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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.
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IV

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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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
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நதசிய ஒருமைப்ெநாடடு உறுதிசைநாழி

 ‘்நாடடின் உரிமை வநாழமவயும் ஒருமைப்ெநாடம்யும் 
நெணிக்கநாத்து வலுப்ெடுத்தச் செயறெடுநவன்’ என்று உளைநார 
்நான் உறுதி கூறுகிந்றன்.

 ‘ஒருநெநாதும் வன்மும்றமய ்நாந்ன் என்றும் ெையம், 
சைநாழி, வட்நாரம் முதலியமவ கநாரணைநாக எழும் 
நவறுெநாடுகளுக்கும் பூெலகளுக்கும் ஏமனய அரசியல 
செநாருளநாதநாரக் கும்றெநாடுகளுக்கும் அமைதி ச்றியிலும் 
அரசியல அமைப்பின் வழியிலும் நின்று தீர்வு கநாணநென்’ 
என்றும் ்நான் நைலும் உறுதியளிக்கிந்றன்.

உறுதிசைநாழி

 இந்தியநா எனது ்நாடு. இந்தியர் அமனவரும் என் உ்ன் 
பி்றந்தவர்கள். என் ்நாடம் ்நான் செரிதும் ந்சிக்கிந்றன். 
இந்்நாடடின் ெழம்செருமைக்கநாகவும் ென்முக ைரபுச் 
சி்றப்புக்கநாகவும் ்நான் செருமிதம் அம்கிந்றன். இந்்நாடடின் 
செருமைக்குத் தகுந்து விளங்கி் என்றும் ெநாடுெடுநவன்.

 என்னும்ய செறந்றநார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில 
மூத்நதநார் அமனவமரயும் ைதிப்நென்; எலைநாரி்மும் அன்பும் 
ைரியநாமதயும் கநாடடுநவன்.

 என் ்நாடடிறகும் என் ைக்களுக்கும் உமழத்தி் முமனந்து 
நிறநென்.  அவர்கள் ்ைமும் வளமும் செறுவதிநைதநான் 
என்றும் ைகிழச்சி கநாணநென்.
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உ்லகின் மூத்ே தமகாழியகாம் ேமிழின் பல்தவறு பரிமகாணஙகரள 

இன்ரைய இளம்ேர்லமுரைககு 

அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு துரணககருவியகாக இப்பகாடநூல்.

தமகாழிப்பகாடத்ரே மட்டுமல்்லகாமல் பிைபகாடஙகரளப் பயி்ல, 

கருத்துகரளப் புரிநது எதிரவிரனயகாற்ை உேவும்  ஏணியகாய்…..  புதிய வடிவம், தபகாலிவகான 

உளளடககத்துடன் இப்பகாடநூல் உஙகள ரககளில்…

ஆளுரம மிகக

ஆசிரியரகளுககும்   

ஆற்ைல் நிரை

மகாணவரகளுககும்...

ஒவதவகார இயர்லயும் ஆரவத்துடன் 

அணுக உரை�ரடஉ்லகம்,  

கவிரேப்தபரை, விரிவகானம், 

கற்கணடு

ஆகிய ேர்லப்புகளகாக . . . . .

பகாடப்பகுதிகளின் 

கருத்ரே விளகக அரிய, 

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
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ை.எண் ப்பாருண்ளம/இயல ்பாைத்தள்பபு்கள் ்பக்க
எண்

ப்பாருைைக்கம்

 1 தமகாழி எஙகள ேமிழ் * 2

ஒன்ைல்்ல இைணடல்்ல 5

அமுேத்ேமிழ் தபச்சுதமகாழியும் எழுத்துதமகாழியும் 8

தெகா்லவரடகள 14

குற்றியலுகைம், குற்றியலிகைம் 18

2 இயற்ரக ககாடு * 26

அப்படிதய நிற்கட்டும் அநே மைம் 29

அணிநிைல் ககாடு வி்லஙகுகள உ்லகம் 32

இநதிய வனமகன் 38

�கால்வரகக குறுககஙகள 42

திருககுைள * 47

3 �காடு, ெமூகம் புலி ேஙகிய குரக* 52

பகாஞரெ வளம் 54

�காடு அரே �காடு தேசியம் ககாத்ே தெம்மல் 

பசும்தபகான் உ . முத்துைகாமலிஙகத்தேவர

58

கப்பத்லகாட்டிய ேமிைர 63

வைககு 67

4 அறிவியல், தேகாழில்நுட்பம் க்லஙகரை விளககம் * 76

கவின்மிகு கப்பல் 79

அறிவியல் ஆககம் ேமிைரின் கப்பற்கர்ல 82

ஆழ்கடலின் அடியில் 88

இ்லககியவரகச் தெகாற்கள 93

5 கல்வி இன்பத்ேமிழ்க கல்வி 100

அழியகாச் தெல்வம் * 103

ஓதுவது ஒழிதயல் வகாழ்விககும் கல்வி 105

பளளி மறுதிைப்பு 110

ஓதைழுத்து ஒருதமகாழி, பகுபேம், பககாப்பேம் 114

VIII
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ை.எண் ப்பாருண்ளம/இயல ்பாைத்தள்பபு்கள் ்பக்க
எண்

 ( * ) இக்குறியிட் ெநா்லகள் ைனப்ெநா்ப்ெகுதி

மின் நூல் மதிப்பீடு

6 கர்ல, அைகியல் ஒரு தவணடுதககாள 122

கீரைப்பகாத்தியும் குதிரையும் * 125

கர்லவணணம் தபசும் ஓவியஙகள 127

ேமிழ் ஒளிர இடஙகள 133

தேகாழிற்தபயர 139

திருககுைள * 144

7 �காகரிகம், தேகாழில், வணிகம் விருநதேகாம்பல் * 148

வயலும் வகாழ்வும் 150

�யத்ேகு �காகரிகம் திகதகல்்லகாம் புகழுறும் திருத�ல்தவலி 153

திருத�ல்தவலிச் சீரமயும் கவிகளும் 158

அணி இ்லககணம் 162

8 அைம், ேத்துவம், சிநேரன புதுரம விளககு * 168

அைம் என்னும் கதிர * 171

ஒப்புைவு ஒழுகு ஒப்புைவு த�றி 173

உணரம ஒளி 178

அணி இ்லககணம் 184

திருககுைள * 188

9 மனிேம், ஆளுரம மர்லப்தபகாழிவு * 192

ேன்ரன அறிேல் 195

மகானுடம் தவல்லும் கணணியமிகு ேர்லவர 197

 பயணம் 201

ஆகுதபயர 207

திருககுைள 214
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இயல்

ஒன்று அமுதத் தமிழ்

Ø	 செய்யுளைப்	படித்து	ளையக்கருத்ளதை	எடுத்து	உளைத்தைல்

Ø	 பழநதைமிழ்கத்தில்	வாழநதை	வளைல்்கள	வைலாறளறை	அறிதைல்	

Ø	 பபச்சுசைாழி,	எழுத்துசைாழியின்	நுடபங்களை	அறிதைல்

Ø	 சொலவளை்களில்	சபாதிநதுளை	ெமூ்க		உணளை்களைக	்கணைறிதைல்

Ø	 குறறியலு்கை,		குறறியலி்கைச்	சொற்களை	அளையாைம்	்கணடு		அதைன்	வள்க்களை	
அறிதைல்	

கற்றல் ந�ோககஙகள்
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இயல்

ஒன்று
எஙகள் தமிழ்

உலக ம�ொழிகளில் ம�ொன்�யொனது நம் �மிழம�ொழி. 
அது ம�ன்�யும் இனி்�யும் வள்�யும் உ்ையது; 
வொழவுக்குத் த�்வயொன அன்பையும் அறத்்�யும் கூறுவது; 
க ொ ல ச் சூ ழ லு க் கு  ஏ ற பை  � ொ ற ற ங க ் ள  ஏ ற று ,  எ ன று ம் 
இள்�தயொடு திகழவது. அத்�கு �மிழம�ொழியின சிறப்பை 
நொ�க்கல் கவிஞரின பைொைல் மூலம் அறிதவொம்.

கவிததபநபேதை

ச�ோல்லும் சபேோருளும்

ஊக்கிவிடும் - ஊக்கபபைடுத்தும் குறி   - குறிக்தகொள்

விர�ம்  -  தநொனபு மபைொழிகிற  - �ருகினற

*அருள்நெறி அறிவைத் தரலாகும்

  அதுவை தமிழன் குரலாகும்

்�ாருள்�ற யாவரயும் புகழாது

  வ�ாறறா தாவரயும் இகழாது

்காலலா விரதம் குறியாகக்

  ்காளவக ்�ாயயா ்நெறியாக

எலலா மனிதரும் இன்புறவை 

  என்றும் இவைந்திடும் அன்�றவம

 

அன்பும் அறமும் ஊக்கிவிடும்

  அசைம் என்�வதப் வ�ாக்கிவிடும்

இன்�ம் ்�ாழிகிற ைா்�ாலியாம்

  எஙகள தமி்ழனும் வதன்்மாழியாம்*

  -நொமக்கல கவிஞர் ்ை. இராமலிஙக�ார் 
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நூல் செளி

இப்பாடலின் ஆசிரியரை, நபாமக்கல் ்கவிஞர் என்றும் 

அரைப்ர்.  இவர் தமிைறிஞர்,  ்கவிஞர்,  விடுதரைப 

ப்பாைபாடட வீைர் எனப ்ன்மு்கத் தன்ரம க்கபாணடவர். 

்கபாந்தியடி்களின் க்கபாளர்க்களபால் ஈர்க்கப்டடுக ்கபாந்தியத்ரதப 

பின்்ற்றியதபால் இவர் ்கபாந்தியக்கவிஞர் என்றும் அரைக்கப்டுகிறபார். 

த மி ை ்க த் தி ன்  மு த ல்  அ ை ச ர வ க  ்க வி ஞ ை பா ்க  வி ள ங் கி ய வ ர் . 

மரைக்களளன், நபாமக்கல் ்கவிஞர் ்பாடல்்கள, என்்கரத, சங்க்கபாலி  

உளளிடட  ்ல்பவறு நூல்்கரள எழுதியுளளபார்.

நபாமக்கல் ்கவிஞர் ்பாடல்்கள என்னும் நூலிலிருந்து இப்பாடல் எடுத்துத் தைப்டடுளளது.

1. “எஙகள் �மிழ“ -  பைொை்ல இ்ையுைன பைொடி �கிழக.

2. பினவரும் நொ�க்கல் கவிஞர் பைொை்லப பைடித்துச் சு்வக்க.

கத்தி யின்றி ரத்த மின்றி 

 யுத்த ்மான்று ைருகுது

ைத்தி யத்தின் நித்தி யத்வத

  நெம்பும் யாரும் வைருவீர்!... (கத்தியின்றி...)

கண்ட திலவல வகட்ட திலவல

 ைணவ்ட யிந்த மாதிரி

�ணடு ்ையத புணணி யந்தான்

 �லித்த வதநொம் �ார்த்தி்ட!... (கத்தியின்றி...) 

பேோடலின் சபேோருள்

நம் �ொயம�ொழியொம் �மிழ ம�ொழி, அருள் மநறிகள் நிரம்பிய அறி்வத் �ருகிறது. 
அதுதவ �மிழ�க்களின குரலொகவும் விளஙகுகிறது. �மிழ ம�ொழி்யக் கறதறொர், மபைொருள் 
மபைறுவ�றகொக யொ்ரயும் புகழந்து தபைை�ொடைொர். �ம்்�ப தபைொறறொ�வர்க்ளயும் இகழந்து 
தபைை�ொடைொர். 

மகொல்லொ்�்யக்  குறிக்தகொளொகவும் மபைொயயொ்�்யக் மகொள்்கயொகவும் மகொண்டு, 
எல்லொ �னி�ர்களும் இனபுறறு வொழ அனபும் அறமும் உ�வும்.

நம் �மிழம�ொழி அ்னவரிைத்தும் அன்பையும் அறத்்�யும் தூண்டும்; அஃது 
அச்ைத்்�ப தபைொக்கி இனபைம் �ரும்.  எஙகள் �மிழம�ொழி த�ன தபைொனற ம�ொழி ஆகும்.

கறபேதெ கற்றபின்
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ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

 1. 'மநறி' எனனும் மைொல்லின மபைொருள் _________.

   அ) வழி           ஆ) குறிக்தகொள்        இ) மகொள்்க             ஈ)  அறம்

  2. ‘குரலொகும்’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ______.

   அ) குரல் + யொகும்   ஆ) குரல் + ஆகும்  

   இ) குர + லொகும்   ஈ)  குர + ஆகும்

 3. வொன + ஒலி எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் ______.

   அ) வொனஒலி  ஆ) வொமனொலி           இ) வொமவொலி  ஈ) வொமனலி

நயம் அறிக

 1. 'எஙகள் �மிழ' பைொைலில் மு�ல் எழுத்து ஒனறுதபைொல் வரும் த�ொ்னச் மைொறக்ள  
  எடுத்து எழுதுக.

   (எ.கொ.)  அருள்மநறி ____________ ____________

     அதுதவ   ____________ ____________

 2. 'எஙகள் �மிழ' பைொைலில் இரண்ைொம் எழுத்து ஒனறுதபைொல் வரும் எது்கச்   
  மைொறக்ள எடுத்து எழுதுக.

   (எ.கொ.)  அருள் ____________ ____________

     மபைொருள் ____________ ____________

 3. 'எஙகள் �மிழ' பைொைலில் இறுதி எழுத்து ஒனறுதபைொல் வரும் இ்யபுச் மைொறக்ள  
  எடுத்து எழுதுக.

   (எ.கொ.)  �ரலொகும் ____________ ____________

     குரலொகும் ____________ ____________ 

குறுவினொ

 1. �மிழம�ொழியின பைண்புகளொக நொ�க்கல் கவிஞர்  கூறுவன யொ்வ?

 2. �மிழம�ொழி்யக் கறறவரின இயல்புக்ள எழுதுக.

சிறுவினொ

 ‘எஙகள் �மிழ’ பைொைலில் நொ�க்கல் கவிஞர் கூறும் கருத்துக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.

சிந்�்ன வினொ

 கவிஞர் �மி்ழ ஏன த�னுைன ஒபபிடுகிறொர்?

மதிபபீடு
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இயல்

ஒன்று
ஒன்்றல்்ல இரணடல்்ல

� மி ழ ந ொ டு  நி ல வ ள மு ம்  நீ ர் வ ள மு ம்  � ட டு � ன றி ப 
மபைொருள்வளமும் அருள்வளமும் நி்றந்�து. அத� தபைொல  
�மிழ ம�ொழி இலக்கிய வளமும் இலக்கண வளமும் நி்றந்�து. 
� மி ழ க  � ன ன ர் க ளு ம்  வ ள் ள ல் க ளு ம்  ம க ொ ் ை த் தி ற ன 
மிக்கவர்களொக விளஙகினர். இக்கருத்துக்ள விளக்கும் பைொை்ல 
அறிதவொம்.

கவிததபநபேதை

ஒன்றலல இரண்டலல தம்பி ்ைாலல

ஒப்புவம இலலாத அறபுதம் தமிழநொடடில

(ஒன்றலல இரண்டலல தம்பி...)

்தன்றல தரும் இனிய வதன்மண மும்கமழும்

்ைஙகனியும் ்�ான்கதிரும் தந்துதவும் நென்்ையைளம்

(ஒன்றலல இரண்டலல தம்பி...)

�வக்ைன்ற திறம்�ாடும் �ரணிைவக - ்ைழும்

  �ரி�ா்டல கலம்�கஙகள எடடுத்்தாவக  - ைான்

புகழ்காண்ட குறவளாடு அகம்புறமும் - ்ைம்

 ்�ாருளகண்ட தமிழசைஙக இலக்கியப் ்�ருஞ்ைலைம்

(ஒன்றலல இரண்டலல தம்பி...)

முலவலக்குத் வதர்்காடுத்தான் வைள�ாரி - ைான்

 முகிலினும் புகழ�வ்டத்த   உ�காரி - கவிச 

 ்ைாலலுக்குத் தவல்காடுத்தான் அருளமீறி – இந்த

 ைளளலாம் குமணன்வ�ால ைாழந்தைர் ைரலாறு 

 (ஒன்றலல இரண்டலல தம்பி...)

   - உடுமவல நொராயணகவி 

ச�ோல்லும் சபேோருளும்

ஒபபு்� -  இ்ண முகில் -   த�கம் 
அறபு�ம் -  வியபபு உபைகொரி -   வள்ளல்
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நூல் செளி

் கு த் த றி வு க  ்க வி ை பா ய ர்  எ ன் று  பு ்க ை ப ் டு ் வ ர் 

உடுமரை நபாைபாயண்கவி. இவர் தமிழ்த் திரைப்டப 

்பாடைபாசிரியைபா்கவும் நபாட்க எழுத்தபாளைபா்கவும் பு்கழ் 

க்ற்றவர். தமது ்பாடல்்கள மூைம் ்குத்தறிவுக ்கருத்து்கரளப ்ைபபியவர். 

நபாடடுபபுற இரசயின் எளிரமரயக ர்கயபாணடு ்கவிரத்கள 

எழுதியவர். இவைது ்பாடல் ஒன்று இங்குத் தைப்டடுளளது.

பேோடலின் சபேோருள்

 �மிழநொடடின  மபைரு்�க்ளக் கூறினொல்  அ்வ ஒனறிரண்ைல்ல பைலவொகும். அ்வ 
தவறு எவறதறொடும் இ்ணமைொல்ல முடியொ� விந்்�களொகும். இஙகு வீசும் ம�னறலில் 
த�ன�ணம் க�ழும். சு்வமிகு கனிகளும் மபைொன தபைொனற �ொனியக் கதிர்களும் வி்ளயும். 
�மிழநொடடின நனமைய நிலவளம் ஒனறிரண்ைல்ல பைலவொகும்.

  பை்கவ்ர மவனற்�ப பைொடுவது பைரணி இலக்கியம். அத்த�ொடு இ்ைபபைொைலொன 
பைரிபைொைலும் கலம்பைக நூல்களும் எடடுத்ம�ொ்கயும் வொனபுகழ மகொண்ை திருக்குறளும் 
அகம், புறம் ஆகியவற்ற ம�யபமபைொருளொகக் மகொண்டு பைொைபபைடை ைஙக இலக்கியஙகளும் 
எனத் �மிழின இலக்கிய வளஙகள் ஒனறிரண்ைல்ல பைலவொகும்.

 முல்்லக்குத் த�ர்�ந்து �்ழத�கத்்� விைபபுகழ மபைறறொன வள்ளல் தவள்பைொரி.  
புலவரின மைொல்லுக்கொகத் �ன �்ல்யதய �ரத் துணிந்�ொன கு�ண வள்ளல். 
இவர்கள்தபைொல் புகழ மபைறறு வொழந்� வள்ளல்களின வரலொறு  ஒனறிரண்ைல்ல பைலவொகும்.
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1. �மிழுக்குக் மகொ்ை மகொடுத்� வள்ளல்கள் பைறறிய மையதிக்ளத் திரடடுக.

2. �மிழில் உள்ள பைல்தவறு இலக்கிய வடிவஙகளின மபையர்க்ளப பைடடியலிடுக. 

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.
 1. பை்கவ்ர மவறறி மகொண்ைவ்ரப பைொடும் இலக்கியம்  ________. 
   அ) கலம்பைகம் ஆ) பைரிபைொைல்  இ) பைரணி  ஈ) அந்�ொதி 

 2. வொனில் _____ கூடைம் திரண்ைொல் �்ழ மபைொழியும்.
   அ) அகில் ஆ) முகில் இ) துகில் ஈ) துயில்

 3. ‘இரண்ைல்ல’  எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ________.
   அ) இரண்டு + ைல்ல  ஆ) இரண் + அல்ல 
   இ) இரண்டு + இல்ல   ஈ) இரண்டு + அல்ல

 4. ‘�ந்து�வும்’  எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ________.
   அ) �ந்து  + உ�வும்  ஆ) �ொ  + உ�வும்
   இ) �ந்து  + �வும் ஈ) �ந்�  + உ�வும்

  5. ஒபபு்� + இல்லொ� எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் _____.
   அ) ஒபபு்�இல்லொ� ஆ) ஒபபில்லொ�
   இ) ஒபபு்�யில்லொ� ஈ) ஒபபுஇல்லொ�

குறுவினொ

 1. �மிழநொடடின இயற்க வளஙகளொகக் கவிஞர் கூறுவன யொ்வ?

 2.  ‘ஒனறல்ல இரண்ைல்ல’ – பைொைலில் இைம்மபைறறுள்ள வள்ளல்கள் குறித்� 
மையதிக்ள எழுதுக.

சிறுவினொ

�மிழுக்கு வளம் தைர்க்கும் இலக்கிய வ்ககளொகக் கவிஞர் கூறுவன யொ்வ?

சிந்�்ன வினொ

 �மிழில் அற இலக்கியஙகள் மிகுதியொகத் த�ொனறக் கொரணம் எனன?

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு
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�மிழம�ொழி பைழ்�யும் புது்�யும் நி்றந்� சிறந்� ம�ொழி. 
இது தபைச்சும�ொழி, எழுத்தும�ொழி எனனும் இரு கூறுக்ளக் 
மகொண்ைது. இவ்விரண்டு கூறுகளுக்கும் இ்ைதய ஒறறு்�யும் 
உண்டு; தவறறு்�யும் உண்டு. தபைச்சும�ொழி, எழுத்தும�ொழி 
ஆகியவறறின  நுடபைஙக்ள அறிதவொம்.

இயல்

ஒன்று
நபேச்சுசமோழியும் எழுத்துசமோழியும்

உதர�தட உ்லகம்

�னது எண்ணஙக்ளயும் உணர்ச்சிக்ளயும் பிறருக்கு மவளிபபைடுத்துவ�றகொக 
�னி�னொல் உருவொக்கபபைடைத� ம�ொழி ஆகும்.  அஃது ஒருவர் கருத்்� �றமறொருவர் 
அறிந்து, மையல்பைை உ�வுகிறது. ம�ொழியின மூல�ொகதவ �னி�ர்களின சிந்�்ன ஒரு 
�்லமு்றயிலிருந்து அடுத்� �்லமு்றக்குக் மகொண்டு மைல்லபபைடுகிறது. ம�ொழி 
இல்்லதயல் �னி� ைமு�ொயம் இனறு அ்ைந்திருக்கும் முனதனறறத்்� எடடியிருக்க 
முடியொது.

ம�ொைக்க கொலத்தில் �னி�ர்கள் �னித்�னிக் குழுக்களொக வொழந்து வந்�னர்.  அவர்கள் 
�ஙகளுக்குள் �னித்�னியொன ஒலிக் குறியீடுக்ள உருவொக்கிக்மகொண்ைனர். இ�ன 
கொரண�ொகதவ ம�ொழிகள் பைல  த�ொனறின.

சமோழியின் ெடிெஙகள்

வொயினொல் தபைைபபைடடுப பிறரொல் தகடடு உணரபபைடுவது தபைச்சும�ொழியொகும். 
இவ்வொறு தபைசுவதும் தகடபைதும் ம�ொழியின மு�ல் நி்ல. கண்ணொல் கண்டு உணரு�ொறு 
வரிவடிவ�ொக எழு�பபைடடுப பைடிக்கபபைடுவது எழுத்தும�ொழியொகும்.  இவ்வொறு 
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எழு�பபைடுவதும் பைடிக்கபபைடுவதும் ம�ொழியின இரண்ைொம் நி்ல. தநரில் கொண இயலொ� 
நி்லயில் மையதி்யத் ம�ரிவிக்க எழுத்தும�ொழி உ�வுகிறது. �னி�ர்களின சிந்�்னகள் 
கொலம் கைந்து வொழவ�றகும் எழுத்தும�ொழிதய கொரண�ொகினறது. ஒலி வடிவில் 
அ்�யும் தபைச்சும�ொழியொனது உைனடிப பையனபைொடடிறகு உரியது. வரிவடிவில் அ்�யும் 
எழுத்து ம�ொழியொனது நீண்ைகொலப பையனபைொடடிறகும் உரியது. உலகில் சில ம�ொழிகள் 
தபைச்சும�ொழியொக �டடுத� உள்ளன. சில ம�ொழிகள் எழுத்து ம�ொழியொக �டடுத� 
உள்ளன. ஆனொல் �மிழம�ொழியில் தபைச்சு, எழுத்து ஆகிய இரண்டு வடிவஙகளும் 
பையனபைொடடில் உள்ளன. 

நபேச்சுசமோழி

ம�ொழியின உயிர்நொடியொக விளஙகுவது தபைச்சும�ொழிதய எனபைர். தபைச்சும�ொழி  
உணர்வுக்ள எளி�ொக மவளிபபைடுத்தும்; அது கருத்்� மவளிபபைடுத்துவ்� �டடுத� 
தநொக்க�ொகக் மகொண்ைது.  தபைைபபைடும் மைொறகள் �டடு�னறிப தபைசுபைவரின உைல்ம�ொழி, 
ஒலிபபைதில் ஏறற இறக்கம் ஆகியனவும் தபைச்சும�ொழியின சிறபபுக் கூறுகள் ஆகும்.

நபேச்சுசமோழியில் சபேோருள் நெறுபேோடு

தபைைபபைடும் சூழ்லப மபைொருத்துப தபைச்சும�ொழியின மபைொருள் தவறுபைடும். 
எடுத்துக்கொடைொகக் ’குழந்்�்ய நல்லொக் கவனிஙக’ எனறு கூறும்தபைொது ’கவனி’ 
எனனும் மைொல் தபைணு�ல் எனனும் மபைொரு்ளத் �ருகிறது. 'நில், கவனி, மைல்' எனபைதில் 
’கவனி’ எனனும் மைொல் நினறு, கவனித்துச் மைல் எனனும் 'பைொதுகொபபுப மபைொரு்ளத் 
�ருகிறது'.  அதுதபைொலதவ ஒலிபபை�ன ஏறற இறக்கமும் மபைொருள் தவறுபைொட்ைத் �ரும். 
எடுத்துக்கொடைொக எனனொல் தபைொக முடியொது எனனும் ம�ொைர் ஓஙகி ஒலிக்கும்தபைொது 
�றுப்பை உணர்த்துகிறது. ம�ன்�யொக ஒலிக்கும்தபைொது இயலொ்�்ய உணர்த்துகிறது.

ஒரு ம�ொைரில் எந்�ச் மைொல்லுக்கு அழுத்�ம் மகொடுக்கிதறொத�ொ அ�றதகறபைப 
தபைச்சும�ொழியில் மபைொருளும் தவறுபைடும். எடுத்துக்கொடைொக ’நொன பைற்வ்யப  
பைொர்த்த�ன’ எனனும் ம�ொைரில் ’நொன’ எனனும் மைொல்லுக்கு அழுத்�ம் மகொடுத்�ொல், 
’பைற்வ்யப பைொர்த்�து யொர்?’ எனனும் வினொவுக்கு வி்ையொக அ்�யும்.  ’பைற்வ்ய’ 
எனனும் மைொல்லுக்கு அழுத்�ம் மகொடுத்�ொல் ’நீ எ்�ப பைொர்த்�ொய?’ எனனும் வினொவுக்கு 

வி்ையொக அ்�யும்.   ’பைொர்த்த�ன’ எனனும் 
மைொல்லுக்கு அழுத்�ம் மகொடுத்�ொல் ’நீ 
பைற்வ்ய  எனன மைய�ொய?’ எனனும் 
வினொவுக்கு வி்ையொக அ்�யும்.  

இ வ் வ ொ று  ம ை ொ ல் ் ல  ஒ லி ப பை தி ல் 
ஏறபைடும் ஏறற இறக்கத்�ொல்,  மபைொருள் 
தவறுபைடும் எனபை்�,

”எடுத்தல் ்டுத்தல் நலிதல் உைபபில்

திரிபும் தத்தமில் சிறிது உள வபாகும்” 

எனனும் நனனூல் நூறபைொ உணர்த்துகிறது.

சதரிந்து சதளிநெோம்

‘ ப ் ச ப ் டு வ து ம்  ப ்க ட ்க ப ் டு வ து ப ம 

உணரமயபான கமபாழி; எழுதப்டுவதும் 

் டி க ்க ப ் டு வ து ம்  அ டு த் த நி ர ை யி ல் 

ரவத்துக ்கருதப்டும் கமபாழியபாகும். 

இ ர வ ப ய  அ ன் றி  ப வ று வ ர ்க 

க ம பா ழி நி ர ை ்க ளு ம்  உ ண டு . 

எணணப்டுவது, நிரனக்கப்டுவது, 

்கனவு ்கபாணப்டுவது ஆகியரவயும் 

கமபாழிபய ஆகும்’   

- மு.வைதைபாசனபார்
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ெடடோரசமோழி

தபைச்சும�ொழி இைத்திறகு இைம் �ொறுபைடும். �னி�ர்களின வொழவியல் சூழலுக்கு 
ஏறபைவும் �ொறுபைடும். இவ்வொறு �ொறுபைடும் ஒதர ம�ொழியின மவவ்தவறு வடிவஙக்ள 
வடைொர ம�ொழி எனபைர். எடுத்துக்கொடைொக ’இருக்கிறது’ எனனும் மைொல்்ல ’இருக்கு’, 
’இருக்குது’, ’கீது’ எனறு �மிழகத்தின ஒவ்மவொரு பைகுதியிலும் ஒவ்மவொரு வ்கயொகச் 
ம ை ொ ல் லு வ ர் .  இ த் � ் க ய  த வ று பை ொ டு க ள்  க ொ ர ண � ொ க த வ  வ ட ை ொ ர  வ ழ க் கு க ள் 
த�ொனறுகினறன. 

கிதைசமோழி

ஒதர ம�ொழி்யப தபைசும் �க்கள் மவவ்தவறு இைஙகளில் வொழவதும் உண்டு. வொழும் 
இைத்தின நில அ்�பபு, இயற்கத் �்ைகள் தபைொனறவறறின கொரண�ொக  அவர்கள் தபைசும் 
ம�ொழியில் சிறிது சிறி�ொக �ொறறஙகள் ஏறபைடும். அவர்களுக்கு இ்ைதயயொன ம�ொைர்பு 
கு்றயும் மபைொழுது இம்�ொறறஙகள் மிகுதியொகிப புதிய ம�ொழியொகப பிரியும். அவ்வொறு 
உருவொகும் புதிய ம�ொழி்யக் கி்ளம�ொழி எனபைர். கனனைம், ம�லுஙகு, �்லயொளம் 
மு�லிய திரொவிை ம�ொழிகள் �மிழிலிருந்து பிரிந்து மைனற கி்ளம�ொழிகள் ஆகும்.

எழுத்துசமோழி

தபைச்சும�ொழிக்கு நொம் �ந்� வரிவடிவத� எழுத்து ம�ொழியொகும். ஒரு ம�ொழியொனது 
நீண்ை கொலம் நி்லமபைறுவ�றகு எழுத்து வடிவம் இனறிய்�யொ�து. பைல நூறு 
ஆண்டுகளுக்கு முறபைடை இலக்கியஙகள் எழுத்து வடிவில் இருபபை�ொல்�ொன நம்�ொல் 
இனறும் பைடிக்க முடிகிறது. எழுத்தும�ொழியில் கொலம், இைம் ஆகியவறறுக்கு ஏறபைச் 
மைொறகள் சி்�வதில்்ல. ஆனொல் வரிவடிவம் �ொறுபைடும். எடுத்துக்கொடைொக முறகொலத்தில் 
அண் , கொ ல எனறு எழுதியவற்ற இக்கொலத்தில் அண்ணொ, கொ்ல எனறு எழுதுகிதறொம்.

நபேச்சுசமோழியும் எழுத்துசமோழியும்

தபைச்சும�ொழி்ய உலக வழக்கு எனறும், எழுத்தும�ொழி்ய இலக்கிய வழக்கு 
எனறும் கூறுவர். தபைச்சும�ொழிக்கும் எழுத்தும�ொழிக்கும் சில தவறுபைொடுகள் உள்ளன. 
தபைச்சும�ொழியில் மைொறகள் மபைரும்பைொலும் குறுகி ஒலிக்கும். எழுத்தும�ொழியில் 
மைொறகள் முழு்�யொக எழு�பபைடும். எடுத்துக்கொடைொக ’நல்லொச் ைொபடைொன’ எனபைது  

தபைச்சும�ொழி. ’நனறொகச் ைொபபிடைொன’ எனபைது 
எழுத்தும�ொழி. 

தபைச்சும�ொழியில் உணர்ச்சிக் கூறுகள் 
அதிக�ொக இருக்கும். எழுத்தும�ொழியில் 
உ ண ர் ச் சி க்  கூ று க ள்  கு ் ற வு .  ’ உ ம் ’ , 
’ வ ந் து ’  த பை ொ ன ற வ ற ் ற ச்  ம ை ொ ற க ளு க் கு 
இ்ைதய மபைொருளினறிப தபைசுவது உண்டு. 
ஆனொல் எழுத்து மு்றயில் இ்வ இைம் 
மபைறுவதில்்ல.

த பை ச் சு ம � ொ ழி யி ல்  உ ை ல் ம � ொ ழி யு ம் 
குரல் ஏறறத்�ொழவும் இ்ணவ�ொல் அஃது 

சதரிந்து சதளிநெோம்

ப்ச்சு கமபாழிககும் எழுத்து கமபாழிககும் 

இரடபய க்ரிய அளவில் பவறு்பாடு 

இருந்தபால் அஃது இைடரட வைககு 

கமபாழி (Diglossic Language) எனப்டும். 

தமிழில் ்ைங்்கபாைம் முதபை ப்ச்சு 

க ம பா ழி க கு ம்  எ ழு த் து  க ம பா ழி க கு ம் 

இரடபய பவறு்பாடு இருந்துளளது. 

கதபால்்கபாபபியர் இவற்ரற உை்க வைககு, 

கசய்யுள வைககு என்று கூறியுளளபார்.
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சதரிந்து சதளிநெோம்
எழுத்தும�ொழி்ய விை  எளி்�யொகக் 
கருத்்� உணர்த்துகிறது.  உைல்ம�ொழி, 
கு ர ல்  ஏ ற ற த் � ொ ழ வு  த பை ொ ன ற வ ற றி ற கு 
எழுத்தும�ொழியில் இைமில்்ல.

எ ழு த் து ம � ொ ழி  சி ந் தி த் து 
எழு�பபைடுவ�ொலும் பி்ழகள் ஏறபைடைொல் 
திருத்திக் மகொள்ள வொயபபு இருபபை�ொலும்  
திருத்��ொன ம�ொழிந்ையில் அ்�கிறது. 
ஆனொல் தபைச்சும�ொழியில் சிந்திபபை�றகொன 
தநரம் கு்றவு; திருத்திக்மகொள்ள வொயபபும் 
இல்்ல. எனதவ தபைச்சும�ொழி திருத்��ொன இலக்கிய ந்ையில் அ்�வதில்்ல.

 தபைச்சும�ொழி �க்களின �னநி்லக்கு ஏறபை அ்�வ�ொல் வி்ரந்து �ொறற�்ைந்து 
வருகிறது. எழுத்தும�ொழி மபைரும்பைொலும் �ொறுவதில்்ல. த�லும் தபைச்சும�ொழியில் 
பிறம�ொழிச் மைொறகள் மிகுதியொக இைம்மபைறுகினறன. ஆனொல் எழுத்தும�ொழியில் 
மபைரும்பைொலும் ம�ொழித்தூய்� தபைணபபைடுகிறது.

 தபைச்சும�ொழியில் எழுத்துக்ள �ொறறி ஒலிபபைதும் உண்டு. ‘இ’ எனபை்� ‘எ’ எனறும் 
’உ’ எனபை்� ’ஒ’ எனறும் �ொறறி ஒலிபபைர். எடுத்துக்கொடைொக ’இ்ல’ எனபை்� ’எல’ எனறும்  
’உலகம்’  எனபை்� ’ஒலகம்’ எனறும் ஒலிபபைர்.  இம்�ொறுபைொடுகள் எழுத்தும�ொழியில் 
இல்்ல.

ஒரு ம�ொழி உயிர்பதபைொடு வொழவ�றகுப தபைச்சும�ொழியும் கொலம் கைந்து வொழவ�றகு 
எழுத்தும�ொழியும் த�்வபபைடுகினறன. இவ்விரு வடிவஙக்ளயும் ைரியொக அறிந்து 
மகொண்ைொல் ம�ொழியின நுடபைஙக்ளப புரிந்துமகொள்ள முடியும்.

�மிழில் தபைச்சும�ொழிக்கும் எழுத்தும�ொழிக்கும் இ்ைதய தவறுபைொடு உண்டு. 
எனதவ �மி்ழ இரட்ை வழக்கு ம�ொழி எனபைர். த�்ைபதபைச்சிலும், வொமனொலி, 
ம�ொ்லக்கொடசி தபைொனற ஊைகஙகளிலும் எழுத்தும�ொழியொகிய இலக்கியத்�மிதழ 

பையனபைடடு வந்�து. ஆனொல் இக்கொலத்தில் 
அ ந் நி ் ல  ம பை ரு ம் பை ொ லு ம்  � ொ றி வி ட ை து ; 
தபைச்சுத்�மிழ பைரவலொகப பையனபைடுத்�பபைடடு 
வருகிறது. 

நொதளடுகள் �றறும் பைருவ இ�ழகளில் 
இனறும் எழுத்துத் �மிதழ பையனபைடுத்�பபைடடு 
வருகிறது. தபைச்சுத்�மிழில் கொலந்த�ொறும் 
ஏறபைடடு வரும் �ொறறஙக்ளத் �விர்க்க 
இ ய ல ொ து .  ஆ ன ொ ல்  ஊ ை க ங க ளி லு ம் 
இலக்கியஙகளிலும் திருத்��ொன �மி்ழதய 
பையனபைடுத்� தவண்டும். அபதபைொது�ொன நம் 
�ொயம�ொழி்யச் சி்�யொ�ல் கொக்க முடியும். 

ப்கடடல், ப்சுதல் என்னும் முதல் 

நிரையிபைபய குைந்ரத்களுககுத் 

தபாய்கமபாழி அறிமு்கமபாகிறது. ்டித்தல், 

எ ழு து த ல்  எ ன் னு ம்  இ ை ண ட பா ம் 

நிரையில் பிற கமபாழி்கள அறிமு்கம் 

ஆகின்றன.

சதரிந்து சதளிநெோம்

இ க ்க பா ை த் தி ல்  பு தி ய  அ றி வி ய ல் 

்க ண டு பி டி ப பு ்க ள  மூ ை ம் 

ச பா ன் ப ற பா ர் ்க ளி ன்  உ ர ை ்க ள 

ஒ லி ப ் தி வு  ம ற் று ம்  ஒ ளி ப ் தி வு 

க ச ய் ய ப ் டு கி ன் ற ன .  இ த ன் 

்கபாைணமபா்கப ப்ச்சுகமபாழியும் நீணட 

்கபாைம் நிரைத்து நிற்கும் நிரை 

ஏற்்டடுளளது. 
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கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

1. உஙகள் வீடடில் பையனபைடுத்தும் தபைச்சுவழக்குத் ம�ொைர்களுக்கு இ்ணயொன  
எழுத்துவழக்குத் ம�ொைர்க்ள எழுதி வருக.

 (எ.கொ.) தபைச்சும�ொழி  : அம்�ொ பைசிக்கிது. எனக்குச் தைொறு தவணும்.

                   எழுத்தும�ொழி  : அம்�ொ! பைசிக்கிறது. எனக்குச் தைொறு தவண்டும்.

2. தபைசும்தபைொது சில தநரஙகளில் மைொறகளின இறுதியில் உகரம் தைர்ந்து ஒலிபபைது 
உண்டு. ‘ஆ’ எனனும் எழுத்து இகர�ொக �ொறுவதும் உண்டு. அவ்வொறு ஒலிக்கும் 
மைொறக்ள எழுதி அவறறுக்கு இ்ணயொன எழுத்துவழக்குச் மைொறக்ளயும் 
எழுதுக.

 (எ.கொ.)  மைொல்லு  -  மைொல்  வந்தியொ      –  வந்�ொயொ?

        நில்லு    -  நில்                       ைொபடடியொ  -  ைொபபிடைொயொ?

“எளியநெவ்டயில தமிழநூல எழுதி்டவும் வைணடும் 

 இலக்கணநூல புதிதாக இயறறுதலும் வைணடும்.

்ைளியுலகில, சிந்தவ�யில புதிதுபுதிதாக 

 விவளந்துளள எைறறினுக்கும் ்�யர்கள எலலாம் கணடு

்தளிவுறுத்தும் �்டஙக்ளாடு சுைடிஎலாம் ்ையது

 ்ைந்தமிவழச ்ைழுந்தமிழாயச ்ையைதுவும் வைணடும்.”

எனபைது பைொதவந்�ரின ஆ்ை. அ�னபைடி நம் மைந்�மிழம�ொழி மைழுந்�மிழொய விளஙகப 
பைொடுபைடுதவொம்.

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

 1. ம�ொழியின மு�ல்நி்ல தபைசு�ல், ________ ஆகியனவொகும்.

   அ) பைடித்�ல் ஆ) தகடைல்   இ) எழுது�ல்  ஈ) வ்ர�ல்

 2. ஒலியின வரிவடிவம் _________ ஆகும்.

   அ) தபைச்சு ஆ) எழுத்து   இ) குரல் ஈ) பைொடடு
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 3. �மிழின கி்ளம�ொழிகளுள் ஒனறு _________
   அ) உருது ஆ) இந்தி  இ) ம�லுஙகு  ஈ) ஆஙகிலம்

 4. தபைச்சும�ொழி்ய ________ வழக்கு எனறும் கூறுவர்
   அ) இலக்கிய  ஆ)  உலக   இ)  நூல்  ஈ) ம�ொழி

ைரியொ �வறொ என எழுதுக.

 1.  ம�ொழி கொலத்திறகு ஏறபை �ொறுகிறது. 

 2.  எழுத்தும�ொழி கொலம் கைந்தும் நி்லத்து நிறகிறது.

 3.  தபைசுபைவரின கருத்திறகு ஏறபை உைனடிச் மையல்பைொடடிறகு உ�வுவது எழுத்தும�ொழி.

 4.  எழுத்து ம�ொழியில் உைல்ம�ொழிக்கு வொயபபு அதிகம். 

 5.  தபைச்சும�ொழி சிறபபைொக அ்�யக்  குரல் ஏறறத்�ொழவு அவசியம். 

ஊைகஙக்ள வ்கபபைடுத்துக.
 வொமனொலி, ம�ொ்லக்கொடசி, மையதித்�ொள்,  நூல்கள், தி்ரபபைைம், மினனஞைல்

குறுவினொ

 1.  ம�ொழியின இரு வடிவஙகள் யொ்வ?

 2.  தபைச்சும�ொழி எனறொல் எனன?

 3.  வடைொரம�ொழி எனபபைடுவது யொது?

சிறுவினொ

1. தபைச்சும�ொழிக்கும் எழுத்தும�ொழிக்கும் இ்ைதய உள்ள தவறுபைொடுகளுள் 
நொனக்ன விளக்குக.

2. கி்ளம�ொழிகள் எவ்வொறு உருவொகினறன?

சிந்�்ன வினொ

 இலக்கியஙகள் கொலம் கைந்தும் அழியொ�ல் வொழவ�றகு எனன கொரணம் எனறு 

கருதுகிறீர்கள்? 

எழுத்துசமோழி நபேச்சுசமோழி
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இயல்

ஒன்று
ச�ோ்லெதடகள்

(சபேோம்ம்லோடடம்)

விரிெோனம்

மைொலவ்ைகள் எனபை்வ சிறுசிறு ம�ொைர்களொக வடைொரப 
தபைச்சு வழக்கில் வழஙகி வருபை்வ. இ்வ தபைச்சும�ொழியின 
அழகிய்லயும் பைண்பைொடடுக் கூறுக்ளயும் மகொண்டிருக்கும். 
மபைொருடமைறிவுமிக்கச்  மைொலவ்ைக்ள நொடடுபபுற �க்களும் 
�ம் தபைச்சில் இயல்பைொகப பையனபைடுத்துகினறனர். இவ்வொறு 
பை ய ன பை டு த் து வ து  ம � ொ ன ் �  வ ொ ய ந் �  ம � ொ ழி க ளு க் த க 

உரிய �னிச்சிறபபைொகும். மைொலவ்ைகளுைன கூடிய நொடடுபபுறக் க்� ஒன்றப  
மபைொம்�லொடை�ொகப பைொர்பதபைொம்.

க்�மைொல்லி : மபைரிதயொர்கதள! �ொய�ொர்கதள! குழந்்�கதள! நொ� இனனிக்கு      
‘ஆளுக்கு ஒரு தவ்ல’ எனனும் க்�்யப மபைொம்�லொடை�ொப பைொக்கப தபைொதறொம்.  

இந்�ப ்பையன�ொன நம்� க்�நொயகன. இவன ஒழுஙகொப பைள்ளிக்கூைம் தபைொகொ� 
ஊ்ரச் சுத்திக்கிடடு வருவொன. அவஙக அம்�ொ எவ்வளதவொ மைொல்லியும் அவன தகடகல.  
புண்ணுக்கு   �ருந்து தபைொை முடியும்; புடிவொ�த்துக்கு �ருந்து தபைொை முடியு�ொ? அவதனொை 
புடிவொ�த்்� யொரொலும் �ொத்� முடியல. ஒருநொள் அபபைொ ்பையனக் கூபபிடுறொரு. 
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அபபைொ :  அ்ண உ்ைஞசு தபைொன மவள்ளம் அழு�ொலும் வரொது. இபபை நீ ைரியொ 
பைடிக்கலனனொ வொழக்்கயில முனதனற முடியொது. ஒழுஙகொப பைள்ளிக்கூைம் தபைொயி பைடிக்கிற 
தவ்ல்யப பைொரு. 

்பையன : பைடிக்கிறம�ல்லொம் எனக்குப பிடிக்கொது. 

க்�மைொல்லி : மவ்ளச்ைலுக்கும் மவள்ளொடடுக்கும் மைன�ப பை்கஙகிற �ொதிரி 
இந்�ப  பையகிடை தபைொரொடித்�ொன பைடிக்க ்வக்கணும். எறும்பு ஊரக் கல்லும் த�யுஙகிற 
�ொதிரி இவ்னக் மகொஞைம் மகொஞை�ொ �ொத்�ணும்னு நி்னக்குறொரு அவஙக அபபைொ. 
மபைொறு்�யொ அறிவு்ர மைொல்றொரு. ஆனொ ்பையன தகக்கல.    

்பையன :  தபைொபபைொ, பைள்ளிக்கூைம் தபைொற தவ்லமயல்லொம்  எனக்கு ஒத்து வரொது.

க்�மைொல்லி : அபபைொவுக்குக் தகொபைம் வருது. ைத்�ம் தபைொடுறொரு. ைத்�ம் தகடடு அம்�ொ 
மவளிதய வரொஙக.

அம்�ொ : ரொைொ, உ்ழக்கிற �ொடு�ொன ஊருக்குள்ள வி்லதபைொகும். நீ பைடிக்கலனனொ ஊர்ல 
யொரும்  �திக்க�ொடைொஙக. அ�னொல நீ பைள்ளிக்கூைம் தபைொயி நல்லொப பைடிச்சுக்க.

க்�மைொல்லி : அ்ை �்ழ விடைொலும் மைடி �்ழ விைொதுஙகிற �ொதிரி அபபைொ விடைொலும் 
அம்�ொ விை�ொடைொஙக தபைொல இருக்குனனு மநனச்சுப ்பையன பைள்ளிக்கூைத்துக்குப 
தபைொறொன.  அவனுக்குப பைடிக்கப  பிடிக்கல. நி்னச்ை�ொம் கழு்� எடுத்��ொம் 
ஓடைமுஙகிற  �ொதிரிப பைள்ளிக்கூைத்்� விடடு ஓடைம் பிடிக்குறொன. வி்ளயொை யொரொவது 
கி்ைபபைொஙகளொனனு  பைொர்க்குறொன. அஙதக எறும்பு ஒண்ணு தபைொயகிடடு இருக்கு. 

்பையன : எறும்தபை! எறும்தபை! என கூை வி்ளயொை வர்றியொ?

எறும்பு : தபைொ! தபைொ! உனக்குத் �ொன தவ்ல இல்ல. குைல் கூழுக்கு அழுவு�ொம், மகொண்்ை 
பூவுக்கு அழுவு�ொம். எனக்கு மந்றய தவல கிைக்கு. நொன எஙகுழந்்�களுக்குத் தீனி 
மகொடுக்கணும். அரிசி, மநொய எல்லொம் தைகரிக்கணும். மைொபபைனத்தில் கண்ை அரிசி 
தைொத்துக்கு ஆகு�ொ?  நொன கிளம்புதறன. நீ அத�ொ பைறக்குத� அந்�த் த�னீகூைப தபைொய 
வி்ளயொடு.

்பையன : த�னீ! த�னீ! நீ என கூை வி்ளயொை வர்றியொ?

த�னீ : நல்ல பைொம்பு பைைம் எடுக்கலொம்; நொக்கலொம் பூச்சி பைைம் எடுக்கலொ�ொ?   உனக்குத்�ொன 
தவ்ல இல்்ல. ஆயிரம் கலம் மநல்லுக்கு ஒரு அந்துபபூச்சி தபைொதும். உன்னப தபைொல 
ஒரு ஆளு இருந்�ொ எஙகக் கூடைத� மகடடுப தபைொயிடும். எனக்குத் த�ன எடுக்குற தவ்ல 
இருக்கு.  தபைொ! தபைொ! 

்பையன : உஙக கூடைத்தில ஆயிரம் த�னீ இருக்தக, நீ ஒரு ஆளு த�ன எடுக்கலனனொ எனன 
மகொ்றஞைொ தபைொயிடும்?

த�னீ : ஆள் கூடுனொ பைொம்பு ைொகு�ொ? ்கய ஊனித்�ொன கரணம் தபைொை முடியும். பூமவல்லொம் 
குறுகி மூடுறதுக்குள்ள நொன த�மனடுக்கப தபைொகணும். 
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க்�மைொல்லி : த�னீயும் தபைொயிடுது. ்பையன மகொஞைம் தூரம் நைக்குறொன. ஒரு வீடடு 
வொைலில் மபைொதி�ொடு ஒண்ணு நினனுக்கிடடு இருக்கு.  

்பையன :  �ொதை! �ொதை! சும்�ொ�ொதன இருக்தக. ஏஙகூை வி்ளயொை வொரியொ? 

�ொடு: எனனது! சும்�ொ இருக்கிதறனொ? கொவடிபபைொரம் சு�க்கிறவனுக்குத்�ொன ம�ரியும். 
இபதபைொ உனக்குத்�ொன தவ்ல இல்்ல. இருபபைவனுக்குப புளிதயபபைம்; இல்லொ�வனுக்குப 
பைசிதயபபைம்.  நொன என மு�லொளிக்கு உபபுமூட்ை, புளிமூட்ை எல்லொம் சு�க்கணும். நொன 
வரல. நீ அத�ொ அந்� ஆ்�கிடை தபைொய வி்ளயொடு.

்பையன : ஆ்�தய! ஆ்�தய! நொலு வீடடில கல்யொண�ொம். நொயக்கு அஙதகயும் இஙதகயும் 
ஓடை�ொம் எனகிற �ொதிரி எஙதக தவக�ொகப தபைொயிடடு இருக்தக? ஏஙகூை வி்ளயொை 
வொரியொ?

ஆ்� : என்னவிை தவக�ொக ஓடுற முயதலொை தபைொடடி வச்சிருக்தகன. அவபமபைொழுது 
தபைொக்குவதிலும் (வீணொகப மபைொழுதுதபைொக்கு�ல்) �வபமபைொழுது நல்லதும்பைொஙக. நொன 
மகொஞை தநரம் கூை வீணொக்கொ�ல் நைந்த� ஆகணும். 

்பையன : பைொடிபபைொடிக் குத்தினொலும் பை�ரு அரிசி ஆகு�ொ? நீ ஓடி ஓடிப பைொர்த்�ொலும் முய்ல 
முந்�  முடியு�ொ?

ஆ்� : அதிர அடிச்ைொ உதிர வி்ளயும்.  அது �ொதிரி முயறசி மைஞைொ எல்லொம் முடியும். நீ 
தவணும்னொ அத�ொ அஙதக பைடுத்திருக்கிற முயல் கூைப தபைொய வி்ளயொடு. 

க்�மைொல்லி : ்பையன மகொஞை தூரத்தில் பைடுத்திருகிற முயல் கிடைப தபைொறொன.

்பையன : முயதல! முயதல! குத்துக்கல்லுக்கு எனன குளிரொ மவயிலொஙகிற �ொதிரி 
கவ்லதய இல்லொ� பைடுத்திருக்கிதய,  வொ  வி்ளயொைலொம். 

முயல் :   அகழியில் விழுந்� 
மு�்லக்கு அதுதவ மைொர்க்கம் னு 
ம ை ொ ல் லு ற  � ொ தி ரி ,  நி ழ லி ல் 
பை டு த் து த்  தூ ங கி ன � ொ ல 
த பை ொ ன � ை ் வ  ஆ ் � யி ை ம் 
த�ொத்துப தபைொயடதைன. இந்�த் 
� ை ் வ ய ொ வ து  ந ொ ன  மு ந் தி 
ஆ க ணு ம் .  அ � ன ொ ல  ந ொ ன 
தவக�ொ ஓைணும். நீ தவணும்னொ 
அ த � ொ  அ ங த க  இ ரு க் கு ற 
கு ட டி ச் சு வ ரு கூ ை ப  த பை ொ ய 
வி்ளயொடு. 

க்�மைொல்லி : அந்�ப  ்பையன கொர்த்தி்க �ொைம் பி்றய கண்ை �ொதிரி வி்ளயொை 
ஆள் கி்ைச்சிடுச்சுனு நி்னச்சு அந்�க் குடடிச்சுவரு த�தல ஏறிக் குதிச்சுக் குதிச்சு 
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வி்ளயொடுறொன.  அது மரொம்பைப பை்ழய சுவரு. �்ழயிலதவற நல்லொ ஊறி இருக்கு. இவன 
ஏறிக் குதிச்ைதும் மபைொல மபைொலனனு இடிஞசு விழுது.  அதுல இருந்� பூச்சி, எறும்பு, வண்டு 
எல்லொம் மவளியில வருது.

எறும்பு : அைபபைொவி, நொஙகதள அ்� விடைொலும் கதி இல்ல, அபபைொல தபைொனொலும் விதி 
இல்லனு நி்னச்சு �டடிப தபைொடை மரொடடிக்குப புரடடிப தபைொை ஆளு இல்லொ� இருக்தகொம். 
உனக்குத்�ொன தவ்ல இல்்லனனொ நொஙக பைொடுபைடடுச் தைர்த்து வச்ை மபைொரு்ள எல்லொம் 
இபபைடிப தபைொடடு உ்ைச்சிடடிதய!

க்�மைொல்லி : எறும்பு, பூச்சி எல்லொம் தகொபைத்த�ொை அவன ்கயில கொல்ல ஏறி நறுக்கு 
நறுக்குனனு கடிக்குதுக. அள்ளுறவன பைக்கத்துல இருந்�ொலும் கிள்ளுறவன பைக்கத்துல 
இருக்கக் கூைொதுனனு அந்�ப ்பையன வலி மபைொறுக்க முடியொ� கத்திக்கிடடு ஓடுறொன. 
அ�ொவொ்ை இருடடில் மபைருச்ைொளிக்குப தபைொன இைம�ல்லொம் வழி�ொன எனகிற �ொதிரி 
கொடடுலயும் த�டடுலயும் ஏறி விழுந்து  வீடடுக்கு ஓடி வந்து தைருறொன.

்பையன :  அம்�ொ! அம்�ொ! ஊரு உலகத்துல எல்லொரும் அவஙக அவஙக தவ்லயப 
பைொக்குறொஙக.  ஈ எறும்பு கூைச் சும்�ொ இல்லொ� தவ்ல மையயுதுக. எனக்கு இபபைத்�ொன 
புத்தி வந்�து. எனதனொை தவல பைடிக்கிறதுனனு எனக்குப புரிஞசிடுச்சு. இனித� நொனும் 
சும்�ொ இருக்கொ�, ஒழுஙகொப பைள்ளிக்கூைம் தபைொயிப பைடிபதபைன.

க்�மைொல்லி :  அதுக்குபபிறகு அந்�ப ்பையன நல்லபைடியொ பைடிக்கத்  ம�ொைஙகறொன. 
ஆளுக்கு ஒரு தவ்லனனு  எல்லொருக்கும் புரிய ்வக்கிறொன. இத்த�ொை க்� முடியுது. 
இதுவ்ரக்கும் மபைொறு்�யொ இருந்து மபைொம்�லொடைத்்�ப பைொர்த்� உஙகள் எல்லொருக்கும் 
நனறி...  நனறி...  நனறி!

பைொைபபைகுதிப மபைொம்�லொடைக் கொடசிக்ளச்  சிறுக்�யொக எழுதுக.

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

1.  உஙகள் பைகுதியில் வழஙகி வரும் மைொலவ்ைக்ளத் ம�ொகுத்து வருக.

2. பைொைபபைகுதியில் இைம்மபைறறுள்ள மைொலவ்ைகளில் எ்வதயனும் ஐந்�்னத் 

த�ர்ந்ம�டுத்துச் மைொறமறொைர்களில் அ்�த்து எழுதுக.

  (எ.கொ.) குத்துக்கல்லுக்குக் குளிரொ மவயிலொ எனபைது தபைொல் என நண்பைன    

                     எ்�ப பைறறியும் கவ்லபபைைொ�ல் வொழந்து வந்�ொன.
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இயல்

ஒன்று
குறறியலுகரம், குறறியலிகரம்

கறகணடு

நிதனவு கூரக

 �மிழ எழுத்துக்ள மு�மலழுத்து, ைொர்மபைழுத்து என இரு வ்கயொகப பிரிபபைர். உயிர் 
பைனனிரண்டு, ம�ய பைதிமனடடு ஆகிய முபபைது எழுத்துகளும் மு�மலழுத்துகள் எனபபைடும். 
ைொர்மபைழுத்து பைத்து வ்கபபைடும். அ்வ உயிர்ம�ய, ஆய�ம், உயிரளமபை்ை, ஒறறளமபை்ை, 
குறறியலுகரம், குறறியலிகரம், ஐகொரக்குறுக்கம், ஒளகொரக்குறுக்கம், �கரக்குறுக்கம், 
ஆய�க்குறுக்கம் எனபைனவொகும். ைொர்மபைழுத்துகளில் ஒனறொன குறறியலுகரம் பைறறி இனிக் 
கொண்தபைொம்.

குறறியலுகரம்

  குழந்்�, வகுபபு, பைொக்கு ஆகிய மைொறக்ளச் மைொல்லிப பைொருஙகள். மூனறு 
மைொறகளிலும் ‘கு’ எனனும் எழுத்்� உச்ைரிபபைதில் தவறுபைொடு இருபபை்� உணரலொம். 
அவ்மவழுத்து மைொல்லின மு�லிலும் இ்ையிலும் வரும்மபைொழுது முழு்�யொக ஒலிக்கிறது. 
மைொல்லின இறுதியில் வரும்மபைொழுது ஒரு�ொத்தி்ரக்குப பைதிலொக அ்ர �ொத்தி்ர 
அளதவ ஒலிக்கிறது. கு, சு, டு, து, பு, று  ஆகிய ஆறு வல்லின உகரஙகளும் மைொல்லின 
இறுதியில் வரும்தபைொது,  ஒரு �ொத்தி்ரக்குப  பைதிலொக அ்ர �ொத்தி்ர அளதவ ஒலிக்கும். 
இவ்வொறு �னக்குரிய ஓ்ையில் கு்றந்து ஒலிக்கும் உகரம் குறறியலுகரம் ஆகும்.  
குறு்�+இயல்+உகரம் = குறறியலுகரம். 

(எ.கொ.)  கொசு, எஃகு,  பையறு, பைொடடு, பைந்து,  ைொல்பு

�னிக்குறில் எழுத்்� அடுத்து வரும் வல்லின உகரஙகள் ஒரு �ொத்தி்ர அளவுக்கு 
முழு்�யொக ஒலிக்கும். வல்லினம் அல்லொ� உகரஙகள் எபதபைொதும் முழு்�யொகதவ 
ஒலிக்கும். இவ்வொறு ஓ்ை கு்றயொ�ல் ஒரு �ொத்தி்ர அளவில் முழு்�யொக ஒலிபபை்� 
முறறியலுகரம் எனபைர்.  

(எ.கொ.)  புகு, பைசு, விடு, அது, வறு, �ொவு, ஏழு

சதரிந்து சதளிநெோம்

தமிழில் எழுத்து்கரளக குறிபபிடுவதற்கு ்கைம், ்கபான், ்கபாைம், ப்கனம் ஆகிய எழுத்துச் 

சபாரிரய்கரளப ்யன்்டுத்துகிபறபாம்.

Ø  குறில் எழுத்து்கரளக குறிக்க ‘்கைம்’  (எ.்கபா.) அ்கைம், இ்கைம், உ்கைம், ்க்கைம், ம்கைம்

Ø  கநடில் எழுத்து்கரளக குறிக்க ‘்கபான்’  (எ.்கபா.) ஐ்கபான், ஔ்கபான்

Ø  குறில், கநடில் எழுத்து்கரளக குறிக்க ‘்கபாைம்’  (எ.்கபா.) ம்கபாைம், ஏ்கபாைம், ஐ்கபாைம், ஔ்கபாைம்

Ø  ஆய்த எழுத்ரதக குறிக்க 'ப்கனம்'  (எ.்கபா.)  அஃப்கனம்
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குறறியலுகரத்தின் ெதககள் 

கு ற றி ய லு க ர ம்  � ன க் கு  மு ன  உ ள் ள  
எ ழு த் ் � க்  ம க ொ ண் டு  ஆ று  வ ் க ய ொ க ப 
பிரிக்கபபைடும்.

1. ச�டில்சதோடரக குறறியலுகரம் 

� னி  ம ந டி ் ல த்  ம � ொ ை ர் ந் து  வ ரு ம் 
குறறியலுகரம் ‘மநடில் ம�ொைர்க் குறறியலுகரம்’ 
எனபபைடும். இ்வ ஈமரழுத்துச் மைொறகளொக 
�டடும் அ்�யும்.

 (எ.கொ.)  பைொகு, �ொசு, பைொடு, கொது, ஆறு .

2.   ஆயதத்சதோடரக குறறியலுகரம் 

ஆ ய �  எ ழு த் ் � த்  ம � ொ ை ர் ந் து  வ ரு ம் 
குறறியலுகரம் ‘ஆய�த் ம�ொைர்க் குறறியலுகரம்’ 
எனபபைடும். 

 (எ.கொ.) எஃகு, அஃது

3.   உயிரத்சதோடரக குறறியலுகரம் 

�னிமநடில் அல்லொ� உயிர்ம�ய எழுத்்�த் ம�ொைர்ந்து வரும்  குறறியலுகரம் ‘உயிர்த் 
ம�ொைர்க் குறறியலுகரம்’ எனபபைடும்.     

(எ.கொ.)  அரசு  (ர = ர் + அ)  கயிறு   (யி = ய + இ)

 ஒனபைது  ( பை = ப + அ)  வரலொறு  (லொ = ல் + ஆ)

4.   ென்சதோடரக குறறியலுகரம் 

வல்லின (க், ச், ட, த், ப, ற) ம�ய எழுத்துக்ளத் ம�ொைர்ந்து வரும் குறறியலுகரம் 
‘வனம�ொைர்க் குறறியலுகரம்’ எனபபைடும்.

(எ.கொ) பைொக்கு, தபைச்சு, பைொடடு, பைத்து, உபபு, பைறறு

5.  சமன்சதோடரக குறறியலுகரம் 

ம�ல்லின (ங, ஞ, ண், ந், ம், ன) ம�ய எழுத்துக்ளத் ம�ொைர்ந்து வரும் குறறியலுகரம் 
‘ம�னம�ொைர்க் குறறியலுகரம்’ எனபபைடும். 

(எ.கொ.) பைஙகு, �ஞசு, பைண்பு, பைந்து, அம்பு, கனறு

6.   இதடத்சதோடரக குறறியலுகரம் 

இ்ையின (ய, ர், ல், வ், ழ, ள்) ம�ய எழுத்துக்ளத் ம�ொைர்ந்து வரும் குறறியலுகரம் 
‘இ்ைத்ம�ொைர்க் குறறியலுகரம்’ எனபபைடும்.   

 (எ.கொ.) எயது, �ொர்பு,  ைொல்பு, மூழகு 

ச�டில்சதோடர

ஆயதத்சதோடர

 உ
யிரத்சதோடர

ென்சதோடர

சமன்சதோடர

இதடத்சதோடர

குறறியலுகரம்
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குறறியலிகரம்

வரகு+யொது – இந்� இரு மைொறக்ளயும் தைர்த்து வி்ரவொக ஒலித்துப பைொருஙகள். 
வரகியொது என ஒலிபபை்� அறியலொம். மு�ல் மைொல்லின இறுதியில் உள்ள ’கு’ எனனும் 
எழுத்து ’கி’ எனறு ஒலிக்கிறது. அதுவும் முழு்�யொக ஒரு �ொத்தி்ர அளவில் ஒலிக்கொ�ல் 
அ்ர �ொத்தி்ர அளவொகக் கு்றந்து ஒலிக்கிறது. இவ்வொறு �ன ஒரு �ொத்தி்ர அளவில் 
குறுகி ஒலிக்கும் இகரம் ‘குறறியலிகரம்’ எனபபைடும். குறு்� + இயல் + இகரம் = 
குறறியலிகரம்.  

குறறியலிகரம் இரணடு இடஙகளில் மடடும் ெரும்.

இடம் - 1 

 குறறியலுகரச் மைொறக்ளத் ம�ொைர்ந்து யகரத்்� மு�ல் எழுத்�ொகக் மகொண்ை 
மைொறகள் வரும்தபைொது குறறியலுகரத்தில் உள்ள உகரம் இகர�ொக �ொறும். அந்� இகரம் 
�னக்குரிய ஒரு �ொத்தி்ர அளவிலிருந்து அ்ர �ொத்தி்ர அளவொகக் கு்றந்து ஒலிக்கும்.

(எ.கொ.) மகொக் கு + யொது = மகொக் கியொது          த�ொப பு + யொது = த�ொப பியொது

              (க் +  உ)           (க் + இ)                       (ப + உ)             (ப + இ)

   நொடு +   யொது =  நொ டியொது  எனபபைடுவது +   யொது =  எனபபைடுவ தியொது

         (ட + உ)           (ட + இ)    (த் + உ)                       (த் + இ)

இடம் - 2

 ‘மியொ’ எனபைது ஓர் அ்ைச்மைொல் (ஓ்ை நயத்திறகொக வருவது). இதில் ‘மி’ யில் (மி = ம் 
+ இ) உள்ள இகரம் குறறியலிகரம் ஆகும். இது மைொறகளில் இைம்மபைறும் தபைொது �னக்குரிய 
�ொத்தி்ர அளவிலிருந்து கு்றந்து ஒலிக்கும்.

(எ.கொ.) தகள் + மியொ = தகண்மியொ        

             மைல் + மியொ = மைனமியொ

குறறியலிகரம் �றதபைொது உ்ரந்ை வழக்கில் இல்்ல. இலக்கியஙகளில் �டடுத� 
உள்ளது.

சதரிந்து சதளிநெோம்

 ‘வ்’ என்னும் எழுத்ரதத் கதபாடர்ந்து வரும் குற்றியலு்கைச் கசபாற்்கள இல்ரை. 

பமலும் சு, டு, று ஆகியரவ இறுதியபா்க அரமயும் இரடத்கதபாடர் குற்றியலு்கைச் கசபாற்்களும் 

இல்ரை.
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கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

1.   ஒனறு மு�ல் பைத்து வ்ரயுள்ள எண்ணுப மபையர்க்ளப பைடடியலிடடு எழுதுஙகள்;   
அவறறில் குறறியலுகரச் மைொறக்ள எடுத்து எழுதுஙகள்.

2.  குறறியலுகர எண்ணுப மபையர்க்ளக் குறறியலுகர வ்கயின அடிபபை்ையில் 
வ்கபபைடுத்துக.

3.     குறறியலுகர எண்ணுப மபையர்களின �ொத்தி்ர அள்வக் கண்டுபிடியுஙகள்.

         (எ.கொ.)  ஒனறு - 1 +  ½  +  ½  = 2

4. கு, சு, டு, து, று ஆகிய குறறியலுகரத்்� இறுதியொகக் மகொண்ை ஈமரழுத்துச்    
மைொறக்ளத் திரடடுக.

கீழக்கொணும் மைொறக்ளக் குறறியலுகர வ்கயின அடிபபை்ையில் வ்கபபைடுத்துக.

 ஆறு, எஃகு, கரும்பு, விறகு, உழக்கு, எடடு, ஏடு, பைந்து,  கொசு, மகொயது

 

மபைொருந்�ொ� மைொறக்ள எடுத்து எழுதுக.

1. பைசு, விடு, ஆறு, கரு - __________________

2. பைொக்கு, பைஞசு, பைொடடு, பைத்து - __________________

3. ஆறு, �ொசு, பைொகு, அது  - __________________

4. அரசு, எயது, மூழகு, �ொர்பு  - __________________

5. பைண்பு, �ஞசு, கண்டு, எஃகு - __________________

குறுவினொ

1. ’குறறியலுகரம்’  எனனும் மைொல்்லப பிரித்து விளக்கம் �ருக.

2. குறறியலிகரம் எனறொல் எனன?

ச�டில்சதோடர ஆயதத்சதோடர உயிரத்சதோடர ென்சதோடர சமன்சதோடர இதடத்சதோடர
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ப்கட்க.	

 �மிழின சிறப்பைப பைறறிய அறிஞர்களின மைொறமபைொழிவுக்ளக் தகடடு �கிழக.

கீழக்காணும்	தைளலப்பில்	இைணடு	நிமிைம்	பபசு்க.

  நொன அறிந்� பைழம�ொழிகள்.

சொல்லக	ப்கடடு	எழுது்க.
1.  ந�து �ொயம�ொழி �மிழொகும்.

2.  �மிழம�ொழி இனி்�, வள்�, சீர்்� மிக்கது. 

3.  �மிழுக்குத் �்லமகொடுத்�வன கு�ணவள்ளல்.

4.  �மிழம�ொழி தபைச்சும�ொழி, எழுத்தும�ொழி எனனும் இரண்டு கூறுக்ள உ்ையது.

5.  தபைச்சும�ொழி்ய உலகவழக்கு எனறும் கூறுவர்.

ச்காடுக்கப்படடுளை	வினாக்களுககு		ஏறபத்	சதைாைரில்	அழுத்தைம்	தைை	பவணடிய	சொற்களை	
எடுத்து	எழுது்க.

தகொ்� கவி்�்யப பைடித்�ொள்.

அறிநது	பயன்படுத்துபவாம்

 தி்ண இரண்டு வ்கபபைடும். அ்வ 1. உயர்தி்ண  2. அஃறி்ண.

 ஆறு அறிவு்ைய �னி�ர்க்ள  உயர்தி்ண எனபைர்.

 பைற்வகள், விலஙகினஙகள், �ொவரஙகள் �றறும் உயிரறற மபைொருள்க்ள அஃறி்ண 
எனபைர்.

பைத்திறகுப்	சபாருத்தைைான	திளைளய	எழுது்க.

சமோழிதய ஆள்நெோம்!

வினோ அழுத்தம் தர நெணடிய ச�ோல்

தகொ்� எ்�ப பைடித்�ொள்?

கவி்�்யப பைடித்�து யொர்?

தகொ்� கவி்�்ய எனன மைய�ொள்?

____________ ____________ ____________
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கீழக்காணும்	சொற்களை	உயர்திளை,	அஃறிளை	என	வள்கப்படுத்து்க.

வயல், முகிலன, குதி்ர, கயல்விழி,  �்லவி, கைல், ஆசிரியர்,  புத்�கம், சுர�ொ, �ரம்

ச்காடுக்கப்படடுளை	குறிப்பு்களைக	ச்காணடு	்கடடுளை	எழுது்க.

தோயசமோழிப பேறறு

(முனனு்ர – ம�ொழி பைறறிய விளக்கம் – �ொயம�ொழி – �ொயம�ொழிப பைறறு - �ொயம�ொழிப 
பைறறுக் மகொண்ை ைொனதறொர் – ைொதுவன வரலொறு – ந�து கை்� – முடிவு்ர)

உயரதிதை அஃறிதை

சமோழிநயோடு விதையோடு

ம�ொ்கச் மைொறக்ள விரித்து எழுதுக.

 (எ.கொ.)  இருதி்ண  :  உயர்தி்ண,  அஃறி்ண

 முக்கனி  :________________________________

 முத்�மிழ :________________________________

 நொறறி்ை :________________________________

 ஐந்தி்ண :________________________________

 அறுசு்வ :________________________________

கடைஙகளிலுள்ள எழுத்துக்ள �ொறறி,  த�லிருந்து கீழொகவும் இைமிருந்து வல�ொகவும் 
எழுதினொல் ஒதர மைொல் வரு�ொறு கடைஙகளில் எழுதுக.

 (எ.கொ.) ்க எ து

ற து வி

்ன ்க வி

கு � �

ந் தி �

்ர கு தி

எ து ்க

து ற வி

்க வி ்ன
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நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கோணக

சிறந்� த�்ைப தபைச்ைொளர்களின மபையர்க்ள இ்ணயத்தில் த�டித் ம�ொகுத்து வருக.

இரு மபைொருள் மகொண்ை ஒரு மைொல்லொல் நிரபபுக. 

(எ.கொ.) அரசுக்குத் �வறொ�ல் வரி மைலுத்� தவண்டும். 

            ஏடடில் எழுதுவது வரி வடிவம்.   

1. �ழ்ல தபைசும் ___________ அழகு.  

 இனி்�த் �மிழ ___________ எ�து.

2. அன்ன �ந்்�யின ்கபபிடித்துக் குழந்்� _______ பைழகும்.   

 அறிஞர் அண்ணொவின சிறபபு அவரது அடுக்கும�ொழி _______. 

3. நீ அறிந்�்�ப பிறருக்குச் _____________

 எழுத்துகள் ம�ொைர்ந்துநினறு மபைொருள் �ருவது _________ 

4. உழவர்கள் நொறறு ___________ வயலுக்குச் மைல்வர்.

 குழந்்�்ய ம�துவொக ___________ எனதபைொம்.   

5. நீதி �னறத்தில் ம�ொடுபபைது __________.

 ‘நீச்ைத் �ண்ணி குடி’ எனபைது தபைச்சு ___________.  

என மபைொறுபபுகள்...

1. கடி�ஙகள், கடடு்ரகள் தபைொனறவற்ற எழுதும்தபைொது திருத்��ொன ம�ொழி 
ந்ை்யதய ்கயொள்தவன.

2. மபைொம்�லொடைம், ம�ருக்கூத்து தபைொனற நொடடுபபுறக் க்லக்ளப தபைொறறுதவன.

கத்லச்ச�ோல் அறிநெோம்.

ஊைகம் –  Media பைருவ இ�ழ -  Magazine

ம�ொழியியல் - Linguistics மபைொம்�லொடைம் - Puppetry

ஒலியியல் -  Phonology எழுத்திலக்கணம் - Orthography

இ�ழியல் - Journalism உ்ரயொைல்  - Dialogue
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இயல்

இரணடு
அணிநிைல் கோடு

Ø	 செய்யுளின்	வருைளனப்	பகுதி்களைப்	படித்துச்	சுளவத்தைல்

Ø	 ்காடு்களும்	்காடடு	உயிர்்களும்	நாடடின்	உயிர்நாடி	என்பளதைப்	புரிநதுச்காளளுதைல்	

Ø	 ்காடடு	உயிர்்களுககும்	சுறறுச்சூழலுககும்	இளைபயயான	சதைாைர்ளபக	குறித்துப்	
புரிநதுச்காளளுதைல்

Ø	 பநர்்காைல்	வடிவத்தில்	அளிக்கப்படை	்கருத்து்களைப்	படித்துைரும்	திறைன்	சபறுதைல்

Ø	 எழுத்து்கள	குறுகி	ஒலிககும்	இைங்களை	அறிநது	பயன்படுத்துதைல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்
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இயல்

இரணடு
கோடு

கொடும் கைலும் ந�க்கு எபதபைொதும் கொடசிக்கு இனபைம் 
� ரு பை ் வ .  ஒ ரு  ந ொ ட டி ன  வ ள ம் ,  அ ந் ந ொ ட டி ன  ம � ொ த் � 
நிலபபைரபபில் அ்�ந்துள்ள கொடுகளின அள்வப மபைொருத்த�  
�திபபிைபபைடுகிறது.  அ�னொல்�ொன ‘கொடடின வளத� நொடடின 
வளம்’ எனறு அறிஞர்கள்  கூறுகினறனர். கொட்ையும் கொடடின 
குளிர்ச்சி்யயும் கொடடு விலஙகுகளின மகொண்ைொடைஙக்ளயும் 

கவி்� வழி அறிதவொம்.

கவிததபநபேதை

கார்த்திவக தீ�்ம�க்

 கா்்டலலாம் பூத்திருக்கும் 

�ார்த்தி்ட வைணடுமடீ – கிளிவய

 �ார்வை குளிருமடீ!

காடு ்�ாருள்காடுக்கும்

 காயகனி ஈன்்றடுக்கும்

கூடிக் களித்தி்டவை – கிளிவய

 குளிர்ந்த நிழல்காடுக்கும் 

குரஙகு குடியிருக்கும் 

 ்காம்பில கனி�றிக்கும் 

மரஙகள ்ையிலமவறக்கும் – கிளிவய

 ைழியில தவ்டயிருக்கும்

*�சவை மயிலநெடிக்கும் 

 �ன்றி கிழங்கடுக்கும்

நெசைர ைஙகலஙகும் – கிளிவய

 நெரி்யலாம் ஊவளயிடும்

அதிமது ரத்தவழவய 

 யாவ�கள தின்ற�டி 

புதுநெவ்ட வ�ாடுமடீ – கிளிவய 

 பூஙகுயில கூவுமடி!

சிஙகம் புலிகரடி 

 சிறுத்வத விலஙகி�ஙகள 

எஙகும் திரியுமடீ – கிளிவய

 இயறவக விடுதியிவல!*

- சுரதா
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ச�ோல்லும் சபேோருளும்

ஈனறு  - �ந்து களித்திை  - �கிழந்திை

மகொம்பு - கி்ள நச்ைரவம்  - விைமுள்ள பைொம்பு

அதி�துரம்  - மிகுந்� சு்வ விடுதி  - �ஙகும் இைம் 

பேோடலின் சபேோருள்

கொர்த்தி்க விளக்குகள் தபைொலக் கொடு முழுவதும் �லர்கள் �லர்ந்திருக்கும். 
அவற்றக் கொணும் கண்கள் குளிர்ச்சி மபைறும். கொடு பைல வ்கயொன மபைொருள்க்ளத் 
�ரும். கொயகனிக்ளயும் �ரும். எல்லொரும் கூடி �கிழந்திைக் குளிர்ந்� நிழல் �ரும். அஙதக 
வசிக்கும் குரஙகுகள் �ரக்கி்ளகளில் உள்ள கனிக்ளப பைறித்து உண்ணும். �ரஙகள் 
மவயி்ல �்றத்து நிழல் �ரும். அைர்ந்� கொடு  வழிச்மைல்தவொர்க்குத் �்ையொய இருக்கும்.

பைச்்ை நிறம் உ்ைய �யில்கள் நைன�ொடும். பைனறிகள் கொடடில் உள்ள கிழஙகுக்ளத் 
த�ொண்டி உண்ணும். அ�்னக்கண்டு நஞசி்ன உ்ைய பைொம்புகள் கலக்க�்ையும். நரிக் 
கூடைம் ஊ்ளயிடும். மிகுந்� சு்வயு்ைய �்ழ்ய  யொ்னகள் தினறபைடி புதிய ந்ை 
தபைொடும். பூக்கள் பூத்துக் குலுஙகும் �ரஙகளில் குயில்கள் கூவும். இயற்கத் �ஙகுமிை�ொகிய  
கொடடில்  சிஙகம், புலி, கரடி, சிறுத்்� தபைொனற விலஙகினஙகள் எஙகும் அ்லந்து திரியும். 

நூல் செளி

சு ை த பா வி ன்  இ ய ற் க ் ய ர்  இ ை பா ச ப ்க பா ் பா ை ன் .  இ வ ர் 

் பா ை தி த பா ச ன்  மீ து  மி கு ந் த  ் ற் று க  க ்க பா ண ட வ ர் .  

்பாைதிதபாசனின் இயற்க்யர் ‘சுபபுைத்தினம்’. எனபவ தம் 

க்யரைச்  சுபபுைத்தின தபாசன் என்று மபாற்றிகக்கபாணடபார். அதன் 

சுருக்கபம சுைதபா என்்தபாகும். உவரம்கரளப ்யன்்டுத்திக 

்கவிரத்கள எழுதுவதில் வல்ைவர் என்்தபால் இவரை உவரமக 

்கவிஞர் என்றும் அரைப்ர். அமுதும் பதனும், பதன்மரை, துரறமு்கம் 

உளளிடட ்ை நூல்்கரள இவர்  இயற்றியுளளபார்.

