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வினா இல 1 புள்ளிகள் 25 ெக்க ் 2 
 

கீழ்வரு ் ெந்தியை வாசித்து, வினாக்களுக்கு வியை எழுதுக. 

கவியரசு கண்ணதாசன் பற்றிப் பலரும் அறிவ ாம். கவிததகள், திதரயிதசப் 

பாடல்கள், தத்து ப் பாடல்கள், கடட்ுதரகள், நா ல்கள், நூல்கள் என்று 

பலதரப்பட்ட எழுத்து ஆளுதமகளிலும் முத்திதர பதித்த ர ் கவிஞர ்

கண்ணதாசன்.  

"மானிட ஜாதியில் தனிமனிதன் நான் 

பதடப்பதனால் என் வபர ்இதற ன் 

மானிட இனத்தத ஆட்டி த ப்வபன், அ ர ்

மாண்டுவிட்டால் அததப் பாடித ப்வபன், நான் 

நிரந்தரமான ன் அழி தில்தல, எந்த 

நிதலயிலும் எனக்கு மரணமில்தல" 

என்று பாடித த்த ர ்அ ர.் 

அ ரது இயற்பபயர ் முத்ததயா. பபற்வறார ் சாத்தப்பன் பசட்டியார,் 

விசாலாட்சி ஆசச்ி ஆ ர.் கண்ணதாசன் காதரக்குடியிலுள்ள சிறுகூடல்பட்டி 

என்ற கிராமத்தில் பிறந்தார.் நான்காயிரத்திற்கும் வமற்பட்ட 

கவிததகதளயும், ஐயாயிரத்துக்கும் வமற்பட்ட திதரப்படங்களில் 6000 

பாடல்கதளயும், பல கடட்ுதரகதளயும் காவியங்கதளயும் எழுதிய ர.்  

வமதாவி, சண்டமாருதம், திருமகள், திதர ஒலி, பதன்றல், பதன்றல்திதர, 

முல்தல ஆகிய இதழ்களின் ஆசிரியராகவும் பணியாற்றிய ர.் பத்திரிதக 

ஆசிரியர ் பணிக்கு  ந்தவபாது அ ர ் தனக்கு த த்துக்பகாண்ட 

புதனபபயரத்ான் "கண்ணதாசன்" என்பதாகும்.  

கண்ணதாசன் சங்க இலக்கியங்களிலும், கம்பரின் பசய்யுளிலும், 

பாரதியாரின் பாடல்களிலும் மிகுந்த ஈடுபாடு பகாண்ட ர.் பாரதியாதர 

மானசீகக் குரு ாகக் பகாண்ட ர ் கண்ணதாசன். பத்திரிதகப் பணிகதள 

உதறிவிடட்ு முழுவநரமாகத் திதரப்படப் பாடல்கதள எழுத  ாய்ப்புத ்

வதடினார ் கண்ணதாசன். வக.ராம்நாத், தாம் இயக்கிய "கன்னியின் காதலி" 

திதரப்படத்தில் பாடல் எழுதக் கண்ணதாசனுக்கு  ாய்ப்புக் பகாடுத்தார.் 

"கலங்காதிரு மனவம" என்பது தான் கண்ணதாசனின் முதல் பாடல். அதன் 

பிறகு 30 ஆண்டுகள் திதரத்துதறதய முற்றுமுழுதாக ஆளுதம பசய்தார ்

கண்ணதாசன். "முத்தான முத்தல்லவ ா" பாடல் மிகக் குதறந்த வநரத்தில் 

(பத்து நிமிடங்களில்) அ ர ்எழுதிய பாடல் ஆகும். "பநஞ்சம் மறப்பதில்தல" 

பாடல் எழுத அதிக நாட்கள் எடுத்துக் பகாண்டார.்  

பாடல் எழுது து மடட்ுமல்லாது கதத எழுது து,  சனம் எழுது து, 

படத்தயாரிப்பு எனச ் சகல துதறகளிலும் கண்ணதாசன் இயங்கினார.் 
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இதசயதமப்பாளரக்ள் பலரும் தமது இதசயில் அ ருதடய பாடல் இடம் 

பபறு ததப் பபருதமயாகக் கருதினாரக்ள். கண்ணதாசனுதடய காலத்தில் 

அ ருக்கு நிகர ்அ வர. 

