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

     

                                                     
கடவுள் வாழ்த்து 

 

 

சசாற்சபாருள்: 

 ஒன்சறசயன்னின் – ஒன்சற என்று கூறின் 

 நம்பி – இவறவன் 

 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 வாழ்க்வக – சதாழிற்சபயர் 
 அம்மா – வியப்பிவடச்சசால் 

 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 கம்பர் சசாழ நாட்டுத் திருவழுந்தூரில் பிறந்தவர். 
 இவரின் காலம் கி.பி. பனிசெண்டாம் நூற்றாண்டு. 

 கம்பவெத் திருசவண்சணய் நல்லூர் சவடயப்ப வள்ைல் என்பார் ஆதரித்து 

வந்தார். 
 “கவிச்சக்ெவர்த்தி” எனப் சபாற்றப்படுபவர் கம்பர். 
 “கல்வியில் சபரியவன் கம்பன், கம்பன் வடீ்டுக் கட்டுத்தறியும் கவிபாடும், 

விருத்தசமன்னும் ஒண்பாவிற்கு உயர் கம்பன்” என்னும் சதாடர்கள் 

அவர்தம் சபருவமவய விைக்குகின்றன. 

 

 நூல்கள் = சடசகாபர் அந்தாதி, ஏசெழுபது, சிவல எழுபது, திருக்வக 

வழக்கம், செஸ்வதி அந்தாதி. 
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நூற் குறிப்பு: 

 வடசமாழியில் வான்மீகி முனிவர் இயற்றிய இொமாயணத்வத தழுவி, 
தமிழில் கவிப் சபெெசர் கம்பர் இயற்றியது கம்பொமாயணம். 

 கம்பொல் இயற்றப்பட்டதால் “கம்பொமாயணம்” என வழங்கப்படுகின்றது. 

 கம்பர் தம்நூலுக்கு இட்ட சபயர் “இொமாவதாெம்” 

 

 

 

                                      சமாழி வாழ்த்து 

 

சசால்சபாருள்: 

 நண்ணும் – கிட்டிய 

 இவசத்த – சபாருந்தச் சசய்த 

 வண்ணம் – ஓவச 

 பிறசமாழி – சவற்றுசமாழி 
 வண்வம – வைவம 

 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 அவசத்த, இவசத்த – சபயசெச்சம் 

 உலகம் – இடவாகுசபயர் 
 திருந்துசமாழி – விவனத்சதாவக 

 வாழிய – வியங்சகாள் விவனமுற்று 

 அடிவாழ்த்துவம் – இெண்டாம் சவற்றுவமத்சதாவக 

 வாழ்த்துவம் – தன்வமப் பன்வம விவனமுற்று 

 

நூல் குறிப்பு: 

 சதாெமங்கலம் திரு.அ.வெதநஞ்வசயப் பிள்வை இயற்றியது “தமிழெசி 
குறவஞ்சி”. 

 96வவக சிற்றிலக்கியங்களுள் குறவஞ்சியும் ஒன்று. 

 தமிழெசி குறவஞ்சியின் பாட்டுவடத் தவலவன் = சுவாமிமவல 

முருகப்சபருமான். 
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 தமிழன்வனவயசய பாட்டுவடத் தவலவியாக்கி இந்நூல் 

இயற்றப்பட்டுள்ைது. 

 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 தமிழெசி குறவஞ்சிவய இயற்றியவர் சதாெமங்கலம் திரு.அ.வெதநஞ்வசயப் 

பிள்வை. 

 சபற்சறார் = அப்பசாமிப் பிள்வை, வெதாயி அம்வமயார். 
 இவர் விவெந்து கவி பாடுவதில் வல்லவர். 
 கெந்வத தமிழ் சங்கத்தில் “ஆசிரியர்” என்னும் சிறப்புப்பட்டம் சபற்றவர். 
 “புலவசெறு” எனச் சிறப்பிக்கபடுவார். 
 கெந்வத தமிழ் சங்கத்தில் நமச்சிவாய முதலியார் தவலவமயில் “தங்கத் 

சதாடா” பரிசு சபற்றுள்ைார். 
 தமிழசவள் உமாமசகசுவெனார் இவரிடம் சகட்டு சகாண்டதற்கு இணங்க 

இந்நூவல இயற்றினார். 
 இந்நூவல கெந்வத தமிழ் சங்கத்தின் சவள்ைி விழாவின் சபாது 

ஞானியெடிகள் தவலவமயில் அெங்சகற்றினர். 
 

 

 

                                               நாட்டு வாழ்த்து 

 

சசாற்சபாருள்: 

 வாடின – தைர்ந்த 

 ஓடின – மவறந்தன 

 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 தினந்தினம் – அடுக்குத்சதாடர் 
 வந்தவர் – விவனயாலவணயும் சபயர் 
 சபானவர் – விவனயாலவணயும் சபயர் 
 இல்லாதவர் – எதிர்மவற விவனயாலவணயும் சபயர் 
 யாவெயும் – முற்றும்வம 

 

www.Padasalai.Net                                                  www.TrbTnpsc.com

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

www.Padasalai.Net



                                           தமிழ் 12-ஆம் வகுப்பு 

                      "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

 இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

4 

நூல் குறிப்பு: 

 “நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள்” என்னும் நூலில் கவிஞரின் பாடல்கள் பல 

சதாகுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 கவிஞர் சத்தியாகிெகத் சதாண்டர்கள் பாடுவதற்சகன இயற்றிய சில 

பாடல்கள் “என்னுவடய நாடு” என்னும் தவலப்பில் சதசிய மலரில் இடம் 

சபற்றுள்ைன. 

 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 இயற் சபயர் = இொமலிங்கனார் 
 சபற்சறார் = சவங்கடொமன், அம்மணியம்மாள் 

 இவற் முத்தமிழிலும், ஓவியக்கவலயிலும் சிறந்தவர். 
 இவர் தமிழக அெசின் அெசவவக் கவிஞொக இருந்தார். 
 தமிழக அெசு இவவெ சட்ட சமலவவ உறுபினொக நியமித்தது. 

 நடுவண் அெசு இவருக்கு “பத்மபூஷன்” விருது வழங்கி சிறப்பித்துள்ைது. 

 

 

 

                                            புறநானூறு 

 

சசாற்சபாருள்: 

 கயன்முள் – மீன்முள் 

 திவெகவுள் – சுருக்கங்கவை உவடய கன்னம் 

 கணிச்சி – மழுவாயுதம் 

 திறல் – வலிவம 

 ஒருவன் – எமன் 

 ஆறு – சநறி 
 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 கயன்முள் – ஆறாம் சவற்றுவமத்சதாவக 

 திவெகவுள் – விவனத்சதாவக 

 கூர்ம்பவட – பண்புத்சதாவக 

 ஆற்றரீ் – முன்னிவல பன்வம எதிர்மவற விவனமுற்று 
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 படூஉம் – இவசநிவற அைசபவட 

 

நூல் குறிப்பு; 

 புறம் + நான்கு + நூறு = புறநானூறு 

 இந்நூவல புறப்பாட்டு, புறம் எனவும் அவழப்பர். 
 நானூறு பாடல்கள் உள்ைன. 

 இதவன சதாகுத்தவர், சதாகுப்பித்தவர் சபயர் சதரியவில்வல. 

 இந்நூலின் 11 புறத்திவணகளும், 65 துவறகளும் எடுத்தாைப்பட்டுள்ைன. 

 ஜி.யு.சபாப் இந்நூலின் சில பாடல்கவை சமாழிசபயர்த்து 

சவைியிட்டுள்ைார். 
 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 நரிசவரூஉத் தவலயார். 
 இவொல் பாடப்பட்டவன் சசெமான் கருவூசெறிய ஒள்வாட் 

சகாப்சபருஞ்சசெலிரும் சபாவற ஆவான். 

 இவர் இயற்றிய பாடல்கள் குறுந்சதாவகயிலும், திருவள்ளுவமாவலயிலும் 

உள்ைன. 

 

 

 

                                              அகநானூறு 

 

சசாற்சபாருள்: 

 பவச – ஓட்டும் பவச(ஈெம்) 

 பச்வச – சதால் 

 மாச்சிவறப் பறவவ – கரிய சிறகுகள் உவடய சவௌவால் 

 முதுமெம் – பவழயமெம் 

 முவக – சமாட்டு 

 கடிமகள் – மணமகள் 

 கதப்பு – கூந்தல் 

 தண்பதம் – குைிர்பதம் 
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இலக்கணக்குறிப்பு: 

 உயர்சிவன – விவனத்சதாவக 

 சிவறப்பறவவ – இெண்டாம் சவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் சதாக்க 

சதாவக 

 பகலுவற – ஏழாம் சவற்றுவமத்சதாவக 

 முதுமெம் – பண்புத்சதாவக 

 கடிமகள் – உரிச்சசாற்சறாடர் 
 புல்லார் – இெண்டாம் சவற்றுவமத் சதாவக 

 வல்விவெந்து – ஒருசபாருட்பன்சமாழி 
 

 

நூல் குறிப்பு: 

 அகம் + நான்கு + நூறு = அகநானூறு 

 அடி எல்வல = 13 முதல் 31 

 நானூறு பாடல்கள் உள்ைன. 