 இப்பாடல் பதன்மரை என்னும் நூலில் இயற்ர்க எழில் என்னும் ்குதியிலிருந்து 

எடுத்துத் தைப்டடுளளது. 

 இப்பாடல் கிளிக்கணணி என்னும் ்பாவர்கரயச் பசர்ந்தது. கிளியின் கமபாழி ப்பான்ற 

இனிய கசபாற்்கரளப ப்சும் க்ணரண பநபாககிக கூறுவதபா்க இனிய சந்தத்தில் ்பாடப்டும் 

இரசப்பாடல் வர்க ‘கிளிக்கணணி’ ஆகும்.

சதரிந்து சதளிநெோம்

 ்கபா, ்கபால், ்கபான், ்கபான்கம், அடவி, அைண, ஆைணி, புைவு, க்பாற்ரற, க்பாழில், தில்ைம், அழுவம், 

இயவு, ்ைவம், முளரி, வல்ரை, விடர், வியல், வனம், முரத, மிரள, இறும்பு, சுைம், க்பாச்ரச, 

க்பாதி, முளி, அரில், அறல், ்துகர்க, ்கரணயம்.

கோடதடக குறிககும் நெறு சபேயரகள்
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1. கொடு எனனும் �்லபபில் அ்�ந்�  ‘கிளிக்கண்ணிப’ பைொை்ல இ்ையுைன பைொடி  
 �கிழக.
2. பினவரும் கிளிக்கண்ணிப பைொை்லப பைொடி �கிழக.

  ்நெஞசில  உரமுமின்றி

   வநெர்வமத்  திறமுமின்றி

  ைஞைவ�  ்ைாலைாரடீ! – கிளிவய

   ைாயச்ைாலலில    வீரரடி.

  கூட்டத்தில   கூடிநின்று

   கூவிப்  பிதறறலன்றி

  நொட்டத்தில  ்காளளாரடீ! – கிளிவய 

   நொளில  மறப்�ாரடீ.  

                 -  �ாரதியார்

கறபேதெ கற்றபின்

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. வொ்ழ, கன்ற ________.

  அ) ஈனறது  ஆ) வழஙகியது  இ) மகொடுத்�து  ஈ) �ந்�து  

2. ‘கொமைல்லொம்’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _______.

  அ) கொடு + மைல்லொம்   ஆ) கொடு + எல்லொம்   இ) கொ + மைல்லொம்   ஈ) கொன + எல்லொம்

3. ‘கிழஙகு + எடுக்கும்’ எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் _________.

  அ) கிழஙகுஎடுக்கும்  ஆ) கிழஙமகடுக்கும்   இ) கிழஙகுடுக்கும்   ஈ) கிழஙமகொடுக்கும்

நயம் அறிக 

 பைொைலிலுள்ள த�ொ்ன, எது்க, இ்யபுச் மைொறக்ள எடுத்து எழுதுக.

குறுவினொ

1. கொடடுபபூக்களுக்கு எ�்ன உவ்�யொகக் கவிஞர் சுர�ொ குறிபபிடுகிறொர்?

2. கொடடின பையனகளொகக் கவிஞர் சுர�ொ கூறுவன யொ்வ?

சிறுவினொ

 ‘கொடு’ பைொைலில் விலஙகுகளின மையல்களொகக் கவிஞர் கூறுவனவற்ற எழுதுக.

சிந்�்ன வினொ

 கொட்ை இயற்க விடுதி எனறு கவிஞர் கூறக் கொரணம் எனன?

மதிபபீடு
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இயல்

இரணடு

அபபேடிநய நிறகடடும் 

அந்த மரம்

நில�ைந்்�க்கு இயற்க சூடடிய �ணி�குைஙகதள �ரஙகள். 
அ்வ  � னி� வொ ழவிய த லொ டு பின னிப பி்ண ந்�்வ. 
�ரஙக்ளப பைறறிய நி்னவுகள் மபைரும்பைொலொன �னி�ர்களின 
உள்ளஙகளுக்குள் பு்�ந்து கிைக்கினறன. கொல மவள்ளத்தில் 
�ரஙகள் �்றயலொம். அவற்றப பைறறிய நி்னவுகள் �்றயொ 
எனபை்� விளக்கும் கவி்� ஒன்ற அறிதவொம்.

கவிததபநபேதை

ஊரின் ை்டவகாடியில அந்த மரம்

ஐந்து ையதில �ார்த்தவ�ாதும்

இப்�டிவயதானிருந்தது

ஐம்�வதத் தாணடி இன்றும்

அப்�டிவயதான்

தாத்தாவின் தாத்தா காலத்தில

நெடடு ைளர்த்த மரமாம்

அப்�ா ்ைாலலக் வகடடிருக்கிவறன்

�சவைக்காயகள நிறம் மாறிச

்ைஙகாயத் வதாறறம் ்காண்டதுவம

சிறுைர் ம�ஙகளில �ரைைம் ்�ாஙகும் 

�ள�ளக்கும் �சவை இவலகளூவ்ட

கருநீலக் வகாலிக்குணடுகளாய

நொைற�ழஙகள கிவளகளில ்தாஙகும் 

�ார்க்கும்வ�ாவத நொவில நீரூறும்

 

காக்வக குருவி வம�ா கிளிகள 

இன்னும் ்�யரறியாப் �றவைகளு்டன்

அணிலகளும் காறறும் உதிர்த்திடும் 

சுட்ட �ழஙகள ்�ாறுக்க

சிறுைர் கூட்டம் அவலவமாதும்

ையதுைந்த அக்காக்களுக்காய

வகயில ்�டடியு்டன் ஓடிஓடிப்

�ழம் ்�ாறுக்கும் தஙகசசிகள

இரவில ்மலலிய நில்ைாளியில

�வ்ட்யடுத்து ைரும் 

�ழந்தின்னி ்ைௌைால கூட்டம்

வதாப்பு முழுக்கப் �ரவிக்கி்டக்கும்

மரத்தின் குளிர்ந்த நிழலிவல 

கிளியாந்தடடின் சுைாரசியம்

புளியமிளாறு்டன் அப்�ா ைரும்ைவர 

வநெறறு மதியம் நெண�ர்களு்டன் 

என் மகன் விவளயாடியதும்

அந்த மரத்தின் நிழலிலதாவ�

்�ருைாழவு ைாழந்த மரம்

வநெறறிரவுப் வ�யக்காறறில 

வைவராடு ைாயந்துவிட்டதாவம

விடிந்தும் விடியாததுமாய

துஷ்டி வகடகும் �தறறத்தில 

விவரந்து ்ைலகிறார் ஊர்மக்கள

குஞசு குளுைான்கவளாடு

எ�க்குப் வ�ாக ம�மிலவல

என்றும் என்ம� ்ைளியில

அப்�டிவய நிறகடடும் அந்த மரம்

குன்றுகளின் நெடுவை மாமவலவ�ால

-  ராஜமார்த்தாண்டன்
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ச�ோல்லும் சபேோருளும்

பைரவைம்  - �கிழச்சிப  மபைருக்கு துஷ்டி தகடைல் -  துக்கம் விைொரித்�ல்

கறபேதெ கற்றபின்

நூல் செளி

ைபாஜமபார்த்தபாணடன் ்கவிஞர், இதைபாளர்,  ்கவிரதத் 

திறனபாய்வபாளர் எனப ்ன்மு்கத் திறன்்கள க்ற்றவர். 

க்கபால்லிப்பாரவ என்னும் சிற்றிதரை நடத்தியவர். 

ைபாஜமபார்த்தபாணடன் ்கவிரத்கள என்னும் நூலுக்கபா்கத் தமிழ் 

வளர்ச்சித் துரறயின் ்ரிசு க்ற்றவர். சிறந்த தமிழ்க ்கவிரத்கரளத் 

க த பா கு த் து  க ்க பா ங் கு ப த ர்  வ பா ழ் க ர ்க  எ ன் னு ம்  த ர ை ப பி ல் 

நூைபாககியுளளபார்.

இவைது அப்டிபய நிற்்கடடும் அந்த மைம் என்னும் நூலில் உளள 

்கவிரத இங்குத் தைப்டடுளளது.

1.  உஙகள் சுறறுபபுறத்திலுள்ள ஏத�னும் ஒரு �ரம் குறித்து வருண்னயொக ஐந்து 
ம�ொைர்கள் எழுதுக.

2.  உஙகள் பைகுதிகளில் உள்ள �ரஙகளின மபையர்க்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.
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ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.
1. நொவறபைழத்திறகு உவ்�யொகக் கூறபபைடுவது _____.
  அ) பைச்்ை இ்ல  ஆ) தகொலிக்குண்டு இ) பைச்்ைக்கொய ஈ) மைஙகொய

2. ‘சுடை பைழஙகள்’ எனறு குறிபபிைபபைடுபை்வ _____.
  அ) �ண் ஒடடிய பைழஙகள் ஆ) சூைொன பைழஙகள்            

இ) தவக்வத்� பைழஙகள் ஈ) சுைபபைடை பைழஙகள்

3. ‘மபையரறியொ’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _____.
  அ) மபையர + றியொ  ஆ) மபையர் + ரறியொ
  இ) மபையர் + அறியொ  ஈ) மபையர + அறியொ

4. ‘�னமில்்ல’ எனனும்  மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _____.
  அ) �ன + மில்்ல   ஆ) �னமி + இல்்ல
  இ) �னம் + மில்்ல  ஈ) �னம் + இல்்ல

5. தநறறு + இரவு எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் _____.
  அ) தநறறுஇரவு ஆ) தநறறிரவு  இ) தநறறுரவு ஈ) தநறஇரவு

குறுவினொ
1. நொவல் �ரம் எத்�்ன �்லமு்றகளொக அஙகு நினறிருந்�து?
2. சிறுவர்களுக்கு நொவறபைழம் கி்ைக்க உ�விதயொர் யொவர்?

சிறுவினொ
 நொவல் �ரம் பைறறிய நி்னவுகளொகக் கவிஞர் கூறுவன யொ்வ?

சிந்�்ன வினொ
 மபைருஙகொறறில் வீழந்� �ரத்்�க் கவிஞர் ஏன பைொர்க்க விரும்பைவில்்ல?

மதிபபீடு

3.  பினவரும் புதுக்கவி்�க்ளப பைடித்துச் சு்வக்க. 
 • மகொபபுகள் விலக்கி
  மகொத்துக் மகொத்�ொய
  கருதவலஙகொய
  பைறித்துப தபைொடும் த�யபபை்ன
  ஒருநொளும்
  சிரொயபபைதில்்ல
  கருவமுடகள்.
 • குழந்்�
  வ்ரந்�து
  பைற்வக்ள �டடுத�
  வொனம்
  �ொனொக உருவொனது.

- கலொபரியொ
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வளம் நி்றந்� நிலம், அைர்ந்� �ரம், மைடி மகொடிகள், நனனீர், 
நறுஙகொறறு என அ்னத்தும் நிரம்பியது கொைொகும்.  இது 
பைற்வகள், விலஙகுகள், �ொவரஙகள் தபைொனற பைல்லுயிர்களின 
வொழவிை�ொகும். கொடுகளின மைழிபபுக்குக் கொடடுயிரிகள் 
உ�வுகினறன. �னி�னின மு�ல் இருபபிைம் கொடு�ொன. 
அ�ன �ரபுத் ம�ொைர்ச்சியொகத்�ொன கொட்ைபபைறறியும் கொடடு 

விலஙகுகள் பைறறியும் அறியும் ஆர்வம் �னி�ர்களிைம் இனறும் ம�ொைர்கிறது. 
கொடடு விலஙகுகளின உ்றவிை�ொன முண்ைந்து்ற புலிகள் கொபபைகத்துள் ஓர் உலொ 
வருதவொ�ொ!

இயல்

இரணடு வி்லஙகுகள் உ்லகம்

உதர�தட உ்லகம்

பைள்ளியிலிருந்து வீடு திரும்பிய ஆதினி �ன அம்�ொவுக்கொகக் கொத்திருந்�ொள். பைணியில் 
இருந்து வீடு திரும்பிய அம்�ொவிைம் ‘அம்�ொ! எனக்குக் கொடடு விலஙகுகள் பைறறிய 
பு்கபபைைத் ம�ொகுபபு ஒனறு �யொரிக்க தவண்டி இருக்கிறது. அ�றகுத் �ொஙகள்�ொன 
உ�வ தவண்டும்’ எனறு கூறினொள். ‘அபபைடியொ! எனக்குத் ம�ரிந்� வனஅலுவலர் ஒருவர் 
முண்ைந்து்ற புலிகள் கொபபைகத்தில் பைணியொறறுகிறொர். அவரிைம் முன இ்ைவு மபைறறு 
நொ்ள நொம் அஙகுச் மைல்லலொம். வன அலுவலர் நம்்�க் கொடடுக்குள் அ்ழத்துச் 
மைல்வொர்; அபமபைொழுது நீ கொடடு விலஙகுக்ளப பு்கபபைைம் எடுக்கலொம்; அவற்றப 
பைறறிய �கவல்க்ளயும் ம�ரிந்து மகொள்ளலொம். எனன �கிழச்சி�ொதன!’ எனறொர் அம்�ொ.
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� று ந ொ ள்  ஆ தி னி யு ம்  அவ ளது � ொ ய  � ல ர் விழி யு ம்  மு ண் ைந் து் ற பு லி க ள் 
கொபபைகத்திறகுச் மைனறனர். அஙகு வன அலுவலர் (வனவர்) அவர்க்ள வரதவறறொர். 
அவர்கள் இருவ்ரயும் பைொதுகொபபு ஊர்தியில் ஏறறிக் கொடடுக்குள் அ்ழத்துச் மைனறொர். 
அபதபைொது...

ஆதினி : ஆ! எவ்வளவு மபைரிய அைர்ந்� கொடு! பைொர்க்கதவ வியபபைொக உள்ளத�! �ொ�ொ இந்�க் 
கொட்ைப பைறறிச் மைொல்லுஙகதளன! 

வனவர் : �னி� முயறசியினறி வளர்ந்� �ரஙகள், மைடிகள், மகொடிகள், புல், பு�ர்கள்,  
பூச்சியினஙகள், பைற்வகள், விலஙகுகள் தபைொனற பைல்லுயிர்களின வொழவிைம்�ொன 
இக்கொைொகும். இ்ை இ்ைதய கொடைொறுகளும், நீதரொ்ைகளும் இருக்கும்.

�லர்விழி : கொடு பைொர்பபை�றகு மிகவும் அழகொக உள்ளது.  இந்�ப புலிகள் கொபபைகம் பைறறி 
நொஙகள் ம�ரிந்து மகொள்ளலொ�ொ  ஐயொ?

வனவர் : இது �மிழநொடடில் இரண்ைொவது மிகபமபைரிய கொபபைகம். 895 ைதுர கிதலொ மீடைர் 
பைரபபைளவு மகொண்ைது. இஙகு யொ்ன, புலி, சிறுத்்�, �ொன, கரடி, கொடடு�ொடு தபைொனற அரிய 
விலஙகுகள் வொழகினறன.  அவற்ற எல்லொம் பைொர்க்கலொம்.

ஆதினி : இனறு எல்லொ விலஙகுக்ளயும் பைொர்க்க முடியு�ொ  �ொ�ொ?

வனவர் : அபபைடிச் மைொல்ல முடியொது. நொம் பையணம் மையயும் பைொ்�க்கு அருகில் வரக்கூடிய 
விலஙகுக்ளத்�ொன பைொர்க்க முடியும்.

�லர்விழி : அ்வ இருக்கும் இைஙகளுக்குச் மைனறு பைொர்க்க முடியொ�ொ ஐயொ?

வனவர் : எல்லொ இைஙகளுக்கும் மைல்ல முடியொது. கொடடு விலஙகுகளுக்குத் துனபைம் 
�ருவது  ைடைபபைடி குறற�ொகும். நொம் அரசு அனு�தித்துள்ள தூரம் வ்ர மைனறு வரலொம். 
கவ்ல தவண்ைொம். அவ்விைத்திறகுள்தளதய அ்னத்து விலஙகுக்ளயும் நம்�ொல் பைொர்க்க 
முடியும்.

  (அப்வ�ாது தூரத்தில யாவ�க் கூட்டம் ஒன்று ்ைன்று ்காணடிருந்தது. அவதப் �ார்த்த ஆதினி 

‘யாவ�! யாவ�!’ என்று மகிழசசியு்டன் வகதடடி�ாள. பின்பு அந்த யாவ�கவளப் புவகப்�்டம் 

எடுத்துக் ்காண்டாள.)

ஆசிய யபாரன ஆபபிரிக்க யபாரன
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Ø த மி ழ் ந பா ட டி ல்  வ ன க ்க ல் லூ ரி 

அ ர ம ந் து ள ள  இ ட ம்  – 

பமடடுப்பாரளயம் (ப்கபாரவ  மபாவடடம்)

Ø ப ்க பா ர வ யி லு ள ள  த மி ழ் ந பா டு 

பவளபாணரமப ்ல்்கரைக்கை்கத்தில்  

இளநிரை வனவியல் (BSc. Forestry), 

முதுநிரை வனவியல் (MSc. Forestry) 

ஆகிய ்டிபபு்கள உளளன.

ஆதினி : �ொ�ொ! யொ்ன்யப பைறறிப புதிய �கவல்கள் ஏ�ொவது மைொல்லுஙகதளன?

வனவர் : உலகில் இரண்டு வ்கயொன யொ்னகள் உள்ளன. ஒனறு ஆசிய யொ்ன; 
இனமனொனறு ஆபபிரிக்க யொ்ன.

ஆதினி : அ்வ இரண்டுக்கும் எனன தவறுபைொடு �ொ�ொ?

�லர்விழி : எனக்குத் ம�ரியும். ஆசிய யொ்னகளில் ஆண் யொ்னக்குத் �ந்�ம் உண்டு. மபைண் 
யொ்னக்குத் �ந்�ம் இல்்ல. ஆனொல் ஆபபிரிக்க யொ்னகளில் இரண்டுக்குத� �ந்�ம் 
உண்டு. ைரி�ொதன ஐயொ?

வனவர் : ைரியொகச் மைொனனீர்கள்! அது �டடு�னறி அவறறின உயரம், நிறம், நகம் 
ஆகியவறறிலும் சில தவறுபைொடுகள் உள்ளன.

ஆதினி  : �ொ�ொ!  யொ்னகள் எபதபைொதும் கூடை�ொகத்�ொன இருக்கு�ொ?

வனவர் : ஆம் ஆதினி. யொ்னகள் எபமபைொழுதும் கூடை�ொகத்�ொன வொழும். இந்�க் 
கூடைத்திறகு ஒரு மபைண் யொ்ன�ொன �்ல்� �ொஙகும். யொ்னகள் �ஙகளுக்குத் 
த�்வயொன �ண்ணீர், உணவு ஆகியவறறிறகொக இைம்மபையர்ந்துமகொண்தை இருக்கும். 
ஒரு யொ்ன நொள் ஒனறுக்கு 250 கிதலொ புல், இ்ல �்ழக்ள உணவொக  உடமகொள்ளும். 
அ�றகுக் குடிக்க அறுபைத்்�ந்து லிடைர் �ண்ணீர் த�்வபபைடும். யொ்ன மிகுந்� 
நி்னவொறறல் மகொண்ை விலஙகு. அது பைொைம்   நி்றந்� விலஙகும் கூை.

�லர்விழி : ஆனொல் யொ்னகள் �னி�ர்க்ளத் �ொக்குவ�ொகச் மையதித்�ொள்களில் 
மையதிகள் வருகினறனதவ ஐயொ?

வனவர் :  யொ்னகள் மபைொதுவொக �னி�ர்க்ளத் �ொக்குவது இல்்ல. அவறறின 
வழித்�ைஙகளில் குறுக்கிடும்தபைொது�ொன �னி�ர்க்ளத் �ொக்குகினறன. த�லும் 
யொ்னக்குக் கண்பைொர்்வ கு்றவு; தகடகும் ஆறறலும் த�ொபபை ஆறறலும் மிகுதி. 

(அைர்கள வ�சிக் ்காணடிருந்த வநெரத்தில யாவ�கள அவ்வி்டத்வதக் க்டந்து ்ைன்ற�. ஊர்தி 

்தா்டர்ந்து வமவல ்ைன்றது. )

சதரிந்து சதளிநெோம்
வனவர் : அத�ொ! அந்� �ரத்தின மீது இருபபைது 
எனனமவனறு மைொல்லுஙகள் பைொர்பதபைொம்?

ஆதினி   : ஆ! எவ்வளவு மபைரிய கரடி. கரடிக்கு 
�ரம் ஏறத்ம�ரியு�ொ?

வனவர் : கரடி ஓர் அ்னத்துண்ணி. அது 
பைழஙகள், த�ன தபைொனறவற்ற உண்பை�றகொக 
�ரஙகளில் ஏறும். உதிர்ந்� �லர்கள், கொயகள், 
கனிகள், புறறீைல் ஆகியவற்றயும் த�டி 
உண்ணும். க்றயொன அ�றகு மிகவும் பிடித்� 
உணவு.
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�லர்விழி : த�னகூட்ைக் க்லக்கும்தபைொது 
த�னீக்கள் அ்�க் மகொடடிவிைொ�ொ ஐயொ?

வனவர் : கரடியின உை்லப தபைொர்த்தி இருக்கும் 
அைர்ந்� முடிகள் த�னீக்களிைமிருந்து அ�்னக் 
கொபபைொறறி விடும். நனகு வளர்ந்� கரடி 160 கிதலொ 
எ்ை வ்ர இருக்கும்.

(ஆதினி தன் அவலவ�சியில கரடிவயப் 

புவகப்�்டம் எடுத்துக்்காண்டாள. ‘இன்னும் ஒரு 

புலிகூ்ட நெம் கணணில �்டவிலவலவய!’ என்று 

ஆதினி சிந்தித்துக் ்காணடிருந்த்�ாழுது ை�ைர் 

ஊர்திவய நிறுத்தி�ார். ைறறுத் ்தாவலவில 

புல்ைளி மீது புலி ஒன்று �டுத்திருந்தது. ை�ைர் 

அவத அவ�ைருக்கும் காடடி�ார்.)

ஆதினி : எனக்கு அச்ை�ொக உள்ளது. புலி நம்்�த் �ொக்கிவிடைொல் எனன மையவது? 
வொருஙகள் திரும்பிவிைலொம்.

வனவர் : அச்ைம் தவண்ைொம் ஆதினி! புலி �னி�ர்க்ளத் �ொக்குவதில்்ல. இரவில் �டடுத� 
தவட்ையொடும் �ன்� மகொண்ைது. 

ஆதினி : அபபைடியொ! நொன இஙகிருந்�பைடிதய பு்கபபைைம் எடுத்துக் மகொள்கிதறன. �ொ�ொ 
இஙகு ஒதர ஒரு புலி �ொதன இருக்கிறது. 

வனவர் : ஆ�ொம். புலிகள் �னித்து 
வொழும் இயல்பு்ைய்வ. ஒரு 
குறிபபிடை எல்்லக்குள் ஒரு 
பு லி  � ட டு த �  வ ொ ழு ம் .  � ற ற 
பு லி க ள்  அ ந் �  எ ல் ் ல க் கு ள் 
மைல்லொது. கருவுறற புலியொனது 
ம�ொண்ணூறு நொடகளில்  இரண்டு 
அல்லது மூனறு குடடிகள் ஈனும். 
அ ந் � க்  கு ட டி க ் ள  இ ர ண் டு 
ஆண்டுகள் வ்ர வளர்த்து வரும். 

அ்வ தவட்ையொைக் கறறவுைன அவறறுக்கொன எல்்லக்ளயும் பிரித்துத் �னியொக 
அனுபபிவிடும். 

ஆதினி : அரிய �கவலொக இருக்கிறத�!

வனவர் : ஆம். புலி�ொன ஒரு கொடடின வளத்்�க் குறிக்கும்  குறியீடு. புலி �னக்கொன 
உண்வ தவட்ையொடிய பினபு  தவறு எந்� விலங்கயும் தவட்ையொடுவதில்்ல. 
எனதவ, அ�்னப பைண்புள்ள விலஙகு எனறு நொஙகள் கூறுதவொம். ைரி கொடடுக்குள் ந�க்கு 
அனு�திக்கபபைடை இைம் வ்ரக்கும்  வந்து விடதைொம். இனி நொம் அலுவலகம் மைல்தவொம்.
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ஆதினி : ’கொடடுக்கு அரைன’ எனறு சிஙகத்்�ச் மைொல்கிறொர்கதள! அதுபைறறிச் 
மைொல்லுஙகள் �ொ�ொ. 

வனவர் : உலகில் ஆசியச் சிஙகம், ஆபபிரிக்கச் சிஙகம் என இரண்டு வ்கச் சிஙகஙகள் 
வொழகினறன. இந்தியொவில் குஜரொத் �ொநிலத்தில் ‘கிர் ைரணொலயத்தில்’ �டடுத� ஆசியச் 
சிஙகஙகள் உள்ளன. நீளம், உயரம், பைரு�ன, எ்ை, பைலம், தவட்ைத்திறன ஆகிய 
அ்னத்திலும் சிஙகத்்� விை புலிதய உயர்ந்�து. எனதவ இயற்க விஞஞொனிகள் 
புலி்யதய கொடடுக்கு அரைன எனகிறொர்கள்.

(ஊர்தி அலுைலகம் வநொக்கி விவரயும் ைழியில ஒரு புளளிமான் தன் குடடியு்டன் புலதவரயில 

நின்று்காணடிருந்தது. அவதப் �ார்த்தவு்டன் ஆதினி ஊர்திவய நிறுத்தச ்ைாலலிக் கீவழ இறஙகி 

புவகப்�்டம் எடுத்துக் ்காண்டாள.)

வ ன வ ர்  :  ஆ தி னி , 
இ்வ புள்ளி�ொனகள். 
இ ந் தி ய ொ வி ல் 
ைருகு�ொன, மிளொ�ொன, 
மவளி�ொன எனப பைல 
வ ் க ய ொ ன  � ொ ன க ள் 
உள்ளன. எல்லொவ்க 
� ொ ன க ளி லு ம் 
ந ம்  ந ொ ட டு ப  
பு ள் ளி � ொ ன க த ள 
அ ழ கி ல்  சி ற ந் � ் வ 
எனபைர்.

( ஆ தி னி யு ம்  அ ை ள 

தாய மலர்விழியும் ை�அலுைலர்க்கு நென்றி கூறி விவ்ட ்�றற�ர். ஆதினி,  தன் �்டத்்தாகுப்பிறகுத் 

வதவையா� புவகப்�்டஙகளும் குறிப்புகளும் கிவ்டத்த மகிழசசியு்டன் வீடு திரும்பி�ாள.)

1. விலஙகுகள் ம�ொைர்பைொன பைழம�ொழிக்ளத் திரடடி வருக.
 (எ.கொ.) புலி பைசித்�ொலும் புல்்லத் தினனொது.

2. கொடடு விலஙகுகளின பைைஙக்ளத் திரடடிப பைைத்ம�ொகுபபு உருவொக்குக.

கறபேதெ கற்றபின்
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ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. ஆசிய யொ்னகளில் ஆண் - மபைண் யொ்னக்ள தவறுபைடுத்துவது ____.

     அ) கொது ஆ) �ந்�ம்   இ) கண்  ஈ) கொல்நகம் 

2.  �மிழகத்தில் புலிகள் கொபபைகம் அ்�ந்துள்ள இைம் _______.

  அ) தவைந்�ொஙகல் ஆ) தகொடியக்க்ர  இ) முண்ைந்து்ற ஈ) கூந்�னகுளம் 

3.  ‘கொடைொறு’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _______.

  அ) கொடு + ஆறு  ஆ) கொடடு + ஆறு     இ) கொட + ஆறு  ஈ) கொட + ைொறு

4. ‘அ்னத்துண்ணி’  எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _____.

  அ) அ்னத்து + துண்ணி  ஆ) அ்ன + உண்ணி        

  இ) அ்னத் + துண்ணி   ஈ) அ்னத்து + உண்ணி

5. ‘தநரம் + ஆகி’ எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் ______.

  அ) தநர�ொகி  ஆ) தநரொகி   இ) தநரம்ஆகி  ஈ)  தநர்ஆகி 

6. ‘தவட்ை + ஆடிய’ எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் ______.

  அ) தவட்ைஆடிய  ஆ) தவட்ையொடிய  இ) தவடைொடிய  ஈ) தவைொடிய

தகொடிடை இைத்்� நிரபபுக. 

1. ‘கொடடின வளத்்�க் குறிக்கும் குறியீடு’  - எனறு அ்ழக்கபபைடும் விலஙகு  _____.

2. யொ்னக் கூடைத்திறகு ஒரு ______ யொ்ன�ொன �்ல்� �ொஙகும்.

3. கரடிக்ளத் த�னீக்களிைமிருந்து கொபபைது அ�ன _____.

குறுவினொ

1. கொடு – வ்ரயறுக்க.

2. யொ்னகள் �னி�ர்க்ள ஏன �ொக்குகினறன?

3. கரடி ‘அ்னத்துண்ணி’ என அ்ழக்கபபைடுவது ஏன?

4. �ொனின  வ்ககள் சிலவறறின மபையர்க்ள எழுதுக

சிறுவினொ

 புலிகள் குறித்து நீஙகள் அறிந்துமகொண்ை மையதிக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.

சிந்�்ன வினொ

 கொடுக்ள அழிபபை�ொல் ஏறபைடும் வி்ளவுக்ளப பைடடியலிடுக.

மதிபபீடு
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�னி� முயறசியினறி  உருவொகிய வொனளொவிய �ரஙகளும் 
அைர்ந்� மைடி மகொடிகளும் நி்றந்� இைத� கொைொகும். 
ஆனொல் பிரம்�புத்திரொ ஆறறின நடுவில் உள்ள �ணல் தீவில் 
அ்�ந்� இந்�க் கொடு ைறறு தவறுபைடைது.  �ணல் தீவுகளில் 
மூஙகில் �டடுத� வளர வொயபபுண்டு எனபைர்.  ஆனொல்   
பைல்வ்க �ரஙகள் நி்றந்� இந்�க் கொட்ை ஒரு �னி �னி�ர் 

உருவொக்கியுள்ளொர். அவ்ரச் ைந்திபதபைொம்.

இயல்

இரணடு

இந்திய ெனமகன்

(ந�ரகோைல்)

விரிெோனம்

ஓ ர்  அ ை ர் ந் �  க ொ டு . 
கொடடின நடுவில் மூஙகிலொல் 
அ ் � ந் �  ஒ ரு  வீ டு . 
வீடடினுள் சிலர் உறஙகிக் 
ம க ொ ண் டி ரு க் கி ன ற ன ர் . 
அ ப த பை ொ து  ய ொ ் ன க ள் 
பி ளி று ம்  ஓ ் ை 
த க ட கி ற து .  வீ ட டி னு ள் 
உ ற ங கி க்  ம க ொ ண் டி ரு ந் � 
குடும்பைத்�்லவர் மவளியில் 
வ ந் து  பை ொ ர் க் கி ன ற ொ ர் . 
நள்ளிரவு தநரம் எனபை�ொல் 
ஒ ன று ம்  ை ரி ய ொ க த் 
ம�ரியவில்்ல. ஆனொலும் 
சில யொ்னகள் அவர் வீட்ை தநொக்கி வருவ்�த் �னது நுண்ணறிவொல் ம�ரிந்து 
மகொள்கிறொர். உைதன வீடடுக்குள் மைனறு �றறவர்க்ள எழுபபி, வீட்ை விடடு 
மவளிதயறறிப பைொதுகொபபைொன இைத்திறகு அ்ழத்துச் மைல்கிறொர். யொ்னகள் அவரு்ைய 
மூஙகில் வீட்ை அடித்து உ்ைக்கினறன. தூரத்திலிருந்து இக்கொடசி்யப பைொர்த்� 
குடும்பைத்�்லவர் �கிழச்சியில் ஆனந்�க் கண்ணீர் வடிக்கினறொர். யொ்னகள் �னது 
வீட்ை அடித்து மநொறுக்குவ்�க் கண்ை ஒருவரொல் �கிழச்சி அ்ைய முடியு�ொ?  

ஆம். அவ்வொறு �கிழச்சி அ்ைந்�வர்�ொன அஸ்ொம் �ொநிலத்தின தஜொர்விரொட 
�ொவடைத்்�ச் தைர்ந்� ஜொ�வ்பைதயங. அவர் பிரம்�புத்திரொ ஆறறின நடுவில் உள்ள 
மிகபமபைரிய தீவில் முபபைது ஆண்டுகள் �னது கடின உ்ழபபைொல் ஒரு கொட்ை 
உருவொக்கியவர். அக்கொடடிதலதய ��து வொழ்வக் கழித்துக் மகொண்டிருபபைவர்; 
யொ்னகளின வரு்க்யத் ��து உ்ழபபிறகுக் கி்ைத்� பைரிைொகக் கருதியவர்; 
‘இந்தியொவின வன�கன’ எனறு அ்ழக்கபபைடும் அவருைன உ்ரயொடுதவொம்.
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ெைககம் ஐயோ.  உஙகளுககு இந்தக கோடதட உருெோகக நெணடும் என்்ற எணைம் 

எபபேடி உருெோனது?

பிரம்�புத்திரொ ஆறறில் ஆண்டுத�ொறும் மவள்ளம் மபைருக்மகடுத்து ஓடும்.  1979 ஆம் 
ஆண்டும் அது தபைொனறு ஒரு மபைருமவள்ளம் ஏறபைடைது. மவள்ளத்தில் அடித்து வரபபைடை 
ஏரொள�ொன பைொம்புகள், �ரஙகள் இல்லொ� இத்தீவில் க்ர ஒதுஙகின. அவறறுள் சில 
பைொம்புகள் இறந்து கிைந்�ன. பைல பைொம்புகள் மவபபைம் �ொஙகொ�ல் உயிருக்குப தபைொரொடிக் 
மகொண்டிருந்�ன. இந்�க்கொடசி என்ன மிகவும் பைொதித்�து. ஊருக்குள் மைனறு 
மபைரியவர்களிைம் இ்�ப பைறறிப தபைசிதனன. ‘தீவில் �ரஙகள் இல்்ல, அ�னொல்�ொன 
பைொம்புகள் �டிந்து தபைொகினறன. அ�றகு நொம் ஒனறும் மையய முடியொது’ எனறு கூறி 
விடைனர். '�ரஙகள் இல்லொ��ொல்�ொன பைொம்புகள்இறந்�ன எனில், உலகில் உள்ள �ரஙகள் 
முழுவதும் அழிந்து விடைொல் �னி�னும் இபபைடித்�ொதன இறந்து தபைொவொன' எனறு 
எண்ணிய எனக்கு உைல் நடுஙகியது. அபமபைொழுத� இந்�த்தீவு முழுவதும் �ரஙக்ள 
வளர்க்க தவண்டும் எனற எண்ணம் என �னத்தில் ஆழபபைதிந்து விடைது.

உஙகள் எணைத்திறகு ஊர மககள் எபபேடி உதவி ச�யதோரகள்?

ஊர் �க்களிைம், ‘அத்தீவில் �ரஙகள் வளர்க்கலொம்’ எனறு நொன கூறிய மபைொழுது அ்� 
யொரும் ஏறகவில்்ல. ‘அத்தீவில் �ரஙக்ள வளர்க்கதவ முடியொது. தபைொய உன தவ்ல்யப 
பைொர்’ எனறு கூறிவிடைனர்.

பி்றகு என்ன ச�யதீரகள் ஐயோ?

நொன ்ககளில் கி்ைத்� வி்�க்ள எடுத்துக் மகொண்டு இந்�த்தீவிறகு வந்த�ன. 
இஙகு அவற்ற வி்�த்து நொள்த�ொறும் �ண்ணீர் ஊறறி வந்த�ன. ஆயினும் ஒரு 
வி்�கூை மு்ளக்கவில்்ல. பிறகு வனத்து்றயின்ர அணுகி எனன மையயலொம் எனறு 
தகடைதபைொது அவர்கள், ‘அத்தீவில் மூஙகில் �ரம் �டடுத� வளரும்’ எனறு கூறினர்.  எனக்கு 
உைதன உறைொகம் பிறந்துவிடைது. மூஙகில்க்ளக் மகொண்டு வந்து அவற்ற இஙகு  நடடு 
வளர்க்கத் ம�ொைஙகிதனன. அ்வ விரிந்து வளரத் ம�ொைஙகின. இனித�ல் இத்தீவில் �ரம் 
வளர்பபைது ஒனதற எனது தவ்ல எனறு அபதபைொத� முடிவு மையது விடதைன .

மூஙகில் மடடுநம �டடதோகக கூறுகிறீரகள். ஆனோல் இந்தக கோடு முழுெதும் பேல்நெறு 

மரஙகள் ெைரந்துள்ைனநெ! எபபேடி ஐயோ?

எஙகள் பைகுதியில் அரசு ைமூகக் கொடுகள் வளர்பபுத் திடைம் ஒன்றச் மையல்பைடுத்தியது. 
அதில் என்ன நொன இ்ணத்துக் மகொண்தைன. அவர்களுைன இ்ணந்து இத்தீவு 
முழுவதும் பைல்தவறு �ரஙக்ள நைத் ம�ொைஙகிதனன. அந்�த் திடைம் மூனறு ஆண்டுகளில் 
முடிந்துவிடைது. நொன �டடும் இஙதகதய �ஙகி இருந்து அ்னத்து �ரக்கனறுக்ளயும் 
பைொதுகொத்து வந்த�ன. ஆனொல் மூஙகி்லத் �விர தவறு எந்� �ரமும் வளரவில்்ல. 
அபதபைொது�ொன அைொம் தவளொண்்�ப பைல்க்லக்கழகப தபைரொசிரியர் ஜொதுநொத் அவர்களின 
நி்னவு எனக்கு வந்�து. சிறுவயதிலிருந்த� எனக்கு அவ்ரத் ம�ரியும். அவரிைம் மைனறு 
எனனு்ைய �ரம் வளர்க்கும் திடைம்  பைறறிக் கூறிதனன. உைதன அவர், '�ணல் பைரபபில் 
�றற �ரஙகள் வளர தவண்டும�னில், �ண்ணின �ன்�்ய அ�றகு ஏறபை �ொறற 
தவண்டும். அ�றகு �ண்புழுக்கள் �டடு�னறிச் சிவபபுக் கடமைறும்புகளும் உ�வும்' எனறு 
கூறினொர்.
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கடசடறும்புகைோ? அதெ கடித்தோல் உடம்பில் கடுதமயோன எரிச்�ல் ஏறபேடுநம?

ஆ�ொம். ஆனொல் எனன மையவது? �ண்ணின �ன்�்ய �ொறற தவண்டுத� 
அ�றகொகத் நொள்த�ொறும் நூறறுக்கணக்கொன எறும்புக்ளக் மகொண்டுவந்து இஙகு விை 
ஆரம்பித்த�ன. கடமைறும்புகள் ஊர்ந்து மைல்லச் மைல்ல �ண்ணின �ன்� சிறிது சிறி�ொக 
�ொறத்ம�ொைஙகியது. கொடுகளில் ஆஙகொஙதக பைச்்ைப பைசும்புறகள் �்லகொடைத் ம�ொைஙகின. 
அபமபைொழுது எனக்கு ஏறபைடை �கிழச்சிக்கு அளதவ இல்்ல. அ�ன பினபு நொன நடை 
�ரஙகள் அ்னத்தும் வளர்ந்�ன.  

இவெைவு மரஙகதை ெைரபபேதறகு விததகளும் உரமும் உஙகளுககு எபபேடிக 

கிதடத்தன?

கொல்ந்ைகள் வளர்பபைது�ொன எனனு்ைய தவ்ல. அவறறின ைொணத்்� ஒரு துளி 
கூை வீணொக்கொ�ல் இயற்க உரம் �யொரிக்கத் ம�ொைஙகிதனன. ஒரு பைழம் ைொபபிடைொல் 
கூை அ�ன மகொட்ை்ய வீசி எறியொ�ல் வி்�யொகச் தைர்த்து ்வபதபைன. பிறகு 
�்ழக்கொலம் ம�ொைஙகுவ�றகு முன வி்�க்ள எடுத்து இத்தீவில் தூவத்ம�ொைஙகி 
விடுதவன. இபபைடி ஒவ்தவொர் ஆண்டும் நொன தூவிய வி்�கள்�ொம் இபதபைொது நீஙகள் 
பைொர்த்துக்மகொண்டிருக்கும் இக்கொடு.

மதை இல்்லோத கோ்லஙகளில் ச�டிககு எபபேடித்  தணணீர ஊறறினீரகள் ?

ஆறறின க்ரதயொரம் இருந்� மைடிகளுக்குத் �ண்ணீர் ஊறறுவதில் எனக்குச் சிக்கல் 
ஏறபைைவில்்ல. ஆனொல் ம�ொ்லவில் இருந்� மைடிகளுக்கு நீர் ஊறறுவது ைறறுக் கடின�ொன 
மையலொக  இருந்�து. அ�றகும் ஒரு வழி்யக் கண்டுபிடித்த�ன.  மைடி்யச் சுறறி மூஙகில் 
குச்சிக்ள நடடு்வத்து அதில் ஒரு பைொ்ன்யப மபைொருத்திதனன.  அதில் ஒரு சிறுது்ள 
இடடு, நீர் மைொடடுச் மைொடைொக வடிவ�றகொன ஏறபைொடுக்ளச் மையத�ன. பிறகு அதில் நீர் 
நிரபபினொல் ஒரு வொரத்திறகுச் சிக்கல் இருக்கொது. இபபைடித்�ொன �றற மைடிக்ள வளர்த்து 
வந்த�ன.

�ரி,  உஙகள் வீடடிறகு யோதன ெந்த கதததயக கூறுஙகநைன்!

நொன நடை மைடிகள் முழுவதும் �ரஙகளொக வளரத் ம�ொைஙகியதபைொது அவறறில் 
பைற்வகள் வந்து �ஙகின. பைற்வகளின எச்ைத்�ொல்  பைரவிய வி்�கள் இந்�க் கொடு வளர 
த�லும் து்ணபுரிந்�ன.  பிறகு முயல், �ொன, கொடடு �ொடுகள் என விலஙகுகள் பைலவும் 

வரத்ம�ொைஙகின. அபபைடித்�ொன ஒருநொள் 
யொ்னக்  கூடைம் ஒனறு வந்�து. யொ்னகள் 
� ங கி யி ரு க் கு ம்  க ொ டு � ொ ன  வ ள � ொ ன 
க ொ டு  எ ன று  ம பை ரி த ய ொ ர் க ள்  ம ை ொ ல் ல க் 
தகடடிருக்கினதறன.  நொன வளர்த்� கொடடுக்கு 
யொ்னகள் வந்� நொள் என வொழவின மிகவும்  
�கிழச்சியொன நொளொக அ்�ந்�து.  அ�ன 
பிறகு இஙகு பைொம்புகள்,  கழுகுகள்,  கொண்ைொ 
மிருகஙகள் தபைொனற  கொடடு விலஙகுகள் 
பைலவும் வரத்   ம�ொைஙகின.  நி்றவொகக் 
‘ க ொ ட டி ன  வ ள ம் ’  எ ன று  கு றி க் க ப பை டு ம் 
புலிகளும் வந்து �ஙகத் ம�ொைஙகின.

சதரிந்து சதளிநெோம்

Ø	2012 ஆம் ஆணடு ஜவஹர்ைபால் பநரு 

்ல்்கரைக்கை்கம் ஜபாதவுககு ‘இந்திய 

வனம்கன் (Forest Man of India) ’ 

என்னும் ்டடத்ரத வைங்கியுளளது.

Ø	2015 ஆம் ஆணடு இந்திய அைசு 

்த்மஸ்ரீ விருரத வைங்கியுளளது.

Ø	க்கௌ்கபாத்தி ்ல்்கரைக்கை்கம் ‘மதிபபுறு 

முரனவர்’ ்டடம் வைங்கியுளளது.
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புலிகளும் இந்தக கோடடில் உள்ைனெோ? உஙகளுககு அச்�மோக இல்த்லயோ?

இல்்ல.  புலிகள் வந்� பிறகு�ொன இக்கொடடின உணவுச்ைஙகிலி நி்றவ்ைந்�து. நொன 
புலிகளுக்குத் ம�ொல்்லயில்லொ�ல் எனது பைொ்�க்ள வகுத்துக்மகொண்டு இக்கொட்ைப  
பைொதுகொத்து வருகிதறன.

இது மிகக கடினமோன பேணி. மற்றெரகளுககு எபபேடித் சதரிந்தது?

ஜிடடுகலிடைொ எனனும் வனவிலஙகு ஆர்வலர் எனனு்ைய கொட்ைப பைறறிக் 
தகள்விபபைடடு இஙகு வந்�ொர். நொன இந்�க் கொட்ை உருவொக்கிய மு்ற்ய அவரிைம் 
கூறிதனன. என்னப பைொரொடடிப தபைசிவிடடு அவர் இஙகிருந்து மைனறுவிடைொர். பிறகு 
ஒருநொள் யொ்னக் கூடைத்்� விரடடிக் மகொண்டு வந்� வனக்கொவலர்கள் எனனு்ைய 
இந்�க் கொட்ைக் கண்டு வியந்�னர். அவர்களு்ைய கணக்மகடுபபு வ்ரபைைத்தில் இல்லொ� 
இந்�க் கொட்ைக் கண்டு �கிழந்�னர். அ�ன பிறகு எனனு்ைய கொடு பைறறி  ்ைம்ஸ ஆப  
இந்தியொ இ�ழில் மையதி மவளிவந்�து.

மிகக மகிழ்ச்சி ஐயோ. அடுத்து உஙகளுதடய பேணி என்ன?

இ ந் � த் தீ வி ன  � ற ம ற ொ ரு  பை கு தி யி ல்  இ ன ம ன ொ ரு  க ொ ட ் ை  உ ரு வ ொ க் க த் 
ம�ொைஙகியிருக்கிதறன. எபபைடியும் அ�றகு  முபபைது ஆண்டுகள் ஆகலொம். ஆனொல் அ�றகு 
உ�வ எனனு்ைய �்னவியும் குழந்்�களும் உள்ளனர். ஆ�லொல் அஙகு உறுதியொக ஒரு 
கொட்ை உருவொக்குதவன.

உஙகளுதடய இந்தத்  திடடத்ததக  நகடகும் சபேோழுது உஙகதை மிகவும் பேோரோடடத் 

நதோன்றுகி்றது ஐயோ.

நீஙகள் என்னப  பைொரொடை தவண்டும�னில், ஆளுக்கு  இரண்டு �ரக்கனறுக்ள நடடு 
வளருஙகள். அதுதவ எனக்குப தபைொதும்.

உறுதியோக ஐயோ, உஙகநைோடு நபேசிய பி்றகு �ோனும் கடடோயம் மரககன்றுகதை �டடு 

ெைரககத்  சதோடஙகுநென்.  உஙகள் பேணி நமலும் சதோடரடடும். இன்னும் சி்றபபேதடய 

ெோழ்த்துகிந்றன். �ோன் ச�ன்று ெருகிந்றன் ஐயோ! �ன்றி.

ஜொ�வ்பைதயங தபைொனறு நொமும் ஒரு கொட்ை உருவொக்க முயல்தவொம்; அ�றகு 
அ்ையொள�ொக நம் வீட்ைச் சுறறி ஒருசில �ரஙக்ள நடடு வளர்பதபைொம். அ�றகு நொம் 
அ்னவரும் உறுதி ஏறதபைொம். �ரம் வளர்பதபைொம்! �்ழ மபைறுதவொம்! நொடடின வளம் 
கொபதபைொம்! 

உஙகள் பைள்ளி அல்லது நீஙகள் வொழும் பைகுதியில்  �ரக்கனறு ஒன்ற நடுஙகள். 
அ�்ன நொள்த�ொறும் பைொதுகொத்து வொருஙகள். அ�ன விவரஙக்ளப பைதிதவடடில் 
பைதிவு மையயுஙகள்.

கறபேதெ கற்றபின்

ஜொ�வ்பைதயங கொட்ை எவ்வொறு உருவொக்கினொர்?

மதிபபீடு
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இயல்

இரணடு
�ோல்ெதகக குறுககஙகள்

கறகணடு

ஒவ்தவொர் எழுத்துக்கும் அ்� ஒலிபபை�றகு உரிய கொல அளவு உண்டு. இ்� �ொத்தி்ர 
எனபைர். ஆனொல் எல்லொ எழுத்துகளும் எல்லொ இைஙகளிலும் ��க்குரிய �ொத்தி்ர 
அளவில் முழு்�யொக ஒலிபபைதில்்ல. சில எழுத்துகள் சில இைஙகளில் ��க்குரிய 
கொல அள்வவிைக் கு்றவொக ஒலிக்கும். இவ்வொறு கு்றந்து ஒலிக்கும் எழுத்துக்ளக் 
குறுக்கஙகள் எனகிதறொம்.

ஐகோரககுறுககம்

ஐ, ்க, ்பை என ஐகொர எழுத்து, �னித்து வரும் இைஙகளில் �னக்குரிய இரண்டு 
�ொத்தி்ர அளவில் முழு்�யொக ஒலிக்கிறது. ்வயம், ை்�யல், பைற்வ என 
மைொறகளின மு�ல், இ்ை, இறுதி ஆகிய இைஙகளில் வரும்தபைொது �னக்குரிய இரண்டு 
�ொத்தி்ர அளவிலிருந்து கு்றந்து ஒலிக்கிறது. இவ்வொறு கு்றந்து ஒலிக்கும் ஐகொரம் 
ஐகொரக்குறுக்கம் எனபபைடும்.

ஐகொரம் மைொல்லின மு�லில் வரும்தபைொது ஒனற்ர �ொத்தி்ர அளவில் ஒலிக்கும்.

ஐகொரம் மைொல்லின இ்ையிலும் இறுதியிலும் வரும்தபைொது ஒரு �ொத்தி்ர அளவில் 
ஒலிக்கும்.

ஔகோரககுறுககம்

ஔ, மவௌ என ஔகொர எழுத்து, �னித்து வரும் இைஙகளில் �னக்குரிய இரண்டு 
�ொத்தி்ர அளவில் முழு்�யொக ஒலிக்கிறது. ஔ்வயொர், மவௌவொல் எனச் மைொறகளின 
மு�லில் வரும்தபைொது �னக்குரிய இரண்டு �ொத்தி்ர அளவிலிருந்து கு்றந்து ஒனற்ர 
�ொத்தி்ர அளவில் ஒலிக்கிறது. இவ்வொறு கு்றந்து ஒலிக்கும் ஔகொரம் ஔகொரக்குறுக்கம் 
எனபபைடும்.

ஔகொரம் மைொல்லின இ்ையிலும் இறுதியிலும் வரொது.

மகரககுறுககம்

அம்�ொ, பைொைம் பைடித்�ொன ஆகிய மைொறகளில் �கர ம�யமயழுத்து  �னக்குரிய அ்ர 
�ொத்தி்ர அளவில் முழு்�யொக ஒலிக்கிறது. 

 வலம் வந்�ொன எனபைதில் �கர ம�யமயழுத்்� அடுத்து வகர எழுத்து வருவ�ொல்  
�கரம�யயொனது �னக்குரிய அ்ர �ொத்தி்ர அளவிலிருந்து கு்றந்து கொல் �ொத்தி்ர 
அளவில் ஒலிக்கிறது.
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தபைொலும் எனனும் மைொல்்லப தபைொனம் எனறும், �ருளும் எனனும் மைொல்்ல 
�ருண்ம்  எனறும் மையயுளில் ஓ்ைச் சீர்்�க்கொகப பையனபைடுத்தினர்.  இச்மைொறகளில் 
�கரம�யயொனது ன, ண் ஆகிய எழுத்துக்ள அடுத்து வருவ�ொல் �னக்குரிய அ்ர 
�ொத்தி்ர அளவிலிருந்து கு்றந்து கொல் �ொத்தி்ர அளவில் ஒலிக்கிறது. இவ்வொறு 
கு்றந்து ஒலிக்கும் �கரம் �கரக்குறுக்கம் எனபபைடும். 

ஆயதக குறுககம்:

அஃது, எஃகு ஆகிய மைொறகளில் ஆய� எழுத்து, �னக்குரிய அ்ர �ொத்தி்ர அளவில் 
முழு்�யொக ஒலிக்கிறது. 

முள் + தீது எனபைது முஃடீது எனவும், கல் + தீது எனபைது கஃறீது எனவும் தைரும். 
இச்மைொறகளில் உள்ள ஆய� எழுத்து, �னக்குரிய அ்ர �ொத்தி்ர அளவிலிருந்து 
கு்றந்து கொல் �ொத்தி்ர அளவில் ஒலிக்கிறது. இவ்வொறு கு்றந்து ஒலிக்கும் ஆய�ம் 
ஆய�க்குறுக்கம் எனபபைடும். 

ஐகொர,  ஔகொர, �கர,  ஆய�க்குறுக்கஙகளுக்கு எடுத்துக்கொடைொக அ்�யும் 
மைொறக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.

கறபேதெ கற்றபின்

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. 'தவட்க' எனனும் மைொல்லில் ஐகொரக் குறுக்கம் மபைறும் �ொத்தி்ர அளவு ______.

  அ) அ்ர ஆ) ஒனறு  இ) ஒனற்ர ஈ) இரண்டு

2. �கரக் குறுக்கம் இைம்மபைறொ� மைொல் ________.

  அ) தபைொனம் ஆ) �ருண்ம்   இ) பைழம் விழுந்�து  ஈ)  பைணம்  கி்ைத்�து 

3.   மைொல்லின மு�லில் �டடுத� இைம் மபைறுவது _______.

  அ) ஐகொரக் குறுக்கம்    ஆ) ஔகொரக் குறுக்கம் 

  இ) �கரக் குறுக்கம்    ஈ)   ஆய�க் குறுக்கம்

குறுவினொ

1. ஔகொரம் எபமபைொழுது முழு்�யொக ஒலிக்கும்?

2.   மைொல்லின மு�ல், இ்ை, இறுதி ஆகிய இைஙகளில் ஐகொரக்குறுக்கம் மபைறும்    
�ொத்தி்ர  அளவு யொது?

3.    �கரக்குறுக்கத்துக்கு இரண்டு எடுத்துக்கொடடுகள் �ருக.

மதிபபீடு
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ப்கட்க.

 இயற்க ஆர்வலர் ஒருவரது உ்ர்யக் தகடடு �கிழக.

கீழக்காணும்	தைளலப்பு்களுள	ஒன்ளறைப்	பறறி	இைணடு	நிமிைம்	பபசு்க.
1. கொடடு வளத� நொடடு வளம்!

2. கொடடின பையனகள்.

சொல்லக	ப்கடடு	எழுது்க.
1. �ரஙகள் மவயி்ல �்றக்கும்.
2. �னி�ர் வொழவு இயற்கதயொடு இ்யந்�து.
3. மபைருவொழவு வொழந்� �ரம் தபையக்கொறறில் ைொயந்�து.
4. கொடடின வளத்்�க் குறிக்கும் குறியீடு புலியொகும்.
5. யொ்னகள் கூடை�ொக வொழும் இயல்பு்ைய்வ.

அறிநது	பயன்படுத்துபவாம்.

 பைொல் ஐந்து வ்கபபைடும். அ்வ ஆண்பைொல், மபைண்பைொல், பைலர்பைொல், ஒனறனபைொல், 
பைலவினபைொல் ஆகியனவொகும்.

 உயர்தி்ணயில்,

1. ஓர் ஆ்ணக் குறிபபைது ஆண்பைொல். (எ.கொ.) �ொணவன, மைல்வன.

2. ஒரு மபைண்்ணக் குறிபபைது மபைண்பைொல். (எ.கொ) ஆதினி, �ொணவி .

3. ஒனறுக்கு த�றபைடைவர்க்ளக் குறிபபைது பைலர்பைொல். (எ.கொ.) �ொணவர்கள், �க்கள் .

 அஃறி்ணயில்,

4. ஒன்றக் குறிபபைது ஒனறனபைொல். 

  (எ.கொ.) கல், பைசு.

5. ஒனறுக்கு த�றபைடைவற்றக் குறிபபைது பைலவினபைொல். 

  (எ.கொ.) �ண் புழுக்கள், பைசுக்கள்.

சமோழிதய ஆள்நெோம்!

எதிர்பாலுககுரிய		சபயர்்களை	எழுது்க.

1.	 ை்களிர்			 X	 ___________	 2.	 அைென்		 X	 ___________

3.	 சபண	 X	 ___________	 4.	 ைாைவன்	 X	 ___________

5.	 சிறுவன்	 X	 ___________	 6.	 பதைாழி	 X	 ___________
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பைத்திறகுப்	சபாருத்தைைான	பாளல	எழுது்க.

பிளழளயத்	திருத்திச்	ெரியா்க	எழுது்க.

 (எ.கொ.)  கண்ணகி சிலம்பு அணிந்�ொன. – கண்ணகி சிலம்பு அணிந்�ொள். 

1.  தகொவலன சிலம்பு விறகப தபைொனொள்.

2.  அரைர்கள் நல்லொடசி மைய�ொர்.

3.  பைசு கன்ற ஈனறன.

4.  த�கஙகள் சூழந்து மகொண்ைது. 

5. குழலி நைனம் ஆடியது.

்கடிதைம்	எழுது்க.

நீஙகள் மைனறு வந்� சுறறுலொ குறித்து உஙகள் நண்பைனுக்குக் கடி�ம் எழுதுக.

சமோழிநயோடு விதையோடு

வடைத்திலுளை	எழுத்து்களைப்	பயன்படுத்திச்	சொற்களை	அளைக்க.	

ஒன்றன்்பால் ______________________

___________

___________

___________ ___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________
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நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கோணக

இந்தியொவிலுள்ள வனவிலஙகுக் கொபபைகஙகள் பைறறிய  விவரஙக்ளத் திரடடி வருக.

மைொறக்ள இ்ணத்துப புதிய மைொறகள் அ்�க்க.

 (எ.கொ.) வொ்ழ + கொய = வொ்ழக் கொய

என மபைொறுபபுகள்...
1. எனனொல் இயனற அளவு �ரக்கனறுக்ள நடடு வளர்பதபைன.

2. இயற்கச் ை�நி்ல்யப தபைணிப பைொதுகொபதபைன.

கத்லச்ச�ோல் அறிநெோம்.

தீவு  –  Island உவ்�  -  Parable
இயற்க வளம் - Natural Resource கொடு - Jungle
வன விலஙகுகள்   - Wild Animals வனவியல்  - Forestry 
வனப பைொதுகொவலர் - Forest Conservator பைல்லுயிர் �ண்ைலம்  - Bio Diversity

வொ்ழ �யிர் கூடு திைல் பைொடடு

குருவி மகொயயொ தைொறு பைழம் பைற்வ

வி்ளயொடடு கூடைம் அவ்ர தபைொடடி கொய

விடுக்�களுக்கு வி்ை எழுதுக.

1. �ரம் விடடு �ரம் �ொவுதவன; குரஙகு அல்ல.
 வ்ளந்� வொலுண்டு; புலி அல்ல.
 மகொட்ைக்ளக் மகொறிபதபைன; கிளி அல்ல.
 முதுகில் மூனறு தகொடுக்ள உ்ையவன. நொன யொர்? ___________.

2. என மபையர் மூனறு எழுத்துக்ளக் மகொண்ைது.
 மு�மலழுத்்� நீக்கினொல் �்றபதபைன.
 இரண்ைொம் எழுத்்� நீக்கினொல் கு்ரபதபைன.
 மூனறொம் எழுத்்� நீக்கினொல் குதிபதபைன. நொன யொர்? ___________.

3. மவள்்ளயொய இருபதபைன; பைொல் அல்ல.
  மீன பிடிபதபைன; தூண்டில் அல்ல
  �வமிருபதபைன;  முனிவரல்ல நொன யொர்? ___________.
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இயல்

இரணடு
திருககு்றள்

ெோழ்வியல்

அழுககோ்றோதம

1.  ஒழுக்காறாக் ்காளக ஒருைன்தன் ்நெஞைத்து

 அழுக்காறு இலாத இயலபு.

க்பாருள : ஒருவர் தன் கநஞ்சில் க்பாறபாரமயில்ைபாத குணத்ரதபய ஒழுக்க      

கநறியபா்கக க்கபாணடு வபாை பவணடும்.

2. அவ்விய ்நெஞைத்தான் ஆக்கமும் ்ைவ்வியான்

 வகடும் நிவ�க்கப் �டும்.

க்பாருள: க்பாறபாரம க்கபாணடவருரடய கசல்வமும், க்பாறபாரம  இல்ைபாதவருரடய 

வறுரமயும் சபான்பறபாைபால் ஆைபாயப்டும்.

பு்றஙகூ்றோதம

3. கணநின்று கணஅறச ்ைாலலினும் ்ைாலலறக

 முன்இன்று பின்வநொக்காச ்ைால.

க்பாருள: ஒருவருககு பநர்நின்று ்கடுரமயபான கசபாற்்கரளச் கசபான்னபாலும் கசபால்ைைபாம். 

ஆனபால், அவர் இல்ைபாதப்பாது புறங்கூறுதல் கூடபாது.

4. ஏதிலார் குறறம்வ�ால தம்குறறம் காணகிறபின்

 தீதுணவ்டா மன்னும் உயிர்க்கு.*

க்பாருள: பிறருரடய குற்றத்ரதக ்கபாண்து ப்பால், தன்னுரடய  குற்றத்ரதயும் 

்கபாண்வருரடய வபாழ்வில் துன்்ம் இல்ரை.

”அணு்வத் து்ளத்து ஏழகை்லப புகடடிக்
குறுகத் �ரித்� குறள்”

எனறு திருக்குறளின மபைரு்�்ய ஔ்வயொர்  தபைொறறுகிறொர். 
�னி� ைமு�ொயத்்� ஆழந்து தநொக்கி, அஃது எவ்வொறு வொழ 
தவண்டும் எனறு நனகு சிந்தித்து எழு�பபைடை நூல் திருக்குறள். 
இது தபைொனற ஒரு நூல் உலகில் எந்� ம�ொழியிலும் இதுவ்ர 

த�ொனறியது இல்்ல எனபைர். அத்�்கய மபைரு்�மிகு திருக்குற்ளப பைடிபதபைொம். 
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அருளுதடதம

5. அருட்ைலைம் ்ைலைத்துள ்ைலைம் ்�ாருட்ைலைம்

 பூரியார் கணணும் உள.

க்பாருள: அருளபாகிய கசல்வபம கசல்வங்்களுள சிறந்த கசல்வமபாகும். க்பாருடகசல்வம் 

இழிந்தவரிடத்திலும் உளளது.

6. ைலியார்முன் தன்வ� நிவ�க்கதான் தன்னின்

 ்மலியார்வமல ்ைலலும் இ்டத்து.

க்பாருள:  ஒருவர் தம்ரமவிட கமலிந்தவரை துன்புறுத்தும்ப்பாது,  தம்ரமவிட 

வலிரமயுரடயவரின் முன் தபாம் அஞ்சி நிற்கும் நிரைரய எணணிப  ்பார்த்தல்  

பவணடும்.

ெோயதம

7. ைாயவம எ�ப்�டுைது யா்தனின் யா்தான்றும்

 தீவம இலாத ்ைாலல.*

 க்பாருள:  வபாய்ரம எனப்டுவது மற்றவர்ககு ஒரு தீங்கும் தைபாத கசபாற்்கரளச் கசபால்லுதல் 

ஆகும்.

8. தன்்நெஞசு அறிைது ்�ாயயறக ்�ாயத்தபின்

 தன்்நெஞவை தன்வ�ச சுடும்.

க்பாருள:  ஒருவர் தம் கநஞ்சறிய க்பாய் கசபால்ைககூடபாது. அவ்வபாறு  கூறினபால் அவர் 

கநஞ்சபம அவரை வருத்தும்.

9. உளளத்தால ்�ாயயாது ஒழுகின் உலகத்தார்

 உளளத்துள எலலாம் உளன்.*

 க்பாருள:  உளளத்தில் க்பாய் இல்ைபாமல் வபாழ்்வர், உை்கத்தபார்  உளளங்்களில் எல்ைபாம் 

இருப்வர் ஆவபார்.

இத்றமோடசி

10. இயறறலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த

 ைகுத்தலும் ைலலது அரசு.*

க்பாருள: க்பாருள வரும் வழி்கரள அறிதலும், அவ்வழி்களில் க்பாருள்கரளச் பசர்த்தலும், 

பசர்த்த க்பாருரளப ்பாது்கபாத்தலும், ்கபாத்த க்பாருரளப ்யனுளள வர்கயில் 

திடடமிடடுச் கசைவிடுதலும் சிறந்த அைசின் கசயல்்களபாகும்.
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நூல் செளி

திருககுறரளத் தந்த திருவளளுவர் இைணடபாயிைம் 

ஆணடு்களுககு முற்்டடவர் என்று கூறுவர். இவர் 

முதற்்பாவைர், க்பாய்யில் புைவர், கசந்நபாபப்பாதபார் ப்பான்ற 

சிறபபுப க்யர்்களபாலும் குறிபபிடப்டுகிறபார்.

தமிழ்நூல்்களில் ‘திரு’ என்னும் அரடகமபாழிபயபாடு வருகின்ற முதல் 

நூல் திருககுறள ஆகும். திருககுறள அறத்துப்பால், க்பாருட்பால், 

இன்்த்துப்பால் என்ற மூன்று ்குபபு்கரளக க்கபாணடது. இதில் அறம்-

38, க்பாருள-70, இன்்ம்-25 என கமபாத்தம் 133 அதி்கபாைங்்கள உளளன. அதி்கபாைத்திற்கு 

10 குறட்பாக்கள வீதம் 1330 குறட்பாக்கள உளளன. இதற்கு முப்பால், கதய்வநூல், 

க்பாய்யபாகமபாழி ப்பான்ற பிற க்யர்்களும் உளளன.

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1.  வொய்� எனபபைடுவது ______.

      அ) அனபைொகப தபைசு�ல்   ஆ) தீஙகு�ரொ� மைொறக்ளப தபைசு�ல் 

  இ) �மிழில் தபைசு�ல்   ஈ) ைத்��ொகப தபைசு�ல்

2.  ______ மைல்வம் ைொனதறொர்களொல் ஆரொயபபைடும்.

  அ) �னனன    ஆ) மபைொறொ்� இல்லொ�வன 

  இ) மபைொறொ்� உள்ளவன   ஈ) மைல்வந்�ன

3. ‘மபைொருடமைல்வம்’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ______.

  அ) மபைொரு + மைல்வம்   ஆ) மபைொருட + மைல்வம்      
இ) மபைொருள் + மைல்வம்   ஈ) மபைொரும் + மைல்வம்

4.  ‘யொம�னின’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ______.

  அ) யொ+எனின  ஆ) யொது+ம�னின  இ) யொ+ம�னின  ஈ) யொது+எனின

5. �ன+மநஞசு எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் ______.

  அ) �னமநஞசு  ஆ) �னமனஞசு  இ) �ொமனஞசு ஈ) �மனஞசு

6.  தீது+உண்தைொ எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் _________.

  அ) தீதுண்தைொ  ஆ) தீதுஉண்தைொ  இ) தீதிண்தைொ  ஈ) தீயுண்தைொ

மதிபபீடு

7th Std - Tamil CBSE Pages-1-222.indd   49 16-12-2021   18:02:27



50

சிறந்� அரசின பைணிக்ள வரி்ைபபைடுத்தி எழுதுக.

அ)   மபைொரு்ளப பிரித்துச் மைலவு மைய�ல்.

ஆ)  மபைொருள் வரும் வழிக்ள அறி�ல்.

இ)   தைர்த்� மபைொரு்ளப பைொதுகொத்�ல்.

ஈ)   மபைொருள்க்ளச் தைர்த்�ல்.

குறுவினொ

1. எபதபைொது �னமநஞதை �ன்ன வருத்தும்?

2. வொழும் மநறி யொது?

3. உலகத்�ொர் உள்ளஙகளில் எல்லொம் இருபபைவன யொர்?

கீழக்கொணும் மைொறக்ளக் மகொண்டு திருக்குறள் அ்�க்க.

பினவரும் பைத்திக்குப மபைொருத்��ொன திருக்குற்ளத் த�ர்ந்ம�டு.

அறவழி எனறவுைன நம் நி்னவுக்கு வருபைவர் த�ைத்�ந்்� கொந்தியடிகள். அவர் �ம் 
சிறு வயதில் ‘அரிச்ைந்திரன’ நொைகத்்�ப பைொர்த்�ொர். அதில் அரிச்ைந்திரன எனனும் �னனர் 
‘மபைொய தபைைொ்�’ எனனும் அறத்்� எத்�்கய சூழநி்லயிலும் �வறொ�ல் க்ைபபிடித்�ொர். 
இந்� நொைகத்்�க் கண்ை கொந்தியடிகள் �ொமும் மபைொய தபைைொ்�்யக் க்ைபபிடிக்க 
தவண்டும் எனறு உறுதி பூண்ைொர். அ�்னத் �ம் வொழநொள் முழுவதும் பினபைறறினொர். 
இபபைண்தபை கொந்தியடிகள் எல்லொர் இ�யத்திலும் இைம் பிடிக்கக் கொரண�ொக அ்�ந்�து.

1. ஒழுக்காறாக் ்காளக ஒருைன்தன் ்நெஞைத்து

  அழுக்காறு இலாத இயலபு.

2. ைாயவம எ�ப்�டுைது யா்தனின் யா்தான்றும்

  தீவம இலாத ்ைாலல.

3. உளளத்தால ்�ாயயாது ஒழுகின் உலகத்தார்

  உளளத்துள எலலாம் உளன்.

1. ___________ ___________ ___________ ___________

 ___________ ___________ ___________

2. ___________ ___________ ___________ ___________

 ___________ ___________ ___________ _

மபைொருடமைல்வம் எல்லொம் பூரியொர் மைல்வத்துள்
கண்ணும் அருடமைல்வம் உள மைவிச்மைல்வம்
அச்மைல்வம் �்ல மைல்வம்                  -
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இயல்

மூன்று �ோடு அதத �ோடு

Ø	 புறைநானூறறுப்	பாைலின்	ளையக்கருத்து	சவளிப்படும்	வள்கயில்	உைர்ச்சியுைன்	
வாய்விடடுப்	படித்தைல்

Ø	 ்களதைப்பாைல்	பகுதிளயப்	படித்து	நயங்களை	அறிதைல்.

Ø	 நாடடுப்பறறில்	சிறைநது	விைஙகிய	ஆளுளை்கள	குறித்தை	தை்கவல்்களைப்	பாைப்பகுதி	
வழி	புரிநது	ச்காளளுதைல்

Ø	 சொற்கள	 ைறறும்	 சதைாைர்்களில்	 பயின்றுவரும்	விளனமுறறு்களை	அறிநது	
பயன்படுத்துதைல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்
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மூன்று
புலி தஙகிய குதக

�மிழர்கள் பைழஙகொலம் மு�தல கல்வியிலும் வீரத்திலும் சிறந்து 
விளஙகினர். நொட்ைக் கொக்கப தபைொர்க்களம் மைல்வ்�த் 
�ம் மு�ன்�யொன கை்�களுள் ஒனறொகக் கருதினர்.  
கல்வியறிவும் கவிபைொடும் திறனும் மபைறற ைஙககொலத் �ொய 
ஒருவர் �ம் �கனின வீரத்்�ப பைறறிப மபைருமி�த்துைன கூறும் 
மையதி்ய அறிதவொம்.

கவிததபநபேதை

ச�ோல்லும் சபேோருளும்

சிறறில்  –  சிறு  வீடு யொண்டு  –  எஙதக
கல் அ்ள  –  கறகு்க ஈனற வயிறு  –  மபைறமறடுத்� வயிறு

பேோடலின் சபேோருள்

(ைொல்பு்ைய மபைண் ஒருத்தி புலவரின வீடடிறகுச் மைனறு, ‘அன்னதய! உன �கன 
எஙகு உள்ளொன?’ எனறு தகடைொள். ) 

‘சிறு அளவிலொன எம் வீடடின தூ்ணப பைறறிக்மகொண்டு, ஏதும் அறியொ�வள் தபைொல 
நீ “உன �கன எஙதக?” என என்னக் தகடகிறொய. அவன எஙகுள்ளொன எனறு எனக்குத் 
ம�ரியவில்்ல. ஆயினும் புலி �ஙகிச் மைனற கு்க தபைொல அவ்னப மபைறமறடுத்� வயிறு 
எனனிைம் உள்ளது. அவன இஙகில்்ல எனில் தபைொர்க்களத்தில் இருக்கக்கூடும். தபைொயக் 
கொண்பைொயொக’ எனறு புலவர்  பைதிலளித்�ொர்.

சிறறில நெறறூண �றறி  நின்மகன்

யாணடு உளவ�ா எ�வி�வுதி என்மகன்

யாணடுஉளன் ஆயினும் அறிவயன் ஓரும்

புலிவைர்ந்து வ�ாகிய கலஅவள வ�ால

ஈன்ற ையிவறா இதுவை

வதான்றுைன் மாவதா வ�ார்க்களத் தாவ�*

 -காைற்�ணடு

கவி�தட உதர

எம் சிறுகுடிலின் அழகிய தூவணப் �றறி நின்று 

என் மகன் எஙவக என்று வி�வும் ்�ணவண!

அைனிருக்கும் இ்டம் யா�றிவயன்;

புலி தஙகிச ்ைன்ற குவக வ�ால

அைவ�ப் ்�றற ையிறு இஙகுளளது;

ஒருவைவள அைன் வ�ார்க்களத்தில இருக்கக் கூடும்! 
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்கபாவற்க்ணடு சங்்க்கபாைப க்ண்பாற்புைவர்்களுள ஒருவர். பசபாை மன்னன் 

ப்பாைரவக ப்கபாபக்ரு நற்கிளளியின் கசவிலித்தபாயபா்க விளங்கியவர் என்்ர். 

்கல்வியில் பதர்ச்சியும் ்கவி்பாடும் ஆற்றலும் மிக்க இவர், சங்்க ்கபாை மக்களின் 

வீைத்ரதக ்கருபக்பாருளபா்கக க்கபாணடு  இப்பாடரைப ்பாடியுளளபார். இவர் ்பாடிய ஒபை ஒரு 

்பாடல் புறநபானூற்றில் இடம்க்ற்றுளளது.

புறநபானூறு எடடுத்கதபார்க நூல்்களுள ஒன்று. இந்நூல் ்ணரடக்கபாைத் தமிழ் மக்களின் 

வபாழ்கர்கமுரற, நபா்கரி்கம், ்ண்பாடு, வீைம் முதலியவற்ரற கவளிப்டுத்தும் நூைபா்க 

விளங்குகிறது. இந்நூலில் 86-ஆம் ்பாடல் இங்குத் தைப்டடுளளது.

1. ைஙக கொலப மபைண்பைொற புலவர்களின மபையர்க்ள அறிந்து எழுதுக.

2. பைண்்ைக்கொலப தபைொர்க்கருவிகள் சிலவற்றப பைைம் வ்ரந்து அவறறின 
மபையர்க்ள எழுதுக.

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. 'யொண்டு' எனனும் மைொல்லின மபைொருள் _______.

  அ) எனது ஆ) எஙகு  இ) எவ்வளவு  ஈ) எது

2. ‘யொண்டுளதனொ?’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ______.

  அ) யொண்டு + உளதனொ?     ஆ)  யொண் + உளதனொ?

  இ)  யொ + உளதனொ?   ஈ)  யொண்டு + உதனொ?

3. ‘கல் +  அ்ள’ எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் _______.

  அ) கல்ல்ள ஆ)  கல்அ்ள  இ) கலல்ள ஈ) கல்லு்ள 

குறுவினொ

  �ம் வயிறறுக்குத் �ொய எ�்ன உவ்�யொகக் கூறுகிறொர்?

சிறுவினொ

 �ம் �கன குறித்துத் �ொய கூறிய மையதிக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.

சிந்�்ன வினொ

 �ொய �ன வயிற்றப புலி �ஙகிச்மைனற கு்கதயொடு ஒபபிடுவது ஏன?
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இயல்

மூன்று
பேோஞத� ெைம்

கவிததபநபேதை

�மிழநொடடில் பைல வ்கயொன நொடடுபபுற இலக்கியஙகள் 
வழஙகி வருகினறன. அவறறுள் க்�பபைொைல் எனபைது க்� 
�ழுவிய நி்லயில் அ்�யும் பைொைல் ஆகும். அது ைமூகக்க்�ப 
பைொைல், வரலொறறுக்க்�ப பைொைல், புரொணக்க்�ப பைொைல் எனப 
பைலவ்கபபைடும். வீரபைொண்டிய கடைமபைொம்�னின வரலொற்றக் 
கூறும் க்�பபைொைலின ஒரு பைகுதி்ய அறிதவொம்.

சுத்தவீர சூரன் கட்ட ்�ாம்முதுவர

துலஙகும் �ாஞவை ைளஙகள ்ைாலவைன்

நொடடு ைளஙகவளச ்ைாலலுகிவறன் - �ாஞவைக்

 வகாடவ்ட ைளஙகவளக் வகளுவமயா

வகாடவ்டகளாம் சுத்துக் வகாடவ்டகளாம் - மதில

 வகாடவ்டகளதான் ்கடடி வைவலகளாம்
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வீடடிலுயர் மணிவமவ்டகளாம் - ்மத்வத

 வீடுகளா மதிவலாவ்ட களாம்

பூடடுஙகதவுகள வநெர்த்திகளாம் - �ணப் 

 ்�ாக்கிஷ வீடும்�ார் ைாஸ்திகளாம்

ஆைார ைாைல அலஙகாரம் - துவர 

 ராைன் கட்ட்�ாம்மு சிஙகாரம்

ராைாதி ராைன் அரணமவ�யில - �ாஞவை

 நொட்டரைன் ்காலுவீறறிருந்தான்.

விந்வதயாகத் ்தருவீதிகளும் - ்ைகு 

 விஸ்தாரமாயக் கவ்ட ைாைலகளும்

நெந்தை�ஙகளும் ைந்த�ச வைாவலயும் – அஙவக

 நெதியும் ்ைந்்நெல கமுகுகளும்,

ைாரணச ைாவல ஒருபுறமாம் - �ரி

 ைளரும் ைாவல ஒருபுறமாம்

வதாரண வமவ்ட ஒருபுறமாம் - ்தருச

 ்ைாக்கட்டான் ைாரியலஓர் புறமாம்

வைாவலயில மாஙகுயில கூப்பிடுமாம் - ைளம்

 ்ைாலலி மயில விவளயாடிடுமாம்

அன்பு ைளர்ந்வதறும் �ாஞைாலநொடடில – சில

 அதிையம் ்ைாலகிவறன் வகளுவமயா

முயலும் நொவய  விரடடிடுமாம் - நெலல

 முவ�யுளள �ாஞைால நொடடினிவல 

�சுவும் புலியும் ஒரு துவறயில - ைந்து 

 �ாலகுடிக்குந் தணணீர் தான் குடிக்கும்.

கறந்த �ாவலயுங காகங குடியாது – எஙகள

 கட்ட்�ாம்மு துவர வ�ரு ்ைான்�ால

ைரந்தருைாவள ைக்க வதவி – திரு

 ைாக்கருள ்ையைாவள ைக்க வதவி 

ச�ோல்லும் சபேோருளும்

சூரன - வீரன வொரணம் - யொ்ன
மபைொக்கிஷம் - மைல்வம் பைரி - குதி்ர
ைொஸதி - மிகுதி சிஙகொரம்  - அழகு
விஸ�ொரம்  - மபைரும்பைரபபு கமுகு - பைொக்கு
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்கடடக்பாம்மன் ்கரதப்பாடல்்கள ்ை வடிவங்்களில் வைங்கி வருகின்றன. அரவ 

்ைைபால் ்திபபிக்கப்டடுளளன. நம் ்பாடப்குதி நபா. வபானமபாமரை கதபாகுத்து 

கவளியிடடுளள வீை்பாணடிய ்கடடக்பாம்மு ்கரதப்பாடல் என்னும் நூலில் இருந்து 

எடுக்கப்டடது.

 உஙகள் வீடடில் உள்ள மபைரிதயொரிைம் நொடடுபபுறக்க்�ப பைொைல்க்ளக் தகடடு 
வந்து வகுபபை்றயில் பைகிர்க.

கறபேதெ கற்றபின்

பேோடலின் சபேோருள்

கு ் ற யி ல் ல ொ �  வீ ர ன ொ கி ய  க ட ை ம பை ொ ம் � ன  இ ரு ந் து  ஆ ட சி  ம ை ய யு ம் 
பைொஞைொலஙகுறிச்சியின வளஙக்ளக் கூறுகினதறன.

அந்நொடடின வளத்்�யும் பைொஞைொலஙகுறிச்சிக் தகொட்ையின வளத்்�யும் 
தகளுஙகள். அந்நகரில் பைல சுறறுகளொகக் தகொட்ைகள் இருக்கும். அ்வ �தில்களொல் 
சூழபபைடை்வயொக மிகவும் வலி்�யொகக் கடைபபைடடிருக்கும். 

