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

                      (த ிழ் 10,11 &12 - ஆம் வகுப்பு) 

                  
 

 “ப ொருட் ப ொடர்நிலைச் பெய்யுள்”, = கொப் ியம் எனப் டும். 
 கொப் ிய இைக்கணம் குறித்துக் கூறும் நூல் =  ண்டியைங்கொரம் 
 கொப் ியம் = ப ருங்கொப் ியம், ெிறுங்கொப் ியம் என இரு வலகப் டும். 

                 
 ஐம்பபரும்காப்பியங்கள்: 

 ஐம்ப ரும்கொப் ியங்கள் என்ற மு ன் மு ைில் கூறியவர் = மயிலைநொ ர் 
 ஐம்ப ரும்கொப் ியங்களின் நூல் ப யர்கலள மு ன் மு ைொகக் குறிப் ிட்டவர் = 
கந் ப் த ெிகர்( ிருத் ணிலகஉைொ) 

 ெிைப்  ிகொரம் = இளங்தகொவடிகள் 
 மணிதமகலை = ெீத் லைச் ெொத் னொர் 
 ெீவக ெிந் ொமணி =  ிருத் க்கத வர் 
 வலளயொ  ி = ப யர் ப ரியவில்லை 
 குண்டைதகெி = நொ குத் னொர் 
 ெிைப்  ிகொரமும் மணிதமகலையும் இரட்லட கொப் ியங்கள் எனப் டும். 
 ெமணக் கொப் ியங்கள் = ெிைப்  ிகொரம், ெீவக ெிந் ொமணி, வலளயொ  ி 
 புத் க் கொப் ியங்கள் = மணிதமகலை, குண்டைதகெி 

 
சுத்தானந்த பாரதி: 

 கவிதயொகி சுத் ொனந்  ொர ி ஐம்ப ரும்கொப் ியங்கலளயும் அணிகைன்களொக 
உருவகிக்கிறொர். 

 கொப ொளிரும் குண்டைமும் லகக்குவலளயொ  ியும்  

கருலண மொர் ின் மீப ொளிர் ெிந் ொமணியும்  

பமல்ைிலடயில் தமகலையும் ெிைம் ொர் இன் ப்த ொது  

ஒளிரும்  ிருவடியும் 
 
ஐம்பபருங்காப்பியங்களின் மவறுபபயர்கள்: 
நூல் =சிலப்பதிகாரம் =மவறுபபயர்கள் 
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  மிழின் மு ல் கொப் ியம் 
 உலரயிலடயிட்ட  ொட்லடச் பெய்யுள் 
 முத் மிழ்க்கொப் ியம் 
 மு ன்லமக் கொப் ியம் 
  த் ினிக் கொப் ியம் 
 நொடகப் கொப் ியம் 
 குடிமக்கள் கொப் ியம்(ப .ப ொ.மீ) 
 புதுலமக் கொப் ியம் 
 ப ொதுலமக் கொப் ியம் 
 ஒற்றுலமக் கொப் ியம் 
 ஒருலமப் ொட்டுக் கொப் ியம் 
  மிழ்த் த ெியக் கொப் ியம் 
 மூதவந் ர் கொப் ியம் 
 வரைொற்றுக் கொப் ியம் 
 த ொரொட்ட கொப் ியம் 
 புரட்ெிக்கொப் ியம் 
 ெிறப்  ிகொரம்(உ.தவ.ெொ) 
 ல ந் மிழ் கொப் ியம் 

 
நூல்=  ணிம கலல= மவறுபபயர்கள் 

 மணிதமகலைத் துறவு 

 மு ல் ெமயக் கொப் ியம் 

 அறக்கொப் ியம் 

 ெீர் ிருத் க்கொப் ியம் 

 குறிக்தகொள் கொப் ியம் 

 புரட்ெிக்கொப் ியம் 

 ெமயக் கலைச் பெொல்ைொக்க கொப் ியம் 

 கல  களஞ்ெியக் கொப் ியம் 

  ெிப் ிணி மருத்துவக் கொப் ியம் 

  சு த ொற்றும் கொப் ியம் 

 
நூல்= சவீக சிந்தா ணி= மவறுபபயர்கள் 

 மணநூல் 

 முக் ிநூல் 
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 கொமநூல் 

 மலறநூல் 

 முடிப ொருள் ப ொடர்நிலைச் பெய்யுள்(அடியொர்க்கு நல்ைொர்) 

