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Thirukkural Recital – தி�க்�றள் ஒப்�வ�த்தல் 

Explanations in Tamil will have more weightage. Please stick with assigned adhigarams 
for each category, to maintain uniformity in grading. Kurals from unassigned 
adhigarams won’t be graded. 
 

Group A: Pre-K (must be 
studying in Pre-K at 
school)  

Any 2 Kurals for Pre-K from these 2 Adhigarams - 
வாய்ைம & ஈைக 
No need to give explanations – only Kural recitals 

Group B : KG  (must be 
studying in Kinder Garten 
at school) 

Any 3 Kurals for KG from these 2 Adhigarams - 
வாய்ைம & ஈைக 
No need to give explanations – only Kural recitals 

Group 1 (1st Grade) Any 3 Kurals, with explanation and adhigaram names – 
from these 2 Adhigarams  - ஈைக & ெசய்நன்றிஅறிதல் 

Group 2 (2nd Grade) Any 4 Kurals, with explanation and adhigaram names – 
from these 2 Adhigarams  - ஈைக & கல்வ�  

Group 3 (3rd Grade) Any 5 Kurals with explanation and adhigaram names – from 
these 2 Adhigarams - ெசய்நன்றிஅறிதல் & கள்ளாைம  

 Group 4 (4th Grade) Any 6 Kurals with explanation and adhigaram names – from 
these 2 Adhigarams - ெசய்நன்றிஅறிதல் & கள்ளாைம 

Group 5 (5th Grade) Any 7 Kurals with explanation and adhigaram names – from 
these 2 Adhigarams - கள்ளாைம, �றங்�றாைம  

 Group 6 (6th Grade) Any 7 Kurals with explanation and adhigaram names – from 
these 2 Adhigarams - கள்ளாைம, �றங்�றாைம 

Group 7 (7th  Grade) 
Any 8 Kurals with explanation and adhigaram names, from 
these 2 Adhigarams – �லால் ம�த்தல், �டா 
ஒ�க்கம்  

Group 8 (8th Grade) 
Any 8 Kurals with explanation and adhigaram names, from 
these 2 Adhigarams – �லால் ம�த்தல், �டா 
ஒ�க்கம் 

Group 9 (9th Grade and 
above) 

Any 8 Kurals with explanation and adhigaram names, from 
these 3 Adhigarams – தவம், �லால் ம�த்தல், 
கள்�ண்ணாைம 
**In addition narrate two kurals and explain how you 
applied or how you can apply to your day to day life** 
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Open Competition for Thirukkural Recital – தி�க்�றள் ஒப்�வ�த்தல் 

Open to all kids (Age 18 and below) – all the participants regardless of the age will 
be graded in the same way as this is an open competition – competition and prizes 
are common to all ages.  No special grading or consideration will be given to the 
age of the participant.  

Only Kural recital without any prompts, no explanation, no prompting by parents 
or audience – Minimum 25 Kurals Maximum 75 Kurals, kids have to say 
adhigaram names.   All Kurals should be from Porutpaal ெபா�ட்பால் 
 only (70 adhigarams). 

To make the kids truly analyze what they learnt with Kurals and make the kids more 
involved in learning the kurals, judges may ask questions like the following to kids. 

1. What does Porutpaal signifies? 
2. What does the Adigaram(s) signifies? Judges may pick up one or more 

adhigarams recited and ask this. 
3. Judges will pick few Kurals from what the kids recited and ask for meaning (Kids 

can answer in English or Tamil; answering in Tamil will carry more weightage).  
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தமிழ்த்ேதனீ  - Tamil Spelling Bee 

Tie breakers in all groups (except Group A, B, 1 & 2) shall be done with 
words taken from same level and/or next Level. For example, for Group 3, 
tie breaker words may be taken from Group 3 and/or Group 4. Optionally, 
kids (Group 2 and above) may be asked for English to Tamil meanings 
of selected words from their same level in tie breaker. 