 சதாகுத்தவர் = மதுவெ உப்பூரி குடிகிழார் மகன் உருதிெசன்மனார் 
 சதாகுபித்தவர் = பாண்டியன் உக்கிெப் சபருவழுதி 
 சவறுசபயர்கள் = அகம், சநடுந்சதாவக 

 இந்நூலில் மூன்று பகுதிகள் உள்ைன. 

 முதல் 120 பாடல்கள், “கைிற்றியாவன நிவற” எனப்படும். 

 அடுத்த 180 பாடல்கள், “மணிமிவட பவைம்” எனப்படும். 

 கவடசி 100 பாடல்கள் “நித்திலக்சகாவவ” எனப்படும். 

 1,3,5 என ஒற்வறப்பவட எண்கள் அவமந்த பாடல்கள் = பாவலத்திவண 

பாடல்கள் 

 2,8 என வரும் பாடல்கள் = குறிஞ்சித்திவண பாடல்கள் 

 4,14 என வரும் பாடல்கள் = முல்வலதிவனப் பாடல்கள் 

 6,16 என வரும் பாடல்கள் = மருதத்திவண பாடல்கள் 

 10,20 என வரும் பாடல்கள் = சநய்தல் திவண பாடல்கள். 
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                            நற்றிவண 

 

சசாற்சபாருள்: 

 இறவு – இறாமீன் 

 முதல் – அடி 

 பிணர் – சருச்சவெ(சசாெ சசாெப்பு) 

 தடவு – சபருவம 

 சுறவு – சுறாமீன் 

 சகாடு – சகாம்பு 

 மருப்பு – தந்தம் 

 உவழ – சபண்மான் 

 உெவு – வலிவம 

 
இலக்கணக்குறிப்பு: 

 இறவுப்புறம் – ஆறாம் சவற்றுவமத்சதாவக 

 கைிற்று மருப்பு – ஆறாம் சவற்றுவமத்சதாவக 

 முள்ைிவல – இெண்டாம் சவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன்சதாக்க்க 

சதாவக 

 நன்மான், சநடுந்சதர் – பண்புத்சதாவக 

 சசலீஇய – சசால்லிவச அைசபவட 

 
நூல் குறிப்பு: 

 நன்வம + திவண = நல் + திவண = நற்றிவண 

 எட்டுத்சதாவக நூல்களுள் முதலாவதாக அவமயப்சபற்றது நற்றிவண. 

 நானூறு (400) பாடல்கள் உள்ைன. 

 அடி எல்வல = 9 முதல் 12 

 இந்நூலின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல் பாடியவர் பாெதம் பாடிய 

சபருந்சதவனார். 
 சதாகுத்தவர் = பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாறன் வழுதி 
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ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 நக்கண்வணயார் சபண்பாற் புலவர் ஆவார். 
 இவர்  “சபருங்சகாழி நாயக்கன் மகள் நக்கண்வண” என் கூறப்படுபவர். 
 உவறயூர் வவீெ சவண்மான் சவைியன் தித்தன் என்னும் சசாழ மன்னனின் 

மகன் சபாெவவக் சகாப்சபருநற்கிள்ைி ஆவான். 

 அவன் தன் தந்வதசயாடு பவகத்துக் சகாண்டு நாடிழந்து, வறுவமயில் 

புல்லரிசிக் கூழுண்டு வாழ்ந்து வந்தான். 

 அந்நிவலயிலும் ஆமூர் மல்லன் என்பவவன சபாரில் சவற்றி சகாண்டான். 

 அவன் வெீத்வதக் கண்ட நக்கண்வணயார் அவ்வெசவனத் தாம் மணந்து 

சகாள்ை விரும்பியதாக அவர் பாடிய புறநானூற்று 83,84,85 ஆம் பாடல்கள் 

மூலம் அறியலாம். 

 

 

 

                                            குறுந்சதாவக 
 

சசாற்சபாருள்: 

 ஒழுகுநீர் – ஓடுகின்ற நீர் 
 ஆெல் – ஆெல் மீன் 

 குருகு – நாவெ 
 
இலக்கணக்குறிப்பு: 

 யாரும் – முற்றும்வம 

 ஒழுகுநீர் – விவனத்சதாவக 

 குருகும் – இழிவு சிறப்பும்வம 

 
நூல் குறிப்பு: 

 குறுவம + சதாவக = குறுந்சதாவக 

 அடி எல்வல = 4 முதல் 8 

 இந்நூலின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல் பாடியவர் பாெதம் பாடிய 

சபருந்சதவனார். 
 நானூற்றி ஒரு (401) பாடல் உள்ைன. 
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ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 கபிலர் பாண்டி நாட்டிலுள்ை திருவாதவூரில், அந்தணர் மெபில் பிறந்தவர். 
 கவடசயழு வள்ைல்களுள் ஒருவனான பாரிவய உயிர்த் சதாழொக 

சகாண்டவர். 
 பாரியின் அவவகைப் புலவொக விைங்கியவர். 
 இவர் குறிஞ்சித் திவண பாடல்கள் பாடுவதில் வல்லவர். 

 
கபிலவெ பற்றிய புகழுவெகள்: 

 நக்கீெர் = வாய்சமாழிக் கபிலன் 

 சபருங்குன்றூர்க் கிழார் = நல்லிவசக் கபிலன் 

 சபாருந்தில் இைம்பூெனார் = சவறுத்த சகள்வி விைங்கு புகழ் கபிலன் 

 மாசறாக்கத்து நப்பசவலயார் = புலனழுக்கற்ற அந்தணாைன், சபாய்யா 
நாவிற் கபிலன் 

 

 

 

                                             ஐங்குறுநூறு 
 

சசாற்சபாருள்: 

 மறு – குற்றம் 

 தூவி – இறகு 

 மெபு – முவறவம 

 ஓதி – கூந்தல் 

 கிவை – சுற்றம் 

 ஊன் – தவச 

 நிணம் – சகாழுப்பு 

 வல்சி – உணவு 

 சபாலாம் – சபான் 

 விறல் – வலிவம 
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இலக்கணக்குறிப்பு: 

 பச்சூன், வபந்நிணம் – பண்புத்சதாவக 

 சபாலம்புவன – மூன்றாம் சவற்றுவமத்சதாவக 

 புவனகலம் – விவனத்சதாவக 

 சவற்காவை – இெண்டாம் சவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் சதாக்க 

சதாவக 

 காவை – உவவமயாகுசபயர் 
 
 
நூல் குறிப்பு: 

 ஐந்து + குறுவம + நூறு = ஐங்குறுநூறு 

 அடி எல்வல = 3 முதல் 6 

 ஐநூறு (500) பாடல்கள் உள்ைன. 

 ஒவ்சவாரு திவனக்கும் நூறு பாடல்கள் உள்ைன. 

 குறிஞ்சித் திவண பாடல்கள் பாடியவர் = கபிலர் 
 முல்வலத் திவண பாடல்கள் பாடியவர் = சபயன் 

 மருதத் திவண பாடல்கள் பாடியவர் = ஓெம்சபாகி 
 சநய்தல் திவண பாடல்கள் பாடியவர் = அம்மூவன் 

 பாவல திவண பாடல்கள் பாடியவர் = ஓதலாந்வத 

 இந்நூலில் கடவுள் வாழ்த்து பாடியவர் பாெதம் பாடிய சபருந்சதவனார். 
 சதாகுத்தவர் = புலத்துவற முற்றிய கூடலூர் கிழார் 
 சதாகுபிதவர் = சசெமான் யாவனக் கட்சசய்மாந்தெஞ் சசெலிரும்சபாவற 

 
ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 ஆந்வதயார் என்பது இயற்சபயர். 
 ஓதலூர் என்னும் ஊர். 
 ஓதலூர் சமவலக் கடற்கவெக் பகுதியில் குட்டநாட்டில் உள்ைது. 

