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ஆசிரியர் தகுதித் ததர்வு – 2017 (தமிழ்)
வினர எண் : 33

வினரத்தரள் வகை : D
ஆதரரம் : ஒன்பதரம் வகுப்பு – முதல் பருவம் – பக்ைம் – 95 ( பதிப்பு - 2015 )
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ததரடர்ந்து வரும் இரண்டு ஒற்றுைகை
யரப்தபருங்ைலக்ைரரிகை விதி.

ஒன்றரைக்

ைணக்ைில்

எடுத்துக்

ஆதரரம் : ஒன்பதரம் வகுப்பு – பகைய பரடத்திட்டம் - பக்ைம்

தைரள்ை

தவண்டும்

– 48 ( பதிப்பு - 2009 )
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என்பது
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எனதவ, தரழ்ப்பரள் என்ற தசரல் 5 மரத்திகர அைவு தபறும்.

தர ழ்ப் பர ள்
2 ½ 2 ½ = 5 மரத்திகர
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வினர எண் : 35
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வினரத்தரள் வகை : D

ஆதரரம் :
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%
AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF

ஆட்டனத்தி

https://ta.wikipedia.org/s/vku
ைட்டற்ற ைகலக்ைைஞ்சியமரன விக்ைிப்பீடியரவில் இருந்து.

ஆட்டன் அத்தி என்பவன் சங்ைைரலத்து நீச்சல் நடன வீரன். இவகரப் பற்றி சங்ைப் பரடல்ைைில் [1] குறிப்புைள்
உள்ைன.

குறிப்புைள்







அரசன் ைரிைரலன் முன்னிகலயில் ைைரர் என்னும் ைரவிரியரற்றுத் துகறயில் நீச்சல் நடனம் ஆடிக் ைரட்டினரன்.
ைரிைரலன் மைள் ஆதிமந்தி இவகனக் ைரதலித்தரள்.
இவனது அைைில் மயங்ைிய ைரவிரி என்னும் தபண் இவனுடன் தசர்ந்து நீச்சல் நடனம் ஆடியதபரது தன் கூந்தலில்
மகறத்து ஆற்தறரடு இட்டுச் தசன்றரள்.
ைரவிரிகய தவள்ைம் அடித்துச் தசன்றதபரது, ைகர ஒதுங்ைிய ஆட்டனத்திகய மருதி ைரப்பரற்றி அவதனரடு
வரழ்ந்துவந்தரள்.
ைரதலகனத் ததடிவந்த ஆதிமந்தியிடம் ஆட்டனத்திகய ஒப்பகடத்துவிட்டு மருதி ைடலில் விழுந்து தன்கன
மரய்த்துக்தைரண்டரள்.
நீச்சல் நடனம் (Synchronized Swimming) : ைைரர்த்துகறயில் ஆட்டனத்தி புனலரடினரன். அப்தபரது அவன் தன்
ஆற்றகல தவைிப்படுத்தி பல சரைசங்ைகைச் தசய்து ைரட்டினரன். அவற்கற அரசன் ைரிைரலன் ைண்டு
ைைித்தரன். ஆட்டனத்திக்கும், ைரவிரி என்பவளுக்கும் இகடயில் நடந்த நீச்சல்நடனப் தபரட்டிக்கு நடுவரரைவும்
விைங்ைினரன்.
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பரடல்ைள் தரும் தசய்திைள்

இன்னிகச முைங்ைிற்று. ஆட்டனத்தி தன் ைரலில் அணிந்திருந்த ைைல் நீருக்கு தவைிதய ததரியும்படி புரட்டிக்
ைரட்டினரன். வயிற்றிலிருந்த தபரலம்பரண்டில் மணி ஒலிக்கும்படி தன் உடம்கபதய நீைவரக்ைில் உருட்டிக்
ைரட்டினரன். [2]
ைைரர் முன்துகற ‘பரதவர் தைரமரன் பல்தவல் மத்தி’க்கு உரியது. [3]
ைைரர்ப் தபருந்துகறயில் ஆட்டனத்தியும், ைரவிரி என்பவளும் தசர்ந்து நீரரடினர். ஆட்டனத்தியின் அைைிகன
விரும்பிய ைரவிரி தன் கூந்தலில் மகறத்து அவகன ஆற்தறரடு இழுத்துச் தசன்றரள். அப்தபரது ைரவிரிகய ஆறு
அடித்துச் தசன்றுவிட்டது. ஆட்டனத்தி ைகரயில் ஒதுக்ைப்பட்டுக் ைிடந்தரன். மருதி என்பவள் அவகனக் ைரப்பரற்றி
அவதனரடு வரழ்ந்துவந்தரள்.
(ஆதிமந்தி என்பவள் அரசன் ைரிைரலன் மைள்.) அவள் ஆட்டனத்திகயக் ைரதலித்தரள். ைரதலன் ஆட்டனத்திகயக்
ைரவிரியரறு தைரண்டுதசல்லவில்கல என உறுதியரை நம்பினரள். ஊர் ஊரரைத் ததடிக்தைரண்டு ஆற்தறரரமரைச்
தசன்றரள். உண்கம ததரிந்துதைரண்ட மருதி ஆட்டனத்திகய ஆதிமந்தியிடம் ஒப்பகடத்துவிட்டுத் தரன்மட்டும்
ைடலில் விழுந்து தன்கன மரய்த்துக்தைரண்டரள். [4]

அடிக்குறிப்பு
1.
2.
3.
4.

