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10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் 
இயல் ஏழு 

சிற்றகல் ஒளி 
 

ம.ப ொ.சிவஞொனம் 
 ‘எனது ப ொரொட்டம்‘ என்னும் ம.ப ொ.சிவஞொனத்தின் தன்வரலொற்று நூலில் இருந்து 
எடுக்கப் ட்டது. 

 இவர் சிலம்புச் பெல்வர் என்று ப ொற்றப் டு வர். கொலம் (1906 – 1995) 
 விடுதலல ப ொரொட்ட வீரர்,, ெட்டமன்ற பமலலவ உறுப்பினர், தமிழரசு கழகத்லத 
பதொடங்கியவர். 

 ‘வள்ளலொர் கண்ட ஒருலமப் ொடு‘ என்னும் இவருலடய நூலுக்கொக 1966 ஆம் ஆண்டு 
ெொகித்திய அகொபதமி விருதிலன ப ற்றொர். 

 தமிழக அரசு திருத்தணியிலும் பென்லன தியொகரொய நகரிலும் இவருக்குச் சிலல 
அலமத்துள்ளது. 

 சிலப் திகொரக் கொப்பியத்லத மக்களிடம் பகொண்டு பெல்ல விரும்பினொர். 
 இந்திய பதசிய கொங்கிரஸ் கட்சியில் தீவிர  ற்றொளரொக இருந்தொர். 

இந்த வலலதளம் TNPSC பதர்விற்கு தயொர் பெய்யும் நண் ர்களுக்கு உதவும் பநொக்கத்தில் 
தமிழக அரசின் புதிய ெமச்சீர்க்கல்வி  ொடப்புத்தகத்திலிருந்து  ொடக்குறிப்புகள் வழங்குப் ட்டுள்ளது. 
பமலும் இதில் 5000 க்கும் பமற் ட்ட Objective Type Questions வழங்கப் ட்டுள்ளது. இதிலுள்ள மொதிரித் 
பதர்வுகளில் நீங்கள்  யிற்சி ப றலொம். பதொடர்ந்து புதிய  ொடக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிபறொம்…. 
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 1931 இல் கொந்தி – இர்வின் ஒப் ந்தம் (மொர்ச் 5) ஏற் ட்டது. இதலனத் பதொடர்ந்து 
நலடப ற்ற ப ரணிகளிலும், கதர் விற் லனயிலும் கலந்துபகொண்டொர். 

  ம் ொயில் 1942 ஆகஸ்டு 8 ஆம் நொள் ‘இந்தியொலவ விட்டு பவளிபயறு‘ என்று 
தீர்மொனத்லத அகில இந்திய கொங்கிரஸ் கட்சி நிலறபவற்றியது. 

  
தகவல் துளி  
மொர்ஷல் ஏ.பநெமணி 

 நொகர்பகொவில் நகர்மன்ற தலலவரொகவும், ெட்டமன்ற உறுப்பினரொகவும்  ணியொற்றினொர். 
 குமரி மொவட்டப் ப ொரொட்டத்லத முன்பனடுத்துச் பென்றவர். இதனொல் மொர்ஷல் 
பநெமணி என்று அலழக்கப் ட்டொர். 

 1956 நவம் ர் 1ஆம் நொள் கன்னியொகுமரி மொவட்டம் தமிழ்நொட்டுடன் இலைந்து, 
தமிழகத்தின் பதன் எல்லலயொக மொறியது. 

 இரண்டொம் இரொெரொெ பெொழன் - பகொப் ரபகெரி, திருபுவனச் ெக்கரவர்த்தி என்று 
 ட்டங்களொல் அலழக்கப் ட்டொர். 
 

ஏர் புதிதொ? 
 

 ஆசிரியர் – கு. .ரொஜபகொ ொலன். சிறந்த சிறுகலத ஆசிரியர், கவிஞர், நொடக ஆசிரியர், 
மறுமலர்ச்சி எழுத்தொளர் என  ன்முகத்தன்லம உலடயவர். 

