
 கலாமின் விதைகள் 
SAMPLE BOOKLET 

 

 

1 

     கு.கார்த்ைிக் குமார்  96883 89861 
 

 

 
 
 

www.Padasalai.Net                                                               www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



 கலாமின் விதைகள் 
SAMPLE BOOKLET 

 

 

2 

     கு.கார்த்ைிக் குமார்  96883 89861 
 

 

ப ாருளடக்கம் 

வ.எண் ைதலப்பு 
 க்க 

எண் 

1 6ம் வகுப்பு 3 – 19 

2 7ம் வகுப்பு 19 – 38 

3 8ம் வகுப்பு 38 – 62 

4 9ம் வகுப்பு 62 – 100 

5 10ம் வகுப்பு 100 – 132 

6 11ம் வகுப்பு 132 – 147 

7 12ம் வகுப்பு 147 - 160 

 

 நண் ர்களுக்கு வணக்கம்...  

 

நம் கலாமின் விதைகள்  யிற்சி தகயயடு  விவரம்: 

 

ைமிழ்- 3 புத்ைகம் 

 

கணிைம்- 1 புத்ைகம் 

 

அறிவியல்-1 புத்ைகம் 

 

சமூக அறிவியல்- 1 புத்ைகம் 

 

ப ாது அறிவு-1 புத்ைகம் 

 

 பைாடர்புக்கு- 9688389861   

Rs. 2,500/- (include shipping charge) 

             வாழ்த்துக்களுடன் 
                           கு. கார்த்ைிக்குமார்  MA., B.Ed. 

(நில அளதவ மற்றும்  ைியவடுகள் துதற) 
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Mwhk; tFg;G 

வாழ்த்து 

திருவருட்ா 

ண்ணில் னந்ான் ருத்தில் னந்ான்ன் 

ண்ணில் னந்த இருக்கின்நான்-gz;zpy; 

னந்ான்ன் தாட்டில் னந்ான் உயிரில் 

னந்ான் ருண னந்து, 

        -இபாநலிங்க அடிகார் 

  

பதர்   : இாலிங் அடிபார் 

இற்பதர் : திருருட்பிாச ள்பனார் 

பதற்தநார் : இாணா- சின்ணம்ண 

ானம்  : 05.10.1823 முல் 30.01.1874 

நால்  : ஜுாருண் எழுக்ம், னுமுணந ண்ட ாசம் 

 ங்ளின் ல்லிக்த்திற்ா சன்ார்க் சங்ம் 

 தசித்துர் ததாக் அநச்சாணன 

 அறிவுபறி விபங் ஞாணசணத அணணத்ணயும் டலாரில் அணத்ர் 

 ாடி தயிணக் ண்டததாபல்னாம் ாடிதணன் ன்று கூறிர் 

 “ண்ணில் னந்ான் “ தாடல் திருருட்தாவில் உள்பது, 

 இாலிங் அடிளுணட தாடல் அணணத்தும் திருருட்தா ன்னும் ணனப்பில் 

பாகுக்ப்தட்டுள்பது. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

திருக்குள் 

அன்புடைடந 

ச ாற்சாருள்: 

ஆர்னர் - அன்புணடர் 

புன்ணீர் - துன்தம் ண்டு பதருகும் ண்ணீர் 

பூசல்ரும் - பளிப்தட்டு நிற்கும் 

ன்பு  - லம்பு 

க்கு  - ாழ்க்ண பறி 

ஆருயிர்  - அருணாண உயிர் 
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ஈனும்  - ரும் 

ஆர்ம்  - விருப்தம் 

ண்பு  - ட்பு 

ணம் - உனம்  

நம்  - உனம் 

ன்பினது - லம்பு இல்னாது 

அன்பினது - அன்பில்னா உயிர்ள் 

ளிர்த்ற்று - ளித்து ததான 

ற்நல்ம் - ாடி ம் 

புநத்துறுப்பு - உடல் உறுப்புள் 

ன் பசய்யும் - ன்ண தன் 

அத்துறுப்பு - ணத்தின் உறுப்பு 

ருண, வீம் இண்டிற்கும் அடிப்தணட  - அன்பு 

ஆசிரிர் – திருள்ளுர் 

ானம் – கி.மு 31 

  (இணண பாடக்ா பாண்டு திருள்ளுாண்டு க்கிடப்தடுகிநது) 

