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UG TRB - 2022 - 2023 

அலகு - 2 

சங்க இலக்கியங்களில் அகம் + பதினெண் கீழ்க்கணக்கு 
நூல்களில் அகம் 

2.1. சங்க இலக்கியத்தில் அகம்: 

➢ மனிதனால் ததாற்றுவிக்கப்பெறும் நூல்கள் இருவககப்ெடும்.  

➢ ஒன்று, அறிவின் துகை பகாண்டு ஆக்கப் பெறும் அறிவியல் நூல்கள்.  

➢ மற்பறான்று உைர்வின் துகைபகாண்டு பசய்யப்பெறும் உைர்வு நூல்கள். 

இவற்கறதய இலக்கியம் என்று கூறுகிதறாம்.  

➢ உைர்கவ வளர்க்கும் அகத்திற்குத் தமிழன் பெருமதிப்கெக் பகாடுத்தான்; 

வாழ்விலும் புறத்கதக் காட்டிலும் உயர்ந்தது என்று கருதினான்.  

➢ பதால்காப்ெியனாரும் புறத்திகை இயல் என்ற ஒதே இயலால் புறத்கதப் ெற்றிக் 

கூறினார்.  

➢ அகத்தின் சிறப்கெ அறிவிக்க, அகத்திகையியல், களவியல், கற்ெியல் மற்றும்  

பொருளியலும் அகச்பசய்திகள் இடம்பெற்றுள்ளன.   

➢ இலக்கியம் தன்னிற் பெரும்ெகுதிகய அகத்திற்தக தந்துவிட்டது.  

➢ தமிழன் பசவ்வியல் தன்கமக்குச் சான்றாக சங்க இலக்கியங்கள் திகழ்கின்றன.  

➢ சங்க இலக்கியங்கள் ொட்டும் பதாககயும் தசர்ந்த 18 நூல்களும் என 

அறியப்ெடுகின்றன.  

➢ ொட்டு என்ெது ெத்துப்ொட்கடயும், பதாகக என்ெது எட்டுத் பதாகககயயும் 

குறிக்கும்.  

➢ இவற்கறப் ெதிபனண்தமற்க்கைக்கு நூல்கள் என்ெர்.  



2 
 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 )  

T
E

A
C

H
E

R
'S

  C
A

R
E

  A
C

A
D

E
M

Y
 

➢ 235 ொடல்ககளப்ொடி முதலிடத்கதப் பெற்றவர் கெிலர். 

➢ “யாதும் ஊதே யாவரும் தகளிர்” என்னும் ொடல் எழுதி உலகப்புகழ் பெற்ற கைியன் 

பூங்குன்றனாரும் உண்டு.  

➢ சங்ககாலப் புலவர்ககளச் ‘சான்தறார்” எனச் சுட்டுவது தமிழ் மேபு.  
 

அகத்தின் அடிப்ெகட 

➢ ஒருவனும் ஒருத்தியும் ெிறர் உதவியின்றித் தாதம எதிர்ப்ெட்டு ஒருவர் ஒருவகே 

உள்ளத்துைர்தவ நுகர்ந்து இன்ெம் வறுவததார் பொருள் அகம் என்று 

அகழத்தனர்.  

➢ இருவரும் மனத்தால், இவ்வாறு ெிறர் அறியாமல் ென்முகற கூடுகின்றனர். 

இதகனக் குறிஞ்சித் திகை என்று இலக்கைம் கூறலாம்.  

‘புைர்தல் புைர்தல் நிமித்தமும்” 

➢ தகலவன், தகலவியின் பதாடர்கெ ததாழி அறிகிறாள். அவள் தகலவகனப் 

ொர்த்து விகேவில் மைஞ்பசய்து பகாள்ள தவண்டும் என்று தகட்கிறாள். இதுவும் 

‘குறிஞ்சித் திகை” என்று அகழக்கப்ெடும்.  

➢ திருமைம் பசய்வது என்றால் தகலவனுக்குக் ககயில் பொருள் தவண்டுதம!, 

எனதவ தகலவிகயப் ெிாிந்து தகலவன் பொருள் ததடச் பசல்கிறான்.  

➢ இவ்வாறு தகலவன் ெிாிந்து பசல்வகதயும் அதற்குாிய ஏற்ொடுககளயும் கூறுவது 

ொகலத்திகை என்று இலக்கைம் கூறலாம்.  

‘ெிாிதலும் ெிாிதல் நிமித்தமும்’ 

➢ திருமைம் முடிந்து இல்லறம் நடத்தும் நாளில் தகலவன் ெிாிந்து பசல்வதும், 

உண்டு. அந்நிகலயில் தகலவி தன் கடகமககளச் பசய்துபகாண்டு வீட்டில் 

இருப்ொள். இதகன முல்கலத்திகை என்ெர்.  

‘இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும்” 

➢ ெிாிந்து பசன்ற தகலவன் குறித்த காலத்தில் மீளாவிடின், தகலவி மிகவும் 

வருந்துவாள். அவள் வருத்தம் அடக்கும் நிகலநீங்கி வாய்விட்டு அேற்றும் 

அளவிற்குச் பசல்லுதலும் உண்டு. இவ்வாறு அேற்றுவகத பநய்தல் திகை என்ெர்.  

‘இேங்கலும் இேங்கல் நிமித்தமும்” 

➢ சங்கப் ொடல்களின் எண்ைிக்கக 2381, அகத்திகைப்ொடல்கள் 1862, 

புறத்திகைப்ொடல்கள் 519, சங்கப்புலவர் எண்ைிக்கக 473, 

பெண்ொற்புலவர்களின் எண்ைிக்கக 49 ஆகும்.  
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➢ பொருள் முதலியன ததடி மீண்டும் வந்த தகலவன் வீட்டிலிருந்து இன்ெமாகப் 

பொழுது தொக்குகிறான். தகலவன் தவறான வழிகளில் பசல்லத் பதாடங்குகிறான்.  

➢ ெேத்கதயர் நட்கெத் ததடிச் பசல்லும் அவனுக்கும் தகலவிக்கும் மனதவறுொடு 

ததான்றுகிறது. அது காேைமாகப் பூசலும் புலவியும் ஏற்ெடுகின்றன. இது ெற்றிக் 

கூறுவகத, மருதத் திகை என்ெர்.  

➢ இவ்வாறு ஐந்து வககயாக நகடபெறும் வீட்டு வாழ்கவ - உைர்வு வாழ்கவ - 

அகம் என்று கூறினர்.  

➢ இவற்கறயல்லாமல், சில புற நகடகளும் (Exceptions) உண்டு. சில சமயங்களில் 

தகலவன், தகலவி தம்கம விரும்புகிறாளா என்ெது ெற்றிக் கவகலயுறாமல் காதல் 

புாிய முற்ெடுவதும் உண்டு. இதகன ‘ஒருதகலக் காமமாகிய” ககக்கிகளத் திகை 

(Subnormal Love) என்ெர்.  

➢ சில சமயத்தில் தம்கமவிட வயதில் மூத்தாாிடம் தகலவர்கள் அன்பு பசய்ய 

முற்ெடுவதும் உண்டு இதகனப் பெருந்திகை, பொருந்தாகாமம் (Abnormal Love) 

என்ெர்.  
 

அகத்திகையின் மதிப்பு 

➢ எட்டுத்பதாகக நூல்களுள் ஆறு அகத்திற்குத் தேப்ெட்டன ஏன்? புறத்கதவிட அகம் 

சிறந்தது என்று அவர்கள் கருதியதத காேைமாகும்.  

➢ ஏன் அவ்வாறு கருதினார்கள்? குறுகிய இடத்தில் நகடபெறுவதாயினும், அகம் 

சிறப்ெகடயாவிடில், புறம் சிறக்க முடியாது.  

➢ ெிறர் அறிய முடியாத சூழ்நிகலயில் சிறிய வீட்டில் நகடபெறும் அகவாழ்வு 

பசம்கமயாக அகமந்தால்தான் புறவாழ்வு பசம்கமப்ெடும்.  

➢ குடும்ெம் நன்கு அகமந்தால் தான் சமுதாயம் நன்கு அகமயமுடியும்.  

➢ “ஒத்த கிழவனும் கிழத்தியும் காண்ெ மிக்தகான் ஆயினும் கடிவகே இன்தற” என்று 

பதால்காப்ெியம் களவியலில் (2) தகலவனின் பெருகமதய தெசுகிறது.  

➢ தகலவனும் தகலவியும் ஒத்த பெருகமயுகடயவர்கள் எனக் கூற வந்த 

பதால்காப்ெியர். அடுத்துத் தகலவன் சற்று உயர்ந்தவனாயினுந் தவறு இல்கல 

எனக் கூறுகிறார்.  

➢ இத்துகைச் சிறந்த தகலவன் தன்ொங்கரும் ஏவலரும் நண்ெரும் புகடசூழ 

தவட்கட தமற் பசன்றவன் தகலவிகயக் காண்கின்றனர்.  

➢ தகலவன் அறிவும் ஆற்றலும் புகழும், பகாகடயும் ஆோய்தல் ெண்பும், ெழிொவம் 

அஞ்சுதலும் முதலிய ெகுதிககள உகடயவன் என்று பதால்காப்ெியம் கூறுகிறது.  

  “பெருகமயும் உேனும் ஆடூஉ தமன - கள - 7” 
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➢ தகலவி தனக்கு இன்றிகமயாதவள் என்று தகலவன் கருதும் பொழுது கூடத் 

தன்னலதம காட்சியளிக்கிறது.  

➢ சில சந்தர்ெங்களில் அவனுகடய அன்ெின் ஆழத்திற்குச் தசாதகன நிகழ்வது 

உண்டு. தகலவி தனக்குக் கிகடக்க மாட்டாள் என்ற நிகல ஏற்ெடுமாயின், 

தகலவன் “மடலூர்தல்” என்ெகத தமற்பகாண்டான்.  

➢ “மடலூர்தல்” என்ெது ெண்கடய வழக்கம். ெனங்கறுக்கினால் குதிகே ஒன்று பசய்து 

தான் விரும்பும் தகலவியின் உருவத்கத வகேந்து தகலவன் அப்பொம்கமக் 

குதிகேயின் தமல் ஏறிக்பகாள்வான்.  

➢ PG TRB 2022- யில் தகட்கப்ெட்ட வினா - ‘மட தெறுதலான் அத்துகை 

ஆற்றாலகிய பெண் ொல் மாட்டு நிகழும் பவறி”கயக் குறிப்ெிடும் பசால்: Ans: 

காந்தள். 

➢ ெண்கடத் தமிழ்ச் சான்தறார் ஒழுக்கத்கத அகம், புறம் என இருவககயாகப் 

ெகுத்துக் பகாண்டனர்.  

➢ புறபவாழுக்கத்தினும் அகஒழுக்கதம ஏற்றமுகடயது என்ெகத புறம் அகம் என்று 

கூறாமல், அகம் புறம் என முதற்கண் கவத்து எண்ைப்ெட்டகமதய நன்கு 

விளங்கும் புறங்ககயினும் அகங்ககயிதல சிறப்புகடத்தாக வழக்கினுள் 

காைலாம்.  

➢ அவ்பவாழுக்கங்களுள் அகம் என்ெது இன்ெம் என்னும் பொருள். ஆகுபெயோல் 

அகத்தத நிகழும் இன்ெத்கத அகம் என்தற ஆன்தறார் வழங்கினர். இன்ெம் என்ெது 

பொதுவாயினும் அகவின்ெம் என்ெது தனிப்பெரும் சிறப்புகடயதாம்.  

➢ மாந்தர், அகமனத்தில் துய்க்கின்ற காதல், அன்பு, கருகை, முதலான உைர்வுககள 

பவளிப்ெடுத்துவது அகத்திகை. 

 

அகத்திகை நுட்ெம் 

➢ அகம் என்ெது புறத்தார்க்கு உகேக்கப்ெடாத காதல் 

➢ திகை என்ெது ஒழுக்கம்  

➢ ஒருவனுக்கு ஒருத்திக்கும் உளதாய காதல் ஒழுக்கதம அகத்திகை எனப்ெடும். 

➢ இகவ,  

✓ ஒருொற் காதல் (ககக்கிகள)  

✓ ஒத்த காதல் (அன்ெின் ஐந்திகை)  

✓ ஒவ்வாக்காதல் (பெருந்திகை), என்ற முத்திறச் சார்ொன ஒழுக்கங்களாகும். 
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➢ சங்கப்ொடல்களில் “திகை” என்ற பசால் குறித்த பொருட்களுடன் “ஒழுக்கம்” என்ற 

பொருகளயும் உைர்த்துகிறது. 

ககக்கிகள முதலாப் பெருந்திகை யிறுவாய் 

முற்ெடக் கிளந்த பவழுதிகை பயன்ெ 
 

அகப்ொடல்களின் வகேயகற 

➢ திகைநிகல, கருப்பொருள் நிகல, உாிபொருள் நிகல, கூற்று நிகல, கவிகத 

வளர்ச்சி நிகல 
 

திகை நிகல 

➢ சங்கப் ொடல்களில் திகை என்ற பசால்லின் ெயன்ொடு குகறவாக கூறியது 

➢ திகை என்ெது மக்கள் வாழ்கின்ற நிலத்கதயும் அவர்கள் அங்கு நடத்துகின்ற 

வாழ்வியல் ஒழுகலாறுககளயும் தருகின்றது என்று க.சு. சுப்ெிேமைிய ெிள்கள 

கூறுகின்றார் 

➢ எனதவ “திகை” என்னும் ஒழுக்கம் ொடலின் ஓர் இன்றியகமயாத ெண்ொக 

விளங்குகிறது. 

➢ பதால்காப்ெியத்தில் “திகை” என்ற பசால் நிலம், ஒழுக்கம் என்ற இரு 

பொருள்ககளயும் தந்துநிற்கிறது. 

➢ திகை என்ெது நிலத்து வாழும் மக்களின் பதாழிலுக்கு விளக்கம் தரும் 

பசால்லாகவும் அகமந்துள்ளது. 

➢ அகத்திகை என்ற பசால் அக ஒழுக்கத்கதக் குறிப்ெதாகவும் அகமந்துள்ளது.   

➢ புறநானூற்றில் திகை என்ற பசால் குடி, குலம், பூமி என்ற பொருளில் 

இடம்பெற்றுள்ளது. 

➢ அகநானூற்றில் திண்கை என்ற பொருகளத் தருகிறது 

➢ திகை என்னும் பசால், ெட்டினப்ொகலயில் “திண்கை” என்றும் 

இடம்பெற்றுள்ளது. 

➢ பொருநோற்றுப் ெகடயில், “இடம்” என்ற பொருள்குறிக்கிறது 

➢ மதுகேக் காஞ்சியில், “நிலம்” என்ற பொருள் இடம்பெற்றுள்ளது. 
 

கருப்பொருள் நிகல 

➢ சங்கச் பசய்யுட்களின் அகப்பொருள் மேபு மூன்றாக இடம்பெற்றுள்ளது. 
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➢ முதற்பொருள், கருப்பொருள், உாிப்பொருள் என்ற மூன்றும் சிறப்ொனகவ. 

➢ புறப்ொடல்ககள அகப்ொடல்களிலிருந்து ெிாித்துக் காட்டும் நிகலயில் இகவ 

மூன்றும் அகமகின்றன. 

➢ திகை என்ெது நிலத்தில் வாழும் மக்களின் பதாழிலுக்கு விளக்கம் தரும் 

பசால்லாகவும் அகமந்துள்ளது. 

➢ புறப்ொடல்களில் கருப்பொருள் ெற்றிய பசய்திகள் மிகக் குகறவாகதவ உள்ளன. 

➢ அகப்ொடல்களிதல கருப்பொருட்கள் திகை நிகலயில் சிறப்ொக 

இகைக்கப்ெட்டுள்ளன. 

➢ சங்க அகப்ொடல்களில் இயற்கக நிகலயான கருப்பொருட்கள் திகைநிகலப் 

ொகுொட்டிற்குப் பொிதும் உதவியாக உள்ளன. 

➢ சிறப்ொக ஜவகக நிலப்ொகுொட்டின் விளக்கத்திற்கு அந்தந்த நிலங்களிதல 

காைப்ெட்ட மேம், பசடி, பகாடி, பூ, புள் – விலங்கினம் என்ெதும் பொிதும் உதவின 

➢ இயற்ககயின் சூழ்நிகல மனித வாழ்விகன மாற்றக் கூடிய தெோற்றலுகடயது 

என்ெகதச் சங்கப் புலவர்கள் நன்கு உைர்ந்திருந்தனர். 

➢ அகப் ொடல்களில் எத்திகைக் குாிய ொடல்கபளன வகேயகற பசய்வதற்கு 

மலர்கள் உதவுகின்றன. 

➢ அகப்ொடகலயும் புறப்ொடகலயும் தவறுெடுத்த மலர்கள் சங்கப்ொடல்களிதல 

ெயன்ெடுத்தப் ெட்டுள்ளன. 

➢ இயங்கும் தன்கமயுகடய புள், ெறகவ, விலங்குகளும் அகப்ொடல்களிதல சில 

நுண்ைிய உைர்வுககளப் புலப்ெடுத்துவதற்குப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. 

➢ இத்தககய சிறப்புப் பெயர்ககளப் புலவர்கள் கருப்பொருகளப் ொடலின் பொருள் 

விளக்க நிகலயிதல, பொருத்தமாகப் ெயன்ெடுத்தியகமயால் பெற்றார்கள் 

➢ நம்ெியகப்பொருள் கருப்பொருள்ககள 14 என்று வகேயறுக்கிறது 

➢ புறப்ொடல்ககள விட அகப்ொடல்கள் திகை நிகலப் ொகுொட்டிதல கூர்கமயான 

தவறுொட்கடயுகடயன என்ெகத உைர்த்தக் கருப்பொருள்ககளப் புலவர் 

துகையாகக் பகாண்டுள்ளனர். 

➢ கருப்பொருள் ததாற்றம் பெறுவதற்கு காேைம் முதற்பொருள் 

➢ உாிப்பொருளாகிய ஒழுக்கத்கத நன்கு விளக்கிக் பகாள்வதற்கு கருப்பொருள் 

உதவியாக உள்ளன. 

➢ கருப்பொருள் தான் அகமாக நின்று பொருள் காட்டும் ெண்புகடயதாய் 

விளங்குகிறது. 
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உாிப் பொருள் நிகல 

➢ உாிப் பொருள் இல்லாவிடில் அப்ொடல் அகப்ொடல் எனக் 

பகாள்ளப்ெடுவதில்கல. 

➢ அகப்ொட்டினுள் வரும் ஒழுக்கமாகிய உாிப்பொருள் ஒருவருக்கு மட்டுதம 

சிறப்ொனதன்று, மக்கள் எல்தலாருக்குதம பொதுவான பொருளாதலால் 

அகப்ொட்டில் இயற்பெயர் சுட்டப்ெடுவதில்கல  அவ்வாறு பெயர் சுட்டப்ெட்டால், 

அது புறப்ொட்டு எனக் பகாள்ளப்ெடும். 

➢ உாிப்பொருள் மக்கள் ஒழுக்கத்கததய உாித்தகமயால் அகப்ொடல்களின் 

முக்கியப் பொருளாக அகமந்தது. 

➢ அன்ெின் ஐந்திகையாகச் சிறப்ெித்துக் கூறப்ெட்ட புைர்தல், ெிாிதல், இருத்தல், 

இேங்கல், ஊடல் என்ெகவ மன உைர்வுககளத் பதளிவாய் பவளிப்ெடுத்தும் 

குறியீட்டுச் பசாற்களாயகமந்தன. 

➢ அகப்ொடல்களிதல இக்குறியீட்டுச் பசாற்ககளதய அடிப்ெகடயாகக் பகாண்டு 

அகப்ொடல் பொருள் வகேயகற பசய்யப்ெட்டது. 

“ககக்கிகள யுகடய ஒருதகலக் காமம்” 

“ஐந்திகை யுகடய தன்புகடக் காமம்” 

“பெருந்திகை பயன்ெது பெருந்தாக் காமம்” 

➢ என மூவககயாக ஒழுக்கத்திகன வகேயறுக்கலாம். 

➢ அகப்பொருளிதல உாிப் பொருள் மக்களின் கூற்றுககளச் பசய்திகளுடன் 

புலப்ெடுத்துகிறது. 

➢ முதல், கருப்பொருள்ககளவிட அகப்ொடல்களிதல உாிப்பொருதள அகப்பொருள் 

நிகலகய பவளிப்ெடுத்தும் 

கூற்று நிகல 

➢ அகப்ொடல்களில் கூற்று நிகலயகமப்பு சிறப்ொன ஒரு ெண்ொகக் 

காைப்ெடுகின்றது. 

➢ கூற்று மாந்தர்கள், தகலவன், தகலவி, ததாழி, பசவிலி, நற்றாய், ொங்கன், 

ொைன், ெேத்கத, விறலி, கண்தடார் ஆவார். 

➢ அகப்ொடல்கள் கூற்றுகளில் பெண்கள் கூற்றுகள் பெரும்ொலும் அகமகின்றது 

➢ ததாழி, தகலவி இருவர் கூற்றிலும் ஒதே அகமப்புள்ள ொடல்களும் இருக்கின்றன. 

➢ கூற்று நிகலயிதல அகப்ொடல் பதாகுப்ொன அகநானூற்றிலும் புறப்ொடல்களின் 

பதாகுப்ொன புறநானூற்றிலும் வருகின்றன. 
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➢ கூற்று நிகல அகப்ொடல்களிதல பதாடர்பு உற்தறாேது உைர்வு நிகலககள 

பவளிப்ெடுத்திக் காட்டுகின்றது. 

➢ ஒழுக்க நிகலயிதல ஏற்ெடும் மாற்றங்ககள தநேடியாகச் சுட்டிக் காட்டக் கூற்று 

நிகலகள் வாய்ப்ொய் இருந்துள்ளது. 

➢ (PG – TRB 2018 -2019) அகப்ொடல்களில் வாயில் என்று அகழக்கப்ெடுெவர்கள் - 

Ans: ஊடல் தனிப்தொர்  

➢ சான்றாக, மருதொடலிதல தகலவனது ெேத்கத ஒழுக்கத்கதத் பதாடர்புகடதயார் 

எல்தலாரும் விடுகின்ற நிகலகயக் கூறலாம். 

➢ கூற்று நிகலயில் தகலவனுகடய தகாத ஒழுக்கம் ெிறர் பசவிப்ெடாதவாறு 

கூறப்ெடும்.  இது தகலவன் மனம் புண்ெடாதிருக்கவும் உதவிற்று. 

➢ கூற்று நிகலயான  அகப்ொடல்கள் புறப்ொடல்களிலிருந்து தவறுெட்டகவ. 

➢ புறப்ொடல்களிதல கூற்றுநிகல தவறுெட்டது 

➢ கருப்பொருள் நிகலயிதல பதாடர்புெடுத்திய கூற்று நிகலப் ொடல்ககள 

அகப்ொடல்கதள பகாண்டுள்ளன. 

➢ அகப்ொடல்களிதல புலவன் தன் கருத்தகமயகமப்ெதாகும் இக்கூற்றுநிகல 

உதவுகின்றது. 

➢ பநடும்ொடல்களில் இத்தககய அகமப்பு இல்கல. 

➢ கூற்றுநிகலப் ொடலால் தகட்தொர் நிகலகய உைர்ந்தகமகய பவளிப்ெடுத்த 

முடியும் எனப் புலவர் கருதியுள்ளார். 

➢ அகப்ொடல்களிதல புலவர்களிதல தவறுெட்ட வாழ்வியற் சூழலுகடதயார் 

ொடல்கள் ொடியகமயால் கூற்று நிகல தவறுொடுககள தவறாக ொர்ப்ெதற்கு 

இடம் உண்டாயிற்று. 

➢ புலவர்களின் வாழ்க்ககச் சூழல் சுட்டிபயாருவர் பெயர் கூறாத கூற்று நிலப் 

ொடல்ககளப் ொடுவதற்கு உதவியகமயால் பசய்யுள் மேபு நிகலகயவிடக் 

கூற்றுநிகலமேபு தனித்துவமாக அகமந்துள்ளது. 

➢ ததாழிக் கூற்றுப் ொடலில் பசால்வன்கம மிக்கவளாக இருந்த நிகலயும்  உள்ளுகற 

மிகுதியும் உைர்த்துகிறது. 

கவிகத வளர்ச்சி நிகல 

➢ சங்க இலக்கியங்களில் அகப்ொடல்களின் பதாகுப்புகளிதல உள்ள கவிகதகளின் 

வளர்ச்சி நிகலகயக் கைிப்ெதற்கு அவற்றின் யாப்ெகமதி ெற்றி அறிவது 

அவசியம். 
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➢ குறுந்பதாகக, நற்றிகை, அகநானூறு, ஐங்குறுநூறு, என்னும் நான்கு 

பதாகுதிகளிலும் உள்ள ொடல்கள் அகவல் யாப்ெிதல அகமந்தகவ  

➢ ொிொடல் ொடல்கள் ொிொட்டு என்னும் யாப்ெில் அகமந்தகவ, கலித்பதாகக் 

ொடல்கள் கலிப்ொவால் இயற்றப்ெட்டகவ. 

➢ ெத்துொட்டிலும் முல்கலப்ொட்டு, ஆசிாியப்ொவிலும் பநடுநல் வாகட 

அகவற்ொவிலும், குறிஞ்சிப் ொட்டு அகவற்ொவிலும், ெட்டினப் ொகல வஞ்சியும் 

ஆசிாியமும் கலந்ததாக (வஞ்சி பநடுப்ொட்டில்) அகமந்துள்ளன. 

➢ ஓகச நிகலயில் அகப்ொடல்களில் கூற்று நிகலயான ொடல்ககளப் ொடுவதற்கு 

அகவற்ொ பொருத்தமாக இருக்கும். 

➢ அகவிக் கூறுதலால் அகவல் எனப்ெட்டது 

✓ ஆசிாியப்ொ – அகவல் ஓகச 

✓ பவண்ொ – பசப்ெதலாகச 

✓ வஞ்சிப்ொ – தூங்கதலாகச 

✓ கலிப்ொ – துள்ளல் ஓகச 

➢ சங்ககால இறுதி நிகலயிதல ததான்றியதாகக் கருதப்ெடும் கலித்பதாககயும் 

ொிொடலும் தவறுெட்ட நகடயிதல அகமந்துள்ளன. 

✓ அகவல் ஓகச – இயற்ககதய ததான்றுந் பதாடர்பு ஒலி  

✓ பசப்ெல் ஓகச – பசான்முகறயில் இயற்ககதய ததான்று இகடயிகடதய 

நிற்றல் பெற்றுச் பசல்வதாகும் 

✓ தூங்கதலாகச – ஒவ்பவாரு சீர் ததாறும் பதாடர்புற்று நிகறந்து பசல்வது 

✓ துள்ளல் ஓகச – ஓகச கைிந்து துள்ளித் துள்ளிச் பசல்வது 

➢ அகவற் ொடல்ககள ொடும்தொது ெத்துப் ொடல்கள் அகமகின்றன ெதிக அகமப்பு 

முகற காைப்ெடுகிறது. 

➢ பதாண்டிப்ெதில் அந்தாதி அகமப்ெில் அகமந்துள்ளது கவிகத வளர்ச்சியிதல 

குறிப்ெிடத்தக்க பதான்றாகும். 

➢ பநடும்ொடல்ககள விட ஐங்குறுநூற்றுப் ொடல்கள் கவிகத வளர்ச்சி நிகலகய 

பவளிப்ெடுத்துவனவாக உள்ளன. 

➢ கூற்று நிகலயில் ஒருவருக்கு தமற்ெட்ட இருவர் மூவருகடய அகவுைர்வுககளக் 

கலித்பதாககப் ொடல்கள் காட்டுகின்றன. 

➢ ஒத்தாழிகசக் கலியின் அகமப்பு உகேயாடல் ொங்கிதல அகவுைர்கவப்  

ொடுவதற்குப் பொருத்தமானது. 
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அகப்பொருள் பநறிமுகற 

அகதம இன்ெம் 

❖ “அகம்” என்ெது, அடங்கியது, இடம், உள்ளிடம், மனம் உள்ளிட்ட ெலபொருள் தரும் 

ஒரு பசால்லாகும்.  உள்ளமாகிய, மன உைர்வினுள் நுகர்ந்து இன்ெமுறும் காம 

இன்ெத்கதயும் ஆகுபெயோய் இச்பசால் உைர்த்தும் 

❖ மைப்ெருவமுற்ற ஆணும் பெண்ணும் மனம் ஒருப்ெட்டு இருவரும் ஒருவோய் ஒன்றி 

வாழும் நிகழ்ச்சிகய “அகபவாழுக்கம்” என்ெர். 

❖ அகபவாழுக்கம் என்ெதத அகத்திகை.  அறம், பொருள், இன்ெம், வீடு என்னும் 

உறுதிப்பொருள் நான்கனுள், இன்ெம் ஒன்றகன மட்டுதம குறிக்தகாளாகக் 

பகாண்டு ொடப்பெறுவன அகப்பொருள்ொடல்கள். 
 

அகப்பொருட் பசய்யுள்களின் அங்கங்கள் (12) 

1. திகை: அகப்பொருளில் ககக்கிகள, குறிஞ்சி, முல்கல, மருதம், பநய்தல், ொகல, 

பெருந்திகை என ஏழு திகைகளாய்த் பதால்காப்ெியர் ெகுத்துகேப்ெர்.  இப்ொகுொடு 

அந்நாகளய இலக்கியப் தொக்கிகன ஆய்ந்து வகேயறுத்த முடிவாகும். 

2. ககதகாள்: ககதகாள் என்ெதற்கு “ஒழுக்கங்தகாடல்” என்று உகேப்ெர் தெோசிாியர் 

(பதால். பொருள். 500 உகே). அகத்திகை ஒழுக்கம் களவும் கற்பும் என இரு பெரும் 

ொகுொட்டுள் அடக்கப் பெறும்.  இவற்றுள் முதலாவது மகறந்த ஒழுக்கம் ெின்னது 

பவளிப்ொடான உலகு அறி வாழ்க்கக. 

3. கூற்றுவகக : தெச்சுக்குாியார் இன்னார் என அறிவித்தல், ொடகலக் தகட்ொர்க்கு 

இதகனச் பசால்லுெவர் இவர், இஃது இன்னாருகடய தெச்சு என்று பதாிவிப்ெதாம் 

 4. தகட்தொர் : இக்கூற்று இன்னார் இன்னார்க்குச் பசால்லியது என அறிவித்தலாம் 

5. களன் : களன் ஆவது களம்.  அஃதாவது இடம்.  ஒரு நிகழ்ச்சி முல்கல, குறிஞ்சி, 

முதலிய ஐவகக நிலங்களுள் ஒன்றில் நகட பெறுவது என்தறா இேவுக்குறி ெகற்குறி 

என்னும் குறியிடங்களில் நகடபெறுவதாகதவா அறிவித்தல் 

6. காலவகக : நிகழ்ச்சிக்குாிய இடத்கதக் குறிப்ெிட்டாற்தொல அந்நிகழ்ச்சி 

நகடபெறும் காலத்கதயும் பவளிெடுத்தலாம்.  இது பெரும்பொழுது சிறுபொழுது என 

இரு கூறாய் அகமயும் 

 7. ெயன் : தாம் பசால்லிய பொருளினாதல தவபறான்று விகளயுமாறு பசய்தலாம். 

