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Latest Notes Tnpsc Group 2&4 Vao =Tet &Pg TRB Exams Tamil Material

கடவுள் வாழ்த்து
அருள்பழுத்த பழச்சுவவசய கரும்சப சதசன
ஆரமிர்சத என்கண்சண அறிய வான
பபாருைவனத்தும் தரும்பபாருசை கருவண நீ ங்காப்
பூரணமாய் நின்றபவான்சற புனித வாழ்சவ
கருதரிய கருத்ததனுட் கருத்தாய் சமவிக்
காலமும்சத சமும்வகுத்துக் கருவி ஆதி
விரிவிவனயும் கூட்டிஉயிர்த் திரவை ஆட்டும்
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விழுப்பபாருசை யான்பசாலும்விண் ணப்பங் சகசை
- தாயுமானவர்

பசாற்பபாருள்:
ஆரமிர்சத – அரிய அமிழ்சத
பூரணமாய் – முழுவமயாய்
புனிதம் – தூய்வம
விழுப்பபாருள் – சமலானப்பபாருள்
இலக்கணக்குறிப்பு:
பழச்சுவவ – ஆறாம் சவற்றுவமத் பதாவக
தரும் பபாருசை – பசய்யும் என்னும் வாய்பாட்டுப் பபயபரச்சம்
காலமும் சதசமும் – எண்ணும்வம
உயிர்த்திரள் – ஆறாம் சவற்றுவமத் பதாவக
விழுப்பபாருள் – உரிச்பசாற்பறாடர்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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குறிப்பு:
தாயுமானவர் பாடல்கள் என்னும் பதாவகநூலில் 1452 பாடல்கள் உள்ைன.
இந்நூல் “தமிழ் பமாழியின் உபநிடதம்” எனப் சபாற்றப்படுகிறது.
இவர் சவதாரண்யம் என்னும் திருமவறக்காட்டில் சகடிலியப்ப
பிள்வைக்கும், பகசவல்லி அம்வமக்கும் மகனாகப் பிறந்தார்.
திருச்சியில் உள்ை தாயுமானவர் அருைால் பிறந்தவமயால் இவருக்கு
தாயுமானவர் எனப் பபயரிடப்பட்டது.
சகடிலியப்ப பிள்வை திருச்சிராப்பள்ைிவய ஆண்ட விசயரங்க பசாக்கநாத
நாயக்கர் என்ற அரசரிடம் கணக்கராகப் பணிபுரிந்து வந்தார்.
அவர் மவறவுக்குப் பின்னர்த் தாயுமானவர் அப்பணிவய ஏற்றார்.
இவரின் மவனவி மட்டுவார்குழலி.
திருமூலர் மரபில் வந்த பமௌனகுருவிடம் ஆசி பபற்றவர்.
இவர் முக்தி அவடந்த இடம் இராமநாதபுரம் மாவட்டம் இலட்சுமிபுரம்.
காலம் பதிபனட்டாம் நூற்றாண்டு.
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பமாழி வாழ்த்து

வவய மீ ன்றபதான் மக்க ளுைத்திவனக்
வகயி னாலுவர கால மிரிந்திடப்
வபய நாவவய வசத்த பழந்தமிழ்
ஐவய தாடவல பகாண்டு பணிகுவாம்
- பள்ைியகரம் நீ .கந்தசாமிப் புலவர்
பசாற்பபாருள்:
வவயம் – உலகம்
இரிந்திட – விலகிட
வபய – பமல்ல
தாள் – திருவடி
ஐவய – தாய்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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இலக்கணக்குறிப்பு:
பதான்மக்கள் – பண்புத்பதாவக
உள்ைம் – ஆகுபபயர்
உவரகாலம் – விவனத்பதாவக
ஐவயதாள் – ஆறாம் சவற்றுவமத் பதாவக
தாள் தவல – இரண்டாம் சவற்றுவமத்பதாவக
குறிப்பு:
பள்ைியகரம் நீ.கந்தசாமிப் புலவர் தஞ்வச மாவட்டம் பள்ைியகரத்தில்
பிறந்தவர்.
பபற்சறார் = நீ லசமகம் பிள்வை, பசௌந்தரவல்லி அம்வமயார்.
இவர் ஒரு பன்பமாழிப் புலவர்.
கரந்வதத் தமிழ் சங்கத்தில் பல ஆண்டுகள் அவமச்சராகத் விைங்கினார்.
தாமஸ்கிசர என்பார் எழுதிய ஆங்கிலக் கவிவத ஒன்வறத் தமிழில்
பசய்யுள் வடிவில் “இரங்கற்பா” என்னும் தவலப்பில் பமாழி பபயர்த்தார்,
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நாட்டு வாழ்த்து
திருநி வறந்தவன தன்னிக பரான்றிவல
தீது தீர்ந்தவன நீ ர்வைஞ் சார்ந்தவன
மருவு பசய்கைின் நற்பயன் மல்குவவ
வைனின் வந்தசதார் வபந்நிறம் வாய்ந்தவன
பபருகு மின்ப முவடவய குறுநவக
பபற்பறா ைிர்ந்தவன பல்பணி பூண்டவன
இருநி லத்துவந் பதம்முயிர் தாங்குவவ
எங்கள் தாய்நின் பதங்கள் இவறஞ்சுவாம்
- பாரதியார்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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பசாற்பபாருள்:
திரு – பசல்வம்
மருவு – பபாருந்திய
பசய் – வயல்
மல்குதல் – நிவறதல்
இருநிலம் – பபரிய பூவுலகு
இலக்கணக்குறிப்பு:
மருவு பசய் – விவனத்பதாவக
பபருகும் இன்பம் – பசய்யும் என்னும் வாய்ப்பாட்டுப் பபயபரச்சம்
நற்பயன் – பண்புத்பதாவக
குறிப்புகள்:
வங்கபமாழியில் பங்கிம் சந்திர சட்சடாபாத்யாயர் எழுதிய “வந்சத மாதரம்”
என்னும் பாடலின் பமாழிப்பபயர்சப இப்பாடல்.
சதசியக்கவி எனப் சபாற்றப்படும் பாரதியார் எட்டயபுரத்தில் 11.12.1882இல்

www.Padasalai.Net
பிறந்தார்.

பாரதியார் மதுவரயில் உள்ை சசதுபதி உயர்நிவலப் பள்ைியில்
ஆசிரியராகவும், பின்னர்ச் பசன்வனயில் இருந்து பவைிவந்த

“சுசதசமித்திரன்” இதழின் உதவி ஆசிரியராகவும் பணியாற்றினார்.
சமலும் “சக்கரவர்த்தினி” என்ற பத்திரிவகக்கு ஆசிரியராகவும், “இந்தியா”
என்ற வாரப்பத்திரிவகக்கு ஆசிரியராகவும் திகழ்ந்தார்.
இவர் கீ வதவய பமாழிபபயர்த்தார்.
11.09.1921 அன்று மவறந்தார்.

