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வினா இல 1 புள்ளிகள் 25 ெக்க ் 2 
 

கீழ்வரு ் ெந்தியை வாசித்து, வினாக்களுக்கு வியை எழுதுக. 

"பழந்தமிழ் இலக்கிய வெளியீடட்ுக்குக் கால் வகாண்டெர ் (அத்திொரம்) 

ஆறுமுகநாெலர,் சுெர ் எழுப்பியெர ் சி.வெ.தாமமாதரம்பிள்வள, கூவர 

மெய்ந்து நிவலயம் மகாலியெர ் உ.மெ.சுொமிநாதஐயர"் என்று 

திரு.வி.க.அெரக்ள் தமிழ் அறிஞரக்ள் ஆற்றிய பணியிவன அழகுற 

ஆணித்தரமாக எடுத்துவரத்துள்ளார.் 

சிறுப்பிட்டி வெரெநாதபிள்வள தாமமாதரம்பிள்வள அெரக்ள்  பண்வடய 

சங்கத் தமிழ் நூல்கள் வசல்லரித்து அழிந்து மபாகாது, தமது அரிய மதடல்கள் 

மூலம் அெற்வற மீடவ்டடுத்து, காத்து, ஒப்பிடட்ுப் பரிமசாதித்து, அசச்ிடட்ு  

அந்த நூல்கவள ொழவெத்த முதல்ெர ் ஆொர.் பண்வடய தமிழ் நூல்கள் 

வதாடரந்்து தமிழ் மக்களுக்குக் கிவடக்க மெண்டும், தமிழின் 

வபருவமவயயும் அருவமவயயும் தமிழர ் உணரந்்து உயர மெண்டும் என்ற 

அரிய மநாக்கத்மதாடு வதாண்டாற்றியெர.் தமிழ்ப் பதிப்புத்துவறயின் 

முன்மனாடி என்று வபருவமப்படுத்தப்படுகின்றார.் 

தாமமாதரம்பிள்வள அெரக்ள் 1832 வசப்டம்பர ் 12ஆம் திகதி யாழ்ப்பாணம் 

சிறுப்பிட்டியில் பிறந்தார.் இளம் ெயதிமலமய தமிழ் இலக்கண 

இலக்கியங்கவளயும், ஆங்கிலத்வதயும் கற்றுத் மதரந்்தார.் 1852 இல் 

மகாப்பாய் மபாதனாசக்தி வித்தியாசாவலயில் ஆசிரியராக இவணந்து 

பணியாற்றினார.் 

1853 ஆம் ஆண்டு தமது 21ெது ெயதில் குமரகுருபரசுொமிகள் அருளிய "நீதி 

வநறி விளக்கம்" என்ற நூவல வெளியிட்டார.் இதன் மூலம் நூல் வெளியீடட்ுத ்

துவறயில் தனக்கிருந்த ஆரெ்த்வத வெளிப்படுத்தியமதாடு "பதிப்புத் 

துவறயின் முன்மனாடி" என்ற வபருவமவயயும் வபற்றார.் 

யாழ்ப்பாணம் வெஸ்லியன் ஆங்கிலப் பாடசாவல (தற்மபாவதய 

யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி) அதிபர ் பீட்டர ் மபரச்ிெல் பாதிரியார ் தமிழ் 

நாட்டில் நடத்திெந்த "தினெரத்்தமானி" பத்திரிவகயின் ஆசிரியர ்

வபாறுப்வப ஏற்றுக்வகாண்டு 1853 இல் வசன்வன (இந்தியா) வசன்றார.் அங்கு 

வசன்வன இராசதானிக் கல்லூரியில் தமிழ்ப் பண்டிதராகக் 

கடவமயாற்றினார.் 

1858 இல் வசன்வனப் பல்கவலக் கழகத்தால் நடத்தப்பட்ட முதலாெது 

கவலமாணி (BA) பட்டத்துக்கான மதரவ்ில் மாநிலத்தில் முதல் மாணெனாகத ்

மதறினார.் 1871 இல் சட்டத்துவறயிலும் பட்டம் (BL) வபற்றார.் 

கும்பமகாணத்தில் ெழக்கறிஞராகப் பணியாற்றி ெரும்மெவள 1884 ஆம் 

ஆண்டு புதுக்மகாடவ்ட உயரநீ்திமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்படட்ார.் 