8. பமய்ப்ொடு : நிகழ்ச்சிக்குாியர் தெச்சுககளக் தகட்டார்க்கு அவர் கூறிய பொருள்கள் 

கண்பைதிாிதல பதாியுமாறு தொலப் புலப்ெட, அதனால் அவர் உைர்ச்சி 

வயத்தோகதவ அவர்தம் உடம்ெிதல சில  ததாற்றங்கள் புலனாகும்.   உள்ளுைர்வு 

பவளிப்ொதட பமய்ப்ொடு என்ெதாம். 
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 9. எச்சவகக: பவளிப்ெகடயாய்ச் பசால்லப் பெறாத பமாழிககளக் குறிப்பு 

பமாழிகளினால் கண்டு உைர்தல்.  அவற்கறக் குறிக்பகாண்டு உள்ளடங்கிய 

பொருளிகன ஓர்தல். 

 10. முன்னம்: பசால்லுதற்கு முன்தெ குறிப்பு உைர்ந்து பசயலாற்றுதல்.  உயர்ந்ததாரும் 

இழிந்ததாரும் தத்தம் விருப்ெின் வண்ைம் ஒப்ெச் பசால்லுதல் அங்ஙனம் 

பசால்லுதற்தகற்ெ அவற்கறப் தொற்றிச் பசய்ய முற்ெடுவர். 

 11. பொருள்: புலவன், தான் கற்ெித்துக் பகாண்டு கூறுவதாகிய பொருளிகன 

விளக்கமுறச் பசய்தல். 

 12. துகறவகக: முதல் கருப்பொருள்கள் முகற ெிறழ்ந்தாலும் இஃது இன்ன 

பொருண்கமக்தக சாரும் எனப் ொடலுள் காணும் கருவி பகாண்டு பதளிதல் 
 

சங்க அகப்ொடல்களின் தனித்துவம் 

➢ உைர்ச்சி நிகல பவளிப்ொடு 

➢ புலவனின் பசய்யுட் தகாட்ொடு 

➢ ெிறபமாழி அகப்ொடல்களின் ஒப்பீடு 

➢ மேபு நிகலயான வளர்ச்சி 
 

அகப்ொடல்களில் முப்பொருள் 

➢ முதல், கரு, உாி என்னும் மூன்று பொருளும் அகப்ொடல்களுக்கு அடிநிகலயாய் 

இருக்கும்.  

➢ உாிப்பொருதளா ஒழுக்க நிகலகய உைர்த்துவதாயினும் அவ்பவாழுக்கம் நிகழ 

முதற்பொருள், கருப்பொருள்கள் ஏற்புகடயனவாய் அகமந்து விளங்குதல் 

தவண்டும்.  

➢ அப்பொழுதுதான் குறித்பதாரு இன்ெ ஒழுக்கம் சிறந்து காைப்ெடும்.  

➢ முதற்பொருள்களான நிலம் (ம) பொழுதுகளும், கருப்பொருள்களான பதய்வம், 

உைவு, விலங்கு, மேம், புள், ெகற, பதாழில், யாழ், என்ெனவும் ஒவ்பவாரு 

நிலத்திலும் தவறு தவறாய்க் காைப்ெடும். இகவபயல்லாம் இன்ெ 

பவாழுக்கத்திற்குப் ெின்னைிச் சார்ொய் அகமகின்றன.  

➢ PG TRB 2022 - யில் தகட்கப்ெட்ட வினா - கருப்பொருள்களுள் பதால்காப்ெியர் 

சுட்டும் “பசய்தி” என்ெது: Ans: பதாழில் 

➢ புைர்தல், ெிாிதல், இருத்தல், இேங்கல், ஊடல் என்ெனவும் அவற்றிற்கு ஏதுவான 

நிமித்தங்களும் ஐந்திகைகளுக்கும்  உாிய உாிப்பொருள்கள் ஆகும்.  
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அகப்பொருள் மேபுகள் 

➢ களவுபநறி, களவில் கூறுகள், களவு பநறியில் அறிமுகமாகும் மாந்தர்கள், கற்பு 

பநறி வாழ்க்கக, கூற்று வகககள் 

➢ PG TRB 2022 - யில் தகட்கப்ெட்ட வினா -களவில் கூற்றிற்குாிதயார் எத்தகன 

தொர்? Ans: அறுவர். 

 

அன்ெின் விாிவு 

➢ தகலவியினிடம் பசன்ற அன்பு, ெின்னர்அவளுகடய உயிர்த்ததாழி, தாயார், 

சுற்றத்தார் எனப்ெலாிடத்தும் ெேவுகின்றது.  

➢ கடகமகய நிகறதவற்ற தவண்டிய பெரும்தொோட்டம் நிகழ்கிறது. கடகமகய 

நிகறதவற்ற தவண்டுமாயின் தகலவிகய ெிாிந்து பசல்ல தவண்டிய கட்டுப்ொடு 

ஏற்ெடுகிறது.  

➢ இகறயனார் அகப்பொருள், பதால்காப்ெியம் தொன்ற இலக்கை நூல்களானும், 

நம்ெியகப்பொருள் நூல்களானும் பொிதும் தொற்றும் துகறயாக அகத்துகற 

இருப்ெது பதள்ளத்பதளிவு.  

 

2.1.1. எட்டுத்பதாகக நூல்களில் அகம்: 

“நற்றிகை நல்ல குறுந்பதாகக ஐங்குறுநூறு  

ஒத்த ெதிற்றுப்ெத்து ஓங்கு ொிொடல்  

கற்றறிந்தார் ஏத்தும் கலிதயாடு அகம் புறம் என்று  

இத்திறத்த எட்டுத்பதாகக”.  

➢ எட்டுத்பதாகக நூல்களுள் ெதிற்றுப்ெத்து, ொிொடல், புறநானூறு என்னும் மூன்றும் 

நீங்கலாக ஏகனய ஐந்து நூல்களான, நற்றிகை, குறுந்பதாகக, ஐங்குறுநூறு, 

கலித்பதாகக, அகநானூறு என்ென அகத்துகற நூல்களாகும்.  

➢ அடிகுகறந்து இருப்ெதால் குறுந்பதாகக, அடிநிமிர்ந்து இருப்ெகத பநடுந்பதாகக 

(அகநானூறு), இேண்டுக்கும் நடுவைதாகியதகன நற்றிகை என்ெர்.  

➢ அகநானூற்கற, அகம் எனவும், பநடுந்பதாகக எனவும், அகநானூறு எனவும், 

அதன் உட்ெிாிவுகள் கருதி களிற்றியாகன நிகே, மைிமிகடெவளம். 

நித்திலக்தகாகவ எனவும் பெயர் குறித்து உகேயாசிாியர்கள் எடுத்தாண்டுள்ளனர்.  
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➢ எட்டுத்பதாகக நூல்களுள் ஐந்தும் அகதமயாக, நன்கிகனயும் தவறுபெயர் குறித்து 

வழங்கி இஃபதான்றகன மட்டும் அகம் என்னும் இலக்கைச் பசால்லாதலதய 

வழங்கியுள்ளகம இதன் சிறப்ெிகனக் குறிக்கும். 

➢ நற்றிகை முதலாகப் புறநானூறு இறுதியாக கவத்து எட்டுத்பதாகக நூல்ககள 

வாிகசப்ெடுத்துகிறது. இதனுள் கால முகறதயா, பொருள் முகறதயா, ொ 

முகறதயா எதுவும் இல்கல என்ெது பவளிப்ெகட.  

➢ ‘கற்று அறிந்தார் ஏத்தும் கலி” என்று புகழ்பெற்றது கலித்பதாகக.  

➢ கலிதய ொிொடலும் முகறதய கலிப்ொவாலும், ொிொடலாலும் ஆயினகமயால் 

அப்பெயர்க்கு உாியனவாயின. ெிற ொடல்கள் அகனத்தும் ஆசிாியப்ொவால் 

ஆனகவ.  

➢ ஐங்குறுநூற்றிலும் ெதிற்றுப்ெத்திலும் ெத்துப்ெத்துப் ொடல்கள் என்ற முகறயில் 

அகமும் புறமும் பதாகுதி பதாகுதியாகப் ொடப்ெட்டுள்ளன.  

➢ ொிொடலிலும் கலித்பதாககயிலும் கூட ஒரு பொருள் (அ) திகை ெற்றிய 

ொடல்களின் பதாகுதிகளாக அகமந்திருக்க காைலாம்.  

➢ சங்க இலக்கியங்கள் பொதுகமச் சிறப்பும் புதுகமச் சிறப்பும் மிக்ககவ. பொருட் 

சிறப்பும் கருத்துச் பசறிவும், பசால்லினிகமயும் வாய்ந்தகவ.  

➢ இகவ அகத்திகை, புறத்திகை, எனப் ெகுக்கப் பெற்று, பெரும்ொலும் காதல், 

வீேம் குறித்துப் தெசின, இருப்ெினும் இயற்கக, ெிாிவாற்றாகம, விருந்ததாம்ெல், 

பகாகட, அேசியல், ககயறுநிகல, வைிகம், தவளாண்கம, விகளயாட்டு 

தொன்றவற்கறயும் புலப்ெடுத்ததவறவில்கல.  

➢ சங்க அகப்ொடல்களில் இயற்கக காட்சிககள வருைகனயாகவும், 

உள்ளுகறயாகவும் மனித வாழ்வியதலாடு இகைத்துப் ொடுகின்றன.  

➢ ஐம்புலன்களுக்கும் விருந்தாக அகமயும் இயற்கககய மக்களின் காதல், வீேம் 

இன்ன ெிற வாழ்வியல் கூறுகதளாடு இகைத்துப்ொடுவது சங்க இலக்கியமேபு, 

எனதவ சங்க இலக்கியத்கத காலத்கத “இயற்கக பநறிக்காலம்” எனலாம்.  

➢ ஐங்குறுநூறு  - 3 அடி முதல்  6 அடி வகே, குறுந்பதாகக - 4 அடி முதல்  8 அடி வகே, 

நற்றிகை - 9 அடி முதல் 12 அடி வகே , அகநானூறு  - 13 அடி முதல் 31 அடி வகே 

➢ PG TRB (2018 - 19) தகட்கப்ெட்ட வினா - அகப்ொடல்களில் வேலாற்றுச் 

பசய்திககள இகைத்துப்ொடுவதில் வல்லவர் - மாமூலனார். 

➢ ொிொடலிலும் சில ொடல்கள் அகப்பொருள் ெற்றி அகமந்தகவ.  

❖ எட்டுத்பதாககயுள் பெரும்ொலனவற்றிலும் ஐந்திகை முகறப்ெடிதய ொடல்கள் 

பதாகுக்கப்ெட்டுள்ளன.  
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❖ ஐங்குறுநூறும், கலித்பதாககயும் ஐந்து ஐந்து கூறுகளாய்த் திகை ெற்றிப் 

ொகுொடு பசய்யப்ெட்டுள்ளன.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. நற்றிகை 

➢ நற்றிகை எட்டுத்பதாகக நூல்களுள் முதலாவதாக கவத்துப் ொடப்ெடுவது.  

➢ “நல்லதிகை” என்ற அகடபமாழியால் தொற்றப்ெடும் சிறப்ெிகன உகடயது.  

➢ நல் - சிறந்த, திகை - ஒழுக்கம், சிறந்த ஒழுக்கத்கத எடுத்துக்கூறும் நானூறு 

ொடல்ககளக் பகாண்ட நூல். 

➢ அகவற்ொக்களால் ஆனது. அகவல் என்றால் அகவி அகழப்ெது என்ெர். நான்கு 

ொவககயுள் ஆசிாியப்ொ ஒன்று.  

➢ “நற்றிகை நானூறு” எனவும் அகழக்கப்ெடுகிறது.  

➢ கருத்துச் பசல்வமும், காதல் நுட்ெமும் கமழும் நற்றிகைப்ொடல்களில் நயங்களும் 

சிறப்புக்களும் மிகுந்து காைப்ெடுகின்றன.  

அடிஅளவு      - 9 அடி முதல் 12 அடிவகே 

பதாகுப்ெித்தவன்     - ென்னாடு தந்த மாறன் வழுதி  

கடவுள் வாழ்த்து     - ொேதம் ொடிய பெருந்ததவனார் 

கடவுள் வாழ்த்து பதய்வம்    - திருமால்  

ொடிய புலவர்களின் எண்ைிக்கக - 175 
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➢ ஊோலும், உறுப்ொலும், இனத்தாலும், பதாழிலாலும், குடிப்ெிறப்ொலும் (ம) 

ெல்லாற்றானும் சிறப்புப் பெயர் பெற்ற ெலபுலவர்கள் ொடல்கள் 

இடம்பெற்றுள்ளன.  
 

ஊோற் பெயர் பெற்றவர் 

➢ அஞ்சில் அஞ்சியார், அஞ்சில் ஆந்கதயார், ஆலங்குடி வங்கனார், ஆலம்தொி 

சாத்தனார், இகடக்காடனார் உதோடகத்துக் கந்தேத்தனார், உகறயூர்க்கதுவாய்ச் 

சாத்தனார், ஐயூர் முடவானார், கச்சிப்தெட்டு இளந்தச்சனார், கருவூர்க் தகாசனார், 

காஞ்சி புலவனார், பெருங்குன்றூர் கிழார், மாங்குடி கிழார் தொன்ற ெல்தலாோவர்.  

➢ “நாருகட பநஞ்சத்து ஈேம் பொத்தி, ஆன்தறார் பசன்பனறி வாழ்ததல” - 233 ொடல் 

- அஞ்சில் ஆந்கதயார் 

➢ நற்றிகையில் மூன்று ொடல்ககளப் ொடியவர் ஆலங்குடி வங்கனார், (230, 330, 

400) இம்மூன்றும் மருதத் திகைகயப் ெற்றியனதவ.  

➢ “மடதல காமம் தந்தது” - ஆலம்தொிசாத்தனார் (ொடல் - 152) 

➢ இகடக்காடனார், நற்றிகையில் 142 - ஆம்ொடலில் விருந்து உெசாிப்பு ெற்றி 

ொடியுள்ளார்.  

➢ “தீகமகண்தடார் திறத்தும் பொிதயார், தாமறிந்துைர்க, என்று கந்தேத்தனார்” 

அழிவின் உண்கமகய உைர்த்துகிறார்.  

உறுப்ொற் பெயர் பெற்றவர்:-  

➢ ஐயூர் முடவனார், குண்டுகட் ெலியாதனார், பசங்கண்ைனார், நக்கண்கையார் 

என்று ெல புலவர்களும் உள்ளனர்.  

➢ “கல்பகழு நாடன் தகண்கம  

அறிந்தனள் பகால் அஃது அறிகதலன் யாதன”  

- 206 - நற்றிகை, இப்ொடலில் ததாழிக்கூற்றாக தகலவகன திருமைம் 

விகேவில் பசய்வாயாக என்று வலியுறுத்துவாக ஐயூர் முடவனார் 

கூறுகிறார்.  

➢ நக்கண்கையார், பெண்ொற் புலவர் 

✓ 19 வது ொடல் - “இறவுப்புறத்து அன்னெிைர்ெடு தடவு முதல் 

 சுறவுக்தகாட்டன்ன முள்ளிகலத் தாகழ” 

✓ 87 வது ொடல் - “பவல்தொர்ச் தசாழர் அழிசி அம் பெருங்காட்டு பநல்லிஅம் 

புளிச்சுகவக் கனவியாங்கு” 
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➢ நற்றிகையில் 242 - ஆம் ொடலில் மான்குட்டிகய விழிக்கட் தெகத என்று கூறிய 

சிறப்ொல் அதகனதய சிறப்புகட பமாழியாகப் பெற்று அப்ொடகலப் ொடிய 

புலவர் ‘விழிக்கட் தெகதப் பெருங்கண்ைனார்” எனப்ெட்டார்.  

➢ பநஞ்சிற்கும் அறிவுக்கும் இகடயில் உடம்புெடும் துன்ெத்திற்குத் “ததய்புாிம் 

ெழங்கயிறு தொல” என உவகம காட்டிய சிறப்ொல் அப்புலவர் “ததய்புாிப் 

ெழங்கயிற்றினார்” என வழங்கப்ெட்டார். (ொடல் 284)  

➢ நற்றிகைச் பசய்யுள்களுக்குக் குறிஞ்சி, முல்கல முதலிய ஐந்திகைப் ொகுொடு 

நூலில் இடம்பெறவில்கல. ெதிப்ொசிாியர்களால் பொருள் வகேயகற பசய்து 

பகாடுக்கப் பெற்றுள்ளன.  

➢ குறிஞ்சி - 131, ொகல - 106, பநய்தல் - 32, மருதம் - 32, முல்கல - 29  

➢ இவற்றால் நற்றிகை நானூற்றில் குறிஞ்சித் திகைப் ொடல்கதள மிகுதியும் 

எனலாம்.  

➢ பநய்தல் திகைப் ொடல்களிலும் உாிப்பொருள் வககயில் குறிஞ்சித் திகைக்குாிய 

ொடல்கள் நிகறய இருக்கின்றன. முதற்பொருளானும், கருப்பொருளானும் அகவ 

பநய்தல் திகை என்று பெயர் பெற்றுள்ளன.  

➢ வேலாற்றுச் பசய்திகளும் நற்றிகையில் இடம்பெற்றுள்ளன.  

➢ வல்வில் ஓாி, பகாற்றச்தசாழர் பகாங்கர், “ெகழயன்” ஆகியவர்ககளப் ெற்றி 

குறிப்புக்கள் உள்ளன.  

➢ நற்றிகைக்கு முதலில் உகே எழுதியவர் ெின்னத்தூர் நாோயை சாமி ஐயர். 
 

நூல் தரும் பசய்திகள் 

➢ ெழங்காலத் தமிழாின் ஒழுகாலற்றிகன, வாழ்வியகலத் பதள்ளத் பதளிவாக 

விளங்க கவக்கிறது.  

➢ இயற்ககயழகின் இன்ெப் பெட்டமாகத்  திகழ்வது  

➢ விலங்கினங்களின் அன்புைர்ச்சிகயயும் ெறகவகளின் காதல் நிகழ்ச்சிகயயும் 

ெடம் ெிடித்துக் காட்டுகின்றன. 

➢ முள்ளுர், மாந்கத, உறந்கத தொன்ற ெற்ெல ஊர்களின் சிறப்ெியல்புககள 

எடுத்துகேக்கின்றன.  

➢ கிள்ளி, குட்டுவன், பசழியன், பசன்னி தொன்ற முடியுகடப் பெருதவந்தர்களும், 

ஆஅய், ஓாி, காாி தொன்ற குறுகிய மன்னர்களும், தழும்ென், திருமாவுண்ைி, 

விோஅன், வீகே தொன்ற மறவர்களும் இந்நூலிற் ொவலர் ெலோனும் 

ொோட்டப்ெட்டுள்ளனர். 
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➢ தமிழர்தம் விழாக்கள் ெற்றியும் இந்நூல் குறிப்ெிடுகின்றது.  

➢ நற்றிகைக் கவிகதயில் அாிய உவகமகள் பொருந்தியுள்ளன. 

✓ பகால்லன் உகலக்களத்தில் இரும்ெிலிருந்து சிதறும் பொறிகள் தவங்கக 

மலருக்கு உவகமயாக கூறப்ெட்டுள்ளன. (ொடல் - 13) 

➢ ெழந்தமிழர் வாழ்வியல், ெழக்க வழக்கங்கள், வள்ளல்கள், உவகமகள், அாிய 

நீதிகள், மேங்கள், காலம், பசடிபகாடிகள், விலங்குகள், ெிோைிகள், ெறகவகள், 

நகேங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.  
 

ெழந்தமிழர் வாழ்வியல் 

➢ சங்கால மக்கள் ெல்தவறு பதாழில்ககள பசய்து வாழ்ந்து வந்தனர். கிகையர், 

இகடயன், உமைர், கம்மியர், கானவன், குறவர், பகால்லன், ொைன், பசன்னியர், 

ெேதவர், ொர்ப்ெனர், புகலயன், தொன்தறாாின் பதாழில் சார்ந்த ொடல்கள் 

இடம்பெற்றுள்ளன.  
 

உமைர்  

➢ “உமைர் தந்த உப்பு பநாகட பநல்லின்  

அயினிமா இன்று அருந்த நீவிக்கைநாறு பெருந்பதாகட புேளும் மார்ெின் 

துகை இகல தமிகய தசக்குகவ அல்கல 

தநர்கண் சிறுதடி நீாின் மாற்றி 

வானம் தவண்டா உழவின் எம் 

கானல் அம் சிறுகுடிச் தசர்ந்தகன பசலிதன” - உதலாச்சனார். 
 

பசால்லும் பொருளும்  

➢ அயனிமா - குற்றிய அேசிகய உைவாக உண்ணும் குதிகே 

➢ உப்பு வைிகாேதல உப்பு விற்று அதற்கு மாறாக பெற்ற பநல்கல, குற்றிய அாிசி 

உைவாக்கிய குதிகே உண்ணுகின்ற பசய்திகயயும் இப்ொடல் (254) 

வலியுறுத்துகின்றது.  

 

ஓகக உமைர் - உவககயுடன் வண்டியில் ஏற்றும் உமைர் 

➢ ொடல் - 331, திகை - பநய்தல், கூற்று - ததாழிகூற்று 

ொடல் வாி - “உவர் விகன உப்ெின் உழாஅஉழவர் ஓகக உமைர் வருெதம் 

தநாக்கிக்” 
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ொடலின் பொருள் 

➢ புலால் நாற்றம் வீசும் மீகன, உப்புப்ெடுத்து, உலர்த்துங்கால், அவற்கறத் தின்ன 

வரும் காக்கக முதலியவற்கற ஓட்டும் ெேதவர்கள் என்னும் பொருள் இடம் 

பெற்றுள்ளது.  
 

விருந்ததாம்ெல் 

➢ விருந்ததாம்ெல் என்ெது பெண்களின் சிறந்த ெண்புகளுள் ஒன்றாகக் 

கருதப்ெடுகிறது. நடுஇேவில் விருந்தினர் வந்தாலும் மகிழ்ந்து வேதவற்று 

உைவிடும் நல்லியல்பு குடும்ெத்தகலவிக்கு உண்டு.  

➢ இக்கருத்து அகமந்த ொடல் எண் - 142,  

“அல்லில் ஆயினும் வருந்துவாின் உவக்கும்  

முல்கல சான்ற கற்ெின் 

பமல் இயற் குறுமகள் உகறவின் ஊதே”. 

✓ கூற்று - தகலவன் கூற்று, திகை - முல்கல, ஆசிாியர் - இகடக்காடனார் 

பசால்லும் பொருள் 

✓ அல் - இேவு, பமல்லியல் - பமன்கமயான சாயகல உகடயவள், குறுமகள் - 

இளகம மாறாத மகள், உவக்கும் - மகிழும் 

ொடலின் பொருள் 

❖ விகனமுடித்துத் திரும்பும் தகலமகன் ததர்ப்ொகனிடத்து ததகே விகேவிதல 

பசலுத்த தவண்டுபமன்னும் குறிப்புடன் தன் தகலமகளின் ஊகே உவந்து 

கூறுகின்றான். 

சிறந்த பொருள்: 

❖ தகலவன், தகலவியிடம் இருப்ெின் பொருள் பெற முடியாது (புைோது), 

பொருள்வயின் ெிாியின் புைர்ச்சி நிகழாது என்று தகலவன் வருந்துவதாகக் 

நற்றிகைப்ொடல் கூறுகிறது.  

ொடல் எண் - 16: 

“புைாின் புைோது பொருதள,  

பொருள் வயிற் ெிாியின் புைோது புைர்தவ;  

ஆயிகடச் பசல்லினும் பசல்லாய் ஆயினும், 

நல்லதற்கு உாிகய வாழி என் பநஞ்தச”  

✓ திகை - ொகல, கூற்று - தகலவன், ொடியவர் - சிகறக்குடி ஆந்கதயார் 
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ெயிற்சி வினாக்கள் (150) 

1. பொருத்துக 

1. நீகான்   – a. ெகல் 

2. வங்கூழ்   - b. கலங்ககே விளக்கம் 

3. மாடபவாள்ளாி  - c. நாவாய் பசலுத்துதவான் 

4. எல்   - d. காற்று 

 2. மகாொேத ககதகள் இடம் பெற்றுள்ள எட்டுத்பதாகக நூல்? 

 (A) குறுந்பதாகக  (B) நற்றிகை  (C) கலித்பதாகக  (D) ஐங்குறுநூறு 

3. “கூககப் தகாழி வாககப் ெறந்தகலப், ெசும்பூட் ொண்டியன் விகனவல் அதிகன்” – 

அதிகனின் பவற்றிகயக் குறித்தும் ொடியவர்? 

 (A) தும்ெிதசர்கீேனார்  (B) ெேைர்   

 (C) கெிலர்   (D) அம்மூவனார் 

4. பொன்பசய் ொகவ பகாடுப்ெவும், பகாள்ளான் பெண்பகாகல புாிந்த நன்னன் தொல 

– என்ற அடிகளின் ஆசிாியர் 

 (A) ெேைர்  (B) கெிலர் (C) ஔகவயார்  (D) பவள்ளிவீதியார் 

5. பகாங்காின் பவள்ளி விழா ெற்றி ொடிய புலவர்? 

 (A) மருதனிளநாகனார்  (B) நக்கீேர் 

 (C) அம்மூவனார்   (D) இளங்கீேனார் 

6. “பொதியிற் பசல்வன்” என்று அகழக்கப்ெட்ட மன்னன்? 

 (A) திகேயன் (B) திதியன்  (C) தசேலாதன்  (D) பசழியன் 

7. நனவில் புைர்ச்சி நடக்கலும், ஆங்தக கனவில் புைர்ச்சி கடிதுமாம் அன்தறா? – 

இப்ொடல் வாிகள் இடம் பெற்ற கலி? 

 (A) முல்கலக் கலி  (B) குறிஞ்சிக் கலி  (C) ொகலக் கலி  (D) பநய்தற் கலி 

8. ஈேத்துள் இன்னகவ ததான்றின் நிழற் கயத்து நீருள் குவகள பவந்தற்று – என்ற 

அடிகளின் ஆசிாியர்? 

 (A) கெிலர்  (B) தசாழன் நல்லுருத்திேன்  

 (C) தெயனார்  (D) நல்லந்துவனார் 
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9. பகாடுவாி தாக்கி பவன்ற வருத்தபமாடு பநடுவகே மருங்கின் துஞ்சும் யாகன – 

குறிஞ்சிக் கலியில் வரும் – இப்ொடல் யாருகடய கூற்று? 

 (A) ததாழி  (B) தகலவி  (C) பசவிலி  (D) நற்றாய் 

10. தமக்கு இனிது என்று வலிதின் ெிறர்க்கு இன்னா பசய்வது நன்று ஆடுதமா? 

  - இப்ொடல் வாிகள் இடம்பெற்ற நூல்? 

 (A) கலித்பதாகக  (B) பநடுந்பதாகக  (C) குறுந்பதாகக  (D) ொிொடல் 

11. குோம்பூ, மோம்பூ – இவ்வககப் பூக்கள் எத்திகைக்கு உாியது? 

 (A) குறிஞ்சி (B) ொகல  (C) முல்கல  (D) பநய்தல் 

12. ஓர் இோகவகலுள், தாமகலப் பொய்ககயுள் நீர் நீத்த மலர் தொல, நீ நீப்ெின் 

வாழ்வாதளா? – இவ்வடிகள் இடம்பெற்ற கலித்பதாககப்ெிாிவு?  

 (A) குறிஞ்சிக் கலி  (B) முல்கலக் கலி   

 (C) ொகலக் கலி   (D) பநய்தற் கலி 

13. “நல்” என்னும் சிறப்பு அகடபமாழி பகாடுத்து அகழக்கப்ெடும் எட்டுத்பதாகக நூல்? 

 (A) அகநானூறு (B) புறநானூறு  (C)நற்றிகை  (D) ஐங்குறுநூறு 

14.“பெருந்ததாள் பநகிழ்த்த பசால்லற்கு விருந்துவேக் ககேந்த காக்ககயது ெலிதய“ – 

இவ்வடிகள் இடம்பெற்ற நூல்? 

 (A) ஐங்குறுநூறு (B) குறுந்பதாகக  (C) நற்றிகை  (D) அகநானூறு 

15. இேவுத் தகல மண்டிலம் பெயர்ந்பதன உேவுத்திகே எறிவன தொல வரூஉம் – 

இவ்வடிகளின் ஆசிாியர் 

 (A) கெிலர் (B) கிழார் மகன் பவண்கண்ைி  

 (C) நக்கண்கையர்  (D) அம்மூவனார் 

16. முளிதயிர் ெிகசந்த காந்தண் பமன்விேல் கழுவுறு கலிங்கம் – கழாஅது உடீஇ – 

இப்ொடல் வாிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது? 

 (A) அகநானூறு (B) புறநானூறு  

 (C) குறுந்பதாகக  (D) ஐங்குறுநூறு 

17. வஞ்சிபநடும்ொட்டு என்று அகழக்கப்ெடும் நூல்? 

 (A) குறுந்பதாகக (B) ெட்டினப்ொகல  

 (C) குறிஞ்சிப்ொட்டு  (D) முல்கலப்ொட்டு 
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6. சிற்றிலக்கியங்கள் 

சிற்றிலக்கியம் 

❖ சசோழர்களின் ஆட்சிக்குப்பிறகு தமிழகத்தில் நோயக்கர்களின் ஆட்சி நிலவியது.  

❖ நோயக்கர்கள் பக்தி மிகுந்தவர்களோகவும் புகழினை விரும்புபவர்களோகவும் 

இருந்தைர். ஆதலோல் இவர்கள் ஆட்சிக்கோலத்தில் சபோிலக்கியங்கள் எதுவும் 

சதோன்றோமல் சிற்றிலக்கியங்கசள அதிகம் சதோன்றிை.  

❖ கோப்பியம் சபோல் கனத ததோடர்ச்சியோக இல்லோமல் தைித்தைி எண்ணங்கள், 

தைித்தைி உணர்வுகள், தைித்தைிப்போடல்கள் என்ற வனகயில் அனமந்து வருவது 

சிற்றிலக்கியம். 

❖ அறம், தபோருள், இன்பம், வீடு எனும் நோன்கு உறுதிப் தபோருள்களுள் ஏசதனும் 

ஒன்னறத் தருவதோக அனமவது சிற்றிலக்கியம். 

❖ இனறவன், மன்ைன், வள்ளல்கள், ஞோைக்குரவர் முதலிசயோருள் ஒருவனரப் 

போட்டுனடத்தனலவரோகக் தகோண்டு போடப்படும் இலக்கியம். 

❖ குனறந்த போடல் எண்ணிக்னகனய தகோண்டு போடப்படுவது. 

❖ பல்சவறு வனகயோை யோப்பு அனமப்புக்களோல் போடப்படுவது இலக்கியம். 

❖ ஆதலோல் நோயக்கர்கள் ஆட்சிக் கோலத்னதச் சிற்றிலக்கிய கோலம் என்று அனழப்பர். 

❖ சிற்றிலக்கியம் 96 வனகப்படும். 

“பிள்னளக்கவி முதல் புரோணம் ஈறோகத் 

ததோன்னூற்றோறு என்னும் ததோனகயோம்” என்று பிரபந்த மரபியல் கூறுகின்றது. 