 இயற்லக  வம் 

 
நூல்= வலளயாபதி= மவறுபபயர்கள் 
-------------------------------------------------------------------- 
 
நூல்= குண்டலமகசி = மவறுபபயர்கள் 

 குண்டைதகெி விருத் ம் 
 அகை கவி 

                      ( மிழ் 10 - ஆம் வகுப்பு) 
 சிலப்பதிகாரம்  

பசாற்பபாருள்: 
 பகொற்லக –  ொண்டிய நொட்டின் துலறமுகம் 
 ப ன்னம் ப ொருப்பு – ப ன் கு ியில் உள்ள ப ொ ிலகமலை 
  ைிதயொடு  டரொ – மறபநறியில் பெல்ைொ  
  சுந்துணி –  ெிய துண்டம் 
  டக்லக – நீண்ட லககள் 
 அறுவற்கு இலளய நங்லக –  ிடொரி 
 கொனகம் – கொடு 
 உகந்  – விரும் ிய 
  ொருகன் – அரக்கன் 
 பெற்றம் – கறுவு 
 த ரொ – ஆரொயொ  
 புள் –  றலவ 
 புன்கண் – துன் ம் 
 ஆழி – த ர்ச்ெக்கரம் 
  டரொ – பெல்ைொ  
 வொய்மு ல் – உ டு 

 
இைக்கணக்குறிப்பு: 

 மடக்பகொடி – அன்பமொழித்ப ொலக 
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 த ரொ மன்னொ, ஏகொச் ெிறப் ின் – ஈறுபகட்ட எ ிர்மலறப் ப யபரச்ெம் 
  டக்லக – உரிச்பெொற்பறொடர் 
 புன்கண், ப ரும்ப யர், அரும்ப றல் –  ண்புத்ப ொலக 
 உகுநீர், சூழ்கழல், பெய்பகொல்ைன் – விலனத்ப ொலக 
 அவ்வூர் – தெய்லமச்சுட்டு 
 வொழ் ல் – ப ொழிற்ப யர் 
 என்கொல் என்ப யர், நின்னகர், என்  ி – ஆறொம் தவற்றுலமத்ப ொலக 
 புகுந்து – விலனபயச்ெம் 
  ொழ்ந் ,  ளர்ந்  – ப யபரச்ெம் 
 வருக,  ருக, பகொடுக – வியங்தகொள் விலனமுற்று 

 
பிரித்தறிதல்: 

 எள்ளறு = எள் + அறு 
 புள்ளுறு = புள் + உறு 
 அரும்ப றல் = அருலம + ப றல் 
 ப ரும்ப யர் = ப ருலம + ப யர் 
 அவ்வூர் = அ + ஊர் 
 ப ருங்குடி = ப ருலம + குடி 
 புகுந் ீங்கு = புகுந்து + ஈங்கு 
 ப ண்ணணங்கு = ப ண் + அணங்கு 
 நற்றிறம் = நன்லம +  ிறம் 
 கொற்ெிைம்பு = கொல் + ெிைம்பு 
 பெங்தகொல் = பெம்லம + தகொல் 

 
ஆசிரியர் குறிப்பு; 

 இளங்தகொவடிகள் தெரமர ினர். 
 ப ற்தறொர் = இமயவரம் ன் பநடுஞ்தெரைொ ன், நற்தெொலன. 
  லமயன் = தெரன் பெங்குட்டுவன் 
 இவர் இளலமயிதை துறவு பூண்டு குணவொயிற் தகொட்டம் பென்று  ங்கினொர். 
 ெமய தவறு ொடற்ற துறவி. 
  ொர ியொர் இவலர, “யொமறிந்  புைவரிதை கம் லனப்த ொல் வள்ளுவர்த ொல் 
இளங்தகொலவப்த ொல் பூமி னில் யொங்கணுதம  ிறந்  ில்லை; உண்லம பவறும் 
புகழ்ச்ெியில்லை” என்றொர். 
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நூல் குறிப்பு: 

 ெிைம்பு + அ ிகொரம் = ெிைப்  ிகொரம் 
 கண்ணகியின் ெிைம் ொல் விலளந்  கல லய மு ன்லமயொகக் பகொண்டது 
ஆ ைின், ெிைப்  ிகொரமொயிற்று. 

