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

(தமிழ் 9 - ஆம் ைகுப்பு)
உலகம் யாவையும் தாமுை ைாக்கலும்
நிவலபப றுத்தலும் நீ க்கலும் நீ ங்கலா
அழகி லாைிவை யாட்டுவட யாரைர்
தவலைர் அன்னைர்க் சகசர ணாங்கசை
- கம்பர்

பசாற்பபாருள்:
உைைாக்கல் – உண்டாக்குதல், பவடத்தல்
நீ க்கல் – அழித்தல்
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நீ ங்கலா – இவடைிடாது
அலகிலா – அைைற்ற

அன்னைர் – அத்தவகய இவறைர்
சரண் – அவடக்கலம்

இலக்கணக்குறிப்பு:
யாவையும் – முற்றும்வம
ஆக்கல், நீ க்கல், ைிவையாட்டு – பதாழிற் பபயர்
அலகிலா – ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப்பபயபரச்சம்

ஆசிரியர் குறிப்பு:
நாகப்பட்டினம் மாைட்டம் மயிலாடுதுவறக்கு அருகிலுள்ை சதரழுந்தூரில்
கம்பர் பிறந்தார்.
இைர் ஏர் எழுபது, சிவல எழுபது, சரஸ்ைதி அந்தாதி, சடசகாபர் அந்தாதி,
திருக்வக ைழக்கம் ஆகிய நூல்கவை இயற்றியுள்ைார்.
இைர் குசலாதுங்கச்சசாழனின் அவைப் புலைராக ைிைங்கினார்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html
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திருபைண்பணய் நல்லூர் சவடயப்ப ைள்ைலால் ஆதரிக்கப்பட்டைர்.
கைிச்சக்ரைர்த்தி என்றும் கல்ைியில் பபரியைர் கம்பர் என்றும்
சபாற்றப்பட்டார்.
இைரின் காலம் கி.பி.பனிபரண்டாம் நூற்றாண்டு
ைடபமாழியில் ைால்மீ கி முனிைர் எழுதிய இராமாயணத்வதத் தழுைித்
தமிழில் கம்பர் எழுதியசத கம்பராமாயணம்.
கம்பர் இந்நூலுக்கு இட்ட பபயர் = இராமாைதாரம்.
இது பால காண்டம், அசயாத்திய காண்டம், ஆரணிய காண்டம், கிட்கிந்தா
காண்டம், சுந்தர காண்டம், யுத்த காண்டம் என ஆறு காண்டங்கவை
உவடயது.

(தமிழ் 10 - ஆம் ைகுப்பு)
ஆசிரியர் குறிப்பு:
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பபயர் = கம்பர்

மகன் = அம்பிகாபதி

ஊர் = சசாழநாட்டு திருைழுந்தூர்

மகள் = காைிரி

தந்வத = காைி சகாைில்
பூசாரியான ஆதித்தன்

ஆசிரியரின் சிறப்பு பபயர்:
கைிச்சக்ரைர்த்தி

கைிக்சகாமான்

கைிப்சபரரசர்

கம்பநாடுவடய ைள்ைல்

இைரின் பவடப்புகள்:
ஏர் எழுபது

சரஸ்ைதி அந்தாதி

சிவல எழுபது

சடசகாபர் அந்தாதி(நம்மாழ்ைார்

திருக்வக ைழக்கம்

பற்றியது)

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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கம்பராமாயணத்தின் சிறப்பு பபயர்கள்:
கம்பசித்திரம்

சதாமறுமாக்கவத

கம்பநாடகம்

இயற்வக பரிணாமம்

நூல் அவமப்பு:
காண்டம் = 6

முதல் படலம் = ஆற்றுப்படலம்

படலம் = 113

இறுதிப்படலம் = ைிவட பகாடுத்த

பமாத்த பாடல்கள் = 10569

படலம்

காண்டங்கள்:
1. பால காண்டம்
2. அசயாத்தியாகாண்டம்
3. ஆரண்யகாண்டம்
4. கிட்கிந்தா காண்டம்
5. சுந்தர காண்டம்
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6. யுத்தகாண்டம்

7. ஏழாைது காண்டம் ஒட்டக்கூத்தர் பாடிய = “உத்தர காண்டம்”