வீடுகள்த�ொறும் �ணிகளொல் அழகுமையயபபைடை த�்ைகள் இருக்கும். வீடுகள் 
எல்லொம் �தில்களொல் சூழபபைடை �ொடிவீடுகளொக இருக்கும். வீடடுக் க�வுகள் மிகவும் 
தநர்த்தியொகவும் வீடுகள் மைல்வம் நி்றந்�்வயொகவும் இருக்கும்.

அரண்�்ன வொயில் மு்றபபைடி அழகுபைடுத்�பபைடடு இருக்கும். அழகு மிகுந்� 
அரைனொகிய கடைமபைொம்�ன அரை்வயில் வீறறிருபபைொன.

புது்�யொன ம�ருவீதிகளும் மபைரும்பைரபபில் அ்�ந்� க்ைகளும் இருக்கும். 
பூஞதைொ்லகளும் ைந்�ன�ரச் தைொ்லகளும் ஆறுகளும் மநல்வயல்களும் பைொக்குத் 
த�ொபபுகளும் அந்நொடடிறகு அழகு தைர்க்கும்.

யொ்னக் கூைமும் குதி்ரக் மகொடடிலும் ஒருபுறம் இருக்கும். த�ொரணஙகள் கடைபபைடை 
த�்ையும் �ொயம் ஆடுவ�றகொன இைமும் ஒருபுறம் இருக்கும்.

தைொ்லகளில் குயில்கள் கூவும். �யில்கள் நொடடின வளத்்�க் கூறி வி்ளயொடும். 
அனபு வளரும் நொைொகிய பைொஞைொலஙகுறிச்சியில் நிகழும் சில விந்்�க்ளச் மைொல்கிதறன.

வீரம் மிகுந்� நொைொகிய பைொஞைொலஙகுறிச்சியில் உள்ள முயலொனது �ன்னப 
பிடிக்கவரும் தவட்ை நொ்ய எதிர்த்து விரடடிவிடும். பைசுவும் புலியும் நீர்நி்லயின ஒதர 
து்றயில் நினறு பைொல்தபைொனற �ண்ணீ்ரக் குடிக்கும்.

�னனன கடைமபைொம்�னின மபைய்ரச் மைொனனொல் கறந்து ்வத்� பைொ்லக்கூைக் கொகம் 
குடிக்கொது.

ைக்க�ொத�வி பைொஞைொலஙகுறிச்சிக்குத் திருவொக்கு அருள்வொள். 
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. ஊர்வலத்தின முனனொல் _____ அ்ைந்து வந்�து.

  அ) த�ொரணம்  ஆ) வொனரம் இ) வொரணம் ஈ) ைந்�னம்

2. பைொஞைொலஙகுறிச்சியில் _____ நொ்ய விரடடிடும்,

  அ) முயல்  ஆ) நரி   இ) பைரி  ஈ) புலி

3. ம�த்்� வீடு எனறு குறிபபிைபபைடுவது _____.

  அ) ம�த்்� விரிக்கபபைடை வீடு  ஆ) பைடுக்்கய்ற உள்ள வீடு

  இ) த�டடுப பைகுதியில் உள்ள வீடு  ஈ) �ொடி வீடு

4. ‘பூடடுஙக�வுகள்’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _____.

  அ) பூடடு + க�வுகள்    ஆ) பூடடும் + க�வுகள் 

  இ) பூடடின + க�வுகள்    ஈ) பூடடிய + க�வுகள் 

5. ‘த�ொரணத�்ை’  எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _____.

  அ) த�ொரணம் + த�்ை    ஆ) த�ொரண + த�்ை

  இ) த�ொரணம் + ஒ்ை     ஈ) த�ொரணம் + ஓ்ை

6. வொைல் + அலஙகொரம் எனபை�்னச்  தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் _____.

  அ) வொைல்அலஙகொரம்    ஆ) வொைலஙகொரம் 

  இ) வொைலலஙகொரம்    ஈ) வொைலிஙகொரம்

மபைொருத்துக.
 மபைொக்கிஷம் - அழகு
 ைொஸதி  - மைல்வம்
 விஸ�ொரம் - மிகுதி
 சிஙகொரம்  - மபைரும் பைரபபு

குறுவினொ
1. பைொஞைொலஙகுறிச்சியின தகொட்ைகள் பைறறிக் கூறுக.

2. பைொஞைொலஙகுறிச்சியின இயற்க வளம் எத்�்கயது?

சிறுவினொ
1. பைொஞைொலஙகுறிச்சியில் வீடுகள் எவ்வொறு இருக்கும்?

2. பைொஞைொலஙகுறிச்சியின வீரத்துக்குச் ைொனறொகும் நிகழவுகள் பைறறி எழுதுக.

சிந்�்ன வினொ
 நொடடுபபுறக்க்�ப பைொைல்களில் கடைமபைொம்�ன மபைரிதும் புகழபபைைக் கொரணம் எனன?
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� � து  ம � ொ ண் ை ொ ல்  � க் க ளி ன 
உள்ளஙக்ளக் கவர்ந்� �்லவர்கள் பைலர்.  
நொடடின விடு�்லக்கொகப பைொடுபைடதைொர் பைலர். 
ைமு�ொயப பைணி மையத�ொர் பைலர். அரசியல் 
பைணி மையத�ொர் பைலர். இ்வ அ்னத்்�யும் 
ஒருதைரச் மையது புகழ மபைறற  �்லவர் 

ஒருவ்ரப பைறறி அறிதவொம்.

இயல்

மூன்று
நதசியம் கோத்த ச�ம்மல் 

பேசும்சபேோன் உ. முத்துரோமலிஙகத்நதெர 

உதர�தட உ்லகம்

 த�சியம் உைல், ம�யவீகம் உயிர் 
எனக் கருதி �க்கள் ம�ொண்டு மைய�வர் 
பைசும்மபைொன உ. முத்துரொ�லிஙகத்த�வர். இவர் 
‘வீரபதபைச்ைொல் எத்�்னதயொ தியொகிக்ளயும் 
வி த வ க ப த பை ச் ை ொ ல்  எ த் � ் ன த ய ொ 
அ றி வ ொ ளி க ் ள யு ம்  உ ண் ை ொ க் கி ய வ ர் ; 
உண்்�்ய �்றக்கொ�ல் மவளியிடுவதில் 
�னித்துணிச்ைல் மபைறறவர்; சுத்�த் தியொகி’ 
எனறு �ந்்� மபைரியொரொல் பைொரொடைபபைடைவர்.

இைதமககோ்லம்

முத்துரொ�லிஙகத்த�வர் கி.பி.(மபைொ.ஆ.பி) 
1908 ஆம் ஆண்டு அக்தைொபைர்த் திஙகள் 
முபபை�ொம் நொள் இரொ�நொ�புரம் �ொவடைத்தில் 
பைசும்மபைொன எனனும் ஊரில் மைல்வச் மைழிபபு 
மிகுந்� குடும்பைத்தில் பிறந்�ொர். அவரு்ைய 
ம பை ற த ற ொ ர்  உ க் கி ர  பை ொ ண் டி ய த் த � வ ர் 
–  இ ந் தி ர ொ ணி  அ ம் ் � ய ொ ர் .  இ வ ர் 
இள்�யிதலதய அன்ன்ய இழந்��ொல் 
இசுலொமியத் �ொய ஒருவரொல் பைொலூடடி 
வளர்க்கபபைடைொர். 

முத்துரொ�லிஙகத்த�வர் �ன ம�ொைக்கக்கல்வி்யக் கமுதியிலும் உயர்நி்லக் கல்வி்ய 
�து்ர பைசு�்லப பைள்ளியிலும் இரொ�நொ�புரத்திலும் பையினறொர்.  இவர் இரொ�நொ�புரத்தில் 
பைடித்துக் மகொண்டிருந்�தபைொது அவ்வூரில் பிதளக் தநொய பைரவிய�ொல் அவரது பைடிபபு பைொதியில் 
நினறது. அ�னபிறகு �ொ�ொகதவ நி்றய நூல்க்ளப பைடித்துத் ��து அறி்வயும் ஆறற்லயும் 
வளர்த்துக் மகொண்ைொர்.
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பேல்துத்ற ஆற்றல்

முத்துரொ�லிஙகத்த�வர் �மிழ, ஆஙகிலம் ஆகிய இரும�ொழிகளிலும் மைொறமபைொழிவு 
ஆறறும் திறன மபைறறிருந்�ொர்.   சிலம்பைம்,  குதி்ர ஏறறம்,  துபபைொக்கிச்சுடு�ல், 
தைொதிைம், �ருத்துவம் தபைொனற பைலது்றகளிலும் ஆறறல் உ்ையவரொக விளஙகினொர். 
முத்துரொ�லிஙகத்த�வர் இள்�யிதலதய அரசியலில் ஆர்வம் மகொண்டிருந்�ொர்.

விடுதத்லப நபேோரோடடத்தில் பேஙகு

 மு த் து ர ொ � லி ங க த் த � வ ர்  இ ந் தி ய  வி டு � ் ல ப  த பை ொ ர ொ ட ை த் தி ல்  தீ வி ர � ொ க ப 
பைஙதகறறொர். ��து தபைச்ைொறறலொல் ஆஙகில  ஆடசிக்கு எதிரொக �க்களிைம் மபைரும் 
எழுச்சி்ய ஏறபைடுத்தினொர். த�்ைகளில் அவர் ஆறறிய வீர உ்ர்யக் தகடை �க்கள் 
ஆஙகில ஆடசிக்கு எதிரொக வீறுமகொண்டு எழுந்�னர். அ�னொல் அச்ை�்ைந்� ஆஙகில 
அரசு பைலமு்ற அவ்ரக் ்கது மையது சி்றயில் அ்ைத்�து. த�லும் வொயபபூடடுச் 
ைடைம் மூலம் த�்ைகளில் அரசியல் தபைைக்கூைொது எனறு அவருக்குத் �்ை விதித்�து. 
வைஇந்தியொவில் வொயபபூடடுச் ைடைத்தினபைடி தபைைத் �்ை விதிக்கபபைடை �்லவர் 
பைொலகஙகொ�ர திலகர். அவ்ரபதபைொலதவ ம�னனொடடில் அச்ைடைத்திறகு ஆடபைடை 
�்லவர் முத்துரொ�லிஙகத்த�வர் எனபைது குறிபபிைத்�க்கது. இவரது விடு�்ல 
தவட்க்ய அறிந்� திரு. வி. கலியொணசுந்�ரனொர் த�சியம் கொத்� மைம்�ல் எனறு 
பைொரொடடியுள்ளொர்.

ந�தோஜியுடன் சதோடரபு

 வஙகச்சிஙகம் எனறு தபைொறறபபைடை தந�ொஜி சுபைொஷ் ைந்திரதபைொசுைன மநருஙகிய 
ம�ொைர்பு மகொண்டிருந்�ொர். அவ்ரத் ��து அரசியல் குருவொக ஏறறுக்மகொண்ைொர். 
முத்துரொ�லிஙகத்த�வரின அ்ழப்பை ஏறறுக் கி.பி.(மபைொ.ஆ.)  1939 ஆம் ஆண்டு 
மைபைம்பைர்த் திஙகள் ஆறொம் நொள் தந�ொஜி �து்ரக்கு வரு்க �ந்�ொர்.  தந�ொஜி 
ம�ொைஙகிய இந்திய த�சிய இரொணுவத்தில் முத்துரொ�லிஙகத்த�வரின முயறசியொல் 
ஏரொள�ொன �மிழர்கள் இ்ணந்�னர். விடு�்லக்குபபின தந�ொஜி எனனும் மபையரில் 
வொர இ�ழ ஒன்றயும் நைத்தினொர். 

நபேச்�ோற்றல்

 ��து தபைச்ைொறறலொல் அ்னவ்ரயும் கவர்ந்�வர் முத்துரொ�லிஙகத்த�வர். அவர் மு�ன 
மு�லில்  ைொயல்குடி எனனும் ஊரில் விதவகொனந்�ரின மபைரு்� எனனும் �்லபபில் மூனறு 
�ணிதநரம் உ்ரயொறறினொர். அந்�க் கூடைத்தில் மபைருந்�்லவர் கொ�ரொைரும் இருந்�ொர். 
‘இது தபைொனற ஒரு தபைச்்ை இதுவ்ர நொன தகடைதில்்ல; முத்துரொ�லிஙகத்த�வரின 

சதரிந்து சதளிநெோம்

்சும்க்பான்னில் உளள முத்துைபாமலிங்்கத்பதவர் நிரனவிடத்தில் அவர் பதபான்றி 

மரறந்த அகபடபா்ர் முப்தபாம் நபாள ஆணடுபதபாறும் தமிை்க அைசின் சபார்பில் அைசு 

விைபா எடுக்கப்டுகிறது. தமிை்கச் சடடமன்றத்தில் அவைது திருவுருவப்டம் திறந்து 

ரவக்கப்டடுளளது. கசன்ரனயில் அைசு சபார்்பா்கச் சிரை அரமக்கப்டடுளளது.  இந்திய 

நபாடளுமன்ற வளபா்கத்திலும் சிரை ரவக்கப்டடுளளது. இந்திய அைசபால் 1995 இல் த்பால் 

தரை கவளியிடப்டடது.
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வீரம்மிக்க தபைச்சு விடு�்லப தபைொருக்கு 
மிகவும் உ�வும்’ எனறு கொ�ரொைர் 
�கிழந்�ொர். 

 த � லு ம் ,  � ் ல வ ர் க ள் 
பை ல ர்  மு த் து ர ொ � லி ங க த் த � வ ரி ன 
தபைச்ைொறற்லப பைொரொடடியுள்ளனர். 
‘ ம � ன ன ொ ட டு ச்  சி ங க ம்  எ ன று 
த � வ ் ர ச்  ம ை ொ ல் லு கி ற ொ ர் க த ள , 
அது ைொலபமபைொருந்தும் என அவரது 
த�ொறறத்்�ப பைொர்த்� உைதனதய 
நி்னத்த�ன. அவர் தபைைத் ம�ொைஙகியதும் 
சி ங க த் தி ன  மு ழ க் க ம்  த பை ொ ல த வ 
இருந்�து’ எனறு அறிஞர் அண்ணொவும் 
அ வ ் ர ப  பு க ழ ந் து ் ர த் து ள் ள ொ ர் . 
‘ மு த் து ர ொ � லி ங க த் த � வ ர்  த பை ச் சு 
உள்ளத்தில் இருந்து மவளிவருகிறது; 
உ�டுகளிலிருந்து அல்ல. உள்ளத்�ொல் 

எதிலும் பைறறறறு உண்்�மயனப பைடை்� �்றக்கொ�ல் அபபைடிதய தபைசிவிடுவது அவர் 
வழக்கம்’ எனறு மூ�றிஞர் இரொஜொஜி பைொரொடடியுள்ளொர். பைொரொளு�னறத்தில் இவர் ஆஙகிலத்தில் 
தபைசிய தபைச்சு மவள்்ளயர் கொலத்தில் விடைல் பைொய, வல்லபைபைொய பைடதைல் தபைொனற த�்�கள் 
தபைசிய தபைச்்ைப தபைொல் இருந்��ொக வைஇந்திய இ�ழகள் பைொரொடடின. அவர் ைடை�னற 
உறுபபினரொக இருந்� தபைொது ைடை�னறத்தில் ஆறறிய உ்ரக்ள அ்னவரும் பைொரொடடினர்.

நதரதல் செறறிகள்

�க்களின தபைரொ�ரவு மபைறற �்லவரொக விளஙகியவர் பைசும்மபைொன முத்துரொ�லிஙகத்த�வர். 
1937 இல் ந்ைமபைறற ைடை�னறத் த�ர்�லில் இரொ�நொ�புரம் அரைர் ைண்முக ரொதஜஸவர 
தைதுபைதி்ய எதிர்த்துப தபைொடடியிடடு மவறறிமபைறறொர். அபதபைொது இலண்ைனில் பைொரிஸைருக்குப 
பைடித்துவந்� த�ொழர் தக. டி. தக. �ஙக�ணி, 'இந்தியத் த�ர்�லில் இரொ�நொ�புரம் �னன்ர 
எதிர்த்துப தபைொடடியிடை த�வர் அவர்களின மவறறி்யயும் மபைொபபிலி அரை்ர எதிர்த்துப 
தபைொடடியிடை வி.வி.கிரி அவர்களின மவறறி்யயுத� இந்திய �ொணவர்கள் எதிர்பைொர்த்திருந்த�ொம்' 
எனக் குறிபபிடடிருந்�ொர். 1946 இல் தபைொடடியினறி மவறறிமபைறறொர். 1952, 1957 ஆகிய ஆண்டுகளில் 
நைந்� ைடை�னற, நொைொளு�னறத் த�ர்�ல்களில் தபைொடடியிடடு இரண்டிலும் மவறறி மபைறறொர். 
1962 இல் ந்ைமபைறற நொைொளு�னறத் த�ர்�லில் உைல்நலக்கு்றவு கொரண�ொக, பைரபபு்ர மையய 
இயலொ�தபைொதிலும் த�ர்�லில் மவறறிமபைறறொர். 

குற்றபபேரம்பேதரச் �டட எதிரபபு மோ�ோடு

ஆஙகில ஆடசியில் �க்க்ள ஒடுக்குவ�றகொகக் மகொண்டு வரபபைடைது குறறபபைரம்பை்ரச் 
ைடைம் ஆகும். பிறபபைொதலதய ஒருவ்ரக் குறறவொளியொகக் கருதும் அச்ைடைத்்�  நீக்குவ�றகொக 
�க்க்ளத் திரடடிப பைலதவறு தபைொரொடைஙக்ள நைத்தினொர் முத்துரொ�லிஙகத்த�வர். 1934 ஆம் 
ஆண்டு த� 12, 13 ஆகிய த�திகளில் கமுதியில் குறறபபைரம்பை்ரச் ைடை எதிர்பபு �ொநொட்ை 
நைத்தினொர். அவரது ம�ொைர் தபைொரொடைத்�ொல் 1948 ஆம் ஆண்டு அச்ைடைம் நீக்கபபைடைது.

தந�ொஜியுைன முத்துரொ�லிஙகத்த�வர்
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சதரிந்து சதளிநெோம்

ஆ்லய நுதைவுப நபேோரோடடம்

 அக்கொலத்தில் �து்ர மீனொடசியம்�ன 
தகொவிலுக்குள் மைல்ல ஒரு ைொரொருக்குத் 
�்ை இருந்�து. அத்�்ை்ய எதிர்த்து 1939 
ஆம் ஆண்டு ஜூ்லத் திஙகள் எடைொம் நொள்  
�து்ர ்வத்தியநொ� ஐயர் தகொவில் 
நு்ழவுப தபைொரொடைம் நைத்�த் திடைமிடைொர். 
அ � ் ன  எ தி ர் த் து  அ ர் ச் ை க ர் க ள் 
ஆலயபபைணி்யப புறக்கணித்�னர். த�வர் திருச்சுழியில் இருந்து அர்ச்ைகர்கள் இருவ்ர 
அ்ழத்துவந்து ஆலய நு்ழவுப தபைொரொடைத்்� மவறறிமபைறச் மைய�ொர்.

விெ�ோயிகள் நதோைர

ஜமீன விவைொயிகள் ைஙகம் ஏறபைடுத்தி விவைொயிகள் துயர்து்ைக்கப பைொடுபைடைொர். 
உழுபைவர்களுக்தக நிலம் எனறொர். ��க்குச் மைொந்��ொக 31 சிறறூர்களில் இருந்� 
வி்ளநிலஙக்ள குத்�்க இல்லொ�ல் உழுபைவர்க்தக பைஙகிடடுக் மகொடுத்�ொர். அவற்ற 
ஒடுக்கபபைடை �க்களுக்கும் அளித்து �கிழந்�ொர்.

கூடடு்றவுச் சிந்ததனயோைர

கமுதியில் வியொபைொரிகள் விவைொய உறபைத்திப மபைொருள்க்ளக் கு்றந்� வி்லக்கு 
வொஙகிய�ொல் விவைொயிகள் பைொதிக்கபபைடைனர். பைொர��ொ�ொ கூடடுறவுப பைண்ைகைொ்ல்ய 
ஏறபைடுத்தி விவைொயிகளின வி்ளமபைொருள்களுக்குச் ைரியொன வி்ல கி்ைக்கச்மைய�ொர். 

சதோழி்லோைர தத்லெர 

1938 கொலக்கடைத்தில் �து்ரயில் 23 ம�ொழிலொளர் ைஙகஙகளின �்லவரொகத் த�வர் 
திகழந்�ொர். �து்ரயிலிருந்� நூறபு ஆ்ல ஒனறில் தவ்லமைய� ம�ொழிலொளர்களின 
உரி்�க்கொகத் த�ொழர் பை. ஜீவொனந்�த்துைன இ்ணந்து 1938 ஆம் ஆண்டு தபைொரொடைம் 
நைத்தினொர். அ�றகொக ஏழு திஙகள் சி்றத் �ண்ை்ன மபைறறொர். உழவர்களின நலன கொக்க 
இரொஜபைொ்ளயத்தில் மிகப மபைரிய அளவிலொன �ொநொடு ஒன்ற நைத்தினொர். 
மபைண்ம�ொழிலொளர்களுக்கு �கபதபைறு கொலத்தில் ஊதியத்துைன கூடிய விடுபபு தவண்டும் 
எனறு தபைொரொடினொர்.

சித்ற ெோ�ம்

சு�ந்திரப தபைொரொடைத்தில் மிகத்தீவிர�ொக ஈடுபைடை�ொல் ்கது மையயபபைடடு அலிபபூர், 
அ � ர ொ வ தி ,  � ொ த � ொ ,  க ல் க த் � ொ ,  ம ை ன ் ன ,  த வ லூ ர்  த பை ொ ன ற  சி ் ற க ளி ல் 

சி ் ற ் வ க் க ப பை ட டி ரு ந் � ொ ர் .  இ ர ண் ை ொ ம் 
உலகபதபைொர் ை�யத்தில் �த்திய பிரத�ைத்தின 
� ொ த � ொ  எ ன னு ம்  ந க ரி ல்  உ ள் ள 
இரொணுவச்சி்றயில் அ்ைக்கபபைடடுப தபைொர் 
முடிந்�பிறகு�ொன விடு�்ல மையயபபைடைொர்.

சபேணகதைத் சதயெமோக மதித்துப நபேோறறியெர

த�வர் 1936, 1955 ஆகிய ஆண்டுகளில் 
இரண்டுமு்ற பைர்�ொ மைனறிருந்�ொர். பைர்�ொவில் 
பு த் �  பி ட சு க ளி ல்  உ ய ர் ந் � வ ர் க ளு க் கு ப 

்சும்க்பான் முத்துைபாமலிங்்கத்பதவர் 

இம்மணணுைகில் வபாழ்ந்த நபாள்கள 

20,075. சுதந்திைப ப்பாைபாடடத்திற்்கபா்கச் 

சிரறயில் ்கழித்த நபாள்கள 4000. தன் 

வபாழ்நபாளில் ஐந்தில் ஒரு ்ங்கிரனச் 

சிரறயில் ்கழித்த தியபா்கச் கசம்மல் 

முத்துைபாமலிங்்கத்பதவர் ஆவபார்.

பதசியம் ்கபாத்த கசம்மல், வித்யபா ்பாஸ்கர், 

பிைவசன ப்கசரி, சன்மபார்க்க சணடமபாருதம், 

இந்து புத்தசமய பமரத.

முத்துரோமலிஙகத்நதெரின் சி்றபபுப சபேயரகள்

சதரிந்து சதளிநெோம்
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நொடடுக்கு உ்ழத்� சிறந்� பிற �்லவர்க்ளப பைறறிய மையதிக்ளத் திரடடி எழுதுக.

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக

1. முத்துரொ�லிஙகத்த�வர் மு�னமு�லில் உ்ரயொறறிய இைம் ______.

  அ) தூத்துக்குடி ஆ)  கொ்ரக்குடி  இ) ைொயல்குடி  ஈ)  �னனொர்குடி

2. முத்துரொ�லிஙகத்த�வர் நைத்திய இ�ழின மபையர் _____.

  அ) இரொஜொஜி ஆ) தந�ொஜி  இ) கொந்திஜி ஈ) தநருஜி

3. த�சியம் கொத்� மைம்�ல் எனப பைசும்மபைொன முத்துரொ�லிஙகத்த�வ்ரப 
பைொரொடடியவர் _____.

  அ) இரொஜொஜி  ஆ) மபைரியொர்  இ) திரு.வி.க. ஈ)  தந�ொஜி
குறுவினொ

1. முத்துரொ�லிஙகத்த�வ்ரப பைொரொடடிப மபைரியொர் கூறியது யொது?
2. மு த் து ர ொ � லி ங க த் த � வ ரி ன  த பை ச் சு க் கு  வ ொ ய ப பூ ட டு ச்  ை ட ை த் தி ன  மூ ல ம் 

�்ைவிதிக்கபபைைக்   கொரணம் யொது?
3. முத்துரொ�லிஙகத்த�வர் மபைறறிருந்� பைல்து்ற ஆறற்லப பைறறி எழுதுக.

சிறு வினொ

1. தந�ொஜியுைன முத்துரொ�லிஙகத்த�வர் மகொண்ை ம�ொைர்புபைறறி எழுதுக.
2. ம�ொழிலொளர் நலனுக்கொக முத்துரொ�லிஙகத்த�வர் மைய� ம�ொண்டுகள் யொ்வ?

சிந்�்ன வினொ

சிறந்� �்லவருக்குரிய பைண்புகள் எ்வ என நீஙகள் கருதுகிறீர்கள்?

மபைண்கள் �ஙகள் கூந்�்ல ந்ைபைொ்�யொக விரித்து வரதவறபு அளிபபைது வழக்கம். த�வர் 
பைர்�ொ மைனறிருந்�தபைொது அவருக்கும் அத்�்கய வரதவறபு அளிக்க முனவந்�னர். ”இது 
மபைண்க்ள இழிவுபைடுத்துவ�ொக உள்ளது” எனறு கூறி, அ�்ன ஏறக �றுத்துவிடைொர்.

�ோடு நபேோறறும் �ன்மகன்

மபைொதுத்ம�ொண்டுக்கு இ்ையூறொக இருக்கும் எனக் கருதித் திரு�ணம் மையதுமகொள்ளொ�ல் 
தியொக வொழவு வொழந்�ொர் முத்துரொ�லிஙகத்த�வர். அவர் விதவகொனந்�ரின தூ�ரொக, 
தந�ொஜியின �ளபைதியொக, ைத்தியசீலரொக, முருகபைக்�ரொக, ஆனமிகப புத்திரரொக, �மிழபைொடும் 
சித்�ரொக, ம�னபைொண்டிச் சீ்�யின முடிசூைொ �னனரொக, நீதிவழுவொ தநர்்�யொளரொக, 
புல்�யில் கபிலரொக, வலி்�யில் கரிகொலனொக, மகொ்ையில் கர்ணனொக, பைக்தியில் 
பைர�ஹம்ைரொக, இந்தியத் �ொயின  நன�கனொக விளஙகினொர்.

இத்�்கய மபைரு்� வொயந்� முத்துரொ�லிஙகத்த�வர் கி.பி.(மபைொ.ஆ.) 1963 ஆம் ஆண்டு 
அக்தைொபைர்த் திஙகள் முபபை�ொம் நொளில் இவ்வுல்க விடடு நீஙகி �க்கள் �னதில் நீஙகொ 
இைம் மபைறறொர்.
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 ம�னனொடடில் உள்ள தூத்துக்குடி அந்நொளில் எந்நொடைவரும் 
அறிந்� து்றமுக நகரம். அந்நகரின மபைரு்�்யத் �ம் 
மபைரு்�யொக்கிக் மகொண்ைவர் சி�ம்பைரனொர். அவர் �னனலம் 
துறந்� �னிபமபைரும் ம�ொண்ைர். இந்தியக் கைலொடசி எ�த� 
எனக் கருதி இறு�ொந்திருந்� ஆஙகிதலயர் மபைொறி கலஙகி, 
மநறி�யஙகக் கபபைதலொடடிய �மிழர் சி�ம்பைரனொர். நொடடிதல 

சு�ந்திர உணர்ச்சி்ய ஊடடிய�றகொக  அவ்ரச் சி்றக்தகொடைத்தில் �ொடடி �கிழந்�து 
ஆஙகில அரைொஙகம். சி்றவொைம் தீர்ந்� பினனர்த்  தூத்துக்குடிக்குத் திரும்பினொர் 
சி�ம்பைரனொர். ஒரு நொள் �ொ்லபமபைொழுது து்றமுகத்தின அருதக உலொவச் மைனறொர். 
பை்ழய நி்னவுகள் எல்லொம் அவர் �னத்திதல பைைர்ந்�ன. அக்கைறக்ரயில் நினறு 
அவர் தபைசியிருந்�ொல் எனன தபைசியிருபபைொர்? இத�ொ அவர் வொயொதலதய தகடதபைொம்!

இயல்

மூன்று கபபேந்லோடடிய தமிைர

விரிெோனம்

“ம�னனொடடுத் து்றமுகத�! 
மு ந் நூ று  ஆ ண் டு க ள ொ க  நீ த ய 
இம்முத்துக் க்ரயில் மு�ன்� 
ம பை ற று  வி ள ங கு கி ன ற ொ ய ! 
மு ன ன ொ ளி ல்  வ ள மு ற றி ரு ந் � 
ம க ொ ற ் க ப  ம பை ரு ந் து ் ற யி ன 
வ ழி த் த � ொ ன ற ல்  நீ த ய 
எ ன று  உ ண ர் ந் து  உ ன ் ன 
வ ண ங கு கி ன த ற ன ;  வ ொ ழ த் து 
கினதறன. ஆயினும், அக்கொலத் 
து ் ற மு க த் தி ன  � ொ ட சி ் ய யு ம் 
இ க் க ொ ல த் தி ல்  க ொ ணு ம் 
கொடசி்யயும் நி்னத்துப பைொர்க்கும் மபைொழுது என மநஞைம் குமுறுகினறத�! 

பைொர் அறிந்� மகொற்கத் து்றமுகத்திதல பைொண்டியனு்ைய மீனக்மகொடி உயர்ந்து 
பைறந்�து. மகொற்கக்கைல் முத்துவளம் மகொழித்�து. பைழஙகுடிகளொகிய பைர�வர் �ரக்கல 
வணிகத்�ொல் வளம்மபைறறு �ொை�ொளி்கயில் வொழந்�ொர்கள். இது, மைனற கொலத்தின 
சிறபபு. இனறு, மீனக்மகொடி எஙதக? ஆஙகில நொடடுக் மகொடியனதறொ இஙகுப பைறக்கினறது? 
பைரஙகியர் கபபைலனதறொ எஙகும் பைறந்து திரிகினறது? மகொள்்ள இலொபைம் அ்ைகினற 
மவள்்ளயர் கபபைலில், கூலி தவ்ல மையகினறனர் நம் நொடடு �க்கள்! மைொந்� நொடடிதல 
வந்�வருக்கு அடி்�மையது வயிறு வளர்பபைது ஒரு வொழவொகு�ொ? வ்ைமயொழிய 
வொழவொதர வொழவொர் எனற வள்ளுவர் வொயம�ொழி்ய �றக்கலொ�ொ?
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வள�ொர்ந்� து்றமுகத�! இந்� வ்ை்ய ஒழிபபை�றகொக இந்நகரில் சுத�ைக் கபபைல் 
கம்மபைனி ஒனறு  உருவொயிறறு. பைொர�நொடடுச் மைல்வரும் அறிஞரும் அந்�க் கம்மபைனியில் 
பைஙகுமகொண்ைொர்கள். பைழஙகொலப பைொண்டிய்ரப தபைொல் �து்ர �ொநகரிதல �மிழச் 
ைஙகம் அ்�த்துப புலவர் பைொடும் புகழ உ்ையவரொய விளஙகிய பைொண்டித்து்ரயொர் 
அக்கம்மபைனியின �்லவர் ஆயினொர். அ�ன மையலொளனொக அ்�ந்து பைணி மையயும் 
தபைறு எனக்குக் கி்ைத்�து. கம்மபைனியொர் வொஙகிய சுத�ைக் கபபைல் உன து்றமுகத்்� 
வந்�்ைந்�து. மவள்தளொடைம் பைொர்பபை�றகொக அக்கபபைல் இஙகிருந்து மகொழும்புத் து்ற்ய 
தநொக்கிப புறபபைடை நொளில், இனபை மவள்ளம் என உள்ளத்திதல மபைொஙகி எழுந்�து;  
கண்களில் ஆனந்�க் கண்ணீர் வழிந்�து.

வொணிக �ொ�ணிதய! அனறுமு�ல் சுத�ைக் கபபைல் வொணிகம் வளர்ந்�து;  மவள்்ளயர் 
வொணிகம் �ளர்ந்�து. அதுகண்டு அவர் உள்ளம் எரிந்�து. மவறுக்கத்�க்க சூழச்சிக்ள 
அனனொர் ்கயொளத் �்லபபைடைனர்; சுத�ைக் கம்மபைனி தவ்லயினினறும் நொன 
விலகிக்மகொண்ைொல் நூறொயிரம் ரூபைொய ்கயைக்கம் �ருவ�ொக �்றமுக�ொகக் கூறினர். 
எனக்கு உறற து்ணயொக நினறு ஊக்கம் �ந்� நண்பைர்க்ளப பைலவொறு பையமுறுத்தினர்; 
இ்வமயல்லொம் பையனறறு ஒழிந்� நி்லயிதல அைக்குமு்ற்யக் ்கயொளக் கருதி 
அரைொஙகத்தின உ�வி்ய நொடினர். 

பைரஙகியர் ஆளும் து்றதய! ஆஙகில அரைொஙகம் ைர்வ வல்ல்�யு்ையது எனறும்,  
அ்� அ்ைக்க எவரொலும் ஆகொம�னறும் அபதபைொது மபைொது�க்கள் எண்ணியிருந்�ொர்கள். 
அ�னொல் அடி்�த்�னம் நொமளொரு த�னியும் மபைொழும�ொரு வண்ணமு�ொக இந்நொடடு 
�க்களி்ைதய வளர்ந்�து.  து்ரத்�னத்�ொர் எனன மைொனனொலும் எதிர்த்துப தபைைொ�ல், 
‘ைொர், ைொர்’ எனறு ைலொமிடடும், ‘புத்தி, புத்தி’ எனறு வொய மபைொத்திச் ‘ைரி, ைரி’ எனச் 
ைம்�தித்துத் �ொளம் தபைொடும் தபைொலி அறிஞர்கள், பைடைஙகளும் பை�விகளும் மபைறறு 
உயர்ந்�ொர்கள். அரைொஙகம் ஆடடுவித்�ொல் அபபைது்�கள் ஆடும்; எபதபைொதும், ‘அரசு 
வொழக’ எனறு பைொடும். இத்�்கய சூழநி்லயிதல எழுந்�து சு�ந்�ர நொ�ம்! 

வந்த� �ொ�ரம் எனற சுத�ை �ந்திரம் வஙக நொடடிதல பிறந்�து; கொடடுக்கனல் தபைொல் 
எஙகும் பைரவிறறு. சு�ந்�ரம் எனது பிறபபுரி்�; அ்� அ்ைந்த� தீருதவன எனறு 
வைநொடடிதல �ொர்�டடி நினறொர் �ரொடடிய வீரர் ஒருவர். அவதர பைொர�நொடு தபைொறறும் 
பைொலகஙகொ�ர திலகர். ம�னனொடடிதல த�ொனறினொர் நொவீறு்ைய நண்பைர் பைொரதியொர். 

அவர் அஞைொ� மநஞசினர். மைஞமைொறகவிஞர்; 
வ ந் த �  � ொ � ர ம்  எ ன த பை ொ ம் ,  எ ங க ள் 
�ொநிலத்�ொ்ய வணஙகுதும் எனதபைொம் எனறு 
அழகிய பைொடடி்ைத்து, நொடடிதல ஆர்வத்்�த் 
�டடி எழுபபினொர்.

புது்�கண்ை து்றமுகத�! அந்நொளில் 
‘ வ ந் த � � ொ � ர ம் ’  எ ன ற ொ ல்  வ ந் � து 
ம�ொல்்ல. அந்� வொைகத்தில் ஒரு வஞைகம் 
இருபபை�ொக ஆஙகில அரைொஙகம் கருதிறறு. 
ம பை ொ து க் கூ ட ை ங க ளி லு ம்  ம � ொ ழி ல ொ ள ர் 
கூ ட ை ங க ளி லு ம்  ந ொ ன  த பை சு ம் ம பை ொ ழு து 

சதரிந்து சதளிநெோம்

’ சி த ம் ் ை ன பா ரி ன்  பி ை ச ங் ்க த் ர த யு ம் , 

்பாைதியபாரின் ்பாடரடயும் ப்கடடபால் 

கசத்த பிணம் உயிர்க்ற்று எழும். புைடசி 

ஓங்கும். அடிரமப்டட நபாடு ஐந்பத 

நிமிடங்்களில் விடுதரை க்றும்’

- சிதம்்ைனபாருககு இைடரட வபாழ்நபாள 

சிரறத்தணடரன வைங்கிய நீதி்தி 

பின்பஹவின் கூற்று.
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‘வந்த� �ொ�ர’த்்� அழுத்��ொகச் 
மைொல்வது வழக்கம். அ்�க்தகடடு 
ந ொ ட டு  � க் க ள்  ஊ க் க மு ற ற ொ ர் க ள் ; 
உணர்ச்சி மபைறறொர்கள். உள்ள்�ச் 
ம ை ொ ன ன ொ ல்  க ள் ள மு ் ை ய வ ர் 
உள்ளம் எரியும் அல்லவொ? எரிவுறற 
அ ர ை ொ ங க ம்  எ ன ் ன  எ தி ரி ய ொ க க் 
கருதிறறு;  என மீது பைல வ்கயொன 
கு ற ற ம்  ை ொ ட டி ற று .  ந ொ ட டி ன 
அ்�தி்ய நொன மகடுத்த�னொம்! 
நல்ல மு�லொளி�ொருக்குத் ம�ொல்்ல 
ம க ொ டு த் த � ன ொ ம் !  ம வ ள் ் ள ய ர் 
மீ து  ம வ று ப ் பை  ஊ ட டி த ன ன ொ ம் ! 
வீரசு�ந்திரம் மபைற வழிகொடடிதனனொம்! 

ம வ ள் ் ள ய ர்  த க ொ ர் ட டி த ல 
இக்குறற விைொர்ண விறுவிறுபபைொக நைந்�து. இரட்ைத் தீவொந்�ர �ண்ை்ன எனக்கு 
விதிக்கபபைடைது. அபபீல் தகொர்டடிதல சி்றத் �ண்ை்னயொக �ொறிறறு அத்தீர்பபு. 
ஆறொண்டு தகொ்வச் சி்றயிலும் கண்ணனூர்ச் சி்றயிலும் மகொடும்பைணி மையத�ன. 
என உைல் ைலித்�து. ஆயினும், உள்ளம் ஒருநொளும் �ளர்ந்�தில்்ல; சி்றச்ைொ்ல்ய 
�வச்ைொ்லயொக நொன கருதிதனன; ்கவருந்� ம�ய வருத்�ச் மைய� பைணிகள் எல்லொம் 
�ொயநொடடின விடு�்லக்கொகப புரிந்� அருந்�வம் எனறு எண்ணி உள்ளம் �கிழந்த�ன.

மைல்வச் மைழுந்து்றதய!  சி்றச்ைொ்லயில் என்னக் கண்கொணித்�வர் பைலர். 
கடும்பைணி இடைவர் பைலர். அவ்ர நொன எந்நொளும் மவறுத்�தில்்ல. ஆனொல், மு்ற�வறி 
நைந்�வர்க்ள எதிர்த்த�ன. வ்ர�வறிப தபைசியவர்க்ள வொயொல் அைக்கிதனன. 

ஒரு நொள் �ொ்லபமபைொழுது;  உைல் நலிந்து, உள்ளம் �ளர்ந்து சி்றக்கூைத்தில் 
உடகொர்ந்திருந்த�ன. அஙதக வந்�ொன ஒரு மஜயிலர்; அதிகொரத் த�ொர்ணயில்  நீடடி 
நிமிர்ந்து நினறுமகொண்டு எனக்குச் சில புத்தி�திக்ளச் மைொல்லத் ம�ொைஙகினொன. 
அபதபைொது என �னத்தில் தகொபைம் மபைொஙகி எழுந்�து. ‘அதை �்ையொ! நீயொ எனக்குப 
புத்தி�தி மைொல்பைவன? மூடு வொ்ய! உனக்கும் உன அபபைனுக்கும் புத்தி மைொல்தவன நொன.  
உனனு்ைய கவர்னருக்கும் �னனருக்கும் புத்தி மைொல்தவன நொன’ எனறு தவகமுறப 
தபைசிதனன. �ொனமிழந்து வொயிலிலிருந்து �்றந்�ொன மஜயிலர்.

�மிழப மபைருந்து்றதய!  உன �ொழவிலும் வொழவிலும்  எந்� நொளிலும் என �மிழத் 
�ொ்ய  நொன �றந்�றிதயன.  இந்� நகரத்தில் வக்கீல் தவ்ல பைொர்த்து வளமுற வொழந்� 
நொளில் வள்ளல் பைொண்டித்து்ரதயொடு உறவு மகொண்டு �மிழ நூல்க்ளக் கறதறன. 
அ�னொல் நொன அ்ைந்� நன்�க்கு ஓர் அளவில்்ல. சி்றச்ைொ்லயில் மைக்கிழுத்� 
துயரத்்� �ொறறியது என மைந்�மிழனதறொ? ்கத்த�ொல் உரியக் கடும்பைணி புரிந்�தபைொது 
என கண்ணீ்ர �ொறறியது கனனித் �மிழனதறொ? 

ம�ொல்கொபபியத்்�ப பைடித்துப பைடித்து என ம�ொல்்லமயல்லொம் �றந்த�ன. 
இனனி்ல்யக் கறறு என இனனல்க்ளமயல்லொம் மவனதறன. ஆஙகில ம�ொழியில் 

சி்றயில் சி�ம்பைரனொர் இழுத்� மைக்கு
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ஆலன எனபைவர் இயறறிய அறிவு  நூல்களில் ஒன்ற �னம் தபைொல் வொழவு எனறு �மிழில் 
ம�ொழிமபையர்த்த�ன. உயர்ந்� நூல்களில் கண்ை உண்்�க்ள இ்ளஞரும் எளிதில் 
அறிந்து மகொள்ளு�ொறு ம�யயறிவு, ம�யயறம் எனற சிறு நூல்க்ள இயறறிதனன. 
இவற்ற என  �மிழத்�ொயின திருவடிகளில் ்கயு்றயொக ்வத்த�ன. சி்றயில் இருந்து 
இயறறிய நூல்க்ளயும் உவந்து ஏறறுக்மகொள்ளு�ொறு மைந்�மிழத்�ொயின திருவரு்ள 
தவண்டுகிதறன.

வருஙகொலப மபைருவொழதவ! கொலம் கடிது மைனறது. என சி்றவொழவு முடிந்�து. 
இந்நக்ர வந்�்ைந்த�ன. என அரு்�க் குழந்்�க்ளக் கண்டு ஆனந்�முறதறன. 
ஆயினும் என  ஆ்ைக்குழந்்�்ய - த�ைக் கபபை்ல இத்து்றமுகத்தில் கொணொது ஆறொத் 
துயருறதறன. ‘பைடை பைொமைல்லொம் பையனறறுப தபைொயிறதற’ எனறு பைரி�வித்த�ன. ‘எனறு 
வருத�ொ நறகொலம்’ எனறு ஏஙகிதனன. இனறு இல்லொவிடைொலும் எனதறனும் சு�ந்�ரம் 
வந்த� தீரும்.  வீரசு�ந்�ர மவள்ளம் புறபபைடடு விடைது. அ்�த் �டுத்து நிறுத்� யொரொல் 
ஆகும் பைொர�நொடடிதல? 

�ாயக் காண�து சுதந்திர்ைளளம்

�ணியக் காண�து ்ைளவளயர் உளளம்

எனறு நொம் பைொடும் நொள் எந்நொதளொ?”  எனறு உருக்க�ொகப தபைசிக் கைறக்ர்ய விடடு 
அகனறொர் வீர சி�ம்பைரனொர்.

நூல் செளி

இைபா.பி.பசது தமிைறிஞர், எழுத்தபாளர், வைககுரைஞர், பமரடப 

ப்ச்சபாளர் எனப ்ன்மு்கத் திறன் க்ற்றவர். இவரைச் 

கசபால்லின் கசல்வர் எனப ப்பாற்றுவர்.  கசய்யுளுகப்க 

உரிய எதுர்க, பமபாரன என்்வற்ரற உரைநரடககுள க்கபாணடு 

வந்தவர் இவபை என்்ர். இவைது  தமிழின்்ம் என்னும் நூல் இந்திய 

அைசின் சபாகித்திய அ்கபாகதமி விருது க்ற்ற முதல் நூல் ஆகும். 

ஆற்றங்்கரையினிபை, ்கடற்்கரையினிபை, தமிழ் விருந்து, தமிை்கம்- ஊரும் 

ப்ரும், பமரடபப்ச்சு உளளிடட  ்ை நூல்்கரள இவர் எழுதியுளளபார். 

வ.உ. சிதம்்ைனபார் ப்சுவதபா்க அரமந்த நம் ்பாடப்குதி ்கடற்்கரையினிபை என்னும் 

நூலிலிருந்து எடுத்தபாளப்டடுளளது.

பைொரதியொர், மகொடிகொத்� கு�ரன தபைொனற விடு�்லப தபைொரொடை வீரர்களுள் ஒருவரொக 
உஙக்ளக் கறபை்ன மையது மகொண்டு வகுபபில் உ்ரயொறறுக.

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

வ.உ. சி�ம்பைரனொரின உ்ர்ய வொழக்்க வரலொறொகச் சுருக்கி எழுதுக.
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இயல்

மூன்று ெைககு

கறகணடு

எழுத்திலும் தபைச்சிலும் மைொறக்ளப பையனபைடுத்தும் மு்ற வழக்கு எனபபைடும். நம் 
முனதனொர் எந்ம�ந்�ச் மைொறக்ள எனமனனன மபைொருளில் பையனபைடுத்தினொர்கதளொ, 
அச்மைொறக்ள அவ்வொதற பையனபைடுத்துவ்� வழக்கு எனபைர்.

இயல்பு வழக்கு, �குதி வழக்கு என வழக்கு இருவ்கபபைடும்.

இயல்பு ெைககு

ஒரு மபைொரு்ள அ�றதக உரிய இயல்பைொன மைொறகளொல் குறிபபிடுவது இயல்பு வழக்கு 
ஆகும். இயல்பு வழக்கு மூனறு வ்கபபைடும்.

1. இலக்கணமு்ையது

2. இலக்கணபதபைொலி

3. �ரூஉ

1.  இ்லககைமுதடயது

நிலம், �ரம், வொன, எழுது - ஆகிய மைொறக்ள தநொக்குஙகள். இ்வ ��க்குரிய 
மபைொரு்ள எவ்வ்க �ொறுபைொடும் இல்லொ�ல் இயல்பைொகத் �ருகினறன. இவ்வொறு இலக்கண 
மநறி �ொறொ�ல் மு்றயொக அ்�ந்� மைொல் இலக்கணமு்ையது ஆகும்.

2.  இ்லககைபநபேோலி

இல்லத்தின முன பைகுதி்ய இல்முன எனக் குறிக்க தவண்டும். ஆனொல் அ�்ன 
நம் முனதனொர் முனறில் என �ொறறி வழஙகினர். கி்ளயின நுனி்யக் கி்ளநுனி 
எனக் கூறொ�ல் நுனிக்கி்ள எனக் குறிபபிடுகிதறொம். இவ்வொறு இலக்கண மு்றபபைடி 

அ்�யொவிடினும், இலக்கணமு்ைய்வ 
தபைொலதவ ஏறறுக் மகொள்ளபபைடும் மைொறகள் 
இலக்கணபதபைொலி எனபபைடும்.

இலக்கணபதபைொலி எனபைது மபைரும்பைொலும் 
மைொறகளின முனபின பைகுதிகள் இைம்�ொறி 
வருவ்�தய குறிக்கும். எனதவ, இலக்கணப 
தபைொலி்ய முனபினனொகத் ம�ொக்க தபைொலி 
எனவும் குறிபபிடுவர்.

( எ . க ொ . )  பு ற ந க ர் ,  க ொ ல் வ ொ ய ,  � ் ை , 
க்ைக்கண்.

சதரிந்து சதளிநெோம்

ெோயில்-ெோ�ல்

இல்ைத்துககுள நுரையும் வழி இல்வபாய் 

(இல்ைத்தின் வபாய்) எனக குறிபபிடப்ட 

பவணடும். ஆனபால் அதரன வபாயில் 

என வைங்குகிபறபாம். இது இைக்கணப 

ப்பாலியபாகும்.

வபாயில் என்னும் கசபால்ரைப ப்ச்சு 

வைககில் வபாசல் என வைங்குகிபறபாம். 

இது மரூஉ ஆகும்.
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3.  மரூஉ

நொம் எல்லொச் மைொறக்ளயும் எல்லொ இைஙகளிலும் முழு்�யொன வடிவத்தில் 
பையனபைடுத்துவது இல்்ல. �ஞைொவூர் எனனும் மபைய்ரத் �ஞ்ை எனறும், திருமநல்தவலி 
எனனும் மபைய்ர மநல்்ல எனவும் வழஙகுகிதறொம். இவ்வொறு இலக்கண மநறியிலிருந்து 
பிறழந்து, சி்�ந்து வழஙகும் மைொறகள் �ரூஉ எனபபைடும்.

(எ.கொ.)- தகொ்வ, குைந்்�, எந்்�, தபைொது, தைொணொடு

தகுதி ெைககு

ஏத�னும் ஒரு கொரணத்தினொல் பிறரிைம் மைொல்லத் �குதியறற மைொறக்ளத் �குதியொன 
தவறு மைொறகளொல் குறிபபிடுவது �குதி வழக்கு ஆகும். �குதி வழக்கு மூனறு வ்கபபைடும்.

1.  இைக்கரைக்கல்

2.  �ஙகலம்

3.  குழூஉக்குறி

1.   இடககரடககல்

பிறரிைம் மவளிபபை்ையொகச் மைொல்லத் �கொ� மைொறக்ளத் �குதியு்ைய தவறு 
மைொறகளொல் கூறுவது இைக்கரைக்கல் ஆகும்.

(எ.கொ.)  கொல் கழுவி வந்�ொன.

   குழந்்� மவளிதய தபைொயவிடைது.

   ஒனறுக்குப தபைொய வந்த�ன.

2.  மஙக்லம்

மைத்�ொர் எனபைது �ஙகலமில்லொ� மைொல் என நம் முனதனொர் கருதினர். எனதவ, 
மைத்�ொர் எனக் குறிபபிைொ�ல் துஞசினொர் எனக் குறிபபைடைனர். நொம் இக்கொலத்தில் இயற்க 
எயதினொர் எனறு குறிபபிடுகிதறொம். இவ்வொறு �ஙகலமில்லொ� மைொறக்ள �ஙகல�ொன 
தவறு மைொறகளொல் குறிபபை்� �ஙகலம் எனபைர்.

(எ.கொ.)  ஓ்ல - திருமுகம்
   கறுபபு ஆடு - மவள்ளொடு
   விளக்்க அ்ண - விளக்்கக் குளிர்வ
   சுடுகொடு – நனகொடு

3.  குழூஉககுறி

பைலர் கூடியிருக்கும் இைத்தில் சிலர் �டடும் ��க்குள் சில மையதிக்ளப 
பைகிர்ந்துமகொள்ள விரும்பினொல் �றறவர்கள் புரிந்துமகொள்ள இயலொ� வ்கயில் 
மைொறக்ளப பையனபைடுத்துவர். இவ்வொறு ஒரு குழுவினர் ஒரு மபைொருள் அல்லது மைய்லக் 
குறிக்கத் ��க்குள் பையனபைடுத்திக்மகொள்ளும் மைொறகள் குழூஉக்குறி எனபபைடும்.

(எ.கொ.)  மபைொன்னப பைறி எனல் (மபைொறமகொல்லர் பையனபைடுத்துவது)

   ஆ்ை்யக் கொ்ர எனல் (யொ்னபபைொகர் பையனபைடுத்துவது)
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சதரிந்து சதளிநெோம்

இபபேடியும் கூ்ற்லோம்

இடக்கைடக்கல், மங்்கைம், குழூஉககுறி மூன்றும் ஒரு கசபால்லுககு மபாற்றபா்க பவறு கசபால்ரைப 

்யன்்டுத்தும் முரற்களபாகும்.

• நபா்கரி்கம் ்கருதி மரறமு்கமபா்கக குறிபபிடுதல் இடக்கைடக்கல்

• மங்்கைமற்ற கசபாற்்கரள மபாற்றி மங்்கைச் கசபாற்்களபால் குறிபபிடுதல் மங்்கைம்

• பிறர் அறியபாமல் ஒரு குழுவுககு மடடும் புரியும் வர்கயில் குறிபபிடுதல் குழூஉககுறி

நபேோலி

அறம் மைய விரும்பு- இஃது ஔ்வயொர் வொக்கு. 

அறன வலியுறுத்�ல் எனபைது திருக்குறள் அதிகொரஙகளுள் ஒனறு. 

இத்ம�ொைர்களில் அறம், அறன ஆகிய மைொறகளில் ஓர் எழுத்து �ொறியுள்ளது. ஆனொல்  
மபைொருள் �ொறுபைைவில்்ல. 

இவ்வொறு மைொல்லின மு�லிதலொ, இ்ையிதலொ, இறுதியிதலொ இயல்பைொக இருக்க 
தவண்டிய ஓர் எழுத்திறகுப பைதிலொக தவறு ஓர் எழுத்து இைம்மபைறறு அத� மபைொருள் �ருவது 
தபைொலி எனபபைடும். தபைொலி எனனும் மைொல் தபைொல இருத்�ல் எனபைதிலிருந்து த�ொனறியது. 
தபைொலி  மூனறு வ்கபபைடும்.   

1.  மு�றதபைொலி

2.  இ்ைபதபைொலி

3.  க்ைபதபைொலி

1.   முதறநபேோலி

பைைல் – ்பைைல், �ஞசு- ்�ஞசு, �யல்- ்�யல் ஆகிய மைொறகளில் மு�ல் எழுத்து 
�ொறினொலும் மபைொருள் �ொறவில்்ல.

இவ்வொறு மைொல்லின மு�லில் இருக்க தவண்டிய எழுத்திறகுப பைதிலொக தவறு ஓர் 
எழுத்து அ்�ந்து அத� மபைொருள் �ருவது மு�றதபைொலியொகும்.

2.   இதடபநபேோலி

அ�ச்சு – அ்�ச்சு, இலஞசி – இ்லஞசி, அரயர்- அ்ரயர் ஆகிய மைொறகளில் 
இ்ையில் உள்ள எழுத்து �ொறினொலும் மபைொருள் �ொறவில்்ல.

இவ்வொறு மைொல்லின இ்ையில் இருக்க தவண்டிய எழுத்திறகுப பைதிலொக தவறு ஓர் 
எழுத்து அ்�ந்து அத� மபைொருள் �ருவது  இ்ைபதபைொலியொகும். 
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3.   கதடபநபேோலி

அகம்- அகன, நிலம்- நிலன, முகம் – முகன, பைந்�ல்- பைந்�ர், ைொம்பைல்- ைொம்பைர் ஆகிய 
மைொறகளில் இறுதியில் உள்ள எழுத்து �ொறினொலும் மபைொருள் �ொறவில்்ல.

இவ்வொறு மைொல்லின இறுதியில் இருக்க தவண்டிய எழுத்திறகுப பைதிலொக தவறு ஓர் 
எழுத்து அ்�ந்து அத� மபைொருள் �ருவது  க்ைபதபைொலியொகும். 

அஃறி்ணப மபையர்களின இறுதியில் நிறகும் �கர எழுத்திறகுப பைதிலொக னகரம் 
க்ைபதபைொலியொக வரும்.  லகர எழுத்திறகுப பைதிலொக ரகரம் க்ைபதபைொலியொக வரும்.

முறறுபநபேோலி

 மூவ்கப தபைொலிகள் �டடு�னறி தவறு ஒரு வ்கப தபைொலியும் உண்டு. ஐந்து- அஞசு- 
இச்மைொறக்ள தநொக்குஙகள். இதில் அஞசு எனனும் மைொல் ஐந்து எனனும் மைொல்லின 
தபைொலி வடிவ�ொகும். அஞசு எனற மைொல்லில் உள்ள எழுத்துகள் அ்னத்தும் தவறுபைடடு 
இருந்�ொலும் அஃது ஐந்து எனனும் மபைொரு்ளதய �ருகிறது. 

இவ்வொறு ஒரு மைொல்லில் இயல்பைொக அ்�ந்� எழுத்துகளுக்குப பைதிலொக எழுத்துகள் 
அ்னத்தும் தவறுபைடைொலும் மபைொருள் �ொறொ�ல் இருபபைது  முறறுபதபைொலி எனபபைடும். 

மூவ்கப தபைொலிகளிலும் எந்ம�ந்� எழுத்துகள் எந்ம�ந்� எழுத்துகளொக �ொறுகினறன 
எனபை்� அறிந்து ம�ொகுக்க.

கறபேதெ கற்றபின்

மபைொருத்துக.

 1. பைந்�ர் - மு�றதபைொலி

 2. ்�ஞசு - முறறுபதபைொலி

 3. அஞசு - இ்ைபதபைொலி

 4. அ்ரயர் - க்ைபதபைொலி

குறுவினொ

1. வழக்கு எனறொல் எனன? 

2. �குதி வழக்கின வ்ககள் யொ்வ?

3. வொ்ழபபைழம் மிகவும் நஞசு விடைது. – இத்ம�ொைரில் இைம்மபைறறுள்ள தபைொலிச் 
மைொல்்லக் கண்ைறிக. அ�ன ைரியொன மைொல்்ல எழுதுக.

மதிபபீடு
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ப்கட்க.

பைசும்மபைொன முத்துரொ�லிஙகத்த�வர் தபைச்சின ஒலிபபைதி்வக் 
தகடடு �கிழக.

கீழக்காணும்	தைளலப்பு்களுள	ஒன்று	பறறி	இைணடு	நிமிைம்	பபசு்க.

1.  த�சியம் கொத்� மைம்�ல்

2.  கபபைதலொடடிய �மிழர்

சொல்லக	ப்கடடு	எழுது்க.	

1. அவன எஙகுள்ளொன என எனக்குத் ம�ரியவில்்ல.

2.  வீடுகள்த�ொறும் �ணிகளொல் அழகுமையயபபைடை த�்ைகள் இருக்கும்.

3.  ம � ய வீ க த் ் � யு ம்  த � சி ய த் ் � யு ம்  � � து  இ ரு  க ண் க ள ொ க க்  க ரு தி ய வ ர் 
முத்துரொ�லிஙகத்த�வர்.

4.  ம�ொல்கொபபியத்்�ப பைடித்துத் ம�ொல்்லமயல்லொம் �றந்த�ன. 

5.  இலக்கண மநறி �ொறொ�ல் மு்றயொக அ்�ந்� மைொல் இலக்கணமு்ையது ஆகும்.

அறிநது	பயன்படுத்துபவாம்.

 ஒரு ம�ொைரில் மூனறு பைகுதிகள் இைம்மபைறும்.

 அ்வ 1. எழுவொய  2. பையனி்ல  3. மையபபைடுமபைொருள்

 ஒரு ம�ொைரில் யொர்? எது? எ்வ? எனனும் வினொக்களுக்கு வி்ையொக  அ்�வது 
எழுவொய.

 (எ.கொ.)  நீலன பைொைத்்�ப பைடித்�ொன. 

    பைொரி யொர்?  

    புலி ஒரு விலஙகு. 

 இத்ம�ொைர்களில் நீலன, பைொரி, புலி ஆகியன எழுவொயகள்.

 ஒரு ம�ொை்ர வி்ன, வினொ, மபையர் ஆகியவறறுள் ஏத�னும் ஒன்றக் மகொண்டு 
முடித்து ்வபபைது பையனி்ல.

 (எ.கொ.)  கரிகொலன கல்ல்ண்யக் கடடினொன. 

    கரிகொலன யொர்? 

    கரிகொலன ஒரு �னனன.

 இத்ம�ொைர்களில் கடடினொன, யொர், �னனன ஆகியன பையனி்லகள்.

சமோழிதய ஆள்நெோம்!
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 யொ்ர, எ்�, எவற்ற எனனும் வினொக்களுக்கு வி்ையொக வருவது மையபபைடுமபைொருள்.

 (எ.கொ.)  நொன கவி்�்யப பைடித்த�ன.  

    என புத்�கத்்� எடுத்�து யொர்?  

    மநல்லிக்கனி்யத் �ந்�வர் அதிய�ொன.

 இத்ம�ொைர்களில் கவி்�, புத்�கம், மநல்லிக்கனி ஆகியன மையபபைடு மபைொருள்கள்.

பின்வரும்	சதைாைர்்களை	எழுவாய்,	பயனிளல,	செயப்படுசபாருள	எனப்	பிரிக்க.

1.  வீரர்கள் நொட்ைக் கொத்�னர்.

2.  மபைொது�க்கள் அந்நியத்துணிக்ளத் தீயிடடு எரித்�னர்.

3.  மகொற்கத் து்றமுகத்திதல பைொண்டியனு்ைய மீனக்மகொடி பைறந்�து.

4.  திருக்குற்ள எழுதியவர் யொர்?

5.  கபிலர் குறிஞசிபபைொட்ை எழுதிய புலவர்.

எழுெோய பேயனித்ல ச�யபபேடுசபேோருள்

எழுவாய்,	பயனிளல,	செயப்படுசபாருள	ஆகிய	மூன்றும்	அளையும்படி	ஐநது	சதைாைர்்களை	
எழுது்க.

1. ________________________ ________________________  

2. ________________________ ________________________

3. ________________________ ________________________  

4. ________________________ ________________________

5. ________________________ ________________________

கீழக்காணும்	தைளலப்பில்	்கடடுளை	எழுது்க.

 நொன விரும்பும் �்லவர்.
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சமோழிநயோடு விதையோடு

இளைச்சொல்	‘கு’	பெர்த்துத்	சதைாைளை	எழுது்க.

 (எ.கொ.) வீடு மைனறொன – வீடு+கு+மைனறொன – வீடடுக்குச் மைனறொன

 1.  �ொடு புல் மகொடுத்�ொர் _________________________________

 2.  பைொடடு மபைொருள் எழுது _________________________________

 3.  மைடி பைொயந்� நீர் _________________________________

 4.  முல்்ல த�ர் �ந்�ொன பைொரி _________________________________

 5.  சுவர் ைொந்து பூசினொள் _________________________________

அ்கம்	என	முடியும்	சொற்களை	எழுது்க.

 (எ.கொ.) நூலகம்

 1.   _________________________________

 2.   _________________________________

 3.   _________________________________

 4.   _________________________________

இைணடு	சொற்களை	இளைத்துப்	புதிய	சொற்களை	உருவாககு்க.

ப்காடிடை	இைங்களைத்	தைமிழ	எண	ச்காணடு	நிைப்பு்க.

 (எ.கொ.)  திருக்குறள் ௩ பைொல்க்ளக் மகொண்ைது.

   1. எனது வயது __________.

   2. நொன பைடிக்கும் வகுபபு __________.

   3. �மிழ இலக்கணம் __________ வ்கபபைடும்.

   4. திருக்குறளில் __________ அதிகொரஙகள் உள்ளன.

   5. இந்தியொ __________ ஆம் ஆண்டு விடு�்ல மபைறறது.

கண்

அழகு 
உண்டு

கண்ணழகு கண்ணுண்டு
�ண்
விண்
பைண்
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நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கோணக

என்	சபாறுப்பு்கள....

1.  விடு�்லப தபைொரொடை வீரர்களின வரலொறுக்ள அறிந்து தபைொறறுதவன.

2.  �்லவர்களின அரிய பைண்புக்ள உணர்ந்து பினபைறறுதவன

கத்லச்ச�ோல் அறிநெோம்.

்களதைப்பாைல்	 -	 Ballad	 பபச்ொறறைல்	 -	 Elocution
துணிவு	 -	 Courage	 ஒறறுளை	 -	 Unity
தியா்கம்	 -	 Sacrifice	 முழக்கம்	 -	 Slogan
அைசியல்	பைளதை	 -	 Political	Genius	 ெைத்துவம்	 -	 Equality

 வ.உ. சி�ம்பைரனொர் வொழக்்கக் குறிபபுக்ள இ்ணயத்தில் த�டி எழுதுக.

தி ரு ப பூ ர் கு � ர ன

ரு �ொ கொ ன க க் க நொ ்ல

வ ந் � யொ ர் டு ட க �

ள் ஜி ரொ ஜொ யொ ர் ை ம் ன

ளி ஜொ ை ர தி யொ மபைொ ்� ன

ய ரொ ர் னொ ர பை ம் � சி

ம் இ டி ண் பைொ ர � மி ற

்� வொ ஞ சி நொ � ன ழி ப

ர் யொ சி ச் நொ லு தவ ல் பு

1.  மூ�றிஞர்

2.  வீர�ங்க

3.  பைொஞைொலஙகுறிச்சி வீரன

4.  மவள்்ளய்ர எதிர்த்� தீரன

5.  மகொடிகொத்�வர்

6.  எளி்�யின இலக்கணம்

7.  தில்்லயொடியின மபைரு்�

8.  கபபைதலொடடிய �மிழர்

9.  பைொடடுக்மகொரு புலவன

10.  விருதுபபைடடி வீரர்

11.  கள்ளுக்க்ை �றியல் மபைண்�ணி

12.  �ணியொடசியின தியொகி

குறிப்பு்களைக	ச்காணடு	தைளலவர்்களின்	சபயர்்களைக	்கடைங்களிலிருநது	்கணடுபிடித்து	
எழுது்க.
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இயல்

�ோன்கு அறிவியல் ஆககம்

Ø	 ெங்கப்	பாைல்்களைச்	சீர்பிரித்துப்	படிககும்	திறைனும்	்கருத்ளதை	உைரும்	திறைனும்	
சபறுதைல்		

Ø	 தைமிழர்்களின்		்கப்பல்	்கடடும்	சதைாழில்நுடப	முளறைளய	இலககியங்கள	வழி	அறிநது	
வியத்தைல்	

Ø	 சைாழிசபயர்ப்புப்	 புதினத்ளதைப்	படித்தைறிநது,	 ்களதைளயச்	சுருக்கைா்கச்	சுளவபை	
எடுத்துளைத்தைல்	

Ø	 சைாழியில்	பயன்படுத்தைப்படும்	இலககிய	வள்கச்	சொற்களைக	்கணைறிதைல்	

கற்றல் ந�ோககஙகள்

7th Std - Tamil CBSE Pages-1-222.indd   75 16-12-2021   18:02:32



76

இயல்

�ோன்கு
க்லஙகதர விைககம்

கைலும் கைல்ைொர்ந்� இைமும் �மிழரின வொழநிலஙகளுள் ஒனறு. 
கைதலொடு வொழந்� �மிழர், �ம் ம�ொழில்நுடபை அறிவொல் கலம் 
பை்ைத்து, அ�்னக் மகொண்டு மீனபிடித்தும், வணிகம் மையதும் 
வொழந்து வந்�னர். கைறபையணம் மைனறு க்ர திரும்பைத் �மிழர் 
கண்ை ம�ொழில்நுடபைத� கலஙக்ர விளக்கம். அது குறித்துச் 
ைஙகப பைொைல் விளக்குவ்�க் கொண்தபைொம்.

கவிததபநபேதை

ைா�ம் ஊன்றிய மதவல வ�ால

ஏணி ைாத்திய ஏறறருஞ ்ைன்னி

விண்�ார நிைந்த வையா மா்டத்து

இரவில மாடடிய இலஙகுசு்டர் ்ஞகிழி

உரவுநீர் அழுைத்து ஓடுகலம் கவரயும்

துவற*…….            

- கடியலூர் உருத்திரங கணண�ார்
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ச�ோல்லும் சபேோருளும்

��்ல           - தூண் மைனனி -  உச்சி
மஞகிழி - தீச்சுைர் உரவுநீர்  - மபைருநீர்ப பைரபபு
அழுவம்  - கைல் க்ரயும் - அ்ழக்கும்
தவயொ �ொைம்  -   ்வக்தகொல் தபைொனறவறறொல் தவயபபைைொது,   
   திண்்�யொகச் ைொந்து  பூைபபைடை �ொைம்

பேோடலின் சபேோருள்

கலஙக்ர விளக்க�ொனது வொனம் கீதழ விழுந்துவிைொ�ல் �ொஙகிக் மகொண்டிருக்கும் 
தூண் தபைொ லத்  த�ொ றற� ளிக்கிறது;  ஏணி  ம கொ ண்டு ஏறமுடியொ � உய ரத் ்�க் 
மகொண்டிருக்கிறது; தவயபபைைொ�ல் ைொந்து பூைபபைடை விண்்ண முடடும் �ொைத்்� உ்ையது. 
அம்�ொைத்தில் இரவில் ஏறறபபைடை  எரியும் விளக்கு, கைலில் து்றமுகம் அறியொ�ல் 
கலஙகும் �ரக்கலஙக்ளத் �ன து்றமுகம் தநொக்கி அ்ழக்கிறது.

நூல் செளி

்கடியலூர் உருத்திைங்்கணணனபார் சங்்க்கபாைப புைவர். இவர் ்கடியலூர் என்ற 

ஊரில் வபாழ்ந்தவர். இவர் ்த்துப்பாடடில் உளள க்ரும்்பாணபாற்றுப்ரட, 

்டடினப்பாரை ஆகிய நூல்்கரள இயற்றியுளளபார்.

க்ரும்்பாணபாற்றுப்ரடயின் ்பாடடுரடத்தரைவன் கதபாணரடமபான் இளந்திரையன். 

இந்நூலின் 346 முதல் 351 வரை உளள அடி்கள நமககுப ்பாடப்குதியபா்கத் தைப்டடுளளன.

வளளல் ஒருவரிடம் ்ரிசு க்ற்றுத் திரும்பும் புைவர், ்பாணர் ப்பான்பறபார் அந்த வளளலிடம் 

கசன்று ்ரிசு க்ற, பிறருககு வழி்கபாடடுவதபா்கப ்பாடப்டுவது  ஆற்றுப்ரட  இைககியம் 

ஆகும்.

சதரிந்து சதளிநெோம்

1.  திருமுரு்கபாற்றுப்ரட  6.  மதுரைக்கபாஞ்சி

2.  க்பாருநைபாற்றுப்ரட  7.  கநடுநல்வபாரட

3.  க்ரும்்பாணபாற்றுப்ரட  8.  குறிஞ்சிப்பாடடு

4.  சிறு்பாணபாற்றுப்ரட  9.  ்டடினப்பாரை

5.  முல்ரைப்பாடடு  10.  மரை்டு்கடபாம்

்த்துப்பாடடு நூல்்கள
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ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. தவயொ�ொைம் எனபபைடுவது  ______.

      அ)  ்வக்தகொலொல் தவயபபைடுவது  ஆ) ைொந்தினொல் பூைபபைடுவது

      இ) ஓ்லயொல் தவயபபைடுவது  ஈ)  துணியொல் மூைபபைடுவது

2. உரவுநீர் அழுவம் – இத்ம�ொைரில் அடிக்தகொடிடை மைொல்லின மபைொருள்  ______.      
அ) கொறறு ஆ) வொனம்   இ) கைல் ஈ)  �்ல

3. கைலில் து்றமுகம் அறியொ�ல் கலஙகுவன  ______.

      அ) மீனகள் ஆ)  �ரக்கலஙகள் இ)  தூண்கள் ஈ)  �ொைஙகள்

4. தூண் எனனும் மபைொருள் �ரும் மைொல் ______.

      அ ) மஞகிழி ஆ)  மைனனி  இ)  ஏணி ஈ)  ��்ல

குறுவினொ

1. �ரக்கலஙக்ளத் து்றமுகம் தநொக்கி அ்ழபபைது எது?

2. கலஙக்ர விளக்கத்தில் எந்தநரத்தில் விளக்கு ஏறறபபைடும்?

சிறுவினொ

 கலஙக்ர விளக்கம் பைறறிப மபைரும்பைொணொறறுபபை்ை கூறும் கருத்துக்ள எழுதுக.

சிந்�்ன வினொ 

 கலஙக்ர விளக்கம் கபபைல் ஓடடிக்ளத் �விர தவறு யொருக்மகல்லொம் பையனபைடும் என 
நீஙகள் கருதுகிறீர்கள்?

மதிபபீடு

1.  கைறக்ரக்குச் மைனறு அஙகுள்ள கொடசிக்ளக் கண்டு �கிழக.

2. ‘கலஙக்ர விளக்கம்’- �ொதிரி ஒனறு மையது வருக.

3. கைலும் கலஙக்ர விளக்கமும் – ஓவியம் வ்ரந்து வண்ணம் தீடடுக.

கறபேதெ கற்றபின்
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இயல்

�ோன்கு
கவின்மிகு கபபேல்

கைலும் கபபைலும் கண்ணுக்கு விருந்�ொகக் கொடசியளிபபை்வ. 
அ்லவீசும் கைலில் அ்ைந்�ொடிச் மைல்லும் கபபை்லக் 
கொணக் கொண உள்ளம் உவ்கயில் துள்ளும்.  அச்ைம் �ரும் 
கைலில், அஞைொது கபபைதலொடடியவர் நம் �மிழர். கொறறின 
து்ணமகொண்டு கபபை்லச் மைலுத்திய நம் முனதனொரின 
திறத்்�ச் ைஙகபபைொைலினவழி அறிதவொ�ொ?

கவிததபநபேதை

உலகுகிளர்ந் தன்� உரு்கழு ைஙகம்

புலவுத்திவரப் ்�ருஙக்டல நீர்இவ்டப் வ�ாழ

இரவும் எலவலயும் அவைவுஇன்று ஆகி

விவர்ைலல இயறவக ைஙகூழ ஆட்ட

வகாடுஉயர் திணிமணல அகன்துவற நீகான்

மா்ட ஒளஎரி மருஙகுஅறிந்து ஒயய

    -  மருதன் இளநொக�ார்

7th Std - Tamil CBSE Pages-1-222.indd   79 16-12-2021   18:02:34



80

பேோடலின் சபேோருள்

உலகம் பு்ைமபையர்ந்�து தபைொனற அழகு மபைொருந்திய  த�ொறறத்்� உ்ையது நொவொய. 
அது புலொல் நொறறமு்ைய அ்லவீசும் மபைரிய கைலின நீ்ரப பிளந்து மகொண்டு மைல்லும். 
இரவும் பைகலும் ஓரிைத்தும் �ஙகொ�ல் வீசுகினற கொறறொனது நொவொ்ய அ்ைத்துச் 
மைலுத்தும். உயர்ந்� க்ர்ய உ்ைய �ணல் நி்றந்� து்றமுகத்தில் கலஙக்ர 
விளக்கத்தின ஒளியொல் தி்ை அறிந்து நொவொய ஓடடுபைவன நொவொ்யச் மைலுத்துவொன.

நூல் செளி

மருதன் இளநபா்கனபார் சங்்க்கபாைப புைவர்்களுள ஒருவர். ்கலித்கதபார்கயின் 

மருதத்திரணயில் உளள முப்த்து ஐந்து ்பாடல்்கரளயும் ்பாடியவர் இவபை. 

மருதத்திரண ்பாடுவதில் வல்ைவர் என்்தபால்  மருதன் இளநபா்கனபார் என 

அரைக்கப்டுகிறபார். 

அ்கநபானூறு எடடுத்கதபார்க நூல்்களுள ஒன்று. புைவர் ்ைைபால் ்பாடப்டட நபானூறு 

்பாடல்்கரளக க்கபாணடது. இந்நூலிரன கநடுந்கதபார்க என்றும் அரைப்ர். இந்நூலின்  

255 ஆம் ்பாடல் இங்குத் தைப்டடுளளது.

1. கைலில் கி்ைக்கும் மபைொருள்களின மபையர்க்ளத் ம�ொகுக்க.

2. கைறபையணம் பைறறிய சிறுக்� ஒன்ற அறிந்துவந்து வகுபபை்றயில் பைகிர்க.

கறபேதெ கற்றபின்

சதரிந்து சதளிநெோம்

1.  நற்றிரண 

2.  குறுந்கதபார்க 

3.  ஐங்குறுநூறு

4.  ்திற்றுப்த்து 

ச�ோல்லும் சபேோருளும்

உரு   –  அழகு  வஙகம் – கபபைல் 

தபைொழ  –  பிளக்க எல் –  பைகல்

வஙகூழ  – கொறறு தகொடு உயர்  – க்ர உயர்ந்�

நீகொன  –  நொவொய ஓடடுபைவன �ொை ஒள்மளரி - கலஙக்ர விளக்கம்

எடடுத்கதபார்க நூல்்கள

5.  ்ரி்பாடல்

6.  ்கலித்கதபார்க

7.  அ்கநபானூறு

8.  புறநபானூறு
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ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. இயற்க வஙகூழ ஆடை – அடிக்தகொடிடை மைொல்லின மபைொருள் ____________. 

  அ)  நிலம் ஆ)  நீர்  இ) கொறறு  ஈ) மநருபபு

2. �க்கள் __________ ஏறி மவளிநொடுகளுக்குச் மைனறனர்.

  அ)  கைலில் ஆ)  கொறறில் இ)  கழனியில் ஈ) வஙகத்தில்

3. புலொல் நொறறம் உ்ைய�ொக அகநொனூறு கூறுவது _____________. 

  அ)  கொறறு ஆ)  நொவொய  இ)  கைல் ஈ)  �ணல்

4. 'மபைருஙகைல்' எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ____________.

  அ) மபைரு + கைல் ஆ) மபைரு்� +  கைல்   இ) மபைரிய + கைல் ஈ)    மபைருங +  கைல்

5. இனறு + ஆகி  எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் ____________.

  அ) இனறுஆகி ஆ)  இனறிஆகி  இ)  இனறொகி  ஈ) இனறொஆகி

6. எது்க இைம்மபைறொ� இ்ண ____________.

      அ) இரவு- இயற்க  ஆ) வஙகம் -   ைஙகம்      

      இ)  உலகு -  புலவு   ஈ)  அ்ைவு -   இ்ைவு

மபைொருத்துக.

1.  வஙகம்  - பைகல்

2. நீகொன   - கபபைல்

3. எல்  - கலஙக்ர விளக்கம்

4. �ொை ஒள்மளரி - நொவொய ஓடடுபைவன

குறுவினொ

1. நொவொயின த�ொறறம் எவ்வொறு இருந்��ொக அகநொனூறு கூறுகிறது?

2. நொவொய ஓடடிகளுக்குக் கொறறு எவ்வொறு து்ணமையகிறது?

சிறுவினொ

 கைலில் கபபைல் மைல்லும் கொடசி்ய அகநொனூறு எவ்வொறு விளக்குகிறது?

சிந்�்ன வினொ 

 �்ரவழிபபையணம், கைல்வழிப பையணம் ஆகியவறறுள் நீஙகள் விரும்புவது எது? ஏன?

மதிபபீடு
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பையணம் மையவதில் �மிழர்களுக்கு எபதபைொதும் மபைருவிருபபைம் 
உண்டு. பையணம் �்ரவழிப பையணம், நீர்வழிப பையணம், 
வொனவழிப பையணம் என மூனறு வ்கபபைடும். நீர்வழிப 
பையணத்்� உள்நொடடு நீர்வழிப பையணம்,  கைல்வழிப பையணம் 
என இருவ்கபபைடுத்�லொம். வொனூர்திகள் கண்டுபிடிக்கபபைைொ� 
கொலத்தில் மவளிநொடடுப பையணத்திறகு உ�விய்வ கபபைல்கதள! 

கபபைல் கடடுவதும் கபபை்லச் மைலுத்துவதும் மிகச் சிறந்� ம�ொழில்நுடபைம் ைொர்ந்� 
க்லகள் ஆகும்.  கபபை்லப பைொர்பபைதும் கபபைலில் பையணம் மையவதும் �டடு�ல்லொ�ல் 
கபபை்லப பைறறிப பைடிபபைதும் உள்ளத்திறகு உவ்க �ரும். 

இயல்

�ோன்கு
தமிைரின் கபபேறகத்ல

உதர�தட உ்லகம்

�்ழ எனறதும் குழந்்�களின நி்னவுக்கு வருவது கொகி�க் கபபைல். �்ழ நீரில் 
கொகி�க் கபபைல் விடடு வி்ளயொைொ� குழந்்�கதள இல்்ல எனலொம். அந்� அளவிறகு 
நம் ஆழ�னத்தில் கபபைல் இைம் மபைறறுள்ளது. பைழஙகொலம் மு�ல் �மிழர்கள் கபபைல் 
கடடும் க்லயில் சிறந்திருந்��ன �ரபுத் ம�ொைர்ச்சி எனறு இ�்னக் கூறலொம். �மிழர்கள் 
கபபைல்க்ளக் கடடினர் எனபை�றகும் கபபைல் மூலம் மவளிநொடுகளுக்குச் மைனறனர் 
எனபை�றகும் நம் இலக்கியஙகளில் ஏரொள�ொன ைொனறுகள் உள்ளன. ந�க்குக் கி்ைத்துள்ள 
நூல்களிதலதய மிகவும் பைழ்�யொனது ம�ொல்கொபபியம். அந்நூல் முந்நீர் வழக்கம் எனறு 
கைறபையணத்்�க் குறிபபிடுகிறது. எனதவ, ம�ொல்கொபபியர் கொலத்திறகு முனதபை �மிழர்கள் 
கைல் பையணம் மையதுள்ளனர் எனபை்� அறியலொம்.
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க்டவலா்டா காலைல ்நெடுந்வதர் க்டவலாடும் 

நொைாயும் ஓ்டா நிலத்து              (குறள 496)

எனனும் திருக்குறள், திருவள்ளுவர் கொலத்திதலதய மபைரிய கபபைல்கள் இருந்�ன 
எனபை�றகுச் ைொனறொகும்.  பூம்புகொர் து்றமுகத்திலிருந்து கபபைல்கள் மூலம் மபைொருள்கள் 
ஏறறு�தியும் இறக்கு�தியும் மையயபபைடைன எனபை்�ப பைடடினபபைொ்ல விரிவொக 
விளக்குகிறது. 

