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jkpo;

Gyth;fs;

1.கதினர்:
* ாிக்காசகர் திநந் ினாவூரில் திநந்ர் கதினர். குநிஞ்சிக்
கி தாடுில் ல்னர்.
* னனன் அலகற்ந அந்ன் ன்று இரப் தாாட்டிர்

RE

ப்தசரனார்.

NT

* ல்னிரச ாய்மாிக் கதினன் ன்று க்கீ ால் தாாட்டப்மதற்நர்.

CE

* தர், இரடக்காடர், தாரி ள்பல் ஆகியாரின் ண்தர்கள் கதினர்.

G

* தாரி ள்பனின் அரப் னனாகவும் கதினர் ிகழ்ந்ார்.

IN

* தாரி கபிர அரத்துச் மசன்று இனங்யகாயள், ிச்சுக்யகா ஆகி

CH

ன்ணர்கபிடம் அப்மதண்கரப ந்து மகாள்ப யண்டிர் கதினர்.

A

* னாற்றுச் மசய்ிகரப ிகுிாக தாடி தர் கதினரின் ண்தர்

M

2.யகாவூர் கிார்:

CO

ஆார்.

* உரநனைர் யசானக்கும் (மடுங்கிள்பி) னகார் யசானக்கும்

IR
A

(னங்கிள்பி) இரடில் யதார் ிகால் இனக்கத் தூது மசன்நர்

SR

யகாவூர் கிார்.

* ரனான் ினனடிக்காரிின் குந்ரகரப கிள்பி பன்
ாரணக்கானில் இட்டுக் மகால்ன னன்நயதாது டுத்து ிறுத்ிர்
இர்.
யசாறும் ீ னம் இன னந்து ன்று தாடிர் யகாவூர் கிார்.
3.எபரார்:
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* எபர ன்தற்கு ாய் ன்று மதானள் ங்கப்தடுகிநது.
அிாணின் அரப்னனர் ற்றும் ண்தாகத் ிகழ்ந்ர்.
* அிானுக்கும் மாண்ரடானுக்கும் இரடய தூது மசன்நர்
எபரார்.

ந்யதாது அிாரண ாழ்த்ிர் எபரார்.

RE

* ீன ிிடற்று எனன் யதான ன்னுக மதன ன்று மல்னிக்கணி

NT

* இனக்கி னாற்நில் ந்து எபரார்கள் உள்பணர். 1. சுட்ட கணி
யண்டுா, சுடா கணி யண்டுா ன்று யகட்ட னா எபரார். 2.

CE

அிாரணப் தாடி னநானூற்று எபரார். 4. ஆத்ிச்சூடி,
மகான்ரந யந்ன் னெதுர, ல்ி யதான்ந சிறுர் ீி தல்கரபப்

G

தாடி யசார் கான எபரார். 4.ணிப்தாடல் ிட்டில் உள்ப சின

IN

தாடல்கரபப் தாடி இரடக்கான எபரார்.

CH

4. திசிாந்ரார்:

A

* தாண்டி ாட்டுப் னனாண திசிாந்ரார் ரனனடி ரக்கால்

CO

இனக்கக் காம் உரத்ர் ஆார்.
* யகாப்மதனஞ்யசாணின் ண்தர் இர். இனனம் னகம் காாயன

IR
A

M

ட்ன மகாண்டினந்ணர்.
* யகாப்மதனஞ்யசானுடன் டக்கினினந்து உிர் துநந்ர்

SR

திசிாந்ரார் ஆார்.
தத்துப்தாட்டு
* ினனனகாற்றுப்தரட, மதனாற்றுப்தரட, சிறுதாாற்றுப்தரட,
மதனம்தாாற்றுப்தரட, னல்ரனப்தாட்டு, துரக்காஞ்சி,
மடுல்ாரட,
குநிஞ்சிப் தாட்டு, தட்டிணப்தாரன, ரனதடுகடாம் ஆகிண தத்துப்தாட்டு
தல்கள் ஆகும்.
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* ினனனகாற்றுப்தரடின் யறு மதர் னனாற்றுப்தரட ஆகும்.
* மதனம்தாாற்றுப்தரடின் யறு மதர் தாாறு ஆகும்.
* னல்ரனப்தாட்டின் யறு மதர் மஞ்சாற்றுப்தரட ஆகும்.
* குநிஞ்சிப்தாட்டு மதனங்குநிஞ்சி ன்றும் அரக்கப்தடும்.