 இக்கொப் ியம் புகொர்க்கொண்டம், மதுலரக்கொண்டம், வஞ்ெிக்கொண்டம் என்னும் 
முப்ப ரும் கொண்டங்கலளயும் முப் து கொல கலளயும் உலடயது. 

 புகொர்க்கொண்டம் = 10 கொல  
 மதுலரக்கொண்டம் = 13 கொல  
 வஞ்ெிக்கொண்டம் = 7 கொல  
 இக்கொப் ியம் “உலரயிலட இட்ட  ொட்லடச்பெய்யுள்” என அலழக்கப் டுகிறது. 
 மு ற் கொப் ியம், முத் மிழ்க் கொப் ியம், குடிமக்கள் கொப் ியம், ஒற்றுலமக் 
கொப் ியம், நொடகக் கொப் ியம் எனச் ெிைப்  ிகொரத்ல க் த ொற்றிப் புகழ்வொர். 

 “பநஞ்லெயள்ளும் ெிைப்  ிகொரம் என்தறொர் மணியொரம்  லடத்   மிழ்நொடு” எனப் 
 ொர ியொர் புகழ்கிறொர். 

 வழக்குலரக் கொல  மதுலரக்கொன்டத் ின்  த் ொவது கொல . 
 “இலெ நொடகதம” ெிைப்  ிகொரக் கல யின் உருவம் 

 
நூபலழுந்த வரலாறு: 

 தெரன் பெங்குட்டுவன், ெீத் லைச்ெொத் னொதரொடும் இளங்தகொவடிகதளொடும் 
மலைவளம் கொணச் பென்றொன். 

 அங்கிருந்  மலைவொழ் மக்கள், “தவங்லக மரத் ின்கீழ் ஒரு ப ண் ப ய்வத்ல ப் 
 ொர்த்த ொம்” என்று கூற, உடனிருந்  ப ரும்புைவர் ெொத் னொர், ‘அப்ப ண்ணின் 
வரைொற்லற யொனறிதவன்” என்று தகொவைன் கண்ணகி வரைொற்லறச் சுருக்கமொகக் 
கூறினொர். 

 அ லனக் தகட்ட இளங்தகொவடிகள், “இக்கல லயச் ெிைப்  ிகொரம் என்னும் 
ப யரொல் யொம் இயற்றுதவொம்” ஏறனு கூறினொர். 

 ெொத் னொரும், “அடிகள் நீதர அருளுக” என்றொர். 
 
நூற்கூறும் உண்ல : 

 அரெியல்  ிலழத்த ொருக்கு அறம் கூற்றொகும் 
 உலரெொல்  த் ினிலய உயர்ந்த ொர் ஏத்துவர் 
 ஊழ்விலன உருத்துவந்து ஊட்டும் 
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                    (த ிழ் 12 - ஆம் வகுப்பு) 
 சிலப்பதிகாரம் 

பசாற்பபாருள்: 
 பவய்தயொன் – க ிரவன் 
 ஈர்வலள – அறுத்து பெய்யப் ட்ட வலளயல் 
 இைங்கு – ஒளிருகின்ற 
 த ொளி – கண்ணகி 
 முலற – நீ ி 
 நிலற – கற்பு 
  டுகொலை – மொலைக்கொைம் 
 மொ ர் – கொ ல் 
 மல்ைல் – வளம் 
 பகொற்றம் – அரெியல் 
 லவவொள் – கூரியவொள் 
  ழுது – உடல் 

 
இலக்கணக்குறிப்பு: 