Group A (Pre-K, must be studying in Pre-K at school) 

Identify letters 

அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ,ஐ,ஒ,ஓ,ஔ,ஃ,க்,ச்,த்,ட்,ப்,ம் 

 Identify Pictures 

தைல, ைக, கால், வாய், கண், கா�, �க்�, பல், நாக்�, உத�, ��, க�த்�, 
வ�ரல், மய�ல், க��, தாமைர, �லி, சிங்கம், காகம், �திைர, யாைன, ம�ன், 
நண்�, தவைள, �ைன, நாய், பட்டம், கிள�, பாைன 

Refer “Appendix-A” for pictures… 

Identify Numbers: 

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்து, ஆறு, ஏழு,எட்டு,ஒன்பது,பத்து 

Identify Colors 

சிவப்�-Showing tomato ,மஞ்சள் – Showing lemon, க�ப்�- Showing crow, பச்ைச 
– Showing green leaf, ந�லம் – Showing sky or water, ெவள்ைள – Showing dove 

Tie breaker for Group A – Dictation of அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ,ஐ,ஒ,ஓ,ஔ 

Group B (KG, must be studying in Kinder Garten at school) 

Identify letters 

அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ,ஐ,ஒ,ஓ,ஔ,ஃ,க்,ச்,த்,ட்,ப்,ம் 

Identify pictures 
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In addition to above pictures for Group A, 

இஞ்சி, இளந�ர், காளான், காய்கறி, தர்�சண�, ெகாய்யா, ேதங்காய், ேசாளம், 
பச்ைசமிளகாய், உ�ைளக்கிழங்�, கத்த�க்காய், ெவங்காயம், தக்காள�, 
��ங்ைகக்காய்,மிளகாய், பாகற்காய்,வாைழப்பழம், 
மாம்பழம், திராட்ைசப்பழம்,அன்னாசிப்பழம்,பலாப்பழம், காகம், ேகாழி, ஆ�, 
�யல், ந�, வாத்�, பட்டம், தங்கம்,கல், மண், கிள�, �ைன, நாய், பாைன 

Refer “Appendix-B” for pictures… 

Identify numbers 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 

Tie breaker for Group B 

Dictation letters  அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ,ஐ,ஒ,ஓ,ஔ,ஃ,க்,ச்,த்,ட்,ப்,ம்  

Recite any one Tamil rhyme from the following (please bring 2 copies of the 
rhyme your kid intends to recite) 

1. நிலா நிலா ஓடி வா,   
2. அணிேல அணிேல ஓடி வா, 
3. ைகவீசம்மா ைகவீசு,  
4. குவா குவா வாத்து  

Group 1 (1st Grade) 

Dictation letters 

அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ,ஐ,ஒ,ஓ,ஔ,ஃ, க், ங், ச், ஞ், ட், ண், த், ந், ப், ம், ய், 
ர், ல், வ், ழ், ள், ற், ன் 
க, கா, கி, கீ  
ச, சா, சி, ச ீ   
ட, டா, �, �   
த, தா, தி, த�  
ப, பா, ப�, ப�   
ம, மா, மி, ம�   
வ, வா, வ�, வ �   
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Tie breaker for Group 1 - Dictation words 
அம்மா, அப்பா, தாத்தா, பாட்�, தம்ப�, அக்கா, மாமா, சித்தி, பட்டம், 
கண், கால், வாய், காகம் 
 

Group 2 (2nd Grade) 

Dictation letters 

In addition to words and letters in Group 1, 

Dictation words 

தைல, ைக, கால், வாய், கண், கா�, �க்�, பல், நாக்�, உத�, ��, 
க�த்�, வ�ரல், மய�ல், க��, �லி, சிங்கம், நண்�, ம�ன், சிவப்�, 
மஞ்சள், பச்ைச, ந�லம், ஒன்�, இரண்�, �ன்�, நான்�, ஐந்�, ஆ�, 
ஏ�, எட்�, ஒன்ப�, பத்�, ெபயர், அம்மா, அப்பா, தாத்தா, பாட்�, 
தம்ப�, தங்ைக, அக்கா, அத்ைத, மாமா, சித்தி, காகம், ேகாழி, ஆ�, 
�யல், ந�, வாத்�, பட்டம், தங்கம், பாசம், கல், மண், கிள�, �ைன, 
நாய், அன்�, கா�, காைல, மாைல, நா� 

Tie breaker for Group 2 - Dictation words 
அண்ணன், சித்தப்பா, கட�ள், யாைன, ேவகம், ஏண�, மலர், அறி�, 
பகல், இர�, நாள், ந�, ெதா�, ேதா�, வ��  

 

Group 3 (3rd Grade) 

