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III

முகவுரை

கல்வி, அறிவுத் தேடலுகககான பயணம் மட்டுமல்்ல; எதிரககா்ல வகாழ்விற்கு 
அடித்ேளம் அரமத்திடும் கனவின் தேகாடககமும்கூட.  அதே தபகான்று, 
பகாடநூல் என்பது மகாணவரகளின் ரககளில் ேவழும் ஒரு வழிககாட்டி 
மட்டுமல்்ல; அடுத்ே ேர்லமுரை மகாணவரகளின் சிநேரனப் தபகாகரக 
வடிவரமத்திடும் வல்்லரம தககாணடது என்பரேயும் உணரநதுளதளகாம்.
தபற்தைகார, ஆசிரியர மற்றும் மகாணவரின் வணணக கனவுகரளக 
குரைத்து ஓர ஓவியம் தீட்டியிருககிதைகாம். அேனூதட கீழ்ககணட 
த�காககஙகரளயும் அரடநதிடப் தபருமுயற்சி தெய்துளதளகாம்.

•  கற்ைர்ல மனனத்தின் திரெயில் இருநது மகாற்றிப் பரடப்பின் 
பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

•  ேமிைரேம் தேகான்ரம, வை்லகாறு, பணபகாடு மற்றும் கர்ல, இ்லககியம் 
குறித்ே தபருமிே உணரரவ மகாணவரகள தபறுேல்.

•  ேன்னம்பிகரகயுடன் அறிவியல் தேகாழில்நுட்பம் ரககதககாணடு 
மகாணவரகள �வீன உ்லகில் தவற்றி�ரட பயில்வரே 
உறுதிதெய்ேல்.

•  அறிவுத்தேடர்ல தவறும் ஏட்டறிவகாய்க குரைத்து மதிப்பிடகாமல் 
அறிவுச் ெகாளைமகாய்ப் புத்ேகஙகள விரிநது பைவி வழிககாட்டுேல்.

•  தேகால்வி பயம் மற்றும் மன அழுத்ேத்ரே உற்பத்தி தெய்யும் 
தேரவுகரள உருமகாற்றி, கற்ைலின் இனிரமரய உறுதிதெய்யும் 
ேருணமகாய் அரமத்ேல்.

புதுரமயகான வடிவரமப்பு, ஆைமகான தபகாருள மற்றும் குைநரேகளின் 
உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுரை எனப் புதுரமகள ப்ல ேகாஙகி 
உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் ேவழும்தபகாழுது, 
தபருமிேம் ேதும்ப ஒரு புதிய உ்லகத்துககுள நீஙகள நுரைவீரகள 
என்று உறுதியகாக �ம்புகிதைகாம்.

6th Std Tamil CBSE FM.indd   3 17-12-2021   15:24:22



ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ஹே
 பாரத பாகய விதாதா
பஞ்ாப ஸிந்து குஜராத மராட்ா
 திராவி் உதகல பஙகா
விந்திய ஹிமா்ல யமுனா கஙகா
 உச்ல ஜலதி தரஙகா.
தவ சுப நாஹம ஜாஹக
 தவ சுப ஆசிஸ மாஹக
 காஹே தவ ஜய காதா
ஜன கண மஙகள தாயக ஜய ஹே
 பாரத பாகய விதாதா
ஜய ஹே ஜய ஹே ஜய ஹே
 ஜய ஜய ஜய ஜய ஹே!

            -    மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நாட்டுப்பண் - ப்பாருள்
 

இந்தியத் தாயய! மக்களின் இன்்ப துன்்பங்களைக ்கணிககின்்ற நீயய எல்ாருளைய மனத்திலும் 
ஆட்சி பெய்கி்றாய்.

நின் திருபப்பயர் ்பஞொள்பயும், சிந்துளையும், கூர்்செரத்ளதயும், மராட்டியத்ளதயும், திராவிைத்ளதயும், 
ஒடிொளையும், ைங்காைத்ளதயும் உள்ைக கிைர்்சசி அளைய்ச பெய்கி்றது.

நின் திருபப்பயர் விந்திய, இமயமள்த் பதாைர்்களில எதிபராலிககி்றது; யமுளன, ்கஙள்க 
ஆறு்களின் இன்பனாலியில ஒன்றுகி்றது; இந்தியக ்கை்ள்்கைால ைணங்கப்படுகி்றது.

அளை நின்னருளை யைண்டுகின்்றன; நின் பு்களைப ்பரவுகின்்றன.
இந்தியாவின் இன்்ப துன்்பங்களைக ்கணிககின்்ற தாயய! 

    உனககு பைற்றி! பைற்றி! பைற்றி!

IV

்நாடடுப்ெண
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V

தமிழத்தாய் ைாழத்து - ப்பாருள் 
 

ஒலி எழுபபும் நீர் நிள்றந்த ்கைப்னும் ஆளையுடுத்திய நி்பமனும் ப்பண்ணுககு, 
அைகு மிளிரும் சி்றபபு நிள்றந்த மு்கமா்கத் தி்கழகி்றது ்பரதக்கண்ைம். அக்கண்ைத்தில, 
பதன்னாடும் அதில சி்றந்த திராவிைர்்களின் நல் திருநாடும், ப்பாருத்தமான பிள்ற 
ய்பான்்ற பநற்றியா்கவும், அதிலிட்ை மணம் வீசும் தி்்கமா்கவும் இருககின்்றன.

அந்தத் தி்்கத்தில இருந்து ைரும் ைாெளனய்பா், அளனத்து்்கமும் இன்்பம் ப்பறும் 
ைள்கயில எல்ாத் திளெயிலும் பு்கழ மணககும்்படி (பு்கழ ப்பற்று) இருககின்்ற 
ப்பருளமமிக்க தமிழப ப்பண்யண! தமிழப ப்பண்யண! என்றும் இைளமயா்க இருககின்்ற 
உன் சி்றப்பான தி்றளமளய வியந்து உன் ையப்பட்டு எங்கள் பெயல்களை ம்றந்து 
உன்ளன ைாழத்துயைாயம! ைாழத்துயைாயம! ைாழத்துயைாயம!

நீராருங ்கைலுடுத்த நி்மைந்ளதக ப்கழிப்ாழுகும்
சீராரும் ைதனபமனத் தி்கழ்பரதக ்கண்ைமிதில
பதக்கணமும் அதிற்சி்றந்த திராவிைநல திருநாடும்
தக்கசிறு பிள்றநுதலும் தரித்தநறுந் தி்்கமுயம!
அத்தி்்க ைாெளனய்பால அளனத்து்கும் இன்்பமு்ற
எத்திளெயும் பு்கழமணக்க இருந்தப்பருந் தமிைணஙய்க!
 தமிைணஙய்க!
உன் சீரிைளமத் தி்றம்வியந்து பெயலம்றந்து ைாழத்துதுயம!

                                          ைாழத்துதுயம!
                                          ைாழத்துதுயம!

 
-    ‘மயனான்மணீயம்’ ப்ப. சுந்தரனார்.

தமிழத்தநாய் வநாழத்து

6th Std Tamil CBSE FM.indd   5 17-12-2021   15:24:23



தீண்டா்ம மனித ்நயமற்ற த�யலும் த்பருங்குற்றமும் ஆகும்

்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிதமாழி

 ‘நாடடின உரி்ம வாழ்்வயும் ஒரு்மப்்பாட்டயும் 
்்பணிக்காதது வலுப்்படுததச் த�யற்்படு்வன’ எனறு உைமார 
நான உறுதி கூறுகி்றன.

 ‘ஒரு்்பாதும் வனமு்ற்ய நா்டன எனறும், �மயம், 
தமாழி, வடடாரம் முதலிய்வ காரணமாக எழும் 
்வறு்பாடுகளுக்கும் பூ�ல்களுக்கும் ஏ்னய அரசியல் 
த்பாருைாதாரக் கு்ற்பாடுகளுக்கும் அ்மதி தநறியிலும் 
அரசியல் அ்மப்பின வழியிலும் நினறு தீர்வு காண்்்பன’ 
எனறும் நான ்மலும் உறுதியளிக்கி்றன.

உறுதிதமாழி

 இநதியா எனது நாடு. இநதியர் அ்னவரும் என உடன 
பிறநதவர்கள். என நாட்ட நான த்பரிதும் ்நசிக்கி்றன. 
இநநாடடின ்பழம்த்பரு்மக்காகவும் ்பனமுக மரபுச் 
சிறப்புக்காகவும் நான த்பருமிதம் அ்டகி்றன. இநநாடடின 
த்பரு்மக்குத தகுநது விைங்கிட எனறும் ்பாடு்படு்வன.

 எனனு்டய த்பற்்றார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் 
மூத்தார் அ்னவ்ரயும் மதிப்்்பன; எல்லாரிடமும் அனபும் 
மரியா்தயும் காடடு்வன.

 என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது 
நிற்்்பன.  அவர்கள் நலமும் வைமும் த்பறுவதி்லதான 
எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.
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தீண்டா்ம மனித ்நயமற்ற த�யலும் த்பருங்குற்றமும் ஆகும்

்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிதமாழி

 ‘நாடடின உரி்ம வாழ்்வயும் ஒரு்மப்்பாட்டயும் 
்்பணிக்காதது வலுப்்படுததச் த�யற்்படு்வன’ எனறு உைமார 
நான உறுதி கூறுகி்றன.

 ‘ஒரு்்பாதும் வனமு்ற்ய நா்டன எனறும், �மயம், 
தமாழி, வடடாரம் முதலிய்வ காரணமாக எழும் 
்வறு்பாடுகளுக்கும் பூ�ல்களுக்கும் ஏ்னய அரசியல் 
த்பாருைாதாரக் கு்ற்பாடுகளுக்கும் அ்மதி தநறியிலும் 
அரசியல் அ்மப்பின வழியிலும் நினறு தீர்வு காண்்்பன’ 
எனறும் நான ்மலும் உறுதியளிக்கி்றன.

உறுதிதமாழி

 இநதியா எனது நாடு. இநதியர் அ்னவரும் என உடன 
பிறநதவர்கள். என நாட்ட நான த்பரிதும் ்நசிக்கி்றன. 
இநநாடடின ்பழம்த்பரு்மக்காகவும் ்பனமுக மரபுச் 
சிறப்புக்காகவும் நான த்பருமிதம் அ்டகி்றன. இநநாடடின 
த்பரு்மக்குத தகுநது விைங்கிட எனறும் ்பாடு்படு்வன.

 எனனு்டய த்பற்்றார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் 
மூத்தார் அ்னவ்ரயும் மதிப்்்பன; எல்லாரிடமும் அனபும் 
மரியா்தயும் காடடு்வன.

 என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது 
நிற்்்பன.  அவர்கள் நலமும் வைமும் த்பறுவதி்லதான 
எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.

VI
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புதிய தெய்திகரள 
அறிநது தககாளள  

தேரிநது தேளிதவகாம். . . .

இ்லககியச்சுரவ உணரநது 
நுட்பஙகரள உளவகாஙகி 
தமகாழிரய ஆற்ைலுடன் 

பயன்படுத்ே 
தமகாழிரய ஆளதவகாம் . . . . 

உயரசிநேரனத் திைன்தபை, 
பரடப்பகாககத்தின்வழி 

வகாழ்ரவத் ேன்னம்பிகரகயுடன் 
எதிரதககாளள, படித்துச்சுரவகக, 

தமகாழிவிரளயகாட்டு . . . .

தபகாருணரமககு ஏற்ப 
இயலின் தேகாடககத்தில் 

கற்ைல் த�காககஙகள

ககா்லத்தின் பகாய்ச்ெலுககு 
ஈடுதககாடுப்பேகாக 

இரணயவழி உைலிகள . . .

பயின்ை பகாடஙகள குறித்துச் 
சிநதிகக, கற்ைல் 

தெயல்பகாடுகளகாகக   
கற்பரவ கற்ைபின் . . . .

மகாணவரேம் 
அரடரவ அளவிட 

மதிப்பீடு . . . .

இயலின் இறுதியில் 
விழுமியப் பககமகாக  
நிற்க அேற்குத் ேக. . .

VII

6th Std Tamil CBSE FM.indd   7 17-12-2021   15:24:24



ப்பாருைைக்கம்

VIII

ை. 
எண் ப்பாருண்ளம/இயல ்பாைத்தள்பபு்கள் ்பக்க

எண்

 1 ம�ொழி இன்பத்ேமிழ் * 2

ேமிழ்ககும்மி 5

ேமிழ்த்தேன் வளரேமிழ் 8

கனவு பலித்ேது 15

ேமிழ் எழுத்துகளின் வரகயும் தேகாரகயும் 18

2 இயறறக சி்லப்பதிககாைம் * 26

ககாணி நி்லம் * 29

இயற்ரக இன்பம் சிைகின் ஓரெ 32

கிைவனும் கடலும் 37

முேத்லழுத்தும் ெகாரதபழுத்தும் 43

திருககுைள * 48

3 அறிவியல், ம�ொழில்நுடபம் அறிவியல் ஆத்திசூடி 52

அறிவிய்லகால் ஆளதவகாம் 55

எநதிை உ்லகம் கணியனின் �ணபன் 58

ஒளி பிைநேது 64

தமகாழிமுேல், இறுதி எழுத்துகள 69

4 கல்வி மூதுரை * 78

துன்பம் தவல்லும் கல்வி 80

கணதணனத் ேகும் கல்விககண திைநேவர 83

நூ்லகம் த�காககி... 87

இன எழுத்துகள 91

5 �காகரிகம், பணபகாடு ஆெகாைகதககாரவ 100

கணமணிதய கணணுைஙகு 102

பகாடறிநது ஒழுகுேல் ேமிைர தபருவிைகா 105

மனம் கவரும் மகாமல்்லபுைம் 109

மயஙதககாலிகள 114

திருககுைள * 120

6th Std Tamil CBSE FM.indd   8 17-12-2021   15:24:24



 ( * ) இக்குறியிட் ெநா்லகள் ைனப்ெநா்ப்ெகுதி

மின் நூல் மதிப்பீடு

IX

ை. 
எண் ப்பாருண்ளம/இயல ்பாைத்தள்பபு்கள் ்பக்க

எண்

6 தேகாழில், வணிகம் �கானி்லம் பரடத்ேவன் 126

கடத்லகாடு விரளயகாடு * 129

கூடித் தேகாழில் தெய் வளரும் வணிகம் 132

உரைப்தப மூ்லேனம் 137

சுட்டு எழுத்துகள, வினகா எழுத்துகள 140

7 �காடு, ெமூகம், அைசு, நிருவகாகம் பகாைேம் அன்ரைய �காற்ைஙககால் * 148

ேமிழ்�காட்டில் ககாநதி 151

புதுரமகள தெய்யும் தேெமிது தவலு�காச்சியகார 155

�கால்வரகச் தெகாற்கள 159

8 அைம், ேத்துவம், சிநேரன பைகாபைக கணணி  * 166

நீஙகள �ல்்லவர 168

எல்்லகாரும் இன்புை பசிப்பிணி தபகாககிய பகாரவ 170

பகாேம் 174

தபயரச்தெகால் 178

திருககுைள * 184

9 மனிேம், ஆளுரம ஆசிய த�காதி 188

மனிேத�யம் 192

இன்னுயிர ககாப்தபகாம் முடிவில் ஒரு தேகாடககம் 196

அணி இ்லககணம் 199

திருககுைள 205

6th Std Tamil CBSE FM.indd   9 17-12-2021   15:24:24



தமிழ

ஆறநாம் வகுப்பு

X

6th Std Tamil CBSE FM.indd   10 17-12-2021   15:24:24



1

கற்றல் ந�ோககஙகள்
Ø	 செய்யுளின்	ச�ொருளைச்	செொந்த	நளையில்	கூறு்தல்	-	எழுது்தல்

Ø	 ்தமிழ்	ச�ொழியின்	இனிள�ளை	உணர்நது	ப�ொற்று்தல்

Ø	 ்தமிழ்ச�ொழியின்	்தனிச்சிறப்புகளைப்	�ட்டிைலிடு்தல்

Ø	 ்தன்்னம்பிகளகயுைன்	்த்னககொ்ன	இலககுகளை	உருவொககு்தல்

Ø	 எழுத்துகளின்	வளக,	ச்தொளககளை	அறி்தல்

இயல்
ஒன்று தமிழ்தநதன்

6th Std Tamil CBSE Pages 1-24.indd   1 16-12-2021   20:06:45



2

இயல்
ஒன்று இன்்ப்ததமிழ

ந ம து  த ா ய ் ம ா ழி ய ா கி ய  த மி ழ ை த்  த மி ழ் 
இலக்கியங்கள் ப�ாற்றுகின்றன. தமிழ் வணக்்கம் தற்்கால 
இலக்கிய மர�ா்க ஆகிவிட்டது. �ாரதிதாசன தமிழைப் 
�லவா்றா்கப் ப�ாற்றுகி்றார். ்கணபண! மணிபய! எனறு 
குைநழதழயக் ்்காஞ்சுவதும் உணடு. அதுப�ால அவர் 
நம் ்சநதமிழுக்குப் ்�யர்்கள் �ல சூடடி மகிழ்வழதக் 
்காணப�ாம்.

தமிழுக்கும் அமுததன்றுபேர்! – அநதத்
தமிழ் இன்ேத் தமிழ்எங்கள் உயிருக்கு பேர்! *

தமிழுக்கு நிலதென்று பேர்! – இன்ேத்
தமிழ் எங்கள் சமூ்கத்தின் விளைவுக்கு நீர்! *

தமிழுக்கு மணதமன்று பேர்! – இன்ேத்
தமிழ் எங்கள் ொழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர்! *

தமிழ் எங்கள் இைளமக்குப் ோல்! – இன்ேத்
தமிழ் ேல்ல பு்கழ்மிக்்க புலெர்க்கு பெல்!

தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு ொன்! – இன்ேத்
தமிழ் எங்கள் அசதிக்குச் சுடர்தநத பதன்!

தமிழ் எங்கள் அறிவுக்குத் பதாள்! – இன்ேத்
தமிழ் எங்கள் ்கவிளதக்கு ெயிரத்தின் ொள்!

- ோரதிதாசன்

ச�ோல்லும் ச்போருளும்
நிருமித்த - உருவாக்கிய விழைவு - வைர்ச்சி
சமூ்கம்  - மக்்கள் குழு அசதி - பசார்வு

கவிததபந்பதை
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நூல் செளி
பாரதிதாசனின் இயற்பயர் சுப்புரத்தினம். பாரதியாரின் 
கவிததகள் மீது ்காண்ட பறறின் காரணமாகத் தம் 
்பயதரப் பாரதிதாசன் என மாறறிக் ்காண்டார். தம் 
கவிததகளில் ்பணகல்வி, தகம்்பண மறுமணம், 

்பாதுவுத்டதம, பகுத்தறிவு முதலான புரட்சிகரமான கருத்துகதைப் 
பாடு்பாருைாகப் பாடியுள்ைார். எனவே, இேர் புரட்சிக்கவி என்று 
வபாற்றப்படுகி்றார். இேர் பாவேநதர் என்றும் சி்றப்பிக்கப்படுகி்றார். 
இப்பா்டல், 'பாரதிதாசன் கவிததகள்' என்்ற நூலில் 'தமிழ்' என்னும் 
ததலப்பின்கீழ் இ்டம்்பறறுள்ைது.

1. இன�த்தமிழ் என்ற �ா்டழல இனிய  ஓழசயு்டன �ாடு்க.
2. தமிழை அமுது, நிலவு, மணம் எனறு ்�யரிடடு அழைப்�து �ற்றி வகுப்�ழ்றயில் 

்கலநதுழரயாடு்க.
3. தமிழுக்கு  நீங்கள் சூட்ட விரும்பும் ்�யர்்கழைப் �டடியலிடு்க.
4. தமிழ்க் ்கவிழத்கள், �ா்டல்்கழைப் �டித்து மகிழ்்க.                     
 (எ.்கா.) தமிபை  உயிபர வணக்்கம்
    தாயபிள்ழை உ்றவம்மா உனக்கும் எனக்கும்
    அமிழ்பத நீ இல்ழல என்றால் 
    அத்தழனயும் வாழ்வில் ்கசக்கும் புளிக்கும்
    தமிபை உனழன நிழனக்கும் 
    தமிைன என ்நஞ்சம் இனிக்கும் இனிக்கும்
 - ்காசி ஆனநதன 

்போடலின் ச்போருள்
தமிழுக்கு அமுது எனறு ்�யர்.  இன�ம் தரும் அநதத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு 

இழணயானது.
தமிழுக்கு நிலவு எனறு ்�யர்.  இன�த்தமிழ் எங்கள் சமூ்க வைர்ச்சிக்கு  

அடிப்�ழ்டயான நீர் ப�ான்றது.
தமிழுக்கு மணம் எனறு ்�யர். அது எங்கள் வாழ்விற்்கா்கபவ உருவாக்்கப்�ட்ட 

 ஊர் ஆகும்.
தமிழ் எங்கள் இைழமக்குக் ்காரணமான �ால் ப�ான்றது.  நல்ல பு்கழ்மிகுநத  

புலவர்்களுக்குக்  கூர்ழமயான  பவல் ப�ான்ற ்கருவியாகும்.
தமிழ் எங்கள் உயர்விற்கு எல்ழலயாகிய  வானம் ப�ான்றது. இன�த்தமிழ் எங்கள் 

பசார்ழவ நீக்கி ஒளிரச் ்சயயும் பதன ப�ான்றது.
தமிழ் எங்கள் அறிவுக்குத் துழண ்்காடுக்கும் பதாள் ப�ான்றது. தமிழ் எங்கள் 

்கவிழதக்கு ழவரம் ப�ான்ற உறுதி மிக்்க வாள் ஆகும்.

கற்பதெ கற்றபின்
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சரியான விழ்டழயத் பதர்ந்தடுத்து எழுது்க.

 1. ஏற்்றத் தாழ்வற்்ற ------ அழமய பவணடும்

   அ) சமூ்கம்      ஆ) நாடு                   இ) வீடு          ஈ) ்தரு

 2.  நாள் முழுவதும் பவழல ்சயது ்கழைத்தவர்க்கு ------ ஆ்க இருக்கும்

   அ) மகிழ்ச்சி     ஆ) ப்கா�ம்             இ) வருத்தம்        ஈ) அசதி

 3. நிலவு + எனறு என�தழனச் பசர்த்து எழுதக் கிழ்டக்கும் ்சால் ---------

   அ) நில்யனறு   ஆ) நில்வனறு       இ) நிலவனறு     ஈ) நிலவுஎனறு

 4. தமிழ் + எங்கள் என�தழனச் பசர்த்து எழுதக் கிழ்டக்கும் ்சால் ---------

   அ) தமிைங்கள்   ஆ) தமி்ைங்கள்      இ) தமிழுங்கள்  ஈ) தமிழ்எங்கள்

 5. ’அமு்தனறு’ எனனும் ்சால்ழலப் பிரித்து எழுதக் கிழ்டப்�து ---------

   அ) அமுது + ்தனறு ஆ) அமுது + எனறு  இ) அமுது + ஒனறு ஈ) அமு + ்தனறு

 6. '்சம்�யிர்’ எனனும் ்சால்ழலப் பிரித்து எழுதக் கிழ்டப்�து ---------

   அ) ்சம்ழம + �யிர் ஆ) ்சம் + �யிர்      இ) ்சழம + �யிர்  ஈ) ்சம்பு + �யிர்

இன�த்தமிழ் - �ா்டலின ்கருத்துக்கு ஏற்்ற�டி  ்�ாருத்து்க.
 1. விழைவுக்கு    -  �ால்
 2. அறிவுக்கு    -  பவல்
 3. இைழமக்கு    -  நீர்
 4. புலவர்க்கு    -  பதாள்

ஒத்த ஓழசயில் முடியும் (இழயபு) ்சாற்்கழை  எடுத்து எழுது்க.
 (எ.்கா.)  ப�ர் - பநர்  

குறுவினா
 1. �ாரதிதாசன தமிழுக்குச் சூடடியுள்ை ்�யர்்கள் யாழவ?
 2. நீங்கள் தமிழை எதபனாடு  ஒப்பிடுவீர்்கள்?

சிறுவினா
 1. இன�த் தமிழ் - �ா்டலில் உங்களுக்குப் பிடித்த அடி்கள் இரண்டழன எழுது்க.
 2. சமூ்க வைர்ச்சிக்கும் நீருக்கும் உள்ை ்தா்டர்பு யாது?

சிநதழன வினா
 ப வ ல்  எ ன � து  ஓ ர்  ஆ யு த ம் .   த மி ழ்  ஏ ன  ப வ லு ்ட ன  ஒ ப் பி ்ட ப் � டு கி ்ற து ?  

மதிபபீடு
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கூட்டமா்கக்கூடிக் கும்மியடித்துப் �ாடி ஆடுவது மகிழ்ச்சியான 
அனு�வம். கும்மியில் தமிழைப் ப�ாற்றிப்�ாடி ஆடுவது ்�ரும் 
மகிழ்ச்சி தருவதாகும். வாருங்கள்! தமிழின ்�ருழமழய 
வாயாரப் ப�சலாம்; ்காதாரக் ப்கட்கலாம்; இழசபயாடு 
�ா்டலாம்;  கும்மி ்்காடடி ஆ்டலாம்.

இயல்
ஒன்று தமிழககும்மி

ச�ோல்லும் ச்போருளும்
   

த்காட்டுங்கடி கும்மி த்காட்டுங்கடி இைங
ப்காளதயபர கும்மி த்காட்டுங்கடி – நிலம்

எட்டுத் திளசயிலும் தசநதமிழின் பு்கழ்
எட்டிடபெ கும்மி த்காட்டுங்கடி!

ஊழி ேலநூறு ்கணடதுொம் அறிவு
ஊறதறெனும் நூல்ேல த்காணடதுொம் – தேரும்

ஆழிப் தேருக்கிறகும் ்காலத்திறகும் முறறும்
அழியாமபல நிளல நின்றெதுொம்!

தோய் அ்கறறும் உள்ைப் பூட்டறுக்கும் – அன்பு
பூணடெரின் இன்ேப் ோட்டிருக்கும் – உயிர்

தமய்பு்கட்டும் அறெபமன்ளம கிட்டும் இநத
பமதினி ொழ்ெழி ்காட்டிருக்கும் !

- தேருஞ்சித்திரனார் 

ஊழி –  நீண்ட்தாரு ்காலப்�குதி
உள்ைப்பூடடு – உள்ைத்தின அறியாழம

ஆழிப் ்�ருக்கு - ்க்டல் ப்காள்
பமதினி - உல்கம்

கவிததபந்பதை
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்போடலின் ச்போருள் 
         இைம்்�ண்கபை!  தமிழின பு்கழ் எடடுத்திழச்களிலும் �ரவிடும் வழ்கயில் ழ்க்கழைக் 
்்காடடிக் கும்மியடிப்ப�ாம். 
        �ல நூறு ஆணடு்கழைக் ்கண்டது தமிழ்்மாழி. அறிவு ஊற்்றாகிய நூல்்கள் �லவற்ழ்றக் 
்்காண்ட ்மாழி. ்�ரும் ்க்டல் சீற்்றங்கள், ்கால மாற்்றங்கள் ஆகிய எவற்்றாலும் அழியாமல் 
நிழலத்திருக்கும் ்மாழி.  
      தமிழ், ்�ாயழய அ்கற்றும் ்மாழி; அது மனத்தின அறியாழமழய நீக்கும் ்மாழி; 
அனபுழ்டய �லரின இன�ம் தரும் �ா்டல்்கள் நிழ்றநத ்மாழி; உயிர் ப�ான்ற உணழமழய 
ஊடடும் ்மாழி ; உயர்நத அ்றத்ழதத் தரும் ்மாழி. இநத உல்கம்  சி்றநது வாழ்வதற்்கான  
வழி்கழையும் ்காடடும் ்மாழி தமிழ்்மாழி .

நூல் செளி
்பருஞ்சித்திரனாரின் இயற்பயர் மாணிக்கம். இேர் 
பாேலவரறு என்னும் சி்றப்புப் ்பயரால் அதைக்கப்படுகி்றார்.  
கனிசசாறு, ்காயயாக்கனி, பாவியக்்காத்து, நூ்றாசிரியம் 
முதலான நூல்கதை இயறறியுள்ைார் .  ்தன்்மாழி, 

தமிழ்சசிட்டு, தமிழ்நிலம் ஆகிய இதழ்கதை ந்டத்தினார்.  தனித்தமிதையும் 
தமிழுணர்தேயும் பரப்பிய பாேலர் இேர்.
இப்பா்டல் கனிசசாறு என்னும் நூலில் இ்டம் ்பறறுள்ைது.  இநநூல் எட்டுத் ்தாகுதிகைாக 
்ேளிேநதுள்ைது. இது தமிழுணர்வு நித்றநத  பா்டல்கதைக் ்காண்டது.

1. தமிழ்க்கும்மி  �ா்டழல இழசபயாடு  �ாடி மகிழ்்க.

2. பினவரும் ்கவிழத அடி்கழைப் �டித்து மகிழ்்க.

 வானபதானறி வளி பதானறி ்நருப்புத் பதானறி

   மண பதானறி மழை பதானறி மழல்கள் பதானறி

 ஊன பதானறி உயிர் பதானறி உணர்வு பதானறி

   ஒளி பதானறி ஒலி பதானறி வாழ்நத அநநாள்

 பதன பதானறியது ப�ால மக்்கள் நாவில்

   ்சநதமிபை! நீ பதானறி வைர்நதாய! வாழி!

- ொணிதாசன்

கற்பதெ கற்றபின்
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சரியான விழ்டழயத் பதர்ந்தடுத்து எழுது்க.

 1. தாய ்மாழியில் �டித்தால் ------ அழ்டயலாம்

   அ) �னழம  ஆ) பமனழம  இ) ்�ாறுழம  ஈ) சிறுழம

 2. த்கவல் ்தா்டர்பு முனபனற்்றத்தால் ------ சுருஙகிவிட்டது

   அ) பமதினி  ஆ) நிலா  இ) வானம்  ஈ) ்காற்று

 3. ’்சநதமிழ்’ எனனும் ்சால்ழலப் பிரித்து எழுதக் கிழ்டப்�து_______

   அ) ்சந + தமிழ்  ஆ) ்சம் + தமிழ்  இ) ்சனழம + தமிழ்  ஈ) ்சம்ழம + தமிழ்

 4. ’்�ாயய்கற்றும்’  எனனும் ்சால்ழலப் பிரித்து எழுதக் கிழ்டப்�து_________

   அ) ்�ாய + அ்கற்றும்     ஆ) ்�ாய + ்கற்றும்

   இ) ்�ாயய + ்கற்றும்  ஈ) ்�ாய + ய்கற்றும்

 5. �ாடடு + இருக்கும் என�தழனச் பசர்த்து எழுதக் கிழ்டக்கும் ்சால் ---------

   அ) �ாடடிருக்கும்  ஆ) �ாடடுருக்கும்  இ) �ாடிருக்கும்  ஈ) �ாடியிருக்கும்

 6. எடடு  +  திழச என�தழனச் பசர்த்து எழுதக் கிழ்டக்கும் ்சால் ---------

   அ) எடடுத்திழச  ஆ) எடடிதிழச  இ) எடடுதிழச  ஈ) எடடிஇழச

நயம் உணர்நது எழுது்க.
 1. �ா்டல் அடி்களில் முதல் எழுத்து ஒனறுப�ால் வரும் (பமாழன) ்சாற்்கழை  

  எடுத்து எழுது்க.
  2.  �ா்டல் அடி்களில்  இரண்டாம் எழுத்து ஒனறுப�ால் வரும் (எதுழ்க) ்சாற்்கழை  

  எடுத்து எழுது்க.
  3.   �ா்டல் அடி்களில்  இறுதி எழுத்து ஒனறுப�ால் வரும் (இழயபு) ்சாற்்கழை   

எடுத்து எழுது்க.

குறுவினா
 1. தமிழ் ்மாழியின ்சயல்்கைா்கக்  ்கவிஞர் கூறுவன யாழவ?
 2. ்சநதமிழின பு்கழ் எங்்கல்லாம் �ரவ பவணடும் எனறு ்கவிஞர் கூறுகி்றார்?

சிறுவினா
 1. ்கால ்வள்ைத்ழத எதிர்த்து நிற்கும் ்மாழி தமிழ் எனறு ்கவிஞர் கூறுவதன     

  ்காரணம் எனன?
 2. தமிழ்க் கும்மி �ா்டலினவழி நீங்கள் அறிநது்்காண்டவற்ழ்ற உம் ்சாநத நழ்டயில்  

  எழுது்க.

சிநதழன வினா
 தமிழ் ்மாழி அறியாழமழய எவவாறு அ்கற்றும்?

மதிபபீடு
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மூத்த தமிழ்்மாழி எனறும் இைழமயானது; எளிழமயானது; 
இனிழமயானது; வைழமயானது; ்காலத்திற்ப்கற்�த் தனழனத் 
தகுதிப்�டுத்திக்்்காள்வது; நிழனக்கும்ப�ாபத ்நஞ்சில் 
இனிப்�து; நம் வாழ்ழவச் ்சழிக்்கச் ்சயவது; உல்கச் 
்சம்்மாழி்களுள் ஒன்றா்க விைஙகும் தமிழ்்மாழியின 
சி்றப்பு்கழை  அறியலாம் வாருங்கள்.

இயல்
ஒன்று ெளரதமிழ

மனித இனப் �ரிணாம வைர்ச்சியின சி்றப்பு்களுள் ஒனறு ்மாழி. மனிதழரப் பி்ற  
உயிரினங்களி்டம் இருநது பவறு�டுத்தியும் பமம்�டுத்தியும் ்காடடுவது ்மாழி. ்மாழி, நாம் 
சிநதிக்்க உதவுகி்றது; சிநதித்தழத ்வளிப்�டுத்தவும் உதவுகி்றது. பி்றர் ்கருத்ழத நாம் அறிய 
உதவுவதும் ்மாழிபய. உலகில் ஆ்றாயிரத்திற்கும் பமற்�ட்ட ்மாழி்கள் உள்ைன. இவற்றுள் 
சில ்மாழி்கள் மடடுபம ப�ச்சு வடிவம், எழுத்து வடிவம் ஆகிய இரணழ்டயும் ்�ற்றுள்ைன.

உல்க ்மாழி்கள் �லவற்றுள் இலக்்கண, இலக்கியவைம் ்�ற்றுத் தி்கழும் ்மாழி்கள் 
மி்கச்சிலபவ. அவற்றுள் ்சம்ழம மிக்்க ்மாழி என ஏற்றுக் ்்காள்ைப்�ட்டழவ சில 
்மாழி்கபை. தமிழ்்மாழி அத்தகு சி்றப்பு மிக்்க ்சம்்மாழியாகும்.

தமிழ் இலக்கியங்கள் இனிழமயானழவ. ஓழச இனிழம, ்சால் இனிழம, ்�ாருள் 
இனிழம ்்காண்டழவ. �ல ்மாழி்கள் ்கற்்ற ்கவிஞர் �ாரதியார், 

யாமறிநத தமாழி்களிபல தமிழ்தமாழி போல்
இனிதாெது  எஙகும் ்காபணாம்
எனறு தமிழ்்மாழியின இனிழமழய வியநது �ாடுகி்றார்.

மூ்ததசமோழி
என்று பிறெநதெள் என்று உணராத
இயல்பினைாம் எங்கள் தாய்!
எனறு �ாரதத்தாயின ்தானழமழயப் �ற்றிப்  

� ா ர தி ய ா ர்  கூ றி ய  ்க ரு த் து  த மி ழ் த் த ா ய க் கு ம் 
்�ாருநதுவதா்க உள்ைது.

சாழல்கள் பதானறிய பி்றப்க சாழல விதி்கள் 
பதானறியிருக்கும். அதுப�ால இலக்கியம் பதானறிய 
பி்றப்க அதற்குரிய இலக்்கண விதி்கள் பதானறியிருக்்க 
பவணடும். ்தால்்காப்பியம் தமிழில் நமக்குக் 

உதை�தட உலகம்
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கிழ்டத்துள்ை மி்கப் �ழைழமயான இலக்்கண நூல் 
ஆகும். அப்�டி என்றால் அதற்கும் முனனதா்கபவ 
தமிழில் இலக்கிய நூல்்கள் இருநதிருக்்க பவணடும் 
அல்லவா? இதழனக் ்்காணடு தமிழ் மி்கவும் 
்தானழமயான ்மாழி என�ழத உணரலாம்.

எளிய சமோழி
தமிழ்்மாழி ப�சவும் �டிக்்கவும் எழுதவும் 

உ்கநத ்மாழி. 

உ யி ரு ம்  ் ம ய யு ம்  இ ழ ண வ த ா ல் 
பதானறு�ழவ உயிர்்மய எழுத்து்கள். உயிர் 
எழுத்து்கள்,  ்மய எழுத்து்கள் ஆகியவற்றின 
ஒலிப்பு முழ்ற்கழை அறிநது ்்காண்டால் உயிர்்மய எழுத்து்கழை எளிதா்க ஒலிக்்கலாம்.  
எழுத்து்கழைக் கூடடி  ஒலித்தாபல தமிழ் �டித்தல் இயல்�ா்க நி்கழ்நதுவிடும். 

(எ.்கா.) அ + மு + து = அமுது.

தமிழ்்மாழிழய எழுதும் முழ்றயும் மி்க எளிதுதான.  இதற்ப்கற்�, தமிழ் எழுத்து்கள் 
்�ரும்�ாலும் வலஞ்சுழி எழுத்து்கைா்கபவ அழமநதுள்ைன.

(எ.்கா.)	 வலஞ்சுழி	எழுத்துகள்  - அ,  எ, ஔ, ண, ஞ
	 	 	 இைஞ்சுழி	எழுத்துகள் -  ்ட , ய, ை

சீரதம சமோழி
சீர்ழம என�து ஒழுஙகு முழ்றழயக் குறிக்கும் ்சால். தமிழ் ்மாழியின �லவழ்கச் 

சீர்ழம்களுள் அதன ்சாற்சி்றப்பு குறிப்பி்டத்தக்்கது.  

உயர்திழண, அஃறிழண என இருவழ்கத் திழண்கழை அறிபவாம். உயர்திழணயின 
எதிர்ச்்சால் தாழ்திழண என அழமயபவணடும். ஆனால் தாழ்திழண எனறு கூ்றாமல் 
அஃறிழண (அல் + திழண = உயர்வு அல்லாத திழண) எனறு ்�யர் இட்டனர் நம் முனபனார். 

�ா்கற்்காய ்கசப்புச்சுழவ உழ்டயது. அதழனக் ்கசப்புக்்காய எனறு கூ்றாமல், இனிப்பு 
அல்லாத ்காய �ா்கற்்காய (�ாகு + அல் + ்காய) என வைஙகினர். இவவாறு ்�யரிடுவதிலும் 
சீர்ழம மிக்்கது தமிழ் ்மாழி.

ச�ோல் முதலில் ஆளப்படும் இலககியம் நமறநகோள்

தமிழ் ்தால்்காப்பியம்
தமி்ைன கிைவியும் அதபனா ரற்ப்ற-
்தால் : 386

தமிழ்நாடு
சிலப்�தி்காரம்   
வஞ்சிக்்காண்டம்

இமிழ்்க்டல் பவலிழயத் தமிழ்நாடு ஆக்கிய  
இதுநீ ்கருதிழன ஆயின - வஞ்சி : 165

தமிைன அப்�ர் பதவாரம் ... தமிைன ்கண்டாய - திருத்தாண்ட்கம் : 23

சதரிந்து சதளிநெோம்
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ெளரசமோழி
த மி ழு க் கு  மு த் த மி ழ்  எ ன னு ம் 

சி்றப்புப் ்�யரும் உணடு. இயல்தமிழ் 
எ ண ண த் ழ த  ் வ ளி ப் � டு த் து ம் ; 
இழசத்தமிழ் உள்ைத்ழத மகிழ்விக்கும்; 
நா்ட்கத்தமிழ் உணர்வில் ்கலநது வாழ்வின 
நிழ்றகுழ்ற்கழைச் சுடடிக்்காடடும்.

த மி ழி ல்  ்க ா ல ந ப த ா று ம்   � ல 
வ ழ ்க ய ா ன  இ ல க் கி ய  வ டி வ ங ்க ள் 
புதிது புதிதா்க  உருவாகி  வருகின்றன. 
்சயயுள், ்கவிழத, புதுக்்கவிழத, துளிப்�ா 
ப�ான்றன தமிழ்க் ்கவிழத வடிவங்கள். 
்கடடுழர, புதினம், சிறு்கழத ப�ான்றன 
உழரநழ்ட வடிவங்கள். 

த ற் ப � ா து  அ றி வி ய ல்  த மி ழ் , 
்கணினித்தமிழ் எனறு பமலும்  பமலும் 
வைர்நது ்்காணப்ட வருகி்றது.

சதரிந்து சதளிநெோம்

தோெை இதலப ச்பயரகள்
ஆல், அரசு,  மா, �லா, வாழை இழல

அ்கத்தி, �சழல, முருஙழ்க கீழர

அருகு, ப்காழர புல்
்நல், வரகு தாள்
மல்லி தழை
சப்�ாத்திக் ்கள்ளி, தாழை ம்டல்
்கரும்பு,  நாணல் பதாழ்க
�ழன, ்தனழன ஓழல
்கமுகு (�ாக்கு) கூநதல்

10

ெளதம சமோழி
த மி ழ்  வ ை ழ ம மி க் ்க  ் ம ா ழி .  

் த ா ல் ்க ா ப் பி ய ம் ,  ந ன னூ ல்  உ ள் ளி ட ்ட 
இலக்்கண நூல்்கள் மிகுநதது தமிழ் ்மாழி. 
எடடுத்்தாழ்க, �த்துப்�ாடடு ஆகிய சங்க 
இலக்கியங்கழைக் ்்காண்டது; திருக்கு்றள், 
நாலடியார் முதலிய அ்றநூல்்கள் �லவும்  
நிழ்றநதது; சிலப்�தி்காரம், மணிபம்கழல 
மு த லி ய  ்க ா ப் பி ய ங ்க ழ ை க்  ் ்க ா ண ்ட து .  
இ வ வ ா று  இ ல க் கி ய ,  இ ல க் ்க ண  வ ை ம்  
நிழ்றநதது தமிழ் ்மாழி.  

தமிழ் ்மாழி ்சால்வைம் மிக்்கது. ஒரு 
்�ாருளின �ல நிழல்களுக்கும் ்வவபவறு 
்�யர் சூடடுவது தமிழ் ்மாழியின சி்றப்�ாகும்.  
ச ா ன ்ற ா ்க ,  பூ வி ன  ஏ ழு நி ழ ல ்க ளு க் கு ம் 
ப த ா ன று வ து  மு த ல்  உ தி ர் வ து  வ ழ ர 

தனித்தனிப் ்�யர்்கள்தமிழில் உணடு.

ஓர் எழுத்பத ஒரு ்சால்லாகிப் ்�ாருள்தருவதும் உணடு. ஒரு ்சால் �ல  
்�ாருழைக் குறித்து வருவதும் உணடு. சான்றா்க ‘மா’ – எனனும் ஒரு ்சால் மரம், விலஙகு, 
்�ரிய, திரும்கள், அைகு, அறிவு, அைவு, அழைத்தல், து்கள், பமனழம, வயல், வணடு 
ப�ான்ற �ல ்�ாருள்்கழைத் தருகி்றது.

அரும்பு

்மாடடு             

முழ்க 
மலர் 

்சம்மல்

்மாடடு             அலர்              

வீ 
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புதுதம சமோழி
இனழ்றய அறிவியல், ்தாழில்நுட� 

வைர்ச்சிக்கு ஏற்� தமிழில் புதிய புதிய 
்கழலச்்சாற்்கள் உருவாகி வருகின்றன.  

இ ழ ண ய ம் ,  மு ்க நூ ல் ,  பு ல ன ம் , 
கு ர ல் ப த ்ட ல் ,  ப த டு ் � ா றி ,  ் ச ய லி , 
் த ா டு தி ழ ர  மு த லி ய  ் ச ா ற் ்க ழ ை 
இதற்கு எடுத்துக்்காட்டா்கக் கூ்றலாம்.  
சமூ்க ஊ்ட்கங்கைான ்சயதித்தாள், 
வ ா ் ன ா லி ,  ் த ா ழ ல க் ்க ா ட சி 
ஆ கி ய வ ற் றி லு ம்  � ய ன � ்ட த் த க் ்க 
்மாழியா்க விைஙகுகி்றது  தமிழ்்மாழி .

அறிவியல் சதோழில்நுட்ப சமோழி
  உலகில் எழுத்து வடிவம் ்�்றாத 
்மாழி்கள் �ல உள்ைன. இநநிழலயில் 
தமிழ் வரிவடிவ எழுத்து்கள் அறிவியல் 
்தாழில்நுட� பநாக்கிலும் �யன�டுத்தத் 
தக்்கழவயா்க உள்ைன.

்மாழிழயக் ்கணினியில் �யன�டுத்த பவணடும் என்றால் அது எண்களின 
அடிப்�ழ்டயில் வடிவழமக்்கப்�்டபவணடும். ்தால்்காப்பியம், நனனூல் ப�ான்றழவ நாம் 
�டிப்�தற்்கா்க எழுதப்�ட்டழவ. ஆயினும் அழவ ்கணினி ்மாழிக்கும் ஏற்்ற நுட�மான 
வடிவத்ழதயும் ்�ற்றுள்ைன. 

மூத்த ்மாழியான தமிழ் - ்கணினி, 
இழணயம் ப�ான்றவற்றில் �யன�்டத்தக்்க 
வழ்கயில் புது ்மாழியா்கவும்  தி்கழ்கி்றது. 
இ த் த கு  சி ்ற ப் பு மி க் ்க  ் ம ா ழி ழ ய க் 
்கற்�து  நமக்குப் ்�ருழமயல்லவா? 
த மி ழ்  ் ம ா ழி யி ன  வ ை ழ ம க் கு ம் 
வைர்ச்சிக்கும் �ங்காற்்றபவணடியது நமது     
்க்டழமயல்லவா?

11

தமிழ் எண்கழை அறிபவாம்.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ௧ ௦
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வ.எண ்சால் இ்டம்்�ற்்ற நூல்

1. பவைாணழம ்கலித்்தாழ்க 101, திருக்கு்றள் 81

2. உைவர் நற்றிழண 4

3. �ாம்பு குறுந்தாழ்க-239

4. ்வள்ைம் �திற்றுப்�த்து-15

5. முதழல குறுந்தாழ்க-324

6. ப்காழ்ட அ்கநானூறு-42

7. உல்கம் ்தால்்காப்பியம், கிைவியாக்்கம்- 56 திருமுரு்காற்றுப்�ழ்ட-1

8. மருநது அ்கநானூறு-147, திருக்கு்றள் 952

9. ஊர் ்தால்்காப்பியம், அ்கத்திழணயியல் -41

10. அனபு ்தால்்காப்பியம், ்கைவியல் 110, திருக்கு்றள் 84

11. உயிர் ்தால்்காப்பியம், கிைவியாக்்கம்- 56, திருக்கு்றள் 955

12. மகிழ்ச்சி ்தால்்காப்பியம், ்கற்பியல்-142, திருக்கு்றள் 531

13. மீன குறுந்தாழ்க 54

14. பு்கழ் ்தால்்காப்பியம், பவற்றுழமயியல் 71

15. அரசு திருக்கு்றள் 554

16. ்சய குறுந்தாழ்க 72

17. ்சல் ்தால்்காப்பியம், 75 பு்றத்திழணயியல்

18. �ார் ்�ரும்�ாணாற்றுப்�ழ்ட, 435

19. ஒழி ்தால்்காப்பியம், கிைவியாக்்கம் 48

20. முடி ்தால்்காப்பியம், விழனயியல் 206

இரண்டாயிரம் ஆணடுகளடாக வழக்கில் இருக்கும் 
சில தமிழ்ச்டாறகள்.
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1. மாற்்றங்களுக்கு ஏற்�த் தனழனப் புதுப்பித்துக் ்்காள்ளும் ்மாழி தமிழ்  என�து 
�ற்றிக் ்கலநதுழரயாடு்க.

2. தமிழ் ப�சத்்தரியாத குடும்�த்தினர் உங்கள் �க்்கத்து வீடடில் உள்ைனர்.  
அவர்்களுக்கு நீங்கள் ்கற்றுத் தர விரும்பும் �த்துத் தமிழ்ச் ்சாற்்கழைப்  
�டடியலிடு்க.

3. வாழ்த்து்கழைத் தமிழில் கூறுபவாம்

 (எ.்கா.)

பி்றநதநாள் வாழ்த்து

   நீண்ட நீண்ட ்காலம்-நீ, நீடு வாை பவணடும்!
   வானம் தீணடும் தூரம்-நீ, வைர்நது வாை பவணடும்!
   அனபு பவணடும்! அறிவு பவணடும்! �ணபு பவணடும்!  �ரிவு பவணடும்!
   எடடுத்திக்கும் பு்கை பவணடும்! எடுத்துக்்காடடு ஆ்க பவணடும்!
   உல்கம் �ார்க்்க உனது ்�யழர, நிலவுத் தாளில் எழுதபவணடும்!
   சர்க்்கழரத் தமிழ் அள்ளி, தாலாடடு நாள் ்சால்லி  வாழ்த்துகிப்றாம்!
   பி்றநதநாள் வாழ்த்து்கள்! பி்றநதநாள் வாழ்த்து்கள்! 

  இனிய பி்றநதநாள் வாழ்த்து்கள்!

 - அறிவுமதி

சரியான விழ்டழயத் பதர்ந்தடுத்து எழுது்க.

 1. ‘்தானழம’ எனனும் ்சால்லின ்�ாருள்__________

   அ) புதுழம ஆ) �ைழம இ) ்�ருழம ஈ) சீர்ழம

 2. ‘இ்டப்பு்றம்’  எனனும் ்சால்ழலப் பிரித்து எழுதக் கிழ்டப்�து_________

   அ) இ்டன + பு்றம் ஆ) இழ்ட + பு்றம் இ) இ்டம் + பு்றம் ஈ) இ்டப் + பு்றம்

 3. ‘சீரிைழம’  எனனும் ்சால்ழலப் பிரித்து எழுதக் கிழ்டப்�து_________

   அ) சிறு + இைழம ஆ) சீர்ழம + இைழம இ) சீரி + இைழம ஈ) சீற் + இைழம

கற்பதெ கற்றபின்

மதிபபீடு
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 4. சிலம்பு + அதி்காரம் என�தழனச் பசர்த்து எழுதக் கிழ்டக்கும் ்சால்________

   அ) சிலம்�தி்காரம் ஆ) சிலப்�தி்காரம்

   இ) சிலம்புதி்காரம் ஈ) சில �தி்காரம்

 5. ்கணினி + தமிழ் என�தழனச் பசர்த்து எழுதக் கிழ்டக்கும் ்சால் ________

   அ) ்கணினிதமிழ் ஆ) ்கணினித்தமிழ் இ) ்கணிணிதமிழ் ஈ) ்கனினிதமிழ்

 6. “தமிழ்்மாழி ப�ால் இனிதாவது எஙகும் ்காபணாம்” எனறு �ாடியவர் ________

   அ) ்கணணதாசன ஆ) �ாரதியார் இ) �ாரதிதாசன ஈ) வாணிதாசன

 7. 'மா' எனனும் ்சால்லின ்�ாருள்________

   அ) மா்டம் ஆ) வானம் இ) விலஙகு ஈ)  அம்மா

ப்காடிட்ட இ்டத்ழத  நிரப்பு்க.

 1. நாம் சிநதிக்்கவும் சிநதித்தழத ்வளிப்�டுத்தவும் உதவுவது .................................................

 2. தமிழில் நமக்குக் கிழ்டத்துள்ை மி்கப் �ழைழமயான இலக்்கண நூல் ...............................

 3.  ் மாழிழயக் ்கணினியில் �யன�டுத்த பவணடும் எனில் அது .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

அடிப்�ழ்டயில் வடிவழமக்்கப்�்ட பவணடும்.

்சாற்்கழைச் ்சாநதத் ்தா்டரில் அழமத்து எழுது்க.

 1. தனிச்சி்றப்பு      .................................................................................................................... 

 2. நாள்பதாறும்    .................................................................................................................... 

குறுவினா

 1. தமிழ் ஏன மூத்த்மாழி எனறு அழைக்்கப்�டுகி்றது?

 2. நீங்கள் அறிநத தமிழ்க் ்காப்பியங்களின ்�யர்்கழை எழுது்க.

சிறுவினா

 1. அஃறிழண, �ா்கற்்காய ஆகிய ்சாற்்களின ்�ாருள் சி்றப்பு யாது?

 2. தமிழ் இனிய ்மாழி என�தற்்கான ்காரணம் தரு்க.

 3. தமிழ் ்மாழியின சி்றப்ழ�க் குறித்து ஐநது வரி்களில் எழுது்க.

சிநதழன வினா

 1. தமிழ் ்மாழி �டிக்்கவும் எழுதவும் எளியது என�து �ற்றி உங்கள் ்கருத்து  யாது?

 2. தமிழ் ்மாழி வைர்்மாழி என�ழத உணர்கிறீர்்கைா? ்காரணம் தரு்க.
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 இ்டம்  : மதுழர 
 நாள்   : 12-05-2017
அனபுள்ை அத்ழதக்கு, 
 வணக்்கம்.  நான நலம்.  நீங்கள் நலமா?  
 என �ள்ளிப்�ருவக் ்கனவு நனவாகி விட்டது.  ஆம் 
அத்ழத.  இைம் அறிவியல் ஆயவாைர் �ணிக்கு நான ்தரிவு 
்சயயப்�டடிருக்கிப்றன.  நாழை ்காழல சதீஷதவான 
விண்வளி ஆயவு நிறுவனத்தில் �ணியில் பசரபவணடும். 

இநத மகிழ்ச்சியான பநரத்தில்  உங்கழைத்தான நிழனத்துக் ்்காள்கிப்றன. நான ஆ்றாம் வகுப்பு 
�டித்தப�ாது உங்களுக்கு ஒரு ்கடிதம் எழுதிபனபன!  நிழனவிருக்கி்றதா?

இயல்
ஒன்று கனவு ்பலி்ததது 

கடிதம்

தமிழில் இயல் உணடு; இழச உணடு; நா்ட்கம் உணடு;  
இழவமடடுமல்ல அறிவியலும் உணடு. தமிழுக்கு அறிவியல் 
புதிதல்ல. அனறு முதல் இனறு வழர அறிவியல் ்சயதி்கழை 
இ ல க் கி ய ங ்க ள்  வ ா யி ல ா ்க  ் வ ளி யி ட டி ரு க் கி ்ற ா ர் ்க ள் 
நம் முனபனார்்கள். இலக்கியங்கள் கூறும் ்சயதி்கழை 
அறிபவாமா!

அதனபி்றகு நீங்கள் எனக்குத் ்தா்டர்நது �ல ்கடிதங்கள் எழுதினீர்்கள். ்சயதி்கள் 
�லவற்ழ்றக் கூறி  ஊக்்கம் அளித்துக்்்காணப்ட இருநதீர்்கள். என  ஐயங்கள் எல்லாவற்ழ்றயும் 
தீர்த்துழவத்தீர்்கள். என ்கனவு்களுக்கு உரம் ஊடடியழவ உங்களின ்கடிதங்கபை!   
அக்்கடிதங்கழை அறிவுக் ்கருவூலங்கைா்க இனறும் �ாது்காத்து வருகிப்றன. எனனுழ்டய 
உயர்வுக்குக் ்காரணமான அவற்ழ்ற மீணடும் மீணடும்  �டித்துப்  �ார்ப்�து  வைக்்கமாகிவிட்டது.

விரிெோனம்
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இ்டம்: ்சனழன
நாள்: 04-03-2006

அனபுள்ை  இனசுழவ,
இஙகு நான நலமா்க இருக்கிப்றன.  உன ்கடிதம் 

கிழ்டத்தது.  ஆ்றாம் வகுப்பிபலபய உன எதிர்்கால 
இலக்கிழன நீ உருவாக்கிக் ்்காணடு விட்டாய.  
மகிழ்ச்சி!  தமிழில் �டித்தால் சாதிக்்க முடியாது என�து 
தவ்றான எணணம். சாதழனயாைர்்கள் �லரும் தங்கள் 
தாய்மாழியில் �டித்தவர்்கபை! சாதழனக்கு ்மாழி ஒரு 
தழ்டபய இல்ழல. 

நீண்ட ்நடுங்காலமா்கபவ அறிவியல் சிநதழன்கபைாடு விைஙகியவர்்கள் தமிைர்்கள். 
தமிழ் இலக்கியங்களில் அறிவியல் சிநதழன்கள் �ல ்காணப்�டுகின்றன. அவற்றுள் சிலவற்ழ்ற  
உனனு்டன  �கிர  நிழனக்கிப்றன. 

நிலம், நீர், ்நருப்பு, ்காற்று, ஆ்காயம் எனனும் ஐநதும் ்கலநதது இவவுல்கம் என�து 
அறிவியல் உணழம. ்தால்்காப்பியர் தமது ்தால்்காப்பியம் எனனும் நூலில் இக்்கருத்ழதக் 
குறிப்பிடடுள்ைார். பமலும் உல்க உயிர்்கழை ஓரறிவு முதல் ஆ்றறிவு வழர வழ்கப்�டுத்தியும்  
உள்ைார்.  

்க்டல் நீர் ஆவியாகி பம்கமாகும்.  பினனர் பம்கம் குளிர்நது மழையா்கப் ்�ாழியும். 
�ைநதமிழ் இலக்கியங்கைான முல்ழலப்�ாடடு, �ரி�ா்டல், திருக்கு்றள், ்கார்நாற்�து 
திருப்�ாழவ முதலிய நூல்்களில்  இநத அறிவியல் ்சயதி குறிப்பி்டப்�டடுள்ைது.

திரவப் ்�ாருள்்கழை  எவவைவு அழுத்தினாலும் அவற்றின அைழவச் சுருக்்க முடியாது 
என்ற அறிவியல் ்கருத்து

ஆழ	அமுககி	முகககினும்	ஆழ்கைல்நீர்
நொழி	முகவொது	நொல்	நொழி

எ ன  ஔ ழ வ ய ா ர்  � ா ்ட லி ல்  
கூ்றப்�டடுள்ைது.  

ப�ார்க்்கைத்தில் மார்பில் புண�டுவது 
இயல்பு.  வீரர் ஒருவரின ்காயத்ழத  ்வணணி்ற 
ஊசியால் ழதத்த ்சயதி �திற்றுப்�த்து எனனும்  
நூலில் இ்டம்்�ற்றுள்ைது. 

சு்றாமீன தாக்கியதால் ஏற்�ட்ட புணழண,  
நரம்பினால் ழதத்த ்சயதியும் நற்றிழண 
எனனும் நூலில் ்காணப்�டுகி்றது.  முற்்கால 
இலக்கியங்களில் இ்டம் ்�ற்றுள்ை அறுழவ 
மருத்துவத்துக்்கான இனழ்றய கூறு்கள் 
வியப்�ளிக்கின்றன அல்லவா?

் த ா ழ ல வி ல்  உ ள் ை  ் � ா ரு ளி ன 
உருவத்ழத அருகில் பதான்றச் ்சயய முடியும். 
அறிவியல் அறிஞர் ்கலீலிபயா  நிறுவிய ்கருத்து இது. இக்்கருத்து திருவள்ளுவமாழல 
எனனும் நூலில் ்கபிலர் எழுதிய �ா்டலில் இ்டம்்�ற்றுள்ைது.

நிலம் தீ நீர் ெளி விசும்போடு ஐநதும் 
்கலநத மயக்்கம் உல்கம் ஆதலின்.

- ததால்்காப்பியம் 

தேடு தெள்ளூசி தேடு ெசி ேரநத ெடு.
- ேதிறறுப்ேத்து

்கடல்நீர் மு்கநத ்கமஞ்சூழ் எழிலி….
-  ்கார்ோறேது

ப்காட்சுறொ எறிநததனச் சுருஙகிய 
ேரம்பின் முடிமுதிர் ேரதெர்

- ேறறிளண
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தற்்காலத்தில் அறிவியல் துழ்றயில் மடடுமனறி 
அழனத்துத் துழ்ற்களிலும் தமிைர்்கள் ப்காபலாச்சி 
வருகி்றார்்கள்.

சாதழனயாைர்்களின வாழ்க்ழ்க நி்கழ்வு்கழை 
அறிநது்்காள். நமது ஊர் நூல்கம் உனக்கு மி்கவும் உதவியா்க இருக்கும்.  நூல் வாசிப்பு  உன 
சிநதழனக்கு வைம் பசர்க்கும். அறிவியல் மனப்�ானழம ்�ருகும்.

தமிைாலும் தமிைராலும் எநதத் துழ்றயிலும் எழதயும் சாதிக்்க முடியும். ்தா்டர்நது முயற்சி  
்சய. நீ ்வல்வாய! உன ்கனவு நனவா்க வாழ்த்துகிப்றன.

அனபு்டன உன அத்ழத,
நறுமுழ்க. 

அத்ழதயின ்கடிதக் ்கருத்து்கழைச் சுருக்கி எழுது்க.

கற்பதெ கற்றபின்
1. இக்்கடிதத்திற்கு  நீங்கள் விரும்பும் வழ்கயில் பவ்்றாரு தழலப்பிடு்க.
2. உங்கள் எதிர்்காலக் ்கனவு குறித்து ஒரு ்கடிதம் எழுது்க.
3. இனசுழவயின எணணம் நிழ்றபவ்றக் ்காரணங்கைா்க நீங்கள் எவற்ழ்றக் 

்கருதுகிறீர்்கள்?
4. '்கனவு �லித்தது'   என்ற தழலப்பு இக்்கடிதத்திற்கு எவவாறு ்�ாருநதுகி்றது 

என�தழன விைக்கு்க. 

நீ ங ்க ள்  கூ றி ய � டி  நூ ல் ்க ள் 
� ல வ ற் ழ ்ற யு ம்  ் த ா ்ட ர் ந து  � டி த் து 
வ ந ப த ன .  உ ங ்க ள்  அ ன பு  எ ன 
எணணம் நிழ்றபவ்ற உறுதுழணயா்க 
விைஙகியது. தமிழ்  இலக்கியங்களும் 
பி ்ற  நூ ல் ்க ளு ம்  எ ன க் கு  ந ம் பி க் ழ ்க 
ஊ ட டி ன .  இ வ ற் ழ ்ற  ந ா ன  எ ன று ம் 
ம ்ற க் ்க  ம ா ட ப ்ட ன .  ச மு த ா ய த் தி ற் கு 
எ ன ன ா ல்  இ ய ன ்ற  ந ன ழ ம ்க ழ ை ச் 
் ச ய ப வ ன .  அ த ற் ப ்க ற் � ப் 
�ணியாற்றுபவன. நனறி அத்ழத.

 அனபு்டன,
 இனசுழவ.

சதரிந்து சதளிநெோம்

்தமிழில்	�யின்ற	அறிவிைல்	அறிஞர்கள்

•  ப ம ன ா ள்  கு டி ய ர சு த்  த ழ ல வ ர்  
பமதகு ்டாக்்டர் ஆ. �. ்ெ. அப்துல்்கலாம்

•  இ ஸ ப ர ா  அ றி வி ய ல்  அ றி ஞ ர்  
்டாக்்டர் மயில்சாமி அணணாதுழர.

•  இ ஸ ப ர ா வி ன  த ழ ல வ ர்  ்ட ா க் ்ட ர்   
ழ்க. சிவன.

மதிபபீடு

திளனயைவு போதாச் சிறுபுல்நீர் நீணட  
ேளனயைவு ்காட்டும்
 - திருெள்ளுெமாளல
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இயல்
ஒன்று தமிழ எழு்ததுகளின் ெதகயும் சதோதகயும்

கறகண்டு

ஒலித்துப்	�ொர்த்து		உணர்பவொம்!
அ, இ, உ, எ, ஒ  -  ஆகிய ஐநதும்  குறுகி ஒலிக்கின்றன. 

ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ  - ஆகிய ஏழும் நீணடு ஒலிக்கின்றன.

உலகில் உள்ை ஒவ்வாரு ்�ாருழையும் மனிதன உற்றுபநாக்கினான. அவற்றின 
இயல்பு்கழை அறிநது்்காண்டான. இவவாப்ற ்மாழிழயயும் ஆழ்நது ்கவனித்தான. 
்மாழிழய எவவாறு ப�சவும் எழுதவும் பவணடும் என�ழத வழரயழ்ற ்சயதான. அநத 
வழரயழ்ற்கபை இலக்்கணம் எனப்�டும்.

தமிழ் ்மாழியின  இலக்்கண வழ்க்கள் ஐநது. 

• எழுத்து இலக்்கணம்
• ்சால் இலக்்கணம்
• ்�ாருள் இலக்்கணம்
• யாப்பு இலக்்கணம்
• அணி இலக்்கணம் 

எழு்தது
ஒலி வடிவமா்க எழுப்�ப்�டுவதும் வரிவடிவமா்க எழுதப்�டுவதும் எழுத்து 

எனப்�டுகி்றது.

உயிர எழு்ததுகள்
உயிருக்கு முதனழமயானது ்காற்று. இயல்�ா்கக் ்காற்று ்வளிப்�டும்ப�ாது  

உயிர் எழுத்து்கள் பி்றக்கின்றன. வாழயத் தி்றத்தல், உதடு்கழை  விரித்தல்,  உதடு்கழைக் 
குவித்தல் ஆகிய எளிய ்சயல்�ாடு்கைால் 'அ' முதல் 'ஔ' வழரயுள்ை �னனிரணடு உயிர் 
எழுத்து்களும் பி்றக்கின்றன.
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• நீணடு  ஒலிக்கும்  ஆகிய ஏழும் 
சநடில்	எழுத்துகள்.

• கு று கி  ஒ லி க் கு ம் ஆகிய ஐநதும்  குறில்	எழுத்துகள்.

க், ச், ட, த், ப், ற்
வல்லினம்

ங, ஞ், ண,  ந, ம், ன
்மல்லினம்

ய, ர், ல், வ, ழ், ள்
இழ்டயினம்

்மய எழுத்து்கள் ஒலிக்கும் 
்கால அைவு - அழர மாத்திழர

ஒவபவார் எழுத்ழதயும் உச்சரிப்�தற்குக் ்கால அைவு உணடு.
எழுத்ழத உச்சரிக்்க எடுத்துக்்்காள்ளும் ்கால அைழவக் ்்காணப்ட குறில், ்நடில் 

என வழ்கப்�டுத்துகிப்றாம்.  

மோ்ததிதை
மாத்திழர என�து இஙகுக் ்கால அைழவக் குறிக்கி்றது. ஒரு மாத்திழர என�து 

ஒருமுழ்ற ்கண இழமக்்கபவா ஒருமுழ்ற ழ்க்நாடிக்்கபவா ஆகும் ்கால அைவாகும்.

• குறில் எழுத்ழத ஒலிக்கும் ்காலஅைவு                  -  1 மாத்திழர

• ்நடில் எழுத்ழத ஒலிக்கும்  ்காலஅைவு         -  2 மாத்திழர

சமயசயழு்ததுகள்
்மய என�து உ்டம்பு எனப் ்�ாருள்�டும். ்மய எழுத்து்கழை ஒலிக்்க உ்டல் 

இயக்்கத்தின �ஙகு இனறியழமயாதது. க், ங, ச், ஞ், ட, ண, த், ந, ப், ம், ய, ர், ல், வ, ழ், ள், ற், ன 
ஆகிய  �தி்னடடும் ்மய்யழுத்து்கள் ஆகும்.
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ஒலித்துப்	�ொர்த்து	உணர்பவொம்!
 • க், ச், ட, த், ப், ற்  - ஆகிய ஆறும் வனழமயா்க ஒலிக்கின்றன.
 • ங, ஞ், ண,  ந, ம், ன  - ஆகிய  ஆறும் ்மனழமயா்க ஒலிக்கின்றன.
 •  ய, ர், ல், வ, ழ், ள் - ஆ கி ய  ஆ று ம்  வ ன ழ ம ய ா ்க வு ம்  இ ல் ல ா ம ல் , 

்மனழமயா்கவும் இல்லாமல் இரணடிற்கும் இழ்டப்�டடு ஒலிக்கின்றன.

உயிரசமய
்மய எழுத்து்கள் �தி்னடடு்டன உயிர் எழுத்து்கள் �னனிரணடும் பசர்வதால் 

பதானறும் 216 எழுத்து்களும் உயிர்்மய எழுத்து்கள் ஆகும்.

்மயயு்டன உயிர்க்குறில் பசர்நதால் உயிர்்மயக் குறில் பதானறுகி்றது. ்மயயு்டன 
உயிர் ்நடில் பசர்நதால் உயிர்்மய ்நடில் பதானறுகி்றது. ஆ்கபவ உயிர்்மய 
எழுத்து்கழையும் உயிர்்மயக் குறில், உயிர்்மய ்நடில் என இருவழ்கப்�டுத்தலாம்.  

ஆயத எழு்தது
தமிழ் ் மாழியில்  உயிர், ் மய, உயிர்்மய எழுத்து்கள் தவிர தனி 

எழுத்து ஒனறும் உள்ைது.  அது  ஃ  எனனும் ஆயத  எழுத்தாகும்.

ஆயத எழுத்ழத ஒலிக்்க 
ஆகும் ்காலஅைவு  
அழர மாத்திழர 

உங்கள் ்�யர் மற்றும் உங்கள் நண�ர்்கைது ்�யர்்களுக்்கான மாத்திழர 
அைழவக் ்கணடுபிடி.

(எ.்கா.) ்கபிலர் - 1 + 1 + 1 + ½ = 3½

கற்பதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

சகொடுககப்�ட்டுள்ை		�ொத்திளை	அைவுகபகற்�ச்	செொற்களை	எழுதுக

 1. உயி்ரழுத்தில் ் தா்டஙகும் இரணடு மாத்திழர அைவுள்ை ் சால் -----------

 2. இரணடு மாத்திழர அைவுள்ை ஓ்ரழுத்துச்்சால் -------------

 3. ஆயத எழுத்து இ்டம்்�றும் இரண்டழர மாத்திழர அைவுள்ை ் சால் -------

குறுவி்னொ

 1. தமிழ் இலக்்கணம் எத்தழன வழ்கப்�டும்? அழவ யாழவ?

 2. ்மய்யழுத்து்கழை மூவழ்க இனங்கைா்க வழ்கப்�டுத்தி எழுது்க.

 3. தமிழ் எழுத்து்களுக்குரிய மாத்திழர அைவு்கழைக் குறிப்பிடு்க.
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பகட்டும்	�ொர்த்தும்	உணர்க.
1. இனிய தமிழ்ப் �ா்டல்்கழைக்  ப்கடடு மகிழ்்க.

2. தமிைறிஞர்்களின வா்னாலி,  ்தாழலக்்காடசி உழர்கழைக் ப்கடடு மகிழ்்க.  

கீழ்ககொணும்	்தளலப்புகளில்	ஒரு	நிமிைம்	ப�சுக.
• தமிழ் இனிது  • தமிழ் எளிது  • தமிழ் புதிது

செொல்லக	பகட்டு	எழுதுக.
இன�த்தமிழ் ்தால்்காப்பியம்     சுப்புரத்தினம் �னனிரணடு

�ாபவநதர் அஃறிழண   ்சநதமிழ்  ஆராயச்சியாைர்

உயிரினங்கள் ்கருவூலங்கள்

கீழ்ககொணும்	�த்திளைப்		�டித்து		வி்னொககளுககு	விளை	்தருக.
   விரிவான  ்கருத்ழதச் சுருக்கிச் ்சால்வபத �ை்மாழியின சி்றப்பு. சான்றா்க, 

சுத்தம் பசாறு ப�ாடும் எனனும் �ை்மாழி தரும் ்�ாருழைக் ்காணப�ாம். சுத்தம் 
பநாயற்்ற வாழ்ழவத் தரும். உ்டல்நலபம உழைப்புக்கு அடிப்�ழ்ட. உழைத்துத் 
பதடிய ்�ாருைால் உணவு, உழ்ட, உழ்றவி்டம் ஆகியவற்ழ்றப் ்�றுகிப்றாம். இழவ 
அழனத்திற்கும் சுத்தபம அடிப்�ழ்ட. இவவிரிநத ்கருத்து சிறு அடிக்குள் அ்டஙகியுள்ைது.

1. �ை்மாழியின சி்றப்பு  ்சால்வது
அ) விரிவா்கச்  ஆ) சுருங்கச்  இ) �ழைழமழயச்  ஈ) �ல ்மாழி்களில்

2. பநாயற்்ற வாழ்ழவத் தருவது 

3. உ்டல்நலபம  அடிப்�ழ்ட 

4. உழைத்துத் பதடிய ்�ாருைால் நாம் ்�றுவன யாழவ?

5. �த்திக்குப் ்�ாருத்தமான தழலப்புத் தரு்க.

பிறச�ொழிக		கலப்பின்றிப்		ப�சுக.

 1. எங்க ஸகூல்பல சுற்றுலா கூடடிடடுப் ப�ா்றாங்க.  
 2. ்�ற்ப்றாரி்டம்  �ர்மிசன ்லட்டர் வாஙகி வரச் ்சானனாங்க. 

ஆய்ந்தறிக.
்�யரில் தழலப்்�ழுத்ழதப் �லவழ்கயா்க எழுதுகினப்றாம்.

 S. இனியன, எஸ. இனியன, ச. இனியன  -  இவற்றுள் சரியானது எது?  ஏன? 

கடி்தம்	எழுதுக. 

விடுப்பு விணணப்�ம்

சமோழிதய ஆள்நெோம் !
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சமோழிநயோடு விதளயோடு

திைட்டுக.

	 ’ள�’	என்னும்	எழுத்தில்	முடியும்	செொற்களின்	�ட்டிைல்	்தைொரிகக.

செொல்	வைம்	ச�றுபவொம்.

1.	 கீழ்ககொணும்	 செொற்களில்	உள்ை	 எழுத்துகளைக	 சகொண்டு	 புதிை	 செொற்களை	
உருவொககுக.

(எ.கொ)	 கரும்பு			 –	 கரு,	கம்பு

	 கவிள்த		 –	

	 �திற்றுப்�த்து	 –	

	 �ரி�ொைல்	 –	

2.	இைண்டு	செொற்களை	இளணத்துப்	புதிை	செொற்களை	உருவொககுக.

நூல் ்மாழி ப்கால் மீன நீதி எழுது

்கண ்வளி தமிழ் மணி மாழல விண 

(எ.்கா.) விணமீன

ச�ொருத்்த�ொ்ன	செொற்களைக	சகொண்டு	ச்தொைர்களை	நிைப்புக.

 அைகு, ஏற்்றம்,  இன�ம்,   ஊக்்கம்,  இனிழம, ஆற்்றல், ஈடு,  இழச,  உணர்வு,  ஏடு்கள், 
உரிழம,  எனறும்,  எளிதாய,  உவழ்க, , அனபு

 (எ.்கா.)

   அ -  அனபு     தருவது தமிழ் 

   ஆ -    தருவது தமிழ்

   இ -    தருவது தமிழ்

   ஈ -    இல்லாதது    தமிழ்

   உ -    தருவது தமிழ்

   ஊ -    தருவது தமிழ்

   எ -    பவணடும் தமிழ்

   ஏ -    தருவது தமிழ்
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கட்ைஙகளில்	�ளறநதுள்ை	ச�ைர்களைக	கண்டுபிடிகக.

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

4. ___________________________________________

5. ___________________________________________

�ா ர தி தா ச ன ்க

 ர ம் தா ர சு ச ம்

தி ரு வ ள் ளு வ ர்

யா �ா ழத ஔ ழவ யா ர்

ர் ன ச தா ணி வா ன

நிறக அதறகு்த தக...

