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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.
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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! மைக்களின் இன்� துன்�ங்்க்ளக ்கணிககின்ற நீேய எல்ைொரு்டய மைனததிலும் 
ஆட்சி பசய்கிறொய்.

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

நின் திருப்ப�யர் விந்திய, இமையமை்ைத ப்தொடர்்களில் எதிபரொலிககிறது; யமு்ன, ்கங்்்க 
ஆறு்களின் இன்பனொலியில் ஒன்றுகிறது; இந்தியக ்கடை்ை்களொல் வணங்்கப்�டுகிறது.

அ்வ நின்னரு்ள ேவண்டுகின்றன; நின் பு்க்ழப் �ரவுகின்றன.
இந்தியொவின் இன்� துன்�ங்்க்ளக ்கணிககின்ற ்தொேய! 

    உனககு பவற்றி! பவற்றி! பவற்றி!

நபாட்டுப்ண
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்தமிழ்த்தொய் வொழ்தது - ப�ொருள் 
 

ஒலி எழுப்பும் நீர் நி்றந்்த ்கடபைனும் ஆ்டயுடுததிய நிைபமைனும் ப�ண்ணுககு, 
அழகு மிளிரும் சிறப்பு நி்றந்்த மு்கமைொ்கத தி்கழ்கிறது �ர்தக்கண்டம். அக்கண்டததில், 
ப்தன்னொடும் அதில் சிறந்்த திரொவிடர்்களின் நல்ை திருநொடும், ப�ொருத்தமைொன பி்ற 
ே�ொன்ற பநற்றியொ்கவும், அதிலிட்ட மைணம் வீசும் திை்கமைொ்கவும் இருககின்றன.

அந்்தத திை்கததில் இருந்து வரும் வொச்னே�ொை, அ்னததுை்கமும் இன்�ம் ப�றும் 
வ்்கயில் எல்ைொத தி்சயிலும் பு்கழ் மைணககும்�டி (பு்கழ் ப�ற்று) இருககின்ற 
ப�ரு்மைமிக்க ்தமிழ்ப் ப�ண்ேண! ்தமிழ்ப் ப�ண்ேண! என்றும் இள்மையொ்க இருககின்ற 
உன் சிறப்�ொன திற்மை்ய வியந்து உன் வயப்�ட்டு எங்்கள் பசயல்்க்ள மைறந்து 
உன்்ன வொழ்ததுேவொேமை! வொழ்ததுேவொேமை! வொழ்ததுேவொேமை!

நீரொருங் ்கடலுடுத்த நிைமைடந்்்தக ப்கழிபைொழுகும்
சீரொரும் வ்தனபமைனத தி்கழ்�ர்தக ்கண்டமிதில்
ப்தக்கணமும் அதிற்சிறந்்த திரொவிடநல் திருநொடும்
்தக்கசிறு பி்றநு்தலும் ்தரித்தநறுந் திை்கமுேமை!
அததிை்க வொச்னே�ொல் அ்னததுைகும் இன்�முற
எததி்சயும் பு்கழ்மைணக்க இருந்்தப�ருந் ்தமிழணங்ே்க!
 ்தமிழணங்ே்க!
உன் சீரிள்மைத திறம்வியந்து பசயல்மைறந்து வொழ்ததுதுேமை!

                                          வொழ்ததுதுேமை!
                                          வொழ்ததுதுேமை!

 
-    ‘மைேனொன்மைணீயம்’ ப�. சுந்்தரனொர்.

ேமிழத்ேபாய் வபாழத்து

V
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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.

VI
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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...

ஒவதவகார இயர்லயும் ஆரவத்துடன் 

அணுக உரை�ரடஉ்லகம்,  

கவிரேப்தபரை, விரிவகானம், 

கற்கணடு

ஆகிய ேர்லப்புகளகாக . . . . .

பகாடப்பகுதிகளின் 

கருத்ரே விளகக அரிய, 

புதிய தெய்திகரள 

அறிநது தககாளள 

தேரிநது தேளிதவகாம். . . .

இ்லககியச்சுரவ உணரநது 

நுட்பஙகரள உளவகாஙகி 

தமகாழிரய ஆற்ைலுடன் 

பயன்படுத்ே

தமகாழிரய ஆளதவகாம் . . . . 

உயரசிநேரனத் திைன்தபை, 

பரடப்பகாககத்தின்வழி 

வகாழ்ரவத் ேன்னம்பிகரகயுடன் 

எதிரதககாளள, படித்துச்சுரவகக, 

தமகாழிவிரளயகாட்டு . . . .

தபகாருணரமககு ஏற்ப 

இயலின் தேகாடககத்தில் 

கற்ைல் த�காககஙகள

ககா்லத்தின் பகாய்ச்ெலுககு 

ஈடுதககாடுப்பேகாக 

இரணயவழி உைலிகள . . .

பயின்ை பகாடஙகள குறித்துச்

சிநதிகக, கற்ைல் 

தெயல்பகாடுகளகாகக  

கற்பரவ கற்ைபின் . . . .

மகாணவரேம்

அரடரவ அளவிட 

மதிப்பீடு . . . .

இயலின் இறுதியில்

விழுமியப் பககமகாக 

நிற்க அேற்குத் ேக. . .

VII
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ப�ொருளடக்கம்

1 தமகாழி எஙகள ேமிழ் * 2

ஒன்ைல்்ல இைணடல்்ல 5

அமுேத்ேமிழ் தபச்சுதமகாழியும் எழுத்துதமகாழியும் 8 ஜூன்

தெகா்லவரடகள 14

குற்றியலுகைம், குற்றியலிகைம் 18

2 இயற்ரக ககாடு * 26

அப்படிதய நிற்கட்டும் அநே மைம் 29

அணிநிைல் ககாடு வி்லஙகுகள உ்லகம் 32

இநதிய வனமகன் 38 ஜூர்ல

�கால்வரகக குறுககஙகள 42

திருககுைள * 47

3 �காடு, ெமூகம் புலி ேஙகிய குரக* 52

பகாஞரெ வளம் 54

�காடு அரே �காடு தேசியம் ககாத்ே தெம்மல் பசும்தபகான் 

உ . முத்துைகாமலிஙகத்தேவர

58 ஆகஸ்டு

கப்பத்லகாட்டிய ேமிைர 63

வைககு 67

திருககுைள 75

VIII

 ( * ) இககுறியிட்டை ்பாடைல்ள் ைைப்பாடைப்குதி

மின் நூல் இணைய வளங்கள்மதிப்பீடு

வ. 
எண் ப�ொருண்்மை/இயல் �ொடத்த்ைப்பு்கள் �க்க

எண் மைொ்தம்
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இயல்

ஒன்று அமு்தத ்தமிழ்

 மெய்யுமளப ்டித்து மையக்ருத்மே எடுத்து உமரத்ேல

 ்ழந்ேமிழ்த்தில வபாழந்ே வள்ளல்ள் வர்பாறமே அறிேல 

 த்ச்சு மைபாழி, எழுத்து மைபாழியின் நுட்்ங்்மள அறிேல

 மெபா்வமடை்ளில ம்பாதிந்துள்ள ெமூ்  உணமை்மளக ்ணடைறிேல

 குறறியலு்ர,  குறறியலி்ரச் மெபாற்மள அமடையபாளம் ்ணடு  அேன் வம்்மள 
அறிேல 

்கற்றல் ்நொக்்கங்கள்
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இயல்

ஒன்று
எங்கள் தமிழ்

உல்க மமொழி்களில் ம�ொன்ணமயொனது நம் �மிழமமொழி. 
அது மமன்ணமயும் இனிணமயும் வளணமயும் உணையது; 
வொழவுக்குத் த�ணவயொன அன்ணபையும் அறத்ண�யும் கூறுவது; 
்க ொ ல ச் சூ ழ லு க் கு  ஏ ற பை  ம ொ ற ற ங ்க ண ள  ஏ ற று ,  எ ன் று ம் 
இளணமதயொடு தி்கழவது. அத்�கு �மிழமமொழியின் சிறப்ணபை 
நொமக்்கல் ்கவிஞரின் பைொைல் மூலம் அறிதவொம்.

்கவிததப்பேதை

ச�ொல்லும் சபேொருளும்

ஊக்கிவிடும் - ஊக்்கப்பைடுத்தும் குறி   - குறிக்த்கொள்

விர�ம்  -  தநொன்பு மபைொழிகிற  - �ருகின்ற

*அருள்நெறி அறிவைத் தரலாகும்

  அதுவை தமிழன் குரலாகும்

்�ாருள்�ற யாவரயும் புகழாது

  வ�ாறறா தாவரயும் இகழாது

்காலலா விரதம் குறியாகக்

  ்காளவக ்�ாயயா ்நெறியாக

எலலா மனிதரும் இன்புறவை 

  என்றும் இவைந்திடும் அன்�றவம

 

அன்பும் அறமும் ஊக்கிவிடும்

  அசைம் என்�வதப் வ�ாக்கிவிடும்

இன்�ம் ்�ாழிகிற ைா்�ாலியாம்

  எஙகள தமி்ழனும் வதன்்மாழியாம்*

  -நொமக்கல கவிஞர் ்ை. இராமலிஙக�ார் 

7th Std Tamil Term 1_13.01.2020.indd   2 14-01-2020   11:27:34

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


3

நூல் சைளி

இப்பகாடலின் ஆசிரியரை, �காமககல் கவிஞர என்றும் 

அரைப்பர.  இவர ேமிைறிஞர,  கவிஞர,  விடுேர்லப் 

தபகாைகாட்ட வீைர எனப் பன்முகத் ேன்ரம தககாணடவர. 

ககாநதியடிகளின் தககாளரககளகால் ஈரககப்பட்டுக ககாநதியத்ரேப் 

பின்பற்றியேகால் இவர ககாநதியககவிஞர என்றும் அரைககப்படுகிைகார. 

ே மி ை க த் தி ன்  மு ே ல்  அ ை ெ ர வ க  க வி ஞ ை கா க  வி ள ங கி ய வ ர . 

மர்லககளளன், �காமககல் கவிஞர பகாடல்கள, என்கரே, ெஙதககாலி  

உளளிட்ட  பல்தவறு நூல்கரள எழுதியுளளகார.

�காமககல் கவிஞர பகாடல்கள என்னும் நூலிலிருநது இப்பகாடல் எடுத்துத் ேைப்பட்டுளளது.

1. “எங்கள் �மிழ“ -  பைொைணல இணசயுைன் பைொடி மகிழ்க.

2. பின்வரும் நொமக்்கல் ்கவிஞர பைொைணலப் பைடித்துச் சுணவக்்க.

கத்தி யின்றி ரத்த மின்றி 

 யுத்த ்மான்று ைருகுது

ைத்தி யத்தின் நித்தி யத்வத

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

கண்ட திலவல வகட்்ட திலவல

 ைணவ்ட யிந்த மாதிரி

�ணடு ்ையத புணணி யந்தான்

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

பேொ்டலின் சபேொருள்

நம் �ொய்மமொழியொம் �மிழ மமொழி, அருள் மநறி்கள் நிரம்பிய அறிணவத் �ருகிறது. 
அதுதவ �மிழமக்்களின் குரலொ்கவும் விளஙகுகிறது. �மிழ மமொழிணயக் ்கறதறொர, மபைொருள் 
மபைறுவ�ற்கொ்க யொணரயும் பு்கழ்நது தபைசமொட்ைொர. �ம்ணமப் தபைொறறொ�வர்கணளயும் இ்கழ்நது 
தபைசமொட்ைொர. 

ம்கொல்லொணமணயக்  குறிக்த்கொளொ்கவும் மபைொய்யொணமணயக் ம்கொள்ண்கயொ்கவும் ம்கொணடு, 
எல்லொ மனி�ர்களும் இன்புறறு வொழ அன்பும் அறமும் உ�வும்.

நம் �மிழமமொழி அணனவரிைத்தும் அன்ணபையும் அறத்ண�யும் தூணடும்; அஃது 
அச்சத்ண�ப் தபைொக்கி இன்பைம் �ரும்.  எங்கள் �மிழமமொழி த�ன் தபைொன்ற மமொழி ஆகும்.

்கறபேதை ்கற்றபின்

7th Std Tamil Term 1_13.01.2020.indd   3 14-01-2020   11:27:34

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


4

சரியொன விணைணயத் த�ர்நம�டுத்து எழுது்க.

 1. 'மநறி' என்னும் மசொல்லின் மபைொருள் _________.

   அ) வழி           ஆ) குறிக்த்கொள்        இ) ம்கொள்ண்க             ஈ)  அறம்

  2. ‘குரலொகும்’ என்னும் மசொல்ணலப் பிரித்து எழு�க் கிணைப்பைது ______.

   அ) குரல் + யொகும்   ஆ) குரல் + ஆகும்  

   இ) குர + லொகும்   ஈ)  குர + ஆகும்

 3. வொன் + ஒலி என்பை�ணனச் தசரத்ம�ழு�க் கிணைக்கும் மசொல் ______.

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

நயம் அறி்க

 1. 'எங்கள் �மிழ' பைொைலில் மு�ல் எழுத்து ஒன்றுதபைொல் வரும் தமொணனச் மசொற்கணள  
  எடுத்து எழுது்க.

   (எ.்கொ.)  அருள்மநறி ____________ ____________

     அதுதவ   ____________ ____________

 2. 'எங்கள் �மிழ' பைொைலில் இரணைொம் எழுத்து ஒன்றுதபைொல் வரும் எதுண்கச்   
  மசொற்கணள எடுத்து எழுது்க.

   (எ.்கொ.)  அருள் ____________ ____________

     மபைொருள் ____________ ____________

 3. 'எங்கள் �மிழ' பைொைலில் இறுதி எழுத்து ஒன்றுதபைொல் வரும் இணயபுச் மசொற்கணள  
  எடுத்து எழுது்க.

   (எ.்கொ.)  �ரலொகும் ____________ ____________

     குரலொகும் ____________ ____________ 

குறுவினொ

 1. �மிழமமொழியின் பைணபு்களொ்க நொமக்்கல் ்கவிஞர  கூறுவன யொணவ?

 2. �மிழமமொழிணயக் ்கறறவரின் இயல்பு்கணள எழுது்க.

சிறுவினொ

 ‘எங்கள் �மிழ’ பைொைலில் நொமக்்கல் ்கவிஞர கூறும் ்கருத்து்கணளத் ம�ொகுத்து எழுது்க.

சி்ந�ணன வினொ

 ்கவிஞர �மிணழ ஏன் த�னுைன் ஒப்பிடுகிறொர?

மதிபபீடு
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இயல்

ஒன்று
ஒன்்றல்்ல இரண்டல்்ல

� மி ழ ந ொ டு  நி ல வ ள மு ம்  நீ ர வ ள மு ம்  ம ட் டு ம ன் றி ப் 
மபைொருள்வளமும் அருள்வளமும் நிணற்ந�து. அத� தபைொல  
�மிழ மமொழி இலக்கிய வளமும் இலக்்கை வளமும் நிணற்ந�து. 
� மி ழ ்க  ம ன் ன ர ்க ளு ம்  வ ள் ள ல் ்க ளு ம்  ம ்க ொ ண ை த் தி ற ன் 
மிக்்கவர்களொ்க விளஙகினர. இக்்கருத்து்கணள விளக்கும் பைொைணல 
அறிதவொம்.

்கவிததப்பேதை

ஒன்றலல இரண்டலல தம்பி ்ைாலல

ஒப்புவம இலலாத அறபுதம் தமிழநொட்டில

(ஒன்றலல இரண்டலல தம்பி...)

்தன்றல தரும் இனிய வதன்மண மும்கமழும்

்ைஙகனியும் ்�ான்கதிரும் தந்துதவும் நென்்ையைளம்

(ஒன்றலல இரண்டலல தம்பி...)

�வக்ைன்ற திறம்�ாடும் �ரணிைவக - ்ைழும்

  �ரி�ா்டல கலம்�கஙகள எட்டுத்்தாவக  - ைான்

புகழ்காண்ட குறவளாடு அகம்புறமும் - ்ைம்

 ்�ாருளகண்ட தமிழசைஙக இலக்கியப் ்�ருஞ்ைலைம்

(ஒன்றலல இரண்டலல தம்பி...)

முலவலக்குத் வதர்்காடுத்தான் வைள�ாரி - ைான்

 முகிலினும் புகழ�வ்டத்த   உ�காரி - கவிச 

 ்ைாலலுக்குத் தவல்காடுத்தான் அருளமீறி – இந்த

 ைளளலாம் குமணன்வ�ால ைாழந்தைர் ைரலாறு 

 (ஒன்றலல இரண்டலல தம்பி...)

   - உடுமவல நொராயணகவி 

ச�ொல்லும் சபேொருளும்

ஒப்புணம -  இணை முகில் -   தம்கம் 
அறபு�ம் -  வியப்பு உபை்கொரி -   வள்ளல்
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நூல் சைளி

ப கு த் ே றி வு க  க வி ை கா ய ர  எ ன் று  பு க ை ப் ப டு ப வ ர 

உடுமர்ல �காைகாயணகவி. இவர ேமிழ்த் திரைப்படப் 

பகாட்லகாசிரியைகாகவும் �காடக எழுத்ேகாளைகாகவும் புகழ் 

தபற்ைவர. ேமது பகாடல்கள மூ்லம் பகுத்ேறிவுக கருத்துகரளப் பைப்பியவர. 

�காட்டுப்புை இரெயின் எளிரமரயக ரகயகாணடு கவிரேகள 

எழுதியவர. இவைது பகாடல் ஒன்று இஙகுத் ேைப்பட்டுளளது.

பேொ்டலின் சபேொருள்

 �மிழநொட்டின்  மபைருணம்கணளக் கூறினொல்  அணவ ஒன்றிரணைல்ல பைலவொகும். அணவ 
தவறு எவறதறொடும் இணைமசொல்ல முடியொ� வி்நண�்களொகும். இஙகு வீசும் ம�ன்றலில் 
த�ன்மைம் ்கமழும். சுணவமிகு ்கனி்களும் மபைொன் தபைொன்ற �ொனியக் ்கதிர்களும் விணளயும். 
�மிழநொட்டின் நன்மசய் நிலவளம் ஒன்றிரணைல்ல பைலவொகும்.

  பைண்கவணர மவன்றண�ப் பைொடுவது பைரணி இலக்கியம். அத்த�ொடு இணசப்பைொைலொன 
பைரிபைொைலும் ்கலம்பை்க நூல்்களும் எட்டுத்ம�ொண்கயும் வொன்பு்கழ ம்கொணை திருக்குறளும் 
அ்கம், புறம் ஆகியவறணற மமய்ப்மபைொருளொ்கக் ம்கொணடு பைொைப்பைட்ை சங்க இலக்கியங்களும் 
எனத் �மிழின் இலக்கிய வளங்கள் ஒன்றிரணைல்ல பைலவொகும்.

 முல்ணலக்குத் த�ர�்நது மணழதம்கத்ண� விைப்பு்கழ மபைறறொன் வள்ளல் தவள்பைொரி.  
புலவரின் மசொல்லுக்்கொ்கத் �ன் �ணலணயதய �ரத் துணி்ந�ொன் குமை வள்ளல். 
இவர்கள்தபைொல் பு்கழ மபைறறு வொழ்ந� வள்ளல்்களின் வரலொறு  ஒன்றிரணைல்ல பைலவொகும்.
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1. �மிழுக்குக் ம்கொணை ம்கொடுத்� வள்ளல்்கள் பைறறிய மசய்தி்கணளத் திரட்டு்க.

2. �மிழில் உள்ள பைல்தவறு இலக்கிய வடிவங்களின் மபையர்கணளப் பைட்டியலிடு்க. 

சரியொன விணைணயத் த�ர்நம�டுத்து எழுது்க.
 1. பைண்கவணர மவறறி ம்கொணைவணரப் பைொடும் இலக்கியம்  ________. 
   அ) ்கலம்பை்கம் ஆ) பைரிபைொைல்  இ) பைரணி  ஈ) அ்ந�ொதி 

 2. வொனில் _____ கூட்ைம் திரணைொல் மணழ மபைொழியும்.
   அ) அகில் ஆ) முகில் இ) துகில் ஈ) துயில்

 3. ‘இரணைல்ல’  என்னும் மசொல்ணலப் பிரித்து எழு�க் கிணைப்பைது ________.
   அ) இரணடு + ைல்ல  ஆ) இரண + அல்ல 
   இ) இரணடு + இல்ல   ஈ) இரணடு + அல்ல

 4. ‘�்நது�வும்’  என்னும் மசொல்ணலப் பிரித்து எழு�க் கிணைப்பைது ________.
   அ) �்நது  + உ�வும்  ஆ) �ொ  + உ�வும்
   இ) �்நது  + �வும் ஈ) �்ந�  + உ�வும்

  5. ஒப்புணம + இல்லொ� என்பை�ணனச் தசரத்ம�ழு�க் கிணைக்கும் மசொல் _____.
   அ) ஒப்புணமஇல்லொ� ஆ) ஒப்பில்லொ�
   இ) ஒப்புணமயில்லொ� ஈ) ஒப்புஇல்லொ�

குறுவினொ

 1. �மிழநொட்டின் இயறண்க வளங்களொ்கக் ்கவிஞர கூறுவன யொணவ?

 2.  ‘ஒன்றல்ல இரணைல்ல’ – பைொைலில் இைம்மபைறறுள்ள வள்ளல்்கள் குறித்� 
மசய்தி்கணள எழுது்க.

சிறுவினொ

�மிழுக்கு வளம் தசரக்கும் இலக்கிய வண்க்களொ்கக் ்கவிஞர கூறுவன யொணவ?

சி்ந�ணன வினொ

 �மிழில் அற இலக்கியங்கள் மிகுதியொ்கத் த�ொன்றக் ்கொரைம் என்ன?

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு
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�மிழமமொழி பைழணமயும் புதுணமயும் நிணற்ந� சிற்ந� மமொழி. 
இது தபைச்சுமமொழி, எழுத்துமமொழி என்னும் இரு கூறு்கணளக் 
ம்கொணைது. இவ்விரணடு கூறு்களுக்கும் இணைதய ஒறறுணமயும் 
உணடு; தவறறுணமயும் உணடு. தபைச்சுமமொழி, எழுத்துமமொழி 
ஆகியவறறின்  நுட்பைங்கணள அறிதவொம்.

இயல்

ஒன்று
்பேச்சுசமொழியும் எழுத்துசமொழியும்

உதரநத்ட உ்ல்கம்

�னது எணைங்கணளயும் உைரச்சி்கணளயும் பிறருக்கு மவளிப்பைடுத்துவ�ற்கொ்க 
மனி�னொல் உருவொக்்கப்பைட்ைத� மமொழி ஆகும்.  அஃது ஒருவர ்கருத்ண� மறமறொருவர 
அறி்நது, மசயல்பைை உ�வுகிறது. மமொழியின் மூலமொ்கதவ மனி�ர்களின் சி்ந�ணன ஒரு 
�ணலமுணறயிலிரு்நது அடுத்� �ணலமுணறக்குக் ம்கொணடு மசல்லப்பைடுகிறது. மமொழி 
இல்ணலதயல் மனி� சமு�ொயம் இன்று அணை்நதிருக்கும் முன்தனறறத்ண� எட்டியிருக்்க 
முடியொது.

ம�ொைக்்க ்கொலத்தில் மனி�ர்கள் �னித்�னிக் குழுக்்களொ்க வொழ்நது வ்ந�னர.  அவர்கள் 
�ங்களுக்குள் �னித்�னியொன ஒலிக் குறியீடு்கணள உருவொக்கிக்ம்கொணைனர. இ�ன் 
்கொரைமொ்கதவ மமொழி்கள் பைல  த�ொன்றின.

சமொழியின் ைடிைங்கள்

வொயினொல் தபைசப்பைட்டுப் பிறரொல் த்கட்டு உைரப்பைடுவது தபைச்சுமமொழியொகும். 
இவ்வொறு தபைசுவதும் த்கட்பைதும் மமொழியின் மு�ல் நிணல. ்கணைொல் ்கணடு உைருமொறு 
வரிவடிவமொ்க எழு�ப்பைட்டுப் பைடிக்்கப்பைடுவது எழுத்துமமொழியொகும்.  இவ்வொறு 
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எழு�ப்பைடுவதும் பைடிக்்கப்பைடுவதும் மமொழியின் இரணைொம் நிணல. தநரில் ்கொை 
இயலொ� நிணலயில் மசய்திணயத் ம�ரிவிக்்க எழுத்துமமொழி உ�வுகிறது. மனி�ர்களின் 
சி்ந�ணன்கள் ்கொலம் ்கை்நது வொழவ�றகும் எழுத்துமமொழிதய ்கொரைமொகின்றது. ஒலி 
வடிவில் அணமயும் தபைச்சுமமொழியொனது உைனடிப் பையன்பைொட்டிறகு உரியது. வரிவடிவில் 
அணமயும் எழுத்து மமொழியொனது நீணை்கொலப் பையன்பைொட்டிறகும் உரியது. உலகில் சில 
மமொழி்கள்   தபைச்சுமமொழியொ்க மட்டுதம உள்ளன. சில மமொழி்கள் எழுத்து மமொழியொ்க 
மட்டுதம உள்ளன. ஆனொல் �மிழமமொழியில் தபைச்சு, எழுத்து ஆகிய இரணடு வடிவங்களும் 
பையன்பைொட்டில் உள்ளன. 

்பேச்சுசமொழி

மமொழியின் உயிரநொடியொ்க விளஙகுவது தபைச்சுமமொழிதய என்பைர. தபைச்சுமமொழி  
உைரவு்கணள எளி�ொ்க மவளிப்பைடுத்தும்; அது ்கருத்ண� மவளிப்பைடுத்துவண� மட்டுதம 
தநொக்்கமொ்கக் ம்கொணைது.  தபைசப்பைடும் மசொற்கள் மட்டுமன்றிப் தபைசுபைவரின் உைல்மமொழி, 
ஒலிப்பைதில் ஏறற இறக்்கம் ஆகியனவும் தபைச்சுமமொழியின் சிறப்புக் கூறு்கள் ஆகும்.

்பேச்சுசமொழியில் சபேொருள் ்ைறுபேொடு

தபைசப்பைடும் சூழணலப் மபைொருத்துப் தபைச்சுமமொழியின் மபைொருள் தவறுபைடும். 
எடுத்துக்்கொட்ைொ்கக் ’குழ்நண�ணய நல்லொக் ்கவனிங்க’ என்று கூறும்தபைொது ’்கவனி’ 
என்னும் மசொல் தபைணு�ல் என்னும் மபைொருணளத் �ருகிறது. 'நில், ்கவனி, மசல்' என்பைதில் 
’்கவனி’ என்னும் மசொல் நின்று, ்கவனித்துச் மசல் என்னும் 'பைொது்கொப்புப் மபைொருணளத் 
�ருகிறது'.  அதுதபைொலதவ ஒலிப்பை�ன் ஏறற இறக்்கமும் மபைொருள் தவறுபைொட்ணைத் �ரும். 
எடுத்துக்்கொட்ைொ்க என்னொல் தபைொ்க முடியொது என்னும் ம�ொைர ஓஙகி ஒலிக்கும் தபைொது 
மறுப்ணபை உைரத்துகிறது. மமன்ணமயொ்க ஒலிக்கும் தபைொது இயலொணமணய உைரத்துகிறது.

ஒரு ம�ொைரில் எ்ந�ச் மசொல்லுக்கு அழுத்�ம் ம்கொடுக்கிதறொதமொ அ�றத்கறபைப் 
தபைச்சுமமொழியில் மபைொருளும் தவறுபைடும். எடுத்துக்்கொட்ைொ்க ’நொன் பைறணவணயப்  
பைொரத்த�ன்’ என்னும் ம�ொைரில் ’நொன்’ என்னும் மசொல்லுக்கு அழுத்�ம் ம்கொடுத்�ொல், 
’பைறணவணயப் பைொரத்�து யொர?’ என்னும் வினொவுக்கு விணையொ்க அணமயும்.  ’பைறணவணய’ 
என்னும் மசொல்லுக்கு அழுத்�ம் ம்கொடுத்�ொல் ’நீ எண�ப் பைொரத்�ொய்?’ என்னும் வினொவுக்கு 

விணையொ்க அணமயும்.   ’பைொரத்த�ன்’ என்னும் 
மசொல்லுக்கு அழுத்�ம் ம்கொடுத்�ொல் ’நீ 
பைறணவணய  என்ன மசய்�ொய்?’ என்னும் 
வினொவுக்கு விணையொ்க அணமயும்.  

இ வ் வ ொ று  ம ச ொ ல் ண ல  ஒ லி ப் பை தி ல் 
ஏறபைடும் ஏறற இறக்்கத்�ொல்,  மபைொருள் 
தவறுபைடும் என்பைண�,

”எடுத்ேல் படுத்ேல் �லிேல் உைப்பில்

திரிபும் ேத்ேமில் சிறிது உள வகாகும்” 

என்னும் நன்னூல் நூறபைொ உைரத்துகிறது.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

‘ த ப ெ ப் ப டு வ து ம்  த க ட் க ப் ப டு வ து த ம 

உணரமயகான தமகாழி; எழுேப்படுவதும் 

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

ரவத்துக கருேப்படும் தமகாழியகாகும். 

இ ர வ த ய  அ ன் றி  த வ று வ ர க 

த ம கா ழி நி ர ்ல க ளு ம்  உ ண டு . 

எணணப்படுவது, நிரனககப்படுவது, 

கனவு ககாணப்படுவது ஆகியரவயும் 

தமகாழிதய ஆகும்’   

- மு.வைேைகாெனகார
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ைட்டொரசமொழி

தபைச்சுமமொழி இைத்திறகு இைம் மொறுபைடும். மனி�ர்களின் வொழவியல் சூழலுக்கு 
ஏறபைவும் மொறுபைடும். இவ்வொறு மொறுபைடும் ஒதர மமொழியின் மவவ்தவறு வடிவங்கணள 
வட்ைொர மமொழி என்பைர. எடுத்துக்்கொட்ைொ்க ’இருக்கிறது’ என்னும் மசொல்ணல ’இருக்கு’, 
’இருக்குது’, ’கீது’ என்று �மிழ்கத்தின் ஒவ்மவொரு பைகுதியிலும் ஒவ்மவொரு வண்கயொ்கச் 
ம ச ொ ல் லு வ ர .  இ த் � ண ்க ய  த வ று பை ொ டு ்க ள்  ்க ொ ர ை ம ொ ்க த வ  வ ட் ை ொ ர  வ ழ க் கு ்க ள் 
த�ொன்றுகின்றன. 

கிதைசமொழி

ஒதர மமொழிணயப் தபைசும் மக்்கள் மவவ்தவறு இைங்களில் வொழவதும் உணடு. வொழும் 
இைத்தின் நில அணமப்பு, இயறண்கத் �ணை்கள் தபைொன்றவறறின் ்கொரைமொ்க  அவர்கள் தபைசும் 
மமொழியில் சிறிது சிறி�ொ்க மொறறங்கள் ஏறபைடும். அவர்களுக்கு இணைதயயொன ம�ொைரபு 
குணறயும் மபைொழுது இம்மொறறங்கள் மிகுதியொகிப் புதிய மமொழியொ்கப் பிரியும். அவ்வொறு 
உருவொகும் புதிய மமொழிணயக் கிணளமமொழி என்பைர. ்கன்னைம், ம�லுஙகு, மணலயொளம் 
மு�லிய திரொவிை மமொழி்கள் �மிழிலிரு்நது பிரி்நது மசன்ற கிணளமமொழி்கள் ஆகும்.

எழுத்துசமொழி

தபைச்சு மமொழிக்கு நொம் �்ந� வரிவடிவதம எழுத்து மமொழியொகும். ஒரு மமொழியொனது 
நீணை ்கொலம் நிணலமபைறுவ�றகு எழுத்து வடிவம் இன்றியணமயொ�து. பைல நூறு 
ஆணடு்களுக்கு முறபைட்ை இலக்கியங்கள் எழுத்து வடிவில் இருப்பை�ொல்�ொன் நம்மொல் 
இன்றும் பைடிக்்க முடிகிறது. எழுத்துமமொழியில் ்கொலம், இைம் ஆகியவறறுக்கு ஏறபைச் 
மசொற்கள் சிண�வதில்ணல. ஆனொல் வரிவடிவம் மொறுபைடும். எடுத்துக்்கொட்ைொ்க முற்கொலத்தில் 
அண , ்கொ ல என்று எழுதியவறணற இக்்கொலத்தில் அணைொ, ்கொணல என்று எழுதுகிதறொம்.