சிறப்பு:
மு.இராகவையங்கார் = “ைடபமாழி பதன்பமாழிக் காப்பிய நயங்கைாகிய
பபான் வமயில் தம் சித்திரக்சகாவலத் சதாய்த்துத் தம் கப்பிய ஓைியத்வதக்
கம்பநாடார் ைவரந்தார்".
ை.சை.சு.ஐயர் = “கம்பயராமாயணம் தனக்கு முதல் நூலான ைான்மீ கி
இராமாயணத்வதசய ைிஞ்சும் சுவையுவடய காப்பியமாகும்”
எஸ்.மகாராஜன் = “உலகத்திசலசய சைபறாரு நாட்டில், இவ்ைைவு
பழவமயான கைிஞன் இருபதாம் நூற்றாண்டு மக்களுவடய மனவத இப்படி
ஆட்பகாண்டதில்வல”
பாரதியார் = “கல்ைி சிறந்த தமிழ்நாடு – புகழ்க் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு”
என்கிறார்.பாரதியார் = “கம்பவனப் சபால் ைள்ளுைன் சபால்
இைங்சகாவைப் சபால் பூமிதனில் யாங்கணுசம பிறந்ததில்வல” என்கிறார்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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கைிமணி = “ைசும்
ீ
பதன்றல் காற்றுண்டு – வகயில் கம்பன் கைியுண்டு”
என்கிறார்.
“கல்ைியிற் பபரியைர் கம்பர்”
“கம்பன் ைட்டுக்
ீ
கட்டுத்தறியும் கைிபாடும்”
“கம்ப நாடன் கைிவதயிற்சபால் கற்சறாருக்கு இதயம் கைியாசத”
“ைிருத்தம் என்னும் ஒண்பாைிற்கு உயர் கம்பன்”
தமிழுக்கு கதி = கம்பர், திருைள்ளுைர்
96 ைவக ஓவச ைவககவை கம்பர் வகயாண்டுள்ைார்.

ஆசிரியர் குறிப்பு:
கம்பர் சதரழுந்தூரில் பிறந்தார்.
இவ்வூர், நாவக மாைட்டத்தில் மயிலாடுதுவறக்கு அருகில் உள்ைது.
கம்பரின் தந்வதயர் ஆதித்தன்.
கம்பர் இரண்டாம் குசலாத்துங்கன் காலத்தில் ைாழ்ந்தைர்.
இைவரத் திருபைண்பணய் நல்லூர்ச் சவடயப்ப ைள்ைல் ஆதரித்தைர்.
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காலம் கி.பி.பன்னிபரண்டாம் நூற்றாண்டு.

தம்வம ஆதரித்த ைள்ைல் சடயப்பவர ஆயிரம் பாடல்களுக்கு ஒரு பாடல்
எனப் பாடிச் சிறப்பித்துள்ைார்.

கம்பராமாயணம், சடசகாபர் அந்தாதி, சிவல எழுபது, சரஸ்ைதி அந்தாதி,
திருக்வக ைழக்கம் ஆகிய கம்பர் இயற்றிய நூல்கள்.
சயங்பகாண்டார், ஒட்டக்கூத்தர், புகசழந்திப் புலைர் ஆகிசயார் இைர்
காலத்துப் புலைராைர்.
கம்பன் ைட்டுக்
ீ
கட்டுத்தறியும் கைி பாடும், ைிருத்தபமன்னும் ஒண்பாைிற்கு
உயர் கம்பன், கல்ைியிற் பபரியைர் கம்பர் என்னும் பதாடர்கள் கம்பரின்
பபருவமவய அறியலாம்.
“யாமறிந்த புலைரிசல கம்பவனப்சபால்” என்று பாரதியார் கம்பவரப்
புகழ்ந்து பாடியுள்ைார்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நூல்குறிப்பு:
ைான்மீ கி முனிைர் ைடபமாழியில் எழுதிய இராமாயணத்வதத் தழுைிக்
கம்பர் அதவனத் தமிழில் இயற்றினார்.
கம்பர் இயற்றிய இராமாயணம் கம்பராமாயணம் எனப்பட்டது.
கம்பர் தாம் இயற்றிய நூலுக்கு இராமாைதாரம் எனப் பபயரிட்டார்.
கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம், அசயாத்தியா காண்டம், ஆரண்ய காண்டம்,
கிட்கிந்தா காண்டம், சுந்தர காண்டம், யுத்த காண்டம் என ஆறு
காண்டங்கவை உவடயது.
காண்டம் என்பது பபரும்பிரிவையும் படலம் என்பது அதன் உட்பிரிவையும்
குறிக்கும்.
இந்நூலின் சிறப்புக் கருதியும் திருக்குறைின் பபருவம கருதியும் இவ்ைிரு
நூல்கவையும் “தமிழுக்கு கதி” என்பர்.
குகப்படலம் அசயாத்தியா காண்டத்தில் ஏழாைது படலம் ஆகும். இதவன
கங்வகப் படலம் எனவும் கூறுைர்.
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பபாதுைான குறிப்புகள்:

கம்பராமாயணத்திற்குக் கம்பர் இட்ட பபயர் = இராமாைதாரம்
கம்பர் இறந்த இடம் = நாட்டரசன் சகாட்வட
கம்பரின் சமாதி உள்ை இடம் = நாட்டரசன் சகாட்வட

ைான்மீ கி எழுதாத “இரணியன் ைவதப் படலம்” கம்பராமாயணத்தின் மிக
சிறந்த பகுதியாக கருதப்படுகிறது.
கம்பராமாயணம் ஒரு ைழி நூல்
கம்பர் தம்வம ஆதரித்த சவடயப்ப ைள்ைவல 1000 பாடல்களுக்கு
ஒருமுவற பாடியுள்ைார்.
கம்பார் தன் காப்பியத்வத அரங்சகற்றிய இடம் = திருைரங்கம்
கம்பருக்கு தமிழக அரசு திருைழுந்தூரில் மணி மண்டபம் அவமத்து
சிறப்பித்துள்ைது.
இைர் மூன்றாம் குசலாத்துங்கனின் அவை கைப் புலைர் ஆைார்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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இைரின் மகன் அம்பிகாபதி சசாழன் மகவை காதலித்ததில் ஏற்பட்ட
பிரச்சவனயில் அம்பிகாபதி, அமராைதி இருைரின் உயிர் நீ ங்க, இைர் சசாழ
நாட்வட ைிட்டு பைைிசயறினார்.
15 நாட்கைில் கம்பராமாயாணம் முழுைதும் எழுதி முடித்தார்(10569
பாடல்கள்)

சமற்சகாள்:
தாதகு சசாவல சதாறும் பசண்பகக் காடு சதாறும்
எல்சலாரும் எல்லாப் பபருஞ்பசல்ைமும் எய்தாசல
இல்லாரும் இல்வல உவடயாரும்
இருைரும் மாறிப்புக்கு இதயம் எய்தினர்
அண்ணலும் சநாக்கினான் அைளும் சநாக்கினால்
இன்று சபாய் நாவை ைா
ைஞ்சிபயன நஞ்சபமன ைஞ்சமகள் ைந்தாள்
ைண்வம இல்வல ஓர் ைறுவம இன்வமயால்
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உயிபரலாம் உவறைசதார் உடம்பும் ஆயினான்
வக ைண்ணம் அங்குக் கண்சடன்

கால் ைண்ணம் இங்குக் கண்சடன்

அன்றலர்ந்த பசந்தாமவரவய பைன்றதம்மா

பசாற்பபாருள்:
ஆயகாவல – அந்த சநரத்தில்

சிருங்கிசபரம் –

அம்பி – படகு

கங்வககவரசயார நகரம்

நாயகன் – தவலைன்

திவர – அவல

நாமம் – பபயர்

மருங்கு – பக்கம்

கல் – மவல

நாைாய் – படகு

திரள் – திரட்சி

பநடியைன் – இராமன்

துடி – பவற

இவற – தவலைன்

அல் – இருள்

பண்ணைன் – இலக்குைன்
பரிவு – இரக்கம்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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குஞ்சி – தவலமுடி