RE

* தட்டிணப்தாரனர ஞ்சி மடும்தாட்டு ன்றும் அரப்தர்.

NT

* ரனதடுகடாம் ன்தன் யறு மதர் கூத்ாற்றுப்தரட ஆகும்.

CE

* தத்துப்தாட்டில் உள்ப அக தல்கபின் ண்ிக்ரக னென்று, னந
தல்கபின் ண்ிக்ரக ஆன ஆகும்.

CH

IN

யாற்றுித் தல் மடுல்ாரட.

G

* தத்துப்தாட்டில் அகா, னநா ன்ந கனத்து யறுதாட்ரடத்

மதானாற்றுப்தரட.

A

* தத்துப்தாட்டில் சிநி தல் னல்ரனப்தாட்டு, ிகப்மதரி தல்

CO

* ஆற்றுப்தரட தல்கபில் ிகப்மதரிது ரனதடுகடாம்.

M

* ினனனகாற்றுப்தரடர இற்நிர் க்கீ ர். க்கீ ால் தாடப்தட்ட

IR
A

கடவுள் னனகன்.

* ினனனகாற்றுப்தரட கூறும் னனகணின் அறுதரட டுகள்
ீ

SR

1.ினப்தங்குன்நம் 2,ினச்மசந்தூர் 3. ினாிணன்குடி (தணிரன) 4.
சுாிரன 5. குன்றுயாநாடல் 6..தனிர்ச்யசாரன ஆகிண.
* மதானாற்றுப்தரடர இற்நிர் னடத்ாக் கண்ிார். யடம்
ாங்கி டிப்ர்கள் மதானர்கள் ஆர்.
* சிறுதாாற்றுப் தரடர இற்நிர் ல்லூர் த்த்ணார். இந்தல்
கரடமல ள்பல்கரபப் தற்நிக் குறுகிநது.
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* யதகன் ிலுக்குப் யதார்ர ந்ான், அிான் மல்னிக்கணிர
எபரக்கு ந்ான் ன்தண யதான்ந மசய்ிகரப சிறுதாாற்றுப்தரட
குநிப்திடுகிநது.
* மதனம்தாாற்றுப்தரடர இற்நிர் கடிலூர் உனத்ிங்

* ினமஃகா ன்தது காஞ்சினம் ன்ந கம் ன்று

NT

மதனம்தாாற்றுப்தரட குநிப்திடுகிநது.

RE

கண்ணார் ஆார். தட்டிணப் தாரனரப் தாடினம் இய.

* ப்னணார் னல்ரனப்தாட்ரட இற்நிணார். ாங்குடி னணார்

CE

துரக்காஞ்சிின் ஆசிரிர் ஆார்.

* மடுல்ாரடரப் தாடிர் க்கீ ர். மடுல் ாரடில்

IN

G

தாட்டுரடத் ரனன் தாண்டின் மடுஞ்மசின்.

CH

* கதினர் குநிஞ்சிப்தாட்ரட இற்நிணார். இது என அகதல். 99 னக்கள்
குநித்துக் கூறும் தல் குநிஞ்சிப்தாட்டு ஆகும் அத்துடன் 12

A

ஆண்டுகலக்கு என னரந னக்கும் னர் குநிஞ்சி னர் ஆகும்.

