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8 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் 
 

இரண்டாம் பருவம் 
 

கல்வி அழகக அழகு 
 

 பாடல் --  கற்க ார்க்குக் கல்வி நலகே கலேல்லால் 
                     மற்க ார் அணிகலம் கவண்டாவாம் – முற்  

 கலன் என்பது அணிகலனேக் குறிக்கி து. 
 ஆசிரியர் – குமரகுருபரர். 
 காலம் – 17ஆம் நூற் ாண்டு. 
 நூல்கள் – கந்தர் கலிவவண்பா, கயினலக் கலம்பகம், சகலகலாவல்லி    

          மானல, மீோட்சியம்னம பிள்னைத்தமிழ், முத்துக்குமாரசுவாமி  
          பிள்னைத்தமிழ். 

 இவர் எழுதிய ‘நீதிவநறி விைக்கம்’ என்னும் நூல் கடவுள் வாழ்த்து உட்பட 102 
வவண்பாக்கள் உனடயது.  

இந்த வனலதைம் TNPSC கதர்விற்கு தயார் வசய்யும் நண்பர்களுக்கு உதவும் கநாக்கத்தில் 
தமிழக அரசின் புதிய சமச்சீர்க்கல்வி பாடப்புத்தகத்திலிருந்து பாடக்குறிப்புகள் வழங்குப்பட்டுள்ைது. 
கமலும் இதில் 5000 க்கும் கமற்பட்ட Objective Type Questions வழங்கப்பட்டுள்ைது. இதிலுள்ை மாதிரித் 
கதர்வுகளில் நீங்கள் பயிற்சி வப லாம். வதாடர்ந்து புதிய பாடக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிக ாம்…. 
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புத்தினயத் தீட்டு 
 

 பாடல் – கத்தினயத் தீட்டாகத – உந்தன் 
         புத்தினயத் தீட்டு 

 ஆசிரியர் – ஆலங்குடி கசாமு. 
 தினரப்பட பாடல் ஆசிரியராக புகழ்வபற் வர். 
 சிவகங்னக மாவட்டம் ஆலங்குடியில் பி ந்தவர். 
 தமிழ்நாடு அரசின் கனலமாமணி விருது வபற் வர். 

 
பல்துன க் கல்வி 

 
 இைனமயில் கல் என்பது முதுவமாழி. 
 தமிழ் இலக்கியங்கள் பற்றி திரு.வி.க பின்வருமாறு குறிப்பிடுகி ார். 

 இயற்னக ஓவியம் பத்துப்பாட்டு,  
 இயற்னக இன்பக்கலம் கலித்வதானக,  
 இயற்னக வாழ்வில்லம் திருக்கு ள்,  
 இயற்னக இன்பவாழ்வு நினலயங்கள் சிலப்பதிகாரமும் மணிகமகனலயும், 
இயற்னகத் தவம் சிந்தாமணி,  

 இயற்னகப் பரிணாமம் கம்பராமாயணம்,  
 இயற்னக அன்பு வபரியபுராணம்,  
 இன யுன யுள் கதவார திருவாசக திருவாய் வமாழிகள். 

 திரு.வி.க என்று அனேவராலும் குறிப்பிடப்படும் திருவாரூர் விருத்தாசலம் 
கல்யாணசுந்தரோர் ஆவார். 

 அரசியல், சமுதாயம், சமயம், வதாழிலாைர் நலன் எேப் பல துன களில் ஈடுபாடு 
வகாண்டவர். 

 சி ந்த கமனடப் கபச்சாைர். 
 ‘தமிழ்த்வதன் ல்’ எே அனழக்கப்பட்டவர். 
 இவர் மனித வாழ்க்னகயும் காந்தியடிகளும், வபண்ணின் வபருனம, தமிழ்ச்கசானல, 
வபாதுனம கவட்டல், முருகன் அல்லது அலகு உள்ளிட்ட பல நூல்கனை எழுதியுள்ைார். 

