
ேமிழநபாடு அரசு

ேமிழ

பள்ளிக் கல்வித்துைற

எட்டைபாம் வகுபபு

தீணடைபாமை ைனிேதநயைறே மெயலும் ம்ருங்குறேமும் ஆகும்

ேமிழநபாடு அரசு விம்யில்பாப ்பாடைநூல வழங்கும் திட்டைத்தின்கீழ மவளியிடைப்ட்டைது
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ேமிழநபாடு அரசு

முேல ்திபபு - 2019

திருத்திய ்திபபு - 2020

(புதிய ்பாடைத்திட்டைத்தின்கீழ 
மவளியிடைப்ட்டை நூல)

ைபாநி்க ்லவியியல ஆரபாய்ச்சி ைறறும் 
்யிறசி நிறுவைம்
© SCERT 2019

்பாடைநூல உருவபாக்மும் 
மேபாகுபபும்

ேமிழநபாடு ்பாடைநூல ைறறும் ்லவியியல 
்ணி்ள் ்ழ்ம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல அச்ெபாக்ம்

 ெசன்ைன-600 006 

மா
நில

க் 
கல்

வி
யியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நி

று
வ

ன
ம்.  

அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 

விற்மைககு அன்று
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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.

8th Std Tamil _Introduction.indd   3 03-01-2020   15:02:44

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


IVIV

ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
பஞ்சாப ஸிந்து குஜராத மராட்டா
 திராவிட உத்கல பங்கா
விந்திய ஹிமாசல யமுனா கங்கா
 உச்சல ஜலதி தரங்கா.
தவ சுப நாேம ஜாேக
 தவ சுப ஆசிஸ மாேக
 காேஹ தவ ஜய காதா
ஜன கண மங்கள தாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ
 ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!

            -    மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நொட்டுப்�ண் - ப�ொருள்
 

இந்தியத ்தொேய! மைககளின் இன்� துன்�ங்க்ளக கணிககின்ற நீேய எல்ைொரு்டய மைனததிலும் 
ஆட்சி பசய்கிறொய்.

நின் திருப்ப�யர் �ஞ்சொ்�யும், சிந்து்வயும், கூர்ச்சரத்்தயும், மைரொட்டியத்்தயும், திரொவிடத்்தயும், 
ஒடிசொ்வயும், வங்கொளத்்தயும் உள்ளக கிளர்ச்சி அ்டயச் பசய்கிறது.

நின் திருப்ப�யர் விந்திய, இமையமை்ைத ப்தொடர்களில் எதிபரொலிககிறது; யமு்ன, கங்்க 
ஆறுகளின் இன்பனொலியில் ஒன்றுகிறது; இந்தியக கடை்ைகளொல் வணங்கப்�டுகிறது.

அ்வ நின்னரு்ள ேவண்டுகின்றன; நின் புக்ழப் �ரவுகின்றன.
இந்தியொவின் இன்� துன்�ங்க்ளக கணிககின்ற ்தொேய! 

உனககு பவற்றி! பவற்றி! பவற்றி!

IV

நபாட்டுப்ண
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்தமிழ்த்தொய் வொழ்தது - ப�ொருள் 
 

ஒலி எழுப்பும் நீர் நி்றந்்த கடபைனும் ஆ்டயுடுததிய நிைபமைனும் ப�ண்ணுககு, 
அழகு மிளிரும் சிறப்பு நி்றந்்த முகமைொகத திகழ்கிறது �ர்தககண்டம். அககண்டததில், 
ப்தன்னொடும் அதில் சிறந்்த திரொவிடர்களின் நல்ை திருநொடும், ப�ொருத்தமைொன பி்ற 
ே�ொன்ற பநற்றியொகவும், அதிலிட்ட மைணம் வீசும் திைகமைொகவும் இருககின்றன.

அந்்தத திைகததில் இருந்து வரும் வொச்னே�ொை, அ்னததுைகமும் இன்�ம் ப�றும் 
வ்கயில் எல்ைொத தி்சயிலும் புகழ் மைணககும்�டி (புகழ் ப�ற்று) இருககின்ற 
ப�ரு்மைமிகக ்தமிழ்ப் ப�ண்ேண! ்தமிழ்ப் ப�ண்ேண! என்றும் இள்மையொக இருககின்ற 
உன் சிறப்�ொன திற்மை்ய வியந்து உன் வயப்�ட்டு எங்கள் பசயல்க்ள மைறந்து 
உன்்ன வொழ்ததுேவொேமை! வொழ்ததுேவொேமை! வொழ்ததுேவொேமை!

நீரொருங் கடலுடுத்த நிைமைடந்்்தக பகழிபைொழுகும்
சீரொரும் வ்தனபமைனத திகழ்�ர்தக கண்டமிதில்
ப்தககணமும் அதிற்சிறந்்த திரொவிடநல் திருநொடும்
்தககசிறு பி்றநு்தலும் ்தரித்தநறுந் திைகமுேமை!
அததிைக வொச்னே�ொல் அ்னததுைகும் இன்�முற
எததி்சயும் புகழ்மைணகக இருந்்தப�ருந் ்தமிழணங்ேக!
 ்தமிழணங்ேக!
உன் சீரிள்மைத திறம்வியந்து பசயல்மைறந்து வொழ்ததுதுேமை!

                                          வொழ்ததுதுேமை!
                                          வொழ்ததுதுேமை!

 
-    ‘மைேனொன்மைணீயம்’ ப�. சுந்்தரனொர்.

ேமிழத்ேபாய் வபாழத்து
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தேசிய ஒருமைப்பாட்டு உறுதிமைபாழி

 ‘நபாட்டின் உரிமை வபாழமவயும் ஒருமைப்பாட்மடையும் 
த்ணிக்பாத்து வலுப்டுத்ேச் மெயற்டுதவன்’ என்று உளைபார 
நபான் உறுதி கூறுகிதேன்.

 ‘ஒருத்பாதும் வன்முமேமய நபாதடைன் என்றும் ெையம், 
மைபாழி, வட்டைபாரம் முேலியமவ ்பாரணைபா் எழும் 
தவறு்பாடு்ளுககும் பூெல்ளுககும் ஏமைய அரசியல 
ம்பாருளபாேபாரக குமே்பாடு்ளுககும் அமைதி மநறியிலும் 
அரசியல அமைபபின் வழியிலும் நின்று தீர்வு ்பாணத்ன்’ 
என்றும் நபான் தைலும் உறுதியளிககிதேன்.

உறுதிமைபாழி

 இந்தியபா எைது நபாடு. இந்தியர் அமைவரும் என் உடைன் 
பிேந்ேவர்்ள். என் நபாட்மடை நபான் ம்ரிதும் தநசிககிதேன். 
இந்நபாட்டின் ்ழம்ம்ருமைக்பா்வும் ்ன்மு் ைரபுச் 
சிேபபுக்பா்வும் நபான் ம்ருமிேம் அமடைகிதேன். இந்நபாட்டின் 
ம்ருமைககுத் ேகுந்து விளங்கிடை என்றும் ்பாடு்டுதவன்.

 என்னுமடைய ம்றதேபார், ஆசிரியர்்ள், எைககு வயதில 
மூத்தேபார் அமைவமரயும் ைதிபத்ன்; எல்பாரிடைமும் அன்பும் 
ைரியபாமேயும் ்பாட்டுதவன்.

 என் நபாட்டிறகும் என் ைக்ளுககும் உமழத்திடை முமைந்து 
நிறத்ன்.  அவர்்ள் ந்மும் வளமும் ம்றுவதித்ேபான் 
என்றும் ைகிழச்சி ்பாணத்ன்.
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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…

பகாடநூலில் உளள விரைவுக குறியீட்ரடப் (QR Code) பயன்படுத்துதவகாம்! எப்படி?

 •  உஙகள திைன்தபசியில்,கூகுள playstore /ஆப்பிள app store தககாணடு QR Code ஸ்தகனர தெயலிரய இ்லவெமகாகப் 

பதிவிைககம் தெய்து நிறுவிகதககாளக.

 •  தெயலிரயத் திைநேவுடன், ஸ்தகன் தெய்யும் தபகாத்ேகாரன அழுத்தித் திரையில் தேகான்றும் தகமைகாரவ QR Code-

இன் அருகில் தககாணடு தெல்்லவும்.

 •  ஸ்தகன் தெய்வேன் மூ்லம்   திரையில் தேகான்றும் உைலிரயச் (URL) தெகாடுகக, அேன் விளககப் பககத்திற்குச் தெல்லும்.

ஆளுரம மிகக

ஆசிரியரகளுககும்   

ஆற்ைல் நிரை

மகாணவரகளுககும்...

ஒவ்தவகார இயர்லயும் ஆரவத்துடன் 

அணுக கவிரேப்தபரை, 

உரை�ரடஉ்லகம், 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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வ. 
எண் ப�ொருண்்மை/இயல் �ொடத்த்ைப்புகள் �கக

எண் மைொ்தம்

ப�ொருளடககம்

 1 தமகாழி ேமிழ்தமகாழி வகாழ்த்து* 2

ஜூன்

ேமிழ்தமகாழி மைபு 5

ேமிழ் இன்பம் ேமிழ் வரிவடிவ வளரச்சி 8

தெகாற்பூஙககா 13

எழுத்துகளின் பிைப்பு 17

2 இயற்ரக ஓரட* 24

ஜூர்ல

தககாணகககாத்துப் பகாட்டு 27

ஈடில்்லகா இயற்ரக நி்லம் தபகாது 30

தவட்டுககிளியும் ெருகுமகானும் 34

விரனமுற்று 37

திருககுைள* 43

3 அறிவியல், தேகாழில்நுட்பம் த�காயும் மருநதும்* 48

ஆகஸ்டு

வருமுன் ககாப்தபகாம்* 50

உடர்ல ஓம்புமின் ேமிைர மருத்துவம் 53

ேர்லககுள ஓர உ்லகம் 59

எச்ெம் 63

4 கல்வி கல்வி அைதக அைகு* 70

தெப்டம்பர

புத்திரயத் தீட்டு 72

கல்வி கரையி்ல பல்துரைக கல்வி 74

ஆன்ை குடிப்பிைத்ேல் 79

தவற்றுரம 84

5 கர்ல, அைகியல், பணபகாடு திருகதகேகாைம் 94

அகதடகாபர

பகாடறிநது ஒழுகுேல்* 96

குைலினிது யகாழினிது �காட்டுப்புைக  

ரகவிரனக கர்லகள

98

ேமிைர இரெககருவிகள 104

தேகாரகநிர்ல, தேகாககாநிர்லத் 

தேகாடரகள

110

திருககுைள * 118

VIII
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வ. 
எண் ப�ொருண்்மை/இயல் �ொடத்த்ைப்புகள் �கக

எண் மைொ்தம்

 ( * ) இககுறியிட்டை ்பாடைல்ள் ைைப்பாடைப்குதி

மின் நூல் இணைய வளங்கள்மதிப்பீடு

6 �காகரிகம், தேகாழில், வணிகம் வளம் தபருகுக 122

�வம்பர

மரைச்தெகாறு 124

ரவயம்புகழ் வணிகம் தககாஙகு�காட்டு வணிகம் 127

ககா்லம் உடன் வரும் 133

புணரச்சி 139

7 �காடு, ெமூகம் பரட தவைம்* 144

�வம்பர

விடுேர்லத் திரு�காள 147

பகாருககுளதள �ல்்ல �காடு பகாைே ைத்னகா எம்.ஜி.

இைகாமச்ெநதிைன்

150

அறிவுெகால் ஔரவயகார 155

வல்லினம் மிகும் இடஙகளும் 

மிககா இடஙகளும்

161

8 அைம், ேத்துவம், சிநேரன ஒன்தை கு்லம்* 168

டிெம்பர

தமய்்ஞ்கான ஒளி 170

அைத்ேகால் வருவதே இன்பம் அதயகாத்திேகாெர சிநேரனகள 172

மனிே யநதிைம் 177

யகாப்பு இ்லககணம் 182

திருககுைள * 188

9 மனிேம், ஆளுரம உயிரககுணஙகள 192

ஜனவரி

இரளய தேகாைனுககு 195

குன்தைன நிமிரநதுநில் ெட்டதமரே அம்தபத்கர 198

 பகால் மனம் 203

அணி இ்லககணம் 209

திருககுைள 214

IX
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ேமிழ

எட்டைபாம் வகுபபு

X
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1

இயல்

ஒன்று தமிழ் இன்பம்

Ø ச�ய்யுலைப் ேடித்து அதன நயங்ேலைப் கேகாறறும் திறன சேறுதல்

Ø தமிழசமகாழியின மரபுேலை அறிந்து ேயனேடுத்துதல்

Ø தமிழ எழுத்துேளின வைரச்சி நிலைேலை அறிதல்

Ø ஓசரழுத்து ஒரு சமகாழிலய அடிப்ேலடயகாே்க சேகாண்டு ச�கால்ைகாடசித் திறலை 
வைரத்தல்

Ø ச�காறேளின பிறப்பு முலறேலை அறிந்து உரிய முலறயில் ஒலித்தல் 

கற்றல் ்நொககஙகள்
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இயல்

ஒன்று
தமிழ்மொழி வொழத்து

ம�ொழி, கருத்தை அறிவிக்கும் கருவி �ட்டும் அன்று; அது 
� க் க ளி ன்  ப ண ப ொ ட் டு ட ன்  ம ெ ரு ங் கி ய  ம தை ொ ட ர் பு ் ட ய து ;  
உணர்வுடன் கலநதைது. தைமிழர்கள் தைம் தைொயம�ொழியொகிய தைமி்ழ 
உயிரொகக் கருதிப் பபொற்றி வநதுள்்ளனர்.  புலவர் பலர் தைமி்ழப் 
பல வ்கயொக வொழ்ததிப் பொடியுள்்ளனர்.  அததை்கய பொடல் 
ஒன்்றை அறிபவொம்.

கவிததப்பேதை

்�ொல்லும் ்பேொருளும்

நிரநதைரம் -  கொலம் முழு்�யும் வணம�ொழி –   வ்ளமிக்கம�ொழி 
்வப்பு –   நிலப்பகுதி இ்ை            –   புகழ் 
சூழ்கலி –   சூழ்நதுள்்ள அறியொ்� இருள் மதைொல்்ல    –   பழ்�, துன்பம்

*வாழ்க நிரந்தரம்! வாழ்க ்தமிழ்மாழி! 

வாழிய வாழியவவ!

வான மளந்தது அனனத்தும் அளநதிடு

வண்மாழி வாழியவவ!

ஏழ்கடல் னவப்பினுந ்தனமணம் வீசி

இனை்்காணடு வாழியவவ!

எங்கள் ்தமிழ்மாழி! எங்கள் ்தமிழ்மாழி!

என்றெனறும் வாழியவவ! *

சூழ்கலி நீங்கத் ்தமிழ்மாழி ஓங்கத்

துலஙகு்க னவய்கவம!

்்தால்னல வினன்தரு ்்தால்னல அ்கனறு

சுடர்க ்தமிழ்ாவட!

வாழ்க ்தமிழ்மாழி! வாழ்க ்தமிழ்மாழி 

வாழ்க ்தமிழ்மாழிவய!

வானம் அறிந்த ்தனனத்தும் அறிநது

வளர்மாழி வாழியவவ!

- பாரதியார
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நூல் ்வளி

கைவிஞர், எழுத்தொளர், இதெழாளர், சமூகைச் சீர்திருத்தெச் 

சிநதெ்னயாளர், விடுதெ்ைப் வ�ாராட்ட வீரர் எனப் 

�ன்முகை ஆற்றல் ்கைாண்டேர் சி. சுப்பிரமணிய �ாரதியார்.  

இநதியா, விஜயா முதெைான இதெழ்கை்ள ந்டத்தி விடுதெ்ைப் வ�ாருககு 

வித்திட்டேர்.  கைவி்தெகைள் மடடுமன்றி, சநதிரி்கையின் கை்தெ, தெராசு 

உள்ளிட்ட உ்ரந்்ட நூல்கை்ளயும் ேசனகைவி்தெகை்ளயும் 

சீடடுககைவிகை்ளயும் எழுதியேர்.  சிநதுககுத் தெந்தெ, ்சநதெமிழ்த் வதெனீ, 

புதிய அ்றம் �ா்ட ேநதெ அறிஞன், ம்றம் �ா்ட ேநதெ ம்றேன் என்்்றல்ைாம் �ாரதிதொசன் இே்ரப் 

புகைழ்நதுள்ளார். 

இப்�ா்டல் �ாரதியார் கைவி்தெகைள் என்னும் ்தொகுப்பில் தெமிழ்்மாழி ோழ்த்து என்னும் 

தெ்ைப்பில் இ்டம் ்�றறுள்ளது.

1. ‘தைமிழ்ம�ொழி வொழ்தது’ – பொட்ல இ்ையுடன் பொடி �கிழ்க.

2.  படிததுச் சு்வக்க.
  ்ைந்தமிழ அந்தாதி

்ைந்தமிவழ!  ்ைங்கரும்வப! ்ைந்தமிழர சீர்காககும்

்ந்தா விளக்கனனய ்ாயகிவய! - முநன்த

்மாழிக்்கல்லாம் மூத்்தவவள! மூவவந்தர அனவப!

எழில்ம்கவவ! எந்தம் உயிர.

உயிரும்நீ; ்மய்யும்நீ; ஓஙகும் அறெமாம்

பயிரும்நீ; இனபம்நீ; அனபுத் ்தருவும்நீ;

வீரம்நீ; ்கா்தல்நீ; ஈைன அடிககு்ல்

ஆரம்நீ; யாவும்நீ வய!

    -  து. அரங்கன்

பேொைலின் ்பேொருள்

தைமிழ்ம�ொழி எக்கொலததும் நி்லமபற்று வொழ்க!  ஆகொயததைொல் சூழப்பட்ட 
எல்லொவற்்றையும் அறிநது உ்ரக்கும்  வ்ள�ொன தைமிழ்ம�ொழி வொழ்க! ஏழு கடல்க்ளொல் 
சூழப்பட்ட நிலப்பகுதி முழுவதும் தைன் இலக்கிய �ணத்தைப் பரவச் மையது, புகழ்மகொணட 
தைமிழ்ம�ொழி வொழ்க! எங்கள் தைொயம�ொழியொகிய தைமிழ்ம�ொழி உலகம் உள்்ள வ்ரயிலும் 
வொழ்க! எங்கும் சூழ்நதுள்்ள அறியொ்� இருள் நீங்கட்டும்! அதைனொல் தைமிழ்ம�ொழி 
ப�ன்்�யுற்று உலகம் முழுதும் சிறைப்ப்டக! மபொருநதைொதை ப்ழய கருததுக்ளொல் 
உணடொகும் துன்பங்கள் நீங்கித தைமிழ்ெொடு ஒளிர்க! தைமிழ்ம�ொழி வொழ்க!  தைமிழ்ம�ொழி 
வொழ்க!  என்மறைன்றும் தைமிழ்ம�ொழி வொழ்க! வொனம்வ்ர  உள்்ளடங்கியுள்்ள எல்லொப் 
மபொருண்�க்்ளயும் அறிநது ப�ன்ப�லும் வ்ளரும் தைமிழ்ம�ொழி வொழ்க!  

கறபேதவ கற்றபின்
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1. �க்கள் வொழும் நிலப்பகுதி்யக் குறிக்கும் மைொல் _____.

   அ) ்வப்பு ஆ) கடல் இ) பர்வ ஈ) ஆழி

 2.  ‘என்மறைன்றும்’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _______.

   அ) என் + மறைன்றும்   ஆ) என்று + என்றும்

   இ) என்றும் + என்றும்   ஈ) என் +  என்றும் 

 3. ‘வொன�்ளநதைது’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _______.

   அ) வொன + �்ளநதைது     ஆ) வொன் + அ்ளநதைது 

   இ) வொனம் + அ்ளநதைது      ஈ) வொன் + �்ளநதைது

 4. அறிநதைது + அ்னததும் என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.

   அ ) அறிநதைதுஅ்னததும்  ஆ) அறிநதை்னததும்

   இ) அறிநதைதை்னததும்  ஈ) அறிநது்னததும்

 5. வொனம் + அறிநதை என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.

   அ ) வொனம்அறிநது   ஆ) வொன்அறிநதை

   இ) வொன�றிநதை   ஈ) வொன்�றிநதை

தைமிழ்ம�ொழி வொழ்தது - இப்பொடலில் இடம்மபற்றுள்்ள ப�ொ்னச் மைொற்க்்ள எடுதமதைழுதுக.

   _____ _____ _____ _____            _____ _____      _____ _____

   _____ _____ _____ _____            _____ _____      _____ _____

குறுவினொ

 1. தைமிழ் எங்குப் புகழ் மகொணடு வொழ்கிறைது?

 2. தைமிழ் எவற்்றை அறிநது வ்ளர்கிறைது?

சிறுவினொ

 தைமிழ்ம�ொழி்ய வொழ்ததிப்  பொரதியொர் கூறும் கருததுக்்ள எழுதுக.

சிநதை்ன வினொ 

 பொரதியொர் தைமி்ழ வணம�ொழி என்று அ்ழக்கக் கொரணம் என்ன?
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இயல்

ஒன்று
தமிழ்மொழி மரபு

வ ொ ழ் வி லு ம்  ம � ொ ழி யி லு ம்  சி ல  ஒ ழு ங் கு மு ் றை க ள் 
க்டப்பிடிக்கப்பட்டு வருகின்றைன. வொழ்வுக்குரிய ஒழுங்குமு்றை 
ஒழுக்கம் எனப்படும். ம�ொழிக்குரிய ஒழுங்குமு்றை �ரபு 
எனப்படும். தைமிழ்ம�ொழிக்மகனச் சில �ரபுகள் உள்்ளன. அ்வ 
பழங்கொலம் முதைபல பின்பற்றைப்பட்டு வருகின்றைன. மையயுளுக்கும் 
�ரபுக்கும் உள்்ள மதைொடர்்பப்பற்றித மதைொல்கொப்பியம் கூறும் 

மையதிக்்ள அறிபவொம் வொருங்கள்! 

கவிததப்பேதை

நிலம் தீ நீர வளி விசும்வபாடு ஐநதும்

்கலந்த மயக்கம் உல்கம் ஆ்தலின

இருதினண ஐம்பால் இயல்்்றி வழாஅனமத்

திரிவுஇல் ்ைால்்லாடு ்தழாஅல் வவணடும்

- ்்தால். 1579

மரபுநினல திரி்தல் ்ைய்யுட்கு இல்னல

மரபுவழிப் பட்ட ்ைால்லின ஆன

- ்்தால். 1580

மரபு நினல திரியின பிறிது பிறி்தாகும்

- ்்தால். 1581

- ்்தால்்காப்பியர

்�ொல்லும் ்பேொருளும்

விசும்பு –  வொனம் �ரபு  – வழக்கம்

�யக்கம் - கல்வ திரிதைல் – �ொறுபடுதைல்

இருதி்ண  –  உயர்தி்ண, அஃறி்ண  மையயுள் – பொட்டு

வழொஅ்� – தைவறைொ்� தைழொஅல் – தைழுவுதைல் (பயன்படுததுதைல்)

ஐம்பொல் –  ஆணபொல், மபணபொல், பலர்பொல், ஒன்றைன்பொல், பலவின்பொல்
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பேொைலின் ்பேொருள்

இவவுலகம் நிலம், நீர், தீ, கொற்று, வொனம் ஆகிய ஐநதும் கலநதை கல்வயொகும். 
இவவுலகில் பதைொன்றிய மபொருள்கள் அ்னததும் இநதை  ஐம்பூதைங்களின் பைர்க்்கயொல் 
உ ரு வ ொ ன ் வ ப ய  ஆ கு ம் .  உ ல க த து ப்  ம ப ொ ரு ள் க ் ்ள  இ ரு  தி ் ண க ்ள ொ க வு ம் 
ஐம்பொல்க்ளொகவும் பொகுபடுததிக் கூறுதைல் தைமிழ்ம�ொழியின் �ரபு. 

தி்ண, பொல் பவறுபொடு அறிநது, இவவுலகப் மபொருள்க்்ள ெம் முன்பனொர் 
கூறிய மைொற்க்ளொல் கூறுதைல் பவணடும். இம்�ரபொன மைொற்க்்ளபய மையயுளிலும் 
பயன்படுததுதைல் பவணடும். 

தைமிழ்ம�ொழிச் மைொற்க்்ள வழங்குவதில் இம்�ரபு �ொறினொல் மபொருள் �ொறிவிடும்.

அள்பேதை 

புலவர்கள் சில எழுததுக்்ள அவற்றுக்கு உரிய �ொததி்ர அ்ள்வவிட நீணடு 
ஒலிக்கு�ொறு பயன்படுததுவது உணடு. இப்பொடலில் இடம்மபற்றுள்்ள வழொஅ்�, 
தைழொஅல்  ஆகிய மைொற்களில் உள்்ள ழொ என்னும் எழுத்தை மூன்று �ொததி்ர அ்ளவு நீட்டி 
ஒலிக்க பவணடும். அதைற்கு அ்டயொ்ள�ொகபவ ‘ழொ’்வ அடுதது ‘அ’ இடம் மபற்றுள்்ளது. 
இவவொறு உயிர் எழுதது நீணடு ஒலிப்ப்தை  உயிர்ளமப்ட என்பர். இதை்னப் பற்றி  உயர் 
வகுப்புகளில் விரிவொக அறிநதுமகொள்்ளலொம்.

நூல் ்வளி

்தொல்கைாப்பியத்தின் ஆசிரியர் ்தொல்கைாப்பியர். தெமிழில் 

நமககுக கி்்டத்துள்ள மிகைப் �ழ்மயான இைககைை நூல் 

்தொல்கைாப்பியம் ஆகும். இநநூல் எழுத்து, ்சால், ்�ாருள் 

என்னும் மூன்று அதிகைாரஙகை்ளக ்கைாணடுள்ளது. ஒவ்்ோரு 

அதிகைாரமும் ஒன்�து இயல் கை்ளக ்கைாண்டது. ்�ாருளதிகைாரத்தின் 

மரபியலில் உள்ள மூன்று நூற�ாககைள் (91 ,  92, 93)  இஙகுத் 

தெரப்�டடுள்ளன. 

்தரிந்து ்தளி்வொம்

இளதமப ்பேயர்கள் ஒலி மரபு

புலி  - �்றழ் புலி  -  உறுமும்

சிஙகைம்  -      குரு்ள சிஙகைம்  - முழஙகும்

யா்ன  - கைன்று யா்ன  - பிளிறும்

�சு - கைன்று �சு - கைதெறும்

ஆடு  - குடடி ஆடு  - கைத்தும்
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1. பறை்வகளின்  ஒலி �ரபுக்்ள எழுதி வருக.

 (எ.கொ. ) கொகம் க்ரயும்.

2.  ஐம்பூதைங்கள் ஒவமவொன்றிற்கும் வழங்கப்படும் பவறு மபயர்க்்ள எழுதுக.

3.     ஐம்பூதைங்களின் படங்க்்ளச் பைகரிததுப் படதமதைொகுப்பு உருவொக்குக.

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1. பறை்வகள் _________ பறைநது மைல்கின்றைன.

   அ)  நிலததில்   ஆ) விசும்பில்  இ) �ரததில் ஈ)  நீரில்  

 2. இயற்்க்யப் பபொற்றுதைல் தைமிழர் __________.

   அ)  �ரபு ஆ) மபொழுது   இ) வரவு  ஈ)  தைகவு

 3.  'இருதி்ண' என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _________.

   அ)  இரணடு + தி்ண     ஆ)  இரு + தி்ண 

   இ)  இருவர்  + தி்ண   ஈ)  இருநது + தி்ண

 4. 'ஐம்பொல்' என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது  _________.

   அ)  ஐம் + பொல்      ஆ) ஐநது + பொல்    

   இ)  ஐம்பது + பொல்     ஈ) ஐ + பொல்

குறுவினொ

 1. உலகம் எவற்றைொல் ஆனது?

 2. மையயுளில் �ரபுக்்ள ஏன் �ொற்றைக்கூடொது?

சிநதை்ன வினொ

 ெம் முன்பனொர்கள் �ரபுக்்ளப் பின்பற்றியதைன் கொரணம் என்னவொக இருக்கும் என 
நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
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�னிதைன் தைன் கருத்தைப் பிறைருக்கு அறிவிக்க ம�ொழி்யக் 
கணடுபிடிததைொன். ம�ொழி்ய நி்லமபறைச் மையய எழுததுக்்ள 
உருவொக்கினொன். எழுததுகளின் வரிவடிவங்கள் ம�ொழிக்கு 
ம�ொழி பவறுபடுகின்றைன. அ்வ ஒபர ம�ொழியிலும்கூட, 
க ொ ல ந ப தை ொ று ம்  � ொ றி  வ ரு கி ன் றை ன .  அ வ வ ் க யி ல்  தை மி ழ் 
எழுததுகளின் வரிவடிவங்களில் ஏற்பட்டுள்்ள �ொற்றைங்க்்ள 
அறிபவொம். 

இயல்

ஒன்று தமிழ  வரிவடிவ வளர்ச்சி

உதரநதை உலகம்

எழுத்துகளின் ்தொற்றம் 

� னி தை ன்  தை ன க் கு  எ தி ப ர 
இ ல் ல ொ தை வ ர் க ளு க் கு ம்  பி ன் ன ொ ல் 
வரும் தை்லமு்றையினருக்கும் தைனது 
கருததுக்்ளத மதைரிவிக்க விரும்பினொன். 
அதைற்கொகப் பொ்றைகளிலும்  கு்கச் 
சுவர்களிலும் தைன் எணணங்க்்ளக் 
குறியீடுக்ளொகப் மபொறிதது ்வததைொன்.  
இதுபவ  எழுதது வடிவததின் மதைொடக்க 
நி்ல ஆகும். 

ம தை ொ ட க் க  க ொ ல த தி ல்  எ ழு த து 
என்பது ஒலி்யபயொ வடிவத்தைபயொ 
கு றி க் க ொ � ல்  ம ப ொ ரு ளி ன்  ஓ வி ய 
வ டி வ � ொ க ப வ  இ ரு ந தை து .  இ வ வ ரி 
வடிவத்தை ஓவிய எழுதது என்பர். 

அ டு த தை தை ொ க  ஒ வ ம வ ொ ரு 
வடிவமும் அவவடிவததுக்கு உரிய 
முழு ஒலியொகிய மைொல்்லக் குறிப்பதைொக �ொறியது. அதைன்பின் ஒவமவொரு வடிவமும் 
அச்மைொல்லின் ஓ்ை்யக் குறிப்பதைொயிற்று. இவவொறு ஓர்  ஒலிக்கு ஓர் எழுதது என 

 � னி தை ன்  ப தை ொ ன் றி ய  க ொ ல த தி ல்  தை ன து  ப தை ் வ க ் ்ள யு ம்  க ரு த து க ் ்ள யு ம் 
�ற்றைவர்களுக்குத மதைரிவிக்கச் ்ை்கக்்ளப் பயன்படுததினொன். கொலப்பபொக்கில் தைனது 
குர்லப் பயன்படுததி ஒலிகள் மூலம் தைனது கருததுக்்ள மவளிப்படுததை முற்பட்டொன். 
அடுததுச் சிறிது சிறிதைொகச் மைொற்க்்ளச் மைொல்லக் கற்றுக்மகொணடொன்.   அச்மைொற்கள் 
மீணடும் மீணடும் மைொல்லப்பட்டதைொல் மைம்்�ப்பட்டன. கொலப்பபொக்கில் அ்வ பணபட்டுப் 
பபச்சும�ொழி உருவொனது.
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உருவொன நி்ல்ய ஒலி எழுதது 
நி்ல என்பர்.   இன்று உள்்ள 
எ ழு த து க ள்  ஒ ரு  க ொ ல த தி ல் 
ம ப ொ ரு ள் க ளி ன்  ஓ வி ய � ொ க 
இ ரு ந தை வ ற் றி ன்  தி ரி பு க ்ள ொ க க் 
கருதைப்படுகின்றைன.

தமிழ எழுத்துகள்

க ொ ல ந ப தை ொ று ம்  தை மி ழ் 
எழுததுகளின் வரி வடிவங்கள் பல்பவறு �ொற்றைங்களுக்கு உள்்ளொகி வ்ளர்ச்சி அ்டநது 
வநதுள்்ளன. அச்சுக்க்ல பதைொன்றிய பிறைபக தைமிழ் எழுததுகள் இப்பபொதுள்்ள நி்லயொன 
வடிவத்தைப் மபற்றுள்்ளன.  

தைமிழ் எழுததுகளின் ப்ழய வரி வடிவங்க்்ளக் பகொவில்களிலுள்்ள கருங்கல் 
சுவர்களிலும் மைப்பபடுகளிலும் கொணமுடிகிறைது. கல்மவட்டுகள் கி.மு. (மபொ.ஆ.மு.) 
மூன்றைொம் நூற்றைொணடு முதைல் கி்டக்கின்றைன.  மைப்பபடுகள் கி.பி. (மபொ.ஆ.) ஏழொம் 
நூற்றைொணடு முதைல் கி்டக்கின்றைன. கல்மவட்டுகள், மைப்பபடுகள் ஆகியவற்றில் கொணப்படும் 
வரிவடிவங்க்்ள வட்மடழுதது, தைமிமழழுதது என இருவ்கயொகப் பிரிக்கலொம். 

வட்மடழுதது என்பது வ்்ளநதை பகொடுக்ளொல் அ்�நதை மிகப் ப்ழய தைமிழ் எழுதது 
ஆகும்.  தைமிமழழுதது என்பது இக்கொலததில் எழுதைப்படும் தைமிழ் எழுததுகளின் ப்ழய 
வரி வடிவம் ஆகும். பைர �ணடலம், பொணடிய �ணடலம் ஆகிய பகுதிகளில் எட்டொம் 
நூற்றைொணடு முதைல் பதிமனொன்றைொம் நூற்றைொணடு வ்ர கி்டக்கும் ைொைனங்களில்  
வட்மடழுததுகப்ள இடம்மபற்றுள்்ளன. முதைலொம் இரொைரொை பைொழனின் ஆட்சிக் 
கொல�ொன பதிமனொன்றைொம் நூற்றைொணடுக்குப் பிறைகு கி்டக்கும் கல்மவட்டுகளில் ப்ழய 
தைமிமழழுததுகள் கொணப்படுகின்றைன. 

க்டச்ைங்க கொலததில் தைமிழகததில் எழுதைப்பட்ட எழுததுகள் கணமணழுததுகள் என்று 
அ்ழக்கப்பட்டன. இதை்னச் சிலப்பதிகொரததில் இடம்மபறும் கணமணழுததுப் படுததை 
எணணுப் பல்மபொதி (சிலம்பு 5 : 112) என்னும் மதைொடரொல் அறியலொம்.  

வரிவடிவ வளர்ச்சி

பண்டக்கொலததில் தைமிழ் ம�ொழியிலுள்்ள எல்லொ எழுததுகளும் ெொம் இன்று 
எழுதுவது பபொன்றை வடிவததில் எழுதைப்படவில்்ல. அ்வ கொலததிற்பகற்பப் பல உருவ 
� ொ ற் றை ங் க ் ்ள ப்  ம ப ற் று த தை ொ ன்  இ க் க ொ ல 
வடிவத்தை அ்டநதிருக்கின்றைன. இவவொறு 
எழுததுகளில் �ொற்றைங்கள் ஏற்பட எழுதைப்படும் 
ம ப ொ ரு ள் க ளி ன்  தை ன் ் � ,  அ ழ கு ண ர் ச் சி 
பபொன்றை்வ கொரணங்க்ளொக அ்�கின்றைன. 

பழங்கொலததில் கற்பொ்றை, மைப்பபடு, 
ஓ ் ல  ப ப ொ ன் றை வ ற் றி ல்  எ ழு தி ன ர் . 
அநதைநதைப் மபொருள்களின் தைன்்�க்கு ஏற்ப 

்தரிந்து ்தளி்வொம்

தெமிழ் ்மாழி்ய எழுதெ இருே்கை 

எழுத்துகைள் ேழககிலிருநதென என 

அறிகிவ்றாம். அரச்சலூர் கைல்்ேடவ்ட 

இதெறகுச் சான்்றாகும். இககைல்்ேடடில் 

தெமிழ் எழுத்தும் ேட்்டழுத்தும் கைைநது 

எழுதெப்�டடுள்ளன.

்தரிந்து ்தளி்வொம்

   கல்்வட்டுகளில் உள்ள எழுத்துகளின் அதமபபு

1. ‘ஸ’ எனும் ே்ட்மாழி எழுத்து கைாைப்�டுகி்றது.

2. ்மய்்யக குறிககைப் புள்ளி �யன்�டுத்தெவில்்ை.

3. எகைர, ஒகைரக குறில் ்நடில் வேறு�ாடில்்ை.
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எழுததுகளின் வடிவங்கள் அ்�நதைன.  பொ்றைகளில் மைதுக்கும்பபொது  வ்்ளபகொடுக்்ளப் 
பயன்படுததை முடியொது என்பதைொல் பெர்க்பகொடுகள் பயன்படுததைப்பட்டன.  ஓ்லகளில் 
பெர்க்பகொடுக்்ளயும் புள்ளிக்்ளயும் எழுதுவது கடினம் என்பதைொல் வ்்ளபகொடுக்்ள 
அதிக�ொகப் பயன்படுததினர். சில எழுததுக்்ள அழகுபடுததுவதைற்கொக அவற்றின் 
ப�ற்பகுதியில் குறுக்குக்பகொடு இடப்பட்டது. பின்னர் அ்வபய நி்லயொன வடிவங்க்ளொக 
அ்�நதுவிட்டன. 

புள்ளிகளும் எழுத்துகளும் 

 எகர ஒகர குறில் எழுததுக்்ளக் குறிக்க எழுததுகளின் ப�ல் புள்ளி ்வக்கும் 
வழக்கம் மதைொல்கொப்பியர் கொலம் முதைல் இருநது வநதுள்்ளது.  எடுததுக்கொட்டொக எது என 
எழுதைப்பட்டொல் எது என்றும் எது என எழுதைப்பட்டொல் ஏது என்றும் ஒலிததைனர்.

 அகர வரி்ை  உயிர்ம�யக் குறில் எழுததுக்்ள அடுததுப் பக்கப்புள்ளி இடப்பட்டொல் 
அ்வ மெடிலொகக் கருதைப்பட்டன. (க. =  கொ ,    தை. = தைொ ). ஐகொர எழுததுக்்ளக் குறிப்பிட 
எழுததுகளின்முன்  இரட்்டப் புள்ளி இட்டனர்.  (..க = ்க).   எகர வரி்ை உயிர்ம�யக் 
குறில் எழுததுக்்ள அடுதது இரு புள்ளிகள்  இடப்பட்டொல் அ்வ ஒ்ளகொர வரி்ை 
எழுததுக்ளொகக்  கருதைப்பட்டன. (மக.. =  மகௌ,   மதை.. = மதைௌ ). �கர எழுத்தைக் குறிப்பிட, 
பகர எழுததின் உள்ப்ள புள்ளி (ப)  இட்டனர்.  குற்றியலுகர, குற்றியலிகர எழுததுக்்ளக் 
குறிக்க  அவற்றின் ப�பலயும் புள்ளி இட்டனர்.  

உருவ மொற்றம் 

மெடி்லக் குறிக்க ஒற்்றைப்புள்ளிக்குப் பதிலொக இக்கொலததில் து்ணக்கொல் 
(ொ) பயன்படுததைப்படுகிறைது. ஐகொர உயிர்ம�ய்யக் குறிக்க எழுததுக்கு முன் இருநதை 
இரட்்டப்புள்ளிக்குப் பதிலொக இக்கொலததில் இ்ணக்மகொம்பு (்) பயன்படுததைப்படுகிறைது.  
ஒ்ளகொர உயிர்ம�ய்யக் குறிக்க எழுததுக்குப் பின் இருநதை இரட்்டப்புள்ளிக்குப் பதிலொக 
இக்கொலததில் மகொம்புக்கொல் (்ள) பயன்படுததைப்படுகிறைது.  குற்றியலுகர, குற்றியலிகர 
எழுததுகளின்ப�ல் புள்ளி இடும் வழக்கம் இக்கொலததில் வழக்மகொழிநதுவிட்டது. 

எழுத்துச் சீர்திருத்தத்தின் ்ததவ 

 ஓ்லச் சுவடிகளிலும் கல்மவட்டுகளிலும்  புள்ளிமபறும் எழுததுக்்ள எழுதும்பபொது  
அ்வ சி்தைநதுவிடும் என்பதைொல் புள்ளி இடொ�ல் எழுதினர். ஓ்லச் சுவடிகளில் 
நிறுததைற் குறிகளும் பததி பிரிததைலும் கி்டயொது. புள்ளி இடப்பட்டு எழுதைப்படும் 
இடங்களில் புள்ளிகள் மதைளிவொகத மதைரியொதை நி்லயில் அவற்றின் இடம் பெொக்கி 
ம�யயொ உயிர்ம�யயொ, குறிலொ மெடிலொ என உணர பவணடிய நி்ல இருநதைது. இதைனொல்  
படிப்பவர்கள் மபரிதும் இடருற்றைனர்.  எனபவ எழுததுச் சீர்திருததைம் பவணடியதைொயிற்று.

எழுத்துச் சீர்திருத்தம்

 தைமிழ் எழுததுகளில் மிகப்மபரும் சீர்திருததைத்தைச் மையதைவர் வீர�ொமுனிவர். எகர 
ஒகர வரி்ை எழுததுகளில் புள்ளிக்ளொல் ஏற்படும் குழப்பங்க்்ள அவர் க்்ளநதைொர். எ 
என்னும் எழுததிற்குக் கீழ்க்பகொடிட்டு ஏ என்னும் எழுத்தை மெடிலொகவும் ஒ என்னும் 
எழுததிற்குச் சுழி இட்டு ஓ என்னும் எழுததைொகவும் உருவொக்கினொர். அபதைபபொல ஏகொர 

்

்
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ஓகொர வரி்ை உயிர்ம�ய  மெடில் எழுததுக்்ளக் குறிக்க இரட்்டக் மகொம்பு (ப), இரட்்டக் 
மகொம்புடன் கொல் பைர்தது (ப ொ) புதிய வரிவடிவத்தை அறிமுகப்படுததினொர். 

்பேரியொர் எழுத்துச் சீர்திருத்தம்

இ ரு ப தை ொ ம்  நூ ற் றை ொ ண டு வ ் ர  ண ொ ,  றை ொ ,  ன ொ  ஆ கி ய  எ ழு த து க ் ்ள  
, ,  என எழுதினர். அபதை 

பபொல ்ண, ்ல, ்்ள, ்ன 
ஆகிய எழுததுக்்ள ண, ல, ்ள, 
ன என எழுதினர். இவற்்றை 

அ ச் சு க்  ப க ொ ப் ப தை ற் க ொ க 
இ வ ம வ ழு த து க ளு க் கு த  தை னி 
அ ச் சு க ள்  உ ரு வ ொ க் க ப் ப ட 
பவணடியிருநதைது.  இக்கு்றை 
க ் ்ள  நீ க் கு வ தை ற் க ொ க த 
தை ந ் தை  ம ப ரி ய ொ ர்  எ ழு த து ச் 
சீர்திருததைம் மையதைொர்.  அவரது 
எழுததுச் சீர்திருததைங்கள் சில 
ஏற்கப்பட்டுத தைமிழக அரைொல்  
ெ்டமு்றைப்படுததைப்பட்டுள்்ளன.

கொலநபதைொறும் ஏற்பட்ட இவவொறைொன வரிவடிவ வ்ளர்ச்சி கொரண�ொகத தைமிழ் 
ம�ொழி்யப் பிறை ம�ொழியினரும் எளிதில் கற்கும் நி்ல ஏற்பட்டுள்்ளது; தைமிழ்ம�ொழி 
கணினிப் பயன்பொட்டிற்கு ஏற்றை ம�ொழியொகவும் ஆகியிருக்கிறைது. 

எ எ ஒ ஒ மக மக மகொ மகொ

எ ஏ ஒ ஓ மக பக மகொ பகொ

வீரமொமுனிவரின் எழுத்துச் சீர்திருத்தம்

் ் ் ்

கறபேதவ கற்றபின்

கீழ்க்கொணும் பததி்யப் படிதது, அதில் இடம்மபற்றுள்்ள ப்ழய வரிவடிவச் 
மைொற்க்்ள எடுதது எழுதி, அவற்்றை இன்்றைய வரிவடிவில் �ொற்றி எழுதுக.
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1.  தைமிழ் எழுததுகள் இப்பபொதுள்்ள நி்லயொன வடிவத்தைப் மபறை _____ கொரண�ொக 
அ்�நதைது.

   அ) ஓவியக்க்ல ஆ) இ்ைக்க்ல        இ) அச்சுக்க்ல  ஈ) நுணக்ல

 2. வ்்ளநதை பகொடுக்ளொல் அ்�நதை மிகப்ப்ழய தைமிழ் எழுதது ______ என 
அ்ழக்கப்படுகிறைது.

   அ) பகொட்மடழுதது ஆ) வட்மடழுதது இ) சிததிர எழுதது ஈ) ஓவிய எழுதது

3. தைமிழ் எழுததுச் சீர்திருததைப் பணியில் ஈடுபட்டவர் _____.

   அ) பொரதிதைொைன்   ஆ) தைந்தை மபரியொர் 

   இ) வ.உ. சிதைம்பரனொர்  ஈ) மபருஞ்சிததிரனொர்

பகொடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.
1. க ் ட ச் ை ங் க  க ொ ல த தி ல்  எ ழு தை ப் ப ட் ட  தை மி ழ்  எ ழு த து க ள்  _ _ _ _ _  எ ன 

அ்ழக்கப்பட்டன.

2. எழுததுகளில் புள்ளிக்ளொல் ஏற்படும் குழப்பங்க்்ளக் க்்ளநதைவர் ______.

குறுவினொ
1. ஓவிய எழுதது என்றைொல் என்ன?
2. ஒலி எழுதது நி்ல என்றைொல் என்ன?
3. ஓ்லச்சுவடிகளில் பெர்பகொடுகள், புள்ளிகள் ஆகியவற்்றைப் பயன்படுததை 

இயலொ்�க்குக் கொரணம் என்ன?
4. வீர�ொமுனிவர் ப�ற்மகொணட எழுததுச் சீர்திருததைங்களில் எ்வபயனும் 

இரணட்ன எழுதுக.

சிறுவினொ

1. எழுததுச் சீர்திருததைததின் பதை்வ குறிதது எழுதுக.
2. தைமிழ் எழுததுகளில் ஏற்பட்ட உருவ �ொற்றைங்க்்ள எழுதுக. 

மெடுவினொ
எழுததுகளின் பதைொற்றைம் குறிதது எழுதுக.

சிநதை்ன வினொ
1. தைற்கொலத தைமிழ்ம�ொழியின் வ்ளர்ச்சிக்குச் மையய பவணடிய பணிக்ளொக நீங்கள் 

கருதுவனவற்்றை எழுதுக.

2. தைமி்ழ உபரொ�ன் எழுததுருவில் எழுதுவதைொல் தைமிழுக்கு ஏற்படும் தீங்குகள் குறிதது 
விவொதிக்கவும். 
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இயல்

ஒன்று ்�ொறபூஙகொ

விரிவொனம்

ம�ொழி வ்ளரும் தைன்்� உ்டயது.  ஒவமவொரு ம�ொழியிலும் 
கொலநபதைொறும் புதிதுபுதிதைொக இலக்கியங்கள் பதைொன்றுவது 
ப ப ொ ல ப வ  பு தி ய  ம ை ொ ற் க ளு ம்  ப தை ொ ன் று கி ன் றை ன .  ஓ ர் 
அடிச்மைொல்லில் இருநது பல மைொற்கள் கி்்ளததுப் மபருகுவது 
ம�ொழி வ்ளர்ச்சியின் அ்டயொ்ளம் ஆகும். தைமிழிலுள்்ள 
ஓமரழுதது ஒரு ம�ொழிகள் பற்றியும் அவற்றிலிருநது பதைொன்றி 
வ்ளரும் புதிய மைொற்கள் பற்றியும் அறிபவொம்.

�்லயில் இருநது மபருகி வரும் மவள்்ளததில் உருணடு வரும் கற்கள் உரு்்ள 
உரு்்ளக்ளொய இருப்ப்தைக் கொணகிபறைொம். அங்பக இருநது வரும் உரு்்ளக் கற்கள் 
ப�லும் பதையகின்றைன. உ்டநது மபொடிப்மபொடியொகின்றைன  அல்லபவொ? வயல்மவளியில் 
�ணலொய, கடல்முகததில் மெொய�ணலொய இருக்கக் கொணகிபறைொப�,  ஏன்? மெொய�ண்லப் 
பொர்க்கும்பபொது அது கிடநதிருநதை கொலமும் கடநது வநதை மதைொ்லவும் புலப்படும்.

கல்லின் பதைய�ொனம் பபொலச் மைொல்லுக்கும் பதைய�ொனம் உணடு. கல் பதைொன்றிய கொலம், 
உயிபரொட்ட இயக்கம் இவற்்றைப் பபொலச் மைொல் பதைொன்றிய கொலம், இயக்கம் ஆகியவற்றைொல் 
மைொல்லும்  பதையதைல் இயற்்க. 
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தைமிழ்ம�ொழி பழங்கொலம் மதைொட்டு இயங்கி வருதைல் அதைன் மபருஞ்சிறைப்பு. 
மதைொன்்�யொன ம�ொழிகள் பல ஏட்ட்ளவில்  �ட்டுப� இருக்கக் கொணகிபறைொம்.  பவறு சில 
ம�ொழிகளில் ஒரு நூற்றைொணடு, இரு நூற்றைொணடுக்கு முற்பட்ட நூல்க்்ளப் படிக்க முடியொதை 
நி்ல்�யில் இருப்ப்தையும் கொணகிபறைொம். ஆனொல் தைமிழறிநதை, தைமிழ்ப் பற்றுள்்ள தைமிழர் 
யொரும் கற்க முடியொது எனச் மைொல்லும் ஒரு நூல்கூடத தைமிழில் இல்்ல. இப்பபறு 
எதைனொல்? தைமிழ்ம�ொழி மைநதைமிழொகவும் மைழுநதைமிழொகவும் உயிபரொட்டத தைமிழொகவும் 
இருநது வருவதைொபலபய ஆகும். 

தைமிழில் மைொல் என்பதைற்கு மெல் என்பது ஒரு மபொருள். மைொன்றி, பைொறு என்ப்வ 
அவவழியில் வநதை்வ. மெல்லில் பதைர் உணடு. ஆனொல் மைொல்லில் பதைர் இருததைலொகொது. 
எல்லொச் மைொல்லும் மபொருள் குறிததைனபவ என்பது மதைொல்கொப்பியர் கூற்று.

ம�ொழி என்பதைற்குச் மைொல் என்பதும் ஒரு மபொருள். ம�ொழி்ய (மைொல்்ல) ஓமரழுதது 
ம�ொழி, ஈமரழுதது ம�ொழி, இரணடுக்கு ப�ற்பட்ட எழுததுகள் உ்டய ம�ொழி என மூன்று 
வ்கயொக்குவர்.

ஓர் எழுதது ம�ொழி எ்வ எனின், மெட்மடழுதது ஏபழ ஓமரழுதது ஒரும�ொழி என்பொர் 
மதைொல்கொப்பியர். குற்மறைழுதது ஒன்று தைனிதது நின்று மைொல் ஆவது இல்்ல என்ப்தைக் 
குற்மறைழுதது ஐநதும் ம�ொழிநி்றைபு இலபவ என்பொர்.

மெட்மடழுதது ஏபழ ஓமரழுதது ஒரு ம�ொழி என்றைொல் உயிர்மெட்மடழுததுகள் ஏழு�ொ? 
உயிர்ம�ய மெட்மடழுததுகள் 126 உணபட!  அ்வ ம�ொழியொகும் தைன்்� இல்லொதைனவொ 
என ஐயம் பதைொன்றும். இநதை ஐயம் பதைொன்றைொ�ல் இருக்கபவ உயிர் மெடில் எழுதது என்பறைொ 
உயிர்ம�ய மெட்மடழுதது என்பறைொ கூறைொ�ல் மெட்மடழுதது என்று �ட்டும் கூறினொர்.

தைமிழில் மைொல்லின் முதைலில் வரும் எழுதது, இ்டயில் வரும் எழுதது, இறுதியில் வரும் 
எழுதது, ஒன்்றைமயொன்று அடுதது வரும் எழுதது என வரம்பு உணடு. அதைன்படி எல்லொ 
எழுததுகளும் எல்லொ நி்லகளிலும் வொரொ.  சில எழுததுகள் அரிச்சுவடியில் இருப்பினும் 
அ்வ ம�ொழிநி்லயில் இடம்மபறைொ. இவற்்றைப் பபொலபவ மெட்மடழுததுகளில் மைொல் 
என்னும் நி்ல்யப் மபறைொதை்வயும் உணடு.

உயிர் வரி்ையில் ஆறு எழுததுகளும், � வரி்ையில் ஆறு எழுததுகளும், தை, ப, ெ 
என்னும் வரி்ைகளில் ஐநது ஐநது எழுததுகளும், க, ை, வ என்னும் வரி்ைகளில் ெொன்கு 
ெொன்கு எழுததுகளும், ய வரி்ையில் ஒன்றும் ஆக ெொற்பது மெடில்கள் ஓமரழுதது ஒரு 
ம�ொழியொக  வரும் என்றைொர் ென்னூலொர்; மெொ, து என்னும் குறில்க்்ளயும் பைர்தது ெொற்பதது 
இரணடு என்றைொர்.

உயிர் எழுத்து - ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ

மகைர ேரி்ச - மா, மீ, மூ, வம, ் ம, வமா

தெகைர ேரி்ச - தொ தீ, தூ, வதெ, ்தெ

�கைர ேரி்ச - �ா, பூ, வ�, ்�, வ�ா

நகைர ேரி்ச - நா, நீ, வந, ்ந, வநா

கைகைர ேரி்ச - கைா, கூ, ்கை, வகைா

சகைர ேரி்ச - சா, சீ, வச, வசா

ேகைர ேரி்ச - ோ, வீ, ்ே, ்ேள

யகைர ேரி்ச - யா

குறில் எழுத்து - ்நா, து

்தரிந்து ்தளி்வொம் ஓ்ரழுத்து ஒரு்மொழிகள்
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மதைொல்கொப்பியருக்கு மெடிதுெொள் பின்பன பதைொன்றிய ென்னூலொர் மெொ, து என்னும் 
உயிர்ம�ய எழுததுகளும் மபொருளு்டய ஓர் எழுதது ம�ொழி என்பொர். எநமதைநதை 
ஓமரழுததுச் மைொற்க்்ள ெொம் பயன்படுததுகிபறைொம் என்ப்தை ெொப� கொண முயலலொப�! பூ 
என்பது ஓமரழுதது ஒரு ம�ொழி. கொ என்பதும் ஓமரழுதது ஒரு ம�ொழி.  இ்வ இரண்டயும் 
இ்ணததுப் பூங்கொ எனக் க்லச்மைொல் ஆக்கி ்வததுள்்ளனர். யொ என்பது வினொ. யொது, 
யொவர், யொவன், யொவள், யொங்கு, யொணடு, யொர், யொ்வ என்மறைல்லொம் வினொவுவதைற்கு முன் 
வநது  நிற்கும் எழுதது ‘யொ’ தைொபன!

ஆ, �ொ, நீ, மீ, பீ, ஊ, பை, பதை இவவொறைொன ஓமரழுதது ஒரு ம�ொழிகளும்உள்்ளன.  பூங்கொ 
இ்ணநதைது பபொல ஆ, �ொ என்ப்வ இ்ணநது ஆ�ொ என்னும் க்லச்மைொல் வடிவம் 
மகொணட்� பண்டக் கொலததிபலபய உணடு. கொட்டுப் பசுவுக்கு ‘ஆ�ொ’ என்று மபயர். 

�ொ என்பதும் ஓமரழுதது ஒரு ம�ொழிகளுள் ஒன்று. ெொட்டிலுள்்ள மபரு�க்கள் மபரிதும் 
கூடும் அ்வ்ய �ொெொடு என்கிபறைொம். பல குறு நிலங்க்்ள உள்்ளடக்கிய மபருநிலத்தை 
�ொநிலம் என்கிபறைொம். உலகப் மபரும் பரப்்பயும் இயக்கத்தையும் சுட்ட �ொஞொலம் 
என்கிபறைொம். இவவொமறைல்லொம் இயல்பொக �ொ என்னும் ஓமரழுதது ஒரும�ொழி �க்கள் 
வழக்கிலும் இலக்கிய வழக்கிலும் திகழ்கின்றைது. �ொநிறைம் என �ொநதைளிர் நிறைத்தை ஒப்பு்� 
கொட்டி உ்ரப்பது மபருவழக்கு. �ொ என்பது விலங்்கயும் குறிக்கும்.  அரி�ொ, பரி�ொ, ெரி�ொ, 
வரி�ொ, கரி�ொ என்மறைல்லொம் வநது விலங்கினப்  மபயரொகி நிற்கின்றைது.

ஈ என்னும் மபொதுப் மபயர் ஓயொது ஒலி மையயும் ஒலிக்குறிப்்பக் கொட்டி நிற்கிறைது. 
�ொட்டு ஈ, பதைன் ஈ எனப் பகுதது வழங்கும் 
வழக்கம் உள்்ளது. ஈ  என்பது ஈக  என்னும் 
மபொருளில் வழங்குதைல் மவளிப்ப்ட.  ஈ  
என்று பல்்லக் கொட்டொபதை என்று அறிவு்ர 
கூறுவதும் உணடு.

பபொ,  வொ, நீ, சூ, பை, ்ை, பைொ என்ப்வ 
எ ல் ல ொ ம்  இ க் க ொ ல த தி ல்  அ ் ன வ ரு ம் 
வழங்கும் மைொற்கப்ள. ென்னூலொர் பபொட்ட 
பட்டியலில் உள்்ள்வ பற்றிக் கருதைொ�ல் 
ஒவமவொருவரும் எணணிப் பொர்ததைொல் சில 
வி்ளக்கங்கள் கிட்டும். ென்னூலொர் கூறிய சில 
ஓமரழுதது ஒரு ம�ொழிகள் இன்று வழக்கில் 
இல்லொதை்வ என்றும், வழக்கிலுள்்ள சில 
ஓமரழுதது ஒரு ம�ொழிகள் ென்னூலொர் கூறிய 
பட்டியலில் இல்லொதை்வ என்றும் மதைளிவு 
ஏற்படும்.

இன்மனொரு வ்கயொகவும் பொர்க்கலொம். 
ஆன் என்பது ஆ ஆகியது; �ொன் என்பது 
�ொ ஆகியது; பகொன் என்பது பகொ ஆகியது; 
பதைன் என்பது பதை ஆகியது; பபய என்பது பப  
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தைமிழில் ஓமரழுதது ஒரு ம�ொழிகளின் மபருக்கம் குறிதது இ்ளங்கு�ரனொர் கூறும் 

மையதிக்்ளத மதைொகுதது எழுதுக.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

ஓமரழுதது ஒரு ம�ொழிகள் இடம் மபறு�ொறு ஐநது மதைொடர்கள் எழுதுக.

நூல் ்வளி

்சநதெமிழ் அநதெைர் என்று அ்ழககைப்�டும் இரா. இளஙகுமரனார் �ள்ளி 

ஆசிரியராகைப் �ணியாறறியேர். நூைாசிரியர், இதெழாசிரியர், உ்ரயாசிரியர், 

்தொகுப்�ாசிரியர் எனப் �ன்முகைத் தி்றன் ்�ற்றேர். இைககைை ேரைாறு, தெமிழி்ச 

இயககைம், தெனித்தெமிழ் இயககைம் உள்ளிட்ட �ை நூல்கை்ள  எழுதியுள்ளார். வதெேவநயம் 

என்னும் நூ்ைத் ்தொகுத்துள்ளார். திருச்சிககு அருகில் அல்லூரில் திருேள்ளுேர் 

தெேச்சா்ையும், �ாோைர் நூைகைமும் அ்மத்துள்ளார்.

இேரது தெமிழின் தெனிப்்�ருஞ் சி்றப்புகைள் என்னும் நூலிலிருநது ்சய்திகைள் ்தொகுத்து இஙகுத் 

தெரப்�டடுள்ளன.

ஆகியது. இ்வமயல்லொம்  கொலமவள்்ளததில் க்ரநது பதையநதை்வ.

எட்டததில் பபொகிறை ஒருவ்ன ஏய என அ்ழததைனர். ஏய என்பது என்பனொடு கூடு, 
மபொருநது, பைர் என்னும் மபொரு்்ள உ்டயது. ஏய என்பது ஏ என வழக்கில் ஊன்றிவிட்டது. 
அம்்ப ஏவு என்பர். ஏவுதைல் என்பது ‘அம்புவிடுதைல்’. ஏவும் அம்பு ‘ஏ’ என்றைொகியது. அம்பு 
வி்ரநது மைல்வது பபொலச் மைன்று உரிய கட்� புரிபவன் ஏவலன் எனப்பட்டொன். 
அம்புவிடும் க்ல்ய ஏக்ல என்றைது தைமிழ்; அதில் வல்லவ்ன ஏக்லவன் என்று 
பொரொட்டியது. 

ஏவு என்னும் மைொல் ‘ஏ’ என்று ஆனது �ட்டு�ன்றி ‘எய’ எனவும் ஆயிற்று. ஏவுகின்றை 
அம்்பப் பபொல் கூர்முள்்்ள  உ்டய முள்்ளம்பன்றியின் பழம்மபயர் எயப்பன்றி. அம்்ப 
எயபவர்  எயினர். அவர்தைம்  �களிர் எயினியர். ைங்கப்புலவர்களுள் எயினனொரும் உ்ளர். 
எயினியொரும் உ்ளர்.

 தைமிழில் ஓமரழுதது ஒரு ம�ொழிச் மைொற்களின் மபருக்கம் ெம் ம�ொழியின் பழ்�, 
உயிபரொட்டம், மபருவழக்கு என்பனவற்்றைக் ்கயில் கனியொகக் கொட்டும். இததை்கய 
தைமிழ்ம�ொழியின் மைொற்க்்ள, ம�ொழிப்பற்்றை மீட்மடடுததைபல வழிகொட்டிகளுக்கு முதைல் 
கட்�யொய நிற்கிறைது. ம�ொழிப்பற்றுள்்ள ஒருவபன ம�ொழி்ய வ்ளர்ப்பொன்; அதைன் 
இனத்தை, பணபொட்்டக் கொப்பொன்.
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இயல்

ஒன்று
எழுத்துகளின் பி்றபபு

கறகண்டு

அ,  உ, க, ப -ஆகிய எழுததுக்்ள ஒலிததுப் பொருங்கள். வொ்யத திறைநது ஒலிததைொபல  
அ என்னும் எழுதது ஒலிக்கிறைது. உ என்னும் எழுத்தை ஒலிக்கும்பபொது இதைழ்கள் 
குவிகின்றைன. ெொக்கின் முதைற்பகுதி ப�ல் அணணததில் ஒட்டும்பபொது க என்னும் எழுதது 
பிறைக்கிறைது. ப என்னும் எழுதது இதைழ்கள் இரணடும் ஒட்டுவதைொல் பிறைக்கிறைது. இவவொறு 
ஒவமவொரு எழுததுக்கும் பிறைக்கும் இடமும் பிறைக்கும் முயற்சியும் மவவபவறைொக உள்்ளன.

பி்றபபு

 உயிரின் முயற்சியொல் உடலின் உள்ளிருநது எழும் கொற்றைொனது �ொர்பு, தை்ல, கழுதது, 
மூக்கு ஆகிய ெொன்கு இடங்களுள் ஒன்றில் மபொருநதி, இதைழ், ெொக்கு, பல், ப�ல்வொய ஆகிய 
உறுப்புகளின் முயற்சியினொல் பவறுபவறு ஒலிக்ளொகத பதைொன்றுகின்றைன. இதை்னபய 
எழுததுகளின் பிறைப்பு என்பர்.  எழுததுகளின் பிறைப்பி்ன இடப்பிறைப்பு , முயற்சிப் பிறைப்பு என 
இரணடு வ்கயொகப் பிரிப்பர்.

எழுத்துகளின் இைபபி்றபபு

Ø  உயிர் எழுததுகள் பன்னிரணடும் கழுத்தை இட�ொகக் மகொணடு பிறைக்கின்றைன.

Ø  வல்லின ம�ய எழுததுகள் ஆறும் �ொர்்ப இட�ொகக் மகொணடு பிறைக்கின்றைன.

Ø  ம�ல்லின ம�ய எழுததுகள் ஆறும் மூக்்க இட�ொகக் மகொணடு பிறைக்கின்றைன.

Ø  இ்டயின ம�ய எழுததுகள் ஆறும் கழுத்தை இட�ொகக் மகொணடு பிறைக்கின்றைன.

Ø  ஆயதை எழுதது தை்ல்ய இட�ொகக் மகொணடு பிறைக்கிறைது.

எழுத்துகளின் முயறசிப பி்றபபு

உயிர் எழுத்துகள்

• அ, ஆ ஆகிய இரணடும் வொய திறைததைலொகிய முயற்சியொல் பிறைக்கின்றைன.

• இ, ஈ, எ, ஏ, ஐ ஆகிய ஐநதும் வொயதிறைக்கும் முயற்சியுடன்  ெொக்கின் அடி ஓர�ொனது 
ப�ல்வொயப் பல்்லப் மபொருநதும் முயற்சியொல் பிறைக்கின்றைன. 

• உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஒ்ள ஆகிய ஐநதும் வொயதிறைக்கும் முயற்சியுடன் இதைழ்க்்ளக் 
குவிப்பதைொல் பிறைக்கின்றைன.
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்மய் எழுத்துகள் 

v  க் ,  ங்  -  ஆகிய  இ ரும � ய களும் 
ெொவின் முதைற்பகுதி, அணணததின் 
அடிப்பகுதி்யப் மபொருநதுவதைொல் 
பிறைக்கின்றைன.

v  ச், ஞ் - ஆகிய இரும�யகளும் ெொவின் 
இ ் ட ப் ப கு தி ,  ெ டு அ ண ண த தி ன் 
இ்டப்பகுதி்யப் மபொருநதுவதைொல் 
பிறைக்கின்றைன.

v  ட் ,  ண - ஆகிய இரும�யகளும் 
ெ ொ வி ன்  நு னி ,  அ ண ண த தி ன் 
நு னி ் ய ப்  ம ப ொ ரு ந து வ தை ொ ல் 
பிறைக்கின்றைன.

v  த ,  ந  -  ஆ கி ய  இ ரு ம � ய க ளு ம் 
ப � ல் வ ொ ய ப் ப ல் லி ன்  அ டி ் ய 
ெொக்கின் நுனி மபொருநதுவதைொல்  
பிறைக்கின்றைன.

v  ப், ம் - ஆகிய இரும�யகளும் ப�ல் இதைழும் கீழ் இதைழும் மபொருநதுவதைொல் பிறைக்கின்றைன.

v  ய – இது ெொக்கின் அடிப்பகுதி, ப�ல் வொயின் அடிப்பகுதி்யப் மபொருநதுவதைொல் 
பிறைக்கிறைது.

v  ர், ழ் -  ஆகிய இரும�யகளும் ப�ல்வொ்ய ெொக்கின் நுனி வருடுவதைொல் பிறைக்கின்றைன.

v  ல் – இது ப�ல்வொயப் பல்லின் அடி்ய ெொக்கின் ஓரங்கள் தைடிதது மெருங்குவதைொல் 
பிறைக்கிறைது.

v  ள் – இது ப�ல்வொ்ய ெொக்கின் ஓரங்கள் தைடிததுத தைடவுதைலொல் பிறைக்கிறைது.

v  வ – இது ப�ல்வொயப்பல்்லக் கீழ் உதைடு மபொருநதுவதைொல் பிறைக்கிறைது.

v  ற், ன் - ஆகிய இரும�யகளும் ப�ல்வொ்ய ெொக்கின் நுனி மிகவும் மபொருநதுவதைொல்  
பிறைக்கின்றைன.

 �ொர்்பேழுத்துகள்

 ஆ ய தை  எ ழு த து  வ ொ ் ய த தி றை ந து  ஒ லி க் கு ம்  மு ய ற் சி ய ொ ல்  பி றை க் கி றை து .  பி றை 

ைொர்மபழுததுகள் யொவும் தைததைம் முதைமலழுததுகள் பதைொன்றும் இடங்களிபலபய அ்வ 

பிறைப்பதைற்கு உரிய முயற்சிக்்ளக் மகொணடு தைொமும் பிறைக்கின்றைன.
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கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

 ‘ஆயதைம்’ – இச்மைொல்லில் உள்்ள ஒவபவொர் எழுததின் வ்க்யயும், அது பிறைக்கும் 
இடத்தையும் பட்டியல் இடுக.

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

1. இதைழ்க்்ளக் குவிப்பதைொல் பிறைக்கும்  எழுததுகள்  _____.

  அ) இ, ஈ ஆ) உ, ஊ   இ) எ, ஏ ஈ) அ, ஆ

2. ஆயதை எழுதது பிறைக்கும் இடம்  ______.

  அ) �ொர்பு ஆ) கழுதது இ) தை்ல  ஈ) மூக்கு

3. வல்லின எழுததுகள் பிறைக்கும் இடம் _____.

  அ) தை்ல  ஆ) �ொர்பு  இ) மூக்கு  ஈ) கழுதது

4. ெொவின் நுனி அணணததின் நுனி்யப் மபொருநதுவதைொல் பிறைக்கும் எழுததுகள் 
_____.

  அ) க், ங் ஆ) ச், ஞ்  இ) ட், ண ஈ) ப், ம்

5. கீழ்இதைழும் ப�ல்வொயப்பல்லும் இ்ணவதைொல் பிறைக்கும் எழுதது _____.

  அ) ம் ஆ) ப்   இ) ய  ஈ) வ

மபொருததுக.

 க், ங்  -  ெொவின் இ்ட, அணணததின் இ்ட 

 ச், ஞ்  - ெொவின் நுனி, ப�ல்வொயப்பல்லின் அடி

 ட், ண - ெொவின் முதைல், அணணததின் அடி

 த, ந - ெொவின் நுனி, அணணததின் நுனி

சிறுவினொ

1. எழுததுகளின் பிறைப்பு என்றைொல் என்ன?

2. ம�ய எழுததுகள் எவற்்றை இட�ொகக் மகொணடு பிறைக்கின்றைன?

3. ழகர, லகர, ்ளகர  ம�யகளின் முயற்சிப்  பிறைப்பு பற்றி எழுதுக.

எழுததுகள் ஆ ய தை ம்
வ்க
பிறைக்கும் இடம்
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்மொழிதய ஆள்்வொம்!

கேடே.

 தைமிழ்ம�ொழி்ய வொழ்ததிப் பொடிய பவறு கவிஞர்களின் பொடல்க்்ளக் பகட்டு �கிழ்க.

கீழ்கேகாணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் கேசுே.

 தைமிழ் எழுததுகளின் பதைொற்றைமும் வ்ளர்ச்சியும்.

ச�கால்ை்ககேடடு எழுதுே.

 உலக ம�ொழிகளின் எழுதது வரலொற்்றை உற்று பெொக்கினொல் சில �ொற்றைங்கள் 
நிகழ்நதுள்்ளன என்ப்தை அறியலொம்.  அ்வ ஒரு வரிவடிவத்தை விட்டு �ற்மறைொரு 
வரிவடிவத்தை ஏற்றுக் மகொள்ளுதைல்; இருக்கின்றை வரிவடிவததில் திருததைம் மையது 
மகொள்ளுதைல்; எழுதது எணணிக்்க்ய அதிகரிததுக் மகொள்ளுதைல் ஆகியனவொகும். 
வரிவடிவ �ொற்றைம், வரிவடிவத திருததைம், எழுததுகளின் எணணிக்்க �ொற்றைம்  
ஆகியவற்்றை எழுததுச் சீர்திருததைம் என்று குறிப்பிடுகிபறைொம்.

அேரவரில�ப்ேடுத்துே.

 எழுதது, ஒலிவடிவம், அழகுணர்ச்சி, ஏழ்கடல், இரணடல்ல, ஊழி, உ்ரெ்ட, ஒ்ளகொரம், 
ஓ்லச்சுவடிகள், ஆரம்நீ, ஈைன், ஐயம்.

 ___________________________________________________

 ___________________________________________________

அறிந்து ேயனேடுத்துகவகாம்.

மரபுத் சதகாடரேள்

 தைமிழ் ம�ொழிக்மகனச் சில மைொல் �ரபுகள் உள்்ளன. அ்வ பழங்கொலம் முதைபல 
பின்பற்றைப்படுகின்றைன.

ேறலவேளின ஒலிமரபு 

 ஆந்தை அலறும்  குயில் கூவும்   �யில் அகவும்

 கொகம் க்ரயும்   பகொழி மகொக்கரிக்கும்  கிளி பபசும்

 பைவல் கூவும்   புறைொ குனுகும்  கூ்க குழறும்

சதகாலே மரபு

 �க்கள் கூட்டம் ஆநி்ர ஆட்டு �ந்தை
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்மொழி்யொடு விதளயொடு

விலைமரபு

 பைொறு உண   தைணணீர் குடி  பூக் மகொய

 முறுக்குத தின்   பொல் பருகு   இ்ல பறி

 சுவர் எழுப்பு   கூ்ட மு்ட   பொ்ன வ்ன

�ரியகாை மரபுச் ச�கால்லைத் கதரந்சதடுத்து எழுதுே.

1. பகொழி  _____.  (கூவும்/மகொக்கரிக்கும்)

2. பொல்  _____.  (குடி/ பருகு)

3. பைொறு  _____.  (தின்/உண)

4. பூ  _____. (மகொய/பறி)

5. ஆ  _____. (நி்ர/�ந்தை)

மரபுப் பிலைலய நீ்ககி எழுதுே.

 பைவல் மகொக்கரிக்கும் ைததைம் பகட்டுக் கயல் கண விழிததைொள். பூப்பறிக்க பெர�ொகி 
விட்ட்தை அறிநது பதைொட்டததிற்குச் மைன்றைொள். அங்கு �ரததில் குயில் க்ரநது 
மகொணடிருநதைது. பூ்வப் பறிததைதுடன், பதைொரணம் கட்ட �ொவி்ல்யயும் மகொயது மகொணடு 
வீடு திரும்பினொள். அம்�ொ தைநதை பொ்லக் குடிததுவிட்டுப் பள்ளிக்குப் புறைப்பட்டொள்.

ேடடுலர எழுதுே.

 ெொன் விரும்பும் கவிஞர்.

மபொருததை�ொன பன்்� விகுதி்யச் பைர்தமதைழுதுக.

கல், பூ, �ரம், புல், வொழ்தது, மைொல், �ொதைம், கிழ்�, ஈ, பசு, படம், பல், கடல், ்க, பக்கம், பொ.

கள் க்கள் ங்கள் ற்கள்
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ஒரு மைொல் ஒபர மதைொடரில் பல மபொருள் தைரு�ொறு எழுதுக.

 (எ.கொ.) அணி – பல அணிக்்ள அணிநதை வீரர்கள், அணிஅணியொயச் மைன்றைனர்.

படி  ___________________________________________________.

திங்கள் ___________________________________________________.

ஆறு ___________________________________________________.

நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கொண்க

தைமிழ் வரிவடிவ எழுததுகளில் கொலநபதைொறும் ஏற்பட்டுள்்ள �ொற்றைங்க்்ள 
இ்ணயததில் பதைடித மதைொகுதது வருக.

என் மபொறுப்புகள்...

1. எழுததுக்்ளச் ைரியொன வரிவடிவததில் எழுதுபவன்.

2. அறிவிப்புப் பல்ககளில் உள்்ள பி்ழக்்ள உரியவரிடம் கூறித திருததைச்மையபவன்.

கதலச்்�ொல் அறி்வொம்.

ஒலிபிறைப்பியல் – Articulatory phonetics  உயிமரொலி  -   Vowel 

ம�யமயொலி –   Consonant அகரொதியியல் –   Lexicography      

மூக்மகொலி –   Nasal consonant sound ஒலியன் –   Phoneme

கல்மவட்டு  –   Epigraph சிததிர எழுதது -   Pictograph

ச�காறேலை ஒழுங்குேடுத்தி முலறயகாை சதகாடரகா்ககுே.

1. வட்மடழுதது எனப்படும் தைமிழ் பகொடுக்ளொல் வ்்ளநதை அ்�நதை எழுதது.

2. உலகம் தைமிழ்ம�ொழி வொழட்டும் உள்்ளவ்ரயிலும்.

3. மவன்றை்தை பரணி ப்கவ்ர ஆகும் பொடும் இலக்கியம்.

4. கழுதது பிறைக்கும் இடம் உயிமரழுதது ஆகும்.

5. ஏக்ல க்ல்ய அம்புவிடும் தைமிழ் என்றைது.
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இயல்

இரண்டு ஈடில்லா இயற்ைக

Ø ேகாடலை ஓல� நயத்துடன ேடித்துச் சுலவத்தல்

Ø நகாடடுப்புறப் ேகாடல்ேள் வழி ம்கேளின உ்ணரவுேலை அறிதல்

Ø ேைங்குடியிைர இயறலேலயப் கேகாறறும் உ்ணரலவ அறிந்து பினேறறுதல்

Ø சமகாழிசேயரப்புப் ேலடப்புேளின மூைம் நல் உ்ணரவுேலை உ்ணரந்து மதித்தல்

Ø  விலைமுறறுச் ச�காறேளின வலேேலை அறிந்து ேயனேடுத்துதல்

கற்றல் ்நொககஙகள்
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இயல்

இரண்டு
ஓதை

�னிதை வொழ்வு இயற்்கபயொடு இ்யநதைது.  கவின்மிகு 
கொ்லப்மபொழுதும், �யக்கும் �ொ்லப்மபொழுதும், பி்றை நிலவும், 
ஓடும் ஓ்டயும், பொயும் ஆறும், கததும் கடலும் ெம் �னத்தை 
�யக்க வல்ல்வ. அவவொறு �னததிற்கு இன்பமூட்டும் கவி்தை 
ஒன்்றைக் கற்பபொம் வொருங்கள்!

கவிததப்பேதை

*ஓனட ஆட உள்ளம் தூணடுவ்த! – ்கல்லில்

உருணடு ்தவழநது ்்ளிநது பாயும் 

(ஓனட ஆட…)

பாட இந்த ஓனட எந்தப்

     பள்ளி ்ைனறு பயினறெ வ்தாடி!

ஏடு வபா்தா இ்தன்கவிக ்கார

     ஈடு ்ைய்யப் வபாரா வராடி!   

(ஓனட ஆட…)

்ன்ைய் புன்ைய்ககு உணனவ ஊட்டி

     ்ாட்டு மக்கள் வறுனம ஓட்டிக

்்காஞ்சிக குலவிக ்கனரனய வாட்டிக

     குளிரந்த புல்லுககு இனபம் கூட்டி  

(ஓனட ஆட…)

்்ஞ்சில் ஈரம் இல்லார ்ாண

     நீளு னழப்னபக ்்கானடனயக ்காட்டிச்

்ைஞ்்ைால் மா்தர வள்னளப் பாட்டின

     சீருககு ஏறப முழனவ மீட்டும்* 
(ஓனட ஆட…)

- வாணி்தாைன
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்�ொல்லும் ்பேொருளும்

தூணடுதைல் – ஆர்வம் மகொள்ளுதைல் பயிலுதைல்  – படிததைல்
ஈரம்  –  இரக்கம் ெொணம்  – மவட்கம்
முழவு  –  இ்ைக்கருவி மைஞ்மைொல்  –  திருநதிய மைொல்
ென்மைய  – நி்றைநதை நீர்வ்ளதபதைொடு பயிர்கள் வி்்ளயும் நிலம்
புன்மைய  – கு்றைநதை நீரொல் பயிர்கள் வி்்ளயும் நிலம்
வள்்்ளப்பொட்டு - மெல்குததும்பபொது பொடப்படும் பொடல்

பேொைலின் ்பேொருள்

நீபரொ்டயில் நீநதி வி்்ளயொட �னம் ஆர்வம் மகொள்கிறைபதை! கற்களில் உருணடும் 
தைவழ்நதும் மெளிநதும் மைல்லும் ஓ்டயில் நீநதி வி்்ளயொட �னம் ஆர்வம் மகொள்கிறைபதை! 
ைலைல என்று ஒலி எழுப்பியபடி ஓடுவதைற்கு இநதை ஓ்ட எநதைப் பள்ளியில் படிததைபதைொ? 
நூல்க்ளொல் வருணிததுச் மைொல்ல முடியொதை இதைன் அழகுக்கு இ்ணயொக யொரொல் எழுதை 
முடியும்?

ென்மைய, புன்மைய நிலங்களுக்கு நீர்வ்ளம் தைநது பயிர்க்்ளச் மைழிக்கச் மையகிறைது. 
அவவொறு வி்்ளநதை பயிர்கள் மூலம் உணவு தைநது ெொட்டின் வறு்�்யப் பபொக்குகிறைது. 
மகொஞ்சி �கிழும் அ்லக்ளொல் க்ர்ய ப�ொதுகிறைது. குளிர்ச்சி்யத தைரும் புற்களுக்கு 
இன்பம் பைர்க்கிறைது. மெஞ்ைததில் இரக்கம் இல்லொதைவர் மவட்கப்படு�ொறு இ்டயறைொது ஓடித 
தைன் உ்ழப்்பக் மகொ்டயொகத தைருகிறைது. சிறைநதை மைொற்க்்ளப் பபசும் மபணகள் பொடும் 
வள்்்ளப் பொட்டின் சிறைப்புக்பகற்ப முழ்வ முழக்குவது பபொல் ஒலி எழுப்புகிறைது.

நூல் ்வளி

தெமிழகைத்தின் வேர்டஸ்்ோர்த் என்று புகைழப்�டு�ேர் 

கை வி ஞ ர்  ே ா ணி தெ ா ச ன் .  அ ர ங கை ச ா மி  எ ன் கி ்ற 

எத்திராசலு என்�து இேரின் இயற்�யர் ஆகும். இேர் 

�ாரதிதொசனின் மாைேர்.  தெமிழ், ்தெலுஙகு, ஆஙகிைம், பி்ரஞ்சு 

ஆகிய ்மாழிகைளில் ேல்ைேர். கைவிஞவரறு, �ாேைர்மணி முதெலிய 

சி்றப்புப்்�யர்கை்ளப் ்�ற்றேர். இேருககுப்  பி்ரஞ்சு அரசு ்சோலியர் 

விருது ேழஙகியுள்ளது. தெமிழச்சி, ்கைாடிமுல்்ை, ்தொடுோனம், 

எழிவைாவியம், குழந்தெ இைககியம் என்�ன இேரது நூல்கைளுள் 

சிைோகும்.

 �ா்டப்�குதியில் இ்டம்்�றறுள்ள ஓ்்ட என்னும் �ா்டல் இேரது ்தொடுோனம் என்னும் 

நூலில் உள்ளது.

�்ல, அருவி, ஓ்ட, �ரங்கள், வயல்கள் ஆகியன இடம்மபறு�ொறு ஓர் இயற்்கக் 
கொட்சி்ய வ்ரநது வணணம் தீட்டி �கிழ்க.

கறபேதவ கற்றபின்
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ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

1.  பள்ளிக்குச் மைன்று கல்வி __________ சிறைப்பு.

  அ) பயிலுதைல்  ஆ) பொர்ததைல்  இ) பகட்டல் ஈ) பொடுதைல்

2.   மைஞ்மைொல் �ொதைரின் வள்்்ளப்பொட்டிற்பகற்ப முழ்வ மீட்டுவது ________.

  அ) கடல்  ஆ) ஓ்ட  இ) கு்ளம் ஈ) கிணறு

3.   ‘ென்மைய’ – என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது ________.

  அ) ென் + மைய  ஆ) ென்று + மைய  

  இ) ென்்� + மைய ஈ) ெல் + மைய

4.  ‘நீளு்ழப்பு’ – என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது __________.

       அ) நீளு + உ்ழப்பு ஆ) நீண + உ்ழப்பு    

  இ) நீள் + அ்ழப்பு  ஈ) நீள் + உ்ழப்பு  

5.   சீருக்கு + ஏற்ப – என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் __________.

  அ) சீருக்குஏற்ப  ஆ) சீருக்பகற்ப

  இ) சீர்க்பகற்ப ஈ) சீருபகற்ப

6.  ஓ்ட + ஆட – என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _________.

  அ) ஓ்டஆட  ஆ) ஓ்டயொட 

  இ) ஓ்டபயொட ஈ) ஓ்டவொட  

குறுவினொ

1.  ஓ்ட எவவொறு ஓடுவதைொக வொணிதைொைன் கூறுகிறைொர்?

2.  ஓ்ட எழுப்பும் ஒலிக்கு  எதை்ன  உவ்�யொக வொணிதைொைன் குறிப்பிடுகிறைொர்?

சிறுவினொ

 ஓ்டயின் பயன்க்ளொக வொணிதைொைன் கூறுவன யொ்வ?

சிநதை்ன வினொ

 வள்்்ளப்பொட்டு என்பது மெல்குததும் மபொழுது பொடப்படும் பொடலொகும்.  இதுபபொல்   

 பவறு எநமதைநதைச் சூழல்களில் என்மனன்ன பொடல்கள் பொடப்படுகின்றைன?

மதிபபீடு
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இயல்

இரண்டு
்கொைககொத்துப பேொட்டு

இயற்்க மிகவும் அழகொனது; அ்�தியொனது; �க்களுக்கு 
�கிழ்ச்சி ஊட்டுவது. ஆனொல் அது சீற்றைம் மகொணடு மபொங்கி 
எழுநதைொல் மபரும் அழி்வ ஏற்படுததிவிடும். தைமிழ்ெொடு 
அடிக்கடி புயலொல் தைொக்கப்படும் பகுதியொகும். முன்பு ஒருமு்றை 
தைமிழ்ெொடு புயலொல் தைொக்குணடபபொது ெொட்டுப்புறைப் பொடல் 
வடிவில் பொடப்பட்ட பொடல்க்்ள அறிபவொம்.

கவிததப்பேதை

உருமங்கட் டியமுகிலால் – வ்காணக்காத்து

 உழனறு உழனறு்மத்்த அடித்்ததினால்

்பரி்தான வீடு்க்ளல்லாம் – வ்காப்புடவன

 பிரிநதும் கூனரத்்தட்டுச் ைரிந்த்தஙவ்க

சிங்காரமாய் வாங்கல்்்கரில் – னவத்திருந்த

 ்்தனனம்பிள்னள அத்்தனனயும் வினனமாச்சுவ்த

மங்கா்த ்காங்கய்ாட்டில் – வமட்டுக்காட்டில்

 மாளா்த பருத்திஎல்லாம் வ்காலா்கப்வபாச்சுவ்த

ஆரங்கள்னவத்்த சுவ்ரல்லாம் – ்மத்ன்தவீடு

 அடிவயாவட விழுந்த்தஙவ்க ்்கடி்கலஙகித்

்தாரங்களும் பிள்னள்களுடன – கூட்டிக்்காணடு

 ்தானடநது வவ்கமுடன கூகூ்வனறொர

வாகுடவன ்்தாணனடமானசீனம – ்தனனிவல

 வளரநவ்தாஙகும் மா்்கரம் ்தனனிவல்தாவன

வை்கரமாய் னவத்்தமரங்கள் – அத்்தனனயும்

 சினனபினன மாய்ஒடிநது பினனமாச்சுவ்த

ைம்பிரமுடன ்கப்பல்்க்ளல்லாம் – ்கடலிவல

 ்தானடநது வவ்கமுடன வரும்வபாதிவல

்்காம்புசுத்திக வ்காணக்காத்து – ்காலனனப்வபால்

 வ்காணமனழ வநது்கப்பல் ்தான்கவிழந்தவ்த

ஆரக்காடு னமசூரவனரககும் – வ்காணக்காத்து

 அலறி அலறி்மத்்த அடித்்த்தனால்

மாரக்கமான ைானலயில்வபான – ைனங்க்ளல்லாம்

 மயஙகி மயஙகி்மத்்தத் ்தவித்்தார்கவள

்்தத்துக்காடு ்காளப்ப்ாயக்கன – பட்டியிவல

 ்ைத்திறெந்த ஆடுமாடு ்மத்்தவுணடாம்

சித்்தர்கள் ்பாருநதிவாழும் – ்்கால்லிமனல

 வைரநதிருந்த ்ா்டல்லாம் ்காத்்தடிச்சுவ்த

இப்படிககிச் வை்தங்களானால் – குமவரைா

 எப்படிப் பினழத்து்ாங்கள் ஒப்பி்தமாவவாம்

்மய்ப்புடனவவ லாயு்தங்்காணடு – வருகினறெ

 விககின்மல் லாம்தீரத்துக ்காத்திடீனரயா

- ்வங்கம்பூர ைாமி்ா்தன

்�ொல்லும் ்பேொருளும்

முகில்  - ப�கம் வின்னம்  - பைதைம்

மகடிகலங்கி  - மிக வருநதி  வொகு   - ைரியொக

ைம்பிரமுடன்  - மு்றையொக  கொலன்   - எ�ன்

பைகரம்  - கூட்டம் ம�ததை   - மிகவும்

கொங்பகய ெொடு - மகொங்கு�ணடலததின் 24 ெொடுகளுள் ஒன்று
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பேொைலின் ்பேொருள்

திரணடு எழுநதை ப�கங்க்ளொல் உருவொன கொற்று பவக�ொக அடிததைதைொல் மபரிய 
வீடுகளின் கூ்ரகள் எல்லொம் ம�ொததை�ொகப் பிரிநது ைரிநதைன. வொங்கல் என்னும் ஊரில் 
அழகொக ்வக்கப்பட்ட மதைன்னம்பிள்்்ளகள் எல்லொம் வீணொயின.  அழிவில்லொதை கொங்பகய 
ெொட்டின் ப�ட்டுப் பகுதிகளில் வ்ளர்நதிருநதை பருததிச் மைடிகள் எல்லொம் சி்தைவு அ்டநது 
மவறும் குச்சிக்ளொக �ொறின.