புறநானூறு
பசாற்பபாருள்:
அறுகுைம் – நீ ர் வற்றிய குைம்.
உகுத்தும் – பபய்தும்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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உவர்நிலம் – கைர்நிலம்
ஊட்டியும் – சாலப் பபய்தும்
கடாஅயாவன – மதக்கைிறு
மாரி – மவழ
இலக்கணக்குறிப்பு:
அறுகுைம், அகல்வயல் – விவனத்பதாவக
வவரயா மரபு – ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப் பபயபரச்சம்
கடாஅ – இவசநிவற அைபபவட
நூல் குறிப்பு:
புறம் + நான்கு + நூறு = புறநானூறு
இதவன புறப்பாட்டு, புறம் எனவும் வழங்குவர்.
இந்நூலில் 400 பாடல்கள் உள்ைன.
இந்நூலின் கடவுள் வாழ்த்து பாடியவர் = பாரதம் பாடிய பபருந்சதவனார்.
இந்நூலின் சில பாடல்கவை ஜி.யு.சபாப் ஆங்கிலத்தில் பமாழி
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பபயர்த்துள்ைார்.

பரணர்:

இவர் வரலாற்றுக் குறிப்புகவை பாடல்களுள் பபாதிந்து வவத்துப்
பாடுவதில் வல்லவர்.
கபிலர் சபால மிக்க புகழுடன் வாழ்ந்தவர்.
கபிலபரணர் என்னும் பதாடரால் இது விைங்கும்.
இவர் பதிற்றுப்பத்தில் ஐந்தாம் பத்து பாடிக் கடல்பிறக் சகாட்டிய
பசங்குட்டுவனிடம் உம்பற்காட்டு வாரிவயயும், அவன் மகன் குட்டுவன்
சசரவலயும் பரிசாகப் பபற்றவர்.
சபகன்:
சபகன் கவடபயழு வள்ைல்களுள் ஒருவன்.
கான மஞ்வைக்குக் கலிங்கம் நல்கியவன்.
மவலநாட்வட ஆண்டவன்.
இவனது ஊர் நல்லூர்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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இவனது குடி ஆவியர் குடி.

அகநானூறு
பசாற்பபாருள்:
ஓங்குமவல – உயர்ந்த மவல
சிலம்பு – மவலச்சாரல்
சவங்வக பிடவு – மவலநிலத்சத வைரும் மரங்கள்
உகிர் – நகம்
உழுவவ – ஆண்புலி
கவவல – கிவைவழி
சாஅய் – பமலிவுற்று
இலக்கணக்குறிப்பு:

www.Padasalai.Net
ஓங்குமவல – விவனத்பதாவக

அவிழாக் சகாட்டுகிர் – ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப் பபயபரச்சம்
நிரம்பா நீ ைிவட – ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப் பபயபரச்சம்
நீ ைிவட – விவனத்பதாவக
உண்ணா உயக்கம் – ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப் பபயபரச்சம்
சாஅய் – இவசநிவறஅைபபவட
பதால்கவின் – பண்புத்பதாவக
பிரிந்சதார் – விவனயாலவணயும் பபயர்

நூல் குறிப்பு:
அகம் + நான்கு + நூறு = அகநானூறு
இந்நூலில் நானூறு பாடல்கள் உள்ைன.
நூலில் உள்ை 3 பிரிவுகள் = கைிற்றியாவனநிவர, மணிமிவடபவைம்,
நித்திலக்சகாவவ
கைிற்றியாவனநிவரயில் 120 பாடல்களும், மணிமிவடபவலத்தில் 180
பாடல்களும், நித்திலக்சகாவவயில் 100 பாடல்களும் உள்ைன.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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நூலின் அடிஎல்வல = 13 – 31
இந்நூலிவன “பநடுந்பதாவக” என்றும் வழங்குவர்.
1,3,5 என ஒற்வறப்பவட எண்கள் அவமந்த பாடல்கள் = பாவலத்திவண
பாடல்கள்
2,8 என வருவன = குறிஞ்சித்திவண பாடல்கள்
4,14 என வருவன = முல்வலதிவனப் பாடல்கள்
6,16 என வருவன = மருதத்திவண பாடல்கள்
10,20 என வருவன = பநய்தல் திவண பாடல்கள்.
நூவல பதாகுத்தவர் = மதுவர உப்பூரிகுடிகிழார் மகனார் உருதிரசன்மனார்
நூவல பதாகுப்பித்தவர் = பாண்டியன் உக்கிரப்பபருவழுதி

ஐங்குறுநூறு
பசாற்பபாருள்:
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சதாவக – மயில்

வதுவவ – திருமணம்

இலக்கணக்குறிப்பு:
இருந்தசதாவக – பபயபரச்சம்
மருள் – உவமவுருபு
இவழயணி – விவனத்பதாவக
நாட – அண்வமவிைி
நுந்வத – நும் தந்வத என்பதன் மரூஉ
வாழியர் – வியங்சகாள் விவனமுற்று
நன்மவன – பண்புத்பதாவக
நூல் குறிப்பு:
ஐந்து + குறுவம + நூறு = ஐங்குறுநூறு
அடி எல்வல = 3 முதல் 6

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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ஒவ்பவாரு திவனக்கும் நூறு பாடல்கள் என பமாத்தம் 500 பாடல்கள்
உள்ைன.
குறிஞ்சி திவண பாடல்கள் பாடியவர் = கபிலர்
முல்வலதிவண பாடல்கள் பாடியவர் = சபயன்
மருதத்திவண பாடல்கள் பாடியவர் = ஓரம்சபாகி
பநய்தல் திவண பாடல்கள் பாடியவர் = அம்மூவன்
பாவல திவண பாடல்கள் பாடியவர் = ஓதலாந்வத
இந்நூவல பதாகுத்தவர் = புலத்துவற முற்றிய கூடலூர் கிழார்.
பதாகுப்பித்தவர் = சசரமான் யாவனக்கட்சசய் மாந்தரஞ்சசரல்
இரும்பபாவற
கடவுள் வாழ்த்து பாடியவர் = பாரதம் பாடிய பபருந்சதவனார்
கபிலர்:
இவர், “புலனழுக் கற்ற அந்தணாைன்” எனப் புகழப்பட்டவர்.
வள்ைல் பாரியின் அவவகைப் புலவர்.
குறிஞ்சிப்பாட்டு, ஐங்குறு நூற்றில் குருஞ்சித்திவன பாடல்கள் நூறு,
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பதிற்றுபத்தில் ஏழாம் பத்து, கலித்பதாவகயில் குறுஞ்சி கலியில் உள்ை 29
பாடல்கள் முதலியன இவர் பாடியவவ.

திருக்குறள்
பசாற்பபாருள்:
அமரருள் – சதவர் உலகம்

உய்க்கும் – பசலுத்தும்

ஆரிருள் – நரகம்

காக்க – கவடப்பிடித்து ஒழுகுக

பசறிவு – அடக்கம்

சீர்வம – விழுப்பம், சிறப்பு

சதாற்றம் – உயர்வு

மாண – மிகவும்

பணிதல் – அடங்குதல்

ஒருவம – ஒருபிறப்பு

எழுவம – ஏழு பிறப்பு

ஏமாப்பு – பாதுகாப்பு

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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சசாகாப்பர் – துன்புறுவர்

வடு – தழும்பு

கதம் – சினம்

பசவ்வி – தகுந்த காலம்

தாைாற்றி – மிக்க முயற்சி பசய்து

தந்த – ஈட்டிய

சவைாண்வம – உதவி

புத்சதள் உலகம் – சதவர் உலகம்

திரு – பசல்வம்

அற்று – சபாலும்

இடம் – பசல்வம்

ஒல்கார் – தைரார்

கடன் – முவறவம

சகடு – பபாருள்சகடு

கூவக – சகாட்டான்

இகல் – பவக

தகர் – ஆட்டுக்கிடாய்

பபாள்பைன – உடனடியாக

பசறுநர் – பவகவர்

சுமக்க – பணிக

மாற்றான் – பவகவர்

பீலி – மயில்சதாவக
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சாகாடு – வண்டி

