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நாடகம் பரதநாட்�யம்

ைக, கால், கண் 

மற்�ம் வா�ன் 
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பரதநாட்�ய கைல 
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பாவம், ராகம், மற்�ம் 
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 பரதநாட்�ய கலாசாரம் 

என்� அைழக்�ேறாம்
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இலக்கணம் நன்�ல் கைல 1 ஆசாரம் 1 கலாசாரம் 1 பண்பா� 1

இலக்�யம் ��க்�றள் கைல 2 ஆசாரம் 2 கலாசாரம் 2 பண்பா� 2

இைச ஏ�ைச கைல 3 ஆசாரம் 3 கலாசாரம் 3 பண்பா� 3

நாடகம் �த்த �ல் கைல 4 ஆசாரம் 4 கலாசாரம் 4 பண்பா� 4

�ன்னம் �ன்ெகா� கைல 5 ஆசாரம் 5 கலாசாரம் 5 பண்பா� 5

���யம் �த்த ம�த்�வம் கைல 6 ஆசாரம் 6 கலாசாரம் 6 பண்பா� 6

நம்�க்ைக ைசவ �த்தாந்தம் கைல 7 ஆசாரம் 7 கலாசாரம் 7 பண்பா� 7

���ைறகள் ைதப்ெபாங்கல் கைல 8 ஆசாரம் 8 கலாசாரம் 8 பண்பா� 8

எ�ரப்ாரப்்� ேபாரில் ெவல்ேவன் கைல 9 ஆசாரம் 9 கலாசாரம் 9 பண்பா� 9

அ�� ேவளாண்ைம கைல 10 ஆசாரம் 10 கலாசாரம் 10 பண்பா� 10

�றன் கப� கைல 11 ஆசாரம் 11 கலாசாரம் 11 பண்பா� 11

பங்� ேசாழ மன்னன் கைல 12 ஆசாரம் 12 கலாசாரம் 12 பண்பா� 12

ஓ�யம் ேசாழர ்ஓ�யம் கைல 13 ஆசாரம் 13 கலாசாரம் 13 பண்பா� 13

�ற்பம் நடராசர ்�ைல கைல 14 ஆசாரம் 14 கலாசாரம் 14 பண்பா� 14

வாழ்க்ைக �ைற, ��, �ர�ப�ப்�, கைல, ஆசாரம், கலாசாரம், பண்பா�

�றைம (Talent) : எைதயாவ� �றப்பாகச ்ெசய்�ம் ஆற்றல். �ட்பம் (Technique): ஒ� ��ப்�ட்ட பணிையச ்ெசய்வதற்கான ஒ� வ�, 

ெசயல்�ைற (Procedure, process). ஆசாரம் (Orthodox norms): மர� வ� (பாரம்பரிய ) ���ைறகள் .
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Traditional reflections of the parts of the Tamil culture. Examples

Grammar இல�கண� அக��ய�, ெதா�கா��ய�, ந��� , ேந�நாத�, �ரேசா�ய�, �����ய�

Literature இல��ய� எ���ெதாைக, ப���பா��, ப�ென� ���கண��, கா��ய�க�, ����ற� 

Music இைச ஏ�ைச (�ர�, ��த�, ைக��ைள, உைழ, இ�, �ள�, தார�), ப�சமர�

Drama நாடக� �� நாடக�, இைச நாடக�, நா��ய நாடக�, பரதநா��ய�, ��த ��

Symbol ��ன� ேசாழ�க�� ���ெகா�, பா��ய�க�� ��ெகா�, ேசர�க�� ��ெகா�

Values ���ய� காத�, �ர�, ந��, ���ேதா�ப�, ஈைக, ெகாைட, க��ைடைம, உலக ஒ�ைம�பா�

Beliefs ந���ைக வண��த� ேபா�� ெவ���� வ�வ����, அ�காைல� கன� நனவா�� 

Norms ���ைறக� உ�ைமக�, நட��  ெகா��� �த�, த�� ��தா��, சர�வ� �ைச, �வரா���  

Expectations எ��பா��� ெந��ைறகைள ெவ�ேவ� ேநர�க�� த�ழ�க� எ�வா� ��ப�ற ேவ��� 

Knowledge அ�� ச�க இல��ய�க�, ேவளா�ைம, க��ட�கைல, ம���வ�, ேபா��கைல

Talent �ற� பார�ப�ய �ைளயா��க�: ைக-��, காைள அட�க�, ���த��, ேபா��ைற

Role ப�� ஆ�� ெச�த ��த �வ�, மகா �வ�, ேசர, ேசாழ, பா��ய ம�ன�க�.  

Artefacts ஆ�க� ெபா�� நடராச� �ைல, ேசாழ�கால ஓ�ய�க�, ம�பா�ட�க�, ேபா��க��க� 

Vital parts of the Tamil culture










