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பாரதியார்

வாழ்க்கைக் குறிப்பு:




இவரின் இயற்பெயர் = சுப்ெிரமணியம்




பெற்ற ோர் = சின்னசோமி ஐயர், இலட்சுமி அம்மோள்



ஊர் = எட்டயபுரம்

மனனவி = பசல்லம்மோள்

கோலம் = 11.12.1882-11.09.1921(39 ஆண்டுகள்)

புகைப் பபயர்ைள்:








கோளிதோசன்
சக்திதோசன்
சோவித்திரி

ஓர் உத்தம றதசோெிமோனி
நித்திய தீரர்

பெல்லிதோசன்
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சிறப்பு பபயர்ைள்:


















புதுக் கவினதயின் முன்றனோடி

னெந்தமிழ்த் றதர்ெோகன்(ெோறவந்தர்)
சிந்துக்குத் தந்னத(ெோறவந்தர்)

நீடு துயில் நீக்கப் ெோடிவந்த நிலோ(ெோறவந்தர்)
கோடு கமழும் கற்பூரச் பசோற்றகோ(ெோறவந்தர்)
ெோட்டுக்பகோரு புலவன் ெோரதி(கவிமணி)
தற்கோல இலக்கியத்தின் விடிபவள்ளி
றதசியக்கவி

விடுதனலக்கவி
அமரக்கவி

முன்ன ி புலவன்
மகோகவி

உலககவி
தமிழ்க்கவி

மக்கள் கவிஞர்
வரகவி

SANTHANA TNPSC.

T.DURGAM

CELL:8760273175

Page 1

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net

www.TrbTnpsc.com

GENERAL TAMIL - PART III

SANTHANA TNPSC.

உகரநகை நூல்ைள்:







ஞோனரதம்(தமிழின் முதல் உனரநனட கோவியம்)
தரோசு

சந்திரினகயின் கனத
மோதர்

கனலகள்

ைவிகத நூல்ைள்:











கண்ணன் ெோட்டு
குயில் ெோட்டு
ெோஞ்சோலி செதம்

கோட்சி(வசன கவினத)
புதிய ஆத்திச்சூடி
ெோப்ெோ ெோட்டு

ெோரதமோதோ திருப்ெள்ளிபயழுச்சி
ெோரதறதவியின் திருத்தசோங்கம்
விநோயகர் நோன்மணிமோனல

சிறுைகதைள்:
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திண்டிம சோஸ்திரி
பூறலோக ரம்னெ

ஆ ில் ஒரு ெங்கு
ஸ்வர்ண குமோரி

சின்ன சங்கரன் கனத
நவதந்திரக்கனதகள்

கனதக்பகோத்து(சிறுகனத பதோகுப்பு)

நாைைம்:



பெகசித்திரம்

பபாதுவாை குறிப்புைள்:




எட்டயப்புர சமஸ்தோனப் புலவர்கள் “ெோரதி” என்




தம் பூணூனல கனகலிங்கம் என்





ெட்டம் அளித்தனர்

தம்னம “பெல்லிதோசன்” என்று அனழத்துக்பகோண்டோர்

ஆதி திரோவிடற்கு அளித்தவர்

தம் ெோடல்களுக்கு தோறம பமட்டு அனமத்த கவிஞர்
1905இல் சக்கரவர்த்தினி என்

இதழ் பதோடங்கினோர்

கர்மறயோகி, ெோலெோரத் ஆகிய இதனழ நடத்தினோர்
சுறதசி மித்திரன் என்

SANTHANA TNPSC.
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”இந்தியோ” என்

SANTHANA TNPSC.

இதழின் ஆசிரியரோகப் ெணிபுரிந்தோர்

பசன்னன ெனசங்கம் என்

அனமப்னெத் பதோடங்கினோர்

நிறவதிதோ றதவினயச் சந்தித்த ெின் தீவிரவோதி ஆனோர்
இவரின் ஞோனகுரு = நிறவதிதோ றதவி
இவரின் அரசியல் குரு = திலகர்

ெதினோன்கு பமோழிகள் அ ிந்தவர்

இவர் “தம்ெி” என அனழப்ெது = ெரலி பநல்னலயப்ெர்
ெோரதியோர் ெோடல்கனள முதன் முதலில் மக்களுக்கு அ ிமுகம் பசய்தவர் ெரலி
பநல்னலயப்ெர்

ெோரதியோர் ெோடல்கனள முதலில் பவளியிட்டவர் = கிருஷ்ணசோமி ஐயர்
ெோரதியின் ெடத்னத வனரந்தவர் “ஆர்ய என்
ெோரதிக்கு “மகோகவி” என்

ெோஷ்யம்”

ெட்டம் பகோடுத்தவர் வ.ரோ(ரோமசோமி ஐயங்கோர்)

ெோரதி சங்கத்னத பதோடங்கியவர் = கல்கி

மதுனர றசதுெதி உயர்நினலப்ெள்ளியில் தமிழ் ஆசிரியரோகப் ெணிபுரிந்தோர்

இவரின் முதல் ெோடல் பவளிவந்த இதழ் = விறவகெோனு(1904, தனலப்பு = தனினம
இரக்கம்)

இவர் கீ னதனய தமிழில் பமோழிபெயர்த்துள்ளோர்
ெதஞ்சலி சூத்திரத்திற்கு உனர எழுதி உள்ளோர்

தோகூரின் சிறுகனதகள் 11ஐத் தமிழில் பமோழிபெயர்த்துள்ளோர்
ெோரதியோர் பநல்னலயப்ெருக்கு எழுதிய கடிதத்தில், “தமினழ விட மற்ப ோரு ெோனெ

சுகமோக இருப்ெனதப் ெோர்க்கும் பெோது எனக்கு வருத்தம் உண்டோகி து. தமிழனன விட
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மற்ப ோரு சோதி அ ிவிலும் வலினமயிலும் உயர்ந்திருப்ெது எனக்குச் சம்மதமில்னல”





எனக் கு ிப்ெிட்டுள்ளோர்

உனரநனட எப்ெடி இருக்க றவண்டும் என்ெதற்கு, “கூடிய வனர றெசுவது றெோலறவ
எழுதுவது தோன் உத்தமம் என்ெது என்னுனடய கட்சி” என்கி ோர்

தமிழில் முதன் முதலில் கருத்துப்ெடங்கள் பவளியிட்டவர் இவறர

“புவியனனத்தும் றெோற் த் தமிழ்பமோழினயப் புகளில் ஏற் , கவியரசன் இல்னல என்
குன



என்னோல் தீர்ந்தது; நமக்குத் பதோழில் கவினத! நோட்டிற் குனழத்தல்!

இனமப்பெோழுதும் றசோரோதிருத்தல்” என்று அ ிவித்தோர்

“சுனவ புதிது! பெோருள் புதிது! வளம் புதிது! பசோல் புதிது! றசோதிமிக்க நவகவினத!
எந்நோளும் அழியோத மோகவினத என் கவினத” என்று சூளுனரத்தோர்

சிறப்பு:








கவினதயில் சுயசரிதம் எழுதிய முதல் கவிஞர் இவறர

ெரலி பநல்னலயப்ெர் = ெோரதியோர் ஒரு அவதோரப் புருெர், இவர் நூனலத் தமிழர்
றவதமோகக் பகோள்வோர்களோக

நோமக்கல் கவிஞர் = ெோரதினய நினனத்திட்டோலும் சுதந்திரத்தின் ஆறவசம் சுருக்பகன்று
ஏறும்; இந்தியன் நோன் என் ிடும் நல் இறுமோப்பு உண்டோம்
கவிமணி = ெோட்டுக்பகோரு புலவன் ெோரதி

கவிமணி = இவரின் ெோப்ெோ ெோட்டில் பநஞ்னச ெ ிபகோடுத்றதன்
ெோரதியின் சுயசரிதறம தமிழின் முதல் சுயசரிதம்
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சிற்ெி ெோலசுப்ரமணியம் = “அவனுக்கு(ெோரதி) நந்தனோர் சரித்திரக் கீ ர்த்தனன பமட்டும்
பதரியும்; ெப்ெோனிய னைக்கூ லோவகமும் புரியும். தோகூனரயும் அ ிவோன்; வோல்ட்
விட்மனின் புதுக்கவினத ஒளினயயும் உணர்வோன். கோளிதோசனோன அவன்

பெல்லிதோசனோகவும் தன்னன அ ிவித்துக் பகோண்டவன். சுதந்திரத்னதயும் பெண்
உரினமனயயும் புதுயுகக் கனவுகனளயும் நவநவமோன பமோழிகளில் றெசியவன்”




என்கி ோர்.

அனனவரும் தோய்நோடு எனக் கூ

ெோரதி மட்டும் தந்னதயர் நோடு எனக் கூ ியவர்

னவயோபுரிப்ெிள்னள = இவருனடய ெோடல்களில் கருத்தோழமும், ஆற் லும், எளினமயும்,
இனச நயமும், பதோடர் இன்ெமும் ஒருங்கு அனமயக் கோண்கிற ோம். இவ்வளவு சி ந்த



கவிஞர் தமிழுலகில் சில நூற் ோண்டுகளோகத் றதோன் வில்னல

Dr.H.Cousins = அழகின் தூய – வோய்னமயோன வடிவத்னத ெோரதி கவினதயிறல கோண
இயலும்

பாரதிகய பற்றி பாவவந்தர்:



னெந்தமிழ்த் றதர்ப்ெோகன்
பசந்தமிழ்த் றதனி
சிந்துக்குத் தந்னத
குவிக்கும் கவினதக் குயில்

இந்நோட்டினனக் கவிழ்க்கும் ெனகனயக்
கவிழ்க்கும் கவிமுரசு
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நீடு துயில் நீக்கப் ெோடிவந்த நிலோ
கோடு கமழும் கற்பூரச் பசோற்றகோ

கற்ெனன ஊற் ோம் கவினதயின் புனதயல்
தி ம் ெோட வந்த ம வன் புதிய
அ ம் ெோட வந்த அ ிஞன்

என்பனன்று பசோல்றவன் என்பனன்று பசோல்றவன்
தமிழோல் ெோரதி தகுதி பெற் தும்



தமிழ் ெோரதியோல் தகுதி பெற் தும்

ெோரதியோர் உலககவி – அகத்தில் அன்பும்
ெரந்துயர்ந்த அ ிவினிறல ஒளியும் வோய்ந்றதோர்
ஒரூர்க்பகோரு நோட்டுக்குரிய தோன

ஓட்னடச் சோண் நினனப்புனடயோர் அல்லர்
வேற்வைாள்:






யோம ிந்த பமோழிகளிறல தமிழ்பமோழிப்றெோல்
இனிதோவது எங்கும் கோறணோம்

பசோல்லில் உயர்வு தமிச் பசோல்றல – அனதத்
பதோழுது ெடித்திடடி ெோப்ெோ

மோதர் தம்னம இழிவு பசய்யும் மடனமனயக்
பகோளுத்துறவோம்

ஏனழ என்றும் அடினம என்றும் எவனும் இல்னல சோதியில்
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உள்ளத்தில் உண்னமபயோளி உண்டோயின்
வோக்கினிறல ஒளி உண்டோம்

தருமத்தின் வோழ்வுதனனச் சூது கவ்வும்
பசந்தமிழ் நோபடன்

றெோதினிறல

பாரதிதாசன்
வாழ்க்கைக்குறிப்பு:






இயற் பெயர் = சுப்புரத்தினம்
பெற்ற ோர் = கனகசனெ, இலட்சுமி அம்னமயோர்
ஊர் = புதுச்றசரி

கோலம் = 29.04.1891-21.04.1964

சிறப்புப்பபயர்ைள்:





புரட்சிக்கவிஞர்(அ ிஞர் அண்ணோ)
ெோறவந்தர்

புதுனவக்குயில்
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ெகுத்த ிவு கவிஞர்

தமிழ்நோட்டு இரசுல் கம்சறதவ்
இயற்க்னக கவிஞர்

நூல்ைள்:



















இனச அமுது
ெோண்டியன் ெரிசு

எதிர்ெோரோத முத்தம்
றசரதோண்டவம்
அழகின் சிரிப்பு
புரட்சிக்கவி

குடும்ெ விளக்கு
இருண்ட வடு
ீ

கு ிஞ்சித்திட்டு
கண்ணகி புரட்சிக்கோப்ெியம்
மணிறமகனல பவண்ெோ
கோதல் நினனவுகள்

கனழக்கூத்தியின் கோதல்
தமிழச்சியின் கத்தி

இனளஞர் இலக்கியம்
சுப்ெிரமணியர் துதியமுது
சுதந்திரம்
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உகரநகை நூல்ைள்:




திருக்கு ளுக்கு உனர எழுதியுள்ளோர்
சஞ்சீவி ெர்வதத்தின் சோரல்

நாைைங்ைள்:












பசௌமியன்
நல்ல தீர்ப்பு

ெிசிரோந்னதயோர்(சோகித்ய அகோடமி விருது பெற் து)
சக்திமுற் ப் புலவர்

இரணியன் அல்லது இனணயற்

வரன்
ீ

பசௌமியன்

ெடித்த பெண்கள்
இன்ெக்கடல்
நல்லதீர்ப்பு
அனமதி

இதழ்:



குயில்

www.Padasalai.Net


முல்னல(முதலில் பதோடங்கிய இதழ்)

பபாதுவாை குறிப்புைள்:




ெதினோறு வயதில் புதுனவ அரசினர் கல்லூரியில் றெரோசிரியரோகப் ெணியில் றசர்ந்தோர்



அகவல், எண் சீர்விருத்தம், அறுசீர் விருத்தம் ஆகியனவ இவருனடய ெோடல்களில்



ெோரதியின் மீ து பகோண்ட ெற் ின் கோரணமோக தம்னம ெோரதிதோசன் ஆக ஆக்கிக்பகோண்டோர்
மிகுதியோகப் ெயன்ெடுத்தி உள்ளோர்

ெோரதியின் றவண்டுறகோளுக்கு இணங்க இவர் ெோடிய “எங்பகங்கு கோணினும் சக்தியடோ’
என்

ெோடனலக் றகட்ட அவர், அக்கவினதனயத் தோறம, “ஸ்ரீ சுப்ெிரமணிய ெோரதியின்

கவிதோ மண்டலத்னதச் றசர்ந்த கனகசுப்புரத்தினம் எழுதியது” எனச் சுறதசமித்திரன்





இதழுக்கு அனுப்ெினோர்

பதோடக்க கல்வி கற் து = திருப்புளி சோமியோரிடம்

இவர் தமிழ் ெயின் து = புலவர் பு.அ.பெரியசோமியிடம்
இவரின் கவித்தி ன் கண்டு “நோவலர் றசோமசுந்தர ெோரதியோர்” தனலனமயில் அ ிஞர்
அண்ணோ அவர்கள் இவருக்கு “புரட்சிக்கவி” என்



நன்பகோனடயும் அளித்தோர்

ெட்டத்னதயும் 25000 ரூெோய்

வ.ரோ.வின் அனழப்ெின் றெரில் “இரோமனுெர்” என்னும் ெடத்திற்கு தினரப்ெடப்ெோடல்
எழுதினோர்
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சிறப்பு:






புதுனமெித்தன் = அ ிவுக் றகோயினலக் கட்டி அதில் நம்னமக் குடிறயற்

விரும்புகின்

றெர ிஞன்

கு.ெ.இரோசறகோெோலன் = ெோரதிக்குப் ெி கு தமிழ்நோட்டில் ஓர் உண்னமயோன கவி
சிதம்ெரநோத பசட்டியோர் = அவர் தம் ெோடல்கனளப் ெடிக்கின்
விடுவோன்

அந்நியனும் தமிழனோகி

வி.ஆர்.எம்.பசட்டியோர் = புரட்சிக்கவி ெோரதிதோசன், புதிய கவினதனய சிருஷ்டி பசய்கி ோர்;
இயற்னகயோகறவ பசய்கி ோர்; தமிழ் பமோழியில் புதியவனளவும், பநளிவும் பமருகும்

ஏற்றுகி ோர்; அவர் இனச பவ ியில் கவினதக் கனலுடன் ெோடும்றெோது நோம் எத்தனன மணி
றநரம் றவண்டுமோனோலும் சலிப்ெின் ிக் றகட்டு இன்பு லோம். இது உண்னம! மறுக்க





முடியோத உண்னம

திரு.வி.க = குயிலின் ெோடலும் மயிலின் ஆடலும் வண்டின் யோழும் அருவியின் முழவும்
இனிக்கும், ெோரதிதோசன் ெோட்டும் இனிக்கும்

சுரதோ = தனடறயதும் இல்னல இவர் நனடயில், வோனழத் தண்டுக்றகோ தடுக்கின்
கனுக்களுண்டு

1990ஆம் ஆண்டு தமிழக அரசு இவரின் நூல்கனள எல்லோம் நோட்டுனடனம ஆக்கியது

வேற்வைாள்:



நீலவோன் ஆனடக்குள் உடல் மன த்து
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நிலோபவன்று கோட்டுகின் ோய் ஒளிமுகத்னத
றகோலம் முழுவதும் கோட்டிவிட்டோல் கோதற்








பகோள்னளயிறல இவ்உலகம் சோறமோ?

எல்லோர்க்கும் எல்லோம் என்று இருப்ெதோன
இடம்றநோக்கி நகர்கி து இந்தனவயம்

கல்லோனரக் கோணுங்கோல் கல்விநல்கோக்
கசடர்குத் தூக்குமரம் அங்றக உண்டோம்
தமிழுக்கு அமுபதன்று றெர் – இன்ெத்
தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு றநர்

தமினழப் ெழித்தவனனத் தோய் தடுத்தோலும் விடோறத
எங்கள் வோழ்வும் எங்கள் வளமும்

மங்கோத தமிழ் என்று சங்றக முழங்கு
நல்ல குடும்ெம் ெல்கனலக் கழகம்
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நாேக்ைல் ைவிஞர்

வாழ்க்கைக்குறிப்பு:






இயற் பெயர் = இரோமலிங்கம் ெிள்னள
பெற்ற ோர் = றவங்கடரோம ெிள்னள, அம்மணி அம்மோள்
ஊர் = நோமக்கல்

கோலம் = 19.10.1888-24.08.1972

சிறப்பு பபயர்ைள்:







நோமக்கல் கவிஞர்
கோந்தியக் கவிஞர்

ஆஸ்தோனக் கவிஞர்
கோங்கிரஸ் புலவர்

புலவர்(விெயரோகவ ஆச்சோரியோர்)

நூல்ைள்:




அவனும் அவளும்(கோப்ெியம்)




தமிழன் இதயம்(கவினத பதோகுப்பு)
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இலக்கிய இன்ெம்

என் கனத(சுய வரலோறு)

சங்பகோலி(கவினத பதோகுப்பு)
கவிதோஞ்சலி

தோயோர் பகோடுத்த தனம்
றதமதுரத் தமிறழோனச
ெிரோர்த்தனன
இனசத்தமிழ்
தமிழ்த் றதர்

தோமனரக்கண்ணி
கற்ெகவல்லி

கோதல் திருமணம்

நாவல்:



மனலக்கள்ளன்

உகரநகை நூல்ைள்:



கம்ெரும் வோன்மீ கியும்
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நாைைம்:




மோமன் மகள்
சரவண சுந்தரம்

போழிப்பபயர்ப்பு நூல்:



கோந்திய அரசியல்

இதழ்:



றலோகமித்திரன்

குறிப்புைள்:







இவர் பசயலோல் கோந்தியடிகனளயும், ெோட்டோல் ெோரதினயயும் தம் குருவோக
ஏற்றுக்பகோண்டவர்

இவர் மூன்று மோதம் மட்டுறம பதோடக்கப்ெள்ளி ஆசிரியரோகப் ெணி புரிந்தோர்
சிறு வயது முதல் ஒரு முஸ்லிம் தோயோல்(ெதுலோ ெீவி) வளர்க்கப்ெட்டவர்
இவர் சி ந்த ஓவியர்

இவர் முதன் முதலோக வனரந்த ெடம் இரோமகிருஷ்ண ெரமைம்சர்
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அரியனணயில் அமர்ந்திருக்கும் ஐந்தோம் ெோர்ஜ் மன்னனுக்குப் ெோரத மோத முடிசூட்டுவது
றெோல் ெடம் வனரந்து தங்கப் ெதக்கம் பெற் ோர்.

இவரின் ெோடல்கனளக் பதோகுத்து பவளியிட்டவர் = தணினக உலகநோதன்

சிறப்பு:







இவர் தமிழக அரசின் முதல் அரசனவக் கவிஞர் ஆவோர்
இரோசோசி = திலகர் வினதத்த வித்து ெோரதியோக முனளத்தது; கோந்தி தூவிய வினத
நோமக்கல் கவிஞரோகத் றதோன் ியது

இரோசோசி = இந்தச் சமயத்தில் ெோரதி இல்னலறய என்று ஏங்கிறனன் அந்தக் குன னய
நீங்கள் நீக்கிவிட்டீர்கள்

ெோரதி = ெறல ெோண்டியோ, நீர் ஒரு புலவர், ஐயமில்னல
“நோட்டுக்கும்மி” என்

தனலப்ெில் நூறு றதச ெக்திப் ெோடல்கனள எழுதி, றசலம்

எஸ்.விெயரோகவ ஆச்சோரியோர் முன்பு ெோடி அரங்றகற் ம் பசய்தோர். ஆச்சோரியோர்




அவருக்கு “புலவர்” என்

ெட்டம் வழங்கினோர்

தமிழக சட்ட றமலனவ உறுப்ெினரோக நியமனம் பசய்ய பெற் ோர்
இவர் “ெத்மபூென்” விருது பெற்றுள்ளோர்

வேற்வைாள்:




கத்தி இன் ி ரத்தமன் ி யுத்தபமோன்று வருகுது
தமிழன் என்ற ோர் இனமுண்டு

தனிறய அவர்க்பகோரு குணமுண்டு
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தமிழன் என்று பசோல்லடோ தனல நிமிர்ந்து நில்லடோ
இந்திய நோடு என்னுனடய நோடு

என்று தினம்தினம் நீயனதப் ெோடு
ெோட்டோளி மக்கள் ெசிதீர றவண்டும்
ெணபமன்

றமோகத்தின் வினச தீர றவண்டும்

னகத்பதோழில் ஒன்ன

கற்றுக்பகோள்

கவனல உனக்கில்னல ஒத்துக்பகோள்

ைவிேணி
வாழ்க்கைக்குறிப்பு:




ஊர் = கன்னியோகுமரி மோவட்டம் றதரூர்




துனணவியோர் = உனமயம்னமயோர்



பெற்ற ோர் = சிவதோணுெிள்னள, ஆதிலட்சுமி அம்னமயோர்
ஆசிரியர் = சோந்தலிங்க தம்ெிரோன்
கோலம் = 27.08.1876-26.09.1954

சிறப்பு பபயர்ைள்:
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கவிமணி(பசன்னன மோகோணத் தமிழ் சங்கத்தின் தனலவர் உமோமறகசுவரனோர்)
குழந்னத கவிஞர்
றதவி

நோஞ்சில் நோட்டு கவிஞர்
தழுவல் கவிஞர்

நூல்ைள்:











அழகம்னம ஆசிரிய விருத்தம்(இயற் ிய முதல் நூல்)
கோந்தளூர் சோனல
மலரும் மோனலயும்
ஆசிய றெோதி

நோஞ்சில் நோட்டு மருமக்கள் வழி மோன்மியம்(நனகச்சுனவ நூல்)
குழந்னதச் பசல்வம்

றதவியின் கீ ர்த்தனனகள்

தீண்டோதோர் விண்ணப்ெம்
கவிமணியின் உனரமணிகள்

குறிப்பு:



எட்வின் ஆர்னோல்ட் என்ெோர் எழுதிய light of asia என்

நூனல அழகிய தமிழில் ஆசிய

றெோதி என பமோழிப்பெயர்த்துள்ளோர்
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SANTHANA TNPSC.

ெோரசீக கவிஞர் உமர் கய்யோம் ெோடல்கனள தமிழில் ரூெோயத் என்

தனலப்ெில் பமோழி

பெயர்த்துள்ளோர்

மும்பமோழிப் புலனம வோய்ந்தவர்

சிறப்பு:




இனிய தமிழில் எவரும் விளங்கப் ெோடல் இயற்றும் தி ம் மிக்கவர்
ரசிகமணி டி.றக.சி = றதசிய விநோயகம் ெிள்னளயின் ெோடல்கள் தமிழ் மக்களுக்குக்
கினடத்த பெருஞ் பசல்வம்; அ ிய பசல்வம், பதவிட்டோத அமிர்தம்; ஆயுள் நோள்

முழுவதும் தமிழ் மகன் தன்னுடன் னவத்துக் பகோண்டு அனுெவிக்கத் கூடிய வோடோத





கற்ெகப்பூச்பசண்டு

நோமக்கல் கவிஞர் = றதசிய விநோயகத்தின் கவிப்பெருனம – தினமும் றகட்ெது என்பசவிப்
பெருனம

டி.றக.சண்முகம் = கவிமணியின் கவினதகனளப் புரிந்து பகோள்வதற்குப் ெண்டிதரோக
றவண்டியதில்னல; ெடிக்கத் பதரிந்த எவரும் பெோருள் பகோள்ளத்தக்க எளியநனட

மு.வரதரோசனோர் = றெோரோட்டமும் ெரெரப்பும் மிகுந்த கோலத்தில் வோழ்ந்த றெோதிலும்
அவருனடய உள்ளமும், கவினதகளும் அனமதியும் இனினமயும் உனடயனவோக



விளங்கியது விந்னதறய
நோமக்கல் கவிஞர் = துரும்பென பமலிந்த றதகம், துலங்கிடும் குளிர்ந்த ெோர்னவ,

இரும்ெினும் வலிய உள்ளம், இனியறவ பசய்யும் எண்ணம், ெரம்பெோருள் நினனறவ
கோட்டும் ெோபரல்லோம் ெரந்த றநோக்கம், கரும்ெினும் இனிய பசோற்கள், கவிமணி வடிவம்
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ஆகும்

வேற்வைாள்:



றதோட்டத்தில் றமயுது பவள்னளப் ெசு – அங்றக
துள்ளிக் குதிக்குது கன்றுக் குடடி



அம்மோ என்குது பவள்னளப் ெசு
ஓடும் உதிரத்தில் – வடிந்து
ஒழுகும் கண்ணரில்
ீ

றதடித் ெோர்த்தோலும் – சோதி




பதரிவதுண்றடோ அப்ெோ?

உள்ளத்துள்ளது கவினத – இன்ெம்
உருபவடுப்ெது கவினத

பதள்ளத் பதளிந்த தமிழில் – உண்னம




பதரிந்து னரப்ெது கவினத

மங்னகயரோகப் ெி ப்ெதற்றக நல்ல
மோதவம் பசய்திட றவண்டும் அம்மோ

SANTHANA TNPSC.
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SANTHANA TNPSC.
முடியரசன்

வாழ்க்கைக் குறிப்பு:





இயற் பெயர் = துனரரோசு
ஊர் = மதுனர அடுத்துள்ள பெரியகுளம்
பெற்ற ோர் = சுப்புரோயலு, சீதோலட்சுமி

வவறு பபயர்ைள்:




கவியரசு(குன் க்குடி அடிகளோர்)

தமிழ்நோட்டு வோனம்ெோடி(அ ிஞர் அண்ணோ)

நூல்ைள்:








முகில் விடு தூது
தோலோட்டுப் ெோடல்கள்
கவியரங்கில் முடியரசன்
முடியரசன் கவினதகள்
ெோடுங்குயில்

கோவியப்ெோனவ
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ஞோயிறும் திங்களும்

மனிதனனத் றதடுகிற ன்

பூங்பகோடி(தமிழ் றதசிய கோப்ெியம், தமிழக அரசு ெரிசு பெற் து)
வரகோவியம்(தமிழ்
ீ
வளர்ச்சி கழக ெரிசு)
பநஞ்சு பெோறுக்குதில்னலறய

நாைைம்:



ஊன்றுறகோல்(ெண்டிதமணி கதிறரச பசட்டியோர் ெற் ியது)

குறிப்பு:








கோனரக்குடி மீ னோட்சி சுந்தரம் அர் நினலப்ெள்ளியில் தமிழ் ஆசிரியரோகப் ெணிபுரிந்தோர்
இவர் தமிழில் ெி

பமோழி கலப்ெனத வன்னமயோக கண்டித்தோர்

தந்னத பெரியோரிடமும், அ ிஞர் அண்ணோவிடமும் பநருங்கிப் ெழகியவர்.
சோதி மறுப்பு திருமணம் பசய்து பகோண்டவர்.

தமது மன வின் பெோழுதும் எச்சடங்குகளும் றவண்டோம் என்ற

உனரத்து, அவ்வோற

நின றவ ச் பசய்தவர்
இவரின் கவினதகனள சோகித்திய அகோபடமி இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் பமோழிப்
பெயர்த்து பவளியிட்டுள்ளது

சிறப்பு:
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SANTHANA TNPSC.