In addition to words and letters in Group 2, 

Dictation letters 

த, தா, தி, த� , � , �, ெத, ேத, ைத, ெதா, ேதா , ெதௗ  

ம, மா , மி, ம� , � , � , ெம, ேம, ைம , ெமா, ேமா , ெமௗ 

Dictation words 
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மன�தன், சடீன், சனீா, இடம், உடல், தமிழ், தாய்ெமாழி, ஆங்கிலம், 

வணக்கம், நன்றி, நலமா, மன்ன�க்க�ம், ப�றந்தநாள்,  தி�மணம், 

ம�யாைத, இந்தியா, மக்கள், வ�ழா, பண்�ைக, ெபாங்கல், த�பாவள�, 

மகிழ்ச்சி, �யரம்,ெவட்கம், இஞ்சி, காளான், காய்கறி, 

சதீ்தாப்பழம், ெகாய்யா, �ங்�, ேசாளம், பச்ைசமிளகாய், 

உ�ைளக்கிழங்�, கத்த�க்காய், ெவங்காயம், தக்காள�, 

��ங்ைகக்காய், மிளகாய், பாகற்காய், வாைழப்பழம், 

மாம்பழம், திராட்ைசப்பழம்,அன்னாசிப்பழம், பலாப்பழம், ஞாய��, 

திங்கள், ெசவ்வாய், �தன், வ�யாழன், ெவள்ள�, சன�, �ல்ெவள�, 

பன�த்�ள�, வ��ந்� , வண்ணம், ேபார், ெபாய், சட்ைட,  
வானம், ேதாட்டம், வ�லங்�, மா�ளம்பழம், ெவண்ெணய், �கவ�, 
ஆத்திச்�� / ஆத்தி��, �ரங்�, பணம், காைள மா�, வா� வாசல், ப� 
மா�.    

 

Group 4 (4th Grade) 

In addition to words and letters in Groups 2 & 3, 

Dictation letters 

த, தா, தி, த� , � , �, ெத, ேத, ைத, ெதா, ேதா , ெதௗ  

ம, மா , மி, ம� , � , � , ெம, ேம, ைம , ெமா, ேமா , ெமௗ 

Dictation words 

�ச்சம், தண்ண�ர், ேதந�ர், அகழ்�, கீழ�, ெவள�ச்சம், வா�ங்கள், 

வனம், வங்கி, அடடா, எட்�, கண், காண், நில், பணம், மடல், 

வட்டம், தமிழ், தாய்ெமாழி, ஆங்கிலம், வணக்கம், நன்றி, நலமா, 

மன்ன�க்க�ம், ப�றந்தநாள்,  தி�மணம், ம�யாைத, இந்தியா, மக்கள், 

வ�ழா, பண்�ைக, ெபாங்கல், த�பாவள�, மகிழ்ச்சி, �யரம்,ெவட்கம், 
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இஞ்சி, காளான், காய்கறி, சதீ்தாப்பழம், ெகாய்யா, �ங்�, ேசாளம், 

பச்ைசமிளகாய், உ�ைளக்கிழங்�, கத்த�க்காய், ெவங்காயம், 

தக்காள�, ��ங்ைகக்காய், மிளகாய், பாகற்காய், வாைழப்பழம், 

மாம்பழம், திராட்ைசப்பழம்,அன்னாசிப்பழம், பலாப்பழம், ஞாய��, 

திங்கள், ெசவ்வாய், �தன், வ�யாழன், ெவள்ள�, சன�, �ல்ெவள�, 

பன�த்�ள�, வ��ந்� , வண்ணம், ேபார், ெபாய், சட்ைட,  
வானம், ேதாட்டம், வ�லங்�, மா�ளம்பழம், ெவண்ெணய், �கவ�, 
ஆத்திச்�� / ஆத்தி��, �ரங்�, பணம், காைள மா�, வா� வாசல், ப� 
மா�.    