 இவரது ‘இைனம விருந்து’ என்னும் நூலிலிருந்து இப்பகுதி எடுத்தாைப்பட்டது. 
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தகவல் துளி 
 ஐ.நா அனவயின் முதல் வபண் தனலவர் விஜயவலட்சுமி பண்டிட் ஆவார்.  அவர் கூறிய 
வசாற்கள் ; “கல்வி என்பது வருவாய் கதடும் வழிமுன  அன்று. அது வமய்னமனயத் 
கதடவும் அ வநறினயப் பயிலவும் மனித ஆன்மாவுக்குப் பயிற்சியளிக்கும் ஒரு 
வநறிமுன யாகும்”. 

 குகலாத்துங்கன் என்பவர் கல்வி பற்றி கூறிய வபான்வமாழி – “ஏடன்று கல்வி ; சிலர் 
எழுதும் கபசும் இயலன்று கல்வி ; பலர்க் வகட்டா வதன்னும் வீடன்று கல்வி ; ஒரு 
கதர்வு தந்த வினைவன்று கல்வி ; அது வைர்ச்சி வாயில்”. 
 

ஆன்  குடிபி த்தல் 
 

 ஆசிரியர் – பி.ச. குப்புசாமி, சிறுகனத ஆசிரியர். 
 வஜயகாந்தகோடு வநருங்கிப்பழகி “வஜயகாந்தகோடு பல்லாண்டு“ என்னும் நூனல 
எழுதியுள்ைார். 

 இவரின் ஓர் ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியனின் குறிப்புகள் என்னும் நூலிலிருந்து இப்பகுதி 
எடுக்கப்பட்டது. 

 
திருக்ககதாரம் 

 
 ஆசிரியர் - சுந்தரர் 
 சுந்தரர் கதவாரம் பாடிய மூவருள் ஒருவர், 
 சி ப்பு வபயர் – நம்பியாரூரர், தம்பிரான் கதாழர். 
 இவர் அருளிய கதவாரப்பாடல்கள் பன்னிரு திருமுன களுள் ஏழாம் திருமுன  ஆகும். 
 இவர் இயற்றிய திருத்வதாண்டத் வதானகனய முதல் நூலாக வகாண்கட கசக்கிழார்  
வபரியபுராணத்னத பனடத்தளித்தார். 

 திருஞாேசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர் ஆகிய மூவர் பாடிய வதாகுப்கப கதவாரம் 
ஆகும். 

 வதாகுத்தவர் – நம்பியாண்டார் நம்பி. 
 கத+ஆரம் – இன வனுக்குச் சூட்டப்படும் மானல என்றும், கத+வாரம் – இனிய இனச 
வபாருந்திய பாடல்கள் எேவும் வபாருள் வகாள்ைலாம். 

 பதிகம் என்பது பத்துப் பாடல்கனைக் வகாண்டது. 
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 பாடல் - பண்ணின்தமிழ் இனசபாடலின் பழவவய்முழவு அதிரக் 
        கண்ணின் ஒளி கேகச்சுனே வயிரம்அனவ வசாரிய  

வசால்லும் வபாருளும் 
பண் – இனச, கேகச்சுனே – வபான் வண்ண நீர்நினல, மதகவழங்கள் – மதயானேகள், 
முரலும் – முழங்கும், பழவவய் – முதிர்ந்த மூங்கில். 
 

பாடறிந்து ஒழுகுதல் 
 

 கலித்வதானக எட்டுத்வதானக நூல்களுள் ஒன்று. 
 இது கலிப்பா என்னும் பாவனகயால் ஆே நூல். 
 150 பாடல்கனைக் வகாண்டது. 
 குறிஞ்சிக்கலி, முல்னலக்கலி, மருதக்கலி, வநய்தற்கலி, பானலக்கலி என்று ஐந்து 
பிரிவுகனை உனடயது. 

 கலித்வதானகனய வதாகுத்த நல்லந்துவோர் சங்ககாலப் புலவர்களுள் ஒருவர். 
 வநய்தற்கலிப் பாடல்கனை இயற்றியவரும் இவகர. 
 பாடல் – ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அலர்ந்தவர்க்கு உதவுதல் 

        கபாற்றுதல் என்பது புணர்ந்தானரப் பிரியானம. 
வசால்லும் வபாருளும் 

அலந்தவர் – வறியவர், வச ாஅனம – வவறுக்கானம, கினை – உ விேர், ம ாஅனம – 
ம வானம, வபான  – வபாறுனம. 