அ ிஞர் அண்ணோ இவனரத் "தமிழ்நோட்டு வோனம்ெோடி” எனப் றெோற் ினோர்
ெ ம்பு மனலயில் நடந்த விழோவில் குன் க்குடி அடிகளோர் இவருக்கு கவியரசு என்
ெட்டத்னத வழங்கினோர்

பூங்பகோடி என்னும் கோவியம் தமிழக அரசின் ெரினச பெற் து

வேற்வைாள்:




இன்ெம் ஒருகனர துன்ெம் ஒருகனர

இரண்டும் பகோண்ட ஆ டோ – வோழ்வு
வரம்ெில்னலறயல் எம்பமோழியும் அழிந்து றெோகும்

மணவினனயில் தமிழுண்றடோ, ெயின் வர் தம்முள்
வோய்ப்றெச்சில் தமிழுண்றடோ, மோண்டெின்னர்
ெிணவினனயில் தமிழுண்றடோ

வாணிதாசன்
வாழ்க்கைக்குறிப்பு:



இயற்பெயர் = எத்திரோசலு (எ) அரங்கசோமி
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பெயர் = வோணிதோசன்

ெி ந்த இடம் = புதுனவனய அடுத்த வில்லியனூர்
பெற்ற ோர் = அரங்க திருக்கோமு – துளசியம்மோள்

வவறு பபயர்ைள்:







புதுனமக் கவிஞர்
ெோவலறரறு

ெோவலர்மணி
தமிழ்நோட்டுத் தோகூர்(மயினல சிவமுத்து)
தமிழ்நோட்டு றவோர்ட்ஸ்பவோர்த்

புகைப்பபயர்:



ரமி

நூல்ைள்:




தமிழச்சி




எழிறலோவியம்



பகோடிமுல்னல
தீர்த்த யோத்தினர
இன்ெ இலக்கியம்
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SANTHANA TNPSC.

பெோங்கல் ெரிசு
இரவு வரவில்னல
சிரித்த நுணோ

வோணிதோசன் கவினதகள்
ெோட்டரங்கப் ெோடல்கள்
இனிக்கும் ெோட்டு

எழில் விருத்தம்(விருதப்ெோவிற்கு இலக்கணமோய்த் திகழ்வது)
பதோடுவோனம்

ெோட்டு ெி க்குமடோ(தமிழக அரசு ெரிசு)

குறிப்பு:




இவர் ெோறவந்தர் ெோரதிதோசனிடம் பதோடக்கக்கல்வி ெயின் வர்.
இவரின் ெோடல்கள் சோகித்திய அகோபதமி பவளியிட்ட “தமிழ்க் கவினதக் களஞ்சியம்” என்
நூலிலும், பதன்பமோழிகள் புத்தக பவளியீட்டுக் கழகம் பவளியிட்ட “புதுதமிழ்க்





கவிமலர்கள்” என்

நூலிலும் மற்றும் ெற்ெல பதோகுப்பு நூல்களிலும் இடம் பெற்றுள்ளன.

இவர், “தமிழ்-ெிபரஞ்ச் னகயகர முதலி” என்

நூனல பவளியிட்டோர்.

ெிபரஞ்ச் குடியரசு தனலவர் இவருக்கு “பசவோலியர்” என்

விருதினன வழங்கி உள்ளோர்

இவரின் முதல் ெோடல் = ெோரதி நோள்

சிறப்பு:
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ெோரதிதோசன் ெரம்ெனரயில் மூத்தவர்




மயினல சிவமுத்து = தமிழ்நோட்டுத் தோகூர்



ெோறவந்தர் ெரிசு பெற்றுள்ளோர்

சிறலனட, இடக்கரடக்கல் அனமத்துப் ெோடுவோதில் வல்லவர்
குற் ியலுகரத்தின் ஒலினய உவனமயோக னகயோண்ட முதல் கவிஞர் இவறர

வேற்வைாள்:





ெோரதி தோசன் பெயனர உனரத்திடப்
ெோட்டுப் ெி க்குமடோ

இடுபவயில் றெோல்உனழக்கும் றசரிவோழ் ஏனழமக்கள்
பகோடுபவயில் குளிர்மனழக்குத் குந்திடக் குடினச உண்றடோ?
மக்கட்றக வோனன என்றும் மடக்கிநீ அனுப்ெி னவத்தோய்
மக்கட்றக ஆறு வற் ோத அருவி தந்தோய்
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SANTHANA TNPSC.
சுரதா

வாழ்க்கைக்குறிப்பு:





இயற்பெயர் = இரோசறகோெோலன்
ஊர் = ெனழயனூர்

பெற்ற ோர் = திருறவங்கடம், சண்ெகம் அம்னமயோர்

சிறப்பு பபயர்ைள்:




உவனமக் கவிஞர்(பெகசிற்ெியன்)




தன்மோனக் கவிஞர்(மூறவந்தர் முத்தமிழ் மன் ம்)



கவிஞர் திலகம்(றசலம் கவிஞர் மன் ம்)
கனலமோமணி(தமிழக இயலினச நோடக மன் ம்)
கவிமன்னர்(கனலஞர் கருணோநிதி)

பகைப்புைள்:





றதன்மனழ(கவினதத் பதோகுதி, தமிழ் வளர்ச்சி கழகப் ெரிசு)
சிரிப்ெின் நிழல்(முதல் கவினத)
சோவின் முத்தம்
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உதட்டில் உதடு
ெட்டத்தரசி

சுவரும் சுண்ணோம்பும்
துன முகம்

வோர்த்னத வோசல்
எச்சில் இரவு

அமுதும் றதனும்
பதோடோ வோலிெம்

ைட்டுகர:



முன்னும் ெின்னும்

இதழ்:




கோவியம்(முதல் கவினத இதழ், வோர இதழ்)



ஊர்வலம்(மோத இதழ்)




இலக்கியம்(மோத இதழ்)
சுரதோ(மோத இதழ்)

விண்மீ ன்(மோத இதழ்)
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குறிப்பு:



ெோரதிதோசனுக்கு தோசனோக விளங்கியதோல் சுப்புரத்தினதோசன் என்ெனத சுரதோ என
மோற் ிக்பகோண்டோர்

சிறப்பு:




தமிழக அரசின் முதல் ெோறவந்தர் நினனவுப் ெரிசு பெற் வர்
வ.ரோ(வ.ரோமசோமி) = மற்ப ோரு ெோரதி ெி ந்து விட்டோன்

வேற்வைாள்:






தண்ணரின்
ீ
ஏப்ெம் தோன் அனலகள்

தனடநனடறய அவர் எழுத்த்தில் இல்னல வோனழத்
தண்டுக்றகோ தடுக்கின்

கணுக்கள் உண்டு

ெடுக்கனவத்த வினோக்கு ி றெோல்
மீ னச னவத்த ெோண்டியர்கள்

வரலோற்றுப் றெரழகி ஆதிமந்தி
எதுனக வரல்றெோல் அடுத்து வந்தோல், அத்தி

என்ெோறனோ றமோனனனனயப் றெோல் முன்றன வந்தோன்
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ைண்ணதாசன்

வாழ்க்கைக் குறிப்பு:






இயற்பெயர் = முத்னதயோ
ஊர் = இரோமநோதபுரம் மோவட்டம் சிறுகூடல்ெட்டி
பெற்ற ோர் = சோத்தப்ென், விசோலோட்சி
கோலம் = 1927-1981

புகைப் பபயர்:








கோனர முத்துப் புலவர்
வணங்கோமுடி
கமகப்ெிரியோ

ெோர்வதிநோதன்
துப்ெோக்கி

ஆறரோக்கியசோமி
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வவறு பபயர்ைள்:





கவியரசு
கவிச்சக்ரவர்த்தி

குழந்னத மனம் பகோண்ட கவிஞர்

பகைப்புைள்:
















மோங்கனி
ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி
கவிதோஞ்சலி
பெோன்மனல
அம்ெிகோ

அழகு தரிசனம்
ெகவோத் கீ னத விளக்கவுனர
ஸ்ரீ கிருஷ்னகவசம்

அர்த்தமுள்ள இந்துமதம்
ெோரிமனலக் பகோடி

சந்தித்றதன் சிந்தித்றதன்
அனோர்கலி

பதய்வ தரிசனம்
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இறயசு கோவியம்(இறுதியோக எழுதிய கோப்ெியம்)
றெனோ நோட்டியம்

நாவல்ைள்:











றசரமோன் கோதலி(சோகித்ய அகோடமி விருது)
குமரிக் கோண்டம்

றவலன்குடித் திருவிழோ
விளக்கு மட்டுமோ சிவப்பு
ஆயிரங்கோல் மண்டெம்

சிங்கோரி ெோர்த்த பசன்னன
ஊனமயோன் றகோட்னட
இரோெ தண்டனன

சிவகங்னகச் சீனம

தன் வரலாறு:




வனவோசம்
மனவோசம்
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இதழ்:











பதன் ல்
கண்ணதோசன்

சண்டமோருதம்
முல்னல

பதன் ல் தினர
கடிதம்

திருமகள்
தினரஒளி
றமதோவி

குறிப்பு:





தினரப்ெடத் துன யில் ஏ த்தோழ 35 ஆண்டுகள் ெோடல்கள் எழுதியுள்ளோர்
இவர் கனடசியோக எழுதிய ெோடல் ஏசுதோஸ் குரலில் அனமந்த கண்றண கனலமோறன
ெோடலோகும்

றசலம் மோவட்டம் சலகண்டோபுரம்(சலங்னக) ெோ.கண்ணன் என்

நோடக ஆசிரியரின் தோசன்

சிறப்பு:
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தமிழக அரசின் ஆஸ்தோன கவிஞரோக இருந்தோர்

பசௌந்திரோ னகலோசம் = தடுமோறு றெோனதயிலும் கவிெோடும் றமனத அவன்

வேற்வைாள்:



கோனலக் குளித்பதழுந்து
கருஞ்சோந்துப் பெோட்டுமிட்டு
கருநோகப் ெோம்பெனறவ





கோர்கூந்தல் ெின்னலிட்டு

றெோற்றுெவர் றெோற் ட்டும்; புழுதி வோரித்
தூற்றுெவர் தூற் ட்டும்; பதோடர்ந்து பசல்றவன்
வடு
ீ வனர உ வு, வதி
ீ வனர மனனவி

கோடு வனர ெிள்னள, கனடசி வனர யோறரோ?
மனல கூட ஒரு நோளில் றதனோகலோம்

மணல் கூடச் சிலநோளில் பெோன்னோகலோம்
ஆனோலும் அனவயோவும் நீயோகுமோ?
அம்மோபவன் ரனழக்கின்
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உடுேகல நாராயணக்ைவி










இவரின் ஊர் = பெோள்ளோச்சிக்கு அருகில் உள்ள பூளவோடி
இவரின் குரு = உடுமனல முத்துசோமி கவிரோயர்

நீதிெதி றகோகுலக்கிரிஷ்ணன் அவர்கள் தனலனமயில் இவருக்கு “சோகித்ய ரத்னோகர்
விருது” வழங்கப்ெட்டது

“கனலமோமணி” விருது பெற்றுள்ளோர்
தமிழக அரசு இவருக்கு அவர் ஊரில் நினனவு மண்டெம் எழுப்ெியுள்ளது

நோட்டுப்பு ப் ெோடல் பமட்டுகனளத் தினரப்ெடத்தில் அ ிமுகம் பசய்தவர்
சீர்திருத்தக் கருத்துக்கனளத் முதன் முதலில் தினரப்ெடத்தில் புகுத்தியவர்
இவனர “ெகுத்த ிவு கவிரோயர்” எனப் றெோற்றுவர்

பட்டுக்வைாட்கை ைல்யாண சுந்தரம்








இவனர “மக்கள் கவிஞர், பெோதுவுனடனம கவிஞர், ெோமர மக்களின் கவிஞர்” எனப்
றெோற்றுவர்

பெற்ற ோ = அருணோசலம், விசோலோட்சி
இவரின் ஊர் = பசங்கப்ெடுத்தோன் கோடு

ெோரதிதோசனோல் “எனது வலது னக” எனப் புகழப்ெட்டவர்
உடுமனல நோரோயகவி இவனர “அவர் றகோட்னட, நோன் றெட்னட” எனப் புகழ்ந்தோர்
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இவர் எழுதிய பமோத்தப்ெோடல்கள் = 56

ேருதைாசி















பெயர்: அ.மருதகோசி
ெி ந்த ஊர்: திருச்சி மோவட்டத்தில் உள்ள றமலக்குடிகோடு
பெற்ற ோர்: அய்யம்பெருமோள் – மிளகோயி அம்மோள்
சி ப்பு: தினரக்கவித் திலகம்

கோலம்: 13.02.1920 – 29.11.1989

“தினரக்கவித் திலகம் அ.மருதகோசி ெோடல்கள்” என்னும் தளிப்ெில் தினரக்கனதகளுக்கு
எழுதிய ெோடல்கள் பதோகுக்கப்ெட்டுள்ளது.

அதில் உழவும் பதோழிலும், தோலோட்டு, சமூகம், தத்துவம், நனகச்சுனவ என்னும்
தனலப்புகளில் ெோடல்கள் வனகெடுத்தப் ெட்டுள்ளது.
13 வயதிறலறய தினரப்ெடப்ெோடல் எழுதியவர்
இவரின் முதல் ெோடல் = கோமன் ெண்டினக
கனலமோமணி ெட்டம் பெற்றுள்ளோர்
“தினரக்கவித் திலகம்” என்

ெட்டம் வழங்கியவர் = குடந்னத வோணி விலோச சனெயினர்

இவரின் ஆசிரியர் = இரோசறகோெோனலயர்

இவரின் “மருதமனல மோமணிறய முருனகயோ” ெோடல் தமிழக அரசின் ெரினச
பெற்றுள்ளது
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ந.பிச்சமூர்த்தி

வாழ்க்கைக்குறிப்பு:






இயற்பெயர் = ந. றவங்கட மகோலிங்கம்
புனனபெயர் = ந. ெிச்சமூர்த்தி

ஊர் = தஞ்சோவூர் மோவட்டம் கும்ெறகோணம்
பதோழில் = 1924 – 1938 வனர வழக்க ிஞர், 1938 – 1954 வனர றகோவில் நிருவோக
அலுவலர்.




எழுத்துப்ெணி = கனதகள், மரபுக்கவினதகள், புதுக்கவினதகள், ஓரங்க நோடகங்கள்.



புதுக்கவினதயின் இரட்னடயர்கள் = ெிச்சமூர்த்தி, கு.ெ.இரோசறகோெோலன்(கூறுயவர் =

கோலம் = 15.08.1900 – 04.12.1976
வல்லிக்கண்ணன்)

சிறப்பு பபயர்ைள்:




சிறுகனதயின் சோதனன




தமிழ் புதுக்கவினத இயக்கத்தின் றதோற்றுநர்



புதுக்கவினதயின் முன்றனோடி
புதுக்கவினதயின் முதல்வர்

புதுக்கவினத இயக்கத்தின் விடிபவள்ளி
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புகைப் பபயர்:





றரவதி
ெிச்சு
ந.ெி

சிறுைகதைள்:
















ெதிபனட்டோம் பெருக்கு
நல்ல வடு
ீ
அவனும் அவளும்

ெம்ெரும் றவட்டியும்
மோயமோன்

ஈஸ்வர லீனல
மோங்கோய்த் தனல
றமோகினி

முள்ளும் றரோசோவும்
பகோலுப்பெோம்னம
ஒரு நோள்

கனலயும் பெண்ணும்
இரும்பும் புரட்சியும்
ெோம்ெின் றகோெம்
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விஞ்ஞோனத்திற்குப் ெலி(முதல் சிறுகனத)
இரட்னட விளக்கு

புதுக்ைவிகத:




கிளிக்குஞ்சு




வழித்துனண







பூக்கோரி

கிளிக்கூண்டு
கோட்டுவோத்து

புதுக்குரல்கள்(தமிழின் முதல் புதுக்கவினத பதோகுதி)
கோதல்(இவரின் முதல் கவினத)
உயிர்மகள்(கோவியம்)
ஆத்தூரோன் மூட்னட

வேற்வைாள்:



வோழ்க்னகப்றெோர்
முண்டி றமோதும் துணிறவ இன்ெம்

உயிரின் முயற்சிறய வோழ்வின் மலர்ச்சி
ெீவோ! விழினய உயர்த்து
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சூழ்வின் இருள் என்ன பசய்யும்
கழகு பெற்

பவற் ி நமக்கும் கூடும்

சி.சு.பசல்லப்பா
குறிப்பு:







ெி ந்த ஊர் = சின்னமனூர்
வத்தலகுண்டில் வளர்ந்தவர்
“எழுத்து” என்

இதனழ பதோடங்கினோர்

தமிழ் சிறுெத்திரிக்னககளின் முன்றனோடி = எழுத்து இதழ்
இவர் ெிச்சமூர்த்தியின் “புதுக்குரல்கள்” என்

கவினத பதோகுதினயத் ெதிப்ெித்து

பவளியிட்டோர்
சிறப்பு பபயர்:



புதுக்கவினதப் புரவலர்
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சிறுைகத:









சரசோவின் பெோம்னம
மணல் வடு
ீ
அறுெது

சத்யோக்ரகி
பவள்னள

மனலறமடு

மோர்கழி மலர்

புதுக்ைவிகத:



மோற்று இதயம்

விேர்சைம்:




தமிழ் இலக்கிய விமர்சனம்

தமிழ்ச் சிறுகனத ெி க்கி து

குறுங்ைாவியம்:

www.Padasalai.Net


இன்று நீ இருந்தோல்(மகோத்மோ கோந்தி ெற் ியது)

நாவல்:





சுதந்திர தோகம்(சோகித்ய அகோடமி விருது)
வோடிவோசல்

ெீவனோம்சம்

தருமு சிவராமு
குறிப்பு:



ஊர் = இலங்னகயில் உள்ள திரிறகோண மனல

புகைப்பபயர்ைள்:





ெிரமிள்
ெோனுசந்திரன்

அரூப்சிவரோம்
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ைவிகத நூல்ைள்:







கண்ணோடி உள்ளிருந்து
னகப்ெிடியளவு கடல்

றமல்றநோக்கிய ெயணம்
ெிரமிள் கவினதகள்
விடிவு

சிறுைகத;




லங்கோபுரிரோெோ
ெிரமிள் ெனடப்புகள்

நாவல்:




ஆயி
ெிரசன்னம்

உகரநகை:



மோர்க்சும் மோர்க்சீயமும்
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பசவய்யா

குறிப்பு:





இயற்பெயர் = சுந்தரரோமசோமி
ஊர் = நோகர்றகோயில்

சுந்தரோமசோமி பெயரில் தமிழ்க் கணினிக்கோன விருது, இளம் ெனடப்ெோளர் விருது
வழங்கப்ெடுகி து

ைவிகத:




ஒரு புளியமரத்தின் கனத




ெிரசோதம்




அக்கனரச் சீனமயில்
நடுநிசி நோய்கள்

யோறரோ ஒருவனுக்கோக
107 கவினதகள்

நாவல்:
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பெபெ சில கு ிப்புகள்
கோற் ில் கனரந்த றெரோனச
இ ந்தகோலம் பெற்

உயிர்

குழந்னதனக – பெண்கள் – ஆண்கள்

வோனறம இளபவயிறல மரச்பச ிறவ
வோழ்க சந்றதகங்கள்
மூன்று நோடகங்கள்

ஒரு புளிய மரத்தின் கனத

போழிபபயர்ப்பு நூல்ைள்:



பதோனலவிலிருந்து கவினதகள்

சிறுைகத:









கோகம்
சன்னல்

றமல்ெோர்னவ
நோடோர் சோர்

அகம்றகோயில் கோனளயும் உழவுமோடும்
ெள்ளம்
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ெல்லக்கு தூக்கிகள்

இரா.ேீ ைாட்சி

குறிப்பு:




இவர் திருவோரூரில் ெி ந்தவர்

பெற்ற ோர் = இரோமச்சந்திரன் – மதுரம்

ைவிகத நூல்ைள்:




பநருஞ்சி




தீெோவளிப் ெகல்






சுடுபூக்கள்
உதய நகரிலிருந்து
மறுெயணம்

வோசனனப்புல்
பகோடிவிளக்கு

இந்தியப் பெண்கள் றெசுகி ோர்கள்(ஆங்கிலப் ெனடப்பு)
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ைவிகத பதாகுதி:




Seeds France
Duat and Dreams

சி.ேணி
குறிப்பு:







இயற்பெயர் = எஸ்.ெழனிசோமி
புனனபெயர் = சி.மணி, றவ.மோலி
இவர் ஆங்கிலப் றெரோசிரியர்
இருமுன

தமிழ்ப் ெல்கனலக்கழகப் ெரிசு பெற் வர்

ஆசோன் கவினத விருது, கவிஞர் சிற்ெி விருது, “விளக்கு” இலக்கிய விருது ெற்றுள்ளோர்

ைவிகத:






வரும் றெோகும்
ஒளிச் றசர்க்னக
இதுவனர
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நகரம்

ெச்னசயின் நிலவுப் பெண்
நோட்டியக்கோனள
உயர்குடி
அனலவு
குனக
தீர்வு

முகமூடி
ெழக்கம்
ெோரி

விேர்சைம்:



யோப்பும் கவினதயும்
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சிற்பி

குறிப்பு:











இயற்பெயர் = நடரோச ெோலசுப்ரமணிய றசது ரோமசோமி
ஊர் = பெோள்ளோச்சி

பெற்ற ோர் = பெோன்னுசோமி கவுண்டர், கண்டியம்மோள்
இவர் ெோரதியோர் ெல்கனலக்கழகத்தின் தமிழ்த்துன ப் றெரோசிரியரோகப் ெணிபுரிந்தவர்
கருத்றதோவியங்கனள வடிவனமக்கும் பசோல்றலருழவர்

“ஒரு கிரோமத்து நதி” என்னும் நூலுக்குச் சோகித்திய அகோதமியின் ெரிசு பெற் ோர்.

தமிழக அரசின் ெோறவந்தர் ெரிசு, தஞ்னசப் தமிழ்ப் ெல்கனலக் கழகத்தின் ஆங்கில
இலக்கிய நூல்ெரிசு பெற்றுள்ளோர்.
இரு முன

சோகித்ய அகோடமி விருது பெற் வர்

இவர் ெோரதியின் கவிதோ மண்டலத்னதச் றசர்ந்த கவிஞர் ஆவோர்

ைவிகத நூல்ைள்:







சிரித்த முத்துக்கள்
நிலவுப்பூ

ஒளிப்ெ னவ
சூரிய நிழல்
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ஆதினர(கவினத நோடகம்)
சர்ப்ெயோகம்

புன்னனக பூக்கும் பூனனகள்

பமௌனமயக்கங்கள்(தமிழக அரசு ெரிசு)
இ கு

ஒரு கிரோமத்து நதி(சோகித்ய அகோடமி விருது)
றரோெம்

ஓ சகுந்தலோ

உகரநகை நூல்ைள்:







இலக்கியச் சிந்தனன
மனலயோளக் கவினத
அனலயும் சுவடும்

ஒரு கிரோமத்து நதி
வண்ணப் பூக்கள்

போழிபபயர்ப்பு நூல்:



அக்னி சோட்சி(சோகித்ய அகோடமி விருது)
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மு.வேத்தா

குறிப்பு:





இயற்பெயர் = முகமது றமத்தோ
ஊர் = பெரியகுளம்

இவர் கல்லூரிப் றெரோசரியர்

ைவிகத நூல்ைள்:




கண்ணர்ப்பூக்கள்
ீ




அவர்கள் வருகி ோர்கள்










ஊர்வலம்(தமிழக அரசு ெரிசு)
நடந்த நோடகங்கள்

கோத்திருந்த கோற்று

திருவிழோவில் ஒரு பதருப்ெோடகன்
இதயத்தில் நோற்கோலி

ஒருவோனம் இரு சி கு
மனச்சி கு

நனனத்தவன நோட்கள்
ஆகோயத்தில் அடுத்த வடு(சோகித்ய
ீ
அகோடமி விருது)
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நோயகம் ஒரு கோவியம்
கோற்ன

மிரட்டிய சருகுகள்

நாவல்:



றசோழ நிலோ

சிறுைகத;




மகுடநிலோ
அவளும் நட்சதிரம் தோன்

ைகதக் ைவிகத:



பவளிச்சம் பவளிறய இல்னல

ைட்டுகர:



நோணும் என் கவினதயும்
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உகரநகை:





றமத்தோவின் முன்னுனரகள்
நினனத்தது பநகிழ்ந்தது
ஆங்கோங்றக அம்புகள்

ைவியரங்ைக் ைவிகத:



முகத்துக்கு முகம்

ஈவராடு தேிழன்பன்
குறிப்பு:







இயற்பெயர் = பெகதீசன்
பெற்ற ோர் = நடரோென், வள்ளியம்மோள்

ஊர் = றகோனவ மோவட்டம் பசன்னிமனல
இவர் ெோரதிதோசன் ெரம்ெனரயினர்

ஆயிரம் அரங்கம் கண்ட கவியரங்கக் கவிஞர்
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புகைபபயர்:



விடிபவள்ளி

நூல்ைள்:


















சிலிர்ப்புகள்
றதோணி வருகி து(முதல் கவினத)
விடியல் விழுதுகள்

தீவுகள் கனரறயறுகின் ன
நிலோ வரும் றநரம்
சூரியப் ெின

ஊனம பவயில்
திரும்ெி வந்த றதர்வலம்

நந்தனன எரித்த பநருப்ெின் மிச்சம்
கோலத்திற்கு ஒருநோள் முந்தி
ஒருவண்டி பசன்ரியு
வணக்கம் வள்ளுவ

தமிழன்ென் கவினதகள்(தமிழக அரசு ெரிசு)
பெோதுவுனடனமப் பூெோளம்
மின்மினிக் கோடுகள்

சிகரங்கள் றமல் விரியும் சி குகள்
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அப்துல் ரகுோன்

குறிப்பு:





மதுனரயில் ெி ந்தவர்
தமிழக அரசின் “ெோரதிதோசன் விருது”, தமிழ்ப்ெல்கனலக்கழகம் வழங்கிய, “தமிழ் அன்னன
விருது” றெோன்

ெல ெரிசினன பெற்றுள்ளோர்

பதோன்மம் என்

இலக்கிய உத்தினய மிகுதியோகப் ெயன்ெடுத்தியவர்

சிறப்பு பபயர்ைள்:








இவர், “மரபுக் கவினதயின் றவர் ெோர்த்தவர்; புதுக்கவினதயில் மலர் ெோர்த்தவர்” எனப்
ெோரோட்டப்ெடுெவர்
கவிக்றகோ

விண்மீ ன்கள் இனடறய ஒரு முழுமதி
வோனத்னத பவன்

கவிஞன்

சூரியக் கவிஞன்

தமிழ்நோட்டு இக்ெோல்

இதழ்:
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கவிக்றகோ

பகைப்புைள்:




















ஐந்தோண்டுக்கு ஒரு முன (கவினத பதோகுதி)
மரணம் முற்றுப்புள்ளி அல்ல
சுட்டுவிரல்

அவளுக்கு நிலோ என்று பெயர்

உன் கண்ணில் தூங்கிக் பகோள்கிற ன்
ெோல்வதி
ீ

றநயர் விருப்ெம்
ெித்தன்

ஆலோெனன(சோகித்ய அகோடமி விருது)
தீெங்கள் எரியட்டும்
பசோந்த சின கள்

முட்னடவோசிகள்

வினதறெோல் விழுந்தவன்(அ ிஞர் அண்ணோனவ ெற் ி)
கோலவழு

விலங்குகள் இல்லோத கவினத
கனரகறள நதியோவதில்னல
இன் ிரவு ெகலில்
சலனவ பமோட்டு
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ைலாப்ரியா

குறிப்பு:







இயற்பெயர் = தி.சு.றசோமசுந்தரம்
பெற்ற ோர் = கந்தசோமி, சண்முகவடிவு
ஊர் = திருபநல்றவலி

இவர் குற் ோலத்தில் மூன்று முன

கவினதப் ெட்டன கள் நடிதியவர்

“நின ய புதுக்கவினதகள் ெழசும் இல்லோத புதுசும் இல்லோத அலி கவினதகளோக
இருக்கின் ன. ஆனோல் கலோப்ப்ரியோவின் கவினதகள் ஆண்ெிள்னளக் கவினதகள் அல்லது
பெண் ெிள்னளக்கவினதகள்” என தி.ெோனகிரோமனோல் ெோரோட்டப்ெட்டவர்

ைவிகதைள்:




பவள்ளம்




மோற் ோங்றக






தீர்த்தயோத்தினர
எட்டயபுரம்
சுயம்வரம்

உலபகல்லோம் சூரியன்
கலோப்ெிரியோ கவினதகள்
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அனிச்சம்

வனம் புகுதல்

எல்லோம் கலந்த கோற்று
நோன் நீ மீ ன்

ைல்யாண்ஜி
குறிப்பு:




இயற் பெயர் = எஸ்.கல்யோணசுந்தரம்
ஊர் = திருபநல்றவலி

புகைபபயர்:




கல்யோண்ெி
வண்ணதோசன்

ைவிகத நூல்ைள்:




புலரி
இன்று ஒன்று நன்று
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கல்யோண்ெி கவினதகள்
சின்னுமுதல் சின்னுவனர
மணலிலுள்ள ஆறு
மூன் ோவது

ைவிகதைள்:




கணியோன ெின்னும் நுனியில் பூ




சிறநகிதங்கள்






ெற்ெனசக் குழோய்களும் நோவல் ெழங்களும்
ஒளியிறல பதரிவது
அணில் நி ம்

கிருஷ்ணன் னவத்த வடு
ீ
அந்நியமற்
முன்ெின்

நதி

சிறுைகத:




கனலக்க முடியோத ஒப்ெனனகள்




சமபவளி

பதோடதிர்க்கும் பவளியிலும் சில பூக்கள்
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பெயர் பதரியோமல் ஒரு ெ னவ
கனிவு

விளிம்ெில் றவரில் ெழுத்தது
கனவு நீச்சல்

ஞாைக்கூத்தன்
குறிப்பு:




ஊர் = மயிலோடுதுன க்கு அருகில் உள்ள திரு இந்தலூர்
இயற் பெயர் = ரங்கநோதன்

புகைபபயர்:



ஞோனக்கூத்தன்

நூல்ைள்:





அன்று றவறு கிழனம
சூரியனுக்குப் ெின்ெக்கம்
கடற்கனரயில் சில மரங்கள்

SANTHANA TNPSC.