தமிழக அரசின் அரசத க் கவிஞராக இருந்த ர ் கண்ணதாசன். மாங்கனி, 

கவிதாஞ்சலி,அனாரக்லி, இவயசு காவியம், பதய் தரிசனம், சந்தித்வதன் 

சிந்தித்வதன், பாரிமதலக்பகாடி என்று பல கவிதத நூல்கதள எழுதியுள்ளார.் 

கண்ணதாசன் எழுதிய நா ல்களில் ஆயிரங்கால் மண்டபம், இராஜ 

தண்டதன, சி கங்தகச ்சீதம, குமரிக்கண்டம், வசரமான் காதலி, சிங்காரி 

பாரத்்த பசன்தன என்பன சில ாகும், "வசரமான் காதலி" நா ல் சாகித்ய 

அகடமி விருது பபற்றது. இத  தவிர அரத்்தமுள்ள இந்து மதம், பக த் கீதத 

விளக்கவுதர ஆகிய நூல்கதளயும் எழுதியுள்ளார.் தனது  ாழ்க்தகதயக் 

கூறும்  தகயில் தன் கததயாக "மன ாசம்" " ன ாசம்" என இருநூல்கதள 

இ ர ்எழுதியுள்ளார.் 

வநாய் காரணமாக 1981 ஜூதல 24ந் திகதி சிகாவகா மருத்து மதனயில் 

அனுமதிக்கப்பட்டார.் 1981 ஒக்வடாபர ்17ந் திகதி இதறயடி வசரந்்தார.் இதற்கு 

முன்வப தமக்குதத்ாவம இரங்கற்பா எழுதி த த்தார ் கண்ணதாசன். அதன் 

கதடசி  ரி "ஏற்றிய பசந்தீவய நீ எரி திலும் அ ன் பாடத்ட எழுந்து பாடு" 

என்பதாகும். 

1.    கண்ணதாசனின் எழுத்து ஆளுதமதய எங்பகங்வக கண்டீர?்   (3 புள்ளி) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

2.   "மானிட ஜாதியில்" என்ற பாடலில் கண்ணதாசன் தன்தனப் பற்றி என்ன    

       கூறுகிறார?்                              (3 புள்ளி) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

3.    "கண்ணதாசன்" என்ற பபயர ்எப்படி அ ருக்கு  ந்தது?   (1 புள்ளி) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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4.  கண்ணதாசன் பணியாற்றிய இதழ்கள் நான்கின் பபயர ்தருக. 

                                (2 புள்ளி) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

5.    அட்ட தணதய நிரப்புக.        (4 புள்ளி) 

கண்ணதாசன் முதல் எழுதிய பாடல்  

அ ர ்பாடல் எழுதிய முதல் திதரப்படம்  

மிகக் குதறந்த வநரத்தில் எழுதிய பாடல்  

எழுத அதிகநாள் எடுத்த பாடல்  

 

6.    கண்ணதாசன் எழுதிய கவிதத நூல்கள் ஆறு எழுதுக.           (3 புள்ளி) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

7.    கண்ணதாசனுக்கு சாகித்ய அகடமி விருதிதன அளித்த நா ல் எது? 

 (1 புள்ளி) 

__________________________________________________________________________________________________ 

8.    கண்ணதாசனின் கதததயக் கூறும் நூல்கள் எத ?    (2 புள்ளி) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

9.    தான் இறக்கு முன்வப எழுதி த த்த இரங்கற்பாவில் அ ர ் கூறியது 

என்ன?             (2 புள்ளி) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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10.    இப்பந்திதய  ாசித்தபின் கண்ணதாசதனப்பற்றி உமது மனதில் 

நிதலத்த கருத்துகதள உமது பசாந்த நதடயில் எழுதுக.   