்பேச்சுசமொழியும் எழுத்துசமொழியும்

தபைச்சுமமொழிணய உல்க வழக்கு என்றும், எழுத்துமமொழிணய இலக்கிய வழக்கு 
என்றும் கூறுவர. தபைச்சுமமொழிக்கும் எழுத்துமமொழிக்கும் சில தவறுபைொடு்கள் உள்ளன. 
தபைச்சுமமொழியில் மசொற்கள் மபைரும்பைொலும் குறுகி ஒலிக்கும். எழுத்துமமொழியில் மசொற்கள் 
முழுணமயொ்க எழு�ப்பைடும். எடுத்துக்்கொட்ைொ்க ’நல்லொச் சொப்ட்ைொன்’ என்பைது தபைச்சு 

மமொழி. ’நன்றொ்கச் சொப்பிட்ைொன்’ என்பைது 
எழுத்துமமொழி. 

தபைச்சுமமொழியில் உைரச்சிக் கூறு்கள் 
அதி்கமொ்க இருக்கும். எழுத்துமமொழியில் 
உ ை ர ச் சி க்  கூ று ்க ள்  கு ண ற வு .  ’ உ ம் ’ , 
’ வ ்ந து ’  த பை ொ ன் ற வ ற ண ற ச்  ம ச ொ ற ்க ளு க் கு 
இணைதய மபைொருளின்றிப் தபைசுவது உணடு. 
ஆனொல் எழுத்து முணறயில் இணவ இைம் 
மபைறுவதில்ணல.

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

சதரிந்து சதளி்ைொம்

தபச்சு தமகாழிககும் எழுத்து தமகாழிககும் 

இரடதய தபரிய அளவில் தவறுபகாடு 

இருநேகால் அஃது இைட்ரட வைககு 

தமகாழி (Diglossic Language) எனப்படும். 

ேமிழில் பைஙககா்லம் முேத்ல தபச்சு 

த ம கா ழி க கு ம்  எ ழு த் து  த ம கா ழி க கு ம் 

இரடதய தவறுபகாடு இருநதுளளது. 

தேகால்ககாப்பியர இவற்ரை உ்லக வைககு, 

தெய்யுள வைககு என்று கூறியுளளகார.
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சதரிந்து சதளி்ைொம்
எழுத்துமமொழிணய விை  எளிணமயொ்கக் 
்கருத்ண� உைரத்துகிறது.  உைல்மமொழி, 
கு ர ல்  ஏ ற ற த் � ொ ழ வு  த பை ொ ன் ற வ ற றி ற கு 
எழுத்துமமொழியில் இைமில்ணல.

எ ழு த் து ம ம ொ ழி  சி ்ந தி த் து 
எழு�ப்பைடுவ�ொலும் பிணழ்கள் ஏறபைட்ைொல் 
திருத்திக் ம்கொள்ள வொய்ப்பு இருப்பை�ொலும்  
திருத்�மொன மமொழிநணையில் அணமகிறது. 
ஆனொல் தபைச்சு மமொழியில் சி்நதிப்பை�ற்கொன 
தநரம் குணறவு; திருத்திக்ம்கொள்ள வொய்ப்பும் 
இல்ணல. எனதவ தபைச்சுமமொழி திருத்�மொன இலக்கிய நணையில் அணமவதில்ணல.

 தபைச்சுமமொழி மக்்களின் மனநிணலக்கு ஏறபை அணமவ�ொல் விணர்நது மொறறமணை்நது 
வருகிறது. எழுத்துமமொழி மபைரும்பைொலும் மொறுவதில்ணல. தமலும் தபைச்சுமமொழியில் 
பிறமமொழிச் மசொற்கள் மிகுதியொ்க இைம்மபைறுகின்றன. ஆனொல் எழுத்துமமொழியில் 
மபைரும்பைொலும் மமொழித்தூய்ணம தபைைப்பைடுகிறது.

 தபைச்சு மமொழியில் எழுத்து்கணள மொறறி ஒலிப்பைதும் உணடு. ‘இ’ என்பைண� ‘எ’ என்றும் 
’உ’ என்பைண� ’ஒ’ என்றும் மொறறி ஒலிப்பைர. எடுத்துக்்கொட்ைொ்க ’இணல’ என்பைண� ’எல’ என்றும்  
’உல்கம்’  என்பைண� ’ஒல்கம்’ என்றும் ஒலிப்பைர.  இம்மொறுபைொடு்கள் எழுத்துமமொழியில் 
இல்ணல.

ஒரு மமொழி உயிரப்தபைொடு வொழவ�றகுப் தபைச்சுமமொழியும் ்கொலம் ்கை்நது வொழவ�றகு 
எழுத்துமமொழியும் த�ணவப்பைடுகின்றன. இவ்விரு வடிவங்கணளயும் சரியொ்க  அறி்நது 
ம்கொணைொல் மமொழியின் நுட்பைங்கணளப் புரி்நதும்கொள்ள முடியும்.

�மிழில் தபைச்சுமமொழிக்கும் எழுத்துமமொழிக்கும் இணைதய தவறுபைொடு உணடு. 
எனதவ �மிணழ இரட்ணை வழக்கு மமொழி என்பைர. தமணைப்தபைச்சிலும், வொமனொலி, 
ம�ொணலக்்கொட்சி தபைொன்ற ஊை்கங்களிலும் எழுத்துமமொழியொகிய இலக்கியத்�மிதழ 

பையன்பைட்டு வ்ந�து. ஆனொல் இக்்கொலத்தில் 
அ ்ந நி ண ல  ம பை ரு ம் பை ொ லு ம்  ம ொ றி வி ட் ை து ; 
தபைச்சுத்�மிழ பைரவலொ்கப் பையன்பைடுத்�ப்பைட்டு 
வருகிறது. 

நொதளடு்கள் மறறும் பைருவ இ�ழ்களில் 
இன்றும் எழுத்துத் �மிதழ பையன்பைடுத்�ப்பைட்டு 
வருகிறது. தபைச்சுத்�மிழில் ்கொல்நத�ொறும் 
ஏறபைட்டு வரும் மொறறங்கணளத் �விரக்்க 
இ ய ல ொ து .  ஆ ன ொ ல்  ஊ ை ்க ங ்க ளி லு ம் 
இலக்கியங்களிலும் திருத்�மொன �மிணழதய 
பையன்பைடுத்� தவணடும். அப்தபைொது�ொன் நம் 
�ொய்மமொழிணயச் சிண�யொமல் ்கொக்்க முடியும். 

தகட்டல், தபசுேல் என்னும் முேல் 

நிர்லயித்லதய குைநரேகளுககுத் 

ேகாய்தமகாழி அறிமுகமகாகிைது. படித்ேல், 

எ ழு து ே ல்  எ ன் னு ம்  இ ை ண ட கா ம் 

நிர்லயில் பிை தமகாழிகள அறிமுகம் 

ஆகின்ைன.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

இ க க கா ்ல த் தி ல்  பு தி ய  அ றி வி ய ல் 

க ண டு பி டி ப் பு க ள  மூ ்ல ம் 

ெ கா ன் த ை கா ர க ளி ன்  உ ர ை க ள 

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

த ெ ய் ய ப் ப டு கி ன் ை ன .  இ ே ன் 

ககாைணமகாகப் தபச்சுதமகாழியும் நீணட 

ககா்லம் நிர்லத்து நிற்கும் நிர்ல 

ஏற்பட்டுளளது. 

7th Std Tamil Term 1_13.01.2020.indd   11 14-01-2020   11:27:36

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


12

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

1. உங்கள் வீட்டில் பையன்பைடுத்தும் தபைச்சுவழக்குத் ம�ொைர்களுக்கு இணையொன  
எழுத்துவழக்குத் ம�ொைர்கணள எழுதி வரு்க.

 (எ.்கொ.) தபைச்சுமமொழி  : அம்மொ பைசிக்கிது எனக்குச் தசொறு தவணும்.

                   எழுத்துமமொழி  : அம்மொ! பைசிக்கிறது. எனக்குச் தசொறு தவணடும்.

2. தபைசும்தபைொது சில தநரங்களில் மசொற்களின் இறுதியில் உ்கரம் தசர்நது ஒலிப்பைது 
உணடு. ‘ஆ’ என்னும் எழுத்து இ்கரமொ்க மொறுவதும் உணடு. அவ்வொறு ஒலிக்கும் 
மசொற்கணள எழுதி அவறறுக்கு இணையொன எழுத்துவழக்குச் மசொற்கணளயும் 
எழுது்க.

 (எ.்கொ.)  மசொல்லு  -  மசொல்  வ்நதியொ      –  வ்ந�ொயொ?

        நில்லு    -  நில்                       சொப்ட்டியொ  -  சொப்பிட்ைொயொ?

“எளியநெவ்டயில தமிழநூல எழுதி்டவும் வைணடும் 

 இலக்கணநூல புதிதாக இயறறுதலும் வைணடும்.

்ைளியுலகில, சிந்தவ�யில புதிதுபுதிதாக 

 விவளந்துளள எைறறினுக்கும் ்�யர்கள எலலாம் கணடு

்தளிவுறுத்தும் �்டஙக்ளாடு சுைடிஎலாம் ்ையது

 ்ைந்தமிவழச ்ைழுந்தமிழாயச ்ையைதுவும் வைணடும்.”

என்பைது பைொதவ்ந�ரின் ஆணச. அ�ன்பைடி நம் மச்ந�மிழமமொழி மசழு்ந�மிழொய் விளங்கப் 
பைொடுபைடுதவொம்.

சரியொன விணைணயத் த�ர்நம�டுத்து எழுது்க.

 1. மமொழியின் மு�ல் நிணல தபைசு�ல், ________ ஆகியனவொகும்.

   அ) பைடித்�ல் ஆ) த்கட்ைல்   இ) எழுது�ல்  ஈ) வணர�ல்

 2. ஒலியின் வரிவடிவம் _________ ஆகும்.

   அ) தபைச்சு ஆ) எழுத்து   இ) குரல் ஈ) பைொட்டு
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 3. �மிழின் கிணள மமொழி்களில் ஒன்று _________
   அ) உருது ஆ) இ்நதி  இ) ம�லுஙகு  ஈ) ஆஙகிலம்

 4. தபைச்சுமமொழிணய ________ வழக்கு என்றும் கூறுவர
   அ) இலக்கிய  ஆ)  உல்க   இ)  நூல்  ஈ) மமொழி

சரியொ �வறொ என எழுது்க.

 1.  மமொழி ்கொலத்திறகு ஏறபை மொறுகிறது. 

 2.  எழுத்துமமொழி ்கொலம் ்கை்நதும் நிணலத்து நிறகிறது.

 3.  தபைசுபைவரின் ்கருத்திறகு ஏறபை உைனடிச் மசயல்பைொட்டிறகு உ�வுவது எழுத்துமமொழி.

 4.  எழுத்து மமொழியில் உைல்மமொழிக்கு வொய்ப்பு அதி்கம். 

 5.  தபைச்சுமமொழி சிறப்பைொ்க அணமயக்  குரல் ஏறறத்�ொழவு அவசியம். 

ஊை்கங்கணள வண்கப்பைடுத்து்க.
 வொமனொலி, ம�ொணலக்்கொட்சி, மசய்தித்�ொள்,  நூல்்கள், திணரப்பைைம், மின்னஞசல்

குறுவினொ

 1.  மமொழியின் இரு வடிவங்கள் யொணவ?

 2.  தபைச்சுமமொழி என்றொல் என்ன?

 3.  வட்ைொரமமொழி எனப்பைடுவது யொது?

சிறுவினொ

1. தபைச்சுமமொழிக்கும் எழுத்துமமொழிக்கும் இணைதய உள்ள தவறுபைொடு்களுள் 
நொன்்கணன விளக்கு்க.

2. கிணளமமொழி்கள் எவ்வொறு உருவொகின்றன?

சி்ந�ணன வினொ

 இலக்கியங்கள் ்கொலம் ்கை்நதும் அழியொமல் வொழவ�றகு என்ன ்கொரைம் என்று 

்கருதுகிறீர்கள்? 

எழுத்துசமொழி ்பேச்சுசமொழி
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இயல்

ஒன்று
ச�ொ்லைத்ட்கள்

(சபேொம்ம்லொட்டம்)

விரிைொனம்

மசொலவணை்கள் என்பைணவ சிறுசிறு ம�ொைர்களொ்க வட்ைொரப் 
தபைச்சு வழக்கில் வழஙகி வருபைணவ. இணவ தபைச்சுமமொழியின் 
அழகியணலயும் பைணபைொட்டுக் கூறு்கணளயும் ம்கொணடிருக்கும். 
மபைொருட்மசறிவுமிக்்கச்  மசொலவணை்கணள நொட்டுப்புற மக்்களும் 
�ம் தபைச்சில் இயல்பைொ்கப் பையன்பைடுத்துகின்றனர. இவ்வொறு 
பை ய ன் பை டு த் து வ து  ம � ொ ன் ண ம  வ ொ ய் ்ந �  ம ம ொ ழி ்க ளு க் த ்க 

உரிய �னிச்சிறப்பைொகும். மசொலவணை்களுைன் கூடிய நொட்டுப்புறக் ்கண� ஒன்ணறப்  
மபைொம்மலொட்ைமொ்கப் பைொரப்தபைொம்.

்கண�மசொல்லி : மபைரிதயொர்கதள! �ொய்மொர்கதள! குழ்நண�்கதள! நொம இன்னிக்கு      
‘ஆளுக்கு ஒரு தவணல’ என்னும் ்கண�ணயப் மபைொம்மலொட்ைமொப்   பைொக்்கப் தபைொதறொம்.  

இ்ந�ப் ணபையன்�ொன் நம்ம ்கண�நொய்கன். இவன்  ஒழுங்கொப்   பைள்ளிக்கூைம் தபைொ்கொம 
ஊணரச் சுத்திக்கிட்டு வருவொன். அவங்க   அம்மொ எவ்வளதவொ மசொல்லியும் அவன் த்கட்்கல.  
புணணுக்கு   மரு்நது தபைொை முடியும்; புடிவொ�த்துக்கு மரு்நது தபைொை முடியுமொ?  அவதனொைப் 
புடிவொ�த்ண� யொரொலும் மொத்� முடியல. ஒருநொள் அப்பைொ   ணபையனக் கூப்பிடுறொரு. 
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அப்பைொ :  அணை உணைஞசு தபைொன மவள்ளம் அழு�ொலும் வரொது. இப்பை நீ சரியொ 
பைடிக்்கலன்னொ வொழக்ண்கயில முன்தனற முடியொது. ஒழுங்கொப் பைள்ளிக்கூைம் தபைொயி பைடிக்கிற 
தவணலணயப் பைொரு. 

ணபையன் : பைடிக்கிறம�ல்லொம் எனக்குப் பிடிக்்கொது. 

்கண�மசொல்லி : மவணளச்சலுக்கும் மவள்ளொட்டுக்கும் மசன்மப் பைண்கஙகிற மொதிரி 
இ்ந�ப்  பையகிட்ை தபைொரொடித்�ொன் பைடிக்்க ணவக்்கணும். எறும்பு ஊரக் ்கல்லும் த�யுஙகிற 
மொதிரி இவணனக் ம்கொஞசம் ம்கொஞசமொ மொத்�ணும்னு நிணனக்குறொரு அவங்க அப்பைொ. 
மபைொறுணமயொ அறிவுணர மசொல்றொரு. ஆனொ ணபையன் த்கக்்கல.    

ணபையன் :  தபைொப்பைொ, பைள்ளிக்கூைம் தபைொற தவணலமயல்லொம்  எனக்கு ஒத்து வரொது.

்கண�மசொல்லி : அப்பைொவுக்குக் த்கொபைம் வருது. சத்�ம் தபைொடுறொரு. சத்�ம் த்கட்டு அம்மொ 
மவளிதய வரொங்க.

அம்மொ : ரொசொ, உணழக்கிற மொடு�ொன் ஊருக்குள்ள விணலதபைொகும். நீ பைடிக்்கலன்னொ ஊரல 
யொரும்  மதிக்்கமொட்ைொங்க. அ�னொல நீ பைள்ளிக்கூைம் தபைொயி நல்லொப் பைடிச்சுக்்க.

்கண�மசொல்லி : அணை மணழ விட்ைொலும் மசடி மணழ விைொதுஙகிற மொதிரி அப்பைொ விட்ைொலும் 
அம்மொ விைமொட்ைொங்க தபைொல இருக்குன்னு மநனச்சுப் ணபையன் பைள்ளிக்கூைத்துக்குப் 
தபைொறொன்.  அவனுக்குப் பைடிக்்கப்  பிடிக்்கல. நிணனச்ச�ொம் ்கழுண� எடுத்��ொம் 
ஓட்ைமுஙகிற  மொதிரிப் பைள்ளிக்கூைத்ண� விட்டு ஓட்ைம் பிடிக்குறொன். விணளயொை யொரொவது 
கிணைப்பைொங்களொன்னு  பைொரக்குறொன். அஙத்க எறும்பு ஒணணு தபைொய்கிட்டு இருக்கு. 

ணபையன் : எறும்தபை! எறும்தபை! என் கூை விணளயொை வரறியொ?

எறும்பு : தபைொ! தபைொ! உனக்குத் �ொன் தவணல இல்ல. குைல் கூழுக்கு அழுவு�ொம், ம்கொணணை 
பூவுக்கு அழுவு�ொம். எனக்கு மநணறய தவல கிைக்கு. நொன் எஙகுழ்நண�்களுக்குத் தீனி 
ம்கொடுக்்கணும். அரிசி, மநொய் எல்லொம் தச்கரிக்்கணும். மசொப்பைனத்தில் ்கணை அரிசி 
தசொத்துக்கு ஆகுமொ?  நொன் கிளம்புதறன். நீ அத�ொ பைறக்குத� அ்ந�த் த�னீகூைப் தபைொய் 
விணளயொடு.

ணபையன் : த�னீ! த�னீ! நீ என் கூை விணளயொை வரறியொ?

த�னீ : நல்ல பைொம்பு பைைம் எடுக்்கலொம்; நொக்்கலொம் பூச்சி பைைம் எடுக்்கலொமொ?   உனக்குத்�ொன் 
தவணல இல்ணல. ஆயிரம் ்கலம் மநல்லுக்கு ஒரு அ்நதுப்பூச்சி தபைொதும். உன்ணனப் தபைொல 
ஒரு ஆளு இரு்ந�ொ எங்கக் கூட்ைதம ம்கட்டுப் தபைொயிடும். எனக்குத் த�ன் எடுக்குற தவணல 
இருக்கு.  தபைொ! தபைொ! 

ணபையன் : உங்க கூட்ைத்தில ஆயிரம் த�னீ இருக்த்க, நீ ஒரு ஆளு த�ன் எடுக்்கலன்னொ என்ன 
ம்கொணறஞசொ தபைொயிடும்?

த�னீ : ஆள் கூடுனொ பைொம்பு சொகுமொ? ண்கய ஊனித்�ொன் ்கரைம் தபைொை முடியும். பூமவல்லொம் 
குறுகி மூடுறதுக்குள்ள நொன் த�மனடுக்்கப் தபைொ்கணும். 
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்கண�மசொல்லி : த�னீயும் தபைொயிடுது. ணபையன் ம்கொஞசம் தூரம் நைக்குறொன். ஒரு வீட்டு 
வொசலில் மபைொதிமொடு ஒணணு நின்னுக்கிட்டு இருக்கு.  

ணபையன் :  மொதை! மொதை! சும்மொ�ொதன இருக்த்க. ஏஙகூை விணளயொை வொரியொ? 

மொடு: என்னது! சும்மொ இருக்கிதறனொ? ்கொவடிப்பைொரம் சுமக்கிறவனுக்குத்�ொன் ம�ரியும். 
இப்தபைொ உனக்குத்�ொன் தவணல இல்ணல. இருப்பைவனுக்குப் புளிதயப்பைம்; இல்லொ�வனுக்குப் 
பைசிதயப்பைம்.  நொன் என் மு�லொளிக்கு உப்புமூட்ணை, புளிமூட்ணை எல்லொம் சுமக்்கணும். நொன் 
வரல. நீ அத�ொ அ்ந� ஆணமகிட்ை தபைொய் விணளயொடு.

ணபையன் : ஆணமதய! ஆணமதய! நொலு வீட்டில ்கல்யொைமொம். நொய்க்கு அஙத்கயும் இஙத்கயும் 
ஓட்ைமொம் என்கிற மொதிரி எஙத்க தவ்கமொ்கப் தபைொயிட்டு இருக்த்க? ஏஙகூை விணளயொை 
வொரியொ?

ஆணம : என்ணனவிை தவ்கமொ்க ஓடுற முயதலொை தபைொட்டி வச்சிருக்த்கன். அவப்மபைொழுது 
தபைொக்குவதிலும் (வீைொ்கப் மபைொழுதுதபைொக்கு�ல்) �வப்மபைொழுது நல்லதும்பைொங்க. நொன் 
ம்கொஞச தநரம் கூை வீைொக்்கொமல் நை்நத� ஆ்கணும். 

ணபையன் : பைொடிப்பைொடிக் குத்தினொலும் பை�ரு அரிசி ஆகுமொ? நீ ஓடி ஓடிப் பைொரத்�ொலும் முயணல 
மு்ந�  முடியுமொ?

ஆணம : அதிர அடிச்சொ உதிர விணளயும்.  அது மொதிரி முயறசி மசஞசொ எல்லொம் முடியும். நீ 
தவணும்னொ அத�ொ அஙத்க பைடுத்திருக்கிற முயல் கூைப் தபைொய் விணளயொடு. 

்கண�மசொல்லி : ணபையன் ம்கொஞச தூரத்தில் பைடுத்திருகிற முயல் கிட்ைப் தபைொறொன்.

ணபையன் : முயதல! முயதல! குத்துக்்கல்லுக்கு என்ன குளிரொ மவயிலொஙகிற மொதிரி 
்கவணலதய இல்லொம பைடுத்திருக்கிதய,  வொ  விணளயொைலொம். 

முயல் :   அ்கழியில் விழு்ந� 
மு�ணலக்கு அதுதவ மசொரக்்கம் னு 
ம ச ொ ல் லு ற  ம ொ தி ரி ,  நி ழ லி ல் 
பை டு த் து த்  தூ ங கி ன � ொ ல 
த பை ொ ன � ை ண வ  ஆ ண ம யி ை ம் 
த�ொத்துப் தபைொய்ட்தைன். இ்ந�த் 
� ை ண வ ய ொ வ து  ந ொ ன்  மு ்ந தி 
ஆ ்க ணு ம் .  அ � ன ொ ல  ந ொ ன் 
தவ்கமொ ஓைணும். நீ தவணும்னொ 
அ த � ொ  அ ங த ்க  இ ரு க் கு ற 
கு ட் டி ச் சு வ ரு கூ ை ப்  த பை ொ ய் 
விணளயொடு. 

்கண�மசொல்லி : அ்ந�ப்  ணபையன் ்கொரத்திண்க மொசம் பிணறய ்கணை மொதிரி விணளயொை 
ஆள் கிணைச்சிடுச்சுனு நிணனச்சு அ்ந�க் குட்டிச் சுவரு தமதல ஏறிக் குதிச்சுக் குதிச்சு 
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விணளயொடுறொன்.  அது மரொம்பைப் பைணழய சுவரு. மணழயிலதவற நல்லொ ஊறி இருக்கு. இவன் 
ஏறிக் குதிச்சதும் மபைொல மபைொலன்னு இடிஞசு விழுது.  அதுல இரு்ந� பூச்சி, எறும்பு, வணடு 
எல்லொம் மவளியில வருது.

எறும்பு : அைப்பைொவி, நொங்கதள அண� விட்ைொலும் ்கதி இல்ல, அப்பைொல தபைொனொலும் விதி 
இல்லனு நிணனச்சு �ட்டிப் தபைொட்ை மரொட்டிக்குப் புரட்டிப் தபைொை ஆளு இல்லொம இருக்த்கொம். 
உனக்குத்�ொன் தவணல இல்ணலன்னொ நொங்க பைொடுபைட்டுச் தசரத்து வச்ச மபைொருணள எல்லொம் 
இப்பைடிப் தபைொட்டு உணைச்சிட்டிதய!

்கண�மசொல்லி : எறும்பு, பூச்சி எல்லொம் த்கொபைத்த�ொை அவன் ண்கயில ்கொல்ல ஏறி நறுக்கு 
நறுக்குன்னு ்கடிக்குது்க. அள்ளுறவன் பைக்்கத்துல இரு்ந�ொலும் கிள்ளுறவன் பைக்்கத்துல 
இருக்்கக் கூைொதுன்னு அ்ந�ப் ணபையன் வலி மபைொறுக்்க முடியொம ்கத்திக்கிட்டு ஓடுறொன். 
அமொவொணச இருட்டில் மபைருச்சொளிக்குப் தபைொன இைமமல்லொம் வழி�ொன் என்கிற மொதிரி 
்கொட்டுலயும் தமட்டுலயும் ஏறி விழு்நது  வீட்டுக்கு ஓடி வ்நது தசருறொன்.

ணபையன் :  அம்மொ! அம்மொ! ஊரு உல்கத்துல எல்லொரும் அவங்க அவங்க தவணலயப் 
பைொக்குறொங்க.  ஈ எறும்பு கூைச் சும்மொ இல்லொம தவணல மசய்யுது்க. எனக்கு இப்பைத்�ொன் 
புத்தி வ்ந�து. என்தனொை தவல பைடிக்கிறதுன்னு எனக்குப் புரிஞசிடுச்சு. இனிதம நொனும் 
சும்மொ இருக்்கொம, ஒழுங்கொப் பைள்ளிக்கூைம் தபைொயிப் பைடிப்தபைன்.

்கண�மசொல்லி :  அதுக்குப்பிறகு அ்ந�ப் ணபையன் நல்லபைடியொ பைடிக்்கத்  ம�ொைங்கறொன். 
ஆளுக்கு ஒரு தவணலன்னு  எல்லொருக்கும் புரிய ணவக்கிறொன். இத்த�ொை ்கண� முடியுது. 
இதுவணரக்கும் மபைொறுணமயொ இரு்நது மபைொம்மலொட்ைத்ண�ப் பைொரத்� உங்கள் எல்லொருக்கும் 
நன்றி...  நன்றி...  நன்றி!

பைொைப்பைகுதிப் மபைொம்மலொட்ைக் ்கொட்சி்கணளச்  சிறு்கண�யொ்க எழுது்க.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

1.  உங்கள் பைகுதியில் வழஙகி வரும் மசொலவணை்கணளத் ம�ொகுத்து வரு்க.

2. பைொைப்பைகுதியில் இைம்மபைறறுள்ள மசொலவணை்களில் எணவதயனும் ஐ்ந�ணனத் 

த�ர்நம�டுத்துச் மசொறமறொைர்களில் அணமத்து எழுது்க.

  (எ.்கொ.) குத்துக்்கல்லுக்குக் குளிரொ மவயிலொ என்பைது தபைொல் என் நணபைன்    

                     எண�ப் பைறறியும் ்கவணலப்பைைொமல் வொழ்நது வ்ந�ொன்.
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இயல்

ஒன்று
குறறியலு்கரம், குறறியலி்கரம்

்கற்கணடு

நிதனவு கூர்்க

 �மிழ எழுத்து்கணள மு�மலழுத்து, சொரமபைழுத்து என இரு வண்கயொ்கப் பிரிப்பைர. உயிர 
பைன்னிரணடு, மமய் பைதிமனட்டு ஆகிய முப்பைது எழுத்து்களும் மு�மலழுத்து்கள் எனப்பைடும். 
சொரமபைழுத்து பைத்து வண்கப்பைடும். அணவ உயிரமமய், ஆய்�ம், உயிரளமபைணை, ஒறறளமபைணை, 
குறறியலு்கரம், குறறியலி்கரம், ஐ்கொரக்குறுக்்கம், ஒள்கொரக்குறுக்்கம், ம்கரக்குறுக்்கம், 
ஆய்�க்குறுக்்கம் என்பைனவொகும். சொரமபைழுத்து்களில் ஒன்றொன குறறியலு்கரம் பைறறி இனிக் 
்கொணதபைொம்.

குறறியலு்கரம்

  குழ்நண�, வகுப்பு, பைொக்கு ஆகிய மசொற்கணளச் மசொல்லிப் பைொருங்கள். மூன்று 
மசொற்களிலும் ‘கு’ என்னும் எழுத்ண� உச்சரிப்பைதில் தவறுபைொடு இருப்பைண� உைரலொம். 
அவ்மவழுத்து மசொல்லின் மு�லிலும் இணையிலும் வரும்மபைொழுது முழுணமயொ்க ஒலிக்கிறது. 
மசொல்லின் இறுதியில் வரும்மபைொழுது ஒருமொத்திணரக்குப் பைதிலொ்க அணர மொத்திணர 
அளதவ ஒலிக்கிறது. கு, சு, டு, து, பு, று  ஆகிய ஆறு வல்லின உ்கரங்களும் மசொல்லின் 
இறுதியில் வரும்தபைொது,  ஒரு மொத்திணரக்குப்  பைதிலொ்க அணர மொத்திணர அளதவ ஒலிக்கும். 
இவ்வொறு �னக்குரிய ஓணசயில் குணற்நது ஒலிக்கும் உ்கரம் குறறியலு்கரம் ஆகும்.  
குறுணம+இயல்+உ்கரம் = குறறியலு்கரம். 

(எ.்கொ.)  ்கொசு, எஃகு,  பையறு, பைொட்டு, பை்நது,  சொல்பு

�னிக்குறில் எழுத்ண� அடுத்து வரும் வல்லின உ்கரங்கள் ஒரு மொத்திணர அளவுக்கு 
முழுணமயொ்க ஒலிக்கும். வல்லினம் அல்லொ� உ்கரங்கள் எப்தபைொதும் முழுணமயொ்கதவ 
ஒலிக்கும். இவ்வொறு ஓணச குணறயொமல் ஒரு மொத்திணர அளவில் முழுணமயொ்க ஒலிப்பைண� 
முறறியலு்கரம் என்பைர.  

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

சதரிந்து சதளி்ைொம்

ேமிழில் எழுத்துகரளக குறிப்பிடுவேற்கு கைம், ககான், ககாைம், தகனம் ஆகிய எழுத்துச் 

ெகாரிரயகரளப் பயன்படுத்துகிதைகாம்.

  குறில் எழுத்துகரளக குறிகக ‘கைம்’  (எ.ககா.) அகைம், இகைம், உகைம், ககைம், மகைம்

  த�டில் எழுத்துகரளக குறிகக ‘ககான்’  (எ.ககா.) ஐககான், ஔககான்

  குறில், த�டில் எழுத்துகரளக குறிகக ‘ககாைம்’  (எ.ககா.) மககாைம், ஏககாைம், ஐககாைம், ஔககாைம்

  ஆய்ே எழுத்ரேக குறிகக 'தகனம்'  (எ.ககா.)  அஃதகனம்
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குறறியலு்கரத்தின் ைத்க்கள் 

கு ற றி ய லு ்க ர ம்  � ன க் கு  மு ன்  உ ள் ள  
எ ழு த் ண � க்  ம ்க ொ ண டு  ஆ று  வ ண ்க ய ொ ்க ப் 
பிரிக்்கப்பைடும்.

1. சநடில்சதொ்டர்க் குறறியலு்கரம் 

� னி  ம ந டி ண ல த்  ம � ொ ை ர ்ந து  வ ரு ம் 
குறறியலு்கரம் ‘மநடில் ம�ொைரக் குறறியலு்கரம்’ 
எனப்பைடும். இணவ ஈமரழுத்துச் மசொற்களொ்க 
மட்டும் அணமயும்.

 (எ.்கொ.)  பைொகு, மொசு, பைொடு, ்கொது, ஆறு .

2.   ஆயதத்சதொ்டர்க் குறறியலு்கரம் 

ஆ ய் �  எ ழு த் ண � த்  ம � ொ ை ர ்ந து  வ ரு ம் 
குறறியலு்கரம் ‘ஆய்�த் ம�ொைரக் குறறியலு்கரம்’ 
எனப்பைடும். 

 (எ.்கொ.) எஃகு, அஃது

3.   உயிர்த்சதொ்டர்க் குறறியலு்கரம் 

�னிமநடில் அல்லொ� உயிரமமய் எழுத்ண�த் ம�ொைர்நது வரும்  குறறியலு்கரம் ‘உயிரத் 
ம�ொைரக் குறறியலு்கரம்’ எனப்பைடும்.     

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

 ஒன்பைது  ( பை = ப் + அ)  வரலொறு  (லொ = ல் + ஆ)

4.   ைன்சதொ்டர்க் குறறியலு்கரம் 

வல்லின (க், ச், ட், த், ப், ற) மமய் எழுத்து்கணளத் ம�ொைர்நது வரும் குறறியலு்கரம் 
‘வன்ம�ொைரக் குறறியலு்கரம்’ எனப்பைடும்.