T.DURGAM

CELL:8760273175

Page 31

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net

www.TrbTnpsc.com

GENERAL TAMIL - PART III




SANTHANA TNPSC.

மீ ண்டும் அவர்கள்
ெிரச்சனன(முதல் கவினத)

கவினதக்கோக(தி னோய்வு நூல்)

வதவவதவன்
குறிப்பு:




இயற்பெயர் = ெிச்சுமணி
தமிழக அரசு விருது, வோழ்நோள் இலக்கியச் சோதனனயோளர் விருது, விளக்கு விருது
பெற் வர்

நூல்ைள்:




குளித்துக் கனரறய ோத றகோெியர்கள்




மோற் ப்ெடோத வடு
ீ




மின்னற்பெோழுறத தூரம்

பூமினய உத ி எழுந்த றமகங்கள்
நுனழவோயிலிறலறய நின்றுவிட்ட றகோலம்
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சின்னஞ் சி ிய றசோகம்
நட்சத்திர மீ ன்

அந்தரத்திறல ஒரு இருக்னக
புல்பவளியில் ஒருகல்
விண்ணளவு பூமி

விரும்ெியபதல்லோம்

விடிந்தும் விடியோத பெோழுது

சாகல இளந்திகரயன்
குறிப்பு:




இயற்பெயர் = மகோலிங்கம்



எழுத்துச் சீர்திருத்த மோநோடு, அ ிவியக்க மோநோடு, விழிப்புணர்ச்சி மோநோடு, தமிழ் எழுச்சி



ஊர் = பநல்னல மோவட்டம்
மோநோடு ஆகிய மோநோடுகனள நடத்தியவர்

உலகத்தமிழ் ஆரோய்சிக் கழகம், இந்தியப் ெல்கனலக் கழகத் தமிழோசிரியர் மன் ம்,

அ ிவியக்கப் றெரனவ, டில்லித் தமிழ்ச் சங்கம், தமிழ் ெண்ெோட்டு இயக்கம் ஆகியனவ
றதோன்

கோரணமோய் இருந்தவர்
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நூல்ைள்:















சிலம்ெின் சிறுநனக
பூத்தது மோனுடம்
வறுகள்
ீ
ஆயிரம்

அன்னன நீ ஆட றவண்டும்
கோலநதி தீரத்திறல

பகோட்டியும் ஆம்ெலும்

நஞ்சருக்குப் ெஞ்சனணயோ?
நனடபகோண்ட ெனடறவழம்
கோக்னக விடு தூது
உனர வச்சு
ீ

உள்ளது உள்ளெடி
கோவல் துப்ெோக்கி

ஏழோயிரம் எரிமனலக
ஷாலிைி இளந்திகரயன்

குறிப்பு:




இயற்பெயர் = கனக பசௌந்தரி




பெற்ற ோர் =சங்கரலிங்கம், சிவகோமியம்மோள்
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ஊர் = விருதுநகர்

சோனல இளந்தினரயன் துனணவியோர்

இதழ்:



மனித வறு
ீ

நூல்ைள்:







ெண்ெோட்டின் சிகரங்கள்
களத்தில் கடிதங்கள்

சங்கத்தமிழரின் மனித றநய பந ிமுன கள்
ஆசிரியப் ெணியில் நோன்
குடும்ெத்தில் நோன்

இலக்ைிய ைட்டுகர:






இரண்டு குரல்கள்
தமிழ்க் கனிகள்
தமிழறன தனலமகன்
தமிழ் தந்த பெண்கள்

SANTHANA TNPSC.

T.DURGAM

CELL:8760273175

Page 33

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net

www.TrbTnpsc.com

GENERAL TAMIL - PART III

SANTHANA TNPSC.

நாைை நூல்ைள்:





ெடுகுழி
எந்திரக்கலப்னெ
புதிய தடங்கள்

ஆலந்தூர் வோைைரங்ைன்
குறிப்பு:




பசங்கல்ெட்டு மோவட்டத்தில் உள்ள ஆலந்தூரில் ெி ந்தவர்
இவனர “கவி றவந்தர்” என்ெர்

ைவிகத நூல்ைள்:




சித்திரப் ெந்தல்



இமயம் எங்கள் கோலடியில்(தமிழக அரசு ெரிசு)

கோலக்கிளி
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ைவிகத நாைைம்:







னவர மூக்குத்தி
புதுமனிதன்

யோருக்குப் பெோங்கல்
கயனமனயக் கனளறவோம்
மனிதறன புனிதனோவோய்

ைாப்பிய நூல்:



கனவுப் பூக்கள்

வாழ்க்கை வரலாறு நூல்ைள்:



வணக்கத்துக்குரிய வரதரோசனோர்(தமிழக அரசு ெரிசு)

நாவல்:



நினனத்தோறல இனிப்ெவறள

உகரநகை நாைைம்:



சவோல் சம்ெந்தம்
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ைடித இலக்ைியம் - வநரு








றநரு இந்திர கோந்திக்கு 1922 முதல் 1964 வனர, பமோத்தம் 42 ஆண்டுகள் கடிதம்
எழுதினோர்.

இந்திர கோந்தி, றமற்கு வங்கோளத்தில், சோந்தி நிறகதன் என்னுமிடத்தில் உள்ள தோகூரின்
விஸ்வெோரதி கல்லூரியில் ெடித்தோர்.

றநரு கடிதம் எழுதியது உத்திரோஞ்சல் மோநில அல்றமோரோ மோவட்ட சின யில் இருந்து.
நோள்: 22.02.0935

றநரு ெடித்தது இங்கிலோந்தில் உள்ள றகம்ப்ரிட்ஜ் ெல்கனலகழகத்தில்.
புத்தகம் வோசிப்ெனத கடனமயோகறவோ, கட்டயப்ெடுதறவோ கூடோது என்கி ோர் றநரு.

றமலும் றநரு, ெிறளோட்றடோவின் புத்தகங்கள் சுனவயோனனவ, சிந்தனனனய தூண்டுெனவ
என்றும் கூறுகி ோர். சுருக்கமோகவும், வோசிக்க எளிதோகவும் இருக்கும் கிறரக்க நோடகங்கள்
நம் ஆர்வத்னத தூண்டும் என்றும் கூறுகி ோர். கோளிதோசரின் சோகுந்தலம் நோடகம் ெடிக்க







றவண்டிய நூல் என்றும் கூறுகி ோர்.

டோல்ஸ்டோயின் “றெோரும் அனமதியும்” என்

நோவல், உலகில் மிகச் சி ந்த நூல்களில்

ஒன்று எனவும், பெர்னோர்ட்ெோவின் நூல்கள் வோசிக்க தகுந்தனவ என்றும் கூறுகி ோர்.
றநருக்கு மிகவும் ெிடிதமோனவோர் ஆங்கில சிந்தனனயோளரும் கல்வியோளருமோன ெிட்ரோந்து
ரஸ்ஸல்.

புத்தக ெடிப்பு என்ெது 1000 முகங்கள் பகோண்ட வோழ்னகனய புரிந்து பகோள்ள ெயன்ெடும்
என்கி ோர்.
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றகம்ப்ரிட்ஜ் – இங்கிலோந்தில் உள்ள ெல்கனலக்கழகம்
றசக்ஸ்ெியர் – ஆங்கில நோடக ஆசிரியர்
மில்டன் – ஆங்கில கவிஞர்

ெிறளட்றடோ –கிறரக்கச் சிந்தனனயோளர்

கோளிதோசர் – வடபமோழி நோடக ஆசிரியர்
டோல்ஸ்டோய் – ரஷ்ய நோடு எழுத்தோளர்

பெர்னோர்ட் ெோ – ஆங்கில நோடக ஆசிரியர்

பெட்ரண்ட ரஸ்ஸல் – சிந்தனனயோளர், கல்வியோளர்
அல்றமோரோ சின

– உத்தரோஞ்சல் மோநிலத்தில் உள்ளது

கிருெளோனி – விஸ்வெோரதியில் ெணிபுரிந்த ஒரு றெரோசிரியர்
ைாந்தி ைடிதம்



1917ஆம் ஆண்டு புறரோச் நகரில் நனடபெற்

இரண்டோவது கல்வி மோநோட்டில்

கோந்தியடிகள் நிகழ்த்திய தனலனம உனர, மோணவர்களக்கு ஏற்





வோனம் கடித வடிவில்

அனமகப்ெட்டுள்ளது.

ெயிற்று பமோழி ெற் ிய நின வோன முடிவிற்கு வருவனத ெற் ிய றநோக்கம்.
ெயிற்றுபமோழி கு ித்து சிந்திக்கோமல் கல்வி கற்ெிப்ெது, அடித்தளம் இல்லோமல்
கட்டடத்னத எழுப்புவனத றெோன் து என்கி ோர்.

கவி இரவிந்த்ரநோத் தோகூரின் இர்ெோன இலக்கிய நனடயின் உயர்விற்குக் கோரணம்
ஆங்கிலத்தில் அவருக்கு உள்ள அ ிவு மட்டுமன்று, தம்முனடய தோய்பமோழியில்
அவருக்கு இருந்த ெற்றும் தோன்.
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முன்சிரோம் றெசும் பெோது குழந்னதகள், ஆண்கள், பெண்கள் அனனவரும் மிகுந்த
ஈடுெோட்டுடன் றகட்ெதற்கு கோரணம் அவர்தம் தோய்பமோழி அ ிறவ.

மதன்றமோகன் மோளவியோவின் ஆங்கில றெச்சு பவள்ளினயப்றெோல் ஒளிவிட்டோலும்,
அவரின் தோய்பமோழிப் றெச்சு தங்கதிப் றெோன்று ஒழி வசுகின்
ீ
து.

தோய்பமோழினய வளமு ச் பசய்வதற்கு றதனவயோனது, தங்கள் தோய்பமோழியில் உள்ள
அன்பும் மதிப்பும்தோன்.

மக்கள் அ ிவுள்ளவர்களோக இருந்தோல், அவர்தம் பமோழியும் அவ்வோற

அனமயும்.

தோய்பமோழியில் மூலம் நமக்குத் கல்வி அளிக்கப்ெட்டிருந்தோல் நம்மினடறய ெல
றெோஸ்களும் இரோய்களும் றதோன் ிஇருப்ெோர்கள்.

ெள்ளிக்கூடம் வட்னடப்
ீ
றெோன்று இருக்க றவண்டும். குழந்னதக்கு வட்டில்
ீ
றதோன்றும்

எண்ணங்களுக்கும் ெள்ளியில் ஏற்ெடும் எண்ணங்களுக்கும் பநருங்கிய பதோடர்பு இருக்க



றவண்டும்.

தோய்பமோழினயக் கற்ெித்தல் பமோழியோக னவத்துக்பகோண்டோல், ஆங்கிலத்தில் அ ினவப்
பெறுவது ெோதிக்கப்ெடுமோ, இல்னலயோ என்ெனத ெற் ி சிந்தனன பசய்ய றவண்டியது



இல்னல என்கி ோர்.

தோய்பமோழியில் அ ினவ பெறுவறத சி ந்தது என்கி ோர்.
மு.வ



அன்னனக்கு, தம்ெிக்கு, தங்னகக்கு, நண்ெர்க்கு என நோன்கு கடித இல்லக்கிய நூல்கனள
எழுதியுள்ளோர்
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மு.வ.வின் ெி

நூல்களுக்கோன தி வுறகோல் அவர்தம் கடித இலக்கியங்கறள என்ெர்

தம்ெிக்கு எழுதிய கடிதத்தில் அவர் கூ ியுள்ளது
தமிழரின் ஒற்றுனம

தனி ஒருவரின் உயர்வு இன உயர்வு ஆகோது
தமிழ்பமோழி ஒன்ற

தமிழனரப் ெினணத்து ஒற்றுனமப்ெடுத்தும்

ஆட்சி பமோழி என் ோல் எவ்வனக கல்லூரிகளிலும் எல்லோப் ெோடங்கனளயும் தமிழிறலறய
கற்ெிக்க றவண்டும்

கடிதம், ெணவினட, விளம்ெரப் ெலனக, விற்ெனனச்சீட்டு முதலியனவ எல்லோம் தமிழில்
எழுத றவண்டும்

சோதிசமய றவறுெோடுகனள ம க்கக் கற்றுக்பகோள்; ம க்க முடியோவிட்டோல் பு க்கணிக்கக்
கற்றுக்பகோள்

பவளிநோட்டுத் துணினய மறுப்ெதுறெோல் தமிழ்நோட்டுக்கும் தமிழ்பமோழிக்கும் நன்னம
பசய்யோத பசய்தித்தோனளகனள விலக்கு

தமிழர் நடத்தும் கனடகனளயும் பதோழிற்கூடங்கனள றெோற்று

தமிழர் கனட பதோனலவில் இருந்தோலும், வினல கூடுதலோக இருந்தோலும், ஏறதனும்
குன

இருந்தோலும் அங்றகறய பசன்று வோங்கு

கூடிய வனரயில் தமிழ்நோட்டில் தமிழ்த் பதோழிலோளர்களோல் பசய்யப்ெட்ட
பெோருள்கனளறய வோங்கு

தமிழரினடறய ெனகனயயும் ெிரினவயும் வளர்க்கும் எந்தச் பசயனலயும் பசய்யோறத,
றெசோறத எண்ணோறத

பகோள்னககள், கட்சிகள், இயக்கங்கனளவிட நோட்டு மக்களின் நன்னமறய பெரிது
தனலனம உன்னனத் றதடி வந்தோல் வரட்டும்; நீ அனதத் றதடி அனலயோறத

SANTHANA TNPSC.

T.DURGAM

CELL:8760273175

Page 36

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net

www.TrbTnpsc.com

GENERAL TAMIL - PART III



SANTHANA TNPSC.

பதோண்டுக்கு முந்து; தனலனமக்குப் ெிந்து
ஒவ்பவோருவரும் ஆனணயிடுவதற்கு விரும்புகி ோர். அடங்கி ஒழுகுவதற்கு யோரும்
இல்னல. அதனோல் தோன் வழ்ச்சி
ீ
றநர்ந்தது

அண்ணா







“திரோவிட நோடு” என்

இதழில் கடிதங்கனள எழுதினோர்

“தம்ெிக்கு” என எழுதினோர்
இவர் கடிதங்கள் சிந்தனனனயத் தூண்டின
ெி

தனலவர்கள் பசய்யோத வனகயில் தம் கட்சியினனர எல்லோம் குடும்ெ உறுப்ெினரோக்கி,

அண்ணன், தம்ெி உ வில் ெினனதுக்பகோண்டோர்

இவர் தம் கடிதத்தில் தமிழ், தமிழர், தமிழ்ப்ெண்ெோடு, தமிழர் தோழ்வும் உயர்வும் தமிழர்
பசய்யறவண்டியது, ெகுத்த ிவு, ஆரிய எதிர்ப்பு றெோன்

கருத்துகள் மிளிர்கின் ன

ஆைந்தரங்ைர் நாட்குறிப்பு
வரலாற்று ஆவணம்:



ஆனந்தரங்கரின் நோட்கு ிப்பு ஓர் இலக்கியமோகவும், வரலோற்று ஆவணமோகவும் மதிக்கப்
பெற் து.
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இளகேக்ைாலம்:






ஆனந்தரங்கர் பசன்னன பெரம்பூரில் ெி ந்தவர்.
இவரின் தந்னத = திருறவங்கடம்

இவர் தன் மூன் ோம் வயதில் தன் தோனய இழந்தோர்.
இவர் “எம்ெோர்” என்ெவரிடம் கல்வி கற் ோர்.

புதுகவக்கு பசல்லுதல்:




இவரின் தந்னத திருறவங்கடம், னமத்துனர் னநனியப்ெரின் றவண்டுறகோளுக்கு இணங்க
புதுனவயில் குடிறய ினோர்.

அங்கு அரசுப்ெணியில் உதவியோளரோகச் றசர்ந்து, நோளனடவில் திவோனோகப் ெதவி உயர்வு
பெற் ோர்.

துபாசி:




ஆனந்தரங்கர் கல்வி கற் ெின்னர், ெோக்குக் கிடங்கு நடத்தி வந்தோர்.

“துய்ப்றள” என்னும் ஆளுநரின் பமோழிபெயர்ப்ெோளர்(துெோசி) இ ந்ததோல், ஆனந்தரங்கர்
அப்ெணிக்கு அமர்த்தப்ெட்டோர்.
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ஆைந்தரங்ைரின் நாட்குறிப்பு:




ஆனந்தரங்கர் துெோசியோகப் ெணியோற் ிய கோலத்தில், 1736ஆம் ஆண்டு முதல் 1761ஆம்
ஆண்டு வனர ஏ த்தோழ 25 ஆண்டுகள் நோட்கு ிப்பு எழுதியுள்ளோர்.

தம் நோட்கு ிப்புக்கு “தினப்ெடிச் பசய்திக்கு ிப்பு”, “பசோஸ்த லிகிதம்” எனப் பெயரிட்டோர்.

வரலாற்றுச் பசய்திைள்:



ெிபரஞ்சுப்ெனட கோனரக்கோனலப் ெிடிக்கச் பசன்று றதோல்வியனடந்தது, தில்லியின் மீ து
ெோரசீகப் ெனடபயடுப்பு, குற் வோளிகளுக்குக் கடுனமயோன தண்டனன வழங்கிய
பசய்திகள், இலபூர்பதோறனோ கப்ெல் ெிபரஞ்சு நோட்டில்லிருந்து பசன் து, பவளிநோட்டுப்
ெயணிகள் வந்து பசன்



நிகழ்வுகள் முதலிய முக்கிய வரலோற்றுச் பசய்திகள் இடம்

பெற்றுள்ளது.

ஆனந்தரங்கரின் நோட்கு ிப்பு வரலோற்றுக் கருவூலமோகத் திகழ்கி து.

வணிைச் பசய்தி:





துன முக நகரங்களில் உள்ள மக்களின் வருவோய்க்கு அடிப்ெனடயோய் அனமவது அங்கு
வரும் கப்ெல்களின் றெோக்குவரத்றத ஆகும்.

புதுச்றசரிக்கு கப்ெல்கள் வந்த பசய்தி றகட்டதும் மக்கள் மகிழ்தனர்.
அது கு ித்து, “நோட்ெட்ட திரவியம் மீ ண்டும் கினடத்தோற் றெோலவும், மரணமுற்
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உ வினர்கள் உயிர்பெற்று எழுந்து வந்தது றெோலவும், அவரவர் வளவிறல கலியோணம்
நடப்து றெோலவும், நீண்டநோள் தவங்கிடந்து புத்திர ெோக்கியம் கிட்டினோற் ஒளவும்,

றதவோமிர்த்தனதச் சுனவத்துறெோலவும் சந்றதோெித்தோர்கள்; அனதக் கோகிதத்தில் எழுத
முடியோது” என்று கு ிப்ெிட்டுளோர்.

தண்ைகைச் பசய்தி:




நீதி வளங்கள், தண்டனன அழித்தல் முதலிய பசய்திகளும் நோட்கு ிப்ெில் இடம்
பெற்றுள்ளன.

திருட்டு கும்ெலின் தனலவனுக்கு கனடத் பதருவில் தூக்கில் இடப்ெட்டது என்

பசய்தி

கு ிகப்ெடுள்ளது.
பண்பாட்டு நிகல:



ஆனந்தரங்கர், தம் நோட்கு ிப்ெில் தந்னதக்கும் மகனுக்கும் இனடறயயோன உ வு,
பெரியவர்கனள மதிக்கும் ெண்பு, பெரியவர்களுக்கு வணக்கம் பசய்தல், றகோவில்
திருவிழோக்கள், ெலனக வழக்கங்கள், சடங்குகள் றெோன் வற்ன

கு ித்துள்ளோர்.

ஆைந்தரங்ைர் பபற்ற சிறப்புைள்:



முசெர்சங், ஆனந்தரங்கருக்கு மூவோயிரம் குதினரகனள வழங்கி, அவருக்கு “மண்சுறெதோர்”
என்னும் ெட்டம் வழங்கினோர்.
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SANTHANA TNPSC.

ெின்பு பசங்கல்ெட்டு றகோட்னடக்கு தளெதியோகவும், ெின்பு அம்மோவட்டம் முழுனமக்கும்
ெோகிர்தோரோகவும் நியமித்தோர்.

ஆளுநர் மோளினகக்குள் ெல்லகில் பசல்லும் உரினம அவருக்கு வழங்கப்ெட்டது.
அவர் தங்கப் ெிடி றெோட்ட னகத்தடி னவத்துக்பகோள்ளவும் பசருப்ெணிந்து ஆளுநர்
மோளினகக்குள் பசல்லவும் உரினம பெற் ிருந்தோர்.

பபப்பிசு:





உலக நோட்கு ிப்பு இலக்கியத்தின் முன்றனோடி = பெப்ெிசு
இந்தியோவின் பெப்ெிசு = ஆனந்தரங்கர்
நோட்கு ிப்பு றவந்தர் = ஆனந்தரங்கர்

பிறபோழி பசாற்ைள்:




பசோஸ்த = பதளிந்த அல்லது உரினமயுனடய




வளவு = வடு
ீ





லிகிதம் = கடிதம் அல்லது ஆவணம்

துெோசி = இருபமோழிப்புலனம உனடயவர்(பமோழிப்பெயர்ப்ெோளர்)
னடஸ் என்னும் இலத்தின் பசோல்லுக்கு நோள் என்ெது பெோருள்.

இச்பசோல்லில் இருந்து னடரியம் என்னும் இலத்தின் பசோல் உருவோனது.
இச்பசோல்லுக்கு நோட்கு ிப்பு என்ெது பெோருள். இதிலிருந்து னடரி என்னும் ஆங்கிலச் பசோல்
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உருவோனது.

பிற குறிப்புைள்:





அருணோச்சலக் கவிரோயர் தம் இரோமநோடகத்னதத் திருவரங்கத்தில் அரங்றகற் ிய ெின்னர்,
மீ ண்டும் ஒருமுன

ஆனந்தரங்கர் முன்னினலயில் அரங்றகற் ினோர்.

றக.றக.ெிள்னள, “ஆனந்தரங்கருனடய நோட்கு ிப்புகள் அவரது கோலத்தில் யோருறம
புரிந்திரோத அரியபதோரு இலக்கியப் ெணி” என் ோர்.

“தோன் றநரில் கண்டும் றகட்டும் அ ிந்துள்ள பசய்திகனளச் சித்திரகுப்தனனப் றெோல்
ஒன்றுவிடோமல் கு ித்து னவத்துள்ளோர்” – வ.றவ.சு

ஆைந்தரங்ைர் குறித்து பவளிவந்த இலக்ைியங்ைள்:







ஆனந்தரங்கர் றகோனவ = தியோகரோச றதசிகர்
கள்வன் பநோண்டிச் சிந்து
ஆனந்தரங்கர் ெிள்னளத்தமிழ் = அ ிமதி பதன்னகன்

ஆனந்தரங்கர் விெயசம்பு = சீனிவோசக்கவி(வடபமோழி)
ஆனந்தரங்கர் ரோட்சந்தமு = கச்தூரிரங்கக்கவி(பதலுங்கு)
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நாைைக்ைகல

நாைைம் – பபாருள் விளக்ைம்:








நோடு + அகம் = நோடகம்
நோட்னட அகத்துள் பகோண்டது நோடகம்.

நோட்டின் கடந்த கோலத்னதயும் நிகழ்கோலத்னதயும் வருங்கோலத்னதயும் தன் அகத்றத
கோட்டுவதோல், நோடகம் எனப் பெயர் பெற் து.

நோடகம் என்ெது உலக நிகழ்ச்சிகனளக் கோட்டும் கண்ணோடி என்ெது முற் ிலும் பெோருந்தும்.
கனதனய, நிகழ்ச்சினய, உணர்னவ நடித்துக் கோட்டுவதும், கூத்தோக ஆடிக்கோட்டுவதும்
நோடகம் என்ெர்.

இதற்குக் கூத்துக்கனல என்னும் பெயர் உண்டு.

நாைைக்ைகலயின் வதாற்றமும் வளர்ச்சியும்:






தமிழின் பதோன்னமயோன கனல வடிவம் நோடகம்.
நோடகம் என்ெது “றெோலச் பசய்தல்” என்னும் ெண்பு அடிப்ெனடயோக பகோண்டது.
ெி ர் பசய்வனதப்றெோல தோமும் பசய்து ெோர்க்க றவண்டும் என்

மனித உணர்சித்தோன்

நோடகம் றதோன் க் கோரணம்.

மரப்ெோனவக்கூத்து->பெோம்மலோட்டம்->றதோல்ெோனவக்கூத்து->நிழற்ெோனவக்கூத்து என
வளர்ச்சி அனடந்தது.
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இலக்ைியங்ைளில் நாைைம்:





பதோல்கோப்ெிய பமய்ெோட்டியல் நோடகப்ெோங்கிலோன உணர்வுகளுக்கு இலக்கணம்
வகுத்துள்ளது.

“கூத்தோட் டனவக்குல்லோத் தற்ற ” என்னும் கு ள் வழியோக நோடக அரங்கம் இருந்த
பசய்தி அ ியலோம்.

சிலப்ெதிகோரத்தில் இளங்றகோவடிகள், “நோடகறமத்தும் நோடகக் கணினக” என்று மோதவினய
கு ிப்ெிடுகி ோர்.

கூத்து:




தனிப்ெோடல்களுக்கு பமய்ப்ெோடு றதோன்

ஆடுவனத நோட்டியம் என்றும், ஏறதனும் ஒரு

கனதனய தழுவி றவடம் புனனந்து ஆடுவனத நோடகம் என்றும் கு ிப்ெிட்டு வந்துள்ளோர்.
நோட்டியம், நோடகம் இரண்டிற்கும் பெோதுவோகக் “கூத்து” என்

பசோல்றல வழக்கில்

இருந்தது.
அடியார்க்கு நல்லார்:




சிலப்ெதிகோரத்திற்கு உனர எழுதியவர்.
இவர் கூத்துவனககனளப் ெற் ியும், நோடகநூல்கள் ெற் ியும் தமது உனரயில்
கூ ியுள்ளோர்.
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நாைை நூல்ைள்:



முறுவல், சயந்தம், பசயிற் ியம், மதிவோணர் நோடகத்தமிழ் நூல், விளக்கத்தோர் கூத்து,
குணநூல், கூத்து நூல் முதலிய ெல நோடக நூல்கள் நோடகத்திற்கு இலக்கணம்
வகுத்துள்ளது.

நாைைவியல்:



ெரிதிமோற்கனலஞர், பசய்யுள் வடிவில் இயற் ிய தம் நோடகவியல் எனும் நூலில் நோடகம்
அதன் விளக்கம், வனககள், எழுதப்ெட றவண்டிய முன கள் ெற் ி கூ ியுள்ளோர்.

நாைை ஆராய்ச்சி நூல்ைள்:





சுவோமி விபுலோனந்தர் = மதங்க சூளோமணி
மன மனலயடிகள் = சோகுந்தலம்

இவ்விரண்டு நூல்களும் நோடகம் ெற் ிய ஆரோய்ச்சி நூல்கள்.

பதாழில்முகற நாைை அரங்குைள்:



ெம்மல் சம்ெந்தனோர், “நோடகத்தமிழ்” என்

தம் நூலில் பதோழில் முன

நோடக

அரங்குகனளப்ெற் ிய பசய்திகனள நன்கு ஆரோய்ந்து எழுதியுள்ளோர்.
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ைாலம்வதாறும் நாைைக்ைகல:






ஏழோம் நூற் ோண்டில் மறகந்திரவர்ம ெல்லவன் “மத்தவிலோசம்” என்
எழுதியுள்ளோன்.

நோடக நூனல

ெதிபனோன் ோம் நூற் ோண்டில் இரோசரோசறசோழன் ஆட்சிக் கோலத்தில் “இரோசரோறசச்சுவர
நோடகம்” நனடபெற் தோகக் கல்பவட்டு கு ிப்ெிடுகி து.

நோயக்க மன்னர்கள் ஆட்சிக்கோலத்தில் கு வஞ்சி நோடகம் றதோன் ின.

ெதிறனழோம் நூற் ோண்டின் ெிற்ெகுதியில் பநோண்டி நோடகம் றதோன் ின.

ைட்டியங்ைாரன் உகரயாைல்:



ெதிபனட்டோம் நூற் ோண்டில் அருணோச்சலக் கவிரோயரின் இரோம நோடகம், றகோெோல
கிருட்டின ெோரதியின் நந்தனோர் சரித்திரம் ஆகியன கட்டியங்கோரன் உனரயோடறலோடு
முழுவதும் ெோடல்களோக அனமந்தன.

சமுதாய சீர்திருத்த நாைைங்ைள்:




கோசி விஸ்வநோதரின் “டம்ெோச்சோரி விலோசம்”.

றெரோசிரியர் சுந்தரனோரின் “மறனோன்மணியம்”.
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வதசிய நாைைங்ைள்:




“கதரின் பவற் ி” நோடகம் தோன் தமிழ்நோட்டில் முதன் முதலோக நடத்தப்ெட்ட றதசிய
சமுதோய நோடகம்.

இதனனத் பதோடர்ந்து றதசியக்பகோடி, றதசெக்தி முதலிய நோடகங்கள் நடத்தப்ெட்டன.