❖ போட்டியல் நூல்களோை தவண்போப்போட்டியல், பன்ைிருபோட்டியல், 

நவநீதப்போட்டியல் ஆகியைவும் சிற்றிலக்கிய வனககள் குறித்துக் கூறுகின்றை. 

கலம்பகம், தூது, உலோ, பள்ளு, பரணி, குறவஞ்சி, பிள்னளத்தமிழ் ஆகியை 

சிற்றிலக்கிய வனககளுள் குறிப்பிடத்தக்கைவோகத் திகழ்கின்றை. 

1.பரணி 

❖ தமிழ் இலக்கிய வனககளில் ஒன்று பரணி இலக்கியம்.  

❖ சபோர் பற்றிய நிகழ்ச்சிகசள இந்த இலக்கிய வனகக்கு அடிப்பனடயோகும்.  
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❖ சங்க கோலத்தில் சபோர் பற்றிய போடல்கள் உண்டு.  

❖ இனவ புறம் என்று கூறப்பட்டை. இனவ தைிக்கவினதகளோக இருந்தை.  

❖ சிற்றிலக்கிய வனகயோகப் சபோர்ச் தசய்திகள் வளர்ந்த சபோது பரணி ஆக 

உருப்தபற்றை.  

❖ சபோர்த் ததய்வம் தகோற்றனவ. இதனைச் சங்க இலக்கியங்களில் இருந்து அறிய 

முடியும்.  

❖ சபோோில் சபய்கள், பூதங்கள் பங்சகற்கும் என்று கருதுவது ஒரு நம்பிக்னக.  

❖ இதனையும் சங்க இலக்கியங்களின் மூலம் அறியலோம்.  

❖ இவற்சறோடு சபோர் நிகழ்ச்சிகள் சசர்ந்து பரணியோக வடிவு எடுத்து உள்ளை. 

❖ மன்ைைின் பிறந்த நோள், பட்டத்து யோனையின் பிறந்த நோள், சபோருக்குகந்தநோள், 

தகோற்றனவ ததய்வத்திற்கு உகந்த நோள் ஆகியை பரணி நோள் என்பதோல் இது பரணி 

என்னும் தபயர் தபற்றது.  

❖ சபோோில் சதோற்றவன் தபயசர பரணி நூலுக்கு இடப்தபறும். 

 

1.1 பரணி அனமப்பு 

❖ பண்னடத் தமிழ் இலக்கியத்னத அகம், புறம் என்று பிோிப்பர்.  

❖ தமிழர்களின் கோதல் வோழ்க்னகனயப் போடுபனவ அக இலக்கியங்கள்.  

❖ வீரம், தகோனட, மோைம் முதலியவற்னறப் போடுபனவ புற இலக்கியங்கள்.  

❖ பரணி புற இலக்கியம்.  

❖ போட்டுனடத் தனலவைின் வீரசம இந்த இலக்கியத்தின் னமயக் கருவோகும். இது 

பற்றிப் பன்ைிரு போட்டியல் கூறுவது வருமோறு: 

வஞ்சி மனலந்த உழினஞ முற்றி 

தும்னபயிற் தசன்ற ததோடுகழல் மன்ைனை 

தவம்புசிை மோற்றோன் தோனை தவங்களத்தில் 

குருதிப் சபரோறு தபருகும் தசங்களத்து 
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ஒருதைி ஏத்தும் பரணியது பண்சப  (பன்ைிரு: 240) 

❖ மன்ைன் பனகவைது நோட்னட தவல்வதற்கோக வஞ்சிப் பூமோனல அணிந்து 

சபோர்க்களம் தசன்றோன்.  

❖ உழினஞப் பூமோனல அணிந்து பனகவைது மதினல முற்றுனக இட்டோன்.  

❖ தும்னபப் பூமோனலனயச் சூடிப் பனகவனுடன் சபோர் தசய்தோன்.  

❖ சபோோில் பனக வீரர்கள் மடிந்தைர். குருதி ஆறு தபருக்தகடுத்து ஓடியது. பனகவனை 

தவன்றோன்.  

❖ இவ்வோறு பனட எடுத்துச் தசன்று வோனக மோனல சூடிய மன்ைைின் வீரத்னதப் 

புகழ்வசத பரணி இலக்கியம் ஆகும். 

❖ பரணி, வீரத்னதப் பற்றிப் போடிைோலும் கோதல் இலக்கிய மரனபயும் தகோண்டு 

உள்ளது.  

❖ மகளினர அனழத்துப் சபோர் பற்றிய தசய்திகனளக் கூறும் பகுதி 'கனடதிறப்பு” 

எைப்படும்.  

❖ 'தனலவன் புகனழக் சகட்கக் கதனவத் திறவுங்கள்” என்று கூறுவது கனடதிறப்பு 

ஆகும். இப்பகுதி முழுவதும் கோதல் இலக்கிய மரனப அடிதயோற்றி அனமந்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 பரணி தபயர்க் கோரணம் 

✓ பரணி என்பது நட்சத்திரத்தின் தபயர். கோளினயயும் யமனையும் ததய்வங்களோகக் 

தகோண்ட நோள்.  
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✓ பரணி நோளில் பிறந்தவன் தபரும் வீரைோவோன் என்பதும் நம்பிக்னக.  

✓ சபோர்க்களத்தில் யோனைகள் பலவற்னறக் தகோன்று, பல உயிர்கனளயும் யமன் 

கவர்ந்து தகோள்ளுமோறு தசய்து, அரசைின் 

வீரம் தவளிப்பட, சபோர்க்களத்தில் 

கோளிக்குக் கூழ் சனமத்து வழிபட்ட 

நிகழ்ச்சிகனளக் கூறுவதோல் இந்நூல் பரணி 

என்று தபயர் தபற்றிருக்க சவண்டும்.  

✓ கோளிக்கு உோிய நோள் பரணி.  

✓ கோளினயத் ததய்வமோகக் தகோண்டு போடப்படுவதோல் இந்நூலுக்குப் பரணி 

எைப்தபயர் வந்தது என்றும் விளக்கம் கூறுவர். 

 

1.3 பரணியின் இலக்கணம் 

▪ பரணியின் இலக்கணம் பற்றித் ததோல்கோப்பியம் குறிப்பிடவில்னல. இருந்தோலும் 

'யோனை மறம்” என்ற துனறனயச் சுட்டி உள்ளது.  

▪ யோனைகளின் தவற்றினயப் போடுவது இந்தத் துனற.  

▪ சங்க இலக்கியங்களில் பரணி இலக்கியக் கூறுகள் கோணப்படுகின்றை. 

சபோர்க்களத்து வீர நிகழ்ச்சிகள் - சபய்களின் நிகழ்ச்சிகள் - முதலியவற்னறச் 

சுட்டலோம். 

▪ பரணி இலக்கியத்திற்கோை இலக்கணம் போட்டியல் நூல்களில்தோன் விோிவோகக் 

கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

1.3.1. இலக்கண விளக்கம் 

ஆனை ஆயிரம் அமோினட தவன்ற 

மோைவனுக்கு வகுப்பது பரணி       (இலக்.வி. 839) 

என்று இலக்கண விளக்கம் கூறியுள்ளது.  

▪ சபோோில் ஆயிரம் யோனைகனளக் தகோன்ற வீரைின் தவற்றினயப் போடுவசத பரணி - 

என்பது இதன் தபோருள். 
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1.3.2 பன்ைிரு போட்டியல் 

➢ எழுநூறு யோனைகனளக் தகோன்ற ஏந்தனல (தனலவனை)ப் போரோட்டுவசத பரணி 

என்று பன்ைிரு போட்டியல் கூறியுள்ளது. 

ஏழ்தனல தபய்த நூறுஉனட இபசம 

அடுகளத்து அட்டோல் போடுதல் கடசை   (பன்ைிரு. 243) 

யோனைனயக் தகோன்ற சபோர்க்களம் அல்லோத பிற சபோர்க்களங்கள் பரணி 

போடுவதற்குத் தகுதி உனடயை அல்ல. 

 

1.3.3 தவண்போப் போட்டியல் 

தவண்போப் போட்டியல் பரணியின் போட்டுனடத் தனலவனைப் பற்றிப் சபசியுள்ளது. 

மூண்ட அமர்க்களத்து மூோிக் களிறு அட்ட 

ஆண்டனகனயப் பரவி ஆய்ந்துனரக்க (தவண்போ : 28) 

என்று கூறியுள்ளது. 'சபோர்க்களத்தில் ஊறுபோடு (சசதம்) இன்றி இருத்தல் 

சவண்டும்; பனகவர் யோனைகனள அழித்தல் சவண்டும்; சபோோில் தவற்றிவோனக சூட 

சவண்டும்; இவ்வோறு திகழ்பவசை பரணியின் போட்டுனடத் தனலவன் ஆவோன்”. 

 

1.4 பரணியின் அனமப்பு 

➢ பரணி இலக்கியம் பத்து உறுப்புகனளப் தபற்று விளங்குகிறது.  

➢ பத்து உறுப்புகள் அனைத்துப் பரணி நூல்களுக்கும் உோியை, ஒரு சில பரணிகளில் 

இந்தப்பத்து உறுப்புகள் அல்லோது ஒரு சில உறுப்புகள் கூடுதலோகவும் உள்ளை.  

➢ இந்த உறுப்புகள் பண்னடய பரணி நூல்களுக்சக தபோருந்தும்.  

➢ பிற்கோல நூல்களுக்குப் தபோருந்தோது. சோன்றுக்குச் சீைத்துப் பரணினய இங்குக் 

கூறலோம். 

➢ இனவ அல்லோமல் இந்திரசோலம் (சபயின் மோயோசோலம் பற்றியது), 

இரோசபோரம்போியம் (சசோழர் பரம்பனர பற்றிய விளக்கம்), அவதோரம் (போட்டுனடத் 

தனலவைின் பிறப்பு பற்றியது) ஆகிய உறுப்புகள் கலிங்கத்துப் பரணியில் 

கோணப்படுகின்றை. 

➢ பரணியின் உறுப்புகள் கடவுள் வோழ்த்து முதலோக ஒசர அனமப்போக எல்லோப் பரணி 

நூல்களிலும் கோணப்படவில்னல என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 
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1.5 பரணியின் சதோற்றம் 

❖ பரணி இலக்கியம் பற்றிய ததோன்னமயோை இலக்கணக் குறிப்புகள் நமக்குக் 

கினடக்கவில்னல.  

❖ பரணினயத் தமிழ் இலக்கிய வரலோற்றில் இனடக்கோல நூலோகக் தகோள்ள 

சவண்டும்.  

❖ சசோழர் கோலத்தில்தோன் பரணி ஒரு தைி இலக்கிய வனகயோகத் சதோற்றம் 

தபற்றுள்ளது.  

❖ கி.பி. 12-ஆம் நூற்றோண்டில் எழுதப்பட்ட கலிங்கத்துப் பரணி நூசல இன்று 

நமக்குக் கினடக்கும் முதல் பரணி நூலோகும்.  

           இதற்கு முன்பும் பரணி நூல்கள் இருந்துள்ளை. ஆைோல் அனவ கினடக்கவில்னல. 

1) முதல் இரோசசந்திரசசோழன்- 11- ஆம் நூற்றோண்டு - தகோப்பத்துப் பரணி 

2) வீரரோசசந்திரசசோழன்- 11- ஆம் நூற்றோண்டு - கூடல் சங்கமத்துப் பரணி 

சமசல உள்ள பரணி நூல்கனளப் தபயர் அளவில் மட்டுசம நோம் அறிகிசறோம். 

 

1.6 பரணியின் போடுதபோருள் மோற்றம் 

❖ கி.பி. 12-ஆம் நூற்றோண்டு வனர சதோன்றிய பரணி நூல்களுக்குத் தனலவர்களோக 

இனணயற்ற வீரர்கள் தமிழகத்தில் இருந்தோர்கள். ஆைோல் அதன் பின் தமிழக 

ஆட்சியில் மோற்றம் ஏற்பட்டது. 

❖ அதன் பின் இனணயற்ற வீரர்கள் அவ்வளவோகத் தமிழகத்தில் சதோன்றவில்னல. 

எைசவ பரணி நூல்கள் சமயச் சோர்புனடயைவோக அனமந்தை.  

❖ வீரர்களின் சபோர்க்களத் திறனைப் போடிய உள்ளம் ததய்வங்களின் சபோர்கனள, 

சமயத் தத்துவங்கனளப் போடியது. 

 

1.7 பரணியின் உறுப்புகள் 

❖ பரணி இலக்கியத்திற்குோிய உறுப்புகள் இனவ இனவ எைப் போட்டியல் நூலோர் 

வனரயறுத்துக்கூறியுள்ளோர். 

❖ கடவுள் வோழ்த்து, கனடதிறப்பு, போனலகூறல், சகோயிற்சிறப்பு, கோளினயப்சபோற்றல், 

இந்திரசோலம், மன்ைன்மரபுனரத்தல், சபோர்ச்சிறப்புனரத்தல், சபோர்க்களம் கோணல், 

கூழ்சனமத்துவோர்த்தல், மன்ைனை வோழ்த்தல் முதலியனவ பரணிநூலில் 

இடம்தபறும் இன்றியனமயோத உறுப்புகள். 
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❖ இப்தபோது உறுப்புக்கள் சிறுசிறு மோற்றங்களுடன் பல்சவறுநூல்களிலும் 

கூறப்பட்டுள்ளை. 

❖ போட்டுனடத் தனலவன் சிறப்புற வோழசவண்டுதமைக் கடவுளர்கனள ஆசியர் 

சவண்டும் பகுதி கடவுள்வோழ்த்து. 

❖ சபோருக்குச் தசன்ற கணவன் குறித்த கோலத்தில் திரும்போனமயோல் மகளிர் தம் 

வீட்டுக்கதனவ அனடத்துக்தகோண்டதோகவும், கணவர் கதனவத்திறக்குமோறு 

போடுவதோகவும் அனமந்த பகுதி கனடதிறப்பு.  

❖ கோடுபோடியது சகோயில் போடியது எைவரும் பகுதிகள் தகோற்றனவயின் கோட்னடயும் 

சகோயினலயும் சிறப்பித்துப் போடும் பகுதிகளோகும். 

❖ கோடு போடிய பகுதியிசலசய இருபகுதிச் தசய்திகளும் அனமயுமோறும் சில பரணிகள் 

போடப்தபற்றுள்ளை. 

❖ அதன் பின் இடமம் தபறும் சதவினயப்போடியது, சபய்கனளப்போடியது, 

இந்திரசோலம் என்னும் பகுதிகள் தகோற்றனவயின் சிறப்னபயும் சபய்களின் 

நனகவினளக்கும் தசயல்கனளயும் கூறும் பகுதிகளோகும். 

❖ மரபு கூறல் என்னும் பகுதி போட்டுனடத்தனலவைின் குடிப்தபருனமனய உனரப்பது. 

கலிங்கத்துப்பரணியில் இரோசபோரம்போியம் என்னும் பகுதியில் இச்தசய்தி 

கூறப்பட்டுள்ளது. 

❖ கோளிக்குக் கூளி கூறியது, சபோர்போடியது எை வரும் பகுதிகள் சபய்கள் கூற்றோகசவ 

போட்டுனடத்தனலவன் எதிோியுடன் தசய்த சபோர்நிகழ்ச்சிகனள விளக்கும் முனறயில் 

அனமந்திருக்கும். 

❖ இறுதியோக களம் கோட்டல், கூழ்அடுதல் - இடுதல், வோழ்த்து முதலிய பகுதிகள் 

இடம்தபற்றுள்ளை. 

❖ இப்பரணிநூல்களில் நோம் இருவனக உலனகக் கோண்கிசறோம். 

❖ ஒன்று சபய் உலகு, மற்தறோன்று மக்கள் உலகு. 

❖ சபய்கனளப் போடியது, இந்திரசோலம், சபய்முனறப்போடு, கோளிக்குக் கூளி கூறியது, 

களம் போடியது முதலியனவ சபய் உலனகப்போடும் பகுதிகளோகும். 

❖ கனடதிறப்பு, அவதோரம், இரோசபோரம்போியம், சபோர்படியது முதலிய பகுதிகள் மக்கள் 

உலனகக் கூறும் பகுதிகளோக அனமந்துள்ளது. 

❖ இந்த வனகயில் இவ்வுறுப்புகள் அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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1.8 சமயம் தழுவிய பரணி நூல்கள் 

❖ சமயத் தத்துவங்கனளயும், சமயம் ததோடர்போை புரோணக்கனதகனளயும் 

அடிப்பனடயோகக் தகோண்டு சில பரணி நூல்கள் தவளிவந்தை. 

 

1.8.1 தக்கயோகப் பரணி 

✓ இந்நூலின் ஆசிோியர் ஒட்டக்கூத்தர்.  

✓ தக்கன், தோன் தசய்த யோகத்தின்சபோது சிவதபருமோனை அனழக்கோது விட்டோன்.  

✓ இதைோல் சிவனுக்கும் சக்திக்கும் மைசவறுபோடு ஏற்பட்டது.  

✓ இறுதியில் சிவைின் அருளோல் வீரபத்திரர் என்பவர் தக்கன் யோகத்னத அழித்தோர்.  

✓ இந்தப் புரோணத்னதக் கருவோகக் தகோண்டு இப்பரணி அனமந்துள்ளது. 
 

1.8.2 அஞ்ஞவனதப் பரணி 

▪ இந்நூலினைத் தத்துவரோய சுவோமிகள் போடி உள்ளோர்.  

▪ அஞ்ஞோைத்தினை (அறியோனம) ஓர் அரசைோக்கி, அகங்கோரம் (ஆணவம்) முதலிய 

தீய பண்புகனளப் பனடகள் ஆக்கி இவற்னற ஞோைமோகிய இனறவன் அழித்ததோகப் 

போடப்பட்டசத இந்நூல்.  

▪ இதனை ஞோைப்பரணி என்றும் கூறுவர். 

 

1.8.3 திருச்தசந்தூர்ப் பரணி 

✓ இந்த நூலினைச் சீைிப்புலவர் இயற்றி உள்ளோர்.  

✓ முருகன் சூரனை அழித்த புரோணத்னதப் போடுகிறது இந்நூல். 

 

1.8.4 இரணியன் வனதப் பரணி 

▪ இந்நூலோசிோியர் யோர் என்பனத அறிய முடியவில்னல.  

▪ சிலர் திருக்குருனகப் தபருமோள் கவிரோயர் இந்நூல் ஆசிோியரோக இருக்கலோம் என்பர்.  

▪ திருமோலின் நரசிம்ம அவதோரத்னதப் போடுகிறது இந்தநூல். 

 

1.8.5 சமோகவனதப் பரணி  

➢ சமோகவனதப் பரணி என்னும் நூல் தத்துவரோயர் இயற்றிய நூல்களில் ஒன்று. 

➢ இதன் மறுதபயர் ஏடுகளில் விடுபட்டுள்ளது.  
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➢ இதில் 850 கண்ணிகள் உள்ளை. இதன் கோலம் 15-ஆம் நூற்றோண்டு.  

➢ தத்துவரோயோின் ஆசிோியர் தசோரூபோைந்தர். சமோகத்னத எப்படி வனதத்தோர் என்று 

இது விளக்குகிறது.  

➢ சமோகத்னத சமோகன் எை இது உருவகம் தசய்துதகோள்கிறது. 

 

1.8.6. திருமுடி அனடவு 

இந்த நூலில் வரும் “திருமுடி அனடவு”ப் பகுதியில் தட்சிணோமூர்த்தி, கீனத தசோன்ை 

கண்ணன், நம்மோழ்வோர், கோழிச்சிறு போலகன் (ஞோைசம்பந்தர்), நோவின் அரசன் 

(திருநோவுக்கரசு), சுந்தரன், வோதவூரன் என்பவர்கனளப் சபோற்றிய பின்ைர் 

சிவப்பிரகோசனரயும், தசோரூபோைந்தனரயும் இனணத்து வோினசப்படுத்துகிறோர். 

கனத 

❖ சபோர்முகத்து 1000 களிறுகனள தவன்ற மோைவீரனுக்குப் போடும் பரணினயப் 

பற்றற்றிருந்த தசோரூபோைந்தர் சமல் போடலோமோ எை மோணோக்கர் பலர் விைவிைர்.  

❖ சமோகம் ஒருவர் மைத்திலுள்ள ஒரு மதயோனை. அதனை தவன்றவர் குரு 

தசோரூபோைந்தர்.  

❖ ஆயிரம் யோனைகனள தவன்றோர் என்பது எப்படி எை அவர்கள் விைவிைர்.  

❖ தத்துவரோயர் வினட பகரோது சில நோள் கோலம் கடத்திைோர். பின்ைர் அவர்கள் 

அவரவர் மைத்திலுள்ள சமோகங்களும் அடங்கக் கண்டு ஆசிோியர் 

ஆயிரக்கணக்கோசைோர் சமோகத்னத அடக்கிய தவற்றினய உணர்ந்து 

தகோண்டோர்களோம். 

கி.பி. 1044 முதல் கி.பி. 1054 வனர அரசோண்ட இரோதிஇரோசன் சோளுக்கியருடன் எதிர்த்து 

தவன்ற சபோர்ச் தசய்தினயத் தமிழ் பரணி என்னும் நூதலோன்று குறிப்பிடுவதோகக் 

கல்தவட்டோரோய்ச்சியோளர் கூறுவர். 

 

1.9 கலிங்கத்துப்பரணி 

❖ சபோர்க்களத்தில் ஆயிரம் யோனைகனளக் தகோன்ற தவற்றி வீரனுக்குப் 

போடப்தபறுவது பரணி இலக்கியமோகும். 

“ஆனை ஆயிரம் அமோினட தவன்ற 

மோணவனுக்கு வகுப்பது பரணி” 
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❖ பரணி இலக்கியங்களுள் மிகவும் 

புகழ்வோய்ந்ததோகக் கருதப்தபறுவது 

கலிங்கத்துப்பரணி.  

❖ முதலோம் குசலோத்துங்கச்சசோழனைப் 

போட்டுனடத்தனலவைோகக் தகோண்டது 

இந்நூல். 

❖ குசலோத்துங்கசசோழைின் பனடத்தனலவைோக 

இருந்தவன் கருணோகரத்ததோண்னடமோன்.  

❖ அைந்தவர்மன் என்ற வடகலிங்க மன்ைன் 

தினற தசலுத்தோமல் இருந்ததைோல் கருணோகரத்ததோண்னடமோன் அைந்தவர்மன் 

சசோடகங்கைின் கலிங்கநோட்டின்மீது பனடதயடுத்துச்தசன்று தவற்றி தபற்றோன். 

❖ சதோல்வி தகோண்ட கலிங்க நோட்டின் தபயனரக் தகோண்டு கலிங்கத்துப்பரணி 

இயற்றப்பட்டது.  

❖ இது கோலத்தோல் முற்பட்டதோகும்.  

❖ இந்நூல் ‘கனடதிறப்பு’ முதலோகக் ‘கூழ் அடுதல்’ ஈறோகப் பதிைோன்கு பகுதிகனளக் 

தகோண்டுள்ளது. 

➢ கி.பி.11ஆம் நூற்றோண்டில் முதலோம் குசலோத்துங்கச்சசோழைின் 

பனடத்தனலவரோக இருந்தவர் கருணோகரத்ததோண்னடமோன்.  

➢ அவர் கலிங்க நோட்டின்மீது பனடதயடுத்துச்தசஅைந்தவர்மன் 

சசோடகங்கைின்ன்று தவற்றி தபற்றதோல், சதோல்வி தகோண்ட 

கலிங்க நோட்டின் தபயனரக் தகோண்டு கலிங்கத்துப்பரணி 

இயற்றப்பட்டது. 

 

1.9.1 தசயங்தகோண்டோர் 

❖ கலிங்கத்துப்பரணினயப் போடியவர் தசயங்தகோண்டோர்.  

❖ ‘பரணிக்சகோர் தசயங்தகோண்டோர்’ என்று அனழக்கப்தபறும் அளவிற்குப் 

புகழ்வோய்க்கப் தபற்றவர்.  

❖ இவர் எந்தத் தீபங்குடியில் பிறந்தோர் என்பனத உறுதியோக கூற முடியவில்னல. 

இருப்பினும் சசோழநோட்டில் தகோரோடோச் சசோிக்கு அருகில் உள்ள தீபங்குடிசய இவர் 

பிறந்த ஊர் என்பர்.  
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❖ இவருனடய கோலம் 11-ஆம் நூற்றோண்டின் இறுதியோகசவோ 12-ஆம் நூற்றோண்டின் 

பிற்பகுதியோகசவோ இருக்கலோம்.  

❖ இவனரப் பிற்கோல புலவரோை பலபட்டனடச்தசோக்கநோதர், ‘பரணிக்சகோர் 

தசயங்தகோண்டோர்’ எைச் சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளோர்.  

 

1.9.2 குசலோத்துங்கசசோழன் 

❖ கலிங்கத்துப்பரணியின் போட்டுனடத்தனலவன் குசலோத்துங்கச்சசோழன் 

சசோழசதசத்னத கி.பி.1070 முதல் 1118 வனரயில் அரசோண்டோன். 

❖ இவன் கங்னக தகோண்ட சசோழன் மகள் அம்மங்கோ சதவிக்கும் சோளுக்கிய அரசன் 

இரோசஇரோசனுக்கும் பிறந்தவன். 

❖ கங்னகதகோண்ட சசோழன் தைக்கு சநரடி வோோிசு இன்னமயோல் குசலோத்துங்கனைத் 

தன் புத்திரைோக சுவீகோரம் தசய்து இளவரசைோக நியமித்தோர். 

❖ இளவரசைோக இருக்கும்சபோசத பல இடங்களுக்குச் தசன்று சபோோிட்டு தவற்றி 

தகோண்டோன். 

❖ கங்னகதகோண்ட சசோழனுக்குப்பின் குசலோத்துங்கனுனடய மோமன் வீரரோசசந்திரன் 

ஆண்டு வந்தோன். 

❖ வீரரோசசந்திரன் இறந்தபிறகு சசோழநோடு அரசன்  இல்லோமல் குழப்பத்தில் இருந்தது. 

❖ வடநோட்டிலுள்ள சக்கரசகோட்டத்தில் யுத்தம் தசய்து தகோண்டிருந்த குசலோத்துங்கன் 

தசய்தி அறிந்து வினரந்து சசோழசதசம் வந்து முடிசூட்;டி நல்லததோரு ஆட்சியினை 

தசலுத்திைோன். 

❖ குசலோத்துங்கனுக்கு இரோசசந்திரன், அபயன், அகளங்கன், விசயதரன், விருதரோச 

பயங்கரன் முதலிய தபயர்களோல் அனழக்கப்பட்டு வந்தோன். 

❖ அதன்பிறகு பற்பல சதசத்து அரசர்களும் குசலோத்துங்கனுக்கு தினற தசலுத்தி 

பணிந்து வந்தைர்.  

❖ இன்னும் தினற தசலுத்தோதவர் உள்ளைரோ என்று குசலோத்துங்கன் சகட்க, அதற்கு 

கருமத்தனலவன் அரசனை பணிந்து வடகலிங்க நோட்டு அரசன் அைந்தவன்மன் 

இருமுனற தினறதசலுத்தவில்னல மற்றவர் தசலுத்தி விட்டைர் என்ற ததோிவத்தோன் 

❖ கலிங்கமன்ைைின் இச்தசயனலக் சகட்டு தன் யோனைத்தனலவனை சநோக்கி 

குசலோத்துங்கன் கலிங்க நோட்னட அழித்து மன்ைனை சினறபிடித்து வோருங்கள் 

என்று கட்டனளயிட்டோன். 
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❖ தனலனமச்சசைோதிபதி கருணோகரத்ததோண்னடமோன் கலிங்கநோட்னட அழித்து 

அரசனையும் சினறபிடித்து வருசவன் என்று கூற குசலோத்துங்கன் மகிழ்ந்து 

வழியனுப்பிைோன். 

❖ நோல்வனகப்பனடகளுடன் சசைோதிபதி கருணோகரத்ததோண்னடமோன் போலோறு 

முதலிய ஆறுகனளக்கடந்து கலிங்கசதசம் தசன்றைர். 

❖  தன் சதசமக்கள் மூலம் இதனை அறிந்த கலிங்க மன்ைன் அப்பனடகளுக்கு 

அஞ்சோமல் நோம் கோட்டரண், மனலஅரண், கடல்அரண் மூன்றும் உனடயவன் 

எைசவ அச்சசனைகனள எதிர்த்து அழிப்சபன் என்று வீரமுழக்கம் தசய்தோன். 

❖ கலிங்க அரசன் மந்திோிகளுள் ஒருவன் எங்கரோயன் குசலோத்துங்கன் தன் பனடகனள 

ஏவிசய போண்டியர், சசரர், சோளுக்கிய சபோன்சறோனர தவற்றி தகோண்டோன் என்று 

கூறிைோன். 

❖ சகோபம் தகோண்ட அைந்தவன்மன் எங்கரோயனை சகோபித்தோன். 

❖ கலிங்கநோட்டில் சபோோிட்டு கருணோகரத்ததோண்னடமோன் கலிங்கபனடகனள தவற்றி 

தகோண்டு அதன் பின் கலிங்கநோட்டின் தசல்வம் அனைத்னதயும் கவர்ந்தைர். 

❖ மனலயில் ஓடி மனறந்த கலிங்க மன்ைனையும் ஒற்றர் மூலம் கண்டறிந்தோன். 

❖ இவ்வோறு சசோழன் குசலோத்துங்கன் ஏவலோல் கருணோகரத் ததோண்னடமோன் 

கலிங்கம் தகோண்ட தவற்றினய தசயங்தகோண்டோர் கலிங்கத்துப்பரணி என்னும் 

பிரபந்தமோகச் தசய்துள்ளோர். 

 

1.9.3 கலிங்கத்துப்பரணி அனமப்பு 

   தபோதுவோகப் பரணிகள் பின்வரும் பகுதிகனளக் தகோண்டிருக்கும். 
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❖ இந்நூல் கோளிசதவியின் வோயிலோகவும் அவளது போிவோரங்களோகிய சபய்களின் 

வோயிலோக இந்தப்சபோர் நிகழ்ச்சினய அழகுற வர்ணித்துள்ளோர். 

❖ கோளிசதவி தவற்றிக்குோிய ததய்வம். அவள் போனல நிலத்;துச்சுடுகோட்டில் 

சகோயில்தகோண்டிருக்கும் ததய்வம். 

❖ அக்சகோயில் இறந்தவீரர் முதலிசயோோின் உடல் முதலியவற்றோல் அனமந்தது. 

❖ பரணிப்சபோர் நிகழ்வதற்கோை முற்குறிகனளப் சபய்கள் கண்டதோகக் கூறுவது 

இப்பகுதி. சபய்களின் பசிக்தகோடுனம, 

அப்சபய்களுக்கு ஏற்படும் சில நல்ல குறிகள், 

இமயத்தில் இருந்து சபய் தோன் வந்த வழியில் 

கலிங்கத்தில் கண்ட தீக்குறிகள், இனவகனளக் சகட்டு 

கணிதப்சபய் கைவும் நைவும் கண்டு, 

குசலோத்துங்கைோல் பரணிப்சபோர் உண்டு எைக் 

கூறுவதும், பின்ைர் நிகழப்சபோவனத 

முன்ைறிவிப்போகக் கூறும் முனறயில் இப்பகுதி 

அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ சதவி! நீ எங்களுனடய பசிக் தகோடுனமனய அறிந்து அருள்புோிந்து 

கோப்போற்றவில்னல என்றோல் சவறு யோர்தோன் எங்கனளக் கோப்போற்றப் 

சபோகிறோர்கள்? என்று சபய்கள் விைவுமோறு அனமந்துள்ளது. 

