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ஆறாம் வகுப்பு 

தமிழ் 

உரைநரை 
 

1. உ.வய.சள.ஏலச்சுயடிகல கண்டெடுத்த இெம் - ஈவபளடு 

நளயட்ெத்தழல் உள் டகளடுபடி னும் ஊர். 

2. ழுத்தளணி டகளண்டு ழுதப்ட்ெ ஏலக்கு டனர் – ஏலச்சுயடி 

3. ஏலச் சுயடினில் வபன் ன்தல ழுதும் பல – டப, வப 

4. தநழழ்த்தளத்தள ன்று அலமக்கப்டுயர் – உ.வய.சள 

5. குழஞ்சழப்ளட்டு சுயடினில் இபேந்த பூக்கின் டனர்கின் ண்ணிக்லக 

– 99 

6. குழஞ்சழப்ளட்டில் இபேந்த பூக்கின் டனர்கில் டதியளக டதரிந்த 

டனர்கின் ண்ணிக்லக- 96 

7. குழஞ்சழப்ளட்டு இயற்றுள் என்று – த்துப்ளட்டு தல்கறள் என்று 

8. குழஞ்சழப்ளட்டு ஆசழரினர் – கிர் 

9. உ.வய.சள. ிந்த ஊர் – தழபேயளபைர் நளயட்ெத்தழல் உள் 

உத்தநதளபுபம் 

10. எலச்சுயடிகலத் வதடி யந்த டரினயர் – உ.வய.சள 

11. உ.வய.சள. இனற்டனர் – வயங்கெபத்தழம் 

12. உ.வய.சள.ஆசழரினர் டனர் – நகளயித்துயளன் நீளட்சழ சுந்தபம் 

13. உ.வய.சள. யளழ்ந்த களம் - 19.2.1855 பதல் 28.4.1942 

14. உ.வய.சள.யிற்கு ஆசழரினர் லயத்த டனர் – சளநழளதன் 

15. உ.வய.சள. ன்தன் யிரியளக்கம் - உத்தநதளபுபம் வயங்கெசுப்புயின் 

நகளர் சளநழளதன் 

16. உ.வய.சள. யளழ்க்லக யபளற்ல டயினிட்ெ இதழ் - ஆந்த யிகென் 

17. உ.வய.சள. யபளற்று தல் டனர் – ன் சரிதம்  

18. உ.வய.சள. தநழழ் ணிலன ளபளட்டினயர்கள் - ஜழ.ப.வளப், சூழனல் யின் 

வசளன் 

19. உ.வய.சள. தல் ழலனம்  டனரிெப்ட்ெ ஆண்டு – 1942 

20. உ.வய.சள. தல் ழலனம் உள் இெம் - டசன்ல, டசண்ட் கர் 

21. உ.வய.சள. அஞ்சல் தல டயினிட்ெ ஆண்டு- 2006 (டுயணபசு) 

22. உ.வய.சள. தநழழுக்களக உலமத்த வளது யனது – 87 

23. ளட்டு லயகள் யந்து தங்குநழெம் -  லயகள் புகழெம் 

24. ட்ெளசு டயடிக்களத ஊர் – தழபேடல்வயழனில் உள் கூந்தன்கும்  

25. வநதளம் இெம்டளத ஊர் – தழபேடல்வயழனில் உள் கூந்தன் 

கும்  
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26. டயனில் கூடுதளக உள் வளது லயகள் இெத்லதயிட்டு ந்து 

டசல்யதற்கு டனர் – யலசவளதல்  

27. ழத்தழறம் அெர் உப்புத்தன்லந உள் ீரிறம் யளழ்யது – பூளலப 

28. கடும் டயப்த்லத தழர்டகளள்றம் தன்லந உலெனது – பூளலப 

29. சநடயி நபங்கில் யளழும் லயகில் இபண்டினன் டனர் – 

நஞ்சள் சழட்டு, டசங்களகம்  

30. ீர்ழலகில் யளழும் லயகில் இபண்டினன் டனர் – டகளக்கு, 

ளலப 

31. நலகில் யளழும் லயகில் இபண்டின் டனர்- இபேயளச்சழ, 
டசந்தலப் பூங்குபேயி, நழன் சழட்டு 