சிறப்பிைம் பபற்றவர்ைள்:






ெரிதிமோற் கனலஞர் - தமிழ் நோடக றெரோசிரியர்
சங்கரதோசு சுவோமிகள் - தமிழ் நோடக உலகின் இமயமனல, தமிழ் நோடக றெரோசிரியர்
ெம்மல் சம்ெந்தனோர் - தமிழ் நோடக தந்னத

கந்தசோமி - தமிழ் நோடக மறுமலர்ச்சி தந்னத

ைவிேணியின் கூற்று:



“நோடகச் சோனலபயோத்த நற்கலோசோனலபயோன்று நீடுலகில் உண்றடோ நிகழ்த்து” என்
கவிமணியின் கூற் ிற்குஏற்ெ மக்களின் கண்னண, பசவினய, கருத்னதக் கவரும்

வனகயிலும் நோடகங்கள் கனத அழறகோடு கவினத அழனகயும் பகோண்டு வோழ்னவத்
தூய்னமப்ெடுத்தும் வனகயிலும் அனமதல் றவண்டும்.
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இகசக்ைகல














இனச என்னும் பசோல் “இனய” என்னும் றவர்ச்பசோல்லில் இருந்து றதோன் ியது
இனசயோனது “கந்தருவ றவதம்” என்று அனழக்கப்ெடும் சி ப்ெினன உனடயது
இன்னினச, ஒத்தினச, பதோகுப்ெினச என மூன் ோகப் ெிரிப்ெர்

ஒற்ன ச் சுரங்கள் இனினமயோகச் றசர்வது இன்னினச. இந்திய இனச இன்னினச
வனகனயச் றசர்ந்தது

ஒத்த சுரங்களின் சுர அடுக்குகள் தம்முள் ஒத்தினசப்ெது “ஒத்தினச” எனப்ெடும்.
றமனலநோட்டு இனச இந்த வனகனயச் சோர்ந்ததோகும்

ஒவ்றவோர் சுரத்திற்கும் றவற ோர் இனணச்சுரம் றசர்க்கப்ெட்டு இரண்டும் ஒன் ோக
இனசப்ெது பதோகுப்ெினச ஆகும்

இனசயின் ஒலிக்கு ிப்பு சுரம் எனப்ெடும்

சுரம் என்ெதற்கு இனினம உனடயது என்று பெோருள்
இனசத்தல் என்ெதும் பெோருள்

இனசத்தல் என்ெதற்கு பெோருந்துதல், ஒன் ோதல் என்று பெோருள்
“இனசறய புணர்ச்சி” என்ெது பதோல்க்கோப்ெிய உரியியல் நூற்ெோ
இந்தியோவில் இந்துஸ்தோனி இனச, கருநோடக இனச என்

இரு ெிரிவுகள் உள்ளன

சுரங்ைளின் பபயர்ைள்:
ெழந்தமிழ் நூல்கள்

SANTHANA TNPSC.

சுரங்களின் பெயர்கள்
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குரல்

சட்சம்

ச

துத்தம்

ரிெெம்

ரி

னகக்கினள

கோந்தோரம்

க

உனழ

மத்தியமம்

ம

இளி

ெஞ்சமம்

ெ

விளரி

னதவதம்

த

தோரம்

நிெதம்

நி

இனவ ஏழு சுரங்கள் எனப்ெடும்

ஏழு சுரங்களும் ஒன்ன விட மற் து வலியது என்

வரினசயில் ஒலிப்ெது ஆறரோனச

(ஆறரோகணம்) ஆகும்
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ஏழு சுரங்களும் இ ங்கு வரினசயில் ஒலிப்ெது அமறரோனச (அவறரோகணம்) ஆகும்
சுரம் என்ெதற்கு உரிய தமிழ்ச்பசோல் “நரம்பு” என்ெதோகும்
சுரங்கள் றசர்ந்தது “ரோகம்” ஆகும்

ரோகம் என்ெதற்கு உரிய தமிழ்ச்பசோல் “ெண்” என்ெதோகும்
இந்திய இனச ரோகத்னத அடிப்ெனடயோக பகோண்டது
பூெோளம், முகோரி, நீலோம்ெரி றெோன்

ெல ரோகங்கள் உண்டு

விடியலில் ெோட றவண்டிய ரோகம் றகதோரம், தன்னியோசி

முற்ெகலில் ெோடறவண்டிய ரோகம் சோறவரி, றதவமறனோகரி
நண்ெகலில் ெோடறவண்டிய ரோகம் ஸ்ரீரோகம், மத்தியமோவதி
ெிற்ெகலில் ெோடறவண்டிய ரோகம் முகோரி, றெகனட

மோனலயில் ெோடறவண்டிய ரோகம் கல்யோணி, வசந்தம்
எல்லோ றநரங்களிலும் ெோடப்ெடும் ரோகம் னெரவி, சங்கரோெரணம், கோம்றெோதி, ஆரெி

றதவோரப்ெோடல்களின் இனசனயப் ெகற்ெண், இரோப்ெண், பெோதுப்ெண் என மூன் ோகப்
ெிரித்துள்ளனர்

இகசக்ைருவிைள்:






உலகில் இனசக்கப்ெடும் எல்லோ இனசக் கருவிகளும் அடிப்ெனடயோன இனசக்கருவிகள்
எல்லோம் கிழக்கு நோடுகளில் றதோன் ின

தமிழ்நோட்டில் இனசக்கருவிகனள நோன்கு வனகயோகப் ெிரிப்ெர்
1. றதோல்கருவி 2. துனளக்கருவி 3. நரம்புக்கருவி 4. கஞ்சக்கருவி
கஞ்சக் கருவி என்ெது உறலோகக் கருவிகனளக் கு ிக்கும்
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றதோல் கருவிகள் = றெரினக, ெடகம், இடுக்னக, உடுக்னக, மத்தளம், சல்லி, கரடி
துனளக் கருவிகள் = வங்கியம், பகோம்பு, தோனர, குழல், கோளம், சங்கு
நரம்புக் கருவிகள் = யோழ, வனண,
ீ
கின்னரி

கஞ்சக் கருவிகள் = னகமணி, தோளம், கஞ்சதோளம், பகோண்டி
ெஞ்சமரபு என்

ெண்னடய இனசத்தமிழ் நூல் ெோடகர் ெோடுவது மிடற்றுக் கருவி எனக்

கூறுகி து

இன்று றமனலநோட்டு இனசக்கருவிகளும் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின் ன
முதல் சங்கத்தில் பெருநோனர, பெருகுருகு (முதுநோனர, முதுகுருகு) என்
இருந்தன

நூல்கள்

பெருநோனர என்ெது இனசப்ெற் ிய நூல், நரம்பு – நோர் – நோனர
பெருகுருகு என்ெது துனணக்கருவிகள் ெற் ிய இனசநூல்
இனட சங்கத்தில் றெரினச, சிற் ினச என்

இனசநூல்கள் இருந்தன

கனடச்சங்கத்தில் இனசமரபு, இனச நுணுக்கம், ஐந்பதோனக அல்லது ெஞ்சமரபு என்னும்
இனச நூல்கள் இருந்தன

பதோல்க்கோப்ெியம் பதோடங்கி சங்க இலக்கியம், ெதிபனண்கீ ழ்க்கணக்கு நூல்கள்,
நிகண்டுகள், னசவ, னவணவ நூல்கள், புரோணங்கள், சிற் ிலக்கியங்கள், உனர நூல்கள்
என எல்லோவற் ிலும் இனசத்தமிழ் கு ித்த, தமிழ் இனச கு ித்த ெல பசய்திகள் இடம்



பெற்றுள்ளன

அடியோர்க்கு நல்லோர் சிலப்ெதிகோர உனரயில் ெஞ்ச ெோரதீயம், ெரத றசனோெதீயம்,
மதிவோணர் நோடகத்தமிழ், இனசநுணுக்கம், ெஞ்சமரபு, தோளவனக ஒத்து என்
இலக்கண நூல்கனளக் கு ிப்ெிட்டுள்ளனர்

இனச
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ஐந்து தினனக்கும் உரிய “யோழ” கு ித்து இலக்கண நூல்கள் கூறுகின் ன

தேிழிகச வரலாறு:














ஒவ்பவோரு இனத்திற்கும் உரியதோய் ஓர் இனசமரபு இருக்கும். தமிழுக்கும் உரிய இனச
மரபு தமிழினச ஆகும்

“இனசறயோடு சிவணிய நரம்ெின் மன ய என்மனோர் புலவர்” என்கி ோர் பதோல்கோப்ெியர்
ெரிெோடல் தூக்கு, வண்ணம் கு ித்துக் கூறுகி து
கலித்பதோனகயின் தோழினச இனசப்ெோட்றட

ெோணரும் கூத்தரும் இனச வளர்த்த கனலஞர்கறள ஆவர்

சிலப்ெதிகோரத்தின் அரங்றகற்றுக்கோனத, கோனல்வரி, ஆய்ச்சியர் குரனவ, றவட்டுவரி,
குன் க்குரனவ ெகுதிகள் இனசப் ெற் ியன

களப்ெிரர் கோலத்தில் கோனரக்கோல் அம்னமயோரின் திருவண்ணத்தந்தோதி றெோன்

ெதிகங்கள்

இனசயுடன் ெோடப்ெட்டன

ெல்லவர் கோலத்தில் மூவர் முதலிகள் தமிழ் இனசனய நன்கு வளர்த்தனர்
நம்மோழ்வோரின் திருவோய்பமோழி இனசனய றமலும் வளர்த்தது

பகோங்குறவள் மோக்கனதயோகிய பெருங்கனத யோழினச கு ித்த ெல பசய்திகனளக்
கூறுகி து. உதயணன் இனசப்ெோடி பவன்று சுரமஞ்சரினய மணக்கி ோன்

முதலோம் மறகந்திரவர்மனின் குடிமியோன்மனலக் கல்பவட்டு இனசக் கல்பவட்டோகும்
பெரியபுரோணத்தில் ஆனோயநோயனோர் புரோணத்தில் குழலினச ெற் ியும் திருநீலகண்ட
அனோரின் புரோணத்தில் யோழ்த்தி ம் ெற் ியும் கு ிப்புகள் உள்ளன
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திருவினளயோடல் புரோணங்களில் அனமந்துள்ள சோதோரி ெோடின திருவினளயோடல் வி கு
விற்

திருவினளயோடல் ஆகிய இனச ெற் ியன

அருணகிரிநோதரின் திருப்புகழ்ப்ெோடல்கள் தோளக் கனலக்கு றவதமோகத் திகழ்கி து
தமிழினசயும் ஆரிய சங்கீ தமும் கலந்து கர்நோடக சங்கீ தம் றதோன் ியது என்ெர்

ெண்னடய தமிழினச கருநோடக சங்கீ தமோக வழங்குகி து என்று தண்டெோணி றதசிகர்
றெோன்ற ோர் கருதுகின் னர்

ரோகத்னத முதன்னமயோககக் பகோண்டது சங்கீ தங்கள்
சங்கீ தத்றதோடு ெோட்டும் இனணந்தது சோகித்தியங்கள் ஆகும்

சீர்கோழியில் ெி ந்த முத்துத்தோண்டவர், மோரிமுத்துப்ெிள்னள, அருணோச்சலக்கவிரோயர்
ஆகிய மூவரும் தமிழ் ெோடி தமிழினச வளர்த்தனர்

இம்பமோவனரயும் “தமிழ் மூவர்” என்றும் “சீர்கோழி மூவர்” என்றும் “கருநோடக சங்கீ த ஆதி
மும்மூர்த்திகள்” என்றும் றெோற்றுவர்

இம்மூவறர ெல்லவி – அனுெல்லவி – சரணம் என்

அனமப்ெில் ெோடும் ெோடல் மரனெத்

றதோற்றுவித்தனர்

இம்மரனெப் ெின் வந்த சங்கீ த மும்மூர்த்திகள் ெின்ெற் ினர்
நோயக்கர் கோலத்தில் தியோனகயர், சியோமோசோஸ்திரிகள், முத்துசோமி தீட்சிதர் மூவரும்
கீ ர்த்தனனகள் ெோடினர்

ஆெிரகோம் ெண்டிதர் “கருணோமிர்த சோகரம்” என்

நூனல இயற் ினோர்

இலங்னகயில் ெி ந்த விபுலோனந்த அடிகள் “யோழ் நூல்” இயற் ினோர். வழக்பகோழிந்து
றெோன யோழ கு ித்து ஆரோய்ந்தறதோடு “யோழ்” கருவினய பசய்து அதனன மீ ட்டியும்
கோட்டினோர்
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அண்ணோமனல பசட்டியோர் தமிழினசச் சங்கம் னவத்துத் தமிழினசனயக் கோத்தோர்

தண்டெோணி றதசிகர், சீர்கோழி றகோவிந்தரோென் றெோன்ற ோர் தமிழ் இனசக்குப் ெோடுெட்டனர்
சிற்பம்






கல்னலக் குனடந்து பசதுக்கியும் றகோயில் கனலனய வளர்த்த ெல்லவர்கள்
சிற்ெக்கனலனயயும் வளர்த்தோர்கள்

மறகந்திரவர்மன் கோலந்பதோட்றட சிற்ெக்கனல வளர்ந்து வருகி து

ெல்லவர் கோலத்தில் றகோயில் சிற்ெங்கள், தி ந்தபவளி சிற்ெங்கள் எனவும் புனடப்புச்
சிற்ெங்கள், தனிச்சினலகள் எனவும் வளர்ந்தன

மண்டகப்ெோட்டு, திருச்சிச் சிவன் றகோயில், தளவோனூர், சீயமங்கலம், மோமல்லோபுரம்,
கோஞ்சி னகலோசநோதர் றகோயில், னவகுந்த பெருமோள் றகோயில் றெோன்






ெல்லவர்கோலச் சிற்ெங்கள் உள்ளன

இடங்களில்

றசோழர் கோலச் சிற்ெங்கள் தனிச் சி ப்புனடயன. அதனோல் உலபகங்கும் உள்ள
பெோருட்கோட்சிகளில் இடம் பெற்றுள்ளன

saivam, னவணவம், சமணம், பெௌத்தம், சிறுபதய்வ வழிெோடு என அனனத்துச் சமய
பதய்வங்களுக்கும் றசோழர் கோலத்தில் சிற்ெங்கள் வடிக்கப்ெட்டன

கி.ெி.7ஆம் நூற் ோண்டு முதல் 13 நூற் ோண்டு வனர றசோழர்கள் சி ந்த ஆட்சி பசய்தனர்.
இவர்கள் கோலத்தில் சிற்ெக்கனலயும் வளர்ந்தது

கும்ெறகோணம், தக்றகோலம், தஞ்சோவூர், கங்னக பகோண்ட றசோழபுரம், தோரோசுரம் றெோன்
இடங்களில் றசோழர் கோலச் சிற்ெங்கள் உள்ளன
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பதோடக்கத்தில் றகோயில் கட்டுவதற்கு முதன்னம பகோடுத்த றசோழர்கள், ெின் சிற்ெங்களுக்கு
முதன்னம பகோடுத்தனர்

சிற்ெங்களின் ஆனட ஆெரணங்கள் அளவோக இருந்தது பெோய் மினக அலங்கோரச் சிற்ெங்கள்
றதோன் ின

மூன்று ெக்கங்களிலும் புனடப்பு மிகுதியோக இருக்கும்
இலக்கியம், சமயம் சோர்ந்த சிற்ெங்கள் மிகுதியோகச் பசதுக்கப்ெட்டன

றகோயில் கட்டுவதில் மிகுத்த ஆர்வம் கோட்டோத நோயக்கர்கள் சிற்ெக்கனலயில் மிகுந்த
ஈடுெோடு பகோண்டோர்கள்

மீ னோட்சி அம்மன் றகோயில் ஆயிரங்கோல் மண்டெம், றெரூர்ெட்டிப் பெருமோள் றகோயிலின்
கனகசனெ, இரோறமஸ்வரம் தூண்சிற்ெங்கள் றெோன்





சிற்ெங்கள் உள்ளன

இடங்களில் நோயக்கர் கோலச்

ெல்லவர் கோலச் சிற்ெத்திற்கு சி ந்த எடுத்துக்கோட்டோக விளங்குவது மோமல்லபுரத்தில்
உள்ள ஒற்ன ப்ெோன ச் சிற்ெம் உலகப் புகழ் பெற் தோகும்

கட்டடக் கனளயும் சிற்ெக்கனலயும் பகோழிக்கும் ஊர் கும்ெறகோணம்

அரிசிலோற் ின் பதன்கனரயில் தோரோசுரம் என்னும் ஊர் அனமந்துள்ளது.

ஓவியக்ைகல
ஓவியம்:
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எல்னலகனளபயல்லோம் கடந்து எங்கும் ெரந்து வோழும் மக்கள் மனங்கனளக் பகோள்னள
பகோண்டு வியக்க னவக்கும் விந்னத பமோழி ஓவியம்.

கோண்ெவனரக் கவர்ந்திழுத்து உள்ளங்கனளத் தன்வயப்ெடுத்தும் உயர்ந்த கனல
ஓவியக்கனல.

வைாட்வைாவியங்ைள்:




சுமோர் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இருந்த மக்கள் மனலக்குனககளிலும் ெோன களிலும்
றகோட்றடோவியங்கள் வனரந்தனர்.

தமிழகத்தில் 25க்கும் றமற்ெட்ட இடங்களில் (மோன், றெோர் பசய்தல், விலங்கு றவட்னட
ஆகியவற்ன

கு ிக்கும்) குனக ஓவியங்கள் கண்டுெிடிக்கப் ெட்டுள்ளன.

ைண்பணழுத்து:




தமிழ் நோட்டில் சங்க கோலத்திற்கு முன்னறர ஓவியங்கள் வனரயப்ெட்டன.
தோம் வனரந்த ஓவியங்கனள முதலில் “கண்பணழுத்து” என்ற

வழங்கினர்.

எழுத்து:



எழுத்து என்ெதற்கு ஓவியம் என்றும் பெோருள் உண்டு என ெரிெோடலும், குறுந்பதோனகயும்
கூறுகின் ன.
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வைாட்வைாவியங்ைள்:




ஓவியம் வனரவதற்கு றநர்றகோடு, றகோணக்றகோடு, வனளறகோடு முதலியன அடிப்ெனட.
இவ்வோறு வனரயப்ெடுெனவ “றகோட்றடோவியங்கள்” எனப்ெடும்.

நடுைல் வணக்ைம்:




பதோல்கோப்ெியம் நடு கல் வணக்கம் ெற் ிக் கூறுகி து.
நடுகல்லில் றெோரில் வரமரணம்
ீ
எய்திய வரனது
ீ
உருவம், பெயர், பெருனமக்குரிய பசயல்
முதலியவற்ன ப் பெோரிக்கும் ெழக்கம் இருந்தது.

ஓவியக்ைகலயின் வவறுபபயர்ைள்:

ஓவ, ஓவம், ஓவியம், சித்திரம், ெடம், ெடோம், வட்டினகச் பசய்தி
ஓவியக் ைகலஞைின் வவறு பபயர்ைள்:

ஓவியர், ஓவியப்புலவன், கண்ணுள் வினனஞன், சித்திரகோரர், வித்தக
வினனஞன், வித்தகர், கிளவி வல்றலோன்
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நச்சிைார்ைிைியர் இலக்ைணம்:



நச்சினோர்க்கினியர் தம் உனரயில் ஓவியருக்கு, “றநோக்கினோர் கண்ணிடத்றத தம் பதோழில்
நிறுத்துறவோர்” என இலக்கணம் வகுத்துள்ளோர்.

ஓவியக் குழுக்ைள்:





ஓவிய கனலஞர் குழுனவ “ஓவிய மோக்கள்” என்று அனழத்தனர்.
ஆண் ஓவியர் = சித்திரோங்கதன்
பெண் ஓவியர் = சித்திரறசனோ

சிலப்பதிைாரம்:



ஆடல் மகள் மோதவி, “ஓவியச் பசந்நூல் உனர நூற்கிடக்னகயும் கற்றுத்துன
பெோற்பகோடி மடந்னதயோக இருந்தனள்” எனச் சிலம்பு ெகிர்கி து.

றெோகப்

வகரைருவிைள்:




வண்ணம் தீட்டும் றகோல் தூரினக, துகிலினக, வட்டினக எனப்ெட்டது.
வண்ணங்கள் குழப்பும் ெலனகக்கு “வட்டினகப் ெலனக” எனப் பெயர்.

வகரவிைங்ைள்:
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ஓவியம் வனரயப்ெட்ட இடங்கள் = சித்திரக்கூடம், சித்திரமோடம், எழுதுநினல மண்டெம்,
எழுபதோளில் அம்ெலம்
இன

நடனம் புரிவதற்றக “சித்திர சனெ” ஒன்ன

ஏற்ெடுத்தி உள்ளனர்.

புறநானூறு:
“ஓவத்தனனய இடனுனட வனப்பு”
- பு நோனூறு



இவ்வோறு வட்டின்
ீ
அழனக ஓவியத்திற்கு ஒப்ெ னவத்துக் கவிஞர் றெோற்றுகி ோர்.

ஓவிய எழிைி:



நோடகறமனடகளில் ெல வண்ணங்களில் கவின்மிகு கோட்சிகள் தீட்டப்ெட்ட தினரச்சீனலகள்
பதோங்குகினவற்ன

“ஓவிய எழினி” பகோண்டு அ ிகிற ோம்.

புகையா ஓவியம்:



வண்ணம் கலக்கோமல் கரித்துண்டுகளோல் வடிவம் மட்டும் வனரவனதப் புனனயோ ஓவியம்
என்ெர்.
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இன்றும், இது பமன்றகோட்டு ஓவியமோக நனடமுன யில் உள்ளது.

பநடுநல்வாகை:



ஆடு முதலோன 12 இரோசிகனளயும், விண்மீ ன்கனளயும் வனரந்த பசய்தி, பநடுநல்வோனட
கூறுகி து.

தேிழரின் ஓவிய ேரபு:





ஓவியங்களில் “நிற் ல், இருத்தல், கிடத்தல்” ஆகிய மனித இயல்புகனளயும்
“வரம்,
ீ
சோந்தம், சினம், வியப்பு, உவனக” ஆகிய பமய்ப்ெோடுகனளயும்

“உத்தமம், மத்திமம், அதமம், தசதோளம், நவதோளம், ெஞ்சதோளம் முதலிய அளவுகனளயும்
வலியுறுத்துவது தமிழருக்றக உரிய ஓவிய மரபுகளோக விளங்குகின் ன.

ேவைந்திரவர்ேப் பல்லவன்:







சங்கக் கோலத்தில் பசழித்திருந்த ஓவியக்கனல இனடக்கோலத்தில் சினதந்து
மன ந்துறெோகத் பதோடங்கியது.

மன ந்து பகோண்டிருந்த ஓவியக்கனலக்கு மீ ண்டும் புத்துயிர் ஊட்டியவர்கள் ெல்லவர்கள்.
7ஆம் நூற் ோண்டில் தமிழகத்னத ஆண்ட முதலோம் மறகந்திரவர்மப் ெல்லவன் சி ந்த
ஓவியன்.
கல்பவட்டுகள் இவனனச் “சித்திரகோரப்புலி” எனப் புகழ்கின் ன.

“தட்சிணசித்திரம்” என்னும் ஓவிய நூலுக்கு இம்மன்னன் உனர எழுதியுள்ளோன்.
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சித்தன்ைவாசல் – ஓவியக் ைருவூலம்:





திருநந்திக்கனரயில் றசரர் கோல ஓவியங்கள் கினடத்துள்ளன.
புதுக்றகோட்னடக்கு அருறக சித்தன்னவோசல் என்னும் குனகக்றகோவில் ஓவியங்கள் ஓவியக்
கருவூலமோக னவத்து றெோற்

தக்கது.

கி.ெி.9ஆம் நூற் ோண்டில் “அவனிெ றசகர ஸ்ரீவல்லென்” என்

ெோண்டிய மன்னன்

கோலத்தில், மதுனர ஆசிரியர் “இளம்பகௌதமன்” இவ்றவோவியங்கனள வனரந்தோர் என
கல்பவட்டுகள் கூறுகி து.
வசாழர் ைால ஓவியங்ைள்:




றசோழர்கோல வனப்புமிக்க ஓவியங்கனளத் தஞ்னசப் பெரியறகோவிலில் கோணலோம்.
அதில் கவின்மிகு கயினலகோட்சி உள்ளது.
வபச்சுக்ைகல

வபச்சுக்ைகல:



நுண்ணிய நூல்ெல கற் வற்றக அனமயத்தக்க அரியபதோரு கனலறய றெச்சுக்கனல.

வேகைப்வபச்சில் நல்ல தேிழ்:
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றமனடப்றெச்சில் நல்ல தமினழ பகோண்டு மக்கனள ஈர்த்தவர்கள் திரு.வி.க, அண்ணோ,
ரோ.ெி.றசதுெிள்னள, நோவலர் றசோமசுந்தர ெோரதியோர், குன் க்குடி அடிகளோர்.

வபச்சும் வேகைப்வபச்சும்:




றெச்சில் உணர்ந்தனத உணர்ந்தவோறு பதரிவித்தோல் றெோதுமோனது; ஆனோல்,
றமனடப்றெச்சிறலோ உணர்ந்ததனன உணர்த்தும் வனகயிலும் பதரிவித்தல் றவண்டும்.
றெச்சில் றகட்கின் வனனக் றகட்கின் வனோகறவ மதிக்கலோம். ஆனோல்,

றமனடப்றெச்சிறலோ றகட்கின் வனன மதிப்ெிடுறவோனோக மதித்தல் றவண்டும்.
வபச்சுக்ைகலயில் போழியும் முகறயும்:




றமனடப்றெச்சுக்கு கருத்துகறள உயிர்நோடி என் ோலும், அக்கருத்துக்கனள பவளியிடும்
பமோழியும் முன யும் இன் ியனமயோ இடத்னதப் பெறுகின் ன.
கருத்னதக் விளக்க பமோழி கருவியோக உள்ளது.

முக்கூறுைள்:




றெசும் பெோருனள ஒழுங்குமுன க்குக் கட்டுப்ெடுத்திக் பதோடக்கம், இனடப்ெகுதி, முடிவு
எனப் ெகுத்துக் றெசுவனதறய றெச்சுமுன

என்கிற ோம்.

இதனன எடுத்தல், பதோடுதல், முடிதல் எனவும் கூ லோம்.
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எடுத்தல்:





றெச்னச பதோடங்குவது எடுப்பு.
பதோடக்கம் நன் ோக இரோவிட்டோல் றகட்ெவர்களுக்குப் றெச்சினன கு ித்த நல்பலண்ணம்
றதோன் ோது.

சுருக்கமோன முன்னுனரயுடன் பதோடங்க றவண்டும்.

பதாடுத்தல்:




பதோடக்கவுனரக்குப் ெி கு, பெோருனள விரித்துப் றெசும் முன

பதோடுத்தல் எனப்ெடும்.

இனடயினடறய சுனவமிக்க பசோற்களும் குணமிக்க கருத்துகளும் ெினணத்துப் றெசுவறத
பதோடுத்தல் எனப்ெடும்.

வபச்சின் அணிைலன்:




எண்ணங்கனளச் பசோல்லும் முன யோல் அழகு ெடுத்துவறத அணி எனப்ெடும்.
றகட்றெோர் சுனவக்கத்தக்க உவனமகள், எடுத்துக்கோட்டுகள், பசோல்லோட்சிகள், ெல்றவறு
நனடகள், சிறுசிறு கனதகள் முதலியன அனமயப் றெசுவறத சி ந்த றெச்சோகும்.

உணர்த்தும் திறன்:
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உணர்ச்சி உள்ள றெச்றச உயிருள்ள றெச்சோகும்.

றெச்சோளர், தோம் உணர்ச்சிவயப்ெடோது, றகட்றெோரின் உள்ளத்தில் தோம் விரும்பும்
உணர்ச்சினய ஏற்ெடுத்தும் வனகயில் றெசுதல் றவண்டும்.

முடித்தல்:




றெச்னச முடிக்கும்றெோது தோன், றெச்சோளர் தமது கருத்னத வற்புறுத்தவும் றகட்றெோர்
மனதில் ெதியுமோறு சுருக்கிக் கூ வும் கூடும்.

றெச்சின் சுருக்கத்னதக் கூ ி முடித்தல், உணர்ச்சினயத் தூண்டும் முன யில் முடித்தல்,
ெோரோட்டி முடித்தல், பெோருத்தமோன கவினதனயக் கூ ி முடிதல் என முடிக்கும் முன கள்
ெல உள்ளன.
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திகரப்பைக்ைகல

திகரப்பைத்தின் சிறப்பு:




உலகில் ெல்றவறு பமோழிகள் இருப்ெினும், மக்கள் அனனவரும் எளிதில்
புரிந்துக்பகோள்ளும் உலகபமோழி தினரப்ெடம்.

அது உதடுகளோல் றெசும் பமோழியன்று; உள்ளத்தோல் றெசி, உணர்ச்சிகளோல் உருவோகும்
பமோழி.

திகரப்பைத்தின் வரலாறு:



ஒளிப்ெடம் எடுக்கும் முன னய 1830ஆம் ஆண்டு கண்டுப்ெிடித்த ெின்னர், எட்வர்ட்
னமெிரிட்சு என்





பவற் ிபெற் ோர்.