சிப்பு சனர் : செந்ாப்ததாார், பய்ப்புனர், ாணார், ாானுதங்கி 

நால்குறிப்பு :  

o அநத்துப்தால், பதாருட்தால், இன்தத்துப்தால் 

o 133 அதிாம், 1330 தாடல்ள் 

o ததிபன் கீழ்க்க்கு நால்ளில் என்று 

சிப்பு சனர் : முப்தால், பதாதுணந, உத்தம், மிழ்ணந,பதாய்ாபாழி, உனப்பதாதுணந 

திருவள்ளுவபாண்டு கணக்கிடும் முட: 

o கிறித்து ஆண்டு (கி.பி) +31 =திருள்ளுாண்டு 

o டுத்துக்ாட்டு = 2016+31=2047 

o கிபி,  2016த் திருள்ளுர்  ஆண்டு 2047 ணக் கூநனாம்  

பிரித்து எழுதுக:  

அன்தத்து இல்னா  – அன்பு+அத்து+இல்னா 

ன்தாற்ண்   – ன்தால்+ண் 

ளிர்த்ற்று   – ளிர்த்து+அற்று 
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விடுட்ை – சீர்கள் 

1,  அன்பினார் ல்னாம் க்குரிர் அன்புணடார்  

     ன்பும் உரிர் பிநர்க்கு, 

2.  ன்பி னணண பயில்ததானக் ாயுத  

      அன்பி னணண அநம், 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

தமிழ்த்தாத்தா   உ.வவ. ா 

 ஆடிப்பதருக்கில் ஏணனச்சுடிணப ஆற்றில் விட்டால் – புண்ணிம் – வீட்டுக்ார் 

 பாடுமுடி ன்னும் ஊர் ஈதாடு ாட்டத்தில் உள்பது. 

 ஏணனச் சுடிணப தடித் பாகுத் பதரிர் – உ.த. சாமிார் 

 தண ஏணனண தக்குப்தடுத்தி அதில் ழுத்ாணி பாண்டு ழுதுது – ஏணனச்சுடி 

 குறிஞ்சிப்தாட்டில் 99 ணாண பூக்ள் ாப்தடும்.  96 பூக்ள் ட்டுத இருந்து 

ன்தற்ா அம்மூன்று பூக்ணபயும் தடிக் ண்டு பிடித்து ததிப்பித்ார். 

குறிஞ்சிப்தாட்டு – தத்துப்தாட்டில் என்று – பினர்  

o கீழ்த்திணசச் சுடிள் நானம் – பசன்ணண 

o அசு ஆக் ாப்தம் – பசன்ணண  

 உனத் மிாாய்ச்சி நிறுணம் – பசன்ணண 

 சசுதி நானம் – ஞ்சாவூர்  

 பிநப்பு – திருாரூர் ாட்டம் உத்ாணபும்  

 ானம்  - 19.02.1855   -   28.04.1942 

 இற்பதர் – தங்டத்திணம் 

 ஆசிரிர் பதர் : ாவித்துான் மீணாட்சி சுந்திம் 

 ஆரிர் ணத் பதர் – சாமிான்  

 ந்ண பதர் – தங்டசுப்பு  

(உத்ாணபும் தங்டசுப்புவின் ணார் சாமிான்  

 உ.த.சா ாழ்க்ண னாற்ணந ஆணந் விடனில் ழுதிணார். “ன் சரிம்” ன்ந ணனப்பில் 

பளிந்து. 

 டாக்டர் உ.த.சா நால் நிணனம் 1942ல் பதசண்ட் ரில் பாடங்ப்தட்டது. 

 உ.த.சா மிழ்ப்தணிணப ஜி.யு.ததாப், சூலில் வின்தசான் ததான்ந அறிஞர்ள் தாாட்டிணர். 