இதைய்ததில் கோண்க

உனக்குப் பிடித்த தமிழ்க் ்கவிஞர் �ற்றிய ்சயதி்கழை இழணயத்தில் பதடி அறி்க. 

்கழலச் ்சால் அறிபவாம்

வலஞ்சுழி  - Clock wise    இ்டஞ்சுழி  - Anti Clock wise
இழணயம்  - Internet    குரல்பத்டல் - Voice Search
பதடு்�ாறி  - Search engine   ்தாடுதிழர  - Touch Screen
மு்கநூல்  - Facebook    ்சயலி - App
புலனம்  - Whatsapp    மினனஞ்சல்  - E-mail

என ்�ாறுப்பு்கள்...
1.   நான தாய்மாழியிபலபய ப�சுபவன.
2. தாய்மாழியிபலபய ்கல்வி ்கற்ப�ன.
3. தமிழ்ப்்�யர்்கழைபய சூடடுபவன.
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இளணைச்	செைல்�ொடுகள்

செைல்�ொட்டிற்கொ்ன	உைலி 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jishyut.pizhai&hl=en

செைல்�ொட்டின்	�டிநிளலககொ்ன	�ைஙகள்	:

�டி 1  

்்காடுக்்கப்�டடிருக்கும் உரலி / விழரவுக் குறியீடழ்டப் 
�யன�டுத்திப் பிழை எனனும் ்சயலிழயப் �திவி்றக்்கம் ்சயது  நிறுவிக்்்காள்்க.   

�டி 2  
்சயலிழயத் தி்றநதவு்டன நல்வரவு எனனும் திழரயில் play குறியீடடு வடிவில் 
இருக்கும் ்�ாத்தாழன அழுத்தவும்.  

�டி 3  

திழரயில் பதானறும் வார்த்ழத்களில் ஒற்று அல்லது எழுத்துப் பிழை உண்டா? 
இல்ழலயா? என�ழதத் ்தரிவு ்சய்க. 

�டி 1 �டி 2 �டி 3

பிளழ
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கற்றல் ந�ோககஙகள்
	 இயற்கையின்	சிறப்புகை்ை	அறிதல்

	 இயற்கை்யப்	பாதுகைாக்கும்	வழிமு்றகைள்	பறறி	விவாதிததல்

	 உழவுத	ததாழிலுக்கு	ம்ழ	இன்றிய்மயாதது	என்ப்த	உணரதல்

	 ம்ழ	தபயயாவிட்ால்	ஏறபடும்	வி்ைவுகை்ை	வகுப்ப்றயில்	விவாதிததல்

	 	பற்வகைளுக்கும்	சுறறுச்சூழலுக்கும்	இ்்யயயான	ததா்ர்ப	அறிதல்

இயல்
இரண்டு இயற்க இன்பம்
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திங்களைப் ப�ோற்றுதும் திங்களைப் ப�ோற்றுதும்
க்கோஙகு அலர்ோரச் கென்னி குளிர கெண்குளை ப�ோன்றுஇவ் 
அங்கண் உலகு அளித் லோன்

ஞோயிறு ப�ோற்றுதும் ஞோயிறு ப�ோற்றுதும்
்கோவிரி நோைன் திகிரிப�ோல் க�ோற்ப்கோட்டு
பேரு ெலம் திரி்லோன்

*ேோேளை ப�ோற்றுதும் ேோேளை ப�ோற்றுதும்
நோே நீர பெலி உலகிற்கு அென் அளிப�ோல்
பேல்நின்று ்ோன் சுரத்லோன்*
  - இைஙப்கோெடி்கள்

26

இயல்
இரண்டு சிலப்பதிகோரம்

நம்மைச் சுற்றிலும எங்குப் பார்த்ாலும இயற்்கையின் 
அழகு ககைாட்டிக் கிடக்கிறது.  கைடலும, மை்ையும, கைதிரும, 
நிைவும மை்ழயும பனியும இயற்்கையின் ககைா்டகைள் 
அலைவா? அவற்்றக் கைண்டு மைகிழா்வர உண்்டா? நிைவின் 
குளிரச்சி்யயும கைதிரவனின் கவம்மை்யயும, மை்ழயின் 
பய்ையும சிைப்பதிகைாரம ்பாற்றுகிறது. 

வான்நிைா ்பாற்று்வாம! வான்நிைா ்பாற்று்வாம! 
மைா்ை அணிந் ்�ாழனின் குளிரந்
கவண்கு்ட ்பாை அரு்ை வழங்கும
வான்நிைா ்பாற்று்வாம! வான்நிைா ்பாற்று்வாம!

கைதிரவன் ்பாற்று்வாம! கைதிரவன் ்பாற்று்வாம!
கைாவிரி நாடன் ்�ாழனின் ஆ்ைச்
�க்கைரம ்பாை்வ இமைய்த்் வைமவரும
கைதிரவன் ்பாற்று்வாம! கைதிரவன் ்பாற்று்வாம!

வான்மை்ழ ்பாற்று்வாம! வான்மை்ழ ்பாற்று்வாம!
கைடலசூழ் உைகுக்கு அரு்ைப் கபாழியும
மைன்ை்ைப் ்பாை முகிலவழி சுரக்கும
வான்மை்ழ ்பாற்று்வாம! வான்மை்ழ ்பாற்று்வாம!

கவி்ைபந்ப்ை
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நூல் வெளி
சிலப்பதிகாரம் என்னும் காபபியத்தை இயற்றியவர் 
இளங்காவடிகள்.  இவர் ்ேர  மன்்னர் மர்்பச் 
்ேர்்நதைவர் என்று சிலப்பதிகாரப ்பதிகம் கூறுகிறது. இவர் 

காலம் கி.பி. இரண்ாம் நூற்றாணடு என்்பர்.
ஐம்்்பருஙகாபபியஙகளுள் ஒன்று சிலப்பதிகாரம். இது்வ தைமிழின் 
முதைல் காபபியம். இது முததைமிழ்க் காபபியம், குடிமக்கள் காபபியம், 
என்்றல்லாம் ்்பாற்றப்படுகிறது. சிலப்பதிகாரமும் மணி்மக்லயும் 
இரட்்க் காபபியஙகள் என்று அ்ைக்கப்படுகின்ற்ன.
திஙகள், ஞாயிறு, ம்ை எ்ன இயற்்க்ய வாழ்ததுவதைாக இ்நநூல் ்தைா்ஙகுகிறது. 
அவவாழ்ததுப்பகுதி நமக்குப ்பா்மாகத தைரப்படடுள்ளது. 

1. ’வைரபி்றயும ்்ய்பி்றயும’ என்னும ்்ைப்பில ்பசுகை.

2. நீங்கைள் விருமபும இயற்்கைப் கபாருள்கைளின் கபயரகை்ைப் பட்டியலிடுகை.

3. “நிைா ” என்னும ்்ைப்பில நான்கு அடிகைளில கைவி்் ப்ட்ததிடுகை.

்போடலின வ்போருள் 
்்ன் நி்றந் ஆ்ததிமைைர மைா்ை்ய அணிந்வன் ்�ாழ மைன்ைன். அவனு்டய 

கவண்ககைாற்றக் கு்ட குளிரச்சி கபாருநதியது. அ்்ப் ்பாை்வ கவண்ணிைவும ்ன் 
ஒளியால உைகுக்கு இன்பம அளிக்கிறது. அ்ைால கவண்ணிை்வப் ்பாற்று்வாம.

கைாவிரி ஆறு பாய்நது வைம க�ய்யும நாட்்ட ஆட்சி க�ய்பவன் ்�ாழ மைன்ைன். 
அவைது ஆ்ைச் �க்கைரம ்பாை, கைதிரவனும கபான்்பான்ற சிகைரங்கை்ையு்டய 
இமையமை்ை்ய வைப்புறமைாகைச் சுற்றிவருகிறது. அ்ைால கைதிரவ்ைப் ்பாற்று்வாம!

அச்�ம்ரும கைட்ை எல்ையாகைக் ககைாண்ட உைகிற்கு மைன்ைன் அருள் க�ய்கிறான். 
அது்பாை, மை்ழ, வானிலிருநது கபாழிநது மைக்கை்ைக் கைாக்கிறது. அ்ைால மை்ழ்யப் 
்பாற்று்வாம! 

வ�ோல்லும் வ்போருளும் 
திங்கைள் - நிைவு
ககைாங்கு -  மைகைரந்ம
அைர - மைைர்ல
திகிரி -  ஆ்ைச்�க்கைரம

கபாற்்கைாட்டு -  கபான்மையமைாை சிகைர்ததில
்மைரு  -  இமையமை்ை
நாமைநீர -  அச்�ம ்ரும கைடல
அளி -  கைரு்ை

கற்ப்ெ கற்றபின
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சரியான	வி்்்யத	யதர்நததடுதது	எழுதுகை.

1. கைழு்ததில சூடுவது ------

 அ) ்ார ஆ) கை்ையாழி இ) ்ண்்ட ஈ) ்மைகை்ை

2. கைதிரவனின் மைற்கறாரு கபயர ------

 அ) பு்ன் ஆ) ஞாயிறு இ) �நதிரன் ஈ) க�வவாய்

3. 'கவண்கு்ட’ என்னும க�ால்ைப் பிரி்தது எழு்க் கி்டப்பது ------

 அ) கவண்  +  கு்ட ஆ)கவண்்மை + கு்ட

 இ) கவம + கு்ட ஈ) கவம்மை + கு்ட

4. ’கபாற்்கைாட்டு’ என்னும க�ால்ைப் பிரி்தது எழு்க் கி்டப்பது ------

 அ) கபான் + ்கைாட்டு ஆ) கபாற் + ்கைாட்டு

 இ) கபாண் + ்கைாட்டு ஈ) கபாற்்கைா + இட்டு

5. ககைாங்கு  +  அைர என்ப்்ைச் ்�ர்தது எழு்க் கி்டக்கும க�ால ------

 அ) ககைாங்குஅைர ஆ) ககைாங்அைர இ) ககைாங்கைைர ஈ) ககைாங்குைர

6. அவன்  +  அளி்பால என்ப்்ைச் ்�ர்தது எழு்க் கி்டக்கும க�ால ------

 அ)அவன்அளி்பால ஆ) அவைளி்பால

 இ) அவன்வளி்பால ஈ) அவைாளி்பால

நயம்	அறிகை.

1. பாடலில இடமகபற்றுள்ை ்மைா்ைச் க�ாற்கை்ை எடு்தது எழுதுகை
2. பாடலில இடமகபற்றுள்ை எது்கைச் க�ாற்கை்ை எடு்தது எழுதுகை

குறுவினா

1. சிைப்பதிகைாரக் கைாப்பியம எவகவவற்்ற வாழ்்ததி்த க்ாடங்குகிறது?
2. இயற்்கை ்பாற்ற்த்க்கைது ஏன்?

சி்நத்னவினா

 இயற்்கை்யப் ்பாற்றும வழக்கைம ஏற்படக் கைாரைமைாகை எவற்்றக் கைருதுகிறீரகைள்?

மதிபபீடு
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இயல்
இரண்டு கோணி நிலம்

அடுக்கைகைங்கைளில வாழும பைர இயற்்கை ்ரும இன்ப்த்் 
எண்ணி ஏங்குகிறாரகைள். ’வீடு’ என்பது எப்படி இருக்கை 
்வண்டும என்று பாரதியார கைற்ப்ை க�ய்கிறார. இயற்்கைச் 
சூழ்ை உருவாக்கை ்வண்டிய்ன் ்்்வ்ய உைர்ததுகிறார.
இயற்்கை்யப் பைவ்கைகைளிலும ்பாற்றிடும பாரதியின் கைைவு 
இலை்த்்ப் பற்றி அறி்வாம.

*்கோணி நிலம் பெண்டும் - �ரோெக்தி
்கோணி நிலம் பெண்டும் – அஙகுத
தூணில் அைகிய்ோய் – நன்ேோைங்கள்
துய்ய நிறததின்ோய் – அந்க்
்கோணி நிலததிளைபய – ஓர ேோளிள்க
்கட்டித ்ரபெண்டும் – அஙகுக்
ப்கணி அருகினிபல – க்ன்ளனேரம்
கீற்றும் இைநீரும் 
�ததுப் �ன்னிரண்டு – க்ன்ளனேரம்
�க்்கததிபல பெணும் * – நல்ல
முததுச் சுைர ப�ோபல – நிலோகெோளி
முன்பு ெரபெணும் – அஙகுக்
்கததுங குயிபலோளெ – ெற்பற ெநது
்கோதில் �ைபெணும் – என்றன்
சித்ம் ேகிழ்நதிைபெ – நன்றோய் இைம்
க்ன்றல் ெரபெணும்.

- �ோரதியோர

கவி்ைபந்ப்ை

வ�ோல்லும் வ்போருளும்
கைாணி  -  நிை அை்வக் குறிக்கும க�ால
மைாடங்கைள் - மைாளி்கையின் அடுக்குகைள்
சி்த்ம - உள்ைம.
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1. பாட்ை ஓ்�நய்ததுடன் படி்தது மைகிழ்கை.
2. கைாணி என்பது நிை அை்வக் குறிக்கும க�ால.  இது்பாை நிை்த்் அைக்கைப் 

பயன்படும  க�ாற்கை்ைப் பட்டியலிடுகை.
3. என் கைைவு இலைம என்னும ்்ைப்பில ்பசுகை.

சரியான	வி்்்யத	யதர்நததடுதது	எழுதுகை.
 1. ’கிைறு’ என்ப்்க் குறிக்கும க�ால------
  அ) ஏரி  ஆ)  ்கைணி   இ)  குைம ஈ)  ஆறு

 2. ’சி்த்ம’ என்ப்ன் கபாருள் ------
  அ)  உள்ைம ஆ)  மைைம இ)  குைம ஈ) வைம

    நூல் வெளி
இ ரு ்ப தை ா ம்  நூ ற் ற ா ண டி ன்  இ ் ை ய ற் ற  க வி ஞ ர் 
்ப ா ர தி ய ா ர் .  அ வ ர து  இ ய ற் ் ்ப ய ர்  சு ப பி ர ம ணி ய ன் . 
இள்மயி்ல்ய சிறப்பாகக் கவி்பாடும் திறன் ்்பற்றவர். 
எட்யபுர மன்்னரால் ்பாரதி என்னும் ்பட்ம் வைஙகிச் 

சிறபபிக்கப்பட்வர். தைம் கவி்தையின் வழியாக விடுதை்ல உைர்்வ 
ஊடடியவர். மண உரி்மக்காகவும் ்்பண உரி்மக்காகவும் 
்பாடியவர். நாடடுப்பற்றும் ்மாழிப்பற்றும் மிக்க ்பா்ல்கள் ்பலவற்்றப ்ப்்ததைவர். 
்பாஞோலி ே்பதைம், கணைன் ்பாடடு, குயில் ்பாடடு ்்பான்ற ்பல நூல்க்ள இயற்றி உள்ளார்.
்பாரதியார் கவி்தைகள் என்னும் ்தைாகுபபில் இப்பா்ல் இ்ம் ்்பற்றுள்ளது. 

மதிபபீடு

கற்ப்ெ கற்றபின

பாடலின் கபாருள் 

கைாணி அைவு நிைம ்வண்டும. அங்கு ஒரு மைாளி்கை கைட்டி்த்ர ்வண்டும. அழகைாை 
தூண்கை்ையும தூய நிறமு்டய மைாடங்கை்ையும அது ககைாண்டிருக்கை்வண்டும.  
நலை நீ்ரயு்டய கிைறும அங்்கை இருக்கை ்வண்டும. இைநீரும கீற்றும ்ரும  
க்ன்்ைமைரங்கைள் ்வண்டும.

அங்்கை மு்தது ்பான்ற நிைகவாளி வீ� ்வண்டும. கைாதுக்கு இனிய குயிலின் 
குர்ைா்� ்கைட்கை ்வண்டும. உள்ைம மைகிழுமைாறு இைநக்ன்றல ்வழ ்வண்டும.
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 3. மைாடங்கைள் என்ப்ன் கபாருள் மைாளி்கையின் ------
  அ) அடுக்குகைள் ஆ)  கூ்ர இ)  �ாைரம ஈ)  வாயில

 4. நன்மைாடங்கைள் என்னும க�ால்ைப் பிரி்தது எழு்க் கி்டப்பது ------
  அ) நன்+மைாடங்கைள் ஆ) நற் +மைாடங்கைள்
  இ) நன்்மை  +  மைாடங்கைள் ஈ)  நல  +  மைாடங்கைள்

 5. நிை்ததினி்ட்ய என்னும க�ால்ைப் பிரி்தது எழு்க் கி்டப்பது ------
  அ) நிைம + இ்ட்ய     ஆ ) நிை்ததின் +  இ்ட்ய
  இ) நிை்தது  +  இ்ட்ய ஈ) நிை்த  +  தி்ட்ய

 6. மு்தது  + சுடர என்ப்்ைச் ்�ர்தது எழு்க் கி்டக்கும க�ால______
  அ) மு்ததுசுடர ஆ) முச்சுடர இ) மு்ததுடர ஈ) மு்ததுச்சுடர

 7. நிைா + ஒளி என்ப்்ைச் ்�ர்தது எழு்க் கி்டக்கும க�ால_______
  அ) நிைாஒளி ஆ) நிைஒளி இ) நிைாகவாளி ஈ) நிைவுஒளி

தபாருததுகை.
 1. மு்ததுச்சுடர்பாை  - மைாடங்கைள்

 2. தூய நிற்ததில  - க்ன்றல

 3. சி்த்ம மைகிழ்நதிட  - நிைாஒளி

நயம்	அறிகை.

 1. கைாணி நிைம பாடலில இடமகபற்றுள்ை ்மைா்ைச் க�ாற்கை்ை எடு்தது எழுதுகை.

 2. கைாணி நிைம பாடலில இடமகபற்றுள்ை எது்கைச் க�ாற்கை்ை எடு்தது எழுதுகை.

குறுவினா
 1. கைாணி நிைம பாடலில  பாரதியார ்வண்டுவை யா்வ?

 2. பாரதியார இயற்்கையின் மீது ககைாண்டுள்ை விருப்பம குறி்தது எழுதுகை.

சி்நத்னவினா
  பாரதியார வீட்டின் அருகில க்ன்்ை மைரங்கைள் ்வண்டும என்கிறார.  

நீங்கைள் எநக்ந் மைரங்கை்ை வைரப்பீரகைள் எை எழுதுகை.
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இயல்
இரண்டு சி்றகின ஓ்�

மைனி்ரகைள் கபாருள் ்்டுவ்ற்கைாகை ்வறு ஊரகைளுக்குச் 
க�லகிறாரகைள். சிைர திருமபுகிறாரகைள். சிைர அங்்கை்ய 
்ங்குகிறாரகைள். மைனி்ரகை்ைப் ்பாை்வ பற்வகைளும ்வறு 
இடங்கைளுக்கும நாடுகைளுக்கும க�லகின்றை. பற்வகைள் 
்பாகைா் நாடுகைள் இல்ை; மை்ைகைள் இல்ை; நீரநி்ைகைள் 
இல்ை; பற்வகை்ைாடு ககைாஞ�ம பறநது ்பாகைைாமைா!

மை னி ் ர கை ள்  க வ ளி யூ ர கை ளு க் கு ச் 
க�ன்று மீண்டும ்ம க�ாந் ஊருக்கு்த 
திருமபுவ்் அறி்வாம. அ்்ப் ்பாை்வ 
பற்வகைளும கவளிநாடுகைளுக்குச் க�ன்று 
திருமபுகின்றை என்பது உங்கைளுக்கு்த 
க்ரியுமைா?

பற்வகைள் கைண்டமவிட்டுக் கைண்டம 
பறக்கின்றை. அ்வ கபருங்கைடலகை்ையும 
மை ் ை கை ் ை யு ம  கை ட ந து  ் ப ா கி ன் ற ை ; 
குறிப்பிட்ட கைாை்ததிற்குப் பிறகு புறப்பட்ட 
இட்ததிற்்கை வநது ்�ரகின்றை. இவவாறு 
பற்வகைள் இடம கபயர்்ை வை்� 
்பா்ல என்பர. நீரவாழ் பற்வகை்ை 
கபருமபாலும வை்� ்பாகின்றை. 

உைவு, இருப்பிடம, ்ட்பகவப்பநி்ை மைாற்றம, இைப்கபருக்கைம இவற்றிற்கைாகை்வ 
பற்வகைள் இடம கபயரகின்றை. நிைவு, விண்மீன், புவிஈரப்புப் புைம ஆகியவற்்ற 
அடிப்ப்டயாகைக் ககைாண்்ட பற்வகைள் இடம 
கபயரகின்றை. கபாதுவாகை வடக்கிலிருநது 
க்ற்கு ்நாக்கியும, ்மைற்கிலிருநது கிழக்கு 
்நாக்கியும பற்வகைள் வை்� ்பாகின்றை. 

ப ற ் வ கை ள்  ் ங் கை ளு க் க கை ை  ஒ ரு 
வ ழி ்த ் ட ்த ் ் ்த  ் ் ர ந க ் டு ்த து ,  அ ந ் ப் 
பா்்யி்ை்ய பறக்கின்றை. சிை பற்வ இைங்கைள் 
அ்் பா்்யில ்ாய்நிைங்கைளுக்கு்த திருமபுகின்றை. 
சிை பற்வ இைங்கைள் ்பாவ்ற்கும வருவ்ற்கும இரு்வறு 
பா்்கை்ைப் பயன்படு்ததுகின்றை. 

உ்ர�்ட உலகம்
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பயைம க�ய்யும்பாது சிைவ்கைப் 
ப ற ் வ கை ள்  இ ் ர ,  ஓ ய் வு  ் ப ா ன் ற 
் ் ் வ கை ளு க் கை ா கை ்த  ் ் ர  இ ற ங் கு ம . 
இ ் ட யி ல  எ ங் கு ம  நி ற் கை ா மை ல  ப ற ந து , 
வாழிடம ்�ரும பற்வகைளும உண்டு. 

வல்சயின்யபாது	 பற்வயின்	 உ்லில்	
ஏறபடும்	மாறறஙகைள்
 • ்்ையில சிறகு வைர்ல
 • இறகுகைளின் நிறம மைாறு்ல
 • உடலில கைற்்றயாகை முடி வைர்ல 
ஒ ரு வ ் கை ப்  ப ற ் வ  ் வ று வ ் கை ப் 
ப ற ் வ ய ா கை  உ ரு மை ா றி ்த  ் ் ா ன் று ம  
அ ை வி ற் கு க் கூ ட ச்  சி ை  ் ந ர ங் கை ளி ல 
மைாற்றங்கைள் ஏற்படும.

்மிழகை்ததிற்கு கவளிநாட்டுப் பற்வகைள் வை்� வருவது பற்றி இைக்கியங்கைளிலும 
க�ய்திகைள் உள்ைை. ஏற்த்ாழ 1500 ஆண்டுகைளுக்கு முன்பு வாழ்ந் �்ததிமு்த்ப்புைவர 
“நாராய், நாராய், க�ங்கைால நாராய்” என்னும பாட்ை எழுதியுள்ைார. அப்பாடலில உள்ை 
“ததன்தி்சக்	குமரிஆடி	வ்தி்சக்கு	ஏகுவீர	ஆயின்” என்னும அடிகைள்  பற்வகைள் வை்� 
வந் க�ய்தி்யக் குறிப்பிடுகின்றை. 

ஐ்ராப்பாவில இருநது ்மிழகை்ததிற்குச் க�ங்கைால நா்ரகைள் வருவது ்ற்்பா்்ய 
ஆய்விலும உறுதிப்படு்த்ப்பட்டு உள்ைது. கவளிநாட்டுப் பற்வகைளுக்கும புகைலிடமைாகை்த 
திகைழ்கிறது ்மிழ்நாடு. 

்ற்்பாது கவகுவாகை அழிநது வரும பற்வயிைம எது? உங்கைளுக்கு்த க்ரியுமைா? 
சிட்டுக் குருவி்ான் அது. 

உருவ்ததில சிறிய இந்ப் பழுப்புநிறப் பற்வ்யப் பார்த்வுட்ை ஆண், கபண் 
்வறுபாட்்ட உைர முடியும. ஆண்குருவியின் க்ாண்்டப்பகுதி கைறுப்பு நிற்ததில 
இருக்கும. உடலபகுதி அடரபழுப்பாகை 
இ ரு க் கு ம .  க ப ண்  கு ரு வி யி ன்  உ ட ல 
முழுவதும மைங்கிய பழுப்பு நிற்ததில 
இருக்கும. 

சி ட் டு க் கு ரு வி  கூ டு கை ட் டி  வ ா ழு ம 
பற்வயிை்த்்ச் �ாரந்து. கூடுகைட்டும 
கைாைங்கைளில �்த்மிட்டுக் ககைாண்்ட 
இருக்கும. கூடுகைட்டிய பின் மூன்று மு்ல 
ஆறு முட்்டகைள் வ்ர இடும. பதிைான்கு 
நாள்கைள் அ்டகைாக்கும. பதி்ைந்ாம 
நாளில குஞசுகைள் கவளிவரும.

வைரிந்து வைளிநெோம்

கைப்பல்	பற்வ
சி ற கை டி க் கை ா மை ல 
கைட்ையும ்ாண்டிப் 
ப ற க் கு ம  ப ற ் வ 
கை ப் ப ல  ப ற ் வ 
(Friga te  b ird) .  இது 
் ் ர யி ற ங் கை ா மை ல 

400 கி்ைா மீட்டர வ்ர பறக்கும. 
இ து  கை ப் ப ல  கூ ் ழ க் கை ட ா , 
கைடற்ககைாள்்ைப் பற்வ என்றும 
அ்ழக்கைப்படுகிறது.
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இ்நதியாவின்	பற்வ	மனிதர

இ ன் ் ற ய  ப ற ் வ யி ய ல 
ஆ ய் வ ா ை ர கை ளு க் கு  மு ன் ் ை ா டி 
டாக்டர �லீம அலி. ்ம வாழ்நாள் 
மு ழு வ து ம  ப ற ் வ கை ் ை ப்  ப ற் றி 
ஆராய்ச்சி க�ய்வதிலும  அவற்்றப் 
ப ட ம  பி டி ப் ப தி லு ம  ஈ டு ப ட் ட ா ர . 
அ்ைால, அவர ‘இநதியாவின் பற்வ 
மைனி்ர’ என்று அ்ழக்கைப்படுகிறார. 
பற்வகைள் குறி்ததுப் பை நூலகை்ை 
எ ழு தி யு ள் ை ா ர . 
் ன்  வ ா ழ் க் ் கை 
வரைாற்று நூலுக்குச் 
‘ சி ட் டு க் கு ரு வி யி ன் 
வீ ழ் ச் சி ’  ( T h e  f a l l 
o f  s p a r r o w )  எ ன் று 
கபயரிட்டுள்ைார.

துருவப் பகுதிகைள் ்விர மைனி்ன் வாழும இடங்கைளில எலைாம சிட்டுக்குருவிகைளும 
வாழ்கின்றை. இநதியா முழுவதும சிட்டுக்குருவிகை்ைக் கைாைைாம. இமையமை்ை்த க்ாடரில 
4000 மீட்டர உயர்ததில கூட இ்வ வாழ்கின்றை.

்ானியங்கைள், புழுபூச்சிகைள், மைைர அருமபுகைள், இைந்ளிரகைள், ்்ன் ்பான்ற்வ 
சிட்டுக் குருவிகைளின் உைவாகும. சிட்டுக்குருவியின் குஞசுகைள் கபருமபாலும புழு, 
பூச்சிகை்ை்ய உட்ககைாள்ளும. அ்ைால, ்ாய்க்குருவி புழு பூச்சிகை்ைப் பிடி்தது்த ்ம 
குஞசுகைளுக்கு ஊட்டிவிடும. சிட்டுக்குருவியின் வாழ்நாள் ப்தது மு்ல பதின்மூன்று 
ஆண்டுகைள் ஆகும. சிட்டுக்குருவி உருவ்ததில சிறியது. ஆைாலும ்வகைமைாகைப் பறக்கும. 
அ்ைால்ான் வி்ரவாகைச் க�லபவ்ைச் சிட்டாய்ப் பறநது விட்டான் என்று கூறுகி்றாம.  

சிடடுக்குருவிகைளின்	அழிவுக்குக்	கைாரணஙகைள்
 •  மைனி்ரகைள் விவ�ாய்ததிற்குப் பூச்சிக்ககைாலலிகை்ைப் பயன்படு்ததுவ்ால குருவிக் 

குஞசுகைளுக்கு உைவாை புழுபூச்சிகைள் கி்டப்பதில்ை.
 • நவீை கைட்டடங்கைள் குருவிகைள் கூடு கைட்ட ஏற்ற்வயாகை இல்ை.
 •  ் ற்கைாை்ததில ்ாவர ்வலிகைளுக்கு மைாற்றாகைச் க�யற்்கை ்வலிகைள் அ்மைக்கைப் 

படுகின்றை. எை்வ சிட்டுக்குருவிகைள் வாழ உகைந் ்வலி்த ்ாவரங்கைள் கு்றநதுவிட்டை. 
 • சிட்டுக்குருவிகைள் ஓய்கவடுக்கும பு்ரச்க�டிகைளும இல்ை. 
 •  உ ை வு க் கு ம ,  இ ரு ப் பி ட ்த தி ற் கு ம  சி ட் டு க் கு ரு வி கை ளு ட ன்  மை ற் ற  ப ற ் வ கை ள் 

்பாட்டியிடுகின்றை. 

பற்வயினஙகை்ைக்	கைாப்பாறற	நாம் 
தசயய	யவண்டிய்வ

 •  ஆல, அரசு ்பான்ற மைரங்கை்ையும 
அ வ ் ர ,  பு ட ் ை  ் ப ா ன் ற 
ககைாடிகை்ையும வைரக்கை ்வண்டும. 

 •  நமைது மைண்ணுக்்கைற்ற பிறவ்கை 
உ ள் ளூ ர ்த  ் ா வ ர ங் கை ் ை யு ம 
வைரக்கை ்வண்டும. 

 •  ் ் ா ட் ட ங் கை ளி லு ம 
வ ய ல க வ ளி கை ளி லு ம  க � ய ற் ் கை 
உ ர ங் கை ள் ,  பூ ச் சி க் க கை ா ல லி 
மை ரு ந து கை ள்  ஆ கி ய வ ற் ் ற ்த 
க்ளிப்ப்்்த ்விரக்கை ்வண்டும.

கைாக்்கைகுருவி எங்கைள் �ாதி - என்று 
பாரதியார பாடிைார. �்மைப்ப்ற்கு்த 
்ம மை்ைவி ்வ்ததிருந் சிறி்ைவு 
அரிசி்யயும முற்ற்ததில இருந் சிட்டுக் 
குருவிகைளுக்கு மைகிழ்வுடன் ்பாட்டுவிட்டுப் 
பட்டினியாகை இருந்ாராம இவர. 
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உலகிலலலே 
நெடுநநதொலலவு 
22,000 கி.மீ. 
பேணம் நெய்யும் 
பறலையினம்

ஆர்டிக் ஆலொ.
மனிதன்	இல்லாத	உலகில்	பற்வகைள்	

வாழமுடியும்!
பற்வகைள்	இல்லாத	உலகில்	மனிதன்	

வாழமுடியாது!

என்கிறார பற்வயியல ஆய்வாைர 
�லீம அலி. இவவுண்்மை்ய நாமும 
உ ை ர ந து  இ ய ற் ் கை ் ய ப்  ் ப ா ற் றி ப் 
பற்வகை்ைக் கைாப்்பாம.

்பற்வ ்பற்றிய ்படிபபு ஆர்னிததைாலஜி 
(ORNITHOLOGY) எ்னப்படும்.

உலகச் சிடடுக்குருவிகள் நாள் மார்ச் – 20

1. உங்கைள் பகுதியில கைாைப்படும பற்வகைளின் கபயரகை்ைப் பட்டியலிடுகை.
2.  உங்கைள் வீட்டுக்கு அருகில பற்வகைள் வருவ்ற்கு என்கைன்ை வழி வ்கைகைள் 

க�ய்யைாம என்பது பற்றி வகுப்ப்றயில கைைநது்ரயாடுகை.
3. பற்வகைள் க்ாடரபாை பழகமைாழிகை்ை்த க்ாகு்தது எழுதுகை.
4.  இயற்்கை்யப் பாதுகைாக்கும வ்கையில முழக்கை்த க்ாடரகை்ை எழுதுகை. 

(எ. கைா.)  கைாப்்பாம கைாப்்பாம! பற்வகை்ைக் கைாப்்பாம!

சரியான	வி்்்யத	யதர்நததடுதது	எழுதுகை.

 1. ’்ட்பகவப்பம’ என்னும க�ால்ைப் பிரி்தது எழு்க் கி்டப்பது ______.

   அ) ்ட்பம + கவப்பம ஆ) ்ட்ப  + கவப்பம

   இ) ்ட் + கவப்பம  ஈ) ்ட்பு + கவப்பம

 2. ’்வதியுரங்கைள்’ என்னும க�ால்ைப் பிரி்தது எழு்க் கி்டப்பது ______.

   அ) ்வதி + யுரங்கைள் ஆ) ்வதி + உரங்கைள்

   இ) ்வ்த  +  உரங்கைள் ஈ) ்வதியு  +  ரங்கைள்

 3. ்்ர + இறங்கும என்ப்்ைச் ்�ர்தது எழு்க் கி்டக்கும க�ால_______.

   அ) ்்ரயிறங்கும  ஆ) ்்ரஇறங்கும  இ) ்்ரயுறங்கும  ஈ) ்்ரய்றங்கும

கற்ப்ெ கற்றபின

மதிபபீடு
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 4. வழி  +  ்டம என்ப்்ைச் ்�ர்தது எழு்க் கி்டக்கும க�ால_______.

   அ) வழி்டம ஆ) வழி்த்டம இ) வழிதிடம ஈ) வழி்ததிடம

 5. சிட்டுக்குருவி வாழ முடியா் பகுதி_______.

   அ) துருவப்பகுதி ஆ) இமையமை்ை இ) இநதியா ஈ) ்மிழ்நாடு

்கைாடிட்ட இடங்கை்ை நிரப்புகை.

 1. மிகை நீண்டக்ா்ைவு பறக்கும பற்வ ________________.

 2. பற்வகைள் வை்� ்பாவ்்ப் பற்றிப் பாடிய ்மிழ்ப்புைவர ________________.

 3. பற்வகைள் இடமகபயரவ்ற்கு  ________________ என்று கபயர.

 4. இநதியாவின் பற்வ மைனி்ர  ________________.

 5. பற்வகைள் வை்� ்பாகைக் கைாரைங்கைளுள் ஒன்று ________________.

க�ாற்கறாடர அ்மை்தது எழுதுகை.

 1. கவளிநாடு__________________________________________ 

 2. வாழ்நாள்__________________________________________     

 3. க�யற்்கை__________________________________________   

கபாரு்த்மைாை க�ால்ைக் ககைாண்டு நிரப்புகை.

 1.   மைரங்கை்ை வைர்தது ________________ ்யக் கைாப்்பாம  ____________
உரங்கை்ை்த ்விர்தது நிைவைம கைாப்்பாம. (க�யற்்கை / இயற்்கை)

 2.  ் மிழகை்ததில வை்�ப் பற்வகைகைளின் வரு்கை  ________________ ்ற்்பாது 
சிட்டுக் குருவிகைளின் எண்ணிக்்கை ________________ (கு்றநதுள்ைது / 
மிகுநதுள்ைது)

குறுவினா
 1. பற்வகைள் எக்கைாரைங்கைளுக்கைாகை இடம கபயரகின்றை?
 2. வை்�யின்்பாது பற்வயின் உடலில ஏற்படும மைாற்றங்கைள் யா்வ?

சிறுவினா
 1. சிட்டுக் குருவியின் வாழ்க்்கை பற்றிச் சிறு குறிப்பு எழுதுகை.
 2. வை்�ப் பற்வகைளின் பயைம பற்றி நீங்கைள் அறிந்்வ யா்வ?

சி்நத்னவினா
  பற்வ இைங்கைள் அழியாமைல கைாப்பாற்றப்பட நாம க�ய்ய ்வண்டிய்வ பற்றிச்    

 சிநதி்தது எழுதுகை.
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இயல்
இரண்டு கிைெனும் கடலும்

மைனி்ன் இயற்்கை்யாடு ்பாராடிக்ககைாண்்ட இருக்கிறான்.  
சிை ்நரங்கைளில கவற்றி கபறுகிறான்.  சிை ்நரங்கைளில 
்்ாலவி அ்டகிறான்.  ஆைால முயற்சிகைள் என்றும 
ஓ ய் வ தி ல ் ை .  மை னி ் ன்  இ ய ற் ் கை ் ய ா டு  ந ட ்த து கி ற 
்பாராட்ட்மை அவன் வாழ்்வ அ்மைக்கிறது. ்பாராடுவதில 
மைகிழ்ச்சியும கவற்றியும இருக்கிறது. மீன் பிடிக்கைப் ்பாராடும 
மீைவர ஒருவரின் வாழ்்வப் பாரப்்பாமைா!

இயற்்கைக்கும மைனி்னுக்கும இ்ட்ய நடக்கும ்பாராட்ட்மை இந்க் கை்்.  
இக்கை்்யின் நாயகைன் �ாண்டியா்கைா.  வயது முதிரந் மீைவர அவர. முன்கபலைாம 
கைடலுக்குச் க�ன்றால மீன் இலைாமைல திருமபமைாட்டார.  ஆைால, கைடந் எண்ப்தது நான்கு 
நாள்கைைாகை ஏ்ைா அவருக்கு ஒரு  மீனும கி்டக்கைவில்ை.  மை்ைாலின் என்னும சிறுவன் 
மீன்பிடிக்கைக் கைற்றுக்ககைாள்வ்ற்கைாகை மு்ல நாற்பது நாள்கைளும அவருடன் கைடலுக்கு 
வந்ான். அவன், அவருக்கு ்வண்டிய உ்விகைள் க�ய்்்்ாடு ்பச்சு்தது்ையாகைவும 
இருந்ான்.  அவ்ராடு கைடலுக்குப் ்பாைால ஒரு மீனும கி்டப்பதில்ை என்று அவ்ை 
்வறு படகிற்கு அனுப்பிவிட்டைர அவைது கபற்்றார.  இப்்பாக்லைாம ்னியாகை்வ 
மீன்பிடிக்கைச் க�லகிறார  �ாண்டியா்கைா.  

அன்று எண்ப்தது ஐந்ாவது நாள்… 

விரிெோனம்

கி ழ வ னு ம்  க ட லு ம்  ( T h e 
Oldman and the Sea.) என்னும் 
ஆ ங் கி ல ப்  பு தி ன ம்  த மி ழி ல் 
ம � ொ ழி ம ெ ய ர ்க க ப் ெ ட் டு 
ெட்ககததயொக இங்குச் சுரு்ககி்க 
ம க ொ டு ்க க ப் ெ ட் டு ள ்ள து .  
இ ந் நூ ல்  1 9 5 4 ஆ ம்  ஆ ண் டு 
ந�ொெல் ெரிசு மெற்றது. இந்நூலின் 
ஆசிரியர எரமனஸ்ட் மெமிங்நவ. 
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அடு்த் நாள் கைா்ை. நண்பகைல

அட்ட! தூண்டில 
கையிற்்ற ஏ்்ா 
இழுப்பது ்பால 
இருக்கிற்்!  ஏ்்ா 
மீன்்ான்  வநதிருக்கும 
எை நி்ைக்கி்றன்.

இரவு முழுவதும கைடலில 
இருநதுவிட்்டன்.  ஒரு 
மீனும சிக்கைவில்ை்ய!  
ஆைது ஆகைட்டும!  இனி 
நான் மீன் இலைாமைல கை்ர 
திருமபப் ்பாவதில்ை.

்னியாகை வநதிருக்கைக் கூடாது.  
்பச்சு்த து்ைக்கு மை்ைாலின் 
இருந்ால எவவைவு நன்றாகை 
இருநதிருக்கும!

வா!  வா! மீ்ை! தூண்டில 
முள்ளில உைக்கைாகைச் 
சூ்ரமீ்ை மைாட்டி 
்வ்ததிருக்கி்றன்.  
�ாப்பிடு, �ாப்பிடு… 
அப்்பாது்ா்ை  நீ 
என்னிடம மைாட்டுவாய் வா!  
வா!  அப்படி்த்ான்.. வா!

தூண்டிலிட்டுக் கைா்ததிருக்கிறார.கைடலுக்கு மீன்பிடிக்கைச் க�லகிறார  �ாண்டியா்கைா.

தூண்டில கையிறு அ்�கிறது 

தூண்டி்ை ்வகைமைாகை  
இழுக்கிற்்! 
நிச்�யமைாகை இது 
கபரிய மீைாகை்த்ான் 
இருக்கை்வண்டும.

தூண்டிலில மீன் சிக்கிக்ககைாள்கிறது 

எைக்கு மீன்கைள் 
கி்டக்கை்வ 
கி்டக்கைாது என்று 
எல்ைாரும 
க�ாலகிறாரகைள்.  
அ்் மைாற்றிக்கைாட்ட 
்வண்டும.
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மீ்ைப் படகுக்குள் இழுக்கை முயற்சி 
க�ய்கிறார. முடியவில்ை.

மீன் நீருக்கு ்மை்ை வருவதும 
மூழ்குவதுமைாகை இருக்கிறது.

மீ்ை! ஏன் இப்படி 
தூண்டி்ை 
இழுக்கிறாய்?  
என்்ையும கைடலுக்குள் 
இழு்தது்த ்ள்ளிவிடப் 
பாரக்கிறாயா?

்மை்ையும வராமைல 
ஆழ்ததிற்கும க�லைாமைல 
பட்கை எங்்கைா இழு்ததுக் 
ககைாண்்ட ்பாகிற்்! 
இருக்கைட்டும. இருக்கைட்டும!  
எப்படியும ்மை்ை வநது்ா்ை 
ஆகை ்வண்டும!

மம… அப்படி்த்ான் 
ஆகைட்டும.  ்மை்ை வா! 
இன்று என்னிடம இருநது 
உன்ைால ்ப்பிக்கை்வ 
முடியாது.

மைா்ை ்நரம.

பசியும ்�ாரவும என்்ை வாட்டுகின்றை. 
நண்பகைல தூண்டிலில சிக்கிய மீன் 
நாலு மைணி ்நரமைாகை என்னிடம ஆட்டம 
கைாட்டுகிற்்!

மீன் மீண்டும 
தூண்டி்ை இழுக்கிறது. 
�ாண்டியா்கைாவின் 
உறக்கைம கை்ைகிறது.  

ஓ!  இரவு 
முழுவதும தூக்கைம 
இலைா்்ால 
என்்ை அறியாமைல 
தூங்கிவிட்்ட்ைா? 
இனியும சுமமைா 
இருக்கை முடியாது.

மீன் அ்�வின்றி இருக்கிறது. 
மீனுடன் ்பாராடிய 
கை்ைப்பில �ாண்டியா்கைா  
�ற்றுக் கைண்ையரநது விட்டார.
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�ாண்டியா்கைா  தூண்டி்ை இழுக்கிறார.  மீன் 
மு்ன்மு்ைாகை நீருக்கு ்மை்ை துள்ளிக் குதிக்கிறது.

மீன் படகுக்கு அருகில ்மைகைழுமபிக் குதிக்கிறது. 
�ாண்டியா்கைா ஈட்டியால மீ்ைக் கு்ததுகிறார.

மீன் பட்கைச் சுற்றி வட்டமிடுகிறது.

ஏ, மீ்ை!  பட்கைச் 
சுற்றிச் சுற்றி 
ஏன் இப்படி 
வட்டமிடுகிறாய்?  
நில,  நில!  என் 
வலி்மை்ய 
எலைாம 
திரட்டி உன்்ை 
எதிரக்கைப் 
்பாகி்றன்.   

மீண்டும  ்மை்ை 
வருகிறாயா?   
விடமைாட்்டன் நீ, 
எவவைவு கபரிய 
மீைாகை இருந்ாலும 
எைக்குக் 
கைவ்ையில்ை. என் 
உயிர உள்ைவ்ர 
உன்னுடன் ்பாராடி 
கவற்றி கபறு்வன்.

உன் உயி்ரக் கைாப்பாற்றிக் 
ககைாள்ை நீ ்பாராடுகிறாய்,  
நான் என் இைக்்கை அ்டயப் 
்பாராடுகி்றன்.  இந்ப் 
்பாராட்ட்ததின் முடிவில ஒன்று 
நான் உயி்ராடு இருப்்பன் 
அலைது நீ இருப்பாய்.

நான்  �ாப்பிடவும இல்ை, 
தூங்கைவும இல்ை. இ்த்்ை 
மைணி ்நரமைாகை உன்னுடன் 
்பாராடுகி்ற்ை! ஏன் 
இப்படி்த துள்ளுகிறாய்?

ஆகைா! தூண்டிலில மைாட்டியது  நீ்ாைா? 
இப்்பாது்ான் உன்்ை முழு்மையாகைப் 
பாரக்கி்றன். அ்டயப்பா!  எவவைவு கபரிய மீன்!

இறுதியாகை  உன்்ைக்  
ககைான்று விட்்டன்.  
இனி்மைல ்ான் நி்றய 
்வ்ை இருக்கிறது, 
கையிறுகைளில சுருக்குகைள் 
்பாட ்வண்டும. 
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மீனின் நீைம அதிகைமைாகை  
இருந்்ால  அ்்ப் படகின் 
பக்கைவாட்டில கைட்டுகிறார.

அப்்பாது பட்கை ்நாக்கிச்சுறா 
மீன் வருகிறது!

�ாண்டியா்கைா 
சுறா மீன்கை்ை 
வீழ்்ததுகிறார.

்மைலும சிை சுறாமீன்கைள் வருகின்றை.

பட்கைாடு இருந் 
மீ்ைப் பாரக்கிறார.

நான் பிடி்த் 
மீ்ை அவவைவு 
எளி்ாகைப் 
பறிககைாடு்ததுவிட 
மைாட்்டன்…

எைக்கு மீன் 
கி்டக்கைாது என்று 
எல்ைாரும 
க�ான்ைாரகைள், 
பார்ததீரகைைா?  
வ்ை இலைாமைல 
இவவைவு கபரிய 
மீ்ை யாராவது 
பிடி்த்து உண்டா?  
விடா முயற்சியின் 
பய்ை இன்று நான் 
உைரந்்ன்.

என்ை ஒரு 
்பாராட்டம! அப்பாடா 
ஒருவழியாகை 
எலைாம ஓய்ந்து. 
இந் மீன் க�ய்் 
அட்டகைா�ங்கை்ை 
மை்ைாலின் 
பார்ததிருக்கை 
்வண்டும! �ரி 
்பாகைட்டும. உட்ை 
க�ன்று நடந் 
எலைாவற்்றயும 
அவனிடம க�ாலை 
்வண்டும.

கை்ரயில்…

ஒரு வழியாகைக் கை்ரக்கு வநது விட்்டன். மிகைவும 
கை்ைப்பாகை இருக்கிறது �ரி, பட்கை இழு்ததுக் 
கைட்டுகி்றன்.  

ஆ! என்ை இது! சுறாக்கைள் தின்றது 
்பாகை கை்டசியில மீனின் ்்ையும 
அ்ன் எலுமபும்ாம 
மிஞசியுள்ைைவா?

நான் பிடி்த் 
மீ்ைச் �ாப்பிடவா 
வருகிறாய்!. 
என் ஈட்டிக்கு 
நீயும இ்ரயாகை 
்வண்டியது்ான்.
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�ாண்டியா்கைா்வக் 
கைாை மை்ைாலின் 

வருகிறான்.

வீடடில்… ்ா்த்ா உன்்ைப் 
பாரக்கை்த்ான் 
ஓ்டாடி வந்்ன். 

மை்ைாலின்   நான் பிடி்த் மீ்ை 
நீ பார்த்ாயா? கை்டசியில  
எலுமபும ்்ையும்ான்  மிச்�ம!

அ்ைால  என்ை 
்ா்த்ா?  உன் திற்மையும 
விடாமுயற்சியும 
கவன்றுவிட்ட்்!  
இனி உன்்ை யாரும 
பழி்ததுப் ்ப�முடியாது. 
்ா்த்ா! உன்னிடம 
கைற்றுக்ககைாள்ை 
்வண்டிய ் வ நி்றய 
இருக்கின்றை. இனி நான் 
உன்்ைாடு்ான் மீன் 
பிடிக்கை வரு்வன்…

1. கைடல கைாட்சி ஒன்்றப் படம வ்ரநது வண்ைம தீட்டுகை.
 அப்பட்ததிற்குப் கபாரு்த்மைாகை நான்கு வரிகைளுக்குள் குறிப்பு எழுதுகை.
2. இக்கை்்யின்வழியாகை நீங்கைள் உைரந்வற்்ற வகுப்பில பகிரகை.
3. �ாண்டியா்கைா குறி்தது  உங்கைள்  கைரு்தது யாது?

'கிழவனும கைடலும' என்னும படக்கை்்்ய உங்கைள் க�ாந் ந்டயில கை்்யாகை எழுதுகை.

அ்டயப்பா!  எவவைவு கபரிய மீன் 
அது!  மீன்பிடிப்பதில கபரிய வீரன் 
்ா்த்ா நீ!

கற்ப்ெ கற்றபின

மதிபபீடு
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இயல்
இரண்டு முைவலழுத்தும் �ோரவ்பழுத்தும்

எழுததுகைள்	இரண்டு	வ்கைப்படும்

 1. மு்ல எழு்ததுகைள்
 2. �ாரபு எழு்ததுகைள்

முதல்	எழுததுகைள்

உயிர எழு்ததுகைள் பன்னிரண்டு, கமைய்கயழு்ததுகைள் பதிகைட்டு ஆகிய முப்பது 
எ ழு ்த து கை ளு ம  மு ் ல  எ ழு ்த து கை ள்  ஆ கு ம .  பி ற  எ ழு ்த து கை ள்  ் ் ா ன் று வ ் ற் கு ம 
இயங்குவ்ற்கும மு்ற்கைாரைமைாகை இ்வ இருக்கின்றை. எை்வ இவற்்ற மு்ல 
எழு்ததுகைள் என்பர.

சாரபு	எழுததுகைள்

மு்ல எழு்ததுகை்ைச் �ாரநது வரும எழு்ததுகைள்  
�ாரகபழு்ததுகைள். இ்வ ப்தது வ்கைப்படும.

1.  உயிரகமைய்

2. ஆய்்ம

3.  உயிரைகப்ட

4. ஒற்றைகப்ட

5. குற்றியலிகைரம

6. குற்றியலுகைரம

7.  ஐகைாரக்குறுக்கைம   9.  மைகைரக்குறுக்கைம

8. ஒைகைாரக்குறுக்கைம   10. ஆய்்க்குறுக்கைம

இவவகுப்பில உயிரகமைய், ஆய்்ம ஆகிய இரண்டு �ாரகபழு்ததுகைள் பற்றிக் கைாண்்பாம.

உயிரதமய

•  கமைய் எழு்ததுகைளும உயிர எழு்ததுகைளும ஒன்றுடன் ஒன்று ்�ரவ்ால உயிரகமைய் 
எழு்ததுகைள் ்்ான்றுகின்றை. 

முதல்	எழுததுகைள்

சாரபு	எழுததுகைள்

கறகண்டு
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• உயிரகமைய் எழு்ததின் ஒலிவடிவம கமைய்யும உயிரும ்�ரந்்ாகை இருக்கும.

•  வரிவடிவம கமைய்கயழு்த்் ஒ்ததிருக்கும. ஒலிக்கும கைாை அைவு உயிர எழு்த்் 
ஒ்ததிருக்கும.

• மு்ல எழு்ததுகை்ைச் �ாரநது வருவ்ால இ்வ �ாரகபழு்தது வ்கையுள் அடங்கும.

ஆயதம்

• மூன்று புள்ளிகை்ை உ்டய ்னி்த் வடிவம கபற்றது.

•  முப்புள்ளி, முப்பாற்புள்ளி, ்னிநி்ை, அஃ்கைைம என்ற ்வறு கபயரகைளும  
இ்ற்கு உண்டு. 

• நுட்பமைாை ஒலிப்புமு்ற்ய உ்டயது.

•  ் ைக்குமுன் ஒரு குறில எழு்த்்யும ்ைக்குப்பின் ஒரு வலலிை உயிரகமைய் 
எழு்த்்யும கபற்றுச் க�ாலலின் இ்டயில மைட்டு்மை வரும.

• ்னி்தது இயங்கைாது.

•  மு்ல எழு்ததுகைைாகிய உயி்ரயும, கமைய்்யயும �ாரநது இயங்குவ்ால  
ஆய்் எழு்தது �ாரகபழு்தது ஆகும

1. மு்ல எழு்ததுகைள், �ாரபு எழு்ததுகைள் க்ாடர்பப் பற்றி விவாதிக்கை
2. மு்ல எழு்ததுகைள் மைட்டும இடமகபறும க�ாற்கை்ை எழுதுகை.
 (எ.கைா.)   ஆம
3. மு்ல எழு்ததுகைள் இடமகபறா் க�ாற்கை்ை எழுதுகை.
 (எ.கைா.)   குருவி

 1. மு்ல எழு்ததுகைள் என்ப்வ யா்வ? அ்வ எ்ைால அவவாறு     
  அ்ழக்கைப்படுகின்றை ?

 2. �ாரகபழு்ததுகைள் எ்த்்ை? அ்வ யா்வ?
 3. க�ாற்கைளில ஆய்் எழு்தது எவவாறு இடமகபறும?

மதிபபீடு

கற்ப்ெ கற்றபின
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கீழக்கைாணும்	பததி்யப்		படிதது		வினாக்கைளுக்கு	வி்்	தருகை
இயலபாகை்வ ்்ான்றி மை்றயும கபாருள்கைள், அவற்றின் இயக்கைம, அ்வ இயங்கும 

இடம, இயங்கும கைாைம அ்ை்ததும ஒன்றி்ைந்்் இயற்்கை என்கி்றாம. பனிபடரந் 
நீைமை்ைகைள், பாடி்ததிரியும பற்வகைள், ்ன்னிச்்�யாகைச் சுற்றி்ததிரியும விைங்குகைள், 
�ை�ைக்கும ஓ்டகைள், ஆரப்பரி்தது வீழும அருவிகைள், நீநதும மீன்கைள், அ்ைவீசும 
அழகிய கைடல, கைண்சிமிட்டும விண்மீன்கைள், ்ங்கை ஓடமைாய்்த ்வழ்நது வரும கவண்ணிைா 
இ்வகயலைாம இயற்்கை நமைக்கு்த ்ந் ககைா்டகைள்.

இயற்்கையின் அழ்கைக் கைண்டு இன்புற்றால மைட்டும ்பா்ாது. அந் அழ்கை 
நாம பாதுகைாக்கை ்வண்டும. நாம நமைது ்்்வக்கைாகை மை்ைகைள், கைாடுகைள், விைங்குகைள், 
பற்வகைள் ஆகியவற்்ற அழி்தது வருகி்றாம. ்மைலும நிைம, நீர, கைாற்று ஆகியவற்்ற 
மைாசுபடு்ததி வருகி்றாம. அ்ைால இயற்்கைச் �மைநி்ை மைாறி புவி கவப்பமையமைாகிறது. 
புவி கவப்பமை்டயாமைல கைாப்பது நமைது கைட்மை. இயற்்கை்யப் பாதுகைா்த்ால மைட்டு்மை நாம 
நம்மையும பாதுகைா்ததுக்ககைாள்ை முடியும. 

1. எ்்ை இயற்்கை என்கி்றாம?

2. இப்ப்ததியில உள்ை இயற்்கை்ய வருணிக்கும க�ாற்கைள் யா்வ?

3. இயற்்கை்ய ஏன் பாதுகைாக்கை ்வண்டும?

4. ப்ததிக்குப் கபாரு்த்மைாை ்்ைப்பு்த ்ருகை.

ஆசிரியர	கூறக்யகைடடு	எழுதுகை.
மைாமை்ழ வான் சிறப்பு முரல மீன்
வை்� ்பா்ல பற்வ இைங்கைள் �ாரபு எழு்ததுகைள்
�ாண்டியா்கைா ்்ாற்கைடிக்கை முடியாது கைாணிநிைம

யகைடடும்	கைண்டும்	அறி்நதும்	மகிழகை
 1. இயற்்கை �ாரந் பாடலகைள், கை்்கைள், உ்ரகை்ைக் ்கைட்டு மைகிழ்கை. 
 2.  பற்வகைள், விைங்குகைளின் வாழ்க்்கை மு்ற பற்றிய கைாகைாலிக்  

கைாட்சிகை்ைக் கைண்டு மைகிழ்கை.

வமோழி்ய ஆள்நெோம் !

வமோழிநயோடு வி்ையோடு

திரடடுகை.
கைடல என்னும கபாருள் ்ரும ்வறு க�ாற்கை்ை்த திரட்டுகை.

கீழக்கைாணும்	த்லப்பில்	கைடடு்ர	எழுதுகை.

 இயற்்கை்யக் கைாப்்பாம
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க்ாடரகை்ைப்  பிரி்தது  இரண்டு க்ாடரகைைாகை எழுதுகை.
(எ. கைா.)  பை நாள்கைைாகை  மை்ழ கபய்யா்்ால பயிரகைள் வாடிை.
வி்ட: பை நாள்கைைாகை மை்ழ கபய்யவில்ை.  பயிரகைள் வாடிை.
1. கைபிைன் ்வ்ை க�ய்்்ால கை்ைப்பாகை இருக்கிறான்.
2. இைக்கியா இனி்மையாகைப் பாடிய்ால பரிசு கபற்றாள்.

கபாரு்த்மைாை க�ால்ை்த ்்ரநக்டு்தது எழுதுகை.
1.  பரநது விரிநது இருப்ப்ால கைடலுக்குப்----------- என்று கபயர. (பற்வ / பர்வ)
2. இைக்கிய மைன்ற விழாவில முகிைன் சிறப்பாகை ----------- ஆற்றிைார. (உ்ர / உ்ற)
3. மு்தது ்ம ---------------- கைாரைமைாகை ஊருக்குச் க�ன்றார. (பனி / பணி)
4. கை்ைமைகைள் ்ன் வீட்டு்த ்்ாட்ட்த்்ப் பாரக்கை வருமைாறு ்்ாழி்ய ------------  

 (அ்ை்த்ாள் / அ்ழ்த்ாள்).
கபாரு்த்மைாை க�ாற்கைைால கைட்டங்கை்ை நிரப்புகை.

1. ‘புள்’ என்ப்ன் ்வறு கபயர   -

2. பற்வகைள் இடமகபயர்ல       -

3. �ரைாையம என்ப்ன் ்வறு கபயர -

வரி்� மைாறியுள்ை க�ாற்கை்ைச் �ரியாை வரி்�யில அ்மை்தது எழுதுகை.
1. இைங்்கைாவடிகைள் கைாப்பிய்த்் என்னும இயற்றியவர சிைப்பதிகைாரம.
2. மைனி்ன் உைகில இலைா் பற்வ  வாழ முடியாது.
3. மிகைப்கபரிய �ாண்டியா்கைா மீ்ைப் பிடி்த்ார 
4. மைனி்ர இநதியாவின் டாக்டர �லீம அலி பற்வ.

கைட்டங்கைளில சிை க�ாற்கைள் மை்றநதுள்ைை.  குறிப்புகை்ைக் ககைாண்டு அவற்்றக் 
கைண்டுபிடி்தது எழுதுகை.

மு ்த ் மி ழ் கைா

ப் ்ப னி ்மை மை ணி

ப ல நி ை வு நி

து ட ்ை ர ப ை

்ை கை ்மை ணி மை ம

க� ங் கைா ல நா ்ர

1. இரட்்டக் கைாப்பியங்கைளில ஒன்று ---------------------------------------------
2. மு்கைழு்ததுகைளின் எண்ணிக்்கை --------------------------------------------
3. திங்கைள் என்ப்ன் கபாருள் --------------------------------------------------
4. �்ததிமு்த்ப் புைவரால பாடப்பட்ட பற்வ --------------------------------------
5. பாரதியார ---------------------------------------- ்வண்டும என்று பாடுகிறார.

6. ஆய்் எழு்ததின் ்வறு கபயர ------------------------------------------------
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இ்ணயச்	தசயல்பாடுகைள்

அழிநது வரும உயிரிைங்கைள்பற்றி  இ்ைய்ததில ்்டி அறிநது பட்டியலிடுகை.

தசயல்பாடடில்	கி்்க்கைப்தபறும்	ப்ம்

	 படிகைள்:
•  ககைாடுக்கைப்பட்டிருக்கும உரலி / வி்ரவுக் குறியீட்்டப் பயன்படு்ததி “globeofbirdmigration”என்னும இ்ையச் க�யலியின் 

பக்கை்ததிற்குச் க�லைவும. இ்ையச் க�யலி இயங்கு நி்ைக்கு வர, �ற்று ்நரம ஆகும. அதுவ்ர கைா்ததிருக்கைவும.

•  இ்ையச்க�யலி ்யார நி்ைக்கு வந்வுடன் ஓர உைகை உருண்்ட்யக் கைாைைாம.  அ்ன் ்மைய்ததில இருக்கும   

“Click to Start”என்ப்்ச் க�ாடுக்கைவும.  இப்்பாது தி்ரயின் இடப் பக்கை்ததில பற்வகைளின் கபயரப் பட்டியல க்ரியும. 

அதில ஏ்்னும ஒரு பற்வ்ய்த க்ரிவு க�ய்து அ்ன் வை்� ்பாகும  பா்்்ய்த க்ரிநது 

ககைாள்ைைாம.

• பூமி உருண்்ட்யச் சுழற்றுவ்ன் மூைம கவவ்வறு பற்வகைளின் வை்� ்பா்்ை அறியைாம.

தசயல்பாடடிறகைான	உரலி:	http://globeofbirdmigration.com/

இ்ையத்தில் கோண்க

ஆய்ந்றிகை.
கபருகிவரும மைக்கைளின் ்்்வக்கைாகை இயற்்கை்ய அழிப்பது �ரியா? இயற்்கை்யச் 

சுரண்டாமைல, மைக்கைளின் ்்்வகை்ை நி்ற்வற்ற மைாற்று வழிகைள் உண்டா ? 
கைவி்் ப்டக்கை.

கீ்ழ கைாைப்படும மை்ழபற்றிய கைவி்்்யச் க�ாந்்த க்ாடரகைைால நிரப்புகை.
வானில இருநது வநதிடும
மைைதில மைகிழ்ச்சி ்நதிடும
_______ _______ ____ ___
_______ _______ ____ ___
_______ _______ ____ ___ 

என் கபாறுப்புகைள்...
 அ) சுற்றுப்புற்த்்்த தூய்்மையாகை ்வ்ததுக் ககைாள்்வன்
 ஆ) இயற்்கை்யப் பாதுகைாப்்பன்

கை்ைச் க�ால அறி்வாம
கைண்டம - Continent ்ட்பகவப்பநி்ை - Climate வானி்ை  -  Weather
வை்� - Migration புகைலிடம -  Sanctuary புவிஈரப்புப்புைம - Gravitational Field

நிறக அைறகுத் ைக...

பற்வகைள்	வல்சயபாதல்

6th Std Tamil CBSE Pages 25-50.indd   47 16-12-2021   20:11:42



48

இயல்
இரண்டு திருககு்றள்

மைக்கைள் பயனுள்ை மு்றயில வாழ வழிகைாட்டிகைைாகை அ்மைப்வ 
அறநூலகைள்.  அறநூலகைளில ‘உைகைப் கபாது மை்ற‘  என்று 
்பாற்றப்படும சிறப்புப் கபற்றது நம திருக்குறள்.  திருக்குறளில 
இலைா் க�ய்திகை்ை இல்ை.  ஏழு க�ாற்கைளில மைனி்ரகைளுக்கு 
அற்த்்க் கைற்று்த்ரும திருக்குற்ைப் பயிலு்வாம; வாழ்வில 
பின்பற்று்வாம.

ெோழ்வியல்

்கைவுள் ெோழ்தது
1.  அ்கர மு்ல எழுதக்ல்லோம் ஆதி
  �்கென் மு்ற்பற உலகு.
   அகைர்மை எழு்ததுகைளுக்கு்த க்ாடக்கைம.  அது்பாை ஆதி பகைவ்ை உைகுக்கு்த 

க்ாடக்கைம.

ெோன் சிறப்பு
2.  விண்இன்று க�ோய்ப்பின் விரிநீர வியனுல்கதது
  உள்நின்று உைற்றும் �சி.
  மை்ழ உரியகைாை்ததில கபய்யாது ்பாைால, உைகை்தது உயிரகை்ை எலைாம பசி  
  துன்புறு்ததும.

3.  க்கடுப்�தூஉம் க்கட்ைோரக்குச் ெோரெோய்ேற்று ஆஙப்க
  எடுப்�தூஉம் எல்லோம் ேளை.*
  உரிய கைாை்ததில கபய்யாது ககைடுப்பதும மை்ழ்ான்.  உரிய கைாை்ததில கபய்து  
  கைாப்பதும மை்ழ்ான்.

நீத்ோர க�ருளே
4.  கெயற்்கரிய கெய்ெோர க�ரியர சிறியர
   கெயற்்கரிய கெய்்கலோ ்ோர.
  முடியா் க�ய்ையும முடி்ததுக் கைாட்டுபவர கபரி்யார; முடியாது என்பவர  
  சிறி்யார.

ேக்்கட்ப�று
5.  ்ம்மின்்ம் ேக்்கள் அறிவுளைளே ேோநிலதது 
    ேன்னுயிரக்கு எல்லோம் இனிது.
   ் ம்மைவிட்த ்ம பிள்்ைகைள்  அறிவு்ட்யார என்றால மைக்கைளுக்கு அது்ான் 

மைகிழ்ச்சி.
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நூல் வெளி
தி ரு வ ள் ளு வ ர்  இ ர ண ் ா யி ர ம்  ஆ ண டு க ளு க் கு 
முற்்பட்வர். எக்காலததுக்கும் ்்பாரு்நதும் வாழ்க்்க 
்நறிக்ள வகுததுக் கூறியுள்ளார். வான்புகழ் வள்ளுவர், 
்தையவபபுலவர், ்்பாயயில் புலவர் முதைலிய ்பல சிறபபுப 

்்பயர்கள் இவருக்கு உணடு
திருக்குறள் அறததுப்பால், ்்பாருட்பால், இன்்பததுப்பால் என்னும் மூன்று 
பிரிவுக்ளக் ்காண்து. ்பதி்்னண கீழ்க்கைக்கு நூல்களுள் ஒன்று. திருக்குறள் 133 
அதிகாரஙகளில் 1330 குறள்்பாக்க்ளக் ்காணடுள்ளது. “திருக்குறளில் இல்லாதைதும் இல்்ல, 
்ோல்லாதைதும் இல்்ல” என்னும் வ்கயில் சிற்நது விளஙகுகிறது. திருக்குறளுக்கு உலகப 
்்பாதும்ற, வாயு்ற வாழ்தது முதைலிய ்பல சிறபபுப ்்பயர்கள் வைஙகுகின்ற்ன. நூற்றுக்கும் 
்மற்்பட் ்மாழிகளில் திருக்குறள் ்மாழி்்பயர்க்கப்படடுள்ளது.

6.  ஈன்ற க�ோழுதின் க�ரிதுெக்கும் ்ன்ே்களனச் 
  ெோன்பறோன் எனக்ப்கட்ை ்ோய்.*
   ் ன் பிள்்ையின் புகை்ழக் ்கைட்ட ்ாய்  கபற்கறடு்த்்பாது அ்டந் 

மைகிழ்ச்சி்யவிடப் கபருமைகிழ்ச்சி அ்டவாள்.

அன்புளைளே
7.  அன்பிலோர எல்லோம் ்ேக்குரியர அன்புளையோர
     என்பும் உரியர பிறரக்கு.*
   அன்பு இலைா்வர எலைாப்  கபாருளும ்மைக்்கை என்பாரகைள். அன்பு   

உ்டயவரகைள் ்ம உடமபும பிறரக்்கை என்பாரகைள்.

8.  அன்பின் ெழியது  உயிரநிளல அஃதிலோரக்கு
  என்புப்ோல் ப�ோரத் உைம்பு.
  அன்பு இருப்பது்ான் உயிருள்ை உடல.  அன்பு இலைா்து கவறும எலுமபும  
  ்்ாலும ்ான்.

இனியளெ கூறல்
9.  �ணிவுளையன் இன்கெோலன் ஆ்ல் ஒருெற்கு
  அணியல்ல ேற்றுப் பிற.
   பணிவும இன்க�ாலலு்மை ஒருவருக்கு மிகைச்சிறந் அணிகைைன்கைள் ஆகும. 
மைற்ற்வ அணிகைைன்கைள் ஆகைா.

10.  இனிய உைெோ்க இன்னோ் கூறல்
  ்கனியிருப்�க் ்கோய்்கெரந ்ற்று.*
  இனிய க�ால இருக்கும்பாது இன்ைாச்க�ால ்பசுவது கைனி இருக்கும்பாது  
  கைா்ய உண்ப்்ப் ்பான்றது.
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சரியான	வி்்்யத	யதர்நததடுதது	எழுதுகை.

 1. மைக்கைளுக்கு மைகிழ்ச்சி ்ருவது ---------------------
   அ) ஊக்கைமின்்மை   ஆ) அறிவு்டய மைக்கைள்  இ) வன்க�ால    ஈ) சிறிய க�யல
 2.  ஒருவரக்குச் சிறந் அணி ------------------
      அ) மைா்ை ஆ) கைா்ணி  இ) இன்க�ால ஈ) வன்க�ால

தபாருததமான	தசாறகை்ைக்	தகைாண்டு	நிரப்புகை.
 1. இனிய --------------------- இன்ைா் கூறல 
   கைனியிருப்பக் ----------- கைவரந ்ற்று
 2. அன்பிைார ---------------  ்மைக்குரியர அன்பு்டயார
   -------------  உரியர பிறரக்கு

நயம்	அறிகை.
 க�யற்கைரிய க�ய்வார கபரியர சிறியர
 க�யற்கைரிய க�ய்கைைா ்ார
இந்க் குறளில உள்ை எது்கை, ்மைா்ைச் க�ாற்கை்ை எடு்தது எழுதுகை

பின்வரும்	தசயதிக்குப்	தபாருததமான	திருக்குறள்	எது	எனக்	கைண்்றி்நது	எழுதுகை.
 2016 ஆம ஆண்டு ரி்யா நகைரில மைாற்று்ததிறைாளிகைள் ஒலிமபிக் ்பாட்டி ந்டகபற்றது.  
அதில ்மிழ்நாட்்டச் ்�ரந் மைாரியப்பன் கைைநதுககைாண்டார.   உயரம ்ாண்டு்ல 
்பாட்டியில அவர ்ங்கைப் ப்க்கைம கபற்றார.  க�ய்தியாைரகைள் அவரு்டய ்ாயிடம 
்நரகைாைல க�ய்்ைர.  “என் மைகைனின் கவற்றி எைக்கு மிகைவும மைகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. 
அவ்ைப் கபற்ற கபாழு்்விட இப்்பாது அதிகைமைாகை மைகிழ்கி்றன்” என்று மைகிழ்ச்சியுடன் 
கூறிைார. 

 அ) க�யற்கைரிய க�ய்வார கபரியர சிறியர
     க�யற்கைரிய க�ய்கைைா ்ார
 ஆ) ஈன்ற கபாழுதின் கபரிதுவக்கும ்ன்மைகை்ைச் 
    �ான்்றான் எைக்்கைட்ட ்ாய்
 இ) இனிய உைவாகை இன்ைா் கூறல
    கைனியிருப்பக் கைாய்கைவரந ்ற்று

குறுவினாக்கைள்
 1. உயிருள்ை உடல எது?
 2. எழு்ததுகைளுக்கு்த க்ாடக்கைமைாகை அ்மைவது எது?
 3. அன்பிைார, அன்பு்டயார க�யலகைள் யா்வ?

மதிபபீடு
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கற்றல் ந�ோககஙகள்
	 எதையும்	காரண	காரியத்துடன்	அறிந்துககாள்ள	முயலுைல்

	 அறிவியல்		மனப்ான்தம	க்றுைல்

	 நம்	நாட்டின்	எதிரகால	முன்்னற்றத்துக்கு	எதைகயல்லாம்	்ைதை	என	அறிைல்

	 அறிவியல்	கண்டுபிடிபபுகளினால்	ஏற்டும்	வித்ளவுகள	்றறி	விைாதித்ைல்

	 ை்ளரந்துைரும்	அறிவியல்,	 கைாழில்	 நுட்்ஙகள	 ்றறி	அறிந்து	 ககாளளும்	 
ஆரைம்	க்றுைல்

	 	ைமிழில்	பிதையின்றி	எழுதுைல்

இயல்
மூன்று எந்திர உலகம்
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இயல்
மூன்று அறிவியல் ஆத்திசூடி

ஆத்திசூடி என்பது அகர வரிசையில் அறிவுசரகசைச் 
ச ை ொ ல் லு ம்  இ ல க் கி ய ம் .  ஒ ை ச வ யி ன  ஆ த் தி சூ டி ச ய 
நொம் அறிவவொம்.  ்பொரதியொர் ’புதிய ஆத்திசூடி’ எனறு 
கொலத்திறவகற்ற அறிவுசரகசைக் கூறினொர். அகர வரிசையில் 
அறிவியல் அறிவவொம்; அகில உலசகயும் ஆய்வு சைய்வவொம்; 
அசனத்சதையும் உலகின நலத்திறகு வழங்குவவொம்!

அறிவியல் சிந்தனை க�ொள் 
ஆய்வில் மூழ்கு
இயன்றவனை புரிநதுக�ொள்
ஈடுபொட்டுடன அணுகு
உணனமை �ணடறி
ஊக�ம் கவற்றி்தரும்

கவிதைபநபேதை

எனறும் அறிவியலே கவல்லும்
ஏன எனறு ல�ள்
ஐயம் க்தளிநது க�ொல்
ஒருமித்துச் க�யல்படு
ஓய்வ்ற உனை
ஔட்தமைொம் அனுபவம்

 - கெல்னே சு.முத்து
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       நூல் வெளி
”தம்மை ஒதத அ்ைநீளததில் சிந்திப்பவர்” என்று மமைதகு அபதுல் கைாம 
அவர்களால் ்பாராட்டப ப்பற்றவர் பெல்்ை சு.முதது. இவர் அறிவியல் 
அறிஞர் மைறறும கவிஞர். விகரம சாரா்பாய் விணபவளி ்மையம, சதீஷதவான் 
விணபவளி ்மையம, இந்திய விணபவளி ்மையம ஆகிய நிறுவனஙகளில் 

்பணியாறறியவர். அறிவியல் கவி்தகள், கடடு்ரகள் ்பைவற்்றப ்ப்்டததுள்ளார். 
எண்பதுககும மமைற்பட்ட நூல்க்ள எழுதி பவளியிடடுள்ளார்.
அறிவியல் ஆததிசூடி என்னும நூலின் ஒரு ்பகுதி இஙகுத தரப்படடுள்ளது.

1. ‘அறிவியல் ஆத்திசூடி’ ்பகுதியில் உங்களுக்குப் பிடித்தை அடிசய எழுதி அதைன 
கொரணத்சதைக் கூறுக.

2.   அறிவியல் சிநதைசனசயத் தூண்டும் முழக்கத் சதைொடர்கள் ஐநது உருவொக்குக.

 (எ.கொ.) அறிவியசல வைர்ப்வ்பொம்!
            உலசக சவல்வவொம்!

