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சை ைாத்ிங்கள் 

• சுமக்காக ச ால்னப்தட்ட ன்சணநி ிகாட்டி -  ாத்ிங்கள் ஆகும். 

•  ாத்ிங்கள் சாத்ம் 14 ஆகும். 

ைாத்ிங்கள்  எழுிர்  ைாத்ிங்கள்  எழுிர்  

ிமவுந்ிார் 

ிமிலூர் உய்ந் 

தாாணார்   ிப்திகா ம் 

உாதி  ிணார் 

ிமக்கபிற்றுப்தடிார் 

ிமக்கடவூர் உய்ந் 

தாணார்  ிமமட்தன் 

 ிஞாணததாம்  சய்கண்ட தாணார்  ிணாசண்தா 

இமதா இமதது 

 அமந்ி  ிாச் ாரிார்  

ததாற்நத:சநாடட 

 ிஞாண ித்ிார்  சகாடிக்கி 
உண்டிபக்கம்  ணா கம் கடந்ார்  சஞ்சுிடுதூது 

 ங்கற்திாகம்  உாதி  ிணார் 

உண்டசநி 
ிபக்கம் 

தற்கண்ட 14 தல்கலம் -  சய்கண்ட  ாத்ிங்கள் (சய்கண்டதல்கள்) எணப்தடும். 

• ிமவுந்ிார் ற்றும் ிமக்கபிற்றுப்தடிார் இற்நப்தட்ட கானம் - 12ம் தற்நாண்டு. ஏடண 

தல்கள் தான்நிது - 13-14ம் தற்நாண்டு. 

ைிஞாணபதாம் 

  ாத்ிங்கபில் டன ிநந் தல் -  ிஞாணததாம். 

  ிஞாணததாத்ின் காப்புச் ச ய்மபில் ங்கப்தடும் கடவுள் -  ிதிான், ிாகப் 

சதமான். 

  ிஞாணததாம் என்தன் சதாமள் - கடவுடப அநிந்து சபிலுக்குரி தல். 

  ிஞாணததாத்ிலுள்ப சூத்ிங்கபின் எண்ிக்டக – 12 
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சூத்ிம் சூத்ிம் கூறும் கருத்துக்கள் 

1 திின் உண்டடக் குநிக்கிநது (தி -இடநன், முல்ன்) 

2 திின் சதாது இனக்கம் 

3 தசுின் உண்ட (தசு - உிர்ää ஆன்ா) 

4  தா ம் ற்றும் தசுின் சதாது இனக்கம் 

5 தா த்ின்  ிநப்தினக்கம்(இடநன் உிர்கடப சாிற்தடுத்துல்) 

6 திின்  ிநப்தினக்கம் 

7 தசுின்  ிநப்தினக்கம் 

8 ஞாணத்ட உமம் முடந 

9 ஆன் சுத்ி 
10  தா  ீக்கம் 

11  ிப்ததற்நிடண ிபக்குகிநது 

12 அடந்தார் ன்ட எணப்தடும் ஜீன்முத்ர் இல்டதக் குநிக்கும் 

  ிஞாணததாத்ின் உடதல்கள் -- தாண்டிசதமாள் ிமத்ி,  ிஞாணததாச்  ிற்றுட, 

 ிஞாணததாாதாடிம் (அ) ிாிட ாதாடிம் ஆகிண. 

 ிாிடாதாடிம் உடதடன எழுிர் - அப்தாடிம் ிக்கி ிங்கபுத்ில் உித்மம், 

ிமாடுதுடந ஆீணத்ட த ர்ந்மாண ா  ிஞாண சுாிகள். 

  ிஞாணததாத்ட ஆங்கினத்ில் சாிசதர்த்ர்கள் - ஹாய் ிங்டன், டதட்தாிரிார், 

கார்டன்ாத்மஸ், ல்ன ாிப்திள்டப, தடிட்ிாடார்,  ிதா சுந்ம் 

முனிாதணார். 

 உடம்டத ‘சூன்ம்” எண அடத்ர்கள் - சதௌத் த்ிணர். 

 உடம்டத ‘ஆன்ா” எண அடத்ர்கள் - உனகாிகள். 

  ிஞாணததாத்ின் 4-ம் சூத்ித்ில் றுக்கப்தடுது - ம். 

  ிஞாணததாத்ின் 3-ம் சூத்ித்ின் சதாமள்கள் - 1)ஆன்ா சூன்ன்று 2)ஆன்ா 

தமவுடனன்று 3)ஐம்சதாநிகள் ஆன்ா அல்ன 4)கணவுடனாக தண்ணுடம்பு ஆன்ாஅன்று 

5)திா ாம ஆன்ா அன்று 6)திம்ம் ஆன்ா அன்று 7)உடம்பு முனாண கமிகபின் 

கூட்டம் ஆன்ா அன்று. 

 "கற்நணீ்டு மய்ப்மதாருள் கண்டார் சனப்தடுதர், ற்நணீ்டு ாாமநி” எண 8-

ம் சூத்ிப் சதாமடப ிபக்கும் தல் - ிமக்குநள். 