32. ம் ளட்டில் உள் லய யலககின் ண்ணிக்லக – 2400 

33. லயகில் உள் யலககின் ண்ணிக்லக – 5 

34. தநழழ்ளட்டில் உள் லயகள் புகழெங்கின் ண்ணிக்லக – 13 

35. தநழழ்ளட்டில் உள் லயகள் புகழெங்கில் என்று – 

வயெந்தளங்கல் 

36. குமந்லதலன டதளட்டிழல் இட்டுத் தளய்ளடும் ளட்டு – தளளட்டு  

37. தளில் ழுதளத யளய்யமழப் ளெல் - ளட்டுப்புப் ளெல் (அ) கழபளநழனப் 

ளெல்  

38. ழுதப்ெளத ளெல்கள் நற்றும் கலதகறக்கு டனர் – யளய்டநளமழ 
இக்கழனம் 

39. கபங்கில் ளெப்டும் ளட்டுப்புப் ளெல்கின் டனர் – 

களளப்ளெல் 

40. யர்த்த ிள்லகறக்குப் ளடும் ளெழன் டனர் – யிலனளட்டுப் 

ளெல்  

41. வயல டசய்வயளர் ளடும் ளெழன் டனர் – டதளமழல் ளெல்  

42. சு ழகழ்வுகில் ளடும் ளெழன் டனர் – டகளண்ெளட்ெ ளெல் 

43. சுhநழ கும்ிடுவயளர் ளடும் ளெழன் டனர் – யமழளட்டு ளெல்  

44. இந்வதளபேக்களகப் ளடும் ளெழன் டனர் – எப்ளரிப் ளெல்  

45. வபே இந்தழபளகளந்தழக்கு கடிதங்கள் ழுதழன களம் - (1922-1964) 42 

ஆண்டுகள் 

46. இந்தழபளகளந்தழ டித்த கல்றரி டனர் – தளகூரின் யிசுயளபதழ கல்றரி 

47. யிசுயளபதழ கல்றரி வநற்கு யங்களத்தழல் உள் இெத்தழன் டனர் – 

சளந்தழ ழவகதன் 

48. வபே கடிதம் ழுதழன சழலச்சளலனின் டனர் – அல்வநளபள நளயட்ெச் 

சழலச்சளல 

49. வபே கடிதம் ழுதழன ளள் - 1935 ிப்பயரி 22 

http://www.tnpscrock.in/
http://www.tnpscrock.in/


                                                                        www.TNPSCROCK.in 

 

More  TNPSC, TET, TRB - Online Exam - PDF - MP3 Materials Visit :  www.TNPSCROCK.in 

50. இந்தழபளயின் வபளசழரினர் டனர் – கழபேளிி 
51. வபே டித்த ல்கலக்கமகத்தழன் டனர் – வகம்ிரிட்ஜ் 