 ஆந்வத என்பது ஆதன் தந்வத என்பதன் மரூஉ. 
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                                              திருக்குறள் 
 

சசாற்சபாருள்: 

 வவயகம் – உலகம்  நன்றி – நன்வம 

 திவன – மிகச் சிறிய அைவு  பவன – ஒரு சபெைவு 

 சால்பு – நிவறபண்பு  சகண்வம – நட்பு 

 மாசு – குற்றம்  விழுமம் – துன்பம் 

 அகழ்வாவெ – சதாண்டுபவவெ  தவல – சிறந்த அறமாகும் 

 சபாறுத்தல் – மன்னிக்க  இன்வம – வறுவம 

 ஓொல் – நீக்குதல்  வன்வம – வலிவம 

 மடவார் – அறிவிலிகள்  சபாவற – சபாறுத்தல் 

 விருந்து – புதியொய் வந்தவர்  நிவற – சால்பு 

 சபான்றும் – அழியும்  அற்றம் – அழிவு 

 அெண் – சகாட்வட  ஓரீஇ – நீக்கி 

 ஒட்பம் – அறிவுவடவம  கூம்பல் – குவிதல் 

 அதிெ – நடுங்கும் படி  சநாய் – துன்பம் 

 திட்பம் – வலிவம  ஊறு – பழுதுபடும் விவன 

 ஒொல் – சசய்யாவம  ஆறு – சநறி 

 சகாள் – துணிபு  சகாட்க – புலப்படும் படி 

 வறீு – சசய்தல்  திண்ணியர் – வலியர் 

 
இலக்கணக்குறிப்பு: 

 சசய்யாமல் – எதிர்மவற 

விவனசயச்சம் 

 சசய்த – இறந்தகால சபயசெச்சம் 
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 வவயகமும் வானகமும் – 

எண்ணும்வம 

 தூக்கார் – முற்சறச்சம் 

 தூக்கின் – எதிர்கால சபயசெச்சம்  சசயின் – விவனசயச்சம் 

 சதரிவார் – விவனயாலவணயும் 

சபயர் 
 சால்பு – பண்புப்சபயர் 

 மறவற்க – எதிர்மவற வியங்சகாள் 

விவனமுற்று 

 எழுபிறப்பும் – முற்றும்வம 

 துவடத்தவர் – விவனயாலவணயும் 

சபயர் 
 உள்ை – விவனசயச்சம் 

 சகான்றார் - விவனயாலவணயும் 

சபயர் 
 அகழ்வார் - விவனயாலவணயும் 

சபயர் 

 சபாறுத்தல் – சதாழிற்சபயர்  விருந்து – பண்பாகு சபயர் 

 ஒொல், சபாவற – சதாழிற்சபயர்  நீங்காவம – எதிர்மவற 

சதாழிற்சபயர் 

 சபாற்றி – விவனசயச்சம்  ஒருத்தார் - விவனயாலவணயும் 

சபயர் 

 சசய்தாவெ - விவனயாலவணயும் 

சபயர் 
 துறந்தார் - விவனயாலவணயும் 

சபயர் 

 இன்னா சசால் – ஈறுசகட்ட 

எதிர்மவற சபயசெச்சம் 

 உண்ணாது – எதிர்மவற 

விவனயாலவணயும் சபயர் 

 அற்றம் – சதாழிற்சபயர்  ஓரீஇ – சசால்லிவச அைசபவட 

 உய்ப்பது - விவனயாலவணயும் 

சபயர் 
 எண்சபாருள் – பண்புத்சதாவக 

 கூம்பல் – சதாழிற்சபயர்  அறிகல்லாதவர் – 

விவனயாலவணயும் சபயர் 

 அஞ்சுவது - விவனயாலவணயும்  அஞ்சல் – சதாழிற்சபயர் 
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சபயர் 

 அதிெ – விவனசயச்சம்  உவடயார் – குறிப்பு விவனமுற்று 

 மனத்திட்பம் – ஆறாம் 

சவற்றுவமத்சதாவக 

 ஒல்காவம – சதாழிற்சபயர் 

 ஏற்றா – ஈறுசகட்ட எதிர்மவற 

சபயசெச்சம் 

 சசால்லுதல் – சதாழிற்சபயர் 

 யார்க்கும் – முற்றும்வம  எைிய – குறிப்பு விவனமுற்று 

 எய்தி – விவனசயச்சம்  மாண்டார் - விவனயாலவணயும் 

சபயர் 

 
நூல் குறிப்பு: 

 திருக்குறள் என்பது அவடயடுத்த கருவியாகுசபயர் 
 இந்நூல் பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று. 

 இந்நூல் அறத்துப்பால், சபாருட்பால், காமத்துப்பால் என மூன்று 

சபரும்பிரிவுகவை சகாண்டது. 

 அறத்துப்பால் = பாயிெவியல், இல்லறவியல், துறவறவியல், ஊழியல் என 

நான்கு இயல்களும் 38 அதிகாெங்கவையும் சகாண்டது. 

 சபாருட்பால் = அெசியல், அங்கவியல், ஒழிபியல் என் 3 இயல்களும், 70 

அதிகாெங்கவையும் சகாண்டது. 

 இன்பத்துப்பால் = கைவியல், கற்பியல் என் 2 இயல்களும், 25 

அதிகாெங்கவையும் உவடயது. 

 
திருக்குறைின் சவறு சபயர்கள்  

 முப்பால்,  

 சபாய்யாசமாழி,  
 வாயுவறவாழ்த்து,  

 உத்தெசவதம்,  

 சதய்வநூல்,  

 திருவள்ளுவம்,  

 தமிழ்மவற,  
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 சபாதுமவற,  

 திருவள்ளுவப்பயன்,  

 சபாருளுவெ,  
 முதுசமாழி. 

 
திருவள்ளுவரின் சவறு சபயர்கள்  

 நாயனார்,  
 சதவர்,  
 முதற்பாவலர், 
 சதய்வப்புலவர், 
 நான்முகனார்,  
 மாதானுபாங்கி,  
 சசந்நாப்சபாதார்,  
 சபருநாவலர்,  
 சபாய்யில் புலவர். 

 

 

 

                                               சிலப்பதிகாெம் 
 

சசாற்சபாருள்: 

 சவய்சயான் – கதிெவன் 

 ஈர்வவை – அறுத்து சசய்யப்பட்ட வவையல் 

 இலங்கு – ஒைிருகின்ற 

 சதாைி – கண்ணகி 
 முவற – நீதி 
 நிவற – கற்பு 

 படுகாவல – மாவலக்காலம் 

 மாதர் – காதல் 

 மல்லல் – வைம் 

 சகாற்றம் – அெசியல் 

 வவவாள் – கூரியவாள் 
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 பழுது – உடல் 

 
இலக்கணக்குறிப்பு: 

 ஈர்வவை – விவனத்சதாவக 

 வகசயந்தி – ஏழாம் சவற்றுவமத்சதாவக 

 காற்சிலம்பு – ஏழாம் சவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் சதாக்க சதாவக 

 நல்லுவெ – பண்புத்சதாவக 

 தண்குவட – பண்புத்சதாவக 

 சபாற்சிலம்பு – மூன்றாம் சவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் சதாக்க 

சதாவக 

 மாமதுவெ – உரிச்சசாற்சறாடர் 
 வவவாள் – உரிச்சசாற்சறாடர் 
 வவைக்வக – இெண்டாம் சவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் சதாக்க 

சதாவக 

 
நூல் குறிப்பு: 

 இக்காப்பியம், “முத்தமிழ்க் காப்பியம், உவெயிவடயிட்ட பாட்டுவடச் 

சசய்யுள், நாடகக் காப்பியம்” என்று பல்சவறு சிறப்புப் சபயர்கைால் 

பாொட்டப்படுகிறது. 

 கண்ணகியின் காற்சிலம்பு காெணமாக வைர்ந்த கவதயாதலினால் 

சிலப்பதிகாெம் எனப் சபயர்சபற்றது. 

 இதுசவ தமிழின் முதல் காப்பியம். 

 புகார்க்காண்டம், மதுவெக்காண்டம், வஞ்சிக்காண்டம் என மூன்று (3) 

காண்டங்கவையும், மங்கை வாழ்த்துப் பாடல் முதலாக வெந்தருகாவத 

ஈறாக முப்பது (30) காவதகவையும் உவடயது. 

 
நூல் கூறும் மூன்று உண்வம  

 1, அெசியல் பிவழத்சதார்க்கு அறம் கூற்றாகும்,  

 2, உவெசால் பத்தினிக்கு உயர்ந்சதார் ஏத்துவர், 
 3, ஊழ்விவன உருத்துவந்து ஊட்டும். 
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ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 இந்நூவல இயற்றியவர் இைங்சகாவடிகள் 

 சபற்சறார் = இமயவெம்பன் சநடுஞ்சசெலாதன், நற்சசாவன 

 தவமயன் = சசென் சசங்குட்டுவன் 

 காலம் கி.பி.இெண்டாம் நூற்றாண்டு 

 இந்நூலுக்கு உவெசயழுதிய பவழய உவெயாசிரியர்கள் இருவர். 
 ஒருவர் அரும்பதங்களுக்கு மட்டும் உவெ எழுதிய அரும்பத உவெகாெர்.  
மற்சறாருவர் விைக்கமாக உவெ எழுதிய அடியார்க்கு நல்லார் (இவர் உவெ 
முழுவதுமாக கிவடக்கவில்வல) 

 இக்காலத்சத வாழ்ந்த ந.மு.சவங்கடசாமி நாட்டார் உவெ நூல் 

முழுவமக்கும் உள்ைது. 