 அழகிய சுவர்க்்ள உ்டய �ொடி வீடுகள் அடிபயொடு விழுநதைன. ஆடவர் தைம் �்னவி, 
பிள்்்ளகளுடன் ‘கூகூ’ என்று அலறியபடி ஓடினர். மதைொண்ட�ொன் ெொட்டில் சிறைப்பொக 
்வக்கப்பட்ட �ரங்கள் அ்னததும் சின்னொபின்ன�ொக ஒடிநது விழுநதைன.  கடலில் 
வி்ரநது வநதை கப்பல், எ�்னப் பபொல வநதை மபரு�்ழயினொலும் சுழல் கொற்றினொலும் 
கவிழ்நதைது.

 ஆர்க்கொடு முதைல் ்�சூர் வ்ர வீசிய புயலொல் ைொ்லகளில் மைன்றை �க்கள் தைடு�ொறித 
தைவிததைனர். மதைததுக்கொடு, கொ்ளப்பெொயக்கன்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் ஏரொ்ள�ொன ஆடு 
�ொடுகள் இறைநதைன. சிததைர்கள் வொழும் மகொல்லி �்ல்யச் சுற்றியுள்்ள பகுதிகளிலும் புயல் 
அடிததைது.

 முருகப் மபரு�ொபன! இததை்கய அழிவுக்்ள ெொங்கள் எவவொறு தைொங்குபவொம்? 
எங்களுக்கு வருகின்றை இடர்க்்ள எல்லொம் தைடுதது எங்க்்ளக் கொப்பொயொக!

நூல் ்வளி

நாடடில் ்�ரும் �ஞ்சம் ஏற�ட்ட கைாைஙகைளில், மககைள் �ட்ட துயரஙகை்ள 

அககைாைத்தில் ோழ்நதெ புைேர்கைள் கும்மிப் �ா்டல்கைளாகைப் �ாடினர். வ�ச்சுத் 

தெமிழில் அ்மநதெ இ்ே �ஞ்சககும்மிகைள் என்று அ்ழககைப்�ட்டன. புைேர் 

்ச. இராசு ்தொகுத்தெ �ஞ்சககும்மிகைள் என்னும் நூலில் இ்டம்்�றறுள்ள 

்ேஙகைம்பூர் சாமிநாதென் இயறறிய வகைாைககைாத்துப் �ாடடு என்னும் கைாத்து ்நாணடிச் 

சிநதிலிருநது சிை �ா்டல்கைள் இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளன.
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1. �க்க்்ளப் பொதிக்கும் இயற்்கச் சீற்றைங்க்்ளப் பற்றி எழுதுக.
2. இயற்்கச் சீற்றைங்கள் பற்றிய பு்கப்படங்க்்ள ெொப்ளடுகளிலிருநது திரட்டிப் 

படதமதைொகுப்பு உருவொக்குக.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.
1. வொனில் கரு _____ பதைொன்றினொல் �்ழ மபொழியும் என்பர்.
  அ) முகில்  ஆ) துகில்   இ) மவயில்   ஈ) கயல்

2. மு்றையொன உடற்பயிற்சியும் ைரிவிகிதை உணவும் _____யும் ஓட்டிவிடும்.
  அ) பொல்ன  ஆ) கொல்ன  இ) ஆற்றை்ல  ஈ) ெலத்தை

3. ‘விழுநதைதைங்பக’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.
  அ) விழுநதை + அங்பக    ஆ) விழுநதை + ஆங்பக   
  இ) விழுநதைது + அங்பக   ஈ) விழுநதைது + ஆங்பக

4. ‘மைததிறைநதை’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.
  அ) மை + திறைநதை    ஆ) மைதது + திறைநதை   
  இ) மை + இறைநதை    ஈ) மைதது + இறைநதை

5. பருததி + எல்லொம் என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.
  அ) பருததிஎல்லொம்   ஆ) பருததிமயல்லொம்  
  இ) பருதமதைல்லொம்    ஈ) பருததிமதைல்லொம்

குறுவினொ
1. கப்பல் கவிழ்நதைதைற்குக் கொரண�ொகக் பகொணக்கொததுப் பொட்டு கூறுவது யொது?

2. புயல்கொற்றினொல் மதைொண்ட�ொன் ெொட்டில் ஏற்பட்ட அழிவு யொது?

3. மகொல்லி�்ல பற்றிப் பொடல் கூறும் மையதி யொது?

சிறுவினொ
1.  புயல் கொற்றினொல் �ரங்களுக்கு ஏற்பட்ட நி்லக்ளொகப் பொடல் குறிப்பிடும் 

கருததுகள் யொ்வ?
2. பகொணக்கொற்றைொல் வீடுகளுக்கு ஏற்பட்ட பொதிப்புகள் யொ்வ?

சிநதை்ன வினொ
 இயற்்கச் சீற்றைங்க்ளொல் பொதிப்பு ஏற்படொ�ல் தைவிர்க்கச் மையய பவணடிய 

முன்மனச்ைரிக்்க ெடவடிக்்கக்ளொக நீங்கள் எவற்்றைக் கருதுகிறீர்கள்?
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அ ம � ரி க் க ொ வி ல்  பூ ப ே ை வு ண ட்  எ ன் னு மி ட த ் தை ச்  சு ற் றி 
வொழ்நதைவர்கள் சுகுவொமிஷ் பழங்குடியினர். அவர்களின் 
தை்லவரொக வி்ளங்கியவர் சியொட்டல். அவர் அப்பகுதியிலுள்்ள 
இயற்்க வ்ளங்கள் சி்தையொ�ல் கொக்கப்படபவணடும் என்ப்தை 
வலியுறுததி அம�ரிக்கக் குடியரசுததை்லவருக்குக் கடிதைம் ஒன்று 
எழுதினொர். அக்கடிதைத்தைப் படிததைறிபவொம்.

இயல்

இரண்டு நிலம் ்பேொது

உதரநதை உலகம்

ப�தைகு குடியரசுத தை்லவர் அவர்களுக்கு,

வணக்கம். இநதைப் பூமிக்கு அணுக்க�ொக உள்்ள வொனத்தை எப்படி வொங்கபவொ 
விற்கபவொ முடியும்? இவவொறு மையய பவணடும�ன்றை எணணப� பவடிக்்கயொகத 
பதைொன்றுகிறைது. கொற்றின் தூய்�யும் நீரின் உயர்வும் யொருக்கும் மைொநதை�ொன்வ அல்ல. 
அப்படியிருக்்கயில் நீங்கள் அவற்்றை எவவொறு வி்லமகொடுதது வொங்க முடியும்?

இநதைப் பூமியின் ஒவமவொரு துகளும் எம் �க்களுக்குப் புனிதை�ொனதைொகும். கூடபவ, 
மின்னும் ஒளியு்டய ஒவமவொரு ஊசியி்லயும் எல்லொக் கடற்க்ரகளும் கரு�ரங்களில் 
தைவழும் பனிததுளிகளும் இன்னி்ை எழுப்பித திரியும் பூச்சி வ்ககளும் எம் �க்களின் 
நி ் ன வி லு ம்  வ ொ ழ் வி லு ம்  மி க வு ம் 
புனிதை�ொன்வ. பொலூறும் �ரததிலிருநது 
ஒழுகும் திரவம்கூட, மைவவிநதியர்களின் 
நி்னவுக்்ளச் சு�நது நிற்கின்றைது. 

எ � து  � க் க ள் ,  இ ந தை ப்  பூ மி ் ய 
எப்மபொழுதும் �றைப்பபதையில்்ல. ஏமனனில் 
இ து ப வ  எ � க் கு த  தை ொ ய ொ கு ம் .  ெ ொ ங் க ள் 
இ ந தை  � ண ணு க் கு  உ ரி ய வ ர் க ள் ;  இ ந தை 
�ணணும் எ�க்குரியதைொகும்.  இங்குள்்ள 
ெறு�ணம் மிகுநதை �லர்கள் யொவும் எ�து 
ைபகொதைரிகள். �ொன்கள், குதி்ரகள், கழுகுகள் 
பபொன்றை அ்னததும் எ�து ைபகொதைரர்கள். 
� ் ல  மு க டு க ள் ,  ப சு ம் பு ல் ம வ ளி க ளி ன் 
ப னி த து ளி க ள் ,  � ட் ட க்  கு தி ் ர க ளி ன் 
உ ட ல் சூ ட் டி ன்  இ தை � ொ ன  க தை க தை ப் பு 
ப ப ொ ன் றை ் வ யு ம்  இ ங் கு ள் ்ள  � னி தை ர் க ள் 
எல்லொமும் ஒபர குடும்பம்.

சியாட்டல்
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வொஷிங்டனின் மபருநதை்லவர் எங்கள் நிலங்க்்ள வொங்க விருப்பம் மதைரிவிததுச் 
மைொல்லி அனுப்பியபபொது, ெொங்கள் �னநி்றைவுடன் வொழ எங்களுக்மகன்று தைனியிடம் 
ஒதுக்கித தைருவதைொகவும் கூறியிருக்கிறைொர். எனபவ, அவர் எங்களுக்குத தைந்தையொகவும் 
ெொங்கள் அவருக்குப் பிள்்்ளக்ளொகவும் ஆகிபறைொம்.  எனினும், இநநில�ொனது எங்களுக்கு 
மிகவும் புனிதை�ொனது என்பதைொல் இதைற்குச் ைம்�திப்பது என்பது மிகவும் இயலொதை ஒன்றைொகும். 
இநநி்லயில் எங்களு்டய நிலத்தை வொங்கும் உங்கள் திட்டத்தைப் பற்றிச் சிநதிப்பபொம். 

ஏரிகளில் பிரதிபலிக்கும் நி்னவு எச்ைங்கள், எம் �க்களின் வொழ்வியல் நிகழ்வுக்்ள 
நி்னவுகூர்ப்வ. இநதை நீரின் முணுமுணுப்புகள் எம் பொட்டன்�ொர்களின் குரல்கப்ளயொகும்.  
இநதை ஆறுகள் யொவும் எம் உடன்பிறைநதைவர்கள். இவர்கள்தைொம் எ�து தைொகத்தைத 
தீர்க்கிறைொர்கள். எம்�க்களின் பதைொணிக்்ளயும் இவர்கப்ள சு�நது மைல்கின்றைனர்; 
குழந்தைகளுக்கு உணவளிக்கின்றைனர். இங்குள்்ள ஓ்டகளிலும் ஆறுகளிலும் ஓடும் 
வனப்புமிகு நீரொனது மவறும் தைணணீரன்று; எ�து மூதைொ்தையரின் குருதியொகும். இநநிலம் 
புனிதை�ொனது என்ப்தை நீங்கள் நி்னவில் மகொள்ளுங்கள். உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் 
இதை்னக் கற்றுக்மகொடுங்கள்.

எ�து வொழ்வுமு்றையின் சிறைப்புகள் உங்களுக்குத மதைரியொது என்பது எங்களுக்குத 
மதைரியும். ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதியும் அதைற்கடுததுள்்ள  நிலப்பகுதியும் உங்களுக்கு 
ஒன்றுதைொன். நீங்கள் அயலவர்கள். இநநிலததிலிருநது பதை்வயொனவற்்றை எடுததுச் 
மைல்லபவ நீங்கள் இங்கு வருகின்றீர்கள்.

இப்பூமியொனது உங்களின் உடன்பிறைநதைொர் அன்று; ப்கவபர. இதை்ன மவன்று 
்கயகப்படுததியபின் நீங்கள் பவறு இடததிற்கு ெகர்நதுவிடுவீர்கள். நீங்கள் உங்கள் 
தைந்தையர்களின் இடுகொடுக்்ளக்கூட �றைநதுவிட்டு மவகுதூரம் மைன்றுவிடுவீர்கள். 
பிறைப்புரி்�க்குரிய மைொநதை �ண்ணயுங்கூட  நீங்கள்  �றைநதுவிடுவீர்கள். நிலத்தை 
வொங்குவதும் விற்பதும் உங்களுக்கு ஆடுகள் அல்லது �ணிகள் விற்பது பபொன்றை்வ. 
உங்களு்டய பகொரப் பசியொனது இப்பூமி்யக் மகொன்றைழிததுப் பொழொக்கி அதை்னப் 
பொ்லவனம் ஆக்கிவிடும். ஆனொல் ெொங்கள் பூமி்யத தைொயொகவும்  வொனத்தைத 
தைந்தையொகவும் கருதைக்கூடியவர்கள்.

எங்களு்டய வொழ்வுமு்றை உங்களு்டய மு்றையிலிருநது எநதை அ்ளவு �ொறுபட்டது 
என்பது எ�க்குத துல்லிய�ொகத மதைரியொது. உங்களு்டய ெகரங்களின் கொட்சிகம்ளல்லொம் 
எ�து மைவவிநதியர்களின் கணக்்ள உறுததுகின்றைன. 

உங்கள் ெகரங்களில் அ்�தியொன இடம் எதுவுமில்்ல. நீங்கள் வொழும் எநதை 
ஓர் இடததிலும் அ்ைநதைொடும் இ்லகளின் ஓ்ைக்்ளபயொ பூச்சி இனங்களின் 
ரீங்கொரங்க்்ளபயொ பகட்க முடிவதில்்ல. �ொறைொக, ைடைடமவொலிகள் கொ்தைப் பி்ளக்கின்றைன. 
�கிழ்வூட்டும் இரொக்கூவற் பறை்வகளின் ஒலிக்்ளபயொ, கு்ளத்தைச் சுற்றிக் பகட்கும் 
தைவ்்ளகளின் கூச்ைல்க்்ளபயொ பகட்கொதை வொழ்மவன்ன வொழ்வு? ெொன் ஒரு மைவவிநதியன் 
என்பதைொல்  இதை்ன எவவொறு புரிநதுமகொள்வமதைனத மதைரியவில்்ல.

எம் �க்கள் யொவரும் அ்�தியொன கு்ளததின் முகத்தை முகநது வரும் மதைன்றைலின் 
இன்பனொ்ை்யயும் ெடுப்பகலில் மபயயும் �்ழயொல் எழும் �ணவொை்ன்யயும்  
பதைவதைொரு �ரததிலிருநது பறைக்கும் இ்லகளின் �ணத்தையும் நுகர்வ்தை விரும்புபவர்கள். 
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ெொங்கள் கொற்்றை மிகவும் �திததுப் பபொற்றுபவர்கள். விலங்குகள், �ரங்கள், �னிதைர்கள் 
உள்ளிட்ட யொவற்றுக்கும்  சுவொசிததைல்  மபொதுவொனது.  மபொதுவொன ஒரு கொற்்றைபய  இ்வ 
யொவும் சுவொசிக்கின்றைன. நீங்கள் சுவொசிக்கும் கொற்்றைப் பற்றிச் சிநதிததைதில்்ல. இநதைக் 
கொற்றைொனது அ்னதது உயிர்க்்ளயும் கொக்கிறைது. இவவுணர்வுக்்ளச் சு�நது நிற்கும் 
கொற்றின் இன்றிய்�யொ்�்ய, ெொங்கள் நிலத்தை விற்றுவிட பெர்நதை பின்னரும்  நீங்கள் 
�றைக்கபவ கூடொது. 

எங்கள் கொல்க்்ளத தைொங்கி நிற்கும் இநதை நில�ொனது எம்மு்டய பொட்டன்�ொர்கள் 
எரிநதை ைொம்பலொல் ஆனதைொகும்.  இநநிலப� எங்கள் தைொயொகும்; எ�து உறைவுமு்றையொரின் 
வ்ள�ொன வொழ்வொல் ஆனபதை இநநில�ொகும். இதை்ன ெொங்கள் எங்கள் குழந்தைகளுக்குச் 
மைொல்லிக் மகொடுப்பது பபொல் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் நீங்கள் மைொல்லிக் மகொடுங்கள்.  
அப்பபொதுதைொன் அவர்கள் இநநிலத்தை �திப்பொர்கள்.

இப்பூமியின் மீது எது வநது விழுநதைொலும் அ்வமயல்லொம் பூமிததைொயின் மீது  வநது 
விழுவனபவயொகும். ப�லும், இப்பூமியின் மீது �க்கள் துப்பக்கூடு�ொனொல்  அஃது அவர்கள் 
தைம் தைொய மீது துப்புவதைற்கு ஒப்பொனதைொகும்.

இநநில�ொனது கடவுளும் �திக்கக்கூடிய ஒன்றைொகும். ஆகபவ, இதைற்குக் மகடுதைல் 
மையவமதைன்பது அதை்னப் ப்டததை கடவு்்ள அவ�திக்கும் மையலொகிவிடும். நீங்கள் �ற்றைப்  
பழங்குடியின்ரக் கொட்டிலும் முன்கூட்டிபய இநநிலத்தை  விட்டுச் மைல்லக்கூடும். நீங்கள் 
படுததுறைங்கிய இடத்தை நீங்கப்ள அசுததைப்படுததினொல் ஒருெொள் இரவு நீங்கள் உங்கள் 
குப்்பகளுக்குள்ப்ளபய மூச்சு முட்டி இறைநதுபபொகக்கூடும்.

இப்பகுதியில் உள்்ள எரு்�கள் மகொல்லப்படுவ்தையும் எங்குப் பொர்ததைொலும் �க்கள் 
ெட�ொட்டம் அதிகரிப்ப்தையும் மதைொன்்�யொன �்லக்்ள �்றைததுத மதைொ்லபபசிக் 
கம்பிகள் மபருகி வருவ்தையும் எங்க்ளொல் ஏற்றுக்மகொள்்ள முடியவில்்ல.

இ ங் கி ரு ந தை  பு தை ர் க் க ொ டு க ள்  எ ங் ப க  ம ை ன் றை ன ?  � ் ல க்  க ழு கு க ள்  எ ங் ப க 
மைன்றைன? வி்ரவொக ஓடக்கூடிய �ட்டக் குதி்ரக்்ளயும் பவட்்டயொடி அழிததுக் 
மகொணடிருக்கிறீர்கள். இப்படிததைொன் வொழபவணடும் என்றை வொழ்க்்க முடிவுக்கு 
வநதுவிட்டது.

ெொங்கள் எங்கள் நிலத்தை விற்பதைொக இருநதைொல் எங்கள் நிலத்தை ெொங்கள் பெசிப்பது 
பபொலபவ நீங்களும் பெசியுங்கள். ெொங்கள் எப்படிக் கொப்பொற்றி ்வததிருநபதைொப�ொ 
அப்படிபய கொப்பொற்றுங்கள். முழு்�யொன விருப்பதபதைொடு உங்கள் குழந்தைகளுக்கொக 
இநநிலத்தைப் பபொற்றிக் கொப்பொற்றுங்கள். நிலத்தை பெசியுங்கள்; இயற்்க ெம் 
எல்பலொ்ரயும் பெசிப்பது பபொல. 

          தைங்கள் உண்�யுள்்ள,

                             சியொட்டல்.

நூல் ்வளி

இககைடடு்ர �கதெேத்சை �ாரதி எழுதிய  தெமிழகைப் �ழஙகுடிகைள் எனும் நூலில் 

இருநது எடுத்துத்தெரப்�டடுள்ளது.
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1. நில வ்ளத்தைப் பொதுகொக்க ெொம் மையய பவணடிய இன்றிய்�யொப் பணிக்்ளத 
மதைொகுதது எழுதுக.

2. தைமிழ்ெொட்டின் இயற்்க வ்ளங்கள் குறிததை படதமதைொகுப்பு ஒன்று உருவொக்குக.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

1. மைவவிநதியர்கள் நிலத்தைத  _____ �திக்கின்றைனர்.

  அ) தைொயொக  ஆ) தைந்தையொக  இ) மதையவ�ொக  ஈ) தூய்�யொக

2. ‘இன்பனொ்ை ‘ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

  அ) இன் + ஓ்ை   ஆ) இனி + ஓ்ை                

  இ) இனி்� + ஓ்ை ஈ) இன் + பனொ்ை

3. பொல் + ஊறும் என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.

  அ) பொல்ஊறும்  ஆ) பொலூறும்    இ) பொல்லூறும் ஈ) பொஊறும்

மதைொடரில் அ்�தது எழுதுக.

1. பவடிக்்க         - ___________________________________________

2. உடன்பிறைநதைொர்  -  ___________________________________________

குறுவினொ

1. வி்லமகொடுதது வொங்க இயலொதை்வ எனச் சியொட்டல் கூறுவன யொ்வ?

2. நிலததிற்கும் மைவவிநதியர்களுக்கும் உள்்ள உறைவு யொது?

3. எதை்னத தைம்�ொல் ஏற்றுக்மகொள்்ள முடியவில்்ல எனச் சியொட்டல் கூறுகிறைொர்?

சிறுவினொ

1. நீர்நி்லகள் குறிததுச்  சியொட்டல் கூறியுள்்ளவற்்றை எழுதுக.

2. எ்வமயல்லொம் ஒபர குடும்பத்தைச் பைர்நதை்வ என்று சியொட்டல் கூறுகிறைொர்?

மெடுவினொ 

 தைொய�ண மீதைொன மைவவிநதியர்களின் பற்றுக் குறிததுச் சியொட்டல் கூறுவனவற்்றைத 
மதைொகுதது எழுதுக. 

சிநதை்ன வினொ

 நிலவ்ளததி்னக் கொப்பதைற்கு ப�ற்மகொள்்ள பவணடிய மையல்க்ளொக நீங்கள் கருதுவன 
யொ்வ?
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தைமிழ்ெொடு, பகர்ள �ொநிலங்களின் எல்்லக்கு அருபகயுள்்ள 
பரம்பிக்கு்ளம், ஆ்ன�்ல பபொன்றை பகுதிகளில் கொடர்கள் 
என்னும் பழங்குடியினர் வொழ்நது வருகின்றைனர்.  தை�து 
முன்பனொர்கள் கொடுகளில் எவவொறு வொழ்நதைனர் என்ப்தை 
வருங்கொலத தை்லமு்றையினர் �றைநதுவிடக் கூடொது என்று 
எணணினர். எனபவ கொடுகள், மைடிமகொடிகள், விலங்குகள் 

மதைொடர்பொன க்தைக்்ளத தைங்கள் பிள்்்ளகளுக்கும் பபரன் பபததிகளுக்கும் மைொல்லி 
வநதைனர். அததை்கய க்தைகளுள் ஒன்்றைப் படிப்பபொம்.

இயல்

இரண்டு
்வட்டுககிளியும் �ருகுமொனும்

விரிவொனம்

ெ டு க் க ொ ட் டி ல்  ை ல ை ல ம வ ன  ஓ டு ம் 
ஓ்ட்யயு்டய பள்்ளததைொக்கில் மபரிய 
�ரம் ஒன்று விழுநது கிடநதைது. அதைன்மீது 
ம � த து ம � த ம தை ன் று  ப ச் ் ை ப் ப ொ சி 
படர்நதிருநதைது. பூச்சி புழுக்கள், ெத்தைகள் 
ஆ கி ய ன  அ ந தை  � ர த ் தை  எ ப் ப ப ொ து ம் 
ம�ொயததுக் மகொணடிருக்கும். கொட்டிலுள்்ள 
அ்னதது விலங்குகளுப� நீர் அருநதை அநதை 
ஓ்டக்கு வரும். தைொகம் தைணிநதைபின் சிறு 
விலங்குகள் பக்கததிலுள்்ள அடர்நதை குறிஞ்சிப் 
புதைரில் ஓயமவடுததுக் மகொள்ளும்.

குறிஞ்சிப் புதைரின் தைொழப் படர்நதிருநதை கி்்ளயில் பளிச்மைன்று பூததிருநதை நீலப் பூவின் 
இதைழ்களுக்கி்டபய பச்்ை மவட்டுக்கிளி ஒன்று வசிததுவநதைது. அது ஒரு வொயொடி 
மவட்டுக்கிளி. எப்பபொதும் பபசிக்மகொணபட இருப்பதைொல் அடிக்கடி சிக்கல்களில் �ொட்டிக் 
மகொள்ளும்.

ஒரு �ொ்ல பெரம் கூரன் என்றை மபண ைருகு�ொ்ன மவட்டுக்கிளி பொர்ததைது. ைருகு�ொன் 
ஓ்ட்யத தைொணடுவதும் குதிப்பது�ொக இருநதைது. ைருகு�ொன் சிறிய பிரொணி; ஒரு மபரிய 
வீட்டுப்பூ்ன அ்ளவு இருக்கும்; பபொதைொதைதைற்குக் கூச்ைப்படும் விலங்கு பவறு. எனபவ அ்தைப் 
பொர்தது மவட்டுக்கிளி பயப்படவில்்ல. கூரன், குறிஞ்சிப் புதைர் அருகில் இ்்ளப்பொறை வநதைது. 
இதுதைொன் ைொக்கு என்று மவட்டுக்கிளி அதைனிடம் பபைத துவங்கியது.

“என்ன கூரன், பொர்தது மவகுெொள் ஆயிற்று! இவவ்ளவு ெொட்கள் எங்பக பபொயிருநதைொய? 
ஏன் இங்கும் அங்கும் பவக�ொக ஓடுகிறைொய?”

“கொட்டின் அநதைக் பகொடியில் இருநபதைன். இப்மபொழுது உன்னிடம் பபை எனக்கு 
பெரமில்்ல. பிததைக்கணணு என்்னத துரததிக்மகொணடு வருகிறைது.  ெொன் எங்கொவது ஒளிய 
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பவணடும். எனக்குச் பைொர்வொக பவறு இருக்கிறைது. பல �ணி பெர�ொக ஓடிஓடிக் க்்ளததுப் 
பபொயவிட்படன்.”

மவட்டுக்கிளி மகொஞ்ைபெரம் அ்�தியொக இருநதைது. அதைற்கும் பிததைக்கணணு்வத 
மதைரியும். மபரிய, �ஞ்ைள் கணக்்ளயு்டய சிறுத்தைதைொன் அது; மிகச் சிறைநதை பவட்்ட 
விலங்கு. விழுநது கிடநதை �ரத்தைப் பொர்ததைதும் அதைன் அடியில் கூரன் ஒளிநதுமகொணடது. 
தை்ல்ய �ட்டும் தூக்கி மவட்டுக்கிளி்ய எச்ைரிததைது.  ‘மவட்டுக்கிளிபய!  நீ 
வ்ளவ்ளமவன்று பபைக்கூடிய ஆள்.  பிததைக்கணணு உன்னிடம் என்்னப் பற்றிக் பகட்டொல் 
வொ்யத திறைநது எ்தையும் மைொல்லிவிடொபதை. அது என்்னப் பொர்ததுவிட்டொல் பிடிதது ஒபர 
வொயில் விழுங்கிவிடும்.”

மவட்டுக்கிளி தை்ல்ய ஆட்டி உறுதிம�ொழி அளிததுவிட்டுக் கண்ண மூடிக் 
மகொணடது. அதைற்குள் கூர்னத பதைடிக்மகொணடு பிததைக்கணணு ஓ்டப்பக்கம் வநது 
பைர்நதைது. ைததைமில்லொ�ல், அடிப�ல் அடி ்வதது ஓ்டயில் ஆங்கொங்கு இருநதை 
பொ்றைகளின் மீது ஏறி ப�ொப்பம் பிடிததுக்மகொணபட ெடநதைது. குறிஞ்சிப் புதைரின் தைொழக் 
கிடநதை கி்்ளயின்மீது உட்கொர்நதிருநதை மவட்டுக்கிளி அதைன் கணணில்பட்டதும் அ்தைப் 
பொர்தது உறுமியது.

“கூரன் இங்கு வநதைொ்ளொ? அவள் எங்குச் மைன்றைொள் என்று மதைரியு�ொ?”

மவட்டுக்கிளிக்கு உற்ைொகம் தை்லக்கு ஏறியது. பிததைக்கணணு்வ இவவ்ளவு பக்கததில்  
பொர்ப்பது இதுதைொன் முதைல்மு்றை. அது பகட்ட பகள்விக்குப் பதில் மைொல்ல வொ்யத திறைநதை 
மபொழுது, கூரனுக்கு அளிததிருநதை வொக்குறுதி நி்னவுக்கு வநதைது. எனபவ, உடபன வொ்ய 
மூடிக்மகொணடது. ஆனொல், பிததைக்கணணு்வப் பொர்ததைதைொல் ஏற்பட்ட பரவைத்தை அடக்க 
இயலொ�ல் தைன்்ன அறியொ�ல் கூரன் ஒளிநதிருநதை இடததைருபக குதிததுக் குதிததுச் 
மைன்றைது.

அறிவொளியொன பிததைக்கணணுவுக்கு மவட்டுக்கிளியின் குதியொட்டததிற்கொன மபொருள் 
புரியொ�லொ பபொகும்? உடபன அது கூரன் பதுங்கிக் கிடநதை �ரததைடிப்பக்கம் மைன்று 
ப�ொப்பமிட்டது. ெல்ல பவ்்ளயொக முதைல் ெொள் இரவுதைொன் அநதை �ரததைடியில் புனுகுப்பூ்ன 
ஒன்று தைங்கியிருநதைது. அது தைங்கிய இடம்தைொன் அப்படி ெொறுப�. எனபவ, பிததைக்கணணு 
என்னதைொன் ப�ொப்பம் பிடிததைொலும், கூரனின் உடல்வொ்ட அதைன் மூக்குக்கு எட்டவில்்ல. 

�ொறைொக,  புனுகுப்பூ்னயின் துர்ெொற்றைப� 
எட்டியது.

மகொஞ்ை பெரம் பிததைக்கணணு அநதை 
இடத்தைபய சுற்றிச் சுற்றி வநது ப�ொப்பம் 
பி டி த து ப்  ப ொ ர் த தை து .  ஆ ன ொ ல் ,  எ து வு ம் 
தைட்டுப்படொதைதைொல் உறுமிக்மகொணபட அநதை  
இடத்தை விட்டுக் கி்ளம்பி பவறு பக்கம் 
மைன்றைது.

ஒ ளி ந தி ரு ந தை  இ ட த தி லி ரு ந து  கூ ர ன் 
ம வ ளி ப ய  வ ந தை து .  தை ன்  � ் றை வி ட த ் தை 
ஏறைக்கு்றையக் கொட்டிக் மகொடுததைதைற்கொக 

்தரிந்து ்தளி்வொம்

� ர ம் பி க கு ள ம் ,  ஆ ் ன ம ் ை ப் 

� கு தி கை ளி ல்  கை ா ்ட ர் கை ள்  ே சி க கு ம் 

சிறறூர்கைள் �ை உள்ளன. கைா்டர்கைள் 

மிகைச்சிறிய �ழஙகுடிச் சமுதொயத்தினர். 

தொஙகைள் வ�சும் ்மாழி்ய ‘ஆல்அைப்பு’ 

என்று அ்ழககின்்றனர். அேர்கைளின் 

ோழ்க்கைமு்்ற �றறிய எழுத்துக 

குறிப்புகைள் ஏதும் அேர்கைளி்டம் இல்்ை.
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ம வ ட் டு க் கி ளி மீ து  அ தை ற் கு க் 
பகொப�ொன பகொபம். அதைற்கு ஒரு 
ப ொ ட ம்  க ற் பி த தை ொ க  ப வ ண டு ம் 
என்று எணணியது. இனி எநதைச் 
சூழ்நி்லயிலும் அது வொக்குறுதி்ய 
மீ றை க் கூ ட ொ து  எ ன் ப தை ற் க ொ க 
மவட்டுக்கிளி்ய மிரட்டிவிட்டுப் 
பபொனொல் என்ன என்று பதைொன்றியது.

“ மு ட் ட ொ ள் !  பி த தை க் க ண ணு 
மு ன்  அ ப் ப டி க்  கு தி ய ொ ட் ட ம் 
பபொடொவிட்டொல் என்ன? ெொன் இன்று 
மைததுப் பி்ழததிருக்கிபறைன். அது 
என்்னத தைன் மபரிய வொயக்குள் திணிததுத திங்கொ�ல் விட்டது அதிையம்தைொன்” என்று 
கததியது. “இனி இப்படிச் மையதைொல், திரும்பி வநது உன்்ன என் தைங்கக் கொல்க்ளொல் மிதிதது 
ெசுக்கிவிடுபவன்.”

இப்படிச் மைொல்லிக்மகொணபட தைனது சிறிய, கூர்்�யொன பொதைங்க்்ள �ணணின்மீது 
அழுததி எகிறிக் குதிததைது. அதைனு்டய இநதைச் மையலொல் குறிஞ்சிப்புதைர் அப்படியும் 
இப்படியும் ஆடியது. அநதை பவகததில் தைொழக் கிடநதை கி்்ளயில் இருநதை மவட்டுக்கிளி கீபழ 
விழப்பபொனது. அதைன் மீது பகொபப் பொர்்வ்ய வீசிவிட்டுக் கூரன் கொட்டுக்குள் ஓடியது.

அன்றிலிருநது கூரனின் கூர்ப்பொதைங்கள் எங்பக தைன்மீது பட்டுவிடுப�ொ என்றை 
அச்ைததிபலபய மவட்டுக்கிளி வொழ்நது வருகிறைது. இதைனொல்தைொன் இன்றும்கூட 
மவட்டுக்கிளிகள் ஓர் இடததில் நி்லதது இருக்கமுடியொ�ல் குதிததை வணணமுள்்ளன. 
ஆனொலும் அ்வ எநதைக் குறிப்பிட்ட தி்ை்ய  பெொக்கியும் குதிப்பதில்்ல.

‘மவட்டுக்கிளியும் ைருகு�ொனும்’ , க்தை்யச் சுருக்கி எழுதுக.

மதிபபீடு

‘மவட்டுக்கிளியும் ைருகு�ொனும்’, க்தை்ய ெொடக�ொக ெடிததுக் கொட்டுக.

கறபேதவ கற்றபின்

நூல் ்வளி

மனிஷ் சாணடி, மாதுரி ரவமஷ் ஆகிவயார் கைா்டர்கைளின் கை்தெகைள் சிைேற்்றத் 

்தொகுத்துள்ளனர். அேற்்ற யா்னவயாடு வ�சுதெல் என்னும் தெ்ைப்பில் 

ே. கீதொ தெமிழாககைம் ்சய்துள்ளார். அநநூலில் இருநது ஒரு கை்தெ இஙகுத் 

தெரப்�டடுள்ளது.
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இயல்

இரண்டு விதனமுறறு

கறகண்டு

படிததைொன், ஆடுகின்றைொள், பறைநதைது, மைன்றை, கணடு ஆகிய்வ மைய்ல அடிப்ப்டயொகக் 
மகொணட மைொற்கள் ஆகும். மைய்ல வி்ன என்றும் குறிப்பர். இவவொறு ஒன்றைன் மைய்லக் 
குறிக்கும் மைொல் வி்னச்மைொல் எனப்படும்.

விதனமுறறு

�லர்விழி எழுதினொள்.   கணணன் பொடுகிறைொன்.   �ொடு ப�யும்.

இதமதைொடர்களில் எழுதினொள், பொடுகிறைொன், ப�யும் ஆகிய மைொற்க்்ளக் கவனியுங்கள். 
இச்மைொற்களில் மபொருள் முழு்� மபற்று வி்ளங்குகிறைது. இவவொறு மபொருள் முற்றுப் மபற்றை 
வி்னச்மைொற்க்்ள முற்றுவி்ன அல்லது வி்னமுற்று என்பர். வி்னமுற்று ஐநது பொல், 
மூன்று கொலம், மூன்று இடம் ஆகிய அ்னததிலும் வரும்.

வி்னமுற்று மதைரிநி்ல வி்னமுற்று, குறிப்பு வி்னமுற்று என இருவ்கப்படும்.

்தரிநிதல விதனமுறறு

 ஒரு மையல் ெ்டமபறுவதைற்குச் மையபவர், கருவி, நிலம், மையல், கொலம், மையமபொருள் 
ஆகிய ஆறும் முதைன்்�யொன்வ ஆகும். இ்வ ஆறும் மவளிப்படு�ொறு அ்�வது 
மதைரிநி்ல வி்னமுற்று எனப்படும்.

 (எ.கொ.) �ொணவி கட்டு்ர எழுதினொள்.

 மையபவர்  - �ொணவி கொலம்   -    இறைநதைகொலம்

 கருவி - தைொளும் எழுதுபகொலும் மையமபொருள் -    கட்டு்ர

 நிலம் - பள்ளி மையல்   -    எழுதுதைல்

குறிபபு விதனமுறறு 

 மபொருள், இடம், கொலம், சி்ன, குணம், மதைொழில் ஆகியவற்றுள் ஒன்றை்ன 
அடிப்ப்டயொகக் மகொணடு கொலத்தை மவளிப்ப்டயொகக் கொட்டொது மையபவ்ர �ட்டும் 
மவளிப்ப்டயொகக் கொட்டும் வி்னமுற்று, குறிப்பு வி்னமுற்று எனப்படும்.

மபொருள் - மபொன்னன் சி்ன  - கணணன்

இடம்  - மதைன்னொட்டொர் பணபு (குணம்)  - கரியன்

கொலம்  - ஆதி்ரயொன் மதைொழில்  - எழுததைன்

மதைரிநி்ல, குறிப்பு வி்னமுற்றுகள் அன்றி ஏவல் வி்னமுற்று, வியங்பகொள் 
வி்னமுற்று எனப் பிறைவ்க வி்னமுற்றுகளும் தைமிழில் உணடு.
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்தரிந்து ்தளி்வொம்

ஏவல் விதனமுறறு

  பொடம் படி. க்டக்குப் பபொ.
 இதமதைொடர்கள் ஒரு மைய்லச் மையயு�ொறு கட்ட்்ளயிடுகின்றைன. இவவொறு தைன்முன் 

உள்்ள ஒருவ்ர ஒரு மைய்லச் மையயு�ொறு ஏவும் வி்னமுற்று, ஏவல் வி்னமுற்று 
எனப்படும்.  ஏவல் வி்னமுற்று ஒரு்�, பன்்� ஆகிய இருவ்ககளில் வரும்.

 (எ.கொ.)  எழுது  –  ஒரு்�  எழுதுமின்  –  பன்்�
பன்்� ஏவல் வி்னமுற்று எழுதுங்கள் என வருவது இக்கொல வழக்கு.

வியங்கொள் விதனமுறறு

 வொழ்ததுதைல், ்வதைல், விதிததைல், பவணடல் ஆகிய மபொருள்களில் வரும் வி்னமுற்று 
வியங்பகொள் வி்னமுற்று எனப்படும். இவவி்னமுற்று இரு தி்ணக்்ளயும் (உயர்தி்ண, 
அஃறி்ண) ஐநது பொல்க்்ளயும் (ஆணபொல், மபணபொல், பலர்பொல், ஒன்றைன் பொல், பலவின் 
பொல்) மூன்று இடங்க்்ளயும் (தைன்்�, முன்னி்ல, படர்க்்க) கொட்டும். இதைன் விகுதிகள் 
க, இய, இயர், அல் என வரும்.    

(எ.கொ.) வொழ்க, ஒழிக, வொழியர், வொரல்

1.  விதித்தெல் ்�ாருளில் ேரும் வியஙவகைாள் வி்னமுறறு, தென்்ம இ்டத்தில் ேராது.

2. இயர், அல் ஆகிய இரணடு விகுதிகைள் தெறகைாை ேழககில் இல்்ை. ்சய்யுள் ேழககில் 

மடடுவம  உள்ளன.

‘வொழ்க’ என்னும் மைொல்்ல ஐநது பொல்களிலும், மூன்று இடங்களிலும் இடம் 
மபறு�ொறு மதைொடர்க்்ள எழுதுக.

(எ.கொ.)   அவன் வொழ்க. (ஆணபொல்)  ெொம் வொழ்க. (தைன்்�)

கறபேதவ கற்றபின்

ஏவல் விதனமுறறு வியங்கொள் விதனமுறறு

முன்னி்லயில் வரும். இருதி்ண, ஐம்பொல், மூவிடங்களுக்கும் 
மபொதுவொய வரும்.

ஒரு்�, பன்்� பவறுபொடு உணடு. ஒரு்�, பன்்� பவறுபொடு இல்்ல.

கட்ட்்ளப் மபொரு்்ள �ட்டும் உணர்ததும். வ ொ ழ் த து தை ல் ,  ் வ தை ல் ,  வி தி த தை ல் , 
ப வ ண ட ல்  ஆ கி ய  ம ப ொ ரு ள் க ் ்ள 
உணர்ததும்.

விகுதி மபற்றும் மபறைொ�லும் வரும். விகுதி மபற்பறை வரும்.

ஏவல் விதனமுறறுககும் வியங்கொள் விதனமுறறுககும் உள்ள ்வறுபேொடுகள்
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

1. �ொடு வயலில் புல்்ல ப�யநதைது. – இதமதைொடரிலுள்்ள வி்னமுற்று _____.

  அ) �ொடு ஆ) வயல்   இ) புல்  ஈ) ப�யநதைது

2. பின்வருவனவற்றுள் இறைநதைகொல வி்னமுற்று _____.

  அ) படிததைொன்  ஆ) ெடக்கிறைொன்  இ) உணபொன்  ஈ) ஓடொது

3. பின்வருவனவற்றுள் ஏவல் வி்னமுற்றுச் மைொல் _____.

  அ) மைல்க ஆ) ஓடு   இ) வொழ்க  ஈ) வொழிய

சிறுவினொ

1. வி்னமுற்று என்றைொல் என்ன?

2. மதைரிநி்ல வி்னமுற்று எவற்்றைக் கொட்டும்?

3. வியங்பகொள் வி்னமுற்று விகுதிகள் யொ்வ?

4. ஏவல் வி்னமுற்றுக்கும் வியங்பகொள் வி்னமுற்றுக்கும் இ்டபயயுள்்ள 
பவறுபொடுகள் யொ்வ?

்மொழிதய ஆள்்வொம்!

கேடே.

  இயற்்க என்னும் தை்லப்பில் அ்�நதை புதுக்கவி்தைகளின் ஒலிப்பதிவுக்்ளக் 
பகட்டு �கிழ்க.

கீழ்கேகாணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் கேசுே.

  இயற்்க்யப் பொதுகொப்பபொம்.

ச�கால்ை்ககேடடு எழுதுே.

       இயற்்க்ய விரும்புவது �ட்டு�ன்றி, அ்தைப் பொதுகொப்பதும் இன்றிய்�யொதைது. 
அது ெ�து கட்� �ட்டு�ன்று; மபொறுப்பும் ஆகும். ெொம் விரும்பிக் கணடு களிததை 
இயற்்கச் மைல்வங்க்்ள, வரும் தை்லமு்றையினருக்கொகச் பைர்ததும் பொதுகொததும் ்வக்க 
பவணடும். இயற்்க வ்ளங்களின் இன்றிய்�யொ்� குறிதது விழிப்புணர்வு உணடொக்க 
ஒவபவொர் ஆணடும் சூ்ல 28 ஆம் ெொள் உலக இயற்்கவ்ளப் பொதுகொப்பு ெொ்ளொகக் 
க்டப்பிடிக்கப்படுகிறைது.
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தமிழ எண்ேள் அறிகவகாம்.

விடுேடட ேடடங்ேலை நிரப்புே.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ௧0

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

௧௧ ௧௨

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

௨௫

அறிந்து ேயனேடுத்துகவகாம்.

சதகாடர வலேேள்

 மதைொடர்கள் மபொருள் அடிப்ப்டயில் ெொன்கு வ்கப்படும்.

ச�ய்தித் சதகாடர

 ஒரு மையதி்யத மதைளிவொகக் கூறும் மதைொடர் மையதித மதைொடர் ஆகும்.

 (எ.கொ.) கரிகொலன் கல்ல்ண்யக் கட்டினொன்.

விைகாத்சதகாடர

 ஒருவரிடம் ஒன்்றை வினவுவதைொக அ்�யும் மதைொடர் வினொதமதைொடர் ஆகும்

 (எ.கொ.) சிலப்பதிகொரத்தை இயற்றியவர் யொர்?

விலைவுத் சதகாடர 

 ஏவல், பவணடுதைல், வொழ்ததுதைல், ்வதைல் ஆகிய மபொருள்களில் வரும் மதைொடர் வி்ழவுத 
மதைொடர் ஆகும்.

 (எ.கொ.)  இ்ள்�யில் கல்.    (ஏவல்)

    உன் திருக்குறைள் நூ்லத தைருக.  (பவணடுதைல்)

    உழவுதமதைொழில் வொழ்க.   (வொழ்ததுதைல்)

    கல்லொ்� ஒழிக.    (்வதைல்)

வண்்ணமிடப்ேடடுள்ை  எண்ேளு்ககுரிய தமிழ எண்ேலை  எழுதுே.   

1. உலக ஈர நில ெொள் பிப்ரவரி 2.    _____

2.  உலக ஓபைொன் ெொள் மைப்டம்பர் 16.  _____

3. உலக இயற்்க ெொள் அக்படொபர் 3.  _____

4. உலக வனவிலங்கு ெொள் அக்படொபர்  6.  _____

5.  உலக இயற்்கச் சீரழிவுத தைடுப்பு ெொள் அக்படொபர் 5. _____
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உ்ணரச்சித் சதகாடர

 உவ்க, அழு்க, அவலம், அச்ைம், வியப்பு முதைலொன உணர்ச்சிக்்ள உணர்ததும் 
மதைொடர் உணர்ச்சித மதைொடர் எனப்படும்.

 (எ.கொ.)  அடடொ! என் தைங்்க பரிசு மபற்றைொள்!   (உவ்க)

    ஆ! புலி வருகிறைது!      (அச்ைம்)

    பழநதைமிழ் இலக்கியங்கள் பல அழிநதுவிட்டனபவ!  (அவலம்)

    ஆ! �்லயின் உயரம்தைொன் என்பன!    (வியப்பு)

சேகாடு்கேப்ேடடுள்ை சதகாடரேளின வலேலய்க ேண்டறிந்து எழுதுே.

 1. முக்கொலமும் உணர்நதைவர்கள் ெம் முன்பனொர்கள்.  __________________

 2. கட்�்யச் மைய.       __________________

 3. பொரதியொர் பொடல்களின் இனி்�தைொன் என்பன!  __________________

 4. நீ எததை்ன புததைகங்க்்ளப் படிததிருக்கிறைொய?  __________________

சதகாடரேலை  மகாறறுே.

 (எ.கொ.)  பெற்று ெம் ஊரில் �்ழ மபயதைது. (வினொதமதைொடரொக �ொற்றுக.)

    பெற்று ெம் ஊரில் �்ழ மபயதைதைொ?

 1.  கொடு மிகவும் அழகொனது. (உணர்ச்சித மதைொடரொக �ொற்றுக.)

   _______________________________________________________

 2. அநபதைொ! பூ்னயின் கொலில் அடிபட்டுவிட்டபதை! (மையதிதமதைொடரொக �ொற்றுக.)

   _______________________________________________________

 3. அதிகொ்லயில் துயில் எழுவது ெல்லது. (வி்ழவுத மதைொடரொக �ொற்றுக.)

   _______________________________________________________

 4. முகில்கள் திரணடொல் �்ழ மபயயும் அல்லவொ? (மையதிதமதைொடரொக �ொற்றுக.)

   _______________________________________________________

 5. கொட்டில் புலி ெட�ொட்டம் உள்்ளது. (வினொதமதைொடரொக �ொற்றுக.) 

   _______________________________________________________

ேடிதம் எழுதுே.

 வி்்ளயொட்டுப்பபொட்டியில் மவற்றி மபற்றை உன் ெணபனுக்குப் பொரொட்டுக் கடிதைம் எழுதுக.
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நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கொண்க

பழங்குடி �க்களின் வொழ்க்்க மு்றைக்்ள இ்ணயததில் கணடு அறிக.

என் மபொறுப்புகள்...
1. நீர்நி்லக்்ளத தூய்�யொக ்வக்க உதைவுபவன்.
2. �ரம் ெட வொயப்புள்்ள இடங்களில் �ரக்கன்றுக்்ள ெட்டு வ்ளர்ப்பபன். 

கதலச்்�ொல் அறி்வொம்.

1. பழங்குடியினர்  -   Tribes 5.  �்லமுகடு      -   Ridge 
2. ை�மவளி  -   Plain 6.  மவட்டுக்கிளி  -   Locust
3. பள்்ளததைொக்கு   -   Valley 7.  சிறுத்தை  -   Leopard
4. புதைர்      -   Thicket 8.  ம�ொட்டு  -   Bud

்மொழி்யொடு விதளயொடு

உரிய விலைமுறறுேலை்க சேகாண்டு ேடடங்ேலை நிரப்புே.

ெட உண உறைங்கு
ஆணபொல் ெடக்கிறைொன்
மபணபொல்
பலர் பொல்
ஒன்றைன் பொல் உறைங்கியது
பலவின் பொல்
தைன்்� உணகிபறைன்
முன்னி்ல
படர்க்்க
இறைநதை கொலம்
நிகழ் கொலம்
எதிர் கொலம் ெடப்பொன்

விலைமுறறு்ககு உரிய கவரச்ச�கால்லை எழுதுே.
1. ெடக்கிறைது -        ெட  6.   பபசினொள் - _________
2. பபொனொன் -  _________  7.   வருக  - _________
3. மைன்றைனர்  - _________  8.   தைருகின்றைனர் - _________
4. உறைங்கினொள் - _________  9.   பயின்றைொள் - _________
5. வொழிய  - _________ 10.  பகட்டொர் - _________
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இயல்

இரண்டு
திருககு்றள்

வொழவியல்

திருக்குறைள் நீதிநூல் �ட்டு�ன்று; அஃது ஒரு வொழ்வியல் 
நூல்; எக்கொலததிற்கும் எல்லொ �க்களுக்கும் மபொருநதும் 
அ றை க் க ரு த து க ் ்ள க்  ம க ொ ண ட  நூ ல் .  தி ரு க் கு றை ளி ன் 
மபரு்�்ய வி்ளக்க, ‘திருவள்ளுவ �ொ்ல’ என்னும் நூல் 
எழுதைப்பட்டிருப்பபதை அதைற்குச் ைொன்றைொகும். இததை்கய மபரு்� 
மகொணட திருக்குறை்்ளப் பயில்பவொம்.

நடுவுநிதலதம

1. ்தக்கார ்த்கவிலர எனபது அவரவர  

 எச்ைத்்தால் ்காணப் படும்*.

மபொருள் :    ெடுவு நி்ல்� உ்டயவர்,  ெடுவு நி்ல்� இல்லொதைவர் என்பது 
அவரவருக்குப் பின் எஞ்சி நிற்கும் புகழினொலும் பழியினொலும் 
அறியப்படும்.

2. ைமன்ைய்து சீரதூககும் வ்கால்வபால் அனமநதுஒருபால்

 வ்காடானம ைானவறொரககு அணி.

மபொருள் :    தைொன் ை��ொக இருநது தைன்னிடம் ்வக்கப்படும் மபொருள்களின் 
எ ் ட ் ய த  து ல ொ க் ப க ொ ல்  ை ரி ய ொ க க்  க ொ ட் டு ம் .  அ து ப ப ொ ல 
ெடுவுநி்ல்�யுடன் ைரியொகச் மையல்படுவபதை ைொன்பறைொர்க்கு 
அழகொகும்.

அணி :    உவ்� அணி.

கூைொ ஒழுககம்

3. வலியில் நினலனமயான வல்லுருவம் ்பறறெம்

 புலியினவ்தால் வபாரத்துவமய்ந ்தறறு.

மபொருள் :    �னத்தை அடக்கும் வல்ல்� இல்லொதைவர் ப�ற்மகொணட வலிய 
தைவக்பகொலம், புலியின் பதைொ்லப் பபொர்ததிக்மகொணட பசு பயி்ர 
ப�யநதை்தைப் பபொன்றைது.

அணி :    இல்மபொருள் உவ்� அணி.

4. ்கனண்்காடிது யாழவ்காடு ்ைவ்விதுஆஙகு அனன

 வினனபடு பாலால் ்்காளல்*.

மபொருள் :    பெரொக இருநதைொலும் அம்பு மகொடியதைொக இருக்கிறைது. வ்்ளவுடன் 
இருப்பினும் யொழின் மகொம்பு இனி்�்யத தைருகிறைது. அதுபபொல 
� க் க ளி ன்  ப ண பு க ் ்ள  அ வ ர வ ர்  ப தை ொ ற் றை த தை ொ ல்  அ ல் ல ொ � ல் 
மையல்வ்கயொல் உணர்நதுமகொள்்ள பவணடும்.
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கல்லொதம

5. உளரஎனனும் மாத்தினரயர அல்லால் பயவாக

 ்களரஅனனயர ்கல்லா ்தவர.

மபொருள் :    கல்லொதைவர் பயனில்லொதை க்ளர்நிலம் பபொன்றைவர். அவர் உயிபரொடு 
இருக்கிறைொர் என்ப்தைத தைவிர அவரொல் பவறு எநதைப் பயனும் இல்்ல. 

6. விலங்்காடு மக்கள் அனனயர இலஙகுநூல்

 ்கறறொவராடு ஏனன யவர*.

மபொருள் :    கற்றைவர்க்கும் கல்லொதைவருக்கும் இ்டபய உள்்ள பவறுபொடொனது, 
�க்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இ்டபய உள்்ள பவறுபொட்டிற்கு 
இ்ணயொனது.

குற்றஙகடிதல்

7. வருமுனனரக ்காவா்தான வாழகன்க எரிமுனனர

 னவத்தூறு வபாலக ்்கடும்.

மபொருள் :    பழிவருமுன்பன சிநதிதது தைம்்�க் கொததுக்மகொள்்ளொதைவரு்டய 
வொழ்க்்க, மெருப்பின் அருகில் ்வக்கப்பட்ட ்வக்பகொல்பபொர் பபொல 
அழிநதுவிடும்.

அணி :    உவ்� அணி.

8. ்தனகுறறெம் நீககிப் பிறெரகுறறெம் ்காணகிறபின

 எனகுறறெம் ஆகும் இனறெககு*.

மபொருள் :    தை்லவன் முதைலில் தைன்குற்றைத்தைக் கணடு நீக்கி, அதைன்பின் பிறைரு்டய 
குற்றைத்தை ஆரொயநதைொல், அவனுக்கு எநதைப் பழியும் ஏற்படொது.

இைனறிதல்

9. ்்தாடங்கற்க எவ்வினனயும் எள்ளற்க முறறும்

 இடங்கணட பினஅல் லது.

மபொருள் :    மபொருததை�ொன இடத்தை அறியொ�ல் எநதைச் மைய்லயும் மதைொடங்கவும் 
கூடொது; இகழவும் கூடொது.

10. ்கடல்ஓடா ்கால்வல் ்்டுநவ்தர ்கடல்ஓடும்

 ்ாவாயும் ஓடா நிலத்து.

மபொருள் :    வலி்�யொன ைக்கரங்க்்ளக் மகொணட மபரியபதைர் கடலில் ஓட இயலொது. 
கடலில் ஓடும் கப்பல் தை்ரயில் ஓட இயலொது. அவரவர் தை�க்குரிய 
இடங்களிபலபய சிறைப்பொகச் மையல்பட முடியும்.

அணி :    பிறிது ம�ொழிதைல் அணி.
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நூல் ்வளி

்�ருநாேைர், முதெற�ாேைர், நாயனார் முதெலிய �ை சி்றப்புப் 

்�யர்கைளால் குறிககைப்�டும் திருேள்ளுேர் இரண்டாயிரம் 

ஆணடுகைளுககு முற�ட்டேர் என்�ர்.

 திருககு்றள் உைகின் �ல்வேறு ்மாழிகைளில் ்மாழி்�யர்ககைப்�ட்ட 

சி்றநதெ நூல் ஆகும். இநநூல் அ்றம், ்�ாருள்,  இன்�ம் என்னும் 

முப்�ால் �குப்புக ்கைாண்டது. அ்றத்துப்�ால் �ாயிரவியல், இல்ை்றவியல், 

து்றே்றவியல், ஊழியல் என்னும் நான்கு இயல்கை்ளக ்கைாண்டது. 

்�ாருட�ால் அரசியல், அ்மச்சியல் , ஒழிபியல் என்னும் மூன்று இயல்கை்ளக ்கைாண்டது.  

இன்�த்துப்�ால் கைளவியல், கைறபியல் என்னும் இரணடு இயல்கை்ளக ்கைாண்டது. 

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

1. புகழொலும் பழியொலும் அறியப்படுவது _____.

  அ) அடக்கமு்ட்�   ஆ) ெொணு்ட்�                 
இ) ெடுவுநி்ல்�   ஈ) மபொருளு்ட்�

2. பயனில்லொதை க்ளர்நிலததிற்கு ஒப்பொனவர்கள் _____.

  அ) வலி்�யற்றைவர்   ஆ) கல்லொதைவர் 

  இ) ஒழுக்க�ற்றைவர்    ஈ) அன்பில்லொதைவர்

3. ‘வல்லுருவம்’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

  அ) வல் + உருவம்    ஆ) வன்்� + உருவம் 

  இ) வல்ல + உருவம்  ஈ) வல்லு + உருவம்

4. மெடு்� + பதைர்  என்பதை்னச் பைர்மதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.

  அ) மெடுபதைர்  ஆ) மெடுதபதைர்     இ) மெடுநபதைர்  ஈ) மெடு்�பதைர்

5. ‘வருமுன்னர்’ எனத மதைொடங்கும் குறைளில் பயின்று வநதுள்்ள அணி _____.

  அ) எடுததுக்கொட்டு உவ்� அணி   ஆ) தைற்குறிப்பபற்றை அணி

  இ) உவ்� அணி    ஈ) உருவக அணி

குறுவினொ 

1. ைொன்பறைொர்க்கு அழகொவது எது?

2. பழியின்றி வொழும் வழியொகத திருக்குறைள் கூறுவது யொது?

3. ‘புலித பதைொல் பபொர்ததிய பசு’ என்னும் உவ்�யொல் திருக்குறைள் வி்ளக்கும் கருதது 
யொது?
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திருக்குறை்்ளச் சீர்பிரிதது எழுதுக.

1. தைக்கொர் தைகவிலமர ன்பது அவரவர் எச்ைததைொல் கொணப்படும்.

2. மதைொடங்கற்க எவவி்னயு ம�ள்்ளற்க முற்று மிடங்கணட பின் அல்லது.

பகொடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.

1. வலியில் நி்ல்�யொன் வல்லுருவம் ______

  புலியின்பதைொல் ______ப�யந தைற்று.

2. விலங்மகொடு _____ அ்னயர் ______

  கற்றைொபரொடு ஏ்ன யவர்.

சீர்க்்ள மு்றைப்படுததி எழுதுக. 

  யொழ்பகொடு அன்ன மகொ்ளல் க்ணமகொடிது 

  வி்னபடு பொலொல் மைவவிதுஆங்கு.

படங்களுக்குப்  மபொருததை�ொன திருக்குறைள்க்்ள எழுதுக.

  

1. __________ __________ __________ __________

  __________ __________ __________ 

 

2. __________ __________ __________ __________

  __________ __________ __________ 
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இயல்

மூன்று உடைல ஓம்புமின்

Ø உடலின சிறப்லேயும் உடல் ஓம்பும் முலறேலையும் இை்ககியங்ேள் வழி அறிதல்

Ø தமிைர மருத்துவத்தின சதகானலமலயயும் சிறப்லேயும்  அறிந்து சேருமிதம் 
சேகாள்ளுதல்

Ø மூலையின ச�யல்ேகாடுேள் ேறறிய புதுலமயகாை ச�ய்திேலை அறிந்து மகிழதல்

Ø எச்�ச்ச�காறேளின வலேேலை அறிந்து ேயனேடுத்துதல்

கற்றல் ்நொககஙகள்
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இயல்

மூன்று
்நொயும் மருந்தும்

�க்களின் உடலுக்கும் உள்்ளததிற்கும் துன்பம் தைருவன 
பெொயகள். உள்்ளததில் பதைொன்றும் தீய எணணங்க்ளொல் 
ஏற்படும் துன்பங்க்்ளயும் பெொயகள் என்பறை ெம் முன்பனொர் 
குறிப்பிட்டனர். அநபெொயக்்ள நீக்கும் �ருநதுக்ளொக வி்ளங்கும் 
அறைக்கருததுக்்ள இலக்கியங்கள் வி்ளக்குகின்றைன. அததை்கய 
கருததுக்்ள வி்ளக்கும் நீலபகசிப் பொடல்க்்ள அறிபவொம்.

கவிததப்பேதை

்�ொல்லும் ்பேொருளும்

தீர்வன -  நீங்குப்வ  திறைததைன  -  தைன்்�யு்டயன

உவை�ம்  -  அடங்கி இருததைல் கூற்றைவொ  -  பிரிவுக்ளொக

நிழல்இகழும்  -  ஒளிமபொருநதிய பூணொய - அணிகலன்க்்ள அணிநதைவப்ள

பபர்தைற்கு  -  அகற்றுவதைற்கு பிணி  -  துன்பம்

திரிபயொக�ருநது  -  மூன்று பயொக�ருநது ஓர்தைல்  -  ெல்லறிவு

மதைளிவு  -  ெற்கொட்சி பிறைவொர்  -  பிறைக்க�ொட்டொர்

பேொைலின் ்பேொருள்

ஒளிமபொருநதிய அணிகலன்க்்ள அணிநதை மபணபண! பெொயின் தைன்்�பற்றி 
யொர் வினவினொலும் அது மூன்று வ்கப்படும் என அறிவொயொக. �ருநதினொல் நீங்கும் 
பெொயகள் ஒருவ்க. எதைனொலும் தீரொதை தைன்்�யு்டய பெொயகள் �ற்மறைொரு வ்க. அடங்கி 
இருப்பனபபொல மவளிதபதைொற்றைததில் மதைரிநதைொலும் முற்றிலும் தீரொ�ல் உள்ளுக்குள் இருநது 
துன்பம் தைருவன இன்மனொரு வ்க.

தீரவனவும் தீராத் திறெத்்தனவும் ்ைய்ம்மருநதின

ஊரவனவும் வபாலாதும் உவைமத்தின உய்ப்பனவும்

யாரவினவும் ்காலும் அனவமூனறு கூறறெவா

வ்ரவனவவ ஆகும் நிழல்இ்கழும் பூணாய் (பா.113)

*வபர்தறகு அரும்பிணி ்தாம்இனவ அப்பிணி

தீர்தறகு உரிய திரிவயா்க மருநதுஇனவ

ஓர்தல் ்்தளிவவாடு ஒழுக்கம் இனவயுணடார

வபரத்்த பிணியுள் பிறெவார ்பரிதினபமுறவறெ*
(பா.116)
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அகற்றுவதைற்கு அரிய்வ பிறைவிததுன்பங்கள் ஆகும். இவற்்றைத தீர்க்கும் �ருநதுகள் 
மூன்று. ெல்லறிவு, ெற்கொட்சி, ெல்மலொழுக்கம் என்ப்வபய அம்�ருநதுகள். இவற்்றை 
ஏற்பறைொர் பிறைவிததுன்பததிலிருநது நீங்கி உயரிய இன்பத்தை அ்டவர்.

நூல் ்வளி

நீைவகைசி ஐஞ்சிறுகைாப்பியஙகைளுள் ஒன்று. இநநூல் சமைசமயக கைருத்துகை்ள 

ோதெஙகைளின் அடிப்�்்டயில் விளககுகி்றது. கை்டவுள் ோழ்த்து நீஙகைைாகைப் �த்துச் 

சருககைஙகை்ளக  ்கைாண்டது. சமயத் தெத்துேஙகை்ள  விோதிககும் தெருககை 

நூைான இதென் ஆசிரியர் ்�யர் அறியப்�்டவில்்ை. நீைவகைசிக கைாப்பியத்தின் தெருமவு்ரச் 

சருககைத்திலிருநது இரணடு �ா்டல்கைள் இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளன.

 ஐம்மபருங்கொப்பியங்கள், ஐஞ்சிறுகொப்பியங்கள் ஆகியவற்றின் மபயர்க்்ளத 
மதைொகுதது எழுதுக.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1. உடல்ெலம் என்பது _______ இல்லொ�ல் வொழ்தைல் ஆகும்.

   அ) அணி   ஆ) பணி             இ) பிணி              ஈ) �ணி

 2. நீலபகசி கூறும் பெொயின் வ்ககள்  _______. 

   அ) இரணடு   ஆ) மூன்று           இ) ெொன்கு            ஈ) ஐநது

 3. ‘இ்வயுணடொர்‘ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது  _______. 

   அ) இ + யுணடொர்      ஆ) இவ  + உணடொர்     

   இ) இ்வ  + உணடொர்      ஈ) இ்வ + யுணடொர்

 4. தைொம் + இனி என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல்  _______. 

   அ) தைொம்இனி   ஆ) தைொம்மினி     இ) தைொமினி           ஈ) தைொ�னி

குறுவினொ

 1. பெொயின் மூன்று வ்ககள் யொ்வ?

 2. நீலபகசியில் பிறைவிததுன்பத்தைத தீர்க்கும் �ருநதுக்ளொகக் கூறைப்படுவன யொ்வ?

சிறுவினொ

 பெொயின் வ்ககள், அவற்்றைத தீர்க்கும் வழிகள் பற்றி நீலபகசி கூறுவன யொ்வ?

சிநதை்ன வினொ

 துன்பமின்றி வொழ ெொம் ்கக்மகொள்்ளபவணடிய ெற்பணபுகள் யொ்வ?

8th Std Tamil _20-12-2019.indd   49 03-01-2020   19:34:34

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


50

*உடலின உறுதி உனடயவவர

 உலகில் இனபம் உனடயவராம்;

இடமும் ்பாருளும் வ்ாயாளிககு 

 இனிய வாழவு ்தநதிடுவமா?

சுத்்தம் உள்ள இட்மஙகும்

 சு்கமும் உணடு நீய்தனன

நித்்தம் நித்்தம் வபணுனவவயல்

 நீணட ஆயுள் ்பறுவாவய!

்கானல மானல உலாவிநி்தம்

 ்காறறு வாஙகி வருவவாரின

்கானலத் ்்தாட்டுக கும்பிட்டுக 

 ்காலன ஓடிப் வபாவாவன! *

கூனழ வயநீ குடித்்தாலும்

 குளித்்த பிறெகு குடியப்பா

ஏனழ வயநீ ஆனாலும்,

 இரவில் ்னறொய் உறெங்கப்பா!

மட்டுக குணனவ உணணாமல்

 வாரி வாரித் தினபாவயல்

திட்டு முட்டுப் பட்டிடுவாய்!

 தினமும் பாயில் விழுநதிடுவாய்!

தூய ்காறறும் ்னனீரும்,

 சுணடப் பசித்்த பினஉணவும்

வ்ானய ஓட்டி விடும்அப்பா!

 நூறு வயதும் ்தரும்அப்பா!

இயல்

மூன்று
வருமுன் கொப்பேொம்

‘பெொயற்றை வொழ்பவ கு்றைவற்றை மைல்வம்’  என்பது பழம�ொழி.  
பெொய வநதைபின் தீர்க்க முயல்வ்தை விட வருமுன் கொப்பபதை 
அறிவு்ட்�.   ெல்ல உணவு, உடல்தூய்�, உடற்பயிற்சி 
ஆகிய்வபய ெல்ல உடல் ெலததிற்கு அடிப்ப்ட. இவற்்றை 
வி்ளக்கும் பொடல் ஒன்்றை அறிபவொம்.

கவிததப்பேதை

அருனம உடலின ்ல்மல்லாம்

 அனடயும் வழி்கள் அறிவாவய!

வருமுன வ்ானயக ்காப்பாவய!

 னவயம் பு்கழ வாழவாவய!

      -்கவிமணி வ்தசி்க வி்ாய்கனார
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பேொைலின் ்பேொருள்

உடலில் உறுதி மகொணடவபர, உலகில் �கிழ்ச்சி உ்டயவரொவொர்.  உடல் உறுதியற்றை 
பெொயொ்ளர்க்கு வொழும் இடமும் மைல்வமும் இனிய வொழ்வு தைொரொ. சுததைம் நி்றைநதுள்்ள 
எல்லொ இடங்களிலும் சுகம் உணடு.  ெொள்பதைொறும் நீங்கள் தூய்�்யப் பபொற்றிப் 
பொதுகொததைொல் நீடிததை வொழ்ெொ்்ளப் மபறைலொம்.  

கொ்லயும் �ொ்லயும் ெ்டப்பயிற்சி ப�ற்மகொணடு, ெல்லகொற்்றைச் சுவொசிதது 
வருபவொ்ர பெொய அணுகொது.  அவர் உயி்ரக் கவர  எ�னும் அணுக�ொட்டொன்.  எனபவ, 
நீங்கள் கூ்ழக் குடிததைொலும் குளிததைபிறைபக குடிததைல் பவணடும்!  நீங்கள் வறு்�யில் 
வொழ்நதைொலும் இரவில் ென்றைொக உறைங்குதைல் பவணடும்.

அ்ளவொக உணணொ�ல் அதிக�ொக உணடொல்  மைரி�ொனம் தைடு�ொறி ெொள்பதைொறும்  
பெொயவொயப்பட்டுப் பொயில் விழுவீர்கள். தூய்�யொன கொற்றும் ெல்ல குடிநீரும் ென்கு பசிததை 
பிறைகு உணபதும் ெம்்� பெொய அணுகொ�ல் கொப்பொற்றும்!  நூறைொணடு வொழ ்வக்கும். அரிய 
ெம் உடல் ெலப�ொடு இருப்பதைற்கொன வழிகள் இ்வ என்ப்தை அறிவீர்க்ளொக!  ஆகபவ பெொய 
வருமுன் கொப்பபொம்!  உலகம் புகழ வொழ்பவொம்!.

நூல் ்வளி

கைவிமணி எனப் வ�ாற்றப்�டும் வதெசிகை விநாயகைனார், குமரி 

மாேட்டம் வதெரூரில் பி்றநதெேர்; முப்�த்தொறு ஆணடுகைள் 

ஆசிரியராகைப் �ணியாறறியேர். இேர், ஆசியவஜாதி, 

மருமககைள் ேழி மான்மியம், கைதெர் பி்றநதெ கை்தெ உள்ளிட்ட �ை கைவி்தெ 

நூல்கை்ளயும் உமர்கைய்யாம் �ா்டல்கைள் என்னும் ்மாழி்�யர்ப்பு 

நூ்ையும் �்்டத்துள்ளார்.

மைரும் மா்ையும் என்னும் நூலிலிருநது ஒரு �ா்டல் இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளது. 

1.  ‘தைன் சுததைம்’ என்னும் தை்லப்பில் படதமதைொகுப்பு ஒன்று உருவொக்குக.

2.  சுகொதைொரம் பற்றிய பழம�ொழிக்்ளத மதைொகுதது எழுதுக.  

 (எ.கொ.) சுததைம் பைொறு பபொடும்.

கறபேதவ கற்றபின்

்�ொல்லும் ்பேொருளும்

நிததைம் நிததைம் -  ெொள்பதைொறும்  ்வயம்  -  உலகம்

�ட்டு  -  அ்ளவு பபணு்வபயல்  -  பொதுகொததைொல்

சுணட - ென்கு திட்டுமுட்டு  - தைடு�ொற்றைம்
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1. கொநதியடிகள் _____ பபொற்றை வொழ்நதைொர்.

   அ) நிலம்   ஆ) ்வயம்                 இ) க்ளம்       ஈ) வொனம்

 2. ’ெலம�ல்லொம்’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

   அ) ெலம் + எல்லொம்  ஆ) ெலன் + எல்லொம்    

   இ) ெலம் + எலொம்  ஈ) ெலன் + எலொம்

 3. இடம் + எங்கும் என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும்  மைொல்_____. 

   அ)  இடமவங்கும்     ஆ) இடம்எங்கும்    

   இ) இடம�ங்கும்    ஈ) இடம்ம�ங்கும்

வருமுன்கொப்பபொம் - இப்பொடலில் இடம்மபற்றுள்்ள ப�ொ்ன, எது்க, இ்யபுச் மைொற்க்்ள 
எடுதது எழுதுக.

 ப�ொ்ன    ________   ________ ________ ________

              ________   ________ ________ ________

 எது்க    ________   ________ ________ ________

              ________   ________ ________ ________

 இ்யபு    ________   ________ ________ ________

              ________   ________ ________ ________

குறுவினொ

 1. ெம்்� பெொய அணுகொ�ல் கொப்ப்வ எ்வ?

 2. அதிக�ொக உணபதைொல் ஏற்படும் தீ்�க்ளொகக் கவி�ணி குறிப்பிடுவன யொ்வ?

சிறுவினொ

 உடல் ெலததுடன் வொழக் கவி�ணி கூறும் கருததுக்்ளத  மதைொகுதது எழுதுக.

சிநதை்ன வினொ

 பெொய வரொ�ல் தைடுக்கும் வழிமு்றைக்ளொக நீங்கள் கருதுவன யொ்வ?
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மருந்தென வேண்டாோம் யாக்கைககு அருநதியது 

அற்றது வ�ாறறி உணின்  (கு்றள் 942)

என்றைொர் திருவள்ளுவர்.  அருநதும் உணபவ அரு�ருநமதைன 
அறிநதைவர் ெம் தைமிழ் �க்கள்.  தைமிழ்�க்கள் உடற்கூறுகள் 
பற்றிய அறிவிலும், �ருததுவம் பற்றிய புரிதைலிலும் சிறைநது 
வி்ளங்கினர்; உலகில் பல்பவறு �ருததுவ மு்றைகள் இருநதைொலும் 

தை�க்மகன �ரபுைொர்நதை �ருததுவ மு்றைக்்ள உருவொக்கிப் பின்பற்றி வநதைனர்.  
அததை்கய தைமிழர் �ருததுவ மு்றைகள் பற்றிய மையதிக்்ளச் சிததை �ருததுவர்  
கு. சிவரொ�ன் அவர்களிடம் உ்ரயொடி அறிபவொம். 

இயல்

மூன்று

தமிைர் மருத்துவம்

உதரநதை உலகம்

(்நர்கொைல்)

மொைவர் சிலர், மருத்துவர் கு. சிவரொமன் அவர்கதளச் �ந்திககின்்றனர்.

மொைவர்: வைககம் ஐயொ. 

வணக்கம். வொருங்கள் குழந்தைகப்ள!

இலககியொ: எஙகள் பேள்ளி ஆண்டுமலரில் தமிைர் மருத்துவம் பேறறிய கட்டுதர ஒன்த்ற 

்வளியிை விரும்புகி்்றொம். அதறகொகத் தஙகதள ்நர்கொைல் ்�ய்ய வந்துள்்ளொம்.  

ெல்ல முயற்சி. எனக்குத மதைரிநதை விவரங்க்்ள விரிவொகக் கூறுகிபறைன். பகளுங்கள்!

இலககியொ:  மனிதர்கள் மருத்துவத்ததப பேறறி எப்பேொது அறிந்து்கொண்ைொர்கள் ஐயொ?

மதைொடக்க கொலததில் �னிதைனுக்கு பெொய வநதைபபொது இயற்்கயொக வ்ளர்நதை 
தைொவரங்க்்ளக் மகொணடும் அவனுக்கு அருகில் கி்டததை மபொருள்க்்ளக் மகொணடும் 
பெொ்யத தீர்க்க முயன்றிருப்பொன். 
தை ொ வ ர ங் க ளி ன்  ப வ ர் ,  ப ட் ் ட , 
இ்ல, பூ,  கனி முதைலியவற்்றை 
�ருநதைொகப் பயன்படுததியிருப்பொன். 
இவவொறுதைொன் �னிதைர்களுக்கும் 
�ருததுவததிற்கு�ொன மதைொடர்பு 
மதைொடங்கியது.

் � ழி ய ன் :  அ ப பே டி ய ொ ன ொ ல் 

பேைந்தமிைர்களும் மருத்துவத்தத 

அறிந்திருந்திருபபேொர்கள் அல்லவொ?
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ஆ�ொம். பழநதைமிழர்கள் �ருததுவத்தை அறிநதைது �ட்டு�ன்றி, �ருததுவததில் சிறைநதும் 
வி்ளங்கினொர்கள் என்பதைற்கொன குறிப்புகள் பழநதைமிழ் இலக்கியங்களில் கி்டக்கின்றைன. 
மூலி்க �ருததுவம், அறு்வ �ருததுவம், �ருநதில்லொ �ருததுவம் பபொன்றைவற்்றையும் 
உட்ல வ்ளப்படுததி உள்்ளத்தைச் சீரொக்கும் பயொகம் முதைலிய க்லக்்ளயும் 
அறிநதிருநதைொர்கள். 

்மகதல: சித்த மருத்துவம், ஆயுர்்வதம், இயறதக மருத்துவம், நொட்டு மருத்துவம் 

என்்்றல்லொம் மருத்துவமுத்றகள் பேல உள்ளன.  இதவ்யல்லொம் ஒன்்றொ, ்வவ்வ்றொ?

இவற்றுக்மகல்லொம் அடிப்ப்ட ஒன்றுதைொன்.  தைமிழரது நிலம், நி்றைநதை பணபொடுகளும் 
தைததுவங்களும் அடங்கியது. பெொயகள் எல்லொம் பபய, பிைொசுக்ளொல் வருகின்றைன;  பொவ, 
புணணியததைொல் வருகின்றைன என்று உலகததின் பல பகுதிகளில் மைொல்லிக்மகொணடிருநதை 
கொலததில், தைமிழர் தைததுவங்க்ளொன ைொங்கியம், ஆசீவகம் பபொன்றை்வ உடலுக்கும் 
பிரபஞ்ைததுக்கும் உள்்ள ஒற்று்�்யக் கணடறிநது, உடலில்  ஐம்பூதைங்களினொல் 
ஏற்படும் �ொற்றைங்க்்ள வி்ளக்கின. பெொ்ய இயற்்கயில் கி்டக்கும் மபொருள்கள், 
அப்மபொருள்களின் தைன்்�, சு்வ இவற்்றைக்மகொணபட குணப்படுததை முடியும் என்றை 
உண்�்ய மிகதமதைளிவொக வி்ளக்கினர்.  தைமிழர் �ருததுவம் பணபொட்டுக்கூறைொக 
ஆகும்பபொது ெொட்டு ்வததிய�ொகவும் பொட்டி ்வததிய�ொகவும் �ரபுைொர்நதை சிததை 
்வததிய�ொகவும் உணவு ைொர்நதை �ருததுவ�ொகவும், பணபொடு ைொர்நதை �ருததுவ�ொகவும் 
விரிநதிருக்கிறைது. 

பேொரி: உயர்வொக இருந்த தமிைர் மருத்துவமுத்ற பி்றகு பின்தஙகிப ்பேொனதறகுக கொரைம் 

என்ன?

நி்றைய கொரணங்க்்ளச் மைொல்லலொம். ெம்மீது நிகழ்நதை ப்டமயடுப்புகள் தைொக்கத்தை 
ஏற்படுததின. தைமிழர் �ருததுவம் அவரவர் வொழ்வியலுடனும் தைததுவங்களுடனும் 
பி்ணநதுதைொன்  வநதுமகொணடிருநதைது.  ை�ண, மபௌததைர் கொலததில் அநதைநதை �தைங்களின் 
கூறுகள் ெம் �ருததுவததில் இருநதைன.  பிறைகு ்ைவம் ஓங்கிய பபொது ்ைவ சிததைொநதைததின் 
கூறுகள் கலநதைன.  இறுதியில் ஆங்கிபலயர்கள் வநதைனர். அவர்களு்டய ெவீன 
அறிவியல் பொர்்வ ெம்மீது தைொக்கத்தை ஏற்படுததியது.   சிததை�ருததுவம் என்பது �ரபுவழி 
�ருததுவ�ொகவும் ெொட்டு �ருததுவ�ொகவும் சுருங்கியது.  இறுதியில் கிரொ�ம் ைொர்நதை 
�ருததுவ�ொக �ொறிப்பபொனது.  ெவீன �ருததுவததில், துரிதை�ொகச் சிலபெொயகளுக்குக் 
கி்டததை தீர்வுகள் மபரும் வரபவற்்பப் மபற்றைன.

்மகதல: தமிைர் மருத்துவம் இப்பேொழுது மீண்டும் மறுமலர்ச்சி அதைந்து வருவதொகத் 

்தொன்றுகி்ற்த?

ஆ�ொம். பல ஆணடுகளுக்குப் பின்னொல்தைொன் �ரபுைொர்நதை �ருததுவம் மிகப்மபரிய 
அனுபவததின் நீட்சி என்பதும் மிகப்மபரிய பட்டறிவில்  ஒரு மபரிய அறிவியல் கணடிப்பொக 
ஒளிநதிருக்கும் என்பதும் புரியத மதைொடங்கின.  குறிப்பொகச் ைர்க்க்ர, இரததைக்மகொதிப்பு, 
புற்று, �ொர்டப்பு முதைலிய வொழ்வியல் பெொயகள் மபருகிய நி்ல்யச் மைொல்லலொம். 
இவற்்றைத தீர்க்க மவறும் இரைொயன �ருநதுகள் பபொதைொ. கூடபவ உணவு, வொழ்வியல், 
உடற்பயிற்சி, பயொகம் இ்வயும் கூட்டொக ப�ற்மகொள்்ளப்பட பவணடும். மதைொடர் 
சிகிச்்ைக்குப் பிறைகு பக்கவி்்ளவுகள் இல்லொ �ருநதுகளின் பதை்வ அவசிய�ொயிற்று. அதைன் 
பிறைகுதைொன்  எல்லொ ெொடுகளிலும் இருக்கும் �ரபுைொர்நதை �ருததுவ மு்றைகளின் மீது, ெவீன 
அறிவியல் பொர்்வ விழத மதைொடங்கியது.  அதைனொல், சிததை �ருததுவததின் மதைொன்்�யும் 
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தைமிழர்களின் மதைொன்்�யும் புரிய ஆரம்பிததைன;  ஆயவுகள் ப�ற்மகொள்்ளப்பட்டன.  
ெொட்பட்ட பெொயகளுக்கு �ட்டு�ல்லொது, புதிய மதைொற்றுபெொய �ொதிரியொன ைவொல்களுக்கும் 
இது சிறைநதை �ொற்றைொக இருப்பது மதைரிய வநதைது.   இன்்றைக்குப் மபருவொரியொக இது 
மீணமடழுநது வநதுமகொணடிருக்கிறைது.  

இ ல க கி ய ொ :  சி த் த  ம ரு த் து வ த் தி ல்  த ொ வ ர ங க ளி ல்  இ ரு ந் து  ம ட் டு ் ம  ம ரு ந் து 

தயொரிககபபேடுகி்றதொ?

பவர்பொரு; தை்ழபொரு மிஞ்சினக்கொல் பற்பமைநதூரம் பொபர என்றைனர் சிததைர்கள். பவர், 
தை்ழ ஆகியவற்றைொல் குணம் அ்டயொதைபபொது சில ெொட்பட்ட பெொயகளுக்கு, தைொவரங்கள் 
�ட்டும் அல்லொ�ல் உபலொகங்க்்ளயும் பொஷொணங்க்்ளயும் சிததை �ருநதுக்ளொக ெம் 
முன்பனொர்கள் பயன்படுததியிருக்கிறைொர்கள்.  அநதைக் கொலததில் எப்படி மூலி்கக்்ள 
�ருநதைொகப் பொர்ததைொர்கப்ளொ அப்படிபய தைொதுப்மபொருட்க்்ளயும், உபலொகத்தையும் 
பொர்ததைொர்கள்.  அவற்்றை �ருநதுக்ளொக �ொற்றும் வல்ல்� சிததை�ருததுவததில் 
இருநதிருக்கிறைது.  

பேொரி: எல்லொருதைய உைல்நலனுககும், உைல் அதமபபிறகும் ஒ்ர வதகயொன மருந்து 

ஏற்றதொக இருககுமொ?

60  கிபலொ எ்ட மகொணட ஒருவர் நியூசிலொநதில் இருக்கிறைொர்;  இநபதைொபனசியொவில் 
இருக்கிறைொர்;  இநதியொவில் இருக்கிறைொர் என்றைொல் அவர்கள் அததை்ன பபருக்கும் 
ஒபர அ்ளவு �ருநது மகொடுக்க முடியொது.  அவர் எநதை வ்க  �னிதைர்; எப்படியொன 
வொழ்வியலில் இருக்கிறைொர்; என்ன �ொதிரியொன  ைமூகச் சிக்கலில் வொழ்கிறைொர்; என்ன 
�ொதிரி எணணப்பபொக்கு உ்டயவர்;  அவரு்டய உணவுமு்றை என்ன?  அவர் �ரபுவழி 
எப்படிப்பட்டது என்மறைல்லொம் ஆரொயநதுதைொன் சிகிச்்ை மகொடுக்க பவணடும்.  அநதை 
வ்கயில் தைமிழர் �ருததுவம் தைனிததுவம் மிக்கது.  

இலககியொ : மருத்துவத்தில் பேககவிதளவுகள் பேறறிக கூறுஙகள் ஐயொ.

ஒரு �ருந்தை எடுததுக்மகொணடொல் அதைற்கு  வி்்ளவும் இருக்கும் பக்கவி்்ளவும் 
இருக்கும்.  ஆனொல், தைமிழர் �ருததுவததில் பக்க வி்்ளவுகள் இல்்ல.  அதைற்குக் 
கொரணம் �ருநது என்பபதை உணவின் நீட்சியொக இருக்கிறைது.  ஒரு கவ்ளம் பைொற்்றை உடல் 
எப்படி  எடுததுக்மகொள்கிறைபதைொ, அப்படிபயதைொன் சிததை �ருததுவததின் இபலகியத்தையும், 
சூரணத்தையும் உடல் எடுததுக்மகொள்ளும்.  அதைனொல்,  உணவு எப்படிப் பக்க  
வி்்ளவுக்்ளத தைருவதில்்லபயொ அபதை பபொலச் சிததை �ருநதுகளும் பக்கவி்்ளவுக்்ள 
ஏற்படுததுவதில்்ல.  இருநதைபபொதிலும் சிததை �ருததுவததின் மீது தைற்பபொது ெடக்கும் 
பல அறிவியல் ஆயவுகள் மூலம் அவற்்றைத தைர நிர்ணயம் மையது யொருக்கு எநதை �ருநது, 
எநதை அ்ளவில், எநதைத து்ண �ருநதுடன் மகொடுததைொல் பக்க வி்்ளவு இருக்கொது என்று 
பட்டியலிட்டுள்்ளனர்.

்�ழியன்:  தமிைர் மருத்துவத்தின் சி்றபபு என்று எததச் ்�ொல்வீர்கள்?

தைனிததுவ�ொன பொர்்வ இதைன் முதைல் சிறைப்பு, இரணடொவது, சூழலுக்கு இ்ைநதை  
�ருததுவம் இது. இநதை �ருததுவததின் பயன்பொபடொ, மூலக்கூறுகப்ளொ,  �ருநதுகப்ளொ 
சுற்றுச்சூழ்லச் சி்தைக்கொது.  மிக முக்கிய�ொன சிறைப்பு என்னமவன்றைொல், பெொயக்கொன 
சிகிச்்ை்ய �ட்டும் மைொல்லொ�ல், பெொய மீணடும் வரொ�லிருப்பதைற்கொன வொழ்விய்லயும் 
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மைொல்கிறைது. அதைொவது, பெொயெொடி பெொய முதைல்ெொடி என்றை திருக்குறைளின்படி பெொ்ய 
�ட்டு�ன்றி, அதைன் கொரணிக்்ளயும் கணடறிநது ஒருவ்ர பெொயில்லொதை �னிதைரொக்குகிறைது. 

இலககியொ: இன்த்றககு ்நொய்கள் ்பேருகியிருககக கொரைம் என்ன ஐயொ?