 

Group 5 (5th Grade) 

In addition to words and letters in Group 4, 

வ , வா , வ� , வ � , � , � , ெவ, ேவ, ைவ , ெவா, ேவா, ெவௗ  

ச சா சி ச ீ � � ெச ேச ைச ெசா ேசா ெசௗ 

ஆட்�க்�ட்�, ஆராய்ச்சி, அகழ்வாராய்ச்சி, ஆதிச்சநல்�ர்,  

அன்பள�ப்�, வாழ்த்�க்கள், கா�, வ�ைல, �பாய், சில்லைற, 

ைகெய�த்�, அ��ைவ, வாைழ இைல / வாைழய�ைல, தமிழ்நா�, 

அெம�க்கா, சாப்பா�, பள்ள�க்�டம், வடக்�, ெதற்�, ேமற்�, 

கிழக்�, ஒட்டகச்சிவ�ங்கி, கடற்கைர, 

ெம��வர்த்தி, ெதாைலக்காட்சி, வ�ைளயாட்�, பன�க்கட்�, 

வ�ண்கலம், ேகாலாகலம், அைமதி, �ட்டம், உண்ைம, பண��, �யல் 

மைழ, பன�ப்�யல், மின்சாரம், ேதாைக, �கழ், �ற்�லா, ந�ர்வ �ழ்ச்சி, அ�வ�, 

உய�ர் எ�த்�க்கள், தமிழ்ப் பள்ள�, இலக்கணம், இலங்ைக, �ப்ப��, 

�றப்ப�, அச்சப்ப�, ஏ� த��தல், கல்��, கதிர்காமம், 

வண்ணத்�ப்�ச்சி, �ல்லாங்�ழல், ஜல்லிக்கட்�, ஏ� த��தல். 
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Group 6 (6th Grade) 

In addition to words and letters in Group 5, 

வ , வா , வ� , வ � , � , � , ெவ, ேவ, ைவ , ெவா, ேவா, ெவௗ  

ச சா சி ச ீ � � ெச ேச ைச ெசா ேசா ெசௗ 

அத்திரம்பாக்கம், வாக்கியம், வ�ளக்�, ெவட்�, வங்கி, இரா�வம், 
வல்லவர், ைமயம்/மய்யம், பல்லி, பள்ள�, பட்டாண�, ெத�யாதவர், 
சம்பளம், சாகசம், அன்பள�ப்�, வாழ்த்�க்கள், கா�, வ�ைல, 
�பாய், சில்லைற, ைகெய�த்�, அ��ைவ,  வாைழ இைல / 
வாைழய�ைல, தமிழ்நா�, அெம�க்கா, சாப்பா�, பள்ள�க்�டம், 
வடக்�, ெதற்�, ேமற்�, கிழக்�, ஒட்டகச்சிவ�ங்கி, கடற்கைர, 
ெம��வர்த்தி, ெதாைலக்காட்சி, வ�ைளயாட்�, பன�க்கட்�, 
வ�ண்கலம், ேகாலாகலம், அைமதி, �ட்டம், உண்ைம, பண��, �யல் 
மைழ, பன�ப்�யல், மின்சாரம், ேதாைக, �கழ், �ற்�லா, ந�ர்வ �ழ்ச்சி, அ�வ�, 

உய�ர் எ�த்�க்கள், தமிழ்ப் பள்ள�, இலக்கணம், இலங்ைக, �ப்ப��, 
�றப்ப�, அச்சப்ப�, ஏ� த��தல், கல்��, கதிர்காமம், 

வண்ணத்�ப்�ச்சி, �ல்லாங்�ழல், ஜல்லிக்கட்�, ஏ� த��தல். 

 

Group 7 (7th Grade) 

In addition to letters and words in Group 6, 

ட டா � � � � ெட ேட ைட ெடா ேடா ெடௗ 

ப பா ப� ப� � � ெப ேப ைப ெபா ேபா ெபௗ 

ஊடகம், ஆட்சி ெமாழி, சி�வர்கள், சம�பத்தில், சாதனங்கள், 
ெசய்�ள், தய�ர்சாதம், நிகரானவர், ெதன்னவன், ப�ன்னவர், மத்தளம், 
ெமட்�, �ள்ளங்கி, வாகனம், வழிகாட்�, ��ந�ர், ேப�ந்�, 
வ�மானநிைலயம், கிராமம், மகள�ர், ஆடவர், இட்லி, ேதாைச, 
ெபாங்கல், வைட, �ழந்ைத, இ�ப�, �ப்ப�, நாற்ப�, ஐம்ப�, 
அ�ப�, எ�ப�, எண்ப�, ெதாண்��, ��, இ���,�ந்��, 
நா��, ஐந்��, நாள�தழ், �ற்�லா, உறவ�னர்கள், 
ெசந்தமிழ், �றிக்ேகாள்,ஒற்�ைம, மல்லிைக, தாமைர, வழிபா�, 
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����ப்�, நன்ெகாைட, ம�யாைத, தைலவர்கள், �ந்தி�ப்ப�ப்�, 

எ�மைல, வ�ேவகம், மின்னஞ்சல், பய�ற்சி, வானவ�ல், ��ந்தகவல், ெமய் 
எ�த்�க்கள், ைதப்�சம், இராமா�ஜர், ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள், 
மரங்ெகாத்திப் பறைவ.  One Simple sentence (with 3 words) from in Group 7 words 
list and from previous levels. 