 1902 ல் கும் பகொைத்தில் பிறந்தொர். 
 தமிழ்நொடு,  ொரதமணி,  ொரதபதவி, கிரொம ஊழியன் ஆகிய இதழ்களில் ஆசிரியரொக 

 ணியொற்றினொர். 
 இவரது  லடப்புகள் இவரது மலறவுக்கு பின் அகலிலக, ஆத்மசிந்தலன ஆகியன 

நூல்களொக பதொகுக்கப் ட்டுள்ளன. 
 

சிலப் திகொரம் 
 

 சிலப் திகொரத்லத இயற்றியவர் இளங்பகொவடிகள்.  
 இளங்பகொவடிகள் பெர மரல ச் பெர்ந்தவர். 
 சிலப் திகொரம் முத்தமிழ் கொப்பியம், குடிமக்கள் கொப்பியம் என சிறப்பிக்கப் டுகிறது. 
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 புகொர்க்கொண்டம், மதுலரக்கொண்டம், வஞ்சிக்கொண்டம் என மூன்று கொண்டங்கலள 
உலடயது. முப் து கொலதகலள உலடயது. 

 சிலப் திகொரமும், மணிபமகலலயும் இரட்லடக் கொப்பியங்கள் என அலழக்கப் டுகிறது. 
 மணிபமகலலயின் ஆசிரியர் சீத்தலலச் ெொத்தனொர். 
 ெொத்தன் ‘அடிகபள நீபர அருளுக‘ என்றதொல் இளங்பகொவடிகளும் ‘நொட்டுதும் யொம் ஓர் 

 ொட்டுலடச் பெய்யுள்‘ என இக்கொப்பியத்லத  லடத்தொர் என் ர். 
 உலரப் ொட்டு மலட என் து சிலப் திகொரத்தில் வரும் தமிழ்நலட. இது 

உலரநலட ொங்கில் அலமந்திருக்கும்  ொட்டு. இதலன “உலரயிலடயிட்ட  ொட்டுலடச் 
பெய்யுள்’’ எனவும் வழங்குவர். 

 கண்ைகியும் பகொவலனும் கொவிரிப்பூம் ட்டினத்திலிருந்து மதுலரக்கு பெல்லகயில் 
அவர்கபளொடு துலையொய் வந்தவர் கவுந்தியடிகள். 

 கைவலன இழந்த கண்ைகி மதுலரயிலிருந்து பநடுபவள் குன்றம் (சுருளிமலல) 
பென்று பவங்லகக் கொனல் என்னுமிடத்லத அலடந்தொள் என் தொக அறியப் டுகிறது. 

பெொல்லும் ப ொருளும் 
 கொருகர் – பநய் வர்(ெொலியர்), தூசு –  ட்டு, துகிர் –  வளம், பவறுக்லக – பெல்வம்,  ொெவர் – 

பவற்றிலல விற்ப ொர், ஓசுநர் – எண்பைய் விற்ப ொர், மண்ணுள் விலனஞர் – ஓவியர், 
கிழி – துணி. 

ஐம்ப ருங்கொப்பிய முலறலவப்பு 
 “சிந்தொ மணியொம் சிலப் திகொ ரம் லடத்தொன் 

கந்தொ மணிபம கலலபுலனந்தொன் – நந்தொ 
வலளயொ  திதருவொன் வொெவனுக் கீந்தொன் 
திலளயொத குண்டலபக சிக்கும்”      ……………….. திருத்தணிலகயுலொ. 

 
மங்லகயரொய் பிறப் தற்பக 

 
எம்.எஸ்.சுப்புபலட்சுமி 
 இலெப்ப ரரசி என பநரு ப ருமகனொரொல் அலழக்கப் ட்டவர் எம்.எஸ்.சுப்புபலட்சுமி 
 முழுப்ப யர்…….. ெண்முகவடிவு சுப்புலட்சுமி 
 இவர் ஒருமுலற கொந்தியடிகலள தில்லியில் ெந்தித்தப ொது ‘இரகு தி இரொகவ 

இரொஜொரொம்‘  ொடலல  ொடினொர். 
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 1954 ல் தொமலரயணி விருது ப ற்றப ொது பெலன் பகல்லர் அவலர பதொட்டுத் தடவி 
 ொரொட்டினொர். 1963 ல் இங்கிலொந்திலும் 1966ல் ஐ.நொ. அலவயிலும்  ொடினொர். 