Jump up↑ அைநரனூறு 222, 226, 376
Jump up↑ பரணர் – அைம் 376
Jump up↑ பரணர் – அைம் 226
Jump up↑ பரணர் – அைம் 222, 376,

ஆதரரம் :
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https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%A8%E0
%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF

ஆதிமந்தி
ைட்டற்ற ைகலக்ைைஞ்சியமரன விக்ைிப்பீடியரவில் இருந்து.

ஆதிமந்தி சங்ைைரலப் புலவர்ைைில் ஒருவர். இவள் தசரைன் ைரிைரலனின் (ைரிைரல் தபருவைத்தரன்) மைள் என்பர்.
அவரது பரடலரை ஒன்தற ஒன்று சங்ைத்ததரகைப் பரடல்ைைில் இடம்தபற்றுள்ைது. அது குறுந்ததரகை பரடல் எண் 31
ஆை அகமந்துள்ைது.

பரடல் தரும் தசய்தி
ஆட்டக்ைரரி என்று நரம் கூறும் ஆடுைைமைள் ஒருத்தியின் ைரதல் ைகத இது. உறவுக்ைரர தநரதுமலர் அவகை
மணக்ைப் தபண் தைட்டனர். அவதைர தன் ைரதலனரைிய அவகன மணக்ை எண்ணிக்தைரண்டிருக்ைிறரள். தன்
எண்ணத்கதத் ததரைியிடம் தசரல்லி தவைிப்படுத்துைிறரள்.
அவகன(என்ைரதலகன) மள்ைர் விைரக் தைரண்டரடும் இடங்ைைிலும், மள்ைர் மைைிர் துணங்கை ஆடும்
இடங்ைைிலும் அவகனத் ததடிதனன். எங்கும் அவகனக் ைரணமுடியவில்கல. அவன் மரண்புள்ைவன். என்கன
மணக்கும் தகுதி உள்ைவன். நரன் ஓர் ஆடுைை மைள். அவனும் ஓர் ஆடுைை மைன். அவன் தபருகம மிக்ைவன்.
ஆடுைைக் கூட்டத்துக்குக் குரிசில்(தகலவன்). அவகன நிகனத்து என் கைவகையல் நழுவுைிறது.



மள்ைர் = உைவர். மள் < மண் - மண்கணப் பிகணந்து ததரைில் புரிதவரர்.
துணங்கை = வட்டமரை நின்று கை தைரத்துக்தைரண்டு ஆடும் தபரழுதுதபரக்கு விகையரட்டு நடனம்.

அது மட்டும் அல்ல " "-- உகரசரன்ற மன்னன் ைரிைரல் வைவன் மைள் வஞ்சிக் தைரன் தன்கனப் புனல்தைரள்ைத் தரன்
புனலின் பின்தசன்று ‘ைல்நவில் ததரைரதயர,’ என்னக் ைடல்வந்து முன்னிறுத்திக் ைரட்ட, அவகனத் தைீஇக் தைரண்டு
தபரன்னங்
தைரடிதபரலப்
தபரதந்தரள்"
என்று இைங்தைரவடிைள் ஆதிமந்தியின்
ைரதல்
வலிகமகய
சிலப்பதிைரரத்தில் எடுத்துச் தசரல்ைிறரர்.
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ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி ஆடிப்தபருக்ைில் ஆடிய படலம்