 ஈர்வலள – விலனத்ப ொலக 
 லகதயந் ி – ஏழொம் தவற்றுலமத்ப ொலக 
 கொற்ெிைம்பு – ஏழொம் தவற்றுலம உருபும்  யனும் உடன் ப ொக்க ப ொலக 
 நல்லுலர –  ண்புத்ப ொலக 
  ண்குலட –  ண்புத்ப ொலக 
 ப ொற்ெிைம்பு – மூன்றொம் தவற்றுலம உருபும்  யனும் உடன் ப ொக்க ப ொலக 
 மொமதுலர – உரிச்பெொற்பறொடர் 
 லவவொள் – உரிச்பெொற்பறொடர் 
 வலளக்லக – இரண்டொம் தவற்றுலம உருபும்  யனும் உடன் ப ொக்க ப ொலக 

 
நூல் குறிப்பு: 

 இக்கொப் ியம், “முத் மிழ்க் கொப் ியம், உலரயிலடயிட்ட  ொட்டுலடச் பெய்யுள், 
நொடகக் கொப் ியம்” என்று  ல்தவறு ெிறப்புப் ப யர்களொல்  ொரொட்டப் டுகிறது. 

 கண்ணகியின் கொற்ெிைம்பு கொரணமொக வளர்ந்  கல யொ ைினொல் ெிைப்  ிகொரம் 
எனப் ப யர்ப ற்றது. 

 இதுதவ  மிழின் மு ல் கொப் ியம். 
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 புகொர்க்கொண்டம், மதுலரக்கொண்டம், வஞ்ெிக்கொண்டம் என மூன்று (3) 
கொண்டங்கலளயும், மங்கள வொழ்த்துப்  ொடல் மு ைொக வரந் ருகொல  ஈறொக 
முப் து (30) கொல கலளயும் உலடயது. 

 
நூல் கூறும் மூன்று உண்ல   

 1, அரெியல்  ிலழத்த ொர்க்கு அறம் கூற்றொகும்,  
 2, உலரெொல்  த் ினிக்கு உயர்ந்த ொர் ஏத்துவர், 
 3, ஊழ்விலன உருத்துவந்து ஊட்டும். 

 
ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 இந்நூலை இயற்றியவர் இளங்தகொவடிகள் 
 ப ற்தறொர் = இமயவரம் ன் பநடுஞ்தெரைொ ன், நற்தெொலன 
  லமயன் = தெரன் பெங்குட்டுவன் 
 கொைம் கி. ி.இரண்டொம் நூற்றொண்டு 
 இந்நூலுக்கு உலரபயழு ிய  லழய உலரயொெிரியர்கள் இருவர். 

   ஒருவர் அரும்  ங்களுக்கு மட்டும் உலர எழு ிய அரும்   உலரகொரர்.  
மற்பறொருவர் விளக்கமொக உலர எழு ிய அடியொர்க்கு நல்ைொர்(இவர் உலர 
முழுவதுமொக கிலடக்கவில்லை) 

 இக்கொைத்த  வொழ்ந்  ந.மு.தவங்கடெொமி நொட்டொர் உலர நூல் முழுலமக்கும் 
உள்ளது. 

 
நூல் சிறப்பு: 

  ொர ியொர் இந்நூைின் அருலம ப ருலமகலள உணர்ந்து, “பநஞ்லெயள்ளும் 
ெிைம்பு” எனப் புகழ்ந்துள்ளொர். 

 கவிமணி இந்நூலை, “த னிதை ஊறிய பெந் மிழின் சுலவ த ொறும் 
ெிைப்  ிகொரம்” எனப்  ொரொட்டியுள்ளொர். 
 