❖ கோளியிடம் பல சபய்கள் ஆரவோரம் தசய்து முனறயிட்டுச் தசோல்லிக் 

தகோண்டிருந்தை. அந்தச் சமயத்தில் இமயமனலயிலிருந்து ஒரு முதுசபய் 

அவ்விடத்திற்கு வந்து சசர்ந்தது.  

❖ அந்த  முதுசபய் கோளிசதவினயத் தன் னககளோல் ததோழுது தனலயோல் வணங்கிற்று. 

பிறகு ‘சதவி! அடிசயைோகிய நோன் வடகலிங்க நோட்டிற்குச் தசன்றிருந்சதன்.  

❖ அப்சபோது அங்குச் சில சகுைங்கள் சதோன்றிை. அவற்னறக் கூறுகிசறன் 

சகட்டருள்க’ என்று கூறிச் தசோல்லத் ததோடங்கிற்று. 

❖ அதன் பின் இமயத்தில் கற்சினலயில் சசோழர்களது வம்சவரலோற்னற தோன் 

கற்றதோகக்கூறி முது சபய் கூறியது. 

❖ அதன் பின் தைக்கு ஏற்பட்ட நிமிதங்கனளயும் முதுசபய்கூறியது. 

❖ கோளிததய்வம் இனவஅனைத்து நற்குறியின் அனடயோளம் என்று ததோிவத்தது. 

❖ சபய்களிடம் கோளிததய்வம் சசோழைோல் தபரும் சபோர் ஒன்று உங்களுக்கு 

கினடக்கும். எைசவ குளித்து தயோரோகும் படி ததோிவித்தது.  

❖ சபய்கள் மகிழ்ந்து கூத்தோடியது. 
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விைோக்கள் 

1. சிற்றிலக்கியங்களின் வனக 

 A) 98 B) 89   

 C) 69 D) 96    

2. திருச்தசந்தூர் முருகன் அருளோல் சபசும் வரம் தபற்றவர் ?   

 A) அருணகிோியோர்  B) குமரகுருபரர்  

 C) கோளசமகப்புலவர்  D) துனரமங்கலம் சிவப்பிரகோசம்     

3. உழவர்களின் வோழ்க்னகனய படம் பிடித்துக்கோட்டும் நோடக இலக்கியம்  

 A) சமூகநோடகம் B) கட்டுக்கனத நோடகம் 

 C) பள்ளு மற்றும் குறவஞ்சி நோடகம் D) னநயோண்டி நோடகம்   

4. சபோர் பற்றிய நூல் 

 A) நற்றினண B) போிபோடல் 

 C) குறிஞ்சிப்போட்டு D) கலிங்கத்துப்பரணி   

5. பலவனகப் தபோருள் பற்றிப் பலவனகச் தசய்யுள்களோல் நூறு போட்டுக்கள் அனமந்த நூல் 

எது? 

 A) தூது B) உலோ 

 C) பிள்னளத்தமிழ் D) கலம்பகம்    

6.சபனதப்பருவம் என்பது எது? 

 A) 5 வயதிலிருந்து 7 வயது வனர B) 7 வயதிலிருந்து 9 வயது வனர 

 C) 12 வயதிலிருந்து 13 வயது வனர D) 14 வயதிலிருந்து 19 வயது வனர 

7. 'சித்சதோியம்மோள் அம்மோனை' என்ற நூனல எழுதியவர் 

 A) முத்துசோமிப்புலவர் B) சுப்ரதீபக்கவிரோயர் 

 C) வீரமோமுைிவர் D) சவதநோயகம் பிள்னள   

8. முக்கூடற்பள்ளுக்குோிய போ வனக 

 A) கலிப்போ B) சிந்துப்போ 

 C) ஆசிோியப்போ D) வஞ்சிப்போ    
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9. தபத்தலசகம் குறவஞ்சி நூனல எழுதியவர் 

 A) திோிகூடரோசப்பக்கவிரோயர் B) தசோக்கநோதப்பிள்னள 

 C) தஞ்னச சவதநோயக சோஸ்திோி D) தெச்.ஏ. கிருஷ்ண பிள்னள  

10.'மஞ்சள் குளிப்போட்டி னமயிட்டு முப்போலும் 

 மிஞ்சப் புகட்ட மிக வளர்ந்தோய்'– யோர்? 

 A) சமஸ்கிருதம் B) மீைோட்சியம்மன் 

 C) கோற்று D) தமிழ்    

11. அந்தோதினய தைிதயோரு இலக்கியமோக மோற்றிய தபருனம உனடயவர் 

 A) குமரகுருபரர் B) கோனரக்கோலம்னமயோர் 

 C) மீைோட்சிசுந்தரைோர் D) சசக்கிழோர்    

12. கலம்பகத்தில் 18 வது உறுப்பு 

 A) போண் B) சம்பிரதம் 

 C) தனழ D) புயவகுப்பு    

13. 'ஏகோம்பரநோதர் உலோ' னவ இயற்றியவர்    

 A) அந்தகக் கவி வீரரோகவ முதலியோர்  B) இரட்னடயர்  

 C) சிவப்பிரகோசர்      D) தோயுமோைவர்     

14. 'அம்மோனை' என்ற தசோல் முதன் முதலில் எந்த இலக்கியத்தில் இடம் தபற்றுள்ளது? 

 A) சீவக சிந்தோமணி  B) வனளயோபதி  

 C) சிலப்பதிகோரம்  D) மணிசமகனல    

15. அந்தோதி முனறயில் நூறு போக்களோகப் போடப்படட்ட நூதலது? 

 A) பள்ளு  B) குறவஞ்சி 

 C) நந்திக்கலம்பகம்  D) தமிழ்விடுதூது    

16. 'நற்றோ ரகமோ நவரசமோம் பிள்னளகனளப் 

   தபற்றோய் தபருவோழ்வு'- யோர்? 

 A) மீைோட்சியம்னம         B) தமிழ்         

 C) தனலவி       D) எழுத்துக்கள்      
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17. 'தபோங்கு கைங்குனழ மண்டிய தகண்னட 

   புரண்டு புரண்டோட'- என்னும் வோி இடம் தபற்றுள்ள நூல்? 

     A) திருப்போனவ        B) னதப்போனவ        

  C) திருக்குற்றோலக் குறவஞ்சி       D) திருவோரூர் குறவஞ்சி                           

18. 'மைம்முந்தியசதோ விழிமுந்தியசதோ கரம் 

   முந்தியசதோ எைசவ'- இக்கூற்றுக்கு உோியவர் யோர்? 

 A) மீைோட்சியம்னம   B) வசந்தவல்லி       

 C) தனலவி        D) தமிழ்          

19. 'ஞோன்ற தவள்ளருவி இருவி எங்கள்தபோன் சதோன்றல்'- இவ்வோி இடம் தபற்றுள்ள நூல் 

 A) மீைோட்சியம்னம பிள்னளத்தமிழ்       B) நந்திக்கலம்பகம்        

 C) தமிழ்விடு தூது    D) திருக்குற்றோலக் குறவஞ்சி                                                 

20.'தசம்பியன் சசய் தபோருதகளம்'- இதில் தசம்பியன் யோர்? 

 A) போண்டியன்            B) நந்தி               

 C) சசோழன்               D) சசரன்        

21. 'சதகம்' என்பது எத்தனை போடல்கனளக் தகோண்டது. 

 A)  50 B) 100  

 C) 150 D) 10                              

22. நந்திவர்மனுக்கு அறம் னவத்து கலம்பகம் போடியது யோர்? 

 A) புலவர் B) பனக அரசன்   

 C) மக்கள்  D) மோற்றோந்தோய் மகன்        

23.நந்திவர்மைின் இறப்பிற்குக் கோரணம் என்ை? 

 A) பனக அரசன் B) சநோய்   

 C) கலம்பகம் போடியது  D) சபோர்          

24. நந்திவர்மன் எந்த சபோர்க்களத்தில் சிறந்த முனறயில் அம்னபச் தசலுத்திைோன்? 

 A) குருக்சகோட்னட  B) ததோண்டி    

 C) தகோற்னக  D) ஈழம்       

25. நந்திவர்மன் எந்த நோட்னடக் னகப்பற்றியவன்? 

 A) குருக்சகோட்னட       B) ததோண்டி    

 C) தகோற்னக  D) ஈழம் 
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தமிழ் 

அலகு - 7 

தமிழ் இலக்கண நூல்கள் 

வ. எண் உள்ளடக்கம் பக்கம் 

7.1 ததொல்கொப்பியம்  1 

7.1.1 நிலந்தரு திருவிற் பொண்டியன் 2 

7.1.2 ததொல்கொப்பியனொர் கொலம் 2 

7.1.3 உயிர்வகக 3 

7.1.4 மொத்திகை 4 

7.1.5 ததொல்கொப்பியர் குறிப்பிடும் ஓரைழுத்து ஒரு தமொழிகள் - 7 4 

7.1.6 எழுத்து பிறக்கும் நிகலக்கலன்கள் - 8 4 

7.1.7 புணர்ச்சி 5 

7.1.8 சொொிகயகள் 5 

7.1.9 மூவகக தமொழிகள் 6 

7.1.10. இருதிகண 6 

7.1.11 வழக்கு – ஆறு 

சொியொன விகடகயத் ரதர்ந்ததடு 

6 

7.2 நன்னூல் 9 

7.2.1. நன்னூலின் உரையாசிாியர்கள் 

1. மயிரைநாதர் 

9 
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2. ஆண்டிப்புைவர் 

3. சங்கை நமச்சிசவாயர் 

4. சிவஞான முனிவர் 

5. கூழங்ரகக் தம்பிைான் 

6. முகரவ இைாமாநுச கவிைாயர் 

7. விசாகப் பபருமாரையர் 

8. ஆறுமுக நாவைர் 

9. சடககாப ைாமாநுசாச்சாாியார் 

7.2.2 நன்னூலின் சிறப்புப் பாயிைம் 12 

7.2.3. எழுத்துகள் 12 

7.2.4. திரை பால் எண் இடம் 

திரைப் பாகுபாடு 

பால் பாகுபாடு 

உயர்திரைக்குாிய பால் பகுப்புகள் 

அஃறிரைக்குாிய பால் பகுப்புகள் 

இடப்பாகுபாடு 

13 

7.2.5. வழு – வழாநிரை – வழுவரமதி 

வழுவரமதி 

1. திரை வழுவரமதி 

2. பால் வழுவரமதி 

3. இட வழுவரமதி 

4. காை வழுவரமதி 

5. மைபு வழுவரமதி 

15 

7.2.6. பமாழி முதல், இறுதி எழுத்துகள் 

பமாழி முதல் எழுத்துகள் - 22 

பமாழி இறுதி எழுத்துகள் - 24 

16 

7.2.7. எழுத்து 

சார்பபழுத்து – 10 வரக 

அைபபரட 

17 
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1. உயிைைபபரட 

அ) பசய்யுைிரச அைபபரட 

ஆ) இன்னிரச அைபபரட 

இ) பசால்லிரச அைபபரட 

2. ஒற்றைபபரட 

3. குற்றியலுகைம் 

குற்றியலுகைத்தின் ஆறு வரககள் 

1.பநடில்பதாடர்க் குற்றியலுகைம் 

2.ஆய்தத்பதாடர்க் குற்றியலுகைம் 

3. உயிர்த்பதாடர்க் குற்றியலுகைம் 

4.வன்பதாடர்க் குற்றியலுகைம் 

5. பமன்பதாடர்க் குற்றியலுகைம் 

6. இரடத்பதாடர்க் குற்றியலுகைம் 

4. குற்றியலிகைம் 

இடம் - 1 

இடம் - 2 

நால்வரகக் குறுக்கங்கள் 

ஐகாைக்குறுக்கம் 

ஒைகாைக்குறுக்கம் 

மகைக்குறுக்கம் 

ஆய்தக் குறுக்கம் 

7.2.8. ஓபைழுத்து ஒருபமாழி 22 

7.2.9. புைர்ச்சி 

உயிாீறு, பமய்யீறு 

உயிர்முதல், பமய்ம்முதல் 

எழுத்துகைின் அடிப்பரடயில் புைர்ச்சி 

பசாற்கைின் அடிப்பரடயில் புைர்ச்சி 

குற்றியலுகை ஈறு 

உயிாீற்றுப் புைர்ச்சி 

அ) உடம்படுபமய்ப் புைர்ச்சி 

23 
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ஆ) குற்றியலுகைப் புைர்ச்சி  

இ) முற்றியலுகைப் புைர்ச்சி 

ஈ) இயல்பீறு, விதியீறு – புைர்ச்சி 

உ) பூப்பபயர்ப் புைர்ச்சி 

ஊ) பமய்யீற்றுப் புைர்ச்சி 

எ) தனிக்குறில்முன் ஒற்று – புைர்ச்சி 

ஏ) மகை ஈற்றுப் புைர்ச்சி 

ஐ) பண்புப்பபயர்ப் புைர்ச்சி 

பமய்ம்மயக்கம் 

7.2.10. பகுபதம் 28 

7.2.11 பகொப்பதம் 

பகுப்பத உறுப்புகள் 

பகுதி 

விகுதி 

இரடநிரை 

காை இரடநிரை 

எதிர்மரற இரடநிரை 

சந்தி 

சாாிரய 

விகாைம் 

29 

7.2.11. பசால் 

மூவரக பமாழி 

தனிபமாழி 

பதாடர்பமாழி 

பபாதுபமாழி 

33 

7.2.12. பதாழிற்பபயர் 

விகுதி பபற்ற பதாழிற்பபயர் 

முதனிரைத் பதாழிற்பபயர் 

முதனிரை திாிந்த பதாழிற்பபயர் 

விரனயாைரனயும் பபயர் 

பதாரகநிரைத் பதாடர்கள் 

34 

7.2.13. பதாரகநிரைத் பதாடர் 36 
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கவற்றுரமத்பதாரக 

உருபும் பயனும் உடன்பதாக்க பதாரக 

விரனத்பதாரக 

பண்புத்பதாரக 

இருபபயபைாட்டுப் பண்புத்பதாரக 

உவரமத்பதாரக 

உம்ரமத்பதாரக 

அன்பமாழித்பதாரக 

பதாகாநிரைத் பதாடர்கள் 

7.2.14. பதாகாநிரைத் பதாடர் – 9 வரக 

எழுவாய்த்பதாடர் 

விைித்பதாடர் 

விரனமுற்றுத்பதாடர் 

பபயபைச்சத்பதாடர் 

விரனபயச்சத்பதாடர் 

கவற்றுரமத்பதாடர் 

இரடச்பசால் பதாடர் 

உாிச்பசால் பதாடர் 

அடுக்குத் பதாடர் 

வினா வரக - 6 

விரட வரக – 8 

39 

7.2.16. ததொடர் இலக்கணம் 43 

7.2.17. விகன வகககள் - தன்விகன, பிறவிகன 

தன்விகன 

பிறவிகன 

தசய்விகன, தசயப்பொட்டுவிகன 

தசய்விகனத் ததொடர்  

தசயப்பொட்டுவிகனத் ததொடர் 

44 

7.2.18. துகணவிகனகள் 

விகனவகககள் 

45 
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தனிவிகனயும் கூட்டுவிகனயும் 

தனிவிகன 

கூட்டு விகன 

முதல்விகனயும் துகணவிகனயும் 

துகணவிகனகளின் பண்புகள் 

7.2.19. வல்லினம் மிகும் இடங்கள் 48 

7.2.20. வல்லினம் மிகொ இடங்கள் 50 

7.2.21. இகடச்தசொல்- உொிச்தசொல் 

இகடச்தசொல் 

இகடச்தசொற்களின் வகககள் 

உம் 

ஓ 

ஏ 

தொன் 

மட்டும் 

ஆவது 

கூட 

ஆ 

ஆம் 

52 

7.2.22. உொிச்தசொற்கள் 55 

7.2.23. ஆகுதபயர் 

1.தபொருளொகுதபயர் (முதலொகுதபயர்) 

2. இடவொகு தபயர்  

3. கொலவொகுதபயர் 

4. சிகனயொகுதபயர் 

5. பண்பொகுதபயர் 

6. ததொழிலொகுதபயர் 

55 
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7. கருவியொகுதபயர்  

8. கொொியவொகுதபயர் 

9. கருத்தொவொகுதபயர் 

10. எண்ணலளகவ ஆகுதபயர் 

11. எடுத்தலளகவ ஆகுதபயர் 

12. முகத்தலளகவ ஆகுதபயர் 

13. நீட்டலளகவ ஆகுதபயர் 

7.2.24. விகனமுற்று 

ததொிநிகல விகனமுற்று 

குறிப்பு விகனமுற்று 

ஏவல் விகனமுற்று 

ஏவல் விகனமுற்று 

வியங்ரகொள் விகனமுற்று 

57 

7.2.25. எச்சம் 

தபயதைச்சம் 

ததொிநிகல, குறிப்புப் தபயதைச்சங்கள் 

விகனதயச்சம் 

ததொிநிகல, குறிப்பு விகனதயச்சங்கள் 

முற்தறச்சம் 

59 

7.2.26. ரவற்றுகம 

ரவற்றுகமயின் வகககள் 

முதல் ரவற்றுகம 

இைண்டொம் ரவற்றுகம 

மூன்றொம் ரவற்றுகம 

ஐந்தொம் ரவற்றுகம 

ஆறொம் ரவற்றுகம 

ஏழொம் ரவற்றுகம 

60 
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எட்டொம் ரவற்றுகம 

ரவற்றுகம உருபுகளும் அவற்றின் தபொருள்களும் 

7.2.27. 7   ரபொலி 

முதற்ரபொலி 

இகடப்ரபொலி 

ககடப்ரபொலி 

64 

7.2.28. இலக்கியவககச் தசொற்கள் 

இயற்தசொல் 

திொிதசொல் 

திகசச்தசொல் 

வடதசொல் 

65 

7.2.29. மயங்தகொலிகள் 

ண, ன, ந – எழுத்துகள் 

ல, ள, ழ எழுத்துகள் 

➢ தபொருள் ரவறுபொடு 

ை, ற எழுத்துகள் 

67 

7.2.30. சுட்டு எழுத்துகள் 

அகச்சுட்டு 

புறச்சுட்டு 

➢ அண்கமச்சுட்டு 

ரசய்கமச்சுட்டு 

சுட்டுத்திொிபு 

69 

7.2.31. வினொ எழுத்துகள் 

அகவினொ 

புறவினொ 

70 

7.2.32 இடுகுறிப்தபயர், கொைணப்தபயர் 

இடுகுறிப் தபொதுப்தபயர் 

71 
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இடுகுறிப் சிறப்புப்தபயர் 

கொைணப் தபயர் 

கொைணப் தபொதுப்தபயர் 

கொைணச் சிறப்புப்தபயர் 

7.2.33.   தபொருள்ரகொள் 

1. ஆற்றுநீர் தபொருள்ரகொள் 

2. தமொழிமொற்றுப் தபொருள்ரகொள் 

3. நிைல் நிகறப் தபொருள்ரகொள் 

4. பூட்டுவிற் தபொருள்ரகொள் 

5. தொப்பிகசப் தபொருள்ரகொள் 

6. அகளமறி பொப்புப் தபொருள்ரகொள் 

7. தகொண்டு கூட்டுப் தபொருள்ரகொள் 

8. அடிமறி மொற்றுப் தபொருள்ரகொள் 

சொியொன விகடகயத் ரதர்ந்ததடு 

72 

7.3. யொப்பருங்கலக்கொொிகக 78 

7.3.1 அமிர்தசொகைர் 

யொப்பு இலக்கணம் 

78 

7.3.1 அகச 79 

7.3.2. சீர் 

ஓைகசச் சீர் 

ஈைகசச் சீர் 

மூவகசச் சீர் 

79 

7.3.3 தகள  81 

7.3.4. அடி 81 

7.3.5. ததொகட  

ரமொகன 

எதுகக 

82 
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இகயபுத் ததொகட 

முைண் ததொகட 

அளதபகட ததொகட 

அந்தொதி ததொகட 

இைட்கட ததொகட 

தசந்ததொகட 

ததொகட விகற்பங்கள் 

7.3.6. பொவகககள் 83 

7.3.7. ஓகச 

தசப்பல் ஓகச 

அகவல் ஓகச 

துள்ளல் ஓகச 

தூங்கல் ஓகச 

84 

7.3.8. ஆசிொியப்பொவின் தபொது இலக்கணம்  

ஆசிொியப்பொவின் வகககள் 

இகணக்குறள் ஆசிொியப்பொ 

நிகலமண்டில ஆசிொியப்பொ 

அடிமறிமண்டில ஆசிொியப்பொ 

ஆசிொிய விருத்தம் 

அறுசீர்க்கழிதநடிலடி ஆசிொிய விருத்தம் அகமயும் முகற 

84 

7.3.9. தவண்பொ எழுதும் முகற 86 

7.3.10. தவண்பொ அடிவகையகற 86 

7.3.11. தவண்பொவின் வகககள் 87 

7.3.12. கலிப்பொ – தபொது இலக்கணம் 

கலிப்பொவின் வகககள் 

ஒத்தொழிகச கலிப்பொவின் வகககள் 

தகொச்சக கலிப்பொவின் வகககள் 

87 



11 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

T
E

A
C

H
E

R
'S

  C
A

R
E

  A
C

A
D

E
M

Y
 

7.3.13. வஞ்சிப்பொ – தபொது இலக்கணம் 88 

7.3.14 மருட்பொ தபொது இலக்கணம் 89 

7.3.15 தபொருள்ரகொள் - 9 வகக 

1. நிைல் நிகற தமொழிமொற்று 

2. சுண்ண தமொழிமொற்று 

3. அடிமறி தமொழிமொற்று 

4. அடிதமொழிமொற்று 

5. பூட்டுவில் 

6. புனல்யொறு 

7. அகளமறியொப்பு 

8. தொப்பிகச 

9. தகொண்டுகூட்டு 

சொியொன விகடகயத் ரதர்ந்ததடு (10) 

89 

7.4. தண்டியலங்கொைம் 91 

7.4.1. தபொதுவணி இயல் 

முத்தகச் தசய்யுள் 

ததொகக நிகலச் தசய்யுள் 

ததொடர்நிகலச் தசய்யுள் 

தபொருளணிகள் - 35 

92 

7.4.2. உவகம அணி 

எடுத்துக்கொட்டு உவகம அணி 

இல்தபொருள் உவகமயணி 

93 

7.4.3 உருவக அணி 94 

7.4.4 ஏகரதச உருவக அணி 95 

7.4.5 இயல்பு நவிற்சி அணி 95 

7.4.6 பிறிது தமொழிதல் அணி 95 

7.4.7 உயர்வு நவிற்சி அணி 96 
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7.4.8 ரவற்றுகம அணி 96 

7.4.9 இைட்டுறதமொழிதல் அணி 97 

7.4.10 பின்வருநிகல அணிகள் 

தசொல் பின்வருநிகலயணி 

தபொருள் பின்வருநிகலயணி 

தசொற்தபொருள் பின்வருநிகலயணி 

97 

7.4.11 வஞ்சப்புகழ்ச்சியணி 98 

7.4.12 தற்குறிப்ரபற்ற அணி 99 

7.4.13 தீவக அணி 100 

7.4.14 நிைல்நிகற அணி 101 

7.4.15 பொவிக அணி 

தபருங்கொப்பியம் 

சிறுங்கொப்பியம் 

101 

7.4.16 தன்கம அணி 

ரவற்றுப்தபொருள் கவப்பணியின் வகககள் - 8 

விபொவகன அணி 

விபொவகனயணியின் வகககள் 

ஒட்டணி 

ஒட்டணியின் வகககள் 

அதிசய அணி 

அதிசய அணியின் வகககள் 

ஏது அணி 

நுட்ப அணி 

இரலச அணி 

இரலச அணியின் வகக 

ஆர்வ தமொழியணி 

சுகவயணியின் வகககள் 

தன் ரமம்பொட்டுகை அணி 

102 
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பொியொய அணி 

சமொயித அணி 

உதொத்த அணி 

அவநுதி அணி 

சிரலகடயணி 

விரசட அணி 

ஒப்புகமக் கூட்ட அணி 

விரைொத அணி 

புகழொப் புகழச்சியணி 

நிதொிசன அணி 

புணர்நிகல அணி 

பொிவருத்தகன அணி 

வொழ்த்து அணி 

சங்கீைண அணி 

சொியொன விகடகயத் ரதர்ந்ததடு (10) 

7.5. நம்பியகப்தபொருள் 108 

7.5.1 நூல் குறிப்பு 108 

 7.5.2. ஐவகக நிலங்கள் 

தபரும்தபொழுது (ஓைொண்டின் ஆறு கூறுகள்) 

சிறுதபொழுது (ஒரு நொளின் ஆறு கூறுகள்) 

திகணயும் தபொழுதும் 

109 

7.5.3. எண்வகக மணங்கள் 112 

7.5.4. பத்துவகக அவத்கதகள் 

அறத்ததொடு நிற்றல் முகறகள் 

சொியொன விகடகயத் ரதர்ந்ததடு (10) 

112 

7.6 புறப்தபொருள் தவண்பொமொகல 114 

7.6.1 திகணப் பகுப்புமுகற 

நூல் 

114 
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7.6.2 நூலொசிொியர் 115 

7.6.3 புறத்திகணகள் 

1.தவட்சித்திகண 

2. கைந்கதத்திகண 

3. வஞ்சித்திகண 

4. கொஞ்சித்திகண 

5. தநொச்சித்திகண 

6. உழிகைத்திகண 

7. தும்கபத்திகண 

8. வொககத்திகண 

9. பொடொண்திகண 

10. தபொதுவியல் 

11. ககக்கிகளத்திகண 

12. தபருந்திகண 

13. ஒழிபு 

சொியொன விகடகயத் ரதர்ந்ததடு (10) 

115 

7.7. வீைரசொழியம் 119 

7.7.1 நூலொசிொியர் 119 

7.7.2 நூல் அகமப்பு 

சொியொன விகடகயத் ரதர்ந்ததடு (10) 

119 

7.8. ததொன்னூல் விளக்கம் 

சொியொன விகடகயத் ரதர்ந்ததடு (10) 

121 

7.9. பன்னிருபொட்டியல் 124 

7.9.1 ஆசிொியர்கள் 124 
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அலகு – 7 

7.1. த ொல்கொப்பியம்  

➢  மிழ் மக்களது பபரறிவின் கருவூலமொக இன்று கொறும் நின்று நிலவுவது 

த ொல்கொப்பியம் என்னும்  மிழிலக்கண நூகும். 

➢ “இடைச் சங்கத் ொர்க்கும் கடைச் சங்கத் ொர்க்கும் நூலொயிற்றுத் த ொல்கொப்பியம்” 

எனக் களவியலுடரயொசிொியரொகிய நக்கீரனொர் இந்நூலின் படழடமடயயும் 

தபருடமடயயும் கூறுகிறொர். 

 “கூறிய குன்றினும் மு னூல் கூட்டித் 

 ப ொமின் றுணர் ல் த ொல்கொப் பியன்றன் 

 ஆடணயிற் றமிழறிந் ப ொர்க்குக் கைபன” 

➢ என பல்கொப்பினொர் என்னும் பழம்புலவர்  ொம் இயற்றிய பல்கொப்பிய நூலிற் கூறிய 

புறனடைச் சூத் ிரம் இவ்வுண்டமடயத் த ளிவுபடுத்துகிறது. 

➢ முந்து நூல்களின் வழிபய நமக்குக் கிடைத்துள்ள முழு மு ல் இலக்கண நூல் 

த ொல்கொப்பியம். 

➢ த ொல்கொப்பியம் பழடமயொன இலக்கண மரபுகடளக் கொக்கும் நூல். 

➢ த ொல்கொப்பியச் சூத் ிரங்களின் தமொத்  எண்ணிக்டக 1610 – எனக் 

குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 

➢ த ொல்கொப்பியம் எழுத்து, தசொல், தபொருள் என மூன்று அ ிகொரங்கடளக் 

தகொண்டுள்ளது. 

➢ ஒவ்தவொரு அ ிகொரமும் ஒன்பது ஒன்பது இயல்கடளக் தகொண்டுள்ளது. 

➢ த ொல்கொப்பிய இயல்களின் எண்ணிக்டக - 27 

➢ பொட்டு யொப்பு, உடரயொப்பு, நூல்யொப்பு, வொய் தமொழியொப்பு, பிசியொப்பு, 

அங்க யொப்பு, முதுதசொல் யொப்பு என எழுவடக யொப்புகடளக் குறிப்பிடுகிறொர் 

த ொல்கொப்பியர். 

➢ மகத்துவம் வொய்ந்  அகத் ியன். 

➢ ஒல்கொப் புலடமத் த ொல்கொப்பியன். 

➢ த ய்வ புலவன்  ிருவள்ளுவன் 

➢ பல்கடலக் குொிசில் பவணந் ி 

➢ ஆனொப் தபருடமச் பசனொவடரயொர் 

➢ உச்சிபமற் புலவர் நச்சினொர்க்கினியர்  

➢ த ொல்கொப்பியத் ிற்கு பொயிரம் இயற்றியவர் – பனம்பொரனொர் 
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➢ வைபவங்கைம் த ன்குமொி ஆயிடை  மிழ்கூறும் நல்லுலகம் என்று கூறியவர் 

பனம்பொரனர்.  

➢ த ொல்கொப்பிய கைல் என்ற நூடல இயற்றியவர் வ.சுப. மொணிக்கம் 

➢ தசந் மிழ் இயற்டக சிவணிய நிலத்த ொடு 

முந்து நூல் கண்டு முடறப்பை எண்ணிப் புலம் த ொகுத்ப ொன் - த ொல்கொப்பியன். 

➢ த ொல்கொப்பியம் அரங்பகற்றப்பட்ைது – ஆ ங்பகொட்ைொசொன் முன்னிடலயில். 

மல்கு நீர் வடரப்பின் ஐந் ிரம் நிடறந்  சொன்பறொன் - த ொல்கொப்பியன் 

➢ பல் புகழ் நிறுத்  படிடமபயொன் த ொல்கொப்பியன் 

➢ த ொல்கொப்பியம் முழுடமக்கும் உடர எழு ியவர் இளம்பூரணர். 

➢ த ொல்கொப்பிய எழுத்  ிகொரம், தசொல்ல ிகொரம், தபொருள ிகொரத் ின் முன் ஐந்து 

இயல்கள், தசய்யுளியல் ஆகியவற்றிற்கு உடர எழு ியவர் – நச்சினொர்க்கினியர் 

➢ த ொல்கொப்பிய தசொல்ல ிகொரத் ிற்கு மட்டும் உடர எழு ியவர்கள் - 

பசனொவடரயொர், த ய்வச்சிடலயொர், கல்லொைர், படழய உடரக்கொரர். 

➢ த ொல்கொப்பிய தபொருள ிகொரத் ின் பின் நொன்கு இயல்களுக்கு உடர எழு ியவர் – 

பபரொசிொியர். 

➢ த ொல்கொப்பியத் ின் எல்டல- வைக்கின் உள ொகிய பவங்கைமும் த ற்கின் 

உள ொகிய குமொியும்.  
 