வ�ோல்லும் வபேோருளும்
இயன்றவசர -  முடிநதைவசர
ஒருமித்து -  ஒனறு்பட்டு
ஔடதைம் -  மருநது

சரியான	விதடதயத்	்ைரந்கைடுத்து	எழுதுக.

 1. உடல் வநொய்க்கு ____________ வதைசவ.

   அ) ஔடதைம்   ஆ) இனிப்பு இ) உணவு    ஈ) உசட

 2. நண்்பர்களுடன _____________ விசையொடு.   

   அ) ஒருமித்து  ஆ) மொறு்பட்டு இ) தைனித்து    ஈ) ்பசகத்து

 3. 'கண்டறி' எனனும் சைொல்சலப் பிரித்து எழுதைக் கிசடப்்பது______

   அ) கண் + அறி ஆ) கண்டு + அறி  இ) கண்ட + அறி ஈ) கண் + டறி

மதிபபீடு

கறபேதெ கற்றபின்

6th Std Tamil CBSE Pages 51-76.indd   53 17-12-2021   12:42:36



54

 4. 'ஓய்வ்ற' எனனும் சைொல்சலப் பிரித்து எழுதைக் கிசடப்்பது________

   அ) ஓய்வு + அ்ற ஆ) ஓய் + அ்ற இ) ஓய் + வ்ற ஈ) ஓய்வு + வ்ற

 5. ஏன + எனறு என்பதைசனச் வைர்த்து எழுதைக் கிசடக்கும் சைொல் ________

   அ) ஏனஎனறு ஆ) ஏசனனறு இ) ஏனசனனறு ஈ) ஏனனறு

  6. ஔடதைம் + ஆம் என்பதைசனச் வைர்த்து எழுதைக் கிசடக்கும் சைொல் _________

   அ) ஔடதைமொம் ஆ) ஔடதைம்ஆம் இ) ஔடதைொம் ஈ) ஔடதைஆம்

எதிர்கசாறகத்ளப	க்ாருத்துக.

 1.  அணுகு - சதைளிவு

 2.  ஐயம் - வைொர்வு

 3.  ஊக்கம் - ச்பொய்சம

 4.  உண்சம - விலகு

்ாடல்	ைரிகளுக்்கற்றைாறு	முத்றப்டுத்துக.

 1. சிநதைசன சகொள் அறிவியல்
   
 2. சைொல் சதைளிநது ஐயம்
   
 3. வகள் ஏன எனறு  
   
 4. சவல்லும் எனறும் அறிவியவல
   

குறு	வினா

   மனிதைர்களுக்கு மருநதைொக விைங்குவது எது?

சிறுவினா

   ்பொடலின கருத்சதை உங்கள் சைொநதை நசடயில் எழுதுக.

சிந்ைதன	வினா

   உங்களுக்குத் சதைரிநதை மருத்துவ முச்றகள் யொசவ?
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இயல்
மூன்று அறிவியலோல் ஆள்நெோம்

அறிவியல் ஆய்வுக்கு எல்சல இல்சல. மண்ணில், விண்ணில், 
கடலில், கொறறில் என எங்கும் ஆய்வுகள் நிகழ்கின்றன. மனிதைனின 
நகலொக எநதிர மனிதைசன மனிதைவர ்பசடக்கின்றனர். மனிதை 
உடலின ்பொகங்கசையும் இயநதிரத்தின  ்பொகங்கள் வ்பொல் 
மொறறுகின்றனர் . வகொள்கள் இனி நமக்குத் சதைொசலவு இல்சல. 
வநறச்றய மனிதைன நிசனத்துப் ்பொர்க்கொதை ்பலவறச்ற இனச்றய 
மனிதைன நிகழ்த்திக் கொட்டுகி்றொன. இனச்றய மனிதைனின 
கனவுகசை நொசை நொம் நனவொக்குவவொம் வொருங்கள்! 

ஆைக �டலின அடியில் மூழ்கி
ஆய்வு�ள் க�ய்து பொர்ககின்றொன
நீே வொனின லமைலே ப்றநது
நிேவில்  வொை  நினைககின்றொன

க�யற்ன�க ல�ொனை விணணில் ஏவி
க�ய்தித் க்தொடர்பில் சி்றககின்றொன
இயற்ன� வைமும்  புயலும் மைனையும்
எஙல� எனறு உனைககின்றொன

எலும்பும் ்தன�யும் இல்ேொது இயஙகும்
எநதிை மைனி்தனைப் பனடககின்றொன
இனைய  வனேயொல்  உே�ம் முழுனமையும்
உள்ைங ன�யில் க�ொடுககின்றொன

உறுப்னப மைொற்றும் மைருத்துவம் �ணடு
உடலும் உயிரும் �ொககின்றொன
அணுனவப் பிைநது ஆற்்றனே  எடுத்து
அனைத்தும் க�ய்து  பொர்ககின்றொன

ெொனை மைனி்தன ல�ொள்�ளில் எல்ேொம்
ெ�ைம் அனமைத்து வொழ்நதிடுவொன 
லவனை ல்தொறும் பயைம் க�ய்ய
விணகவளிப் பொன்த அனமைத்திடுவொன. 

-  பொடநூல் ஆசிரியர் குழு

கவிதைபநபேதை
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்பா்டலின் ப்பாருள் 

மனிதைன ஆழ்கடலுக்கு உள்வையும் சைனறு ஆய்வுகள் சைய்கின்றொன.  நீல வொனத்தின 

வமவல ்ப்றநது  நிலவில் சைனறும்  வொழ நிசனக்கி்றொன. 

வொனத்தில் சைலுத்தைப்்படும் சையறசகக்வகொள்கள் உதைவியுடன சைய்தித் சதைொடர்பில்  

சி்றநதுள்ைொன. இயறசக வைங்கசையும் புயல், மசழ ஆகியவறச்றயும் கண்டறிநது 

கூறுகி்றொன. 

எலும்பும் தைசையும் இல்லொமல் சையல்்படும் எநதிர மனிதைசனயும் ்பசடத்து விட்டொன. 

இசணயவசலயின உதைவியொல் உலகத்சதைவய நம் உள்ைங்சகயில் சகொடுக்கின்றொன. 

்பொதிக்கப்்பட்ட உடலுறுப்புகசை மொறறிப் ச்பொருத்தி உடசலயும் உயிசரயும் 

கொக்க வழிவசக சைய்துவிட்டொன. அணுசவப் பிைநது ஆற்றசல எடுத்து அசனத்துத் 

வதைசவகசையும் நிச்ற வவறறிக் சகொள்ை முயல்கி்றொன.

நொசைய மனிதைவனொ விண்ணிலுள்ை வகொள்களில் எல்லொம் நகரங்கள் அசமத்து 

வொழ்நதிடுவொன. அங்குச் சைனறுவர விண்சவளியிலும் ்பொசதை அசமத்திடுவொன.

1. அறிவியலொல் ஆள்வவொம் கவிசதைசய உரிய ஓசையுடன ்படிக்க.

2. உங்கசைக் கவர்நதை அறிவியல் ைொதைனங்கள் நொனகிசன எழுதுக.

3.  ‘அசலவ்பசியொல் நனசமவய’ எனனும் தைசலப்பில் வகுப்பில் கலநதுசரயொடல் 
சைய்க.

வொசன அைப்வ்பொம் கடல் மீசனயைப்வ்பொம்
ைநதிர மண்டலத்தியல் கண்டுசதைளிவவொம்
ைநதி சதைருப்ச்பருக்கும் ைொத்திரம் கறவ்பொம்.
        - ்பொரதியொர்

கறபேதெ கற்றபின்
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சரியான	விதடதயத்	்ைரந்கைடுத்து	எழுதுக.

1. மனிதைன எப்வ்பொதும் உண்சமசயவய ______________.

   அ) உசரக்கின்றொன ஆ) உசழக்கின்றொன இ) உச்றகின்றொன ஈ) உசரகின்றொன

2. ஆழக்கடல் எனனும் சைொல்சலப் பிரித்து எழுதைக் கிசடப்்பது ______________.

   அ) ஆழமொன + கடல்ஆ) ஆழ் + கடல் இ) ஆழ + கடல் ஈ) ஆழம் + கடல்

3. விண்சவளி எனனும் சைொல்சலப் பிரித்து எழுதைக் கிசடப்்பது ______________.

   அ) விண் + வளி ஆ) விண் + சவளி இ) விண் + ஒளி ஈ) விண் + சவொளி

4. நீலம் + வொன என்பதைசனச் வைர்த்து எழுதைக் கிசடக்கும் சைொல் ______________.

   அ) நீலம்வொன ஆ) நீைம்வொன இ) நீலவொன ஈ) நீலவவொன

5. இல்லொது + இயங்கும் என்பதைசனச் வைர்த்து எழுதைக் கிசடக்கும் சைொல் ______________.

   அ) இல்லொதுஇயங்கும் ஆ) இல்லொஇயங்கும்  
  இ) இல்லொதியங்கும்  ஈ) இல்லதியங்கும்

நயம்	அறிக.

 1. ்பொடலில் இடம்ச்பறறுள்ை வமொசனச் சைொறகசை எழுதுக.

 2. ்பொடலில் இடம்ச்பறறுள்ை எதுசகச் சைொறகசை எழுதுக.

 3. ்பொடலில் இடம்ச்பறறுள்ை இசயபுச் சைொறகசை எழுதுக.

குறுவினா

 1. சையறசகக்வகொள் எவறறுக்கு எல்லொம் ்பயன்படுகி்றது?
 2. நொசைய மனிதைனின வொழ்வு எவவொறு இருக்கும்?

சிந்ைதன	வினா

 1. எவறறுக்குப் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வதைசவ என்பது ்பறறிச் சிநதித்து எழுதுக

 2. இதுவசர எத்தைசன வகொள்கள் கண்டுபிடிக்கப்்பட்டுள்ைன? அசவ யொசவ?

 3. இநதியொ அண்சமயில் நிலவுக்கு அனுப்பிய சையறசகக்வகொளின ச்பயர் யொது? 

மதிபபீடு
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இயல்
மூன்று கணியனின் �ணபேன்

எல்லொம் எநதிரமயமொகி வருகி்ற கொலம் இது. மனிதைர்கள் 
தை ொ ங் க ள்  ச ை ய் யு ம்  ச ை ய ல் க ச ை  எ ந தி ர ங் க ச ை க் 
சகொண்டு சைய்யும் வசகயில் ்பலவறச்ற  உருவொக்கி 
வருகி்றொர்கள். மனிதைர்கள் சைய்ய முடியொதை ்பணிகசையும்  
எ ந தி ர ங் க ள்  ச ை ய் கி ன ்ற ன .  வீ டு ,  அ லு வ ல க ம் , 
சதைொழிறைொசல, மருத்துவமசன எனறு ்பல இடங்களிலும் 

எநதிரங்கள் ்பணியொறறுகின்றன. கணக்குப்வ்பொடும் எநதிரம், கறறுத்தைரும் எநதிரம், 
வவசல சைய்யும் எநதிரம், விசையொடும் எநதிரம் எனறு எங்சகங்கும் எநதிரங்கள். 
எநதிர உலகில் நுசழவவொம்! எல்லொவறச்றயும் கறவ்பொம்!

கணியன ்பள்ளி முடிநது வீடு திரும்பினொன. அசழப்பு மணிசய அழுத்தினொன. ‘’யொர் 
அங்வக?’ வீட்டிறகுள் புதிய  குரல்! அசதைக் வகட்டுத் திசகத்தைொன. “யொருசடய குரல் இது? 
அம்மொவின குரல் வ்பொல இல்சலவய!” சிநதித்தைொன. அப்வ்பொது கதைவு தி்றநதைது. உள்வை 
நினறிருநதை உருவத்சதைப் ்பொர்த்தைதும் அவனுக்குள் வியப்பு!

 ’கணியன வணக்கம்! உள்வை வொ’ 
என்றது அவவுருவம். கணியன ைறறுப் 
்பயத்துடன தையங்கி நின்றொன. அப்வ்பொது 
அ ங் கு  வ ந தை  அ வ னு ச ட ய  அ ம் ம ொ , 
‘கணியொ, ஏன அங்வகவய நிறகி்றொய்?  
்பயப்்படொவதை!  உள்வை வொ!” என்றொர். 

உள்வை வநதை கணியன ‘அம்மொ 
யொர் இது?’ எனக் வகட்டொன. “இதுதைொன 
எ ந தி ர ம னி தை ன .   ச தை ொ ழி ல் நு ட் ்ப க்  
கண்கொட்சிக்கு அப்்பொ வ்பொயிருநதைொர் 
இ ல் ச ல ய ொ ?  அ ங் கி ரு ந து  வ ொ ங் கி 
வநதுள்ைொர்.  இனி இதுவும் நம் வீட்டின 
உறுப்பினர்தைொன” என்றொர் அம்மொ. 

 “இது எனவனொடு வ்பசியவதை!”, எனக் வகட்டொன கணியன. ‘ஆம் இது வ்பசும், ்பொடும், 
வீட்டு வவசலகள் சைய்யும், ்படிப்்பதில் உனக்கு உதைவி சைய்யும், எனனுசடய அலுவலக 
வவசலகசை முடிக்க உதைவும். அப்்பொவுசடய கணக்குவழக்குகசையும் முடித்துத் தைரும்’, 
என்றொர் அம்மொ. 

உதர�தை உலகம்
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 “அப்்படியொ! இதைனுடன நொன வ்பசிப் ்பொர்க்கட்டுமொ?” என ஆவவலொடு வகட்டொன. “வ்பசு, 
்பயப்்படொமல் வ்பசு ” என்றொர் அம்மொ. 

 “இங்வக வொ!”  என்றொன கணியன. 

எநதிரமனிதைன நகர்நது கணியன அருகில் வநது நின்றது. ‘யொர் நீ?’ எனக் வகட்டொன 
கணியன. ‘நொன ஓர் எநதிரமனிதைன. எனசன ’வரொவ்பொ’ எனறும் அசழப்்பொர்கள்’, என்றது.

“நீ எல்லொ வவசலகசையும் சைய்வொய் எனறு அம்மொ கூறினொர். எப்்படி உனனொல் அது 
முடிகி்றது?”

“அதைறகு நொன உருவொன வரலொறச்ற  நீ முதைலில் அறிநது 
சகொள்ை வவண்டும்” எனறு  கூறிய வரொவ்பொ சதைொடர்நது 
வ்பசியது.

"நொன உருவொவதைறகு முனவ்ப 
எனசனப் ்பறறிய கற்பசன மனிதைர்களிடம் இருநதைது.  கொரல் 
கச்பக் (Karel capek) என்பவர் ‘சைக்’ நொட்சடச் வைர்நதை நொடக 
ஆசிரியர். இவர் 1920ஆம் ஆண்டு நொடகம் ஒனச்ற எழுதினொர். 
அதில் “வரொவ்பொ”  (Robot) எனனும் சைொல்சல முதைன முதைலொகப் 
்பயன்படுத்தினொர். வரொவ்பொ என்ற சைொல்லுக்கு ’அடிசம’ என்பது 
ச்பொருள்.  ஒரு சதைொழிறைொசலயில் வரொவ்பொக்கள் வவசல 
சைய்வதைொக அநதை நொடகத்தில் கொட்சிகசை அசமத்திருநதைொர். 
இவவொறு வரொவ்பொ எனனும் சைொல் வழக்கத்திறகு வநதைது.

மனிதைர்கள் தைம் வவசலகசை எளிதைொகச் சைய்ய முதைலில் 
எநதிரங்கசைக் கண்டுபிடித்தைனர். அவறச்ற இயக்குவதைறகு மனிதை ஆற்றல் வதைசவப்்பட்டது. 
இக்குச்றசயப் வ்பொக்க  மனிதைன கண்டுபிடித்தைசவவய தைொனியங்கிகள்.

 தைொனியங்கி என்றொல் எனன சதைரியுமொ? நுட்்பமொன, கடினமொன, ஒவர மொதிரியொன 
வவசலகசை மனிதைசரவிட விசரவொகத் தைொவன சைய்துமுடிக்கும் எநதிரவம தைொனியங்கி 
ஆகும். ஒவசவொரு தைொனியங்கியிலும் ஒரு கணினி இசணநது இருக்கும்.  தைொனியங்கியின 

சையல்கசை அநதைக் கணினி கட்டுப்்படுத்தும். 

இ வ வ ச க த்  தை ொ னி ய ங் கி க ள்  இ ன று 
்பல சதைொழில் நிறுவனங்களில் ்பயன்பட்டு 
வருகின்றன. இசவ ்பயன்படும் இடத்திறகு 
ஏற்ற வசகயில் எநதிரக் சககள், நகரும் 
கொல்கள், சூழ்நிசலகசை உணர்வதைறகொன 
நு ண் ணு ண ர் வு க்  க ரு வி க ள்  ( S e n s o r s ) 
ஆகியவறறுடன உருவொக்கப்்படுகின்றன” 
எனறு கூறி நிறுத்தியது.

 “நொன அவறச்றப் ்பொர்க்க வவண்டுவம!” 
என்றொன கணியன. 

 “வொ உனக்குக் கொட்டுகிவ்றன” எனறு 

மை னி த  மு ய ற சி க ளு க கு 
மை ா ற ்ற ா க த  த ா ம ன 
இ ய ங கு ம  எ ந் தி ர ம 
தானியஙகி ஆகும.“இ்வ 
மதாற்றததில் மைனிதர் ம்பாை 
இல்ைாமைலும இருககைாம. 

ஆ ன ா ல்  மை னி த ர் க ் ள ப  ம ்ப ா ை ச் 
பசயல்க்ள நி்்றமவறறும” 
எ ன் று  பி ரி ட ்ட ா னி க க ா 
க ் ை க க ள ஞ் சி ய ம 
தானியஙகிகளுககு  விளககம 
தருகி்றது.

வைரிந்து வைளிநெோம்
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கூறிய எநதிரமனிதைன, கணினிசய இயக்கத் சதைொடங்கியது. கணினித்திசரயில் கொட்சிகள் 
வதைொனறின. 

 “ இ ச வ  ச தை ொ ழி ற ை ொ ச ல யி ல்  ்ப ய ன ்ப டு த் தை ப் ்ப டு ம் 
தைொனியங்கிகள்.  உற்பத்தி சைய்தைல், ்பழுதுகசை நீக்குதைல் 
வ்பொன்ற ்பணிகசைச் சைய்கின்றன. இநதைக் கொட்சிசயப் ்பொர் 
கணியொ!” என்றது எநதிர மனிதைன.

 “இது எனன சைய்கி்றது?  வநொய்க்கு மருத்துவம் சைய்வது 
வ்பொல உள்ைவதை!” எனறு வகட்டொன.

"ஆம் கணியொ! இசவ மருத்துவத்துச்றயில் வநொயின 
அறிகுறிகசைக் கண்டுபிடிக்க உதைவுகின்றன.  மருத்துவம் 
்பொர்க்கவும் ்பயன்படுத்தைப்்படுகின்றன.  சிக்கலொன அறுசவ 
சிகிச்சைகசைச் சைய்யும் வரொவ்பொக்களும் உள்ைன."

“அப்்படியொ! அடுத்து…?’’ எனக் வகட்டொன.

 “ பி ்ற  வ க ொ ள் க ளு க் கு ச்  ச ை ன று  ஆ ய் வு  ந ட த் தை வு ம் 
ச ை ய ற ச க க் வ க ொ ள் க ச ை  இ ய க் க வு ம்  தை ொ னி ய ங் கி க ள் 
்பயன்படுகின்றன. உலகில் மனிதைர்கள் சைல்ல முடியொதை இடங்கள் ்பல உள்ைன.  
ச்பருங்கடலின அடி ஆழம், சவப்்பநிசல உச்றநிசலக்கும் கீவழ உள்ை துருவப்்பகுதிகள் 
ஆகியசவ அவறறுள் சில.  இவவிடங்களுக்குச் சைனறு ஆய்வு நடத்தைவும் இசவ 
உதைவுகின்றன.”

  “ஆனொல் இசவ உருவ அசமப்பில் உனசனப் வ்பொல இல்சலவய?” எனக் கணியன 
வினவினொன. 

“தைமது வவசலகசை எளிசமயொகச் சைய்ய முதைலில் தைொனியங்கிகசை உருவொக்கினொன 
மனிதைன. பி்றகு தைனசனப் வ்பொனவ்ற சிநதித்துச் சையல்்படும் தைொனியங்கிகசை உருவொக்க 
முயன்றொன. அம்முயறசியின விசைவொகத் வதைொனறியவர்கவை எனசனப் வ்பொன்ற 
எநதிரமனிதைர்கள். மனிதைர்கசைப் வ்பொலவவ எங்களுக்குத் தைசல, உடல், சக, கொல்கள் 
இருக்கும்” 

  “அப்்படியொனொல் எநதிர மனிதைர்களுக்கும் தைொனியங்கிகளுக்கும் உள்ை வவறு்பொடு 
எனன ?”

  “அதுதைொன எங்களிடம் உள்ை சையறசக 
நுண்ணறிவு.”

 “ ச ை ய ற ச க  நு ண் ண றி வ ொ ? 
அப்்படிசயன்றொல்….?”

“ ம னி தை ர் க ை ொ கி ய  நீ ங் க ள்  உ ங் க ள் 
நு ண் ண றி வ ொ ல்  ச ை ய ல் ்ப டு கி றீ ர் க ள் .   
நொங்களும் உங்கசைப் வ்பொலச் சையல்்பட 
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எங்களுக்குள் சில கட்டசைகள் வடிவசமத்து  சவக்கப்்பட்டு உள்ைன. இநதைச் சையறசக 
நு ண் ண றி ச வ க்  ச க ொ ண் வ ட  ந ொ ங் க ள் 
இயங்குகிவ்றொம்.”

“ உ ண் ச ம ய ொ க வ வ  ச ை ய ற ச க 
நுண்ணறிசவக் சகொண்டு மனிதைர் வ்பொலச் 
சையல்்பட முடியுமொ?” 

“ மு டி யு ம் .   ச ை ய ற ச க 
நு ண் ண றி வி ன  வ லி ச ம ச ய  நீ 
அ றி ந து ச க ொ ள் ை  வ வ ண் டு ம ொ ?  ஒ ரு  
நி க ழ் ச் சி ச ய க்  கூ று கி வ ்ற ன  வ க ள் !  
1997-ஆம் ஆண்டு வம மொதைம் ைதுரங்கப் 
வ்பொட்டி ஒனறு நசடச்பற்றது. அதில் உலகச் 
ைதுரங்க சவறறியொைர் வகரி வகஸ்புவரொவ என்பவர் கலநது சகொண்டொர்.  ஐ.பி.எம். எனனும் 
நிறுவனம் உருவொக்கிய டீப் புளூ (Deep blue) எனனும் மீத்தி்றன கணினி (Super Computer)  
அவருடன வ்பொட்டியிட்டது. 

வ்பொட்டியின முடிவு எனன சதைரியுமொ? ஆம்,  நீ நிசனப்்பது ைரிதைொன.  வ்பொட்டியில்  
டீப் புளூவவ சவறறி வொசக சூடியது”. 

“ எ ன ன ொ ல்  ந ம் ்ப வ வ  மு டி ய வி ல் ச ல !  
அ ப் ்ப டி ய ொ ன ொ ல்  நீ யு ம்  கூ ட  ை து ர ங் க ம் 
விசையொடுவொயொ?”

 “ ஓ  வி ச ைய ொடு வ வ வ ன !  எ ன ச ன ப் வ ்ப ொ ன ்ற 
எ ந தி ர ம னி தை ர் க ள் ,  உ ண வ க ங் க ளி ல்  உ ண வு 
்ப ரி ம ொ று கி ன ்ற ன ர் .   ச ்ப ொ து  இ ட ங் க ளி ல் 
வழிகொட்டுகின்றனர்.  சவடிகுண்டுகசைச் சையலிழக்கச் 
சைய்கின்றனர்.  உனக்கு இனனும் ஒரு வியப்்பொன 
சைய்தியும் சைொல்கிவ்றன,  வகட்கி்றொயொ?”

“சைொல், வகட்கிவ்றன” என்றொன கணியன ஆர்வமொக.

“ உ ல கி வ ல வ ய  மு தை ன மு தை ல ொ க  ை வு தி  
அவரபியொ ஒரு  வரொவ்பொவுக்குக் குடியுரிசம 
வழங்கியுள்ைது.  அநதை வரொவ்பொவின ச்பயர்  
‘வைொபியொ’. வமலும் ஐக்கிய நொடுகள் ைச்ப 
‘ பு து ச ம க ளி ன  ச வ ற றி ய ொ ை ர் ’  எ ன னு ம் 
்பட்டத்சதைச் வைொபியொவுக்கு வழங்கியுள்ைது. 
உயிரில்லொதை ஒரு ச்பொருளுக்கு ஐ.நொ.ைச்ப 
்பட்டம் வழங்குவதும் இதுதைொன முதைல் முச்ற. 
எ ன ச ன ப்  வ ்ப ொ ன ்ற  எ ந தி ர ம னி தை ரு க் கு 
இப்்பட்டம் வழங்கப்்பட்டதில் எனக்கு மட்டற்ற 
மகிழ்ச்சி.” 

்சாபியா	

வைரிந்து வைளிநெோம்
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“இப்்படியும் நடக்குமொ எனன?”

 “இனிவரும் கொலங்களில் ‘வைொபியொ’ 
வ்பொன்ற எண்ணற்ற எநதிரமனிதைர்கள் 
உ ரு வ ொ க் க ப் ்ப டு வ ொ ர் க ள் .  அ வ ர் க ள் 
அசனவரும் மனிதை இனத்தின வைர்ச்சிக்கு 
உதைவுவொர்கள்” என்றது எநதிரமனிதைன. 

“உங்கசைப்்பறறி அறிநதுசகொண்டதில் 
மிக்க மகிழ்ச்சி. ைரி, எனனுடன ைதுரங்கம் 
விசையொட வருகி்றொயொ?” எனறு வகட்டொன 
கணியன. எநதிரமனிதைன தைசலயசைத்தைது. 
எநதிரமனிதைனுடன ைதுரங்கம் விசையொட 
மகிழ்வுடன ஆயத்தைமொனொன கணியன.

உங்கசை ஓர் எநதிரமனிதைனொகக் கற்பசன சைய்துசகொண்டு நண்்பர்களுடன உசரயொடுக.

சரியான	விதடதயத்	்ைரந்கைடுத்து	எழுதுக.

 1. நுட்்பமொகச் சிநதித்து அறிவது _________________.
   அ) நூலறிவு ஆ) நுண்ணறிவு இ) சிற்றறிவு ஈ) ்பட்டறிவு

 2. தைொவன இயங்கும் எநதிரம் _______________.
   அ) கணினி ஆ) தைொனியங்கி இ) அசலவ்பசி ஈ)  சதைொசலக்கொட்சி

 3. 'நினறிருநதை’ எனனும் சைொல்சலப் பிரித்து எழுதைக் கிசடப்்பது________
   அ) நின + றிருநதை ஆ) நினறு + இருநதை இ) நினறி + இருநதை ஈ) நினறி + ருநதை

 4. ’அவவுருவம்’ எனனும் சைொல்சலப் பிரித்து எழுதைக் கிசடப்்பது________
   அ) அவவு + ருவம் ஆ) அ + உருவம் இ) அவ + வுருவம் ஈ) அ + வுருவம்

 5. மருத்துவம் + துச்ற என்பதைசனச் வைர்த்து எழுதைக் கிசடக்கும் சைொல்_________
   அ) மருத்துவம்துச்ற ஆ) மருத்துவதுச்ற இ) மருநதுதுச்ற ஈ) மருத்துவத்துச்ற

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு
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 6. சையல் + இழக்க என்பதைசனச் வைர்த்து எழுதைக் கிசடக்கும் சைொல்__________
   அ) சையலிழக்க ஆ) சையல்இழக்க இ) சையஇழக்க ஈ) சையலிலக்க

 7. நீக்குதைல் எனனும் சைொல்லின எதிர்ச்சைொல் ------------
   அ) வ்பொக்குதைல் ஆ) தைள்ளுதைல் இ) அழித்தைல் ஈ) வைர்த்தைல்

 8. எளிது எனனும் சைொல்லின எதிர்ச்சைொல் ------------
   அ) அரிது ஆ) சிறிது இ) ச்பரிது ஈ) வறிது

்காடிட்ட	இடஙகத்ள	நிரபபுக.

 1. மனிதைன தைன வவசலகசை எளிதைொக்கக் கண்டுபிடித்தைசவ _____________
 2.  தைொனியங்கிகளுக்கும், எநதிரமனிதைர்களுக்கும் இசடவய உள்ை  

முக்கிய வவறு்பொடு __________________
 3. உலக ைதுரங்க வீரசர சவறறிசகொண்ட மீத்தி்றன கணினியின ச்பயர் ______
 4. ‘வைொபியொ’ வரொவ்பொவுக்குக் குடியுரிசம வழங்கிய நொடு _________________

கசாறகத்ளத்	கைாடரில்	அதமத்து	எழுதுக.

 1. சதைொழிறைொசல 
 2. உற்பத்தி              
 3. ஆய்வு             
 4. சையறசக 
 5. நுண்ணறிவு 

குறுவினா
 1. ’வரொவ்பொ’ எனனும் சைொல் எவவொறு உருவொனது?
 2. ‘டீப் புளூ’ – மீத்தி்றன கணினி ்பறறி எழுதுக.

சிறுவினா

 1. எநதிரமனிதைனின ்பயனகசை விைக்குக.
 2.  துருவப் ்பகுதிகளில் ஆய்வு சைய்ய எநதிரமனிதைர்கசை அனுப்புவதைன கொரணம் 

யொது?

சிந்ைதன	வினா

    உ ங் க ளு க் ச க ன  ஒ ரு  எ ந தி ர ம னி தை ன  இ ரு ந தை ொ ல்  அ ச தை  எ தை ற ச க ல் ல ொ ம் 
்பயன்படுத்துவீர்கள் எனச் சிநதித்து எழுதுக.
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இயல்
மூன்று

ஒளி பி்றந்ைது
அபதுல் கலோமுைன் ந�ரகோணல்

 குழநசதைகளிடமும் மொணவர்களிடமும் மிகுநதை அனபு 
கொட்டியவர் மச்றநதை வமனொள் குடியரசுத் தைசலவர் வமதைகு 
அப்துல் கலொம். மொணவர்கள் முனவன்ற ்பல வழிகசை 
எடுத்துச் சைொனனவர். எதிர்கொலம் ்பறறிக் கனவுகண்டு, 
அசதை அசடய வவண்டும் என்பது அவர் கனவொக இருநதைது. 
மொணவர்கவைொடு வ்பசுவசதை மிகவும் விரும்பிய அவ சரச் 

ைநதித்தைொல் மகிழ்ச்சியொக இருக்கும் அல்லவொ?  வொருங்கள் அவரிடம் வகட்டிடலொம்; 
அறிவியசலக் கறறிடலொம்.

இடம்: சதைொழில்நுட்்பக் கண்கொட்சி

மொணவர்கள் சதைொழில்நுட்்பக் கண்கொட்சி அரங்குகசை ஒவசவொன்றொகப் ்பொர்சவயிட்டுக் 
சகொண்வட வருகின்றனர். அங்கிருக்கும்  ‘கலொம் அரங்கு’ எனனும் ச்பயர்ப்்பலசக அவர்களின 
கவனத்சதை ஈர்க்கி்றது. அரங்கினுள் ஆர்வத்துடன  நுசழகின்றனர். அங்கு அப்துல் கலொமின 
புசகப்்படங்கள் கொட்சிப்்படுத்தைப்்பட்டு இருக்கின்றன. அவறச்றப் ்பொர்சவயிட்டு முடித்தை 
வநரத்தில் அங்வக ஒரு ச்பரிய திசர இருப்்பசதைக் கொண்கின்றனர்.  அப்வ்பொது……

அரங்கப்  
ச்பொறுப்்பொைர்

: மொணவர்கவை இங்வக வொருங்கள்!

(மொணவர்கள் அசனவரும் அகன்ற திசரயின முன கூடுகின்றனர்)
அரங்கப்  
ச்பொறுப்்பொைர்

: அப்துல் கலொம் அவர்கசை நீங்கள் கொணவவண்டுமொ?

மொணவர்கள் : கலொம் ஐயொசவக் கொண்்பதைொ! எப்்படி?
அரங்கப்  
ச்பொறுப்்பொைர்

: ச்பொறுங்கள்! கலொம் அவர்கள் இவதைொ வருகி்றொர்.

(திசரயில் அப்துல் கலொம் வதைொனறுகி்றொர்)
மொணவர்கள்

அரங்கப் 
ச்பொறுப்்பொைர்

மொணவர்கள்

:

:

:

கலொம் ஐயொ, எங்கள் வினொக்களுக்கு விசட தைருவொரொ?

நிச்ையம் ்பதில் தைருவொர்.

நொன வகட்கிவ்றன. நொனதைொன முதைலில் வகட்வ்பன.

எது வகட்டொலும் ்பதில் சைொல்வொரொ? (அங்வக ஒவர ஆரவொரம் )

விரிெோனம்
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அரங்கப்  
ச்பொறுப்்பொைர்

: ச்பொறுங்கள்! உங்கள் வினொக்கசை ஒவசவொருவரொகத் திசரசய 
வநொக்கிச் ைத்தைமொகக் வகளுங்கள். ஐயொ ்பதில் தைருவொர்.

அருண்சமொழி : முதைல் வகள்விசய நொன வகட்கிவ்றன. 

அறிவியல் மீது உங்களுக்கு ஆர்வம் ஏற்படக் கொரணமொன முதைல் 
நிகழ்வு எது ஐயொ?

(அப்துல் கலொம் ்பதிலளிக்கி்றொர்)
அப்துல் கலொம் : நொன ்பத்து வயதுச் சிறுவனொக இருநதைவ்பொது என அறிவியல் 

ஆசிரியர் ்ப்றசவகள் எப்்படிப் ்ப்றக்கின்றன   என்பசதை விைக்கிக் 
கூறினொர். அனறு முதைல், வொனில் ்ப்றக்க வவண்டும் என்பது என  
வொழ்க்சகயின குறிக்வகொள் ஆகிவிட்டது. அதுவவ என அறிவியல் 
ஆர்வத்தின சதைொடக்கம்.

வதைனசமொழி : அடுத்து நொன வகட்கட்டுமொ?  உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தை புத்தைகம் 
எது ஐயொ?

அப்துல் கலொம் : தைமிழில் திருக்கு்றள் எனக்கு மிகவும் பிடித்தை நூலொகும்.
‘அறிவுஅற்றம காககும கருவி பசறுவார்ககும 
உள்ளழிககல் ஆகா அரண’ 
எனனும் கு்றள் என வொழ்க்சகக்கு வலுவைர்த்தைது.  அதுவ்பொல் ‘லிலியன 
வொட்ைன’ எழுதிய, விைக்குகள் ்பல தைநதை ஒளி (Lights from many lamps)  
எனனும்  நூசலயும் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். அசதைப் ்படித்தைவ்பொது 
அறிவு, தைனனம்பிக்சக, மகிழ்ச்சி ஆகிய மூனச்றயும் ச்பறவ்றன. 

அப்துல்லொ : நீங்கள் ச்பரிதும் மகிழ்நதை நிகழ்வு ஏவுகசணச் வைொதைசனதைொன 
அல்லவொ?

வணக்கம்  
குழநசதைகவை!
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அப்துல் கலொம் : இல்சல.  வ்பொலிவயொவினொல் ்பொதிக்கப்்பட்டவர்கள் மூனறு 
கிவலொ எசடயுள்ை சையறசகக்கொல்கசைப் ச்பொருத்திக் சகொண்டு 
சிரமப்்பட்டு நடப்்பசதைக் கண்வடன. ்பொதுகொப்புக் கருவிகளில் 
்பயன்படுத்தைப்்படும் கொர்்பன இசழசயக் சகொண்டு முநநூறு கிரொம் 
எசடயில் சையறசகக் கொல்கள் உருவொக்கப்்பட்டன. அதைசன 
அவர்கள் அணிநது மகிழ்நதை நிகழ்ச்சிதைொன  எனக்குப் ச்பருமகிழ்சவ 
அளித்தைது.

இைம்்பரிதி : ஐயொ, சுதைநதிர இநதியொவின சவறறிகைொக எவறச்றக் கருதுகிறீர்கள்?

அப்துல் கலொம் : •  உணவு உற்பத்தியில் தைனனிச்றவு அசடநதுள்வைொம். 
•  தைகவல் சதைொழில்நுட்்பத் துச்றயில்  மிகுதியொன  வைர்ச்சி 

ச்பறறுள்வைொம். 
•  எவவசகயொன சையறசகக் வகொசையும் ஏவும் தி்றன நம்மிடம் 

உள்ைது. 
•  அணு உசலகள் மூலம் மினைொரம் தையொரிப்்பதில் முனனணியில் 

உள்வைொம். 
•  நவீன மருநதுகளும் ்பொரம்்பரிய மருத்துவ முச்றகளும் வைர்ச்சி 

ச்பறறுள்ைன. 
•  ்பொதுகொப்புத் துச்றசயப் ச்பொறுத்தைவசர அக்னி மறறும் பிரித்வி  

ஏவுகசணகசைச் சைலுத்துவதில் சவறறி ச்பறறுள்வைொம். 

இவறச்றசயல்லொம் இநதியொவின சவறறிகைொகக் கருதுகினவ்றன.

நீலன : இநதை அைவிறகு முனவனறியுள்வைொம்.  ஆனொல், மனிதைர்கள் ்பல 
வநொய்கைொல் ்பொதிக்கப்்படுகின்றனர். அவறறிறகொன மருநதுகள் 
இல்சலவய! அவறச்றக் கண்டுபிடிக்க எனன மொதிரியொன ஆய்வுகள் 
நசடச்பறுகின்றன ஐயொ?

அப்துல் கலொம் : கடலுக்கு  அடியில் மனிதைரொல் கண்டறியப்்படொதை ஏரொைமொன 
தைொவரங்கள்,  உயிரினங்கள் இருக்கின்றன. அவறறிலிருநது 
பு தி ய  மூ ல க் கூ று க ச ை ப்  ச ்ப ்ற  மு ய ற சி க ள்  ந ச ட ச ்ப ற று 
வருகின்றன.  அசவ சவறறிச்பறும் வ்பொது ‘எய்ட்ஸ்’  வ்பொன்ற 
உயிர்க்சகொல்லி வநொய்களுக்கு மட்டுமல்லொமல் இனிவரும் புதிய 
வநொய்களுக்கும்கூடத் தைடுப்பு மருநது கண்டறியப்்படலொம்.
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வொனமதி : நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பி்றகு நமது இநதியொ எப்்படி இருக்கும் என 
நிசனக்கிறீர்கள் ஐயொ?

அப்துல் கலொம் : மூனறு சி்றப்புகசைப் ச்பறறிருக்கும் என நம்புகிவ்றன.
1.  ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முனபு நொைநதைொ ்பல்கசலக்கழகத்தில் 

இருநதைசதைப் வ்பொல வலுவொன கல்வி முச்ற இருக்கும்.
2.  அசனத்து இயறசக வைங்களும் தீர்நது வ்பொயிருக்கும். ஆயினும், 

நொம் தையொரித்து அனுப்பிய சையறசகக்வகொள்கள் சூரிய ைக்திசயப் 
ச்பறறு  நமக்கு அளிக்கும்.

3.  சைவவொய்க்வகொளில்  மனிதை இனம் குடிவயறி இருக்கும்.

வமரி : ச ை வ வ ொ ய் க் வ க ொ ளி ல்  ம னி தை ன  வ ொ ழ  மு டி யு ம ொ ?   ை ரி . 
எங்கசைசயல்லொம் எப்வ்பொது நிலவிறகு அசழத்துச் சைல்வீர்கள்?

அப்துல் கலொம் : 525 கிவலொ எசடயுள்ை ஆளில்லொச் சையறசகக்வகொசை இநதியொ 
நிலவுக்கு அனுப்பியுள்ைது.  அடுத்தைடுத்தை ஆண்டுகளில் ஏவூர்திகளில் 
மனிதைர்கசை நிலவிறகு அனுப்புவவொம்.  எனவவ, நிலவிறகுச் சைல்லத் 
தையொரொக இருங்கள்.

்பொத்திமொ : நிலவிறகுச் சைல்லலொம் என்றொல் சூரியனுக்கும் கூடச் சைல்ல 
முடியுமொ ஐயொ?

அப்துல் கலொம் : சூரியன சதைொடர்நது எரிநது சகொண்வட இருப்்பதைொல் ஒளிசயயும்  
ச வ ப் ்ப த் ச தை யு ம்  ச வ ளி யி ட் டு க் ச க ொ ண் வ ட  இ ரு க் கி ்ற து .  
அ வ ச வ ப் ்ப த் ச தை த்  தை ொ ங் கு ம்  அ ை வு க் கு  இ ன ச ்ற ய  சூ ழ லி ல் 
கவைங்கள் இல்சல.  வருங்கொலத்தில் அதிக்பட்ை சவப்்பத்சதைத் 
தைொங்கும் கருவிகள் கண்டறியப்்படலொம்.  அப்வ்பொது மனிதைன 
சூரியசனயும்கூடச் சைன்றசடயலொம்.

இைம்பிச்ற : ஐயொ,   உலகின முதைல் விஞ்ொனியொக யொசரக் கூ்றலொம்? 
சைொல்லுங்கவைன?

அப்துல் கலொம் : அறிவியலின அடிப்்பசட,  வகள்வி வகட்கின்ற மனப்்பொனசமதைொன. 
அறிவியல் பி்றநதைது,  வைர்நதைது, வொழ்வது எல்லொம் இநதைக் வகள்வி 
வகட்கும் தி்றனொல்தைொன.  குழநசதைகளின வகள்விகளுக்குத்தைொன 
முடிவவ இல்சல.  வகள்வி வகட்கும் ஒவசவொரு குழநசதையும் 
விஞ்ொனிதைொன. எனவவ குழநசதைகைொகிய நீங்கள்தைொம் இவவுலகின 
முதைல் விஞ்ொனிகள்.

கவி அமுதைன : நொங்கள்தைொன முதைல் விஞ்ொனிகைொ?  அப்்படிசயன்றொல் வைரும் 
இநதியொவிறகொன எங்கள் ்பங்கு எனனவொக இருக்க வவண்டும் ஐயொ?

அப்துல் கலொம் : மொணவர்கைொகிய நீங்கள் வருங்கொலத்தில் எநதைத் துச்றசயத் 
வதைர்நசதைடுத்துக்  கற்றொலும்  அதில் உயர்நதை குறிக்வகொசை 
மனதில் சகொள்ளுங்கள்.  அக்குறிக்வகொளுக்கொன அறிசவயும் 
அனு்பவத்சதையும் வைகரித்துக் சகொள்ளுங்கள்.  கடின உசழப்்பொல் 
சவறறியசடயுங்கள்.  உங்கள் சவறறி இநதியொவின  சவறறிக்கு 
உதைவும்

சவண்்பொ : சவறறிசய அசடயும்  வழி எது ஐயொ?
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அப்துல் கலொம் : இரண்டு வழிகள் உள்ைன.  
1. அறிசவ வைர்க்கும் அசனவரின வ்பச்சையும் கவனியுங்கள்.

2. வியர்சவ! வியர்சவ! வியர்சவ! 

(“நனறி குழநசதைகவை!”    என்ற்படி திசரயில் அப்துல்கலொம் சகயசைத்து சமல்ல 
மச்றகி்றொர். மொணவர்கள் வியநது நிறகின்றனர்.)

அரங்கப் 
ச்பொறுப்்பொைர்

: எனன மொணவர்கவை! அப்துல் கலொம் ஐயொவிடம் இருநது 
உங்களின   எல்லொ வினொக்களுக்கும்  விசட கிசடத்தைதைல்லவொ?  
மகிழ்ச்சிதைொவன? 

மொணவர்கள் : மிக்க மகிழ்ச்சி, நனறி ஐயொ!

மொணவ – மொணவியர் புத்சதைொளி ச்பற்றவர்கைொக அரங்சகவிட்டு சவளிவயறுகின்றனர்.

1. சுதைநதிர இநதியொ அசடநதை சவறறிகைொக அப்துல் கலொம் எவறச்றக் குறிப்பிடுகி்றொர்?
2. தைமக்குப் ச்பருமகிழ்சவ அளித்தைதைொக அப்துல் கலொம் குறிப்பிடும் நிகழ்வு  யொது?

1. கனவு கொணுங்கள் என்பது அப்துல் கலொமின ச்பொனசமொழி.  உங்கள் கனவுகள் 
்பறறி வகுப்பில் கலநதுசரயொடுக.

2.  நீங்கள் வநர்கொணல் சைய்ய விரும்பும் ஒருவசரக் குறிப்பிடுக. அவரிடம் வகட்க 
விரும்பும் ஐநது வினொக்கசைப் ்பட்டியலிடுக.

3. நீங்கள் அப்துல் கலொமிடம் வகட்க விரும்பும் வினொக்கசை எழுதுக.

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு
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இயல்
மூன்று வமோழி முைல், இறுதி எழுத்துகள்

கறகணடு

சமொழி இறுதி 
எழுத்துகள்

சமொழி முதைல் 
எழுத்துகள்

  நம் தைமிழ் சமொழியின சைொறகள் நொம் எளிதைொக ஒலிக்கும் வசகயில் உருவொனசவ. 
வவறறு சமொழிச்சைொறகசைப் வ்பசுசகயில் நமக்குத் தைடுமொற்றம் ஏற்படுகி்றது. நம் 
சமொழியின சைொறகளின இயல்ச்பயும் மரச்பயும் அறிநது சகொள்வது வதைசவயொனது. 
சைொல்லின முதைலிலும் இசடயிலும் இறுதியிலும் எநசதைநதை எழுத்துகள் வரும் என்பசதை 
அறிநது சகொள்வதைொல் சமொழிசய நனகு வ்பைமுடியும். 

கீவழ உள்ை சைொறகசைக் கவனியுங்கள்.

நனறி  ணனறி  னனறி

இவறறுள் நனறி என்பவதை ைரியொன சைொல் அல்லவொ? 

பிசழயினறி எழுதை எநசதைநதை எழுத்துகசை எங்சகங்குப் ்பயன்படுத்தை 
வவண்டும் எனறு அறிநதுசகொள்வதும் மிக இனறியசமயொதைது.

தைமிழ் எழுத்துகளின வசக, சதைொசக  ்பறறி அறிநது சகொண்வடொம். அவறறுள் எல்லொ 
எழுத்துகளும் எல்லொ இடங்களிலும் வருவதில்சல.  சைொல்லின முதைலிலும் இசடயிலும் 
இறுதியிலும் வரும் எழுத்துகள் ்பறறித் சதைரிநதுசகொள்வவொம்.

6th Std Tamil CBSE Pages 51-76.indd   69 17-12-2021   12:42:51



70

சமொழிக்கு முதைலில் வரொதை எழுத்துகள்

•  சமய்சயழுத்துகள் ்பதிசனட்டும்  சைொல்லின முதைலில் வொரொ.

•  ட,ண,ர,ல,ழ,ை,்ற,ன ஆகிய எட்டு உயிர்சமய் எழுத்துகளின வரிசையில் ஓர் எழுத்து 
கூடச் சைொல்லின முதைலில் வரொது.

• ஆய்தை எழுத்து சைொல்லின முதைலில் வரொது. 

•  ங, ், ய, வ ஆகிய உயிர்சமய் எழுத்து வரிசைகளில் சமொழி முதைலில் வருவதைொகக் 
குறிப்பிடப்்பட்ட எழுத்துகள் தைவிர பி்ற எழுத்துகள் சைொல்லின முதைலில் வொரொ.

(எ. கொ.) க - வரிசை எழுத்துகள் 

கடல், கொக்சக, கிழக்கு,

கீறறு, குருவி, கூநதைல்,

சகண்சட, வகணி, சககள்,

சகொக்கு, வகொலம், சகௌதைொரி. 

டமொரம், ரம்்பம், லண்டன. ஃப்ரொனஸ், சடனமொர்க், வ்பொன்றசவ பி்றசமொழிச் 
சைொறகள். இவறச்றத் தைமிழில் ஒலி ச்பயர்த்து எழுதுகிவ்றொம்.

•  ங, ், ய, வ ஆகிய உயிர்சமய் எழுத்து 
வரிசைகளில் சில எழுத்துகள் மட்டுவம  
சைொல்லின முதைலில் வரும்.

•  ங - வரிசையில் ‘ங’ எனனும் ஓர் எழுத்து 
மட்டுவம சைொல்லில் முதைல் எழுத்தைொக 
வருகி்றது. எ.கொ- ஙனம்

   * (இக்கொலத்தில் ஙனம் எனனும் சைொல் 
தைனித்து இயங்கொமல் அங்ஙனம், இங்ஙனம், 
எங்ஙனம் எனனும் சைொறகளில் மட்டுவம 
வழங்கி வருகி்றது.)

சமொழி முதைல் எழுத்துகள்

ச ம ொ ழி  எ ன ்ப தை ற கு ச்  ச ை ொ ல்  எ ன னு ம்  ச ்ப ொ ரு ளு ம்  உ ண் டு .   
 சைொல்லின  முதைலில் வரும் எழுத்துகசை சமொழிமுதைல் எழுத்துகள் என்பர்.  

•  உயிர் எழுத்துகள் ்பனனிரண்டும் சைொல்லின முதைலில் வரும்.  

•   க, ை, தை, ந, ்ப, ம ஆகிய வரிசைகளில் உள்ை எல்லொ உயிர்சமய் எழுத்துகளும் 
சைொல்லின முதைலில் வரும்.

•  ்  - வரிசையில் ், ்ொ, ச், ச்ொ ஆகிய நொனகு எழுத்துகளும் சைொல்லின முதைலில் 
வரும்.

•  ய - வரிசையில் ய, யொ, யு, யூ, வயொ, சயௌ ஆகிய ஆறு எழுத்துகளும் சைொல்லின 
முதைலில் வரும்.

•  வ - வரிசையில் வ, வொ, வி, வீ, சவ, வவ, சவ, சவை ஆகிய எட்டு எழுத்துகளும் 
சைொல்லின  முதைலில் வரும்.
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சமொழி இறுதி எழுத்துகள்

  சைொல்லின இறுதியில் வரும் எழுத்துகசை சமொழி இறுதி எழுத்துகள் என்பர்.  

•  உயிர் எழுத்துகள் ்பனனிரண்டும் சமய்யுடன இசணநது உயிர்சமய்யொக மட்டுவம 
சமொழி இறுதியில் வரும்.

•  ஞ, ண், ந, ம், ய் ,ர், ல், வ, ழ், ள், ன ஆகிய சமய்சயழுத்துகள் ்பதிசனொனறும்  சமொழியின 
இறுதியில் வரும். (உரிஞ, சவரிந, அவ)

சமொழி இறுதியொகொ எழுத்துகள்

• சைொல்லின இறுதியில் உயிசரழுத்துகள் தைனித்து வருவதில்சல.

•   ஆய்தை எழுத்து சைொல்லின இறுதியில் வரொது.

•    க், ங், ச், ட், த், ப், ற ஆகிய ஏழு  சமய் எழுத்துகளும் சைொல்லின இறுதியில் 
வருவதில்சல.

•   உயிர்சமய் எழுத்துகளுள் ‘ங’ எழுத்து வரிசை சைொல்லின இறுதியில் வரொது.

•  உயிர் எழுத்துகள் சமய்சயழுத்துடன இசணநது உயிர்சமய்யொக மட்டுவம 
சைொல்லின இறுதியில் வரும்.  

•  அைச்பசட எழுத்துகளில் இடம் ச்பறும் வ்பொது உயிர் எழுத்துகள் சைொல்லின 
இறுதியில் வரும்.

கொர்த்திக், ஹொங்கொங், சுஜித், மொர்க்சகட், திலீப், மொர்ச் வ்பொன்ற பி்றசமொழிப்  
ச்பயர்ச்சைொறகளில் இவசவழுத்துகள் இறுதி எழுத்துகைொக இடம்ச்பறுவதுண்டு. 

சைொல்லின இசடயில் வரும்  எழுத்துகள்

• சமய் எழுத்துகள் ்பதிசனட்டும் சைொல்லின இசடயில் வரும்.

•  உயிர்சமய் எழுத்துகள் சைொல்லின இசடயில் வரும்.

• ஆய்தை எழுத்து சைொல்லின இசடயில் மட்டுவம  வரும்.

•  எகர வரிசையில் சக முதைல் சன முடிய எநதை உயிர்சமய் எழுத்தும் சமொழி இறுதியில் 
வருவதில்சல.

• ஒகர வரிசையில் சநொ தைவிர பி்ற உயிர்சமய் எழுத்துகள் சமொழி இறுதியில் வருவதில்சல.

சநொ எனனும் எழுத்து ஓசரழுத்து ஒரு சமொழியொகத் துன்பம் எனனும் ச்பொருளில் வரும்

அைச்பசடயில்  மட்டுவம உயிர் எழுத்துகள் சைொல்லின இசடயில் வரும்.

அைச்பசட ்பறறி உயர் வகுப்புகளில் அறிநதுசகொள்வீர்கள்.
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், ய, வ ஆகிய உயிர்சமய் எழுத்துகள் வரிசையில் சமொழிமுதைல் எழுத்துகைொக 
அசம்பசவ எசவ? அவசவழுத்துகசைக் சகொண்டு சதைொடங்கும் சைொறகசை 
அகரொதிசயப் ்பொர்த்து எழுதுக.

1. சமொழிக்கு முதைலில் வரும் உயிர்சமய் எழுத்துகள் யொசவ?

2. சமொழிக்கு இறுதியில் வொரொ சமய்சயழுத்துகள் யொசவ?

3. சைொல்லின இசடயில் மட்டுவம வரும் எழுத்துகள் எசவ?

கண்டும்	்கட்டும்	மகிழக.

 அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் ்பறறிய கொசணொலிகசைக் கண்டும்  
வகட்டும் மகிழ்க

்்சி	கைளிப்டுத்துக.

 உங்கசை ஓர் அறிவியல் அறி்ரொகக் கற்பசன சைய்து சகொண்டு எவவசகக் 
கண்டுபிடிப்புகசை நிகழ்த்துவீர்கள் என்பது குறித்துப் வ்பசுக.

்த்திதயப	்டித்து	வினாக்களுக்கு	விதட	எழுதுக.

   1921 ஆம் ஆண்டு மத்திய தைசரக் கடலில், ஒரு கப்்பல் இங்கிலொநசதை வநொக்கிச் 
சைனறு சகொண்டிருநதைது.  தைமிழர் ஒருவர் கப்்பலின வமல்தைைத்தில் நினறு கடல் 
அசலகசைப் ்பொர்த்துக் சகொண்டிருநதைொர்.  திடீசரன அவரது உள்ைத்தில் கடல்நீர் 
ஏன நீலநி்றமொகக் கொட்சியளிக்கி்றது என்ற வினொ எழுநதைது. அவவினொ அவசர உ்றங்க 
விடவில்சல.  இங்கிலொநது ்பயணம் முடிநது இநதியொ திரும்பினொர். பி்றகு ்பொதைரை 
ஆவி விைக்கு, ச்பனசீன மறறும் நி்றமொசலக் கொட்டி ஆகியவறறின உதைவியுடன தைமது 
ஆய்சவத் சதைொடங்கினொர். 

வமோழிதய ஆள்நெோம் !

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு
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   ஆய்வின முடிவில் 1928 பிப்ரவரி 28 ஆம் நொள் “இரொமன 
விசைவு”  எனனும் தைமது கண்டுபிடிப்ச்ப சவளியிட்டொர்.  
இக்கண்டுபிடிப்பு இநதியொவிறகு அறிவியலுக்கொன முதைல் வநொ்பல் 
்பரிசைப் ச்பறறுத் தைநதைது.  அவர் தைமது கண்டுபிடிப்ச்ப சவளியிட்ட 
பிப்ரவரி 28 ஆம் நொசை நொம் ஆண்டு வதைொறும் “ வதைசிய அறிவியல்  
நொள்” எனக் சகொண்டொடி மகிழ்கிவ்றொம்.  அவர் யொர் சதைரியுமொ?  
அவர்தைொன ைர். சி. வி. இரொமன.

 1. இரொமன விசைசவக் கண்டறிநதைவர் யொர்? -------------------------

 2. இரொமன அவர்களுக்கு வநொ்பல் ்பரிசைப் ச்பறறுத் தைநதை வகள்வி எது?
   அ) கடல்நீர் ஏன கறுப்்பொகக் கொட்சியளிக்கி்றது?
   ஆ) கடல்நீர் ஏன நீல நி்றமொக இல்சல?
   இ) கடல்நீர் ஏன நீல நி்றமொகக் கொட்சியளிக்கி்றது?
   ஈ) கடல்நீர் ஏன உப்்பொக இருக்கி்றது?

 3. வதைசிய அறிவியல்  நொள் எப்வ்பொது சகொண்டொடப்்படுகி்றது ? ஏன?

 4. இப்்பத்திக்குப் ச்பொருத்தைமொன தைசலப்பிடுக.

ஈடு்பொடு                      ச்பருங்கடல்
நுண் ச்பொருள்            துருவப் ்பகுதி
உற்றவன                    குறிக்வகொள்

சதைொழில்நுட்்பம்             வ்பொலிவயொ
நுண்ணுணர்வு              மூலக்கூறுகள்

ஆசிரியர	கூ்றக்்கட்டு	எழுதுக.

கீழக்காணும்	ைதலபபில்	கட்டுதர	எழுதுக.

 அறிவியல் ஆக்கங்கள்

வமோழிநயோடு விதையோடு

கசால்ை்ளம்	க்ருக்குக.

	 பின்ைரும்	கைாடரகளில்	அடிக்்காடிட்ட	கசாறகளுக்கு	இதணயான	ைமிழ்	
கசாறகத்ள	எழுதுக.

 1. கம்ப்யூட்டர் துச்றயில் உங்கள் அறிசவ வைர்த்துக் சகொள்ளுங்கள்.
 2. கொலிங்ச்பல்சல அழுத்தினொன கணியன.
 3. மனிதைர்கள் தைங்கள் வவசலகசை எளிதைொக்க மிஷின கசைக் கண்டுபிடித்தைனர்.
 4. இனறு ்பல்வவறு துச்றகளிலும் வரொவ்பொ ்பயன்பொட்டிறகு வநதுள்ைது.

்கிரக.

 வரொவ்பொக்கள் கண்டுபிடிப்பினொல்  ஏற்படும் விசைவுகள் ்பறறி  விவொதிக்க. 
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எழுத்துகசை வரிசைப்்படுத்தி தைமிழக அறிவியல்  
அறி்சரக் கண்டுபிடியுங்கள் _______________________

ைட்டத்தில்	சிக்கிய	எழுத்துகத்ள	எடுத்து	எழுதுக.

ைாக்கியத்தை	நீட்டி	எழுதுக.

 (எ.கொ.)  நொன ்படிப்வ்பன. (அறிவியல், ்பொடம்,  நன்றொக)
 நொன ்பொடம்  ்படிப்வ்பன.
 நொன அறிவியல் ்பொடம் ்படிப்வ்பன.
 நொன அறிவியல் ்பொடம் நன்றொகப் ்படிப்வ்பன.
 1. அறிநது சகொள்ை விரும்பு. (எசதையும், கொரணத்துடன, சதைளிவொக)
 2. நொன சைனவ்றன.  (ஊருக்கு, வநறறு, வ்பருநதில்)

 அடி்கசால்லுடன்	எழுத்துகத்ள்	்சரத்துப	புதிய	கசாறகத்ள		உருைாக்குக.

 (எ.கொ.)  அறி -  அறிக, அறிநது, அறி்ர், அறிவியல், அறிவிப்பு
 1. ்பொர் 2. சைய் 3. சதைளி 4. ்படி

கமய்	எழுத்து	நடுவில்	அதமயுமாறு	கசாறகத்ள	உருைாக்கு.

  (எ. கொ.) கம்பு
             

ம்

ை
ந

பு
ை

பி

க

கதலந்துள்ள	எழுத்துகத்ள	முத்றப்டுத்துக.

1. விகண்லம் -

2. மத்ருதும்வ -

3. அவிறில்ய -

4. ணினிக -

5. எலொல்ம் -

6. அப்சழபு -
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குறுக்ககழுத்துப	புதிர.

இடமிருந்து	ைலம்

1. அப்துல்கலொமின சுயைரிசதை
3. சிநதித்துச் சையல்்படும் தைொனியங்கி 
10. எநதிரமனிதைனுக்குக் குடியுரிசம 

வழங்கிய முதைல் நொடு 

ைலமிருந்து	இடம்

2. ஆரொய்ச்சி என்பசதைக் குறிக்கும் 
சைொல்.

6. ைதுரங்கப் ------------யில்  
டீப்புளூ சவறறி ச்பற்றது.

8. மருநது எனனும் ச்பொருள் தைரும் 
சைொல்.

்மலிருந்து	கீழ

1. ‘வரொவ்பொ’ எனனும் சைொல்லின 
ச்பொருள்

2. அகர வரிசையில் அசமயும் 
இலக்கியம்

7. ‘புதுசமகளின சவறறியொைர்’ எனனும் 
்பட்டம் ச்பற்ற எநதிரமனிதைன.

கீழிருந்து	்மல்

4. இநதியொ சைலுத்திய ஏவுகசண.
5. தைொனொகச் சையல்்படும் எநதிரம்.
9. அப்துல்கலொம் வகித்தை 

------------குடியரசுத் தைசலவர்.

1

2

3

4 5

6 7

8

9 10
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இதணய்	கசயல்்ாடுகள

சூைதலக்	தகயாளக.

   மொசலயில் ்பள்ளி முடிநது வ்பருநதில் வீட்டிறகு வநதுசகொண்டிருக்கிறீர்கள். 
அப்வ்பொது வ்பருநது ்பழுதைொகிப் ்பொதி வழியில் நினறுவிடுகி்றது.  இநதைப் வ்பருநசதை 
விட்டொல் உங்கள் ஊருக்கு வவறு வ்பருநது இல்சல.  இப்வ்பொது நீங்கள் எனன 
சைய்வீர்கள்?

 • அழ ஆரம்பித்து விடுவவன.     •   யொரிடமொவது  உதைவி வகட்வ்பன.
 • அருகில் உள்ைவரிடம் அசலவ்பசிசய வொங்கி வீட்டிறகுத் தைகவல் தைருவவன.
 • ஊருக்கு நடநவதை சைல்லத் சதைொடங்குவவன.

Google Handwriting Input எனும்	விதசப்லதகதயப	்யன்்டுத்துைல்	
கசயல்்ாட்டின்	இறுதியில்	கிதடக்கபக்றும்	்டம்

கசயல்்ாட்டிறகான	உரலி 
Google  Handwriting
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps. 

inputmethod.hindi&hl=en
ைமிழ	99
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.androidtweak.inputmethod.indic&hl=en
கசல்லினம்	
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.murasu.sellinam&hl=en

இதணயத்தில் கோணக

என ச்பொறுப்புகள்...
அறிவியல் கருவிகசை நனசமக்கு மட்டும் ்பயன்படுத்துவவன

கதலசவ�ோல் அறிநெோம்.
 சையறசக நுண்ணறிவு - Artificial Intelligence 
 மீத்தி்றன கணினி - Super Computer
 சையறசகக் வகொள் - Satellite 
 நுண்ணறிவு - Intelligence

நிறக அைறகுத் ைக...

்பலவசக எநதிர மனிதைர்களின ்படங்கசை இசணயத்தில் வைகரித்துப் ்படத்சதைொகுப்பு 
உருவொக்குக.
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கற்றல் ந�ோககஙகள்
Ø	 கல்வியின்	சிறப்பையும்	பைய்ையும்	உணர்தல்	

Ø	 	கல்விபபைணி		ஆற்றிய		பபைருமகக்ைப		பைற்றி	அறி்தல்		

Ø	 	நூலகம்	பைற்றித்	ப்தரிந்து		பகொள்ளு்தல்

Ø	 நூலகம்	பெல்லும்		பைழககத்்்த		ஏற்பைடுத்திக		பகொள்ளு்தல்

Ø	 பெொற்களில்	எழுத்துகள்	அ்மயும்	மு்ற்ய	அறிந்து	பையன்பைடுத்து்தல்

இயல்
�ோன்கு கண்ணெனத் தகும்
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மன்னனும் மாசறக் கற்றானும் சீர்தூக்கின
மன்னனின கற்றான சிறப்புடையன – மன்னறகுத் 
தன்தசம் அல்ால சிறப்பிலட் கற்றார்க்குச் 
சசனற இைசமல்ாம் சிறப்பு.*

-  ஒளடையார்

இயல்
�ோன்கு மூதுரை

க ல் வி க் கு  எ ல் ் லை  இ ல் ் லை .   ம னி த ன்  பி ற ந தது  மு த ல் 
இறுதிவ்ை கற்றுக்்கொண்டே இருக்கிறொன்.  கல்வி மனித்ை 
உயர்த்துகிறது. கல்வியும் ்ெல்வமொகக் கருதத் தக்கது.  அது 
பிறருக்குத் தநதொலும் கு்றயொமல் வளரும்.  கல்வி்யப் பிறைொல் 
்கப்்பற்ற்வொ அழிக்க்வொ முடியொது.  அழியொச் ்ெல்வமொகிய 
கல்வி்யக் கற்றவன் எங்கும் எப்்்பொதும் சிறப்புப் ்்பறுவொன். 
எை்வ, நொமும் கற்்்பொம்; வளம்்்பறு்வொம்.

நூல் ்ெளி
இந்நூலின் ஆசிரியர் ஒளவையார்.  இைர் ஆத்திசூடி, 
க�ான்வறை வைந்்தன், நலைழி வ�ான்றை நூல�வளயும் 
இயற்றியுளளார்.

மூதுவை என்னும் க�ாலலுக்கு மூத்வ்தார் கூறும் அறிவுவை என்�து 
க�ாருள. சிறைந்்த அறிவுவை�வளக் கூறுை்தால இந்நூல மூதுவை எனப் 
க�யர் க�ற்றைது. இந்நூலில முப்�த்க்தாரு �ாடல�ள உளளன.

கவிரதபநபேரை

்�ோல்லும் ்பேோருளும் 
மொெற  –  குற்றம் இல்லைொமல் 
சீர்தூக்கின்  –  ஒப்பிட்டு ஆைொயநதொல்
்தெம்  - நொடு
மன்ைற்கு  - மன்ைனுக்கு

பேோடலின் ்பேோருள்
மன்ை்ையும் குற்றம் இல்லைொமல் கற்றவ்ையும் ஒப்பிட்டு ஆைொயநது ்பொர்த்தொல்  

மன்ை்ைவிடேக் கற்றவ்ை சிறநதவர்.  மன்ைனுக்குத் தன் நொட்டில் மட்டு்ம சிறப்பு. கல்வி 
கற்றவர்க்குச் ்ென்ற இடேங்களில் எல்லைொம் சிறப்பு.
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1. கல்வி்ய அழியொச் ்ெல்வம் என்னும் த்லைப்பில் ்்பசுக.
2. கல்வி ்பற்றிய ்பழ்மொழிகள் அல்லைது ்பொடேல் அடிகள் எ்வ்யனும் இைணடே்ைப் 

்்பரி்யொர்களிடேம் ்கட்டு எழுதி வருக.

கறபேரெ கற்றபின்

ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

 1. மொணவர்கள் நூல்க்ள -------- கற்க ்வணடும்.

   அ) ்ம்லைொட்டேமொக ஆ) மொசுற இ) மொெற ஈ) மயக்கமுற

 2. இடே்மல்லைொம் என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது --------
   அ) இடேம்  +  ்மல்லைொம்   ஆ) இடேம்  +  எல்லைொம் 

   இ) இடே  +  எல்லைொம்   ஈ) இடே  +  ்மல்லைொம்

 3. மொெற என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது --------
   அ) மொெ  +  அற ஆ) மொசு  +  அற இ) மொெ  +  உற ஈ) மொசு  +  உற

 4. குற்றம் + இல்லைொதவர் என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல் --------
   அ) குற்றமில்லைொதவர்   ஆ) குற்றம்இல்லைொதவர்  

   இ) குற்றமல்லைொதவர்     ஈ) குற்றம்அல்லைொதவர்

 5. சிறப்பு + உ்டேயொர் என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல் --------
   அ) சிறப்புஉ்டேயொர்     ஆ) சிறப்பு்டேயொர்  

   இ) சிறப்்ப்டேயொர்   ஈ) சிறப்பி்டேயொர் 

குறுவிைொ

 கற்றவரின் ்்பரு்மகளொக மூது்ை கூறுவை யொ்வ?

சிநத்ை விைொ

 1.  கல்லைொதவருக்கு ஏற்்படும் இழப்புக்ளப் ்பட்டியலிடுக.

 2.  கல்வியின் சிறப்்பொக நீங்கள் எத்ைக் கருதுகிறீர்கள்?

மதிபபீடு
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இயல்
�ோன்கு துன்பேம் ்ெல்லும் கல்வி

ஏட்டில படித்த்தாடு இருந்து விைா்த – நீ
ஏனபடித்்தாம் எனபடதயும்  மறந்து விைா்த

நாட்டின சநறிதைறி நைந்து விைா்த – நம்
நல்ைர்கள் தூறறும்படி ைளர்ந்து விைா்த

மூத்்தார் சசால ைார்த்டதகடள மீறக் கூைாது – பண்பு
முடறகளிலும் சமாழிதனிலும் மாறக் கூைாது

மாறறார் டகப்சபாருடள நம்பி ைாழக் கூைாது – தன
மா்னமில்ாக் ்காடழயுைன ்சரக் கூைாது

துனபத்டத சைலலும் கலவி கறறிை ்ைணும் - நீ
்சாம்பட்க் சகாலலும் திறன சபறறிை ்ைணும்

ைம்பு சசய்யும் குணமிருந்தால விட்டிை ்ைணும் – அறிவு
ைளர்ச்சியி்் ைானமுகட்டைத் சதாட்டிை ்ைணும்

சைறறி்மல சைறறிைர விருதுைர சபருடமைர
்மடதகள் சசான்னது்பால விளங்கிை ்ைண்டும் 

சபறற தாயின புகழும் நீ பிறந்த மண்ணின புகழும்
ைறறாமல உன்்னாடு ைாழ்ந்திை ்ைண்டும்

- பட்டுக்்காட்டை  கலயாணசுந்தரம்

தூற்றும்்படி - இகழும்்படி
மூத்்தொர் - ்்பரி்யொர்
்ம்தகள் – அறிஞர்கள்

கவிரதபநபேரை

 ”கல்வி அழ்க அழகு” என்்பர் ்்பரி்யொர். கற்ற்படி நிற்்ப்த அநத 
அழ்கப் ்்பறுவதற்கொை வழி. கல்வி, அறி்வ வளர்ப்்ப்தொடு 
்பண்படுத்தவும் ்ெயயும். எவவளவுதொன் கற்றிருநதொலும் 
்பண்பொடு இல்லைொவிட்டேொல் அநதக் கல்வி ்பயைற்றுப் ்்பொகும்.  
்பண்பட்டே மனிதரின் புக்ழ ்பல்லைொணடு நி்லைத்திருக்கும். 
எை்வ, ்படிப்்்பொம்! ்பண்பொட்்டேொடு நிற்்்பொம்! ்பொர் ்்பொற்ற 
வொழ்வொம்!

மொற்றொர் - மற்றவர்
்நறி - வழி
வற்றொமல் - கு்றயொமல்

்�ோல்லும் ்பேோருளும்
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பேோடலின் ்பேோருள்
 நொம் நூல்க்ளக் 

க ற் ற ் த ொ டு 
இ ரு ந து வி டே க் கூ டே ொ து . 
க ற் ற த ன்  ்ப ய ் ை 
ம ற க் க க்  கூ டே ொ து . 
ந ம்  ந ொ ட் டி ன்  ் ந றி 
த வ றி  ந டே க் க க் 
கூடேொது. நல்லைவர்கள் 
கு ் ற ் ெ ொ ல் லு ம் ்ப டி 
வளைக் கூடேொது.

 ்்பரி்யொர் கூறும் 
அறிவு்ைக்ள மீறக் 
கூ டே ொ து .  பி ற ரி டே ம் 
்பழகும் மு்றயிலும் ்்பசும் மு்றயிலும் ்பணபு்நறி மொறக் கூடேொது. பிறர் உ்ழப்்்ப நம்பி 
வொழக் கூடேொது. 

தன்மொைம் இல்லைொத ்கொ்ழகளுடேன் ்ெைக் கூடேொது.  துன்்பத்்த நீக்கும் கல்வியி்ைக் 
கற்க ்வணடும். ்ெொம்்ப்லைப் ்்பொக்கிடே ்வணடும். பிறருடேன் வம்பு ்ெயயும் வழக்கம் 
இருநதொல் அ்த விட்டுவிடே ்வணடும். வொ்ைத் ்தொடும் அளவுக்கு அறி்வ 
வளர்த்துக்்கொள்ள ்வணடும். 

்மலைொை அறிஞர்கள் கூறிய அறிவு்ைகளின்்படி வொழ்வணடும். அதன்மூலைம் 
்வற்றிக்ளயும் விருதுக்ளயும் ்்பரு்ம்யயும் ்்பற்வணடும்.  ்்பற்ற தொயின் புகழும் 
நம் தொயநொட்டின் புகழும் அழியொத வ்கயில் வொழ்வணடும்.

நூல் ்ெளி
எளிய ்தமிழில �மூ�ச் சீர்திருத்்தக் �ருத்து�வள ைலியுறுத்திப் 
�ாடியைர் �ட்டுக்வ�ாட்வட �லயாணசுந்்தைம்.  திவையிவ�ப் 
�ாடல�ளில உவைப்�ாளி�ளின் உயர்வைப் வ�ாற்றியைர். 
மக்�ள �விஞர் என்னும் சிறைப்புப் க�யைால அவைக்�ப்�டு�ைர்.

1. ்பொடேப்்பகுதியில் இடேம்்்பற்றுள்ள ்பொடே்லை இ்ெயுடேன் ்பொடி மகிழக.

2. நூலைகத்திற்குச் ்ென்று ்பட்டுக்்கொட்்டே கல்யொணசுநதைம் எழுதிய ்வறு ்பொடேல் 
ஒன்்ற எழுதி வருக.

3. ‘ஏட்டுக் கல்வி மட்டும் கல்வி இல்்லை’  என்னும் த்லைப்பில் ்்பசுக.

கறபேரெ கற்றபின்
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ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

 1. மொணவர் பிறர்__________ நடேக்கக் கூடேொது.

   அ) ்்பொற்றும்்படி   ஆ) தூற்றும்்படி இ) ்பொர்க்கும்்படி ஈ) வியக்கும்்படி

 2. நொம்__________்ெொல்்படி நடேக்க ்வணடும்.

   அ) இ்ள்யொர்   ஆ) ஊைொர்  இ) மூத்்தொர்  ஈ) வழிப்்்பொக்கர்

 3. ்கப்்்பொருள் என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது__________
   அ) ்கயில் + ்்பொருள்  ஆ) ்கப் + ்்பொருள் 

   இ) ்க + ்்பொருள்   ஈ) ்கப்பு + ்்பொருள்

 4. மொைம் + இல்லைொ என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல்__________
   அ) மொைம்இல்லைொ   ஆ) மொைமில்லைொ

   இ) மொைமல்லைொ    ஈ) மொைம்மில்லைொ

்ெொற்்றொடேரில் அ்மத்து எழுதுக

 1. மைமொற்றம்______________________________________________.

 2. ஏட்டுக் கல்வி_____________________________________________.

 3. நல்லைவர்கள்______________________________________________.

 4. ்ெொம்்பல்________________________________________________.