ஆங்கிறலயர் முதலில் ஓடும் குதினரனய இயக்கப்ெடமோக எடுத்து

ஈஸ்ட்மன் என்ெோர் ெடச்சுருள் உருவோக்கும் முன னயக் கண்டுெிடித்தோர்.
எடிசன், ஒருவர் மட்டும் ெோர்க்கும் ெடக்கருவினயக் கண்டுெிடித்தோர்.
ெிரோன்சிஸ் பசன்கின்சு என்

அபமரிக்கர் 1894இல் ரிச்மண்ட் என்னுமிடத்தில்

இயக்கப்ெடத்னதப் ெலரும் ெோர்க்கும் வனகயில் வடிவனமத்தோர். புதிய ெடவழ்த்திகள்
ீ
உருவோக, இவருனடய கருத்துகறள அடிப்ெனடயோக அனமந்தன.
திகரப்பைம்:
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நடிப்ெோற் னல எடுத்துக்கூ ிச் சில றநரங்களில் தோறம நடித்தும், கோட்சிகள் அனமத்தும்

ெடம் முடியும்வனர உனழக்கும் நுண்மோண் நுனழபுலம் உனடயோனர இயக்குனர் என்ெர்.
கனதப்ெடங்கள் மட்டுமின் ிக் கருத்துப்ெடங்கள், பசய்திப்ெடங்கள், விளக்கப்ெடங்கள்,
கல்விப்ெடங்கள் எனப் ெல வளர்ச்சி நினலகனளத் தினரப்ெடத்துன

அனடந்துள்ளது.

திகரப்பைச்சுருள்:




தினரப்ெடம் எடுக்கப் ெயன்ெடும் ெடச்சுருள் பசல்லுலோய்டு என்னும் பெோருளோல் ஆனது.
ெடம் எடுக்கப் ெயன்ெடும் சுருள், எதிர்ச்சுருள் எனப்ெடும்.

பைம்பிடிக்கும் ைருவி:




இது ஒளிப்ெதிவு பசய்யப் ெயன்ெடுகி து.

ெடப்ெிடிப்புக்கருவியில் ஓரடி நீளமுள்ள ெடச்சுருள் 16 ெடங்கள் வதம்
ீ
ஒன் ன்ெின்ஒன் ோகத் பதோடர்ச்சியோக எடுக்கப்ெடும்.

ஒலிப்பதிவு:



நடிகர்களின் நடிப்னெயும், ெோடும் ெோடல்கனளயும் உனரயோடல்கனளயும் ஒலிப்ெதிவு
பசய்வர்.
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திகரப்பைக்ைாட்சிப் பதிவு:




ஒளிஒலிப்ெடக்கருவி என்னும் கருவி தினரயரங்குகளில் தினரப்ெடம்
கோட்டப்ெயன்ெடுகி து.

இக்கருவியில் றமற்ெக்கம் ஒன்றும், அடிப்ெக்கம் ஒன்றுமோக வட்டமோன இரு பெட்டிகள்
இருக்கும்.

ைருத்துப்பைம்:




கருத்துப்ெடம் அனமக்கத் பதோடங்கியவர் “வோல்ட் டிஸ்னி” என்ெோர் ஆவோர்.
ெடங்கனள எழுதுவதற்குப் ெதிலோகப் பெோம்னமகனளக் பகோண்டும் ெடங்கனளத்
தயோரிக்கின் னர்.

தேிழில் சிறுைகதைள்







சிறுகனத உலகின் தந்னத பசகோவ்
சிறுகனத றதோன் ிய முதல் இந்திய பமோழி வங்கோளி
தமிழ்ச் சிறுகனதயின் முன்றனோடி = வரமோமுனிவர்
ீ

தமிழின் முதல் சிறுகனத வ.றவ.சு.ஐயரின் குளத்தங்கனர அரச மரம்
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தமிழின் முதல் சிறுகனத பதோகுப்பு = மங்னகயர்கரசியின் கோதல்
சிறுகனதயின் தந்னத = வ.றவ.சு.ஐயர்

தமிழ்ச் சிறுகனத முன்றனோடி

- வரமோமுனிவர்
ீ

தமிழ் சிறுகனதயின் தந்னத

- வ.றவ.சு.ஐயர்

தமிழின் முதல் சிறுகனத

- குளத்தங்கனர அரச மரம்

தமிழின் முதல் சிறுகனத பதோகுப்பு

- மன்னகயர்கரசியின் கோதல்

கி.இரோெ நோரோயணன்

- வட்டோரக் கனதகளின் முன்றனோடி

கி.இரோெ நோரோயணன்

- கரிசில் கனதகளின் தந்னத

புதுனமெித்தன்

- சிறுகனத மன்னன்

புதுனமெித்தன்

- தமிழ்நோட்டின் மோப்ெசோன்
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புதுனமப்ெித்தன்

- தமிழ்ச் சிறுகனதயின் தூண்

புதுனமெித்தன்

- சிறுகனதச் பசல்வர்

கல்கி

- தமிழ்நோட்டின் வோல்டர் ஸ்கோட்

கல்கி

- தமிழ் சிறுகனத இலக்கியத்தின் ஆசோன்

ந.ெிச்சமூர்த்தி

- சிறுகனதயின் சோதனன

பமௌனி

- சிறுகனதயின் திருமூலர்(புதுனமெித்தன்)

பாரதியார்
சிறுைகதைள்:





நவதந்திரக் கனதகள்
கனதக்பகோத்து

பூறலோக ரம்னெ
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திண்டிம சோஸ்திரி
ஸ்வர்ணகுமோரி

சின்ன சங்கரன் கனத
ஆ ில் ஒரு ெங்கு

ரவந்திரநோத்
ீ
தோகூரின் சிறுகனதகள் 11ஐத் தமிழில் பமோழிபெயர்த்துள்ளோர்
வ.வவ.சு.ஐயர்

குறிப்பு:










முழுப்பெயர் = வரகறனரி றவங்கட சுப்ெிரமணிய ஐயர்
தமிழின் முதல் சிறுகனதயோன “குளத்தங்கனர அரச மரம்” எழுதியவர்
குளத்தங்கனர அரசமரம் தோகூர் எழுதிய “கோட்றடர் கதோ” என்

வோங்க பமோழியின் கனதத்

தழுவல் ஆகும்

குளத்தங்கனர அரச மரம் இடம் பெற்றுள்ள சிறுகனதத் பதோகுதி மங்னகயர்க்கரசியின்
கோதல்

தமிழின் முதல் சிறுகனத பதோகுப்பு = மங்னகயர்க்கரசியின் கோதல்
மங்னகயர்க்கரசியின் கோதல் எட்டு சிறுகனதகனளக் பகோண்டது
னலலோ மஜ்னு, அனோர்கலி றெோன்

சிறுகனதகனள “கோபுலி வோலோ” என்

ெோத்திரங்கனளத் தமிழுக்கு அ ிமுகம் பசய்தவர்
பதோகுப்ெின் மூலம் பமோழிப்பெயர்த்து பவளியிட்டோர்

சிறுைகதைள்:
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குளத்தங்கனர அரச மரம்
கமழ விெயம்
கோங்றகயம்

எதிபரோலியோள்
புதுகேப்பித்தன்

குறிப்பு:




இயற்பெயர் = விருத்தோசலம்
புனனபெயர் = புதுனமெித்தன்

சிறப்பு பபயர்:




சிறுகனத மன்னன்




தமிழ் சிறுகனதயின் தூண்




தமிழ்நோட்டின் மோப்ெசோன்
சிறுகனதச் பசல்வர்

பெயகோந்தன் = கோவியத்திற்கு கம்ென், கவினதக்கு ெோரதி, சிறுகனதக்கு புதுனமெித்தன்
பத.பெோ.மீ = புதுனமப்ெித்தன் சிறுகனதகள் கவினதயுடன் றெோட்டியிடுகின் ன
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சிறுைகத பதாகுதிைள்:




கெோடபுரம்




சித்தி



புதிய ஒளி
ஆண்னம

அன்று இரவு

சிறுைகத:















கடவுளும் கந்தசோமிப் ெிள்னளயும்
அகல்னய

சோெ விறமோசனம்
துன்ெக்றகணி

மனித எந்திரம்
சிற்ெியின் நரகம்
தியோக மூர்த்தி
பெோன்னகரம்
கயிற் ிரவு
கல்யோணி

நினனவுப்ெோனத
மகோமசோனம்

றவதோளம் பசோன்ன கனத
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SANTHANA TNPSC.

கோஞ்சனன
கோலனும் கிழவியும்
விநோயகர் சதுர்த்தி
ெக்தகுறசலோ

கவந்தனும் கோமனும்
பஜயைாந்தன்

குறிப்பு:




ஞோனெீட ெரிசு பெற் வர்
இவனர “சிந்தனனச் சிற்ெி” என ெோரோட்டப் ெடுெவர்

சிறுைகத பதாகுப்பு:








உதயம்
ஒரு ெிடி றசோறு

இனிப்பும் கரிப்பும்
றதவன் வருவோரோ
சுனமதோங்கி
யுகசக்தி
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புதிய வோர்ப்புகள்
சுயதரிசனம்
குருெீடம்

சக்கரங்கள் நிற்ெதில்னல
மோனல மயக்கம்

சிறுைகத:




அக்கினிப் ெிரறவசம்




உண்னம சுடும்










புதுச் பசருப்புக் கடிக்கும்
ெிரறமோெறதசம்
ஒரு ெிடி றசோறு

இருனளத் றதடி
ெிரளயம்
ஒரு ெகல் றநர ெோபசன்பெர் வண்டி
திரிசங்கு பசோர்க்கம்
இரவில்

ஆண்னம
கல்யோணி

SANTHANA TNPSC.

T.DURGAM

CELL:8760273175

Page 55

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net

www.TrbTnpsc.com

GENERAL TAMIL - PART III

SANTHANA TNPSC.
சு.சமுத்திரம்

சிறுைகத:







அங்றக கல்யோணம் இங்றக கலோட்டோ(முதல் சிறுகனத)
றெோதும் உங்க உெகோரம்
ஒறர ஒரு றரோெோ

இழவு கோத்த கிளி
ெலறவசம்

சிறுைகத பதாகுப்பு:




உ வுக்கு அப்ெோல்



கோகித உ வு

ஒரு சத்தியத்தின் அழுனக

கு.ப.ரா
குறிப்பு:



முழுப்பெயர் = கு.ெ.இரோசறகோெோலன்
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சிறுைகத:




நூருன்னிஸோ(முதல் சிறுகனத)




கோணோமறல கோதல்









புனர் பென்மம்
கனகோம்ெரம்

கோஞ்சன மோனல

சி ிது பவளிச்சம்
விடியுமோ?
தினர

இறுதி பவளிச்சம்

அடி ம ந்தோல் ஆழம்
நடுத்பதரு நோகரிகம்
ைல்ைி

குறிப்பு:






இயற்பெயர் = இரோ.கிருஷ்ணமூர்த்தி
திரு.வி.க.வின் மீ து பகோண்ட ஈடுெோட்டோல் தம் பெயனரக் கல்கி என னவத்துக் பகோண்டோர்
இவனர “தமிழ்நோட்டின் வோல்டர் ஸ்கோட்” என அனழப்ெர்
இவனர “சிறுகனத உலகின் ஆசோன்” ஆவோர்
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SANTHANA TNPSC.

சிறுைகத:


















சோரனதயின் தந்திரம்(முதல் சிறுகனத)
றகோத்தோரியின் தோயோர்

கோரிருளில் ஒரு மின்னல்
அெனலயின் கண்ணர்ீ
மோடத்றதவன் சுனன
மயில்விழிமோன்
வனன
ீ
ெவோணி

கனணயோழியின் கனவு

திருபவழுந்தூர் சிவக்பகோழுந்து
திருடன் மகன் திருடன்
கோத ோக் கள்ளன்
மயில் விழிமோன்
ஒற்ன

றரோெோ

மோடத்றதவன் சுனன
மயினலக் கோளி

அனலயின் கண்ணர்ீ
அறிஞர் அண்ணா
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சிறுைகத:
















ெலோெலன்

சுடுமூஞ்சி

அன்னதோனம்
றெய் ஓடிப்றெோச்சி
இரு ெரம்ெனரகள்
சூதோடி

பசவ்வோனழ
தஞ்னச வழ்ச்சி
ீ
ெிடி சோம்ெல்
புலி நகம்
ரோெோதி ரோெோ

பசோர்க்கத்தில் நரகம்
பசோர்க்கத்தில் நரகம்
ஒளியூரில்]

சிதம்பர ரகுநாதன்
சிறுைகத:




றசற் ிறல மிதந்த பசந்தோமனர
நிலோவிறல றெசுறவோம்

SANTHANA TNPSC.

T.DURGAM

CELL:8760273175

Page 57

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net

www.TrbTnpsc.com

GENERAL TAMIL - PART III





SANTHANA TNPSC.

அெோய அ ிவிப்பு
ஐந்தோம் ெனட
ஆனணத் தீ
மனனவி
ைி. இராஜ நாராயணன்

குறிப்பு:




வட்டோரக் கனதகளின் முன்றனோடி
கரிசில் கனதகளின் தந்னத

சிறுைகத:




கதவு




றவட்டி




கன்னினம
அம்மோ ெிள்னள
அப்ெோ ெிள்னள
நோற்கோலி

www.Padasalai.Net
பேௌைி

குறிப்பு:





இயற்பெயர் = சுப்ெிரமணியம்
இவனர “சிறுகனதயின் திருமூலர்” என் வர் புதுனமப்ெித்தன்

க.நோ.சுப்ெிரமணியன் = பமௌனியின் கனதகள் தமிழ் இலக்கிய உலகில்
தனிப்பெருஞ்சசிகரம்

சிறுைகத:




ஏன்(முதல் சிறுகனத)




அழியோச் சுடர்







தவறு(இறுதி சிறுகனத)
மணக்றகோலம்
கோதல் அனல
மோறுதல்

ெிரெஞ்ச கோனம்
மனத்றதர்

சோவில் ெி ந்த சிருஷ்டி
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SANTHANA TNPSC.
பி.எஸ்.ராகேயா

குறிப்பு:



மணிக்பகோடி இதழிச் சிறுகனத இதழோக மோற் ியவர்

சிறுைகத:




ெணம் ெினழத்தது




நினனவு முகம்












தழும்பு

ம க்கவில்னல
கோம தகனம்

நட்சத்திரக் குழந்னத
பகோத்தனோர் றகோவில்
மலரும் மணமும்
ஞோறனோதயம்

ெோக்கியத்தின் ெோக்கியம்
புதுனமறகோயில்

பூவும் பெோன்னும்
குங்குமப்பெோட்டு குமோரசோமி
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அடிச்சோனரச் பசோல்லி அழு

கு. அழைிரிசாேி

குறிப்பு:



மறலசியோவில் “இலக்கிய வட்டம்” நடத்தியவர்

சிறுைகத பதாகுதிைள்:












உ க்கம் பகோள்வோன்(முதல் சிறுகனத)
சிரிக்கவில்னல
தவப்ெயன்

கோலகண்ணோடி
புது உலகம்

பதய்வம் ெி ந்தது
இரு சறகோதரிகள்
கற்ெக விருட்சம்
வரப்ெிரசோதம்

அன்ெளிப்பு(சோகித்ய அகோடமி ெரிசு)

சிறுைகத:
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SANTHANA TNPSC.

ஆண் மகன்
புது உலகம்
திரிபுரம்

இரு பெண்கள்
திரிறவணி

ஞோெகோர்த்தம்
இராசாசி

சிறுைகத:










நிரந்தர பசல்வம்
ெிள்னளயோர் கோப்ெோற் ினோர்
கற்ெனனக் றகோடு
றதவ்வனி

முகுந்தன் ென யனோன கனத
கூன் சுந்தரி

அ ியோக் குழந்னத
அன்னனயும் ெிதோவும்
சி.சு.பசல்லப்பா
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சிறுைகத:








சரசோவின் பெோம்னம
மனல வடு
ீ
அறுெது

சத்தியோகிரகி
பவள்னள

மோர்கழி மலர்
வல்லிக்ைண்ணன்

சிறுைகத:










சந்திர கோந்தக்கல்(முதல் சிறுகனத)
நோட்டியக்கோரி

பெரிய மனுெி
கவினத வோழ்வு

தத்துவ தரிசனம்
கல்யோணி

ஆண் சிங்கம்
வோல் விரும்ெியவன்
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SANTHANA TNPSC.
ந.பிச்சமூர்த்தி

குறிப்பு:



இவனர “சிறுகனதயின் சோதனன” அனப் றெோற்றுவர்

சிறுைகத:




மோயமோன்




ெோம்ெின் றகோெம்










இரும்பும் புரட்சியும்
முள்ளும் றரோெோவும்
பகோழு பெோம்னம

ெதிபனட்டோம் பெருக்கு
ெம்ெரும் றவஷ்டியும்
நல்ல வடு
ீ

அவனும் அவளும்
மோங்கோய்த் தனல
றமோகினி

கனளயும் பெண்ணும்
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தி.ஜாைைிராேன்

சிறுைகத:




அக்ெர் சோஸ்திரி




றகோபுர விளக்கு










சிவப்பு ரிக்க்ஷோ

ெஞ்சத்து ஆண்டி
ரசிகரும் ரசினகயும்
றதவர் குதினர

அம்மோ வந்தோல்
ரிக்க்ஷோ

பகோட்டு றமளம்
சிலிர்ப்பு

சக்தி னவத்தியம்(சோகித்ய அகோடமி விருது)
அபூர்வ மனிதர்கள்
அவசாைேித்திரன்

சிறுைகத:




அப்ெோவின் சிறநகிதர்(சோகித்ய அகோடமி விருது)
உத்திர ரோமோயணம்
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SANTHANA TNPSC.

விரிந்த வயல்
மு.வ

சிறுைகத:




விடுதனலயோ?
கு ட்னட ஒலி

தேிழின் பதாண்கே - உயர்தைிச் பசம்போழி
பாவலவரறு பபருஞ்சித்திரைார்:



“வறுனட
ீ
பசம்பமோழி தமிழ்பமோழி உலகம்
றவரூன் ிய நோள்முதல் உயிர்பமோழி”

என்று தமிழின் பெருனமனயப் றெோற்றுகி ோர் பெருஞ்சித்திரனோர்.
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பசம்போழியின் இலக்ைணம்:



“திருந்திய ெண்பும், சீர்த்த நோகரிகமும் பெோருந்திய தூய்பமோழி தமிழ்ச் பசம்பமோழியோம்”
என்று ெரிதிமோற்கனலஞர் பசம்பமோழிக்கு இலக்கணம் வகுத்துள்ளோர்.

பாவாணர் கூற்று:



“பதோன்னம, முன்னம, நுண்னம, திண்னம, எண்னம, ஒண்னம, இனினம, தனினம,
இளனம, வளனம, தோய்னம, தூய்னம, மும்னம, பசம்னம, இயன்னம, வியன்னம என

வரும் 16 பசவ்வியல் தன்னமகனளக் பகோண்டது பசம்பமோழி; அதுறவ நம்பமோழி” என்ெோர்
ெோவோணர்.
முஸ்தபாவின் பசம்போழி தகுதிப்பாடுைள்:



பதோன்னம, ெி பமோழித் தோக்கமின்னம, தோய்னம, தனித்தன்னம, இலக்கிய வளமும்
இலக்கியச் சி ப்பும், பெோதுனமப் ெண்பு, நடுவுநினலனம, ெண்ெோடு கனல ெட்ட ிவு
பவளிப்ெோடு, உயர்சிந்தனன, கனல இலக்கியத் தனித்தன்னம பவளிெோடு, பமோழிக்

றகோட்ெோடு எனப் 11 தகுதிகனள அ ிவியல் தமிழ ிஞர் முஸ்தெோ வனரயறுத்துள்ளோர்.
பதான்கே:



முதல் மோந்தன் றதோன் ிய இடம் குமரிக் கண்டம். அவன் றெசிய பமோழி தமிழ் பமோழிறய
என்ெர்.
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உலகம் றதோன் ிய றெோறத றதோன் ிய தமினழ, அதன் பதோன்னமனயக் கருத்து “என்றுமுள
பதன்தமிழ்” என்ெோர் கம்ெர்.

பிறபோழித் தாக்ைேின்கே:




ெி பமோழி பசோற்கனள நீக்கினோல் ெல பமோழிகள் இயங்கோது.
அனோல், தமிழ் ஒன்ற

ெி பமோழிச் பசோற்கனள நீக்கினோலும் இனிதின் இயங்கவல்லது.

தாய்கே:





தமிழ் பமோழியோனது திரோவிட பமோழிகளோன கன்னடம், பதலுங்கு, மனலயோளம், துளுவம்
முதலிய பமோழிகளுக்குத் தோய்பமோழியோகத் திகழ்கி து.

தமிழ் பமோழி ெிரோகுயி முதலோன வடபுல பமோழிகளுக்கும் தோய்பமோழியோக விளங்குகி து
என்ெோர் கோல்டுபவல்.

1090 பமோழிகளுக்கு றவர்ச்பசோல்னலயும், 109 பமோழிகளுக்கு உ வுப்பெயர்கனளயும்
தந்துள்ளது தமிழ்.

தைித்தன்கே:




இயல், இனச, நோடகம் என்னும் முப்பெரும் ெிரிவுகனளத் பகோண்டது தமிழ்.
தமிழர் அகம், புரம் என வோழ்வியலுக்கு இலக்கணம் வகுத்துள்ளனர்.
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திருக்கு ள், மோந்தர் இனத்திற்றக வோழ்வியல் பந ிமுன கனள வகுத்துள்ளது.

இலக்ைிய வளம், இலக்ைணச் சிறப்பு:





உலக இலக்கியங்களுள் முதன்னம பெற்றுள்ளனவ சங்க இலக்கியங்கள்.
இவற் ின் பமோத்த அடிகள் = 26350.

அக்கோலத்றத இவ்வளவிற்கு “விரிவோக உருவோக்கப்ெட்ட இலக்கியங்கள், உலகின் றவறு
எம்பமோழியிலும் இல்னல” என்ெது உலக இலக்கியங்கனள ஆய்ந்த “கமில்சுவலெில்”



என்னும் பசக் நோடு பமோழியியல் அ ிஞரின் முடிபு.

மோக்சுமுல்லர் என்னும் பமோழி நூல ிஞறரோ தமிறழ மிகவும் ெண்ெட்ட பமோழிபயன்றும்,

அது தனக்றக உரிய இலக்கியச் பசல்வங்கனளப் பெற் ிருக்கும் பமோழிபயன்றும் ெோரோட்டி






இருக்கின் ோர்.

சங்க இலக்கியங்கள் “மக்கள் இலக்கியங்கள்” எனப்ெடும்.
“தமிழ் இலக்கணம் ெடிக்கப் ெடிக்கச் விருப்ெனத உண்டோக்குவது” என்ெோர் பகல்லட்.
நமக்கு கினடத்த இலக்கண நூல்களுள் மிகவும் ெழனமயோனது பதோல்கோப்ெியம்.

பதோல்கோெிய்யம் மூன்று இலக்கணங்கனள கூ ியுள்ளோர். அவரின் ஆசிரியர் அகத்தியர்
ஐந்து இலக்கணங்கனள கூ ியுள்ளோர்.

பபாதுகேப் பண்பு:




தமிழர் தமக்பகன வோழோமல் ெி ர்க்பகன வோழ்ந்தவர்கள்.
பசம்புலப் பெயல்நீர்றெோல அன்புள்ளம் பகோண்டவர்கள்.
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நடுவுநிகலகே:





சங்க இலக்கியங்கள் இனம், பமோழி, மதம் கடந்தனவ.
இயற்னகறயோடு இனணந்தனவ.
மக்கள் சி ப்புடன் வோழ ஏற்

கருத்துக்கனள பமோழிெனவ.

பண்பாடு, ைகல பட்ைறிவு பவளிப்பாடு:



சங்கப் ெனடப்புகள், “ெகுத்துண்டு ெல்லுயிர் ஓம்புதல், யோன் பெற்

இன்ெம் பெருக

இவ்னவயகம், ெி ன்மனன றநோக்கோப் றெரோண்னம” முதலிய ெண்ெோட்டு
பந ிமுன கனளயும் பவளிப்ெடுத்திகி து.
உயர் சிந்தகை:




“யோதும் ஊறர, யோவரும் றகளிர்” என உலக மக்கனள ஒன் ினனந்து உ வுகளோக்கிய
உயர்சிந்தனன மிக்கது பு நோனூறு.

“ெி ப்பெோக்கும் எல்லோ உயிர்க்கும்” எனத் திருக்கு ள் உலகுக்கு எடுத்துனரக்கி து.

ைகல இலக்ைியத் தைித்தன்கே பவளிப்பாடு:



தமிழ்ச்சோன்ற ோர் பமோழினய, “இயல், இனச, நோடகம்” எனப் ெிரித்து வளமனடயச்
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பசய்தனர்.

எளிய குடிமகனனயும் குடிமகனளயும் கோப்ெியத் தனலவர்களோக்கிக் கோப்ெியம்
ெனடத்தனர்.

போழிக் வைாட்பாடு:




“இன்ன ய பமோழியியல் வல்லுநர்கள் றெணிப் ெின்ெற் த்தக்க வழிமுன கனளத்
பதோல்கோப்ெியம் கூறுகின் து” என்ெோர் முனனவர் எமிறனோ.

ஒருபமோழிக்கு 35 ஒலிகள் இருந்தோறல றெோதும் என்ெர். ஆனோல் தமிறழோ 500 ஒலிகனளக்
பகோண்டுள்ளது.

பசம்போழி:




இவ்வருஞ்சி ப்புமிக்க தமினழச் “பசம்பமோழி” என அ ிவித்தல் றவண்டும் என்

முயற்சி

1901இல் பதோடங்கி 2004வனர பதோடர்ந்தது.

நடுவண் அரசு 2004ஆம் ஆண்டு அக்றடோெரில் தமினழச் பசம்பமோழியோக அ ிவித்தது.
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உகரநகை - ேகறேகலயடிைள்
குறிப்பு:






இயற் பெயர் = சோமி றவதோசலம்
ஊர் = நோனக மோவட்டம் கோடம்ெோடி

பெற்ற ோர் = பசோக்கநோதப் ெிள்னள, சின்னம்மோ அம்னமயோர்
மகள் = நீலோம்ெினக அம்னமயோர்

வவறு பபயர்ைள்:







தனித்தமிழ் மனல
தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தந்னத

தனித்தமிழ்த் இலக்கியத்தின் தந்னத
தன்மோன இயக்கத்தின் முன்றனோடி

தமிழ் கோல ஆரோய்ச்சியின் முன்றனோடி

புகைப்பபயர்:



முருகறவள்
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உகரநகை நூல்ைள்:


















ெண்னடத் தமிழரும் ஆரியரும்

மோணிக்கவோசகர் வரலோறும் கோலமும்
றவளோளர் யோவர்
னசவ சமயம்
தமிழர் மதம்

அம்ெலவோணர் கூத்து
தமிழ்த்தோய்

தமிழ்நோட்டவரும் றமல்நோட்டவரும்
அ ிவுனரக் பகோத்து

மக்கள் 100 ஆண்டுகள் வோழ்வது எப்ெடி?
மரணத்தின் ெின் மனிதனின் நினல
றசோமசுந்தரக் கோஞ்சியோக்கம்
பதன்புலத்தோர் யோர்?

சோதி றவற்றுனமயும் றெோலிச் னசவமும்
பதோனலவில் உணர்த்தல்

Ancient and modern tamil poets

பசய்யுள் நூல்ைள்:




திருபவற் ியூர் முருகர் மும்மணிக்றகோனவ
றசோமசுந்தரக் கோஞ்சி
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ஆய்வு நூல்ைள்:







முல்னலப்ெோட்டு ஆரோய்ச்சி
ெட்டினப்ெோனல ஆரோய்ச்சி

சிவஞோன றெோத ஆரோய்ச்சி
கு ிஞ்சிப்ெோட்டு ஆரோய்ச்சி
திருக்கு ள் ஆரோய்ச்சி

நாைைம்:





சோகுந்தலம்(பமோழிப்பெயர்ப்பு)
குமுதவல்லி
அம்ெிகோெதி அமரோவதி

நாவல்:




றகோகிலோம்ெோள் கடிதங்கள்

குமுதினி அல்லது நோகநோட்டு இளவரசி

இதழ்:
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அ ிவுக்கடல்(ஞோனசோகரம்)
The ocean of wisdom

குறிப்பு:




தமிழ், ஆங்கிலம், வடபமோழி என மும்பமோழியிலும் வல்லவர்




பசன்னன கி ித்துவக் கல்லூரியில் றெரோசிரியரோக ெணியோற் ியவர்






னசவத்னதயும் தமினழயும் தம் உயிரோக பகோண்டவர்
சோமி றவதோசலம் என்
மோற் ிக் பகோண்டோர்
“ஞோனசோகரம்” என்

தன் வடபமோழி பெயனர மன மனல அடிகள் என தமிழில்

இதழுக்கு “அ ிவுக்கடல்” என்று பெயர் மோற் ம் பசய்து நடத்தினோர்

“சிறுவர்க்கோன பசந்தமிழ்” என்

தனலப்ெில் ெோடநூல்கனளயும் வனரந்துள்ளோர்.

அடிகளின் “அ ிவுனரக் பகோத்து” என்

நூறல “கட்டுனர” என்

தமிழ்ச் பசோல்னலயும்,

கட்டுனர எழுதும் முன கனளயும் மோணவர்களினடறய ெரப்ெிற்று

இவர் னசவ சித்தோந்த மகோ சமோெம், சமரச சன்மோர்க்க சங்கம் றெோன் வற்ன
ஏற்ெடுத்தினோர்

சிறப்பு:




“தனித்தமிழ் இயக்கம்” றதோற்றுவித்தவர்
திரு.வி.க = மன மனல ஒரு பெரும் அ ிவுச் சுடர்; தமிழ் நிலவு; னசவ வோன்; பதன்னோடு
ென்பனடுங்கோலம் தன்னன ம ந்து உ ங்கியது. அவ்வு க்கம் றெோக்கிய பெருனம
அடிகளோருக்றக றசரும்
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சங்க இலக்கியங்கனள மக்களினடறய ெரப்ெியவர்
பரிதிோற்ைகலஞர்

வாழ்க்கைக்குறிப்பு:






இயற் பெயர் = சூரிய நோரோயண சோஸ்திரி.
ஊர் = மதுனர அடுத்துள்ள விளோச்றசரி
பெற்ற ோர் = றகோவிந்தசிவனோர், இலட்சுமி அம்னமயோர்.