 அவர்  ொடி  திவு பெய்யப் ட்ட பவங்கபடெ சுப்ர ொதம் திருப் தியில் ஒலிக்கத் 
பதொடங்கியது. 

 1974 இல் பநொ ல்  ரிசுக்கு இலையொன ‘மகபெபெ விருது‘ கிலடத்தது. 
 இந்தியொவின் மிக உயரிய விருதொன “இந்திய மொமணி“ விருதிலன சுப்புலட்சுமி 

அவர்கள் ப ற்றொர். 
 ொலெரசுவதி 
  ரதநொட்டிய கலலஞர். 
 தொமலரச் பெவ்வணி விருதிலன ப ற்றவர்  ொலெரசுவதி ஆவொர். 
 படொக்கிபயொவில் உள்ள ‘கிழக்கு பமற்கு ெந்திப்பு’ நிகழ்வில் கலந்துபகொண்டு சிறப் ொக 

நடனம் ஆடினொர். 
ரொஜம் கிருஷ்ைன் 
 பவருக்கு நீர் என்னும் புதினத்திற்கொக ெொகித்திய அகொபதமி விருதிலன ப ற்ற முதல் 

ப ண் எழுத்தொளர் ரொஜம் கிருஷ்ைன் அவர்கள் ஆவொர்.  
 அவருலடய ‘ ொஞ்ெொலி ெ தம்  ொடிய  ொரதி‘ என்னும்  ொரதியின் வரலொற்றுப்                    

புதினம் அலனவரொலும்  ொரொட்டப்ப ற்றது. 
 உப் ளத் பதொழிலொளர்களின் உவர்ப்பு வொழ்க்லகலய “கரிப்பு மணிகள்“ என்னும் 

தலலப்பில் புதினமொக எழுதினொர். 
 நீலகிரி,  டுகர் இன மக்களின் வொழ்வியல் மொற்றங்கள் குறித்து ”குறிஞ்சித் பதன்’‘ என்ற 

புதினமும், 
 கடபலொர மீனவர் வொழ்வின் சிக்கல்கலள ப சுவதொக “அலலவொய்க் கலரயில்“ என்ற 

புதினமும், 
 அலமப்புெொரொ பவளொண் பதொழிலொளர்களின் உலழப்பு சுரண்டப் டுவலத 

சுட்டிக்கொடுவதற்கொக “பெற்றில் மனிதர்கள்“ மற்றும் “பவருக்கு நீர்“ என்ற 
புதினத்லதயும்  லடத்தொர். 

 தீப்ப ட்டி பதொழிற்ெொலலகளில்  ணிபுரியும் குழந்லதத் பதொழிலொளர்களின் அவல 
நிலலலய “கூட்டுக் குஞ்சுகள்“ என்ற தலலப்பில் புதினமொக பவளியிட்டொர். 

 ரொஜம் கிருஷ்ைன் அவர்கள் ப ண்குழந்லதகளின் பகொலலக்கொன கொரைங்கலள 
ஆரொய்ந்து “மண்ைகத்துப் பூந்துளிகள்“ என்ற தலலப்பில் எழுதினொர். 
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 இப் டி ெமூக அவலங்கலள உற்று பநொக்கி எழுத்தின் வழியொக கட்டவிழ்த்து உலகிற்கு 
கொட்டியவர் ரொஜம் கிருஷ்ைன் அவர்கள் ஆவொர். 

கிருஷ்ைம்மொள் பஜகந்நொதன்  
 இந்திய அரசின் தொமலரத்திரு விருது, சுவீடன் அரசின் வொழ்வுரிலம விருது, தொய்லொந்து 

அரசின் கொந்தி அலமதி விருது ப ொன்ற உயரிய விருதுகலள ப ற்று ப ண்குலத்திற்கு 
ப ருலம பெர்த்தவர். 

 கொந்திய சிந்தலனகளொல் கவரப் ட்டு சுதந்திர ப ொரொட்டத்தில்  ங்குப ற்றொர். 
கைவருடன் இலைந்து “பூதொன“ இயக்கத்தில்  ணிபுரிந்தொர். 