 
நூல் சிறப்பு: 

 பாெதியார் இந்நூலின் அருவம சபருவமகவை உணர்ந்து, “சநஞ்வசயள்ளும் 

சிலம்பு” எனப் புகழ்ந்துள்ைார். 
 கவிமணி இந்நூவல, “சதனிசல ஊறிய சசந்தமிழின் சுவவ சதாறும் 

சிலப்பதிகாெம்” எனப் பாொட்டியுள்ைார். 
 

 

 

                                         கம்பொமாயணம் 
 
 

சசாற்சபாருள்: 

 கழல் – திருவடி  முைரி – தாமவெ 

 வதயல் – திருமகைாகிய 

சதீாப்பிொட்டி 

 இவறஞ்சி – வணங்கி 

 திண்டிறல் – சபொற்றல் மிக்க 

இொமன் 

 ஓதி – கூந்தல் 

 மற்று – சமலும்  துறத்தி – வகவிடுக 
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 திவெ – அவல  மருகி – மருமகள் 

 தனவய – மகள்  தடந்சதாள் – அகன்ற சதாள் 

 உம்பி – உன் தம்பி  சவவல – கடல் 

 கனகம் – சபான்  சாவல – பர்ணசாவல 

 அலங்கல் – மாவல  சகாெல் – சகால்லுதல் 

 திருக்கம் – வஞ்சவன  முறிவு – சவறுபாடு 

 வஙீ்கினள் – பூரித்தாள்  ஆழி – சமாதிெம் 

 சதாவக – மயில்  மாமணிக்கெசு – சூடாமணி 

 
 
இலக்கணக்குறிப்பு: 

 சமாய்கழல் – விவனத்சதாவக  கழல் – தானியாகு சபயர் 

 தழீஇ – சசால்லிவச அைசபவட  சதண்டிவெ – பண்புத்சதாவக 

 அவலகடல் – விவனத்சதாவக  துறத்தி – ஏவல் விவனமுற்று 

 தடந்சதாள் – உரிச்சசாற்சறாடர்  சபருந்தவம் – பண்புத்சதாவக 

 இற்பிறப்பு – ஏழாம் 

சவற்றுவமத்சதாவக 

 கைிநடம் – விவனத்சதாவக 

 கண்ணின் நீர்க்கடல் – உருவகம்  சகாறல் – சதாழிற்சபயர் 

 ஆருயிர் – பண்புத்சதாவக  சபான்னடி – உவமத்சதாவக 

 சபர்அவடயாைம் – 

உம்வமத்சதாவக 

 மலெடி – உவமத்சதாவக 

 மாமணி – உரிச்சசாற்சறாடர்  வகத்தலம் – இருசபயசொட்டுப் 

பண்புத்சதாவக 
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நூல் குறிப்பு: 

 கம்பர் தாம் இயற்றிய இந்நூலுக்கு இொமாவதாெம் என்சற சபயரிட்டார். 
அதுசவ கம்பொமாயணம் என்று வழங்கப்படுகிறது. 

 இொம காவதக்கு ஆதிகாவியம் என்றும் அக்காவதவய வடசமாழியில் 

இயற்றிய வான்மீகிக்கு ஆதிகவி என்றும் சபயர் உண்டு. 

 கம்பொமாயணம் வழி நூல் எனப்படுகிறது. 

 கம்பரின் இொமாயணத்வதக் கம்ப நாடகம் எனவும் கம்பசித்திெம் எனவும் 

அவழப்பர். 
 கம்பரின் யாப்பு வண்ணங்கள் நூல் முழுவதும் மிைிர்கிறது. “வெமிகு கம்பன் 

சசான்ன வண்ணமும் சதாண்ணுற்றாசற” என்று ஒரு கணக்கீடும் உள்ைது. 

 தமிழ் இலக்கியத்தில் சதாடங்கிய காப்பிய வைர்ச்சி கம்பர் பவடப்பில் உச்ச 

நிவலவய அவடந்தது. 

 
கம்பொமாயணம் 6 காண்டங்கவை உவடயது. அவவ  

 1.பாலகாண்டம்,  

 2.அசயாத்தியாகாண்டம்,  

 3.ஆெண்யகாண்டம்,  

 4.கிட்கிந்தா காண்டம்,  

 5.சுந்தெகாண்டம்,  

 6.யுத்தகாண்டம். 

 7.ஏழாவது காண்டமாகிய உத்தெ காண்டம் ஒட்டக்க்கூத்தர் எழுதினார். 
 
சுந்தெகாண்டம்: 

 இக்காண்டாசம “காப்பியத்தின் மணிமகுடமாக” விைங்குகிறது. 

 சிறிய திருவடி = அனுமன் 

 அனுமனுக்கு “சுந்தென்” என்னும் சபயரும் உண்டு. 

 இொமனின் அவடயாைமாக சவீதயிடம் அனுமன் சகாடுத்தது = கவணயாழி 
 சவீத அனுமனிடம் சகாடுத்தது = சூடாமணி 
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                                           சதம்பாவணி 
 
 

சசாற்சபாருள்: 

 மாலி – சூரியன்  ஆலி – மவல நீர் 

 கரிந்து – கருகி  புவட – இவடயின் ஒருபக்கம் 

 வியன்வட்டம் – அகன்ற சகடயம்  கீண்டு – கிழித்து 

 கிைர்ப – நிவறய  சதாழும்பர் – அடிவமகள் 

 ஓவகயால் – கைிப்பினால்  சவருவி – அஞ்சி 

 கதத்த – சினமிக்க  கல்சநடுங்குவடு – மவலச்சிகெம் 

 நிரூபன் – அெசன்  விைி – சாவு 

 வகவயம் – சதாள்வலிவம  சமய்வயம் – உடல் வலிவம 

 ஐஞ்சிவல – ஐந்து கற்கள்  ஓவத – ஓவச 

 மருகி – சுழன்று  மிடல் – வலிவம 

 சசல் – சமகம்  நுதல் – சநற்றி 

 உருமு – இடி  மருங்கு – இடுப்பு 

 சிெம் – தவல  அசனி – இடி 

 
இலக்கணக்குறிப்பு: 

 கதுவிடா – ஈறுசகட்ட எதிர்மவற 

சபயசெச்சம் 

 அகல்முகில் – விவனத்சதாவக 

 கருமுகில் – பண்புத்சதாவக  கூடினர் – விவனயாலவணயும் 

சபயர் 

 கதத்த – குறிப்பு சபயசெச்சம்  சகட்டனர் – விவனயாலவணயும் 

சபயர் 
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 சதாடர்ந்தனன் நவகப்பான் – 

முற்சறச்சம் 

 அஞ்சினர் - விவனயாலவணயும் 

சபயர் 

 சகட்ட வாசகம் – சபயசெச்சம்  வகவயம் – ஆறாம் சவற்றுவமத் 

சதாவக 

 அறிய ஆண்வம – குறிப்புப் 

சபயசெச்சம் 

 இருந்த பாலன் – சபயசெச்சம் 

 கருமுகில் – பண்புத்சதாவக  வவசவல் – உரிச்சசாற்சறாடர் 

 காண்கிலர் – எதிர்மவற 

விவனமுற்று 

 நாமசவல் – உரிச்சசாற்சறாடர் 

 
நூல் குறிப்பு; 

 வெீமாமுனிவர் இயற்றியது சதம்பாவணி. 
 இந்நூலில் மூன்று காண்டங்கள், முப்பத்தாறு படலங்கள், 3615 பாடல்கள் 

உள்ைன. 

 சதம்பா + அணி = சதம்பாவணி. வாடாத மாவல எனப் சபாருள். 

 சதன் + பா + அணி = சதம்பாவணி. சதன் சபான்ற பாக்கவை அணியாக 

உவடய நூல் எனப் சபாருள் சகாள்வர். 
 நூலின் தவலவன் = இசயசு சபருமானின் வைர்ப்புத் தந்வத சூவச 

மாமுனிவர். 
 இந்நூவல “கிறித்துவ சமயத்தாரின் கவலக்கைஞ்சியம்” என்பர். 

 
வெீமாமுனிவர்: 

 இயற் சபயர் = சகான்ஸ்டான் சஜாசப்சபஸ்கி 
 சகான்ஸ்டான் என்னும் இத்தாலி சமாழி சசால்லுக்கு அஞ்சாவம எனப் 

சபாருள். 

 இவர் தம் சபயவெ “வதரியநாதசாமி” என மாற்றிக்சகாண்டார். 
 தமிழ்ச் சான்சறார் இவவெ “வெீமாமுனிவர்” என அவழத்தனர். 
 1710ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த இப்சபரியார் 37 ஆண்டுகள் சமயப் 

பணியும் தமிழ்ப்பணியும் புரிந்து 1747ஆம் ஆண்டில் அம்பலக்காடு என்னும் 

இடத்தில இயற்வக எய்தினார். 
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பவடப்புகள்  

 திருக்காவலூர் கலம்பகம்,  

 கித்சதரியம்மாள் அம்மாவன,  

 சவதியர் ஒழுக்கம்,  

 பெமார்ர்த்த குரு கவத,  

 சசந்தமிழ் இலக்கணம், 

 சகாடுந்தமிழ் இலக்கணம்,  

 சதான்னூல் விைக்கம்,  

 சதுெகொதி சபான்ற பல நூல்கவை இயற்றியுள்ைார். 
 திருக்குறைின் அறத்துப்பால், சபாருட்பால் இெண்வடயும் இலத்தனீ் 

சமாழியில் சமாழி சபயர்த்துள்ைார். 
 