                     ( மிழ் 11 - ஆம் வகுப்பு) 
 சவீக சிந்தா ணி 

பசாற்பபாருள்: 

 ெிலை – வில்  ப ொழில் – தெொலை 
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 குரங்கின – வலளந் ன   றலவ – கின்னரமிதுனம் என்னும் 
 றலவ 

 கருங்பகொடி – கரிய ஒழுங்கு  மிடறு – கழுத்து 

 பகொடி – ஒழுங்கு  கடி – விளக்கம் 

 எயிரு –  ல்  விம்மொது – புலடக்கொது 

 எரிமைர் – முருக்கமைர்  உளர –  டவ 

 இவுளி – கு ிலர  கொல் – கொற்று 

 நுலன – கூர்லம  கடம் – கொடு 

  ிலண – ப ண்மொன்  மொழ்கி – மயங்கி 

 இழுக்கி –  ப் ி  எழினி – உலற 

 பமொய்ம்பு – வைிலம  மடங்கல் – ெிங்கம் 

 கணிலக – ப ொதுமகள்  பகொல்லை – முல்லைநிைம் 

 குரங்கி – வலளந்து  தூமம் – அகிற்புலக 

 நிைமடந்ல  – ப ற்ற  ொய்  இருவிசும்பு – பெவிைித் ொய் 

 லகத் ொய் – பெவிைித் ொய்  ஓ ி – பெொல்ைி 

 புரி – முறுக்கு   த் ர் – யொழின் ஓர் உறுப்பு 

 
இலக்கணக்குறிப்பு: 

 எழீஇ – பெொல்ைிலெ அளப லட  ெிறுநு ல் – அன்பமொழித்ப ொலக 

  ொலவ – உவலம ஆகுப யர்  ெிலைத் ப ொழில் – ஆறொம் 
தவற்றுலமத்ப ொலக 

 கருங்பகொடி –  ண்புத்ப ொலக  இருங்கடல் –  ண்புத்ப ொலக 

 கடிமிடறு – உரிச்பெொற்பறொடர்   வளச்பெவ்வொய் – உவலமத்ப ொலக 

 விரிமைர் – விலனத்ப ொலக  தகொல  – உவலம ஆகுப யர் 

 எரிமைர் – உவமத்ப ொலக  பெவ்வொய் – அன்பமொழித்ப ொலக 
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 ஒப்  – உவமஉருபு  இன்னரம்பு –  ண்புத்ப ொலக 

 விடுகலண – விலனத்ப ொலக   ிண்தடர் –  ண்புத்ப ொலக 

 வடிநுலன – விலனத்ப ொலக  அடு ிலர – விலனத்ப ொலக 

 கழித் தவல் – ப யபரச்ெம்  அன்ன – உவமஉருபு 

 நீக்கி – விலனபயச்ெம்  பநடுங்கண் –  ண்புத்ப ொலக 

  டங்கண் – உரிச்பெொற்பறொடர்  சுரந்து, மு ிர்ந்து – விலனபயச்ெம் 

 நின்றொள் – விலனயொைலணயும் ப யர்  த ொக, நடக்க – வியங்தகொள் 
விலனமுற்று 

 கமழ் ஓ ி – அன்பமொழித்ப ொலக  கொலள – உவம ஆகுப யர் 

 
நூல் குறிப்பு; 

 ெிந் ொமணி என்  ற்கு ஒளிகுன்றொ  மணி என் து ப ொருள். 
 இக்கொப் ியத்ல  இயற்றியவர்  ிருத் க்கத வர். 
 இவர் தெொழ நொட்டினர். ெமணத் துறவி. 
 இவர் நரி விருத் ம் என்ற நூலையும்  லடத்துள்ளொர். 
 ெீவக ெிந் ொமணிக்கு “மண நூல்” என்ற ப யரும் உண்டு. 
 இது நொமகள் இைம் கம் மு ைொக முத் ி இைம் கம் ஈறொகப் 13 இைம் கம் 
பகொண்டுள்ளது. 

 இந்நூல் விருத் ம் என்ற  ொவினொல் அலமந்  மு ல் நூல். 
 இந்நூைிற்கு உலர கண்டவர் = உச்ெிதமற் புைவர்பகொள் நச்ெினொர்க்கினியர். 
 ெீவகன் வரைொற்லற கூறுவ ொல் இந்நூல் ெீவக ெிந் ொமணி எனப் ப யர் 
வழங்கப் டுகிறது. 