 2006ல் டுசு 5௹ அஞ்சல் தலை வெளியிட்டது 

 உ.த.சா நிணணவு இல்னம் – உத்ாணபும் 

 உ.த.சா ததிப்பித் நால்ள் - 80 

 ட்டுத்பாண – 8  

 தத்துப்தாட்டு -10 

 சீசிந்ாணி – 1 

 சினப்ததிாம் – 1 

 ணிதணன – 1 

 புாங்ள் -12 

 உனா – 9 
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 தாண – 6 

 துாது – 6  

 பண்தா நால்ள் – 13 

 அந்ாதி – 3 

 தணி -2 

 மும்ணிக்தாண – 2 

 இட்ணடணிாணன -2  

 பிதந்ங்ள் – 4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

கடைசிவடப ம்பிக்டக 

சடதா – ஜப்தான் ாடு சிறுமி 

சிசுதா – சடதா தாழி 

 ஜப்தான் ாட்டில் ஹிதாசிா, ாசாகியில் அபரிக்ா குண்டு வீசிது, 

 உறிதாசிாவில் குண்டு வீசும் பதாழுது சடதாவிற்கு து – இண்டு  

 11தில் புற்றுதாய் ண பரிந்து பாண்டார்  

 ஜப்தானிர் ங்கும் தநண – பாக்கு  

 ஜப்தானிர் ாகித்தில் உரும் பசய்யும் ணனண ஏரிாமி ன்நணத்ணர். 

 சிசுதா சதுாம் சதுாா பாண்டுந் ாகித்ண பாண்டு பாக்கு என்று பசய்ாள்.  1000 

பாக்கு பசய்ாள் தாய்ள்.  

குாகும் ன்று கூறிணாள். 

 1995 அக்தடாதர் 25ல் சடதா இநந்ாள். 

 பாத்ம் 644 பாக்குள் பசய்ா ள். 

 தாழிள் 356 பாக்குள் பசய்து அபது விருப்தத்ண நிணந தற்றிணர். 

 ஹிதாசிா ரின் ணத்தில் “குந்ணள் அணதி நிணணானம் ழுப்பி சடதாவின் 

சிணன ணக்ப்தட்டது”. உனத்தில் அணதி தண்டும் இதுங்ள் நல் இது ங்ள் 

தண்டுள் ண நிணணாத்தில் ழுதிணர். அவிந் குப்ா – படன் லிட்டில் பிங்ர்ஸ்  

 சடதாவிற்கு ம்பிக்ண ந்ர் – தாழி சிசுதா 

 முற்சிக்கு வாய் ணட இல்ணன. 

 87 து ண உ.த.சா. மிழுக்ா உணத்ார்.  முற்சிக்கு வனது ர்ம்பு கிணடாது  

 முற்சி திருவிணண ஆக்கும் ணக் கூறிர் திருவள்ளுவர் 

 

வைரிாக்ஸ் கடத 

 

 தடரிதாக்ஸ் ணடா ாட்ணட சார்ந் கூணடப்தந்ாட்ட வீர்  

 புற்று தாால் னக்ாணன இந்ார், 

 புற்றுதாளிளின் னாழ்வுக்ா பாடதாட்டம் ணடாவின் சாணனளில் ஏடிணார். 

 143 ாட்ள் ஏடிணார் ணது 23 திதன ணடந்ார். 

 பசப்டம்தர் 15 – தடரிதாக்ஸ் புற்றுதாய் ஏட்டம் டத்ப்தடுகிநது. 