குறுவிைொ

 1. நொம் யொருடேன் ்ெைக்கூடேொது?

 2. நொம் எ்த நம்பி வொழக்கூடேொது?

 3. நொம் எவவொறு வொழ்வணடும் எைப் ்பட்டுக்்கொட்்டேயொர் கூறுகிறொர்?

  4. நொம் எவவொறு வொழநதொல் ்்பரு்ம ்்பறலைொம்?

சிநத்ை விைொ

நீங்கள் ்படித்து என்ைவொக விரும்புகிறீர்கள்?  ஏன்?

மதிபபீடு
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இயல்
�ோன்கு கல்விககண தி்றநதெர்

உரை�ரட உலகம்

கல்வி நி்லையங்கள் கொலைந்தொறும் மொறி வருகின்றை. 
்தொடேக்கத்தில் ஆசிரியரின் வீட்டி்லை்ய தங்கி மொணவர்கள் 
கல்வி கற்றைர். பிறகு நொள்்தொறும் ஆசிரியர் வீட்டுக்குச் 
்ென்று கல்வி கற்றைர். அதன் பிறகு ்்பொதுவொை ஓர் இடேத்தில் 
மொணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் கற்பித்தைர். இ்வ்ய இன்்றய 
்பள்ளிக்கூடேங்கள் ஆகும். முன்பு ஒரு சிலை ஊர்களில்  மட்டும் 

்பள்ளிகள் இருநதை. இன்று ்பள்ளிகளின் எணணிக்்க அதிகரித்துள்ளது. இத்த்கய 
கல்விப் புைட்சிக்கு வித்திட்டேவ்ைப் ்பற்றி அறிநது ்கொள்்வொம் வொருங்கள்.

நிகழ்வு - 1
சி று வ ர் க ள்  ஆ டு  ் ம ய த் து க் 

்கொணடிருநதைர்.  அவவழியொக வநத 
மகிழுநது ஒன்று அங்்க நின்றது.  
அதிலிருநது ஒருவர் கீ்ழ இறங்கிைொர்.  
ஆ டு  ் ம ய த் து க்  ் க ொ ண டி ரு ந த 
சிறுவர்க்ளக் கூப்பிட்டு, அவர்க்ளொடு 
உ்ையொடிைொர்.

”என்ைடேொ தம்பிகளொ! ்பள்ளிக்கூடேம் 
் ்ப ொ க ொ ம ல்  ஆ டு  ் ம ய ச் சு க் கி ட் டு 
இ ரு க் கீ ங் க ?  ஏ ன்  ்ப ள் ளி க் கூ டே ம் 
விடுமு்றயொ? ” என்று அவர்  ்கட்டேொர்.

”்பள்ளிக்கூடேமொ?  அ்தல்லைொம் எங்க ஊரில் கி்டேயொது” என்றைர் சிறுவர்கள். 
“அப்்படியொ?  உங்க ஊரில் ஒரு ்பள்ளிக்கூடேம் இருநதொ நீங்கள் எல்லைொரும் ்படிப்பீங்களொ?” 
என்று ்கட்டேொர் அவர்.  

”ஓ!  ்படிப்்்பொ்ம! ” என்றைர் சிறுவர்கள்.

ஊர்்தொறும் ்பள்ளிக்கூடேங்க்ளத் திறக்க ்வணடும் என்ற முடிவுக்கு வநதொர் அவர்.

நிகழ்வு – 2
்பள்ளி விழொ ஒன்றில் ்பங்்கற்கச் ்ென்றொர் அவர்.  அப்்்பொது மொணவர்களிடேம் 

“்படிப்்பறிவு இருநதொல்தொன் நொடு முன்்ைற்றம் அ்டேயும்.  எை்வதொன் நொடு முழுக்க 
ஐம்்பதொயிைம் ்பள்ளிக்ளத் திறக்க முடிவு ்பணணியிருக்்கொம்.  குழந்தங்க நீங்க 
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எவவளவு தூைம் நடேநது ்்பொவீங்க?  நீணடே தூைம் நடேநதொல் க்ளச்சுப்்்பொயிடுவீங்க.  
அப்புறம் எப்்படிப் ்படிக்க முடியும்?  அதைொல் ஒரு ்மல் தூைத்தில் ஆைம்்பப்்பள்ளி, 
மூன்று ்மல் தூைத்தில் நடுநி்லைப்்பள்ளி, ஐநது ்மல் தூைத்தில் உயர்நி்லைப்்பள்ளி 
இருக்கணும்னு திட்டேம்”  என்று ்்பசிைொர்.  

நிகழ்வு – 3
்பள்ளி நிகழச்சி ஒன்றில்  ்தசியக் ்கொடி ஏற்ற அவ்ை அ்ழத்தைர் அவர் ்கொடி 

ஏற்றும்்்பொது அ்ைவரும் எழுநது நின்று வணக்கம் ்ெலுத்திைர்.  அப்்்பொது மொணவன் 
ஒருவன் மயங்கி விழுநதொன்.  அ்ைவரும் ்பதற்றம் அ்டேநதைர்.  தணணீர் ்தளித்து 
அவ்ை எழுப்பிைர்.

மயக்கம் ்தளிநத சிறுவனிடேம் அவர் “கொ்லையில் ெொப்பிட்டேொயொ?”  என்று ்கட்டேொர்.  
அவன் “எதுவும் ெொப்பிடேவில்்லை” என்றொன்.  அதற்கு அவர் “ஏன்?” என்று ்கட்டேொர்.  
மொணவன் “ெொப்பிடே எதுவும் இல்்லை” என்று ்பதில் கூறிைொன்.  இதற்குப் பிறகு ்படிக்க 
வரும் மொணவர்களுக்கு ஒரு ்வ்ள உணவொவது வழங்க ்வணடும் என்று முடிவு 
்ெயதொர் அவர்.

நிகழ்வு – 4
 ்பைமக்குடி த்ைப்்பொலைத்்தப் 

்ப ொ ர் த் த  ் ்ப ொ து  உ டே ன்  வ ந த 
கல்வி அதிகொரியிடேம் ்்பசிைொர்.  
”இநதக் கொட்டேொற்றில் தணணீர் 
் ்ப ொ கு ம்  ் ்ப ொ து ,  இ ந த ப் 
்பக்கத்து மொணவர்கள் எப்்படிப் 
்பள்ளிக்கூடேத்திற்குப் ்்பொவொர்கள்?” 
எ ன் ற ொ ர் .   “ ம ் ழ க் க ொ லை த் தி ல் 
ம ொ ண வ ர் க ள்  ்ப ள் ளி க் கு 
வைமொட்டேொர்கள் ஐயொ” என்றொர் 
அதிகொரி.  “அப்்்பொ! இநதப் ்பக்கம் 
ஒரு ்பள்ளிக்கூடேம் கட்டேலைொ்ம?”  
என்றொர் அவர்.   “கல்வித்து்ற 
விதியின்்படி மூன்று ்மல் தூைத்திற்குள் ்பள்ளிக்கூடேம் இருநதொல், ்பக்கத்தில் ்வறு 
்பள்ளிக்கு அனுமதி கி்டேயொ்த!” என்று அதிகொரி கூறிைொர். அவர் முடிப்்பதற்குள்  “நீங்க 
இநதக் கொட்டேொற்்றக் கொைணம் கொட்டுங்க. இநதப் ்பக்கம் ஒரு ்பள்ளிக்கூடேம் கட்டேஅனுமதி 
்களுங்க.  நொன் ஏற்்பொடு ்ெயகி்றன்” என்றொர் அவர். 

ஆடு ்மயக்கும் சிறுவர்க்ளயும் ்பள்ளிக்கூடேம் ்ெல்லை வழி ்ெயதவர் யொர் ்தரியுமொ? 

குழந்தகள் ்பள்ளி ்ெல்வதற்கொக நீணடே தூைம் நடேக்கக்கூடேொது என்று எணணியவர் 
யொர் ்தரியுமொ?

்பள்ளிக்குப் ்படிக்க வரும் மொணவர்களுக்கு ஒரு்வ்ள உணவொவது வழங்க 
்வணடும் என்று நி்ைத்தவர் யொர் ்தரியுமொ?
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கோமைோ�ரின் கல்விபபேணிகள்
 கொமைொெர் முதல் அ்மச்ெைொகப் ்பதவி்யற்ற ்நைத்தில் ஏறக்கு்றய ஆறொயிைம் 

்தொடேக்கப்்பள்ளிகள் மூடேப்்பட்டு இருநதை. அவற்்ற உடேைடியொகத் திறக்க ஆ்ணயிட்டேொர்.  
மொநிலைம் முழுவதும் அ்ைவருக்கும் இலைவெக் கட்டேொயக் கல்விக்கொை ெட்டேத்்த இயற்றித் 
தீவிைமொக ந்டேமு்றப்்படுத்திைொர்.  மொணவர்கள் ்பசியின்றிப் ்படிக்க மதிய உணவுத் 
திட்டேத்்தக் ்கொணடு வநதொர்.  ்பள்ளிகளில் ஏற்றத்தொழவின்றிக் குழந்தகள் கல்வி 
கற்கச் சீரு்டேத் திட்டேத்்த அறிமுகம் ்ெயதொர்.  ்பள்ளிகளின் வெதிக்ளப் ்்பருக்கப் 
்பள்ளிச்சீை்மப்பு மொநொடுகள் நடேத்திைொர்.

  மொணவர்கள் உயர்கல்வி ்்பறப் ்்பொறியியல் கல்லூரிகள், மருத்துவக் கல்லூரிகள், 
கொல்ந்டேமருத்துவக் கல்லூரிகள், ஆசிரியப் ்பயிற்சி நிறுவைங்கள் ஆகியவற்்றப் 
புதிதொகத் ்தொடேங்கிைொர். தமிழநொட்டில் ்பலை கி்ளநூலைகங்க்ளத் ்தொடேங்கிைொர். 
இவவொறு  கல்விப்புைட்சிக்கு வித்திட்டேவர் கொமைொெ்ை ஆவொர். 

கல்வித்து்ற விதிக்ள மொணவர்களின் நலைனுக்கொக மொற்றி, அவர்கள் வொழும் 
இடேங்களி்லை்ய ்பள்ளிக்கூடேங்க்ளத் திறக்கச் ்ெயத சிநத்ையொளர் யொர் ்தரியுமொ?

அவர்தொன் கல்விக் கண திறநதவர் என்று தந்த ்்பரியொைொல் மைமொைப் 
்பொைொட்டேப்்பட்டே ம்றநத ்மைொள் முதல்வர் கொமைொெர் ஆவொர்.

்தரிநது ்தளிநெோம்

கொமைொெரின் சிறப்புப் ்்பயர்கள்

்தரிநது ்தளிநெோம்

v  மது்ைப் ்பல்க்லைக்கழகத்திற்கு மது்ை கொமைொெர் ்பல்க்லைக்கழகம் எைப் ்்பயர் 
சூட்டேப்்பட்டேது.

v  நடுவண அைசு 1976இல் ்பொைதைத்ைொ விருது வழங்கியது.
v  கொமைொெர் வொழநத ்ென்்ை இல்லைம், விருதுநகர் இல்லைம் ஆகியை அைசு்டே்ம 

ஆக்கப்்பட்டு நி்ைவு இல்லைங்களொக மொற்றப்்பட்டேை.
v  ்ென்்ை ்மரிைொ கடேற்க்ையில் சி்லை நிறுவப்்பட்டேது.
v  ்ென்்ையில் உள்ள உள்நொட்டு விமொை நி்லையத்திற்குக் கொமைொெர் ்்பயர் 

சூட்டேப்்பட்டுள்ளது.
v  கன்னியொகுமரியில் கொமைொெருக்கு மணிமணடே்பம் 02.10.2000 ஆம் ஆணடு 

அ்மக்கப்்பட்டேது.
v	ஆணடு ்தொறும் கொமைொெர் பிறநதநொளொை ஜூ்லை ்பதி்ைநதொம் நொள் கல்வி 

வளர்ச்சி நொளொகக் ்கொணடேொடேப்்படுகிறது.

கோமைோ�ருககுச் ்�யயபபேடட சி்றபபுகள் 

்்பருநத்லைவர்
்படிக்கொத ்ம்த
கர்மவீைர்

கருப்புக் கொநதி
ஏ்ழப்்பங்கொளர்
த்லைவர்க்ள உருவொக்கு்பவர்
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1. கொமைொெரின் வொழக்்கயில் ந்டே்்பற்ற சு்வயொை நிகழவு ஒன்றி்ை அறிநது 
வநது வகுப்்ப்றயில் ்்பசுக.

2. தற்்்பொது மொணவர்களுக்கு அைசு அளிக்கும் நலைத்திட்டேங்க்ளப் ்பட்டியலிடுக.

கறபேரெ கற்றபின்

ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.
1. ்பள்ளிக்கூடேம் ்ெல்லைொததற்கு ஆடு்மயக்கும் சிறுவர்கள் கூறிய 

கொைணம் _________________.
 அ) ஆடு ்மயக்க ஆள் இல்்லை  ஆ) ஊரில் ்பள்ளிக்கூடேம் இல்்லை
 இ) வழி ்தரியவில்்லை       ஈ) ்்பருநது வெதியில்்லை
2.   ்பசியின்றி என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது _________________.
 அ) ்பசி  + இன்றி    ஆ) ்பசி  + யின்றி இ) ்பசு  + இன்றி ஈ) ்பசு  + யின்றி
3.   ்படிப்்பறிவு என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது _________________.
 அ) ்படி + அறிவு    ஆ) ்படிப்பு  + அறிவு    இ) ்படி + வறிவு ஈ) ்படிப்பு  + வறிவு
4. கொடு  +  ஆறு என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல் _________________.
 அ) கொட்டேொறு     ஆ) கொடேொறு    இ)  கொட்டுஆறு  ஈ)  கொடுஆறு

்ெொற்்றொடேரில் அ்மத்து எழுதுக.
அ)    வகுப்பு     ஆ)  உயர்கல்வி     இ)  சீரு்டே

்கொடிட்டே இடேங்க்ள நிைப்புக.
1. குழந்தகள் ்பள்ளியில் ஏற்றத்தொழவின்றிப் ்படிக்க _________________

அறிமுகப்்படுத்திைொர்.

2. கொமைொெ்ைக் ‘கல்விக் கண திறநதவர்’  எை மைமொைப் ்பொைொட்டியவர்  
_________________.

குறு விைொ
1. கொமைொெர் கொலைத்தில் ்தொடேங்கப்்பட்டே கல்வி நிறுவைங்கள் யொ்வ?
2. கொமைொெர் முதல்வைொகப் ்்பொறுப்்்பற்றதும் கல்விக்கொகச் ்ெயத முதல் ்பணி யொது?

சிறு விைொ
கொமைொெரின் கல்விப்்பணிகள் குறித்து எழுதுக.

சிநத்ை விைொ
நீங்கள் முதலை்மச்ெைொைொல் கல்வி முன்்ைற்றத்திற்கொக என்்ைன்ை திட்டேங்க்ள 
வகுப்பீர்கள்?

மதிபபீடு
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இயல்
�ோன்கு நூலகம் ந�ோககி...

விரிெோனம்

  “கற்றது ்கம்மண அளவு, கல்லைொதது உலைகளவு” என்்பர்.  
உலைக அறி்வ நொம் ்்பறுவதற்குப் ்பொடேநூல்கள் மட்டும் 
்்பொதொது. ்பல்்வறு து்ற ெொர்நத நூல்க்ளத் ்தடிப் ்படிக்க 
்வணடும். அதற்குத் து்ணபுரிவை நூலைகங்க்ள ஆகும். 
நூலைகங்கள் மொவட்டே நூலைகம், கி்ள நூலைகம் , ஊர்ப்புற நூலைகம் 
, ்பகுதி ்நை நூலைகம், தனியொள் நூலைகம் எைப் ்பலைவ்கப்்படும். 

ஆசியொவி்லை்ய இைணடேொவது ்்பரிய நூலைகம் நம் தமிழநொட்டில் உள்ளது. 
அ்தப்்பற்றி அறிநது ்கொள்்வொம்.

ஆசிரியர் : மொணவர்க்ள!  இ்தொ, இதுதொன் அணணொ நூற்றொணடு  நூலைகம்.

மொணவர்கள் : ஆ!  எவவளவு ்்பரிய நூலைகம்!

ஆசிரியர் : ஆம். ஆசியக்கணடேத்தி்லை்ய இைணடேொவது ்்பரிய நூலைகம் இதுதொன். 
த்ைத்தளத்்தொடு எட்டு அடுக்குக்ளக் ்கொணடேது. இதன் ்பைப்்பளவு  
மட்டும் எட்டு ஏக்கர். ெரி!  ெரி!  வொருங்கள்.  உள்்ள ்ென்று 
்பொர்க்கலைொம்.  

[ஆறொம் வகுப்பில்  ்படிக்கும் மொணவர்கள் ஒரு நொள் களப்்பயணமொகச்  
்ென்்ையில் உள்ள அணணொ நூற்றொணடு நூலைகத்திற்கு வருகின்றைர்.]
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(சுவரில் மொட்டேப்்பட்டிருக்கும் ஒரு ்படேத்்த மொணவர்கள் ்பொர்க்கின்றைர்.)

கவிதொ : ஐயொ, இநதப் ்படேத்தில் இருப்்பவர் யொர்?

நூலைகர் : இவர்தொன் மு்ைவர் இைொ. அைங்கநொதன். நூலைக 
வி தி க ் ள  உ ரு வ ொ க் கி ய வ ர் .   இ வ ர்  இ ந தி ய 
நூலைகவியலின் தந்த (Father of Indian library science) 
என்று அ்ழக்கப்்படுகிறொர். 

 ம ொ ண வ ர் க ் ள !  த ் ை த்  த ள த் தி ல்  ்ப ொ ர் ் வ த்  தி ற ன்  கு ் ற ்ப ொ டு 
உ்டே்யொருக்கொை பிரிவு உள்ளது. அவர்கள் ்தொட்டுப் ்பொர்த்துப் 

்ப டி ப் ்ப த ற் க ொ ை  பி ் ை ய லி  நூ ல் க ள்  
உள்ளை.  ்கட்டு  அறிய  ஒலி வடிவ 
நூ ல் க ள் ,  கு று ந த க டு க ள்  வ டி வி ல் 
உள்ளை. அவர்களுக்கு உதவி ்ெயயப் 
்ப ணி ய ொ ள ர் க ளு ம்  உ ள் ள ை ர் .  இ ங் கு 
பி ் ை ய லி  எ ழு த் தி ல்  நூ ல் க ் ள 
உ ரு வ ொ க் கு ம்  க ரு வி யு ம்  உ ள் ள து . 
்படி்யடுக்கும் வெதியும் உணடு.

கணியன்  : என் ்பக்கத்து வீட்டு  
அணணொவிற்குப் ்பொர்்வக் கு்ற்பொடு 
இருநதும்  ்பட்டேப்்படிப்பு  முடித்துள்ளொர்.  

அவருக்கு  இது மிகவும் ்பயன்்படும்.  அவரிடேம் இநதத் தகவ்லைக் கூறப் 
்்பொகி்றன்.

நூலைகர் : இ்தொ நகரும் ்படிக்கட்டு. இதில் ஏறி நொம் முதல் தளத்திற்குச் ்ெல்்வொம் 
வொருங்கள்.  இநத முதல் தளம் குழந்தகளுக்கொகச் சிறப்்பொக 
உ ரு வ ொ க் க ப் ்ப ட் டே  ்ப கு தி . 
குழந்தகள் மகிழச்சியொை 
சூழலில்  ்படிப்்பதற்கொகச் 
் ெ ய ற் ் க  ம ை ம்  ஒ ன் று 
அ்மக்கப்்பட்டு உள்ளது. 
சி று வ ர் க ள்  ம ட் டு ம ல் லை 
அ்ைவரின் மைத்்தயும் 

்தரிநது ்தளிநெோம்

ஆசியொக் கணடேத்தி்லை்ய  மிகப் ்்பரிய  
நூலைகம்  சீைொவில் உள்ளது.

பி்ையலி நூல்

 [ அ னு ம தி க்  க டி த த் ் த  ஆ சி ரி ய ர்  
வை்வற்்பொளரிடேம் ்கொடுக்கிறொர்.  அவர் 
த்லை்ம நூலைகருக்குத் ்தொ்லை்்பசியில் 
'ஆசிரியரும் மொணவர்களும்'  வநதுள்ள 
்ெயதி்யத் ்தரிவிக்கின்றொர்.  த்லை்ம 
நூ லை க ர்  உ த வி  நூ லை க ர்  ஒ ரு வ ் ை 
வழிகொட்டியொக அனுப்பி்வக்கின்றொர்.]
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் க ொ ள் ் ள ் க ொ ள் ளு ம் 
்பகுதி இது. இங்கு இரு்பது 
ஆயிைத்துக்கும் ்மற்்பட்டே 
்பல்லூடேகக் குறுநதகடுகள் 
கு ழ ந ் த க ளு க் க ொ க ச் 
்ெகரித்து ்வக்கப்்பட்டு 
உள்ளை.  பிற நொடுகளில் 
இ ரு ந து  தி ை ட் டே ப் ்ப ட் டே 
ஐம்்பது ஆயிைத்திற்கும் ்மற்்பட்டே நூல்கள் இங்கு உள்ளை.

(குழந்தகள் பிரிவில் அ்மக்கப்்பட்டிருநத நூல் அடுக்குக்ளயும் வி்ளயொடும் 
இடேத்்தயும் மொணவர்கள் ்பொர்த்து மகிழநதைர். அங்குக் கண்ணயும் கருத்்தயும் கவரும் 
வ்கயில் இருநத புத்தகங்க்ள ஆவலுடேன் ்கயில் எடுத்து மகிழச்சியுடேன் ்பொர்த்தைர். 
அப்பிரி்வ விட்டுப் பிரிய மைமில்லைொமல் மொணவர்கள் நகர்நதைர்.)

இனியொ : இநத ஒரு தளத்்தப் ்பொர்க்க்வ இன்று ஒரு நொள் ்்பொதொது 
்்பொலிருக்கிற்த!.

கவிதொ : ஆம் இனியொ, நீ கூறுவது ெரிதொன்.  

(ஒவ்வொரு தளமொகப்  ்பொர்த்த்படி ்ென்று ஏழொம் தளத்்த அ்டேகின்றைர்.)

நூலைகர் : இதுதொன் ஏழொம் தளம்.

  இத்தளத்தில் அைசு கீழத்தி்ெச் சுவடிகள் நூலைகம் உள்ளது. இங்குப் 
்ப்ழ்மயொை ஓ்லைச் சுவடிகள் ்ெகரித்துப் ்பொதுகொத்து ்வக்கப்்பட்டு 
உள்ளை. இ்த தளத்தில் வைலைொறு, புவியியல், சுற்றுலைொ நூல்களும் 
உள்ளை.

  இங்கு அ்ைத்துவ்கப்  ்்பொட்டித் ்தர்வுகளுக்கும் ்த்வயொை  
நூல்கள்  உள்ளை.  மின் நூலைகமும் உள்ளது.  அ்ைத்துத் து்ற ெொர்நத 
தைமொை மின்நூல்களும்  மின் இதழகளும் உள்ளை.

்தரிநது ்தளிநெோம்

த்ைத்தளம் -  ் ெொநத நூல் ்படிப்்பகம், பி்ையலி நூல்கள்
முதல் தளம் -  குழந்தகள் பிரிவு, ்பருவ இதழகள்
இைணடேொம் தளம் - தமிழ நூல்கள்
மூன்றொம் தளம் - கணினி அறிவியல், தத்துவம், அைசியல் நூல்கள்
நொன்கொம் தளம் - ்்பொருளியல், ெட்டேம், வணிகவியல், கல்வி
ஐநதொம் தளம் - கணிதம், அறிவியல், மருத்துவம்
ஆறொம் தளம் - ்்பொறியியல், ்வளொண்ம, தி்ைப்்படேக்க்லை
ஏழொம் தளம் - வைலைொறு, சுற்றுலைொ, அைசு கீழத்தி்ெச் சுவடிகள் நூலைகம்
எட்டேொம் தளம் - கல்வித் ்தொ்லைக்கொட்சி, நூலைகத்தின் அலுவலைகப் பிரிவு

அணணெோ நூற்றோணடு நூலகத்தின் எடடுத் தளஙகள்
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மொதவி : ஐ ய ொ ,  இ ங் கு ள் ள 
பு த் த க ங் க ் ள  ந ொ ம் 
வீட்டிற்கு எடுத்துச் ்ெல்லை 
முடியுமொ?

ஆசிரியர் : மு டி ய ொ து  ம ொ த வி .  
இங்்க்ய அமர்நதுதொன் 
்படிக்க ்வணடும்.

்பொத்திமொ : இநத நூலைகத்தில் எங்கும்  ‘குளு குளு’ ்வை உள்ள்த!

நூலைகர் : ஆமொம்.  நூலைகம் முழுவது்ம குளிர்்பதை வெதி ்ெயயப்்பட்டுள்ளது. 
்மலும்  இ்த வெதியுடேன் கூட்டே அைங்கு, க்லையைங்கு, கருத்தைங்கக் 
கூடேம், கணகொட்சி அைங்கு ்்பொன்ற்வயும்  உள்ளை.

பீட்டேர் : ஆகொ! இத்த்ை வெதிகள்  நூலைகத்தில் உள்ளைவொ? நன்றி ஐயொ.  
எங்கள் ஊரில் நூலைகம் இல்்லை்ய? நொன் என்ை ்ெயவது? 

ஆசிரியர் : அதற்குத்தொன் தமிழக அைசு நடேமொடும் நூலைகம் என்னும் திட்டேத்்தத் 
்தொடேங்கியுள்ளது. 

பீட்டேர் : அப்்படியொைொல், அ்த நொன் ்பயன்்படுத்து்வன் ஐயொ.

மொணவர்கள் : இனி,  எங்கள் வீட்டின் 
அ ரு கி லு ள் ள  கி ் ள 
நூலைகத்்தயும் தவறொமல் 
்பயன்்படுத்து்வொம் ஐயொ.

ஆசிரியர் : ( ம ொ ண வ ர் க ் ள 
அ ் ழ த் து ச்  ் ெ ன் று 
த்லை்ம நூலைகரிடேமும் உடேன் வநத து்ண நூலைகரிடேமும் நன்றி 
் த ரி வி த் து வி ட் டு  ம ொ ண வ ர் க ் ள ப்  ்ப ொ ர் த் து )  ம ொ ண வ ர் க ் ள ! 
மகிழச்சிதொ்ை! வொருங்கள் புறப்்படேலைொம்.

1. நூலைகங்களில் உள்ள புத்தகங்களில் உங்களுக்குப் பிடித்தமொை நூல்க்ளப் 
்பட்டியலிடுக.

2. நீங்கள் விரும்பிப் ்படித்த நூல் குறித்து நண்பனுடேன் உ்ையொடுக.

கறபேரெ கற்றபின்

அணணொ நூற்றொணடு நூலைகத்்தப் ்பற்றிச்  சுருக்கமொக எழுதுக.

மதிபபீடு

்தரிநது ்தளிநெோம்

்தரிநது ்தளிநெோம்

நூலகத்தில் பேடித்து உயர்நிரல 
அரடநதெர்களுள் சிலர்

அறிஞர் அணணொ, ஜவஹர்லைொல் ்நரு
அணணல் அம்்்பத்கர், கொைல் மொர்க்ஸ்

சிறநத  நூலைகர்களுக்கு டேொக்டேர் ெ. இைொ. 
அைங்கநொதன்  விருது வழங்கப்்படுகிறது.
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இயல்
�ோன்கு இன எழுத்துகள்

கறகணடு

சிலை எழுத்துகளுக்கு இ்டே்ய ஒலிக்கும் முயற்சி, பிறக்கும் இடேம் ஆகியவற்றில் 
ஒற்று்ம உணடு. இவவொறு ஒற்று்ம உள்ள எழுத்துகள் இை எழுத்துகள் எைப்்படும். 
ஆறு வல்லிை  ்மய எழுத்துகளுக்கும் ஆறு ்மல்லிை எழுத்துகளும் இை எழுத்துகள் 
ஆகும். ்ெொற்களில் ்மல்லிை ்மய எழுத்்த அடுத்துப் ்்பரும்்பொலும் அதன் இைமொகிய 
வல்லிை எழுத்து வரும்.

(எ.கொ.) திங்கள், மஞெள், மணடே்பம், ெநதைம், அம்பு, ்தன்றல்

இ்டேயிை எழுத்துகள் ஆறும் (ய, ர், ல், வ, ழ, ள்) ஒ்ை இைமொகும்.
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ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

1. ்மல்லிைத்திற்கொை இை எழுத்து இடேம்்்பறொத ்ெொல் எது?

 அ) மஞெள் ஆ) வநதொன் இ) கணணில் ஈ) தம்பி

2. தவறொை ்ெொல்்லை வட்டேமிடுக.

 அ) கணடேொன் ஆ) ்வன்ைொன் இ) நணடு ஈ) வணடு

பின்வரும் ்ெொற்க்ளத் திருத்தி எழுதுக. 

                  பி்ழ                 திருத்தம்                      

      ்தணறல்         ----------  

      கன்டேம்         ----------  

      நன்ரி          ----------  

      மன்டே்பம்         ----------  

குறுவிைொ
இை எழுத்துகள் என்றொல் என்ை?

மதிபபீடு

கறபேரெ கற்றபின்
தங்கப் ்பொப்்பொ வநதொ்ள!
சிங்கப் ்்பொம்்ம தநதொ்ள!
்பஞசு ்்பொன்ற ்கயொ்லை!
்பணடேம் ்கொணடு வநதொ்ள!
்பநதல் முன்பு நின்றொ்ள!
கம்்பம் சுற்றி வநதொ்ள!
்தன்றல் கொற்றும் வநத்த!
்தவிட்டேொ இன்்பம் தநத்த!

இப்்பொடேலில் இடேம்்்பற்றுள்ள இை எழுத்துச் ்ெொற்க்ள எடுத்து எழுதுக.

்மய்யழுத்துக்ளப் ்்பொலை்வ உயிர் எழுத்துகளிலும் இை எழுத்துகள் உணடு. உயிர் 
எழுத்துகளில் குறிலுக்கு ்நடிலும், ்நடிலுக்குக் குறிலும் இை எழுத்துகள் ஆகும்.  குறில் 
எழுத்து இல்லைொத ஐ என்னும் எழுத்துக்கு இ என்்பது இை எழுத்தொகும். ஔ என்னும் 
எழுத்துக்கு உ என்்பது இை எழுத்தொகும். ்ெொல்லில் உயிர் எழுத்துகள் ்ெர்நது வருவது 
இல்்லை.  அள்்ப்டேயில் மட்டும் ்நடி்லைத் ்தொடேர்நது அதன் இைமொகிய குறில் எழுத்து 
்ெர்நது வரும்.

(எ. கொ.)  ஓஒதல், தூஉம், தழீஇ

தமிழ எழுத்துகளில் ஆயத எழுத்துக்கு மட்டு்ம இை எழுத்து இல்்லை.
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்படித்துச் சு்வக்க

 யாதானும் நாைாமால ஊராமால எனச்னாருைன
 சாந்துடணயும் கல்ாத ைாறு.
        - குறள் எண்: 397
 ஆறறவும் கறறார் அறிவுடையார் அஃதுடையார்
 நாறறிடசயும் சசல்ாத நாடுஇலட்-அந்நாடு
 ்ைறறுநாடு ஆகா தம்ைஆம் ஆயி்னால
 ஆறறுணா ்ைண்டுைது இல.
       - பழசமாழி நானூறு : 4

்தொடேர்க்ள நீட்டித்துப் புதிய ்தொடேர்க்ள உருவொக்குங்கள்.

 (எ.கொ.)

்பொடேம் ்படித்தொன்.            ம்ழ ்்பயதது. 

வகுப்பில் ்பொடேம் ்படித்தொன்.                ----  ----  ---

தமிழ வகுப்பில் ்பொடேம் ்படித்தொன்.   ----  ----  ----  ----

்நற்று தமிழ வகுப்பில் ்பொடேம் ்படித்தொன்.  ----  ----  ----  ----  ----

அவன் ்நற்று தமிழ வகுப்பில் ்பொடேம் ்படித்தொன். -----  ----  ----  ----  ----  ----

இரு ்்பொருள் தைக்கூடிய ்ெொற்க்ளப் ்பயன்்படுத்திச் ்ெொற்்றொடேர்கள் அ்மயுங்கள்.

    (நூல், மொ்லை, ஆறு, ்படி)

 (எ. கொ.)   ஆ்டே ்தக்க உதவுவது நூல்

    மூது்ை அற நூல்

பின்வரும் ்ெொற்க்ளப் ்பயன்்படுத்திச் ்ெொற்்றொடேர்க்ள உருவொக்குங்கள்.

்மோழிரய ஆள்நெோம் !

ஆசிரியர்
மொணவன்

கவி்த
்பொடேம்

எழுதுகிறொர்

எழுதுகிறொன்

்படிக்கிறொர்

்படிக்கிறொன்

கற்பிக்கிறொர்
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உ்ையொடே்லை நி்றவு ்ெயயுங்கள்.

மொணவர் : வணக்கம் ஐயொ.

த்லை்ம ஆசிரியர் : வணக்கம் மதி, உைக்கு என்ை ்வணடும்?

மொணவர்  : எைக்கு மொற்றுச் ெொன்றிதழ ்வணடும் ஐயொ.

த்லை்ம ஆசிரியர் : ------------------------------------

மொணவர் : என் தந்தக்குப் ்பணி மொறுதல் கி்டேத்திருக்கிறது ஐயொ.

த்லை்ம ஆசிரியர் : அப்்படியொ!  எநத ஊருக்குப் ்பணி மொறுதல் கி்டேத்திருக்கிறது?

மொணவர் : ------------------------------------

த்லை்ம ஆசிரியர் : அங்கு எநதப் ்பள்ளியில் ்ெைப் ்்பொகிறொய?

மொணவர் : ------------------------------------

த்லை்ம ஆசிரியர் : ------------------------------------

மொணவர் : என் அப்்பொ்வ அ்ழத்து வநதிருக்கி்றன் ஐயொ.

கீ்ழ ்கொடுக்கப்்பட்டுள்ள த்லைவர்களின் பிறநத நொள் எநத நொளொகக் ்கொணடேொடேப் 
்படுகிறது.

 (குழந்தகள் நொள்,  மொணவர் நொள்,  ஆசிரியர் நொள்,  ்தசிய இ்ளஞர் நொள், 
 கல்வி வளர்ச்சி நொள்)

 1.  கொமைொெர் பிறநத நொள் ----------------------------------

 2. டேொக்டேர் எஸ். இைொதொகிருஷணன் பிறநதநொள் ----------------------------------

 3. அப்துல்கலைொம் பிறநத நொள் ----------------------------------

 4. வி்வகொைநதர் பிறநத நொள் ----------------------------------

 5. ஜவஹர்லைொல் ்நரு பிறநத நொள் ----------------------------------

இை எழுத்துகள் அ்மநதுள்ள ்ெொற்க்ள வட்டேமிடுங்கள்.

 கங்்க, ்பக்கம், வணடு, மணடே்பம், மங்்க, 

 ்வநதயம், தநதம், ்பஞசு, ்பச்்ெ, தக்கொளி, மஞெள், 

 கம்்பளம், குன்று, கொக்்க, ்ெங்கடேல், ்தங்கொய
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கீழக்கொணும் ்ெொற்களுள் அ்மநதுள்ள இை எழுத்துக்ள எடுத்து எழுதுங்கள்.

 ெங்கு, நுங்கு, பிஞசு, வஞெம், ்பணடேம், சுணடேல், வணடி, 

 ்பநதயம், ்பநது, கற்கணடு, ்தன்றல், நன்று

பின்வரும் ்பத்தி்யப் ்படித்து விைொவிற்்கற்ற வி்டேயளிக்கவும்.

கொமைொெரின் வீட்டுக்குள் ஒரு சிறுவனும் அவனு்டேய தங்்கயும் நு்ழய 
முயன்றைர்.  ஊழியர் அவர்க்ளத் தடுப்்ப்தக் கொமைொெர் கவனித்தொர்.  உடே்ை 
அவர்க்ள உள்்ள அ்ழத்தொர்.  “யொ்ைப் ்பொர்க்க வநதீங்க?” என்று அன்புடேன் 
விைவிைொர்.  “எங்க அணணனுக்குத் ்தர்வுக்குப் ்பணம் கட்டே அம்மொவிடேம் 
வெதியில்்லை. உங்க்ளப் ்பொர்த்தொல்…” என்று சிறுமி கூறி முடிப்்பதற்குள், “அம்மொ 
அனுப்பி விட்டேொைொ?” என்று கொமைொெர் ்கட்டேொர்.  ”இல்்லை நொங்களொகத்தொன் வந்தொம்.  
அம்மொ அப்்பளம் ்்பொட்டு வீடு வீடேொகக் ்கொணடு ்்பொய வித்துட்டு வருவொங்க.  
அதில் வரும் வருமொைத்்த வச்சுத்தொன் எங்க்ளப் ்படிக்க ்வக்கிறொங்க”  என்று 
குழந்தகள் கூறிைர். அத்ைக் ்கட்டேதும் மொடி்யறிச் ்ென்று ்பணத்்தக் ்கொணடு 
வநது ்கொடுத்தொர்.

மறுநொள் குழந்தகள் இருவரும் கொமைொெ்ைத் ்தடி வநதைர்.  “ஐயொ ்தர்வுக்குப் 
்பணம் கட்டியொச்சு.  இநத இைசீ்த (்பற்றுச் சீட்்டே) அம்மொ உங்களிடேம் கொட்டிட்டு வைச் 
்ெொன்ைொங்க” என்றைர். அத்ைக் ்கட்டுக் கொமைொெர் மைம் ்நகிழநதொர்.

 1. கொமைொெரின் வீட்டிற்குள் நு்ழய முயன்றவர்கள் --------------

   அ) ்்பற்்றொர்     ஆ) சிறுவன், சிறுமி இ) மக்கள் ஈ) ஆசிரியர்கள் 

 2. இநநிகழவு சிறுவைது குடும்்பத்தின் எப்்பண்்ப விளக்குகிறது?

   அ) ஏழ்ம     ஆ) ்நர்்ம  இ) உ்ழப்பு  ஈ) கல்லைொ்ம 

 3. மறுநொள் குழந்தகள் வநததும் கொமைொெர் மைம் --------------

 4. சிறுவனும் சிறுமியும் எதற்கொகக் கொமைொெரின் வீட்டிற்கு வநதைர்?

 5. கொமைொெர் ்ெயத உதவி யொது?

 கட்டு்ை எழுதுக

 கொமைொெர் என்னும் த்லைப்பில் கீழக்கொணும் குறிப்புக்ளக் ்கொணடு கட்டு்ை 
எழுதுக.

 முன்னு்ை
 இள்மக் கொலைம்
 கல்விப் ்பணி
 நி்ற்வற்றிய பிற திட்டேங்கள்
 முடிவு்ை
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‘கல்விக்கண திறநத கொமைொெர்’ இத்்தொடேரிலுள்ள எழுத்துக்ள மட்டும் 
்பயன்்படுத்திப் புதிய ்ெொற்க்ள உருவொக்குங்கள். (எ.கொ.) கண

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

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

மு்ற மொறியுள்ள ்ெொற்க்ளச் ெரியொை இடேத்தில் ்்பொருத்திச் ்ெொற்்றொடே்ை  நி்றவு 
்ெயக.

 1. மு்ளயி்லை வி்ளயும் ்தரியும் ்பயிர்

 2. ஆக்கு்வொம் இல்லைொ்ம கல்லைொ்ம்ய

கீழக்கொணும் கட்டேங்களில் உள்ள இை எழுத்துச் ்ெொற்க்ள வட்டேமிட்டுத் தனியொக எடுத்து 
எழுதுக.

்ெயல் திட்டேம்

  கொமைொெர் குறித்த ்ெயதிகள் மற்றும் பு்கப்்படேங்களுடேன் ஒரு ்படேத்்தொகுப்பு (Album) 
உருவொக்கவும்.

என் ்்பொறுப்புகள்

 1. கல்வியின் சிறப்்்ப உணர்நதுள்்ளன்.

 2. ்தொடேர்நது கல்வி கற்்்பன்.

 3. கல்வியொல் எைது குறிக்்கொ்ள அ்டே்வன்.

 4. கல்வியொல் சிறநதவர்க்ள என் முன்்ைொடிகளொகக் ்கொள்்வன்.

 5. புத்தகம் ்படிக்கும் ்பழக்கத்்த ஏற்்படுத்திக் ்கொள்்வன்.

ம ண டே ்ப ம் அ
ற தி க ந கி ெ
கி பி ம் து ளி ங்

்த ன் ற ல் ங் கு
ள் வி ம ஞ ெ ள்

நிறக அதறகுத் தக...

்மோழிநயோடு விரளயோடு
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க்லைச்்ெொல் அறி்வொம்

 கல்வி    - Education

 ்தொடேக்கப் ்பள்ளி  - Primary School

 ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி  - Higher Secondary School

 நூலைகம்    - Library

 மின்்படிக்கட்டு   - Escalator

 மின்தூக்கி   - Lift

 மின்ைஞெல்   - E - Mail

 குறுநதகடு   - Compact Disk (CD)

 மின்நூலைகம்   - E – Library

 மின்நூல்   - E - Book

 மின் இதழகள்   - E – Magazine

1. ஔ்வயொர் என்ற ்்பயரில் ்பலைர் இருநதிருக்கின்றைர் என்ற ்ெயதி்ய இ்ணயத்தில் 
்தடுக.

2. கல்வியின் சிறப்புக் குறித்துக் கூறியுள்ள கல்வியொளர் சிலைரின் ்்பயர்க்ள 
இ்ணயத்தில் ்தடிப் ்பட்டியலிடுக.

3. கல்வியொல் உயர்ந்தொரின் ்்பயர்க்ள இ்ணயத்தில் ்தடிப் ்பட்டியலிடுக.

4.  கல்வியின் சிறப்பி்ைக் கூறும் ்மற்்கொள்க்ள இ்ணயத்தில் ்தடிப் ்பயில்க.

5. உலைகப் புகழ்்பற்ற புத்தகத் திருவிழொக்கள் குறித்து இ்ணயத்தில் ்தடி எழுதுக.

இரணெயத்தில் கோணக
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இ்ணயச்	பெயல்பைொடுகள்

்படிகள்:

⇒ ்கொடுக்கப்்பட்டிருக்கும் உைலி / வி்ைவுக் குறியீட்்டேப் ்பயன்்படுத்தி Digital 
Dialects என்னும் இ்ணயச் ்ெயலியின் ்பக்கத்திற்குச் ்ெல்லைவும். அங்குக் 
்கொடுக்கப்்பட்டிருக்கும் ்மொழிகளில் தமி்ழத் ்தர்வு ்ெயது ்கொள்ளவும் .

⇒ இப்்்பொது தி்ையில் Tamil Alphabet, Numbers, Fruit & Vegetables, Colors , Animals ்்பொன்ற 
்தரிவுகள் ்கொடுக்கப்்பட்டிருக்கும்.  அதில் விரும்பும் ்தரி்வத் ்தர்ந்தடுக்கவும்.

⇒ உதொைணத்திற்கு Animals என்்ப்தத் ்தரிவு ்ெயதவுடேன் விலைங்குகளின் ்்பயர்கள் 
அடேங்கிய கட்டேம் ்தொன்றும். அதன் கீ்ழ  இருக்கும் play game என்்ப்தச் 
்ெொடுக்கியதும் வி்ளயொடுவதற்கொை அறிவு்ைக் கட்டேம் ்தொன்றும்.  அதன் கீ்ழ 
இருக்கும் play game என்்ப்த மீணடும் ்ெொடுக்கி வி்ளயொட்்டேத் ்தொடேைவும்.

்ெயல்்பொட்டிற்கொை உைலி 

http://www.digitaldialects.com/

*்கொடுக்கப்்பட்டுள்ள ்படேங்கள்அ்டேயொளத்திற்கொக மட்டு்ம

வி்ையொடி	 
பைொரபபபைொமொ... 

Digitaldialects 
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கற்றல் ந�ோககஙகள்
Ø	 நல்பலொழுககப	பைண்புக்ை	அறி்தல்

Ø	 ்தமிழர	திருநொளின்	சிறப்பை	உணர்தல்

Ø	 ்தமிழரின்	சிற்பைகக்லச்	சிறப்பையும்	பிற	க்லக்ையும்	அறி்தல்

Ø	 நொட்டுபபுறப	பைொடல்கள்	மூலம்	பெளிபபைடும்	நொகரிகம்,	பைண்பைொட்டி்ை	அறி்தல்

Ø	 மயஙபகொலி	பெறுபைொடு	அறிந்து	பமொழி்யச்	ெரியொகப	பையன்பைடுத்து்தல்

இயல்
ஐநது பேோடறிநது ஒழுகுதல்
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நனறியறிதல சபாடறயுடைடம இனசசால்்ாடு
இன்னாத எவ்வுயிர்க்கும் சசய்யாடம கலவி்யாடு
ஒப்புரவு ஆறற அறிதல அறிவுடைடம
நலலி்னத் தா்ராடு நட்ைல - இடைசயட்டும்
சசாலலிய ஆசார வித்து   
    - சபருைாயின முள்ளியார்

இயல்
ஐநது ஆ�ோைகநகோரெ

நல்்லைொழுக்க்ம நல்லை மனிதர்க்ள உருவொக்கும். நொம் ஒழுக்க 
்நறிக்ள அறிநதொல்தொன் அவற்்றப் பின்்பற்றி நல்வொழவு 
வொழ முடியும். இநத ்நொக்கத்திற்கொக்வ நம் முன்்ைொர் 
அற நூல்க்ளப் ்ப்டேத்தைர்.  நொம் பின்்பற்ற ்வணடிய 
ந ற் ்ப ண பு க ் ள  அ ற நூ ல் க ள்  வி ள க் கு கி ன் ற ை .  அ வ ற் ் ற 
அறி்வொம் வொருங்கள்.

கவிரதபநபேரை

்�ோல்லும் ்பேோருளும்
 நன்றியறிதல்   –  பிறர் ்ெயத உதவி்ய மறவொ்ம
 ஒப்புைவு  - எல்்லைொ்ையும் ெமமொகப் ்்பணுதல்
 நட்டேல்   - நட்புக் ்கொள்ளுதல்

பேோடலின் ்பேோருள்
பிறர் ்ெயத உதவி்ய மறவொதிருத்தல்; பிறர் ்ெயயும் தீ்மக்ளப் ்்பொறுத்துக் 

்கொள்ளுதல்; இனிய ்ெொற்க்ளப் ்்பசுதல்; எவவுயிர்க்கும் துன்்பம் ்ெயயொதிருத்தல்; 
கல்வி அறிவு ்்பறுதல்; எல்்லைொ்ையும் ெமமொகப் ்்பணுதல்; அறிவு்டேயவைொய இருத்தல்; 
நற்்பணபுகள் உ்டேயவ்ைொடு நட்புக் ்கொள்ளுதல் ஆகிய எட்டும் நல்்லைொழுக்கத்்த 
வி்தக்கும் வி்தகள் ஆகும்.

நூல் ்ெளி
ஆ�ாைக்வ�ாவையின் ஆசிரியர் க�ருைாயின் முளளியார். இைர் பிறைந்்த ஊர் 
�யத்தூர். ஆ�ாைக்வ�ாவை என்�்தற்கு நல்ல ஒழுக்�ங�ளின் க்தாகுப்பு என்�து 
க�ாருள. இந்நூல �திகனண்கீழக்�ணக்கு நூல�ளுள ஒன்று. இந்நூல நூறு 
கைண்�ாக்�வளக் க�ாண்டது. 
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1.  நொம் எந்தநத வ்கயில் பிறருக்கு உதவலைொம் என்்பது குறித்து நண்பர்களுடேன் 
கலைநது்ையொடுக.

2.  இநதப் ்பொடேலில் கூறப்்படும் கருத்துகளுக்குப் ்்பொருத்தமொை திருக்குறள் 
அதிகொைங்களின் த்லைப்புக்ளப் ்பட்டியலிடுக.

3. ”கூடேொ நட்புக் ்கடேொய முடியும்“ என்னும் கருத்து அ்மநத க்த ஒன்று கூறுக.

கறபேரெ கற்றபின்

ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

 1.  பிறரிடேம் நொன் --------- ்்பசு்வன்.

   அ) கடுஞ்ெொல்     ஆ) இன்்ெொல்  இ) வன்்ெொல்    ஈ) ்கொடுஞ்ெொல்

 2.  பிறர் நமக்குச் ்ெயயும் தீங்்கப் ்்பொறுத்துக்்கொள்வது --------- ஆகும்.

        அ) வம்பு     ஆ) அ்மதி     இ) அடேக்கம்      ஈ) ்்பொ்ற

 3.  அறிவு+உ்டே்ம என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல் --------- 
        அ) அறிவு்டே்ம    ஆ) அறிவுஉ்டே்ம  

   இ) அறியு்டே்ம       ஈ) அறிஉ்டே்ம

 4.  இ்வ+எட்டும் என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக்கி்டேக்கும் ்ெொல் --------- 
        அ) இ்வஎட்டும்    ஆ) இ்வ்யட்டும்     இ) இவ்வட்டும்     ஈ) இவஎட்டும்

 5. நன்றியறிதல் என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது --------- 
       அ) நன்றி+யறிதல்  ஆ) நன்றி+அறிதல்    இ) நன்று+அறிதல்    ஈ) நன்று+யறிதல்

 6. ்்பொ்றயு்டே்ம என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது --------- 
       அ) ்்பொறு்ம+உ்டே்ம  ஆ) ்்பொ்ற+யு்டே்ம  

   இ) ்்பொறு+யு்டே்ம   ஈ) ்்பொ்ற+உ்டே்ம

குறுவிைொ

 1. எநத உயிருக்கும் ்ெயயக்கூடேொதது எது?

 2. நொம் யொருடேன் நட்புக் ்கொள்ள ்வணடும்?

சிறுவிைொ

 ஆெொைக்்கொ்வ கூறும் எட்டு வித்துகள் யொ்வ?

சிநத்ை விைொ

 1.  உங்கள் நண்பரிடேம் உங்களுக்குப் பிடித்த ்பணபுக்ளப் ்பட்டியலிடுக.

 2.  நல்லை ஒழுக்கங்க்ள வித்து எைக் கூறுவதின் கொைணத்்தச் சிநதித்து எழுதுக.

மதிபபீடு

6th Std Tamil CBSE Pages 77-206.indd   101 17-12-2021   12:50:59



102

இயல்
ஐநது

 ்பொடேல்கள் மைத்திற்கு அ்மதி்யயும் மகிழச்சி்யயும்  
தரு்ப்வ. ்பொடே்லைப் ்பொடிைொலும் மகிழச்சி; ்கட்டேொலும் 
மகிழச்சி.  ஏட்டில் எழுதப்்படேொத இ்ெப்்பொடேல்கள் தமிழில் 
ஏைொளமொக உள்ளை. தமிழரின் பிறப்பு முதல் இறப்பு வ்ை 
ஒவ்வொரு நிகழவிலும் ்பொடேல்கள் முதன்்மயொை இடேத்்தப் 
்்பறுகின்றை. இநநொட்டுப்புறப் ்பொடேல்க்ள தமிழர்களின் 
வொழக்்க மு்றக்ளப் ்படேம் பிடித்துக் கொட்டுகின்றை. 

கவிரதபநபேரை

ஆரா்ரா ஆரிர்ரா 
ஆரா்ரா ஆரிர்ரா 

நந்தை்னம் கண் திறந்து
நறறமிழ்ப் பூ எடுத்து 
பண்்ணாடு பாட்டிடசத்துப்
பார் ்பாறற ைந்தா்யா!

தந்தத்தி்் சதாட்டில கட்டித்
தங்கத்தி்் பூ இடழத்துச்
சசல்மாய் ைந்து உதித்த 
்சரநாட்டு முத்்த்்னா!

ைாடழ இட் பரப்பி
ைந்தாடரக் டக அமர்த்திச்
சுடையா்ன விருந்து டைக்கும் 
்சாழநாட்டு முக்கனி்யா!

குளிக்கக் குளம் சைட்டிக்
கு்ம்ைாழ அடண கட்டிப்
பசிடயப் ்பாக்க ைந்த 
பாண்டிநாட்டு முத்தமி்ழா!

கண்்ண கண்மணி்ய
கண்ணுறங்கு கண்ணுறங்கு!

 கணமணிநய கணணு்றஙகு
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நூல் ்ெளி
்தா்லாட்டு ைாயகமாழி இ்லக்கியங�ளுள ஒன்று. ்தால என்�்தற்கு நாக்கு 
என்று க�ாருள. நாவை அவ�த்துப் �ாடுை்தால ்தா்லாட்டு (்தால+ஆட்டு) என்று 
க�யர்க�ற்றைது. குைந்வ்தயின் அழுவ�வய நிறுத்்தவும் தூங� வைக்�வும் இனிய 
ஓவ�யுடன் �ாடும் �ாடல ்தா்லாட்டு.  

்�ோல்லும் ்பேோருளும்
நநதவைம் -  பூஞ்ெொ்லை   ்பண          -  இ்ெ

்பொர்          -  உலைகம்   இ்ழத்து -  ்பதித்து

்தோரகச்்�ோறகளின் விளககம்
முத்்தன் - ்கொம்புத்்தன், ம்லைத்்தன், ்கொசுத்்தன்

முக்கனி     - மொ,  ்பலைொ, வொ்ழ

முத்தமிழ - இயல், இ்ெ, நொடேகம்

பேோடலின் ்பேோருள்
தமிழச் ்ெொ்லையில் பூ எடுத்து, இ்ெயுடேன் ்பொடி உலைகம் புகழ வநதொ்யொ! தங்கப் பூ 

்பதித்த தநதத்தொல் ஆை ்தொட்டிலில் ்ெல்லைமொய உறங்க வநத ்ெைநொட்டின் முத்்த்ைொ! 
இல்லைம் வநதவ்ை இன்முகத்்தொடு வை்வற்று அறுசு்வ உணவளிக்கும் ்ெொழ நொட்டின் 
முக்கனி்யொ! குளம் ்வட்டி, அ்ண கட்டிக் குடிமக்களின் ்பசி்யப் ்்பொக்கும் ்பொணடி 
நொட்டின் முத்தமி்ழொ! கண்ண கணமணி்ய கணமூடி உறங்குவொயொக!

1.  உங்கள் ்பகுதியில் ்பொடேப்்படும் தொலைொட்டுப்்பொடேல் ஒன்்ற அறிநது வநது ்பொடுக.

2.  உங்கள் ்பகுதியில் ்்பெப்்படும் ்பழ்மொழிக்ளத் ்தொகுக்க. 

கறபேரெ கற்றபின்
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ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

 1.  '்பொட்டி்ெத்து' என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது …………..

       அ) ்பொட்டி+்ெத்து   ஆ) ்பொட்டி+இ்ெத்து 

   இ) ்பொட்டு+இ்ெத்து   ஈ) ்பொட்டு+்ெத்து 

 2.  'கணணுறங்கு' என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது ……………

        அ) கண+உறங்கு   ஆ) கணணு+உறங்கு 

   இ) கண+றங்கு   ஈ) கணணு+றங்கு

 3.  வொ்ழ+இ்லை என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல் ………………

      அ) வொ்ழயி்லை      ஆ)வொ்ழஇ்லை    

   இ) வொ்ழ்லை      ஈ)வொழி்லை

 4.  ்க+அமர்த்தி என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல் ………………..

       அ) ்கமர்த்தி   ஆ) ்கஅமர்த்தி 

   இ) ்கயமர்த்தி   ஈ) ்க்யமர்த்தி

 5.  உதித்த என்ற ்ெொல்லிற்குரிய எதிர்ச்்ெொல் …………………

        அ) ம்றநத   ஆ) நி்றநத  

   இ) கு்றநத   ஈ) ்தொன்றிய 

குறுவிைொ

 1.   இப்்பொடேலில் குறிப்பிடேப்்படும் மூன்று நொடுகள் யொ்வ?

 2.  நமது வீட்டிற்கு வநதவ்ை உ்பெரிக்கும் மு்றயொக நொட்டுப்புறப் ்பொடேல் கூறுவது  
  யொது?

 3.  கணமணி்ய கணணுறங்கு ்பொடேலில் இடேம்்்பற்றுள்ள ்மொ்ைச் ்ெொற்க்ள 
எடுத்து எழுதுக.

சிறுவிைொ

 தொய தன் குழந்த்ய எவவொ்றல்லைொம் ்பொைொட்டுகிறொள்?

சிநத்ை விைொ

 1.  வொய்மொழி இலைக்கிய வ்ககளின் ்்பயர்க்ளத் ்தொகுக்க.

 2.  குழந்தக்ளக் ்கொஞசுவதற்குப் ்பயன்்படுத்தப்்படும் ்ெொற்க்ளத் ்தொகுக்க.

மதிபபீடு
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இயல்
ஐநது தமிைர் ்பேருவிைோ

உரை�ரட உலகம்

விரும்பிக் ்கொணடேொடுவது விழொ எைப்்படும்.  உறவுகள் 
ஒ ன் று கூ டி க்  ் க ொ ண டே ொ டு ம்  வி ழ ொ க் க ள்  ம ை த் தி ற் கு 
மகிழ்வத்தரும்; மனிதரி்டே்ய ஒற்று்ம்ய வளர்க்கும். 
தமிழரின் நொகரிகம், வீைம் ஆகியவற்்ற எடுத்துக்கொட்டும் 
வ்கயில் ்பலை விழொக்கள் ்கொணடேொடேப்்படுகின்றை.  விழொக்கள் 
நமது ்பண்பொட்்டே அடுத்த த்லைமு்றயிைருக்குக் ்கொணடு 
்ெர்க்கின்றை. தமிழருக்்க உரிய சிறப்்பொை விழொ்வப் ்பற்றி 
அறி்வொம் வொருங்கள்.

இயற்்க்யொடு இ்ணநது வொழவ்த தமிழரின் வொழக்்கமு்ற ஆகும்.  இயற்்க்ய 
வணங்குதல் தமிழர் மைபு.  தமிழர் ்கொணடேொடும் ்பலை விழொக்கள் இயற்்க்யப் ்்பொற்றும் 
வ்கயி்லை்ய அ்மநது இருக்கின்றை.  அவற்றுள் சிறப்்பொைது ்்பொங்கல் விழொ ஆகும்.  
இது தமிழர் திருநொள் என்றும் ்்பொற்றப்்படுகிறது.

கதிைவனுக்கு நன்றி கூறிச் சிறப்புச் ்ெயயும் விழொ ்்பொங்கல் விழொ.  உழவர்கள் 
ஆடித்திங்களில் வி்தப்்பர்.  ்தத்திங்களில் அறுவ்டே ்ெயது ்பயன் அ்டேவர்.  
்தத்திங்களின் முதல் நொளில் ்்பொங்கலிட்டு வழி்படுவர். எை்வ, இத்திருவிழொ்வ 
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அறுவ்டேத்திருவிழொ என்றும் அ்ழப்்பர். அநதச் ெமயத்தில் இயற்்க அன்்ை 
்பசு்மயொை ஆ்டே உடுத்தி, ்பலை நிறப் பூக்க்ளச் சூடி இருப்்பொள். கொயும் கனியும் கரும்பும் 
எங்குப் ்பொர்த்தொலும் வி்ளநது கொட்சி தரும்.

உழவர்கள் இயற்்கக்கும் தம்முடேன் உ்ழத்த கொல்ந்டேகளுக்கும் இநநொளில் நன்றி 
்தரிவித்து மகிழகின்றைர்.  எை்வ, இவவிழொ்வ உழவர் திருநொள் என்றும் கூறுவர். 
்்பொங்கல் திருநொள் இைணடு நொள்கள் முதல் நொன்கு நொள்கள் வ்ை ்கொணடேொடேப்்படுகிறது.  
இது வட்டேொைத்திற்கு வட்டேொைம் மொறு்படுகிறது.

நபேோகித்திரு�ோள்
 “ ்ப ் ழ ய ை  க ழி த லு ம்  பு தி ய ை 

புகுதலும்” (நன்னூல் நூற்்பொ-462) என்்பது 
ஆன்்றொர் ்மொழி. வீட்டில் உள்ள ்பயைற்ற 
்்பொருள்க்ள நீக்கி வீட்்டேத் தூய்ம 
்ெயயும் நொள் (்்பொக்கி) ்்பொகித் திருநொள். 
இ து  ம ொ ர் க ழி  ம ொ த த் தி ன்  இ று தி  ந ொ ள் 
ஆகும். 

்பேோஙகல் திரு�ோள்
 ்த மொதத்தின் முதல்நொள் ்்பொங்கல் திருநொள் ஆகும்.  இத்திருநொளன்று 

வொெலில் வணணக் ்கொலைமிடுவர்.  மொவி்லைத் ்தொைணம் கட்டுவர். புதுப்்பொ்ையில் 
புத்தரிசி்யொடு ்வல்லைம், முநதிரி, ்நய ்ெர்த்துப் ்்பொங்கலிடுவர்.  ்்பொங்கல் என்்பதற்குப் 
்்பொங்கிப்்்பருகி வருவது என்று ்்பொருள்.  ்்பொங்கல் ்்பொங்கி வரும் ்வ்ளயில் 

“்்பொங்க்லைொ ்்பொங்கல்” என்று மங்கலை ஒலி 
எழுப்பிப் ்்பொற்றுவர்.  “்்பொங்கல் ்்பொங்கி 
வருவது்்பொல் வொழவில் மகிழச்சி ்்பொங்கிப் 
்்பருகும்” என்்பது மக்களின் நம்பிக்்க 
ஆகும். பின்ைர், த்லைவொ்ழ இ்லையிட்டுப் 
்்பொங்க்லைப் ்ப்டேப்்பர்.  கரும்பு, மஞெள் 
்கொத்து, ்தங்கொய, ்பழங்கள், ்வற்றி்லை 
்பொக்கு ஆகியவற்்ற ்வத்து வழி்படுவர். 
வி்ளச்ெலுக்குக் கொைணமொை கதிைவ்ை 

நன்றி்யொடு வணங்கி மகிழவர்.  ெர்க்க்ைப் ்்பொங்க்லை அ்ைவருக்கும் அளித்துத் தொமும் 
உணடு மகிழவர்.

மோடடுப ்பேோஙகல்
 ்்பொங்கலுக்கு அடுத்த நொள் மொட்டுப்்்பொங்கல்.  

மொடுகள் உழவர்களின் ்ெல்வமொக மதிக்கப்்படுகின்றை.  
மொடு என்ற ்ெொல்லுக்குச் ்ெல்வம் என்னும் ்்பொருளும் 
உணடு. உழவுக்கும் உழவருக்கும் உற்ற து்ணயொக 
மொடுகள் விளங்குகின்றை. அவற்றிற்கு நன்றி ்ெலுத்தும் 
வ்கயில் மொட்டுப்்்பொங்கல் ்கொணடேொடேப்்படுகிறது.

்தரிநது ்தளிநெோம்

்தரிநது ்தளிநெோம்

வ ொ ழ க் ் க க் கு  வ ள ம்  த ரு ம் 
ம்ழக்கடேவு்ள வழி்படும் ்நொக்கில் 
அ க் க ொ லை த் தி ல்  ் ்ப ொ கி ப் ்ப ண டி ் க 
இநதிைவிழொவொகக் ்கொணடேொடேப்்பட்டேது.

் த  மு த ல்  ந ொ ளி ல் 
திருவள்ளுவைொணடு ்தொடேங்குகிறது.  
்த இைணடேொம் நொள் திருவள்ளுவர் 
நொள் ்கொணடேொடேப்்படுகிறது.
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 ம ொ ட் டு ப்  ் ்ப ொ ங் க லை ன் று 
ம ொ டு க ் ள  நீ ை ொ ட் டு வ ர் . 
்கொம்புக்ளச் சீவி வணணங்கள் 
தீட்டுவர். மொடுகளின் கழுத்தி்லை 
ம ணி க ் ள க்  க ட் டு வ ர் .  பூ வு ம் 
த ் ழ யு ம்  சூ ட் டு வ ர் .  ம ொ ட் டு க் கு 
ம ஞ ெ ள் ,  கு ங் கு ம ம்  இ டு வ ர் . 
்்பொங்கல், ்தங்கொய,  ்பழங்கள், 
்வற்றி்லை ்பொக்கு ்்பொன்றவற்்றப் ்ப்டேத்து வழி்படுவர்.  மொட்டுப்்்பொங்கல் நொளி்லைொ 
அதற்கு அடுத்த நொளி்லைொ சிலை ஊர்களில் மஞசுவிைட்டு ந்டே்்பறும்.  மஞசுவிைட்டு என்்பது 
மொடுக்ள அடேக்கித் தழுவும் வீை வி்ளயொட்டு ஆகும். இவவி்ளயொட்டு மொடுபிடித்தல், 
ஜல்லிக்கட்டு, ஏறுதழுவுதல் என்றும் அ்ழக்கப்்படுகிறது.

கோணும் ்பேோஙகல்
 மொட்டுப் ்்பொங்கலுக்கு அடுத்த நொள் கொணும் ்்பொங்கல் ஆகும்.  இநநொளில் 

உற்றொர் உறவிைர் மற்றும் நண்பர் வீடுகளுக்குச் ்ென்று அவர்க்ளக் கணடு மகிழவர். 
குடும்்பத்திைருடேன்  விரும்பிய இடேங்களுக்குச் ்ென்று மகிழவுடேன் ்்பொழு்தக் கழிப்்பர். 
்மலும் ்பட்டிமன்றங்கள், க்லைநிகழச்சிகள் முதலியவற்்ற நடேத்துவர். வி்ளயொட்டுப் 
்்பொட்டிகள் நடேத்தி ்வற்றி ்்பற்்றொருக்குப் ்பரிசுக்ள வழங்கிப் ்பொைொட்டுவர். 

 இயற்்க, உ்ழப்பு, நன்றியுணர்வு, ்பண்பொடு ஆகியவற்்றப் ்்பொற்றும் விழொ்வ 
்்பொங்கல் விழொ ஆகும். உலைகு எங்கும் உள்ள தமிழர்கள் ்்பொங்கல் திருவிழொ்வ 
மகிழச்சியுடேன் ்கொணடேொடுகின்றைர்.

்தரிநது ்தளிநெோம்

அறுவ்டேத் திருநொள் ஆநதிைம், கர்நொடேகம், மைொட்டியம், உத்திைப் பிை்தெம் 
ஆகிய மொநிலைங்களில் மகைெங்கைொநதி என்னும் ்்பயரில் ்கொணடேொடேப்்படுகிறது. 
்பஞெொப் மொநிலைத்தில் ்லைொரி என்று ்கொணடேொடேப்்படுகிறது. குஜைொத், இைொஜஸ்தொன் 
மொநிலைங்களில் உத்தைொயன் என்று ்கொணடேொடேப்்படுகிறது.

்தரிநது ்தளிநெோம்

திருவள்ளுவர் கி.மு (்்பொ.ஆ.மு) 31இல் 
பிறநதவர். எை்வ, திருவள்ளுவைொண்டேக் 
க ண க் கி டே  ந ் டே மு ் ற  ஆ ண டு டே ன்  3 1 ஐ க் 
கூட்டிக்்கொள்ள ்வணடும். (எ.கொ.) 2018 + 31 = 2049

1. உங்கள் ஊரில் ்கொணடேொடேப்்படும் பிற விழொக்கள் ்பற்றி வகுப்பில் கலைநது்ையொடுக.

2. உங்கள் ்பள்ளியில் ்கொணடேொடேப்்படும் ்தசியவிழொக்களின் ்பட்டிய்லை உருவொக்குக.

3. தமிழகத்தில் ஏறுதழுவுதல் நடேக்கும் இடேங்களின் ்்பயர்க்ளத் ்தொகுக்க .

4. உங்களுக்குப் பிடித்த விழொ எது? ஏன்?

கறபேரெ கற்றபின்
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ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

 1.  கதிர் முற்றியதும் ___________ ்ெயவர்.

       அ) அறுவ்டே   ஆ) உைமிடுதல்   இ) நடேவு    ஈ) க்ள்யடுத்தல்

  2.  விழொக்கொலைங்களில் வீட்டின் வொயிலில் மொவி்லையொல் _________ கட்டுவர்.

       அ) ்ெடி      ஆ) ்கொடி       இ) ்தொைணம்    ஈ)  அலைங்கொை வ்ளவு

  3.  ்்பொங்கல்+அன்று என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல் ___________

       அ) ்்பொங்கலைன்று  ஆ) ்்பொங்கல்அன்று  

   இ) ்்பொங்க்லைன்று     ஈ) ்்பொங்கஅன்று

  4.  ்்பொகிப்்பணடி்க என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது ___________

      அ) ்்பொகி+்பணடி்க    ஆ) ்்பொ+்பணடி்க   

   இ) ்்பொகு+்பணடி்க   ஈ) ்்பொகிப்+்பணடி்க

 5.  ்ப்ழயை கழிதலும்____________ புகுதலும்.

        அ) புதியை    ஆ) புது்ம     இ) புதிய      ஈ) புது்மயொை

 6.  ்பச்்ெப் ்ப்ெல் என்ற வய்லைக் கொண இன்்பம் தரும்.

     ்பட்டுப் ்்பொை மைத்்தக் கொண _____________ தரும்.

        அ) அயர்வு      ஆ) கைவு     இ) துன்்பம்      ஈ) ்ெொர்வு

்ெொற்்றொடேரில் அ்மத்து எழுதுக.

 அ)  ்்பொங்கல்         ஆ) ்ெல்வம்     இ)  ்பண்பொடு  

குறுவிைொ

 1. ்்பொகிப்்பணடி்க  எதற்கொகக் ்கொணடேொடேப்்படுகிறது?

 2. உழவர்கள் ஏன் மொடுகளுக்கு நன்றி ்ெலுத்துகின்றைர்?

சிறுவிைொ

 கொணும் ்்பொங்க்லை மக்கள் எவவொறு ்கொணடேொடுகின்றைர்? 

சிநத்ை விைொ

 1.  ்்பொங்கல் விழொவின் ்்பொது உங்கள் ஊரில் என்்ைன்ை சிறப்பு நிகழச்சிக்ள   
  ஏற்்பொடு ்ெயவீர்கள்?

 2.  கொணும் ்்பொங்கல் எவவொறு மக்களி்டே்ய ஒற்று்ம்ய வளர்க்கிறது?

மதிபபீடு
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இயல்
ஐநது மனம் கெரும் மோமல்லபுைம்

விரிெோனம்

க்லைகளும் இலைக்கியங்களும் ஒரு நொட்டின் ்பண்பொட்்டேயும் 
நொகரிகத்்தயும் உலைகிற்கு உணர்த்துவை. தமிழர்கள் சிற்்பம், 
ஓவியம் முதலிய க்லைகளில் சிறநதிருநதைர். கொலைத்தொல் 
அழியொத க்லைச் ்ெல்வங்கள் ்பலைவற்்றப் ்ப்டேத்தைர். 
நூ ற் ற ொ ண டு க ள்  ்ப லை  க டே ந து ம்  க ் லை ந ய ம் 
கு்றயொமலும் அழகு சி்தயொமலும் விளங்கும் 

க்லைச்்ெல்வங்கள் ்பலை தமிழகத்தில் உள்ளை. அவற்றுள் ஒன்்றக் 
கொண்்பொம் வொருங்கள்.  

குளிர்நத கொற்று வீசியது.  ்வளிச்ெம் எங்கும் ்பைவியது.  கயல் தன் கணக்ள அகலை 
விரித்துப் ்பொர்த்தொள்.  ‘என்ை இடேம் இது?  நொம் எங்்க இருக்கி்றொம்?’  கணக்ளக் 
கெக்கிக் ்கொணடு ்பொர்த்தொள்.  அவளுக்கு முன்ைொல் ஒரு ்கொவில் ்தரிநதது.  வியப்புடேன் 
்பொர்த்தொள். ‘என்ை இது?  ்கொவில் ்்பொலைவும் இருக்கிறது.  ்தர் ்்பொலைவும் இருக்கிற்த!’  
இ்தப் ்பற்றி யொரிடேம் ்கட்்பது எைத் தி்கத்து நின்றொள்.  அப்்்பொது தூைத்தில் 
ஒருவர் குதி்ையில் வநது ்கொணடிருப்்பது ்தரிநதது.  அவர் ்தொற்றத்தில் அைெ்ைப் 
்்பொலை  இருநதொர்.  ‘இவர் யொைொக இருக்கும்?  ெரி அருகில் வைட்டும் ்பொர்க்கலைொம்’ எை 
எணணிைொள்.  குதி்ை அவள் அருகில் வநது நின்றது.  குதி்ையில் இருநது அவர் 
இறங்கிைொர்.

கயல் அவரிடேம், “ஐயொ! வணக்கம்.  தொங்கள் ்பொர்ப்்பதற்கு அைெர் ்்பொல் உள்ளீர்கள்.     
தொங்கள் யொர் என்று ்தரிநது ்கொள்ளலைொமொ?” என்று ்கட்டேொள்.
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“நொன் ்பல்லைவ மன்ைன்.  என் ்்பயர் நைசிம்மவர்மன்.  நொன் மற்்்பொரில் சிறநதவன். 
அதைொல், எைக்கு மொமல்லைன் என்னும் ்்பயரும் உணடு.   உன்  ்்பயர் என்ை?”  என்று 
்கட்டேொர் அவர்.

”ஐயொ, என் ்்பயர் ம.தி.கயல்”

“மதி கயல் என்று இைணடு ்்பயர்களொ உைக்கு?”

“இல்்லை ஐயொ. ம. தி. என்்ப்வ என் ்்பயரின் த்லைப்்்பழுத்துகள். என் அம்மொ 
்்பயர் மங்்க.  என் அப்்பொ ்்பயர் திருநொவுக்கைசு. அப்்்பயர்களின் முதல் எழுத்துக்ளத் 
த்லைப்்்பழுத்துகளொக ்வத்துள்ளைர்.”

“அப்்படியொ? மகிழச்சி. இங்குத் தனியொக எ்தப் ்பொர்த்துக்்கொணடிருக்கிறொய?“

“இது ்கொவிலைொ ்தைொ என்று ்தரியவில்்லை.  அதைொல்தொன் குழப்்பத்துடேன் ்பொர்த்துக் 
்கொணடு இருக்கி்றன்” என்றொள் கயல்.

“நொன் உைக்கு விளக்குகி்றன் கயல்.  ஒ்ை ்பொ்றயில் ்ெதுக்கிச் ்ெயயப்்பட்டே ்கொவில் 
இது.  இைதம் (்தர்) ்்பொன்ற வடிவத்தில்  இருக்கிறது. அதைொல் இத்ை இைதக் ்கொவில் 
என்று அ்ழக்கிறொர்கள்” என்று விளக்கிைொர் மொமல்லைர். 

கயல் சுற்றிலும் ்பொர்த்தொள்.  அங்்க ்மொத்தம் ஐநது இைதங்கள் இருநதை. “இ்வ 
என்ை ஐயொ?” என்று ்கட்டேொள்.  

“ஐநது இைதங்கள் உள்ளதொல் இவவிடேத்திற்குப் ்பஞெ்பொணடேவர் இைதம் என்று ்்பயர்.  
இ்வ்யல்லைொம் என் கொலைத்தில் உருவொக்கப்்பட்டே்வ” என்றொர் மொமல்லைர்.

“வியப்்பொக உள்ள்த!  நீங்கள் நீணடே கொலைத்துக்கு முன்பு வொழநதவர் அல்லைவொ?” 

“ஆமொம் கயல். நொன் ஏழொம் நூற்றொண்டேச் ்ெர்நதவன்”.