வைன் சசனித்த படலம்: 

 காப்பியத் தவலவனான வைன் என்னும் சூவச மாமுனிவர் தாவதீு 

மன்னனின் அெச மெபில் சதான்றிய வெலாற்வற கூறுவசத வைன் சசனித்த 

படலம் ஆகும். 

 சயாசசப்பு என்றும் சூவச என்றும் ஒலிசபயர்க்கப்பட்ட சஜாசப் என்னும் 

சபயவெ வெீமாமுனிவர் வைன் என்று தமிழ்ப்படுத்தியுள்ைவம 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 வைங்கவை வைெச் சசய்பவன் என்னும் சபாருளுவடய எபிசெய சமாழியில் 

சூவச என்னும் சபயர் வழங்கி வருகிறது. 

 அதன் சநரிய சமாழி சபயர்சப தமிழில் வைன் ஆகும். 

 
கவத சுருக்கம்: 

 யூசதயா நாட்டு மன்னன் சவுல். 

 பிலித்வதயர் என்பார் திருமவறவய பழித்தும் கடுவுவை இகழ்ந்தும் 

வந்தனர். 
 அெக்கன் சகாலியாத் இச்செயால் மக்கவை இகழ்ந்து, அவர்களுள் 

ஒருவவன சபாருக்கு அவழத்தான். 

 தாவதீன் என்னும் சிறுவன் அவனிடம் சபார் புரிந்து அவவன சகான்றான். 

 

www.Padasalai.Net                                                  www.TrbTnpsc.com

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

www.Padasalai.Net



                                           தமிழ் 12-ஆம் வகுப்பு 

                      "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

 இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

22 

 

     

                                          பாண்டியன் பரிசு 
 

சசாற்சபாருள்: 

 மின் – மின்னல் 

 குறடு – அெண்மவன முற்றம் 

 பதடி – பதர் 
 சபவழ – சபட்டி 

 
இலக்கணக்குறிப்பு: 

 என்மகள் – நான்காம் சவற்றுவமத்சதாவக 

 காத்தார் – விவனயாலவணயும் சபயர் 
 விலகாத – எதிர்மவற சபயசெச்சம் 

 ஈன்ற தந்வத – சபயசெச்சம் 

 இழந்த பரிசு – சபயசெச்சம் 

 
ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 பாசவந்தர் பாெதிதாசன் புதுவவயில் பிறந்தவர். 
 இயற்சபயர் = சுப்புெத்தினம் 

 சபற்சறார் = கனகசவப, இலக்குமியம்மாள் 

 தமிழாசிரியொக பணிபுரிந்தவர். 
 இவர் புெட்சிக் கவிஞர் என்றும், தமிழ்நாட்டு இெசூல் கம்சசதவ் என்றும் 

அவழக்கப்படுபவர். 
 இவரின் பிசிொந்வதயார் நாடகம் சாகித்ய அகாடமி பரிசு சபற்றது. 

 இவரின் “வாழ்வினில் சசம்வமவய சசய்பவள் நீசய” என்னும் பாடல் 

தற்சபாழுது புதுவவ அெசின் தமிழ் தாய் வாழ்த்தாக உள்ைது. 

 
கவத: 

 கதிர் நாட்டு மன்னன் கதிவெசவலன். 

 அவன் மவனவி கண்ணுக்கிணியாள், இவர்கைின் ஒசெ மகள் அன்னம். 
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 கண்ணுக்கிணியாள் அண்ணனும் பவடத்தைபதியும் ஆன நரிக்கண்ணன் 

சூழ்ச்சியால் நிகழ்ந்த சவழ நாட்டு பவடசயடுப்பில் அெசனும் அெசியும் 

இறந்தனர். 
 பாண்டிய மன்னன் பரிசாக வழங்கிய உவடவாளும் மணிமுடியும் சகாள்வை 

அடிக்க விரும்பினான் நரிக்கண்ணன். 

 சபவழவய தவறுதலாக வெீப்பனிடம் சகாடுத்துவிடுகிறான் நரிக்கண்ணன். 

 சபவழவய சகாண்டு வந்து தருபவர்களுக்கு அன்னம் மாவலயிடுவாள் என் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

 அெசியின் சதாழி ஆத்தாக்கிழவி. இவள் அன்னத்தின் சசவிலித்தாய். 

 ஆத்தாக்கிழவியின் மகன் சவலன். 

 ஆத்தாக்கிழவியின் கணவன் வெீப்பன். 

 அன்னத்தின் சதாழி நீலி 
 

 

 

                                     சிற்றிலக்கியங்கள் 
 

சசாற்சபாருள்: 

 சூைிவக – நிலாமுற்றம்  சாைெம் – பலகணி 

 சதற்றி – திண்வண  பாங்கரும் – பக்கத்தில் உள்ை 

இடங்கள் 

 பிணங்கி – சநருங்கி  மறுகு – சதரு 

 சகாடி – வவைந்து  சதசகாடி – நூறுசகாடி 

 மசகாததி – கடல்  உதியர் – சசெர் 

 செதம் – வாய்வம  பவித்ெம் – தூய்வம 

 மூசவழுகால் – 21 தவலமுவற  அவனி – நாடு 

 சபருமாள் – அெசர்  கூடல் – காவிரிப்பூம்பட்டினம் 
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இலக்கணக்குறிப்பு: 

 வாயிலும் மாைிவகயும் – 

எண்ணும்வம 

 எம்மருங்கும் – முற்றும்வம 

 மாடமும் ஆடெங்கும் – 

எண்ணும்வம 

 சசய்குன்று – விவனத்சதாவக 

 ஆடெங்கு – விவனத்சதாவக  சுற்றிய பாங்கர் – சபயசெச்சம் 

 மயங்கி, வணங்கி – விவனசயச்சம்  சசற்ற சிவல – சபயசெச்சம் 

 காணரீ் – ஏவல் விவனமுற்று  விட்டவள் – சபயசெச்சம் 

 மதசயறிது - இெண்டாம் 

சவற்றுவமத்சதாவக 

 முத்து முெசம் – பண்புத்சதாவக 

 ஓங்கியுயர் – ஒருசபாருட்பன்சமாழி  உயெண்டம் – விவனத்சதாவக 

 
சிற்றிலக்கியம்: 

 பிெபந்தம் என்ற வடசசால்லுக்கு “நன்கு கட்டப்பட்டது” என்பது சபாருள். 

 சிற்றிலக்கியங்கைின் இலக்கணம் கூறுவது பாட்டியல் நூல்கள். 

 பாட்டியல் நூல்களுள் வச்சணந்திமாவல குறிப்பிட்ட நூலாகும். 

 வெீமாமுனிவர் இயற்றிய சதுெகொதியில் பிெபந்தம் 96 வவக எனக் 

கூறப்பட்டுள்ைது. 

 இொசொச சசாழன் உலா 
 
உலா: 

 உலா என்பது சிற்றிலக்கிய வவககளுள் ஒன்று. 

 உலா என்பதற்கு “பவனி வருதல்” என்பது சபாருள். 

 தவலவன் வதீியில் உலா வெ அவவனப் சபவத, சபதும்வப, மங்வக, 

மடந்வத, அரிவவ, சதரிவவ, சபரிைம்சபண் என்னும் ஏழு வவகப் பருவ 

மகைிரும் காதல் சகாள்வதாக அவமத்து பாடுவது உலா ஆகும். 

 இது கலிசவன்பாவால் இயற்றப்படும். 
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 இதில் பாட்டுவடத் தவலவனின் சிறப்பு, நீொடல், ஒப்பவன சசய்தல், 

பரிவாெங்கள் புவடசூழத் தன் ஊர்தியில் ஏறி வெல் ஆகியவற்வற உலாவின் 

முன்னிவல என்பர். 
 உலாவரும் தவலவவனக் கண்டு காதல் சகாண்ட ஏழு பருவ மகைிர் 
தனித்தனியாக கூறுவன உலாவின் பின்னிவல எனப்படும். 