பக்கம் 3 / 12 
 

1895ஆம் ஆண்டு பிரித்தானிய ஆட்சியாளரால் "ராெ்பகதூர"் பட்டமளித்துப் 

பாராட்டப் வபற்றார.் 

நூல் வெளியீட்டில் அக்கவற வகாண்ட தாமமாதரனார ் தன்பணிகமளாடு 

ஏடுகவளத் மதடிசம்சகரிப்பதிலும், அந்த நூல்கவளச ் சரிபாரப்்பதிலும் 

வகப்பிரதிகளாக்கி அசச்ிடுெதிலும் கெனம் வசலுத்தினார.் வதால்காப்பியம், 

வீரமசாழியம், இவறயனார ் அகப்வபாருள் இலக்கண விளக்கம் ஆகிய 

இலக்கண நூல்கமளாடு சங்க இலக்கியமான கலித்வதாவகவயயும், ஐஞ்சிறு 

காப்பியங்களுள் ஒன்றான சூளாமணிவயயும், கசச்ியப்பமுனிெர ் யாத்த 

தணிவகப்புராணத்வதயும் பதிப்பித்தார.் இெரது பதிப்புத்துவற 

முயற்சிகமள இெவரத் வதாடரந்்து தமிழ்த்தாத்தா என்று அவழக்கப்படும் 

உ.மெ. சுொமிநாதஐயவரயும் பதிப்புத் துவறயில் ஈடுபட வெத்தது; தமிழ் 

நூல்கவளக் காக்க ெழி சவமத்தது என்றால் மிவகயில்வல. 

இெர ்தாமம எழுதியும் பல நூல்கவள வெளியிட்டார.் கட்டவளக் கலித்துவற, 

வசெ மகத்துெம், ெசன சூளாமணி, நட்சத்திர மாவல, காந்தமலர ் அல்லது 

கற்பின் மாட்சி (நாெல்) என்று ஒன்பது நூல்கவள எழுதி வெளியிட்டார.் 1901 

ஆம் ெருடம் ஜனெரி 1ம் நாள் இவறபதம் அவடந்தார.் இெரது உவழப்பும் 

பணியும் தமிழரக்ள் ஒெ்வொருெருக்கும் பயன் தந்து வகாண்டிருக்கிறது. 

இெவரத் தமிழுலகம் நிவனவுகூரந்்து வபருவமப்படுத்த மெண்டியது நமது 

கடனாகும். 

1.    திரு.வி.க அெரக்ள் எெரக்ளுவடய பணியிவனப் மபாற்றுகின்றார?் 

                               (3 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

2.    சி.வெ.தாமமாதரம்பிள்வள அெரக்ளின் வபயரில் சி.வெ. என்னும் முன் 

 எழுத்துக்கள் எெற்வறக் குறித்து நிற்கின்றன?               (2 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

3.    சி.வெ.தாமமாதரம்பிள்வள அெரக்ளின் உயரியமநாக்கம் என்ன? 

                       (3 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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4.  "பதிப்புத்துவறயின் முன்மனாடி" என்ற வபருவமவய எப்படிப் 

வபற்றார?்                               (3 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

5.    தாமமாதரனார ் மதடி எடுத்து ஆராய்ந்து பதிப்பித்த நூல்கள் 6 கூறுக.        

                          (3 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

6.    இெர ்தாமம எழுதி வெளியிட்ட நூல்கள் 5 தருக.         (2 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

7.    அட்டெவணவய நிரப்புக. 

 (5 புள்ளிகள்) 

ஆண்டுகள் முக்கிய நிகழ்வுகள் 

1832  

1852  

1853  

1858  

1871  

1884  

1895  

1901  
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8.    தாமமாதரம்பிள்வள அெரக்ளின் ொழ்க்வக உமக்கு எத்தவகய 

உணரவ்ிவன ஊடட்ுகிறது. அெரது பணிகள் பற்றிய உமது 

அபிப்பிராயத்வத எழுதுக. 