தம் பெற்ற ோருக்கு மூன் ோவது மகனோக,1870ஆம் ஆண்டு சூனலத் திங்கள் ஆ ோம் நோள்
ெி ந்தோர்..

சிறப்பு பபயர்ைள்:




தமிழ் நோடக றெரோசிரியர்



தனித் தமிழ் நனடக்கு வித்திட்டவர்

திரோவிட சோஸ்திரி(சி.னவ.தோறமோதரம்ெிள்னள)

பகைப்புைள்:



ரூெோவதி அல்லது கோணோமல் றெோன மகள்(நோடக நூல்)
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கலோவதி(நோடக நூல்)

மோனவிசயம்(நோடக நூல், களவழி நோற்ெது தழுவல்)
ெோவலர் விருந்து

தனிப்ெோசுரத் பதோனக

தமிழ் பமோழி வரலோறு

நோடகவியல்(நோடக இலக்கண நூல்)
சித்திரக்கவி

மதிவோணன்(புதினம்)
உயர்தனிச் பசம்பமோழி(கட்டுனர)
சூர்ெநனக(புரோண நோடகம்)
முத்ரோரோட்சசம் என்

வடபமோழி நூனல தமிழில் பமோழிப்பெயர்த்துள்ளோர்

தமிழ் புலவர் சரித்திரம்

தமிழ் வியோசகங்கள்(கட்டுனர பதோகுப்பு)

இதழ்:




ஞோனறெோதினி
விறவக சிந்தோமணி

குறிப்பு:




பசன்னன கி ித்துவக் கல்றலோர்ரியில் தமிழ் றெரோசிரியரோகப் ெணி புரிந்தவர்
மன மனல அடிகளின் ஆசிரியர்
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14 அடி ஆங்கிலப் ெோட்னடப் றெோன்று ெல ெோடல்கள் எழுதி

றசோனட் என்

“தனிப்ெோசுரத்பதோனக” என்னும் நூனல பவளியிட்டோர்
“அங்கம்” என்

நோடக வனகக்கு மோனவிசயம் என்

நோடக நூனல ெனடத்தோர்

சி.னவ.தோறமோதரப் ெிள்னளயின் றவண்டுறகோளுக்கு இணங்க “மதிவோணன்” என்
ெனடத்தோர்

புதினம்

சிறப்பு:







சூரிய நோரோயண சோஸ்திரி என்

தம் பெயனர தனிப்ப்ெசுரத் பதோனக என்னும் நூனல

பவளியிடும் றெோது ெரிதிமோற் கனலஞர் என மோற் ிக் பகோண்டோர்

இவரின் தனிப்ெோசுரத் பதோனக என்னும் நூலினன ெி.யு.றெோப் ஆங்கிலத்தில் பமோழி
பெயர்த்துள்ளோர்

இவரின் தமிழ்ப்புலனமயும் கவிெோடும் தி னனயும் கண்டு சி.னவ.தோறமோதரம்ெிள்னள
இவருக்கு “திரோவிட சோஸ்திரி” என்

ெட்டம் வழங்கினோர்.

உயர்தனிச் பசம்பமோழி(classical language), தகுந்தனவ தங்கி நிற் ல்(survival of the fittest)
என்

கனலச் பசோற்கனளப் ெனடத்தவர்

முதன் முதலில் தமினழ உயர்தனிச் பசம்பமோழி என அ ிவித்தவர்
ந.மு.வவங்ைைசாேி நாட்ைார்

வாழ்க்கைக் குறிப்பு:
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ஊர்

= தஞ்சோவூர் நடுக்கோவிரி

பெற்ற ோர்

= முத்துசோமி நோட்டோர், னதலம்மோள்

முதலில் னவத்த பெயர் சிவப்ெிரகோசம், ெின் றவண்டுதலோல் னவத்த பெயர் றவங்கடசோமி

பகைப்புைள்:









றவளிர் வரலோற் ின் ஆரோய்ச்சி
கெிலர்

நக்கீ ரர்
கள்ளர் சரித்திரம்

கண்ணகி வரலோறும் கற்பு மோண்பும்
றசோழர் சரித்திரம்

கட்டுனரத் திரட்டு

உகரைள்:




ஆத்திசூடி




ெரஞ்றசோதியோரின் திருவினளயோடற்புரோணம்




பகோன்ன றவந்தன்
சிலப்ெதிகோரம்

மணிறமகனல
அகநோனூறு
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தண்டியலங்கோரம்

குறிப்பு:







ெகலில் றவளோண்னமயும் பசய்தும், இரவில் தமிழ்க் கல்வியும் கற் ோர்
இவருக்கு “நநோவலர்” ெட்டம் வழங்கப்ெட்டுள்ளது
இவருக்கு கற்றகோயில் எடுக்கப்ெட்டது

ெி பமோழிச் பசோற்களுக்கு றநரோன தமிழ்ச் பசோற்கனள வழக்கத்தில் பகோண்டு வந்த முதல்
அ ிஞர் இவறர

மதுனரத் தமிழ் சங்கத்தில் முதன் முதலில் தங்கத் றதோடோ ெரினச பெற் வர்
ரா.பி.வசதுப்பிள்கள

வாழ்க்கைக்குறிப்பு:




ஊர்

= பநல்னல மோவட்டம் ரோசவல்லிபுரம்

பெற்ற ோர்

= பெருமோள் ெிள்னள, பசோர்ணத்தம்மோள்

சிறப்புபபயர்ைள்:



பசோல்லின் பசல்வர்
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பசந்தமிழுக்கு றசதுெிள்னள

பகைப்புைள்:

















தமிழின்ெம்(சோகித்ய அகோடமி விருது பெற்

முதல் தமிழ் நூல்)

ஊரும் றெரும்

பசந்தமிழும் பகோடுந்தமிழும்
வரமோநகர்
ீ

றவலும் வில்லும்
திருவள்ளுவர் நூல் நயம்
சிலப்ெதிகோர நூல் நயம்
தமிழ் விருந்து
தமிழர் வரம்
ீ

கடற்கனரயிறல

தமிழ்நோட்டு நவமணிகள்
வோழ்னகயும் னவரோக்கியமும்
இயற்னக இன்ெம்

கோல்டுபவல் ஐயர் சரிதம்

Tamil words and their significance

பதிப்பித்தகவ:



திருக்கு ள் எல்லீஸ் உனர
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தமிழ் கவினதக் களஞ்சியம்
ெோரதி இன்கவித் திரட்டு

குறிப்பு:




இவர் அடிப்ெனடயில் வழக்க ிஞர்



எதுனக றமோனன அனமயப் றெசவும் ஏலதவும் வல்லவர்

பசன்னன ெல்கனலகழகத்தின் முதல் தமிழ்ப் றெரோசிரியர்

திரு.வி.ை
வாழ்க்கைக்குறிப்பு:






திரு.வி.கலியோணசுந்தரனோர்(திருவோரூர் விருதச்சல்னோர் மகனோர் சுருக்கறம திரு.வி.க
என்ெது)

பெற்ற ோர் = விருதச்சலனோர் – சின்னம்னமயோர்
ெி ந்த ஊர் = கோஞ்சிபுரம் மோவட்டத்தில் உள்ள துள்ளம்.

இவ்வூர், தற்றெோது தண்டலம் என அனழகப்ெடுகி து. இவ்வூர் சன்னினய அடுத்துள்ள
றெோரூருக்கு றமற்றக உள்ளது.

சிறப்பு பபயர்ைள்:
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தமிழ்த்பதன் ல்
தமிழ் முனிவர்

தமிழ் பெரியோர்

தமிழ்ச்றசோனல

தமிழ் புதிய உனரநனடயின் தந்னத
தமிழ் றமனடப்றெச்சின் தந்னத
பதோழிலோளர் தந்னத

றெனோ மன்னருக்கு மன்னன்(ெி.ஸ்ரீ.ஆச்சோரியோர்)
இக்கோலத் தமிழ்பமோழி நனடயோளர்
தமிழ் வோழ்வினர்

ைற்றல்:






தமிழ் கற் து = யோழ்ப்ெோணம் கதினரறவற் ெிள்னளயிடம்
சித்தோந்த சோத்திரம் கற் து = மகோவித்துவோன் தணிகோசல முதலியோரிடம்
இலக்கியம் கற் து = மன மனல அடிகளிடம்

சமய அ ிவு பெற் து = ெோம்ென் சுவோமிகளிடம்

உகரநகை நூல்ைள்:




முருகன் அல்லது அழகு
தமிழ்ச்றசோனல
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உள்பளோளி
றமனடத்தமிழ்

சீர்திருத்தம் அல்லது இளனம விருந்து
மனித வோழ்னகயும் கோந்தியடிகளும்

பெண்ணின் பெருனம அல்லது வோழ்க்னகத் துனணநலம்
தமிழ்த் பதன் ல்
னசவத்தி வு

இந்தியோவும் விடுதனலயும்
னசவத்தின் சமரசம்

கடவுட் கோட்சியும் தோயுமோனவரும்

நோயன்மோர்கள்தமிழ்நோடும் நம்மோழ்வோரும்
இரோமலிங்க சுவோமிகள் திருவுள்ளம்
தமிழ் ந்றநோல்களில் பெௌத்தம்

கோதலோ? முடியோ?சீர்திருத்தமோ?

என் கடன் ெணி பசய்து கிடப்ெறத
இமயமனல அல்லது தியோனம்
இளனம விருந்து

பெோருளும் அருளும் அல்லது மோர்க்சியமும் கோந்தியும்
வளர்ச்சியும் வோழ்வும் அல்லது ெடுக்னக ெிதற் ல்

பசய்யுள்:
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முருகன் அருள் றவட்டல்

கி ித்துவின் அருள் றவட்டல்
உரினம றவட்னக

திருமோல் அருள் றவட்டல்
சிவன் அருள் றவட்டல்
புதுனம றவட்டல்

பெோதுனம றவட்டல்
அருகன் அருறக

கி ித்து பமோழிக்கு ள்
இருளில் ஒளி

இருனமயும் ஒருனமயும்
முதுனம உள ல்

பயண நூல்:



எனது இலங்னக பசலவு

இதழ்:




நவசக்தி

றதசெக்தன்
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குறிப்பு:









பெரியபுரோணத்திற்கு கு ிப்புனர எழுதியுள்ளோர்
திருக்கு ளின் முதல் 10 அதிகோரங்களுக்கு விரிவுனர அளித்துள்ளோர்
பசன்னன பவஸ்லி ெள்ளியில் தமிழோசிரியரோகப் ெனிப் புரிந்தோர்
இவரின் பசோற்பெோழிவுகள் எல்லோம் “தமிழ்த்பதன் ல்” என்
பவளியிடப்ெட்டது

தனலப்ெில் பதோகுத்து

இவரின் ெத்திரிக்னகத் தனலயங்கம் எல்லோம் பதோகுத்து “தமிழ்ச்றசோனல” என்
தனலப்ெில் பவளியிடப்ெட்டது

இவரின் றமனடறெச்சுகள் எல்லோம் “றமனடத்தமிழ்” என்

தளிப்ெில் பவளியிடப்ெட்டது

இவரின் பசய்யுள் நூல்கள் எல்லோம் “அருள் றவட்டல்” என்

தனலப்ெில் பதோகுத்து

பவளியிடப்ெட்டது
சிறப்பு:





இந்தியோவிலிறலறய முதன் முதலோக பசன்னனயில் பதோழிலோளர் சங்கத்னதத்
பதோடங்கினோர்

திரு.வி.க நனட என்று கூறும் அளவிற்கு தனி நனடனய உனரநனடயில் பகோண்டவர்
அடுக்குத் பதோடர்கள், வியங்றகோள் அனமப்பு, வியப்புத் பதோடர்கள், மரபுச் பசோற்கள்,
கவினத வரிகள், வினோவினடப் ெோங்கு, றமனடப் றெச்சுநனட, புதிய பசோல்லோக்கம்
ஆகியன இவர் தம் உனரநனடயின் தனித்தன்னமயோகும்
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ெி.ஸ்ரீ.ஆச்சோர்யோ = றெனோ மன்னருக்கு மன்னன். அவர் சி ந்த ெக்தன். அவர் சோகவில்னல.
ஏபனனில் ெக்தனனக் கண்டு சோவுதோன் பசத்துப் றெோகி து. அவர் வோழ்ந்து வந்த





புதுப்றெட்னட விலோசம் தோன் மோ ியிருக்கி து. புது விலோசம் மக்கள் உள்ளம்
“ெிரயோணம்” என்
எத்துன

பசோலுக்கு ெதிலோக “பசலவு” என்

பசோல்னல ெயன்ெடுத்தியவர்

ெற் ியும் இன்தமிழில் றெசவும் எழுதவும் முடியும் என நிறுவியவர் இவறர

திரு.வி.கோவின் இலக்கிய வோரிசுகள் = மு.வ, கல்கி
கவயாபுரிப்பிள்கள

வாழ்க்கைக்குறிப்பு:






ஊர் = திருபநல்றவலி சிக்கநரனசயன் என்னும் சிற்றூர்
பெற்ற ோர் = சரவணப் பெருமோள் ெிள்னள, ெோப்ெம்மோள்
ஆசிரியர் = கணெதி ஆசிரியர்

தமிழ் கற் து = மன மனல அடிகளிடம்

நூல்ைள்:







கம்ென் திருநோள்
மோணிக்கவோசகர் கோலம்

ெத்துப்ெோட்டின் கோலநினல
ெவணந்தி கோலம்

வள்ளுவர் கோலம்
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கம்ெர் கோலம்
அகரோதி நினனவுகள்

அகரோதி றவனலயில் சில நினனவுகள்
இலக்கிய மண்டெக் கட்டுனரகள்

நாவல்:



ரோசி

ைவிகத நூல்ைள்:









என் பசல்வங்கள்
என் பசய்றவன்
பமலிவு ஏன்

வினளயுமிடம்

என்ன வோழ்க்னக
ெிரிவு

என்ன உ வு

உகரைள்:
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திருமுருகோற்றுப்ெனட




இலக்கிய மஞ்சரி











சிறுகனத மஞ்சரி

திரோவிட பமோழிகளின் ஆரோய்ச்சி
இலக்கிய சிந்தனன

தமிழின் மறு மலர்ச்சி
இலக்கிய உதயம்
இலக்கிய தீெம்

இஅல்க்கிய மணிமோனல
கம்ென் கோவியம்

இலக்கணச் சிந்தனனகள்
பசோற்கனல விருந்து
பசோற்களின் சரிதம்

பதிப்பித்த நூல்ைள்:








திருமந்திரம்
கம்ெரோமோயணம்
நோமதீெ நிகண்டு

அரும்பெோருள் விளக்க நிகண்டு

பதோல்க்கோப்ெியம் இளம்பூரனோர் உனர
பதோல்கோப்ெியம் நச்சினோர்க்கினியர் உனர
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தினகர பவண்ெோ
பூறகோள விலோசம்
பு த்திரட்டு

எட்டுத்பதோனக
ெத்துப்ெோட்டு

சீவக சிந்தோமணி
சீ ோப்புரோணம்

விரலி விடு தூது

ஆங்ைில நூல்ைள்:






History and tamil lexicography
Life in the Ancient City of Kaverippumpattinam
Manikkavacakar
History of Tamil Language and Literature

குறிப்பு:





திருவனந்தபுரம் உயர் நீதிமன் த்தில் வழக்க ிஞர்

பசன்னனப் ெல்கனலக்கழகத்தின் தமிழ்ப் றெரகரோதியின் ெதிப்ெோசிரியரோக
நியமிக்கப்ெட்டோர்

இவருக்கு அகரோதிப் ெணிக்கோக “ரோவ் சோகிப்” ெட்டம் வழங்கப்ெட்டது
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தேிழ்ப்பணி - உ.வவ.சா

வாழ்க்கைக்குறிப்பு:




இயற் பெயர் = றவங்கடரதினம்




ஊர் = திருவோரூர் மோவட்டம் உத்தமதோனபுரம்




பெற்ற ோர் = றவங்கடசுப்னெயோ, சரஸ்வதி அம்னமயோர்
ஆசிரியர் = மகோவித்துவோன் மீ னோட்சிசுந்தரனோர்
இனச ஆசிரியர் = றசோமசுந்தர ெோரதியோர்
கோலம் = 19.02.1855 முதல் 28.04.1942

சிறப்பு பபயர்ைள்:




“தமிழ்த் தோத்தோ”(கல்கி)




குடந்னத நகர் கனலஞர்(ெோரதி)





மகோமறகோெோத்தியோய(பசன்னன ஆங்கில அரசு)
ெதிப்பு துன யின் றவந்தர்

திரோவிட வித்ய பூெணம்(ெோரத தருமோ மகோ மண்டலத்தோர்)
தட்சினோத்திய கலோநிதி(சங்கரோச்சோரியோர்)
டோக்டர்(பசன்னனப் ெல்கனலக்கழகம்)
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பகைப்புைள்:
















மீ னோட்சிசுந்தரம் ெிள்னள சரித்திரம்
புதியதும் ெனழயதும்

கண்டதும் றகட்டதும்
நினனவு மஞ்சரி

என் சரிதம்(வோழ்க்னக வரலோறு)
மணிறமகனல கனத சுருக்கம்
உதயணன் கனத சுருக்கம்

சிலப்ெதிகோரக் கனதச் சுருக்கம்

திருக்கு ளும் திருவள்ளுவரும்
மத்தியோர்ச்சுன மோன்மியம்
புத்தர் சரித்திரம்

தியோகரோச பசட்டியோர் சரித்திரம்
நல்லுனரக்றகோனவ

சங்கத் தமிழும் ெிற்கோலத் தமிழும்

ைவிகத நூல்ைள்:




கயர்கண்ணிமோனல
தமிழ்ப்ெோ மஞ்சரி
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குறிப்பு:














இவரின் ஆசிரியர் மகோவித்துவோன் மீ னோட்சிசுந்தரனோர் இவருக்கு இட்ட பெயர் =
சோமிநோதன்

உத்தமதோனபுரம் றவங்கடசுப்னெயர் மகனோன சோமிநோதன் என்ெதன் சுருக்கறம “உ.றவ.சோ”
குடந்னத, பசன்னன றெோன்

றெரோசிரியரோக ெணி புரிந்தோர்

இடங்களில் உள்ள அரசினர் கனலக் கல்றலோரிகளில்

இவர் தமிழ் கற் து = சடறகோெ அய்யங்கோரிடம்

இவனர ெதிப்பு துன யில் ஈடுெட னவத்தவர் = றசலம் இரோமசோமி முதலியோர்
இவரின் பநருங்கிய நண்ெர் = தியோகரோெோ பசட்டியோர்

இவருக்கு சங்க இலக்கியங்கனள அ ிமுகம் பசய்தவர் = றசலம் இரோமசோமி பசட்டியோர்
இவர் ெதிெித்த முதல் நூல் = றவனுலிங்க விலோசச் சி ப்பு
இவர் ெதிெித்த முதல் கோப்ெியம் = சீவக சிந்தோமணி
இவர் ெதிெித்த பமோத்த நூல்கள் = 87

தம் வட்டிற்கு
ீ
நண்ெரின் பெயனர னவத்தவர் = தியோகரோச விலோசம்
இவர் மன ந்த இடம் = திருக்கழுக்குன் ம்

சிறப்பு:




தமிழில் முதன்முதலில் டோக்டர்(மதிப்ெில்) ெட்டம் பெற் வர் இவறர
பசன்னன ெல்கனலக்கழகம் இவருக்கு D.Litt ெட்டம் வழங்கியது
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1942இல் உ.றவ.சோ நூல்நினலயம் பசன்னன பெசன்ட் நகரில் பதோடங்கப்ெட்டது.
ஆங்கில அரசினரோல் இவருக்கு “மகோமறகோெோத்தியோய” ெட்டம் வழங்கப்ெட்டது

இவர் ெணியோற் ிய மோநிலக் கல்லூரியில் இவருக்கு சினல நிறுவப்ெட்டுள்ளது. றமலும்
மதுனர தல்லோகுளம் அருளுமிகு பெருமோள் றகோயில் முன்பு மும் உள்ளது
உ.றவ.சோ நினனவு இல்லம் உத்தமதோனபுரத்தில் உள்ளது.

உ.றவ.சோ அவர்களின் தமிழ்ப் ெணிகளி பவளிநோட்டு அ ிஞர்களோன ெி.யு.றெோப், சூழியல்
வின்றசோன் ஆகிறயோர் பெரிதும் ெோரோட்டியுள்ளனர்.

நடுவண் அரசு 2006ம் ஆண்டு அஞ்சல் தனல பவளியிட்டது.
ெோரதியோர் இவனர,

குடந்னத நகர்க் கனலஞர் றகோறவ
பெோதியமனலப் ெி ந்த பமோழி வோழ்வ ியும்
கோலபமல்லோம் புலவர் வோயில்
துதிய ிவோய் எவர் பநஞ்சின் வோழ்த்த ிவோய்
சி ப்ெின் ித் துலங்குவோறய




பசல்லின் வோயில் பசன்

தமினழ மீ ட்டுக் கோத்த தமிழ் தோத்தோ என்ெர்

ஏட்டில் புனதந்து கிடந்த தமினழ நோட ியச் பசய்த பெருனம இவனரறய சோரும்
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பத.பபா.ேீ ைாட்சி சுந்தரைார்

வாழ்க்கைக் குறிப்பு:




ஊர் = பசன்னன சிந்திரிப் றெட்னட
தந்னத = பெோன்னுசோமி கிரோமணி

சிறப்பு பபயர்:







ெல்கனலச் பசல்வர்(திருவோவடுதுன

ஆதீனம்)

ென்பமோழிப் புலவர்(குன் க்குடி திருவண்ணோமனல ஆதீனம்)
பெருந்தமிழ் மணி(சிவபுரி சன்மோர்க்க சனெ)
நடமோடும் ெல்கனலக்கழகம்(திரு.வி.க)
இலக்கிய வித்தகர்

நூல்ைள்:








வள்ளுவரும் மகளிரும்
அன்பு முடி
கோல்டுபவல் ஒப்ெிலக்கணம்
தமிழோ நினனத்துப்ெோர்

நீங்களும் சுனவயுங்கள்

வள்ளுவர் கண்ட நோடும் கோமமும்
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ெி ந்தது எப்ெடிறயோ?
கோனல்வரி

சமணத்தமிழ் இலக்கிய வரலோறு
கல்விச் சிந்தனனகள்
தமிழ் மணம்
தமிழும் ெி

ெண்ெோடும்

வோழும் கனல

தமிழ் பமோழி வரலோறு

பமோழியியல் வினளயோட்டுக்கள்
ெத்துப்ெோட்டு ஆய்வு

ஆங்ைில நூல்ைள்:







A History of Tamil Language
A History of Tamil Literature
Philosophy of Thiruvalluvar
Advaita in Tamil
Tamil – A Bird’s eye view

குறிப்பு:



இவர் தமிழ் வித்துவோன் றதர்வில் மோநிலத்தில் முதல் மோணவரோக பவற் ிப் பெற் ோர்
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பசன்னன உயர்நீதிமன்

வழக்க ிஞர் ஆனோர்

அரிெனங்களுக்கு இரவுப்ெள்ளி பதோடங்கினோர்

பமோழியியல் துன னய பமோழியியல் உயரோய்வு னமயமோக மோற் ினோர்

சிகோறகோ ெல்கனலக்கழகத்தில் தமிழ்க் கல்வி பதோடங்கிய பெோது அங்குத் தமிழ்ப்
றெரோசிரியரோகப் ெணியோற் ினோர்
இவர் ெத்மபூென் விருதும், கனலமோமணி விருதும் பெற்றுள்ளோர்
சி.இலக்குவைார்

வாழ்க்கைக் குறிப்பு:





இயற் பெயர் = இலட்சுமணன்
ஊர் = தஞ்னச மோவட்டம் திருத்துன ப்பூண்டி அடுத்துள்ள வோயனமறமடு
பெற்ற ோர் = சிங்கோரறவலு றதவர், இரத்தினம் அம்மோள்

புகைப் பபயர்:



பதோல்கோப்ெியன்

பகைப்பு:




எழிலரசி

மோணவர் ஆற்றுப்ெனட
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அண்ணோவிற்குப் ெோவியல் வோழ்த்து
அனமச்சர் யோர்?

எல்றலோரும் இந்நோட்டு அரசர்
தமிழ் கற்ெிக்கும் முன

வள்ளுவர் வகுத்த அரசியல்
வள்ளுவர் கண்ட இல்ல ம்
ெழந்தமிழ்

பதோல்கோப்ெிய ஆரோய்ச்சி விளக்கம்

இலக்கியம் கூறும் தமிழர் வோழ்வியல்
கருமவரர்
ீ கோமரோசர்

A brief study of Tamil words
The Making of Tamil Grammar

தன் வரலாறு நூல்:



எனது வோழ்க்னகப் றெோர்

குறிப்பு:



இலட்சுமணன் என்

தம் பெயனர சோமி சிதம்ெரனோர் இலக்குவணன் என் மோற் ிக்

பகோண்டோர்
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இவர் தமிழோசிரியரோகப் ெணி புரிந்தவர்

இவர் தமிழ் ெோதுக்கோப்புக் கழகம் பதோடங்கினோர்

பதோல்கோப்ெியத்தில் மிகுத்த ஈடுெோடு பகோண்டவர். அதனோல் “பதோல்கோப்ெியன்” என்
புனன பெயனர னவத்துக்பகோண்டோர்
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தேிழ்த்பதாண்டு - அைரமுதலி வரலாறு
அைராதி:





அகரம் + ஆதி =அகரோதி
ஒரு பமோழியில் உள்ள எல்லோச் பசோர்கனளயும் அகரவரினசயில் அனமயும்ெடி ஒருறசரத்
பதோகுத்து விளக்கும் நூனல அகரோதி என்ெர்.

அகரோதி என்னும் பசோல் தற்றெோது அகரமுதலி என வழங்கப்ெடுகி து.

நிைண்டுைள்:





தமிழ் அகரமுதலி வரலோற் ில், பசம்ெோதி இடத்னதப்பெறும் பசோற்பெோருள் துன

நூல்கள்

நிகண்டுகளோம்.

நிகண்டுகளில் ெழனமயோனது = திவோகரர் எழுதிய றசந்தன் திவோகரம்.
நிகண்டுகளில் சி ப்ெோனது = மண்டலபுருடர் இயற் ிய சூடோமணி நிகண்டு.

அைரமுதலி:



திருமூலரின் திருமந்திரத்தில் “அகரோதி” என்னும் பசோல் முதன்முதலோக இடம்
பெற்றுள்ளது.
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அைராதி நிைண்டு:





நிகண்டுகளில் ஒன் ோன “அகரோதி நிகண்டில்” அகரோதி என்

பசோல் அனடபமோழியோக

அனமந்துள்ளது.

இந்நூறல அகரமுதலிகள் றதோன்றுவதற்கு ஒரு திருப்புமுனனயோக அனமந்தது.
இந்நூலில் பசோற்களின் முதல் எழுத்துக்கள் மட்டுறம அகரவரினசயில் அனமந்திருந்தன.

சதுரைராதி:




வரமோமுனிவரின்
ீ
சதுரகரோதிறய தமிழில் றதோன் ிய முதல் அகரமுதலி.




சதுர் என்ெதற்கு நோன்கு என்று பெோருள்.



இது கி.ெி.1732ஆம் ஆண்டு பவளிவந்தது.

பெயர், பெோருள், பதோனக, பதோனட என நோன்கு வனககளில் தனித்தனியோக பெோருள்
விளக்கம் இருந்தது.

வரமோமுனிவர்
ீ
தமிழ்-இலத்தின் அகரோதி, இலத்தின்-தமிழ் அகரோதி, தமிழ்-ெிபரஞ்சு
அகரோதி, ெிபரஞ்சு-தமிழ் அகரோதி, றெோர்த்துகீ சிய-தமிழ்-ெிபரஞ்சு அகரோதி பவளியிட்டோர்.

சங்ை அைராதி:




“தமிழ்-தமிழ் அகரோதி” ஒன்று றலவி-ஸ்ெோடிஸ் என்ெவரோல் பவளியிடப்ெட்டது.
யோழ்ெோணம் கதினரறவலனோரோல் “தமிழ்ச்பசோல் அகரோதி” பவளியிடப்ெட்டது. இதனன
“சங்க அகரோதி” எனவும் அனழப்ெர்.
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இதில் பசோல்லின் மூலம் தருதல், றமற்றகோள் அனமதல் எனும் மரபு
ெின்ெற் ப்ெட்டுள்ளது.

பிற அைரமுதலிைள்:





குப்புசோமி என்ெவர் “தமிழ்ப் றெரகரோதி” பவளியிட்டோர்.

இரோமநோதன் என்ெவர் ெடங்களுடன் கூடிய ஓர் அகரமுதலினய பவளியிட்டோர். இந்நூல்
“இருெதோம் நூற் ோண்டுத் தமிழ் அகரோதி” எனும் பெயருடன் வந்தது.
வின்சுறலோ என்ெவர் “தமிழ்-ஆங்கிலப் றெரகரோதி” பவளியிட்டோர்.

பவாைந்தர்:



ெவோனந்தர் என்ெோர் 1925ஆம் ஆண்டு “தற்கோலத் தமிழ்ச்பசோல் அகரோதியும்”, 1937ஆம்
ஆண்டு “மதுனரத் தமிழ்ப் றெரகரோதியும்” பவளியிட்டோர்.