 “உழு வருக்பக நில உரிலம இயக்கம்“ (LAND FOR THE TILLER’S FREEDOM – 
LAFTI) பதொடங்கி பவளொண்லம இல்லொத கொலத்திலும் உழவருக்கு பவறு ணிகள் 
மூலம் வருமொனம் வர ஏற் ொடு பெய்தொர். 

சின்னப்பிள்லள  
 ‘களஞ்சியம்’ என்ற ப யரில் மகளிர் குழு ஆரம்பித்தவர். இன்று  ல மொநிலங்களில்  ல 

லட்ெம் ந ருக்கு பவலல கிலடக்கிறது. 
 இவர் வொஜ் ொய் அவர்களின் லககளொல் ‘ப ண் ஆற்றல் விருது’ (ஸ்திரீ ெக்தி புரஸ்கொர்) 

ப ற்றபதொடு தமிழக அரசின் “ஔலவ விருலதயும்“.      தூர்தர்ஷனின் “ப ொதிலக 
விருலதயும்“ ப ற்றுள்ளொர். 

 அண்லமயில் தொமலரத்திரு விருலதயும் ப ற்று தமிழகத்திற்கு ப ருலம 
பெர்த்துள்ளொர். 

 
இயல் எட்டு 

ெங்க இலக்கியத்தில் அறம் 
 ெங்க கொலத்திற்குப் பிந்லதய அற இலக்கியங்களின் கொலத்லத ‘அறபநறிக்கொலம்’ 
என் ர். 

 ‘கவிலத வொழ்க்லகயின் திறனொய்வு‘ என்று திறனொய்வொளர் ஆர்னொல்டு கூறுகிறொர். 
 நன்றும் தீதும் ஆய்தலும் அன்பும் அறனும் கொத்தலும் அலமச்ெர் கடலம என்கிறது 
மதுலரக்கொஞ்சி. 

 ‘பெம்லம ெொன்ற கொவிதி மொக்கள்‘ என்று அலமச்ெர்கலள மொங்குடி மருதனொர் 
ப ொற்றுகிறர். 

 எறியொர் எறிதல் யொவைது எறிந்தொர் 
எதிர்பென்று எறிதலும் பெல்லொன்  …………… புறநொனூறு 



Vetripadigal.com 

6 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

 பெல்வத்தின்  யபன ஈதல் 
துய்ப்ப ம் எனிபன தப்புந  லபவ  ……………. புறநொனூறு  

 வள்ளல்கள் “இல்பலொர் ஒக்கல் தலலவன்“, “ சிப்பிணி மருத்துவன்“ என்பறல்லொம் 
 ொரொட்டப் ட்டனர். 

 வழங்குவதற்குப் ப ொருள் உள்ளதொ? என்று கூடப்  ொர்க்கொமல் பகொடுக்கும் 
பிடவூர்க்கிழொன் மகன் ப ருஞ்ெொத்தலன நக்கீரர்  ொரொட்டியுள்ளொர். 

 உலகபம வறுலமயுற்றொலும் பகொடுப் வன் அதியன் என்கிறொர் ஔலவயொர். 
 உதவி பெய்தலல ஈழத்துப் பூதன்பதவனொர் ‘உதவியொண்லம‘ என்று குறிப்பிடுகிறொர். 
 பிறர் பநொயும் தம் பநொய்ப ொல் ப ொற்றி அறன்அறிதல் 
ெொன்றவர்க்கு எல்லொம் கடன் (கலித்பதொலக) 

 ‘பிலழயொ நன்பமொழி‘ என்று வொய்லமலய நற்றிலை குறிப்பிடுகின்றது. இதற்கு 
மொறொகப் ‘ப ொய் பமொழிக் பகொடுஞ்பெொல்‘ என்று ப ொய்லயக் குறிப்பிடுகின்றது. 

தகவல் துளி 
 ப ொதிதர்மர் ----- கி.பி. ஆறொம் நூற்றொண்டின் பதொடக்கத்தில் கொஞ்சி மொநகரத்துச் சிற்றரெர் 
ஒருவர் ப ொதிதர்மர் என்னும் ெமயப்ப யர்பூண்டு சீனொவுக்குச் பென்றொர். 