�னிதைன் இயற்்க்ய விட்டு விலகி 
வ ந தை து தை ொ ன்  மு தை ன் ் � க்  க ொ ர ண ம் .  
� ொ றி ப் ப ப ொ ன  உ ண வு ,  � ொ சு  நி ் றை ந தை 
சு ற் று ச் சூ ழ ல் ,  � ன  அ ழு த தை ம்  இ ் வ 
மூ ன் று ம்  கு றி ப் பி ட த தை க் க  க ொ ர ண ங் க ள் .  
சுற்றுச்சூழல் �ொசு �ற்மறைொரு கொரணம். 
தைன் உணவுக்கொக பவறு எ்தைப்பற்றியும் 
க வ ் ல ம க ொ ள் ்ள ொ � ல் ,  நி ல த ் தை 
உரங்க்ளொலும்,  பூச்சிக்மகொல்லிக்ளொலும் 
ெச்சுப்படுததைலொம் என்றை அலட்சிய�ொன 
எணணமும்  �னஅழுததைமும் எது பகளிக்்க, எது குதூகலம், எது படிப்பு,  எது சிநதை்ன 
என்றை புரிதைல் இல்லொ்�யும் கூடுதைல் கொரணங்கள் ஆகும். ெம்மு்டய வொழ்விய்லச் 
மைம்்�ப்படுததுவதைற்கொக ெொம்  அறிவியல் அறி்வ, ப�ம்பட்ட அறி்வ வ்ளர்தபதைொம்.  
ஆனொல், நுணணறி்வத மதைொ்லததுவிட்படொம்.  இயற்்கபயொடு இ்யநது வொழலொம் 
என்கிறை அறி்வ ெொம் �றைநதுவிட்படொம்.  இ்வபய, இன்்றைக்குப் பல பெொயகள் மபருக மிக 
முக்கிய�ொன கொரணம் ஆகும்.

்மகதல: உைல் எதைககும் உைல் நலத்திறகும்  ்தொைர்பு உண்ைொ ஐயொ?

�ரபு ைொர்நது ஒருவர் உடல் எ்ட அதிக�ொக இருக்கிறைது.  ஆனொல், அவருக்குத 
தைற்பபொது எநதை பெொயும் இல்லொ�ல், ெல�ொக இருக்கிறைொர் என்றைொல் அவர் உடல் எ்ட்யக் 
கு்றைக்கபவணடிய அவசியம் இல்்ல. ஆனொல், எ்ட அதிகரிப்பொல் ைர்க்க்ரபெொய, 
இரததைக்மகொதிப்பு வர வொயப்புள்்ளது என்றைொல், அவர் கு்றைததுததைொன் ஆக பவணடும். 
அழகுக்கொக �ட்டும் உடல் எ்ட்யக் கு்றைப்பதும் மிகவும் ம�லிவதும் ெல்ல்வயல்ல.

பேொரி:  உைதவக குத்றபபேதுதொன் எதைதயக குத்றககும் வழியொ ஐயொ?  

இன்்றைக்குப் பல  உணவுக் கட்டுப்பொட்டு 
மு ் றை க ள்  உ ள் ்ள ன .   எ ல் ல ொ ம்  ெ ல் ல 
மு ய ற் சி க ள் தை ொ ம் .   ஆ ன ொ ல் ,  அ வ ற் ் றை ப் 
பி ன் ப ற் று வ தை ற் கு  ெ ம்  உ ட ல்  ஏ ற் றை தை ொ க 
இருக்கிறைதைொ என்ப்தைக் குடும்ப �ருததுவரிடம் 
பகட்டு முடிமவடுக்க பவணடும்.  ஏமனன்றைொல், 
இன்்றைக்குப்  பலரும் இ்ணயத்தைப் பொர்தது 
அம்மு்றைகளுக்குச் மைல்கிறைொர்கள். சிலருக்கு 
அ்வ பகடு வி்்ளவிக்கக்கூடும்.  ஒபர 
அடியொக எ்ட்யக் கு்றைப்பது ைரியன்று.  
ஒரு குறிப்பிட்ட கொல இ்டமவளிகளில் ஒன்று, 
ஒன்றை்ர ஆணடுகளில் எ்ட்யக் கட்டுக்குள் 
மகொணடுவர முயற்சிக்க பவணடும்.  அவைர 

்தரிந்து ்தளி்வொம்

ந்்டமு்்றயில் உள்ள மருத்துே 

மு்்றகைளுள் சிை

• சித்தெ மருத்துேம்

• ஆயுர்வேதெ மருத்துேம்

• யுனானி மருத்துேம்

• அவைா�தி மருத்துேம்
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யுகம் என்றைொலும் உணவு உணபதில், 
சில ஒழுக்கங்க்்ளக் க்டப்பிடிததைொக 
ப வ ண டு ம் .  உ ண வு க் க ொ க ச் 
ை ் � ய ல ் றை யி ல்  ம ை ல வி டு ம் 
ப ெ ர த ் தை ,  ெ ல் வ ொ ழ் வி ற் க ொ க ச் 
மைலவிடும் பெரம் என நி்னக்க 
பவணடும்.  

பேொரி:  உைல் நலத்துககொக உைலுககு, 

ந ொ ள் ் த ொ று ம்  எ ன் ன  ் � ய் ய 

்வண்டும்?

தி ன மு ம்  ெ ொ ற் ப த ் தை ந து 
நி மி ட த தி ல்  மூ ன் று  கி . மீ . 
ெ்டப்பயணம், பதி்னநது நிமிடம் 
பயொகொ,  தியொனம், மூச்சுப்பயிற்சி, 
ஏ ழு  � ணி ப ெ ர  தூ க் க ம் ,  மூ ன் று 
லிட்டர் தைணணீர் அருநதுதைல் ஆகியன அவசியம்.  எங்பகொ வி்்ளயும் ஆப்பி்்ளச்  
ைொப்பிடுவ்தை விட, ெ�து ஊரில் வி்்ளயும்  மகொயயொ, இலந்தை, ெொவல், பப்பொளி, மெல்லி, 
வொ்ழப்பழங்கள் ஆகியவற்்றைக் கொ்ல உணவுக்கு முன்பு ைொப்பிடலொம்.

்�ழியன் : பேல வதக மருத்துவ முத்றகள் இருககின்்றன்வ, அதவ இதைந்து 

்�யல்பேை முடியுமொ?

உலகததின் அததை்ன �ரபுைொர்நதை �ருததுவமு்றைகளுக்கும் பலமும் இருக்கிறைது;  
பலவீனமும் இருக்கிறைது.  மதைொற்றுபெொய வரொ�ல் கொப்பதிலும், அவைரகொலச் சிகிச்்ையிலும், 
�ருததுவ ஆரொயச்சியிலும் ெவீன �ருததுவம் முன்னணியில் உள்்ளது.  �ரபுைொர்நதை �ருநது 
பவ்ல மையயும் விதைத்தைப் புரிநதுமகொள்வதைற்கு ெவீன அறிவியல் பயன்படுகிறைது.  எனபவ, 
எல்லொ �ருததுவ மு்றைகளும் ்கபகொக்க பவணடும்.

இலககியொ : பேள்ளிக குைந்ததகளொகிய எஙகளுககு நீஙகள் கூறும் அறிவுதரகள் யொதவ?

பெொய வநதை பின்பு �ருததுவ�்னக்குச் மைல்வ்தைவிட வருமுன் கொக்கும் வொழ்க்்க்ய 
வொழக் கற்றுக்மகொள்ளுங்கள்.  ைரியொன உணவு, ைரியொன உடற்பயிற்சி, ைரியொன தூக்கம் 
ஆகிய மூன்றும் உங்க்்ள ெல�ொக வொழ்வக்கும்.  வி்ல உயர்நதை உணவுதைொன் ைரியொன 
உணவு என்று எணணொதீர்கள்.  எளி்�யொகக் கி்டக்கக்கூடிய கொயகறிகள், கீ்ரகள், 
பழங்கள், சிறுதைொனியங்க்்ள உணவில் பைர்ததுக் மகொள்ளுங்கள்.  கணினிததி்ரயிலும் 
்கபபசியிலும் வி்்ளயொடுவ்தைத தைவிர்தது ெொள்பதைொறும் ஓடியொடி வி்்ளயொடுங்கள்.  
இரவுததூக்கம் மிகவும் இன்றிய்�யொதைது.  உரிய பெரததில் உறைங்கச் மைல்லுங்கள்; 
அதிகொ்லயில் விழிதமதைழுங்கள். உங்க்்ள எநதை பெொயும் அணடொது.

்மகதல : மிகவும் பேயனுள்ள ்�ய்திகதள இன்று அறிந்து்கொண்்ைொம். மிகவும் நன்றி 

ஐயொ.

மிகவும் �கிழ்ச்சி. மைன்று வொருங்கள்.

சிறுதொனியஙகைள்

8th Std Tamil _20-12-2019.indd   57 03-01-2020   19:34:35

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


58

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

1. நீங்கள் �ருததுவரிடம் பகட்க விரும்பும் ஐநது வினொக்க்்ள எழுதுக.

2. உங்கள் பகுதிகளில் கி்டக்கும் மூலி்ககளின் �ொதிரிக்்ளத திரட்டி அவற்றின் 

பயன்க்்ள எழுதிக் கொட்சிப்படுததுக.

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1. மதைொடக்க கொலததில் �னிதைர்கள் �ருததுவததிற்கு _____ பயன்படுததினர்.

   அ) தைொவரங்க்்ள  ஆ) விலங்குக்்ள    இ) உபலொகங்க்்ள  ஈ) �ருநதுக்்ள

 2. தைமிழர் �ருததுவததில் �ருநது என்பது _____ நீட்சியொகபவ உள்்ளது.

   அ) �ருநதின்  ஆ) உடற்பயிற்சியின்  இ) உணவின்  ஈ) வொழ்வின்

 3. உடல் எ்ட அதிகரிப்பதைொல் ஏற்படும் பெொயகளுள் ஒன்று _____.

   அ) தை்லவலி ஆ) கொயச்ைல்           இ) புற்றுபெொய        ஈ) இரததைக்மகொதிப்பு

 4. ை்�யல்றையில் மைலவிடும் பெரம் _____ மைலவிடும் பெர�ொகும்.

   அ) சு்வக்கொக  ஆ) சிக்கனததிற்கொக  இ) ெல்வொழ்வுக்கொக  ஈ)  உணவுக்கொக

குறுவினொ

 1. �ருததுவம் எப்பபொது மதைொடங்கியது?

 2. ெல்வொழ்விற்கு ெொம் ெொள்பதைொறும் மையய பவணடிய்வ யொ்வ?

 3. தைமிழர் �ருததுவததில் �ருநதுக்ளொகப் பயன்படுவன யொ்வ?

சிறுவினொ

 1. பெொயகள் மபருகக் கொரணம் என்ன?

 2. பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு �ருததுவர் கூறும் அறிவு்ரகள் யொ்வ?

மெடுவினொ

 தைமிழர் �ருததுவததின் சிறைப்புக்ளொக �ருததுவர் கூறும் மையதிக்்ளத மதைொகுதது 
எழுதுக.

சிநதை்ன வினொ

 பெொயின்றி வொழ ெொம் என்மனன்ன வழிக்்ளக் ்கயொ்ளலொம்? 
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இயல்

மூன்று
ததலககுள் ஓர் உலகம்

விரிவொனம்

உலகததிபலபய மிகமிக வியப்பொனது �னிதை  மூ்்ள. அதைன் 
மையல்பொடுகள்  விந்தையொன்வ �ட்டு�ல்ல, புதிரொன்வ. 
�ருததுவ ப�்தைகளும் அறிவியலொ்ளர்களும் இதை்னத 
மதைொடர்நது ஆரொயநது மகொணடிருக்கிறைொர்கள். ெ�து உடல் 
இயக்கததிற்கும் �ன இயக்கததிற்கும் கொரண�ொன மூ்்ள்யப் 
பற்றி அறிநதுமகொள்பவொம்.

இநதைப் பிரபஞ்ைததிபலபய மிகவும் அடர்ததியொன சிக்கலொன ஒரு மபொருள் 
எதுமவன்றைொல் அது �னிதை மூ்்ளதைொன் என்று மைொல்கிறைொர்கள். அதைனுள் இருக்கும் 
மைல்களின் எணணிக்்க ட்ரில்லியன். அவற்றில் நூறு பில்லியன் அதைொவது பததைொயிரம் 
பகொடி நியூரொன்கள் உள்்ளன. இநதை நியூரொன்களின் வ்லப்பின்னல்தைொன் புததிைொலிததைனம், 
ப்டப்பு உணர்ச்சி, ஞொபகம், தைன்னுணர்வு ஆகியன எல்லொம். 

மூதளயின் அதமபபு 

மூ்்ள, முதுகுத தைணடில் இருநது மு்்ளக்கிறைது. தைணடிலிருநது �டிப்பு �டிப்பொக 
முட்்டக்பகொஸ் இ்லகள் வருவது பபொல அல்லது மவங்கொயம் பபொல உள்்ளது. இ்தை மூன்று 
பொகங்க்ளொக ப�ம்பபொக்கொகப் பிரிக்கின்றைனர். அ்வ உள்மூ்்ள, ெடுமூ்்ள, பின்மூ்்ள. 
முன்மூ்்ளயில் மூக்கு, கண இவற்றின் முடிவுகள் உள்்ளன. உடம்பிலுள்்ள சிறுமூ்்ளதைொன் 
ெம் உடலின் அ்ைவுக்்ளயும் உணர்ச்சிகளின் வ்ளர்ச்சி்யயும் கட்டுப்படுததுகிறைது.

மூதளயின் உைவு

மூ்்ள மரொம்ப பசி உள்்ளது. 
பசி என்றைொல் ைொம்பொர்ைொதைம், 
தையிர்ைொதைம் பபொன்றை பசியில்்ல. 
உயிர்வளிப்பசி. மூ்்ளக்கு ஒரு 
நிமிடததிற்கு 800 மி.லி. குருதி 
ப தை ் வ ப் ப டு கி றை து .  மூ ் ்ள , 
உடம்பின் எ்டயில் ஐம்பதில் ஒரு 
பங்பக இருநதைொலும் அது குருதி, 
உயிர்வளி ஆகியவற்றின் ம�ொததைத 
பதை்வயில் ஐநதில் ஒரு பொகத்தை  
அ ப க ரி த து க்  ம க ொ ள் கி றை து . 
மூ்்ளக்கு  அத தை்ன ஆற்றைல் 
பதை்வதைொன். தைனக்கொன ஆற்றை்லச் பைகரிதது ்வக்க அதைற்கு இடமும் இல்்ல. அதைனொல் 
அதைற்குக் குருதிபயொட்டம் எப்பபொதும் இருநதுமகொணபட இருக்க பவணடும்.
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மூதளயும் உைல் இயககமும்

ெொம்,  உடலின் நி்றைய பொகங்க்்ள 
ெம் விருப்பப்படி மையல்படுததுகிபறைொம். 
் க ் ய  ஆ ட் டு ,  ப ர தை ெ ொ ட் டி ய ம்  ஆ டு , 
அடி,  மூக்்கத மதைொடு இ்வமயல்லொம் 
ப � லி ட த தி லி ரு ந து  ஆ ் ண  வ ந து 
ம ை ய ல் ப டு ம்  ம ை ய ் க க ள் .  து ம் � ல் , 
இரு�ல், சூடொன பொததிரத்தைத மதைொட்டொல் 
உ ட ப ன  ் க ் ய  வி ல க் கி க்  ம க ொ ள் வ து 
இவற்றுக்மகல்லொம் ப�லிடததுக்குத தைகவல் 
பபொய ஆ்ண வருவதைற்குக் கொததிருக்க 
மு டி ய ொ து .  ஆ க ப வ ,  இ ் வ ம ய ல் ல ொ ம் 
பஞ்ைொயதது, தைொலுகொ அலுவலகங்களிபலபய 
தீர்�ொனம் ஆகிவிடுகின்றைன. இநதை �ொதிரி 
தைன்னிச்்ையொன மையல்களுக்கொகததைொன் முதுகுததைணடின் குறுக்கு இ்ணப்புகள் 
இருக்கின்றைன.  

மூதளயின் வலதும் இைதும்

மூ்்ளக்குச் மைல்லும் ெரம்புகளில் இட - வல �ொற்றைம் ஒன்று நிகழ்கிறைது. அதைொவது 
வலப்பக்கச் மையதிகள் மூ்்ளயின் இடப்பக்கப் பகுதிக்கும், இடப்பக்கச் மையதிகள் 
வலப்பக்கப் பகுதிக்கும் மைல்கின்றைன. ெம்மில் மபரும்பொலொனவர்கள் வலது்கக்கொரர்க்ளொக 
இருப்பதைற்குக் கொரணம் ெம் மூ்்ளயின் இடது பகுதியின் அதிகப்படியொன பொதிப்பினொல்தைொன் 
என்று மைொல்கிறைொர்கள். இடது பொதிதைொன் பபை, எழுதை, கணக்கிட, தைர்க்கரீதியில் சிநதிக்க 
உதைவுகிறைது. அறிவொற்றைல், பிரச்ை்னக்்ள அலசுதைல், ைதுரங்கம் பபொன்றை வி்்ளயொட்டுகளில் 
சிறைப்பது இவற்்றைமயல்லொம் இடது பகுதி பொர்ததுக்மகொள்கிறைது. ெம் ம�ொழி அறிவு கூட 
இடது பகுதிபய. 

இடது பொதி அணணன் என்றைொல், வலது பொதி தைம்பி. இநதைப் பொதியொல்தைொன் ெொம் 
வடிவங்க்்ள உணர்கிபறைொம். கவி்தை எழுதுவது, படம் பபொடுவது, ெடனம் ஆடுவது, 
ெடிப்பது பபொன்றை க்ல மதைொடர்பொன்வ எல்லொம் வலது பொதியில்தைொன். வலது பொதி 
ைரியில்்லமயனில் வீட்டுக்குப் பபொக வழி மதைரியொ�ல் திணடொடுபவொம். 

வலது பகுதி ஆக்கிரமிப்பு அதிக�ொக இருப்பவர்கள் ெடிகர்கள், பொடகர்கள், ெடனக் 
க்லஞர்கள், இ்ைக்கருவிக்்ளக் ்கயொளுபவர்கள் இன்ன பிறைர். இடது பகுதி ஆக்கிரமிப்பு 
அதிகம் இருப்பவர்கள் பட்டயக் கணக்கர்கள், கணக்கு ஆசிரியர்கள், இநதிய ஆட்சிப் 
பணிக்குப் படிததைவர்கள் பபொன்பறைொர். இடதும் வலதும் ைரியொன அ்ளவில் கலநது 
இருப்பவர்களும் உணடு.

மூதளயும் உைர்வுகளும்

ெம்மில் எததை்ன உணர்ச்சிகள் உள்்ளன எனச் சிநதிததுப் பொருங்கள்! பகொபம், 
பொைம், அன்பு, வியப்பு, மவறுப்பு என எததை்ன உணர்ச்சிக்்ள ெம் முகம் கொட்டுகின்றைது. 
�னிதைனுக்குததைொன் முகததில் உணர்ச்சிக்்ளக் கொட்டும் திறை்� அதிகம். பகொபம், பயம் 

்தரிந்து ்தளி்வொம்

தெ ் ை யி ன்  � கு தி யி ல்  ந ் ்ட ் � று ம் 

சி ை  தெ ன் னி ச் ் ச ய ா ன  ் ச ய ல் கை ள ா ன 

்ேளிச்சத்திறகு ஏற்ற�டி கைணகை்ளத் 

தி்றப்�து ,  தெ்ை்யத் திருப்பும்வ�ாது 

கைணகை்ள நி்ைநிறுத்துேது ஆகியேற்்ற 

எல்ைாம் மூ்ளவய �ார்த்துக ்கைாள்கி்றது. 

ஆனால், ஏப்�ம் விடுேது, இருமல், தும்மல், 

்கைாட்டாவி, ோநதி ஆகியேறறுக்கைல்ைாம் 

மூ ் ள க கு ப்  � தி ை ா கை  மு து ் கை லு ம் பு 

இருநதொவை வ�ாதும்.
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பபொன்றை ஒன்றிரண்டததைொன் மிருகங்க்ளொல் 
கொட்டமுடியும். �ற்றைபடி �னிதைன் பபொல் 
ெ வ ர ை ங் க ் ்ள யு ம்  க ொ ட் ட மு டி ய ொ து . 
உணர்ச்சிகளின் பிறைப்பிடம் மூ்்ளதைொன். 
மூ்்ள - உடல்  இரணடும் இ்ணநது 
ம ை ய ல் ப டு வ தை ொ ல்  ம வ ளி ப் ப டு ப ் வ தை ொ ன் 
உணர்ச்சிகள்.

மூதளயும் நிதனவொற்றலும்

நி்னவொற்றைல், மூ்்ளயின் �ற்மறைொரு 
விந்தை. ஏறைக்கு்றைய பிறைநதை சில வருடங்களில் 
இருநது  வொழ்ெொள் முழுவதும் பல மையதிகள் 
ெ�க்கு நி்னவில் இருக்கின்றைன. �னிதைனின் 
நி்னவொற்றை்ல ஒரு கணிப்மபொறி அல்லது  நூலகததுடன் சிலர் ஒப்பிடுவொர்கள். ெம் 
புலன்களிலிருநது (கண, கொது, மதைொண்ட) வரும் மையதிக்்ள மூ்்ள தைற்கொலிக�ொக 
ஓரிடததில் பபொட்டு்வததுக் மகொள்கிறைது. அதிலிருநது பதைர்நமதைடுக்கப்பட்ட சில மையதிகள் 
குறுகிய கொல நி்னவுக்கு அனுப்பப்படுகின்றைன. தைற்கொலிக நி்னவில் புதியதைொகச் 
மையதிகள் உள்ப்ள நு்ழயும் மபொழுது ப்ழய மையதிகள் நீக்கப்படுகின்றைன. உங்களுக்கு 
இன்று கொ்ல ைொப்பிட்டது நி்னவில் இருக்கும். பபொன வொரம் ைொப்பிட்டது நி்னவில் 
இருக்கொது. ஆனொல் திரும்பத திரும்ப நி்னததுப் பொர்ததைொல் ஒரு மையதி்ய அதிககொலம் 
தைற்கொலிக நி்னவில் நிறுததை முடியும்; பதைர்வுக்கு �னப்பொடம் மையவது பபொல. இவவொறு 
மீணடும் மீணடும் நி்னக்கப்படும் மையதிகள் பதைர்ச்சி மபற்று ெம் மூ்்ளயின் நி்லயொன 
நி்னவுக்கு அனுப்பப்படுகின்றைன. 

மூதளயும் தன்னுைர்வும்

உங்கள் மபயர் எதுவொக பவணடு�ொனொலும் இருக்கலொம். ஆனொல், சின்ன குழந்தையில் 
இருநது ெொன் என்றை உணர்வு நிச்ையம் ெம் எல்பலொருக்கும் ஏற்பட்டுவிடுகிறைது. 
இநதைத தைன்னுணர்வுதைொன் �னததின் மையல்பொடு என்கின்றைனர்.  தூக்கததிலிருநது 
எழுநதிருக்கும்பபொது ெொம் இதைன் பல நி்லக்்ளச் ைநதிக்கிபறைொம். சிலருக்கு �ததியொனத 
தூக்கததில் இருநது எழுநதிருக்கும்மபொழுது ‘அமுக்குவொன்’ வரும். அதைொவது நி்னவு 
திரும்பிவிடும். ஆனொல், ்ககொல் அ்ைக்கும் திறை்� சிறிது பெரததிற்குப் பிறைபக வரும். 
முழுதும் விழிததுக் மகொணடிருக்கும்பபொபதை இரணடு விதை�ொன �னம் இயங்குவ்தை நீங்கள் 
கவனிக்கலொம். �கிழுநது அல்லது இருைக்கர வொகனததில்  மைல்லும்பபொது ஒரு �னம் 
பவறு சிநதை்னயில் இருக்க, �ற்றைது கியர் �ொற்றுவது, ைொ்ல விதிகளுக்குப் பணிவது என்று 
�ற்மறைொரு தை்ளததில் இயங்கும்.

மூதளயும் அன்்றொை நிகழவுகளும்

அவைரப� இல்லொதை அன்றைொட நிகழ்ச்சிக்்ள மூ்்ள எப்படிச் ை�ொளிக்கிறைது என்று 
பொர்க்கலொம். சு�ொர் மதைொணணூறு நிமிடங்களுக்கு ஒருமு்றை ெொம் எல்பலொரும் �னநி்ல 
�ொறுகிபறைொம்  என்று ஆரொயச்சியொ்ளர்கள் மைொல்கிறைொர்கள். மகொஞ்ைபெரம் சுறுசுறுப்பு, 
மகொஞ்ைபெரம் பகல்கனொ, இப்படிததைொன் ெொம் �ொறி�ொறி வொழ்கிபறைொம். பகலிலும் ைரி, 
இரவிலும் ைரி இநநி்ல மதைொடரும். 

்தரிந்து ்தளி்வொம்

ம்றதி என்�து சிை நி்னவுகைள், மற்ற 

நி்னவுகைளு்டன் குறுககிடடு அேற்்ற 

அழிப்�து என்று சிைர் கைருதுகின்்றனர். 

்�ாதுோகை நாம் உயிர் ோழத் வதெ்ேயான 

்சய்திகை்ள நாம் வி்ரவில் ம்றப்�தில்்ை. 

ந ம்  ் � ய ர் ,  ந ண � ர் ,  உ ்ற வி ன ர் , 

வமைதிகைாரிகைளின் ்�யர்கைள், வீடடுககுப் 

வ�ாகும் ேழி இேற்்ற்யல்ைாம் நாம் 

வி்ரவில் ம்றப்�தில்்ை. 
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ைரொைரி �னிதைன் தைனது வொழ்ெொளில் இருபது வருடம் தூங்குகிறைொன். மூன்று லட்ைம் 
கனவுகள் கொணகிறைொன். நி்னவு பபொல் தூக்கமும் ெம் ெரம்புகளின் முக்கிய நி்ல 
ஆகும். கனவு என்பது, �னதில் உள்்ள நி்னவ்லகளில் அன்்றைய அல்லது ைமீபததிய 
நி்னவுக்்ள வ்கப்படுததி வரி்ைப்படுததும் மையல் என்கின்றைனர். கனவுகள் 
அல�ொரியில் உள்்ள மபொருட்க்்ள ஒவமவொன்றைொக எடுததுப் பொர்ததுத திருப்பி ்வப்பது 
பபொன்றைது என்கிறைொர்கள்.

மூதளயும் கற்றலும்

ம�ொழி்ய இலக்கண விதியின்படி பபசுவது �னிதைனுக்கு உணடொன தைனிப்பட்ட 
திறை்�. சிம்பன்சி பபொன்றை குரங்குகளுக்கு �ன்றைொடிச் மைொல்லிக் மகொடுததும் இநதைத 
திறை்� வரவில்்ல. ம�ொழியொரொயச்சி இப்படி என்றைொல் கற்பது, அனுபவததிலிருநது 
அறிவு மபறுவது ஆகிய்வ பற்றியும் நி்றைய ஆரொயச்சி மையகிறைொர்கள். ெொம்  ைட்்ட 
பபொட்டுக் மகொள்வது, ்ைக்கிள் ஓட்டுவது, ஸ்பூனொல் ைொப்பிடுவது ஆகிய்வ எல்லொம் 
அனுபவ அறிவுதைொன். இவற்்றைமயல்லொம் ெொம் எப்படிக் கற்கிபறைொம் என்றை ஆரொயச்சிகள் 
மதைொடர்நதுமகொணபட இருக்கின்றைன.

 எது எப்படிபயொ, கற்பது ெம் மூ்்ளயில் �ொறுதைல்க்்ள ஏற்படுததுகிறைது என்பது 
பரிபைொதை்ன மூலம் கணடறிநதை உண்�. ெொம் தினமும் கற்கின்பறைொம்; கற்றை வித்தைக்்ள 
�ொற்றி அ்�ததுக்மகொள்கிபறைொம். கற்க கற்க ெம் நியூரொன்களின் இ்ணப்புச் சிக்கல்கள் 
அதிக�ொகிக்மகொணபட வருகின்றைன;  மூ்்ளயின் எ்ட மகொஞ்ைம் கூடுகிறைது; அதில் உள்்ள 
புபரொட்டீன் அ்ளவு அதிகரிக்கிறைது; கற்பது, அனுபவ அறிவு ஆகிய்வ மூ்்ளயின் பல 
பகுதிக்்ளப் பொதிக்கின்றைன  என்பது �ட்டும் உறுதி.

மூ்்ளயின் வலது, இடது பொகங்களின் மையல்பொடுகள் பற்றித மதைொகுதது எழுதுக.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

மூ்்ளயின் மையல்கள் குறிததுப் பிறை நூல்களிலிருநது தைகவல்க்்ளத திரட்டி எழுதுக.

நூல் ்வளி

சுஜாதொவின் இயற்�யர் ரஙகைராஜன் என்�தொகும். 

இேர் சிறுகை்தெகைள், புதினஙகைள், நா்டகைஙகைள், அறிவியல் 

பு்னவுககை்தெகைள், தி்ரப்�்டக கை்தெ ேசனம் எனப் 

�ைது்்றகைளில் �ணியாறறியுள்ளார்.  மின்னணு ோககு எநதிரம் 

உருோககும் �ணியில் இேர் முககியப் �ஙகு ஆறறியுள்ளார். என் 

இனிய எநதிரா, மீணடும் ஜீவனா, �ரஙகைத்துத் வதெே்தெகைள், தூணடில் 

கை்தெகைள் உள்ளிட்ட �ைநூல்கை்ள எழுதியுள்ளார். 

இேரது தெ்ை்மச்்சயைகைம் என்னும் நூலிலிருநது ்சய்திகைள் ்தொகுத்துத்  தெரப்�டடுள்ளன.

8th Std Tamil _20-12-2019.indd   62 03-01-2020   19:34:35

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


63

இயல்

மூன்று எச்�ம்

கறகண்டு

படிததைொன், படிததை, படிதது – ஆகிய மைொற்க்்ளக் கவனியுங்கள்.

படிததைொன் என்னும் மைொல்லில் மபொருள் முற்றுப் மபறுகிறைது. எனபவ, இது வி்னமுற்று 
ஆகும்.

 படிததை, படிதது ஆகிய மைொற்களில் மபொருள் முற்றுப்மபறைவில்்ல. இவவொறு 
மபொருள் முற்றுப் மபறைொ�ல் எஞ்சி நிற்கும் மைொல் எச்ைம் எனப்படும். இது மபயமரச்ைம், 
வி்னமயச்ைம் என்று இருவ்கப்படும்.

்பேய்ரச்�ம்

 படிததை என்னும் மைொல் �ொணவன், �ொணவி, பள்ளி, புததைகம், ஆணடு பபொன்றை 
மபயர்ச்மைொற்களுள் ஒன்்றைக் மகொணடு முடியும்.

 (எ.கொ.)  படிததை �ொணவன்.

   படிததை பள்ளி.

 இவவொறு மபய்ரக் மகொணடு முடியும் எச்ைம் மபயமரச்ைம் ஆகும். மபயமரச்ைம் 
மூன்று கொலததிலும் வரும்.

 (எ.கொ.)  பொடிய பொடல்  - இறைநதைகொலப் மபயமரச்ைம்

   பொடுகின்றை பொடல்  - நிகழ்கொலப் மபயமரச்ைம்

   பொடும் பொடல்         - எதிர்கொலப் மபயமரச்ைம்

்தரிநிதல, குறிபபுப ்பேய்ரச்�ஙகள்

 எழுதிய கடிதைம் – இதமதைொடரில் உள்்ள எழுதிய என்னும் மைொல் எழுதுதைல் என்னும் 
மைய்லயும் இறைநதைகொலத்தையும் மதைளிவொகக் கொட்டுகிறைது. இவவொறு மைய்லயும் 
கொலத்தையும் மவளிப்ப்டயொகத மதைரியு�ொறு கொட்டும் மபயமரச்ைம் மதைரிநி்லப் 
மபயமரச்ைம் எனப்படும்.

 சிறிய கடிதைம் – இதமதைொடரில் உள்்ள சிறிய என்னும் மைொல்லின் மைய்லபயொ, 
கொலத்தைபயொ அறிய முடியவில்்ல.  பணபி்ன �ட்டும் குறிப்பொக அறியமுடிகிறைது. 
இவவொறு மைய்லபயொ, கொலத்தைபயொ மதைளிவொகக் கொட்டொ�ல் பணபி்ன �ட்டும் 
குறிப்பொகக் கொட்டும் மபயமரச்ைம் குறிப்புப் மபயமரச்ைம் எனப்படும்.
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விதன்யச்�ம்

 படிதது என்னும் மைொல் முடிததைொன், வியநதைொள், �கிழ்நதைொர் பபொன்றை வி்னச் 
மைொற்களுள் ஒன்்றைக் மகொணடு முடியும்.

 (எ.கொ.)  படிதது முடிததைொன்.

   படிதது வியநதைொன்.

இவவொறு வி்ன்யக் மகொணடு முடியும் எச்ைம் வி்னமயச்ைம் எனப்படும்.

்தரிநிதல, குறிபபு விதன்யச்�ஙகள்

 எழுதி வநதைொன் – இதமதைொடரில் உள்்ள எழுதி என்னும் மைொல் எழுதுதைல் என்னும் 
மைய்லயும் இறைநதை கொலத்தையும் மதைளிவொகக் கொட்டுகிறைது. இவவொறு மைய்லயும் 
கொலத்தையும் மவளிப்ப்டயொகத மதைரியு�ொறு கொட்டும் வி்னமயச்ைம் மதைரிநி்ல 
வி்னமயச்ைம் எனப்படும்.

 ம�ல்ல வநதைொன் – இதமதைொடரில் உள்்ள ம�ல்ல என்னும் மைொல் கொலத்தை 
மவளிப்ப்டயொகக் கொட்டவில்்ல. ம�துவொக என்னும் பண்ப �ட்டும் உணர்ததுகிறைது. 
இவவொறு கொலத்தை மவளிப்ப்டயொகக் கொட்டொ�ல் பணபி்ன �ட்டும் குறிப்பொக 
உணர்ததிவரும் வி்னமயச்ைம், குறிப்பு வி்னமயச்ைம் எனப்படும்.

முற்்றச்�ம்

 வள்ளி படிததைனள்.

இதமதைொடரில் படிததைனள் என்னும் மைொல் படிததைொள் என்னும் வி்னமுற்றுப் 
மபொரு்்ளத தைருகிறைது.

வள்ளி படிததைனள் �கிழ்நதைொள்.

இதமதைொடரில் படிததைனள் என்னும் மைொல் படிதது என்னும் வி்னமயச்ைப் மபொரு்்ளத 
தைருகிறைது. இவவொறு ஒரு வி்னமுற்று எச்ைப்மபொருள் தைநது �ற்மறைொரு வி்னமுற்்றைக் 
மகொணடு முடிவது முற்மறைச்ைம் எனப்படும். 

கறபேதவ கற்றபின்

1. ‘வநதை’ – என்னும் மைொல்்லப் பயன்படுததி மவவபவறு மதைொடர்க்்ள எழுதுக.

 (எ.கொ.)  வநதை �ொணவன்.

                     வநதை �ொடு.

2. ‘வ்ரநது’ – என்னும் மைொல்்லப் பயன்படுததி மவவபவறு மதைொடர்க்்ள எழுதுக.

 (எ.கொ.) வ்ரநது வநதைொன்.

                     வ்ரநது முடிததைொன்.

8th Std Tamil _20-12-2019.indd   64 03-01-2020   19:34:36

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


65

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.
 1. முற்றுப் மபறைொ�ல் எஞ்சி நிற்கும் மைொல் _____ எனப்படும்.

   அ) முற்று ஆ) எச்ைம்   இ) முற்மறைச்ைம் ஈ) வி்னமயச்ைம்

 2. கீழ்க்கொணும் மைொற்களில் மபயமரச்ைம் _____.

   அ) படிதது  ஆ) எழுதி   இ) வநது  ஈ) பொர்ததை

 3. குறிப்பு வி்னமயச்ைம் _____ மவளிப்ப்டயொகக் கொட்டொது.

   அ) கொலத்தை   ஆ) வி்ன்ய  இ) பணபி்ன  ஈ) மபய்ர 

மபொருததுக.
 ெடநது    - முற்மறைச்ைம்

 பபசிய     - குறிப்புப் மபயமரச்ைம்

 எடுததைனன் உணடொன்  - மபயமரச்ைம்

 மபரிய     - வி்னமயச்ைம்

கீழ்க்கொணும் மைொற்க்்ளப் மபயமரச்ைம், வி்னமயச்ைம் என வ்கப்படுததுக.
 ெல்ல, படுதது, பொயநது, எறிநதை, கடநது, வீழ்நதை, �ொட்டிய, பிடிதது, அ்ழததை, பொர்தது.

 

 

 

 

 

சிறுவினொ
 1. எச்ைம் என்றைொல் என்ன? அதைன் வ்ககள் யொ்வ?

 2. ‘அழகிய �ரம்’ – எச்ை வ்க்ய வி்ளக்குக.

 3. முற்மறைச்ைத்தைச் ைொன்றுடன் வி்ளக்குக.

 4. வி்னமயச்ைததின் வ்கக்்ள வி்ளக்குக.

்பேய்ரச்�ம் விதன்யச்�ம்
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்மொழிதய ஆள்்வொம்!

கேடே.

 உடல்ெலம் குறிததை விழிப்புணர்வு உ்ரகளின் ஒலிப்பதிவுக்்ளக் பகட்டு �கிழ்க.

கீழ்கேகாணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் கேசுே.

 உணபவ �ருநது.

ச�கால்ை்ககேடடு எழுதுே.

 ெல�ொன உடலுக்கு இரணடுபவ்்ள சிற்றுணடியும் ஒருபவ்்ள நி்றைவொன உணவும்  
பபொது�ொனது. கொ்ல உண்வத தைவிர்ததைல் கூடொது.  இரமவல்லொம் மவற்றுக் குடலுடன் 
இருநதை உடலுக்குக் குளிர்ச்சியொன உணவு மிகவும் ெல்லது. �திய உணவில் கொயகறிகள், 
கீ்ரகள் ஆகியவற்்றை அதிக அ்ளவு பைர்ததுக்மகொள்்ள பவணடும். அரிசி உண்வ 
அ்ளவொக உணண பவணடும். மிகுதியொன கொரத்தையும் உப்்பயும் தைவிர்க்க பவணடும். 
ைரியொன பெரததிற்கு உண்வ உட்மகொள்்ள பவணடும். இரவு எளி்�யொன உண்வ 
எடுததுக்மகொள்்ள பவணடும்.  இ்வபய உடல்ெலம் பபணும் வழிமு்றைக்ளொகும்.

அறிந்து ேயனேடுத்துகவகாம்.

உவலமத் சதகாடரேள்

 ெொம் பபச்சிலும் எழுததிலும் கருததுக்்ள எளிதைொக வி்ளக்குவதைற்கொகச் சில 
மதைொடர்க்்ளப் பயன்படுததுபவொம்.  அ்வ உவ்�த மதைொடர்கள் எனப்படும். ஒவமவொரு 
உவ்�த மதைொடருக்கும் தைனிப் மபொருள் உணடு.

 (எ.கொ) 1. �்ட திறைநதை மவள்்ளம் பபொல் – தை்டயின்றி மிகுதியொக.

    திருவிழொ்வக் கொண �்டதிறைநதை மவள்்ளம் பபொல �க்கள் வநதைனர்.

    2. உள்்ளங்்க மெல்லிக்கனி பபொல – மவளிப்ப்டத தைன்்�

    பொரதியின் பொடல்கள் உள்்ளங்்க மெல்லிக்கனி பபொல அ்னவருக்கும் 
வி்ளங்கும்.

சேகாருத்துே.

1.  கொக்்க உட்கொரப் பனம்பழம் விழுநதைது பபொல        -   ஒற்று்�யின்்�

2.  கிணறு மவட்டப் பூதைம் கி்ளம்பியது பபொல                 –   பயனற்றை மையல்

3.  பசு �ரதது ஆணி பபொல                                             –   தைற்மையல் நிகழ்வு

4.  விழலுக்கு இ்றைததை நீர் பபொல                                   –    எதிர்பொரொ நிகழ்வு

5.  மெல்லிக்கொய மூட்்ட்யக் மகொட்டினொற் பபொல     –    எளிதில் �னததில் பதிதைல்
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்மொழி்யொடு விதளயொடு

உவலமத் சதகாடரேலைப் ேயனேடுத்தித் சதகாடர அலம்கே.

 1. குன்றின் ப�லிட்ட வி்ளக்்கப் பபொல

   _______________________________________________________

   _______________________________________________________

 2. பவலிபய பயி்ர ப�யநதைது பபொல

   _______________________________________________________

   _______________________________________________________

 3. பழம் ெழுவிப் பொலில் விழுநதைது பபொல

   _______________________________________________________

   _______________________________________________________

 4. உடலும் உயிரும் பபொல

   _______________________________________________________

   _______________________________________________________

 5. கிணற்றுத தைவ்்ள பபொல 

   _______________________________________________________

   _______________________________________________________

மகொடுக்கப்பட்டுள்்ள குறிப்புக்்ளக் மகொணடு கட்டு்ர எழுதுக.

்நொயற்ற வொழ்வ குத்றவற்ற ்�ல்வம்

 முன்னு்ர – பெொய வரக் கொரணங்கள் – பெொய தீர்க்கும் வழிமு்றைகள் – வருமுன் 
கொததைல் – உணவும் �ருநதும் – உடற்பயிற்சியின் பதை்வ – முடிவு்ர

கீழ்க்கொணும் படம் ைொர்நதை மைொற்க்்ள எழுதுக.

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கொண்க

ெொம் ெொள்பதைொறும் உணணும் கொயகறிகளின்  �ருததுவப் பயன்கள் பற்றித 
தைகவல்க்்ளத பதைடித திரட்டுக.

என் மபொறுப்புகள்...

1. கொ்ல �ொ்ல உடற்பயிற்சி மையபவன்.

2. உரிய பெரததில் உறைங்கச் மைல்பவன்;  உரிய பெரததில் விழிதமதைழுபவன்.

கதலச்்�ொல் அறி்வொம்.

பெொய  - Disease பக்கவி்்ளவு - Side Effect

மூலி்க - Herbs நுணணுயிர் முறி - Antibiotic

சிறுதைொனியங்கள் - Millets �ரபணு - Gene

பட்டயக் கணக்கர் - Auditor ஒவவொ்� - Allergy

வட்டததிலுள்்ள  பழம�ொழிக்்ளக் கணடுபிடிதது எழுதுக.

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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இயல்

நொன்கு கல்வி கைரயில

Ø நீதி நூல்ேலைப் ேடித்து அற்கேருத்துேலை வகாழவில் பினேறறுதல்

Ø திலரயில�ப் ேகாடல்ேளில்  உள்ை நறேருத்துேலை அறிந்து சேகாள்ளுதல்

Ø  ேல்துலற்க ேல்வி ேறறி அறிந்து, ேறறு வகாழவில் உயரதல்

Ø வகாழ்கலே நிேழவுேள் மூைம் வகாழவியல் விழுமியங்ேலை அறிதல்

Ø சேகாருள் கவறுேகாடுேலை உ்ணரத்துவதில் கவறறுலம உருபுேளின ேங்கிலை 
அறிந்து ேயனேடுத்துதல்

கற்றல் ்நொககஙகள்
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இயல்

நொன்கு
கல்வி அை்க அைகு

�னிதைர்கள் தைங்க்்ள அழகுபடுததிக்மகொள்்ள எணணற்றை 
அணிகலன்க்்ளப் பயன்படுததுகின்றைனர். அ்வ தைங்கம், 
மவள்ளி பபொன்றை வி்ல�திப்பு மிக்க உபலொகங்க்ளொல் 
மையயப்பட்ட்வயொக உள்்ளன. ஆனொல் �னிதைனுக்கு அழ்கயும் 
உயர்்வயும் தைரக்கூடிய உண்�யொன அணிகலன் எது 
என்ப்தைக் கூறும் நீதிமெறி வி்ளக்கப்பொடல் ஒன்்றை அறிபவொம்.

கவிததப்பேதை

்�ொல்லும் ்பேொருளும்

 கலன்  –  அணிகலன்  முற்றை  –  ஒளிர

*்கறவறொரககுக ்கல்வி ்லவன ்கலனல்லால்

மறவறொர அணி்கலம் வவணடாவாம் - முறறெ

முழுமணிப் பூணுககுப் பூணவவணடா யாவர

அழகுககு அழகு்ைய் வார*
  -குமரகுருபரர

பேொைலின் ்பேொருள்

ஒளிரும் �ணிக்ளொல் மையயப்பட்ட அணிகலனுக்கு ப�லும் அழகூட்ட பவறு 
அணிகலன்கள் பதை்வயில்்ல. அதுபபொலக் கல்வி கற்றைவர்க்கு அவர் கற்றை கல்விபய அழகு 
தைரும்.   ஆ்கயொல் அழகு பைர்க்கும் பிறை அணிகலன்கள் அவருக்குத பதை்வயில்்ல. 

நூல் ்வளி

குமரகுரு�ரர் �திவனழாம் நூற்றாண்்டச் வசர்நதெேர். 

இேர் தெமிழ்்மாழிககுப் ்�ரு்ம வசர்ககும் �ை 

சி ற றி ை க கி ய ங கை ் ள ப்  � ் ்ட த் து ள் ள ா ர் .  கை ந தெ ர் 

கைலி்ேண�ா, கையி்ைக கைைம்�கைம், சகைைகைைாேல்லி மா்ை, 

மீனாடசியம்்ம பிள்்ளத்தெமிழ், முத்துககுமாரசுோமி பிள்்ளத்தெமிழ் 

ஆகியன அேறறுள் சிைோகும். 

மககைளின் ோழ்வுககுத் வதெ்ேயான நீதிகை்ளச் சுடடிககைாடடுேதொல் இநநூல் நீதி்நறி 

விளககைம் எனப் ்�யர் ்�ற்றது. கை்டவுள் ோழ்த்து உட�்ட 102 ்ேண�ாககைள் இநநூலில் 

உள்ளன. இநநூலின்  �தின்மூன்்றாம் �ா்டல் நமககுப் �ா்டப்�குதியாகைத் தெரப்�டடுள்ளது. 
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1. கல்வி குறிதது வழங்கப்படும் பழம�ொழிக்்ளத மதைொகுதது எழுதுக. 

2. கற்பறைொரின் சிறைப்புக்்ளப் பற்றிப் பிறை நூல்களில் இடம்மபற்றை பொடல்க்்ளத 
மதைொகுதது எழுதுக.

3. பின்வரும் ெொலடியொர் பொட்லப் படிததுச் சு்வக்க.

்கல்வி ்கனரயில ்கறபவர ்ாள் சில  
்மல்ல நினனககின பிணி பல - ்்தள்ளிதின  

 ஆராய்ந ்தனமவுனடய ்கறபவவ நீ்ராழியப்  

பாலுண குருகின ்்தரிநது  

கறபேதவ கற்றபின்

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

1. கற்றைவருக்கு அழகு தைருவது ________.

      அ) தைங்கம் ஆ) மவள்ளி            இ) ்வரம் ஈ) கல்வி

2.   'கலனல்லொல்' என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது ________.

       அ) கலன் + லல்லொல்   ஆ) கலம் + அல்லொல் 

  இ) கலன் + அல்லொல்    ஈ) கலன் +  னல்லொல்

மைொற்மறைொடரில் அ்�தது எழுதுக.

1. அழகு  __________________________________________

2. கற்றைவர்  __________________________________________

3. அணிகலன்  __________________________________________

குறுவினொ

 யொருக்கு அழகு மையய பவறு அணிகலன்கள் பதை்வயில்்ல?

சிறுவினொ

  நீதிமெறி வி்ளக்கப்பொடல் கூறும் கருததுக்்ளத மதைொகுதது எழுதுக. 

சிநதை்ன வினொ 

 கல்வியின் பயன்க்ளொக நீங்கள் கருதுவனவற்்றை எழுதுக.

மதிபபீடு
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இயல்

நொன்கு
புத்திதயத் தீட்டு

அறிபவ ஆற்றைல் என்பது ஆன்பறைொர் கூற்று. அறிவும் உ்ழப்புப� 
ஒரு �னிதை்ன வொழ்வில் உயரச் மையயும். வன்மு்றையொல் 
பிறை்ர மவல்வது ைரியொன மையலன்று.  அறிவினொலும் 
அன்பினொலும் பிறை்ர மவல்லும் மவற்றிபய ெ�க்குப் மபரு்� 
தைரும். இக்கருததுக்்ள வி்ளக்கும் பொடல் ஒன்்றை அறிபவொம்.

கவிததப்பேதை

்கத்தினயத் தீட்டாவ்த - உந்தன

புத்தினயத் தீட்டு

்கணணியம் ்தவறொவ்த - அதிவல

திறெனமனயக ்காட்டு!

ஆத்திரம் ்கணனண

மனறெத்திடும் வபாது

அறிவுககு வவனல ்்காடு – உனனன

அழித்திட வந்த

பன்கவன எனறொலும்

அனபுககுப் பான்த விடு! (்கத்தினயத்)

மனனிக்கத் ்்தரிந்த

மனி்தனின உள்ளம்

மாணிக்கக வ்காயிலப்பா – இன்த

மறெந்தவன வாழவு

்தடம் ்்தரியாமல்

மனறெநவ்த வபாகுமப்பா! (்கத்தினயத்)

இஙவ்க இருப்பது சில ்காலம்

இ்தறகுள் ஏவனா அ்கம்பாவம்

இ்தனால் உணவடா ஒரு லாபம் – இன்த

எணணிப்பாரு ்்தளிவாகும்! (்கத்தினயத்)

- ஆலஙகுடி வைாமு

்�ொல்லும் ்பேொருளும்

தைடம்  - அ்டயொ்ளம்  அகம்பொவம்  - மைருக்கு

8th Std Tamil _20-12-2019.indd   72 03-01-2020   19:34:38

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


73

நூல் ்வளி

ஆைஙகுடி வசாமு தி்ரப்�்டப் �ா்டல் ஆசிரியராகைப் 

பு கை ழ் ் � ற ்ற ே ர் .  சி ே கை ங ் கை  ம ா ே ட ்ட த் தி லு ள் ள 

ஆைஙகுடி என்னும் ஊரில் பி்றநதெேர். தெமிழ்நாடு அரசின் 

கை்ைமாமணி விருது ்�ற்றேர். 

 இேரது தி்ரயி்சப்�ா்டல் ஒன்று இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளது.

அறிவின் மபரு்�்ய வி்ளக்கும் பழம�ொழிக்்ளத திரட்டுக.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1. என் ெணபர் மபரும் புலவரொக இருநதைபபொதும் _____ இன்றி வொழ்நதைொர்.

   அ) பைொம்பல் ஆ) அகம்பொவம்  இ) வருததைம்      ஈ) மவகுளி

 2. ‘பகொயிலப்பொ ‘ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

   அ) பகொ + அப்பொ    ஆ) பகொயில் + லப்பொ 

   இ) பகொயில் + அப்பொ   ஈ) பகொ + இல்லப்பொ

 3. ப்கவன் + என்றைொலும் என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.

   அ) ப்கமவன்றைொலும்   ஆ) ப்கவமனன்றைொலும் 

   இ)  ப்கவன்மவன்றைொலும்  ஈ) ப்கவனின்றைொலும்

குறுவினொ

 1. யொரு்டய உள்்ளம் �ொணிக்கக் பகொயில் பபொன்றைது?

 2. ப்கவர்களிடம் ெொம் ெடநதுமகொள்்ள பவணடிய மு்றை யொது?

சிறுவினொ

 புததி்யத தீட்டி வொழ பவணடிய மு்றைக்ளொகக் கவிஞர் கூறுவன யொ்வ?

சிநதை்ன வினொ

 உங்கள் மீது பிறைர் மவறுப்புக் கொட்டினொல் அவர்க்்ள எவவொறு எதிர்மகொள்வீர்கள்?
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பகடில் விழுச்மைல்வம் கல்வி.  �னிதைன் விலங்கிலிருநது 
�ொறுபட்டு உயர்நது நிற்பதைற்கு அடிப்ப்டயொய வி்ளங்குவது 
கல்வி ஆகும்.  �னிதை ைமுதைொயததின் வ்ளர்ச்சியிலும் அ்தைச் 
சீர்திருததி இட்டுச் மைல்வதிலும் கல்வி மபரும்பங்கு வகிக்கிறைது.  
�னிதை ஆற்றை்ல ப�ம்படுததைவும் பணபொட்டி்னக் கொக்கவும் 
அறிவிய்ல வ்ளர்க்கவும் ெொட்டுப்பற்்றை ஊட்டிடவும் ைொன்பறைொர் 

பலர் மபரிதும் முயன்றைனர்.  அவவ்கயில் திரு.வி.க.வின் கல்விச் 
சீர்திருததைச் சிநதை்னக்்ள அறிபவொம்.

இயல்

நொன்கு பேல்துத்றக கல்வி

உதரநதை உலகம்

அறியொ்�்ய நீக்கி அறி்வ 
வி்ளக்குவது கல்வி எனப்படும்.  
� னி தை ர் க ்ள து  வ ொ ழ் வி ல் 
உடபலொம்பலுடன் அறிபவொம்பலும் 
நி க ழ் ந து  வ ர ல்  ப வ ண டு ம் . 
அ றி ப வ ொ ம் ப லு க் கு க்  க ல் வி 
பதை்வ.  அக்கல்விப் பயிற்சிக்குரிய 
பருவம் இ்ள்� என்ப்தை வி்ளக்க 
பவணடுவதில்்ல.  இது பற்றிபய 
இ ்ள ் � யி ல்  க ல்  எ ன் னு ம் 
முதும�ொழி பிறைநதைது.

ஏட்டுககல்வி

 இநெொளில் ஏட்டுக்கல்விபய கல்வி என்னும் ஒரு மகொள்்க எங்கும் நிலவி 
வருகிறைது.  ஏட்டுக்கல்வி �ட்டும் கல்வி ஆகொது.  இநெொளில் கல்விமயன்பது மபொரு்ளற்றுக் 
கிடக்கிறைது.  குறிப்பிட்ட பொடங்க்்ள மெட்டுருச் மையது, பதைர்வில் பதைறிப் பட்டம் மபற்று, ஒரு 
மதைொழிலில் நு்ழவதைற்குக் கல்வி ஒரு கருவியொகக் மகொள்்ளப்பட்டு வருகிறைது.  ெொ்ள்டவில் 
அக்கல்விக்கும் வொழ்விற்கும் மதைொடர்பில்லொ�ல் பபொகிறைது.  இது கல்வியொகு�ொ?

 ஏட்டுக் கல்வி �ட்டு�ன்றித மதைொழிற்கல்வி முதைலியனவும் கல்வியின் பொற்பட்டனபவ.  
கல்விதது்றைகள் பல திறைததைன.  அவற்றுள் ஒவமவொன்றும் ஒவமவொருவர் இயல்புக்குப் 
மபொருநதியதைொகத பதைொன்றும்.  அப்மபொருநதிய ஒன்றில் சிறைப்பு அறிவு மபறைவும் பிறைவற்றில் 
மபொது அறிவு மபறைவும் அவரவர் முயல்வது ஒழுங்கொகும்.  மதைொழில் பெொக்குடன் கல்வி 
பயிலுதைல் பவணடொ என்றும் அறிவு வி்ளக்கததின் மபொருட்டுக் கல்வி பயிலுதைல் பவணடும் 
என்றும் இயற்்க அன்்ன எச்ைரிக்்க மையதைவணணமிருக்கிறைொள்.  அவமவச்ைரிக்்கக்கு 

8th Std Tamil _20-12-2019.indd   74 03-01-2020   19:34:38

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


75

�ொணொக்கர் மைவி ைொயதது ெடப்பொரொக.  
அறிவு வி்ளக்கததுக்மகனக் கல்வி பயின்று, 
அவவறி்வ ெொட்டுத மதைொழில்து்றைக்்ளப் 
பு தி ய  மு ் றை க ளி ல்  வ ்ள ர் க் க ப் 
பயன்படுததுவொரொக.

தொய்்மொழி வழிககல்வி

ெ ொ ம்  தை மி ழ்  � க் க ள் ;  ெ ொ ம்  ெ � து 
தைொயம�ொழி வொயிலொகக் கல்வி மபறைபல 
சிறைப்பு.   அதுபவ இயற்்க மு்றை.  பபொதிய 
ஓயவும்  பெரமும் வொயப்பும் இருப்பின் பவறு 
பல ம�ொழிக்்ளயும் பயிலலொம்.  ஆனொல் முதைல் முதைல் தைொய ம�ொழி வொயிலொகபவ கல்வி 
பயிலுதைல் பவணடும்.  தைொயெொடு என்னும் மபயர் தைொயம�ொழி்யக் மகொணபட பிறைப்பது.

தமிழவழிக கல்வி

 தைமிழிபலபய கல்வி பபொதிக்கத தைமிழில் பபொதிய க்லகளில்்லபய; சிறைப்பொன 
அறிவியல் க்லகளில்்லபய என்று சிலர் கூக்குரலிடுகிறைொர்.  அவரவர் தைொம் கணட 
புது்�க்்ள முதைல் முதைல் தைம் தைொயம�ொழியில் வ்ரநதுவிடுகிறைொர்.  அ்வ பின்பன 
பல ம�ொழிகளில் மபயர்தது எழுதைப்படுகின்றைன.  அம்ம�ொழிமபயர்ப்பு மு்றை்யத 
தைமிழர் மகொணடு ஏன் தைொயம�ொழி்ய வ்ளர்ததைல் கூடொது?  குறியீடுகளுக்குப் பல 
ம � ொ ழி க ளி னி ன் று ம்  க ட ன்  வ ொ ங் கு வ து  தை மி ழு க் கு  இ ழு க் க ொ க ொ து .   க ல ப் பி ல் 
வ்ளர்ச்சியுணமடன்பது இயற்்க நுட்பம். தைமி்ழ வ்ளர்க்கும் மு்றையிலும் அ்ளவிலும் 
கலப்்பக் மகொள்வது சிறைப்பு.  ஆகபவ, தைமிழ்ம�ொழியில் அறிவுக்க்லகள் இல்்ல என்னும் 
பழம்பொட்்ட நிறுததி, அக்க்லக்்ளத தைமிழில் மபயர்தது எழுதித தைொயம�ொழிக்கு ஆக்கந 
பதைடுபவொம் என்னும் புதுப்பொட்்டப் பொடு�ொறு ைபகொதைரர்க்்ளக் பகட்டுக்மகொள்கிபறைன்.   
க்லகள் யொவும் தைொயம�ொழி வழி �ொணொக்கர்க்கு அறிவுறுததைப் மபறுங் கொலப�, 
தைமிழ்ததைொய மீணடும் அரியொைனம் ஏறும் கொல�ொகும்.

கொபபியக கல்வி

 வொழ்விற்குரிய இன்பதது்றைகளுள் கொவிய இன்பமும் ஒன்று.  அ்தைத தை்லயொயது 
என்றும்  கூறைலொம்.  ெொம் தைமிழர்கள்.  ெொம் பொட்டின்பத்தை நுகர பவணடுப�ல் ெொம் 
எங்குச் மைல்லல் பவணடும்?  தைமிழ் இலக்கியங்களுக்கி்டபய அன்பறைொ?   தைமிழில் 
இலக்கியங்கள் பலப்பல இருக்கின்றைன.  இயற்்க ஓவியம் பததுப்பொட்டு, இயற்்க 
இன்பக்கலம் கலிதமதைொ்க, இயற்்க வொழ்வில்லம் திருக்குறைள்,  இயற்்க இன்பவொழ்வு 
நி்லயங்கள் சிலப்பதிகொரமும் �ணிப�க்லயும்,  இயற்்கத தைவம் சிநதைொ�ணி,  இயற்்கப் 
பரிணொ�ம் கம்பரொ�ொயணம்,  இயற்்க அன்பு மபரியபுரொணம், இயற்்க இ்றையு்றையுள் 
பதைவொர திருவொைக திருவொய ம�ொழிகள்.  இததைமிழ்க் கருவூலங்க்்ள உன்ன உன்ன 
உள்்ளதமதைழும் இன்ப அன்்பச் மைொல்லொல் மைொல்ல இயலொது.  இ்்ளஞர்கப்ள!  தைமிழ் 
இ்்ளஞர்கப்ள!  மபறைற்கரிய இன்ப ெொட்டில் பிறைக்கும் பபறு மபற்றிருக்கிறீர்கள்! தைமிழ்  
இன்பததிலுஞ் சிறைநதை இன்பம் இவவுலகிலுணபடொ?  தைமிழ்க் கொவியங்க்்ளப் படியுங்கள்.  
இன்பம் நுகருங்கள்.

்தரிந்து ்தளி்வொம்

கை ல் வி  எ ன் � து  ே ரு ே ா ய்  வ தெ டு ம் 

ேழிமு்்ற அன்று. அது ்மய்ம்்ம்யத் 

வதெ்டவும் அ்ற்நறி்யப் �யிைவும் மனிதெ 

ஆ ன் ம ா வு க கு ப்  � யி ற சி ய ளி க கு ம்  ஒ ரு 

்நறிமு்்றயாகும்.

- விஜயைடசுமி �ணடிட

ஐ. நா. அ்ேயின் முதெல் ்�ண தெ்ைேர்
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இயறதகக கல்வி 

 நீ ங் க ள்  ஏ டு க ் ்ள ப்  ப யி ல் வ து ட ன் 
நில்லொது, ஓயநதை பெரங்களில்  இயற்்க 
நி்லயங்களில் புகுநது, இயற்்கக் கழகததில் 
நின்று, இயற்்கக் கல்வி பயில்வீர்க்ளொனொல், 
இ ய ற் ் க ப ய ொ டி ் ய ந தை  வ ொ ழ் வு  ெ ட த தை 
வல்லவர்க்ளொவீர்கள்.  கொடு மைறிநதை ஒரு 
�்ல மீது ஏறி,  ஒரு �ரததைடியில் நின்று, 
�ண்ணயும் விண்ணயும் பெொக்குங்கள்.  
இ ய ற் ் க  ஓ வி ய த ் தை க்  க ண டு  க ண டு 
� கி ழு ங் க ள் .   � ண  வ ழ ங் கு ம்  ப ர ந தை 
பசு்�யிலும் மவண்�யிலும் விண வழங்கும் நீலததிலும் பதைொயநது தி்்ளயுங்கள். 
கொ்லயில் இ்ளஞொயிறு, கடலிலும் வொனிலும் மைக்கர் உமிழ்நது எழுங்கொட்சி்ய மெஞ்சில் 
எழுதுங்கள். 

அருவி முழவும் குயில் குரலும் வணடி்ையும் �யில் அகவலும் �லர் �ணமும் 
பதைனினி்�யும் மதைன்றைல் வீைலும் புலன்களுக்கு விருநதைொகும் இயற்்க அன்்ன்யப் 
பொருங்கள்.  ஆங்பக சூழ்நதுள்்ள மைடி, மகொடி �ரங்க்்ளயும் பறை்வக்்ளயும் 
விலங்குக்்ளயும் உற்றுபெொக்கி, சில மைடிகள் பூமியில் பரநதும் சில மைடிகள் எழுநது 
நின்றும் சில மகொடிகள் சுருணடு சுருணடு படர்நதும் இருப்பதைற்கும், சில �ரங்கட்கு நீள் 
கி்்ளயும் கிளிக்கு வ்்ளநதை மூக்கும் யொ்னக்குத துதிக்்கயும் �ொனிற்குக் மகொம்பும் 
அ்�நதிருப்பதைற்கும் என்ன கொரணம்?  என்று சிநதியுங்கள்.  

அநதியில் ஞொயிறு அ�ருங் பகொலத்தையும் பறை்வகள் பறைநது மைல்வ்தையும் 
கொல்ெ்டகளின் �ணிபயொ்ை்யயும் கொணுங்கள்; பகளுங்கள். இவவொறு, இயற்்கக் 
கழகததில் பயின்றுபயின்று ைங்கப்புலவர் இ்ளங்பகொ, திருததைக்கதபதைவர், திருஞொனைம்பநதைர், 
ஆணடொள், பைக்கிழொர், கம்பர், பரஞ்பைொதி முதைலிபயொர் இயற்்கக் பகொலத்தை எவவொறு 
எழுதபதைொவியததில் இறைக்கியிருக்கின்றைனர் என்று ஆரொயுங்கள்.  ெநதைமிழ்க் கொவியங்களும், 
ஓவியங்களும் இயற்்க அமிழ்தைொய உயி்ரயும் உட்லயும் பபணுவ்தை உணர்வீர்கள்.

இத�ககல்வி   

 இன்்றைய சூழலில் இ்ைப்பயிற்சியும் இன்றிய்�யொதைது.  இ்ை பொட இயற்்க 
சிலருக்குத து்ண மையயும்; சிலர்க்குத து்ண மையவதில்்ல.   அதது்ண மபறைொதைொர் 

இ்ை இன்பத்தையொதைல்  நுகரப் பயில்வொரொக.   
ப்ழய தைமிழர் இ்ைதது்றையின் நி்ல 
க ண ட வ ர்  எ ன் று  ஈ ண டு  இ று � ொ ந து 
கூறுகிபறைன்.  தைமிழ் யொ்ழயும் குழ்லயும் 
என்மனன்று மைொல்வது?  அநதை ழகரங்க்்ள 
நி ் ன க் கு ம்  ப ப ொ ப தை  அ மி ழ் தூ று கி றை து .  
மகொடிய கொட்டு பவழங்க்்ளயும்  பொணர் தைம் 
யொழ் �யக்குறைச் மையயு�ொம்.   அநதை யொழ் 
எங்பக?  இனி இ்ைப் புலவர்மதைொ்க ெொட்டிற் 

்தரிந்து ்தளி்வொம்

ஏ்டன்று கைல்வி; சிைர் எழுதும் வ�சும்

இயைன்று கைல்வி; �ைர்க ்கைட்டா ்தென்னும்

வீ்டன்று கைல்வி; ஒரு வதெர்வு தெநதெ

வி்ளேன்று கைல்வி; அது ேளர்ச்சி ோயில்

- குவைாத்துஙகைன் 
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மபருகப் மபருக ெொடு பல வழியிலும் ஒழுங்கு மபறுதைல் ஒருதை்ல.  ஆகபவ அதது்றை மீதும்  
�ொணவர் கருததுச்  மைலுததுவொரொக.

நொைகககல்வி

 ெொடகக்கல்வி வொழ்விற்கு பவணடொ என்று யொன் கூபறைன்.  இ்டக்கொலததில் ெொடகக் 
க்லயொல் தீ்�  வி்்ளநதைபபொது அ்தைச் சிலர் அழிக்க முயன்றைதுணடு.  இப்பபொ்தைய 
ெொடகம் ென்னி்லயில்்ல என்ப்தை ஈணடு வி்ளக்க பவணடுவதில்்ல.  ெொடகததுக்கு 
ெல்வழியில் புததுயிர் வழங்க பவணடும்.  ெொடகத்தை ெல்வழிப்படுததி �ொணொக்க்ர 
அதைன்கண தை்லப்படு�ொறு மையயத தைமிழ்ப் மபரிபயொர் முயல்வொரொக..

அறிவியல் கல்வி

 உலக வொழ்விற்கு மிக மிக இன்றிய்�யொதைது ’அறிவியல்’ 
என்னும் அறிவுக்க்ல.  உடற்கூறு, உடபலொம்பு மு்றை, 
பூதைமபௌதிகம், மின்ைொரம், ெம்்�ச் சூழ்நதுள்்ள மைடி, மகொடி, 
பறை்வ, விலங்கு முதைலியவற்றினியல், பகொளியக்கம், கணிதைம், 
அகததி்ண முதைலியன பவணடும்.   இநெொளில் இ்வக்்ளப் 
பற்றிய மபொது அறிவொதைல் மபற்பறை தீரல் பவணடும். புறை உலக 
ஆரொயச்சிக்கு அறிவியல் மகொழுமகொம்பு பபொன்றைது. ெம் 
முன்பனொர் கணட பல உண்�கள் அறிவியல் அரணின்றி 
இநெொளில் உறுதிமபறைல்  அரிது.  இக்கொல  உலகதபதைொடு 
உறைவு மகொள்வதைற்கும் அறிவியல் பதை்வ.  ஆதைலின் அறிவியல் என்னும் அறிவுக்க்ல 
இ்்ளஞருலகில் பரவல் பவணடும்.

நூல் ்வளி

தி ரு . வி . கை .  எ ன் று  அ ் ன ே ர ா லு ம்  கு றி ப் பி ்ட ப் � டு ம் 

திருோரூர் விருத்தொசைம் கைல்யாைசுநதெரனார் அரசியல், 

சமுதொயம்,  சமயம்,  ்தொழிைாளர் நைன் எனப் �ை 

து்்றகைளிலும் ஈடு�ாடு ்கைாண்டேர்; சி்றநதெ வம்்டப் வ�ச்சாளர்; 

தெமிழ்த்்தென்்றல் என்று அ்ழககைப்�டு�ேர். இேர் மனிதெ ோழ்க்கையும் 

கைாநதியடிகைளும், ்�ணணின் ்�ரு்ம, தெமிழ்ச்வசா்ை, ்�ாது்ம 

வேட்டல்,  முருகைன் அல்ைது அழகு உள்ளிட்ட �ை நூல்கை்ள 

எழுதியுள்ளார்.

 இேரது இள்ம விருநது என்னும் நூலிலிருநது சிை�குதிகைள் ்தொகுத்துத் 

தெரப்�டடுள்ளன.

பததுப்பொட்டு, எட்டுதமதைொ்க, பதிமனணகீழ்க்கணக்கு நூல்கள்ஆகிய மதைொகுப்புகளில் 
இடம்மபறும் நூல்களின் மபயர்க்்ளத திரட்டி எழுதுக.

கறபேதவ கற்றபின்
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1. அறியொ்�்ய நீக்கி அறி்வ வி்ளக்குவது _____.

   அ) வி்ளக்கு            ஆ) கல்வி            இ) வி்்ளயொட்டு    ஈ) பொட்டு

 2. கல்விப் பயிற்சிக்குரிய பருவம் ______.

   அ) இ்ள்� ஆ) முது்�      இ) பெர்்�        ஈ) வொய்�

 3. இன்்றைய கல்வி  _____  நு்ழவதைற்குக் கருவியொகக் மகொள்்ளப்பட்டு வருகிறைது. 

   அ)  வீட்டில்     ஆ) ெொட்டில்         இ) பள்ளியில்       ஈ) மதைொழிலில்

நிரப்புக.

 1. கலப்பில் _____ உணமடன்பது இயற்்க நுட்பம்.

 2. புறை உலக ஆரொயச்சிக்கு _____ மகொழுமகொம்பு பபொன்றைது.

 3. வொழ்விற்குரிய இன்பதது்றைகளில் தை்லயொயது _____ இன்பம் ஆகும்.   

மபொருததுக.

 1. இயற்்க ஓவியம் - சிநதைொ�ணி

 2. இயற்்க தைவம் - மபரியபுரொணம்

 3. இயற்்கப் பரிணொ�ம் - பததுப்பொட்டு

 4. இயற்்க அன்பு - கம்பரொ�ொயணம்

குறுவினொ

 1. இன்்றைய கல்வியின் நி்ல பற்றித திரு. வி. க. கூறுவன யொ்வ?

 2. தைொயெொடு என்னும் மபயர் எவவொறு பிறைக்கிறைது?

 3. திரு. வி. க., ைங்கப் புலவர்க்ளொகக் குறிப்பிடுபவர்களின் மபயர்க்்ள எழுதுக. 

சிறுவினொ

 1. தைமிழ்வழிக் கல்வி பற்றித திரு. வி. க. கூறுவனவற்்றை எழுதுக.

 2. அறிவியல் கல்வி பற்றித திரு. வி. க. கூறுவன யொ்வ?

மெடுவினொ

 கொப்பியக் கல்வி குறிததுத  திரு. வி. க.  கூறும் மையதிக்்ளத மதைொகுதது எழுதுக.

சிநதை்ன வினொ

 திரு. வி. க. குறிப்பிடும் பல்து்றைக் கல்வியில் நீங்கள் எதை்னக் கற்க விரும்புகிறீர்கள்?
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இயல்

நொன்கு
ஆன்்ற குடிபபி்றத்தல்

விரிவொனம்

ஒவமவொரு �னிதைனின் வொழ்்வயும் உயர்ததுவதில் கல்வி 
மபரும்பங்கு வகிக்கிறைது. புதிய மையதிக்்ளக் கற்பது �ட்டும் 
கல்வியன்று. �னிதைனின் உள்்ளததில் பு்தைநதுகிடக்கும் 
ெ ற் ப ண பு க ் ்ள  ம வ ளி க் ம க ொ ண டு  வ ரு வ து ம்  அ வ ன து 
வொழ்வில் சிறைநதை �ொற்றைத்தை ஏற்படுததுவதும் கல்வியின் 
பெொக்கங்க்ளொகும். ஒரு �ொணவனின் உள்்ளததில் ஆசிரியர் 

வி்தைததை வி்தை எவவொறு பயன் தைநதைது என்ப்தை ஒரு நிகழ்வின் 
மூலம் அறிபவொம். 

மையயுள் வகுப்புகள் எனக்குச் சு்வயொன்வ; பிள்்்ளகளுக்கும் சு்வயொன்வ.

சில பெரங்களில் சில வரிக்்ள மெடுபெரம் விவரிக்க பெரும்! வொனொகி, �ணணொகி, 
வளியொகி, ஒளியொகி – என்ப்தைமயல்லொம் சுலப�ொக வி்ளக்கிவிடலொம். “உண்�யு�ொய 
இன்்�யு�ொய” என்ப்தையும் “யொன் எனமதைன்று அவரவ்ரக் கூததைொட்டு வொனொகி 
நின்றைொ்ய” என்ப்தையும் வி்ளக்குவதைற்குக் மகொஞ்ைம் பெரம் ஆகும். 

ெொன்கொம் ஐநதைொம் வகுப்புகளில், அதிகொரததுக்கு இரணடொகச் சில திருக்குறைள் பொக்கள் 
வரும். அவவொறு வநதை ஒரு திருக்குறைளுக்குப் மபொருள் கூறை ெொன் ைற்றுத திணடொடியதும், 
க்டசியில் அது சிறைப்பொக நி்றைபவறியதும் ஒரு சு்வயொன நிகழ்ச்சியொகும். 

8th Std Tamil _20-12-2019.indd   79 03-01-2020   19:34:39

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


80

அப்பபொது ெொன் ஒரு சிற்றூர்ப் பள்ளியில் தை்ல்�யொசிரியரொகப் பணியொற்றி 
வநபதைன். அபதை ஊரில் ஓர் எளிய குடி்ை வீட்டில் ெொனும் என் �்னவியும் வசிதது 
வநபதைொம். ெொங்கள் குடியிருநதை குடி்ை வீட்டுக்கு உள் தைொழ்ப்பொள் கூடக் கி்டயொது. 
ேொதிக்கொயப் பல்கயினொல் ஆன ஓர் எளிய கதை்வ மவறு�பன ைொததி, அது திறைநது 
மகொள்்ளொ�ல் இருக்க ஓர் இரும்பு ெொற்கொலி்யயும் நீர் நி்றைநதை ஒரு இரும்பு வொளி்யயும் 
முட்டுக் மகொடுதது ்வததுவிட்டு, இரவில் உறைங்கப்பபொபவொம். ைம்ப்ள பெர�ொயிருநதைொல், 
பணப்்ப்யத தை்லய்ணக்கு அடியில் ்வததுத தூங்கிவிடுபவொம். 

ஒரு ெொள் கொ்ல, பள்ளி புறைப்படும் முன்பு, எனது எட்டு முழ பவட்டி்யத தும்்பப்பூப் 
பபொல் து்வதது, ம�லிதைொக நீலம் பபொட்டு, மூங்கில் கம்புகளுக்கு இ்டபய கட்டிய 
மகொடிக்கயிற்றில் கொயப் பபொட்டுவிட்டுப் பள்ளிக்குப் புறைப்பட்படன்.

பிறைகு வநது பொர்ததைபபொது வொைலில் கொயப் பபொட்டிருநதை பவட்டி்யக் கொபணொம். 
என்னவொயிற்று என்று மதைரியவில்்ல.

அன்று �ொ்லக்குள், என்பனொடு பழகும்  ஊர் �க்கள் சிலரி்டபய, ஆசிரியரின் 
பவட்டி்யக் கொணவில்்ல என்கிறை மையதி பரவி, பலவொறைொன கற்ப்னக்்ள உற்பததி 
மையதுவிட்டது. அதிபல மபரும்பொபலொர் பைர்நது மைொன்ன கருதது இதுதைொன்.

“ சிகொ�ணிதைொன் எடுததிருப்பொன்!”

ெொன் குடியிருநதை வீட்டிற்கு அருபக இருநதை பைநது கிணற்றில் இருநது அப்பகுதி �க்கள் 
அடிக்கடி குடிநீர் முகநது மகொணடு பபொவொர்கள். அநதைக் கிணற்றின் எளிய அழ்கயும் 
அதைன் தீஞ்சு்வத தைணணீ்ரயும் விவரிப்பதைற்கு, ெொன் பல வரிகள் எழுதைபவணடும்.

அன்்றைக்குச் சிகொ�ணி, ஆபறைழு குடங்கள் தைணணீர் எடுப்பதைற்கொகப் பலமு்றை எங்கள் 
வொைல் வழிபய பபொயவநதிருக்கிறைொன்.

மபொதுவொகப் பதது பததை்ர �ணிக்கு ப�ல் கிரொ�ததில் ஆள் அரவம் அதிகம் இருக்கொது. 
மபரும்பொலும் கூலி பவ்லக்குப் பபொயவிட்டிருப்பொர்கள்.

சிகொ�ணி்யப் பற்றி அறிநதை பலரும், அவன்தைொன் பவட்டி்ய எடுததிருப்பொன் என்று 
உறுதிபடக் கூறினொர்கள். 

சிகொ�ணியின் தைந்தை  “பணடுக்கிழவர்”. அவ்ர  ெொன் அடிக்கடி பொர்ததிருக்கிபறைன். 
பவ்ல இல்லொதை பெரங்களில் அவரும் ஒரு �ொதிரிதைொன். அவரது பழக்கம்தைொன் 
சிகொ�ணி்யத மதைொற்றிக்மகொணடது என்பது அவவூரொரின் கணிப்புகளுள் ஒன்று. 
எல்லொவற்்றையும் வொங்கிக் கொதில் பபொட்டுக் மகொணபடன். கிரொமிய வொழ்்வ,  ஒரு கொவியம் 
பயில்வது பபொல் கற்றுக்மகொணடிருநதை கொலம் அது!

ஒன்்றை �ட்டும் ெொன் குறிதது ்வததுக்மகொணபடன்.  சிகொ�ணியின் �கன் ைகொபதைவன், 
என்னிடததில் ெொன்கொம் வகுப்பு பயில்கிறை �ொணவன். ஒல்லியொக, சிவப்பொகக் மகொஞ்ைம் 
உயர�ொக இருப்பொன். 

�றுெொள் கொ்ல விடிகிறை வ்ரயில், பவட்டியின் �ர்�ம் வி்ளங்கவில்்ல. ஆனொல், 
பள்ளிக்கூடம் வழக்கம் பபொல் இருக்கிறைபதை! பபொபனன், வகுப்மபடுதபதைன்.
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அன்று மையயுள் பகுதியில் திருக்குறைள் வநதிருநதைது. பணபு்ட்� என்கிறை 
அதிகொரததிலிருநது இரணடு குறைள்கள்.

அன்புடைடை ஆன்்ற குடிப்பி்றத்தல் இவ்விரண்டும் 
பண்புடைடை என்னும் வழக்கு.

என்னும் குறை்்ள ெொன் ெடததை பவணடியதைொய இருநதைது.

அநதைக் குறை்்ள நிதைொன�ொகப் படிததுக் கொட்டி, அதைற்குப் மபொருள் மைொல்லப் 
பபொனபபொதுதைொன் எனக்கு அநதைப் மபொறி தைட்டியது. 

 “அன்பு்டயவர்க்ளொயிருப்பதும் சிறைநதை குடியில் பிறைநதிருப்பதும் பணபு்ட்� என்று 
மைொல்லப்படும்.”

இஃது அதைன் மபொருள்.

இதிபல, ‘அன்பு்ட்�’ ்ய என் �னம் ஒப்பியது. ‘ஆன்றை குடிப்பிறைததைலில்’ என்னப�ொ 
ஆழ�ொக மெருடியது.

சிறைநதை குடியில் பிறைப்பது என் ்கயிலொ இருக்கிறைது? ெற்பணபு இல்லொதை மபற்பறைொருக்கு 
ெொன் �கனொகப் பிறைநதிருக்கக்கூடும். அதைனொல், பிறை ெல்ல இலக்கணங்கள் பூணடு, ெொன் 
பணபு்டயவன் ஆக �ொட்படனொ? 

திருவள்ளுவர் எவவ்ளவு மபரிய ஞொனி! அவர் இப்படிப்பட்ட மபொருளிலொ அநதைக் 
குறை்்ள வடிததிருப்பொர்? இருக்கொது. 

அப்படியொனொல், இநதைக் குறைளுக்கு ெொன் என்ன மபொருள் கூறை முடியும்?

ஆன்றை குடிப்பிறைததைல் என்றைொல், சிறைநதை குடி உன்னிடமிருநது பிறைக்க பவணடும் 
என்பதைொக ெொன் மபொருள் மைொல்லத துணிநபதைன். அதைற்கொக அதமதைொட்ர ஆன்றைகுடிபிறைததைல் 
எனக்மகொணடு மபொருள் கூறிபனன்.

 சிகொ�ணியின் �கன் ைகொபதைவன் ெொன் பொடம் ெடததும்பபொது, அடிக்கடி என் 
கணணில் பட்டுக் மகொணடிருநதைொன். அவன் என்்னக் கூர்நது பெொக்குவதைொகபவ எனக்குத 
பதைொன்றியது. அதில் ெொன் உற்ைொகம் மகொணபடன். மதைொடர்நது திருக்குறைளுக்கு வி்ளக்கம் 
மைொன்பனன். “அப்பன் திருடனொயிருக்கலொம், �கன் ெல்லவனொக இருப்பொன். அவங்க 
அப்ப்னச் மைொல், திருடன்தைொன்! அவன் ்பய்னச் மைொல்லொபதை, அவன் மிக ெல்லவன்!” 
என்று உலபகொர் பபசுவ்தைக் பகட்டிருக்கிறீர்கள் அல்லவொ?“ 

�ொணவர்கள் ‘ஆம்‘ என்ப்தைப் பபொலத தை்லயொட்டினொர்கள்.

ெொன் மதைொடர்நது வி்ளக்க�ளிதபதைன். இதைற்கு எதிரொகவும் இருப்பது உணடு. 
‘அவனு்டய அப்பன் எவவ்ளவு ெல்லவன், இநதைப் பிள்்்ள அவனுக்குப்பபொய 
பிறைநதிருக்கிறைபதை!’ என்றும் �க்கள் கூறுவர். “உங்க அப்பன் திருடனொ, அவனு்டய 
அப்பனொகிய உன் பொட்டனும் திருடனொ? அநதைப் பழக்கம் அதபதைொடு முடியட்டும். 
உன்னிலிருநது திருடொதைவன் என்னும் ஒரு புதியகுடி உதிக்கட்டும். ஒழுக்கம் இல்லொதை 
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பரம்ப்ரயில் நீ வநதிருநதைொலும் ஒழுக்கததின் உ்றைவிட�ொக நீ இருக்க பவணடும். உன் 
குடியின் ப்ழய மபயரில் உள்்ள இழிவுகள் எல்லொம் நீங்கி, உன்னிலிருநது மபரு்� 
மகொணட புதியகுடி பிறைக்கட்டும். இ்தைபய வள்ளுவர் ஆன்றை குடிப்பிறைததைல் என்று 
கூறுகிறைொர்” என வி்ளக்கம் கூறி முடிதபதைன்.

முததைொயப்பொக, “அன்பு்டயவனொக இருததைலும், குடும்பததின் வ்ை நீங்கு�ொறு ஒரு 
புதுததை்லமு்றை உன்னிலிருநது மதைொடங்குவதும் பணபு்ட்� என்று மைொல்லப்படும்” 
என்று அநதைத திருக்குறைளுக்குப் மபொருள் கூறிபனன். ெொன் கூறி முடிப்பதைற்கும் �திய உணவு 
பவ்்ளக்கொகப் பள்ளி முடிவதைற்கும் ைரியொக இருநதைது.

இவவ்ள்வயும் ெொன் கூறியபபொது ைகொபதைவ்ன ெொனும் என்்னச் ைகொபதைவனும் 
அடிக்கடி பொர்ததுக்மகொணபடொம். என் பவட்டி மதைொடர்பொக ஒருமைொல் கூட ெொன் 
மைொல்லவில்்ல.

�திய உணவிற்கு எங்கள் வீட்டிற்குச் மைன்பறைன். �்னவியொர் தைட்மடடுதது ்வதது 
உணவு பரி�ொறினொர். ெொன் ்க்வதது இன்னும் பி்ைய ஆரம்பிக்கவில்்ல. அதைற்குள் 
அவவூ்ரச் பைர்நதை கிருஷ்ணமூர்ததி என்னும் இ்்ளஞன் எங்கள் வீட்டிற்குள் வநதைொன். 
்ககளிரண்டயும் பின்னொல் கட்டியிருநதைொன். 

 “என்னப்பொ?” என்று பகட்படன் ெொன்.

கிருஷ்ணமூர்ததி பின்னொல் கட்டியிருநதை ்கக்்ள முன்னொல் மகொணடு வநதைொன்.

அவற்றில் என் பவட்டி இருநதைது.

 “அடபட… என்னப்பொ!” என்று என் வியப்பின் அ்ளவு அதிகரிக்கக் பகட்படன்.

“ைகொபதைவன் மகொடுததைொன் ைொர்! அவங்க அப்பன் சிகொ�ணிதைொன் எடுததுக்மகொணடு 
பபொய அவங்க வீட்ல இருவொயச்ைொலில் ்வததிருக்கிறைொன்! ைகொபதைவனுக்கு அது 
மதைரிஞ்சிருக்குது! இன்்னக்குக் கொததைொபல நீங்க ஏபதைொ பொடம் ெடததினீங்க்ளொப�? அதைக் 
பகட்டு, பள்ளிக்கூடம் விட்டு வநதைவன், என்்னக்கூப்பிட்டு, இநதைொ வொததியொர் பவட்டி! 
எங்கப்பொதைொன் மகொணொநது இருவொயச்ைொலில் வச்சிருநதைொரு! ெொன் மகொணடு பபொயக் 
மகொடுக்க மவக்க�ொயிருக்குது… நீ மகொணடு பபொயக் மகொடுததுடணணொன்னு மைொல்லிச் 
ைகொபதைவன்தைொன் மகொடுததைொன்!” என்று கூறிச் சிரிததைவொறு நின்றைொன் கிருஷ்ணமூர்ததி.

எனக்கு ஒபர பூரிப்பு. பவட்டி கி்டததை �கிழ்ச்சி �ட்டும்தைொனொ அது! உண்�யின் 
ெொற்மறைொன்று ஊன்றி ெடப்பட்டபதைொர் உற்ைொகம் அது. “மைொல்” எததை்ன ைக்தி வொயநதைது 
என்ப்தை உணர்நதை தூய �கிழ்ச்சி அது. கொலநபதைொறும் சிஷ்யனுக்கும் குருவுக்கும் �ததியில் 
நிகழும் ஒரு சுகொனுபவததின் மதைொடர்ச்சி அது.  “அப்பொடொ! எல்லொம் ெல்லபடி முடிநதைது” 
என்கிறை பவ்்ளயில், பவமறைொரு பிரச்சி்ன மு்்ளததைது.

 “இவ்ன இப்படிபய விடக்கூடொது. வொததியொர் பவட்டி்யபய திருடியிருக்கொன் 
பொபரன்! வை�ொகச் சிக்கினொன். அவன் புள்்்ளபய அவ்னக் கொட்டிக் மகொடுததிட்டொன்!” 
என்று ஆர்வதபதைொடு பலர் அணிவகுததைனர்.

ெடக்கப் பபொகிறை கொரியம், கொரியததின் பலன் எல்லொம் எனக்கு ென்கு புரிநதைது.
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ஊரில் நியொயம் பபொட்டு,  சிகொ�ணிக்கு ஐநநூபறைொ ஆயிரப�ொ அபரொதைம் பபொடுவொர்கள். 
்கயில் ்பைொ இல்்ல என்று மைொன்னொலும் சிகொ�ணி கட்டிததைொன் தீர பவணடும். 
மகொஞ்ைம் வொயதைொ தைருவொர்கள்.

ஆனொல், நியொயததிலிருநது வீடு திரும்பும் சிகொ�ணி என்ன மையவொன்? பபொனவுடபன 
ைகொபதைவ்னததைொன் முதுகில் ெொலு ைொதது ைொததுவொன்! “ஆனொல், ைகொபதைவன் என்ன 
ஆவொன்?” என்பதுதைொன் என் முதைல் பிரச்சி்னயொக அன்று என்முன் நின்றைது.

“ெம்� வொததியொர் மைொன்ன பொடம், ெல்ல பொடம்னு மெனச்பைொப�, இப்படி ஆயிடுச்பை!” 
என்று நி்னப்பொன். அப்பபொது அவன் முதுகு எரியும். குருவின் மைொற்படி ெடநது, கணட 
பலன் இதுதைொன் என்று அவன் �னம் ெம்பிக்்க இழக்கும். பைச்பை, இதைற்மகல்லொம் இடம் 
மகொடுக்கலொ�ொ? ெொன் ஊரொ்ரப் பொர்ததுச் மைொன்பனன்.