CO

* தட்டிணப்தாரனர இற்நிர் கடிலூர் உனட்ிங்கண்ணார்.
தட்டிணம் ன்தது காிரிப்னம்தட்டிணத்ரக் குநிக்கும் இந்கனக்கு

IR
A

M

னம்னகார், னகார் ன்று யறு மதர்கலம் உண்டு.
* னகார் கத்ில் ரடமதற்ந ிகத்ரப் தற்நி தட்டிணப்தாரன

SR

ரிாக டுத்ிம்னகிநது.
* ரனதடுகடாம் தரன இற்நிர் மதனங்மகபசிகணார். தண்ரட
இரசக் கனிகள் தற்நி ிகுிாகக் கூறும் தல் ரனதடும்கடாம்.
* மதண் மகாரன னரிந் ன்ணன் தற்நி ரனதடுகடாம் குநிப்திடுகிநது.
* தத்துப்தாட்டில் அகதனாக இனந்தும் னநச் மசய்ிகரப ிகுிாகக்
கூறும் தல் தட்டிணப்தாரன.
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* தண் தாடுயான் தான், தான் ரணி தாடிணி, ிநி. தாணிடன்
யசர்ந்து தாடுதள் தாடிணி. தாணின் தாட்டுக்கு ஆடுதள் ிநனி. ஆடும்
ஆண்கள் கூத்ர்கள். யடந்ாங்கி டிப்யதார் மதானன்.
சங்கம் னி கான மசய்ிகள்
* சங்கம் னி கான இனக்கிங்கள் திமணண் கீ ழ்க்கக்கு தல்கள்,

RE

ீிதல்கள் ஆகிர.

NT

* சங்கம் னி கானத்ில் ிகத்ர ஆட்சி மசய்ர்கள்

CE

கபப்திர்கள் ஆர்.

* சங்கம் னி கான இனக்கித்ிற்கு இனண்ட கான இனக்கிம்

G

ன்றும் மதர் உண்டு.

IN

* ச சனம், மதபத் சனம் யயனாங்கி ின்ந கானம் இது.

CH

* திமணண் கீ ழ்கக்கு தல்கள் இக்கானத்ில் யான்நிரய.

CO

ங்கப்தடும் தல் இது.

A

* யபாண் யம், ானடி ானூறு, ானடி ண தல்யறு மதர்கபில்

M

* தாண்டி ாட்டு ச னணிர்கபால் இற்நப்தட்ட ானடிாரத்

IR
A

மாகுத்ர் ததுணார்.
* திமணண் கீ ழ்க்கக்கு தல்கபில் உள்ப எய மாரக தல்

SR

ானடிார் ஆகும்.

* ானடிார ஜி.னே.யதாப் ஆங்கினத்ில் மாி மதர்த்துள்பார்.
* ஆலும்யலும் தல்லுக்கு உறுி, ாலும் இண்டும் மசால்லுக்கு உறுி
இில் ாலும் ன்ந மசால் ானடிாரனேம், இண்டும் ன்ந மசால்
ினக்குநரபனேம் குநிப்தாகும்.
* கல்ி கரின, கற்தர் ாள் சின - ானடிார்.
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* ான்ிக் கடிரகின் ஆசிரிர் ிபம்தி ாகணார். கடிரக ன்நால்
தகுி (துண்டு) ம ன்று மதானள். ஆதம் ன்றும் மதானள்
ஹ்கப்தடும்.
* இன்ணா ாற்தது தனின் ஆசிரிர் கதினர். இது துன்தம் மகாடுக்கும்
மசல்கரபத் மாகுத்துக் கூறும் தனாகும்.

RE

* இணிர ாற்தது தரன இற்நிர் னஞ்யசந்ணார்.

NT

* கார் ாற்தது தனின் ஆசிரிர் துரக் கண்ன் கூத்ணார். இது என
அக தல். திமணண் கீ ழ்க்கக்கு தல்கலள் என ிரர (னல்ரன)

CE

ட்டும் தாடி தல் கார் ாற்தது.

* திமணண் கீ ழ்க்கக்கு தல்கபில் னநப்மதானள் தற்நிக் கூறும் எய

G

தல் கபி ாற்தது. இன் ஆசிரிர் மதாய்ரகார். கார்த்ிரக

CH

IN

ினிா தற்நி இந்தல் சிநப்தித்துக் கூறுகிநது.

