாைக 

 

மேனான்மணயீம் 

�ல் ��ப்�; 

• நாடகக் காப்�யங்களால் �றப்�ப் ெபற்� �ளங்�ம் வடெமா�க்� ஈடாக ந�ப்�ப் ெசவ்��ம் 
இலக்�யச ்ெசவ்��ம் ஒ�ங்ேக அைமயப் ெபற்ற� இந்நாடகம். 

• இந்நாடகம் �ட்டன் �ர� என்பார ்ஆங்�லத்�ல் எ��ய “இரக�ய வ�” என்ற �ைலத் த�� 
அைமந்த�. 

• எனி�ம் இ� வ��ல் என்னா� �தல் �ல் எனேவ ெகாள்ளப்ெப�ம் �ரை்ம�ைடய�. 
• அங்கங்கைள�ம் காட்�கைள�ம் அைமத்� எ��வ� நாடக நன்�ல் மர�. 
• இந்நாடகம் 5 அங்கங்கைள�ம் 20 காட்�கைள�ம் ெகாண்� �ளங்��ற�. 
• இைடேய �வகா� சரிதம் என்�ம் �ைணக் கைத ஒன்�ம் இடம் ெபற்�ள்ள�. 
• ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• ேபரா�ரியர ்ெப.�ந்தரம்�ள்ைள, ேகரள மாநிலம் ஆலப்�ைழ�ல் �றந்தவர.் 
• ெபற்ேறார ்= ெப�மாள் �ள்ைள, மாடத்� அம்ைமயார.் 
• இவர ்��வனந்த�ரம் அரசர ்கல்�ரி�ல் தத்�வப் ேபரா�ரியராகப் பணி�ரிந்தார.் 
• இவரின் ஞானா�ரியர ்= ேகாடாக நல்�ர ்�ந்தர �வா�கள் 
• இவர ்இயற்�ய �ல்கள் = �ல் ெதாைக �ளக்கம், ��ஞானசம்பந்தர ்கால ஆராய்ச�், 

���தாங்�ரப்் பண்ைட மன்னர ்கால ஆராய்ச�். 
• அந்நாைளய ெசன்ைன மாகாண அர� இவ�க்� ராவ்பக�ர ்பட்டம் வழங்�ச ்�றப்�த்த�. 
• இவர� நீரா�ங்கட��த்த என்ற த�ழ் வாழ்த்�ப்பாடேல த�ழக அர�ன் த�ழ்த்தாய் 

வாழ்த்தாக ஏற்கப்பட�்ள்ள�. 

கைத: 

• ம�ைரைய ஆண்ட பாண்�ய மன்னன் �வகன். 
• அைமசச்ர ்��லன் வஞ்சகம் �க்கவன். 
• �வகன் ம�ைரைய �ட�் ��ெநல்ேவ��ல் ேகாடை்ட அைமத்� அங்� தங்�னான். 
• �ந்தர �னிவர ்ேகாடை்ட�ல் தனக்� ஒ� அைற ெபற்� அ�ல் �ரங்க வ�ைய அைமத்தார.் 
• �வகனின் மகள் மேனான்மணி. இவள் ேசர நாட�் அரசன் ��ேடாத்தமைன கன�ல் கண்� 

காதல் ெகாள்�றாள். 
• அைமசச்ன் ��லனின் மகன் பலேதவைன, ேசர அரசனிடம் �� அ�ப்�னான் மன்னன். 



• பலேதவனின் �ைறயற்ற ேபசச்ால் �னம் ெகாண்ட ேசர அரசன் பாண்�ய நா� �� ேபார ்
ெதா�த்தான். 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• ெசந்தழல் – ேவள்��ல் �ட�்�ற ெந�ப்� 
• வாேனார ்– ேதவரக்ள் 
• இந்தனம் – �ற� 
• உகம் – �கம் 
• ��ந்த�ர ்– பைகவரக்ள் 
• ெசயமா� – ெவற்�த் ��மகள்(�சயலட�்�) 
• காயம் – உடம்� 

இலக்கணக்��ப்�: 

• ெசந்தழல் – பண்�த்ெதாைக 
• ஆ�க – �யங்ேகாள் �ைன�ற்� 
• ேபாரக்்�� – ஏழாம் ேவற்�ைம உ��ம் பய�ம் உடன் ெதாக்க ெதாைக 
• கனங்கணம் – அ�க்�த்ெதாடர ்

��ல் பாட்� 

ஆ�ரியர ்��ப்�; 

• பார�யார ்�த்�க்�� மாவட்டம் எட்டய�ரத்�ல் �ன்னசா� ஐய�க்�ம், இலக்�� 
அம்ைமயா�க்�ம் மகனாகத் ேதான்�னார.் 

• ேத�யக்க�, மகாக� எனப் ேபாற்றப்ப�பவர.் 
• இந்�யா, �ஜயா என்�ம் இதழ்கைள ெவளி�டட்ார.் 
• �ேதச�த்�ரன் என்ற இத�ன் உத� ஆ�ரியராக�ம் பணியாற்�னார.் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• வாரி – கடல் 
• ேகாற்ெறா�யார ்– ெபண்கள்(உலக்ைகையத் ெதா�யணிந்த ைக�ல் ெகாண்ட ெபண்கள்) 
• �க்�ெவன – ெநல்ல�க்�ம் ெபா� ெபண்கள் ஏற்ப�த்�ம் ஒ�க்��ப்� 
• பண்ைண – வயல்ெவளி 
• ேவய் – �ங்�ல் 

இலக்கணக்��ப்�: 

• கானப்பறைவ – ஏழாம் ேவற்�ைம உ��ம் பய�ம் உடன் ெதாக்க ெதாைக 
• நீேராைச – ஆறாம் ேவற்�ைமத் ெதாைக 
• ெப�ங்கடல் – பண்�த்ெதாைக 
• பழ� பாட�் – �ைனத்ெதாைக 

அழகர் �ள்ைள�� �� 

��: 

• �� 96 வைக �ற்�லக்�யங்க�ள் ஒன்�. 



• தைலவன் ஒ�வைனக் கண்� காதல் ெகாண்ட தைல� ஒ�த்� தன் காதைல�ம் 
�ரிவாற்றாைம�ம் ெவளிப்ப�த்த ��ம்�த் தைலவன்பால் �� அ�ப்�தல். 

• ��ன் இலக்கணம் ��ம் �ல் = இலக்கண �ளக்க �ற்பா 
• �� ெவண்டைள �ர�ய க�ெவன்பாவால் பாடப்ப�ம். 
• �தாக ெசல்பைவ = அன்னம், ம�ல், �ளி, ��ல், வண்�, ெநஞ்சம், ��ல், ெதன்றல், மான், 

த�ழ். 

அழகர ்�ள்ைள�� ��: 

• ��மா��ஞ்ேசாைல மைல�ல் ேகா�ல் ெகாண்��க்�ம் அழகரிடத்� பலபட்டைடச ்
ெசாக்கநாத �ள்ைள என்ற �லவர ்�ளிையத் �� ��வதாக அைமத்�ப் பா���ப்ப� 
அழகர ்�ள்ைள �� �� ஆ�ம். 

• இந்�ல் 250 ஆண்�க�க்� �ந்ைதய �லா�ம். 
• இந்�ல் காப்� ெவண்பா ஒன்ைற�ம் 239 கண்ணிகைள�ம் உைடய�. 
• பாட்�ன் இரண்� அ� கண்ணி எனப்ப�ம். 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• ெசாக்கநாதப் �ள்ைள மர�னர ்பலபட்டைடக்கணக்� என்�ம் ஒ�வைகப் பணிையச ்ெசய்� 
வந்தனர.் 

• இவர ்தந்ைதயார ்ெபயர ்ெசாக்க�ங்கம் �ள்ைள. 
• �ல்கள் = ம�ைர �ம்மணிக்ேகாைவ, ெதன்றல் �� �� ேபான்றைவ. 

ெசாற்ெபா�ள்: 

அரி – �ங்கம் அரன் – �வன் 

அ�ணன் – இரணியன் காயம் – உடம்� 

ேசைன – ைசனியம் பண்�ம் ெதா�ல் – காத்தல் ெதா�ல் 

ப� – உலகம் பாதவம் – ம�த மரம் 

ெபண் – அக�ைக பாரம் – ப� 

நாரி – �தாப்�ராட்� ேவைல – கடல் 

 

இலக்கணக்��ப்�: 

• வன்காயம் – பண்�த்ெதாைக 
• அைரத்��ம் ேசைன – எ�ரக்ாலப் ெபயெரசச்ம் 
• மலரக்்கால் – உவைமத்ெதாைக 
• வன்கானகம் – பண்�த்ெதாைக 

க�ங்கத்�ப்பரணி 

பரணி: 

• பரணி என்ப� 96 வைக �ற்�லக்�யங்க�ள் ஒன்�. 
• ேபார ்�ைன�ல் ஆ�ரம் யாைனகைளக் ெகான்� ெவற்� ெகாண்ட �ரைனப் பா�வைதப் 

பரணி என்றனர.் 



ஆைண ஆ�ரம் அமரிைட ெவன்ற  
மாண வ�க்� வ�ப்ப� பரணி  
--- இலக்கண �ளக்கப் பாட்�யல் 

• பரணி என்ற நாள்�ன் காளிைய�ம் யமைன�ம் தன் ெதய்வமாகப் ெபற்ற� என்�ம் 
அந்நாள்�னால் வந்த ெபயேர ��க்�ம் ெபயராக வந்த� என்றார ்உ.ேவ.சா 

• ேதாற்றவர ்ெபயரில் பரணி �ல் வழங்கப்ெப�ம். 

க�ங்கத்�ப்பரணி: 

• த��ன் �தல் பரணி �ல் இ�. 
• இந்�ல் 509 தா�ைசகள் ெகாண்ட�. 
• இந்�ைல ஒட்டக்�த்தர,் “ ெதன்த�ழ் ெதய்வப்பரணி” என்� �றப்�த்�ள்ளார.் 
• இன்ைறய ஒரிசா மாநிலம் பண்� க�ங்கம் என்� வழங்கப்பட்ட�. 
• அந்நாட்�ன் �� ேபார ்ெதா�க்க �தல் �ேலாத்�ங்கசே்சாழன் தன் பைடத்தளப� 

க�ணாகரத் ெதாண்ைடமான் என்பவைர அ�ப்� ெவற்�ெபற்றைத இந்�ல் ���ற�. 

 

 

ெசயங்ெகாண்டார:் 

• க�ங்கத்�ப்பரணி பா�யவர ்ெசயங்ெகாண்டார.் 
• இவர ்�தல் �ேலாத்�ங்கேசாழனின் அைவப்�லவர.் 
• இவரின் காலம் 11ஆம் �ற்றாண்� அல்ல� 12ஆம் �ற்றாண்�ன் �ற்ப��. 
• பலபட்டைடச ்ெசாக்கநாதர ்இவைரப் “பரணிக்ேகார ்ெசயங்ெகாண்டார”் எனப் 

�கழ்ந்�ள்ளார.் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

வைர – மைல ேசர – �ற்�ம் 

மாைச – ப�ப்ைப எற்� – உண்டாக்� 

அைர – இ�ப்� க�ங்கம் – ஆைட 

அமணர ்– சமணர ் �ந்�ல் – ��ல் 

�ைல – �ல் அரிதைன – பைக 

ம� – இறந்த சயத்தம்பம் – ெவற்�த்�ண் 

கடகரி – மத யாைன வயமா – ��ைர 

அபயன் – �தல் �ேலாத்�ங்கசே்சாழன் வண்ைடயார ்ேகான் – க�ணாகரத் 
ெதாண்ைடமான் 

இலக்கணக்��ப்�: 

மாைச எற்� – இரண்டாம் ேவற்�ைம �ரி வன்�� – பண்�த்ெதாைக 



ேபாந்� – �ைனெயசச்ம் களம் கண்ேடாம் – இரண்டாம் 
ேவற்�ைமத்ெதாைக 

எரிந்�, நாட்� – �ைனெயசச்ம் ப�த்தம�ர ்– ெபயெரசச்ம் 

 

 

 

 

 

 

�த்�க்�மார�வா� �ள்ைளத்த�ழ் 

�ள்ைளத்த�ழ்: 

• கட�ளைரேயா அரசைரேயா �றைரேயா �ழந்ைதயாகப் பா�த்� அவர ்தம் �ழந்ைதப் 
ப�வத்ைதப் பத்�ப் ப�வங்களாகப் ப�த்�க் ெகாண்� ப�வத்�க்�ப் பத்� ஆ�ரிய 
��த்தம் அைமயப் பா�வ� �ள்ைளத்த�ழ் இலக்�யமா�ம். 

