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னக்கிஞர்கள் தற்நி னக்கிாண பதொது ிழ் குநிப்னகள் 
ககாடுக்கப்தட்டுள்பண. இது TNPSC பதாட்டி பர்வுக்கு ிகவும் தன்தடும். பதாட்டி 
பர்ாபர்கள் கீழ்கண்ட காகுிகளப தடித்து தன்கதந ாழ்த்துகிபநாம். 
 

முடிசன் 
 
கொனம் : 1920 ” 1998 
 
ஊர்  : கதரி குபம் (பணி 
ாட்டம்) 
 
இற்பதர் : துளாசு 
 
பதற்றநொர் : சுப்தாலு சீானட்சுி 
 
தி : காளக்குடிிலுள்ப ீ.சு. 
உர்ிளனப்தள்பிில் 
ிாசிரிாகப் திாற்நிணார் 
. 
இற்நி நூல்கள் : னங்ககாடி 
காிப்தாள ீகாிம் 
ஊன்றுபகால்(ாடகம்) னடிசன் 
கிளகள் சுரும் சுண்ாம்னம் 
தாடும் குில் 
 
சிநப்பு : தாிாசன் தம்தளக் 
கிஞருள் னெத்ர் ந்ள கதரிார் 
பதநிஞர் அண்ா ஆகிபாரிடம் 
கருங்கிப் தகிர். 
 

‘கிசு’ தட்டம் - குன்நக்குடி 
அடிகபாால் திநம்ன ளனில் டந் 
ிாில் ங்கப்கதற்நது. 
‘னங்ககாடி’ ன்னும் காித்ிற்காக 
1966-ல் ிக அசின் தரிளசப் 
கதற்நார். 
 
ிாிட இக்கக் கிஞர் 
அநிஞர் அண்ா அர்கள் கிஞர் 
னடிசளண ‚ிழ்ாட்டின் 
ாணம்தாடி‛ ணப்னகழ்ந்துள்பார். 
 

 1987 ” தாபந்ர் ிருது 
 1988 ” களனஞர் ிருதுப்கதற்நார் 
 1993 ” அசர் னத்ளாபள் 

அர்கபின் ிளணவுப் தரிசு 
 1998 ” களனாி ிருது 

 
பற்க்பகாள் 
 
‚கொசுக்கு தொடுதன் கிஞன் 
அல்னன்” ன்று தொடிர் 
“ீசசக்கும் கூழுக்கும் ஆசசப்தட்டு 
றல்ிழுந்து தொடுதன் கிஞன் 
அல்னன் 
‛ 
‚பொி கொக்கும் ம் தில்சனறல் 
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ம்பொியும் அிந்து றதொகும்.‛ 
 
‚றசத்சத் ன்ணிணத்சத் ொழ்த்ி 
ிட்டுத் 
றட்சடிடப் தொடுதன் கிஞன் 
அல்னன்‛ 
 
‚ஆட்சிக்கு அஞ்சொல் ொறனும் 
ஆள்க ணத் துஞ்சொல் ணது 
ொட்டின் தொடுதடுன் கிஞன் 
ஆன்‛ 
 

ொிொசன் 
 
கொனம் : 1915 ” 1974 
 
ஊர்  : ில்னினூர் (னதுள) 
 
இற்பதர் : அங்கசாி ன்ந 
த்ிாசலு 
 
சிநப்பு : ‚கிஞபறு‛ ‚தானர் ி‛ 
தட்டங்கள் னதுளக்கிஞர் 
‘ிகத்ின் பர்ட்ஸ் கார்த்’ ணப் 
னகப்தடுகிநார். 
திகஞ்சு குடிசுத்ளனர் இர்க்கு 
‚கசானிர்‛ ன்ந ிருிளண 
ங்கிணார். 
 