சண்முைம்:



மு.சண்முகம் என்ெவரோல் “தமிழ்-தமிழ் அகரமுதலி” 1985ஆம் ஆண்டு தமிழ்நோட்டுப்
ெோடநூல் நிறுவனம் மூலம் பவளியிடப்ெட்டது

தேிழ் பலக்சிைன்:
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இருெதோம் நூற் ோண்டில் பவளிவந்த மிகப்பெரிய அகரமுதலி “பசன்னனப் ெல்கனலக்கழக
அகரோதி”.

இது நன்கு திட்டமிட்டு முழுனமயோக உருவோக்கப்ெட்டது.

இவ்வகரமுதலி “தமிழ் பலக்சிகன்” என்னும் பெயரில் ஆறு பதோகுதிகளோக பவளிவந்தது.

பசந்தேிழ்ச் பசாற்பிறப்பியல் அைரமுதலி:






1985ஆம் ஆண்டு “றதவறநயெோவோணர்”யின் “பசந்தமிழ் பசோற்ெி ப்ெியல்
றெரகரமுதலி”யின் முதல் பதோகுதி பவளிவந்தது.

இரண்டோவது பதோகுதி 1993ஆம் ஆண்டு பவளியோனது.
ஒவ்பவோரு பசோல்லின் பசோற்ெி ப்பும், இனபமோழிச் பசோற்களுக்கோன கு ிப்பும், ெதிப்ெின்
இறுதியில் தரப்ெட்டுள்ளன.

ெடங்களுடன் றவலி வந்த இரண்டோவது அகரமுதலி இதுறவயோகும்.

ைணிைி உதவியுைன் அைரமுதலி:




முழுனமயோக கணினி உதவியுடன் உருவோக்கப்ெட்டு பவளிவந்த முதல் அகரமுதலி
“கிரியோவின் தற்கோலத் தமிழ் அகரோதி”.

விளக்கச் பசோற்கறளோடு பவளிவந்த முதல் அகரமுதலி இதுறவ.
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ைகலக்ைளஞ்சியம்:





தமிழ்க் கனலக்களஞ்சியங்களின் முன்றனோடி = அெிதோன றகோசம்.
இது 1902ஆம் ஆண்டு இலக்கியப் புரோண இதிகோசச் பசய்திகனளக்பகோண்டு பவளிவந்தது.
இது இலக்கியக் களஞ்சியம் ஆக திகழ்கி து.

அபிதாை சிந்தாேணி:




1934ஆம் ஆண்டு இலக்கியச் பசய்திகறளோடு, அ ிவியல் துன ப் றெோருகனளயும் முதன்
முதலோகச் றசர்த்து விளக்கம் தந்து பவளிவந்தது = அெிதோன சிந்தோமணி.
இதனன சிங்கோரறவலனோர் பதோகுத்து பவளியிட்டோர்.

தேிழ் வளர்ச்சி ைழைம்:





தமிழ் வளர்ச்சி கழகம் முன யோன “முதல் கனலக்களஞ்சியத்னத” பதோகுத்து
பவளியிட்டது.

இது ெத்து பதோகுதிகனள உனடயது.

இக்கழகம் குழந்னதகள் கனலக்களஞ்சியம், நோடகக் கனலக்களஞ்சியம், இசுலோமிய
கனலக்களஞ்சியம் முதலிய ெல கனலக்களஞ்சியங்கனள பவளியிட்டது.

ைகலச்பசால் அைரமுதலி:
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கோனலக்கதிர் நிறுவன முயற்சியோல் பெோதுஅ ிவு, உளவியல், புவியியல், புள்ளியல்,

வரலோறு, வோனவியல் முதலிய துன களுக்கும் கனலச்பசோல் அகரமுதலிகள் 1960ஆம்




ஆண்டு பதோகுக்கக்ப்ெட்டன.

மணனவ முஸ்தெோ அ ிவியல் சோர்ந்த துன வோரியோன கனலச்பசோல் அகரமுதலிகனளத்
பதோகுத்து பவளியிட்டோர்.

அ ிவியல் கனலச்பசோல் களஞ்சியம் 1991ஆம் ஆண்டு பவளியிடப்ெட்டது.

வதவவநயபாவாணர்
வாழ்க்கைக் குறிப்பு:




ஊர் = திருபநல்றவலி மோவட்டம் சங்கரன்றகோயில் அருறக புத்தூர்
பெற்ற ோர் = ஞோனமுத்து, ெரிபூரணம் அம்னமயோர்

சிறப்பு பபயர்:





பசந்தமிழ்ச் பசல்வர்(தமிழக அரசு)
பசந்தமிழ் ஞோயிறு(ெ ம்புமனல ெோரி விழோவினர்)
பமோழி ஞோயிறு(பதன்பமோழி இதழ்)
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பகைப்புைள்:



















இயற் மிழ் இலக்கணம்(முதல் நூல்)
கட்டுனர வனரவியல் என்னும் உனரநனட இலக்கணம்
ஒப்ெியல் பமோழி நூல்
திரோவிடத்தோய்

பசோல்லோரோய்ச்சிக் கோட்டுனர
உயர்தரக் கட்டுனர இலக்கணம்
ெழந்தமிழ் ஆட்சி

முதல் தோய்பமோழி

தமிழ்நோட்டு வினளயோட்டுக்கள்
தமிழர் திருமணம்

இனசத்தமிழ் கலம்ெகம்
ெண்னடத் தமிழ் நோகரிகமும் ெண்ெோடும்
தமிழ் வரலோறு

வடபமோழி வரலோறு
தமிழர் வரலோறு

தமிழ் கடன் பகோடுத்து தனழக்குமோ?
இன்னினசக்றகோனவ
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திருக்கு ள் தமிழ் மரபுனர
தமிழர் றவதம்

றவர்ச்பசோல் கட்டுனரகள்

மண்ணில் வின் அல்லது வள்ளுவர் கூட்டுனடனம
தமிழ் இலக்கிய வரலோறு

பசந்தமிழ்க் கோஞ்சி(ெோடல் பதோகுப்பு)
இந்தியோல் தமிழ் எவ்வோறு பகடும்?

மோந்தன் றதோற் மும் தமிழர் மரபும்(இறுதி கட்டுனர)

குறிப்பு:






உலக முதல் பமோழி தமிழ்; திரோவிட பமோழிகளின் தோய் பமோழி தமிழ் என்
பகோள்னகனய நினலநோட்ட வோழ்நோள் முழுவதும் முயன் ோர்

இவர்தம்

உலகத் தமிழ் கழகம் பதோடங்கினோர்

மன்னிப்பு உருதுச் பசோல்; பெோறுத்துக்பகோள்க என்ெது தமிழ்ச் பசோல் என் வர்
தமினழ வடபமோழி வல்லோன்னமயில் இருந்து மீ ட்கறவ இன வன் தன்னன ெனடத்ததோக
கூ ியவர்

சிறப்பு:



அ ிஞர் அண்ணோ = ெோவோணர் தமிழ்பமோழிக்கும் நோட்டுக்கும் இனடவிடோத

நற்பதோண்டோற் ி நம் அனனவரின் நினலயினனயும் உயர்த்தியவர், அவருனடய புலனம
பதளிவும் துணிவும் மிக்கது
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மன மனல அடிகளின் தனித்தமிழ்க் பகோள்னகனய நோடு முழுக்க ெரப்ெியவர்

பாவலவரறு பபருஞ்சித்திரைார்
வாழ்க்கை குறிப்பு:





இயற் பெயர் = துனர மோணிக்கம்
ஊர் = றசலம் மோவட்டம் சமுத்திரம்

பெற்ற ோர் = துனரசோமி, குஞ்சம்மோள்

சிறப்பு பபயர்:




ெோவலறரறு
தற்கோல நக்கீ ரர்

பகைப்பு:





பகோய்யோக்கனி
ஐனய

ெோவியக் பகோத்து
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எண்சுனவ எண்ெது
மகபுகுவஞ்சி

அறுெருவத்திருக்கூத்து
கனிச்சோறு

நூ ோசிரியம்
கற்ெனன ஊற்று

உலகியல் நூறு ெள்ளிப்ெ னவகள்

இதழ்:





பதன்பமோழி
தமிழ்ச் சிட்டு
தமிழ் நிலம்

குறிப்பு:




உலக தமிழ் முன்றனற்

கலகத்னத பதோடங்கினோர்

பமோழி ஞோயிறு றதவறநயெோவோணரின் பகோள்னககனளப் ெரப்பும் தனல மோணோக்கர்
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ஜி.யு.வபாப்
வாழ்க்கை குறிப்பு:






பெயர் = ெியோர்ஜ் யுக்றளோ றெோப் என்று அனழக்கப்ெடும் ெி.யு.றெோப்
ெி ந்த ஊர் = ெிரோன்ஸ் நோட்டின் எட்வர்ட் தீவு

ெி ப்பு = கி.ெி.1820ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மோதம் 24ம் றததி
பெற்ற ோர் = ெோன் றெோப், றகதரின் றெோப்

சிறப்பு பபயர்:




தமிழ் ெோடநூல் முன்றனோடி
றவத சோஸ்திரி

பகைப்புைள்:






தமிழ் பசய்யுட் கலம்ெகம்

Extracts from Puranaanooru to Purapporul venbaamaalai
Elementary Tamil Grammar
The Lives of Tamil Saints
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இதழ்:





Royal Asiatic Quarterly
The Indian Magazine
Siddhantha Deepika

போழிப்பபயர்ப்பு நூல்ைள்:








திருக்கு ள்
நோலடியோர்

திருவோசகம்
சிவஞோன றெோதம்

பு நோனூறு(சில ெோடல்கள்)
பு ப்பெோருள் பவண்ெோ மோனல(சில ெோடல்கள்)

குறிப்பு:






இவருக்கு தமிழ் கற்ப்ெித்தவர் = இரோமோனுெ கவிரோயர்
இவர் 19ஆம் வயதில் தமிழகம் வந்தோர்

இவரின் திருவோசக பமோழிப்பெயர்ப்பு மிகச் சி ப்ெோனது
“திருக்கு னள ஏசுநோதரின் இதயஒலி, மனல உெறதசத்தின் எதிபரோலி” எனப் புகழ்ந்தவர்
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Elementary Tamil Grammar என்

SANTHANA TNPSC.
இலக்கண நூனல எழுதியுள்ளோர். இது திரு.வி.க ெெடித்த

முதல் இலக்கண நூல்

தம் கல்லன யில் “தமிழ் மோணவன்” என்று பெோரிக்க றவண்டும் என் வர்
இவர் ஒவ்பவோரு ஆங்கிலப் புத்தோண்டு அன்றும் பு நோனூற்றுப் ெோடல் ஒன்ன
பமோழிப்பெயர்க்கும் வழக்கம் பகோண்டிருந்தோர்

சிறப்பு:



ெூலியன் வில்சன் = “இருவினன கடந்த பசல்வன் இனசத்த வோசகத்னத எல்லோம் வரு
வினளயோட்டோற் றெோலும் மறுபமோழி யதனில் னவத்தீர்
வரோமுைிவர்
ீ

வாழ்க்கைக் குறிப்பு:






பெயர் = வரமோமுனிவர்
ீ
இயற்பெயர் = கோன்ஸ்டோண்டின் றெோசப் பெஸ்கி
பெற்ற ோர் = பகோண்டல் றெோபெஸ்கி, எலிசபெத்
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ெி ந்த ஊர் = இத்தோலி நோட்டில் கோஸ்திக்கிளிறயோன்

அ ிந்த பமோழிகள் = இத்தோலியம், இலத்தின், கிறரக்கம், எெிறரயம், தமிழ், பதலுங்கு,
சமஸ்கிருதம்

தமிழ்க் கற்ெித்தவர் = மதுனரச் சுப்ரதீெக் கவிரோயர்

சி ப்பு = முப்ெதோம் வயதில் தமிழகம் வந்து தமிழ் ெயின்று கோப்ெியம் ெனடத்தனம.
கோலம் = 1680-1747

சிறப்பு பபயர்:




தமிழ் சிறுகனதயின் முன்றனோடி




எள்ளல் இலக்கிய வழிகோட்டி








தமிழ் உனரநனடயின் தந்னத

உனரநனட இலக்கிய முன்றனோடி
பசந்தமிழ் றதசிகர்

பமோழிபெயர்ப்பு துன யின் வழிக்கோட்டி
வரமோமுனிவர்(மதுனர
ீ
தமிழ் சங்கம்)
தமிழ் அகரோதியின் தந்னத
ஒப்ெிலக்கண வோயில்

பதோகுப்புப்ெணியின் வழிகோட்டி

ைாப்பியம்:



றதம்ெோவணி(கி ித்தவ சமயத்தோரின் கனலக்களஞ்சியம்)
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சிற்றிலக்ைியம்:







திருக்கோவலூர் கலம்ெகம்
கித்றதரி அம்மோள் அம்மோனன
அனடக்கல நோயகி பவண்ெோ

அன்னன அழுங்கல் அந்தோதி
கருணோகரப் ெதிகம்

உகரநகை:








றவதியர் ஒழுக்கம்
றவத விளக்கம்
றெதகம் ம த்தல்

லூதர் இனதியல்பு
ஞோனக் கண்ணோடி
வோமணன் கனத

இலக்ைணம்:




பதோன்னூல் விளக்கம்(“குட்டித் பதோல்கோப்ெியம்” என்ெர்)
பகோடுந்தமிழ் இலக்கணம்
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பசந்தமிழ் இலக்கணம்

போழிபபயர்ப்பு:



திருக்கு ளின் அ த்துப்ெோல், பெோருட்ெோல் இரண்னடயும் இலத்தின் பமோழியில்
பமோழிபெயர்த்துள்ளோர்

அைராதி:




சதுரகரோதி(தமிழின் முதல் அகரோதி)



றெோர்த்துகீ சியம்-தமிழ்-இலத்தின் அகரோதி

தமிழ்-இலத்தின் அகரோதி

ஏளை இலக்ைியம்:



ெரமோர்த்த குரு கனத(தமிழின் முதல் ஏளன இலக்கியம்)

பதாகுப்பு:



தமிழ் பசய்யுள் பதோனக

குறிப்பு:
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எழுத்து சீர்திருத்தம் பசய்து, சில கு ில் எழுத்துக்கனளயும் பநடில் எழுத்துக்கனளயும்
றவறுெடுத்தி மோற் ம் பசய்தோர்

ஐந்திலக்கண நூலோன “பதோன்னூல் விளக்கம்” என்னும் இலக்கண நூனல ெனடத்தோர்.
இதன் சி ப்பு கருதி இந்நூனல “குட்டித் பதோல்கோப்ெியம்” என்ெர்

சதுரகரோதி என்னும் அகரோதி நூனல பவளியிட்டு ெிற்கோல அகரோதி நூல்களுக்பகல்லோம்
வழிகோட்டினோர்

றதம்ெோவணி கோப்ெியத்திற்கு வரமோமுனிவறர
ீ
உனர வடித்துள்ளோர்
திருச்சினய ஆண்ட சந்தோ சோகிப்ெிடம் திவோனோக ெணி புரிந்தோர்
இவர் மன ந்த இடம் = அம்ெலகோடு

தனது பெயனர முதலில் “னதரியநோதர்” என மோற் ிக்பகோண்டோர்

சிறப்பு:







கவிறயோகி சுத்தோனந்த ெோரதி = சோரமோம் றதம்ெோவணியினனத் பதோடினும், தமிழ் மனம்
கமழும் என்கரறம

கவிறயோகி சுத்தோனந்த ெோரதி = தமிழ் மோனலகளில் ஒரு வோடோத கற்ெகமோனல
கோணப்ெடுகி து. அதுறவ றதம்ெோவணி என்னும் பெருங் கோப்ெிய மோனல

திரு பூர்ணலிங்கம் ெிள்னள = இது சீவக சிந்தோமணிக்கு இனணயோன கோவியமோகும்
கோல்டுபவல் = தமிழ் இலக்கியத்தில் தனல சி ந்த நோன்கு கோவியங்களுள்
றதம்ெோவணியும் ஒன்று

ரோ.ெி.றசதுெிள்னள = றதம்ெோவணி தமிழ் அன்னனயின் கழுத்தில் வோடோத மோனலயோகத்
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திகழ்கின் து. கோவலூர்க் கலம்ெகம் கதம்ெ மோனலயோகக் கோட்சியளிக்கி து; பதோன்னூல்
பெோன்னூலோக இலங்குகின் து; சதுரகரோதி முத்தோரமோக மிளிர்கி து; வரமோமுனிவர்
ீ
தமிழ் முனிவர்களுள் ஒருவரோக விளங்குகி ோர்.

சமுதாயத்பதாண்டு - பபரியார்




பெற்ற ோர் = பவங்கட்டப்ெர் – சின்னத்தோயம்மோள்




ஊர் = ஈறரோடு




இயற் பெயர் = இரோமசோமி

“ெகுத்த ிவோளர் சங்கம்” பதோடங்கினோர்.
ெி ப்ெினோல் வரும் றமல்சோதி – கீ ழ்சோதி என்னும் றவறுெோடுகனள அகற் ி, மக்கள்
அனனவரும் “மனித சோதி” என்னும் ஓரினமோக எண்ண றவண்டும் என் ோர்.
றகரளோவில் “னவக்கம்” என்

ஊரில் தோழ்த்தப்ெட்ட மக்கள் றகோவில் சுற்றுத் பதருவில்

நடப்ெதற்கு தனட இருந்தது. அனத எதிர்த்துப் றெோரோடி பவற் ி பெற் தோல் “னவக்கம் வரர்”
ீ




எனப்ெட்டோர்.

தோய்மோர்கள் இரோமசோமிக்கு “பெரியோர்” என்று ெட்டம் வழங்கினோர்கள்.
பெண் விடுதளிக்கு முதல் ெடியோக பெண்கள் எல்றலோரும் கல்வி கற்க றவண்டும் என்ெதி
பெரியோர் வலியுறுத்தினோர்.
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17.09.1879இல் ெி ந்து, 24.12.1973இல் மன ந்த பெரியோர், தம் வோழ்நோளில் 8600 நோட்கள்,
13,12,000 கிறலோமீ ட்டர் தூரம் ெயணம் பசய்து, 10700 கூட்டங்களில் 21400 மணிறநரம்




மக்களுக்கோக உனரயோற் ி சமூகத் பதோண்டோற் ினோர்.

1970ம்ஆண்டு சமூகச் சீர்திருத்த பசயல்ெோடுகளுக்கோக ஐக்கிய நோடுகள் அனவயின்
“யுபனஸ்றகோ விருது” பெரியோருக்கு வழங்கப்ெட்டது.

நடுவண் அரசு 1978ம் ஆண்டு பெரியோரின் உருவம் பெோ ித்த அஞ்சல்தனலனய
பவளியிட்டு சி ப்ெித்துள்ளது.

பபருந்தகலவர் ைாேராஜர்
புைழுகரைள்:






தன்னலமற்

தனலவர்

கர்மவரர்
ீ
கல்விக்கண் தி ந்த முதல்வர்
ஏனழப்ெங்கோளர்

இளகேப் பருவம்:



விருதுநகர் மோவட்டத்தில் குமோரசோமி, சிவகோமி இனனயோர்க்கு மகனோய் 19௦03ஆம்
ஆண்டு சூனலத் திங்கள் 15ஆம் நோள் ெி ந்தோர்.
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கோமரோசரின் தோத்தோ நோட்டோண்னமக்கோரர்.

இவருக்கு ென்னிரண்டு வயதிறலறய கல்வியில் நட்டமில்லோமல் றெோயிற்று.

அரசியலில் ஈடுபாடு:



கோமரோசர் நோள்றதோறும் பசய்தித்தோள்கனள ெடித்தும், அரசியல் கூட்டங்களில்
தனலவர்களின் பசோற்பெோழிவுகனளக் றகட்டும் தம்முனடய அரசியல் அ ினவ வளர்த்துக்







பகோண்டோர்.

“பமய்கண்டோன் புத்தகசோனல” என்

நூல் நினலயத்திற்கு பசன்று அரசியல்

தனலவர்களின் வோழ்க்னக வரலோற்ன

ெடித்து தி னமயோக றெசவும் கற்று பகோண்டோர்.

இளம் வயதிறலய கோங்கிரசில் றசர்ந்தோர்.

ெதிறனோரு ஆண்டுகள் சின யில் இருந்தோர்.
அவரது தன்னலமற்

உனழப்னெக் கண்டு தனலவர் சத்தியமூர்த்தி அவனர கட்சியின்

பசயலோளர் ஆக நியமித்தோர்.

கோமரோசரின் அரசியல் குரு சத்தியமூர்த்தி.

தகலவர்ைகள உருவாக்குபவர்:





1939ஆம் ஆண்டு தமிழ்நோட்டுக் கோங்கிரசுக் கட்சியின் தனலவர் ஆனோர்.
12 ஆண்டுகள் அப்ெதவியில் இருந்தோர்.

ெலர் ஆட்சி அனமக்க இவர் கோரணமோக இருந்ததோல் இவனர “தனலவர்கனள
உருவோக்குெவர்” எனப் றெோற் ப்ெட்டோர்.
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முதலகேச்சர் ைாேராசர்:





1954இல் இரோெோெி முதலமிச்சர் ெதவியில் இருந்து விலகியதும் கோமரோசர் அப்ெதவிக்குத்
றதர்ந்பதடுக்கப் ெட்டோர்.

1963இல் தோமோக ெதவி விலகும்வனர அப்ெதவியில் தி ம்ெடச் பசயலோற் ினோர்.
கோமரோசர் ஆட்சிக் கோலத்தில் முன்னோள் குடியரசுத் தனலவர் ஆர்.பவங்கட்ரோமன்
பதோழில்துன

அனமச்சரோகவும், சி.சுப்ெிரமணியம் கல்விஅனமச்சரோகவும்

ெணியோற் ினோர்.
பதாழில் முன்வைற்றம்:






கோமரோசர் முதலனமச்சரோக இருந்த பெோது இரண்டோவது, மூன் ோவது ஐந்தோண்டுத்
திட்டங்கள் நின றவற் ப்ெட்டன.

கிண்டி, அம்ெத்தூர், இ நிபெட்னட முதலிய இடங்களில் பெரிய பதோழிற்றெட்னடகளும்,
மோவட்டந்றதோறும் சி ிய பதோழிற்றெட்னடகளும் அனமக்கப்ெட்டன.
இவர் கோலத்தில் கூட்டு வு இயக்கம் சி ப்ெோக நனடபெற் து.

பநய்றவலி நிலக்கரிச் சுரங்கத் பதோழிற்சோனல, இந்துஸ்தோன் றெோட்றடோ ெிலிம்

பதோழிற்சோனல, கிண்டி அறுனவசிகிச்னசக் கருவித் பதோழிசோனல, சர்க்கனர ஆனல,
ஆவடி இரயில்றவ வோகனத் பதோழிற்சோனல, றமட்டூர் கோகிதத் பதோழிற்சோனல முதலியன
இவரது கோலத்தில் பதோடங்கப்பெற் ன.
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ைல்விப் புரட்சி:







கோமரோசர் கோலத்தில் கட்டோயக் கல்வி நனடமுன ப்ெடுத்தப்ெட்டது.

“பதருறதோரும் பதோடக்கப்ெள்ளி, ஊர் றதோறும் உயர்நினலப்ெள்ளி” என்ெறத அவரது
றநோக்கமோக அனமந்தது.

ெள்ளி றவனலநோட்கனள 180இல் இருந்து 200ஆக உயோத்தினோர்.
பதோடக்கப்ெள்ளியில் மதிய உணவுத் திட்டம் இவரோல் பதோடங்கப்ெட்டது.

ஈரோண்டுகளில் மெள்ளிச் சீரனமப்பு மோநோடுகள் 133 நடத்தி, ெல பகோடி ரூெோய் மதிப்புள்ள
நன்பகோனடகள் பெற்று ெள்ளிகளுக்கு றதனவயோன அடிப்ெனட பெோருட்கள்



வோங்கப்ெட்டன.

மருத்துவக்கல்லூரி முதலோன பதோழிற்கல்லூரிகளில் ெயிலும் ஏனழ மோணவர்களுக்கு
வட்டியில்லோக் கடனளிக்க ஏற்ெோடு பசய்தோர்.

சமுை முன்வைற்ற திட்ைங்ைள்:






தஞ்சோவூர்ப் ெண்னணயோள் ெோதுகோப்புச் சட்டத்னத திருத்து, சோகுெடி பசய்யும்
பதோழிலோளிக்கு அறுெது விழுக்கோடு ெங்கு கினடக்க வழிவனக பசய்தோர்.
நிலசீர்திருத்தம் இவரோல் பகோண்டுவரப்ெட்டது.

நிலோ உச்ச வரம்பு முப்ெது ஏக்கர் எனக் குன க்கப்ெட்டது.
மக்கள் நலத்திட்டங்களில் ஓய்வூதியம் முக்கியமோனது.

ைாேராசர் திட்ைம்:
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1962ஆம் ஆண்டு சீனப்ெனடபயடுப்புக்கு ெின், கோங்கிரசுக் கட்சியின் பசல்வோக்கு சரியத்
பதோடங்கியது.

கட்சினய வலுப்ெடுத்த மூத்த தனலவர்கள் அனமச்சர் ெதவியில் இருந்து விலகி
கட்சிப்ெணியில் ஈடுெட றவண்டும் எனக் கோமரோசர் திட்டம் ஒன்ன
அத்திட்டறம “கோமரோசர் திட்டம்” எனப்ெடும்.

பகோண்டுவந்தோர்.

அைில இந்திய ைாங்ைிரசுத் தகலவர்:




புவறனஸ்வர் நகரில் 1963ஆம் ஆண்டில் கூடிய கோங்கிரசு மோநோட்டில் கோமரோசர் அகில
இந்தியக் கோங்கிரசுத் தனலவரோகப் ெதவி ஏற் ோர்.

லோல் ெகதூர் சோஸ்த்ரி, இந்திரோ கோந்தி றெோன்ற ோனர ெிரதமர் ெதவியில் அமர னவத்தோர்.

ைாேராசருக்கு பசய்த சிறப்புைள்:




கோமரோசரக்கு நடுவண் அரசு “ெோரதரத்னோ விருது” அளித்துச் சி ப்ெித்து,

நோடோளுமன் த்தில் இவருக்கு ஆளுயர பவண்கலச்சினலனய நிறுவியது.
தமிழக அரசு இவரின் பெயரோல் “மதுனர கோமரோசர் ெல்கனலக்கழகம்” எனப் பெயர்
சூட்டியது.
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கன்னியோகுமரியில் கோமரோசர் மணி மண்டெம் கட்டப்ெட்டது.

பசன்னன பமரினோ கடற்கனரச் சோனலயில் சினல அனமத்து சி ப்ெித்தது.
கோமரோசர் வோழ்ந்த பசன்னன இல்லம் நினனவு இல்லமோக ஆக்கப்ெட்டது.

அவரின் விருதுநகர் இல்லமும் அரசுனடனம ஆக்கி நினனவு இல்லமோக்கப்ெட்டது.
றதனோம்றெட்னடயில் கோமரோசர் அர்னகம் நிறுவப்ெட்டது.

கோமரோசர் ெி ந்த நோளோன சூனல 15ஆம் நோள் ஆண்டுறதோறும் “கல்வி வளர்ச்சி நோளோக”
தமிழக அரசு அ ிவித்துள்ளது.

இவனர “கல்விக் கண் தி ந்தவர்” எனத் தமிழுலகம் றெோற்றுகி து.

ேகறவு:



1972ஆம் ஆண்டு கோந்தியடிகளின் ெி ந்த நோளோன அக்றடோெர் இரண்டோம் நோள் இவ்வுலக
வோழ்வி நீத்தோர்.

முத்துராேலிங்ை வதவர்
பிறப்பும் வளர்ப்பும்:






இரோமநோதபுரம் மோவட்டம், ெசும்பெோன் என்னும் ஊரில் 1908ம் ஆண்டு அக்றடோெர் திங்கள்
30ம் நோள் ெி ந்தவர் முத்துரோமலிங்க றதவர்.

பெற்ற ோர் = திரு உக்கிரெோண்டி றதவர் – திருமதி இந்திரோணி அம்னமயோர்.
இஸ்லோமிய பெண்மணி ஒருவர் தோயோகி ெோலூட்டி வளர்த்தோர்.
ஆசிரியர் = குன வ
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ைல்வி:



கமுதியில் உள்ள பதோடகெல்லியிலும், ெின்பு ெசுமனல உயர்நினலப்ெள்ளியிலும், ெின்பு
ஐக்கிய கி ித்துவப் ெள்ளியிலும் ெடித்தோர். இரோமநோதபுரம் அரசு உயர்நினலப்ெள்ளியில்

ெத்தோம் வகுப்பு ெடிக்கும் பெோது, அங்கு ப்றளக் றநோய் ெரவியதோல் இவரின் கல்வி நின் து.
பபாதுத்பதான்டில் நாட்ைம்:





32 சிற்ற்றரோர்களில் தமக்குச் பசோந்தமோக இருந்த நிலங்கனள உழுெவர்களுக்கு ெங்கிட்டு
பகோடுத்தோர்.
சமெந்தி முன க்கு ஊகம் அளித்தோர்.
குற் ப்ெரம்ென

என்று ஒதுக்கி னவக்கப்ெட்ட மக்களுக்கோக றெோரோடினோர்.

சாதிகய பற்றி:



“சோதினயயும் நி த்னதயும் ெோர்த்து மனிதனன மனிதன் தோழ்வுெடுத்துவது
பெருங்பகோடுனம; ஆண்டவன் மனித குலத்னதத்தோன் ெனடதோறன தவிரச் சோதினயயும்
நி த்னதயும் அல்ல; சோதினயயும் நி மும் அரசியலுகுமில்னல, ஆன்மீ கத்திற்கும்
இல்னல.