 
நாட்டுப்பு க் னகவினேக் கனலகள் 

 
 சிந்து சமவவளி அகழாய்வில் பானே ஓடுகள் கினடத்துள்ைே. 
 தமிழ்நாட்டில் ஆதிச்சநல்லூரில் முதுமக்கள் தாழிகள் கினடத்துள்ைே, 
 நானக மாவட்டம் வசம்பியன் கண்டியூரில் கனலயழகு மிகுந்த மண்கலங்கள் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டே. 

 மதுனரக்கு அருகில் உள்ை கீழடியில் ஏராைமாே சுடுமன் வபாருட்கள் கினடத்துள்ைே. 
 பழங்காலத்தில் பானே வசய்யும் சக்கரத்தினே ‘திருனவ’ எே அனழப்பர். 
 பானே வசய்தனலப் ‘பானே வனேதல்’ என்று வசால்வது மரபு. 
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 மண்பாண்டக் கனலயின் இன்வோரு வைர்ச்சி நினலதான் சுடுமண் சிற்பக்கனல. 
இதற்கு ‘வடரககாட்டா’ என்று ஆங்கிலத்தில் வபயர். 

 கல்மூங்கில், மனலமூங்கில், கூட்டுமூங்கில் எே மூங்கில்கள் மூன்று வனக உண்டு. 
 பாய்களில் பலவனக உண்டு. அதில் கூட்டு மூங்கில்ககை னகவினேப் வபாருள்கள் 
வசய்வதற்கு ஏற் து. 

 குழந்னதகனைப் படுக்கனவப்பது தடுக்குப்பாய், உட்கார்ந்து உண்ண உதவுவது 
பந்திப்பாய், படுக்கவும், உட்காரவும் உதவுவது திண்னணப்பாய், திருமணத்துக்குப் 
பயன்படுவது பட்டுப்பாய். 

 முற்காலத்தில் பாய்மரக்கப்பல்களில் பயன்பட்டதுகூடப் பாய்தான். இதனே பு நானூறு 
“கூம்வபாடு மீப்பாய் கனையாது என்னும் அடியால் குறிப்பிடுகி து. 

 தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் பனே. 
 பிரம்பு என்பது வகாடிவனகனயச் கசர்ந்த தாவரம். இதன் தாவரவியல் வபயர் கலாமஸ் 
வராடாங் (Calamus rotung) ஆகும். தமிழகத்தில் இப்கபாது இஃது அருகிவிட்டது. நமது 
கதனவக்காக அசாம், அந்தமான், மகலசியா ஆகிய இடங்களிலிருந்து 
தருவிக்கப்படுகி து. 

 
தமிழர் இனசக்கருவிகள் 

 
 இனசனய குரல்வழி இனச, கருவி வழி இனச எே இரண்டாக பிரிப்பர். 
 இனசக்கருவிகனை இனசத்து பாடல் பாடுகவார் பாணர் எேப்பட்டேர். 
 நல்லியாழ் மருப்பின் வமல்ல வாங்கிப் 
பாணன் சூடான் பாடினி அணியாள் --- பு நானூறு. 

இனசக் கருவிகளின் வனககள் 
 கதால் கருவிகள் – முழவு, முரசு. 
 நரம்புக்கருவிகள் – யாழ், வீனண. 
 காற்றுக்கருவிகள் – குழல், சங்கு. 
 கஞ்சக்கருவிகள் – சாலரா, கசகண்டி. 

இனசக்கருவிகள் 
உடுக்னக   

 இதன் உடல் பித்தனையால் ஆேது. வாய்ப்பகுதி ஆட்டுத்கதாலால் 
வபாருத்தப்பட்டிருக்கும். 
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 வபரிய உடுக்னகனயத் தவண்னட என்பர். சிறு உடுக்னகனயக் குடுகுடுப்னப என்பர். 
 தண்டுடுக்னக தாைந்தக்னக சாரநடம் பயில்வார் ---------  சம்பந்தர் கதவாரம். 