 “பஜன் தத்துவம்“ என்ற ஒன்லற உருவொக்கினொர். 
 ப ொதி தருமருக்கு சீனர்கள் பகொவில் கட்டி சிலல லவத்து இன்றளவும் வைங்கி 
வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 
ஞொனம் 

 ஆசிரியர் – தி.பெொ.பவணுபகொ ொலன் 
 இக்கவிலத பதொகுப்பு “பகொலட வயல்“ என்னும் பதொகுப்பில் இடம்ப ற்றுள்ளது. 
 மணிப் ொல் ப ொறியியல் கல்லூரியில் எந்திரவியல் ப ரொசிரியரொக  ணியொற்றியவர். 
 இவரின் மற்பறொரு கவிலதத் பதொகுப்பு ‘மீட்சி விண்ைப் ம்‘. 

 
கொலக்கணிதம் 

 
 கொலக்கணிதம் என்னும்  குதி கண்ைதொென் கவிலதத் பதொகுப்பில் இடம் ப ற்றுள்ளது. 
 கண்ைதொென் இயற்ப யர் முத்லதயொ. சிவகங்லக மொவட்டத்தின் சிற்றூரொன 
சிறுகூடல் ட்டியில் பிறந்தொர். 

 “கலங்கொதிரு மனபம“ என்ற  ொடலல எழுதி திலரப் ட  ொடலொசிரியரொனொர். 
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 “பெரமொன் கொதலி” என்னும் புதினத்திற்கொக ெொகித்திய அகொபதமி விருதிலன ப ற்றொர். 
 இவர் தமிழக அரசின் அரெலவக் கவிஞரொகவும் சிறப்பிக்கப் ட்டிருந்தொர். 

தகவல் துளி 
 நதியின் பிலழயன்று 
நறும்புனலின்லம அன்பறொ………….. கம் ன் 

 நதிபவள்ளம் கொய்ந்து விட்டொல் 
நதிபெய்த குற்றம் இல்லல……..கண்ைதொென். 

 “கூர்பவல் குலவஇய பமொய்ம்பின் 
பதர்வண்  ொரிதண்  றம்பு நொபட!“ ---- புறநொநூறு 

 
இயல் ஒன் து 
பஜயகொந்தம் 

 எதற்கொக எழுதுகிபறன்? – பஜயகொந்தன். 
விருதுகள்  

குடியரசுத் தலலவர் விருது (உன்லனப்ப ொல் ஒருவன் – திலரப் டம்),  
ெொகித்திய அகொபதமி விருது – ‘சில பநரங்களில் சில மனிதர்கள்’ (புதினம்), பெொவியத் 
நொட்டு விருது (இமயத்துக்கு அப் ொல்),  
ஞொனபீட விருது, தொமலரத்திரு விருது ஆகியவற்லற ப ற்றுள்ளொர். 

 “சிறுகலத மன்னன் என்று அலழக்கப் டுகிறொர். 
 

சிறுகலதத் பதொகுப்பு குறும்புதினங்கள் புதினங்கள் 
குருபீடம், 
யுகெந்தி, 
ஒரு பிடி பெொறு, 
உண்லம சுடும், 
இனிப்பும் கரிப்பும், 
பதவன் வருவொரொ, 
புதிய வொர்ப்புகள். 

பிரளயம், 
லகவிலங்கு, 
ரிஷிமூலம், 
பிரம்ம உ பதெம், 
யொருக்கொக அழுதொன்?, 
கருலையினொல் அல்ல, 
சினிமொவுக்குப் ப ொன 
சித்தொளு. 
 

 ொரீசுக்குப் ப ொ, 
சுந்தர கொண்டம், 
உன்லனப்ப ொல் ஒருவன், 
கங்லக எங்பக ப ொகிறொள், 
ஒரு நடிலக நொடகம்  ொர்க்கிறொள், 
இன்னும் ஒரு ப ண்ணின் 
கலத, 
ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு 
உலகம். 
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சித்தொளு 
 

 ஆசிரியர் – நொகூர்ரூமி. இயற்ப யர் – முகம்மதுரஃபி. 
 தஞ்லெ மொவட்டத்தில் பிறந்தவர், 80 களில் ‘கலையொழி‘ இதழில் எழுதத் பதொடங்கியவர். 
 இவர் எழுதிய மற்ற கவிலதத் பதொகுப்புகள் – நதியின் கொல்கள், ஏழொவது சுலவ, 

பெொல்லொத பெொல். 
 இவர் எழுதிய நொவல் – ‘கப் லுக்கு ப ொன மச்ெொன்’ என் து ஆகும். 