வநதாஜி:
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முத்துரோமலிங்கர், வங்கச் சிங்கமோன றநதோெி சுெோஷ் சந்திர றெோஸ் அவர்கனள தம்
அரசியல் வழிகோட்டியோக பகோண்டோர்.

வாய்பூட்டு சட்ைம்:



விடுதனல றெோர் கடுனமயோக இருந்த நோள்களில் ஆங்கில அரசு, வட இந்தியோவில்
திலகருக்கும், பதன்னிந்தியோவில் றதவருக்கும் வோய்பூட்டு சட்டம் றெோட்டது.

வதசியம் ைாத்த பசம்ேல்:



முத்துரோமலிங்க றதவனர “றதசியம் கோத்த பசம்மல்” என்று திரு.வி.க ெோரோட்டினோர்.

அரசியல் வாழ்க்கை:




முத்துரோமலிங்கர் ஐந்து முன

றதர்தலில் றெோட்டியிட்டு ஐந்து முன யும் பவற் ி

பெற் ோர்(1937, 1946, 1952, 1957, 1962).

பதோகுதிக்கு பசல்லோமறல பவற் ி பெற் ோர்.

சிறந்த பண்பாளர்:




“பதய்வகம்,
ீ
றதசியம்” ஆகிய இரண்னடயும் இரு கண்களோகப் றெோற் ியவர்.

“வரம்
ீ
இல்லோத வோழ்வும், விறவகமில்லோத வரமும்
ீ
வணோகும்”
ீ
என்று கூ ினோர்.
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பாராட்டு பபயர்ைள்:



றவதோந்த ெோஸ்கர், ெிரணவ றகசரி, சன்மோர்க்க சண்ட மோருதம், இந்து புத்த சமய றமனத.

ேைிதைின் ேைநிகல:




“ெனன மரத்தில் இருந்து விழுந்து ெினழத்தவனும் உண்டு, வயல் வரப்ெில் வழுக்கி
விழுந்து இ ந்தவனும் உண்டு” என்று இ ப்ெின் நினல ெற் ி கூ ியுள்ளோர்.
மனிதனின் மனநினலனய “இருள், அருள், மருள், பதருள்” என கு ிப்ெிடுகி ோர்.

ேகறவு:



55 ஆண்டுகள் வோழ்ந்து 1963ம் அக்றடோெர் 30இல் தம் ெி ந்தநோள் அன்ற
எய்தினோர்.

இயற்னக

சிறப்பு:




முத்துரோமலிங்க றதவரின் விருப்ெத்திற்கு இணங்க 06.09.1939 அன்று றநதோெி மதுனரக்கு
வருனக தந்தோர்.

நடுவண் அரசு 1995ம் ஆண்டு முத்துரோமலிங்க றதவரின் அஞ்சல்தனலனய பவளியிட்டு
சி ப்ெித்தது.
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முத்துரோமலிங்க றதவர் தம் பசோத்துக்கள் முழுவனதயும் 17 ெோகங்களோகப் ெிரித்து, ஒரு

ெோகத்னத மட்டும் தனக்கு னவத்துபகோண்டு மீ தி 16 ெோகங்கனளயும் 16 றெர்களுக்கு இனோம்
சோசனமோக எழுதி பகோடுத்தோர்.

அண்ணல் அம்வபத்ைர்
பிறப்பு:







மரோட்டிய மோநிலத்தில் பகோண்கன் மோவட்டத்தில் உள்ள அம்ெவோறட என்னும் சிற்றூரில்
1891ஆம் ஆண்டு ஏப்ெிரல் திங்கள் ெதினோன்கோம் நோள் அம்றெத்கர்ெி ந்தோர்.
பெற்ற ோர் = இரோம்ெி சக்ெோல், ெீமோெோய்.

பசல்வம் நின ந்த குடும்ெத்தில் ெதினோன்கோவது குழந்னதயோகப் ெி ந்தோர்.
அவரின் இயற்பெயர் ெீமோரோவ் ரோம்ெி.
தந்னத அவருக்கு சூடிய பெயர் ெீம்.

ைல்வி:





தன் ஆசிரியர் மீ து பகோண்ட ெற் ின் கோரணமோக தன் ஆசிரியர் பெயரோன அம்றெத்கர்
என்ெனத தம் பெயரோக ஆக்கிக் பகோண்டோர்.

அம்றெத்கர் 1908இல் எல்ெின்ஸ்டன் ெள்ளியில் உயர்நினலப் ெள்ளிப் ெடிப்னெ முடித்தோர்.
ெறரோடோ மன்னர் பெோருளுதவியுடன் 1912இல் ெம்ெோய் எல்ெின்ஸ்டன் கல்லூரியில்
இளங்கனலப் ெட்டம் பெற் ோர்.
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அபமரிக்கோவில் பகோலம்ெியோ ெல்கனலக்கழகத்தில் 1915இல் முதுகனலப் ெட்டமும்
1916இல் இலண்டனில் பெோருளோதோரத்தில் முனனவர் ெட்டமும் பெற் ோர்.
மும்னெயில் சி ிதுகோலம் பெோருளியல் றெரோசிரியரோக ெணியோற் ினோர்.

மீ ண்டும் இலண்டன் பசன்று அ ிவியல் முதுகனலப் ெட்டமும் ெோரிஸ்டர் ெட்டமும்
பெற் ோர்.

அம்றெத்கர் இந்தியோ திரும்ெியெின் வழக்க ிஞர் பதோழினல றமற்பகோண்டோர்.

முதல் உரிகேப்வபார்:



1927ஆம் ஆண்டு மோர்ச்சுத் தங்கள் இருெதோம் நோள் அம்றெத்கர் மரோட்டியத்தில் மகோத்துக்
குளத்தில் நடத்திய தண்ணர்ீ எடுக்கும் றெோரோட்டம் நடத்தினோர்.

விடுதகல உணர்வும் வட்ைவேகச ோநாடும்:



இங்கிலோந்து பசோல்வதற்கு எல்லோம் இந்தியோ தனல அனசக்கும் என்ெது தவறு; இந்நினல
எப்றெோறதோ மோ ிவிட்டது; இந்திய மக்களின் எண்ணங்கனள நீங்கள் ஈறடற்




என் ோர்.

1930ஆம் ஆண்டு இங்கிலோந்தில் நனடப்பெற்

றவண்டும்

வட்டறமனச மோநோட்டில்

கலந்துக்பகோண்டோர்.

அம்மோநோட்டில், “அன வயித்றுக் கஞ்சிக்கு அல்லற்ெடும் ஊனமகளின் உறுப்ெினனோக
நோன் றெசுகிற ன்” என்று தனது கருத்னத பதோடங்கினோர்.
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பவறும் எெமோன மோற் த்னத நோங்கள் விரும்ெவில்னல; எங்கள் னககளில் அரசியல்
வந்தோல் ஒழிய, எங்கள் குன கள் நீங்கோ என பமோழிந்தோர்.

சட்ை ோவேகத:







விடுதனலக்குப் ெி கு இந்திய அனமச்சரனவயில் அண்ணல் அம்றெத்கனரயும் இடம்பெ ச்
பசய்யறவண்டும் என்று றநரு விரும்ெினோர்.
அம்றெத்கர் சட்ட அனமச்சரோனோர்.

இந்திய அரசியல் அனமப்புச் சட்டம் வகுக்க எழுவர் பகோண்ட குழு அனமக்கப்ெட்டது.
ெலரும் பசயல்ெடோமல் விலகினோர். இறுதியில் அம்றெத்கர் ஒருவறர அந்த ஒப்ெற்
ெணினயச் பசய்து முடித்தோர்.

1950ஆம் ஆண்டு சனவரித் திங்கள் 26ஆம் நோள் இந்தியோ முழுனமயோன குடியரசு நோடோகத்
தன்னன அ ிவித்துக் பகோண்டது.

ைல்வி வளர்ச்சியில் அம்வபத்ைர்:



“ஒவ்பவோருவரும் முழுமனித நினலனய அனடய கல்வி, பசல்வம், உனழப்பு ஆகிய
மூன்றும் றதனவப்ெடுகி து. பசல்வமும் உனழப்பும் இல்லோத கல்வி களர்நிலம்.




உனழப்பும் கல்வியும் அட்டர பசல்வம் மிருகத்தனம்” என் ோர்.

கற்ெித்தல், அ ிவியல் முன க்கு உகந்ததோக இருத்தல் றவண்டும்; விருப்புபவருப்ெட்ற்
முன யில் கற்ெித்தல் நிகழ றவண்டும் என் ோர்.

1946ஆம் ஆண்டு, மக்கள் கல்விக்கழகத்னத றதோற்றுவித்தோர்.
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மும்னெயில் அவரின் அ ிய முயற்சியோல் உருவோன சித்தோர்த்தோ உயர்கல்வி நினலயம்
உருவோக்கப்ெட்டது.

பபாருளாதார வல்லுநர்:




இவர் “இந்தியோவின் றதசிய ெங்குவதம்”
ீ
என்

நூனல எழுதினோர்.

பதோழில் துன யில் பெோருளோதோர வளர்ச்சிப் பெ

புதுப்புதுக் கருத்துக்கனளக்

பவளியிட்டோர்.

இந்திய வரலாற்றின் புதிய பக்ைங்ைள்:




இந்திய நோட்டின் சோதி என்னும் இருனள அகற்

வந்த அ ிவுக்கதிர் அம்றெத்கர்.

சோதி என்ெது எல்லோம் வல்ல ஒருவன் கட்டனளயோல் றதோன் ியதன்று. கு ிப்ெிட்ட சில
சூழ்நினலக்கு ஆட்ெட்ட மனித சமூக வோழ்வில் தோனோகறவ றவரூன் ிவிட்ட




வளர்ச்சியோகும். சோதி கனளயப்ெட றவண்டிய கனள என் ோர்.

சமூகத்தின் மோற் த்திற்குச் சிந்தனன வினதகனளத் தூவுகின்

புரட்சியோளர்களோறலறய

இந்த னவயகம் வோழ்கி து என் ோர்.

இந்தியப் பெோருளோதோர றமம்ெோட்டிற்குச் சோதி என்ெது, நன்னம தரோது.இந்தியர்களின்
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நலத்திற்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் சோதி என்னும் றநோய் தீங்கு வினளவிக்கி து. அது

மக்களினடறய ஒருனமப்ெோட்னடச் சீர்குனலத்துவிட்டது. இதனன அவர்கள் உணரும்ெடி
பசய்துவிட்டோல் றெோதும்; அதுறவ எனக்கு நின வு தரும்” என் ோர்.

அம்வபத்ைரின் இலட்சிய சமூைம்:




அவர், “ஓர் இலட்சிய சமூகம் சுதந்திரம், சமத்துவம், சறகோதரத்துவம் ஆகியவற்ன
அடிப்ெனடயோகக் பகோண்டது” என் ோர்.

“சனநோயகத்தின் மறுப்பெயர் தோன் சறகோதரத்துவம்; சுதந்திரம் என்ெது சுறயோச்னசயோக
நடமோடும் உரினம; உயினரயும் உனடனமனயயும் ெோதுகோக்கும் உரினம அது.

எல்றலோருக்கும் எல்லோம் கினடக்கும் வனகயில் எல்லோ மனிதர்கனளயும் ஒறர மோதிரியோக
நடத்துவறத சமத்துவமோகும்” என்று, சனநோயகத்திற்கு அரியபதோரு விளக்கம் தந்தோர்.
பபரியார் வபாற்றிய பபருந்தகை;



“அம்றெத்கர் உலகத் தனலவர்களுள் ஒருவர்; ெகுத்த ிவுச் பசம்மல், ஆரோய்ச்சியின்
சிகரம், மக்களின் மோபெரும் வழிகோட்டி, அப்பெருந்தனலவனரப்றெோல றவறு யோனரயும்
கோணமுடியோது” என்று பெரியோர் அவனர ெோரோட்டினோர்.

வநரு புைழுதல்:
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“ெகுத்த ிவுத் துன யில் அவருக்கு இனண அவறர. ஆசியக் கண்டத்திறலறய மிகப்பெரிய
தனியோள் நூலகத்னத அனமத்த பெருனம இவனரறய றசரும்” என்று றநரு அவனரப்
புகழ்ந்தோர்.

இராவஜந்திர பிரசாத் புைழ்தல்:



“அண்ணல் அம்றெத்கர் தன்னலமற் வர்; மிகவும் ஆர்வத்துடனும் வினரந்து தனியனோகச்
பசயல்ெட்டவர். தமக்குக் பகோடுக்கப்ெட்ட ெணியில் கருமறம கண்ணோக இருந்தவர்” என்று
இரோறெந்திர ெிரசோத் ெோரோட்டினோர்.

ேகறவு:



நோட்டிற்கோக அயரோது உனழத்த அண்ணல் அம்றெத்கர் 1956ஆம் ஆண்டு திசம்ெர்த் திங்கள்
6ஆம் நோள் புகழுடம்பு எய்தினோர்.

பாரத ரத்ைா விருது:



இந்திய அரசு, ெோரத ரத்னோ(இந்திய மோமணி) என்னும் உயரிய விருனத அண்ணல்
அம்றெத்கருக்கு 1990ஆம் ஆண்டு வழங்கிப் பெருனமப்ெடுத்தியது.
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இராேலிங்ை அடிைள்

வாழ்க்கைக் குறிப்பு:







கடலூர் வட்டம் மருதூரில் ெி ந்தவர்.
பெற்ற ோர்: இரோனமயோ – சின்னம்னமயோர்
மனனவி = மட்டுவோர்குழலி
ஆசிரியர் = செோெதி

கோலம் = 5.10.1823 – 30.01.1874

சிறப்பு பபயர்:




இனசப் பெரும்புலவர்




சன்மோர்க்க கவிஞர்






அருட்ப்ரகோச வள்ளலோர்
புதுபந ி கண்ட புலவர்(ெோரதியோர்)
புரட்சித் து வி

ஓதோது உணர்ந்த அருட்புலவர்
ஓதோது உணர்ந்த பெருமோன்
ெசிப்ெிணி மருத்துவர்
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பகைப்புைள்:














சிவறநச பவண்ெோ
பநஞ்ச ிவுறுத்தல்
மகோறதவமோனல
இங்கிதமோனல
மனுமுன

கண்ட வோசகம்

ெீவகோருண்ய ஒழுக்கம்

திருவருட்ெோ(6 ெிரிவு, 5818 ெோடல்கள்)
வடிவுனட மோணிக்க மோனல
பதய்வமணிமோனல

எழுந்தரியும் பெருமோன் மோனல
உண்னம பந ி

மனுநீதிச்றசோழன் புலம்ெல்

ைட்டுகர:







ெீவகோருண்யம்
வந்தனன பசய்முன யும் ெயனும்
விண்ணப்ெம்
உெறதசம்
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உண்னமபந ி

பதிப்பித்த நூல்ைள்:





ஒழிவில் ஒடுக்கம்
பதோண்னட மண்டல சதகம்
சின்மயோ தீெினக

குறிப்பு:




1865இல் சன்மோர்க்க சங்கம் பதோடங்கினோர்




1876இல் சித்தி வளோகம்










1867இல் சத்திய தருமசோனல பதோடங்கினோர்
1872இல் சத்திய ஞோனசனெ
இவரின் வழிெோடு கடவுள் = முருகன்
இவரின் வழிெோடு குரு = திருஞோனசம்ெந்தர்
இவர் ெின்ெற் ிய நூல் = திருவோசகம்

இவரின் மந்திரம் = அருட்பெருஞ்றசோதி

இவரின் றகோட்ெோடு = ஆன்மறநய ஒருனமப்ெோடு
இவரின் பகோள்னக = ெீவகோருண்யம்

நோல்வனக ெோக்களில் ெோடல் இயற்றும் தி ம் பெற் ிருந்தோர்
தம் பகோள்னகபகனத் தனிக்பகோடி கண்டவர். அது மஞ்சள், பவள்னள நி ம் உனடயது
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னசவரோகப் ெி ந்தும் திருமோனலயும் றெோற் ியவர், இவ் வழக்கத்னத பதோடங்கி
னவத்தவர்

இவர் சித்தர்களில் ஒருவரோக றெோற் ப்ெடுகி ோர்
தமிழ் இலக்கியத்துள் மிகப்பெரிய ஆசிரிய விருத்தம் ெோடியவர். 192 சீர் ஆசிரிய விருத்தம்
தமிழ் இலக்கியதுள்றள அடி எண்ணினகயில் பெரிய ஆசிரியப்ெோ ெோடியவர், 1596 அடிகள்
இவருக்கு திருஅருட் ெிரகோச வள்ளலோர் எனப் பெயரிட்டவர் = பதோழுவூர் றவலோயுத
முதலியோர்

இவ ெோடனலத் பதோகுத்தவர் = பதோழுவூர் றவலோயுத முதலியோர்

இவர் ெோடல்களுக்குத் திருவருட்ெோ என்று பெயரிட்டவர் = பதோழுவூர் றவலோயுத
முதலியோர்

இவர் ெோடல்கனள ஆறு திருமுன களோக வகுத்தவர் = பதோழுவூர் றவலோயுத முதலியோர்
இவர் ெோடல்கனள முதலில் ெதிப்ெித்தவர் = பதோழுவூர் றவலோயுத முதலியோர்
இவர் ெட்னட “மருட்ெோ” என் வர் = ஆறுமுக நோவலர்

இனவகளின் மறுப்புக்கு மறுப்புத்தந்து அருட்ெோ தோன் என நிறுவியவர் = பசய்குத்தம்ெி
ெோவலர்

1874ஆம் ஆண்டு ெனவரி 30ஆம் நோள் நடு இரவில் தன் அன்ெர்களிடம் வினட பெற்றுத்
தன் குடினசயில் பசன்று தோளிட்டு பகோண்டு இயற்னக எய்தினோர். அவரின் மரணம்




இன்றுவனர வினட கோண முடியோத புதிரோகறவ உள்ளது

இன வனன தனலவனோகவும் தம்னம தனலவியோகவும் ெோவித்துப் ெோடல்கள் ெல
புனனந்துள்ளோர். “இங்கிதமோனல” இத்தனகய நூலோகும்
தண்ணர்ீ பகோண்டு விளக்கு எரித்த றெோன்

அற்புதங்கள் நிகழ்த்தியவர்
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உருவ வழிெோட்னட நீக்கி, ஒளி வழிெோட்னட உண்டோக்கினோர்

வேற்வைாள்:













அருட்பெருஞ்றசோதி தனிப்பெருங்கருனண
அப்ெோநோன் றவண்டுதல் றகட்டு அருள் புரிதல் றவண்டும்
றமனடயில் வசுகின்
ீ

பமல்லிய பூங்கோற்ற

ஒத்தோரும் தோழ்ந்தோரும் உயர்ந்தோரும் எவரும்

ஒருனம உளரோகி உலகியல் நடத்தல் றவண்டும்
அம்ெலப் ெோட்றட அருட்ெோட்டு

அல்லோதோர் ெோட்படல்லோம் மருட்ெோட்டு
உள்பளோன்று னவத்துப் பு ம் ஒன்று றெசுவோர்
உ வு கலவோனம றவண்டும்

வோடிய ெயினர கண்டறெோபதல்லோம் வோடிறனன்
ெசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு
வோன் கலந்த மோணிக்க வோசக

கல்லோர்க்கும் கற் வர்க்கும் களிப்ெருளும் களிப்றெ
கண்மூடி ெழக்கம் எல்லோம் மண்மூடி றெோக
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தாயுோைவர்

வாழ்க்கைக்குறிப்பு:










பெயர் = தோயுமோனவர்
பெயர் கோரணம் = திருச்சி மனலமீ து உள்ள இன வனோன தோயுமோனவர் அருளோல்
ெி ந்தனமயோல் இவருக்கு தோயுமோனவர் என்று பெயர் சூட்டப்ெட்டது.
பெற்ற ோர் = றகடிலியப்ெர் – பகசவல்லி அம்னமயோர்
மனனவி = மத்துவோர்குழலி
மகன் = கனகசெோெதி

ஊர் = நோகெட்டினம் மோவட்டத்தில் உள்ள திருமன க்கோடு(றவதோரண்யம்)
ெணி = திருச்சினய ஆண்ட விெய ரகுநோத பசோக்கலிங்கரிடம் கருவூல அலுவலர்
கோலம் = கி.ெி. 18ம் நூற் ோண்டு

சிறப்பு பபயர்:



தமிழ் சமய கவினதயின் தூண்

பகைப்பு:



தோயுமோனவர் திருப்ெோடல் திரட்டு
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குறிப்பு:












இவரின் ெோடனல “தமிழ்பமோழியின் உெநிடதம்” எனப் றெோற்றுவர்
இவர் திருமூலர் மரெில் வந்த பமௌனகுருவிடம் கல்வி கற் ோர்
இவரின் “ெரோெரக்கண்ணி” 389 கண்ணிகனள உனடயது

இவர் முக்தி அனடந்த இடம் இரோமநோதபுரம் மோவட்டம் இலட்சுமிபுரம்
சமரச சன்மோர்கத்னத உலகிற்கு முதன் முதலில் அ ிமுகம் பசய்தவர்
உெநிடதக் கருத்துக்கனள தமிழில் மிகுதியோக பசோன்னவர்

தோயுமோனவர் தனிப்ெோடல் திரட்டில் 56 உட்ெிரிவுகளும் 1452 ெோடல்களும் உள்ளன
ெரோெரக் கண்ணி, எந்நோட் கண்ணி, கிளிக் கண்ணி, ஆனந்த களிப்பு, ஆகோர புவனம்
றெோன் ன இவர் தம் ெோடல் தனலப்புகளில் சிலவோகும்

இவர் ெோடலில் மிகுந்த ஈடுெோடு பகோண்டவர் குணங்குடி மஸ்தோன் சோகிபு
“கந்தர் அநுபூதி பசோன்ன எந்னத” என்று அருணகிரி நோதனரப் ெோரோட்டியுள்ளோர்

வேற்வைாள்:






எல்லோரும் இன்புற் ிருக்க நினனப்ெதுறவ
அல்லோமல் றவப ோன்

ிறயன் ெரோெரறம

பநஞ்சறம றகோயில் நினனறவ சுகந்தம் அன்றெ
மஞ்சன நீர் பூனச பகோள்வோய் ெரோெரறம

ஆனசக்றகோர் அளவில்னல அகிலபமல்லோம் கட்டி ஆளனும்
சும்மோ இருப்ெறத சுகம்
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ெோர்க்கின்

SANTHANA TNPSC.

மலரூடு நீறய இருத்தி அப்

ெனிமலர் எடுக்க மனம் நண்றணன்

அன்ைி பபசன்ட் அம்கேயார்
வாழ்க்கைக்குறிப்பு:




இயற் பெயர் = அன்னி உட்
ஊர் = இலண்டன் நகரம்

பகைப்பு:




ெகவத் கீ னதனய ஆங்கிலத்தில் பமோழிபெயர்த்துள்ளோர், அதனன “தோமனரப் ெோடல்” என்ெர்
விழித்திடு இந்தியோ

இதழ்:




நியூ இந்தியோ
கோமன் வல்
ீ
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குறிப்பு:












1893இல் இந்தியோ வந்தோர்

இந்தியோவில் ெிரம்ம ஞோன சனெ ெணிகனள றமற்பகோண்டோர்
இந்தியோவில் மகளிர் சங்கம் பதோடங்கினோர்

1917 கல்கத்தோ கோங்கிரஸ் மோநோட்டிற்கு தனலனம வகித முதன் பெண்மணி இவர் தோன்
சோரணர் இயக்கத்னத இந்தியோவில் ெரப்ெினோர்

ெனோரஸ்(கோசி) மத்திய இந்து ெள்ளி மற்றும் கல்லூரினய நிறுவினோர்
தன்னோட்சி இயக்கத்னத றதோற்றுவித்தோர்

இவர் “நோன் தூங்குெவர்கனள தட்டி எழுப்பும் தண்றடோரோ, அவர்கனள விழித்பதழச் பசய்து
தோய் நோட்டிற்கு பதோண்டு புரிய னவப்றென்” என் ோர்

ெிரம்ம ஞோனசனெயின் தனலனமயிடத்னத பசன்னன அனடயோரில் நிறுவினோர்
அனடயோரில் ஒரு நூலகத்னத நிறுவி ெழனமயோன சம்ஸ்கிருத நூல்கனளப் ெோதுகோத்து
வந்தோர்
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தேிழைம் - ஊரும் வபரும்
குறுஞ்சி நிலா ஊர்ைள்:

மனல, கரடு, ெோன , குன்று, குருச்சி,
கிரி









மனலயின் அருறக உள்ள ஊர்களுக்கு நோகமனல, ஆனனமனல, சிறுமனல,
திருவண்ணோமனல, விரோலிமனல, வள்ளிமனல எனப் பெயர்கள் உள்ளன.
ஓங்கியுயர்ந்த நிலெகுதி – மனல

மனலயின் உயரத்தில் குன ந்தது – குன்று

குன் ின் உயரத்தில் குன ந்தது – கரடு, ெோன
குன்ன

அடுத்துள்ள ஊர்கள் குன்றூர், குன் த்தூர், குன் க்குடி என வழங்கப்பெற் ன.

மனலனயக் கு ிக்கும் வடபசோல், “கிரி” என்ெதோகும். சிவகிரி, கிருஷ்ணகிரி, நீலகிரி,
றகோத்தகிரி என்ென மனலனயபயோட்டி எழுந்த ஊர்பெயர்கள்.

குருச்சி, ஆழ்வோர்க்குருச்சி, கல்லினடக்குருச்சி, கள்ளக்குருச்சி என்

பெயர்கள் எல்லோம்

கு ிஞ்சி நிலோ ஊர்கறள. கு ிஞ்சி என்னும் பசோல்றல மருவிக் குருச்சிஆயிற்று.
முல்கல நிலா ஊர்ைள்:

www.Padasalai.Net
கோடு, புரம், ெட்டி, ெோடி




அத்தி(ஆர்) மரங்கள் சூழ்ந்த ஊர் “ஆர்க்கோடு” எனவும், ஆல மரங்கள் நின ந்த ஊர்
“ஆலங்கோடு” எனவும், களோச்பசடிகள் நின ந்த ஊர் “களோக்கோடு” எனவும் பெயரிட்டனர்.
கோட்டின் நடுவில் வோழ்ந்த மக்கள், அங்குத் திரியும் விலங்குகளோல் தமக்கும், தம்

கோல்நனடகளுக்கும் ஊறு றநரோவண்ணம் றவலி கட்டிப் ெோதுகோத்தனர். அவ்வூர்கள் “ெட்டி,
ெோடி” என அனழக்கப்ெட்டன.(கோளிப்ெட்டி, றகோவில்ெட்டி, சிறுகூடல்ெட்டி)
ேருத நில ஊர்ைள்:

ஊர், குடி, றசோனல, ெட்டி, குளம், ஏரி,
ஊரணி





நிலவளமும், நீர்வளமும் ெயிர்வலமும் பச ிந்த மருதநிலக் குடியிருப்பும் “ஊர்” என
வழங்கப்ெட்டது.

ஆறுகள் ெோய்ந்த இடங்களில் “ஆற்றூர்” என வழங்கப்ெட்ட பெயர்கள் கோலப்றெோக்கில்
“ஆத்தூர்” என மருவியது.

மரங்கள் சூழ்ந்த ெகுதிகளில் மரங்களின் பெயறரோடு ஊர் பெயனர றசர்த்து
வழங்கினர்.(கடம்பூர், கடம்ெத்தூர், புளியங்குடி, புளியஞ்றசோனல, புளியம்ெட்டி).
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குளம், ஏரி, ஊருணி ஆகிவற்றுடன் ஊர் பெயர்களி இனணத்து வழங்கினர்.( புளியங்குளம்,
றவப்றெரி, றெரோவூரணி).

பநய்தல் நிலா ஊர்ைள்:

ெட்டினம், ெோக்கம், கனர, குப்ெம்





கடற்கனர றெரூர்கள் “ெட்டினம்” எனவும், சிற்றூர்கள் “ெோக்கம்” எனவும் பெயர்
பெற் ிருந்தன.

ெரதவர் வோழ்ந்த ஊர்கள் “கீ ழக்கனர, றகோடியக்கனர, நீலோங்கனர” எனப் பெயர்
பெற் ிருந்தன.

மீ னவர்கள் வோழும் இடங்கள் “குப்ெம்” என்று அனழகப்ெடுகி து.

திகசயும் ஊர்ைளும்:

ஊர், ெழஞ்சி



நோற் ினசப் பெயர்களும் ஊர்களுடன் கு ிக்கப்பெற் ன. ஊருக்கு கிழக்றக இருந்த

ெகுதினய “கீ ழூர்” எனவும், றமற்றக இருந்த ெகுதினய “றமலூர்” எனவும் பெயரிட்டனர்.
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நாயக்ை ேன்ைர்ைள்:




நோயக்க மன்னர்கள் தமிழகத்னத 72 ெோனளயங்களோக ெிரித்து ஆட்சி பசய்தனர்.
அவர்கள் ஊர்ப்பெயருடன் ெோனளயத்னத றசர்த்து வழங்கினர்.(ஆரப்ெோனளயம்,
மதிறகோன்ெோனளயம், குமோரப்ெோனளயம், றமட்டுப்ெோனளயம்)

ஊர் பபயர்ைள் ோறுதல்:




கல்பவட்டுகளில் கோணப்ெடும் “மதினர” மருனதயோகி இன்று “மதுனர”யோக மோ ியுள்ளது.
றகோவன்புத்தூர் என்னும் பெயர் “றகோயமுத்தூர்” ஆகி, இன்று “றகோனவ” ஆக
மருவியுள்ளது.
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