• �ள்ைளத்த�ழ் 96 வைக �ற்�லக்�யங்க�ள் ஒன்�. 
• இ� ஆண்பால் �ள்ைளத்த�ழ், ெபண்பால் �ள்ைளத்த�ழ் என இ� வைகப்ப�ம். 
• ஆண் பால் �ள்ைளத்த�ழ் ப�வங்கள் = காப்�, ெசங்�ைர, தாள், சப்பாணி, �த்தம், வ�ைக, 

அம்��, �ற்�ல், ��பைற, ��ேதர.் 
• ெபண்பால் �ள்ைளத்த�ழ் ப�வங்கள் = காப்�, ெசங்�ைர, தாள், சப்பாணி, �த்தம், வ�ைக, 

அம்��, அம்மாைன, நீராடல், ஊசல். 

�மர��பரர:் 

• �த்�க்�மார�வா� �ள்ைளத்த�ழ் பா�யவர ்�மர��பரர.் 
• தா�ரபரணி ந�க்கைர�ல் உள்ள ��ைவ�ன்டத்�ல் �றந்தார.் 
• ெபற்ேறார ்= சன்�க�காமணி க�ராயர,் �வகாம�ந்தரி. 
• �றந்த� �தல் ஐந்� ஆண்�கள் ேபசாமல் இ�ந்தார.் 
• ��செ்சந்�ர ்��கப்ெப�மானின் அ�ளால் ேப�ம் �றம் ெபற்றார.் 
• �ல்கள் = கந்தர ்க�ெவண்பா, �னாட்�யம்ைம �ள்ைளத்த�ழ், ம�ைரக் கலம்பகம், 

நீ�ெந��ளக்கம், கா�க் கலம்பகம் �தலான பல �ல்கள். 
• ெசாற்ெபா�ள்: 

�லராேம – வறண்� �டாமல் கம்�தல் – �ரல் ேதய்ந்� மங்�தல் 

�ரல் – ெப��ரல் �வவாேம – �வக்காமல் 

அஞ்சனம் – கண்ைம க�ழ்தல் – அ�தல் 

தாள் – கால் வ�த்�யநாத�ரி – �ள்ளி�க்�ேவ�ர ்

இலக்கணக்��ப்�: 

ெமல்�தழ் – பண்�த்ெதாைக ெமன்�ரல் – பண்�த்ெதாைக 



�ண்�ளி – பண்�த்ெதாைக கண்மலர ்– உ�வகம் 

ெபா� ���கம் – �ைனத்ெதாைக ஆ�க – �யங்ேகாள் �ைன�ற்� 

ெபத்தலேகம் �றவஞ்� 

�றவஞ்�: 

• �றவஞ்� என்ப� 96 வைக �ற்�லக்�யங்க�ள் ஒன்�. 
• ெதால்காப்�யர ்��ம் வனப்� என்ப�ள் �றவஞ்� அடங்�ம். 
• உலாப் ேபா�ம் மன்னைனேயா ெதய்வத்ைதேயா கண்� தைல� காதல் ெகாண்�, அதனால் 

மனம் ந�வ�ம், ���ேல �றத்� வ�ைக�ம், தைல� அவைள அைழத்� �� ேகடப்�ம், 
�றத்� தைல��ன் ைகையப் பாரத்்� ைகக்��, �கக்��, பல்�ெசால் ேபான்றவற்ைற 
��வ� ேபால் அைமயப்ெப�ம். 

• �றவஞ்� நாடக வ��ல் அைமயப்ெப�ம். 

�ல் ��ப்�: 

• ெபத்தலேகம் �றவஞ்��ல் உலாவ�ம் மன்னர ்இேய�வாக�ம் ேதவேமா�னியாக தைல� 
�ேயான் மகளாக�ம், �றவஞ்� ��வாசமாக�ம் �� ��தல் �ரக்்க தரிசனமாக�ம். 
�ங்கன் ��வாக�ம், �வன் உபேத�யாக�ம், அவரக்ள் ��க்�ம் பறைவகளாக மக்க�ம் 
அதற்�ப் பயன்ப�ம் வைலயாக இைறவாக்� என்ற நற்ெசய்��ம் உ�வாக்கப்படட்�. 

• இந்�ல் �ற்��வகமாகத் �கழ்வ� தனிச�்றப்� ஆ�ம். 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• இந்��ன் ஆ�ரியர ்தஞ்ைச ேவதநாயக சாத்�ரியார.் 
• ெபற்ேறார ்= ேதவசகாயம், ஞானப்� அம்ைமயார ்
• ஊர ்= ��ெநல்ேவ� 
• தஞ்ைச�ல் மதேபாதராக �ளங்�ய �வாரட்ஸ்் பா�ரியார ்இவைர தம் மாணவராக 

ஏற்�க்ெகாண்டார.் 
• தஞ்ைசைய ஆண்ட சரேபா� மன்னரின் உற்ற ேதாழராக �ளங்�னார.் 
• �ல்கள் = ஞானத்தசச்ன், ஞான�லா, ஆரணா�ந்தம். 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• ஏகன் – இைறவன் 
• தற்பரன் – இைறவன் 

 

இலக்கணக்��ப்�; 

• அ�ந்தவம் – பண்�த்ெதாைக 
• தானதரம்ம் – உம்ைமத்ெதாைக 
• ேபய்க்கணங்கள் – ஆறாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 
• அைமந்த, ெகா�த்த – ெபயெரசச்ம் 

ம�மலரச்�்ப் பாடல்கள் - எந்நாேளா? 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 



• “பண்ைடநலம் ��ப்�லைம பழம்ெப�ைம அத்தைன�ம் பைடப்பாய் இந்நாள்! ெதாண்� 
ெசய்வாய் த��க்�த் �ைறேதா�ந் ��த்ெத�ந்ேத” என்பார ்பாேவந்தர.் 

• ெபற்ேறார ்= கனகசைப, இலக்��யம்மாள் 
• ஊர ்= ��சே்சரி 
• த�ழ்நாட�் இர�ல் கம்சேதாவ் எனப் பாராட்டப்பட்டவர.் 
• �ல்கள் = ��ம்ப�ளக்�, பாண்�யன் பரி�, இ�ண்ட��, த�ழச�்�ன் கத்�, 

ேசரதாண்டவம், ��ராந்ைதயார,் அழ�ன் �ரிப்�, ��ஞ்�த்�ட�் ேபான்ற பல. 
• “வாழ்�னில் ெசம்ைமைய ெசய்பவள் நீேய” என்ற அவரின் த�ழ் வாழ்த்�ப் பாடல் ��ைவ 

அர�ன் த�ழ்த்தாய் வாழ்த்தாக பாடப்பட�் வ��ற�. 
• ��ல் என்ற இலக்�ய இதைழ நடத்�னார.் 
• “��ைவக் ��ல்” என்�ம் இவைர அைழப்பர.் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• உன்னதம் – உயர�் 
• இமமைல – இமயமைல 
• �ரத்்� – �கழ் 
• பண் – பாடல் 

இலக்கணக்��ப்�: 

• அ�ந்த�ழ்  - பண்�த்ெதாைக 
• ��க்�நாள் – �ைனத்ெதாைக 
• பகரவ்ார ்– �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்
• தண்கடல் – பண்�த்ெதாைக 

�க்கட்�ம் ��ைம 

��யரசன்: 

• பார�தாசன் பரம்பைரக் க�ஞரக்�ள் �த்தவர ்இவர.் 
• ஊர ்= ம�ைர 
• ெபற்ேறார ்= �ப்�ராய�, �தாலட�்� 
• இயற்ெபயர ்= �ைரரா� 
• தந்ைத ெபரியாரிட�ம், அ�ஞர ்அண்ணா�ட�ம் ெந�ங்�ப் பழ�யவர.் 
• சா� ம�ப்� ��மணம் ெசய்� ெகாண்டவர.் 
• தம� மைற�ன் ெபா��ம் எசச்டங்�க�ம் ேவண்டாம் என்ேற உைரத்�, அவ்வாேற 

நிைறேவறச ்ெசய்தவர.் 
• காைரக்�� �னாட்� �ந்தரம் உயரந்ிைலப்பள்ளி�ல் த�ழா�ரியராக பணியாற்�னார.் 
• �ல்கள் = �ங்ெகா�, கா�யப்பாைவ. 
• �ங்ெகா� என்�ம் கா�யம் த�ழக அர�ன் பரிைச ெபற்ற�. 
• பறம்� மைல�ல் நடந்த �ழா�ல் க�யர� என்ற பட்டம் இவ�க்� வழங்கப்படட்�. 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• ஈரக்்�ன்ற – கவர�்ன்ற 
• �லம் – அ�� 
• �ல்ல�ைம – இ�ைவச ்ேசரக்்�ம் அ�ைமத்தனம் 

இலக்கணக்��ப்�: 



• �க்�ன்ற, ஈரக்்�ன்ற – ெபயெரசச்ம் 
• ெசங்க�ர ்– பண்�த்ெதாைக 
• �ல்ல�ைம – பண்�த்ெதாைக 
• கா�தப்� – �ன்றாம் ேவற்�ைம உ��ம் பய�ம் உடன் ெதாக்க ெதாைக 

 

 

 

 

��தைல �ைளத்த உண்ைம 

கண்ணதாசன்; 

• “மாற்றம் என� மானிடத் தத்�வம்” எனப் பா�யவர.் 
• �றந்த ஊர ்= ���டல்பட்� 
• த�ழக அர�ன் அரசைவக் க�ஞராக இ�ந்தவர.் 
• ெபற்ேறார ்= சாத்தப்பன், �சாலாட்� 
• இயற்ெபயர ்= �த்ைதயா 
• இதழ்கள் = ெதன்றல், ெதன்றல்�ைர, சண்டமா�தம், �ல்ைல, கண்ணதாசன் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• தட்�ன்� – �ைற�ன்� 
• �வாத – �ப்பைடயாத 
• �ன் – �ண்�ன் 
• தைள – �லங்� 
• வ�பவர ்– வாழ்பவர ்
• ��ைம – வ�ைம 

தைள 

�ற்� பால�ப்�ரமணியம்: 

• இவரின் ஊர ்= ேகாைவ மாவட்டம் ெபாள்ளாச�் 
• ெபற்ேறார ்= ெபான்�சா�, கண்�யம்மாள் 
• க�த்ேதா�யங்கைள வ�வைமக்�ம் ெசால்ேல�ழவர ்
• பார�யார ்பல்கைலக்கழகத்�ன் த�ழ்த்�ைறப் தைலவராகப் பணியாற்�யவர.் 
• க�ைத �ல்கள் = �ரித்த �த்�க்கள், நில�ப்�, ஒளிப்பறைவ, �ரிய நிழல், ஆ�ைர. 
• உைரநைட �ல்கள் = இலக்�யச ்�ந்தைன, மைலயாளக் க�ைத, அைல�ம் �வ�ம், ஒ� 

�ராமத்� ந�. 
• “ஒ� �ராமத்� ந�” என்�ம் ��க்�ச ்சா�த்�ய அகாத��ன் பரி� ெபற்றார.் 
• த�ழக அர�ன் பாேவந்தர ்பரி�, தஞ்ைசப் த�ழ்ப் பல்கைலக் கழகத்�ன் ஆங்�ல இலக்�ய 

�ல்பரி� ெபற்�ள்ளார.் 

 

கண் 



நா.காமராசன்: 

• �றந்த� = ம�ைர மாவடட்ம் ேபா�-�னாட்��ரம் �ராமம். 
• ெபற்ேறா = நாச�்�த்�, இலட�்� அம்மாள். 
• ம�மலரச்�் �கந்�ன் க�ஞராக �கழ்ந்தவர.் 
• �ரா�ய சந்தங்க�டன் ��ப்பாரை்வ �கழப் ப�மக் க�ைதகள் பலவற்ைற எ���ள்ளார.் 
• இவரின் “க�ப்� மலரக்ள்” என்�ம் ெதா�ப்� �ல், க�ைத உல�ல் ஒ� ��ப்பத்ைத 

உ�வாக்�ய�. 
• பைடப்�கள் = �ரியகாந்�, சகாராைவத் தாண்டாத ஒட்டகங்கள், தாஜ்மகா�ம் 

ெராட்�த்�ண்�ம். 