 
ஏழு பருவப் சபண்கைின் வயது  

 1. சபவத = (5-7), 

 2. சபதும்வப = (8-11), 

 3. மங்வக = (12-13),  

 4. மடந்வத = (14-19), 

 5. அரிவவ = (20-25),  

 6. சதரிவவ = (26-32), 

 7. சபரிைம்சபண் = (33-40) 

 
ஒட்டக்கூத்தர்: 

 இொசொசசசாழன் உலாவவ பாடியவர் ஒட்டக்கூத்தர். 
 இவர், “கவிச்சக்ெவர்த்தி, கவிொட்சசன்” என்சறல்லாம் புகழப்படுவார். 
 இவர், விக்ெமசசாழன், இெண்டாம் குசலாத்துங்கச் சசாழன், இெண்டாம் 

ொசொசன் ஆகிய மூன்று மன்னர்கைின் அவவயிலும் சசல்வாக்சகாடு 

இருந்தவர். 
 இம்மூவவெப் பற்றி ஒட்டக்க்கூத்தர் பாடியசத, “மூவருலா” 

 இவரின் இயற் சபயர் = கூத்தர் 
 ஓட்டம்(பந்தயம்) வவத்துப் பாடுவதில் வல்லவர் ஆதலால் இவர் 
ஒட்டக்க்கூத்தர் எனப்பட்டார் 

 

 

 

                                      திருசவங்கடத்தந்தாதி 
சசாற்சபாருள்: 

 கழல் – திருவடி 

 பத்தி – ஊர் 
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 குஞ்சி – தவலமயிர் 
 சபாதன் – பிெமன் 

 வாசவன் – இந்திென் 

 அந்தி – மாவல 

 சவவல – கடல் 

 இருக்கு ஆெணம் – இருக்கு சவதம் 

 கஞ்சம் – தாமவெ மலர் 
 அணங்கு – திருமகள் 

 சபாழில் – சசாவல 

 
இலக்கணக்குறிப்பு: 

 சிற்றன்வன – பண்புத்சதாவக 

 தாழ்பிறப்பு – விவனத்சதாவக 

 மால் கழல் – ஆறாம் சவற்றுவமத்சதாவக 

 கழல் – தானியாகு சபயர் 
 அந்தி காவை – உம்வமத்சதாவக 

 சவங்கடம் – விவனத்சதாவக 

 மதிவிைக்கு – உருவகம் 

 சசவடி – பண்புத்சதாவக 

 இருக்கு ஆெணம் – இருசபயசொட்டுப் பண்புத்சதாவக 

 நற்றாய் – பண்புத்சதாவக 

 
அந்தாதி: 

 அந்தாதி 96 வவக சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று. 

 அந்தம் = இறுதி, ஆதி = முதல் 

 ஒவ்சவாரு பாடலிலும் உள்ை இறுதி எழுத்சதா, அவசயா, சசீொ அடிசயா 
அதற்கு அடுத்து வரும் பாடலின் முதலாக வரும்படி அவமத்துப் பாடுவது 

அந்தாதி எனப்படும். 

  “சசாற்சறாடர்நிவல” எனவும் கூறுவர். 
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பிள்வை சபருமாள் ஐயங்கார்: 
 இவர், “அழகிய மணவாைதாசர், திவ்வியக்கவி” எனவும் அவழக்கப்படுவார். 
 இவர் இயற்றிய எட்டு நூல்கைின் சதாகுதிவய “அஷ்டப்பிெபந்தம்” என்று 

அவழப்பர். 
 “அஷ்டப்பிெபந்தம் கற்றவன் அவெப் பண்டிதன்” என்னும் பழசமாழி 
இந்நூலின் உயர்வவப் சவைிப்படுத்தும். 

 இவர் 1623 முதல் 1659 வவெ மதுவெவய ஆண்ட திருமவல நாயக்க 

மன்னரின் அவவயில் ஓர் அலுவலொய் அமர்ந்து வாழ்க்வக நடத்தி வந்தார் 
 

 

 

                                      மதுவெக் கலம்பகம் 
 

சசாற்சபாருள்: 

 ஏமசவற்பு – சமருமவல 

 ஏமம் – சபான் 

 மலயாசலம் – சபாதிவக மவல 

 
இலக்கணக்குறிப்பு: 

 கயிலாய சவற்பு – இருசபயசொட்டுப் பண்புத்சதாவக 

 அசலம் – காெணப்சபயர் 
 முச்சங்கம் – பண்புத்சதாவக 

 வைர்கூடல் – விவனத்சதாவக 

 மதிப்பிஞ்சு – ஆறாம் சவற்றுவமத்சதாவக 

 இவெசதர் – இெண்டாம் சவற்றுவமத்சதாவக 

 
கலம்பகம்: 

 பலவவக உறுப்பும் பலவவகப் பாவும் பாவினங்களும் பலவவகப் 

சபாருளும் கலந்து சசய்யப்சபறும் சிற்றிலக்கிய வவகவய கலம்பகம் 

என்பர். 
 கதம்பம் என்பது கலம்பகம் எனத் திரிந்ததாக உ.சவ.சா கூறுவார். 
 கலம்பகம் 18 உறுப்புகவை உவடயது. 
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 தமிழின் முதல் கலம்பகம் = நந்திக் கலம்பகம் 

 
குமெகுருபெர்: 

 இவரின் காலம் பதிசனழாம் நூற்றாண்டு. 

 பிறந்தது முதல் ஐந்தாண்டு வவெ சபசாத குழந்வதயாக இருந்த இவர் 
பின்னர் திருச்சசந்தூர் முருகப் சபருமானின் அருைால் சபசினார். 

 
பவடப்புகள்  

 மீனாட்சியம்வம பிள்வைத்தமிழ், 

 கந்தர்கலிசவண்பா,  
 காசிக்கலம்பகம்,  

 முத்துக்குமாெசுவாமி பிள்வைத்தமிழ் சபான்ற பல நூல்கவை இயற்றி 
உள்ைார். 

 இவெது சசய்யுட்கைின் தனிச்சிறப்பு அவற்றின் “இன்சனாவச” ஆகும். 

 

 

 

                                          முக்கூடற்பள்ளு 
 

பள்ளு: 

 “பள்” என்பது பள்ைமான நன்சசய் நிலங்கவையும் அங்குச் சசய்யப்படும் 

உழவிவனயும் குறிக்கும். 

 பள்ளு 96 வவக சிற்றிலக்கிய வவகயுள் ஒன்று. 

 சதால்காப்பியர் குறிப்பிடும் எட்டு வவகப்பிரிவில் ஒன்றான “புலன்” 

என்னும் இலக்கிய வவக “பள்ளு வவக” இலக்கியத்திற்கு சபாருந்தும். 

 
முக்கூடற்பள்ளு: 

 திருசநல்சவலிக்குச் சிறிது வடகிழக்கில் தண்சபாருவந, சிற்றாறு, 

சகாதண்டொம ஆறு ஆகிய மூன்று ஆறுகளும் கலக்கும் இடத்திற்கு வடக்சக 

உள்ை சிற்றூர் முக்கூடல். 

 அங்குள்ை இவறவனாகிய அழகர் மீது பாடப்பட்டது இந்நூல். 
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 வசவ வவணவங்கவை ஒருங்கிவணக்கும் இலட்சியங் சகாண்ட நூல், 

“முக்கூடற்பள்ளு” ஆகும். 

 இந்நூவல இயற்றியவர் சபயர் சதரியவில்வல. 

 இது சிந்தும் விருத்தமும் பெவிவெ பாடப்சபறும். 

 
இலக்கணக்குறிப்பு: 

 சவண்தயிர் – பண்புத்சதாவக 

 காய, மாய – சபயசெச்சம் 

 நாழிவக வாெம் – உம்வமத்சதாவக 

 தாபதர் உள்ைம் – ஆறாம் சவற்றுவமத்சதாவக 

 சசந்சநல் – பண்புத்சதாவக 

 சுழி சவள்ைம் – விவனத்சதாவக 

 

 

 

             மறுமலர்ச்சிப் பாடல்கள்  

                 - மாவலக்கால வருணவன 
          

சசாற்சபாருள்: 

 பரிதி – சூரியன் 

 வண்ணம் – அழகு 

 முகில் – சமகம் 

 சபாய்வக – நீர்நிவல 

 இருட்கடல் – நீலக்கடல் 

 கைஞ்சியம் – சதாகுப்பு 

 
இலக்கணக்குறிப்பு; 

 படர்முகில் – விவனத்சதாவக 

 சசழும்சபான் – பண்புத்சதாவக 

 தங்கத்தவீு – உருவகம் 

 சபாற்கவெ – உருவகம் 
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 சுடசொைி – விவனத்சதாவக 

 
நூல் குறிப்பு: 

 வடசமாழியில், வியாசர் இயற்றிய மகாபாெததக் கவதயில் வரும் 

பாஞ்சாலி, துரிசயாதனன் சவபயில் சசய்த சூளுவெவய வமயமாகக் 

சகாண்டு, பாெதியார் இக்குறுங்காவியத்வதப் பவடத்தார். 
 பாஞ்சாலிசபதம் என்னும் இந்நூலில் அவழப்புச் சருக்கம் ,சூதாட்டச் 

சருக்கம், அடிவமச் சுருக்கம், துகிலுரிதற்சருக்கம், சபதச் சருக்கம் ஆகிய 

ஐந்து சருக்கங்கள் உள்ைன. 