7.1.1 நிலந் ரு  ிருவிற் பொண்டியன் 

❖ ஆசிொியர் த ொல்கொப்பியர்  ொம் இயற்றிய த ொல்கொப்பியத்ட  நிலந் ரு  ிருவிற் 

பொண்டியன் அடவயத் ில் அ ங்பகொட்ைொசொன் முன்னிடலயில் அரங்பகற்றினொர் 

எனப் பனம்பொரனொர் கூறுவ ொல் த ொல்கொப்பியடர ஆ ொித்து த ொல்கொப்பியத்ட ச் 

தசய்வித் வன் அவர் கொலத்து பவந் னொகிய நிலந் ரு  ிருவிற் பொண்டியபன 

என்பது நன்கு புலனொகும். 

❖ த ொல்கொப்பியம் - இயற்றமிழ் நூல் 
 

7.1.2 த ொல்கொப்பியனொர் கொலம் 

➢ இப்தபொழுது கிடைத்துள்ள நூல்கள் எல்லொவற்றிற்கும் மிகமிகத் த ொன்டம 

வொய்ந் து த ொல்கொப்பியமொகும்.  எட்டுத்த ொடக நூல்களில் ஒன்றொகிய 

புறுநொனூற்றில் கொலத் ொல் மிகப் படழய பொைல்களும் த ொகுக்கப்பட்டுள்ளன.  

அவற்றின் தசொற்தபொருடள ஆரொயும் தபொழுது இயற்றமிழ் நூலொகிய 

த ொல்கொப்பியம் சங்கத் த ொடக நூல்கள் எல்லொவற்றிற்கும் கொலத் ொல் முற்பட்ைது 

என்பது நன்கு புலனொகும். 

➢ த ொல்கொப்பியனொர் கொலத் ில் ‘கள்’ என்னும் பன்டம விகு ி அஃறிடணயில் 

மட்டுபம வழங்கியது. 
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➢ ‘அன்’ விகு ி ஆண்பொல் பைர்க்டகக்பக உொியத னத் த ொல்கொப்பியர் 

வடரயறுத்துள்ளொர். 

➢ ஒருவன், ஒருத் ி என்னும் தசொற்கள் த ொல்கொப்பியத் ில் வழங்குகின்றன.  இடவ 

முடறபய ஒத் ன் ஒத் ி, எனப் பிற்கொலத் ில்  ிொிந்து வழங்கியுள்ளன. இஃத ொத் ன் 

(கலி.103), இஃத ொத் ி (கலி.143) என வழங்கப்படுகிறது. 

➢ சகர தமய் அ, ஐ, ஒள என்னும் மூன்றுயிபரொடும் கூடி தமொழிக்கு மு லில் வரொது 

என்பது த ொல்கொப்பிய வி ி. ஆனொல் சங்க இலக்கியத் ில் வந்துள்ளது. 

➢ ய கர தமய் ஆகொரத்துைன் மட்டும்  ொன் தமொழி மு லில் வரும் என த ொல்கொப்பியர் 

குறிப்பிட்டுள்ளொர். ஆனொல் சங்க இலக்கியத் ில் யவனர் என்ற தசொல் 

த ொல்கொப்பியத் ிற்கு மொறொக வந்துள்ளது. 

➢ ஞகர தமய் ஆ,ஏ,ஓ என்னும் மூன்று உயிபரொடு மட்டுபம தமொழிக்கு மு லொக வரும் 

என்பது வி ி. இ ற்கு மொறொக சங்க இலக்கியத் ில் வந்துள்ளது. 

➢ த ொல்கொப்பியர் பகொடி என்னும் எண்டணக் குறிப்பிைவில்டல. 

 

7.1.3  உயிர்வடக 

 ஒன்றறி வதுபவ உற்றறி வதுபவ 

 இண்ைறி வதுபவ அ தனொடு நொபவ 

 மூன்றறி வதுபவ அவற்தறொடு மூக்பக 

 நொன்கறி வதுபவ அவற்தறொடு கண்பண 

 ஐந் றி வதுபவ அவற்தறொடு தசவிபய 

 ஆறறி வதுபவ அவற்பறொடு மனபன 

 பநொி ின் உணர்ந்ப ொர் தநறிப்படுத்  ினபர   (நூ.எ.1516) 

➢ ஓரறிவு – உற்றறி ல் ( த ொடு ல் உணர்வு) – எ.டு புல், மரம் 

➢ ஈரறிவு – உற்றறி ல், சுடவத் ல் - எ.டு சிப்பி, நத்ட  

➢ மூவறிவு – உற்றறி ல், சுடவத் ல், நுகர் ல் - எ.டு கொடரயொன், எறும்பு 

➢ நொன்கறிவு – உற்றறி ல், சுடவத் ல், நுகர் ல், கொணல் - எ.டு நண்டு, தும்பி 

➢ ஐந் றிவு – உற்றறி ல், சுடவத் ல், நுகர் ல், கொணல், பகட்ைல் - எ.டு பறடவ, 

விலங்கு 

➢ ஆறறிவு –உற்றறி ல், சுடவத் ல், நுகர் ல், கொணல், பகட்ைல், பகுத் றி ல்(மனம்) 

– எ.டு மனி ன் 

➢ த ொல்கொப்பியர் குறிப்பிடும்  மிழ் எழுத்துகளின் எண்ணிக்டக – 33 

➢ மு ல் எழுத்துக்கள் - 30 

➢ த ொல்கொப்பியர் குறிப்பிடும் சொர்தபழுத்துகள் - 3 
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➢ அடவ. 1.குற்றியலிகரம்   2. குற்றியலுகரம்  3. ஆய் ம் 

➢ த ொல்கொப்பியர் முப்பொற்புள்ளி என்று குறிப்பிடுவது – ஆய் ம் 
 

7.1.4 மொத் ிடர 

➢ குறில் எழுத்துகள் -  ஒரு மொத் ிடர இடசப்பன 

➢ தநடில் எழுத்துகள் - இரண்டு மொத் ிடர இடசப்பன 

➢ தமய் எழுத்துகளும் சொர்தபழுத்துகளும் அடர மொத் ிடர இடசப்பன 

➢ அளதபடை - மூன்று மொத் ிடர இடசப்பன 

➢ உட்தபறு புள்ளி உருவொகும்பம – மகரக்குறுக்கம் 

➢ மகரக்குறுக்கம் - கொல் மொத் டர இடசப்பன 

➢ மகரக்குறுக்கம் வரும் தசொற்கள் - பபொன்ம், மருண்ம் 

➢ த ொல்கொப்பியர் கொலத் ில் புள்ளியிட்டு எழு ப்பட்ை உயிர் எழுத்துகள் - எ, ஒ 

➢ எகர ஒகரங்கள் புள்ளியிட்டு எழு ப்படும் மரடப மொற்றியவர் – வீரமொமுனிவர் 

➢ பவற்றுநிடல தமய் மயக்கத் ில் வரொ  எழுத்துகள் - க,ச, ,ப 

➢ சுட்டு எழுத்துகள் - அ,இ,உ  (எ.டு) அங்கு, இங்கு, உங்கு 

➢ வினொ எழுத்துகள் - ஆ,ஏ,ஓ 

➢  னிதமொழி குற்றியலிகரம் - மியொ 

 

7.1.5 த ொல்கொப்பியர் குறிப்பிடும் ஓபரழுத்து ஒரு தமொழிகள் - 7 

1. ஆ – பசு  2. ஈ - பறக்கும் ஈ  3. ஊ – உணவு  

4. ஏ – அம்பு  5. ஐ –  டலவன்  6. ஓ – ம குநீர்  ொங்கும் பலடக 

7. ஓள  

 

7.1.6 எழுத்து பிறக்கும் நிடலக்கலன்கள் - 8 

1.  டல  2. மிைறு   3. தநஞ்சு   4. பல்  5. இ ழ்  6. நொ  7. மூக்கு   8. அண்ணம் 

➢ உயிதரழுத்துகளின் பிறப்பு களன் - மிைறு  

➢  மது மொத் ிடர அளவில்  ிொியொமல் பிறக்கும் எழுத்துகள் - உயிர் எழுத்துகள் 

➢  மது மொத் ிடர அளவில்  ிொிந்து பிறக்கு எழுத்துகள் - குற்றியலுகரம், 

குற்றியலிகரம்  

➢ அங்கொர்த் லொல் பிறக்கும் எழுத்துகள் - அ,ஆ 

➢ “அங்கொர்த் பலொடு அண்பல் மு ல் நொ விளிம்புறல் உடைய” எழுத்துகள் - 

இ,ஈ,எ,ஏ,ஐ 

➢ இ ழ் குவிவ ொல் பிறக்கும் எழுத்துகள் - உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஒள 
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➢ மு ல் நொ அண்ணத் ின் த ொழிலொல் பிறக்கும் எழுத்துகள் - க, ங 

➢ இடைநொ அண்ணத் ின் த ொழிலொல் பிறக்கும் எழுத்துகள் - ச, ஞ 

➢ நுனிநொ அண்ணத் ின் த ொழிலொல் பிறக்கும் எழுத்துகள் - ை, ண 

➢ அண்ணம் நண்ணிய பல்மு ல் மருங்கின் நொநுனி பரந்து தமய்யுற ஒற்ற  ொமினிது 

பிறக்கும் எழுத்துகள் -  , ந 

➢ அணொி நுனிநொ அண்ணம் ஒற்ற பிறக்கும் எழுத்துகள் - ற, ன 

➢ நுனிநொ அணொி அண்ணம் வருை பிறக்கும் எழுத்துகள் - ர, ழ 

➢ நொவிளிம்பு வீங்கி அண்பல் மு லுற ஆவயின் அண்ணம் ஒற்றவும் வருைவும் 

பிறக்கும் எழுத்துகள் - ள, ல 

➢ நொவிளிம்பு அண்ணத் ின் பமல் பகு ிடய ஒற்ற பிறக்கும் எழுத்துகள் - ள 

➢ இ ழ் இடயந்து பிறக்கும் எழுத்துகள் - ப, ம 

➢ பல்லி ழ் இடயய பிறக்கும் எழுத்து – வ 

➢ அண்ணம் பசர்ந்  மிைற்தறழு வளியிடச கண்ணுற்றடைய பிறக்கும் எழுத்து – ய 

➢ மூக்கின் வளி இடச யொப்புறத் ப ொன்றும் எழுத்துகள் - தமல்லினம் 

➢ மிைற்று வழி பிறக்கும் எழுத்துகள் - இடையினம் 

➢  டல வழிப்பிறக்கும் எழுத்துகள் - வல்லினம் 

➢ உயிதரழுத்துகடளயும் வல்தலழுத்துகடளயும் சொர்ந்து பிறப்பது – ஆய் ம் 
 

7.1.7 புணர்ச்சி 

➢ புணர்ச்சி எழுத்து வடகயொல் - நொன்கு 

➢ புணர்ச்சி தசொல் வடகயொல் - நொன்கு 

➢ புணர்ச்சியின் மூவடகத்  ிொிபுகள் - 1. தமய் பிொி ொ ல் ( ிொி ல்  2. மிகு ல் 

(ப ொன்றல்),  3. குன்றல் (தகடு ல்) 

➢ புணர்ச்சி தபொருள் வடகயொல் - இரண்டு (1. பவற்றுடம புணர்ச்சி, 2. 

அல்வழிப்புணர்ச்சி) 
 

7.1.8 சொொிடயகள் 

➢ புணொியலில் குறிப்பிைப்படும் சொொிடயகள் - ஒன்பது 

➢ அடவ. 1. இன், 2.வற்று, 3.அத்து, 4.அம், 5. ஒன், 6. ஆன், 7.அக்கு, 8. இக்கு, 9. அன் 

➢ பமலும் த ொல்கொப்பியர் பல சொரடயகடளத் பவறு பவறு இைங்களில் 

குறிப்பிட்டுள்ளொர். 

➢ உைம்படு தமய்கள் - ய, வ 

➢ எப ொளி – வினொப்தபயர் 

➢ ஆண்டை – சுட்டுப் தபயர் 

➢ யொண்டை – வினொப்தபயர் 
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7.1.9 மூவடக தமொழிகள் 

1. ஒருதமொழி – ஒரு தசொல்  னித்து நின்று ஒரு தபொருடளத்  ருவது – பள்ளி 

2. த ொைர் தமொழி –ஒன்றுக்கு பமற்பட்டு தசொற்கள் ஒரு த ொைரொய் நின்று ஒரு 

தபொருடளத்  ருவது – கொற்று வீசுகிறது 

3. தபொது தமொழி– தபொருள் நிடலயில் இரு கூறொய் பவறபட்ை ஒரு தசொல் பசர்ந்து 

நின்று ஒரு தபொருடளயும், பிொிந்து நின்று தவவ்பவறு தபொருடளயும் உணர்த்துவது . 

 எ.டு: பலடக என்ற தசொல் பசர்ந்து நின்று மரப்பலடக என்ற  தபொருடளயும், பலூடக 

எனப் பிொித்து நின்று பல டககள் என்ற தபொருடளயும்  ருகிறது. 

தபொதுதமொழிகள்: மொநொடு, மொவடு,  ொமடர 

 

7.1.10. இரு ிடண  

“மக்கள் ப வர் நரகர் உயர் ிடண 

மற்றுஉயிர் உள்ளவும் இல்லவும் அஃறிடண” 

பொல் என்பது ஒரு தமொழியில் உள்ள தசொற்களின் உட்பகுப்பு 

உயர் ிடணப் பொல்கள் 

1. ஆண்பொல்  2.தபண்பொல்  3. பலர்பொல் 

அஃறிடணப் பொல்கள் 

1. ஒன்றன்பொல்  2. பலவின்பொல் 

➢ தபண்  ன்டம குடறந்து ஆண்  ன்டம மிக்பகொடர குறிக்கும் தசொல் - அலி 

➢ ஆண்  ன்டமக் குடறந்து தபண்  ன்டம மிக்பகொடரக் குறிக்கும் தசொல் - பபடி 

➢ பொல்நிடலத் ிொிந்ப ொடரக் குறிக்கும் தபொதுச்தசொல் - பபடு 

➢ மூவிைங்கள் - 1.  ன்டம  2. முன்னிடல  3. பைர்க்டக 

 

7.1.11 வழக்கு – ஆறு 

➢ இயல்பு வழக்கு – எந்  தபொருளுக்கு எச்தசொல் அடமந் ப ொ அப்தபொருடள 

அச்தசொல்லொல் கூறுவது. 

➢ இயல்பு வழக்கின் வடககள் - 1. இலக்கணமுடையது 2. இலக்கணப்பபொலி, 3. 

மரூஉ 

➢ இலக்கணம் உடையது - இலக்கண தநறியொல் வருவது – தசய்யுள், நூல் 
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➢ இலக்கணப் பபொலி - இலக்கண தநறி இல்டலயொயினும் இலக்கணம் உடையது 

பபொல மக்களொல் த ொன்றுத ொட்டு வழங்கப்பட்டு வருவது     

எ.டு நகர்புறம் என்பட  புறநகர் என்றும் 

    இல்வொய் என்பட  வொய்இல் என்றும் வழங்குவது. 

➢ இலக்கணப் பபொலிகள் - 1. உள்ளுர்   2. வொய்க்கொல்  3. முன்றில் 

➢ மரூஉ – த ொன்றுத ொட்டு வரும் தசொற்களில் சில எழுத்துகள் தகட்டும், சில 

எழுத்துகள் ப ொன்றியும், சில எழுத்துகள்  ிொிந்தும் இலக்கணத் ில் சிட ந்து  ொபன 

மருவி வழங்குவது. 

 எ.டு ஆற்றூர் – ஆத்தூர்,   ஞ்சொவூர் –  ஞ்டச 

 கு ி வழக்குகள் - 3 

1. இைக்கரைக்கல் 

2. மங்கலம் 

3. குழுஉக்குறி 

இைக்கரைக்கல் 

➢ பலர் கூடிய அடவயில் தசொல்லத் கொ  இைக்கொன தசொல்டல மடறத்துப் பிற 

தசொல்லொல் தசொல்வது. 

எ.கொ. மலங்கழுவி வந் ொன் என்பட  – கொல் கழுவி வந் ொன் என்று தசொல்வது. 

மங்கலம் 

➢ மங்கலம் அல்லொ வற்டற அச்தசொற்களொல் கூறொமல் மங்கலச் தசொல்லொல் கூறுவது. 

எ.கொ. தசத் ொர் என்பட  துஞ்சினொர் என்றும் ஓடல என்பட   ிருமுகம் என்றும் 

தசொல்வது. 

குழுஉக்குறி 

➢ ஒரு கூட்ைத் ொர் பிறர் அறியக் கூைொது என்ப ற்கொக ஒரு தபொருடள அட  

குறிக்கும் வழக்கமொன தசொல்லொல் கூறொமல், பவறு தசொல்லொல் கூறுவது. 

எ.கொ.  தபொன்டனப் பறி எனல் (தபொற்தகொல்லர் பயன்படுத்துவது) 

  ஆடைடயக் கொடர எனல் (யொடனப்பொகர் பயன்படுத்துவது) 
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சொியொன விடைடயத் ப ர்ந்த டு 

1.த ொல்கொப்பியத் ிற்கு பொயிரம் இயற்றியவர்? 

 A) பனம்பொரனர் B) அ ங்பகொட்ைொசொன் 

 C) இளம்பூரணர் D) நச்சினொர்க்கினியர் 

2.த ொல்கொப்பிய இயல்களின் எண்ணிக்டக? 

 A) 21   B) 32    

 C) 22    D) 27 

3.த ொல்கொப்பியர் குறிப்பிடும் சொர்தபழுத்துகளின் எண்ணிக்டக? 

 A) 10    B) 8     

 C) 5    D) 3 

4. அங்கொர்த் லொல் பிறக்கும் எழுத்துகள்? 

 A) அ, ஆ B) இ,ஈ    

 C) க, ங     D) ர, ழ 

5. இ ழ் இடயந்து பிறக்கும் எழுத்துகள்? 

 A) ற, ன   B) ை, ண    

 C)  , ந    D) ப, ம 

6. மகர குறுக்கத் ின் மொத் ிடர அளவு? 

  A) ஒரு மொத் ிடர B) அடர மொத் ிடர  

  C) கொல் மொத் ிடர   D) இரண்டு மொத் ிடர 

7. உைம்படும் தமய்கள் யொடவ? 

 A) ப், ம்     B) ய், வ்    

 C) த், ந்    D) ர், ழ் 

8. த ொல்கொப்பிய கைல் என்ற நூடல இயற்றியவர் யொர்? 

  A) இளம்பூரணர் B) த ய்வச்சிடலயொர்  

  C) வ.சுப. மொணிக்கம்   D) இலங்குமரனொர் 

9. புணர்ச்சி எழுத்து வடகயொல் எத் டண? 

  A) 3    B) 2    

 C) 4   D) 5 

10.நத்ட  எவ்வறிவு உயிர்? 

 A) ஓரறிவு   B) ஈரறிவு    

 C) மூவறிவு D) நொலறிவு 
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7.2 நன்னூல் 

➢ நன்னூலின் ஆசிொியர் தபயர் – பவணந் ிமுனிவர் 

➢ பவணந் ிமுனிவர் சமண சமயத் துறவி 

➢ இவர் அருக கைவுடள வணங்கியவர். 

➢ இவடர ஆ ொித்  வள்ளல் - சீயகங்கன் 

➢ சீயகங்கன் கங்க நொட்டினுடைய குறுநில மன்னன். 

➢ பவணந் ிமுனிவொின் ஊர் – சனடக 

➢ பவணந் ி முனிவொின் கொலம் - கி.பி. 12 ஆம் நூற்றொண்டின் இறு ியும் கி.பி. 13 ஆம் 

நூற்றொண்டின் முற்பகு ியும் ஆகும். 

➢ நன்னூலின் நூற்பொக்கள் - 462 

➢ சிறப்புப்பொயிரம் - 1, தபொதுப்பொயிரம் - 55,  எழுத்  ிகொரம் - 205,  தசொல்ல ிகொரம் 

- 202 

➢ மிகு ியொன உடரகள் ப ொன்றிய இலக்கண நூல் - நன்னூல் 

➢ நன்னூலின் பவறு தபயர்கள் - பின்னூல், சின்னூல். 

 

7.2.1. நன்னூலின் உடரயொசிொியர்கள் 

1. மயிடலநொ ர் 

➢ நன்னூலின் மு ல் உடரயொசிொியர் – மயிடலநொ ர் 

➢ இவர் 14 – ஆம் நூற்றொண்டின் த ொைக்கத் ில் வொழ்ந் வர். 

➢ இவர் சமண சமயத்ட ச் சொர்ந் வர். 

➢ இவொின் உடரபய நன்னூலுக்குக் கிடைக்கும் உடரகளுள் படழடமயொனது.  

➢ இவரது உடர சுருக்கமொனது, த ளிவொனது, பல்பவறு இலக்கணச் தசய் ிகடளக் 

தகொண்ைது. 

2. ஆண்டிப்புலவர் 

➢ இவர் கி.பி.15 ஆம் நூற்றொண்டிற்குப் பிற்பட்ைவர்.  

➢ நன்னூலுக்கு ஆசிொிய விருத் த் ொல் உடரதயழு ியவர். 

➢ இவ்வுடர இப்தபொழுது கிடைக்கவில்டல. 
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3. சங்கர நமச்சிசவொயர் 

➢ இவர் கி.பி. 17 – ஆம் நூற்றொண்டின் பிற்பகு ியில் வொழ்ந் வர். 

➢ ஊற்றுமடல சமத் ொனப் புலவர்களில்  டலடமப் புலவரொக விளங்கியவர் 

➢  ீருவொவடுதுடற ஆ ீனத்து அடியவர். 

➢ இலக்கணக் தகொத்து சுவொமிநொ  ப சிகொிைம் கல்வி பயின்றவர் 

➢ இவரது ஆசிொியரது ஆடணயொலும், ஊற்றுமடல மரு ப்பப வொின் 

பவண்டுபகொளொலும் நன்னூலுக்கு உடர கண்ைவர். 

➢ இவர் உடர புலவர் ஏற்றிப் பபொற்றும் தபருடமயுடைய ொக விளங்குகின்றது. 

➢ சிவஞொன முனவிர் நன்னூலுக்குத்  னியொக உடர தசய்யொமல், இவரது உடரடயத் 

 ிருத் ியும் கூட்டியும் விளக்கியும் உடர கண்ை தசயபல சங்கர நமச்சிவொயொின் 

தபருடமடயக் கொட்டும். 

4. சிவஞொன முனிவர் 

➢ ‘உடர மன்னர்’ என்னும் தபருடமக்கு உொியவர் 

➢  ிருதநல்பவலி மொவட்ைத் ிலுள்ள விக்கிரமசிங்க புரத் ில் பிறந் வர். 

➢ இவரது கொலம் கி.பி.18 ஆம் நூற்றொண்டு. 

➢ இவொின் இயற்தபயர் முக்களொலிங்கர். 

➢  ிருவொவடுதுடற ஆ ீனத்ட ச் பசர்ந்  அடியவர். 

➢ இவர் நன்னூலுக்குச் சங்கர நமச்சிவொயர் எழு ிய உடரடயத்  ிருத் ியும் கூட்டியும் 

நன்னூல் விருத் ியுடர கண்ைொர். 

5. கூழங்டகக்  ம்பிரொன் 

➢ இவர் கொஞ்சிபுரத் ில் பவளொளர் குடியில் பிறந் வர். 

➢ பின் ஈழத் ில் வொழ்ந் வர். 

➢ இவரது கொலம் கி.பி.18 ஆம் நூற்றொண்டு. 

➢ இவரது உடர கிடைக்கொமபல இருந் து.  அண்டமயில் 1980 - இல் பமற்கு 

தெர்மனியில் பணியொற்றும் ைொக்ைர் அ.  ொபமொ ரன் அவர்கள் இவ்வுடரடயக் 

கண்டு ப ிப்பித்துள்ளொர்.   

➢ இவரது உடர முழுக்க முழுக்க மயிடல நொ ர் உடரடயக்  ழுவியது. 

6. முகடவ இரொமொநுச கவிரொயர் 

➢ இவர் இரொமநொ புரத்ட ச் சொர்ந்  முகடவ என்னும் ஊொினர். 
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➢ சிவஞொன முனிவொின் மொணவரொகிய பசொமசுந் ரம் பிள்டளயிைம் கற்றவர் 

➢ கி.பி.19 ஆம் நூற்றொண்டினர். 

➢ இவர் நன்னூல் சூத் ிரம் ஒன்டறத்  ிருத் ி, அ ற்பகற்ப உடரயும் எழு ினொர். 

7. விசொகப் தபருமொடளயர் 

➢ இவர்  மிழும் வைதமொழியும் வல்ல அறிஞர். 

➢  ிருத் ணிடகயில் பிறந் வர். 

➢ இவர் வீரடசவர் 

➢ இவரது கொலம் கி.பி.19 ஆம் நூற்றொண்டினர்.  இந்நூற்றொண்டில் வொழ்ந்  

இலக்கணப் புலவர்களில் குறிப்பிைத் க்கவர். 

➢ இவர் நன்னூலுக்கு எழு ிய உடர, கொண்டிடகயுடரயொகும். 

8. ஆறுமுக நொவலர் 

➢  மிழுக்கும் டசவத் ிற்கும் தபருந்த ொண்ைொற்றிய நல்லறிஞர். 

➢ இலங்டகயில் யொழ்ப்பொணத்ட ச் பசர்ந்  நல்லூொில் பிறந் வர். 

➢  ிருவொவடுதுடற ஆ ீனத் ொரொல் ‘நொவலர்’ என்னும் பட்ைம் வழங்கப் தபற்றவர். 

➢ இவரது கொலம் கி.பி. 1822 – 1879. 

➢ இவர் நன்னூலுக்கு எழு ிய உடர, கொண்டிடகயுடர. இது சிவஞொன முனிவொின் 

விருத் ியுடரடயத்  ழுவியது. 

➢ இவரது உடர எளிடமயொனது. 

➢ இவ்வுடர புலடமயுலகில் என்றும் நிடலத்து வொழும் சிரஞ்சீவித்  ன்;டம வொய்ந் து. 

9. சைபகொப ரொமொநுசொச்சொொியொர் 

➢ தசன்டன  ிருவல்லிக்பகணியில் பிறந் வர். 

➢ இவரது கொலம் 1871 – 1910. 

➢ இவர் எழு ிய நன்னூற் கொண்டிடகயுடர த ளிவொனது, விளக்கமொனது. 

➢ இவ்வுடர இக்கொல முடறப்படி உ ொரணங்கடளப் பிொித்துக் கொட்டிப் புணர்ச்சி வி ி 

கூறுவது. 

➢ இவ்வுடர எளிய முடறயில் அடமந்துள்ளது.  இலக்கண வன்டனடயத்  ளர்த் ிப் 

புொிய டவப்பது. 
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7.2.2 நன்னூலின் சிறப்புப் பொயிரம் 

➢ எழுத்து, தசொல், தபொருள், யொப்பு, அணி என்னும் ஐவடக இலக்கணங்கடளயும் 

பலரும் அறியும் வடகயில் தசய்து  ருக எனச் சீகயங்கன், பவணந் ி முனிவடர 

பவண்டினொன்.  எனபவ, அவனது பவண்டுபகொளுக்கு இணங்க இந்நூடலப் 

பவணந் ி முனிவர் தசய் ொர்.  இ னொல் நன்னூல் ஐந் ிலக்கணங்களும் தகொண்ைது 

என அறியலொம்.  ஆனொல், இப்பபொது எழுத் ிலக்கணம், தசொல்லிலக்கணம் என்ற 

இரண்டு மட்டுபம உள்ளன.  ஏடனய மூன்டறயும் அவர் தசய்யப் பின் அடவ 

மடறந் னவொ?  இல்டலபயல், தசய்யபவ இல்டலயொ என்பது ஆரொய்ச்சிக்கு 

உொியது. 

➢ சிறப்புப் பொயிரத் ில் ஆக்கிபயொன் தபயர் மு லிய ப ிதனொன்றும் 

அடமயபவண்டும் என்பர். இவ்விலக்கணத் ிற்கு ஏற்ப இச்சிறப்புப் பொயிரத் ில் 

அப்ப ிதனொன்றும் அடமந்துள்ளன. 

1. ஆக்கிபயொன் தபயர்   –  பவணந் ி முனவர் 

2. வழி      -  முன்பனொர் நூலின் வழி  

3. எல்டல என்னும் நொன்கு எல்டலகள்  -  குணகைல், குமொி, குைகம், பவங்கைம்  

4. நூற்தபயர்      -  நன்னூல் 

5. யொப்பு (இடயபு)      -  நிகண்டு கற்று இலக்கியப் பயிற்சி  

     தசய்  பின், இந்நூல் பகட்கத் க்கது. 

6. நு லிய தபொருள் என்னும் ஐந்து   -  எழுத்து, தசொல், தபொருள், யொப்பு, 

    அணி. 

7. பகட்பபொர்     -   இலக்கியப் பயிற்சி உடையவர் 

8. பயன்     -   தமொழித்  ிறத் ின் முட்ைறுத் ல் 

9. கொலம்      -   சீயகங்கன் கொலம் 

10. களன்     -   சீயகங்கனின் அடவ 

11. கொரணம் - சீயகங்கன் தசொன்னடமயும், யொவொிைத்தும் இரக்கமுடைடமயும் ஆகும். 
 

7.2.3.எழுத்துகள் 

➢ உயிதரழுத்துகள் - 12.  இது குறில், தநடில் என்று இரண்டு வடகப்படும். 

➢ தமய்தயழுத்துகள் 18. இது மூன்று வடகப்படும். அடவ 

➢ வல்லின தமய்கள் - க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற் 
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பயிற்சி வினொக்கள் (100) 

1.தபொருத்துக.  

 1. தபொதுதமொழி  - a) மலொடு 

 2. இலக்கணப்பபொலி - b) உள்ளுர் 

 3. மங்களம்   - c) பொம்பு  ீண்டியது 

 4. மரூஉ   - d) பவங்டக 

2.ஆய் த்ட க் குறிக்கும் தசொல் எது? 

 A) தமய்     B) உைம்பு      C) உறுப்பு     D) ஒற்று 

3.பவளொளர் பொ எனப்படுவது யொது? 

  A) தவண்பொ    B) ஆசிொியப்பொ    C) கலிப்பொ    D) வஞ்சிப்பொ 

4.குற்றியலுகரம் வரொ  சூழல் எது? 

  A) இருகுறிடலயடுத்து B) குறில் தநடிடலயடுத்து 

 C) தநடில் குறிடலயடுத்து D) குறில் தநடில் ஒற்டறயடுத்து 

5.கலிப்பொவின் சிற்தறல்டல எத் டன அடி? 

  A) 3    B) 4    C) 5    D) 

6. டளகளின் எண்ணிக்டக யொது? 

 A) 7    B) 8    C) 9    D) 10 

7.அந் ொ ிச் தசய்யுள் என்பது? 

 A) தசொல் த ொைர் நிடல B) அடித்த ொைர் நிடல 

 C) தபயர் த ொைர் நிடல D) இடவயடனத்தும் 

8.புகழ்வது பபொலப் பழித் ிறம் புடன லும் 

 பழிப்பது பபொலப் புகழ்புலப் படுத் லும் - எவ்வணியின் பொற்படும்? 