இலக்கணக்��ப்�: 

• பகல்�க்கள் – ஏழாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 
• ��வக்ெகா� – உ�வகம் 
• மனப்பறைவ – உ�வகம் 

தண்ணீர ்வங்�கள் 

ந.க�ணாநி�: 

• க�ஞர ்ந.க�ணாநி� 28.03.1939இல் கட�ர ்மாவட்டம் �தம்பரத்�ல் �றந்தவர.் 
• ெபற்ேறார ்= நேடசன், �வகா�யம்மாள் 
• அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகத்�ல் �லவர ்படட்த் ேதர�்ல் �தல் வ�ப்�ல் ேதரச்�் 

ெபற்றவர.் 
• ���ந்தவல்� அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி�ல் ��கைல த�ழா�ரியராக பணியாற்� ஓய்� 

ெபற்�ள்ளார.் 
• இவர ்ெதால்காப்�யம் ��ைமக்�ம் உைர எ���ள்ளார.் 
• இவரின் க�ைத ெதா�ப்� = நமக்�ள்ேள மலரட�்ம் நல்�ணக்கம் 

 

 

 

இலக்கணக்��ப்�: 

• இைண�லாப் ப�ைம – ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் 
• இலா – இைடக்�ைற 
• வான்மைழ – ஐந்தாம் ேவற்�ைம உ��ம் பய�ம் உடன் ெதாக்கெதாைக 

வ�பாட்�ப் பாடல்கள் - �வெப�மான் 

��நா�க்கரசர்: 

• ைசவத் ���ைறக�ள் �தல் ஏ� ���ைறகள் ேதவாரம் ஆ�ம். 
• அவற்�ள் 4,5,6 ஆ�ய ���ைறகள் ��நா�க்கரசர ்பா�ய�. 
• ��நா�க்கரசர ்ெதன்னாரக்ா� மாவட்டம், ��வா�ர ்என்�ம் ஊரில் �றந்தார.் 
• ெபற்ேறார ்= �கழனார,் மா�னியார,்இவரின் தமக்ைகயார ்= �லகவ�யார ்
• இயற்ெபயர ்= ம�ள் நீக்�யார ்
• இவரின் ேவ� ெபயரக்ள் = வா�சர,் அப்பர ்



• ைசவெந��ல் ேதாய்ந்த இவர ்சா� ேவற்�ைமகைளத் கைளய �ற்படட் ச�தாயப் 
பற்றாளர.் 

• இவர ்“என் கடன் பணி ெசய்� �டப்பேத” என்�ம் ��வாக்ைகத் தந்தவர.் 
• காலம் = �.�.ஏழாம் �ற்றாண்� 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• நமன் – எமன் 
• நடைல – இறப்� 
• �ணி – ேநாய் 
• ஏமாப்� – பா�காப்� 

��மால் 

ஆண்டாள்: 

• ஆண்டாள் அ�ளிய� ��ப்பாைவ, நாச�்யார ்��ெமா�. 
• ��ப்பாைவைய “ேவதம் அைனத்�ற்�ம் �த்�” என்பர.் 
• நாலா�ர �வ்�யப் �ரபந்தத் ெதா�ப்�ல் �ன்றாவ� �ரபந்தமாக ைவக்கப்பட்��ப்ப� 

��ப்பாைவ. 
• பாைவ என்ப� �ற்�லக்�ய வைகக�ள் ஒன்�. 
• பாைவ என்ப� இ�ம�யா� ெபயர.் 
• ��ப்பாைவ பாக்கள் �ப்ப�ம் ெவண்டைளயால் வந்த எட்ட� நாற்�ர ்ெகாசச்கக் க�ப்பா 

வைகைய சாரந்்தைவ. 
• இவரின் காலம் எட்டாம் �ற்றாண்�. 
• இவர ்ெபரியாழ்வாரின் வளரப்்� மகள். 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• ஆ� – கடல், சக்கரம் 
• சாரங்்கம் – �ல் 
• பா� – வ�ைம 

இலக்கணக்��ப்�; 

• கரேவல் – எ�ரம்ைற ஏவல் �ைன�ற்� 
• உைதத்த – ெபயெரசச்ம் 

இேய��ரான் 

எச.்ஏ.��ஷ்ண�ள்ைள: 

• இவர ்��ெநல்ேவ� மாவட்டம் கைர��ப்� என்�ம் ப���ல் �றந்தவர.் 
• ெபற்ேறார ்= சங்கர நாராயண �ள்ைள, ெதய்வநாய� அம்ைம 
• ெஹன்� அல்�ர� என்பதன் ��க்கேம எச.்ஏ ஆ�ம் 
• பைடப்�கள் = ேபாற்�த் ��வகவல், இரடச்ணியமேனாகரம், இரடச்ணிய யாத்�ரிகம். 
• இரடச்ணியமேனாகரம் க� ��தப்பாவால் அைமந்த �ல். 
• இவைர “��த்�வக் கம்பர”் என்பர.் 

ெசாற்ெபா�ள்: 



• �சங்கட�்தல் – �டாப்��யாக ஒ� ெசயைல �ன்னின்� நடத்�க்காட�்த�க்� 
வழங்கப்ப�ம் வடட்ார வழக்�. 

இலக்கணக்��ப்�: 

• ெப�ங்�ணம் – பண்�த்ெதாைக 
• கட�்ம் – ெசய்�ம் என்�ம் வாய்ப்பாட�்ப் ெபயெரசச்ம் 

�த்தர் 

�த்த�த்�ரர்: 

• �ரேசா�யம் ஒ� ஐந்�லக்கணம் ��ம் �ல். 
• �ரராேசந்�ர ேசாழன் ��ப்பத்�ற்� ஏற்பப் �த்த�த்�ரர ்பா�ய�. 
• இந்��க்� ெப�ந்ேதவனார ்உைர எ���ள்ளார.் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• இ��ைன – நல்�ைன, ��ைன 
• பர��ம் – யாம் ெதா��ம் 
• ஓங்�நீர ்– கடல் 
• �ப்பைக – காமம், ெவ�ளி, மயக்கம் 
• �னிவர ்– �ற� 

இலக்கணக்��ப்�: 

• பர��ம் – தன்ைமப் பன்ைம �ைன�ற்� 
• நிழல் ேபா� – இரண்டாம் ேவற்�ைம உ��ம் பய�ம் உடன் ெதாக்க ெதாைக 
• நீங்கா இன்பம் – ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் 
• யாவ�ம் – �ற்�ம்ைம 
• �ற்��ந்த – ெபயெரசச்ம் 
• �ைனப்�ணி – உ�வகம் 

 

 

 

 

 

 

 

12th STD 
கட�ள் வாழ்த்� 



ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• கம்பர ்ேசாழ நாட�்த் ��வ�ந்�ரில் �றந்தவர.் 
• இவரின் காலம் �.�. பனிெரண்டாம் �ற்றாண்�. 
• கம்பைரத் ��ெவண்ெணய் நல்�ர ்சைடயப்ப வள்ளல் என்பார ்ஆதரித்� வந்தார.் 
• “க�சச்க்ரவரத்்�” எனப் ேபாற்றப்ப�பவர ்கம்பர.் 
• “கல்��ல் ெபரியவன் கம்பன், கம்பன் �ட�்க் கட�்த்த��ம் க�பா�ம், ��த்தெமன்�ம் 

ஒண்பா�ற்� உயர ்கம்பன்” என்�ம் ெதாடரக்ள் அவரத்ம் ெப�ைமைய �ளக்��ன்றன. 
• �ல்கள் = சடேகாபர ்அந்தா�, ஏெர�ப�, �ைல எ�ப�, ��க்ைக வழக்கம், சரஸ்வ� 

அந்தா�. 

�ற் ��ப்�: 

• வடெமா��ல் வான்�� �னிவர ்இயற்�ய இராமாயணத்ைத த��, த��ல் க�ப் ேபரரசர ்
கம்பர ்இயற்�ய� கம்பராமாயணம். 

• கம்பரால் இயற்றப்படட்தால் “கம்பராமாயணம்” என வழங்கப்ப��ன்ற�. 
• கம்பர ்தம்��க்� இட்ட ெபயர ்“இராமாவதாரம்” 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• ஒன்ேறெயன்னின் – ஒன்ேற என்� ��ன் 
• நம்� – இைறவன் 

இலக்கணக்��ப்�: 

• வாழ்க்ைக – ெதா�ற்ெபயர ்
• அம்மா – �யப்�ைடசெ்சால் 

 

 

 

ெமா� வாழ்த்� 

�ல் ��ப்�: 

• ேதாரமங்கலம் ��.அ.வரதநஞ்ைசயப் �ள்ைள இயற்�ய� “த�ழர� �றவஞ்�”. 
• 96வைக �ற்�லக்�யங்க�ள் �றவஞ்��ம் ஒன்�. 
• த�ழர� �றவஞ்��ன் பாட�்ைடத் தைலவன் = �வா�மைல ��கப்ெப�மான். 
• த�ழன்ைனையேய பாட�்ைடத் தைல�யாக்� இந்�ல் இயற்றப்பட�்ள்ள�. 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• த�ழர� �றவஞ்�ைய இயற்�யவர ்ேதாரமங்கலம் ��.அ.வரதநஞ்ைசயப் �ள்ைள. 
• ெபற்ேறார ்= அப்பசா�ப் �ள்ைள, வரதா� அம்ைமயார.் 
• இவர ்�ைரந்� க� பா�வ�ல் வல்லவர.் 
• கரந்ைத த�ழ் சங்கத்�ல் “ஆ�ரியர”் என்�ம் �றப்�ப்பட்டம் ெபற்றவர.் 
• “�லவேர�” எனச ்�றப்�க்கப�வார.் 



• கரந்ைத த�ழ் சங்கத்�ல் நமச�்வாய �த�யார ்தைலைம�ல் “தங்கத் ேதாடா” பரி� 
ெபற்�ள்ளார.் 

• த�ழேவள் உமாமேக�வரனார ்இவரிடம் ேகட�் ெகாண்டதற்� இணங்க இந்�ைல 
இயற்�னார.் 

• இந்�ைல கரந்ைத த�ழ் சங்கத்�ன் ெவள்ளி �ழா�ன் ெபா� ஞானியர�கள் தைலைம�ல் 
அரங்ேகற்�னர.் 

ெசால்ெபா�ள்: 

• நண்�ம் – �ட்�ய 
• இைசத்த – ெபா�ந்தச ்ெசய்த 
• வண்ணம் – ஓைச 
• �றெமா� – ேவற்�ெமா� 
• வண்ைம – வளைம 

இலக்கணக்��ப்�: 

• அைசத்த, இைசத்த – ெபயெரசச்ம் 
• உலகம் – இடவா�ெபயர ்
• ��ந்�ெமா� – �ைனத்ெதாைக 
• வா�ய – �யங்ேகாள் �ைன�ற்� 
• அ�வாழ்த்�வம் – இரண்டாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 
• வாழ்த்�வம் – தன்ைமப் பன்ைம �ைன�ற்� 

 

நாட்� வாழ்த்� 

�ல் ��ப்�: 

• “நாமக்கல் க�ஞர ்பாடல்கள்” என்�ம் ��ல் க�ஞரின் பாடல்கள் பல 
ெதா�க்கப்பட�்ள்ள�. 

• க�ஞர ்சத்�யா�ரகத் ெதாண்டரக்ள் பா�வதற்ெகன இயற்�ய �ல பாடல்கள் “என்�ைடய 
நா�” என்�ம் தைலப்�ல் ேத�ய மலரில் இடம் ெபற்�ள்ளன. 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• இயற் ெபயர ்= இராம�ங்கனார ்
• ெபற்ேறார ்= ெவங்கடராமன், அம்மணியம்மாள் 
• இவற் �த்த���ம், ஓ�யக்கைல��ம் �றந்தவர.் 
• இவர ்த�ழக அர�ன் அரசைவக் க�ஞராக இ�ந்தார.் 
• த�ழக அர� இவைர சட்ட ேமலைவ உ��னராக நிய�த்த�. 
• ந�வண் அர� இவ�க்� “பத்ம�ஷன்” ��� வழங்� �றப்�த்�ள்ள�. 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• வா�ன – தளரந்்த 
• ஓ�ன – மைறந்தன 

இலக்கணக்��ப்�: 



• �னந்�னம் – அ�க்�த்ெதாடர ்
• வந்தவர ்– �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்
• ேபானவர ்– �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்
• இல்லாதவர ்– எ�ரம்ைற �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்
• யாைர�ம் – �ற்�ம்ைம 
•  

�றநா�� 

�ல் ��ப்�; 

• �றம் + நான்� + �� = �றநா�� 
• இந்�ைல �றப்பாட�், �றம் என�ம் அைழப்பர.் 
• நா�� பாடல்கள் உள்ளன. 
• இதைன ெதா�த்தவர,் ெதா�ப்�த்தவர ்ெபயர ்ெதரிய�ல்ைல. 
• இந்��ன் 11 �றத்�ைணக�ம், 65 �ைறக�ம் எ�த்தாளப்பட�்ள்ளன. 
• �.�.ேபாப் இந்��ன் �ல பாடல்கைள ெமா�ெபயரத்்� ெவளி�ட�்ள்ளார.் 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• நரிெவ�உத் தைலயார.் 
• இவரால் பாடப்பட்டவன் ேசரமான் க��ேர�ய ஒள்வாட ்ேகாப்ெப�ஞ்ேசர��ம் ெபாைற 

ஆவான். 
• இவர ்இயற்�ய பாடல்கள் ��ந்ெதாைக��ம், ��வள்�வமாைல��ம் உள்ளன. 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• கயன்�ள் – �ன்�ள் 
• �ைரக�ள் – ��க்கங்கைள உைடய கன்னம் 
• கணிச�் – ம�வா�தம் 
• �றல் – வ�ைம 
• ஒ�வன் – எமன் 
• ஆ� – ெந� 

இலக்கணக்��ப்�: 

• கயன்�ள் – ஆறாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 
• �ைரக�ள் – �ைனத்ெதாைக 
• �ரம்்பைட – பண்�த்ெதாைக 
• ஆற்�ர ்– �ன்னிைல பன்ைம எ�ரம்ைற �ைன�ற்� 
• ப�உம் – இைசநிைற அளெபைட 

 

அகநா�� 

�ல் ��ப்�: 

• அகம் + நான்� + �� = அகநா�� 
• அ� எல்ைல = 13 �தல் 31 
• நா�� பாடல்கள் உள்ளன. 