ல்கலக்கமகம் 

52. சழந்தலலனத் தூண்டும் புத்தகங்கல ழுதுயர் – ிவட்வெள 

53. ளெகங்கில் ஆர்யத்லத தூண்டுலயபம்; சுபேக்கநளதளகவும் 

ிதளகவும் இபேப்லய – கழவபக்க ளெகங்கள் 

54. யளசழக்க வயண்டின தல்  வபே குழப்ிடுயது – களிதளசரின் 

சளகுந்தம் ளெகம் 

55. உகழன் நழகச்சழந்த தல்கறள் என்று – ெளல்ஸ்ெளனின் வளபேம் 

அலநதழபம்  

56. வபேவுக்கு நழகவும் ிடித்தயர் – டட்பண்ட் பஸ்றல் 

57. வகம்ிரிட்ஜ் ல்கலக்கமகம் உள் இெம் - இங்கழளந்து  

58. வசக்ஸ்ினர் ன்யர் – ஆங்கழ ளெகளசழரினர்  

59. நழல்ென் ன்யர் – ஆங்கழ கயிஞர் 

60. ிவட்வெள ன்யர் – கழவபக்க சழந்தலனளர் 

61. களிதளசர் ன்யர் – யெடநளமழ ளெக ஆசழரினர் 

62. ெளல்ஸ்ெளய் ன்யர் - இபஷ்ன ளட்டு ழுத்தளர் 

63. டர்ளட்ரள ன்யர் – ஆங்கழ ளெக ஆசழரினர் 

64. டட்பண்ட் பஸ்றல் ன்யர் – சழந்தலனளர், கல்யினளர் 

65. டரினளரின் இனற்டனர் - இபளநசளநழ  
66. டரினளர் ிந்த ஊர் - ஈவபளடு  

67. ஈ.டய.பள. டதளெங்கழன சங்கம் - குத்தழயளர் சங்கம்  

68. கள்றக்கலெ நழனழல் ஈடுட்ெயர் – டரினளர் 

69. நக்கள் அலயபேம் நிதச்சளதழ  கூழனயர் – டரினளர்  

70. லயக்கம் யபீர்  அலமக்கப்டுயர் – டரினளர் 

71. டண்கறக்கு பக்கழனம்  டரினளர் கூறுயது – அழவும், 

சுனநரினளலதபம்  

72. டரினளர் யளழ்ந்த களம் - 17.9.1879 பதல் 24.12.1973 

73. டரினளர் தன் யளழ்ளில் னணம் டசய்த ளட்கள் - 8600 ளள் 

74. டரினளர் தன் யளழ்ளில் னணம் டசய்த டதளலவு – 13,12,000 

கழ.நீட்ெர் 

75. டரினளர் தன் யளழ்ளில் கந்து டகளண்ெ கூட்ெங்கின் 

ண்ணிக்லக – 10,700 

76. டரினளர் தன் யளழ்ளில் கந்துடகளண்ெ கூட்ெங்கில் 

உலபனளற்ழன வபம் டநளத்தம் - 21,400 
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77. சபதளன சவர்தழபேத்த டசனல்ளடுகறக்களக டரினளபேக்கு க்கழன 

ளடுகள் அலய அித்த யிபேது நற்றும் ஆண்டு – படஸ்வகள யிபேது 

1970 

78. டுயண அபசு டரினளரின் உபேயம் டளரித்த அஞ்சல் தலலன 

டயினிட்ெ ஆண்டு -1978 

79. டண்கள் கற்றுக்டகளள் வயண்டின யிலனளட்டுகள்  டரினளர் 

கூறுலய – நற்வளர், குத்துச்சண்லெ  

80. வதசழனம்; களத்த டசம்நல்  அலமக்கப்டுயர் – பத்து பளநழங்கர்  

81. யிடுதலக்கு ளடுட்ெயர்கறள் எபேயர் – சும்டளன் 

பத்துபளநழங்கர்  

82. பத்துபளநழங்கரின் டசளந்த ஊர் - இபளநளதபுபம் - சும்டளன் 

83. பத்துபளநழங்கரின் ிந்த ளள் - 1908 அக்வெளர் 30 

84. பத்துபளநழங்கரின் டற்வளர் – உக்கழப ளண்டினளர், இந்தழபளணி 
85. பத்துபளநழங்கரின் ளறட்டினர்- இசுளநழனப் டண்நணி 
86. ளட்டினின் யடீ்டில் சும்டளன் பத்துபளநழங்கபேக்கு கல்யி கற்ித்த 

ஆசழரினர் டனர் – குலய யளசழத்தளன் 

87. பத்துபளநழங்கர் டித்துக் டகளண்டிபேக்கும் வளது அப்குதழனில் 

பயின வளய் - ிவக் 

88. பத்துபளநழங்கர் கற்றுக்டகளண்ெ டநளமழகள் - தநழழ், ஆங்கழம் 

89. பத்துபளநழங்கர் கற்றுக்டகளண்ெ கலகில் 2 – சழம்ம், குதழலப 

ற்ம்  

90. 32 சழற்றூர்கில் தநக்குச் டசளந்தநளக இபேந்த ழங்கல 

தளழ்த்தப்ட்ெ நக்கறக்கு ங்கவட்டு டகளடுத்தயர் – பத்துபளநழங்;கர் 

91. ழக்கழமளர் எமழப்ிறம், ஆன தலமவுப் வளபளட்ெத்தழறம் 

பன்ின் யபீர்- பத்து பளநழங்கர்  

92. சம்ந்தழ பலக்கு ஊக்கநித்தயர் – பத்துபளநழங்கர்  

93. குற்ப்பம்லப சட்ெத்தழல் இபேந்து யிடுதல டற்று தந்தயர் – 

பத்துபளநழங்கர் 

94. யங்கச்சழங்கம்  அலமக்கடுயர் – சுளஷ் சந்தழபவளஸ் 

95. தழபே.யி.க.பத்துபளநழங்கபேக்கு லயத்த டனர் – வதசழனம் 

களந்தடசம்நல்  

96. தண்ணரீ் யிட்வெளயர்த்வதளம் கண்ணபீளல் களத்வதளம்  கூழனயர் – 

ளபதழ 
97. சும்டளன் அயர்கள் வதர்தழல் டயற்ழடற் பலகின் 

ண்ணிக்லக – 5 

98. டதய்யகீம், வதசழனம் ஆகழன இபண்லெபம் கண்ணளகப்வளற்ழனயர் – 

பத்துபளநழங்கர் 
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99. பத்துபளநழங்கரின் சழப்பு டனர்கறள் இபண்டு – வயதளந்த ளஸ்கர், 