 
பாெதியார்: 

 இவர் 1882ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்த் திங்கள் 11ஆம் நாள் தூத்துக்குடி 

மாவட்டம் எட்டயபுெத்தில் பிறந்தார். 
 சபற்சறார் = சின்னசாமி, இலக்குமி அம்வமயார். 
 இைவமயிசலய கவலமகள் என்னும் சபாருள் தரும்,”பாெதி” என்னும் 

பட்டவத சபற்றார். 
 இவர் இருபதாம் நூற்றாண்டின் இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர். 

 

 முப்சபரும் பவடப்புகள் = கண்ணன் பாட்டு, பாஞ்சாலி சபதம், குயில் பாட்டு. 

 

 

 

                                                 புத்தக சாவல 
 

சசாற்சபாருள்: 

 மசனாபாவம் – உைப்பாங்கு 

 சகமக்கள் – உடன் வாழும் மக்கள் 

 ஒன்று – ஓரினம் 

 இலகுவது – விைங்குவது 

 சுவடி – நூல் 

 சுவடிச்சாவல – நூலகம் 

 சர்வகலாசாவல – பல்கவலக்கழகம் 

www.Padasalai.Net                                                  www.TrbTnpsc.com

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

www.Padasalai.Net



                                           தமிழ் 12-ஆம் வகுப்பு 

                      "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

 இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

31 

 
இலக்கணக்குறிப்பு; 

 அன்புசநறி – இருசபயசொட்டு பண்புத்சதாவக 

 உயர்எண்ணம் – விவனத்சதாவக 

 சசந்தமிழ் – பண்புத்சதாவக 

 தருதல், வவத்தல் – சதாழிற்சபயர் 
 
ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 பாெதிதாசன் புதுவவயில் 1891ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். 
 சபற்சறார் = கனகசவப, இலக்குமி அம்மாள் 

 இயற்சபயர் = சுப்புெத்தினம் 

 
பவடப்புகள்  

 குடும்ப விைக்கு,  

 இருண்ட வடீு,  

 தமிழியக்கம்,  

 பாண்டியன் பரிசு,  

 இவசயமுது,  

 அழகின் சிரிப்பு,  

 கண்ணகி புெட்சிக்  

 காப்பியம்,  

 பிசிொந்வதயார் சபான்ற பல நூல்கவை பவடத்துள்ைார். 
 

 

 

                                                              காடு 
 

ஆசிரியர் குறிப்பு; 

 வாணிதாசன் புதுவவவய அடுத்த வில்லியனூரில் பிறந்தவர். 
 சபற்சறார் = அெங்க திருக்காமு, துைசியம்மாள் 

 இயற்சபயர் = அெங்கசாமி என்ற எத்திொசலு 

 இவர் பாசவந்தர் பாெதிதாசனிடம் சதாடக்கக்கல்வி பயின்றவர். 
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 இவரின் பாடல்கள் சாகித்திய அகாசதமி சவைியிட்ட “தமிழ்க் கவிவதக் 

கைஞ்சியம்” என்ற நூலிலும், சதன்சமாழிகள் புத்தக சவைியீட்டுக் கழகம் 

சவைியிட்ட “புதுதமிழ்க் கவிமலர்கள்” என்ற நூலிலும் மற்றும் பற்பல 

சதாகுப்பு நூல்கைிலும் இடம் சபற்றுள்ைன. 

 இவர், “தமிழ்-பிசெஞ்ச் வகயகெ முதலி” என்ற நூவல சவைியிட்டார். 
 பிசெஞ்ச் குடியெசு தவலவர் இவருக்கு “சசவாலியர்” என்ற விருதிவன 

வழங்கி உள்ைார். 
 இவர், “கவிஞசெறு, பாவலர் மணி, தமிழகத்தின் சவார்ட்ஸ்சவார்த்” என்று 

அவழக்கப்படுவார். 
 
சசாற்சபாருள்: 

 சவய்சயான் – கதிெவன் 

 புவெசயாடி – உள்ளுக்குள் அரிக்கப்பட்டு 

 முதல் – சவர் 
 சசல் – ஒருவவக கவெயான் 

 சசாங்கி – வாட்டமுற்று 

 

 

 

                                                  சிக்கனம் 
 

ஆசிரியர் குறிப்பு; 

 இவவம கவிஞர் எனப்சபாற்றப்படுபவர் கவிஞர் சுெதா 
 இவர் திருவாரூர் மாவட்டம் பவழயனூரில் பிறந்தவர். 
 இயற்சபயர் = இொசசகாபாலன் 

 
பவடப்புகள் = சதன்மவழ, துவறமுகம், சுவரும் சுண்ணாம்பும். 

 

 இவர் தமிழக இயலிவச நாடகமன்றம் வழங்கிய கவலமாமணி பட்டம் 

சபற்றவர். 
 இவருவடய “சதன்மவழ” நூல் தமிழக அெசின் தமிழ் வைர்ச்சித்துவற பரிசு 

சபற்றுள்ைது. 
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 பாசவந்தர் நிவனவு பரிசிவன சபற்ற முதல் கவிஞர் இவசெ. 
 
சசாற்சபாருள்; 

 பகட்டு வாழ்க்வக – ஆடம்பெமான வாழ்க்வக 

 சசட்டு – சிக்கனம் 

 
இலக்கணக்குறிப்பு: 

 சட்டதிட்டம் – உம்வமத்சதாவக 

 நீதிநூல் – இெண்டாம் சவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் சதாக்க சதாவக 

 நீரூற்று – ஆறாம் சவற்றுவமத்சதாவக 

 தெீாத – எதிர்மவறப் சபயசெச்சம் 

 
 

 

                                            மனித சநயம் 
 

ஆசிரியர் குறிப்பு; 

 கவிஞர் ஆலந்தூர் சகா.சமாகனெங்கன் 01.06.1942 இல் சசன்வனவய 

அடுத்த ஆலந்தூரில் பிறந்தவர். 
 சபற்சறார் = சகாபால், மீனாம்பாள் 

 இவரின்”இமயம் எங்கள் காலடியில்” என்னும் கவிவதத் சதாகுப்பு நூல் 

தமிழக அெசின் பரிசிவன சபற்றுள்ைது. 

 
சசாற்சபாருள்: 

 சிந்வத – உள்ைம் 

 குன்றி – குவறந்து 

 சாந்தி – சதருக்கள் கூடுமிடம் 

 சிறுவம – இழிவு 

 
இலக்கணக்குறிப்பு: 

 சிந்தித்சதன் – தன்வம ஒருவம விவனமுற்று 

 கன்றுகுெல் – ஆறாம் சவற்றுவமத் சதாவக 
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 தவலகுனிந்து – இெண்டாம் சவற்றுவமத் சதாவக 

 

 

 

                       சவவலகைல்ல சவல்விகசை! 

 

சசாற்சபாருள்: 

 மூடத்தனம் – அறியாவம 

 மூலதனம் – முதலீடு 

 
இலக்கணக்குறிப்பு; 

 சவறுங்வக – பண்புத்சதாவக 

 விெல்கள் பத்தும் – முற்றும்வம 

 பாவறயும் – உயர்வு சிறப்பும்வம 

 மலர்ச்சசாவல – இெண்டாம் சவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் 

சதாக்கசதாவக 

 கங்வகயும் சிந்துவும் – எண்ணும்வம 

 சதற்கு வடக்காய் – முெண்சதாவட 

 மாவிலி – உரிச்சசாற்சறாடர் 
 
ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 கவிஞர் தாொபாெதி 26.02.1947இல் திருவண்ணாமவல மாவட்டம் குவவை 

என்னும் ஊரில் பிறந்தார். 
 சபற்சறார் = துவெசாமி, புஷ்பம் அம்மாள் 

 இவர் 34 ஆண்டுகள் ஆசிரியொக பணியாற்றி, நல்லாசிரியருக்கான 

டாக்டர்.இொதாகிருஷ்ணன் விருது சபற்றுள்ைார். 
 
பவடப்புகள்   

 புதிய விடியல்கள்,  

 விெல்நுனி சவைிச்சங்கள்,  

 பூமிவயத் திறக்கும் சபான்சாவி,  
 இன்சனாரு சிகெம். 
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                                                 தகீ்குச்சிகள் 
 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 புல்நுனி – ஆறாம் சவற்றுவமத்சதாவக 

 கண்ணரீ் சவள்ைம், பசிக்கயிறு – உருவகம் 

 சமல்லிய காம்பு – உருவகம் 

 
ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 கவிஞர் அப்துல் ெகுமான் 1937இல் மதுவெயில் பிறந்தவர். 
இவர், “மெபுக் கவிவதயின் சவர் பார்த்தவர்; புதுக்கவிவதயில் மலர் பார்த்தவர்” 

எனப் பாொட்டப்படுபவர். 
 
பவடப்புகள்   

 பால்வதீி, சநயர் விருப்பம், சசாந்தச் சிவறகள், கவெகசை நதியாவதில்வல, 

விலங்குகள் இல்லாத கவிவத. 