• ெதா�த்தவர ்= ம�ைர உப்�ரி ���ழார ்மகன் உ��ரசன்மனார ்
• ெதா��த்தவர ்= பாண்�யன் உக்�ரப் ெப�வ�� 
• ேவ�ெபயரக்ள் = அகம், ெந�ந்ெதாைக 
• இந்��ல் �ன்� ப��கள் உள்ளன. 
• �தல் 120 பாடல்கள், “களிற்�யாைன நிைற” எனப்ப�ம். 
• அ�த்த 180 பாடல்கள், “மணி�ைட பவளம்” எனப்ப�ம். 
• கைட� 100 பாடல்கள் “நித்�லக்ேகாைவ” எனப்ப�ம். 
• 1,3,5 என ஒற்ைறப்பைட எண்கள் அைமந்த பாடல்கள் = பாைலத்�ைண பாடல்கள் 
• 2,8 என வ�ம் பாடல்கள் = ��ஞ்�த்�ைண பாடல்கள் 
• 4,14 என வ�ம் பாடல்கள் = �ல்ைல�ைனப் பாடல்கள் 
• 6,16 என வ�ம் பாடல்கள் = ம�தத்�ைண பாடல்கள் 
• 10,20 என வ�ம் பாடல்கள் = ெநய்தல் �ைண பாடல்கள். 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• பைச – ஓட�்ம் பைச(ஈரம்) 
• பசை்ச – ேதால் 
• மாச�்ைறப் பறைவ – கரிய �ற�கள் உைடய ெவௗவால் 
• ��மரம் – பைழயமரம் 
• �ைக – ெமாட�் 
• க�மகள் – மணமகள் 
• கதப்� – �ந்தல் 
• தண்பதம் – �ளிரப்தம் 

இலக்கணக்��ப்�: 

• உயர�்ைன – �ைனத்ெதாைக 
• �ைறப்பறைவ – இரண்டாம் ேவற்�ைம உ��ம் பய�ம் உடன் ெதாக்க ெதாைக 
• பக�ைற – ஏழாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 
• ��மரம் – பண்�த்ெதாைக 
• க�மகள் – உரிசெ்சாற்ெறாடர ்
• �ல்லார ்– இரண்டாம் ேவற்�ைமத் ெதாைக 
• வல்�ைரந்� – ஒ�ெபா�ட்பன்ெமா� 

நற்�ைண 

�ல் ��ப்�: 

• நன்ைம + �ைண = நல் + �ைண = நற்�ைண 
• எட�்த்ெதாைக �ல்க�ள் �தலாவதாக அைமயப்ெபற்ற� நற்�ைண. 
• நா�� பாடல்கள் உள்ளன. 
• அ� எல்ைல = 9 �தல் 12 
• இந்��ன் கட�ள் வாழ்த்�ப் பாடல் பா�யவர ்பாரதம் பா�ய ெப�ந்ேதவனார.் 
• ெதா�த்தவர ்= பன்னா� தந்த பாண்�யன் மாறன் வ�� 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• நக்கண்ைணயார ்ெபண்பாற் �லவர ்ஆவார.் 
• இவர ் “ெப�ங்ேகா� நாயக்கன் மகள் நக்கண்ைண” என் �றப்ப�பவர.் 
• உைற�ர ்�ைர ேவண்மான் ெவளியன் �த்தன் என்�ம் ேசாழ மன்னனின் மகன் ேபாரைவக் 

ேகாப்ெப�நற்�ள்ளி ஆவான். 



• அவன் தன் தந்ைதேயா� பைகத்�க் ெகாண்� நா�ழந்�, வ�ைம�ல் �ல்லரி�க் ��ண்� 
வாழ்ந்� வந்தான். 

• அந்நிைல��ம் ஆ�ர ்மல்லன் என்பவைன ேபாரில் ெவற்� ெகாண்டான். 
• அவன் �ரத்ைதக் கண்ட நக்கண்ைணயார ்அவ்வரசைனத் தாம் மணந்� ெகாள்ள 

��ம்�யதாக அவர ்பா�ய �றநா�ற்� 83,84,85 ஆம் பாடல்கள் �லம் அ�யலாம். 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• இற� – இறா�ன் 
• �தல் – அ� 
• �ணர ்– ச�சச்ைர(ெசார ெசாரப்�) 
• தட� – ெப�ைம 
• �ற� – �றா�ன் 
• ெகா� – ெகாம்� 
• ம�ப்� – தந்தம் 
• உைழ – ெபண்மான் 
• உர� – வ�ைம 

இலக்கணக்��ப்�: 

• இற�ப்�றம் – ஆறாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 
• களிற்� ம�ப்� – ஆறாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 
• �ள்ளிைல – இரண்டாம் ேவற்�ைம உ��ம் பய�ம் உடன்ெதாக்க்க ெதாைக 
• நன்மான், ெந�ந்ேதர ்– பண்�த்ெதாைக 
• ெச�இய – ெசால்�ைச அளெபைட 

��ந்ெதாைக 

�ல் ��ப்�: 

• ��ைம + ெதாைக = ��ந்ெதாைக 
• அ� எல்ைல = 4 �தல் 8 
• இந்��ன் கட�ள் வாழ்த்�ப் பாடல் பா�யவர ்பாரதம் பா�ய ெப�ந்ேதவனார.் 
• நா�ற்� ஒ� பாடல் உள்ளன. 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• க�லர ்பாண்� நாட்��ள்ள ��வாத�ரில், அந்தணர ்மர�ல் �றந்தவர.் 
• கைடெய� வள்ளல்க�ள் ஒ�வனான பாரிைய உ�ரத்் ேதாழராக ெகாண்டவர.் 
• பாரி�ன் அைவகளப் �லவராக �ளங்�யவர.் 
• இவர ்��ஞ்�த் �ைண பாடல்கள் பா�வ�ல் வல்லவர.் 

க�லைர பற்�ய �க�ைரகள்: 

• நக்�ரர ்= வாய்ெமா�க் க�லன் 
• ெப�ங்�ன்�ரக்் �ழார ்= நல்�ைசக் க�லன் 
• ெபா�ந்�ல் இளம்�ரனார ்= ெவ�த்த ேகள்� �ளங்� �கழ் க�லன் 
• மாேறாக்கத்� நப்பசைலயார ்= �லன�க்கற்ற அந்தணாளன், ெபாய்யா நா�ற் க�லன் 

 

 



ெசாற்ெபா�ள்: 

• ஒ��நீர ்– ஓ��ன்ற நீர ்
• ஆரல் – ஆரல் �ன் 
• ��� – நாைர 

இலக்கணக்��ப்�: 

• யா�ம் – �ற்�ம்ைம 
• ஒ��நீர ்– �ைனத்ெதாைக 
• ���ம் – இ�� �றப்�ம்ைம 

ஐங்���� 

�ல் ��ப்�: 

• ஐந்� + ��ைம + �� = ஐங்���� 
• அ� எல்ைல = 3 �தல் 6 
• ஐ�� பாடல்கள் உள்ளன. 
• ஒவ்ெவா� �ைனக்�ம் �� பாடல்கள் உள்ளன. 
• ��ஞ்�த் �ைண பாடல்கள் பா�யவர ்= க�லர ்
• �ல்ைலத் �ைண பாடல்கள் பா�யவர ்= ேபயன் 
• ம�தத் �ைண பாடல்கள் பா�யவர ்= ஓரம்ேபா� 
• ெநய்தல் �ைண பாடல்கள் பா�யவர ்= அம்�வன் 
• பாைல �ைண பாடல்கள் பா�யவர ்= ஓதலாந்ைத 
• இந்��ல் கட�ள் வாழ்த்� பா�யவர ்பாரதம் பா�ய ெப�ந்ேதவனார.் 
• ெதா�த்தவர ்= �லத்�ைற �ற்�ய �ட�ர ்�ழார ்
• ெதா��தவர ்= ேசரமான் யாைனக் கட்ேசய்மாந்தரஞ் ேசர��ம்ெபாைற 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• ஆந்ைதயார ்என்ப� இயற்ெபயர.் 
• ஓத�ர ்என்�ம் ஊர.் 
• ஓத�ர ்ேமைலக் கடற்கைரக் ப���ல் �டட்நாட்�ல் உள்ள�. 
• ஆந்ைத என்ப� ஆதன் தந்ைத என்பதன் ம�உ. 

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• ம� – �ற்றம் 
• �� – இற� 
• மர� – �ைறைம 
• ஓ� – �ந்தல் 
• �ைள – �ற்றம் 
• ஊன் – தைச 
• நிணம் – ெகா�ப்� 
• வல்� – உண� 
• ேபாலாம் – ெபான் 
• �றல் – வ�ைம 

இலக்கணக்��ப்�: 



• பச�்ன், ைபந்நிணம் – பண்�த்ெதாைக 
• ெபாலம்�ைன – �ன்றாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 
• �ைனகலம் – �ைனத்ெதாைக 
• ேவற்காைள – இரண்டாம் ேவற்�ைம உ��ம் பய�ம் உடன் ெதாக்க ெதாைக 
• காைள – உவைமயா�ெபயர ்

��க்�றள் 

�ல் ��ப்�: 

• ��க்�றள் என்ப� அைடய�த்த க��யா�ெபயர ்
• இந்�ல் ப�ெனண்�ழ்க்கணக்� �ல்க�ள் ஒன்�. 
• இந்�ல் அறத்�ப்பால், ெபா�ட்பால், காமத்�ப்பால் என �ன்� ெப�ம்�ரி�கைள 

ெகாண்ட�. 
• அறத்�ப்பால் = பா�ர�யல், இல்லற�யல், �றவற�யல், ஊ�யல் என நான்� இயல்க�ம் 

38 அ�காரங்கைள�ம் ெகாண்ட�. 
• ெபா�ட்பால் = அர�யல், அங்க�யல், ஒ��யல் என் 3 இயல்க�ம், 70 அ�காரங்கைள�ம் 

ெகாண்ட�. 
• இன்பத்�ப்பால் = கள�யல், கற்�யல் என் 2 இயல்க�ம், 25அ�காரங்கைள�ம் உைடய�. 
• ��க்�றளின் ேவ� ெபயரக்ள் = �ப்பால், ெபாய்யாெமா�, வா�ைறவாழ்த்�, உத்தரேவதம், 

ெதய்வ�ல், ��வள்�வம், த�ழ்மைற, ெபா�மைற, ��வள்�வப்பயன், ெபா��ைர, 
��ெமா�. 