குடமுழா   
 ஐந்து முகங்கனை உனடய முரசு வனகனயச் கசர்ந்தது. 
 ஒவ்வவாரு வாயிலிருந்தும் ஒரு தனி வனகயாே இனச பி க்கும். இதன் காரணமாக 
இதனேப் பஞ்சமகா சப்தம் என்றும் அனழப்பர். 

 இது ககாயில்களில் ஒலிக்கப்படும் இனசக்கருவியாகும். 
குழல்  

 இதனே கவய்ங்குழல், புல்லாங்குழல் என்றும் அனழப்பர்.  
 மூங்கில் மட்டுமின்றி சந்தேம், வசங்காலி, கருங்காலி ஆகிய மரங்கைாலும் குழல்கள் 
வசய்யப்படுகின் ே. 

 வகான்ன க்குழல், முல்னலக்குழல், ஆம்பல்குழல் எே பலவனகயாே குழல்கள் 
இருந்ததாகச் சிலப்பதிகாரம் கூறுகி து. 

 குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள் 
மழனலச்வசால் ககைா தவர்  ………….. திருக்கு ள் 

வகாம்பு   
 வனக - காற்றுக்கருவி.  
 இதனே கவடர் கவட்னடயின் கபாது ஊதுவர். கழனி கமடுகளில் காவல் புரிபவர்கள் 
விலங்குகள், கள்வனர விரட்ட இக்வகாம்பினே ஊதுவர். 

 ஊதுவகாம்பு, எக்காைம், சிங்கநாதம், துத்தரி கபான்  பலவனகயாே வகாம்புகள் 
இனசக்கப்பட்டுள்ைே. 

சங்கு  
 கடலில் இருந்து எடுக்கப்படுவது, வலமாகச் சுழிந்து இருக்கும் சங்னக ‘வலம்புரிச்சங்கு’ 
என்பர். சங்கின் ஒலினய ‘சங்கநாதம்’ என்பர். 

 இலக்கியங்களில் இதனே ‘பணிலம்’ என்றும் குறிப்பிட்டுள்ைேர். 
 சங்வகாடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்னகயன் 
பங்கயக் கண்ணானேப் பாகடஅலார் எம்பாவாய் ……………  திருப்பானவ 

சாலரா   
 இதனேப் பாண்டில் எேவும் அனழப்பர். இதனே இக்காலத்தில் ‘ஜால்ரா‘ என்பர். 

கசகண்டி  
 வட்ட வடிவமாே மணி வனகனயச் கசர்ந்தது கசகண்டி.  
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 இதனே ‘கசமங்கலம்’ என்றும் அனழப்பர். இதனேக் ககாவில் வழிபாட்டின் கபாதும் 
இறுதி ஊர்வலத்தின் கபாதும் இனசப்பர். 

திமினல  
 பலா மரத்திோல் வசய்யப்பட்டு விலங்கு கதாலிோல் கட்டப்படும் கருவி திமினல 
ஆகும். மணற்கடிகார வடிவத்தில் இக்கருவி அனமந்திருக்கும். 

 இதனேப் ‘பாணி’ என்னும் வபயரால் அனழப்பர். 
 சங்வகாடு தானர காைம் தழங்வகாலி முழங்கு கபரி 
வவங்குரல் பம்னப கண்னட வியன்துடி திமினல தட்டி  …….. வபரியபுராணம். 

பன   
 பனகவர்களின் ஆநினரனயக் கவரச் வசல்லும்கபாது ஆககாட்பன னய முழங்குவர். 
 இக்காலத்தில் தப்பு என்னும் வபயரில் வழங்கப்படுகி து. இதனே முழக்கிக் வகாண்டு 
ஆடும் ஆட்டம் தப்பாட்டம் ஆகும். 

மத்தைம்  
 மத்து என்பது ஓனசயின் வபயர். மத்து + தைம் = மத்தைம் என்று ஆகியது என்கி ார் 
அடியார்க்கு நல்லார். 

 மத்தைத்தின் நடுப்பகுதி வபருத்தும், கனடப்பகுதி சிறுத்தும் காணப்படும். 
 இதனே முதற்கருவி என்பர். தஞ்னச வபரியககாயில் கல்வவட்டில் ககாயிலுக்கு 
நியமிக்கப்பட்ட இனசக்கனலஞர்களுள் வகாட்டி மத்தைம் வாசிப்பவர் ஒருவரும் 
இருந்தார் என்பர். 