ிபணய வகசரி 

100. 99. யிவயகளந்தரின் தூதர் – பத்துபளநழங்கர் 

101. 100. வதளஜழனின் ததழ – பத்துபளநழங்கர் 

102. இந்தழனத்தளனின் ன்நகன் - பத்துபளநழங்கர் 

103. இபளநழங்கர் இந்த ளள் - 1963 அக்வெளர் 30 

104. வதளஜழ நதுலபக்கு யந்த ளள் - 6.9.1939 

105. டுயணபசு பத்துபளநழங்கபேலென அஞ்சல்தல டயினிட்ெ 

ஆண்டு – 1995 

106. பத்துபளநழங்கர் டசளத்துக்கல ிரித்த ளகங்கள் ண்ணிக்லக –  17 

107. தழபேடல்வயழ நளயட்ெத்தழல் உள் லயகள் புகழெம் - 

 கூந்தன்கும் 

108. டயனில் சுட்டெரிக்கும் களத்தழன் டனர் – வகளலெக்களம் 

109. நிதர்கின் ல் ண்ன் - லயகள் 

110. மவயற்களடு ன்னும் சழற்றூர் அலநந்துள் இெம் - தழபேயள்றர் 

111. களயிரி ளபம் கலகின் யிலழம் - வசளமயளடு 

112. கட்ெெகல சழற்க்கல டகளமழக்கும் ஊர் – கும்வகளணம்  

113. கும்வகளணத்தழன் டதன்பும் ளபம் ஆறு – அரிசழளறு 

114. கும்வகளணத்தழன் டதன்பும் உள் ஊர் – தளபளசுபம் 

115. கும்வகளணத்தழன் டதன்பும் உள் வகளனில்- பளயதீசுயபர்  

 வகளயில் 

116. பளயதீசுயபர் வகளயில கட்டினயர் - இபண்ெளம் இபளசபளச  வசளமன் 

117. பப்புபம் ரித்தயன் ன்து குழப்து – தழரிபுபளந்தகன் 

118. னளல உரி வளர்த்தயர் – கஜசம்லளப பர்த்தழ 
119. அடிபடி வதெலயக்கும் அண்ணளநலனளர் – ழங்வகளத்யர் 

120. தளபளசுபம் யளன்டயி பகசழனத்லதக் களட்டுயதளக கூழனயர் –  களர்ல் 

வசகன் 

121. 63 ளனன்நளர்கின் கலத கூறும் கல்டயட்டு உள் இெம் - 

 பளயதீசுயபர் வகளயில் 

122. பேNதறஊழுன் நபபு அலெனளச் சழன்ம்  அழயிக்கப்ட்ெது  – 

பளயதீசுயபர் வகளயில் 

123. கலகின் புகழெம் - பளயதீசுயபர் வகளயில் 

124. இன்லன கண்தளத்துக்கு அன்வ டுத்துக்களட்ெளகத் 

 தழகழ்ந்தயர் – கண்ணப்ர் 

125. சர்ய களசளல க் குழப்ிடுயது – ல்கலக்கமகம் 

126. “ட்பெப் லட்” க்கூறுயது – குமல் யிக்கு 
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127. “கும்ிீர்” க்கூறுயது – களி 
128. “ஈபேபேி” க்கூறுயது – நழதழயண்டி 

129. “டகழழ” க்கூறுயது – ிளஸ்டிக் 

130. ிளட்ளபம் க் கூறுயது – லெவநலெ 

131. வளர்டு க்கூறுயது – கபேம்லக 

132. ஸ்கூல் க்கூறுயது – ள்ிக்கூெம் 

133. டீடபனின் க்கூறுயது – டதளெர் யண்டி 

134. டதளமழளர் ளள் - வந 1 

135. உக புத்தக ளள் - ப்பல் 23 

136. சுறு;றுசூமல் ளள் - ஜூன் 5 

137. டகளடிளள் - டிசம்ர் 7 

138. நகிர் ளள் - நளர்ச் 8 

139. வதசழன எபேலநப்ளட்டு ளள் - யம்ர் 19 

140. நித உரிலநகள் ளள் - டிசம்ர் 10      

 

http://www.tnpscrock.in/
http://www.tnpscrock.in/