இருத்தி – இருப்பாயாக

சமனி – உடல்

நயனம் – கண்கள்

மாதைர் – முனிைர்

இந்து – நிலவு

முறுைல் – புன்னவக

நுதல் – பநற்றி

ைிைம்பல் – கூறுதல்

கடிது – ைிவரைாக

கார்குலாம் – சமகக்கூட்டம்

முரிதிவர – மடங்கிைிழும் அவல

பார்குலாம் – உலகம் முழுைதும்

அமலன் – குற்றமற்றைன்

குரிசில் – தவலைன்

இைைல் – தம்பி

இலக்கணக்குறிப்பு:
சபார்க்குகன் – இரண்டாம் சைற்றுவம உருபும் பயனும் உடன்
பதாக்கபதாவக
கல்திரள்சதாள் – உைவமத்பதாவக
நீ ர்முகில் – இரண்டாம் சைற்றுவம உருபும் பயனும் உடன்பதாக்கபதாவக
இருந்தைள்ைல் – பபயபரச்சம்
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ைந்துஎய்தினான் – ைிவனபயச்சம்

கூைா – ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப் பபயபரச்சம்
குறுகி, சசைிக்க – ைிவனபயச்சம்
கழல் – தானியாகுபபயர்

அவழத்தி – முன்னிவல ஒருவம ைிவனமுற்று
ைருக – ைியங்சகாள் ைிவனமுற்று
பணிந்து, ைவைத்து, புவதத்து – ைிவனபயச்சம்
இருத்தி – முன்னிவல ஒருவம ைிவனமுற்று
சதனும் மீ னும் – எண்ணும்வம
மாதைர் – உரிச்பசாற்பறாடர்
அவமந்த காதல் – பபயபரச்சம்
தழீ இய – பசால்லிவச அைபபவட
கார்குலாம் – ஆறாம் சைற்றுவமத்பதாவக
உணர்த்துைான் – ைிவனயாலவணயும் பபயர்
தீராக் காதலன் – ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப் பபயபரச்சம்
மலர்ந்த கண்ணன் – பபயபரச்சம்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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இனிய நண்ப – குறிப்புப் பபயபரச்சம்
பநடுநாைாய் – பண்புத்பதாவக
தாமவர நயனம் – உைவமத்பதாவக
நனிகடிது – உரிச்பசாற்பறாடர்
பநடுநீ ர் – பண்புத்பதாவக
என்னுயிர் – ஆறாம் சைற்றுவமத்பதாவக
நன்னுதல் – பண்புத்பதாவக
நின்சகள் – நான்காம் சைற்றுவமத்பதாவக

(தமிழ் 12- ஆம் ைகுப்பு)
பசாற்பபாருள்:
ஒன்சறபயன்னின் – ஒன்சற என்று கூறின்
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நம்பி – இவறைன்

இலக்கணக்குறிப்பு:

ைாழ்க்வக – பதாழிற்பபயர்
அம்மா – ைியப்பிவடச்பசால்

ஆசிரியர் குறிப்பு:
கம்பர் சசாழ நாட்டுத் திருைழுந்தூரில் பிறந்தைர்.
இைரின் காலம் கி.பி. பனிபரண்டாம் நூற்றாண்டு.
கம்பவரத் திருபைண்பணய் நல்லூர் சவடயப்ப ைள்ைல் என்பார் ஆதரித்து
ைந்தார்.
“கைிச்சக்ரைர்த்தி” எனப் சபாற்றப்படுபைர் கம்பர்.
“கல்ைியில் பபரியைன் கம்பன், கம்பன் ைட்டுக்
ீ
கட்டுத்தறியும் கைிபாடும்,
ைிருத்தபமன்னும் ஒண்பாைிற்கு உயர் கம்பன்” என்னும் பதாடர்கள்
அைர்தம் பபருவமவய ைிைக்குகின்றன.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நூல்கள் = சடசகாபர் அந்தாதி, ஏபரழுபது, சிவல எழுபது, திருக்வக
ைழக்கம், சரஸ்ைதி அந்தாதி.