• ��வள்�வரின் ேவ� ெபயரக்ள் = நாயனார,் ேதவர,் �தற்பாவலர,் ெதய்வப்�லவர,் 
நான்�கனார,் மாதா�பாங்�, ெசந்நாப்ேபாதார,் ெப�நாவலர,் ெபாய்�ல் �லவர.் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

ைவயகம் – உலகம் நன்� – நன்ைம 

�ைன – �கச ்��ய அள� பைன – ஒ� ேபரள� 

சால்� – நிைறபண்� ேகண்ைம – நட்� 

மா� – �ற்றம் ��மம் – �ன்பம் 

அகழ்வாைர – ேதாண்�பவைர தைல – �றந்த அறமா�ம் 

ெபா�த்தல் – மன்னிக்க இன்ைம – வ�ைம 

ஓரால் – நீக்�தல் வன்ைம – வ�ைம 

மடவார ்– அ���கள் ெபாைற – ெபா�த்தல் 

��ந்� – ��யராய் வந்தவர ் நிைற – சால்� 

ெபான்�ம் – அ��ம் அற்றம் – அ�� 

அரண் – ேகாடை்ட ஓரீஇ – நீக்� 

ஒட்பம் – அ��ைடைம �ம்பல் – ��தல் 

அ�ர – ந�ங்�ம் ப� ேநாய் – �ன்பம் 

�ட்பம் – வ�ைம ஊ� – ப��ப�ம் �ைன 

ஒரால் – ெசய்யாைம ஆ� – ெந� 

ேகாள் – �ணி� ெகாடக் – �லப்ப�ம் ப� 



�� – ெசய்தல் �ண்ணியர ்– வ�யர ்

 

 

இலக்கணக்��ப்�: 

ெசய்யாமல் – எ�ரம்ைற �ைனெயசச்ம் ெசய்த – இறந்தகால ெபயெரசச்ம் 

ைவயக�ம் வானக�ம் – எண்�ம்ைம �க்கார ்– �ற்ெறசச்ம் 

�க்�ன் – எ�ரக்ால ெபயெரசச்ம் ெச�ன் – �ைனெயசச்ம் 

ெதரிவார ்– �ைனயாலைண�ம் ெபயர ் சால்� – பண்�ப்ெபயர ்

மறவற்க – எ�ரம்ைற �யங்ேகாள் 
�ைன�ற்� 

எ��றப்�ம் – �ற்�ம்ைம 

�ைடத்தவர ்– �ைனயாலைண�ம் ெபயர ் உள்ள – �ைனெயசச்ம் 

ெகான்றார ்- �ைனயாலைண�ம் ெபயர ் அகழ்வார ்- �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

ெபா�த்தல் – ெதா�ற்ெபயர ் ��ந்� – பண்பா� ெபயர ்

ஒரால், ெபாைற – ெதா�ற்ெபயர ் நீங்காைம – எ�ரம்ைற ெதா�ற்ெபயர ்

ேபாற்� – �ைனெயசச்ம் ஒ�த்தார ்- �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

ெசய்தாைர - �ைனயாலைண�ம் ெபயர ் �றந்தார ்- �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

இன்னா ெசால் – ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைற 
ெபயெரசச்ம் 

உண்ணா� – எ�ரம்ைற 
�ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

அற்றம் – ெதா�ற்ெபயர ் ஓரீஇ – ெசால்�ைச அளெபைட 

உய்ப்ப� - �ைனயாலைண�ம் ெபயர ் எண்ெபா�ள் – பண்�த்ெதாைக 

�ம்பல் – ெதா�ற்ெபயர ் அ�கல்லாதவர ்– �ைனயாலைண�ம் 
ெபயர ்

அஞ்�வ� - �ைனயாலைண�ம் ெபயர ் அஞ்சல் – ெதா�ற்ெபயர ்

அ�ர – �ைனெயசச்ம் உைடயார ்– ��ப்� �ைன�ற்� 

மனத்�ட்பம் – ஆறாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக ஒல்காைம – ெதா�ற்ெபயர ்

ஏற்றா – ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைற ெபயெரசச்ம் ெசால்�தல் – ெதா�ற்ெபயர ்

யாரக்்�ம் – �ற்�ம்ைம எளிய – ��ப்� �ைன�ற்� 

எய்� – �ைனெயசச்ம் மாண்டார ்- �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

 

�லப்ப�காரம் 

�ல் ��ப்�: 

• இக்காப்�யம், “�த்த�ழ்க் காப்�யம், உைர�ைட�ட்ட பாட�்ைடச ்ெசய்�ள், நாடகக் 
காப்�யம்” என்� பல்ேவ� �றப்�ப் ெபயரக்ளால் பாராட்டப்ப��ற�. 

• கண்ண��ன் காற்�லம்� காரணமாக வளரந்்த கைதயாத�னால் �லப்ப�காரம் எனப் 
ெபயரெ்பற்ற�. 



• இ�ேவ த��ன் �தல் காப்�யம். 
• �காரக்்காண்டம், ம�ைரக்காண்டம், வஞ்�க்காண்டம் என �ன்� காண்டங்கைள�ம், 

மங்கள வாழ்த்�ப் பாடல் �தலாக வரந்த�காைத ஈறாக �ப்ப� காைதகைள�ம் உைடய�. 
• �ல் ��ம் �ன்� உண்ைம = அர�யல் �ைழத்ேதாரக்்� அறம் �ற்றா�ம், உைரசால் 

பத்�னிக்� உயரந்்ேதார ்ஏத்�வர,் ஊழ்�ைன உ�த்�வந்� ஊட�்ம். 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• இந்�ைல இயற்�யவர ்இளங்ேகாவ�கள் 
• ெபற்ேறார ்= இமயவரம்பன் ெந�ஞ்ேசரலாதன், நற்ேசாைன 
• தைமயன் = ேசரன் ெசங்�ட�்வன் 
• காலம் �.�.இரண்டாம் �ற்றாண்� 
• இந்��க்� உைரெய��ய பைழய உைரயா�ரியரக்ள் இ�வர.் ஒ�வர ்அ�ம்பதங்க�க்� 

மட�்ம் உைர எ��ய அ�ம்பத உைரகாரர.் மற்ெறா�வர ்�ளக்கமாக உைர எ��ய 
அ�யாரக்்� நல்லார(்இவர ்உைர ��வ�மாக �ைடக்க�ல்ைல) 

• இக்காலத்ேத வாழ்ந்த ந.�.ேவங்கடசா� நாட்டார ்உைர �ல் ��ைமக்�ம் உள்ள�. 

�ல் �றப்�: 

• பார�யார ்இந்��ன் அ�ைம ெப�ைமகைள உணரந்்�, “ெநஞ்ைசயள்�ம் �லம்�” எனப் 
�கழ்ந்�ள்ளார.் 

• க�மணி இந்�ைல, “ேதனிேல ஊ�ய ெசந்த��ன் �ைவ ேதா�ம் �லப்ப�காரம்” எனப் 
பாராட்��ள்ளார.் 

 

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• ெவய்ேயான் – க�ரவன் 
• ஈரவ்ைள – அ�த்� ெசய்யப்படட் வைளயல் 
• இலங்� – ஒளி��ன்ற 
• ேதாளி – கண்ண� 
• �ைற – நீ� 
• நிைற – கற்� 
• ப�காைல – மாைலக்காலம் 
• மாதர ்– காதல் 
• மல்லல் – வளம் 
• ெகாற்றம் – அர�யல் 
• ைவவாள் – �ரியவாள் 
• ப�� – உடல் 

இலக்கணக்��ப்�: 

• ஈரவ்ைள – �ைனத்ெதாைக 
• ைகேயந்� – ஏழாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 
• காற்�லம்� – ஏழாம் ேவற்�ைம உ��ம் பய�ம் உடன் ெதாக்க ெதாைக 
• நல்�ைர – பண்�த்ெதாைக 
• தண்�ைட – பண்�த்ெதாைக 
• ெபாற்�லம்� – �ன்றாம் ேவற்�ைம உ��ம் பய�ம் உடன் ெதாக்க ெதாைக 
• மாம�ைர – உரிசெ்சாற்ெறாடர ்



• ைவவாள் – உரிசெ்சாற்ெறாடர ்
• வைளக்ைக – இரண்டாம் ேவற்�ைம உ��ம் பய�ம் உடன் ெதாக்க ெதாைக 

 

 

 

 

 
கம்பராமாயணம் 

�ல் ��ப்�: 

• கம்பர ்தாம் இயற்�ய இந்��க்� இராமாவதாரம் என்ேற ெபயரிட்டார.் அ�ேவ 
கம்பராமாயணம் என்� வழங்கப்ப��ற�. 

• இராம காைதக்� ஆ�கா�யம் என்�ம் அக்காைதைய வடெமா��ல் இயற்�ய வான்��க்� 
ஆ�க� என்�ம் ெபயர ்உண்�. 

• கம்பராமாயணம் வ� �ல் எனப்ப��ற�. 
• கம்பரின் இராமாயணத்ைதக் கம்ப நாடகம் என�ம் கம்ப�த்�ரம் என�ம் அைழப்பர.் 
• கம்பரின் யாப்� வண்ணங்கள் �ல் ��வ�ம் �ளிர�்ற�. “வர�� கம்பன் ெசான்ன 

வண்ண�ம் ெதாண்�ற்றாேற” என்� ஒ� கணக்��ம் உள்ள�. 
• த�ழ் இலக்�யத்�ல் ெதாடங்�ய காப்�ய வளரச்�் கம்பர ்பைடப்�ல் உசச் நிைலைய 

அைடந்த�. 
• கம்பராமாயணம் 6 காண்டங்கைள உைடய�. அைவ பாலகாண்டம், அேயாத்�யாகாண்டம், 

ஆரண்யகாண்டம், �ட�்ந்தா காண்டம், �ந்தரகாண்டம், �த்தகாண்டம். 
• ஏழாவ� காண்டமா�ய உத்தர காண்டம் ஒடட்க்க்�த்தர ்எ��னார.் 

�ந்தரகாண்டம்: 

• இக்காண்டாேம “காப்�யத்�ன் மணிம�டமாக” �ளங்��ற�. 
• ��ய ��வ� = அ�மன் 
• அ�ம�க்� “�ந்தரன்” என்�ம் ெபய�ம் உண்�. 
• இராமனின் அைடயாளமாக �ைத�டம் அ�மன் ெகா�த்த� = கைணயா� 
• �ைத அ�மனிடம் ெகா�த்த� = �டாமணி 

ெசாற்ெபா�ள்: 

கழல் – ��வ� �ளரி – தாமைர 

ைதயல் – ��மகளா�ய �தாப்�ராட்� இைறஞ்� – வணங்� 

�ண்�றல் – ேபராற்றல் �க்க இராமன் ஓ� – �ந்தல் 

மற்� – ேம�ம் �றத்� – ைக��க 



�ைர – அைல ம�� – ம�மகள் 

தனைய – மகள் தடந்ேதாள் – அகன்ற ேதாள் 

உம்� – உன் தம்� ேவைல – கடல் 

கனகம் – ெபான் சாைல – பரண்சாைல 

அலங்கல் – மாைல ேகாரல் – ெகால்�தல் 

��க்கம் – வஞ்சைன ��� – ேவ�பா� 

�ங்�னள் – �ரித்தாள் ஆ� – ேமா�ரம் 

ேதாைக – ம�ல் மாமணிக்கர� – �டாமணி 

 

இலக்கணக்��ப்�: 

ெமாய்கழல் – �ைனத்ெதாைக கழல் – தானியா� ெபயர ்

த�இ – ெசால்�ைச அளெபைட ெதண்�ைர – பண்�த்ெதாைக 

அைலகடல் – �ைனத்ெதாைக �றத்� – ஏவல் �ைன�ற்� 

தடந்ேதாள் – உரிசெ்சாற்ெறாடர ் ெப�ந்தவம் – பண்�த்ெதாைக 

இற்�றப்� – ஏழாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக களிநடம் – �ைனத்ெதாைக 

கண்ணின் நீரக்்கடல் – உ�வகம் ேகாறல் – ெதா�ற்ெபயர ்

ஆ��ர ்– பண்�த்ெதாைக ெபான்ன� – உவமத்ெதாைக 

ேபரஅ்ைடயாளம் – உம்ைமத்ெதாைக மலர� – உவமத்ெதாைக 

மாமணி – உரிசெ்சாற்ெறாடர ் ைகத்தலம் – இ�ெபயெராட�்ப் 
பண்�த்ெதாைக 

 

 

 

 

 

 

 

 

ேதம்பாவணி 

�ல் ��ப்�; 

• �ரமா�னிவர ்இயற்�ய� ேதம்பாவணி. 
• இந்��ல் �ன்� காண்டங்கள், �ப்பத்தா� படலங்கள், 3615 பாடல்கள் உள்ளன. 
• ேதம்பா + அணி = ேதம்பாவணி. வாடாத மாைல எனப் ெபா�ள். 