(எ.்கொ) பைொக்கு, தபைச்சு, பைொட்டு, பைத்து, உப்பு, பைறறு

5.  சமன்சதொ்டர்க் குறறியலு்கரம் 

மமல்லின (ங, ஞ, ண, ்ந, ம், ன்) மமய் எழுத்து்கணளத் ம�ொைர்நது வரும் குறறியலு்கரம் 
‘மமன்ம�ொைரக் குறறியலு்கரம்’ எனப்பைடும். 

(எ.்கொ.) பைஙகு, மஞசு, பைணபு, பை்நது, அம்பு, ்கன்று

6.   இத்டத்சதொ்டர்க் குறறியலு்கரம் 

இணையின (ய், ர, ல், வ், ழ, ள்) மமய் எழுத்து்கணளத் ம�ொைர்நது வரும் குறறியலு்கரம் 
‘இணைத்ம�ொைரக் குறறியலு்கரம்’ எனப்பைடும்.   

 (எ.்கொ.) எய்து, மொரபு,  சொல்பு, மூழகு 

சநடில்சதொ்டர்

ஆயதத்சதொ்டர்

 உ
யிர்த்சதொ்டர்

ைன்சதொ்டர்

சமன்சதொ்டர்

இத்டத்சதொ்டர்

குறறியலு்கரம்
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குறறியலி்கரம்

வரகு+யொது – இ்ந� இரு மசொற்கணளயும் தசரத்து விணரவொ்க ஒலித்துப் பைொருங்கள். 
வரகியொது என ஒலிப்பைண� அறியலொம். மு�ல் மசொல்லின் இறுதியில் உள்ள ’கு’ என்னும் 
எழுத்து ’கி’ என்று ஒலிக்கிறது. அதுவும் முழுணமயொ்க ஒரு மொத்திணர அளவில் ஒலிக்்கொமல் 
அணர மொத்திணர அளவொ்கக் குணற்நது ஒலிக்கிறது. இவ்வொறு �ன் ஒரு மொத்திணர அளவில் 
குறுகி ஒலிக்கும் இ்கரம் ‘குறறியலி்கரம்’ எனப்பைடும். குறுணம + இயல் + இ்கரம் = 
குறறியலி்கரம்.  

குறறியலி்கரம் இரணடு இ்டங்களில் மடடும் ைரும்.

இ்டம் - 1 

 குறறியலு்கரச் மசொற்கணளத் ம�ொைர்நது ய்கரத்ண� மு�ல் எழுத்�ொ்கக் ம்கொணை 
மசொற்கள் வரும்தபைொது குறறியலு்கரத்தில் உள்ள உ்கரம் இ்கரமொ்க மொறும். அ்ந� இ்கரம் 
�னக்குரிய ஒரு மொத்திணர அளவிலிரு்நது அணர மொத்திணர அளவொ்கக் குணற்நது ஒலிக்கும்.

(எ.்கொ.) ம்கொக் கு + யொது = ம்கொக் கியொது          த�ொப் பு + யொது = த�ொப் பியொது

              (க் +  உ)           (க் + இ)                       (ப் + உ)             (ப் + இ)

   நொடு +   யொது =  நொ டியொது  எனப்பைடுவது +   யொது =  எனப்பைடுவ தியொது

         (ட் + உ)           (ட் + இ)    (த் + உ)                       (த் + இ)

இ்டம் - 2

 ‘மியொ’ என்பைது ஓர அணசச்மசொல் (ஓணச நயத்திற்கொ்க வருவது). இதில் ‘மி’ யில் (மி = ம் 
+ இ) உள்ள இ்கரம் குறறியலி்கரம் ஆகும். இது மசொற்களில் இைம்மபைறும் தபைொது �னக்குரிய 
மொத்திணர அளவிலிரு்நது குணற்நது ஒலிக்கும்.

(எ.்கொ.) த்கள் + மியொ = த்கணமியொ        

             மசல் + மியொ = மசன்மியொ

குறறியலி்கரம் �றதபைொது உணரநணை வழக்கில் இல்ணல. இலக்கியங்களில் மட்டுதம 
உள்ளது.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

 ‘வ’ என்னும் எழுத்ரேத் தேகாடரநது வரும் குற்றியலுகைச் தெகாற்கள இல்ர்ல. 

தமலும் சு, டு, று ஆகியரவ இறுதியகாக அரமயும் இரடத்தேகாடர குற்றியலுகைச் தெகாற்களும் 

இல்ர்ல.
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்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

1.   ஒன்று மு�ல் பைத்து வணரயுள்ள எணணுப் மபையர்கணளப் பைட்டியலிட்டு எழுதுங்கள்;   
அவறறில் குறறியலு்கரச் மசொற்கணள எடுத்து எழுதுங்கள்.

2.  குறறியலு்கர எணணுப் மபையர்கணளக் குறறியலு்கர வண்கயின் அடிப்பைணையில் 
வண்கப்பைடுத்து்க.

3.     குறறியலு்கர எணணுப் மபையர்களின் மொத்திணர அளணவக் ்கணடுபிடியுங்கள்.

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

4. கு, சு, டு, து, று ஆகிய குறறியலு்கரத்ண� இறுதியொ்கக் ம்கொணை ஈமரழுத்துச்    
மசொற்கணளத் திரட்டு்க.

கீழக்்கொணும் மசொற்கணளக் குறறியலு்கர வண்கயின் அடிப்பைணையில் வண்கப்பைடுத்து்க.

 ஆறு, எஃகு, ்கரும்பு, விறகு, உழக்கு, எட்டு, ஏடு, பை்நது,  ்கொசு, ம்கொய்து

 

மபைொரு்ந�ொ� மசொற்கணள எடுத்து எழுது்க.

1. பைசு, விடு, ஆறு, ்கரு - __________________

2. பைொக்கு, பைஞசு, பைொட்டு, பைத்து - __________________

3. ஆறு, மொசு, பைொகு, அது  - __________________

4. அரசு, எய்து, மூழகு, மொரபு  - __________________

5. பைணபு, மஞசு, ்கணடு, எஃகு - __________________

குறுவினொ

1. ’குறறியலு்கரம்’  என்னும் மசொல்ணலப் பிரித்து விளக்்கம் �ரு்க.

2. குறறியலி்கரம் என்றொல் என்ன?

சநடில்சதொ்டர் ஆயதத்சதொ்டர் உயிர்த்சதொ்டர் ைன்சதொ்டர் சமன்சதொ்டர் இத்டத்சதொ்டர்
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த்ட்். 

 �மிழின் சிறப்ணபைப் பைறறிய அறிஞர்களின் மசொறமபைொழிவு்கணளக் த்கட்டு மகிழ்க.

கீழக்பாணும் ேம்பபில இரணடு நிமிடைம் த்சு்.

  நொன் அறி்ந� பைழமமொழி்கள்.

மெபால்க த்ட்டு எழுது்.
1.  நமது �ொய்மமொழி �மிழொகும்.

2.  �மிழமமொழி இனிணம, வளணம, சீரணம மிக்்கது. 

3.  �மிழுக்குத் �ணலம்கொடுத்�வன் குமைவள்ளல்.

4.  �மிழமமொழி தபைச்சுமமொழி, எழுத்துமமொழி என்னும் இரணடு கூறு்கணள உணையது.

5.  தபைச்சு மமொழிணய உல்கவழக்கு என்றும் கூறுவர.

ம்பாடுக்ப்ட்டுள்ள விைபாக்ளுககு  ஏற்த் மேபாடைரில அழுத்ேம் ேர தவணடிய மெபாற்மள 
எடுத்து எழுது்.

த்கொண� ்கவிண�ணயப் பைடித்�ொள்.

அறிந்து ்யன்்டுத்துதவபாம்

 திணை இரணடு வண்கப்பைடும். அணவ 1. உயரதிணை  2. அஃறிணை.

 ஆறு அறிவுணைய மனி�ர்கணள  உயரதிணை என்பைர.

 பைறணவ்கள், விலஙகினங்கள், �ொவரங்கள் மறறும் உயிரறற மபைொருள்்கணள அஃறிணை 
என்பைர.

்டைத்திறகுப ம்பாருத்ேைபாை திமணமய எழுது்.

சமொழிதய ஆள்்ைொம்!

வினொ அழுத்தம் தர ்ைணடிய ச�ொல்

த்கொண� எண�ப் பைடித்�ொள்?

்கவிண�ணயப் பைடித்�து யொர?

த்கொண� ்கவிண�ணய என்ன மசய்�ொள்?

____________ ____________ ____________

7th Std Tamil Term 1_13.01.2020.indd   22 14-01-2020   11:27:37

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


23

கீழக்பாணும் மெபாற்மள உயர்திமண, அஃறிமண எை வம்ப்டுத்து்.

வயல், முகிலன், குதிணர, ்கயல்விழி,  �ணலவி, ்கைல், ஆசிரியர,  புத்�்கம், சுர�ொ, மரம்

ம்பாடுக்ப்ட்டுள்ள குறிபபு்மளக ம்பாணடு ்ட்டுமர எழுது்.

தொயசமொழிப பேறறு

(முன்னுணர – மமொழி பைறறிய விளக்்கம் – �ொய்மமொழி – �ொய்மமொழிப் பைறறு - �ொய்மமொழிப் 
பைறறுக் ம்கொணை சொன்தறொர – சொதுவன் வரலொறு – நமது ்கைணம – முடிவுணர)

உயர்திதை அஃறிதை

சமொழி்யொடு விதையொடு

ம�ொண்கச் மசொற்கணள விரித்து எழுது்க.

 (எ.்கொ.)  இருதிணை  :  உயரதிணை,  அஃறிணை

 முக்்கனி  :________________________________

 முத்�மிழ :________________________________

 நொறறிணச :________________________________

 ஐவண்கநிலம் :________________________________

 அறுசுணவ :________________________________

்கட்ைங்களிலுள்ள எழுத்து்கணள மொறறி,  தமலிரு்நது கீழொ்கவும் இைமிரு்நது வலமொ்கவும் 
எழுதினொல் ஒதர மசொல் வருமொறு ்கட்ைங்களில் எழுது்க.

 (எ.்கொ.) ண்க எ து

ற து வி

ணன ண்க வி

கு ம �

்ந தி �

ணர கு தி

எ து ண்க

து ற வி

ண்க வி ணன
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நிற்க அதறகுத் த்க...

இதையத்தில் ்கொண்க

சிற்ந� தமணைப் தபைச்சொளர்களின் மபையர்கணள இணையத்தில் த�டித் ம�ொகுத்து வரு்க.

இரு மபைொருள் ம்கொணை ஒரு மசொல்லொல் நிரப்பு்க. 

(எ.்கொ.) அரசுக்குத் �வறொமல்  வரி   மசலுத்� தவணடும். 

            ஏட்டில் எழுதுவது  வரி  வடிவம்.   

1. மழணல தபைசும் ___________ அழகு.  

 இனிணமத் �மிழ ___________ எமது.

2. அன்ணன �்நண�யின் ண்கப்பிடித்துக் குழ்நண� _______ பைழகும்.   

 அறிஞர அணைொவின் சிறப்பு அவரது அடுக்கு மமொழி _______. 

3. நீ அறி்ந�ண�ப் பிறருக்குச் _____________

 எழுத்து்கள் ம�ொைர்நது நின்று மபைொருள் �ருவது _________ 

4. உழவர்கள் நொறறு ___________ வயலுக்குச் மசல்வர.

 குழ்நண�ணய மமதுவொ்க ___________ என்தபைொம்.   

5. நீதி மன்றத்தில் ம�ொடுப்பைது __________.

 ‘நீச்சத் �ணணி குடி’ என்பைது தபைச்சு ___________.  

என் மபைொறுப்பு்கள்...

1. ்கடி�ங்கள், ்கட்டுணர்கள் தபைொன்றவறணற எழுதும்தபைொது திருத்�மொன மமொழி 
நணைணயதய ண்கயொள்தவன்.

2. மபைொம்மலொட்ைம், ம�ருக்கூத்து தபைொன்ற நொட்டுப்புறக் ்கணல்கணளப் தபைொறறுதவன்.

்கத்லச்ச�ொல் அறி்ைொம்.

ஊை்கம் –  Media பைருவ இ�ழ -  Magazine

மமொழியியல் - Linguistics மபைொம்மலொட்ைம் - Puppetry

ஒலியியல் -  Phonology எழுத்திலக்்கைம் - Orthography

இ�ழியல் - Journalism உணரயொைல்  - Dialogue
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இயல்

இரணடு
அணிநிைல் ்கொடு

 மெய்யுளின் வருணமைப ்குதி்மளப ்டித்துச் சுமவத்ேல

 ்பாடு்ளும் ்பாட்டு உயிர்்ளும் நபாட்டின் உயிர்நபாடி என்்மேப புரிந்தும்பாள்ளுேல 

 ்பாட்டு உயிர்்ளுககும் சுறறுச்சூழலுககும் இமடைதயயபாை மேபாடைர்ம்க குறித்துப 
புரிந்தும்பாள்ளுேல

 தநர்்பாணல வடிவத்தில அளிக்ப்ட்டை ்ருத்து்மளப ்டித்துணரும் திேன் ம்றுேல

 எழுத்து்ள் குறுகி ஒலிககும் இடைங்்மள அறிந்து ்யன்்டுத்துேல

்கற்றல் ்நொக்்கங்கள்
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இயல்

இரணடு
்கொடு

்கொடும் ்கைலும் நமக்கு எப்தபைொதும் ்கொட்சிக்கு இன்பைம் 
� ரு பை ண வ .  ஒ ரு  ந ொ ட் டி ன்  வ ள ம் ,  அ ்ந ந ொ ட் டி ன்  ம ம ொ த் � 
நிலப்பைரப்பில் அணம்நதுள்ள ்கொடு்களின் அளணவப் மபைொருத்த�  
மதிப்பிைப்பைடுகிறது.  அ�னொல்�ொன் ‘்கொட்டின் வளதம நொட்டின் 
வளம்’ என்று அறிஞர்கள்  கூறுகின்றனர. ்கொட்ணையும் ்கொட்டின் 
குளிரச்சிணயயும் ்கொட்டு விலஙகு்களின் ம்கொணைொட்ைங்கணளயும் 

்கவிண� வழி அறிதவொம்.

்கவிததப்பேதை

கார்த்திவக தீ�்ம�க்

 கா்்டலலாம் பூத்திருக்கும் 

�ார்த்தி்ட வைணடுமடீ – கிளிவய

 �ார்வை குளிருமடீ!

காடு ்�ாருள்காடுக்கும்

 காயகனி ஈன்்றடுக்கும்

கூடிக் களித்தி்டவை – கிளிவய

 குளிர்ந்த நிழல்காடுக்கும் 

குரஙகு குடியிருக்கும் 

 ்காம்பில கனி�றிக்கும் 

மரஙகள ்ையிலமவறக்கும் – கிளிவய

 ைழியில தவ்டயிருக்கும்

*�சவை மயிலநெடிக்கும் 

 �ன்றி கிழங்கடுக்கும்

நெசைர ைஙகலஙகும் – கிளிவய

 நெரி்யலாம் ஊவளயிடும்

அதிமது ரத்தவழவய 

 யாவ�கள தின்ற�டி 

புதுநெவ்ட வ�ாடுமடீ – கிளிவய 

 பூஙகுயில கூவுமடி!

சிஙகம் புலிகரடி 

 சிறுத்வத விலஙகி�ஙகள 

எஙகும் திரியுமடீ – கிளிவய

 இயறவக விடுதியிவல!*

- சுரதா
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ச�ொல்லும் சபேொருளும்

ஈன்று  - �்நது ்களித்திை  - மகிழ்நதிை

ம்கொம்பு - கிணள நச்சரவம்  - விைமுள்ள பைொம்பு

அதிமதுரம்  - மிகு்ந� சுணவ விடுதி  - �ஙகும் இைம் 

பேொ்டலின் சபேொருள்

்கொரத்திண்க விளக்கு்கள் தபைொலக் ்கொடு முழுவதும் மலர்கள் மலர்நதிருக்கும். 
அவறணறக் ்கொணும் ்கண்கள் குளிரச்சி மபைறும். ்கொடு பைல வண்கயொன மபைொருள்்கணளத் 
�ரும். ்கொய்்கனி்கணளயும் �ரும். எல்லொரும் கூடி மகிழ்நதிைக் குளிர்ந� நிழல் �ரும். அஙத்க 
வசிக்கும் குரஙகு்கள் மரக்கிணள்களில் உள்ள, ்கனி்கணளப் பைறித்து உணணும். மரங்கள் 
மவயிணல மணறத்து நிழல் �ரும். அைர்ந� ்கொடு  வழிச்மசல்தவொரக்குத் �ணையொய் இருக்கும்.

பைச்ணச நிறம் உணைய மயில்்கள் நைனமொடும். பைன்றி்கள் ்கொட்டில் உள்ள கிழஙகு்கணளத் 
த�ொணடி உணணும். அ�ணனக்்கணடு நஞசிணன உணைய பைொம்பு்கள் ்கலக்்கமணையும். நரிக் 
கூட்ைம் ஊணளயிடும். மிகு்ந� சுணவயுணைய �ணழணய  யொணன்கள் தின்றபைடி புதிய நணை 
தபைொடும். பூக்்கள் பூத்துக் குலுஙகும் மரங்களில் குயில்்கள் கூவும். இயறண்கத் �ஙகுமிைமொகிய  
்கொட்டில்  சிங்கம், புலி, ்கரடி, சிறுத்ண� தபைொன்ற விலஙகினங்கள் எஙகும் அணல்நது திரியும். 

நூல் சைளி

சு ை ே கா வி ன்  இ ய ற் த ப ய ர  இ ை கா ெ த க கா ப கா ்ல ன் .  இ வ ர 

ப கா ை தி ே கா ெ ன்  மீ து  மி கு ந ே  ப ற் று க  த க கா ண ட வ ர .  

பகாைதிேகாெனின் இயற்தபயர ‘சுப்புைத்தினம்’. எனதவ ேம் 

தபயரைச்  சுப்புைத்தின ேகாென் என்று மகாற்றிகதககாணடகார. அேன் 

சுருககதம சுைேகா என்பேகாகும்.  உவரமகரளப் பயன்படுத்திக 

கவிரேகள எழுதுவதில் வல்்லவர என்பேகால் இவரை உவரமக 

கவிஞர என்றும் அரைப்பர. அமுதும் தேனும், தேன்மரை, துரைமுகம் 

உளளிட்ட ப்ல நூல்கரள இவர  இயற்றியுளளகார.

 இப்பகாடல் தேன் மரை என்னும் நூலில் இயற்ரக எழில் என்னும் பகுதியிலிருநது 

எடுத்துத் ேைப்பட்டுளளது. 

 இப்பகாடல் கிளிககணணி என்னும் பகாவரகரயச் தெரநேது. கிளியின் தமகாழி தபகான்ை 

இனிய தெகாற்கரளப் தபசும் தபணரண த�காககிக கூறுவேகாக இனிய ெநேத்தில் பகாடப்படும் 

இரெப்பகாடல் வரக ‘கிளிககணணி’ ஆகும்.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

 ககா, ககால், ககான், ககானகம், அடவி, அைண, ஆைணி, புைவு, தபகாற்ரை, தபகாழில், தில்்லம், அழுவம், 

இயவு, பைவம், முளரி, வல்ர்ல, விடர, வியல், வனம், முரே, மிரள, இறும்பு, சுைம், தபகாச்ரெ, 

தபகாதி, முளி, அரில், அைல், பதுகரக, கரணயம்.

்கொடத்டக் குறிக்கும் ்ைறு சபேயர்்கள்
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1. ்கொடு என்னும் �ணலப்பில் அணம்ந�  ‘கிளிக்்கணணிப்’ பைொைணல இணசயுைன் பைொடி  
 மகிழ்க.
2. பின்வரும் கிளிக்்கணணிப் பைொைணலப் பைொடி மகிழ்க.

  ்நெஞசில  உரமுமின்றி

   வநெர்வமத்  திறமுமின்றி

  ைஞைவ�  ்ைாலைாரடீ! – கிளிவய

   ைாயச்ைாலலில    வீரரடி.

  கூட்்டத்தில   கூடிநின்று

   கூவிப்  பிதறறலன்றி

  நொட்்டத்தில  ்காளளாரடீ! – கிளிவய 

   நொளில  மறப்�ாரடீ.  

                 -  �ாரதியார்

்கறபேதை ்கற்றபின்

சரியொன விணைணயத் த�ர்நம�டுத்து எழுது்க.

1. வொணழ, ்கன்ணற ________.

  அ) ஈன்றது  ஆ) வழஙகியது  இ) ம்கொடுத்�து  ஈ) �்ந�து  

2. ‘்கொமைல்லொம்’ என்னும் மசொல்ணலப் பிரித்து எழு�க் கிணைப்பைது _______.

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

3. ‘கிழஙகு + எடுக்கும்’ என்பை�ணனச் தசரத்ம�ழு�க் கிணைக்கும் மசொல் _________.

  அ) கிழஙகுஎடுக்கும்  ஆ) கிழஙம்கடுக்கும்   இ) கிழஙகுடுக்கும்   ஈ) கிழஙம்கொடுக்கும்

நயம் அறி்க 

 பைொைலிலுள்ள தமொணன, எதுண்க, இணயபுச் மசொற்கணள எடுத்து எழுது்க.

குறுவினொ

1. ்கொட்டுப்பூக்்களுக்கு எ�ணன உவணமயொ்கக் ்கவிஞர சுர�ொ குறிப்பிடுகிறொர?

2. ்கொட்டின் பையன்்களொ்கக் ்கவிஞர சுர�ொ கூறுவன யொணவ?

சிறுவினொ

 ‘்கொடு’ பைொைலில் விலஙகு்களின் மசயல்்களொ்கக் ்கவிஞர கூறுவனவறணற எழுது்க.

சி்ந�ணன வினொ

 ்கொட்ணை இயறண்க விடுதி என்று ்கவிஞர கூறக் ்கொரைம் என்ன?

மதிபபீடு
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இயல்

இரணடு

அபபேடி்ய நிற்கடடும்

அந்த மரம்

நிலமை்நண�க்கு இயறண்க சூட்டிய மணிமகுைங்கதள மரங்கள். 
அணவ ம னி� வொ ழவிய த லொ டு பின் னிப் பிணை ்ந�ணவ. 
மரங்கணளப் பைறறிய நிணனவு்கள் மபைரும்பைொலொன மனி�ர்களின் 
உள்ளங்களுக்குள் புண�்நது கிைக்கின்றன. ்கொல மவள்ளத்தில் 
மரங்கள் மணறயலொம். அவறணறப் பைறறிய நிணனவு்கள் மணறயொ 
என்பைண� விளக்கும் ்கவிண� ஒன்ணற அறிதவொம்.

்கவிததப்பேதை

ஊரின் ை்டவகாடியில அந்த மரம்

ஐந்து ையதில �ார்த்தவ�ாதும்

இப்�டிவயதானிருந்தது

ஐம்�வதத் தாணடி இன்றும்

அப்�டிவயதான்

தாத்தாவின் தாத்தா காலத்தில

நெட்டு ைளர்த்த மரமாம்

அப்�ா ்ைாலலக் வகட்டிருக்கிவறன்

�சவைக்காயகள நிறம் மாறிச

்ைஙகாயத் வதாறறம் ்காண்டதுவம

சிறுைர் ம�ஙகளில �ரைைம் ்�ாஙகும் 

�ள�ளக்கும் �சவை இவலகளூவ்ட

கருநீலக் வகாலிக்குணடுகளாய

நொைற�ழஙகள கிவளகளில ்தாஙகும் 

�ார்க்கும்வ�ாவத நொவில நீரூறும்

 

காக்வக குருவி வம�ா கிளிகள 

இன்னும் ்�யரறியாப் �றவைகளு்டன்

அணிலகளும் காறறும் உதிர்த்திடும் 

சுட்்ட �ழஙகள ்�ாறுக்க

சிறுைர் கூட்்டம் அவலவமாதும்

ையதுைந்த அக்காக்களுக்காய

வகயில ்�ட்டியு்டன் ஓடிஓடிப்

�ழம் ்�ாறுக்கும் தஙகசசிகள

இரவில ்மலலிய நில்ைாளியில

�வ்ட்யடுத்து ைரும் 

�ழந்தின்னி ்ைௗைால கூட்்டம்

வதாப்பு முழுக்கப் �ரவிக்கி்டக்கும்

மரத்தின் குளிர்ந்த நிழலிவல 

கிளியாந்தட்டின் சுைாரசியம்

புளியமிளாறு்டன் அப்�ா ைரும்ைவர 

வநெறறு மதியம் நெண�ர்களு்டன் 

என் மகன் விவளயாடியதும்

அந்த மரத்தின் நிழலிலதாவ�

்�ருைாழவு ைாழந்த மரம்

வநெறறிரவுப் வ�யக்காறறில 

வைவராடு ைாயந்துவிட்்டதாவம

விடிந்தும் விடியாததுமாய

துஷ்டி வகட்கும் �தறறத்தில 

விவரந்து ்ைலகிறார் ஊர்மக்கள

குஞசு குளுைான்கவளாடு

எ�க்குப் வ�ாக ம�மிலவல

என்றும் என்ம� ்ைளியில

அப்�டிவய நிறகட்டும் அந்த மரம்

குன்றுகளின் நெடுவை மாமவலவ�ால

-  ராஜமார்த்தாண்டன்
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ச�ொல்லும் சபேொருளும்

பைரவசம்  - மகிழச்சிப்  மபைருக்கு துஷ்டி த்கட்ைல் -  துக்்கம் விசொரித்�ல்

்கறபேதை ்கற்றபின்

நூல் சைளி

ைகாஜமகாரத்ேகாணடன் கவிஞர, இேைகாளர,  கவிரேத் 

திைனகாய்வகாளர எனப் பன்முகத் திைன்கள தபற்ைவர. 

தககால்லிப்பகாரவ என்னும் சிற்றிேரை �டத்தியவர. 

ைகாஜமகாரத்ேகாணடன் கவிரேகள என்னும் நூலுகககாகத் ேமிழ் 

வளரச்சித் துரையின் பரிசு தபற்ைவர. சிைநே ேமிழ்க கவிரேகரளத் 

த ே கா கு த் து  த க கா ங கு த ே ர  வ கா ழ் க ர க  எ ன் னு ம்  ே ர ்ல ப் பி ல் 

நூ்லகாககியுளளகார.

இவைது அப்படிதய நிற்கட்டும் அநே மைம் என்னும் நூலில் உளள 

கவிரே இஙகுத் ேைப்பட்டுளளது.

1.  உங்கள் சுறறுப்புறத்திலுள்ள ஏத�னும் ஒரு மரம் குறித்து வருைணனயொ்க ஐ்நது 
ம�ொைர்கள் எழுது்க.

2.  உங்கள் பைகுதி்களில் உள்ள மரங்களின் மபையர்கணளத் ம�ொகுத்து எழுது்க.
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சரியொன விணைணயத் த�ர்நம�டுத்து எழுது்க.
1. நொவறபைழத்திறகு உவணமயொ்கக் கூறப்பைடுவது _____.
  அ) பைச்ணச இணல  ஆ) த்கொலிக்குணடு இ) பைச்ணசக்்கொய் ஈ) மசங்கொய்

2. ‘சுட்ை பைழங்கள்’ என்று குறிப்பிைப்பைடுபைணவ _____.
  அ) மண ஒட்டிய பைழங்கள் ஆ) சூைொன பைழங்கள்            

இ) தவ்கணவத்� பைழங்கள் ஈ) சுைப்பைட்ை பைழங்கள்

3. ‘மபையரறியொ’ என்னும் மசொல்ணலப் பிரித்து எழு�க் கிணைப்பைது _____.
  அ) மபையர + றியொ  ஆ) மபையர + ரறியொ
  இ) மபையர + அறியொ  ஈ) மபையர + அறியொ

4. ‘மனமில்ணல’ என்னும்  மசொல்ணலப் பிரித்து எழு�க் கிணைப்பைது _____.
  அ) மன + மில்ணல   ஆ) மனமி + இல்ணல
  இ) மனம் + மில்ணல  ஈ) மனம் + இல்ணல

5. தநறறு + இரவு என்பை�ணனச் தசரத்ம�ழு�க் கிணைக்கும் மசொல் _____.
  அ) தநறறுஇரவு ஆ) தநறறிரவு  இ) தநறறுரவு ஈ) தநறஇரவு

குறுவினொ
1. நொவல் மரம் எத்�ணன �ணலமுணற்களொ்க அஙகு நின்றிரு்ந�து?
2. சிறுவர்களுக்கு நொவறபைழம் கிணைக்்க உ�விதயொர யொவர?

சிறுவினொ
 நொவல் மரம் பைறறிய நிணனவு்களொ்கக் ்கவிஞர கூறுவன யொணவ?

சி்ந�ணன வினொ
 மபைருங்கொறறில் வீழ்ந� மரத்ண�க் ்கவிஞர ஏன் பைொரக்்க விரும்பைவில்ணல?

மதிபபீடு

3.  பின்வரும் புதுக்்கவிண�்கணளப் பைடித்துச் சுணவக்்க. 
 • ம்கொப்பு்கள் விலக்கி
  ம்கொத்துக் ம்கொத்�ொய்
  ்கருதவலங்கொய்
  பைறித்துப் தபைொடும் தமய்ப்பைணன
  ஒருநொளும்
  சிரொய்ப்பைதில்ணல
  ்கருவமுட்்கள்.
 • குழ்நண�
  வணர்ந�து
  பைறணவ்கணள மட்டுதம
  வொனம்
  �ொனொ்க உருவொனது.

- ்கலொப்ரியொ
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வளம் நிணற்ந� நிலம், அைர்ந� மரம், மசடி ம்கொடி்கள், நன்னீர, 
நறுங்கொறறு என அணனத்தும் நிரம்பியது ்கொைொகும்.  இது 
பைறணவ்கள், விலஙகு்கள், �ொவரங்கள் தபைொன்ற பைல்லுயிர்களின் 
வொழவிைமொகும். ்கொடு்களின் மசழிப்புக்குக் ்கொட்டுயிரி்கள் 
உ�வுகின்றன. மனி�னின் மு�ல் இருப்பிைம் ்கொடு�ொன். 
அ�ன் மரபுத் ம�ொைரச்சியொ்கத்�ொன் ்கொட்ணைப்பைறறியும் ்கொட்டு 

விலஙகு்கள் பைறறியும் அறியும் ஆரவம் மனி�ர்களிைம் இன்றும் ம�ொைரகிறது. 
்கொட்டு விலஙகு்களின் உணறவிைமொன முணை்நதுணற புலி்கள் ்கொப்பை்கத்துள் ஓர உலொ 
வருதவொமொ!

இயல்

இரணடு வி்லஙகு்கள் உ்ல்கம்

உதரநத்ட உ்ல்கம்

பைள்ளியிலிரு்நது வீடு திரும்பிய ஆதினி �ன் அம்மொவுக்்கொ்கக் ்கொத்திரு்ந�ொள். பைணியில் 
இரு்நது வீடு திரும்பிய அம்மொவிைம் ‘அம்மொ! எனக்குக் ்கொட்டு விலஙகு்கள் பைறறிய 
புண்கப்பைைத் ம�ொகுப்பு ஒன்று �யொரிக்்க தவணடி இருக்கிறது. அ�றகுத் �ொங்கள் �ொன் 
உ�வ தவணடும்’ என்று கூறினொள். ‘அப்பைடியொ! எனக்குத் ம�ரி்ந� வனஅலுவலர ஒருவர 
முணை்நதுணற புலி்கள் ்கொப்பை்கத்தில் பைணியொறறுகிறொர. அவரிைம் முன் இணசவு மபைறறு 
நொணள நொம் அஙகுச் மசல்லலொம். வன அலுவலர நம்ணமக் ்கொட்டுக்குள் அணழத்துச் 
மசல்வொர; அப்மபைொழுது நீ ்கொட்டு விலஙகு்கணளப் புண்கப்பைைம் எடுக்்கலொம்; அவறணறப் 
பைறறிய �்கவல்்கணளயும் ம�ரி்நது ம்கொள்ளலொம். என்ன மகிழச்சி�ொதன!’ என்றொர அம்மொ.
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ம று ந ொ ள்  ஆ தி னி யு ம்  அவ ளது � ொ ய்  ம ல ர விழி யு ம்  மு ண ை்ந துண ற பு லி ்க ள் 
்கொப்பை்கத்திறகுச் மசன்றனர. அஙகு வன அலுவலர (வனவர) அவர்கணள வரதவறறொர. 
அவர்கள் இருவணரயும் பைொது்கொப்பு ஊரதியில் ஏறறிக் ்கொட்டுக்குள் அணழத்துச் மசன்றொர. 
அப்தபைொது...