 மத்தைம் வகாட்ட வரிசங்கம் நின்றூத 
முத்துனடத்தாமம் நினரதாழ்ந்த பந்தர்க்கீழ் …………… நாச்சியார் திருவமாழி. 

முரசு  
 தமிழர்கள் கபார்த் துனணயாகக் வகாண்ட கருவிகளுள் முதன்னமயாேது முரசு ஆகும். 
 பனடமுரசு, வகானடமுரசு, மணமுரசு என்று மூன்று வனகயாே முரசுகள் பழந்தமிழ் 
நாட்டில் புழக்கத்தில் இருந்தே. 

 தமிழ் மக்களிடம் முப்பத்தாறு வனகயாே முரசுகள் வழக்கத்தில் இருந்ததாகச் 
சிலப்பதிகாரம் குறிப்பிடுகி து. 

 ‘மாக்கண் முரசம்’ என்று மதுனரக் காஞ்சி குறிப்பிடுகி து. 
முழவு  

 ஒகர முகத்னதயுனடய முரசு வனகனயச் கசர்ந்தது முழவு. ஒரு வபரிய குடத்தின் வாயில் 
கதானல இழுத்துக் கட்டப்பட்ட கருவியாகும். 
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 மண்ணனம முழவு என்று வபாருநராற்றுப்பனடயில் இப்வபயர் இடம் வபற்றுள்ைது. 
 காலத்னத அறிவிக்க நாழினக முழவு, கானல முழவு ஆகியனவ பயன்படுத்தப்பட்டே. 
 கனலஉணக் கிழிந்த முழவுமருள் வபரும்பழம்  …………… பு நாநூறு. 

யாழ்  
 கபரியாழ், வசங்ககாட்டியாழ் மிகப் பழனமயாேனவ. 
 யாழின் வனகக்கு ஏற்ப அதில் இருக்கும் நரம்புகளின் எண்ணிக்னக கவறுபடுகி து. 
 இருபத்வதாரு நரம்புகனைக் வகாண்டது கபரியாழ். 
 பத்வதான்பது நரம்புகனைக் வகாண்டது மகரயாழ். 
 பதிோன்கு நரம்புகனைக் வகாண்டது சககாடயாழ்.  
 யாழின் வடிவகம வமல்லவமல்ல மாற் மனடந்து பிற்காலத்தில் வீனணயாக 
உருமாறியது என்பர். 

வீனண  
 யாழ் கபான்  அனமப்னபயுனடய நரம்புக்கருவி. இஃது ஏழு நரம்புகனை வகாண்டது. 
 பரிவாதினி என்னும் வீனண பல்லவ மன்ேன் மககந்திரவர்மன் காலத்தில் வழக்கத்தில் 
இருந்ததாக கூ ப்படுகி து. 
 

வைம் வபருகுக 
 

 பாடல் – வபருநீரால் வாரி சி க்கபாடல் இருநிலத்து  
        இட்ட வித்து எஞ்சானம நாறுக! நா ார. 

 ஆசிரியர் வபயர் அறிய முடியாத நூல்களுள் ஒன்று ‘தகடூர் யாத்தினர’. 
 தகடூர் இன்று தர்மபுரி என்று அனழக்கப்படுகி து. 
 இந்நூல் முழுனமயாக கினடக்கவில்னல. இந்நூலின் சில பாடல்கள் பு த்திரட்டு 
என்னும் வதாகுப்பு நூலில் கினடக்கின் ே. 

 
மனழச்கசாறு 

 
 மனழ வபய்யாத காலத்தில் மக்கள் ஒன்றுகூடி உப்பில்லாச் கசாறு உண்பர் இதனே 
கண்ட வாேம் மேமி ங்கி மனழ வபய்யும் இதனே ‘மனழச்கசாற்று கநான்பு’ என்பர். 