இறும் – முரியும்

இலக்கணக்குறிப்பு:
அடங்காவம –

ஆரிருள் – பண்புத்பதாவக

எதிர்மவறத்பதாழிற்பபயர்
காக்க – வியங்சகாள் விவனமுற்று

அதனினூஉங்கு – இன்னிவச
அைபபவட

அடங்கியான் – விவனயாலவணயும்

மவலயினும் – உயர்வு சிறப்பும்வம

பபயர்
எல்லார்க்கும் – முற்றும்வம

பணிதல் – பதாழிற்பபயர்

உவடத்து – குறிப்பு விவனமுற்று

எழுவம, ஐந்து – ஆகுபபயர்

காவாக்கால் – எதிர்மவற

நன்று – பண்புப்பபயர்

விவனபயச்சம்
அடங்கல் – பதாழிற்பபயர்

ஆற்றுவான் – விவனயாலவணயும்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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பபயர்

உலகு – இடவாகுபபயர்

தந்தபபாருள் – பபயபரச்சம்

பபாருட்டு – குறிப்பு விவனமுற்று

பபறல் – பதாழிற்பபயர்

அறிவான் – விவனயாலவணயும்

வாழ்வான் – விவனயாலவணயும்

பபயர்

பபயர்

மற்வறயான் – குறிப்பு

சபரறிவு – பண்புத்பதாவக

விவனயாலவணயும் பபயர்
தப்பாமரம் – ஈறுபகட்ட எதிர்மவற

பபருந்தவக – பண்புத்பதாவக

பபயபரச்சம்
கடனறிகாட்சி – விவனத்பதாவக

ஒல்கார் – விவனயாலவணயும்
பபயர்

இல்பருவம் – பண்புத்பதாவக

ஆதல் – பதாழிற்பபயர்
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சகடு, சகாள் – முதனிவல திரிந்த

பகல்பவல்லும் – ஏழாம்

பதாழிற்பபயர்

சவற்றுவமத்பதாவக

இகல்பவல்லும் – இரண்டாம்

ஒழுகல் – பதாழிற்பபயர்

சவற்றுவமத்பதாவக
அருவிவன – பண்புத்பதாவக

பசயின் – விவனபயச்சம்

கருதுபவர் – விவனயாலவணயும்

ஒடுக்கம் – பதாழிற்பபயர்

பபயர்
பபாருதகர் – விவனத்பதாவக

ஒள்ைியவர் – விவனயாலவணயும்
பபயர்

சுமக்க – வியங்சகாள் விவனமுற்று

ஒக்க – வியங்சகாள் விவனமுற்று

விவனவலி – ஆறாம்

பசயல் – வியங்சகாள்

சவற்றுவமத்பதாவக

விவனமுற்று

பசல்வார் – விவனயாலவணயும்

அறியார் – எதிர்மவற

பபயர்

விவனயாலவணயும் பபயர்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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ஒழுகான் – முற்பறச்சம்

பபய்சாகாடு – விவனத்பதாவக

சாலமிகுந்து – உரிச்பசாற்பறாடர்

பகாம்பர் – ஈற்றுப்சபாலி

ஈக – வியங்சகாள் விவனமுற்று

ஆகாறு – விவனத்பதாவக

சகடு – முதனிவல திரிந்த

வாழ்க்வக – பதாழிற்பபயர்

பதாழிற்பபயர்
நூல்குறிப்பு:
“தமிழ் மாதின் இனிய உயிர்நிவல” என்று உலசகாரால் பாராட்டப்படும் நூல்
திருக்குறள்.
திருக்குறள் “தமிழர் திருமவற” ஆகும்.
திருக்குறள் என்பது அவடயடுத்த கருவியாகு பபயர்.
திருக்குறள் அறத்துப்பால், பபாருட்பால், காமத்துப்பால் என்னும் மூன்று
பபரும் பிரிவுகவை பகாண்டது.
அறத்துப்பால் முப்பத்தி எட்டு (38) அதிகாரங்கவை உவடயது. அது
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பாயிரவியல், இல்லறவியல், துறவறவியல், ஊழியல் என்னும் நான்கு
இயல்கவை பகாண்டுள்ைது.

பபாருட்பால் எழுபது (70) அதிகாரங்கவையும், அரசியல், அங்கவியல்,
ஒழிபியல் என்னும் மூன்று இயல்கவையும் பகாண்டுள்ைது.

காமத்துப்பால் (25) அதிகாரங்கவையும், கைவியல், கற்பியல் என்ற இரன்டு
இயல்கவையும் உவடயது.

சீவக சிந்தாமணி
பசாற்பபாருள்:
சிவல – வில்

பபாழில் – சசாவல

குரங்கின – வவைந்தன

பறவவ – கின்னரமிதுனம் என்னும்
பறவவ

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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கருங்பகாடி – கரிய ஒழுங்கு

மிடறு – கழுத்து

பகாடி – ஒழுங்கு

கடி – விைக்கம்

எயிரு – பல்

விம்மாது – புவடக்காது

எரிமலர் – முருக்கமலர்

உைர – தடவ

இவுைி – குதிவர

கால் – காற்று

நுவன – கூர்வம

கடம் – காடு

பிவண – பபண்மான்

மாழ்கி – மயங்கி

இழுக்கி – தப்பி

எழினி – உவற

பமாய்ம்பு – வலிவம

மடங்கல் – சிங்கம்

கணிவக – பபாதுமகள்

பகால்வல – முல்வலநிலம்

குரங்கி – வவைந்து

தூமம் – அகிற்புவக
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நிலமடந்வத – பபற்ற தாய்

இருவிசும்பு – பசவிலித்தாய்

வகத்தாய் – பசவிலித்தாய்

ஓதி – பசால்லி

புரி – முறுக்கு

பத்தர் – யாழின் ஓர் உறுப்பு

இலக்கணக்குறிப்பு:
எழீ இ – பசால்லிவச அைபபவட

சிறுநுதல் – அன்பமாழித்பதாவக

பாவவ – உவவம ஆகுபபயர்

சிவலத் பதாழில் – ஆறாம்
சவற்றுவமத்பதாவக

கருங்பகாடி – பண்புத்பதாவக

இருங்கடல் – பண்புத்பதாவக

கடிமிடறு – உரிச்பசாற்பறாடர்

பவைச்பசவ்வாய் –
உவவமத்பதாவக

விரிமலர் – விவனத்பதாவக

சகாவத – உவவம ஆகுபபயர்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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எரிமலர் – உவமத்பதாவக

பசவ்வாய் – அன்பமாழித்பதாவக

ஒப்ப – உவமஉருபு

இன்னரம்பு – பண்புத்பதாவக

விடுகவண – விவனத்பதாவக

திண்சடர் – பண்புத்பதாவக

வடிநுவன – விவனத்பதாவக

அடுதிவர – விவனத்பதாவக

கழித்தசவல் – பபயபரச்சம்

அன்ன – உவமஉருபு

நீ க்கி – விவனபயச்சம்

பநடுங்கண் – பண்புத்பதாவக

தடங்கண் – உரிச்பசாற்பறாடர்

சுரந்து, முதிர்ந்து – விவனபயச்சம்

நின்றாள் – விவனயாலவணயும்

சபாக, நடக்க – வியங்சகாள்

பபயர்

விவனமுற்று

கமழ் ஓதி – அன்பமாழித்பதாவக

காவை – உவம ஆகுபபயர்

நூல் குறிப்பு;
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சிந்தாமணி என்பதற்கு ஒைிகுன்றாத மணி என்பது பபாருள்.
இக்காப்பியத்வத இயற்றியவர் திருத்தக்கசதவர்.
இவர் சசாழ நாட்டினர். சமணத் துறவி.