“இவற்்ற உருவொக்குவதற்குக் கற்க்ள எங்கிருநது ்கொணடு வநதீர்கள்?”

“இங்்க்ய இருநத ்பொ்றகளில்தொன் இவற்்ற உருவொக்கி்ைொம்”.

்தரிநது ்தளிநெோம்

1. அர்ச்சுைன் த்பசு

2. கடேற்க்ைக் ்கொவில்

3. ்பஞெ்பொணடேவர் ைதம்

4. ஒற்்றக்கல் யொ்ை

5. கு்கக்்கொவில்

6. புலிக்கு்க

7. திருக்கடேல் மல்்லை

8. கணணனின் ்வண்ணயப் ்பநது

9. கலைங்க்ை விளக்கம்

மோமல்லபுைத்தில் கோணெநெணடிய இடஙகள்
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“அப்்படியொ? இவற்்றக் ்கொவிலைொக மொற்ற்வணடும் என்ற எணணம் உங்களுக்கு 
எப்்படித் ்தொன்றியது?”

"நொன் சிறுவைொக இருநத ்்பொது ஒருநொள் என் தந்தயுடேன் இநதக் கடேற்க்ைக்கு 
வந்தன். இநதப் ்பொ்றயின் அருகில் வி்ளயொடிக் ்கொணடிருந்தன்.  இநதப் ்பொ்றயின் 
நிழல் யொ்ை ்்பொல் த்ையில் விழுநதது.  என் தந்தயிடேம் அத்ைக் கொட்டி்ைன்.  என் 
தந்த, ‘ஆம், நைசிம்மொ!  இது யொ்ை ்்பொலைத்தொன் ்தரிகிறது.  அ்தொ அநதக் குன்றின் 
நிழ்லைப் ்பொர்.  ்கொவில் ்்பொலைத் ்தரிகிறது’ என்றொர். ‘ஆமொம் அப்்பொ! அநதக் குன்்றக் 
்கொவிலைொகவும், இநதக் குன்்றக் ்கொவில் முன் நிற்கும் யொ்ை ்்பொலைவும் மொற்றிவிட்டேொல் 
நன்றொக இருக்கு்ம’ என்்றன்.   ‘நல்லை சிநத்ை.  இ்வ இைண்டே மட்டும் அல்லை, 
இங்குள்ள ஒவ்வொரு குன்்றயும் சிற்்பமொக மொற்றலைொம். ஒவ்வொரு ்பொ்ற்யயும் நநதி, 
சிங்கம், யொ்ை என்று மொற்று்வொம். இநதக் கடேற்க்ை்ய்ய சிற்்பக்க்லைக் கூடேமொக 
மொற்றிவிடேலைொம்’ என்று கூறிைொர் என் தந்த” என்று ்ெொல்லி முடித்தொர் மொமல்லைர்.

“உங்கள் தந்தயும் அைெைொ?” என்று ்கட்டேொள் கயல்.

“ஆமொம் கயல்.  எைக்கு முன்பு ்பல்லைவ நொட்்டே ஆட்சி ்ெயதவர் என் தந்த 
ம்கநதிைவர்ம ்பல்லைவர்.  அவர் கொலைத்தில் இநதச் சிற்்பப் ்பணி ்தொடேங்கியது. என்கொலைம், 
என்மகனின் கொலைம், என் ்்பைனின் கொலைம்வ்ை ந்டே்்பற்றது.   நொன்கு த்லைமு்றகளில் 
உருவொக்கப்்பட்டே்வ இநதச் சிற்்பங்கள்” என்று ்்பருமிதத்துடேன் கூறிைொர் மொமல்லைர்.

“இநதச் சிற்்பங்க்ள எல்லைொம் ்பொர்த்துக்்கொண்டே இருக்க ்வணடும் ்்பொல் 
்தொன்றுகிற்த” என்றொள் கயல்.

“சிற்்பக் க்லையின் உச்ெத்்த நீ ்பொர்க்க ்வணடுமொ?  என்னுடேன் வொ!” என்று கூறிக் 
கய்லை அ்ழத்துச் ்ென்றொர் மொமல்லைர்.

இருவரும் அர்ச்சுைன் த்பசுச் சி்லைக்கு அருகில் வநது நின்றைர். அங்குப் ்பொ்றயில் 
இருநத சிற்்பங்க்ளக் கணடு கயல் வியநது ்்பொைொள். “ஐயொ! இநதப் ்பொ்றயில் 
மனிதர்கள், விலைங்குகள், ்பற்வகள் ்்பொன்ற சிற்்பங்கள் ்ெதுக்கப்்பட்டுள்ளை. இ்வ 
உயிருள்ளவற்்ற ்நரில் ்பொர்ப்்பது ்்பொலை அழகொக உள்ளை” என்றொள்.
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“ஆம் கயல்.  இவற்றுக்குப் பு்டேப்புச் சிற்்பங்கள் என்று ்்பயர்.  இநத இைணடு 
்பொ்றகளிலும் நூற்று ஐம்்பதுக்கும் ்மற்்பட்டே சிற்்பங்கள் உள்ளை.”

“அதில் ஒருவர் கணக்ள மூடி, இரு ்கக்ளயும் உயர்த்தி, வணங்குவது ்்பொலை ஒரு 
சிற்்பம் உள்ளது.  அவைது உடேல் ்மலிநது, எலும்புகளும் நைம்புகளும் ்வளி்ய ்தரிவது 
்்பொலை அழகொகச் ்ெதுக்கப்்பட்டுள்ளது.”

“ ஆ ம்  க ய ல் .   அ ர் ச் சு ை ன்  த வ ம் 
்ெயயும் கொட்சி இது. இநதச் சிற்்பம் 
உ ள் ள த ொ ல் த ொ ன் ,  இ ப் ்ப ொ ் ற க் கு 
‘அர்ச்சுைன் த்பசு’ என்று ்்பயர். இத்ைப் 
‘்பகீைதன் தவம்’ என்றும் கூறுவர்.

“அப்்படியொ!  இநத இடேத்தில்  இைணடு 
்பொ்றகளுக்கு இ்டேயில் நீர் வடிநது வநத 
தடேம் ்தரிகிற்த?”

“ஆம் கயல். அங்்க ஆகொயகங்்க 
பூமிக்கு வருவது ்்பொலை அ்மக்கப்்பட்டு 
உள்ளது.  ம்ழக்கொலைத்தில் இதன் வழியொக ம்ழநீர் ்பொயநது வரும். அப்்்பொது  
உண்மயி்லை்ய கங்்க ஓடி வருவ்தப் ்்பொலை இருக்கும்” என்றொர் மொமல்லைர்.

“இங்்க யொ்ைச்சிற்்பங்கள் அழகொக உள்ளை.  சிங்கம், புலி, அன்ைப்்பற்வ, 
உடும்பு, குைங்குகள் எை எல்லைொ்ம உயிருள்ள்வ ்்பொலைச் ்ெதுக்கப்்பட்டுள்ளை.  இங்்க 
்பொருங்கள்! மொன் தன் கொ்லைத் தூக்கி முகவொ்யச் ்ெொறிநது ்கொள்வது ்்பொன்ற சிற்்பம். 
அது ்பொர்ப்்பதற்கு உண்மயி்லை்ய மொன் ஒன்று இருப்்ப்தப் ்்பொலை்வ ்தொன்றுகிறது” 
என்று வியப்புடேன் கூறிைொள் கயல்.

“இங்கு இன்னும் நி்றய இடேங்கள் உள்ளை கயல்.  இநத ஊ்ைச் சுற்றிப் ்பொர்க்க ஒரு 
நொள் ்்பொதொது” என்றொர் மொமல்லைர்.

“இநத ஊரின் ்்பயர் என்ை ஐயொ? “ என்று ஆர்வத்்தொடு ்கட்டேொள் கயல்.

“இதுதொன் தமிழகத்தின் மிகப்்்பரிய சிற்்பக்க்லைக் கூடேமொகிய மொமல்லைபுைம்“

்தரிநது ்தளிநெோம்

கு்டேவ்ைக் ்கொயில்கள்

ஒற்்றக் கல் ்கொயில்கள்

இநத நொன்கு வ்ககளும் கொணப்்படும் ஒ்ை இடேம் மொமல்லைபுைம்.

சிறபேக கரல ெடிெரமபபுகள் �ோன்கு ெரகபபேடும்.

கட்டுமொைக் ்கொயில்கள்

பு்டேப்புச் சிற்்பங்கள்
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கயல் சிநதித்தவொறு “உங்கள் ்்பயர் மொமல்லைன்.  இநத ஊரின் ்்பயர் மொமல்லைபுைம். 
இைணடுக்கும் ஏ்தொ ஒற்று்ம உள்ள்த!” எைக் ்கட்டேொள்.

“ஆம் கயல்.  இநத ஊர் உருவொக எைது ்கள்விதொன் கொைணம் என்்பதொல் என் தந்த 
என் ்்பய்ை்ய இநத ஊருக்கு ்வத்துவிட்டேொர்.  இக்கொலைத்தில் இவவூ்ை மகொ்பலிபுைம் 
எைவும் அ்ழக்கிறொர்கள்”.

“உங்க்ளச் ெநதித்ததில் மிக்க மகிழச்சி ஐயொ!”

“எைக்கும்தொன் கயல். உன்்ைொடு ்்பசிக் ்கொணடிருநததில் என் இள்மக் கொலைத்திற்்க 
்ென்றுவிட்டேது ்்பொலை உணர்கி்றன்.  மிக்க மகிழச்சி மங்்க திருநொவுக்கைசு கயல்.”

அப்்்பொது “கயல், கயல் எழுநதிரு.  இன்று மொமல்லைபுைத்திற்குக் கல்விச் சுற்றுலைொ 
்ெல்லை ்வணடும் என்று கூறிைொ்ய!  இன்னும் தூங்கிக் ்கொணடிருக்கிறொய. தூக்கத்தில் 
எங்கள் ்்பய்ை ்வறு ்ெொல்லிக் ்கொணடிருக்கிறொய” என்னும் தொயின் குைல் ்கட்டுக் 
கண விழித்தொள் கயல்.

“இவவளவும் கைவொ?  ்நற்று மொமல்லைபுைத்்தப் ்பற்றி ஆசிரியர் கூறிய ்ெயதிக்ள 
நி்ைத்துக் ்கொண்டே தூங்கி்ைன். அதைொல் இ்வ எல்லைொம் கைவில் வநதுள்ளை. 
கைவில் கணடேவற்்ற இன்று ்நரில் கொணப்்்பொகி்றன்” என்று எணணி மகிழவுடேன் 
சுற்றுலைொ ்ெல்லைத் தயொைொைொள் கயல்.

1.  நீங்கள் ்ென்ற சுற்றுலைொ ்பற்றிய ்ெயதிக்ள நண்பர்களுடேன் ்பகிர்க.

2.  தமிழநொட்டில் உள்ள சுற்றுலைொத் தலைங்க்ளப் ்பற்றிய ்ெயதிக்ளத் திைட்டுக.
3.  மொமல்லைபுைச் சிற்்பங்கள் ்பொ்றகளில் ்ெதுக்கப்்பட்டே்வ. ்வறு எந்தநதப்  

்்பொருள்களொல் சிற்்பங்க்ளச்  ்ெயயலைொம் எைக் கலைநது்ையொடுக.

4.  க்லைகளுள் ஒன்று சிற்்பக்க்லை. இது ்்பொன்ற பிற க்லைகளின் ்்பயர்க்ளத் 
திைட்டி எழுதுக.

கறபேரெ கற்றபின்

சிறுவிைொ

 1.  மொமல்லைபுைம் எப்்படி உருவொைது? அதற்குக் கொைணமொை நிகழவு யொது?

 2.  மொமல்லைபுைத்தில் அர்ச்சுைன் த்பசுப் ்பொ்றயில் உள்ள சிற்்பங்க்ளப் ்பற்றி   
  எழுதுக.

மதிபபீடு
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இயல்
ஐநது மயங்கோலிகள்

கறகணடு

மணம் - மைம்

்ம்லை உள்ள இைணடு ்ெொற்க்ளயும் கவனியுங்கள். உச்ெரிக்கும் ்்பொது ஏறத்தொழ 
ஒன்று ்்பொலை்வ ஒலிக்கின்றை. ஆைொல் இைணடுக்கும் இ்டே்ய ்்பொருள் ்வறு்பொடு 
உணடு. இவவொறு உச்ெரிப்பில் சிறிதளவு மட்டு்ம ்வறு்பொடு உள்ள ஒலிக்ள 
மயங்்கொலிகள் என்கி்றொம்.

ண, ை, ந

லை, ழ, ள

ை, ற   ஆகிய எட்டும் மயங்்கொலி எழுத்துகள் ஆகும். 

ணெ, ன, � - எழுத்துகள்

்தரிநது ்தளிநெோம்

்�ோறகளில் ணெ, ன இடம்்பேறும் ெரக
டே என்னும் எழுத்துக்கு முன் ண வரும்
(எ.கொ.) கணடேம், வணடி, நணடு
ற என்னும் எழுத்துக்கு முன் ன் வரும் 
(எ.கொ.) மன்றம், நன்றி, கன்று

ணெ

ண - நொவின் நுனி ்மல்வொய அணணத்தின் நடுப் ்பகுதி்யத் ்தொடுவதொல் ணகைம் 
பிறக்கிறது.

ை - நொவின் நுனி ்மல்வொய அணணத்தின் முன் ்பகுதி்யத் ்தொடுவதொல் ைகைம் 
பிறக்கிறது.

ந - நொவின் நுனி ்மல்வொயப் ்பல்லின் 
அடிப் ்பகுதி்யத் ்தொடுவதொல் நகைம் 
பிறக்கிறது.

(ட், ண)  (த், ந)   (ற், ன்) ஆகிய்வ இை 
எழுத்துகள். 

இநத இை எழுத்துக்ளக் ்கொணடு 

டேகைத்்த அடுத்து வரும் ணகைம் 
டேணணகைம் என்றும், 

தகைத்்த அடுத்து வரும் நகைம்  தநநகைம் என்றும்,

றகைத்்த அடுத்து வரும் ைகைம் றன்ைகைம் என்றும் அ்ழக்கப்்படுகின்றை.

ன �
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ணகைம் வை ்வணடிய இடேத்தில் ைகைம் எழுதப்்படுமொைொல் ்்பொருள் மொறு்படும் 
என்்ப்த உணர்க.

(எ. கொ.)    வொணம் – ்வடி  ்பணி - ்வ்லை

   வொைம் -  ஆகொயம்  ்பனி – குளிர்ச்சி

ல, ள, ை – எழுத்துகள்

லை- நொ (நொவின் இரு்பக்கங்கள் தடித்து) ்மல் ்பற்களின் அடி்யத் ்தொடுவதொல் லைகைம் 
்தொன்றும். இது ‘வ’ ்்பொலை இருப்்பதொல் ‘வகை லைகைம்’ என்கி்றொம்.

ள- நொ (நொவின் இரு்பக்கங்கள் தடித்து) ்மல் அணணத்தின் நடுப்்பகுதி்யத் 
்தொடுவதொல் ளகைம் ்தொன்றும். இத்ைப் ்்பொது ளகைம் என்கி்றொம். இது ‘ை’ ்்பொலை 
இருப்்பதொல் ‘ைகை ளகைம்’ என்று கூறுவர்.

ழ-  நொவின் நுனி ்மல்்நொக்கி வ்ளநது வருடுவதொல் ழகைம் ்தொன்றும். (ளகைமும் 
ழகைமும் ஒ்ை இடேத்தில் ஒலிக்கப்்படும்). ழ தமிழுக்்க சிறப்்பொைது. எை்வ இத்ைச் 
சிறப்பு ழகைம் என்று அ்ழக்கி்றொம். இது ‘ம’ ்்பொலை இருப்்பதொல் ‘மகை ழகைம்’ என்று 
கூறுவது இலைக்கண மைபு.

்்பொருள் ்வறு்பொடு உணர்க.
வி்லை -்்பொருளின் மதிப்பு இ்லை – ்ெடியின் இ்லை
வி்ள - உணடேொக்குதல்  இ்ள – ்மலிநது ்்பொதல்
வி்ழ - விரும்பு   இ்ழ – நூல் இ்ழ 

ை, ்ற - எழுத்துகள்

ல ள

ை ்ற

ை

ை - நொவின் நுனி ்மல் அணணத்தில் முதல் ்பகுதி்யத் ்தொட்டு வருவதொல் ைகைம்   
            ்தொன்றுகிறது. இஃது இ்டேயிை எழுத்து என்்பதொல் இ்டேயிை ைகைம் என்கி்றொம்.

ற - நொவின் நுனி ்மல் அணணத்தில் ்மயப்்பகுதி்ய உைசுவதொல் றகைம்       

     ்தொன்றுகிறது. இது வல்லிை எழுத்து என்்பதொல் வல்லிை றகைம் என்கி்றொம்.
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்பேோருள் நெறுபேோடு உணெர்க
ஏரி - நீர்நி்லை  கூ்ை - வீட்டின் கூ்ை

ஏறி - ்ம்லை ஏறி  கூ்ற -  புடே்வ

1.  லை, ள, ழ ஆகிய எழுத்துகள் அ்மநத ்ெொற்க்ளப் ்்பொருளுடேன் ்தொகுக்க. 
2.  மயங்்கொலி எழுத்துக்ள உங்களது நண்பரிடேம் ஒலித்துக் கொட்டுக.

மதிபபீடு
ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

 1) சிைம் என்்பது ------------------- (த்லை / த்ள)

 2) இ்லைக்கு ்வறு ்்பயர் ------------------- (த்ள / த்ழ)

 3) வணடி இழுப்்பது ------------------- (கொ்லை / கொ்ள)

 4) கடேலுக்கு ்வறு ்்பயர் ------------------- (்பை்வ / ்பற்வ)

 5) ்பற்வ வொனில் ------------------- (்பறநதது / ்பைநதது)

 6) கத்வ ்மல்லைத் ------------------- (திறநதொன் / திைநதொன்)

 7) பூ ------------------- வீசும். (மைம் /மணம்)

 8) புலியின் ------------------- சிவநது கொணப்்படும். (கன் /கண)

 9) குழந்தகள் ------------------- வி்ளயொடிைர். (்பநது /்பன்து)

 10) வீட்டு வொெலில் ------------------- ்்பொட்டேைர். (்கொலைம் / ்கொளம்)

்தொடேர்களில் உள்ள மயங்்கொலிப் பி்ழக்ளத் திருத்தி எழுதுக.

 1) எண வீட்டுத் ்தொட்டேத்தில் மலைர்கள் மைம் வீசிை.

 2) ்தர்த் திருவிலைொவிற்குச் ்ெணறைர்.

 3) வொ்ழப்்பலைம் உடேலுக்கு மிகவும் நல்ளது.

குறுவிைொக்கள்

 1.  மயங்்கொலி எழுத்துகள் யொ்வ?

 2.  ண,ை,ந ஆகிய எழுத்துகள் பிறக்கும் மு்ற்யக் கூறுக.

கறபேரெ கற்றபின்
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்கட்க

 ்தொ்லைக்கொட்சி / வொ்ைொலியில் ்வளொண்ம ்தொடேர்்பொை நிகழச்சிக்ளக் ்கட்டு 
வநது வகுப்பில் கூறுக.

்்பசுக

 1. மொட்டுப்்்பொங்கலைன்று மொடுகள் ்்பசிக் ்கொள்வதொகக் கற்்ப்ை ்ெயது உ்ையொடுக.

 2. உங்கள் ்பகுதியில் ்கொணடேொடேப்்படும் திருவிழொக்கள் குறித்துப் ்்பசுக.

்ெொல்லைக் ்கட்டு எழுதுக.

்்பொ்றயு்டே்ம, ஆெொைக்்கொ்வ, நநதவைம், முத்்தன், ்தத்திங்கள்,

த்லைவொ்ழ, மஞசுவிைட்டு, மொமல்லைன், ஆகொயகங்்க, மயங்்கொலிகள்.

்பத்தி்யப் ்படித்து விைொக்கள் அ்மக்க.

முகிலைன் ்்பொங்கல் விழொக் ்கொணடேொடேத் தொத்தொ வீட்டிற்குச் ்ென்றொன்.  அங்குச் 
்ெவ்லை என்ற கொ்ள இருநதது. அக்கொ்ள்ய முகிலைனுக்கு மிகவும் பிடிக்கும்.  
அதற்குத் தீவைம் ்வப்்பது அவைது வழக்கம்.  வீட்டிற்குப் பின்புறம் உள்ள 
்தொட்டேத்தில் இருநது கொயகறிகள் ்பறித்துக் ்கொடுத்துத் தொத்தொவுக்கு உதவுவொன்.  
அவன், தொத்தொ ்பொட்டி்யொடு மகிழச்சியுடேன் ்்பொங்கல் விழொ்வக் ்கொணடேொடுவொன்.

(எ. கொ.) முகிலைன் யொர் வீட்டிற்குச் ்ென்றொன்?

1.  _____________________________ 

2.  _____________________________

3.  _____________________________

4.  _____________________________

5.  _____________________________

ெரியொை ்தொடேர் எது? கணடேறிநது எழுதுக.

1. கதிைவன் ம்றயும் கொ்லையில் உதித்து மொ்லையில்

2. மொ்லையில் கொ்லையில் உதித்து ம்றயும் கதிைவன்

3. கதிைவன் கொ்லையில் உதித்து மொ்லையில் ம்றயும்

4. ம்றயும் கொ்லையில் கதிைவன் உதித்து மொ்லையில்

்மோழிரய ஆள்நெோம் !
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 உ்ையொடே்லை நிைப்புக.

்ெல்வன் : வொங்க மொமொ. நலைமொக இருக்கின்றீர்களொ?

மொமொ : …………………… நீ எப்்படி இருக்கிறொய? 

்ெல்வன் : நன்றொக இருக்கி்றன். உட்கொருங்கள் மொமொ.

மொமொ : அப்்பொ, அம்மொ எங்்க ்ென்றுள்ளொர்கள்?

்ெல்வன் : இருவரும் க்டேவீதிக்குச் ………………………

மொமொ : அப்்படியொ?  …………………………………………

்ெல்வன் : நன்றொகப் ்படிக்கி்றன் மொமொ.

மொமொ : நொ்ள விடுத்லை நொள் விழொ. உங்கள் ்பள்ளியில் ்்பொட்டிகள்   
   நடேத்துகிறொர்களொ?

்ெல்வம் : ஆம் மொமொ. நொன் …………………… ்்பொட்டியில் கலைநது ்கொள்கி்றன்.

மொமொ : ்வற்றி ்்பற வொழத்துகள்.

்ெல்வம் : ………………………………………… 

நட்பு என்னும் த்லைப்பில் கவி்த எழுதுக.

               இன்்பம் ்கொடுப்்பது நட்பு

                   ------- அளிப்்பது  நட்பு

                --------- -------  நட்பு

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

கீழககொணும்	்த்லபபில்	கட்டு்ை	எழுதுக.

 ்்பொங்கல் திருநொள்

்மோழிநயோடு விரளயோடு

கீ்ழ உள்ள ்ெொற்க்ளச் ்ெர்த்துப் புதிய ்ெொற்க்ள உருவொக்குக.

 (எ.கொ.) கல்+ல்+உணடு = கல்லுணடு, கல்+ல்+இல்்லை = கல்லில்்லை.

்பல்     ……………………,  ……………………………

மின்    ……………………,  ……………………………

மண    ……………………,  ……………………………

உணடு

இல்்லை
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கட்டேங்களில் ம்றநதுள்ள சுற்றுலைொத் தலைங்க்ளக் கணடுபிடித்து எழுதுக.

்ெயல்திட்டேம்

1. இைவு ்நை வொைத்துக் கொட்சி்ய வ்ைநது வணணம் தீட்டி மகிழக.

2.  உங்கள் ஊரில் அல்லைது மொவட்டேத்திலுள்ள ்பண்பொட்டுச் சின்ைங்கள் குறித்த 
  ்படேத்்தொகுப்்்பச் ்ெயதியுடேன் ்ெகரிக்க.

என் ்்பொறுப்புகள்...

1. நமது நொட்டின் ்பொைம்்பரியச் சின்ைங்க்ளப் ்பொதுகொப்்்பன்.

2. தமிழர் நொகரிகத்்தயும் ்பண்பொட்்டேயும் உணர்நது அதன்வழி நடேப்்்பன்.

3. நற்்பணபுகளுடேன் அ்ைவரும் ்்பொற்றும்்படி வொழ்வன்.

4. நொட்டுப்புறக் க்லைக்ளப் ்்பொற்று்வன்.

க்லைச்்ெொல் அறி்வொம்

1.  Welcome - நல்வைவு 4.  Readymade Dress -  ஆயத்த ஆ்டே

2. Sculptures - சிற்்பங்கள் 5. Makeup -  ஒப்்ப்ை

3. Chips - சில்லுகள் 6. Tiffin -  சிற்றுணடி

க த ஞ ெொ வூ ர் மொ

ன் மி டு கொ ற் ஏ ம

னி க ல் லை ்ண ல் ல்

யொ ்ம ளி ரு சு ம் லை

கு ற் றொ லை ம் உ பு

ம து ்ை க ரு த ை

ரி சி ஞ ்ெ அ ்க ம்

இரணெயத்தில் கோணக

நிறக அதறகுத் தக...

  தமிழநொட்டில் உள்ள புகழமிக்க ்பண்பொட்டுச் சிறப்பு மிக்க இடேங்க்ள இ்ணயத்தில் 
கொணக.
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இயல்
ஐநது திருககு்றள்

ெோழ்வியல்

விருநநதோம்பேல்
1. விருந்து புறத்ததாத் தானுண்ைல சாைா
 மருந்சதனினும் ்ைண்ைறபாறறு அனறு
 அமிழத்ம ஆைொலும் விருநதிைர் இருக்கும்்்பொது தொன்மட்டும் உண்பது 

விரும்்பத்தக்கது அன்று.

2. ்மாப்பக் குடழயும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
 ்நாக்கக் குடழயும் விருந்து*
 ்மொநது ்பொர்த்தொல் அனிச்ெ மலைர் வொடிவிடும். நம் முகம் மொறிைொ்லை விருநதிைர் 

உள்ளம் வொடிவிடும்.

கள்ளோரம
3.  உள்ளத்தால உள்ளலும் தீ்த பிறனசபாருடளக்
 கள்ளத்தால கள்்ைம் எ்னல
 அடுத்தவர் ்்பொரு்ளக் களவொடேலைொம் எை உள்ளத்தொல் நி்ைப்்பது கூடேத் 

தீ்மயொைது.

4. களவி்னால ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து 
 ஆைது ்பா்க் சகடும்.
 களவு மூலைம் ்ெர்க்கப்்படும் ்ெல்வம் வளர்வது ்்பொலைத் ்தொன்றிைொலும் முடிவில் 

அழிநதுவிடும்.

உலைகில் வொழும் மக்கள் அ்ைவருக்கும் சிறப்்பொை அறங்க்ள 
வலியுறுத்தியவர் திருவள்ளுவர். வீட்டிற்கு வநத விருநதிை்ைப் 
்்பொற்றுதல், இனிய ்ெொற்க்ளப் ்்பசுதல், பிறர் ்்பொரு்ள 
வி ரு ம் ்ப ொ ் ம ,  ஊ க் க த் து டே ன்  ் ெ ய ல் ்ப டு த ல் ,  ்ப ய ை ற் ற 
்ெொற்க்ளப் ்்பெொமல் இருத்தல் ஆகிய அறங்க்ளப் ்பற்றிய 
திருவள்ளுவரின் கருத்துக்ள அறி்வொம் வொருங்கள்.
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ஊககமுரடரம
5.  உள்ளம் உடைடம உடைடம சபாருளுடைடம
 நில்ாது நீங்கி விடும்
 ஊக்க்ம நி்லையொை ்ெல்வம். மற்ற்வ எல்லைொம் நி்லைத்து நில்லைொமல் அழிநது 

விடும்.

6. ஆக்கம் அதர்வி்னாய்ச் சசலலும் அடசவுஇ்ா
 ஊக்கம் உடையான உடழ.
 தளைொத ஊக்கம் உ்டேயவனிடேம் ஆக்கமொைது தொ்ை வழி்கட்டுக்்கொணடு 

்ெல்லும்.

7.  சைள்ளத்து அட்னய ம்ர்நீட்ைம் மாந்தர்தம்
 உள்ளத்து அட்னயது உயர்வு*
 தணணீரின் உயைத்துக்கு ஏற்்ப நீர்ப்பூக்கள் வளரும். ஊக்கத்தின் அளவுக்கு ஏற்்ப 

மனிதர்கள் உயர்வொர்கள். 

8. உள்ளுைது எல்ாம் உயர்வுள்ளல மறறது
 தள்ளினும் தள்ளாடம நீர்த்து
 எணணுவ்த உயர்வொக்வ எணணுக. எணணிய்த அ்டேயொவிட்டேொலும் 

எணணத்்தக் ்கவிடேக் கூடேொது.

பேயனில ்�ோல்லோரம
9.  அரும்பயன ஆயும் அறிவி்னார் சசால்ார்
 சபரும்பயன இல்ாத சசால
 நன்்ம எது எை ஆைொயும் அறிவு உ்டேயவர்கள் ்பயன்தைொத ்ெொற்க்ளப் 

்்பெமொட்டேொர்கள்.

10. சசாலலுக சசாலலில பயனுடைய சசால்றக
 சசாலலில பயனஇ்ாச் சசால*
 ்பயனு்டேய ்ெொற்க்ள மட்டு்ம ்்பசுக. ்பயன் இல்லைொத ்ெொற்க்ளப் ்்பெொமல் 

விட்டு விடுக.
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மதிபபீடு

ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

 1.  விருநதிைரின் முகம் எப்்்பொது வொடும்?

        அ) நம் முகம் மொறிைொல்   ஆ) நம் வீடு மொறிைொல் 

   இ) நொம் நன்கு வை்வற்றொல்   ஈ) நம் முகவரி மொறிைொல்

 2.  நி்லையொை ்ெல்வம் .........................

      அ) தங்கம்      ஆ) ்பணம்  இ) ஊக்கம்      ஈ) ஏக்கம்

 3.  ஆைொயும் அறிவு உ்டேயவர்கள் ....................... ்ெொற்க்ளப் ்்பெமொட்டேொர்கள்.

        அ) உயர்வொை ஆ) வி்லையற்ற  இ) ்பயன்தைொத   ஈ) ்பயன்உ்டேய

 4. ்்பொருளு்டே்ம என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது

   அ) ்்பொருளு+்டே்ம   ஆ) ்்பொரு+ளு்டே்ம

   இ)்்பொருள்+உ்டே்ம   ஈ) ்்பொருள்+ளு்டே்ம

 5. உள்ளுவது+எல்லைொம் என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல்

   அ) உள்ளுவதுஎல்லைொம்     ஆ) உள்ளுவ்தல்லைொம்   

   இ) உள்ளுவத்்தல்லைொம்     ஈ) உள்ளுவது்தல்லைொம்

 6. ்பயன்+இலைொ என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல்

   அ) ்பயனிலைொ   ஆ) ்பயன்னில்லைொ   இ) ்பயன்இலைொ    ஈ) ்பயன்இல்லைொ

நயம் அறிக
  உள்ளத்தால உள்ளலும் தீ்த பிறனசபாருடளக்

  கள்ளத்தால கள்்ைம் எ்னல
  இக்குறளில் உள்ள எது்க, ்மொ்ைச் ்ெொற்க்ள எடுத்து எழுதுக.

1. ்பொடேப்்பகுதியில் இடேம்்்பற்ற அதிகொைங்களில் உள்ள குறட்்பொக்களுள் ஐநத்ை  
்்பொருளுடேன் எழுதி வநது வகுப்பில் ்பகிர்க.

2. திருக்குறள் உலைகப் ்்பொதும்ற எைப்்படுவது ஏன்? வகுப்பில் ்்பசுக.

கறபேரெ கற்றபின்
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இடேம் மொறியுள்ள சீர்க்ள மு்றப்்படுத்தி எழுதுக.
   ஆக்கம் அதர்வி்னாய்ச் சசலலும் ஊக்கம்
   அடசவுஇ்ா உடையான உடழ.

உள்ளுைது உயர்வுள்ளல எல்ாம் மறறது
தள்ளாடம தள்ளினும் நீர்த்து.

”ஊக்கமது ்கவி்டேல்” என்்பது ஔ்வயொரின் ஆத்திசூடி. இவவரி்யொடு ்தொடேர்பு்டேய 
திருக்குற்ளத் ்தர்ந்தடுக்க. 

விருந்து புறத்ததாத் தாணுண்ைல சாைா
மருந்சதனினும் ்ைண்ைறபாற அனறு.

உள்ளம் உடைடம உடைடம சபாருளுடைடம
நில்ாது நீங்கி விடும்.

சசாலலுக சசாலலில பயனுடைய சசால்றக
சசாலலில பயனஇ்ாச் சசால.

பின்வரும் க்தக்குப் ்்பொருத்தமொை திருக்குற்ளத் ்தர்ந்தடுக்க.
வீட்டிற்குள் வநத ்வலை்ைத் தந்த அ்ழத்தொர். ”உங்கள் ்பள்ளியில் ்்பச்சுப்்்பொட்டி 

நடேப்்பதொகக் கூறிைொ்ய, ்்பயர் ்கொடுத்து விட்டேொயொ?” என்று ்கட்டேொர். ”இல்்லையப்்பொ, 
அமுதன் என்்ைவிடே நன்றொகப் ்்பசுவொன். அவனுக்குத்தொன் ்பரிசு கி்டேக்கும். 
எை்வ நொன் ்்பயர் ்கொடுக்கவில்்லை” என்றொன் ்வலைன். ”்்பொட்டியில் ்வற்றியும் 
்தொல்வியும் இயல்புதொன். அதற்கொகப் ்்பொட்டியிடேொமல் இருக்கக் கூடேொது. நொம் எநத 
அளவு ஊக்கத்துடேன் ்ெயல்்படுகி்றொ்மொ அநத அளவிற்கு ்வற்றி கி்டேக்கும். எை்வ நீ 
்்பொட்டியில் கலைநது்கொள்” என்றொர் அப்்பொ. உற்ெொகம் அ்டேநதொன் ்வலைன். ”நொ்ள ்்பயர் 
்கொடுத்துவிடுகி்றன் அப்்பொ” என்றொன்.

்மாப்பக் குடழயும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
்நாக்கக் குடழயும் விருந்து.
சைள்ளத்து அட்னய ம்ர்நீட்ைம் மாந்தர்தம்
உள்ளத்து அட்னயது உயர்வு.
அரும்பயன ஆயும் அறிவி்னார் சசால்ார்
சபரும்பயன இல்ாத சசால.

குறுவிைொ

 1.  எப்்படி உண்பது விரும்்பத்தக்கது அன்று?

 2.  எது தீ்மயொைது என்று வள்ளுவர் கூறுகின்றொர்?

 3.  ஆக்கம் யொரிடேம் வழி்கட்டுச் ்ெல்லும்?

  4.  நொம் எத்த்கய ்ெொற்க்ளப் ்்பெ்வணடும் என்று வள்ளுவர் கூறுகின்றொர்?
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இ்ணயச்	பெயல்பைொடுகள்

்படிகள்:

⇒ ்கொடுக்கப்்பட்டிருக்கும் உைலி / வி்ைவுக் குறியீட்்டேப் ்பயன்்படுத்தி Google 
Arts and Culture என்னும் இ்ணயச் ்ெயலியின் ்பக்கத்திற்குச் ்ெல்லைவும். 
இப்்்பொது தி்ையில் Mahabalipuram – Sculpture by the sea என்று ்தொன்றும்.

⇒ அதன் வலைதுபுறத்தில் உள்ள அம்புக்குறி்யச் ்ெொடுக்க வரி்ெயொகப் 
்படேங்கள் ்தொன்றும். அப்்படேத்தி்ைச் ்ெொடுக்கிைொல் ்படேத்தின் 360° 
்கொணத்திலும் உருப்்்பருக்கிப் ்பொர்க்கலைொம்.

்ெயல்்பொட்டிற்கொை உைலி 
https://artsandculture.google.com/exhibit/fgLC5vhuL90aJA
*்கொடுக்கப்்பட்டுள்ள ்படேங்கள்அ்டேயொளத்திற்கொக மட்டு்ம

மகொபைலிபுைம்	 
சுற்றிப	பைொரபபபைொமொ... 

google arts and culture 
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கற்றல் ந�ோககஙகள்
Ø	 ்தமிழரகளின்	பைண்்டய	ெணிகம்	குறித்து	அறி்தல்	

Ø	 பைல்பெறு	ப்தொழில்கள்	குறித்து	அறி்தல்

Ø	 ெணிகத்தின்	ெைரச்சி	நி்லக்ைப	புரிந்துபகொள்ளு்தல்

Ø	 ப்தொழில்	மூலம்	அ்டயும்	முன்பைற்றத்்்த	உணர்தல்

Ø	 சுட்டு	எழுத்துகள்,		விைொ	எழுத்துக்ைப	பபைொருத்்தமொகப	பையன்பைடுத்து்தல்

இயல்
ஆறு கூடித் ்தோழில் ்�ய
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இயல்
ஆறு �ோனிலம் பேரடத்தென்

க ொ டு க ளி ல்  வ ொ ழ ந த  ம னி த ன்  அ க் க ொ டு க ் ள த்  தி ரு த் தி 
வி்ளநிலைங்க்ள உருவொக்கிைொன். ்பயிர்க்ள வி்ளவித்தொன். 
ஊ ர் க ் ள  உ ரு வ ொ க் கி க்  கூ டி  வ ொ ழ ந த ொ ன் .  ்ப ல் வ ் க த் 
்தொழில்கள் மூலைம் தன் வொழ்வ ்மம்்படுத்திக் ்கொணடேொன். 
்தொழிலும் வணிகமும் அவன் வொழக்்க்ய உயர்த்திை. 
தமிழரின் வணிக ்மன்்ம்ய அறி்வொம் வொருங்கள்.  

கவிரதபநபேரை

கலச்டுத்து முள்சளடுத்துக் காட்டுப் சபருசைளிடய
மலச்டுத்த திண்்ைாள் மறத்தால ைளப்படுத்தி
ஊராக்கி ஓங்கும் நகராக்கி நாசைனற
்பராக்கி ைாழ்ந்த சபருடம அைனசபறறான,
மாநி்த்தில முலட் மருதம் குறிஞ்சி சநய்தல
நானி்த்டதக் கண்ைசபரும் நாகரிக மாந்தனஅைன, 
ஆழக் கைலகைந்தான அஞ்சும் சமர்கைந்தான
சூழும் பனிமட்டயச் சுறறிக் சகாடிசபாறித்தான
முக்குளித்தான ஆழிக்குள் முத்சதடுத்தான ்தாணிக்குள் 
எக்களிப்பு மீதூர ஏ்ம் மிளகுமுதற,
பண்ைங்கள் ஏறறிப் பயனநலகும் ைாணிகத்தால
கண்ைங்கள் சுறறிக் க்்மறி ைந்தைனதான,
அஞ்சாடம மிக்கைனதான ஆ்னாலும் சான்றார்கள்
அஞ்சுைடத அஞ்சி அகறறி வி்க்கிடுைான

- முடியரசன

்�ோல்லும் ்பேோருளும்
மல்்லைடுத்த  –  வலி்ம்்பற்ற மறம்  –  வீைம்

ெமர்  –  ்்பொர் எக்களிப்பு  – ்்பருமகிழச்சி

நல்கும்  –  தரும் கலைம்  –  கப்்பல்

கழனி  –  வயல் ஆழி  -  கடேல்

குறிஞ்சி 

மருதம் 

முலட்

சநய்தல 
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பேோடலின் ்பேோருள்
தமிழன் கற்களும் முட்களும் நி்றநதிருநத ்்பரிய நிலைப்்பைப்்்பத் திருத்திப் 

்பண்படுத்திைொன்.  தைது உடேல் வலி்மயொல்  வளத்்தப் ்்பருக்கிைொன். ஊர், நகைம், நொடு 
ஆகியவற்்ற உருவொக்கி வொழும் ்்பரு்ம்யப் ்்பற்றொன்.  முல்்லை, மருதம், குறிஞசி, 
்நயதல் எை நிலைத்்த நொல்வ்கப்்படுத்திய நொகரிக மனிதன் அவன். 

்பழநதமிழன் ஆழமொை கடேல்க்ளக் கடேநது ்பயணம் ்ெயதொன். அச்ெம் தரும் 
்்பொர்களிலும் எளிதொக ்வற்றி கணடேொன். ்பனிசூழநத இமயம்லையில் தன் ்வற்றிக் 
்கொடி்ய நொட்டிைொன். ஆழகடேலில் மூழகி முத்்தடுத்தொன். ஏலைம், மிளகு ஆகியவற்்றப் 
்்பருமகிழச்சி்யொடு கப்்பல்களில் ஏற்றிக் கணடேங்கள்்தொறும் அனுப்பி வணிகம் 
்ெயதொன்.  கப்்பலில்  உலை்க வலைம் வநதொன். அவன்  எதற்கும் அஞெொதவன். ஆைொல், 
ெொன்்றொர்கள் அஞசும் தீ்மக்ளச் ்ெயய அஞசு்பவன்.

நூல் ்ெளி
முடியை�னின் இயற்க�யர் துவைைாசு. இைர் பூஙக�ாடி, 
வீை�ாவியம்,  �ாவியப்�ாவை மு்தலிய  நூல�வள 
எழுதியுளளார்.   திைாவிட நாட்டின் ைானம்�ாடி என்று 

�ாைாட்டப்க�ற்றைைர். 
இப்�ாடல புதியக்தாரு விதி க�யவைாம் என்னும் நூலில இடம் 
க�ற்றுளளது.

1. ‘நொனிலைம் ்ப்டேத்தவன்’ ்பொடே்லை இ்ெயுடேன் ்பொடிக் கொட்டுக.

2. குறிஞசி, முல்்லை, மருதம், ்நயதலுக்கு உரிய நிலைங்க்ள அறிநது எழுதுக.

3. ்படித்து மகிழக.

 சைள்ளிப் பனிமட்யின மீதுஉ்ாவு்ைாம் – அடி
 ்மட்க் கைலமுழுதும் கப்பல விடு்ைாம்

 கங்டக நதிப்புறத்துக் ்காதுடமப் பண்ைம்
 காவிரி சைறறிட்க்கு மாறு சகாள்ளு்ைாம்
 சிங்க மராட்டியர்தம் கவிடத சகாண்டு
 ்சரத்துத் தந்தங்கள் பரிசளிப்்பாம்!

       - பாரதியார்

கறபேரெ கற்றபின்
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ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

 1. ்்பொர்க்களத்தில் ்வளிப்்படும் குணம்----------
   அ) மகிழச்சி  ஆ) துன்்பம்           இ) வீைம்           ஈ) அழு்க

  2. கல்்லைடுத்து என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது----------                       

   அ) கல் + அடுத்து   ஆ) கல் + எடுத்து 

   இ) கல் + லைடுத்து  ஈ) கல் + ்லைடுத்து

  3. நொனிலைம் என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது----------
   அ) நொ + னிலைம்    ஆ) நொன்கு + நிலைம் 

   இ) நொ + நிலைம்     ஈ) நொன் + நிலைம்

  4. நொடு + என்ற என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல்----------
   அ) நொ்டேன்ற  ஆ) நொடேன்ற          இ) நொடுஎன்ற       ஈ) நொடுஅன்ற

  5. கலைம் + ஏறி என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல்----------
  அ) கலைம்ஏறி  ஆ) கலைமறி          இ) கலைன்ஏறி        ஈ) கலை்மறி

்ெொற்்றொடேரில் அ்மத்து எழுதுக.

 அ) மொநிலைம் ஆ) கடேல்         இ) ்பணடேங்கள்   

நயம் அறிக.

 1. நொனிலைம் ்ப்டேத்தவன் ்பொடேலில் இடேம்்்பற்றுள்ள எது்கச் ்ெொற்க்ள எடுத்து  
  எழுதுக.

 2. நொனிலைம் ்ப்டேத்தவன் ்பொடேலில் இடேம்்்பற்றுள்ள ்மொ்ைச் ்ெொற்க்ள எடுத்து  
  எழுதுக.

குறுவிைொ 

 1. நொன்கு நிலைங்கள் என்்பை யொ்வ?

 2. தமிழன் எதற்கு அஞசிைொன்?

 3. தமிழன் எதற்கொகக் கணடேங்க்ளச் சுற்றி வநதொன்?

சிறுவிைொ 

 1. தமிழன் தொன் வொழநத நொட்டி்ை எவவொறு உருவொக்கிைொன்?

 2. தமிழனின் ்ெயல்களொக முடியைென் கூறுவை யொ்வ?

சிநத்ை விைொ 

 கொடுகளில் வொழநத மனிதன் எவவொறு ்படிப்்படியொக நொகரிகம் அ்டேநதிருப்்பொன் எைச் 
சிநதித்து எழுதுக.

மதிபபீடு
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இயல்
ஆறு கட நலோடு விரௗயோடு

்பொடேல் மனிதர்க்கு மகிழச்சி்யத் தருகிறது. அெதி்யப் 
்்பொக்குகிறது. உ்ழக்கும் ்தொழிலைொளர்கள் க்ளப்புத் 
்தரியொமல் இருக்கப் ்பொடி மகிழகிறொர்கள்.  வொட்டும் 
்வயி்லையும் தொக்கும் புய்லையும் தன் கூட்டேொளியொக்கிக் 
்கொணடு மீன்பிடிப்்பவர்கள் மீைவர்கள். அம்மீைவர்களின் 
்பொடே்லைக் ்கட்்்பொம் வொருங்கள். 

கவிரதபநபேரை

விடிசைள்ளி நம்விளக்கு – ஐ்சா
விரிகை்் பள்ளிக்கூைம் – ஐ்சா
அடிக்கும்அட் நம்்தாழன – ஐ்சா
அருடம்மகம் நமதுகுடை – ஐ்சா
சைண்மண்் பஞ்சுசமத்டத – ஐ்சா
விண்ணினஇடி காணும்கூத்து – ஐ்சா
*பாயும்புயல நம்ஊஞ்சல – ஐ்சா
பனிமூட்ைம் உைல்பார்டை – ஐ்சா
காயும்கதிர்ச் சுைர்கூடர – ஐ்சா
கட்டுமரம் ைாழும்வீடு – ஐ்சா
மின்னலைரி அரிச்சுைடி – ஐ்சா
பிடிக்கும்மீனகள் நம்சபாருள்கள் – ஐ்சா
முழுநி்்ை கண்ணாடி – ஐ்சா
மூச்சைக்கும்நீச்சல ்யாகம் – ஐ்சா
சதாழும்தட்ைன சபருைா்னம் – ஐ்சா
துணி்ைாடு சதாழிலசசய்்ைாம் – ஐ்சா*

்�ோல்லும் ்பேோருளும்
கதிர்ச்சுடேர் - கதிைவனின் ஒளி 

மின்ைல்வரி - மின்ைல் ்கொடு

அரிச்சுவடி - அகைவரி்ெ எழுத்துகள்
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பேோடலின் ்பேோருள்
 மீன் பிடிக்கக் கடேலுக்குச் ்ெல்்பவர்கள் மீைவர்கள்.  அவர்களுக்கு விணமீன்க்ள 

விளக்குகள்;  விரிநத கடே்லை ்பள்ளிக்கூடேம்;  கடேல் அ்லை்ய ்தொழன்;  ்மக்ம கு்டே; 
வண்மயொை மண்லை ்படுத்துறங்கும் ்பஞசு ்மத்்த; விணணின் இடி அவர்கள் கொணும்  
கூத்து; சீறிவரும் புய்லை வி்ளயொடும் ஊஞெல்;  ்பனிமூட்டேம்தொன் உடே்லைச் சுற்றும் 
்்பொர்்வ;  அைல் வீசும் கதிைவனின் ஒளிச்சுடேர்தொன் ்மற்கூ்ை;  கட்டுமைம்தொன் அவர்கள் 
வொழும் வீடு;  மின்ைல் ்கொடுக்ள அடிப்்ப்டேப் ்பொடேம்;  வ்லைவீசிப் பிடிக்கும் மீன்க்ள 
அவர்களது ்ெல்வம்;  முழு நிலைவுதொன் கணணொடி;  மூச்ெடேக்கிச் ்ெயயும் நீச்ெ்லை அவர்கள் 
்ெயயும் தவம்; வொை்ம அவர்கள் வணங்கும் த்லைவன்;  இவற்றிற்கு இ்டே்ய மீைவர்கள் 
மை உறுதி்யொடு ்தொழில் ்ெயகின்றைர். 

நூல் ்ெளி
உவைக்கும் மக்�ள ்தம் �வளப்வ� மறைக்� உற்�ா�த்துடன் �ாடும் �ாடவ்ல 
நாட்டுப்புறைப் �ாட்லாகும். �ா்தால வ�ட்டு ைாயகமாழியா�வை ைைங�ப்�ட்டு 
ைருை்தால இ்தவன ைாயகமாழி இ்லக்கியம் என்�ர். ஏற்றைப்�ாட்டு, ஓடப்�ாட்டு 
மு்த்லான க்தாழில�ாடல�ளும் விவளயாட்டுப் �ாடல�ள, ்தா்லாட்டுப் �ாடல�ள 

மு்தலியனவும் நாட்டுப்புறைப் �ாடல�ளுள அடஙகும். இப்�ாடல  சு. �க்திவைல க்தாகுத்்த 
நாட்டுப்புறை இயல ஆயவு என்னும்  நூலில இடம் க�ற்றுளளது.

1. ்பொடேப் ்பகுதியில் உள்ள ்பொடே்லை இ்ெ்யொடு ்பொடிக் கொட்டுக.

2. உங்க்ளக் கவர்நத  நொட்டுப்புறப் ்பொடேல்க்ள எழுதி வருக.

3. கடேல், வொைம், ம்லை ஆகியவற்்றப் ்பற்றி ்ெொநதமொகப் ்பொடேல் எழுதிப் ்பொடுக.

கறபேரெ கற்றபின்

்தரிநது ்தளிநெோம்

்�யதல் திரணெ
நிலைம் : கடேலும் கடேல் ெொர்நத இடேமும்

மக்கள் : ்பைதவர், ்பைத்தியர்

்தொழில் : மீன் பிடித்தல், உப்பு வி்ளவித்தல்

பூ            : தொழம்பூ
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ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

 1. கதிர்ச்சுடேர் என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது___________

   அ) கதிர்ச்+சுடேர்  ஆ) கதிரின்+சுடேர் 

   இ) கதிைவன்+சுடேர்  ஈ) கதிர்+சுடேர்

  2. மூச்ெடேக்கி என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது___________

   அ)  மூச்சு+அடேக்கி  ஆ) மூச்+அடேக்கி 

   இ) மூச்+ெடேக்கி  ஈ) மூச்்ெ+அடேக்கி

  3. ்்பரு்ம + வொைம் என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல் ___________

   அ) ்்பரு்மவைம்   ஆ) ்்பருவொைம் 

   இ) ்்பருமொைம்    ஈ) ்்பர்வொைம்

  4. அடிக்கும் + அ்லை என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல்___________

   அ) அடிக்கும்லை    ஆ) அடிக்கும் அ்லை  

   இ) அடிக்கி்லை    ஈ) அடிய்லை

 ்பொடேல் வரிகளுக்கு ஏற்்பப் ்்பொருத்துக

 1. விடி்வள்ளி - ்பஞசு்மத்்த

 2. மணல் - ஊஞெல்

 3. புயல் - ்்பொர்்வ

 4.  ்பனிமூட்டேம் - விளக்கு

குறுவிைொ  

 1. அ்லை்யயும் ்மகத்்தயும் மீைவர்கள் என்ைவொகக் கருதுகின்றைர்?
 2. கடேல் ்பொடேலில் கணணொடியொகவும் த்லைவைொகவும்  குறிப்பிடேப்்படுவை யொ்வ?
 3. மீைவர்கள் தமது வீடேொகவும்  ்ெல்வமொகவும் கருதுவை யொ்வ?

சிநத்ை விைொ 

 1. நீங்கள் வசிக்கும் ்பகுதியில் ந்டே்்பறும் ்தொழில்களில் ஒன்்றப் ்பற்றி ஐநது   
  வரிகள் எழுதுக.

 2. நொட்டுப்புற இலைக்கியங்க்ள வொய்மொழி இலைக்கியங்கள் என்று கூறக் கொைணம்  
  என்ை?

மதிபபீடு
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இயல்
ஆறு ெளரும்  ெணிகம்

உரை�ரட உலகம்

மனிதர் வொழவில் வணிகம் ்்பரும்்பங்கு வகிக்கிறது. வணிகம் 
இ ல் ் லை ் ய ல்  ம னி த ர் க ள்  த ம்  ் த ் வ க ் ள  எ ளி த ொ க 
நி்ற்வற்றிக் ்கொள்ள இயலைொது. வணிகம் ்பலை வ்ககளில் 
ந்டே்்பறுகிறது. வணிக நிறுவைங்களும் ்பலை வ்ககளொக 
உள்ளை. தமிழர் ்பழங்கொலைத்தில் இருந்த வணிகத்தில் சிறநது 
விளங்கிைர். உலைகம் முழுவதும் வணிகத்்தொடேர்பு ்கொணடு 
இருநதைர்.  அத்ை அறிநது ்கொள்்வொம் வொருங்கள்.

மனிதன் தைக்குத் ்த்வயொை எல்லைொப் ்்பொருள்க்ளயும் தொ்ை உற்்பத்தி ்ெயது 
்கொள்ள முடியொது. தைக்குத் ்த்வயொை சிலை ்்பொருள்க்ள உற்்பத்தி ்ெயயும் 
பிறரிடேமிருநது வொங்குவொன். தொன் உற்்பத்தி ்ெயயும் ்்பொருள்களில் சிலைவற்்றப் பிறருக்கு 
விற்்பொன். இவவொறு ஒரு ்்பொரு்ளப் பிறரிடேம் இருநது வொங்குவதும் பிறருக்கு விற்்பதும் 
வணிகம் ஆகும். ்்பொருள்க்ள விற்்பவ்ை வணிகர் என்்பர்; வொங்கு்பவ்ை நுகர்்வொர் 
என்்பர்.

பேணடமோறறு ெணிகம்
 நம்மிடேம் கூடுதலைொக இருக்கும் ்்பொருள்க்ளக் ்கொடுத்து நமக்குத் ்த்வயொை 

்்பொருள்க்ளப் ்்பற்றுக் ்கொள்வது ்பணடேமொற்று வணிகம் ஆகும். ்நல்்லைக் ்கொடுத்து 
அதற்குப் ்பதிலைொக உப்்்பப் ்்பற்றைர். ஆட்டின் ்பொ்லைக் ்கொடுத்துத் தொனியத்்தப் 
்்பற்றைர். இநதச் ்ெயதிகள் ெங்க இலைக்கியங்களில் கொணப்்படுகின்றை. இக்கொலைத்தில் 
கூடே வீட்டிற்்க வநது ்ப்ழய ்ெயதித்தொள்கள், ்பயைற்ற ்நகிழிப் ்்பொருள்கள் 
்்பொன்றவற்்றப் ்்பற்றுக்்கொள்கின்றைர். அதற்குப் ்பதிலைொக வீட்டிற்குப் ்பயன்்படும் 
்்பொருள்க்ளத் தருகின்றைர்.

6th Std Tamil CBSE Pages 77-206.indd   132 17-12-2021   12:51:07



133

ெணிகத்தின் ெரககள்
வணிகத்்தத் த்ைவழி வணிகம், நீர்வழி 

வணிகம் எைப் பிரிக்கலைொம். த்ைவழியொகப் 
்்பொருள்க்ளக் ்கொணடு ்ெல்லை எருது, 
கழு்த, குதி்ை ்்பொன்ற விலைங்குகளும் 
வ ண டி க ளு ம்  ்ப ய ன் ்ப டு த் த ப் ்ப ட் டே ை . 
வணிகர்கள் வணடிகளில் ்்பொருள்க்ள 
ஏற்றி ்வளியூருக்குச் ்ெல்லும்  ்்பொது 
குழுவொக்வ ்ெல்வொர்கள். இக்குழு்வ 
வணிகச்ெொத்து என்்பர்.  கடேல்வழியொகக் 
க ப் ்ப ல் க ள்  மூ லை ம்  ் ்ப ொ ரு ள் க ் ள 
அனுப்புவதும் வைவ்ழப்்பதும் நீர்வழி 
வணிகம் ஆகும். கப்்பல்கள் வநது நின்று்்பொகும் இடேங்கள் து்றமுகங்கள் ஆகும். 
து்றமுக நகைங்கள் ்பட்டிைம் என்றும் ்பொக்கம் என்றும் குறிக்கப்்பட்டேை. 

தமிழநொட்டின் த்லைசிறநத து்றமுகமொகப் பூம்புகொர் விளங்கியது. அவவூர்த் 
து்றமுகத்தில்  ்பல்்வறு நொட்டுக் கப்்பல்கள் தத்தம் நொட்டுக் ்கொடிக்ளொடு வநது நின்றை. 
அவற்றின் மூலைம் ்வளிநொட்டுப் ்்பொருள்கள் இறக்குமதி ்ெயயப்்பட்டேை. தமிழநொட்டுப் 
்்பொருள்கள்  ஏற்றுமதி ்ெயயப்்பட்டேை. 

வணிகத்்தத் தனிந்பர் வணிகம், நிறுவை வணிகம் என்றும் பிரிக்கலைொம். தனிந்பைொல் 
உருவொக்கப்்பட்டு நடேத்தப்்படும் வணிகம் தனிந்பர் வணிகம் ஆகும். ஒன்றுக்கும் 
்மற்்பட்்டேொர் இ்ணநது முதலீடு ்ெயது நடேத்துவது நிறுவை வணிகம் ஆகும்.

சிறுெணிகம்
 ந ம்  அ ன் ற ொ டே த்  ் த ் வ க ள ொ ை 

்பொல், கீ்ை, கொயகறிகள் ்்பொன்றவற்்ற 
விற்்ப்ை ்ெய்பவர்கள் சிறு வணிகர்கள் 
ஆ வ ர் .  இ வ ர் க ள்  சி று  மு த லீ ட் டி ல் 
்்பொருள்க்ள வொங்கி வநது வீதிகளில் 
்வத்து விற்்ப்ை ்ெயவர். த்லையில் 
சுமநது ்ென்று விற்றல், த்ைக்க்டே 
அ்மத்து விற்றல், தள்ளுவணடி மூலைம் 
விற்றல் ்்பொன்ற மு்றகளில் சிறு வணிகம் 
ந ் டே ் ்ப று கி ற து .  சி று  வ ணி க ர் க ள் 
நு க ர் ் வ ொ ரி டே ம்  ் ந ை டி த்  ் த ொ டே ர் பு 
்கொள்்பவர்கள் ஆவர்.

்பேருெணிகம்
்்பருந்தொ்க்ய முதலீடு ்ெயது ்்பொருள்க்ள அதிக அளவில் திைட்டி ்வத்து 

விற்்ப்ை ்ெயவது ்்பருவணிகம் ஆகும். ்்பருவணிகர்கள் ்்பொருள்கள் உற்்பத்தி 
்ெயயப்்படும் இடேத்தில் இருநது ்மொத்தமொகக் ்கொள்முதல் ்ெயவர். அவற்்றச் 

்தரிநது ்தளிநெோம்

தந்நாடு விடளந்த சைண்சணல தந்து
பிறநாட்டு உப்பின சகாள்டளச் சாறறி
……….
உமணர் ்பாகலும்         

நறறிடண – 183
பாச்ாடு ைந்து கூசழாடு சபயரும் ……      

குறுந்சதாடக - 23
சபானச்னாடு ைந்து கறிசயாடு சபயரும் ……      

அகநானூறு - 149
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சிறுவணிகர்களுக்கு விற்்ப்ை ்ெயவர். ்்பருவணிகர்களுக்கு நுகர்்வொருடேன் ்நைடித் 
்தொடேர்பு இருப்்பது அரிது. 

ஏறறுமதியும் இ்றககுமதியும்
ஒ ரு  ந ொ ட் டி ல்  உ ற் ்ப த் தி  ் ெ ய ய ப் ்ப டு ம் 

் ்பொருள்க்ளப் பிற  நொடுகளுக்கு  அனுப்புவது 
ஏ ற் று ம தி  எ ை ப் ்ப டு ம் .  பி ற  ந ொ டு க ளி ல்  இ ரு ந து 
் ்ப ொ ரு ள் க ் ள  வ ொ ங் கு வ து  இ ற க் கு ம தி  ஆ கு ம் . 
்ப ழ ங் க ொ லை த் தி ல்  த மி ழ ந ொ ட் டி ல்  இ ரு ந து  ் த க் கு , 
ம யி ல் ் த ொ ் க ,  அ ரி சி ,  ெ ந த ை ம் ,  இ ஞ சி ,  மி ள கு 
்்பொன்ற்வ பிற நொடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ்ெயயப்்பட்டேை. 
சீைத்திலிருநது கணணொடி, கற்பூைம், ்பட்டு ்்பொன்ற்வ 
இறக்குமதி ்ெயயப்்பட்டேை. அ்ைபியொவில் இருநது 
குதி்ைகள் வொங்கப்்பட்டேை. 

ெணிகத்தில் ந�ர்ரம
 அக்கொலை வணிகர்கள் ்நர்்மயொகத் ்தொழில் ்ெயதைர் என்்ப்தத் தமிழ 

இலைக்கியங்கள் எடுத்துக்கொட்டுகின்றை. 

  ைாணிகம் சசய்ைார்க்கு ைாணிகம் ்பணிப்
  பிறவும் தம்பால சசயின    திருக்குறள் - 120

என்னும் திருக்குறள் வணிகரின் ்நர்்ம்யப் ்பற்றிக் கூறுகிறது. வணிகர்கள் ்்பொரு்ள 
வொங்கும்்்பொழுது உரிய அள்வவிடே அதிகமொக வொங்க மொட்டேொர்கள். பிறருக்குக் 
்கொடுக்கும் ்்பொழுது அள்வக் கு்றத்துக் ்கொடுக்கமொட்டேொர்கள். எை்வ வணிக்ை 

 “நடுவு நினற நனச்னஞ்சி்்னார்”
என்று ்பட்டிைப்்பொ்லை ்பொைொட்டுகிறது.

இரணெயெழி ெணிகம்
 க்டேகளுக்குச் ்ென்று ்்பொருள்க்ள 

வ ொ ங் க  ் ந ை ம்  இ ல் லை ொ த வ ர் க ளு க் கு 
இ ் ண ய வ ழி  வ ணி க ம்  உ த வு கி ற து . 
இ்ணயத்தளம் மூலைம் ்்பொருள்க்ள 
விற்்ப்ை ்ெயயும் நிறுவைங்கள் ்பலை 
உ ள் ள ை .  இ வ ற் றி ன்  இ ் ண ய த் த ள ப் 
்ப க் க த் தி ல்  ந ம க் கு த்  ் த ் வ ய ொ ை 
் ்ப ொ ரு ள் க ் ள ப்  ்ப ற் றி ய  வி வ ை ங் க ள் 
இருக்கும். ்்பொருள்களின் தைம், வி்லை, 
சி ற ப் பு  ஆ கி ய வ ற் ் ற ப்  பி ற  நி று வ ை ப் 
்்பொருள்க்ளொடு ஒப்பிட்டுப் ்பொர்க்கலைொம். 
ந ம க் கு ப்  பி டி த் த  ் ்ப ொ ரு ள் க ் ள  ந ம் 
வீட்டிற்்க வைவ்ழக்கலைொம். ்்பொரு்ளப் 
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்்பற்றுக் ்கொணடே பிறகு ்பணம் ்ெலுத்தலைொம். மின்ைணுப் ்பரிமொற்றம் மூலைமும் 
்பணத்்தச் ்ெலுத்தலைொம்.

 வணிகம் ்பணடேமொற்று மு்றயொகத் ்தொடேங்கியது. ்பணத்்தப் ்பயன்்படுத்தும் 
மு்றயொக வளர்நதது. இன்று மின்ைணுப் ்பரிமொற்றம் ்ெயயும் அளவுக்கு உயர்நதுள்ளது. 
வருங்கொலைத்தில் வணிகத்தில் இன்னும் ்பலை புது்மகள் வைக்கூடும்.

ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

 1. வீட்டுப் ்பயன்்பொட்டிற்கொகப் ்்பொருள் வொங்கு்பவர் ______________

   அ) நுகர்்வொர்    ஆ) ்தொழிலைொளி 

   இ) முதலீட்டேொளர் ஈ) ்நெவொளி

 2. வணிகம் + ெொத்து என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல் ______________

   அ) வணிகெொத்து    ஆ) வணிகம்ெொத்து 

   இ) வணிகச்ெொத்து ஈ) வணிகத்துெொத்து

 3. ்பணடேம் + மொற்று என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல் ______________

   அ) ்பணடேமொற்று ஆ) ்பணடேம்மொற்று 

   இ) ்பணமொற்று ஈ) ்பணடுமொற்று

கறபேரெ கற்றபின்

மதிபபீடு

1. உங்கள் ஊரில்  உற்்பத்தியொகும் ்்பொருள்களின்  ்்பயர்க்ளப் ்பட்டியலிடுக.

2. ஒவ்வொரு ஊரிலும் கி்டேக்கும் சிறப்புப் ்்பொருள்களின் ்்பயர்க்ள 
அட்டேவ்ணப்்படுத்துக.

 (எ.கொ.) மது்ை மல்லி 

3.  ்படித்து மகிழக

 • ்கொள்வதும் மி்க ்கொளொது

   ்கொடுப்்பதும் கு்ற்படேொது                  -்பட்டிைப்்பொ்லை

 • ெமன்்ெயது சீர்தூக்கும் ்கொல்்்பொல் அ்மந்தொரு்பொல் 

   ்கொடேொ்ம ெொன்்றொர்க்கு அணி.              -திருக்குறள்
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 4. மின்ைணு என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது _____________

   அ) மின் + ைணு  ஆ) மின்ை + அணு

   இ) மின்ைல் + அணு   ஈ) மின் + அணு

 5. விரிவ்டேநத என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது_____________

   அ) விரி+வ்டேநத ஆ) விரி+அ்டேநத 

   இ) விரிவு+அ்டேநத     ஈ) விரிவ+அ்டேநத

பின்வரும் ்ெொற்க்ளச் ்ெொற்்றொடேரில் அ்மத்து எழுதுக

  அ) வணிகம்   ஆ) ஏற்றுமதி   இ) சில்லை்ற     ஈ) கப்்பல்
குறுவிைொ 

 1. வணிகம் என்றொல் என்ை?

 2. ்பணடேமொற்று மு்றக்கு எடுத்துக்கொட்டுத் தருக.

 3. சிறுவணிகப் ்்பொருட்கள் யொ்வ?

சிறுவிைொ 

 1. சிறுவணிகம், ்்பருவணிகம் - ்வறு்படுத்துக.

 2. ்பழநதமிழர் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி  ்ெயத ்்பொருள்கள் எ்வ?

சிநத்ை விைொ 

 1. வணிகப் ்்பொருள்கள் தற்கொலைத்தில் எவவொ்றல்லைொம் மக்க்ள வநத்டேகின்றை? 

 2. உங்கள் ்பகுதியில் ந்டே்்பறும் ்தொழில்க்ளப் ்பட்டியலிடுக.

ஆங்கிலைச் ்ெொல்லுக்கு இ்ணயொை தமிழச் ்ெொல்்லை எடுத்து எழுதுக.

 (மின்ைணு  வணிகம், கொ்ெொ்லை, இ்ணயத்தள வணிகம், வ்ை்வொ்லை, வங்கி, 
மின்ைணு மயம், ்பற்று அட்்டே, ்பணத்தொள், கடேன் அட்்டே)

ஆங்கிலைச் ்ெொல் தமிழச்்ெொல் 

கைன்சி ்நொட்

்்பங்க்

்ெக்

டிமொணட் டிைொஃப்ட்

டிஜிட்டேல்

்டேபிட் கொர்டு

கி்ைடிட் கொர்டு

ஆன்்லைன் ஷொப்பிங்

ஈ-கொமர்ஸ்
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இயல்
ஆறு உரைபநபே மூலதனம்

விரிெோனம்

”்பொடு்பட்டுத் ்தடிய ்பணத்்தப் பு்தத்து ்வக்கொதீர்” என்்பது 
ஔ்வயொரின் அறிவு்ை. ்பணத்்தப் ்பயன்்படுத்தொமல் 
்வத்திருப்்பது மடே்ம ஆகும். ்பணத்்தக் ்கொணடு ஏ்தனும் 
ஒரு ்தொழில் ்ெயது வொழவில் முன்்ைற ்வணடும்.  பிறருக்கு 
உதவியொக வொழ ்வணடும். அது்வ ்பணத்தின் ்பயன். 
இக்கருத்்த விளக்கும் க்த ஒன்்ற அறி்வொம் வொருங்கள்.

பூங்குளம் என்னும் ஊரில் அருளப்்பர் என்னும் வணிகர் இருநதொர்.  ஒருமு்ற அவர் 
்வளிநொட்டிற்குச் ்ெல்லை ்வணடி இருநதது.  தமது பிள்்ளகள் வளவன், அமுதொ, எழிலைன் 
ஆகிய  மூவ்ையும் அ்ழத்தொர்.

“பிள்்ளக்ள! நொன் ்வளிநொட்டிற்குச் ்ெல்லை இருக்கி்றன். நொன் உங்கள் 
ஒவ்வொருவருக்கும் ்பணம்  தருகி்றன்.  நொன் ்கொடுத்த ்பணத்்தக்  கவைமொகப் 
்பொதுகொத்து  எைக்குத் திருப்பித்தை ்வணடும்’‘  எைக் கூறிைொர். 

ஒவ்வொருவருக்கும்  ஐம்்பதொயிைம் ரூ்பொய  ்பணம் ்கொடுத்தொர். மூவரும் மகிழச்சியுடேன் 
்்பற்றுக் ்கொணடேைர்.

அருளப்்பர் அவர்களிடேம் 
வி்டே்்பற்றுச் ்ென்றொர். 
அவர் ்ென்றதும் மூன்று 
பிள்்ளகளும் ஆ்லைொெ்ை 
்ெயதைர்.

“ ந ம து  தி ற ் ம ் ய 
எ ் டே ் ்ப ொ டே ் வ  த ந ் த 
ந ம க் கு ப்  ்ப ண த் ் த க் 
் க ொ டு த் தி ரு க் கி ற ொ ர் “ 
என்றொன் வளவன்.

“நொனும் அப்்படித்தொன் 
நி்ைக்கி்றன்” என்றொள் 
அமுதொ.  

” ந ொ ன்  அ ப் ்ப டி 
நி்ைக்கவில்்லை.  ்பணத்்தப் 
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்பொதுகொக்கத் ்தரிகிறதொ? என்று ்பொர்க்க்வ ்கொடுத்திருக்கிறொர்” என்றொன் எழிலைன்.

வளவன் உழவுத்்தொழிலில் ஆர்வம் உ்டேயவன். தந்த ்கொடுத்த ்பணத்்தக் 
்கொணடு நிலைத்்தக் குத்த்கக்குப் பிடித்தொன். அநநிலைத்்த உழுது ்பண்படுத்திைொன். 
்வலியிட்டேொன். ்பண்படுத்திய நிலைத்தில் கொயகறித் ்தொட்டேத்்த அ்மத்தொன். நொள்்தொறும் 
கவைமுடேன் ்பொதுகொத்துப் ்பைொமரித்து வநதொன்.  

்தொட்டேம் முழுவதும் அவ்ை, ்பொகல், ்வண்டே, கத்தரி முதலிய கொயகள் கொயத்துக் 
குலுங்கிை. அவற்்ற நகைத்திற்குக் ்கொணடு ்ென்று விற்்ப்ை ்ெயதொன்.

அமுதொவிற்கு ஆடு, மொடுகள் வளர்ப்்பதில் விருப்்பம் அதிகம். தந்த ்கொடுத்த 
்ப ண த் ் த க்  ் க ொ ண டு 
ந ொ ட் டு  ம ொ டு க ள் 
சிலைவற்்ற வொங்கிைொள். 
அவற்்ற அக்க்ற்யொடு 
வ ள ர் த் து  வ ந த ொ ள் . 
அ ் வ  த ந த  ்ப ொ ் லை 
வீடு வீடேொகச்   ்கொணடு 
்ென்று விற்றொள். ்மலும் 
தயிர், ்வண்ணய, ்நய 
்்பொன்றவற்்ற மகளிர் 
சு ய  உ த வி க் கு ழு க் க ள் 
மூலைம் விற்றுப் ்்பொருள் 
ஈட்டிைொள்.

எ ழி லை ன்  த ந ் த 
் க ொ டு த் த  ்ப ண த் ் த ப் 
்பத்திைமொக ்வத்திருநது 
மீ ண டு ம்  த ந ் த யி டே ம் 
ஒ ப் ்ப ் டே க் க 
் வ ண டு ம்  எ ை  மு டி வு 
்ெயதொன்.‘்பணம் வீட்டில் இருநதொல் திருட்டுப் ்்பொயவிடும்; வட்டிக்கு முதலீடு ்ெயதொல் 
வட்டிக்கு ஆ்ெப்்பட்டேொன் எைத் தந்த தொழவொக நி்ைத்துக் ்கொள்வொ்ை’ எை 
எணணிைொன். அருகில் உள்ள வங்கிக்குச் ்ென்று ்பொதுகொப்புப் ்்பட்டேக அ்ற ஒன்்ற 
வொடே்கக்கு எடுத்தொன். அதில் ்வத்துப் பூட்டி விட்டுத் திரும்பிைொன்.

அருளப்்பர் தம் ்பயணத்்த முடித்துக்்கொணடு வீடு வநது ்ெர்நதொர். வளவ்ை 
அ்ழத்தொர். ”நொன் ்கொடுத்த ்பணம் எங்்க?” என்று ்கட்டேொர். வளவன் ”அப்்பொ, நீங்கள் 
எைக்குக் ்கொடுத்த ்பணத்்தக் ்கொணடு ்வளொண்ம ்ெய்தன். நல்லை வருவொய 
கி்டேத்தது. நீங்கள் ்கொடுத்த ்பணம் இப்்்பொது இைணடு மடேங்கொக உயர்நது உள்ளது” எைக் 
கூறித் தந்தயின் முன் ்பணத்்த ்வத்தொன்.
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தந்த மகிழச்சி அ்டேநதொர். “நல்லைது! உண்மயும் உ்ழப்பும் உன்னிடேமும் உள்ளை. 
அநதப் ்பணத்்த நீ்ய ்வத்துக் ்கொள். ்வளொண்ம்யத் ்தொடேர்நது ்ெய” என்றொர். 

அடுத்து அமுதொ்வ அ்ழத்தொர். அமுதொ, “அப்்பொ நொன் மொடுக்ள வொங்கிப் ்பொல் 
கறநது விற்்றன். நீங்கள் தநத ்பணம் இைணடு மடேங்கொக ஆகியிருக்கிறது. இ்தொ ்்பற்றுக் 
்கொள்ளுங்கள்” என்று கூறிப் ்பணத்்தத் தந்தயிடேம் ்கொடுத்தொள். “மிக்க மகிழச்சி, 
இநதப் ்பணத்்த எைது ்பரிெொக நீ்ய ்வத்துக்்கொள். ்பண்ண்ய ்மலும் விரிவொக்கி 
நடேத்து, வொழத்துகள்” என்றொர் தந்த.

இறுதியொக எழிலை்ை அ்ழத்தொர் தந்த. அவன் வங்கியிலிருநது தந்த ்கொடுத்த 
்தொ்க்ய எடுத்து வநதொன். “அப்்பொ நீங்கள் ்கொடுத்த ்பணத்்த வங்கிப் ்பொதுகொப்புப் 
்்பட்டேகத்தில் ்பத்திைமொக ்வத்திருந்தன்” என்று கூறிக் ்கொடுத்தொன்.