ஆதினி : ஆ! எவ்வளவு மபைரிய அைர்ந� ்கொடு! பைொரக்்கதவ வியப்பைொ்க உள்ளத�! மொமொ இ்ந�க் 
்கொட்ணைப் பைறறிச் மசொல்லுங்கதளன்! 

வனவர : மனி� முயறசியின்றி வளர்ந� மரங்கள், மசடி்கள், ம்கொடி்கள், புல், பு�ர்கள்,  
பூச்சியினங்கள், பைறணவ்கள், விலஙகு்கள் தபைொன்ற பைல்லுயிர்களின் வொழவிைம்�ொன் 
இக்்கொைொகும். இணை இணைதய ்கொட்ைொறு்களும், நீதரொணை்களும் இருக்கும்.

மலரவிழி : ்கொடு பைொரப்பை�றகு மி்கவும் அழ்கொ்க உள்ளது.  இ்ந�ப் புலி்கள் ்கொப்பை்கம் பைறறி 
நொங்கள் ம�ரி்நது ம்கொள்ளலொமொ  ஐயொ?

வனவர : இது �மிழநொட்டில் இரணைொவது மி்கப்மபைரிய ்கொப்பை்கம். 895 சதுர கிதலொ மீட்ைர 
பைரப்பைளவு ம்கொணைது. இஙகு யொணன, புலி, சிறுத்ண�, மொன், ்கரடி, ்கொட்டுமொடு தபைொன்ற அரிய 
விலஙகு்கள் வொழகின்றன.  அவறணற எல்லொம் பைொரக்்கலொம்.

ஆதினி : இன்று எல்லொ விலஙகு்கணளயும் பைொரக்்க முடியுமொ  மொமொ?

வனவர : அப்பைடிச் மசொல்ல முடியொது. நொம் பையைம் மசய்யும் பைொண�க்கு அருகில் வரக்கூடிய 
விலஙகு்கணளத்�ொன் பைொரக்்க முடியும்.

மலரவிழி : அணவ இருக்கும் இைங்களுக்குச் மசன்று பைொரக்்க முடியொ�ொ ஐயொ?

வனவர : எல்லொ இைங்களுக்கும் மசல்ல முடியொது. ்கொட்டு விலஙகு்களுக்குத் துன்பைம் 
�ருவது  சட்ைப்பைடி குறறமொகும். நொம் அரசு அனுமதித்துள்ள தூரம் வணர மசன்று வரலொம். 
்கவணல தவணைொம். அவ்விைத்திறகுள்தளதய அணனத்து விலஙகு்கணளயும் நம்மொல் பைொரக்்க 
முடியும்.

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

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

எடுத்துக் ்காண்டாள.)

ஆசிய யகாரன ஆப்பிரிகக யகாரன
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 ே மி ழ் � கா ட் டி ல்  வ ன க க ல் லூ ரி 

அ ர ம ந து ள ள  இ ட ம்  – 

தமட்டுப்பகாரளயம் (தககாரவ  மகாவட்டம்)

 த க கா ர வ யி லு ள ள  ே மி ழ் � கா டு 

தவளகாணரமப் பல்கர்லககைகத்தில்  

இளநிர்ல வனவியல் (B.Sc. Forestry), 

முதுநிர்ல வனவியல் (M.Sc. Forestry) 

ஆகிய படிப்புகள உளளன.

ஆதினி : மொமொ! யொணனணயப் பைறறிப் புதிய �்கவல்்கள் ஏ�ொவது மசொல்லுங்கதளன்?

வனவர : உலகில் இரணடு வண்கயொன யொணன்கள் உள்ளன. ஒன்று ஆசிய யொணன; 
இன்மனொன்று ஆப்பிரிக்்க யொணன.

ஆதினி : அணவ இரணடுக்கும் என்ன தவறுபைொடு மொமொ?

மலரவிழி : எனக்குத் ம�ரியும். ஆசிய யொணன்களில் ஆண யொணனக்குத் �்ந�ம் உணடு. மபைண 
யொணனக்குத் �்ந�ம் இல்ணல. ஆனொல் ஆப்பிரிக்்க யொணன்களில் இரணடுக்குதம �்ந�ம் 
உணடு. சரி�ொதன ஐயொ?

வனவர : சரியொ்கச் மசொன்னீர்கள்! அது மட்டுமன்றி அவறறின் உயரம், நிறம், ந்கம் 
ஆகியவறறிலும் சில தவறுபைொடு்கள் உள்ளன.

ஆதினி  : மொமொ!  யொணன்கள் எப்தபைொதும் கூட்ைமொ்கத்�ொன் இருக்குமொ?

வனவர : ஆம் ஆதினி. யொணன்கள் எப்மபைொழுதும் கூட்ைமொ்கத்�ொன் வொழும். இ்ந�க் 
கூட்ைத்திறகு ஒரு மபைண யொணன�ொன் �ணலணம �ொஙகும். யொணன்கள் �ங்களுக்குத் 
த�ணவயொன �ணணீர, உைவு ஆகியவறறிற்கொ்க இைம்மபையர்நது ம்கொணதை இருக்கும். 
ஒரு யொணன நொள் ஒன்றுக்கு 250 கிதலொ புல், இணல �ணழ்கணள உைவொ்க  உட்ம்கொள்ளும். 
அ�றகுக் குடிக்்க அறுபைத்ண�்நது லிட்ைர �ணணீர த�ணவப்பைடும். யொணன மிகு்ந� 
நிணனவொறறல் ம்கொணை விலஙகு. அது பைொசம்   நிணற்ந� விலஙகும் கூை.

மலரவிழி : ஆனொல் யொணன்கள் மனி�ர்கணளத் �ொக்குவ�ொ்கச் மசய்தித்�ொள்்களில் 
மசய்தி்கள் வருகின்றனதவ ஐயொ?

வனவர :  யொணன்கள் மபைொதுவொ்க மனி�ர்கணளத் �ொக்குவது இல்ணல. அவறறின் 
வழித்�ைங்களில் குறுக்கிடும்தபைொது�ொன் மனி�ர்கணளத் �ொக்குகின்றன. தமலும் 
யொணனக்குக் ்கணபைொரணவ குணறவு; த்கட்கும் ஆறறலும் தமொப்பை ஆறறலும் மிகுதி. 

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

்தா்டர்ந்து வமவல ்ைன்றது. )

சதரிந்து சதளி்ைொம்
வனவர : அத�ொ! அ்ந� மரத்தின் மீது இருப்பைது 
என்னமவன்று மசொல்லுங்கள் பைொரப்தபைொம்?

ஆதினி   : ஆ! எவ்வளவு மபைரிய ்கரடி. ்கரடிக்கு 
மரம் ஏறத்ம�ரியுமொ?

வனவர : ்கரடி ஓர அணனத்துணணி. அது 
பைழங்கள், த�ன் தபைொன்றவறணற உணபை�ற்கொ்க 
மரங்களில் ஏறும். உதிர்ந� மலர்கள், ்கொய்்கள், 
்கனி்கள், புறறீசல் ஆகியவறணறயும் த�டி 
உணணும். ்கணறயொன் அ�றகு மி்கவும் பிடித்� 
உைவு.
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மலரவிழி : த�ன்கூட்ணைக் ்கணலக்கும் தபைொது 
த�னீக்்கள் அண�க் ம்கொட்டிவிைொ�ொ ஐயொ?

வனவர : ்கரடியின் உைணலப் தபைொரத்தி இருக்கும் 
அைர்ந� முடி்கள் த�னீக்்களிைமிரு்நது அ�ணனக் 
்கொப்பைொறறி விடும். நன்கு வளர்ந� ்கரடி 160 கிதலொ 
எணை வணர இருக்கும்.

(ஆதினி தன் அவலவ�சியில கரடிவயப் 

புவகப்�்டம் எடுத்துக்்காண்டாள. ‘இன்னும் ஒரு 

புலிகூ்ட நெம் கணணில �்டவிலவலவய!’ என்று 

ஆதினி சிந்தித்துக் ்காணடிருந்த ்�ாழுது ை�ைர் 

ஊர்திவய நிறுத்தி�ார். ைறறுத் ்தாவலவில 

புல்ைளி மீது புலி ஒன்று �டுத்திருந்தது. ை�ைர் 

அவத அவ�ைருக்கும் காட்டி�ார்.)

ஆதினி : எனக்கு அச்சமொ்க உள்ளது. புலி நம்ணமத் �ொக்கிவிட்ைொல் என்ன மசய்வது? 
வொருங்கள் திரும்பிவிைலொம்.

வனவர : அச்சம் தவணைொம் ஆதினி! புலி மனி�ர்கணளத் �ொக்குவதில்ணல. இரவில் மட்டுதம 
தவட்ணையொடும் �ன்ணம ம்கொணைது. 

ஆதினி : அப்பைடியொ!  நொன் இஙகிரு்ந�பைடிதய புண்கப்பைைம் எடுத்துக் ம்கொள்கிதறன். மொமொ 
இஙகு ஒதர ஒரு புலி �ொதன இருக்கிறது. 

வனவர : ஆமொம். புலி்கள் �னித்து 
வொழும் இயல்புணையணவ. ஒரு 
குறிப்பிட்ை எல்ணலக்குள் ஒரு 
பு லி  ம ட் டு த ம  வ ொ ழு ம் .  ம ற ற 
பு லி ்க ள்  அ ்ந �  எ ல் ண ல க் கு ள் 
மசல்லொது. ்கருவுறற புலியொனது 
ம�ொணணூறு நொட்்களில்  இரணடு 
அல்லது மூன்று குட்டி்கள் ஈனும். 
அ ்ந � க்  கு ட் டி ்க ண ள  இ ர ண டு 
ஆணடு்கள் வணர வளரத்து வரும். 

அணவ தவட்ணையொைக் ்கறறவுைன்  அவறறுக்்கொன எல்ணல்கணளயும் பிரித்துத் �னியொ்க 
அனுப்பிவிடும். 

ஆதினி : அரிய �்கவலொ்க இருக்கிறத�!

வனவர : ஆம். புலி�ொன் ஒரு ்கொட்டின் வளத்ண�க் குறிக்கும்  குறியீடு. புலி �னக்்கொன 
உைணவ தவட்ணையொடிய பின்பு  தவறு எ்ந� விலஙண்கயும் தவட்ணையொடுவதில்ணல. 
எனதவ, அ�ணனப் பைணபுள்ள விலஙகு என்று நொங்கள் கூறுதவொம். சரி ்கொட்டுக்குள் நமக்கு 
அனுமதிக்்கப்பைட்ை இைம் வணரக்கும்  வ்நது விட்தைொம். இனி நொம் அலுவல்கம் மசல்தவொம்.
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ஆதினி : ’்கொட்டுக்கு அரசன்’ என்று சிங்கத்ண�ச் மசொல்கிறொர்கதள! அதுபைறறிச் 
மசொல்லுங்கள் மொமொ. 

வனவர : உலகில் ஆசியச் சிங்கம், ஆப்பிரிக்்கச் சிங்கம் என இரணடு வண்கச் சிங்கங்கள் 
வொழகின்றன. இ்நதியொவில் குஜரொத் மொநிலத்தில் ‘கிர சரைொலயத்தில்’ மட்டுதம ஆசியச் 
சிங்கங்கள் உள்ளன. நீளம், உயரம், பைருமன், எணை, பைலம், தவட்ணைத்திறன் ஆகிய 
அணனத்திலும் சிங்கத்ண� விை புலிதய உயர்ந�து. எனதவ இயறண்க விஞஞொனி்கள் 
புலிணயதய ்கொட்டுக்கு அரசன் என்கிறொர்கள்.

(ஊர்தி அலுைலகம் வநொக்கி விவரயும் ைழியில ஒரு புளளிமான் தன் குட்டியு்டன் புலதவரயில 

நின்று்காணடிருந்தது. அவதப் �ார்த்தவு்டன் ஆதினி ஊர்திவய நிறுத்தச ்ைாலலிக் கீவழ இறஙகி 

புவகப்�்டம் எடுத்துக் ்காண்டாள.)

வ ன வ ர  :  ஆ தி னி , 
இணவ புள்ளிமொன்்கள். 
இ ்ந தி ய ொ வி ல் 
சருகுமொன், மிளொமொன், 
மவளிமொன் எனப் பைல 
வ ண ்க ய ொ ன  ம ொ ன் ்க ள் 
உள்ளன. எல்லொவண்க 
ம ொ ன் ்க ளி லு ம் 
ந ம்  ந ொ ட் டு ப்  
பு ள் ளி ம ொ ன் ்க த ள 
அ ழ கி ல்  சி ற ்ந � ண வ 
என்பைர.

( ஆ தி னி யு ம்  அ ை ள 

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

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

1. விலஙகு்கள் ம�ொைரபைொன பைழமமொழி்கணளத் திரட்டி வரு்க.
 (எ.்கொ.) புலி பைசித்�ொலும் புல்ணலத் தின்னொது.

2. ்கொட்டு விலஙகு்களின் பைைங்கணளத் திரட்டிப் பைைத்ம�ொகுப்பு உருவொக்கு்க.

்கறபேதை ்கற்றபின்
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சரியொன விணைணயத் த�ர்நம�டுத்து எழுது்க.

1. ஆசிய யொணன்களில் ஆண - மபைண யொணன்கணள தவறுபைடுத்துவது ____.

     அ) ்கொது ஆ) �்ந�ம்   இ) ்கண  ஈ) ்கொல்ந்கம் 

2.  �மிழ்கத்தில் புலி்கள் ்கொப்பை்கம் அணம்நதுள்ள இைம் _______.

  அ) தவை்ந�ொங்கல் ஆ) த்கொடியக்்கணர  இ) முணை்நதுணற ஈ) கூ்ந�ன்குளம் 

3.  ‘்கொட்ைொறு’ என்னும் மசொல்ணலப் பிரித்து எழு�க் கிணைப்பைது _______.

  அ) ்கொடு + ஆறு  ஆ) ்கொட்டு + ஆறு     இ) ்கொட் + ஆறு  ஈ) ்கொட் + ைொறு

4. ‘அணனத்துணணி’  என்னும் மசொல்ணலப் பிரித்து எழு�க் கிணைப்பைது _____.

  அ) அணனத்து + துணணி  ஆ) அணன + உணணி        

  இ) அணனத் + துணணி   ஈ) அணனத்து + உணணி

5. ‘தநரம் + ஆகி’ என்பை�ணனச் தசரத்ம�ழு�க் கிணைக்கும் மசொல் ______.

  அ) தநரமொகி  ஆ) தநரொகி   இ) தநரம்ஆகி  ஈ)  தநரஆகி 

6. ‘தவட்ணை + ஆடிய’ என்பை�ணனச் தசரத்ம�ழு�க் கிணைக்கும் மசொல் ______.

  அ) தவட்ணைஆடிய  ஆ) தவட்ணையொடிய  இ) தவட்ைொடிய  ஈ) தவைொடிய

த்கொடிட்ை இைத்ண� நிரப்பு்க. 

1. ‘்கொட்டின் வளத்ண�க் குறிக்கும் குறியீடு’  - என்று அணழக்்கப்பைடும் விலஙகு  _____.

2. யொணனக் கூட்ைத்திறகு ஒரு ______ யொணன�ொன் �ணலணம �ொஙகும்.

3. ்கரடி்கணளத் த�னீக்்களிைமிரு்நது ்கொப்பைது அ�ன் _____.

குறுவினொ

1. ்கொடு – வணரயறுக்்க.

2. யொணன்கள் மனி�ர்கணள ஏன் �ொக்குகின்றன?

3. ்கரடி ‘அணனத்துணணி’ என அணழக்்கப்பைடுவது ஏன்?

4. மொனின்  வண்க்கள் சிலவறறின் மபையர்கணள எழுது்க

சிறுவினொ

 புலி்கள் குறித்து நீங்கள் அறி்நதும்கொணை மசய்தி்கணளத் ம�ொகுத்து எழுது்க.

சி்ந�ணன வினொ

 ்கொடு்கணள அழிப்பை�ொல் ஏறபைடும் விணளவு்கணளப் பைட்டியலிடு்க.

மதிபபீடு
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மனி� முயறசியின்றி  உருவொகிய வொனளொவிய மரங்களும் 
அைர்ந� மசடி ம்கொடி்களும் நிணற்ந� இைதம ்கொைொகும். 
ஆனொல் பிரம்மபுத்திரொ ஆறறின் நடுவில் உள்ள மைல் தீவில் 
அணம்ந� இ்ந�க் ்கொடு சறறு தவறுபைட்ைது.  மைல் தீவு்களில் 
மூஙகில் மட்டுதம வளர வொய்ப்புணடு என்பைர.  ஆனொல்   
பைல்வண்க மரங்கள் நிணற்ந� இ்ந�க் ்கொட்ணை ஒரு �னி மனி�ர 

உருவொக்கியுள்ளொர. அவணரச் ச்நதிப்தபைொம்.

இயல்

இரணடு

இந்திய ைனம்கன்

(்நர்்கொைல்)

விரிைொனம்

ஓ ர  அ ை ர ்ந �  ்க ொ டு . 
்கொட்டின் நடுவில் மூஙகிலொல் 
அ ண ம ்ந �  ஒ ரு  வீ டு . 
வீட்டினுள் சிலர உறஙகிக் 
ம ்க ொ ண டி ரு க் கி ன் ற ன ர . 
அ ப் த பை ொ து  ய ொ ண ன ்க ள் 
பி ளி று ம்  ஓ ண ச 
த ்க ட் கி ற து .  வீ ட் டி னு ள் 
உ ற ங கி க்  ம ்க ொ ண டி ரு ்ந � 
குடும்பைத்�ணலவர மவளியில் 
வ ்ந து  பை ொ ர க் கி ன் ற ொ ர . 
நள்ளிரவு தநரம் என்பை�ொல் 
ஒ ன் று ம்  ச ரி ய ொ ்க த் 
ம�ரியவில்ணல. ஆனொலும் 
சில யொணன்கள் அவர வீட்ணை தநொக்கி வருவண�த் �னது நுணைறிவொல் ம�ரி்நது 
ம்கொள்கிறொர. உைதன வீட்டுக்குள் மசன்று மறறவர்கணள எழுப்பி, வீட்ணை விட்டு 
மவளிதயறறிப் பைொது்கொப்பைொன இைத்திறகு அணழத்துச் மசல்கிறொர. யொணன்கள் அவருணைய 
மூஙகில் வீட்ணை அடித்து உணைக்கின்றன. தூரத்திலிரு்நது இக்்கொட்சிணயப் பைொரத்� 
குடும்பைத்�ணலவர மகிழச்சியில் ஆன்ந�க் ்கணணீர வடிக்கின்றொர. யொணன்கள் �னது 
வீட்ணை அடித்து மநொறுக்குவண�க் ்கணை ஒருவரொல் மகிழச்சி அணைய முடியுமொ?  

ஆம். அவ்வொறு மகிழச்சி அணை்ந�வர�ொன் அஸ்ொம் மொநிலத்தின் தஜொரவிரொட் 
மொவட்ைத்ண�ச் தசர்ந� ஜொ�வ்பைதயங. அவர பிரம்மபுத்திரொ ஆறறின் நடுவில் உள்ள 
மி்கப்மபைரிய தீவில் முப்பைது ஆணடு்கள் �னது ்கடின உணழப்பைொல் ஒரு ்கொட்ணை 
உருவொக்கியவர. அக்்கொட்டிதலதய �மது வொழணவக் ்கழித்துக் ம்கொணடிருப்பைவர; 
யொணன்களின் வருண்கணயத் �மது உணழப்பிறகுக் கிணைத்� பைரிசொ்கக் ்கருதியவர; 
‘இ்நதியொவின் வனம்கன்’ என்று அணழக்்கப்பைடும் அவருைன் உணரயொடுதவொம்.
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ைைக்்கம் ஐயொ.  உங்களுக்கு இந்தக் ்கொடத்ட உருைொக்்க ்ைணடும் என்்ற எணைம் 

எபபேடி உருைொனது?

பிரம்மபுத்திரொ ஆறறில் ஆணடுத�ொறும் மவள்ளம் மபைருக்ம்கடுத்து ஓடும்.  1979 ஆம் 
ஆணடும் அது தபைொன்று ஒரு மபைருமவள்ளம் ஏறபைட்ைது. மவள்ளத்தில் அடித்து வரப்பைட்ை 
ஏரொளமொன பைொம்பு்கள், மரங்கள் இல்லொ� இத்தீவில் ்கணர ஒதுஙகின. அவறறுள் சில 
பைொம்பு்கள் இற்நது கிை்ந�ன. பைல பைொம்பு்கள் மவப்பைம் �ொங்கொமல் உயிருக்குப் தபைொரொடிக் 
ம்கொணடிரு்ந�ன. இ்ந�க்்கொட்சி என்ணன மி்கவும் பைொதித்�து. ஊருக்குள் மசன்று 
மபைரியவர்களிைம் இண�ப் பைறறிப் தபைசிதனன். ‘தீவில் மரங்கள் இல்ணல, அ�னொல்�ொன் 
பைொம்பு்கள் மடி்நது தபைொகின்றன. அ�றகு நொம் ஒன்றும் மசய்ய முடியொது’ என்று கூறி 
விட்ைனர. 'மரங்கள் இல்லொ��ொல்�ொன் பைொம்பு்கள்இற்ந�ன எனில், உலகில் உள்ள மரங்கள் 
முழுவதும் அழி்நது விட்ைொல் மனி�னும் இப்பைடித்�ொதன இற்நது தபைொவொன்' என்று 
எணணிய எனக்கு உைல் நடுஙகியது. அப்மபைொழுத� இ்ந�த்தீவு முழுவதும் மரங்கணள 
வளரக்்க தவணடும் என்ற எணைம் என் மனத்தில் ஆழப்பைதி்நது விட்ைது.

உங்கள் எணைத்திறகு ஊர் மக்்கள் எபபேடி உதவி ச�யதொர்்கள்?

ஊர மக்்களிைம், ‘அத்தீவில் மரங்கள் வளரக்்கலொம்’ என்று நொன் கூறிய மபைொழுது அண� 
யொரும் ஏற்கவில்ணல. ‘அத்தீவில் மரங்கணள வளரக்்கதவ முடியொது. தபைொய் உன் தவணலணயப் 
பைொர’ என்று கூறிவிட்ைனர.

பி்றகு என்ன ச�யதீர்்கள் ஐயொ?

நொன் ண்க்களில் கிணைத்� விண�்கணள எடுத்துக் ம்கொணடு இ்ந�த்தீவிறகு வ்நத�ன். 
இஙகு அவறணற விண�த்து நொள்த�ொறும் �ணணீர ஊறறி வ்நத�ன். ஆயினும் ஒரு 
விண�கூை முணளக்்கவில்ணல. பிறகு வனத்துணறயினணர அணுகி என்ன மசய்யலொம் என்று 
த்கட்ைதபைொது அவர்கள், ‘அத்தீவில் மூஙகில் மரம் மட்டுதம வளரும்’ என்று கூறினர.  எனக்கு 
உைதன உறசொ்கம் பிற்நதுவிட்ைது. மூஙகில்்கணளக் ம்கொணடு வ்நது அவறணற இஙகு  நட்டு 
வளரக்்கத் ம�ொைஙகிதனன். அணவ விரி்நது வளரத் ம�ொைஙகின. இனிதமல் இத்தீவில் மரம் 
வளரப்பைது ஒன்தற எனது தவணல என்று அப்தபைொத� முடிவு மசய்து விட்தைன் .

மூஙகில் மடடு்ம நட்டதொ்கக் கூறுகிறீர்்கள். ஆனொல் இந்தக் ்கொடு முழுைதும் பேல்்ைறு 

மரங்கள் ைைர்ந்துள்ைன்ை! எபபேடி ஐயொ?

எங்கள் பைகுதியில் அரசு சமூ்கக் ்கொடு்கள் வளரப்புத் திட்ைம் ஒன்ணறச் மசயல்பைடுத்தியது. 
அதில் என்ணன நொன் இணைத்துக் ம்கொணதைன். அவர்களுைன் இணை்நது இத்தீவு 
முழுவதும் பைல்தவறு மரங்கணள நைத் ம�ொைஙகிதனன். அ்ந�த் திட்ைம் மூன்று ஆணடு்களில் 
முடி்நதுவிட்ைது. நொன் மட்டும் இஙத்கதய �ஙகி இரு்நது அணனத்து மரக்்கன்று்கணளயும் 
பைொது்கொத்து வ்நத�ன். ஆனொல் மூஙகிணலத் �விர தவறு எ்ந� மரமும் வளரவில்ணல. 
அப்தபைொது�ொன் அசொம் தவளொணணமப் பைல்்கணலக்்கழ்கப் தபைரொசிரியர ஜொதுநொத் அவர்களின் 
நிணனவு எனக்கு வ்ந�து. சிறுவயதிலிரு்நத� எனக்கு அவணரத் ம�ரியும். அவரிைம் 
மசன்று என்னுணைய மரம் வளரக்கும் திட்ைம்  பைறறிக் கூறிதனன். உைதன அவர, 'மைல் 
பைரப்பில் மறற மரங்கள் வளர தவணடுமமனில் மணணின் �ன்ணமணய அ�றகு ஏறபை மொறற 
தவணடும். அ�றகு மணபுழுக்்கள் மட்டுமன்றிச் சிவப்புக் ்கட்மைறும்பு்களும் உ�வும்' என்று 
கூறினொர.
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்கடச்டறும்பு்கைொ? அதை ்கடித்தொல் உ்டம்பில் ்கடுதமயொன எரிச்�ல் ஏறபேடு்ம?

ஆமொம். ஆனொல் என்ன மசய்வது? மணணின் �ன்ணமணய மொறற தவணடுதம 
அ�ற்கொ்க நொள்த�ொறும் நூறறுக்்கைக்்கொன எறும்பு்கணளக் ம்கொணடுவ்நது இஙகு விை 
ஆரம்பித்த�ன். ்கட்மைறும்பு்கள் ஊர்நது மசல்லச் மசல்ல மணணின் �ன்ணம சிறிது சிறி�ொ்க 
மொறத்ம�ொைஙகியது. ்கொடு்களில் ஆங்கொஙத்க பைச்ணசப் பைசும்புற்கள் �ணல்கொட்ைத் ம�ொைஙகின. 
அப்மபைொழுது எனக்கு ஏறபைட்ை மகிழச்சிக்கு அளதவ இல்ணல. அ�ன் பின்பு நொன் நட்ை 
மரங்கள் அணனத்தும் வளர்ந�ன.  

இவ்ைைவு மரங்கதை ைைர்பபேதறகு விதத்களும் உரமும் உங்களுக்கு எபபேடிக் 

கித்டத்தன?

்கொல்நணை்கள் வளரப்பைது�ொன் என்னுணைய தவணல. அவறறின் சொைத்ண� ஒரு துளி 
கூை வீைொக்்கொமல் இயறண்க உரம் �யொரிக்்கத் ம�ொைஙகிதனன். ஒரு பைழம் சொப்பிட்ைொல் 
கூை அ�ன் ம்கொட்ணைணய வீசி எறியொமல் விண�யொ்கச் தசரத்து ணவப்தபைன். பிறகு 
மணழக்்கொலம் ம�ொைஙகுவ�றகு முன் விண�்கணள எடுத்து இத்தீவில் தூவத்ம�ொைஙகி 
விடுதவன். இப்பைடி ஒவ்தவொர ஆணடும் நொன் தூவிய விண�்கள்�ொம் இப்தபைொது நீங்கள் 
பைொரத்துக்ம்கொணடிருக்கும் இக்்கொடு.

மதை இல்்லொத ்கொ்லங்களில் ச�டிக்கு எபபேடித்  தணணீர் ஊறறினீர்்கள் ?

ஆறறின் ்கணரதயொரம் இரு்ந� மசடி்களுக்குத் �ணணீர ஊறறுவதில் எனக்குச் சிக்்கல் 
ஏறபைைவில்ணல. ஆனொல் ம�ொணலவில் இரு்ந� மசடி்களுக்கு நீர ஊறறுவது சறறுக் ்கடினமொன 
மசயலொ்க  இரு்ந�து. அ�றகும் ஒரு வழிணயக் ்கணடுபிடித்த�ன்.  மசடிணயச் சுறறி மூஙகில் 
குச்சி்கணள நட்டுணவத்து அதில் ஒரு பைொணனணயப் மபைொருத்திதனன்.  அதில் ஒரு சிறுதுணள 
இட்டு, நீர மசொட்டுச் மசொட்ைொ்க வடிவ�ற்கொன ஏறபைொடு்கணளச் மசய்த�ன். பிறகு அதில் நீர 
நிரப்பினொல் ஒரு வொரத்திறகுச் சிக்்கல் இருக்்கொது. இப்பைடித்�ொன் மறற மசடி்கணள வளரத்து 
வ்நத�ன்.

�ரி,  உங்கள் வீடடிறகு யொதன ைந்த ்கதததயக் கூறுங்க்ைன்!

நொன் நட்ை மசடி்கள் முழுவதும் மரங்களொ்க வளரத் ம�ொைஙகியதபைொது அவறறில் 
பைறணவ்கள் வ்நது �ஙகின. பைறணவ்களின் எச்சத்�ொல்  பைரவிய விண�்கள் இ்ந�க் ்கொடு வளர 
தமலும் துணைபுரி்ந�ன.  பிறகு முயல், மொன், ்கொட்டு மொடு்கள் என விலஙகு்கள் பைலவும் 

வரத்ம�ொைஙகின. அப்பைடித்�ொன் ஒருநொள் 
யொணனக்  கூட்ைம் ஒன்று வ்ந�து. யொணன்கள் 
� ங கி யி ரு க் கு ம்  ்க ொ டு � ொ ன்  வ ள ம ொ ன 
்க ொ டு  எ ன் று  ம பை ரி த ய ொ ர ்க ள்  ம ச ொ ல் ல க் 
த்கட்டிருக்கின்தறன்.  நொன் வளரத்� ்கொட்டுக்கு 
யொணன்கள் வ்ந� நொள் என் வொழவின் மி்கவும்  
மகிழச்சியொன நொளொ்க அணம்ந�து.  அ�ன் 
பிறகு இஙகு பைொம்பு்கள்,  ்கழுகு்கள்,  ்கொணைொ 
மிரு்கங்கள் தபைொன்ற  ்கொட்டு விலஙகு்கள் 
பைலவும் வரத்   ம�ொைஙகின.  நிணறவொ்கக் 
‘ ்க ொ ட் டி ன்  வ ள ம் ’  எ ன் று  கு றி க் ்க ப் பை டு ம் 
புலி்களும் வ்நது �ங்கத் ம�ொைஙகின.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

 2012 ஆம் ஆணடு ஜவஹர்லகால் த�ரு 

பல்கர்லககைகம் ஜகாேவுககு ‘இநதிய 

வனமகன் (Forest Man of India) ’ 

என்னும் பட்டத்ரே வைஙகியுளளது.

 2015 ஆம் ஆணடு இநதிய அைசு 

பத்ம� விருரே வைஙகியுளளது.

 தகௗககாத்தி பல்கர்லககைகம் ‘மதிப்புறு 

முரனவர’ பட்டம் வைஙகியுளளது.
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புலி்களும் இந்தக் ்கொடடில் உள்ைனைொ? உங்களுக்கு அச்�மொ்க இல்த்லயொ?

இல்ணல.  புலி்கள் வ்ந� பிறகு�ொன் இக்்கொட்டின் உைவுச்சஙகிலி நிணறவணை்ந�து, நொன் 
புலி்களுக்குத் ம�ொல்ணலயில்லொமல் எனது பைொண�்கணள வகுத்துக்ம்கொணடு இக்்கொட்ணைப்  
பைொது்கொத்து வருகிதறன்.

இது மி்கக் ்கடினமொன பேணி. மற்றைர்்களுக்கு எபபேடித் சதரிந்தது?

ஜிட்டு்கலிட்ைொ என்னும் வனவிலஙகு ஆரவலர என்னுணைய ்கொட்ணைப் பைறறிக் 
த்கள்விப்பைட்டு இஙகு வ்ந�ொர. நொன் இ்ந�க் ்கொட்ணை உருவொக்கிய முணறணய அவரிைம் 
கூறிதனன். என்ணனப் பைொரொட்டிப் தபைசிவிட்டு அவர இஙகிரு்நது மசன்றுவிட்ைொர. பிறகு 
ஒருநொள் யொணனக் கூட்ைத்ண� விரட்டிக் ம்கொணடு வ்ந� வனக்்கொவலர்கள் என்னுணைய 
இ்ந�க் ்கொட்ணைக் ்கணடு விய்ந�னர. அவர்களுணைய ்கைக்ம்கடுப்பு வணரபைைத்தில் இல்லொ� 
இ்ந�க் ்கொட்ணைக் ்கணடு மகிழ்ந�னர. அ�ன் பிறகு என்னுணைய ்கொடு பைறறி  ணைம்ஸ ஆப்  
இ்நதியொ இ�ழில் மசய்தி மவளிவ்ந�து.