 
காந்தருவதத்லதயார் இலம்பகம்: 

 பவள்ளி மலையின் தவந் ன் கலுழதவகன். 
 அவன் மகள் கொந் ருவ த்ல . 
 கொந் ருவ த்ல யின் த ொழி வணீொ  ி 
 யொழ்த ொர் நடந்  இடம் இரொெமொபுரம் 
 கொந் ருவ த்ல  ெீ த் ன் என்னும் வணிகனிடம் ஒப் லடக்கப் ட்டொள். 
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 ெீவகனின் நண் ன் நபுைன் த ொட்டியில் ெீவகன் கொந் ருவ த்ல லய பவன்று 
அவலள மணம் முடித் ொன்.           

 
 ஐம்பபரும்காப்பியங்கள் அட்டவலண: 

 
நூல் ச யம் பாவலக ஆசிரியர் நூல் அல ப்பு 

சிலப்பதிகாரம் ச ணம் நிலல ண்டில 
ஆசிரியப்பா + 
பகாச்சக கலிப்பா 

இளங்மகாவடிகள் 3 காண்டம், 30 
காலத, 
5001அடிகள் 

 ணிம கலல பபௌத்தம் நிலல ண்டில 
ஆசிரியப்பா 

சதீ்தலலச் 
சாத்தனார் 

30 காலத, 4755 
வரிகள் 

சவீகசிந்தா ணி ச ணம் விருத்தம் திருத்தக்கமதவர் 13 இலம்பகம்,  
3145 பாடல்கள் 

வலளயாபதி ச ணம் விருத்தம் ------------  72 பாக்கள் 
கிலடத்துள்ளன 

குண்டலமகசி பபௌத்தம் விருத்தம் நாதகுத்தனார் 224 பாடல்கள் 
கிலடத்துள்ளன 

 

 ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் 

 ஐஞ்ெிறுகொப் ியங்கள் அலனத்தும் ெமணக் கொப் ியங்கள் 
 ஐஞ்ெிறுகொப் ியங்கள் இைக்கணம் கூறும் நூல் =  ண்டியைங்கொரம் 
 ஐஞ்ெிறுகொப் ியங்கள் என்ற வழக்கத்ல  ஏற் டுத் ியவர் = 
ெி.லவ. ொதமொ ரம் ிள்லள 

 நொக குமொர கொவியம் = ஆெிரியர் ப யர் ப ரியவில்லை 
 உ யன குமொர கொவியம்   = ஆெிரியர் ப யர் ப ரியவில்லை 
 யதெொ ர கொவியம்   = பவண்ணொவலூர் உலடயொர் தவள் 
 நீைதகெி  = ஆெிரியர் ப யர் ப ரியவில்லை 
 சூளொமணி   = த ொைொபமொழித்த வர் 

 

 நாககு ார காவியம் 

நாககு ாரகாவியத்தின் உருவம்: 
 ஆெிரியர்  = ப யர் ப ரியவில்லை 
 கொைம்  = கி. ி.16ஆம் நூற்றொண்டு 
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  ொடல்கள் = 170 
 ெருக்கம்  = 5 
  ொவலக  = விருத் ப் ொ 
 ெமயம்  = ெமணம் 

 
பபயர்க்காரணம்: 

 கல த்  லைவன் நொககுமொரன்  ற்றிக் கூறுவ ொல் நூல் இப்ப யர் ப ற்றது. 
 
மவறு பபயர்: 

 நொக ஞ்ெமி கல  

 
பபாதுவான குறிப்புகள்: 

 நொக ஞ்ெமி தநொன் ின் ெிறப்ல க் கூறும் நூல். 
 மனல யும் த ொகத்ல யும் மிகு ியொக கூறும் ெமண நூல். 
 519 ப ண்கலள மணக்கிறொன்  லைவன் 
 இந்நூலை “பெொத்ல  நூல்” என்கிறொர் மது.ெ.விமைொனந் ம் 

 
ம ற்மகாள்: 

 அரனின்றிப்  ின்லன ஒன்றுமுயிர்க்கு அரணில்லை என்றும்  

மறமின்றி உயிர்க்கு இடர்பெய் மற்பறொன்றும் இல்லைஎன்றும்  

 ிறமிகு உணர்ந்து த றித்  ீக்க ிப்  ிறவிக்கு அஞ்ெி  
மறம் இல  விட்டு அறத் ில் வொழுமின் உைகத் ொதர 