பிரித்து எழுதுக  

1. திருருட்தா  – திரு+அருள்+தா 

2. ன்பினணண  – ன்பில்+அணண  

3. க்குரிர்   – க்கு+உரிர் 

4. அன்பீனும்   – அன்த+ஈதும் 
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5. நினருண   – நில் +அருண   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ாடினார் 

ாய்க்ால் சிறுவில்ததால் ன்ணி ானும் 

ஈக்ால் துணயும் உாார் ட்பதன்ணாம் 

தசய்த்ானும் பசன்று பாபல்தண்டும் பசய்விணபக்கும் 

ாய்க்ால் அணணர் பாடர்பு, 

- சமுனிர் 

 ததிணணண் கீழ்க்க்கு நால்ளில் என்று 

 ானடி ானுாறு, தபாண் தம் ன்னும் சிநப்பு பதர் உண்டு 

 400 தாடல்ள் 

 தல்க்கு நால்ள்- தத்துப்தாட்டு, ட்டுத்பாண 

 கீழ்க்கு நால்ள் – திருக்குநள் முனாண ததிபணட்டு நால்ள் 

ச ாற்சாருள் 

ாய்க்ால்  –  ாயின் ால் 

ஈக்ால்  –  ஈயின் ால் 

அணிர்  –  பருங் இருப்தர் 

தசய்ண  –  பாணனவு 

பசய் –  ல் 

அணணர்  –  ததான்தநார் 

ததிபணன் ன்தற்கு திசட்டு ன்தது பதாருள் 

ாபத வத ம் 

ஆயும் பசய்தாம் ல்ன ாகிம் பசய்தாம் 

 ஆணனள் ணப்ததாம் ல்விச் சாணனள் ணப்ததாம் 

ஏவிம் பசய்தாம் ல்ன ஊசிள் பசய்தாம்  

 உனத் பாழினணணத்தும் ந்து பசய்தாம் 

சாதி இண்படாழி தறிணன பன்தந 

 மிழ்ள் பசால்லிபசால் அமிழ்பன்ததாம்„ 

-தாதிார். 

ச ாற்சாருள் 

ணன சாயுல்  – ஏய்ந்து தடுத்ல் 
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ண்ண  – பாடுண 

உழுதணட  – தபாண் ருவிள் 

தாணி   – சாக்கு  

மிழ்ள்  – ஐணார் 

தநப்பு   – தநக்கும் ானுார்தி 

ணட   – சாணனயில் பசல்லம் ண்டிள் 

ஞானம்   – உனம் 

 தாட்டுக்பாரு புனன் தாதி ன்று பாண்டாடப்தட்டர் 

 பள்ளிப் தனிணனயின்மீது உனாவுதாம் ணத் பாடங்கும் தாடணனப் தாடிர் 

 ானம் – 11.12.1882- 11.9.1921 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

டவகள் விதம் 

 தட்டாசு படிக்ா ஊர் – திருபல்தலி ாட்டம் கூத்ன்குபம் 

 உனம் முழுதும் இருந்து தன ாட்டுப் தநணள் ந்து ங்கி இருக்கும் இடத்திற்குப் பதர்ான் 

– தநணள் புலிடம் 

 நினத்திலம், அடர் உப்புத்ன்ண உள்ப நீரிலம் ாழும் டும் பப்தத்ண திர்பாள்ளும் ன்ண 

உணடது – பூாண 

 தருநிணன ாறும் பதாழுது தநணள் இடம் விட்டு இடம் பதர்கின்நண 

 ார்ழி ாம் தனி பதய்யும்  

 பயிலம், ணயும் ாறிாறி ருணணப் தருநிணன ாற்நம் ன்கிதநாம். 

 தநணள் தநந்து பசல்ணண னணசததால் ண அணக்னாம் 

 னிர்ளின் ல்ன ண்தன் – தநணள் 

 ம்ாட்டில் 2400 ண தநணள் ாழ்கின்நண 

 நசவளிகளில் வாழும் டவகள் 

ஞ்சள் சிட்டு, பசங்ாம், சுடணனக்குயில், தணங்ாணட, துாக்ாங்குருவி 

நீர்நிடகளில் வாழும் டவகள் 

பாக்கு, ணக்தாழி, தபக்ாலி, ஆற்று உள்பான், முத்துக்குளிப்தான், ாண, அரிாள் மூக்ன், 

ண்டி ான், ஊசிால் ாத்து 

 