“அவங்க அப்பன் மையதைது தைப்புன்னு மதைரிஞ்சு, ஒரு ெல்ல �கன் அ்தைச் ைரியொக்கிட்டொன். 
விஷயம் ெல்லபடி முடிநதைது. இதுக்கும் ப�பல இ்தை நீட்டிக்க பவணடொம்! நீங்க 
சிகொ�ணிக்குப் பபொடறை அபரொதைம�ல்லொம் அவன் �கன் ைகொபதைவன் முதுகிபல அடியொததைொன் 
விழும். ெொ� மைஞ்ை ெல்ல கொரியததுக்கு இதுதைொனொ பலன் என்று அவன் �னசு பைொர்நது 
பபொகும்! இது பவணடொம்!”

“இல்ல ைொர்,  அவ்ன விடக்கூடொது ைொர்!”  என்று யொபரொ க்டசிவ்ரயில் 
மைொன்னொர்கள். அப்பபொது ெொன் ஒபர முடிவொகக் கூறிபனன்.“இபதைொ பொருங்க.. நீங்க ஊர் 
நியொயததிபல சிகொ�ணி என் பவட்டி்யத திருடிட்டொன்னு புகொர் மைஞ்ைொ, ெொன் என் 
பவட்டிபய திருடு பபொக்லன்னு ைொட்சியம் மைொல்லுபவன்!” அநதை �க்களுக்கு இது புரிநது, 
இறுதியில் என்பனொடு உடன்பட்டொர்கள். அபதைொடு, எல்லொம் முடிநதைது. சிகொ�ணியும் 
ைகொபதைவனும் ெொனும் தைப்பிதபதைொம். 

நூல் ்வளி

பி.ச. குப்புசாமி சிறுகை்தெ ஆசிரியர்கைளுள் ஒருேர். இேர் ்தொ்டககைப்�ள்ளித் 

தெ்ை்மயாசிரியராகைப் �ணியாறறி ஓய்வு ்�ற்றேர். ்ஜயகைாநதெவனாடு 

்நருஙகிப்�ழகி ்ஜயகைாநதெவனாடு �ல்ைாணடு என்னும் நூ்ை எழுதியுள்ளார். 

இேர் எழுதிய ஓர் ஆரம்�ப்�ள்ளி ஆசிரியனின் குறிப்புகைள் என்னும் நூலிலிருநது ஒரு �குதி 

இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளது.

திருக்குறைள் கருததுக்்ள உணர்ததும் க்தைக்்ள அறிநது வநது வகுப்பில் பகிர்க.

திருக்குறைளின் கருத்தைப் பின்பற்றி ெடநதை ைகொபதைவன் க்தை்யச் சுருக்கி எழுதுக.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
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இயல்

நொன்கு
்வறறுதம

கறகண்டு

பொ்வ அணணன் பொர்தது, “அணணன் எனக்கு ஓர் உதைவி மையவொயொ?“ என்று 
பகட்டொள். “இநதை அணணன் மையய முடிநதை உதைவி என்றைொல் உறுதியொகச் மையபவன்“ 
என்றைொன் அணணன்.  “என் அணணன் உள்்ளம் எனக்குத மதைரியும். என்  அணணன் என் 
மீது மிகுநதை அன்பு உணடு“ என்றைொள் பொ்வ.

ப�பல உள்்ள பகுதி்யப் படிததுப் பொருங்கள். இதில் கூறைப்பட்டுள்்ள மையதி்யப் 
புரிநதுமகொள்்ள இயலொதைவொறு ஒரு குழப்பம் உள்்ளது அல்லவொ? 

இபதை பகுதி்யக் கீபழ உள்்ளவொறு படிததுப் பொருங்கள்.

பொ்வ அணண்னப் பொர்தது, “அணணொ எனக்கு ஓர் உதைவி மையவொயொ?“ என்று 
பகட்டொள். “இநதை அணணனொல் மையய முடிநதை உதைவி  என்றைொல் உறுதியொகச் மையபவன்“ 
என்றைொன் அணணன்.  “என் அணணனது உள்்ளம் எனக்குத மதைரியும். என் அணணனுக்கு 
என் மீது மிகுநதை அன்பு உணடு” என்றைொள் பொ்வ. 

இப்பபொது எளிதைொகப் மபொருள் புரிகிறைது அல்லவொ?

இரணடொம் பகுதியில் அணணன் என்னும் மபயர்ச்மைொல்  அணண்ன, அணணொ, 
அணணனொல், அணணனுக்கு, என்மறைல்லொம் �ொற்றைப்பட்டிருப்பதைொல் மபொருள் மதைளிவொக 
வி்ளங்குகிறைது. அணணன் என்னும் மபயர்ச்மைொல்லுடன் ஐ, ஆல், கு, இன், அது பபொன்றை 
அ்ைகள் இ்ணநது அச்மைொல்லின் மபொரு்்ளப் பல்பவறு வ்கயொக பவறுபடுததுகின்றைன.  
இவவொறு மபயர்ச்மைொல்லின் மபொரு்்ள பவறுபடுததும் மு்றை்ய பவற்று்� என்பர். 
இதைற்கொகப்  மபயர்ச்மைொல்லுடன் இ்ணக்கப்படும் அ்ைக்்ள பவற்று்� உருபுகள் என்று 
கூறுவர். 

்தரிந்து ்தளி்வொம்

• சிை இ்டஙகைளில் உருபுகைளுககுப் �திைாகை முழுச்்சாறகைவள வேறறு்ம உரு�ாகை 

ேருேதும் உணடு.  அேற்்றச் ்சால்லுருபுகைள் என்�ர்.

• ஓவியர் தூரி்கையால் ஓவியம் தீடடினார்.  இதில் ஆல் என்�து வேறறு்ம உரு�ாகை 

ேநதுள்ளது.

• ஓவியர் தூரி்கை ்கைாணடு ஓவியம் தீடடினார். இதில் ்கைாணடு என்�து ்சால்லுரு�ாகை 

ேநதுள்ளது.
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்வறறுதமயின் வதககள்

பவற்று்� எட்டு வ்கப்படும். அ்வ 
முதைல் பவற்று்�, இரணடொம் பவற்று்�, 
மூன்றைொம் பவற்று்�, ெொன்கொம் பவற்று்�, 
ஐநதைொம் பவற்று்�, ஆறைொம் பவற்று்�, 
ஏழொம் பவற்று்�, எட்டொம் பவற்று்� 
ஆகியனவொகும். முதைல் பவற்று்�க்கும் 
எ ட் ட ொ ம்  ப வ ற் று ் � க் கு ம்  உ ரு பு க ள் 
இல்்ல. இரணடொம் பவற்று்� முதைல் 
ஏழொம் பவற்று்� முடிய உள்்ள ஆறு 
பவற்று்�களுக்கும் உருபுகள் உணடு. 

முதல் ்வறறுதம

மபரும்பொலொன மைொற்மறைொடர்களில் எழுவொய, மையப்படுமபொருள், பயனி்ல ஆகிய 
மூன்று உறுப்புகள் இடம் மபற்றிருக்கும். எழுவொயுடன் பவற்று்� உருபுகள் எதுவும் 
இ்ணயொ�ல் எழுவொய தைனிதது நின்று இயல்பொன மபொரு்்ளத தைருவது முதைல் பவற்று்� 
ஆகும். முதைல் பவற்று்�்ய எழுவொய பவற்று்� என்றும் குறிப்பிடுவர். 

(எ.கொ.) பொ்வ வநதைொள்.

இரண்ைொம் ்வறறுதம 

இரணடொம் பவற்று்� உருபு ஐ என்பதைொகும்.

கபிலர் பரண்ரப் புகழ்நதைொர். கபில்ரப் பரணர் புகழ்நதைொர்.

இவவிரு மதைொடர்க்்ளயும் கவனியுங்கள். இரணடொம் பவற்று்� உருபு ( ஐ  ) எநதைப் 
மபயருடன் இ்ணகிறைபதைொ அப்மபயர் மையப்படுமபொரு்ளொக �ொறிவிடுகிறைது. இவவொறு ஒரு 
மபய்ரச் மையப்படுமபொரு்ளொக பவறுபடுததிக் கொட்டுவதைொல் இரணடொம் பவற்று்�்யச் 
மையப்படுமபொருள் பவற்று்� என்றும் கூறுவர். 

இரணடொம் பவற்று்� ஆக்கல், அழிததைல், அ்டதைல், நீததைல், ஒததைல், உ்ட்� ஆகிய 
ஆறு வ்கயொன மபொருள்களில் வரும்

ஆக்கல்  - கரிகொலன் கல்ல்ண்யக் கட்டினொன்  

அழிததைல் - மபரியொர் மூடெம்பிக்்கக்்ள ஒழிததைொர் 

அ்டதைல் - பகொவலன் �து்ர்ய அ்டநதைொன் 

நீததைல்  - கொ�ரொைர் பதைவி்யத துறைநதைொர் 

ஒததைல்  - தைமிழ் ெ�க்கு உயி்ரப் பபொன்றைது 

உ்ட்�  - வள்ளுவர் மபரும் புக்ழ உ்டயவர் 

்தரிந்து ்தளி்வொம்

வேறறு்ம உருபுகைள் இ்டம் ்�றறுள்ள 

்தொ்டர்கை்ள வேறறு்மத் ்தொ்டர்கைள் 

என்�ர். வேறறு்ம உருபுகைள் இ்டம் 

் � ்ற  வ ே ண டி ய  இ ்ட த் தி ல்  அ ஃ து 

இ்டம்்�்றாமல் ம்்றநதிருநது ்�ாருள் 

தெநதொல் அதெ்ன வேறறு்மத்்தொ்கை 

என்�ர். 
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மூன்்றொம் ்வறறுதம

ஆல், ஆன், ஒடு, ஓடு ஆகிய ெொன்கும் மூன்றைொம் பவற்று்�க்கு உரிய உருபுகள் ஆகும். 
இவற்றுள் ஆல், ஆன் ஆகிய்வ கருவிப்மபொருள், கருததைொப் மபொருள் ஆகிய இரணடு 
வ்கயொன மபொருள்களில் வரும்.  கருவிப் மபொருள் முதைற்கருவி, து்ணக்கருவி என 
இருவ்கப்படும். 

 கருவிபய மையயப்படும் மபொரு்ளொக �ொறுவது முதைற்கருவி –  �ரததைொல் சி்ல மையதைொன்.  
ஒன்்றைச் மையவதைற்குத து்ணயொக இருப்பது து்ணக்கருவி –   உளியொல் சி்ல மையதைொன்.

கருததைொப்மபொருள் ஏவுதைல் கருததைொ, இயற்றுதைல் கருததைொ என இருவ்கப்படும்.  பிறை்ரச் 
மையய்வப்பது ஏவுதைல் கருததைொ – கரிகொலனொல் கல்ல்ண கட்டப்பட்டது. தைொபன மையவது 
இயற்றுதைல் கருததைொ – பைக்கிழொரொல் மபரியபுரொணம் இயற்றைப்பட்டது. ஆன் என்னும் உருபு 
மபரும்பொலும் மையயுள் வழக்கில் இடம்மபறும்.  (எ.கொ.) புறைநதூய்� நீரொன் அ்�யும்.

ஒடு, ஓடு ஆகிய மூன்றைொம் பவற்று்� உருபுகள்  உடனிகழ்ச்சிப் மபொருளில் வரும். 
(எ.கொ.)  தைொமயொடு குழந்தை மைன்றைது. அ்�ச்ைபரொடு அலுவலர்கள் மைன்றைனர். 

நொன்கொம் ்வறறுதம

ெொன்கொம் பவற்று்�க்கு உரிய உருபு கு என்பதைொகும். இது மகொ்ட, ப்க, ெட்பு, தைகுதி, 
அதுவொதைல், மபொருட்டு, மு்றை, எல்்ல எனப் பல மபொருள்களில் வரும்.

மகொ்ட - முல்்லக்குத பதைர் மகொடுததைொன். 

ப்க - பு்க �னிதைனுக்குப் ப்க.  

ெட்பு - கபிலருக்கு ெணபர் பரணர். 

தைகுதி - கவி்தைக்கு அழகு கற்ப்ன. 

அதுவொதைல் - தையிருக்குப் பொல் வொங்கினொன். 

மபொருட்டு - தைமிழ்வ்ளர்ச்சிக்குப் பொடுபட்டொர்.

மு்றை - மைங்குட்டுவனுக்குத தைம்பி இ்ளங்பகொ. 

எல்்ல - தைமிழ்ெொட்டுக்குக் கிழக்கு வங்கக்கடல். 

ஐந்தொம் ்வறறுதம

இன், இல் ஆகிய்வ ஐநதைொம் பவற்று்� உருபுகள் ஆகும். இ்வ நீங்கல், ஒப்பு, 
எல்்ல, ஏது பபொன்றை மபொருள்களில் வரும்.

நீங்கல்   - தை்லயின் இழிநதை �யிர். 

ஒப்பு  - பொம்பின் நிறைம் ஒரு குட்டி.

எல்்ல  - தைமிழ்ெொட்டின் கிழக்கு வங்கக்கடல். 

ஏது   - சிபல்ட பொடுவதில் வல்லவர் கொ்ளப�கம்.

்தரிந்து ்தளி்வொம்

நான்கைாம் வேறறு்ம உருபு்டன் 

கூடுதெைாகை ஆகை என்னும் அ்ச 

வசர்நது ேருேதும் உணடு. 

(எ.கைா.)  கூலிககைாகை வே்ை 
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ஆ்றொம் ்வறறுதம

அது, ஆது, அ ஆகிய்வ ஆறைொம் பவற்று்� உருபுகள் ஆகும்.

இவபவற்று்�, உரி்�ப் மபொருளில் வரும். உரி்�ப் மபொரு்்ளக் கிழ்�ப் மபொருள் 
என்றும் கூறுவர்.

(எ.கொ.)  இரொ�னது வில்.  ெணபனது ்க.
ஆது, அ ஆகிய உருபுக்்ள இக்கொலததில் பயன்படுததுவது இல்்ல.

ஏைொம் ்வறறுதம

ஏழ ொ ம்  ப வ ற் று ் � க்கு  உ ரி ய  உ ரு பு 
கண. ப�ல், கீழ், கொல், இல், இடம் பபொன்றை 
உருபுகளும் உணடு.

இடம், கொலம் ஆகியவற்்றைக் குறிக்கும் 
ம ை ொ ற் க ளி ல்  ஏ ழ ொ ம்  ப வ ற் று ் �  உ ரு பு 
இடம்மபறும். (எ.கொ.)  எங்கள் ஊரின்கண 
�்ழ மபயதைது. இரவின்கண �்ழ மபயதைது.

எட்ைொம் ்வறறுதம

இது விளிப்மபொருளில் வரும். படர்க்்கப் மபய்ர முன்னி்லப் மபயரொக �ொற்றி 
அ்ழப்ப்தைபய விளி பவற்று்� என்கிபறைொம். இவபவற்று்�க்கு என்று தைனிபய உருபு 
கி்டயொது. மபயர்கள் திரிநது வழங்குவது உணடு.  அணணன் என்ப்தை அணணொ என்றும் 
புலவர் என்ப்தைப் புலவபர என்றும் �ொற்றி வழங்குவது எட்டொம் பவற்று்� ஆகும்.

்தரிந்து ்தளி்வொம்

இ ல்  எ ன் னு ம்  உ ரு பு  ஐ ந தெ ா ம் 

வ ே ற று ் ம யி லு ம்  ஏ ழ ா ம் 

வேறறு்மயிலும் உணடு. நீஙகைல் 

்�ாருளில் ேநதொல் ஐநதொம் வேறறு்ம 

என்றும் இ்டப் ்�ாருளில் ேநதொல் 

ஏழாம் வேறறு்ம என்றும் ்கைாள்ள 

வேணடும்.

்வறறுதம உருபுகளும் அவறறின் ்பேொருள்களும்

்வறறுதம உருபு ்�ொல்லுருபு ்பேொருள்

முதைல் (எழுவொய) இல்்ல ஆனவன்,  ஆவொன், 
ஆகின்றைவன்

பயனி்ல ஏற்றைல்

இரணடொம் ஐ இல்்ல மையப்படுமபொருள்
மூன்றைொம் ஆ ல் ,  ஆ ன் , 

ஓடு, ஒடு
ம கொ ணடு,  ்வத து, 
உடன், கூட 

கருவி, கருததைொ, உடனிகழ்ச்சி

ெொன்கொம் கு ஆக, மபொருட்டு, 
நிமிததைம்

மகொ்ட, ப்க, ெட்பு, தைகுதி, 
அதுவொதைல், மபொருட்டு, மு்றை, 
எல்்ல

ஐநதைொம் இல், இன் இலிருநது, நின்று, 
கொட்டிலும், 
பொர்க்கிலும்

நீங்கல், ஒப்பு, எல்்ல, ஏது

ஆறைொம் அது, ஆது, அ உ்டய கிழ்� 
ஏழொம் கண இடம், கொலம்
எட்டொம் (விளி) இல்்ல இல்்ல விளி (அ்ழததைல்)
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கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

 பொடப்பகுதியில் இடம் மபற்றுள்்ள ஒரு பததி்யத பதைர்நமதைடுதது, அதிலுள்்ள 
பவற்று்� உருபுக்்ள எடுதது எழுதி வ்கப்படுததுக.

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1. மபயர்ச்மைொல்லின் மபொரு்்ள பவறுபடுததுவது _________ ஆகும்.

   அ) எழுவொய ஆ) மையப்படுமபொருள்      இ) பயனி்ல  ஈ) பவற்று்�

      2.  எட்டொம் பவற்று்� ___________ பவற்று்� என்று அ்ழக்கப்படுகிறைது.

   அ) எழுவொய  ஆ) மையப்படுமபொருள் இ) விளி ஈ) பயனி்ல

      3.  உடனிகழ்ச்சிப் மபொருளில் _____________ பவற்று்� வரும்.

   அ) மூன்றைொம் ஆ) ெொன்கொம்     இ) ஐநதைொம் ஈ) ஆறைொம்

      4. ‘அறைததைொன் வருவபதை இன்பம்’ - இதமதைொடரில் ________ பவற்று்� பயின்று   
  வநதுள்்ளது.

   அ) இரணடொம் ஆ) மூன்றைொம்    இ) ஆறைொம்  ஈ) ஏழொம்

      5.  ‘�லர் பொ்ன்ய வ்னநதைொள்’ – இதமதைொடர் ________ மபொரு்்ளக் குறிக்கிறைது.

   அ) ஆக்கல் ஆ) அழிததைல்  இ) மகொ்ட    ஈ) அ்டதைல்

மபொருததுக.

 1. மூன்றைொம் பவற்று்�      –  இரொ�னுக்குத தைம்பி இலக்குவன்.

 2. ெொன்கொம் பவற்று்�      –  பொரியினது பதைர்.

 3. ஐநதைொம் பவற்று்�         -  �ணணொல் குதி்ர மையதைொன்.

 4. ஆறைொம் பவற்று்�  -  ஏவுதைல் க்லயில் சிறைநதைவன் ஏக்லவன்.

சிறுவினொ

 1. எழுவொய பவற்று்�்ய வி்ளக்குக.

 2. ெொன்கொம் பவற்று்� உணர்ததும் மபொருள்கள் யொ்வ?

 3. உடனிகழ்ச்சிப் மபொருள் என்றைொல் என்ன?
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்மொழிதய ஆள்்வொம்!

கேடே.

 கல்வியின் சிறைப்புக்்ள வி்ளக்கும் க்தைக்்ளக் பகட்டு �கிழ்க.

கீழ்கேகாணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் கேசுே.

  கல்விபய அழியொச் மைல்வம்.

ச�கால்ை்க கேடடு எழுதுே.

 தைமிழ் ம�ொழிக்கு வ்ளம் பைர்ததை ஒரு நூல்; தைமிழுக்கு வொழ்வியல் உண்�க்்ள 
உணர்ததும் ஒரு நூல்; தைன் பதைொற்றைததைொல் தைமிழ்ெொட்டுக்கு உலகப் மபரும் புக்ழப் 
மபற்றுததைநதை சிறைநதை நூல் திருவள்ளுவரின் திருக்குறைள். திருக்குறைள் பற்றிப் பபைொதை 
புலவர் இலர்; எழுதைொதை அறிஞர், எழுததைொ்ளர் இலர். பள்ளிப் பருவததிலும் திருக்குறைள் 
படிக்கப்படுகின்றைது. பருவம் வ்ளரவ்ளர அதுவும் நுட்ப�ொகக் கற்கப்படுகின்றைது. 
திருக்குறைளுக்குரிய சிறைப்பப அதுதைொன். அஃது எல்லொப் பருவததைொருக்கும் பவணடிய விழுமிய 
நூல். எனபவ திருக்குறைளில்லொதை வீடும் இருக்கக் கூடொது! திருக்குறைள் படிக்கொதை தைமிழரும் 
இருக்கக் கூடொது.

கீழ்கேகாண்ேவறறுள் ஒரு ச�கால்லை எடுத்து ஒனறு்ககு கமறேடட ச�காறேளுடன இல்ணத்துப் 
புதிய ச�காறேலை உருவகா்ககுே.

 �ொ  பதைன்  �லர்  மைம்்� சிட்டு  கனி

 குருவி  இ்ல  கொய  கூடு  முட்்ட �ரம்  

அறிந்து ேயனேடுத்துகவகாம்.
நிறுத்த்ககுறிேள்

ேகாறபுள்ளி ( , ) 

 1. மபொருள்க்்ள எணணும் இடங்களில் கொற்புள்ளி வரும்.
   (எ.கொ) குறிஞ்சி, முல்்ல, �ருதைம், மெயதைல், பொ்ல ஆகியன ஐநதி்ணகள்.

 2. கடிதைததில் விளி முன் கொற்புள்ளி வரும்.   (எ.கொ.) அன்புள்்ள ெணபொ,
 3. வி்னமயச்ைங்களுக்குப் பின் கொற்புள்ளி வரும்.
   (எ.கொ.) மபொழிலன் பதைொட்டததிற்குச் மைன்று, வொ்ழ இ்ல பறிதது வநதைொன். 

 4. ப�ற்பகொள் குறிகளுக்கு (“) முன் கொற்புள்ளி வரும்.
   (எ.கொ.)  குழந்தை நில்வப் பொர்தது,” நிலொ நிலொ ஓடி வொ” என்று பொடியது.

 5. முகவரியில் இறுதி வரி நீங்க ஏ்னய வரிகளின் இறுதியில் கொற்புள்ளி வரும்.
   (எ.கொ.) ை. ஆணடொள்,  எண 45, கொ�ரொைர் மதைரு,  திருவள்ளூர்.
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அலரப்புள்ளி ( ; ) 

 1. ஒபர எழுவொயில் பல வொக்கியங்கள் மதைொடரும் இடததில் அ்ரப்புள்ளி வரும்.  (எ.கொ.)  
கரிகொலன் கங்்க வ்ர ப்டமயடுததுச் மைன்றைொன்; கனக விையருடன் பபொரிட்டொன்.

 2. உடன்பொடு, எதிர்�்றைக் கருததுக்்ள ஒன்றைொகக் கூறும் இடததில் அ்ரப்புள்ளி 
வரும். (எ.கொ.) ெல்லவன் வொழ்வொன்; தீயவன் தைொழ்வொன்.

மு்கேகாறபுள்ளி ( : )

 சிறு தை்லப்பொன மதைொ்கச் மைொல்்ல விரிததுக் கூறும் இடததில் முக்கொற்புள்ளி வரும்.

  (எ.கொ.) முததைமிழ் : இயல், இ்ை, ெொடகம்.

முறறுப்புள்ளி ( . ) 

  1. மைொற்மறைொடரின் இறுதியில் முற்றுப்புள்ளி வரும். (எ.கொ.) கல்விபய �னிதைனின் 
வொழ்்வ உயர்ததும்.

  2. மைொற்குறுக்கங்க்்ள அடுதது முற்றுப்புள்ளி வரும். 
   (எ.கொ.) திரு. வி. க.     �ொ. க. அ.     ஊ. ஒ. ெ. நி. பள்ளி

 3. மபயரின் தை்லப்மபழுத்தை அடுதது முற்றுப்புள்ளி வரும்.  
   (எ.கொ.) மெ. து. சுநதைரவடிபவலு

விைகா்ககுறி ( ? ) 

 வினொப்மபொரு்்ள உணர்ததும் வொக்கியததின் இறுதியில் வினொக்குறி இட பவணடும்.
 (எ.கொ.) பைக்கிழொர் எழுதிய நூல் எது?

வியப்பு்ககுறி ( ! ) 

 �கிழ்ச்சி, வியப்பு, அச்ைம், அவலம், இரங்கல் முதைலொன உணர்ச்சி்ய மவளியிடும் 
இடங்களில் வியப்புக்குறி இட பவணடும்.

 (எ.கொ.)  தைமிழின் இனி்�தைொன் என்பன! -   வியப்பு

    பொம்பு! பொம்பு!   -   அச்ைம்

    அநபதைொ! இயற்்க அழிகிறைபதை! -   அவலம்

ஒறலற கமறகேகாள் குறி ( ‘   ‘ ) 

 தைனிச் மைொல்்லபயொ தைனி எழுத்தைபயொ வி்ளக்கிக் கொட்டும்பபொதும், இரட்்ட 
ப�ற்பகொள் குறியில் இன்மனொரு கூற்று உட்பட்டு வரும்பபொதும் ஒற்்றை ப�ற்பகொள் 
பயன்படும்.

 (எ.கொ.) ‘ெல்ல’ என்பது குறிப்புப் மபயமரச்ைம் ஆகும்.

 கூட்டததின் தை்லவர், “அறிஞர் அணணொ அவர்கள் இப்பபொது ‘தை்லப்பில்்ல’ என்னும் 
தை்லப்பில் பபசுவொர்” என்று அறிவிததைொர்.
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இரடலட கமறகேகாள்குறி ( “   “ )

 பெர்கூற்றுகளிலும் மையயுள் அடிக்்ளபயொ மபொன்ம�ொழிக்்ளபயொ குறிப்பிடும் 
இடங்களிலும்  இரட்்ட ப�ற்பகொள் குறி்யப் பயன்படுததை  பவணடும்.  

 (எ.கொ.)  திரு. வி. க. �ொணவர்களிடம்,” தைமிழ்க் கொவியங்க்்ளப் படியுங்கள். இன்பம் 
நுகருங்கள்” என்று கூறினொர். 

பினவரும் சதகாடரேளில் உரிய இடங்ேளில் நிறுத்த்ககுறிேலை இடுே.

 1. பூக்கள் நி்றைநதை இடம் பைொ்ல ஆகும்

 2. திருக்குறைள் அறைம் மபொருள் இன்பம் என்னும் முப்பொல் பகுப்பு மகொணடது

 3. தைமிழ்ம�ொழி மைம்்�யொனது வலி்�யொனது இ்ள்�யொனது

 4. கபிலன் தைன் தைந்தையிடம் இன்று �ொ்ல வி்்ளயொடப் பபொகட்டு�ொ என்று பகட்டொன்

 5. திரு வி க எழுதிய மபணணின் மபரு்� என்னும் நூல் புகழ்மபற்றைது

பினவரும் ேத்தியில் உரிய இடங்ேளில் நிறுத்த்ககுறிேலை இடுே.

 நூல் பல கல் என்பர் மபரிபயொர் அறி்வ வ்ளர்க்கும் நூல்கள் அ்னத்தையும் ெம்�ொல் 
வி்ல மகொடுதது வொங்க முடியு�ொ முடியொது நூலகங்கள் இக்கு்றை்ய நீக்க உதைவுகின்றைன 
பல்பவறு து்றைக்்ளச் பைர்நதை அ்னதது நூல்களும் நி்றைநதை இடம் நூலகம் ஆகும். 
நூலகததின் வ்கக்ளொவன ்�யநூலகம் �ொவட்ட நூலகம் கி்்ள நூலகம் ஊர்ப்புறை 
நூலகம் எனக்குப் பிடிததை நூல்களுடன் வொழ்ெொள் முழுவதும் சி்றையில் அ்டததைொலும் 
�கிழ்ச்சிய்டபவன் என்றைொர் பெரு ஆகபவ நூலகததின் பயன் அறிபவொம் அறிவு வ்ளம் 
மபறுபவொம்

கீழ்கேகாணும் விைம்ேரத்லதப் ேடித்து விைகா்கேளு்ககு விலட எழுதுே.

 1. எநதை ெொ்்ள முன்னிட்டுப் புததைகக் 
கணகொட்சி ெடததைப்படுகிறைது?

 2. பு த தை க க்  க ண க ொ ட் சி  எ ங் கு 
ெ்டமபறுகிறைது?

 3. புததைகக் கணகொட்சி எததை்ன ெொள்கள் 
ெ்டமபறுகிறைது?

 4. புததைகக் கணகொட்சிக்கொன நு்ழவுக் 
கட்டணம் எவவ்ளவு?

 5. புததைகம் வொங்குபவொருக்கு வழங்கப்படும் ைலு்க யொது?

சேகாடு்கேப்ேடடுள்ை குறிப்புேலை்க சேகாண்டு ேடடுலர எழுதுே.

நூைேம்

 முன்னு்ர – நூலகததின் பதை்வ – வ்ககள் – நூலகததிலுள்்ள்வ – படிக்கும் மு்றை 
– முடிவு்ர.
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்மொழி்யொடு விதளயொடு

கீழ்க்கொணும் வினொக்களுக்கு வி்டக்்ளக் கட்டததில் நிரப்புக. வட்டததில் சிக்கிய 
எழுததுக்்ள எடுதது எழுதுக. எழுததுக்்ள மு்றைப்படுததிக் கல்வி பற்றிய பழம�ொழி்யக் 
கணடறிக.

1. தி்ரப்படப் பொடலொசிரியர் பைொமுவின் ஊர்.   2.   பகடில் விழுச்மைல்வம் ____.  

3. கு�ர குருபரர் எழுதிய நூல்களுள் ஒன்று.    

4. ‘கலன்’ என்னும் மைொல்லின் மபொருள்.      

5. ஏட்டுக்கல்வியுடன்  ________  கல்வியும் பயில பவணடும். 

6. திரு.வி.க. எழுதிய நூல்களுள் ஒன்று.     7.  �ொ + பழம் என்பது _____ விகொரம்.

  

    

 வட்டததில் சிக்கிய எழுததுகள்

பழம�ொழி : __________________________________________________

நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கொண்க

திரு.வி.க. எழுதிய நூல்களின் விவரங்க்்ள இ்ணயததில் பதைடி எழுதுக.

என் மபொறுப்புகள்...
1. ெொள்பதைொறும் ஒரு திருக்குறைள் கற்பபன்.
2. அ்னவரிடமும் அன்பு மகொணடு வொழ்பவன்.

கதலச்்�ொல் அறி்வொம்.

நிறுததைக்குறி - Punctuation ம�ொழிமபயர்ப்பு  - Translation
அணிகலன் - Ornament விழிப்புணர்வு - Awareness
திறை்� - Talent சீர்திருததைம் - Reform

டி1. வி2.

ணி4. ்க5.

மெ3.

உ6.

ன்7.
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இயல்

ஐந்து குழலினிது யாழினிது

Ø இை்ககியங்ேளில் இடம்சேறறுள்ை இல� ேறறிய ச�ய்திேலை அறிந்து கேகாறறுதல்

Ø �ங்ேேகாைத் தமிைரின ேண்ேகாடு ேறறிய ேருத்துேலை உ்ணரதல்

Ø லேவிலை்க ேலைேளின சிறப்புேலை அறிந்து அவறலற வைரத்தல்

Ø ேைந்தமிைர ேயனேடுத்திய இல�்கேருவிேளின நுடேங்ேலைப் புரிந்து சேகாள்ளுதல்

Ø சதகாலேநிலை, சதகாேகாநிலைத் சதகாடரேளின வலேேலை அறிந்து ேயனேடுத்துதல்

கற்றல் ்நொககஙகள்
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ஐந்து
திருக்கதொரம்

உ யி ர் க ள்  அ ் ன த ் தை யு ம்  இ ் ை வி ப் ப து  இ ் ை .  இ து 
� னி தை ர் க ளி ன்  உ ள் ்ள த ் தை க்  ம க ொ ள் ் ்ள ம க ொ ள் ளு ம் 
ஆற்றைல் உ்டயது. இ்ைக்கருவிகளின் ஓ்ையொடு பொடல் 
இ்ணயும்பபொது அது மைவிகளுக்கு �ட்டு�ன்றிச் சிந்தைக்கும் 
விருநதைொகிறைது. தைமிழ் இ்ை பொடப்படும் இனிய சூழ்ல 
வி்ளக்கும் பதைவொரப்பொடல் ஒன்்றை அறிபவொம்.

கவிததப்பேதை

பணணின்தமிழ இனைபாடலின பழ்வய்முழவு அதிரக

்கணணினஒளி ்கன்கச்சுனன வயிரம்அனவ ்ைாரிய

மணநினறென ம்தவவழங்கள் மணிவாரிக்்காணடு எறியக

கிண எனறுஇனை முரலும்திருக வ்க்தாரம்என னீவர. 

- சுந்தரர

்�ொல்லும் ்பேொருளும்

பண   – இ்ை

கனகச்சு்ன  –   மபொன் வணண நீர்நி்ல

�தைபவழங்கள் – �தையொ்னகள்            

முரலும்          – முழங்கும்

பழமவய           – முதிர்நதை மூங்கில்

பேொைலின் ்பேொருள்

பணபணொடு பைர்நதை இனிய தைமிழ்ப் பொடல்க்்ளப் பொடும் பபொது அதைற்கு ஏற்றைவொறு 
முதிர்நதை மூங்கில்க்ளொல் ஆகிய புல்லொங்குழலும் முழவும் இ்ணநது ஒலிக்கும். 
கணகளுக்கு இனிய குளிர்ச்சி தைரும் ஒளி்ய உ்டய மபொன்வணண நீர்நி்லகள் 
்வரங்க்்ளப் பபொன்றை நீர்ததிவ்லக்்ள வொரி இ்றைக்கும். நிலததின் மீது நின்று 
மகொணடிருக்கும் �தையொ்னகள் �ணிக்்ள வொரி வொரி வீசும். இவற்றைொல் இ்டயறைொது 
எழும் ‘கிண’ என்னும் ஒலியொனது இ்ையொக முழங்கும். இததை்கய சிறைப்புகள் உ்டய 
ெகரம் திருக்பகதைொரம் ஆகும்.
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சுநதெரர் ,  வதெோரம் �ாடிய மூேருள் ஒருேர்.  இேர் 

நம்பியாரூரர்,  தெம்பிரான் வதொழர் என்னும் சி்றப்புப் 

்�யர்கைளால் அ்ழககைப்�டுகி்றார் .  இேர் அருளிய 

வதெோரப்�ா்டல்கைள் �ன்னிரு திருமு்்றகைளுள் ஏழாம் திருமு்்றயாகை 

்ேககைப்�டுள்ளன. இேர் இயறறிய திருத்்தொண்டத் ்தொ்கை்ய முதெல் 

நூைாகைக ்கைாணவ்ட வசககிழார் ்�ரியபுராைத்்தெப் �்்டத்தெளித்தொர்.

 திருஞானசம்�நதெர், திருநாவுககைரசர், சுநதெரர் ஆகிய மூேர் �ாடிய 

�ா்டல்கைளின் ்தொகுப்வ�  வதெோரம் ஆகும். இநநூ்ைத் ்தொகுத்தெேர் நம்பியாண்டார் நம்பி 

ஆோர். இநநூலில் சுநதெரர் �ாடியுள்ள வகைதொரப்�திகைப்�ா்டல் ஒன்று இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளது.

 வதெ + ஆரம் – இ்்றேனுககுச் சூட்டப்�டும் மா்ை என்றும், வதெ + ோரம் – இனிய இ்ச 

்�ாருநதிய �ா்டல்கைள் எனவும் ்�ாருள் ்கைாள்ளப்�டும். �திகைம் என்�து �த்துப் �ா்டல்கை்ளக 

்கைாண்டது.

பதைவொரம் பொடிய மூவர் பற்றிய மையதிக்்ளத திரட்டுக.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.
 1. கொட்டிலிருநது வநதை _____ கரும்்பத தின்றைன.

   அ) முகில்கள் ஆ) முழவுகள்    இ) பவழங்கள்      ஈ) பவயகள்

 2. ‘கனகச்சு்ன’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

   அ) கனகச் + சு்ன   ஆ) கனக  + சு்ன     இ) கனகம்  + சு்ன    ஈ) கனம் + சு்ன

 3. முழவு + அதிர என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.

   அ) முழவுதிர  ஆ) முழவுதி்ர  இ) முழவதிர    ஈ) முழவுஅதிர

குறுவினொ
 தைமிழ் இ்ைபயொடு இ்ணநது இ்ைக்கும் இ்ைக்கருவிக்ளொகச் சுநதைரர் கூறுவன 

யொ்வ?

சிறுவினொ
 திருக்பகதைொரத்தைச் சுநதைரர் எவவொறு வருண்ன மையகிறைொர்?

சிநதை்ன வினொ
 வி ழ ொ க் க ளி ன் ப ப ொ து  இ ் ை க் க ரு வி க ் ்ள  இ ் ை க் கு ம்  வ ழ க் க ம்  எ வ வ ொ று 

பதைொன்றியிருக்கும் என எழுதுக.
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ஐந்து
பேொைறிந்து ஒழுகுதல்

அன்பு, அறிவு, பணபு பபொன்றை்வ ஒவமவொரு �னிதைனும் 
வ்ளர்ததுக்மகொள்்ள பவணடிய உயர்குணங்கள் ஆகும். 
இச்மைொற்களின் மபொரு்்ள ப�பலொட்ட�ொக அ்னவரும் 
அறிவர். ஆனொல்  இ்வ ஒவமவொன்றுக்கும் நுட்ப�ொன மபொருள் 
உணடு. அதை்ன வி்ளக்கும் கலிதமதைொ்கப் பொடல் ஒன்்றை 
அறிபவொம்.

கவிததப்பேதை

்�ொல்லும் ்பேொருளும்

 அலநதைவர் -  வறியவர் கி்்ள –  உறைவினர்

 மைறைொஅ்� -  மவறுக்கொ்� பப்தையொர்  –  அறிவற்றைவர்

 பெொன்றைல்  –  மபொறுததைல் �றைொஅ்�  - �றைவொ்�

 பபொற்றைொர்  –  ப்கவர்  மபொ்றை   -  மபொறு்�

பேொைலின் ்பேொருள்

இல்வொழ்வு என்பது வறியவர்களுக்கு உதைவி மையதைல். பொதுகொததைல் என்பது 
அன்பு்டபயொ்ரப் பிரியொது வொழ்தைல். பணபு எனப்படுவது ைொன்பறைொர் கொட்டிய வழியில் 
ெடததைல். அன்பு எனப்படுவது உறைவினர்கப்ளொடு மவறுப்பின்றி வொழ்தைல். அறிவு எனப்படுவது 
அறிவற்றைவர் கூறும் மைொற்க்்ளப் மபொறுததைல். மைறிவு எனப்படுவது முன் மைொன்ன வொக்்க 
�றுக்கொ�ல் கொப்பொற்றுதைல். நி்றை எனப்படுவது �்றைமபொரு்்ளப் பிறைர் அறியொ�ல் கொததைல். 
நீதிமு்றை எனப்படுவது குற்றைம் மையதைவருக்கு உரிய தைணட்ன  வழங்குதைல். மபொறு்� 
எனப்படுவது தைம்்� இகழ்வொ்ரயும் மபொறுததைல். ெொம் ஒவமவொருவரும் இததை்கய 
பணபுெலன்க்்ளப் பின்பற்றி வொழபவணடும்.

*ஆறறு்தல் எனபது ஒனறு அலந்தவரககு உ்தவு்தல்

வபாறறு்தல் எனபது புணரந்தானரப் பிரியானம

பணபு எனப்படுவது பாடறிநது ஒழுகு்தல்

அனபு எனப்படுவது ்தனகினள ்ைறொஅனம

அறிவு எனப்படுவது வபன்தயார ்ைால் வ்ானறெல்

்ைறிவு எனப்படுவது கூறியது மறொஅனம

நினறெ எனப்படுவது மனறெ பிறெர அறியானம

முனறெ எனப்படுவது ்கணஓடாது உயிர ்வௌவல்

்பானறெ எனப்படுவது வபாறறொனரப் ்பாறுத்்தல்*
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கைலித்்தொ்கை எடடுத்்தொ்கை நூல்கைளுள் ஒன்று.  இது கைலிப்�ா என்னும் 

�ாே்கையால் ஆன நூல்; நூறறு ஐம்�து �ா்டல்கை்ளக ்கைாண்டது. குறிஞ்சிககைலி, 

முல்்ைககைலி, மருதெககைலி, ்நய்தெறகைலி, �ா்ைககைலி என்னும் ஐநது பிரிவுகை்ள 

உ்்டயது.  கைலித்்தொ்கை்யத் ்தொகுத்தெ நல்ைநதுேனார் சஙகைகைாைப் புைேர்கைளுள் ஒருேர். 

்நய்தெறகைலிப் �ா்டல்கை்ள  இயறறியேரும் இேவர.

அன்பு, வொய்�, பெர்்� பபொன்றை ெற்பணபுகளின் மபயர்க்்ளத மதைொகுதது பட்டியல் 
ஒன்று உருவொக்குக.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத  பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.
 1. பசியொல் வொடும் _____ உணவளிததைல் ெ�து கட்�.

   அ) பிரிநதைவர்க்கு ஆ) அலநதைவர்க்கு  இ) சிறைநதைவர்க்கு ஈ) உயர்நதைவருக்கு

 2.  ெம்்� _____ப் மபொறுததுக் மகொள்்ள பவணடும்.

   அ) இகழ்வொ்ர ஆ) அகழ்வொ்ர இ) புகழ்வொ்ர ஈ) �கிழ்வொ்ர

 3. �்றைமபொரு்்ளக் கொததைல் _____ எனப்படும்.

   அ) சி்றை   ஆ) அ்றை  இ) க்றை  ஈ) நி்றை

 4. ‘பொடறிநது’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

   அ) பொட் + அறிநது  ஆ) பொ + அறிநது  இ) பொடு + அறிநது    ஈ) பொட்டு + அறிநது

 5. மு்றை + எனப்படுவது என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.

   அ) மு்றையப்படுவது  ஆ) மு்றைமயனப்படுவது  

   இ) மு்றைஎனப்படுவது  ஈ) மு்றைப்படுவது

குறுவினொ
 1. பணபு, அன்பு ஆகிய்வ பற்றிக் கலிதமதைொ்க கூறுவன யொ்வ?
 2. மு்றை, மபொ்றை என்பவற்றுக்குக் கலிதமதைொ்க கூறும் வி்ளக்கம் யொது?

சிறுவினொ
 ெ�க்கு இருக்க பவணடிய பணபு ெலன்க்ளொக ெல்லநதுவனொர் கூறும் வி்ளக்கங்க்்ளத 

மதைொகுதது எழுதுக.

சிநதை்ன வினொ
  வொழ்வில் க்டப்பிடிக்க பவணடிய பணபு ெலன்க்ளொக நீங்கள் கருதுவன யொ்வ?
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க ண ணு க் கு ம்  க ரு த து க் கு ம்  � கி ழ் ச் சி ய ளி த து 
ெ ற் ப ண பு க ் ்ள  வ ்ள ர் ப் ப து  க ் ல க ளி ன்  இ ய ல் ப ொ கு ம் . 
ப�லும் அ்வ மதைொன்்�யொன பணபொட்டுக்கூறுக்்ளயும் 
எடுததுக்கொட்டுகின்றைன. அன்றைொடப் பயன்பொட்டுக்கொக அழகிய 
மபொருள்க்்ளத மதைொழில்மு்றையில் உருவொக்கும் க்ல்யக் 
்கவி்னக்க்ல எனலொம்.  அக்க்ல்யப் பற்றி அறிபவொம்.

இயல்

ஐந்து

நொட்டுபபு்றக 

தகவிதனக கதலகள்

உதரநதை உலகம்

(்கல்லூரி மாணவி மலரவிழி, அவளுனடய ்தம்பி அமு்தன, ்ணபர்கள் னையது, ைாலமன 

ஆகிவயார ன்கவினனப்  ்பாருள்்கள் ்கண்காட்சி அரஙகுககுள் நுனழகினறெனர.)

அமுதைன் : அபடயப்பொ! எததை்ன அரங்குகள். எவவ்ளவு அழகொன மபொருள்கள்...

்ையது : எல்லொவற்்றையும் ஓடி ஓடிப் பொர்க்கபவணடும் என்று பதைொன்றுகிறைது.

�லர்விழி: அவைரம் பவணடொம். ஒவமவொன்றைொகப் பொர்க்கலொம். இபதைொ இநதை �ணபொணட 
அரங்்க முதைலில் பொர்ப்பபொம்.

மபொறுப்பொ்ளர்: உலகின் பழ்�யொன க்லகளுள் ஒன்றைொகிய �ணபொணடக்க்ல அரங்கு 
உங்க்்ள வரபவற்கிறைது.

ைொல�ன் : என்ன? உலகின் பழ்�யொன க்லகளுள் ஒன்றைொ?

மபொறுப்பொ்ளர்: ஆ�ொம். மிகவும் பழ்�யொன ்கவி்னக்க்லகளுள் ஒன்று �ணபொணடக் 
க்ல. சிநதுை�மவளி அகழொயவில் பொ்னஓடுகள் கி்டததுள்்ளன என்ப்தைப் 
படிததிருப்பீர்கப்ள. தைமிழ்ெொட்டில் ஆதிச்ைெல்லூரில் முது�க்கள் தைொழிகள் கி்டததுள்்ளன. 
ெொ்க �ொவட்டம் மைம்பியன் கணடியூரில் க்லயழகு மிகுநதை �ணகலங்கள் 
கணடுபிடிக்கப்பட்டன. �து்ரக்கு அருகில் உள்்ள கீழடியில் ஏரொ்ள�ொன சுடு�ண 
மபொருள்கள் கி்டததுள்்ளன. இ்வ எல்லொம் தைமிழருக்கும் �ணபொணடக்க்லக்கும் 
உள்்ள மதைொடர்்பக் கொட்டும் ைொன்றுகள் ஆகும்.

்ையது: ஐயொ, �ணபொணடம் என்றைொல் பொ்ன, ைட்டி ஆகிய்வதைொபன?

மபொறுப்பொ்ளர்: இங்பக பொருங்கள். குடம், பதைொணடி, கலயம், கடம், மூடி, உழக்கு, அகல், 
உணடியல், அடுப்பு, மதைொட்டி என்று எததை்ன மபொருள்கள் இருக்கின்றைன பொர்ததீர்க்ளொ?  
இ்வகம்ளல்லொம் சுததை�ொன களி�ணணொல் மையயப்பட்ட்வ. கு்ளங்கள், ஆற்றைங்க்ரகள், 
வயல்மவளிகள் ஆகிய இடங்களில் இததை்கய களி�ண கி்டக்கும்.

�லர்விழி: ெல்ல களி�ண கி்டததைொல் உடபன பொணடங்கள் மையயத மதைொடங்கிவிடலொம் 
அல்லவொ?
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மபொறுப்பொ்ளர்: அப்படி உடபன மையதுவிட 
மு டி ய ொ து .  ப ள் ்ள ம்  ப தை ொ ண டி  அ தி ல் 
க ளி � ண ் ண  நி ர ப் ப ப வ ண டு ம் .  அ தி ல் 
தை ண ணீ ர்  ஊ ற் றி  ஒ ரு  ெ ொ ள்  மு ழு வ து ம் 
ஊறை்வக்க பவணடும். பின்பு அதைனுடன் 
கு றி ப் பி ட் ட  அ ்ள வி ல்  ம � ல் லி ய  � ண ல் , 
ைொம்பல் ஆகியவற்்றைக் கலநது பக்குவப்படுததை 
ப வ ண டு ம் .  இ து தை ொ ன்  ப ொ ் ன  ம ை ய யு ம் 
ைக்கரம். இதை்ன ெொங்கள் திரு்வ என்பபொம். 
தி ரு ் வ ் ய  ப வ க � ொ க ச்  சு ழ ல ச் ம ை ய து 
அதைன் ெடுவில் �ண்ண ்வததுக் ்கயொல் 
அ்ணததுப் பிடிதது �ணபொணடங்க்்ள 
உருவொக்குபவொம். உரிய வடிவம் வநதைதும் 
அடிப்பகுதியில் நூல் அல்லது ஊசியொல் அறுதது எடுததுக் கொய்வப்பபொம். 

(அஙகிருககும் உ்தவியாளர ைக்கரத்ன்தப் பயனபடுத்தி மணபானன ்ைய்து ்காட்டுகிறொர.)

மபொறுப்பொ்ளர்: பொ்ன மையதை்லப் பொ்ன வ்னதைல் என்று மைொல்வது �ரபு. வ்னயப்பட்ட 
பொ்னகள் ஓர்ளவு கொயநதைதும் தைட்டுப்பல்க்யக் மகொணடு தைட்டிப் பொ்னயின் 
அடிப்பகுதியில் இருக்கும் ஓட்்ட்ய மூடிப் பொ்ன்ய முழு்�யொக்குபவொம். பிறைகு 
உருட்டுக்கல் மகொணடு பதையததுப் பொ்னக்்ள ம�ருபகற்றுபவொம்.

அமுதைன் : எங்கள் ஊரில் பொட்டி �ணபொணடங்களில்தைொன் ை்�யல் மையவொர்.

மபொறுப்பொ்ளர்: �ணபொணடங்களில் ை்�ததைொல் உணவு ெல்ல சு்வயுடன் இருக்கும். 
ப�லும் உடல்ெலததிற்கும் ெல்லது. �ணபொ்னயில் ்வததை தைணணீர் குளிர்ச்சியொக 
இருக்கும். இப்பபொது �ணபொணடங்களின் பயன்பொடு கு்றைநது வருகிறைது. ஆனொல் இன்னும் 
திருவிழொக்களிலும், ை�யச் ைடங்குகளிலும் �ணபொ்னகப்ள பயன்பட்டு வருவது ைற்று 
ஆறுதைல் அளிக்கிறைது. இநதை �ணபொணடக் க்லயின் இன்மனொரு வ்ளர்ச்சிநி்லதைொன் 
சுடு�ண சிற்பக்க்ல. 

�லர்விழி : மடரபகொட்டொ என்று ஆங்கிலததில் மைொல்வொர்கப்ள, அதுதைொபன?

மபொறுப்பொ்ளர்: ஆம். அதுபவதைொன். இநதை அரங்கின் அடுததை பகுதிக்கு வொருங்கள். அவற்்றைப் 
பொர்க்கலொம். 

(அடுத்்த பகுதிககுச் ்ைல்கினறெனர. அஙகு அழ்கான சுடுமண சிறபங்கள் பாரனவககு 

னவக்கப்பட்டுள்ளன.)

ைொல�ன் : அடடொ! எவவ்ளவு சிற்பங்கள்! 

அமுதைன்: இங்கு �னிதை உருவங்கள் �ட்டு�ல்லொ�ல் விலங்குகள், பறை்வகள், மபொம்்�கள், 
அலங்கொர வடிவங்கள் எனப் பலவ்கயொன சிற்பங்களும் உள்்ளனபவ!

மபொறுப்பொ்ளர்: ஆ�ொம். �ணபொணடங்க்்ளப் பபொன்பறை களி�ணணொல் மையயப்பட்டுச் 
சூ்்ளயில் சுட்டு எடுக்கப்படுப்வ சுடு�ண சிற்பங்கள் ஆகும். தைமிழர்கள் பழங்கொலததில் 
இருநபதை சுடு�ண சிற்பக்க்லயிலும் சிறைநது வி்ளங்கியுள்்ளனர். சுடு�ண சிற்பங்களுக்கு 
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வணணங்கள் பூசுவதும் மதைொன்றுமதைொட்டு 
இ ரு ந து வ ரு ம்  வ ழ க் க � ொ கு ம் .  ம ப ரி ய 
� ொ ளி ் க க ளி லு ம்  க ் ல ய ர ங் கு க ளி லு ம் 
இ ் வ ப ப ொ ன் றை  சு டு � ண  சி ற் ப ங் க ் ்ள 
அ ழ கு க் க ொ க  ் வ த தி ரு ப் ப ொ ர் க ள் . 
மு ன் ம ப ல் ல ொ ம்  சி ற் றூ ர் க ளி ல்  உ ள் ்ள 
பகொயில்களில் �ட்டுப� இவற்்றைக் கொண 
மு டி யு ம் .  இ ப் ப ப ொ து  க ் ல ப் ம ப ொ ரு ்ள ொ க 
அ ழ கு க் க ொ க ப்  ப ல  இ ட ங் க ளி லு ம் 
பயன்படுததுகின்றைனர்.

அ மு தை ன் :  எ ங் க ள்  ஊ ர் க்  ப க ொ யி லி ல் 
இ ் வ ப ப ொ ன் றை  ஏ ர ொ ்ள � ொ ன  கு தி ் ர ச் 
சிற்பங்கள் உள்்ளன. எதைற்கொக அததை்ன 
சிற்பங்கள் உள்்ளன?

மபொறுப்பொ்ளர்: �க்கள் தைங்கள் பவணடுதைல் நி்றைபவறினொல் குதி்ரச் சிற்பம் மையது 
்வப்பதைொக பவணடிக்மகொள்வது உணடு. அப்படி பவணடிக்மகொணடவர்கள் ்வததை்வயொக 
இருக்கும்.

�லர்விழி: �ணணொல் உருவொகும் அழகிய க்லக்்ளப் பற்றிச் சிறைப்பொகச் மைொன்னீர்கள். 
மிக்க ென்றி ஐயொ. ெொங்கள் பிறை ்கவி்னக்க்ல அரங்குக்்ளயும் பொர்ததுவிட்டு 
வருகிபறைொம்.

(அவர்கள் அடுத்துள்ள மூஙகில்்கனல அரஙகிறகுச் ்ைல்கினறெனர. அவ்வரஙகின ்பாறுப்பாளர 

அவர்கனள வரவவறகிறொர.) 
�லர்விழி: மூங்கிலொல் கூ்டகளும் ஏணிகளும் �ட்டும்தைொன் மையவொர்கள் என 
நி்னததிருநபதைன். என் எணணம் தைவறு என்று இங்கு வநதைபிறைகுதைொன் புரிகிறைது.

மபொறுப்பொ்ளர்: உண்�தைொன். மூங்கி்லக் மகொணடு பலவ்கயொன ்கவி்னப் 
மபொருள்கள் மையயப்படுகின்றைன. இபதைொ 
பொருங்கள். �ட்டக்கூ்ட,  தைட்டுக்கூ்ட, 
மகொட்டுக்கூ்ட, முறைம், ஏணி, ைதுரததைட்டி, 
கூ்ரததைட்டி, மதைருக்கூட்டும் து்டப்பம், 
�ொடுகளுக்கொன மூஞ்சிப்மபட்டி, பழக்கூ்ட, 
பூக்கூ்ட, பூததைட்டு, கட்டில், புல்லொங்குழல், 
புட்டுக்குழொய, கொல்ெ்டகளுக்கு �ருநது 
பு க ட் டு ம்  கு ழ ொ ய  எ ன  எ த தை ் ன ப ய ொ 
மபொருள்கள் மூங்கில் மூலம் உருவொகின்றைன. 
சுருக்க�ொகச் மைொன்னொல் பிறைநதை குழந்தைக்கு 
வி்்ளயொட்டுப்மபொருள் முதைல் இறைநதைவ்ர 
எடுததுச்மைல்லும் பொ்ட வ்ர மூங்கிலொல் 
மையயப்படுகின்றைன.
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�லர்விழி: முன்மபல்லொம் திரு�ணததின்பபொது துணிகள், பழங்கள், பலகொரங்கள் 
முதைலியவற்்றை ்வததுக் மகொடுப்பதைற்குச் 
சீர்க்கூ்டக்்ளப் பயன்படுததுவொர்கள் என்று 
பகள்விப்பட்டிருக்கிபறைன்.

மபொறுப்பொ்ளர்: ஆ�ொம். அது�ட்டு�ல்லொ�ல் 
கடவுள் வழிபொட்டின்பபொது மவற்றி்ல, பொக்கு, 
பூ, பழம் பபொன்றைவற்்றை முறைததில் ்வததுப் 
ப்டக்கும் வழக்கமும் சில பகுதிகளில் 
இ ரு ந தை து .  அ ் வ ம ய ல் ல ொ ம்  இ ப் ப ப ொ து 
வழக்மகொழிநது விட்டன.

(அவர்கள் அடுத்துள்ள வ்கானரப்பாய் அரஙகுககுச் ்ைல்கினறெனர)

்ையது: பொய என்பது படுக்கப் பயன்படுவது. அதில் பவறு என்ன சிறைப்பு இருக்கிறைது?

மபொறுப்பொ்ளர்:  பொயகளில் பலவ்க உணடு. குழந்தைக்்ளப் படுக்க்வப்பது 
தைடுக்குப்பொய, உட்கொர்நது உணண உதைவுவது பநதிப்பொய, உட்கொரவும், படுக்கவும் 
உதைவுவது திண்ணப்பொய, திரு�ணததுக்குப் பயன்படுததுவது பட்டுப்பொய, இசுலொமியர் 
மதைொழு்கக்குப் பயன்படுததுவது மதைொழு்கப்பொய. இப்படிப் பலவ்கப் பொயகள் உணடு. 
இங்பகயுள்்ள பொயக்்ளப்பொருங்கள். முற்கொலததில் பொய�ரக்கப்பல்களில் பயன்பட்டதுகூடப் 
பொயதைொன். இதை்னப் புறைெொனூறு கூம்மபொடு மீப்பொய க்்ளயொது என்னும் அடியொல் 
குறிப்பிடுகிறைது. 

�லர்விழி: திரு�ணததிற்குப் பயன்படுததும் பட்டுப்பொயகளில் �ண�க்கள் மபயர்கள் 
இடம்மபற்றிருப்ப்தைப் பொர்ததிருக்கிபறைன்.

மபொறுப்பொ்ளர்: மபயர்கள் �ட்டு�ன்றிக் குததுவி்ளக்கு, �யில், பூக்கள் பபொன்றை்வயும் 
வழிபொட்டுச் சின்னங்களும்கூடப் பொயகளில் இடம்மபறுவதுணடு. பொய பின்னுவதும் சிறைநதை 
க்லபய! 

(அடுத்துப் பனனவயானல அரஙகிறகுச் ்ைல்கினறெனர)

மபொறுப்பொ்ளர்: தைம்பிகப்ள, ப்னபயொ்ல என்றைதும் உங்களுக்கு என்ன நி்னவுக்கு 
வருகிறைது?

அமுதைன்: ஓ்லச்சுவடிதைொன் நி்னவுக்கு வருகிறைது.

மபொறுப்பொ்ளர்: ஆம். பழநதைமிழ் இலக்கியங்க்்ள எல்லொம் ெ�க்கொகப் பொதுகொதது 
் வ த தி ரு ந தை ் வ  ப ் ன ப ய ொ ் ல க ள்  அ ல் ல வ ொ ?  அ து � ட் டு � ல் ல ொ � ல் 

ப்னபயொ்லகளினொல் பல வ்கயொன 
ம ப ொ ரு ள் க ள்  உ ரு வ ொ க் க ப் ப டு கி ன் றை ன . 
இ வ ற் ் றை ம ய ல் ல ொ ம்  ப ொ ரு ங் க ள் . 
கு ழ ந ் தை க ளு க் க ொ ன  கி லு கி லு ப் ் ப , 
ம ப ொ ம் ் � க ள் ,  ம ப ொ ரு ள் க ் ்ள 
்வததுக்மகொள்்ள உதைவும் சிறிய மகொட்டொன், 

மபரிய கூ்ட, சு்ளகு, விசிறி, மதைொப்பி, ஓ்லப்பொய எல்லொம் இருக்கின்றைன. ப்ன�ட்்டயின் 

்தரிந்து ்தளி்வொம்

தெமிழ்நாடடின் மாநிை மரம் �்ன.

்தரிந்து ்தளி்வொம்

கை ல் மூ ங கி ல் ,  ம ் ை மூ ங கி ல் , 

கூ ட டு மூ ங கி ல்  எ ன  மூ ன் று ே ் கை 

மூஙகில்கைள் உணடு. அேறறுள் கூடடு 

மூஙகில்கைவள ்கைவி்னப் ்�ாருள்கைள் 

்சய்ேதெறகு ஏற்ற்ே.   
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ெொரிலிருநது கயிறு, கட்டில், கூ்ட பபொன்றை்வ மையயப்படுகின்றைன.

�லர்விழி: ப்ன�ரம் பதைொற்றைததில் �ட்டு�ல்லொ�ல் பயன்தைருவதிலும்கூட மிகவும் 
உயர்வொன �ரம்தைொன் பபொலிருக்கிறைது.

(அடுத்துப் பிரம்புக்கனல அரஙகிறகுச் ்ைல்கினறெனர.)

மபொறுப்பொ்ளர்: பிரம்பினொல் மையயப்பட்ட பலவ்கயொன மபொருள்கள் இங்பக உள்்ளன. 
வநது பொருங்கள்.  இங்குக் குழந்தைகளுக்கொன மதைொட்டில், மபரியவர்களுக்கொன கட்டில், 
ஊஞ்ைல், ெொற்கொலி, ப�்ை, பூக்கூ்ட, பழக்கூ்ட, இடியொப்பததைட்டு, அருச்ை்னததைட்டு, 
மவற்றி்லப்மபட்டி என வ்கவ்கயொன மபொருள்கள் பிரம்பிபலபய உள்்ளன.

�லர்விழி: பிரம்பு ஒரு தைொவரம்தைொபன, அதை்ன எப்படி உபலொகம்பபொல வ்்ளததுப் 
மபொருள்க்்ளச் மையய முடிகிறைது?

மபொறுப்பொ்ளர்: அதுதைொன் பிரம்பின் சிறைப்பு. முதைலில் பிரம்பி்ன மெருப்பில் கொட்டிச் 
சூடுபடுததுபவொம். சூடொன பிரம்்ப ெட்டு்வததிருக்கும் இரணடு கடப்பொ்ரகளுக்கு 
இ்டபய மைலுததி வ்்ளப்பபொம். அது பவணடிய வடிவததில் கம்பிபபொல வ்்ளயும். 
பின்னர் அதை்னத தைணணீரில் ெ்னதது ்வததுவிட்டொல் அப்படிபய நி்லததுவிடும். 
பிறைகு அவற்்றை இ்ணததுச் சிறு ஆணிக்்ள அ்றைநதும், சிறு பிரம்பு இ்ழக்்ளக் 
மகொணடு கட்டியும் பதை்வயொன மபொருள்க்ளொக �ொற்றுபவொம். பிரம்பு மிகவும் 
குளிர்ச்சியொனது. எனபவ, அதில் அ�ர்வதும் படுப்பதும் உடல்ெலததுக்கு ெல்லது. ப�லும் 

பிரம்புப் மபொருள்கள் வீட்டுக்கு அழ்கயும் 
மகொடுக்கும்.

� ல ர் வி ழி :  இ ந தை க்  க ண க ொ ட் சி க் கு 
வநதைதைன்மூலம் ெொட்டுப்புறைக் ்கவி்னக் 
க்லக்்ளப்பற்றிப் பல புதிய மையதிக்்ள 
அறிநதுமகொணபடொம். மிகவும் ென்றி ஐயொ.

மபொறுப்பொ்ளர்:  இ்வ �ட்டு�ல்ல. �ண 
மபொம்்�கள் மையதைல், �ரப்மபொம்்�கள் 
மையதைல், கொதிதைப்மபொம்்�கள் மையதைல், 
தைஞ்ைொவூர்ததைட்டு மையதைல், ைநதைன�ொ்லயும் 
ஏ ல க் க ொ ய  � ொ ் ல யு ம்  ம ை ய தை ல் , 
�ொட்டுக்மகொம்பினொல் க்லப்மபொருள்கள் 
மையதைல், ைங்கு, கிளிஞ்ைல் பபொன்றைவற்றைொல் 
மபொருள்கள் உருவொக்குதைல் என இன்னும் 

பலவ்கயொன ்கவி்னக்க்லகள் உள்்ளன. இவற்்றைப்பற்றி அறிநதுமகொணடொல் �ட்டும் 
பபொதைொது. இ்வபபொன்றை ்கவி்னப் மபொருள்க்்ள வொங்கிப் பயன்படுததுவதைன் மூலம் 
அவற்்றை உருவொக்கும் க்லஞர்க்்ளயும் ஊக்குவிக்க பவணடும். அப்படிச் மையதைொல்  
சுற்றுச்சூழ்லயும் �ொை்டயொ�ல் பொதுகொக்கலொம்.

�லர்விழி: அப்படிபய மையகிபறைொம் ஐயொ. 

 (்ால்வரும் வினட்பறறுத் திரும்புகினறெனர.)

்தரிந்து ்தளி்வொம்

பி ர ம் பு  எ ன் � து  ் கை ா டி ே ் கை ் ய ச் 

வசர்நதெ தொேரம். இதென் தொேரவியல் 

்�யர் கைைாமஸ் ்ரா்டாங (Calamus 

Rotang) என்�தொகும். இது நீர்நி்்றநதெ 

ே ா ய் க கை ா ல்  ே ர ப் பு கை ளி லு ம் , 

மணகு்கைகைளிலும் ்சழித்து ேளரும். 

தெ மி ழ கை த் தி ல்  இ ப் வ � ா து  இ ஃ து 

அருகிவிட்டது.  நமது வதெ்ேககைாகை 

அசாம், அநதெமான், மவைசியா ஆகிய 

இ்டஙகைளிலிருநது தெருவிககைப்�டுகி்றது.   
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1. உங்கள் பகுதியில் கி்டக்கும் களி�ண, ப்னபயொ்ல பபொன்றை மபொருள்க்்ளப் 
பயன்படுததிக் ்கவி்னப்மபொருள்க்்ளச் மையது கொட்சிப்படுததுக.

2. ப்னபயொ்லயொல் மையயப்படும் பல்பவறு ்கவி்னப்மபொருள்களின் 
படங்க்்ளச் பைகரிததுப் படதமதைொகுப்பு உருவொக்குக.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

1. பழநதைமிழ் இலக்கியங்க்்ளப் பொதுகொதது ்வததை்வ ______.

  அ) கல்மவட்டுகள்   ஆ) மைப்பபடுகள்   இ) ப்னபயொ்லகள்   ஈ) �ணபொணடங்கள்

2. பொ்ன______ ஒரு சிறைநதை க்லயொகும்.

  அ) மையதைல்    ஆ) வ்னதைல்       இ) மு்டதைல்                ஈ) சுடுதைல்

3. ‘�ட்டு�ல்ல’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது ______.

  அ) �ட்டு +  �ல்ல   ஆ) �ட்டம் + அல்ல   இ) �ட்டு + அல்ல    ஈ) �ட்டும் + அல்ல

4. கயிறு + கட்டில் என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.

  அ) கயிற்றுக்கட்டில்    ஆ) கயிர்க்கட்டில்   இ) கயிறுக்கட்டில்   ஈ) கயிற்றுகட்டில்

பின்வரும் மைொற்க்்ளச் மைொற்மறைொடரில் அ்�தது எழுதுக.

 1.  முழுவதும்        2. �ட்டு�ல்லொ�ல்          3. அழகுக்கொக 4. முன்மபல்லொம்

குறுவினொ

1. எவற்்றைமயல்லொம் ்கவி்னக்க்லகள் எனக் கூறுகிபறைொம்?

2. �ணபொணடம் , சுடு�ண சிற்பம் - ஒப்பிடுக.

3. ப்னபயொ்லயொல் உருவொக்கப்படும் மபொருள்கள் யொ்வ?

சிறுவினொ

1. பிரம்பினொல் மபொருள்கள் மையயும் மு்றை்யக் கூறுக.

2. மூங்கிலொல் மையயப்படும் மபொருள்கள் குறிதது எழுதுக.

மெடுவினொ

தைமிழகக் ்கவி்னக் க்லக்்ளப் பற்றிய மையதிக்்ளத மதைொகுதது எழுதுக.

சிநதை்ன வினொ

்கவி்னக்க்லகளுக்கும் சுற்றுச்சூழல் பொதுகொப்பிற்கும் இ்டபயயுள்்ள மதைொடர்பு 
குறிதது எழுதுக.
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ஒரு மைொல்லின் மபொரு்்ள அறியப் பயன்படுவது அகரொதி. ஒரு 
மபொருள் குறிததை அ்னதது விவரங்க்்ளயும் அறிநதுமகொள்்ளப் 
பயன்படுவது க்லக்க்ளஞ்சியம் ஆகும். இது பல்து்றை அறி்வ 
உள்்ளடக்கியதைொக அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட து்றை அறி்வ 
உள்்ளடக்கியதைொக அ்�நதிருக்கும். க்லக்க்ளஞ்சியததில் 
தைகவல் கள் ம பரும் பொ லும்  அகரவரி ்ையி ல்  ம தைொ கு க்கப் 

பட்டிருக்கும். இ்ைதது்றை பற்றிய க்லக்க்ளஞ்சியம் ஒன்்றை 
அறிபவொம்.

இயல்

ஐந்து தமிைர் இத�ககருவிகள்

விரிவொனம்

இத�

�க்களின் உள்்ளததில் எழுநதை உணர்ச்சி, குரல் 
வழியொக அல்லது மையற்்கக் கருவி ஒன்றின் 
வழியொக மவளிப்பட்டது. இது ெ்க, அழு்க, வீரம் 
உள்ளிட்ட ஒன்பது சு்வக்்ள மவளிப்படுததைக்கூடிய 
க்லயொகப் பிறைநதைது. இக்க்லபய இ்ை எனப்பட்டது. 
குரல்வழி இ்ை, கருவிவழி இ்ை என இ்ை்ய 
இரணடொகப் பிரிப்பர்.

இத�ககருவிகள்

இ ் ை யி ன்  இ னி ் � க் கு த 
து ் ண  ம ை ய ப ் வ  இ ் ை க் 
கருவிகள் ஆகும். கொலத பதை்வகள், 
ை � ய ச் ை ட ங் கு க ள் ,  தி ரு வி ழ ொ க் க ள் 
பபொன்றை பல நிகழ்வுகளின் மபொருட்டு 
பலவிதை�ொன இ்ைக்கருவிகள் பதைொன்றி 
வ்ளர்ச்சிமபற்றைன. இ்ைக்கருவிகள் 

குரல்இ்ைக்கு �ட்டும் பயன்படுப்வ, ெொடகததிற்கு �ட்டும் பயன்படுப்வ, 
இரணடிற்கும் பயன்படுப்வ எனப் பலவொகத பதைொன்றிக் கி்்ளததைன. இ்ைக்கருவிக்்ள 
இ்ைததுப் பொடல் பொடுபவொர் பொணர் எனப்பட்டனர்.

்ல்லியாழ மருப்பின ்மல்ல வாஙகிப்

பாணன சூடான பாடினி அணியாள்

                  - புறெ்ானூறு
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இத�ககருவிகளின் வதககள்

இ்ைக்கருவிகள் பதைொல்கருவி, ெரம்புக்கருவி, கொற்றுக்கருவி, கஞ்ைக்கருவி என 
ெொன்கு வ்கப்படும். 

1.  விலங்குகளின் பதைொலொல் மூடப்பட்டுச் மையயப்படும் கருவிகள் பதைொல்கருவிகள் 
எனப்படும். (எ.கொ.) முழவு, முரசு

2. ெரம்பு அல்லது தைநதிக்்ள உ்டய்வ ெரம்புக்கருவிகள் எனப்படும். 
  (எ.கொ.) யொழ், வீ்ண
3. கொற்்றைப் பயன்படுததி இ்ைக்கப்படுப்வ கொற்றுக்கருவிகள் எனப்படும். 
  (எ.கொ.) குழல், ைங்கு
4. ஒன்பறைொடு ஒன்று ப�ொதி இ்ைக்கப்படுப்வ கஞ்ைக்கருவிகள் எனப்படும்.
  (எ.கொ.) ைொலரொ, பைகணடி

உடுகதக

உடுக்்க என்பது இ்ட சுருங்கிய ஒரு ்கப்ப்றை 
ஆகும். இதைன் உடல் பிததை்்ளயொல் ஆனது. வொயப்பகுதி 
ஆட்டுதபதைொலொல் மபொருததைப்பட்டிருக்கும். இரு வொயக்்ளயும் 
இ்ணக்கும் கயிறுகள் இ்டயில் பகொக்கப்பட்டிருக்கும். 
இவற்றின் மீது ஒரு ெொடொ சுற்றைப்பட்டுத மதைொங்கும். வலது 
வொயின் மீதுதைொன் அடிப்பர். அவவப்பபொது இ்டயின்  மீதுள்்ள 
ெொடொ்வ அமுக்குவர். மபரிய உடுக்்க்யத தைவண்ட 
என்பர். சிறு உடுக்்க்யக் குடுகுடுப்்ப என்பர். தில்்லயில் 
ெடன�ொடும் ெடரொைரின் ்ககளுள் ஒன்றில் இதை்னக் 
கொணலொம். இ்றை வழிபொட்டின் பபொதும் குறிமைொல்லும் பபொதும் 
இக்கருவி இ்ைக்கப்படுகிறைது.

்தணடுடுகன்க ்தாளந்தகன்க ைார்டம் பயில்வார 

                                            - ைம்பந்தர வ்தவாரம்

குைமுைொ

ஐநது முகங்க்்ள உ்டய முரசு வ்க்யச் பைர்நதைது 
குடமுழொ. ஒரு மபரிய குடததின் வடிவில் ஐநது வட்டவடிவ 
வொயகளுடன் அ்�நதிருக்கும். ெடுவில் இருக்கும் வொய 
�ற்றைவற்்றைவிடப் மபரியதைொக இருக்கும். ஒவமவொரு வொயும் 
பதைொலொல் மூடப்பட்டிருக்கும். ஒவமவொரு வொயிலிருநதும் 
ஒரு தைனி வ்கயொன இ்ை பிறைக்கும். இதைன் கொரண�ொக 
இதை்னப் பஞ்ை�கொ ைப்தைம் என்றும் அ்ழப்பர்.  இது 
பகொயில்களில் ஒலிக்கப்படும் இ்ைக்கருவியொகும். மைன்்ன 
அருங்கொட்சியகததில் இவவ்க முழவு ஒன்று கொட்சிக்கு ்வக்கப்பட்டுள்்ளது.

வன்க  - வ்தால்்கருவி

வன்க  - வ்தால்்கருவி
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குைல்

க ொ டு க ளி ல்  வ ்ள ரு ம்  மூ ங் கி லி ல்  வ ண டு க ள் 
து்்ளயிடும். அவற்றின் வழியொகக் கொற்று வீசும்பபொது 
இன்னி்ை எழும்பும். இதை்னக் பகட்டு �கிழ்நதை ெம் 
முன்பனொர் அ்�ததுக் மகொணட்வபய குழல்கள். 
இதை்ன பவயங்குழல், புல்லொங்குழல் என்றும் அ்ழப்பர். 
குழல் ஏழு சுரங்க்்ள உணடொக்குவதைற்கு உரிய ஏழு 
து்்ளக்்ள உ்டயதைொக இருக்கும். இது சு�ொர் இருபது 
விரல் நீ்ளம் உ்டயதைொக இருக்கும். மூங்கில் �ட்டு�ன்றிச் 
ைநதைனம், மைங்கொலி, கருங்கொலி ஆகிய �ரங்க்ளொலும் 

குழல்கள் மையயப்படுகின்றைன. மகொன்்றைக்குழல், முல்்லக்குழல், ஆம்பல்குழல் எனப் 
பலவ்கயொன குழல்கள் இருநதைதைொகச் சிலப்பதிகொரம் கூறுகிறைது. 

குழல்இனிது யாழஇனிது எனப்தம் மக்கள்

மழனலச்்ைால் வ்களா ்தவர. 

                                          - திருககுறெள்

்கொம்பு

� னி தை ர் க ள்  ம தை ொ ட க் க  க ொ ல த தி ல்  இ றை ந தை 
�ொடுகளின் மகொம்புக்்ளப் பயன்படுததி ஒலி 
எ ழு ப் பி ன ர் .  அ து ப வ  பி ற் க ொ ல த தி ல்  ம க ொ ம் பு 
என்னும் இ்ைக்கருவிக்கு அடிப்ப்டயொயிற்று.  
இக்கொலததில் பிததை்்ள அல்லது மவணகலததைொல் 
மகொம்புகள் மையயப்படுகின்றைன. இதை்ன பவடர் 
பவட்்டயின் பபொது ஊதுவர். கழனி ப�டுகளில் 
கொவல் புரிபவர்கள் விலங்குகள், கள்வ்ர விரட்டவும் 
�ற்றை கொவல்கொரர்க்்ள விழிததிருக்கச் மையயவும் 
மகொம்பி்ன ஊதுவர்.  ஊதுமகொம்பு, எக்கொ்ளம், 
சி ங் க ெ ொ தை ம் ,  து த தை ரி  ப ப ொ ன் றை  ப ல வ ் க ய ொ ன 

மகொம்புகள் இக்கொலததில் திருவிழொ ஊர்வலங்களின்பபொது இ்ைக்கப்படுகின்றைன.

�ஙகு

இஃது ஓர் இயற்்கக் கருவி. கடலில் இருநது எடுக்கப்படுவது. 
வல�ொகச் சுழிநது இருக்கும் ைங்்க வலம்புரிச்ைங்கு என்பர். 
ைங்கின் ஒலி்யச் ைங்கெொதைம் என்பர். இலக்கியங்களில் இதை்னப் 
பணிலம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்்ளனர். பகொயில் திருவிழொக்களின் 
பபொதும் ை�யச் ைடங்குகளில் பபொதும் ைங்கு முழங்கும் வழக்கம் 
உணடு. 

     ைங்்காடு ைக்கரம் ஏநதும் ்தடகன்கயன

     பங்கயக ்கணணானனப் பாவடவலார எம்பாவாய்

                                                 - திருப்பானவ

வன்க -  ்காறறுக்கருவி

வன்க -  ்காறறுக்கருவி

வன்க -  ்காறறுக்கருவி
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�ொலரொ

இ து  பி த தை ் ்ள  அ ல் ல து  ம வ ண க ல த தை ொ ல் 
மையயப்பட்டிருக்கும். அதைன் உட்புறைம் குவிநது இருக்கும். 
இதை்ன ஒன்பறைொடு ஒன்று மபொருததியும் விளிம்பின் 
மீது தைட்டியும் தைொ்ளததின் பதை்வக்கு ஏற்ப இ்ைப்பர்.  
இதை்னப் பொணடில் எனவும் அ்ழப்பர். இது பகொயில் 
கூட்டு வழிபொட்டின் பபொதும் இன்னி்ை அரங்குகளிலும் 
இ்ைக்கப்படும் இன்றிய்�யொதை இ்ைக்கருவி ஆகும். 
இதை்ன இக்கொலததில் 'ேொல்ரொ' என்பர்.

்�கண்டி

வட்டவடிவ�ொன �ணி வ்க்யச் பைர்நதைது பைகணடி. 
இதை்னக் குச்சியொபலொ அல்லது இரும்புத துணடொபலொ 
அடிதது ஒலி எழுப்புவர். 

இ து  ப தை ் வ க் கு  ஏ ற் ப ப்  ப ல  அ ்ள வு க ளி ல் 
உ ரு வ ொ க் க ப் ப டு ம் .  இ தை ் ன ச்  ப ை � ங் க ல ம்  எ ன் று ம் 
அ்ழப்பர். இதை்னக் பகொவில் வழிபொட்டின் பபொதும் இறுதி 
ஊர்வலததின் பபொதும் இ்ைப்பர்.

வன்க -  ்கஞ்ைக்கருவி

வன்க -  ்கஞ்ைக்கருவி

பேத்ற

விலங்குத பதைொலொல் இழுததுக் கட்டப்பட்ட கருவி 
ப்றையொகும்.  பழங்கொலததில் மையதிக்்ளத மதைரிவிக்கக் 
பகொட்ப்றை்ய முழக்கினர். ப்கவர்களின் ஆநி்ர்யக் 
கவரச் மைல்லும்பபொது ஆபகொட்ப்றை்ய முழக்குவர்.

இ க் க ொ ல த தி ல்  இ து  தை ப் பு  எ ன் னு ம்  ம ப ய ரி ல் 
வழங்கப்படுகிறைது. இதை்ன முழக்கிக்மகொணடு ஆடும் 
ஆட்டம் தைப்பொட்டம் என்று அ்ழக்கப்படுகிறைது.

திமிதல

பலொ �ரததினொல் மையயப்பட்டு விலங்குத பதைொலினொல் 
க ட் ட ப் ப டு ம்  க ரு வி  தி மி ் ல  ஆ கு ம் .  � ண ற் க டி க ொ ர 
வடிவததில் இக்கருவி அ்�நதிருக்கும். இதை்னப் பொணி 
என்னும் மபயரொல் அ்ழப்பர்.

ைங்்காடு ்தானர ்காளம் ்தழங்்காலி முழஙகு வபரி

்வஙகுரல் பம்னப ்கணனட வியனதுடி திமினல ்தட்டி

                                                   - ்பரியபுராணம்

வன்க - வ்தால்்கருவி

வன்க - வ்தால்்கருவி
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வன்க - வ்தால்்கருவி

வன்க - வ்தால்்கருவி

வன்க - வ்தால்்கருவி

முைவு

ஒபர முகத்தையு்டய முரசு வ்க்யச் பைர்நதைது முழவு. 
ஒரு மபரிய குடததின் வொயில் பதைொ்ல இழுததுக் கட்டப்பட்ட 
கருவியொகும். இதபதைொலில் ஒருவ்க ப்ை �ண்ணத தைடவி 
முழக்குவர். �ணண்� முழவு எனப் மபொருெரொற்றுப்ப்டயில் 
இடம் மபற்றுள்்ளது.

கொலத்தை அறிவிக்க ெொழி்க முழவு, கொ்ல முழவு  
ஆகிய்வ பயன்படுததைப்பட்டன. 

்கனலஉணக கிழிந்த முழவுமருள் ்பரும்பழம் 

                                                 - புறெ்ானூறு

முரசு

தைமிழர்கள் பபொர்த து்ணயொகக் மகொணட கருவிகளுள் 
முதைன்்�யொனது முரசு ஆகும்.

ப்டமுரசு, மகொ்டமுரசு, �ணமுரசு என்று மூன்று 
வ்கயொன முரசுகள் பழநதைமிழ் ெொட்டில் புழக்கததில் 
இருநதைன. தைமிழ் �க்களிடம் முப்பததைொறு வ்கயொன முரசுகள் 
வழக்கததில் இருநதைதைொகச் சிலப்பதிகொரம் குறிப்பிடுகிறைது. 
�ொக்கண முரைம் என்று �து்ரக் கொஞ்சி குறிப்பிடுகிறைது.  

மத்தளம்

� த து  எ ன் ப து  ஓ ் ை யி ன்  ம ப ய ர் . 
இ ் ை க் க ரு வி க ளு க் கு  எ ல் ல ொ ம்  தை ்ள ம் 
அடிப்ப்ட ஆகும். �தது + தை்ளம் = �ததை்ளம் 
எ ன் று  ஆ கி ய து  எ ன் கி றை ொ ர்  அ டி ய ொ ர் க் கு 
ெல்லொர். 

� த தை ்ள த தி ன்  ெ டு ப் ப கு தி  ம ப ரு த து ம் 
க ் ட ப் ப கு தி  சி று த து ம்  க ொ ண ப் ப டு ம் . 
� ர த தை ொ ல்  ம ை ய ய ப் ப ட் டி ரு க் கு ம்  இ தை ன் 
வொயப்பகுதி வ்்ளயங்களில் பதைொல் இழுததுக் 
க ட் ட ப் ப ட் டி ரு க் கு ம் .  இ க் க ரு வி  இ ர ண டு 
்கக்ளொலும் இ்ைக்கப்படுகிறைது. ஆகபவ 
இதை்ன முதைற்கருவி என்பர். தைஞ்்ை மபரிய 

பகொயில் கல்மவட்டில் பகொயிலுக்கு நியமிக்கப்பட்ட இ்ைக்க்லஞர்களுள் மகொட்டி 
�ததை்ளம் வொசிப்பவர் ஒருவரும் இருநதைொர் என்பர். 

மத்்தளம் ்்காட்ட வரிைங்கம் நினறூ்த

முத்துனடத்்தாமம் நினர்தாழந்த பந்தரககீழ   -  ்ாச்சியார திரு்மாழி
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வன்க - ்ரம்புக்கருவி

1. இ்ைக்கருவிகளின் படங்க்்ளத திரட்டிப் படதமதைொகுப்பு உருவொக்குக.

2. இக்கொல இ்ைக்கருவிகள் குறிததுக் க்லக்க்ளஞ்சிய வடிவில் மையதிக்்ளத 
மதைொகுதது எழுதுக.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

கொற்றுக் கருவிகள் குறிததை மையதிக்்ளத மதைொகுதது எழுதுக.

வன்க - ்ரம்புக்கருவிவீதை

யொழ் பபொன்றை அ்�ப்்பயு்டய ெரம்புக்கருவி 
வீ ் ண ய ொ கு ம் .  இ ஃ து  ஏ ழு  ெ ர ம் பு க ் ்ள க் 
மகொணடது. இடக்்க விரல்க்ளொல் ெரம்புக்்ள 
அமுக்கியும் பதையததும் வலக்்க சுணடுவிரலொல் 
கம்பிக்்ள மீட்டியும் இ்ை எழுப்புவர். 

இவவொறு ெரம்புகள் மூலம் எழுப்பப்படும் 
இ்ை்ய அதைன் குடம், தைணடு முதைலிய பொகங்கள் 
மபருக்கி அனுப்புகின்றைன. பரிவொதினி என்னும் 
வீ ் ண  ப ல் ல வ  � ன் ன ன்  � ப க ந தி ர வ ர் � ன் 
க ொ ல த தி ல்  வ ழ க் க த தி ல்  இ ரு ந தை தை ொ க க் 
கூறைப்படுகிறைது.

யொழ

பவட்டுவர் இறுகக் கட்டிய தைங்கள் வில் ெொணில் 
இருநது எழும் ஓ்ை்ய உணர்நதைனர். வில்்லப் பபொன்றை 
வ்்ளவு உ்டயதும் ெரம்புக்ளொல் ஆனதும் விரலொல் 
வருடக் கூடியது�ொன கருவி ஒன்்றை உருவொக்கினொர். இதைன் 
அடிப்ப்டயில் உருவொன கருவிபய  யொழ் ஆகும். பபரியொழ், 
மைங்பகொட்டியொழ் பபொன்றை்வ மிகப் பழ்�யொன்வ.  
யொழின் வ்கக்கு ஏற்ப அதில் இருக்கும் ெரம்புகளின் 
எணணிக்்க பவறுபடுகிறைது. இருபதமதைொரு ெரம்புக்்ளக் 
மகொணடது பபரியொழ்,  பதமதைொன்பது ெரம்புக்்ளக் 
மகொணடதைொக மீன் வடிவில் அ்�நதைது �கரயொழ், பதினொன்கு ெரம்புக்்ளக் மகொணடது 
ைபகொடயொழ்.  யொழின் வடிவப� ம�ல்லம�ல்ல �ொற்றை�்டநது பிற்கொலததில் 
வீ்ணயொக உரு�ொறியது என்பர். 
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இயல்

ஐந்து

்தொதகநிதல,

்தொகொநிதலத் ்தொைர்கள்

கறகண்டு

ஓர் எழுதது தைனிதது நின்பறைொ, பல எழுததுகள் மதைொடர்நது நின்பறைொ மபொருள் 
தைருவது மைொல் என்ப்தை அறிநபதைொம். மைொற்கள் பல மதைொடர்நது நின்று மபொருள் தைருவது 
மைொற்மறைொடர் அல்லது மதைொடர் என்ப்தையும் அறிபவொம்.

 பொல் பருகினொன். மவணமுதது.

என்னும் மதைொடர்க்்ளப் பொருங்கள். இ்வ பொ்லப் பருகினொன், மவண்�யொன முதது 
என்னும் மபொருள்க்்ளத தைருகின்றைன. முதைல் மதைொடரில் ‘ஐ’ என்னும் பவற்று்� உருபும் 
அடுததை மதைொடரில் ‘்�’ என்னும் விகுதியும் ‘ஆன’ என்னும் உருபும் �்றைநது நின்று 
மபொருள் உணர்ததுகின்றைன.

இவவொறு இரு மைொற்களுக்கு இ்டயில் பவற்று்� உருபுகப்ளொ, வி்ன, பணபு 
முதைலியவற்றின் உருபுகப்ளொ மதைொக்கி (�்றைநது) வரு�ொனொல் அதை்னத மதைொ்கநி்லத 
மதைொடர் என்பர். இதமதைொ்கநி்லத மதைொடர் 1. பவற்று்�த மதைொ்க 2. வி்னதமதைொ்க   
3. பணபுதமதைொ்க 4. உவ்�தமதைொ்க 5. உம்்�தமதைொ்க 6. அன்ம�ொழிதமதைொ்க என 
ஆறுவ்கப்படும்.

்வறறுதமத்்தொதக

 திருக்குறைள் படிததைொள்.