 A) இபலசம் B) புகழொப் புகழ்ச்சி 

 C) மொறுபடு புகழ்நிடல D) ஒப்புடமக் கூட்ைம் 

9.கலிப்பொவிற்குொிய ஓடச யொது? 

  A) அகவல் B) தசப்பல்    C) துள்ளல்    D) தூங்கல் 
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10.வைதமொழி கொவியொ ர்சத் ின்  ழுவலொய்த்  மிழில் ப ொன்றிய அணி இலக்கண நூல் 

யொது? 

 A)  ண்டியலங்கொரம் B) மொறன் அலங்கொரம் 

 C) குவடலயொனந் ம் D) சந் ிரபலொகம் 

11.சொியொன கூற்றுகடளக் குறிக்க. 

 தசொல்லின் பொகுபொடு 

1)  னிதமொழி 2) த ொைர் தமொழி   

3) இருதமொழி   4) தபொதுதமொழி 

  A) 1 2 3 சொி   B) 2 3 4 சொி    C) 1 2 4 சொி    D) 1 3 4 சொி 

12.சொியொன கூற்றுகடளக் குறிக்க. 

  1. மங்கலம்  2. அடவயல் கிளவி    

 3. இைக்கரைக்கல்  4. குழுவுக்குறி 

 A) 1 2 4 சொி B) 1 3 4 சொி   C) 2 3 4 சொி   D) 1 3 4 சொி 

13.கருத் ொ என்ப ன் தபொருள் யொது? 

 A) விடன மு ல் B) விடனதசயல் 

 C) விடனயிைம் D) விடனப்தபொருள் 

14.உறு ி கூற்று, கொரண கூற்று 

 உ.கூ. இளம்பூரணர் மு ல் உடரயொசிொியர் என்று பபொற்றப்படுகிறொர். 

 கொ.கூ. இவர்  ொன் த ொல்கொப்பியத் ிற்கு மு லில் உடர எழு ியுள்ளொர். 

A) உறு ி கூற்று சொி, கொரண கூற்று  வறு 

B) இரண்டும்  வறு 

C) இரண்டும் சொி 

D) உறு ி கூற்று  வறு, கொரண கூற்று சொி 

15.புறப்தபொருள் தவண்பொ மொடலக்கு பமற்பகொள் பொைல் எழு ியவர்? 

 A) சொமுண்டி ப வ நொயனொர் B) நச்சினொர்க்கினியர் 

 C) பசொமசுந் ரனொர் D) ஐயனொொி னொர் 
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16.ஐயனொொி னொர்  ன்னுடைய நூலுக்கு இட்ை தபயர் யொது? 

 A) புறப்தபொருள் தவண்பொமொடல B) தவண்பொமொடல 

 C) புறப்தபொருள் மொடல D) புறப்தபொருள் 

17.  ற்குறிப்பபற்ற அணியிடன ‘ஊகொஞ்சி  அணி’ என்று கூறியவர் யொர்? 

 A) வீரமொமுனிவர் B) த ொல்கொப்பியர்  

 C)  ண்டி  D) பவணந் ிமுனிவர் 

18.த ொன்னூல் விளக்கம் எவ்விலக்கணங்கடளக் குறிப்பிடுகிறது? 

A) எழுத்து, தசொல் 

B) எழுத்து, தசொல், தபொருள் 

C) எழுத்து, தசொல், தபொருள், அணி 

D) எழுத்து, தசொல், தபொருள், அணி, யொப்பு 

19.தநடில் எழுத்துகள் எத் டன? 

 A) 5   B) 7    C) 9     D)11 

20.பன்னிருப்பொட்டியல் இத் டன இயல்கடளக் தகொண்டுள்ளது? 

  A) இரண்டு    B) மூன்று     C) நொன்கு    D) ஏழு 

21. குறிஞ்சி நிலத் ிற்குொிய மரம் எது? 

  A) தகொன்டற    B) கொஞ்சி    C) புன்டன   D) பவங்டக 

22. பொைகர்களும் பபொற்றும் பொைகர் - இ ில் கொணலொகும் இடைச்தசொல் எது? 

  A) உம் B) ஓ    C) ஏ    D)  ொன் 

23. த ொன்னூல் விளக்கத் ின் ஆசிொியர் யொர்? 

A) மயிடல நொ ர் B) ெி.யு. பபொப்    

C) வீரமொமுனிவர்   D) ஐயனொொி னொர் 

24. ஆநிடரகடள கவர் ல் எந்   ிடணக்குொியது? 

  A) தவட்சி   B) கரந்ட    C) வஞ்சி   D) கொஞ்சி 

25. தவண்பொவின் வடககள் எத் டன? 

  A) ஐந்து   B) ஆறு    C) ஏழு    D) எட்டு 
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அலகு - 8 

8.1  உரைநரை இலக்கியம் 

 

8.1.1. உரைநரையின் த ோற்றமும் வளர்ச்சியும் 

❖ இருப ோம் நூற்றோண்டில்  மிழ் இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு உரைநரை 

பபருந்ப ோண்டு பசய்துள்ளது. கோலந்த ோறும் மோறிவரும் வளர்ச்சிக்கு ஏற்பத்  மிழ் 

உரைநரையும் மோற்றங்கள் பபற்று வந்துள்ளது. இன்று எத்துரறரயயும் எளி ோக 

உரைநரை பகோண்டு விளக்கும் நிரல உள்ளது. ஆனோல் உரைநரைத் த ோற்றம் 

பகோண்ை கோலத் ில் கவிர தய எல்லோத் துரறகரளயும் விளக்கும் கருவியோக 

இருந் து.  

 

8.1.1.1 சங்க கோல உரைநரை 

❖ ஒரு பமோழியில் மு ன் மு லோகச் பசய்யுள் த ோன்றும் தபோது, அது தபச்சு 

வழக்கிலுள்ள பமோழி நரையிரனயும், ஓரசப் பண்பிரனயும்  ழுவிதய த ோன்றும். 

இது  மிழ் பமோழிக்கு மட்டுமல்ல, உலகில் உள்ள எல்லோ பமோழிகளுக்கும் 

பபோருந்தும்.  மிழில் உள்ள ஓரச வரககளுள் அகவதல முந் ியது என்பர். இந்  

அகவலும், பசப்பலும் மக்கள் தபச்சு வழக்கில் கோணப்படுபரவ. இந்  ஓரசகளில் 

எழு ப்பட்ை இலக்கியங்கள் உரைநரை தபோன்ற அரமப்புகளிதலதய 

அரமந் ிருந் ன. அ னோல் ோன் பசய்யுரளத் ப ோைர்ந்து உரைநரை எழுந் து 

என்பர் அறிஞர். உரைநரை த ோன்றிய கோலத் ில் பசய்யுளுக்கும், உரைநரைக்கும் 

பபோிதும் தவறுபோடுகள் இருந் ிருக்க வோய்ப்பில்ரல. பசய்யுரளப் தபோலதவ 

உரைநரையும் ‘பசப்பமோக’ச் பசய்யப்பட்ை ஒன்று. அ னோல் ோன் உரையிரனயும் 

ப ோல்கோப்பியர் பசய்யுள் வரகயுள் ஒன்றோகதவ கூறினோர். 

❖ இலக்கியச் பசய்யுள்களில் கீழ்க்கோணப்பபறும் துரற,  ிரண விளக்கங்கள் ஆகிய 

போைலின் குறிப்புகள் உரைநரையில் அரமந்துள்ளன. அவற்றுள் சில 

பின்வருமோறு, 
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❖ நற்றிரணயில், 

பபோருள் வயிற்பிோிந்   ரலவன் பருவம் உணர்ந்  பநஞ்சிற்கு உரைத் து 

(நற்றிரண - 157) 

❖ போிபோைலில், 

கோ ல் பைத்ர யுைன் புனல் ஆடிய  ரலமகன்   த ோழிரய வோயில்தவண்ை அவள் 

புனல் ஆடியவோறு கூறிவோயில்     மறுத் து (போிபோைல் - 16) 

❖ ப ிற்றுப்பத் ில், 

`கலன்அணிக’ என்று அவர்க்கு ஒன்பது கோப்பபோன்னும் நூறோயிைம் கோணமும் 

பகோடுத்துத்  ன் பக்கத்துக் பகோண்ைோன் அக்தகோ (ஆறோம் பத்து) 

❖ சங்க கோல உரைநரை, பசய்யுள் நரை தபோல் பசறிவுரைய ோகவும் அருஞ்பசோற்கள் 

நிரறந்  ோகவும் உள்ளது. கற்தறோர்க்தக எழு ிய ோகக் கோணப்படுகின்றது. 

ஆனோல் இந்  உரைநரை அக்கோலத் ிதலோ அ ற்குப் பிந் ிய கோலத் ிதலோ எழு ப் 

பட்டிருக்கலோம் என்ற கருத்துக்களும் உள்ளன. 

❖ ப ோைக்கக் கோல உரைநரையின்  ன்ரம பசய்யுளிலிருந்து பபோிதும் மோறுபைோ  

நிரலயிதலதய இருந் து ப ோைக்கக் கோல உரைநரையின்  ன்ரம 

பசய்யுளிலிருந்து பபோிதும் மோறுபைோ  நிரலயிதலதய இருந் து. சங்க 

இலக்கியங்கள் ஆசிோியப்போவினோதலதய பபரும்போலும் எழு ப்பட்டுள்ளன. 

ஆசிோியப்போ என்பது உரைநரையின் சோயரலக் பகோண்ைது. 

 

8.1.1.2. சிலப்ப ிகோை உரைநரை 

❖  மிழின் மு ல் கோப்பியம் இளங்தகோவடிகள் எழு ிய சிலப்ப ிகோைம். இ ன் 

ப ிகத் ிதலதய, 

வோழ்த்து வைந் ரு கோர பயோடு இவ்வோ ரறந்தும் 

உரையிரை யிட்ை போட்டுரைச் பசய்யுள் 

என்ற குறிப்பு வருகிறது. `உரை பபறு கட்டுரை`, `உரைப்போட்டுமரை` என்னும் 

பபயர்கதளோடு இக்கோப்பியத் ில் இரைஇரைதய உரைநரை இைம் பபற்றுள்ளது. 

 மிழ் உரைநரையின் ஆைம்ப வடிவத்ர  நோம் சிலப்ப ிகோைத் ிதல கோணலோம். 

இக்கோப்பியத் ில் உரைநரை இைண்டு கோைணங்களுக்கோகப் 

பயன்படுத் ப்பட்டிருப்பர க் கோணலோம். 
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மு லோவது, கர  நிகழ்ச்சிகரள இரணப்ப ற்கோக. 

இைண்ைோவது, கர  நிகழ்ச்சிகரள விளக்கிக் கோட்டுவ ற்கோக. 

❖ சிலப்ப ிகோைக் கோல உரைநரைக்குச் சோன்றோக, தகோவலன் ரகயிலிருந்து மோ வி 

யோழ் வோங்கியர  விளக்கும் பகு ிரயக் கோணலோம். ''ஆங்குக் கோனல் வோிப்போைல் 

தகட்ை மோபனடுங்கண் மோ வியும் `மன்னும் ஓர் குறிப்புண்டு. இவன்  ன்நிரல 

மயங்கினோன், எனக் கலவியோல் மகிழ்ந் ோள் தபோல் புலவியோல் யோழ்வோங்கித் 

 ோனும் ஓர் குறிப்பினள் தபோல், கோனல் வோிப்போைல் - போணி, நிலத்ப ய்வம் 

வியப்பபய்  நீள் நிலத்த ோர் மனம் மகிழ, கலத்த ோடு புணர்ந்து அரமந்  

கண்ைத் ோல் போைத் ப ோைங்குமன்.`  - இதுதவ அந்  உரைநரைப் பகு ி. 

❖ சிலப்ப ிகோைத் ில் வந்துள்ள இரசத் மிழ், நோைகத்  மிழ்ப் பகு ிகளில் உரைப்பகு ி 

வருவ ோல், முற்கோலத் ில் இரசநோைகத்  மிழிதலதய உரைநரை மு ன்மு லோகக் 

ரகயோளப் பட்டிருக்கலோம் என்பர  அறிந்து பகோள்ளலோம். 

❖ கட்டுரை கோர  என்பர  ஒவ்பவோரு கோண்ைத் ின் இறு ியிலும் நூலின் 

இறு ியிலும் கோண்கிதறோம். சோன்றோக, 

ஒரு போிசோ தநோக்கிக் கிைந்  புகோர்க் கோண்ைம் 

முற்றிற்று 

பசங்குட்டுவதனோடு ஒரு போிசோ தநோக்கிக் கிைந்  

வஞ்சிக்கோண்ைம்முற்றிற்று 

இவற்ரறக் கோணும் தபோது உரைநரை தபோலதவ கோணப்படுகின்றன. 

❖  மிழ் உரைநரையின் ஆைம்ப வடிவத்ர ச் சிலப்ப ிகோைத் ில் ோன் ப ளிவோக 

அறிகிதறோம். இரச, நோைகத்  மிழில் ோன் உரைநரை மு ன் மு லில் 

பயன்படுத் ப்பட்டிருக்கலோம் என்பர யும் அறிகிதறோம். 

 

8.1.1.3.  மிழ் பிைோமிக் கல்பவட்டு உரைநரை 

❖  மிழ் பிைோமிக் கல்பவட்டுகள் ப ோல்கோப்பியர் கோலத்துக்கு முற்பட்ைன. இரவ 

பபரும்போலும் சங்க கோலத்ர ச் சோர்ந் ரவ என்பர் கல்பவட்டு அறிஞர்கள். 

இத் மிழ்ப் பிைோமிக் கல்பவட்டுகள் ப ோன்ரமக் கோல உரைநரைரயப் பற்றி 

அறிவ ற்குச் சோன்றோக உள்ளன.  மிழ் அல்லது பிைோமிக் கல்பவட்டுகள் 
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என்றரழக்கப்படும் இரவ  மிழகத் ில் 19 இைங்களில் கண்ைறியப்பட்டுள்ளன. 

அைச்சலூோில் கிரைத் ிருக்கும் பிைோமிக் கல்பவட்டு இரச பற்றிய ோக உள்ளது. 

இர த்  விை பிற கல்பவட்டுகள் யோவும் சமணத் துறவியர்க்குக் கற்படுக்ரக 

அரமத்துக் பகோடுத் ர தய குறிப்பிடுகின்றன. இக்கல்பவட்டுகளின் உரைநரை 

கோலத் ோல் முற்பட்ைரவ ஒரு வோக்கியமோக அரமகின்றன. கோலத் ோல் 

பிற்பட்ைரவ இைண்டு, மூன்று வோக்கியங்களோக அரமந்துள்ளன. 

❖ இக்கல்பவட்டுக்களில் பசோற்பறோைர் அரமப்பு, இன்ரறய  மிழ் முரறப்படி 

அரமந்துள்ளது. 

❖ சிறு சிறு வோக்கியங்களோகக் கல்பவட்டுகளில் எழு ப்பட்ை உரைநரை, இன்ரறய 

 மிழ்முரறப்படிச் பசோல் ப ோைர் அரமப்புப் பபற்ற  ன்ரமரயக் பகோண்டுள்ளது. 

   

8.1.1.4. ப ோல்கோப்பியத்துக்கு முந் ிய உரைநரை 

❖ மூலபோைம், உரைப்போைம் என்ற போகுபோடு ப ோன்ரமயோனது; இைண்ைோயிைம் 

ஆண்டுக்கும் முற்பட்ைது. பசய்யுள்களுக்கு விளக்கமோக எழு ப்பட்ை உரைகதள 

உரைநரை வளர்ச்சிக்கு உ வின. ப ோல்கோப்பிய நூற்போக்களில் என்ப, என்மனோர், 

என்மனோர் புலவர், நூல்நவில் புலவர் மு லிய பசோற்களும் ப ோைர்களும் எங்கும் 

பைந்து கிைக்கின்றன. இரவ ப ோல்கோப்பியத்துக்கு முன்தப புலவர்கள் இருந்து நூல் 

எழு ியுள்ளர க் குறிக்கின்றன. தமலும் உரை பற்றிய ப ோல்கோப்பியர் 

தகோட்போடுகள், அவருக்கு முந்ர ய உரையோசிோியர் நூல்களிலிருந்தும் பபற்றிருக்க 

தவண்டும். ஆகதவ ப ோல்கோப்பியர் கோலத்துக்கு முன்தப உரைநூல்களும், 

உரைநரையும் இருந் ர த் ப ோல்கோப்பிய நூற்போக்கள்வழி அறிய முடிகின்றது. 

 

8.1.1.5 ப ோல்கோப்பியக் கோல உரைநரை 

❖ உரை என்ப ற்குச் பசோல்லு ல் என்று பபோருள். ஒன்ரறப் பற்றிச் பசோல்லும் தபோது 

எவ்வோபறல்லோம் விளக்கிச் பசோல்ல தவண்டுபமன்பத  உரையில் பசோல்லும் 

முரறயோகும். பமோழிக்கும் வோழ்க்ரகக்கும் இலக்கணம் கூறும் இலக்கண நூல்கள், 

உரைக்கும் இலக்கணத்ர க் கூறுகின்றன. 
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❖  மிழில் ப ோல்கோப்பியம் மிகப் பழரமயோன இலக்கண நூலோகும். 

அத்ப ோல்கோப்பியத் ில், அ ன் ஆசிோியர் ப ோல்கோப்பியர் எழு ிய உரை பற்றிய 

பசய் ிகதள, நமக்கு அக்கோல உரைநரை குறித்து அறிவ ற்கு உ வுகின்றன. 

❖ ப ோல்கோப்பியர், கோண்டிரக என்றும், உரை என்றும் இருவரக உரை 

அரமப்புகரளக் கோட்டுகின்றோர். இவ்விரு வரக உரை முரறகளும் அவர் கோலத்து 

நிலவிய உரைகூறும் மைபு என்று கரு லோம். 

❖ ப ோல்கோப்பியர் பசய்யுரள ஏழோக வகுத்துக் கூறுகிறோர். அவற்றுள் ஒன்று, 

அடிவரையரறயுள்ள பசய்யுட்பகு ியோகிய போட்டு, மற்றரவ 

அடிவரையரறயில்லோச் பசய்யுள் பகு ிகள் ஆறு. அந்  ஆறனுள் ஒன்றோக 

உரைநரை வரகரயக் கூறி, அ ரன நோன்கோகக் கூறுவோர். 

❖ ப ோல்கோப்பியர் கோலத்து உரை பற்றிய பசய் ிகதள உரைநரை அக்கோலத் ில் 

இருந் ர க் கோட்டுகின்றன. அரவ நோன்கு வரகப்பட்ை உரைநரை 

இலக்கியங்களோக விளங்கின என அறியலோம். 

 

 8.1.1.6. சமணர் த ோற்றுவித்  உரைநரை 

❖ பல்லவர் கோலத் ில் வோழ்ந்  சமண முனிவர்கள் சிலர்,  மிரழயும் 

வைபமோழியிரனயும் கலந்து எழு  முற்பட்ைனர். இத் ரகய பு ிய உத் ிரய 

மணிப்பிைவோள நரை என்று கூறலோம். ரவணவ உரையோசிோியர்கள் பிற்கோலத் ில் 

பபோிதும் பின்பற்றிய மணிப்பிைவோள நரைக்கு, சமணர்கள் அன்தற வழிவகுத் னர் 

என்று பகோள்ளலோம். சமணர்கள் மணிப்பிைவோள நரையில் ஸ்ரீபுைோணம், கத் ிய 

சிந் ோமணி தபோன்ற வசன நூல்கரள எழு ினர். ஆனோல் சமணர்கள் முயற்சி 

முழுரமயோக பவற்றி பபறவில்ரல. ஆயினும்  மிழில் ஜ, ஸ, ஷ, க்ஷ, ஹ எனும் 5 

கிைந்  எழுத்துகளின் ஓரச புகுந்து கலந் ன. அத்துைன் மிகு ியோன அளவில் 

வைபசோற்களும் கலந்து விட்ைன என்று கூறலோம். 

 

8.1.1.7 களவியல் உரைநரை 

❖ இரறயனோர் அகப்பபோருளுக்கு எழுந்  நக்கீைர் உரைதய இன்று நமக்குக் 

கிரைத்துள்ள உரைநூல்களில் கோலத் ோல் முந் ியது. இது களவியல் உரை என்றும் 

அரழக்கப்படும். இ னுரைய கோலம் கி.பி.எட்ைோம் நூற்றோண்ைோக இருக்கலோம். 
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 மிழ் உரைநரை வைலோற்றில் இது சிறப்பிைம் பபற்று விளங்குகின்றது. சங்க 

கோலத் ில் எழுந்  இரறயனோர் அகப்பபோருளுக்குச் சங்கப் புலவைோகிய நக்கீைதை 

மு ன்மு லோக உரை கூறினோர். பல ஆண்டுகளோகச் பசவி வழிக் தகட்டுப் பின் 

ஏட்டுச் சுவடியில் எழு ப்பட்ைது என்பன தபோன்ற பசய் ிகள் அந்நூலின் 

உரைப்பகு ியில் உள்ளன. 

❖ நக்கீைர், நூற்போவுக்கு உரை கூறுமுன்னர்க் கருத்துரை, ப வுரை, பபோழிப்புரை, 

அகலவுரை என்னும் உரைக் கூறுபோடுகரள விளக்கி,  அ ன் பின்னர் 

அந்நூற்போவுக்கு முரறதய நோன்கு வரக உரைகரளயும் வகுத்துக் கூறியுள்ளோர். 

களவியல் நூற்போக்கள் அறுபதுக்கும் அவர் இம்முரறரயக் கரைப்பிடித்துள்ளோர். 

❖ இரறயனோர் அகப்பபோருள் உரையில், உரைநரை கீழ்க்கோணும்  ன்ரமகளில் 

அரமகின்றது. 

✓ கவிர ப் பண்பு பகோண்ை உரைநரை 

✓ எளிரமயோன உரைநரை 

✓ வினோவிரை முரறயில் அரமந்  உரைநரை 

❖ இரறயனோர் களவியல் உரையில் அரமந்  உரைநரைக்குச் சோன்றோக 

அந்நூலிலிருந்து ஒரு பகு ிரயக் கோணலோம். 'இனிப் பயன் என்பது `இது கற்க 

இன்னது பயக்கும்` என்பது. `இது கற்க இன்னது பயக்கு பமன்ப றிதயன்; யோன் 

நூற்பபோருள் அறிவல்` என்னுதமபயனின், `சில்பலழுத் ினோல் இயன்ற 

பயனறியோ ோய், பல்பலழுத் ினோன் இயன்ற நூற்பபோருள் எங்ஙனம் அறி ிதயோ 

தப ோய்` எனப்படுமோகலின் இன்னது பயக்குபமன்பது அறியல் தவண்டும். 

❖ ' மிழ் உரைநரையின் ஆைம்ப கோலத்ர  - கவிர  நிரலயிலிருந்து 

உரைநிரலக்குத்  மிழ் மோறுகிற ஒரு கோலப்பகு ிரயக் களவியல் உரை 

கோட்டுகிறது' என்போர் மு.வை ைோசன். இவ்உரைநரை பற்றி அ.மு.பைமசிவோனந் ம் 

கூறும்தபோது, 'இக்களவியல் உரை  மிழ் உரைநரை வளர்ச்சியில் ஒரு ரமல் கல்.... 

அடுத்து வைப்தபோகின்ற பபோிய உரையோசிோியர்க்பகல்லோம் வழிகோட்டியோகவும், 

மணிப்பிைவோள நரைக்கு வித் ிட்ைத ோ என்னுமோறும் இவ்வுரை பசல்கிறது' 

என்போர். 

❖  மிழின் உரைநரைரய இரறயனோர் களவியதல ப ளிவோகக் கோட்டுகிறது. 

கவிர யும், எளிரமயும் கலந்  நரை, வினோ-விரையில் அரமந்  நரை என 

இரறயனோர் களவியல் உரையின்  ன்ரமகள் அரமகின்றன. 
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 8.1.1.8.போை  பவண்போ உரைநரை 

❖ பபருந்த வனோர் என்பவைோல் எழு ப்பட்ை போை  பவண்போ கி.பி.9ஆம் 

நூற்றோண்டில் எழுந் து என்பர். இப்போை ம் குரறப்பிை ியோகக்  கிரைத்துள்ளது 

என எஸ்.ரவயோபுோிப் பிள்ரள கூறுவோர். போை  பவண்போவின் உரை, இரறயனோர் 

அகப்பபோருள் உரைரயக் கோட்டிலும் ப ளிவும் பசோல்சுருக்கமும் உரைய ோக 

விளங்குகின்றது. வைபமோழிச் பசோற்கள் அ ிகம் கலந்து வருகின்றன. 'இவ்வரக 

கோவலர் பசோல்லக் தகட்டு மிகவும் பிோியப்பட்டுக் கதுபமனக் தகோவிலுட் புகுந்து 

வில்பலன வரளந்து விோிகுரையுங் தகோலும் ஊன்றிபமல்பலனச் பசன்ற 

பிைோமணரனக் கண்டு கன்னன் எ ிர் பசன்று அர்க்கிய போத் ியங் பகோடுத்து...' 

என்னும் உரைநரைப் பகு ி போை  பவண்போ உரையின் எளிய நரைரயக் 

கோட்டுகிறது. 

❖ எளிரம, பசோல்சுருக்கம், வைபமோழிக் கலப்பு என்னும்  ன்ரமகள் அரமந்  

உரைநரைதய போை  பவண்போ உரையின் நரையோகும்.  

 

8.1.1.9. உரையோசிோியர்களின் உரைநரை 

❖ கி.பி.பத் ோம் நூற்றோண்டு மு ல் கி.பி.ப ிதனழோம் நூற்றோண்டு வரை உள்ள 

கோலப்பகு ி உரையோசிோியர்கள் கோலம் எனப்படுகின்றது. பபருமன்னர்கள் 

 மிழகத் ில் த ோன்றி ஆட்சி புோிந் தும் வணிகம் பசழித் தும் அைசியல்  த்துவ 

ஆைோய்ச்சி, நூலோைோய்ச்சி பபருகியதும் உரைநரை இக்கோலத் ில் சிறந்து வளைக் 

கோைணங்கள் ஆயிற்று.  

 

8.1.1.9.1. இளம்பூைணர் உரைநரை 

❖ உரையோசிோியர்களில் கோலத் ோல் முந் ியவர் இளம்பூைணர். இவரை உரையோசிோியர் 

என்ற பபயோிலும் அரழப்பர். தமலும் இளம்பூைணரும் மணக்குைவரும் ஒருவதை 

என்று  ி.ரவ.ச ோசிவ பண்ைோைத் ோர் கூறுவோர். மு.அருணோசலம் இளம்பூைணர் 

கோலம் கி.பி.1070 மு ல் கி.பி.1095 வரை இருக்கலோம் என்போர். இளம்பூைணர் 

ப ோல்கோப்பியம் முழுரமக்கும் உரை வரைந்துள்ளோர். இளம்பூைணர், பபோதுவோன 

ஒரு பநறிரய உரை முழுவதும் தமற்பகோண்டுள்ளோர் என்று கூறலோம். அ ிகோை 
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விளக்கம், இயல் பற்றிய சுருக்கம், நூற்போ நு லும் பபோருள், ப ளிவுரை, 

பசோல்ப ோைர் விளக்கம், தமற்தகோள் விளக்கம் என்ற பபோது அரமப்பு அவர் 

உரையில் கோணப்படும். 

  

உரைச்சிறப்பு 

❖ 'இச்சூத் ிைத்துள் ஒழிய என்னும் விரனபயச்சம் எவ்வோறு முடிந் து எனின், அது 

போத் ிய என்னும் பபயபைச்சத்த ோடு முடிந் து. அப்பபயபைச்சம் பண்பு என்னும் 

பபயர் பகோண்டு ஐந் ிரண என்னும் எழுவோய்க்குப் பயனிரலயோகி நின்றது என 

உரைப்ப' - இது இளம்பூைணோின் உரைநரை வோிகளோகும். 

❖ பபயர் சுட்ைோது உரை கூறு ல், அைக்கமோக உரை பசோல்லு ல், ஒன்றிற்கு ஒன்று 

ப ோைர்பு கோணல், நிரனவு கூர் ல், பின்தநோக்கிப் போர்த்து உரை கூறல், 

பபோருத் ிக் கோட்டு ல்,  ோதம வினோ எழுப்பி விரை கோணு ல் என்பன அவைது 

உரைநரைத்  ன்ரமயில் கோணப்படுவ ோக இளம்பூைணர் உரை என்னும் நூலில் 

முரனவர் சோ.கிருட்டிணமூர்த் ி குறிப்பிடுகிறோர். 

 

8.1.1.9.2.தசனோவரையர் உரைநரை 

❖ ப ோல்கோப்பியச் பசோல்ல ிகோைத் ிற்கு மட்டுதம உரை வகுத் வர் தசனோவரையர். 

இவர்  ிருபநல்தவலியிலுள்ள ஆற்றூரைச் சோர்ந் வர் என்பர். இவைது கோலம் 

ப ின்மூன்றோம் நூற்றோண்டு. தசனோவரையர் என்ற ப ோைர் பரைத்  ரலவர் என்று 

பபோருள்படும். இவர் உரையில் யோரன, தபோர்ப்பபோருள்கள் பற்றிய பசோற்கள் 

அ ிகம் வருகின்றன. இவர் வைபமோழி,  மிழ்பமோழி இைண்டிலும் வல்லுநைோக 

விளங்கினோர். 

 

 உரைச்சிறப்பு 

❖ தசனோவரையர் உரைநரை, மோணோக்கருைன் தநோில் தபசுவது தபோல் அரமந்து 

கோணப்படும். வினோக்கரள எழுப்பி விரை கூறிச் பசல்லும் முரறயில் உரைரய 

எழு ியுள்ளோர். பபோதுவோகத்  ருக்க நரையில் உரை கோணப்படும். 

❖ `வைபமோழிப் புலரம மிக்க கோைணத் ோல்  மிழில் வைபமோழி இலக்கணக் 

பகோள்ரகரயத்  ிணிக்கும் தபோக்கு இவோிைம் கோணப்படுகின்றது. வைபமோழிச் 

பசோற்கரள மிகு ியோகப் பயன்படுத்துவர யும் கோணலோம். 
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❖ உரைநரை வைலோற்றில் பிறர் உரைகரள மறுத்ப ழுதும் தபோக்கு இவோிைமிருந்து 

உரைநரை வைலோற்றில் ப ோைங்கக் கோணலோம். இளம்பூைணரை ஐம்பது 

இைங்களில் மறுத்து உரை எழு ியுள்ளோர் தசனோவரையர். 

❖ தசனோவரையர் நரை கடுரமயோனது. இரும்புக் கைரல என்று அவர் உரைரயக் 

கூறுவர். இவைது உரைநரை தபோன்தற அண்ரமக் கோலத் ில் வோழ்ந்  மரறமரல 

அடிகளோர் நரை அரமந் ிருந் து என உரைநரை ஆய்வோளர் கூறுவர். 