 (4 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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வினா இல 2 புள்ளிகள் 15 ெக்க ் 6 

கீழ்வரு ் கவிசதசைப் படித்தபின், அது கூறும் கசதசை உமது சைாந்த 

நசடயில் எழுதுக.         (80-100 சைாற்கள்) 

குருவி ஒன்று மரத்திமல 

கூடு ஒன்வறக் கட்டிமய 

அருவமக் குஞ்சு மூன்வறயும் 

அதில் ெளரத்்து ெந்தது 

 

நித்தம் நித்தம் குருவியும் 

நீண்ட தூரம் வசன்றிடும் 

வகாத்தி ெந்து இவரதவனக் 

குஞ்சுக்கு ஊட்டிக் வகாடுத்திடும் 

 

இவறென் தந்த இறகினால் 

எழுந்து பறக்கப் பழகுங்கள் 

இவரவயத் மதடித் தின்னலாம் 

என்று குருவி வசான்னது 

 

நன்று நன்று நாங்களும் 

இன்மற பறக்கப் பழகுமொம் 

என்று கூறித் தாயுடன் 

இரண்டு குஞ்சு கிளம்பின  

                                                               

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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வினா இல 3 புள்ளிகள் 15 ெக்க ் 8 

அசைப்பிதை் எழுதுதல் 

உமது தமிழ்க்கல்வி நிவலயத்தின் ெருடாந்தப் பரிசளிப்பு விழாவிற்கான 

அவழப்பிதழ் ஒன்வற எழுதுக.               (80-100 சைாற்கள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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வினா இல 4 புள்ளிகள் 20 ெக்க ் 9 

 

கை்டுயை எழுதுதல்  

பின்வருவனவற்றுள் ஒன்யறத் சதரிந்து 200 சைாற்களில் கட்டுசர 

எழுதுக. 

1.    வகாமரானா காரணமாகப் பாடசாவலகளுக்குச ் வசல்லமுடியாமல் 

வீட்டில் முடங்கிக்கிடந்த மெவள நீர ் அனுபவித்த இடரப்்பாடுகள், 

துன்பங்கள், கெவலகள் பற்றியும் தகெல் வதாழில்நுட்பதத்ின் 

உதவியினால் நீர ் நண்பரக்மளாடு மகிழ்ந்திருந்த சந்தரப்்பங்கள், 

கற்றவல மமற்வகாண்ட மெவளகள் பற்றியும் 4 நாட்களுக்கான 

தினக்குறிப்மபடட்ுப் பதிவிவன எழுதுக   

2.    பவழய குவடயின் அல்லது பவழயபடட்ுப் பாொவடயின் 

சுயசரிவதவய எழுதுக      

3.    "வகாவிட-்19" ெருவக நமது நாளாந்த ொழ்க்வகயிலும், வபாருளாதாரம், 

சமூக நடெடிக்வககள், சுற்றுப்பிரயாணம் ஆகியெற்றில் 

உண்டாக்கியுள்ள தாக்கம் பின்னவடவு குறித்து பத்திரிவக ஒன்றில் 

வெளியிடக் கடட்ுவர எழுதுக          

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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வினா இல 5 புள்ளிகள் 12 ெக்க ் 11 

ககை்டுக்கிைகித்தல். 

விோ 
குறிப்புகவள 

இங்மக எழுதவும் 

1. வசயலாளரின் வபயர ்என்ன?   (1 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. அெர ்எதனால் வபருவமப் படுத்தப் படுகிறார?் 

        (3 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. வசயலாளர ்யார ்யாருக்கு நன்றி கூறினார?் 

        (5 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. வசயலாளர ்மக்களுக்குக் கூறியவெ என்ன? 

        (3 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



பக்கம் 12 / 12 
 

வினா இல 6 புள்ளிகள் 13 ெக்க ் 12 

ககை்டுக்கிைகித்தல். 

விோ 
குறிப்புகவள 

இங்மக எழுதவும் 

1. இந்த வதாவலமபசி உவரயாடலில் பங்கு 

வகாண்டெரக்ள் யாெர?்    (2 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. ொசுகி யார?்  

அெர ்என்ன வசய்து வகாண்டிருக்கிறார?்  

        (3 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. இங்மக குறிப்பிடப்பட்ட விொதத்தின் தவலப்பு 

என்ன?       (2 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. என்னமாதிரியான உதவி மகடக்ப்படுகின்றது? 

விளக்குக.      (6 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 