 தமிழக அெசின் “பாெதிதாசன் விருது”, தமிழ்ப்பல்கவலக்கழகம் வழங்கிய, 

“தமிழ் அன்வன விருது” சபான்ற பல பரிசிவன சபற்றுள்ைார். 
 

 

 

         வழிப்பாட்டுப் பாடல்கள் – சிவசபருமான் 
 

சசாற்சபாருள்: 

 காமசகாபன் – காமவனக் காய்ந்தவன் 

 ஆவணம் – அடிவமசயாவல 

 
இலக்கணக்குறிப்பு: 

 கண்ணுதல் – இலக்கணப் சபாலி 
 பழ ஆவணம் – பண்புத்சதாவக 

 சசாற்பதம் – ஒருசபாருட் பன்சமாழி 
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ஆசிரியர் குறிப்பு: 

சுந்தெர்: 
 சுந்தெர் சதவாெம் பன்னிருதிருமுவற வவப்பில் ஏழாந் திருமுவறயாக 

வவக்கப்பட்டுள்ைது. 

 சுந்தெர் திருமுவனப்பாடி நாட்டில் பிறந்தவர். 
 சபற்சறார் = சவடயனார், இவச ஞானியார். 
 இயற்சபயர் = நம்பிஆரூெர் 
 இவர் திருமுவனப்பாடி நாட்வட ஆண்ட நெசிங்க முவனயவெயர் என்ற 

சிற்றெசர் மகன்வம சகாண்டு வைர்க்கப்பட்டார். 
 சிவசபருமான் இவவெத் தம் சதாழொகத் சகாண்டவமயால் “தம்பிொன் 

சதாழர்” என அவழக்கப்பட்டார். 
 இவர் எழுதிய திருசதாண்டசதாவக என்னும் நூவலசய முதனூலாக 

சகாண்டு சசக்கிழார் எழுதிய திருத்சதாண்டர் புொணம் எழுந்தது. 

 

 

 

                                                      திருமால் 
 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

குலசசகெ ஆழ்வார்: 
 ஆழ்வார் என்னும் சசால்லுக்கு ஆழ்ந்தறியும் அறிவவக் கருவியாக 

உவடயவர் என்றும் எம்சபருமானுவடய மங்கலக் குணங்கைில் 

ஆழங்காற்பட்டவர் என்றும் சபாருள் கூறுவர். 
 குலசசகெ ஆழ்வார் சசெநாட்டுத் திருவஞ்சிக் கைத்தில் சதான்றியவர். 
 இவர் எழுதிய பாடல்கள் சபருமாள் திருசமாழி எனப்படும். 

 அவவ சமாத்தம் 105 பாடல்கள் ஆகும். 

 ஆழ்வார்கைின் அருைிச் சசயலுக்குப் சபரிய வாச்சான் பிள்வை என்பார் 
உவெ எழுதியுள்ைார். 

 திருவாய்சமாழிக்கு வடக்குத் திருவதீிப் பிள்வை என்பார் எழுதிய ஈடு 

என்னும் சபருவெ ஆழமும் அகலமும் உவடயதாகும். 
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சசாற்சபாருள்: 

 ஆனாத – குவறவு படாத 

 அெம்வபயர்கள் – சதவமாதர்கள் 

 

 

 

                                               புத்தர் பிொன் 
 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 மணிசமகவல நூலின் ஆசிரியர் மதுவெக் கூலவாணிகன் சதீ்தவலச் 

சாத்தனார் ஆவார். 
 இவவெத்  “தண்டமிழ் ஆசான்” எனப் புகழ்வர். 
 இவரின் காலம் கி.பி. இெண்டாம் நூற்றாண்டு. 

 மணிசமகவல புத்த சமய காப்பியம். 

 இந்நூலுக்கு “மணிசமகவலத் துறவு” என்னும் சவறு சபயரும் உண்டு. 

 இந்நூல் இந்திெ விழவூசெடுத்த காவத முதலாகப் பவதிெம் 

அறுசகனப்பாவவ சநாற்ற காவத ஈறாக முப்பது காவதகவை உவடயது. 

 
சசாற்சபாருள்: 

 தரீ்த்தன் – தூயன் 

 புொணன் – மிகப்பவழயன் 

 ஏமம் – பாதுகாப்பு 

 ஆெம் – சக்கெக்கால் 

 கடிந்சதன் – துறந்சதன் 

 
இலக்கணக்குறிப்பு: 

 தசீநறி – பண்புத்சதாவக 

 கடும்பவக – பண்புத்சதாவக 

 உணர்ந்த முதல்வன் – சபயசெச்சம் 
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                                                   அருகன் 
 

நூல் குறிப்பு: 

 அருகசதவவன பற்றி கூறியுள்ை இந்நூல் நீலசகசியாகும். 

 சவீக சிந்தாமணிக்கு  நிகொக கவிவதச் சுவவமிக்க இந்நூவல எழுதியவர் 
விவெம் சதரியவில்வல. 

 இந்நூல் “நீலசகசித் சதருட்டு” என்றும் அவழக்கப்படும். 

 
சசாற்சபாருள்: 

 சாமவெ – சாமெம் ஆகிய சவண்கவரி 

 புவடபுவட – இருமருங்கினும் 

 இயக்கர் – கந்தருவர் 
 இெட்ட – அவசக்க 

 சிங்காசனம் – அரியவண 

 ஆசனம் – இருக்வக 

 ஒைிமண்டிலம் – ஆசலாகம் 

 நிழற்ற – ஒைிெ 
 சந்திொதித்தம் – முத்துக்குவட 

 சகலபாசனம் – சபாற்குவட 

 நித்தவிசநாதம் – மணிக்குவட 

 

 

 

                                             இசயசு சபருமான் 
 

சசாற்சபாருள்: 

 கண்ணி – மரியன்வன 

 காசினி – உலகம் 

 வான்கதி – துறக்கம் 

 மருவ – அவடய 
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இலக்கணக்குறிப்பு: 

 கண்ணிபாலன் – நான்காம் சவற்றுவமத்சதாவக 

 
ஆசிரியர் குறிப்பு: 

எச்.ஏ.கிருடினப்பிள்வை 

 இெட்சணியம் என்பதற்கு ஆன்ம ஈசடற்றம் என்பது சபாருைாம். 

 ஆன்ம ஈசடற்றம் விரும்புவார் சசல்லும் சிந்தவன யாத்திவெ என்பதுசவ 

இெட்சணிய யாத்திரிகம் என்பதன் சபாருள். 

 ஜான் பனியன் என்பார் எழுதிய பில்க்ரிம்ஸ் பிொகிெஸ் என்ற நூலிவனசய 

இெட்சணிய யாத்திரிகம் என பவடத்துள்ைார். 
 எச்.ஏ.கிருடினப்பிள்வை திருசநல்சவலி மாவட்டம் கவெயிருப்பு என்னும் 

ஊரினர். 
 சபற்சறார் = சங்கெ நாொயணபிள்வை, சதய்வநாயகி அம்வம 

 

 பவடப்புகள் = இெட்சணிய யாத்திரிகம், இெட்சணிய மசனாகெம், சபாற்றித் 

திருவகவல். 

 இவவெ “கிறித்துவ கம்பர்” என்பர் 
 

 

 

                                      நபிகள் நாயகம் 
 

சசாற்சபாருள்: 

 சபாறி – ஒைிப்பிழம்பு 

 வடிவார் – வடிவிவனயுவடயார் 
 நவியார் – நபிகள் நாயகம் 

 
இலக்கணக்குறிப்பு: 

 சமய்ப்சபாருள் – இருசபயசொட்டு பண்புத்சதாவக 

 சுவர்க்கபதி - இருசபயசொட்டு பண்புத்சதாவக 
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ஆசிரியர் குறிப்பு: 

உமறுப்புலவர்: 
 உமறுப்புலவர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் நாகலாபுெம் என்னும் ஊரினர். 
 தந்வத = சசய்கு முகமது அலியார் என்னும் சசகு முதலியார் 
 கடிவக முத்துப் புலவரின் மாணவர் இவர். 
 இவரின் காலம் பதிசனழாம் நூற்றாண்டு. 

 சறீாப்புொணம் வள்ைல் சதீக்காதியின் சவண்டுசகாளுக்கு இணங்க 

எழுதினார். 
 நூல் நூற்றும் முன்னசெ சதீக்காதி இறந்ததால் அபுல் காசிம் என்பார் 
உதவியுடன் எழுதி முடிக்கப்பட்டது. 

 பானு அஹமது மவெக்காயர் என்பவசெ நூவல முழுவதும் எழுதி முடித்தார். 
 அது “சின்னச் சறீா” எனப்பட்டது. 

 உமறுப்புலவர் முதுசமாழிமாவல, சதீக்காதி சநாண்டி நாடகம் முதலிய 

நூல்கவையும் எழுதியுள்ைார். 
 

 

 

TNPSC-TNTET-PGTRB-MATERIAL-DINDIGUL 
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