இவர் நரி விருத்தம் என்ற நூவலயும் பவடத்துள்ைார்.
சீவக சிந்தாமணிக்கு “மண நூல்” என்ற பபயரும் உண்டு.
இது நாமகள் இலம்பகம் முதலாக முத்தி இலம்பகம் ஈறாகப் 13 இலம்பகம்
பகாண்டுள்ைது.
இந்நூல் விருத்தம் என்ற பாவினால் அவமந்த முதல் நூல்.
இந்நூலிற்கு உவர கண்டவர் = உச்சிசமற் புலவர்பகாள் நச்சினார்க்கினியர்.
சீவகன் வரலாற்வற கூறுவதால் இந்நூல் சீவக சிந்தாமணி எனப் பபயர்
வழங்கப்படுகிறது.
காந்தருவதத்வதயார் இலம்பகம்:
பவள்ைி மவலயின் சவந்தன் கலுழசவகன்.
அவன் மகள் காந்தருவதத்வத.
காந்தருவதத்வதயின் சதாழி வணாபதி
ீ
யாழ்சபார் நடந்த இடம் இராசமாபுரம்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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காந்தருவதத்வத சீதத்தன் என்னும் வணிகனிடம் ஒப்பவடக்கப்பட்டாள்.
சீவகனின் நண்பன் நபுலன் சபாட்டியில் சீவகன் காந்தருவதத்வதவய
பவன்று அவவை மணம் முடித்தான்.

சீறாப்புராணம்
பசாற்பபாருள்:
கான் – காடு

நகம் – மவல

சிரம் – தவல

முவழ - குவக

வவை – புற்று

பாந்தள் – பாம்பு

பிடவவ – துணி

பவருவி – அஞ்சி

பபாறி – புள்ைிகள்

உரகம், பணி – பாம்பு

பருவரல் – துன்பம்

நித்திவர – தூக்கம்

கடி – மணம்

காந்தி – சபபராைி

நவற – சதன்

பரல் – கல்

பகந்தம் – பற்கள்

சவகம் – சினம்

பசன்னி – தவல

மவரமலர் – தாமவர மலர்

சகாடிகம் – ஆவட

கால் – காற்று

கான்று – உமிழ்ந்து

பன்னகம் – பாம்பு

வவர – மவல

புவட – வவை, பபாந்து

முரணி – மாறுபட்டு

புதியன் – இவறவன்
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இலக்கணகுறிப்பு:
பசழுந்துயில் – பண்புத்பதாவக

இகலவர் – விவனயாலவணயும்
பபயர்

மவலமுவழ - ஏழாம்

பவருவி, கிழித்து – விவனபயச்சம்

சவற்றுவமத்பதாவக
சபார்த்த பிடவவ – பபயபரச்சம்

இவல – இல்வல என்பதன்
இவடக்குவற விகாரம்

அறிகிலார் – எதிர்மவற

மதிமுகம் – உவமத்பதாவக

விவனயாலவணயும் பபயர்
கடிநவற – உரிச்பசாற்பறாடர்

மலர்ந்தாள் – உவவமத்பதாவக

பமன்மலர் – பண்புத்பதாவக

வல்லுடல் – பண்புத்பதாவக

படுவிடம் – விவனத்பதாவக

பரந்து, தாக்கி – விவனபயச்சம்

என்ன – உவமஉருபு

மதி – உவம ஆகுபபயர்

அருமவற – பண்புத்பதாவக

நின்சறான் – விவனயாலவணயும்
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பபயர்

நிவனத்தவர் - விவனயாலவணயும்

பவவ்விடம் – பண்புத்பதாவக

பபயர்

நூல் குறிப்பு:
சீறா என்பதற்கு வாழ்க்வக என்பது பபாருள், புராணம் என்பதற்கு வரலாறு
என்பது பபாருள்.
சீறாப்புராணம் என்பதற்கு நபிகள் நாயகத்தின் வாழ்க்வக வரலாறு என்று
பபாருள்.
இந்நூல் விலாதத்துக் காண்டம்(பிறப்பியற் காண்டம்), நுபுவ் வத்துக்
காண்டம்(பசம்பபாருட் காண்டம்), ஹிஜ்ரத்துக் காண்டம்(பசலவியற்
காண்டம்) என்ற மூன்று பபரும் பிரிவுகவை உவடயது.
இந்நூலில் 5027 விருதப்பாக்கள் உள்ைன.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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பபருமானார் பிறந்ததும் இைவம நிகழ்வுகளும் திருமணமும் விலாதத்துக்
காண்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ைது.
வானவர் ஜிப்றாயில் மூலம் திருமுவற நபிகள் பபருமானார்க்கு
அருைப்பட்டதும் அதன்பின் மக்கத்தில் நடந்தவவயும் நுபுவ்வத்துக்
காண்டத்தில் சபசப்படுகின்றன.
மக்கத்வத விட்டுப் பபருமானார் மதீனம் பசன்றதும் தீன் நிவல நிறுத்தற்காக
நிகழ்ந்த சபார்களும் பிறவும் ஹிஜ்றத்துக் காண்டத்தில்
வவரயப்பட்டுள்ைன.
சீறாப்புரானத்தில் நபிகைின் வாழ்வு முற்றிலுமாகப் பாடி நிவறவு
பசய்யப்படவில்வல.
பனூ அகமது மவரக்காயர் என்பவர் தாம் பபருமானாரின் தூய திருவாழ்வு
முழுவமயும் பாடி முடித்தார். அது “சின்ன சீறா” என வழங்கப்படுகிறது.
ஆசிரியர் குறிப்பு:
உமறுப்புலவர் எட்டயபுரம் கடிவக முத்துப் புலவரின் மாணவர்.
பசய்கு அப்துல் காதிர் மவரக்காயர் என்ற வள்ைல் சீதக்காதியின்
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சவண்டுசகாைின் வண்ணசம உமறுப்புலவர் சீறாப்புராணத்வத எழுதினார்.
நூல் முடிவுறும் முன்னசர சீதக்காதி மவறந்தார்.