மிக்்க மகிழ்ச்சி ஐயொ. அடுத்து உங்களுத்டய பேணி என்ன?

இ ்ந � த் தீ வி ன்  ம ற ம ற ொ ரு  பை கு தி யி ல்  இ ன் ம ன ொ ரு  ்க ொ ட் ண ை  உ ரு வ ொ க் ்க த் 
ம�ொைஙகியிருக்கிதறன். எப்பைடியும் அ�றகு  முப்பைது ஆணடு்கள் ஆ்கலொம். ஆனொல் அ�றகு 
உ�வ என்னுணைய மணனவியும் குழ்நண�்களும் உள்ளனர. ஆ�லொல் அஙகு உறுதியொ்க ஒரு 
்கொட்ணை உருவொக்குதவன்.

உங்களுத்டய இந்தத்  திட்டத்ததக்  ்்கடகும் சபேொழுது உங்கதை மி்கவும் பேொரொட்டத் 

்தொன்றுகி்றது ஐயொ.

நீங்கள் என்ணனப்  பைொரொட்ை தவணடுமமனில் ஆளுக்கு  இரணடு மரக்்கன்று்கணள நட்டு 
வளருங்கள். அதுதவ எனக்குப் தபைொதும்.

உறுதியொ்க ஐயொ, உங்க்ைொடு ்பேசிய பி்றகு நொனும் ்கட்டொயம் மரக்்கன்று்கதை நடடு 

ைைர்க்்கத்  சதொ்டஙகு்ைன்.  உங்கள் பேணி ்மலும் சதொ்டரடடும். இன்னும் சி்றபபேத்டய 

ைொழ்த்துகி்்றன். நொன் ச�ன்று ைருகி்்றன் ஐயொ! நன்றி.

ஜொ�வ்பைதயங தபைொன்று நொமும் ஒரு ்கொட்ணை உருவொக்்க முயல்தவொம்; அ�றகு 
அணையொளமொ்க நம் வீட்ணைச் சுறறி ஒருசில மரங்கணள நட்டு வளரப்தபைொம். அ�றகு நொம் 
அணனவரும் உறுதி ஏறதபைொம். மரம் வளரப்தபைொம்! மணழ மபைறுதவொம்! நொட்டின் வளம் 
்கொப்தபைொம்! 

உங்கள் பைள்ளி அல்லது நீங்கள் வொழும் பைகுதியில்  மரக்்கன்று ஒன்ணற நடுங்கள். 
அ�ணன நொள்த�ொறும் பைொது்கொத்து வொருங்கள். அ�ன் விவரங்கணளப் பைதிதவட்டில் 
பைதிவு மசய்யுங்கள்.

்கறபேதை ்கற்றபின்

ஜொ�வ்பைதயங ்கொட்ணை எவ்வொறு உருவொக்கினொர?

மதிபபீடு
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இயல்

இரணடு
நொல்ைத்கக் குறுக்்கங்கள்

்கற்கணடு

ஒவ்தவொர எழுத்துக்கும் அண� ஒலிப்பை�றகு உரிய ்கொல அளவு உணடு. இண� மொத்திணர 
என்பைர. ஆனொல் எல்லொ எழுத்து்களும் எல்லொ இைங்களிலும் �மக்குரிய மொத்திணர 
அளவில் முழுணமயொ்க ஒலிப்பைதில்ணல. சில எழுத்து்கள் சில இைங்களில் �மக்குரிய 
்கொல அளணவவிைக் குணறவொ்க ஒலிக்கும். இவ்வொறு குணற்நது ஒலிக்கும் எழுத்து்கணளக் 
குறுக்்கங்கள் என்கிதறொம்.

ஐ்கொரக்குறுக்்கம்

ஐ, ண்க, ணபை என ஐ்கொர எழுத்து, �னித்து வரும் இைங்களில் �னக்குரிய இரணடு 
மொத்திணர அளவில் முழுணமயொ்க ஒலிக்கிறது. ணவயம், சணமயல், பைறணவ என 
மசொற்களின் மு�ல், இணை, இறுதி ஆகிய இைங்களில் வரும்தபைொது �னக்குரிய இரணடு 
மொத்திணர அளவிலிரு்நது குணற்நது ஒலிக்கிறது. இவ்வொறு குணற்நது ஒலிக்கும் ஐ்கொரம் 
ஐ்கொரக்குறுக்்கம் எனப்பைடும்.

ஐ்கொரம் மசொல்லின் மு�லில் வரும்தபைொது ஒன்றணர மொத்திணர அளவில் ஒலிக்கும்.

ஐ்கொரம் மசொல்லின் இணையிலும் இறுதியிலும் வரும்தபைொது ஒரு மொத்திணர அளவில் 
ஒலிக்கும்.

ஔ்கொரக்குறுக்்கம்

ஔ, மவௌ என ஔ்கொர எழுத்து, �னித்து வரும் இைங்களில் �னக்குரிய இரணடு 
மொத்திணர அளவில் முழுணமயொ்க ஒலிக்கிறது. ஔணவயொர, மவௌவொல் எனச் மசொற்களின் 
மு�லில் வரும்தபைொது �னக்குரிய இரணடு மொத்திணர அளவிலிரு்நது குணற்நது ஒன்றணர 
மொத்திணர அளவில் ஒலிக்கிறது. இவ்வொறு குணற்நது ஒலிக்கும் ஔ்கொரம் ஔ்கொரக்குறுக்்கம் 
எனப்பைடும்.

ஔ்கொரம் மசொல்லின் இணையிலும் இறுதியிலும் வரொது.

ம்கரக்குறுக்்கம்

அம்மொ, பைொைம் பைடித்�ொன் ஆகிய மசொற்களில் ம்கர மமய்மயழுத்து  �னக்குரிய அணர 
மொத்திணர அளவில் முழுணமயொ்க ஒலிக்கிறது. 

 வலம் வ்ந�ொன் என்பைதில் ம்கர மமய்மயழுத்ண� அடுத்து வ்கர எழுத்து வருவ�ொல்  
ம்கரமமய்யொனது �னக்குரிய அணர மொத்திணர அளவிலிரு்நது குணற்நது ்கொல் மொத்திணர 
அளவில் ஒலிக்கிறது.
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தபைொலும் என்னும் மசொல்ணலப் தபைொன்ம் என்றும், மருளும் என்னும் மசொல்ணல 
மருணம்  என்றும் மசய்யுளில் ஓணசச் சீரணமக்்கொ்கப் பையன்பைடுத்தினர.  இச்மசொற்களில் 
ம்கரமமய்யொனது ன், ண ஆகிய எழுத்து்கணள அடுத்து வருவ�ொல் �னக்குரிய அணர 
மொத்திணர அளவிலிரு்நது குணற்நது ்கொல் மொத்திணர அளவில் ஒலிக்கிறது. இவ்வொறு 
குணற்நது ஒலிக்கும் ம்கரம் ம்கரக்குறுக்்கம் எனப்பைடும். 

ஆயதக் குறுக்்கம்:

அஃது, எஃகு ஆகிய மசொற்களில் ஆய்� எழுத்து, �னக்குரிய அணர மொத்திணர அளவில் 
முழுணமயொ்க ஒலிக்கிறது. 

முள் + தீது என்பைது முஃடீது எனவும், ்கல் + தீது என்பைது ்கஃறீது எனவும் தசரும். 
இச்மசொற்களில் உள்ள ஆய்� எழுத்து, �னக்குரிய அணர மொத்திணர அளவிலிரு்நது 
குணற்நது ்கொல் மொத்திணர அளவில் ஒலிக்கிறது. இவ்வொறு குணற்நது ஒலிக்கும் ஆய்�ம் 
ஆய்�க்குறுக்்கம் எனப்பைடும். 

ஐ்கொர,  ஔ்கொர, ம்கர,  ஆய்�க்குறுக்்கங்களுக்கு எடுத்துக்்கொட்ைொ்க அணமயும் 
மசொற்கணளத் ம�ொகுத்து எழுது்க.

்கறபேதை ்கற்றபின்

சரியொன விணைணயத் த�ர்நம�டுத்து எழுது்க.

1. 'தவட்ண்க' என்னும் மசொல்லில் ஐ்கொரக் குறுக்்கம் மபைறும் மொத்திணர அளவு ______.

  அ) அணர ஆ) ஒன்று  இ) ஒன்றணர ஈ) இரணடு

2. ம்கரக் குறுக்்கம் இைம்மபைறொ� மசொல் ________.

  அ) தபைொன்ம் ஆ) மருணம்   இ) பைழம் விழு்ந�து  ஈ)  பைைம்  கிணைத்�து 

3.   மசொல்லின் மு�லில் மட்டுதம இைம் மபைறுவது _______.

  அ) ஐ்கொரக் குறுக்்கம்    ஆ) ஔ்கொரக் குறுக்்கம் 

  இ) ம்கரக் குறுக்்கம்    ஈ)   ஆய்�க் குறுக்்கம்

குறுவினொ

1. ஔ்கொரம் எப்மபைொழுது முழுணமயொ்க ஒலிக்கும்?

2.   மசொல்லின் மு�ல், இணை, இறுதி ஆகிய இைங்களில் ஐ்கொரக்குறுக்்கம் மபைறும்    
மொத்திணர  அளவு யொது?

3.    ம்கரக்குறுக்்கத்துக்கு இரணடு எடுத்துக்்கொட்டு்கள் �ரு்க.

மதிபபீடு
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த்ட்்.

 இயறண்க ஆரவலர ஒருவரது உணரணயக் த்கட்டு மகிழ்க.

கீழக்பாணும் ேம்பபு்ளுள் ஒன்மேப ்றறி இரணடு நிமிடைம் த்சு்.
1. ்கொட்டு வளதம நொட்டு வளம்!

2. ்கொட்டின் பையன்்கள்.

மெபால்க த்ட்டு எழுது்.
1. மரங்கள் மவயிணல மணறக்கும்.
2. மனி�ர வொழவு இயறண்கதயொடு இணய்ந�து.
3. மபைருவொழவு வொழ்ந� மரம் தபைய்க்்கொறறில் சொய்்ந�து.
4. ்கொட்டின் வளத்ண�க் குறிக்கும் குறியீடு புலியொகும்.
5. யொணன்கள் கூட்ைமொ்க வொழும் இயல்புணையணவ.

அறிந்து ்யன்்டுத்துதவபாம்.

 பைொல் ஐ்நது வண்கப்பைடும். அணவ ஆணபைொல், மபைணபைொல், பைலரபைொல், ஒன்றன்பைொல், 
பைலவின்பைொல் ஆகியனவொகும்.

 உயரதிணையில்,

1. ஓர ஆணைக் குறிப்பைது ஆணபைொல். (எ.்கொ.) மொைவன், மசல்வன்.

2. ஒரு மபைணணைக் குறிப்பைது மபைணபைொல். (எ.்கொ) ஆதினி, மொைவி .

3. ஒன்றுக்கு தமறபைட்ைவர்கணளக் குறிப்பைது பைலரபைொல். (எ.்கொ.) மொைவர்கள், மக்்கள் .

 அஃறிணையில்,

4. ஒன்ணறக் குறிப்பைது ஒன்றன்பைொல். 

  (எ.்கொ.) ்கல், பைசு.

5. ஒன்றுக்கு தமறபைட்ைவறணறக் குறிப்பைது பைலவின்பைொல். 

  (எ.்கொ.) மண புழுக்்கள், பைசுக்்கள்.

சமொழிதய ஆள்்ைொம்!

எதிர்்பாலுககுரிய  ம்யர்்மள எழுது்.

1. ை்ளிர்   X ___________ 2. அரென்  X ___________

3. ம்ண X ___________ 4. ைபாணவன் X ___________

5. சிறுவன் X ___________ 6. தேபாழி X ___________
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்டைத்திறகுப ம்பாருத்ேைபாை ்பாம் எழுது்.

பிமழமயத் திருத்திச் ெரியபா் எழுது்.

 (எ.்கொ.)  ்கணைகி சிலம்பு அணி்ந�ொன். – ்கணைகி சிலம்பு அணி்ந�ொள். 

1.  த்கொவலன் சிலம்பு விற்கப் தபைொனொள்.

2.  அரசர்கள் நல்லொட்சி மசய்�ொர.

3.  பைசு ்கன்ணற ஈன்றன.

4.  தம்கங்கள் சூழ்நது ம்கொணைது. 

5. குழலி நைனம் ஆடியது.

்டிேம் எழுது்.

நீங்கள் மசன்று வ்ந� சுறறுலொ குறித்து உங்கள் நணபைனுக்குக் ்கடி�ம் எழுது்க.

சமொழி்யொடு விதையொடு

வட்டைத்திலுள்ள எழுத்து்மளப ்யன்்டுத்திச் மெபாற்மள அமைக். 

ஒன்ைன்பகால் ______________________

___________

___________

___________ ___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________
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நிற்க அதறகுத் த்க...

இதையத்தில் ்கொண்க

இ்நதியொவிலுள்ள வனவிலஙகுக் ்கொப்பை்கங்கள் பைறறிய  விவரங்கணளத் திரட்டி வரு்க.

மசொற்கணள இணைத்துப் புதிய மசொற்கள் அணமக்்க.

 (எ.்கொ.) வொணழ + ்கொய் = வொணழக் ்கொய்

என் மபைொறுப்பு்கள்...
1. என்னொல் இயன்ற அளவு மரக்்கன்று்கணள நட்டு வளரப்தபைன்.

2. இயறண்கச் சமநிணலணயப் தபைணிப் பைொது்கொப்தபைன்.

்கத்லச்ச�ொல் அறி்ைொம்.

தீவு  – Island உவணம  -  Parable
இயறண்க வளம் - Natural Resource ்கொடு - Jungle
வன விலஙகு்கள் - Wild Animals வனவியல் - Forestry 
வனப் பைொது்கொவலர - Forest Conservator பைல்லுயிர மணைலம் - Bio Diversity

வொணழ �யிர கூடு திைல் பைொட்டு

குருவி ம்கொய்யொ தசொறு பைழம் பைறணவ

விணளயொட்டு கூட்ைம் அவணர தபைொட்டி ்கொய்

விடு்கண�்களுக்கு விணை எழுது்க.

1. மரம் விட்டு மரம் �ொவுதவன்; குரஙகு அல்ல.
 வணள்ந� வொலுணடு; புலி அல்ல.
 ம்கொட்ணை்கணளக் ம்கொறிப்தபைன்; கிளி அல்ல.
 முதுகில் மூன்று த்கொடு்கணள உணையவன். நொன் யொர? ___________.

2. என் மபையர மூன்று எழுத்து்கணளக் ம்கொணைது.
 மு�மலழுத்ண� நீக்கினொல் மணறப்தபைன்.
 இரணைொம் எழுத்ண� நீக்கினொல் குணரப்தபைன்.
 மூன்றொம் எழுத்ண� நீக்கினொல் குதிப்தபைன். நொன் யொர? ___________.

3. மவள்ணளயொய் இருப்தபைன்; பைொல் அல்ல.
  மீன் பிடிப்தபைன்; தூணடில் அல்ல
  �வமிருப்தபைன்;  முனிவரல்ல நொன் யொர? ___________.
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இயல்

இரணடு
திருக்கு்றள்

ைொழ்வியல்

அழுக்்கொ்றொதம

1.  ஒழுக்காறாக் ்காளக ஒருைன்தன் ்நெஞைத்து

 அழுக்காறு இலாத இயலபு.

தபகாருள : ஒருவர ேன் த�ஞசில் தபகாைகாரமயில்்லகாே குணத்ரேதய ஒழுகக      

த�றியகாகக தககாணடு வகாை தவணடும்.

2. அவ்விய ்நெஞைத்தான் ஆக்கமும் ்ைவ்வியான்

 வகடும் நிவ�க்கப் �டும்.

தபகாருள: தபகாைகாரம தககாணடவருரடய தெல்வமும், தபகாைகாரம  இல்்லகாேவருரடய 

வறுரமயும் ெகான்தைகாைகால் ஆைகாயப்படும்.

பு்றஙகூ்றொதம

3. கணநின்று கணஅறச ்ைாலலினும் ்ைாலலறக

 முன்இன்று பின்வநொக்காச ்ைால.

தபகாருள: ஒருவருககு த�ரநின்று கடுரமயகான தெகாற்கரளச் தெகான்னகாலும் தெகால்்ல்லகாம். 

ஆனகால், அவர இல்்லகாேதபகாது புைஙகூறுேல் கூடகாது.

4. ஏதிலார் குறறம்வ�ால தம்குறறம் காணகிறபின்

 தீதுணவ்டா மன்னும் உயிர்க்கு.*

தபகாருள: பிைருரடய குற்ைத்ரேக ககாணபது தபகால், ேன்னுரடய  குற்ைத்ரேயும் 

ககாணபவருரடய வகாழ்வில் துன்பம் இல்ர்ல.

”அணுணவத் துணளத்து ஏழ்கைணலப் பு்கட்டிக்
குறு்கத் �ரித்� குறள்”

என்று திருக்குறளின் மபைருணமணய ஔணவயொர  தபைொறறுகிறொர. 
மனி� சமு�ொயத்ண� ஆழ்நது தநொக்கி, அஃது எவ்வொறு வொழ 
தவணடும் என்று நன்கு சி்நதித்து எழு�ப்பைட்ை நூல் திருக்குறள். 
இது தபைொன்ற ஒரு நூல் உலகில் எ்ந� மமொழியிலும் இதுவணர 

த�ொன்றியது இல்ணல என்பைர. அத்�ண்கய மபைருணமமிகு திருக்குறணளப் பைடிப்தபைொம். 
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அருளுத்டதம

5. அருட்்ைலைம் ்ைலைத்துள ்ைலைம் ்�ாருட்்ைலைம்

 பூரியார் கணணும் உள.

தபகாருள: அருளகாகிய தெல்வதம தெல்வஙகளுள சிைநே தெல்வமகாகும். தபகாருட்தெல்வம் 

இழிநேவரிடத்திலும் உளளது.

6. ைலியார்முன் தன்வ� நிவ�க்கதான் தன்னின்

 ்மலியார்வமல ்ைலலும் இ்டத்து.

தபகாருள:  ஒருவர ேம்ரமவிட தமலிநேவரை துன்புறுத்தும்தபகாது,  ேம்ரமவிட 

வலிரமயுரடயவரின் முன் ேகான் அஞசி நிற்கும் நிர்லரய எணணிப்  பகாரத்ேல்  

தவணடும்.

ைொயதம

7. ைாயவம எ�ப்�டுைது யா்தனின் யா்தான்றும்

 தீவம இலாத ்ைாலல.*

 தபகாருள:  வகாய்ரம எனப்படுவது மற்ைவரககு ஒரு தீஙகும் ேைகாே தெகாற்கரளச் தெகால்லுேல் 

ஆகும்.

8. தன்்நெஞசு அறிைது ்�ாயயறக ்�ாயத்தபின்

 தன்்நெஞவை தன்வ�ச சுடும்.

தபகாருள:  ஒருவர ேம் த�ஞெறிய தபகாய் தெகால்்லககூடகாது. அவவகாறு  கூறினகால் அவர 

த�ஞெதம அவரை வருத்தும்.

9. உளளத்தால ்�ாயயாது ஒழுகின் உலகத்தார்

 உளளத்துள எலலாம் உளன்.*

 தபகாருள:  உளளத்தில் தபகாய் இல்்லகாமல் வகாழ்பவர, உ்லகத்ேகார  உளளஙகளில் எல்்லகாம் 

இருப்பவர ஆவகார.

இத்றமொடசி

10. இயறறலும் ஈட்்டலும் காத்தலும் காத்த

 ைகுத்தலும் ைலலது அரசு.*

தபகாருள: தபகாருள வரும் வழிகரள அறிேலும், அவவழிகளில் தபகாருளகரளச் தெரத்ேலும், 

தெரத்ே தபகாருரளப் பகாதுககாத்ேலும், ககாத்ே தபகாருரளப் பயனுளள வரகயில் 

திட்டமிட்டுச் தெ்லவிடுேலும் சிைநே அைசின் தெயல்களகாகும்.
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திருககுைரளத் ேநே திருவளளுவர இைணடகாயிைம் 

ஆணடுகளுககு முற்பட்டவர என்று கூறுவர. இவர 

முேற்பகாவ்லர, தபகாய்யில் பு்லவர, தெந�காப்தபகாேகார தபகான்ை 

சிைப்புப் தபயரகளகாலும் குறிப்பிடப்படுகிைகார.

ேமிழ்நூல்களில் ‘திரு’ என்னும் அரடதமகாழிதயகாடு வருகின்ை முேல் 

நூல் திருககுைள ஆகும். திருககுைள அைத்துப்பகால், தபகாருட்பகால், 

இன்பத்துப்பகால் என மூன்று பகுப்புகரளக தககாணடது. இதில் 

அைம்-38, தபகாருள-70, இன்பம்-25 என தமகாத்ேம் 133 அதிககாைஙகள உளளன. 

அதிககாைத்திற்கு 10 குைட்பகாககள வீேம் 1330 குைட்பகாககள உளளன. இேற்கு முப்பகால், 

தேய்வநூல், தபகாய்யகாதமகாழி தபகான்ை பிை தபயரகளும் உளளன.

சரியொன விணைணயத் த�ர்நம�டுத்து எழுது்க.

1.  வொய்ணம எனப்பைடுவது ______.

      அ) அன்பைொ்கப் தபைசு�ல்   ஆ) தீஙகு�ரொ� மசொற்கணளப் தபைசு�ல் 

  இ) �மிழில் தபைசு�ல்   ஈ) சத்�மொ்கப் தபைசு�ல்

2.  ______ மசல்வம் சொன்தறொர்களொல் ஆரொயப்பைடும்.

  அ) மன்னன்    ஆ) மபைொறொணம இல்லொ�வன் 

  இ) மபைொறொணம உள்ளவன்   ஈ) மசல்வ்ந�ன்

3. ‘மபைொருட்மசல்வம்’ என்னும் மசொல்ணலப் பிரித்து எழு�க் கிணைப்பைது ______.

  அ) மபைொரு + மசல்வம்   ஆ) மபைொருட் + மசல்வம்      
இ) மபைொருள் + மசல்வம்   ஈ) மபைொரும் + மசல்வம்

4.  ‘யொம�னின்’ என்னும் மசொல்ணலப் பிரித்து எழு�க் கிணைப்பைது ______.

  அ) யொ+எனின்  ஆ) யொது+ம�னின்  இ) யொ+ம�னின்  ஈ) யொது+எனின்

5. �ன்+மநஞசு என்பை�ணனச் தசரத்ம�ழு�க் கிணைக்கும் மசொல் ______.

  அ) �ன்மநஞசு  ஆ) �ன்மனஞசு  இ) �ொமனஞசு ஈ) �மனஞசு

6.  தீது+உணதைொ என்பை�ணனச் தசரத்ம�ழு�க் கிணைக்கும் மசொல் _________.

  அ) தீதுணதைொ  ஆ) தீதுஉணதைொ  இ) தீதிணதைொ  ஈ) தீயுணதைொ

மதிபபீடு
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சிற்ந� அரசின் பைணி்கணள வரிணசப்பைடுத்தி எழுது்க.

அ)   மபைொருணளப் பிரித்துச் மசலவு மசய்�ல்.

ஆ)  மபைொருள் வரும் வழி்கணள அறி�ல்.

இ)   தசரத்� மபைொருணளப் பைொது்கொத்�ல்.

ஈ)   மபைொருள்்கணளச் தசரத்�ல்.

குறுவினொ

1. எப்தபைொது �ன்மநஞதச �ன்ணன வருத்தும்?

2. வொழும் மநறி யொது?

3. உல்கத்�ொர உள்ளங்களில் எல்லொம் இருப்பைவன் யொர?

கீழக்்கொணும் மசொற்கணளக் ம்கொணடு திருக்குறள் அணமக்்க.

பின்வரும் பைத்திக்குப் மபைொருத்�மொன திருக்குறணளத் த�ர்நம�டு.

அறவழி என்றவுைன் நம் நிணனவுக்கு வருபைவர த�சத்�்நண� ்கொ்நதியடி்கள். அவர �ம் 
சிறு வயதில் ‘அரிச்ச்நதிரன்’ நொை்கத்ண�ப் பைொரத்�ொர. அதில் அரிச்ச்நதிரன் என்னும் மன்னர 
‘மபைொய் தபைசொணம’ என்னும் அறத்ண� எத்�ண்கய சூழநிணலயிலும் �வறொமல் ்கணைப்பிடித்�ொர. 
இ்ந� நொை்கத்ண�க் ்கணை ்கொ்நதியடி்கள் �ொமும் மபைொய் தபைசொணமணயக் ்கணைப்பிடிக்்க 
தவணடும் என்று உறுதி பூணைொர. அ�ணனத் �ம் வொழநொள் முழுவதும் பின்பைறறினொர. 
இப்பைணதபை ்கொ்நதியடி்கள் எல்லொர இ�யத்திலும் இைம் பிடிக்்கக் ்கொரைமொ்க அணம்ந�து.

1. ஒழுக்காறாக் ்காளக ஒருைன்தன் ்நெஞைத்து

  அழுக்காறு இலாத இயலபு.

2. ைாயவம எ�ப்�டுைது யா்தனின் யா்தான்றும்

  தீவம இலாத ்ைாலல.

3. உளளத்தால ்�ாயயாது ஒழுகின் உலகத்தார்

  உளளத்துள எலலாம் உளன்.

1. ___________ ___________ ___________ ___________

 ___________ ___________ ___________

2. ___________ ___________ ___________ ___________

 ___________ ___________ ___________ _

மபைொருட்மசல்வம் எல்லொம் பூரியொர மசல்வத்துள்
்கணணும் அருட்மசல்வம் உள மசவிச்மசல்வம்
அச்மசல்வம் �ணல மசல்வம்                  -
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மூன்று நொடு அதத நொடு

 புேநபானூறறுப ்பாடைலின் மையக்ருத்து மவளிப்டும் வம்யில உணர்ச்சியுடைன் 
வபாய்விட்டுப ்டித்ேல

 ்மேப்பாடைல ்குதிமயப ்டித்து நயங்்மள அறிேல.

 நபாட்டுப்றறில சிேந்து விளங்கிய ஆளுமை்ள் குறித்ே ே்வல்மளப ்பாடைப்குதி 
வழி புரிந்து ம்பாள்ளுேல

 மெபாற்ள் ைறறும் மேபாடைர்்ளில ்யின்றுவரும் விமைமுறறு்மள அறிந்து 
்யன்்டுத்துேல

்கற்றல் ்நொக்்கங்கள்
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மூன்று
புலி தஙகிய குத்க

�மிழர்கள் பைழங்கொலம் மு�தல ்கல்வியிலும் வீரத்திலும் சிற்நது 
விளஙகினர. நொட்ணைக் ்கொக்்கப் தபைொரக்்களம் மசல்வண�த் 
�ம் மு�ன்ணமயொன ்கைணம்களுள் ஒன்றொ்கக் ்கருதினர.  
்கல்வியறிவும் ்கவிபைொடும் திறனும் மபைறற சங்க்கொலத் �ொய் 
ஒருவர �ம் ம்கனின் வீரத்ண�ப் பைறறிப் மபைருமி�த்துைன் கூறும் 
மசய்திணய அறிதவொம்.

்கவிததப்பேதை

ச�ொல்லும் சபேொருளும்

சிறறில்  –  சிறு  வீடு யொணடு  –  எஙத்க
்கல் அணள  –  ்கறகுண்க ஈன்ற வயிறு  –  மபைறமறடுத்� வயிறு

பேொ்டலின் சபேொருள்

(சொல்புணைய மபைண ஒருத்தி புலவரின் வீட்டிறகுச் மசன்று, ‘அன்ணனதய! உன் ம்கன் 
எஙகு உள்ளொன்?’ என்று த்கட்ைொள். ) 

‘சிறு அளவிலொன எம் வீட்டின் தூணைப் பைறறிக்ம்கொணடு, ஏதும் அறியொ�வள் தபைொல 
நீ “உன் ம்கன் எஙத்க?” என என்ணனக் த்கட்கிறொய். அவன் எஙகுள்ளொன் என்று எனக்குத் 
ம�ரியவில்ணல. ஆயினும் புலி �ஙகிச் மசன்ற குண்க தபைொல அவணனப் மபைறமறடுத்� வயிறு 
என்னிைம் உள்ளது. அவன் இஙகில்ணல எனில் தபைொரக்்களத்தில் இருக்்கக்கூடும். தபைொய்க் 
்கொணபைொயொ்க’ என்று புலவர  பைதிலளித்�ொர.

சிறறில நெறறூண �றறி  நின்மகன்

யாணடு உளவ�ா எ�வி�வுதி என்மகன்

யாணடுஉளன் ஆயினும் அறிவயன் ஓரும்

புலிவைர்ந்து வ�ாகிய கலஅவள வ�ால

ஈன்ற ையிவறா இதுவை

வதான்றுைன் மாவதா வ�ார்க்களத் தாவ�*

 -காைற்�ணடு

்கவிநத்ட உதர

எம் சிறுகுடிலின் அழகிய தூவணப் �றறி நின்று 

என் மகன் எஙவக என்று வி�வும் ்�ணவண!

அைனிருக்கும் இ்டம் யா�றிவயன்;

புலி தஙகிச ்ைன்ற குவக வ�ால

அைவ�ப் ்�றற ையிறு இஙகுளளது;

ஒருவைவள அைன் வ�ார்க்களத்தில இருக்கக் கூடும்! 
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ககாவற்தபணடு ெஙக ககா்லப் தபணபகாற்பு்லவரகளுள ஒருவர. தெகாை மன்னன் 

தபகாைரவக தககாப்தபரு �ற்கிளளியின் தெவிலித்ேகாயகாக விளஙகியவர என்பர. 

கல்வியில் தேரச்சியும் கவிபகாடும் ஆற்ைலும் மிகக இவர, ெஙக ககா்ல மககளின் 

வீைத்ரேக கருப்தபகாருளகாகக தககாணடு  இப்பகாடர்லப் பகாடியுளளகார. இவர பகாடிய ஒதை ஒரு 

பகாடல் புை�கானூற்றில் இடம்தபற்றுளளது.

புை�கானூறு எட்டுத்தேகாரக நூல்களுள ஒன்று. இநநூல் பணரடகககா்லத் ேமிழ் மககளின் 

வகாழ்கரகமுரை, �காகரிகம், பணபகாடு, வீைம் முேலியவற்ரை தவளிப்படுத்தும் நூ்லகாக 

விளஙகுகிைது. இநநூலில் 86-ஆம் பகாடல் இஙகுத் ேைப்பட்டுளளது.

1. சங்க ்கொலப் மபைணபைொற புலவர்களின் மபையர்கணள அறி்நது எழுது்க.

2. பைணணைக்்கொலப் தபைொரக்்கருவி்கள் சிலவறணறப் பைைம் வணர்நது அவறறின் 
மபையர்கணள எழுது்க.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

சரியொன விணைணயத் த�ர்நம�டுத்து எழுது்க.

1. 'யொணடு' என்னும் மசொல்லின் மபைொருள் _______.

  அ) எனது ஆ) எஙகு  இ) எவ்வளவு  ஈ) எது

2. ‘யொணடுளதனொ?’ என்னும் மசொல்ணலப் பிரித்து எழு�க் கிணைப்பைது ______.

  அ) யொணடு + உளதனொ?     ஆ)  யொண + உளதனொ?

  இ)  யொ + உளதனொ?   ஈ)  யொணடு + உதனொ?

3. ‘்கல் +  அணள’ என்பை�ணனச் தசரத்ம�ழு�க் கிணைக்கும் மசொல் _______.

  அ) ்கல்லணள ஆ)  ்கல்அணள  இ) ்கலலணள ஈ) ்கல்லுணள 

குறுவினொ

  �ம் வயிறறுக்குத் �ொய் எ�ணன உவணமயொ்கக் கூறுகிறொர?

சிறுவினொ

 �ம் ம்கன் குறித்துத் �ொய் கூறிய மசய்தி்கணளத் ம�ொகுத்து எழுது்க.

சி்ந�ணன வினொ

 �ொய் �ன் வயிறணறப் புலி �ஙகிச்மசன்ற குண்கதயொடு ஒப்பிடுவது ஏன்?
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இயல்

மூன்று
பேொஞ்த� ைைம்

்கவிததப்பேதை

�மிழநொட்டில் பைல வண்கயொன நொட்டுப்புற இலக்கியங்கள் 
வழஙகி வருகின்றன. அவறறுள் ்கண�ப்பைொைல் என்பைது ்கண� 
�ழுவிய நிணலயில் அணமயும் பைொைல் ஆகும். அது சமூ்கக்்கண�ப் 
பைொைல், வரலொறறுக்்கண�ப் பைொைல், புரொைக்்கண�ப் பைொைல் எனப் 
பைலவண்கப்பைடும். வீரபைொணடிய ்கட்ைமபைொம்மனின் வரலொறணறக் 
கூறும் ்கண�ப்பைொைலின் ஒரு பைகுதிணய அறிதவொம்.