உலகு கிளர்ந்தன்� உரு்கழு ைஙகம்- (�ா்டல 255) 

எனறு மபைரிய கபபை்ல அகநொனூறு குறிபபிடுகிறது.  இ�்னதய பைதிறறுபபைத்து 
எனனும் நூலும்,

“அருஙகலம் தரீஇயர் நீர்மிவை நிைக்கும் 

்�ருஙகலி ைஙகம்”               (�ா்டல 52 )

எனறு குறிபபிடுகிறது. தைந்�ன திவொகரம் எனனும் நிகண்டு நூலில் பைலவ்கயொன 
கபபைல்களின மபையர்கள் குறிபபிைபபைடடுள்ளன. இ�ன மூலம் �மிழர்கள் கபபைல் கடடும் 
ம�ொழிலில் பைரந்துபைடை அறிவு மபைறறிருந்�ொர்கள் எனபை்� உணரலொம்.

நீரெழிப பேயைத் சதோடககம்

நீர்நி்லகளில் �ரக்கி்ளகள் மி�ந்து மைல்வ்�யும் அவறறினமீது பைற்வகள், 
�வ்ளகள் மு�லியன அ�ர்ந்து மைல்வ்�யும் பைழஙகொல �னி�ன கண்ைொன. நீரில் 
மி�க்கும் மபைொருடகளின மீது �ொனும் ஏறிப பையணம் மையய முடியும் என அவன 
உணர்ந்�ொன. மி�க்கும் �ரக்கட்ைகள் மீது ஏறி அ�ர்ந்து சிறிய நீர்நி்லக்ளக் கைக்கத் 
ம�ொைஙகினொன. மீனகள் �ம் உைலின இரு பைக்கஙகளிலும் உள்ள துடுபபுப தபைொனற 
பைகுதிக்ளப பையனபைடுத்தித் �ண்ணீ்ரப பினனுக்குத் �ள்ளி நீந்துவ்�க் கண்ைொன. �ொனும் 
�ரத்துண்டுக்ளத் துடுபபுகளொகப பையனபைடுத்�த் ம�ொைஙகினொன. பிறகு �ரஙகள் பைலவற்ற 
இ்ணத்துக் கடடி அவறறின மீது ஏறிப பையணம் மைய�ொன. அ்வதய இனறுவ்ர 
வழக்கத்தில் உள்ள கடடு�ரஙகள் ஆகும். அ�ன பினனர் எ்ை கு்றந்� மபைரிய �ரஙகளின 
உடபைகுதி்யக் கு்ைந்து எடுத்துவிடடுத் த�ொணியொகப பையனபைடுத்தினொன. உடபைகுதி 
த�ொண்ைபபைடை்வ எனபை�ொல் அ்வ த�ொணிகள் எனபபைடைன.

�மிழர்கள் த�ொணி, ஓைம், பைைகு, பு்ண, மி�்வ, ம�பபைம் தபைொனறவற்றச் சிறிய 
நீர்நி்லக்ளக் கைக்கப பையனபைடுத்தினர். கலம், வஙகம், நொவொய மு�லிய்வ அளவில் 
மபைரிய்வ. இவற்றக் மகொண்டு �மிழர்கள் கைல் பையணம் த�றமகொண்ைனர். 

நியூசிைபாந்து நபாடடு கவலிங்டன் அருங்்கபாடசிய்கத்தில் 

்ைங்்கபாைத் தமிழ்நபாடடுக ்கப்ல்்களில் ்யன்்டுத்தப்டட மணி 

ஒன்று இடம்க்ற்றுளளது. தமிைர்்கள அயல் நபாடு்களுககுக 

்கப்ல்்களில் கசன்றனர் என்்தற்கு இதுவும் ஒரு சபான்றபாகும். 

பிற்்கபாைச் பசபாைர்்களில் இைபாசைபாச பசபாைனும், இைபாபசந்திை 

பசபாைனும் க்ரிய ்கப்ற்்ரடரயக க்கபாணடு ்ை நபாடு்கரள 

கவன்றனர் என்்ரத  வைைபாறு ்்கர்கிறது.

சதரிந்து சதளிநெோம்
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கபபேல் கடடும் கத்ல

�மிழர்கள் முறகொலத்திதலதய கபபைல் கடடும் க்ல்ய நனகு அறிந்திருந்�னர். கபபைல் 
கடடும் க்லஞர்கள் கம்மியர் எனறு அ்ழக்கபபைடைனர். இ�்னக்,

 “கலஞ்ைய கம்மியர் ைரு்க�க் கூஉய”  (காவத 25, அடி 124 ) 

எ ன னு ம்  � ணி த � க ் ல  அ டி ய ொ ல்  அ றி ய ல ொ ம் .  ம பை ரு ந் தி ர ள ொ ன  � க் க ் ள யு ம் 
ம பை ொ ரு ள் க ் ள யு ம்  ஏ ற றி ச்  ம ை ல் லு ம்  வ ் க யி ல்  ம பை ரி ய  க ப பை ல் க ் ளத்  � மி ழ ர் 
உருவொக்கினர். நீண்ை தூரம் கைலிதலதய மைல்ல தவண்டி இருந்��ொல் கபபைல்க்ளப 
பைொதுகொபபைொன்வயொகவும் வலி்� மிக்க்வயொகவும் உருவொக்கினர். 

கபபைல் கடடுவ�றகு உரிய �ரஙக்ளத் த�ர்ந்ம�டுபபைதில் �மிழர்கள் மிகுந்� கவனம் 
மைலுத்தினர். கபபைல்கள் �ண்ணீரிதலதய இருபபை்வ எனபை�ொல் �ண்ணீரொல் பைொதிபபு 
அ்ையொ� �ரஙக்ளதய கபபைல் கடைப பையனபைடுத்தினர். நீர்�டை ்வபபிறகு தவம்பு, 
இலுப்பை, புன்ன, நொவல் தபைொனற �ரஙக்ளப பையனபைடுத்தினர்.  பைக்கஙகளுக்குத் 
த�க்கு, மவண்த�க்கு தபைொனற �ரஙக்ளப பையனபைடுத்தினர். �ரத்தின மவடைபபைடை 
பைகுதி்ய மவடடுவொய எனபைர்.  அ�ன நிறத்்�க் மகொண்டு �ரத்தின �ன்�்ய அறிவர். 
கண்ண்ை எனபைது இ்ழத்� �ரத்தில் கொணபபைடும் உருவஙகள் ஆகும். த�லும் சுழி உள்ள 
�ரஙக்ளப பையனபைடுத்�ொ�ல் �விர்த்�னர். நீளம், அகலம், உயரம் ஆகியவற்றச் ைரியொன 
மு்றயில் கணக்கிடடுக் கபபைல்க்ள உருவொக்கினர். இவற்றத் �ச்சுமுழம் எனனும் 
நீடைலள்வயொல் கணக்கிடைனர். மபைரிய பைைகுகளில் முனபைக்கத்்� யொ்ன, குதி்ர, 
அனனம் மு�லியவறறின �்ல்யப தபைொனறு வடிவ்�பபைதும் உண்டு. கரிமுக அம்பி, 
பைரிமுக அம்பி எனமறல்லொம் இ்வ அ்ழக்கபபைடைன.

�ரஙக்ளயும் பைல்கக்ளயும் ஒனதறொடு ஒனறு இ்ணக்கும்தபைொது அவறறுக்கு 
இ்ைதய த�ஙகொய நொர், பைஞசு ஆகியவறறில் ஒன்ற  ்வத்து நனறொக இறுக்கி ஆணிக்ள 
அ்றந்�னர்.  சுண்ணொம்்பையும் ைண்லயும் கலந்து அ்ரத்து அதில் எண்மணய கலந்து 
கபபைலின அடிபபைகுதியில் பூசினர்.  இ�னொல் கபபைல்கள் பைழு�்ையொ�ல் மநடுஙகொலம் 
உ்ழத்�ன. இம்மு்ற்ய இத்�ொலி நொட்ைச் தைர்ந்� �ொர்க்தகொதபைொதலொ எனனும் 
கைறபையணி வியந்து பைொரொடடியுள்ளொர். இரும்பு ஆணிகள் துருபபிடித்துவிடும் எனபை�ொல் 
�ரத்தினொலொன ஆணிக்ளதய பையனபைடுத்தினர். இந்� ஆணிக்ளத் ம�ொகுதி எனபைர்.

பேோயமரக கபபேல்கள்

கொறறின உ�வியொல் மைலுத்�பபைடும் 
க ப பை ல் க ள்  பை ொ ய � ர க்  க ப பை ல் க ள் 
எ ன ப பை ட ை ன .   ம பை ரி ய  பை ொ ய � ர ம் , 
திருக்்கத்திப பைொய�ரம், கொணப பைொய�ரம், 
தகொசுப பைொய�ரம் தபைொனற பைலவ்கயொன 
பைொய�ரஙக்ளத் �மிழர் பையனபைடுத்தினர். 
பைொய�ரஙக்ளக் கடடும் கயிறுகளும் பைல 
வ்கயொக இருந்�ன. ஆஞைொன கயிறு, 
�ொம்பைொஙகயிறு, தவைொஙகயிறு, பைளிங்கக் 
க யி று ,  மூ ட ை ங க யி று ,  இ ள ங க யி று , 

சதரிந்து சதளிநெோம்

“ ஆ ங் கி ப ை ய ர்  ்க ட டி ய  ்க ப ் ல் ்க ர ள ப 

்ன்னிைணடு ஆணடு்களுககு ஒருமுரற 

்ழுது ்பார்க்க பவணடும். ஆனபால் தமிைர் 

்கடடிய ்கப்ல்்கரள ஐம்்து ஆணடு்கள 

ஆ ன பா லு ம்  ் ழு து  ் பா ர் க ்க  ப வ ண டி ய 

அவசியமில்ரை” என்று வபாக்கர் என்னும் 

ஆங்கிபையர் கூறியுளளபார். 
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தகொடிபபைொயக்கயிறு எனபை்வ அவறறுள் சில. பைொய�ரக் கபபைலின பைொய, கயிறு ஆகியவறறில் 
பைழுது ஏறபைடும் மபைொழுது அவற்ற �ரபபிசின மகொண்டு இ்ணத்�னர் எனறு பைரிபைொைல் 
கூறுகிறது.

கபபேலின் உறுபபுகள்

கபபைல் பைல்தவறு வ்கயொன உறுபபுக்ள உ்ையது. எரொ, பைரு�ல், வஙகு, கூம்பு, 
பைொய�ரம், சுக்கொன, நஙகூரம் தபைொனற்வ கபபைலின உறுபபுகளுள் சிலவொகும். கபபைலின 
மு�ன்�யொன உறுபபைொகிய அடி�ரம் எரொ எனபபைடும். குறுக்கு �ரத்்�ப பைரு�ல் எனபைர். 
கபபை்லச் மைலுத்துவ�றகும் உரிய தி்ையில் திருபபுவ�றகும் பையனபைடும் மு�ன்�யொன 
கருவி சுக்கொன எனபபைடும்.  கபபை்ல நி்லயொக ஓரிைத்தில் நிறுத்தி ்வக்க உ�வும் 
உறுபபு நஙகூரம் ஆகும். ைமுக்கு எனனும் ஒரு கருவி்யயும் கபபைல்களில் பையனபைடுத்தினர் 
எனறு கபபைல் ைொத்திரம் எனனும் நூல் குறிபபிடுகிறது.  இது கொந்� ஊசி மபைொருத்�பபைடை 
தி்ைகொடடும் கருவியொக இருக்கலொம் என ஆயவொளர்கள் கருதுகினறனர். கபபைல் 
மைலுத்துபைவ்ர �ொலுமி, மீகொ�ன, நீகொன, கபபைதலொடடி மு�லிய பைல மபையர்களொல் அ்ழபபைர்.

கபபேத்லச் ச�லுத்தும் முத்ற

கொறறின தி்ை்ய அறிந்து கபபைல்க்ளச் மைலுத்தும் மு்ற்யத் �மிழர்கள் நனகு 
அறிந்திருந்�னர். இவ்வுண்்�்ய, 

“நெளியிரு முந்நீர் நொைாய ஓடடி 

ைளி ்தாழில ஆண்ட உரவைான் மருக” (�ா்டல 66) 

எ ன னு ம்  பு ற ப பை ொ ை ல்  அ டி க ளி ல் 
மவண்ணிக்குயத்தியொர் குறிபபிடுகிறொர். 
க ை லி ல்  க ொ ற று  வீ சு ம்  தி ் ை ,  க ை ல் 
நீதரொடைஙகளின தி்ை ஆகியவற்றத் 
�மிழர்கள் �ம் பைடைறிவொல் நனகு அறிந்து 
அவறறுக்தகறபை உரிய கொலத்தில் ைரியொன 
தி ் ை யி ல்  க ப பை ் ல ச்  ம ை லு த் தி ன ர் . 
தி்ைகொடடும் கருவி்யப பையனபைடுத்தியும் 
வ ொ னி ல்  த � ொ ன று ம்  வி ண் மீ ன க ளி ன 
நி்ல்ய ்வத்தும் தி்ை்ய அறிந்து 
கபபை்லச்  மைலுத்தினர். கபபைல் ஓடடும் 
�ொலுமிகள் சிறந்� வொனியல் அறி்வயும் 
மபைறறிருந்�னர். தகொள்களின நி்ல்ய 
் வ த் து ப  பு ய ல் ,  � ் ழ  த பை ொ ன ற ் வ 
த � ொ ன று ம்  க ொ ல ங க ் ள யு ம்  க ை ல் நீ ர் 
மபைொஙகும் கொலத்்�யும் அறிந்து �குந்� 
கொலத்தில் கபபைல்க்ளச் மைலுத்தினர்.

க்லஙகதர விைககம்

க ை லி ல்  ம ை ல் லு ம்  க ப பை ல் க ளு க் கு த் 
து ் ற மு க ம்  இ ரு க் கு ம்  இ ை த் ் � க் 
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க ொ ட டு வ � ற க ொ க  அ ் � க் க ப பை டு வ து 
கலஙக்ர விளக்கம் ஆகும். உயர�ொன 
த க ொ பு ர த் தி ன  உ ச் சி யி ல்  ஒ ளி வீ சு ம் 
வி ள க் கி ் ன க்  ம க ொ ண் ை � ொ க  இ ஃ து 
அ்�க்கபபைடும். கலம் எனறொல் கபபைல். 
க்ர�ல் எனறொல் அ்ழத்�ல். கபபை்ல 
அ்ழக்கும் விளக்கு எனனும் மபைொருளில் 
இது கலஙக்ர விளக்கம் எனபபைடைது.

மபைரிய கபபைல்கள் து்றமுகத்தில் 
க்ரக்கு அருகில் வர இயலொது. எனதவ 
கபபைலில் வரும் மபைொருள்க்ளத் த�ொணிகள் 
மூலம் க்ரக்குக் மகொண்டு வந்�னர். 
இச்மையதி்ய,

கலம் தந்த ்�ாற�ரிைம்

கழித்வதாணியால கவர வைர்க்குந்து (�ா்டல 343) எனறு புறநொனூறு கூறுகிறது.
முறகொலத்தில் �க்கள் பையணம் மையவ�றகு �டடு�னறிப தபைொர் புரியவும் கபபைல்கள் 

மபைரிதும் பையனபைடைன. ஆனொல் இக்கொலத்தில் மபைரும்பைொலும் மபைொருள்க்ள ஏறறிச் 
மைல்லதவ கபபைல்கள் பையனபைடுத்�பபைடுகினறன. அவற்றச் ைரக்குக் கபபைல்கள் எனபைர். 
தபைொருக்குப பையனபைடும் மபைரிய கபபைல்களும் இனறு உள்ளன. 

இத்�்கய சீர்மிகு கபபைறக்லயில் நம் முனதனொர் சிறந்து விளஙகினர் எனபைது ந�க்குப 
மபைரு்� அளிக்கும் மையதியொகும்.

சதரிந்து சதளிநெோம்

்கடல் ஆரம்கள இனபக்ருக்கத்துக்கபா்கத் 

தகுந்த இடம் பதடி நீணட தூைம் ்யணம் 

கசய்கின்றன. அரவ கசல்லும் வழிரயச் 

கசயற்ர்ககப்கபாள்கள மூைம் தற்ப்பாது 

ஆைபாய்ந்துளளனர். அவ்வழியில் உளள 

நபாடு்களுடன் தமிைர்்கள வபாணி்கத் கதபாடர்பு 

க்கபாணடு இருந்தரத அறிய முடிகிறது. 

எனபவ ்ைந்தமிைர்்கள ஆரம்கரள 

வழி்கபாடடி்களபா்கப ்யன்்டுத்திக ்கடல் 

்யணம் கசய்து இருக்கைபாம் என்னும் 

்கருத்தும் உளளது.

1. பைலவ்கயொன கபபைல்களின பைைஙக்ளச் தைகரித்துப பைைத்ம�ொகுபபு ஒனறு   
 உருவொக்குக.

2. �்ரவழிப பையணம், கைல்வழிபபையணம், வொனவழிபபையணம் ஆகிய்வ குறித்து 
வகுபபை்றயில் கலந்து்ரயொடுக.

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. �மிழர்கள் சிறிய நீர்நி்லக்ளக் கைக்கப பையனபைடுத்தியது ___________.

     அ)  கலம் ஆ)  வஙகம்  இ)  நொவொய ஈ)  ஓைம்
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2. ம�ொல்கொபபியம் கைறபையணத்்� ____________  வழக்கம் எனறு கூறுகிறது.

     அ) நனனீர்      ஆ) �ண்ணீர் இ) முந்நீர் ஈ)  கண்ணீர்

3. கபபை்ல உரிய தி்ையில் திருபபுவ�றகுப பையனபைடும் கருவி __________.

    அ)  சுக்கொன     ஆ)  நஙகூரம் இ) கண்ண்ை    ஈ) ைமுக்கு

தகொடிடை இைங்ள நிரபபுக.

1. கபபைல் கடடுவ�றகுப பையனபைடும் �ர ஆணிகள் _________   என அ்ழக்கபபைடும்.

2. கபபைல் ஓரிைத்தில் நி்லயொக நிறக உ�வுவது  ___________.

3. இ்ழத்� �ரத்தில் கொணபபைடும் உருவஙகள்  __________  எனக் குறிபபிைபபைடும்.

மபைொருத்துக.
1. எரொ -  தி்ைகொடடும் கருவி

2. பைரு�ல் -  அடி�ரம்

3. மீகொ�ன - குறுக்கு �ரம்

4. கொந்� ஊசி -  கபபை்லச் மைலுத்துபைவர்

ம�ொைர்களில் அ்�த்து எழுதுக.

1. நீதரொடைம்  2. கொறறின தி்ை 3. வொனியல் அறிவு 4. ஏறறு�தி

குறுவினொ

1. த�ொணி எனனும் மைொல்லின மபையர்க்கொரணத்்�க் கூறுக.

2. கபபைல் கடடும்தபைொது �ரபபைல்ககளுக்கு இ்ைதய த�ஙகொய நொர் (அ) பைஞசு 
்வபபை�ன தநொக்கம் எனன?

3. கபபைலின உறுபபுகள் சிலவறறின மபையர்க்ளக் கூறுக.

சிறுவினொ

1. சிறிய நீர்நி்லக்ளயும் கைல்க்ளயும் கைக்க, �மிழர்கள் பையனபைடுத்திய 
ஊர்திகளின மபையர்க்ள எழுதுக.

2. பைண்்ைத் �மிழரின கபபைல் மைலுத்தும் மு்ற பைறறி எழுதுக.

3. கபபைல் பைொதுகொபபைொன�ொக அ்�யத் �மிழர்கள் ்கயொண்ை வழிமு்றகள் யொ்வ?

சிந்�்ன வினொ 

 இக்கொலத்தில் �க்கள் மவளிநொடுகளுக்குச் மைல்வ�றகுக் கைறபையணத்்�ப மபைரிதும் 
த�றமகொள்ளொ�து ஏன எனச் சிந்தித்து எழுதுக.
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இயல்

�ோன்கு ஆழ்கடலின் அடியில்

விரிெோனம்

க ை ல்  பை ல் த வ று  வி ந் ் � க ் ள த்  � ன னு ள்  ம க ொ ண் ை து . 
கைலுக்கடியில் பைலவ்கயொன �ொவரஙகள், மீனகள், விலஙகுகள், 
பைவளபபைொ்றகள், எரி�்லகள் எனப  புது்�கள் பைலவும் 
நி்றந்து கிைக்கினறன. த�லும் கைலுக்கடியில் பைல நகரஙகளும் 
கபபைல்களும் மூழகிக்கிைக்கினறன.  ஒரு கறபை்னயொன நீர்மூழகிக் 
கபபைலில் மைனறு அவற்ற எல்லொம் கொண்தபைொம்.

என மபையர் பியரி.  நொன ஒரு விலஙகியல் தபைரொசிரியர்.  கைலின அடியில் உள்ள 
விலஙகுக்ளப பைறறி ஆரொயவதில் எனக்கு விருபபைம் மிகுதி.  1886 ஆம் ஆண்டு கபபைல் 
�ொலுமிகளி்ைதய ஓர் அதிர்ச்சியொன �கவல் பைரவியது.  கைலில் மைல்லும் மபைரிய 
கபபைல்க்ள உதலொகத்�ொல் ஆன உை்லக் மகொண்ை ஒரு விந்்�யொன விலஙகு �ொக்குகிறது 
எனபைது�ொன அந்�ச் மையதி.

அந்� விந்்� விலங்கக் கண்டுபிடித்து அழிபபை�றகொக அம�ரிக்கொவின நியூயொர்க் 
நகரிலிருந்து ஒரு தபைொர்க்கபபைல் புறபபைடைது. கைல் பையணத்தில் திற்� வொயந்� 
ஃபைரொகட  எனபைவர் அக்கபபைலின �்லவரொக இருந்�ொர். ஈடடி எறிந்து திமிஙகிலஙக்ள 
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தவட்ையொடுவதில் வல்லவரொன மநட எனற வீரரும் அக்கபபைலில் இருந்�ொர். நொனும் எனது 
உ�வியொளர் கொனசீலும் அக்கபபைலில் மைனதறொம்.

மூனறு �ொ�ஙகள் அம�ரிக்கொவுக்கும் ஜபபைொனுக்கும் இ்ைதய உள்ள மபைருஙகைல் 
பைரபபில் ஓர் இைம் விைொ�ல் த�டிதனொம்.  அந்� விலஙகு எஙகள் கண்ணில் பைைதவ இல்்ல. 
எனதவ, கபபைல் எஙகள் நகரத்்� தநொக்கிப பையணத்்�த் ம�ொைஙகியது.

அபமபைொழுது பைளபைளபபைொன உை்லக் மகொண்ை அந்� விலஙகு மிக தவக�ொக எஙகள் 
கபபை்ல தநொக்கி வந்�து. “அந்� விலங்கச் சுடடுத் �ள்ளுஙகள்” எனறு கபபைல் �்லவர் 
ஃபைரொகட கடை்ளயிடைொர். வீரர்கள் சுைத் ம�ொைஙகினர்.  பீரஙகிக் குண்டுகள் அ்னத்தும் 
அந்� விலஙகின உை்லத் து்ளக்க முடியொ�ல் ம�றித்து விழுந்�ன. மநட வலி்� வொயந்� 
ஈடடிக்ள எய�ொர். அவறறொலும் அவ்விலங்க எதுவும் மையயமுடியவில்்ல.

அந்� விலஙகு நீ்ரப பீயச்சியடித்�பைடி எஙகள் கபபைலின மீது தவக�ொக த�ொதியது. 
நொஙகள் கபபைலிலிருந்து கைலில் தூக்கி வீைபபைடதைொம்.  நொன அபபைடிதய �யக்க�்ைந்து 
தபைொதனன.

நொன கண்விழித்�தபைொது உதலொகத்தினொலொன அந்�க் மகொடிய விலஙகின 
மீது பைடுத்திருந்த�ன. எனக்கு முனனொல் எனது உ�வியொளர் கொனசீலும் மநடடும் 
அ�ர்ந்திருந்�னர்.  “நொம் த�டிவந்� விலஙகு இது�ொன. உண்்�யில் இஃது ஒரு நீர்மூழகிக் 
கபபைல்” எனறொர் மநட.

நொஙகள் அந்� நீர்மூழகிக் கபபைலின மீது தவக�ொகத் �டடி உள்தள இருபபைவர்க்ள 
உ�விக்கு அ்ழத்த�ொம். நீண்ை தநரத்திறகுப பிறகு த�ல்பைக்கத்தில் இருந்� மூடி 
திறக்கபபைடைது.  உள்தள இருந்து வந்�வர்கள் எஙகள் மூவ்ரயும் சி்றபபிடித்து ஓர் 
அ்றக்குள் ்வத்துப பூடடினர். 

�றுநொள் கொ்ல கபபைல் �்லவர் எஙகள் அ்றக்குள் வந்�ொர். ��து மபையர் மநத�ொ 
எனறு அவர் �ம்்� அறிமுகபபைடுத்திக்மகொண்ைொர். “நொடடிலஸ எனனும் இந்� நீர்மூழகிக் 
கபபை்ல ஒரு விந்்�யொன விலஙகு எனறு நொன எல்தலொ்ரயும் நம்பை்வத்திருக்கிதறன. 
இந்� உண்்�்யத் ம�ரிந்து மகொண்ை நீஙகள் எக்கொலத்திலும் இஙகிருந்து விடு�்லயொக 
முடியொது. எனக்கொன ஒரு �னி உலகத்்� இந்� நீர்மூழகிக் கபபைலிதலதய நொன உருவொக்கி 
்வத்துள்தளன. எனது நம்பிக்்கக்குரிய தவ்லயொள்கள் இஙதக இருக்கிறொர்கள். 
எஙகளுக்குத் த�்வயொன அ்னத்து உணவுக்ளயும் கைல்வொழ உயிரிகளிைமிருந்த� 
உருவொக்கிக் மகொள்கிதறொம். இனி நொன க்ரக்குத் திரும்பைதவ�ொடதைன. உஙக்ளயும் 
திரும்பை விை�ொடதைன” எனறொர் மநத�ொ. 

நொஙகள் அதிர்ச்சியில் உ்றந்து தபைொதனொம். அவரது �னத்்� �ொறற முடியொது எனபைது 
எஙகளுக்குப புரிந்துதபைொயிறறு. எபபைடியொவது இந்�க் கபபைலில் இருந்து �பபிவிை தவண்டும் 
எனறு நொஙகள் �னத்துக்குள் திடைமிடடுக்மகொண்தைொம்.

ஆழகைலுக்கு அடியில் நீர்மூழகிக் கபபைலில் எஙகளது பையணம் ம�ொைர்ந்�து.

அந்� நீர்மூழகிக் கபபைலினுள் எல்லொ இைஙகளுக்கும் மைல்ல எனக்கு மநத�ொ இ்ைவு 
அளித்திருந்�ொர். கபபைலில் மிகச்சிறந்� நூலகம் ஒனறும் மிகபமபைரிய அருஙகொடசியகம் 
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ஒனறும் இருந்�ன. இந்� அரிய அறிவுக்கருவூலஙகள் யொருக்கும் பையனபைைொ�ல் ஆழகைலில் 
மூழகி கிைக்கினறதவ எனறு  நொன வருந்திதனன. இந்�க் கபபைல் எந்�க் கைலில் எந்�ப 
பைகுதியில் இருக்கிறது, கைலுக்கு அடியில் எவ்வளவு ஆழத்தில் இருக்கிறது ஆகியவற்றத் 
துல்லிய�ொக கொடடும் மபைரிய தி்ர ஒனறும் அஙதக இருந்�து.

“இந்�க் கபபைல் மைல்வ�றகொன ஆறறல் எதிலிருந்து கி்ைக்கிறது?” எனறு நொன 
மநத�ொவிைம் தகடதைன.

“இந்�க் கபபைல் மைல்வ�றகும் இஙகுள்ள விளக்குகள் எரிவ�றகும் த�்வயொன 
மினைொரத்்�த் �யொரிக்கும் கருவிகள் இஙதகதய உள்ளன” எனறொர் அவர்.  

“கபபை்ல ஆழத்துக்கும் கைல் த�ல் �டைத்துக்கும் எபபைடிக் மகொண்டு மைல்கிறீர்கள்?” 
எனறு தகடதைன.

“இந்�க் கபபைலில் மிகபமபைரிய நீர்த்ம�ொடடிகள் உள்ளன. அவறறில் �ண்ணீ்ர 
நிரபபும்தபைொது கபபைல் கைலுக்கு அடியில் மைல்லும்.  அந்�த் �ண்ணீ்ர எந்திரஙகள் மூலம் 
மவளிதயறறும் மபைொழுது கபபைலின எ்ை கு்றவ�ொல் கபபைல் கைல் �டைத்திறகுச் மைல்லும்” 
எனறு விளக்கினொர் மநத�ொ.

“எல்லொம் ைரி, நொம் அ்னவரும் மூச்சு விடுவ�றகொன கொறறு எபபைடிக் கி்ைக்கிறது?” 

“சில நொடகளுக்கு ஒருமு்ற கபபைல் கைல் �டைத்திறகு த�தல வரும்மபைொழுது அ�ன 
த�ல்மூடி்யத் திறந்து கொற்றப புதுபபித்துக் மகொள்தவொம். அது�டடு�ல்லொ�ல் இஙகுக் 
கொற்றச் தைகரித்து ்வத்துக்மகொள்ளும் ்பைகள் இருக்கினறன. அவற்ற முதுகில் 
கடடிக்மகொண்டு அ�ன முகமூடி்ய முகத்தில் ்வத்துக் மகொண்ைொல் ஒனபைது �ணி தநரம் 
வ்ர கைலுக்குள் நீந்� முடியும்” எனறொர் அவர்.

இபபைடியொக எஙகளது பையணம் ம�ொைர்ந்து மகொண்டிருந்�து. அந்� நீர்மூழகிக் கபபைலில் 
இருந்து �பபிவிை தவண்டும் எனற எஙகளது முயறசி பைலமு்ற த�ொல்வியிதலதய முடிந்�து.

ஒருநொள் திடீமரனறு கபபைல் கைல் �டைத்தில் நினறுவிடைது. “எனன ஆயிறறு?” 
எனறு நொன மநத�ொவிைம் 
தகடதைன.   “கைலுக்குள் 
இ ரு க் கு ம்  க ை ல் பு ற று 
எ ன ப பை டு ம்  � ண ல் 
தி ட டி ல்   க ப பை ல்  சி க் கி க் 
மகொண்டுவிடைது.  இனனும் 
ஒரு வொரத்தில் முழுநிலவு 
நொளனறு கைலின நீர்�டைம் 
உ ய ரு ம் .  அ ப த பை ொ து 
ந � து  நீ ர் மூ ழ கி க்  க ப பை ல் 
�ொனொகதவ நீர்�டைத்தில் 
மி � க் க த்  ம � ொ ை ங கு ம் . 
அதுவ்ர மபைொறுத்திருக்க 
தவண்டும்” எனறொர் மநத�ொ.
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நொடடிலஸின த�ல்�ளத்தில் நினறு பைொர்த்�மபைொழுது ைறறுத் ம�ொ்லவில் ஒரு 
தீவு ம�ரிந்�து. மநத�ொவிைம் இ்ைவு மபைறறு நொனும் மநடடும் கொனசீலும் ஒரு பைை்க 
எடுத்துக்மகொண்டு அந்�த் தீவிறகுச் மைனதறொம். அஙகிருந்து ஏரொள�ொன கொயகறிக்ளச் 
தைகரித்துக் மகொண்டு பைைகில் ஏறிதனொம். திடீமரனறு அந்�த்தீ்வச் தைர்ந்�, �னி�ர்க்ளக் 
மகொனறு தினனும் வழக்கமு்ையவர்கள் எஙக்ளத் துரத்திக்மகொண்டு வந்�ொர்கள். 
நொஙகள் மிகுந்� அச்ைத்த�ொடு வி்ரவொகப பைை்கச்  மைலுத்திக்மகொண்டு கபபைலுக்கு வந்து 
தைர்ந்த�ொம்.

ஏரொள�ொன பைைகுகளில் அந்� �னி�ர்கள் எஙகள் நொடடில்்ச் சூழந்�ொர்கள். 
நொஙகள் த�ல்மூடி்ய இறுக மூடிக்மகொண்டு உள்தள இருந்த�ொம். இந்� முறறு்க 
ஆறு நொள்கள் ம�ொைர்ந்�து. ஏழொம் நொள் முழுநிலவு நொளனறு கைல்�டைம் உயர்ந்�து. 
“இபமபைொழுது நொம் மூடி்யத் திறந்து கொற்றப புதுபபித்துக்மகொண்டு ந�து பையணத்்�த் 
ம�ொைஙகலொம்” எனறொர் மநத�ொ.

த�ல் மூடி்யத் திறந்�ொல் அந்� �னி�ர்கள் உள்தள வந்து விடுவொர்கதள எனறு நொன 
அஞசிதனன. மநத�ொ சிரித்�பைடிதய த�ல் மூடி்யத் திறந்�ொர்.  உள்தள இறஙகுவ�றகு 
ஏணியில் கொல் ்வத்�வர்கள் அலறிக் மகொண்டு ஓடைம் பிடித்�னர்.  அந்� ஏணியில் 
மினைொரம் பைொயச்சி இருந்�ொர் மநத�ொ. அ�னபிறகு நொஙகள் கொற்றப புதுபபித்துக் மகொண்டு 
பையணத்்�த் ம�ொைர்ந்த�ொம். 

பைல நொடகள் பையணத்திறகுப பிறகு இந்தியொவுக்கும் இலங்கக்கும் அருகில் நொடடிலஸ 
மைனறு மகொண்டிருந்�து. “இது முத்துக்குளிக்கும் ம�ொழில் சிறபபைொக ந்ைமபைறும் இைம் 
எனபைது உஙகளுக்குத் ம�ரியு�ொ? இந்� ஆண்டுக்கொன முத்துக்குளிக்கும் பைருவம் இனனும் 
ம�ொைஙகவில்்ல. எனறொலும் நொம் கொறறுப்பைக்ளக் கடடிக்மகொண்டு மைனறு மகொஞைம் 
முத்துச்சிபபிகள் தைகரித்து வருதவொ�ொ?” எனறு தகடைொர் மநத�ொ.

நொனும் மநத�ொவும் கைலுக்கடியில் மைனதறொம். அஙதக �னனந்�னியொக ஓர் இந்தியர் 
முத்துக்குளிபபை�றகொகக் கைலுக்குள் இறஙகினொர். அவர் கொறறுப்பைகள் இல்லொ�ல் 
மூச்்ை அைக்கிக்மகொண்டு முத்துச்சிபபிக்ளச் தைகரிக்கத் ம�ொைஙகினொர்.  அபதபைொது அந்� 
�னி�்ர தநொக்கி ஒரு சுறொமீன தவக�ொகப பைொயந்து வந்�து. மநத�ொ �ம் ்கயிலிருந்� 
நீள�ொன வொளினொல் அந்�ச் சுறொமீ்னக் குத்திக்கிழித்து அந்� �னி�்ரக் கொபபைொறறினொர். 
ஓர் இந்திய்ரக் கொபபைொறறிய �னநி்றதவொடு நொஙகள் மீண்டும் நொடடிலஸக்குத் 
திரும்பிதனொம். மீண்டும் எஙகள் பையணம் ம�ொைர்ந்�து. 

வழியில் நொஙகள் பைலவ்கயொன விந்்�க்ளக் கண்தைொம். இஙகிலொந்துக்கும் 
ஸமபையினுக்கும் இ்ைதய ந்ைமபைறற தபைொரினதபைொது கைலில் மூழகடிக்கபபைடை 
கபபைல்க்ளப பைொர்த்த�ொம். அந்�க் கபபைல்களின சி்�வுகளில் இருந்து �ஙகம், மவள்ளி, 
்வரம் தபைொனறவற்ற அள்ளிக்மகொண்தைொம். 

இ ன த ன ொ ர்  இ ை த் தி ல்  க ை லு க் கு ள்  தீ ப பி ழ ம் ் பை க்  க க் கி க் ம க ொ ண் டி ரு க் கு ம் 
எரி�்ல்யக் கண்டு வியந்த�ொம். அ�ன அடியில் பைலநூறு ஆண்டுகளுக்கு முனபு ஒதர 
நொளில் பூகம்பைத்�ொல் கைலுக்குள் மூழகிபதபைொன ‘அடலொண்டிஸ’ எனனும் நகரத்தின 
இடிபைொடுக்ளக் கண்தைொம். பிறகு பூமியின ம�னதுருவத்திறகுச் மைனதறொம். அஙதக 
மபைனகுவின, கைல்சிஙகம் தபைொனற அரிய பைற்வக்ளயும் விலஙகுக்ளயும் கண்தைொம். 
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அஙகிருந்து திரும்பும் வழியில் மிகபமபைரிய ஆக்தைொபைஸ ஒனறுைன தபைொரிடடு அ�்னக் 
மகொனதறொம். 

 இபபைடிதய எஙகள் பையணம் ம�ொைர்ந்�து. நொள்கள் கைந்�ன. மீண்டும் நிலபபைரப்பை 
அ்ைய முடியும் எனற நம்பிக்்க்ய நொஙகள் இழந்துவிடதைொம். 

ஒருநொள் ம�ொ்லவில் க்ர ஒனறு ம�ரிந்�து. இனறு எபபைடியொவது �பபிவிை தவண்டும் 
எனறு நொஙகள் மூவரும் எண்ணிதனொம். அ�னபைடி கபபைலுைன இ்ணந்திருந்� சிறிய பைைகு 
ஒனறில் ஏறிதனொம். அபதபைொது நொடடிலஸ ஒரு மபைரும் கைல்சுழலுக்குள் சிக்கிக்மகொண்ைது.  
கபபைலுைன இ்ணந்திருந்� எஙகள் பைைகும் சுழலில் சிக்கிக் மகொண்ைது. அ�ன த�ல் 
�ளத்தில் நினறுமகொண்டிருந்� நொஙகள் மூவரும் கைலுக்குள் தூக்கி வீைபபைடதைொம். 

நொஙகள் கண்விழித்�தபைொது நொர்தவ நொடடின கைறக்ரயில் மீனவர் ஒருவரின 
குடி்ையில் இருந்த�ொம். அ�னபிறகு நொடடிலஸக்கு எனன தநர்ந்�து எனபைது பைறறிதயொ, 
மநத�ொ எனன ஆனொர் எனபைது பைறறிதயொ யொருக்கும் எந்�ச் மையதியும் கி்ைக்கவில்்ல. 

நூல் செளி

அ றி வி ய ல்  பு ர ன ்க ர த ்க ளி ன்  த ர ை ம ்க ன்  எ ன் று 

பு ்க ை ப ் டு ் வ ர்  ஜூ ல் ஸ  க வ ர் ன் .  இ வ ர்  பி ை பா ன் சு 

நபாடரடச் பசர்ந்தவர்.  அறிவியல் ்கணடுபிடிபபு்கள 

்ை ்கணடுபிடிக்கப்டுவதற்கு முன்ப் அவற்ரறப ்ற்றித் தமது 

புதினங்்களில் எழுதியவர். எண்து நபாளில் உை்கத்ரதச் சுற்றி, 

பூமியின் ரமயத்ரத பநபாககி ஒரு ்யணம்  உளளிடட ்ை 

புதினங்்கரளப ்ரடத்துளளபார். அவர் எழுதிய ஆழ்்கடலின் அடியில் 

என்னும் புதினம் குறிபபிடத்தக்க ஒன்று. அதன் கமபாழிக்யர்பபின் 

சுருக்கம் நமககுப ்பாடமபா்கக க்கபாடுக்கப்டடுளளது.

'ஆழகைலின அடியில்' க்�்யச் சுருக்கி எழுதுக.

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

1.  ஆழகைல் கொடசிமயொன்றக் கறபை்னயொகப பைைம் வ்ரந்து வண்ணம் தீடடுக.

2. நீர்மூழகிக் கபபைல் இயஙகும் மு்றபைறறிய மையதிக்ளத் திரடடித் ம�ொகுத்து 
எழுதுக.
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இயல்

�ோன்கு இ்லககியெதகச் ச�ோறகள்

கறகணடு

பூ,  வொ,  அறம்,  புத்�கம் இச்மைொறக்ள தநொக்குஙகள். 

இவறறில் மு�ல் இரு மைொறகள் ஓமரழுத்்�க் மகொண்ை்வ. அடுத்� இரண்டு 
மைொறகளும் மூனறு,  நொனகு எழுத்துக்ளக் மகொண்ை்வ. இ்வ அ்னத்தும் மபைொருள் 
�ருகினறன.

இவ்வொறு ஓர் எழுத்து �னித்தும் ஒனறிறகும் த�றபைடை எழுத்துகள் ம�ொைர்ந்தும் வந்து 
மபைொருள் �ருவது மைொல் எனபபைடும். ம�ொழி, பை�ம், கிளவி எனபைன மைொல் எனனும் மபைொருள் 
�ரும் தவறு மைொறகளொகும். 

இலக்கண மு்றபபைடி மபையர்ச்மைொல், வி்னச்மைொல், இ்ைச்மைொல்,  உரிச்மைொல்  எனச் 
மைொறகள் நொனகு வ்கபபைடும் எனபை்�  முன வகுபபில் கறறீர்கள். அத�தபைொல் இலக்கிய 
வ்கயில் மைொறக்ள இயறமைொல், திரிமைொல், தி்ைச்மைொல், வைமைொல் என நொனகு 
வ்கயொகப பிரிக்கலொம்.

இயறச�ோல் 

கைல், கபபைல், எழுதினொன, பைடித்�ொன ஆகிய மைொறக்ளக் கவனியுஙகள். இவறறின 
மபைொருள் இயல்பைொகதவ எளிதில் விளஙகுகிறது. இவ்வொறு எளிதில் மபைொருள் விளஙகும் 
வ்கயில் அ்�ந்� மைொறகள் இயறமைொறகள் எனபபைடும். இயறமைொல் மபையர், வி்ன, இ்ை, 
உரி ஆகிய நொனகு வ்கயிலும் வரும்.

(எ.கொ.)
�ண், மபைொன மபையர் இயறமைொல்

நைந்�ொன, வந்�ொன வி்ன இயறமைொல்

அவ்ன, அவனொல் இ்ை இயறமைொல்

�ொநகர் உரி இயறமைொல்

திரிச�ோல்

வஙகூழ, அழுவம், ைொறறினொன, உறுபையன ஆகிய மைொறக்ளக் கவனியுஙகள். 
இச்மைொறகள் இலக்கியஙகளில் பையினறு வரும் மைொறகளொகும். இ்வ மு்றதய கொறறு, 
கைல், மைொனனொன, மிகுந்� பையன எனப மபைொருள் �ரும். இவ்வொறு கறதறொர்க்கு �டடுத� 
விளஙகுபை்வயொகவும் இலக்கியஙகளில் �டடுத� பையினறு வருபை்வயொகவும் அ்�யும் 
மைொறகள்  திரிமைொறகள் எனபபைடும். 
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திரிமைொல் மபையர், வி்ன, இ்ை, உரி ஆகிய நொனகு வ்கயிலும் வரும்.

(எ.கொ.)

திரிமைொறக்ள  ஒரு மபைொருள் குறித்� பைல  திரிமைொறகள் எனவும், பைல மபைொருள் குறித்� 
ஒரு திரிமைொல் எனவும் இருவ்கபபைடுத்�லொம்.

வஙகம், அம்பி, நொவொய – எனபைன கபபைல்  எனனும் ஒதர மபைொரு்ளத் �ருவ�ொல் ஒரு 
மபைொருள் குறித்� பைல  திரிமைொறகள் எனபைர்.

இ�ழ எனனும் மைொல் பூவின இ�ழ, உ�டு, கண் இ்�, பை்னதயடு, நொளி�ழ ஆகிய பைல 
மபைொருள்க்ளத் �ருவ�ொல் பைல மபைொருள் குறித்� ஒரு திரிமைொல் எனபைர்.

தித�ச்ச�ோல் 

ைொவி, ைனனல், பைண்டி்க, இரயில் மு�லிய மைொறகள் �மிழில் வழக்கில் இருந்�ொலும் 
இ்வ �மிழச்மைொறகள் அல்ல. பிறம�ொழிகளில் இருந்து வந்து �மிழில் வழஙகி 
வருபை்வயொகும். இவ்வொறு வைம�ொழி �விர, பிற ம�ொழிகளில் இருந்து வந்து �மிழில் 
இைம்மபைறும் மைொறகள் தி்ைச்மைொறகள் எனபபைடும்.

முறகொலத்தில் பைொண்டிநொட்ைத் �விர, �மிழநொடடின பிற பைகுதிகளில் வழஙகிய 
தகணி(கிணறு), மபைறறம் (பைசு) தபைொனற மைொறக்ளயும் தி்ைச்மைொறகள் எனதற வழஙகினர்.

ெடச�ோல்

வருைம், �ொ�ம், க�லம், விைம், ைக்கரம் மு�லிய மைொறகள் �மிழில் வழக்கில் 
இருந்�ொலும் இ்வ �மிழச்மைொறகள் அல்ல. இ்வ வைம�ொழி எனபபைடும் ை�ஸகிரு� 
ம�ொழிச்மைொறகள் ஆகும். இவ்வொறு வைம�ொழியிலிருந்து வந்து �மிழில் இைம்மபைறும் 
மைொறகள் வைமைொறகள் எனபபைடும்.

வைமைொறக்ளத் �றை�ம், �றபைவம் என இருவ்கயொகப பிரிபபைர்.

க�லம், அலஙகொரம் என வைம�ொழியில் இருபபைது தபைொனதற �மிழில் எழுதுவ்�த் 
�றை�ம் எனபைர்.  லக்ஷமி எனபை்� இலக்குமி எனறும், விஷம் எனபை்� விைம் எனறும் 
�மிழ எழுத்துகளொல் �ொறறி எழுதுவ்�ச் �றபைவம் எனபைர்.

கறபேதெ கற்றபின்

நொளி�ழ மையதிமயொன்ற எடுத்துக்மகொண்டு அதிலுள்ள நொல்வ்கச் மைொறக்ளயும் 
வ்கபபைடுத்திப பைடடியல் உருவொக்குக.

அழுவம், வஙகம் மபையர்த் திரிமைொல்

இயம்பினொன, பையினறொள் வி்னத்  திரிமைொல்

அனன, �ொன இ்ைத்  திரிமைொல்

கூர், கழி உரித்  திரிமைொல்
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. எல்லொர்க்கும் எளிதில் மபைொருள் விளஙகும் மைொல் ________.

  அ) இயறமைொல் ஆ)  திரிமைொல்   இ)  தி்ைச்மைொல்   ஈ)  வைமைொல்

2. பைலமபைொருள் �ரும் ஒருமைொல் எனபைது ___________.

  அ)  இயறமைொல் ஆ)  திரிமைொல்   இ) தி்ைச்மைொல்   ஈ)  வைமைொல்

3. வைம�ொழி எனறு அ்ழக்கபபைடும் ம�ொழி ___________.

  அ)  �்லயொளம் ஆ)  கனனைம்  இ)  ை�ஸகிரு�ம் ஈ)  ம�லுஙகு

மபைொருத்துக.

1. இயறமைொல் -  மபைறறம்

2. திரிமைொல் -  இரத்�ம்

3. தி்ைச்மைொல் -  அழுவம்

4. வைமைொல் -  தைொறு

குறுவினொ

1. �ண், மபைொன எனபைன எவ்வ்கச் மைொறகள்? 

2. இயறமைொல்லின நொனகு வ்ககள் யொ்வ?

3. குஙகு�ம், க�லம் எனபைன எவ்வ்க வைமைொறகள்?

சிறுவினொ

1. இலக்கிய வ்கச் மைொறகள் எத்�்ன வ்கபபைடும்? அ்வ யொ்வ?

2. திரிமைொல்லின வ்ககள் குறித்து விளக்குக.

3. பைண்டி்க, தகணி எனபைன எவ்வ்கச் மைொறகள்? விளக்குக.

சமோழிதய ஆள்நெோம்!

ப்கட்க.	

 கைறபையணம் ம�ொைர்பைொன க்�க்ளப மபைரிதயொரிைம் தகடடு �கிழக. 
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பின்வரும்	தைளலப்பில்	இைணடு	நிமிைம்	பபசு்க.

 கபபைல்களின வ்ககளும் பையனகளும். 

சொல்லக	ப்கடடு	எழுது்க.

1. மபைருந்திரளொன �க்க்ளயும் மபைொருள்க்ளயும் கபபைல்கள் ஏறறிச்மைல்லும்.

2. கொறறின உ�வியொல் மைலுத்�பபைடுபை்வ பைொய�ரக் கபபைல்கள்.

3. வொனில் த�ொனறும் விண்மீனகளின நி்ல்ய ்வத்துத் தி்ை்ய அறிவர்.

4. ஆழகைல் விந்்�க்ளப பைறறி ஆயவுகள் மைய�ொர்.

5. நொர்தவ நொடடின கைறக்ரயில் கண்விழித்த�ொம்.

அறிநது	பயன்படுத்துபவாம்.

 கொலம் மூனறு வ்கபபைடும். அ்வ 1. இறந்� கொலம்  2. நிகழகொலம்  3. எதிர்கொலம்.

1. நைந்� மைய்லக் குறிபபைது இறந்�கொலம். (எ.கொ.) பைொர்த்�ொன, ஆடினொள், பைறந்�து.

2. நைக்கினற மைய்லக் குறிபபைது நிகழகொலம். (எ.கொ.) பைொர்க்கிறொன, ஆடுகினறொள், 
பைறக்கினறது.

3. நைக்கவிருக்கும் மைய்லக் குறிபபைது எதிர்கொலம். (எ.கொ.) கொண்பைொன, ஆடுவொள், 
பைறக்கும்.

்கடைங்களை	நிைப்பு்க.

நெரச்ச�ோல் இ்றந்தகோ்லம் நிகழ்கோ்லம் எதிரகோ்லம்

நை நைந்�ொள் நைக்கிறொள் நைபபைொள்

எழுது

ஓடு

சிரி

பிடி

இறஙகு

சபாருத்தைைான	்காலம்	அளையுைாறு		திருத்தி	எழுது்க.

1. அமு�ன தநறறு வீடடுக்கு வருவொன.

2. கண்�ணி நொ்ள பைொைம் பைடித்�ொள்.

3. �ொடுகள் இபமபைொழுது புல் த�யும்.

4. ஆசிரியர் நொ்ள சிறுத�ர்வு நைத்தினொர்.

5. நொஙகள் தநறறு கைறக்ரக்குச் மைல்கிதறொம்.
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சமோழிநயோடு விதையோடு

ச்காடுக்கப்படடுளை		குறிப்பு்களைக	ச்காணடு	்கடடுளை	எழுது்க.

பேயைஙகள் பே்லெதக

 முனனு்ர – பையணத்தின த�்வ – �்ரவழிபபையணம்  – கைல்வழிப பையணம்  – 
வொனவழிப பையணம் – முடிவு்ர.

குறுகச்கழுத்துப்	புதிர்.

பிறைசைாழிச்	சொற்களுககு	இளையான	தைமிழச்	சொற்களை	அறிபவாம்.

1 2 3

4

5

6 7

8

9 10

11

12

13 14 15

இடமிருந்து ெ்லம்       நமலிருந்து கீழ்

1. அச்ைன 1.  அதிபைர்

2. விஞஞொனம் 3.  ஆச்ைரியம்

4.  பைரீட்ை 7.  ஆரம்பைம்

10. லடசியம் 12.  ை�ம்

ெ்லமிருந்து இடம் கீழிருந்து நமல்

6. அபைொயம் 5.  ஆதி

8. த�கம் 9.  உத்�ரவு

13. ைரித்திரம் 11. தினம்

14. ைத்�ம் 15.  ைந்த�ொைம்
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நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கோணக

என்	சபாறுப்பு்கள...

1. கைல் �றறும் கைறக்ரயின தூய்� கொபதபைன.

2. சுறறுச்சூழலுக்குத் தீஙகு �ரொ� மபைொருள்க்ளதய பையனபைடுத்துதவன.

்களலச்சொல்	அறிபவாம்

கலஙக்ர விளக்கம்  - Light house      து்றமுகம் - Harbour    

மபைருஙகைல்  - Ocean புயல்   - Storm    

கபபைல் ம�ொழில்நுடபைம் - Marine technology �ொலுமி  - Sailor

கைல்வொழ உயிரினம் - Marine creature நஙகூரம்  - Anchor 

நீர்மூழகிக்கபபைல் - Submarine  கபபைல்�ளம்  - Shipyard

1. இந்தியக் கபபைறபை்ையில் உள்ள தபைொர்க்கபபைல்கள் பைறறிய மையதிக்ள இ்ணயத்தின 
மூலம் திரடடுக.

2. கபபை்லக் குறிக்கும் தவறு மபையர்க்ள இ்ணயம் மூலம் திரடடுக.

குறிப்பு்களைக	ச்காணடு	 ‘ைா’	என்னும்	எழுத்தில்	சதைாைஙகும்	 	சொற்களைக	்கணைறிநது	
்கடைங்களை	நிைப்பு்க.

1. முக்கனிகளுள் ஒனறு

2. கதிரவன �்றயும் தநரம்

3. மபைருந்திரளொன �க்கள் கூடும் நிகழவு

4. எழுத்துக்ள ஒலிக்க ஆகும் கொல அளவு

5. அளவில் மபைரிய நகரம்
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இயல்

 ஐந்து ஓதுெது ஒழிநயல்

Ø	 ்கல்விபய	அளனத்திறகும்	அடிப்பளை	என்பதைளன	உைர்தைல்

Ø	 எளிய	பாைல்்களைச்	சீர்பிரித்துப்	படித்துப்	சபாருள	புரிநதுச்காளளுதைல்	

Ø	 ்களதை	படிககும்	ஆர்வத்ளதை	உருவாககுதைல்

Ø	 சைாழியில்	உளை	எழுத்து்கள	சொற்கள	ஆகியவறறின்	்கடைளைப்ளப	அறிநது	
பயன்படுத்துதைல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்
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இயல்

ஐந்து
இன்பேத்தமிழ்க கல்வி

பை ொ ர தி � ொ ை ன  க வி ் �  எ ழு து வ � ற க ொ க த்  � ொ ் ள யு ம் 
எழுதுதகொ்லயும் எடுத்�ொர். எ்�பபைறறி எழுதுவது எனச் 
சிந்தித்�ொர். வொனம், ஓ்ை, கொடு, ம�னறல், �யில் தபைொனற 
இயற்கப மபைொருள்கள் எல்லொம் அவர் கருத்்�க் கவர்ந்�ன. 
எனினும் புரடசிக்கவிஞரொகிய பைொதவந்�ர் �மிழரின இனனல் 
தீர்க்கும் வழி ஒன்றக் கவி்�யொகப பை்ைத்�ொர். அ்� நொமும் 
பைடித்துச் சு்வபதபைொம்.

கவிததபநபேதை

ஏ்்டடுத்வதன் கவி ஒன்று ைவரந்தி்ட

 என்வ� எழு்தன்று ்ைான்�து ைான்

ஓவ்டயும் தாமவரப் பூக்களும் தஙகளின்

 ஓவியந் தீடடுக என்றுவரக்கும்

காடும் கழனியும் கார்முகிலும் ைந்து

 கணவணக் கைர்ந்தி்ட எத்தனிக்கும்

ஆடும் மயில நிகர் ்�ணக்ளலலாம் உயிர்

 அன்பிவ�ச சித்திரம் ்ையக என்றார்

வைாவலக் குளிர்தரு ்தன்றல ைரும்�சுந்

 வதாவக மயிலைரும் அன்�ம் ைரும்

மாவலப் ்�ாழுதினில வமறறிவையில விழும்

 மாணிக்கப் �ரிதி காடசி தரும்

வைவலச சுமந்திடும் வீரரின் வதாள உயர்

 ்ைற்�ன்று ்ைாலலி ைவரக என்னும்

வகாலஙகள யாவும் மவல மவலயாய ைந்து

 கூவி� என்வ�  – இைறறிவ்டவய

இன்�லிவல தமிழ நொடடினிவலயுளள

 என்தமிழ மக்கள துயின்றிருந்தார்

அன்�வதார் காடசி இரக்கமுண்டாக்கி்யன்

 ஆவியில ைந்து கலந்ததுவை

இன்�த் தமிழக் கலவி யாைரும் கறறைர்

 என்றுவரக்கும் நிவல எயதி விட்டால 

துன்�ஙகள நீஙகும் சுகம் ைரும் ்நெஞசினில

 தூயவம உண்டாகிடும் வீரம் ைரும் !

-  �ாரதிதாைன்
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ச�ோல்லும் சபேோருளும்

எத்�னிக்கும் –  முயலும்          பைரிதி  –  கதிரவன
மவறபு -  �்ல அனனத�ொர்  –  அபபைடிஒரு
கழனி –  வயல்                              கொர்முகில்  –  �்ழத�கம்
நிகர்  –  ை�ம்                               துயினறிருந்�ொர்  –  உறஙகியிருந்�ொர்

பேோடலின் சபேோருள்

கவி்�  எழு� ஏடு ஒனறு எடுத்த�ன. என்னக் கவி்�யொக எழுதுக எனறு வொனம் 
கூறியது. நீதரொ்ையும் �ொ�்ர �லர்களும் "எஙக்ளக் கவி ஓவிய�ொகத் தீடடுக" எனறன. 
கொடும் வயல்களும்  கருநிற த�கஙகளும் என கண்க்ளக் கவர்ந்து, கவி்�யில் இைம்மபைற 
முயனறன. ஆடும் �யில் தபைொனற மபைண்கள் "அனபி்னக் கவி்�யொக எழுதுக" எனறனர். 

தைொ்லயின குளிர்ந்� ம�னறல் வந்�து. பைசு்�யொன த�ொ்க்யயு்ைய �யில் வந்�து. 
அனனம் வந்�து. �ொணிக்கம் தபைொல் ஒளி வீசி �ொ்லயில் த�றகுத் தி்ையில் �்றகினற 
கதிரவனும் வந்�ொன. தவல் ஏந்திய வீரர்கள், "�்ல தபைொனற எஙகளது த�ொள்களின 
அழகி்ன எழுதுஙகள்" எனறனர். இவ்வொறு  அழகிய கொடசிகள் எல்லொம் மபைருந்திரளொக   
வந்து �ஙக்ளக் கவி்�யொக எழுது�ொறு கூறின. 

 ஆனொல், துனபைத்தில் கிைக்கும் என �மிழநொடடு �க்கள் அறியொ்�யில் தூஙகிக் 
கிைக்கிறொர்கள். அந்�க் கொடசி என �னத்தில் இரக்கத்்� உண்ைொக்கி, என உயிரில் வந்து  
கலந்து விடைது.  இத்துனபைம் நீஙக அ்னவரும் இனபைத்�மிழக் கல்வி்யக் கறறவர்கள் 
எனனும் நி்ல ஏறபைை தவண்டும். அந்நி்ல ஏறபைடைொல் வொழவில் துனபைஙகள் நீஙகிடும். 
மநஞசில் தூய்� உண்ைொகிடும். வீரம் வரும்.

நூல் செளி

்கவிஞர்,  இதைபாளர் ,  தமிைபாசிரியர் எனப ்ன்மு்க 

ஆற்றல் க்கபாணடவர் ்பாைதிதபாசன். இவர் ்கவிரத, 

்கரத, ்கடடுரை, நபாட்கம் ஆகியவற்ரறப ்ரடப்தில் 

வல்ைவர். ்பாணடியன் ்ரிசு, அைகின் சிரிபபு, இரசயமுது, இருணட 

வீடு, குடும்் விளககு, ்கணணகி புைடசிக ்கபாபபியம் உளளிடட ்ை 

நூல்்கரள எழுதியுளளபார். இவர் எழுதிய பிசிைபாந்ரதயபார் என்னும் 

நபாட்கநூலுககுச் சபாகித்திய அ்கபாடமி விருது அளிக்கப்டடது.

்பாைதிதபாசன் ்கவிரத்கள  என்னும் கதபாகுபபிலிருந்து தமிழ்பப்று என்னும் தரைபபில் உளள  

்பாடல்  இங்குப ்பாடமபா்க ரவக்கப்டடுளளது.

1. இயற்கக்கொடசி  குறித்து நொனகு வரிகளில் கவி்� எழுதுக.

2. ’�ொயம�ொழி வழிக் கல்விதய சிறந்�து’  எனபைது குறித்து வகுபபில் கலந்து்ரயொடுக.

கறபேதெ கற்றபின்
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ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1.  மபைண்களுக்கு  நிகரொகப பைொரதி�ொைன கூறுவது________.

  அ) �யில் ஆ) குயில்  இ) கிளி        ஈ) அனனம்

2. பினவருவனவறறுள் ‘ �்ல’்யக் குறிக்கும் மைொல் _______.

  அ) மவறபு ஆ) கொடு    இ) கழனி         ஈ) புவி 

3. ’ஏமைடுத்த�ன’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _______.

  அ) ஏமைடு + த�ன                ஆ) ஏடடு + எடுத்த�ன 

  இ) ஏடு + எடுத்த�ன            ஈ) ஏ + மைடுத்த�ன

4. ‘துயினறிருந்�ொர்’  எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது  _______.

  அ) துயினறு + இருந்�ொர்  ஆ) துயில் + இருந்�ொர்  

   இ) துயினறி + இருந்�ொர்  ஈ) துயின + இருந்�ொர்

5. எனறு + உ்ரக்கும் எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க்  கி்ைக்கும் மைொல் ________.

       அ) எனறுஉ்ரக்கும்   ஆ) எனறி்ரக்கும்  

  இ) எனற்ரக்கும்   ஈ) எனறு்ரக்கும்

மபைொருத்துக.

 1. கழனி  - கதிரவன

 2. நிகர்  - த�கம்

 3. பைரிதி  - ை�ம்

 4. முகில்  - வயல்

குறுவினொ

1. பைொரதி�ொைனின �னத்்�க் கவர முயனற இயற்கப மபைொருள்கள் யொ்வ?

2. �மிழ ம�ொழிக்கல்வி பையில்வ�ொல் உண்ைொகும் நன்�கள் எ்வமயனப பைொரதி�ொைன 
குறிபபிடுகிறொர்?

சிறுவினொ

  ’இனபைத்�மிழக் கல்வி’ - பைொைலின ்�யக்கருத்்� உஙகள் மைொந்� ந்ையில் எழுதுக.  

சிந்�்ன வினொ 

 �மிழ ம�ொழிக்கல்வி பையில்வ�ொல் ஏறபைடும் நன்�களொக நீஙகள் கருதுவனவற்றத்   
ம�ொகுத்து எழுதுக.

மதிபபீடு
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இயல்

ஐந்து
அழியோச் ச�ல்ெம் 

மபைறதறொர்கள் �ஙகள் குழந்்�களுக்குப பைல்வ்கயொன 
மைல்வஙக்ளச் தைர்த்து ்வக்கினறனர். அவறறுள் சில 
மைல்வஙகள் களவு தபைொகதவொ, அழியதவொ கூடும். ஆ்கயொல் 
மபைறதறொர் �ம் குழந்்�களுக்குச் தைர்த்து ்வக்க தவண்டிய 
மைல்வஙகளுள் சிறந்�தும், அழியொ�தும் ஆகிய மைல்வத்்�ப 
பைறறி அறிதவொம்.

கவிததபநபேதை

வைப்புழிக் வகாட�்டா ைாயத்தீயிற வகடிலவல

மிக்க சிறப்பின் அரைர் ்ைறின்ைவ்ைார்

எசைம் எ�்ைாருைன் மக்கடகுச ்ையை�

விசவைமறறு அலல பிற.*

-ைமண முனிைர்

நூல் செளி

நபாைடியபார் சமண முனிவர்்கள ்ைைபால் எழுதப்டட நூைபாகும். இந்நூல் 

்திகனணகீழ்க்கணககு நூல்்களுள ஒன்றபாகும். இது நபானூறு கவண்பாக்களபால் 

ஆனது. இந்நூரை நபாைடி நபானூறு என்றும், பவளபாணபவதம் என்றும் 

அரைப்ர். திருககுறள ப்பான்பற அறம், க்பாருள, இன்்ம் என்னும் முப்பால் 

்குபபுக க்கபாணடது. இந்நூல் திருககுறளுககு இரணயபா்க ரவத்துப ப்பாற்றப்டுவரத 

நபாலும் இைணடும் கசபால்லுககுறுதி என்னும் கதபாடர் மூைம் அறியைபாம்.

ச�ோல்லும் சபேோருளும்

்வபபுழி - மபைொருள் தைமித்து ்வக்கும் இைம்
தகொடபைைொ -ஒருவரொல் மகொள்ளபபைைொது
வொயத்து ஈயில் - வொயக்கும்பைடி மகொடுத்�லும்
விச்்ை - கல்வி
வவ்வொர் - கவர முடியொது
எச்ைம் - மைல்வம்

பேோடலின் சபேோருள் 

கல்வி்யப மபைொருள் தபைொல ்வத்திருபபினும் அது பிறரொல் மகொள்ளபபைைொது. ஒருவறகு 
வொயக்கும்பைடி மகொடுத்�ொலும் கு்றவுபைைொது.  மிக்க சிறபபி்ன உ்ைய அரைரொலும் கவர 
முடியொது. ஆ�லொல் ஒருவர் �ம் குழந்்�களுக்குச் தைர்த்து ்வக்க தவண்டிய மைல்வம் 
கல்விதய ஆகும். �றற்வ மைல்வம் ஆகொ. 
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1. கல்வியின சிறப்பை விளக்கும் பிற பைொைல்க்ளத் திரடடி எழுதுக.

2. கல்வியின சிறப்பை விளக்கும் க்� ஒனற்ன அறிந்து வந்து வகுபபை்றயில் கூறுக.

3. பினவரும் பைொை்லப பைடித்து �கிழக.

 மவள்ளத்�ொல் அழியொது மவந்�ணலொல்
   தவகொது தவந்� ரொலும்
 மகொள்ளத்�ொன முடியொது மகொடுத்�ொலும்
   நி்றவனறிக் கு்றவு றொது
 கள்ளர்க்தகொ பையமில்்ல கொவலுக்கு 
   மிகஎளிது கல்வி மயனனும்
 உள்ளமபைொருள் உள்ளிருக்கப  புறத்த�தயொர்
   மபைொருள்த�டி உழல்கின றீதர - �னிபபைொைல் திரடடு.

கறபேதெ கற்றபின்

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. ஒருவர் �ம் குழந்்�களுக்குச் தைர்த்து ்வக்க தவண்டிய மைல்வம் _____.
  அ) வீடு ஆ) கல்வி  இ) மபைொருள்  ஈ) அணிகலன

2. கல்வி்யப தபைொல் _____ மைல்வம் தவறில்்ல.
  அ) வி்லயில்லொ�  ஆ) தகடில்லொ�  இ) உயர்வில்லொ�  ஈ) �வறில்லொ�

3. ‘வொயத்தீயின’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _____.
  அ) வொயத்து + ஈயின ஆ) வொய + தீயின இ) வொயத்து +தீயின ஈ) வொய + ஈயின

4. ‘தகடில்்ல ‘ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _____.
  அ) தகடி + இல்்ல ஆ) தக +இல்்ல 
  இ) தகள்வி + இல்்ல ஈ) தகடு + இல்்ல

5. எவன + ஒருவன எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் _____.
  அ) எவனஒருவன     ஆ) எவனமனொருவன     இ) எவமனொருவன ஈ) ஏனமனொருவன

குறுவினொ

 கல்விச் மைல்வத்தின இயல்புகளொக நொலடியொர் கூறும் மையதிக்ள எழுதுக.

சிறுவினொ

 கல்விச் மைல்வம் குறித்து நொலடியொர் கூறும் கருத்துக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.

சிந்�்ன வினொ

 ‘கல்விச் மைல்வம் அழியொ� மைல்வம் எனபபைடுவது ஏன?’ – சிந்தித்து எழுதுக.

மதிபபீடு
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உலகில் பைலவ்கயொன மைல்வஙகள் உள்ளன. அவறறுள் 
அழியொ� மைல்வம் கல்விச் மைல்வம் ஆகும். பிற மைல்வஙகள் 
அ்னத்தும் அழியும் �ன்�யு்ையன. கல்வி கறபை�றகுக் கொல 
எல்்ல இல்்ல. கல்வியின இனறிய்�யொ்�, கறக தவண்டிய 
நூல்கள்,  கறகும் கொல அளவு ஆகியவற்றக் குறித்து அறிந்து 
மகொள்தவொம்.

இயல்

ஐந்து
ெோழ்விககும் கல்வி

உதர�தட உ்லகம்

உலகிலுள்ள உயிரினஙகளுள் �னி�பபிறவி �னித்�ன்� உ்ையது. ஏமனனறொல் 
�னி�ப பிறவிக்குத்�ொன எதிர்கொலம் மைொல்ல முடியொது. ஒரு வொ்ழக்கனறு ்வத்�ொல் 
அஃது எதிர்கொலத்தில் வொ்ழ�ர�ொகி வொ்ழயி்ல, வொ்ழபபூ,  வொ்ழக்கொய, 
வொ்ழபபைழம், வொ்ழத்�ண்டு ஆகியவற்றத் �ரும் எனறு ்வக்கும்தபைொத� மைொல்லலொம். 
ஒரு பைசு�ொடு கனறு ஈனறொல் அஃது எதிர்கொலத்தில் பைொல் �ரும் எனறு மைொல்லிவிைலொம். 
�னி�ன எதிர்கொலத்தில் எனன ஆவொன எனறு மைொல்லதவ முடியொது. அ�னொல்�ொன இஃது 
அரு்�யொன பிறவி.

ஒரு வீடடில்  குழந்்� பிறந்து அக்கம்பைக்கத்தில் இருபபைவர்கள் எனன குழந்்� 
பிறந்திருக்கிறது எனறு தகடைொல்,  ஆண்குழந்்� அல்லது மபைண்குழந்்�  எனறு�ொன 
மபைறற �ொய மைொல்லுவொள். அபபைடி இல்லொ�ல் ஒரு �ொவடை ஆடசியர் பிறந்திருக்கிறொர் 
எனறு மைொல்ல முடியு�ொ? �கொத்�ொ கொந்தி பிறந்� உைதன அவரது �ொயொர் புத்திலிபைொயிைம் 
தபைொய அக்கம் பைக்கத்தில் இருந்�வர்கள் ’எனன குழந்்�?’ எனறு தகடைொர்கள். ஆண் 
குழந்்� எனறு�ொதன அந்� அம்�ொ மைொல்லி இருபபைொர். அபபைடி இல்லொ�ல் ”இபதபைொது�ொன 
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�கொத்�ொ கொந்தியடிகள் பிறந்திருக்கிறொர். உஙகளுக்மகல்லொம் சு�ந்திரம் வொஙகிக் 
மகொடுக்கப தபைொகிறொர்” எனறொ மைொல்லியிருபபைொர்? 

கோ்லமறிதல்

உலகில் மிகவும் அரு்�யொனது எனனமவனறொல் அது கொலம்�ொன. �றற்வ 
எல்லொம் தபைொனொல் வரும். கொலமும் தநரமும் தபைொனொல் வரொது. த�்ை நொறகொலி தபைொனொல் 
வரும். ஆனொல் த�ர்வு தநரத்தில் ஒரு ்பையன நொனகு நொள்க்ள வீணடித்து விடைொல் 
தபைொனது தபைொனது�ொன. இனமனொரு �ொணவனிைத்திதல கைன தகடக முடியொது. ”ஒரு 
நொலு நொள் இருந்�ொல் மகொடுைொ! �னபபைொைம் பைண்ணிவிடடுத் திரும்பைத் �ந்து விடுகிதறன” 
எனமறல்லொம் தகடக முடியொது. இ�றகொகத்�ொன கொல�றி�ல், கல்வி எனனும் இரண்டு 
அதிகொரஙக்ளயும் திருவள்ளுவர் எழுதியுள்ளொர்.

அழியோச்ச�ல்ெம்

இந்� உலகத்தில் எல்லொச் மைல்வமும் �்றந்துவிடும்; அழிந்துவிடும். நொன மவளியூர் 
மைனறதபைொது நண்பை்ரக் தகடதைன, ”இருபைது இருபைத்்�ந்து ஆண்டுகளுக்கு முனதன 
இஙதக ஒரு மபைரிய ஆல�ரம் இருந்�த�, அஃது எஙதக?” எனறு. ”அது புயல் கொறறிதல 
விழுந்து விடைது” எனறு மைொனனொர். அஃது அழிகிற மைல்வம். ”அஙதக ஒரு மபைரிய கடைைம் 
இருந்�த�, அஃது எஙதக?” எனறு தகடதைன. ”அது �்ழ மபையது இடிந்து விடைது” எனறு 
பைதில் வந்�து. இதுவும் அழிகிற மைல்வம். 

நொம் தபைசும் தபைொது, ”அத�ொ தபைொகிறொதர, அவர் பைத்து ஆண்டுகளுக்கு முனதன இரண்டு 
இலடை ரூபைொய ்வத்திருந்�ொர். இபதபைொது எல்லொம் மைலவொகிபதபைொய இரண்டு ரூபைொய கைன 
தகடகிறொர்” எனறு மைொல்தவொம். இஃது அழிகிற மைல்வம். கல்வி அபபைடிபபைடை�னறு. ”அத�ொ 
தபைொகிறொதர அவர் பைத்து ஆண்டுகளுக்கு முனதன பைடைம் மபைறறிருந்�ொர். இபதபைொது எல்லொம் 
மைலவொகிபதபைொய மவறும் பைத்�ொம் வகுபபு ஆகி விடைொர்” எனறு மைொல்ல �ொடதைொம். 
ஏமனனறொல் கல்வி அழியொ�து. அ�னொல்�ொன,

வகடில விழுச்ைலைம் கலவி ஒருைறகு 

மா்டலல மறவற யவை                 (குறள 400)

எனறு வள்ளுவர் கூறுகிறொர்.

ஒளிவிைககு

கல்வி ஓர் ஒளிவிளக்கு. அ�ொவது இருக்கும் இைத்்� ஒளி�ய�ொக ஆக்குவது. 
அ�னு்ைய குறிபபு எனனமவனறொல் ஒருவன கறறுவிடைொல், அபபைடிக் கறற கல்வி்யப 
பைலருக்கும் அளிக்க தவண்டும்.  அபபைடிப பைலருக்கும் ஒளி �ருவது�ொன கல்வி. கல்வி 
இல்லொ� நொடு விளக்கில்லொ� வீடு. விளக்கில்லொ� வீடடில் யொர் குடியிருபபைொர்கள்? வீடு 
இருடைொக இருக்கும். அதுதபைொல்  கல்வி இல்லொ� குடும்பைத்்� யொரும் �திக்க�ொடைொர்கள்.

கற்றெரும் கல்்லோதெரும்

கல்வியறிவு இல்லொ�வர்க்ளத் திருவள்ளுவர் தபைொல் கு்ற கூறியவர் தவறு எவரும் 
இல்்ல. 

விலங்காடு மக்கள அவ�யர் இலஙகுநூல

கறறாவராடு ஏவ� யைர்              (குறள 410)
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எனனும் திருக்குறளில் கல்வியறிவு இல்லொ�வ்ன விலஙகு எனகிறொர். ஏன விலஙகு 
எனறு மைொனனொர்? அது மைொனனொல் தகடகொது. �ொடு ஒனறு ம�ருவில் வருகிறது எனறு 
்வத்துக்மகொள்ளுஙகள். அந்� �ொட்ைப பைொர்த்து, ”நொன வீடடுக்குப தபைொகிதறன. என 
பினனொதலதய வொ” எனறொல் வரு�ொ? நம்கூை அது வருவ�றகுக் ்கயில் பைச்்ைபபுல் 
்வத்துக்மகொண்டு கொடைதவண்டும். அது �டடுமில்லொ�ல் விலஙகு நல்ல மையல்க்ளத் 
�ொனொகச் மையயொது. 

ஒரு பைசு�ொடு இருக்கிறது. ஒரு மபைொரு்ள உருடை தவண்டும் எனறொல் அது �ொனொகதவ 
தபைொய உருடடிவிடும். ஒருமபைொரு்ள உ்ைக்க தவண்டும் எனறொல் �ொனொகதவ தபைொய 
உ்ைத்துவிடும். ஓர் ஆ்ள முடை தவண்டும�னறொல் �ொனொகதவ தபைொய முடடிவிடும். 
இவ்வளவும் மகடை மையல்கள். இவ்வளவும் மைய� அந்�ப பைசு�ொடு பைொல் மகொடுபபைது நல்ல 
மையல். ஆனொல் அ்�த் �ொனொகக் மகொடுக்கொது. �ொனொகதவ நம் வீடடிறகுள் வந்து, ‘எஙதக 
மைொம்்பைக் கொதணொத�?’ எனறு அதுவொகதவ எடுத்து வந்து பைொ்லக் மகொடுத்து விடடுப 
தபைொகொது. நல்ல மைய்ல �னி�ன �ொனொகச் மையய தவண்டும் எனகிறொர் வள்ளுவர். 
இனமனொருவர் வந்து மைொல்ல தவண்டும் எனறு கொத்திருக்கக் கூைொது. நனறினபைொல் 
உயபபைது அறிவு எனறு வள்ளுவர் இ�றகொகத்�ொன மைொனனொர். அந்� அறி்வப மபைற 
உ�வுவது கல்வி.

கல்வியும் பேள்ளியும்

கல்வி கறபை�றகொகதவ குழந்்�க்ளப பைள்ளிக்கு அனுபபுகிதறொம். பைள்ளிக்கூைத்தில் 
ஆசிரியர்கள் இருக்கிறொர்கள். அவர்களொல்�ொன இளம்பிள்்ளக்ள நல்ல குடி�க்களொக 
உருவொக்க முடியும். �ொணவர்களில் எத்�்னதயொ �ருத்துவர்கள் இருபபைொர்கள். 
எத்�்னதயொ மபைொறியியலொளர்கள் இருபபைொர்கள். எத்�்னதயொ அறிவியல் அறிஞர்கள் 
இருபபைொர்கள். அ்�க் கண்டுபிடித்துச் மைொல்பைவர்கள் ஆசிரியர்கள். அ்� தநொக்கிச் 
மைலுத்துவ�றகொகத்�ொன ஆசிரியர்கள் இருக்கிறொர்கள்.

ந�து எதிர்கொலத்்� உருவொக்கும் பைள்ளிக்குக் தகொயில் எனறு மபையர் ்வத்�ொர் 
பைொரதியொர். ”பைள்ளித் �ல�்னத்தும் தகொயில் மையகுதவொம்; எஙகள் பைொர� த�ைம�னறு 
த�ொள்மகொடடுதவொம்” எனறொர். ஏன அபபைடிச் மைொனனொர் பைொரதி? ஏமனனில் கல்விக் 
கூைஙகளில்�ொன குழந்்�களின எதிர்கொலம் நிர்ணயிக்கபபைடுகிறது. �ொணவர்கள் 
எல்தலொரும் எதிர்கொலத்திதல த�்�களொக ஆகதவண்டும். இந்� உலகத� தபைொறறக்கூடிய 
அறிஞர்களொக ஆகதவண்டும். அ�றகொகத்�ொன தகொயில்களொகிய பைள்ளிக்கூைஙகளில் 
குழந்்�க்ளக் மகொண்டு வந்து விடுகிதறொம்.

ஓர் ஆசிரியர் எல்லொ �ொணவர்களுக்கும் பைொைம் மைொல்லிக் மகொடுத்�ொர் . 
அவர்கமளல்லொம் பைத்�ொம் வகுபபு, பைனனிரண்ைொம் வகுபபு எனறு பைடித்து மவறறி 
மபைறறொர்கள். அ�றகுப பிறகு இந்� ஆசிரியர் எனன மையவொர்? அவர்களுக்மகல்லொம் 
வொழத்துக் கூறி, ’நீஙகள் எல்லொம் த�தல நனறொகப பைடித்துக் கல்லூரியில் மகடடிக்கொரன 
எனறு மபையர் வொஙகுஙகள்’ எனறு மைொல்லித்�ொன அனுபபுவொர். அபபைடியில்லொ�ல் 
அவர்களுக்குச் மைொல்லிக் மகொடுத்�்� எல்லொம் திருபபியொ தகடபைொர்? ’எனனிைம் இருந்� 
கல்வி்ய எல்லொம் உஙகளுக்குச் மைொல்லிக் மகொடுத்து விடதைன. எல்லொக் கல்வி்யயும் 
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நீஙகதள எடுத்துக்மகொண்டு தபைொயவிடைொல் அடுத்து வருபைவர்களுக்கு நொன எபபைடிச் 
மைொல்லிக் மகொடுபதபைன?  நொன மைொல்லிக்மகொடுத்� கல்வி்ய எல்லொம் திருபபி மகொடுஙக’ 
எனறொ தகடபைொர்? தகடக�ொடைொர். ஏமனனறொல் கல்வியொனது மகொடுக்கக் மகொடுக்க வளரும்.  
பைணம் மகொடுக்கக் மகொடுக்கக் கு்றயும்.