நீச்சல்-நடன விகையரட்டுவீரன் ஆட்டன் ஆத்தி என்பவகன ஆதிமந்தி ைரதலித்தரள். ைரவிரியரற்றில் ைைரர் என்னும்
ஊரிலிருந்த நீர்த்துகறயில் ஆட்டனத்தி என்பவன் நீச்சல் நடனம் ஆடினரன். இந்த நீச்சல் நடனம் ைரிைரலன்
முன்னிகலயில் நடந்தது. ைரவிரி என்பவள் 'தரைிருங் ைதுப்பு' தைரண்டவள். ஆற்றுதவள்ைம் ைரவிரிகய ஈர்த்ததபரது
அவள் ஆட்டனத்திகயப் பிடித்துக்தைரண்டரள். தவள்ைம் இருவகரயும் அடித்துச் தசன்றுவிட்டது. ைரவிரி
ஆற்றுதவற்றத்தில்
மரண்டுதபரனரள்.
நீச்சல்
நடனம்
நடந்த
தவள்ைப்தபருக்கு
விைரகவ
இக்ைரல
விைர ஆடிப்தபருக்கு எனக் தைரள்ளுதல் தபரருத்தமரனது.
ஆட்டன் அத்தி ைகர ஒதுங்ைிக் ைிடந்தரன்.மருதி என்பவள் அவகனக் ைரப்பரற்றினரள். ஆதிமந்தி தன் ைரதலகனக்
ைண்டீதரர என்று தைட்டுக்தைரண்டு ஊர் ஊரரை அகலந்தரள். இந்த துக்ைம் இவள் பரடல்ைைில்
ததரிைிறது.[1] ஆட்டனத்திகய அவைது ைரதலி ஆதிமந்தியிடம் ஒப்பகடத்துவிட்ட ைற்பரசி மருதி தனக்கு தவறு
பற்றுக்தைரடு இன்கமயரல் ைடலுள் பரய்ந்து தன்கன மரய்த்துக்தைரண்டரள், (அைநரனூறு 45, 76, 135, 222, 236,
376 ஆைிய பரடல்ைைின் ததரகுப்புச் தசய்தி இது).

தமற்தைரள்ைள்
1. ↑ சி. முத்துப் பிள்கை. (2003). தமிழ்ப் தபண் ைவிைள். தசன்கன: பைனி நிகலயம்.

வினர தவறு என்பதற்ைரன ஆதரரம்:
ைைரர்ப் தபருந்துகறயில் புனலரடிய நீச்சல் வீரன் – ஆட்டனத்தி
புனலரட்டு நிைழ்ச்சிகயக் ைண்டுைைித்த மன்னன்
- ைரிைரற் தசரைன்
ஆட்டனத்தி மன்னன் என்பதற்கு எந்த ஆதரரமும் இல்கல. ஆனரல் 35வது வினரவில் புனலரடிய மன்னன் எனக்
தைட்டிருப்பதரல், ஆட்டனத்தி என்ற விகட தபரருந்தரத ஒன்றரகும்.
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”ைச்சினன் ைைலினன் ததந்தரர் மரர்பினன்
வகையகமப் தபரலிந்த வனப்பகம ததரியல்
சுரியலம் தபரருநகனக் 1ைரண்டி தரரதவன
(அைநரனூறு

ஆதி மந்தி தபதுற் றிகனய”

– 76:7-10)

ைச்சிகனயும் ைைலிகனயும் தததனரழுகும் தரரணிந்த மரர்பிகனயும் உகடயவனும் கூறுபரட்டின் அகமதிதயரடு விைங்ைிய அைகு
அகமந்த மரகலகயயுகடயவனும் ஆைிய, குைன்ற மயிரிகனயுகடய அைைிய

தபரருணன் என்றுதரன் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.

மன்னன் எனக் குறிப்பிடப்படவில்கல.
தமலும்,
’மள்ைர் குைீஇய விைவி னரனும்
மைைிர் தைீஇய துணங்கை யரனும்
யரண்டுங் ைரதணன் மரண்டக் தைரகன
யரனுதமர ரரடுைை மைதை தயன்கைக்
தைரடீ ரிலங்குவகை தநைிழ்த்த
பீடுதைழு குரிசிலுதமர ரரடுைை மைதன.”
(குறுந்ததரகை - 31)
மரட்சிகம தபரருந்திய தகுதிகய உகடதயரகன வீரர் கூடியுள்ை தசரி விைரவின் ைண்ணும் மைைிர் தம்முள் தழுவி ஆடுைின்ற துணங்கைக்
கூத்தின் ைண்ணும் ஆைிய எவ்விடத்தும், ைண்தடனில்கலயரனும் ஆடுைின்ற ைைத்திற்குரிய ஒரு மைதை; என் கையில் உள்ை சங்கை
அறுத்துச் தசய்து விைங்குைின்ற வகையல்ைகை தநைிைச் தசய்த தபருகம தபரருந்திய தகலவனும் ஆடுைின்ற ைைத்தில் உள்ை ஒருவதன.

என்ற ஆதிமந்தியின் பரடல் வரிைள் மூலமரைவும் ஆட்டனத்தி ஒரு தபரருணன் என்பது ததைிவு. மன்னன் என்பது
சற்றும் தபரருந்தரது.
ஆைதவ, வினர தவறு.

வினர எண் : 60

வினரத்தரள் வகை : D
பன்னிரண்டரம் வகுப்பு – பக்ைம் – 80 ( பதிப்பு - 2005 )
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