சுத்தவீர சூரன் கட்்ட ்�ாம்முதுவர

துலஙகும் �ாஞவை ைளஙகள ்ைாலவைன்

நொட்டு ைளஙகவளச ்ைாலலுகிவறன் - �ாஞவைக்

 வகாட்வ்ட ைளஙகவளக் வகளுவமயா

வகாட்வ்டகளாம் சுத்துக் வகாட்வ்டகளாம் - மதில

 வகாட்வ்டகளதான் ்கட்டி வைவலகளாம்
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வீட்டிலுயர் மணிவமவ்டகளாம் - ்மத்வத

 வீடுகளா மதிவலாவ்ட களாம்

பூட்டுஙகதவுகள வநெர்த்திகளாம் - �ணப் 

 ்�ாக்கிஷ வீடும்�ார் ைாஸ்திகளாம்

ஆைார ைாைல அலஙகாரம் - துவர 

 ராைன் கட்்ட்�ாம்மு சிஙகாரம்

ராைாதி ராைன் அரணமவ�யில - �ாஞவை

 நொட்்டரைன் ்காலுவீறறிருந்தான்.

விந்வதயாகத் ்தருவீதிகளும் - ்ைகு 

 விஸ்தாரமாயக் கவ்ட ைாைலகளும்

நெந்தை�ஙகளும் ைந்த�ச வைாவலயும் – அஙவக

 நெதியும் ்ைந்்நெல கமுகுகளும்,

ைாரணச ைாவல ஒருபுறமாம் - �ரி

 ைளரும் ைாவல ஒருபுறமாம்

வதாரண வமவ்ட ஒருபுறமாம் - ்தருச

 ்ைாக்கட்்டான் ைாரியலஓர் புறமாம்

வைாவலயில மாஙகுயில கூப்பிடுமாம் - ைளம்

 ்ைாலலி மயில விவளயாடிடுமாம்

அன்பு ைளர்ந்வதறும் �ாஞைாலநொட்டில – சில

 அதிையம் ்ைாலகிவறன் வகளுவமயா

முயலும் நொவய  விரட்டிடுமாம் - நெலல

 முவ�யுளள �ாஞைால நொட்டினிவல 

�சுவும் புலியும் ஒரு துவறயில - ைந்து 

 �ாலகுடிக்குந் தணணீர் தான் குடிக்கும்.

கறந்த �ாவலயுங காகங குடியாது – எஙகள

 கட்்ட்�ாம்மு துவர வ�ரு ்ைான்�ால

ைரந்தருைாவள ைக்க வதவி – திரு

 ைாக்கருள ்ையைாவள ைக்க வதவி 

ச�ொல்லும் சபேொருளும்

சூரன் - வீரன் வொரைம் - யொணன
மபைொக்கிஷம் - மசல்வம் பைரி - குதிணர
சொஸதி - மிகுதி சிங்கொரம்  - அழகு
விஸ�ொரம்  - மபைரும்பைரப்பு ்கமுகு - பைொக்கு

7th Std Tamil Term 1_13.01.2020.indd   55 14-01-2020   11:27:43

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


56

நூல் சைளி

கட்டதபகாம்மன் கரேப்பகாடல்கள ப்ல வடிவஙகளில் வைஙகி வருகின்ைன. அரவ 

ப்லைகால் பதிப்பிககப்பட்டுளளன. �ம் பகாடப்பகுதி �கா. வகானமகாமர்ல தேகாகுத்து 

தவளியிட்டுளள வீைபகாணடிய கட்டதபகாம்மு கரேப்பகாடல் என்னும் நூலில் இருநது 

எடுககப்பட்டது.

 உங்கள் வீட்டில் உள்ள மபைரிதயொரிைம் நொட்டுப்புறக்்கண�ப் பைொைல்்கணளக் த்கட்டு 
வ்நது வகுப்பைணறயில் பைகிர்க.

்கறபேதை ்கற்றபின்

பேொ்டலின் சபேொருள்

கு ண ற யி ல் ல ொ �  வீ ர ன ொ கி ய  ்க ட் ை ம பை ொ ம் ம ன்  இ ரு ்ந து  ஆ ட் சி  ம ச ய் யு ம் 
பைொஞசொலஙகுறிச்சியின் வளங்கணளக் கூறுகின்தறன்.

அ்நநொட்டின் வளத்ண�யும் பைொஞசொலஙகுறிச்சிக் த்கொட்ணையின் வளத்ண�யும் 
த்களுங்கள். அ்நந்கரில் பைல சுறறு்களொ்கக் த்கொட்ணை்கள் இருக்கும். அணவ மதில்்களொல் 
சூழப்பைட்ைணவயொ்க மி்கவும் வலிணமயொ்கக் ்கட்ைப்பைட்டிருக்கும். 

வீடு்கள்த�ொறும் மணி்களொல் அழகுமசய்யப்பைட்ை தமணை்கள் இருக்கும். வீடு்கள் 
எல்லொம் மதில்்களொல் சூழப்பைட்ை மொடிவீடு்களொ்க இருக்கும். வீட்டுக் ்க�வு்கள் மி்கவும் 
தநரத்தியொ்கவும் வீடு்கள் மசல்வம் நிணற்ந�ணவயொ்கவும் இருக்கும்.

அரணமணன வொயில் முணறப்பைடி அழகுபைடுத்�ப்பைட்டு இருக்கும். அழகு மிகு்ந� 
அரசனொகிய ்கட்ைமபைொம்மன் அரசணவயில் வீறறிருப்பைொன்.

புதுணமயொன ம�ருவீதி்களும் மபைரும்பைரப்பில் அணம்ந� ்கணை்களும் இருக்கும். 
பூஞதசொணல்களும் ச்ந�னமரச் தசொணல்களும் ஆறு்களும் மநல்வயல்்களும் பைொக்குத் 
த�ொப்பு்களும் அ்நநொட்டிறகு அழகு தசரக்கும்.

யொணனக் கூைமும் குதிணரக் ம்கொட்டிலும் ஒருபுறம் இருக்கும். த�ொரைங்கள் ்கட்ைப்பைட்ை 
தமணையும் �ொயம் ஆடுவ�ற்கொன இைமும் ஒருபுறம் இருக்கும்.

தசொணல்களில் குயில்்கள் கூவும். மயில்்கள் நொட்டின் வளத்ண�க் கூறி விணளயொடும். 
அன்பு வளரும் நொைொகிய பைொஞசொலஙகுறிச்சியில் நி்கழும் சில வி்நண�்கணளச் மசொல்கிதறன்.

வீரம் மிகு்ந� நொைொகிய பைொஞசொலஙகுறிச்சியில் உள்ள முயலொனது �ன்ணனப் 
பிடிக்்கவரும் தவட்ணை நொணய எதிரத்து விரட்டிவிடும். பைசுவும் புலியும் நீரநிணலயின் ஒதர 
துணறயில் நின்று பைொல்தபைொன்ற �ணணீணரக் குடிக்கும்.

மன்னன் ்கட்ைமபைொம்மனின் மபையணரச் மசொன்னொல் ்கற்நது ணவத்� பைொணலக்கூைக் ்கொ்கம் 
குடிக்்கொது.

சக்்கமொத�வி பைொஞசொலஙகுறிச்சிக்குத் திருவொக்கு அருள்வொள். 
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மதிபபீடு

சரியொன விணைணயத் த�ர்நம�டுத்து எழுது்க.

1. ஊரவலத்தின் முன்னொல் _____ அணச்நது வ்ந�து.

  அ) த�ொரைம்  ஆ) வொனரம் இ) வொரைம் ஈ) ச்ந�னம்

2. பைொஞசொலஙகுறிச்சியில் _____ நொணய விரட்டிடும்,

  அ) முயல்  ஆ) நரி   இ) பைரி  ஈ) புலி

3. மமத்ண� வீடு என்று குறிப்பிைப்பைடுவது _____.

  அ) மமத்ண� விரிக்்கப்பைட்ை வீடு  ஆ) பைடுக்ண்கயணற உள்ள வீடு

  இ) தமட்டுப் பைகுதியில் உள்ள வீடு  ஈ) மொடி வீடு

4. ‘பூட்டுங்க�வு்கள்’ என்னும் மசொல்ணலப் பிரித்து எழு�க் கிணைப்பைது _____.

  அ) பூட்டு + ்க�வு்கள்    ஆ) பூட்டும் + ்க�வு்கள் 

  இ) பூட்டின் + ்க�வு்கள்    ஈ) பூட்டிய + ்க�வு்கள் 

5. ‘த�ொரைதமணை’  என்னும் மசொல்ணலப் பிரித்து எழு�க் கிணைப்பைது _____.

  அ) த�ொரைம் + தமணை    ஆ) த�ொரை + தமணை

  இ) த�ொரைம் + ஒணை     ஈ) த�ொரைம் + ஓணை

6. வொசல் + அலங்கொரம் என்பை�ணனச்  தசரத்ம�ழு�க் கிணைக்கும் மசொல் _____.

  அ) வொசல்அலங்கொரம்    ஆ) வொசலங்கொரம் 

  இ) வொசலலங்கொரம்    ஈ) வொசலிங்கொரம்

மபைொருத்து்க.
 மபைொக்கிஷம் - அழகு
 சொஸதி  - மசல்வம்
 விஸ�ொரம் - மிகுதி
 சிங்கொரம்  - மபைரும் பைரப்பு

குறுவினொ
1. பைொஞசொலஙகுறிச்சியின் த்கொட்ணை்கள் பைறறிக் கூறு்க.

2. பைொஞசொலஙகுறிச்சியின் இயறண்க வளம் எத்�ண்கயது?

சிறுவினொ
1. பைொஞசொலஙகுறிச்சியில் வீடு்கள் எவ்வொறு இருக்கும்?

2. பைொஞசொலஙகுறிச்சியின் வீரத்துக்குச் சொன்றொகும் நி்கழவு்கள் பைறறி எழுது்க.

சி்ந�ணன வினொ
 நொட்டுப்புறக்்கண�ப் பைொைல்்களில் ்கட்ைமபைொம்மன் மபைரிதும் பு்கழப்பைைக் ்கொரைம் என்ன?
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�மது ம�ொணைொல் மக்்களின் உள்ளங்கணளக் 
்க வ ர ்ந �  � ண ல வ ர ்க ள்  பை ல ர .   ந ொ ட் டி ன் 
விடு�ணலக்்கொ்கப் பைொடுபைட்தைொர பைலர. சமு�ொயப் 
பைணி மசய்த�ொர பைலர. அரசியல் பைணி மசய்த�ொர 
பைலர. இணவ அணனத்ண�யும் ஒருதசரச் மசய்து 
பு்கழ மபைறற  �ணலவர ஒருவணரப் பைறறி அறிதவொம்.

இயல்

மூன்று

்தசியம் ்கொத்த ச�ம்மல் 

பேசும்சபேொன் உ. முத்துரொமலிங்கத்்தைர் 

உதரநத்ட உ்ல்கம்

 த�சியம் உைல், ம�ய்வீ்கம் உயிர 
எனக் ்கருதி மக்்கள் ம�ொணடு மசய்�வர 
பைசும்மபைொன் உ. முத்துரொமலிங்கத்த�வர. 
இ வ ர  ‘ வீ ர ப் த பை ச் ச ொ ல்  எ த் � ண ன த ய ொ 
தி ய ொ கி ்க ண ள யு ம்  வி த வ ்க ப் த பை ச் ச ொ ல் 
எ த் � ண ன த ய ொ  அ றி வ ொ ளி ்க ண ள யு ம் 
உ ண ை ொ க் கி ய வ ர ;  உ ண ண ம ண ய 
ம ண ற க் ்க ொ ம ல்  ம வ ளி யி டு வ தி ல் 
� னி த் து ணி ச் ச ல்  ம பை ற ற வ ர ;  சு த் � த் 
தி ய ொ கி ’  எ ன் று  � ்ந ண �  ம பை ரி ய ொ ர ொ ல் 
பைொரொட்ைப்பைட்ைவர.

இைதமக்்கொ்லம்

மு த் து ர ொ ம லி ங ்க த் த � வ ர  கி . பி .
(மபைொ.ஆ.) 1908 ஆம் ஆணடு அக்தைொபைரத் 
திங்கள் முப்பை�ொம் நொள் இரொமநொ�புரம் 
மொவட்ைத்தில் பைசும்மபைொன் என்னும் ஊரில் 
மசல்வச் மசழிப்பு மிகு்ந� குடும்பைத்தில் 
பி ற ்ந � ொ ர .  அ வ ரு ண ை ய  ம பை ற த ற ொ ர 
உக்கிர பைொணடியத்த�வர – இ்நதிரொணி 
அம்ணமயொர.  இவர இளணமயிதலதய 
அன்ணனணய இழ்ந��ொல் இசுலொமியத் �ொய் 
ஒருவரொல் பைொலூட்டி வளரக்்கப்பைட்ைொர. 

முத்துரொமலிங்கத்த�வர �ன் ம�ொைக்்கக்்கல்விணயக் ்கமுதியிலும் உயரநிணலக் 
்கல்விணய மதுணர பைசுமணலப் பைள்ளியிலும் இரொமநொ�புரத்திலும் பையின்றொர.  இவர 
இரொமநொ�புரத்தில் பைடித்துக் ம்கொணடிரு்ந�தபைொது அவ்வூரில் பிதளக் தநொய் பைரவிய�ொல் 
அவரது பைடிப்பு பைொதியில் நின்றது. அ�ன்பிறகு �ொமொ்கதவ நிணறய நூல்்கணளப் பைடித்துத் �மது 
அறிணவயும் ஆறறணலயும் வளரத்துக் ம்கொணைொர.
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பேல்துத்ற ஆற்றல்

முத்துரொமலிங்கத்த�வர �மிழ, ஆஙகிலம் ஆகிய இருமமொழி்களிலும் மசொறமபைொழிவு 
ஆறறும் திறன் மபைறறிரு்ந�ொர.   சிலம்பைம்,  குதிணர ஏறறம்,  துப்பைொக்கிச்சுடு�ல், 
தசொதிைம், மருத்துவம் தபைொன்ற பைலதுணற்களிலும் ஆறறல் உணையவரொ்க விளஙகினொர. 
முத்துரொமலிங்கத்த�வர இளணமயிதலதய அரசியலில் ஆரவம் ம்கொணடிரு்ந�ொர.

விடுதத்லப ்பேொரொட்டத்தில் பேஙகு

 முத்துரொமலிங்கத்த�வர இ்நதிய விடு�ணலப் தபைொரொட்ைத்தில் தீவிரமொ்கப் பைஙத்கறறொர. 
�மது தபைச்சொறறலொல் ஆஙகில  ஆட்சிக்கு எதிரொ்க மக்்களிைம் மபைரும் எழுச்சிணய 
ஏறபைடுத்தினொர. தமணை்களில் அவர ஆறறிய வீர உணரணயக் த்கட்ை மக்்கள் ஆஙகில 
ஆட்சிக்கு எதிரொ்க வீறும்கொணடு எழு்ந�னர. அ�னொல் அச்சமணை்ந� ஆஙகில அரசு 
பைலமுணற அவணரக் ண்கது மசய்து சிணறயில் அணைத்�து. தமலும் வொய்ப்பூட்டுச் சட்ைம் 
மூலம் தமணை்களில் அரசியல் தபைசக்கூைொது என்று அவருக்குத் �ணை விதித்�து. 
வைஇ்நதியொவில் வொய்ப்பூட்டுச் சட்ைத்தின்பைடி தபைசத் �ணை விதிக்்கப்பைட்ை �ணலவர 
பைொல்கங்கொ�ர தில்கர. அவணரப்தபைொலதவ ம�ன்னொட்டில் அச்சட்ைத்திறகு ஆட்பைட்ை �ணலவர 
முத்துரொமலிங்கத்த�வர என்பைது குறிப்பிைத்�க்்கது. இவரது விடு�ணல தவட்ண்கணய அறி்ந� 
திரு. வி. ்கலியொைசு்ந�ரனொர த�சியம் ்கொத்� மசம்மல் என்று பைொரொட்டியுள்ளொர.

்நதொஜியு்டன் சதொ்டர்பு

 வங்கச்சிங்கம் என்று தபைொறறப்பைட்ை தந�ொஜி சுபைொஷ் ச்நதிரதபைொசுைன் மநருஙகிய 
ம�ொைரபு ம்கொணடிரு்ந�ொர. அவணரத் �மது அரசியல் குருவொ்க ஏறறுக்ம்கொணைொர. 
முத்துரொமலிங்கத்த�வரின் அணழப்ணபை ஏறறுக் கி.பி.(மபைொ.ஆ.)  1939 ஆம் ஆணடு 
மசப்ைம்பைரத் திங்கள் ஆறொம் நொள் தந�ொஜி மதுணரக்கு வருண்க �்ந�ொர.  தந�ொஜி 
ம�ொைஙகிய இ்நதிய த�சிய இரொணுவத்தில் முத்துரொமலிங்கத்த�வரின் முயறசியொல் 
ஏரொளமொன �மிழர்கள் இணை்ந�னர. விடு�ணலக்குப்பின் தந�ொஜி என்னும் மபையரில் 
வொர இ�ழ ஒன்ணறயும் நைத்தினொர. 

்பேச்�ொற்றல்

 � ம து  த பை ச் ச ொ ற ற ல ொ ல் 
அ ண ன வ ண ர யு ம்  ்க வ ர ்ந � வ ர 
முத்துரொமலிங்கத்த�வர. அவர மு�ன் 
மு�லில்  சொயல்குடி என்னும் ஊரில் 
விதவ்கொன்ந�ரின் மபைருணம என்னும் 
� ண ல ப் பி ல்  மூ ன் று  ம ணி த ந ர ம் 
உணரயொறறினொர. அ்ந�க் கூட்ைத்தில் 
மபைரு்ந�ணலவர ்கொமரொசரும் இரு்ந�ொர. 
‘இது தபைொன்ற ஒரு தபைச்ணச இதுவணர நொன் 
த்கட்ைதில்ணல; முத்துரொமலிங்கத்த�வரின்  
வீரம்மிக்்க தபைச்சு விடு�ணலப் தபைொருக்கு 
மி்கவும் உ�வும்’  என்று ்கொமரொசர 
மகிழ்ந�ொர.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

பசும்தபகான்னில் உளள முத்துைகாமலிஙகத்தேவர 

நிரனவிடத்தில் அவர தேகான்றி மரைநே 

அகதடகாபர முப்பேகாம் �காள ஆணடுதேகாறும் ேமிைக 

அைசின் ெகாரபில் அைசு விைகா எடுககப்படுகிைது. 

ேமிைகச் ெட்டமன்ைத்தில் அவைது திருவுருவப்படம் 

திைநது ரவககப்பட்டுளளது. தென்ரனயில் 

அைசு ெகாரபகாகச் சிர்ல அரமககப்பட்டுளளது.  

இநதிய �காடளுமன்ை வளகாகத்திலும் சிர்ல 

ரவககப்பட்டுளளது. இநதிய அைெகால் 1995 இல் 

ேபகால் ேர்ல தவளியிடப்பட்டது.
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 த ம லு ம்  � ண ல வ ர ்க ள் 
பை ல ர  மு த் து ர ொ ம லி ங ்க த் த � வ ரி ன் 
தபைச்சொறறணலப் பைொரொட்டியுள்ளனர. 
‘ ம � ன் ன ொ ட் டு ச்  சி ங ்க ம்  எ ன் று 
த � வ ண ர ச்  ம ச ொ ல் லு கி ற ொ ர ்க த ள , 
அ து  ச ொ ல ப் ம பை ொ ரு ்ந து ம்  எ ன 
அ வ ர து  த � ொ ற ற த் ண � ப்  பை ொ ர த் � 
உ ை த ன த ய  நி ண ன த் த � ன் .  அ வ ர 
த பை ச த்  ம � ொ ை ங கி ய து ம்  சி ங ்க த் தி ன் 
மு ழ க் ்க ம்  த பை ொ ல த வ  இ ரு ்ந � து ’ 
எ ன் று  அ றி ஞ ர  அ ண ை ொ வு ம் 
அ வ ண ர ப்  பு ்க ழ ்ந து ண ர த் து ள் ள ொ ர . 
‘ மு த் து ர ொ ம லி ங ்க த் த � வ ர  த பை ச் சு 
உள்ளத்தில் இரு்நது மவளிவருகிறது; 
உ�டு்களிலிரு்நது அல்ல. உள்ளத்�ொல் 
எ தி லு ம்  பை ற ற ற று  உ ண ண ம ம ய ன ப் 
பை ட் ை ண �  ம ண ற க் ்க ொ ம ல்  அ ப் பை டி த ய 
தபைசிவிடுவது அவர வழக்்கம்’ என்று 

மூ�றிஞர இரொஜொஜி பைொரொட்டியுள்ளொர. பைொரொளுமன்றத்தில் இவர ஆஙகிலத்தில் தபைசிய 
தபைச்சு மவள்ணளயர ்கொலத்தில் விட்ைல் பைொய், வல்லபைபைொய் பைட்தைல் தபைொன்ற தமண�்கள் 
தபைசிய தபைச்ணசப் தபைொல் இரு்ந��ொ்க வைஇ்நதிய இ�ழ்கள் பைொரொட்டின. அவர சட்ைமன்ற 
உறுப்பினரொ்க இரு்ந� தபைொது சட்ைமன்றத்தில் ஆறறிய உணர்கணள அணனவரும் 
பைொரொட்டினர.

்தர்தல் சைறறி்கள்

மக்்களின் தபைரொ�ரவு மபைறற �ணலவரொ்க விளஙகியவர பைசும்மபைொன் முத்துரொமலிங்கத்த�வர. 
1937 இல் நணைமபைறற சட்ைமன்றத் த�ர�லில் இரொமநொ�புரம் அரசர சணமு்க ரொதஜஸவர 
தசதுபைதிணய எதிரத்துப் தபைொட்டியிட்டு மவறறிமபைறறொர. அப்தபைொது இலணைனில் பைொரிஸைருக்குப் 
பைடித்துவ்ந� த�ொழர த்க. டி. த்க. �ங்கமணி, 'இ்நதியத் த�ர�லில் இரொமநொ�புரம் மன்னணர 
எதிரத்துப் தபைொட்டியிட்ை த�வர அவர்களின் மவறறிணயயும் மபைொப்பிலி அரசணர எதிரத்துப் 
தபைொட்டியிட்ை வி.வி.கிரி அவர்களின் மவறறிணயயுதம இ்நதிய மொைவர்கள் எதிரபைொரத்திரு்நத�ொம்' 
எனக் குறிப்பிட்டிரு்ந�ொர. 1946 இல் தபைொட்டியின்றி மவறறிமபைறறொர. 1952, 1957 ஆகிய ஆணடு்களில் 
நை்ந� சட்ைமன்ற, நொைொளுமன்றத் த�ர�ல்்களில் தபைொட்டியிட்டு இரணடிலும் மவறறி மபைறறொர. 
1962 இல் நணைமபைறற நொைொளுமன்றத் த�ர�லில் உைல்நலக்குணறவு ்கொரைமொ்க, பைரப்புணர மசய்ய 
இயலொ�தபைொதிலும் த�ர�லில் மவறறிமபைறறொர. 

குற்றபபேரம்பேதரச் �ட்ட எதிர்பபு மொநொடு

ஆஙகில ஆட்சியில் மக்்கணள ஒடுக்குவ�ற்கொ்கக் ம்கொணடு வரப்பைட்ைது குறறப்பைரம்பைணரச் 
சட்ைம் ஆகும். பிறப்பைொதலதய ஒருவணரக் குறறவொளியொ்கக் ்கருதும் அச்சட்ைத்ண�  நீக்குவ�ற்கொ்க 
மக்்கணளத் திரட்டிப் பைலதவறு தபைொரொட்ைங்கணள நைத்தினொர முத்துரொமலிங்கத்த�வர. 1934 ஆம் 
ஆணடு தம 12, 13 ஆகிய த�தி்களில் ்கமுதியில் குறறப்பைரம்பைணரச் சட்ை எதிரப்பு மொநொட்ணை 
நைத்தினொர. அவரது ம�ொைர தபைொரொட்ைத்�ொல் 1948 ஆம் ஆணடு அச்சட்ைம் நீக்்கப்பைட்ைது.

தந�ொஜியுைன் முத்துரொமலிங்கத்த�வர
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சதரிந்து சதளி்ைொம்

ஆ்லய நுதைவுப ்பேொரொட்டம்

 அக்்கொலத்தில் மதுணர மீனொட்சியம்மன் 
த்கொவிலுக்குள் மசல்ல ஒரு சொரொருக்குத் 
�ணை இரு்ந�து. அத்�ணைணய எதிரத்து 1939 
ஆம் ஆணடு ஜூணலத் திங்கள் எட்ைொம் நொள் 
மதுணர ணவத்தியநொ� ஐயர த்கொவில் 
நுணழவுப் தபைொரொட்ைம் நைத்�த் திட்ைமிட்ைொர. 
அ � ண ன  எ தி ர த் து  அ ர ச் ச ்க ர ்க ள் 
ஆலயப்பைணிணயப் புறக்்கணித்�னர. த�வர திருச்சுழியில் இரு்நது அரச்ச்கர்கள் இருவணர 
அணழத்துவ்நது ஆலய நுணழவுப் தபைொரொட்ைத்ண� மவறறிமபைறச் மசய்�ொர.

விை�ொயி்கள் ்தொைர்

ஜமீன் விவசொயி்கள் சங்கம் ஏறபைடுத்தி விவசொயி்கள் துயரதுணைக்்கப் பைொடுபைட்ைொர. 
உழுபைவர்களுக்த்க நிலம் என்றொர. �மக்குச் மசொ்ந�மொ்க 31 சிறறூர்களில் இரு்ந� 
விணளநிலங்கணள குத்�ண்க இல்லொமல் உழுபைவரக்த்க பைஙகிட்டுக் ம்கொடுத்�ொர. அவறணற 
ஒடுக்்கப்பைட்ை மக்்களுக்கும் அளித்து மகிழ்ந�ொர.

கூடடு்றவுச் சிந்ததனயொைர்

்கமுதியில் வியொபைொரி்கள் விவசொய உறபைத்திப் மபைொருள்்கணளக் குணற்ந� விணலக்கு 
வொஙகிய�ொல் விவசொயி்கள் பைொதிக்்கப்பைட்ைனர. பைொர�மொ�ொ கூட்டுறவுப் பைணை்கசொணலணய 
ஏறபைடுத்தி விவசொயி்களின் விணளமபைொருள்்களுக்குச் சரியொன விணல கிணைக்்கச்மசய்�ொர. 

சதொழி்லொைர் தத்லைர் 

1938 ்கொலக்்கட்ைத்தில் மதுணரயில் 23 ம�ொழிலொளர சங்கங்களின் �ணலவரொ்கத் த�வர 
தி்கழ்ந�ொர. மதுணரயிலிரு்ந� நூறபு ஆணல ஒன்றில் தவணலமசய்� ம�ொழிலொளர்களின் 
உரிணமக்்கொ்கத் த�ொழர பை. ஜீவொன்ந�த்துைன் இணை்நது 1938 ஆம் ஆணடு தபைொரொட்ைம் 
நைத்தினொர. அ�ற்கொ்க ஏழு திங்கள் சிணறத் �ணைணன மபைறறொர. உழவர்களின் நலன் ்கொக்்க 
இரொஜபைொணளயத்தில் மி்கப் மபைரிய அளவிலொன மொநொடு ஒன்ணற நைத்தினொர. 
மபைணம�ொழிலொளர்களுக்கு ம்கப்தபைறு ்கொலத்தில் ஊதியத்துைன் கூடிய விடுப்பு தவணடும் 
என்று தபைொரொடினொர.

சித்ற ைொ�ம்

சு�்நதிரப் தபைொரொட்ைத்தில் மி்கத்தீவிரமொ்க ஈடுபைட்ை�ொல் ண்கது மசய்யப்பைட்டு அலிப்பூர, 
அ ம ர ொ வ தி ,  � ொ த ம ொ ,  ்க ல் ்க த் � ொ ,  ம ச ன் ண ன ,  த வ லூ ர  த பை ொ ன் ற  சி ண ற ்க ளி ல் 

சி ண ற ண வ க் ்க ப் பை ட் டி ரு ்ந � ொ ர .  இ ர ண ை ொ ம் 
உல்கப்தபைொர சமயத்தில் மத்திய பிரத�சத்தின் 
� ொ த ம ொ  எ ன் னு ம்  ந ்க ரி ல்  உ ள் ள 
இரொணுவச்சிணறயில் அணைக்்கப்பைட்டுப் தபைொர 
முடி்ந�பிறகு�ொன் விடு�ணல மசய்யப்பைட்ைொர.

சபேண்கதைத் சதயைமொ்க மதித்துப ்பேொறறியைர்

த�வர 1936, 1955 ஆகிய ஆணடு்களில் 
இரணடுமுணற பைரமொ மசன்றிரு்ந�ொர. பைரமொவில் 
பு த் �  பி ட் சு ்க ளி ல்  உ ய ர ்ந � வ ர ்க ளு க் கு ப் 

பசும்தபகான் முத்துைகாமலிஙகத்தேவர 

இம்மணணு்லகில் வகாழ்நே �காளகள 

20,075. சுேநதிைப் தபகாைகாட்டத்திற்ககாகச் 

சிரையில் கழித்ே �காளகள 4000. ேன் 

வகாழ்�காளில் ஐநதில் ஒரு பஙகிரனச் 

சிரையில் கழித்ே தியகாகச் தெம்மல் 

முத்துைகாமலிஙகத்தேவர ஆவகார.

தேசியம் ககாத்ே தெம்மல், வித்யகா பகாஸ்கர, 

பிைவென தகெரி, ென்மகாரகக ெணடமகாருேம், 

இநது புத்ேெமய தமரே.

முத்துரொமலிங்கத்்தைரின் சி்றபபுப சபேயர்்கள்

சதரிந்து சதளி்ைொம்
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நொட்டுக்கு உணழத்� சிற்ந� பிற �ணலவர்கணளப் பைறறிய மசய்தி்கணளத் திரட்டி எழுது்க.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

சரியொன விணைணயத் த�ர்நம�டுத்து எழுது்க

1. முத்துரொமலிங்கத்த�வர மு�ன்மு�லில் உணரயொறறிய இைம் ______.

  அ) தூத்துக்குடி ஆ)  ்கொணரக்குடி  இ) சொயல்குடி  ஈ)  மன்னொரகுடி

2. முத்துரொமலிங்கத்த�வர நைத்திய இ�ழின் மபையர _____.

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

3. த�சியம் ்கொத்� மசம்மல் எனப் பைசும்மபைொன் முத்துரொமலிங்கத்த�வணரப் 
பைொரொட்டியவர _____.

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

1. முத்துரொமலிங்கத்த�வணரப் பைொரொட்டிப் மபைரியொர கூறியது யொது?
2. மு த் து ர ொ ம லி ங ்க த் த � வ ரி ன்  த பை ச் சு க் கு  வ ொ ய் ப் பூ ட் டு ச்  ச ட் ை த் தி ன்  மூ ல ம் 

�ணைவிதிக்்கப்பைைக்   ்கொரைம் யொது?
3. முத்துரொமலிங்கத்த�வர மபைறறிரு்ந� பைல்துணற ஆறறணலப் பைறறி எழுது்க.

சிறு வினொ

1. தந�ொஜியுைன் முத்துரொமலிங்கத்த�வர ம்கொணை ம�ொைரபு பைறறி எழுது்க.
2. ம�ொழிலொளர நலனுக்்கொ்க முத்துரொமலிங்கத்த�வர மசய்� ம�ொணடு்கள் யொணவ?

சி்ந�ணன வினொ

சிற்ந� �ணலவருக்குரிய பைணபு்கள் எணவ என நீங்கள் ்கருதுகிறீர்கள்?

மபைண்கள் �ங்கள் கூ்ந�ணல நணைபைொண�யொ்க விரித்து வரதவறபு அளிப்பைது வழக்்கம். த�வர 
பைரமொ மசன்றிரு்ந�தபைொது அவருக்கும் அத்�ண்கய வரதவறபு அளிக்்க முன்வ்ந�னர. ”இது 
மபைண்கணள இழிவுபைடுத்துவ�ொ்க உள்ளது” என்று கூறி, அ�ணன ஏற்க மறுத்துவிட்ைொர.