கறக க�ட்ற

பைடிக்க தவண்டிய நூல்க்ளயும் நனகு ஆரொயந்து த�ர்ந்ம�டுத்துப பைடிக்க தவண்டும். 
சிலர் பைத்துப புத்�கஙகள் எழுதுகிறொர்கள். சிலர் ஐம்பைது புத்�கஙகள் எழுதுகிறொர்கள். 
ஆனொல் திருவள்ளுவர் வொழநொள் முழுக்க ஒதர ஒரு நூல்�ொன எழுதி இருக்கிறொர். அபபைடி 
எனறொல் எவ்வளவு சிந்தித்துச் சிந்தித்து எழுதி இருக்க தவண்டும்!

சில நூல்க்ளப பைறறிச் சிந்�்ன மையயதவ தவண்ைொம். சில நூல்கள் பைடித்�வுைதனதய 
விளஙகும். சில நூல்க்ளப பைடித்துவிடடு ஆழ�ொகச் சிந்திக்க தவண்டும். பூமியிதல 
வி்ளகினற மபைொருள்களில் சில பூமிக்கு த�தலதய வி்ளயும். கத்�ரிக்கொய, வொ்ழக்கொய, 
கீ்ர இ்வமயல்லொம் பூமிக்கு த�தல வி்ளயும். சில �ண்ணுக்குள்தளதய உண்ைொகி 
இருக்கும். அவற்ற நொம்�ொன த�ொண்டி எடுக்க தவண்டும். அதுதபைொல நொம் பைடிக்கும் 
நூல்களில் சிலவற்ற ஒரு மு்ற பைடித்�ொல் தபைொ�ொது. மீண்டும் மீண்டும் ஆழந்து 
பைடித்�ொல்�ொன அ�ன மபைொருள் விளஙகும். அபபைடிபபைடை நூல்க்ள ஆழந்து ஆரொயந்து 
பைடிக்க தவண்டும். அ�னொல்�ொன திருவள்ளுவர் ’கறக - கைைற – கறபை்வ’ எனறு 
மைொனனொர். எ்�ப பைடிக்க தவண்டுத�ொ அ்�த்�ொன பைடிக்க தவண்டும். எனதவ, நொம் 
வொழநொள் முழுவதும் கறதபைொம்; கறக தவண்டியவற்றக் கறதபைொம்; நூலின உடமபைொரு்ள 
உணர்ந்து கறதபைொம்; அ�னபைடி நைந்து வொழவில் உயர்வ்ைதவொம்.

நூல் செளி

தி ரு க கு ற ள  வ கு ப பு ்க ள  ந ட த் தி யு ம்  க த பா ட ர் 

கசபாற்க்பாழிவு்கள நி்கழ்த்தியும் திருககுறரளப ்ைபபும் 

்ணி கசய்தவர் திருககுறளபார் வீ. முனிசபாமி. நர்கச்சுரவ 

ததும்பும் தமது ப்ச்சபால் மக்கரளக ்கவர்ந்தவர் இவர். வளளுவர் 

உளளம், வளளுவர் ்கபாடடிய வழி, திருககுறளில் நர்கச்சுரவ 

உளளிடட ்ை நூல்்கரள எழுதியுளளபார்.  உை்கபக்பாதுமரற 

திருககுறள உரை விளக்கம் என்னும் இவைது நூல் க்ரும் பு்கழ் 

க்ற்றது. இக்கடடுரை சிந்தரனக ்களஞ்சியம் என்னும் இவைது 

நூலிலிருந்து கதபாகுத்துத் தைப்டடுளளது. 

கல்வி ம�ொைர்பைொன பைொைல் வரிக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.

(எ.கொ.) கல்வி க்ரயில; கறபைவர் நொள் சில.

கறபேதெ கற்றபின்
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ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. கொலத்தின அரு்�்யக் கூறும்  திருக்குறள் அதிகொரம் ______.

   அ)  கல்வி          ஆ) கொல�றி�ல்  இ) வி்னயறி�ல்          ஈ) �டியின்�

2. கல்வியில்லொ� நொடு ________ வீடு.

  அ)  விளக்கில்லொ�   ஆ)  மபைொருளில்லொ�

  இ)  க�வில்லொ�   ஈ)  வொைலில்லொ�

3.  ‘பைள்ளித் �ல�்னத்தும் தகொயில் மையகுதவொம்’ எனறு பைொடியவர் ________.

  அ)  திருக்குறளொர்   ஆ)  திருவள்ளுவர்     
இ) பைொரதியொர்   ஈ)  பைொரதி�ொைன

4.  ‘உயர்வ்ைதவொம்’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ________.

      அ)  உயர் + வ்ைதவொம்   ஆ)  உயர் + அ்ைதவொம்

      இ)  உயர்வு + வ்ைதவொம்   ஈ)  உயர்வு + அ்ைதவொம்

5.  இ்வ + எல்லொம் எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் _______.

  அ)  இ்வஎல்லொம்   ஆ)  இ்வமயல்லொம்        
இ) இதுமயல்லொம்   ஈ)  இவமயல்லொம்

மைொறமறொைரில் அ்�த்து எழுதுக.

1. மைல்வம்     2. இள்�பபைருவம் 3. த�ர்ந்ம�டுத்து

குறுவினொ

1. �னி�ப பிறவிக்கும்  பிற உயிரினஙகளுக்கும் இ்ைதய உள்ள தவறுபைொடு யொது?

2. கல்வி அறிவு இல்லொ�வர்கள் பைறறி வள்ளுவர் கூறுவது யொது?

3. நூல்க்ள எவ்வொறு பைடிக்க தவண்டும்?

சிறுவினொ

1. கல்விதய அழியொ� மைல்வம் எனபை்� விளக்குக.

2. கல்வி்யயும் விளக்்கயும் திருக்குறளொர் எவ்வொறு ஒபபிடுகிறொர்?

சிந்�்ன வினொ 

 நல்ல நூலின இயல்புகளொக நீஙகள் கருதுவன யொ்வ?

மதிபபீடு
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இயல்

ஐந்து பேள்ளி மறுதி்றபபு

விரிெோனம்

ஒவ்மவொரு �னி�னுக்கும் சில கை்�கள் உண்டு. அ்வ 
�னி�னின ஒவ்மவொரு பைருவத்திறகும் ஏறபை �ொறுபைடும். 
இள்�பபைருவம் கல்விக்கு உரியது. எனதவ�ொன "இள்�யில் 
கல்" எனறு ஒள்வயொர் கூறினொர்.  இள்�யில் கறகும் 
கல்வி ஒருவ்னச் ைொனதறொனொக உருவொக்கும்.  எந்�க் 
கொரணத்திறகொகவும் கல்வி கறபை்�த் �விர்க்கக் கூைொது எனபை்� 
உணர்த்தும் க்� ஒன்றப பைடிபதபைொம்.

பைள்ளி �றுதிறபபுக்கு இரண்டு நொள்கள்  இருந்�ன. �திவொணனுக்குக்   தகொ்ை 
விடுமு்ற ஒனற்ர �ொ�மும் ஓடி விடைது.

தபைருந்து நிறுத்�ம் கூடைத்�ொல் நிரம்பி வழிந்�து. “எனன சிந்�்னயைொ, �தி?” 
�திவொணனின த�ொ்ளத் ம�ொடைபைடி தகடைொன கவின. சிறுவர்களொல் நிரம்பி வழிந்�து 
த பை ரு ந் து  நி று த் � ம் .  “ ம ர ண் டு 
நொள்தல பைள்ளி திறக்கப தபைொகுது” 
எனறொன �திவொணன. 

“பைள்ளிக்குப தபைொகணும்ஙகற 
கவ்லயொ?”

 “ க வ ் ல யி ல் ல ை ொ ,  மு டி வு 
பைண்ணனும்”

“எனன முடிவு?”

“பைள்ளிக்குப தபைொற�ொ, இல்தல 
பினனலொ்ை நிறுவனத்துக்குப 
தபைொற�ொனனு..”

“நொஙமகமளல்லொம் பினனலொ்ை நிறுவனத்துக்குத்�ொன. நொன முடிவு பைண்ணிடதைன” 
எனறொன கவின.

“எனக்குக் குழபபைம்”

“எனனைொ குழபபைம்? வொரொவொரம் ைம்பைளம். தி்ரபபைைம் பைொக்கக் கொசு கி்ைக்குது. 
ைொயஙகொல�ொனொ பைதரொடைொ.. இ்ையில தபைொண்ைொ… வீடல யொரும் திடைறதும் இல்தல. 
�கிழச்சியொத்�ொதன இருக்தகொம். இந்� �கிழச்சி தபைொதும்”
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தகொ்ை விடுமு்ற ம�ொைஙகியதபைொதும் இந்�க் குழபபைம் �திவொணனுக்கு இருந்�து. 
நொ்லந்து நொள்கள் அக்கொவீடு, அத்்� வீடு தபைொய வந்�ொன. ம�ொ்லக்கொடசி பைொர்த்துப 
மபைொழுது தபைொக்கினொன.

நண்பைன கவின ஒரு நொள் அ்ழத்�ொன. ”சும்�ொ�ொதன இருக்தக. வொைொ பினனலொ்ை 
நிறுவனத்துக்குப தபைொகலொம். புதிய உ்ைகள், எழுதுதகொல்கள், குறிபதபைடுகள், 
வொஙகப பைணம் ைம்பைொதிச்சுருதவ. இந்� விடுமு்றயிதல வீடதலயும் சு்�யொ இருக்க 
தவண்டியதில்தல.. பினனலொ்ை நிறுவனத்துக்கு ஆளு தவணும். வொைொ..” எனறொன.

ைரி எனறு தைர்ந்துவிடைொன.  ஒனற்ர �ொ�ஙகள் ஓடிவிடைன. பினனலொ்ை நிறுவன 
தவ்ல புதுைொக இருந்�து. ஆ்ைக்ள அடுக்கிக் கடடும் தவ்ல�ொன.

ைனிக்கிழ்� வொரச் ைம்பைளம். பைத்து �ணிக்கும் பிறபைகலிலும் வ்ை, த�நீர். இரவில் 
பைதரொடைொ, த�ொ்ை எனறு சு்வயொகச் ைொபபிை முடிந்�து. அம்�ொ அவனது ைம்பைளப 
பைணத்்�ப பைத்திர�ொக ்வத்திருபபை�ொயச் மைொனனொர். மைலவழிந்து தபைொயிருந்�ொலும் 
மகொடுத்துவிடுவொர். பைள்ளி திறக்கும்தபைொது நல்லொ மைலவு மையயலொம். 

நல்ல ைம்பைளம் கி்ைக்கிறது. பினனலொ்ைக்குத் த�்வ மிகுதியொக இருக்கிறது. எனதவ 
தவ்லக்குக் கு்றவில்்ல. 

அதிகொரிகள் ஆயவுக்கு வரும்தபைொது மவளியில் அனுபபி விடுகிறொர்கள். ஒரு தவ்ள 
கண்டுபிடித்துவிடைொல், வயது பைதி்னந்து எனறு மைொல்லச் மைொனனொர்கள். பினனலொ்ை 
நிறுவனத்துக்குப தபைொயக்மகொண்தை இருந்�ொல் அவனும் குழந்்�த் ம�ொழிலொளி�ொன. 
வொழக்்க முழுவதும் ம�ொழிலொளி�ொன எனபைது நி்னவுக்கு வந்�து.

ம�ொழிலொளியொக இருபபைது தகவலம் இல்்ல. ஆனொல், பைடிக்கிற வயதில் தவ்ல 
த�்வயொ? �ருத்துவர், மபைொறியொளர், மவளிநொடடு தவ்ல எனறு அவனுக்குள்ளும் 
கனவுகள் இருந்�ன.

பைடித்�ொல் தவறு தவ்ல பைொர்க்கலொம். அதிக�ொன ைம்பைளம் கி்ைக்கும்.  பைடித்துவிடடுச் 
மைொந்��ொகத் ம�ொழிலும் மையயலொம். அபபைடி இல்லொ�ல் இந்� வயதிலிருந்து 
ம�ொழிலொளியொகதவ வொழக்்க்யக் கைத்துவ�ொ? சிந்தித்�ொன. 

கல்வியறிவு மு�ன்�யொனது. ஒரு பைடை�ொவது வொஙக தவண்டும். எதிரில் 
இருந்� விளம்பைரபபைல்க கண்ணில் பைடைது. அதில் அம்தபைத்கரும் அபதுல் கலொமும் 
ம�னபைடைனர். இவர்க்ளப தபைொல் உயரதவண்டு�ொனொல் பைடிபபு தவண்டும். பைடிபபில்லொ�ல் 
உயரமுடியு�ொ?  பைடிபபு அடிபபை்ைத் த�்வ.

பைள்ளிக்குப தபைொகவில்்ல எனறு மைொனனொலும் அபபைொ “ைரி” எனபைொர். ‘ைம்பைளம் வருத�’ 
எனபைொர். இந்�க் கு்றந்� ைம்பைளத்திறகொகப பைடிப்பைத் ம�ொ்லபபை�ொ? தபைொண்ைொவும் 
வ்ையும் பைதரொடைொவும்  வீடடில் கி்ைக்கொது. அவறறுக்கு அடி்�யொவ�ொ? �்ல்ய 
உலுக்கிக் மகொண்ைொன �திவொணன.

வரும் தபைருந்துகள் நிரம்பி வழிந்�ன. ஒவ்மவொரு நொளும் இபபைடித்�ொன. மிகுதியொன 
கூடைம். தபைருந்தில் நு்ழவது ஒரு வி்ளயொடடுச் ைொ�்ன. பினனலொ்ை நிறுவனத்துக்குப 
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தபைொனொல் உ்ைமயல்லொம் கைஙகி அழுக்கொகி இருக்கும். இரவும் இத� நி்ல�ொன. தபைருந்து 
ஒனறு வந்�து. கூடைம் பிதுஙகி வழிந்�து. கவின �திவொணனின ்க்ய இழுத்�ொன. 
“கூடைந்�ொன. ஆனொ தபைொயிைலொம்.”

�திவொணன �ன அருகில் வந்து நினற முதியவ்ரப பைொர்த்�ொன. முகம் இடுஙகி 
இருந்�து. �ழிக்கபபைைொ� முகம். தைொர்வொக இருந்�ொர்.  “இது நல்லூர் தபைொகு�ொ?” எனறு 
தகடைொர்.

�திவொணன வந்து நினற தபைருந்்�ப பைொர்த்�ொன. முதியவரின பைொர்்வ அக்கம் 
பைக்கமிருந்� சிறுவர்களினமீது இருந்�து. ”எனனபபைொ, இது நல்லூர் தபைொகு�ொ?”

அவர்களுள் ஒரு சிறுவன தபைருந்தின முகப்பைக் கூர்ந்து கவனித்�ொன. எதுவும் 
தபைைொ�ல் புனமுறுவல் வந்�து.

“எனனபபைொ தபைொகு�ொ?” எனறு மீண்டும் தகடைொர் அவர்.

“யொருக்குத் ம�ரியும்? எஙகளுக்குப பைடிக்கத் ம�ரியொத�”  எனறு கூறியபைடி ஒரு சிறுவன 
முகத்்�த் திருபபிக் மகொண்ைொன.

“சினனப பைைஙகளொ இருக்கீஙக. இதுகூை பைடிச்சுச் மைொல்லத் ம�ரியொ�ொ?”

ஒருவன மவறுபபுைன இ்ை�றித்�ொன. “மபைரியவதர… இ�ப பைடிக்கக்கூை உஙகளுக்குத் 
ம�ரியொ�ொ…?” ‘ஓ...’மவனறு தகலியொன ஓ்ை வந்�து. சிரித்�ொர்கள்.
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இ்�க் கவனித்துக் மகொண்டிருந்�ொன �திவொணன. அவர் அருதக மைனறொன. “இந்�ப 
தபைருந்து நல்லூர் தபைொகொதுஙக. நல்லூர் தபைருந்து வந்�ொ மைொல்தறன” எனறொன.

“ைரி �ம்பி”.

முதியவருக்குப பைடிபபு இல்்ல. தபைருந்தில் எழுதி இருபபை்�ப பைடிக்க முடியவில்்ல. 
இந்� வயதிலும் அவ�ொனபபைடுகிறொர். கல்வியறிவு இல்லொ�ல் தபைொயவிடைொல் நொனும் 
இபபைடித்�ொன வொழக்்க முழுவதும் அவ�ொனபபைைதவண்டும்.  நல்ல கல்வியறிவு 
�்லநிமிர்ந்து நிறக ்வக்கும். நல்ல பைடிபபு�ொன சிறந்� �னி�னொக்கும் எனற எண்ணம் 
வந்�து.

தபைருந்துகளின ஓ்ை கொ்� அ்ைத்�து. விறுவிறுமவனறு நைக்கத் ம�ொைஙகினொன.

“தைய!” குரல் கவினிைமிருந்து வந்�து. 

“எஙகைொ தபைொதற?”

“பைள்ளிக்கு”

“பைள்ளி திறக்கறதுக்கு இனனும் மரண்டு நொள் இருக்தக”

“பைள்ளிக்குப தபைொதறண்ைொ”

ைொ்ல்யக் கைந்�தபைொது �திவொணனுக்குப மபைருமூச்சு வந்�து. இறக்்கக்ளக் 
கடடிக்மகொண்டு பைறபபைது தபைொல் இருந்�து. இபபைடிதய பைறந்துதபைொய யொருமில்லொ� பைள்ளி்ய 
தவடிக்்க பைொர்க்க தவண்டும் தபைொலிருந்�து அவனுக்கு.

1. 'பைள்ளி �றுதிறபபு' எனனும் க்�்ய வகுபபில் நொைக�ொக நடித்துக் கொடடுக.

2. எழு�பபைடிக்கத் ம�ரியொ�வர்களுக்கு எவ்வொறு உ�வுவீர்கள்? வகுபபில் 
கலந்து்ரயொடுக.

கறபேதெ கற்றபின்

 �திவொணன பைள்ளிக்குச் மைல்ல முடிமவடுத்� நிகழ்வச் சுருக்கி எழுதுக.

மதிபபீடு

நூல் செளி

இக்கரதரய எழுதியவர் சுபை்பாைதிமணியன். இவர் குைந்ரதத் கதபாழிைபாளர் 

முரற ஒழிபபு, இயற்ர்க வளங்்கரளப ்பாது்கபாத்தல் ப்பான்ற ்கருத்து்கரள 

வலியுறுத்திச் சிறு்கரத, புதினம், ்கடடுரை முதலியவற்ரற எழுதியுளளபார்; 

்கனவு என்னும் இைககிய இதரை நடத்தி வருகிறபார். பின்னல், பவடரட, தணணீர் யுத்தம், 

புத்துமண, ்கரத கசபால்லும் ்கரை உளளிடட ்ை நூல்்கரள எழுதியுளளபார்.
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இயல்

ஐந்து

ஓசரழுத்து ஒருசமோழி,

பேகுபேதம், பேகோபபேதம்

கறகணடு

ஓசரழுத்து ஒருசமோழி

ஈ, பூ, ்க ஆகிய எழுத்துக்ளக் கவனியுஙகள். 

இ்வ ஒவ்மவொனறிறகும் மபைொருள் உண்டு. இவ்வொறு ஓர் எழுத்த� மபைொருள் �ரும் 
மைொல்லொக அ்�வ்� ஓமரழுத்து ஒரு ம�ொழி எனபைர்.

நனனூல் எனனும் இலக்கண நூ்ல எழுதிய பைவணந்தி முனிவர் �மிழில் 
நொறபைத்திரண்டு ஓமரழுத்து ஒரும�ொழிகள் உள்ளன எனக் குறிபபிடடுள்ளொர். இவறறில் 
மநொ, து ஆகிய இரண்டு மைொறக்ளத்�விர ஏ்னய நொறபைது மைொறகளும் மநடில் 
எழுத்துகளொக அ்�ந்�்வ ஆகும்.

சதரிந்து சதளிநெோம்

1. ஆ- ்சு 2. ஈ- க்கபாடு 3. ஊ- இரறச்சி 4. ஏ- அம்பு 5. ஐ- தரைவன் 6. ஓ - மதகுநீர் 

தபாங்கும் ்ைர்க  7. ்கபா- பசபாரை  8. கூ- பூமி  9. ர்க- ஒழுக்கம்  10. ப்கபா-அைசன்   

1 1 .  சபா- இறந்துப்பா  12 .  சீ- இ்கழ்ச்சி   13 .  பச- உயர்வு 14 .  பசபா-  மதில் 

15. தபா- க்கபாடு 16. தீ- கநருபபு  17. தூ- தூய்ரம  18. பத- ்கடவுள  19. ரத- ரதத்தல்   

20. நபா- நபாவு  21. நீ- முன்னிரை ஒருரம  22. பந-  அன்பு  23. ரந- இழிவு   

24. பநபா- வறுரம 25. ்பா- ்பாடல்   26. பூ- மைர்  27. ப் – பம்கம்  28. ர்- இளரம 

29. ப்பா- கசல்  30. மபா- மபாமைம்  31. மீ- வபான்  32. மூ - மூபபு  33. பம- அன்பு   

34. ரம- அஞ்சனம்  35. பமபா- பமபாத்தல்  36. யபா- அ்கைம்   37. வபா- அரைத்தல்   

38. வீ- மைர்  39. ரவ- புல்  40. கவள- ்கவர்   41. கநபா- பநபாய்   42. து- உண .

ஓசரழுத்து ஒரு சமோழிகளும் அெறறின் சபேோருளும்

பேகுபேதம்

தவலன, பைடித்�ொன ஆகிய மைொறக்ளக் கவனியுஙகள்.

தவலன எனனும் மைொல்்ல தவல் + அன எனப பிரிக்கலொம்.

பைடித்�ொன எனனும் மைொல்்ல பைடி + த் + த் + ஆன எனப பிரிக்கலொம். 

இவ்வொறு சிறுசிறு உறுபபுகளொகப பிரிக்கும் வ்கயில் அ்�யும் மைொறக்ளப 
பைகுபை�ஙகள் எனபைர். பிரிக்கபபைடும் உறுபபுக்ளப பைகுபை� உறுபபுகள் எனக் குறிபபிடுவர்.
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சபேயரபபேகுபேதம்

பைகுபை��ொக அ்�யும் மபையர்ச்மைொல் மபையர்பபைகுபை�ம் ஆகும். இ�்ன, மபைொருள், இைம், 
கொலம், சி்ன, பைண்பு, ம�ொழில் என ஆறு வ்கபபைடுத்துவர்.

(எ.கொ.)  1.  மபைொருள் - மபைொனனன (மபைொன + அன)

  2. இைம் - நொைன (நொடு + அன)

  3. கொலம் - சித்தி்ரயொன (சித்தி்ர + ஆன)

  4. சி்ன - கண்ணன (கண் + அன)

  5. பைண்பு - இனியன (இனி்� + அன)

  6. ம�ொழில் – உழவன (உழவு + அன)

விதனபபேகுபேதம்

பைகுபை��ொக அ்�யும் வி்னச்மைொல் வி்னபபைகுபை�ம் ஆகும்.

(எ.கொ.) உண்கினறொன – உண் + கினறு + ஆன

பேகுபேத உறுபபுகள்

பைகுபை� உறுபபுகள் ஆறு வ்கபபைடும். அ்வ பைகுதி, விகுதி, இ்ைநி்ல, ைந்தி, ைொரி்ய, 
விகொரம் ஆகிய்வயொகும்.

Ø  பைகுபை�த்தின மு�லில் அ்�ந்து மு�ன்�யொன மபைொரு்ளத் �ருவது பைகுதி ஆகும். 
வி்னபபைகுபை�த்தின பைகுதி கடை்ளயொகதவ அ்�யும்.

Ø  பைகுபை�த்தின இறுதியில் அ்�ந்து தி்ண, பைொல், எண், இைம் ஆகியவற்றதயொ, முறறு, 
எச்ைம் ஆகியவற்றதயொ கொடடுவது விகுதி ஆகும்.

Ø  பைகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இ்ையில் அ்�ந்து கொலம் அல்லது எதிர்�்ற்யக் 
கொடடுவது இ்ைநி்ல ஆகும்.

Ø  மபைரும்பைொலும் பைகுதிக்கும் இ்ைநி்லக்கும் இ்ைதய இைம்மபைறும் ம�யமயழுத்து ைந்தி 
எனபபைடும்.

Ø  மபைரும்பைொலும் இ்ைநி்லக்கும் விகுதிக்கும் இ்ைதய இைம்மபைறும் அ்ைச்மைொல் 
ைொரி்ய எனபபைடும்.

Ø  பைகுதி, ைந்தி, இ்ைநி்ல மு�லியவறறில் ஏறபைடும் �ொறறம் விகொரம் எனபபைடும்.
(எ.கொ.) வந்�னன – வொ(வ) + த்(ந்) + த் + அன + அன

  வொ  - பைகுதி. இது வ எனக் குறுகி இருபபைது விகொரம்

  த் - ைந்தி. இது ந் எனத் திரிந்து இருபபைது விகொரம்

  த் - இறந்�கொல இ்ைநி்ல

  அன   - ைொரி்ய

  அன  - ஆண்பைொல் வி்னமுறறு விகுதி.
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1. பைொைபபைகுதியில் இைம்மபைறற மைொறகளில் பைகுபை�ம், பைகொபபை�ம் ஆகியவற்றக் 
கண்ைறிந்து �னித்�னிதய ம�ொகுக்க.

2. உஙகள் வகுபபு �ொணவ-�ொணவிகளின மபையர்க்ளப பைகுபை�ம், பைகொபபை�ம் என 
வ்கபபைடுத்துக.

கறபேதெ கற்றபின்

பேகோபபேதம்

�ரம், கழனி, உண், எழுது ஆகிய மைொறக்ளக் கவனியுஙகள். இவற்ற த�லும் சிறிய 
உறுபபுகளொகப பிரிக்க முடியொ�ல்லவொ? இவ்வொறு பைகுபை� உறுபபுகளொகப பிரிக்கமுடியொ� 
மைொல் பைகொபபை�ம் எனபபைடும். இ்வ அடிச்மைொல் அல்லது தவர்ச்மைொல்லொக இருக்கும்.

மபையர், வி்ன, இ்ை, உரி ஆகிய நொனகு வ்கச் மைொறகளிலும் பைகொபபை�ஙகள் உண்டு.

(எ.கொ.)    மபையர்ப பைகொபபை�ம்   –   நிலம், நீர், மநருபபு, கொறறு.

  வி்னப பைகொபபை�ம் -  நை, வொ, பைடி, வொழ.

  இ்ைப பைகொபபை�ம் - �ன, மகொல், தில், தபைொல்.

  உரிப பைகொபபை�ம் - உறு, �வ, நனி, கழி.

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1.  நனனூலினபைடி �மிழிலுள்ள ஓமரழுத்து ஒரும�ொழிகளின எண்ணிக்்க  _______.

   அ) 40                ஆ) 42                 இ) 44                  ஈ) 46

2.  'எழுதினொன' எனபைது _______. 

  அ) மபையர்ப பைகுபை�ம்  ஆ) வி்னப பைகுபை�ம்

  இ) மபையர்ப பைகொபபை�ம்  ஈ) வி்னப பைகொபபை�ம்

3.  மபையர்பபைகுபை�ம்  _______ வ்கபபைடும்.

  அ) நொனகு                 ஆ) ஐந்து                இ) ஆறு                ஈ) ஏழு

4.  கொலத்்�க் கொடடும் பைகுபை� உறுபபு  _______.

  அ) பைகுதி                ஆ) விகுதி                இ) இ்ைநி்ல        ஈ) ைந்தி

7th Std - Tamil CBSE Pages-1-222.indd   116 16-12-2021   18:02:39



117

மபைொருத்துக.

 1.  மபையர்ப பைகுபை�ம்   – வொழந்�ொன

 2.  வி்னப பைகுபை�ம்  - �ன

 3.  இ்ைப பைகொபபை�ம் - நனி

 4.  உரிப பைகொபபை�ம்  - மபைரியொர்

ைரியொன பைகுபை� உறுப்பை எழுதுக.

 தபைொவொள் – தபைொ + வ் + ஆள்    நைக்கினறொன  - நை + க் + கினறு + ஆன

 தபைொ  - _____________  நை  - _____________

 வ்  - _____________  க்  - _____________

 ஆள்  - _____________  கினறு  - _____________

        ஆன  - _____________

பினவரும் மைொறக்ளப பிரித்துப பைகுபை� உறுபபுக்ள எழுதுக.

 1. பைொர்த்�ொன   2. பைொடுவொர்

குறுவினொ

1. ஓமரழுத்து ஒரும�ொழி எனறொல் எனன?

2. பை�த்தின இருவ்ககள் யொ்வ?

3. பைகுபை� உறுபபுகள் எத்�்ன வ்கபபைடும்? அ்வ யொ்வ?

சிறுவினொ

1. விகுதி எவற்றக் கொடடும்?

2. விகொரம் எனபைது யொது? எடுத்துக்கொடடுைன விளக்குக.

3. மபையர்பபைகுபை�ம் எத்�்ன வ்கபபைடும்? அ்வ யொ்வ?

சமோழிதய ஆள்நெோம்!

ப்கட்க.

 சிறந்� கல்வியொளர்களின மைொறமபைொழிவுக்ள இ்ணயத்தில் தகடடு �கிழக.
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கீழக்காணும்	தைளலப்பில்	இைணடு	நிமிைம்	பபசு்க.

1. கல்வியின சிறபபு.

2. குழந்்�த் ம�ொழிலொளர் மு்ற ஒழிபபு.

சொல்லக	ப்கடடு	எழுது்க.

1. இள்�ப பைருவத்திதலதய கல்வி கறக தவண்டும்.

2. கல்விதய அழியொ� மைல்வம்.

3. கல்வி இல்லொ� நொடு விளக்கு இல்லொ� வீடு.

4. பைள்ளித் �லம் அ்னத்தும் தகொயில் மையகுதவொம்.

5. நூல்க்ள ஆரொயந்து ஆழந்து பைடிக்க தவண்டும்.

கீழக்காணும்		சொற்களை	அறுவள்கப்	சபயர்்கைா்க	வள்கப்படுத்து்க.

 நல்லூர், வ்ை,  தகடைல்,  முகம், அனனம், மைம்்�, கொ்ல, வரு�ல், த�ொ்க, 
பைொரதி�ொைன,  பைள்ளி, இறக்்க, மபைரியது, தைொ்ல,  ஐந்து  �ணி, வி்ளயொடடு,  பு�ன

சபேோருள் இடம் கோ்லம் சிதன குைம் சதோழில்

அறிநது	பயன்படுத்துபவாம்.

மூவிடம்

இைம் மூனறு வ்கபபைடும். அ்வ 1. �ன்� 2. முனனி்ல 3. பைைர்க்்க. 

�ன்னக் குறிபபைது �ன்�. 

  (எ.கொ.) நொன, நொம், நொஙகள், என, எம், எஙகள். 

முனனொல் இருபபைவ்ரக் குறிபபைது முனனி்ல. 

  (எ.கொ.) நீ, நீஙகள், நீர், நீவிர், உன, உஙகள். 

�ன்னயும், முனனொல் இருபபைவ்ரயும் அல்லொ�ல் மூனறொ�வ்ரக் குறிபபைது 
பைைர்க்்க.

  (எ.கொ.) அவன, அவள், அவர், அவர்கள், அது, அ்வ, இவன, இவள், இ்வ. 

ெரியான	சொல்ளலக	ச்காணடு	நிைப்பு்க.

  (அது, நீ, அவர்கள், அ்வகள், அ்வ, நொம், என, உன)

1. ________________  மபையர் எனன?

2. ________________  ஏழொம் வகுபபு �ொணவர்கள்.
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சமோழிநயோடு விதையோடு

3. ________________ எபபைடி ஓடும்?

4. ________________  எனன மையது மகொண்டிருக்கிறொய?

5. ________________  வந்து மகொண்டு இருக்கிறொர்கள்.

பின்வரும்	சதைாைர்்களில்	மூவிைப்	சபயர்்களை	அடிகப்காடிடு்க.	அவறளறை	வள்கப்படுத்து்க.

1. எஙகள் வீடடு நொயக்குடடி ஓடியது.

2. இவர்�ொன உஙகள் ஆசிரியர்.

3. நீர் கூறுவது எனக்குப புரியவில்்ல.

4. எனக்கு, அது வந்��ொ எனறு ம�ரியவில்்ல. நீதய கூறு.

5. உஙகதளொடு நொனும் உணவு உண்ணலொ�ொ?

்கடிதைம்	எழுது்க

 உஙகள் பைகுதியில் நூலகம் ஒனறு அ்�த்துத்�ர தவண்டி நூலக ஆ்ணயருக்குக் 
கடி�ம் எழுதுக.

தன்தம முன்னித்ல பேடரகதக

கீபழ	உளை	குறிப்பு்களைப்	பயன்படுத்திக	்கடைத்தில்	எழுத்து்களை	நிைப்பு்க.

1. கொ்லயில் பைள்ளி �ணி ________.

2. தி்ரபபைைஙகளில் விலஙகுகள்  ______ 
கொடசி குழந்்�களுக்குப பிடிக்கும்.

3. க தி ர வ ன  க ொ ் ல யி ல்  கி ழ க் த க 
________.

4. நொள்த�ொறும் மையதித்�ொள் _______  
வழக்கம் இருக்க தவண்டும்.
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நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கோணக

என்	சபாறுப்பு்கள...
 1. பைொைபபுத்�கஙகள் �டடு�னறிப  பிற புத்�கஙக்ளயும் பைடிபதபைன.

 2. மபைறதறொர், ஆசிரியர், மூத்த�ொர் இவர்க்ள எபதபைொதும் �தித்து நைபதபைன.

கத்லச்ச�ோல் அறிநெோம்.

தகொ்ை விடுமு்ற -  Summer Vacation நீதி  -  Moral 

குழந்்�த் ம�ொழிலொளர் -  Child Labour சீரு்ை -  Uniform

பைடைம் -  Degree வழிகொடடு�ல்  -  Guidance

கல்வியறிவு -  Literacy ஒழுக்கம் -  Discipline

ஓர்	எழுத்துச்	சொற்கைால்	நிைப்பு்க.

1. ________ புல்்ல த�யும்.  4. ________ பைறக்கும் .

2. ________ சுடும். 5. ________ �ணம் வீசும்.

3. ________ தபைசும்.  

பின்வரும்	எழுத்து்களுககுப்	சபாருள	எழுது்க.

(எ.கொ.)  �ொ - மகொடு 

  தீ _______________________

  பைொ _______________________

  ்� _______________________

  ்வ _______________________

  ்� _______________________

பின்வரும்	சொற்களை	இருசபாருள	தைருைாறு	சதைாைரில்	அளைத்து	எழுது்க.

ஆறு, விளக்கு, பைடி, மைொல், கல், �ொ்ல, இடி

(எ.கொ.)  ஆறு - ஈ ஆறு கொல்க்ள உ்ையது.

    �ஞைொவூரில் கொவிரி ஆறு பைொயகிறது.

 அறநூல்களின மபையர்க்ள இ்ணயத்தில் த�டி எழுதுக.
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இயல்

 ஆறு கத்ல ெணைம்

Ø		்களல்களின்	இன்றியளையாளைளயக	்கவிளதை	வாயிலா்க	அறிதைல்

Ø			இருசபாருள	தைரும்	வள்கயில்	அளைநதை	பாைலின்	சொல்	நயங்களை	உைர்தைல்

Ø	 ஓவியக்களலயின்	 	 பைன்ளைளயயும்	அது	ைனிதை	வாழபவாடு	இளைநதுளை	
நுடபத்ளதையும்	உைர்நது	பபாறறுதைல்

Ø	 தைமிழ்கச்	சுறறுலா	இைங்களையும்	அளவ	சவளிப்படுத்தும்	்களல,	 பணபாடடுக	
கூறு்களையும்	படித்தைறிதைல்

Ø		சதைாழிறசபயரின்	வள்க்களை	அறிநது	பயன்படுத்துதைல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்
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இயல்

 ஆறு
ஒரு நெணடுநகோள்

க ் ல க ள்  � னி � ர் க ளி ன  வ ொ ழ த வ ொ டு  இ ் ண ந் த � 
வ ள ர் ந் தி ரு க் கி ன ற ன .  ஒ ரு  க ் ல ஞ ன  � ொ ன  பை ் ை க் கு ம் 
ஒவ்மவொன்றயும் அழகியதலொடு பை்ைபபைொன. க்லபபை்ைபபு 
அழகிய்ல �டடும் மவளிபபைடுத்தினொல் தபைொ�ொது. அது 
�ொனுைத்்�ப தபைை தவண்டும். இ�்னக் க்லஞர்களிைம் ஒரு 
தவண்டுதகொளொக ்வக்கிறொர் இபபைொைலின ஆசிரியர். அ�்ன 
அறிதவொம்.

கவிததபநபேதை

கவலயுலகப் பிரும்மாக்கவள

மணணின் ை�ப்புக்குப் 

புதிய அழகுகள வைர்ப்�ைர்கவள

ஒரு மானு்டத்தின் வைணடுவகாள

நீஙகள சிறபிகளாகப்

�ாவற உவ்டப்�ைனின் 

சிவல ைடித்தால

வியர்வை ்நெடி வீைடடும் அதில

ையல்ைளி உழைனின் 

உருை ைார்ப்்�னில 

ஈரமண ைாைம்

இருக்க வைணடும் அதில

ஓவியர்களாகத்

தாயவமயின் பூரிப்வ�ச சித்திரமாக்கி�ால

அைள முகப்்�ாலிவில

ைழித்்தடுக்குமாறு இருக்கடடும் 

கரிை� �ாை உணர்வுகள

ஒரு சின்� மழவலச சித்திரமா

�ால மணம் கமழ வைணடும்

அதன் �ளிஙகு வமனியில

ஆலப்ஸ் மவலச சிகரஙகளா

அடலாணடிக் ைமுத்திர அவலகளா

அவமைான் காடுகளா

�னி�்டர் �ளளத்தாக்குகளா

்தாஙகும் அதிையத் வதாட்டஙகளா

இயறவகயின் பிரமிப்பு எதுவும் 

கவலைடிவு ்காளளலாம்

ஏதாயினும் இவத நிவ�வில ்காளளுஙகள

மானு்ட அவ்டயாளம் ஒன்று 

இருக்கவைணடும் அதில கட்டாயம்

மனிதன் இலலாத – இவணயாத

எந்த ை�ப்பும் ை�ப்பிலவல

அைன் கலைாத எதிலும்ஜீை உயிர்ப்பிலவல…

-வத�ரைன்
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ச�ோல்லும் சபேோருளும்

பிரும்�ொக்கள்  –  பை்ைபபைொளர்கள் வனபபு  –  அழகு
மநடி    –  நொறறம் பூரிபபு  –  �கிழச்சி
�ழ்ல   –  குழந்்� த�னி  –  உைல்

பேோடலின் சபேோருள்

க்லயுலகப பை்ைபபைொளர்கதள! �ண்ணின அழகுக்கு அழகு தைர்பபைவர்கதள! 
உஙகளுக்கு ஒரு �னி� ைமு�ொயத்தின தவண்டுதகொள்!

நீஙகள் பைொ்ற உ்ைபபைவரின சி்ல்யச் மைதுக்கினொல், அதில் வியர்்வ நொறறம் 
வீைதவண்டும். உழவரின உருவ வொர்பபைொக இருந்�ொல், அதில் ஈர�ண்ணின �ணம் வீை 
தவண்டும். 

�ொயின �கிழச்சியொன உருவத்்� ஓவிய�ொக வ்ரந்�ொல், அவரின முகத்தில் அனபும் 
பைொைமும் நி்றந்திருக்க தவண்டும். சிறு குழந்்�யின சித்திரத்்�த் தீடடினொல் அ�ன 
உைலில் பைொல் �ணம் க�ழ தவண்டும். 

ஆல்பஸ �்லச் சிகரஙகள், அடலொண்டிக் மபைருஙகைல் அ்லகள், அத�ைொன 
கொடுகள், பைனிபைைர் பைள்ளத்�ொக்குகள், ம�ொஙகும் த�ொடைஙகள் என இயற்கயின 
விந்்�த் த�ொறறஙகள் எ்வயும் க்லவடிவம் மபைறலொம். ஆனொல் அதில் �ொனுைப பைண்பு 
கடைொய�ொக இருக்க தவண்டும். �ொனுைம் இல்லொ� எந்� அழகும் அழகனறு.  �னி�ன 
கலக்கொ� எதிலும் உயிர்பபில்்ல.

நூல் செளி

பதனைசன் தமிைபாசிரியைபா்கப ்ணியபாற்றியவர். இவர் வபானம்்பாடி, குயில், 

கதன்றல் ப்பான்ற இதழ்்களில் ்கவிரத்கள எழுதியுளளபார். இவைது ்கவிரத்களில் 

சமுதபாயச் சிக்கல்்கள எளளல் சுரவபயபாடு கவளிப்டும். மணவபாசல், கவளரள 

பைபாஜபா, க்ய்து ்ைகிய பம்கம் ஆகிய ்கவிரத நூல்்கரள எழுதியுளளபார்.

்பாடப்குதியிலுளள ்கவிரத க்ய்து ்ைகிய பம்கம் என்னும் நூலிலிருந்து எடுத்துத் 

தைப்டடுளளது.

1. உஙகளுக்குப பிடித்� ஏத�னும் ஒரு க்ல பைறறிய �கவல்க்ளத் திரடடுக.

2. உ்ழபபைொளர்களின மபைரு்�்யக் கூறும் கவி்�க்ளத் ம�ொகுத்து வந்து 
வகுபபை்றயில் பைகிர்க. 

கறபேதெ கற்றபின்
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. �யிலும் �ொனும் வனத்திறகு _________ �ருகினறன.

    அ) க்ளபபு ஆ) வனபபு  இ)  �்லபபு  ஈ)  உ்ழபபு

2.  மிளகொய வறறலின _________ தும்�்ல வரவ்ழக்கும்.

  அ) மநடி ஆ)  கொடசி  இ)  �ணம்  ஈ)  ஓ்ை

3. அன்ன �ொன மபைறற ______ சிரிபபில் �கிழச்சி அ்ைகிறொர்.

   அ) �ங்கயின ஆ)  �ம்பியின  இ)  �ழ்லயின    ஈ)  கணவனின

4. ‘வனபபில்்ல’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ______.

  அ) வனம் + இல்்ல ஆ) வனபபு + இல்்ல

  இ) வனபபு + யில்்ல ஈ) வனப + பில்்ல

5. ‘வொர்பபு + எனில்’ எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் ______.

  அ) வொர்பஎனில்  ஆ) வொர்பபினில்           

  இ) வொர்பமபைனில்  ஈ) வொர்பபு எனில்

நயம் அறிக.

 ஒதர எழுத்திதலொ ஓ்ையிதலொ முடியும் இ்யபுச் மைொறக்ளப பைொைலில் இருந்து 
எடுத்து எழுதுக.

குறுவினொ

1.  �ொய்�யின ஓவியத்தில் நி்றந்திருக்க தவண்டிய்வ யொ்வ?

2.  ஒரு க்ல எபமபைொழுது உயிர்பபு்ைய�ொக அ்�யும்?

சிறுவினொ

 சிறபைஙகளும் ஓவியஙகளும் எவ்வொறு அ்�ய தவண்டும் எனறு கவிஞர் கூறுகிறொர்?

சிந்�்ன வினொ

 நீஙகள் ஒரு க்லஞரொக இருந்�ொல்  எத்�்கய பை்ைபபுக்ள உருவொக்குவீர்கள்?
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இயல்

 ஆறு
கீதரபபேோத்தியும் குதிதரயும்

(இரடடு்ற சமோழிதல்)

�மிழில் மைொல்நயமும் மபைொருள்நயமும் மிகுந்� பைலவ்கயொன 
பைொைல்கள் எழு�பபைடடுள்ளன. ஒதர பைொைலில் இரண்டு மபைொருள் 
த�ொனறும்பைடி பைொைபபைடும் இரடடுறம�ொழி�லும் அவறறுள் 
ஒனறு. இ�்னச் ‘சிதல்ை’ எனறும் கூறுவர். அவ்வ்கயில் 
அ்�ந்� சு்வயொன பைொைல் ஒன்ற அறிதவொம்.

கவிததபநபேதை

ச�ோல்லும் சபேோருளும்

வண்கீ்ர  - வள�ொன கீ்ர  பைரி  - குதி்ர

முடைபதபைொய -  முழு�ொகச் மைனறு கொல்  - வொயக்கொல், குதி்ரயின கொல்
�றித்�ல் - �டுத்�ல் (�ண்்ண மவடடித் �டுத்துப பைொத்தி கடடு�ல்), 
   எதிரிக்ளத் �டுத்துத் �ொக்கு�ல்

பேோடலின் சபேோருள்

கீதரபபேோத்தியில் 

 �ண் கடடிக்ள அடித்துத் தூளொக்குவர்;  �ண்்ண மவடடித் �டுத்துப பைொத்திகளொக்கி 
்வத்திருபபைர்; வொயக்கொலில் �ொறி�ொறி நீர் பைொயச்சுவர்; நீர் க்ை�்ையின இறுதி வ்ர 
மைனறு �ொறறி விைத் திரும்பும். 

குதிதர

  வண்டிகளில் கடடி, அடித்து ஓடைபபைடும்; கொல் �ொறி�ொறிப பைொயந்து மைல்லும்;  
எதிரிக்ள �றித்துத்  �ொக்கும்; தபைொக தவண்டிய இைம் முழுவதும் மைனறு மீண்டும் திரும்பி 
வரும். 

இக்கொரணஙகளொல்  கீ்ரப பைொத்தியும், ஏறிப பையணம் மையயும் குதி்ரயும் ஒனறொகக் 
கரு�பபைடும்.  

கடடி அடிக்வகயால காலமாறிப் �ாயவகயால

்ைடடி மறிக்கின்ற வமன்வமயால - முட்டப்வ�ாய

மாறத் திரும்புவகயால ைணகீவரப் �ாத்தியு்டன் 

ஏறப் �ரியாகு வம*

- காளவமகப்புலைர்
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நூல் செளி

்கபாளபம்கபபுைவரின் இயற்க்யர் வைதன். பம்கம் மரை க்பாழிவது ப்பாைக 

்கவிரத்கரள விரைந்து ்பாடியதபால் இவர் ்கபாளபம்கபபுைவர் என்று 

அரைக்கப்டடபார். திருவபாரனக்கபா உைபா, சைசுவதி மபாரை, ்ைபிைம்ம விளக்கம், 

சித்திை மடல் ஆகிய நூல்்கரள எழுதியுளளபார். இவைது தனிப்பாடல்்கள தனிப்பாடல் திைடடு 

என்னும் நூலில் இடம் க்ற்றுளளன. அந்நூலிலிருந்து ஒரு ்பாடல் இங்குத் தைப்டடுளளது.

இருமபைொருள் �ரும் மைொறகள் சிலவற்ற எழுதி, அவறறின இரு மபைொருள்க்ளயும் 
எழுதுக.

(எ.கொ.) �ொ்ல - �லர் �ொ்ல, அந்திப மபைொழுது

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. ‘ஏறப பைரியொகுத�’ எனனும் ம�ொைரில் ‘ பைரி’ எனபை�ன மபைொருள் __________.

  அ)  யொ்ன  ஆ) குதி்ர   இ) �ொன     ஈ) �ொடு

2. மபைொருந்�ொ� ஓ்ை உ்ைய மைொல்  __________.

  அ)  பைொய்கயொல்    ஆ) த�ன்�யொல்

  இ)  திரும்பு்கயில்   ஈ)  அடிக்்கயொல்

3.  ‘வண்கீ்ர’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது __________.

  அ) வண் + கீ்ர    ஆ) வண்ணம் + கீ்ர

  இ) வளம் + கீ்ர    ஈ) வண்்� + கீ்ர 

4. கடடி + அடித்�ல் எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் _________.

  அ)  கடடியிடித்�ல்   ஆ) கடடியடித்�ல் 

  இ) கடடிஅடித்�ல்       ஈ) கடடுஅடித்�ல்

சிறுவினொ

 கீ்ரபபைொத்தியும் குதி்ரயும் எக்கொரணஙகளொல் ஒத்திருக்கினறன?

சிந்�்ன வினொ

 நீஙகள் எவற்றக் குதி்ரதயொடு ஒபபிடுவீர்கள்?
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ஆயக்லகள் அறுபைத்து நொனகனுள் ஒனறு ஓவியக்க்ல. 
கொண்தபைொரின கண்்ணயும் கருத்்�யும் கவர்ந்திழுக்கும் 
ஆறறல் ஓவியத்திறகு உண்டு. ஒரு கருத்்�ப தபைச்ைொலும் 
எழுத்�ொலும் மவளிபபைடுத்துவ்�க் கொடடிலும் ஓர் ஓவியத்�ொல் 
மிக நுடபை�ொகப புரிய ்வத்துவிை முடியும். அ�னொல்�ொன 
ஓவியத்்� நுண்க்லகளுள் மு�ன்�யொன ஒனறொகக் 

கருதுகினறனர். இத்�்கய சிறபபு மிக்க ஓவியக்க்ல்யப பைறறி அறிதவொம்.

இயல்

 ஆறு
நபேசும் ஓவியஙகள்

உதர�தட உ்லகம்

ஒரு விடுமு்ற நொளனறு கண்ணனும் �ணியும் அரசுப மபைொருள்கொடசிக் கூைத்திறகுச் 
மைல்கினறனர்.  ஒவ்தவொர் அரஙகொகக் கண்டுகளித்�வொதற மைனறு இறுதியில் 
ஓவியக்கூைத்்� அ்ைகினறனர்.

�ணி : கண்ணொ அந்� அறிவிபபுப பைல்க்யப பைொர். 

அறிவிபபுப ்ைர்க

ஓவியங்்கரளத் கதபாடபாமல் ்பார்ககுமபாறு ப்கடடுகக்கபாளகிபறபாம் . 

ஓவியங்்களுககுக கீபை உளள க்பாத்தபாரன அழுத்தினபால் ஓவியங்்கள 

உங்்களுடன் ப்சும். 
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கண்ணன : �ணி! இஙகுக் கு்க தபைொனறு வடிவ்�க்கபபைடை பைொ்றயில் அழகொன 
ஓவியஙகள் வ்ரயபபைடடு உள்ளன. அந்�ப மபைொத்�ொ்ன அழுத்து. கு்க ஓவியம் 
தபைசுவ்�க் தகடதபைொம். 

(மணி ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்)

கு்க ஓவியம் : ந ொ ன � ொ ன  கு ் க  ஓ வி ய ம் 
த பை சு கி த ற ன .  பை ழ ங க ொ ல  � னி � ர் க ள் 
கு ் க க ளி ல் � ொ ன  வ ொ ழ ந் து  வ ந் � ன ர் . 
அஙகு�ொன அவர்கள் மு�லில் ஓவியஙக்ள 
வ்ரயத் ம�ொைஙகினொர்கள். மையதிக்ள 
�றறவர்களுக்குத் ம�ரிவிபபை�றகொக எஙக்ள 
வ்ரந்�னர். தவட்ைக்குச் மைல்லு�ல், நைனம் 
ஆடு�ல், தபைொர் மைய�ல் தபைொனற கொடசிகள் 
வ்ரயபபைடைன. நொஙகள் மபைரும்பைொலும் தகொடதைொவிய�ொக இருபதபைொம். �ண் �றறும் கல் 
துகள்க்ளக் மகொண்டு எஙகளுக்கு வண்ணம் தீடடினர். எஙக்ள உறறு தநொக்கினொல் 
பைழந்�மிழரின வொழக்்க மு்றக்ள அறிந்து மகொள்ளலொம்.

�ணி : கண்ணொ! இத�ொ இஙகுள்ள சுவர் ஓவியத்தின மபைொத்�ொ்ன அழுத்து. 
(கணணன் ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்.)

சுவர் ஓவியம் : � னி � ர் க ள்  வீ டு க ட டி  வ ொ ழ த் 
ம�ொைஙகிய கொலம் மு�ல் சுவர் ஓவியஙகளொகிய 
எஙக்ள வ்ரந்து வருகினறனர். அரண்�்னகள், 
� ண் ை பை ங க ள் ,  த க ொ வி ல் க ள்  த பை ொ ன ற வ ற றி ன 
சுவர்களிலும் த�றகூ்ரகளிலும் எஙக்ளக் 
க ொ ண மு டி யு ம் .  சி த் � ன ன வ ொ ை ல்  எ ன னு ம் 
ஊரில் எஙக்ளப  பைொர்த்திருபபீர்கள். எஙக்ள 
எவ்வொறு வ்ரந்�னர் ம�ரியு�ொ? மு�லில் ஆறறு 
�ணலுைன சுண்ணொம்்பைச் தைர்த்துச் சுவ்ரச் 
ை�பபைடுத்துவர். சுவர் ஈரபபை��ொக இருக்கும்தபைொது 
எஙக்ள வ்ரவர். சுவர் உலர்ந்�பிறகு எஙக்ள 
வ்ரவதும் உண்டு. �ஞ்ைப மபைரியதகொயிலில் 
சுவர் ஓவியஙகளொன எஙக்ள ஏரொள�ொகக் 
க ொ ண மு டி யு ம் .  க ரு வ ் ற ச்  சு ற று ச் சு வ ரி லு ம் 
�ண்ைபைஙகளின சுவர்களிலும் நொஙகள் அழகொகக் 

கொடசியளிக்கிதறொம். நொயன�ொர்களில் ஒருவரொன சுந்�ரரின வொழக்்க நிகழவுகளொக 
நொஙகள் வ்ரயபபைடடிருக்கிதறொம்.

�ணி : கண்ணொ, வொ!  அத�ொ! அஙகுள்ள துணி ஓவியஙக்ளப பைொர்பதபைொம்.

(கணணன் துணி ஓவியத்தின் அருகிலுளள ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்.)

துணி ஓவியம் : துணிகளில் ஓவியஙகள் வ்ரயும் மு்ற பைழஙகொலம் மு�தல வழக்கத்தில் 
இருந்துள்ளது. ஓவியம் வ்ரயப பையனபைடும் துணி்ய எழினி, தி்ரச்சீ்ல, கிழி, 
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சதரிந்து சதளிநெோம்
பைைொம் எனப பைல மபையர்களில் அ்ழபபைர். 
சீவகசிந்�ொ�ணிக் கொபபியத்தில் குண�ொ்ல 
எ ன னு ம்  � ் ல வி  ய ொ ் ன ் ய க்  க ண் டு 
அஞசிய கொடசி்யச் சீவகன துணியில் 
வ்ரந்��ொகக் கூறபபைடடுள்ளது. �றகொலத்தில் 
எஙக்ளக் கலம்கொரி ஓவியஙகள் எனனும் 
மபையரில் �மிழகத்திலும் ஆந்திரொவிலும் 
ஓவியர்கள் வ்ரந்து வருகினறனர்.
கண்ணன : �ணி, வொ! அந்� ஓ்லச்சுவடி 
ஓவியத்்�ப பைொர்பதபைொம்.

(கணணன் ஓவலசசுைடி ஓவியத்தின் அருகிலுளள ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்)

ஓ்லச்சுவடி ஓவியம் : ஓ்லச்சுவடிகள் 
மீ து  எ ழு த் � ொ ணி க ் ள க்  ம க ொ ண் டு 
தகொடதைொவிய�ொகவும் வண்ணபபூச்சு 
ஓவிய�ொகவும் எஙக்ள வ்ரவொர்கள். 
ந ொ ங க ள்  ம பை ரு ம் பை ொ லு ம்  இ தி க ொ ை ம் 
�றறும் புரொணக் கொடசிகளொகதவ இருக்கிதறொம். �றகொலத்தில் எஙக்ளக் கொண்பைது 
அரி�ொகிவிடைது. �ஞைொவூர் ைரசுவதி �கொல் நூலகத்திறகுச் மைனறொல் எஙக்ளக் 
கொணலொம்.

�ணி: �ொள்களில் ஓவியம் வ்ரயும்தபைொத� நொம் அழிபபைொனக்ளக் மகொண்டு பைலமு்ற 
அழித்து அழித்து வ்ரகிதறொம். ஒருமு்ற எழுத்�ொணியொல் கீறிவிடைொல் திருத்�முடியொ� 
ஓ்லச்சுவடிகளில் நம் முனதனொர் ஓவியம் வ்ரந்துள்ளனர். அவர்களின திற்�்ய 
எண்ணிப பைொர்த்�ொல் வியபபைொக இருக்கிறது. 

கண்ணன : ைரி, வொ! மைபதபைடடுஓவியம் எனன மைொல்கிறது எனறு தகடதபைொம். 
(கணணன் ்ைப்வ�டடு ஓவியத்தின் அருகிலுளள ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்)

ம ை ப த பை ட டு  ஓ வி ய ம்  :  மு ற க ொ ல த் தி ல்  � ன ன ர் க ளி ன  ஆ ் ண க ் ள யு ம்   அ ர சு 
ஆவணஙக்ளயும் மைபதபைடுகளில் மபைொறிபபைது வழக்கம். அ்�பதபைொல  உளிமகொண்டு 

வ ் ர த க ொ டு க ள ொ க  எ ங க ் ள யு ம் 
வ்ரந்�னர். மபைொதுவொக நீர்நி்லகள், 
மைடிமகொடிகள், பைற்வகள், விலஙகுகள், 
குறியீடுகள் தபைொனற்வயொக எஙக்ளக் 
கொணலொம். 

கண்ணன : அஙதக சில புது்�யொன 
ஓவியஙகள் கொணபபைடுகினறனதவ! வொ! 
மைனறு பைொர்க்கலொம்.

� ணி  :  � ந் �  ஓ வி ய ங க ள்  எ ன று 
குறிபபிைபபைடடுள்ளத�! இ்வ யொர் �ந்� 
ஓவியஙகளொக இருக்கும்? 

சதரிந்து சதளிநெோம்

ஓவிய மணட்த்தில் ்ை வர்க ஓவியங்்கள 

வரையப்டடிருந்தன. ஓவியங்்கள குறித்து 

அறிந்பதபார் அறியபாதவர்்களுககு விளககிக 

கூறினர் என்ற கசய்தி ்ரி்பாடலில் இடம் 

க்ற்றுளளது. 

இன்ன ்ை்ை எழுத்துநிரை மணட்ம்

துன்னுநர் சுடடவும் சுடடு அறிவுறுத்தவும்  

- ்ரி்பாடல் (19 : 54-55)

பு ர ன ய பா  ஓ வி ய ங் ்க ள  ் ற் றி  ந ம் 

இைககியங்்கள கூறும் கசய்தி்கள

புரனயபா ஓவியம் ்கடுப்ப புரனவில் 

- கநடுநல்வபாரட

புரனயபா ஓவியம் புறம் ப்பாந்தன்ன 

-மணிபம்கரை 
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(கணணன் தந்த ஓவியத்தின் அருகிலுளள ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்)

�ந்� ஓவியம் :  நொஙகள் யொ்னத் 
� ந் � ங க ளி ன  மீ து  வ ் ர ய ப பை ட ை 
ஓவியஙகள். வயது முதிர்ந்து இறந்� 
யொ்னயின �ந்�ஙகளினமீது பைலவ்க 
நீ ர் வ ண் ண ங க ் ள ப  பை ய ன பை டு த் தி 
அழகொன ஓவியஙகளொக எஙக்ள வ்ரவொர்கள். எஙக்ளக் தகரள �ொநிலத்தில் 
அதிக�ொகக் கொணமுடியும்.

கண்ணன : வொ! அஙதக உள்ள கண்ணொடி ஓவியஙக்ளப பைொர்பதபைொம். 

(கணணன் கணணாடி ஓவியத்தின் அருகிலுளள ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்.) 

கண்ணொடி ஓவியம் : கண்ணொடிகள் முகம் பைொர்க்க �டடும்�ொன பையனபைடும் என 
நி்னத்திருபபீர்கள். ஆனொல்,  அழகிய வண்ண  ஓவியஙகளொகிய எஙக்ள வ்ரயவும் 
கண்ணொடிக்ளப பையனபைடுத்துகினறனர். பைலவ்கயொன உருவஙகள், இயற்கக் கொடசிகள் 
தபைொனற்வகளொக நொஙகள் வ்ரயபபைடுகிதறொம். எஙக்ள உருவொக்கும் ஓவியர்கள் 
�ஞைொவூரில் மிகுதியொக உள்ளனர். 

�ணி : அைைொ, ஓவியஙகளில்�ொன எத்�்ன வ்ககள்! இத�ொ! இருபை�ொம் நூறறொண்டு 
ஓவியஙகள் எனனும் இறுதிப பைகுதிக்கு வந்துவிடதைொம்.  அத�ொ! அஙதக நொம் இபதபைொது 
வ்ரவது தபைொலத் �ொள்களில் வ்ரயபபைடை ஓவியஙகள் உள்ளன. வொ, மைனறு பைொர்க்கலொம். 

(கணணன் தாள ஓவியத்தின் அருகிலுளள ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்)

�ொள் ஓவியம் : �றகொலத்தில் பைரவலொன பையனபைொடடில் இருபபைவர்கள் நொஙகதள. 
தகொடதைொவியஙகள், வண்ண ஓவியஙகள், நவீன ஓவியஙகள் எனப பைலவ்கயொன 
வடிவஙகளில் நொஙகள் கொணபபைடுகினதறொம். கரிக்தகொல், நீர்வண்ணம், எண்மணய 
வண்ணம் ஆகியவற்றப பையனபைடுத்தி எஙக்ள வ்ரகினறனர். 

(கணணன் அருகிலிருந்த கருத்துப்�்ட ஓவியத்தின் ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்.)

கருத்துபபைை ஓவியம் : அரசியல் கருத்துக்ள எளி்�யொக விளக்குவ�றகு நொஙகள்  
பையனபைடுகிதறொம்.  இந்தியொ இ�ழில் பைொரதியொர்�ொன எஙக்ள மு�னமு�லில் 

சதரிந்து சதளிநெோம் நெறுசபேயரகதை அறிநெோம்

ஓவியம் ஓ வு ,  ஓ வி ய ம் ,  ஓ வ ம் ,  சி த் தி ை ம் ,  ் ட ம் ,  ் ட பா ம் , 

வடடிர்கச்கசய்தி

ஓவியம் வரை்வர் ்கணணுள விரனஞர், ஓவியப புைவர், ஓவமபாக்கள, 

கிளவி வல்பைபான், சித்திைக்கபாைர், வித்த்கர்

ஓவியக கூடம் எழுகதழில் அம்்ைம், எழுத்துநிரை மணட்ம், சித்திை 

அம்்ைம், சித்திைககூடம், சித்திைமபாடம், சித்திைமணட்ம், 

சித்திை சர்
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�மிழில் அறிமுகபபைடுத்தினொர். இபதபைொது 
மபைரும்பைொலொன இ�ழகளில் நீஙகள் எஙக்ளப 
பைொர்க்க முடியும். எஙகளு்ைய �றமறொரு 
வடிவத� தகலிச்சித்திரம் ஆகும்.  �னி� 
உருவஙக்ள விந்்�யொன த�ொறறஙகளில் 
ந்கச்சு்வ த�ொனறும்பைடி வ்ரவ்�தய 
தகலிச்சித்திரம் எனபைர்.

(கணணன் நெவீ� ஓவியத்தின் அருகிலுளள 

்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்)

ந வீ ன  ஓ வி ய ம்  :  ஓ வி ய க் க ் ல யி ன 
மிகப புது்�யொன வடிவ�ொக நொஙகள்  
வி ள ங கு கி த ற ொ ம் .  பு து ் � ய ொ ன 
பை ொ ர் ் வ யி ல்  பு தி ய  க ரு த் து க ள் 
மவளிபபைடு�ொறு எஙக்ள வ்ரகினறனர். 
பை ொ ர் ் வ ய ொ ள ர் க ளி ன  � ன ப பை ொ ன ் � க் கு 
ஏ ற பை ப  ம பை ொ ரு ள் ம க ொ ள் ளு ம்  வ ் க யி ல் 
த க ொ டு க ள ொ க வு ம்  கி று க் க ல் க ள ொ க வு ம் 
நொஙகள் வ்ரயபபைடுகிதறொம். பைல வண்ணக் 
க ல ் வ க ் ள க்  ம க ொ ண் டு ம்  எ ங க ் ள 
வ்ரகினறனர். 

� ணி  :  இ ந் � க்  க ண் க ொ ட சி யி ன  மூ ல ம் 
பைலவ்கயொன ஓவியஙக்ளப பைறறி அறிந்து 
மகொண்தைொம். 
கண்ணன : அதிலும் ஓவியஙகதள நம்த�ொடு 

தபைசியது மிகமிகச் சிறபபைொக இருந்�து. இந்� நொ்ள நம்�ொல் �றக்கதவ முடியொது! நொமும் 
சிறந்� ஓவியஙக்ள வ்ரந்து பைழகுதவொம்.

ஐபைபாபபியக ்கரை நுணுக்கத்துடன் 

இ ந் தி ய க  ்க ர த  ம ை பு ்க ர ள 

இ ர ண த் து  ஓ வி ய ங் ்க ளி ல் 

புதுரம்கரளப புகுத்தியவர் இைபாஜபா 

இைவிவர்மபா.  இவைது ஓவியமுரற்கள 

பிற்்கபாைத்தில் நபாட்கபாடடி்களில் அதி்கம் 

்யன்்டுத்தப்டடன.  நபாட்கபாடடி ஓவியம் 

வரையும் முரறயின் முன்பனபாடி்களுள 

ஒ ரு வ ை பா ்க க  ்க ரு த ப ் டு ் வ ர் 

க ்க பா ண ர ட ய ை பா ஜு .  ந பா ட ்க பா ட டி 

ஓவியங் ்கரளப ்சபார்  க்யிணடிங் 

என்றும் அரைப்ர்

சதரிந்து சதளிநெோம்

1. உ�க்குப பிடித்� கொடசி்ய  வ்ரந்து வண்ணம் தீடடுக.

2. பைருவ இ�ழகளில் மவளிவந்� பைலவ்க ஓவியஙக்ளச் தைகரித்துப பைைத்ம�ொகுபபு 
உருவொக்குக.

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. கு்க ஓவியஙகளில் வண்ணம் தீடைப பையனபைடை மபைொருள்களில் ஒனறு _______.

  அ) �ண்துகள்   ஆ) நீர் வண்ணம்    இ) எண்மணய வண்ணம்   ஈ) கரிக்தகொல்

்பாைதியபார் கவளியிடட ப்கலிச்சித்திைம்
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2. ந்கச்சு்வ உணர்வு மவளிபபைடு�ொறு  வ்ரயபபைடும் ஓவியம் ________.

  அ) கு்க ஓவியம்    ஆ) சுவர் ஓவியம் 

  இ) கண்ணொடி ஓவியம்   ஈ) தகலிச்சித்திரம்

3. 'தகொடதைொவியம்' எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ________.

  அ) தகொடு + ஓவியம்   ஆ) தகொடடு + ஓவியம் 

  இ) தகொட + தைொவியம்   ஈ) தகொடி + ஓவியம்

4. 'மைபதபைடு' எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ________.

  அ) மைபபு + ஈடு    ஆ) மைபபு + ஓடு

  இ) மைபபு + ஏடு    ஈ) மைபபு + தயடு

5. எழுத்து + ஆணி எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் ________.

  அ) எழுத்துஆணி    ஆ) எழுத்�ொணி  

  இ) எழுத்து�ொணி    ஈ) எழு�ொணி

தகொடிடை இைங்ள நிரபபுக.

1. கருத்துப பைைஙக்ள அறிமுகபபைடுத்தியவர் _______.

2. கலம்கொரி ஓவியம் எனறு அ்ழக்கபபைடுவது _______.

3. �னனர்களின ஆ்ணக்ளயும் அரசு ஆவணஙக்ளயும் _____ மீது மபைொறித்துப 
பைொதுகொத்�னர்.

குறுவினொ

1. ஓவியஙகளின வ்ககள் யொ்வ?

2. கு்க ஓவியஙகளில் இருந்து நொம் அறியும் மையதிகள் யொ்வ?

3. �ொள் ஓவியஙக்ள எவற்றக் மகொண்டு வ்ரவர்?

4. சுவர்  ஓவியஙகள் கொணபபைடும் இைஙக்ளக்  கூறுக.

5. மைபதபைடடு ஓவியஙகளில் கொணபபைடும் கொடசிகள் யொ்வ?

சிறுவினொ

1. தகலிச்சித்திரம் எனறொல் எனன?

2. ஓ்லச்சுவடி ஓவியஙகள் குறித்து நீஙகள் அறிந்து மகொண்ைவற்ற எழுதுக.

சிந்�்ன வினொ 

 �ந்� ஓவியஙகள் தகரளொவில்  அதிகம் கொணபபைடுவது ஏன?
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இயல்

 ஆறு தமிழ் ஒளிர இடஙகள் 

விரிெோனம்

�னி�ர்கள் புதிய புதிய இைஙக்ளக் கொண்பைதில் விருபபைம் 
உ்ையவர்கள். பைழ்�யொன நி்னவுச் சினனஙகள், இயற்க 
அழகு நி்றந்� பைகுதிகள், வழிபைொடடு இைஙகள், கைறக்ரப 
பைகுதிகள், த�சியப பூஙகொக்கள் தபைொனற இைஙக்ளக் கொண்பைது 
உள்ளத்துக்கு �கிழச்சி்யத் �ரும்.  அவறறுள் �மிழின 
மபைரு்�்ய விளக்கும் இைஙகள் சிலவற்ற அறிதவொம்.

அனபு �ொணவர்கதள! புத்�கஙகளில் பைல வ்க உண்டு. க்�ப புத்�கஙகள், கடடு்ரப 
புத்�கஙகள், கவி்�ப புத்�கஙகள் ஆகிய்வ நீஙகள் அறிந்�்வதய. இது �மிழுைன 
ம�ொைர்பு்ைய இைஙகள் குறித்� ்கதயடு. இக்்கதயடு அத்�்கய இைஙக்ள தநரில் 
கொண தவண்டும் எனற ஆர்வத்்�த் தூண்டும் வ்கயில் வடிவ்�க்கபபைடடுள்ளது. 

இந்தியொவில் உள்ள ம�ொன்�யொன நூலகஙகளுள் �ஞ்ை ைரசுவதி �கொல் 
நூலகமும் ஒனறு. இந்நூலகம் கி.பி. (மபைொ.ஆ.) 1122 மு�ல் இயஙகி வருவ�ொகக் 
கல்மவடடுச் மையதிகள் கூறுகினறன. இஙகுத் �மிழ,  ம�லுஙகு உள்ளிடை 
பைல்தவறு ம�ொழிகளின ஓ்லச் சுவடிகளும் ்கமயழுத்துப பைடிகளும் உள்ளன. 
�்லசிறந்� ஓவியஙகளும் ம�ொன்�யொன  இ்ைக் கருவிகளும் சிறபைஙகளும் இஙகு 
இைம்மபைறறுள்ளன. 

தஞத� �ரசுெதி மகோல் நூ்லகம்
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தமிழ்ப பேல்கத்லககைகம் -  தஞ�ோவூர

ம ை ம் ம � ொ ழி ய ொ கி ய 
�மிழுக்கு ஒரு பைல்க்லக்கழகம் 
அ ் � ய  த வ ண் டு ம்  எ ன ற 
எ ண் ண த் தி ன  அ டி ப பை ் ை யி ல் 
�மிழக அரைொல் கி.பி. (மபைொ.ஆ.) 
1981 இல் த�ொறறுவிக்கபபைடைது 
� மி ழ ப பை ல் க ் ல க் க ழ க ம் . 
இ து  � ஞ ை ொ வூ ரி ல்  ஆ யி ர ம் 
ஏ க் க ர்  நி ல ப பை ர ப பி ல் 
அ ் � க் க ப பை ட டு ள் ள து . 
வ ொ ன த் தி ல்  இ ரு ந் து  பை ொ ர் க் கு ம் 
ம பை ொ ழு து  “ � மி ழ ந ொ டு “  எ ன த் 
ம�ரியும் வ்கயில் இ�ன கடைை 
அ ் � ப பு   உ ள் ள து .  இ ந் தி ய 
நொகரிகத்தின பைண்பைொடடுக்  கூறுகள் 
அ ் ன த் ் � யு ம்  வி ரி வ ொ க வு ம் 
ஆழ�ொகவும் ஆரொய தவண்டும் 
எனபைத� இபபைல்க்லக்கழகத்தின தநொக்கம். 

இஙகுக் க்லபபுலம், சுவடிபபுலம், வளர்�மிழபபுலம், ம�ொழிபபுலம், அறிவியல்புலம் 
ஆகிய ஐந்து புலஙகளும் இருபைத்்�ந்து து்றகளும் உள்ளன. இபபைல்க்லக்கழகம் 
�மிழம�ொழி ஆயவுகள் மையவது �டடு�னறி, சித்� �ருத்துவத்து்ற மூலம் 
மபைொது�க்களுக்குப பையனுள்ள வ்கயில் �ருத்துவத் ம�ொண்டு மையது வருகிறது. இந்திய 
ஆடசிபபைணி பையிறசியொளர்களுக்குத் �மிழம�ொழிபபையிறசி்ய இபபைல்க்லக்கழகத� 
வழஙகுகிறது. இஙகு மிகபமபைரிய நூலகம் ஒனறு அ்�ந்துள்ளது.  உலகின பைல்தவறு 
நொடுக்ளச் தைர்ந்� ஏரொள�ொன �ொணவர்கள் இஙகுக் கல்வி கறறு வருகினறனர். 

உ.நெ.�ோ  நூ்லகம் – ச�ன்தன

கி.பி. (மபைொ.ஆ.) 1942 இல் ம�ொைஙகபபைடை இந்நூலகத்தில் �மிழ, ம�லுஙகு, வைம�ொழி 
உள்ளிடை பைல்தவறு ம�ொழி நூல்கள் உள்ளன. இஙகு 2128 ஓ்லச்சுவடிகளும் 2941 
�மிழ நூல்களும் உள்ளன.

கீழ்த்தித� நூ்லகம் – ச�ன்தன

 இந்நூலகம் கி.பி. (மபைொ.ஆ.) 1869ஆம் ஆண்டு ம�ொைஙகபபைடைது. இஙகுத் �மிழ, 
ம�லுஙகு, கனனைம், �ரொத்தி உள்ளிடை பைல்தவறு ம�ொழிகளின ஓ்லச்சுவடிகள் 
உள்ளன. கணி�ம், வொனியல், �ருத்துவம், வரலொறு உள்ளிடை பைல்தவறு து்ற 
நூல்களும் இைம்மபைறறுள்ளன. இது �றதபைொது அண்ணொ நூறறொண்டு நூலகத்தின ஏழொம் 
�ளத்தில் இயஙகி வருகினறது.
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கன்னிமோரோ நூ்லகம் – ச�ன்தன

ெள்ளுெர நகோடடம் - ச�ன்தன

தி ரு வ ள் ளு வ ரி ன  பு க ் ழ  உ ல க றி ய ச்  ம ை ய யு ம்  வ ் க யி ல்  ம ை ன ் ன க் 
தகொைம்பைொக்கத்தில் வள்ளுவர் தகொடைம் எனனும் க்லக்கூைம் அ்�க்கபபைடடுள்ளது. 
இ�ன கடடு�ொனப  பைணிகள் கி.பி.(மபைொ.ஆ.)  1973 இல் ம�ொைஙகி 1976 இல் 
முடிக்கபபைடைன. இது திருவொரூர்த் த�ர் தபைொனற வடிவில் அ்�க்கபபைடடு அ�்ன 
இ ர ண் டு  ய ொ ் ன க ள்  இ ழு த் து ச் 
மைல்வது தபைொனறு கருஙகறகளொல் 
உ ரு வ ொ க் க ப பை ட டு ள் ள து .  இ � ன 
அ டி ப பை கு தி  இ ரு பை த் ் � ந் து  அ டி 
நீளமும் இருபைத்்�ந்து அடி அகலமும் 
உ்ையது. த�ரின ம�ொத்� உயரம் 
128  அடி.  இரண்டு பைக்கஙகளிலும் 
பை க் க த் தி ற கு  ந ொ ன கு  ை க் க ர ங க ள் 
�னிக்கறகளொல் அ்�க்கபபைடடுள்ளன. 
க்ைக்தகொடி இரண்டு ைக்கரஙகள் 
மபைரியனவொகவும் நடுவில் இரண்டு 
ைக்கரஙகள் சிறியனவொகவும் உள்ளன. 
த�ரின ்�யத்தில் உள்ள எண்தகொண 
வடிவக் கருவ்றயில் திருவள்ளுவரின 
சி்ல கவினுற அ்�க்கபபைடடுள்ளது.  
வள்ளுவர் தகொடைத்தில்  நிகழச்சிகள் நைத்துவ�றகொன அரஙகம் ஒனறும் உள்ளது. 
வள்ளுவர் தகொடைத்தில் 1330 குறடபைொக்களும் மைதுக்கபபைடடுள்ளன. அறத்துபபைொல் 
கருநிறப பைளிஙகுக் கல்லிலும் மபைொருடபைொல் மவண்ணிறப பைளிஙகுக் கல்லிலும் 
இனபைத்துபபைொல் மைந்நிறப பைளிஙகுக் கல்லிலும் அழகொகப மபைொறிக்கபபைடடுள்ளன. த�லும் 
திருக்குறளின கருத்துக்ள விளக்கும் ஓவியஙகளும்  வ்ரயபபைடடுள்ளன. 

கி . பி .  ( ம பை ொ . ஆ . )  1 8 9 6  இ ல் 
ம�ொைஙகபபைடை கனனி�ொரொ நூலகம் 
� மி ழ ந ொ ட டி ன  ் � ய  நூ ல க ம் 
ஆ கு ம் .  இ ஃ து  இ ந் தி ய  ந ொ ட டி ன 
களஞசிய நூலகஙகளில் ஒனறொகவும் 
விளஙகுகிறது. இந்நூலகத்தில் ஆறு 
இலடைத்திறகும் த�றபைடை நூல்கள் 
உள்ளன. இந்தியொவில் மவளியிைபபைடும் 
பு த் � க ங க ள் ,  ந ொ ளி � ழ க ள் ,  பை ரு வ 
இ � ழ க ள்  ஆ கி ய வ ற றி ன  ஒ ரு  பை டி 
(பிரதி)  இஙகுப பைொதுகொக்கபபைடுகிறது. 
இந்நூலகத்தின மூனறொம் �ளத்தில் 
� ் ற � ் ல  அ டி க ள்  நூ ல க மு ம் 
மையல்பைடடு வருகினறது.
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திருெள்ளுெர சித்ல - கன்னியோகுமரி

இந்தியொவின  ம�றகு எல்்லயொகிய 
கனனியொகு�ரியில்  திருவள்ளுவரின 
சி்ல �மிழக அரைொல் நிறுவபபைடடுள்ளது. 
விதவகொனந்�ர் பைொ்றக்கு அருகில், கைல் 
நடுதவ நீர் �டைத்திலிருந்து முபபைது 
அ டி  உ ய ர ப  பை ொ ் ற  மீ து  இ ச் சி ் ல 
அ்�க்கபபைடடுள்ளது. கி.பி.(மபைொ.ஆ.) 
1990ஆம் ஆண்டு இபபைணி ம�ொைஙகியது. 
மபைொது�க்கள் பைொர்்வக்கொக 2000ஆம் 
ஆ ண் டு  ை ன வ ரி த்  தி ங க ள்  மு � ல் 
நொள் அனறு திறந்து்வக்கபபைடைது. 
பை ொ ் ற யி லி ரு ந் து  சி ் ல யி ன  உ ய ர ம் 
ம�ொத்�ம் 133 அடி. இது திருக்குறளின 
ம�ொத்� அதிகொரஙக்ளக் குறிக்கிறது. 
அ ற த் து ப பை ொ லி ன  அ தி க ொ ர ங க ் ள 
உ ண ர் த் து வ து த பை ொ ல்  பீ ை ம் 
முபபைத்ம�டடு அடி உயரம் மகொண்ை�ொக 
அ்�க்கபபைடடுள்ளது. மபைொருடபைொல், 
இனபைத்துபபைொல் ஆகியவறறின ம�ொத்� 
அதிகொரஙக்ளக் குறிக்கும் வ்கயில் 
சி்ல ம�ொண்ணூற்றந்து  அடி உயரம் 
உ்ைய�ொக அ்�க்கபபைடடுள்ளது. 