பின் அபுல் காசிம் என்ற வள்ைலின் உதவியால் சீறாப்புராணம் நிவறவு
பபற்றது.
உமறுப்புலவர் முதுபமாழிமாவல என்ற எண்பது பாக்கைால் ஆன
நூவலயும் பவடத்துள்ைார்.
விடமீ ட்ட படலம்:
நபிகைின் நண்பர் = அபூபக்கர்
இருவரும் தங்கி இருந்த இடம், பதௌர் மவலக்குவக.
குவகயில் இருந்த ஒரு பபாந்தின் வழியாக வந்த பாம்பு அபூபக்கரின்
உள்ைங்காவல தீண்டியது.
அபூபக்கர் மயக்கம் அவடயும் நிவலயில் நபிகள் உறக்கம் கவைந்து எழுந்து
நடந்தவத அறிந்து பகாண்டார்.
நபிகள் தனது எச்சில் தடவி அபூபக்கவர மீ ட்டார்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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மசனான்மண ீயம்
பசாற்பபாருள்:
பசந்தழல் – சவள்வியில் மூட்டுகிற பநருப்பு
வாசனார் – சதவர்கள்
இந்தனம் – விறகு
உகம் – யுகம்
திருந்தலீர் – பவகவர்கள்
பசயமாது – பவற்றித் திருமகள்(விசயலட்சுமி)
காயம் – உடம்பு
இலக்கணக்குறிப்பு:
பசந்தழல் – பண்புத்பதாவக
ஆகுக – வியங்சகாள் விவனமுற்று
சபார்க்குறி – ஏழாம் சவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்க பதாவக
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கனங்கணம் – அடுக்குத்பதாடர்

நூல் குறிப்பு;
நாடகக் காப்பியங்கைால் சிறப்புப் பபற்று விைங்கும் வடபமாழிக்கு ஈடாக
நடிப்புப் பசவ்வியும் இலக்கியச் பசவ்வியும் ஒருங்சக அவமயப் பபற்றது
இந்நாடகம்.
இந்நாடகம் லிட்டன் பிரபு என்பார் ஆங்கிலத்தில் எழுதிய “இரகசிய வழி”
என்ற நூவலத் தழுவி அவமந்தது.
எனினும் இது வழிநூல் என்னாது முதல் நூல் எனசவ பகாள்ைப்பபறும்
சீர்வமயுவடயது.
அங்கங்கவையும் காட்சிகவையும் அவமத்து எழுதுவது நாடக நன்னூல்
மரபு.
இந்நாடகம் 5 அங்கங்கவையும் 20 காட்சிகவையும் பகாண்டு விைங்குகிறது.
இவடசய சிவகாமி சரிதம் என்னும் துவணக் கவத ஒன்றும் இடம்
பபற்றுள்ைது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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ஆசிரியர் குறிப்பு:
சபராசிரியர் பப.சுந்தரம்பிள்வை, சகரை மாநிலம் ஆலப்புவழயில்
பிறந்தவர்.
பபற்சறார் = பபருமாள் பிள்வை, மாடத்தி அம்வமயார்.
இவர் திருவனந்தபுரம் அரசர் கல்லூரியில் தத்துவப் சபராசிரியராகப்
பணிபுரிந்தார்.
இவரின் ைானாசிரியர் = சகாடாக நல்லூர் சுந்தர சுவாமிகள்
இவர் இயற்றிய நூல்கள் = நூல் பதாவக விைக்கம், திருைானசம்பந்தர் கால
ஆராய்ச்சி, திருவிதாங்கூர்ப் பண்வட மன்னர் கால ஆராய்ச்சி.
அந்நாவைய பசன்வன மாகாண அரசு இவருக்கு ராவ்பகதூர் பட்டம்
வழங்கிச் சிறப்பித்தது.
இவரது நீ ராருங்கடலுடுத்த என்ற தமிழ் வாழ்த்துப்பாடசல தமிழக அரசின்
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தாக ஏற்கப்பட்டுள்ைது.

கவத:
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மதுவரவய ஆண்ட பாண்டிய மன்னன் ஜீவகன்.
அவமச்சர் குடிலன் வஞ்சகம் மிக்கவன்.

ஜீவகன் மதுவரவய விட்டு திருபநல்சவலியில் சகாட்வட அவமத்து அங்கு
தங்கினான்.
சுந்தர முனிவர் சகாட்வடயில் தனக்கு ஒரு அவற பபற்று அதில் சுரங்க
வழிவய அவமத்தார்.

ஜீவகனின் மகள் மசனான்மணி. இவள் சசர நாட்டு அரசன் புருசடாத்தமவன
கனவில் கண்டு காதல் பகாள்கிறாள்.
அவமச்சன் குடிலனின் மகன் பலசதவவன, சசர அரசனிடம் தூது
அனுப்பினான் மன்னன்.
பலசதவனின் முவறயற்ற சபச்சால் சினம் பகாண்ட சசர அரசன் பாண்டிய
நாடு மீ து சபார் பதாடுத்தான்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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குயில் பாட்டு
பசாற்பபாருள்:
வாரி – கடல்
சகாற்பறாடியார் – பபண்கள்(உலக்வகவயத் பதாடியணிந்த வகயில்
பகாண்ட பபண்கள்)
குக்குபவன – பநல்லடிக்கும் பபாது பபண்கள் ஏற்படுத்தும் ஒலிக்குறிப்பு
பண்வண – வயல்பவைி
சவய் – மூங்கில்
இலக்கணக்குறிப்பு:
கானப்பறவவ – ஏழாம் சவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்க பதாவக
நீ சராவச – ஆறாம் சவற்றுவமத் பதாவக
பபருங்கடல் – பண்புத்பதாவக
பழகு பாட்டு – விவனத்பதாவக
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ஆசிரியர் குறிப்பு;

பாரதியார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரத்தில் சின்னசாமி ஐயருக்கும்,
இலக்குமி அம்வமயாருக்கும் மகனாகத் சதான்றினார்.
சதசியக்கவி, மகாகவி எனப் சபாற்றப்படுபவர்.
இந்தியா, விஜயா என்னும் இதழ்கவை பவைியிட்டார்.
சுசதசமித்திரன் என்ற இதழின் உதவி ஆசிரியராகவும் பணியாற்றினார்.

அழகர் கிள்வைவிடு தூது
பசாற்பபாருள்:
அரி – சிங்கம்

அரன் – சிவன்

அவுணன் – இரணியன்

காயம் – உடம்பு

சசவன – வசனியம்

பண்ணும் பதாழில் – காத்தல்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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பதாழில்

படி – உலகம்

பாதவம் – மருத மரம்

பபண் – அகலிவக

பாரம் – பளு

நாரி – சீதாப்பிராட்டி

சவவல – கடல்

இலக்கணக்குறிப்பு:
வன்காயம் – பண்புத்பதாவக
அவரத்திடும் சசவன – எதிர்காலப் பபயபரச்சம்
மலர்க்கால் – உவவமத்பதாவக
வன்கானகம் – பண்புத்பதாவக
தூது:
தூது 96 வவக சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று.
தவலவன் ஒருவவனக் கண்டு காதல் பகாண்ட தவலவி ஒருத்தி தன்
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காதவலயும் பிரிவாற்றாவமயும் பவைிப்படுத்த விரும்பித் தவலவன்பால்
தூது அனுப்புதல்.

தூதின் இலக்கணம் கூறும் நூல் = இலக்கண விைக்க நூற்பா
தூது பவண்டவை விரவிய கலிபவன்பாவால் பாடப்படும்.