1979 ” தாபந்ர் ிருதுப் கதற்நார். 
தி : ிாசிரிர் 
 
இற்நி நூல்கள் 
 

 ிச்சி 
 ககாடினல்ளன 
 காடு ாணம் 
 ிபனாிம் 
 குந்ள இனக்கிம் 
 சிரித் தா 
 இவு ில்ளன 
 தாட்டு திநக்குடா 
 ில் ிருத்ம் 

 
திந நூல்கள் 
 

 இன்த இனக்கிம் கதாங்கல் 
தரிசு ீர்த் ாத்ிள 
தாட்டங்கப்தாடல்கள் இணிக்கும் 
தாட்டு 

 னட்சிக் கிஞர் தாிாசணின் 
ார் 
 

சுொ 
 
கொனம் : 1921 ” 2006 
 
ஊர்  : தளனூர் (ாளக 
ாட்டம்) 
 
இற்பதர் : இாசபகாதானன் 
 
பதற்றநொர் : ிருபங்கடன் ” 
கசண்தகம் 
 
சிநப்புப்பதர் : உளக் கிஞர் 
கிஞர் ினகம் ன்ாணக் கிஞர் 
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கண்ாசன் ிழ்ாடு அசின் 
‘அசளக் கிஞாக’ இருந்ர். (1978 
அசளக் கிஞாகப் 
கதாறுப்பதற்நார்.) 
 
பற்க்பகாள் 
 
‚ொன் ிந்ொணன் 
அிில்சன 
ந் ிசனிலும் ணக்கு 
ில்சன‛ 
 
‚ொழ்க்சக ன்நொல் ஆிம் 
இருக்கும் 
ொசல் றொறும் றசண இருக்கும் 
சயும் ொங்கும் இம் இருந்ொல் 
இறுி சக்கும் அசி இருக்கும். 
 
‚ஆசடின்நி திநந்றொம் 
ஆசசின்நி 
திநந்றொொ‛ 
 
‚றதொற்றுொர் றதொற்நட்டும் 
புழுிொரித் 
தூற்றுொர் தூற்நட்டும் பொடர்ந்து 
பசல்றன்‛ 
 
‚ல்னொரும் ல்னொமும் பதந 
றண்டும் - இங்கு 
இல்னொச இல்னொ ிசன 
றண்டும்‛ 
 
‚உண்சசச் பசொல்னி 
ன்சசச் பசய்ொல் 

உனகம் உன்ணிடம் ங்கும் – ிசன 
உரும் றதொது திவு பகொண்டொல் 
உிர்கள் உன்சண ங்கும்‛ 
 
‚கொசன ிறொசச; கபத்துி 
பல்றனொசச 
ொச இசனறொசச; ஞ்சிர்சக 
சபறொசச 
ொச டறனொசச; ொர்ிர் 
த்றொசச றகொிக் குறனொசச; 
குிர்ொய்த் றறணொசச‛  
 
‚பசந்ிழ்ச் பசொல்பனடுத்து 
இசச பொடுப்றதன் - ண்ச் 
சந்த்ிறன கிச சம் 
பொடுப்றதன்‛ 
 
‚சயும் ொங்கும் இம் 
இருந்ொல் இறுி 
ச அசி இருக்கும்.‛ 
 
‚தசுச ிசநந் ிசணவுகறப! 
தொடித்ிரிந் தநசகறப‛ 
 
உடுசன ொொ கி 

 
கொனம் : 1899 ” 1981 
 
ஊர்  : னிளபாடி 
(பகாம்னத்தூர்   
ாட்டம்) 
 
இற்பதர் : ாாசாி 
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பதற்றநொர் : கிருஷ்சாி  
கசட்டிார் னத்ம்ாள் 
 
சிநப்புப்பதர் : தகுத்நிவுக் கிார் 
கிார் 
சிநப்புகள்  : ‚களனாி‛ தட்டம் 
ணது  
 
   ிளிளச தாடல்களுக்காக  
   ங்கிது 
   இந்ி அஞ்சல் துளந 2008ம்  
   ஆண்டு அஞ்சல் ளன  
   கபிிட்டது. 
 
தொடல் ழுி ிசப்தடங்கள் 
 

 ஆிதாசக்ி 
 தாசக்ி 
 கய்ப்திநி 
 ாங்கல் தாக்கிம் 
 ஓர் இவு 
 பளனக்காரி 
 சித்ி 
 ங்கள் டீ்டு காகனட்சுி 
 கசார்க்க ாசல் 
 தூக்குத் தூக்கி 
 இத்க் கண்ரீ் 
 ல்ன ம்தி 
 பணாகா 
 திதாி 

 
இர் ிக ிளப்தாடல் ஆசிரிரும் 
ாடக ழுத்ாபரும் ஆார். 
 