இதமதைொடர் திருக்குறை்்ளப் படிததைொள் என விரிநது நின்று மபொருள் தைருகிறைது. இரு 
மைொற்களுக்கும் இ்டயில் ‘ஐ’ என்னும் இரணடொம் பவற்று்� உருபு �்றைநது வநதுள்்ளது. 
இவவொறு இரு மைொற்களுக்கு இ்டயில் பவற்று்� உருபு �்றைநது வநது மபொருள் தைநதைொல் 
அதை்ன பவற்று்�தமதைொ்க என்பர். 

1. திருவொைகம் படிததைொன் - (ஐ) இரணடொம் பவற்று்�தமதைொ்க

2. தை்லவணங்கு - (ஆல்) மூன்றைொம் பவற்று்�தமதைொ்க

3. சிதைம்பரம் மைன்றைொன் - (கு) ெொன்கொம் பவற்று்�தமதைொ்க

4. �்லவீழ் அருவி - (இன்) ஐநதைொம் பவற்று்�தமதைொ்க

5. கம்பர் பொடல் - (அது) ஆறைொம் பவற்று்�தமதைொ்க

6. �்லக்கு்க - (கண) ஏழொம் பவற்று்�தமதைொ்க
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உருபும் பேயனும் உைன்்தொகக ்தொதக

 பணப்்ப

இது பணத்தைக் மகொணட ்ப என விரிநது மபொருள் தைருகிறைது.  பணம், ்ப என்னும் 
இரு மைொற்களுக்கு இ்டயில் ‘ஐ’ என்னும் பவற்று்� உருபும் ‘மகொணட’ என்னும் 
மைொல்லும் (உருபின் பயன்) �்றைநது வநதுள்்ளன. 

இவவொறு ஒரு மதைொடரில் பவற்று்� உருபும் அதைன் மபொரு்்ள வி்ளக்கும் மைொல்லும் 
(பயன்) �்றைநது வருவது உருபும் பயனும் உடன்மதைொக்கத மதைொ்க எனப்படும்.

இரணடொம் பவற்று்� உருபும் பயனும் உடன்மதைொக்க மதைொ்க

(எ.கொ.) பொல் குடம் -  (பொ்லக் மகொணட குடம்)

மூன்றைொம் பவற்று்� உருபும் பயனும் உடன்மதைொக்க மதைொ்க

(எ.கொ.) மபொற்சி்ல -  (மபொன்னொல் ஆகிய சி்ல)

ெொன்கொம் பவற்று்� உருபும் பயனும் உடன்மதைொக்க மதைொ்க

(எ.கொ.) �ொட்டுக் மகொட்ட்க – (�ொட்டுக்குக் கட்டப்பட்ட மகொட்ட்க) 

விதனத்்தொதக

 ஆடுமகொடி,  வ்ளர்தைமிழ்

இதமதைொடர்களில் ஆடு, வ்ளர் என்ப்வ வி்னப்பகுதிகள். இ்வ மு்றைபய மகொடி, 
தைமிழ் என்னும் மபயர்ச்மைொற்கப்ளொடு பைர்நது கொலம் கொட்டொதை மபயமரச்ைங்க்ளொக 
உள்்ளன. அதைொவது கொலம் கொட்டும் இ்டநி்லகள் மதைொக்கி உள்்ளன. ப�லும்  இ்வ 
மு்றைபய ஆடிய மகொடி, ஆடுகின்றை மகொடி, ஆடும் மகொடி எனவும் வ்ளர்நதை தைமிழ், வ்ளர்கின்றை 
தைமிழ், வ்ளரும் தைமிழ் எனவும் முக்கொலததிற்கும் மபொருநதும்படி மபொருள் தைருகின்றைன.  

இவவொறு கொலம் கொட்டும் இ்டநி்லயும், மபயமரச்ை விகுதியும் �்றைநது வரும் 
மபயமரச்ைத்தை வி்னதமதைொ்க என்பர்.

 கொலம் கரநதை மபயமரச்ைம் வி்னதமதைொ்க – ( ென்னூல் 364)

பேண்புத்்தொதக

மவணணிலவு, கருங்குவ்்ள

இதமதைொடர்களில் மவண்�, கரு்� என்னும் பணபுகள் நிலவு, குவ்்ள என்னும் 
மபயர்ச்மைொற்க்்ளத தைழுவி நிற்கின்றைன. ஆன, ஆகிய என்னும் பணபுருபுகள் �்றைநது 
மவண்�யொன நிலவு, கரு்�யொகிய குவ்்ள என்னும் மபொருள்க்்ளத தைருகின்றைன.

 இவவொறு பணபுப் மபயருக்கும் அது தைழுவி நிற்கும் மபயர்ச்மைொல்லுக்கும் இ்டபய 
ஆன, ஆகிய என்னும் பணபுருபுகள் �்றைநது வருவது பணபுதமதைொ்க எனப்படும்.
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இரு்பேய்ரொட்டுப பேண்புத்்தொதக

 ப்ன�ரம்

இதமதைொடர் ப்னயொகிய �ரம் என விரியும். �ரம் என்பது மபொதுப்மபயர். ப்ன என்பது 
�ரங்களுள் ஒன்றை்னக் குறிக்கும் சிறைப்புப்மபயர்.  இவவொறு சிறைப்புப்மபயர் முன்னும் 
மபொதுப்மபயர் பின்னும் நிற்க, இ்டயில் ஆகிய என்னும் பணபுருபு �்றைநது வருவ்தை 
இருமபயமரொட்டுப் பணபுதமதைொ்க என்பர்.

உவதமத்்தொதக

 �லர்விழி - இதமதைொடர் �லர்பபொன்றை விழி என்றை மபொருள் தைருகிறைது. �லர் -உவ்�, 
விழி – உவப�யம். இ்டயில்  பபொன்றை என்னும் உவ� உருபு �்றைநது வநதுள்்ளது. 
இவவொறு உவ்�க்கும் உவப�யததுக்கும் இ்டயில் பபொல, பபொன்றை, நிகர, அன்ன முதைலிய 
உவ� உருபுகளுள் ஒன்று �்றைநது வருவது உவ்�தமதைொ்க எனப்படும்.

உம்தமத்்தொதக

 இரவுபகல், தைொயதைந்தை

இதமதைொடர்கள் இரவும் பகலும் தைொயும் 
தைந்தையும் என விரிநது மபொருள் தைருகின்றைன. 
இதில் மைொற்களின் இ்டயிலும், இறுதியிலும் 
உம் என்னும் இ்டச்மைொல் �்றைநது நின்று 
மபொருள் தைருகிறைது.  இவவொறு மைொற்களுக்கு 
இ்டயிலும், இறுதியிலும் உம் என்னும் 
இ்டச்மைொல் �்றைநது நின்று மபொருள் 
தைருவ்தை உம்்�தமதைொ்க என்பர்.

அன்்மொழித்்தொதக

 மபொற்மறைொடி வநதைொள். (மதைொடி-வ்்ளயல்)

இதமதைொடரில்  மபொற்மறைொடி என்பது மபொன்னொலொன வ்்ளயல் எனப் மபொருள் தைரும். 
இதமதைொடர் வநதைொள் என்னும் வி்னச்மைொல்்லத தைழுவி நிற்பதைொல் மபொன்னொலொகிய 
வ்்ளய்ல அணிநதை மபண வநதைொள் என்னும் மபொருள் தைருகிறைது. இதில்  ‘ஆல்’ என்னும் 
மூன்றைொம் பவற்று்� உருபும் ‘ஆகிய’ என்னும் அதைன் பயனும் �்றைநது வநது, வநதைொள் 
என்னும் மைொல்லொல் மபண என்ப்தையும்  குறிப்பதைொல் இது மூன்றைொம் பவற்று்�ப் புறைததுப் 
பிறைநதை அன்ம�ொழிதமதைொ்க எனப்படும்.

இவவொறு  பவற்று்�, வி்ன, பணபு, உவ்�, உம்்� ஆகிய மதைொ்கநி்லத 
ம தை ொ ட ர் க ளு ள் ,  அ ் வ  அ ல் ல ொ தை  ப வ று  பி றை  ம ை ொ ற் க ளு ம்  � ் றை ந து   வ ரு வ து 
அன்ம�ொழிதமதைொ்க (அல் + ம�ொழி + மதைொ்க) எனப்படும். 

்தரிந்து ்தளி்வொம்

ஒன்றுககு வமற�ட்ட ்சாறகைளில் உம் 

என்னும் உருபு ்ேளிப்�்ட ேருேது 

எணணும்்ம எனப்�டும். 

(எ.கைா.) இரவும் �கைலும்,  �சுவும் கைன்றும்

8th Std Tamil _20-12-2019.indd   112 03-01-2020   19:34:44

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


113

்தொகொநிதலத் ்தொைர்

ஒரு மதைொடரில் இரு மைொற்கள் வநது அவற்றின் இ்டயில் எச்மைொல்லும் எவவுருபும் 
�்றையொ�ல்  நின்று மபொருள் உணர்ததினொல் அதை்னத மதைொகொநி்லத மதைொடர் என்பர்.  

இதமதைொகொநி்லத மதைொடர் 1. எழுவொயத மதைொடர் 2. விளிதமதைொடர் 3. வி்னமுற்றுத 
மதைொடர்  4. மபயமரச்ைத மதைொடர் 5. வி்னமயச்ைத மதைொடர் 6. பவற்று்�த மதைொகொநி்லத 
மதைொடர் 7. இ்டச்மைொல் மதைொடர் 8. உரிச்மைொல் மதைொடர் 9. அடுக்குதமதைொடர் என ஒன்பது 
வ்கப்படும்.

1. எழுவொய்த் ்தொைர்

(எ.கொ.) �ல்லி்க �லர்நதைது. -இதில் ‘�ல்லி்க’ என்னும் எழுவொ்யத மதைொடர்நது 
‘�லர்நதைது’ என்னும் பயனி்ல அ்�நது, இ்டயில் எச்மைொல்லும் �்றையொ�ல் 
வநதுள்்ளதைொல் இஃது எழுவொயத மதைொடர் ஆகும்.

2. விளித்்தொைர்

(எ.கொ.) ெணபொ  படி. – இதில் ‘ெணபொ’ என்னும் விளிப்மபயர் ‘படி’ என்னும் 
பயனி்ல்யக் மகொணடு முடிநது, இ்டயில் எச்மைொல்லும் �்றையொ�ல் வநதுள்்ளதைொல் 
இது  விளிதமதைொடர் ஆகும்.

3. விதனமுறறுத் ்தொைர்

(எ.கொ.) மைன்றைனர் வீரர்.  – இதில் ‘மைன்றைனர்’ என்னும் வி்னமுற்று ‘வீரர்’ என்னும் 
மபய்ரக் மகொணடு முடிநது, இ்டயில் எச்மைொல்லும் �்றையொ�ல் வநதுள்்ளதைொல் இது 
வி்னமுற்றுத மதைொடர் ஆகும்.

4. ்பேய்ரச்�த் ்தொைர்

(எ.கொ.) வ்ரநதை ஓவியம். – இதில் ‘வ்ரநதை’ என்னும் எச்ைவி்ன ‘ஓவியம்’ என்னும் 
மபயர்ச்மைொல்  மகொணடு முடிநது, இ்டயில் எச்மைொல்லும் �்றையொ�ல் வநதுள்்ளதைொல் 
இது மபயமரச்ைத மதைொடர் ஆகும்.

5. விதன்யச்�த் ்தொைர்

(எ.கொ.) பதைடிப் பொர்ததைொன். – இதில் ‘பதைடி’ என்னும் வி்னமயச்ைச் மைொல் ‘பொர்ததைொன்’ 
என்னும் வி்னமுற்றுச்மைொல் மகொணடு முடிநது, இ்டயில் எச்மைொல்லும் �்றையொ�ல் 
வநதுள்்ளதைொல் இது வி்னமயச்ைத மதைொடர் ஆகும்.

6. ்வறறுதமத் ்தொகொநிதலத் ்தொைர்

(எ .கொ . )  கவி்தை்ய எழுதினொர்.  –  இதில் ‘ஐ’  என்னும் பவற்று்� உருபு 
மவளிப்ப்டயொக வநது மபொரு்்ள உணர்ததுவதைொல் இது பவற்று்�த மதைொகொநி்லத 
மதைொடர் ஆகும்.

7. இதைச்்�ொல் ்தொைர்

(எ.கொ.)  �ற்றுப் பிறை (�ற்று + பிறை) – இதில் ‘�ற்று’ என்னும் இ்டச்மைொல் 
மவளிப்ப்டயொக வநதுள்்ளதைொல் இஃது இ்டச்மைொல் மதைொடர் ஆகும்.
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8. உரிச்்�ொல் ்தொைர்

(எ.கொ.) ைொலவும் ென்று. – இதில் ‘ைொல’ என்னும் உரிச்மைொல் மவளிப்ப்டயொக 
வநதுள்்ளதைொல் இஃது உரிச்மைொல் மதைொடர் ஆகும்.

9. அடுககுத்்தொைர்

(எ.கொ.) ென்று ென்று ென்று – இதில் ஒபர மைொல் பலமு்றை அடுக்கி வநதுள்்ளதைொல் இஃது 
அடுக்குதமதைொடர் ஆகும்.

பொடப்பகுதியில் இடம்மபற்றுள்்ள மதைொ்கநி்லத மதைொடர்,  மதைொகொநி்லத 
மதைொடர்க்்ளக் கணடறிநது தைனிததைனிபய மதைொகுக்க.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

1. மைொற்களுக்கு இ்டபய பவற்று்� உருபு �்றைநது வருவது _____.

  அ) பவற்று்�தமதைொ்க   ஆ) உம்்�தமதைொ்க  

  இ) உவ்�தமதைொ்க  ஈ) அன்ம�ொழிதமதைொ்க

2. ‘மைம்�ரம்’ என்னும் மைொல் _____தமதைொ்க.

  அ) வி்ன ஆ) பணபு இ) அன்ம�ொழி ஈ) உம்்�

3. ‘கணணொ வொ!’- என்பது _____த மதைொடர்.

  அ) எழுவொய ஆ) விளி  இ) வி்னமுற்று ஈ) பவற்று்�  

மபொருததுக.

1.   மபயமரச்ைத மதைொடர் - கொர்குழலி படிததைொள்.    

2.   வி்னமயச்ைத மதைொடர் - புலவபர வருக.  

3.   வி்னமுற்றுத மதைொடர் - பொடி முடிததைொன்.  

4.   எழுவொயத மதைொடர் - எழுதிய பொடல்.  

5.   விளித மதைொடர் - மவன்றைொன் பைொழன். 

சிறுவினொ

1. மதைொ்கநி்லத மதைொடர்கள் எததை்ன வ்கப்படும்? அ்வ யொ்வ?

2. இரவுபகல் என்பது எவவ்கத மதைொடர் என வி்ளக்குக.

3. அன்ம�ொழிதமதைொ்க்ய எடுததுக்கொட்டுடன் வி்ளக்குக.
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்மொழிதய ஆள்்வொம்!

கேடே.

 ்கவி்னக் க்லகளின் சிறைப்புகள் குறிததை ஒலிப்பதி்வக் பகட்டு �கிழ்க.

கீழ்கேகாணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் கேசுே.

1. ்கதமதைொழில் ஒன்்றைக் கற்றுக்மகொள்.

2. இதையம் கவரும் இ்ை.

ச�கால்ை்க கேடடு எழுதுே.

முல்்ல நில �க்க்ளொகிய ஆயர்கள் குழல் ஊதுவதில் வல்லவர்கள். இதை்னச் ைம்பநதைர் 
திருப்பதிகததில் அ்�நதை நிகழ்ச்சி ஒன்று வி்ளக்குகிறைது. திருவணணொ�்லச் ைொரலில் 
ஆயர் ஒருவர் ஆநி்ரக்்ளயும் எரு்�யினங்க்்ளயும் ப�யததுக் மகொணடிருநதைொர். 
�ொ்லயில் அவற்்றைமயல்லொம் ஒன்று திரட்டினொர். அப்பபொது எரு்� ஒன்று கொணொ�ல் 
பபொன்தை அறிநதைொர். தைம் ்கயிலிருநதை குழ்ல எடுதது இனிய இ்ை்ய எழுப்பினொர். 
இன்னி்ை பகட்ட எரு்� அவ்ர வநதை்டநதைது. இவவொறு ஆயர்களின் இ்ைத திறைத்தைத 
திருப்பதிகம் வி்ளக்குகிறைது.

கேகாடிடட இடங்ேளில் சேகாருத்தமகாை ச�கால்லுருபுேலை இடடு நிரப்புே.

( மகொணடு, இருநது, உ்டய, கொட்டிலும், ஆக, நின்று, உடன், விட, மபொருட்டு )

1. இடி ___________ �்ழ வநதைது.

2. �லர்விழி பதைர்வின் ____________ ஆயததை�ொனொள்.

3. அருவி �்லயில் _____________ வீழ்நதைது.

4. தைமி்ழக் ____________ சு்வயொன ம�ொழியுணபடொ!

5. யொழ், தைமிழர் ____________ இ்ைக்கருவிகளுள் ஒன்று

பினவரும்  இல�்கேருவிேளின சேயரேலை அேரவரில�ப்ேடுத்துே.

  படகம், தைவில், கணப்ப்றை, பபரியொழ், உறுமி, உடுக்்க, தைவண்ட, பிடில், ெொகசுரம், 
�குடி.

அறிந்து ேயனேடுத்துகவகாம்.

இல்ணச்ச�காறேள்

  மதைொடர்களில் சில மைொற்கள் இ்ணயொக இடம்மபற்று, மபொருளுக்கு வலுவூட்டும். 
அவற்்றை இ்ணச்மைொற்கள் என்கிபறைொம்.

  (எ.கொ.)  தைொய குழந்தை்யப் பொரொட்டிச் சீரொட்டி வ்ளர்ததைொள்.

  இ்ணச்மைொற்கள் மூன்று வ்கப்படும். அ்வ, 

  1. பெரி்ண,  2. எதிரி்ண,  3. மைறியி்ண
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அ)  ஒபர மபொரு்்ளத தைரும் இ்ண பெரி்ண எனப்படும்.

  (எ.கொ.) சீரும் சிறைப்பும், பபரும் புகழும்

ஆ)  எதிமரதிர்ப் மபொரு்்ளத தைரும் இ்ண எதிரி்ண எனப்படும்.

  (எ.கொ.) இரவுபகல், உயர்வுதைொழ்வு

இ)  மபொருளின் மைறி்வக் குறிதது வருவன மைறியி்ண எனப்படும்.

  (எ.கொ.) பச்்ைப்பபைல், மவள்்்ளமவப்ளர்

பினவரும் இல்ணச்ச�காறேலை வலேப்ேடுத்துே.

  உற்றைொர்உறைவினர், விருப்புமவறுப்பு, கொ்ல�ொ்ல, கன்னங்கபரல், ஆடல்பொடல், 
வொடிவதைங்கி, பட்டிமதைொட்டி, உள்ளும்புறைமும், ப�டுபள்்ளம், ெட்டெடுவில்.

  

�ரியகாை இல்ணச்ச�காறேலை இடடு நிரப்புே.

  ( ப�டுபள்்ளம், ஈடுஇ்ண, கல்விபகள்வி, பபொற்றிப்புகழப்பட, வொழ்வுதைொழ்வு, 
ஆடிஅ்ைநது )

1. ைொன்பறைொர் எனப்படுபவர் __________ களில் சிறைநதைவர் ஆவர்.

2. ஆற்று மவள்்ளம் __________ பொரொ�ல் ஓடியது.

3. இ்ைக்க்லஞர்கள் __________ பவணடியவர்கள்.

4. தைமிழ் இலக்கியங்களின் மபரு்�க்கு __________ இல்்ல

5. திருவிழொவில் யொ்ன __________ வநதைது.

ேடிதம் எழுதுே.

 இருப்பிடச் ைொன்று பவணடி வட்டொட்சியருக்கு விணணப்பம் எழுதுக.

்நரிதை எதிரிதை ்�றியிதை
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்மொழி்யொடு விதளயொடு

இைமிருந்து வலம்

1. முதைற்கருவி எனப் மபயர் மபற்றைது.
2. யொழிலிருநது உருவொன பிற்கொலக் கருவி
7.  இயற்்கக் கருவி
12.  விலங்கின் உறுப்்பப் மபயரொகக் மகொணட 

கருவி

வலமிருந்து இைம்

4. வட்ட�ொன �ணி பபொன்றை கருவி

8.    ஐநது வொயக்்ளக் மகொணட கருவி

9.  இ்ைக்கருவிக்்ள இ்ைததுப் பொடல் 
பொடுபவொர்

குறு்கசேழுத்துப் புதிர

நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கொண்க

இ்ையின் வ்கப்பொடுகள் பற்றிய மையதிக்்ள இ்ணயததில் பதைடி எழுதுக.

என் மபொறுப்புகள்...
1. ்கவி்னக்க்லகளுள் ஒன்்றைக் கற்றுக் மகொள்பவன்.
2. இ்ைக் க்ல்ய வ்ளர்ததை ைொன்பறைொர்க்்ளப் பற்றி அறிநது பபொற்றுபவன்.

கதலச்்�ொல் அறி்வொம்.

்கவி்னப் மபொருள்கள் –  Crafts   பின்னுதைல்   –  Knitting              
புல்லொங்குழல்    –  Flute மகொம்பு  –  Horn 
முரசு   –  Drum   ்கவி்னஞர் – Artisan 
கூ்டமு்டதைல்   –  Basketry ைடங்கு   –  Rite

1 2 

3 4 5 

6 

7 

8 

9 

10 11 12 

்மலிருந்து கீழ

1. 19 ெரம்புக்்ளக் மகொணட யொழ்

3. ஒ ன் ப றை ொ டு  ஒ ன் று  ப � ொ தி 
இ்ைக்கப்படுப்வ _______ க் கருவி

5. சிறியவ்க உடுக்்க.

6. ப்றை ஒரு _________ கருவி

கீழிருந்து ்மல்

8. மூங்கிலொல் மையயப்படும் கொற்றுக்கருவி

10. வீ ் ண யி ல்  உ ள் ்ள  ெ ர ம் பு க ளி ன் 
எணணிக்்க.

11. திரு�ணததின் பபொது மகொட்டும் முரசு.  
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இயல்

ஐந்து திருககு்றள்

வொழவியல்

்தரிந்து விதனயொைல்

1. ்ைய்வானன ்ாடி வினன்ாடிக ்காலத்வ்தாடு

 எய்்த உணரநது ்ையல்.

மபொருள் : மையலொற்றும் திறைன் உ்டயவ்ரயும் மையயபவணடிய மைய்லயும் 
மையவதைற்குரிய கொலத்தையும் ஆரொயநது அச்மைய்ல நி்றைபவற்றை 
பவணடும்.

2. இ்தனன இ்தனால் இவனமுடிககும் எனறுஆய்நது

 அ்தனன அவன்கண விடல்.*
மபொருள்: இச்மைய்ல இநதைவ்கயொல் இவர் மையதுமுடிப்பொர் என்று ஆரொயநது 
 அச்மைய்ல அவரிடம்  ஒப்ப்டக்கபவணடும்.

்�ங்கொன்தம

3. ஓரநது்கண வணாடாது இனறெபுரிநது யாரமாட்டும்

 வ்தரநது்ைய் வஃவ்த முனறெ.

மபொருள்: எ்தையும்   ென்கு ஆரொயநது  ஒருபக்கம் ைொயொது ெடுவுநி்லயில் 
 நின்று ெடததுவபதை சிறைநதை ஆட்சியொகும்.

4. இனறெ்காககும் னவய்கம் எல்லாம் அவனன

 முனறெ்காககும் முட்டாச் ்ையின.

மபொருள்:  உலகதது உயிர்க்்ள எல்லொம் அரைர் கொப்பொற்றுவொர். அவ்ர அவரது 
குற்றை�ற்றை ஆட்சி கொப்பொற்றும்.

்வருவந்த ்�ய்யொதம

5. ்தக்காஙகு ்ாடித் ்தனல்ைல்லா வணணத்்தால்

 ஒத்்தாஙகு ஒறுப்பது வவநது.

மபொருள்: ஒருவர் மையதை குற்றைத்தை மு்றையொக ஆரொயநது அவர் மீணடும் குற்றைம் 
மையயொதைவொறு தைணடிப்பது அரைனின் கட்�யொகும்.

6. இனறெ்கடியன எனறுஉனரககும் இனனாச்்ைால் வவந்தன

 உனறெ்கடுகி ஒல்னலக ்்கடும்.

மபொருள்:  ெம் அரைர் கடு்�யொனவர்    என்று   குடி�க்க்ளொல்   தூற்றைப்படும்
 மகொடுஞ்மைொல்்ல உ்டய அரைர், தைன் வொழ்ெொள் கு்றைநது வி்ரவில் 

அழிவொர்.
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்�ொல்வன்தம

7. வ்கட்டாரப் பிணிககும் ்தன்கயவாய்க வ்களாரும் 

 வவட்ப ்மாழிவ்தாம் ்ைால்.*
மபொருள்:  பகட்பவ்ரத தைன்வயப்படுததுவதும் பக்ளொதைவ்ரக் பகட்கத தூணடுவதும் 

சிறைநதை மைொல்லொற்றைலின் இயல்பொகும்.

8. ்ைால்லு்க ்ைால்னலப் பிறிதுஓர்ைால் அச்்ைால்னல

 ்வல்லும்்ைால் இனனம அறிநது.*
மபொருள்:  ெொம் மைொல்லும் மைொல்்ல பவறு மைொல்லொல் மவல்ல இயலொதைவொறு சிறைநதை 

மைொற்க்்ளத பதைர்நமதைடுததுப் பபைபவணடும்.

அதவயறிதல்

9. அனவஅறிநது ஆராய்நது ்ைால்லு்க ்ைால்லின

 ்்தான்கஅறிந்த தூய்னம யவர.

மபொருள்: மைொல்வ்ளமும் ெற்பணபும் உ்டயவர்கள் தைொம் பபசும் அ்வயின் தைகுதி 
அறிநது பபசுதைல் பவணடும்.

10. ்கறறுஅறிந்தார ்கல்வி விளஙகும் ்கைடறெச்

 ்ைால்்்தரி்தல் வல்லார அ்கத்து.

மபொருள்:  மைொற்க்்ள ஆரொயும் அறிஞர்நி்றைநதை அ்வயில் பபசும்பபொதுதைொன் 
பலநூல்க்்ளக் கற்றைவரின் கல்வி மபரு்�ய்டயும்.

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

1. அரை்ர அவரது _____ கொப்பொற்றும்.

  அ) மைங்பகொல்   ஆ) மவணமகொற்றைக்கு்ட  

  இ) குற்றை�ற்றை ஆட்சி  ஈ) ப்ட வலி்�

2. மைொல்வ்ளமும் ெற்பணபும் உ்டயவர்கள் தைொம் பபசும் _____ தைகுதி அறிநது பபை 
பவணடும்.

  அ) மைொல்லின் ஆ) அ்வயின்  இ) மபொருளின்  ஈ) பொடலின் 

3. ‘கணபணொடொது’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

  அ) கண + ஓடொது  ஆ) கண + பணொடொது  

  இ) க + ஓடொது   ஈ) கணபணொ + ஆடொது  

மதிபபீடு

8th Std Tamil _20-12-2019.indd   119 03-01-2020   19:34:45

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


120

4. ‘கைடறை’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

  அ) கை + டறை  ஆ) கைட + அறை   இ) கைடு + உறை ஈ) கைடு + அறை

5. என்று + ஆயநது  என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.

  அ) என்றைொயநது  ஆ) என்றுஆயநது  இ) என்றையநது  ஈ) என்ஆயநது

குறுவினொ

1. ென்்�்யத தைரும் மைய்ல ஒருவரிடம் ஒப்ப்டக்கும் வழி யொது?

2. சிறைநதை ஆட்சியின் பணபொகத திருக்குறைள் கூறுவது யொது?

3. அரைன் தைணடிக்கும் மு்றை யொது?

4. சிறைநதை மைொல்லொற்றைலின் இயல்பு என்ன?

பின்வரும் நிகழ்வுக்குப் மபொருததை�ொன திருக்குறை்்ளத பதைர்நமதைடுக்க.

  பள்ளி ஆணடுவிழொ ஆபலொை்னக் கூட்டம் ெ்டமபற்றைது. அதில் க்லக்குழுத 
தை்லவரொக யொ்ரத பதைர்நமதைடுப்பது என்று பபைப்பட்டது. ஆசிரியர்கள் பள்ளி �ொணவர் 
தை்லவன் மைழிய்ன பரிநது்ரததைனர். தை்ல்� ஆசிரியர் ‘மைழியன் �ொணவர் 
தை்லவனொக இருக்கிறைொன். ஆனொல் இது க்லக்குழுவிற்கொன தை்லவர் பதைவி. ெடனம், இ்ை, 
ெொடகம் என அ்னததுத து்றைகளிலும் ஆர்வமுள்்ள ஒருவபர இதைற்குத தைகுதியொனவர். 
எனபவ என்னு்டய பதைர்வு க்லயரைன்’ என்று ென்கு ஆரொயநது கூறினொர். ஆசிரியர்கள் 
அ்னவரும் ‘சிறைநதை பதைர்வு’ என்று �கிழ்நதைனர்.

1. அடவஅறிந்து ஆராய்ந்து ச�ால்லுக ச�ால்லின்
 ச்தாடகஅறிந்்த தூய்டை யவர்.

2. இ்தடை இ்தைால் இவன்முடிக்கும் என்றுஆய்ந்து
 அ்தடை அவன்கண் விைல்.

3. ஓர்ந்துகண் ண�ாைாது இட்றபுரிந்து யார்ைாட்டும்

 ண்தர்ந்துச�ய் வஃண்த முட்ற..
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இயல்

ஆறு ைவயம்புகழ் வணிகம்

Ø நகாடடுப்புறப் ேகாடல்ேள்வழி தமிைர ேண்ேகாடடிலை அறிதல்

Ø தமிைரின வணிேம் சதகாடரேகாை ச�ய்திேலை அறிந்து கேகாறறுதல்

Ø சதகாழில்ேளின வலேேலை உ்ணரதல்

Ø சிறுேலத மூைம் சதகாழிைகாைரேளின வகாழவியலைப் புரிந்துசேகாள்ளுதல்

Ø பு்ணரச்சி விதிேலை அறிந்து ச�காறேலைப் பிலையில்ைகாமல் எழுதுதல்

கற்றல் ்நொககஙகள்
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இயல்

ஆறு
வளம் ்பேருகுக

�ன்ப்தை கொக்கும் �ொமபரும் சிறைப்பு �ொ�்ழக்கு உணடு. 
�ணணில் மபொழியும் �்ழ நீபர ைததைொன விததுக்்ள நிததைமும் 
மு்்ளக்கச் மையது உண்வத தைநது உலக உயிர்க்்ள ஊட்டி 
வ்ளர்க்கின்றைது. வ்ள�ொன வொன்�்ழயொல் பயிர்கள் மைழிதது 
உழவர் மபரு�க்கள் உவக்கும் கொட்சி ஒன்்றைத தைகடூர் 
யொததி்ரப் பொடலில் கொணபபொம்.

கவிததப்பேதை

்�ொல்லும் ்பேொருளும்

வொரி  -  வருவொய 

எஞ்ைொ்� - கு்றைவின்றி

முட்டொது  - தைட்டுப்பொடின்றி

ஒட்டொது –  வொட்டம்இன்றி

்பருநீரால் வாரி சிறெக்க!  இருநிலத்து

இட்ட வித்து எஞ்ைானம ்ாறு்க! ்ாறொர

முட்டாது வநது மனழ ்பய்்க! ்பய்்தபின

ஒட்டாது வநது கினளபயில்்க! அககினள

பால்வார பினறெஞ்சிக ்கதிரீன! அக்கதிர

ஏர்்கழு ்ைல்வர ்களம்நினறெ்க! அக்களத்துப்

வபா்ரல்லாங ்காவாது னவகு்க! வபாரின

உரு்்கழும் ஓன்த ்வரீஇப் ்பனடவயாடு

்ானர பிரியும் வினளவயல்

யாணரத் ்தா்கஅவன அ்கனறெனல ்ாவட!

பேொைலின் ்பேொருள்

பைர �ன்னரின் அகன்றை மபரிய ெொட்டில் மபருகிய �்ழநீரொல் வருவொய சிறைநது 
வி்ளங்குக. அகன்றை நிலப்பகுதியில் இவவி்தைகள் கு்றைவின்றி மு்்ளவிடுக. மு்்ளததை 
வி்தைகள் மைழிப்புடன் வ்ளரத தைட்டுப்பொடின்றி �்ழ மபொழிக. தைகுநதை கொலததில் �்ழ 
மபொழிவதைொல் பயிர்கள் வொட்டமின்றிக் கி்்ளதது வ்ளர்க. கி்்ளததுச் மைழிததை பயிர்கள் 
பொல்முற்றிக் கதிர்க்்ள ஈனுக. அக்கதிர்கள் அறுவ்ட மையயப் மபற்று ஏரினொல் வ்ளம் 
சிறைக்கும் மைல்வர்களின் க்ளததில் வநது நி்றைக. அக்க்ளததில் வநது  நி்றைநதுள்்ள 
மெற்பபொர் கொவல் இன்றிபய வி்ளங்குக. பபொரி்ன அடிதது மெல்லி்னக் மகொள்ளும் 

்வகுக  -  தைங்குக 
ஓ்தை - ஓ்ை
மவரீஇ -  அஞ்சி
யொணர் - புதுவருவொய
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நூல் ்வளி

ஆசிரியர் ்�யர் அறிய முடியாதெ நூல்கைளுள் ஒன்று தெகைடூர் யாத்தி்ர. 

தெகைடூர் இன்று தெர்மபுரி என்று அ்ழககைப்�டுகி்றது. இநநூல் முழு்மயாகைக 

கி்்டககைவில்்ை. இநநூலின் சிை �ா்டல்கைள் பு்றத்திரடடு என்னும் ்தொகுப்பு 

நூலில் கி்்டககின்்றன.

உ�து பகுதியில் ெ்டமபறும் ஏபதைனும் ஒரு மதைொழிலின் பல மையல்க்்ள 
வரி்ைப்படுததி எழுதுக.

கொலததில் உழவர்கள் எழுப்பும் ஆரவொர ஒலியொல் ெொ்ர இனங்கள் அஞ்சித தைம் 
மபணபறை்வகப்ளொடு பிரிநது மைல்லும் சிறைப்பு்டய பைர �ன்னரின் அகன்றை மபரிய ெொடு 
புதுவருவொயுடன் சிறைநது வி்ளங்குக.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1. பதைொட்டததில் தைம்பி ஊன்றிய __________ எல்லொம் மு்்ளததைன.

   அ) ைததுகள் ஆ) பிததுகள் இ) முததுகள் ஈ) விததுகள் 

       2.  என் ெணபன் மையதை மதைொழிலில் அவனுக்கு ___________ மபருகிற்று.

   அ) கொரி ஆ) ஓரி இ)வொரி  ஈ) பொரி

      3.  ‘அக்க்ளதது‘ என்றை மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது ____________.

   அ) அ + க்ளதது     ஆ) அக் + க்ளதது 

   இ) அக்க + அ்ளதது  ஈ) அம் + க்ளதது

      4.  கதிர் + ஈன என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் ____________.

   அ) கதிமரன ஆ) கதியீன இ) கதிரீன  ஈ) கதிரின்ன

குறுவினொ

 1. பயிர்கள் வொட்டமின்றிக் கி்்ளதது வ்ளரத பதை்வயொனது யொது?

 2. உழவர்கள் எப்பபொது ஆரவொர ஒலி எழுப்புவர்?

சிறுவினொ

   உழவுதமதைொழில் பற்றித தைகடூர் யொததி்ர கூறுவன யொ்வ?

சிநதை்ன வினொ

 உழவுதமதைொழில் சிறைக்க இன்றிய்�யொதைனவொக நீங்கள் கருதுவன யொ்வ?
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இயல்

ஆறு
மதைச்்�ொறு

ஒரு ெொட்டின் வ்ளததிற்கு அடிப்ப்டயொக வி்ளங்குவது �்ழ. 
�்ழ மபொயததுவிட்டொல்  நீர்நி்லகளும் வற்றிவிடும். ெொட்டில் 
பசியும் பஞ்ைமும் தை்லவிரிததைொடும். அததை்கய கொலங்களில் 
� ் ழ  ப வ ண டி  � க் க ள்  வ ழி ப ொ டு  ம ை ய வ ர் .  அ த தை ் க ய 
வழிபொட்டின்பபொது  பொடப்படும் பொடல் ஒன்்றை அறிபவொம்.

கவிததப்பேதை

வாளியிவல மாக்க னரச்சு

வாை்லல்லாம் வ்காலம் வபாட்டு

வ்காலம் ்கனரய வில்னல

்்காள்னள மனழ வபயவில்னல

பானனயிவல மாக்கனரச்சு

பான்த்யலாம் வ்காலம் வபாட்டு

வ்காலங ்கனரயவில்னல

்்காள்னள மனழ வபயவில்னல

(மனழ ்பாய்த்்த்தால் மக்கள்  வருநதிப் பாடுகினறெனர)  

்கல்லு இல்லாக ்காட்டில்தான

்கடனலச் ்ைடிவபாட்டு வச்வைாம்

்கடனலச் ்ைடிவாட வாட ஒரு

்கனத்்த மனழ வபயவில்னல

முள்ளு இல்லாக ்காட்டுல்தான

முருஙன்கச்்ைடி ்ட்டு வச்வைாம்

முருஙன்கச்்ைடி வாட வாட ஒரு

முத்துமனழ வபயவில்னல
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நூல் ்வளி

�ழநதெமிழர் ேழி�ாடடு மரபுகைள் என்னும் நூலில் உள்ள ்கைாஙகுநாடடு 

ம ் ழ ச் வ ச ா ற று  ே ழி � ா டு  எ ன் னு ம்  கை ட டு ் ர யி லி ரு ந து  இ ப் � ா ்ட ல் 

எடுககைப்�டடுள்ளது. இநநூலின் �திப்�ாசிரியர் அ. ்கைௗரன்.

மானத்ன்த ்ம்பி ்ாங்க

மக்கனளத் ்தான ்பற்றெடுத்வ்தாம்

மானம் ்ைய்்த பாவமுங்க

மக்கள் பசி தீரனலவய

்கலப்னபப் பிடிககும் ்தம்பி

ன்கவைாரநது நிககு்தம்மா!

ஏறறெம் இனறெககும் ்தம்பி

ஏஙகி மனம் ்தவிககு்தம்மா!

்கருவவலங ்காட்டுல்தான

்கனமனழயும் இல்லாவம

்கருவவலும் பூக்கனலவய

்கம்கமனனும் மணக்கனலவய

்காட்டுமல்லி வவலியிவல

்கனமனழயும் இல்லாவம

்காட்டு மல்லியும் பூக்கனலவய

்கா்ததூரம் மணக்கனலவய

(இவ்வாறு மூனறு அல்லது ஐநது ்ாள்்கள் பாடி வழிபாடு ்ைய்கினறெனர.  

அ்தன பிறெகும் மனழ ்பய்யா்த்தால் ்காட்டிறகுச் ்ைல்ல முடி்வடுககினறெனர.)

்கணமணிவய ்பணடு்கவள

்கனத்்த மனழ ்பய்யவில்னல

்க்தறி அழுது விட்வடாம்

்கடிமனழயும் ்பய்ய வில்னல

மணணு வறெணடும் ்ம்

மாரியாத்்தா இரங்கனலவய

வாடி்களா ்பணடு்கவள – ்ாம்

வனவாைம் ்ைனறிடுவவாம்

(இவ்வாறு பாடிக ்்காணவட வைாறு வாஙகிய பானன, அ்கப்னப, பனழய முறெம் 

வபானறெவறனறெத் ்தனலயில் னவத்்தவாறு ஊனர விட்டு ்வளிவயறெ முனனகினறெனர. 

அப்்பாழுது மனழ ்பய்யத் ்்தாடஙகுகிறெது. )

வபயுன்தய்யா வபயுது

வபய்மனழயும் வபயுது

ஊசிவபாலக ்காலிறெஙகி

உல்க்மஙகும் வபயுது

சிட்டுப் வபால மினனி மினனி

சீனம்யஙகும் வபயுது

சீனம ்யஙகும் வபஞ்ைமனழ

்ைல்ல மனழ வபயுது

்தரிந்து ்தளி்வொம்

ம்ழ ்�ய்யாமல் ஊரில் �ஞ்சம் ஏற�டும் கைாைஙகைளில், சிறறூர் மககைள் ஒவ்்ோரு வீ்டாகைச் 

்சன்று உப்பில்ைாச் வசாற்்ற ஒரு �ா்னயில் ோஙகுேர். ஊர்ப் ்�ாது இ்டத்தில் ்ேத்து 

அச்வசாற்்ற அ்னேரும் �கிர்நது உண�ர். ்கைாடிய �ஞ்சத்்தெக கைாடடும் அ்்டயாளமாகை 

நிகைழும் இதெ்னக கைணடு ோனம் மனமிரஙகி ம்ழ ்�ய்யும் என்�து மககைளின் நம்பிக்கை. 

இநநிகைழ்்ே ம்ழச்வசாறறு வநான்பு என்�ர். 
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உங்கள் பகுதியில் பொடப்படும் �்ழ மதைொடர்பொன ெொட்டுப்புறைப் பொடல்க்்ளத மதைொகுதது 
எழுதுக. 

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்மதைடுதது எழுதுக.

 1. கனததை �்ழ என்னும் மைொல்லின் மபொருள் _____.

   அ) மபரு�்ழ    ஆ) சிறு �்ழ   

   இ) எ்டமிகுநதை �்ழ  ஈ) எ்ட கு்றைநதை �்ழ 

 2. ‘வொைமலல்லொம்‘ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

   அ) வொைல் + எல்லொம்   ஆ) வொைல் + எலொம்   

   இ) வொைம் + எல்லொம்   ஈ) வொசு + எல்லொம்

 3. ‘மபற்மறைடுதபதைொம்‘ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

   அ) மபறு+ எடுதபதைொம்   ஆ) பபறு + எடுதபதைொம்            

   இ) மபற்றை + எடுதபதைொம்  ஈ) மபற்று + எடுதபதைொம்

       4.    கொல் + இறைங்கி என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.

   அ) கொல்லிறைங்கி   ஆ) கொலிறைங்கி  

   இ) கொல் இறைங்கி   ஈ) கொல்றைங்கி

குறுவினொ

 1. �்ழச்பைொறு பொடலில் உழவர் படும் பவதை்ன எவவொறு கூறுப்படுகிறைது?

 2. �க்கள் ஊ்ரவிட்டு மவளிபயறைக் கொரணம் என்ன?

சிறுவினொ

 1. பகொலம் க்ரயொதை நி்ல்ய �்ழச்பைொறு பொடல் எவவொறு வி்ளக்குகிறைது?

 2. �்ழயின்்�யொல்  மைடிகள் வொடிய நி்ல்ய வி்ளக்குக.

 3. �்ழச்பைொறு எடுததைபின் எவவொறு �்ழ மபயதைது?

சிநதை்ன வினொ

            �்ழவ்ளம் மபருக ெொம் மையய பவணடுவன யொ்வ?
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‘தி்ரகடல் ஓடியும் திரவியம் பதைடு’ என்பது பழம�ொழி. அதைற்குப் 
பழநதைமிழர்கப்ள ைொன்றுக்ளொக வி்ளங்கினர். கொலததைொல் 
முற்பட்டவர்க்ளொன பழநதைமிழர் பைொம்பித திரிநதைவர் அல்லர். 
உ்ழதது உயர்நது வொழ்க்்கயில் இன்பங்கொணுவதிபலபய 
க ண ணு ங் க ரு த து � ொ ய  வி ்ள ங் கி ன ர்  எ ன் ப ர் .  அ வ ர் க ள் 
� ் ல க ளு ட னு ம்  க ொ டு க ளு ட னு ம்  க ட லு ட னு ம்  க ல ந து 

உறைவொடினர். பழநதைமிழர்கள் ஆணட மகொங்கு ெொட்டின் அன்்றைய வணிகம், இன்்றைய 
வணிகம்  குறிதது அறிபவொம்.

இயல்

ஆறு
்கொஙகுநொட்டு வணிகம்

உதரநதை உலகம்

மதைொல்கொப்பியமும் ைங்க இலக்கியங்களும் 
தைமிழகத்தைச் பைர, பைொழ, பொணடியர்களுக்கு 
உரியதைொகக் கூறுகின்றைன. வணபுகழ் மூவர் 
தைணமபொழில் வ்ரப்பு என்று மதைொல்கொப்பியம் 
குறிப்பிடுகின்றைது. மூபவநதைர்களின் கொலத்தை 
வ்ரயறுததுக் கூறைமுடியவில்்ல. வொல்மீகி 
இரொ�ொயணம், �கொபொரதைம், அர்ததைைொததிரம், 
அபைொகர் கல்மவட்டு ஆகியவற்றில் மூபவநதைர்கள் 
கு றி த தை  ம ை ய தி க ள்  இ ட ம் ம ப ற் று ள் ்ள ன . 
இதைனொல் இவர்கள் பன்மனடுங் கொலததிற்கு 
முற்பட்டவர்கள் என்ப்தை அறியலொம்.

்�ரர்

முடியு்டய மூபவநதைர்களில் பைரர்கப்ள 
பழ்�யொனவர்கள் என்று கூறுபவர் உணடு. 
பைர, பைொழ, பொணடியர்  என்னும் மதைொட்ரபய 
இ தை ற் கு ச்  ை ொ ன் றை ொ க க்  க ொ ட் டு வ ர் .  ப � லு ம் 
மதைொல்கொப்பியமும் பபொந்தை பவம்பப ஆமரன 
வரூஉம் �ொமபருந தைொ்னயர் �்லநதை பூவும் 
எனச் பைர்ர முன் ்வக்கின்றைது.

 பைரர்களின் ெொடு குடெொடு எனப்பட்டது. இவர்களின் தை்லெகரொக வஞ்சி வி்ளங்கியது. 
இநெகர் ப�ற்கு �்லதமதைொடரில் பதைொன்றி அரபிக்கடலில் கலக்கும் பபரியொற்றைங்க்ரயில் 
இருநதைது. இதை்னக் கருவூர் என்றும் அ்ழப்பர். மதைொணடி, முசிறி, கொநதைளூர் என்பன 
பைரெொட்டின் து்றைமுகப் பட்டினங்க்ளொக வி்ளங்கின. பைரர்களின் மகொடி விற்மகொடி ஆகும். 
பனம்பூ இவர்களுக்குரிய பூ ஆகும்.
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்�ர நொட்டின் எல்தலகள்

 பண்டய பைர ெொடு என்பது இன்்றைய பகர்ளப் பகுதிகளும் தைமிழ்ெொட்டின் பைலம், 
பகொ்வ �ொவட்டங்களின் பகுதிகளும் இ்ணநதை பகுதியொக வி்ளங்கியது என்பர். பைலம், 
பகொ்வப் பகுதிகள் மகொங்கு ெொடு என்று மபயர்மபற்றைன. இப்பகுதிக்்ளச் பைரர்களின் 
உறைவினர்கள் ஆட்சி மையது வநதைனர்.

்கொஙகு மண்ைலம்

 கொர்ப�கக் கவிஞர் இயற்றிய மகொங்கு �ணடலச் ைதைகம் என்னும் நூலில் வடக்பக 
மபரும்பொ்ல, மதைற்பக பழனி�்ல, ப�ற்பக மவள்ளி�்ல, கிழக்பக �திற்க்ர என 
இநெொன்கு எல்்லகளுக்குட்பட்ட பகுதியொகக் மகொங்கு�ணடலம் வி்ளங்கியதைொகக் 
கூறைப்படுகிறைது. இன்்றைய நீலகிரி, பகொயம்புததூர், திருப்பூர், ஈபரொடு, ெொ�க்கல், 
திணடுக்கல் ஆகிய �ொவட்டங்க்்ளயும் பைலம், கரூர் �ொவட்டங்களின் சில பகுதிக்்ளயும் 
உள்்ளடக்கியதைொகக் மகொங்கு�ணடலம் வி்ளங்கியது என்பர்.

மகொங்குெொட்டுப் பகுதி்ய கொவிரி, பவொனி, மெொயயல், ஆன்மபொரு்ெ என்று 
அ்ழக்கப்படும் அ�ரொவதி ஆகிய ஆறுகள் வ்ளம் மைழிக்கச் மையகின்றைன.

பேைஙகொல வணிகம் 

உழவு, ்கதமதைொழில், வணிகம் என்னும் மூன்றும் ஒரு ெொட்டு �க்களின் ெொகரிக 
ெல்வொழ்விற்கு அடிப்ப்டக்ளொகும் என்பர். உள்ெொட்டு, மவளிெொட்டு வணிகததில் 
தைமிழர்கள் சிறைநது வி்ளங்கியுள்்ளனர். கடல் வணிகததில் பைரெொடு சிறைப்புற்றிருநதைது. 
அதைற்கு அநெொட்டின் இயற்்க அ்�ப்பப கொரண�ொக அ்�நதிருநதைது. பைரர்கள் வலி்� 
மிகுநதை கப்பல் ப்ட்ய ்வததிருநதைனர். மைங்குட்டுவனின் கடற்பபொர் மவற்றியொல் 
அவன் கடல் பிறைக்பகொட்டிய மைங்குட்டுவன் என்று அ்ழக்கப்பட்டொன். கடம்பர் என்னும் 
கடற்மகொள்்்ளயர்க்்ளச் பைர�ன்னர்கள் அடக்கினர். முசிறி பைரர்களின் சிறைநதை 
து்றைமுகங்களுள் ஒன்றைொக வி்ளங்கியது. இங்கிருநதுதைொன் �ற்றை ெொடுகளுக்கு மி்ளகு, 
முதது, யொ்னத தைநதைங்கள், பட்டு, �ணி பபொன்றை்வ ஏற்று�தி மையயப்பட்டன. மபொன், 
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ம�ன்்�மிக்க புட்வகள், சிததிர பவ்லப்பொட்�நதை ஆ்டகள், பவ்ளம், மைம்பு, 
பகொது்� ஆகியன இறைக்கு�தி மையயப்பட்டன. இச்மையதி்ய,

  மீவனாடு ்்றகுனவஇ

 மினையம்பியின மனனமறுககுநது

 .........

  ்கலந்தந்த ்பாறபரிைம்

 ்கழித்வ்தாணியால் ்கனரவைரககுநது       – புறெம் 343 : 1- 8 

என்னும் பொடல் வி்ளக்குகிறைது.

பைரெொட்டில் உள்ெொட்டு வணிகமும் ென்கு வ்ளர்ச்சியுற்றிருநதைது. �க்கள் தைததைம் 
மபொருள்க்்ளத தைநது தை�க்குத பதை்வயொன மபொரு்்ளப் மபற்றைனர். மெல்பல வி்ல்யக் 
கணக்கிட அடிப்ப்டயொக இருநதைது என்பர். உப்பும் மெல்லும் ஒபர  �திப்பு்டயனவொக 
இருநதைன என்ப்தை,

  ்்ல்லும் உப்பும் வ்வர ஊரீர

  ்்காள்ளீ வரா்வனச் வைரி்்தாறும் நுவலும் – (அ்க. 390)

 என்னும் அகப்பொடல் மூலம் அறியலொம்.

்கொஙகு மண்ைலப பேகுதிகளில் இன்த்றய வணிகம்

நீலகிரி 

கிழக்குத மதைொடர்ச்சி �்லயும் ப�ற்குத 
மதைொடர்ச்சி �்லயும் ைநதிக்கும் இடப� 
நீலகிரி ஆகும். இம்�ொவட்டம் முழுவதும் 
�்லப் பகுதியொலொனது. கொடுகள் நி்றைநதை 
இம்�ொவட்டததில் பதைொட்டப்பயிர்க்ளொன 
கொப்பி, பதையி்ல, உரு்்ளக்கிழங்கு, பகரட், 
மு ட் ் ட ப க ொ சு  ஆ கி ய ் வ  ம ப ரு � ்ள வி ல் 
பயிரிடப்படுகின்றைன; ்தைல�ரம் (யூகலிப்டஸ்) வ்ளர்க்கப்படுகிறைது.

நீலகிரி �ொவட்டம் பதையி்லத மதைொழிற்ைொ்லகள் நி்றைநதைது. பு்கப்படச் சுருள் 
தையொரிப்புத மதைொழிற்ைொ்ல, துப்பொக்கி மவடி�ருநதுத மதைொழிற்ைொ்ல, ்தைல�ரம் 
(யூகலிப்டஸ்) எணமணயத மதைொழிற்ைொ்ல ஆகியனவும் உள்்ளன.

்கொயம்புத்தூர்

பகொவன்புததூர் என்னும் மபயபர பகொயம்புததூர் என்று 
�ருவி வழங்கப்பட்டு வருகிறைது. இம்�ொவட்டததில் மெல், 
வொ்ழ, கரும்பு, கொயகறிகள், பூக்கள் பபொன்றை்வ மபரு�்ளவில் 
பயிரிடப்படுகின்றைன. பஞ்ைொ்லகள், நூற்பொ்லகள், மின்ைொரப் 
மபொருள்கள், எநதிரங்கள், வீட்டுஉபபயொகப் மபொருள்கள் 
தை ய ொ ரி க் கு ம்  ம தை ொ ழி ற் ை ொ ் ல க ள்  இ ம் � ொ வ ட் ட த தி ல் 
நி்றைநதுள்்ளன.
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திண்டுககல்

  வரலொற்றுச் சிறைப்புமிக்க திணடுக்கல்லில் மெல், பைொ்ளம், தி்ன வ்ககள், 
வொ்ழப்பழம், கொயகறிகள் பபொன்றை்வ வி்்ளவிக்கப்படுகின்றைன. இப்பகுதி �லர் 
உற்பததியில் முதைலிடம் வகிக்கின்றைது. எனபவ தைமிழ்ெொட்டின் ஹொலநது என்றும் 
சிறைப்பிக்கப்படுகிறைது.

அரிசி, பதைொல், பூட்டுத மதைொழிற்ைொ்லகள் நி்றைநதை �ொவட்டம் இது. இங்குள்்ள 
சின்னொ்ளபட்டிச் சுங்குடிச் பை்லகள் புகழ்மபற்றை்வ.

ஈ்ரொடு

பரப்ப்ளவில் ஈபரொடு தைமிழ்ெொட்டின் 
இரணடொவது மபரிய ெகர�ொக வி்ளங்குகிறைது. 
இ ம் � ொ வ ட் ட த தி ல்  ம ெ ல் ,  நி ல க் க ட ் ல , 
�ஞ்ைள், கரும்பு, பருததி, எள் பபொன்றை்வ 
ப யி ரி ட ப் ப டு கி ன் றை ன .  தை மி ழ க த தி ப ல ப ய 
� ஞ் ை ள்  ை ந ் தை  ஈ ப ர ொ ட் டி ல் தை ொ ன் 
ெ்டமபறுகின்றைது.

து ணி  நூ ற் ப ொ ் ல க ள் ,  எ ண ம ண ய 
ஆ்லகள், ைர்க்க்ர ஆ்லகள் மபரு�்ளவில் 
உள்்ளன.  நூல் நூற்பு, துணிகளுக்குச் ைொயம் ஏற்றுதைல், அச்சிடுதைல், பதைொல் பதைனிடுதைல் 
முதைலொன மதைொழில்களும் இம்�ொவட்டததில் ெ்டமபறுகின்றைன.

திருபபூர்

இன்று திருப்பூர் மிகச்சிறைநதை பின்னலொ்ட 
ெகர�ொக வி்ளங்குகிறைது. மெல், கரும்பு, பருததி, 
வொ்ழ பபொன்றை்வ இங்கு வி்்ளவிக்கப்படும் 
முதைன்்�யொன பயிர்க்ளொகும். இம்�ொவட்டம் 
பின்னலொ்டகள், ஆயததை ஆ்டகள் மூலம் 
தை மி ழ்  ெ ொ ட் டி ற் கு ப்  ம ப ரு ம்  வ ரு வ ொ ் ய 
ஈட்டிததைருகிறைது. இநதியொவின் முதைல் ஆயததை 
ஆ்டப் பூங்கொவொன பெதைொஜி ஆயததை ஆ்ட 
பூங்கொ இம்�ொவட்டததில் அ்�நதுள்்ளது. 
பதைசிய அ்ளவில் புகழ்மபற்றை கொங்பகயம் கொ்்ளகள் இம்�ொவட்டததிற்குப் மபரு்� 
பைர்க்கின்றைன.

நொமககல் 

பச்்ை�்ல, மகொல்லி�்ல, பைர்வரொயன் �்லயின் ஒரு பகுதி ஆகிய்வ 
இம்�ொவட்டததில் உள்்ளன. மெல், கரும்பு, பைொ்ளம், நிலக்கட்ல, பருததி ஆகியவற்றுடன் 
�்லப்பகுதிகளில் வி்்ளயும் திரொட்்ை, ஆரஞ்சு, கொப்பி, பொக்கு, ஏலம் பபொன்றை்வயும் 
பயிரிடப்படுகின்றைன.

முட்்டக்பகொழி வ்ளர்ப்பிலும் முட்்ட உற்பததியிலும் மதைன்னிநதியொவிபலபய 
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ெ ொ � க் க ல்  மு தை ன் ் � ய ொ ன  இ ட ம் 
வகிக்கின்றைது.  இங்பக சிம�ணட், கொகிதைத 
ம தை ொ ழி ற் ை ொ ் ல க ள்  உ ள் ்ள ன .  ் க த தை றி 
மெைவு, மவணகலப் மபொருள்கள் மையதைல் 
முதைலொன மதைொழில்களும் ெ்டமபறுகின்றைன. 
சி ற் று ந து ,  ை ர க் கு ந து  ஆ கி ய ் வ  அ தி க 
அ்ளவில் இயங்கும் �ொவட்ட�ொக ெொ�க்கல் 
வி்ளங்குகிறைது.

்�லம் 

�ொங்கனி ெகரம் என்னும் சிறைப்புப் மபயர் மகொணடது பைலம். இம்�ொவட்டததில் 
மெல்,  பருப்பு வ்ககள்,  பருததி,  கரும்பு,  �ொம்பழம்,  கொப்பி,  பொக்கு ஆகியன  
பயிரிடப்படுகின்றைன. இநதியொவிபலபய இம்�ொவட்டததில்தைொன் ேவவரிசி அதிக அ்ளவு 
உற்பததி மையயப்படுகின்றைது. தைமிழ்ெொட்டில் ்கததைறி மெைவு அதிக�ொக உள்்ள �ொவட்டம் 
இதுபவ. இங்குப் பொல் பண்ணத மதைொழிலும் சிறைப்பொக ெ்டமபறுகின்றைது. இரைொயனப் 
மபொருள், அலுமினியம், ைநதைன எணமணய, வனஸ்பதி ஆகிய்வ தையொரிக்கும் ஆ்லகள் 
நி்றைநதை �ொவட்ட�ொகவும் பைலம் வி்ளங்குகிறைது. முலொம் பூசும் மதைொழிலும் மபரு�்ளவில் 
ெ்டமபறுகிறைது. ஏ்ழகளின் ஊட்டி என்று அ்ழக்கப்படும் ஏற்கொடு இம்�ொவட்டததில் 
அ்�நதுள்்ளது.

கரூர் 

ம க ொ ங் கு  ெ ொ ட் டி ன்  ஒ ரு  ப கு தி ய ொ க 
வி்ளங்கிய இப்பகுதிக்கு ‘வஞ்சி�ொெகரம்’ 
என்னும் மபயரும் உணடு. கிபரக்க அறிஞர் 
தைொலமி, கரூ்ரத தைமிழகததின் முதைன்்�யொன 
உ ள் ெ ொ ட் டு  வ ணி க  ் � ய � ொ க க் 
குறிப்பிட்டுள்்ளொர்.

மெல், பைொ்ளம், பகழ்வரகு, கம்பு, கரும்பு 
பபொன்றை்வ இங்குப் பயிரிடப்படுகின்றைன. 
க ல் கு வ ொ ரி த  ம தை ொ ழி ற் ை ொ ் ல க ள்  இ ங் கு 
உள்்ளன. ்கததைறி மெைவு ஆ்டகளுக்குப் 
மபயர்மபற்றை �ொவட்ட�ொகக் கரூர் வி்ளங்குகிறைது. பதைொல் பதைனிடுதைல், ைொயப�ற்றுதைல், கற்சிற்ப 
பவ்லகள் பபொன்றை மதைொழில்களும் ெ்டமபறுகின்றைன. பபருநதுக் கட்டு�ொனத மதைொழிலின் 
சிகர�ொகக் கரூர் வி்ளங்குகிறைது.

கறபேதவ கற்றபின்

1. உங்கள் �ொவட்டம் பற்றிய மையதிக்்ளத திரட்டி எழுதுக.

2. பல்வ்கத மதைொழில்கள் என்னும் தை்லப்பில் படதமதைொகுப்பு உருவொக்குக.

்தரிந்து ்தளி்வொம்

ஊர்களும் சி்றபபுப ்பேயர்களும்

தூத்துககுடி  - முத்து நகைரம்

சிேகைாசி  - குடடி ஜப்�ான்

மது்ர  - தூஙகைா நகைரம்

திருேணைாம்ை  - தீ� நகைரம்
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1. ‘வணபுகழ் மூவர் தைணமபொழில் வ்ரப்பு’ என்று குறிப்பிடும் நூல் _____.

   அ) மதைொல்கொப்பியம்  ஆ) அகெொனூறு       இ) புறைெொனூறு            ஈ) சிலப்பதிகொரம்

 2. பைரர்களின் தை்லெகரம் _____.

   அ) கொஞ்சி  ஆ) வஞ்சி   இ) மதைொணடி ஈ) முசிறி

 3. பழங்கொலததில் வி்ல்யக் கணக்கிட அடிப்ப்டயொக அ்�நதைது _____.

   அ) புல்  ஆ) மெல்   இ) உப்பு  ஈ) மி்ளகு

 4. ஆன்மபொரு்ெ என்று அ்ழக்கப்படும் ஆறு _____.

   அ) கொவிரி  ஆ) பவொனி   இ) மெொயயல்  ஈ) அ�ரொவதி

 5. வீட்டுஉபபயொகப் மபொருள்கள் தையொரிக்கும் மதைொழிற்ைொ்லகள் நி்றைநதை �ொவட்டம்  
  _____.

   அ) நீலகிரி  ஆ) கரூர்  இ) பகொயம்புததூர் ஈ) திணடுக்கல்

பகொடிட்ட இடங்க்்ள நிரப்புக.

 1. ‘�ொங்கனி ெகரம்’ என்று அ்ழக்கப்படும் ெகரம் _____.

 2. சுங்குடிச் பை்லகளுக்குப் புகழ்மபற்றை ஊர் _____.

 3. பைரர்களின் ெொடு _____ எனப்பட்டது.

 4. பின்னலொ்ட ெகர�ொக _____ வி்ளங்குகிறைது.

குறுவினொ

 1. மூபவநதைர்களின் கொலம் குறிதது எழுதுக.

 2. மகொங்கு ெொட்டில் பொயும் ஆறுகள் யொ்வ?

 3. ‘தைமிழ்ெொட்டின் ஹொலநது’ என்று அ்ழக்கப்படும் ஊர் எது? ஏன்?

சிறுவினொ

 1. மகொங்கு �ணடலச் ைதைகம் கூறும் மகொங்கு �ணடலததின் எல்்லகள் யொ்வ?

 2. கரூர் �ொவட்டம் பற்றிய மையதிக்்ளச் சுருக்கி எழுதுக.

மெடுவினொ

 மகொங்கு ெொட்டின் உள்ெொட்டு, மவளிெொட்டுவணிகம் குறிதது எழுதுக.

சிநதை்ன வினொ

 ெொட்டு �க்களின் ெொகரிக ெல்வொழ்விற்கு வணிகம் தைவிர்தது பவறு எ்வமயல்லொம் 
உதைவும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?
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இயல்

ஆறு
கொலம் உைன் வரும் 

விரிவொனம்

உ ழ வு ம்  ம ெ ை வு ம்  ப ழ ந தை மி ழ ர்  வ ொ ழ் ப வ ொ டு  பி ன் னி ப் 
பி்ணநதை்வ. உழவு �க்களின் பசி்யப் பபொக்குகிறைது. மெைவு 
�க்களின் �ொனம் கொக்கிறைது. மெைவுத மதைொழிலொ்ளர்கள் இரவு, 
பகல் என்றை பபதைமின்றி உ்ழக்கக் கூடியவர்கள். அவவொறு 
அவர்கள் வியர்்வசிநதி உ்ழததை்வபய ெொம் அணியும் 
வணண உ்டகள். மெைவுத மதைொழிலொ்ளரின் வொழ்்வ வி்ளக்கும் 
க்தை ஒன்்றை அறிபவொம்.

ெொ்்ள �றுெொளுக்குள் லொரி பிடிததுச் ைரக்்க ஏற்றித தூததுக்குடி து்றைமுகததில் 
பைர்க்க பவணடிய நிர்பநதைம்.  ’அனநதிகொ  நிறுவனதது’க்கு இன்னும் மிச்ைம்மீதிக்ளொக 
வரபவணடிய துணிகள் தைறிகளில் இருநதைன.  இவற்்றைச் பைகரிக்க பள்ளிப்பொ்்ளயம்,  
ம�ொங்கெல்லொம்பொ்்ளயம்,  மவள்்ளக்பகொயில்  இப்படிப் பல இடங்களுக்கு பெரில் ஆட்கள் 
மைன்றைனர்.   ஆட்கள் அவசியமில்்ல எனும் இடததுக்கு, மதைொ்லபபசி அ்ழப்புகள்.  
மவள்்ளக்பகொயில் திபனஷ்  மடக்ஸில்  மதைொ்லபபசி  �ணி ஒலிததைது.  சுப்பிர�ணி பபொ்ன 
எடுததைொன்.

 “அனநதிகொவுல இருநது பபைறைமுங்க….

“ெொ்்ளக்குச்  ைொயங்கொலததுக்குள்்ள லொரில ஏததைணும். சீக்கிர�ொ  முடிங்க .  
உங்களுக்குச் மைொல்ல பவணடியதில்்ல….“
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 “இங்பக பொவு பி்ணக்கக்கூட ஆள் இல்லீங்க….“

 ”ஏனுங்க.  ெம்� சிர�ந மதைரியொதைவரொட்டம்  புதுைொப் பபைறீங்க….? எப்படியொச்சும் ஓட்டி 
வச்சிருங்க. ெொ்்ளக்கு  ரணடு �ணிக்கு ெம்� மடம்பபொ  உங்க  பட்ட்றைல நிக்கும்.  ஏததி 
அனுப்ப  பவணடியது உங்க மபொறுப்பு….”

 மதைொ்லபபசித மதைொடர்பு துணடிக்கப்பட்டது.  கூடபவ  உற்ைொக  ெரம்புகளும் 
துணடிததைொற்பபொலிருநதைது   சுப்பிர�ணிக்கு.  பெரம் இப்பபொது  இரவு பதிமனொன்று.

 பொவு  பி்ணக்க ரங்கன் இருநதைொல் பரவொயில்்ல.  முநதைொெொள்  �்னவிபயொடு  
�ொ�னொர்  ஊருக்குப் பபொயவிட்டொன்.  இப்பபொது  என்ன மையவது…?

 உள்ப்ள ெொன்கு தைறிகள் ஓடிக்மகொணடிருநதைன.  �ொணிக்கம்   ஓட்டுகிறை தைறியில், 
ைற்று  பெரததில் ‘பொவு’ தீர்நதுவிடும்.  மிச்ைம் மகொஞ்ைம்  நூல்  ்வதது அடுததை  பொ்வப் 
பி்ணதது விட்டொல் ெொ்்ளக்குள் ஓடி அ்டநது விடும்.  பொவு பி்ணக்க ஆள் பவணடும் 
இப்பபொது.   ெணபன் ரகுவின் ’கு�ரன் மடக்ஸில்’ யொரொவது இருப்பொர்கள்.  இம்�ொதிரி 
அவைர  கொலததுக்கு ஆபதபொநதைவன் ரகுெொதைன்.

 பொவு பி்ணக்க இரணடு ஆ்ளொகக் கி்டததைொல் பவ்ல வி்ரவில் முடியும்.  அ்தைவிட 
ஆள் பதைடி அஞ்மைட்டுக் கிபலொமீட்டர் பபொகவும் பவணடி வரலொம்.  மவளிபய குளிர் பவறு 
தைொக்கிக்மகொணடிருக்கிறைது.  ’கொர்’ தைொன் ெல்லது.  கொரில்  பபொ்கயில் அவனுக்குப் பொட்டு 
பகட்கக்கூடத பதைொணவில்்ல.  பதை்வகளின் அவைரப் பதைற்றைம் கடல் தைொணடி இங்கு வ்ர 
தைொக்கிக்மகொணடிருக்கிறைது.

 தைறியின் வொைலிபலபய நின்றுமகொணடிருநதை ரகு்வப் பொர்ததுக் கொரிலிருநது இறைங்கிக் 
மகொணபட, ’நீயும் வீட்டுக்குப் பபொகலியொ,…?  ’  என்றைொன்.

 ரகு விரக்தி்ய மவன்றை புன்ன்கபயொடு, ”எங்பக பபொறைது?  கடவுள் ெம்�்ளத 
தூங்கறைதுக்கொ ப்டச்சிருக்கொன்? என்ன பைொலியொ இப்ப வநபதை… நீ ஒணணும் சும்�ொ 
வர�ொட்டிபய!”

 ”பொவு பி்ணக்க ஆள் பவணும்.  உடனடியொ யொ்ரயொவது அனுப்பு… இங்க யொரும் 
இருக்கொங்க்ளொ…?

 ”இங்க ஒருததைரும் இல்லிபய…”

 சுப்பிர�ணியின் முகம் பைொர்நது விழுவ்தைப்  பொர்ததுவிட்டு ரகு, ” உனக்கு �ொயழகு 
மதைரியு�ொ?... இங்பக தைறி ஓட்றை ஆள்….?” என்று பகட்டொன். 

 ”ஆ�ொ ! மதைக்கததிக்கொரன்….”

 ”ம்… அநதை ஆளும் ைம்ைொரமும் வீட்லதைொன் இருப்பொங்க.  ெொன் மைொன்பனன்னு 
மைொல்லிக் கூட்டிக்கிட்டுப் பபொ.  ைம்ப்ளம் பைர்ததுப் பபொட்டுக் மகொடுததுடு…”

 ”திடுதிப்புனு இப்ப ெடுரொததிரியில பபொயி…“

பபயகளும்கூடத தூங்கும் இநதை ெடுரொததிரியில் பபொய, புதிய  ஒரு மபண்ண 
பவ்லக்மகனக் கூப்பிடுவ்தைக் குறிததுச் சுப்பிர�ணி தையங்கினொன்.
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”உனக்குப் பொவு ஓடணு�ொ, பவணடொ�ொ…?    அவங்க வநதைொலும் நீ  விட �ொட்பட 
பபொலிருக்பக”- ரகு மு்றைததைொன்.

“இப்ப இங்க பவ்ல இல்லீனொ, ெொபன வநதிருபவன்.  �ொயழகுகிட்ட ரகு மைொன்னொர்னு 
மைொல்லு, அனுப்பி ்வப்பொப்டி.”

�ொயழகுவின்  வீட்்டக் கணடுபிடிதது, சுப்பிர�ணி கதை்வத தைட்டினொன்.  �ொயழகுதைொன் 
கதைவு திறைநதைொன்.   கணக்்ள இடுக்கிப் பொர்ததுவிட்டுப் பின் புன்ன்கததைொன்.   

”பொவு பி்ணக்கணும்ப்பொ…  மரொம்ப  அவைரம்!  எங்க பட்ட்றை ஆளு ஊருக்குப்  
பபொயிட்டொன். பவறை  வழிபய இல்ல.  உங்க ஓன்ரப் பொர்தபதைன்.  அவருதைொன்  மைொன்னொர், 
உஞ் ைம்ைொரம் பொவு பி்ணக்கு�ொம்ல…”

”அவவ்ளவுதைொனுங்க்ளொ…?  இதைொ எழுப்பபறைன்…”  என்றைவொறு அவ்்ள பெொக்கித 
திரும்பினொன்.

ஒச்ைம்�ொ மூச்சுக்கொற்்றைத தைவிர உலகின் ைகல மதைொடர்புக்்ளயும் துணடிததைொற்பபொலத 
தூங்கிக்மகொணடிருநதைொள்.  அவ்ளது தூக்கததுக்கொக, ைரக்குக் கப்பல்கள் கொதது 
நிற்பதில்்ல.  �ொர்பபொட்ணநது இரணட்ர வயதுக் குழந்தை தூங்கிக் மகொணடிருநதைது.  

”பய…ஒச்சு… எநதிரி புள்ப்ள…” என அவ்்ள எழுப்பினொன். கண்ணக் கைக்கிக் 
மகொணட ெொன்கொம் வினொடியில் ”வொங்கணபண…” என்றைொள், சுப்பிர�ணி்யப் பொர்தது.

அடுததை இரு வினொடிகளில் �ொயழ்கப் பொர்ததைொள்.  அவ்ளது கணகள் ’இவருக்கிட்பட 
ஏதும் கடன் வொங்கியிருக்கியொ…?’ என்கின்றைன.  

”பொவு பி்ணக்கக் கூட்டிக்கிட்டுப் பபொக வநதிருக்கொரு…”

ஒச் ைம் � ொ  ்க யி ல்  நீர்ச் ம ைொ ம் புடன்  எ ழு நது ம வளிப ய  ம ைன் றைொ ள்.  முகம் 
கழுவிக்மகொணடு வரும்பபொது ைற்பறை �லர்ச்சியொகத மதைரிநதைொள்.

”கொர்ல வநதீங்க்ளொ..?” எனக் பகட்டவொறு  குழந்தை்யத தூக்கிக்மகொணடு  மவளியில் 
இறைங்கினொள்.  

சுப்பிர�ணி, �ொயழ்கப் பொர்தது, “�ொயழகு வர்றைொப்டியொ…?”  என்றைொன்.

”ெொன் எதுக்குணபண…?  கொவலொ?… கொ்ல முதை ஷிஃப்ட்டுக்குப் பபொகணும்.  நீங்க 
மகொணடு வநது விட்டுருங்க, அது பபொதும்…”

”ம்…” என்றைவொறு சுப்பிர�ணி மவளிபய வநது கொரின் பின் கதை்வத திறைநது 
ஒச்ைம்�ொ்வ உட்கொர ்வததுவிட்டுக் கொ்ரக் கி்ளப்பினொன்.   

தைனது பட்ட்றைக்குச் சுப்பிர�ணி கொ்ரச் மைலுததினொன்.  தைறிப்பட்ட்றைக்குள் நு்ழகிறை 
பெரம், இரணடொம் ெம்பர் தைறி ஓடி முடிநது ஒன்றை்ர மீட்டர் நூ்ல மிச்ைம் ்வததிருநதைது.  
இனி, அபதை நூலின் பொ்வப் பி்ணதது, மதைொடர்நது ஓட்ட பவணடியதுதைொன்.  பொவு 
பீமிலிருநது மைல்கிறை இநதை ெொலொயிரம் நூல்கள் மபரிய இ்ைக்கருவியின் தைநதிகள் பபொல் 
உள்்ளன.  இததை்னத தைநதிகளிலிருநதும் ’டக்..டடக்..’ என ஒற்்றைத தைறிச் ைததைம்தைொன்.

8th Std Tamil _20-12-2019.indd   135 03-01-2020   19:34:47

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


136

தைறிமுகப்பில் ஊடுபொவொக நூல் பகொததுக்மகொணடு எலி �ொதிரி ’தைொர்க்கதிர்’ ஓடினொல், 
நூல்களுக்குத துணி வடிவம் வநதுவிடும்.  துணியின் டி்ை்னத தைறிக்கு ப�பல மவட்டி 
மவட்டி ெகரும் ேக்  கொர்டுகள் தீர்�ொனிக்கும்.

ப்ழய மவற்று பீ்�க் கழற்றிவிட்டு, புதிய பொவு பீ்�த தைறிப் ்பயன்கள் உதைவிபயொடு 
சுப்பிர�ணி மபொருததினொன்.  ஒச்ைம்�ொவுக்கு பவ்ல துவங்க இருநதைது.  குழந்தை  பதைொளில் 
தூங்கிக் மகொணடிருநதைது.

சுவபரொர�ொக ஒரு மபட்ஷீட்்டத பதைடி விரிதது, அதில் குழந்தை்யப் படுக்க ்வததைொள்.  
தைறிச் ைததைததில் கூட விழிக்கொதை குழந்தை, தைொயின் அருகொ்� தைவறியதும் சிணுங்கியது.  
சில கழிநூல்க்்ள எடுதது அதைன்  விலொப் பகுதியில் ்வததைொள்.  அதைன் மீது  ்கபபொட்டு 
குழந்தை அ்�தியொனது.  

தைறியின் அருபக வநது நூல்க்்ள முடிச்சிட்டு இ்ணக்க ஆரம்பிததைொள் ஒச்ைம்�ொ.   
அவளுக்குச் மைொநதை ஊர் உசிலம்பட்டி பக்கமுள்்ள கிருஷ்ணொபுரம்.  சீ்�க்கருபவல முட்கள் 
அதிகம் உள்்ள ஊர்.  �ொயழகு ’பகொம்்பதமதைொழுவு’ க்கொரன்.  பகொம்்பத மதைொழுமவன்றைொல் 
அது மவள்ளி�்ல  அடிவொரததில் இருக்கிறைது.  வருைெொட்டு  �்லத மதைொடர்ச்சி.  
கணட�னூர்  எல்்ல தைொணடிப்பபொக  பவணடும்.

அங்கிருநதுதைொன் மூன்று �ொவட்டங்க்்ளத தைொணடி �ொயழகு மவள்்ளக்பகொயிலுக்குத 
தைறி ஓட்டவருவொன்.  மகொஞ்ைம் கொசு பிடிததைதும் பகொம்்பதமதைொழுவுக்குப் பபொயச் சுற்றிக் 
மகொணடிருநதுவிட்டு வருவொன்.  அப்படித தைனது ஊரில் இருநதைபபொதுதைொன் ஒச்ைம்�ொவுடன் 
முடிச்ைொனது.  

எதிர்கொல ெலன்க்்ள எடுததுப் பபசி மவள்்ளக்பகொயிலுக்குக் குடும்பததுடன் வரச் 
மையதைொன்.   வீடு முதைலொன ஏற்பொடுகள் முடிததைபின் �ொயழகுக்கு ’இது பரவொயில்்லபய’ 
என்று பதைொன்றியது.  ஆனொல் மவள்்ளக்பகொயில் வநதை அன்று ஒச்ைம்�ொ அழுதை அழு்க 
இருக்கிறைபதை!  “ தினம் ஒரு �ரததின் கீழ் அடுப்புப் பற்றை ்வக்கிறை ெொபடொடிப் பி்ழப்புதைொனொ 
ெம்முது” என விம்மிவிட்டொள்.  ஆயினும், இனியும் இடம் �ொறினொல், தைொன் பி்ழக்க 
�ொட்படொம் என்பதைொக அவளுக்குப் பட்டது.  இநதைப்  பகுதியின் பவலிகள், வீடுகள், 
ெொகரிகம் குறிப்பொக உணவுப்பழக்கம் எல்லொப�  வியப்்பத தைநதைன அவளுக்கு.  ஒச்ைம்�ொ 
”மவஞ்ைனம் இல்லொ�ல் ைொப்பிட  முடியொது" என்றைொள்.  இங்குள்்ள மபணகள், "மவஞ்ைனம்… 
ஓ மபொரியலொ? மபொரியல்  இல்லொ�ல் ைொப்பிட்டுறைலொம்.   தையிபரொ ப�ொபரொ இல்லொ�ததைொன் 
ைொப்பிட முடியொது”  என்றைொர்கள். உணவு, கொற்று, நீர், ஒப்ப்ன எல்லொமும்  �ொறை 
பவணடியிருநதைது. 

தைறிதமதைொழில் இயநதிர பெர்ததி அதிகம் மகொணடது.  நுட்பங்களுக்கு மூ்்ள்யச் 
மைலவிடத பதை்வயில்்ல. ஆனொல் பிைகொ�ல் ஒபர �னைொக பெரம் மைலவிட்டொக 
பவணடும்.  பொவு பி்ணததைல், ஒடி எடுததைல், பகொன் பபொடுதைல் எல்லொம் சில �ொதைங்களில் 
ஒச்ைம்�ொ கற்றுக் மகொணடொள்.  தைறிதைொன் ஓட்டதமதைரியொது.  மதைொழிலில் தைறி ஓட்டுகிறை 
மபணகளும் இருக்கிறைொர்கள்.  வி�ொனப� ஓட்டுகிறைவர்கள் தைறி ஓட்ட �ொட்டொர்க்ளொ என்ன?

தைன் குழந்தையின்  கல்வி பற்றி  இப்பபொபதை கவ்ல வநதுவிட்டது.  தைன் ்பயன் “தைொர் 
பபொடுகிறை ்பயனொக“ �ொறுவ்தை அவ்ளொல் ைகிக்க முடியொது.  தைம்்�ப் பபொல வநபதைறிய 
ைக குடும்பங்க்்ளக் கவனிததுததைொன் வருகிறைொள்.  அடிக்கடி ஊர் �ொறினொல் குழந்தைகள் 
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படிப்பு பபொச்சு.  பக்கதது வீட்டு  
ரொ�ொயி  அக்கொ �கனுக்கு வயசு 
பதினொலு.  அ…ஆ… மதைரியொது.  
பொவு பி்ணததைலினூபட அவள் 
கு ழ ந ் தை ் ய ப்  ப ொ ர் த து க் 
ம க ொ ள் கி றை ொ ள் .   அ வ ்ள து 
பூ ங் க ன ொ  ப டு த தி ரு க் கி றை து .  
“ உ ன் ் ன  நி ச் ை ய ம்  ப ள் ளி யி ல் 
ப ை ர் த து ப்  ப டி க் க  ் வ ப் ப ப ன் ” 
எ ன் று  � ன த து க் கு ள் 
மைொல்லிக்மகொணடொள்.

ைட்மடன பொவு பி்ணப்ப்தை 
நி று த தி வி ட் டு க்  கு ழ ந ் தை ் ய 
பெொக்கி ெடநதைொள். குழந்தை அழ ஆரம்பிததைது.  �ழ்லயின் பசி தைொய அறிவொள்.  
குழந்தை்யத தூக்கிக் மகொணடொள்.  தைறிக்கு மவளியில் வநது இருள் நிழல் பதைடிப் பபொய 
அ�ர்நது பொலூட்டினொள்.  குழந்தை அப்படிபய தூங்கிவிட்டது.  அவள் தூங்க முடியொது.

திரும்ப உள்ப்ள எடுததுவநது கிடததினொள்.  குழந்தை ஒருவிதை�ொகப் பி்றை வடிவததில் 
கிடநதைது.  ஒச்ைம்�ொ  நூல் பி்ணவதைன் பவகம் �ங்குவ்தைச் சுப்பிர�ணி உணர்நதைொன். 
அவன் எல்லொவற்்றையும் பொர்ததுததைொன் ஆக பவணடும்.  தைொர் பபொடுகிறை ்பய்னப் 
பொர்தது, ”படய முருகொ இங்பக வொ” என அ்ழததைொன்.  இருபது ரூபொ்யக் மகொடுததைதும் 
எல்லொருக்கும் அவன் பதைநீர் வொங்கி வநதைொன்.

ஒச்ைம்�ொ பதைநீ்ர வொங்கிப் பருகினொள்.  பின், ப்ழய பவகதபதைொடு நூல் பி்ணக்கத 
மதைொடங்கினொள்.   பவ்லயும் முடிநதுவிட்டது.  இரவும் விடிநதுவிட்டது.  அநதைத தைறிக்கொன 
�ொணிக்கத்தைக் கூப்பிட்டு சுப்பிர�ணி, ”டீ, பீடின்னு அடிக்கடிப் பபொகொ� இதைச் சீக்கிர�ொ  
முடிக்கணும்!”  எனக் கட்ட்்ள வடிவததில் பகட்டுக் மகொணடொன்.

ஒச்ைம்�ொ குழந்தை்யத தூக்கிக் மகொணடு சுப்பிர�ணி அருகில் வநதைொள்.  சுப்பிர�ணி 
இரட்்டச் ைம்ப்ளததுக்கொன மதைொ்க்ய அவளிடம் தைநதைொன். அவ்ளது கணகள் 
தி்்ளப்பிலும் தி்கப்பிலும் ஒரு கணம் ஒளிர்நதைன.  தைனது எதிர்கொலப�பபொல் அநதை 
ரூபொயத தைொள்க்்ள வலது ்கயில் இறுக்கிக் மகொணடொள்.  

சுப்பிர�ணி, ’மகொணடுவநது விட்டுடபறைன்…’  என்று கொருக்கு ெடக்க, அவள் பின்னொல் 
ெடநதைொள்.  அவன் ஓட்டுெர் இருக்்கயில் அ�ர்நது, இருபது விெொடிகள் கணக்்ள  
மூடிக்மகொணடொன்.  இநதை இரவுக்கும் பகலுக்கு�ொன  இ்டமவளி்ய இப்பபொது  பிரிதது 
விடுவது  பபொல  இருநதைது இநதைச்மையல்.  பின் அடக்க�ொகச்  பைொம்பல்  முறிததுவிட்டுக் 
கொ்ரக் கி்ளப்பினொன்.   ஆங்கொங்பக  டீக்க்டகள் விழிதது படப் ைததைம் பகட்கவும் பொட்டுப்  
பபொடலொப� எனத பதைொன்றி படப்்பப் பபொட்டொன்.

மைம்�ொணடம்பொ்்ளயததில் அவ்ளது வீடு வநதைொயிற்று.  கொர்ச்ைததைம் பகட்டு �ொயழகு 
மவளிபய வநதைொன்.  ஒச்ைம்�ொ்்ள இறைக்கி விட்டுவிட்டு அப்படிபய பபொக எணணியிருநதை 
சுப்பிர�ணி்ய, ”டீ ைொப்பிட்டுதைொணபண பபொகணும்!” என வற்புறுததி �ொயழகு இறைங்க 
்வததுவிட்டொன்.  பிறைகு தூக்குச் மைம்்ப எடுததுக்மகொணடு பதைநீர்க் க்டக்கு ஓடினொன்.  

பொவு பி்ணததைல்
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ஒச்ைம்�ொ எநதைப் புள்ளியில் துவங்கினொள் எனத மதைரியொதைபடி வீட்டுக் கொரியங்களில் 
மு்னநதுவிட்டொள்.  குழந்தை இதைற்குள் விழிததுவிட்டொன்.  பயல் பெற்றுப்படுததை கூ்ரயின் 
கீழ்தைொன் இன்்றைக்கும் விழிக்கிறைொன்.  �ொயழகு பதைநீருடன்  வநது ஒச்ைம்�ொவுக்கும் 
சுப்பிர�ணிக்கும் அவபன ஊற்றியும் மகொடுததைொன்.  

ஏதைொவது பபைபவணடும் என்பதைற்கொகச் சுப்பிர�ணி ”மரொம்ப கஷ்டநதைொன் ெம்� 
மதைொழிலு…” என்றைொன்.  

”அப்படிததைொணபண இருக்கும் எல்லொமும்…  உங்க்ள ெம்பிததைொன் ஊருவிட்டு 
ஊரு வநதிருக்பகொம்.  உங்களுக்கு ெொங்க ஒததைொ்ை…  இப்படி ஏதும் அவைரம்னொ 
மைொல்லுங்கணபண… எங்க்ளொல முடிஞ்ைதைச்  மையயறைம்…”

 ”ைரி, வர்பறைன் �ொயழகு” என்றைவொறு கொரில் ஏறினொன்.  ஒச்ைம்�ொ உள்ளிருநது 
வநது, ”வொங்கணபண…” என்று வி்டயளிததுத தை்லயொட்டினொள்.  சுப்பிர�ணி  
எதிர்பொரொவிதை�ொக  ”டொட்டொ    டொட்டொ ”  என்று குழந்தையின்  குரல் பகட்டது.  பதிலுக்குத 
தை்லய்ைததுவிட்டுக் கொ்ரக் கி்ளப்பினொன்.

நூல் ்வளி

கைன்னிோடி சீரஙகைராயன் சிேககுமார் திருப்பூர் 

ம ா ே ட ்ட த் ் தெ ச்  வ ச ர் ந தெ  கை ன் னி ே ா டி யி ல் 

பி்றநதெேர். சி்றநதெ சிறுகை்தெ, புதின எழுத்தொளர். 

நூற்்றம்�துககும் வமற�ட்ட சிறுகை்தெகை்ள எழுதியுள்ளார். 

சி்றநதெ சிறுகை்தெககைான இைககியச் சிநதெ்ன விருது 

்�ற்றேர். கைன்னிோடி, குைச்சித்திரஙகைள், உப்புககை்ட்ைக 

குடிககும் பூ்ன முதெலிய நூல்கை்ள எழுதியுள்ளார். அேர் 

எழுதிய சிறுகை்தெகைளில் ஒன்று இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளது.

1.  கொலம் உடன் வரும் – க்தை்ய வகுப்பில் ெொடக�ொக ெடிததுக்கொட்டுக.