தூதாக பசல்பவவ = அன்னம், மயில், கிைி, குயில், வண்டு, பநஞ்சம், முகில்,
பதன்றல், மான், தமிழ்.
அழகர் கிள்வைவிடு தூது:
திருமாலிருஞ்சசாவல மவலயில் சகாவில் பகாண்டிருக்கும் அழகரிடத்து
பலபட்டவடச் பசாக்கநாத பிள்வை என்ற புலவர் கிைிவயத் தூது விடுவதாக
அவமத்துப் பாடியிருப்பது அழகர் கிள்வை விடு தூது ஆகும்.
இந்நூல் 250 ஆண்டுகளுக்கு முந்வதய நூலாகும்.
இந்நூல் காப்பு பவண்பா ஒன்வறயும் 239 கண்ணிகவையும் உவடயது.
பாட்டின் இரண்டு அடி கண்ணி எனப்படும்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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ஆசிரியர் குறிப்பு:
பசாக்கநாதப் பிள்வை மரபினர் பலபட்டவடக்கணக்கு என்னும் ஒருவவகப்
பணிவயச் பசய்து வந்தனர்.
இவர் தந்வதயார் பபயர் பசாக்கலிங்கம் பிள்வை.
நூல்கள் = மதுவர மும்மணிக்சகாவவ, பதன்றல் விடு தூது சபான்றவவ

கலிங்கத்துப்பரணி
பசாற்பபாருள்:
வவர – மவல

சசர – முற்றும்

மாவச – பழிப்வப

எற்றி – உண்டாக்கி

அவர – இடுப்பு

கலிங்கம் – ஆவட

அமணர் – சமணர்

முந்நூல் – பூணூல்

சிவல – வில்

அரிதவன – பவக

மடி – இறந்த

சயத்தம்பம் – பவற்றித்தூண்

கடகரி – மத யாவன

வயமா – குதிவர

அபயன் – முதல்

வண்வடயார் சகான் – கருணாகரத்

குசலாத்துங்கச்சசாழன்

பதாண்வடமான்

www.Padasalai.Net
இலக்கணக்குறிப்பு:
மாவச எற்றி – இரண்டாம்

வன்தூறு – பண்புத்பதாவக

சவற்றுவம விரி
சபாந்து – விவனபயச்சம்

கைம் கண்சடாம் – இரண்டாம்
சவற்றுவமத்பதாவக

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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எரிந்து, நாட்டி – விவனபயச்சம்

பறித்தமயிர் – பபயபரச்சம்

பரணி:
பரணி என்பது 96 வவக சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று.
சபார் முவனயில் ஆயிரம் யாவனகவைக் பகான்று பவற்றி பகாண்ட
வரவனப்
ீ
பாடுவவதப் பரணி என்றனர்.
ஆவண ஆயிரம் அமரிவட பவன்ற
மாண வனுக்கு வகுப்பது பரணி
--- இலக்கண விைக்கப் பாட்டியல்
பரணி என்ற நாள்மீ ன் காைிவயயும் யமவனயும் தன் பதய்வமாகப் பபற்றது
என்றும் அந்நாள்மீ னால் வந்த பபயசர நூலுக்கும் பபயராக வந்தது என்றார்
– உ.சவ.சா
சதாற்றவர் பபயரில் பரணி நூல் வழங்கப்பபறும்.
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கலிங்கத்துப்பரணி:

தமிழின் முதல் பரணி நூல் இது.

இந்நூல் 509 தாழிவசகள் பகாண்டது.

இந்நூவல ஒட்டக்கூத்தர், “ பதன்தமிழ் பதய்வப்பரணி” என்று
சிறப்பித்துள்ைார்.
இன்வறய ஒரிசா மாநிலம் பண்டு கலிங்கம் என்று வழங்கப்பட்டது.
அந்நாட்டின் மீ து சபார் பதாடுக்க முதல் குசலாத்துங்கச்சசாழன் தன்
பவடத்தைபதி கருணாகரத் பதாண்வடமான் என்பவவர அனுப்பி
பவற்றிபபற்றவத இந்நூல் கூறுகிறது.
பசயங்பகாண்டார்:
கலிங்கத்துப்பரணி பாடியவர் பசயங்பகாண்டார்.
இவர் முதல் குசலாத்துங்கசசாழனின் அவவப்புலவர்.
இவரின் காலம் 11ஆம் நூற்றாண்டு அல்லது 12ஆம் நூற்றாண்டின்
முற்பகுதி.
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பலபட்டவடச் பசாக்கநாதர் இவவரப் “பரணிக்சகார் பசயங்பகாண்டார்”
எனப் புகழ்ந்துள்ைார்.

முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்வைத்தமிழ்
பசாற்பபாருள்:
புலராசம – வறண்டு விடாமல்

கம்முதல் – குரல் சதய்ந்து மங்குதல்

விரல் – பபருவிரல்

சிவவாசம – சிவக்காமல்

அஞ்சனம் – கண்வம

கலுழ்தல் – அழுதல்

தாள் – கால்

வயித்தியநாதபுரி –
புள்ைிருக்குசவளூர்
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இலக்கணக்குறிப்பு:

பமல்லிதழ் – பண்புத்பதாவக

பமன்குரல் – பண்புத்பதாவக

நுண்டுைி – பண்புத்பதாவக

கண்மலர் – உருவகம்

பபாழி திருமுகம் – விவனத்பதாவக

ஆடுக – வியங்சகாள் விவனமுற்று

பிள்வைத்தமிழ்:
கடவுைவரசயா அரசவரசயா பிறவரசயா குழந்வதயாகப் பாவித்து அவர் தம்
குழந்வதப் பருவத்வதப் பத்துப் பருவங்கைாகப் பகுத்துக் பகாண்டு
பருவத்துக்குப் பத்து ஆசிரிய விருத்தம் அவமயப் பாடுவது பிள்வைத்தமிழ்
இலக்கியமாகும்.
பிள்வைத்தமிழ் 96 வவக சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று.
இது ஆண்பால் பிள்வைத்தமிழ், பபண்பால் பிள்வைத்தமிழ் என இரு
வவகப்படும்.
ஆண் பால் பிள்வைத்தமிழ் பருவங்கள் = காப்பு, பசங்கீ வர, தாள், சப்பாணி,
முத்தம், வருவக, அம்புலி, சிற்றில், சிறுபவற, சிறுசதர்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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பபண்பால் பிள்வைத்தமிழ் பருவங்கள் = காப்பு, பசங்கீ வர, தாள், சப்பாணி,
முத்தம், வருவக, அம்புலி, அம்மாவன, நீ ராடல், ஊசல்

குமரகுருபரர்:
முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்வைத்தமிழ் பாடியவர் குமரகுருபரர்.
தாமிரபரணி நதிக்கவரயில் உள்ை திருவவகுன்டத்தில் பிறந்தார்.
பபற்சறார் = சன்முகசிகாமணி கவிராயர், சிவகாமசுந்தரி.
பிறந்தது முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் சபசாமல் இருந்தார்.
திருச்பசந்தூர் முருகப்பபருமானின் அருைால் சபசும் திறம் பபற்றார்.
நூல்கள் = கந்தர் கலிபவண்பா, மீ னாட்சியம்வம பிள்வைத்தமிழ், மதுவரக்
கலம்பகம், நீ திபநறிவிைக்கம், காசிக் கலம்பகம் முதலான பல நூல்கள்.
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பபத்தலசகம் குறவஞ்சி

பசாற்பபாருள்:

ஏகன் – இவறவன்
தற்பரன் – இவறவன்
இலக்கணக்குறிப்பு;
அருந்தவம் – பண்புத்பதாவக
தானதர்மம் – உம்வமத்பதாவக
சபய்க்கணங்கள் – ஆறாம் சவற்றுவமத்பதாவக
அவமந்த, பகாடுத்த – பபயபரச்சம்
குறவஞ்சி:
குறவஞ்சி என்பது 96 வவக சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று.
பதால்காப்பியர் கூறும் வனப்பு என்பதுள் குறவஞ்சி அடங்கும்.
உலாப் சபாகும் மன்னவனசயா பதய்வத்வதசயா கண்டு தவலவி காதல்
பகாண்டு, அதனால் மனம் நலிவதும், வதியிசல
ீ
குறத்தி வருவகயும்,
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இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்