பீைத்தின  உடபுறத்தில் �ண்ைபைம் ஒனறு அ்�ந்துள்ளது. �ண்ைபைத்தின உடசுவரில் 
அதிகொரத்திறகு ஒரு குறள் வீ�ம் 133 குறடபைொக்கள் �மிழிலும் ஆஙகிலத்திலும் 
மைதுக்கபபைடடுள்ளன. திருவள்ளுவர் சி்ல அ்�பபை�றகு மூனறு ைன மு�ல் எடடு ைன 
வ்ர எ்ை உள்ள 3,681 கருஙகறகள் பையனபைடுத்�பபைடடுள்ளன. திருவள்ளுவர் சி்ல  
ம�ொத்�ம்  ஏழொயிரம் ைன எ்ை மகொண்ைது. திருவள்ளுவர் சி்லக்குச் மைல்வ�றகுப 
பைைகு வைதி மையயபபைடடுள்ளது. உள்நொடடிலிருந்தும் மவளிநொடடிலிருந்தும் ஏரொள�ொன 
சுறறுலொப பையணிகள் இஙகு நொள்த�ொறும் வந்து மைல்கினறனர். �மிழின மபைரு்�மிகு 
அ்ையொள�ொக இச்சி்ல உயர்ந்து நிறகிறது. 

உ்லகத் தமிழ்ச் �ஙகம் - மதுதர

�து்ர �ொநகரின �ல்லொகுளம் பைகுதியில் கொந்தி அருஙகொடசியகம் அருகில் 
உலகத் �மிழச் ைஙகம் நிறுவபபைடடுள்ளது. இது சு�ொர் எண்பைத்த�ழு ஆயிரம் ைதுரஅடி 
பைரபபைளவில் �னத்்�க் கவரும் வ்கயில் கடைபபைடடுள்ளது. கி.பி. (மபைொ.ஆ.) 1981-ஆம் 
ஆண்டு �து்ரயில் ந்ைமபைறற உலகத்�மிழ �ொநொடடில் �து்ரயில் உலகத் �மிழச் 
ைஙகம் நிறுவபபைடும் எனறு அறிவிக்கபபைடைது. அ�னபைடி இக்கடைைம் கடைபபைடடு  
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சிறபேக கத்லககூடம் - பூம்புகோர

இரண்ைொயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன தைொழர்களின �்லநகர�ொகவும் து்றமுக 
நகர�ொகவும் விளஙகியது பூம்புகொர். இந்நக்ரப பைறறிய மையதிகள் சிலபபைதிகொரத்திலும் 
பைடடினபபைொ்லயிலும் இைம்மபைறறுள்ளன. இஙகு �ருவூர்பபைொக்கம் எனனும் கைல் 
பைகுதியும் பைடடினபபைொக்கம் எனனும் நகரப பைகுதியும் அ்�ந்திருந்��ொகச் சிலபபைதிகொரம் 
குறிபபிடுகிறது. பினனர் ஏறபைடை கைல்தகொளினொல் பூம்புகொர் நகரம் அழிந்துவிடைது. 
இந்நகரத்தின மபைரு்�்ய உலகறியச் மையய கி.பி.(மபைொ.ஆ.)  1973 ஆம் ஆண்டு பூம்புகொர் 
கைறக்ரயில் சிறபைக் க்லக்கூைம் ஒனறு ஏறபைடுத்�பபைடைது. இக்கூைம் ஏழுநி்ல 
�ொைஙக்ளக் மகொண்ைது. கண்ணகியின வரலொற்ற விளக்கும் நொறபைத்ம�ொனபைது 
சிறபைத் ம�ொகுதிகள் இதில் இைம்மபைறறுள்ளன. �ொ�விக்கும் ஒரு மநடிய சி்ல இஙகு 
நிறுவபபைடடுள்ளது. 

கி.பி. (மபைொ.ஆ.) 2016 ஆம் ஆண்டு திறந்து்வக்கபபைடைது. இ�னுள் பைனனொடடு 
அளவிலொன கருத்�ரஙகக் கூைஙகள், ஆயவரஙகஙகள், நூலகம், பைொர்்வயொளர் 
அரஙகம் ஆகியன கவினுற அ்�க்கபபைடடுள்ளன. மவளிபபுறச் சுறறுச்சுவர்களில் 1330 
குறடபைொக்களும்  இைம்மபைறறுள்ளன. 

உலகத் �மிழச் ைஙகத்தின �றதறொர் அ்�பபைொன ைஙகத்�மிழக் கொடசிக்கூைம்  
�னிக்கடைைத்தில் இயஙகி வருகிறது. �ருமிக்குப பைொண்டிய �னனன மபைொறகிழி 
வழஙகிய திருவி்ளயொைல் புரொணக் கொடசி இ�ன நு்ழவொயிலில் பு்ைபபுச் சிறபை�ொகச் 
மைதுக்கபபைடடுள்ளது. இஙகுள்ள கொடசிக்கூைத்தில் வள்ளல்கள், புலவர்கள் ஆகிதயொரின 
வொழக்்க நிகழவுகள் ஓவியஙகளொகவும் சிறபைஙகளொகவும் உள்ளன. ம�ொல்கொபபியர், 
ஒள்வயொர், கபிலர் ஆகிதயொரின முழுஉருவ மவண்கலச் சி்லகள் நிறுவபபைடடுள்ளன. 
த�லும் இ�ன சுறறுச் சுவர்களில் ைஙக இலக்கியக் கொடசிகள் வண்ண ஓவியஙகளொக 
வ்ரயபபைடடுள்ளன. மூனறொம் �மிழச்ைஙகம் அ்�ந்� �து்ரயில் உலகத் �மிழச் 
ைஙகக் கடைைமும் ைஙகத்�மிழக் கொடசிக்கூைமும் �மிழின மபைரு்�்யப பை்றைொறறி 
நிறகினறன.
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 நீஙகள் சுறறுலொ வழிகொடடியொக இருந்�ொல், வள்ளுவர் தகொடைம்/திருவள்ளுவர் சி்ல 
இைத்்�ப பைொர்்வயிை வருபைவர்களுக்கு எவ்வொறு விளக்கிக் கூறுவீர்கள்?

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

1. உஙகள் �ொவடைத்திலுள்ள சுறறுலொ இைஙகளின சிறபபுக்ள எழுதி வருக.

2. நீஙகள் கண்டுகளித்� இைஙகளின �னித்�ன்�க்ள எழுதுக.

க்லக்கூைத்திறகு அருகில் இலஞசி�னறம், பைொ்வ�னறம், மநடுஙகல்�னறம் 
ஆ கி ய ன  அ ் � ந் து ள் ள ன .  இ ல ஞ சி � ன ற த் தி லு ம்  பை ொ ் வ � ன ற த் தி லு ம் 
வடிவ்�க்கபபைடடுள்ள மபைண்களின உருவஙகள் நம் கண்்ணயும் கருத்்�யும் 
கவர்கினறன. மநடுஙகல் �னறத்தில் மநடிய கறறூண் ஒனறும் அ்�ச் சுறறி 
எடடுச் சிறிய கறறூண்களும் எடடு �னி� உருவஙகளும் �றகொலச் சிறபைக்க்லக்கு 
எடுத்துக்கொடடுகளொய நிறகினறன. 

இக்்கதயடடில் நொம் கண்ை பைகுதிகள் அ்னத்தும் �மிழின மபைரு்�்ய 
உலகறியச் மையய நிறுவபபைடை்வ ஆகும். இவற்றக் கொணும் மபைொழுது �மிழரின 
வொழ்வயும் �மிழம�ொழியின சிறப்பையும் அறிய முடிகிறது. இத்�்கய சிறபபுமிக்க 
இைஙகளுக்குச் மைனறு பைொர்்வயிடுவதும் அவற்றப பைொதுகொபபைதும் �மிழரொகிய 
நம்மு்ைய கை்� ஆகும்.

7th Std - Tamil CBSE Pages-1-222.indd   138 16-12-2021   18:02:44



139

இயல்

 ஆறு சதோழிறசபேயர

கறகணடு

உழவர் மையயும் ம�ொழில் உழு�ல். ்�யல்கொரர் மையயும் ம�ொழில் ்�த்�ல். 
இத்ம�ொைர்களில் உழு�ல், ்�த்�ல் எனபைன மையல்களின மபையர்களொக அ்�கினறன.   
இவ்வொறு ஒரு  மையலின அல்லது வி்னயின மபையரொக அ்�வது ம�ொழிறமபையர் 
எனபபைடும். ம�ொழிறமபையர் எண், இைம், கொலம், பைொல் ஆகியவற்றக் கொடைொது. பைைர்க்்க 
இைத்தில் �டடும் வரும்.  

(எ.கொ.)  பைடித்�ல், ஆைல், நடிபபு, எழுது�ல் , மபைொறுத்�ல்

ம�ொழிறமபைய்ர விகுதி மபைறற ம�ொழிறமபையர், மு�னி்லத் ம�ொழிறமபையர், மு�னி்ல 
திரிந்� ம�ொழிறமபையர்  என வ்கபபைடுத்துவர்.

விகுதி சபேற்ற சதோழிறசபேயர 

நைத்�ல், உண்ணல், வொழவு, வொழக்்க  ஆகிய மபையர்க்ளக் கவனியுஙகள். இவறறில் 
நை, உண், வொழ ஆகிய வி்னபபைகுதிகள் �ல், அல், வு, ்க  ஆகிய விகுதிகதளொடு தைர்ந்து 
ம�ொழிறமபையர்களொக அ்�கினறன.

இவ்வொறு வி்னபபைகுதியுைன ம�ொழிறமபையர் விகுதி தைர்ந்து வருவது விகுதி மபைறற 
ம�ொழிறமபையரொகும்.

�ல், அல், அம், ஐ, ்க, ்வ, கு, பு, வு, தி, சி, வி, ்� தபைொனற்வ ம�ொழிறமபையர் 
விகுதிகளொக வரும். 

(எ.கொ.)
�ரு�ல் - �ல் நடபு- பு
கூறல் - அல் �்றவு - வு
ஆடைம் – அம்  �றதி- தி
வி்ல – ஐ  உணர்ச்சி- சி
வரு்க - ்க கல்வி- வி
பைொர்்வ- ்வ மையயொ்� - ்�
தபைொக்கு - கு

முதனித்லத் சதோழிறசபேயர

வொனில் இடி இடித்�து 

தைொறு மகொதி வந்�து

இடி, மகொதி எனனும் மைொறகள் இடித்�ல், மகொதித்�ல் எனனும் மைொறகளின 
பைகுதிகளொகும். இவ்வொறு ஏவல் ஒரு்� வி்னயொக அ்�யும் வி்னச்மைொறகளின 
பைகுதி்ய மு�னி்ல எனபைர். மு�னி்ல எவ்வ்க �ொறறமும் மபைறொ�ல் ம�ொழிறமபையரொக 
அ்�வது  மு�னி்லத் ம�ொழிறமபையர் எனபபைடும்.
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(எ.கொ.)   மைல்ல�ொக ஓர் அடி அடித்�ொன

   அறிஞர் அண்ணொ �ம் தபைச்ைொல் புகழ மபைறறொர்

இவறறில் அடிக்தகொடிடை மைொறகள் விகுதி மபைறொ�ல் �ம்மபைொரு்ள உணர்த்துகினறன.

முதனித்ல திரிந்த சதோழிறசபேயர

�மிழ பைடிக்கும் தபைறு மபைறதறன.

உணவின  சூடு கு்றயவில்்ல.

இத்ம�ொைர்களில் தபைறு, சூடு ஆகிய மைொறக்ளக் கவனியுஙகள்.  மபைறு, சுடு எனனும் 
பைகுதிகளின மு�மலழுத்து நீண்டு, தபைறு, சூடு எனத் திரிந்து ம�ொழிறமபையர்களொக �ொறி 
உள்ளன. இவ்வொறு மு�னி்ல  திரிவ�ொல் உருவொகும் ம�ொழிறமபையர் மு�னி்ல திரிந்� 
ம�ொழிறமபையர் எனபபைடும். 

(எ.கொ.) விடு- வீடு, மின- மீன, மகொள்- தகொள், உைனபைடு- உைனபைொடு

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

1. தபைசும் ஓவியஙகள் பைொைபபைகுதியில் இைம் மபைறறுள்ள ம�ொழில் மபையர்க்ளக் 
கண்ைறிந்து ம�ொகுக்க.

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.
1. பினவருவனவறறுள் விகுதி மபைறற ம�ொழிறமபையர் __________.

  அ) எழுது  ஆ) பைொடு               இ) பைடித்�ல்  ஈ) நடி

2. பினவருவனவறறுள் மு�னி்ல திரிந்� ம�ொழிறமபையர் __________.

  அ) ஊறு ஆ) நடு               இ) விழு   ஈ) எழு�ல்

மபைொருத்துக.
 1. ஓடைம்  - மு�னி்லத் ம�ொழிறமபையர்

 2. பிடி  - மு�னி்ல திரிந்� ம�ொழிறமபையர்    

 3. சூடு - விகுதி மபைறற  ம�ொழிறமபையர்

சிறுவினொ
1. வளர்�ல், தபைசு�ல்  – இ்வ எவ்வ்கப மபையர்கள்? விளக்கம் �ருக.

2. மு�னி்ல திரிந்� ம�ொழிறமபையர் எனறொல் எனன? ைொனறு �ருக.
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ப்கட்க.	

 தகொடதைொவியம் பைறறிய மையதிக்ள உஙகள் பைள்ளி ஓவிய ஆசிரியரிைம் தகடடு அறிக.

பபசு்க.

 நீஙகள் கண்டு வியந்� ஓவியஙகள் �றறும் சிறபைஙகள் பைறறி வகுபபை்றயில் தபைசுக.

்கவிளதைளய	நிளறைவு	செய்்க.	 	

 வொனும் நிலவும் அழகு

 வயலும் _______ __________    

 ________ _______ ________

 ________ _______ ____அழகு 

பைம்	உைர்த்தும்	்கருத்ளதை	ஐநது	வரி்களில்	எழுது்க.

ச்காடுக்கப்படடுளை	சொற்களை	ஒரு	சதைாைரில்	முதைல்	ைறறும்	 	இறுதிச்சொல்லா்கக		
ச்காணடு	சொறசறைாைர்	உருவாககு்க.

(ஓவியக்க்ல, இ்ை, கடைைக்க்ல, வண்ணஙகள்)

(எ.கொ.) ஓவியக்க்ல கண்்ணயும் கருத்்�யும் கவர்கிறது.

   நுண்க்லகளுள் ஒனறு ஓவியக்க்ல.

சொல்லக	ப்கடடு	எழுது்க.	

1. க்லபபை்ைபபு �ொனுைத்்�ப தபைை தவண்டும்.

2. இருமபைொருள் �ரு�ொறு பைொைபபைடுவது இரடடுற ம�ொழி�ல் ஆகும்.

3. வண்ணஙகள் பையனபைடுத்�ொ�ல் வ்ரவது பு்னயொ ஓவியம்.

4. ஆறறு �ணலுைன சுண்ணொம்்பைச் தைர்த்துச் சுவ்ரச் ை�பபைடுத்துவர்.

5. வள்ளுவர் தகொடைத்தின அ்�பபு திருவொரூர்த் த�ர் தபைொனறது.

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

சமோழிதய ஆள்நெோம்!
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இளைச்சொல்	’ஐ’	பெர்த்துத்	சதைாைளை	மீணடும்	எழுது்க.

 (எ.கொ) வீடு கடடினொன – வீடு + ஐ + கடடினொன = வீட்ைக் கடடினொன

         1. கைல் பைொர்த்�ொள்   2.  புல் தினறது         3. க�வு �டடும் ஓ்ை

        4. பைொைல் பைொடினொள்    5. அறம் கூறினொர்

கீழக்காணும்	குறிப்பு்களைக	ச்காணடு	்கடடுளை	எழுது்க.

எஙகள் ஊர்

 (முனனு்ர – அ்�விைம் – மபையர்க்கொரணம் - ம�ொழில்கள் – சிறபபு மிகு இைஙகள்- 
திருவிழொக்கள் – �க்கள் ஒறறு்� - முடிவு்ர )

சமோழிநயோடு விதையோடு

கீழக்காணும்	புதிளைப்	படித்து	விளைளயக	்கணைறி்க.

1. நொன இனி்� �ரும் இ்ைக் கருவி.

  எனது  மபையர் ஆறு எழுத்துக்ள உ்ையது.

  அதில்  இறுதி நொனகு எழுத்துகள் வி்ல உயர்ந்� ஓர் உதலொகத்்�க் குறிக்கும்.

  மு�ல் இரண்டு �றறும் க்ைசி இரண்டு எழுத்துக்ளச் தைர்த்�ொல் விலஙகின 
தவறு  மபையர் கி்ைக்கும்.   நொன யொர்?  ______________.

2. நொன ஒரு கொறறுக் கருவி.

  நொன  புல் வ்க்யச் தைர்ந்� �ொவரத்திலிருந்து உருவொக்கபபைடுகிதறன.

  எனது மபையர் ஏழு எழுத்துக்ளக் மகொண்ைது.

  மு�ல் இரண்டு எழுத்துகள் ஒரு �ொவர வ்க்யக் குறிக்கும்.

  இறுதி மூனறு எழுத்துகள் எனது வடிவத்்�க் குறிக்கும்.   நொன யொர்?  _______.

பின்வரும்	பத்தி்களைப்	படித்து,	ப்கட்கப்படடுளை	வினாக்களுககு	விளையளிக்க

ைொ்ல விபைத்துக்ளத் �விர்க்கச் ைொ்லவிதிக்ள அறிந்து ஒவ்மவொருவரும் 
வொகனஙக்ள ஓடை தவண்டும். 

ைொ்லயில் வொகனஙக்ள இைபபுற�ொகதவ மைலுத்� தவண்டும். இருவழிச் ைொ்லயின 
்�யத்தில் விடடுவிடடுப தபைொைபபைடடுள்ள மவள்்ளக்தகொடு இரு தபைொக்குவரத்துக்கொகச் 
ைொ்ல ைரி ை��ொகப பிரிக்கபபைடடுள்ள்�க் குறிக்கும். வொகனஙக்ள முந்துவ�றகுக் 
தகொடடுக்கு வலது பைக்கம் உள்ள ைொ்ல்யப பையனபைடுத்திக் மகொள்ள அனு�தி உண்டு. 
இருவழிச் ைொ்லயின ்�யத்தில் ம�ொைர்ச்சியொக மவள்்ள அல்லது �ஞைள் தகொடு 
வ்ரயபபைடடிருந்�ொல் முந்துவ�றகு வலது பைக்கச் ைொ்ல்யப பையனபைடுத்�க்கூைொது.  
இரட்ை �ஞைள்தகொடு வ்ரயபபைடடிருந்�ொல் முந்துவ�றகு எக்கொரணம் மகொண்டும் வலது 
பைக்கச் ைொ்ல்யப பையனபைடுத்�க் கூைொது.
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நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கோணக

என்	சபாறுப்பு்கள....

1. நம் நொடடுத் ம�ொன்�க் க்லக்ள �திபதபைன.

2. க்லகளில் ஒன்றதயனும் கறறுக் மகொள்தவன.

3. க்லச் சினனஙக்ளப பைொதுகொபதபைன.

4. �மிழகச் சுறறுலொச் சிறபபு வொயந்� இைஙகளுக்குச் மைனறு �மிழர்�ம் 
க்லத்திற்ன அறிந்து தபைொறறுதவன.

கத்லச்ச�ோல் அறிநெோம்.

பை்ைபபைொளர் –  Creator அழகியல்  –  Aesthetics

சிறபைம் –  Sculpture தூரி்க  –  Brush

க்லஞர் –  Artist கருத்துபபைைம்  –  Cartoon

கல்மவடடு  –  Inscriptions கு்க ஓவியஙகள் –  Cave paintings

்கமயழுத்துபபைடி   – Manuscripts நவீன ஓவியம்        -  Modern Art

 ஓவியம், சிறபைம், இ்ை, நைனம் உள்ளிடை க்லகளில் புகழமபைறதறொரின மபையர்க்ள 
இ்ணயத்தில் த�டி எழுதுக.

ஒருவழிபபைொ்� எனறு குறிபபிைபபைடடுள்ள ைொ்லயில் அனு�திக்கபபைடடுள்ள 
தி்ையில் �டடுத� வொகனஙக்ளச் மைலுத்� தவண்டும்.  �ைக்தகொடுகள் இைபபைடடுள்ள 
ைொ்லயில் �ைத்தின உள்தளதய வொகனஙக்ளச் மைலுத்� தவண்டும். வொகனத்்�ப  
பினம�ொைரும்தபைொது மிகவும் மநருக்க�ொகப பினம�ொைரக் கூைொது. திரும்பும் தபைொது ்ை்க 
கொடை அ்ையொள விளக்்க ஒளிரச் மையய தவண்டும்.

வினொக்கள்
1. ைொ்லயின எந்�ப பைக்க�ொக வொகனஙக்ளச் மைலுத்� தவண்டும்?

2.  விடடுவிடடுப தபைொைபபைடும் மவள்்ளக்தகொடு எ�்னக் குறிக்கும்?

3. எந்�க் தகொட்ைத் �ொண்டி வொகனஙக்ள முந்திச் மைல்ல அனு�தி இல்்ல?

4. ஒருவழிப பைொ்� எனபபைடுவது யொது?

5. வொகனஙக்ளப பினம�ொைர்வ�றகொன மு்ற்யக் கூறுக.
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இயல்

 ஆறு திருககு்றள்

ெோழ்வியல்

கல்வி

1. கறக கை்டறக் கற�வை கறறபின்

 நிறக அதறகுத் தக.

க்பாருள : ்கற்்க பவணடியவற்ரறப பிரை இல்ைபாமல் ்கற்்க பவணடும். ்கற்றபின் ்கற்ற 

                 வழியில் நடக்க பவணடும்.

2. எண்ணன்� ஏவ� எழுத்்தன்� இவ்விரணடும்

 கண்ணன்� ைாழும் உயிர்க்கு.

க்பாருள : எணணும் எழுத்தும் வபாழும் மக்களுககுக ்கண்கள ப்பான்றரவ.

3. ்தாட்டவ�த்து ஊறும் மணறவகணி மாந்தர்க்குக்

 கறறவ�த்து ஊறும் அறிவு.*

க்பாருள : பதபாணடும் அளவிற்கு ஏற்் மணற்ப்கணியில் நீர் ஊறும். அதுப்பால் ்கற்கும் 

அளவிற்கு  ஏற்் மக்களுககு அறிவு வளரும்.

4. வகடில விழுச்ைலைம் கலவி ஒருைறகு

 மா்டலல மறவற யவை.

க்பாருள : அழிவில்ைபாத சிறந்த கசல்வம் ்கல்விபய.  ஒருவருககு அதரனவிடச் சிறந்த 

கசல்வம் பவறு இல்ரை.

சதரிந்து ச�யல்ெதக

5. ்ையதக்க அலல ்ையக்்கடும் ்ையதக்க

 ்ையயாவம யானும் ்கடும்.

க்பாருள : கசய்யத்த்கபாத கசயல்்கரளச் கசய்வதபாலும் கசய்யத்தக்க கசயல்்கரளச் 

 கசய்யபாமல் விடுவதபாலும் தீரம உணடபாகும்.

6. எணணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்

 எணணுைம் என்�து இழுக்கு.*

க்பாருள : எந்தச் கசயரையும் நன்கு சிந்தித்த பின் கதபாடங்்க பவணடும். கதபாடங்கிய பின்  

எணணிப ்பார்க்கைபாம் என்்து குற்றமபாகும்.
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7. நென்றாறறல உளளும் தைறுணடு அைரைர்

 �ண�றிந்து ஆறறாக் கவ்ட.

க்பாருள : நபாம் ஒருவருரடய ்ணர் அறிந்து அவருககு நன்ரம கசய்ய பவணடும். 

                 இல்ைபாவிடடபால்  நன்ரம கசய்தபாலும் தீரம வந்து பசரும்.

சுற்றந்தைோல்

8. காக்வக கரைா கவரந்துணணும் ஆக்கமும்

 அன்� நீரார்க்வக உள.

க்பாருள : ்கபா்கம் தனககுக கிரடத்தரத மரறக்கபாமல் தன் சுற்றத்தபாரைக கூவி அரைத்து 

உணணும். அத்தர்கய ்ணபு உரடயவர்்களிடபம கசல்வமும் பசரும்.

மடியின்தம

9. மடிவய மடியா ஒழுகல குடிவயக்

 குடியாக வைணடு �ைர்.

க்பாருள : தம் குடிரயச் சிறபபுரடய குடியபா்கச் கசய்ய விரும்பு்வர், பசபாம்்ரைத் 

                துன்்மபா்கக ்கருதி முயற்சிபயபாடு வபாழ்தல் பவணடும்.

இடுககண அழியோதம

10. இடும்வ�க்கு இடும்வ� �டுப்�ர் இடும்வ�க்கு

 இடும்வ� �்டாஅ தைர்.*

க்பாருள : துன்்ம் வந்த ப்பாது வருந்திக ்கைங்்கபாதவர், அந்தத் துன்்த்திற்ப்க துன்்ம் 

                உணடபாககி அதரன கவன்று விடுவர்.

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1.   _____________ தீ்� உண்ைொகும். 

      அ) மையயத்�குந்� மையல்க்ளச் மையவ�ொல் 

      ஆ) மையயத்�கொ� மையல்க்ளச் மையயொ�ல் இருபபை�ொல் 

      இ) மையயத்�குந்� மையல்க்ளச் மையயொ�ல் இருபபை�ொல் 

      ஈ) எதுவும் மையயொ�ல் இருபபை�ொல் 

2. �னகுடி்யச் சிறந்� குடியொகச் மையய விரும்புபைவரிைம் ______ இருக்கக்   கூைொது.

  அ) தைொம்பைல்  ஆ) சுறுசுறுபபு   இ) ஏழ்�    ஈ) மைல்வம்
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3.  ‘எழுத்ம�னபை’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _________.

  அ) எழுத்து + ம�னபை   ஆ) எழுத்து + எனபை                    
இ) எழுத்து + இனபை    ஈ) எழுத் + ம�னபை

4 .  ’க்ரந்துண்ணும்’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _________.

  அ) க்ரந்து + இனனும்   ஆ) க்ர + துண்ணும்   

  இ) க்ரந்து + உண்ணும்    ஈ) க்ர + உண்ணும்

5.  கறற்னத்து+ ஊறும் எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல்  _______.

  அ)  கறற்னத்தூறும்   ஆ) கறற்னதூறும் 

  இ) கறற்னத்தீறும்   ஈ) கறற்னத்த�ொறும்

மபைொருத்துக. 

1. கறகும் மு்ற   - மையல்

2. உயிர்க்குக் கண்கள்  - கொகம்

3. விழுச்மைல்வம்  -  பி்ழயில்லொ�ல் கறறல்

4. எண்ணித் துணிக   - எண்ணும் எழுத்தும்

5. கரவொ க்ரந்துண்ணும்  -  கல்வி

குறுவினொ 

1. ‘நன்� மையவதிலும் தீ்� உண்ைொகும்’ எபதபைொது?

2. தீ்� உண்ைொக்கும் இரண்டு மையல்க்ள எழுதுக.

3. துனபைத்திறகுத் துனபைம் உண்ைொக்குபைவர் யொர்?

பைொைபபைகுதியிலிருந்து பைைஙகளுக்குப மபைொருத்��ொன திருக்குற்ள எழுதுக.

1 0 2 3 8
அ ஆ க  ை ை �

___________ _________ _________ ___________

___________ _________ _________. 

___________ _________ _________ ___________

___________ _________ _________. 
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இயல்

ஏழு �யத்தகு �ோகரிகம்

Ø	 பதிசனணகீழக்கைககு	நூல்்கள	்காடடும்	ெமூ்க	வாழவியளலப்	புரிநது	ச்காளளுதைல்

Ø	 எளிய	நாடடுப்புறைப்பாைல்்களின்	ஓளெ	நயத்திளனயும்	அதில்	சபாதிநதுளை	ெமூ்கச்	
செய்தி்களையும்	புரிநது	ச்காளளுதைல்

Ø	 திருசநல்பவலி	ைாவடைத்தின்	வைலாறளறையும்	சிறைப்பு்களையும்	அறிதைல்

Ø	 ்கருத்து்களைத்	சதைாகுத்துக	்கடிதைம்	எழுதும்	திறைன்	சபறுதைல்

Ø	 அணியால்	சுளவ	சபறும்	பாைல்்களைப்	படித்துச்	சுளவத்தைல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்
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இயல்

ஏழு
விருந்நதோம்பேல்

�மிழர்களின பைண்பைொடடுக் கூறுகளில் ‘விருந்த�ொம்பைல்’ 
மு�ன்�யொன�ொகும். ��க்கு இல்லொவிடைொலும் இருபபை்� 
விருந்தினருக்குத்  �ந்து � கிழந்� நிகழவு க்ளத்  �மிழ 
இலக்கியஙகள் தபைசுகினறன. க்ைமயழு வள்ளல்களுள் ஒருவர் 
பைொரி. அபபைொரியின பு�ல்வியர் பைொணர்களுக்குப புது்�யொக உணவு 
அளித்� மையதி்யக் கூறும் பைொை்ல அறிதவொம்.

கவிததபநபேதை

மாரி்யான்று இன்றி ைறந்திருந்த காலத்தும்

�ாரி ம்டமகள  �ாணமகறகு – நீர்உவலயுள

்�ான்திறந்து ்காணடு புகாைாக நெலகி�ாள 

ஒன்றுறா முன்றிவலா இல*

- முன்றுவற அவரய�ார்

ச�ோல்லும் சபேோருளும்

�ொரி  -  �்ழ 

வறந்திருந்� - வறண்டிருந்�

புகாைாக - உணவொக

பேோடலின் சபேோருள்

�்ழயினறி வறடசி நிலவிய கொலத்தில், பைொரி �களிரொன அஙக்வ, ைஙக்வ 
ஆகிதயொரிைம் பைொணர்கள் இரந்து நினறனர். பைொரி�களிர் உ்லநீரில் மபைொன இடடு 
அவர்களுக்குத் �ந்�னர். அ�னொல் மபைொருள் ஏதும் இல்லொ� வீடு எதுவும் இல்்ல எனபை்� 
அறியலொம்.

இபபைொைலில் இைம் மபைறறுள்ள பைழம�ொழி ஒனறுறொ முனறிதலொ இல் எனபை�ொகும். 
ஒனறுமில்லொ� வீடு எதுவுமில்்ல எனபைது இ�ன மபைொருள். 

�ை�கள் -  இள�கள்

நல்கினொள் - மகொடுத்�ொள்

முனறில்  - வீடடின முன இைம் (திண்்ண) 
   இஙகு வீட்ைக் குறிக்கிறது
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நூல் செளி

்ைகமபாழி நபானூறு நூலின் ஆசிரியர் முன்றுரற அரையனபார் ஆவபார். இவர் 

கி.பி. (க்பா.ஆ.) நபான்்கபாம் நூற்றபாணரடச் பசர்ந்தவர் என்்ர். ்ைகமபாழி நபானூறு 

நூலின் ்கடவுள வபாழ்த்துப ்பாடல் மூைம் இவர் சமண சமயத்ரதச் பசர்ந்தவர் 

என அறியமுடிகிறது.

்ைகமபாழி நபானூறு ்திகனணகீழ்க்கணககு நூல்்களுள ஒன்று. இது நபானூறு ்பாடல்்கரளக 

க்கபாணடது. ஒவ்கவபாரு ்பாடலின் இறுதியிலும் ஒரு ்ைகமபாழி இடம் க்ற்றிருப்தபால் இது 

்ைகமபாழி நபானூறு என்னும் க்யர்க்ற்றது. இந்நூலின் ஒரு ்பாடல் இங்குத்  தைப்டடுளளது.

1. வள்ளல்கள் எழுவரின மபையர்க்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.

2. விருந்த�ொம்பைல் பைண்்பை விளக்கும் க்� ஒன்ற அறிந்து வந்து வகுபபை்றயில் கூறுக.

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. �ரம் வளர்த்�ொல் _________ மபைறலொம்.

   அ) �ொறி ஆ) �ொரி     இ) கொரி       ஈ) பைொரி

2. ‘நீரு்லயில்’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _______.

   அ) நீரு + உ்லயில்  ஆ) நீர் + இ்லயில்            

  இ) நீர் + உ்லயில்   ஈ) நீரு + இ்லயில்   

3. �ொரி + ஒனறு எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் _______.

  அ)  �ொரிமயொனறு  ஆ) �ொரிஒனறு             

  இ) �ொரியினறு   ஈ) �ொரியனறு  

குறுவினொ

1.   பைொரி �களிரின  மபையர்க்ள எழுதுக.

2.   ‘மபைொருள் ஏதும் இல்லொ� வீடுகதள இல்்ல’ – எவ்வொறு?

சிந்�்ன வினொ

 �மிழர்களின பிற பைண்பைொடடுக் கூறுக்ள எழுதுக.
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இயல்

ஏழு
ெயலும் ெோழ்வும்

உலகில் பைலவ்கயொன ம�ொழில்கள் ந்ைமபைறுகினறன. 
அ வ ற று ள்  பை சி தீ ர் க் கு ம்  ம � ொ ழி ல ொ கி ய  உ ழ வு த் ம � ொ ழி ல் 
மு�ன்�யொன�ொகும். நிலத்்�த் ம�ரிவு மைய�ல்,  நொறறுப 
பைறித்�ல், நொறறு நடு�ல், நீர் பைொயச்சு�ல், அறுவ்ை மைய�ல், 
தபைொரடித்�ல், மநல்மபைறு�ல் ஆகியன உழவுத்ம�ொழிலின  
மையல்பைொடுகள் ஆகும். இவற்றப பைறறிய நொடடுபபுறபபைொைல் 
ஒன்ற அறிதவொம்.

கவிததபநபேதை

ஓவ்ட எலலாம் தாணடிப்வ�ாயி  - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

ஒணணவரக்குழி நிலமும் �ார்த்து - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

சீவல்யலலாம் ைரிஞசுக்கடடி - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

வைத்துக்குளவள இறஙகுறாஙக - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா

நொத்்தலலாம் பிடுஙவகயிவல - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

நெணடும் வைர்த்துப் பிடிக்கிறாஙக - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

ஒருைாணுக்கு ஒரு நொறறுத்தான் - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

ஓடிவயாடி நெடவ்டாவமயா - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

ம்டம்டன்னு மவ்டைழிவய - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

மணகுளிரத் தணணீர்�ாய - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

ைாலுைாலாத் தாளுவிடடு - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

நொலுநொலா ைளருதம்மா - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

மணிவ�ாலப் �ாலபிடித்து - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

ம�வத்யலலாம் மயக்குதம்மா - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

அறுப்�றுக்க ஆளுக்்கலலாம் - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

ஆளு�ணம் ்காடுத்துைாரான் - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

சும்மாடும் வதர்ந்்தடுத்து - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

சுறுசுறுப்�ாயக் ்காணடு வ�ா�ார் - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

கிழக்கத்தி மா்்டலலாம் - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

கீவழ �ார்த்து மிதிக்குவதயா - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

கால�்டவும் கதிருபூரா - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

கழலுவதயா மணிமணியா - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

                                 ்தாகுப்�ாசிரியர் – கி.ைா. ஜகந்நொதன்
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ச�ோல்லும் சபேோருளும்

குழி   - நில அள்வபமபையர்  சீ்ல  -  புை்வ
ைொண் - நீடைல் அள்வபமபையர்  �்ை  - வயலுக்கு நீர் வரும் வழி 
�ணி  - முறறிய மநல் கழலு�ல் -  உதிர்�ல்
சும்�ொடு - பைொரம் சு�பபைவர்கள் �்லயில் ்வத்துக்மகொள்ளும் துணிச்சுருள்

பேோடலின் சபேோருள்

 உழவு மையயும் �க்கள் ஓ்ை்யக் 
கைந்து மைனறு ஒனற்ரக் குழி நிலத்்�த் 
த�ர்ந்ம�டுத்�னர். மபைண்கள் புை்வ்ய 
இறுகக்கடடி நைவு மையய வயலில் இறஙகினர். 
ந ொ ற று ப  பை றி க் கு ம் த பை ொ து  ஆ ண் க ளு ம் 
ம பை ண் க ளு ம்  வ ய ல்  வ ர ப பி ல்  உ ள் ள 
நண்டுக்ளயும் பிடித்�னர். 

 ஒ ரு  ை ொ ணு க் கு  ஒ ரு  ந ொ ற று  வீ � ம் 
சுறுசுறுபபைொக நடைனர். நைவு நடை வயலின  
�ண்குளிரு�ொறு �்ைவழிதய நீர்பைொயச்சினர். 
நடை மநறபையிர்கள் வரி்ையொக வளர்ந்து 
ம ை ழி த் � ன .  பை ொ ல்  பி டி த் து  மு ற றி ய 
ம ந ல் � ணி க ள்  � ன ம்  � ய ங கு � ொ று 
வி்ளந்�ன. அறுவ்ை மையயும் ஆடகளுக்குப 
பைணம் மகொடுத்�னர். அறுவ்ை மைய� மநல்�ொள்க்ளக் கடடுகளொகக் கடடித் �்லக்குச் 
சும்�ொடு ்வத்துத் தூக்கிச் மைனறு களத்தில் தைர்த்�னர். கதிரடித்� மநல்�ொள்க்ளக் 
கிழக்கத்தி �ொடுக்ளக் மகொண்டு மிதிக்கச் மைய�னர். �ொடுகள் மிதித்� மநறகதிர்களில் 
இருந்து மநல்�ணிகள் �ணி�ணியொய உதிர்ந்�ன.

நூல் செளி

நபாடடுபபுறங்்களில் உரைககும் மக்கள தங்்கள ்கரளபபுத் கதரியபாமல் 

இருப்தற்்கபா்கப ்பாடும் ்பாடபை நபாடடுபபுறப்பாடல் எனப்டுகிறது. இதரன 

வபாய்கமபாழி இைககியம் என்றும் வைங்குவர். ்ல்பவறு கதபாழில்்கள குறித்த 

நபாடடுபபுறப்பாடல்்கரள  மரை அருவி என்னும் நூலில் கி.வபா. ஜ்கந்நபாதன் கதபாகுத்துளளபார். 

அந்நூலில் உளள உைவுத்கதபாழில் ்ற்றிய ்பாடல் ஒன்று இங்குத் தைப்டடுளளது.

சதரிந்து சதளிநெோம்

அ று வ ர ட  க ச ய் த  க ந ற் ்க தி ர் ்க ர ள க 

்க ள த் தி ல்  அ டி த் து  க ந ல் ர ை ப 

பிரிப்ர்.  கநல்தபாளில் எஞ்சியிருககும் 

க ந ல் ம ணி ்க ர ள ப  பி ரி ப ் த ற் ்க பா ்க 

மபாடு்கரளக க்கபாணடு மிதிக்கச் கசய்வர். 

இதற்குப ப்பாைடித்தல் என்று க்யர். 

ம ா டு க ட டி ப்  வ � ா ர டி த் த ா ல  ம ா ள ா து 

்ைந்்நெல்லன்று

ஆவ�கடடிப் வ�ாரடிக்கும் அழகா� 

்தன்மதுவர 

(நொடடுப்புறப்�ா்டல)

தவளொண்்� ைொர்ந்� கருவிகளின மபையர்க்ள எழுதி வருக.

கறபேதெ கற்றபின்
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1.   உழவர் தைறறு வயலில் __________ நடுவர்.

       அ) மைடி  ஆ) பையிர்  இ) �ரம்    ஈ) நொறறு 

2.   வயலில் வி்ளந்து முறறிய மநறபையிர்க்ள __________ மையவர்.

        அ) அறுவ்ை    ஆ) உழவு    இ) நைவு    ஈ)  விறபை்ன

3.   ‘த�ர்ந்ம�டுத்து’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _____.

  அ) த�ர் + எடுத்து    ஆ) த�ர்ந்து + ம�டுத்து

  இ) த�ர்ந்�து + அடுத்து   ஈ) த�ர்ந்து + எடுத்து  

4.  ‘ஓ்ை + எல்லொம்’ எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் ______.

  அ)  ஓ்ைஎல்லொம்   ஆ) ஓ்ைமயல்லொம்

  இ) ஓட்ைமயல்லொம்  ஈ)  ஓமைல்லொம்

மபைொருத்துக.

 1. நொறறு  - பைறித்�ல்

 2. நீர்  - அறுத்�ல் 

 3. கதிர்  -  நடு�ல்

 4. க்ள  - பைொயச்சு�ல் 

வயலும் வொழவும் பைொைலில்  உள்ள த�ொ்ன, எது்கச் மைொறக்ள எழுதுக.

 தபைச்சு வழக்குச் மைொறக்ள எழுத்து வழக்கில் எழுதுக.

 தபைொயி,  பிடிக்கிறொஙக, வளருது, இறஙகுறொஙக, வொரொன:  (எ.கொ.) தபைொயி - தபைொய

குறுவினொ 

1.   உழவர்கள் எபதபைொது நண்டு பிடித்�னர்?

2.  மநறகதிரிலிருந்து மநல்�ணி்ய எவ்வொறு பிரிபபைர்?

சிறுவினொ

  உழவுத்ம�ொழிலின நிகழவுக்ள வரி்ைபபைடுத்தி எழுதுக.

சிந்�்ன வினொ

 உழவுத்ம�ொழிலில் கொலந்த�ொறும் ஏறபைடடுவரும் �ொறறஙகள் பைறறி எழுதுக.

நமோதனச் ச�ோறகள் எதுதகச் ச�ோறகள்
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ம�ொைக்கத்தில் கொடுகளில் வொழந்து வந்� �னி�ன பினனர் 
ஊர்க்ள உருவொக்கிக் மகொண்டு வொழத் ம�ொைஙகினொன. சிறிய 
ஊர்கள் வளர்ச்சி அ்ைந்து நகரஙகளொக �ொறின. நகரஙகளில் 
மபைரும்பைொலொன்வ ஆறறஙக்ரகளில் அ்�ந்திருந்�ன. 
ஆறறஙக்ரகளில் சிறந்து விளஙகும் நகரஙகள் �மிழநொடடில் 
பைல உள்ளன. அவறறுள் ஒரு நகரத்்�ப பைறறி அறிதவொம்.

இயல்

ஏழு
திகசகல்்லோம் புகழுறும் திருச�ல்நெலி

உதர�தட உ்லகம்

அனபு நண்பைன எழிலனுக்கு, 

வணக்கம்.  நொன நலம். நீயும் உன குடும்பைத்தினரும்  நல�ொ? மைனற ஆண்டுவ்ர நொம் 
ஒதர பைள்ளியில் ஒனறொகப பைடித்து வந்த�ொம். இந்� ஆண்டு என �ந்்�யின பைணி �ொறு�ல் 
கொரண�ொக எஙகள் மைொந்� ஊருக்கு வந்துவிடதைொம். வரும் தகொ்ை விடுமு்றயில் எஙகள் 
ஊரொகிய திருமநல்தவலிக்கு நீ வரதவண்டும் எனறு  உன்ன அனபுைன அ்ழக்கிதறன. 

திருமநல்தவலி �மிழகத்தின பைழ்�யொன நகரஙகளுள் ஒனறு. பைழந்�மிழகத்்�ச் 
தைர, தைொழ, பைொண்டியர் எனனும் மூதவந்�ர்  ஆண்டு வந்�னர் எனபைது ந�க்குத் 
ம�ரியும். அவர்களுள் பைொண்டியர்களின �்லநகர�ொக �து்ர விளஙகியது. அவர்களது 
இரண்ைொவது �்லநகர�ொகத் திருமநல்தவலி விளஙகியது. 
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இ ந் ந க ் ர ச்  சு ற றி  ம ந ல்  வ ய ல் க ள் 
த வ லி  த பை ொ ல்  அ ் � ந் தி ரு ந் � � ொ ல் 
தி ரு ம ந ல் த வ லி  எ ன ப  ம பை ய ர்  ம பை ற ற து . 
� ற த பை ொ து  ம ந ல் ் ல  எ ன று  � ரு வி 
வழஙகபபைடுகிறது. திக்மகல்லொம் புகழுறும் 
திருமநல்தவலி எனறு திருஞொனைம்பைந்�ரும், 
� ண் ம பை ொ ரு ் ந ப  பு ன ல்  ந ொ டு  எ ன று 
தைக்கிழொரும் திருமநல்தவலியின சிறப்பைப 
தபைொறறியுள்ளனர்.

தி ரு ம ந ல் த வ லி  � ொ வ ட ை ம்  � ் ல 
வளம் மிகுந்� பைகுதியொகும். இபபைகுதியின சிறபபுமிக்க �்லயொகிய மபைொதி்க �்ல 
இலக்கியஙகளில் பைொரொடைபபைடடு உள்ளது.  

்�ாதியி லாயினும் இமய மாயினும்

�தி்யழு அறியாப் �ழஙகுடி

எனறு இளஙதகொவடிகள் மபைொதி்க �்லக்கு மு�லிைம் மகொடுத்துப பைொடுகிறொர்.  
இலக்கியஙகளில்  திரிகூை�்ல என வழஙகபபைடும் குறறொல�்ல புகழ மபைறற சுறறுலொ 
இை�ொகத் திகழகினறது.

ைா�ரஙகள கனி்காடுத்து மந்தி்யாடு ்காஞசும்

மந்திசிந்து கனிகளுக்கு ைான்கவிகள ்கஞசும்

எனறு குறறொல �்லவளத்்�த் திரிகூை இரொைபபைக் கவிரொயர் �ம் குறறொலக் குறவஞசி 
நூலில்  பைொடியுள்ளொர்.

திருமநல்தவலிப பைகுதி்ய வளம் மைழிக்கச் மையயும் ஆறு �ொமிரபைரணி ஆகும். 
இ�்னத் �ண்மபைொரு்ந நதி எனறு முனனர் அ்ழத்�னர்.  இது பைச்்ையொறு, �ணிமுத்�ொறு, 
சிறறொறு, கொ்ரயொறு, தைர்வலொறு, கைனொநதி எனறு பைல கி்ள ஆறுகளொகப பிரிந்து 
திருமநல்தவலி்ய நீர்வளம் 
மிக்க �ொவடை�ொகச் மையகிறது.

திருமநல்தவலி �ொவடைப 
ம பை ொ ரு ள ொ � ொ ர த் தி ல் 
மு � ன ் � ய ொ ன  பை ங கு 
வ கி ப பை து  உ ழ வு த் ம � ொ ழி ல் . 
�ொமிரபைரணி ஆறறின மூலம் 
இ ங கு  உ ழ வு த் ம � ொ ழி ல் 
ந ் ை ம பை று கி ன ற து .  இ ங கு க் 
குளத்துப பைொைனமும் கிணறறுப 
பைொைனமும்கூைப பையனபைொடடில் 
உள்ளன. இருபைருவஙகளில் 
ம ந ல்  பை யி ரி ை ப பை டு கி ன ற து . 
� ொ ன ொ வ ொ ரி ப  பை யி ர் க ள ொ க ச் 

சதரிந்து சதளிநெோம்

மு ற் ்க பா ை த் தி ல்  தி ரு க ந ல் ப வ லி க கு 

ப வ ணு வ ன ம்  எ ன் னு ம்  க ் ய ரு ம் 

இருந்துளளது. மூங்கில்்கபாடு என்்து 

அதன் க்பாருளபாகும். மூங்கில் கநல் 

மி கு தி ய பா ்க  வி ர ள ந் த ர ம ய பா ல் 

அப்குதிககு கநல்பவலி என்னும் க்யர் 

ஏற்்டடிருக்கைபாம் எனவும் ்கருதுவர்.
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சிறு�ொனியஙகள், எண்மணயவித்துகள், 
க ொ ய க னி க ள் ,  பை ரு த் தி ,  பை ய று வ ் க க ள் 
தபைொனறன பையிரிைபபைடுகினறன. இரொ�ொபுரம், 
நொஙகுதநரி, அம்பைொைமுத்திரம், ம�னகொசி 
தபைொனற பைகுதிகளில் மபைரு�ளவில் வொ்ழ  
பை யி ரி ை ப பை டு கி ன ற து .  இ ங கு  வி ் ள யு ம்  
வொ்ழத்�ொர்கள்  �மிழநொடு �டடு�னறிக் 
க ர் ந ொ ை க ம் ,  த க ர ள ம்  த பை ொ ன ற  பி ற 
�ொநிலஙகளுக்கும் அனுபபைபபைடுகினறன. 
மநல்லிக்கொய உறபைத்தியில் �மிழகத்தில் 
ம ந ல் ் ல  � ொ வ ட ை த �  மு � லி ை ம் 
வகிக்கினறது. கைதலொர �றறும் உள்நொடடு 
மீனபிடித் ம�ொழிலும் இம்�ொவடைத்தில் 
சிறபபைொக ந்ைமபைறுகிறது. 

�ொமிரபைரணி கைதலொடு கலக்கும் இைத்தில் மகொற்க எனனும் து்றமுகம் இருந்�து.  
இஙகு முத்துக்குளித்�ல் சிறபபைொக ந்ைமபைறற�ொகத் �மிழ இலக்கியஙகள் கூறுகினறன. 
மகொற்கயில் வி்ளந்� பைொண்டி நொடடு முத்து உலகப புகழ மபைறற�ொக விளஙகியது.

முத்துப்�டு �ரப்பிற ்காறவக முன்றுவற  (நெறறிவண 23:6)

்காறவகயில ்�ருந்துவற முத்து  (அகம் 27:9)

எனறு ைஙக இலக்கியஙகள் மகொற்கயின முத்துக்ளக் கூறுகினறன. கிதரக்க, உதரொ�ொபுரி 
நொடுக்ளச் தைர்ந்�வர்களொன யவனர்கள் இந்� முத்துக்ள விரும்பி வொஙகிச் மைனறனர்.

மபைொரு்ந எனபபைடும் �ொமிரபைரணி ஆறறின க்ரயில் அ்�ந்துள்ள மநல்்ல 
�ொநகரின அ்�பபு சிறபபைொனது. நகரின நடுதவ மநல்்லயபபைர் திருக்தகொவில் 
அ்�ந்துள்ளது. தகொவி்லச் சுறறி நொனகு பைக்கஙகளிலும் �ொை வீதிகள் அ்�ந்துள்ளன. 
அவற்றச் சுறறித் த�தரொடும் வீதிகள் அழகுற அ்�ந்துள்ளன.  இஙகுத் திஙகள்த�ொறும் 
திருவிழொ ந்ைமபைறும் எனபை்�,

திஙகள நொளவிழா மலகு திரு்நெல

வைலியுவற ்ைலைர் தாவம

எனனும் திருஞொனைம்பைந்�ர் பைொைல் அடிகளொல் அறியலொம்.

மநல்்ல �ொநகரில் உள்ள ம�ருக்கள் பைல அ�ன பைழ்�க்குச் ைொனறொக உள்ளன.  
கொவறபு்ரத் ம�ரு எனறு ஒரு ம�ரு உள்ளது. கொவறபு்ர எனறொல் சி்றச்ைொ்ல. அரைரொல் 
�ண்டிக்கபபைடைவர்கள் இஙகுச் சி்ற ்வக்கபபைடை�ொல் இபமபையர் மபைறறது.

த�ல வீதி்ய அடுத்துக் கூ்ழக்க்ைத் ம�ரு உள்ளது. கூலம் எனபைது �ொனியத்்�க் 
குறிக்கும். கூலக்க்ைத்ம�ரு  எனபைத� �ருவிக் கூ்ழக்க்ைத் ம�ரு என வழஙகபபைடுகிறது.

அக்கைொ்ல எனபைது அணிகலனகளும் மபைொறகொசுகளும் உருவொக்கும் இைம். 
முறகொலத்தில் மபைொன நொணயஙகள் உருவொக்கும் பைணியொளர்கள் வொழந்� பைகுதி 
அக்கைொ்லத் ம�ரு எனனும் மபையரில்  அ்�ந்துள்ளது.

சதரிந்து சதளிநெோம்

தி ரு க ந ல் ப வ லி க கு  அ ரு கி லு ள ள 

ஆ தி ச் ச ந ல் லூ ர்  எ ன் னு ம்  இ ட த் தி ல் 

நி ்க ழ் த் த ப ் ட ட  அ ்க ழ் வ பா ய் வி ல் 

இறந்தவர்்களின் உடல்்கரளப புரதக்கப 

்ைந்தமிைர்்கள ்யன்்டுத்திய முதுமக்கள 

த பா ழி ்க ள  ்க ண க ட டு க ்க ப ் ட டு ள ள ன . 

ப ம லு ம்  த மி ை ரி ன்  க த பா ன் ர ம க கு ம்  

நபா்கரி்கச் சிறபபுககும் சபான்றபா்க விளங்கும் 

கதபால்க்பாருள்கள இங்குக கிரடத்துளளன. 

இ வ் வூ ர்  த ற் ப ் பா து  தூ த் து க கு டி 

மபாவடடத்தில் உளளது. 
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மநல்்ல நகரின த�றதக தபைட்ை 
எ ன னு ம்  ஊ ர்  உ ள் ள து .  வ ணி க ம் 
ந்ைமபைறும் பைகுதி்யப தபைட்ை என 
வழஙகு�ல் பைண்்ைய �ரபு.  இபபைகுதி 
முனபு மபைருவணிகம் ந்ைமபைறற இை�ொக 
இருந்திருக்க தவண்டும். பைொண்டிய �னனன 
நினறசீர் மநடு�ொற்ன மநல்்ல நகர 
�க்கள் எதிர்மகொண்டு வரதவறற இைம் 
பைொண்டியபுரம் எனவும் அவன த�வியொகிய 
�ங்கயர்க்கரசி்ய �களிர் எதிர்மகொண்டு 
வரதவறற இைம் திரு�ங்க நகர் எனறும் 
வழஙகபபைடுகினறன.

ந ொ ய க் க  � ன ன ரி ன  � ள வ ொ ய ொ க 
விளஙகிய  அரியநொ�ரின வழித் த�ொனறல் வீரரொகவர். அவரது  மபையரில் அ்�ந்� ஊர் 
வீரரொகவபுரம் எனவும், அவரது து்ணவியொர் மீனொடசி அம்்�யொர் மபையரில் உள்ள ஊர் 
மீனொடசிபுரம் எனவும் வழஙகபபைடடு வருகினறன.

த ை ர ன � ொ த � வி ,  க ங ் க ம க ொ ண் ை ொ ன , 
திரு�்லயபபைபுரம்,  வீரபைொண்டியபபைடடினம், 
குலதைகரனபைடடினம் தபைொனற ஊர்கள் பைண்்ைய 
வரலொற்ற நி்னவூடடுவனவொக உள்ளன. 
பை ொ ் ள ய ங த க ொ ட ் ை ,  உ க் கி ர ன த க ொ ட ் ை , 
ம ை ங த க ொ ட ் ை  எ ன னு ம்  ம பை ய ர் க ள் 
இ ம் � ொ வ ட ை த் தி ல்  த க ொ ட ் ை க ள்  பை ல 
இருந்�்�க்குச் ைொனறொக விளஙகுகினறன.

அகத்தியர் மபைொதி்க �்லயில் வொழந்�ொர் 
எ ன பை ர் .  ை ங க ப  பு ல வ ர ொ ன  � ொ த ற ொ க் க த் து 
நபபைை்லயொர்,  நம்�ொழவொர்,  மபைரியொழவொர், 
கு � ர கு ரு பை ர ர் ,   தி ரி கூ ை ர ொ ை ப பை க்  க வி ர ொ ய ர் ,  
கவிரொைப பைண்டி�ர்  ஆகிதயொர்  திருமநல்தவலிச் 
சீ ் � யி ல்  பி ற ந் து  � மி ழு க் கு ச்  ம ை ழு ் � 
தைர்த்துள்ளனர். அயல்நொடடு அறிஞர்களொன 
ஜி . யு .  த பை ொ ப ,  க ொ ல் டு ம வ ல் ,  வீ ர � ொ மு னி வ ர் 
தபைொனதறொ்ரயும் �மிழினபைொல் ஈர்த்� மபைரு்�க்கு உரியது திருமநல்தவலி.

 இத்�்கய சிறபபுமிக்க திருமநல்தவலிக்கு உன்ன அனதபைொடு அ்ழக்கினதறன.

          இபபைடிக்கு,

               உன அனபு நண்பைன,

                    அறிைழகன்.

சதரிந்து சதளிநெோம்

தபாமிை்ைணி ஆற்றின் பமற்குக ்கரையில் 

திருகநல்பவலியும் கிைககுக ்கரையில் 

்பாரளயங்ப்கபாடரடயும் அரமந்துளளன. 

இ வ் வி ரு  ந ்க ை ங் ்க ளு ம்  இ ை ட ர ட 

ந்கைங்்கள என அரைக்கப்டுகின்றன. 

்பாரளயங்ப்கபாடரடயில் அதி்க அளவில் 

்க ல் வி  நி ர ை ய ங் ்க ள  இ ரு ப ் த பா ல் 

அ ந் ந ்க ர ை த்  க த ன் னி ந் தி ய பா வி ன் 

ஆகஸப்பார்டு என்்ர்.
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1. உஙகளு்ைய �ொவடைத்தில் உள்ள சுறறுலொ இைஙகள் பைறறிய மையதிக்ளத் த�டித்  
ம�ொகுக்க.

2. �மிழநொடடில் உள்ள �ொநகரொடசிகள் பைறறிய மையதிக்ளத் ம�ொகுக்க.

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1.  திருமநல்தவலி_________ �னனர்கதளொடு ம�ொைர்பு உ்ையது.

    அ) தைர   ஆ) தைொழ   இ) பைொண்டிய  ஈ) பைல்லவ

2.  இளஙதகொவடிகள் _________ �்லக்கு மு�ன்� மகொடுத்துப பைொடினொர்.

  அ) இ�ய ஆ) மகொல்லி  இ) மபைொதி்க ஈ) விந்திய

3.  திருமநல்தவலி _________ ஆறறின க்ரயில் அ்�ந்துள்ளது.

  அ) கொவிரி ஆ) ்வ்க  இ) ம�னமபைண்்ண      ஈ) �ொமிரபைரணி

மபைொருத்துக. 

 1. �ண்மபைொரு்ந - மபைொனநொணயஙகள் உருவொக்கும் இைம்

 2. அக்கைொ்ல - குறறொலம்

 3. மகொற்க  - �ொமிரபைரணி

 4. திரிகூை�்ல - முத்துக் குளித்�ல்

குறுவினொ

1. �ொமிரபைரணி ஆறறின கி்ள ஆறுகள் யொ்வ?

2. மகொற்க முத்து பைறறி எழுதுக.

சிறு வினொ

1. திருமநல்தவலிப  பைகுதியில் ந்ைமபைறும்  உழவுத் ம�ொழில் குறித்து எழுதுக.

2. திருமநல்தவலிக்கும் �மிழுக்கும் உள்ள ம�ொைர்பு குறித்து எழுதுக.

3. திருமநல்தவலி நகர அ்�பபுப பைறறி எழுதுக.

சிந்�்ன வினொ

 �க்கள் �கிழச்சியொக வொழ ஒரு நகரம் எவ்வொறு இருக்க தவண்டும் எனறு 
நி்னக்கிறீர்கள்?
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நல்ல பைொைல்க்ளப பைடித்துச் சு்வபபைது உள்ளத்திறகு �கிழச்சி 
அளிக்கும். அதுதபைொலதவ சிறந்� புலவர்க்ளப பைறறி அறிந்து 
மகொள்வதும் ந�க்கு �கிழச்சி �ரும். �மிழகத்தின பைல்தவறு 
பைகுதிகளிலும் சிறந்� புலவர்கள் பைலர் உருவொகியுள்ளனர். 
அவர்களுள் திருமநல்தவலிப பைகுதி்யச் தைர்ந்� புலவர்க்ளப 
பைறறி அறிந்து மகொள்தவொம்.

இயல்

ஏழு திருச�ல்நெலிச் சீதமயும் கவிகளும்

விரிெோனம்

ஒரு நொடடில் கொவியம் உண்ைொகிக் மகொண்தை இருக்க தவண்டும�னறு எதிர்பைொர்பபைது 
அவ்வளவு ைரியல்ல. மபைொதுவொக, ஆயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு �ை்வ கவிஞன பிறக்கிறொன 
எனறு மைொல்லுவொர்கள். ஒருவ்கயொக அஃது உண்்��ொன. கவி அவ்வளவு அரு்�. 
ஆனொல், கவி்ய அனுபைவிக்கிற திற்� அவ்வளவு அபூர்வ�ொன விஷயம் அல்ல; ஆண், 
மபைண் எல்தலொருத� அனுபைவிக்கிற விஷயந்�ொன அது.

வொனத்தில் வி்ளந்� சுைர்கள்தபைொல இயற்கயில் வி்ளந்� கவிக்ளத்�ொன 
கவிகள் எனறு மைொல்ல தவண்டும். மினமினிப பூச்சி்யயும் ‘கொக்கொப’ மபைொன்னயும் 
பைொர்த்து ஏ�ொந்து தபைொகக் கூைொது. திருமநல்தவலி ஜில்லொ மநடுகிலும் உண்்�யொன 
கவிஞர்கள் பிறந்திருக்கிறொர்கள். அவர்களு்ைய பைொைல்க்ளயும் �க்கள் அனுபைவித்து 
வந்திருக்கிறொர்கள்.

பைொரதியொர் பிறந்து வளர்ந்� இைம் எட்ையபுரம். எட்ையபுர ை�ஸ�ொனம் 
மநடுகிலும் ஊர் ஊரொயப புலவர்களும் கவிரொயர்களும் வொழந்�னர். த�சிகவிநொயகனொர் 
கனனியொகு�ரிப பைக்கம் - அ�ொவது நொஞசில் நொடடில் பிறந்து வளர்ந்�வரொய இருந்�ொலும் 
அவர் �மி்ழ அழுத்��ொக ஆர்வத்த�ொடு கறற இைம் திருமநல்தவலி நகர்�ொன.
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பைொரதியொரும் த�சிகவிநொயகனொரும் நம்த�ொடு ஒடடியவர்கள். அவர்க்ள விடடுவிடடு, 
மகொஞைம் முந்தியுள்ள கவிஞர்க்ளப பைொர்க்கலொம். தகொயில்பைடடியிலிருந்து கிழக்தக எடடு 
்�ல் தூரத்தில்�ொன பைொரதியொரின பிறபபிை�ொகிய எட்ையபுரம் இருக்கிறது. அஙதக சு�ொர் 
இருநூறு வருஷஙகளுக்கு முன இருந்�வர் கடி்கமுத்துப  புலவர். அவர் மவஙகதைசுர 
எடைபபை ரொஜொ்வப பைறறிப பைல பைொைல்கள் பைொடியிருக்கிறொர்.

�ணியொச்சியிலிருந்து ஏமழடடு ்�ல் தூரத்தில் �ொமிரபைரணி நதியும் சிறறொறும் 
கலக்கிற இைம்�ொன சீவலபதபைரி எனகிற முக்கூைல். முக்கூைல் பைள்ளு எனனும் பிரபைந்�ம் 
முக்கூை்லப பைறறியது�ொன. ைொ�ொரண�ொக �்ழ மபையயொ� இைத்தில் �்ழ மபையகிறது 
எனறொல் குடியொனவர்களுக்கு ஒதர கும்�ொளி அல்லவொ? அந்�க் கும்�ொளி,

ஆறறு ்ைளளம் நொவள ைரத் வதாறறு வதகுறி – மவல

யாள மின்�ல ஈழ மின்�ல சூழ மின்னுவத!

எனற அடியிதல இருக்கிறது. குடியொனவர்களுக்கு இடிமுழக்கம்�ொன ைஙகீ�ம்; மினனல் 
வீச்சுத்�ொன நைனம்.

இனி, திருமநல்தவலிக்குப தபைொகலொம். சு�ொர் முந்நூறு வருஷஙகளுக்கு முன �து்ரப 
பைக்கத்திலிருந்து பைலபைடை்ைச் மைொக்கநொ�ப புலவர் மநல்்லக்கு வந்�ொர். மநல்்லயபபைர் 
தகொவிலில் எழுந்�ருளியுள்ள கொந்தி�தித் �ொ்யத் �ரிசித்�ொர். மரொம்பை மரொம்பை உரி்� 
பைொரொடடி, சுவொமியிைம் சிபைொரிசு மையயதவண்டும் எனறு முரண்டுகிறொர்.

திருமநல்தவலியிலிருந்து திருச்மைந்தூருக்குப தபைொகிற �ொர்க்கத்திதல பைதிமனடைொவது 
்�லில் ஆறறுக்கு வைக்ரயில் சீ்வகுண்ைம் இருக்கிறது. பிள்்ளபமபைரு�ொள் 
சீ்வகுண்ைத்துப மபைரு�ொ்ளப பைறறிப பைொடியுள்ளொர். ஆறறுக்குத் ம�னக்ரயில் 
நம்�ொழவொர் அவ�ொர ஸ�ல�ொன ஆழவொர்திருநகரி இருக்கிறது. பூர்வத்தில் இ�றகுத் 
திருக்குருகூர் எனறு மபையர். நம்�ொழவொர் ��து ஈடுபைொட்ை ஆயிரம் �மிழபபைொடடில் 
(திருவொயம�ொழியில்) மவளியிடைொர். இது �மிழுக்குக் கி்ைத்� தயொகம்.

இனி த�ொடைொர் வண்டி்ய ஒரு முக்கிய�ொன ஊருக்கு விை தவண்டும். மகொற்க 
எனகிற சிறு ஊர்�ொன அது. அ�ன புகதழொ அபைொரம். சு�ொர் இரண்ைொயிரம் வருஷத்துக்கு 
முனனிருந்� ஒரு மபைருஙகவிஞர் முத்ம�ொள்ளொயிர ஆசிரியர். பைல த�ைஙகளிலுமிருந்து 
வர்த்�கர்கள் வந்து முத்து வியொபைொரம் மையகிற்� அவர் பைொர்த்�ொர். த�றதக தரொ�ொபுரி, 
கிதரக்கத�ைம் மு�ல் கிழக்தக ்ைனொ வ்ரயும் மகொற்கயிலிருந்த� முத்து தபைொயக் 
மகொண்டிருந்�து. புலவர், முத்து வளத்்� நனறொய அனுபைவித்�ொர்; பைொடினொர்.

திருச்மைந்தூருக்குச் சுவொமி ம�ரிைனம் மையயப தபைொக தவண்டியது�ொன இனி. 
வழியிதல, கொயல்பைடைணத்தில் மகொஞைம் இறஙகிவிடடுப தபைொகலொம். கொயல்பைடைணத்தில் 
இருநூற்றம்பைது வருஷத்துக்கு முன சீ�க்கொதி எனற மபைரிய வொணிகர் இருந்�ொர். 
அவரு்ைய கபபைல்கள் பைல த�ைஙகளுக்கும் மைனறு வர்த்�கத்தின மூல�ொக மிகுந்� 
திரவியத்்�ச் ைம்பைொதித்து வந்�ன. அவர்  �மிழப புலவர்களுக்குப மபைருஙமகொ்ை மகொடுத்து 
வந்�ொர். அவர் இறந்�தபைொது, புலவர்கள் இ�யத்தில் இடி�ொன விழுந்�து. ந�சிவொயப புலவர் 
எனபைவர் எனன ஆறறொ்�தயொடு அலறுகினறொர் பைொருஙகள்:
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பூமாது இருந்்தன்  புவிமாது இருந்்தன் இப்பூதலத்தில

நொமாது இருந்்தன்� நொமும் இருந்்தன்� நொைலர்க்குக்

வகாமான் அழகமர் மாலசீதக்  காதி ்காவ்டக்கரத்துச

சீமான் இறந்திட்ட வ�ாவத புலவமயும்  ்ைத்ததுவை!

உண்்�யொன உணர்ச்சி .

இனிப தபைொக தவண்டியது திருச்மைந்தூருக்குத்�ொன. திருபபுகழ பைொடிய அருணகிரிநொ�ர் 
வந்து, நந்�வனஙக்ளப பைொர்த்து அனுபைவித்�ொர். ஏரிநீர் நந்�வனஙகளில் கடடிக் கிைபபை�ொல் 
தைல்மீனகள் துள்ளிக் குதிக்கவும் பூஞமைடி மகொடிக்ளதய அழிக்கவும் �்லபபைடைன 
எனறு பைொடியுள்ளொர்.

ைமுத்திரத்்� முடடியொகிவிடைது.  த�ொடைொர் வண்டி்யத் திருபபி,  தநதர 
கழுகு�்லக்குப தபைொதவொம். இக்கொலத்தில் பைொடுகிற கொவடிபபைொடமைல்லொம் கழுகு�்ல 
முருகன த�ல்�ொன. இக்கொவடிச்சிந்்�ப பைொடியவர் அண்ணொ�்லயொர். கொவடிபபைொட்ைக் 
தகடக தவண்டு�ொனொல், பைம்்பை, த�ளம், ஆடைம் எல்லொவறதறொடும் தகடைொல்�ொன 
ர்மும், ைக்தியும் ம�ரியும். 

இஙகிருந்து ைஙகரனதகொயில் பைனனிரண்டு ்�ல். மபைரிய சிவஸ�லம். அம்பைொள் 
தகொ�தித் �ொய. தகொ�தித் �ொ்யப பைறறி உண்்�யொன பைக்தியும் �மிழப பைண்பும் வொயந்� 
ஒரு பைொைல். அ்�ப பைொடியவர் திருமநல்தவலி அழகிய மைொக்கநொ�ர்

‘ைா்டா’ எ� அவழத்து ைாழவித்தால அம்ம உவ�க்

கூ்டா்தன் றார் தடுப்�ார் வகாமதித்தாய ஈஸ்ைரிவய!

பைக்தியொனது �மிழுக்குள்தள வ்ளந்து வ்ளந்து ஓடுவது அழகொய இருக்கிறது!

ைஙகரனதகொயிலுக்கு வைக்தக எடடு ்�லில் முக்கிய�ொன ஸ�லம் கரு்வநல்லூர். 
இ�றகுக் கரிவலம் வந்� நல்லூர் எனறும்  மபையர். தகொயிலும் சுறறு வீதிகளும் அழகொய 
அ்�ந்திருக்கினறன. இத்திருத்�லத்தின சிறபபில் த�ொயந்� புலவர் ஒருவர் திருக்கரு்வ 
மவண்பைொ அந்�ொதி, பைதிறறுபபைத்�ந்�ொதி, கலித்து்ற அந்�ொதி எனற மூனறு நூல்க்ளப 
பைொடியிருக்கிறொர். அவறறில் அதநக பைொைல்கள் பைக்தியும் மையயுள் நயமும் நி்றந்து, பைொைப 
பைொை நொவுக்கு இனி்� �ந்து மகொண்டிருக்கினறன.

இனி, குறறொலத்துக்கு தநரொகப தபைொகதவண்டும். கவி இல்லொ�தல �ன்ைக் 
கவரக்கூடிய இைம் குறறொலம். தகொயில், அருவி, தைொ்ல மபைொதிந்� �்ல, ம�னறல் எல்லொம் 
தைர்ந்து அ்�ந்திருபபை்�ப பைொர்த்�ொல், உலகத்திதலதய இந்� �ொதிரி இைம் இல்்ல எனதற 
மைொல்லலொம். சு�ொர் ஆயிரத்து முந்நூறு வருஷஙகளுக்கு முன திருஞொன ைம்பைந்�ர் இஙகு 
வந்�ொர்.  நுண் துளி தூஙகும் குறறொலம் எனறு பைொடினொர்.

�ொணிக்கவொைகரும் ஒரு பைொைல் பைொடியிருக்கிறொர் :

உறறாவர யான்வைணவ்டன் ஊர்வைணவ்டன் வ�ர்வைணவ்டன்

கறறாவர யான்வைணவ்டன் கற��வும் இனி அவமயும்

குறறாலத் துவறகின்ற கூத்தாஉன் குவரகழறவக

கறறாவின் ம�ம்வ�ாலக் கசிந்துருக வைணடுைவ�!
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பிறகொலத்திதல எழுந்� �மிழ இலக்கியஙகளில் முக்கிய�ொனது குறறொலக் குறவஞசி. 
அஃது உண்்�யொன �மிழப பைண்பும் கவிபபைண்பும் வொயந்�து. இருநூற்றம்பைது 
வருஷஙகளுக்கு முன குறறொலத்துக்குக் கிழக்தக இரண்டு ்�லில் உள்ள த�லகரத்தில் 
வொழந்துவந்� திரிகூைரொைபபைக் கவிரொயர் பைொடிய நூல். �மிழக் கவியின உல்லொை 
வி்ளயொடடு இனனது எனறு ம�ரிவ�றகு இதிதல ஒரு சிறு பைொை்லப பைொர்க்கலொம். குறி 
மைொல்லுகிற மபைண்  குறறொல�்லயின மபைரு்�்யக் மகொழிக்கிறொள்:

கயிவல எனும் ை்டமவலக்குத் ்தறகுமவல அம்வம!

    க�கமகா வமரு்ை� நிறகும்மவல அம்வம!

துயிலும் அைர் விழிப்�ாகி அகிலம் எஙகும் வதடும்

    துஙகர்திரி கூ்டமவல எஙகளமவல அம்வம!

இபபைொடடு, �்லயிலுள்ள அருவிக்ளப தபைொல் கும்�ொளி தபைொடுகிறது.

இத்�்கய சிறபபுமிக்க திருமநல்தவலிக் கவிகளின கவி்�க்ளப பைடித்துச் 
சு்வபதபைொம்! 

குறிபபு: இக்கடடு்ர ஏறத்�ொழ எழுபைது ஆண்டுகளுக்குமுன எழு�பபைடைது. எனதவ 
அக்கொல ந்ையில் எழு�பபைடடுள்ளது.

திருமநல்தவலிச் சீ்� எனறு குறிபபிைபபைடுவது இன்றய திருமநல்தவலி �றறும் 
தூத்துக்குடி �ொவடைஙகள் இ்ணந்� பைகுதியொகும்.

நூல் செளி

டி.ப்க.சி என அரைக்கப்டும் டி.ப்க. சிதம்்ைநபாதர் 

வைக்கறிஞர் கதபாழில் கசய்தவர்; தமிழ் எழுத்தபாளைபா்கவும் 

திறனபாய்வபாளைபா்கவும் பு்கழ் க்ற்றவர்; இைசி்கமணி 

என்று சிறபபிக்கப்டடவர். இவர் தமது வீடடில் ‘வடடத்கதபாடடி’ 

என்னும் க்யரில் இைககியக கூடடங்்கள நடத்தி வந்தபார். இவர் 

்கடித இைககியத்தின் முன்பனபாடி, தமிழிரசக ்கபாவைர், வளர்தமிழ் 

ஆர்வைர், குற்றபாை முனிவர் எனப ்ைவபாறபா்கப பு்கைப்டுகிறபார்.  

்பாடப்குதியில் இடம்க்ற்றுளள ்கடடுரை இவைது இதய ஒலி என்னும் 

நூலில் இருந்து தைப்டடுளளது.

உஙகளுக்குப பிடித்� கவி்�  ஒன்றப  பைறறி  வகுபபை்றயில் கலந்து்ரயொடுக.

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

 டி.தக.சி குறிபபிடும் திருமநல்தவலிக் கவிஞர்கள் பைறறிய மையதிக்ளத் ம�ொகுத்து 
எழுதுக.
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இயல்

ஏழு அணி இ்லககைம்

கறகணடு

அணி

அணி எனனும் மைொல்லுக்கு அழகு எனபைது மபைொருள். ஒரு மையயு்ளச் மைொல்லொலும், 
மபைொருளொலும் அழகு மபைறச் மைய�்ல அணி எனபைர்.

உெதம அணி

�யில் தபைொல ஆடினொள்.

மீன தபைொனற கண்.

இ த் ம � ொ ை ர் க ் ள ப  பை டி யு ங க ள் . 
இத்ம�ொைர்களில் நைனம் ஆடும் மபைண்தணொடு 
� யி ் ல யு ம் ,  க ண் ணு ை ன  மீ ் ன யு ம் 
ஒபபிடடுள்ளனர். இவ்வொறு ஒபபிடடுக் கூறபபைடும் மபைொரு்ள  (�யில், மீன) உவ்� 
அல்லது உவ�ொனம் எனபைர். உவ்�யொல் விளக்கபபைடும் மபைொரு்ள உவத�யம்  எனபைர். 
இத்ம�ொைர்களில் வந்துள்ள ‘தபைொல’, ‘தபைொனற’ எனபை்வ உவ� உருபுகளொகும். 

  அகழைாவரத் தாஙகும் நிலம்வ�ாலத் தம்வம 

  இகழைார்ப் ்�ாறுத்தல தவல  (்�ாவறயுவ்டவம)

பூமி �ன்னத் த�ொண்டுபைவ்ரப மபைொறுத்துக் மகொள்வது தபைொல நொம் நம்்� இகழந்து 
தபைசுபைவ்ரப மபைொறுத்துக்மகொள்ள தவண்டும் எனபைது இக்குறளின மபைொருள். 

இதில் பூமி �ன்னத் த�ொண்டுபைவ்ரப மபைொறுத்துக் மகொள்ளு�ல் எனபைது உவ்�. 
நொம் நம்்� இகழந்து தபைசுபைவ்ரப மபைொறுத்துக்மகொள்ள தவண்டும் எனபைது ஒபபிைபபைடும் 
மபைொருள் (உவத�யம்).  ‘தபைொல’ எனபைது  உவ� உருபு.

ஒரு பைொைலில் உவ்�யும், உவத�யமும் வந்து உவ� உருபு மவளிபபை்ையொக வந்�ொல் 
அது உவ்� அணி எனபபைடும். தபைொல, பு்ரய, அனன, இனன, அறறு,  �ொன, கடுபபை, ஒபபை, 
உறழ தபைொனற்வ  உவ� உருபுகளொக வரும்.  

எடுத்துககோடடு உெதம அணி

்தாட்டவ�த்து ஊறும் மணறவகணி மாந்தர்க்குக்

கறறவ�த்து ஊறும் அறிவு                    (கலவி)

�ணறதகணியில் த�ொண்டிய அளவிறகு நீர் ஊறும். �னி�ர்கள் கறகும் அளவிறகு 
ஏறபை அறிவு மபைருகும் எனபைத� இக்குறளின கருத்�ொகும். இதில் ம�ொடை்னத்து ஊறும் 
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�ணறதகணி எனபைது உவ்�. �ொந்�ர்க்குக் கறற்னத்து ஊறும் அறிவு எனபைது உவத�யம். 
இ்ையில் ‘அதுதபைொல்’ எனனும்  உவ� உருபு �்றந்து வந்துள்ளது. 

இவ்வொறு உவ்� ஒரு ம�ொைரொகவும் உவத�யம் ஒரு ம�ொைரொகவும் வந்து உவ� உருபு 
�்றந்து வந்�ொல் அஃது எடுத்துக்கொடடு உவ்� அணி எனபபைடும்.

இல்சபேோருள் உெதமயணி

�ொ்ல மவயிலில் �்ழத்தூறல்  மபைொன�்ழ மபைொழிந்�துதபைொல் த�ொனறியது.

கொ்ள மகொம்பு மு்ளத்� குதி்ர தபைொலப பைொயந்து வந்�து.

இத்ம�ொைர்களில் ‘மபைொன�்ழ மபைொழிந்�து தபைொல்’, ‘மகொம்பு மு்ளத்� குதி்ர தபைொல’ 
எனனும் உவ்�கள் வந்துள்ளன. உலகில் மபைொன �்ழயொகப மபைொழிவதும் இல்்ல. 
மகொம்பு மு்ளத்� குதி்ரயும் இல்்ல.  இவ்வொறு உலகில் இல்லொ� ஒன்ற உவ்�யொகக் 
கூறுவ்� இல்மபைொருள் உவ்� அணி எனபைர்.

பினவரும் ம�ொைர்களில் உள்ள உவ்�, உவத�யம், உவ� உருபு ஆகியவற்றக் 
கண்ைறிந்து எழுதுக.

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

குறுவினொ

1.  உவ்�, உவத�யம், உவ� உருபு விளக்குக.

2.  உவ்� அணிக்கும் எடுத்துக்கொடடு உவ்� அணிக்கும் உள்ள தவறுபைொடு 
யொது? 

கதபாடர்்கள உவரம உவபமயம் உவம உருபு

ம்லரன்ன பேோதம் ம்லர பேோதம் அன்ன

நதன் நபேோன்்ற தமிழ்

புலி நபேோ்லப பேோயந்தோன் ந�ோைன்

மயிச்லோபபே ஆடினோள் மோதவி 
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ப்கட்க.

 புகழ மபைறற கவிஞர் ஒருவரது உ்ரயின ஒலிபபைதி்வக் தகடடு �கிழக. 

கீழக்காணும்	தைளலப்பு்களுள	ஒன்று	பறறி	இைணடு	நிமிைம்	பபசு்க.

1. நொன விரும்பும் கவிஞர்.

2. எனக்குப பிடித்� பைொைல். 

சொல்லக	ப்கடடு	எழுது்க.	

1. �ொடுகள் மகொண்டு நிலத்்� உழு�னர்.
2. நீர்வளம் மிக்க ஊர் திருமநல்தவலி.
3. மநல்்லயில்  �மிழக் கவிஞர் பைலர் வொழந்�னர்.
4. அகத்தியர் வொழந்� �்ல மபைொதி்க �்ல.
5. இல்லொ� மபைொரு்ள உவ்�யொக்குவது இல்மபைொருள் உவ்� அணி.

பாைளலப்	படித்து	வினாக்களுககு	விளையளிக்க.	

�வ� மரவம  �வ� மரவம 

ஏன் ைளந்வத  இத் தூரம்?