2. கொலம் உடன் வரும் க்தையில் இடம்மபற்றுள்்ள ஆங்கிலச் மைொற்களுக்கு 
இ்ணயொன தைமிழ்ச் மைொற்க்்ள எழுதுக.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

‘கொலம் உடன் வரும்’ – க்தை்யச் சுருக்கி எழுதுக. 
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தைமிழ், அமுதைம் ஆகிய இரு மைொற்க்்ளயும் பைர்ததுச் மைொல்லிப் பொருங்கள்.  தைமிழமுதைம் 
என்று ஒலிக்கிறைது அல்லவொ? 

இவற்றுள் முதைலில் உள்்ள மைொல்்ல நி்லம�ொழி என்றும் அதைனுடன் வநது 
பைரும் மைொல்்ல வரும�ொழி என்றும் கூறுவர். இவவிரு மைொற்களும் பைரும்பபொது 
நி்லம�ொழியின் இறுதி எழுததும் வரும�ொழியின் முதைல் எழுததும் இ்ணகின்றைன. 
இவவொறு நி்லம�ொழி ஈறும், வரும�ொழி முதைலும் இ்ணவ்தைப் புணர்ச்சி என்கிபறைொம். 

நி்லம�ொழியின் இறுதி எழுதது உயிர் எழுததைொக இருநதைொல் அஃது உயிரீற்றுப் புணர்ச்சி 
எனப்படும்.   (எ.கொ.) சி்ல + அழகு = சி்லயழகு (்ல=ல்+ஐ)

நி்லம�ொழியின் இறுதி எழுதது ம�ய எழுததைொக இருநதைொல் அஃது ம�யயீற்றுப் 
புணர்ச்சி எனப்படும்.  (எ.கொ.) �ண + அழகு = �ணணழகு 

வரும�ொழியின் முதைல் எழுதது உயிர் எழுததைொக இருநதைொல் அஃது உயிர்முதைல் புணர்ச்சி 
எனப்படும்.  (எ.கொ.) மபொன் + உணடு  = மபொன்னுணடு 

வரும�ொழியின் முதைல் எழுதது ம�ய எழுததைொக இருநதைொல் அஃது ம�யமுதைல் புணர்ச்சி 
எனப்படும்.   (எ.கொ.) மபொன் + சி்ல = மபொற்சி்ல (சி = ச்+ இ)

இயல்பு புைர்ச்சியும் விகொரப புைர்ச்சியும்

நி்லம�ொழியும் வரும�ொழியும் எவவிதை �ொற்றைமும் இன்றி இ்ணவது இயல்பு 
புணர்ச்சி ஆகும்.  (எ.கொ.) தைொய + ம�ொழி = தைொயம�ொழி (இரு மைொற்களிலும் எம்�ொற்றைமும் 
நிகழவில்்ல.)

உடல் + ஓம்பல் = உடபலொம்பல் (இங்கு ல் + ஓ இ்ணநது பலொ என்னும் உயிர்ம�ய 
எழுதது ஆயிற்று. புதிய எழுதது எதுவும் பதைொன்றைபவொ பவறு எழுததைொகத திரியபவொ 
�்றையபவொ இல்்ல.)

இரணடு மைொற்கள் இ்ணயும்பபொது நி்லம�ொழியிபலொ வரும�ொழியிபலொ அல்லது 
இரணடிலுப�ொ �ொற்றைங்கள் நிகழு�ொயின், அது விகொரப் புணர்ச்சி எனப்படும். விகொரப் 
புணர்ச்சி பதைொன்றைல், திரிதைல், மகடுதைல் என மூவ்கப்படும். 

நி்லம�ொழியும் வரும�ொழியும் இ்ணயும்பபொது புதிதைொக ஓர் எழுததுத பதைொன்றுவது 
பதைொன்றைல் விகொரம் ஆகும்.    (எ.கொ.) தைமிழ் + தைொய = தைமிழ்ததைொய

நி்லம�ொழியும் வரும�ொழியும் இ்ணயும்பபொது ஓர் எழுதது பவறு எழுததைொக 
�ொறுவது திரிதைல் விகொரம் ஆகும்.    (எ,கொ.) வில் + மகொடி = விற்மகொடி

நி்லம�ொழியும் வரும�ொழியும் இ்ணயும்பபொது ஓர் எழுதது �்றைவது மகடுதைல் 
விகொரம் ஆகும்.   (எ.கொ.) �னம் + �கிழ்ச்சி = �ன�கிழ்ச்சி

இயல்

ஆறு புைர்ச்சி

கறகண்டு
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இரணடு மைொற்கள் இ்ணயும்பபொது ஒன்றுக்கு ப�ற்பட்ட விகொரங்கள் நிகழ்வதும் 
உணடு.   (எ.கொ.) ெொடகம் + க்ல = ெொடகக்க்ல 

இங்குக் மகடுதைல் விகொரததின்படி  நி்லம�ொழி ஈற்றில் உள்்ள �கர ம�ய �்றைநதைது. 
பதைொன்றைல் விகொரததின்படி க் என்னும் ம�யமயழுதது பதைொன்றியது.

இ ய ல் பு ,  ப தை ொ ன் றை ல் ,  தி ரி தை ல் ,  ம க டு தை ல்  ஆ கி ய  பு ண ர் ச் சி க ளு க் கு ரி ய 
எடுததுக்கொட்டுக்்ளக் மகொணடு பட்டியல் ஒன்று உருவொக்குக.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

1. விகொரப் புணர்ச்சி _____ வ்கப்படும்.

  அ) ஐநது  ஆ) ெொன்கு   இ) மூன்று  ஈ) இரணடு

2. ‘பொலொ்ட’ - இச்மைொல்லுக்குரிய புணர்ச்சி _____

  அ) இயல்பு   ஆ) பதைொன்றைல்   இ) திரிதைல்  ஈ) மகடுதைல்

மபொருததுக.

1. �ட்பொணடம் - பதைொன்றைல் விகொரம்

2. �ரபவர் - இயல்புப் புணர்ச்சி

3. �ணிமுடி - மகடுதைல் விகொரம்

4. க்டதமதைரு - திரிதைல் விகொரம்

சிறுவினொ

1. இயல்பு புணர்ச்சி்ய எடுததுக்கொட்டுடன் வி்ளக்குக.

2. �ரக்கட்டில் – இச்மைொல்்லப் பிரிதது எழுதிப் புணர்ச்சி்ய வி்ளக்குக.

்மொழிதய ஆள்்வொம்!

கேடே.

மெைவுதமதைொழில் குறிததை ெொட்டுப்புறைப் பொடல்க்்ளக் பகட்டு �கிழ்க.

கீழ்கேகாணும் தலைப்புேளுள் ஒனறு ேறறி இரண்டு நிமிடம் கேசுே.

1. உழவும் மெைவும்.

2. மதைொழில்கள் பலவிதைம்.
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ச�கால்ை்க கேடடு எழுதுே.

 பூமிக்குள் பு்தைநதை தைொவர இனங்களும் விலங்கினங்களும் அழுகி, �ட்கிப் பழுப்பு 
நிலக்கரியொக �ொறுகின்றைன. இது மின் உ்லகளிலும் ஊது உ்லகளிலும் எரிமபொரு்ளொகப் 
பயன்படுகின்றைது. உபலொக உருக்குத மதைொழிலிலும் பயன்படுகின்றைது. தைமிழ்ெொட்டில் கடலூர் 
�ொவட்டம் மெயபவலியிலும் புதுச்பைரியின் சில பகுதிகளிலும் பழுப்பு நிலக்கரி கி்டக்கிறைது. 
இது தைஞ்்ை, மபரம்பலூர், சிவகங்்க, நீலகிரி, திணடுக்கல், திருவள்ளூர், கன்னியொகு�ரி 
�ொவட்டங்களிலும் கு்றைநதை அ்ளவு கொணப்படுகிறைது. மெயபவலியில் பழுப்பு நிலக்கரிச் 
சுரங்கம் உள்்ளது. இங்குக் கி்டக்கும் நிலக்கரி அனல்மின்ைொரம் தையொரிக்க உதைவுகின்றைது.

அறிந்து ேயனேடுத்துகவகாம்.

�ரபுதமதைொடர்கள்.

 ெொம் பபச்சிலும் எழுததிலும் சில �ரபுதமதைொடர்க்்ளப் பயன்படுததுகிபறைொம். 
அதமதைொடர்கள் ெம்மு்டய கருததுகளுக்கு வலுச்பைர்க்கின்றைன. சில �ரபுதமதைொடர்களுக்கு 
பெரடிப்மபொருள் மகொள்்ளொ�ல், அவற்றின் உட்மபொரு்்ள அறிநது பயன்படுததை பவணடும்.

(எ.கொ.)  1 .  திணடுக்கல், பூக்கள் உற்பததியில் மகொடிகட்டிப் பறைக்கும் ெகர�ொக 
வி்ளங்குகிறைது.

   மகொடிகட்டிப் பறைததைல் –  புகழ்மபற்று வி்ளங்குதைல்

        2.  அவர் ஓர் அவைரக்குடுக்்க.

   அவைரக்குடுக்்க – எணணிச் மையல்படொ்�   

பினவரும் மரபுத்சதகாடரேலைப் சேகாருகைகாடு சேகாருத்துே.

ஆயிரங்கொலததுப் பயிர்  - இயலொதை மையல்.

கல்லில் ெொர் உரிததைல் - ஆரொயநது பொரொ�ல்.

கம்பி நீட்டுதைல்  - இருப்பதுபபொல் பதைொன்றும்; ஆனொல் இருக்கொது.

கொனல்நீர்  - நீணடகொல�ொக இருப்பது.

கண்ண மூடிக்மகொணடு  - வி்ரநது மவளிபயறுதைல்

பினவரும் மரபுத்சதகாடரேலைத் சதகாடரில் அலமத்து எழுதுே.

1.  வொ்ழயடி வொ்ழயொக  - _____________________________________

2. முதை்லக்கணணீர் -_____________________________________

3. எடுப்பொர் ்கப்பிள்்்ள  -_____________________________________

ேடடுலர எழுதுே.

 ்கதமதைொழில் ஒன்்றைக் கற்றுக்மகொள்.
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்மொழி்யொடு விதளயொடு

ஊரேலையும் அவறறின சிறப்புேலையும் அறிகவகாம்!

1 2

3 

4 

5 6 

7 

8 

9  

10 11 

12 

கமலிருந்து கீழ    கீழிருந்து கமல்

1. கொஞ்சிபுரம்    6.  தூததுக்குடி

2. பைலம்     8.  ஸ்ரீவில்லிப்புததூர்

4. பழனி     11.  திணடுக்கல்

நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கொண்க

குடி்ைத மதைொழில்களின் பட்டிய்ல இ்ணயததில் பதைடி எழுதுக.

என் மபொறுப்புகள்...
1. ்கதமதைொழில் ஒன்்றைக் கற்றுத மதைளிபவன்.

2. மெைவுத மதைொழிலின் சிறைப்்ப அறிநது பபொற்றுபவன்.
கதலச்்�ொல் அறி்வொம்.

நூல் - Thread ்தையல் - Stitch
தைறி - Loom ஆ்ல - Factory
பொல்பண்ண - Dairy farm ைொயம் ஏற்றுதைல்  - Dyeing
பதைொல் பதைனிடுதைல் - Tanning ஆயததை ஆ்ட     - Readymade Dress

இடமிருந்து வைம்

1.  சிவகொசி

5.  திருபொச்சி

7.  திருமெல்பவலி

12. பகொவில்பட்டி

வைமிருந்து இடம்

3.  �து்ர

4.  பணருட்டி

9.  தைஞ்ைொவூர்

10.  �ணப்பொ்றை
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இயல்

ஏழு பாருக்குள்ேள நல்ல நாடு

Ø சிறறிை்ககியங்ேளில் உள்ை இை்ககிய நயங்ேலை நுேரதல்

Ø கதசிய விைகா்கேளின சிறப்பிலை உ்ணரந்து சேகாண்டகாடுதல்

Ø நகாடடு்ககு உலைத்த நல்கைகாரின வகாழ்கலேலய அறிந்து பினேறறுதல்

Ø நகாடேத்லதப் ேடித்து்க ேலதலயப் புரிந்துசேகாள்ளும் திறன சேறுதல்

Ø வல்லிைம் மிகும் இடங்ேள், மிேகா இடங்ேள் அறிந்து ேயனேடுத்துதல்

கற்றல் ்நொககஙகள்
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இயல்

ஏழு
பேதை ்வைம்

தை மி ழ ர் க ள்  அ றை த ் தை யு ம்  வீ ர த ் தை யு ம்  தை � து 
உ ் ட ் � க ்ள ொ க க் ம க ொ ண ட வ ர் க ள் .  அ வ ர் தை ம்  வீ ர மு ம் 
ப ப ொ ர் அ றை மு ம்  தை னி ச் சி றை ப் பு  வ ொ ய ந தை ் வ .  ப ் க வ ் ர 
அ ஞ் ை ச் ம ை ய யு ம்  வீ ர மு ம்  அ ஞ் சி ப ய ொ டு ம்  ப ் க வ ் ர த 
து ன் பு று த தை ொ தை  அ றை மு ம்  தை மி ழ ரி ன்  � ொ ண பி ் ன  ெ � க் கு 
உணர்ததுவன. அதை்னப் பபொற்றிப் பொடும் சிற்றிலக்கிய�ொன 
கலிங்கததுப்பரணியின் பொடல்கள் சிலவற்்றை அறிபவொம்.

கவிததப்பேதை

்கலிங்கப் பனடயின ்டுக்கம்

எது்்கால் இது மானய ஒனறு்்கால்

 எரி்்கால் மறெலி்்காள் ஊழி யின்கனட

அது்்கால் என அலறொ இரிந்தனர

 அலதி குலதி்யாடு ஏழ்க லிங்கவர    (1)

்கலிங்கர வ்தாறறுச் சின்தநவ்தாடல்

*வழிவர சிலர்கடல் பாய்வர ்வங்கரி

 மனறெவர சிலரவழி வ்தடி வனபிலம்

இழிவர சிலரசிலர தூறு மணடுவர

 இருவர ஒருவழி வபா்கல் இனறிவய   (2)

ஒருவர ஒருவரின ஓட முநதினர 

 உடலின நிழலினன ்வருவி அஞ்சினர

அருவர வருவர  எனா இனறெஞ்சினர 

 அபயம் அபயம் என்டுஙகிவய*       (3)

மனழ்கள் அதிரவன வபால் உடனறென 

 வளவன விடுபனட வவழம் எனறிருள்

முனழ்கள் நுனழவர்கள் வபாரில் இனறு்ம் 

 முதுகு ்ையும்உப ்காரம் எனபவர     (4)

- ்ையங்்காணடார
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்�ொல்லும் ்பேொருளும்

�றைலி  - கொலன் வழிவர்  - ெழுவி ஓடுவர்  

கரி  - யொ்ன பிலம்  - �்லக்கு்க  

தூறு  - புதைர் �ணடுதைல்  - மெருங்குதைல்

அருவர் - தைமிழர் இ்றைஞ்சினர்  - வணங்கினர்

உடன்றைன  - சினநது எழுநதைன மு்ழ  - �்லக்கு்க

பேொைலின் ்பேொருள்

பைொழர் ப்டயின் தைொக்குதை்லக் கணட கலிங்கர், இஃது என்ன �ொய வித்தையொ என 
வியநதைனர். தைம்்� எரிக்கவநதை தீபயொ என அஞ்சினர். பைொழர்ப்ட தைம் உயி்ரப் பறிக்கும் 
கொலபனொ என அஞ்சினர்; தை�து இறுதிக்கொலம் மெருங்கிவிட்டபதைொ என எணணி, அ்லநது 
கு்லநது ெடுங்கினர்.

அப்படி ெடுங்கிய கலிங்கப் ப்டயினர் ப்டக் கூட்டததிலிருநது விலகி ஓடினர். சிலர் 
கடலில் தைொவிக் குதிததுத தைப்பினர். சிலர் யொ்னகளின் பின்பன �்றைநதுமகொணடனர். 
எ த தி ் ை யி ல்  ம ை ல் வ து  எ ன த  ம தை ரி ய ொ � ல் ,  ம ை ல் வ தை ற் கு  அ ரி தை ொ ன  � ் ல க் 
கு்ககளினுள்ளும் புதைர்களுக்குள்ளும் தைப்பி ஓடினர்.

கலிங்க வீரர்கள் ஒருவ்ர ஒருவர் முநதிக் மகொணடு ஓடினர். தைம் நிழ்லயும் �ற்றைவர் 
நிழ்லயும் கணடு தைமிழர்கள் துரததி வருவதைொக  எணணி அஞ்சினர்; தைஞ்ைம் பவணடி 
வணங்கினர்.

பைொழ �ன்னனின் ப்டயிலுள்்ள யொ்னகள் சினமுற்று இடி்யப் பபொலப் பிளிறின; 
அவபவொ்ை்யக் பகட்டு அஞ்சிய வீரர்கள் இருள் நி்றைநதை கு்கக்குள் மைன்று 
�்றைநதைனர்; ஏ்னபயொர் புறைமுதுகுகொட்டி ஓடிப் பி்ழததைனர். 

நூல் ்வளி

்சயங்கைாண்டார் தீ�ஙகுடி என்னும் ஊரி்னச் வசர்நதெேர் என்�ர். இேர் 

முதெறகுவைாத்துஙகைச் வசாழனு்்டய அ்ேககைளப் புைேராகைத் திகைழ்நதெேர். 

இே்ரப்  �ரணிகவகைார் ்சயங்கைாண்டார் என்று �ை�ட்ட்்டச் ்சாககைநாதெப் 

புைேர் புகைழ்நதுள்ளார்.

கைலிஙகைத்துப்�ரணி ்தொணணூற்றாறு ே்கைச் சிறறிைககியஙகைளுள் ஒன்்றான �ரணி 

ே்கை்யச் சார்நதெ நூல். தெமிழில் முதெல்முதெலில் எழுநதெ �ரணி இநநூவை ஆகும். இது 

முதெைாம் குவைாத்துஙகை வசாழன், அேரு்்டய �்்டத்தெ்ைேர் கைருைாகைரத் ்தொண்்டமான் 

ஆகிவயாரின் கைலிஙகைப்வ�ார் ்ேறறி்யப் வ�சுகி்றது. இநநூ்ைத் ்தென்தெமிழ்த் 

்தெய்ேப்�ரணி என்று ஒட்டககூத்தெர் புகைழ்நதுள்ளார். கைலிஙகைத்துப் �ரணி கைலித்தொழி்சயால் 

�ா்டப்்�ற்றது; 599 தொழி்சகைள் ்கைாண்டது.

வ�ார்மு்னயில் ஆயிரம் யா்னகை்ளக ்கைான்று ்ேறறி்கைாண்ட வீர்ரப் புகைழ்நது �ாடும் 

இைககியம் �ரணி ஆகும்.
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1. சிங்கம் _____யில் வொழும்.

   அ) �ொ்ய  ஆ) ஊழி   இ) மு்ழ  ஈ) அ்ல

 2. கலிங்க வீரர்களி்டபய பதைொன்றிய உணர்வு _____.

   அ) வீரம் ஆ) அச்ைம்   இ) ெொணம் ஈ) �கிழ்ச்சி 

 3.  ‘மவங்கரி’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

   அ) மவம் + கரி ஆ) மவம்்� + கரி      இ) மவண + கரி  ஈ) மவங் + கரி

  4. ‘என்றிருள்’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

   அ) என் + இருள்   ஆ) எட்டு + இருள்  

   இ) என்றை + இருள்   ஈ) என்று + இருள் 

 5. பபொல் + உடன்றைன என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____. 

   அ) பபொன்றைன  ஆ) பபொலன்றைன 

   இ) பபொலுடன்றைன  ஈ) பபொல்உடன்றைன

குறுவினொ

 1. பைொழ வீரர்க்்ளக் கணடு கலிங்கர் எவவொறு ெடுங்கினர்?

 2. கலிங்க வீரர்கள் எவவொறு அஞ்சி ஓடினர்?

 3. பைொழனின் யொ்னப் ப்ட்யக் கணட வீரர்களின் மையல்கள் யொ்வ?

சிறுவினொ

 பைொழ வீரர்க்்ளக் கணட கலிங்கப் ப்ட வீரர்களின் மையல்க்ளொகக் கலிங்கததுப்பரணி 
கூறுவன யொ்வ?

சிநதை்ன வினொ

 ஒரு ெொட்டின் பொதுகொப்பிற்குத பதை்வயொன்வ எ்வ எனக் கருதுகிறீர்கள்?

1. உங்களுக்குத மதைரிநதை சிற்றிலக்கிய வ்ககளின் மபயர்க்்ளத மதைொகுதது எழுதுக.

2. பபொர்க்கருவிகளின் படங்க்்ளத திரட்டிப் படதமதைொகுப்பு உருவொக்குக. 

கறபேதவ கற்றபின்
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இயல்

ஏழு
விடுததலத் திருநொள்

பி றை ந தை ெ ொ ள் ,  தி ரு � ண ெ ொ ள்  ப ப ொ ன் றை ன  ம தை ொ ட ர் பு ் ட ய 
குடும்பததினருக்கு �ட்டுப� �கிழ்ச்சி அளிக்கும் ெொள்க்ளொகும். 
ை�யத மதைொடர்பொன விழொக்கள் குறிப்பிட்ட ை�யததினருக்கு 
�ட்டுப� �கிழ்ச்சி அளிக்கும்.  இநதியர் அ்னவருக்கும் �கிழ்ச்சி 
அளிக்கும் இன்றிய்�யொ ெொள் ஒன்றின் சிறைப்்ப அறிபவொம்.

கவிததப்பேதை

முனனூறு வருடமாய்

முறறுன்க யிட்ட

அநநிய இருட்டின

அரக்கக கூத்து

முடிந்தது எனறு

முழஙகி நினறெது

எந்த ்ாவளா

அந்த ்ாள் இது.

்ைத்்த பிணமாய்ச்

சீவனில் லாமல்

்மாத்்தமாய்த் வ்தைத்ன்த

முறறுன்கயிட்ட

மூட மூட

நிரமூட உறெக்கத்ன்த

ஓட ஓட

விரட்டி யடித்து

விழிக்க னவத்்தது –

னவயம்

வியக்க னவத்்தது –

எந்த ்ாவளா

அந்த ்ாள் இது.

பரி்தவித் திருந்த

பார்த அனனன

 ்காளியாய்ச் சீறிக

ன்கவிலங ்்காடித்து

பன்கனயத் துனடத்து

ைத்திய ்்ஞ்சின

ைப்தம் முடித்து

கூந்தல் முடித்துக

குஙகுமப் ்பாட்டு னவத்து

ஆனந்த ்தரிைனம்

அளித்து நினறெது

எந்த ்ாவளா

அந்த ்ாள்இது.

ைதி வழககினிவல

ைம்பந்தப் பட்டுத்

தூககுக ்கயிறறில்

்்தாங்கப் வபாகும்

்கனடசிக ்கணத்திலும்

்கணமுன நிறுத்திப்

ப்கத்சிங பாரத்துப்

பரவைப் பட்ட

அறபு்த விடியனல

அனழத்து வந்தது

எந்த ்ாவளா

அந்த ்ாள் இது.

முறறிப் படரந்த

முட்்காட்னட எரித்து

வினளந்த மூஙகினல

வீரமாய்த் துனளத்து

மூச்சுக ்காறனறெ

வமாகித்து நுனழத்து

புரட்சிப் 

புல்லாங குழலில் 

பூபாளம் இனைத்்தது

எந்த ்ாவளா

அந்த ்ாள் இது.

இ்தந்தரும் இந்தச்

சு்தநதிர ்ானளச்

்ைாந்தம் ்்காணடாடத்

்தந்த பூமினயத்

்தமிழால் வணஙகுவவாம்.

   - மீரா
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்�ொல்லும் ்பேொருளும்

சீவன்  –   உயிர் ்வயம்  –   உலகம்

ைததியம் -  உண்� ைபதைம்  –    சூளு்ர

ஆனநதை தைரிைனம்  –   �கிழ்வொன கொட்சி ப�ொகிதது  –    விரும்பி

பேொைலின் ்பேொருள்

முநநூறு ஆணடுகள் ெம்்� அடி்�ப்படுததி ஆணட அரக்கரொகிய அநநியரின் 
இருணட ஆட்சி முடிநதைது என்ப்தைக் கூறும் ெொள் இன்று. உயிரற்றை பிணங்க்்ளப் பபொலக் 
கிடநதை ெொட்டு �க்கள் அ்னவ்ரயும் பற்றியிருநதை அறியொ்� என்னும் உறைக்கத்தை ஓட 
ஓட விரட்டிய  ெொள் இன்று. 

அடி்�யொயத தைவிததுக் மகொணடிருநதை இநதியததைொய சினநது எழுநது தைன் 
்கவிலங்்க உ்டததுப் ப்கவ்ர அழிதது, அவிழ்நதை கூநதை்ல முடிதது மெற்றியில் 
திலகமிட்டு, இநதியருக்கு �கிழ்வொன கொட்சி்ய அளிததை ெொள் இன்று. 

ைதி வழக்கில் தூக்குத தைணட்ன விதிக்கப்பட்ட பகதசிங், தூக்கிலிடப்படும் க்டசி 
பெரததிலும் தைன் �னக்கணணில் கனவுகணட இநதியொவின் விடியல் பதைொன்றிய ெொள் இன்று. 
ப்க்� என்னும் முள்கொட்டி்ன அழிதது, அங்கு வி்்ளநதை மூங்கி்லப் புரட்சி என்னும் 
புல்லொங்குழல் ஆக்கி மூச்சுக்கொற்றைொல் பூபொ்ள இ்ை பொடும் இனிய ெொள் இன்று. 

இன்பம் தைரும் இநதை விடுதை்லத திருெொ்்ளக் மகொணடொட வொயப்பளிததை ெம் 
தைொயெொட்்ட தைமிழொல் வணங்குபவொம்.

நூல் ்வளி

மீ. இராவசநதிரன் என்னும் இயற்�ய்ர உ்்டய மீரா 

கைல்லூரிப் வ�ராசிரியராகைப் �ணியாறறியேர். அன்னம் 

விடு தூது என்னும் இதெ்ழ ந்டத்தியேர். ஊசிகைள், 

குககூ, மூன்றும் ஆறும், ோ இநதெப் �ககைம் உள்ளிட்ட �ை நூல்கை்ள 

எழுதியுள்ளார்.

 இேர் எழுதிய வகைா்்டயும் ேசநதெமும் என்னும் நூலிலிருநது ஒரு 

கைவி்தெ இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளது.

நீங்கள் விரும்பும் விழொ ஒன்றை்னப் பற்றி ஒரு பததி அ்ளவில் எழுதுக.

கறபேதவ கற்றபின்
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக. 

 1. வொனில் முழுநிலவு அழகொகத ___________  அளிததைது. 

   அ) தையவு ஆ) தைரிைனம்  இ) துணிவு ஈ) தையக்கம் 

 2. இநதை _________  முழுவதும் பபொற்றும்படி வொழ்வபதை சிறைநதை வொழ்வு. 

   அ) ்வயம்  ஆ) வொனம்   இ) ஆழி  ஈ) கொனகம்  

 3. ‘சீவனில்லொ�ல்’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.    

   அ) சீவ + நில்லொ�ல்   ஆ) சீவன் + நில்லொ�ல் 

   இ) சீவன் + இல்லொ�ல்   ஈ) சீவ + இல்லொ�ல் 

 4. ‘விலங்மகொடிதது’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____. 

   அ) விலம் + மகொடிதது   ஆ) விலம் + ஒடிதது  

   இ) விலன் + ஒடிதது    ஈ) விலங்கு + ஒடிதது

 5. கொட்்ட + எரிதது என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____. 

   அ) கொட்்டஎரிதது   ஆ) கொட்்டமயரிதது 

   இ) கொடுஎரிதது   ஈ) கொடுமயரிதது

 6.  இதைம் + தைரும் என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.

   அ) இதைநதைரும்        ஆ) இதைம்தைரும்        இ) இதைததைரும்           ஈ) இ்தைததைரும் 

குறுவினொ

 1. பகதசிங் கணட கனவு யொது?

 2. இருணட ஆட்சி என எதை்ன மீரொ குறிப்பிடுகிறைொர்?

சிறுவினொ

 இநதியததைொய எவவொறு கொட்சியளிக்கிறைொள்?

சிநதை்ன வினொ

 ெொட்டுப்பற்்றை வ்ளர்க்கும் வ்கயில் விடுதை்ல ெொ்்ள எவவொறு மகொணடொடலொம்?
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தைொன் எடுததுக்மகொணட மையலில் மவற்றியொ்ளரொக வி்ளங்கிட 
ப வ ண டு ம்  எ ன் கி றை எ ண ண ம்  எ ல் ப ல ொ ரு க் கு ம்  உ ண டு .
எணணிய்தை எணணியவொபறை மையது முடிக்கும் வல்ல்� 
சிலருக்பக வொயக்கும். அததை்கபயொர் �க்கள் �னததில் 
தை்லவர்க்ளொக நின்று வொழ்கிறைொர்கள். அததை்கய தை்லவ்ரப் 
பற்றி அறிநது மகொள்பவொம்.

இயல்

ஏழு

பேொரத ரத்னொ 

எம்.ஜி. இரொமச்�ந்திரன்

உதரநதை உலகம்

கும்பபகொணததில் உள்்ள ஆ்னயடிப் பள்ளி. ெணபகல் உணவு இ்டபவ்்ளயின்பபொது 
�ொணவர்கள் ஆங்கொங்பக அ�ர்நது தைொம் மகொணடுவநதை உண்வ உணகின்றைனர். 
உடன்பிறைநபதைொரொகிய இரணடு சிறுவர்கள் பசியுடன் ஓர் ஓர�ொக அ�ர்நதிருக்கின்றைனர். 

”பசிக்குது அணணொ” என்கிறைொன் தைம்பி.

“மகொஞ்ைம் மபொறுததுக்பகொ தைம்பி. �ொ்ல வீட்டுக்குப் பபொனதும் ைொப்பிடலொம்” 
என்கிறைொன் அணணன்.

“அம்�ொ ஏன் ெ�க்குச் ைொப்பொடு மகொடுததைனுப்புறைதில்ல?”

“வீட்டுபவ்ல மைஞ்சு அம்�ொ மகொணடுவருகிறை பணம் ெ�க்கு ஒருபவ்்ள 
ைொப்பொட்டுக்குததைொன் பபொது�ொனதைொ இருக்கு. அம்�ொ என்ன மையவொங்க பொவம். 
வீட்டுபவ்லக்குப் பபொயிருக்கிறை அம்�ொ, �ொ்லயில் எப்படியும் அரிசிபயொடு வருவொங்க. 
ெ�க்கு ஏதைொவது உணவு ை்�ச்சுத தைருவொங்க” என்று தைம்பி்ய அ்ணததுக்மகொணடு 
ஆறுதைல் கூறுகிறைொன் அணணன்.

இருவரும் பசியுடன் பொடம் படிக்கின்றைனர்.

கொலம் பவக�ொகச் சுழல்கிறைது.

அநதைச் சிறுவர்களில் தைம்பி இப்பபொது தைமிழ்ெொட்டின் முதைல்�ச்ைர். பசியொல் 
வொடிய தை�து இ்ள்�க்கொல நி்னவுகள் இப்பபொதும் �்றையொ�ல் அவரது உள்்ளததில் 
சுற்றிக்மகொணபட இருக்கின்றைன. தைமிழ்ெொட்டுக் குழந்தைகள் பசியறியொ�ல் படிக்கபவணடும் 
என்று விரும்புகிறைொர் அவர். எனபவ, “கொ�ரொைர் கொலததில் மதைொடங்கப்பட்ட �திய 
உணவுததிட்டத்தை விரிவுபடுததைப்பபொகிபறைன். இனிப�ல் பள்ளிக் குழந்தைகளுக்குக் 
கொயகறிகள், பருப்பு முதைலியவற்றுடன்கூடிய உணவு வழங்கப்படும். இநதைத திட்டம் இனி 
ைததுணவுத திட்டம் என அ்ழக்கப்படும்” என்று அறிவிக்கிறைொர். 
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இ்ள்�க்கொலததில் பசியின் மகொடு்�யொல் 
வொடிய்தை �றைவொ�ல், தைொம் ஆட்சிக்கு வநதைதும் 
பள்ளிக்குழந்தைகளின் பசி்யத தீர்க்கத திட்டம் 
தீட்டியஅநதை உயர்நதை �னிதைர்தைொம் புரட்சிததை்லவர் 
எம்.ஜி.ஆர். என்று அ்னவரொலும் அ்ழக்கப்படும் 
எம்.ஜி.இரொ�ச்ைநதிரன்.

புரட்சி நடிகர்

எம்.ஜி.ஆர். வறு்�யின் மகொடு்�்ய ென்கு 
உணர்நதைவர். வறு்� கொரண�ொகபவ அவரும் 
அ வ ரு ் ட ய  அ ண ண னு ம்  ப ள் ளி ப் ப டி ப் ் ப த 
மதைொடரமுடியொ�ல் ெொடகக்குழுவில் பைர்நதைனர். 
ெொடகங்களில் சிறுசிறு பவடங்களில் ெடிக்கத 
மதைொடங்கினர். எம்.ஜி.ஆர். தை�து ெடிப்பொற்றைலொல் 
ெொடகக்குழுவின் முதைன்்� ெடிகரொக உயர்நதைொர். 

அதைன்பின்னர் எம்.ஜி.ஆர். தி்ரப்படதது்றையில் 
நு ் ழ ந தை ொ ர் .  ெ ொ ட க த து ் றை ் ய ப்  ப ப ொ ல ப வ , 

தி ் ர த து ் றை யி லு ம்  மு தை லி ல்  சி று சி று 
ப வ ட ங் க ளி ல்  ெ டி க் க த  ம தை ொ ட ங் கி 
வி ் ர வி ப ல ப ய  க தை ொ ெ ொ ய க ன ொ க 
உயர்நதைொர். எம்.ஜி.ஆர். தைொம் ஏற்று ெடிததை 
க்தை�ொநதைர்கள் மூலம்  ஏ்ழ, எளிபயொர், 
உழவர்கள், மதைொழிலொ்ளர்கள் ஆகிபயொரின் 
மு ன் ப ன ற் றை த து க் கு  உ ரி ய  க ரு த து க ் ்ள 
எடுதது்ரததைொர். எனபவ, �க்கள் அவ்ரப் 
புரட்சி ெடிகர், �க்கள் திலகம் என்மறைல்லொம் 
ப ப ொ ற் றி ன ர் .  ப � லு ம்  இ ந தி ய  அ ர சு 
மிகச் சிறைநதை ெடிகருக்கு வழங்கும் பொரத 
பட்டத்தை அவருக்கு வழங்கிச் சிறைப்பிததைது.
தி்ரதது்றையில் ெடிகர்,  தையொரிப்பொ்ளர், 
இயக்குெர் எனப் பன்முகத திறை்� மகொணடு 
வி்ளங்கினொர்.

எம்.ஜி.ஆர். தி்ரப்படங்களில் தைொம் பொடி 
ெடிததை பொடல்கள் மூலம் உயர்நதை கருததுக்்ள �க்களிடம் வி்தைததைொர்.

 ைாசபரும் �டப்தனில் நீ ெைந்்தால் 
 உைக்கு ைாட�கள விழணவண்டும் – ஒரு
 ைாற்றுக் குட்றயா்த ைன்ைவன் இவன் என்று 
 ணபாற்றிப் புகழ ணவண்டும்

்தரிந்து ்தளி்வொம்

வ கை ர ள ா ் ே ச்  வ ச ர் ந தெ ே ர் கை ள ா கி ய 

எம்.ஜி.ஆரின் ்�றவ்றார் குடும்�த்து்டன் 

இ ை ங ் கை க கு க  கு டி ் � ய ர் ந தெ ன ர் . 

இ ை ங ் கை யி ல்  உ ள் ள  கை ண டி யி ல் 

கி.பி. (்�ா. ஆ.) 1917 சனேரித் திஙகைள் 

� தி வ ன ழ ா ம்  ந ா ள்  வ கை ா � ா ை ன்  – 

சத்திய�ாமா  இ்ையருககு ஐநதொம் 

மகைனாகை எம்.ஜி.ஆர்.  பி்றநதொர் .  இேர் 

குழந்தெயாகை இருககும்வ�ாவதெ தெந்தெ்ய 

இழநதொர். இதெனால் எம்.ஜி.ஆரின் தொயார் 

குழந்தெகைளு்டன் தெமிழ்நாடடுககு ேநது, 

கும்�வகைாைத்தில் குடிவயறினார்.
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்தரிந்து ்தளி்வொம்

் ச ன் ் ன ப்  � ல் கை ் ை க  கை ழ கை ம் 

எ ம் . ஜி . ஆ ரி ன்  � ணி கை ் ள ப்  � ா ர ா ட டி 

்டாக்டர்�ட்டம் ேழஙகியது. தெமிழகை அரசு 

அேர் நி்ன்ேப் வ�ாறறும் ே்கையில் 

எ ம் . ஜி . ஆ ர் .  ம ரு த் து ே ப்  � ல் கை ் ை க 

கைழகைத்்தெ நிறுவியுள்ளது; ்சன்்னக 

கை்டறகை்ரயில் இேருககு எழிைார்நதெ 

நி்னவி்டம் ஒன்்்றயும் அ்மத்துள்ளது. 

அேரது இ்றப்புககுப்பின் இநதிய அரசு, மிகை 

உயரிய �ாரதெ ரத்னா (இநதிய மாமணி) 

விருதி்ன 1988ஆம் ஆணடு ேழஙகிப் 

்�ரு்மப்�டுத்தியது.

பபொன்றை பொடல்கள் மூலம் �னிதைன் எததை்கய பெொக்கததுடன் வொழபவணடும் என்ப்தை 
எடுதது்ரததைொர்.

வொழ்வில் உயர்நி்ல்ய அ்டநதை பின்னரும் எளி்�யொக வொழபவணடும் என்ப்தை,

 ப்தவி வரும்ணபாது பணிவு வர ணவண்டும்! 

 துணிவு வர ணவண்டும் ண்தாழா! 

என்னும் பொடல் வரிகள் மூலம் எடுதது்ரததைொர். ப�லும் அப்பொடல் வரிகளுக்குத தைொப� 
இலக்கண�ொகவும் திகழ்நதைொர். 

்பேொன்மனச் ்�ம்மல்

எம்.ஜி.ஆர். தைொம் ஈட்டிய மைல்வத்தை �ற்றைவர்களுக்குக் மகொடுதது �கிழ்நதைவர். புயல், 
மவள்்ளம் பபொன்றை இயற்்கச் சீற்றைங்கள் நிகழ்நதை பபொமதைல்லொம், பொதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 
உணவு, உ்ட வழங்கி அவர்களின் துயர் து்டக்க இவரின் மகொ்டக்கரங்கள் நீணடன.

எம்.ஜி.ஆர். ஒருமு்றை மவளியூரிலிருநது 
� கி ழ் வு ந தி ல்  ம ை ன் ் ன க் கு 
வநதுமகொணடிருநதைொர். வழியில் மூதைொட்டி 
ஒருவரும் பதது வயதுச் சிறுமி ஒருததியும் 
தை ் ல யி ல்  பு ல் க ட் டு க ் ்ள ச்  சு � ந தை வ ொ று 
க ொ ல் க ளி ல்  க ொ ல ணி க ள்  இ ல் ல ொ � ல் 
மைன்றுமகொணடிருநதைனர். ைொ்லயின் சூடு 
மபொறுக்கமுடியொ�ல் அவர்கள் ைொ்லபயொர 
� ர நி ழ லி ல்  நி ற் ப து ம்  ஓ டு வ து � ொ க 
இருநதை்தைக் கணட எம்.ஜி.ஆர். உடபன தை�து 
�கிழ்வுந்தை நிறுததைச்மையதைொர். உடன்வநதை 
தை � து  து ் ண வி ய ொ ர து  க ொ ல ணி ் ய யு ம் 

உறைவினரொன மபணணின் கொலணி்யயும் 
அவர்களிடம் மகொடுக்கச்மையதைொர். ப�லும் 
அவர்களுக்குப் பணமும் மகொடுததுவிட்டுப் 
பயணத்தைத மதைொடர்நதைொர். 

ஏ ் ழ  எ ளி ய வ ர் க ள்  க ொ லி ல் 
கொலணிகூட இல்லொ�ல் ெடநதுமைல்லும் 
இநநிகழ்ச்சி அவரது �னததில் ஆழ�ொகப் 
ப தி ந தி ரு க் க ப வ ண டு ம் .  அ தை ன ொ ல் தை ொ ன் 
பி ன் ன ர் ப்  ப ள் ளி க்  கு ழ ந ் தை க ளு க் கு க் 
க ொ ல ணி க ள்  வ ழ ங் கு ம்  தி ட் ட த ் தை 
ெ்டமு்றைப்படுததினொர்.

எம்.ஜி.ஆர். ஒருமு்றை படப்பிடிப்பிற்கொகக் 
கொஷ்மீருக்குச் மைன்றிருநதைொர். அங்கிருநதை 
இநதியப் ப்டவீரர் ெலச்ைங்கததினர் தை�து 
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கறபேதவ கற்றபின்

1. தைமிழக முதைல்�ச்ைர்களின் மபயர்க்்ளப் பட்டியலிடுக.

2. எம்.ஜி.ஆர். ெடிததை தி்ரப்படங்களில் உள்்ள ைமூகெலன் ைொர்நதை பொடல்க்்ளத 
மதைொகுதது எழுதுக.

ைங்க விழொவிற்கு எம்.ஜி.ஆர். வரு்கதைர பவணடும் எனக் பகட்டுக்மகொணடனர். அதைற்கு 
ஒப்புக்மகொணட அவர் அச்ைங்கததிற்கு ென்மகொ்ட வழங்க விரும்பினொர். ஆனொல், 
அப்மபொழுது அவரிடம் பணம் இல்்ல. எனபவ, அங்குத தைங்கியிருநதை தைமிழ்ெொட்டுத 
மதைொழிலதிபர் ஒருவரிடம் மபருநமதைொ்க்யக் கடனொகப் மபற்று அதை்ன ென்மகொ்டயொக 
வ ழ ங் கி ன ொ ர் .  ம ை ன் ் ன  தி ரு ம் பி ய து ம்  மு தை ல் ப வ ் ல ய ொ க  அ த ம தை ொ ் க ் ய த 
திருப்பிக்மகொடுததைொர்.

இவவொறு பிறைர் வியக்கததைக்க வ்கயில் தைம் மைல்வத்தை வொரி வழங்கிய்�யொல்தைொன் 
அவ்ரப் மபொன்�னச் மைம்�ல் என்று �க்கள் அன்புடன் அ்ழக்கின்றைனர்.

�மூக நலத்திட்ைஙகள்

எம்.ஜி.ஆர். தைமிழக முதைல்�ச்ைரொக இருநதைபபொது ஏ்ழ எளிய �க்களின் 
வொழ்க்்கததைரம் உயர அரும்பொடுபட்டொர். உழவர்களின் கடன் தைள்ளுபடி, ஏ்ழகளுக்கொன 
வீட்டு வைதிததிட்டம், ஆதைரவற்றை �களிருக்குத திரு�ண உதைவிததிட்டம், தைொயபைய ெல 
இல்லங்கள்,  பற்மபொடி வழங்கும் திட்டம், ெலிவ்டநதை பிரி்வச் பைர்நதை �ொணவர்களுக்குப் 
பொடநூல் வழங்கும் திட்டம்,  முதிபயொருக்கு உதைவிதமதைொ்க வழங்கும் திட்டம், 
பவ்லவொயப்பு அற்றைவர்களுக்கு உதைவிதமதைொ்க வழங்கும் திட்டம் பபொன்றை பல்பவறு 
திட்டங்க்்ளச் மையல்படுததிப் புகழ் மபற்றைொர். 

தமிழ வளர்ச்சிப பேணிகள்

எம்.ஜி.ஆர். தைமிழ் வ்ளர்ச்சிக்கொகப் பல்பவறு பணிக்்ள ஆற்றினொர். தைந்தை மபரியொர் 
உருவொக்கிய எழுததுச் சீர்திருததைங்களுள் 
சிலவற்்றை ெ்டமு்றைப்படுததித தைமிழ் 
எழுததுமு்றை்ய எளி்�ப்படுததினொர். 
�து்ர �ொெகரில் ஐநதைொம் உலகத தைமிழ் 
�ொெொட்்டச் சிறைப்பொக ெடததினொர். தைஞ்்ையில் 
ஆ யி ர ம்  ஏ க் க ர்  ப ர ப் ப ்ள வி ல்  தை மி ழ் ப் 
பல்க்லக்கழகத்தைத பதைொற்றுவிததைொர். 

இததை்கய தை�து மையல்பொடுகள்மூலம் 
அ்னவ்ரயும் கவர்நதை எம்.ஜி.ஆர். புரட்சி 
ெ டி க ர ொ க ப்  ம ப ய ர் ம ப ற் று ,  ம ப ொ ன் � ன ச் 
மைம்�லொக வ்ளர்நது,�க்கள் திலக�ொக 
உ ய ர் ந து  பு ர ட் சி த தை ் ல வ ர ொ க  � க் க ள் 
�னததில் நீங்கொ இடம்மபற்று நி்லதது 
வொழ்கிறைொர். 

்தரிந்து ்தளி்வொம்

எ ம் . ஜி . ஆ ர் .  நூ ற ்ற ா ண டு  வி ழ ா ் ே 

ஒடடி (2017 – 2018) தெமிழகை அரசால்  

்சன்்னயிலும் மது்ரயிலும் வ�ருநது 

நி்ையஙகைளுககு எம்.ஜி.ஆர் .  ்�யர் 

சூட்டப்�டடுள்ளது.

இநதிய அரசு, ்சன்்ன ்சன்டரல் ரயில் 

நி்ையத்திறகுப் புரடசித் தெ்ைேர் ்டாக்டர். 

எம் .ஜி. இராமச்சநதிரன் மத்திய ரயில் 

நி்ையம் எனப் ்�யர் மாற்றம் ்சய்து, 

அே்ரப் ்�ரு்மப்�டுத்தியுள்ளது.
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக

 1. எம்.ஜி.ஆர் _____ என்னும் ஊரில் கல்வி பயின்றைொர்.

   அ) கணடி ஆ) கும்பபகொணம் இ) மைன்்ன ஈ) �து்ர

2. எம்.ஜி.ஆர். படிப்்பத மதைொடர முடியொ்�க்குக் கொரணம் _____ .

 அ) ெடிப்பு ஆர்வம் ஆ) பள்ளி இல்லொ்� 
 இ) குடும்ப வறு்� ஈ)படிப்பில் ஆர்வமில்லொ்�

3. இநதிய அரசு சிறைநதை ெடிகருக்கொன _____ எனும் பட்டத்தை எம்.ஜி.ஆருக்கு           
வழங்கியது.

 அ) புரட்சித தை்லவர் ஆ) பொரத இ) பொரதை �ொ�ணி ஈ) புரட்சி ெடிகர் 

4. ஐநதைொம் உலகத தைமிழ்�ொெொடு ெ்டமபற்றை இடம் _____

 அ) திருச்சி  ஆ) மைன்்ன இ) �து்ர ஈ) பகொ்வ

5. எம்.ஜி.ஆருக்கு அழியொதை புக்ழத பதைடித தைநதை திட்டம் _____.

 அ) �திய உணவுததிட்டம் ஆ) வீட்டு வைதித திட்டம் 
 இ) �களிர் ெலன் திட்டம்  ஈ) இலவைக் கொலணித திட்டம்

குறுவினொ
 1. எம்.ஜி.ஆர். ெொடகதது்றையில் ஈடுபடக் கொரணம் என்ன?

 2. தி்ரதது்றையில் எம்.ஜி.ஆரின் பன்முகத திறை்�கள் யொ்வ?

 3. எம்.ஜி.ஆரின் ைமூக ெலததிட்டங்களுள் ெொன்க்ன எழுதுக.

சிறுவினொ

 1.  பள்ளிக் குழந்தைகளுக்குக் கொலணி வழங்கும் திட்டததுக்கு அடிப்ப்டயொக அ்�நதை 
நிகழ்்வ  எழுதுக.

 2. தைமிழ்ம�ொழியின் வ்ளர்ச்சிக்கொக எம்.ஜி.ஆர். ஆற்றிய பணிகள் யொ்வ?

மெடுவினொ

  எம்.ஜி.ஆரின் பணபுெலன்க்்ள வி்ளக்கி எழுதுக..

சிநதை்ன வினொ

 சிறைநதை அரசியல் தை்லவருக்கு இருக்க பவணடிய பணபுக்ளொக நீங்கள் கருதுவன 
யொ்வ?
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இயல்

ஏழு அறிவு�ொல் ஔதவயொர்

விரிவொனம்

கல்வி அறிவில் சிறைநதை அறைபவொ்ரயும் ெல்மலொழுக்கம் 
மிக்க �க்க்்ளயும் மகொணடது ெம் தைமிழ்ெொடு. இவர்க்்ளப் 
பபொற்றிப் பொதுகொக்க பவணடியது �ன்னர்களின் கட்�யொகக் 
கருதைப்பட்டது. அறிவிற் சிறைநதை புலவர்கள் �ன்னர்களுக்குத 
பதை்வயொன அறிவு்ரக்்ள வழங்கி ெொட்்டப் பொதுகொக்க 
உதைவினர். அவவொறு இரணடு ெொடுகளுக்கு இ்டபய ெ்டமபறை 

இருநதை பபொ்ர ஔ்வயொர் தைடுததை நிகழ்்வ ெொடக�ொகப் படிததுச் சு்வப்பபொம்.

கொட்சி – 1

இைம் :  அதியமொன் அரண்மதன

நொைக மொந்தர்கள் : அதியமொன்,

                  ஔதவயொர், அதமச்�ர்.

ஔ்வயொர்: ெொட்டு�க்கள் ெல்னபய 
ெொம்ளல்லொம் நி்னதது ெல்லொட்சி 
ம ை ய யு ம்  அ தி ய � ொ ன்  ம ெ டு � ொ ன் 
அஞ்சிபய வணக்கம்.

அ தி ய � ொ ன் :  அ ரு ந தை மி ழ் க் 
கவி்தைக்ளொல் அ்னவ்ரயும் கவர்நதை 
ஔ்வபய வொருங்கள்! வொருங்கள்! 
வணக்கம்.

ஔ்வயொர்: ஊர் ஊரொகச் மைன்று 
� க் க ் ்ள யு ம்  � ன் ன ர் க ் ்ள யு ம் 
க வி ் தை ய ொ ல்  � கி ழ் வி த து  வ ந தை 
எ ன் ் ன ,  உ ன்  அ ன் பி ன ொ ல் 
க ட் டி ப் ப ப ொ ட் டு வி ட் ட ொ ய .  ெ ொ னு ம் 
நீணடகொல�ொக உன் அரண�்னயிபலபய தைங்கிவிட்படன். 

அதிய�ொன்: நீங்கள் என் அரண�்னயில் தைங்கியிருப்பது எனக்குக் கி்டததை மபரும்பபறு. 

ஔ்வயொர்: அமதைல்லொம் இருக்கட்டும். கொ்லயிலிருநது உன்்ன அரண�்னயில் 
கொணவில்்லபய, எங்பக மைன்றிருநதைொய?

அதிய�ொன்: கொட்டுவ்ளத்தைக் கணடு�கிழ்நது நீணட ெொள்கள் ஆகிவிட்டன. அதைனொல்தைொன் 
இன்று ெம் அ்�ச்ைபரொடும் வீரர்கள் சிலபரொடும் கொட்டுக்குச் மைன்றிருநபதைன். அங்பக 
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இநதைக் கனி்யப் பறிதபதைன். இ்தைச் ைொப்பிட்டுப் பொர்ததுச் சு்வ எப்படி இருக்கிறைது என்று 
மைொல்லுங்கள் தைொபய.

ஔ்வயொர்: நீ தைரும் கனி என்றைொல் அது சு்வயொகததைொன் இருக்கும். பல கடல்களுக்கு 
அப்பொல் எங்பகொ மதைொ்லவில் இருக்கும் ஒரு ெொட்டிலிருநது இநதைத தைமிழ்ெொட்டிற்குக் 
கரும்்பக் மகொணடு வநதைவர்கள் உனது முன்பனொர்கள்தைொபன? இனிப்புக்கும் உங்கள் 
குலததிற்கும் மதைொடர்பு உணடு அல்லவொ? அதைனொல் நீ மகொடுக்கும் கனியும் இனிக்கததைொபன 
மையயும்?

அதிய�ொன்: அநதைக் கரும்்பவிட இனிக்கிறைது தைங்கள் பபச்சு. ைரி, இபதைொ இநதைக்கனி்யச் 
சு்வததுப் பொருங்கள்.

(அதிய�ொன் மெல்லிக்கனி்ய ஔ்வயொரிடம் தைருகிறைொன். ஔ்வயொர் அதை்ன 
வொயிலிட்டுச் சு்வக்கிறைொர்.)

ஔ்வயொர்: அடடொ! என்ன சு்வ! என்ன சு்வ! இவவ்ளவு சு்வயுள்்ள கனி்ய ெொன் 
இதுவ்ர உணடபதை இல்்ல. என்ன கனி இது?

அதிய�ொன்: இது மெல்லிக்கனியின் ஒரு வ்க.

அ்�ச்ைர்: தைொபய, ெ�து அரைர் மிகவும் எளிதைொகக் கூறிவிட்டொர். இஃது எங்கும் எளிதைொகக் 
கி்டக்கும் கனியன்று. கி்டப்பதைற்கு அரிதைொன மெல்லிக்கனி இது. எப்பபொதைொவது 
ஒருமு்றைதைொன் கொயததுப் பழுக்கும்.  இன்று ெொங்கள் கொட்டுப்பகுதிக்குச் மைன்றிருநதைபபொது 
ஒரு �்லயுச்சியில் இருநதை கருமெல்லி �ரததில் இக்கனி பழுததிருநதைது. அநதை �ரததில் 
ெ�து வீரர்க்ளொல் ஏறைமுடியவில்்ல. பிறைகு ெ�து அரைபர முயன்று �ரததில் ஏறி இநதைக் 
கனி்யப் பறிததைொர். 

ஔ்வயொர்: (வியப்புடன்) என்ன, அதிய�ொபன �்லயுச்சியில் இருநதை �ரததில் ஏறி 
இதை்னப் பறிததைொனொ?

அ்�ச்ைர்: அது �ட்டு�ன்று. இக்கனி்ய உணடவர்கள் பெொயமெொடியின்றி நீணடகொலம் 
வொழ்வொர்கள் என்று மபரிபயொர் கூறுவர்.

ஔ்வயொர்: அதிய�ொபன! என்ன மையல் மையதுவிட்டொய? ெொட்்டக் கொக்கும் மபொறுப்்ப 
உ்டய நீ இதை்ன உணணொ�ல் எனக்குக் மகொடுததுவிட்டொபய. முன்பப மதைரிநதிருநதைொல் 
இதை்ன ெொன் உணணொ�ல் உன்்னபய ைொப்பிட ்வததிருப்பபபன.

அ தி ய � ொ ன் :  எ ன் ் ன ப் ப ப ொ ன் றை  ஓ ர்  அ ர ை ன்  இ றை ந து ப ப ொ ன ொ ல்  ப வ று  ஒ ரு வ ர் 
அரைரொகிவிடுவொர்.  ஆனொல் உங்க்்ளப் 
பபொன்றை அறிவிற்சிறைநதை புலவர் ஒருவர் 
�்றைநதைொல் அநதை இழப்்ப யொரொலும் 
ஈடுமையய முடியொது. அதைனொல்தைொன் ெொன் 
எதுவும் கூறைொ�ல் மெல்லிக்கனி்ய உங்க்்ள 
உணணச்மையபதைன். 

ஔ்வயொர்: அதிய�ொபன! தைமிழின்மீது நீ 
மகொணடுள்்ள பற்று என் உள்்ளத்தை உருகச் 

்தரிந்து ்தளி்வொம்

சிறியினல ்்ல்லித் தீங்கனி குறியாது

ஆ்தல் நினன்கத்து அடககிச்

ைா்தல் நீங்க எமககீந ்தனனவய.

    - ஔனவயார
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மையகிறைது. உன்்னப் புகழமுடியொ�ல் என் தைமிபழ தைடு�ொறுகிறைது.

அதிய�ொன்: அப்படிச் மைொல்லொதீர்கள். உங்கள் தைமிழுக்குத தைடு�ொற்றைமும் இல்்ல. தைொழ்வும் 
இல்்ல. உங்கள் ெொவில் பிறைக்கும் தைமிழ் என்றும் நி்லமபற்று வொழும். அதில் என் மபயரும் 
ஒட்டியிருக்கும். அதுதைொன் எனக்கு �கிழ்ச்சி.

கொட்சி – 2

இைம் :  அதியமொன் அரண்மதன

நொைக மொந்தர்கள் : அதியமொன், ஔதவயொர் 

ஔ்வயொர்:  �க்களின் முகங்களில்கூடக் கவ்லயின் நிழல் படியக்கூடொது என்று கருதும் 
அதிய�ொபன, இன்று உன் முகததில் கவ்லயின் இருள் கவிழ்நதிருப்பதைன் கொரணம் 
என்னபவொ?

அதிய�ொன்: இன்று கொ்ல ெம் ஒற்றைர்கள் மகொணடுவநதை ஒரு மையதி என் உள்்ளததில் 
சிறு கலக்கத்தை ஏற்படுததியிருக்கிறைது. �ன்னன் மதைொண்ட�ொன்  ெம்ப�ொடு ப்க்� 
மகொணடவன் என்பது தைொங்கள் அறிநதைதுதைொபன? அவன் இப்பபொது ெம்மீது ப்டமயடுததுவர 
ஏற்பொடு மையதுவிட்டொனொம். ெம் தை்லக்குப�ல் பபொர்ப�கங்கள் சூழ்நதுவிட்டன.

ஔ்வயொர்: அதிய�ொன் மெடு�ொன் அஞ்சிபய, உன் மபயரில்தைொன் அஞ்சி என்னும் மைொல் 
இருக்கிறைபதையன்றி, நீ அஞ்சி ெொன் ஒருெொளும் கணடதில்்லபய. பபொர் உனக்குப் புதிதைொ 
என்ன? 

அதிய�ொன்: பபொர் எனக்குப் புதிதும் அன்று. ெொன் பபொ்ரக் கணடு அஞ்சுபவனும் 
அல்பலன். ஆனொலும்….

ஔ்வயொர்:  ஆனொலும் ஏன் இநதைக் கலக்கம்? ஈரததிலும் வீரததிலும் உனக்கு 
இ்ணமைொல்ல யொருணடு? நீர்நி்லயில் படுததிருக்கும் யொ்னயொனது, தைன்மீது 
ஏறிக்குதிததும் தைநதைங்க்்ளக் கழுவியும் வி்்ளயொடும் சிறுவர்களிடம் பணிநது 
அன்புகொட்டும். அதுபபொல நீயும் எம்்�ப் பபொன்றை புலவர்களிடம் அன்புகொட்டிக் கொட்சிக்கு 
எளியவனொக வி்ளங்குகிறைொய. அபதை யொ்ன, பபொர்க்க்ளததில் ப்கவரின் ப்ட்ய 
மவருணபடொடச் மையவதுபபொல நீயும் ப்கவ்ர எதிர்தது மவல்கிறைொய. அததை்கய 
வீரமு்டய நீ இன்று பபொ்ரக்கணடு தையங்கலொ�ொ?

அதிய�ொன்: தைமிழ் அறிநதை அன்்னபய! ெொன் எததை்னபயொ பபொர்க்க்ளங்க்்ளக் 
கணடவன்.  ப்கவர்க்்ள மவன்றைவன் என்பது தைங்களுக்குத மதைரியொதைதைன்று.  ஆனொல், 
ஒவமவொரு பபொரின்பபொதும் எததை்ன உயிரிழப்புகள்? எவவ்ளவு அழிவு? தைந்தை்ய இழநதை 
பிள்்்ளகள், கணவ்ன இழநதை மபணகள், �க்ன இழநதை தைொய�ொர்கள், அணண்ன 
இழநதை தைம்பிதைங்்ககள் என எததை்னபயொ பபரின் கணணீர் ஒவமவொரு பபொர்மவற்றிக்குப் 
பின்னொலும் �்றைநதிருக்கிறைது. எனபவ, இநதைப்பபொ்ரத தைவிர்ததைொல் என்ன?

ஔ்வயொர்: அன்பிற்சிறைநதை அதிய�ொபன, இப்பபொதுதைொன் உன் உள்்ளம் எனக்குப் புரிநதைது. 
உன் கவ்ல்ய ெொன் தீர்க்கிபறைன். ெொன் இப்பபொபதை மதைொண்ட�ொனிடம் மைல்கிபறைன். 
அவனிடம் பபசிப் பபொர் ஏற்படொதைவொறு தைடுக்கிபறைன்.

அதிய�ொன்: ஆனொல்…
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ஔ்வயொர்: நீ என்ன நி்னக்கிறைொய என எனக்குப் புரிகிறைது. உன் தைன்�ொனததுக்கும் 
வீரவுணர்வுக்கும் சிறிதுகூட இழுக்கு ஏற்படொ�ல் ெொன் ெடநதுமகொள்பவன். ெொன் 
மைன்றுவருகிபறைன். 

(ஔ்வயொர் மைல்கிறைொர். அதிய�ொன் தி்கதது நிற்கிறைொன்)

கொட்சி – 3

இைம் :  ்தொண்தைமொன் அரண்மதன

நொைக மொந்தர்கள் : ்தொண்தைமொன், 

ஔதவயொர், பேதைத்ததலவர்.

மதைொண்ட�ொன்: ப்டததை்லவபர, 
ெ � து  ப ் ட யி ன ர்  ப ப ொ ரு க் கு 
ஆயததை�ொக உள்்ளனரொ?

ப்டததை்லவர்: ப்டவீரர்களும் 
ஆயததை�ொக உள்்ளனர். பபொர்க் 
க ரு வி க ளு ம்  ப தை ் வ க் கு 
அதிக�ொகபவ உள்்ளன அரபை. 

மதைொண்ட�ொன்: �கிழ்ச்சி. ெம் 
ப்டயின் மபருக்கத்தைக் கணடு 
அநதை அதிய�ொன் அதிர்நதுபபொக 
பவணடும்.

ப ் ட த தை ் ல வ ர் :  அ தி ய � ொ ன் 
இ ப் ப ப ொ ப தை  அ தி ர் ந து தை ொ ன் 
ப ப ொ யி ரு க் கி றை ொ ர்  அ ர ப ை . 
அதைனொல்தைொன் அவர் ை�ொதைொனம் பவணடிப் புலவர் ஒருவ்ரத தூது அனுப்பியுள்்ளொர்.

மதைொண்ட�ொன்: என்ன, அதிய�ொன் தூது அனுப்பியுள்்ளொனொ?

ப்டததை்லவர்: ஆம் அரபை. ைற்றுமுன்தைொன் ெ�து ஒற்றைரிடமிருநது மையதி வநதைது. 
அதிய�ொனின் தூதுவரொக ஔ்வயொர் ெ�து அரண�்னக்கு வநதுமகொணடிருக்கிறைொரொம்.

மதைொண்ட�ொன்: வரட்டும் வரட்டும். அஞ்சியிடமிருநது தூது வரும் ஔ்வ ெம் 
பபொர்க்கருவிகளின் மபருக்கி்னக் கணடு அஞ்சி ஓடப்பபொகிறைொர் பொருங்கள்.

ப்டததை்லவர்: அபதைொ ஔ்வயொபர வநதுவிட்டொர்.

(ஔ்வயொர் வருகிறைொர்.)

மதைொண்ட�ொன்: பபொ்ர நிறுததை வநதிருக்கும் ஔ்வபய வருக! வருக!

ஔ்வயொர்:  மதைொண்ட�ொன் தைரும் வரபவற்்பப் பொர்ததைொல் என் வரு்க்ய 
எதிர்பொர்ததுக் கொததிருப்பதைொகத பதைொன்றுகிறைபதை!

மதைொண்ட�ொன்: என் ப்கவரின் ெொட்டிலிருநது வநதைொலும் தைொங்கள் தைமிழ்ப்புலவர் 
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அ ல் ல வ ொ ?  தை ங் க ள்  வ ரு ் க  எ ன க் கு 
�கிழ்ச்சியளிக்கிறைது.

ஔ ் வ ய ொ ர் :  நீ யு ம்  தை மி ழி ன் மீ து 
அன்பு்டயவன் என்ப்தை அறியும்பபொது 
ெொனும் �கிழ்ச்சிய்டகிபறைன்.

மதைொண்ட�ொன்: அநதை �கிழ்ச்சிபயொடு 
எ ன து  ப ் ட க் க ல க்  ம க ொ ட் டி ் ல ப் 
பொர்ததுவரலொம் வொருங்கப்ளன்.

ஔ்வயொர்: பபொர்க்கருவிக்்ளப் பொர்தது 
ெொன் என்ன மையயப்பபொகிபறைன்?

ம தை ொ ண ் ட � ொ ன் :  எ த து ் ண ப்  ம ப ரி ய 
ப்டவலி்� உ்டய அரைபரொடு உங்கள் 
அதிய�ொன் ப�ொதைப்பபொகிறைொன் என்ப்தை நீங்கள் அறியபவணடொ�ொ?

ஔ்வயொர்: அ்தையும்தைொன் பொர்ப்பபொம் வொ.

கொட்சி – 4

இைம் :  ்தொண்தைமொனின் பேதைககலக ்கொட்டில்.

நொைக மொந்தர்கள் : ்தொண்தைமொன், ஔதவயொர், 

மதைொண்ட�ொன்: என் ப்டக்கருவிக்்ளப் பொருங்கள் ஔ்வயொபர! இவவ்ளவு மபரிய 
ப்டக்கலக் மகொட்டி்ல இதைற்கு முன் நீங்கள் பொர்ததிருக்க�ொட்டீர்கள்.

ஔ்வயொர்: ஆ�ொம். வில், அம்பு, பவல், ஈட்டி, வொள், பகடயம், �ழு என எததை்ன 
கருவிகள்! ஒவமவொன்றிலும் எததை்ன வ்ககள்! ஒவமவொரு வ்கயிலும் எததை்ன 
எணணிக்்க! 

மதைொண்ட�ொன்: பொர்க்கும்பபொபதை வியப்பொக இருக்கிறைது அல்லவொ?

ஔ்வயொர்: ஆ�ொம். கருவிகளின் அ்ளவு �ட்டு�ன்றி, அவற்்றை அழகொக அடுக்கி 
்வததிருக்கும் மு்றையும் கணக்்ளக் கவர்கிறைது. எல்லொக் கருவிகளும் புததைம்புதியனவொக, 
மெய பூைப்மபற்று, �ொ்லயும் �யில்பதைொ்ககளும் அணிவிக்கப்பட்டு எழிலொகக் 
கொட்சியளிக்கின்றைன.

மதைொண்ட�ொன்: உங்கள் அதிய�ொனின் ப்டக்கருவிக்்ளப்பற்றிச் மைொல்லுங்கப்ளன்.

ஔ்வயொர்: அ்தை ஏன் பகட்கிறைொய? அ்வ இவவ்ளவு அழகொக இல்்ல. அதிய�ொன் 
அடிக்கடி பபொர்புரிநதுமகொணபட இருப்பதைொல், அவனது ப்டக்கருவிகள் எல்லொம் ப்கவர் 
உட்லத து்்ளததை குருதிக்க்றைகளுடன் நுனி ஒடிநதும் கூர் �ழுங்கியும் மகொல்லனின் 
உ்லக்க்ளததில் கிடக்கின்றைன.

(மதைொண்ட�ொனின் முகம் சுருங்குகிறைது)

ஔ்வயொர்: மதைொண்ட�ொபன ஏன் உன் முகம் �ொறிவிட்டது?

்தரிந்து ்தளி்வொம்

இவ்வ பீலியணிந்து மொதல சூட்டிக

கண்திரள் ்நொன்கொழ திருத்தி ்நய்யணிந்து

கடியுதை வியன் நகரவ்வ அவ்வ

பேதகவர்க குத்திக ்கொடுநுதி சிததந்து

்கொல்துத்றக குறறில மொ்தொ என்றும்

உண்ைொயின் பேதம் ்கொடுத்து

இல்லொயின் உைன் உண்ணும்

இல்்லொர் ஒககல் ததலவன்

அண்ைல்எம் ்கொமொன் தவந்நுதி ்வ்ல

    - ஔதவயொர்
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மதைொண்ட�ொன்: உங்கள் மைொற்கள் என்்னக் குழப்பிவிட்டன.

ஔ்வயொர்: என்ன குழப்பம்?

மதைொண்ட�ொன்:  என் ப்டக்கருவிகளின் அ்ள்வயும் அழ்கயும் பொரொட்டிக் கூறினீர்கள். 
அ்தைக் பகட்ட என் உள்்ளம் �கிழ்ச்சிய்டநதைது.

ஔ்வயொர்:  உண்�தைொன். உனது ப்டக்கருவிகள் புது ம�ருகு கு்றையொ�ல் அப்படிபய 
இருக்கின்றைன.

மதைொண்ட�ொன்:  அடுததைதைொக நீங்கள் கூறிய மையதிதைொன் என்்னச் சிநதிக்க 
்வததுவிட்டது. அதிய�ொனின் ப்டக்கருவிகள் பபொரில் பயன்படுததைப்பட்டு வ்்ளநதும்  
மெளிநதும் கிடக்கின்றைன என்று கூறினீர்கப்ள, அதுதைொன் எனக்கு உண்�்யப் 
புரிய்வததைது.

ஔ்வயொர்:  என்ன உண்�்யப் புரிநதுமகொணடொய?

மதைொண்ட�ொன்: என்னிடம் கருவிகள்தைொம் மிகுதியொக உள்்ளன. ெொன் இதுவ்ர 
பபொர்க்க்ளத்தைக் கணடதில்்ல. ஆனொல் அதிய�ொன் பல பபொர்க்்ள ெடததி 
மவற்றி கணடவன். அவபனொடு பபொரிடுவது எததை்கய அழி்வத தைரும் என்ப்தைப் 
புரிநதுமகொணபடன்.

ஔ்வயொர்:  அரு்�! அரு்�! ெொன் கூறியதைன் உட்மபொரு்்ளத மதைளிவொகப் 
புரிநதுமகொணடொய.

மதைொண்ட�ொன்: என் கணக்்ளத திறைநதை தைொபய, பபொர் பவணடொம் என்று அதிய�ொனிடம் 
கூறிவிடுங்கள். 

ஔ்வயொர்: மிகவும் �கிழ்ச்சி மதைொண்ட�ொபன. அவவொபறை கூறிவிடுகிபறைன்.  பபொரில்லொ 
�கிழ்ச்சியில் இநதை உலகம் தி்்ளக்கட்டும். ெொன் மைன்று வருகிபறைன்.

(ஔ்வயொர் வி்டமபற்றுச் மைல்கிறைொர்.)

(தி்ர)

அறிவுைொல் ஔ்வயொர் - என்னும் ெொடகத்தைச் சிறுக்தை வடிவில்  சுருக்க�ொக  

எழுதுக.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

1. அறிவுைொல் ஔ்வயொர் - என்னும் ெொடகத்தை வகுப்பில் ெடிததுக் கொட்டுக.

2. ைங்ககொலப் மபண புலவர்களின்  மபயர்க்்ளத மதைொகுதது எழுதுக.

8th Std Tamil _20-12-2019.indd   160 03-01-2020   19:34:51

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


161

இயல்

ஏழு

வல்லினம் மிகும் இைஙகளும் 

மிகொ இைஙகளும்

கறகண்டு

க்தை்ய படிதபதைன்; எழுதி மகொணபடன்.     அப்படி மைொன்னது, எப்படி மதைரியும்?

ப�பல உள்்ள மதைொடர்க்்ளப் படிததுப் பொருங்கள். இவற்்றை இயல்பொகப் படிக்க 
இயலொதைவொறு மைொற்களுக்கு இ்டபய ஓர் ஓ்ை இ்டமவளி இருப்ப்தை உணர 
முடிகிறைதைல்லவொ? அவற்்றைக் கீபழ உள்்ளவொறு படிததுப் பொருங்கள்.

க்தை்யப் படிதபதைன்; எழுதிக் மகொணபடன். அப்படிச் மைொன்னது, எப்படித மதைரியும்?

இப்பபொது இயல்பொகப் படிக்க முடிகிறைது அல்லவொ? ப�லும் ெொம் பபசும்பபொது 
இவவொறுதைொன் பபசுகிபறைொம். ஒரு மைொல்லின் முதைமலழுதது க, ை, தை, ப ஆகிய வல்லின 
எழுதது வரி்ைகளுள் ஒன்றைொக இருநதைொல், அதைற்கு முன்னொல் உள்்ள மைொல்லின் இறுதியில் 
அநதை வல்லின ம�யஎழுத்தைச் பைர்தது எழுதை பவணடும். இதை்ன வல்லினம் மிகல் என்று 
கூறுவர். எல்லொ இடங்களிலும் வல்லின ம�யஎழுதது மிகும் என்று கூறைமுடியொது. மிதைநது 
மைன்றைது, மையது பொர்ததைொன், படிததை கவி்தை, மபரிய தைொவரம் ஆகிய மைொற்களில் வல்லினம் 
மிகவில்்ல என்ப்தைக் கவனியுங்கள். இவவொறு வல்லின ம�ய மிகக்கூடொதை இடங்க்்ள 
வல்லினம் மிகொ இடங்கள் எனக் குறிப்பிடுவர். 

வல்லின ம�யக்்ளச் பைர்தது எழுதுவதைன் பெொக்கம் படிப்பதைற்கு எளி்�யொக 
இருக்கபவணடும் என்பது �ட்டு�ன்று. மையதிகளில் கருததுப் பி்ழபயொ, மபொருள் 
குழப்பப�ொ ஏற்படொ�ல் இருப்பதைற்கும் வல்லினம் மிகுதைலும் மிகொ்�யும் உதைவுகின்றைன.

�ணமவட்டி மகொணடு வொ.      �ணமவட்டிக் மகொணடு வொ.

இவற்றில் முதைல் மதைொடர் �ணமவட்டி்ய எடுதது வொ என்னும் மபொரு்்ளத தைருகிறைது. 
இரணடொம் மதைொடர் �ண்ண மவட்டி எடுதது வொ என்னும் மபொரு்்ளத தைருகிறைது. இவவொறு 
மபொருள் மதைளி்வ ஏற்படுததைவும் வல்லினம் மிகுதைல் உதைவுகிறைது.

வல்லினம்மிக பவணடிய இடததில் மிகொ�ல் எழுதுவதும் மிகக் கூடொதை இடததில் 
வல்லின ம�ய இட்டு எழுதுவதும் தைவறைொகும். இதை்னச் ைநதிப் பி்ழ அல்லது ஒற்றுப்பி்ழ 
எனக் குறிப்பிடுவர்.

வல்லினம் மிகும் இைஙகள்

அநதை இநதை என்னும் சுட்டுததிரிபுக்்ள அடுதது வல்லினம் மிகும்.

(எ.கொ.) அநதைப்பக்கம்.     இநதைக்கவி்தை.

எநதை என்னும் வினொததிரி்ப அடுதது வல்லினம் மிகும்.

(எ.கொ.) எநதைததி்ை?      எநதைச்ைட்்ட?
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இரணடொம் பவற்று்� உருபொகிய ஐ மவளிப்ப்டயொக வருமிடததில் வல்லினம் மிகும்.

(எ.கொ.) தை்ல்யக் கொட்டு.      பொடத்தைப்படி.

ெொன்கொம் பவற்று்� உருபொகிய கு மவளிப்ப்டயொக வருமிடததில் வல்லினம் மிகும். 

(எ.கொ.) எனக்குத மதைரியும்.     அவனுக்குப் பிடிக்கும்.

இகரததில் முடியும் வி்னமயச்ைங்க்்ள அடுதது வல்லினம் மிகும். (எ.கொ.) எழுதிப் 
பொர்ததைொள்.    ஓடிக் க்்ளததைொன்.

உகரததில் முடியும் வி்னமயச்ைங்கள் வன்மதைொடர்க் குற்றியலுகர�ொக இருநதைொல் 
�ட்டும் வல்லினம் மிகும். (எ.கொ.) மபற்றுக் மகொணபடன்.      படிததுப் பொர்ததைொர்.

எதிர்�்றைப் மபயமரச்ைததின் இறுதி எழுதது  மகட்டு  வருவது ஈறுமகட்ட எதிர்�்றைப் 
மபயமரச்ைம் ஆகும். இதில் வல்லினம் மிகும். 

(எ.கொ.) மைல்லொக்கொசு,      எழுதைொப்பொடல்.

உவ்�தமதைொ்கயில் வல்லினம் மிகும்.    (எ.கொ.) �லர்ப்பொதைம், தைொயததைமிழ்.

உருவகததில் வல்லினம் மிகும்.    (எ.கொ.) தைமிழ்ததைொய, வொயப்பவ்ளம்.

எணணுப்மபயர்களில் எட்டு, பதது ஆகிய இரணடு மபயர்களில் �ட்டும் வல்லினம் 
மிகும்.    (எ.கொ.) எட்டுப்புததைகம்,   பததுக்கொசு.

அப்படி, இப்படி, எப்படி ஆகிய மைொற்க்்ள அடுதது வல்லினம் மிகும்.

(எ.கொ.) அப்படிச்மைய,  இப்படிக்கொட்டு,  எப்படிதமதைரியும்?

தி்ைப்மபயர்க்்ள அடுதது வல்லினம் மிகும்.

(எ.கொ.) கிழக்குக்கடல்,  ப�ற்குச்சுவர்,  வடக்குதமதைரு,  மதைற்குப்பக்கம்.

�கர ம�யயில் முடியும் மைொல்்ல அடுதது வல்லினம் வநதைொல், அநதை �கர ம�ய 
அழிநது அவவிடததில் வல்லினம் மிகும்.  

(எ.கொ.) �ரம் + ைட்டம் = �ரச்ைட்டம்,  வட்டம் + பொ்றை = வட்டப்பொ்றை.

வல்லினம் மிகொ இைஙகள்

எழுவொயச் மைொற்க்்ள அடுதது வல்லினம் மிகொது. (எ.கொ.) தைம்பி படிததைொன் , யொ்ன 
பிளிறியது. 

அது, இது, எது ஆகிய மைொற்க்்ள அடுதது வல்லினம் மிகொது.

(எ.கொ.) அது மைன்றைது. இது மபரியது, எது கி்டததைது?

மபயமரச்ைம், எதிர்�்றைப் மபயமரச்ைம் ஆகியவற்்றை அடுதது வல்லினம் மிகொது.

(எ.கொ.) எழுதிய பொடல்,  எழுதைொதை பொடல்.

இ ர ண ட ொ ம்  ப வ ற் று ் �  உ ரு பு  � ் றை ந து  வ ரு ம்  இ ட ங் க ளி ல்  ( இ ர ண ட ொ ம் 
பவற்று்�தமதைொ்க) வல்லினம் மிகொது. (எ.கொ.) இ்ல பறிதபதைன், கொய தின்பறைன்.
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உகரததில் முடியும் வி்னமயச்ைங்கள் ம�ன்மதைொடர்க் குற்றியலுகர�ொகபவொ, 
இ்டதமதைொடர்க் குற்றியலுகர�ொகபவொ இருநதைொல் வல்லினம் மிகொது. (எ.கொ.) தின்று 
தீர்ததைொன், மையது பொர்ததைொள்.

வி்னதமதைொ்கயில் வல்லினம் மிகொது. (எ.கொ.) எழுதுமபொருள், சுடுபைொறு

அப்படி, இப்படி, எப்படி ஆகிய மைொற்க்்ளத தைவிர, படி என முடியும் பிறைமைொற்க்்ள 
அ டு த து  வ ல் லி ன ம்  மி க ொ து .  ( எ . க ொ . )  எ ழு து ம் ப டி  ம ை ொ ன் ப ன ன் .  ப ொ டு ம் ப டி 
பகட்டுக்மகொணடொர். 

உம்்�தமதைொ்கயில் வல்லினம் மிகொது. (எ.கொ.) தைொயதைந்தை, மவற்றி்லபொக்கு

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

பொடப்பகுதியில் இடம்மபற்றுள்்ள வல்லினம் மிகும், மிகொ இடங்க்்ளக் பகொடிட்டு 

அறிக. அவற்றின் கொரணங்க்்ள எழுதுக.

பின்வரும் மதைொடர்க்்ள வல்லினம் மிகும், மிகொ இடங்கள் என வ்கப்படுததுக.

1. சுட்டுத திரிபு -   __________________________.

2. தி்ைப் மபயர்கள் - __________________________.

3. மபயமரச்ைம் - __________________________.

4. உவ்�த மதைொ்க - __________________________.

5. ெொன்கொம் பவற்று்� விரி  - __________________________.

6. இரணடொம் பவற்று்� மதைொ்க  - __________________________.

7. வி்னத மதைொ்க  - __________________________.

8. உருவகம் - __________________________.

9. எழுவொயத மதைொடர் - __________________________.

10. எதிர்�்றைப் மபயமரச்ைம்  -  __________________________.

சிறுவினொ

 1. ைநதிப்பி்ழ என்றைொல் என்ன?

 2. பவற்று்�களில் வல்லினம் மிகும் இடங்க்்ள எழுதுக.

 3. வல்லினம் மிகொத மதைொடர்கள் ஐநதை்ன எழுதுக.

8th Std Tamil _20-12-2019.indd   163 03-01-2020   19:34:51

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


164

்மொழிதய ஆள்்வொம்!

கேடே.

 ெொட்டுப்பற்்றை வ்ளர்க்கும் ெொடகங்களின் ஒலிப்பதிவுக்்ளக் பகட்டு �கிழ்க.

கீழ்கேகாணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் கேசுே.

1. ெொன் விரும்பும் தை்லவர்.

2. ெொன் முதைல்�ச்ைர் ஆனொல்...

ச�கால்ை்ககேடடு எழுதுே.

 அ்னவருக்கும் தை்லவரொகும் விருப்பம் இருக்கலொம். ஆனொல் சிறைநதை ஆளு்�ப் 
பணபும் அ்னவ்ரயும் கட்டுப்படுததும் திறைனும் இருப்பவர்க்ளொல்தைொன் தை்லவர்கள் 
ஆக முடிகிறைது. எடுததுக்கொட்டொகப் பின்வரும் நிகழ்்வக் கொணலொம். ஒரு வி்்ளயொட்டு 
அணியின் தை்லவருக்கொன பதைர்வு ெடநதைது. அணியின் பயிற்சியொ்ளர் வீரர்களிடம் 
தைங்க்்ள அறிமுகப்படுததிக்மகொள்்ளக் பகட்டுக்மகொணடொர்.  சிலர் தைங்க்்ளத 
தைமிழ்ெொடு, பகர்ளம், பஞ்ைொப் என அறிமுகப்படுததிக்மகொள்்ள, ஒருவர் �ட்டும் தைன்்ன 
‘இநதியர்’ என்று அறிமுகப்படுததிக்மகொணடொர். அவர்தைொன் அணியின் தை்லவரொகவும் 
பதைர்நமதைடுக்கப்பட்டொர்.  கொரணம் �ற்றைவர்களிடமிருநது தைன்்ன பவறுபடுததிக் 
கொட்டியதும், ‘இநதியர்’ என்று குழுவொகச் சிநதிததைதுப� ஆகும். இப்படிப்பட்ட தைகுதிகள் 
இருநதைொல் நீங்களும் தை்லவர் ஆகலொம்.

அறிந்து ேயனேடுத்துகவகாம்.

எதிரமலறச் ச�காறேள்

 வநதைது நீ அல்ல; பொர்ததைது ெொன் அல்ல; ெொன் படிததை புததைகம் இது அல்ல என்மறைல்லொம் 
பபசுகின்பறைொம்.  இ்வமயல்லொம் ைரியொன மதைொடர்கள் அல்ல.  எதிர்�்றை 
வி்னமுற்றுகள் பல உணடு. அவற்்றை இடம் அறிநது பயன்படுததை பவணடும்.

தைன்்�  ஒரு்�  - ெொன் அல்பலன்.

   பன்்�  - ெொம் அல்பலொம்.

முன்னி்ல  ஒரு்� - நீ அல்்ல.

   பன்்�  - நீவீர் அல்லீர்.

படர்க்்க  ஆணபொல்  - அவன் அல்லன்.

   மபணபொல்  - அவள் அல்லள்.

   பலர்பொல்  - அவர் அல்லர்.

   ஒன்றைன்பொல் - அஃது அன்று.

   பலவின் பொல்  - அ்வ அல்ல.
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 ‘பவறு, உணடு, இல்்ல’ – ஆகிய்வ மூவிடததிற்கும், ஐம்பொலுக்கும் மபொதுவொன 
மைொற்கள் ஆகும்.

பினவரும் சதகாடரேளில் உள்ை பிலைேலைத் திருத்தி எழுதுே.

1. அ்தைச் மையதைது ெொன் அன்று.

2. பொ்ன்ய உ்டததைது கணணன் அல்ல.

3. �ல்லி்க கு்ளததில் பூக்கும் �லர் அல்்ல.

4. சிததைர்கள் மையற்்க்ய விரும்பியவர்கள் அல்பலொம்.

5. ப்கவர் நீவீர் அல்லர்.

�ரியகாை எதிரமலறச் ச�காறேலை்க சேகாண்டு நிரப்புே.

1. தைொங்கள் படிக்க பவணடிய புததைகங்கள் இ்வ _____.

2. உங்கப்ளொடு வருபவொர் _____ அல்பலொம்.

3. �ணிப�க்ல மைல்வ வொழ்்வ விரும்பியவள் _____.

4. ஈ ம�ொயததை பணடங்கள் உடலுக்கு ென்்� மையவன _____.

5. இநதை நிலததுக்கு உரி்�யொ்ளர் _____ அல்்ல.

ேடடுலர எழுதுே.

  ெொட்டின் வ்ளர்ச்சியில் இ்்ளஞர்களின் பங்கு.

்மொழி்யொடு விதளயொடு

வடடத்தில் உள்ை எழுத்துேலைப் ேயனேடுத்திச் ச�காறேலை உருவகா்ககுே

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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ேலத நிேழவு்ககேறேச் ச�காறசறகாடலர முலறயகாே வரில�ப்ேடுத்துே.

1. மதைொண்ட�ொனிடம் ஒ்ள்வ தூது பபொதைல்.

2. மதைொண்ட�ொன் ப்டமயடுதது வரும் மையதி்ய அதிய�ொன் ஒ்ள்வக்குத 
மதைரிவிததைல்.

3. ஒ்ள்வக்குத மதைொண்ட�ொன் தைன் ப்டக்கருவிக்்ளக் கொட்டுதைல்.

4. அதிய�ொன் ஒ்ள்வக்கு மெல்லிக்கனி வழங்குதைல்.

5. மதைொண்ட�ொன் பபொர் பவணடொம் என்று முடிவு மையதைல்.

6. மதைொண்ட�ொனிடம் ஒ்ள்வ அதிய�ொனின் ப்டச்சிறைப்்பக் குறிப்பொல் 
உணர்ததுதைல்.

1. ______________________________________________________.

2. ______________________________________________________.

3. ______________________________________________________.

4. ______________________________________________________.

5. ______________________________________________________.

6. ______________________________________________________.

நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கொண்க

 இநதியப் பிரதை�ர்களின் மபயர்ப்பட்டிய்ல இ்ணயததில் பதைடி எடுதது எழுதுக.

என் மபொறுப்புகள்...

1. தை்ல்�க்குரிய பணபுக்்ள அறிநது வ்ளர்ததுக்மகொள்பவன்.

2. ைமூக �ொற்றைததிற்குக் கொரண�ொன தை்லவர்களின் வரலொறுக்்ள அறிநது 
பபொற்றுபவன்.

கதலச்்�ொல் அறி்வொம்.

குதி்ரபயற்றைம்      -   Equestrian ஆதைரவு  -   Support

கதைொெொயகன்       -   The Hero வரி  -   Tax

முதைல்�ச்ைர்       -   Chief Minister மவற்றி  -   Victory

தை்ல்�ப்பணபு   -   Leadership ைட்ட �ன்றை உறுப்பினர் -   Member of                                                                                                                                         
           Legislative Assembly 
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இயல்

எட்டு
அறத்தால் வருவேத இன்பம்

Ø அறசநறிேலை்க கூறும்  நூல்ேலை்க ேறறு அலவ கூறும் ேருத்துேலைப் 
பினேறறுதல்

Ø அகயகாத்திதகா�ரின சிந்தலைேள் வழியகாேச் �மூேச் சீரதிருத்த்க ேருத்துேலை 
உ்ணரதல்

Ø நவீைச் சிறுேலதேலைப் ேடித்து அவறறின நுடேங்ேலை அறியும் திறனசேறுதல்

Ø யகாப்பிை்கே்ணச் ச�ய்திேலை அறிந்து ேவிலத வடிவங்ேலைப் புரிந்துசேகாள்ளுதல்

கற்றல் ்நொககஙகள்
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இயல்

எட்டு
ஒன்்்ற குலம்

�னிதைர்களி்டபய பிறைப்பொல் உயர்வுதைொழ்வு பொரொட்டுவது 
தைவறைொனது. உலக�க்கள் அ்னவ்ரயும் உடன்பிறைநதைொரொகக் 
கருதி அன்புகொட்ட பவணடும். பிறைருக்கு ஏற்படும் பசி முதைலிய 
துன்பங்க்்ளத தை�க்கு ஏற்பட்டதைொகக் கருதி அவற்்றைப்பபொக்க 
முயல்வபதை �னிதைர்களின் சிறைநதை கட்�யொகும். அதுபவ 
இ்றைதமதைொணடொகும். இக்கருததுக்்ள வி்ளக்கும் திருமூலரின் 
பொடல்க்்ள அறிபவொம்.