• ேதன் + பா + அணி = ேதம்பாவணி. ேதன் ேபான்ற பாக்கைள அணியாக உைடய �ல் எனப் 
ெபா�ள் ெகாள்வர.் 

• ��ன் தைலவன் = இேய� ெப�மானின் வளரப்்�த் தந்ைத �ைச மா�னிவர.் 
• இந்�ைல “��த்�வ சமயத்தாரின் கைலக்களஞ்�யம்” என்பர.் 

�ரமா�னிவர்: 

• இயற் ெபயர ்= ெகான்ஸ்டான் ேஜாசப்ெபஸ்� 
• ெகான்ஸ்டான் என்�ம் இத்தா� ெமா� ெசால்�க்� அஞ்சாைம எனப் ெபா�ள். 
• இவர ்தம் ெபயைர “ைதரியநாதசா�” என மாற்�க்ெகாண்டார.் 
• த�ழ்ச ்சான்ேறார ்இவைர “�ரமா�னிவர”் என அைழத்தனர.் 
• 1710ஆம் ஆண்� த�ழ்நாட�்ற்� வந்த இப்ெபரியார ்37 ஆண்�கள் சமயப் பணி�ம் 

த�ழ்ப்பணி�ம் �ரிந்� 1747ஆம் ஆண்�ல் அம்பலக்கா� என்�ம் இடத்�ல இயற்ைக 
எய்�னார.் 

• பைடப்�கள் = ��க்காவ�ர ்கலம்பகம், �த்ேதரியம்மாள் அம்மாைன, ேவ�யர ்ஒ�க்கம், 
பரமாரர்த்்த �� கைத, ெசந்த�ழ் இலக்கணம், ெகா�ந்த�ழ் இலக்கணம், ெதான்�ல் 
�ளக்கம், ச�ரகரா� ேபான்ற பல �ல்கைள இயற்��ள்ளார.் 

• ��க்�றளின் அறத்�ப்பால், ெபா�ட்பால் இரண்ைட�ம் இலத்�ன் ெமா��ல் ெமா� 
ெபயரத்்�ள்ளார.் 

வளன் ெசனித்த படலம்: 

• காப்�யத் தைலவனான வளன் என்�ம் �ைச மா�னிவர ்தா�� மன்னனின் அரச மர�ல் 
ேதான்�ய வரலாற்ைற ��வேத வளன் ெசனித்த படலம் ஆ�ம். 

• ேயாேசப்� என்�ம் �ைச என்�ம் ஒ�ெபயரக்்கப்பட்ட ேஜாசப் என்�ம் ெபயைர 
�ரமா�னிவர ்வளன் என்� த�ழ்ப்ப�த்��ள்ளைம ��ப்�டத்தக்க�. 

• வளங்கைள வளரச ்ெசய்பவன் என்�ம் ெபா��ைடய எ�ேரய ெமா��ல் �ைச என்�ம் 
ெபயர ்வழங்� வ��ற�. 

• அதன் ேநரிய ெமா� ெபயரே்ப த��ல் வளன் ஆ�ம். 

கைத ��க்கம்: 

• �ேதயா நாட�் மன்னன் ச�ல். 
• ��த்ைதயர ்என்பார ்��மைறைய ப�த்�ம் க��ைள இகழ்ந்�ம் வந்தனர.் 
• அரக்கன் ேகா�யாத் இசே்ரயால் மக்கைள இகழ்ந்�, அவரக்�ள் ஒ�வைன ேபா�க்� 

அைழத்தான். 
• தா�தன் என்�ம் ��வன் அவனிடம் ேபார ்�ரிந்� அவைன ெகான்றான். 

ெசாற்ெபா�ள்: 

மா� – �ரியன் ஆ� – மைல நீர ்

கரிந்� – க�� �ைட – இைட�ன் ஒ�பக்கம் 

�யன்வட்டம் – அகன்ற ேகடயம் �ண்� – ��த்� 

�ளரப் – நிைறய ெதா�ம்பர ்– அ�ைமகள் 

ஓைகயால் – களிப்�னால் ெவ�� – அஞ்� 

கதத்த – �ன�க்க கல்ெந�ங்�வ� – மைலச�்கரம் 

நி�பன் – அரசன் �ளி – சா� 



ைகவயம் – ேதாள்வ�ைம ெமய்வயம் – உடல் வ�ைம 

ஐஞ்�ைல – ஐந்� கற்கள் ஓைத – ஓைச 

ம�� – �ழன்� �டல் – வ�ைம 

ெசல் – ேமகம் �தல் – ெநற்� 

உ�� – இ� ம�ங்� – இ�ப்� 

�ரம் – தைல அசனி – இ� 

 

இலக்கணக்��ப்�: 

க��டா – ஈ�ெகட்ட எ�ரம்ைற 
ெபயெரசச்ம் 

அகல்��ல் – �ைனத்ெதாைக 

க���ல் – பண்�த்ெதாைக ��னர ்– �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

கதத்த – ��ப்� ெபயெரசச்ம் ேகட்டனர ்– �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

ெதாடரந்்தனன் நைகப்பான் – �ற்ெறசச்ம் அஞ்�னர ்- �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்

ேகட்ட வாசகம் – ெபயெரசச்ம் ைகவயம் – ஆறாம் ேவற்�ைமத் ெதாைக 

அ�ய ஆண்ைம – ��ப்�ப் ெபயெரசச்ம் இ�ந்த பாலன் – ெபயெரசச்ம் 

க���ல் – பண்�த்ெதாைக ைவேவல் – உரிசெ்சாற்ெறாடர ்

காண்�லர ்– எ�ரம்ைற �ைன�ற்� நாமேவல் – உரிசெ்சாற்ெறாடர ்
                             

பாண்�யன் பரி� 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• பாேவந்தர ்பார�தாசன் ��ைவ�ல் �றந்தவர.் 
• இயற்ெபயர ்= �ப்�ரத்�னம் 
• ெபற்ேறார ்= கனகசைப, இலக்��யம்மாள் 
• த�ழா�ரியராக பணி�ரிந்தவர.் 
• இவர ்�ரட்�க் க�ஞர ்என்�ம், த�ழ்நாட�் இர�ல் கம்சேதவ் என்�ம் அைழக்கப்ப�பவர.் 
• இவரின் ��ராந்ைதயார ்நாடகம் சா�த்ய அகாட� பரி� ெபற்ற�. 
• இவரின் “வாழ்�னில் ெசம்ைமைய ெசய்பவள் நீேய” என்�ம் பாடல் தற்ெபா�� ��ைவ 

அர�ன் த�ழ் தாய் வாழ்த்தாக உள்ள�. 

கைத: க�ர ்நாட�் மன்னன் க�ைரேவலன். 

• அவன் மைன� கண்�க்�ணியாள், இவரக்ளின் ஒேர மகள் அன்னம். 
• கண்�க்�ணியாள் அண்ண�ம் பைடத்தளப��ம் ஆன நரிக்கண்ணன் �ழ்ச�்யால் 

நிகழ்ந்த ேவழ நாட�் பைடெய�ப்�ல் அரச�ம் அர��ம் இறந்தனர.் 
• பாண்�ய மன்னன் பரிசாக வழங்�ய உைடவா�ம் மணி���ம் ெகாள்ைள அ�க்க 

��ம்�னான் நரிக்கண்ணன். 
• ேபைழைய தவ�தலாக �ரப்பனிடம் ெகா�த்����றான் நரிக்கண்ணன். 
• ேபைழைய ெகாண்� வந்� த�பவரக்�க்� அன்னம் மாைல��வாள் என் 

அ��க்கப்பட்ட�. 
• அர��ன் ேதா� ஆத்தாக்�ழ�. இவள் அன்னத்�ன் ெச��த்தாய். 



• ஆத்தாக்�ழ��ன் மகன் ேவலன். 
• ஆத்தாக்�ழ��ன் கணவன் �ரப்பன். 
• அன்னத்�ன் ேதா� நீ� 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• �ன் – �ன்னல் 
• �ற� – அரண்மைன �ற்றம் 
• பத� – பதர ்
• ேபைழ – ெபட்� 

இலக்கணக்��ப்�: 

• என்மகள் – நான்காம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 
• காத்தார ்– �ைனயாலைண�ம் ெபயர ்
• �லகாத – எ�ரம்ைற ெபயெரசச்ம் 
• ஈன்ற தந்ைத – ெபயெரசச்ம் 
• இழந்த பரி� – ெபயெரசச்ம் 

�ற்�லக்�யங்கள் 

�ற்�லக்�யம்: 

• �ரபந்தம் என்ற வடெசால்�க்� “நன்� கட்டப்பட்ட�” என்ப� ெபா�ள். 
• �ற்�லக்�யங்களின் இலக்கணம் ��வ� பாட்�யல் �ல்கள். 
• பாட்�யல் �ல்க�ள் வசச்ணந்�மாைல ��ப்�டட் �லா�ம். 
• �ரமா�னிவர ்இயற்�ய ச�ரகரா��ல் �ரபந்தம் 96 வைக எனக் �றப்பட�்ள்ள�. 

இராசராச ேசாழன் உலா 

உலா: 

• உலா என்ப� �ற்�லக்�ய வைகக�ள் ஒன்�. 
• உலா என்பதற்� “பவனி வ�தல்” என்ப� ெபா�ள். 
• தைலவன் ���ல் உலா வர அவைனப் ேபைத, ெப�ம்ைப, மங்ைக, மடந்ைத, அரிைவ, 

ெதரிைவ, ேபரிளம்ெபண் என்�ம் ஏ� வைகப் ப�வ மகளி�ம் காதல் ெகாள்வதாக அைமத்� 
பா�வ� உலா ஆ�ம். 

• இ� க�ெவன்பாவால் இயற்றப்ப�ம். 
• இ�ல் பாட�்ைடத் தைலவனின் �றப்�, நீராடல், ஒப்பைன ெசய்தல், பரிவாரங்கள் �ைட�ழத் 

தன் ஊர�்�ல் ஏ� வரல் ஆ�யவற்ைற உலா�ன் �ன்னிைல என்பர.் 
• உலாவ�ம் தைலவைனக் கண்� காதல் ெகாண்ட ஏ� ப�வ மகளிர ்தனித்தனியாக ��வன 

உலா�ன் �ன்னிைல எனப்ப�ம். 
• ஏ� ப�வப் ெபண்களின் வய� = ேபைத(5-7), ெப�ம்ைப(8-11), மங்ைக(12-13), மடந்ைத(14-19), 

அரிைவ(20-25), ெதரிைவ(26-32), ேபரிளம்ெபண்(33-40). 

ஒட்டக்�த்தர:் 

• இராசராசேசாழன் உலாைவ பா�யவர ்ஒட்டக்�த்தர.் 
• இவர,் “க�சச்க்ரவரத்்�, க�ராடச்சன்” என்ெறல்லாம் �கழப்ப�வார.் 
• இவர,் �க்ரமேசாழன், இரண்டாம் �ேலாத்�ங்கச ்ேசாழன், இரண்டாம் ராசராசன் ஆ�ய 

�ன்� மன்னரக்ளின் அைவ��ம் ெசல்வாக்ேகா� இ�ந்தவர.் 
• இம்�வைரப் பற்� ஒட்டக்க்�த்தர ்பா�யேத, “�வ�லா” 



• இவரின் இயற் ெபயர ்= �த்தர ்
• ஓட்டம்(பந்தயம்) ைவத்�ப் பா�வ�ல் வல்லவர ்ஆதலால் இவர ்ஒட்டக்க்�த்தர ்எனப்படட்ார.் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

�ளிைக – நிலா�ற்றம் சாளரம் – பலகணி 

ெதற்� – �ண்ைண பாங்க�ம் – பக்கத்�ல் உள்ள இடங்கள் 

�ணங்� – ெந�ங்� ம�� – ெத� 

ேகா� – வைளந்� சதேகா� – ��ேகா� 

மேகாத� – கடல் உ�யர ்– ேசரர ்

சரதம் – வாய்ைம ப�த்ரம் – �ய்ைம 

�ெவ�கால் – 21 தைல�ைற அவனி – நா� 

ெப�மாள் – அரசர ் �டல் – கா�ரிப்�ம்பட்�னம் 

 

 

 

 

 

இலக்கணக்��ப்�: 

வா��ம் மாளிைக�ம் – எண்�ம்ைம எம்ம�ங்�ம் – �ற்�ம்ைம 

மாட�ம் ஆடரங்�ம் – எண்�ம்ைம ெசய்�ன்� – �ைனத்ெதாைக 

ஆடரங்� – �ைனத்ெதாைக �ற்�ய பாங்கர ்– ெபயெரசச்ம் 

மயங்�, வணங்� – �ைனெயசச்ம் ெசற்ற �ைல – ெபயெரசச்ம் 

காணீர ்– ஏவல் �ைன�ற்� �ட்டவள் – ெபயெரசச்ம் 

மதெய�� - இரண்டாம் 
ேவற்�ைமத்ெதாைக 

�த்� �ரசம் – பண்�த்ெதாைக 

ஓங்��யர ்– ஒ�ெபா�ட்பன்ெமா� உயரண்டம் – �ைனத்ெதாைக 

 

 