* கனிங்கத்துப் தி யதான்ந திற்கான தல்கலக்கு ிகாட்டிாக

A

ிபங்கி தல் கபி ாற்தது.

CO

* ந்ிர லது தனின் ஆசிரிர் னொிார்.

M

* ிரமாி ம்தது தனின் ஆசிரிர் கண்ன் யசந்ணார்.

IR
A

* ிராரன தற்ரநம்தது தனின் ஆசிரிர் கியாிார். இர்

SR

னாி ன்ந தரனனேம் இற்நினேள்பார்.
* னந்ின் மதால் மதர் மதற்ந தல் ிகடுகம். ிரி ன்நால் னென்று,
கடுகம் ன்நால் கானரடது ன்று மதானள். அர சுக்கு, ிபகு,
ிப்தினி ஆசிரிர் ல்னாணார்.
* எலக்கங்கரப அடுக்கிக் கூறும் தல் ஆசாக்யகார ஆசிர்
மதனாில் னள்பிார்.
* தமாி ானூறு தரன இற்நிர் னன்றுர அரணார்.
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மால்காப்திர் தமாிர னதுமசால் ன்று குநிப்திடுகிநார்.
* கற்நனின் யகட்டயன ன்று, குன்நின் யல் இட்ட ிபக்கு, ணிம்
காடால் இல், ிங்கரப ாய்க் குரத்ற்று, ிரந குடம் ீர்ட்தும்தல்
இல், தலும் ன் ாால் மகடும், தாம்தின் கால் தாம்தநினேம் ஆகி
யற்யகாள்கள் தமாி ானூறு தனில் இடம் மதனகின்நண.

RE

* சிரிதஞ்சனெனம் தனின் ஆசிரிர் காரிாசான் ந்து யர்கள் குநித்

NT

னத்தும் தற்நி இந்தல் குநிப்திடுகிநது.

* னதுமாிக்காஞ்சி தனின் ஆசிரிர் கூடலூர் கிார். இது

CE

ிரனாரரப் தாடும் தனாகும்.

* இன்ணிரன தனின் ஆசிரிர் மதாய்ரகார் ஆார். ரகந்ிரன தனின்

IN

G

ஆசிரிர் னல்னங்காடணார்.

CH

* திமதண் கீ ழ்க்கக்கு தல்கலள் ீி தல்கபின் ண்ிக்ரக 12.

A

ினக்குநள்

CO

* னப்தால் ணப்தடும் ினக்குநள் திமணண் கீ ழ்க்கக்கு தல்கலள்

M

என்நாகும்.

* உத்யம், மசய்தல், மதய்ாமாி, ானேரந ாழ்த்து,

IR
A

ிழ்ரந, மதாதுரந, ினள்லப்தன், ினள்லம் ஆகி

SR

யறு மதர்கலம் இந்தலுக்கு ங்கப்தடுகிநது.
* ினக்குநரப இற்நிர் ினள்லர்.
* ள்லாணார், யர், னற்தானர், மய்ப்னனர், ான்னகன்,
ாானுதங்கி, மசந்ாப்யதாார், மதனானர், மதாய்ில் னனன்
யதான்ந யறு மதர்கலம் இனக்கு ங்கப்தடுகிநது.
* ினக்குநபின் மாத் அிகாங்கள் 133. மாத்ப் தாடல்கபின்
ண்ிக்ரக 1330, அரணத்தும் குநள் மண்தாக்கள்.

ntw;wp ngw tho;j;Jf;fSld;

Page 9

TNPSC-TET-TRB- Njh;TfSf;F nkl;Bhpay; njhlh;Gf;F ;: 86789 13626

ntw;wp !

ntw;wp!!

ntw;wp!!!