கவிததப்பேதை

்�ொல்லும் ்பேொருளும்

ெ�ன்  – எ�ன் ெொணொப�  –  கூைொ�ல்
சிததைம்  –  உள்்ளம் உயம்மின்  –  ஈபடறுங்கள்
ெம்பர் –  அடியொர் ஈயில்  -  வழங்கினொல்
பட�ொடக்பகொயில் – படங்கள் அ்�நதை �ொடங்க்்ளயு்டய பகொயில்

பேொைலின் ்பேொருள்

�னிதைர் அ்னவரும் ஒபர இனததினர். உல்கக் கொக்கும் இ்றைவனும் ஒருவபன. 
இக்கருததுக்்ள ென்றைொக �னததில் நிறுததுபவர்களுக்கு எ�்னப் பற்றிய அச்ைம் பதை்வ 
இல்்ல. கூைொ�ல் மைல்லபவணடிய ெல்வழி இ்தைவிட பவறு இல்்ல. உலகதது �க்களின் 
உள்்ளததில் நி்லமபற்று வொழபவணடு�ொயின் இவற்்றை நி்னதது ஈபடறுங்கள்.

படங்கள் அ்�நதை �ொடங்க்்ளயு்டய பகொயிலில் வீற்றிருக்கும் இ்றைவனுக்கு 
ஒருமபொரு்்ளக்  கொணிக்்கயொகச் மைலுததினொல் அது ெட�ொடும் பகொயிலொகிய 
உடம்்பயு்டய அடியொர்களுக்குச் பைரொது. அடியொர்க்ளொகிய �க்களுக்குக் மகொடுப்பது 
பகொயிலில் இருக்கும் இ்றைவனுக்கும் பைரும்.

*ஒனவறெ குலமும் ஒருவவன வ்தவனும்

்னவறெ நினனமின ்மனில்னல ்ாணாவம

்ைனவறெ புகும்்கதி இல்னலநும் சித்்தத்து

நினவறெ நினல்பறெ நீரநினனநது உய்ம்மிவன

படமாடக வ்காயில் ப்கவறகுஒனறு ஈயில்

்டமாடக வ்காயில் ்ம்பரககுஅஙகு ஆ்கா

்டமாடக வ்காயில் ்ம்பரககுஒனறு ஈயில்

படமாடக வ்காயில் ப்கவறகுஅது ஆவம*
- திருமூலர
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நூல் ்வளி

அ று � த் து மூ ன் று  ந ா ய ன் ம ா ர் கை ளு ள்  ஒ ரு ே ர ா கை வு ம் 

�தி்னண சித்தெர்கைளுள் ஒருேராகைவும் கைருதெப்�டு�ேர் 

திருமூைர். இேர் இயறறிய திருமநதிரம் மூோயிரம் 

�ா்டல்கை்ளக ்கைாண்டது. எனவே, இநநூ்ைத் தெமிழ் மூோயிரம் 

என்�ர். இது �ன்னிரு திருமு்்றகைளுள் �த்தொம் திருமு்்றயாகை 

்ேககைப்�டடுள்ளது.

திருமநதிரம் என்னும் நூலிலிருநது இரணடு �ா்டல்கைள் இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளன.

பிறைர் துன்பம் கணடு வருநதி அவர்களுக்குத மதைொணடுமையதை ைொன்பறைொர்களின் 
மபயர்க்்ளத திரட்டுக.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1. அறைமெறியில் வொழ்பவர்கள் உயி்ரக் கவர வரும் _____ க் கணடு அஞ்ை�ொட்டொர்கள்.

   அ) புல்ன ஆ) அறை்ன  இ) ெ�்ன ஈ) பல்ன

 2. ஒன்பறை _____ என்று கருதி வொழ்வபதை �னிதைப்பணபொகும்.

   அ) குலம் ஆ) கு்ளம்  இ) குணம் ஈ) குடம்

 3. ‘ெ�னில்்ல‘ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

   அ) ெம்  + இல்்ல      ஆ) ெ�து + இல்்ல   

   இ) ெ�ன் + நில்்ல      ஈ) ெ�ன் + இல்்ல

 4. ெம்பர்க்கு + அங்கு என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.

   அ) ெம்பரங்கு ஆ) ெம்�ொர்க்கு  இ) ெம்பர்க்கங்கு    ஈ) ெம்பங்கு

குறுவினொ

 1. யொருக்கு எ�்னப் பற்றிய அச்ைம் இல்்ல?

 2. �க்களின் உள்்ளததில் நி்லமபற்று வொழ விரும்புபவர் மையயபவணடியது யொது?

சிறுவினொ

 �க்களுக்குச் மையயபவணடிய மதைொணடு குறிததுத திருமூலர் கூறுவது யொது?

சிநதை்ன வினொ
 அன்றைொட வொழ்வில் ெொம் பிறைருக்கு  எததை்கய உதைவிக்்ளச் மையயலொம்?
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இயல்

எட்டு
்மய்்ஞ்ொன ஒளி

எ ப் ப டி யு ம்  வ ொ ழ ல ொ ம்  எ ன் ப து  வி ல ங் கு க ளி ன்  இ ய ல் பு . 
இப்படிததைொன் வொழ பவணடும் என்பது �னிதைப் பணபு. ெொம் 
எப்படி வொழ பவணடும் என்ப்தை அறிஞர்கள் பலர் எடுததுக் 
கூறியுள்்ளனர். ஐம்மபொறிகளின் ஆ்ை்ய அடக்கி, அறிவின் 
வழியில் மைன்றைொல் வொழ்வொங்கு வொழலொம். அவவொறு வொழ 
பவணடிய மு்றைக்்ள வி்ளக்கும் குணங்குடி �ஸ்தைொன் 
ைொகிபுவின் பொடல்க்்ள அறிபவொம்.

கவிததப்பேதை

்�ொல்லும் ்பேொருளும்

 பகரொய -  தைருவொய பரொபரம்   –  ப�லொன மபொருள் 

ஆனநதை மவள்்ளம்  – இன்பப்மபருக்கு               அறுததைவருக்கு  –  நீக்கியவர்க்கு 

பேொைலின் ்பேொருள்

ப�லொனமபொருப்ள!  தைம் தீய எணணங்க்்ள அடிபயொடு அழிததைவர்கள் �னததுள்ப்ள 
எழுநதைருளி இருக்கும் உண்�யொன அறிவு ஒளி ஆனவபன! உன் திருவடிகளின்ப�ல் பற்று 
்வக்கொ�ல், பணததின்மீது  ஆ்ை ்வததைதைொல் ெொன் �னம் கலங்கி அ்லகின்பறைன்.

நீ உண்� அறிவி்ன உணர்நதைவர்களின் உள்்ளததுக்குள் இன்பப் மபருக்கொயக் 
க்ரகடநது மபொங்கிடும் கடலொக வி்ளங்குகின்றைொய. ப�லொனமபொருப்ள! ஐம்மபொறிக்்ள 
அடக்கி ஆள்வது மிகவும்  அரியமையலொகும். அப்மபொறிகளின் இயல்்ப உணர்நது 
ெல்வழிப்படுததும் அறிவி்ன எனக்குத தைநது அருள்மையவொயொக. 

்கள்ளக ்கருத்து்கனளக ்கட்வடாடு அறுத்்தவருககு

உள்ளிருககும் ்மய்ஞ்்ான ஒளிவய பராபரவம!

்கானை விரும்பிக ்கலஙகிநினறு உனபா்த

ஆனை விரும்பாது அனலநவ்தன பராபரவம!

அறினவ அறிவவாருககு ஆனந்த ்வள்ளம்தாய்க

்கனரயறெவவ ்பாஙகும் ்கடவல பராபரவம!    

அடக்கத் ்தாம்மாய ஐம்்பாறினயக ்கட்டிப்

படிக்கப் படிப்பு எனககுப் ப்கராய் பராபரவம!

- குணஙகுடி மஸ்தான ைாகிபு
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நூல் ்வளி

குைஙகுடி மஸ்தொன் சாகிபுவின் இயற்�யர் சுல்தொன் அப்துல்கைாதெர். இேர் இளம் 

ேயதிவைவய முறறும் து்றநதெேராகை ோழ்நதொர். சதுரகிரி, பு்றாம்ை, நாகைம்ை 

முதெலிய ம்ைப்�குதிகைளில் தெேம் இயறறி ஞானம் ்�ற்றார். எககைாளக கைணணி, 

மவனான்மணிக கைணணி,  நநதீசுேரக கைணணி முதெைான நூல்கை்ள இயறறியுள்ளார். நம் 

�ா்டப்�குதி குைஙகுடியார் �ா்டறவகைா்ே என்னும் ்தொகுப்பில் இருநது எடுககைப்�ட்டது.

கணணி வ்கயில் பொடப்பட்ட பவறு பொடல்க்்ளத மதைொகுதது எழுதுக

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1. �னிதைர்கள் தைம் _____ தீய வழியில் மைல்ல விடொ�ல் கொக்க பவணடும்.

         அ) ஐநதி்ணக்்ள        ஆ) அறுசு்வக்்ள        

   இ) ெொற்றி்ைக்்ள       ஈ)  ஐம்மபொறிக்்ள

 2. ஞொனியர் சிறைநதை கருததுக்்ள �க்களிடம் _____.

   அ) பகர்நதைனர்     ஆ)  நுகர்நதைனர்                இ) சிறைநதைனர்    ஈ) துறைநதைனர்

 3. ‘ஆனநதைமவள்்ளம்‘ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது

   அ) ஆனநதை + மவள்்ளம்      ஆ) ஆனநதைன் + மவள்்ளம்   

   இ) ஆனநதைம் + மவள்்ளம்       ஈ) ஆனநதைர் + மவள்்ளம்

      4. உள் + இருக்கும் என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.

   அ) உள்ப்ளயிருக்கும்     ஆ) உள்ளிருக்கும் இ) உளிருக்கும்  ஈ) உ்ளருக்கும்

குறுவினொ

 1. உண்� அறி்வ உணர்நபதைொர் உள்்ளததில் நிகழ்வது யொது?

 2. �னிதைனின் �னம் கலங்கக் கொரண�ொக அ்�வது யொது?

சிறுவினொ

    குணங்குடியொர் பரொபரததிடம் பவணடுவன யொ்வ?

சிநதை்ன வினொ

   ஐம்மபொறிக்்ளக் மகொணடு ெொம் மையயபவணடிய ெற்மையல்கள் யொ்வ?
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ஒ ரு வ ரு ் ட ய  வ ொ ழ் க் ் க  எ ன் ப து  பி றை ந து ,  வ ொ ழ் ந து , 
� ் றை வ ப தை ொ டு  மு டி ந து வி டு வ தி ல் ் ல .  ப ெ ர் ் � ய ொ ன 
சிநதை்னயும் மையலும் ஒருவருக்கு வரலொற்றில் நி்லயொன 
இடத்தைப் மபற்றுததைருகின்றைன. ஒரு கொலததில் �க்களின் 
�னததில் நின்றைவர்கள் பிற்கொலததில் �க்கள் நி்னவிலிருநது 
� ் றை ந து ப ப ொ கி ன் றை ன ர் .  க ொ ல ம வ ள் ்ள த தி ல்  � க் க ்ள ொ ல் 

�றைக்கப்பட்டு, பின்னர் நி்னவுக்கு வரும் சிநதை்னயொ்ளர்களும் உணடு. அததை்கய 
சிநதை்னயொ்ளர் ஒருவ்ரப் பற்றி அறிபவொம்.

இயல்

எட்டு

அ்யொத்திதொ�ர் 

சிந்ததனகள்

உதரநதை உலகம்

அபயொததிதைொைர்  ஆங்கிபலயர் ஆட்சிக் 
கொலததில் பதமதைொன்பதைொம் நூற்றைொணடின் 
இறுதிப்பகுதியிலும் இருபதைொம் நூற்றைொணடின் 
முற்பகுதியிலும் வொழ்நதைவர்.  இவர் பண்டய 
இலக்கிய, ைமூக, ை�ய, வரலொற்று ஆயவுகளில் 
ஈ டு ப ட் ட ொ ர் .  அ வ ற் றி ன்  அ டி ப் ப ் ட யி ல் 
பு தி ய  ை மு தை ொ ய த ் தை க்  க ட் ட ் � க் கு ம் 
ம ப ரு ம் ப ணி யி ல்  ஈ டு ப ட் ட ொ ர் .  ை � த து வ ம் , 
பகுததைறிவு ஆகிய மகொள்்கக்்ள �க்களிடம் 
ப ர வ ல ொ க் கி ய வ ர் க ள்  தை ந ் தை  ம ப ரி ய ொ ரு ம் 
அணணல் அம்பபதகரும் ஆவர்.  இவர்களுக்கு 
முன்பனொடியொகத திகழ்நதைவர் அபயொததிதைொைர். 

ெ ல் ல  சி ந தை ் ன ,  சி றை ப் ப ொ ன  ம ை ய ல் , 
உ ய ர் வ ொ ன  ப ப ச் சு ,  உ வ ப் ப ொ ன  எ ழு த து , 
ப ொ ர ொ ட் ட த தை க் க  உ ் ழ ப் பு  ஆ கி ய  ஐ ந து 
ப ண பு க ் ்ள யு ம்  ஒ ரு ப ை ர ப் ம ப ற் றை 
சிநதை்னயொ்ளர்தைொன் அபயொததிதைொைர். இவ்ரத மதைன்னிநதியச் ைமூகச் சீர்திருததைததின் 
தைந்தை என்று பபொற்றுவர்.

வொழகதக

அபயொததிதைொைர் 1845ஆம் ஆணடு ப� திங்கள் இருபதைொம் ெொள் மைன்்னயில் பிறைநதைொர்.  
இவரது இயற்மபயர் கொததைவரொயன் என்பதைொகும். இவர் ஒடுக்கப்பட்ட ைமூகததில் பிறைநதைவர் 
என்பதைொல் பள்ளிப்பருவததில் பல இன்னல்களுக்கு உள்்ளொனொர்.  அபயொததிதைொைப் 
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ப ண டி தை ர்  எ ன் ப வ ரி ட ம்  இ வ ர்  க ல் வி யு ம் 
சிததை�ருததுவமும் பயின்றைொர்;  தைம்மீது அன்பு 
கொட்டிய அநதை ஆசிரியரது மபய்ரபய தை�து 
மபயரொக ்வததுக்மகொணடொர்.  நீலகிரிக்குச் 
ம ை ன் று  அ ங் கு  வ ொ ழ் ந தை  அ ப ய ொ த தி தை ொ ை ர் , 
தி ரு � ண த தி ற் கு ப்  பி றை கு  ப ர் � ொ வு க் கு ச் 
மைன்றைொர். அங்குக் கூலிதமதைொழிலொ்ளர்க்ளொக 
ப வ ் ல  ம ை ய து வ ந தை  தை மி ழ ர் க ளி ன் 
உ ரி ் � க ளு க் க ொ க  இ வ ர்  ப ொ டு ப ட் ட ொ ர் .  
பி ன் ன ர்  இ வ ர்  தை மி ழ் ெ ொ ட் டு க் கு த  தி ரு ம் பி 
ஒடுக்கப்பட்படொர் உரி்�க்கொகவும் அவர்களின் 
முன்பனற்றைததிற்கொகவும் பொடுபட்டொர். 

சிந்ததனகளின் அடித்தளம்

அபயொததிதைொைர் தைமிழ் �ட்டு�ன்றி, பொலி, வடம�ொழி, ஆங்கிலம் ஆகிய ம�ொழிகளிலும் 
பதைர்ச்சிமபற்றிருநதைொர்; இலக்கியம், இலக்கணம், கணிதைம், �ருததுவம், ை�யததைததுவம் 
உள்ளிட்ட பல்து்றை நூல்க்்ளயும் ஆழ்நது கற்றைொர். இததை்கய ஆழ்நதை படிப்பப அவரது 
புது்�யொன சிநதை்னகளுக்கு அடிததை்ள�ொக அ்�நதைது.

இதழபபேணி

1907ஆம் ஆணடு மைன்்னயில் ஒரு்பைொததைமிழன் என்னும் வொரஇதை்ழ 
கொலணொ வி்லயில் மதைொடங்கினொர். ஓர் ஆணடிற்குப்பின்  அவவிதைழின் மபய்ரத  
தைமிழன் என �ொற்றினொர். உயர்நி்ல்யயும் இ்டநி்ல்யயும் க்டநி்ல்யயும்  
பொகுபடுததி அறியமுடியொதை �க்களுக்கு நீதி, பெர்்�, ைரியொன பொ்தை ஆகியவற்்றைத 
மதைளிவுபடுததுவபதை இவவிதைழின் பெொக்கம் என்று அபயொததிதைொைர் குறிப்பிட்டொர்.  இவர் 
‘தைமிழன்’ இதைழ் மூலம் தைமிழ்ெொடு �ட்டு�ன்றி ்�சூர், பகொலொர், ஐதைரொபொத, இரங்கூன், 
�பலசியொ, ஆஸ்திபரலியொ, மதைன் ஆப்பிரிக்கொ பபொன்றை ெொடுகளில் வொழ்நதை தைமிழர்களுக்கும் 
பகுததைறிவுச் சிநதை்ன, இன உணர்வு, ைமூகச் சிநதை்ன ஆகியவற்்றை ஊட்டினொர். இவர் 
தை�து நூல்கள் மூல�ொகவும் தை�து சீர்திருததைச் சிநதை்னக்்ள மவளியிட்டொர்.

கல்விச் சிந்ததனகள்

ஒரு �னிதைனின் அறிவு வ்ளர்ச்சிமபறை பவணடு�ொனொல், கல்வி அறிவு அவசியம் என்று 
அபயொததிதைொைர்  கருதினொர்.  நிலவு ெொளும் வ்ளர்நது முழுநிலவொகி ஒளிவீசுவதுபபொல் 
கல்வி நிறுவனங்களில் அறி்வ வ்ளர்க்கும் நூல்கள் கற்பிக்கப்படபவணடும்; கல்விபயொடு 

் க த ம தை ொ ழி ல் ,  ப வ ்ள ொ ண ் � ,  ் தை ய ல் ,  
� ர ம் வ ்ள ர் த தை ல்  ப ப ொ ன் றை வ ற் ் றை யு ம் 
கற்கபவணடும் என்று இவர் வலியுறுததினொர். 
ை ங் க க ொ ல ப்  ம ப ண க ் ்ள ப் ப ப ொ ல ப வ , 
இக்கொலப் மபணகளும் கல்விகற்றுத தைம் 
வொழ்க்்க்யத தைொப� அ்�ததுக்மகொள்ளும்  
உரி்�்யப் மபறைபவணடும் என்றும் இவர் 
எடுதது்ரததைொர். 

்தரிந்து ்தளி்வொம்

அ்யொத்திதொ�ர் பேதிபபித்த நூல்கள்

வ�ாகைர் எழுநூறு, அகைத்தியர் இருநூறு, 

சிமிடடு இரத்திரனச் சுருககைம், �ாைோகை்டம்.
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வொழும் முத்ற

� க் க ள்  வ ொ ழ ப வ ண டி ய  மு ் றை 
பற்றிய அபயொததிதைொைரின் சிநதை்னகள் 
சிறைப்பொன்வயொகும்.  �க்கள் அ்னவரும் 
அ ன் பு ம க ொ ண டு  வ ொ ழ ப வ ண டு ம் ; 
ப க ொ ப ம் ,  ம ப ொ றை ொ ் � ,  ம ப ொ ய ,  க ்ள வு 
பபொன்றைவற்்றைத தைம் வொழ்விலிருநது நீக்கி 
வொழபவணடும்; பிறை உயிர்களுக்குத துன்பம் 
மையயக்கூடொது; ப�லும் �தி்ய அழிக்கும் 
ப ப ொ ் தை ப் ம ப ொ ரு ள் க ் ்ள க்  ் க ய ொ லு ம் 
மதைொடுதைல் கூடொது; ஒரு குடும்பததில் அன்பும் ஆறுதைலும் நி்றைநதைொல், அக்குடும்பம் வொழும் 
ஊர் முழுவதும் அன்பும் ஆறுதைலும் மபறும்; ஊர்கள் அன்பும் ஆறுதைலும் மபறு�ொனொல் ெொடு 
முழுவதும் அன்பும் ஆறுதைலும் மபற்றுத திகழும்; இததை்கய ெொட்டில் புலியும் பசுவும் ஒபர 
நீர்தது்றையில் நீர் அருநதும் என்ப்வ அபயொததிதைொைர் கருததுகள்.

ததலதமத் தகுதி

ஒரு ெொட்டுக்கு வழிகொட்டும் தை்லவர் எததை்கயவரொக இருக்கபவணடும் 
என்ப்தை அபயொததிதைொைர் வி்ளக்குகிறைொர்.  '�க்களும் அவர்தைம் பெொக்கங்களும் 
மபரு்�ப்படததைக்கனவொக இருக்கபவணடு�ொனொல், அவர்களுக்கு ஒரு சிறைநதை வழிகொட்டி 
அ்�யபவணடும். அவர் �க்களுள் �ொ�னிதைரொக, அறிவொற்றைல்மபற்றைவரொக, ென்மனறி்யக்  
க்டப்பிடிப்பவரொக இருக்கபவணடும். அப்படிப்பட்ட தை்லவ்ர வணக்கததிற்கு உரியவரொக 
�க்கள் ஏற்பொர்கள்;  கடவும்ளனத துதிப்பொர்கள்' என்பது அபயொததிதைொைர் கருதது.

மககளும் மதையும்

 �க்க்்ளயும் �்ழ்யயும் மதைொடர்புபடுததி அபயொததிதைொைர் கூறும் கருதது 
சிநதிக்கததைக்கதைொகும்.  'வொனம் மபொயப்பதைற்குக் கொரணம் ஒழுக்கமுள்்ள  ஞொனிகள் 
இல்லொ்�பய.  ஞொனிகள் இல்லொ்�க்குக் கொரணம் நீதியும் மெறியும் வொய்�யும் 
நி்றைநதை அறிவொளிகள் இல்லொ்�யொகும்.  அறிவொளிகள் இல்லொ்�க்குக் கொரணம் 
ஆட்சிததிறைனும் அன்பும் உ்டய அரைர்கள் இல்லொ்�பய. அததை்கய அரைர்கள் 

இல்லொ்�க்குக் கொரணம் கல்வி, அறிவு, 
அ ரு ள் ,  ஒ ழு க் க ம் ,  ஒ ற் று ் �  ஆ கி ய ன 
உ ் ட ய  கு டி க ள்  இ ல் ல ொ ் � ப ய  எ ன் று 
கூறுவதைன்மூலம் ெல்ல குடி�க்கள் இல்லொதை 
ெொட்டுக்கு இயற்்ககூட உதைவொது' என்கிறைொர் 
அபயொததிதைொைர்.

�மத்துவம் 

அபயொததிதைொைர், �க்கள் அ்னவரும் 
ை � உ ரி ் �  ம ப ற் று ச்  ை � த து வ � ொ க 
வ ொ ழ ப வ ண டு ம்  எ ன் று  வி ரு ம் பி ன ொ ர் . 
க ல் வி ,  ப வ ்ள ொ ண ் � ,  க ொ வ ல் து ் றை 

்தரிந்து ்தளி்வொம்

்தரிந்து ்தளி்வொம்

எ ன்  � கு த் தெ றி வு ப்  பி ர ச் ச ா ர த் தி ற கு ம் 

சீ ர் தி ரு த் தெ க  கை ரு த் து கை ளு க கு ம் 

மு ன் வ ன ா டி கை ள ா கை த்  தி கை ழ் ந தெ ே ர் கை ள் 

� ண டி தெ ம ணி  அ வ ய ா த் தி தெ ா ச ரு ம் 

தெஙகைேயல் அப்�ாது்ரயாரும் ஆோர்கைள்.

- தெந்தெ ்�ரியார்

அ்யொத்திதொ�ர் எழுதிய நூல்கள்

பு த் தெ ர து  ஆ தி வ ே தெ ம் ,  இ ந தி ர ர்  வ தெ ச 

சரித்திரம்,  விோகை விளககைம்,  புத்தெர் 

சரித்திரப்�ா முதெலியன. 

தி ரு ே ள் ளு ே ர் ,  ஔ ் ே ய ா ர் 

ஆகிவயாரின் �்்டப்புகைளுககுப் ்�ௗத்தெக 

வகைாட�ாடுகைளின் அடிப்�்்டயில் புதிய 

விளககைஙகை்ள எழுதியுள்ளார்.
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ப ப ொ ன் றை  அ ் ன த து த  து ் றை க ளி லு ம் 
� க் க ள்  அ ் ன வ ரு க் கு ம்  ை � வ ொ ய ப் பு 
வ ழ ங் க ப வ ண டு ம் ;  ஊ ர ொ ட் சி ,  ெ க ர ொ ட் சி , 
ை ட் ட � ன் றை ம் ,  ெ ொ ட ொ ளு � ன் றை ம் 
பபொன்றைவற்றிலும் எல்லொ வகுப்பினருக்கும் 
உரிய பிரதிநிதிததுவம் வழங்கப்படபவணடும்; 
இவற்றில் இநது, மபௌததைர்,  கிறிததுவர், 
இ சு ல ொ மி ய ர் ,  ஆ ங் கி ப ல ொ  இ ந தி ய ர் , 
ஐ ப ர ொ ப் பி ய ர்  ப ப ொ ன் றை  அ ் ன வ ரு க் கு ம் 
வொயப்பளிக்கபவணடும் எனத  மதைொடர்நது  வலியுறுததிவநதைொர் அபயொததிதைொைர்.

திரொவிை மகொஜன �ஙகம்

அ ப ய ொ த தி தை ொ ை ர்  தை � து  ம க ொ ள் ் க க ் ்ள  வ லி யு று த தை வு ம்  ஒ டு க் க ப் ப ட் ப ட ொ ர் 
உரி்�க்்ளப் பொதுகொக்கவும் 1892 ஆம் ஆணடு திரொவிட �கொேன ைங்கம் என்னும் 
அ்�ப்்பத பதைொற்றுவிததைொர்.  இவவ்�ப்பு ைொ்லகள் அ்�ததைல், கொல்வொயகள் 
ப ர ொ � ரி த தை ல் ,  கு டி க ளி ன்  ப ொ து க ொ ப் பு க் கு க்  க ொ வ ல் து ் றை யி ன ் ர  நி ய மி த தை ல் , 
மபொது�ருததுவ�்னகள் அ்�ததைல், சிற்றூர்கள்பதைொறும் கல்விக்கூடங்கள் ஏற்படுததுதைல் 
பபொன்றைவற்றுக்கொகவும்  பபொரொடியது.

அரசியல் விடுததலயும் மககள் உரிதமயும்

விடுதை்ல என்பது மவறும் ஆட்சி�ொற்றைம் �ட்டு�ன்று. அது �க்களின் வொழ்க்்கயில் 
ெல்ல �ொற்றைங்க்்ள ஏற்படுததுவதைொக அ்�யபவணடும் என்பது அபயொததிதைொைர் கருதது. 
'சுயரொஜ்ஜியததின் பெொக்கம் அதிகொரத்தைக் ்கப்பற்றுவதைொக �ட்டும் இருக்கக்கூடொது; 
�க்களின் ைமூக மபொரு்ளொதைொர வ்ளர்ச்சி்யயும் உள்்ளடக்கியதைொக அஃது அ்�யபவணடும். 
�க்கள் வொழ்க்்கயில் �ொற்றைம் உணடொனொல் ஒழிய, ெொடு முன்பனறை முடியொது'  என்று 
ஆணிததைர�ொகக் கூறினொர் அபயொததிதைொைர். 

தனித்தன்தம

அபயொததிதைொைர் கொலததில் பணடிதைர், புலவர், ெொவலர், பபச்ைொ்ளர், எழுததைொ்ளர் 
எனப் பலர் இருநதைனர்.  ஆயினும், பகுததைறிவு, இலக்கியம், ைமூகம், ை�யம், அரசியல், 
வரலொறு, மதைொழில் முன்பனற்றைம் ஆகியவற்றில் அக்க்றைமகொணடு புதிய சிநதை்னக்்ள 
வி்தைததைவர் அபயொததிதைொைபர. எனபவ, அவ்ர அன்்றைய தைமிழர்கள் தைனிததைன்்� 
உ்டய சிநதை்னயொ்ளரொக �திததைனர். 

 அபயொததிதைொரின் சிநதை்னகள் ஒரு தைனி�னிதைரின் சிநதை்னக்ளொக �ட்டும் 
அ்�யொ�ல், அகன்றை ைமுதைொயததில் விழிப்புணர்்வயும் எழுச்சி்யயும் ஏற்படுததும் 
சிததைொநதைங்க்ளொக வி்ளங்கின என உறுதியொகக் கூறைலொம். 

கறபேதவ கற்றபின்

ைமூகச் சீர்திருததைததிற்குப் பொடுபட்ட ைொன்பறைொர்களின் மபயர்க்்ளத திரட்டுக.

்தரிந்து ்தளி்வொம்

்சன்்ன தொம்�ரத்தில் உள்ள சித்தெ 

ஆ ர ா ய் ச் சி  ் ம ய த் து ்ட ன்  இ ் ை ந தெ 

மருத்துேம்னககு  அவயாத்திதொச 

�ணடிதெர் மருத்துேம்ன என்று  ்�யர் 

சூட்டப்�டடுள்ளது.
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1. அபயொததிதைொைர்_____ைமூகச்சீர்திருததைததின் தைந்தை என்று பபொற்றைப்படுகிறைொர்.

   அ) தைமிழக ஆ) இநதிய      இ) மதைன்னிநதிய            ஈ) ஆசிய

 2. அபயொததிதைொைர் ெடததிய இதைழ்_____.

   அ) ஒரு்பைொத தைமிழன்  ஆ) கொலணொத தைமிழன்

   இ) அ்ரப்்பைொத தைமிழன்  ஈ) அ்ரயணொத தைமிழன்

 3. கல்விபயொடு _____ கற்க பவணடும் என்பது அபயொததிதைொைர் கருதது.

   அ) சிலம்பமும்   ஆ) ்கதமதைொழிலும்    

   இ) கணிப்மபொறியும்   ஈ) பபொர்தமதைொழிலும்

 4.  அபயொததிதைொைரின் புது்�யொன சிநதை்னகளுக்கு அடிததை்ள�ொக அ்�நதைது  
அவரது ________.

  அ) ஆழ்நதை படிப்பு    ஆ) மவளிெொட்டுப்பயணம்  

  இ) இதைழியல் பட்டறிவு    ஈ) ம�ொழிப்புல்�

5.  �க்களின் ஒழுக்கததுடன் மதைொடர்பு்டயது ________.

  அ) வொனம்  ஆ) கடல்   இ) �்ழ              ஈ) கதிரவன்

குறுவினொ

1.  அபயொததிதைொைரிடம் இருநதை ஐநது பணபுகள் யொ்வ?

2.  ஒரு சிறைநதை வழிகொட்டி எவவொறு இருக்கபவணடும் என அபயொததிதைொைர் கூறுகிறைொர்?

3.  திரொவிட �கொேன ைங்கம் எவற்றுக்கொகப் பபொரொடியது?

சிறுவினொ

1. அபயொததிதைொைரின் இதைழ்ப்பணி பற்றி எழுதுக.

2. அரசியல் விடுதை்ல பற்றிய அபயொததிதைொைரின் கருததுகள் யொ்வ?

மெடுவினொ

வொழும் மு்றை, ை�ததுவம் ஆகியன பற்றிய அபயொததிதைொைரின் சிநதை்னக்்ளத மதைொகுதது 
எழுதுக.

சிநதை்னவினொ

 ஒரு ைமூகம் உயர்வ்டய பவணடு�ொனொல் �க்களிடம் இருக்க பவணடிய 
உயர்பணபுகள் யொ்வ?
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இயல்

எட்டு
மனித யந்திரம்

விரிவொனம்

ஒ ப ர  � னி தை னு க் கு ள்  இ ர ண டு  வ ் க ய ொ ன  ப ண பு க ள் 
பு்தைநதுகிடக்கும் என்கின்றைனர் உ்ளவியல் அறிஞர்கள். 
ெல்ல்தைபய நி்னதது,  ெல்ல்தைபய மையவது ஒன்று; 
தீயனவற்்றைச் மையயத தூணடுவது �ற்மறைொன்று. இவற்றுள் 
எப்பணபு ப�பலொங்கி இருக்கிறைபதைொ, அததை்கய மையல்க்்ளபய 
�னிதைர்கள் மையவர். தைவறு மையயும் எணணம் பதைொன்றும்பபொது 

அதை்ன அடக்கி,  பெர்்�யொக வொழ்வபதை உயர்நதை �னிதைர்களின் இயல்பு. 
இக்கருததுகள் மபொதிநதை க்தைமயொன்்றை அறிபவொம்.

மீனொட்சிசுநதைரம் ஒரு ஸ்படொர் கு�ொஸ்தைொ. அவருக்குச் மைன்றை ெொற்பத்தைநது 
வருடங்க்ளொக அபதை பொ்தை, அபதை வீடு, அபதை பலைரக்குக் க்டயின் க�றைல்தைொன் விதி. 
க்டயும் மீனொட்சிசுநதைரமும் ஒன்றைொக வ்ளர்நதைொர்கள்; ஆனொல் ஒட்டி வ்ளரவில்்ல. 
க்டயில்  வரவுமைலவு வ்ளர்நதைது; மீனொட்சிசுநதைரததுக்குக் கவ்லயும் வ்ளர்நதைது.

மீனொட்சிசுநதைரம் பற்றுவரவுக் கணக்குகளில் உள்்ள சிக்கல்க்்ளமயல்லொம் 
அற்புதை�ொகத தீர்தது்வப்பொர். அநதைக்கொலததில் புன்்ன எணமணயக் குததுவி்ளக்கடியில் 
இரவு பன்னிரணடு�ணிவ்ர �ல்லொடுவொர்.  இப்மபொழுதும் அநதை �ல்லொட்டததிற்மகல்லொம் 
கு ் றை ச் ை ல்  இ ல் ் ல ;  ஆ ன ொ ல்  இ ப் ம ப ொ ழு து  மி ன் ை ொ ர வி ்ள க் கு ம்  வி சி றி யு ம் 
உடன்விழிததிருக்கும். 

அவரது ைம்ப்ளமும் ஆ்�பவகததில் 'ஓடி' �ொதைததுக்கு இருபது ரூபொய என்றை 
எல்்ல்ய எட்டிவிட்டது. வீட்டு வரவுமைலவுக் கணக்கு �ட்டும் அவரு்டய  இநதிரேொல 
வித்தைகளுக்மகல்லொம் மீறி,  உலக்ளநதை மபரு�ொ்ளொக,  மைன்றை ெொற்பத்தைநது 
வருடங்க்ளொகப் மபருகிக் மகொணடு வருகிறைது.

�்ழயொனொலும் பனியொனொலும் ஆற்றில் குளிததுவிட்டு ஈரபவட்டி்யச் ைற்று 
உயர்ததிய ்கக்ளொல் பின்புறைம் பறைக்கவிட்டுக்மகொணடு, உலர்நதும் உலரொதை மெற்றியில் 
விபூதி, குங்கு�ம், ைநதைனம் விகசிக்க அவர் மைல்லும் கொட்சி்யச் மைன்றை ெொற்பத்தைநது 
வருடங்க்ளொகக் கணடவர்களுக்கு ென்றைொக முடுக்கிவிடப்பட்ட  பழுதுபடொதை யநதிரம்  
ஒன்று நி்னவிற்கு வரும்.

மீனொட்சிசுநதைரம் மிகவும் ைொது; அதைொவது, விெய�ொக இருக்கபவணடும், தைம்்�ப் 
பொதுகொததுக்மகொள்்ள உண்�, ெொணயம் முதைலிய பழக்கங்க்்ளக் ்கக்மகொள்்ளபவணடும் 
என்று உறுதிப்பட்டவர். ஆனொல் மபட்டிப் பொம்பொக அடங்கிக்கிடக்கும் அவரது உள்்ளததில், 
அலொவுதீன் ஜீனி்யப்பபொல் ஆ்ை பூதைொகொர�ொய விரிநது, அவரது சிததைப்பிரபஞ்ைத்தைபய 
கவிதது ஆக்கிரமிததுக்மகொணடது. 
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இநதை�னம் இருக்கிறைபதை, மீனொட்சிசுநதைரததுக்கும் அஃது உணடு. நீறுபூததை மெருப்்ப 
பவதைொநதிகள் மபரியவிஷயங்களுக்கு உப�ொனம் மைொல்லுவொர்கள். ஆ்ை்யப் 
மபொறுததைவ்ர அநதை உப�ொனததைொல் மீனொட்சிசுநதைரம் மபரிய�னுஷர்தைொன். 

'மீனொட்சியொ! அநதை அப்பொவிப் பயல்!' என்று பலர் துச்ை�ொகக் கருதுவொர்கள். 
முகததிற்மகதிபரயும் மைொல்லுவொர்கள். அப்படிப்பட்ட 'அப்பொவி'ப் பிரொணியின் �னததில் 
பு்கநது கவிகிறைது ஆ்ை. வீட்டில் குழந்தைக்குப் பொல் தைட்டொ�லிருக்க - ஏன், பொல்விற்று 
ெொலுகொசும் ைம்பொதிக்க – �ொடும் கன்றும் வொங்கபவணடும்! மதைற்குதமதைரு �ொவன்னொவுக்கு 
'ப�படொவர்' மையதைநிலத்தைத திருப்பபவணடும். இது�ட்டு�ொ? கொல்ப�ல் கொல்பபொட்டு, 'ஏ 
மீனொட்சி!' என்று தைொம் அ்ழக்கப்படுவதுபபொல், தைம் இஷ்டப்படி ஆட ஒரு மீனொட்சி ஸ்படொர் 
க்டயும் ்கக்குள்வரபவணடும். 

ஒருமு்றை மகொழும்புக்குப் பபொயவிட்டுத தைங்க அ்ரஞொண, கடிகொரச்ைங்கிலி, 
வொட்டைொட்ட�ொன உடம்பு, ்கயில் ெல்ல மரொக்கம் முதைலிய ைகல ்வபவங்களுடனும் 
திரும்பபவணடும். மதைருவில் எதிபர வருகிறைவர் எல்லொரும் துண்ட இடுப்பில் 
கட்டிக்மகொணடு, பல்்ல இளிததைவணணம் 'அணணொச்சி மைௌக்கிய�ொ?' என்று பகட்க 
பவணடும்!

தினைரி பணப்புழக்கம் எல்லொம் அவர் ்கயில்தைொன். க்டசியொய, தைனியொகக் க்ட்யப் 
பூட்டிச்ைொவி்ய எடுததுக்மகொணடு பபொகிறைவரும் அவர்தைொன். அபதைை�யததில்தைொன் 
க்டக்குக் கூப்பிடுகிறை தூரததில் இருக்கும் ரயில்பவ ஸ்படஷனில் ஐநது நிமிஷம் 
நின்றுவிட்டுத தூததுக்குடி வணடி புறைப்படுகிறைது. டிக்கட் வொங்கிக்மகொணடு ரொததிரிபயொடு 
ரொததிரியொகக் கம்பி நீட்டிவிடலொம். டிக்கட்டுக்கு �ட்டிலும் பணம் எடுக்கத தினைரி க்டயில் 
புரளும் பணம் பபொதும். 

மூ ் ல த ம தை ரு வி ல்  � ற் றை  இ ட ங் க ம ்ள ல் ல ொ ம்  ஒ டு ங் கி வி ட் ட ன .  ஸ் ப ட ொ ரி ல் 
மபட்டியடிப�ல் ஒற்்றை மின்ைொரவி்ளக்குப் பிரகொசிக்கிறைது. மீனொட்சிசுநதைரம் ஓ்லப்பொயில் 
உட்கொர்நதுமகொணடு ப�்ேயின் ப�லுள்்ள சிட்்டப்புததைகததில் ஏபதைொ பதிநதுமகொணடு 
இருக்கிறைொர்.

" சு ப் பு வி ன்  க ண க் கு .  ெ ொ லு ,  ெ ொ ல ் ர , 
ெொல்ரபய �ொகொணி, ெொல்ரபய �ொகொணியும் 
ஒரு ைல்லியும், ெொல்ரபய �ொகொணி ஒரு 
ைல்லி, ஒருதுட்டு, ெொலு, ஒம்பது, அஞ்சு ைல்லி!... 
ை வ த து ப் ப ய லு க் கு க்  கு டு த து க்  கு டு த து க் 
கட்டு�ொ? ெொ்்ளக்கு வரட்டும் மைொல்லபறைன்” 
ம ெ ற் றி யி ல்  வ ழி யு ம்  வி ய ர் ் வ ் ய த 
து்டததுவிட்டு ரொ்�யொவின் பபபரட்்டத 
தி ரு ப் பி க் கூ ட் ட  ஆ ர ம் பி த தை ொ ர் .   " வீ ை ம் , 
அ்ரக்கொல், அ்ரபய அ்ரக்கொல்..."

மீ ன ொ ட் சி சு ந தை ர த து க் கு  � ன ம் 
கணக்கில் லயிக்கவில்்ல. மபட்டியில் மூடி 
்வததைொர்.  'தூததுக்குடி வணடி இன்னும் 

்தரிந்து ்தளி்வொம்

ம ா கை ா ணி ,  வீ ச ம்  வ � ா ன் ்ற ் ே 

அ க கை ா ை த் தி ல்  ே ழ க கி லி ரு ந தெ 

அள்ேப்்�யர்கைளாகும்.

அ ை ா ,  ச ல் லி ,  து ட டு  எ ன் � து 

அககைாைத்தில் ேழககைத்தில் இருநதெ 

நாையப் ்�யர்கைள் ஆகும். �தினாறு 

அைாககைள் ்கைாண்டது ஒரு ரூ�ாய். 

அதெனால்தொன் இன்றும் வ�ச்சுேழககில் 

அ்ர ரூ�ா்ய எட்டைா என்றும் 

கைால் ரூ�ா்ய நாைைா என்றும் 

கூறுகின்்றனர். 
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புறைப்படவில்்லபய!' என்றை எணணம் திடீமரன்று உதிததைது. 'ைவத்தைக் கட்டி எததை்ன 
ெொள்தைொன் �ொரடிப்பது!' என்று முணுமுணுததைொர். மெற்றியில் குபீர் என்று வியர்்வ 
எழும்பியது. மபட்டிச்மைொரு்க அனொவசிய பலத்தை உபபயொகிதது மவளிபய இழுததைொர். 
உள்ப்ளயிருநதை சில்ல்றையும் ரூபொயும் குலுங்கிச் சிதைறின. மைம்பு, நிக்கல், மவள்ளி 
என்று பொரொ�ல் �ட�டமவன்று எணணினொர். ெொற்பதும் சில்ல்றையும் இருநதைது. 
அவைர அவைர�ொக எடுதது �டியில் மகொட்டிக்மகொணடு, வி்ளக்்க அ்ணதது, �டக்குக் 
கதைவுக்்ளப் பூட்டினொர்.

ைொவிக்மகொதது ்கயில் இருக்கிறை உணர்வுகூடஇல்லொ�ல் பவக�ொக ஸ்படஷ்ன 
பெொக்கி ெடநதைொர். 

'ெொற்பத்தைநது வருஷ�ொக உ்ழததுப் பபொட்டும் என்ன பலன்? ெொக்குக்கு ருசியொகச் 
ைொப்பிட முடிநதைதைொ? என்ன பணணிவிடுவொன்?' 

மகொஞ்ைதூரம் மைன்றைபிறைகுதைொன் மைருப்்பக்கூடக் க்டயிபலபய ்வததுவிட்டு 
வநதுவிட்டொர் என்றை உணர்வு தைட்டியது.

ெல்லகொல�ொக எதிரில் யொ்ரயும் கொபணொம். 'பொர்ததைொல்தைொன் என்ன? க்ட்யப் 
பூட்டினபிறைகு பெபர வீட்டிற்குததைொன் பபொகபவணடு�ொ? ெம்� நி்னப்பு அவனுக்மகப்படி 
மதைரியும்?'

ஸ்படஷனுக்கு வநதைொயவிட்டது. மபட்பரொ�ொக்ஸ் வி்ளக்கடியில் தூங்கும் சில்ல்றைச் 
சிப்பநதிகள், பக்கதது மவற்றி்லபொக்குக் க்டயில் வொயடிக்கும் பபொர்ட்டர்கள்! 
மவளிக்பகட்டில் அவவ்ளவு கூட்டம் இல்்ல. ரயிலுக்குக் கூட்டம்இருக்கொதைதும் ெல்லதுதைொன் 
என்று நி்னதது உள்ளுக்குள்ைநபதைொஷப்பட்டுக்மகொணடொர்.

டி க் க ட் க வு ண ட ரி ல் 
பதபதைகொலணொ்வக் மகொடுதது 
டி க் ம க ட்  வ ொ ங் கி க் ம க ொ ண டு 
பி ்ள ொ ட் ப ொ ர த தி ல் 
நு ் ழ ந தை ொ ர் .  வ ண டி  வ ந து 
நி ன் று ம க ொ ண டி ரு க் கி றை து . 
பு றை ப் ப ட  இ ன் னு ம்  ப த து 
நிமிஷம். ஒருவரும் இல்லொதை 
தைனி வணடியில் ஏறி, ேன்னல் 
அ ண ் ட யி ல்  உ ட் க ொ ர் ந தை ொ ர் . 
வணடி எப்மபொழுது புறைப்படும் 
எ ன் ப ் தை  ஆ வ ல ொ க  அ றி ய 
எ ஞ் சி ன்  ப க் க ம்  தி ரு ம் பி ப் 
பொர்ததுக்மகொணடிருநதைொர்.

"மீனொட்சிசுநதைரம்… ஏது இநதை ரொததிரியில்!" என்றைது கம்பீர�ொன ஒருகுரல். பவறு 
ஒருவரும் இல்்ல. ரயில்பவ பபொலீ்ைச் பைர்நதை அவரது ெணபர் கலியொணசுநதைரம். 
திடுக்கிட்டுத திரும்பினொர்.
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பபொலீஸ்கொரர்! மீனொட்சிசுநதைரம் ெணப்ரப் பொர்க்கவில்்ல; கொக்கி உ்ட்யததைொன் 
பொர்ததைொர்! தைன்்னயறியொ�ல் அவரது வொய, "தூததுக்குடிவ்ர!" என்றைது.

"என்ன அவைரம்! ெொன் உங்க்்ள �ணியொச்சியில் பொர்க்கிபறைன்!" என்று மைொல்லி, 
அ்ளமவடுதது ்வக்கும் மபருமிதை�ொன ெ்டயுடன் ஸ்படஷன் �ொஸ்ட்ர ெொடினொர் 
கலியொணசுநதைரம்.

மீனொட்சிசுநதைரததுக்கு நுனிெொக்குமுதைல் அடிதமதைொண்டவ்ர ஒபர வறைட்சி; கணகள் 
சுழன்றைன.

"கலர்!  பைொடொ!" என்று நீட்டினொன் பைொடொக்கொரன்.  'பூப்!' என்று ஏப்பமிட்டுக்மகொணபட 
ஓரணொ்வ அவன் ்கயில் மகொடுததுவிட்டுப் பல்கயில்ைொயநது கண்ண மூடினொர். 
'கலியொணி பொர்ததுவிட்டொபன! ெொ்்ளக்கு ெம் குட்டு மவளிப்பட்டுப் பபொகுப�!'

ரயில் விஸில் கிரீச்சிட்டது. மீனொட்சிசுநதைரம் அவைர அவைர�ொகக் கதைவுப்பக்கம் வநது 
ரயி்ல விட்டு  இறைங்கினொர்.

ம�துவொக, நிதைொன�ொக ஸ்படஷ்னவிட்டு மவளிபயறி ஸ்படொர்பக்க�ொக ெடநதைொர். 
வழியில் சிறிதுதூரம் மைல்்கயில்தைொன் பொஸ் இல்லொ�ல் எப்படிக் கப்பலில் மைல்வது என்றை 
ஞொபகம் வநதைது. 'புததி்யச் மைருப்பொல்தைொன் அடிக்கணும்!' என்று மைொல்லிக்மகொணடொர். 
அவருக்குத தை�து ஆபததைொன நி்ல்� அப்மபொழுதுதைொன் மதைளிவொயிற்று.  உடல்ெடுங்கியது.

 ஸ்படொருக்கு வநதுவிட்டொர். கதை்வத திறைநது, வி்ளக்்க ஏற்றினொர். �டியில் 
இருநதை சில்ல்றை்யப் மபட்டிக்குள் ்வததுவிட்டு, சிட்்ட்ய எடுதது, 'மீனொட்சி பற்று 
பதிமனொன்பறை கொலணொ' என்று எழுதினொர்.
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�னிதை யநதிரம் க்தை்ய மீனொட்சிசுநதைரம் கூறுவதைொக �ொற்றி எழுதுக.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

வறு்�யிலும் மைம்்�யொக வொழ்நதை யொபரனும் ஒருவ்ரப் பற்றிய மையதி்ய 

அறிநதுவநது  வகுப்ப்றையில் பகிர்க.

நூல் ்வளி

சி று கை ் தெ  ம ன் ன ன்  எ ன் று  வ � ா ற ்ற ப் � டு ம் 

புது்மப்பித்தெனின் இயற்�யர் ்சா.விருத்தொசைம். 

சிறுகை்தெகைளில் புதுப்புது உத்திகை்ளக ்கையாண்டேர் 

எ ன் று  இ ே ் ர த்  தி ்ற ன ா ய் ே ா ள ர் கை ள்  வ � ா ற று கி ன் ்ற ன ர் . 

நூறறுககுவமற�ட்ட சிறுகை்தெகை்ளப் �்்டத்துள்ளார்.  சிை 

தி்ரப்�்டஙகைளுககுக கை்தெ, உ்ரயா்டலும் எழுதியுள்ளார். 

கை்டவுளும் கைநதெசாமிப்பிள்்ளயும், சா�விவமாசனம், ்�ான்னகைரம், 

ஒ ரு ந ா ள்  கை ழி ந தெ து  வ � ா ன் ்ற ன  இ ே ர து  சி று கை ் தெ கை ளு ள் 

புகைழ்்�ற்ற்ே. 

மணிக்கைாடி இதெழில்  ்ேளியான புது்மப்பித்தெனின் சிறுகை்தெ ஒன்று இஙகுத் 

தெரப்�டடுள்ளது.

 �றுபடியும் வி்ளக்கு அ்ணநதைது. கொலில் மைருப்்ப �ொட்டிக்மகொள்ளும் ைப்தைம்;  பூட்டு 
கிளிக் என்றைது.

முதைலொளி வீட்்ட பெொக்கிச் ைருக்ைருக்மகன்றை மைருப்புச் ைப்தைம்.

முதைலொளி கொற்றுக்கொக மவளிபய விசிப்பல்கயில் தூங்குகிறைொர்.

"ஐயொ! ஐயொ!" என்றைொர் மீனொட்சிசுநதைரம்.

"என்னபவ, இவவ்ளவு பெரம்!" என்று புரணடுமகொணபட மகொட்டொவிவிட்டொர் முதைலொளி 
ஐயொ.

"இல்பல, பைொலி இருநதைது. எம்பததுபல இன்னக்கி பதிமனொணபணகொலணொ 
எழுதியிருக்பகன்!" என்றைொர் மீனொட்சிசுநதைரம்.  அப்மபொழுதும் அநதை ெொவறைட்சி பபொகவில்்ல.

"ைரி! விடியமன வரப்பபொ மூக்கமன வணடி்யப் பபொட்டுக்கிட்டு வரச்மைொல்லும். 
ைந்தைக்குப் பபொகணும்!" என்றைொர்.  மைொல்லிவிட்டுக் மகொடுங்்க்யத தை்லக்கு 
்வததுக்மகொணடு கண்ண மூடிக்மகொணடொர்.

 மீனொட்சிசுநதைரம் முதைலொளி ஐயொ்வச் ைற்றுபெரம் பொர்ததுக்மகொணபட நின்றைொர். 
அப்புறைம்  ம�துவொகத திரும்பி ெடநதைொர்.
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இயல்

எட்டு யொபபு இலககைம்

கறகண்டு

பொவலர்கள் தைம் உள்்ளததில் பதைொன்றும் உயர்நதை கருததுக்்ளப் பொடல்க்ளொகப் 
ப்டக்கின்றைனர். குறிப்பிட்ட வடிவததில் இலக்கணததிற்கு உட்பட்டு எழுதைப்படும் 
கவி்தைக்்ள �ரபுக்கவி்தைகள் என்பர். இலக்கணக் கட்டுப்பொடுகளின்றிக் கருததுக்கு 
�ட்டும் முதைன்்� மகொடுதது எழுதைப்படும் கவி்தைக்்ளப் புதுக்கவி்தைகள் என்பர். 
�ரபுக்கவி்தைகள் எழுதுவதைற்கொன இலக்கணம் யொப்பு இலக்கணம் எனப்படும்.

யொப்பு இலக்கணததின்படி மையயுளுக்கு உரிய உறுப்புகள் ஆறு. அ்வ எழுதது, அ்ை, 
சீர், தை்்ள, அடி, மதைொ்ட என்பனவொகும்.

எழுத்து

யொப்பிலக்கணததின்படி எழுததுக்்ள மூன்றைொகப் பிரிப்பர். 

அ்வயொவன:

குறில் - உயிர்க்குறில், உயிர்ம�யக்குறில் 

மெடில் - உயிர்மெடில், உயிர்ம�ய மெடில்

ஒற்று  - ம�யமயழுதது, ஆயதை எழுதது

அத�

எழுததுகள் ஒன்பறைொ சிலபவொ பைர்நது அ்�வது அ்ை. அது பெர்ை, நி்ரய்ை என 
இருவ்கப்படும். 

குறில் அல்லது மெடில் எழுதது, தைனிதது வநதைொலும் ஒற்றுடன் பைர்நது வநதைொலும் 
பெர்ையொகும். 

(எ.கொ.) ெ, ெம், ெொ,  ெொம்.

இரணடு குறில்எழுததுகள் அல்லது குறில், மெடில் எழுததுகள் இ்ணநது வநதைொலும் 
அவற்றுடன் ஒற்மறைழுதது பைர்நது வநதைொலும் நி்ரய்ையொகும். 

(எ.கொ.) கட, கடல், கடொ, கடொம்.

சீர்

ஓர்அ்ைபயொ ஒன்றுக்கு ப�ற்பட்ட அ்ைகப்ளொ பைர்நது அ்�வது சீர்.

சீர்க்்ள ஓர்ைச்சீர், ஈர்ைச்சீர், மூவ்ைச்சீர், ெொல்ைச்சீர் என வ்கப்படுததுவர். 
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ததள

சீர்கள் ஒன்பறைொடு ஒன்று மபொருநதுவ்தைத தை்்ள என்பர். முதைல் சீரின் இறுதியிலும் 
வரும்சீரின் முதைலிலும் உள்்ள அ்ைகள் எவவ்க அ்ைகள் என்பதைன் அடிப்ப்டயில், 
தை்்ளகள் ஏழு வ்கப்படும். 

அடி

இரணடு அல்லது இரணடுக்கு ப�ற்பட்ட சீர்க்்ளக் மகொணடு அ்�வது அடி ஆகும். 
அடி ஐநது வ்கப்படும். 

்தொதை

மையயுளில் ஓ்ைஇன்பமும் மபொருள்இன்பமும் பதைொன்றும் வ்கயில் சீர்களுக்கு 
இ்டயிபலொ, அடிகளுக்கு இ்டயிபலொ அ்�யும் ஒற்று்�பய மதைொ்ட ஆகும். மதைொ்ட 
எட்டு வ்கப்படும். முதைன்்�யொன மதைொ்டகள் வரு�ொறு:

1. முதைல் எழுதது ஒன்றிவரத மதைொடுப்பது ப�ொ்ன.

2. இரணடொம் எழுதது ஒன்றிவரத மதைொடுப்பது எது்க.

3. இறுதி எழுதது அல்லது இறுதி ஓ்ை ஒன்றிவரத மதைொடுப்பது இ்யபு.

4. ஒரு பொடலின் இறுதிச்சீர் அல்லது அடியின் இறுதிப்பகுதி அடுததை  பொடலின் முதைல்சீர் 
அல்லது அடியின் முதைலில் வரு�ொறு பொடப்படுவது அநதைொதித மதைொ்ட.

பேொவதககள்

பொ ெொன்கு வ்கப்படும். அ்வ மவணபொ, ஆசிரியப்பொ, கலிப்பொ, வஞ்சிப்பொ. 

Ø மவணபொ மைப்பல் ஓ்ை உ்டயது. அறைநூல்கள் பலவும் மவணபொவொல் அ்�நதை்வ.

Ø  ஆசிரியப்பொ அகவல் ஓ்ை உ்டயது. ைங்க இலக்கியங்கள் பலவும் ஆசிரியப்பொவொல் 
அ்�நதை்வ.

Ø கலிப்பொ துள்்ளல் ஓ்ை உ்டயது. கலிதமதைொ்க கலிப்பொவொல் ஆனது.

Ø வஞ்சிப்பொ தூங்கல் ஓ்ை உ்டயது.

கறபேதவ கற்றபின்

1. எழுதது இலக்கணததின்படியும் யொப்பு இலக்கணததின்படியும் எழுததுகளின் 
வ்கக்்ள பவறுபடுததி ஓர் அட்டவ்ண உருவொக்குக.

2. மவணபொக்க்ளொல் அ்�நதை நூல்களின் மபயர்க்்ளத திரட்டுக.
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1. அ்ை _____ வ்கப்படும்.

   அ) இரணடு  ஆ) மூன்று   இ) ெொன்கு   ஈ) ஐநது

 2. விடும் என்பது_____ சீர்.

   அ) பெர்ை   ஆ) நி்ரய்ை  இ) மூவ்ை  ஈ) ெொல்ை

 3.  அடி _____ வ்கப்படும்.

   அ) இரணடு   ஆ) ெொன்கு  இ) எட்டு  ஈ) ஐநது

 4.  முதைல் எழுதது ஒன்றிவரத மதைொடுப்பது _____.

   அ) எது்க  ஆ) இ்யபு  இ) அநதைொதி   ஈ) ப�ொ்ன

மபொருததுக.

 மவணபொ -  துள்்ளல் ஓ்ை

 ஆசிரியப்பொ - மைப்பபலொ்ை

 கலிப்பொ - தூங்கபலொ்ை

 வஞ்சிப்பொ - அகவபலொ்ை

சிறுவினொ

 1. இருவ்க அ்ைக்்ளயும் வி்ளக்குக.

 2. தை்்ள என்பது யொது?

 3. அநதைொதி என்றைொல் என்ன? 

 4. பொ எததை்ன வ்கப்படும்? அ்வ யொ்வ?

்மொழிதய ஆள்்வொம்!

கேடே.

 அறைக்கருததுக்்ள எடுதது்ரக்கும் க்தைக்்ளப் மபரிபயொர்களிடம் பகட்டு �கிழ்க.

கீழ்கேகாணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் கேசுே.

 �க்கள் பணிபய �கததைொன பணி!
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ச�கால்ை்க கேடடு எழுதுே.

 ஒரு ெொட்டின் தை்லவன் வீரம், விடொமுயற்சி, ஈ்க, ஆரொயநது அறியும் ஆற்றைல் 
ஆகியவற்்றைப் மபற்றைவனொக வி்ளங்குதைல் பவணடும். அவன் அறைம் அல்லொதைவற்்றை நீக்கி, 
அறைத்தை நி்லநிறுததை பவணடும். தைொன் குற்றைம் மையயுமிடதது ெொணி, தைன் தைகுதி்ய 
நி்லநிறுததை பவணடும். குற்றைம் கணடவிடததுத தைொபன பெரில் மைன்று ஆரொயநது, 
மெறிமு்றை தைவறைொது நீதி வழங்குதைல் பவணடும். இவவொறு வி்ளங்கும் தை்லவ்ன �க்கள், 
துன்பம் பபொக்கும் இ்றை என்றும், இரு்்ள அகற்றும் ஒளி என்றும் மகொணடொடுவர் என்று 
அபயொததிதைொைர் கூறுகிறைொர்.

இரண்டு சதகாடரேலை ஒகர சதகாடரகா்ககுே.

 (எ.கொ.)  முதது ென்கு படிததைொன். முதது வொழ்வில் உயர்நதைொன்.

    முதது ென்கு படிததைதைொல் வொழ்வில் உயர்நதைொன்.

 1. �்ழ ென்கு மபயதைது. எங்க்ளொல் வி்்ளயொட முடியவில்்ல.

  ______________________________________________________.

 2. எனக்குப் பொல் பவணடும். எனக்குப் பழம் பவணடும்.

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________.

 3. திருமூலர் அறுபதது மூன்று ெொயன்�ொர்களில் ஒருவரொகக் கருதைப்படுபவர். அவர் 
பதிமனண சிததைர்களில் ஒருவரொகக் கருதைப்படுபவர்.

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________.

 4. அறைமெறிக்்ளக் கூறும் நூல்க்்ளக் கற்க பவணடும். அ்வ கூறும் கருததுக்்ளப் 
பின்பற்றை பவணடும்.

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________.

 5. குணங்குடி �ஸ்தைொன் ைொகிபு எக்கொ்ளக்கணணி நூ்ல இயற்றியுள்்ளொர். ெநதீசுவரக் 
கணணி நூ்ல இயற்றியுள்்ளொர்.

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________.
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அறிந்து ேயனேடுத்துகவகாம்

பினவரும் ேத்திலயப் ேடித்து விைகா்கேளு்ககு விலட எழுதுே.

விேத்தில்ைகா வகாேைப் ேய்ணம்

  ைொ்லவிதிகளுக்கு உட்பட்டு வொகனம் ஓட்டும் மு்றைக்்ள அறிநது, வொகனங்க்்ள 
இயக்கினொல் விபததுக்்ளத தைவிர்க்கலொம்.

Ø ஓட்டுெர் வொகனத்தைச் ைொ்லயின் இடப்புறைததில் மைலுததுவதுடன், எதிபரவரும் 
வொகனததிற்கு வலப்புறை�ொகக் கடநது மைல்லப் பபொதிய இடம்விட பவணடும்.

Ø ைநதிப்புச் ைொ்லகள், பயணிகள் கடக்கும் இடங்கள், திரும்பும் இடங்கள் 
ஆகியவற்்றை மெருங்கும்பபொது வொகனததின் பவகத்தைக் கு்றைக்க பவணடும். 
அவவிடங்களில் இருப்பவர்களுக்கு எவவிதை ஆபததும் பெரொது என்று உறுதி மையதை 
பிறைபக கடநது மைல்ல பவணடும்.

Ø ைொ்லச்ைநதிப்பில் நு்ழயும்பபொது, அநதைச் ைொ்லயில் ஏற்மகனபவ மைல்லும் 
வொகனங்களுக்கு முதைலிடம் மகொடுக்க பவணடும்.

Ø தீய்ணப்பு வொகனம், அவைரச்சிகிச்்ை ஊர்தி ஆகியவற்றுக்கு முன்னுரி்� 
அளிதது, அ்வ தை்டயின்றிச் மைல்வதைற்குக் கணடிப்பொக வழிவிட பவணடும்.

Ø எல்லொ ஓட்டுெர்களும் பதை்வயொன இடங்களில் ்க ்ை்க அல்லது வொகன 
எச்ைரிக்்க வி்ளக்குக்்ளத தைவறைொ�ல் பயன்படுததை பவணடும்.

Ø �்லச்ைொ்லகள், மிகவும் ைரிவொன ைொ்லகள் ஆகியவற்றில் கீழ்பெொக்கிச் 
மைல்லும் வொகனங்கள், ப�ல்பெொக்கி வரும் வொகனங்கள் பொதுகொப்பொகக் கடநது 
மைல்ல முன்னுரி்� தைர பவணடும்.

விைகா்கேள் 

1. விபததுக்்ள எவவொறு தைவிர்க்கலொம்?

2. கணடிப்பொக வழிவிட பவணடிய வொகனங்கள் யொ்வ?

3. ைொ்லச் ைநதிப்புகளில் எவற்றுக்கு முதைலிடம் தைர பவணடும்?

4. �்லச்ைொ்லகளில் பின்பற்றை பவணடிய விதிமு்றை யொது?

5. வொகனம் மைலுததும் மு்றை்ய எழுதுக.

ேடிதம் எழுதுே.

 புததைகம் வொங்கி அனுப்பு�ொறு உறைவினர் ஒருவருக்குக் கடிதைம் எழுதுக.
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்மொழி்யொடு விதளயொடு

படத்தைப் பொர்தது எழுதுக.

 

ஓமரழுததுச் மைொல்        ஆ _______________  

இரணடு எழுததுச் மைொல் ___________ _______________ 

மூன்று எழுததுச் மைொல்  ___________ _______________ 

ெொன்கு எழுததுச் மைொல் ___________ _______________ 

ஐநது எழுததுச் மைொல்  ___________           கன்றுகள்

நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கொண்க

ைமூகச் சீர்திருததைததிற்கு உ்ழததை ைொன்பறைொர்களின் மபயர்ப்பட்டிய்ல 
இ்ணயததில் பதைடித மதைொகுக்க.

என் மபொறுப்புகள்...

1. அறைக்கருததுக்்ளப் படிதது, வொழ்வில் பின்பற்றுபவன்.

2. அறைவொழ்வு வொழ்நதை ைொன்பறைொர்க்்ளப்பற்றி அறிநது பபொற்றுபவன்.

கதலச்்�ொல் அறி்வொம்.

மதைொணடு - Charity பெர்்� - Integrity

ஞொனி - Saint பகுததைறிவு  - Rational

தைததுவம் - Philosophy சீர்திருததைம் - Reform
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இயல்

எட்டு
திருககு்றள்

வொழவியல்

பேதைச்்�ருககு

1. ்கான முயல்எய்்த அம்பினில் யானன

 பினழத்்தவவல் ஏந்தல் இனிது.*

மபொருள்: கொட்டுமுய்ல வீழ்ததிய அம்பி்ன ஏநதுவ்தைவிட யொ்னக்குக் 
குறி்வததுத தைவறிய பவ்ல ஏநதுவது மபரு்� தைரும். (மபரிய முயற்சிபய 
மபரு்� தைரும்.)

அணி :  பிறிதும�ொழிதைல் அணி

2. வபராணனம எனப ்தறு்கணஒனறு உறறெக்கால்

 ஊராணனம மறறுஅ்தன எஃகு.

மபொருள்: ப்கவ்ர எதிர்தது நிற்கும் வீரத்தை ஆண்� என்று கூறுவர். 
ப்கவருக்கும் துன்பம் வரும்பபொது, உதைவி மையதை்ல அநதை ஆண்�யின் 
கூர்்� என்று கூறுவர்.

நட்பு

3. ்வில்்்தாறும் நூல்்யம் வபாலும் பயில்்்தாறும்

 பணபுனட யாளர ்்தாடரபு.*
மபொருள்: ெல்ல நூல்கள் படிக்கப் படிக்க இன்பம் தைருவதுபபொலப் பணபு்டயவர் ெட்பு 

பழகப் பழக இன்பம் தைரும்.

அணி :  உவ்�அணி

4. ்கு்தல் ்பாருட்டுஅனறு ்ட்டல் மிகுதிக்கண

 வமற்ைனறு இடித்்தல் ்பாருட்டு.

மபொருள்: ெட்பு, சிரிததுப் பபசி �கிழ்வதைற்கு �ட்டும் உரியது அன்று; ெணபர் தைவறு 
மையதைொல் அவ்ரக் கணடிததுத திருததுவதைற்கும் உரியது.

நட்பு ஆரொய்தல்

5. ஆய்நதுஆய்நது ்்காள்ளா்தான வ்கணனம ்கனடமுனறெ

 ்தானைாம் துயரம் ்தரும்.

மபொருள்: மீணடும் மீணடும் ஆரொயநது பொரொ�ல் ஒருவனுடன் மகொணட ெட்பு தைொம் 
ைொகும் அ்ளவுக்குத துன்பம் தைரும்.
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6. வ்கட்டினும் உணடுஓர உறுதி கினள்னர

 நீட்டி அளப்பவ்தார வ்கால்.

மபொருள்: ெ�க்கு வரும் துன்பததினொலும் ஒரு ென்்� உணடு. அததுன்பப� ெ�து 
ெணபர்களின் உண்�யொன இயல்்ப அ்ளநதுகொட்டும் அ்ளவுபகொலொகும்.

மொனம்

7. ்பருக்கத்து வவணடும் பணி்தல் சிறிய

 சுருக்கத்து வவணடும் உயரவு.

மபொருள்: மைல்வம் மிகுநதை கொலததில் பணிவுடன் ெடநதுமகொள்்ள பவணடும். 
வறு்� வநதை கொலததில் ஊக்கம் கு்றையொ�ல் மபருமிதை உணர்வுடன் 
வொழபவணடும்.

8. குனறின அனனயாரும் குனறுவர குனறுவ

 குனறி அனனய ்ையின.

மபொருள்: �்லய்ளவு மபரு்� உ்டயவரொக இருநதைொலும் குன்றி�ணிய்ளவு தைவறு 
மையதைொல் அவரது மபரு்� அழிநதுவிடும்.

பேண்புதைதம

9. பணபுனடயாரப் பட்டுஉணடு உல்கம் அதுஇனவறெல்

 மணபுககு மாய்வது மன.*
மபொருள்: பணபு உ்டய ைொன்பறைொரின் வழியில் ெடப்பதைொல்தைொன் இவவுலகம் இன்னும் 

இயங்குகிறைது; இல்லொவிட்டொல் �ணணுக்குள் பு்தைநது அழிநதிருக்கும்.

10. பணபிலான ்பறறெ ்பருஞ்்ைல்வம் ்னபால்

 ்கலம்தீனம யால்திரிநது அறறு.

மபொருள்: தூய்�யற்றை பொததிரததில் ்வக்கப்படும் பொல் திரிநதுவிடும். அதுபபொல 
ெற்பணபு இல்லொதைவன் மபற்றை மபருஞ்மைல்வமும் யொருக்கும் பயனின்றி 
அழியும்.

அணி :  உவ்�யணி

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

1. ஆண்�யின் கூர்்� _____.

  அ) வறியவருக்கு உதைவுதைல்   ஆ) ப்கவருக்கு உதைவுதைல்

  இ) ெணபனுக்கு உதைவுதைல்   ஈ)  உறைவினருக்கு உதைவுதைல் 

2. வறு்� வநதை கொலததில் _____ கு்றையொ�ல் வொழ பவணடும்.

  அ) இன்பம்  ஆ) தூக்கம்  இ) ஊக்கம்  ஈ) ஏக்கம்
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3. ‘மபருஞ்மைல்வம்’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

  அ) மபரிய + மைல்வம்   ஆ) மபருஞ் + மைல்வம்

  இ) மபரு + மைல்வம்   ஈ) மபரு்� + மைல்வம்

4. ‘ஊரொண்�’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

  அ) ஊர் + ஆண்�   ஆ) ஊரொண + ்�  

  இ) ஊ + ஆண்�    ஈ) ஊரு + ஆண்�

5. திரிநது + அற்று என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.

  அ) திரிநதைதுஅற்று     ஆ) திரிநதைற்று  இ) திரிநதுற்று  ஈ) திரிவுற்று 

மபொருததுக.

 1. இன்பம் தைருவது   - ெற்பணபில்லொதைவன் மபற்றை மபருஞ்மைல்வம்

 2. ெட்பு என்பது   - குன்றி�ணிய்ளவு தைவறு

 3. மபரு்�்ய அழிப்பது - மைல்வம் மிகுநதை கொலம்

 4. பணிவு மகொள்ளும் கொலம்  - சிரிதது �கிழ �ட்டு�ன்று

 5. பயனின்றி அழிவது  - பணபு்டயவர் ெட்பு

குறுவினொ

1. எது மபரு்�்யத தைரும்?

2. ெணபர்களின் இயல்்ப அ்ளநதுகொட்டும் அ்ளவுபகொல் எது?

3. இவவுலகம் யொரொல் இயங்குவதைொகத திருக்குறைள் கூறுகிறைது?

4. ெட்பு எதைற்கு உரியது என்று திருவள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறைொர்?

படததிற்குப் மபொருததை�ொன திருக்குறை்்ள எழுதுக.

 

1. ___________ ___________ ___________ ___________ 

  ___________ ___________ ___________ 
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இயல்

ஒன்பேது குன்ெறன நிமிர்ந்துநில்

Ø ேகாலவ நூலினவழி மனிதரேளின இயல்லே அறிதல்

Ø தனைம்பி்கலேயின இனறியகாலமலயப் புது்கேவிலத வழியகாே உ்ணரதல்

Ø �கானகறகாரேளின வகாழ்கலேலய அறிவதனமூைம் ஆளுலமப்ேண்புேலைப் சேறுதல்

Ø சிறுேலதேள்மூைம் மனிதரேளின உைவியலைப் புரிந்துசேகாள்ளுதல்

Ø ச�ய்யுள்ேளில் இடம்சேறும் அணிேலைப்ேறறி அறிந்து சுலவத்தல்

கற்றல் ்நொககஙகள்
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இயல்

ஒன்பேது
உயிர்ககுைஙகள்

ஒவமவொரு �னிதைனிடமும் பலவ்கயொன பணபுகள் குவிநது 
கி ட க் கி ன் றை ன .  அ வ ற் று ள்  ெ ற் ப ண பு க ளு ம்  உ ண டு ;  தீ ய 
பணபுகளும் உணடு.  தீயனவற்்றை விலக்கி, ெல்லனவற்்றை 
வ்ளர்தது வொழ்வொங்கு வொழ்வபதை �னிதைனின் கட்�யொகும். 
�னிதைனுக்குள் நி்றைநதிருக்கும் பணபுக்்ளக் கன்னிப்பொ்வ 
என்னும் நூலின் பொடல்வழி அறிபவொம். 

கவிததப்பேதை

அறிவுஅருள் ஆனைஅச்ைம்

 அனபுஇரக்கம் ்வகுளி்ாணம்

நினறெஅழுக்காறு எளினம

 நினனவுதுணிவு இனபதுனபம்

்பானறெம்தம் ்கனடப்பிடி்கள்

 ்பாச்ைாப்பு மானம்அறெம்

்வறுப்புஉவப்பு ஊக்கம்னமயல்

 ்வனறிஇ்கல் இளனமமூப்பு

மறெவிஓரப்பு இனனபிறெ

 மனனும்உயிரக குணங்கள்எல்லாம்

குனறெவறெப் ்பறறெவள்நீ

 குலமாவ்த ்பணணரசி

இனறெம்கன வநதிருக்க

 இனனும்நீ உறெஙகுதிவயா

புறெப்படு புனனன்கநீ

 பூத்வ்தவலா ்ரம்பாவாய்!   

- இனறெயரைன

்�ொல்லும் ்பேொருளும்

நி்றை - ப�ன்்� அழுக்கொறு - மபொறைொ்�
மபொ்றை - மபொறு்� �தைம் - மகொள்்க
மபொச்ைொப்பு - பைொர்வு இகல் - ப்க
்�யல் - விருப்பம் �ன்னும்  - நி்லமபற்றை
ஓர்ப்பு - ஆரொயநது மதைளிதைல் 
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நூல் ்வளி

இ்்றயரசனின் இயற்�யர் வச. வசசுராசா என்�தொகும். கைல்லூரி ஒன்றில் 

தெமிழ்ப்வ�ராசிரியராகைப் �ணிபுரிநதெேர். ஆண்டாள் இயறறிய திருப்�ா்ே்யத் 

தெழுவி, கைன்னிப்�ா்ே என்னும் நூ்ை எழுதியுள்ளார். அநநூலில் இருநது ஒரு 

�ா்டல் இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளது.

பின்வரும் திருப்பொ்வப் பொட்லப் படிதது �கிழ்க.   

உங்கள் பு்ழக்க்டத பதைொட்டதது வொவியுள்
 மைழுங்கழுநீர் வொயமெகிழ்நது ஆம்பல்வொய கூம்பின் கொண;
மைங்கல் மபொடிக்கூ்றை மவணபல் தைவததைவர்,
 தைங்கள் திருக்பகொயில் ைங்கிடுவொன் பபொகின்றைொர்
எங்க்்ள முன்னம் எழுப்புவொன் வொயபபசும்
 ெங்கொய! எழுநதிரொய,  ெொணொதைொய! ெொவு்டயொய!
ைங்மகொடு ைக்கரம் ஏநதும் தைடக்்கயன்
 பங்கயக் கணணொ்னப் பொபடபலொ மரம்பொவொய.    பொடல்-14  

பேொைலின் ்பேொருள்

அறிவு, கரு்ண, ஆ்ை, அச்ைம், அன்பு, இரக்கம், சினம், ெொணம், ப�ன்்�, மபொறைொ்�, 
எளி்�, நி்னவு, துணிவு, இன்பம், துன்பம், மபொறு்�, மகொள்்க்யப் பின்பற்றுதைல், 
பைொர்வு, �ொனம், அறைம், மவறுப்பு, �கிழ்ச்சி, ஊக்கம், விருப்பம், மவற்றி, ப்க, இ்ள்�, 
முது்�, �றைதி, ஆரொயநது மதைளிதைல் பபொன்றை்வ இவவுலகில் நி்லமபற்றை �னிதைர்களிடம் 
உள்்ள பணபுக்ளொகும். இவற்்றையு்டய �னிதைகுலததில் பிறைநதை மபணபண! ெற்பணபுகள் 
எ்வமயன அறிவுறுததை இ்றைவனின் திருக்கு�ொரன் வநதைபின்னும் நீ உறைங்கலொ�ொ? 
உண்�்ய உணர, புன்ன்க பூதது நீ புறைப்படுவொயொக!   

கறபேதவ கற்றபின்

்தரிந்து ்தளி்வொம்

மார்கைழித் திஙகைளில் ்�ாழுது விடியும் முன்வ� ்�ணகைள் துயி்ைழுநது,  பி்ற 

்�ணகை்ளயும் எழுப்பிக்கைாணடு, ஆறறுககுச் ்சன்று நீராடி, இ்்றே்ன ேழி�டும் ேழககைம் 

உணடு. இதெ்னப் �ா்ே வநான்பு என்�ர். அவ்ோறு திருமா்ை ேழி�்டச் ்சல்லும் ்�ணகைள், 

பி்ற ்�ணகை்ள எழுப்புேதொகை ஆண்டாள் �ாடிய நூவை திருப்�ா்ே.

இவதெவ�ாைச் சிே்�ருமா்ன ேழி�்டச் ்சல்லும் ்�ணகைள், பி்ற ்�ணகை்ள 

எழுப்புேதொகைப் �ா்டப்�ட்ட நூல் திரு்ேம்�ா்ே. இதெ்ன இயறறியேர் மாணிககைோசகைர்.

பேொதவ நூல்கள்
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1. அடுததைவர் வொழ்்வக் கணடு  _____ மகொள்்ளக்கூடொது.

  அ) உவ்க   ஆ) நி்றை  இ) அழுக்கொறு  ஈ)  இன்பம்

2. ெொம் நீக்கபவணடியவற்றுள் ஒன்று _____ .

  அ) மபொச்ைொப்பு ஆ) துணிவு இ) �ொனம்  ஈ) எளி்�

3. ‘இன்பதுன்பம்’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக்கி்டப்பது _____.

  அ) இன்பம் + துன்பு  ஆ) இன்பம் + துன்பம்  

  இ) இன்ப + அன்பம்   ஈ) இன்ப + அன்பு

4. குணங்கள் + எல்லொம் என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.

  அ) குணங்கள்எல்லொம் ஆ) குணம�ல்லொம் 

  இ) குணங்களில்லொம்  ஈ) குணங்கம்ளல்லொம்

மபொருததுக

1. நி்றை - மபொறு்�

2. மபொ்றை - விருப்பம்

3. �தைம் - ப�ன்்�

4. ்�யல் - மகொள்்க

குறுவினொ

1. �னிதைர்களின் மபொது இயல்பொகக் கன்னிப்பொ்வ நூல் கூறுவது யொது?

2.  �னிதைர்களிடம் உள்்ள பணபுக்ளொகக் கன்னிப்பொ்வ நூல் கூறுவனவற்றுள்
  ெற்பணபுகள் யொ்வ?

சிறுவினொ

�னிதைர்களிடம் குவிநதிருக்கும் பணபுக்ளொகக் கன்னிப்பொ்வ நூல் கூறுவன யொ்வ?

சிநதை்ன வினொ

 �னிதைர்கள் வ்ளர்க்கபவணடிய பணபுக்ளொகவும் விலக்கபவணடிய பணபுக்ளொகவும் 
நீங்கள் கருதுவன யொ்வ?
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இயல்

ஒன்பேது
இதளய ்தொைனுககு

� னி தை  உ ட லி ல்  இ ர ண டு  ் க க ள்  உ ண டு .  உ ள் ்ள த தி ல் 
இருக்கபவணடிய ‘்க’ ஒன்று உணடு. அதுபவ ெம்பிக்்க. இது 
�க்கள்அ்னவருக்குள்ளும் இருநதைொலும், அதைன் ஆற்றை்ல 
உணர்நது, வொழ்வுக்கு உறுது்ணயொக்கி வொழ்வில் மவன்றைவர் 
சிலபர. உங்களுக்குள் துவணடிருக்கும் ெம்பிக்்க்யத தைட்டி 
எழுப்பும் கவி்தை ஒன்்றை அறிபவொம்.

கவிததப்பேதை

்ட

்ானளமட்டுமல்ல

இனறும்

்ம்முனடயது்தான

்ட

பா்தங்கள்

்டக்கத்

்தயாராய் இருந்தால்

பான்த்கள்

மறுப்புச் ்ைால்லப்

வபாவதில்னல.

்்ய்யாய்த் திரியாய்

நீவய மாறினால்

வ்தால்வியும் உனக்்காரு

தூணடுவ்காலாகும்!

்வறறி

உனனச்சுறறி

்வளிச்ைவின்த

வின்தககும்!

்கவனல்கனளத்

தூககிக்்காணடு

திரியாவ்த … 

அனவ

ன்கககுழநன்த்களல்ல..

*ஓடிவநது ன்ககுலுக்க

ஒருவருமில்னலயா? 

உனனுடன நீவய

ன்ககுலுககிக ்்காள்! 

தூஙகி விழுந்தால்

பூமி உனககுப்

படுகன்கயாகிறெது. 

விழித்து ்டந்தால்

அதுவவ உனககுப்

பான்தயாகிறெது!

நீ

விழித்்்தழும் தினைவய

பூமிககுக கிழககு! 

உன

விரல்்களில் ஒளிரும்

சூரியவிளககு!

்ட!

்ானளமட்டுமல்ல

இனறும்

்ம்முனடயது்தான

்ட! *

 - மு.வமத்்தா 
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நூல் ்வளி

ோனம்�ாடி இயககைக கைவிஞர்கைளுள் குறிப்பி்டத்தெககைேர் மு.  வமத்தொ . 

புதுககைவி்தெ்யப் �ரேைாககிய முன்வனாடிகைளுள் ஒருேராகை இே்ரப் 

வ�ாறறுேர்; கைணணீர்ப் பூககைள், ஊர்ேைம், வசாழநிைா, மகு்டநிைா உள்ளிட்ட 

�ை நூல்கை்ளயும் தி்ரயி்சப்�ா்டல்கை்ளயும் எழுதியுள்ளார்; கைல்லூரிப் வ�ராசிரியராகைப் 

�ணியாறறி ஓய்வு ்�ற்றேர். இேர் எழுதிய ஆகைாயத்துககு அடுத்தெ வீடு என்னும் புதுககைவி்தெ 

நூலுககுச் சாகித்திய அகைா்தெமி விருது ேழஙகைப்�ட்டது.

மு. வமத்தொ கைவி்தெகைள் என்னும் நூலிலிருநது ஒரு கைவி்தெ இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளது. 

1. ‘தைன்னம்பிக்்க’ என்னும் தை்லப்பில் கவி்தை ஒன்்றை எழுதி வகுப்பில் பகிர்க.

2. ‘ெம்பிக்்கபய மவற்றி’– என்ப்தை உணர்ததும் க்தை ஒன்றை்னத பதைடி எழுதி 
வருக.

பேொைலின் ்பேொருள்

மையல்படதமதைொடங்கு!  ெொ்்ள �ட்டு�ல்ல, இன்றும் ெ�து ெொள்தைொன். உனது பொதைங்கள் 
ெடக்கத தையொரொக இருநதைொல், நீ மைல்லும் பொ்தைகள் உன்்ன எதிர்க்கப்பபொவதில்்ல. 

உலகிற்கு ஒளிபயற்றை எணமணயொய, திரியொய உன்்னபய நீ �ொற்றினொல் பதைொல்வியும் 
உன் உயர்விற்குத தூணடுபகொலொகும்! மவற்றி உன் அங்க�ொகி, வொழ்வில் ஒளிபயற்றும்.  

கவ்லக்்ள உள்்ளததில் பதைங்கவிட பவணடொம். உன்்னப் பொரொட்டிப் புததுணர்வூட்ட 
ஒருவரும் இல்்லமயன்று வருநதைொபதை! உன்்னவிட ஒருவரும் உன்்னப் பொரொட்டிப் 
புததுணர்வூட்ட முடியொது.  

நீ பைொர்நது தை்ளர்நதைொல் பூமி உன் பெொயப்படுக்்கயொகும். நீ கி்ளர்நது எழுநதைொல் 
அதுபவ உனக்குப் பொ்தையொகும். 

நீ மையல்படப் புறைப்படும் தி்ைதைொன் இனி இநதைப் பூமிக்குக் கிழக்கு. கதிரவன் உன் 
விரல்களில் வி்ளக்கொக ஒளிவீசும். மையல்படத மதைொடங்கு!  ெொ்்ள �ட்டு�ல்ல, இன்றும் 
ெ�து ெொள்தைொன்.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

 1. உன்னுடன்  நீபய_____மகொள்.

   அ) பைர்நது  ஆ) ப்க      இ) ்ககுலுக்கிக் ஈ) ெட்பு
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 2. கவ்லகள்_____அல்ல

   அ) சு்�கள்    ஆ) சு்வகள்   

   இ) துன்பங்கள்    ஈ) ்கக்குழந்தைகள்

 3. ‘விழிதமதைழும்’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

   அ) விழி + எழும்    ஆ) விழிதது + எழும்  

   இ) விழி + மதைழும்    ஈ) விழித + மதைழும்

 4. ‘பபொவதில்்ல’என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

   அ) பபொவது + இல்்ல   ஆ) பபொ + இல்்ல  

   இ) பபொவது + தில்்ல   ஈ) பபொவது + தில்்ல

 5. ‘படுக்்கயொகிறைது’என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.

   அ) படுக்்க + யொகிறைது   ஆ) படுக்்கயொ + ஆகிறைது

   இ) படுக்்கயொ + கிறைது   ஈ) படுக்்க + ஆகிறைது

 6. தூக்கி + மகொணடு என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.

   அ) தூக்கிமகொணடு    ஆ) தூக்குக்மகொணடு 

   இ) தூக்கிக்மகொணடு    ஈ) தூக்குமகொணடு

 7. விழிதது + எழும் என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.

   அ) விழிமயழும்    ஆ) விழிதமதைழும் 

   இ) விழிததைழும்    ஈ) விழிததுஎழும்

குறுவினொ

1. கவ்லக்்ளக் கவிஞர் எவவொறு உருவகப்படுததுகிறைொர்?

2. பதைொல்வி எப்பபொது தூணடுபகொலொகும்?

சிறுவினொ

 பூமி எப்பபொது பொ்தையொகும்?

சிநதை்ன வினொ

 வொழ்வில் உயர ெம்பிக்்க்யப் பபொன்று பவறு என்மனன்ன பணபுகள் பதை்வ என்று 
நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?
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தைன்னல�ற்றை தை்லவர்கள் பலர் இநதிய விடுதை்லக்குப்  
பொடுபட்டனர். அவர்கள் தை�து மதைொணடினொல் �க்களின் 
�னததில் நீங்கொ இடம் மபற்றைனர். இநதிய �க்களுக்கு அரசியல் 
விடுதை்லபயொடு, ைமூக விடுதை்லயும் கி்டக்கும்பபொதுதைொன் 
இநதியொ முழு்�யொன விடுதை்லமபற்றை ெொடொக இருக்க முடியும் 
என்று கருதி உ்ழததை தை்லவர் ஒருவ்ரப் பற்றி அறிபவொம்.