”்பணம் என்்பது வங்கி கொப்்ப்றயில் ்வத்துப் ்பொதுகொக்க ்வணடிய ்்பொருளன்று. 
அ்தப் ்பயன்்படுத்தித் ்தொழில் ்ெயது முன்்ைறுவது இளம் வயதும் ஆற்றலும் 
உ்டே்யொர் ்ெயல். எழிலைொ! நீ ்பணத்்தயும் ்பயன்்படுத்தவில்்லை. கொலைத்்தயும் 
வீணொக்கிவிட்டேொய. வயதில் இ்ளயவன் நீ. என்னுடேன் சிறிதுகொலைம் உடேனிருநது 
்தொழி்லைக் கற்றுக்்கொள். உன் எதிர்கொலை வொழவுக்கு அது உதவும்” என்றொர். எழிலைன் 
தன் தவற்்ற உணர்நதொன். தந்தயிடேம் ்தொழில் கற்று முன்்ைற ்வணடும் எை முடிவு 
்ெயதொன்.

சுருக்கி எழுதுக

 உ்ழப்்்ப மூலைதைம்  க்த்யச் சுருக்கி எழுதுக.

கறபேரெ கற்றபின்

மதிபபீடு

1. உ்ழப்்்ப மூலைதைம் க்த்ய வகுப்பில் நொடேகமொக நடித்துக் கொட்டுக.

2. நீங்கள் எழிலைைொக இருநதிருநதொல் என்ை ்ெயது இருப்பீர்கள்? வகுப்்ப்றயில் 
்்பசுக.

3. க்தயில் இடேம் ்்பறும் கதொ்பொத்திைங்களில் உங்க்ளக் கவர்நதவர் யொர்? ஏன்?
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இயல்
ஆறு சுடடு எழுத்துகள், வினோ எழுத்துகள்

கறகணடு

அவன், இவள், அங்கு, இங்கு, அநத, இநத ஆகிய ்ெொற்க்ளக் 
கவனியுங்கள்.  அ்வ ஒன்்றச் சுட்டிக் கொட்டுகின்றை.  இவவொறு 
சுட்டிக்கொட்டுவதற்கு  அச்்ெொற்களின் முதலில் அ்மநதுள்ள அ, இ  ஆகிய 
எழுத்துக்ள கொைணம் ஆகும். 

இவவொறு ஒன்்றச் சுட்டிக் கொட்டே வரும் எழுத்துகளுக்குச் சுட்டு 
எழுத்துகள் என்று ்்பயர்.

 அ, இ, உ ஆகிய மூன்று எழுத்துகளும் சுட்டு எழுத்துகள் ஆகும். ஆைொல், இன்று ‘உ’ 
என்னும் எழுத்்தச் சுட்டேொகப் ்பயன்்படுத்துவது இல்்லை.

அகச்சுடடு
 இவன், அவன், இது, அது  -  இச்்ெொற்களில் உள்ள சுட்டு எழுத்துக்ள நீக்கிைொல் பிற 

எழுத்துகள் ்்பொருள் தருவதில்்லை.  இவவொறு, சுட்டு எழுத்துகள் ்ெொல்லின் உள்்ள்ய 
(அகத்்த) இருநது சுட்டுப்்்பொரு்ளத் தருவது அகச்சுட்டு எைப்்படும் .

பு்றச்சுடடு
 அவவொைம்-இம்ம்லை-இநநூல்-இச்்ெொற்களில் உள்ள சுட்டு எழுத்துக்ள 

நீக்கிைொலும் பிற எழுத்துகள் ்்பொருள் தரும். இவவொறு சுட்டு எழுத்துகள் ்ெொல்லின் 
்வளி்ய (புறத்்த) இருநது சுட்டுப்்்பொரு்ளத் தருவது புறச்சுட்டு எைப்்படும்.

அணரமச்சுடடு
 இவன், இவர், இது, இ்வ, இம்மைம், 

இ வ வீ டு  -  இ ச் ் ெ ொ ற் க ள்  ந ம்  அ ரு கி ல் 
(அண்மயில்) உள்ளவற்்றச் சுட்டுகின்றை. 
எை்வ, இஃது அண்மச்சுட்டு எைப்்படும். 
அண்மச்சுட்டுக்குரிய எழுத்து ‘இ’ ஆகும்.

ந�யரமச்சுடடு
 அவள், அவர், அது, அ்வ, அவவீடு, 

அம்மைம் –  இச்்ெொற்கள் ்தொ்லைவில் 
(்ெய்மயில்) உள்ளவற்்றச் சுட்டுகின்றை. 
எை்வ, இது ்ெய்மச்சுட்டு எைப்்படும். 
்ெய்மச்சுட்டுக்குரிய எழுத்து ’அ’ ஆகும்.

சுடடு எழுத்துகள்

்தரிநது ்தளிநெோம்

அருகில் உள்ளவற்றிற்கும் ்தொ்லைவில் 
உ ள் ள வ ற் றி ற் கு ம்  இ ் டே யி ல் 
இ ரு ப் ்ப ் த ச்  சு ட் டி க்  க ொ ட் டே  ‘ உ ’ 
என்ற சுட்்டே ழுத்து அக்கொலைத்தில் 
்பயன்்படுத்தப்்பட்டுள்ளது.

(எ.கொ.) உது, உவன்
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வினோ எழுத்துகள்

சுடடுத்திரிபு
 அம்மைம், இவவீடு ஆகிய்வ புறச்சுட்டுகள் என்்ப்த அறி்வொம். இச்்ெொற்க்ள 

அநத மைம், இநத வீடு என்றும் வழங்குகி்றொம். 

 அ, இ ஆகிய சுட்டு எழுத்துகள் மொற்றம் ்்பற்று (திரிநது) அநத, இநத எை 
வழங்குகின்றை.

 இவவொறு, அ, இ ஆகிய சுட்டு எழுத்துகள் அநத, இநத எைத் திரிநது சுட்டுப் 
்்பொரு்ளத் தருவது சுட்டுத்திரிபு எைப்்படும்.

கறபேரெ கற்றபின்

1. இப்்பத்தியில் உள்ள சுட்டுச் ்ெொற்க்ள எடுத்து எழுதுக

2. நீங்கள் அன்றொடேம் ்பயன்்படுத்தும் சுட்டுச் ்ெொற்கள் சிலைவற்்ற எழுதுக.

கரிகொலைனும் அவனு்டேய தங்்க மலைர்க்்கொடியும் பூங்கொவிற்குச் ்ென்றைர். 
அங்கு இருநத ்ெடிகளில் பூக்கள் மலைர்நது இருநதை. “இங்கு உள்ள மலைர்களில் 
இம்மலைர் அழகொக உள்ளது. அம்மலைர் ்்பரியதொக உள்ளது” என்றொள் மலைர்க்்கொடி. 
“இநத மலை்ைப் ்பொர் அநத மலை்ை விடே அழகொக உள்ளது” என்றொன் கரிகொலைன்.

விைொப் ்்பொரு்ளத் தரும்  எழுத்துகளுக்கு விைொ எழுத்துகள் என்று ்்பயர்.  சிலை 
விைொ எழுத்துகள் ்ெொல்லின் முதலில் இடேம்்்பறும். சிலை விைொ எழுத்துகள் ்ெொல்லின் 
இறுதியில் இடேம்்்பறும். 

எ, யொ, ஆ, ஓ, ஏ ஆகிய ஐநதும் விைொ எழுத்துகள் ஆகும்.

v	்மொழியின் முதலில் வரு்ப்வ - எ, யொ (எங்கு, யொருக்கு)

v	்மொழியின் இறுதியில் வரு்ப்வ - ஆ, ஓ (்்பெலைொமொ, ்தரியு்மொ)

v	்மொழி முதலிலும் இறுதியிலும்  வரு்ப்வ - ஏ (ஏன், நீதொ்ை)

அகவினோ
எது, யொர்,  ஏன் இச்்ெொற்களில் உள்ள விைொ எழுத்துக்ள நீக்கிைொல் பிற 

எழுத்துகளுக்குப் ்்பொருள் இல்்லை.

இவவொறு விைொ எழுத்துகள் ்ெொல்லின் அகத்்த இருநது விைொப் ்்பொரு்ளத் தருவது 
அகவிைொ எைப்்படும்.
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 பு்றவினோ   

அவைொ? வருவொ்ைொ? இச்்ெொற்களில் உள்ள ஆ, ஓ ஆகிய விைொ எழுத்துக்ள 
நீக்கிைொலும் பிற எழுத்துகள் ்்பொருள் தரும்.

இவவொறு விைொ எழுத்துகள் ்ெொல்லின் புறத்்த வநது விைொப் ்்பொரு்ளத் தருவது 
புறவிைொ எைப்்படும். 

கறபேரெ கற்றபின்
்பத்தியில் உள்ள விைொச்  ்ெொற்க்ள எடுத்து எழுதுக.

்ெழியன் துணிக்க்டேக்குச் ்ென்றொன். விற்்ப்ையொளர் ஒருவரிடேம் "ஆயத்த 
ஆ்டேகள் ்பகுதி எங்கு உள்ளது?" என்று விைவிைொன். ”யொருக்கு ஆ்டே ்வணடும்? 
உைக்கொ ்்பரியவர்களுக்கொ?” என்று ்கட்டேொர் விற்்ப்ையொளர். ”ஏன் அப்்படிக் 
்கட்கிறீர்கள்? சிறுவர்களுக்கொை ஆ்டேகள் இல்்லை்யொ?” என்று விைவிைொன். 
”நீ ்கட்்பது உன் அளவுக்குரிய ஆ்டேதொ்ை? அ்தொ அநதப் ்பகுதியில் இருக்கிறது” 
என்றொர் விற்்ப்ையொளர். 

மதிபபீடு

ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுது.

 1. என் வீடு _________ உள்ளது.   (அது / அங்்க)

 2. தம்பி ____________ வொ.   (இவர் / இங்்க)

 3. நீர் ___________ ்தங்கி இருக்கிறது?  (அது / எங்்க)

 4. யொர் ___________  ்தரியுமொ?   (அவர் / யொது)

 5. உன் வீடு ___________அ்மநதுள்ளது? (எங்்க / என்ை)

குறுவிைொ 

 1. சுட்டு எழுத்துகள் என்றொல் என்ை? அ்வ யொ்வ?

 2. அகவிைொ, புறவிைொ – ்வறு்பொடு யொது?

சிநத்ை விைொ 

  அகச்சுட்டு, அகவிைொ, புறச்சுட்டு, புறவிைொ என்று ்்பயரிட்டே கொைணத்்த எழுதுக.
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பெொற்பறொடரப	பையிற்சி.
 அ) அநத, இநத என்னும் சுட்டுச்்ெொற்க்ள அ்மத்துத் ்தொடேர்கள் எழுதுக.

 ஆ) எங்்க, ஏன், யொர்  ஆகிய விைொச்்ெொற்க்ள அ்மத்துத் ்தொடேர்கள் எழுதுக.

பெொற்க்ைச்	பெரத்துச்	பெொற்பறொட்ை		நீட்டி	எழுதுக.	

 அ) நொன் ்பள்ளியில் ்படிக்கி்றன்.  (ஆறொம் வகுப்பு , அைசு)

 ஆ) ்்பொன்ைன் முன்்ைறிைொன்.  ( வணிகம் ்ெயது, ்்பொருளீட்டி, துணி) 

பின்ெரும்	கட்டஙகளில்	உள்ை	பெொற்க்ைக	பகொண்டு	பெொற்பறொடரகள்	அ்மகக.

அ்டபபுககுள்	உள்ை	பெொல்்லத்	்தகக	இடத்தில்	பெரத்து	எழுதுஙகள்.

 அ) நீங்கள் வரும்்்பொது எைக்குப் புத்தகம் வொங்கி வொருங்கள்.  (ஒரு)

 ஆ) நொம் உைங்கள் தயொரித்து உழவர்களுக்கு வழங்க ்வணடும்.         (இயற்்க)

 இ) நொன் ்ெொன்ை ்வ்லை்ய அக்க்றயுடேன் ்ெயதிருக்கிறொர்கள். (மிகுநத)

பெொல்லக	பகட்டு	எழுதுக 

 மல்்லைடுத்து கதிர்ச்சுடேர் நொட்டுப்புறப்்பொடேல் 
 ்பணடேமொற்று வணிகம் மின்ைணுப் ்பரிமொற்றம் ்பட்டிைப்்பொ்லை 
 ்வளொண்ம அண்மச்சுட்டு புறவிைொ

கீழககண்ட	பைத்தி்யப	பைடித்து	விைொககளுககு	வி்ட	எழுதுக

   மனிதர்களுக்குத் ்த்வயொை ்்பொருள்க்ளக் கி்டேக்கச் ்ெயவ்த வணிகத்தின் 
்நொக்கங்களுள் ஒன்று. ஓர் இடேத்தில் உற்்பத்தியொகும் ்்பொருள்க்ளப் ்பலை 
இடேங்களுக்கு அனுப்புவதும் ்பலை இடேங்களில் கி்டேக்கும் ்்பொருள்க்ள ஓர் இடேத்தில் 
கி்டேக்கச் ்ெயவதும் வணிகம் ஆகும். 

   கி்டேக்கும் ்்பொருள்களின் மதிப்்்பக் கூட்டிப் புதிய ்்பொருளொக மொற்றுவது சிறநத 
வணிகமொகும். ெொன்றொகக் கல் என்்பது விற்்ப்ைப் ்்பொருளன்று. ஆைொல் அத்ைச் 
்ெதுக்கிச் சி்லையொக மொற்றலைொம். உதிரும் கல்தூ்ளக் ்கொலைமொவொக மொற்றலைொம். 
இத்ை மதிப்புக் கூட்டுதல் என்்பர்.

்மோழிரய ஆள்நெோம் !

நீ
நொன்
அவன்
அவள்
அவர்

ஊருக்குச்

்ென்றொய
்ென்றொர்
்ென்்றன்
்ென்றொன்
்ென்றொள்
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 1.  கி்டேக்கும் ்்பொருள்களின் _______________ க் கூட்டிப் புதிய ்்பொருளொக   
  மொற்றுவது சிறநத  வணிகம்.

   (அ) அள்வ   (ஆ) மதிப்்்ப   (இ) எணணிக்்க்ய  (ஈ) எ்டே்ய
 2.  சி்லை ்ெதுக்கப்்படும்்்பொது உதிரும் கல்தூ்ள __________________ மொற்றலைொம்.
 3.  வணிகத்தின் ்நொக்கம் என்ை?
 4.  மதிப்புக் கூட்டுதல் என்றொல் என்ை?
 5.  இப்்பத்திக்கு ஏற்ற த்லைப்்்ப எழுதுக

கடி்தம்	எழுதுக. 

பிறநத நொள் ்பரிசு அனுப்பிய மொமொவுக்கு நன்றி ்தரிவித்துக் கடிதம் எழுதுக.

விடுக்்தககு	வி்ட	கொணுஙகள்

(கப்்பல்,   ஏற்றுமதி இறக்குமதி,   தைொசு,   ்நல்மணி,    குதி்ை )

 1)   தனி ஆளொய இருநதொல் நடுநி்லையொய இருநதிடுவொன்;  யொரும் வநது அமர்நதொல் 
ஏற்றம் இறக்கம் கொட்டிடுவொன். அவன் யொர்?  

 2)  தணணீரில் கிடேப்்பொன்; தள்ளொடித் தள்ளொடி நடேப்்பொன்; கொலில்லைொத அவன் யொர்? 

 3)  ்்பெமுடியொத ஓட்டேப்்பநதய வீைனுக்கு வொயக்கு மட்டும் பூட்டு. அவன் யொர்? 

 4)  இயநதிைத்தொல் ்ெயய முடியொத மணி; ஊசி நூலில் ்கொக்க முடியொத மணி; பூமியில் 
வி்ளயும் மணி;  பூவுலைகத்தொர் விரும்பும் மணி. எநத மணி? 

 5)  ஒருமதி ்வளி்ய ்்பொகும்; ஒருமதி உள்்ள வரும்; இருமதியும் ்ெர்நதுவிட்டேொல் 
்பலைநிதியும் ்ெர்நது வரும். அ்வ என்ை? 

பின்ெரும்	நெமணிக்ை	அகைெரி்ெபபைடுத்தி	எழுதுக.

 நீலைம், ்கொ்மதகம், மொணிக்கம், ்வைம், ்பவளம், ்வடூரியம், முத்து, புஷ்பைொகம், 
மைகதம்

பெயல்திட்டம்

 1. ்பண்டேத் தமிழகத்தின் து்றமுகங்கள் ்பற்றியும் அங்கு ஏற்றுமதி இறக்குமதி 
்ெயயப்்பட்டே ்்பொருள்க்ளப் ்பற்றியும் எழுதுக.

 2. உங்களுக்குத் ்தரிநத மூன்று ்தொழில்களின் ்்பயர்க்ள எழுதுக. அத் ்தொழிலின் 
்தொடேர்பு்டேய ஐந்தநது ்ெொற்க்ளப் ்பட்டியலிடுக.

  (எ.கொ.) உழவுத் ்தொழில் = ஏர், கலைப்்்ப, _________, __________, ___________. 

்மோழிநயோடு விரளயோடு
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குறுகபகழுத்துப	புதிர

இடமிருந்து	ெலம்

1.  ந ொ னி லை ம்  ்ப ் டே த் த வ ன்  ்ப ொ டே ் லை 
எழுதியவர்.

2.  சுட்டிக்கொட்டேப் ்பயன்்படுவது ________ 
எழுத்து.

ெலமிருந்து	இடம்

4.  அ ் ை பி ய ொ வி லி ரு ந து  இ ற க் கு ம தி 
்ெயயப்்பட்டேது 

5.  ஒரு ்்பொரு்ளக் ்கொடுத்து ்வறு 
்்பொரு்ளப் ்்பறும் மு்ற 

1

2

3 4

5

பமலிருந்து	கீழ

1.  கொடும் கொடு ெொர்நத இடேமும்

3.  ்தொட்டேத்்தச் சுற்றி __________ 
அ்மக்க ்வணடும் .

கீழிலிருந்து	பமல்

4.  மீைவருக்கு ்மகம் _____________ 
்்பொன்றது.

5.  உடேலுக்குப் ்்பொர்்வயொக அ்மவது

நிறக அதறகுத் தக...

என்	பபைொறுபபுகள்

 1. இநதியக் குடிமகைொக எைது கடே்ம்ய நி்ற்வற்று்வன்.

 2. கலைப்்படேம் ்பற்றிய விழிப்புணர்்வ மக்களிடேம் ஏற்்படுத்து்வன்.

 3. ்நகிழிப் ்பயன்்பொட்்டே இயன்றவ்ை தவிர்ப்்்பன்.

 4. க்டேக்குச் ்ெல்லும்்்பொது துணிப்்்பக்ள எடுத்துச் ்ெல்்வன்.

க்லச்பெொல்	அறிபெொம்

்பணடேம் - Commodity கடேற்்பயணம் - Voyage

்பயணப்்படேகுகள் - Ferries ்தொழில் மு்ை்வொர் - Entrepreneur

்பொைம்்பரியம் - Heritage கலைப்்படேம் - Adulteration  

நுகர்்வொர் - Consumer வணிகர் - Merchant
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இ்ணயச்	பெயல்பைொடுகள்

இரணெயத்தில் கோணக

்பல்்வறு நிறுவைங்களின் ்கப்்்பசி வி்லைப் ்பட்டிய்லையும் அதன் சிறப்பு 
இயல்புக்ளயும் இ்ணயத்தில் கணடு ்தொகுத்து வருக.

்படிகள்:

⇒ ்கொடுக்கப்்பட்டிருக்கும் உைலி / வி்ைவுக் குறியீட்்டேப் ்பயன்்படுத்திச் 
்ெொல்லிைம் என்னும் ்ெயலி்யப் ்பதிவிறக்கம் ்ெயது  நிறுவிக்்கொள்க. 

⇒ ்ெயலியின் முதல் ்பக்கத்தில் எளி்ம, கடிைம் என்னும் இரு ்தரிவுகள் 
்தொன்றும். ஏ்தனும் ஒன்்றத் ்தரிவு ்ெயது ்கொடுக்கப்்பட்டிருக்கும் 
எழுத்துகளில் இருநது புதிய ்ெொற்க்ள உருவொக்குக.

்ெயல்்பொட்டிற்கொை உைலி 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nilatech.Sollinam
*்கொடுக்கப்்பட்டுள்ள ்படேங்கள்அ்டேயொளத்திற்கொக மட்டு்ம

வி்ையொடிப	 
பைொரபபபைொமொ... 

பெொல்லிைம்	(Sollinam)
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கற்றல் ந�ோககஙகள்
Ø	 இந்திய		நொட்டின்	சிறபபுக்ை	அறி்தல்

Ø	 	ெொழவில்	எளி்மயின்	சிறப்பை	உணர்தல்

Ø	 ெமூக	மொற்றத்தில்	கொந்தியின்	பைஙகி்ைத்	ப்தரிந்து	பகொள்ளு்தல்

Ø	 விடு்த்லப	பபைொைொட்டத்தில்	பபைண்களின்	பைஙகி்ை	அறிந்து	பபைொற்று்தல்

Ø	 பெொற்களின்	ெ்கக்ை	அறிந்து	பையன்பைடுத்து்தல்

இயல்
ஏழு புதுரமகள் ்�யயும் நத�மிது
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இயல்
ஏழு பேோைதம்  அன்ர்றய  �ோற்றஙகோல்

நமது நொடு வளம் ்்பொருநதியது. இங்கு இயற்்க வளங்கள் 
ம ட் டு ம ன் றி  இ லை க் கி ய  வ ள ங் க ளு ம்  மி கு ந து ள் ள ை . 
்வற்று்மயில் ஒற்று்ம்யக் ்கொணடேது நமதுநொடு. இமயம் 
முதல் குமரி வ்ை வொழும் இநதியர்கள் அ்ைவரும் உணவு, 
உ்டே, ்மொழி,  நொகரிகம் ஆகியவற்றொல் ்வறு்பட்டு இருநதொலும் 
உணர்வொல் ஒன்று்பட்டேவர்க்ள. ்தசிய ஒரு்மப்்பொட்்டேப் 

்்பொற்றும் ்பொடே்லை அறி்வொம் வொருங்கள். 

கவிரதபநபேரை

புதுடமகள் சசய்த ்தசமிது
பூமியின கிழக்கு ைாசலிது!
சதய்ை ைள்ளுைன சநய்த குறள்தான
்தசம் உடுத்திய நூ்ாடை!   
சமய்கடளப் ்பாறறிய இந்தியத் தாய்க்கு
சமய்யுணர்வு எனகிற ்ம்ாடை!  (புதுடமகள்) 

காளி தாசனின ்தனிடசப் பாைலகள்
காவிரிக் கடரயில எதிசராலிக்க
கம்பனின அமுதக் கவிடத களுக்குக்
கங்டக அட்கள் இடசயடமக்க  (புதுடமகள்)

கனனிக் குமரியின கூந்த லுக்காகக்
காஷ்மீர்த் ்தாட்ைம் பூத்சதாடுக்கும்!  
்மறகு மட்கள் நதிகடள அனுப்பிக் 
கிழக்குக் கடரயின ந்ம்்கட்கும்!  (புதுடமகள்) 

*புலசைளி சயல்ாம் பூக்கா ைாகிப்
புன்னடக சசய்த சபாறகா்ம்!
கலட்க் கூை காவிய மாக்கிக்
கட்டி நிறுத்திய கட்க்கூைம்!   (புதுடமகள்) 

அனட்ன நாட்டின அமுத சுரபியில
அனனிய நாடுகள்பசிதீர
அண்ணல காந்தியின சின்னக் டகத்தடி
அறத்தின ஊனறு ்கா்ாக  
புதுடமகள் சசய்த ்தசமிது
பூமியின கிழக்கு ைாசலிது!*

- தாராபாரதி
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்�ோல்லும் ்பேோருளும்
 ்மய- உண்ம ்தெம் - நொடு

பேோடலின் ்பேோருள்
பூமியின் கிழக்கு வொெலைொகத் திகழும் நமது இநதியநொடு ்பலை புது்மக்ளச் ்ெயத 

நொடு.  திருக்குறள் நமது நொடு அணிநதிருக்கும் ஆ்டேயொக விளங்குகின்றது. உண்மக்ளப் 
்்பொற்றும் இநதியத் தொயக்கு ்மயயுணர்்வ ்மலைொ்டேயொக விளங்குகின்றது. கொளிதொெர் 
இயற்றிய இனி்மயொை ்பொடேல்கள் கொவிரிக்க்ை வ்ை எதி்ைொலிக்கின்றை. கம்்பரின் 
அமுதம் ்்பொன்ற கவி்த வரிகளுக்குக் கங்்க ஆற்றின் அ்லைகள் இ்ெய்மக்கின்றை. 

குமரிமு்ை ஆகிய கன்னியின்  கூநதலுக்கொகக் கொஷமீைத்து மலைர்கள் மொ்லையொகத்  
்தொடுக்கப்்படுகின்றை. ்மற்்க ்தொன்றும் நதிகள் கிழக்கு எல்்லை வ்ை ்பொயநது 
ந ன் ் ம க ் ள  வி ் ள வி க் கி ன் ற ை .  பு ல் ் வ ளி க ள்  எ ல் லை ொ ம்  பூ க் க ள்  ம லை ர் ந து  
்்பொற்கொலைமொகப் புன்ை்க புரிகின்றை. கல்லில் ்ெதுக்கிய சிற்்பங்கள் யொவும் கொவியக் 
க்லைக்கூடேமொகக் கொட்சி தருகின்றை. 

அள்ள அள்ளக் கு்றயொத அமுதசுைபியொக அன்்ை ்பொைத நொடு திகழகின்றது. நம் 
நொடு பிறநொட்டு மக்களின் ்பசி்யயும் ்்பொக்கி வருகின்றது. அறத்தின் ஊன்று்கொலைொக 
கொநதியடிகளின் அகிம்்ெ என்னும் சிறிய ்கத்தடி விளங்குகின்றது. 

நூல் ்ெளி
்த ா ை ா � ா ை தி யி ன்  இ ய ற் க � ய ர்  இ ை ா ்த ா கி ரு ஷ ண ன் . 
�விஞாயிறு என்னும் அவடகமாழி க�ற்றைைர். புதிய 
வி டி ய ல � ள ,  இ து  எ ங � ள  கி ை க் கு ,  வி ை ல  நு னி 

கைளிச்�ங�ள மு்த்லானவை இைர் இயற்றிய நூல�ளாகும். 
இப்�ாடல ்தாைா�ாைதியின் �விவ்த�ள என்னும் க்தாகுப்பில 
இடம்க�ற்றுளளது.

1. ்பொைதம் அன்்றய நொற்றங்கொல் என்னும் ்பொடே்லை இ்ெ்யொடு ்பொடுக.

2. நொட்டு முன்்ைற்றத்தில் நம் ்பங்கு என்னும் த்லைப்பில்  ்்பசுக.

கறபேரெ கற்றபின்
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ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

 1. ்தெம் உடுத்திய நூலைொ்டே எைக் கவிஞர் குறிப்பிடும் நூல்

   அ) திருவொெகம்   ஆ) திருக்குறள்  

   இ) திரிகடுகம்               ஈ) திருப்்பொ்வ

 2. கொளிதொெனின் ்தனி்ெப் ்பொடேல்கள் எதி்ைொலிக்கும் இடேம் 

   அ) கொவிரிக்க்ை      ஆ) ்வ்கக்க்ை     இ) கங்்கக்க்ை    ஈ) யமு்ைக்க்ை

 3. க்லைக்கூடேமொகக் கொட்சி தருவது

       அ) சிற்்பக்கூடேம்   ஆ) ஓவியக்கூடேம்    இ) ்பள்ளிக்கூடேம்       ஈ) சி்றக்கூடேம்

 4. நூலைொ்டே என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது

   அ) நூல்+ஆ்டே    ஆ) நூலைொ+்டே      இ) நூல்+ லைொ்டே            ஈ) நூலைொ+ஆ்டே            

 5.  எதிர்+ஒலிக்க என்்ப்தச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல்

   அ) எதிைலிக்க    ஆ) எதிர்ஒலிக்க      இ) எதி்ைொலிக்க            ஈ) எதிர்்ைொலிக்க

       

நயம் அறிக

 1.   ்பொைதம் அன்்றய நொற்றங்கொல் என்னும் ்பொடேலில் அ்மநதுள்ள எது்கச் 
்ெொற்க்ள எடுத்து எழுதுக.

 2.   ்பொைதம் அன்்றய நொற்றங்கொல் என்னும் ்பொடேலில் அ்மநதுள்ள ்மொ்ைச் 
்ெொற்க்ள எடுத்து எழுதுக.

 3.   ்பொைதம் அன்்றய நொற்றங்கொல் என்னும் ்பொடேலில் அ்மநதுள்ள இ்யபுச் 
்ெொற்க்ள எடுத்து எழுதுக.

குறுவிைொ

 1. தொைொ்பொைதியின் ்பொடேலில் இடேம்்்பற்றுள்ள கவிஞர்களின் ்்பயர்க்ளக் குறிப்பிடுக.

 2.   இநதியொவின் ்மற்கு, கிழக்கு ஆகிய தி்ெக்ள இ்ணத்துக் கவிஞர் கொட்டும் 
கொட்சி்ய எழுதுக.

சிநத்ை விைொ

 நம் நொட்டின் முன்்ைற்றத்திற்கு மொணவர்கள் ்ெயய ்வணடிய்வ ்பற்றிச் சிநதித்து 

      எழுதுக.

மதிபபீடு
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கொநதியடிகள் இநதிய விடுத்லைக்குப் ்பொடு்பட்டேவர் என்்ப்த 
நொடு நன்கு அறியும். ்்பணகள் முன்்ைற்றம், ெமுதொய 
மறுமலைர்ச்சி, தீணடேொ்ம ஒழிப்பு முதலியவற்றுக்கொகவும் 
அவர் ்பொடு்பட்டேொர்.  எளி்ம்ய ஓர் அறமொகப் ்்பொற்றிைொர். 
இ ந தி ய ொ வி ல்  அ வ ர்  க ொ லை டி  ்ப டே ொ த  இ டே ் ம  இ ல் ் லை . 
தமிழநொட்டின் மீதும் தமிழ்மொழியின் மீதும் கொநதியடிகள் 

்கொணடே ்பற்றி்ைக் கொண்்பொம் வொருங்கள்.

இயல்
ஏழு தமிழ்�ோடடில் கோநதி

உரை�ரட உலகம்

கொநதியடிகளுக்குத் தமிழநொட்டின் மீதும் தமிழ மக்கள் மீதும் மிகுநத அன்பு உணடு.  
அவர் ்பலைமு்ற தமிழநொட்டில் ்பயணம் ்ெயதுள்ளொர்.  அப்்்பொது சு்வயொை ்பலை 
நிகழவுகள் நடேநதுள்ளை.  அவற்றில் சிலைவற்்றக் கொணலைொம்.

 1919 ஆம் ஆணடு பிப்ைவரி மொதம் கொநதியடிகள் ்ென்்ைக்கு வநதொர். அப்்்பொது 
ஆங்கிலை அைசு ்ைௌலைட் ெட்டேம் என்னும் கடு்மயொை ெட்டேத்்த ந்டேமு்றப்்படுத்தி 
இருநதது.  அத்ை எதிர்த்துப் ்்பரிய ்்பொைொட்டேத்்த நடேத்தக் கொநதியடிகள் திட்டேமிட்டேொர்.  
அ்தப் ்பற்றிய கருத்தொயவுக் கூட்டேம் இைொஜொஜியின் வீட்டில் ந்டே்்பற்றது. கொநதியடிகள், 
அங்கு ஒரு ்மத்்தயில் அமர்நது இருநதொர். அவருக்கு அருகில் இைொஜொஜியும் மற்ற 
த்லைவர்களும் நின்று்கொணடு இருநதைர்.  

மது்ையில் உள்ள கொநதி அருங்கொட்சியகம்
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அப்்்பொது அங்கு வநத ்பொைதியொர்  வி்ைநது ்ென்று கொநதியடிகளின் அருகில் 
அமர்நதொர்.  “திரு. கொநதி அவர்க்ள! நொன் இன்று மொ்லை ஒரு ்்பொதுக்கூட்டேத்திற்கு 
ஏற்்பொடு ்ெயதுள்்ளன்.  அதற்குத் தொங்கள் த்லை்மதொங்க முடியுமொ?”  என்று ்கட்டேொர்.  
“இன்று எைக்கு ்வறு ்பணி இருக்கிறது.  உங்கள் ்்பொதுக்கூட்டேத்்த நொ்ள நடேத்த 
முடியுமொ?”  என்று ்கட்டேொர் கொநதியடிகள்.  “அது முடியொது. திட்டேமிட்டே்படி கூட்டேம் 
நடேக்கும்.  தொங்கள் ்தொடேங்கப்்்பொகும் இயக்கத்துக்கு என் வொழத்துகள்” என்று கூறிய 
்பொைதியொர் ”நொன் ்்பொய வருகி்றன்” என்று கூறி எழுநது ்ென்றுவிட்டேொர்.  

அவர் ்ென்றதும் ”இவர் யொர்?” என்று கொநதி வியப்புடேன் ்கட்டேொர்.  “இவர் எங்கள் 
தமிழநொட்டுக் கவிஞர்” என்றொர் இைொஜொஜி.  ”அப்்படியொ! இவ்ைப் ்பத்திைமொகப் ்பொதுகொக்க 
்வணடும்” என்றொர் கொநதியடிகள். இநநிகழச்சியின் 
மூ லை ம்  ்ப ொ ை தி ய ொ ர்  ்ப ற் றி ய  க ொ ந தி ய டி க ளி ன் 
மதிப்பீட்்டே அறியலைொம்.  

1 9 2 1  ஆ ம்  ஆ ண டு  ் ெ ப் டே ம் ்ப ர்  ம ொ த த் தி ல் 
கொநதியடிகள் தமிழநொட்டிற்கு வநதொர்.  அப்்்பொது 
பு்கவணடியில் மது்ைக்குச் ்ென்றொர்.  ்ெல்லும் 
வழியில் ்்பரும்்பொலைொை மக்கள் இடுப்பில் ஒரு 
துணடு மட்டு்ம அணிநது இருப்்ப்தக் கணடேொர். 
அ ப் ் ்ப ொ து  க ொ ந தி ய டி க ள்  நீ ள ம ொ ை  ் வ ட் டி , 
்மல்ெட்்டே,  ்்பரிய த்லைப்்பொ்க அணிவ்த 
வழக்கமொகக் ்கொணடிருநதொர்.  

்்பரும்்பொலைொை இநதியர்கள் ்்பொதிய உ்டேகள் 
இல்லைொமல் இருக்கிறொர்கள்.  தொன் மட்டும் இவவளவு 
து ணி க ் ள  அ ணி வ த ொ ?   எ ன் று  சி ந தி த் த ொ ர் .  
அன்றுமுதல் ்வட்டியும் துணடும் மட்டு்ம அணியத் 
்தொடேங்கிைொர்.  அவைது ்தொற்றத்தில் மிகப்்்பரிய 
மொற்றத்்த ஏற்்படுத்திய ்்பரு்ம தமிழநொட்டுக்கு 
உணடு. அநதக் ்கொலைத்தி்லை்ய தம் வொழநொள் 
முழுவதும் இருநதொர். உலைகம் ்்பொற்றிய எளி்மத் 
திருக்்கொலைம் இதுவொகும்.

கொநதியடிகள் ஒருமு்ற கொ்ைக்குடி ்யச் 
சுற்றியுள்ள ஊர்களில் சுற்றுப்்பயணம் ்ெயதொர்.  
அப்்்பொது கொைொடுகொத்தொன் என்னும் ஊரில் அன்்பர் 
ஒருவர் வீட்டில் தங்கி இருநதொர்.  அநத வீடு மிகவும் 
ஆடேம்்பைமொக இருநதது.  வீட்டில் எங்குப் ்பொர்த்தொலும் 
்வளிநொட்டு அலைங்கொைப் ்்பொருள்கள் நி்றநது 
இருநதை.  கொநதியடிகள் அநத அன்்பரிடேம், “உங்கள் 
வீட்்டே ்வளிநொட்டுப் ்்பொருள்களொல் அழகு ்ெயது 
இருக்கிறீர்கள்.  அதற்குச் ்ெலைவு ்ெயத ்பணத்தில் 
்பத்தில் ஒரு ்பங்கு ்பணத்்த என்னிடேம் ்கொடுத்தொல் 
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்்பொதும்.  இ்தவிடே அழகொகச் ்ெயதுவிடு்வன்” என்று கூறிைொர்.  அத்ைக் ்கட்டு, 
அன்்பர் த்லைகுனிநதொர்.  அநத வீட்டுக்குக் கொநதியடிகள் மறுமு்ற வநத்்பொது அங்்க 
்வளிநொட்டுப் ்்பொருள்கள் ஒன்றுகூடே இல்்லை.  கொநதியடிகள் மகிழவுடேன் அவ்ைப் 
்பொைொட்டிைொர்.

கொநதியடிகள் ஒருமு்ற மது்ையில் தங்கி இருநதொர்.  மீைொட்சி அம்மன் ்கொவிலுக்குச் 
்ென்று வைலைொம் என்று த்லைவர்கள் அவ்ை அ்ழத்தைர்.  “அநதக் ்கொவிலுக்குள் 
்ெல்லை எல்லைொ மக்களுக்கும் அனுமதி உணடேொ?” என்று கொநதியடிகள் ்கட்டேொர்.  அங்கு 
இருநதவர்கள் “இல்்லை” என்றைர்.  “அப்்படியொைொல் அங்்க வைமொட்்டேன்” என்று 
கூறிவிட்டேொர். ்பலை ஆணடுகளுக்குப் பிறகு அநதக் ்கொவிலுக்குள் ்ெல்லை அ்ைவருக்கும் 
உரி்ம உணடு என்று அறிவிக்கப்்பட்டேது.  அதன் பிறகு மது்ைக்கு வநத ்்பொதுதொன் 
கொநதியடிகள் மீைொட்சி அம்மன் ்கொவிலுக்குள் ்ென்றொர்.

இ்த ்்பொன்ற நிகழச்சி குற்றொலைத்திலும் ந்டே்்பற்றது.  குற்றொலை அருவியில் நீைொடே 
அ்ைவருக்கும் உரி்ம அளிக்கப்்பட்டு இருநதது.  ஆைொல், அருவிக்குச் ்ெல்லும் 
வழியில் ஒரு ்கொவில் இருநதது.  அதன் வழியொகச் ்ெல்லை ஒருெொைொருக்குத் த்டே 
இருநதது.  எை்வ அ்ைவரும் அருவியில் 
நீைொடே முடியொத நி்லை இருநதது.  அத்ை 
அறிநத கொநதியடிகள் குற்றொலை அருவியில் 
நீைொடே மறுத்துவிட்டேொர்.  மனிதர்களிடேம் 
உயர்வு தொழவு ்பொைொட்டேக் கூடேொது என்்பதில் 
கொநதியடிகள் உறுதியொக இருநத்த 
இதன்மூலைம் அறிய முடிகிறது.

கொநதியடிகள் தமக்கும் தமிழுக்கும் உள்ள ்தொடேர்்்பப் ்பற்றிப் ்பலைமு்ற 
கூறியுள்ளொர்.  ்தன்ைொப்பிரிக்கொவில் வொழநத கொலைத்தில் தமிழ்மொழி்யக் கற்கத் 
்தொடேங்கியதொகக் கூறியுள்ளொர்.  ஜி.யு.்்பொப் எழுதிய தமிழக்்க்யடு தம்்மக் 
கவர்நததொகவும் குறிப்பிட்டு உள்ளொர்.  திருக்குறள் அவ்ைப் ்்பரிதும் கவர்நத நூலைொகும்.

1937  ஆம் ஆணடு ்ென்்ையில் இலைக்கிய மொநொடு ஒன்று ந்டே்்பற்றது.  
அம்மொநொட்டுக்குக் கொநதியடிகள் த்லை்ம வகித்தொர்.  உ.்வ.ெொமிநொதர் வை்வற்புக்குழுத் 
த்லைவைொக இருநதொர்.  உ.்வ.ெொமிநொதரின் உ்ை்யக் ்கட்டே கொநதியடிகள் மகிழநதொர்.  
”இநதப் ்்பரியவரின் அடி நிழலில் இருநது தமிழ கற்க ்வணடும் என்னும் ஆவல் 
உணடேொகிறது” என்று கூறிைொர் கொநதியடிகள். 

இநநிகழவுகள் மூலைம் ஏற்றத்தொழவு அற்ற ெமுதொயம் மலைை ்வணடும் என்னும் 
கொநதியடிகளின் உள்ள உறுதி்ய அறிநது ்கொள்ளலைொம். ்மலும் அவர் தமிழ ்மொழியின் 
மீது ்கொணடே ்பற்்றயும் அறிநது ்கொள்ள முடிகிறது.   

கொநதியடிகளின் தமிழக் ்க்யழுத்து
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ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

 1. கொநதியடிகளிடேம் உ்டேஅணிவதில் மொற்றத்்த ஏற்்படுத்திய ஊர் _____________

   அ) ்கொ்வ     ஆ) மது்ை       இ) தஞெொவூர்       ஈ) சிதம்்பைம்

 2. கொநதியடிகள்  _____________ அடி நிழலில் இருநது தமிழ கற்க ்வணடும் என்று 

விரும்பிைொர்.

   அ) நொமக்கல் கவிஞர்       ஆ) ்பொைதிதொென்     இ) உ.்வ.ெொமிநொதர்     ஈ) ்பொைதியொர்

்்பொருத்துக

 1. இலைக்கிய மொநொடு - ்பொைதியொர்

 2. தமிழநொட்டுக் கவிஞர் - ்ென்்ை 

 3. குற்றொலைம் - ஜி.யு.்்பொப்

 4. தமிழக் ்க்யடு -  அருவி

்ெொற்்றொடேரில் அ்மத்து எழுதுக

 1. ஆ்லைொெ்ை        2. ்பொதுகொக்க 3. மொற்றம் 4. ஆடேம்்பைம்

குறுவிைொ

 1. க ொ ந தி ய டி க ள்  ம து ் ை  மீ ை ொ ட் சி ய ம் ம ன்  ் க ொ வி லு க் கு ள்  மு த லி ல்  ஏ ன் 
நு்ழயவில்்லை?

 2. கொநதியடிகளுக்குத் தமிழ கற்கும் ஆர்வத்்த ஏற்்படுத்திய நிகழ்வக் கூறுக.

சிறுவிைொ

 1. கொநதியடிகளின் உ்டே மொற்றத்திற்குக் கொைணமொக அ்மநத நிகழவி்ை எழுதுக.

 2. கொநதியடிகளுக்கும் தமிழுக்கும் உள்ள ்தொடேர்்்ப எழுதுக.

சிநத்ை விைொ

 கொநதியடிகளிடேம் கொணப்்படும் உயர்நத ்பணபுகளொக நீங்கள் கருது்ப்வ யொ்வ?

கறபேரெ கற்றபின்

மதிபபீடு

1. கொநதியடிகளின் ்்பொன்்மொழிக்ளத் திைட்டுக.

2. கொநதியடிகள் நடேத்திய அறவழிப் ்்பொைொட்டேங்களின் ்்பயர்க்ளத் ்தொகுக்க.
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இயல்
ஏழு நெலு�ோச்சியோர்

விரிெோனம்

வணிகம் ்ெயய வநத ஆங்கி்லையர் சிறிது சிறிதொக நமது 
நொட்்டேக் ்கப்்பற்றிக் ்கொணடேைர். அவர்க்ள எதிர்த்து 
வீ ை ப் ் ்ப ொ ர்  பு ரி ந த வ ர் க ள்  ்ப லை ர் .  அ வ ர் க ளு ள்  ் வ ற் றி 
்்பற்றவர்கள் சிலை்ை.   வீைமும் அதைொல் வி்ளயும் ்வற்றியும்  
்்பொருக்கு முக்கியமொை்வ. சூழநி்லைக்்கற்்பச் ்ெயல்்பட்டுப் 
்்பறும் ்வற்றி்ய சிறநதது. விடுத்லைப்்்பொரில் ஆணகளுக்கு 

நிகைொகச் ்ெயல்்பட்டு ்வற்றி வொ்க சூடிய ்்பணகளுள் ஒருவ்ைப் ்பற்றி அறி்வொம் 
வொருங்கள்.

இ ை ொ ம ந ொ த பு ை த் ் த  ஆ ட் சி  ் ெ ய த 
் ெ ல் லை மு த் து  ம ன் ை ரி ன்  ஒ ் ை  ம க ள் 
்வலுநொச்சியொர். தொய்மொழியொகிய தமிழ 
மட்டும் அல்லைொமல் ஆங்கிலைம், பி்ைஞசு, 
உருது ஆகிய ்மொழிக்ளயும் சிறப்்பொகக் 
கற்றொர். சிலைம்்பம், குதி்ை்யற்றம், வொட்்்பொர், 
விற்்பயிற்சி ஆகியவற்்றயும் மு்றயொகக் 
கற்றுக் ்கொணடேொர். சிவகங்்க மன்ைர் 
முத்துவடுகநொத்ை மணநது மகிழச்சி்யொடு 
வொழநது வநதொர். 

கொ்ளயொர்்கொவிலில் ந்டே்்பற்ற 
்்பொரில் முத்துவடுகநொதர் ஆங்கி்லையைொல் 
ந ய வ ஞ ெ க ம ொ க க்  ் க ொ ல் லை ப் ்ப ட் டே ொ ர் . 
்வலுநொச்சியொர் ஆங்கி்லைய்ை ்வன்று 
சிவகங்்க்ய மீட்க உறுதி பூணடேொர். 
திணடுக்கல் ்கொட்்டேயில் தங்கி ஒரு 
்ப்டே்யத் திைட்டிப் ்பயிற்சி அளித்தொர்.

எடடு ஆணடுகளுககுப பின்…
தி ண டு க் க ல்  ் க ொ ட் ் டே யி ல் 

ஆ்லைொெ்ைக் கூட்டேம் ஒன்று நடேநது 

்கொணடிருநதது. கூட்டேத்தின் நடு்வ வீைமங்்க ்வலுநொச்சியொர் அமர்நதிருநதொர். அவ்ைச் 
சுற்றி அ்மச்ெர் தொணடேவைொயர், தள்பதிகளொகிய ்்பரிய மருது, சின்ை மருது மற்றும் 
குறுநிலை மன்ைர்கள் சிலைர் இருநதைர்.
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“ ந ொ ம்  சி வ க ங் ் க ் ய  இ ழ ந து 
எ ட் டு  ஆ ண டு க ள்  ஆ கி வி ட் டே ை ”  எ ன் று 
்வலுநொச்சியொர் கவ்லை நி்றநத குைலில் 
கூறிைொர்.

“கவ்லைப்்படேொதீர்கள் அைசியொ்ை! நொம் 
சிவகங்்க்ய மீட்கும் நொள் ்நருங்கிவிட்டேது” 
என்றொர் அ்மச்ெர் தொணடேவைொயர்.

”அநத இனிய நொ்ளத்தொன் நொனும் 
ஆ வ லு டே ன்  எ தி ர் ்ப ொ ர் த் து க்  ் க ொ ண டு 
இருக்கி்றன்” என்றொர் ்வலுநொச்சியொர்.

அப்்்பொது ்வளி்ய ்்பரும் ஆைவொைம் 
்கட்டேது. “்மசூரிலிருநது ஐதர்அலி அனுப்பிய 
்ப்டே வநதுவிட்டேது எை நி்ைக்கி்றன்” என்றொர் ்வலுநொச்சியொர்.

அப்்்பொது அ்றயின் வொயிலில் வீைன் ஒருவன் வநது நின்றொன். ”அைசியொருக்கு 
வணக்கம். ்மசூரில் இருநது  ஐயொயிைம் குதி்ைப் ்ப்டே வீைர்கள் வநதுள்ளைர்” 
என்றொன்.  ”அப்்படியொ! மகிழச்சி. அவர்க்ள ஓயவு எடுக்கச் ்ெொல். நொன் பிறகு வநது 
்பொர்க்கி்றன்” என்றொர் ்வலுநொச்சியொர். வீைன் ்வளி்யறிைொன்.

”ஐதர்அலி உறுதியொகப் ்ப்டே்ய அனுப்புவொர் என்று எைக்கு முன்்்ப ்தரியும் 
அைசியொ்ை!” என்றொர் அ்மச்ெர் தொணடேவைொயர்.

”எதைொல் அப்்படிச் ்ெொல்கிறீர்கள்?” 

”நொம் இருவரும் ஐதர்அலி்யச் ெநதிக்க ்மசூர் ்ென்்றொம் அல்லைவொ? அப்்்பொது 
தொங்கள் அவரிடேம் உருது்மொழியில் ்்பசினீர்கள். அப்்்பொது அவர் முகத்தில் ்்பரிய 
மகிழச்சி ்தொன்றிய்த நொன் கண்டேன்” என்றொர் தொணடேவைொயர்.

”நம் அைசியொரின் ்பன்்மொழி அறிவு நமக்குப் ்்பரிய நன்்ம்யத் தநதிருக்கிறது” 
என்றொர் சின்ை மருது.

” ஆ ம் .  ந ம து  வீ ை ர் க ளு டே ன் 
ஐதர்அலியின் ஐயொயிைம் குதி்ைப்்ப்டே 
வீைர்களும் ்ெர்நது விட்டேைர். ஆக்வ, 
ந ொ ் ள  சி வ க ங் ் க ் ய  மீ ட் க ப் 
பு ற ப் ்ப டே லை ொ ம்  அ ல் லை வ ொ ? ”  எ ன் று 
்கட்டேொர் ்்பரிய மருது.

”என் கணவர் ்கொல்லைப்்பட்டே ஊர் 
கொ்ளயொர்்கொவில். எை்வ,  நொம் 
மு த லி ல்  க ொ ் ள ய ொ ர் ் க ொ வி ் லை க் 
்கப்்பற்று்வொம். பிறகு சிவகங்்க்ய 
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மீட்்்பொம்” என்றொர் ்வலு நொச்சியொர். அ்ைவரும் அத்ை ஏற்றுக்்கொணடேைர். மறுநொள் 
கொ்ளயொர்்கொவில் ்நொக்கி ்வலுநொச்சியொர் ்ப்டே புறப்்பட்டேது. ஆணகள் ்ப்டேப்பிரிவுக்கு 
மருது ெ்கொதைர்களும் ்்பணகள் ்ப்டேப்பிரிவுக்குக்  குயிலியும் த்லை்ம ஏற்றைர்.

கொ்ளயொர்்கொவிலில் ்வலுநொச்சியொரின் ்ப்டேக்கும் ஆங்கி்லையரின் ்ப்டேக்கும் 
இ்டே்ய கடு்மயொை ்்பொர் ந்டே்்பற்றது. இறுதியில் ஆங்கி்லையரின் ்ப்டே ்தொற்று 
ஓடியது.

”அைசியொர் அவர்க்ள! கொ்ளயொர்்கொவில் நம் ்கக்கு வநது விட்டேது. நொம் இப்்்பொ்த 
சிவகங்்கக் ்கொட்்டே்யத் தொக்கிைொல் ஆங்கி்லைய்ை விைட்டியடித்து விடேலைொம்” என்றொர் 
்்பரிய மருது. “அவெைம் ்வணடேொம். இப்்்பொது சிவகங்்கக் ்கொட்்டேக் கதவுகள் 
அ்டேக்கப்்பட்டிருக்கும். வரும் விெயதெமித் திருநொள் அன்று கதவுகள் திறக்கப்்படும். 
அப்்்பொது நமது ்ப்டேகள் உள்்ள நு்ழயலைொம்” என்றொர் ்வலுநொச்சியொர்.

”அப்்்பொதும் ்்பரிய கொவல் இருக்கு்ம” என்றொர் சின்ை மருது.

” வி ெ ய த ெ மி  ந ொ ளி ல்  ் க ொ ட் ் டே க் கு ள்  ் ெ ல் வ த ற் கு ப் 
்்பணகளுக்கு மட்டும் அனுமதி உணடு. நமது ்்பணகள்  
்ப்டேப்பிரிவிைர் கூ்டேகளில் பூக்கள், ்பழங்கள் ஆகியவற்றுடேன் 
ஆ யு த ங் க ் ள யு ம்  ம ் ற த் து க்  ் க ொ ண டு  ் க ொ ட் ் டே க் கு ள் 
்ெல்லைட்டும். உள்்ள அவர்கள் தொக்குத்லைத் ்தொடேங்கியதும் 
நமது ஆணகள் ்ப்டேப்பிரிவிைரும் ்கொட்்டேக்குள் நு்ழநது 
தொக்கட்டும். ஆங்கி்லைய்ை விைட்டியடித்து விடேலைொம்” என்றொர் 
்வலுநொச்சியொர்.

”அப்்படி்ய ்ெயயலைொம் அைசியொ்ை! இன்னும் ஒரு ்ெயதி. 
தங்க்ளக் கொட்டிக் ்கொடுக்குமொறு உ்டேயொள் என்னும் 
்்பண்ண ஆங்கி்லையர்கள் வற்புறுத்திைொர்களொம். அவர் 
மறுத்ததொல் ்கொன்றுவிட்டேொர்களொம். அவருக்கு நொம் உரிய 
மு்றயில் சிறப்புச் ்ெயய ்வணடும்” என்றொர் அ்மச்ெர் 
தொணடேவைொயர்.

”அவருக்கு ஒரு நடுகல் நடுவதற்கு ஏற்்பொடு ்ெயயுங்கள் அ்மச்ெ்ை! அவைது 
்்பரு்ம்ய எல்்லைொரும் அறிநது ்கொள்ளட்டும்” என்றொர் ்வலுநொச்சியொர்.

”அப்்படி்ய ்ெய்வொம்” என்றொர் அ்மச்ெர்.

விெயதெமிக்கு முதல் நொள் சிவகங்்க்ய ்நொக்கிப் புறப்்பட்டேது ்ப்டே. வழியில் 
உ்டேயொளுக்கொக நடேப்்பட்டே நடுகல் முன்பு குதி்ையில் இருநது இறங்கிைொர் 
்வலுநொச்சியொர். தொம் ்வத்திருநத தொலி்ய எடுத்து அநத நடுகல்லுக்குக் கொணிக்்கயொகச் 
்ெலுத்தி வணங்கிைொர்.  அருகில் நின்ற வீைர்கள் ”உ்டேயொள் புகழ ஓங்குக” என்று 
முழக்கமிட்டேைர்.

்ப்டே மறுநொள் கொ்லை சிவகங்்க்ய அ்டேநதது.

நடுகல்
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”அைசியொ்ை!  நொன் நமது ்்பணகள் 
்ப்டேப்பிரிவுடேன் மொறு்வடேத்தில் உள்்ள 
்ெல்கி்றன். உள்்ள ்ென்றதும் அங்குள்ள 
ஆயுதக் கிடேங்குக்கு எப்்படியொவது தீ ்வத்து 
விடுகி்றன்.  தீ எரிவது ்தரிநததும் நம் ்ப்டே 
உள்்ள நு்ழயட்டும்” என்று கூறிைொர் 
குயிலி.

”அப்்படி்ய ஆகட்டும்” என்றொர் ்வலு 
நொச்சியொர்.

குயிலியும் ்்பணகள் ்ப்டேயிைரும் ்கொட்்டேக்குள் ்ென்றைர். சிறிது ்நைத்தில் 
்கொட்்டேக்குள் ்்பரும் கூச்ெல் எழுநதது.  உள்்ள உயைமொகத் தீ எரிவது ்தரிநதது.

”நமது ்ப்டே உள்்ள நு்ழயட்டும்” என்று ஆ்ணயிட்டேொர் ்வலுநொச்சியொர். ்ப்டே 
வீைர்கள் ்கொட்்டேக்குள் ்பொயநது ்ென்றைர். ஆங்கி்லையரின் ்ப்டேயுடேன் கடு்மயொகப் 
்்பொரிட்டேைர். இறுதியில் ஆங்கிலைப்்ப்டே ்தொல்விய்டேநது ்கொட்்டே்யவிட்டு ஓடியது.

”்வற்றி! ்வற்றி!” என்று முழக்கமிட்டேைர் வீைர்கள்.

”இநத ்வற்றிக்குக் கொைணமொை குயிலி எங்்க?” என்று ்கட்டேொர் ்வலுநொச்சியொர்.

”குயிலி தம் உடேலில் தீ  ்வத்துக் ்கொணடு ஆயுதக் கிடேங்குக்குள் குதித்துவிட்டேொர்” எை 
வீைர்கள் கூறிைொர்கள்.

”குயிலி தம் உயி்ைத் தநது நம்நொட்்டே மீட்டுக் ்கொடுத்திருக்கிறொர். அவைது 
துணிவுக்கும் தியொகத்திற்கும் வீைத்திற்கும் த்லைவணங்குகி்றன்” என்று உணர்ச்சிப் 
்்பருக்்கொடு கூறிைொர் ்வலுநொச்சியொர்.

்வலுநொச்சியொரின் வீைம், மருது ெ்கொதைர்களின் ஆற்றல், ஐதர்அலியின் உதவி 
ஆகியவற்்றொடு குயிலியின் தியொகமும் இ்ணநததொல்  சிவகங்்க மீட்கப்்பட்டேது.

  1. ்வலுநொச்சியொர் சிவகங்்க்ய மீட்டே நிகழ்வச் சுருக்கமொக எழுதுக.

மதிபபீடு

கறபேரெ கற்றபின்
இக்க்த்ய நொடேகமொக வகுப்்ப்றயில் நடித்துக் கொட்டுக.

்தரிநது ்தளிநெோம்

• ்வலுநொச்சியொரின் கொலைம் 1730-1796
• ்வலுநொச்சியொர் சிவகங்்க்ய மீட்டே 

ஆணடு 1780.
• ஜ ொ ன் சி ை ொ ணி க் கு  மு ன் ் ்ப 

ஆங்கி்லைய்ை எதிர்த்து வீைப்்்பொர் 
புரிநதவர் ்வலு நொச்சியொர்.
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இயல்
ஏழு �ோல்ெரகச் ்�ோறகள்

கறகணடு

தமிழில் சிலை எழுத்துகள் தனித்து நின்று ்்பொருள் தரும். ஒன்றுக்கு ்மற்்பட்டே 
எழுத்துகள் ்தொடேர்நது  வநதும் ்்பொருள் தரும். இவவொறு ்்பொருள் தரு்ப்வ  ்ெொல் 
எைப்்படும்.

(எ.கொ.)  ஈ,  பூ, ்ம, கல், கடேல், தங்கம்.

இலைக்கண அடிப்்ப்டேயில் ்ெொற்கள் ்்பயர்ச்்ெொல், வி்ைச்்ெொல், இ்டேச்்ெொல், 
உரிச்்ெொல் எை நொன்கு   வ்கப்்படும்.

்பேயர்ச்்�ோல்
 ஒன்றன் ்்பய்ைக் குறிக்கும் ்ெொல் ்்பயர்ச்்ெொல் எைப்்படும்.

 (எ.கொ.)  ்பொைதி, ்பள்ளி, கொ்லை, கண, நன்்ம, ஓடுதல்.

விரனச்்�ோல்
 வி்ை என்னும் ்ெொல்லுக்குச் ்ெயல் என்்பது ்்பொருள். ்ெய்லைக் குறிக்கும் ்ெொல் 

வி்ைச்்ெொல் எைப்்படும். 

  (எ.கொ.)  வொ, ்்பொ, எழுது, வி்ளயொடு.

இரடச்்�ோல்
 ்்பயர்ச்்ெொல்்லையும் வி்ைச்்ெொல்்லையும் ெொர்நது வரும் ்ெொல் இ்டேச்்ெொல் 

ஆகும். இது தனித்து இயங்கொது.

  (எ.கொ.) உம்  –  தந்தயும் தொயும்

            மற்று -  மற்்றொருவர்

    ஐ  - திருக்குற்ள

உரிச்்�ோல்
 ்்பயர்ச்்ெொல், வி்ைச்்ெொல் ஆகியவற்றின் தன்்ம்ய மிகுதிப்்படுத்த வருவது 

உரிச்்ெொல் ஆகும்

  (எ.கொ.)  மொ  –  மொநகைம்

    ெொலை  -  ெொலைச்சிறநதது
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கறபேரெ கற்றபின்

மதிபபீடு

பின்வரும் ்தொடேர்களில் உள்ள நொல்வ்கச் ்ெொற்க்ள வ்கப்்படுத்துக.

 1. வளவனும் தங்்கயும் மொநகைப் ்்பருநதில் ஏறிைர்.  

 2. நொள்்தொறும் திருக்குற்ளப்  ்படி.

 3. "ஏ்ழக்கு உதவுதல் ெொலைச்சிறநதது" என்றொர் ஆசிரியர்.

கீழக்கொணும் குறளில் உள்ள இ்டேச்்ெொல்்லை எழுதுக.
    மக்கள்சமய் தீண்ைல உைறகினபம் மறறுஅைர்
     சசாற்கட்ைல இனபம் சசவிக்கு.

்ெயதித்தொளில் வி்ளயொட்டுச் ்ெயதி ஒன்்றப் ்படித்து, அதில் இடேம்்்பற்றுள்ள 
நொல்வ்கச் ்ெொற்க்ள எழுதுக.

்ெொல்வ்க்ய அறிநது ்்பொருநதொச் ்ெொல்்லை வட்டேமிடுக.

   1. அ) ்படித்தொள் ஆ) ஐ இ) மற்று  ஈ) கு

  2.  அ) மது்ை  ஆ) கொல் இ) சித்தி்ை      ஈ) ஓடிைொன்

  3. அ) ்ென்றொள்  ஆ) வநத இ) சித்தி்ை      ஈ) நடேநது

  4.  அ) மொ  ஆ) ஐ  இ)உம்      ஈ)  மற்று

குறுவிைொக்கள்

1.  ்ெொல் என்றொல் என்ை?

2.  ்ெொற்களின் வ்கக்ள எழுதுக.

3.  ்்பய்ையும் வி்ை்யயும் ெொர்நது வரும் ்ெொற்க்ள எவவொறு வழங்குகி்றொம்?
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பகட்க

 தமிழக விடுத்லைப் ்்பொைொட்டே வீைர்களுள் ஒருவரின் வைலைொற்்றக் ்கட்க.

கீழககொணும்	்த்லபபுகளில்	ஒரு	நிமிடம்	பபைசுக.

 1. ்பொைதியொர்  2. கொநதியடிகள் 3. ்வலுநொச்சியொர்

பெொல்லக	பகட்டு	எழுதுக

 இநதியநொடு  கொநதியடிகள்        ஊன்று்கொல்         ்வலுநொச்சியொர்  

 வொழத்துகள்        ்மயயுணர்வு        நொற்றங்கொல்         உரிச்்ெொல் 

 ்்பொதுக்கூட்டேம்       குற்றொலைம் 

கீழககொணும்	பைத்தி்யப	பைடித்து	விைொககளுககு	வி்ட	எழுதுக

இநதிய விடுத்லைக்குப் ்பொடு்பட்டேவர்களுள் ஒருவர் வ.உ.சிதம்்பைைொர். 
வ . உ . சி .  அ வ ர் க ள்  த மி ழி லு ம்  ஆ ங் கி லை த் தி லு ம்  பு லை ் ம  ் ்ப ற் றி ரு ந த ொ ர் . 
அ வ ர் ,  வ ழ க் க றி ஞ ர் ,  எ ழு த் த ொ ள ர் ,  ் ்ப ச் ெ ொ ள ர் ,  ் த ொ ழி ற் ெ ங் க த்  த ் லை வ ர் 
என்னும் ்பன்முகத்தன்்ம ்்பற்றிருநதொர்.  ஆங்கி்லையரின் கப்்பல்களுக்குப் 
்்பொட்டியொக உள்நொட்டு இநதியக் கப்்பல் நிறுவைத்்தத் ்தொடேங்கியவர். 
1 9 0 6  ஆ ம்  ஆ ண டு  அ க் ் டே ொ ்ப ர்  1 6 ஆ ம்  ந ொ ள்  ” சு ் த சி  ந ொ வ ொ ய ச்  ெ ங் க ம் ” 
எ ன் ற  க ப் ்ப ல்  நி று வ ை த் ் த ப்  ்ப தி வு  ் ெ ய த ொ ர் .  வ . உ . சி .  ் ெ ன் ் ை க் கு ச் 
்ெல்லும்்்பொது ்பொைதியொ்ைச் ெநதிப்்ப்த வழக்கமொகக் ்கொணடிருநதொர்.  
்மலும், ்பொைதியொர் ்பொடேல்க்ள விரும்பிக் ்கட்்பொர்.

 1. சு்தசி நொவொயச் ெங்கத்்த நிறுவியவர் யொர்?

 2. வ.உ.சி. ்ென்்ைக்குச் ்ெல்லும்்்பொது யொ்ைச் ெநதிப்்ப்த வழக்கமொகக் 
்கொணடிருநதொர்?

 3. வ. உ.சி. அவர்கள் யொரு்டேய ்பொடேல்க்ள விரும்பிக் ்கட்்பொர்?

 4. வ. உ. சி. அவர்களின் ்பன்முகத் தன்்மகள் யொ்வ?

 5. வ. உ. சி. அவர்கள் புலை்ம ்்பற்றிருநத ்மொழிகள் யொ்வ?

இடம்	அறிந்து	பையன்பைடுத்துபெொம்

   ஒன்று என்்ப்தக் குறிக்க ஓர், ஒரு ஆகிய இைணடு ்ெொற்களும் ்பயன்்படுகின்றை. 
உயி்ைழுத்தில் ்தொடேங்கும் ்ெொல்லுக்கு முன் ஓர் என்னும் ்ெொல்்லைப் ்பயன்்படுத்த 
்வணடும். உயிர்்மய்யழுத்தில் ்தொடேங்கும் ்ெொல்லுக்கு முன் ஒரு என்னும் 
்ெொல்்லைப் ்பயன்்படுத்த ்வணடும். 

்மோழிரய ஆள்நெோம் !
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 (எ.கொ.)     ஓர் ஊர்       ஓர் ஏரி

     ஒரு நகைம்    ஒரு கடேல் 

   இ்வ ்்பொலை்வ, உயி்ைழுத்தில் ்தொடேங்கும் ்ெொல்லுக்கு முன் அஃது என்னும் 
்ெொல்்லைப் ்பயன்்படுத்த ்வணடும். உயிர்்மய்யழுத்தில் ்தொடேங்கும் ்ெொல்லுக்கு 
முன் அது என்னும் ்ெொல்்லைப் ்பயன்்படுத்த ்வணடும். 

 (எ.கொ.)     அஃது இங்்க உள்ளது

       அது நன்றொக உள்ளது

கீழககொணும்	ப்தொடரகளில்	உள்ை	பி்ழக்ைத்	திருத்தி	எழுதுக
 1. ஒரு அழகிய சிற்றூரில் ஓர் குளம் இருநதது.
 2. ஒரு இைவும் ஓர் ்பகலும் ்ெர்நதது ஒருநொள்.
 3. அது இல்லைொத இடேத்தில் எதுவும் நடேக்கொது.
 4. அஃது நகைத்திற்குச் ்ெல்லும் ெொ்லை.
 5. அது ஒரு இனிய ்பொடேல்.

அகைெரி்ெபபைடுத்துக

 ்்பணகள், ்பொைதம், புது்ம, பீலி,  ்்பருநது, பூமி, ்பழங்கள், ்்பொதுக்கூட்டேம், ்்பயன், 
்்பொக்குவைத்து, பின்னிைவு

பெயல்திட்டம்

 கொநதியடிகளின் விடுத்லைப் ்்பொைொட்டே நிகழவுகள் ்பற்றிய ்படேங்க்ளத் திைட்டிப் 
்படேத்்தொகுப்பு ஒன்று உருவொக்குக.

கீழககொணும்	்த்லபபில்	கட்டு்ை	எழுதுக.

 ்தசிய ஒரு்மப்்பொடு

இைண்டு		பெொற்க்ை	இ்ணத்துப	புதிய	பெொற்க்ை	உருெொககு.

  (எ.கொ.)  எைக்கு          எைக்குணடு     எைக்கில்்லை

 வடேக்கு     -------------  -------------

 ்பநது     -------------  -------------

 ்பொட்டு     -------------  -------------

்மோழிநயோடு விரளயோடு

உணடு

இல்்லை
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கட்டஙகளில்	உள்ை	பெொற்க்ைக	பகொண்டு	ப்தொடரகள்	உருெொககுக.

கட்டஙகளில்	ம்றந்துள்ை	நொல்ெ்கச்	பெொற்க்ை	எழுதுக

எ.கொ:	குமைன்	–	பபையரச்பெொல்

என்	பபைொறுபபுகள்

 1.  தொய தந்தயின் வீட்டு ்வ்லைகளில் என்ைொல் முடிநத உதவிக்ளச் ்ெய்வன்.

	 2.		்பள்ளி, ்்பொது இடேங்களில் உள்ள ்்பொருட்க்ள உ்டேக்கொமல் ்பொதுகொப்்்பன்.

	 3.			தமிழத்தொய வொழத்து, நொட்டுப்்பண, ்தசியக்்கொடி முதலியவற்றிற்கு உரிய 
மரியொ்த தரு்வன். 

க்லச்பெொல்	அறிபெொம்

	 நொட்டுபபைற்று	 -		 Patriotism	 இலககியம்	 -		 Literature

	 க்லககூடம்	 -		 Art	Gallery	 பமய்யுணரவு	 -		 Knowledge	of	Reality

்பொரி

எழிலி

மொணவர்கள்

மொடு

மொடுகள்

வீட்டுக்கு

வநதை

வநதொன்

வநதது

வநதொர்கள்

வநதொள்

கு ம் ்்ப சி வ ன்

ம ை ரு ்ப ண தொ

ை க ந று டி ய

ன் ந து உ ம் ்ெ

ஐ மொ டு ம ற் று

ந டே க் கி றொ ள்

நிறக அதறகுத் தக...

இரணெயத்தில் கோணக

விடுத்லைப் ்்பொைொட்டேத்தில் கலைநது்கொணடே தமிழகத் த்லைவர்கள் ்பற்றிய 
்ெயதிக்ள அறிக.
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இ்ணயச்	பெயல்பைொடுகள்

்படிநி்லைகள்:

⇒ ்கொடுக்கப்்பட்டிருக்கும் உைலி / வி்ைவுக்குறியீட்்டேப் ்பயன்்படுத்தி, “்ெொல்லி 
அடி” ்ெயலி்ய நிறுவுக.  

⇒ ்ெயலி்யத் திறநதவுடேன் வரும் தி்ையில் ்கொடுக்கப்்பட்டிருக்கும் ‘்படேம் 
்பொர்த்துக் கணடுபிடி’, ‘குறிப்புகள் மூலைம் கணடுபிடி’, ‘்ெொல்லுக்குள் ்ெொல்’, 
‘பிற ்மொழிச்்ெொற்கள்’, ‘எதிர்ச் ்ெொற்கள்’ மற்றும் ‘இ்ணச்்ெொற்கள்’ ்்பொன்ற 
்தரிவுகளில் ஏ்தனும்  ஒன்்றத் ்தரிவு ்ெயக.

⇒ எடுத்துக்கொட்டேொகக் ்கொடுக்கப்்பட்டிருக்கும் ்படேங்க்ளக்்கொணடு அதன் 
்்பயர்க்ள அ்டேயொளம் கொணுதல். இ்த ்்பொன்று பிற  வி்ளயொட்டுகளின் 
மூலைம் ்ெொற்களஞசிய அறி்வ வளர்த்துக் ்கொள்க.

்ெயல்்பொட்டிற்கொை உைலி 
https://play.google.com/store/apps/details?id=nithra.tamil.word.game.solliadi
ஒத்த பிற ்ெயலிகள் 
 1. மொயக்கட்டேம்    2. புதிர்நொனூறு   3.  திருக்குறள் வி்ளயொட்டு
*்கொடுக்கப்்பட்டுள்ள ்படேங்கள்அ்டேயொளத்திற்கொக மட்டு்ம

பெொல்லி	 
அடிபபபைொமொ... 

்தமிழச்பெொல்்ல!

பெொல்	வி்ையொட்டு
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கற்றல் ந�ோககஙகள்
Ø எல்லைொ உயிர்களிடேத்தும் அன்பு ்ெயதல், பிறருக்கு உதவி ்ெயதல் ்்பொன்ற 

அறச்சிநத்ைக்ள அறிதல்

Ø வொழும் மு்றக்ள அறிதல்  

Ø  பிறர் ்பசி்யப் ்்பொக்கும் உயர் சிநத்ை்ய வளர்த்தல்

Ø ்்பற்்றொ்ையும் ்்பரி்யொர்க்ளயும் மதிக்கும் ்பணபு ்்பறுதல்

Ø பிறர் ்்பொரு்ள விரும்்பொ்ம ஓர் அறம் என்்ப்த உணர்தல்

Ø அறுவ்கப் ்்பயர்கள், இடுகுறிப்்்பயர், கொைணப்்்பயர்க்ள அறிதல்

இயல்
எடடு எல்லோரும் இன்பு்ற
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இயல்
எடடு பேைோபேைக கணணி

அற இலைக்கியங்கள் நம் முன்்ைொர்களின் வொழக்்க 
அ னு ்ப வ ங் க ் ள  உ ள் ள டே க் கி ய ் வ .  அ ் வ  வ ொ ழ வி ய ல் 
்நறிக்ளயும் ஒழுக்கங்க்ளயும் விளக்கு்ப்வ. நம் தமிழ 
இ லை க் கி ய ங் க ள்  க ொ ட் டு ம் வ ொ ழ வி ய ல்  ் ந றி க ள்  உ லை க ம் 
முழு்மக்கும் ்்பொதுவொை்வ. அற இலைக்கியங்கள் கூறும் 
கருத்துக்ளக் க்டேப்பிடித்து வொழவ்த சிறநத வொழவு. 

அவற்்ற நொமும் பின்்பற்று்வொம்; வொழ்வ வளமொக்கு்வொம். 

கவிரதபநபேரை

தம்உயிர்்பால எவ்வுயிரும் தாச்னனறு தண்ைருள்கூர்
சசம்டமயருக்கு ஏைலஎனறு சசய்்ைன பராபர்ம!*
அனபர்பணி சசய்யஎட்ன ஆளாக்கி விட்டுவிட்ைால
இனபநிட் தா்்னைந்து எய்தும் பராபர்ம!
எல்ாரும் இனபுறறு இருக்க நிட்னப்பது்ை
அல்ாமல ்ைசறானறு அறி்யன பராபர்ம!*

- தாயுமா்னைர்

்�ோல்லும் ்பேோருளும்
 தணடேருள் - குளிர்நத கரு்ண ்பணி - ்தொணடு
 கூர் - மிகுதி எயதும் - கி்டேக்கும்
 ்ெம்்மயருக்கு - ெொன்்றொருக்கு எல்லைொரும் - எல்லைொ மக்களும்
 ஏவல் - ்தொணடு அல்லைொமல் - அ்தத்தவிை
 ்பைொ்பை்ம  - ்மலைொை ்்பொரு்ள

பேோடலின் ்பேோருள்
அ்ைத்து உயிர்க்ளயும் தம் உயிர்்்பொல் கருதும் கரு்ண மிகுநத ெொன்்றொர்க்குத் 

்தொணடு ்ெயய ்வணடும்.

அன்்பர்களுக்குத் ்தொணடு ்ெய்பவைொக என்்ை ஆக்கிவிட்டேொல் ்்பொதும்.  இன்்பநி்லை 
தொ்ை வநது ்ெரும்.