நடகளில் வாழும் டவகள் 

இருாச்சி, பசந்ணனப் பூங்குருவி, மின்சிட்டு, ங்பாத்தி, ருஞ்சின்ணான், பதான்முதுகு, இாசாளி 

தருந்து, பூன் ஆந்ண, பாண்ணட உபான் 

தநணணப ந்து ணபாப் பிரிக்னாம் 

தமிழ்ாட்டில் உள் டவகள் புகலிைங்கள் 
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1. தடந்ாங்ல் – ாஞ்சிபும் ாட்டம் 

2. ரிக்ரி- ாஞ்சிபும் ாட்டம் 

3. ஞ்சிங்குபம் – இாாபும் ாட்டம் 

4. சித்திங்குடி - இாாபும் ாட்டம் 

5. தல்பசவ்னுார் - இாாபும் ாட்டம் 

6. ததற்ாடு – திருள்ளுர் ாட்டம் 

7. உார்த்ாண்டம் – திருாரூர் ாட்டம் 

8. டுவூர் – ஞ்சாவூர் ாட்டம் 

9. ண பட்டி – அரிலார் ாட்டம்  

10. தட்டங்குடி – சிங்ண ாட்டம் 

11. பள்தபாடு – ஈதாடு ாட்டம் 

12. கூந்ன் குபம் – திருபல்தலி ாட்டம் 

13. தாடிக்ண – ாப்தட்டிணம் ாட்டம் 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ாம்புகள் 

 தாம்பிணம் உனகில் னி இணம் தான்றுற்குப் தத்துக்தாடி ஆண்டுளுக்கு முன்தத 

தான்றிது. 

 இந்திாவில் உள்ப இாஜாம் ான் உனகிதனத ஞ்சுமிக் மி நீபாண தாம்பு. 15 அடி 

நீபமுணடது கூடுட்டி ாழும், ற்ந தாம்புணபயும் உாக்கி பாள்ளும். 

 தா ம்புளின் தற்ள் உள்தாக்கி ணபந்திருக்கும் 

 தாம்புள் இணண விழுங்குகின்நண 

 உனம் முழுக் 2750 ண தாம்புள் உள்பண 

 இந்திாவில் 244 ண  தாம்புள் உள்பண 

 தாம்பு ணளில் 52 ணண தாம்புளில் ஞ்சுள்பது. 

 தாம்பு சுற்றுப்புந ாசணணண அறிந்து பாள்ப ாக்ண அடிக்டி பளித  நீட்டுகிநது 

 ல்ன தாம்பின் ஞ்சு தாப்ாக்சின் னும் லிநீக்கி ருந்து பசய்ப்தன்தடுகிநது. 

 தாலக்ா தாம்புள் பால்னப்தடுண அசு ணவினங்கு தாதுாப்பு சட்டம் 1972ல் 

ற்தடுத்ப்தட்டது. 

 தாம்பு உர்ளின் ண்தன் 

 தந்மிர் உதனாக்ணனக்கு டுத்துக்ாட்டு கூம் டாசர் பசப்புத்திருதனி 

 மிழ்பாழிக்ாண முல் ழுத்துக்ள் 30 ஆகும் 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ான்நணிக்கடிடக 

ணணக்கு விபக்ம் டார் டார் 

ணக்குத் ணசால் புல்ர் ணக்கினி  

ால் புல்ர்க்குக் ல்வித ல்விக்கும் 

ஏதின் புழ்சால் உர்வு. 

- விபம்பிாணார் 

ச ாற்சாருள் 

டார்   – பதண்ள்  

ணசால்  – தண்பில் சிநந் 
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ால் புல்ர்  – அன்பு க்ள் 

ஏதின்   – துபன்று பசால்லம் ததாது 

புழ்சால்  – புணத் ரும் 

உர்வு   – ல்பனண்ம் 

 விபம்பி ன்தது ஊர்ப்பதர் 

 ாணார் ன்தது புனரின் இற்பதர் 

 டிண ன்நால் அணினன் 

 ான்கு ணிள் பாண்ட அணினன் ன்று பதாருள்  

 ான்கு அநக்ருத்துணபக் கூறும் 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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