 பழந்தமிழர் வழிபாட்டு மரபுகள் என்னும் நூலில் உள்ை வகாங்குநாட்டு மனழச்கசாற்று 
வழிபாடு எடுத்தாைப்பட்டது. 
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வகாங்குநாட்டு வணிகம் 
 

 வண்புகழ் மூவர் தண்வபாழில் வனரப்பு என்று வதால்காப்பியம் குறிப்பிடுகின் து. 
 வதால்காப்பியம், கபாந்னத கவம்கப ஆவரே வரூஉம் மாவபருந் தானேயார் மனலந்த 
பூவும் எேச் கசரனர முன் னவக்கி து. 

 கசரர்களின் நாடு ‘குடநாடு’ எேப்பட்டது. இவர்களின் தனலநகர் வஞ்சி. 
 இந்நகர் கமற்கு மனலத்வதாடரில் கதான்றி அரபிக்கடலில் கலக்கும் 
கபரியாற் ங்கனரயில் இருந்தது. இதனே கரூவூர் என்றும் அனழப்பர்.  

 வதாண்டி, முசிறி, காந்தளூர் என்பே கசரநாட்டின் துன முகப் பட்டிேங்கள் ஆகும். 
 கசரர்களின் வகாடி – விற்வகாடி, பூ – பேம்பூ. 

கசரநாட்டின் எல்னலகள் 
 பண்னடய கசரநாடு என்பது இன்ன ய ககரைப் பகுதிகளும் தமிழ்நாட்டின் கசலம், 
ககானவ மாவட்டங்களின் பகுதிகளும் இனணந்த பகுதியாக விைங்கியது என்பர். 

 கசலம் மற்றும் ககானவப் பகுதிகள் ‘வகாங்குநாடு’ என்று வபயர்வபற் ே. 
வகாங்கு மண்டலம் 
 ‘வகாங்கு மண்டலச்சதகம்’ என்னும் நூனல எழுதியவர் கார்கமகக் கவிஞர். 
 வகாங்குநாட்டுப் பகுதினய காவிரி, பவானி, வநாய்யல், ஆன்வபாருனந என்று 
அனழக்கப்படும் ‘அமராவதி’ ஆகிய ஆறுகள் வைம் வசழிக்க வசய்கின் ே. 

கசரர்களின் வணிகம் 
 கசரர்கள் வலினம மிகுந்த கப்பல் பனடனய னவத்திருந்தேர். வசங்குட்டுவனின் 
கடற்கபார் வவற்றியால் அவனர “கடல் பி க்ககாட்டிய வசங்குட்டுவன்” என்று 
அனழக்கப்பட்டான். 

 கடம்பர் என்னும் கடற்வகாள்னையர்கனைச் கசரமன்ேர்கள் அடக்கிேர். 
 முசிறி கசரர்களின் வலினமயாே துன முகங்களுள் ஒன் ாக விைங்கியது. 
 முசிறியிலிருந்துதான் மற்  நாடுகளுக்கு மிைகு, முத்து, யானேத் தந்தங்கள், பட்டு, மணி 
கபான் னவ ஏற்றுமதி வசய்யப்பட்டே.  

 வபான், வமன்னமமிக்க புடனவகள், சித்திர கவனலப்பாடனமந்த ஆனடகள், பவைம், 
வசம்பு, ககாதுனம ஆகியனவ இ க்குமதி வசய்யப்பட்டே. 

 இதனே, மீகோடு வநற்குனவஇ 
         மினசயம்பியின் மனேமறுக்குந்து ……………… பு ம்.  

   கலந்தந்த வபாற்பரிசம் 
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   கழித்கதாணியால் கனரகசர்க்குந்து …………….. பு ம். எனும் பாடல்களின் மூலம் 
அறியலாம். 

 உப்பும் வநல்லும் ஒகர மதிப்புனடயேவாக இருந்தே என்பனத, 
வநல்லும் உப்பும் கநகர ஊரீர் 
வகாள்ளீ கராவவேச் கசரிவதாறும் நுவலும்…….அகப்பாடல், என்னும் பாடலின் மூலம் 
அறியலாம். 

