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ஆறாம் வகுப்பு
தமிழ்

செய்யுள் பகுதி
1.

இானிங்க அடிகபாhர் சிநப்னப் பதர் – ிருருட் திகாச ள்பபனார்

2.

இானிங்க அடிகபார் திநந் ஊர் – கடலூர் ாட்டம் ருதூர்

3.

இானிங்க அடிகபார் பதற்றநார் - இாமா, சின்ணம்மார்

4.

இானிங்க அடிகபார் ழுி நூல்கள் - ஜீகாருண் ஒழுக்கம்,
னுமுமந கண்ட ாசகம்

5.

இானிங்க அடிகபார் தாடல்கள் அமணத்தும் பாகுக்கப்தட்டுள்ப
பதர்- ிருருட்தா

6.

சச சன்ார்க்க பநிம ங்கிர் - இானிங்க அடிகபார்

7.

அநச்சாமன அமத்ர் - இானிங்க அடிகபார்

8.
9.

அநிவுபநி ிபங்;க ஞாணசமத ிறுிர் - இானிங்க அடிகபார்
ாடி திமக் கண்ட றதாபல்னாம் ாடிர் - இானிங்க
அடிகபார்

10.

இானிங்க அடிகபார் ாழ்ந் கானம் - 05.10.1823 முல் 30.1.1874

11.

ிருக்குநள் இற்நிர் – ிருள்லர்

12.
13.

ிருள்லரின் கானம் - கி.மு.31

ிருள்லரின் சிநப்ன பதர் – பசந்ாப்றதாார், பய்ப்னனர்,
ாணார்

14.

ிருக்குநபின் முப்பதரும் திரிவுகள் - அநத்துப்தால், பதாருட்தால்,
இன்தத்துதால்

15.
16.
17.

ிருக்குநபில் உள்ப அிகாங்கபின் ண்ிக்மக – 133

ிருக்குநபில் உள்ப ிருக்குநள்கபின் ண்ிக்மக – 1330

ிருக்குநபின் சிநப்னப் பதர்கள் - உனகப்பதாதுமந, ிழ்மந,
பதாதுமந

18.

கி.தி.2012ன் ிருள்லர் ஆண்டு – 2043

19.

முற்சி ிருிமணாக்கும் ணக்கூநிர் – ிருள்லர்

20.
21.
22.
23.

திபணண்கீ ழ்கக்கு நூல்கலள் ஒன்று – ானடிார்
ானடிாரில் உள்ப தாடல்கபின் ண்ிக்மக – 400
ானடிாரின் றறுபதர் – ானடி ானூறு

சமுணிர் தனர் தாடி தாடல்கபின் பாகுப்ன – ானடிார்

24.

சங்க நூல்கள் ணப்தடுதம – தத்துப்தாட்டும் ட்டுத்பாமகயும்

25.

தத்துப்தாட்டும், ட்டுத்பாமகயும் இவ்ாறு அமக்கப்தடும் றல்கக்கு நூல்கள்
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26.
27.
28.
29.

சங்க நூல்கலக்குப்தின் றான்நிம – திபன்கீ ழ்க்கக்கு
திபன் ன்தன் பதாருள் - 18

திபன்கீ ழ்க்கக்கு நூல்கலள் பதரும்தானணம – அநநூல்கள்
தாட்டுக்பகாரு னனன் ண அமக்கப்தடுதர் – தாி

30.

பள்பிப்தணிமனின் ீ து உனவுறாம் ண தாடிர் – தாி

31.

தாி ாழ்ந் கானம் - 11.12.1882 முல் 11.09.1921

32.
33.
34.

ான்ிக்கடிமக நூனாசிரிரின் பதர் – ிபம்திாகணார்
ிபம்தி ன்தது – ஊhபதர்

கடிமக ன்தன் பதாருள் - அிகனன்

35.

ான்ிக்கடிமக ன்தன் பதாருள் - 4 ிகள் பகாண்ட அிகனன்

36.

ான்ிக்கடிமகில் உள்ப ஒவ்பாரு தாட்டிலும் உள்ப
அநக்கருத்துக்கபின் ண்ிக்மக – 4

37.
38.
39.