 

 உதயணகு ார காவியம் 
உதயனகு ார காவியத்தின் உருவம்: 

 ஆெிரியர்  = ப யர் ப ரியவில்லை 
 கொைம்  = கி. ி.15ஆம் நூற்றொண்டு 
  ொடல்கள் = 369 
 கொண்டம்  = 6 

 
காண்டங்கள்: 

 உஞ்லெக் கொண்டம் 

 இைொவண கொண்டம் 

 மக  கொண்டம் 
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 வத் வ கொண்டம் 

 நரவொகன கொண்டம் 

 துறவுக் கொண்டம் 

 
மவறு பபயர்: 

 உ யணன் கல  

 
பபாதுவான குறிப்பு: 

 இந்நூைின் மூைநூல் = ப ருங்கல  
 கல த் லைவன் = உ யணன் 
 உ யணலன= “விச்லெ வரீன்” என்றும் கூறுவர். 
 உ யணன் யொழின் ப யர் = தகொட  ி 
 “ப யர்  ொன் கொவியம், ஆனொல் கொவியம் என் து இம்மியும் இல்லை” என் ொர்  = 
மது.ெ.விமைொனந் ம் 

 
ம ற்மகாள்: 

 வலீண நற்கிழத் ி நீ, வித் க உருவி நீ  
நொணின்  ொலவ  ொனும் நீ, நைன் ிகழ்மணியும் நீ  
கொண என்றன் முன் ொய்க் கொரிலகதய வந்து, நீ  
த ொணி முகம் கட்டு எனச் பெொல்ைிதய புைம்புவொன் 
 

 யமசாதர காவியம் 

யமசாதர காவியத்தின் உருவம்: 
 ஆெிரியர்  = பவண்ணொவலூர் உலடயொர் தவள் 
 கொைம்  = 13ஆம் நூற்றொண்டு 
  ொடல்கள் = 320 
 ெருக்கங்கள் = 5 
  ொவலக  = விருத் ம் 
 ெமயம்  = ெமணம் 

 
பபாதுவான குறிப்புகள்: 

 வடபமொழியில் எழு ப் ட்ட உத் ிர புரொணத் ில் இருந்து இ ன் கல  
எடுக்கப் ட்டது என்றும், புட்  த் ொர் எழு ிய யதெொ ர ெரி த் ின்  ழுவல் 
என்றும் கூறுவர். 
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 “மொளவ  ஞ்ெம்” என்னும் கருநொடக இலெ  ற்றி கூறப் ட்டுள்ளது. 
 
ம ற்மகாள்: 

 யொன் உயிர் வொழ் ல் எண்ணி எளியவர் 

    ம்லமக் பகொல்ைின் வொன்உயிர் இன் தம  

   அல்ைொல் வருபநறி  ிரியும் அன்றி  
   ஊன்உயிர் இன் ம் எண்ணி எண்ணொமல்  

   மற்பறொன்றும் இன்றி மொனுடர்வொழ்வு மண்ணில்  

   மரித் ிடும் இயல் ித்ரு அன்தறொ 

 நீலமகசி 
நீலமகசியின் உருவம்: 

 ஆெிரியர்  = ப யர் ப ரியவில்லை 
 கொைம்   = 6ஆம் நூற்றொண்டு 
  ொடல்கள் = 894 
 ெருக்கம்   = 10 
  ொவலக   = விருத் ம் 
 ெமயம்   = ெமணம் 

 
மவறு பபயர்: 

 நீைதகெி ப ருட்டு 
 நீைம்(யொப் ருங்கை விருத் ியுலர) 

 
பபயர் காரணம்: 

 நீைம்  = கருலம, தகெம் = கூந் ல் 
 தகெி  = கூந் லை உலடயவள் 
 நீைதகெி  = கரிய கூந் லை உலடயவள் 

 
பபாதுவான குறிப்புகள்: 