 

8.1.1.9.3.தபைோசிோியர் உரைநரை 

❖ தபைோசிோியர் ப ோல்கோப்பியம் முழுரமக்கும் உரை எழு ிய ோகக் கூறுவர். இன்று 

பமய்ப்போட்டியல், உவம இயல், பசய்யுளியல், மைபியல் ஆகியவற்றிற்கு மட்டுதம 

இவர் உரை கிரைத்துள்ளது. இவர் குறுந்ப ோரக,  ிருக்தகோரவயோர் ஆகிய 

நூல்களுக்கும் உரை எழு ிய ோகக் கூறுவர். 'அவர் கோலத் ில் அவரைப் தபோன்ற 

பபருரம உரைய ஆசிோியர் இல்லோ  ோல்  ோன், அவருக்குப் தபைோசிோியர் என்ற 

சிறப்புப் பபயர் வழங்கியது' என்று  ம் உரைநரை வைலோறு என்ற நூலில் 

வி.பசல்வநோயகம் கூறுவோர். 

 

 உரைச்சிறப்பு 

❖ தபைோசிோியோின் உரைநரை இளம்பூைணரைப் பின்பற்றிய ோகத் ப ோிகிறது. இவைது 

நரை சிறு சிறு வோக்கியங்கரளக் பகோண்ைது. ஆனோல் விளக்கம் மிகுந் து. 

❖ தபைோசிோியர்  ம் உரைநரையில் பு ிய வழக்குகரளயும் பயன்படுத் ியுள்ளோர். 

இவைது நரையில் இலக்கியத்  ிறனோய்வு பநறிகரளயும் கோணலோம். 

 

8.1.1.9.4.போிதமலழகர் உரைநரை 

❖  ிருக்குறளுக்கு உரைவகுத்  ஆசிோியர்களுள் சிறந் வர் போிதமலழகர். இவர் 

ப ினோன்கோம் நூற்றோண்டில் வோழ்ந் வர் என ஆைோய்ச்சியோளர் கருதுகின்றனர். 

கோஞ்சிபுைத்து அந் ணர் மைபினர். வைபமோழியும்  மிழும் கற்றவர். ரவணவ 

சமயத் ிரனப் பின்பற்றியவர்.  ிருக்குறளுக்கும் போிபோைலுக்கும் இவர் இயற்றிய 

உரை கிரைத்துள்ளது.  ிருமுருகோற்றுப்பரைக்கு இவர் உரை எழு ிய ோகக் 

கூறுவர். 
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 உரைச்சிறப்பு 

❖ போிதமலழகர் உரைநரை மிகுந்  பசோல்பசறிவும், சுருக்கமும் பகோண்ைது. 

த ரவயற்ற பசோற்கரள இவர் உரைநரையில் பயன்படுத்துவ ில்ரல. 

தமற்தகோளோகக் கோட்டும் பசய்யுரளயும் உரைநரையோகதவ போிதமலழகர் 

எழுதுவது வழக்கம். வைபமோழிக் கருத்துகரள தமற்தகோளோகக் கோட்டுவோர். இவைது 

உரைநரையில் இலக்கணக் குறிப்புகள் கோணப்படும். 

 

8.1.1.9.5.அடியோர்க்கு நல்லோர் உரைநரை 

❖ அடியோர்க்கு நல்லோர் சிலப்ப ிகோைத் ிற்கு உரை எழு ியுள்ளோர். இவர் 

வைபமோழியிலும்  மிழிலும் புலரமமிக்கவர். அக்கோலத் ிய இரசத்  மிழ், நோைகத் 

 மிழ் நூல்கரளப் பற்றிய பசய் ிகரள இவைது உரைநரை மூலதம நோம் 

அறிகிதறோம். 

  

உரைச்சிறப்பு 

❖ அடியோர்க்கு நல்லோர் உரைநரை ஓரசப் பண்ரபக் பகோண்ை ோக அரமகின்றது. 

பல இைங்களில் உணர்ச்சிக் கலப்பு உள்ள ோகவும் அரமகின்றது. உணர்ச்சிரய 

பவளிப்படுத்தும் உரைநரை அடியோர்க்கு நல்லோர் உரைநரையில் இருந்து 

துவங்குகிறது எனலோம். 

 

8.1.1.9.6.நச்சினோர்க்கினியர் உரைநரை 

❖ `உச்சிதமல் புலவர்பகோள் நச்சினோர்க்கினியர்` எனக் கற்று அறிந்  

சோன்தறோர்களோல் போைோட்ைப்படுபவர் நச்சினோர்க்கினியர். இவர் மதுரைரயச் 

சோர்ந் வர் என்பர். பண்ரைத்  மிழ் நூல்கள் பலவற்றுக்கு உரை வரைந் வர் 

நச்சினோர்க்கினியர். ப ோல்கோப்பியம் பத்துப்போட்டு, கலித்ப ோரக, 

குறுந்ப ோரகயில் இருபது போக்கள், சீவக சிந் ோமணி ஆகியவற்றுக்கு உரை 

எழு ியுள்ளோர். இ னோல் இவரை உரை தவந் ர் என அரழப்பர். 
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 உரைச்சிறப்பு 

❖ இலக்கணத் ிற்கும், இலக்கியத் ிற்கும் சிறந்  உரைரயப் பரைத்  

நச்சினோர்க்கினியர், பிற உரையோசிோியர்கள் எடுத்துக்கோட்ைோ  சோன்றுகரள 

எடுத்துக் கூறியுள்ளோர். இவைது உரைநரை உ ோைணங்கள் நிரறந்  

உரைநரையோக அரமய இதுதவ கோைணம். 

❖ நச்சினோர்க்கினியர் உரைநரையில், கல்வி கோைணமோக அவருக்கு உண்ைோன 

பபருமி த்ர க் கோணலோம். கம்பீைமோன உரைநரை அவருரையது. 

'நச்சினோர்க்கினியோிைமிருந்த  சிறந்  உரைநரை ப ோைங்கிற்று' என்று 

உ.தவ.சோமிநோ ய்யர் கூறுவோர். 

 

8.1.1.9.7. ப ய்வச் சிரலயோர் உரைநரை 

❖ ப ோல்கோப்பியத் ில் பசோல்ல ிகோைத் ிற்கு உரை எழு ியவர் ப ய்வச் சிரலயோர். 

வைபமோழி இலக்கண அறிவு மிகுந் வர். 

 

 உரைச்சிறப்பு 

❖ உரைநரையில் பு ிய சிந் ரனகரளயும், விளக்கங்கரளயும்  ந் வர் 

ப ய்வச்சிரலயோர். 

❖ விளங்கோ  பகு ிகரள விளங்கவில்ரல என்று குறிப்பிடுவது ஒரு புதுரமயோகும். 

இவர் உரை விருத் ியுரை எனப் பபயர் பபற்றிருந் து. 

 

8.1.1.9.8. பிற உரையோசிோியர்கள் உரைநரை 

❖ பிற உரையோசிோியர்களில் சங்கை நமச்சிவோயர் சிறப்பு மிகுந் வர்.  ிருக்குறளுக்கு 

உரை எழு ிய கோலிங்கரும், போி ியோரும், மயிரல நோ ரும் குறிப்பிைத் க்கவர்கள். 

❖ சங்கை நமச்சிவோயர்  ிருபநல்தவலியில் பிறந் வர். ரசவ தவளோள மைபினர். 

ப ிதனழோம் நூற்றோண்டில் வோழ்ந் வர். நன்னூலுக்கு இவர் எழு ிய உரைதய  ரல 

சிறந் து என்று அ. ோதமோ ைன் அவர்கள்  ம்முரைய நூலில் குறிப்பிடுகிறோர். 

சங்கை நமச்சிவோயர் நன்னூலுக்கு இயற்றியது விருத் ியுரையோகும். தமலும் எல்லோ 

நூற்போக்களுக்கும் இவதை கருத்துரை எழு ி உரைநரைக்கு வளம் தசர்த்துள்ளோர். 
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❖ ஐம்பதுக்கு தமற்பட்ை நூல்களிலிருந்து தமற்தகோள்கரள எடுத்துத்  ன் 

உரைநரைரய வளப்படுத் ியுள்ளோர். அகைோ ி தபோல் பசோற்களுக்கு விளக்கம் 

 ருவது இவர் உரைச்சிறப்பு. அத தபோல் நன்னூல் உரையில் ஐம்பதுக்கும் 

தமற்பட்ை உவரமகரளக் கூறுகிறோர். இவைது உரைநரை உவரம உரைநரை 

என்னும் அளவிற்கு அரமந்துள்ளது. 

❖ கோலிங்கர்  ிருக்குறளுக்கு உரை எழு ியவர். போை தப ங்கரளச் சுட்டு ல், 

பபரும்போன்ரம தகளோய் பநஞ்தச என அரழத்து உரை அரமத் ல் ஆகியரவ 

இவருரைய உரைநரைத்  ன்ரமகளோகும். 

❖ போி ியோர்  ிருக்குறளுக்கு உரை எழு ியவர். வைபசோற்கள் மிகு ியோகப் 

பயன்படுத் ப்பட்ை உரைநரை இவருரையது. பசோல்லோட்சி மிகுந்  உரைநரைதய 

இவர் சிறப்பு. 

❖ மயிரலநோ ர் நன்னூலுக்கு உரை வகுத் வர். எதுரக, தமோரன நயம்பை 

இவருரைய உரைநரை விளங்கும். ஐம்பபருங்கோப்பியம் என்ற பசோல்லோட்சிரய 

மு ன்மு லில் வழங்கியவர் இவதை.  

 

8.1.1.10.மணிப்பிைவோள உரைநரை 

❖ நோலோயிைத்  ிவ்விய பிைபந் ம் ரவணவர்க்கு தவ மோகும். ரவணவ 

உரையோசிோியர்கள் இந்நூலுக்கு எழு ிய உரை மணிப்பிைவோளம் என்று 

வழங்குகிறது. முத்தும் பவளமும் கலந்து தகோத்  மோரல தபோல (மணி: முத்து; 

பிைவோளம்: பவளம்) வைபசோல்லும்  மிழ்ச் பசோல்லும் கலந்து எழு ிய உரைநரை 

என்பது பபோருள். ரவணவ உரையோசிோியர்களின் வைபமோழிப் புலரமயும் 

தமோகமும் மணிப்பிைவோள நரை த ோன்றிய கோைணங்களில் ஒன்றோகும். 

❖ நம்மோழ்வோோின்  ிருவோய் பமோழி உரைக்கு மு லில் மணிப்பிைவோள நரை 

த ோன்றியது. ப ோைர்ந்து  ிவ்விய பிைபந் ம் முழுவதுக்கும் உரை வகுக்கப்பட்ைது. 

❖ ஆழ்வோர்களின் போைலுக்கு உரை இயற்றிய ரவணவப் பபோிதயோர்கள்  ோம் கற்ற 

கரலகள் அரனத்ர யும்  ம் உரைகளில் வழங்கிச் பசன்றுள்ளனர். 

❖ ரவணவ உரையோசிோியர்களின் உரைநரை தபச்சு நரையில் அரமந் து. பகோச்ரச 

வோர்த்ர கள் நிரறந் து. கணக்கற்ற பழபமோழிகள், மைபுத் ப ோைர்கள், 

நோட்டுப்புறக் கர கள் ஆகியவற்ரற இவர்கள் உரைநரையில் கோணலோம். 
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வினோக்கள் 

1. மயூைம் தவ நோயகம் பிள்ரள எழு ிய நோவல் எது? 

 (A) பிை ோபமு லியோர் சோித் ிைம் (B) கமலோம்போள் சோித் ிைம் 

 (C) பத்மோவ ி சோித்த்ைம் (D) மகுைப ி  

2.  ியோகபூமி நோவலின் ஆசிோியர் யோர்  

 (A) ைோஜம் கிருஷ்ணன்  (B) கல்கி  

 (C)  மோ ரவயோ  (D) மு.வ. 

3. அகிலன் எழு ோ  நோவல்எது? 

 (A) தவங்ரகயின் ரமந் ன்  (B) பநஞ்சின் அரலகள் 

 (C) சித் ிைப்போரவ  (D) தகோர த் ீவு  

4. பபோருத்துக 

(1) போலும் போரவயும்   -  (a) எம்.வி. பவங்கைைோம் 

(2) கோதுகள்                   -  (b) நோ. போர்த் சோை ி 

(3) பஞ்சும் பசியும்         -  (c) மு.வ. 

(4) குறிஞ்சிமலர்             -  (d) ைகுநோ ன் 

 (A) 1 - c: 2-d : 3 - a : 4 - b 

 (B) 1 - d: 2 - b: 3 - c: 4 - a  

    (C) 1 - d :2 - a: 3 - c : 4 - b 

  (D) 1- b : 2 - d: 3 - a: 4 - c     

5. பபோருத்துக 

(1) அப்போவின் சிதனகி ன்    - (a) ச.கந் சோமி 

(2) சோய்பு நோற்கோலி               - (b) அதசோகமித் ிைன் 

(3) விசோைரண கமிஷன்        - (c) சி.என். அண்ணோதுரை 

(4) ைங்தகோன்ைோ ோ                - (d) த ோப்பில் முகமது மீைோன் 
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 (A) 1 - c: 2 - d : 3 - a :4 - b 

 (B) 1 - d: 2 - b: 3 - c: 4 -a 

 (C) 1 -b :2 - d: 3 - a : 4 - c 

 (D) 1- b : 2 - d: 3 - c: 4 - a                                                             

6. வைலோற்றுப் பு ினத் ின்  ந்ர  என்று அரழக்கப்படுபவர் யோர் 

 (A) கல்கி  (B) விக்கிைமன்  

 (C) சோண்டில்யன்  (D) மு. தமத் ோ 

7.  வறோனது எது 

கல்கி எழு ிய புகழ்பபற்ற வைலோற்றுப் பு ினங்கள் 

 (A) பபோன்னியின்  பசல்வன்  (B) போர்த் ிபன் கனவு  

 (C) மணிபல்லவம்  (D) சிவகோமியின் சப ம் 

8. தவறுபட்ை பு ினம் எது? 

 (A) அறுவரை  (B) மண்ணோரச  

 (C) த ோிமணல்  (D) தபோரும் அரம ியும் 

9. மோனோவோி மனி ர்கள் நூலிரன எழு ியவர் 

 (A) த ோப்பில் முகமது மீைோ  (B) சூோியகோந் ன்  

 (C) போமோ (D) ஆர். சுண்முகமசுந் ைம் 

10 எது பபருமோள் முருகன் எழு ிய நோவல் 

 (A) ஏறுபவயில்  (B) த ோிமணல்  

 (C) சோயத் ிரை  (D) தூங்கச்சம்போ 

11. கோண்தைகோின் மைோத் ிய நோவல்கரள பமோழிபபயர்த் வர் 

 (A) போை ியோர்  (B) புதுரமபித் ன்  

 (C) கோ.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ.  (D) மரறமரலயடிகள் 
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12. பநஞ்சக்கனல் நோவரல எழு ியவர் 

 (A) ரவைமுத்து  (B) நோஞ்சில்நோைன்  

 (C) நோ. போர்த் சோை ி  (D) மு.வ. 

13. பரைபிற்கு அடிப்பரையோக அரமவது எது? 

 (A) க ோபோத் ிைம்  (B) உரையோைல்  

 (C) ரமயக்கரு  (D) பமோழிநரை 

14 சோியோனர  எழுதுக 

 (A) பநகழ்ச்சிக் கர ப்பின்னலில் போத் ிைப்பரைப்புகள் இன்றியரமயோ  ோக 

இருக்கும் 

 (B) பசறிவுகர ப்பின்னலில் ஒரு நிகழ்;ச்சியின் முடிவோனது அடுத்  நிகழ்ச்சிக்குத் 

ப ோைக்கமோக  கோைணமோக அரமயும் 

 (C) இைண்டும் சோியோனது 

 (D) மு ல் சோி இைண்ைோவது  வறு 

14. எழுத் ோளர் சு.சமுத் ிைம் அவர்களுக்கு எந்  ஆண்டு சோகித் ிய அகோ மி விருது 

வழங்கப்பட்ைது 

 (A) 1994  (B) 1990  

 (C) 1986  (D) 1988  

16  ியோகைோஜன் என்ற இயற்பபயர் பகோண்ை எழுத் ோளர் யோர்? 

 (A) அதசோகமித் ிைன்  (B) பஜயகோந் ன்  

 (C) பஜயதமோகன்  (D) அகிலன்  

17. நோவலுக்கோன 2014 ஆண்டுக்கோன சோகித் ிய அகோப மி விருது பபற்ற நூல் எது? 

 (A) சில தநைங்களில் சில மனி ர்கள்  (B) சூல்  

 (C) அஞ்ஞோடி  (D) வோனம் வசப்படும்  
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9.1.11.  கண்ணதாசன் 54 

9.1.12.  வபருஞ்சித்திரனார் 62 

9.2.  புதுக்கவிதத 68 

9.2.1. நா.பிச்சமூர்த்தி 73 

9.2.2 வல்லிக்கண்ணன் 75 

9.2.3.  பிரமிள் 76 



2 
 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 )  

T
E

A
C

H
E

R
'S

  C
A

R
E

  A
C

A
D

E
M

Y
 

9.2.4.  சி.மணி 80 

9.2.5.  மீரா 82 

9.2.6.  தமத்தா 86 

9.2.7.  அப்துல் ரகுமான் 90 

9.2.8.  ஈதராடு தமிழன்பன் 94 

9.2.9.  சிற்பி பாலசுப்பிரமணியன் 98 

9.2.10.  ஆத்மாநாம் 102 

9.2.11.  அறிவுமதி 105 

9.2.12.  தவரமுத்து 109 

9.2.13.  விக்ரமாதித்யன் 111 

9.2.14.  கலாப்பிாியா 113 

9.2.15.  கல்யாண்ஜி 113 

9.2.16.  இரா. மீனாட்சி 116 

9.2.17.  குட்டி தரவதி 118 

9.2.18.  புவியரசு 119 

9.2.19.  ததவததவன் 121 

9.3.  திதரப்படப்பாடல்கள் 123 

9.3.1  உடுமதல நாராயணகவி 129 

9.3.2.  பாபநாசம் சிவன் 133 

9.3.3  கு.மா.பாலசுப்பிரமணியன் 138 

9.3.4.  மருதகாசி 141 

9.3.5  பட்டுக்தகாட்தட கல்யாண சுந்தரனார் 146 

9.3.6  கண்ணதாசன் 150 

9.3.7.  வாலி 155 

9.3.8.  தவரமுத்து 158 

9.3.9  தாமதர 160 

9.3.10  யுகபாரதி 162 

9.3.11.  அறிவுமதி 164 

9.3.12.  நா.முத்துக்குமார் 165 

9.4  நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் 166 



3 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

T
E

A
C

H
E

R
'S

  C
A

R
E

  A
C

A
D

E
M

Y
 

9.4.1  நாட்டுப்புற இயலின் ததாற்றம் 167 

9.4.2.  நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் 172 

9.4.3.  நாட்டுப்புற மக்கைின் பண்பாடுகள் 175 

9.4.4.  தமிழர் நாட்டுப்பாடல்கள் 177 

9.4.5  வானமாமதல 182 

9.4.6  நல்லதங்காள் கதத 184 

9.4.7  ‘மதலயருவி’ வதாகுப்பு முதல் பிந்ததய வதாகுப்புகள் வதர 187 

 

  



அலகு - 9 

9.1. மரபுக்கவிதை 

 

கவிதை – விளக்கம் 

❖ கவிதை என்பது அழகியல் உணர்ச்சியுதைய, ஓதச சந்ைத்துைன் கூடிய அல்லது 

ஒத்ைிதசப் பண்புச் சசொற்களொல் ககொர்க்கப்பட்ை ஓர் எழுத்து இலக்கியக் கதல 

வடிவம் ஆகும். கமலும் சமொழியில் உள்ள ஒலியன் அழகியல், ஒலிக்குறியீடுகள், 

மற்றும் சந்ைம் ஆகியவற்றுைன் இைம், இயல்பொன சபொருள் ஆகியவற்தற 

சவளிப்பதையொகக் கொட்டுவைொகக் கவிதை உள்ளது. உணர்ச்சி, கற்பதன, 

கருத்துக்கதள சவளிப்படுத்ைவும் தூண்ைவும் கவிதை உைவுகின்றது. 

❖ கவிஞனின் உள்ளத்ைில் உள்ள உணர்ச்சிகதள சைள்ளத் சைளிவொன சசொற்களொல் 

எடுத்துதரப்பகை கவிதையொகும்.  

 “உள்ளத்துள்ளது கவிதை - இன்பம் 

  உருசவடுப்பது கவிதை சைௌ;ளத் 

  சைளிந்ை ைமிழில் - உண்தம 

  சைளிந்துதரப்பது கவிதை” 

என்று கவிமணி கைசிக விநொயகம் பிள்தள கவிதைக்கு விளக்கமளிக்கிறொர். 

அகைப்கபொன்று, 

 

மு. கமத்ைொ, ஊர்வலம் என்ற நூலில், 

  “ இலக்கணச் சசங்ககொல் 

  யொப்புச் சிம்மொசனம் 

  எதுதகப் பல்லக்கு 

  கமொதனத் கைர்கள் 

  ைனிசமொழிச் கசதன 

  பண்டிை பவனி” 

என்ற கவிதை வொிகளில் புதுக்கவிதைக்குொிய இலக்கணத்கைொடு மரபுக்கவிதை பற்றியும் 

சைளிவொகக் கூறுகிறொர். 
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❖ “கவிதை என்பது ஒலிநயம் அதமந்ை சசொற்களின் கட்டுக்ககொப்பு. அஃது இன்பத்தை 

உண்தமயுைன் இதணப்பது. அறிவுக்குத் துதணயொகக் கற்பதனதயக் 

சகொண்டிருப்பது” என்று ைிரு ஜொன்ஸன் அவர்கள் கவிதைதயப் பற்றிக் கூறுகிறொர். 

 

கவிதை – வதககள் 

❖ அன்தறய கொலம் முைல் இன்தறய கொலம் வதரயில் கவிதைகள் பதைக்கப்பட்டு 

வருகின்றன. அதவ இரண்டு வதகப்படுத்ைப்படுகின்றன. 

1. மரபுக்கவிதை 

2. புதுக்கவிதை 

 

மரபுக்கவிதை 

❖ இலக்கண வதரயதறதயப் பின்பற்றி எழுைப்படுவது மரபுக்கவிதை எனப்படும். 

கவிதை வதகதமகளில் சைொன்தமயொனைொக அறியப்படுவது மரபுக் கவிதையொகும். 

ைமிழில் உள்ள யொப்பிலக்கண நூல்கள் மரபுக் கவிதை இயற்றும் முதறதய 

எடுத்துதரக்கத் கைொன்றியனகவயொகும்.  

 

மரபுக்கவிதையின் கைொற்றம் 

❖ ைமிழ்சமொழியில் முழுதமயொகக் கிதைக்கக்கூடிய முைல் நூல் என்ற 

சபருதமக்குொியது சைொல்கொப்பியம் என்ற இலக்கண நூகல ஆகும். இந்நூல் 3000 

ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ைைொகக் கருைப்படுகிறது.  

❖ இலக்கணம் என்பது இலக்கியத்ைிலிருந்து எடுக்கப்படுவகை ஆகும். அைொவது 

‘எள்ளிலிருந்து எண்சணய் எடுக்கப்படுவதுகபொல இலக்கியத்ைிலிருந்து 

எடுக்கப்படுவது இலக்கணம்’ ஆகும். இைன்மூலம் சைொல்கொப்பியர் கொலத்ைிற்கு 

முந்தைய கொலத்ைிகலகய இலக்கிய நூல்கள் இருந்ைிருத்ைதல அறியலொம். 

இவற்தறக் சகொண்டு பொர்க்கும்சபொழுது சசய்யுள் என்ற கவிதை வடிவம் 5000க்கும் 

கமற்பட்ை ஆண்டுகளுக்கும் முற்பட்ை சைொன்தமயுதையது என்பைதன அறியலொம். 
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 “சைொன்று நிகழ்ந்ைது அதனத்தும் உணர்ந்ைிடும் 

சூழ்கதல வொணர்களும் - இவள் 

  என்று பிறந்ைவள் என்றுண ரொை 

  இயல்பின ளொம்எங்கள் ைொய்” 

என்று ைமிழ்த்ைொயின் கைொற்றம் குறித்து பொரைியொர் பொடுவது, மரபுக்கவிதையின் கொலத் 

சைொன்தமக்குச் சொன்றொக அதமகின்றது.  

 

மரபுக்கவிதை – சபயர்க்கொரணம் 

➢ ‘சைொன்றுசைொட்டு வரும் ைன்தமயுதையது’ என்பதை ‘மரபு’ என்னும் சசொல் 

உணர்த்ைி நிற்கின்றது.  

➢ யொப்பு வடிவத்ைிற்கு அடிப்பதை சந்ைமும் (Rhythm), சைொதையும் (Rhyme) ஆகும்.  

➢ சந்ைம் என்பது அழுத்ைமொன ஓதசயும் அழுத்ைமில்லொ ஓதசயும் சீர்பை அடுக்கி 

வருவதைப் சபொறுத்ைது.  

➢ அழுத்ைமுள்ள ஓதசயும் அழுத்ைமில்லொை ஓதசயும் மொறி மொறி இைம்சபறுவைொல் ஒரு 

நயமொன ஓதச பிறக்கிறது.  

➢ மரபுக் கவிதைகள் ஒரு கொலத்ைில் இதசகயொடு பொைப்பட்டிருக்க கவண்டும்.  

➢ இனிய ஓதசநயம் அதமந்ை பொைல்கதளக் ககட்டுப் பழகியவர், அகை ஓதசயில் 

பொைல் புதனய முயன்று பிறர் படிக்கவும் இவ்வொகற புைியன படிக்கவும் பொைல் 

அதமப்பிதன எழுத்து, அதச, சீர் என அதமத்து ஒழுங்குபடுத்ைியிருத்ைல் 

கவண்டும்.  

➢ குறில், சநடில், ஒற்று என்னும் எழுத்துகளொல் அதசயும் அதசயொல் சீரும் சீரொல் 

அடியும் அடியொல் பொைலும் முதறகய அதமகின்றன.  

➢ சீர்களுக்கு இதையிலொன ஓதச ைதள எனப்படுகின்றது.  

➢ சீர், ைதள, அடி ஆகியவற்றின் கவறுபொட்ைொல் பொ வதககள் அதமகின்றன.  

➢ இவ்விைம் யொப்பிலக்கணம் கைொன்ற, அடுத்ைடுத்து வந்ைவர்கள் அைதன 

அடிப்பதையொகக் சகொண்கை கவிதை புதனயத் சைொைங்கியிருத்ைல் கவண்டும். 
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➢ இவ்வொறுைொன் பொைப்பைகவண்டும் என்னும் வதரயதற இருப்பைொல் சிைறொை 

வடிவமொகப் பொதுகொக்கப்பட்டு வருகிறது.  

➢ கொலந்கைொறும் இம்முதற பின்பற்றப்பட்டும் வருகிறது.  

➢ பொடுசபொருளில் புைிய யுக்ைி இருந்ைொலும் மரபு இலக்கணத்ைின்படி 

பதைக்கப்பட்ைைொல் அது மரபுக்கவிதையொகிறது.  

➢ சவண்பொ, ஆசிொியப்பொ, கலிப்பொ, வஞ்சிப்பொ என்னும் நொல்வதக பொ இலக்கண 

வதகதயப் பின்பற்றி மரபு மீறொமல் சைொன்றுசைொட்டு கவிதை எழுைப்பட்ைைொல் 

மரபுக்கவிதை என்னும் சபயர்சபற்றது. 

 

மரபுக்கவிதையின் பொடுசபொருள் 

❖ மரபுக்கவிதையின் பொடுசபொருளொனது கொலந்கைொறும் மொறுபட்டு வருகின்றது. 

கொல அடிப்பதையில் மரபுக்கவிதையின் பொடுசபொருள் பின்வருமொறு 

அதமகின்றது. 

❖ சங்ககொலத்ைில் மரபுக்கவிதை மன்னர்ககளொடு சைொைர்புதையைொக இருந்ைது.  

❖ மன்னர்களின் வீரம், சவற்றி, சகொதை, ஆட்சிச்சிறப்பு ஆகியவற்தறப் 

புகழ்வைொகவும் துணிச்சலுைன் புலவர்கள் மன்னதர அறிவுறுத்துவைொகவும் 

அதமந்ைிருந்ைன. 

❖ சங்கம் மருவிய கொலகட்ைத்ைில் சமண, சபௌத்ை சமயங்களின் ைொக்கத்ைொல் 

மக்களுக்கு கூறக்கூடிய அறக்கருத்துக்ககள பொடுசபொருளொக அதமந்ைன. 

கொப்பியங்களும் கைொன்றின. 

❖ இதைக்கொலத்ைில் பக்ைி இலக்கிய மறுமலர்ச்சியின் கொரணமொகப் பொடுசபொருள் 

இதறவதனப் பற்றியைொகவும் ைிருத்ைலங்களின் சிறப்பிதன உணர்த்துவைொகவும் 

அதமந்ைது. 

❖ சித்ைர் இலக்கியம், ைத்துவம், மருத்துவம், அரசர்கதளயும் குறுநில 

மன்னர்கதளயும் மகிழ்வுறுத்தும் சிற்றிலக்கியங்கள் என அடுத்ைடுத்ை 

கொலகட்ைங்களில் பொடுசபொருள் அதமந்ைது. 

❖ இன்தறய நிதலயில் கவியரங்கம், வதரயறுக்கப்பட்ை ைதலப்பு, இயற்தக, சமூக 

அவலம் என மரபுக்கவிதையின் பொடுசபொருள் அதமந்ைிருக்கின்றது. 
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மரபுக்கவிதை பதைப்பொளர்களும் நூல்களும் 

❖ சங்க இலக்கியம், நீைி இலக்கியம், கொப்பியங்கள், பக்ைி இலக்கியம், சிற்றிலக்கியம், 

ைனிப்பொைல்கள் என்னும் யொவும் மரபுக்கவிதைகயயொகும். 

❖ கவிதை உலகில் ைனக்சகன ைனித்ை இைத்ைிதனக் சகொண்டிருப்பவர் பொரைியொர் 

அவர்கள். பொரைியொதரத் சைொைர்ந்து பலர் மரபுக்கவிதைகதள இயற்றியுள்ளனர். 

➢ பொரைியொர் – கண்ணன் பொட்டு, குயில் பொட்டு, பொஞ்சொலி சபைம் 

➢ பொரைிைொசன் - பொண்டியன்பொிசு, இருண்ைவீடு, குடும்பவிளக்கு, அழகின்சிொிப்பு 

➢ கவிமணி – ஆசியகஜொைி, மருமக்கள்வழி மொன்மியம் 

➢ நொமக்கல் கவிஞர் – ைமிழன் இையம், கவிைொஞ்சொலி 

➢ கண்ணைொசன் - இகயசுகொவியம், மொங்கனி, ஆட்ைனத்ைி ஆைிமந்ைி 

➢ சுத்ைொனந்ை பொரைியொர் – பொரைசக்ைி மகொகொவியம், ைமிழ்த்ைிருப்பொதவ 

➢ சுரைொ – கைன்மதழ, துதறமுகம் 

➢ அழ.வள்ளியப்பொ – மலரும் உள்ளம், பொட்டிகல கொந்ைி 

➢ வொணிைொசன் - சகொடிமுல்தல 

➢ தவரமுத்து – தவகதற கமகங்கள் 

 

9.1.1 மக்கள் இயக்கம் 

❖ மக்கள் இயக்கம் என்பது மக்கதள ஒன்றுைிரட்டும் ஒரு அதமப்தபக் குறிப்பைொகும்.  

❖ மக்கதள ஒன்றுைிரட்ை ைகவல் சைொைர்பு கைதவப்படுகிறது.  