=uhk; Nfhr;rpq; nrd;lh;
TET-TNPSC-TRB cyfj;juk; tha;e;j gapw;rp ifNaLfs; fpilf;Fk;
* அநத்துப்தால் 38 அிகாங்கரபனேம், மதானட்தால் 70
அிகாங்கரபனேம், காத்துப்தால் 25 அிகாங்கரபனேம்
மகாண்டுள்பது.
* திமணண் காழ்க்கக்கு தல்கபில் அிக அநங்கரபச் மசால்லும்

RE

தல் ினக்குநள்.
* திமணண் கீ ழ்க்கக்கு தல்கலள் அிகப் தாடல்கரபனேம்

NT

அடிகரபனேம் மகாண்ட தல் ினக்குநள்.

CE

* திமணண் காழ்க்கக்கு தல்கலள் மசய்னேபார்(தாால்) மதர் மதற்ந
எய தல் ினக்குநள்.

G

* திமணண் கீ ழ்க்கக்கு தல்கலள் குநள் மண்தாால் ஆண எய

IN

தல் ினக்குநள்.

CH

* இன்னூல் அ கத்ில் மாடங்கி ண கத்ில் னடிகிநது.

CO

A

* ினக்குநபின் சிநப்ரத டுத்துக்கூறும் தல் ினள்லாரன.
* ினக்குநலக்கு தரியனகர் உர ிகச்சிநந்ாகக் கனப்தடுகிநது.

IR
A

M

* ினக்குநரப ஆங்கினத்ில் மாி மதர்த்ர் ஜி.னே.யதாப்.
* அநத்ான் னயன் இன்தம், மதண்ிற் மதனந்க்க ாவுப, னற்சி
ினிரணாக்கும், இடுக்கண் னங்கால் குக, கணிினப்தக் காய்

SR

கர்ந்ற்று - ினக்குநபில் இடம் மதறும் னக்கி யற்யகாள்கள்.
சினப்திகாம்
* சினம்ன+அிகாம் ன்தய சினப்திகாம்.

ின் ஆசிரிர்

இபங்யகாடிகள். யசன் மசங்குட்டுணின் ம்திய இபங்யகாடிகள்.
* சினப்திகாம் னென்று காண்டங்கரபனேம், னப்தது காரகரபனேம்
உரடது. னகார் காண்டம், துரக் காண்டம், ஞ்சிக் காண்டம்
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ஆகிண.
* சினப்திகாத்ின் ரனன் யகானன், ரனி கண்கி.
யகானனுக்கும் ாிக்கும் திநந்ள் ியகரன.
* துரின் கால் மய்ம் துாதி. கண்கிக்குக் யகாில்

RE

கட்டின் யசன் மசங்குட்டுன்.
* இபங்யகாடிகலக்கு கண்கிின் னாற்ரநக் கூநிர்

NT

சீத்ரனச் சாத்ணார்.

CE

* ர யண்டி டுக்கப்தடும் ிா இந்ி ிா. இந்ி ிா குநித்து
சினப்திகானம், ியகரனனேம் கூறுகின்நண.

G

* கண்கிின் கால் சினம்தில் இனந்து ாிக்க தல்கள்,

IN

யகாப்மதனந்யிின் காற்சினம்தில் காப்தட்டர னத்துப்தல்கள்.

CH

* ஊழ்ிரண உறுத்து ந்து ஊட்டும் - சினப்திகாம்.

CO

A

* அசில் திரத்யார்க்கு அநங்கூற்நாகும் - சினப்திகாம்.
* உரசால் தத்ிணிக்கு உர்ந்யார் த்துர் - சினப்திகாம்.

M

* மஞ்ரசள்லம் சினப்திகாம் ன்யநார் ிாம் தரடத்

IR
A

ிழ்ாடு - தாிார்.