குடிக்கப்  �தனியாவ�ன்!

்காணடு விறக நுஙகாவ�ன்!

தூரத்து  மக்களுக்குத்  

தூவதாவல நொ�ாவ�ன்!

அழுகிற  பிளவளகடகுக்

கிலுகிலுப்வ� நொ�ாவ�ன்!

வகதிரிக்கும் கயிறுமாவ�ன்!

கன்றுகட்டத் தும்புமாவ�ன்! 

                  - நொடடுப்புறப்�ா்டல

வினாக்கள	

1. பை்ன �ரம் �ரும் உணவுப மபைொருள்கள் யொ்வ?

2. பை்ன �ரம் யொருக்குக் கிலுகிலுப்பை்யத் �ரும்?

3. 'தூத�ொ்ல' எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழுதுக.

4. பை்ன�ரம் மூலம் ந�க்குக் கி்ைக்கும் மபைொருள்க்ளப பைடடியலிடுக.

5. பைொைலுக்கு ஏறற �்லப்பை எழுதுக.

பின்வரும்	தைளலப்பில்	்கடடுளை	எழுது்க.

 என்னக் கவர்ந்� நூல்.

சமோழிதய ஆள்நெோம்!
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சமோழிநயோடு விதையோடு

1 2

3 4

5 6

7

8

9 10

11 12

13 14

குறுகசகழுத்துப புதிர.

 �மிழநொடடில் உள்ள ஊர்ப மபையர்க்ளயும் அவறறின சிறப்பையும் அறிதவொம்.

இடமிருந்து ெ்லம்     ெ்லமிருந்து இடம்

1. பினனலொ்ை நகரம் 3.  �்லக்தகொட்ை நகரம்

2. �்லகளின அரசி 5.  ஏ்ழகளின ஊடடி

6.    �மிழகத்தின �்லநகரம் 8.  �ொஙகனித் திருவிழொ

13. மநறகளஞசியம் 11.  �ஞைள் �ொநகரம்

நமலிருந்து கீழ்     கீழிருந்து நமல்

1. பூடடு நகரம் 9.  பைடைொசு நகரம்

3.  த�ர் அழகு நகரம் 10.   தூஙகொ நகரம்

4. ம�றகு எல்்ல 12. �்லகளின இளவரசி

7. புலிகள் கொபபைகம் 14.  கர்�வீரர் நகரம்

 சதைாைருககுப்	சபாருத்தைைான	உவளைளய	எடுத்து	எழுது்க.

1. என �ொயொர் என்ன __________________ கொத்து வளர்த்�ொர்.

  (கண்்ண இ்� கொபபைது தபைொல / �ொ்யக் கண்ை தை்யப தபைொல)
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நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கோணக

என்	சபாறுப்பு்கள....

1. நகரஙகளின சிறபபுத் �ன்�்ய அறிந்து தபைொறறுதவன.

2. ஒவ்மவொரு ஊரிலும் ந்ைமபைறும் ம�ொழில்களின சிறப்பை அறிந்து ம�ொழில் 
மையதவொ்ர �திபதபைன.

கத்லச்ச�ோல் அறிநெோம்.

நொகரிகம்  - Civilization  தவளொண்்�  - Agriculture

நொடடுபபுறவியல்  -  Folklore  கவிஞர்   -  Poet 

அறுவ்ை  -  Harvest   மநறபையிர்  -  Paddy

நீர்பபைொைனம் -  Irrigation   பையிரிடு�ல்  -  Cultivation 

அயல்நொடடினர்  -  Foreigner  உழவியல்  -  Agronomy 

 திருமநல்தவலிப பைகுதியில் வழஙகி வரும் நொடடுபபுறப பைொைல்களில் – ம�ொழில், வணிகம் 
ைொர்ந்� பைொைல்க்ள இ்ணயத்தில் த�டி எழுதி வருக.

ச்காடுக்கப்படடுளை	ஊரின்	சபயர்்களில்	இருநது	புதிய	சொற்களை	உருவாககு்க.

(எ.கொ) திருமநல்தவலி – திரு, மநல், தவலி, தவல்
1.  நொகபபைடடினம்  - ___________________________

2.  கனனியொகு�ரி  - ___________________________

3.  மைஙகல்பைடடு  - ___________________________

4.  உ�க�ண்ைலம் - ___________________________

5.  பைடடுக்தகொட்ை  - ___________________________

2. நொனும் என த�ொழியும் __________________ இ்ணந்து இருபதபைொம்.

  (இஞசி தினற குரஙகு தபைொல / நகமும் ை்�யும் தபைொல)

3. திருவள்ளுவரின புக்ழ ___________________ உலகத� அறிந்துள்ளது.

  (எலியும் பூ்னயும் தபைொல / உள்ளங்க மநல்லிக்கனி தபைொல)

4. அபதுல் கலொமின புகழ ______________ உலமகஙகும் பைரவியது.

  (குனறினத�லிடை விளக்கு தபைொல / குைத்துள் இடை விளக்கு தபைொல)

5. சிறுவயதில் நொன பைொர்த்� நிகழச்சிகள் ______________ என �னத்தில் பைதிந்�ன.

  (கிணறறுத்�வ்ள தபைொல / பைசு�ரத்�ொணி தபைொல)
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இயல்

எடடு ஒபபுரவு ஒழுகு

Ø	 பாைலின்	சபாருள	அறிய	அ்கைாதிளயப்	பயன்படுத்தும்	திறைன்	சபறுதைல்

Ø	 அறைசநறிச்ொைப் 	 பாைலில்	 உளை	 உருவ்கத்ளதையும்	 அறைக்கருத்து்களை	
எடுத்துளைககும்	பாஙகிளனயும்	படித்தைறிதைல்

Ø 	 ஒரு	்கருத்ளதை	ளையப்படுத்திய	்கடடுளை்களின்	்கருத்து	சவளிப்பாடடுத்	தைன்ளையிளன	
உைர்நது	பயன்படுத்துதைல்

Ø	 பைக்காடசி்கள	வழி	்கருத்து்களைப்	புரிநது	ச்காளளுதைல்

Ø	 பாைல்்களில்		இைம்சபறும்	அணி்களை	அளையாைம்	்காணும்	திறைன்	சபறுதைல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்
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இயல்

எடடு
புதுதம விைககு

உள்ளத்தூய்�தயொடு நனமனறியில் நைபபைத� ைொனதறொரின 
இயல்பு.  இ்றவழிபைொடடில் ைைஙகுக்ள விை உள்ளத் 
தூய்�தய மு�ன்�யொனது. இயற்க்யயும் �ம் உள்ளத்து 
அன்பையும் விளக்கொக ஏறறி வழிபைடை ைொனதறொர்களின 
பைொைல்க்ளக் கறறு �கிழதவொம்.

கவிததபநபேதை

ச�ோல்லும் சபேோருளும்

்வயம்  –  உலகம்   

மவயய   –  மவபபைக்கதிர் வீசும் 

சுைர்ஆழியொன  –  ஒளிவிடும் ைக்கரத்்�  
   உ்ைய திரு�ொல்         

பேோடலின் சபேோருள்

பூமி்ய அகல்விளக்கொகவும், ஒலிக்கினற கை்ல மநயயொகவும், மவபபைக்கதிர் வீசும் 
கதிரவ்னச் சுைரொகவும் மகொண்ைவன திரு�ொல். சிவந்� ஒளிவீசும் ைக்கரத்்� உ்ைய 
அவனது திருவடிகளுக்கு என துனபைக்கைல் நீஙக தவண்டிப பைொைலொல் �ொ்ல சூடடிதனன.

நூல் செளி

க்பாய்ர்கயபாழ்வபார் ்கபாஞ்சிபுைத்திற்கு அருகிலுளள திருகவஃ்கபா என்னும் ஊரில் 

பிறந்தவர். நபாைபாயிைத் திவ்வியப பிை்ந்தத்தில் உளள  முதல் திருவந்தபாதி இவர் 

்பாடியதபாகும். அதன் முதல் ்பாடல் நமககுக க்கபாடுக்கப்டடுளளது.

வையம் தகளியா ைார்க்டவல ்நெயயாக

்ையய  கதிவரான் விளக்காகச – ்ையய 

சு்டர்ஆழியான் அடிக்வக சூடடிவ�ன் ்ைாலமாவல

இ்டர்ஆழி  நீஙகுகவை என்று*

  - ்�ாயவகயாழைார்

இைர்ஆழி  –  துனபைக்கைல்

மைொல்�ொ்ல - பைொ�ொ்ல   
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ச�ோல்லும் சபேோருளும்

�களி – அகல்விளக்கு 

ஞொனம் – அறிவு       

பேோடலின் சபேோருள்

ஞொனத்�மிழ பையினற நொன அன்பைதய அகல்விளக்கொகவும், ஆர்வத்்�தய 
மநயயொகவும், இனி்�யொல் உருகும் �னத்்�தய இடுகினற திரியொகவும் மகொண்டு,  ஞொன 
ஒளியொகிய சுைர் விளக்்க  �னம் உருக திரு�ொலுக்கு ஏறறிதனன.

நூல் செளி

பூதத்தபாழ்வபார் கசன்ரனரய அடுத்துளள மபாமல்ைபுைத்தில் பிறந்தவர். இவர் 

நபாைபாயிைத் திவ்வியப பிை்ந்தத்தில் இைணடபாம் திருவந்தபாதிரய இயற்றியுளளபார். 

நம் ்பாடப்குதி இைணடபாம் திருவந்தபாதியில் உளள முதல்்பாடைபாகும். 

அன்வ�  தகளியா ஆர்ைவம ்நெயயாக

இன்புருகு சிந்வத இடுதிரியா – நென்புஉருகி

ஞா�சசு்டர் விளக்கு ஏறறிவ�ன் நொரணறகு

ஞா�த்தமிழ புரிந்த நொன்           

- பூதத்தாழைார்

சதரிந்து சதளிநெோம் சதரிந்து சதளிநெோம்

ஒ ரு  ் பா ட லி ன்  இ று தி  எ ழு த் ப த பா , 

அரசபயபா, கசபால்பைபா அடுத்து வரும் 

் பா ட லு க கு  மு த ை பா ்க  அ ர ம வ ர த 

அந்தபாதி என்்ர். (அந்தம் –  முடிவு, ஆதி 

– முதல்).

இ வ் வபா று  அ ந் த பா தி ய பா ்க அ ர ம யு ம் 

்பாடல்்கரளக க்கபாணடு அரமவது 

அ ந் த பா தி  எ ன் னு ம்  சி ற் றி ை க கி ய 

வர்கயபாகும்.

நொரணன - திரு�ொல்

திருமபாரைப ப்பாற்றிப ்பாடியவர்்கள 

்ன்னிரு ஆழ்வபார்்கள. அவர்்கள ்பாடிய 

்பாடல்்களின் கதபாகுபபு  நபாைபாயிைத் 

திவ்விய பிை்ந்தம் ஆகும்.  இதரனத் 

கதபாகுத்தவர் நபாதமுனி ஆவபார்.

்ன்னிரு ஆழ்வபார்்களுள க்பாய்ர்க 

யபாழ்வபார், பூதத்தபாழ்வபார், ப்யபாழ்வபார் 

ஆகிய மூவரையும் முதைபாழ்வபார்்கள 

என்்ர். 
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. “இைர் ஆழி நீஙகுகதவ” – இத்ம�ொைரில் அடிக்தகொடிடை மைொல்லின மபைொருள்_____. 

  அ) துனபைம்  ஆ) �கிழச்சி   இ) ஆர்வம்  ஈ) இனபைம்

2. ‘ஞொனச்சுைர்’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது __________.

  அ) ஞொன + சுைர்  ஆ) ஞொனச் + சுைர்  இ) ஞொனம் + சுைர்   ஈ) ஞொனி + சுைர்

3. இனபு + உருகு   எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க்  கி்ைக்கும் மைொல் _________.

  அ) இனபு உருகு    ஆ) இனபும் உருகு  இ) இனபுருகு      ஈ) இனபைருகு        

மபைொருத்துக.

 1.  அனபு  -  மநய

 2.  ஆர்வம் –  �களி

 3.  சிந்்� -  விளக்கு

 4.  ஞொனம் - இடுதிரி

குறுவினொ

1. ம பை ொ ய ் க ய ொ ழ வ ொ ரு ம்  பூ � த் � ொ ழ வ ொ ரு ம்  அ க ல் வி ள க் க ொ க  எ வ ற ் ற 
உருவகபபைடுத்துகினறனர்?

2. மபைொய்க ஆழவொர் எ�றகொகப பைொ�ொ்ல சூடடுகிறொர்?

சிறுவினொ

 பூ�த்�ொழவொர் ஞொனவிளக்கு ஏறறும் மு்ற்ய விளக்குக.

சிந்�்ன வினொ

 மபைொய்கயொழவொர் ஞொனத்்� விளக்கொக உருவகபபைடுத்துகிறொர். நீஙகள் எவற்ற 
எல்லொம் விளக்கொக உருவகபபைடுத்துவீர்கள்?

பைனனிரு ஆழவொர்களின மபையர்க்ளத் திரடடுக

கறபேதெ கற்றபின்
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இயல்

எடடு
அ்றம் என்னும் கதிர

இள்�பபைருவம் எ�்னயும் எளிதில் கறறுக்மகொள்ளும் 
பை ரு வ � ொ கு ம் .  இ ப பை ரு வ த் தி ல்  க ல் வி ் ய  � ட டு � ல் ல ொ து 
ந ற பை ண் பு க ் ள யு ம்  க ற று க் ம க ொ ள் ள  த வ ண் டு ம் .  அ து 
வ ொ ழ வு  மு ழு ் � க் கு ம்  பை ய ன ளி க் கு ம் .  அ ற ம ந றி க ் ள 
இள்�பபைருவத்தில் கறறுக்மகொள்வ்� உழவுத்ம�ொழிதலொடு  
ஒபபிடடுக் கூறும் பைொைல் ஒனற்ன அறிதவொம்.

கவிததபநபேதை

ச�ோல்லும் சபேோருளும்

வித்து - வி்� க்ள -  தவண்ைொ� மைடி

ஈன  - மபைற  ்பைஙகூழ - பைசு்�யொன பையிர்

நிலன -  நிலம் வனமைொல் - கடுஞமைொல்

பேோடலின் சபேோருள்

இனிய மைொல்்லதய வி்ளநில�ொகக் மகொள்ளதவண்டும். அதில் ஈ்க எனனும் 
பைண்்பை வி்�யொக வி்�க்க தவண்டும். வனமைொல் எனனும் க்ள்ய நீக்க தவண்டும். 
உண்்� தபைசு�ல் எனனும் எருவி்ன இைதவண்டும். அனபைொகிய நீ்ரப பைொயச்ை 
தவண்டும். அபதபைொது�ொன அற�ொகிய கதி்ரப பையனொகப மபைற முடியும். இளம் வயதிதலதய 
இச்மையல்க்ளச் மையய தவண்டும்.

இன்்ைால விவளநில�ா ஈதவல வித்தாக

ைன்்ைால கவளகடடு ைாயவம எருைடடி

அன்புநீர் �ாயசசி அறக்கதிர் ஈ�ஓர்

வ�ஙகூழ சிறுகாவலச ்ைய*

- முவ�ப்�ாடியார்

நூல் செளி

முரனப்பாடியபார் திருமுரனப்பாடி என்னும் ஊரைச் பசர்ந்த சமணபபுைவர். 

இவைது ்கபாைம் ்தின்மூன்றபாம் நூற்றபாணடு. 

இவர் இயற்றிய அறகநறிச்சபாைம் 225 ்பாடல்்கரளக க்கபாணடது. அறகநறி்கரளத் 

கதபாகுத்துக கூறுவதபால் இந்நூல் அறகநறிச்சபாைம் எனப க்யர்க்ற்றது.  இந்நூலின் 

்திரனந்தபாம் ்பாடல் நமககுப ்பாடமபா்கத் தைப்டடுளளது. 
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1. பிறருைன தபைசும்தபைொது நீஙகள் பையனபைடுத்தும் இனமைொறக்ளத் ம�ொகுத்துக் கூறுக.

2. உன அன்ன பையனபைடுத்திய இனமைொல்லொல் நீ �கிழந்� நிகழவு ஒன்றக் கூறுக. 

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. கொந்தியடிகள் எபதபைொதும்  -----------ப தபைசினொர்

      அ) வனமைொறக்ள    ஆ) அரசிய்ல     இ) க்�க்ள          ஈ) வொய்�்ய

2.    ‘இனமைொல்’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது __________.

  அ) இனிய  + மைொல்    ஆ) இன்� + மைொல்   இ) இனி்�  + மைொல்   ஈ) இன + மைொல்

3. அறம் + கதிர் எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் __________. 

  அ) அற கதிர்    ஆ) அறுகதிர்    இ) அறக்கதிர்    ஈ) அறம்கதிர்

4. ’ இள்�’ எனனும் மைொல்லின  எதிர்ச்மைொல் _________.

  அ) முது்�    ஆ) புது்�       இ) �னி்�    ஈ) இனி்�

மபைொருத்துக.

 1. வி்ளநிலம் - உண்்�

 2. வி்�   - இனமைொல் 

 3. க்ள   - ஈ்க

  4. உரம்   - வனமைொல்

குறுவினொ
1. அறக்கதிர் வி்ளய எ�்ன எருவொக இைதவண்டும் என மு்னபபைொடியொர் 

கூறுகிறொர்?

2. நீக்கதவண்டிய க்ள எனறு அறமநறிச்ைொரம் எ�்னக் குறிபபிடுகிறது?

சிறுவினொ

இளம் வயதிதலதய மையய தவண்டிய மையல்களொக மு்னபபைொடியொர் கூறுவன யொ்வ?

சிந்�்ன வினொ
இளம் வயதிதலதய நொம் கறறுக்மகொள்ள தவண்டிய நறபைண்புகள் எ்வ எனக் 
கருதுகிறீர்கள்?
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� னி � ர் க ள்  � னி த் து  வ ொ ழ ப  பி ற ந் � வ ர் க ள்  அ ல் ல ர் . 
ைமு�ொய�ொகக் கூடி வொழந்து ஒருவருக்மகொருவர் உ�வி 
மையது வொழபபிறந்�வர்கள். பிறருக்கு உ�வி மையயும் மபைொழுது 
அவர்களுக்குத் �ொழவு ஏறபைைொவண்ணம் உ�வுவத� சிறந்� 
பைண்பைொகும். அறமநறியில் மபைொருளீடடித் �ொமும் வொழந்து 
பிற்ரயும் வொழ ்வபபைத� ஒபபுரவு மநறியொகும். அ�்னப 

பைறறிய சிந்�்னக்ள அறிதவொம்.

இயல்

எடடு
ஒபபுரவு ச�றி

உதர�தட உ்லகம்

இந்� �ொனுைப பிறவி �றமையலொகதவொ விபைத்தின கொரண�ொகதவொ அ்�ந்�து 
அனறு. இஃது ஓர் அரிய வொயபபு. ஒதர ஒரு �ை்வ �டடுத� வழஙகப மபைறும் வொயபபு. 
இந்�ப பிறவி்ய �தித்துப தபைொறறிப பையன மகொள்ளு�ல் கை்�. அ�னொல் எவ்வளவு 
நொள் வொழந்த�ொம் எனபைது அல்ல, எபபைடி வொழந்த�ொம் எனபைத� தகள்வி. வொழந்� கொலம் 
எந்�முத்தி்ர்யப மபைறறது? வொழந்� கொலம் ஏ�ொவது அ்ையொளஙக்ளப மபைறற�ொ? நம் 
மபையர் கொலந்த�ொறும் தபைைபபைடு�ொ எனமறல்லொம் சிந்திபபைவர்கள் வொழும்மநறி பைறறிக் 
கவ்லபபைடுவொர்கள்; குறிக்தகொளுைன வொழத்�்லபபைடுவொர்கள். 

ெோழ்வின் குறிகநகோள்

வொழக்்க குறிக்தகொள் உ்ையது. அக்குறிக்தகொள் எது?  �ொம் வொழவ�ொ? �ொம் 
வொழ�ல் எனபைது ைொ�்ன ஆ�லொல், �ொம் வொழ�ல் எனபைது எளிய ஒனறு. இயற்கதய கூை 
வொழவித்துவிடும். நல்ல ைமூக அ்�பபும் அரசும் த�ொனறிவிடைொல் �ொம் வொழ�ல் எனபைது 
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எளிது. வொழக்்க, ம�ொண்டி்னதய குறிக்தகொளொக உ்ையது. இந்�க் குறிக்தகொளுைன�ொன 
ஒபபுரவு மநறி்யத் திருக்குறள் அறிமுகபபைடுத்துகிறது. திருக்குறள் மநறியில் �க்கள் 
ஒருவருக்மகொருவர் கை்�க்ளச் மையவ�றகு உரியவர்கள். உரி்�க்ளப மபைறுவ�றகும் 
உரியவர்கள். ஒருவர் எல்லொருக்கொகவும், எல்லொரும் ஒருவருக்கொகவும் எனனும் 
மபைொதுவு்ை்� மநறிதய திருவள்ளுவரின வொழும் மநறி. 

ெோழ்வும் ஒபபுரவும்

ஒருவர் மையயும் மையலொனது அது �ரும் பைய்னவிை, மையபைவரின �னபபைொஙகு, 
உணர்வு ஆகியவறறின அடிபபை்ையிதலதய �திபபிைபபைடுகிறது. �ரத்்�க் கொடடுகிறது. 
ஒருவருக்மகொருவர் உ�வி மையது மகொள்ளு�ல் �டடும் தபைொ�ொது. உ�வி மைய�ல் எ�றகொக? 
�றகொபபுக்கொகவும் இலொபைத்திறகொகவும்கூை உ�வி மையயலொத�! மைொல்லபதபைொனொல் 
இத்�்கய உ�விகள் ஒருவ்கயில் வொணிகம் தபைொலத்�ொன. அத� உ�வி்யக் கடடுபபைொடடு 
உணர்வுைன, உ�வி மபைறுபைவ்ர உறவுபபைொஙகில் எண்ணி, உரி்� உ்ையவரொக நி்னந்து, 
உ�விமையவ�றகுப பைதில் அவதர எடுத்துக் மகொள்ளும் உரி்�்ய வழஙகு�ல் ஒபபுரவு 
ஆகும்.

ஒபபுரவின் இயல்பு 

ஒபபுரவில் மபைறுபைவர் அந்நியர் அல்லர்; உறவினர். கை்�யும் உரி்�யும் உ்ையவர். 
ஒபபுரவுமநறி ைொர்ந்� வொழக்்கயில் வள்ளல்கள் இல்்ல. வொஙகுபைவரும் இல்்ல. 
ஒபபுரவுமநறி ைொர்ந்� வொழக்்கயில் உ்ை்�ச்ைொர்பு இறுக்க�ொன �னியு்ை்�யொக 
இல்லொ�ல் அறமநறி ைொர்ந்� குறிக்தகொளு்ைய உ்ை்�யொக அ்�யும். ஒபபுரவில் ஈ�ல்- 
ஏறறல் எனபை�ன வழியொக அ்�யும் புரவலர்- இரவலர் உறவு இல்்ல. ஒபபுரவுமநறி 
ைொர்ந்� வொழக்்க உரி்�யும் கை்�யும் உ்ைய வொழவு மு்றயொக அ்�வ�ொல் 
கை்�கள் உரி்�க்ள வழஙகுகினறன.

சபேோருள்ஈடடலும் ஒபபுரவும்

மபைொருள் ஈடைலிலும் அந்�ப மபைொரு்ள நுகர்�லிலும் அறிவியல் பைொஙகு த�்வ. 
அயலவர் உண்ணொது இருக்கும்தபைொது நொம் �டடும் உண்பைது மநறியும் அனறு; மு்றயும் 
அனறு. அது�டடு�ல்ல, பைொதுகொபபும் அனறு. அயலவன விழித்து எழுந்�ொல் ந�து நி்ல 
பைொதிக்கும். ஆ�லொல் வொழவு அறநி்லயப பைொதுகொவல் வொழவொக அ்�ய தவண்டும். 
இம்மு்ற்ய அபபைரடிகள் எடுத்துக் கூறினொர். அண்ணல் கொந்தியடிகள் வழிம�ொழிந்�ொர். 
பைொதவந்�ர் பைொரதி�ொைனும் உலகம் உண்ண உண்; உடுத்� உடுபபைொய எனறொர். மைல்வத்துப 
பையன ஒபபுரவு வொழக்்க. 

மபைொருளீடைல் �ொன�டடும் வொழவ�றகொக எனபைது அறிவியல் கருத்து அனறு. 
மபைொருளீடடும் வொழக்்கதயகூைச் ைமூக வொழக்்க�ொன. �றறவர்களுக்கு வழஙகி, 
�கிழவித்து �கிழ, வொழவித்து வொழப மபைொருள் த�்வ எனபைத� மபைொருளீடைலுக்கு உரிய கரு. 
இரபபைொர்க்கு இல்மலனறு இ்யவது கரத்�ல் அறிவியல் அனறு; அறமும் அனறு. மையவது 
மையது மபைொருள் ஈடடி இரபபைொர் துனபைத்்� �ொறறுவத� ைமூகத்தின மபைொது நி்ல. மபைொருள் 
ஈடைல், தைர்த்�ல், பைொதுகொத்�ல் �னி� வொழக்்கயில் ந்ைமபைறும் ஒரு பைணி - இல்்ல - 
ஒரு தபைொரொடைம். மபைொருள் த�டுவது ஒரு மபைரிய கொரியம். அ்�விைப மபைரிய கொரியம் அ்� 
மு்றயொக அனுபைவிபபைதும் மகொடுத்து �கிழவதும் ஆகும். 
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வறு்�்யப பிணி எனறும் மைல்வத்்� �ருந்து எனறும் கூறுவது �மிழ �ரபு. 
மபைொருள் த�ைல் வொழக்்கயின லடசியம் அனறு. மபைொருள் வொழக்்கயின கருவிதய. நல்ல 
அறிவும் பைண்பும் உ்ையவர்களுக்குப பைணம் பைணியொள். ஆனொல், இ்வ இல்லொ�வர்க்தகொ 
த�ொை�ொன எை�ொனன. வொழக்்க்ய உணர்ந்து மகொள்ளச் மைல்வம் �டடு�னறி 
வறு்�யும்கூைத் து்ண மையயும். மபைொருளும் த�்வ; அ்�த் துயக்கத் திறனும் த�்வ. 
மபைொரு்ள �றறவர்களுக்குக் மகொடுத்து �கிழச்சி மபைறலொம். மைல்வத்்�த் �னிதய 
அனுபைவித்�ல் இழத்�லுக்குச் ை�ம்.

்ைலைத்துப் �யவ� ஈதல

துயப்வ�ம் எனிவ� தப்புநெ �லவை  (புறம் 189; 7-8)

எனகிறது புறநொனூறு. 

ஒபபுரவின் பேயன்

ஊருணி, த�்வபபைடுதவொர் அ்னவரும் �ண்ணீர் எடுத்துக் குடிபபை�றகு உரி்� 
உ்ையது. அ்�த் �டுபபைொர் யொருமில்்ல. ஊருணித்�ண்ணீர் எடுத்து அனுபைவிக்கபபைடுவது. 
பைழுத்� பையன�ரத்தின கனிக்ள அ்னவரும் எடுத்து அனுபைவிக்கலொம். பையன�ரம் 
பைழஙக்ளத் �ருவது உரி்� எல்்லக்ளக் கவனத்தில் மகொண்ைல்ல. �ருந்து�ரம் உ�வி 
மைய�லில் �ன்ன �றந்� நி்லயிலொன பையனபைொடடு நி்ல ஒனதற கொணபமபைறுகிறது. 
தநொயு்ையொர் எல்லொரும் பையனபைடுத்�லொம். ஒபபுர்வ விளக்கப பையனபைடுத்தியுள்ள இந்� 
உவ்�கள் இனறும் பையனபைடுத்�த் �க்க்வயொகதவ அ்�ந்துள்ளன. ஆயினும் ஊருணி, 
பையன�ரம், �ருந்து�ரம் ஆகியன �னி�ர்கள் �ம் பை்ைபபைொறற்லக் மகொண்டு பை்ைத்�்வ 
எனபை்� நி்னவில் மகொள்க!

ஒபபுரவும் கடதமயும்

ஊருணி்ய அகழந்�வன �னி�ன. அந்� ஊருணியில் �ண்ணீ்ரக் மகொணர்ந்து 
த�க்கியது யொர்? �னி�ர்�ொம். ஊருணி்ய அ்�த்துத் �ண்ணீ்ரத் த�க்கும் கை்� 
மபைொறுபபுணர்வுைன கூடடுப மபைொறுபபுைன மையயப மபைறறொல்�ொன ஊருணியில் �ண்ணீர் 
நி்றயும். பைலரும் எடுத்துக் குடிக்கலொம். பையன�ரும் �ரஙக்ள வளர்த்�ொல்�ொன கனிகள் 
கி்ைக்கும். தினறு அனுபைவிக்கலொம். 

இஙகும் �னி�னின பை்ைப்பைத் 
ம�ொைர்ந்து�ொன நுகர்வு வருகிறது; 
ஒ ப பு ர வு  வ ரு கி ற து .  அ த � த பை ொ ல 
� ரு ந் து � ர ங க ் ள யு ம்  ந ட டு 
வளர்த்�ொல்�ொன பையனபைடுத்� முடியும். 
ஆ�லொல் ஒபபுரவொண்்�யுைன வொழ 
மு�லில் த�்வபபைடுவது உ்ழபபு; 
கூ ட டு  உ ் ழ ப பு .  ம பை ொ ரு ள் க ் ள ப 
பை்ைக்கும் கை்�கள் நிகழொ� வ்ரயில் 
ஒபபுரவு வொழவு �லரொது. கை்�கள் 
இயறறப மபைறொ�ல் ஒபபுரவு த�ொனறொது. 
ஒதரொவழி த�ொனறினொலும் நி்லத்து 

சதரிந்து சதளிநெோம்

ஊருணி நீர்நிரறந்து அற்பற உை்கவபாம்

ப்ைறி வபாளன் திரு.           (குறள. 215)

உைகினர் விரும்புமபாறு உதவி கசய்து வபாழ்்வைது 

கசல்வமபானது ஊருணியில் நிைம்பிய நீர்ப்பாைப 

்ைருககும் ்யன்்டும்.

்யன்மைம் உளளூர்ப ்ழுத்துஅற்றபால் கசல்வம்

நயனுரட யபான்்கண ்டின்.       (குறள. 216)

நற்்ணபு உரடயவரிடம் கசல்வம் பசர்வது 

ஊருககுள ்யன் தரும் மைத்தில் ்ைங்்கள 

்ழுத்திருப்ரதப ப்பான்றது.
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நில்லொது. கை்�களில், மபைொருள் மைய�லில் ஒவ்மவொருவரும் கூடடு உ்ழபபில் 
ஈடுபைடைொல்�ொன ஒபபுரவுமநறி த�ொனறும்; வளரும்;  நி்லத்து நிறகும். 

நித்றெோக

ந ொ ம்  இ ன று  வ ொ ழ வ து  உ ண் ் � .  ந � க் கு  வ ொ ய த் தி ரு க் கு ம்  வ ொ ய ப பு க ளு ம் 
அரு்�யொன்வ. ஏன கொலம் கைத்� தவண்டும்? இனறு நனறு, நொ்ள நனறு எனறு 
எண்ணிக் கொலத்்�ப பைொழடிபபைொதனன? இனதற வொழத் ம�ொைஙகுதவொம். வொழத் 
ம�ொைஙகிய�ன மு�றபைடியொகக் குறிக்தகொ்ளத் ம�ளிவொகச் சிந்தித்து முடிவு மையதவொம். 
இந்�ப புவி்ய நைத்தும் மபைொறுப்பை ஏறதபைொம். மபைொது்�யில் இந்�ப புவி்ய நைத்துதவொம். 
மபைொதுவில் நைத்துதவொம். உலகம் உண்ண உண்தபைொம். உலகம் உடுத்� உடுத்துதவொம். எஙகு 
உலகம் �ஙகியிருக்கிறத�ொ அஙதகதய நொமும் �ஙகுதவொம். �ண்ணகத்தில் விண்ணகம் 
கொண்தபைொம்.

நூல் செளி

மக்கள ்ணிரயபய இரறப ்ணியபா்க எணணித் தம் 

வபாழ்நபாள முழுவதும் கதபாணடு கசய்தவர் தவத்திரு 

குன்றககுடி அடி்களபார்.  குன்றககுடி திருமடத்தின் 

தரைவைபா்க விளங்கிய இவர் தமது ப்ச்சபாலும் எழுத்தபாலும் 

இரறத்கதபாணடும் சமூ்கத் கதபாணடும் இைககியத் கதபாணடும் 

ஆற்றியவர்.  திருககுறள கநறிரயப ்ைபபுவரதத் தம் வபாழ்நபாள 

்கடரமயபா்கக க்கபாணடவர்.  நபாயன்மபார் அடிச்சுவடடில், குறடகசல்வம், 

ஆையங்்கள சமுதபாய ரமயங்்கள உளளிடட ்ை நூல்்கரள 

எழுதியுளளபார். அருபளபாரச, அறி்க அறிவியல் உளளிடட சிை 

இதழ்்கரளயும் நடத்தியுளளபார்.

ஒபபுைவு கநறி என்னும் தரைபபில் அடி்களபார் கூறியுளள ்கருத்து்கள  நம் ்பாடப ்குதியில் 

கதபாகுத்துத் தைப்டடுளளன.

பிறருக்கொக உ்ழத்துப புகழமபைறற ைொனதறொர்கள் பைறறிய மையதிக்ளத் திரடடி வந்து 
வகுபபை்றயில் பைகிர்க.

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1.  ஒருவர் எல்லொருக்கொகவும் எல்லொரும் ஒருவருக்கொகவும் எனபைது ________  மநறி.

  அ) �னியு்ை்�    ஆ) மபைொதுவு்ை்�

  இ)  மபைொருளு்ை்�   ஈ) ஒழுக்கமு்ை்�
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2. மைல்வத்தின பையன ________ வொழவு.

  அ) ஆைம்பைர    ஆ) நீண்ை    இ) ஒபபுரவு  ஈ) தநொயறற

3. வறு்�்யப பிணி எனறும் மைல்வத்்� ________ எனறும் கூறுவர்.

  அ) �ருந்து    ஆ)  �ருத்துவர்      

  இ)  �ருத்துவ�்ன  ஈ)  �ொத்தி்ர

4. உலகம் உண்ண உண்; உடுத்� உடுபபைொய எனறு கூறியவர் ________.

  அ) பைொரதியொர்    ஆ)  பைொரதி�ொைன      

  இ) முடியரைன   ஈ)  கண்ண�ொைன

எதிர்ச்மைொறக்ளப மபைொருத்துக.

 1. எளிது - புரவலர்

 2. ஈ�ல் - அரிது

 3. அந்நியர் - ஏறறல்

 4. இரவலர் - உறவினர்

ம�ொைர்களில் அ்�த்து எழுதுக.

 குறிக்தகொள் _________________________________________

 கை்�கள் _________________________________________

 வொழநொள் _________________________________________

 சிந்தித்து _________________________________________

குறுவினொ

1.  மபைொருளீடடுவ்� விைவும் மபைரிய மையல் எது?

2.  மபைொருளீடடுவ�ன தநொக்க�ொகக் குனறக்குடி அடிகளொர் கூறுவது யொது?

சிறுவினொ

1. ஒபபுரவுக்கு அடிகளொர் �ரும் விளக்கம் யொது?

2. ஊருணி்யயும் �ரத்்�யும் எடுத்துக்கொடடிக் குனறக்குடி அடிகளொர் கூறும் 
மையதிகள் யொ்வ?

சிந்�்ன வினொ

 ஒபபுரவுக்கும் உ�விமைய�லுக்குமுள்ள தவறுபைொடு யொது?
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உலக �க்கள் அ்னவ்ரயும் உைனபிறந்�வரொகக் கருதுவத� 
உயர்ந்� �னி�பபைண்பு ஆகும்.  அபபைண்்பைப மபைறுவத� சிறந்� 
அறிவொகும். அத்�்கய அறிவு்ைய ைொனதறொர்கள் துனபைபபைடும் 
�க்களுக்குத் �ம்�ொல் இயனற உ�வி்யச் மையவொர்கள். 
அவ்வொறு  உ�வும்தபைொது ��க்கு இழபபு ஏறபைடினும் அ்�ப 
பைறறிக் கவ்லபபைை �ொடைொர்கள். இக்கருத்துக்ள விளக்கும் 

மஜன க்� ஒன்றப பைைக்க்�யொகக் கொண்தபைொம்!

இயல்

எடடு
உணதம ஒளி

விரிெோனம்

கஜன் குரு ஒருவர் மபாணவர்்களுககுப ்பாடம் ்கற்பித்துக க்கபாணடிருககிறபார்.

குைந்ரத்கபள! உணரமயபான 

ஒளி எது என்்ரதப ்ற்றி இன்று 

அறிந்து க்கபாளளப ப்பாகிபறபாம்.

அறிந்து க்கபாளள ஆவைபா்க 

உளபளபாம் ஐயபா!
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பிறபபின் 

அடிப்ரடயில் 

எல்ைபா 

உயிரும் 

ஒன்பற. ்சி, 

தபா்கம், தூக்கம் 

ஆகியரவ 

எல்ைபா 

உயிர்்களுககும் 

உணடு

கதபாரைவில் நிற்கும் விைங்கு 

குதிரையபா? ்கழுரதயபா? 

என்்ரத அரடயபாளம் 

்கபாணககூடிய கநபாடியில் 

கவளிச்சம் வந்துவிடடரத 

நபான் அறிபவன் ஐயபா.

குரு மறுத்துத் தரையரசககிறபார்.

இல்ரை. பவறு 

யபாைபாவது 

கூறுங்்கள 

்பார்பப்பாம். 

தூைத்திலிருககும் மைம் ஆைமைமபா? 

அைசமைமபா? என்்ரத அரடயபாளம் 

்கபாணககூடிய பநைத்தில் உணரமயபா்க 

விடிந்துவிடடது என்்ரத அறியைபாம். 

சரிதபாபன ஐயபா?

பமலும் இைவும் ்்கலும் மபாறி மபாறி 

வருவது ப்பாை வபாழ்வில் இன்்மும் 

துன்்மும் மபாறி மபாறி வரும். இபக்பாழுது 

உங்்கரள ஒரு ப்களவி ப்கட்கடடுமபா?

இருள ்கரைந்து, 

கவளிச்சம் 

வந்துவிடடது 

என்்ரத

எந்த கநபாடியில்

நீங்்கள 

அறிவீர்்கள?
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இல்ரை. பவறு யபாருக்கபாவது கதரியுமபா?

எங்்களுககுத் 

கதரியவில்ரை ஐயபா. 

தபாங்்கபள கூறி விடுங்்கள.

ஒரு மனிதரைக ்கபாணும்ப்பாது 

இவர் என் உடன்பிறந்தவர் 

என்று எபப்பாது நீங்்கள  

உணர்கிறீர்்கபளபா, 

அபப்பாதுதபான் உணரமயபான 

ஒளி உங்்களுககுள 

ஏற்்டுகிறது என்்து க்பாருள.

இைவும் ்்கலும் கவறும் ்கபாைபவறு்பாடு்களதபான். 

உணரமயபான ஒளி உளளத்தின் உளபள 

ஏற்்ட பவணடியது என்்ரத நபாங்்கள புரிந்து 

க்கபாணபடபாம் ஐயபா.

உளளுககுள ஒளி இல்ரைகயன்றபால் உச்சி 

கவயில்கூடக ்கபாரிருபள என்்ரதப புரிந்து 

க்கபாளளுங்்கள. மீணடும் நபாரள சந்திபப்பாம்.

வகுபபு முடிந்து மபாணவர்்கள 

்கரைந்து கசல்கின்றனர்.

குரு அருகில் உளள சிற்றூருககுப புறப்டுகிறபார். 

இருடடுவதற்குள ஊரை 

அரடய பவணடும்.

வழியில்… ஆ! யபாைது சபாரைபயபாைம் 

்டுத்துககிடப்து!
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குதிரைரய நிறுத்தி, 

கீபை இறங்கிய குரு 

அந்த மனிதரன 

எழுபபுகிறபார்.

குைந்தபாய்! எழுந்திரு. 

நீ யபார்? ஏன் இங்ப்க 

்டுத்திருககிறபாய்?

இவன் மயக்கம் 

அரடந்திருககிறபான். 

்டுத்திருப்வருககு 

நீரைப ்ரு்கத் 

தருகிறபார்.

குைந்தபாய்! 

எழுந்திரு. இந்த 

நீரைக க்கபாஞ்சம் 

குடி.

மயக்கமரடந்தவர் எழுந்து 

உட்கபாருகிறபார்.

்சியபால் மயங்கி 

விழுந்து விடபடன் 

ஐயபா. நபான் 

்க்கத்து ஊருககுச் 

கசல்ை பவணடும். 

அப்டியபா! சரி 

என்னிடம் 

குதிரையிருககிறது. 

நபான் உன்ரன 

அரைத்துச் 

கசல்கிபறன்.

குரு, அவரனத் தன் 

குதிரையின்மீது 

உட்கபாைரவககிறபார்.

கமதுவபா்க ஏறுப்பா! 

்பார்த்து உட்கபார்.

குதிரையில் ஏறிய அவன்  

குதிரைரய அடித்து விைடடத் 

கதபாடங்குகிறபான்.

ஆ! என்ன இது?  ஓ! 

இவன் திருடன் ப்பாை 

இருககிறது. என் 

குதிரைரயத் திருடபவ 

இப்டி நடித்திருககிறபான்.
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குரு ஏமபாற்றத்துடன் நடந்து ஊரை அரடகிறபார். 

இங்கு எப்டியபாவது 

ஒரு குதிரைரய 

வபாங்கிக 

க்கபாணடுதபான் 

ஊருககுத் திரும்் 

பவணடும்.

குரு குதிரைச் சந்ரதககுச் கசல்கிறபார்.

ஆ! அபதபா அங்கு நிற்்து 

என்னுரடய குதிரைரயப 

ப்பால் உளளபத!

குருவிடம் குதிரைரயத் திருடியவன் அங்கு 

நிற்கிறபான். குரு அவன் பதபாரளத் கதபாடுகிறபார்.

ஆ! நீங்்களபா?

குைந்தபாய்! 

குரு கமல்ைச் சிரிககிறபார். 

யபாரிடமும் 

கசபால்ைபாபத! 

எரத? 

ஏன்? 

குதிரைரய நீபய 

ரவத்துகக்கபாள. 

ஆனபால், இது உனககு 

எப்டிக கிரடத்தது 

என்று யபாரிடமும் 

கசபால்ைபாபத. 

இவர் ஏமபாந்தது 

யபாருக்கபாவது 

கதரிந்தபால் அவமபானம் 

என்று நிரனககிறபார் 

ப்பாலிருககிறது.
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1.  மஜன க்�களில் தவறு சிலவற்ற அறிந்து வந்து வகுபபை்றயில் பைகிர்க.

2.  ‘உண்்� ஒளி’ பைைக்க்�்ய  வகுபபை்றயில் நொைக�ொக நடித்துக் கொடடுக. 

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

‘உண்்� ஒளி’ பைைக்க்�்யக் க்�யொகச் சுருக்கி எழுதுக.

நூல் செளி

கஜன் என்னும் ஜப்பானிய கமபாழிச் கசபால்லுககு தியபானம் கசய் என்்து க்பாருள.  

புத்த மதத்ரதச் சபார்ந்த துறவியரில் ஒரு பிரிவினபை கஜன் சிந்தரனயபாளர்்கள. 

இவர்்கள க்ரும்்பாலும் சீனபா, ஜப்பான் ஆகிய நபாடு்களில் வபாழ்ந்து வந்தனர். 

அவர்்கள தமது சிந்தரன்கரளச் சிறு நி்கழ்ச்சி்கள, எளிய ்கரத்கள ஆகியவற்றின் மூைம் 

விளககினர். 

கஜன் ்கரத்களுள ஒன்று இங்குப ்டக்கரதயபா்கத் தைப்டடுளளது.

நீ நிரனப்து எனககுப புரிகிறது 

குைந்தபாய்! ஆனபால், நபான் ஏமபாந்து 

ப்பானது  கதரிந்தபால் எதிர்்கபாைத்தில் 

உணரமயிபைபய யபாைபாவது சபாரையில் 

மயங்கிக கிடந்தபால்கூட அவர்்களுககு 

யபாரும் உதவ முன்வை மபாடடபார்்கள. 

புரிகிறதபா? குறுகிய தன்னைத்துக்கபா்க நல்ை 

ப்கபாட்பாடு்கரள அழித்து விடககூடபாது. 

இரத நீ கதரிந்துக்கபாள.

குருவின் 

க்ருந்தன்ரமரய 

உணர்ந்த 

அவன் கவடகித் 

தரைகுனிகிறபான்.
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இயல்

எடடு
அணி இ்லககைம்

கறகணடு

உருெக அணி

ஒரு மபைொரு்ள விளக்க �றமறொரு மபைொரு்ள உவ்�யொகக் கூறுவது உவ்� 
அணி என முனனர்க் கறதறொம். உவ்� தவறு உவமிக்கபபைடும் மபைொருள் தவறு எனறு 
இல்லொ�ல் இரண்டும் ஒனதற எனபைது த�ொனறும்பைடி கூறுவது உருவக அணியொகும்.  இதில் 
உவமிக்கபபைடும் மபைொருள் முனனும் உவ்� பினனு�ொக  அ்�யும். 

‘த�ன தபைொனற �மிழ’ எனறு கூறுவது உவ்� ஆகும். �மிழொகிய த�ன எனனும் 
மபைொருளில் ‘�மிழத்த�ன’ எனறு கூறுவது உருவகம் ஆகும். மவள்ளம் தபைொனற இனபைத்்� 
‘இனபை மவள்ளம்’ எனறு கூறுவதும் கைல் தபைொனற துனபைத்்�த் ‘துனபைக்கைல்’ எனறு 
கூறுவதும் உருவகம் ஆகும்.

வையம் தகளியா ைார்க்டவல ்நெயயாக

்ையய  கதிவரான் விளக்காகச – ்ையய 

சு்டர்ஆழியான் அடிக்வக சூடடிவ�ன் ்ைாலமாவல

இ்டர்ஆழி  நீஙகுகவை என்று 

இபபைொைலில் பூமி அகல்விளக்கொகவும், கைல் மநயயொகவும், கதிரவன சுைரொகவும் 
உருவகபபைடுத்�பபைடடு உள்ளன. எனதவ, இபபைொைல் உருவக அணி அ்�ந்��ொகும்.

ஏகநத� உருெக அணி

 அறிவு எனனும் விளக்்கக் மகொண்டு அறியொ்�்ய நீக்க தவண்டும்.

இத்ம�ொைரில் அறிவு விளக்கொக உருவகபபைடுத்�பபைடடு உள்ளது. அறியொ்� இருளொக 
உருவகபபைடுத்�பபைைவில்்ல.  இவ்வொறு கூறபபைடும் இரு மபைொருள்களில் ஒன்ற �டடும் 
உருவகபபைடுத்தி, �றமறொன்ற உருவகபபைடுத்�ொ�ல் விடுவது ஏகத�ை உருவக அணி ஆகும். 
(ஏகத�ைம் – ஒரு பைகுதி)

்�ருவமக்கும் ஏவ�ச சிறுவமக்கும் தத்தம்

கருமவம கட்டவளக் கல.

விைககம்

வள்ளுவர் �க்களின மையல்க்ளப மபைொனனின �ரத்்� அறிய உ�வும் உ்ரகல்லொக 
உருவகம் மையதுவிடடு,  �க்களது உயர்்வயும் �ொழ்வயும் மபைொனனொக உருவகம் 
மையயவில்்ல. எனதவ இக்குறளில் இைம்மபைறறிருபபைது ஏகத�ை உருவக அணியொகும்.
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உவ்�த் ம�ொைர்க்ள எழுதி அவற்ற உருவகஙகளொக �ொறறுக.

(எ.கொ.) �லர் தபைொனற முகம் – முக�லர்

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

குறுவினொ

1. உருவக அணி்ய விளக்குக.

2. உருவக அணிக்கும் ஏகத�ை உருவக அணிக்கும் உள்ள தவறுபைொடு யொது?

ப்கட்க.

நீதிக்க்�க்ளக் தகடடு �கிழக.

பபசு்க.

 நீதிக்க்� ஒன்ற அறிந்து வந்து வகுபபை்றயில் கூறுக.

சொல்லக	ப்கடடு	எழுது்க.	

1.  மபைொய்கயொழவொர் திருமவஃகொ எனனும் ஊரில்  பிறந்�ொர்.

2.  இனிய மைொல்்லதய வி்ளநில�ொகக் மகொள்ளதவண்டும்.

3.  வொழக்்க குறிக்தகொள் உ்ையது.

4.  மைல்வத்துப பையன ஒபபுரவு வொழக்்க. 

5.  உவ்�யும் உவத�யமும் ஒனறொக அ்�வது உருவக அணி.

அறிநது	பயன்படுத்துபவாம்.

 ஏத�னும் ஒன்ற அறிந்துமகொள்வ�றகொக வினவபபைடுவது வினொவொகும். வினொ தகடகப 
பையனபைடுத்தும் மைொறகள் வினொச்மைொறகள் எனபபைடும். 

 ‘எது, எனன, எஙகு, எபபைடி, எத்�்ன, எபமபைொழுது, எவற்ற, எ�றகு, ஏன, யொர், யொது, 
யொ்வ’ தபைொனறன வினொச்மைொறகள் ஆகும்.

சமோழிதய ஆள்நெோம்!
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ெரியான	வினாச்சொல்ளல	இடடு	நிைப்பு்க.

1.  மநல்்லயபபைர் தகொவில் ___________ உள்ளது ?

2.  மு�ல் ஆழவொர்கள் ___________ தபைர் ?

3.  ___________ மைொறக்ளப தபைை தவண்டும் ?

4.  அறமநறிச்ைொரம் பைொை்ல எழுதியவர் ___________?

5.  அறமநறிச்ைொரம் எனபை�ன மபைொருள் ___________?

பின்வரும்	சதைாைளைப்	படித்து	வினாக்கள	எழுது்க.

 பூஙமகொடி �ன த�ொழியுைன திஙகடகிழ்� கொ்லயில் தபைருந்தில் ஏறிப பைள்ளிக்குச் 
மைனறொள். 

 (எ.கொ.) பூஙமகொடி பைள்ளிக்கு எபபைடிச் மைனறொள்?

 1.  ___________________________________

 2.  ___________________________________

 3.  ___________________________________

தைளலப்புச்	செய்தி்களை	முழு	சொறசறைாைர்்கைா்க		எழுது்க.

 (எ.கொ.) �்லபபுச் மையதி:  �மிழகத்தில் வைகிழக்குப பைருவ�்ழ ம�ொைக்கம் – வொனி்ல 
்�யம் அறிவிபபு.

 �மிழகத்தில் வைகிழக்குப பைருவ�்ழ ம�ொைஙகி உள்ளது எனறு வொனி்ல ்�யம் 
அறிவித்துள்ளது.

1.  ைொ்லயில் கிைந்� பைணத்்� உரியவரிைம் ஒபபை்ைத்� �ொணவன - �ொவடை  ஆடசியர் 
பைொரொடடு

2. �முக்கம் ்��ொனத்தில் புத்�கக் கண்கொடசி ம�ொைக்கம் - �க்கள் ஆர்வத்துைன   
வரு்க 

3.  த�சிய அளவிலொன ்கபபைந்துப தபைொடடி – �மிழக அணி மவறறி 

4.   �ொவடை அளவிலொன அறிவியல் கண்கொடசி – ஏழொம் வகுபபு �ொணவி மு�லிைம்  

5.    �ொநில அளவிலொன தபைச்சுபதபைொடடி- மைன்னயில்  இனறு ம�ொைக்கம் 

்கடடுளை	எழுது்க.

 ஒறறு்�தய உயர்வு 

7th Std - Tamil CBSE Pages-1-222.indd   186 16-12-2021   18:02:53



187

சமோழிநயோடு விதையோடு

கீழக்காணும்	பைங்கள	ொர்நதை	சொற்களை		எழுது்க.

(எ.கொ.) கரும்பைல்க, வகுபபை்ற, _______________

_____________________________________

_____________________________________

(எ.கொ.) �ரம், ந்ைபைொ்�, ____________________

_____________________________________

_____________________________________

கீழக்காணும்		சொற்களைப்	சபயர்ச்சொல்லா்கவும்	விளனச்சொல்லா்கவும்	பயன்படுத்தித்	
சதைாைர்்கள	உருவாககு்க.	 (விளதை,	்கடடு,	படி,	நிலவு,	நாடு,	ஆடு)

(எ.கொ.) வி்�
வி்�மநல் வொஙகினொன.

தைொளம் வி்�த்�ொன.

நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கோணக

என்	சபாறுப்பு்கள...

 1. எந்�ச் சூழநி்லயிலும் இனிய மைொறக்ளதய தபைசுதவன. 

 2. அ்னவரிைமும் �ரியொ்�யுைன நைந்து மகொள்தவன.

 3. என வொழவில் எளி்�்யக் க்ைபபிடிபதபைன.

 4. திருக்குறள் கூறும் ஒபபுரவு மநறி்யப பினபைறறி நைபதபைன.

கத்லச்ச�ோல் அறிநெோம்.

குறிக்தகொள்  - Objective     மபைொதுவு்ை்�  - Communism       வறு்�  - Poverty 
மைல்வம்  - Wealth    கை்�  - Responsibility   ஒபபுரவுமநறி - Reciprocity 
லடசியம்  - Ambition  அயலவர்   - Neighbour   நறபைண்பு  - Courtesy

அறக்கருத்துக்ளக் கூறும் நூல்களின மபையர்க்ள இ்ணயத்தில் த�டித் ம�ொகுக்க.

7th Std - Tamil CBSE Pages-1-222.indd   187 16-12-2021   18:02:53



188

இயல்

எடடு
திருககு்றள்

ெோழ்வியல்

விதனச�யல் ெதக

1. ்�ாருளகருவி காலம் விவ�இ்ட்�ாடு ஐந்தும்

 இருளதீர எணணிச ்ையல.

க்பாருள : பவணடிய க்பாருள, ஏற்ற ்கருவி, தகுந்த ்கபாைம், பமற்க்கபாளளும் கசயலின் 

தன்ரம , உரிய இடம் ஆகிய ஐந்ரதயும் ஐயம்தீை ஆைபாய்ந்து ஒரு கசயரைச் 

கசய்ய பவணடும்.

2. விவ�யால விவ�யாக்கிக் வகா்டல நெவ�கவுள

 யாவ�யால யாவ�யாத் தறறு.*

க்பாருள :  ஒரு யபாரனரயகக்கபாணடு மற்கறபாரு யபாரனரயப பிடிப்ர். அதுப்பாை ஒரு 

கசயரைச் கசய்யும்ப்பாபத  அச்கசயைபால் மற்கறபாரு கசயரையும் கசய்து முடித்துக 

க்கபாளளல் பவணடும்.  

அணி      : உவரம அணி

அதெ அஞ�ோதம

3. கறறாருள கறறார் எ�ப்�டுைர் கறறார்முன்

 கறற ்ைலச்ைாலலு ைார்.

க்பாருள : தபாம் ்கற்றவற்ரறக ்கற்றவர்முன் கதளிவபா்கச் கசபால்ை வல்ைவர், ்கற்றவருள 

மி்கவும் ்கற்றவைபா்க மதிக்கப்டுவபார்.

4. கறறார்முன் கறற ்ைலச்ைாலலித் தாம்கறற

 மிக்காருள மிக்க ்காளல.

க்பாருள : ்கற்றவர் முன் தபான் ்கற்றவற்ரற மனத்தில் ்தியும்்டி கசபால்லி, அவர்்கள 

்கற்றவற்ரறயும் ப்கடடு, அறிந்து க்கபாளள பவணடும்.

�ோடு

5. உறு�சியும் ஓைாப் பிணியும் ்ைறு�வகயும்

 வைராது இயலைது நொடு.*

க்பாருள: மிக்க ்சியும், ஓயபாத பநபாயும், அழிவு கசய்யும் ்ர்கயும் பசைபாமல் நல்ை வர்கயில் 

நரடக்றுவபத நபாடபாகும்.
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6. நொ்்டன்� நொ்டா ைளத்த� நொ்டலல

 நொ்ட ைளம்தரு நொடு.

க்பாருள : க்ரிய அளவில் முயற்சி இல்ைபாமல் வளம்தரும் நபாபட சிறந்த நபாடபாகும். முயற்சி 

கசய்து பசரும் வளத்ரத உரடய நபாடு சிறந்த நபாடு ஆ்கபாது.

அரண

7. மணிநீரும் மணணும் மவலயும் அணிநிழல

 காடும் உவ்டயது அரண.

க்பாருள : கதளிந்த நீரும், நிைமும், மரையும், அைகிய நிைல் உரடய ்கபாடும் ஆகிய நபான்கும் 

உளளபத அைண ஆகும்.

8. எவ�மாடசித்து ஆகியக் கணணும் விவ�மாடசி

 இலலார்கண இலலது அரண.

க்பாருள :  அைண எவ்வளவு க்ருரமயுரடயதபா்க  இருந்தபாலும், கசயல் சிறபபு 

இல்ைபாதவரிடத்தில் அது ்யனில்ைபாதது ஆகும்.

சபேருதம

9. பிறப்்�ாக்கும் எலலா உயிர்க்கும் சிறப்புஒவ்ைா

 ்ைய்தாழில வைறறுவம யான்.*

க்பாருள :  பிறப்பால் மக்கள அரனவரும் ஒத்த இயல்புரடயவர்்கபள. அவர்்கள 

கசய்யும் நன்ரம, தீரமயபாகிய கசயல்்களபால் அவர்்களது  சிறபபியல்பு்கள 

ஒத்திருப்தில்ரை.

10. ்�ருவம உவ்டயைர் ஆறறுைார் ஆறறின்

 அருவம உவ்டய ்ையல.

க்பாருள : உயர்ந்த ்ணபு்கரள உரடயவர் கசய்வதற்கு அரிய கசயல்்கரள உரிய 

கநறிமுரறயில் கசய்து முடிப்ர்.

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1.  __________ ஒரு நொடடின அரணனறு.

  அ) கொடு  ஆ) வயல்    இ) �்ல   ஈ) ம�ளிந்� நீர்

2. �க்கள் அ்னவரும் __________ ஒத்� இயல்பு்ையவர்கள்.

  அ) பிறபபைொல் ஆ) நிறத்�ொல்   இ) குணத்�ொல்  ஈ) பைணத்�ொல்
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3.   ‘ நொமைனபை’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது_________.

  அ) நொன + எனபை  ஆ) நொ + மைனபை   இ) நொடு + எனபை   ஈ) நொடு + மைனபை

4.   கண் + இல்லது எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க்  கி்ைக்கும் மைொல் _________.

  அ) கணிஇல்லது ஆ) கணில்லது  இ) கண்ணில்லொது ஈ) கண்ணில்லது

பினவரும் குறடபைொக்களில் உவ்�யணி பையினறுவரும் குற்ளத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1.   பிறப்்�ாக்கும் எலலா உயிர்க்கும் சிறப்்�ாவ்ைா

 ்ைய்தாழில வைறறுவம யான்.

2. விவ�யான் விவ�யாக்கிக் வகா்டல தவ�கவுள

 யாவ�யால யாவ�யாத் தறறு.

3.  கறறார்முன் கறற ்ைலச்ைாலலித் தாம்கறற

 மிக்காருள மிக்க ்காளல.

குறுவினொ 

1. ஒரு மைய்லச் மையய எவற்றமயல்லொம் ஆரொய தவண்டும்?

2. ஒரு நொடடுக்கு எ்வமயல்லொம் அரண்களொக அ்�யும்?

3. சிறந்� நொடடின இயல்புகளொக வள்ளுவர் கூறுவன யொ்வ?

பைைஙகளுக்குப மபைொருத்��ொன திருக்குற்ள எழுதுக.

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

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

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

------------- ------------- -------------
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இயல்

ஒன்பேது
மோனுடம் செல்லும்

Ø	 பாைலின்	சபாருள	அறிய	அ்கைாதிளயப்	பயன்படுத்தும்	திறைன்	சபறுதைல்

Ø	 ஆளுளை்கள	பறறிய	விவைங்களைத்	சதைாகுத்து	வள்கப்படுத்திப்	 பபசும்	திறைன்	
சபறுதைல்

Ø	 இைக்கைான 	 உறைளவப் 	 பபணுதைல் , 	 உைர்வு்களைக 	 ள்கயாளுதைல் ,	
தைன்னம்பிகள்கயுைன்	 சூழல்்களை	 எதிர்ச்காளளுதைல்	 பபான்றை	 வாழகள்கத்	
திறைன்்களைப்	சபறுதைல்	

Ø	 சொற்களின்	தைன்ளையிளன	சைாழியில்	அளையாைம்	்கணடு	பயன்படுத்துதைல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்
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இயல்

ஒன்பேது மத்லபசபேோழிவு

உ ல க  � க் க ள்  ை ொ தி ,  � � ம் ,  ம � ொ ழி  மு � லி ய வ ற ற ொ ல் 
பிரிந்துள்ளனர். இபபிரிவி்னகள் கொரண�ொக �க்களி்ைதய 
முரண்பைொடுகளும் த�ொ�ல்களும் ஏறபைடுகினறன. எல்லொரிைமும் 
அனபு கொடடி அ்�தி்யதய வொழவியல் மநறியொகக் மகொண்டு 
வொழந்�ொல் உலகம் உயர்வ்ையும்.  இவ்வுண்்�க்ள இதயசு 
கொவியம் வழி அறிதவொம்.

கவிததபநபேதை

ைாந்தம் உவ்டவயார் வ�று்�றவறார் எ�த்

தத்துைமும் ்ைான்�ார் – இந்தத்

தாரணி முழுைதும் அைர்களுக்கு உரியது

தவலைர்கள அைர்என்றார்!

மாந்தரின் ைாழவில வதவைப் �டுைது

ைாந்தம் தான்என்றார் – அது

மணவணயும் ஆளும் விணவணயும் ஆளும்

மகத்துைம் �ார்என்றார்!

ைாதிகளாலும் வ�தஙகளாலும்

தளளாடும் உலகம் – அது

தர்மம் ஒன்வற நெம்பிய பிறவக

அ்டஙகிவிடும் கலகம்!

ஓதும் ்�ாருளாதாரம் தனிலும்

உன்�த அறம்வைணடும் – புவி

உயர்வும் தாழவும் இலலா தா�

ைாழவிவ�ப் ்�றவைணடும்.

ச�ோல்லும் சபேோருளும்

ைொந்�ம் –  அ்�தி �ொரணி –  உலகம்

�கத்துவம் –  சிறபபு �த்துவம் –  உண்்� 

தபை�ஙகள் –  தவறுபைொடுகள் இரக்கம் –  கரு்ண 

இரக்கம் உவ்டவயார் வ�று்�றவறார் எ�

இவயசுபிரான் ்ைான்�ார் – அைர்

இரக்கம் காடடி இரக்கத்வதப் ்�றுைர்

இதுதான் �ரிசுஎன்றார்

*ைாயும் ையிறும் ஆவையில விழுந்தால

ைாழக்வக �ாவலை�ம் – அைர்

தூய ம�த்தில ைாழ நிவ�த்தால

எலலாம் வைாவலை�ம்!

தவமயும் ைாடடிப் பிறவரயும் ைாடடும்

ைணவ்ட ைசைரவு – தி�ம்

தன்�ாடு என்றும் பிறர்நொடு என்றும்

வ�சும் ்�ாயயுறவு!

இவமக்கும் வ�ாதில ஆயிரம் வ�ாடடி

எத்தவ� வீணக�வு – தி�ம்

இவை இலலாது அவமதிகள ்ையதால

இதயம் மவலயளவு !*

- கணணதாைன்
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பேோடலின் சபேோருள்

(�ம் சீைர்களுக்கு அறிவு்ர கூற எண்ணிய இதயசுநொ�ர் ஒரு குனறின மீது ஏறி நினறு 
தபைைத் ம�ொைஙகினொர்.)

ைொந்�ம் எனனும் அ்�தியொன பைண்பு மகொண்ைவர்கள் தபைறு மபைறறவர்கள். இந்� 
உலகம் முழுவதும் அவர்களுக்தக உரியது. அவர்கதள �்லவர்கள் ஆவர் எனற 
உண்்�்ய இதயசுநொ�ர் கூறினொர். �னி� வொழக்்கயில் த�்வபபைடுவது மபைொறு்�. அது 
�ண்்ணயும் விண்்ணயும் ஆடசி மையயும் மபைரு்�யு்ையது எனறொர்.

இவ்வுலகம் ைொதிகளொலும் கருத்து தவறுபைொடுகளொலும் நி்ல�டு�ொறுகிறது. அறம் 
எனகிற ஒனற்ன நம்பியபிறகு ைண்்ைகள்  நீஙகி உலகம் அ்�தியொகி விடும். மபைொருள் 
ஈடடுவதிலும் அறவழி்யப பினபைறற தவண்டும். இவ்வுலகம் ஏறறத்�ொழவு இல்லொ 
வொழ்வப மபைற தவண்டும்.

இரக்கம் உ்ைதயொதர தபைறுமபைறறவர் ஆவர். அவர்கள் பிற உயிர்களின மீது இரக்கம் 
கொடடி இ்றவனின இரக்கத்்�ப மபைறுவர். இது�ொன அவர்களுக்கொன பைரிசு. �னி�ன 
ஆ்ையில் விழுந்துவிடைொல் அவனது  வொழவு பைொ்லவனம்தபைொல் பையனறற�ொகிவிடும். 
அவன  நல்ல உள்ளத்த�ொடு வொழந்�ொல் அவன  வொழக்்க �லர்ச்தைொ்லயொக  �ொறிவிடும்.

�னி�ர்கள் ைண்்ை ைச்ைரவுகளொல் �ொமும் துனபுறறுப பிற்ரயும் துனபுறுத்துகினறனர். 
த�லும் அவர்கள் �னனொடு எனறும், பிறர்நொடு எனறும் தபைசி  உண்்�யில்லொ உறவுகளொக 
வொழகினறனர். 

கண்ணி்�க்கும் தநரத்திறகுள் நைக்கும் ஆயிரம் தபைொடடிகளொல் பையனறற 
கனவுகள்�ொம் த�ொனறுகினறன. இ்வ இல்லொ�ல் அ்�தியொக வொழந்�ொல் இ�யம் 
�்லயளவு  உயர்ந்��ொக �ொறும்.

நூல் செளி

்க ண ண த பா ச னி ன்  இ ய ற் க ் ய ர்  மு த் ர த ய பா . 

இ வ ர்  ்க வி ய ை சு  எ ன் னு ம்  சி ற ப பு ப  க ் ய ை பா லு ம் 

அ ர ை க ்க ப ் டு கி ற பா ர் .  ்க பா வி ய ங் ்க ள ,  ்க வி ர த ்க ள , 

்கடடுரை்கள, சிறு்கரத்கள, நபாட்கங்்கள, புதினங்்கள ப்பான்ற  

இைககிய வடிவங்்களில் ்ல்பவறு நூல்்கரள எழுதியுளளபார்.  

ஏைபாளமபான  திரைப்டப ்பாடல்்கரளயும் எழுதியுளளபார்.  இவர் தமிை்க 

அைசரவக ்கவிஞைபா்கவும் இருந்துளளபார். 

 இபயசுவின் வபாழ்கர்க வைைபாற்ரறயும் அவைது அறிவுரை்கரளயும் கூறும் நூல் 

இபயசு்கபாவியம் ஆகும். இந்நூலில் உளள மரைபக்பாழிவு என்னும் ்குதியிலிருந்து சிை 

்பாடல்்கள இங்குத் தைப்டடுளளன.

இதயசுவின வொழவில் நைந்� சு்வயொன நிகழவு ஒனறி்ன அறிந்துவந்து 
வகுபபை்றயில் பைகிர்க.

கறபேதெ கற்றபின்
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. �னி� வொழக்்கயில் த�்வபபைடுவ�ொக இதயசுநொ�ர் கூறுவது _________.

  அ) பைணம்  ஆ) மபைொறு்�   இ) புகழ ஈ) வீடு

2. ைொந்� குணம் உ்ையவர்கள் _____________ முழுவ்�யும் மபைறுவர்.

  அ)  புத்�கம் ஆ)  மைல்வம்  இ)  உலகம் ஈ) துனபைம்

3. ’�்லயளவு’ எனனும் மைொல்்லப  பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _________.

  அ) �்ல + யளவு  ஆ)  �்ல  + அளவு    

  இ)  �்லயின + அளவு ஈ)  �்லயில் + அளவு

4. ’�னனொடு’ எனனும் மைொல்்லப  பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _________.

  அ) �ன + னொடு  ஆ)  �ன்�  +  னொடு    

  இ)  �ன + நொடு  ஈ)  �ன்� +  நொடு

5.  இ்வ + இல்லொது எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல்  __________.

  அ) இ்வயில்லொது ஆ) இ்வஇல்லொது   இ) இவயில்லொது     ஈ) இவஇல்லொது

மபைொருத்துக.

1. ைொந்�ம் –  சிறபபு

2. �கத்துவம் –  உலகம்

3. �ொரணி –  கரு்ண

4. இரக்கம் –  அ்�தி

குறுவினொ

1. இந்� உலகம் யொருக்கு உரியது?

2. உலகம் நி்ல�டு�ொறக் கொரணம் எனன?

3. வொழக்்க �லர்ச்தைொ்லயொக �ொற எனன மையய தவண்டும்?

சிறுவினொ

 ைொந்�ம் பைறறி இதயசுகொவியம் கூறுவன யொ்வ?

சிந்�்ன வினொ

எல்லொ �க்களும் ஒறறு்�யொக வொழ எனன மையய தவண்டும்?
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இயல்

ஒன்பேது
தன்தன அறிதல்

ஒ வ் ம வ ொ ரு  � னி � ரு க் கு ள் ளு ம்  � னி த் � ன ் � யு ம் 
�னித்திற்�யும் இருக்கும்.  அ்� அறியொ� வ்ரயில் 
எதிர்கொலம் அச்ைமூடடும். நொம் யொர், நம் ஆறறல் எனன 
எனபை்� உணர்ந்துமகொண்ைொல் வொழக்்க எளி�ொகிவிடும்.  
இக்கருத்தி்ன விளக்கும் கவி்� ஒனறி்ன அறிதவொம். 

கவிததபநபேதை

அன்வறக்குத்தான் அம்மா காக்காவிறகு

அது  குயில குஞசு  என்று ்தரிந்தது

்தரிந்த பிறகு 

இனிவமல நொம் வைர்ந்து ைாழ முடியாது.

வ�ாயவிடு என்றது

�ாைம் குயில குஞசு! 

அது எஙகுப் வ�ாகும்?

அதுக்கு என்� ்தரியும்? 

அது எப்�டி ைாழும்?

குயில குஞசும் 

எவ்ைளவைா ்கஞசிப் �ார்த்தது

அம்மா காக்கா வகடகவிலவல

கிளம்பிப் வ�ாகச ்ைாலலிவிட்டது

குயில குஞைால அம்மா காக்வகவயப்

பிரியமுடியவிலவல

அதுவும் அந்த மரத்திவலவய 

ைாழ ஆரம்பித்தது

அம்மா காக்வகவயப் வ�ால “கா” என்று

அவழக்க முயறசி ்ையதது

ஆ�ால அதறகுச ைரியாக ைரவிலவல

அதறகுக் கூடு கட்டத் ்தரியாது

�ாைம் சிறிய �றவைதாவ�!

கூடு கட்ட அதறகு யாரும் 

்ைாலலித் தரவும் இலவல

அம்மா அப்�ா இலவல 

வதாழர்களும் இலவல

குளிரில நெடுஙகியது 

மவழயில ஒடுஙகியது

்ையிலில காயந்தது

அதறகுப் �சித்தது 

தாவ� இவர வத்டத் ்தா்டஙகியது

ைாழக்வக எப்�டியும் 

அவத ைாழப் �ழக்கிவிட்டது

ஒரு விடியலில குயில குஞசு 

“கூ” என்று கூவியது

அன்று தா்�ாரு 

குயில என்று கணடு ்காண்டது.

- வை. பிருந்தா
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கவிததயின் உடசபேோருள்

 குயில் ஒனறு கொக்்கயின கூ டடில் முட்ையிடுகிறது.  முட்ையிலிருந்து 
மவளிவந்� குயில்குஞசு �ன்னக் கொக்்கக்குஞைொக எண்ணிக் கொக்்க்யப தபைொலதவ 
க்ரய முயல்கிறது. �னிதய மைனறு வொழ அஞசுகிறது. �ொன குயில் எனபை்�யும் �ன 
குரல் இனி்�யொனது எனபை�்னயும் உணர்ந்� பிறகு �னனம்பிக்்கயுைன வொழத் 
ம�ொைஙகுகிறது.  நொமும் ந�து ஆறற்ல உணர்ந்து  மகொண்ைொல் வொழவில்  ைொ�்னக்ளப 
புரியலொம் எனபைது இக்கவி்�யின உடமபைொருள் ஆகும்.

நூல் செளி

பச. பிருந்தபா  பு்கழ்க்ற்ற க்ண்கவிஞர்்களுள ஒருவர். மரை ்ற்றிய ்கிர்தல்்கள, 

வீடு முழுக்க வபானம், ம்களுககுச் கசபான்ன ்கரத ஆகிய ்கவிரத நூல்்கரள 

எழுதியுளளபார். 

இக்கவிரத ம்களுககுச் கசபான்ன ்கரத என்னும் நூலிலிருந்து எடுத்துத் தைப்டடுளளது.

பைற்வகள், விலஙகுகள் ஆகியவறறுக்கு உரிய �னித்�ன்�க்ளப பைடடியலிடுக.

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. கூடு கடைத் ம�ரியொ� பைற்வ _______.

  அ) கொக்்க            ஆ) குயில்         இ) சிடடுக்குருவி            ஈ) தூக்கணொஙகுருவி

2. ‘�ொமனொரு’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ________.

  அ) �ொ + ஒரு        ஆ) �ொன + மனொரு     இ)  �ொன + ஒரு         ஈ) �ொதன + ஒரு

குறுவினொ

1. கொக்்க ஏன குயில் குஞ்ைப தபைொகச் மைொனனது?

2. குயில்குஞசு �ன்ன எபதபைொது  ‘குயில்’ என உணர்ந்�து?  

சிறுவினொ

குயில்குஞசு �னனம்பிக்்கயுைன வொழத் ம�ொைஙகிய நிகழ்வ எழுதுக.

சிந்�்ன வினொ

உஙகளிைம் உள்ள �னித்�ன்�களொக நீஙகள் கருதுவன யொ்வ?
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�க்களுக்கு வழிகொடடிய �்லவர்கள் பைலர்.  அவர்கள் 
ஒவ்மவொருவரும் ��க்தக உரிய �னித்�ன்�யொன பைண்புகளொல் 
முத்தி்ர பைதித்துள்ளனர்.  எளி்�, தநர்்�,  உ்ழபபு, 
மபைொறு்�, நொடடுபபைறறு மு�லிய பைண்புக்ள ஒருஙதக மகொண்டு 
சிறந்து விளஙகிய �்லவர் ஒருவர் ‘கண்ணியமிகு’ எனனும் 
அ்ைம�ொழியொல் அ்ழக்கபபைடுகிறொர். அபமபைரு்�மிகு 

�்லவ்ரப பைறறி அறிதவொம்.

இயல்

ஒன்பேது
கணணியமிகு தத்லெர

உதர�தட உ்லகம்

ந ொ டு  மு ழு வ து ம்  � க் க ள் 
வி டு � ் ல ப  த பை ொ ர ொ ட ை த் தி ல் 
�ஙக்ள முழு்�யொக ஈடுபைடுத்திக் 
மகொண்டிருந்� கொலம் அது. கொந்தியடிகள் 
ஒ த் து ் ழ ய ொ ் �  இ ய க் க த் ் � 
அ றி வி த் து   அ தி ல்  இ ் ள ஞ ர் க ள் 
திரளொகக் கலந்து மகொள்ளதவண்டும் 
எ ன று  த வ ண் டு த க ொ ள்  வி டு த் � ொ ர் . 
அபதபைொது இ்ளஞர் ஒருவர் திருச்சி 
தூ ய வ ள ன ொ ர்  க ல் லூ ரி யி ல்  பை யி ன று 
ம க ொ ண் டி ரு ந் � ொ ர் .  க ொ ந் தி ய டி க ளி ன 
த வ ண் டு த க ொ ள்  அ வ ரு க் கு ள்  தீ ர ொ � 
விடு�்ல தவட்க்ய ஏறபைடுத்தியது. 
� � து  க ல் வி ் ய வி ை  ந ொ ட டி ன 
விடு�்லதய த�லொனது எனறு எண்ணி 
ஒத்து்ழயொ்� இயக்கத்தில் கலந்து 
மகொண்ைொர். 

எளிதமயின் சிகரம்

அந்� இ்ளஞர் பிறகொலத்தில் மபைரிய அரசியல் �்லவரொக வளர்ந்�ொர்.  அவர் மபைொது 
நிகழச்சிகளில் கலந்து மகொள்வ�றகுத் �னி �கிழுந்தில் மைல்ல�ொடைொர். ம�ொைர்வண்டி, 
தபைருந்து தபைொனற மபைொதுபதபைொக்குவரத்து ஊர்திக்ளதய பையனபைடுத்துவொர். அனபைர் 
ஒருவர் அவருக்கு ஒரு �கிழுந்்�ப பைரிைளித்�ொர். ஆனொல் அவர் அ்� ஏறக �றுத்து 
எபதபைொதும்தபைொல் ம�ொைர்வண்டியிதலதய பையணம் மைய�ொர்.  அவர் ைொர்ந்திருந்� 
இயக்கத்தின ைொர்பைொக அவருக்கு ஒரு �கிழுந்தும் மபைருந்ம�ொ்கயும்  பைரிைளிக்கபபைடைன. 
அவற்றயும் �ொம் ம�ொைஙகி ்வத்� கல்லூரியின பையனபைொடடிறகு அளித்துவிடைொர்.  
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ஆடம்பேரம் அற்ற திருமைம்

அவரது குடும்பை நிகழவுகளிலும் எளி்�்யக் கொணமுடிந்�து. அவர் �ம் ஒதர 
�கனுக்குத் திரு�ணம் மையய முடிவு மைய�ொர். அவர் மிகபமபைரிய �்லவர் எனபை�ொல் 
அவரது இல்லத் திரு�ணம் மிகவும் ஆைம்பைர�ொக நிகழபதபைொகிறது எனறு எல்லொரும் 
எண்ணியிருந்�னர். ஆனொல் எவ்வி� ஆைம்பைரமும் இல்லொ�ல் மிக எளி்�யொகத் �ம் 
�கனின திரு�ணத்்� நைத்தி முடித்�ொர்.  மபைண் வீடைொரிைம் �ணக்மகொ்ை மபைறுவது 
மபைருகியிருந்� அக்கொலத்தில் �ணக்மகொ்ை மபைறொ�ல் அத்திரு�ணத்்� நைத்தினொர். 
த�லும் “�ணக்மகொ்ை வொஙகும் திரு�ணஙகளில் கலந்து மகொள்ள �ொடதைன“ எனறு 
மவளிபபை்ையொக அறிவித்�ொர். 

ந�ரதம

அந்�த் �்லவர் ஒருமு்ற ��து இயக்க அலுவலகத்தில் இருந்�தபைொது அஙகிருந்� 
பைணியொள்ர அ்ழத்�ொர். அவரிைம் ஓர் உ்ற்யயும் பைணத்்�யும் மகொடுத்து, 
“அஞைல்�்ல வொஙகி இந்� உ்றயில் ஒடடி அஞைலில் தைர்த்து விடுஙகள்“ எனறு 
கூறினொர். அந்�ப பைணியொளர் “ஐயொ நம் அலுவலகத்திதலதய அஞைல்�்லகள் வொஙகி 
்வத்துள்தளொம், அவறறிலிருந்து ஒன்ற எடுத்து ஒடடி விடுகிதறன“ எனறொர். அ�றகு 
அந்�த் �்லவர், “தவண்ைொம்.  இது நொன �னிபபைடை மு்றயில் அனுபபும் கடி�ம். 
அ�றகு இயக்கப பைணத்தில் இருந்து வொஙகபபைடை அஞைல்�்லக்ளப பையனபைடுத்துவது 
மு்றயொகொது“ எனறு கூறினொர்.