 

Group 8 (8th Grade) 

In addition to letters and words in Group 7, 

ட டா � � � � ெட ேட ைட ெடா ேடா ெடௗ 

ப பா ப� ப� � � ெப ேப ைப ெபா ேபா ெபௗ 

ெப�ய ேகாவ�ல், �ட��க்�, ராஜராேஜஸ்வரம், ஆ�ைடயார், 
ெசன்ைன, ெபங்க��, ெப�ங்கிழார், பாரம்ப�யம், பயமில்லாதவர், 
மாவட்டங்கள், மிகச்ச�யான, �ண்ணாம்�, ெசவ்வகம், ெசவ்வானம், 
பட்டப்ப�ப்�, பட்டாண�, ெந�ஞ்ெசழியன்,  ��ந�ர், ேப�ந்�, 
வ�மானநிைலயம், கிராமம், மகள�ர், ஆடவர், இட்லி, ேதாைச, 
ெபாங்கல், வைட, �ழந்ைத, இ�ப�, �ப்ப�, நாற்ப�, ஐம்ப�, 
அ�ப�, எ�ப�, எண்ப�, ெதாண்��, ��, இ���,�ந்��, 
நா��, ஐந்��, நாள�தழ், �ற்�லா, உறவ�னர்கள், 
ெசந்தமிழ், �றிக்ேகாள்,ஒற்�ைம, மல்லிைக, தாமைர, வழிபா�, 
����ப்�, நன்ெகாைட, ம�யாைத, தைலவர்கள், �ந்தி�ப்ப�ப்�, 

எ�மைல, வ�ேவகம், மின்னஞ்சல், பய�ற்சி, வானவ�ல், ��ந்தகவல், ெமய் 
எ�த்�க்கள், ைதப்�சம், இராமா�ஜர், ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள், 
மரங்ெகாத்திப் பறைவ.  One Simple sentence (with 3 words) from in Group 8 words 
list and from previous levels. 

 

Group 9 (9th Grade and above) 

In addition to letters and words in Group 8, 

வ�வசாய மண்டலம், ����ைம, பதிேவ�,  ெப�ய ேகாவ�ல், 

�ட��க்�, ராஜராேஜஸ்வரம், ஆ�ைடயார், �டப்பட்�ள்ள�, 
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மிகத்ெதள�வான, ஆய்�க்�டம், தயா�க்கப்பட்ட�, அண�கலன்கள், 

ெத�யாதவர்கள், வழிய�ல்லாமல், வ�ண்�ர்தி, பகிர்ந்தள�த்தல், 

அைமச்சியல், பாய�ரவ�யல், நட்ப�யல்,  ெதாைலக்காட்சிப் ெபட்�, 

ெதாைலேபசி, கண�ன�, மின்ன�, இைணயம், ம�த்�வமைன,  

மன�தர்கள், வ�லங்�கள், ெச�கள்,  பறைவகள், ஓ�ய�, 

ப�க்கிறான், வ�ைளயா�னார்கள், ஆராய்ச்சி, 

வான்ெவள�, ேகாைடக்காலம் / ேகாைடகாலம், �ள�ர்காலம், 

வசந்தகாலம், இைல�திர்காலம்,  �ைழ�ச்சடீ்�, நைகச்�ைவ, 

ெபா�நலன்,  வ�ழிப்�ணர்�,  எதிர்காலம், கால்நைட, மாட்�வண்�, 

சிற்�ண்�, அரசாங்கம், உய�ர்ெமய் எ�த்�க்கள், கிரந்த 

எ�த்�க்கள், வாக்கியம், ெசாற்ெறாடர், ெஜயலலிதா, க�ணாநிதி, 

�தலைமச்சர், ப�ரதமர், ��யர�த் தைலவர், சி�கைத, 

சிலப்பதிகாரம், மண�ேமகைல, சவீக சிந்தாமண�, பத்�ப்பாட்�, 

கட�ச்சடீ்�, சந்ேதகப்படாேத, ெசயல்பா�கள் / ெசயற்பா�கள்,  

எட்�த்ெதாைக, தமிழ்ப்�த்தாண்�, ஆண்டாள், ெப�யாழ்வார்.      