 "ஓர்த்துள்பம் உள்ப துரின் ஒருசனாப் பதர்த்துள்ப பண்டா திநப்பு” எண 9-

ம் சூத்ிப்சதாமடப ிபக்கும் தல் - ிமக்குநள். 

 "ைார்புர்ந்து ைார்பு மகட ஒழுகின் ற்நித்து ைார்ா ைார்ரு பாய்” - எண 10-

ம் சூத்ிப்சதாமடப ிபக்கும் தல் - ிமக்குநள். 
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 "ம்ச உார் உார், உடங்கிசந்து ம்ில் புாச பகபாம்புநன்” -

  ிஞாணததாம். 

ைிஞாணைித்ிார் 

  ிஞாணததாத்ட ழுி எழுப்தட்ட தல் -  ிஞாண ித்ிார். 

  ிஞாண ித்ிாமக்கு உடஎழுிர்கள் -  ிஞாணதாகிர், 

ிமாடுதுடந ஆீணத்ின் 16-ம் தட்டம்சதற்ந வனவ சுப்திி த ிகர் ஆகிதார். 

  ிஞாண ித்ிர் இம திரிவுகடப உடடது. அட 1)சுதக்கம் 2)ததக்கம்  

 சுதக்கம் என்தன் சதாமள் - ன் சகாள்டக 

 சுதக்கம் ிபக்குது -  ிஞாணததாத்ின் சதாமள்ிடன. 

 சுதக்கம் 328 சுதக்க 328 ிமத்ங்கபால் ஆகிது. 

 சுதக்கத்ிற்கு உட எழுிர்கள் -- ிம்த அகித ிகர், 

டநஞாணத ிகர்,  ிாக்கிதாகி, ஞாணப்திகா ர். 

 ததக்கம் என்தன் சதாமள் - திந சகாள்டககடப றுக்கும் கமத்து. 

 ததக்கம் 301 ிமத்ங்கபால் ஆகிது. 

 ததக்கத்ிற்கு உட எழுிர் -- த்துப்திகா  ம்திான் சுாிகள். 

  ிஞாண ித்ிாட ஆங்கினத்ில் சாிசதர்த்ர்கள் - டாக்டர் கிாண்ட், 

ல்ன ாிப்திள்டப,  ிான். 

  ிஞாண ித்ிாட இந்ிில் சாிசதர்த்ர் - டீ.னு .சஜின். 

 ‘ைிஞாணைித்ி ைிாகர்த்ங்களுக்மகல்னாம் உசாி எண மைப்தட்டு ினவுது” 

எணக் கூநிர் - ிாிடாதாடி ஆ ிரிர்  ிஞாணசுாிகள். 

 "தாரில் உள்ப நூமனல்னாம் தார்த்ரி ைித்ிிபன ஓர் ிருத்தாி பதாதும்“ 

எண  ிஞாண ித்ிாடப் தற்நி அமபிர் - குமஞாண ம்தந்ர். 

இருதா இருதது 

 கும, ாக்கணின் உடாடல் முடநில் ட   ித்ாந் கமத்துக்கடப கூறும் தல் - 

இமதாஇமதது 

 இந்தல் 20 ச ய்மட்கபானாணது. சண்தா, ஆ ிரிப்தா கனந்து அந்ாி சாடட அடப் 

தாடப்தட்டது. 

 இந்தல் சய்கண்டதட ிணவும் முகாக தாடப்தட்டு உள்பது. 

ிருவுந்ிார்  

 இந்தல் கி.தி.1147-ல் ிமிலூர் உய்ந்தாணாால் இற்நப்தட்டது. 
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 இந்தல் 45 கனித்ாிட கபால் ஆகிது. 

 இில் முக்ிார்க்கம் தற்நி ன்கு ிபக்கப்தடுகிநது. 

 தகட்டல் ஞாணம் அனுதஞாணாய் முிர்ற்கு தடாண இமடக தாகப் திற் ிகள் 

1)ஆாதாகம் 2)ிாாதாகம். 

ிருக்கபிற்றுப்தடிார் 

 ிமவுந்ிாட ழுி ந் ிதல் - ிமக்கபிற்றுப்தடிார் 

 இந்தடன எழுிர் - ிமக்கடவூர் உய்ந்தாணார் 
(ிமிலூர் உய்ந்தாணாரின் ாக்கர்) கானம் கி.தி.1177. 

 இந்தல் 100 சண்தாக்கபால் ஆகிது. 

 உதிடம், திாங்கள், தகத்கீட ஆகி மூன்றும் முன்டாண திா தல்கள் எண 

இந்தல் கூறுகிநது. 

உண்சிபக்கம் 

  ிந்ாந் உண்டட ிபக்குது - உண்டிபக்கம் 

 இந்தல் 53 சண்தாக்கபால் ஆணது. 

 „மய்க்கண்ட ைந்ாண அனுதத்ிட்டு “ எணப்தடுது - உண்டிபக்கம். 

 சய்கண்டதட அது ாக்கர் ிண அர் ிடட கூநி மது ததால் டத்து 

ஆக்கப்தட்ட தனாகும். 