 
வகாங்குமண்டலப் பகுதிகளில் இன்ன ய வணிகம்  
நீலகிரி 
 நீலகிரி மாவட்டம் கதயினலத் வதாழிற்சானலகள் நின ந்தது. புனகப்படச் சுருள் 
தயாரிப்புத் வதாழிற்சானல, துப்பாக்கி வவடிமருந்துத் வதாழிற்சானல, னதலமரம் 
(யூகலிப்டஸ்) எண்வணய்த் வதாழிற்சானல ஆகியேவும் உள்ைே. 

ககாயம்புத்தூர் 
 ‘ககாவன்புத்தூர்’ என்னும் வபயகர ககாயம்புத்தூர் என்று மருவி வழங்கப்பட்டு வருகி து. 

திண்டுக்கல்  
 இப்பகுதி மலர் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கின் து. எேகவ ‘தமிழ்நாட்டின் ஹாலந்து’ 
என்று சி ப்பிக்கப்படுகி து.  

 அரிசி, கதால், பூட்டுத் வதாழிற்சானலகள் நின ந்த மாவட்டம் இது. இங்குதான் 
சின்ோைப்பட்டி சுங்குடிச் கசனலகள் புகழ்வபற் னவ. 

ஈகராடு  
 பரப்பைவில் ஈகராடு தமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது வபரிய நகரமாக விைங்குகி து. 
தமிழ்நாட்டிகலகய மஞ்சள் சந்னத ஈகராட்டில்தான் நனடவபறுகின் து. 

திருப்பூர்  
 இன்று திருப்பூர் மிகச்சி ந்த பின்ேலானட நகரமாக விைங்குகி து. 
 இந்தியாவில் முதல் ஆயத்த ஆனடப் பூங்காவாே ‘கநதாஜி ஆயத்த ஆனட பூங்கா” 
இங்குதான் உள்ைது.  

 கதசிய அைவில் புகழ்வபற்  காங்ககயம் கானைகள் இம்மாவட்டத்திற்குப் வபருனம 
கசர்க்கின் ே. 

நாமக்கல்  
 பச்னசமனல, வகால்லிமனல, கசர்வராயன் மனலயின் ஒரு பகுதி 
இம்மாவட்டத்தில்தான் உள்ைது.  
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 முட்னடக்ககாழி வைர்ப்பிலும் முட்னட உற்பத்தியிலும் வதன்னிந்தியாவிகலகய 
நாமக்கல் முதன்னமயாே இடம் வகிக்கின் து. 

கசலம்  
 மாங்கனி நகரம் என்னும் சி ப்பு வபயர் வகாண்டது கசலம்.  
 இந்தியாவிகலகய இம்மாவட்டத்தில்தான் ஜவ்வரிசி அதிக அைவு உற்பத்தி 
வசய்யப்படுகின் ே. 

 தமிழ்நாட்டின் னகத்தறி வநசவு அதிகமாக உள்ை மாவட்டம் இதுகவ. 
 ஏனழகளின் ஊட்டி என்று அனழக்கப்படும் ஏற்காடு இம்மாவட்டத்தில்தான் உள்ைது. 

கரூர்   
 வகாங்கு நாட்டின் ஒரு பகுதியாக விைங்கிய இப்பகுதிக்கு ‘வஞ்சிமாநகரம்’ என்னும் 
வபயருமுண்டு. 

 கிகரக்க மாலுமி தாலமி, கரூனரத் தமிழகத்தின் முதன்னமயாே உள்நாட்டு வணிக 
னமயமாகக் குறிப்பிட்டுள்ைார். 

தகவல் துளி 
 தூத்துக்குடி – முத்து நகரம், சிவகாசி – குட்டி ஜப்பான், மதுனர – தூங்கா நகரம், 
திருவண்ணாமனல – தீப நகரம். 

 
காலம் உடன் வரும் 

 
 கன்னிவாடி சீரங்கராயன் சிவக்குமார் திருப்பூர் மாவட்டத்னதச் கசர்ந்தவர். 
 சி ந்த சிறுகனதகளுக்காே இலக்கியச் சிந்தனே விருது வபற் வர். 
 கன்னிவாடி, குணச்சித்திரங்கள், உப்புக்கடனலக் குடிக்கும் பூனே முதலிய நூல்கனை 
எழுதியுள்ைார். 

 
 