எல்லைொரும் இன்்பமொக வொழ ்வணடும். அ்தத்தவிை, ்வறு எ்தயும் நி்ைக்க  
மொட்்டேன்.
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மதிபபீடு

ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக
1. தம் + உயிர் என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல் ---------

 அ) தம்முயிர்  ஆ) தமதுயிர் இ) தம்உயிர் ஈ) தம்முஉயிர்
2. இன்புற்று + இருக்க என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல் ---------

 அ) இன்புற்றிருக்க ஆ)இன்புறுறிருக்க  இ) இன்புற்றுஇருக்க  ஈ) இன்புறு இருக்க
3. 'தொ்ைன்று’ என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது ---------

 அ) தொ்ை + என்று ஆ)தொன் + என்று இ) தொ + ்ைன்று ஈ) தொன் + ்ைன்று
4. ’்ெொம்்பல்’ என்னும் ்ெொல்லுக்குரிய ்்பொருத்தமொை எதிர்ச்்ெொல் ---------

 அ) அழிவு ஆ) துன்்பம் இ) சுறுசுறுப்பு ஈ) ்ெொகம்

நயம் அறிக
்பைொ்பைக்கணணி ்பொடேலில் இடேம் ்்பற்றுள்ள எது்க, ்மொ்ைச் ்ெொற்க்ள எடுத்து எழுதுக.

குறுவிைொ
1. யொருக்குத் ்தொணடு ்ெயய ்வணடும்?
2. இன்்பநி்லை எப்்்பொது வநது ்ெரும்?

சிறுவிைொ
்பைொ்பைக்கணணியில் தொயுமொைவர் கூறுவை யொ்வ?

சிநத்ைவிைொ
குளிைொல் வொடு்பவர்களுக்கு நீங்கள் எவவிதம் உதவுவீர்கள்?

நூல் ்ெளி
இப்�ாடவ்ல எழுதியைர் ்தாயுமானைர். திருச்சிவய ஆண்ட 
வி�யைகுநா்த க�ாக்�லிங�ரிடம் ்தவ்லவமக் �ணக்�ைா�ப் 
�ணி புரிந்்தைர்.

இப்�குதி ்தாயுமானைர் �ாடல�ள என்னும் நூலில உளளது.  
இந்நூவ்லத் ்தமிழ கமாழியின் உ�நிட்தம் எனப் வ�ாற்றுைர்.  
இப்�ாடல�ள ‘�ைா�ைக் �ண்ணி’ என்னும் ்தவ்லப்பில உளளன.  
‘�ண்ணி’ என்�து இைண்டு அடி�ளில �ாடப்�டும் �ாடலைவ�.

1. உங்கள் வீட்டில் வளர்க்கும் உயிரிைங்கள் ்பற்றிக் கூறுக.
2.  நீங்கள் பிறர் மகிழும்்படி ்ெயத நிகழவுக்ளக் கூறுக.

கறபேரெ கற்றபின்
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இயல்
எடடு நீஙகள் �ல்லெர்

இலைக்கியங்கள் மக்களின் வொழ்வ ்நறிப்்படுத்தி அறவழியில் 
்ெலுத்துகின்றை. மனித வொழ்வச் ்ெம்்மப்்படுத்துகின்றை. 
க வி ஞ ர் க ள்  வ ொ ழ வி ன்  ் ்ப ொ ரு ் ள  உ ண ர் த் து ம்  உ ய ர் ந த 
சிநத்ைக்ளக் கூறியுள்ளைர். அத்த்கய சிநத்ைக்ளக் கூறும் 
கவிஞர்கள் உலை்கங்கும் உள்ளைர். அயல்நொட்டுக் கவிஞர் ஒருவரின் 
சிநத்ைக்ள அறி்வொம் வொருங்கள். 

கவிரதபநபேரை

ைாழ்க்டக பினதிரும்பிச் சசல்ாது
்நறறுைன ஒத்துப் ்பாகாது
சகாடுப்பைரின பரிசுைன
அைருக்குச் சமமாக எழுங்கள்
சிறகுகளின மீது எழுைது ்பா்
உடழக்கும்்பாது நீங்கள்
புல்ாங் குழ்ாகி விடுகிறீர்கள்
அதன இதயம் கா்த்தின கிசுகிசுப்டப
ஓர் இடசயாக மாறறி விடுகிறது
உங்களுக்குள் இருக்கும் 
நனடமடயப்பறறித்தான 
நான ்பச முடியும்
தீடமடயப் பறறியல்
உங்கள்சுயத்துைன
நீங்கள் ஒருடமப்பாடு சகாண்டிருக்கும்்பாது
நீங்கள் நல்ைர்
எனட்னப்்பால இரு
பழுத்து உன உள்ளீடுகடள எல்ாம்
முழுசாய்க்சகாடு எனறு 
பழம் ்ைடரப் பார்த்து 
நிச்சயமாகச் சசால்ாது 
சகாடுப்பது பழத்தின இயலபு
சபறுைது ்ைரின இயலபு
உங்கள் ்பச்சின ்பாது
நீங்கள் விழிப்புணர்ச்சியுைன
இருப்பது நல்து
உறுதியாகக் காலபதித்து 
உங்கள் குறிக்்காடள ்நாக்கி நைக்டகயில 
நீங்கள் நல்ைர்                    - �லீல கிப்ைான்
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்�ோல்லும் ்பேோருளும்
சுயம்  -   தனித்தன்்ம உள்ளீடுகள் -   உள்்ள இருப்்ப்வ

நூல் ்ெளி
�லீல கிப்ைான் க்ல�னான் நாட்வடச் வ�ர்ந்்தைர். �விஞர், 
புதின ஆசிரியர், �ட்டுவையாசிரியர், ஓவியர் எனப் �ன்மு� 
ஆற்றைல க�ற்றைைர். 

இப்�ாடப்�குதி �விஞர் புவியைசு கமாழிக�யர்த்்த தீர்க்�்தரிசி என்னும் 
நூலில இடம்க�ற்றுளளது.

1. உங்களது நி்ற கு்றக்ளப் ்பட்டியலிடுக. 
2. உங்கள் நண்பர் மைம் ்ெொர்நது இருக்கும்்்பொது அவ்ைத் ்தற்றும் வழிகள் 

குறித்துக் கலைநது்ையொடுக.

கறபேரெ கற்றபின்

மதிபபீடு
ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

1. ்பரிசு ்்பறும்்்பொது நம் மைநி்லை ……………… ஆக இருக்கும்.
 அ) கவ்லை ஆ) துன்்பம் இ) மகிழச்சி ஈ) ்ெொர்வு

2. வொழவில் உயை கடிைமொக ……………… ்வணடும்.
 அ) ்்பெ ஆ) சிரிக்க இ) நடேக்க ஈ) உ்ழக்க

குறுவிைொ

1. ்பழம், ்வர் ஆகியவற்றின் இயல்புகள் யொ்வ?

2. உ்ழக்கும்்்பொது என்ைவொக ஆகி்றொம்?

சிநத்ை விைொ

1. நல்லைவர் என்னும் ்்பயர் ்்பற நொம் என்ை ்ெயயலைொம்?
2. உங்கள் குறிக்்கொ்ள அ்டேய நீங்கள் ்ெயயும் முயற்சிக்ள எழுதுக.
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இயல்
எடடு பேசிபபிணி நபேோககிய பேோரெ

உரை�ரட உலகம்

உ லை கி ல்  ் த ொ ன் றி ய  அ ் ை த் து  உ யி ரி ை ங் க ளு க் கு ம் 
இன்றிய்மயொதது உணவு. உலைக உயிர்கள் அ்ைத்தும் 
வொழநொள் முழுவதும் உணவு ்தடி்ய உ்ழக்கின்றை. உண்வ 
உயிர்களுக்கு ஆதொைமொக விளங்குகிறது. "தனி ஒருவனுக்கு 
உணவு இல்்லை எனில் இச்்ெகத்தி்ை அழித்திடு்வொம்" 
என்றொர் ்பொைதியொர்.  ்பசித்திருக்கும் ஒருவனுக்கு உணவு 

அளிப்்பது உயிர் ்கொடுப்்பதற்கு இ்ணயொைது. அது்வ சிறநத அறமொகும்.

கோடசி - 1
இடேம்   : மணி்பல்லைவத் தீவு

க்த மொநதர்கள் : மணி்மக்லை, தீவதிலை்க.
மணி்மக்லை : (தைக்குள்)

எங்குப் ்பொர்த்தொலும் ்வணமணல் குன்றுகள். பூத்துக் குலுங்கும்
்ெடி்கொடிகள். அடேர்நத மைங்கள். இ்டேயி்டே்ய ்்பொய்ககள்.  
மை்த மயக்கும் கொட்சிகள் . . .  ஆகொ! . . . அரு்ம! அரு்ம.! 
(அப்்்பொது அவள் எதிரில் தீவதிலை்க வருகிறொள்)

தீவதிலை்க : அழகிய ்்பண்ண! நீ யொர்?  இங்கு எப்்படி வநதொய?

மணி்மக்லை : நொன் பூம்புகொர் நக்ைச் ்ெர்நதவள்.  என் ்்பயர் மணி்மக்லை.
மணி்மகலைொ ்தயவம் என்்ை இங்குக் ்கொணடு வநது ்ெர்த்தது.  
நீங்கள் யொர் அம்மொ?  நீங்கள் எப்்படி இத்தீவிற்கு வநதீர்கள்? 

தீவதிலை்க : என் ்்பயர் தீவதிலை்க.  நொன் இத்தீ்வயும் இதிலுள்ள புத்த 
பீடி்க்யயும் கொவல் ்ெயது வருகி்றன்.  ்்பரு்ம மிக்கவர்கள் 
மட்டு்ம இத்தீவிற்கு வநது இநதப் புத்த பீடி்க்ய வணங்க 
முடியும்.  நீ அநதப் ்்பரு்ம்யப் ்்பற்றிருக்கிறொய.  இன்னும் நீ 
அறிய்வணடியது ஒன்று உணடு.

மணி்மக்லை : அஃது என்ை அம்மொ? 

தீவதிலை்க :  நம் எதிரில்  பூக்கள் நி்றநது விளங்கும் இநதப் ்்பொய்க்யப் 
்பொர். இதற்குக்  ்கொமுகி என்று ்்பயர். ்கொ என்றொல் ்பசு. முகி 
என்றொல் முகம். ்பசுவின் முகம் ்்பொன்று அ்மநது இருப்்பதொல் 
இப்்்பொய்க ்கொமுகி என்னும் ்்பய்ைப் ்்பற்றது.

மணி்மக்லை : ஓ! அப்்படியொ!   வடிவத்திற்கு ஏற்ற ்்பயைொக இருக்கிற்த!  

�ோடகம்
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தீவதிலை்க : இப்்்பொய்கக்கு ்வறு ஒரு சிறப்பும் உணடு.  ்வகொசித் திங்கள் 
முழு நிலைவு நொளில் இப்்்பொய்க நீரின் ்மல் ஓர் அரிய ்பொத்திைம் 
்தொன்றும். அஃது ஆபுத்திைன் ்கயிலிருநத ‘அமுதசுைபி’ என்னும் 
்பொத்திைம் ஆகும்.  

மணி்மக்லை : அமுதசுைபியொ? அதன் சிறப்பு என்ை?

தீவதிலை்க : அநதப் ்பொத்திைத்தில் இட்டே உணவு எடுக்க எடுக்கக் கு்றயொமல் 
வளர்நது ்கொண்டே இருக்கும். அத்ைக் ்கொணடு எத்த்ை 
்்பருக்கு ்வணடுமொைொலும் உணவு அளிக்கலைொம். 

மணி்மக்லை : அப்்படியொ! வியப்்பொக உள்ள்த!

தீவதிலை்க : ஆம். அநதப் ்பொத்திைம் ்தொன்றும் ்வகொசி முழுநிலைவு நொள் 
இன்றுதொன்.

(இவவொறு தீவதிலை்க ்ெொல்லிக் ்கொணடிருக்கும் ்்பொ்த ்்பொய்கயின் நீருக்கு்மல்  
அப்்பொத்திைம் ்தொன்றுகிறது. மணி்மக்லை அத்ை  வணங்கிக் ்கயில் எடுக்கிறொள்).

தீவதிலை்க : மணி்மக்லை்ய! உயிர்களின் ்பசி்்பொக்கும் அமுதசுைபி்ய நீ 
்்பற்றுள்ளொய.  இனி இவவுலைக உயிர்கள் ்பசியொல் வருநதொத 
வ்கயில்  உணவு வழங்கி உயர்வு  ்்பறுவொயொக!

(மணி்மக்லை தீவதிலை்க்ய வணங்கி அமுதசுைபியுடேன் வி்டே ்்பறுகிறொள். 

பூம்புகொருக்குத் திரும்புகிறொள். ஆதி்ையிடேம் உணவு ்்பறச் ்ெல்கிறொள்.)

கோடசி - 2.
இடேம் : ஆதி்ையின் இல்லைம்
க்த மொநதர்கள் : ஆதி்ை, மணி்மக்லை

(ஆதி்ையின் வீட்டு வொயிலில் மணி்மக்லை ்கயில் அமுதசுைபியுடேன் வநது நிற்கிறொள்)

ஆதி்ை  : யொர் நீங்கள் ?
மணி்மக்லை : இவவூரில் வொழநத ்கொவலைன், மொதவி ஆகி்யொரின் மகள் நொன்.  

உங்களின் சிறப்்்ப அறிநது இப்்பொத்திைத்தில் உணவு ்்பற வந்தன்.
ஆதி்ை : ஓ! நீங்கள் தொன் மணி்மக்லையொ?  உங்கள் ்்பற்்றொ்ைப்  ்பற்றி 

அறி்வன்.  உங்க்ள இன்று தொன் கொணகி்றன்.  இஃது என்ை 
்பொத்திைம்?   மிகவும் அழகொக இருக்கிற்த!

மணி்மக்லை : இஃது அள்ள அள்ளக் கு்றயொமல் உணவு வழங்கும் ‘அமுதசுைபி’ ஆகும்.
ஆதி்ை : இப்்பொத்திைம் உங்களுக்கு எப்்படிக் கி்டேத்தது?

(மணி்மக்லை மணி்பல்லைவத் தீவில் அமுதசுைபி ்்பற்ற வைலைொற்்றக் கூறுகிறொள்.)

ஆதி்ை : (வியப்புடேன்) அப்்படியொ! அமுதசுைபியின் சிறப்்்ப அறிந்தன்.  
அதில் இப்்்பொ்த உணவு இடுகின்்றன்.  ஆமொம்.  இ்தக் ்கொணடு 
என்ை ்ெயவீர்கள்?  
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மணி்மக்லை : அ ன் பி ற் கு ரி ய  ஆ தி ் ை ் ய , 
ஏ ் ழ  ம க் க ளி ன்  ்ப சி ் ய ப் 
் ்ப ொ க் கு வ ் த  ் ம லை ொ ை  அ ற ம் . 
உணவு ்கொடுத்தவர்க்ள உயி்ைக் 
் க ொ டு த் த வ ர் க ள்  எ ன் ்ப ் த 
உணர்நதுள்்ளன். அதைொல், இநதப் 
்பொத்திைத்தில் இருக்கும் உண்வப்  
்பசியொல் வொடும்  மக்களுக்கு எல்லைொம் 
வழங்கப் ்்பொகின்்றன்.   

ஆதி்ை  : மிகவும் மகிழச்சி.  உங்கள் அறம் 
்ெழிக்கட்டும். மக்களின்  ்பசி்நொய 
ஒழியட்டும்.  இ்தொ!  இப்்்பொ்த 
அ மு த சு ை பி யி ல்  ந ொ ன்  உ ண ் வ 
இடுகி்றன்.

( ஆ தி ் ை  அ மு த சு ை பி யி ல்  உ ண ் வ  இ டு கி ற ொ ள் . 
மணி்மக்லை அமுதசுைபி்யக் ்கொணடு, உடேல் கு்றயுற்்றொர், பிணியொளர், ஆதைவு 
அற்்றொர்  ஆகி்யொருக்கு உணவு அளிக்கிறொள். பின்ைர்ப் பூம்புகொரில் உள்ள 
சி்றச்ெொ்லைக்குச் ்ென்று அங்கு உள்ளவர்களுக்கும் உணவிடுகிறொள்)

கோடசி – 3
இடேம் : அைணம்ை
க்த மொநதர்கள் : சி்றக்கொவலைர், மன்ைர், மணி்மக்லை.
சி்றக்கொவலைர் : ்வந்த!  வணக்கம்.  இன்று கொ்லை நம் சி்றச்ெொ்லைக்கு 

இளம்்்பண ஒருத்தி வநதொள். அவள் ்கயில் ஒரு சிறிய ்பொத்திைம் 
இருநதது. அநதச்  சிறிய ்பொத்திைத்திலிருநது உண்வ அள்ளி 
அள்ளிச் சி்றயில் இருநத அ்ைவருக்கும் வழங்கிைொள். ஆைொல், 
அநதப் ்பொத்திைத்தில் இருநத உணவு கு்றய்வ இல்்லை.

மன்ைர் : (வியப்புடேன்) என்ை! ஒரு சிறிய ்பொத்திைத்திலிருநது உண்வ 
எடுத்து அத்த்ை ்்பருக்கும் வழங்கிைொளொ?  அப்்்பண்ண 
உடே்ை அ்ழத்து வொ.

சி்றக் கொவலைர் : ஆகட்டும் மன்ைொ.
(சி்றக்கொவலைர்கள் மணி்மக்லை்ய மன்ைரிடேம் அ்ழத்து வருகின்றைர்) 

மணி்மக்லை : (மன்ை்ை வணங்கி) அருள் உள்ளம் ்கொணடே அை்ெ!  வணக்கம்.
மன்ைர் : ் ்ப ண ் ண !  நீ  ய ொ ர் ?  உ ண வு  அ ள் ள  அ ள் ள க்  கு ் ற ய ொ த 

இப்்பொத்திைத்தின் ்்பயர் என்ை? இஃது உைக்கு எப்்படிக் கி்டேத்தது?   
(மணி்மக்லை தைக்கு அமுதசுைபி கி்டேத்த வைலைொற்்றக் கூறுகிறொள்)  

மன்ைர் : (மிக்க மகிழச்சியுடேன்) மொதவம் ்ெயதவ்ள! இநத உலைக மக்களின் 
்பசிப்பிணி தீர்க்கும் ்பொங்கு்டேய அறத்்தச் ்ெயகிறொய. நொன்  
உைக்குச்  ்ெயய ்வணடிய உதவி ஏ்தனும் இருக்கிறதொ? 

மணி்மக்லை : அன்்பொல் ஆட்சி ்ெயயும் அை்ெ! சி்றச்ெொ்லையில் தணடே்ை 
்்பற்றுள்ளவர்கள்  திருநதி வொழ வழிகொண ்வணடும். சி்றக் 
்கொட்டேம் அறக்்கொட்டேமொக மொற ்வணடும். 
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மன்ைர் : அதற்கு என்ை்வல்லைொம் ்ெயய ்வணடும்?  
மணி்மக்லை : வொழக்்கக்கு அறம் ்ெொன்ை வள்ளுவர் வொழநத நொடு இது.  

புத்தர் பிறநது அறம்  ்்பொதித்த பூமி இது.  எ்வ நன்்மகள்  
எ்வ தீ்மகள் என்்பவற்்ற எல்லைொம் தக்க அறிஞர்க்ளக் 
்கொணடு சி்றயில் உள்ளவர்களுக்கு எடுத்துக் கூற்வணடும்.  
்மலும் அவர்களுக்குப் ்்பற்்றொ்ை மதித்தல், முதி்யொ்ைப் 
்்பணல், உறவிைர்க்ள  அைவ்ணத்தல் ்்பொன்றவற்்ற 
வலியுறுத்தும் அற்நறிக் கல்வி்ய அளிக்க ்வணடும்.  இது்வ 
என் ்வணடு்கொள்  மன்ைொ!

மன்ைர் : நல்லைறம் புரியும் நங்்க்ய!  உன் ்வணடு்கொள்  அ்ைத்்தயும் 
ந்டேமு்றப்்படுத்த ஆ்ண இடுகி்றன். நீ வொழக!  உன் அறம் 
வளர்க!  

மணி்மக்லை : நன்றி மன்ைொ! (வணங்கி வி்டே்்பறுகிறொள்).

1. ்பசிப்பிணி ்்பொக்கிய ்பொ்வ நொடேகத்்த வகுப்பில் நடித்துக் கொட்டுக.

2.  ்பசிப்பிணி ்்பொக்கிய ்பொ்வ என்னும் நொடேகத்்தக் க்த வடிவில் சுருக்கி 
எழுதுக.

கறபேரெ கற்றபின்

மதிபபீடு
ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

1. மணி்மகலைொ ்தயவம் மணி்மக்லை்ய அ்ழத்துச் ்ென்ற தீவு …………………
 அ) இலைங்்கத் தீவு ஆ) இலைட்ெத் தீவு இ) மணி்பல்லைவத் தீவு ஈ) மொலைத் தீவு

2. மணி்மக்லை ்கயில் இருநத அமுதசுைபியில் உணவு இட்டே ்்பண ………………
 அ) சித்தி்ை ஆ) ஆதி்ை இ) கொயெணடி்க  ஈ) தீவதிலை்க

்ெொற்்றொடேரில்  அ்மத்து எழுதுக.

அ) ்ெடி்கொடிகள்     ஆ) முழுநிலைவு நொள்     இ) அமுதசுைபி     ஈ) நல்லைறம்

குறுவிைொ

1. அமுதசுைபியின் சிறப்பு யொது?
2. ‘்கொமுகி“ என்்பதன் ்்பொருள் யொது?

சிறுவிைொ
1. மணி்பல்லைவத்தீவு எவவொறு கொட்சி அளித்தது?
2. மணி்மக்லை மன்ைரிடேம் ்வணடியது யொது?

சிநத்ை விைொ
அறச்்ெயல்கள் என்று நீங்கள் எவற்்ற எல்லைொம் கருதுகிறீர்கள்?
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இயல்
எடடு பேோதம்

விரிெோனம்

க்த என்றொல் எல்்லைொருக்கும் பிடிக்கும்.  க்த்ய 
விரும்்பொதவர் யொரும் இருக்க மொட்டேொர்கள்.  அதிலும் நம்்ப 
முடியொத கற்்ப்ைக்ளக் ்கொணடே விந்தக் க்தகள் 
அ ் ை வ ் ை யு ம்  க வ ரு ம் .  க ் த யி ல்  சி ற ந த  க ரு த் து ம் 
கூறப்்படுமொைொல் அது ெர்க்க்ைப் ்பநதலில் ்தன்ம்ழ 
்்பொழிநதது ்்பொலை ்மலும் சு்வயொக இருக்கும்.  அத்த்கய 

க்த ஒன்்றப் ்படிப்்்பொமொ?

 என்்றக்கும்்்பொல் தி்யட்டேர் வொெலில் உட்கொர்நதிருநதொர் கொலைணி ்தக்கும் மொரி.  
கொ்லையி்லை ்தொடேங்கிய ம்ழ இ்டேவிடேொது தைது அரூ்ப விைல்களொல் நகை்மங்கும் 
எ்த்யொ ்தடுவது்்பொல் ்படேர்நது ்கொணடிருநதது. எவ்ைனும் கொலைணி ்தக்க 
வைக்கூடு்மொ எைப் ்பசியுடேன் கொத்திருநதொர்.  ஒரு டீ குடித்தொல் கூடேப் ்பசி அடேங்கிவிடும்.  
அதற்கும் ஒரு ரூ்பொய ்வணடி இருக்கிற்த என்ற ்யொெ்ை ்தொன்றியது.  வலுத்துப் 
்்பயயத் துவங்கியது ம்ழ.    ்ெர்நது ்கொணடேது.  அநத 

நீணடே ்தருவில் எவருமில்்லை.  அவரும் ஒரு மைமும் எட்டுப் ்ப்ழய ்ெருப்புகளும் தவிை.  

சினிமொ தி்யட்டேரின் குறுகிய வலைப்புறச் ெநதில் இருநது கு்டேயில்லைொமல் ந்ைநத்படி 

்வளிப்்பட்டே சிறுமி்யொருத்தி ஒரு மீ்ைப் ்்பொலைச் சுழன்று அவர் அருகில் வநது 

தைது இடேக்்கயில் ்வத்திருநத கொலைணி ஒன்்றக் குனிநது த்ையிலிட்டு,  
்வக்கும்்படி ்ெொல்லிவிட்டு அவர் நிமிர்நது அவ்ளப் ்பொர்க்கும் முன்பு ்தருவில் ஓடி 
அடுத்த வ்ளவின் சுவர்க்ளக் கடேநது ்ென்றொள்.

அநதக் கொலைணி  நிறத்தில் இருநதது. வழக்கமொை சிறுமிகளின் 

கொலைணி்்பொலை அல்லைொது  ்தத்துப்  ்கொணடே கொலைணியொக 

இருநதது.  அநதக் கொலைணியில் சிறுமியின் ்பொதவொெ்ை ்படிநதிருநதது.  அது ஏ்தொ 

ஒரு ்்பயரிடேப்்படேொத நறுமணம்.  கிழிெ்லைத்  ்வத்துக் ்கொணடு 
கொத்திருநதொர்.  இப்்்பொ்த குடிக்கப் ்்பொகும் டீயின் ருசி நொக்கில் துளிர் விட்டேது.  

.  பின் மதியம் அஃது ஓயநத ்்பொது ஒளித் திவ்லைகள் 
ஆங்கொங்்க ்தரியத் துவங்கிை. 

அநதச் சிறுமிக்கொகக் கொத்திருநதொர் மொரி.  நிச்ெயம் இைணடு ரூ்பொய கி்டேக்கும்.  
மொ்லைவ்ை அநதச் சிறுமி வைவில்்லை.  ஆைொல் மீணடும் ம்ழ வநதுவிட்டேது.  பின்பு 
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இைவு இைணடேொம் ஆட்டேம் சினிமொ வ்ை 
மைத்தடியில் கொத்துக் ்கொணடிருநதொர்.  
அவள் வைவில்்லை.  ம்ழக்குப் ்பயநது 
வீட்டி்லை்ய இருக்கக் கூடும் எை 
நி்ைத்துக்்கொணடு கொலைணி்யத் 
தன்னுடேன் எடுத்துக் ்கொணடு  
்்பொயச் ்ெர்நதொர்.   அடுத்த நொள் 
கொ்லை ம்ழயில்்லை.  .  

இ ள ம்  சி வ ப் ்ப ொ ை  அ ந த க் 
க ொ லை ணி ் ய  எ டு த் து  மீ ண டு ம் 
ஒருமு்ற நன்றொகத் து்டேத்து, தைது 
நீலைநிற விரிப்பில் ்வத்துவிட்டு மற்ற 
்வ்லைகளில் ஈடு்படேத் துவங்கிைொர்.  
அன்றும் அநதச் சிறுமி வை்வயில்்லை.  
மறநதுவிட்டேொளொ?  இல்்லை, யொரிடேம் 
் க ொ டு த் ் த ொ ம்  எ ை த்  ் த ரி ய ொ ம ல் 
அ ் லை கி ற ொ ள ொ  ் த ரி ய வி ல் ் லை ் ய ! 
என்ற்படி இைவில் அ்த வீட்டிற்கு 
எடுத்துப்்்பொைொர்.  மறுநொள், மூன்றொம் 
நொள் எை நொட்கள் கடேநத்்பொதும் 
அவள் வை்வயில்்லை. ஆைொல் அவர் 

அநதக் கொலைணி்யத் திைமும் ்கொணடுவநது கொத்துக்கிடேநதொர்.  

ஓர் இைவில் மொரியின் ம்ைவி அநதக் கொலைணி்யக் கணடேொள்.  அதன் வசீகைம் 
்தொற்றிக்்கொள்ளக் ்கயில் எடுத்துப் ்பொர்த்தொள்.  சிறுமியின் கொலைணி ்்பொலிருநதது.  
அ்தப் ்்பொட்டுப் ்பொர்க்க ஆ்ெயொக இருநதது.  தைது வலைது கொலில் அநதக் கொலைணி்ய 
நு்ழத்துப் ்பொர்த்தொள்.  அது அவளுக்குச் ெரியொக இருநதது.  சிறுமியின் கொலைணி 
அவளுக்குப் ்்பொருநதுகிற்த என்றவள் மற்்றொரு கொலைணி்யத் ்தடிப் ்்ப்யக் 
்கொட்டிைொள்.  ெப்தம்்கட்டு மொரி ்கொ்பமொக உள்்ள வநத்்பொது, ம்ைவியின் 
வலைக்கொலில் இருநத சிவப்புக் கொலைணி்யக் கணடேொர்.   திட்டி, அவள் 
்ெொல்வ்தக் ்கட்கொமல் கழற்றச் ்ெொல்லிக் கிழிநதுவிட்டேதொ எைப் ்பொர்க்கக் ்கயில் 
எடுத்து உயர்த்திைொர்.  கிழியவில்்லை.  சிறுமியின் கொலைணி இவளுக்குத்  
்்பொலைச் ெரியொக இருக்கிற்த என்ற வியப்புடேன் அது ஒற்்றக் கொலைணி எைப் பிடுங்கிப் 
்்பயில் ்்பொட்டுக் கட்டே முயன்றொர்.  அவள் முணுமுணுத்த்படி பின் வொெலுக்குப் 
்்பொயவிட்டேொள்.  கொலைணி அவருக்குள்ளும் ஆ்ெ்யத் தூணடியது, ்்பொட்டுப் 
்பொர்க்கலைொ்மை.  தன் வலைக்கொ்லைச் சிறிய கொலைணியில் நு்ழத்த்்பொது அது தைக்கும் 
ெரியொகப் ்்பொருநதுவ்தக் கொண    இைணடு ்வறு்பட்டே அளவுள்ள 
கொல்களுக்கு எப்்படி ஒ்ை கொலைணி ்்பொருநதுகிறது.  அவைொல் ்யொசிக்க முடியவில்்லை.  
எப்்படி்யொ உரியவரிடேம் அ்த ஒப்்ப்டேத்துவிடே ்வணடியது தைது ்வ்லை என்ற்படி 
்்பயில் ்்பொட்டுக் ்கொணடேொர்.
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 மறுநொள் ்பகலில் உடேன் ்தொழில் ்ெயயும் ந்பரிடேம் இநதக் கொலைணியின் விசித்திைம் 
்பற்றிச் ்ெொல்லை அவர் தன் வலைக் கொ்லைப் ்்பொருத்திப் ்பொர்த்தொர்.  அவருக்கும் 
ெரியொக இருநதது.  இச்்ெயதி நகரில் ்பைவியது. அநதக் கொலைணி்யப் ்்பொட்டுப் 
்பொர்க்க ஆ்ெ ்கொணடே ்பலைர் திைமும் வநது அணிநது தமக்கும் ெரியொக உள்ள்தக் 
கணடு அதிெயித்துப் ்்பொயிைர்.  அநதக் கொலைணி ஒருவயது குழந்த முதல் வயெொளி 
வ்ை எல்்லைொருக்கும் ்்பொருநதுவதொக இருநதது. அ்தக் கொலில் அணிநதவுடேன் 

  கொலைடியில் ்பைவுவது்்பொலைவும்,   ்படேர்வது்்பொலைவும் 

இருப்்பதொகப் ்பலைர் கூறிைர்.    அவர், வைொது ்்பொை, கொலைணிக்கு உரிய சிறுமி்ய 

நி்ைத்துக் ்கொணடேொர்.  

்கொ்டேக்கொலைம் பிறநதிருநதது.  எணணற்ற சிறுமிகளும் ்்பணகளும் ஆணகளும் 
அநத  விந்தக் கொலைணி்ய அணிநது ்பொர்த்துப் ்்பொயிைர். அ்த அணிநது ்பொர்க்க 
அவர்க்ள ்பணம் தைவும் ்தொடேங்கிைர்.  திைெரியொகப் ்பணம் ்்பருகிக் ்கொண்டே 
்்பொைது.  வருடேங்கள்  புைணடேை.  அவர் ்பசு இைணடு வொங்கிைொர்.  வீடு கட்டிக் 
்கொணடேொர். வொழவின் நி்லை உயர்நது ்கொண்டே ்்பொைது.  இப்்்பொதும் அநதச் சிறுமி 
வைக்கூடும் என்று ்பலைர் முகத்தின் ஊ்டேயும் அவ்ளத் ்தடிக் ்கொணடிருநதொர்.  

அவர் வருவதற்கு முன்்பொக்வ கொ்லையில் ்பலைர் மைத்தடியில் அவருக்கொகக் 
கொத்து நிற்்பொர்கள்.  அணிநது ்பொர்ப்்பொர்கள். பீறிடும்.  க்லைநது 
்்பொவொர்கள். இப்்படியொக மொரியின் முப்்பது வருடேம் கடேநதது.  அநத வருடேம் 
ம்ழக்கொலைம் உைத்துப் ்்பயதது.  ஓர் இைவில் கொலைணி்யொடு வீடு திரும்பும்்்பொது 
அ்தத் திருடே மு்ைநத இருவர் தடியொல் தொக்க, ்பலைமிழநது . யொ்ைொ 
அவ்ைக் கொப்்பொற்றிைொர்கள். கொலைணி திருடு ்்பொகவில்்லை.  ஆைொல், த்லையில் 
்பட்டே அடி அவ்ைப் ்ெயதது.  வீட்்டேவிட்டு ்வளி்யறி நடேக்க 
முடியொதவைொகிப் ்்பொைொர்.  அநதச் சிறுமிக்கொக அவர் மைம் கொத்துக் ்கொண்டே 
இருநதது.  தைது மைணத்தின் முன்பு ஒரு தைம் அவ்ளச் ெநதிக்க முடியொ்தொ என்ற 
ஏக்கம் ்பற்றிக் ்கொணடேது.  தொன் அவளொல் உயர்வு அ்டேநததற்கொை கடே்ைச் சுமநத்படி 
மரிக்க ்வணடும் என்்பது ்வத்ை தருவதொக இருநதது.  ்பொர்்வயொளர்கள் அவர் வீடு 
்தடி வநது அணிநது ்பொர்த்துப் ்்பொயிைர்.

ஒரு ம்ழ இைவில் ்பொர்்வயொளர் யொவரும் வநது ்்பொய முடிநத பின்பு கத்வ 
மூடி மொரி உள்்ள திரும்பும் ்்பொது யொ்ைொ கத்வத் தட்டும் ெப்தம் ்கட்டேது.  கத்வத் 
திறநத ்படி, “கொ்லையில் வொருங்கள்” எைச் ்ெொன்ைொர்.   மத்திய வயதில் ஒரு ்்பண  

  நின்றிருநதொள்.  அவள் தணிவொை குைலில் ்ெொன்ைொள், “்வகு 

தொமதமொகிவிட்டேது எைது கொலைணி்யத் ்தத்துவிட்டீர்களொ இல்்லையொ?” 

அவ்ள அ்டேயொளம் கணடுவிட்டேொர் மொரி.  அ்த சிறுமி.  அநதப் ்்பண தன் 
்கயிலிருநத கூ்டேயிலிருநது சிவப்புநிற இடேக்கொல் கொலைணி்ய எடுத்து அவர் முன்்ை 
கொட்டிச் ்ெொன்ைொள்.  “இதன் வலைது கொலைணி ்தக்கக் ்கொடுத்தது நி்ைவிருக்கிறதொ?”  
அவர் த்லையொட்டிய்படி தன்னிடேமிருநத கொலைணி்ய எடுத்து வநது து்டேத்து அவளிடேம் 
கொட்டிைொர்.  அவள் ்ககளில் தநத்படி அதன் விந்த்ய எடுத்துச் ்ெொன்ைொர்.  “இநதக் 
கொலைணி உலைகின் எல்லைொப் ்பொதங்களுக்கும் ்்பொருநதுகிறது.”   
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 அவள் ஆச்ெரியமின்றித் த்லையொட்டிைொள்.  தன்னிடேம் இருநத நொணயம் எ்த்யொ 
அவரிடேம் கூலியொகக் ்கொடுத்துவிட்டுக் கூ்டேயில் அநதக் கொலைணி்யப் ்்பொட்டேொள்.  
இநதச் ்ெொத்து, வொழவு யொவும் அவள் தநததுதொன்.  அவள் யொர் எை அறிய ஆவலைொகிக் 
்கட்டேொர்.  ்பதிலைற்றுச் சிரித்த்படி மீணடும் ம்ழயில் ்வளி்யறிச் ்ென்றுவிட்டேொள். 
்தருவின் விளக்குக் கம்்பம் அரு்க வநது நின்ற அவள் கூ்டேயில் இருநத இைணடு 
கொலைணிக்ளயும் எடுத்துத் த்ையிலிட்டு கொலில் அணிய முயன்றொள்.  அவள் ்கொணடு 
வநத இடேது கொலைணி  ெரியொகப் ்்பொருநதியது.  ்தத்து வொங்கிை வலைது ்பொதக் கொலைணி்ய 
அணிநத ்்பொது அது ்்பொருநதவில்்லை. சிறியதொக இருநதது.

நூல் ்ெளி
எஸ்.ைாமகிருஷணன் ்தற்�ா்லத் ்தமிழ எழுத்்தாளர்�ளுள குறிப்பிடத்்தக்�ைர். 
நாைல�ள, சிறு�வ்த�ள,  �ட்டுவைத் க்தாகுப்பு�ள, சிறுைர் இ்லக்கியங�ள என 
இைருவடய �வடப்பு�ள நீளகின்றைன. உ��ாண்டைம், �்தாவி்லா�ம், வ்த�ாந்திரி, 
�ால முவளத்்த �வ்த�ள மு்தலிய ஏைாளமான நூல�வள எழுதியுளளார். 

 இ க் �வ ்த ்த ா ைை ங � ளின்  உ வ ை ய ா ட ல என் னு ம் சி று �வ ்த த்  க்த ா குப்பி ல 
இடம்க�ற்றுளளது. 

1.  தைக்குப் ்்பரும் வருமொைத்்தத் தநத கொலைணி்யத் திரும்்ப ஒப்்ப்டேக்க 
்வணடு்மை மொரி நி்ைத்தது ஏன்?  வகுப்பில் கலைநது்ையொடுக.

2.  மீணடும் வநத ்்பணணுக்குக் கொலைணி ்்பொருநதொதது ஏன்?

3.  மொரிக்குக் கி்டேத்தது ்்பொன்ற கொலைணி உங்களுக்குக் கி்டேத்தொல் நீங்கள் 
என்ை ்ெயவீர்கள்? வகுப்பில் உ்ையொடுக.

4. ்பொதம் என்னும் க்தயின் மூலைம் நீங்கள் அறிநது ்கொணடே கருத்து யொது?  

கறபேரெ கற்றபின்

மதிபபீடு
'்பொதம்' க்த்யச் சுருக்கி எழுதுக.

6th Std Tamil CBSE Pages 77-206.indd   177 17-12-2021   12:51:24



178

இயல்
எடடு ்பேயர்ச்்�ோல்

கறகணடு

மைம், ்பள்ளிக்கூடேம், சித்தி்ை, கி்ள, இனிப்பு, ்பொடுதல் ஆகிய ்ெொற்க்ளக் 
கவனியுங்கள். இ்வ அ்ைத்தும் ்்பய்ைக் குறிக்கின்றை. இவவொறு ஒன்றன் ்்பய்ைக் 
குறிக்கும் ்ெொல் ்்பயர்ச்்ெொல் எைப்்படும். ்்பயர்ச்்ெொல் ஆறு வ்கப்்படும். அ்வயொவை

1. ்்பொருட்்்பயர்  
2. இடேப்்்பயர்
3. கொலைப்்்பயர்
4. சி்ைப்்்பயர்
5. ்பணபுப்்்பயர்
6. ்தொழிற்்்பயர்

்பேோருட்பேயர்
்்பொரு்ளக் குறிக்கும் ்்பயர் ்்பொருட்்்பயர் எைப்்படும். இஃது உயிருள்ள 

்்பொருள்க்ளயும் உயிைற்ற ்்பொருள்க்ளயும் குறிக்கும். 

(எ.கொ.)   மைம், ்ெடி, மயில், ்பற்வ, புத்தகம், நொற்கொலி.

இடப்பேயர்
ஓர் இடேத்தின் ்்பய்ைக் குறிக்கும் ்்பயர் இடேப்்்பயர் எைப்்படும்.

(எ.கொ.)   ்ென்்ை, ்பள்ளி, பூங்கொ, ்தரு.

கோலப்பேயர்
கொலைத்்தக் குறிக்கும் ்்பயர் கொலைப்்்பயர் எைப்்படும்.

(எ.கொ.)  நிமிடேம், நொள், வொைம், சித்தி்ை, ஆணடு.

சிரனப்பேயர்
்்பொருளின் உறுப்்்பக் குறிக்கும் ்்பயர் சி்ைப்்்பயர் எைப்்படும்.

(எ.கொ.) கண, ்க, இ்லை, கி்ள.

பேணபுப்பேயர்
்்பொருளின் ்பண்்பக் குறிக்கும் ்்பயர் ்பணபுப்்்பயர் எைப்்படும்.

(எ.கொ.) வட்டேம், ெதுைம், ்ெம்்ம, நன்்ம.

்தோழிற்பேயர்
்தொழி்லைக் குறிக்கும் ்்பயர் ்தொழிற்்்பயர் எைப்்படும்.

(எ.கொ.) ்படித்தல், ஆடுதல், நடித்தல்.
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அறுெரகப ்பேயர்ச்்�ோறகளுககோன �ோன்றுகரள ்தோடரில் அரமத்து எழுதுநெோம்.
 கொவியொ புத்தகம் ்படித்தொள்    - ்்பொருட்்்பயர்
 கொவியொ ்பள்ளிக்குச் ்ென்றொள்    - இடேப்்்பயர்
 கொவியொ மொ்லையில் வி்ளயொடிைொள்             - கொலைப்்்பயர்
 கொவியொ த்லை அ்ெத்தொள்              -  சி்ைப்்்பயர்
 கொவியொ இனி்மயொகப் ்்பசுவொள்   - ்பணபுப்்்பயர்
 கொவியொவுக்கு நடேைம் ஆடுதல் பிடிக்கும்  - ்தொழிற்்்பயர்

இடுகுறிப்பேயர், கோைணெப்பேயர்
நம் முன்்ைொர் ்்பயர்ச்்ெொற்க்ள அ்வ வழங்கும் அடிப்்ப்டேயில் இடுகுறிப்்்பயர், 

கொைணப்்்பயர் எை இருவ்கப்்படுத்திைர். 

இடுகுறிப்பேயர்
நம் முன்்ைொர் சிலை ்்பொருள்களுக்குக் கொைணம் கருதொமல் ்்பயரிட்டு வழங்கிைர். 

அவவொறு இட்டு வழங்கிய ்்பயர்கள் இடுகுறிப்்்பயர்கள் ஆகும்.

(எ.கொ.)  மண, மைம், கொற்று

இடுகுறிப் ்்பொதுப்்்பயர், இடுகுறிச் சிறப்புப்்்பயர் எை இடுகுறிப்்்பயர் இைணடு 
வ்கப்்படும். 

இடுகுறிப ்பேோதுப்பேயர்
ஓர் இடுகுறிப்்்பயர் அத்தன்்ம உ்டேய எல்லைொப் ்்பொருள்க்ளயும் ்்பொதுவொகக் 

குறிப்்பது  இடுகுறிப் ்்பொதுப்்்பயர் எைப்்படும்.

(எ.கொ.) மைம், கொடு.

இடுகுறிச் சி்றபபுப்பேயர்
ஓர் இடுகுறிப்்்பயர் குறிப்்பொக ஒரு ்்பொரு்ள மட்டும் குறிப்்பது இடுகுறிச் 

சிறப்புப்்்பயர் எைப்்படும்.

(எ.கொ.) மொ, கரு்வலைங்கொடு.

கோைணெப்பேயர்
நம் முன்்ைொர் சிலை ்்பொருள்களுக்குக் கொைணம் கருதிப் ்்பயரிட்டேைர். இவவொறு 

கொைணத்்தொடு ஒரு ்்பொருளுக்கு வழங்கும் ்்பயர் கொைணப்்்பயர் எைப்்படும். 

(எ.கொ.) நொற்கொலி, கரும்்பலை்க

கொைணப் ்்பொதுப்்்பயர், கொைணச் சிறப்புப்்்பயர் எைக் கொைணப் ்்பயர் இரு 
வ்கப்்படும்.

கோைணெப ்பேோதுப்பேயர்
கொைணப்்்பயர் குறிப்பிட்டே கொைணமு்டேய எல்லைொப் ்்பொருள்க்ளயும் ்்பொதுவொகக் 

குறித்தொல் அது, கொைணப்்்பொதுப்்்பயர் எைப்்படும்.

(எ.கொ.) ்பற்வ, அணி
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கோைணெச் சி்றபபுப்பேயர்
குறிப்பிட்டே கொைணமு்டேய எல்லைொப் ்்பொருள்களுள் ஒன்்ற மட்டும் சிறப்்பொகக் 

குறிப்்பது கொைணச்சிறப்புப்்்பயர் ஆகும்.

(எ.கொ.) வ்ளயல், மைங்்கொத்தி

கறபேரெ கற்றபின்
கீழக்கொணும் ்பத்தி்யப் ்படித்து அதில் இடேம் ்்பற்றுள்ள இடுகுறி, கொைணப் 

்்பயர்க்ள அறிநது எழுதுக.

நீர் வற்றிப்்்பொை குளத்தில் ்ெநதொம்ை, ஆம்்பல், ்கொட்டி, ்நயதல் முதலைொை 
்கொடிகளும் வொடியிருநதை.  நீர் நிைம்பி இருநதவ்ை ஊர் மக்களும், விலைங்குகளும் 
மைங்்கொத்தி்்பொன்ற ்பற்வகளும் ்பயன்்படுத்தி மகிழநத குளம் அது.  கொ்லை ்நைம் 
சூரியன் கொயநது ்கொணடிருநதது.  இப்்்பொது அக்குளத்்தக் கணடு்கொள்வொர் 
யொருமில்்லை.

மதிபபீடு

ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

1. இடுகுறிப்்்பய்ை வட்டேமிடுக.
 அ) ்பற்வ ஆ) மண               இ) முக்கொலி              ஈ) மைங்்கொத்தி

2. கொைணப்்்பய்ை வட்டேமிடுக.
 அ) மைம் ஆ) வ்ளயல்      இ) சுவர்                     ஈ) யொ்ை

3. இடுகுறிச்சிறப்புப் ்்பய்ை வட்டேமிடுக.
 அ) வயல்  ஆ) வொ்ழ           இ) மீன்்கொத்தி     ஈ) ்பற்வ

குறுவிைொ
1. ்்பயர்ச்்ெொல் எத்த்ை வ்கப்்படும்? அ்வ யொ்வ?
2. இடுகுறிப்்்பயர் என்றொல் என்ை?
3. கொைணப்்்பயர் என்றொல் என்ை?

சிறுவிைொ
  1.  அறுவ்கப் ்்பயர்ச்்ெொற்க்ள எழுதுக.
  2.  அறுவ்கப் ்்பயர்ச்்ெொற்களுக்கும் எடுத்துக்கொட்டுகள் தருக.
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்மோழிரய ஆள்நெோம் !

்கட்க
தத்துவப் ்பொடேல் ஒன்்றக் ்கட்டு மகிழக.

்்பசுக
உங்கள் ்பகுதிகளில் ்ெயல்்படும் ்தொணடு நிறுவைங்கள் குறித்துப் ்்பசுக.

்படித்து மகிழக

 அனபினில இனபம் காண்்பாம்;
  அறத்தினில ்நர்டம காண்்பாம்;
 துனபுறும் உயிர்கள் கண்ைால;
  துரிசறு கனிவு காண்்பாம்;
 ைனபுகழ் சகாடையிற காண்்பாம்;
  ைலிடமடயப் ்பாரில காண்்பாம்;
 தனபிறப் புரிடம யாகத்
  தமிழ்சமாழி ்பாறறக் காண்்பாம்.

       - அ.முத்த்ையைொர், ம்லைசியக் கவிஞர்.

குறிப்புக்ளக் ்கொணடு க ் த எழுதுக.

 நொயக்குட்டி  -  குழிக்குள்  –  கத்தும் ெத்தம் – முகிலைன் – முதலுதவி – ்பொல் – 
தூங்கியது – வொலைொட்டியது.

அகைொதி்யப் ்பயன்்படுத்தி ்்பொருள் எழுதுக.

1. கரு்ண 2.  அச்ெம் 3.  ஆ்ெ

கீழக்கொணும் ்்பயர்ச் ்ெொற்க்ள அகைவரி்ெயில் எழுதுக.

பூ்ை,  ்தயல்,  ்தனீ,  ஓணொன்,  மொன்,  ்வௌவொல்,  கிளி,  மொணவன்,

மனிதன்,  ஆசிரியர்,  ்பழம்

பின்வரும் ்தொடேர்களில் அடிக்்கொடிட்டே ்ெொற்கள் எவவ்கப் ்்பயர்கள் எை எழுதுக.
1. ்ககள் இைணடும் பிறர்க்கு உதவ்வ எைச் ெொன்்றொர் கருதிைர். - _______________.
2. அறம், ்்பொருள், இன்்பம், வீடு அ்டேதல் நூலின் ்பயைொகும். - _______________.
3. குழந்த ்தருவில் வி்ளயொடியது. - _______________.
4. நீதிநூல் ்பயில் என்கிறொர் ்பொைதியொர். - _______________.
5. மொ்லை முழுதும் வி்ளயொட்டு. - _______________.
6. அன்பு நி்றய உ்டேயவர்கள் ்ம்லைொர். - _______________.
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பின்வரும் ்தொடேர்களில் உள்ள ்்பயர்ச்்ெொற்கள் எவவ்கப் ்்பயர்கள் எை எழுதுக.
விடியலில் துயில் எழுந்தன்  - ____________
இ்றவ்ைக் ்க ்தொழு்தன் - ____________
நொன் மது்ைக்குச் ்ென்்றன்  - ____________
புத்தகம் வொங்கி வந்தன்  - ____________
கற்ற்லைத் ்தொடேர்்வொம் இனி - ____________
நன்்மகள் ்்பருகும் நனி  - ____________

கீழககொணும்	்த்லபபில்	கட்டு்ை	எழுதுக.

 அறம் ்ெய விரும்பு

்மோழிநயோடு விரளயோடு

கட்டேங்களில் உள்ள வொர்த்்தக்ளக் ்கொணடு ்தொடேர்க்ள அ்மக்க.

்வல்லும் ்களிர் தீதும்
வொைொ நன்றும் யொவரும்
யொதும் ஊ்ை பிறர்தை வொய்ம்ய

்ெொற்்றொடே்ை மு்றயொக வரி்ெப்்படுத்துங்கள்
1. சி்றக் ்கொட்டேத்்த அறக்்கொட்டேமொக மொற்றுமொறு மன்ைனிடேம் ்வணடிைொள்.
2. மணி்மக்லை மணி்பல்லைவத் தீவிற்குச் ்ென்றொள்.
3. சி்றச் ெொ்லைக்குச் ்ென்று உணவிட்டேொள்.
4. அமுதசுைபி்யப் ்்பற்றொள்.
5. ஆதி்ையிடேம் ்ென்று முதல் உண்வப் ்்பற்றொள்.

ஒலி ்வறு்பொடேறிநது வொக்கியத்தில் அ்மத்து எழுதுக.
1. அைம் – அறம்
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
2. மைம் – மணம்
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

இரு்்பொருள் தருக.
(எ.கொ.)  ஆறு - நதி

   ஆறு - எண
1. திங்கள்       2. ஓடு      3. ந்க
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புதிர்ச் ்ெொல் கணடுபிடி

1. இச்்ெொல் மூன்்றழுத்துச் ்ெொல். உயிர் எழுத்துகள் வரி்ெயில் முதல் எழுத்து  
இச்்ெொல்லின் முதல் எழுத்து. வல்லிை ்மய எழுத்துகளின் வரி்ெயில் க்டேசி 
எழுத்து இச்்ெொல்லின் இைணடேொம் எழுத்து. வொெ்ை என்னும் ்்பொருள்தரும் ்வறு 
்ெொல்லின் க்டேசி எழுத்து இச்்ெொல்லின் மூன்றொம் எழுத்து. அஃது என்ை?

கட்டேத்தில் உள்ள ்ெொற்க்ளக் ்கொணடு ்தொடேர்கள் உருவொக்குக.

்ெயல்திட்டேம்

1. நீங்கள் ்ெ்வ ்ெயய விரும்பும் ்பணிக்ளப் ்பட்டியலிடுக.
2. உயர்நத குறிக்்கொ்ள அ்டேநது ் வற்றி ் ்பற்ற ெொத்ையொளர்கள் ் தொகுப்பு ஒன்்றத் 

தயொரிக்க.

நிறக அதறகுத் தக...

என் ்்பொறுப்புகள் 

1. உண்வ வீணொக்க மொட்்டேன்.
2. நீ்ைச் சிக்கைமொகப் ்பயன்்படுத்து்வன்.
3. ்பயணம் ்ெயயும் ்்பொது ்த்வப்்படு்வொருக்கு எழுநது இடேம் தரு்வன்.
4. எல்லைொ உயிர்களிடேத்தும் அன்பு ்ெலுத்து்வன்.

க்லைச்்ெொல் அறி்வொம்

1. அறக்கட்டே்ள  -   Trust

2. தன்ைொர்வலைர்  -   Volunteer

3. இளம் ்ெஞசிலு்வச் -   Junior Red Cross 
ெங்கம்

மொ்லையில்
பிறருக்கு உதவி
்்பரி்யொ்ை
நூல் ்பலை
உடேற்்பயிற்சி
அதிகொ்லையில் 

கற்்்பொம்
எழு்வொம்
வி்ளயொடு்வொம்
்ெய்வொம்
புரி்வொம்
வணங்கு்வொம்

4. ெொைண ெொைணியர் -   Scouts & Guides

5. ெமூகப் ்பணியொளர் -   Social Worker

இரணெயத்தில் கோணக

்்பொதுத்்தொணடு ்ெயயும் நிறுவைங்களின் ்்பயர்க்ள இ்ணயத்தில் கணடு திைட்டுக.
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இயல்
எடடு திருககு்றள்

ெோழ்வியல்

அ்றன் ெலியுறுத்தல்
1.   ம்னத்துக்கண் மாசி்ன ஆதல அட்னத்தறன
 ஆகு் நீர பிற.*

   உள்ளத்தில் குற்றம் இல்லைொமல் இருப்்ப்த சிறநத அறமொகும். மற்ற்வ எல்லைொம் 
்வறும் ஆைவொை்ம.

2. அழுக்காறு அைாசைகுளி இன்னாச்சசால நானகும்
 இழுக்கா இயனறது அறம்.

  ் ்பொறொ்ம, ்்பைொ்ெ, சிைம், கடுஞ்ெொல் ்்பசுதல் ஆகிய நொன்கும் இல்லைொமல் 
வொழவ்த அறம் ஆகும்.

ஈரக
3. ைறியார்க்குஒனறு ஈை்த ஈடகமறறு எல்ாம்
 குறிசயதிர்ப்டப நீரது உடைத்து.

   இல்லைொதவர்க்கு தருவ்த ஈ்க ஆகும். மற்ற்வ எல்லைொம் ்பய்ை எதிர்்பொர்த்துச்  
்ெய்ப ் வ ஆகும்.

4.  ஈத்துைக்கும் இனபம் அறியார்சகால தாமுடைடம
 டைத்திழக்கும் ைனக ணைர்.

   இல்லைொதவர்க்குத் தருவதொல் உணடேொகும் இன்்பத்்த அறியொதவர்கள் ்்பொரு்ளச் 
்ெர்த்து ்வத்துப் பின் அத்ை இழநது விடுவொர்கள்.

இன்னோ ்�யயோரம
5.  இன்னாசசய் தாடர ஒறுத்தல அைர்நாண
 நன்னயம் சசய்து விைல.*

   நமக்குத் துன்்பம் ்ெயதவர் நொணும்்படி அவருக்கு நன்்ம ்ெயவதுதொன் அவ்ைத் 
தணடிக்கும் வழியொகும்.

6.  அறிவி்னான ஆகுைது உண்்ைா பிறிதின்நாய்
 தந்்நாய்்பால ்பாறறாக் கடை.

   பிற உயிரின் துன்்பத்்தத் தமது துன்்பம் ்்பொல் கருதொவிட்டேொல் தொம் ்்பற்றுள்ள 
அறிவொல் எநதப் ்பயனும் இல்்லை.

7.  எட்னத்தானும் எஞ்்ானறும் யார்க்கும் ம்னத்தா்னாம்
 மாணாசசய் யாடம தட்.

   நம் உள்ளம் ஏற்றுக் ்கொள்ளொத எச்்ெய்லையும் எக்கொலைத்திலும் யொர்க்கும்  
சிறிதளவுகூடேச் ்ெயயக் கூடேொது. 
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்கோல்லோரம
8. பகுத்துண்டு பலலுயிர் ஓம்புதல நூ்்ார்
 சதாகுத்தைறறுள் எல்ாம் தட்.*

  தம்மிடேம் இருப்்பவற்்றப் பிற உயிர்களுக்குப் ்பகிர்நது ்கொடுத்துக் கொப்்பொற்ற 
்வணடும். அது்வ அறநூல்களில் கூறப்்படும் அறங்களுள் சிறநதது.

்பேரியோரைப பிரையோரம
9.  ஆறறுைார் ஆறறல இகழாடம ்பாறறுைார்
 ்பாறறலுள் எல்ாம் தட்

  ஆற்றல் உ்டேயவர்க்ள இகழக் கூடேொது. அது்வ தம்்மத் தீங்கிலிருநது 
கொத்துக்்கொள்ளும் வழிகளுள் சிறநத வழியொகும்.

10. எரியால சுைப்படினும் உய்வுண்ைாம் உய்யார்
 சபரியார்ப் பிடழத்சதாழுகு ைார்.

   தீ யி ை ொ ல்  சு டே ப் ்ப ட் டே வ ர் கூ டே ப்  பி ் ழ த் து க் ் க ொ ள் ள  மு டி யு ம் .  ஆ ை ொ ல் 
்்பரியவர்களுக்குத் தீங்கு ்ெயதவர் தப்்ப முடியொது.

மதிபபீடு
ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

1. ஏ்ழகளுக்கு உதவி ்ெயவ்த ………………… ஆகும்.
 அ) ்ப்க ஆ) ஈ்க இ) வறு்ம ஈ) ்கொடு்ம

2. பிற உயிர்களின் .........................க் கணடு வருநதுவ்த அறிவின் ்பயைொகும்.
 அ) மகிழ்வ ஆ) ்ெல்வத்்த இ) துன்்பத்்த ஈ) ்ப்க்ய

3. உள்ளத்தில் ..................... இல்லைொமல் இருப்்ப்த சிறநத அறமொகும்.
 அ) மகிழச்சி ஆ) மன்னிப்பு இ) துணிவு ஈ) குற்றம்

இடேம் மொறியுள்ள சீர்க்ள மு்றப்்படுத்தி எழுதுக.

 ைறியார்க்கு ஒனறு ஈடகமறறு ஈை்த எல்ாம்
 குறிசயதிர்ப்டப உடைத்து நீரது.

 எட்னத்தானும் யார்க்கும் எஞ்்ானறும் ம்னத்தா்னாம்
 மாணாசசய் தட் யாடம.

குறுவிைொ

1. அறிவின் ்பயன் யொது?
2. பிற உயிர்க்ள எவவொறு கொப்்பொற்ற ்வணடும்?
3. ஈ்க ்பற்றிய வள்ளுவரின் கருத்து யொது?
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இ்ணயச்	பெயல்பைொடுகள்

பின்வரும் நிகழ்வப் ்படித்து அதற்குப் ்்பொருத்தமொை திருக்குறள் எது்வைக் கொணக.
நி்றமதி அவளு்டேய ்தொழிகளுடேன் பூங்கொவிற்குச் ்ென்றொள். அங்குள்ள இயற்்கக் 

கொட்சிக்ளக் கணடு மகிழநதொள். நண்பகல் ்நைத்தில் ஒரு மைத்தின் கீழ அமர்நது தொன் 
்கொணடு வநதிருநத உண்வத் ்தொழிகளுடேன் ்பகிர்நது உணடேொள். அவர்களின் அரு்க 
்பற்வகள் ்பறநது வநதை. தன்னிடேம் இருநத உண்வப் ்பற்வகளுக்கும் அளித்தொள். 

1. மைத்துக்கண மொசிலைன் ஆதல் அ்ைத்தறன்
  ஆகுலை நீை பிற.
2. எ்ைத்தொனும் எஞஞொன்றும் யொர்க்கும் மைத்தொைொம்
   மொணொ்ெய யொ்ம த்லை.
3. ்பகுத்துணடு ்பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூ்லைொர்
  ்தொகுத்தவற்றுள் எல்லைொம் த்லை.

்படிகள்:

⇒ ்கொடுக்கப்்பட்டிருக்கும் உைலி / வி்ைவுக் குறியீட்்டேப் ்பயன்்படுத்தித் 
திருக்குறள் என்னும் ்ெயலி்யப் ்பதிவிறக்கம் ்ெயது  நிறுவிக்்கொள்க.

⇒ ்ெயலியின் முதல் ்பக்கத்தில் ஆைம்பிக்க, ்தொடேர்க, வ்கப்்பொட்டியல்  ்்பொன்ற 
்தரிவுகள் ்தொன்றும். இதன் வழி்ய விரும்பும் திருக்குற்ள அறிக.

⇒ ்மலும் குறள் வி்ளயொட்டு என்்ப்தத் ்தரிவு ்ெயது மொறி இருக்கும் சீர்க்ள  
வரி்ெப்்படுத்தித் திருக்குற்ள வி்ளயொட்டின் மூலைம் அறிக.

்ெயல்்பொட்டிற்கொை உைலி 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EL4.KuralGame&hl=en
*்கொடுக்கப்்பட்டுள்ள ்படேங்கள்அ்டேயொளத்திற்கொக மட்டு்ம

வி்ையொட்டின்	ெழி	 
குறள்	கற்பபைொமொ...
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கற்றல் ந�ோககஙகள்
Ø பிற உயிர்க்ளத் தம் உயிர் ்்பொல் மதித்தல்

Ø பிற உயிர்களுக்குத் துன்்பம் தைொமல் இருத்தல்

Ø  உதவி ்ெயயும் ்பண்்பப் ்்பறுதல்

Ø உறுப்பு தொைத்தின் முக்கியத்துவத்்த அறிதல்

Ø இயல்பு நவிற்சி, உயர்வு நவிற்சி அணிக்ள இைம் கொணுதல்

இயல்
ஒன்பேது இன்னுயிர் கோபநபேோம்
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நினறைர் கண்டு நடுங்கி்னா்ர – ஐயன
 ்நரி்் நிறகவும் அஞ்சி்னா்ர;
துனறு கருடண நிடறந்த ைள்ளல – அங்கு
 சசான்ன சமாழிகடளக் ்களும் ஐயா!

ைாழும் உயிடர ைாங்கிவிைல – இந்த 
 மண்ணில எைர்க்கும் எளிதாகும்; 
வீழும் உைட் எழுப்புத்்ா – ஒரு
 ்ைந்தன நிட்னக்கிலும் ஆகாடதயா!

யாரும் விரும்புைது இனனுயிராம்; – அைர்
  எனறு்ம காப்பதும் அன்ன்தயாம்;
பாரில எறும்பும் உயிர்பிடழக்கப் - படும் 
  பாடு முழுதும் அறிந்திலீ்ரா?

இயல்
ஒன்பேது ஆசியந�ோதி

கவிரதபநபேரை

இைக்கம் என்்பது த்லைசிறநத ்பணபு.  மனிதரிடேம் 
மட்டுமன்று, மற்ற எல்லைொ உயிர்களிடேத்தும் இைக்கம் ்கொள்ள 
்வணடும். பிற உயிர்க்ளத் தம்முயிர் ்்பொல் எணணிக் கொக்க 
்வணடும். அது்வ ெொன்்றொர் ்்பொற்றும் உயிர் இைக்கம் ஆகும். 
அவவிைக்க்ம மனித குலைத்்த வொழ ்வக்கிறது. உலைக உயிர்கள் 
எல்லைொம் துன்்பம் இன்றி இன்புற்று வொழ ்வணடும் என்று 

விரும்பியவர் புத்தர். அவரின் அறவு்ை்ய அறி்வொம் வொருங்கள்.

முன்கரதச் சுருககம்
அைெ வொழ்வத் துறநது நள்ளிைவில் அைணம்ை்ய விட்டு வநதவர் புத்தர்பிைொன். 

பிம்பிெொை மன்ைனின் யொகத்துக்கொக ஆடுகள் ்கொணடு ்ெல்லைப்்பட்டேை. அவற்றின் நடுவில் 
அடி்பட்டு வலியொல் துடித்துக் ்கொணடிருநத ஆட்டுக்குட்டி்யப் புத்தர் தம் ்தொளில் சுமநது 
்ென்றொர். யொகெொ்லை்ய அ்டேநதொர். மன்ைனுக்கு அறவு்ை கூறிைொர். நொ்டேங்கும் 
உயிர்க்்கொ்லை்யத் தடுத்து நிறுத்திைொர்.
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்நரிய உள்ளம் இரங்கிடு்மல – இந்த 
 நீள்நி்ம் முறறு்ம ஆண்டிை்ாம்;
பாரினில மாரி சபாழிந்திை்ை – ையல 
 பக்குை மாைது அறிந்திலீ்ரா?

காட்டும் கருடண உடையை்ர – எனறும்
 கண்ணிய ைாழ்டை உடையைராம்;
ைாட்டும் உ்கில ைருந்திடுைார்- இந்த
 மர்மம்  அறியாத மூைடரயா!

காடு மட்சய்ாம் ்மய்ந்துைந்து – ஆடுதன
 கனறு ைருந்திைப் பாட்சயல்ாம்
்தடிஉம் மக்கடள ஊட்டுைதும் – ஒரு
 தீய சசயச்்ன எண்ணினீ்ரா?

அம்புவி மீதிலஇவ் ஆடுகளும் – உம்டம
 அண்டிப் பிடழக்கும் உயிர்்ைா?
நம்பி இருப்பைர் கும்பி எரிந்திடில
 நனடம உமக்கு ைரு்மா ஐயா?

ஆயிரம் பாைங்கள் சசய்தசைல்ாம் – ஏடழ
 ஆட்டின தட்்யாடு அகனறிடு்மா?
தீயவும் நல்வும் சசய்தைடர  - விட்டுச்
 சசலைது ஒருநாளும் இலட்ஐயா!

ஆத்ால தீவிட்ன சசய்ய்ைண்ைா – ஏடழ
 ஆட்டின உயிடரயும் ைாங்க்ைண்ைா;
பூத்ந் தனட்ன நரகம்அது ஆக்கிடும்
 புத்திடய விட்டுப் பிடழயும்ஐயா! 

- கவிமணி ்தசிக விநாயக்னார்

்�ோல்லும் ்பேோருளும்
அஞசிைர்  –  ்பயநதைர்
கரு்ண   –  இைக்கம்
வீழும்   –  விழும்
ஆகொது   -  முடியொது
நீள்நிலைம்  –  ்பைநத உலைகம்

முற்றும்   –  முழுவதும்
மொரி     -  ம்ழ
கும்பி   –  வயிறு
பூதலைம்   –  பூமி
்பொர்   –  உலைகம்
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பேோடலின் ்பேோருள்
யொகெொ்லையில் நின்றவர் அ்ைவரும் புத்தர்பிைொ்ைக் கணடு நடுங்கிைர். அவர் 

முன்ைொல் நிற்கவும் அஞசிைர். கூடி இருநத மக்களின் முன்ைொல் இைக்க்ம உருவொை 
புத்தர்பிைொன் கூறிய உ்ை்யக் ்களுங்கள்.

வொழகின்ற உயிர்க்ள அழிப்்பது இநத உலைகத்தில் எல்லைொர்க்கும் எளிய ்ெயல். 
ஆைொல், இறநத உடேலுக்கு உயிர் ்கொடுத்து எழுப்புவது மன்ைைொலும் முடியொத ்ெயல்.

எல்லைொரும் தம் உயி்ைப் ்்பரிதொக மதித்துப் ்பொதுகொக்கின்றைர். எறும்பு கூடேத் தன் 
உயி்ைக் கொத்துக் ்கொள்ளப் ்பொடு்படுவ்த அறியொதவர் உண்டேொ?

்நர்்மயொை இைக்க மைம் ்கொணடிருப்்பவைொல் மட்டு்ம ்பைநத இவவுலைகம் 
முழு்ம்யயும் ஆட்சி ்ெயய முடியும். உலைகில் ம்ழ ்்பயவதொல் வயல் ்பக்குவம் 
அ்டேவ்த அறியொதவர் உண்டேொ?  

எல்லைொ உயிர்கள் மீதும் இைக்கம் ்கொள்்பவ்ை ்நர்்மயொை வொழவு வொழ்பவர். இநத 
ம்ற்்பொரு்ள அறியொதவர் பிற உயிர்க்ள வருத்தித் தொமும் துன்புறுவர். 

கொடும்லை எல்லைொம் ்மயநது வருகிறது ஆடு. அது தன் குட்டி வருநதிடும் 
வ்கயில் ்பொ்லை எல்லைொம் மக்களுக்குத் தருகிறது. இத்ைத் தீய்ெயல் என்று நீங்கள் 
கருதுகிறீர்களொ?

இநத உலைகில் ஆடுகளும் உங்க்ள நம்பி இருக்கும் உயிர்கள் அன்்றொ? நம்்ம 
நம்பி இருப்்பவரின் வயிறு எரியும்வ்கயில் நடேநது ்கொள்வதொல் உங்களுக்கு நன்்ம 
கி்டேக்குமொ?

ஆயிைம் ்பொவங்கள் ்ெயதுவிட்டு, ஆட்டின் உயி்ை எடுப்்பதொல் ்பொவங்கள் நீங்கி 
விடுமொ?   ஒருவர் ்ெயத நன்்மயும் தீ்மயும் ஒருநொளும் அவ்ை விட்டுச் ்ெல்லைொது. 

ஆ்கயொல், தீய ்ெயல்க்ளச் ்ெயயொதீர்கள். பிற உயிர்க்ளக் ்கொல்லும் ்ெய்லைச் 
்ெயயொதீர்கள். இநதப் பூமி்ய மகிழச்சியற்றதொக மொற்றிடும் எணணத்்த உங்க்ளவிட்டு 
நீக்குங்கள். இங்கு மக்க்ளொடு ்ெர்நது மற்ற உயிர்களும் மகிழ்வொடு வொழ வழி 
்ெயயுங்கள்.

நூல் ்ெளி
வ்தசி� விநாய�னார் இரு�்தாம் நூற்றைாண்டில ைாழந்்த 

�விஞர்.  முப்�த்்தாறு ஆண்டு�ள �ளளி ஆசிரியைா�ப் 
�ணியாற்றியைர். �விமணி என்னும் �ட்டம் க�ற்றைைர்.

ஆசிய வ�ாதி, ஆஙகி்ல கமாழியில எட்வின் அர்னாலடு என்�ைர் 
எழுதிய வ்லட் ஆஃப் ஆசியா (Light of Asia) என்னும் நூவ்லத் ்தழுவி 
எழு்தப்�ட்டது.  இந்நூல புத்்தரின் ைை்லாற்வறைக் கூறுகிறைது.
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1. நீங்கள் மிகவும் விரும்பும் தொவைங்கள், ்பற்வகள், விலைங்குகளின் ்்பயர்க்ளப் 
்பட்டியலிடுக.

2. உங்க்ளப்்்பொல் பிற்ையும் ்நசியுங்கள் – என்னும் த்லைப்பில் ்்பசுக.

கறபேரெ கற்றபின்

மதிபபீடு
ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

1. புத்தரின் வைலைொற்்றக் கூறும் நூல் ______________
 அ)  ஜீவ ்ஜொதி ஆ) ஆசிய ்ஜொதி இ) நவ ்ஜொதி ஈ) ஜீவன் ்ஜொதி

2. ்நர்்மயொை வொழ்வ வொழ்பவர் ______________
 அ) எல்லைொ உயிர்களிடேத்தும் இைக்கம் ்கொணடேவர்  ஆ)  உயிர்க்ளத் துன்புறுத்து்பவர்
 இ) தம்்ம மட்டும் கொத்துக்்கொள்்பவர்     ஈ)  தம் குடும்்பத்்த்ய எணணி வொழ்பவர்

3. ஒருவர் ்ெயயக் கூடேொதது ______________
 அ) நல்வி்ை  ஆ) தீவி்ை இ) பிறவி்ை ஈ) தன்வி்ை

4. 'எளிதொகும்’ என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது ______________
 அ) எளிது + தொகும் ஆ) எளி + தொகும்  இ) எளிது + ஆகும் ஈ) எளிதொ + ஆகும்

5. ’்பொ்லை்யல்லைொம்’ என்னும் ்ெொல்்லைப் பிரித்து எழுதக் கி்டேப்்பது ______________
 அ) ்பொ்லை+்யல்லைொம் ஆ) ்பொ்லை+எல்லைொம் இ) ்பொ்லை+எலைொம் ஈ) ்பொ+எல்லைொம்

6. இனி்ம + உயிர் என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல் ______________
 அ) இன்உயிர் ஆ) இனியஉயிர் இ) இன்னுயிர் ஈ) இனி்மஉயிர்

7. ம்லை+எலைொம்   என்்பத்ைச் ்ெர்த்து எழுதக் கி்டேக்கும் ்ெொல் ______________
 அ) ம்லைஎலைொம் ஆ) ம்லை்யலைொம் இ) ம்லை்யல்லைொம் ஈ) ம்லைஎல்லைொம்

குறுவிைொ

1. அைெைொலும் ்ெயய முடியொத ்ெயல் எது?
2. எறும்பு எதற்கொகப் ்பொடு்படுகிறது?
3. ஒருநொளும் விட்டுச் ்ெல்லைொதது எது?
4. உலைகம் முழு்ம்யயும் எப்்்பொது ஆளமுடியும்?

சிறுவிைொ
எல்லைொ உயிர்களும் மகிழ்வொடு வொழப் புத்தர்பிைொன் கூறும் அறிவு்ைகள் யொ்வ?

சிநத்ை விைொ
்பற்வகளும், விலைங்குகளும் சுதநதிைமொக வொழ ்வணடும் எனில் நீங்கள் என்ை ்ெயய 

்வணடும்?
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இயல்
ஒன்பேது மனிதந�யம்

உரை�ரட உலகம்

இல்லைொதவர்க்குக் ்கொடுத்து மகிழவ்த ஈ்க. ்பசி என்று 
வநதவர்க்கு வயிறொை உணவிடே ்வணடும். தீ்ம ்ெயதவர்க்கும் 
நன்்ம்ய ்ெயய ்வணடும். ஆதைவு இல்லைொதவர்க்ள 
அன்புடேன் அைவ்ணக்க ்வணடும். பிறர் துன்்பத்்தத் 
தமது துன்்பமொக நி்ைத்து வருநதும் ்பணபி்ைக் ்கொள்ள 
்வணடும். இப்்பணபுக்ளக் ்கொணடு வொழ்வொர் உயர்வு 

அ்டேவர். அப்்படி வொழந்தொரின் வொழவில் நடேநத சிலை நிகழவுக்ளக் கொண்்பொம் 
வொருங்கள். 