 ட   ாத்ிங்கடப கற்று ிமம்புதார் இந்தடன முற்கண் ஒி உர்ல் தண்டும். 

ைிப்திகாைம் 

  ிஞாணததாத்ின்  ார்புதல் –  ிப்திகா ம் 

 இில் ட தல்கபின் இல்பும், ீட்ட  டககலம் கூநப்தட்டுள்பது. 

 இது சதாது,  ிநப்பு எண இமடகப்தடும். 

 இந்தல் 100 ிமத்ங்கடப சகாண்டது. 

 இது தி, தசு, தா  இனக்கம் தற்நி ிபக்குகிநது. 

 „புநச்ைத்ருக்கு இருபாய்” ‘சான்ட ஆம் எனும் எடமம் ன்நாக” ‘தசனனும் 

எடமம் ீாகா” ஆகி தாடல்ரிகள் உள்ப தல் -  ிப்திகா ம். 
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ிருருட்தன் 

 ‘மைந்ிழ் மதாதுசநாகி ிருக்குநளுக்கு ஒிபு” எண சகாள்பத்க்க தல் -

 ிமமட்தன். 

 இது தத்து அிகாங்கலம், 100 தாடல்கலம் சகாண்டது. 

ிணா மண்தா 

 இந்தல் 13 சண்தாக்கபால் ஆகிது. 

 உாதி  ிணார் ம் ஆ ிாகி டநஞாண ம்தந்ரிடம்  ாத்ி உண்டகடப தகட்கும் 

ிாக இந்தல் அடந்துள்பது. 

பதாற்நித:.மநாசட 

 க்கு  ிஞாணம் ல்கி குமமூர்த்ிட ாழ்த்ி தாடி தாடல்கள் அடங்கிது. 

 உிர்கலக்கு ிமமள் சான்றுசாட்டு ச ய்துமம் உதகாங்கடப எடுத்துக் கூறும் தல் - 

ததாற்நித:.சநாடட 

 ஞாணீக்டகின் தடணமம், ிமடந்சழுந்ின் ஒதும் முடநடமம் இந்தல் உடக்கிநது. 

மகாடிக்கி 

 ம கட்டடப கனித்துடந ற்றும் ான்கு சண்தாக்கலம் அடங்கிது. 

 ஏநா ில்டனக்சகாடிட ஏற்நி தாடல்கள்.(சாத்ம் - 5 தாடல்கள்) 

மஞ்சுிடுதூது 

 ஆ ிரிர் உாதி ிணார் ம் குமாண டநஞாண ம்தந்ரிடம் ாடன ாங்கி மம்தடி 

ணது சஞ்ட  தூது ிடும் முடநில் அட சதற்ந தல். 

உண்சமநி ிபக்கம் 

  காரிங்கடப ிபக்குகிநது. முனில் இட எழுிர் உாதி ிம் எண கூநப்தட்டது. 

ஆாய்ச் ி முடிில் இட எழுிர் -  ீர்காித்துார் என்று அநிப்தட்டது. 

 இனுடட மூனதல் - துகபறுததாம். 

 துகபறுததாத்ட இற்நிர் -  ீர்காிச்  ிற்நம்தனாடிகள் 
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 தமுத்ி ிடனட எய்தும் ிடனகடப ‘த10ப்திப்பு’ முனாக „தாணந் அைம்” ட 30 

அாம் எணக் கூறுது -துகபறுததாம் 

 இில் முல் ஏழு தா  அாம், தின் 15 தசு அாம், இறுி 8 தி அாம் எணவும் டக 

ச ய்ப்தட்டு உள்பது. 

 சய்கண்ட தல்கலடன் த ர்த்து அச் ிட்டு ங்கும் தல் - துகபறுததாம். 

ைங்கற்த ிாகம் 

 தற்று  ங்கபின்  ந்தக கமத்துக்கடப  ங்கற்தம் எணக் கூநி ிாகரிக்கிநது. 

 தமுத்ி ிடனட அடடத் டனப்தடும் உிர் தற்சகாள்ப தண்டி ஞாண ச ய்ிகடப 

ிபக்குகிநது. 

 இந்தல் 13 அகற்தாக்கடபமம்ää ம சண்தாடமம் உடடது. 

 சய்கண்ட தல்கலள் இறுி 8 தல்கடப எழுிர் - சகாற்நன்குடி உாதி  ிணார். 

இமடட ஆ ிரிாண கடந்ட டநஞாண  ம்தந்ர் எழுிாக கூநப்தடும் தல் -- 

 ிக்தகாட. 

  ானிாகண ஆண்டு - 1235 (கி.தி.1313) 

 „ைிப்திகாைத்ின் ததக்கம்” எண அடக்கப்தடுது -  ங்கற்திாகம். 

 ‘ைிாத்துி சைம்” எண அடக்கப்தடுது - கா  தரிாாம். 

 „சுத் சைம்” எண அடக்கப்தடுது - ட  ாம்.  

WhatsApp Group -ல் பை –  கிபிக் மைய்வும் 

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் பை – கிபிக் மைய்வும் 

Telegram Channel கிபிக் மைய்வும் 

 

 

 

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