 
பதம் ொவணி 

 
 ஆசிரியர் – வீரமொமுனிவர். 
 இயற்ப யர் – கொன்சுடொன்சு பெொெப் ப சுகி. 
 கொலம் – 17ஆம் நூற்றொண்டு. 
 வீரமொமுனிவர் திருச்சிலய ஆண்ட ெந்தொெொகிப் என்னும் மன்னலரச் ெந்தித்து 

உலரயொடினொர். அவர் ‘இஸ்மத் ென்னியொசி‘ என்னும்  ட்டத்லத வீரமொமுனிவருக்கு 
அளித்தொர். இந்தப்  ொரசீகச் பெொல்லுக்கு தூய துறவி என்று ப ொருள். 

 பதம் ொ+அணி எனப் பிரித்து வொடொதமொலல என்றும், பதன்+ ொ+அணி எனப் பிரித்து 
பதன்ப ொன்ற இனிய  ொடல்களின் பதொகுப்பு என்னும் ப ொருள் அறியப் டுகிறது. 

 தமிழின் முதல் அகரொதியொன ெதுரகரொதி, பதொன்னூல் விளக்கம் (இலக்கை நூல்), 
 ரமொர்த்த குருகலதகள் ஆகியவற்லற இவர்  லடத்துள்ளொர். 

பெொல்லும் ப ொருளும் 
 பெக்லக –  டுக்லக, உய்முலற – வொழும் வழி, உவமணி – மைமலர், துைர் – மலர்கள். 

 
ஒருவன் இருக்கிறொன் 

 
 ‘கு.அழகிரிெொமி சிறுகலதகள்‘ என்ற பதொகுப்பில் இடம்ப ற்றுள்ளது. 
 ஆசிரியர் – கு.அழகிரிெொமி. 
 இவர் பமன்லமயொன நலகச்சுலவயும் பெொக இலழயும் ததும் க் கலதகலளப் 

 லடப் தில் வல்லவர். 
 கரிெல் எழுத்தொளர் வரிலெயில் மூத்தவர் எனலொம். 
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தகவல் துளி 
 “ஆலங்கொனத்து அஞ்சுவர இறுத்து 

 அரசு  ட அமர் உழக்கி” ------------ மதுலரக்கொஞ்சி. 
 
நூல்கள் 
 யொலன ெவொரி –  ொவண்ைன் 
 கல்மரம் – திலகவதி 
 அற்லறத் திங்கள் அவ்பவண்ணிலவில் – ந.முருபகெ ொண்டியன். 
 நொம் ஏன் தமிழ் கொக்க பவண்டும் – முலனவர் பெதுமணி மணியன் 
 தவறின்றித் தமிழ் எழுதுபவொம் – மொ.நன்னன் 
  ச்லெ நிழல் – உதயெங்கர். 
 குயில் ொட்டு –  ொரதியொர். 
 அபதொ அந்தப்  றலவ ப ொல – ெ. முகமது அலி. 
 உலகின் மிகச்சிறிய தவலள – எஸ்.ரொமகிருஷ்ைன். 
 திருக்குறள் பதளிவுலர – வ.உ.சிதம் ரனொர். 
 சிறுவர் நொபடொடிக் கலதகள் – கி.ரொஜநொரொயைன். 
 ஆறொம் திலை – மருத்துவர் கு.சிவரொமன். 
  ஞ்ெ பூதங்களின் அறிவியல் கலதகள் – நீலமணி 
 அன்றொட வொழ்வில் அறிவியல் – ெ. தமிழ்ச்பெல்வன் 
 கொலம் – ஸ்டீ ன் ெொக்கிங் 
 சிறந்த சிறுகலதகள்  தின்மூன்று – தமிழில் வல்லிக்கண்ைன். 
 குட்டி இளவரென் – தமிழில் பவ.ஸ்ரீரொம் 
 ஆசிரியரின் லடரி – தமிழில் எம்.பி.அகிலொ. 
 பதன்மலழ – சுரதொ 
 திருக்குறள் நீதி இலக்கியம் – க.த.திருநொவுக்கரசு 
 நொட்டொர் கலலகள் – அ.கொ.ப ருமொள் 
 என் கலத – நொமக்கல் கவிஞர் பவ.இரொமலிங்கம் 
 பவருக்கு நீர் – ரொஜம் கிருஷ்ைன் 
 நொற்கொலிக்கொரர் – ந. முத்துெொமி 
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கருப்ப ொரு
ள் 