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

www.Padasalai.Net
25

www.TrbTnpsc.com
தமிழ் 11-ஆம் வகுப்பு

தவலவி அவவை அவழத்து குறி சகட்பதும், குறத்தி தவலவியின் வகவயப்
பார்த்து வகக்குறி, முகக்குறி, பல்லிபசால் சபான்றவற்வற கூறுவது சபால்
அவமயப்பபறும்.
குறவஞ்சி நாடக வடிவில் அவமயப்பபறும்
நூல் குறிப்பு:
பபத்தலசகம் குறவஞ்சியில் உலாவரும் மன்னர் இசயசுவாகவும்
சதவசமாகினியாக தவலவி சீசயான் மகைாகவும், குறவஞ்சி
விசுவாசமாகவும் குறி கூறுதல் தீர்க்க தரிசனமாகவும். சிங்கன்
குருவாகவும், நூவன் உபசதசியாகவும், அவர்கள் பிடிக்கும் பறவவகைாக
மக்களும் அதற்குப் பயன்படும் வவலயாக இவறவாக்கு என்ற நற்பசய்தியும்
உருவாக்கப்பட்டது.
இந்நூல் முற்றுருவகமாகத் திகழ்வது தனிச்சிறப்பு ஆகும்.
ஆசிரியர் குறிப்பு:
இந்நூலின் ஆசிரியர் தஞ்வச சவதநாயக சாத்திரியார்.
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பபற்சறார் = சதவசகாயம், ைானப்பூ அம்வமயார்
ஊர் = திருபநல்சவலி

தஞ்வசயில் மதசபாதராக விைங்கிய சுவார்ட்ஸ் பாதிரியார் இவவர தம்
மாணவராக ஏற்றுக்பகாண்டார்.
தஞ்வசவய ஆண்ட சரசபாசி மன்னரின் உற்ற சதாழராக விைங்கினார்.
நூல்கள் = ைானத்தச்சன், ைானவுலா, ஆரணாதிந்தம்.

மறுமலர்ச்சிப் பாடல்கள் - எந்நாசைா?
பசாற்பபாருள்:
உன்னதம் – உயர்வு
இமமவல – இமயமவல
கீ ர்த்தி – புகழ்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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பண் – பாடல்
இலக்கணக்குறிப்பு:
அருந்தமிழ் - பண்புத்பதாவக
புதுக்குநாள் – விவனத்பதாவக
பகர்வார் – விவனயாலவணயும் பபயர்
தண்கடல் – பண்புத்பதாவக
ஆசிரியர் குறிப்பு:
“பண்வடநலம் புதுப்புலவம பழம்பபருவம அத்தவனயும் பவடப்பாய்
இந்நாள்! பதாண்டு பசய்வாய் தமிழுக்குத் துவறசதாறுந் துடித்பதழுந்சத”
என்பார் பாசவந்தர்.
பபற்சறார் = கனகசவப, இலக்குமியம்மாள்
ஊர் = புதுச்சசரி
தமிழ்நாட்டு இரசூல் கம்சசதாவ் எனப் பாராட்டப்பட்டவர்.
நூல்கள் = குடும்பவிைக்கு, பாண்டியன் பரிசு, இருண்டவடு,
ீ தமிழச்சியின்
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கத்தி, சசரதாண்டவம், பிசிராந்வதயார், அழகின் சிரிப்பு, குறிஞ்சித்திட்டு
சபான்ற பல.

“வாழ்வினில் பசம்வமவய பசய்பவள் நீ சய” என்ற அவரின் தமிழ் வாழ்த்துப்
பாடல் புதுவவ அரசின் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தாக பாடப்பட்டு வருகிறது.
குயில் என்ற இலக்கிய இதவழ நடத்தினார்.
“புதுவவக் குயில்” என்றும் இவவர அவழப்பர்.

பூக்கட்டும் புதுவம
பசாற்பபாருள்:
ஈர்க்கின்ற – கவர்கின்ற
புலம் – அறிவு
புல்லடிவம – இழிவவச் சசர்க்கும் அடிவமத்தனம்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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இலக்கணக்குறிப்பு:
பூக்கின்ற, ஈர்க்கின்ற – பபயபரச்சம்
பசங்கதிர் – பண்புத்பதாவக
புல்லடிவம – பண்புத்பதாவக
காகிதப்பூ – மூன்றாம் சவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்க பதாவக
முடியரசன்:
பாரதிதாசன் பரம்பவரக் கவிைர்களுள் மூத்தவர் இவர்.
ஊர் = மதுவர
பபற்சறார் = சுப்புராயலு, சீதாலட்சுமி
இயற்பபயர் = துவரராசு
தந்வத பபரியாரிடமும், அறிைர் அண்ணாவிடமும் பநருங்கிப் பழகியவர்.
சாதி மறுப்பு திருமணம் பசய்து பகாண்டவர்.
தமது மவறவின் பபாழுதும் எச்சடங்குகளும் சவண்டாம் என்சற உவரத்து,
அவ்வாசற நிவறசவறச் பசய்தவர்.
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காவரக்குடி மீ னாட்சி சுந்தரம் உயர்நிவலப்பள்ைியில் தமிழாசிரியராக
பணியாற்றினார்.

நூல்கள் = பூங்பகாடி, காவியப்பாவவ.
பூங்பகாடி என்னும் காவியம் தமிழக அரசின் பரிவச பபற்றது.
பறம்பு மவலயில் நடந்த விழாவில் கவியரசு என்ற பட்டம் இவருக்கு
வழங்கப்பட்டது.

விடுதவல விவைத்த உண்வம
கண்ணதாசன்;
“மாற்றம் எனது மானிடத் தத்துவம்” எனப் பாடியவர்.
பிறந்த ஊர் = சிறுகூடல்பட்டி
தமிழக அரசின் அரசவவக் கவிைராக இருந்தவர்.
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பபற்சறார் = சாத்தப்பன், விசாலாட்சி
இயற்பபயர் = முத்வதயா
இதழ்கள் = பதன்றல், பதன்றல்திவர, சண்டமாருதம், முல்வல,
கண்ணதாசன்
பசாற்பபாருள்:
தட்டின்றி – குவறயின்றி
மூவாத – மூப்பவடயாத
மீ ன் – விண்மீ ன்
தவை – விலங்கு
வதிபவர் – வாழ்பவர்
மிடிவம – வறுவம
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தவை

சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம்:
இவரின் ஊர் = சகாவவ மாவட்டம் பபாள்ைாச்சி
பபற்சறார் = பபான்னுசாமி, கண்டியம்மாள்
கருத்சதாவியங்கவை வடிவவமக்கும் பசால்சலருழவர்
பாரதியார் பல்கவலக்கழகத்தின் தமிழ்த்துவறப் தவலவராகப்
பணியாற்றியவர்.
கவிவத நூல்கள் = சிரித்த முத்துக்கள், நிலவுப்பூ, ஒைிப்பறவவ, சூரிய
நிழல், ஆதிவர.
உவரநவட நூல்கள் = இலக்கியச் சிந்தவன, மவலயாைக் கவிவத,
அவலயும் சுவடும், ஒரு கிராமத்து நதி.
“ஒரு கிராமத்து நதி” என்னும் நூலுக்குச் சாகித்திய அகாதமியின் பரிசு
பபற்றார்.
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தமிழக அரசின் பாசவந்தர் பரிசு, தஞ்வசப் தமிழ்ப் பல்கவலக் கழகத்தின்
ஆங்கில இலக்கிய நூல்பரிசு பபற்றுள்ைார்.