சமோழிகசகோள்தக

இந்தியொ விடு�்ல மபைறற பிறகு நொடடின ஆடசிம�ொழி்யத் த�ர்வு மையவது 
ம�ொைர்பைொன கூடைம் நொைொளு�னறத்தில் ந்ைமபைறறது. மிகுதியொன �க்கள் தபைசும் 
ம�ொழி்ய ஆடசிம�ொழியொக அறிவிக்க தவண்டும் எனறனர் சிலர்; பைழ்� வொயந்� 
ம�ொழி்ய ஆடசிம�ொழியொகத் த�ர்ந்ம�டுக்க தவண்டும் எனறு பைரிந்து்ர மைய�னர் 
தவறு சிலர். ஆனொல் அந்�த் �்லவர் “பைழ்�யொன ம�ொழிகளிதல ஒன்றத்�ொன 
ஆடசிம�ொழி ஆக்க தவண்டும் எனறொல், அது �மிழம�ொழி�ொன எனறு நொன உறுதியொகச் 
மைொல்தவன. இனனமும் விரிவொகச் மைொல்ல தவண்டும் எனறொல் திரொவிை ம�ொழிகள்�ொம் 
இந்� �ண்ணிதல மு�னமு�லொகப தபைைபபைடை ம�ொழிகள். அவறறுள் மிகவும் இலக்கியச் 
மைறிவுமகொண்ை �மிழம�ொழி�ொன மிகப பைழ்�யொன ம�ொழி. எனதவ, �மிழம�ொழி்ய 
நொடடின ஆடசிம�ொழியொக அறிவிக்க தவண்டும்" எனறு குறிபபிடைொர்.

�ோடடுபபேறறு

அந்�த் �்லவரின உள்ளத்தில் எபதபைொதும் நொடடுபபைறறு த�தலொஙகி இருந்�து. 
இந்தியொவுக்கும் சீனொவுக்கும் இ்ைதய 1962 ஆம் ஆண்டு தபைொர் மூண்ைது. அபதபைொது 
�னது ஒதர �க்னப தபைொர்மு்னக்கு அனுபபை ஆயத்��ொக இருபபை�ொகத் ம�ரிவித்து அந்�த் 
�்லவர் அபதபைொ்�ய மு�ன்� அ்�ச்ைர் ஜவகர்லொல் தநருவுக்குக் கடி�ம் எழுதினொர்.

இத்�்கய சிறபபுகளுக்மகல்லொம் உரிய �்லவர் யொர்  ம�ரியு�ொ? 
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அ வ ர் � ொ ன  க ண் ணி ய மி கு  க ொ யி த � 
மில்லத். அவரது இயறமபையர் முகம்�து 
இ சு � ொ யி ல் .  ஆ ன ொ ல்  � க் க ள்  அ வ ் ர 
அ ன த பை ொ டு  க ொ யி த �  மி ல் ல த்  எ ன று 
அ்ழத்�னர். ‘கொயித� மில்லத்’ எனனும் 
அரபுச் மைொல்லுக்குச் ைமு�ொய வழிகொடடி 
எனறு மபைொருள். அபமபையருக்தகறபை �க்களின 
வழிகொடடியொகத் திகழந்�ொர் அவர். 

அரசியல் சபேோறுபபுகள்

கொயித� மில்லத் 1946 மு�ல் 1952 வ்ர 
அபதபைொ்�ய மைன்ன �ொகொணச் ைடை�னற 
உறுபபினரொக இருந்து சிறபபைொகப பைணியொறறினொர். இந்திய அரசியல்�பபு உருவொக்கக் 
குழு உறுபபினரொகவும் பைணியொறறினொர். இந்தியொ விடு�்ல மபைறறபின �ொநிலஙகள்வ 
உறுபபினர், �க்கள்வ  உறுபபினர்  எனப பைல மபைொறுபபுகளில் இருந்து �க்களுக்கொகத் 
ம�ொண்டு மைய�ொர்.  

கல்விபபேணி

கல்வி ஒனறு�ொன ஒடடும�ொத்�ச் ைமூக வளர்ச்சிக்கு உறுது்ணயொக இருக்கும் 
எனறு எண்ணினொர் கொயித� மில்லத். “கல்வி மிகுந்திடில் கழிந்திடும் �ை்�“ எனற 
முதும�ொழிக்கு ஏறபைக் கல்வி நிறுவனஙக்ள உருவொக்க நி்னத்�ொர்.  திருச்சியில் 
ஜ�ொல் முகம்�து கல்லூரி, தகரளொவில் ஃபைரூக் கல்லூரி ஆகியவற்றத் ம�ொைஙக அவதர  
கொரண�ொக இருந்�ொர். 

சதோழில்துத்ற 

அவர் மிகச்சிறந்� ம�ொழில்து்ற அறிவுமபைறறிருந்�ொர். இந்திய நொடடின கனி� 
வளஙக்ளப பைறறிப நொைொளு�னறத்தில் எடுத்து்ரத்�ொர். இ�னொல் இந்திய அரசு கனி� 
வளஙக்ளப பையனபைடுத்தும் பைல்தவறு திடைஙக்ள ந்ைமு்றபபைடுத்தியது. அ�ன 
மூலம் ம�ொழில்து்ற வளர்ச்சி அ்ைந்�து. �க்கள் தநரடியொகவும் �்றமுக�ொகவும் 
தவ்லவொயபபி்னப  மபைறறனர்.

�்லவர்கள் பைலரொலும் பைொரொடைபபைடை பைண்பைொளர் அவர். எல்லொரிைமும் தவறுபைொடு 
இல்லொ�ல் எளி்�யொகப பைழகும் �ன்� மகொண்ைவரொக விளஙகினொர். �ம் வொழநொள் 
முழுவதும் ை�ய நல்லிணக்கத்்�ப தபைணிவந்�ொர்.  இத்�்கய சிறபபுமிக்க �்லவர்களின 
மபைரு்�க்ள அறிந்து தபைொறறுவது ந�து கை்�யொகும்.

சதரிந்து சதளிநெோம்

தமிை்க அைசியல் வபானில் ்கவ்வியிருந்த 

்கபாரிருரள அ்கற்ற வந்த ஒளிக்கதிைபா்கக 

்கபாயிபத மில்ைத் மு்கமது இஸமபாயில் 

அவர்்கள தி்கழ்கிறபார்.  

– அறிஞர் அணணபா

இப்டிப்டட தரைவர் கிரடப்து அரிது. 

அவர் நல்ை உத்தமமபான மனிதர்.

- தந்ரத க்ரியபார்

எளி்�யின அ்ையொள�ொகத் திகழந்� பிற �்லவர்கள் குறித்து வகுபபை்றயில் தபைசுக.

கறபேதெ கற்றபின்
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1.  கொயித� மில்லத்  _______பைண்பிறகு உ�ொரண�ொகத் திகழந்�ொர்.

  அ) �ண்்� ஆ) எளி்�  இ) ஆைம்பைரம்  ஈ) மபைரு்�

2.  'கொயித� மில்லத்' எனனும் அரபுச் மைொல்லுக்குச் _______  எனபைது  மபைொருள்.

  அ) சுறறுலொ வழிகொடடி  ஆ) ைமு�ொய வழிகொடடி 

  இ) சிந்�்னயொளர்   ஈ) ைடை வல்லுநர்

3.  விடு�்லப தபைொரொடைத்தினதபைொது கொயித� மில்லத்  _______  இயக்கத்தில்  
கலந்துமகொண்ைொர்.      

  அ) மவள்்ளயதன மவளிதயறு  ஆ) உபபுக் கொயச்சும்

  இ) சுத�சி    ஈ) ஒத்து்ழயொ்� 

4.  கொயித� மில்லத் �மிழம�ொழி்ய ஆடசிம�ொழியொக்க தவண்டும் எனறு தபைசிய         
இைம் _______.

  அ) ைடை�னறம்     ஆ) நொைொளு�னறம்       இ) ஊரொடசி �னறம்         ஈ) நகர் �னறம்

5.  ’எதிமரொலித்�து’ எனனும் மைொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _______.

  அ) எதிர் + மரொலித்�து  ஆ) எதில் + ஒலித்�து

  இ) எதிர் + ஒலித்�து   ஈ) எதி + மரொலித்�து

6.  முது்�+ம�ொழி எனபை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் _______.

  அ) முதும�ொழி ஆ) முது்�ம�ொழி   இ) முதியம�ொழி ஈ) மு�ல்ம�ொழி

குறுவினொ

1.  விடு�்லப தபைொரொடைத்தில்  கொயித� மில்லத் அவர்களின பைஙகு பைறறி எழுதுக.

2.  கொயித� மில்லத் அவர்கள் �ன குடும்பைத்திலும் எளி்�்யக் க்ைபபிடித்�ொர்  
எனபை�றகுச் ைொனறொக உள்ள நிகழ்வ எழுதுக.

சிறுவினொ

 ஆடசிம�ொழி பைறறிய கொயித� மில்லத்தின கருத்்� விளக்குக.

சிந்�்ன வினொ

 நீஙகள் ஒரு �்லவரொக  இருந்�ொல் எத்�்கய �க்கள் நலபபைணிக்ளச் மையவீர்கள்?
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�ொன �டடுத� �கிழச்சியொக வொழ நி்னபபைது �னி�பபைண்பு 
அனறு. பிறருக்கு உ�வி மையவதும் பிறரது சிறு சிறு ஆ்ைக்ள 
நி்றதவறறி அவர்களது �கிழச்சி்யக் கண்டு இனபைம் 
அ்ைவதும் சிறந்� �னி�பபைண்பு ஆகும். இ�்னதய ஈத்துவக்கும் 
இனபைம் எனறு நம் முனதனொர் குறிபபிடைனர்.  பிறருக்கு 
உ�விமையது �கிழந்� ஒருவரின க்�்ய அறிதவொம்.

இயல்

ஒன்பேது பேயைம்

விரிெோனம்

இருபைது ஆண்டுகளுக்கு முனபு நைந்� நிகழச்சி இது. புறநகரில் ஓர் அஞைலகத்தில் 
தவ்ல மையதுமகொண்டிருந்� கொலம். 

எனது மூனறொவது ைம்பைளத்தில் நொன ஒரு மிதிவண்டி வொஙகிதனன. நூறறி எண்பைது 
ரூபைொய. மிதிவண்டியில் ஏறிப புறபபைடுவது�ொன என மபைொழுதுதபைொக்கு. கொறறுத் �ழுவ 
ஓடைத் ம�ொைஙகியதுத� அபபைடிதய ஓடடிக்மகொண்தை இருக்க தவண்டும் தபைொலத் 
த�ொனறும். ம�ரிந்� ஊர்கள், ம�ரியொ� ஊர்கள் எல்லொ இைஙகளுக்கும் மிதிவண்டியிதலதய 
மைல்வது�ொன என மபைரிய �கிழச்சி. இரண்டு கூடைொளிக்ளச் தைர்த்துக் மகொண்டு 
கிருஷ்ணரொஜ ைொகர் அ்ணக்கடடு வ்ரக்கும் மைல்வது ஐந்து ஆறு �ொ�த்திறகு 
ஒருமு்றயொவது நைக்கும். ஒருமு்ற �கொபைலிபுரம் மைனறு வந்த�ொம். 
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ஹொைன வழியொக �ஙகளூரு மைல்ல தவண்டும் எனபைது என நீண்ை கொல ஆ்ை. 
வழிமநடுக கொடு, �்ல ஆகியவறறின த�ொள்களில் என மிதிவண்டி்ய உருடடிச் மைல்ல 
ஆர்வம் மகொண்டிருந்த�ன. 

அதிகொ்லயிதலதய கிளம்பிதனன. எல்லொவற்றயும் விடடு விடு�்லயொகி 
வந்திருபபைதில் �னம் உறைொகமுறறிருந்�து. இரண்டு நொடகளில் ஹொைன தைர்ந்துவிடதைன.

  பைகல் மவபபைத்்� ஈடு கடடுவது தபைொல் இரவில் கடும் �்ழ. விடியும்தபைொது குளிரத் 
ம�ொைஙகிவிடைது.  ஒதர இரவில் மைொல்லி்வத்� �ொதிரி பைருவம் �ொறிப தபைொனது.  �்ழ 
நினறபிறகு �றுநொள் பையணத்்�த் ம�ொைஙகிதனன. ைக்தலஷ்பூர் வ்ரக்கும் சிறு சிறு தூறல். 
முகத்தில் பைனனீர் ம�ளித்� �ொதிரி இருந்� தூறலில் ந்னவது கூை �கிழச்சியொக இருந்�து. 
நிறகொ�ல் மைனறு மகொண்டிருந்த�ன. மபைரிய இறக்கத்தில் இறஙகும்தபைொது மிதிவண்டிச் 
ைக்கரத்தில் கொறறு இறஙகிவிடைது. இ்� நொன எதிர்பைொர்க்கவில்்ல. ஒடடுகிற கருவிகளும் 
கொறறடிக்கும் கருவியும் எபதபைொதும் ்கவைம் இருபபைது�ொன வழக்கம். இந்� மு்ற �ன 
தவ்லக்கொகக் கைன வொஙகி எடுத்துச் மைனற உறவுக்கொரப ்பையன திருபபித்�ரவில்்ல. 
த�டிப தபைொனதபைொது வீடு பூடடிக் கிைந்�து. ைரி, பைொர்த்துக் மகொள்ளலொம் எனகிற துணிவில்  
கிளம்பிவிடதைன.

  மிதிவண்டி்யத் �ள்ளிக்மகொண்டு நைந்த�ன. சுறறிலும் �ரஙகள். எடடுகிற 
உயரத்தில் மபைரிய மபைரிய பைலொபபைழஙகளின ம�ொஙகலொடைம். அ�றகுபபின த�க்கு 
�ரஙகள். �ொவும் குரஙகுகள். ஆள் ைந்�டி எதுவும் கண்களில் பைைவில்்ல.  எவ்வளவு 
தூரம் நைந்திருபதபைதனொ, எனக்குத் ம�ரியொது. �்ழயின தவகத்்�யும்  மீறி எழுந்� குரல் 
என்னத் �டுத்து நிறுத்தியதபைொது பைொ்�தயொரம் ஒரு குடி்ை ம�ரிந்�து. அ�ன க�வுக்கு 
அருகில் இருந்து�ொன அந்�ச் சிறுவன குரல் மகொடுத்�ொன.  நொன குடி்ை்ய மநருஙகிதனன.

 ”மரொம்பை தநர�ொ  ந்னஞசிடடீஙக தபைொல. எஙகனொ நினறிருக்கலொம்.”

அவன என்னப பைொர்த்துச்  சிரித்�ொன. உள்தள தபைொய ஒரு துண்்ை எடுத்து வந்து 
�ந்�ொன. மிதிவண்டியில் இருந்� என த�ொள் ்பை்ய எடுத்�ொன. அ�ன மீது இருந்� நீ்ர 
அவதன வழித்து உ�றி ஓர�ொக ்வத்�ொன.  இ�றகுள் உள்தள இருந்து ஒரு நடுவயதுப 
மபைண்�ணி க�வருதக வந்து நினறொர். ”அம்�ொ, பைொவம்�ொ இவரு” எனறு  என்னக் கொடடி 
அவரிைம் மைொனனொன அச்சிறுவன. 

 தபைைக் கொத்திருந்� �ொதிரி அச்சிறுவன உறைொக�ொகக் தகள்விக்ளத் ம�ொடுக்க 
ஆரம்பித்�ொன.

”எந்� ஊர்தலர்ந்து வரீஙக?”

“ மபைஙகளூரு”.

”மிதிவண்டியிதலவொ..?”

“ம்” 

அவனொல் நம்பை முடியவில்்ல. நம்பைொ�ல் இருக்கவும் முடியவில்்ல.  மீண்டும் 
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மீண்டும் தகடைொன.  அவன கண்களில் புதுவி� மவளிச்ைம். �்ழயில் ந்னந்து 
மகொண்டிருந்� மிதிவண்டி்ய எடடித் ம�ொடைொன.  

”எவ்வதளொ தூரம் இருக்கும் மபைஙகளூரு?” 

”இருநூறு ்�யிலு” 

”இருநூறு ்�யிலு�ொ ம�திச்சிகிடடு வர்ரீஙக” 

அவன புருவம் உயர்ந்�து. ஏத�ொ ஓர் அதிையத்்�க் கண்ைது தபைொல அவன �னமும் 
குரலும் கு்ழயத் ம�ொைஙகின.

அவனது அம்�ொ மீண்டும் வந்து உள்தள வரச்மைொல்லிக் கூபபிடைொர். நொனும் அவனும் 
உள்தள மைனதறொம். அவைர�ொய அவர் பைழம்பைொய ஒன்ற விரித்�ொர்.

“மிதிவண்டியில அவ்தளொ தூரம் தபைொகலொ�ொ?”

“தபைொவலொத�! அதுல எனன �பபு? நொன கனனியொகு�ரிக்தக மிதிவண்டியில 
தபைொயிருக்தகன” .

அவன வியபபுத் �தும்பை என்னப பைொர்த்�ொன.

  ”உண்்�யொவொ?”

“ம்” 

”டில்லிக்குப தபைொக முடியு�ொ?”

“ம்” 

 ”இ�ய�்லக்கு?”

“ம்”  

 ”முடியு�ொ?”

”ஏன முடியொது? �னுஷனொல முடியொ�து எது இருக்குது? �னசு வச்ைொ எஙக 
தவணும்னொலும் தபைொய வரலொம்.”

வொய பிளந்து நினறவன முகம் திடும�னச் சுண்டியது.  கரகரத்� குரலில் மைொல்லத் 
ம�ொைஙகினொன. 

”எனக்கு மிதிவண்டினனொ மரொம்பை ஆ்ை. ஆனொ அம்�ொ வொஙகித் �ர�ொடறொஙக” 
எனறொன அம்�ொவின பைக்கம் ்க்யக் கொடடியபைடி. 

”ஏம்பைொ, வொய வச்சுக்கிடடு சும்�ொ இருக்க முடிய்லயொ?” எனறொர் அவர். சிறுவன 
குனிந்து மகொண்ைொன. எனக்கு மநொடியில் நி்ல்� புரிந்�து. ”இல்லபபைொ, நீ  மரொம்பை 
சினனப ்பையன இல்்லயொ? ஓடைறது கடின�ொக இருக்கும். நீ மபைரியவனொயடைொ அம்�ொ 
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வொஙகித் �ருவொஙக.  எஙக அம்�ொகூை மபைரியவனொயடை பிறகு�ொன வொஙகித் �ந்�ொஙக” 
எனதறன.  அந்�ப பைதில் அவனுக்கு �ன நி்றவொக இருந்�து. ”அபபைடியொம்�ொ?” எனறு �ன 
அம்�ொ்வப பைொர்த்�ொன அச்சிறுவன. அவர்  “ம்” எனறு  மைொல்லிவிடடு உள்தள மைனறொர்.

” உனக்கு ஓடைத் ம�ரியு�ொ?”

”குரஙகு மபைைல் தபைொடடுத்�ொன ஓடடுதவன” 

”�்ழ நிக்கடடும் நொன கத்துக் மகொடுக்கதறன.”

 அவன �கிழச்சியுைன �்ல்ய அ்ைத்துக் மகொண்ைொன. உைதன அவன �னக்குத் 
ம�ரிந்� மிதிவண்டிப பையிறசி்யப பைறறிச் மைொல்லத் ம�ொைஙகினொன. 

”அரிசிக்மகமரல �ொ�ொ வீடு இருக்குது. அஙகு�ொன மிதிவண்டி ஓடைக்  கத்துக்கிடதைன.  
ஆனொ �ொ�ொ மரொம்பைக் கண்டிபபு. அவர் இல்லொ� தநரத்தில் �ொன மிதிவண்டி்யத்  
ம�ொைமுடியும்.” 

 அச்சிறுவன எனதனொடு சுவர் ஓரம் பைடுத்துக்மகொண்ைொன. எனனிைம் க்� தகடகத் 
ம�ொைஙகினொன. நொன சுறறிய ஊர்க்ளப பைறறியும் பைொர்த்� �னி�ர்க்ளப பைறறியும் 
தகடைொன.  நொன என சிறுவயசுக் கொலத்்� எண்ணியபைடி எல்லொவற்றயும் மைொனதனன. 
என சினன வயதின பிம்பை�ொக அவன இருபபைது எனக்கு ஆனந்��ொக இருந்�து.  

மபைொழுது விடிந்�தபைொது �்ழ விடடிருந்�து. சிறுவன எனக்கு முனனொல் எழுந்து 
மிதிவண்டி அருகில் நினறிருந்�ொன. கொறறு இறஙகிப தபைொன ைக்கரத்்�க் ்கயொல் சுறறிக் 
மகொண்டிருந்�ொன. என்னப பைொர்த்�தும் சிரித்�ொன. ைக்கரக் கம்பியில் சிவபபு நிறத் துண்டுத் 
துணி ஒன்றக் கடடிவிடடு அது த�லும் கீழும் �ொறி வருவ்� ஓடடிக் கொடடினொன.  நொன 
சிரித்த�ன.

”ம�ொ�ல்ல ைக்கரத்்�ச் ைரி மையயணும்”  எனதறன.

”பைக்கத்தூர்ல ைந்திதரமகளைொ  மிதிவண்டிக் க்ை ்வச்சிருக்கொரு. அவர் கிடை 
தபைொவலொம்.”

 மிதிவண்டி்யத் �ள்ளிவர அவதன முன வந்�ொன. அவன ்ககள் பைழகிய ஒரு 
நொயக்குடடியின கொல்க்ளப பைறறுவது தபைொல மிதிவண்டியின ்கபபிடிக்ளப பைறறின. 
்ைக்கிள் பைழு�றறிருந்�ொல் ஏறிப பைறந்து விடுவொன தபைொலத் த�ொனறியது.  �ணி்ய அழுத்தி 
ைத்�ம�ழுபபிக் மகொண்தை வந்�ொன. 

என்னப பைறறி விைொரித்�பைடிதய ைந்திதரமகளைொ ைக்கரத்்�ச் ைரி மையது, 
கொறற்ைத்துத் �ந்�ொர். நொன மகொடுத்� பைணத்்� நனறியுைன வொஙகிக் மகொண்ைொர்.

 வரும்தபைொது அவ்ன மிதிவண்டியில் ஏறி ஓடடி வரும்பைடி மைொனதனன. அவன 
�கிழச்சிக்கு அளதவ இல்்ல. குரஙகு மபைைலில் ம�த்தித் ம�த்தி ஓடடினொன. அவ்னப 
பிடித்து நிறுத்தி இருக்்கயில் உடகொர ்வத்து முது்க வ்ளக்கொ�ல் இருக்கும்பைடி 
மைொனதனன. கொல்கள் ஓரளவு எடடியும் எடைொ�லும் இருந்�ன. �டு�ொறினொன. கொல் 
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எடைொ�ல் தபைொகும்தபைொது இடுப்பை அதிக�ொக வ்ளத்து விழுந்�ொன. 

ஏறத்�ொழ இரண்டு �ணி தநரம் ஓடடிக்மகொண்டிருந்து விடடுத் திரும்பிதனொம். அவனது 
அம்�ொ  சூைொக அவல் வறுத்துத் �ந்�ொர். ைொபபிடடுக் மகொண்டிருக்கும்தபைொத� �்ழ 
பிடித்துவிடைது. 

�்ழ நினறதும் நொன கிளம்பிை நி்னத்த�ன. ஆனொல் சிறுவன ”எனக்கு நல்லொ  ஓடை 
கத்துத்�ரனனு�ொதன மைொனனீஙக. எல்லொம் மபைொய �ொனொ?” எனறு �ைக்கினொன. 

�்ழ நினற பிறகு அவ்ன அ்ழத்துக் மகொண்டு மவளிதய தபைொதனன. மிதிவண்டி்ய 
ஓடடிக் மகொண்தை இருக்க தவண்டும் எனறு அவன ஆ்ைபபைடைொன. கொல் எடடுகிற�ொ 
இல்்லயொ எனறு அடிக்கடி �்ல குனிந்து பைொர்த்�ொன. அது�ொன ஒதர கு்ற. �றறபைடி 
இடுபபு பைடிந்துவிடைது.

 ” மிதிவண்டி ஓடற �ொதிரிதய இல்ல.  ஏத�ொ மறக்க கடடி பைறக்கிற �ொதிரி இருக்குது"  
எனறொன.  அவன கண்க்ளப பைொர்க்க எனக்கு �கிழச்சியொக இருந்�து. 

நண்பைகலில் மீண்டும் �்ழ ம�ொைஙகியது. ைொயஙகொலம்�ொன நினறது. நொன 
”கிளம்பைடடு�ொ?” எனதறன. அச்சிறுவன முகம் தபைொன தபைொக்கு ைரியில்்ல. ”வழியில 
�றுபைடியும் தபைஞைொ  எனன மையவீஙக?” எனறொன. ”எல்லொம் ை�ொளிச்சிடுதவன” எனதறன. 
அவனும் அவன அம்�ொவும் �டுத்�ொர்கள். இரவு முழுக்கச் சிறுவனிைம் மிதிவண்டிப பையண 
அனுபைவஙக்ளப பைகிர்ந்து மகொண்தைன.

  ”விடிஞைதும் நொனும் உஙகதளொடு வரடடு�ொ?” 

” ம்” எனறு உறைொகமூடடிதனன. 

”அரிசிக்மகமரல எனன விடடுடுஙக.  �ொ�ொ வீடல மரண்டு நொள் இருந்துடடு 
திரும்பிடுதவன”.

 விடிந்�தபைொது �்ழ விடடிருந்�து. அவர்களுக்குக் மகொஞைம் பைணம் �ரலொம் எனறு 
த�ொனறிய எண்ணத்்� உைனடியொய விலக்கிதனன. எதுவும் �ரொ�ல் இருபபைதும் 
வருத்��ொக இருந்�து. வி்ைமபைறறுக் மகொள்ளும் தபைொது �னசில் ஊ்�வலி எழுந்�து. 
சிறுவன மிகவும் வொ�ொடி எனனுைன வருவ�றகு அனு�தி மபைறறு விடைொன.  அவனது 
அம்�ொ மீண்டும் ”பைத்�ரம் பைத்�ரம்” எனறு திரும்பைத் திரும்பைச் மைொனனொர்.  அவரது 
அக்க்ற்யயும் கவ்ல்யயும் எனனொல் புரிந்துமகொள்ள முடிந்�து.  

நொஙகள் புறபபைடதைொம். அவன பினனொல் உடகொர்ந்து மகொண்ைொன. அந்�ச் சூழல் 
மிகவும் �கிழச்சியூடடுவ�ொக இருந்�து. மபைரிய மபைரிய �ரஙகள். குனறுகள். சிறுவன 
தபைசியபைடி வந்�ொன.  மிகவும் �யஙகி “நொன மகொஞைம் ஓடைடடு�ொ”? எனறொன. நொன 
இறஙகிச் சிறிது தநரம் அவனிைம் �ந்த�ன. மகொஞைதூரம் தபைொயவிடடு மீண்டும் வரு�ொறு 
மைொல்லிவிடடு ஒரு �ரத்�டியில் உடகொர்ந்த�ன. 

 அவன திரும்பி வந்�தும் எஙகள் பையணம் ம�ொைர்ந்�து. பைத்துப பைதி்னந்து ்�லுக்கு 
அபபுறம் மீண்டும் அவன ஓடடினொன.  வழியில் உணவகம்  ஒனறில் ைொபபிடதைொம். 
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அரிசிக்மகதர மநருஙகியதும் வீடுகள் ம�னபைடைன. வொகனஙகளும் �னி� நை�ொடைமும் 
ம�ரிந்�ன. மூனறு நொடகளுக்கபபுறம் �னி� நை�ொடைத்்�ப பைொர்த்�தபைொது �னம் 
கிளர்ச்சியுறறது .

“இனனும் மகொஞை தூரம்�ொன எஙக �ொ�ொ வீடு. அது வ்ரக்கும் நொதன மிதிவண்டியில 
தபைொய வரடைொ? மகொஞை தநரம் அவஙக மிதிவண்டி்யத் ம�ொடடுடைொ  எனனொ 
கத்து கத்துவொஙக ம�ரியு�ொ? இபபை அவஙக முனனொல நொன தபைொய எறஙகினதுத� 
அதிையபபைடுவொஙக. அதுவ்ரக்கும் தபைொய வரடைொ?” 

அவன உறைொகத்்�க் கு்லக்க விருபபைமில்்ல. ”ைரி” எனதறன. ”பைொர்த்து பைொர்த்து” 
எனறு எச்ைரிபபை�றகுள் அவன பைொயந்துவிடைொன.  நொன த�நீர் குடிக்கச் மைனதறன.  குடித்து 
விடடு மவளிதய வந்து அவனுக்கொகக் கொத்திருந்த�ன.

ைொ்ல  மிகவும் பைரபைரபபைொக இருந்�து.  தவகதவக�ொகச் மைல்லும் வொகனஙகள்.. 
�ஞைள் துணி தபைொர்த்திய ஆடதைொக்கள். லொரிகள்.  நொன ைடமைன அச்சிறுவ்னப 
பைறறி தயொசித்த�ன. அவன குடும்பைம், அவன ஆ்ை, அவன தவகம் எல்லொத� �னசில் 
அ்லத�ொதின. ைடமைன ஒரு முடிவு எடுத்த�ன. அவைர�ொயத் ம�ருமூ்ல வ்ரக்கும் 
பைொர்த்த�ன. அவன முகம் ம�ரிவது தபைொல் இருந்�து. என்னப பைொர்த்துப மபைருமி��ொய 
அவன சிரிபபைது தபைொலவும் இருந்�து. எதிர்பைொரொ�வி��ொக முனனொல் வந்து நினற ஹொைன 
தபைருந்தில் ைடமைனறு ஏறி உடகொர்ந்துவிடதைன. வண்டியும் உைதன கிளம்பி விடைது.

நூல் செளி

்பாவணணன் சிறு்கரத, ்கவிரத, ்கடடுரை எனப ்ல்பவறு வர்கயபான இைககிய 

வடிவங்்களிலும் எழுதி வருகிறபார். ்கன்னட கமபாழியிலிருந்து ்ை நூல்்கரளத் 

தமிழில் கமபாழிக்யர்த்துளளபார். பவர்்கள கதபாரைவில் இருககின்றன, பநற்று 

வபாழ்ந்தவர்்கள, ்கடபைபாை வீடு, ்பாய்மைக்கப்ல், மீரசக்கபாை பூரன, பிையபாணம் உளளிடட ்ை 

நூல்்கரள எழுதியுளளபார்.

பிையபாணம் என்னும் நூலில் உளள ்யணம் என்னும் சிறு்கரத இங்குத் தைப்டடுளளது.

1.  நீஙகள் மைனறு வந்� பையணம் குறித்து வகுப்றயில் கலந்து்ரயொடுக.

2.  நீஙகள் சுறறுலொ மைல்ல த�றமகொண்ை ஆயத்�ப பைணிகள் பைறறிப தபைசுக.

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

'பையணம்' க்�்யச் சுருக்கி எழுதுக.
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இயல்

ஒன்பேது ஆகுசபேயர

கறகணடு

த�ொடைத்தில் த�யுது மவள்்ளபபைசு.

இத்ம�ொைரில் மவள்்ள எனனும் மைொல் மவண்்� எனனும் நிறப மபைொரு்ளத் 
�ருகிறது. இஃது இயல்பைொன மபையர்ச்மைொல் ஆகும். 

வீடடுக்கு மவள்்ள அடித்�ொன.  

இத்ம�ொைரில் மவள்்ள எனபைது மவண்்� நிறத்்�க் குறிக்கொ�ல் மவண்்� 
நிறமு்ைய சுண்ணொம்்பைக் குறிக்கிறது. இவ்வொறு ஒனறன மபையர் அ�்னக் குறிக்கொ�ல் 
அ�தனொடு ம�ொைர்பு்ைய தவறு ஒனறிறகு ஆகி வருவது ஆகுமபையர் எனபபைடும்.

மபைொருள்,  இைம்,  கொலம்,  சி்ன,  பைண்பு,  ம�ொழில் ஆகிய ஆறு வ்கயொன 
மபையர்ச்மைொறகளிலும் ஆகுமபையர்கள் உண்டு.

சபேோருைோகுசபேயர

�ல்லி்க சூடினொள். 

�ல்லி்க எனனும் ஒரு முழுபமபைொருளின மபையர் அ�ன ஓர் உறுபபைொகிய �ல்ரக் 
குறிக்கிறது. இவ்வொறு மபைொருளின மபையர் அ�ன சி்னயொகிய உறுபபுக்கு ஆகிவருவது 
மபைொருளொகுமபையர் எனபபைடும். இ�்ன மு�லொகு மபையர் எனவும் கூறுவர்.

இடெோகுசபேயர

ைடுகுடு தபைொடடியில் �மிழநொடு மவறறி மபைறறது. 

�மிழநொடு எனனும் இைபமபையர் அவ்விைத்்�ச் தைர்ந்� வி்ளயொடடு அணி்யக் 
குறிபபை�ொல் இஃது இைவொகுமபையர் ஆகும்.

கோ்லெோகுசபேயர

திைம்பைர் சூடினொள். 

இத்ம�ொைரில் திைம்பைர் எனனும் கொலபமபையர் அக்கொலத்தில் �லரும் பூ்வக் குறிபபை�ொல் 
இது கொலவொகுமபையர் ஆயிறறு.

சிதனயோகுசபேயர

�்லக்கு ஒரு பைழம் மகொடு.

இத்ம�ொைருக்கு ஆளுக்கு ஒரு பைழம் மகொடு எனபைது மபைொருளொகும். இவ்வொறு சி்னயின 
(உறுபபின) மபையர் மு�லொகிய மபைொருளுக்கு ஆகிவருவது சி்னயொகுமபையர் எனபபைடும்.
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பேணபேோகுசபேயர

இனிபபு தினறொன. 

இத்ம�ொைரில் இனிபபு எனனும் பைண்புபமபையர் அபபைண்்பை உ்ைய தினபைண்ைத்்�க் 
குறிபபை�ொல் இது பைண்பைொகுமபையர் ஆயிறறு.

சதோழி்லோகுசபேயர

மபைொஙகல் உண்ைொன. 

இத்ம�ொைரில் மபைொஙகல் (மபைொஙகு�ல்) எனனும் ம�ொழிறமபையர் அத்ம�ொழிலொல் 
உருவொன உணவி்னக் குறிபபை�ொல் இது ம�ொழிலொகுமபையர் ஆகும்.

இரடதடககிைவி

�ங்க விறுவிறுமவன நைந்து மைனறு த�ொடைத்தில் �லர்ந்� �லர்க்ளக் 
கலகலமவனச் சிரித்�பைடிதய �ள�ளமவனக் மகொயயத் ம�ொைஙகினொள்.

இத்ம�ொைரிலுள்ள விறுவிறு, கலகல, �ள�ள ஆகிய மைொறக்ளக் கவனியுஙகள். இ்வ 
ஒவ்மவொனறிலும் அ்ைச்மைொறகள் இரண்டிரண்ைொக இ்ணந்து வந்துள்ளன.  அவற்றப 
பிரித்துப பைொர்த்�ொல் மபைொருள் �ரவில்்ல. இவ்வொறு இரட்ையொக இ்ணந்து வந்து, 
பிரித்�ொல் �னிபமபைொருள் �ரொ� மைொறக்ள இரட்ைக்கிளவி எனபைர்.

அடுககுத்சதோடர 

சிறுவர்கள் வி்ளயொடிக்மகொண்டிருந்�னர். அமு�ன  திடீமரன, பைொம்பு பைொம்பு பைொம்பு 
எனறு கத்தினொன. எஙதக எஙதக? எனறு தகடைபைடிதய �றற சிறுவர்கள் அவனருதக 
ஓடிவந்�னர். “இல்்ல இல்்ல. சும்�ொ�ொன மைொனதனன” எனறு மைொல்லிச் சிரித்�பைடிதய 
ஓடினொன அமு�ன. “அவ்னப பிடி பிடி பிடி பிடி” எனறு கத்திக்மகொண்தை �றறவர்கள் 
துரத்தினொர்கள்.

இபபைகுதியில் சில மைொறகள் இரண்டு, மூனறு, நொனகு மு்ற இைம்மபைறறுள்ளன. 
இவ்வொறு அச்ைம், வி்ரவு, சினம் தபைொனற கொரணஙகளொல் ஒரு மைொல் ஒனறுக்கு த�றபைடை 
மு்ற ம�ொைர்ந்து வருவ்� அடுக்குத்ம�ொைர் எனபைர். அடுக்குத் ம�ொைரில் பைலமு்ற 
இைம்மபைறும் ஒவ்மவொரு மைொல்லும் மபைொருளு்ையது.

அடுககுத்சதோடர இரடதடககிைவி - ஒபபீடு

அடுக்குத்ம�ொைரில் உள்ள மைொறக்ளத் �னித்�னிதய பிரித்துப பைொர்த்�ொலும் 
அவறறுக்குப மபைொருள் உண்டு. இரட்ைக் கிளவி்யப பிரித்�ொல் அது மபைொருள் 
�ருவதில்்ல.

அடுக்குத் ம�ொைரில் ஒதர மைொல் இரண்டு மு�ல் நொனகு மு்ற வ்ர வரும். 
இரட்ைக்கிளவியில் ஒரு மைொல் இரண்டு மு்ற �டடுத� வரும்.

அடுக்குத் ம�ொைரில் மைொறகள் �னித்�னிதய நிறகும். இரட்ைக் கிளவியின மைொறகள் 
இ்ணந்த� நிறகும்.

அடுக்குத் ம�ொைர் வி்ரவு, மவகுளி, உவ்க, அச்ைம், அவலம் ஆகிய மபைொருள்கள் 
கொரண�ொக வரும். இரட்ைக்கிளவி வி்னக்கு அ்ைம�ொழியொகக் குறிபபுப மபைொருளில் வரும்.
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1. பைள்ளி நூலகத்திலிருந்து நூல் ஒன்ற எடுத்துவந்து அந்நூலில் ஆகுமபையர்களொக 
இைம் மபைறறுள்ள மபையர்ச்மைொறக்ளத் ம�ொகுக்க.

2. அனறொைப தபைச்சு வழக்கில் இைம்மபைறும் அடுக்குத்ம�ொைர், இரட்ைக்கிளவி  
ஆகியவற்றத் ம�ொகுக்க.

கறபேதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1.  மபைொருளின மபையர் அ�ன உறுபபுக்கு ஆகி வருவது ______.

  அ) மபைொருளொகுமபையர்   ஆ) சி்னயொகுமபையர் 

  இ) பைண்பைொகுமபையர்    ஈ)  இைவொகுமபையர்

2.  இந்� தவ்ல்ய முடிக்க ஒரு ்க கு்றகிறது எனபைது ______.

  அ) மு�லொகுமபையர்   ஆ) சி்னயொகுமபையர்

  இ) ம�ொழிலொகுமபையர்   ஈ) பைண்பைொகுமபையர்

3.  �்ழ ைைைைமவனப  மபைய�து. – இத்ம�ொைரில் அ்�ந்துள்ளது ______.

  அ) அடுக்குத்ம�ொைர்   ஆ) இரட்ைக்கிளவி

  இ) ம�ொழிலொகுமபையர்   ஈ) பைண்பைொகுமபையர்

4.  அடுக்குத் ம�ொைரில் ஒதர மைொல் ______ மு்ற வ்ர அடுக்கி வரும்.

       அ) இரண்டு  ஆ) மூனறு   இ) நொனகு  ஈ) ஐந்து

குறுவினொ

1.  ஒரு மபையர்ச்மைொல் எபதபைொது ஆகுமபையர் ஆகும்?

2.  இரட்ைக் கிளவி எனபைது யொது? ைொனறு �ருக.

சிறுவினொ

1.  மபைொருளொகுமபைய்ரயும் சி்னயொகுமபைய்ரயும் தவறுபைடுத்துக.

2.  இரட்ைக்கிளவி, அடுக்குத்ம�ொைர் - ஒபபிடுக.
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ப்கட்க.

�னி�தநயம் பைறறித் �்லவர்கள் ஆறறிய உ்ரக்ளக் தகடடு �கிழக.

கீழக்காணும்	தைளலப்பு்களுள	ஒன்ளறைப்	பறறி	இைணடு	நிமிைம்	பபசு்க.

 அ) உண்்�    ஆ) �னி�தநயம்  இ)  உ�விமையது வொழ�ல்

சொல்லக	ப்கடடு	எழுது்க.	

1.  �னி� வொழக்்கயில் த�்வபபைடுவது மபைொறு்�.

2.  குயில் குளிரில் நடுஙகியது; �்ழயில் ஒடுஙகியது; மவயிலில் கொயந்�து.

3.  இரக்கம் உ்ைதயொர் அருள்மபைறறவர் ஆவர்.

4.  கொயித� மில்லத் எனனும் மைொல்லுக்குச் “ைமு�ொய வழிகொடடி“ எனறு மபைொருள்.

5.  விடியும் தபைொது குளிரத் ம�ொைஙகிவிடைது. 

கீழக்காணும்	தைளலப்பு்களில்	ஒன்ளறைத்	பதைர்நசதைடுத்துக	்கவிளதை	எழுது்க.

 அ) அனபு  ஆ) �னனம்பிக்்க  

ெரியான	இளைப்புச்	சொல்லால்	நிைப்பு்க.

 (எனதவ, ஏமனனில், அ�னொல், ஆ்கயொல், அதுதபைொல, இல்்லமயனறொல், த�லும்)

 (எ.கொ.)  கொயித� மில்லத் அவர்கள் �கிழுந்தில் பையணம் மையவ்� விரும்பைொ�வர். 

    ஏமனனில்  அவர் எளி்�்ய விரும்பியவர்.

1.  நொம் இனிய மைொறக்ளப  தபைை தவண்டும். ___________ துனபைபபைை தநரிடும்.

2.  குயிலுக்குக் கூடு கடைத் ம�ரியொது. _____________ கொக்்கயின கூடடில்      
முட்ையிடும்.

3.  அதிக அளவில் �ரஙக்ள வளர்பதபைொம். _____________ �ரஙகள்�ொன    �்ழக்கு 
அடிபபை்ை.

4.  பிறருக்குக் மகொடுத்�தல மைல்வத்தின பையன. ________பிறருக்குக் மகொடுத்து    
�கிழதவொம்.

5.  �மிழகத்தில் �்ழ மபையதுவருகிறது. ____________ இரண்டு நொள் �்ழ  நீடிக்கும் 
என வொனி்ல ஆயவு்�யம் அறிவிபபு.

சமோழிதய ஆள்நெோம்!
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சமோழிநயோடு விதையோடு

குறிப்பு்களைப்	பயன்படுத்தி	இைமிருநது	வலைா்கக	்கடைங்களை	நிைப்பு்க.

1.  நூலகத்தில் இருபபை்வ ________. நூல்கள் நி்றந்துள்ள இைம் ___________.

2.  உலகபமபைொது�்ற ______________. புரடசிக்கவிஞர் __________________.

3.  மு்னபபைொடியொர் இயறறியது ____________________. நீதிமநறி விளக்கம் 
பைொடியவர் __________________

4.  குறறொல �்லவளத்்�க் கூறும் நூல் ______________________. சுர�ொ  
எனபை�ன விரிவொக்கம்  _______________________.

5.  குறறொலக் குறவஞசி  பைொடியவர் ______________________.

கீழக்காணும்	பைங்களைப்	பார்த்து	இைடளைககிைவி	அளையுைாறு	சதைாைர்	உருவாககு்க.

(எ.கொ.) �்ழ ைைைை மவனப மபைய�து.
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________

்கடிதைம்	எழுது்க.

உஙகள் ஊரில் ந்ைமபைறும் திருவிழொ்வக் கொண வரு�ொறு அ்ழபபு விடுத்து உறவினர் 
ஒருவருக்குக் கடி�ம் எழுதுக. 
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முன்சனச்�ரிகதக �டெடிகதககள்

Ø	வீடுகளிலும் மபைொது இைஙகளிலும் 
தீ பைொதுகொபபுக் கருவிகள் மபைொருத்�ப 
பைடடிருக்கதவண்டும்.

Ø	ம பை ொ து  இ ை ங க ளி ல்  தீ த் � டு ப பு 
எச்ைரிக்்க ஒலிபபைொனகள் மபைொருத்�ப 
பைடடிருக்கதவண்டும்.

Ø	எச்ைரிக்்க ஒலி எவ்வொறு இருக்கும் 
எ ன பை ் � ப  பை ணி ய ொ ள ர் க ள் 
அறிந்திருக்கதவண்டும்.

Ø	� ர � ொ ன  மி ன  ை ொ � ன ங க ் ள த ய 
பையனபைடுத்�தவண்டும்.

Ø	ை்�யல் மையயும்தபைொது இறுக்க�ொன 
ஆ ் ை க ் ள  உ டு த் தி க்  ம க ொ ள் ள 
தவண்டும்.

Ø	பை ட ை ொ சு க ் ள ப  பை ொ து க ொ ப பை ொ ன 
இ ை ங க ளி ல் ,  ம பை ரி ய வ ர் க ளி ன 
த � ற பை ொ ர் ் வ யி ல் � ொ ன  ம வ டி க் க 
தவண்டும்.

Ø நி று வ ன ங க ளி ல்  பை ணி பு ரி யு ம் 
பை ணி ய ொ ள ர் க ளு க் கு த்  தீ த் � டு ப பு ப 
பையிறசிகள் அளிக்கபபைைதவண்டும்.

Ø	மபைொது�க்கள் கூடும் இைஙகளில் 
தீ விபைத்து ஏறபைடைொல் உைனடியொக 
மவளிதயறும் வ்கயில் அவைரகொல 
வ ழி க ள்  அ ் � க் க ப பை ட டி ரு க் க 
தவண்டும்

கீழக்காணும்	அறிவிப்ளபப்	படித்து	அதைன்பின்	ப்கட்கப்படும்	வினாக்களுககு	விளையளிக்க.

தீ விபேத்தும் பேோதுகோபபு முத்றகளும்

தீ விபேத்து ஏறபேடடோல்  

ச�யய நெணடியதெ

Ø	உைனடியொகத் தீய்ணபபு மீடபுப 
பை ணி த்  து ் ற க் கு த்  ம � ொ ் ல த பை சி 
வ ழி ய ொ க த்  � க வ ல்  ம � ரி வி க் க 
தவண்டும்.

Ø	அ வ் வ ொ று  � க வ ல்  ம � ரி வி க் கு ம் 
ம பை ொ ழு து  தீ வி பை த் து  ஏ ற பை ட டு ள் ள 
இைத்தி்னத் ம�ளிவொகத் ம�ரிவிக்க 
தவண்டும்.

Ø	தீ விபைத்து ஏறபைடடு இருக்கும் பைகுதியில் 
உ ை ன டி ய ொ க  மி ன  இ ் ண ப ் பை த் 
துண்டிக்கதவண்டும்.

Ø	தீ விபைத்து ஏறபைடை உைதன அஙகுள்ள 
தீ ய ் ண ப பை ொ ன க ் ள க்  ம க ொ ண் டு 
ஆ ர ம் பை க்  க ட ை த் தி த ல த ய  தீ ் ய 
அ்ணக்க முயறசி மையயதவண்டும்.

Ø	உ டு த் தி யி ரு க் கு ம்  ஆ ் ை யி ல் 
தீபபிடித்�ொல் உைதன �்ரயில் பைடுத்து 
உருளதவண்டும்.

Ø	தீக்கொயம் பைடை இைத்்� உைனடியொகத் 
�ண்ணீ்ரக் மகொண்டு குளிர ்வக்க 
தவண்டும்.

Ø	ம பை ொ து  இ ை ங க ளி ல்  தீ  வி பை த் து 
ஏறபைடைொல் பை�றற�்ைந்து ஓைொ�ல், 
அ வ ை ர க ொ ல  வ ழி யி ல்  ம வ ளி த ய ற 
தவண்டும்.

Ø	அருகில் இருக்கும் கடைைஙகளுக்குத் 
தீ பைரவொ�ல் இருக்கும் வ்கயில் 
முனமனச்ைரிக்்க மையயதவண்டும்.
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நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கோணக

என்	சபாறுப்பு்கள...

  1. நொன எபதபைொதும் எளி்�்யக் க்ைபபிடிபதபைன.

 2. அ்னவரிைமும் அனபுைன நைந்து மகொள்தவன.

 3. என பைணிக்ள தநர்்�யொகச் மையதவன. 

 4. நொன எனறும் மபைொறு்�யுைன இருபதபைன.

கத்லச்ச�ோல் அறிநெோம்.

ெையம்	 -	 Religion	 தைத்துவம்		 -		 Philosophy	
எளிளை	 -	 Simplicity	 பநர்ளை	 -	 Integrity		
ஈள்க	 -		 Charity		 வாய்ளை	 -	 Sincerity	 	
்கணணியம்	 -		 Dignity	 உபபதைெம்	 -	 Preaching	 	 	
ச்காளள்க	 -		 Doctrine	 வானியல்	 -	 Astronomy

�னி�தநயத்்� வலியுறுத்தும் நிகழவுக்ள இ்ணயத்தில் த�டிக் கொண்க.

தீ விபேத்து ஏறபேடும் நபேோது  

ச�யயக கூடோததெ

Ø	தீ விபைத்து ஏறபைடடுள்ள கடைைத்தின மின தூக்கி்யப பையனபைடுத்�க்கூைொது.

Ø	 எண்மணய உள்ள இைத்தில் ஏறபைடை தீ்ய அ்ணக்கத் �ண்ணீ்ரப பையனபைடுத்�க் 
கூைொது.

Ø	தீக்கொயம் பைடை இைத்தில் எண்மணய, தபைனொ ்� தபைொனறவற்றத் �ைவக்கூைொது.

வினாக்கள

1. தீ விபைத்தினொல் மபைரிய பைொதிபபு ஏறபைைொ�ல் இருபபை�றகு, மையய தவண்டிய 
முனமனச்ைரிக்்க நைவடிக்்ககள் யொ்வ?

2. தீ விபைத்து ஏறபைடைொல் உைனடியொகச் மையய தவண்டிய மையல்கள் யொ்வ?

3. மபைொது இைஙகளில் தீ விபைத்து ஏறபைடைொல் மவளிதயறும் மு்ற்யக் கூறுக.

4. தீ விபைத்து ஏறபைடைொல் மையயக்கூைொ�்வ யொ்வ?

5. உைலில் தீபபைறறினொல் மையயதவண்டிய மு�லு�வி யொது?
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திருககு்றள்

17.  அழுககோ்றோதம

1. ஒழுக்காறாக் ்காளக ஒருைன்தன் ்நெஞைத்து

 அழுக்காறு இலாத இயலபு.

2. விழுப்வ�றறின் அஃ்தாப்�து இலவல யார்மாடடும்

 அழுக்காறறின் அன்வம ்�றின்.

3. அறன்ஆக்கம் வைண்டாதான் என்�ான் பிற�ாக்கம்

 வ�ணாது அழுக்கறுப் �ான்.

4. அழுக்காறறின் அலலவை ்ையயார் இழுக்காறறின்

 ஏதம் �டு�ாக்கு அறிந்து.

5. அழுக்காறு உவ்டயார்க்கு அதுைாலும் ஒன்�ார்

 ைழுக்கியும் வகடீன் �து.

6. ்காடுப்�து அழுக்கறுப்�ான் சுறறம் உடுப்�தூஉம்

 உண�தூஉம் இன்றிக் ்கடும்.

7. அவ்வித்து அழுக்காறு உவ்டயாவ�ச ்ையயைள

 தவ்வைவயக் காடடி விடும்.

8. அழுக்காறு எ�ஒரு �ாவி திருச்ைறறுத்

 தீயுழி உயத்து விடும்.

9. அவ்விய ்நெஞைத்தான் ஆக்கமும் ்ைவ்வியான்

 வகடும் நிவ�க்கப் �டும்.

10. அழுக்கறறு அகன்றாரும் இலவலஅஃது இலலார்

 ்�ருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல.

19. பு்றஙகூ்றோதம

1. அறம்கூறான் அலல ்ையினும் ஒருைன்

 புறம்கூறான் என்றல இனிது.

2. அற�ழீஇ  அலலவை ்ையதலின் தீவத

 புற�ழீஇப் ்�ாயத்து நெவக. 

3. புறம்கூறிப் ்�ாயத்துயிர் ைாழதலின் ைாதல

 அறம்கூறும் ஆக்கம் தரும்.

4. கணநின்று கணஅறச ்ைாலலினும் ்ைாலலறக

 முன்இன்று பின்வநொக்காச ்ைால.

5. அறஞ்ைாலலும் ்நெஞைத்தான் அன்வம புறஞ்ைாலலும்

 புன்வமயால காணப் �டும். 

6. பிறன்�ழி கூறுைான் தன்�ழி யுளளும்

 திறன்்தரிந்து கூறப் �டும்.

7. �கச்ைாலலிக் வகளிர்ப் பிரிப்�ர் நெகச்ைாலலி

 நெட�ா்டல வதறறா தைர்.

8. துன்னியார் குறறமும் தூறறும் மரபி�ார்

 என்வ�்கால ஏதிலார் மாடடு. 

9. அறன்வநொக்கி ஆறறுங்கால வையம் புறன்வநொக்கிப்

 புன்்ைால உவரப்�ான் ்�ாவற. 

10. ஏதிலார் குறறம்வ�ால தம்குறறம் காணகிறபின்

 தீதுணவ்டா மன்னும் உயிர்க்கு.
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25. அருளுதடதம

1. அருள்ைலைம் ்ைலைத்துள ்ைலைம் ்�ாருள்ைலைம்

 பூரியார் கணணும் உள.

2. நெலலாறறான் நொடி அருளாளக �லலாறறான்

 வதரினும் அஃவத துவண. 

3. அருளவைர்ந்த ்நெஞசி�ார்க்கு இலவல இருளவைர்ந்த

 இன்�ா உலகம் புகல. 

4. மன்னுயிர் ஓம்பி அருளஆளைாறகு இல்லன்�

 தன்னுயிர் அஞசும் விவ�.

5. அலலல அருளஆளைார்க்கு இலவல ைளிைழஙகும்

 மலலலமா ஞாலம் கரி. 

6. ்�ாருளநீஙகிப் ்�ாசைாந்தார் என்�ர் அருளநீஙகி

 அலலவை ்ைய்தாழுகு ைார். 

7. அருளிலலார்க்கு அவ்வுலகம் இலவல ்�ாருளிலலார்க்கு

 இவ்வுலகம் இலலாகி யாஙகு. 

8. ்�ாருளஅறறார் பூப்�ர் ஒருகால அருளஅறறார்

 அறறார்மறறு ஆதல அரிது. 

9. ்தருளாதான் ்மயப்்�ாருள கண்டறறால வதரின்

 அருளாதான் ்ையயும் அறம்.

10. ைலியார்முன் தன்வ� நிவ�க்கதான் தன்னின்

 ்மலியார்வமல ்ைலலும் இ்டத்து.

30. ெோயதம

1. ைாயவம எ�ப்�டுைது யா்தனின் யா்தான்றும்

 தீவம இலாத ்ைாலல. 

2. ்�ாயம்வமயும் ைாயவம இ்டத்த புவரதீர்ந்த

 நென்வம �யக்கும் எனின். 

3. தன்்நெஞசு அறிைது ்�ாயயறக ்�ாயத்தபின்

 தன்்நெஞவை தன்வ�ச சுடும். 

4. உளளத்தால ்�ாயயாது ஒழுகின் உலகத்தார்

 உளளத்துள எலலாம் உளன். 

5. ம�த்்தாடு ைாயவம ்மாழியின் தைத்்தாடு

 தா�ம்்ைய ைாரின் தவல. 

6. ்�ாயயாவம அன்� புகழிலவல எயயாவம

 எலலா அறமும் தரும். 

7. ்�ாயயாவம ்�ாயயாவம ஆறறின் அறம்பிற

 ்ையயாவம ்ையயாவம நென்று. 

8. புறந்தூயவம நீரான் அவமயும் அகந்தூயவம

 ைாயவமயால காணப் �டும்.

9. எலலா விளக்கும் விளக்கலல ைான்வறார்க்குப்

 ்�ாயயா விளக்வக விளக்கு.

10. யா்மயயாக் கண்டைறறுள இலவல எவ�த்்தான்றும்

 ைாயவமயின் அலல பிற.

7th Std - Tamil CBSE Pages-1-222.indd   215 16-12-2021   18:02:56



216

39. இத்றமோடசி

1. �வ்டகுடி கூழஅவமசசு நெடபுஅரண ஆறும்

 உவ்டயான் அரைருள ஏறு.

2. அஞைாவம ஈவக அறிவுஊக்கம் இந்நொன்கும்

 எஞைாவம வைந்தறகு இயலபு. 

3. தூஙகாவம கலவி துணிவுவ்டவம இம்மூன்றும்

 நீஙகா நிலன்ஆள �ைர்க்கு. 

4. அறன்இழுக்காது அலலவை நீக்கி மறன்இழுக்கா

 மா�ம் உவ்டயது அரசு.

5. இயறறலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த

 ைகுத்தலும் ைலலது அரசு. 

6. காடசிக்கு எளியன் கடுஞ்ைாலலன் அலலவ�ல

 மீக்கூறும் மன்�ன் நிலம். 

7. இன்்ைாலால ஈத்தளிக்க ைலலார்க்குத் தன்்ைாலால

 தான்கண ்டவ�த்துஇவ் உலகு.

8. முவற்ையது காப்�ாறறும் மன்�ைன் மக்கடகு

 இவற்யன்று வைக்கப் �டும். 

9. ்ைவிவகப்�ச ்ைாற்�ாறுக்கும் �ணபுவ்ட வைந்தன்

 கவிவகக்கீழத் தஙகும் உலகு. 

10. ்காவ்டஅளி ்ைஙவகால குடிஓம்�ல நொன்கும்

 உவ்டயா�ாம் வைந்தர்க்கு ஒளி.

40.  கல்வி

1. கறக கை்டறக் கற�வை கறறபின்

 நிறக அதறகுத் தக. 

2. எணஎன்� ஏவ� எழுத்துஎன்� இவ்விரணடும்

 கணஎன்� ைாழும் உயிர்க்கு. 

3. கணஉவ்டயர் என்�ைர் கறறார் முகத்துஇரணடு

 புணஉவ்டயர் கலலா தைர். 

4. உைப்�த் தவலக்கூடி உளளப் பிரிதல

 அவ�த்வத புலைர் ்தாழில. 

5. உவ்டயார்முன் இலலார்வ�ால ஏக்கறறும் கறறார்

 கவ்டயவர கலலா தைர். 

6. ்தாட்டவ�த்து ஊறும் மணறவகணி மாந்தர்க்குக்

 கறறவ�த்து ஊறும் அறிவு.

7. யாதானும் நொ்டாமால ஊராமால என்்�ாருைன்

 ைாந்துவணயும் கலலாத ைாறு. 

8. ஒருவமக்கண தான்கறற கலவி ஒருைறகு

 எழுவமயும் ஏமாப்பு உவ்டத்து. 

9. தாம்இன் புறுைது உலகுஇன் புறக்கணடு

 காமுறுைர் கறறறிந் தார். 

10. வகடில விழுச்ைலைம் கலவி ஒருைறகு

 மா்டலல மறவற யவை.
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47.  சதரிந்து ச�யல் ெதக

 1. அழிைதூஉம் ஆைதூஉம் ஆகி ைழி�யக்கும்

 ஊதியமும் சூழந்து ்ையல.

2. ்தரிந்த இ�த்்தாடு வதர்ந்்தணணிச ்ையைார்க்கு

 அரும்்�ாருள யா்தான்றும் இல.

3. ஆக்கம் கருதி முதலிழக்கும் ்ையவிவ�

 ஊக்கார் அறிவுவ்ட யார். 

4. ்தளிவு இலதவ�த் ்தா்டஙகார் இளிவுஎன்னும்

 ஏதப்�ாடு அஞசு �ைர். 

5. ைவகயறச சூழாது எழுதல �வகைவரப்

 �ாத்திப் �டுப்�வதார் ஆறு.

6. ்ையதக்க அலல ்ையக்்கடும் ்ையதக்க

 ்ையயாவம யானும் ்கடும். 

7. எணணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்

 எணணுைம் என்�து இழுக்கு. 

8. ஆறறின் ைருந்தா ைருத்தம் �லர்நின்று

 வ�ாறறினும் ்�ாத்துப் �டும். 

9. நென்றுஆறற லுளளும் தைறுணடு அைரைர்

 �ண�றிந்து ஆறறாக் கவ்ட. 

10. எளளாத எணணிச ்ையலவைணடும் தம்்மாடு

 ்காளளாத ்காளளாது உலகு.

53. சுற்றந்தைோல்

1. �றறறற கணணும் �வழவம�ா ராடடுதல

 சுறறத்தார் கணவண உள. 

2. விருப்புஅறாச சுறறம் இவயயின் அருப்புஅறா

 ஆக்கம் �லவும் தரும்.

3.  அளைளாவு இலலாதான் ைாழக்வக குளைளாக்

 வகாடுஇன்றி நீர்நிவறந் தறறு. 

4. சுறறத்தால சுறறப் �்டஒழுகல ்ைலைம்தான்

 ்�றறத்தால ்�றற �யன்.

5. ்காடுத்தலும் இன்்ைாலும் ஆறறின் அடுக்கிய

 சுறறத்தால சுறறப் �டும்.

6.  ்�ருங்காவ்டயான் வ�ணான் ்ைகுளி அைனின்

 மருஙகுவ்டயார் மாநிலத்து இல. 

7. காக்வக கரைா கவரந்துணணும் ஆக்கமும்

 அன்�நீ ரார்க்வக உள. 

8. ்�ாதுவநொக்கான் வைந்தன் ைரிவையா வநொக்கின்

 அதுவநொக்கி ைாழைார் �லர். 

9. தமராகித் தன்துறந்தார் சுறறம் அமராவமக்

 காரணம் இன்றி ைரும். 

10. உவழப்பிரிந்து காரணத்தின் ைந்தாவ� வைந்தன்

 இவழத்திருந்து எணணிக் ்காளல.
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61.  மடியின்தம

1. குடி்யன்னும் குன்றா விளக்கம் மடி்யன்னும்

 மாசுஊர மாயந்து ்கடும்.

2. மடிவய மடியா ஒழுகல குடிவயக்

 குடியாக வைணடு �ைர். 

3. மடிமடிக் ்காண்்டாழுகும் வ�வத பிறந்த

 குடிமடியும் தன்னினும் முந்து. 

4. குடி மடிந்து குறறம் ்�ருகும் மடிமடிந்து

 மாண்ட உஞறறி லைர்க்கு. 

5. ்நெடுநீர் மறவி மடிதுயில நொன்கும்

 ்கடுநீரார் காமக் கலன். 

6. �டியுவ்டயார் �றறவமந்தக் கணணும் மடியுவ்டயார்

 மாண�யன் எயதல அரிது. 

7. இடிபுரிந்து எளளும்்ைால வகட�ர் மடிபுரிந்து

 மாண்ட உஞறறி லைர். 

8. மடிவம குடிவமக்கண தஙகின்தன் ஒன்�ார்க்கு

 அடிவம புகுத்தி விடும்.

9. குடிஆணவம யுளைந்த குறறம் ஒருைன்

 மடிஆணவம மாறறக் ்கடும். 

10. மடிஇலா மன்�ைன் எயதும் அடிஅளந்தான்

 தாஅயது எலலாம் ஒருஙகு.

63.  இடுககண அழியோதம

1. இடுக்கண ைருஙகால நெகுக அதவ�

 அடுத்துஊர்ைது அஃ்தாப்�து இல.

2. ்ைளளத்து அவ�ய இடும்வ� அறிவுவ்டயான் 

 உளளத்தின் உளளக் ்கடும். 

3. இடும்வ�க்கு இடும்வ� �டுப்�ர் இடும்வ�க்கு

 இடும்வ� �்டாஅ தைர். 

4. மடுத்தைாய எலலாம் �கடுஅன்�ான் உறற

 இடுக்கண இ்டர்ப்�ாடு உவ்டத்து.

5. அடுக்கி ைரினும் அழிவிலான் உறற

 இடுக்கண இடுக்கண �டும்.

6. அறவறம்என்று அலலல �டு�வைா ்�றவறம்என்று

 ஓம்புதல வதறறா தைர். 

7. இலக்கம் உ்டம்புஇடும்வ�க்கு என்று கலக்கத்வதக்

 வகயாறாக் ்காளளாதாம் வமல. 

8. இன்�ம் விவழயான் இடும்வ� இயல்�ன்�ான்

 துன்�ம் உறுதல இலன். 

9. இன்�த்துள இன்�ம் விவழயாதான் துன்�த்துள

 துன்�ம் உறுதல இலன். 

10. இன்�ாவம இன்�ம் எ�க்்காளின் ஆகும்தன்

 ஒன்�ார் விவழயுஞ சிறப்பு.
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68.  விதன ச�யல்ெதக

1. சூழசசி முடிவு துணிவுஎயதல அத்துணிவு

 தாழசசியுள தஙகுதல தீது. 

2. தூஙகுக தூஙகிச ்ையற�ால தூஙகறக

 தூஙகாது ்ையயும் விவ�.

3. ஒலலும்ைாய எலலாம் விவ�நென்வற ஒலலாக்கால

 ்ைலலும்ைாய வநொக்கிச ்ையல.

4. விவ��வக என்றிரணடின் எசைம் நிவ�யுஙகால

 தீ்யசைம் வ�ாலத் ்தறும். 

5. ்�ாருளகருவி காலம் விவ�இ்ட்�ாடு ஐந்தும்

 இருளதீர எணணிச ்ையல.

6. முடிவும் இவ்டயூறும் முறறியாஙகு எயதும்

 �டு�யனும் �ார்த்துச ்ையல. 

7. ்ையவிவ� ்ையைான் ்ையன்முவற அவ்விவ�

 உளளறிைான் உளளம் ்காளல.

8. விவ�யால விவ�யாக்கிக் வகா்டல நெவ�கவுள

 யாவ�யால யாவ�யாத் தறறு. 

9. நெட்டார்க்கு நெலல ்ையலின் விவரந்தவத

 ஒட்டாவர ஒடடிக் ்காளல.

10. உவறசிறியார் உளநெடுஙகல அஞசிக் குவற்�றின்

 ்காளைர் ்�ரியார்ப் �ணிந்து.

73.  அதெ அஞ�ோதம

1. ைவகஅறிந்து ைலலவை ைாயவைாரார் ்ைாலலின்

 ்தாவகயறிந்த தூயவம யைர்.

2. கறறாருள கறறார் எ�ப்�டுைர் கறறார்முன்

 கறற ்ைலச்ைாலலு ைார்.

3. �வகயகத்துச ைாைார் எளியர் அரியர்

 அவையகத்து அஞைா தைர். 

4. கறறார்முன் கறற ்ைலச்ைாலலித் தாம்கறற

 மிக்காருள மிக்க ்காளல. 

5. ஆறறின் அளைறிந்து கறக அவையஞைா

 மாறறங ்காடுத்தற ்�ாருடடு. 

6. ைா்ளாடுஎன் ைன்கணணர் அலலார்க்கு  நூ்லாடுஎன்

 நுணணவை அஞசு �ைர்க்கு. 

7. �வகயகத்துப் வ�டிவக ஒளைாள அவையகத்து

 அஞசு மைன்கறற நூல. 

8. �லலவை கறறும் �யமிலவர நெலலவையுள

 நென்கு ்ைலச்ைாலலா தார்.

9. கலலா தைரின் கவ்ட்யன்� கறறறிந்தும்

 நெலலார் அவைஅஞசு ைார்.

10. உளர்எனினும் இலலா்ராடு ஒப்�ர் களன்அஞசிக்

 கறற ்ைலச்ைாலலா தார்.
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74. �ோடு

1. தளளா விவளயுளும் தக்காரும் தாழவிலாச

 ்ைலைரும் வைர்ைது நொடு. 

2. ்�ரும்்�ாருளால ்�ட்டக்கது ஆகி  அருஙவகட்டால

 ஆறற விவளைது நொடு.

3. ்�ாவறஒருஙகு வமலைருஙகால தாஙகி இவறைறகு

 இவறஒருஙகு வநெர்ைது நொடு.

4. உறு�சியும் ஓைாப் பிணியும் ்ைறு�வகயும் 

 வைராது இயலைது நொடு. 

5. �லகுழுவும் �ாழ்ையயும் உட�வகயும் வைந்தவலக்கும்

 ்காலகுறும்பும் இலலது நொடு. 

6. வக்டறியாக் ்கட்ட இ்டத்தும் ைளஙகுன்றா

 நொ்்டன்� நொடடின் தவல. 

7. இருபு�லும் ைாயந்த மவலயும் ைருபு�லும்

 ைலலரணும் நொடடிறகு உறுப்பு. 

8. பிணியின்வம ்ைலைம் விவளவுஇன்�ம் ஏமம்

 அணி்யன்� நொடடிறகுஇவ் வைந்து. 

9. நொ்்டன்� நொ்டா ைளத்த� நொ்டலல

 நொ்ட ைளந்தரு நொடு. 

10. ஆஙகவமவு எயதியக் கணணும் �யமின்வற

 வைந்துஅவம விலலாத நொடு.

75. அரண

1. ஆறறு �ைர்க்கும் அரண்�ாருள அஞசித்தன்

 வ�ாறறு �ைர்க்கும் ்�ாருள. 

2. மணிநீரும் மணணும் மவலயும் அணிநிழல

 காடும் உவ்டயது அரண. 

3. உயர்வுஅகலம் திணவம அருவமஇந் நொன்கின்

 அவமவுஅரண என்றுவரக்கும் நூல. 

4. சிறுகாப்பின் வ�ரி்டத்த தாகி உறு�வக

 ஊக்கம் அழிப்�து அரண.

5. ்காளறகுஅரிதாயக் ்காண்டகூழத் தாகி அகத்தார்

 நிவலக்குஎளிதாம் நீரது அரண. 

6. எலலாப் ்�ாருளும் உவ்டத்தாய இ்டத்துஉதவும்

 நெலலாள உவ்டயது அரண. 

7. முறறியும் முறறாது எறிந்தும் அவறப்�டுத்தும்

 �றறற கரியது அரண.

8.  முறறாறறி முறறி யைவரயும் �றறாறறிப்

 �றறியார் ்ைலைது அரண. 

9. முவ�முகத்து மாறறலர் ைாய விவ�முகத்து

 வீ்றயதி மாண்டது அரண. 

10. எவ�மாடசித்து ஆகியக் கணணும் விவ�மாடசி

 இலலார்கண இலலது அரண.
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98. சபேருதம

1. ஒளிஒருைறகு உளள ்ைறுக்வக இளிஒருைறகு

 அஃதுஇறந்து ைாழதும் எ�ல. 

2. பிறப்்�ாக்கும் எலலா உயிர்க்கும் சிறப்்�ாவ்ைா

 ்ைய்தாழில வைறறுவம யான். 

3. வமலிருந்தும் வமலலலார் வமலலலர் கீழிருந்தும்

 கீழலலார் கீழல லைர். 

4. ஒருவம மகளிவர வ�ாலப் ்�ருவமயும்

 தன்வ�த்தான் ்காணடுஒழுகின் உணடு. 

5. ்�ருவம உவ்டயைர் ஆறறுைார் ஆறறின்

 அருவம உவ்டய ்ையல.

6. சிறியார் உணர்சசியுள இலவல ்�ரியாவரப்

 வ�ணிக்்காள வைம்என்னும் வநொக்கு. 

7. இறப்வ� புரிந்த ்தாழிறறாம் சிறப்பும்தான்

 சீரல லைர்கண �டின். 

8. �ணியுமாம் என்றும் ்�ருவம சிறுவம

 அணியுமாம் தன்வ� வியந்து.

9. ்�ருவம ்�ருமிதம் இன்வம சிறுவம

 ்�ருமிதம் ஊர்ந்து வி்டல. 

10. அறறம் மவறக்கும் ்�ருவம சிறுவமதான்

 குறறவம கூறி விடும்.

வொனபுகழ வள்ளுவரின அறக்கருத்துகள் �ொணவரிைம் மைனறு தைர தவண்டும். 
அ�னவழி நனமனறிப பைண்புகள் �ொணவரி்ைதய வளர தவண்டும் எனற தநொக்கில் 
திருக்குறளின 150 பைொக்கள் தைர்க்கபபைடடுள்ளன.

 �ொணவர்கள் எளிதில் பைடித்துப மபைொருள் புரிந்துமகொள்வ�றகு ஏறறவ்கயில் 
குறடபைொக்களின சீர்கள் பிரித்துத் �ரபபைடடுள்ளன; அலகிடுவ�றகொக அல்ல.

திருககு்றள் கருத்துகதை 

மோைெரகளிதடநய பேரபபுெதறகோன ெழிகோடடுதல்கள்

Ø நொள்த�ொறும் வழிபைொடடுக் கூடைத்தில் திருக்குற்ளப மபைொருளுைன கூறலொம். 
Ø வகுபபு வொரியொகத் திருக்குறள் ஒபபுவித்�ல் தபைொடடி நைத்�லொம். 
Ø இலக்கிய �னறக் கூடைஙகளில் குறடபைொக்கள் ம�ொைர்பைொன க்�க்ளக் கூறலொம். 
Ø திருக்குறள் கருத்துக்ள விளக்கும் நொைகஙக்ள நைத்�ச் மையயலொம்.
Ø திருக்குறள் கருத்துக்ள விளக்கும் ஓவியப தபைொடடி்ய நைத்�லொம்.
Ø குறடபைொக்கள் ம�ொைர்பைொன வினொக்க்ளத் ம�ொகுத்து வினொடி வினொ நைத்�லொம்.
Ø ைொனதறொர் வொழவில் நிகழந்� சு்வயொன நிகழச்சிகள் மூலம் திருக்குறள் கருத்துக்ள 

விளக்கலொம்.
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பேோட ெல்லு�ர குழு

முளனவர்	நா.	அருளமுரு்கன்
இ்ண இயக்குநர், 
ஒருஙகி்ணந்� பைள்ளிக் கல்வி, மைன்ன. 

முளனவர்	இைாை.	பாணடுைங்கன்
இ்ண இயக்குநர், (பைணிநி்றவு),
�ொநிலக் கல்வியியல் ஆரொயச்சி �றறும் பையிறசி நிறுவனம்,
மைன்ன.

நம்லோயெோைர குழு

முளனவர்	சபான்.	குைார்
இ்ண இயக்குநர்,
�ொநிலக் கல்வியியல் ஆரொயச்சி �றறும் பையிறசி நிறுவனம்,
மைன்ன.

திருைதி	ஏ.எஸ்.	பத்ைாவதி
எழுத்�ொளர், மைன்ன.

முளனவர்	து.	்கபைெமூர்த்தி
மு�ன்�க்கல்வி அலுவலர், தைலம் �ொவடைம்.

முளனவர்	பூநதுறையான்	இைத்தினமூர்த்தி
முதுநி்ல ஆசிரியர் (பைணி நி்றவு), 
கள்ளிபபைடடி, ஈதரொடு �ொவடைம்.

முளனவர்		ப.	்கல்பனா
இ்ணபதபைரொசிரியர், 
பைொரதி �களிர் கல்லூரி (�னனொடசி), பைொரிமு்ன,  மைன்ன.

முளனவர்		சு.	தைாைளைப்பாணடியன்
உ�விப தபைரொசிரியர், 
உலகத் �மிழொரொயச்சி நிறுவனம், மைன்ன.  

ஏைபாம் வகுபபு  -  தமிழ் 

ஆக்கம்

்கரை மற்றும் வடிவரமபபுககுழு

ஓவியம் மறறும் ஒளிபபேடம் 
திரு	்க.தை.	்காநதிைாஜன்
ஆயவு வள்�யர், �மிழ இ்ணயக் கல்விக் கழகம், மைன்ன.

திரு.	ப்க.	பு்கபழநதி
பைடை�ொரி ஆசிரியர், அரசு த�ல்நி்லப பைள்ளி, கரம்பைக்குடி,  
புதுக்தகொட்ை  �ொவடைம்.

திரு.	அ.	பஜம்ஸ்பாணட
ஓவிய ஆசிரியர்,  அரசு ஆண்கள் த�ல்நி்லப பைள்ளி,  அறந்�ொஙகி,  
புதுக்தகொட்ை  �ொவடைம்.

திரு.	சி.	சதைய்பவநதிைன்
ஓவிய ஆசிரியர், அரசு உயர் நி்லப பைள்ளி,  �ொஙகுளம்,  
�து்ர �ொவடைம்.

திரு.	்கா.	தைனஸ்	தீபக		ைாஜன்,	ஓவியர்
திரு.	்கா.	நைன்	நான்சி	ைாஜன்,		ஓவியர்

பேகக ெடிெதமபபேோைர

பளழயவலம்	பா.	இைாைநாதைன்
மைன்ன.

தரக கடடுபபேோடு

திரு.	இைா.	ைபனா்கர்
திரு.	பவ.ொ.	ஜாணஸ்மித்
கி.	சஜைால்டு	வில்ென்

அடதடபபேடம் 

திரு.	்கதிர்	ஆறுமு்கம்

ஒருஙகிதைபபு

திரு.	ைபைஷ்	முனிொமி

பேோடநூ்லோசிரியர குழு

திரு.	மு.	பெ்கைன்
விரிவு்ரயொளர், �ொவடை ஆசிரியர் கல்வி  �றறும் பையிறசி நிறுவனம், 
மபைருந்து்ற, ஈதரொடு �ொவடைம்.

திரு.	நி.	சிவககுைார்
விரிவு்ரயொளர், �ொவடை ஆசிரியர் கல்வி �றறும் பையிறசி நிறுவனம், 
குமுளூர்,  திருச்சி �ொவடைம்.

திரு.	கு.	ெம்பநதைம்
முதுநி்ல ஆசிரியர் (பைணிநி்றவு) 
டி.ஆர்.பி.சி.சி.சி. இந்து த�ல்நி்லப பைள்ளி, திருவள்ளூர்.

திரு.	சிவ.	முைளி
பைடை�ொரி ஆசிரியர், தஜ.எப.த�ல்நி்லப பைள்ளி, புலிவலம், 
திருச்சி �ொவடைம்.

திரு.	தை.	ஜீவானநதைம்
பைடை�ொரி ஆசிரியர், ஊரொடசி ஒனறிய நடுநி்லப பைள்ளி, 
அடைபபைடடி, மகொடைொம்பைடடி ஒனறியம்,  �து்ர �ொவடைம்.

முளனவர்	ப.	சைய்யப்பன்
ஆசிரியப பையிறறுநர், வடைொர வள்�யம், பைவொனிைொகர், 
ஈதரொடு �ொவடைம்.

திருைதி	நா.	ஜானகி
பைடை�ொரி ஆசிரியர், அரசு  மபைண்கள் த�ல்நி்லப பைள்ளி, 
சினனத்�ைொகம், தகொ்வ �ொவடைம்.

திரு.	சவ.	பாலமுரு்கன்
பைடை�ொரி ஆசிரியர், அரசு த�ல்நி்லப பைள்ளி,  ஆரம்பைொக்கம், 
திருவள்ளூர் �ொவடைம்.

திருைதி	ப.	செநதில்	குைாரி
பைடை�ொரி ஆசிரியர், ஊரொடசி ஒனறிய நடுநி்லப பைள்ளி, 
மு�ல்்�ல், கூைலூர், நீலகிரி �ொவடைம்.

திரு.	்க.	சிவகுைார்
பைடை�ொரி ஆசிரியர், அரசு த�ல்நி்லப பைள்ளி, ஏலொக்குறிச்சி, 
அரியலூர் �ொவடைம்.

திரு.	ை.	மீனாடசி	சுநதைைம்
பைடை�ொரி ஆசிரியர், அரசு த�ல்நி்லப பைள்ளி, ைருகுவ்லயபைடடி, 
�து்ர �ொவடைம்.

திரு.	ைா.	பழனி
�்ல்� ஆசிரியர், ஊரொடசி ஒனறிய நடுநி்லப பைள்ளி, 
சினனபபைள்ளத்தூர், மபைனனொகரம், �ரு�புரி �ொவடைம்.

திரு.	பவ.	செநதில்சிவகுைார்
பைடை�ொரிஆசிரியர், அரசு உயர்நி்லப பைள்ளி, மபைொடைல்புதூர்,
திருமநல்தவலி �ொவடைம்.

திரு.	பஜ.	ஆபைாகய	சைாமினிகைாஜ்
பைடை�ொரி ஆசிரியர், கொர்�ல் த�ல்நி்லப பைள்ளி, நொகர்தகொவில், 
கனனியொகு�ரி �ொவடைம்.

பேோடநூல் ஒருங்கிரணபபு

முளனவர்	மு.	தீபாஞ்சி
து்ண இயக்குநர், 
�ொநிலக் கல்வியியல் ஆரொயச்சி �றறும் பையிறசி நிறுவனம், மைன்ன.

திருைதி		மு.	செல்வி
பைடை�ொரி ஆசிரியர், அரசு த�ல்நி்லப பைள்ளி, கொடடூர், மீஞசூர் ஒனறியம், 
திருவள்ளூர் �ொவடைம்.

விதரவுக குறியீடு நம்லோணதமக குழு 

திரு.	இைா.	சஜ்கநாதைன்
இ்ைநி்ல ஆசிரியர், ஊரொடசி ஒனறிய நடுநி்லப பைள்ளி,
கதணைபுரம்- தபைொளூர், 
திருவண்ணொ�்ல �ொவடைம். 

திரு.	ந.	சஜ்கன்
பைடை�ொரி ஆசிரியர், அரசு ஆண்கள் த�ல்நி்லப பைள்ளி, 
உத்திரத�ரூர், கொஞசிபுரம்.

திருைதி	ஆ.	பதைவி	சஜஸிநதைா
அரசு உயர்நி்லப பைள்ளி, என.எம். தகொவில், தவலூர்.

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ.எம் அைகிய பமபலித்பதபா தபாளில் அச்சிடப்டடுளளது. 

ஆபகசட முரறயில் அச்சிடபடபார்:
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