இமசமுது னும் தாடமன ழுிர் பதர் – தாிாசன்
னட்சிக்கிஞர், தாறந்ர் ண னகப்தடுதது – தாிாசன்

தாிின் கிம ீ து பகாண்ட கானால் ம் பதம ாற்நிக்
பகாண்டர் –

40.

தாிாசன்

தாிாசன் இற்நி நூல்கள் - தாண்டின் தரிசு, அகின் சிரிப்ன,
குடும்த ிபக்கு

41.
42.

தாிாசன் ாந் கானம் - 29.4.1891 முல் 21.04.1964

தபாி ானூறு இற்நிர் பதர் – முன்றுமந அமணார்

43.

முன்றுமந ன்தது – ஊர்ப்பதர்

44.

அமன் ன்தன் பதாருள் - அசன் (அ) குடிப்பதர்

45.
46.
47.
48.

திபன்கீ ழ்கக்கு நூல்கலள் ஒன்று – தபாி ானூறு

தபாி ானூற்நில் உள்ப தாடல்கபின் ண்ிக்மக – 400

ஒவ்பாரு தாடனிலும் ஒரு தபாி இடம் பதறும் நூல் - தபாி 400
ஆற்றுா றண்டுது இல் னும் தபாிின் பதாருள் கற்நனுக்குக் கட்டுச் றசாறு றண்டா.

49.
50.

சித்ர் தாடல் ன்தன் ஆசிரிர் – கடுபபிச் சித்ர்

400 ஆண்டுகலக்கு முன் ிக காடுமனகபில் ாந்ர்கள் சித்ர்கள்

51.

தாம்தாட்டிச் சித்ர், கும்மதச் சித்ர், அழுகுிச் சித்ர் ன்தண
அமணத்தும் இவ்மகப் பதர்கள் - காப்பதர்கள்

52.

உரு ிதாடு பசய்ால் பட்டபபிமற கடவுபாக
ிதட்டர் – கடுபபிச்சித்ர்

53.
54.

பி பசாற்கபில் அநிவுமகபாகக் கூநிர் – கடுபபிச்சித்ர்
னநானூற்று ஆசிரிர்கபில் ஒருர் – ஒபமார்
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55.
56.

2000 ஆண்டுகள் தம உமடது – சங்க இனக்கிம்

ிர்கபின் னாறு, தண்தாடு ஆகிற்மந அநி உவும் நூல் னநானூறு

57.

சங்கப் னனர்கபில் ஒருர் – ஒபமார்

58.

அிாணின் ண்தர் – ஒபமார்

59.

அரி பல்னிக்கணிம அிாணிடம் பதற்நர் – ஒபமார்

60.

சங்ககான பதண் கிஞர்கலள் ிகுிாண தாடல்கள் தாடிர் –
ஒபமார்

61.

சங்கப்தாடல் தாடி ஒபமாரும் ஆத்ிச்சூடி தாடி ஒபமாரும் றநாணர்

62.

ிண்மம இடித்துத் பருாக்கு னும் னதுக்கிமம
ழுிர் – ாாதாி

63.
64.
65.

ழுச்சிிக்க கிமகள் ழுதுில் ல்னர் – ாாதாி
ிக அசின் ல்னாசிரிர் ிருது பதற்நர் – ாாதாி

ாாதாிின் நூல்கள் - னி ிடில்கள், இது ங்கள் கிக்கு

66.

ாாதாி ாழ்ந் கானம் - 26.2.1947 முல் 13.5.2000

67.

கடனில் துாக இருக்க றண்டும் ன்று ாாதாி கூறுகிநார்? –
முத்து

68.
69.

திபன்கீ ழ்கக்கு நூல்கலள் ஒன்று – ிருக்குநள்

உ.ற.சா.ம் ாழ்ாள் முழுதும் ஒய்ில்னால் இப்திம
றற்பகாண்டார்- ிழ்ி

70.
71.
72.
73.
74.