நொடு ்பேொறறும் நன்ம்கன்

மபைொதுத்ம�ொணடுக்கு இணையூறொ்க இருக்கும் எனக் ்கருதித் திருமைம் மசய்தும்கொள்ளொமல் 
தியொ்க வொழவு வொழ்ந�ொர முத்துரொமலிங்கத்த�வர. அவர விதவ்கொன்ந�ரின் தூ�ரொ்க, 
தந�ொஜியின் �ளபைதியொ்க, சத்தியசீலரொ்க, முரு்கபைக்�ரொ்க, ஆன்மி்கப் புத்திரரொ்க, �மிழபைொடும் 
சித்�ரொ்க, ம�ன்பைொணடிச் சீணமயின் முடிசூைொ மன்னரொ்க, நீதிவழுவொ தநரணமயொளரொ்க, 
புலணமயில் ்கபிலரொ்க, வலிணமயில் ்கரி்கொலனொ்க, ம்கொணையில் ்கரைனொ்க, பைக்தியில் 
பைரமஹம்சரொ்க, இ்நதியத் �ொயின்  நன்ம்கனொ்க விளஙகினொர.

இத்�ண்கய மபைருணம வொய்்ந� முத்துரொமலிங்கத்த�வர கி.பி.(மபைொ.ஆ.) 1963 ஆம் ஆணடு 
அக்தைொபைரத் திங்கள் முப்பை�ொம் நொளில் இவ்வுலண்க விட்டு நீஙகி மக்்கள் மனதில் நீங்கொ 
இைம் மபைறறொர.
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 ம�ன்னொட்டில் உள்ள தூத்துக்குடி அ்நநொளில் எ்நநொட்ைவரும் 
அறி்ந� துணறமு்க ந்கரம். அ்நந்கரின் மபைருணமணயத் �ம் 
மபைருணமயொக்கிக் ம்கொணைவர சி�ம்பைரனொர. அவர �ன்னலம் 
துற்ந� �னிப்மபைரும் ம�ொணைர. ‘இ்நதியக் ்கைலொட்சி எமத� 
எனக் ்கருதி இறுமொ்நதிரு்ந� ஆஙகிதலயர மபைொறி ்கலஙகி, 
மநறிமயங்கக் ்கப்பைதலொட்டிய �மிழர சி�ம்பைரனொர. நொட்டிதல 

சு�்நதிர உைரச்சிணய ஊட்டிய�ற்கொ்க  அவணரச் சிணறக்த்கொட்ைத்தில் மொட்டி மகிழ்ந�து 
ஆஙகில அரசொங்கம். சிணறவொசம் தீர்ந� பின்னரத்  தூத்துக்குடிக்குத் திரும்பினொர 
சி�ம்பைரனொர. ஒரு நொள் மொணலப்மபைொழுது துணறமு்கத்தின் அருத்க உலொவச் மசன்றொர. 
பைணழய நிணனவு்கள் எல்லொம் அவர மனத்திதல பைைர்ந�ன. அக்்கைற்கணரயில் நின்று 
அவர தபைசியிரு்ந�ொல் என்ன தபைசியிருப்பைொர? இத�ொ அவர வொயொதலதய த்கட்தபைொம்!

இயல்

மூன்று ்கபபே்்லொடடிய தமிைர்

விரிைொனம்

“ம�ன்னொட்டுத் துணறமு்கதம! 
மு ்ந நூ று  ஆ ண டு ்க ள ொ ்க  நீ த ய 
இம்முத்துக் ்கணரயில் மு�ன்ணம 
ம பை ற று  வி ள ங கு கி ன் ற ொ ய் ! 
மு ன் ன ொ ளி ல்  வ ள மு ற றி ரு ்ந � 
ம ்க ொ ற ண ்க ப்  ம பை ரு ்ந து ண ற யி ன் 
வ ழி த் த � ொ ன் ற ல்  நீ த ய 
எ ன் று  உ ை ர ்ந து  உ ன் ண ன 
வ ை ங கு கி ன் த ற ன் ;  வ ொ ழ த் து 
கின்தறன். ஆயினும், அக்்கொலத் 
து ண ற மு ்க த் தி ன்  ம ொ ட் சி ண ய யு ம் 
இ க் ்க ொ ல த் தி ல்  ்க ொ ணு ம் 
்கொட்சிணயயும் நிணனத்துப் பைொரக்கும் மபைொழுது என் மநஞசம் குமுறுகின்றத�! 

பைொர அறி்ந� ம்கொறண்கத் துணறமு்கத்திதல பைொணடியனுணைய மீனக்ம்கொடி உயர்நது 
பைற்ந�து. ம்கொறண்கக்்கைல் முத்துவளம் ம்கொழித்�து. பைழஙகுடி்களொகிய பைர�வர மரக்்கல 
வணி்கத்�ொல் வளம்மபைறறு மொைமொளிண்கயில் வொழ்ந�ொர்கள். இது, மசன்ற ்கொலத்தின் 
சிறப்பு. இன்று, மீனக்ம்கொடி எஙத்க? ஆஙகில நொட்டுக் ம்கொடியன்தறொ இஙகுப் பைறக்கின்றது? 
பைரஙகியர ்கப்பைலன்தறொ எஙகும் பைற்நது திரிகின்றது? ம்கொள்ணள இலொபைம் அணைகின்ற 
மவள்ணளயர ்கப்பைலில், கூலி தவணல மசய்கின்றனர நம் நொட்டு மக்்கள்! மசொ்ந� நொட்டிதல 
வ்ந�வருக்கு அடிணமமசய்து வயிறு வளரப்பைது ஒரு வொழவொகுமொ? வணசமயொழிய 
வொழவொதர வொழவொர என்ற வள்ளுவர வொய்மமொழிணய மறக்்கலொமொ?
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வளமொர்ந� துணறமு்கதம! இ்ந� வணசணய ஒழிப்பை�ற்கொ்க இ்நந்கரில் சுத�சக் ்கப்பைல் 
்கம்மபைனி ஒன்று  உருவொயிறறு. பைொர�நொட்டுச் மசல்வரும் அறிஞரும் அ்ந�க் ்கம்மபைனியில் 
பைஙகும்கொணைொர்கள். பைழங்கொலப் பைொணடியணரப் தபைொல் மதுணர மொந்கரிதல �மிழச் 
சங்கம் அணமத்துப் புலவர பைொடும் பு்கழ உணையவரொய் விளஙகிய பைொணடித்துணரயொர 
அக்்கம்மபைனியின் �ணலவர ஆயினொர. அ�ன் மசயலொளனொ்க அணம்நது பைணி மசய்யும் 
தபைறு எனக்குக் கிணைத்�து. ்கம்மபைனியொர வொஙகிய சுத�சக் ்கப்பைல் உன் துணறமு்கத்ண� 
வ்ந�ணை்ந�து. மவள்தளொட்ைம் பைொரப்பை�ற்கொ்க அக்்கப்பைல் இஙகிரு்நது ம்கொழும்புத் துணறணய 
தநொக்கிப் புறப்பைட்ை நொளில், இன்பை மவள்ளம் என் உள்ளத்திதல மபைொஙகி எழு்ந�து;  
்கண்களில் ஆன்ந�க் ்கணணீர வழி்ந�து.

வொணி்க மொமணிதய! அன்றுமு�ல் சுத�சக் ்கப்பைல் வொணி்கம் வளர்ந�து;  மவள்ணளயர 
வொணி்கம் �ளர்ந�து. அது்கணடு அவர உள்ளம் எரி்ந�து. மவறுக்்கத்�க்்க சூழச்சி்கணள 
அன்னொர ண்கயொளத் �ணலப்பைட்ைனர; சுத�சக் ்கம்மபைனி தவணலயினின்றும் நொன் 
விலகிக்ம்கொணைொல் நூறொயிரம் ரூபைொய் ண்கயைக்்கம் �ருவ�ொ்க மணறமு்கமொ்கக் கூறினர. 
எனக்கு உறற துணையொ்க நின்று ஊக்்கம் �்ந� நணபைர்கணளப் பைலவொறு பையமுறுத்தினர; 
இணவமயல்லொம் பையனறறு ஒழி்ந� நிணலயிதல அைக்குமுணறணயக் ண்கயொளக் ்கருதி 
அரசொங்கத்தின் உ�விணய நொடினர. 

பைரஙகியர ஆளும் துணறதய! ஆஙகில அரசொங்கம் சரவ வல்லணமயுணையது என்றும்,  
அண� அணசக்்க எவரொலும் ஆ்கொம�ன்றும் அப்தபைொது மபைொதுமக்்கள் எணணியிரு்ந�ொர்கள். 
அ�னொல் அடிணமத்�னம் நொமளொரு தமனியும் மபைொழும�ொரு வணைமுமொ்க இ்நநொட்டு 
மக்்களிணைதய வளர்ந�து.  துணரத்�னத்�ொர என்ன மசொன்னொலும் எதிரத்துப் தபைசொமல், 
‘சொர, சொர’ என்று சலொமிட்டும், ‘புத்தி, புத்தி’ என்று வொய் மபைொத்திச் ‘சரி, சரி’ எனச் 
சம்மதித்துத் �ொளம் தபைொடும் தபைொலி அறிஞர்கள், பைட்ைங்களும் பை�வி்களும் மபைறறு 
உயர்ந�ொர்கள். அரசொங்கம் ஆட்டுவித்�ொல் அப்பைதுணம்கள் ஆடும்; எப்தபைொதும், ‘அரசு 
வொழ்க’ என்று பைொடும். இத்�ண்கய சூழநிணலயிதல எழு்ந�து சு�்ந�ர நொ�ம்! 

வ்நத� மொ�ரம் என்ற சுத�ச ம்நதிரம் வங்க நொட்டிதல பிற்ந�து; ்கொட்டுக்்கனல் தபைொல் 
எஙகும் பைரவிறறு. சு�்ந�ரம் எனது பிறப்புரிணம; அண� அணை்நத� தீருதவன் என்று 
வைநொட்டிதல மொர�ட்டி நின்றொர மரொட்டிய வீரர ஒருவர. அவதர பைொர�நொடு தபைொறறும் 
பைொல்கங்கொ�ர தில்கர. ம�ன்னொட்டிதல த�ொன்றினொர நொவீறுணைய நணபைர பைொரதியொர. 

அவர அஞசொ� மநஞசினர. மசஞமசொற்கவிஞர; 
வ ்ந த �  ம ொ � ர ம்  எ ன் த பை ொ ம் ,  எ ங ்க ள் 
மொநிலத்�ொணய வைஙகுதும் என்தபைொம் என்று 
அழகிய பைொட்டிணசத்து, நொட்டிதல ஆரவத்ண�த் 
�ட்டி எழுப்பினொர.

புதுணம்கணை துணறமு்கதம! அ்நநொளில் 
‘ வ ்ந த � ம ொ � ர ம் ’  எ ன் ற ொ ல்  வ ்ந � து 
ம�ொல்ணல. அ்ந� வொச்கத்தில் ஒரு வஞச்கம் 
இருப்பை�ொ்க ஆஙகில அரசொங்கம் ்கருதிறறு. 
ம பை ொ து க் கூ ட் ை ங ்க ளி லு ம்  ம � ொ ழி ல ொ ள ர 
கூ ட் ை ங ்க ளி லு ம்  ந ொ ன்  த பை சு ம் ம பை ொ ழு து 

சதரிந்து சதளி்ைொம்

’ சி ே ம் ப ை ன கா ரி ன்  பி ை ெ ங க த் ர ே யு ம் , 

பகாைதியகாரின் பகாட்ரடயும் தகட்டகால் 

தெத்ே பிணம் உயிரதபற்று எழும். புைட்சி 

ஓஙகும். அடிரமப்பட்ட �காடு ஐநதே 

நிமிடஙகளில் விடுேர்ல தபறும்’

- சிேம்பைனகாருககு இைட்ரட வகாழ்�காள 

சிரைத்ேணடரன வைஙகிய நீதிபதி 

பின்தஹவின் கூற்று.
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‘வ்நத� மொ�ர’த்ண� அழுத்�மொ்கச் 
மசொல்வது வழக்்கம். அண�க்த்கட்டு 
ந ொ ட் டு  ம க் ்க ள்  ஊ க் ்க மு ற ற ொ ர ்க ள் ; 
உைரச்சி மபைறறொர்கள். உள்ளண�ச் 
ம ச ொ ன் ன ொ ல்  ்க ள் ள மு ண ை ய வ ர 
உள்ளம் எரியும் அல்லவொ? எரிவுறற 
அ ர ச ொ ங ்க ம்  எ ன் ண ன  எ தி ரி ய ொ ்க க் 
்கருதிறறு;  என் மீது பைல வண்கயொன 
கு ற ற ம்  ச ொ ட் டி ற று .  ந ொ ட் டி ன் 
அணமதிணய நொன் ம்கடுத்த�னொம்! 
நல்ல மு�லொளிமொருக்குத் ம�ொல்ணல 
ம ்க ொ டு த் த � ன ொ ம் !  ம வ ள் ண ள ய ர 
மீ து  ம வ று ப் ண பை  ஊ ட் டி த ன ன ொ ம் ! 
வீரசு�்நதிரம் மபைற வழி்கொட்டிதனனொம்! 

ம வ ள் ண ள ய ர  த ்க ொ ர ட் டி த ல 
இக்குறற விசொரணை விறுவிறுப்பைொ்க நை்ந�து. இரட்ணைத் தீவொ்ந�ர �ணைணன எனக்கு 
விதிக்்கப்பைட்ைது. அப்பீல் த்கொரட்டிதல சிணறத் �ணைணனயொ்க மொறிறறு அத்தீரப்பு. 
ஆறொணடு த்கொணவச் சிணறயிலும் ்கணைனூரச் சிணறயிலும் ம்கொடும்பைணி மசய்த�ன். 
என் உைல் சலித்�து. ஆயினும், உள்ளம் ஒருநொளும் �ளர்ந�தில்ணல; சிணறச்சொணலணய 
�வச்சொணலயொ்க நொன் ்கருதிதனன்; ண்கவரு்ந� மமய் வருத்�ச் மசய்� பைணி்கள் எல்லொம் 
�ொய்நொட்டின் விடு�ணலக்்கொ்கப் புரி்ந� அரு்ந�வம் என்று எணணி உள்ளம் மகிழ்நத�ன்.

மசல்வச் மசழு்நதுணறதய!  சிணறச்சொணலயில் என்ணனக் ்கண்கொணித்�வர பைலர. 
்கடும்பைணி இட்ைவர பைலர. அவணர நொன் எ்நநொளும் மவறுத்�தில்ணல. ஆனொல், முணற�வறி 
நை்ந�வர்கணள எதிரத்த�ன். வணர�வறிப் தபைசியவர்கணள வொயொல் அைக்கிதனன். 

ஒரு நொள் மொணலப்மபைொழுது;  உைல் நலி்நது, உள்ளம் �ளர்நது சிணறக்கூைத்தில் 
உட்்கொர்நதிரு்நத�ன். அஙத்க வ்ந�ொன் ஒரு மஜயிலர; அதி்கொரத் த�ொரணையில்  நீட்டி 
நிமிர்நது நின்றும்கொணடு எனக்குச் சில புத்திமதி்கணளச் மசொல்லத் ம�ொைஙகினொன். 
அப்தபைொது என் மனத்தில் த்கொபைம் மபைொஙகி எழு்ந�து. ‘அதை மணையொ! நீயொ எனக்குப் 
புத்திமதி மசொல்பைவன்? மூடு வொணய! உனக்கும் உன் அப்பைனுக்கும் புத்தி மசொல்தவன் நொன்.  
உன்னுணைய ்கவரனருக்கும் மன்னருக்கும் புத்தி மசொல்தவன் நொன்’ என்று தவ்கமுறப் 
தபைசிதனன். மொனமிழ்நது வொயிலிலிரு்நது மணற்ந�ொன் மஜயிலர.

�மிழப் மபைரு்நதுணறதய!  உன் �ொழவிலும் வொழவிலும்  எ்ந� நொளிலும் என் �மிழத் 
�ொணய  நொன் மற்ந�றிதயன்.  இ்ந� ந்கரத்தில் வக்கீல் தவணல பைொரத்து வளமுற வொழ்ந� 
நொளில் வள்ளல் பைொணடித்துணரதயொடு உறவு ம்கொணடு �மிழ நூல்்கணளக் ்கறதறன். 
அ�னொல் நொன் அணை்ந� நன்ணமக்கு ஓர அளவில்ணல. சிணறச்சொணலயில் மசக்கிழுத்� 
துயரத்ண� மொறறியது என் மச்ந�மிழன்தறொ? ண்கத்த�ொல் உரியக் ்கடும்பைணி புரி்ந�தபைொது 
என் ்கணணீணர மொறறியது ்கன்னித் �மிழன்தறொ? 

ம�ொல்்கொப்பியத்ண�ப் பைடித்துப் பைடித்து என் ம�ொல்ணலமயல்லொம் மற்நத�ன். 
இன்னிணலணயக் ்கறறு என் இன்னல்்கணளமயல்லொம் மவன்தறன். ஆஙகில மமொழியில் 

சிணறயில் சி�ம்பைரனொர இழுத்� மசக்கு
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ஆலன் என்பைவர இயறறிய அறிவு  நூல்்களில் ஒன்ணற மனம் தபைொல் வொழவு என்று �மிழில் 
மமொழிமபையரத்த�ன். உயர்ந� நூல்்களில் ்கணை உணணம்கணள இணளஞரும் எளிதில் 
அறி்நது ம்கொள்ளுமொறு மமய்யறிவு, மமய்யறம் என்ற சிறு நூல்்கணள இயறறிதனன். 
இவறணற என்  �மிழத்�ொயின் திருவடி்களில் ண்கயுணறயொ்க ணவத்த�ன். சிணறயில் இரு்நது 
இயறறிய நூல்்கணளயும் உவ்நது ஏறறுக்ம்கொள்ளுமொறு மச்ந�மிழத்�ொயின் திருவருணள 
தவணடுகிதறன்.

வருங்கொலப் மபைருவொழதவ! ்கொலம் ்கடிது மசன்றது. என் சிணறவொழவு முடி்ந�து. 
இ்நந்கணர வ்ந�ணை்நத�ன். என் அருணமக் குழ்நண�்கணளக் ்கணடு ஆன்ந�முறதறன். 
ஆயினும் என்  ஆணசக்குழ்நண�ணய - த�சக் ்கப்பைணல இத்துணறமு்கத்தில் ்கொைொது ஆறொத் 
துயருறதறன். ‘பைட்ை பைொமைல்லொம் பையனறறுப் தபைொயிறதற’ என்று பைரி�வித்த�ன். ‘என்று 
வருதமொ நற்கொலம்’ என்று ஏஙகிதனன். இன்று இல்லொவிட்ைொலும் என்தறனும் சு�்ந�ரம் 
வ்நத� தீரும்.  வீரசு�்ந�ர மவள்ளம் புறப்பைட்டு விட்ைது. அண�த் �டுத்து நிறுத்� யொரொல் 
ஆகும் பைொர�நொட்டிதல? 

�ாயக் காண�து சுதந்திர்ைளளம்

�ணியக் காண�து ்ைளவளயர் உளளம்

என்று நொம் பைொடும் நொள் எ்நநொதளொ?”  என்று உருக்்கமொ்கப் தபைசிக் ்கைற்கணரணய விட்டு 
அ்கன்றொர வீர சி�ம்பைரனொர.

நூல் சைளி

இைகா.பி.தெது ேமிைறிஞர, எழுத்ேகாளர, வைககுரைஞர, தமரடப் 

தபச்ெகாளர எனப் பன்முகத் திைன் தபற்ைவர. இவரைச் 

தெகால்லின் தெல்வர எனப் தபகாற்றுவர.  தெய்யுளுகதக 

உரிய எதுரக, தமகாரன என்பவற்ரை உரை�ரடககுள தககாணடு 

வநேவர இவதை என்பர. இவைது  ேமிழின்பம் என்னும் நூல் இநதிய 

அைசின் ெகாகித்திய அககாதேமி விருது தபற்ை முேல் நூல் ஆகும். 

ஆற்ைஙகரையினித்ல, கடற்கரையினித்ல, ேமிழ் விருநது, ேமிைகம்- ஊரும் 

தபரும், தமரடப்தபச்சு உளளிட்ட  ப்ல நூல்கரள இவர எழுதியுளளகார. 

வ.உ. சிேம்பைனகார தபசுவேகாக அரமநே �ம் பகாடப்பகுதி கடற்கரையினித்ல என்னும் 

நூலிலிருநது எடுத்ேகாளப்பட்டுளளது.

பைொரதியொர, ம்கொடி்கொத்� குமரன் தபைொன்ற விடு�ணலப் தபைொரொட்ை வீரர்களுள் ஒருவரொ்க 
உங்கணளக் ்கறபைணன மசய்து ம்கொணடு வகுப்பில் உணரயொறறு்க.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

வ.உ. சி�ம்பைரனொரின் உணரணய வொழக்ண்க வரலொறொ்கச் சுருக்கி எழுது்க.
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இயல்

மூன்று ைைக்கு

்கற்கணடு

எழுத்திலும் தபைச்சிலும் மசொற்கணளப் பையன்பைடுத்தும் முணற வழக்கு எனப்பைடும். நம் 
முன்தனொர எ்நம�்ந�ச் மசொற்கணள என்மனன்ன மபைொருளில் பையன்பைடுத்தினொர்கதளொ, 
அச்மசொற்கணள அவ்வொதற பையன்பைடுத்துவண� வழக்கு என்பைர.

இயல்பு வழக்கு, �குதி வழக்கு என வழக்கு இருவண்கப்பைடும்.

இயல்பு ைைக்கு

ஒரு மபைொருணள அ�றத்க உரிய இயல்பைொன மசொற்களொல் குறிப்பிடுவது இயல்பு வழக்கு 
ஆகும். இயல்பு வழக்கு மூன்று வண்கப்பைடும்.

1. இலக்்கைமுணையது

2. இலக்்கைப்தபைொலி

3. மரூஉ

1.  இ்லக்்கைமுத்டயது

நிலம், மரம், வொன், எழுது - ஆகிய மசொற்கணள தநொக்குங்கள். இணவ �மக்குரிய 
மபைொருணள எவ்வண்க மொறுபைொடும் இல்லொமல் இயல்பைொ்கத் �ருகின்றன. இவ்வொறு இலக்்கை 
மநறி மொறொமல் முணறயொ்க அணம்ந� மசொல் இலக்்கைமுணையது ஆகும்.

2.  இ்லக்்கைப்பேொலி

இல்லத்தின் முன் பைகுதிணய இல்முன் எனக் குறிக்்க தவணடும். ஆனொல் அ�ணன 
நம் முன்தனொர முன்றில் என மொறறி வழஙகினர. கிணளயின் நுனிணயக் கிணளநுனி 
எனக் கூறொமல் நுனிக்கிணள எனக் குறிப்பிடுகிதறொம். இவ்வொறு இலக்்கை முணறப்பைடி 

அணமயொவிடினும், இலக்்கைமுணையணவ 
தபைொலதவ ஏறறுக் ம்கொள்ளப்பைடும் மசொற்கள் 
இலக்்கைப்தபைொலி எனப்பைடும்.

இலக்்கைப்தபைொலி என்பைது மபைரும்பைொலும் 
மசொற்களின் முன்பின் பைகுதி்கள் இைம்மொறி 
வருவண�தய குறிக்கும். எனதவ, இலக்்கைப் 
தபைொலிணய முன்பின்னொ்கத் ம�ொக்்க தபைொலி 
எனவும் குறிப்பிடுவர.

( எ . ்க ொ . )  பு ற ந ்க ர ,  ்க ொ ல் வ ொ ய் ,  � ண ச , 
்கணைக்்கண.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

ைொயில்-ைொ�ல்

இல்்லத்துககுள நுரையும் வழி இல்வகாய் 

(இல்்லத்தின் வகாய்) எனக குறிப்பிடப்பட 

தவணடும். ஆனகால் அேரன வகாயில் 

என வைஙகுகிதைகாம். இது இ்லககணப் 

தபகாலியகாகும்.

வகாயில் என்னும் தெகால்ர்லப் தபச்சு 

வைககில் வகாெல் என வைஙகுகிதைகாம். 

இது மரூஉ ஆகும்.
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3.  மரூஉ

நொம் எல்லொச் மசொற்கணளயும் எல்லொ இைங்களிலும் முழுணமயொன வடிவத்தில் 
பையன்பைடுத்துவது இல்ணல. �ஞசொவூர என்னும் மபையணரத் �ஞணச என்றும், திருமநல்தவலி 
என்னும் மபையணர மநல்ணல எனவும் வழஙகுகிதறொம். இவ்வொறு இலக்்கை மநறியிலிரு்நது 
பிறழ்நது, சிண�்நது வழஙகும் மசொற்கள் மரூஉ எனப்பைடும்.

(எ.்கொ.)- த்கொணவ, குை்நண�, எ்நண�, தபைொது, தசொைொடு

தகுதி ைைக்கு

ஏத�னும் ஒரு ்கொரைத்தினொல் பிறரிைம் மசொல்லத் �குதியறற மசொற்கணளத் �குதியொன 
தவறு மசொற்களொல் குறிப்பிடுவது �குதி வழக்கு ஆகும். �குதி வழக்கு மூன்று வண்கப்பைடும்.

1.  இைக்்கரைக்்கல்

2.  மங்கலம்

3.  குழூஉக்குறி

1.   இ்டக்்கர்டக்்கல்

பிறரிைம் மவளிப்பைணையொ்கச் மசொல்லத் �்கொ� மசொற்கணளத் �குதியுணைய தவறு 
மசொற்களொல் கூறுவது இைக்்கரைக்்கல் ஆகும்.

(எ.்கொ.)  ்கொல் ்கழுவி வ்ந�ொன்.

   குழ்நண� மவளிதய தபைொய்விட்ைது.

   ஒன்றுக்குப் தபைொய் வ்நத�ன்.

2.  மங்க்லம்

மசத்�ொர என்பைது மங்கலமில்லொ� மசொல் என நம் முன்தனொர ்கருதினர. எனதவ, 
மசத்�ொர எனக் குறிப்பிைொமல் துஞசினொர எனக் குறிப்பைட்ைனர. நொம் இக்்கொலத்தில் இயறண்க 
எய்தினொர என்று குறிப்பிடுகிதறொம். இவ்வொறு மங்கலமில்லொ� மசொற்கணள மங்கலமொன 
தவறு மசொற்களொல் குறிப்பைண� மங்கலம் என்பைர.

(எ.்கொ.)  ஓணல - திருமு்கம்
   ்கறுப்பு ஆடு - மவள்ளொடு
   விளக்ண்க அணை - விளக்ண்கக் குளிரணவ
   சுடு்கொடு – நன்்கொடு

3.  குழூஉக்குறி

பைலர கூடியிருக்கும் இைத்தில் சிலர மட்டும் �மக்குள் சில மசய்தி்கணளப் 
பைகிர்நதும்கொள்ள விரும்பினொல் மறறவர்கள் புரி்நதும்கொள்ள இயலொ� வண்கயில் 
மசொற்கணளப் பையன்பைடுத்துவர. இவ்வொறு ஒரு குழுவினொர ஒரு மபைொருள் அல்லது மசயணலக் 
குறிக்்கத் �மக்குள் பையன்பைடுத்திக்ம்கொள்ளும் மசொற்கள் குழூஉக்குறி எனப்பைடும்.

(எ.்கொ.)  மபைொன்ணனப் பைறி எனல் (மபைொறம்கொல்லர பையன்பைடுத்துவது)

   ஆணைணயக் ்கொணர எனல் (யொணனப்பைொ்கர பையன்பைடுத்துவது)
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சதரிந்து சதளி்ைொம்

இபபேடியும் கூ்ற்லொம்

இடககைடககல், மஙக்லம், குழூஉககுறி மூன்றும் ஒரு தெகால்லுககு மகாற்ைகாக தவறு தெகால்ர்லப் 

பயன்படுத்தும் முரைகளகாகும்.

• �காகரிகம் கருதி மரைமுகமகாகக குறிப்பிடுேல் இடககைடககல்

• மஙக்லமற்ை தெகாற்கரள மகாற்றி மஙக்லச் தெகாற்களகால் குறிப்பிடுேல் மஙக்லம்

• பிைர அறியகாமல் ஒரு குழுவுககு மட்டும் புரியும் வரகயில் குறிப்பிடுேல் குழூஉககுறி

்பேொலி

அறம் மசய விரும்பு- இஃது ஔணவயொர வொக்கு. 

அறன் வலியுறுத்�ல் என்பைது திருக்குறள் அதி்கொரங்களுள் ஒன்று. 

இத்ம�ொைர்களில் அறம், அறன் ஆகிய மசொற்களில் ஓர எழுத்து மொறியுள்ளது. ஆனொல்  
மபைொருள் மொறுபைைவில்ணல. 

இவ்வொறு மசொல்லின் மு�லிதலொ, இணையிதலொ, இறுதியிதலொ இயல்பைொ்க இருக்்க 
தவணடிய ஓர எழுத்திறகுப் பைதிலொ்க தவறு ஓர எழுத்து இைம்மபைறறு அத� மபைொருள் �ருவது 
தபைொலி எனப்பைடும். தபைொலி என்னும் மசொல் தபைொல இருத்�ல் என்பைதிலிரு்நது த�ொன்றியது. 
தபைொலி  மூன்று வண்கப்பைடும்.   

1.  மு�றதபைொலி

2.  இணைப்தபைொலி

3.  ்கணைப்தபைொலி

1.   முதற்பேொலி

பைசல் – ணபைசல், மஞசு- ணமஞசு, மயல்- ணமயல் ஆகிய மசொற்களில் மு�ல் எழுத்து 
மொறினொலும் மபைொருள் மொறவில்ணல.

இவ்வொறு மசொல்லின் மு�லில் இருக்்க தவணடிய எழுத்திறகுப் பைதிலொ்க தவறு ஓர 
எழுத்து அணம்நது அத� மபைொருள் �ருவது மு�றதபைொலியொகும்.

2.   இத்டப்பேொலி

அமச்சு – அணமச்சு, இலஞசி – இணலஞசி, அரயர- அணரயர ஆகிய மசொற்களில் 
இணையில் உள்ள எழுத்து மொறினொலும் மபைொருள் மொறவில்ணல.

இவ்வொறு மசொல்லின் இணையில் இருக்்க தவணடிய எழுத்திறகுப் பைதிலொ்க தவறு ஓர 
எழுத்து அணம்நது அத� மபைொருள் �ருவது  இணைப்தபைொலியொகும். 
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3.   ்கத்டப்பேொலி

அ்கம்- அ்கன், நிலம்- நிலன், மு்கம் – மு்கன், பை்ந�ல்- பை்ந�ர, சொம்பைல்- சொம்பைர ஆகிய 
மசொற்களில் இறுதியில் உள்ள எழுத்து மொறினொலும் மபைொருள் மொறவில்ணல.

இவ்வொறு மசொல்லின் இறுதியில் இருக்்க தவணடிய எழுத்திறகுப் பைதிலொ்க தவறு ஓர 
எழுத்து அணம்நது அத� மபைொருள் �ருவது  ்கணைப்தபைொலியொகும். 

அஃறிணைப் மபையர்களின் இறுதியில் நிறகும் ம்கர எழுத்திறகுப் பைதிலொ்க ன்கரம் 
்கணைப்தபைொலியொ்க வரும்.  ல்கர எழுத்திறகுப் பைதிலொ்க ர்கரம் ்கணைப்தபைொலியொ்க வரும்.

முறறுப்பேொலி

 மூவண்கப் தபைொலி்கள் மட்டுமன்றி தவறு ஒரு வண்கப் தபைொலியும் உணடு. ஐ்நது- அஞசு- 
இச்மசொற்கணள தநொக்குங்கள். இதில் அஞசு என்னும் மசொல் ஐ்நது என்னும் மசொல்லின் 
தபைொலி வடிவமொகும். அஞசு என்ற மசொல்லில் உள்ள எழுத்து்கள் அணனத்தும் தவறுபைட்டு 
இரு்ந�ொலும் அஃது ஐ்நது என்னும் மபைொருணளதய �ருகிறது. 

இவ்வொறு ஒரு மசொல்லில் இயல்பைொ்க அணம்ந� எழுத்து்களுக்குப் பைதிலொ்க எழுத்து்கள் 
அணனத்தும் தவறுபைட்ைொலும் மபைொருள் மொறொமல் இருப்பைது  முறறுப்தபைொலி எனப்பைடும். 

மூவண்கப் தபைொலி்களிலும் எ்நம�்ந� எழுத்து்கள் எ்நம�்ந� எழுத்து்களொ்க மொறுகின்றன 
என்பைண� அறி்நது ம�ொகுக்்க.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மபைொருத்து்க.