��ேவங்கடத்தந்தா� 

அந்தா�: 

• அந்தா� 96 வைக �ற்�லக்�யங்க�ள் ஒன்�. 
• அந்தம் = இ��, ஆ� = �தல் 
• ஒவ்ெவா� பாட��ம் உள்ள இ�� எ�த்ேதா, அைசயா, �ேரா அ�ேயா அதற்� அ�த்� வ�ம் 

பாட�ன் �தலாக வ�ம்ப� அைமத்�ப் பா�வ� அந்தா� எனப்ப�ம். 
• இதைன “ெசாற்ெறாடரந்ிைல” என�ம் ��வர.் 



�ள்ைள ெப�மாள் ஐயங்கார:் 

• இவர,் “அழ�ய மணவாளதாசர,் �வ்�யக்க�” என�ம் அைழக்கப்ப�வார.் 
• இவர ்இயற்�ய எட�் �ல்களின் ெதா��ைய “அஷ்டப்�ரபந்தம்” என்� அைழப்பர.் 
• “அஷ்டப்�ரபந்தம் கற்றவன் அைரப் பண்�தன்” என்�ம் பழெமா� இந்��ன் உயரை்வப் 

ெவளிப்ப�த்�ம். 
• இவர ்1623 �தல் 1659 வைர ம�ைரைய ஆண்ட ��மைல நாயக்க மன்னரின் அைவ�ல் ஓர ்

அ�வலராய் அமரந்்� வாழ்க்ைக நடத்� வந்தார.் 

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• கழல் – ��வ� 
• பத்� – ஊர ்
• �ஞ்� – தைலம�ர ்
• ேபாதன் – �ரமன் 
• வாசவன் – இந்�ரன் 
• அந்� – மாைல 
• ேவைல – கடல் 
• இ�க்� ஆரணம் – இ�க்� ேவதம் 
• கஞ்சம் – தாமைர மலர ்
• அணங்� – ��மகள் 
• ெபா�ல் – ேசாைல 

இலக்கணக்��ப்�: 

• �ற்றன்ைன – பண்�த்ெதாைக 
• தாழ்�றப்� – �ைனத்ெதாைக 
• மால் கழல் – ஆறாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 
• கழல் – தானியா� ெபயர ்
• அந்� காைள – உம்ைமத்ெதாைக 
• ேவங்கடம் – �ைனத்ெதாைக 
• ம��ளக்� – உ�வகம் 
• ேசவ� – பண்�த்ெதாைக 
• இ�க்� ஆரணம் – இ�ெபயெராட�்ப் பண்�த்ெதாைக 
• நற்றாய் – பண்�த்ெதாைக 

ம�ைரக் கலம்பகம் 

கலம்பகம்: 

• பலவைக உ�ப்�ம் பலவைகப் பா�ம் பா�னங்க�ம் பலவைகப் ெபா��ம் கலந்� 
ெசய்யப்ெப�ம் �ற்�லக்�ய வைகைய கலம்பகம் என்பர.் 

• கதம்பம் என்ப� கலம்பகம் எனத் �ரிந்ததாக உ.ேவ.சா ��வார.் 
• கலம்பகம் 18 உ�ப்�கைள உைடய�. 
• த��ன் �தல் கலம்பகம் = நந்�க் கலம்பகம் 

�மர��பரர:் 

• இவரின் காலம் ப�ேனழாம் �ற்றாண்�. 



• �றந்த� �தல் ஐந்தாண்� வைர ேபசாத �ழந்ைதயாக இ�ந்த இவர ்�ன்னர ்��செ்சந்�ர ்
��கப் ெப�மானின் அ�ளால் ேப�னார.் 

• பைடப்�கள் = �னாட்�யம்ைம �ள்ைளத்த�ழ், கந்தரக்�ெவண்பா, கா�க்கலம்பகம், 
�த்�க்�மார�வா� �ள்ைளத்த�ழ் ேபான்ற பல �ல்கைள இயற்� உள்ளார.் 

• இவர� ெசய்�டக்ளின் தனிச�்றப்� அவற்�ன் “இன்ேனாைச” ஆ�ம். 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• ஏமெவற்� – ேம�மைல 
• ஏமம் – ெபான் 
• மலயாசலம் – ெபா�ைக மைல 

இலக்கணக்��ப்�: 

• க�லாய ெவற்� – இ�ெபயெராட�்ப் பண்�த்ெதாைக 
• அசலம் – காரணப்ெபயர ்
• �சச்ங்கம் – பண்�த்ெதாைக 
• வளர�்டல் – �ைனத்ெதாைக 
• ம�ப்�ஞ்� – ஆறாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 
• இைரேதர ்– இரண்டாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 

�க்�டற்பள்� 

பள்�: 

• “பள்” என்ப� பள்ளமான நன்ெசய் நிலங்கைள�ம் அங்�ச ்ெசய்யப்ப�ம் உழ�ைன�ம் 
��க்�ம். 

• பள்� 96 வைக �ற்�லக்�ய வைக�ள் ஒன்�. 
• ெதால்காப்�யர ்��ப்��ம் எட�் வைகப்�ரி�ல் ஒன்றான “�லன்” என்�ம் இலக்�ய வைக 

“பள்� வைக” இலக்�யத்�ற்� ெபா�ந்�ம். 

 

 

�க்�டற்பள்�: 

• ��ெநல்ேவ�க்�ச ்��� வட�ழக்�ல் தண்ெபா�ைந, �ற்றா�, ேகாதண்டராம ஆ� ஆ�ய 
�ன்� ஆ�க�ம் கலக்�ம் இடத்�ற்� வடக்ேக உள்ள �ற்�ர ்�க்�டல். 

• அங்�ள்ள இைறவனா�ய அழகர ்�� பாடப்படட்� இந்�ல். 
• ைசவ ைவணவங்கைள ஒ�ங்�ைணக்�ம் இலட்�யங் ெகாண்ட �ல், “�க்�டற்பள்�” 

ஆ�ம். 
• இந்�ைல இயற்�யவர ்ெபயர ்ெதரிய�ல்ைல. 
• இ� �ந்�ம் ��த்த�ம் பர�வர பாடப்ெப�ம். 

இலக்கணக்��ப்�: 

• ெவண்த�ர ்– பண்�த்ெதாைக 
• காய, மாய – ெபயெரசச்ம் 
• நா�ைக வாரம் – உம்ைமத்ெதாைக 
• தாபதர ்உள்ளம் – ஆறாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 
• ெசந்ெநல் – பண்�த்ெதாைக 



• �� ெவள்ளம் – �ைனத்ெதாைக 

ம�மலரச்�்ப் பாடல்கள் - மாைலக்கால வ�ணைன 

z 
�ல் ��ப்�: 

• வடெமா��ல், �யாசர ்இயற்�ய மகாபாரததக் கைத�ல் வ�ம் பாஞ்சா�, �ரிேயாதனன் 
சைப�ல் ெசய்த ��ைரைய ைமயமாகக் ெகாண்�, பார�யார ்இக்��ங்கா�யத்ைதப் 
பைடத்தார.் 

• பாஞ்சா�சபதம் என்�ம் இந்��ல் அைழப்�ச ்ச�க்கம் ,�தாட்டச ்ச�க்கம், அ�ைமச ்
��க்கம், ���ரிதற்ச�க்கம், சபதச ்ச�க்கம் ஆ�ய ஐந்� ச�க்கங்கள் உள்ளன. 

பார�யார:் 

• இவர ்1882ஆம் ஆண்� �சம்பரத்் �ங்கள் 11ஆம் நாள் �த்�க்�� மாவடட்ம் எட்டய�ரத்�ல் 
�றந்தார.் 

• ெபற்ேறார ்= �ன்னசா�, இலக்�� அம்ைமயார.் 
• இளைம�ேலய கைலமகள் என்�ம் ெபா�ள் த�ம்,”பார�” என்�ம் படட்ைத ெபற்றார.் 
• இவர ்இ�பதாம் �ற்றாண்�ன் இலக்�ய ம�மலரச்�்க்� �த்�ட்டவர.் 
• இவரின் �ப்ெப�ம் பைடப்�கள் = கண்ணன் பாட�், பாஞ்சா� சபதம், ��ல் பாட�். 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• பரி� – �ரியன் 
• வண்ணம் – அழ� 
• ��ல் – ேமகம் 
• ெபாய்ைக – நீரந்ிைல 
• இ�டக்டல் – நீலக்கடல் 
• களஞ்�யம் – ெதா�ப்� 

இலக்கணக்��ப்�; 

• படர�்�ல் – �ைனத்ெதாைக 
• ெச�ம்ெபான் – பண்�த்ெதாைக 
• தங்கத்�� – உ�வகம் 
• ெபாற்கைர – உ�வகம் 
• �டெராளி – �ைனத்ெதாைக 

�த்தக சாைல 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• பார�தாசன் ��ைவ�ல் 1891ஆம் ஆண்� �றந்தார.் 
• ெபற்ேறார ்= கனகசைப, இலக்�� அம்மாள் 
• இயற்ெபயர ்= �ப்�ரத்�னம் 
• பைடப்�கள் = ��ம்ப �ளக்�, இ�ண்ட ��, த��யக்கம், பாண்�யன் பரி�, இைசய��, 

அழ�ன் �ரிப்�, கண்ண� �ரட்�க் காப்�யம், ��ராந்ைதயார ்ேபான்ற பல �ல்கைள 
பைடத்�ள்ளார.் 

ெசாற்ெபா�ள்: 



• மேனாபாவம் – உளப்பாங்� 
• சகமக்கள் – உடன் வா�ம் மக்கள் 
• ஒன்� – ஓரினம் 
• இல�வ� – �ளங்�வ� 
• �வ� – �ல் 
• �வ�சச்ாைல – �லகம் 
• சரவ்கலாசாைல – பல்கைலக்கழகம் 

இலக்கணக்��ப்�; 

• அன்�ெந� – இ�ெபயெராட�் பண்�த்ெதாைக 
• உயரஎ்ண்ணம் – �ைனத்ெதாைக 
• ெசந்த�ழ் – பண்�த்ெதாைக 
• த�தல், ைவத்தல் – ெதா�ற்ெபயர ்

கா� 

ஆ�ரியர ்��ப்�; 

• வாணிதாசன் ��ைவைய அ�த்த �ல்�ய�ரில் �றந்தவர.் 
• ெபற்ேறார ்= அரங்க ��க்கா�, �ள�யம்மாள் 
• இயற்ெபயர ்= அரங்கசா� என்ற எத்�ராச� 
• இவர ்பாேவந்தர ்பார�தாசனிடம் ெதாடக்கக்கல்� ப�ன்றவர.் 
• இவரின் பாடல்கள் சா�த்�ய அகாெத� ெவளி�ட்ட “த�ழ்க் க�ைதக் களஞ்�யம்” என்ற 

���ம், ெதன்ெமா�கள் �த்தக ெவளி�ட�்க் கழகம் ெவளி�ட்ட “��த�ழ்க் க�மலரக்ள்” 
என்ற ���ம் மற்�ம் பற்பல ெதா�ப்� �ல்களி�ம் இடம் ெபற்�ள்ளன. 

• இவர,் “த�ழ்-�ெரஞ்ச ்ைகயகர �த�” என்ற �ைல ெவளி�ட்டார.் 
• �ெரஞ்ச ்��யர� தைலவர ்இவ�க்� “ெசவா�யர”் என்ற ���ைன வழங்� உள்ளார.் 
• இவர,் “க�ஞேர�, பாவலர ்மணி, த�ழகத்�ன் ேவாரட்ஸ்்ெவாரத்்” என்� அைழக்கப்ப�வார.் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• ெவய்ேயான் – க�ரவன் 
• �ைரேயா� – உள்�க்�ள் அரிக்கப்பட�் 
• �தல் – ேவர ்
• ெசல் – ஒ�வைக கைரயான் 
• ேசாங்� – வாட்ட�ற்� 

�க்கனம் 

ஆ�ரியர ்��ப்�; 

• இவைம க�ஞர ்எனப்ேபாற்றப்ப�பவர ்க�ஞர ்�ரதா 
• இவர ்��வா�ர ்மாவட்டம் பைழய�ரில் �றந்தவர.் 
• இயற்ெபயர ்= இராசேகாபாலன் 
• பைடப்�கள் = ேதன்மைழ, �ைற�கம், �வ�ம் �ண்ணாம்�ம். 
• இவர ்த�ழக இய�ைச நாடகமன்றம் வழங்�ய கைலமாமணி பட்டம் ெபற்றவர.் 
• இவ�ைடய “ேதன்மைழ” �ல் த�ழக அர�ன் த�ழ் வளரச்�்த்�ைற பரி� ெபற்�ள்ள�. 
• பாேவந்தர ்நிைன� பரி�ைன ெபற்ற �தல் க�ஞர ்இவேர. 