இயல்

ஒன்பேது �ட்ை்மதத அம்்பேத்கர்

உதரநதை உலகம்

விடுதை்லமபற்றை இநதியொவின் முதைல் ைட்ட அ்�ச்ைரொகவும்  இநதிய அரசியல் 
ைொைனததின் தைந்தையொகவும் வி்ளங்கியவர் பீ�ொரொவ ரொம்ஜி அம்பபதகர். இவர் ைமூகச் 
சீர்திருததைவொதியொக �ட்டு�ல்லொ�ல், மிகச்சிறைநதை மபொருளியல் அறிஞரொகவும் அரசியல் 
தைததுவப�்தையொகவும் பகுததைறிவுச் சிநதை்னயொ்ளரொகவும் வி்ளங்கினொர்.  சிறைநதை 
எழுததைொ்ளரொகவும்  பபச்ைொ்ளரொகவும் �க்க்ளொல் பபொற்றைப்பட்டொர். 

பி்றபபு

 அம்பபதகர் 1891 ஆம் ஆணடு ஏப்ரல் திங்கள் 14 ஆம் ெொள் ரொம்ஜி ைக்பொல் - பீ�ொபொய 
இ்ணயருக்குப் பதினொன்கொவது குழந்தையொகப் பிறைநதைொர். இவரது ஊர் �கொரொட்டிர 
�ொநிலததில் உள்்ள இரததினகிரி �ொவட்டத்தைச் பைர்நதை அம்பவொபதை என்பதைொகும். 
இவரு்டய தைந்தை இரொணுவப்பள்ளி ஒன்றில் ஆசிரியரொகப் பணிபுரிநது வநதைொர்.
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 கல்வி

 அம்பபதகர் ைதைொரொவில் உள்்ள பள்ளியில் தை�து கல்வி்யத மதைொடங்கினொர். 
இவர் ஒடுக்கப்பட்ட பிரி்வச் பைர்நதைவர் என்பதைொல் பள்ளிப் பருவததிபலபய பல 
அவ�திப்புகளுக்கு ஆ்ளொனொர்.  �கொபதைவ அம்பபதகர் என்றை ஆசிரியர், இவர்மீது அன்பும் 
அக்க்றையும் மகொணடவரொக வி்ளங்கினொர். இதைனொல், பீ�ொரொவ ைக்பொல் அம்பவொபதைகர் 
என்னும்  தைம் மபய்ரப் பீ�ொரொவ ரொம்ஜி அம்பபதகர் என்று �ொற்றிக்மகொணடொர்.

1904 ஆம் ஆணடு, இவரு்டய குடும்பம் மும்்பக்குக் குடிமபயர்நதைது. அங்கு 
எல்பின்ஸ்டன் உயர்நி்லப்பள்ளியில் பைர்நதைொர். குடும்பததில் மிகவும் வறு்� சூழ்நதை 
நி்லயிலும்  கல்வி்ய விடொ�ல் மதைொடர்நதை அவர், 1907 ஆம் ஆணடு தை�து பள்ளிப்படிப்்ப 
முடிததைொர். பிறைகு, பபரொடொ �ன்னரின் உதைவியுடன் மும்்பப் பல்க்லக்கழகததில் படிதது 
1912 ஆம் ஆணடு இ்ளங்க்லப் பட்டம் மபற்றைொர். சிறிதுகொலம் பபரொடொ �ன்னரின் 
அரண�்னயில் உயர்அலுவலரொகவும் பணியொற்றினொர்.

அ்மரிககொவில் உயர்கல்வி

பபரொடொ �ன்னர் ைொயொஜிரொவ உதைவியுடன் உயர்கல்வி கற்க அம�ரிக்கொ மைன்றைொர். 
மகொலம்பியொ பல்க்லக்கழகததில் பைர்நது மபொரு்ளொதைொரம், அரசியல், தைததுவம், 
ைமூகவியல் ஆகிய பொடங்க்்ளக் கற்றைொர். 1915 இல் பண்டக்கொல இநதிய வணிகம்  
என்றை ஆயவிற்கொக முதுக்லப் பட்டம் மபற்றைொர். இநதியொவில் ைொதிகளின் பதைொற்றைமும் 
வ்ளர்ச்சியும் என்னும் தை்லப்பில் ஆயவுக் கட்டு்ர ஒன்்றைப் ப்டததைளிததைொர். அ்தைச் 
சிறுபுததைக�ொகவும் மவளியிட்டொர். அச்சில் மவளிவநதை அம்பபதகரின் முதைல் நூல் 
இதுபவ. பின்னர் இநதியொவின் பதைசியப்பங்கு வீதைம்  என்றை ஆயவுக்கொக, மகொலம்பியொ 
பல்க்லக்கழகம் அவருக்கு மு்னவர் பட்டம் வழங்கியது. 

1920 ஆம் ஆணடு மபொரு்ளொதைொரப் படிப்பிற்கொக இலணடன் மைன்றைொர். அங்கிருநதை 
பல நூலகங்களில் தை�து மபய்ரப் பதிவு மையதுமகொணடொர்; நூலகம் திறைக்கும் பபொது 
முதைல்ஆ்ளொக நு்ழநது மூடும்பபொது க்டசி ஆ்ளொக மவளிபயறுவொர்; இததை்கய அயரொதை 
உ்ழப்பின் பயனொக 1921  ஆம் ஆணடு முதுநி்ல அறிவியல் பட்டமும் 1923 ஆம் ஆணடு 
ரூபொய பற்றிய பிரச்ை்ன என்னும் ஆரொயச்சிக் கட்டு்ரக்கொக மு்னவர் பட்டமும் மபற்றைொர்; 
அபதை ஆணடில்  ைட்டப் படிப்பில் பொரிஸ்டர் பட்டமும் மபற்றைொர்.

�மூகபபேணிகள்

படிப்்ப முடிதது இநதியொ திரும்பினொர் அம்பபதகர்.  இநதியொவில் ெ்டமபற்றுக் 
ம க ொ ண டி ரு ந தை  ஆ ங் கி ப ல ய  ஆ ட் சி க் கு  எ தி ர ொ ன  ப ப ொ ர ொ ட் ட ங் க ளி ல்  தை ம் ் � 

ஈடுபடுததிக்மகொணடொர். அது�ட்டு�ல்லொ�ல், 
ஒ டு க் க ப் ப ட் ட  � க் க ளு க் கு  அ தி க ொ ர ம் 
கி்டக்கப் பபொரொட பவணடும் என்றும் 
மு டி வு  ம ை ய தை ொ ர் .  1 9 2 4  ஆ ம்  ஆ ண டு 
ஒடுக்கப்பட்ட �க்களின் முன்பனற்றைததிற்கொக 
ஒடுக்கப்பட்படொர் ெல்வொழ்வுப் பபர்வ என்றை 
அ்�ப்்ப நிறுவினொர்.  இவவ்�ப்பின் 
மூலம் தைொழ்ததைப்பட்ட �க்களின் கல்வி �ற்றும் 

்தரிந்து ்தளி்வொம்

 அம்்பேத்கரின் ்பேொன்்மொழி

“நான் ேைஙகும் ்தெய்ேஙகைள் மூன்று. 

முதெல் ்தெய்ேம் அறிவு; இரண்டாேது 

்தெய்ேம் சுயமரியா்தெ; மூன்்றாேது 

்தெய்ேம் நன்ன்டத்்தெ."
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ைமுதைொய உரி்�க்கொகப் பபொரொடினொர். 1930 ஆம் ஆணடு இலணடனில் ெ்டமபற்றை 
வட்டப�்ை �ொெொட்டில் கலநதுமகொள்வதைற்கொகப் புறைப்படும் முன் “என் �க்களுக்கு 
நியொய�ொக என்ன கி்டக்க பவணடுப�ொ, அதைற்கொகப் பபொரொடுபவன்; அபதை ை�யததில் 
சுயரொஜ்ய பகொரிக்்கக்்ள முழு �னததுடன் ஆதைரிப்பபன்” என்று கூறினொர்.

பூனொ ஒபபேந்தம் 

ஒடுக்கப்பட்படொருக்குத தைனி வொக்குரி்�யும் விகிதைொச்ைொரப் பிரதிநிதிததுவமும் 
வழங்கப்படபவணடும் என்று இரணடொவது வட்டப�்ை �ொெொட்டில் அம்பபதகர் 
வலியுறுததினொர். இதைன் வி்்ளவொக, ஒரு மதைொகுதியில் மபொது பவட்பொ்ள்ரத பதைர்நமதைடுக்க 
ஒரு வொக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட ைமூக பவட்பொ்ள்ரத  பதைர்நமதைடுக்க ஒரு வொக்கும் அளிக்கும் 
இரட்்ட வொக்குரி்� வழங்கப்பட்டது. ஆனொல், இ்தை ஏற்க �றுததை கொநதியடிகள் 
உணணொவிரதைம் ப�ற்மகொணடொர். இதைன் வி்்ளவொக 1931 ஆம் ஆணடு மைப்டம்பர்த 
திங்கள் இருபதது ெொன்கொம் ெொள் கொநதியடிகளும் அம்பபதகரும் ஓர் ஒப்பநதைம் மையது 
மகொணடனர். அதைன்படி ஒடுக்கப்பட்படொருக்குத தைனி வொக்குரி்� என்பதைற்குப் பதிலொகப் 
மபொது வொக்மகடுப்பில் தைனிதமதைொகுதி வழங்குவது என முடிவு மையயப்பட்டது. இநதை 
ஒப்பநதைப� பூனொ ஒப்பநதைம் எனப்பட்டது.

சுதந்திரத் ்தொழிலொளர் கட்சி

1935 ஆம் ஆணடில் �ொநில சுயொட்சி வழங்குவதைற்கொன இநதிய அரைொங்கச் ைட்டம் 
நி்றைபவற்றைப்பட்டது. அதைன்படி மபொதுதபதைர்தைல் ெ்டமபறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 
ஏ்ழ விவைொயிகள், மதைொழிலொ்ளர்கள் ஆகிபயொரின் ெல்னப் பொதுகொக்கத பதைர்தைலில் 
பபொட்டியிட அம்பபதகர் விரும்பினொர்; சுதைநதிரத மதைொழிலொ்ளர் கட்சி்யத மதைொடங்கித 
பதைர்தைலில் பபொட்டியிட்டொர். அவர் மவற்றி மபற்றைதுடன் அவரின் கட்சி பவட்பொ்ளர்கள் 
பதி்னநது பபரும் மவற்றிமபற்றைனர்.

தீண்ைொதமககு எதிரொக அம்்பேத்கர் 

அம்பபதகர் இநதியச் ைமூக அ்�ப்பில் நிலவிய ைொதிய்�ப்்பயும் தீணடொ்�க் 
மகொடு்�க்்ளயும் எதிர்ததுத தீவிர�ொகப் பபொரொடினொர்.  ஒடுக்கப்பட்ட பொரதைம் என்னும் 
இதை்ழ 1927 ஆம் ஆணடு துவங்கினொர். ை�ததுவச் ைமுதைொயத்தை அ்�க்கும் பெொக்கில்  

இ வ ர்  ை � ொ ஜ்  ை � ொ தை  ை ங் க ம்  எ ன் னு ம் 
அ்�ப்்ப உருவொக்கினொர்;  1930 ஆம் ஆணடு 
ெொசிக் பகொயில் நு்ழவுப் பபொரொட்டததி்ன 
ெடததி மவற்றி கணடொர். 

அரசியல் அதமபபில் அம்்பேத்கரின் பேஙகு

1947  ஆம் ஆணடு ஆகஸ்ட் திங்கள் 
பதி்னநதைொம்  ெொள்  இநதியொ விடுதை்ல 
மபற்றைது. ேவகர்லொல் பெரு தை்ல்�யில் 
அ ் � ந தை  அ ர சி ல்  அ ம் ப ப த க ர்  ை ட் ட 
அ்�ச்ைரொகவும் இநதிய அரசியல் ைொைன 
ை்பயின் தை்லவரொகவும் மபொறுப்பபற்றுக் 
மகொணடொர்.

்தரிந்து ்தளி்வொம்

இரட்தைமதல சீனிவொ�ன் 

இ ந தி ய ர் கை ளு க கு  அ ர சி ய ல்  உ ரி ் ம 

ே ழ ங கு ே ் தெ ப்  � ற றி  மு டி வு  ் ச ய் ய 

1930 ஆம் ஆணடு நேம்�ர்த் திஙகைள் 

இஙகிைாநதில் முதெைாேது ேட்டவம்ச 

ம ா ந ா டு  ந ் ்ட ் � ற ்ற து .  ஒ டு க கை ப் � ட ்ட 

மககைளின் சார்�ாளராகை அம்வ�த்கைரு்டன் 

தெ மி ழ கை த் ் தெ ச்  வ ச ர் ந தெ  இ ர ா வ் � கை தூ ர் 

இ ர ட ் ்ட ம ் ை  சீ னி ே ா ச னு ம் 

கைைநது்கைாண்டார்.
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்தரிந்து ்தளி்வொம்
1947 ஆம் ஆணடு ஆகஸ்ட் திங்கள் 29 

ஆம் ெொள் அரசியல் நிர்ணய �ன்றைம் ஒரு 
தீர்�ொனம் நி்றைபவற்றியது. அதைன்படி இநதிய 
அரசியல்�ப்புச் ைட்டத்தை எழுதை அம்பபதகர் 
தை்ல்�யில் அவர் உட்பட ஏழுபபர் மகொணட 
அரசியல்�ப்புச் ைட்ட வ்ரவுக்குழு (Drafting 
committee) உருவொக்கப்பட்டது. இக்குழுவில், 
பகொபொல்ைொமி, அல்லொடி கிருஷ்ணமூர்ததி, 
பக. எம். முன்ஷி, ்ையது முக�து ைொதுல்லொ, 
�ொதைவரொவ,  டி.  பி .  ்கதைொன் ஆகிபயொர் 
உறுப்பினர்க்ளொக இடம்மபற்றைனர். இக்குழு 
தைனது அறிக்்க்ய 1948, பிப்ரவரி 21-இல் 
ஒப்ப்டததைது. அம்பபதகர் தை்ல்�யிலொன 
ைட்ட வ்ரவுக்குழு, அப்பபொது �க்க்ளொட்சி 
ெ்டமபற்றை ெொடுகள் பலவற்றிலிருநது இநதிய 
ெ்டமு்றைக்குப் மபொருநதும் ைட்டக்கூறுக்்ள, 
இநதிய அரசியல்�ப்பு வ்ரவில் பைர்ததைது.

இங்கிலொநது,   ஐக்கிய அம�ரிக்கொ ,  அயர்லொநது,  ஆஸ்திபரலியொ,  கனடொ, 
பைொவியதயூனியன், மேர்�னி, மதைன் ஆப்பிரிக்கொ முதைலிய ெொடுகளின் ைட்டங்க்்ளயும் 
ஆரொயநது இநதிய ெொட்டிற்கொன ைட்டம் இயற்றைப்பட்டுள்்ளது.  அம்பபதகரொல் 
உருவொக்கப்பட்ட இநதை அரசியல் அ்�ப்புச் ைட்டம், குடி�க்களின் உரி்�களுக்குப் 
பலவ்ககளில் பொதுகொப்்ப அளிப்பதைொக அ்�நதைது. இது மிகச்சிறைநதை ைமூக ஆவணம் என 
வரலொற்று ஆசிரியர்க்ளொல் பபொற்றைப்படுகிறைது. 

புத்த �மயம் மீது பேறறு

அம்பபதகர் புததை ை�யக் மகொள்்ககளின் மீது ஈடுபொடு மகொணடொர். இலங்்கயில் 
ெ்டமபற்றை புததைத துறைவிகள் கருததைரங்கில் கலநதுமகொணட அவர், உலகப் மபௌததை ை�ய 
�ொெொடுகளிலும் கலநதுமகொணடொர். 1956 ஆம் ஆணடு அக்படொபர் 14 ஆம் ெொள் ெொக்பூரில் 
இலட்ைக்கணக்கொன �க்கப்ளொடு புததை ை�யததில் தைன்்ன இ்ணததுக்மகொணடொர்.  அவர் 
எழுதிய  புததைரும் அவரின் தைம்�மும் என்னும் புததைகம் அவரது �்றைவுக்குப் பின் 1957 ஆம் 
ஆணடு மவளியொனது.

ஒடுக்கப்பட்ட �க்களுக்கொகத தைம் வொழ்ெொள் முழுவதும் உ்ழததை அம்பபதகர், 1956 ஆம் 
ஆணடு டிைம்பர் 6 ஆம் ெொள் கொல�ொனொர். அவரு்டய �்றைவிற்குப்  பின், இநதியொவின் 
உயரிய விருதைொன  பொரதை ரதனொ விருது 1990 ஆம் ஆணடு வழங்கப்பட்டது.

கறபேதவ கற்றபின்

1. ைமூகச் சீர்திருததைததிற்கு உ்ழததை பிறை தை்லவர்களின் மபயர்க்்ளப் பட்டியலிடுக.

2. அம்பபதகரின் பணபுக்ளொக நீங்கள் உணர்நதைவற்்றை எழுதுக.

அரசியல் அதமபபுச் �ட்ைம்

உைகின் மிகைப்்�ரிய குடியரசு நா்டாகை 

இ ந தி ய ா  வி ள ங கு கி ்ற து .  இ ந ந ா ட டி ல் 

�ல்வேறு�ட்ட இன, ்மாழி, சமயஙகை்ளச் 

ச ா ர் ந தெ  ம க கை ள்  ே ா ழ் கி ன் ்ற ன ர் . 

இேர்கை்ள ஒன்றி்ைககை, ஆடசி ந்டத்தெ 

அடிப்�்்டயான சட்டம் வதெ்ேப்�டுகி்றது. 

இ ச் ச ட ்ட த் தி ் ன வ ய  அ ர சி ய ை ் ம ப் பு ச் 

சட்டம் என்�ர். உைகில் உள்ள அ்னத்து 

நாடுகைளும் அநதெநதெ நாடடு அரசியை்மப்புச் 

சட்டத்்தெக ்கைாணவ்ட இயஙகுகின்்றன. 

அ ஃ து  எ ழு தெ ப் � ட ்ட தெ ா கை வ ே ா  அ ல் ை து 

எழுதெப்�்டாதெதொகைவோ இருககைககூடும்.
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

1. இநதியொவின் முதைல் ைட்ட அ்�ச்ைர் ___________

  அ) இரொதைொகிருட்டிணன்  ஆ) அம்பபதகர்  

  இ) மெௌபரொஜி      ஈ) ேவஹர்லொல் பெரு

2. பூனொ ஒப்பநதைம் __________ �ொற்றை ஏற்படுததைப்பட்டது.

  அ) மைொததுரி்�்ய   ஆ) பபச்சுரி்�்ய 

  இ) எழுததுரி்�்ய    ஈ) இரட்்ட வொக்குரி்�்ய

3. ை�ததுவச் ைமுதைொயம் அ்�ய அம்பபதகர் ஏற்படுததிய இயக்கம் ________

  அ) ை�ொஜ் ை�ொதை ைங்கம்  ஆ) ை�ொதை ை�ொே பபர்வ 

  இ) தீணடொ்� ஒழிப்புப் பபர்வ ஈ) �க்கள் ெல இயக்கம்

4. அம்பபதகரின் ைமூகப்பணிக்்ளப் பொரொட்டி இநதிய அரசு ______ விருது 
வழங்கியது.

  அ) பத�ஸ்ரீ     ஆ) பொரதை ரதனொ    இ) பத�விபூைண        ஈ) பத�பூைன்

பகொடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.

1. புததை ை�யம் மதைொடர்பொக அம்பபதகர் எழுதிய நூல் __________.

2. அம்பபதகர் நிறுவிய அரசியல் கட்சியின் மபயர் ________.

3. மபொரு்ளொதைொரப் படிப்பிற்கொக அம்பபதகர் ________ மைன்றைொர்.

குறுவினொ

1.   அம்பபதகர் தைன் மபய்ர ஏன் �ொற்றிக்மகொணடொர்?

2.  தீணடொ்�க்கு எதிரொக அம்பபதகர் ப�ற்மகொணட பணிகள் இரணடி்ன எழுதுக.

3. வட்டப�்ை �ொெொட்டில் கலநது மகொள்ளும் முன் அம்பபதகர் கூறியது யொது?

சிறுவினொ

      1.   இநதிய அரசியல் அ்�ப்புச் ைட்டம் உருவொக அம்பபதகர் ஆற்றிய பணிகள் யொ்வ?

      2.   அம்பபதகரின் முதைல் பதைர்தைல் மவற்றி குறிதது எழுதுக.

மெடுவினொ

      பூனொ ஒப்பநதைம்  பற்றி எழுதுக

சிநதை்ன வினொ

    பொகுபொடில்லொதை �க்கள் ைமூகம் உருவொக ெ�து கட்�க்ளொக நீங்கள் கருதுவன யொ்வ? 
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இயல்

ஒன்பேது பேொல் மனம்

விரிவொனம்

குழந்தை �னம் எல்லொ உயிர்க்்ளயும் ை��ொகக் கருதுவது; 
பிறைர் துன்பம் கணடு இரங்குவது; அதை்ன நீக்க முயல்வது. 
குழந்தைகளின் வ்ளர்ச்சியில் மபற்பறைொர்கள் முக்கியப் பங்கு 
வகிக்கின்றைனர்.  ைமூகம்,  மபற்பறைொர்களின் தைொக்கததைொல் 
குழந்தைகளின்  �ன இயல்புகளில் ஏற்படும் �ொற்றைத்தை 
வி்ளக்கும் க்தை ஒன்்றை அறிபவொம்.

ப்டப்பின் பெர்ததி மவகு விசிததிர�ொனது. அதில் �னிதைனின் ஆரம்பக்கட்ட�ொன 
குழந்தைப் பிரொயம்தைொன் எததை்ன அழகு! 

“கிருஷ்ணொ!” என்று குரல் மகொடுததைவொபறை குழந்தை்யத பதைடினொள் �ன்னி.

பிஞ்சு விரல்க்ளொல் ேன்ன்லப் பிடிததைவொபறை நின்று மதைரு்வப் பொர்ததுக்மகொணடிருநதை 
குழந்தை கிருஷ்ணொ, தைன் முகத்தைத திருப்பிப் பொர்ததைொள். ஈரம் பிதுங்கும் மவள்்ளரிப் 
பிஞ்ைொக முகம். சிறைகுக்ளொகப் படபடக்கும் இ்�கள். கணணொடி �ணிக்ளொக உருளும் 
விழிகள். பூ ெயம் பபொல் உதைடுகள். ஒளியரும்புக்ளொன  பற்கள். நுங்கு நீரின் குளிர்ச்சியொகக் 
குரல். மதையவ வடி்வச் சின்ன உடலில் சி்றைப்பிடிததை க்்ள. முகததில் எநதை பெரமும் 
உல்கப் புரிநதுமகொள்்ள முயலும் �னவ்ளர்ச்சிக்கொன ஒரு சிநதை்னச் ைொயல்.

“அம்�ொ! அபதைொ பொரம்�ொ, ெொயக்குட்டி!” அவள் பிஞ்சு விரல் கொட்டிய இடததில் குப்்பத 
மதைொட்டிபயொரம் ஒரு மைொறிெொய படுததிருநதைது.

“சீ! அது அசிங்கம்! ெம்� ெொயக்குட்டி ‘டொமி’்யப் பொர். அழகொக, சுததை�ொக..”

“அம்�ொ! அநதை ெொயக்கும் பைொப்புப் பபொட்டுக் குளிப்பொட்டினொ என்னம்�ொ?”

“அது மதைரு ெொய. அ்தைத மதைொடப்படொது.”

“ஏன் மதைொடப்படொது? ெம்ப ெொ்ய �ட்டும் மதைொடலொ�ொ?”

“அப்பொ திட்டுவொங்க” என்று முததைொயப்பு ்வக்க முயன்றைொள் �ன்னி.

குழந்தையொ விடுவொள்? “அப்பொ, திட்டொட்டொ மதைொடலொ�ொ அம்�ொ?” என்று தைன் 
பகள்வி்யத மதைொடர்நதைதும் ெொன் அடக்க முடியொ�ல் சிரிததுவிட்படன்.

�ன்னி என்னிடம் கு்றைப்பட்டுக் மகொணடொள். “பொபரன் ரொமு! இவள் பகள்விக்குப் 
பதில்மைொல்லபவ ஒரு தைனி ஆள் பபொட பவணடியதுதைொன்! உம்! நீ படி. இவள் இப்படிப் 
பபசினொல் நீ படிக்கிறைமதைங்பக?... வொம்�ொ, கிருஷ்ணொ! உள்ப்ள பபொகலொம். சிததைப்பொ 
படிக்கட்டும்.”
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எனக்குப் படிக்க ஓடவில்்ல. குழந்தைக்குத மதைரு ெொயும் வீட்டு ெொயும் பவறில்்ல 
என்றை ை�ரை பெொக்கொ? அல்லது இததைகு ைநபதைகங்களின் மூலம் உல்க அறிய முயலும் 
ஆவலொ?

கொ்லயில் கீ்ர மகொணடு வரும் பொட்டி்யக் கணடதும் கிருஷ்ணொ உற்ைொக�ொக 
ஓடினொள்.

 “கிருஷ்ணொ! கிழவி்யப் பபொயத மதைொடொபதை. உடம்பு ைரியில்லொதைவள்” என்று �ன்னி 
கூவினொள்.

அவள் குரலிலிருநதை கணடிப்பொல் தி்கப்ப்டநதை குழந்தை என்்னப் பொர்ததைொள். 
“அப்பொவுக்கு உடம்பு ைரியில்லொதைப்பபொ நீ மதைொடலியொ சிததைப்பொ?”

ெொன் கிருஷ்ணொ்வத தூக்கிக் மகொணபடன். “ை�ர்ததைொ அம்�ொ மைொன்னபடி பகட்டொ, 
ைொயநதிரம் கொநதி �ணடபம் அ்ழச்சுக்கிட்டு பபொபவன்.”

 “நிேம்�ொவொ சிததைப்பொ?”

“ஆ�ொம் !”

 மைொன்னபடிபய அன்று �ொ்ல கிருஷ்ணொ்வக் கொநதி �ணடபததுக்கு அ்ழததுச் 
மைன்றுவிட்டுத திரும்பிக் மகொணடிருநபதைன். ்கவணடி்ய நி்றைநதை பொரததுடன் மெம்பி 
இழுததைவொபறை மைன்றுமகொணடிருநதைொர் ஒருவர்.

“சிததைப்பொ! பொவம் அவர்! கொலிபல மைருப்பப பபொட்ல சிததைப்பொ! கல் குததுப�, மவயில் 
சுடுப�! என்பனொட மைருப்பு அவருக்குச் சின்னது! உன் மைருப்்பக் குடுததுடு சிததைப்பொ! 
நீதைொன் பூட்ஸ் வச்சிருக்கிபய…!”

குழந்தையின் குரலிலிருநதை உருக்கத்தையும், துன்பம் கணடு மபொறைொதை �னத்தையும் 
கணடு ெொன் மெகிழ்நபதைன்.  அவ்்ள அப்படிபய வொரி அ்ணததுக் மகொணபடன். 
குழந்தையொ பபசுகிறைொள்? 
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“மைருப்்பக் குடுததிடு சிததைப்பொ.”

“அவர் தூரப்பபொயிட்டொர். இன்மனொரு ெொள் குடுததுக்கலொம்” என்று அவ்்ளச் 
ை�ொதைொனப்படுததி வீட்டுக்கு அ்ழதது வநபதைன். 

பகொ்ட�்ழ மகொட்டிக்மகொணடிருநதைது. மதைருமவல்லொம் ஈர ெைெைப்பு. �ரங்களும் 
மைடிகளும் �ணணும் குளிர்நது கிடநதைன. இரவின் அ்�தி்ய �்ழயும் சில்வணடுகளின் 
ரீங்கொரமும் தைவ்்ளகளின் ைததைமும் அவவப்பபொது க்லததை வணணம் இருநதைன.

ம தை ரு ் வ  ஒ ட் டி ய  வ ர ொ ந தை ொ வி ல்  � ் ழ யி ன்  கு ளி ர்  ெ டு க் க த ் தை க்  கு ர லி ல் 
பிரதிபலிததைவொறு இரணடு சிறு ஆட்டுக்குட்டிகள் நின்றிருநதைன. 

மபொழுது விடிநதைது.

�ன்னியின் குரல் பல் வி்ளக்கிக்மகொணடிருநதை என்்ன உசுப்பியது. “எங்பக, 
்கக்குழந்தைகிட்பட இருநதை பொல் புட்டி்யக் கொபணொம்? பொல் வொங்கணும்னு பபொபனன். 
இரணடுவொய பொல்தைொன் குழந்தை குடிச்சிருப்பொன். புட்டி்யக் கீபழ வச்சிட்டுப் 
பபொயிருநபதைன். இங்பக கொபணொப�?”

எனக்கு ஒரு ைநபதைகம் ஏற்பட்டது.  மதைருக் கதைவருபக ஓ்ையிடொது எட்டிப் பொர்தபதைன். 
என் ஊகம் மபொயயொகவில்்ல. என்ன விந்தை? உணர்ச்சி்யக் கூறுபபொட்டுக்மகொள்்ள 
அணணொ்வயும், �ன்னி்யயும் ஓ்ையிடொது வரவ்ழததுவிட்டுக் கொமிரொ்வயும் எடுதது 
வநபதைன்.

�்ழச்ைொரலில் ஒன்றி நின்றைதைொல் உபரொ�ங்கள் ெ்னநது கரும்பட்டொகப் படிநதிருக்க, 
இ்ளம் குழவிக்ளொக நின்றை அநதை இரு ஆட்டுக்குட்டிகளில் ஒன்றின் வொயில் பொல்புட்டியின் 
குமி்ழ ்வததுக் குழந்தை கிருஷ்ணொ அதைற்குப் பொ்ல ஊட்டிக் மகொணடிருநதைொள். அவள் 
கணகளில் அருள் மவள்்ளம். முகததில் அன்பு நிழல். �னததிபலொ மபொங்கிப் மபருகும் 
கரு்ணப்பரிவு. அநதை இரு சின்ன உயிர்களுக்கும் அவள் ஒரு தைொயொகி விட்டொ்ளொ? அநதை 
உணர்ச்சிக்கு பவறு  என்ன மபயர் சூட்டலொம்? வியப்புடன் நிற்கிபறைொம் ெொங்கள். 

என் ஃபி்ளொஷ் அநதைக் கொட்சிக்கு நிரநதைர உருவம் தைருகிறைது. அப்பபொதும் குழந்தையின் 
ஈடுபொடு சிதைறைவில்்ல. 

 “பொவம்�ொ, ஆட்டுக்குட்டி! அதுக்கு யொரம்�ொ பொல் தைருவொ? ரொததிரி பூரொ ைொப்பிடொப� 
இநதை ஆட்டிக்குட்டிக்கு மரொம்பப் பசிக்கும்�ொ?”

 “நீதைொன் இருக்கிபயடி!”  என்று கிருஷ்ணொ்வ ஆரத தைழுவிக் மகொணபட �ன்னி அவள் 
கன்னங்களில் �ொறி �ொறி முததை�்ழ மபொழிநதைொள்.

அபதை ை�யம் குழந்தை கிருஷ்ணொ தைனக்மகன்று மபற்றிருநதை இரக்க சுபொவம், 
கரு்ண�னம் இவற்்றைக் கணடு �ன்னி மரொம்பவும் வருததைப்பட ஆரம்பிததைொள். 
இப்படியிருக்கிறைொப்ள, தைம்பிக்கு ்வததிருநதை பொ்ல வீணொக்குகிபறைொப� என்று 
மதைரியவில்்லபய, எப்படி இநதை உலகததிபல பபர் மைொல்லப் பபொகிறைொள்? ஓமரொரு 
குழந்தைக எப்படிச் ை�ர்ததைொக இருக்கிறைதுகள்!” என்று பபை ஆரம்பிததுவிட்டொள்.

“குழந்தைதைொபன அவள்! வ்ளர்நதைொல் ைரியொகிவிடும்” என்பறைன் ெொன். �னதுக்குள் 
�ட்டும் அவ்்ளப் பற்றிய மபருமிதைம் தைங்கியிருநதைது.
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கொலப்பூங்கொவில் ஐநது வைநதைங்கள் வணண ேொலம் மையது �்றைநதைன. அணணொ 
ஊர் ஊரொக �ொறிக்மகொணடிருநதைொர். ெொன் மைன்்னயிபலபய தைங்கிப் படிப்்ப முடிதபதைன். 
அதைன்பின் வொழ்க்்கக்கு நி்லததை ஒரு வரு�ொனம் தைரும் உததிபயொகத்தையும் ஏற்பறைன். 
என் முதைல் ைம்ப்ளத்தைப் மபற்றுக்மகொணட ெொன், அ்தை என் அணணொவின் ்கயில் தைநது 
வொழ்ததுப் மபறைத திருச்சிக்குப் புறைப்பட்படன்.

முதைலில் என் நி்னவுக்கு வநதைவள் குழந்தை கிருஷ்ணொ. இப்பபொது எட்டு 
வயதிருக்குப�, பள்ளியில் படிப்பொள். எப்படிப் பபசுவொள்! எப்படி ெடப்பொள்?  என்னுள் 
இனிய கற்ப்னயொக அவள் ெ்டயு்ட பொவ்னகள் மபொங்கிப் பிரவகிததைன. என் டயரியில் 
பததிரப்படுததியிருநதை அவள் பு்கப்படத்தை எடுததுப் பொர்தபதைன். என்ன அழகொன 
கொட்சி! குழந்தை கிருஷ்ணொ ஆட்டுக்குட்டிக்குப் பொலூட்டும் கொட்சி பெற்று ெடநதைொற்பபொல் 
பதைொன்றுகிறைது.

கிருஷ்ணொ என்னிடம் உடபன ஓடி வரொ�ல் மவட்கததுடன் நின்றிருநதைொள். சிறிது 
பெரததிபலபய, பிரிநதிருநதைதைொல் ஏற்பட்ட மவட்கம் நீங்கப் மபற்றைவ்ளொயச் ைகே பொவததுடன் 
என்னுடன் பழகினொள். 

அன்று �ொ்ல கிருஷ்ணொ்வ அ்ழததுக்மகொணடு க்டதமதைருப்பக்கம் பபொபனன். 
தைன் பள்ளி்யப் பற்றி, கூடப் படிக்கும் �ொணவிக்்ளப் பற்றி, அப்பொவும் அம்�ொவும் 
வொங்கித தைநதை உ்டக்்ளப் பற்றி அவள் கலகலப்பொகப் பபசிக்மகொணபட வநதைொள். ெொன் 
�கிழ்ச்சியொகக் பகட்டுக்மகொணபட வநபதைன். கிருஷ்ணொ மதைொடர்நதைொள்.  “ரவி்யப் பொரு 
சிததைப்பொ! பொல்ைொதைத்தைத மதைருெொயக்குப் பபொடறைொன். ெம்� ‘டொமி’க்குததைொபன பபொடணும்?”

ெொன் குழந்தை்யப் பொர்தபதைன். அவள் வ்ளர்நதுவிட்டொள். உல்கப் பபொலபவ 
�ற்றைவர்க்்ளப்பற்றி நி்னக்கக் கற்றுக்மகொணடொள். ஆனொல் என்னுள் �கிழ்ச்சி 
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எழபவயில்்ல. சிரிப்ப்தைவிடச் சிநதிப்பதில் அதிகம் ஈடுபட்டிருநதை குழந்தை எப்படிததைொன் 
�ொறிவிட்டொள்? 

மதைருவில் கிருஷ்ணொவின் அட்டகொைச் சிரிப்மபொலி பகட்கிறைது. என்னமவன்று 
எட்டிப்பொர்தபதைன். எனக்கு அதிர்ச்சி! கல்லடிபட்ட ஆட்டுக்குட்டி,  “ம்ப�! ம்ப�!” என்றை 
பவதை்ன முனகபலொடு மெொணடியவொபறை தைததித தைததி ஓடிக்மகொணடிருநதைது. அ்தைப் 
பொர்ததுக் ்கமகொட்டி ெ்கக்கிறைொள் கிருஷ்ணொ.

“கிருஷ்ணொ! இப்படிததைொன் ஆட்டுக்குட்டி்யக் கல்லொல் அடிக்கிறைதைொ? மெொணடுகிறைது 
பொர்! முட்டொள்! இங்பக வொ, சின்னக் குழந்தையில் இரக்கததுடன் ெடப்பொய. வ்ளர வ்ளர 
எல்லொம் பபொயவிட்டதைொ? உள்ப்ள பபொ!”

இயல்புக்கு �ொறைொன சூழ்நி்லயில் அகப்பட்டுக்மகொணடொற்பபொல் அவள் முகம் 
வொடியது. 

வொைலில் ைொ்லபவ்ல மையயும் கூலியொள் குடிக்கத தைணணீர் பகட்கிறைொர். அவ்ரப்  
‘பபொ பபொ’ மவன்று விரட்டுகிறைொள் கிருஷ்ணொ. “எப்பவும் இங்பகதைொன் பகட்பப, பபொ, ெொன் தைர 
�ொட்படன்.”

ெொன் கணடிக்கக் குரமலடுக்கும்முன் �ன்னியின் குரல் பகட்கிறைது. “பெததிக்கு வநதைவர் 
தைொபன? தினமும் ஒரு ஆள் தைணணீர் மகொடுக்க நிற்க பவணடியதுதைொன். பவபறை பவ்ல 
இல்்ல.”

 “ெொன் விரட்டிட்படன்�ொ!”

 “அதுதைொன் ைரி. ை�ர்தது! உள்ப்ள வொ!”

குழந்தை மதையவீக �னம் ப்டததிருநதைபபொது ைலிததை தைொயொர், ைொதைொரண உணர்்வ 
ஏநதியதும் புகழ்கிறைொள். �்லயருவி இ�யப்பபொர்்வயிலிருநது விடுபட்டுப் பூமித தூசியில் 
கலநது விட்டதைற்கு இததை்ன �கிழ்வொ?

இப்பததைொன் ை�ர்ததைொப�! எம்�ொதிரி பழக்குகிபறைொப�ொ அம்�ொதிரிதைொன் பணபு 
வ்ளர்கிறைது. இயற்்க உணர்்வபய மையற்்க உணர்வொகத தி்ை திருப்பிவிடும் ெம் 
பழக்க வழக்கங்களுக்கு ெொம்தைொன் மபொறுப்மபன்றைொல், ெம்்�த தி்ை �ொற்றி அ்�ததை 
மபற்பறைொர், ெம் ைமூகம் எல்லொம் மபொறுப்பபற்க பவணடியதுதைொன். குழந்தைகள் குப்்பகள் 
கலக்கொதை �ொணிக்கங்கள்! அவற்றின் �னம�ொழி ம�ய்யச் சூழலுக்கு ஏற்ப ெொம்தைொன் 
திருததிய்�க்கிபறைொம். அப்படி �ொறைொதைவர்க்்ள மவகுளி, அைடு என்கிபறைொம். 

அன்று ஆட்டுக்குட்டிக்குப் பசிக்குப� என்று பரிதைொபப்பட்டுத தைம்பிக்கு ்வததிருநதை 
பொல்புட்டி்ய எடுதது ஊட்டிய குழந்தை, இன்று கல்லொல் அடிதது, அது மெொணடுவ்தைக் 
கணடு ்கமகொட்டிச் சிரிக்கிறைொள். மதைருெொ்யயும் குளிப்பொட்டலொம் என்றைவள், அதைற்கு 
ஏன் பொல்பைொறு, ெம் ெொயக்பக பபொடலொம் என்கிறைொள். மைருப்பில்லொ�ல் வணடி இழுக்கும் 
கூலியொ்்ளக் கணடு �னம் மவதும்பி என் மைருப்்பத தைரும்படி தூணடியவள், ைொ்லயில் 
பவ்லமையயும் மதைொழிலொளியின் தைொகததுக்குத தைணணீர் தைரொ�ல் விரட்டுகிறைொள்.

இனி, �ன்னி பயப்பட பவணடொம்! கிருஷ்ணொ தைனிபய பஸ்ஸில் பள்ளிகூடம் மைன்று 
படிதது வருகிறைொள். சின்ன டிபன் பொததிரததில் ஓர் உருண்ட தையிர்ைொதைம் �ட்டும் 
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நூல் ்வளி

வகைாமகைளின் இயற்�யர் இராஜைடசுமி; சிறுகை்தெகைள், 

புதினஙகைள், குறும்புதினஙகைள், ோ்னாலி, ்தொ்ைககைாடசி 

நா்டகைஙகைள் முதெலியேற்்ற எழுதியுள்ளார்.  இேரது 

அன்்ன பூமி என்னும் புதினம் தெமிழ்நாடு அரசின் விருதி்னப் 

்�ற்றது. தெஞ்்சத் தெமிழ்ப் �ல்கை்ைககைழகைத்தின்  தெமிழ் அன்்ன 

வி ரு தி ் ன யு ம்  ் � ற று ள் ள ா ர் .  உ யி ர்  அ மு தெ ா ய் ,  நி ை ா க கை ா ை 

நடசத்திரஙகைள்,  அன்பின் சிதெ்றல் உள்ளிட்ட �ை நூல்கை்ள  

எழுதியுள்ளார். 

�ால் மனம் எனும்  இககை்தெ அ. ்ேணணிைா ்தொகுத்தெ மீதெமிருககும் ்சாறகைள் எனும் 

நூலிலிருநது எடுககைப்�டடுள்ளது.

குழந்தைகளின் ெற்பணபுக்ளொகப் ‘பொல் �னம்’ க்தையின் வழி நீங்கள் அறிநதைவற்்றை 
எழுதுக. 

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

குழந்தை கிருஷ்ணொவின் பணபுெலன்க்்ளப் பற்றித மதைொகுதது எழுதுக.

எடுததுப்பபொயச் ைொப்பிட்டுப் பசி்ய அடக்கக் கற்றுக்மகொணடொள். இயநதிர�ொக ெொம் 
நிர்ணயிததை ைட்டதிட்டங்களுக்குள் எவவிதை எதிர்ப்பும் இன்றி லயிததுக் கலநது பழகிய 
பசுவொகிவிட்டொள்!

“நீ பொர்ததை கிருஷ்ணொ மரொம்ப வ்ளர்நதுட்ல? மகட்டிக்கொரி ஆகிவிட்டொள்!” அணணன் 
மபரு்�ப்படுகிறைொர்.

அருள் வடிவொனவள், மவறும் பலொகொயதைச் பைற்றில் மு்்ளததை பூணடொகிவிட்டொப்ள… 
அ்தை வ்ளர்ச்சி என்று எப்படி ஏற்பது?

ெொன் என் கிருஷ்ணொ்வ, எனக்குப் பிடிததை உணர்வுக்்ள ஏநதி நின்றை குழந்தை்யக், 
கொண வநபதைன். அவ்்ளக் கொணமுடியொதை ஏ�ொற்றைதபதைொடு திரும்பிப் பபொகிபறைன். 
அப்படிப்பட்டவ்்ளக் கொணமுடியொது என்றை உண்�, என் கணடததுள் ஓர் இரகசிய 
பவதை்னயொக முட்டுகிறைது. 

கடவுளின் பிரதிநிதியொகக் குழந்தை பூமியில் ேனிக்கிறைது. ஆனொல் �னிதைனின் 
பிரதிநிதியொக உல்க விட்டு நீங்குகிறைது!
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இயல்

ஒன்பேது அணி இலககைம்

கறகண்டு

மையயுளுக்கு அழகு தைருவனவொகிய அணிகள் சிலவற்்றை முன் வகுப்புகளில் கற்பறைொம். 
இன்னும் சில அணிக்்ள இங்குக் கற்பபொம்.

பிறிது ்மொழிதல் அணி

�்லயப்பன் சிறைநதை உ்ழப்பொளி. ஆனொல் தைனது உடல்ெலததில் அக்க்றை கொட்ட 
�ொட்டொன். அதைனொல் அடிக்கடி பெொயவொயப்படுவொன். ஒருமு்றை பெொயுற்றிருநதை அவ்னப் 
பொர்க்கவநதை அவனது உறைவினர் ஒருவர், “தைம்பி சுவர் இருநதைொல்தைொன் சிததிரம் வ்ரய 
முடியும். இ்தை ென்றைொகப் புரிநதுமகொள்” என்றைொர். �்லயப்பன், “எனக்கும் இப்பபொதுதைொன் 
புரிகிறைது. இனி ெொன் என் உடல்ெலததில் பபொதிய அக்க்றை மைலுததுபவன்”என்றைொன். 

இப்பகுதி்யப் படிததுப் பொருங்கள். “சுவர் இருநதைொல்தைொன் சிததிரம் வ்ரய முடியும். 
அதுபபொல உடல் ெல�ொக இருநதைொல்தைொன் உ்ழக்க முடியும்”என்று மைொல்லவநதை உறைவினர் 
உவ்�்ய �ட்டுப� கூறினொர். அவர் மைொல்லவநதை கருத்தை �்லயப்பன் தைொனொகப் 
புரிநதுமகொணடொன். இவவொறு உவ்�்ய �ட்டும் கூறி, அதைன் மூலம் கூறைவநதை கருத்தை 
உணர்வப்பது பிறிதும�ொழிதைல் அணி எனப்படும். 

(எ.கொ.)  கைண�ாைா கால்வல் செடுந்ண்தர் கைண�ாடும்
                ொவாயும் ஓைா நி�தது

இததிருக்குறைள், ”நிலததில் ஓடும் பதைர் கடலில் ஓடொது. கடலில் ஓடும் கப்பல் நிலததில் 
ஓடொது” என்று உவ்�்ய �ட்டும் கூறுகிறைது. இதைன்மூலம் ஒவமவொருவரும் தை�க்கு உரிய 
இடததில் மவற்றி மபறைமுடியும்; தை�க்குப் மபொருததைமில்லொதை இடததில் மவற்றிமபறுதைல் 
இயலொது என்னும் கருத்தை ெொம் உணர்நதுமகொள்கிபறைொம். எனபவ இக்குறைட்பொவில் 
பிறிதும�ொழிதைல் அணி இடம்மபற்றுள்்ளது.

்வறறுதம அணி

பதைனும் மவள்்்ளச்ைர்க்க்ரயும் இனிப்புச்சு்வ உ்டய்வ. அவற்றுள், பதைன் 
உடலுக்கு ென்்� மையயும்;  மவள்்்ளச் ைர்க்க்ர உடலுக்குத தீங்கு மையயும்.

இப்பகுதி்யக் கவனியுங்கள். மவள்்்ளச்ைர்க்க்ரக்கும் பதைனுக்கும் இ்டபய 
ஒற்று்�யும் உணடு; பவற்று்�யும் உணடு. இரணடும் இனிப்புச்சு்வ உ்டய்வ 
என்பது ஒற்று்�. ஒன்று உடலுக்கு ென்்� மையயும்; இன்மனொன்று தீங்கு மையயும் என்பது 
பவற்று்�. இவவொறு இரணடு மபொருள்களுக்கு இ்டபய உள்்ள ஒற்று்�்யக் கூறி, 
பிறைகு அவற்றுள் ஒன்்றை பவறுபடுததிக் கொட்டுவது பவற்று்�யணி எனப்படும்.
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எ.கொ.)  தீயிைால் சுட்ை புண் உள்ாறும் ஆ்றாண்த
   ொவிைால் சுட்ை வடு.
இததிருக்குறைளில் முதைலில் மெருப்பு, மகொடுஞ்மைொல் ஆகிய இரணடும் சுடும்தைன்்� 

உ்டய்வ என்று கூறைப்படுகிறைது. பின்னர், மெருப்பினொல் சுட்ட கொயம் ஆறிவிடும்; 
உள்்ளததில் ஏற்பட்ட வடு ஆறைொது என்று இரணடுக்கும் இ்டபய உள்்ள பவறுபொடு 
கூறைப்படுகிறைது. எனபவ இது பவற்று்� அணி ஆகும்.

இரட்டு்ற்மொழிதல்அணி

கொலில் கொயததிற்குக் கட்டுப்பபொட்டிருநதை இ்்ளஞன் ஒருவன் பபருநதில் ஏறினொன். 
”எநதை ஊருக்குப் பயணச்சீட்டு பவணடும்?” என்று ெடததுெர் பகட்டொர். அபதைபெரம் 
அருகிலிருநதைவர், ”உன் கொலில் எதைனொல் கொயம் ஏற்பட்டது?” என்று பகட்டொர். அவன், 
“மைங்கல்பட்டு” என்று கூறினொன். அவன் கூறியது இருவரின் வினொக்களுக்கும் 
மபொருததை�ொன வி்டயொக அ்�நதைது. அவன் மைல்ல பவணடிய ஊர் மைங்கல்பட்டு என்று 
ெடததுெர் புரிநதுமகொணடொர். அவன் கொலில் மைங்கல் பட்டதைொல் கொயம் ஏற்பட்டது என 
�ற்றைவர் புரிநதுமகொணடொர். இவவொறு ஒரு மைொல் அல்லது மதைொடர் இருமபொருள் தைரு�ொறு 
அ்�வது இரட்டுறைம�ொழிதைல் என்னும் அணியொகும். இதை்னச் சிபல்ட என்றும் கூறுவர்.

 (எ.கா.) ஓடும் இருக்கும் அ்தனுளவாய் சவளுததிருக்கும்
   ொடுங் குட�்தைக்கு ொ�ாது - ண�டிணய
   தீங்காயது இல்�ா திருைட�ரா யன்வடரயில்
   ண்தங்காயும் ொயும்ணெர் ச�ப்பு

இப்பொடலின் மபொருள் பதைங்கொய, ெொய ஆகிய இரணடுக்கும் மபொருநதுவதைொக 
அ்�நதுள்்ளது. 

பதைங்கொயில் ஓடு இருக்கும்; பதைங்கொயின் உட்பகுதி மவண்� நிறைததில் இருக்கும்; 
பதைங்கொய பகொணல் இல்லொ�ல் கு்லயொகத மதைொங்கும். 

ெொய சிலை�யம் ஓடிக்மகொணடிருக்கும்; சிலை�யம் ஓரிடததில் படுதது இருக்கும்; அதைன் 
வொயின் உட்பகுதி மவண்�யொக இருக்கும்; கு்ரப்பதைற்கு மவட்கப்படொது. 

இவவொறு இப்பொடல் இரணடு மபொருள் தைரும்படி பொடப்பட்டுள்்ளதைொல் இஃது 
இரட்டுறைம�ொழிதைல் அணி ஆகும்.

கறபேதவ கற்றபின்

திருக்குறைளில் அணிகள் இடம் மபற்றுள்்ள குறைட்பொக்களுள் ஐநதை்னக் கணடறிநது 
அவற்றில் இடம்மபற்றுள்்ள அணிகளின் மபயர்க்்ள எழுதுக
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.

1. பிறிதும�ொழிதைல்அணியில்_____ �ட்டும் இடம்மபறும்.

  அ) உவ்�  ஆ) உவப�யம்   இ) மதைொ்ட  ஈ) ைநதைம்

2. இரணடு மபொருள்களுக்கு இ்டபய உள்்ள ஒற்று்�்யயும் பவற்று்�்யயும் 
கூறுவது _____ அணி.

  அ) ஒற்று்�  ஆ) பவற்று்�  இ) சிபல்ட    ஈ) இரட்டுறை ம�ொழிதைல்

3. ஒபர மையயு்்ள இருமபொருள்படும்படி பொடுவது __________  அணி.

  அ) பிறிதும�ொழிதைல்   ஆ) இரட்டுறைம�ொழிதைல் 

  இ) இயல்பு ெவிற்சி   ஈ) உயர்வு ெவிற்சி

4.  இரட்டுறைம�ொழிதைல் அணியின் பவறு மபயர் _____________ அணி.

  அ) பிறிதும�ொழிதைல்   ஆ) பவற்று்�  

  இ) உவ்�    ஈ) சிபல்ட

சிறுவினொ

1. பிறிதும�ொழிதைல் அணி்ய வி்ளக்கி எடுததுக்கொட்டுத தைருக.

2. பவற்று்� அணி என்றைொல் என்ன?

3. இரட்டுறைம�ொழிதைல்  அணி எவவொறு மபொருள் தைரும்?

்மொழிதய ஆள்்வொம்!

கேடே.

  தைன்னம்பிக்்க்ய வ்ளர்க்கும் க்தைக்்ளப் மபரியவர்களிடம் பகட்டு �கிழ்க.

கீழ்கேகாணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் கேசுே.

1.  ெம்பிக்்கபய உயர்வு.

2.  ெல்வொழ்விற்குத பதை்வயொன ெற்பணபுகள்.
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ச�கால்ை்க கேடடு எழுதுே.

  அம்பபதகர் தை�து வொழ்க்்கயில் ‘புதிய திருப்பம்’ கொண வழி ஒன்்றைக் கணடறிநதைொர். 
அது ‘படிப்பு, படிப்பு, படிப்பப’ ஆகும். அ்தை  அ்டயும் முயற்சியில் அயரொது உ்ழக்கத 
மதைொடங்கினொர். எப்பபொதும் புததைகமும் ்கயு�ொகபவ திகழ்நதைொர். இ்தைக் கணட அவரு்டய 
தைந்தை பவறு மைலவுக்்ளக் கு்றைததுக் மகொணடும் கடன் வொங்கியும் புததைகங்க்்ள வொங்கித 
தைநதைொர். புததைகங்கள் படிக்கும் பழக்கத்தை அம்பபதகர் க்டசிவ்ர க்டப்பிடிததைொர். 
வட்டப�்ை �ொெொட்டிற்கொக அம்பபதகர் இங்கிலொநது மைன்றைொர். �ொெொடு முடிநதைபிறைகு 
அம�ரிக்கொ மைன்றை அவர் தைம் ப்ழய ெணபர்க்்ளயும் பபரொசிரியர்க்்ளயும் கணடு 
�கிழ்நதைொர். தைொயெொடு திரும்பிய பபொது பதினொன்கு மபட்டிகள் நி்றையப் புததைகங்க்்ளக் 
மகொணடுவநதைொர். 

அறிந்து ேயனேடுத்துகவகாம் 

தகான, தகாம் எனனும் ச�காறேள்

தைொன் என்பது ஒரு்�்யக் குறிக்கும். தைொம் என்பது பன்்�்யக் குறிக்கும். 
இவபவறுபொட்டி்ன அறிநது மதைொடர்களில் பயன்படுததை பவணடும்.

தைொன், தைன்்ன, தைன்னொல், தைனக்கு, தைனது ஆகியவற்்றை ஒரு்�த மதைொடர்களில் 
பயன்படுததை பவணடும்.

தைொம், தைம்்�, தைம்�ொல், தை�க்கு, தை�து ஆகியவற்்றைப் பன்்�த மதைொடர்களில் 
பயன்படுததை பவணடும்.

(எ.கொ.)   தை்லவர் தை�து ்கயொல் பரிசு வழங்கினொர்.

   �ொணவன் தைனது ்கயொல் மபற்றுக் மகொணடொன்.

(இங்குத தை்லவர் என்பது ஒருவ்ரக் குறிததைொலும் இது �ரியொ்தைப் பன்்� ஆகும்)

(எ.கொ.)  �ொடுகள் தை�து தை்ல்ய ஆட்டின.

   கன்று தைனது தை்ல்ய ஆட்டியது.

கேகாடிடட இடங்ேலைப் சேகாருத்தமகாை ச�காறேைகால் நிரப்புே.

1. சிறுமி ______ (தைனது/தை�து) ்கயில் �லர்க்்ள ்வததிருநதைொள்.

2. அம்பபதகர் ஒடுக்கப்பட்ட �க்களின் உயர்வுக்கொகத ______ ( தைனது/தை�து) 
உ்ழப்்ப ெல்கினொர்.

3. உயர்நபதைொர் ________ (தைம்்�ததைொப�/தைன்்னததைொபன) புகழ்நது மகொள்்ள 
�ொட்டொர்கள்.

4. இ்வ ______ (தைொன்/தைொம்) எனக்குப் பிடிததை நூல்கள்.

5. குழந்தைகள் ________ (தைன்னொல்/தைம்�ொல்) இயன்றை உதைவிக்்ளப் பிறைருக்குச் 
மையகின்றைனர்.
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்மொழி்யொடு விதளயொடு

சதகாடரில் உள்ை பிலைேலைத் திருத்தி எழுதுே.

  முதியவர் ஒருவர் தைனது கொல்களில் மைருப்பில்லொ�ல் தைன்னொல் இழுக்க முடியொதை 
வணடி்ய இழுததுச் மைன்றைொர். அதை்னக் கணட கிருஷ்ணொ தைம்மு்டய சிததைப்பொவிடம் 
அவரு்டய கொலணிக்்ளக் மகொடுக்கு�ொறு கூறினொள். அவரிடம் வி்லயுயர்நதை 
கொலணிகள்தைொன் இருநதைன. எனபவ, தைனது பவறு கொலணிக்்ளப் பிறைகு தைருவதைொகச் 
சிததைப்பொ கூறினொர். 

ேடடுலர எழுதுே.

 உ்ழப்பப உயர்வு.

பினவரும் விைகா்கேலைப் ேடித்து இருவிைகா்கேளு்ககு ஒரு விலட தருே.

(எ.கொ)  குழம்பும் கூட்டும் �ணப்பது ஏன்?

    குருதி மிகுதியொயக் மகொட்டுவது ஏன்?  மபருங்கொயததைொல்

1. ஆ்ட மெயவது எதைனொபல? அறி்வப் மபறுவது எதைனொபல? 

2. �ொடுகள் ்வக்பகொல் தின்பது எங்பக? �ன்னர்கள் பலரும் இறைநதைது எங்பக? 

3. கதிரவன் �்றையும் பெரம் எது?  கழுததில் அழகொயச் சூடுவது எது?

4. வொனில் பதையநது வ்ளர்வது எது? வொரம் ெொன்கு மகொணடது எது?

நிறக அதறகுத் தக...

இதையத்தில் கொண்க

இநதிய அரசியல்�ப்பின் சிறைப்புகள் குறிதது இ்ணயததில் பதைடி எழுதுக.

என் மபொறுப்புகள்...

1. வொழ்வுக்கு மவற்றிதைரும் ெற்பணபுக்்ள வ்ளர்ததுக் மகொள்பவன்.

2. ைமுதைொய விடுதை்லக்குப் பொடுபட்ட தை்லவர்களின் வரலொற்்றை அறிநது பபொற்றுபவன்.

கதலச்்�ொல் அறி்வொம்.

குறிக்பகொள் -   Objective பல்க்லக்கழகம் - University

ெம்பிக்்க -   Confidence ஒப்பநதைம் - Agreement

மு்னவர் பட்டம் -   Doctorate அரசியல்�ப்பு - Constitution

வட்ட ப�்ை �ொெொடு -   Round Table Conference     

இரட்்ட வொக்குரி்� -  Double voting
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திருககு்றள்

12. ்டுவுநினலனம

1.  ்தகுதிஎன ஒனறு ்னவறெ பகுதியான

 பாறபட்டு ஒழு்கப் ்பறின.

2. ்ைப்பம் உனடயவன ஆக்கம் சின்தவினறி

 எச்ைத்திறகு ஏமாப்பு உனடத்து.

3. ்னவறெ ்தரினும் ்டுவி்கந்தாம் ஆக்கத்ன்த 

 அனவறெ ஒழிய விடல்.

4. ்தக்கார ்த்கவிலர எனபது அவரவர

 எச்ைத்்தால் ்காணப் படும்.

5. வ்கடும் ்பருக்கமும் இல்அல்ல ்்ஞ்ைத்துக

 வ்காடானம ைானவறொரககு அணி.

6. ்்கடுவல்யான எனபது அறி்க்தன ்்ஞ்ைம்

 ்டு்வாரீஇ அல்ல ்ையின.

7. ்்கடுவா்க னவயாது உல்கம் ்டுவா்க

 ்னறிக்கண ்தஙகியான ்தாழவு.

8. ைமன்ைய்து சீரதூககும் வ்கால்வபால் அனமநதுஒருபால்

 வ்காடானம ைானவறொரககு அணி.

9. ்ைாறவ்காட்டம் இல்லது ்ைப்பம் ஒரு்தனலயா 

 உட்வ்காட்டம் இனனம ்பறின.

10. வாணி்கம் ்ைய்வாரககு வாணி்கம் வபணிப்

 பிறெவும் ்தமவபால் ்ையின.

28. கூடா ஒழுக்கம்

1. வஞ்ை மனத்்தான படிறறுஒழுக்கம் ்தங்கள் 

 ஐநதும் அ்கத்வ்த ்கும்.

2. வானஉயர வ்தாறறெம் எவன்ைய்யும் ்தன்்ஞ்ைம்

 ்தானஅறி குறறெப் படின.

3.  வலியில் நினலனமயான வல்லுருவம் ்பறறெம்

 புலியினவ்தால் வபாரத்துவமய்ந ்தறறு.

4. ்தவம்மனறெநது அல்லனவ ்ைய்்தல் பு்தல்மனறெநது

 வவட்டுவன புள்சிமிழத் ்தறறு.

5. பறறெறவறெம் எனபார படிற்றொழுக்கம் எறறுஎறறுஎனறு

 ஏ்தம் பலவும் ்தரும்.

6. ்்ஞ்சில் துறெவார துறெந்தாரவபால் வஞ்சித்து

 வாழவாரின வன்கணார இல்.

7. புறெம்குனறி ்கணடனனய வரனும் அ்கம்குனறி

 மூககில் ்கரியார உனடத்து.

8. மனத்்தது மாைா்க மாணடாரநீர ஆடி

 மனறெநதுஒழுகு மாந்தர பலர.

9. ்கனண்்காடிது யாழவ்காடு ்ைவ்விதுஆஙகு அனன

 வினனபடு பாலால் ்்காளல்.

10. மழித்்தலும் நீட்டலும் வவணடா உல்கம்

 பழித்்தது ஒழித்து விடின.
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41. ்கல்லானம

1. அரஙகுஇனறி வட்டுஆடி அறவறெ நிரம்பிய

 நூல்இனறிக வ்காட்டி ்்காளல்.

2. ்கல்லா்தான ்ைால்்கா முறு்தல் முனலஇரணடும்

 இல்லா்தாள் ்பண்காமுறறு அறறு.

3. ்கல்லா ்தவரும் ்னி்ல்லர ்கறறொரமுன

 ்ைால்லாது இருக்கப் ்பறின.

4. ்கல்லா்தான ஒட்பம் ்கழிய்னறு ஆயினும்

 ்்காள்ளார அறிவுனட யார.

5. ்கல்லா ஒருவன ்தன்கனம ்தனலப்்பய்து

 ்ைால்லாடச் வைாரவு படும்.

6. உளரஎனனும் மாத்தினரயர அல்லால் பயவாக

 ்களரஅனனயர ்கல்லா ்தவர.

7. நுணமாண நுனழபுலம் இல்லான எழில்்லம்

 மணமாண புனனபானவ அறறு.

8. ்ல்லார்கண பட்ட வறுனமயின இனனாவ்த

 ்கல்லார்கண பட்ட திரு.

9. வமறபிறெந்தார ஆயினும் ்கல்லா்தார கீழப்பிறெநதும்

 ்கறறொர அனனத்திலர பாடு.

10. விலங்்காடு மக்கள் அனனயர இலஙகுநூல்

 ்கறறொவராடு ஏனன யவர.

44. குறறெங்கடி்தல்

1. ்ைருககும் சினமும் சிறுனமயும் இல்லார

 ்பருக்கம் ்பருமி்த நீரத்து.

2. இவறெலும் மாணபுஇறெந்த மானமும் மாணா

 உவன்கயும் ஏ்தம் இனறெககு.

3. தினனத்துனணயாம் குறறெம் வரினும் பனனத்துனணயாக

 ்்காள்வர பழி்ாணு வார.

4. குறறெவம ்காக்க ்பாருளா்கக குறறெவம

 அறறெம் ்தரூஉம் பன்க.

5. வருமுனனரக ்காவா்தான வாழகன்க எரிமுனனர

 னவத்தூறு வபாலக ்்கடும்.

6. ்தனகுறறெம் நீககிப் பிறெரகுறறெம் ்காணகிறபின

 எனகுறறெம் ஆகும் இனறெககு.

7. ்ையறபால ்ைய்யாது இவறியான ்ைல்வம்

 உயறபாலது அனறிக ்்கடும்.

8. பறறுள்ளம் எனனும் இவறெனனம எறறுள்ளும்

 எணணப் படுவதுஒனறு அனறு.

9. வியவற்க எஞ்்ானறும் ்தனனன ்யவற்க

 ்னறி பயவா வினன.

10. ்கா்தல ்கா்தல் அறியானம உய்ககிறபின

 ஏதில ஏதிலார நூல்.
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50. இடனறி்தல்

1. ்்தாடங்கற்க எவ்வினனயும் எள்ளற்க முறறும்

 இடங்கணட பினஅல் லது.

2. முரணவைரந்த ்மாய்ம்பி னவரககும் அரணவைரந்தாம்

 ஆக்கம் பலவும் ்தரும்.

3. ஆறறொரும் ஆறறி அடுப இடனஅறிநது

 வபாறறொர்கண வபாறறிச் ்ையின.

4. எணணியார எணணம் இழப்பர இடனஅறிநது

 துனனியார துனனிச் ்ையின.

5. ்்டும்புனலுள் ்வல்லும் மு்தனல அடும்புனலின

 நீஙகின அ்தனனப் பிறெ.

6. ்கடல்ஓடா ்கால்வல் ்்டுநவ்தர ்கடல்ஓடும்

 ்ாவாயும் ஓடா நிலத்து.

7. அஞ்ைானம அல்லால் துனணவவணடா எஞ்ைானம

 எணணி இடத்்தால் ்ையின.

8.  சிறுபனடயான ்ைல்லிடம் வைரின உறுபனடயான

 ஊக்கம் அழிநது விடும்.

9.  சினறெ்லனும் சீரும் இலரஎனினும் மாந்தர

 உனறெநிலத்வ்தாடு ஒட்டல் அரிது.

10. ்கால்ஆழ ்களரின ்ரிஅடும் ்கணஅஞ்ைா

 வவல்ஆழி மு்கத்்த ்களிறு.

52. ்்தரிநது வினனயாடல்

1. ்னனமயும் தீனமயும் ்ாடி ்லம்புரிந்த

 ்தனனமயான ஆளப் படும்.

2. வாரி ்பருககி வளம்படுத்து உறறெனவ

 ஆராய்வான ்ைய்்க வினன.

3. அனபுஅறிவு வ்தறறெம் அவாவினனம இந்ானகும்

 ்னகுனடயான ்கட்வட ்்தளிவு.

4. எனனவன்கயால் வ்தறியக ்கணணும் வினனவன்கயால்

 வவறொகும் மாந்தர பலர.

5. அறிநதுஆறறிச் ்ைய்கிறபாறகு அல்லால் வினன்தான 

 சிறெந்தானஎனறு ஏவறபாறறு அனறு. 

6. ்ைய்வானன ்ாடி வினன்ாடிக ்காலத்வ்தாடு

 எய்்த உணரநது ்ையல்.

7. இ்தனன இ்தனால் இவனமுடிககும் எனறுஆய்நது

 அ்தனன அவன்கண விடல்.

8. வினனககுஉரினம ்ாடிய பினனறெ அவனன

 அ்தறகுஉரியன ஆ்கச் ்ையல்.

9. வினனக்கண வினனயுனடயான வ்கணனமவவறு ஆ்க

 நினனப்பானன நீஙகும் திரு.

10. ்ாள்வ்தாறும் ்ாடு்க மனனன வினன்ைய்வான

 வ்காடானம வ்காடாது உலகு.
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55. ்ைஙவ்கானனம

1. ஓரநது்கண வணாடாது இனறெபுரிநது யாரமாட்டும்

 வ்தரநது்ைய் வஃவ்த முனறெ.

2. வானவ்ாககி வாழும் உல்்கல்லாம் மனனவன

 வ்கால்வ்ாககி வாழும் குடி.

3. அந்தணர நூறகும் அறெத்திறகும் ஆதியாய்

 நினறெது மனனவன வ்கால்.

4. குடி்தழீஇக வ்கால்ஓச்சும் மாநில மனனன 

 அடி்தழீஇ நிறகும் உலகு.

5. இயல்புளிக வ்கால்ஓச்சும் மனனவன ்ாட்ட

 ்பயலும் வினளயுளும் ்்தாககு.

6. வவல்அனறு ்வனறி ்தருவது மனனவன

 வ்கால்அதூஉம் வ்காடாது எனின.

7. இனறெ்காககும் னவய்கம் எல்லாம் அவனன

 முனறெ்காககும் முட்டாச் ்ையின.

8. எணப்தத்்தான ஓரா முனறெ்ைய்யா மனனவன

 ்தணப்தத்்தான ்தாவன ்்கடும்.

9. குடிபுறெம் ்காத்துஓம்பிக குறறெம் ்கடி்தல்

 வடுஅனறு வவந்தன ்்தாழில்.

10. ்்கானலயின ்்காடியானர வவநதுஒறுத்்தல் னபஙகூழ

 ்கனள்கட் ட்தவனாடு வ்ர.

57. ்வருவந்த ்ைய்யானம

1. ்தக்காஙகு ்ாடித் ்தனலச்்ைல்லா வணணத்்தால்

 ஒத்்தாஙகு ஒறுப்பது வவநது.

2. ்கடிதுஓச்சி ்மல்ல எறி்க ்்டிதுஆக்கம்

 நீங்கானம வவணடு பவர.

3. ்வருவந்த ்ைய்துஒழுகும் ்வஙவ்காலன ஆயின

 ஒருவந்தம் ஒல்னலக ்்கடும்.

4. இனறெ்கடியன எனறுஉனரககும் இனனாச்்ைால் வவந்தன

 உனறெ்கடுகி ஒல்னலக ்்கடும்.

5. அருஞ்்ைவ்வி இனனா மு்கத்்தான ்பருஞ்்ைல்வம்

 வபஎய்்கணடு அனனது உனடத்து.

6. ்கடுஞ்்ைால்லன ்கணஇலன ஆயின ்்டுஞ்்ைல்வம்

 நீடுஇனறி ஆஙவ்க ்்கடும்.

7.  ்கடு்மாழியும் ன்கயி்கந்த ்தணடமும் வவந்தன

 அடுமுரண வ்தய்ககும் அரம்.

8.  இனத்்தாறறி எணணா்த வவந்தன சினத்்தாறறிச் 

 சீறின சிறுகும் திரு.

9. ்ைருவந்த வபாழதில் சினறெ்ைய்யா வவந்தன

 ்வருவநது ்வய்து ்்கடும்.

10. ்கல்லாரப் பிணிககும் ்கடுஙவ்கால் அதுஅல்லது

 இல்னல நிலககுப் ்பானறெ.
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65. ்ைால்வனனம

1. ்ா்லம் எனனும் ்லனஉனடனம அந்லம்

 யா்லத்து உள்ளதூஉம் அனறு.

2. ஆக்கமும் வ்கடும் அ்தனால் வரு்தலால்

 ்காத்துஓம்பல் ்ைால்லின்கண வைாரவு.

3. வ்கட்டாரப் பிணிககும் ்தன்கயவாய்க வ்களாரும் 

 வவட்ப ்மாழிவ்தாம் ்ைால்.

4.  திறெனஅறிநது ்ைால்லு்க ்ைால்னல அறெனும்

 ்பாருளும் அ்தனினூஉஙகு இல்.

5. ்ைால்லு்க ்ைால்னலப் பிறிதுஓர்ைால் அச்்ைால்னல

 ்வல்லும்்ைால் இனனம அறிநது.

6. வவட்பத்்தாம் ்ைால்லிப் பிறெர்ைால் பயனவ்காடல் 

 மாட்சியின மாைறறொர வ்காள்.

7. ்ைாலல்வல்லன வைாரவுஇலன அஞ்ைான அவனன

 இ்கல்்வல்லல் யாரககும் அரிது.

8. வினரநது ்்தாழில்வ்கட்கும் ்ாலம் நிரநதுஇனிது

 ்ைால்லு்தல் வல்லாரப் ்பறின.

9. பல்ைால்லக ்காமுறுவர மனறெமா ைறறெ

 சில்ைால்லல் வ்தறறொ ்தவர.

10.  இணரஊழத்தும் ்ாறொ மலரஅனனயர ்கறறெது

 உணரவிரித்து உனரயா ்தார.

72. அனவயறி்தல்

1. அனவஅறிநது ஆராய்நது ்ைால்லு்க ்ைால்லின

 ்்தான்கஅறிந்த தூய்னம யவர.

2. இனட்்தரிநது ்னகுஉணரநது ்ைால்லு்க ்ைால்லின

 ்னட்்தரிந்த ்னனம யவர.

3. அனவஅறியார ்ைால்லவமற ்்காள்பவர ்ைால்லின

 வன்கஅறியார வல்லதூம் இல்.

4. ஒளியாரமுன ஒள்ளியர ஆ்தல் ்வளியாரமுன 

 வானசுன்த வணணம் ்்காளல்.

5. ்னறெஎனறெ வறறுள்ளும் ்னவறெ முதுவருள்

 முநது கிளவாச் ்ைறிவு.

6. ஆறறின நினல்தளரநது அறவறெ வியனபுலம்

 ஏறறுஉணரவார முனனர இழுககு.

7. ்கறறுஅறிந்தார ்கல்வி விளஙகும் ்கைடறெச்

 ்ைால்்்தரி்தல் வல்லார அ்கத்து.

8. உணரவது உனடயாரமுன ்ைால்லல் வளரவ்தன

 பாத்தியுள் நீர்ைாரிநது அறறு.

9. புல்அனவயுள் ்பாச்ைாநதும் ்ைால்லற்க ்ல்அனவயுள்

 ்னகு ்ைலச்்ைால்லு வார.

10. அங்கணத்துள் உக்க அமிழதுஅறறொல் ்தம்்கணத்்தார 

 அல்லாரமுன வ்காட்டி ்்காளல்.
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78. பனடச்்ைருககு

1. எனஐமுன நில்லனமின ்்தவ்விர பலரஎனஐ

 முனநினறு ்கல்நின றெவர.

2. ்கான முயல்எய்்த அம்பினில் யானன

 பினழத்்தவவல் ஏந்தல் இனிது.

3. வபராணனம எனப ்தறு்கணஒனறு உறறெக்கால்

 ஊராணனம மறறுஅ்தன எஃகு.

4. ன்கவவல் ்களிற்றொடு வபாககி வருபவன

 ்மய்வவல் பறியா ்கும்.

5. விழித்்த்கண வவல்்்காணடு எறிய அழித்துஇனமப்பின

 ஒட்டனவறொ வன்கண அவரககு.

6. விழுப்புண படா்த்ாள் எல்லாம் வழுககினுள்

 னவககும்்தன ்ானள எடுத்து.

7. சுழலும் இனைவவணடி வவணடா உயிரார

 ்கழல்யாப்புக ்காரின்க நீரத்து.

8. உறினஉயிர அஞ்ைா மறெவர இனறெவன

 ்ைறினும்சீர குனறெல் இலர.

9. இனழத்்தது இ்கவானமச் ைாவானர யாவர

 பினழத்்தது ஒறுககிற பவர.

10. புரந்தார்கண நீரமல்்கச் ைாகிறபின ைாக்காடு 

 இரநதுவ்காள் ்தக்கது உனடத்து.

79. ்ட்பு

1. ்ையற்கரிய யாவுள ்ட்பின அதுவபால்

 வினனக்கரிய யாவுள ்காப்பு.

2. நினறெநீர நீரவர வ்கணனம பினறெமதிப்

 பினநீர வபன்தயார ்ட்பு.

3. ்வில்்்தாறும் நூல்்யம் வபாலும் பயில்்்தாறும்

 பணபுனட யாளர ்்தாடரபு.

4. ்கு்தல் ்பாருட்டுஅனறு ்ட்டல் மிகுதிக்கண

 வமற்ைனறு இடித்்தல் ்பாருட்டு.

5. புணரச்சி பழகு்தல் வவணடா உணரச்சி்தான 

 ்ட்பாம் கிழனம ்தரும்.

6. மு்கம்்்க ்ட்பது ்ட்புஅனறு ்்ஞ்ைத்து

 அ்கம்்்க ்ட்பது ்ட்பு.

7. அழிவின அனவநீககி ஆறுய்த்து அழிவின்கண

 அல்லல் உழப்ப்தாம் ்ட்பு.

8. உடுகன்க இழந்தவன ன்கவபால ஆஙவ்க 

 இடுக்கண ்கனளவ்தாம் ்ட்பு.

9. ்ட்பிறகு வீறறிருகன்க யா்்தனின ்்காட்பினறி

 ஒல்லும்வாய் ஊனறு நினல.

10. இனனயர இவரஎமககு இனனம்யாம் எனறு 

 புனனயினும் புல்்லனனும் ்ட்பு.
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80. ்ட்பு ஆராய்்தல்

1. ்ாடாது ்ட்டலின வ்கடுஇல்னல ்ட்டபின

 வீடுஇல்னல ்ட்புஆள் பவரககு.

2. ஆய்நதுஆய்நது ்்காள்ளா்தான வ்கணனம ்கனடமுனறெ

 ்தானைாம் துயரம் ்தரும்.

3. குணனும் குடினமயும் குறறெமும் குனறொ

 இனனும் அறிநதியாக்க ்ட்பு.

4. குடிப்பிறெநது ்தன்கண பழி்ாணு வானனக

 ்்காடுத்தும் ்்காளல்வவணடும் ்ட்பு.

5. அழச்்ைால்லி அல்லது இடித்து வழக்கறிய 

 வல்லார்ட்பு ஆய்நது ்்காளல்.

6. வ்கட்டினும் உணடுஓர உறுதி கினள்னர

 நீட்டி அளப்பவ்தார வ்கால்.

7. ஊதியம் எனபது ஒருவறகுப் வபன்தயார

 வ்கணனம ஒரீஇ விடல்.

8. உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ ்்காள்ளற்க

 அல்லற்கண ஆறறெறுப்பார ்ட்பு.

9. ்்கடுங்கானலக ன்கவிடுவார வ்கணனம அடுங்கானல

 உள்ளினும் உள்ளம் சுடும்.

10. மருவு்க மாைறறொர வ்கணனம ஒனறுஈத்தும்

 ஒருவு்க ஒப்பிலார ்ட்பு.

97. மானம்

1. இனறி அனமயாச் சிறெப்பின ஆயினும்

 குனறெ வருப விடல்.

2. சீரினும் சீரஅல்ல ்ைய்யாவர சீ்ராடு 

 வபராணனம வவணடு பவர.

3. ்பருக்கத்து வவணடும் பணி்தல் சிறிய

 சுருக்கத்து வவணடும் உயரவு.

4. ்தனலயின இழிந்த மயிரஅனனயர மாந்தர

 நினலயின இழிந்தக ்கனட.

5. குனறின அனனயாரும் குனறுவர குனறுவ

 குனறி அனனய ்ையின.

6. பு்கழஇனறொல் புத்வ்தள்்ாட்டு உய்யா்தால் எனமறறு

 இ்கழவாரபின ்ைனறு நினல.

7. ஒட்டாரபின ்ைனறுஒருவன வாழ்தலின அநநினலவய

 ்்கட்டான எனப்படு்தல் ்னறு.

8. மருநவ்தாமறறு ஊனஓம்பும் வாழகன்க ்பருந்தன்கனம

 பீடுஅழிய வந்த இடத்து.

9. மயிரநீப்பின வாழாக ்கவரிமா அனனார

 உயிரநீப்பர மானம் வரின.

10. இளிவரின வாழா்த மானம் உனடயார

 ஒளி்்தாழுது ஏத்தும் உலகு.
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100. பணபுனடனம

1. எணப்தத்்தால் எய்்தல் எளிதுஎனப யாரமாட்டும்

 பணபுனடனம எனனும் வழககு.

2. அனபுனடனம ஆனறெ குடிப்பிறெத்்தல் இவ்விரணடும்

 பணபுனடனம எனனும் வழககு.

3. உறுப்புஒத்்தல் மக்கள்ஒப்பு அனறொல் ்வறுத்்தக்க

 பணபுஒத்்தல் ஒப்ப்தாம் ஒப்பு.

4. ்ய்னாடு ்னறி புரிந்த பயனுனடயார

 பணபுபா ராட்டும் உலகு.

5. ்ன்கயுள்ளும் இனனாது இ்கழச்சி பன்கயுள்ளும்

 பணபுள பாடறிவார மாட்டு.

6. பணபுனடயாரப் பட்டுஉணடு உல்கம் அதுஇனவறெல்

 மணபுககு மாய்வது மன.

7. அரம்வபாலும் கூரனமய வரனும் மரம்வபால்வர

 மக்கள்பணபு இல்லா ்தவர.

8. ்ணபாறறொர ஆகி ்யம்இல ்ைய்வாரககும்

 பணபாறறொர ஆ்தல் ்கனட.

9. ்்கல்வல்லர அல்லாரககு மாஇரு ்ாலம்

 ப்கலும்பாற பட்டுஅனறு இருள்.

10. பணபிலான ்பறறெ ்பருஞ்்ைல்வம் ்னபால்

 ்கலம்தீனம யால்திரிநது அறறு.

வொன்புகழ் வள்ளுவரின் அறைக்கருததுகள் �ொணவரிடம் மைன்று பைர பவணடும். 
அதைன்வழி ென்மனறிப் பணபுகள் �ொணவரி்டபய வ்ளர பவணடும் என்றை பெொக்கில் 
திருக்குறைளின் 150 பொக்கள் பைர்க்கப்பட்டுள்்ளன.

 �ொணவர்கள் எளிதில் படிததுப் மபொருள் புரிநதுமகொள்வதைற்கு ஏற்றைவ்கயில் 
குறைட்பொக்களின் சீர்கள் பிரிததுத தைரப்பட்டுள்்ளன; அலகிடுவதைற்கொக அல்ல.

திருககு்றள் கருத்துகதள 

மொைவர்களிதை்ய பேரபபுவதறகொன வழிகொட்டுதல்கள்

Ø ெொள்பதைொறும் வழிபொட்டுக் கூட்டததில் திருக்குறை்்ளப் மபொருளுடன் கூறைலொம். 

Ø வகுப்பு வொரியொகத திருக்குறைள் ஒப்புவிததைல் பபொட்டி ெடததைலொம். 

Ø இலக்கிய �ன்றைக் கூட்டங்களில் குறைட்பொக்கள் மதைொடர்பொன க்தைக்்ளக் கூறைலொம். 

Ø திருக்குறைள் கருததுக்்ள வி்ளக்கும் ெொடகங்க்்ள ெடததைச் மையயலொம்.

Ø திருக்குறைள் கருததுக்்ள வி்ளக்கும் ஓவியப் பபொட்டி்ய ெடததைலொம்.

Ø குறைட்பொக்கள் மதைொடர்பொன வினொக்க்்ளத மதைொகுதது வினொடி வினொ ெடததைலொம்.

Ø ைொன்பறைொர் வொழ்வில் நிகழ்நதை சு்வயொன நிகழ்ச்சிகள் மூலம் திருக்குறைள் கருததுக்்ள 
வி்ளக்கலொம்.

Ø திருக்குறைளின் ஆங்கில ம�ொழிமபயர்ப்்ப ஒரு �ொணவர் கூறை �ற்மறைொருவர் அநதைக் 
குறை்்ளச் ைரியொக அ்டயொ்ளம் கணடு கூறு�ொறு பபொட்டி ்வக்கலொம்.
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பேொை வல்லுநர் குழு

முலைவர நகா. அருள்முருேன
இ்ண இயக்குெர், 
ஒருங்கி்ணநதை பள்ளிக் கல்வி, மைன்்ன. 

முலைவர மு. சுதந்திரமுத்து
பபரொசிரியர் (பணி நி்றைவு), �ொநிலக் கல்லூரி, மைன்்ன.

முலைவர  சி. ச�ல்வகுமகார
உதைவிப்பபரொசிரியர், �ொநிலக்கல்லூரி, மைன்்ன.

்மலொய்வொளர் குழு

முலைவர சேகான. குமகார
இ்ண இயக்குெர்,
�ொநிலக் கல்வியியல் ஆரொயச்சி �ற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
மைன்்ன.

முலைவர இரகாம. ேகாண்டுரங்ேன
இ்ண இயக்குெர், (பணிநி்றைவு),
�ொநிலக் கல்வியியல் ஆரொயச்சி �ற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், மைன்்ன.

திருமதி ஏ.எஸ். ேத்மகாவதி
எழுததைொ்ளர், மைன்்ன.

முலைவர பூந்துறயகான இரத்திைமூரத்தி
முதுநி்ல ஆசிரியர் (பணி நி்றைவு), 
கள்ளிப்பட்டி, ஈபரொடு �ொவட்டம்.

எட்டாம் ேகுப்பு  -  தெமிழ் 

ஆககைம்

கை்ை மறறும் ேடிே்மப்புககுழு

ஓவியம் 
திரு. கே. புேகைந்தி
பட்டதைொரி ஆசிரியர், அரசு ப�ல்நி்லப்பள்ளி, கரம்பக்குடி,  
புதுக்பகொட்்ட  �ொவட்டம்.

திரு. சி. சதய்கவந்திரன
ஓவிய ஆசிரியர், அரசு உயர் நி்லப்பள்ளி,  �ொங்கு்ளம்,  
�து்ர �ொவட்டம்.

பேகக வடிவதமபபேொளர்

ேலையவைம் ேகா. இரகாமநகாதன
மைன்்ன.

தரக கட்டுபபேொடு

திரு. கவ.�கா. ஜகாண்ஸ்மித்

அட்தைபபேைம் 

திரு. ேதிர ஆறுமுேம்

ஒருஙகிதைபபு

திரு. ரகமஷ் முனி�காமி

பேொைநூலொசிரியர் குழு

முலைவர ச�. ரகாஜகா
விரிவு்ரயொ்ளர், �ொவட்ட ஆசிரியர் கல்வி �ற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
திருப்பூர் �ொவட்டம்.

திரு. நி. சிவ்ககுமகார
விரிவு்ரயொ்ளர், �ொவட்ட ஆசிரியர் கல்வி �ற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், 
குமுளூர்,  திருச்சி �ொவட்டம்.

திரு. கு. �ம்ேந்தம்
முதுநி்ல ஆசிரியர் (பணிநி்றைவு) 
டி.ஆர்.பி.சி.சி.சி. இநது ப�ல்நி்லப்பள்ளி, திருவள்ளூர்.

திரு. சிவ. முரளி
பட்டதைொரி ஆசிரியர், பே.எப்.ப�ல்நி்லப்பள்ளி, புலிவலம், 
திருச்சி �ொவட்டம்.

திரு. த. ஜீவகாைந்தம்
பட்டதைொரி ஆசிரியர், ஊரொட்சி ஒன்றிய ெடுநி்லப்பள்ளி, 
அட்டப்பட்டி, மகொட்டொம்பட்டி ஒன்றியம்,  �து்ர �ொவட்டம்.

திரு. சவ. ேகாைமுருேன
பட்டதைொரி ஆசிரியர், அரசு ப�ல்நி்லப்பள்ளி,  ஆரம்பொக்கம், 
திருவள்ளூர் �ொவட்டம்.

திருமதி ே. ச�ந்தில்குமகாரி
பட்டதைொரி ஆசிரியர், ஊரொட்சி ஒன்றிய ெடுநி்லப்பள்ளி, 
முதைல்்�ல், கூடலூர், நீலகிரி �ொவட்டம்.

திரு. ந. மகாமலைவகா�ன
பட்டதைொரி ஆசிரியர், அரசு ப�ல்நி்லப்பள்ளி,
இரொயபுரம், திருவொரூர் �ொவட்டம்.

திரு. சஜ. அசை்கஸ் கிறிஸ்கடகாேர
பட்டதைொரி ஆசிரியர், ை.உ.நி. ப�ல்நி்லப்பள்ளி,
ரொயப்பன்பட்டி, பதைனி�ொவட்டம்.

முலைவர ே. சமய்யப்ேன
ஆசிரியப் பயிற்றுெர், வட்டொர வ்ள்�யம், பவொனிைொகர், 
ஈபரொடு �ொவட்டம்.

பேொைநூல் ஒருஙகி்ைப்பு

முலைவர மு. தீேகாஞ்சி
து்ண இயக்குெர், 
�ொநிலக் கல்வியியல் ஆரொயச்சி �ற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், மைன்்ன.

திருமதி  மு. ச�ல்வி
பட்டதைொரி ஆசிரியர், அரசு உயர் நி்லப்பள்ளி, பைரி,  
கொபவரிப்பொக்கம் ஒன்றியம், பவலூர் �ொவட்டம்.

விதரவுக குறியீடு ்மலொண்தமக குழு 

திரு. இரகா. சஜேநகாதன
இ்டநி்ல ஆசிரியர், ஊரொட்சி ஒன்றிய ெடுநி்லப்பள்ளி,
கபணைபுரம்- பபொளூர், திருவணணொ�்ல �ொவட்டம். 

கஜ.எப்.ேகால் எடவின ரகாய்
பட்டதைொரி ஆசிரியர், ஊரொட்சி ஒன்றிய ெடுநி்லப்பள்ளி,  
இரொக்கிப்பட்டி, வீரபொணடி, பைலம்.

மு.�ரவ்ணன
பட்டதைொரி ஆசிரியர், அரசினர் �களிர் ப�னி்லப்பள்ளி, 
புதுப்பொ்்ளயம், வொழப்பொடி, பைலம்.

இநநூல் 80 GSM எலிகணட் ப�ப்லிதபதைொ தைொளில் அச்சிடப்பட்டுள்்ளது. 
ஆப்மைட் மு்றையில் அச்சிட்படொர் ;
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