சாிஇண்படாி றநில்மன ணக்கூநி ிழ்கள் - ஒபமார்
ானடிாரின் ஆசிரிர் – ச முணிர்

மணக்கு ிபக்கம் ண ான்ிக்கடிமக கூறுது – பதண்
அன்னிக்க னல்ர்கலக்கு ிபக்கு ண கூறுது – கல்ி

பசய்யும் பாிறன பய்ம் ன்னும் தாடமன ழுிர் –
தட்டுக்றகாட்மடக் கல்ா சுந்ம்

75.

க்கள் கிஞர் ண அமக்கப்தடுர் – தட்டுக்றகாட்மட கல்ா
சுந்ம்

76.

பி ிில் கிமகமப இற்நிர் – தட்டுக்றகாட்மட கல்ா
சுந்ம்

77.

ிமிமச தாடல்கமப இற்நிர் – தட்டுக்றகாட்மட கல்ா
சுந்ம்

78.

பதாதுவுமடம சிந்மணகமப தப்திர் – தட்டுக்றகாட்மட
கல்ா சுந்ம்
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79.

கல்ா சுந்ம் திநந் ஊர் – தட்டுக்றகாட்மட அருறக
பசங்கப்தடுத்ான் காடு

80.
81.

கல்ா சுந்ம் ாழ்ந் கானம் - 13.4.1930 முல் 8.10.1959

ணிப்தாடல் ன்னும் பசய்யுமப இற்நிர் - இாச்சந்ிக்
கிார்

82.
83.

னனர் தனரின் தாடல்கள் பாகுப்ன பதர் – ணிப்தாடல் ிட்டு
துன்தத்மயும் மகச்சுமறாடு பசால்ில் ல்னர் இாச்சந்ிக்கிார்

84.

அந்க்கானம் இந்க்கானம் ன்னும் பசய்யுமப இற்நிர் –
உடுமன ாாகி

85.
86.
87.
88.
89.

ிமப்தடதாடல் ஆசிரிர் – உடுமன ாாகி
ாடக ழுத்ாபர் – உடுமன ாாகி

சமுா தாடல்கமப ழுிர் – உடுமன ாாகி

சீர்ிருத் கருத்துக்கமப தப்திர் – உடுமன ாாகி
தகுத்நிவுக் கிார் ணப்தடுதர்- உடுமன ாாகி

90.

உடுமன ாாகி ாழ்ந் கானம் - 25.9.1899 முல் 23.5.1981

91.

னனரின் றுமம தாடிர் - இாச்சந்ிக்கிார்

92.
93.

குற்நானக்குநஞ்சிம இற்நிர் – ிரிகூட ாசப்தக்கிார்

குநஞ்சி ன்னும் இனக்கி மகம சார்ந் நூல் - ிருக்குற்நானக்
குநஞ்சி

94.

ஓமச ிக்க தாடல்கள் ிகுந் நூல் - குற்நானக்குநஞ்சி

95.

னம் தம குமடயும் ன்னும் சிறனமடப்தாடமன இற்நிர் –
அகி பசாக்காப் னனர்

96.

அகி பசாக்காப்னனர் திநந் ஊர்- ிருபல்றனிில் உள்ப
ச்சல்லூர்

97.

25க்கும் றற்தட்ட ணிப்தாடல்கமப இற்நிர் – அகி
பசாக்காப் னனர்

98.
99.

அகி பசாக்காப் னனர் கானம் - கி.தி.19ம் நூற்நாண்டு

ணிப்தாடல் ிட்டில் உள்ப சிறனமடப்தாடனில் ஒன்று – னம் தம
குமடயும்

100.

ஒரு பசால்றனா பாடறா இருபதாருள் ருாறு தாடுது – சிறனமட

1.

“சிறனமட”ன் றுபதர் - இட்டுநபாில்

2.

இட்டுநபாில் ன்தன் பதாருள் - இருபதாருள் தட தாடுது

3.
4.
5.

குநஞ்சிில் ஓடக் காண்தது – பள்பம்

னனம்தக் காண்தது – குந்மகள் கானில் அியும் கிண்கிிகள்
ஒடுங்கக் காண்தது – ம் பசய்றார் உள்பம்
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6.
7.

ாடக் காண்தது – பதண்கபின் பல்னிமட

ாம ன்தன் ற்பநாரு பதாருள் - ாவுகின்ந ான்.
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