 நீைதகெி என்றொல் = கரு  கூந் லை உலடயவள் என்று ப ொருள் 
 இந்நூல் குண்டைதகெி என்னும் நூைிற்கு எ ிரொக எழு ப் ட்டது. 
 நூலுக்கு உலர எழு ியவர் =  ிவொகர வொமன முனிவர். 
 இவரின் உலர= “ெமய  ிவொகரம்” எனப் டுகிறது. 
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ம ற்மகாள்: 
 தகொறல் ப ொய்த் ல் பகொடுங்களவு  

நீங்கிப்  ிறர் மலனகண்தமல்  

தெரல் இன்றிச் பெலும் ப ொருள்தமல்  

பென்ற ெிந்ல  தவட்லகயிலன  

ஆறு கிற் ின் அமர் உைகம்  

நுன்கண் கடிய ொம் என்றொள் 

 சூளா ணி 
சூளா ணியின் உருவம்: 

 ஆெிரியர்  = த ொைொபமொழித் த வர் 
 கொைம்  = கி. ி. த் ொம் நூற்றொண்டு 
  ொடல்கள் = 2330 
 ெருக்கம்  = 12 
  ொவலக  = விருத் ம் 
 ெமயம்  = ெமணம் 

 
பபயர்க்காரணம்: 

 மிக்க ஒளிலயயும் ெிறப் ிலனயும் உலடயது சூளொமணி. ஆற்றல்களும் 
ெிறப்புகளும் பகொண்டு  ிவிட்டனும் விெயனும் சூளொமணி த ொல் 
ஒளிர்ந் லமயொல் நூல் இப்ப யர் ப ற்றது. 

 
பபாதுவான குறிப்புகள்: 

 நூல் ஆெிரியர் த ொைொபமொழித் த வரின் இயற் ப யர் = வர்த் மொன த வர். 
 இந்நூைின் மு ல் நூல் = வடபமொழியில் உள்ள ஆருக  மொபுரொணம் 
 சூளொமணியின் கல  நொயகன் =  ிவிட்டன் 
 நூலை மு ைில்   ிப் ித் வர்= ெி.லவ. ொதமொ ரம் ிள்லள 
 “விரு ப் ொலவ லகயொள்வ ில் இவர் ெீவக ெிந் ொமணி ஆெிரியலரயும் 
மிஞ்ெிவிட்டொர்” என்கிறொர் = மு.வர ரொெனொர் 

 “ெிந் ொமணிலய விடச் பெப் மொன நலடலய உலடயது சூளொமணி” என்று = 
கி.வொ.ஜகன்னொ ன் கூறுகிறொர். 

 “ெிந் ொமணியிலும் கூட இத் லகய ஓடமும் இனிலமயும் இல்லை” என்கிறொர் = 
ப .ப ொ.மீ 
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ம ற்மகாள்: 
 ஆலண துரப்  அரவு உலர ஆழ்குழி  
நொனவிர்  ற்றுபு நொளும் ஒருவன் ஓர்  

த னின் அழிதுளி நக்கும்  ிறத் து  

மொனுடர் இன் ம் ம ித் லன தகொல் நீ 

 

 ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் அட்டவலண: 
 

நூல் ச யம் பாவலக ஆசிரியர் அல ப்பு 

நாக கு ார 
காவியம் 

ச ணம் விருத்தம்  ---------------------- 5 சருக்கம், 170 
பாடல் 

உதயன கு ார 
காவியம் 

ச ணம் விருத்தம்  ----------------------- 6 காண்டம், 369 
பாடல் 

யமசாதர காவியம் ச ணம் விருத்தம் பவண்ணாவலூர் 
உலடயார் மவள் 

5 சருக்கம், 320 
பாடல் 

நீலமகசி ச ணம் விருத்தம்   10 சருக்கம், 894 
பாடல் 

சூளா ணி ச ணம் விருத்தம் மதாலாப ாழித்மதவர் 12 சருக்கம்,  2330 
விருதப்பாக்கள் 

 

 

    

    R.MOHANA SUNDARI.. - M.A., B.Ed.,- Revenue Assistant - Dindigul 