Forming a meaningful sentence using words dictated by the examiner from Group 6 
words list.  That sentence should contain at least 5 words.  (minimum two sentences shall 
be dictated). 

Tie breakers in all groups (except Group A, B, 1 & 2) shall be done with 
words taken from same level and/or next Level. For example, for Group 3, 
tie breaker words may be taken from Group 3 and/or Group 4. Optionally, 
kids (Group 2 and above) may be asked for English to Tamil meanings 
of selected words from their same level in tie breaker. 

  ேபாட்�கள�ல் ெவற்றிெபற வாழ்த்�கிேறாம்! 
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Appendix A - Group A Picture Words 
  

 

தைல 

 

ைக 
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கால் 

 

வாய் 

 

கண் 
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கா� 

 

�க்� 

  

பல் 
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நாக்� 

 

உத� 

 

�� 
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க�த்� 

 

வ�ரல் 

  

மய�ல் 
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க�� 

 

தாமைர 

 

�லி 
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சிங்கம் 

 

காகம் 

 

�திைர 
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யாைன 

 

ம�ன் 

 

நண்� 
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தவைள 

 

�ைன 

 

நாய் 
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பட்டம் 

 

கிள� 

 

பாைன 
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Identify Colors 
சிவப்�-Showing tomato ,மஞ்சள் – Showing lemon, க�ப்�- Showing crow, பச்ைச 
– Showing green leaf, ந�லம் – Showing sky or water, ெவள்ைள – Showing dove 
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Appendix B - Group B Picture words 
  

 

இஞ்சி 

 

இளந�ர் 

 

காளான் 
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காய்கறி 

 

தர்�சண� 

 

ெகாய்யா 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bSWT7xZK&id=95DADDB550609DBDFC37B4491EDDFD6AEE682807&thid=OIP.bSWT7xZKVCtk2BmKczWpKgHaE7&mediaurl=http://www.diabetes.co.uk/blog/wp-content/uploads/2016/02/Watermelon-Slice-Freshness-Summer-Agriculture_Medium.jpg&exph=1131&expw=1698&q=Watermelon&simid=608017031007309715&selectedIndex=1
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ேதங்காய் 

 

ேசாளம் 

 

பச்ைசமிளகாய் 

 

உ�ைளக்கிழங்� 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XQmf3m5N&id=BEBA0F7A6CBDF43DDF43305DA83FCD8E4CD95766&thid=OIP.XQmf3m5NZx02BEbRLhYi2gHaEx&mediaurl=https://www.yourlocalfruitshop.com.au/wp-content/uploads/2016/10/Coconut.png&exph=774&expw=1201&q=Coconut&simid=608040043481072882&selectedIndex=25
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கத்தி�க்காய் 

 

ெவங்காயம் 

 

தக்காள� 

 

��ங்ைகக்காய் 
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மிளகாய் 

 

பாகற்காய் 

 

வாைழப்பழம் 

 

மாம்பழம் 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yFm6CjDI&id=2660E16CF226C4A912D180347476D462EBA729CB&thid=OIP.yFm6CjDIuq78DiNxXjtZCwHaFj&mediaurl=http://4.bp.blogspot.com/-auLQcn8h91Q/T6TFyrvLGhI/AAAAAAAADIQ/IAAZaWxayf4/s1600/HDHUT.blogspot.com%2b(1).jpg&exph=768&expw=1024&q=banana+picture&simid=608000731605107626&selectedIndex=56
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திராட்ைசப்பழம் 

 

அன்னாசிப்பழம் 

 

பலாப்பழம் 

 

காகம் 
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ேகாழி 

 

ஆ� 

 

�யல் 

 

ந� 
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வாத்� 

 

பட்டம் 

 

தங்கம் 
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கல் 

 

மண் 

 

கிள� 
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�ைன  

 

நாய்  

 

பாைன 
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