நூற் குறிப்பு:
ைடபமாழியில் ைான்மீ கி முனிைர் இயற்றிய இராமாயணத்வத தழுைி,
தமிழில் கைிப் சபரரசர் கம்பர் இயற்றியது கம்பராமாயணம்.
கம்பரால் இயற்றப்பட்டதால் “கம்பராமாயணம்” என ைழங்கப்படுகின்றது.
கம்பர் தம்நூலுக்கு இட்ட பபயர் “இராமாைதாரம்”

பசாற்பபாருள்:
கழல் – திருைடி

முைரி – தாமவர

வதயல் – திருமகைாகிய

இவறஞ்சி – ைணங்கி
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சீதாப்பிராட்டி

திண்டிறல் – சபராற்றல் மிக்க

ஓதி – கூந்தல்

இராமன்
மற்று – சமலும்

துறத்தி – வகைிடுக

திவர – அவல

மருகி – மருமகள்

தனவய – மகள்

தடந்சதாள் – அகன்ற சதாள்

உம்பி – உன் தம்பி

சைவல – கடல்

கனகம் – பபான்

சாவல – பர்ணசாவல

அலங்கல் – மாவல

சகாரல் – பகால்லுதல்

திருக்கம் – ைஞ்சவன

முறிவு – சைறுபாடு

ைங்கினள்
ீ
– பூரித்தாள்

ஆழி – சமாதிரம்

சதாவக – மயில்

மாமணிக்கரசு – சூடாமணி

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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இலக்கணக்குறிப்பு:
பமாய்கழல் – ைிவனத்பதாவக

கழல் – தானியாகு பபயர்

தழீ இ – பசால்லிவச அைபபவட

பதண்டிவர – பண்புத்பதாவக

அவலகடல் – ைிவனத்பதாவக

துறத்தி – ஏைல் ைிவனமுற்று

தடந்சதாள் – உரிச்பசாற்பறாடர்

பபருந்தைம் – பண்புத்பதாவக

இற்பிறப்பு – ஏழாம்

கைிநடம் – ைிவனத்பதாவக

சைற்றுவமத்பதாவக
கண்ணின் நீ ர்க்கடல் – உருைகம்

சகாறல் – பதாழிற்பபயர்

ஆருயிர் – பண்புத்பதாவக

பபான்னடி – உைமத்பதாவக

சபர்அவடயாைம் –

மலரடி – உைமத்பதாவக

உம்வமத்பதாவக
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மாமணி – உரிச்பசாற்பறாடர்

வகத்தலம் – இருபபயபராட்டுப்
பண்புத்பதாவக

நூல் குறிப்பு:

கம்பர் தாம் இயற்றிய இந்நூலுக்கு இராமாைதாரம் என்சற பபயரிட்டார்.
அதுசை கம்பராமாயணம் என்று ைழங்கப்படுகிறது.
இராம காவதக்கு ஆதிகாைியம் என்றும் அக்காவதவய ைடபமாழியில்
இயற்றிய ைான்மீ கிக்கு ஆதிகைி என்றும் பபயர் உண்டு.
கம்பராமாயணம் ைழி நூல் எனப்படுகிறது.
கம்பரின் இராமாயணத்வதக் கம்ப நாடகம் எனவும் கம்பசித்திரம் எனவும்
அவழப்பர்.
கம்பரின் யாப்பு ைண்ணங்கள் நூல் முழுைதும் மிைிர்கிறது. “ைரமிகு கம்பன்
பசான்ன ைண்ணமும் பதாண்ணுற்றாசற” என்று ஒரு கணக்கீ டும் உள்ைது.
தமிழ் இலக்கியத்தில் பதாடங்கிய காப்பிய ைைர்ச்சி கம்பர் பவடப்பில் உச்ச
நிவலவய அவடந்தது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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கம்பராமாயணம் 6 காண்டங்கவை உவடயது. அவை
1.பாலகாண்டம்,
2.அசயாத்தியாகாண்டம்,
3.ஆரண்யகாண்டம்,
4.கிட்கிந்தா காண்டம்,
5.சுந்தரகாண்டம்,
6.யுத்தகாண்டம்.
7.ஏழாைது காண்டமாகிய உத்தர காண்டம் ஒட்டக்க்கூத்தர் எழுதினார்.

சுந்தரகாண்டம்:
இக்காண்டாசம “காப்பியத்தின் மணிமகுடமாக” ைிைங்குகிறது.
சிறிய திருைடி = அனுமன்
அனுமனுக்கு “சுந்தரன்” என்னும் பபயரும் உண்டு.
இராமனின் அவடயாைமாக சீவதயிடம் அனுமன் பகாடுத்தது = கவணயாழி
சீவத அனுமனிடம் பகாடுத்தது = சூடாமணி
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"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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