ெசாற்ெபா�ள்; 



• பகட�் வாழ்க்ைக – ஆடம்பரமான வாழ்க்ைக 
• ெசட�் – �க்கனம் 

இலக்கணக்��ப்�: 

• சட்ட�ட்டம் – உம்ைமத்ெதாைக 
• நீ��ல் – இரண்டாம் ேவற்�ைம உ��ம் பய�ம் உடன் ெதாக்க ெதாைக 
• நீ�ற்� – ஆறாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 
• �ராத – எ�ரம்ைறப் ெபயெரசச்ம் 

மனித ேநயம் 

ஆ�ரியர ்��ப்�; 

• க�ஞர ்ஆலந்�ர ்ேகா.ேமாகனரங்கன் 01.06.1942 இல் ெசன்ைனைய அ�த்த ஆலந்�ரில் 
�றந்தவர.் 

• ெபற்ேறார ்= ேகாபால், �னாம்பாள் 
• இவரின்”இமயம் எங்கள் கால��ல்” என்�ம் க�ைதத் ெதா�ப்� �ல் த�ழக அர�ன் 

பரி�ைன ெபற்�ள்ள�. 

 

 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• �ந்ைத – உள்ளம் 
• �ன்� – �ைறந்� 
• சாந்� – ெத�க்கள் ���டம் 
• ��ைம – இ�� 

இலக்கணக்��ப்�: 

• �ந்�த்ேதன் – தன்ைம ஒ�ைம �ைன�ற்� 
• கன்��ரல் – ஆறாம் ேவற்�ைமத் ெதாைக 
• தைல�னிந்� – இரண்டாம் ேவற்�ைமத் ெதாைக 

ேவைலகளல்ல ேவல்�கேள! 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• க�ஞர ்தாராபார� 26.02.1947இல் ��வண்ணாமைல மாவட்டம் �வைள என்�ம் ஊரில் 
�றந்தார.் 

• ெபற்ேறார ்= �ைரசா�, �ஷ்பம் அம்மாள் 
• இவர ்34 ஆண்�கள் ஆ�ரியராக பணியாற்�, நல்லா�ரிய�க்கான 

டாக்டர.்இராதா��ஷ்ணன் ��� ெபற்�ள்ளார.் 
• பைடப்�கள் = ��ய ��யல்கள், �ரல்�னி ெவளிசச்ங்கள், ��ையத் �றக்�ம் ெபான்சா�, 

இன்ெனா� �கரம். 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• �டத்தனம் – அ�யாைம 



• �லதனம் – �த�� 

இலக்கணக்��ப்�; 

• ெவ�ங்ைக – பண்�த்ெதாைக 
• �ரல்கள் பத்�ம் – �ற்�ம்ைம 
• பாைற�ம் – உயர�் �றப்�ம்ைம 
• மலரச்ே்சாைல – இரண்டாம் ேவற்�ைம உ��ம் பய�ம் உடன் ெதாக்கெதாைக 
• கங்ைக�ம் �ந்��ம் – எண்�ம்ைம 
• ெதற்� வடக்காய் – �ரண்ெதாைட 
• மா�� – உரிசெ்சாற்ெறாடர ்

�க்�ச�்கள் 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• க�ஞர ்அப்�ல் ர�மான் 1937இல் ம�ைர�ல் �றந்தவர.் 
• இவர,் “மர�க் க�ைத�ன் ேவர ்பாரத்்தவர;் ��க்க�ைத�ல் மலர ்பாரத்்தவர”் எனப் 

பாராட்டப்ப�பவர.் 
• பைடப்�கள் = பால்��, ேநயர ்��ப்பம், ெசாந்தச ்�ைறகள், கைரகேள ந�யாவ�ல்ைல, 

�லங்�கள் இல்லாத க�ைத. 
• த�ழக அர�ன் “பார�தாசன் ���”, த�ழ்ப்பல்கைலக்கழகம் வழங்�ய, “த�ழ் அன்ைன 

���” ேபான்ற பல பரி�ைன ெபற்�ள்ளார.் 

இலக்கணக்��ப்�: 

• �ல்�னி – ஆறாம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 
• கண்ணீர ்ெவள்ளம், ப�க்க�� – உ�வகம் 
• ெமல்�ய காம்� – உ�வகம் 

வ�ப்பாட்�ப் பாடல்கள் - �வெப�மான் 

�ந்தரர்: 

• �ந்தரர ்ேதவாரம் பன்னி����ைற ைவப்�ல் ஏழாந் ���ைறயாக ைவக்கப்பட�்ள்ள�. 
• �ந்தரர ்���ைனப்பா� நாட்�ல் �றந்தவர.் 
• ெபற்ேறார ்= சைடயனார,் இைச ஞானியார.் 
• இயற்ெபயர ்= நம்�ஆ�ரர ்
• இவர ்���ைனப்பா� நாடை்ட ஆண்ட நர�ங்க �ைனயைரயர ்என்ற �ற்றரசர ்மகன்ைம 

ெகாண்� வளரக்்கப்படட்ார.் 
• �வெப�மான் இவைரத் தம் ேதாழராகத் ெகாண்டைமயால் “தம்�ரான் ேதாழர”் என 

அைழக்கப்பட்டார.் 
• இவர ்எ��ய ��ெதாண்டெதாைக என்�ம் �ைலேய �த�லாக ெகாண்� ேசக்�ழார ்

எ��ய ��த்ெதாண்டர ்�ராணம் எ�ந்த�. 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• காமேகாபன் – காமைனக் காய்ந்தவன் 
• ஆவணம் – அ�ைமேயாைல 

இலக்கணக்��ப்�: 



• கண்�தல் – இலக்கணப் ேபா� 
• பழ ஆவணம் – பண்�த்ெதாைக 
• ெசாற்பதம் – ஒ�ெபா�ட ்பன்ெமா� 

��மால் 

�லேசகர ஆழ்வார:் 

• ஆழ்வார ்என்�ம் ெசால்�க்� ஆழ்ந்த��ம் அ�ைவக் க��யாக உைடயவர ்என்�ம் 
எம்ெப�மா�ைடய மங்கலக் �ணங்களில் ஆழங்காற்பட்டவர ்என்�ம் ெபா�ள் ��வர.் 

• �லேசகர ஆழ்வார ்ேசரநாட�்த் ��வஞ்�க் களத்�ல் ேதான்�யவர.் 
• இவர ்எ��ய பாடல்கள் ெப�மாள் ��ெமா� எனப்ப�ம். 
• அைவ ெமாத்தம் 105 பாடல்கள் ஆ�ம். 
• ஆழ்வாரக்ளின் அ�ளிச ்ெசய�க்�ப் ெபரிய வாசச்ான் �ள்ைள என்பார ்உைர எ���ள்ளார.் 
• ��வாய்ெமா�க்� வடக்�த் ����ப் �ள்ைள என்பார ்எ��ய ஈ� என்�ம் ேப�ைர 

ஆழ�ம் அகல�ம் உைடயதா�ம். 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• ஆனாத – �ைற� படாத 
• அரம்ைபயரக்ள் – ேதவமாதரக்ள் 

 

 

 

 

�த்தர் �ரான் 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• மணிேமகைல ��ன் ஆ�ரியர ்ம�ைரக் �லவாணிகன் �த்தைலச ்சாத்தனார ்ஆவார.் 
• இவைரத்  “தண்ட�ழ் ஆசான்” எனப் �கழ்வர.் 
• இவரின் காலம் �.�. இரண்டாம் �ற்றாண்�. 
• மணிேமகைல �த்த சமய காப்�யம். 
• இந்��க்� “மணிேமகைலத் �ற�” என்�ம் ேவ� ெபய�ம் உண்�. 
• இந்�ல் இந்�ர �ழ�ெர�த்த காைத �தலாகப் பவ�ரம் அ�ெகனப்பாைவ ேநாற்ற காைத 

ஈறாக �ப்ப� காைதகைள உைடய�. 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• �ரத்்தன் – �யன் 
• �ராணன் – �கப்பைழயன் 
• ஏமம் – பா�காப்� 
• ஆரம் – சக்கரக்கால் 
• க�ந்ேதன் – �றந்ேதன் 

இலக்கணக்��ப்�: 



• �ெந� – பண்�த்ெதாைக 
• க�ம்பைக – பண்�த்ெதாைக 
• உணரந்்த �தல்வன் – ெபயெரசச்ம் 

அ�கன் 

�ல் ��ப்�: 

• அ�கேதவைன பற்� ���ள்ள இந்�ல் நீலேக�யா�ம். 
• �வக �ந்தாமணிக்�  நிகராக க�ைதச ்�ைவ�க்க இந்�ைல எ��யவர ்�வரம் 

ெதரிய�ல்ைல. 
• இந்�ல் “நீலேக�த் ெத�ட�்” என்�ம் அைழக்கப்ப�ம். 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• சாமைர – சாமரம் ஆ�ய ெவண்கவரி 
• �ைட�ைட – இ�ம�ங்��ம் 
• இயக்கர ்– கந்த�வர ்
• இரட்ட – அைசக்க 
• �ங்காசனம் – அரியைண 
• ஆசனம் – இ�க்ைக 
• ஒளிமண்�லம் – ஆேலாகம் 
• நிழற்ற – ஒளிர 
• சந்�ரா�த்தம் – �த்�க்�ைட 
• சகலபாசனம் – ெபாற்�ைட 
• நித்த�ேநாதம் – மணிக்�ைட 

 

இேய� ெப�மான் 

ஆ�ரியர ்��ப்�: 

• இரடச்ணியம் என்பதற்� ஆன்ம ஈேடற்றம் என்ப� ெபா�ளாம். 
• ஆன்ம ஈேடற்றம் ��ம்�வார ்ெசல்�ம் �ந்தைன யாத்�ைர என்ப�ேவ இரடச்ணிய 

யாத்�ரிகம் என்பதன் ெபா�ள். 
• ஜான் பனியன் என்பார ்எ��ய �ல்க்ரிம்ஸ் �ரா�ரஸ் என்ற ��ைனேய இரடச்ணிய 

யாத்�ரிகம் என பைடத்�ள்ளார.் 
• எச.்ஏ.���னப்�ள்ைள ��ெநல்ேவ� மாவட்டம் கைர��ப்� என்�ம் ஊரினர.் 
• ெபற்ேறார ்= சங்கர நாராயண�ள்ைள, ெதய்வநாய� அம்ைம 
• பைடப்�கள் = இரடச்ணிய யாத்�ரிகம், இரடச்ணிய மேனாகரம், ேபாற்�த் ��வகவல். 
• இவைர “��த்�வ கம்பர”் என்பர.் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• கண்ணி – மரியன்ைன 
• கா�னி – உலகம் 
• வான்க� – �றக்கம் 
• ம�வ – அைடய 

இலக்கணக்��ப்�: 



• கண்ணிபாலன் – நான்காம் ேவற்�ைமத்ெதாைக 

 

 

 

ந�கள் நாயகம் 

உம�ப்�லவர:் 

• உம�ப்�லவர ்�த்�க்�� மாவடட்ம் நாகலா�ரம் என்�ம் ஊரினர.் 
• தந்ைத = ெசய்� �கம� அ�யார ்என்�ம் ேச� �த�யார ்
• க�ைக �த்�ப் �லவரின் மாணவர ்இவர.் 
• இவரின் காலம் ப�ேனழாம் �ற்றாண்�. 
• �றாப்�ராணம் வள்ளல் �தக்கா��ன் ேவண்�ேகா�க்� இணங்க எ��னார.் 
• �ல் �ற்�ம் �ன்னேர �தக்கா� இறந்ததால் அ�ல் கா�ம் என்பார ்உத��டன் எ�� 

��க்கப்படட்�. 
• பா� அஹம� மைரக்காயர ்என்பவேர �ைல ��வ�ம் எ�� ��த்தார.் அ� “�ன்னச ்

�றா” எனப்பட்ட�. 
• உம�ப்�லவர ்��ெமா�மாைல, �தக்கா� ெநாண்� நாடகம் �த�ய �ல்கைள�ம் 

எ���ள்ளார.் 

ெசாற்ெபா�ள்: 

• ெபா� – ஒளிப்�ழம்� 
• வ�வார ்– வ��ைன�ைடயார ்
• ந�யார ்– ந�கள் நாயகம் 

இலக்கணக்��ப்�: 

• ெமய்ப்ெபா�ள் – இ�ெபயெராட�் பண்�த்ெதாைக 
• �வரக்்கப� - இ�ெபயெராட�் பண்�த்ெதாைக 
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