                                                                                                                                   (4 புள்ளி) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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வினா இல 2 புள்ளிகள் 10 ெக்க ் 6 

கீழ்வரு ் பந்திசை வாசித்து அப்பந்தியில் வந்த முக்கிை கருத்துக்கசை 

அட்டவசணப்படுத்துக.   

 ாழ்க்தக என்பது உணவு, உதட, உதறயுள் முதலிய  ற்தறத் வதடிப் பபறும் 

முயற்சியில் பதாடங்கு து. சதமத்து உண்ணல், ஆதட பநய்து உடுத்தல், வீடு 

அதமத்து  ாழ்தல், தற்காப்புக்காகப் பல கருவிகள் பசய்து பகாள்ளல் 

முதலியன  ாழ்க்தகயின் முதற்படியில் நிகழ் ன. உண்ண உணவுக்கும், 

உடுக்க உதடக்கும், இருக்க இருப்பிடத்திற்கும் வபாராட வ ண்டிய  றுதம 

நிதலயில் சிக்குண்டு  ருந்தும் மக்கள் அடுத்த நிதலதய அதடயமுடியாது. 

கஞ்சிக் க தலயுள்ள நாட்டில் கதலக்க தல எழாது. கடவுட் க தலயும் 

வதான்றாது. பசித்துன்பம் அதலக்கும் நாடு பண்பாடு எய்தாது. வ ண்டிய 

உணவும் பபற்று, உதடயும் பபற்று இருப்பிடமும் பபற்ற வர அடுத்த படிதய 

எய்தும் தகுதி  ாய்ந்த ரக்ள்.  றுதமயற்ற நாவட முன்வனற்றத்துக்குத ்

தகுதியுதடய நாடாகும். அந்நாட்டு மக்கவள  யிற்று  ாழ்வு என்னும் 

முதற்படியிலிருந்து கதல ாழ்வு என்னும் இரண்டாம் படிக்கு உயர ல்ல ர.் 

இரண்டாம் நிதல பபற்ற மக்கள்  யிற்றுக்க தல அற்ற ராய் 

புலன்களுக்குச ் சிறந்த விருந்து வதடி அதன்மூலம் இன்பம் பபற முயல் ர.் 

கண்ணுக்கினிய காட்சியாக ஓவியம், சிற்பம், நடனம், நாடகம் முதலியன 

வதடு ர.் பசவிக்கு இனிய விருந்தாக இதச, கதத, காவியம் முதலிய ற்தற 

நாடு ர.் இந் நிதலயில் கதல  ளரச்ச்ிவய மக்களின்  ாழ்க்தகயாக 

அதமயும்.                                                               

 

பந்தியில்  ந்த முக்கிய கருத்துகள்: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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வினா இல 3 புள்ளிகள் 15 ெக்க ் 7 

கடிதம் எழுதுதல்  (100 சைாற்களுக்குக் குசறைாது எழுதுக) 

பகாவிட்-19 முடக்கம் காரணமாக ப ளிவய பசல்ல முடியாத நிதலதம மாறி, 

இப்வபாது சற்று முன்வனற்றம் உண்டாகியிருக்கிறது. பமல்வபனில்  சிக்கும் 

உமது மாமா குடும்பத்தினதரக் வகாதட விடுமுதறக்குச ்சிடன்ிக்கு  ரும்படி 

வகடட்ுக் கடிதம் ஒன்று எழுதுக. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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வினா இல 4 புள்ளிகள் 15 ெக்க ் 8 

 

தரப்பட்ட குறிப்புகசை சவத்துப் பந்தி அசமக்க. 

தசலப்பு இடவும். 