ாட்டுப்னநக் களனில் ிகுந் 
ஈடுதாடு ககாண்டர். (ஒில் கும்ி 
ப்தாட்டம் னிாட்டம் சிக்குபபம் 
னிாட்டம்) 
 

தட்டுக்றகொட்சட 
கல்ொசுந்ம் 

 
கொனம் : 1930 ” 1959 
 
ஊர்  : கசங்கப்தடுத்ான் காடு 
(ஞ்சாவூர் ாட்டம் தட்டுக்பகாட்ளட 
அருகில் உள்பது) 
 
சிநப்புப்பதர்கள் : க்கள் கிஞர் 
 
இற்பதர் : கல்ா சுந்ம் 
 
பதற்றநொர் : அருாச்சனம் 
  
திள்சப ” ிசானாட்சி 
 
சணி : ககௌம்ாள் 
 
கிச பபிீடு ” ஜணசக்ி 
தத்ிரிக்ளக 
 
முல் தொடல் - ‘தடித் கதண்’ 
ிளப்தடம் 
 
(ல்னளச் கசான்ணா ாத்ிகணா 
தாடல்)  
தாிாசணால் ‚ணது னது ளக‛ 
ன்று னகப்தட்டர்.17 ளகாணத் 
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காில்கபில் ஈடுதட்டு கிஞாக 
உருாணர். 
கம்யூணிஸ்ட் ஆர்ம். 
 
தொடல்கள் 
 
‚தூங்கொற ம்தி தூங்கொற – ீ….? 
 
 ‚றணொறு தொயுது! 
பசங்கிரும் சொயுது – ஆணொலும் 
க்கள் ிறு கொயுது‛ 
 
‚ிருடொற தொப்தொ ிருடொற‛ 
 
‚ொசணத்றடி ச்சொன் 
ப்றதொநொன்‛ 
 
ஆம்தொது பதண்ணுக்குள்றப – 
ணின் ஆடி அடங்குது 
ண்ணுக்குள்றப கொடு 
பபஞ்பசன்ண ச்சொன் - க்குக் 
சகயுங்  கொலுந்ொறண ிச்சம் 
பகொடுத்றண டுத்துக் 
பகொண்டொண்டி பசய்யும் பொிறன 
பய்ம் – அந்த் ிநசொன் து 
– பசல்ம் 
 

ரு கொசி 
 
கொனம்  : 1920 ” 1989 
 

ஊர்  : பனக்குடி காடு (ிருச்சி 
ாட்டம்) 
சிநப்புப் பதர் : ிளக்கித் 
ினகம் 
 
பதற்றநொர் : அய்ம்கதருாள் 
ிபகாி அம்ாள் 
 
முல் தொடல் : ாாி 
ிளப்தடம் 
 
ிருது  : களனாி 
(1968) 
ிக அசு தரிசு : ‚ருளன 
ாிப  
                 னருளகா‛ 
தாடலுக்காக  
                 ங்கிது 
பற்க்பகாள் 
“ னல்ளன னர் பபன 
காய்க்கும் ண்டு பதான 
(உத்னத்ின்) 
“ கடவுள் ன்னும் னனாபி 
(ிசாி) 
“ ப்தாளந ாடுகட்டி 
(க்களபப் கதற்ந காசி) 
“ ர் னளணக்கு பர் இங்பக 
துவுப இல்ளன (திள்ளபக் 
கணினது) 
“ சத்ிப னட்சிாய் 
ககாள்படா (ீனளனத் ிருடன்)

தனி.சு.கல்ளனப்தர்  
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WhatsApp Group -ல் றச -  கிபிக் பசய்வும் 

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் பச – கிபிக் பசய்வும் 

Telegram Channel கிபிக் பசய்வும் 

 

http://bit.ly/2OBjo4F
https://goo.gl/5UMkgM
https://goo.gl/5UMkgM
http://bit.ly/2xqZMJV