குறிஞ்சி முல்லல மருதம் பநய்தல்   ொலல 

பதய்வம் முருகன் திருமொல் இந்திரன் வருைன் பகொற்றலவ 
மக்கள் பவற் ன், 

குறவர், 
குறத்தியர் 

பதொன்றல், ஆயர், 
ஆய்ச்சியர் 

ஊரன், உழவர், 
உழத்தியர் 

பெர்ப் ன், 
 ரதன், 
 ரத்தியர் 

எயினர், 
எயிற்றியர் 

உைவு மலலபநய், 
திலன 

வரகு, ெொலம பெந்பநல், 
பவண்பைய் 

மீன், 
உப்புக்குப் 
ப ற்ற 
ப ொருள் 

சூலறயொடலொ
ல் வரும் 
ப ொருள் 

விலங்கு புலி, கரடி, 
சிங்கம் 

முயல், மொன், புலி எருலம, 
நீர்நொய் 

முதலல, சுறொ வலியிழந்த 
யொலன 

பூ  குறிஞ்சி, 
கொந்தள் 

முல்லல, பதொன்றி பெங்கழுநீர், 
தொமலர 

தொலழ, 
பநய்தல் 

குரவம்,  ொதிரி 

மரம் அகில், 
பவங்லக 

பகொன்லற, கொயொ கொஞ்சி, மருதம் புன்லன, 
ஞொழல் 

இலுப்ல , 
 ொலல 

 றலவ கிளி, மயில் கொட்டுக்பகொழி,மயி
ல் 

நொலர, 
நீர்க்பகொழி, 
அன்னம் 

கடற்கொகம் புறொ,  ருந்து 

ஊர் சிறுகுடி  ொடி, பெரி ப ரூர், மூதூர்  ட்டினம், 
 ொக்கம் 

குறும்பு 

நீர் அருவி நீர், 
சுலனநீர் 

கொட்டொறு மலனக்கிை
று, ப ொய்லக 

மைற்கிைறு
, உவர்க்கழி 

வற்றிய 
சுலன, 
கிைறு 

 லற பதொண்டகம் ஏறு பகொட் லற மைமுழொ, 
பநல்லரிகி
லை 

மீன் 
பகொட் லற 

துடி 

யொழ் குறிஞ்சி யொழ் முல்லல யொழ் மருத யொழ் விளரி யொழ்  ொலல யொழ் 
 ண் குறிஞ்சி  ண் முல்லலப் ண் மருதப் ண் பெவ்வழிப் 

ண் 
 ஞ்சுரப் ண் 

பதொழில் பதபனடுத்த
ல், கிழங்கு 
அகழ்தல் 

ஏறு தழுவுதல், 
நிலர பமய்த்தல் 

பநல்லரிதல், 
கலள  றித்தல் 

மீன் பிடித்தல், 
உப்பு 
விலளத்தல் 

வழிப் றி, 
நிலர கவர்தல் 
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 யொப்ப ொலெ தரும்  ொபவொலெ; 
     1. பெப் பலொலெ – இருவர் உலரயொடுவது ப ொன்ற ஓலெ 
     2. அகபலொலெ – ஒருவர் ப சுதல் ப ொன்ற – பெொற்ப ொழிவொற்றுவது 
                        ப ொன்ற ஓலெ. 
     3. துள்ளபலொலெ – கன்று துள்ளினொற்ப ொலச் சீர்பதொறுந்துள்ளிவரும்  
                          ஓலெ. அதொவது தொழ்ந்து உயர்ந்து வருவது. 
     4. தூங்கபலொலெ – சீர்பதொறுந் துள்ளொது தூங்கிவரும் ஓலெ, தொழ்ந்பத 
                          வருவது.  
யொப் திகொரம், புலவர் குழந்லத 

 

 