• நாமக்கல் கவிஞர ்ப . இராமலிங்கம்பிள்தள பிறந்த இடம் பதழய வசலம் 

மா ட்டம் வமாகனூர ்

• தந்ததயார ்- ப ங்கடராமன் பிள்தள  

• தாயார ்- அம்மணியம்மாள்  

• பிறந்த திகதி – 19.10.1888 

• இ ்வுலதக நீத்த திகதி – 24.08.1972 

• பதாழில் - தாசில்தார ் அலு லகப் பணியாளர,் பள்ளி ஆசிரியர,் கவி 

புதன து, நா ல் எழுது து, வமதடப்வபசச்ு. 

• வசத  - சுதந்திரப் வபாராட்டத்தில் பங்வகற்றது, சிதற பசன்றது, 

காங்கிரஸ் கட்சியில் இதணந்து பணியாற்றியது. 

 

• சிறப்பான பாடல் ரிகள்: 

1.    "கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தபமான்று  ருகுது"  

2.   "தமிழன் என்வறார ்இனமுண்டு தனிவய அதற்வகார ்குணமுண்டு" 

3.    "தமிழன் என்று பசால்லடா ததல நிமிரந்்து நில்லடா" 

4. "தகத்பதாழில் ஒன்தறக் கற்றுக்பகாள் க தல உனக்கில்தல  

        ஒத்துக்பகாள்" 

 

• இ ரது பதடப்புகள்: 

1.   நா ல்கள் - மதலக்கள்ளன், காணாமல் வபான கல்யாணப் பபண் 

2.    கவிதத நூல்கள் - அ னும் அ ளும், சங்பகாலி, பிராரத்்ததன  

3.  நாடகம் - மாமன்மகள், அர தண சுந்தரம். இத தவிர பல பாடல்கள்,    

கடட்ுதரகள். 

• பபற்ற சிறப்புகள்: 

1.   தமிழ்நாட்டின் முதலா து அரசத க்கவிஞர ்பதவி 

2.   பத்மபூஷண் விருது  

3.  தமிழக சட்ட வமலத  உறுப்பினர ்பதவி 

 

• சிறந்த கவிஞர,் தமிழறிஞர,் எழுத்தாளர,் வமதடப் வபசச்ாளர,் விடுததலப் 

வபாராட்ட வீரர,் பத்திரிதக ஆசிரியர,் சமூக சீரத்ிருத்த ாதி என்ற 

நிதலகளில் மிளிரந்்த ர ்   
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வினா இல 5 புள்ளிகள் 15 ெக்க ் 10 

வாக்கிைம் அசமத்தல்  

 

பின்வரும் சைாற்கசை சவத்து குசறந்தது ஏழு சைாற்கை் அசமயுமாறு 

தனித்தனி வாக்கிைம் எழுதுக. 

1. தமிழ்பமாழி      4. நூல்நிதலயம்  

2. பகாவரானா தடுப்பூசி    5. பதாழில்நுட்ப  ளரச்ச்ி 

3. ப ள்ளப்பபருக்கு  

 

1. 
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வினா இல 6 புள்ளிகள் 20 ெக்க ் 11 

கட்டுசர எழுதுதல் (150 - 175 சைாற்கைில் எழுதுக). 

பின் ரு ன ற்றுள் ஒன்தறத் பதரிந்து எழுதுக. 

1.  "2020 ஒலிம்பிக் விதளயாடட்ுப் வபாட்டிகள்" என்ற ததலப்பில் கடட்ுதர 

எழுதுக  

2.  "ஈழநாட்டின் புகழ்பூத்த கவிஞர ் வசாமசுந்தரப் புல ர"் பற்றி உமது 

தமிழ்ப் பாடசாதலயில் நீர ்ஆற்ற இருக்கும் வபசச்ிதன எழுதுக 

3.  பகாவரானா முடக்கத்தின் பின்பு பாடசாதலகள் மீண்டும் 

ஆரம்பித்துள்ளன. பாடசாதலக்குச ் பசன்றவபாது நீர ் அனுபவித்து 

மகிழ்ந்த, நண்பரக்ளுடன் பகிரந்்து பகாண்ட விடயங்கதளத ்

தினக்குறிப்வபடாக எழுதுக.                      (குதறந்தது 3 நாள்களுக்கு எழுதுக) 
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