* ாநிந் னனரியன கம்தரணப்யதால் ள்லரணப் யதால்

SR

இபங்யகாரப் யதால் னிணில் ாங்கணுய திநந்ில்ரன தாிார்.
* சினப்திிகாத்ிற்கு சிநந் உர லிர் - அடிார்க்கு ல்னார்.
* னல் காப்திம், னத்ிழ் காப்திம், ாடக்க் காப்திம், யசிக்
காப்திம் ண யறு மதர்கபாலும் சினப்திகாம் ங்கப்தடுகிநது.
ியகரன
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* இன் ஆசிரிர் சீத்ரனச் சாத்ணார். ண்டிழ்ச் சாத்ன், ண்டிழ்ப்
னனர் ன்றும் இர் அரக்கப்தடுகிநார்.
* ியகரனத் துநவு ன்றும் இந்தல் ங்கப்தடுகிநது. இது என
மதபத் காப்திம்.

RE

* ிின் இண்டாது காப்தி தல் ியகரன.
* யகானனுக்கும் ாிக்கும் திநந் ியகரன ன்னும்

NT

மதண்ின் னாற்ரநக் கூறும் தல்.

CE

* ியகரனக்கு னன் னனாக அனசுதில் திசிரசிட்டள்

G

ஆிர.

IN

* ியகரன திநந் ஊர் னம்னகார். ரநந் ஊர் காஞ்சினம்.

CH

* இட்ரடக் காப்திங்கபில் கிரபக்கரகள் ிகுந் தல்

CO

சீக சிந்ாி

A

ியகரன.

* இன் ஆசிரிர் ினத்க்க யர். ினத்ப்தாால் இற்நப்தட்ட னல்

IR
A

M

காப்திம் சீக சிந்ாி.
* சீக சிந்ாி 13 இனம்தகங்கரபக் மகாண்டது.  தல், காதல்,
னக்ி தல் ண யறு மதர்கலம் இந்தலுக்கு ங்கப்தடுகிநது. இது

SR

என சக் காப்திம்.
* காப்தித் ரனன் சீகன். ஜி.னே.யதாப் சீக சிந்ாிர இனிட்
ற்றும் எடிசி ஆகிற்றுடன் எப்திட்டுள்பார்.
* இந்தனின் ஆசிரிர் ிழ்க் கிஞ்ர்கபின் அசன் ன்று
ஜி.னே.யதாப்திணால் னகப்தட்டுள்பார்.
காப்திங்கள் சார்ந் மசய்ிகள்
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* காப்திம் மதனங்காப்திம், சிறுகாப்திம் ண இன ரகப்தடும்.
* அநம், மதானள், இன்தம், டு
ீ ன்ந ாற்மதானரபனேம் கூறுது
ம்மதனங்காப்திம். சினப்திகாம் (இபங்யகாடிகள்), ியகரன
(சீத்ரனச்சாத்ணார்), சீக சிந்ாி (ினத்க்க யர்), ரபாதி,

RE

குண்டனயகசி (ாக்குத்ணார்) ஆகிண.
* சினப்திகானம், ியகரனனேம் இட்ரடக் காப்திங்கள்

NT

ணப்தடும்.

CE

* சினப்திகாம், சீக சிந்ாி, ரபாதி ஆகி னென்றும் ச
காப்திங்கள்.

IN

G

* ியகரன, குண்டனயகசி ஆகி இண்டும் மதபத் காப்திங்கள்.
* ஞ்சிறுங்காப்திங்கள் அரணத்தும் சக் காப்திங்கயப ஆகும்.

CH

ாக குா காிம், உ குா காிம், ாயசா காிம்,

A

ீனயகசி, சூபாி (யானாமாித் யர்) ஆகிண.

CO

* குண்டனயகசிக்கு ிாக இற்நப்தட்ட தல் ீனயகசி. குண்டயகசிின்
ஆசிரிர் ாகுத்ணார். கரனஞர் கனாிி அர்கபால்

M

ந்ிரிகுாரி ன்ந ிரப்தடாக குண்டனயகசி தல்

IR
A

ஆக்கப்தட்டுள்பது.

* மதனங்கரின் ஆசிரிர் மகாங்குயள் ஆார். உன்

SR

னாற்ரந னனில் ிில் கூநி தல் மதனங்கர ஆகும்.
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