❖ ஆரம்ப கொலக்கட்ைத்ைில் ஒரு கருத்தை அல்லது சசய்ைிதயப் பிறருக்குத் 

சைொிவிக்கப் பயன்படுத்ைப்பட்ை ைகவல் சைொைர்பு சொைனங்கள் பிற்கொலத்ைில் 

மக்கதள ஒன்று ைிரட்டும் ஒரு கருவியொக மொறியது.  

❖ அத்ைதகய சொைனமொக இைழ்கள் சசயல்பட்ைது.  

❖ அவ்விைழ்களில் இைம்சபறும் கவிதைகள் மக்களின் அறியொதம, மூைநம்பிக்தக 

கபொன்றவற்தறப் கபொக்கும் விைமொகவும், விடுைதல உணர்வு 

தூண்ைக்கக்கூடியைொகவும் அதமந்ைன.  
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❖ கவிதைகளின் மூலமொக விழிப்புணர்வுகதள ஏற்படும் கருவியொக கவிஞர்கள் 

பயன்படுத்ைினர். 

❖ உைொரணமொக பொரைியொர் ைன் கவிதையின் மூலமொக இந்ைிய நொட்டு மக்களின் 

மனைில் விடுைதல உணர்தவ ஏற்படுத்ைி ஆங்கிகலயர்கதள எைிர்த்துப் கபொரொட்ை 

கவண்டு;ம் என்ற உணர்தவ ஏற்படுத்ைினொர். சொன்றொக, 

  “அச்சமில்தல அச்சமில்தல அச்சசமன்பைில்தலகய” 

  “ஆடுகவொகம பள்ளு பொடுகவொகம ஆனந்ை சுைந்ைிரம்     

                               அதைந்துவிட்கைொசமன்று” 

கபொன்றவற்தறக் கூறலொம்.  

❖ எனகவ மக்கள் இயக்கம் என்பது மக்கதள இயக்கக் கூடிய ஓர் அதமப்பொகும்.  

❖ ைற்கொலத்ைில் மக்களுக்குத் சைொண்டுகள் சசய்வைற்சகன்று இத்ைதகய மக்கள் 

இயக்கம் இருப்பதைக் கொணலொம்.  

❖ அவற்றின் மூலமொக பல்கவறு மக்கள் ஒன்றுைிரட்டு மக்களுக்கு ைங்களொலொன 

சைொண்டுகதளச் சசய்து வருகின்றனர், 

 

 

 

 

வினொக்கள் 

1. உள்ளத்துள்ளது கவிதை என்று கவிதைக்கொன இலக்கணத்தைக் கூறியவர் யொர்? 

 A) பொரைியொர் B) பொரைிைொசன்   

 C)கவிமணி D) மு. கமத்ைொ    

2. கவிதை என்பது ஒலிநயம் அதமந்ை சசொற்களின் கட்டுக்ககொப்பு. அஃது இன்பத்தை 

உண்தமயுைன் இதணப்பது. அறிவுக்குத் துதணயொகக் கற்பதனதயக் சகொண்டிருப்பது” 

என்று கூறியவர் யொர்? 

 A) எல்லீசர் B) ஜொன்ஸன்   

 C)கவிமணி D) வொல்ட்விட்மன்   
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3. சபொருத்துக 

a) கவிைொஞ்சலி  1) வொணிைொசன் 

b) துதறமுகம்  2) நொமக்கல் கவிஞர் 

c) சகொடிமுல்தல  3) அழ.வள்ளியப்பொ 

d) பொட்டிகல கொந்ைி  4) சுரைொ 

  a b c d 

A) 1 2 3 4 

B) 2 1 4 3 

C) 2 4 1 3 

D) 3 4 2 1       

4. ‘எள்ளிலிருந்து எண்சணய் எடுக்கப்படுவதுகபொல இலக்கியத்ைிலிருந்து எடுக்கப்படுவது 

------------;’ ஆகும் 

 A) இலக்கணம்  B) கவிதை   

 C) பண்பொடு  D) கதலகள் 

            

9.1.2 பொரைியொர் 

➢ பொட்டுக்சகொரு புலவன் பொரைி 11.12.1882 - இல் 

எட்ையபுரத்ைில் சின்னசொமி ஐயர் இலக்குமி அம்தமக்கு 

மகனொகத் கைொன்றினொர்.  

➢ சசன்தன ைிருவல்லிக்ககணியில் வொழ்ந்ைவர். 

➢ ஐந்து வயைிகலகய ைன் ைொயிதன இழந்து ைன்னுதைய 

பொட்டி பொகீரைி அம்மொவொல் வளர்க்கப்பட்ை பொரைியொர் 

ஏழு வயது முைகல கவிதையில் கர்ஜிக்கத்சைொைங்கினொர்.  

➢ இயற்சபயர் “சுப்பிரமணியன்” 11-ஆம் வயைில் கவிபுதன ஆற்றல் கொரணமொகப் 

“பொரைி” என்ற பட்ைம் சபற்றொர்.  
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➢ எட்ையபுரமன்னகர 

இப்பட்ைத்தை வழங்கினொர். 

அைன்பின்னகர இவர் 

‘சுப்பிரமணிய பொரைியொர்’ என்று 

அதழக்கப்பட்ைொர்.  

➢ ைிருசநல்கவலியில் உள்ள இந்து 

கல்லூொியில் 9ஆம் வகுப்புவதர 

பயின்ற பொரைியொர் ைமிழ் அறிஞர்ககளொடும் பண்டிைர்ககளொடும் சசொற்கபொொில் 

ஈடுபட்ைொர். அைனொல் இவொின் ைமிழ்ப்புலதம அைிகொித்ைது. 

➢ 1897ஆம் ஆண்டு ஜீன் மொைம் 15ஆம் கைைி 14 வயது நிதறவதைந்ை பொரைி 7 வயது 

நிரம்பிய சசல்லம்மொதள மணம்புொிந்ைொர்.  

➢ இைனொகலகய பின்னொளில் குழந்தைத் ைிருமணத்ைிற்கு எைிரொகப் 

சபொங்கிசயழுந்ைொர்.  

 

 

 

 

 

 

➢ 16 வயைில் ைன்னுதைய ைந்தைதயயும் இழந்ை பொரைியொர் வறுதமயில் வொடினொர். 

➢ பின்னர் கொசிக்குச் சசன்று அங்குள்ள அலகொபொத் பல்கதலக்கழகத்ைில் 

சமஸ்கிருைம், இந்ைி ஆகிய சமொழிகதளக் கற்றொர். ஆங்கிலம் மற்றும் வங்க 

சமொழிகளிலும் ைனிப்புலதம சபற்றொர். 

➢ 4ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ைமிழகம் ைிரும்பிய பொரைியொர் எட்தையபுர 

அரசதவக்கவிஞரொனொர். 

➢ இவொின் எழுத்துக்கள் முைன்முைலில் 1903ஆம் ஆண்டு அச்சில் வந்ைது. 
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➢ ஆங்கிலக்கவிஞன் செல்லியின் மீது சகொண்ை பற்றொல் ைன் சபயொிதன 

செல்லிைொசன் என மொற்றிக் சகொண்ைொர்.  

➢ 1904 – ஆம் ஆண்டு மதுதர கசதுபைி உயர்நிதலப்பள்ளியில் சிறிது கொலம் 

ைமிழொசிொியரொகப் பணியொற்றினொர்.  

➢ பின்னர் சசன்தன சுகைசமித்ைிரன் நொளிைழில் துதணப்கபரொசிொியரொனொர். 

➢ ைீரொை சுைந்ைிர ைொகத்ைொல் 1905ஆம் ஆண்டு அரசியலில் ஆர்வம் கொட்டினொர். 

அைனொல் வ.உ.சி கபொன்கறொகரொடு சைொைர்பு ஏற்பட்ைது. 

➢ கல்கத்ைொவில் ைொைொபொய் நவ்கரொஜி ைதலதமயில் நதைசபற்ற மகொசதப 

கூட்ைத்ைில் பங்ககற்றொர்.  

➢ அங்கு விகவகொனந்ைொின் சிஷ்யரொன நிகவைிைொ கைவியொதரச் சந்ைிக்கும் வொய்ப்புக் 

கிதைத்ைது. அவதரகய ைன் ஞொனகுருவொக ஏற்றுக் சகொண்ைொர் பொரைியொர்.  

➢ இந்ைியொ என்ற வொர இைழின் ஆசிொியரொகவும் 

சபொறுப்கபற்றொர். பொலபொரைம் என்ற ஆங்கில 

இைதழயும் சபொறுப்கபற்று நைத்ைினொர்.  

➢ இந்ைியொ இைழில் சுைந்ைிர கவட்தகதய 

எழுப்பக்கூடிய கவிதைகதள சவளியிட்ைொர். 

➢ இது மக்களிதைகய ைொக்கத்ைிதன ஏற்படுத்ை 

பிொிட்டிஷ் அரசு பொரைியொருக்கு தகதுவொசரன்ட் 

பிறப்பித்ைது. 

➢ இைதனயறிந்ை பொரைியொர் ைன் நண்பர்களின் கவண்டுககொளின்கபொில் 

பொண்டிச்கசொியில் ைதலமதறவொக வொழ்ந்ைொர். 

➢ 1908ஆம் ஆண்டு முைல் இந்ைியொ பத்ைிொிக்தக புதுதவயிலிருந்து சவளிவந்ைது. 

➢ இைதன கவனித்ை பிொிட்டிஷ் அரசு அைற்கும் ைதை விைித்ைது. 

➢ அந்ை கொலகட்ைத்ைில்ைொன் பொரைியொர் கண்ணன் பொட்டு, குயில்பொட்டு, பொஞ்சொலி 

சபைம் கபொன்ற கவிதைகதள இயற்றினொர். 

➢ 1912ஆம் ஆண்டு பகவத் கீதைதய ைமிழில் சமொழிசபயர்த்து சவளியிட்ைொர். 
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➢ 1918 ஆம் ஆண்டு பொண்டிச்கசொியிலிருந்து சவளிகயறி பிொிட்டிஷ் எல்தலயில் 

கொலடி தவத்ைவுைன் தகதுசசய்யப்பட்டு, 34 நொட்கள் சிதறயில் 

அதைக்கப்பட்ைொர். 

➢ விடுைதலயொனதும் ைம் மதனவியின் ஊரொன கதையம் என்னும் ஊொில் 

குடிகயறினொர். 

➢ இக்கொலகட்ைத்ைில் வறுதமயில் மிகவும் வொடினொர் பொரைியொர். ஆனொலும் 

அதனவருக்கும் உணவிடுைல் கவண்டும் என்று கவிதை பொடினொர். 

➢ 1919ஆம் ஆண்டு சசன்தனக்கு மீண்டும் வந்ை பொரைியொர் மூைறிஞர் 

இரொஜொஜியின் இல்லத்ைில் மகொத்மொ கொந்ைியடிகதளச் சந்ைித்ைொர். 

➢ ைங்கம்மொள், சகுந்ைலொ ஆகிகயொர் இவொின் பிள்தளகளொவர். 

➢ 1921 - சூதலயில் ைிருவல்லிக்ககணி பொர்த்ைசொரைி ககொயில் யொதனயொல் தூக்கி 

எறியப்பட்ைொர்.  

➢ உைல்நலம் குன்றி 11.09.1921 அன்று உயிர் துறந்ைொர். 

➢ பொரைியொர் அவர்கள் 39 ஆண்டுககள உயிர் வொழ்ந்ைொர். 

 

 

 

இயற்றிய நூல்கள் 

❖ குயில் பொட்டு, கண்ணன்பொட்டு, பொப்பொ பொட்டு, புைிய ஆத்ைிச்சூடி, கைசிய 

கீைங்கள், ஞொனப்பொைல்கள், விடுைதலப்பொைல்கள், பொஞ்சொலி சபைம், புைிய 

ஆத்ைிச்சூடி, விநொயகர் நொன்மணிமொதல, ஞொனரைம் கபொன்றதவ குறிப்பிைத் 

ைக்கதவ ஆகும்.  

❖ பகவத் கீதைதயயும் சமொழிசபயர்த்துள்ளொர். 

❖ பொரைியொர் பிறந்ை ஊரொன எட்ையபுரத்ைில் அவருக்கு மணிமண்ைபமும் 

ைிருவுருவச்சிதலயும் அதமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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❖ பொரைியொர் வொழ்ந்ை வீட்டிதன பொரைியொர் 

நிதனவு இல்லமொக மொற்றி அைதன 

இன்றுவதர ைமிழ்நொடு அரசு பரொமொித்து 

வருகிறது. 

❖ 1949இல் பொரைியொொின் நூல்கள் யொவும் 

நொட்டுைதம ஆக்கப்பட்ைது.  

 

பொரைியொொின் மரபுக்கவிதைகள் 

❖ மரபுக்கவிதை, பிற்கொலத்ைில் சைம்மொங்கு, சிந்து, கண்ணி முைலிய சந்ைங்களில் 

பொைப்பட்டுள்ளது.  

❖ பொரைி மரபுக்கவிதையில் பல பொைல்கள் பொடியுள்ளொர்.  

❖ நடிப்புச் சுகைசிகள் என்ற ைதலப்பில் பொரைி, கிளிக்கண்ணிகள் என்ற சந்ைத்ைில் 

பொடியுள்ளொர். 

❖ கிளிக்கண்ணி என்பது சபண்கள் ைிதனப்புனம் கொக்கச் சசல்லும்கபொது, 

ைிதனதயக் கிளிகள் உண்ணொைவொறு வில்லுக்கட்தையில் கல்தவத்து, கிளிதய 

ஓட்டியபடி பொடும் பொவதக. 

❖ பொரைியொர் இந்ைச் சந்ைத்ைில் கபொலிச் சுகைசிகதள எள்ளி நதகயொடிப் பொடுகிறொர். 

சநஞ்சில் உரமு மின்றி கநர்தமத் ைிறமுமின்றி 

வஞ்சதன சசொல்வொரடி ! - கிளிகய 

வொய்ச்சசொல்லில் வீரரடி... ! 

❖ பொரைியொருக்குப் பொடுசபொருளொக 

அதமந்ைவற்றுள் இந்ைிய கைசியமும் ஒன்று.  

❖ “எல்கலொரும் ஓர் குலம் எல்கலொரும் ஓர் 

நிதற” என்று ைம் கவிதைகள் மூலமொக, 

இந்ைிய கைசியத்தைப் பொடியவர் பொரைி.  

❖ கைசப்பற்று மக்களிதைகய ஏற்பை கவண்டும் 

என்பதை நிதனவுபடுத்ைியவர். 
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பொரைகைசம் என்று சபயர் சசொல்லுவொர் - மிடிப் 

பயம் சகொள்ளுவொர் துயர்பதக சவல்லுவொர் - என்றும் 

சவள்ளிப் பனிமதலயின் மீதுலொவுகவொம் - அடி 

கமதலக் கைல்முழுதும் கப்பல் விடுகவொம் - என்றும் 

     இைில் இந்ைிய கைசியத்தை முன்சமொழிந்ைவர் 

பொரைி. 

✓ பொரைியின் கொலம் கைசியப் 

கபொரொட்ைக்கொலம்.  

✓ நொடு அந்நியப்பிடியில் சிக்குண்டு வொழ்ந்ை 

கொலம்.  

✓ எனகவ நொட்டின் அடிதம விலங்தக உதைக்க, கவிதைதயக் கருவியொகப் 

பயன்படுத்ைினொர் பொரைி.  

✓ நொட்டு விடுைதலகயொடு சபண் விடுைதலயும் கவண்டிய மகொகவி.  

✓ மொனுை விடுைதல சபண் விடுைதலகயொடு சைொைர்புதையது என முழங்கினொர். 

✓ பொரைியொர் பிொிட்டிஷ் அரதச எைிர்த்து கவிதைகள் எழுைியைொல் அவதரக் தகது 

சசய்ய உத்ைரவிட்ைது. 

✓ எனகவ பொரைியொர் ைன் நண்பர்களின் தூண்டுைலொல் புதுதவயில் 

ைதலமதறவொனொர்.  

✓ இப்கபொது அவர் இயற்றிய பொஞ்சொலி சபைம் என்ற நூல் இந்ைிய ைொதய 

பொஞ்சொலியொக உருவகப்படுத்ைி இந்ைிய விடுைதல உணர்தவ ஊட்டும்வதகயில் 

அதமத்து பதைத்துள்ளொர். 

 

வினொக்கள் 

1. பொரைியொர் ைன்னுதைய ஞொனகுருவொக ஏற்றுக்சகொண்ைவர் யொர்? 

 A. விகவகொனந்ைர் B. நிகவைிதை 

 C. இரொஜொஜி D. கொந்ைியடிகள்    
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2. வலிதமயற்ற கைொள்கள் கபொக கவண்டும் எனப்பொடியவர் யொர்? 

 A. பொரைியொர் B. பொரைிைொசன் 

 C. சுரைொ D. கொந்ைியக்கவிஞர்    

3.  பொரைி எங்கு சசன்று வைசமொழி பயின்றொர்? 

 A. இரொகமஸ்வரம் B. உத்ரபிரகைசம் 

 C. கொசி D. மதுரொ  

4. பொரைியின் கைசிய கொவியமொகக் கருைப்படுவது எது? 

 A. கண்ணன் பொட்டு B. குயில்பொட்டு 

 C. பொஞ்சொலி சபைம் D. புைிய ஆத்ைிச்சூடி  

 5. பொரைியொர் சைொைங்கி நைத்ைிய பத்ைிொிக்தக எது? 

 A. ஞொனரைம் B. இந்ைியொ 

 C. சுகைசமித்ைிரன் D. வொனம்பொடி    

 

9.1.3. கவிமணி கைசிக விநொயகம் பிள்தள 

கவிமணி அவர்கள் எல்லொ வயைினருக்கும் ஏற்ற வதகயில் பொைல்கதளத் ைந்ைவர். 

அவர் ைமிதழ வளர்த்ைொகரயன்றி ைமிதழக் சகொண்டு 

ைம்தம வளர்த்துக் சகொள்ள முயலவில்தல. 

அரசியலுக்கும் சொைி மை கபைங்களுக்கும் 

அப்பொற்பட்ைவர். பிறப்பொல்  பிள்தள வகுப்தபச் 

கசர்ந்ைவரொயினும் ைமது சபயருக்குப் பின்னொல் அவர் 

பிள்தள என்று கபொட்டுக் சகொள்ள மொட்ைொர்.  

 நற்பண்புகளின் உதறவிைமொய்த் ைிகழ்ந்ை 

கவிமணி அவர்கள் 1876-ஆம் ஆண்டு 

ஜூதல 27-ஆம் நொள் பிறந்ைொர். 

 குமொி மொவட்ைத்தைச் கசர்ந்ை கைரூொில் பிறந்ைொர்.  

 ைந்தை சிவைொணுப் பிள்தள, ைொய் ஆைிலட்சுமி அம்தமயொர் ஆவர். 
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 கவிமணி ைம்முதைய ஆரம்பக்கல்விதயப் பிறந்ை ஊரொன கைரூொில் உள்ள 

சைொைக்கப் பள்ளியில் சைொைங்கினொர்.  

 பிறகு ககொட்ைொறு என்னும் ஊொில் உள்ள ஆங்கிலப் பள்ளியில் பயின்றொர். 

 உயர்கல்விதய நொகர் ககொவில் ஸ்கொட் கிறித்ைவக் கல்லூொியில் கசர்ந்து 

பயின்றொர்.  

 அவருக்குப் பத்து வயைொனகபொகை ைந்தையொர் கொலமொனொர். ஆனொலும், 

ைொயின் ஊக்குவிப்புைன் சைொைர்ந்து கற்றொர்.  

 

சிறப்பு சபயர்கள்  

கவிமணி, குழந்தை கவிஞர், கைவி, நொஞ்சில் நொட்டு கவிஞர், ைழுவல் கவிஞர் 

 

இயற்றிய நூல்கள் 

அழகம்தம ஆசிொிய விருத்ைம் (கவிமணி இயற்றிய முைல் நூல்) 

➢ ஆசிய கஜொைி 

➢ உமர்கய்யொம் பொைல்கள்  

➢ மலரும் மதலயும்  

➢ மருமக்களின் சசல்வம் 

➢ கைவியின் கீர்த்ைதனகள்.  

➢ குழந்தை சசல்வம் 

➢ கவிமணியின் உதரமணிகள் 

➢ ைீண்ைொைொர் விண்ணப்பம் 

➢ கொந்ைளுர் சொதல 

 

கவிமணியின் பணி 

❖ இளதமப் பருவத்ைில் ககொவில் ஒன்றில் சகொதை கொணச் சசன்றொர் அந்ை இளம் 

புலவர் கைசிக விநொயகம் பிள்தள. அங்கக ஆட்டிதனப் பலி சகொடுக்கும் 

கொட்சிதயக் கண்ை கைசிக விநொயகம் பிள்தளக்கு சநஞ்சம் உருகியது. அந்ை 

உருக்கத்ைில் அவர் பொடிய கவிதை சமொழிகள், சகொல்லொதமதய கபொைித்ைன.  
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❖ இருபத்ைி நொன்கு வயைில் புத்கைொி ஊொில் உதமயம்மொள் என்பவதர ைிருமணம் 

சசய்து சகொண்ைொர்.  

❖ நொகர்ககொவில் நகொின் கண்ககொட்ைொற்றில் சைொைக்கப் பள்ளி ஆசிொியரொக 

பணியொற்றினொர்.  

❖ ஆங்கிலப் புலதமயும் ஆழ்ந்ை 

ைமிழ்ப்புலதமயும் அவதரக் 

கல்லூொி ஆசிொியரொகப் பணி 

உயர்வுக்குக் சகொண்டு 

கசர்த்ைன.  

❖ குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற 

பொைல்கள் ைமிழில் பல உண்டு. ஆயினும் பிள்தளககள சபொருள் புொிந்து பொடும் 

பொைல்ககள கைசிக விநொயகம் பிள்தளயிைம் பிறந்ைது.  

❖ உலசகங்கும் ைமிழ்ப்பொட்தைப் படிக்கும் பொைகர்களுக்குச் சசொல் அமுைொய் 

இனிக்கும் எளிதமயும் இனிதமயும் நிதறந்ை மலரும் மொதலயும் என்ற கவிதைத் 

சைொகுப்தப கவியின் மணிசமொழிகளொக கவிமணி வழங்கினொர்.  

❖ அைனொல் ைமிழறிஞர்கள் குழு அவருக்கு “கவிமணி” என்ற பட்ைத்தை வழங்கியது.  

❖ அத்சைொகுைியில் “அப்பம் ைிருடின எலி”, “பசுவும் கன்றும்”, “சபொம்தமக் 

கலியொணம்” கபொன்றதவ இளம் பிள்தளகளுக்கு மகிழ்தவத் ைருவகைொடு உலக 

நதைமுதறiயும் ஊட்ைவல்லன.  

❖ நல்லன கநொக்கி அக்குழந்தைகள் நதை சசலுத்ை வழி சதமத்துக் சகொடுப்பன 

அக்கவிதை சகொத்துக்கள். 

❖ அைன்பின் ைிருவனந்ைபுரம் சபண்கள் கபொைனொமுதற பொைசொதலயிலும், 

மகொரொஜொ சபண்கள் கல்லூொியிலும் பணியொற்றினொர்.  

❖ கவிமணி நல்ல நிதனவொற்றல் உதையவர்.  

❖ ைமிழ் நூல்கள் பலவற்தறக் கற்றொர். எதையும் ஓொிரு முதற படித்ைொகல கபொதும், 

மறுமுதற பொர்க்கொமகல ஒப்புவிக்கும் ைிறன் அவொிைம் இயல்பொககவ இருந்ைது. 

❖ சிறுவயைிகலகய ைமிழ் இலக்கியங்கதள ஒன்றுவிைொமல் படித்துவிட்ைொர். 



100 - வினாக்கள்  

1.தம் வாழ்நாளில் பெற்ற ொிசுகள் அனனத்னதயும் ெணமாக்கி, திருவிதாங்கூர் 

ெல்கனைக்கழகத்தில் தன் தாயார் பெயாில் அறக்கட்டனளபயான்னற நிறுவியவர் யார்? 

 A) ொரதியார் B) ொரதிதாசன்   

 C)கவிமணி D) மு. மமத்தா                                                                                                                       

2. உள்ளத்துள்ளது கவினத என்று ொடியவா யார்? 

 A) ொரதியார் B) ொரதிதாசன் 

 C) கவிமணி D) மு.மமத்     

3. புதுக்கவினதக்குாிய ,ைக்கணத்மதாடு மரபுக்கவினத ெற்றியும் பதளிவாகக் கூறியவர் 

யார்? 

 A) ொரதியார் B) ொரதிதாசன் 

 C) கவிமணி D) மு.மமத்தா    

4. ‘ொரதி’ என்ெதன் பொருள் 

 A) மனைமகள் B) கனைமகள் 

 C) தமிழ்மகள் D) அனைமகள்                   

5.பொருத்துக. 

a) சுத்தானந்த ொரதியார் 1) ொட்டிமை காந்தி 

b) சுரதா 2) தமிழ்த்திருப்ொனவ 

c) அழ.வள்ளியப்ொ 3) னவகனற மமகங்கள் 

d) னவரமுத்து 4) துனறமுகம் 

   

a b c d 

A) 1 2 3 4 

B) 2 1 4 3 

C) 2 4 1 3 

D) 3 4 2 1      
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6. பெல்லிதாசன் என்ற புனனபெயர் பகாண்ட கவிஞர் யார்? 

 A) முடியரசன் B) கவிமணி 

 C) ொரதியார் D) சுரதா     

7. ொரதி நடத்திய ஆங்கிை ,தழ் எது? 

 A) ,ந்தியா B) சுமதசமித்திரன்   

 C) ொைொரதம் D) சுதந்திரம்    

8. ‘பதான்றுபதாட்டு வரும் தன்னமயுனடயது’ என்ெனதக் குறிக்கும் பசால் எது? 

 A) ெழனம B) முதுனம   

 C) மரபு D) வழக்கம்     

9. ொரதியாாின் நூல்கள் நாட்டுடனமயாக்கப்ெட்ட ஆண்டு எது? 

 A) 1947 B) 1948   

 C) 1949 D) 1950    

10. ொரதியார் பதாடங்கி நடத்திய ெத்திாிக்னக எது? 

 A) ஞானரதம் B) இந்தியா 

 C) சுமதசமித்திரன் D) வானம்ொடி    

11.  “எல்மைாரும் ஓர் குைம்| எல்மைாரும் ஓர் நினற” என்று தம் கவினதகள் மூைமாக, ,ந்திய 

மதசியத்னதப் ொடியவர் யார்? 

 A) ொரதியார் B) ொரதிதாசன்   

 C)கவிமணி D) மு. மமத்தா 

12. “மதடிப்ொர்த்தாலும் சாதி பதாிவதுண்டா-அப்ொ?” என்று ொடியவர் யார்? 

 A) ொரதியார் B) ொரதிதாசன்   

 C)கவிமணி D) மு. மமத்தா 

13. பொருத்துக 

a) light of asia   1) குழந்னத 

b) உமயர்கய்யாம் ொடல் 2) ஆசியம ாதி 

c) baby    3) கவிமணி 

d) பொம்னமக் கலியாணம் 4) ரூொனயத் 

  a b c d 

A) 1 2 3 4 

B) 2 1 4 3 

C) 2 4 1 3 

D) 3 4 2 1      
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14. கூற்று : அண்ணாமனையார் ெணத்துக்குப் ெதில் பவள்ளிப் ொத்திரங்கனள வாங்கி 

தக்கார்  

    மூைம் கவிமணியின் ,ல்ைத்திற்குச் பசன்று மசருமாறு பசய்து விட்டார். 

காரணம்: பசட்டிநாட்டரசாின் பெருந்தன்னமக்கு மதிப்ெளிக்கும் வனகயில் அப்மொனதக்கு 

ெண  

       முடிப்னெப் பெற்ற கவிஞர் ெிற்ொடு தக்கார் மூைம் திருப்ெி அனுப்ெிவிட்டார்.  

 A) கூற்று சாி, காரணம் தவறு B) கூற்று மற்றும் காரணம் சாி 

 C) கூற்று தவறு காரணம் சாி D) கூற்று மற்றும் காரணம் தவறு 

15. குமாி மாவட்டத்னத மகரளாவுடன் ,னணக்கும் முயற்சினய அவர் முறியடித்தவர் யார்? 

 A) ொரதியார் B) ொரதிதாசன்   

 C)கவிமணி D) மு. மமத்தா 

16. பொருத்துக. 

a) ெிசிராந்னதயார் 1) பொியார் 

b) புரட்சிக்கவி  2) சாகித்திய அகாடமி விருது 

c) புரட்சிக்கவிஞர் 3) ொரதிதாசன் 

d) முல்னைக்காடு  4) அண்ணா 

  a b c d 

A) 1 2 3 4 

B) 2 1 4 3 

C) 2 4 1 3 

D) 3 4 2 1      

17. “மூடப் ெழக்கம் முடிவற்ற கண்ணுறக்கம் ஓடுவபதன்மறா ஒழிவதன்மறா” என்று 

ொடியவர் யார்? 

 A) ொரதியார் B) ொரதிதாசன்   

 C)கவிமணி D) மு. மமத்தா 

18. நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கம் அவர்களின் உனடனமகள் காட்சிக்கு 

னவக்கப்பெற்றுள்ள இடம் எது? 

 A) நாமக்கல் B) தருமபுாி   

 C) பசன்னன D) மசைம்     
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19. அரவனண சுந்தரம் என்ற நூல் எந்த வனகனயச் சார்ந்தது? 

 A) கவினத B) கட்டுனர   

 C) நாடகம் D) நாவல்     

20. பசன்னனயிலுள்ள அரசு தனைனமச் பசயைக ெத்து மாடிக் கட்டிடத்திற்கு யாருனடய 

பெயர் சூட்டியுள்ளது? 

 A) ொரதியார் B) ொரதிதாசன்   

 C)கவிமணி D) நாமக்கல் கவிஞர்  

21. எழுத்துக்கள் முதன்முதலில் அச்சில் வந்த ஆண்டு எது? 

 A) 1902 B) 1903   

 C) 1904 D) 1905     

22. பநஞ்சில் உரமு மின்றி மநர்னமத் திறமுமின்றி வஞ்சனன பசால்வாரடி ! – கிளிமய 

வாய்ச்பசால்லில் வீரரடி... ! என்று ொடியவர் யார்? 

 A) ொரதியார் B) ொரதிதாசன்   

 C)கவிமணி D) மு. மமத்தா 

23. 'னகத்பதாழில் ஒன்னற கற்றுக்பகாள் கவனை உனக்கில்னை ஒத்துக்பகாள்” என்று 

ொடியவர் யார்? 

 A) ொரதியார் B) ொரதிதாசன்   

 C)கவிமணி D) நாமக்கல் கவிஞர்   

24. பொருத்துக. 

a) ொரதியார் திருமணம் பசய்த ஆண்டு  1) 1918 

b) ொரதியார் ெிறந்த ஆண்டு  2) 1897 

c) ொரதியார் னகதுபசய்யப்ெடட்ட ஆண்டு 3) 1921 

d) ொரதியார் ,றந்த ஆண்டு  4) 1882 

   a b c d 

A) 1 2 3 4 

B) 2 1 4 3 

C) 2 4 1 3 

 D) 3 4 2 1      



 