கண்
இலக்கணக்குறிப்பு:
பகல்பூக்கள் – ஏழாம் சவற்றுவமத்பதாவக
புருவக்பகாடி – உருவகம்
மனப்பறவவ – உருவகம்
நா.காமராசன்:
பிறந்தது = மதுவர மாவட்டம் சபாடி-மீ னாட்சிபுரம் கிராமம்.
பபற்சறா = நாச்சிமுத்து, இலட்சுமி அம்மாள்.
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மறுமலர்ச்சி யுகந்தின் கவிைராக திகழ்ந்தவர்.

கிராமிய சந்தங்களுடன் புதுப்பார்வவ திகழப் படிமக் கவிவதகள் பலவற்வற
எழுதியுள்ைார்.

இவரின் “கருப்பு மலர்கள்” என்னும் பதாகுப்பு நூல், கவிவத உலகில் ஒரு
திருப்பத்வத உருவாக்கியது.
பவடப்புகள் = சூரியகாந்தி, சகாராவவத் தாண்டாத ஒட்டகங்கள்,
தாஜ்மகாலும் பராட்டித்துண்டும்.

தண்ண ீர் வங்கிகள்
இலக்கணக்குறிப்பு:
இவணயிலாப் பசுவம – ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப் பபயபரச்சம்
இலா – இவடக்குவற
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வான்மவழ – ஐந்தாம் சவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்கபதாவக
ந.கருணாநிதி:
கவிைர் ந.கருணாநிதி 28.03.1939இல் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில்
பிறந்தவர்.
பபற்சறார் = நசடசன், சிவகாமியம்மாள்
அண்ணாமவலப் பல்கவலக்கழகத்தில் புலவர் பட்டத் சதர்வில் முதல்
வகுப்பில் சதர்ச்சி பபற்றவர்.
பூவிருந்தவல்லி அரசு சமல்நிவலப்பள்ைியில் முதுகவல தமிழாசிரியராக
பணியாற்றி ஓய்வு பபற்றுள்ைார்.
இவர் பதால்காப்பியம் முழுவமக்கும் உவர எழுதியுள்ைார்.
இவரின் கவிவத பதாகுப்பு = நமக்குள்சை மலரட்டும் நல்லிணக்கம்

வழிபாட்டுப் பாடல்கள் – சிவபபருமான்
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பசாற்பபாருள்:

நமன் – எமன்

நடவல – இறப்பு
பிணி – சநாய்
ஏமாப்பு – பாதுகாப்பு
திருநாவுக்கரசர்:
வசவத் திருமுவறகளுள் முதல் ஏழு திருமுவறகள் சதவாரம் ஆகும்.
அவற்றுள் 4,5,6 ஆகிய திருமுவறகள் திருநாவுக்கரசர் பாடியது.
திருநாவுக்கரசர் பதன்னார்காடு மாவட்டம், திருவாமூர் என்னும் ஊரில்
பிறந்தார்.
பபற்சறார் = புகழனார், மாதினியார்,இவரின் தமக்வகயார் = திலகவதியார்
இயற்பபயர் = மருள் நீ க்கியார்
இவரின் சவறு பபயர்கள் = வாகீ சர், அப்பர்
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வசவபநறியில் சதாய்ந்த இவர் சாதி சவற்றுவமகவைத் கவைய முற்பட்ட
சமுதாயப் பற்றாைர்.
இவர் “என் கடன் பணி பசய்து கிடப்பசத” என்னும் திருவாக்வகத் தந்தவர்.
காலம் = கி.பி.ஏழாம் நூற்றாண்டு

திருமால்
பசாற்பபாருள்:
ஆழி – கடல், சக்கரம்
சார்ங்கம் – வில்
பாழி – வலிவம
இலக்கணக்குறிப்பு;
கரசவல் – எதிர்மவற ஏவல் விவனமுற்று
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உவதத்த – பபயபரச்சம்

ஆண்டாள்:
ஆண்டாள் அருைியது திருப்பாவவ, நாச்சியார் திருபமாழி.
திருப்பாவவவய “சவதம் அவனத்திற்கும் வித்து” என்பர்.
நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தத் பதாகுப்பில் மூன்றாவது பிரபந்தமாக
வவக்கப்பட்டிருப்பது திருப்பாவவ.
பாவவ என்பது சிற்றிலக்கிய வவககளுள் ஒன்று.
பாவவ என்பது இருமடியாகு பபயர்.
திருப்பாவவ பாக்கள் முப்பதும் பவண்டவையால் வந்த எட்டடி நாற்சீர்
பகாச்சகக் கலிப்பா வவகவய சார்ந்தவவ.
இவரின் காலம் எட்டாம் நூற்றாண்டு.
இவர் பபரியாழ்வாரின் வைர்ப்பு மகள் - ஆண்டாள்
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இசயசுபிரான்
பசாற்பபாருள்:
துசங்கட்டுதல் – விடாப்பிடியாக ஒரு பசயவல முன்னின்று
நடத்திக்காட்டுதலுக்கு வழங்கப்படும் வட்டார வழக்கு.

இலக்கணக்குறிப்பு:
பபருங்குணம் – பண்புத்பதாவக
கட்டும் – பசய்யும் என்னும் வாய்ப்பாட்டுப் பபயபரச்சம்
எச்.ஏ.கிருஷ்ணபிள்வை:
இவர் திருபநல்சவலி மாவட்டம் கவரயிருப்பு என்னும் பகுதியில் பிறந்தவர்.
பபற்சறார் = சங்கர நாராயண பிள்வை, பதய்வநாயகி அம்வம
பஹன்றி அல்பிரடு என்பதன் சுருக்கசம எச்.ஏ ஆகும்
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பவடப்புகள் = சபாற்றித் திருவகவல், இரட்சணியமசனாகரம், இரட்சணிய
யாத்திரிகம்.

இரட்சணியமசனாகரம் கலி விருதப்பாவால் அவமந்த நூல்.
இவவர “கிறித்துவக் கம்பர்” என்பர்

புத்தர்
பசாற்பபாருள்:
இருவிவன – நல்விவன, தீவிவன
பரவுதும் – யாம் பதாழுதும்
ஓங்குநீர் – கடல்
முப்பவக – காமம், பவகுைி, மயக்கம்
முனிவர் – துறவி
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இலக்கணக்குறிப்பு:
பரவுதும் – தன்வமப் பன்வம விவனமுற்று
நிழல் சபாதி – இரண்டாம் சவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்க
பதாவக
நீ ங்கா இன்பம் – ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப் பபயபரச்சம்
யாவரும் – முற்றும்வம
வற்றிருந்த
ீ
– பபயபரச்சம்
விவனப்பிணி – உருவகம்
புத்தமித்திரர்:
வரசசாழியம்
ீ
ஒரு ஐந்திலக்கணம் கூறும் நூல்.
வரராசசந்திர
ீ
சசாழன் விருப்பத்திற்கு ஏற்பப் புத்தமித்திரர் பாடியது.
இந்நூலுக்கு பபருந்சதவனார் உவர எழுதியுள்ைார்.
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"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - அறக்கட்டவை
- சாணார்பட்டி = திண்டுக்கல் = 624304
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