உலைகில் எநத ஆறும் தைது தொகத்திற்கொக ஓடுவதில்்லை. எநத நிலைமும் தன் ்பசிக்கொக 
வி்ளவதில்்லை. எநத மைமும் தைக்கொகக் கனிக்ள உருவொக்குவதில்்லை.  இவற்்றப் 
்்பொலை மனிதனும் தைக்்கை வொழொமல், பிறர்க்்கை வொழ ்வணடும்.  அவவொறு 
வொழவதற்குக் அருள், ்்பொறு்ம, ்பரிவு, நன்றி உணர்வு, இன்்ெொல் ்்பசுதல் ்்பொன்ற்வ 
்த்வ.  எல்லைொ உயிர்களிடேமும் அன்பு ்ெலுத்துதல் ்வணடும்.  அது்வ மனித்நயம் 
ஆகும்.  மனித்நயத்துடேன் வொழ்பவர்களொல்தொன் இவவுலைகம் இயங்கிக் ்கொணடிருக்கிறது.  
இநத உண்ம்ய, 

 தமக்சக்ன முய்ா ்நானறாள் - பிறர்க்சக்ன 
 முயலுநர் உண்டமயா்்ன (புறம் - 182) 

என்னும் புறநொனூற்று அடிகள்  உணர்த்துகின்றை. 

ெள்ளலோர்
வள்ளலைொர் வொழவில் நடேநததொக ஒரு 

நிகழ்வப் ்பலைரும் கூறுவதுணடு. வள்ளலைொர் 
தம் இளம் வயதில் ஒருநொள் நடேநது வநது 
்கொணடிருநதொர்.  நீணடே தூைம் நடேநததொல் 
க்ளப்பு ஏற்்பட்டேது. எை்வ  ஓய்வடுக்க 
விரும்பிைொர். வழியில் ெத்திைம் ஒன்று இருநதது. 
அதன் திண்ணயில் ்படுத்து உறங்கிைொர்.  
அ ப் ் ்ப ொ து  ஒ ரு வ ன்  அ ங் கு  வ ந த ொ ன் .  
்படுத்திருநத வள்ளலைொரின் கொதில் கடுக்கன் 
இருப்்ப்தக் கணடேொன்.  அத்ைத்  தைதொக்கிக் 
்கொள்ள முடி்வடுத்தொன்.  தங்கக்கடுக்க்ை 
்மதுவொகக் கழற்றிைொன்.  அவைது ்ெய்லை 
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அறிநதும் வள்ளலைொர் கண மூடிய்படி்ய ்படுத்திருநதொர்.   ஒரு கடுக்க்ைக் கழற்றியவுடேன், 
மறுகொதில் உள்ள கடுக்க்ை அவன் கழற்றுவதற்கு  ஏதுவொகத் திரும்பிப் ்படுத்தொர்.  அவன் 
அ்தயும் கழற்றிக் ்கொணடு, அநத இடேத்்தவிட்டு அகன்று ்ெல்லை முற்்பட்டேொன். அப்்்பொது 
வள்ளலைொர்  ்மன்்மயொை குைலில், ’‘அப்்பொ,  இ்வ இைணடும் தங்கக்கடுக்கன்கள்.  
கு்றநத வி்லைக்கு விற்றுவிடேொ்த! ்மலும், ஒரு கடுக்கனுடேன் ்ென்றொல் உன்்ைத் திருடேன் 
எை எளிதொகக் கணடுபிடித்து விடுவொர்கள்.  எை்வதொன் இைணடு கடுக்கன்க்ளயும் 
நீ எடுத்துக் ்கொள்வதற்கு வொயப்்பொகத் திரும்பிப் ்படுத்்தன்“ என்றொர்.  வள்ளலைொர் 
கூறிய்தக் ்கட்டே அவன் ்வட்கித் த்லைகுனிநதொன்.  இவவொறு தம்்்பொரு்ளக் 
க வ ர் ந த வ ரி டே ம்  கூ டே  அ ன் பு 
கொட்டியவர் வள்ளலைொர்.  

வ ள் ள லை ொ ர்  ம க் க ளி ன் 
்ப சி ப் பி ணி ் ய க்  க ண டு 
உள்ளம் வொடிைொர்.  அத்ை 
நீக்க விரும்பிைொர்.  தம் ்்பருமுயற்சியொல் வடேலூரில் ெத்திய தருமச்ெொ்லை்யத் 
்தொடேங்கி எல்லைொருக்கும் உணவளித்தொர்.  ்பசித்்தொருக்கு உணவு வழங்கும்  வள்ளலைொரின் 
மனித்நயச் ்ெயல் வடேலூரில் இன்றும் ்தொடேர்நது ந்டே்்பற்று வருகிறது. 

அன்ரன ்தை�ோ

ஒரு நொள் அன்்ை ்தைெொ ெொ்லையின் ஓைமொக நடேநது ்ென்றொர். அப்்்பொது வழியில் 
மூதொட்டி ஒருவர் ெொ்லையின் ஓைம் ்படுத்திருநதொர். அவர் முகத்்தத் துணியொல் மூடி 
இருநதொர். ஒரு ்கயொல் பூ்ைக் குட்டி்ய அ்ணத்துக் ்கொணடு இருநதொர். அன்்ை 
்தைெொ அவரின் அருகில் ்ென்று உற்று்நொக்கிைொர். ்தொழு்நொயின் கடு்மயொல் 
உணடேொை ்வத்ை மூதொட்டியின் முகத்தில் ்தரிநதது. ்ககளில் விைல்கள் இல்்லை. 
அன்்ை ்தைெொ மைம் கலைங்கிைொர். மூதொட்டியின் அருகில் ்ென்று அவ்ைத் ்தொட்டுத் 
தூக்கிைொர்.  "ெொ்லை ஓைத்தில் ்படுத்து இருப்்பது ஏன்?" எைக்்கட்டேொர்.

“என்்ைத் ்தொடேொதீர்கள். என் ்நொய உங்களுக்கும் 
்தொற்றிக்்கொள்ளும். என் உறவிைர்க்ள என்்ை 
்வறுத்து விலைக்கி விட்டேைர். என்னுடேன் ்்பசுவதில்்லை. 
என்்ைக் கணடேொ்லை விலைகி ஓடுகின்றைர். இநதப் பூ்ை 
மட்டு்ம என்னுடேன் இருக்கிறது” எை அழுதொர் மூதொட்டி. 

இ்தக் ்கட்டே அன்்ை ்தைெொ கணணீர் விட்டேொர். 
இவ்ைப் ்்பொலை ஆயிைக்கணக்கொை ்நொயொளிகள் உதவி 
்ெயய யொருமின்றி வொடுவ்தக் கணடேொர். அக்கொலைத்தில் 
் த ொ ழு ் ந ொ ய  க டு ் ம ய ொ ை  ் த ொ ற் று ் ந ொ ய ொ க க் 
கருதப்்பட்டேது. கரு்ண உள்ளம் ்கொணடே அன்்ை ்தைெொ 
அவர்களுக்குத் ்தொணடு ்ெயய முடி்வடுத்தொர். தமது 
இறுதிக் கொலைம் வ்ை பிறருக்கொக்வ வொழநதொர். 

்தரிநது ்தளிநெோம்

“ைாடிய பயிடரக் கண்ை ்பாசதல்ாம் ைாடி்்னன”
                                               - ைள்ள்ார்
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ம க் க ளு க் கு ச்  ் ெ ய யு ம்  ்ப ணி ் ய 
இ்றவனுக்குச் ்ெயயும் ்பணி என்று வொழநதொர். 
அதைொல் அ்மதிக்கொை ்நொ்பல் ்பரிசு அவ்ைத் 
்தடி வநதது.

ரகலோஷ் �த்யோர்த்தி
அ ன் ் ை  ் த ை ெ ொ வி ற் கு  அ டு த் து 

அ்மதிக்கொை ்நொ்பல் ்பரிசு ்்பற்ற இநதியர் 
்கலைொஷ ெத்யொர்த்தி. இவர் சிறு வயதில் திைமும் ்பள்ளிக்கூடேம் ்ெல்லும் ்்பொழுது 
ெொ்லை்யொைத்தில் ஒரு சிறுவ்ைக் கொண்பொர். அவன் தன் தந்தயுடேன் அமர்நது ்வ்லை 
்ெயது ்கொணடு இருப்்பொன். ஏன் அநதச் சிறுவன் தன்்ைப் ்்பொல் ்பள்ளிக்கு வைவில்்லை 
என்ற ்கள்வி அவர் உள்ளத்தில் உறுத்திக் ்கொண்டே இருநதது. தம் ஆசிரியரிடேமும் 
்்பற்்றொரிடேமும் இக்்கள்வி்யக் ்கட்டேொர். "்பணம் இல்லைொததொல் அச்சிறுவன் ்பள்ளிக்கு 
வைவில்்லை. வீட்டின் உணவுத் ்த்வ்ய நி்றவு ்ெயயப் ்பணம் ்வணடும். எை்வ 
அவன் ்பணம் ஈட்டே ்வ்லை ்பொர்க்கிறொன்" என்ற ்பதில் கி்டேத்தது. அநதப் ்பதில் அவருக்கு 
மிகுநத மை வருத்தத்்தக் ்கொடுத்தது. 

  அவரு்டேய மனித ்நயம் பிற்கொலைத்தில் அவ்ைப் ்பள்ளி 
்ெல்லைொத குழந்தகள் ்மல் ்பரிவு ்கொள்ள ்வத்தது. அதற்கொக 
அவர் குழந்தக்ளப் ்பொதுகொப்்்பொம் என்னும் இயக்கத்்தத் 
்தொடேங்கிைொர். அநத இயக்கத்தின் மூலைம் குழந்தத் ்தொழிலைொளர் 
மு்ற்ய ஒழிக்கப் ்பொடு்பட்டு வருகிறொர்.  கடேநத முப்்பது 
ஆணடுகளில் எண்பத்து ஆறொயிைம் குழந்தத் ்தொழிலைொளர்க்ள 
மீட்டுள்ளொர். உலைகக் குழந்தகள் கல்வி உரி்மக்கொக 103 
நொடுகளில் 80,000 கி.மீ தூைம் ந்டேப்்பயணம் ்ென்றுள்ளொர். 
குழந்தகளின் கல்வி மற்றும் உரி்மக்கொக நொடு கடேநது ்பைப்பு்ை 
ஆற்றி வருகிறொர்.

்தரிநது ்தளிநெோம்

குழந்தக்ளத் ்தொழிலைொளர்களொக மொற்றுவது மனிதத் தன்்மக்கு எதிைொை குற்றம். 
உலைகத்்தக் குழந்தகளின் கண ்கொணடு ்பொருங்கள். உலைகம் அழகொைது.

  - ்கலைொஷ ெத்யொர்த்தி 

        

இவ ் ைப் ்்பொல் மனித்நயம் மிக்க ்பலைர் உள்ளைர். அ்மப்்பொக உதவுவது மட்டுமன்று; 
சூழலுக்்கற்்ப மனித்நயம் ்கொள்ளும் இவர்க்ளப் ்்பொலை நொமும் மனித்நயத்துடேன் நடேநது 
்கொள்ள ்வணடும். நமக்குள் இருக்கும் மனித்நயத்்த மலைைச் ்ெயய ்வணடும்.

எங்்க அன்பு இருக்கிற்தொ அங்்க மனித ்நயமும் இருக்கும்.

்தரிநது ்தளிநெோம்

ைாழ்க்டக எனபது
  நீ சாகும் ைடர அல்
மறறைர் ம்னதில
  நீ ைாழும் ைடர
      -   அனட்ன சதரசா
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1. நொளிதழகளில் வநதுள்ள மனித்நயம் ்பற்றிய ்ெயதிக்ளச் ்ெகரித்துக் கூறுக.
2. எவ்ைனும் ஒருவருக்கு நீங்கள் உதவி ்ெயத அனு்பவத்்தக் கூறுக.
3. ஒற்று்மயொக வொழும் ்பண்்ப சிறநதது என்்பது ்பற்றி நண்பர்களுடேன் 

கலைநது்ையொடுக.

கறபேரெ கற்றபின்

மதிபபீடு

ெரியொை வி்டே்யத் ்தர்ந்தடுத்து எழுதுக.

1. எல்லைொ உயிர்களிடேத்தும் அன்பு ்ெலுத்துதல் ---------- 
 அ) மனித வொழக்்க  ஆ) மனித உரி்ம இ) மனித ்நயம் ஈ) மனித உ்டே்ம

2. தம் ்்பொரு்ளக் கவர்நதவரிடேமும்  ---------- கொட்டியவர் வள்ளலைொர்.
 அ) ்கொ்பம்  ஆ) ்வறுப்பு இ) கவ்லை ஈ) அன்பு

3. அன்்ை ்தைெொவிற்கு  ---------- க்கொை ‘்நொ்பல் ்பரிசு’ கி்டேத்தது
 அ) ்்பொருளொதொைம்   ஆ) இயற்பியல் இ) மருத்துவம் ஈ) அ்மதி

4. ்கலைொஷ ெத்யொர்த்தி ்தொடேங்கிய இயக்கம்  ---------- 
 அ) குழந்தக்ளப் ்பொதுகொப்்்பொம் ஆ) குழந்தக்ள ்நசிப்்்பொம் 
 இ) குழந்தக்ள வளர்ப்்்பொம் ஈ) குழந்தகள் உதவி ்மயம்

்்பொருத்துக

1. வள்ளலைொர்   - ்நொயொளிகளிடேம் அன்பு கொட்டியவர் 
2. ்கலைொஷ ெத்யொர்த்தி  - ்பசிப்பிணி ்்பொக்கியவர்
3. அன்்ை ்தைெொ  - குழந்தகள் உரி்மக்குப் ்பொடு்பட்டேவர்

்ெொற்்றொடேரில் அ்மத்து எழுதுக.
1. மனித்நயம்          2. உரி்ம          3. அ்மதி          4. அன்பு்ெயதல் 

குறுவிைொ

1. யொைொல் உலைகம் இயங்கிக் ்கொணடு இருக்கிறது?
2. வள்ளலைொர் ்பசிப்பிணி்ய நீக்க என்ை ்ெயதொர்?
3. அன்்ை ்தைெொ கணணீர் விடேக் கொைணம் யொது?

சிறுவிைொ
்கலைொஷ ெத்யொர்த்தி  ்நொ்பல் ்பரிசு ்்பறத் தூணடு்கொலைொக அ்மநத இள்மக்கொலை 

நிகழவு யொது?

சிநத்ை விைொ
அன்்ை ்தைெொவின் மனித்நயம் ்பற்றிய ்வறு ஒரு நிகழவி்ை அறிநது எழுதுக.
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இயல்
ஒன்பேது முடிவில் ஒரு ்தோடககம்

விரிெோனம்

்்பொன்்ையும் ்்பொரு்ளயும் வொரி வழங்குவது மட்டும் 
வள்ளல் தன்்ம அன்று.  நமது இறப்பிற்குப் பின் மணணுக்குச் 
்ெல்லும் உடேல் உறுப்புக்ளப் பிறர் வொழ வழங்குவதும்  
வள்ளல் தன்்ம்ய. உறுப்புக் ்கொ்டே ்ெய்வொம். மணணில் 
ஒருவ்ையொவது வொழ ்வப்்்பொம்.  இன்்ற இநதச் சூளு்ை 
ஏற்்்பொம்.  உறுப்புக் ்கொ்டே ்பற்றிய விழிப்புணர்்வ 

ஏற்்படுத்திய நிகழ்வ அறி்வொம் வொருங்கள்.

்பேஙகளூரு
மொ்லை ்நைம்

“அம்மொ… என் ்தொழிகள் வநது இருக்கிறொர்கள். எங்களுடேன் வி்ளயொடே 
வைமொட்டேொயொ? என்று ்கட்கிறொர்கள். அவர்களுடேன்  நொன் வி்ளயொடேப் ்்பொகட்டுமொ? ”

அம்மொவும் அப்்பொவும் கணகலைங்குகின்றைர்.
“உன் உடேல் நி்லை ெரியொகட்டும் கணணு. நீ சீக்கிை்ம வி்ளயொடேப் ்்பொகலைொம். 

ெரியொ?”
“ெரிம்மொ, எைக்கும் அவர்களுடேன் ்ெர்நது வி்ளயொடே ஆ்ெதொன்.  ஆைொல் முன்பு 

்்பொல் என்ைொல் ஓடியொடே முடியவில்்லை.  மூச்சு விடேவும் சிைமமொக உள்ளது” என்று 
தொயிடேம் ்ெொல்லிவிட்டு, பிறகு ்தொழிக்ள அனுப்பிவிட்டு உள்்ள வநதொள்.

திருககழுககுன்்றம்
மொ்லை ்நைம்

“அம்மொ என் நண்பர்கள் வி்ளயொடே அ்ழக்கிறொர்கள். நொன் வி்ளயொடேப் 
்்பொகட்டுமொ?” என்றொன். “வி்ளயொடிட்டுச் சீக்கிைமொக வநதுவிடே ்வணடும்” என்று 
கூறிய அம்மொவிடேம் “ெரிம்மொ” என்று கூறி நண்பர்களுடேன் வி்ளயொடேத்  தைது இரு 
ெக்கை வொகைத்தில் ்வளி்ய ்ென்றொன்.

நண்பர்களுடேன் ்ெர்நது வி்ளயொடிைொன்.  ்நைம் ்்பொை்த ்தரியவில்்லை. 
வீ ட் டி ற் கு ப்  பு ற ப் ்ப ட் டே ொ ன் .   ந ண ்ப ர் க ் ள ொ டு  வி ் ள ய ொ டி ய ் த  ம கி ழ வு டே ன் 
அ்ெ்்பொட்டுக் ்கொணடு வீட்்டே ்நொக்கிச் ்ென்றொன். ்நைமொகிவிட்டே்த; ்்பற்்றொர் 
கவ்லைப்்படுவொர்க்ள என்னும் சிநத்ையுடேன் வொகைத்்த ஓட்டிைொன்.
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்பேஙகளூரு
‘ ‘உங்கள் மகளின் இதயம் நொளுக்கு நொள் வலுவிழநது ்கொண்டே வருகிறது.  

இதயமொற்று அறு்வசிகிச்்ெ ஒன்றுதொன் க்டேசி நம்பிக்்க. அதற்கு முயற்சி 
்ெயயுங்கள்” என்று மருத்துவர் கூறியது நி்ைவிற்கு வநதது. எநத வழியிலைொவது தம் 
மகளின் இதயம் ெரியொகிவிடேொதொ என்ற ஏக்கத்துடேன், ்படுக்்கயில் இருக்கும் தம் ஆ்ெ 
மகளின் நி்லை கணடு ்்பற்்றொர் உள்ளம் ்ப்தத்தைர். 

 கவ்லை்யொடு மகளின்  ்படுக்்க அருகில் அமர்நதிருநத ்்பற்்றொர் தம்்ம 
அறியொமல் உறங்கி விட்டேைர்.  திடீ்ைைக் கணவிழித்தைர். தங்கள் மகள் அ்ெவற்றுக் 
கிடேப்்ப்தக் கணடு அதிர்நதைர். உடேைடியொக மருத்துவம்ையில் ்ெர்த்தைர். 

திருககழுககுன்்றம்
முன்ைொல் ஒரு ெைக்குநது ்ென்று்கொணடு இருநதது. அதில் இருநத கம்பிகள் 

்வளி்ய நீட்டிக் ்கொணடு இருநதை. அநதக் கம்பியொல் தடுக்கப்்பட்டு, தடுமொறிக் கீ்ழ 
விழுநதொன் அவன். என்ை நடேக்கிறது என்்ப்த உணரும் முன்்்ப மயக்கம் அ்டேநதொன்.  
அருகிலிருநதவர்கள் அவ்ை மருத்துவம்ையில் ்ெர்த்தைர். 

்பேஙகளூரு
்்பற்்றொர் : எதுவும் ்ெொல்லை மறுக்கிறீர்க்ள!  ஏதொவது ்ெொல்லுங்கள் டேொக்டேர். எங்கள் 
மகள் பி்ழக்க நொங்கள் என்ை ்ெயய ்வணடும்?
மருத்துவர் : நி்லை்ம்யப் புரிநது ்கொள்ளொமல் ்்பசுகிறீர்க்ள? உங்கள் மகளுக்கு 
உடேைடியொக இதயமொற்று அறு்வசிகிச்்ெ ்ெயய ்வணடும். இல்்லை என்றொல் உங்கள் 
மக்ளக் கொப்்பொற்ற முடியொது. 

்பேஙகளூரு
“டேொக்டேர்! எங்கள்  மகளின் நி்லை்ம எங்களுக்குப் புரிகிறது. அவ்ளச் ெொகவிடே 

விரும்்பவில்்லை. எங்கள் இதயம் ்்பொன்ற அவ்ள இழக்க மொட்்டேொம். நொங்கள் ஒரு 
முடிவிற்கு வநதுவிட்்டேொம். எங்கள் இதயத்்த எடுத்துக் ்கொள்ளுங்கள். எங்கள் மக்ளக் 
கொப்்பொற்றுங்கள்! இனியும் கொலைம் தொழத்த ்வணடேொம்!  எங்கள் மகளுக்கு வொழவு 
்கொடுங்கள்”

திருககழுககுன்்றம்
அவைது இதயம் மட்டு்ம துடித்துக் ்கொணடிருநதது.  ்வ்றநத அ்ெவுமில்்லை.  

சீைொட்டிப் ்பொைொட்டி வளர்த்த அன்பு மகனின் நி்லைகணடு ்்பற்்றொர் கதறித் துடித்தைர்.  
்ெயவதறியொது தவித்தைர்.  
 ’என்ை ்ெயவ்தன்்ற ்தரியவில்்லை.  நீங்கள்  இருவரு்ம மருத்துவர்கள். 
நி்லை்ம்யப் புரிநது்கொள்வீர்கள் என்று நி்ைக்கி்றன்!  த்லையில் கடு்மயொக 
அடி்பட்டிருக்கிறது.  மூ்ள ்ெயலிழநது விட்டேது.  தீவிை சிகிச்்ெ அளித்தொலும் மூ்ள 
மீணடும் ்ெயல்்படும் என்று ்ெொல்லை முடியொது.  இதயம் மட்டு்ம இயங்குகிறது’ என்றொர் 
மருத்துவர்.

“டேொக்டேர்! எங்கள்  மகனின் நி்லை்ம எங்களுக்குப் புரிகிறது.  அவ்ைச்  ெொகவிடே 
மொட்்டேொம். எங்கள் இதயம் ்்பொன்ற அவ்ை இழக்க விரும்்பவில்்லை.  நொங்கள் ஒரு 
முடிவிற்கு வநதுவிட்்டேொம்!”
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மருத்துவக்குழுவிைர் வி்ைவொகச் ்ெயல்்பட்டேைர். அநத இ்ளஞனின் இதயத்்தச் 
சிறுமிக்குப் ்்பொருத்திைர்.  இதயம் இடேம் மொறி நி்லைத்தது;  துடித்தது.

உறுப்புக்்கொ்டேயின் உயர்வி்ை அன்றுதொன்  உலைக்ம அறிநதது; வியநதது!

மனித ்நயத்தின் மகத்தொை ெொத்ையொகத் தம் மகனின் துடிக்கும் இதயத்்த்ய 
்கொ்டேயொகத்  தநத இக்கொலை வள்ளல்கள் தொம்  அ்ெொகன் – புஷ்பொஞெலி என்ற 

மருத்துவத்  தம்்பதியிைர். சிறுமிக்குப் ்்பொருத்தப்்பட்டே 
இதயத்திற்குரிய அநத இ்ளஞனின் ்்பயர் ஹி்தநதிைன். 
பிறநத ்்பொது ்்பற்்றொரின் இதயத்்தக் ்கொள்்ள 
்கொணடேதொல்  ஹி்தநதிைன் என்று ்்பயரிடேப்்பட்டேொன். 
அவன் இறநத ்்பொது உலைகத்தொர் இதயங்க்ள எல்லைொம் 
்கொள்்ள ்கொணடேொன். இதயம் ்கொடுத்து இதயங்க்ள 
்வன்ற ஹி்தநதிை்ை  இவவுலைகம்  என்்றன்றும் 
நி்ைவில் ்கொள்ளும்.

திருககழுககுன்்றம்
எங்கள் மகனின் இதயத்்த எடுத்துக் ்கொள்ளுங்கள்.  அவன் இதயத்்த எடுத்துத் 

்த்வப்்படும் யொருக்கொவது ்்பொருத்த நொங்கள் ெம்மதிக்கி்றொம் .  தயவு்ெயது உடே்ை 
்ெயலைொற்றுங்கள்.  எங்கள் மகனுக்கு வொழவு ்கொடுங்கள். அவ்ைச் ெொகவிடே மொட்்டேொம். 
இவன் வொழக்்க்ய நி்றவொைதொக ஆக்குங்கள். 

 கதறலுடேன் மயங்கி விழுநதைர் ்்பற்்றொர்.

1. “முடிவில் ஒரு ்தொடேக்கம்” உங்கள் உள்ளத்தில் ஏற்்படுத்திய தொக்கத்தி்ைப் 
்பகிர்க.

2. முதலுதவி ்பற்றி உங்களுக்குத் ்தரியுமொ? அவற்றுள் சிலைவற்்ற்யனும் அறிநது 
்கொள்க.

3. ஹி்தநதிைனின் உண்மக் க்த்யப் ்படித்தபின் நீங்கள் எடுத்துக் ்கொணடே 
உறுதி்மொழி யொது?

கறபேரெ கற்றபின்

மதிபபீடு

1. “முடிவில் ஒரு ்தொடேக்கம்” என்ற த்லைப்பின் கொைணம் குறித்துக் கூறுக.
2. இக்க்தக்குப் ்்பொருத்தமொக மற்்றொரு த்லைப்பு இடுக.

6th Std Tamil CBSE Pages 77-206.indd   198 17-12-2021   12:51:32



199

இயல்
ஒன்பேது அணி இலககணெம்

கறகணடு

எதிலும் அழ்கக் கொண விரும்புவது மனிதர்களின் இயல்பு.  நொம் நம்்ம 
அணிகலைன்களொல் அழகு்படுத்திக் ்கொள்கி்றொம். அது்்பொல் கவிஞர்கள் தங்கள் கற்்ப்ைத் 
திறத்தொலும் புலை்மயொலும் தொங்கள் இயற்றும் ்பொடேல்களில் அழ்கச் ்ெர்க்கின்றைர்.  
இத்ை விளக்குவது அணி இலைக்கணம் ஆகும்.  அணி என்்பதற்கு அழகு என்்பது ்்பொருள்.  

கவிஞர் தமது கருத்்தச் சு்வ்யொடு ்ெொல்வதற்கு உதவுவது அணி.  மருந்தத் 
்தனில் கலைநது ்கொடுப்்பது ்்பொல் கருத்துக்ளச் சு்வ்படேக் கூறுவது அணியொகும்.  

இயல்பு �விறசி அணி
ஒரு ்்பொருளின் இயல்்்ப உள்ளது உள்ள்படி்ய அழகுடேன் கூறுவது இயல்பு நவிற்சி 

அணி ஆகும்.  இத்ைத் தன்்ம நவிற்சி அணி என்றும் கூறுவர்.

(எ. கொ.)

்தாட்ைத்தில ்மயுது சைள்டளப்பசு - அங்்க 
துள்ளிக் குதிக்குது கனறுக்குட்டி

அம்மா எனகுது சைள்டளப்பசு - உைன 
அண்டையில ஓடுது கனறுக்குட்டி

நாைால நக்குது சைள்டளப்பசு – பாட்
நனறாய்க் குடிக்குது கனறுக்குட்டி 
                    - கவிமணி ்தசிக விநாயக்னார்

இ ப் ்ப ொ டே லி ல்  க வி ஞ ர்  ்ப சு வு ம்  க ன் று ம்  ஒ ன் று டே ன்  ஒ ன் று  ் க ொ ஞ சி 
வி்ளயொடுவ்த இயல்்பொக எடுத்துக் கூறியுள்ளொர். எை்வ இது இயல்பு நவிற்சி 
அணி ஆகும்.

உயர்வு �விறசி அணி
ஒரு ்்பொருளின் இயல்்்ப மி்கப்்படுத்தி அழகுடேன் கூறுவது உயர்வு நவிற்சி அணி ஆகும்.  

(எ. கொ.) 
 குளிர்நீரில குளித்தால
  கூதல அடிக்குசமனறு
 சைந்நீரில குளித்தால
  ்ம்் கருக்குசமனறு
 ஆகாச கங்டக
  அ்னல உடறக்குசமனறு
 பாதாள கங்டகடயப் 
  பாடி அடழத்தார் உன தாத்தா

என்று ஒரு தொய தொலைொட்டுப் ்பொடுகிறொள். இதில் உயர்வு நவிற்சி அணி அ்மநதுள்ளது.
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குறுவிைொ

1. உள்ள்த உள்ளவொறு கூறும் அணியின் ்்பயர் யொது?
2. உயர்வு நவிற்சி அணி என்்பது யொது?

1.  பின்வரும் ்பொடே்லைப் ்படித்து இதில் அ்மநதுள்ள அணி்யக் குறிப்பிடுக.

   ஆறு ெக்கைம் நூறு வணடி
 அழகொை ையிலு வணடி
 மொடு கன்னு இல்லைொமத்தொன்
 மொயமொத்தொன் ஓடுது
 உப்புப் ்பொைம் ஏத்தும் வணடி
 உப்பிலிப் ்பொ்ளயம் ்்பொகும் வணடி

2.   நீங்கள் மிகவும் விரும்பிப் ்பொர்த்த இடேம் ஒன்றி்ை இயல்பு நவிற்சியொகவும் 
உயர்வு நவிற்சியொகவும் விவரிக்க.

கறபேரெ கற்றபின்

மதிபபீடு

்மோழிரய ஆள்நெோம்
்கட்க

மனித ்நயத்்த வளர்க்கும் க்தக்ளப் ்்பற்்றொர், ஆசிரியரிடேம் ்கட்க.

்்பசுக

1. உங்கள் மீது அதிகம் அன்பு ்ெலுத்து்பவர்கள் யொர்? நீங்கள் யொர்யொர் மீது அன்பு 
்வத்திருக்கிறீர்கள்?  கொைணம் கூறுக.

2. நீங்கள் ஒருவருக்குப் ்பரிசு ்கொடுக்க விரும்பிைொல் யொருக்குக் ்கொடுப்பீர்கள்?  என்ை 
்கொடுப்பீர்கள்?  எதற்கொகக் ்கொடுப்பீர்கள்?

3. பின்வரும் த்லைப்புகளுள் ஒன்று ்பற்றி மூன்று மணித்துளிகள் ்்பசுக.

 அ)  ்்பொதுநலைம்  ஆ)  ெமூகத்்தொணடு
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்படித்து உணர்க.

்ெல்வி ்பள்ளிக்கூடே ்மதொைத்தில் அமர்நது இருநதொள். அங்கு ஓடி வநத முத்து, 
“்ெல்வி, உன்்ைத் த்லை்ம ஆசிரியர் அ்ழக்கிறொர்” என்று கூறியவொ்ற அவளு்டேய 
ெக்கை நொற்கொலி்யத் த்லை்ம ஆசிரியர் அ்ற்ய ்நொக்கித் தள்ளிக் ்கொணடு ்்பொைொன். 
த்லை்ம ஆசிரியர் ்ெல்வி்ய ஆறொம் வகுப்பிற்கு அ்ழத்துச் ்ென்றொர்.

வகுப்்ப்றக் கதவு மூடேப்்பட்டிருநதது.  கத்வத் திறநததும் மொணவர்கள் அ்ைவரும் 
பிறநத நொள் வொழத்துக் கூறிைர்.  ்மழுகுவர்த்திகள் ஒளி வீசிை.  கொகிதத் ்தொைணங்களொல் 
வகுப்்ப்ற அலைங்கரிக்கப்்பட்டு இருநதது.  ்பலூன்கள் ‘்பட்்பட்’ எை ்வடித்தை.  
மொணவர்கள் அவளுக்குப் பிறநத நொள் வொழத்துப் ்பொடிைர்.  ்ெல்வியின் கணகளில் 
ஆைநதக் கணணீர் வழிநதது.

்ெொல்லைக் ்கட்டு எழுதுக.

மனித்நயம் கடுக்கன்   ்பசிப்பிணி  அன்்ை்தைெொ

்நொ்பல் ்பரிசு ்கலைொஷ ெத்தியொர்த்தி ்தொழிலைொளர் உறுப்புக் ்கொ்டே 

ஹி்தநதிைன் இயல்பு நவிற்சி

அகைவரி்ெப்்படுத்துக.

ஒழுக்கம் உயிர்  ஆடு  எளி்ம

அன்பு  இைக்கம் ஓ்ெ  ஐநது

ஈதல்   ஊக்கம் ஏது  ஔ்வ

கீழக்கொணும் த்லைப்புகளில் ஏ்தனும் ஒன்்றத் ்தர்ந்தடுத்துக் கவி்த எழுதுக.

அ) அன்பு  ஆ)  நட்பு  இ)  உதவி

்பத்தி்யப் ்படித்துக் கீழக்கொணும் விைொக்களுக்கு வி்டேயளிக்க.
அைெர் ஒருவர் தம் நொட்டு மக்களிடேம் "அ்மதி என்றொல் என்ை?" என்்ப்த விளக்கும் 

வ்கயில் ஓவியமொக வ்ைநது ்கொடுப்்பவர்களுக்கு மிகச்சிறநத ்பரிசு வழங்கப்்படும் என்று 
அறிவித்தொர்.  இ்தயடுத்து நொட்டின் முன்ைணி ஓவியர்கள் அ்மதி்ய ்வளிப்்படுத்தும் 
வ்கயில் ்பலை ஓவியங்க்ள வ்ைநது அைணம்ைக்குக் ்கொணடு வநதைர்.  அைெர் 
ஒவ்வொரு ஓவியமொகப் ்பொர்த்துக் ்கொண்டே வநதொர்.   அழகிய ம்லையின் அடிவொைத்தில் 
ஓர் ஏரி இருப்்பது ்்பொல் ஓவியம் ஒன்று இருநதது.  அது மிகவும் சிறப்்பொக இருநதது.  
்பொர்த்த உடே்ை ்பறிக்கத் தூணடும் வ்கயில் மலைர்களின் ஓவியம் ஒன்று இருநதது.  இப்்படி 
ஒவ்வொருவரும் அ்மதி்யத் தங்களுக்குத் ்தொன்றிய்படி ஓவியத்தில் ்வளிப்்படுத்தி 
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இருநதைர்.  ஓர் ஓவியத்தில் ஒரு ம்லை்மல் இருநது ஆர்ப்்பரித்துக் ்கொட்டும் அருவியின் 
்படேம் வ்ையப்்பட்டிருநதது.  அதி்லை்ய இடி்யொடு ம்ழ ்கொட்டிக் ்கொணடு இருநதது.  
ெற்று உற்றுப் ்பொர்த்தொல் அருவியின் கீ்ழ இருநத மைம் ஒன்றில் ்பற்வக் கூட்டில் ்பற்வ 
ஒன்று தைது குஞசுக்ளொடு இருநதது.  

"இநத ஓவியத்்த வ்ைநதது யொர்?" என்று அைெர் ்கட்டேொர்.  அநத ஓவியர் வநதொர்.  
"இநத ஓவியத்தில் அ்மதி எங்்க இருக்கிறது?" என்றொர் அைெர்.  அதற்கு ஓவியர் “மன்ைொ 
பிைச்சி்ையும் ்்பொைொட்டேமும் ஆைவொைமும் இல்லைொத இடேத்தில் இருப்்பது அ்மதி அன்று.  
இ்வ எல்லைொம் இருக்கும் இடேத்தில் இருநதும், எதற்கும் கலைங்கொமலும், தன்்ை எதுவும் 
்பொதிக்க விடேொமலும் உள்ளுக்குள் அ்மதியொக இருப்்ப்த உண்மயொை அ்மதி” என்றொர்.

1. அ்மதி என்றவுடேன் உங்கள் மைதில் ்தொன்றுவது என்ை?

2. இக்க்தயில் அ்மதி எங்கு இருப்்பதொகக் கூறப்்படுகிறது?

3. நீங்கள் இநத ஓவியப் ்்பொட்டியில் ்பங்கு ்்பற்று இருநதொல் என்ை ஓவியம் வ்ைநது 
இருப்பீர்கள்?

4. இக்க்தக்குப் ்்பொருத்தமொை த்லைப்பு ஒன்று தருக.

்மோழிநயோடு விரளயோடு

கட்டேங்களில் உள்ள ்ெொற்க்ளக் ்கொணடு ்தொடேர்கள் உருவொக்குக.

்நற்று
இன்று
நொ்ள

எங்கள் ஊரில் ம்ழ
்்பயகிறது
்்பயயும்
்்பயதது

இ்வ ்்பொன்று மூன்று கொலைங்க்ளயும் கொட்டும் ்ெொற்்றொடேர்க்ள அ்மக்க.

கடி்தம்	எழுதுக. 

நூல்கள் அனுப்்ப ்வணடிப் ்பதிப்்பகத்தொருக்குக் கடிதம் எழுதுக
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நிறக அதறகுத் தக...

இரணெயத்தில் கோணக

கட்டேங்களில் ம்றநதுள்ள அணிகலைன்களின் ்்பயர்க்ள எழுதுக.

க ணி ்மொ பு வ

ம் ம தி ம் ்ள

ம ளொ ை லை ய

ல் சூ ம் சி ல்

க டு க் க ன்

எ.கொ. கம்மல்

என் ்்பொறுப்புகள்

1. நொன் எல்லைொரிடேமும் அன்பு கொட்டு்வன்.

2. உறுப்புக்்கொ்டேயின் இன்றிய்மயொ்ம்ய எைக்குத் ்தரிநதவர்களிடேம் எடுத்துச் 
்ெொல்்வன்.

3. பிறருக்கு என்ைொல் இயன்ற உதவி்யச் ்ெய்வன்.

4. பிற உயிர்க்ளத் துன்புறுத்த மொட்்டேன்.

5. எப்்்பொதும் மனித்நயத்துடேன் நடேநது ்கொள்்வன்.

க்லைச்்ெொல் அறி்வொம்

மனித்நயம்    -   Humanity 

கரு்ண     -   Mercy

உறுப்பு மொற்று அறு்வசிகிச்்ெ -   Transplantation

்நொ்பல் ்பரிசு    -   Nobel Prize

ெைக்குநது     -   Lorry

உடேல் உறுப்புக் ்கொ்டே குறித்த ்ெயதிக்ள இ்ணயத்தில் ்தடி அறிக.
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இ்ணயச்	பெயல்பைொடுகள்

்படிநி்லைகள்:

⇒ ்கொடுக்கப்்பட்டேஉைலி்யப் ்பயன்்படுத்தி, இ்ணயத்திலிருநது ’First Aid‘ என்னும் 
்ெயலி்யப் ்பதிவிறக்கி, நிறுவிக்்கொள்ளவும்.

⇒ ‘First Aid‘ ்ெயலி்யத் திறநததும், ’Emergency, Instructions, Call’ ்்பொன்ற ்தரிவுகள் 
இருக்கும், அதில் எ்மர்்ஜன்சி என்னும் த்லைப்பின் கீழிருக்கும் ்பல்்வறு 
உடேல்நலைக் கு்ற்பொடுகளில் BURNS என்்ப்தத் ்தர்வு ்ெயயவும்.

⇒ தற்்்பொது தீக்கொயங்களுக்குச் ்ெயய ்வணடிய முதலுதவி அறிவு்ைகள் 
்பட்டியலிடேப்்பட்டிருப்்ப்தத் ்தரிநது ்கொள்ளவும்.

⇒ மீணடும் முதல் ்பக்கத்திற்குச் ்ென்று ‘Instructions’ என்்ப்தத் ்தர்வு ்ெயது, அதில் 
CPR என்னும் முதலுதவி ்ெயவதற்கொை ்படிமு்றக்ளத் ்தரிநது ்கொள்ளவும்.

’முதலுதவி’ கொண்பதற்கொை உைலி:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.indianredcross.firstaid&hl=en

*்கொடுக்கப்்பட்டுள்ள ்படேங்கள்அ்டேயொளத்திற்கொக மட்டு்ம

மு்தலு்தவி	பைற்றி 
ப்தரிந்துபகொள்பெொமொ...

மு்தலு்தவி
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   திருககு்றள் 
  கடவுள் ெோழ்த்து (1)
  1) அகர முத் எழுத்சதல்ாம் ஆதி
 பகைன முதற்ற உ்கு.
  2) கறறத்னால ஆய பயனஎனசகால ைா்றிைன
 நறறாள் சதாழாஅர் எனின
  3) ம்ர்மிடச ஏகி்னான மாண்அடி ்சர்ந்தார்
 நி்மிடச நீடுைாழ் ைார்.
  4) ்ைண்டுதல ்ைண்ைாடம  இ்ானஅடி ்சர்ந்தார்க்கு
 யாண்டும் இடும்டப இ்.
  5) இருள்்சர் இருவிட்னயும் ்சரா இடறைன
 சபாருள்்சர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.
  6) சபாறிைாயில ஐந்துஅவித்தான சபாய்தீர் ஒழுக்க 
 சநறிநினறார் நீடுைாழ் ைார்.
  7) த்னக்குஉைடம இல்ாதான தாள்்சர்ந்தார்க்கு அல்ால
 ம்னக்கைட் மாறறல அரிது.
  8) அறஆழி அந்தணன தாள்்சர்ந்தார்க்கு அல்ால 
 பிறஆழி நீந்தல அரிது.
  9) ்காளில சபாறியில குணம்இ்்ை எண்குணத்தான
 தாடள ைணங்காத் தட்
  10) பிறவிப் சபருங்கைல நீந்துைர் நீந்தார்
 இடறைன அடி்சரா தார்.

  ைான்சிறைப்பு (2)
  1) ைானநினறு உ்கம் ைழங்கி ைருத்ான 
 தானஅமிழ்தம் எனறுஉணரற பாறறு
  2) துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் 
 துப்பாய தூஉம் மடழ.
  3) விண்இனறு சபாய்ப்பின விரிநீர் வியனஉ்கத்து 
 உள்நினறு உைறறும் பசி.
  4) ஏரின உழாஅர் உழைர் புயலஎனனும்
 ைாரி ைளங்குனறிக் கால.
  5) சகடுப்பதூஉம் சகட்ைார்க்குச் சார்ைாய்மறறு ஆங்்க
 எடுப்பதூஉம் எல்ாம் மடழ.
  6) விசும்பின துளிவீழின அல்ாலமறறு ஆங்்க 
 பசும்புல தட்காண்பு அரிது.
  7) சநடுங்கைலும் தனநீர்டம குனறும் தடிந்துஎழிலி
 தானநலகாது ஆகி விடின.
  8) சிறப்சபாடு பூசட்ன சசல்ாது ைா்னம்
 ைறக்கு்மல ைா்்னார்க்கும் ஈண்டு.
  9) தா்னம் தைம்இரண்டும் தங்கா வியனஉ்கம் 
 ைா்னம் ைழங்காது எனின.
  10) நீர்இனறு அடமயாது உ்குஎனின யார்யார்க்கும்
 ைானஇனறு அடமயாது ஒழுக்கு.
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  நீத்தோர் ்பேருரம (3)
  1) ஒழுக்கத்து நீத்தார் சபருடம விழுப்பத்து
 ்ைண்டும் பனுைல துணிவு.
  2) துறந்தார் சபருடம துடணக்கூறின டையத்து
 இறந்தாடர எண்ணிக்சகாண் ைறறு.
  3) இருடம ைடகசதரிந்து ஈண்டுஅறம் பூண்ைார்
 சபருடம பிறங்கிறறு உ்கு.
  4) உரனஎனனும் ்தாட்டியான ஓடரந்தும் காப்பான
 ைரனஎனனும் டைப்பிற்கார் வித்து.
  5) ஐந்துஅவித்தான ஆறறல அகலவிசும்பு உளார்்காமான
 இந்திர்்ன சாலும் கரி.
  6) சசயறகுஅரிய சசய்ைார் சபரியர் சிறியர்
 சசயறகுஅரிய சசய்க்ா தார்.
  7) சுடைஒளி ஊறுஓடச நாறறம்எனறு ஐந்தின 
 ைடகசதரிைான கட்்ை உ்கு.
  8) நிடறசமாழி மாந்தர் சபருடம நி்த்து
 மடறசமாழி காட்டி விடும்
  9) குணம்எனனும் குனறுஏறி நினறார் சைகுளி
 கண்மயும் காத்தல அரிது.
  10) அந்தணர் என்பார் அற்ைார்மறறு எவ்வுயிர்க்கும் 
 சசந்தண்டம பூண்டுஒழுக ்ான.

  அ்றன் ெலியுறுத்தல் (4)
  1) சிறப்புஈனும் சசலைமும் ஈனும் அறத்தினஊங்கு
 ஆக்கம் எை்்னா உயிர்க்கு
  2) அறத்தினஊங்கு ஆக்கமும் இலட் அதட்ன 
 மறத்தலின ஊங்குஇலட் ்கடு.
  3) ஒலலும் ைடகயான அறவிட்ன ஓைா்த 
 சசலலும்ைாய் எல்ாம் சசயல.
  4) ம்னத்துக்கண் மாசுஇ்ன ஆதல அட்னத்துஅறன
 ஆகு் நீர பிற.
  5) அழுக்காறு அைாசைகுளி இன்னாச்சசால நானகும்
 இழுக்கா இயனறது அறம்.
  6) அனறுஅறிைாம் என்னாது அறம்சசய்க மறறது
 சபானறுங்கால சபானறாத் துடண.
  7) அறத்தாறு இதுஎ்ன ்ைண்ைா சிவிடக 
 சபாறுத்தா்்னாடு ஊர்ந்தான இடை.
  8) வீழ்நாள் பைாஅடம நனறுஆறறின அஃதுஒருைன 
 ைாழ்நாள் ைழியடைக்கும் கல.
  9) அறத்தான ைருை்த இனபம்மறறு எல்ாம் 
 புறத்த புகழும் இ்.
  10) சசயறபா்து ஓரும் அற்்ன ஒருைறகு 
 உயறபா்து ஓரும் பழி.
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  மககட நபேறு (7)
  1 சபறுமைறறுள் யாம்அறிைது இலட் அறிவுஅறிந்த
 மக்கட்்பறு அல் பிற.
  2) எழுபிறப்பும் தீயடை தீண்ைா பழிபிறங்காப்
 பண்புடை மக்கள் சபறின.
  3) தம்சபாருள் எனபதம் மக்கள் அைர்சபாருள் 
 தம்தம் விட்னயான ைரும்.
  4) அமிழ்தினும் ஆறற இனி்ததம் மக்கள் 
 சிறுடக அளாவிய கூழ்.
  5) மக்கள்சமய் தீண்ைல உைறகுஇனபம் மறறுஅைர்
 சசாற்கட்ைல இனபம் சசவிக்கு.
  6) குழலஇனிது யாழ்இனிது எனபதம் மக்கள்
 மழட்ச்சசால ்களா தைர்.
  7) தந்டத மகறகுஆறறும் நனறி அடையத்து
 முந்தி இருப்பச் சசயல.
  8) தம்மினதம் மக்கள் அறிவுடைடம மாநி்த்து 
 மனனுயிர்க்கு எல்ாம் இனிது.
  9) ஈனற சபாழுதின சபரிதுஉைக்கும் தனமகட்னச் 
 சான்றான எ்னக்்கட்ை தாய்.
  10) மகனதந்டதக்கு ஆறறும் உதவி இைனதந்டத
 என்நாறறான சகாலஎனும் சசால. 

  அன்புரடரம (8)
  1) அனபிறகும் உண்்ைா அடைக்கும்தாழ் ஆர்ை்ர்
 புனகண்நீர் பூசல தரும்.
  2) அனபி்ார் எல்ாம் தமக்குரியர் அனபுடையார் 
 எனபும் உரியர் பிறர்க்கு.
  3) அன்பாடு இடயந்த ைழக்சகனப ஆருயிர்க்கு
 என்பாடு இடயந்த சதாைர்பு.
  4) அனபுஈனும் ஆர்ைம் உடைடம அதுஈனும்
 நண்புஎனனும் நாைாச் சிறப்பு.
  5) அனபுறறு அமர்ந்த ைழக்சகனப டையகத்து 
 இனபுறறார் எய்தும் சிறப்பு.
  6) அறத்திற்க அனபுசார்பு எனப அறியார் 
 மறத்திறகும் அஃ்த துடண.
  7) எனபு இ்தட்ன சையில்பா்க் காயு்ம
 அனபி ்தட்ன அறம்.
  8) அனபகத்து இல்ா உயிர்ைாழ்க்டக ைனபாறகண்
 ைறறல மரம்தளிர்த் தறறு.
  9) புறத்துறுப்பு எல்ாம் எைனசசய்யும் யாக்டக
 அகத்துறுப்பு அனபி ்ைர்க்கு.
  10) அனபின ைழியது உயிர்நிட் அஃதுஇ்ார்க்கு
 எனபு்தால ்பார்த்த உைம்பு.
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  விருநநதோம்பேல் (9)
  1) இருந்துஓம்பி இலைாழ்ைது எல்ாம் விருந்துஓம்பி 
 ்ைளாண்டம சசய்தற சபாருட்டு.
  2) விருந்து புறத்ததாத் தானுண்ைல சாைா
 மருந்துஎனினும் ்ைண்ைறபாறறு அனறு.
  3) ைருவிருந்து டைகலும் ஓம்புைான ைாழ்க்டக
 பருைந்து பாழ்படுதல இனறு.
  4) அகனஅமர்ந்து சசய்யாள் உடறயும் முகனஅமர்ந்து
 நலவிருந்து ஒம்புைான இல.
  5) வித்தும் இைல்ைண்டும் சகால்்ா விருந்்தாம்பி
 மிச்சில மிடசைான பு்ம். 
  6) சசலவிருந்து ஓம்பி ைருவிருந்து பார்த்துஇருப்பான
 நலவிருந்து ைா்னத் தைர்க்கு.
  7) இட்னத்துடணத்து எனபசதானறு இலட் விருந்தின
 துடணத்துடண ்ைள்விப் பயன.
  8) பரிந்்தாம்பிப் பறறற்றம் எனபர் விருந்்தாம்பி
 ்ைள்வி தட்ப்பைா தார். 
  9) உடைடமயுள் இனடம விருந்்தாம்பல ஓம்பா 
 மைடம மைைார்கண் உண்டு.
  10) ்மாப்பக் குடழயும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
 ்நாக்கக் குடழயும் விருந்து. 

  இனியரெ கூ்றல் (10)
  1) இனசசா்ால ஈரம் அடளஇப் படிறுஇ்ைாம்
 சசம்சபாருள் கண்ைார்ைாய்ச் சசால.
  2) அகனஅமர்ந்து ஈதலின நன்ற முகனஅமர்ந்து
 இனசசா்ன ஆகப் சபறின.
  3) முகத்தான அமர்ந்துஇனிது ்நாக்கி அகத்தான ஆம்
 இனசசா லி்ன்த அறம்.
  4) துனபுறூஉம் துவ்ைாடம இல்ாகும் யார்மாட்டும்
 இனபுறூஉம் இனசசா ்ைர்க்கு.
  5) பணிவுடையன இனசசா்ன ஆதல ஒருைறகு 
 அணிஅல் மறறுப் பிற.
  6) அல்டை ்தய அறம்சபருகும் நல்டை 
 நாடி இனிய சசாலின.
  7) நயனஈனறு நனறி பயக்கும் பயனஈனறு 
 பண்பின தட்ப்பிரியாச் சசால.
  8) சிறுடமயுள் நீங்கிய இனசசால மறுடமயும் 
 இம்டமயும் இனபம் தரும்.
  9) இனசசால இனிதுஈனறல காண்பான எைனசகா்்ா
 ைனசசால ைழங்கு ைது.
  10)  இனிய உளைாக இன்னாத கூறல 
 கனிஇருப்பக் காய்கைர்ந் தறறு.
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  பேயனில ்�ோல்லோரம (20)
  1) பல்ார் முனியப் பயனஇ் சசாலலுைான
 எல்ாரும் எள்ளப் படும்.
  2) பயனஇ் பல்ார்முன சசால்ல நயனஇ்
  நட்ைார்கண் சசய்தலின தீது.
  3) நயனி்ன எனபது சசாலலும் பயனஇ் 
  பாரித்து உடரக்கும் உடர.
  4) நயனசாரா நனடமயின நீங்கும் பயனசாராப் 
  பண்புஇலசசால பல்ார் அகத்து.
  5) சீர்டம சிறப்சபாடு நீங்கும் பயனஇ்
 நீர்டம உடையார் சசாலின.
  6) பயனிலசசால பாராட்டு ைாட்ன மகனஎ்னல
 மக்கட் பதடி  எ்னல.
  7) நயனஇ் சசாலலினும் சசாலலுக சான்றார்
  பயனி் சசால்ாடம நனறு.
  8) அரும்பயன ஆயும் அறிவி்னார் சசால்ார்
   சபரும்பயன இல்ாத சசால.
  9) சபாருள்தீர்ந்த சபாச்சாந்தும் சசால்ார் மருள்தீர்ந்த
 மாசறு காட்சி யைர்.
  10) சசாலலுக சசாலலில பயனுடைய சசால்றக
   சசாலலில பயனி்ாச் சசால.

  ஈரக (23)
  1) ைறியார்க்குஒன்று ஈைவ்த ஈவ�மற்று எல்லாம்
   குறிகயதிர்ப்வ� நீைது உவடத்து.
  2) நலஆறு எனினும் க�ாளலதீது வமலு்ல�ம்
   இலஎனினும் ஈ்தவ்ல நன்று.
  3) இ்லன்என்னும் எவைம் உவையாவம ஈ்தல
 கு்லன்உவடயான் �ண்வண உள.
  4) இன்னாது இைக்�ப் �டு்தல இைந்்தைர்
 இன்மு�ம் �ாணும் அளவு.
  5) ஆற்றுைார் ஆற்றைல �சிஆற்றைல அப்�சிவய
   மாற்றுைார் ஆற்றைலின் பின். 
  6) அற்றைார் அழி�சி தீர்த்்தல அஃதுஒருைன்
 க�ற்றைான் க�ாருளவைப் புழி.
  7) �ாத்துஊண் மரீஇ யைவனப் �சிகயன்னும்
  தீப்பிணி தீண்டல அரிது.
  8) ஈத்துஉைக்கும் இன்�ம் அறியார்க�ால ்தாம்உவடவம
 வைத்துஇைக்கும் ைன்� ணைர்
  9) இைத்்தலின் இன்னாது மன்றை நிைப்பிய
  ்தாவம ்தமியர் உணல.
  10) �ா்தலின் இன்னா்தது இலவ்ல இனிதுஅதூஉம்
  ஈ்தல இவயயாக் �வட.
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  கள்ளோரம (29)
  1) எள்ளாடம ்ைண்டுைான எனபான எட்னத்துஒனறும்
 கள்ளாடம காக்கதன சநஞ்சு.
  2) உள்ளத்தால உள்ளலும் தீ்த பிறனசபாருடளக் 
 கள்ளத்தால கள்்ைம் எ்னல.
  3) களவி்னால ஆகிய ஆக்கம் அளவுஇறந்து
 ஆைது ்பா்க் சகடும்.
  4) களவினகண் கனறிய காதல விடளவினகண் 
 வீயா விழுமம் தரும். 
  5) அருள்கருதி அனபுடையர் ஆதல சபாருள்கருதிப் 
 சபாச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல.
  6) அளவினகண் நினறுஒழுகல ஆறறார் களவினகண்
 கனறிய காத ்ைர்.
  7) களவுஎனனும் கார்அறி ைாண்டம அளவுஎனனும்
 ஆறறல புரிந்தார்கண் இல.
  8)  அளவுஅறிந்தார் சநஞ்சத்து அறம்்பா் நிறகும்
 களவுஅறிந்தார் சநஞ்சில கரவு.
  9) அளவுஅல் சசய்துஆங்்க வீைர் களவுஅல்
 மறடறய ்தறறா தைர்.
  10) கள்ைார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிட் கள்ளார்க்குத் 
 தள்ளாது புத்்தள் உ்கு.

  இன்னோ ்�யயோரம (32)
  1)  சிறப்புஈனும் சசலைம் சபறினும் பிறர்க்குஇன்னா
  சசய்யாடம மாசுஅறறார் ்காள். 
  2) கறுத்துஇன்னா சசய்தைக் கண்ணும் மறுத்துஇன்னா
   சசய்யாடம மாசுஅறறார் ்காள்.
  3) சசய்யாமல சசறறார்க்கும் இன்னாத சசய்தபின
 உய்யா விழுமம் தரும்.
  4) இன்னாசசய் தாடர ஒறுத்தல அைர்நாண 
 நன்னயம் சசய்து விைல.
  5) அறிவி்னான ஆகுைது உண்்ைா பிறிதின்நாய்
  தம்்நாய்்பால ்பாறறாக் கடை.
  6) இன்னா எ்னத்தான உணர்ந்தடை துன்னாடம
   ்ைண்டும் பிறனகண் சசயல.
  7) எட்னத்தானும் எஞ்்ானறும் யார்க்கும் ம்னத்தா்னாம்
  மாணாசசய் யாடம தட்.
  8) தனனுயிர்க்கு இன்னாடம தானஅறிைான எனசகா்்ா
 மனனுயிர்க்கு இன்னா சசயல.
  9) பிறர்க்குஇன்னா முறபகல சசய்யின தமக்குஇன்னா
 பிறபகல தா்ம ைரும்.
  10) ்நாசயல்ாம் ்நாய்சசய்தார் ்ம்ைாம் ்நாய்சசய்யார்
   ்நாயினடம ்ைண்டு பைர்.
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  ்கோல்லோரம (33)
  1) அறவிட்ன யாதுஎனின சகால்ாடம ்காறல
 பிறவிட்ன எல்ாம் தரும்.
  2) பகுத்துஉண்டு பலஉயிர் ஓம்புதல நூ்்ார்
 சதாகுத்தைறறுள் எல்ாம் தட்.
  3) ஒனறாக நல்து சகால்ாடம மறறுஅதன
 பினசாரப் சபாய்யாடம நனறு.
  4) நலஆறு எ்னப்படுைது யாதுஎனின யாதுஒனறும்
 சகால்ாடம சூழும் சநறி.
  5) நிட்அஞ்சி நீத்தாருள் எல்ாம் சகாட்அஞ்சிக்
 சகால்ாடம சூழ்ைான தட். 
  6) சகால்ாடம ்மறசகாண்டு ஒழுகுைான ைாழ்நாள்்மல
 சசல்ாது உயிர்உண்ணும் கூறறு.
  7) தனஉயிர் நீப்பினும் சசய்யறக தானபிறிது
 இனஉயிர் நீக்கும் விட்ன.
  8) நனறுஆகும் ஆக்கம் சபரிதுஎனினும் சான்றார்க்குக்
 சகானறுஆகும் ஆக்கம் கடை. 
  9) சகாட்விட்னயர் ஆகிய மாக்கள் புட்விட்னயர்
 புனடம சதரிைார் அகத்து.
  10) உயிர்உைம்பின நீக்கியார் எனப சசயிர்உைம்பின
 சசல்ாத்தீ ைாழ்க்டக யைர்.

  ஊககமுரடரம (60)
  1) உடையர் எ்னப்படுைது ஊக்கம் அஃதுஇல்ார்
 உடையது உடைய்ரா மறறு.
  2) உள்ளம் உடைடம உடைடம சபாருள்உடைடம
 நில்ாது நீங்கி விடும்.
  3) ஆக்கம் இழந்்தம்எனறு அல்ாைார் ஊக்கம்
 ஒருைந்தம் டகத்துஉடை யார்.
  4) ஆக்கம் அதர்வி்னாய்ச் சசலலும் அடசவி்ா
 ஊக்கம் உடையான உடழ.
  5) சைள்ளத்து அட்னய ம்ர்நீட்ைம் மாந்தர்தம்
 உள்ளத்து அட்னயது உயர்வு.
  6) உள்ளுைது எல்ாம் உயர்வுஉள்ளல மறறுஅது
 தள்ளினும் தள்ளாடம நீர்த்து.
  7) சிடதவிைத்து ஒலகார் உர்ைார் புடதஅம்பின
 பட்டுப்பாடு ஊனறும் களிறு.
  8) உள்ளம் இ்ாதைர் எய்தார் உ்கத்து
 ைள்ளியம் எனனும் சசருக்கு.
  9) பரியது கூர்ங்்காட்ைது ஆயினும் யாட்ன
 சைரூஉம் புலிதாக் குறின.
  10) உரம்ஒருைறகு உள்ள சைறுக்டக அஃது இல்ார்
 மரம்மக்கள் ஆத்் ்ைறு.
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  ்பேரியோரைப பிரையோரம (90)
  1)  ஆறறுைார் ஆறறல இகழாடம ்பாறறுைார்
 ்பாறறலுள் எல்ாம் தட்.
  2) சபரியாடரப் ்பணாது ஒழுகின சபரியாரால
 ்பரா இடும்டப தரும்.
  3) சகைல்ைண்டின ்களாது சசய்க அைல்ைண்டின 
 ஆறறு பைர்கண் இழுக்கு.
  4)  கூறறத்டதக் டகயால விளித்துஅறறால ஆறறுைார்க்கு
 ஆறறாதார் இன்னா சசயல.
  5) யாண்டுச்சசனறு யாண்டும் உளர்ஆகார் சைந்துப்பின
 ்ைந்து சசறப்பட் ைைர்.
  6) எரியால சுைப்படினும் உய்வுண்ைாம் உய்யார்
 சபரியார்ப் பிடழத்துஒழுகு ைார்.
  7) ைடகமாண்ை ைாழ்க்டகயும் ைானசபாருளும் என்னாம்
 தடகமாண்ை தக்கார் சசறின.
  8) குனறுஅன்னார் குனற மதிப்பின குடிசயாடு
 நினறுஅன்னார் மாய்ைர் நி்த்து.
  9) ஏந்திய சகாள்டகயார் சீறின இடைமுரிந்து
 ்ைந்தனும் ்ைந்து சகடும்.
  10) இறந்துஅடமந்த சார்புடையர் ஆயினும் உய்யார்
 சிறந்துஅடமந்த சீரார் சசறின.

ைான்பு�ழ ைளளுைரின் அறைக்�ருத்து�ள மாணைரிடம் க�ன்று வ�ை வைண்டும். 
அ்தன்ைழி நன்கனறிப் �ண்பு�ள மாணைரிவடவய ைளை வைண்டும் என்றை வநாக்கில 
புதிய �ாடத்திட்டத்தில திருக்குறைளின் 150 �ாக்�ள வ�ர்க்�ப்�ட்டுளளன.

 மாணைர்�ள எளிதில �டித்துப் க�ாருள புரிந்துக�ாளை்தற்கு ஏற்றைைவ�யில 
குறைட்�ாக்�ளின் சீர்�ள பிரித்துத் ்தைப்�ட்டுளளன; அ்லகிடுை்தற்�ா� அன்று.

திருககு்றள் கருத்துகரள 

மோணெெர்களிரடநய பேைபபுெதறகோன ெழிகோடடுதல்கள்
Ø நாளவ்தாறும் ைழி�ாட்டுக் கூட்டத்தில திருக்குறைவளப் க�ாருளுடன் கூறை்லாம். 
Ø ைகுப்பு ைாரியா�த் திருக்குறைள ஒப்புவித்்தல வ�ாட்டி நடத்்த்லாம். 
Ø  இ்லக்கிய மன்றைக் கூட்டங�ளில குறைட்�ாக்�ள க்தாடர்�ான �வ்த�வளக் 

கூறை்லாம். 
Ø திருக்குறைள �ருத்து�வள விளக்கும் நாட�ங�வள நடத்்தச் க�யய்லாம்.
Ø திருக்குறைள �ருத்து�வள விளக்கும் ஓவியப் வ�ாட்டிவய நடத்்த்லாம்.
Ø குறைட்�ாக்�ள க்தாடர்�ான வினாக்�வளத் க்தாகுத்து வினாடி வினா நடத்்த்லாம்.
Ø  �ான்வறைார் ைாழவில நி�ழந்்த சுவையான நி�ழச்சி�ள மூ்லம் திருக்குறைள 

�ருத்து�வள விளக்�்லாம்.
Ø  உ்ல�ப் க�ாதுமவறையாம் திருக்குறைளில இடம் க�ற்றிருக்கும் நன்கனறிக் 

�ருத்து�ளின் அடிப்�வடயில நீதிக்�வ்த�ள, இவ�ப்�ாடல�ள, சித்திைக் 
�வ்த�ள, அவ�வூட்டப் �டங�ள ஆகியைற்வறை உருைாக்கி அைற்றின் 
ைாயி்லா�த் திருக்குறைள ைளங�வள மாணைர்�ளிடம் க�ாண்டு வ�ர்க்�்லாம்.
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ஆ்லைொெ்ைக் குழு
மு்ைெர	பைொ.	வீைபபைன்
்்பைொசிரியர், ்தசியக் கல்வியியல் ஆைொயச்சி மற்றும் ்பயிற்சி  
நிறுவைம், புதுடில்லி.
மு்ைெர	டி.	ெகொய	்தொஸ்
்்பைொசிரியர் மற்றும் து்றத்த்லைவர், மொநிலைக் கல்வியியல் ஆைொயச்சி  
மற்றும்  ்பயிற்சி நிறுவைம், ்கைளொ.
மு்ைெர		நொ.	அருள்முருகன்
இ்ண இயக்குநர், ஒருங்கி்ணநத ்பள்ளிக் கல்வி, ்ென்்ை-6.

்மலைொயவொளர் குழு
மு்ைெர	இைொம.	பைொண்டுைஙகன்
இ்ண இயக்குநர் (ஓயவு), மொநிலைக் கல்வியியல் ஆைொயச்சி  மற்றும்  
்பயிற்சி நிறுவைம், ்ென்்ை.
மு்ைெர	ெ.	மொடெொமி
்்பைொசிரியர் (ஓயவு), ்ென்்ை.
திரு.	ெ.	்தமிழச்பெல்ென்
எழுத்தொளர்.
திருமதி	ஏ.எஸ்.	பைத்மொெதி
எழுத்தொளர், ்ென்்ை.
திரு.	ம.	இைொமகிருட்டிைன்
முதன்்மக்கல்வி அலுவலைர், திருச்சி.

்பொடே வல்லுநர் குழு
மு்ைெர	வி.	கிருஷணன்
தமிழத்து்றத்லைவர், அைசு க்லைக்கல்லூரி, உடும்லைப்்்பட்்டே. 
மு்ைெர	கொசி.	மொரியபபைன்
இ்ணப் ்்பைொசிரியர், ்்பரியொர் ஈ.்வ.ைொ. கல்லூரி, திருச்சி.
மு்ைெர	பைொ.	முத்துெொமி
உதவிப் ்்பைொசிரியர், ்பச்்ெயப்்பன் கல்லூரி, ்ென்்ை.      
மு்ைெர	மொ.	பெஙகபடென்
இ்ணப் ்்பைொசிரியர், அைசு க்லைக் கல்லூரி (ஆடேவர்), கிருஷணகிரி.
மு்ைெர	கவி்தொ	ைொணி
இ்ணப்்்பைொசிரியர், ்லைடி ்டேொக் கல்லூரி, மது்ை.
மு்ைெர	அ.	மணமலரச்பெல்வி
முதுநி்லை விரிவு்ையொளர், மொவட்டே ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் ்பயிற்சி 
நிறுவைம், அரியலூர் மொவட்டேம்.  

ஆறைாம் ைகுப்பு  -  ்தமிழ 
ஆக்�ம்

�வ்ல மற்றும் ைடிைவமப்புக்குழு
ைவை�டம்
திரு.	இ்ையைொஜொ	
திரு.	இ்ையபைொைதி
திரு.	்கொபு சுப்்்பயன்
திரு.	பி.	்தைபைொல்
ஓவிய ஆசிரியர், M.CT. RM.   இைொமநொதன் ்ெட்டியொர் ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி, 
குழிபி்ற, புதுக்்கொட்்டே மொவட்டேம்.
திரு.	பெொ.பெல்முருகன்
ஓவிய ஆசிரியர், அைசு மகளிர் ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி, 
்கொவில்்பட்டி, தூத்துக்குடி  மொவட்டேம்.
திரு.	ஏ.முத்துககுமைன்
ஓவிய ஆசிரியர், அ.்ம.நி.்பள்ளி, ்பணருட்டி, கடேலூர் மொவட்டேம்.
திரு.	என்.	பகொபைொலகிருஷணன்
ஓவிய ஆசிரியர், குமொை ைொஜொ முத்்தயொ ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி,
கொநதி நகர், அ்டேயொர், ்ென்்ை.
திரு.	கொ.	்தைஸ்	தீபைக	ைொஜன்
திரு.	கொ	.நலன்	நொன்சி	ைொஜன்
திரு.		ம.ெொரலஸ்		   
மொணவர்கள்,அைசு கவின் க்லை கல்லூரி, ்ென்்ை மற்றும் கும்்ப்கொணம்

�க்� ைடிைவமப்�ாளர்
்ப்ழயவலைம் ்பொ. இைொமநொதன்
வி2இ்ைொ்வஷன்ஸ், ்ென்்ை

்தைக் �ட்டுப்�ாடு
திரு. ்கொபு சுப்்்பயன்
திரு. எம். கைண
கி. ்ஜைொல்டு வில்ென்

நன்றி
பகொபுலு,	மருது,	ல்தொ

்தட்டச்�ர்
திருமதி இைா.வித்யா 
மாநி்லக் �லவியியல ஆைாயச்சி மற்றும் �யிற்சி நிறுைனம், க�ன்வன.

அட்வடப்�டம் 
�திர் ஆறுமு�ம்
 
ஒருஙகிவணப்பு
ைவமஷ	முனிொமி

்பொடேநூலைொசிரியர் குழு
திரு.	ம.	பைொலசுபபிைமணியம்
விரிவு்ையொளர், மொவட்டே ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் ்பயிற்சி நிறுவைம். கரூர்.
திருமதி	.பெொ.	இைொஜலஷமி
்பட்டேதொரி ஆசிரியர், நகைொட்சி ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி, ்ெ்லையூர், தொம்்பைம், 
கொஞசிபுைம் மொவட்டேம்.
திரு.	்த.	ஜீெொைந்்தம்
்பட்டேதொரி ஆசிரியர், ஊைொட்சி ஒன்றிய நடுநி்லைப் ்பள்ளி, அட்டேப்்பட்டி, 
்கொட்டேொம்்பட்டி ஒன்றியம், மது்ை மொவட்டேம்.
திரு.	சிெ.	முைளி
்பட்டேதொரி ஆசிரியர், ்ஜ.எப்.்மல்நி்லைப் ்பள்ளி, புலிவலைம்,
திருச்சி மொவட்டேம்.
புலெர	கு.	ெம்பைந்்தம்
முதுக்லை ஆசிரியர் (ஓயவு), டி.ஆர்.பி.சி.சி.சி இநது ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி,  
திருவள்ளூர்.
திருமதி	சிெ.	அன்புச்பெல்வி
முதுக்லை ஆசிரியர், ்்ப.கொ.அைசு மகளிர் ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி, அம்்பத்தூர்,  
திருவள்ளூர் மொவட்டேம்.
புலெர	்தமிழ.	திருமொல்
முதுக்லை ஆசிரியர்,  திருவள்ளுவர் ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி, குடியொத்தம், 
்வலூர் மொவட்டேம்.
மு்ைெர	பெ.	்தொைபகஸ்ெரி
முதுக்லை ஆசிரியர், அைசு ஆணகள் ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி,  ்க.வி.குப்்பம், ்வலூர் 
மொவட்டேம். 
திரு.	பமொ.	மரு்தமுத்து
்பட்டேதொரி ஆசிரியர், அைசு ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி, இ.கீைனூர், கடேலூர் மொவட்டேம்.
திருமதி	ஆர.	ெந்திைொ
்பட்டேதொரி ஆசிரியர், அைசு ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி, ்மடேவொக்கம், ்ென்்ை.
திருமதி	ஐ.ெொ.	பமபைல்	பஜசி	ெந்திைொ
்பட்டேதொரி ஆசிரியர், சி.சி.எம்.ஏ.அைசு  ்்பணகள் ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி, ைொஜொ்தரு, 
்கொ்வ. 
திரு.	ந.	்தமிழக	கொெலன்
்பட்டேதொரி ஆசிரியர், அைசு ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி, அடியக்கமங்கலைம்,  திருவொரூர் 
மொவட்டேம்.
திருமதி	மு.	கீ்தொ
இ்டேநி்லை ஆசிரியர், அைசு மகளிர் ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி, ெந்த்்பட்்டே, 
புது்கொட்்டே மொவட்டேம்.
திருமதி	ெ.	ெொந்்த	சுந்்தரி
்பட்டேதொரி ஆசிரியர், ஆர்.்க.ஸ்ரீ.  ைங்கம்மொள் கல்வி நி்லையம்,
்கொ்வ.
திருமதி	பை.	விமலொ	ப்தவி
்பட்டேதொரி ஆசிரியர், அைசு ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி, சிறும்லை ைொயபுைம், திணடுக்கல் 
மொவட்டேம்.
திருமதி	ஆ.	க்லெொணி
்பட்டேதொரி ஆசிரியர், ஊைொட்சி ஒன்றிய நடுநி்லைப் ்பள்ளி, கொளம்்பொ்ளயம், 
்கொ்வ மொவட்டேம்.
திருமதி	நொ.	ஜொைகி
்பட்டேதொரி ஆசிரியர், அைசு  ்்பணகள் ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி, சின்ைத்தடேொகம், 
்கொ்வ  மொவட்டேம்.
மு்ைெர	ஆ.	ெகதி	ெடிவு
முதுக்லை ஆசிரியர், அறிஞர் அணணொ அைசு ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி, குன்னூர், 
நீலைகிரி மொவட்டேம்.
திருமதி	ெெந்்தொ
்பட்டேதொரி ஆசிரியர், ்பவன்ஸ் ைொஜொஜி வித்யொஷைம்(CBSE), கீழ்பொக்கம்,  ்ென்்ை.
திருமதி	பஜ.பி.ஆர.	லீைொ	ஜீடியொ
்பட்டேதொரி ஆசிரியர், டி.ஏ.வி. ஆணகள் ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி, ்கொ்பொலைபுைம், 
்ென்்ை. 
திரு.	மொ.	பைழனி
த்லை்ம ஆசிரியர், ஊைொட்சி ஒன்றிய நடுநி்லைப் ்பள்ளி, சின்ைப்்பள்ளத்தூர், 
்்பன்ைகைம், தருமபுரி மொவட்டேம்.
திருமதி	பை.	சித்ைகலொ
்பட்டேதொரி ஆசிரியர், சின்மயொ வித்யொலையொ (CBSE),  சின்மயொ  நகர், விருகம்்பொக்கம், 
்ென்்ை.
மு்ைெர	ந.	சுபைஷைொஜன்
்பட்டேதொரி ஆசிரியர், புனித வளைொர் அைசு  ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி,  மஞெக்குப்்பம், 
கடேலூர் மொவட்டேம்.
திரு.	பைகொஷ
ஆசிரியப் ்பயிற்றுநர், அ்ைவருக்கும் கல்வி இயக்கம், நொமக்கல்.
திரு.	இ.	அபதுல்ககஃபூர
்பட்டேதொரி ஆசிரியர், அைசு ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி,்தவர் ்ெொ்லை,
நீலைகிரி மொவட்டேம்.

ஒருங்கி்ணப்்பொளர்
திருமதி	மு.	பெல்வி

 ்பட்டேதொரி ஆசிரியர், அைசு ்மல்நி்லைப் ்பள்ளி, கொட்டூர், மீஞசூர் ஒன்றியம்,
.திருவள்ளூர் மொவட்டேம்

இந்நூல 80 ஜி.எஸ்.எம் அைகிய வமப்லித்வ்தா ்தாளில அச்சிடப்�ட்டுளளது. 
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