 1. பை்ந�ர - மு�றதபைொலி

 2. ணமஞசு - முறறுப்தபைொலி

 3. அஞசு - இணைப்தபைொலி

 4. அணரயர - ்கணைப்தபைொலி

குறுவினொ

1. வழக்கு என்றொல் என்ன? 

2. �குதி வழக்கின் வண்க்கள் யொணவ?

3. வொணழப்பைழம் மி்கவும் நஞசு விட்ைது. – இத்ம�ொைரில் இைம்மபைறறுள்ள தபைொலிச் 
மசொல்ணலக் ்கணைறி்க. அ�ன் சரியொன மசொல்ணல எழுது்க.

மதிபபீடு
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த்ட்்.

பைசும்மபைொன் முத்துரொமலிங்கத்த�வர தபைச்சின் ஒலிப்பைதிணவக் 
த்கட்டு மகிழ்க.

கீழக்பாணும் ேம்பபு்ளுள் ஒன்று ்றறி இரணடு நிமிடைம் த்சு்.

1.  த�சியம் ்கொத்� மசம்மல்

2.  ்கப்பைதலொட்டிய �மிழர

மெபால்க த்ட்டு எழுது். 

1. அவன் எஙகுள்ளொன் என எனக்குத் ம�ரியவில்ணல.

2.  வீடு்கள்த�ொறும் மணி்களொல் அழகுமசய்யப்பைட்ை தமணை்கள் இருக்கும்.

3.  ம � ய் வீ ்க த் ண � யு ம்  த � சி ய த் ண � யு ம்  � ம து  இ ரு  ்க ண ்க ள ொ ்க க்  ்க ரு தி ய வ ர 
முத்துரொமலிங்கத்த�வர.

4.  ம�ொல்்கொப்பியத்ண�ப் பைடித்துத் ம�ொல்ணலமயல்லொம் மற்நத�ன். 

5.  இலக்்கை மநறி மொறொமல் முணறயொ்க அணம்ந� மசொல் இலக்்கைமுணையது ஆகும்.

அறிந்து ்யன்்டுத்துதவபாம்.

 ஒரு ம�ொைரில் மூன்று பைகுதி்கள் இைம்மபைறும்.

 அணவ 1. எழுவொய்  2. பையனிணல  3. மசயப்பைடுமபைொருள்

 ஒரு ம�ொைரில் யொர? எது? எணவ? என்னும் வினொக்்களுக்கு விணையொ்க  அணமவது 
எழுவொய்.

 (எ.்கொ.)  நீலன் பைொைத்ண�ப் பைடித்�ொன். 

    பைொரி யொர?  

    புலி ஒரு விலஙகு. 

 இத்ம�ொைர்களில் நீலன், பைொரி, புலி ஆகியன எழுவொய்்கள்.

 ஒரு ம�ொைணர விணன, வினொ, மபையர ஆகியவறறுள் ஏத�னும் ஒன்ணறக் ம்கொணடு 
முடித்து ணவப்பைது பையனிணல.

 (எ.்கொ.)  ்கரி்கொலன் ்கல்லணைணயக் ்கட்டினொன். 

    ்கரி்கொலன் யொர? 

    ்கரி்கொலன் ஒரு மன்னன்.

 இத்ம�ொைர்களில் ்கட்டினொன், யொர, மன்னன் ஆகியன பையனிணல்கள்.

சமொழிதய ஆள்்ைொம்!
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 யொணர, எண�, எவறணற என்னும் வினொக்்களுக்கு விணையொ்க வருவது மசயப்பைடுமபைொருள்.

 (எ.்கொ.)  நொன் ்கவிண�ணயப் பைடித்த�ன்.  

    என் புத்�்கத்ண� எடுத்�து யொர?  

    மநல்லிக்்கனிணயத் �்ந�வர அதியமொன்.

 இத்ம�ொைர்களில் ்கவிண�, புத்�்கம், மநல்லிக்்கனி ஆகியன மசயப்பைடு மபைொருள்்கள்.

பின்வரும் மேபாடைர்்மள எழுவபாய், ்யனிம், மெயப்டும்பாருள் எைப பிரிக்.

1.  வீரர்கள் நொட்ணைக் ்கொத்�னர.

2.  மபைொதுமக்்கள் அ்நநியத்துணி்கணளத் தீயிட்டு எரித்�னர.

3.  ம்கொறண்கத் துணறமு்கத்திதல பைொணடியனுணைய மீனக்ம்கொடி பைற்ந�து.

4.  திருக்குறணள எழுதியவர யொர?

5.  ்கபிலர குறிஞசிப்பைொட்ணை எழுதிய புலவர.

எழுைொய பேயனித்ல ச�யபபேடுசபேொருள்

எழுவபாய், ்யனிம், மெயப்டும்பாருள் ஆகிய மூன்றும் அமையும்்டி ஐந்து மேபாடைர்்மள 
எழுது்.

1. ________________________ ________________________  

2. ________________________ ________________________

3. ________________________ ________________________  

4. ________________________ ________________________

5. ________________________ ________________________

கீழக்பாணும் ேம்பபில ்ட்டுமர எழுது்.

 நொன் விரும்பும் �ணலவர.

7th Std Tamil Term 1_13.01.2020.indd   72 14-01-2020   11:27:44

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


73

சமொழி்யொடு விதையொடு

இமடைச்மெபால ‘கு’ தெர்த்துத் மேபாடைமர எழுது்.

 (எ.்கொ.) வீடு மசன்றொன் – வீடு+கு+மசன்றொன் – வீட்டுக்குச் மசன்றொன்

 1.  மொடு புல் ம்கொடுத்�ொர _________________________________

 2.  பைொட்டு மபைொருள் எழுது _________________________________

 3.  மசடி பைொய்்ந� நீர _________________________________

 4.  முல்ணல த�ர �்ந�ொன் பைொரி _________________________________

 5.  சுவர சொ்நது பூசினொள் _________________________________

அ்ம் எை முடியும் மெபாற்மள எழுது்.

 (எ.்கொ.) நூல்கம்

 1.   _________________________________

 2.   _________________________________

 3.   _________________________________

 4.   _________________________________

இரணடு மெபாற்மள இமணத்துப புதிய மெபாற்மள உருவபாககு்.

த்பாடிட்டை இடைங்்மளத் ேமிழ எண ம்பாணடு நிரபபு்.

 (எ.்கொ.)  திருக்குறள் ௩ பைொல்்கணளக் ம்கொணைது.

   1. எனது வயது __________.

   2. நொன் பைடிக்கும் வகுப்பு __________.

   3. �மிழ இலக்்கைம் __________ வண்கப்பைடும்.

   4. திருக்குறளில் __________ அதி்கொரங்கள் உள்ளன.

   5. இ்நதியொ __________ ஆம் ஆணடு விடு�ணல மபைறறது.

்கண

அழகு 
உணடு

்கணைழகு ்கணணுணடு
மண
விண
பைண

7th Std Tamil Term 1_13.01.2020.indd   73 14-01-2020   11:27:44

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


74

நிற்க அதறகுத் த்க...

இதையத்தில் ்கொண்க

என் ம்பாறுபபு்ள்....

1.  விடு�ணலப் தபைொரொட்ை வீரர்களின் வரலொறு்கணள அறி்நது தபைொறறுதவன்.

2.  �ணலவர்களின் அரிய பைணபு்கணள உைர்நது பின்பைறறுதவன்

்கத்லச்ச�ொல் அறி்ைொம்.

்மேப்பாடைல - Ballad த்ச்ெபாறேல - Elocution
துணிவு - Courage ஒறறுமை - Unity
தியபா்ம் - Sacrifice முழக்ம் - Slogan
அரசியல தைமே - Political Genius ெைத்துவம் - Equality

 வ.உ. சி�ம்பைரனொர வொழக்ண்கக் குறிப்பு்கணள இணையத்தில் த�டி எழுது்க.

தி ரு ப் பூ ர கு ம ர ன்

ரு �ொ ்கொ ன் ்க க் ்க நொ ணல

வ ்ந ம யொ ர டு ட் ்க ம

ள் ஜி ரொ ஜொ யொ ர ை ம் ன

ளி ஜொ ச ர தி யொ மபைொ ணம ன்

ய ரொ ர னொ ர பை ம் � சி

ம் இ டி ண பைொ ர ம மி ற

ணம வொ ஞ சி நொ � ன் ழி ப்

ர யொ சி ச் நொ லு தவ ல் பு

1.  மூ�றிஞர

2.  வீரமஙண்க

3.  பைொஞசொலஙகுறிச்சி வீரன்

4.  மவள்ணளயணர எதிரத்� தீரன்

5.  ம்கொடி்கொத்�வர

6.  எளிணமயின் இலக்்கைம்

7.  தில்ணலயொடியின் மபைருணம

8.  ்கப்பைதலொட்டிய �மிழர

9.  பைொட்டுக்ம்கொரு புலவன்

10.  விருதுப்பைட்டி வீரர

11.  ்கள்ளுக்்கணை மறியல் மபைணமணி

12.  மணியொட்சியின் தியொகி

குறிபபு்மளக ம்பாணடு ேம்வர்்ளின் ம்யர்்மளக ்ட்டைங்்ளிலிருந்து ்ணடுபிடித்து 
எழுது்.
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திருக்கு்றள்

17.  அழுக்்கொ்றொதம

1. ஒழுக்காறாக் ்காளக ஒருைன்தன் ்நெஞைத்து

 அழுக்காறு இலாத இயலபு.

2. விழுப்வ�றறின் அஃ்தாப்�து இலவல யார்மாட்டும்

 அழுக்காறறின் அன்வம ்�றின்.

3. அறன்ஆக்கம் வைண்டாதான் என்�ான் பிற�ாக்கம்

 வ�ணாது அழுக்கறுப் �ான்.

4. அழுக்காறறின் அலலவை ்ையயார் இழுக்காறறின்

 ஏதம் �டு�ாக்கு அறிந்து.

5. அழுக்காறு உவ்டயார்க்கு அதுைாலும் ஒன்�ார்

 ைழுக்கியும் வகடீன் �து.

6. ்காடுப்�து அழுக்கறுப்�ான் சுறறம் உடுப்�தூஉம்

 உண�தூஉம் இன்றிக் ்கடும்.

7. அவ்வித்து அழுக்காறு உவ்டயாவ�ச ்ையயைள

 தவ்வைவயக் காட்டி விடும்.

8. அழுக்காறு எ�ஒரு �ாவி திருச்ைறறுத்

 தீயுழி உயத்து விடும்.

9. அவ்விய ்நெஞைத்தான் ஆக்கமும் ்ைவ்வியான்

 வகடும் நிவ�க்கப் �டும்.

10. அழுக்கறறு அகன்றாரும் இலவலஅஃது இலலார்

 ்�ருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல.

19. பு்றஙகூ்றொதம

1. அறம்கூறான் அலல ்ையினும் ஒருைன்

 புறம்கூறான் என்றல இனிது.

2. அற�ழீஇ  அலலவை ்ையதலின் தீவத

 புற�ழீஇப் ்�ாயத்து நெவக. 

3. புறம்கூறிப் ்�ாயத்துயிர் ைாழதலின் ைாதல

 அறம்கூறும் ஆக்கம் தரும்.

4. கணநின்று கணஅறச ்ைாலலினும் ்ைாலலறக

 முன்இன்று பின்வநொக்காச ்ைால.

5. அறஞ்ைாலலும் ்நெஞைத்தான் அன்வம புறஞ்ைாலலும்

 புன்வமயால காணப் �டும். 

6. பிறன்�ழி கூறுைான் தன்�ழி யுளளும்

 திறன்்தரிந்து கூறப் �டும்.

7. �கச்ைாலலிக் வகளிர்ப் பிரிப்�ர் நெகச்ைாலலி

 நெட்�ா்டல வதறறா தைர்.

8. துன்னியார் குறறமும் தூறறும் மரபி�ார்

 என்வ�்கால ஏதிலார் மாட்டு. 

9. அறன்வநொக்கி ஆறறுங்கால வையம் புறன்வநொக்கிப்

 புன்்ைால உவரப்�ான் ்�ாவற. 

10. ஏதிலார் குறறம்வ�ால தம்குறறம் காணகிறபின்

 தீதுணவ்டா மன்னும் உயிர்க்கு.
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25. அருளுத்டதம

1. அருள்ைலைம் ்ைலைத்துள ்ைலைம் ்�ாருள்ைலைம்

 பூரியார் கணணும் உள.

2. நெலலாறறான் நொடி அருளாளக �லலாறறான்

 வதரினும் அஃவத துவண. 

3. அருளவைர்ந்த ்நெஞசி�ார்க்கு இலவல இருளவைர்ந்த

 இன்�ா உலகம் புகல. 

4. மன்னுயிர் ஓம்பி அருளஆளைாறகு இல்லன்�

 தன்னுயிர் அஞசும் விவ�.

5. அலலல அருளஆளைார்க்கு இலவல ைளிைழஙகும்

 மலலலமா ஞாலம் கரி. 

6. ்�ாருளநீஙகிப் ்�ாசைாந்தார் என்�ர் அருளநீஙகி

 அலலவை ்ைய்தாழுகு ைார். 

7. அருளிலலார்க்கு அவ்வுலகம் இலவல ்�ாருளிலலார்க்கு

 இவ்வுலகம் இலலாகி யாஙகு. 

8. ்�ாருளஅறறார் பூப்�ர் ஒருகால அருளஅறறார்

 அறறார்மறறு ஆதல அரிது. 

9. ்தருளாதான் ்மயப்்�ாருள கண்டறறால வதரின்

 அருளாதான் ்ையயும் அறம்.

10. ைலியார்முன் தன்வ� நிவ�க்கதான் தன்னின்

 ்மலியார்வமல ்ைலலும் இ்டத்து.

30. ைொயதம

1. ைாயவம எ�ப்�டுைது யா்தனின் யா்தான்றும்

 தீவம இலாத ்ைாலல. 

2. ்�ாயம்வமயும் ைாயவம இ்டத்த புவரதீர்ந்த

 நென்வம �யக்கும் எனின். 

3. தன்்நெஞசு அறிைது ்�ாயயறக ்�ாயத்தபின்

 தன்்நெஞவை தன்வ�ச சுடும். 

4. உளளத்தால ்�ாயயாது ஒழுகின் உலகத்தார்

 உளளத்துள எலலாம் உளன். 

5. ம�த்்தாடு ைாயவம ்மாழியின் தைத்்தாடு

 தா�ம்்ைய ைாரின் தவல. 

6. ்�ாயயாவம அன்� புகழிலவல எயயாவம

 எலலா அறமும் தரும். 

7. ்�ாயயாவம ்�ாயயாவம ஆறறின் அறம்பிற

 ்ையயாவம ்ையயாவம நென்று. 

8. புறந்தூயவம நீரான் அவமயும் அகந்தூயவம

 ைாயவமயால காணப் �டும்.

9. எலலா விளக்கும் விளக்கலல ைான்வறார்க்குப்

 ்�ாயயா விளக்வக விளக்கு.

10. யா்மயயாக் கண்டைறறுள இலவல எவ�த்்தான்றும்

 ைாயவமயின் அலல பிற.

7th Std Tamil Term 1_13.01.2020.indd   76 14-01-2020   11:27:45

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


77

39. இத்றமொடசி

1. �வ்டகுடி கூழஅவமசசு நெட்புஅரண ஆறும்

 உவ்டயான் அரைருள ஏறு.

2. அஞைாவம ஈவக அறிவுஊக்கம் இந்நொன்கும்

 எஞைாவம வைந்தறகு இயலபு. 

3. தூஙகாவம கலவி துணிவுவ்டவம இம்மூன்றும்

 நீஙகா நிலன்ஆள �ைர்க்கு. 

4. அறன்இழுக்காது அலலவை நீக்கி மறன்இழுக்கா

 மா�ம் உவ்டயது அரசு.

5. இயறறலும் ஈட்்டலும் காத்தலும் காத்த

 ைகுத்தலும் ைலலது அரசு. 

6. காட்சிக்கு எளியன் கடுஞ்ைாலலன் அலலவ�ல

 மீக்கூறும் மன்�ன் நிலம். 

7. இன்்ைாலால ஈத்தளிக்க ைலலார்க்குத் தன்்ைாலால

 தான்கண ்டவ�த்துஇவ் உலகு.

8. முவற்ையது காப்�ாறறும் மன்�ைன் மக்கட்கு

 இவற்யன்று வைக்கப் �டும். 

9. ்ைவிவகப்�ச ்ைாற்�ாறுக்கும் �ணபுவ்ட வைந்தன்

 கவிவகக்கீழத் தஙகும் உலகு. 

10. ்காவ்டஅளி ்ைஙவகால குடிஓம்�ல நொன்கும்

 உவ்டயா�ாம் வைந்தர்க்கு ஒளி.

வொன்பு்கழ வள்ளுவரின் அறக்்கருத்து்கள் மொைவரிைம் மசன்று தசர தவணடும். 
அ�ன்வழி நன்மனறிப் பைணபு்கள் மொைவரிணைதய வளர தவணடும் என்ற தநொக்கில் 
திருக்குறளின் 50 பைொக்்கள் தசரக்்கப்பைட்டுள்ளன.

 மொைவர்கள் எளிதில் பைடித்துப் மபைொருள் புரி்நதும்கொள்வ�றகு ஏறறவண்கயில் 
குறட்பைொக்்களின் சீர்கள் பிரித்துத் �ரப்பைட்டுள்ளன; அலகிடுவ�ற்கொ்க அல்ல.

திருக்கு்றள் ்கருத்து்கதை 

மொைைர்்களித்ட்ய பேரபபுைதற்கொன ைழி்கொடடுதல்்கள்

 நொள்த�ொறும் வழிபைொட்டுக் கூட்ைத்தில் திருக்குறணளப் மபைொருளுைன் கூறலொம். 
 வகுப்பு வொரியொ்கத் திருக்குறள் ஒப்புவித்�ல் தபைொட்டி நைத்�லொம். 
 இலக்கிய மன்றக் கூட்ைங்களில் குறட்பைொக்்கள் ம�ொைரபைொன ்கண�்கணளக் கூறலொம். 
 திருக்குறள் ்கருத்து்கணள விளக்கும் நொை்கங்கணள நைத்�ச் மசய்யலொம்.
 திருக்குறள் ்கருத்து்கணள விளக்கும் ஓவியப் தபைொட்டிணய நைத்�லொம்.
 குறட்பைொக்்கள் ம�ொைரபைொன வினொக்்கணளத் ம�ொகுத்து வினொடி வினொ நைத்�லொம்.
 சொன்தறொர வொழவில் நி்கழ்ந� சுணவயொன நி்கழச்சி்கள் மூலம் திருக்குறள் ்கருத்து்கணள 

விளக்்கலொம்.
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பேொ்ட ைல்லுநர் குழு

முமைவர் நபா. அருள்முரு்ன்
இணை இயக்குநர, 
ஒருஙகிணை்ந� பைள்ளிக் ்கல்வி, மசன்ணன. 

முமைவர் இரபாை. ்பாணடுரங்்ன்
இணை இயக்குநர, (பைணிநிணறவு),
மொநிலக் ்கல்வியியல் ஆரொய்ச்சி மறறும் பையிறசி நிறுவனம்,
மசன்ணன.

்ம்லொயைொைர் குழு

முமைவர் ம்பான். குைபார்
இணை இயக்குநர,
மொநிலக் ்கல்வியியல் ஆரொய்ச்சி மறறும் பையிறசி நிறுவனம்,
மசன்ணன.

திருைதி ஏ.எஸ். ்த்ைபாவதி
எழுத்�ொளர, மசன்ணன.

முமைவர் து. ்தணெமூர்த்தி
மு�ன்ணமக்்கல்வி அலுவலர, தசலம் மொவட்ைம்.

முமைவர் பூந்துேயபான் இரத்திைமூர்த்தி
முதுநிணல ஆசிரியர (பைணி நிணறவு), 
்கள்ளிப்பைட்டி, ஈதரொடு மொவட்ைம்.

முமைவர்  ். ்ல்ைபா
இணைப்தபைரொசிரியர, 
பைொரதி ம்களிர ்கல்லூரி (�ன்னொட்சி), பைொரிமுணன,  மசன்ணன.

முமைவர்  சு. ேபாைமரப்பாணடியன்
உ�விப் தபைரொசிரியர, 
உல்கத் �மிழொரொய்ச்சி நிறுவனம், மசன்ணன.  

ஏைகாம் வகுப்பு  -  ேமிழ் 

ஆககம்

கர்ல மற்றும் வடிவரமப்புககுழு

ஓவியம் மறறும் ஒளிபபே்டம் 
திரு ்.ே. ்பாந்திரபாஜன்
ஆய்வு வளணமயர, �மிழ இணையக் ்கல்விக் ்கழ்கம், மசன்ணன.

திரு. த். பு்தழந்தி
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, அரசு தமல்நிணலப் பைள்ளி, ்கரம்பைக்குடி,  
புதுக்த்கொட்ணை  மொவட்ைம்.

திரு. அ. தஜம்ஸ்்பாணட்
ஓவிய ஆசிரியர,  அரசு ஆண்கள் தமல்நிணலப் பைள்ளி,  அற்ந�ொஙகி,  
புதுக்த்கொட்ணை  மொவட்ைம்.

திரு. சி. மேய்தவந்திரன்
ஓவிய ஆசிரியர, அரசு உயர நிணலப் பைள்ளி,  மொஙகுளம்,  
மதுணர மொவட்ைம்.

திரு. ்பா. ேைஸ் தீ்க  ரபாஜன், ஓவியர்
திரு. ்பா. நளன் நபான்சி ரபாஜன்,  ஓவியர்

பேக்்க ைடிைதமபபேொைர்

்மழயவ்ம் ்பா. இரபாைநபாேன்
மசன்ணன.

தரக் ்கடடுபபேொடு

திரு. இரபா. ைதைபா்ர்
திரு. தவ.ெபா. ஜபாணஸ்மித்
அருண ்பாைரபாஜ் ்ழனிெபாமி

அடத்டபபே்டம் 

திரு. ்திர் ஆறுமு்ம்

ஒருஙகிதைபபு

திரு. ரதைஷ் முனிெபாமி

பேொ்டநூ்லொசிரியர் குழு

திரு. மு. தெ்ரன்
விரிவுணரயொளர, மொவட்ை ஆசிரியர ்கல்வி  மறறும் பையிறசி நிறுவனம், 
மபைரு்நதுணற, ஈதரொடு மொவட்ைம்.

திரு. நி. சிவககுைபார்
விரிவுணரயொளர, மொவட்ை ஆசிரியர ்கல்வி மறறும் பையிறசி நிறுவனம், 
குமுளூர,  திருச்சி மொவட்ைம்.

திரு. கு. ெம்்ந்ேம்
முதுநிணல ஆசிரியர (பைணிநிணறவு) 
டி.ஆர.பி.சி.சி.சி. இ்நது தமல்நிணலப் பைள்ளி, திருவள்ளூர.

திரு. சிவ. முரளி
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, தஜ.எப்.தமல்நிணலப் பைள்ளி, புலிவலம், 
திருச்சி மொவட்ைம்.

திரு. ே. ஜீவபாைந்ேம்
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, ஊரொட்சி ஒன்றிய நடுநிணலப் பைள்ளி, 
அட்ைப்பைட்டி, ம்கொட்ைொம்பைட்டி ஒன்றியம்,  மதுணர மொவட்ைம்.

முமைவர் ். மைய்யப்ன்
ஆசிரியப் பையிறறுநர, வட்ைொர வளணமயம், பைவொனிசொ்கர, 
ஈதரொடு மொவட்ைம்.

திருைதி நபா. ஜபாைகி
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, அரசு  மபைண்கள் தமல்நிணலப் பைள்ளி, 
சின்னத்�ைொ்கம், த்கொணவ மொவட்ைம்.

திரு. மவ. ்பா்முரு்ன்
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, அரசு தமல்நிணலப் பைள்ளி,  ஆரம்பைொக்்கம், 
திருவள்ளூர மொவட்ைம்.

திருைதி ். மெந்தில குைபாரி
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, ஊரொட்சி ஒன்றிய நடுநிணலப் பைள்ளி, 
மு�ல்ணமல், கூைலூர, நீலகிரி மொவட்ைம்.

திரு. ். சிவகுைபார்
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, அரசு தமல்நிணலப் பைள்ளி, ஏலொக்குறிச்சி, 
அரியலூர மொவட்ைம்.

திரு. ை. மீைபாட்சி சுந்ேரம்
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, அரசு தமல்நிணலப் பைள்ளி, சருகுவணலயபைட்டி, 
மதுணர மொவட்ைம்.

திரு. ைபா. ்ழனி
�ணலணம ஆசிரியர, ஊரொட்சி ஒன்றிய நடுநிணலப் பைள்ளி, 
சின்னப்பைள்ளத்தூர, மபைன்னொ்கரம், �ருமபுரி மொவட்ைம்.

திரு. தவ. மெந்திலசிவகுைபார்
பைட்ை�ொரிஆசிரியர, அரசு உயரநிணலப் பைள்ளி, மபைொட்ைல்புதூர,
திருமநல்தவலி மொவட்ைம்.

திரு. தஜ. ஆதரபாகய மடைபாமினிகரபாஜ்
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, ்கொரமல் தமல்நிணலப் பைள்ளி, நொ்கரத்கொவில், 
்கன்னியொகுமரி மொவட்ைம்.

பேொ்டநூல் ஒருஙகிரணப்பு

முமைவர் மு. தீ்பாஞ்சி
துணை இயக்குநர, 
மொநிலக் ்கல்வியியல் ஆரொய்ச்சி மறறும் பையிறசி நிறுவனம், மசன்ணன.

திருைதி  மு. மெலவி
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, அரசு உயர நிணலப் பைள்ளி, தசரி,  
்கொதவரிப்பைொக்்கம் ஒன்றியம், தவலூர மொவட்ைம்.

விதரவுக் குறியீடு ்ம்லொணதமக் குழு 

திரு. இரபா. மஜ்நபாேன்
இணைநிணல ஆசிரியர, ஊரொட்சி ஒன்றிய நடுநிணலப் பைள்ளி,
்கதைசபுரம்- தபைொளூர, 
திருவணைொமணல மொவட்ைம். 

திரு. ந. மஜ்ன்
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, அரசு ஆண்கள் தமல்நிணலப் பைள்ளி, 
உத்திரதமரூர, ்கொஞசிபுரம்.

திருைதி ஆ. தேவி மஜஸிந்ேபா
அரசு உயரநிணலப் பைள்ளி, என்.எம். த்கொவில், தவலூர.
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தமிழநதாடு அரசு

பள்ளிக் கல்வித்துைற

ஏழதாம் வகுபபு

தீண்்டதாைம மனிதேநயமற்ற ெசயலும் ெபருங்குற்றமும் ஆகும்

தமிழநதாடு அரசு விைலயிலலதாப பதா்டநூல வழங்கும் திட்ட்ததின்கீழ ெவளியி்டபபட்டது

இரண்்டதாம் பருவம்
ெததாகுதி - 1

தமிழ
ENGLISH
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II

தமிழநதாடு அரசு

முதலபதிபபு - 2019

திரு்ததிய பதிபபு - 2020, 2021

(புதிய பதா்ட்ததிட்ட்ததின்கீழ 
ெவளியி்டபபட்ட முபபருவ நூல)

மதாநிலக் ்கலவியியல ஆரதாய்ச்சி மற்றும் 
பயிற்சி நிறுவனம்
© SCERT 2019

பதா்டநூல உருவதாக்்கமும் 
ெததாகுபபும்

விற்பைனக்கு அன்று

தமிழநதாடு பதா்டநூல மற்றும் ்கலவியியல 
பணி்கள் ்கழ்கம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல அச்சதாக்்கம்

 ெசன்ைன-600 006 

மா
நில

க் 
கல்

வி
யியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நி

று
வ

ன
ம்.  

அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 
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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.

நதாடடுப்�ண் - ப�தாருள்
 

இநதிய்த ததாபய! ெக்களின இன� துன�ஙகறளக் கணிக்கினை நீபய எல்ெதாருறடய ெ்்ததிலும் 
ஆடசி பசய்கிைதாய்.

நின திருப்ப�யர் �ஞ்சதாற�யும், சிநதுறவயும், கூர்ச்சர்தறதயும், ெரதாடடிய்தறதயும், திரதாவிட்தறதயும், 
ஒடிசதாறவயும், வஙகதாள்தறதயும் உள்ளக் கிளர்ச்சி அறடயச் பசய்கிைது.

நின திருப்ப�யர் விநதிய, இெயெறெ்த பததாடர்களில் எதிபரதாலிக்கிைது; யமுற், கஙறக 
ஆறுகளின இனப்தாலியில் ஒனறுகிைது; இநதியக் கடெறெகளதால் வணஙகப்�டுகிைது.

அறவ நின்ருறள பவண்டுகினை்; நின புகறழப் �ரவுகினை்.
இநதியதாவின இன� துன�ஙகறளக் கணிக்கினை ததாபய! 

    உ்க்கு பவற்றி! பவற்றி! பவற்றி!

III

நதாடடுபபண்
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தமிழ்தததாய் வதாழ்தது - ப�தாருள் 
 

ஒலி எழுப்பும் நீர் நிறைநத கடபெனும் ஆறடயுடு்ததிய நிெபெனும் ப�ண்ணுக்கு, 
அழகு மிளிரும் சிைப்பு நிறைநத முகெதாக்த திகழகிைது �ரதக்கண்டம். அக்கண்ட்ததில், 
பதன்தாடும் அதில் சிைநத திரதாவிடர்களின நல்ெ திருநதாடும், ப�தாரு்ததெதா் பிறை 
ப�தானை பநற்றியதாகவும், அதிலிடட ெணம் வீசும் திெகெதாகவும் இருக்கினை்.

அநத்த திெக்ததில் இருநது வரும் வதாசற்ப�தாெ, அற்்ததுெகமும் இன�ம் ப�றும் 
வறகயில் எல்ெதா்த திறசயிலும் புகழ ெணக்கும்�டி (புகழ ப�ற்று) இருக்கினை 
ப�ருறெமிக்க தமிழப் ப�ண்பண! தமிழப் ப�ண்பண! எனறும் இளறெயதாக இருக்கினை 
உன சிைப்�தா் திைறெறய வியநது உன வயப்�டடு எஙகள் பசயல்கறள ெைநது 
உனற் வதாழ்ததுபவதாபெ! வதாழ்ததுபவதாபெ! வதாழ்ததுபவதாபெ!

நீரதாருங கடலுடு்தத நிெெடநறதக் பகழிபெதாழுகும்
சீரதாரும் வத்பெ்்த திகழ�ரதக் கண்டமிதில்
பதக்கணமும் அதிற்சிைநத திரதாவிடநல் திருநதாடும்
தக்கசிறு பிறைநுதலும் தரி்ததநறுந திெகமுபெ!
அ்ததிெக வதாசற்ப�தால் அற்்ததுெகும் இன�முை
எ்ததிறசயும் புகழெணக்க இருநதப�ருந தமிழணஙபக!
 தமிழணஙபக!
உன சீரிளறெ்த திைம்வியநது பசயல்ெைநது வதாழ்ததுதுபெ!

                                          வதாழ்ததுதுபெ!
                                          வதாழ்ததுதுபெ!

 
-    ‘ெப்தானெணீயம்’ ப�. சுநதர்தார்.

தமிழ்தததாய் வதாழ்தது
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உலகின் மூத� தமொழியொம் �மிழின் ்பல்்வறு ்பரிமொ்ணஙகரள
இன்ரறய இளம்�ரலமுரறககு

அறிமுகப்படுததும் ஒரு துர்ணககருவியொக இப்பொடநூல்.

தமொழிப்பொடதர� மடடுமல்லொமல் பிற்பொடஙகரளப ்பயில,
கருததுகரளப புரிந்து எதிர்விரனயொறற உ�வும்  ஏணியொய்…..  புதிய வடிவம், த்பொலிவொன 

உள்ளடககததுடன் இப்பொடநூல் உஙகள் ரககளில்…

்பொடநூலில் உள்ள விரைவுக குறியீடரடப (QR Code) ்பயன்்படுதது்வொம்! எப்படி?
 •  உஙகள் திறன்்்பசியில்,கூகுள் playstore /ஆபபிள் app store தகொண்டு QR Code ஸ்்கனர் த�யலிரய இலவ�மொகப 

்பதிவிறககம் த�ய்து நிறுவிகதகொள்க.
 •  த�யலிரயத திறந்�வுடன், ஸ்்கன் த�ய்யும் த்பொத�ொரன அழுததித திரையில் ்�ொன்றும் ்கமைொரவ QR Code-

இன் அருகில் தகொண்டு த�ல்லவும்.
 •  ஸ்்கன் த�ய்வ�ன் மூலம்   திரையில் ்�ொன்றும் உைலிரயச் (URL) த�ொடுகக, அ�ன் விளககப ்பககததிறகுச் த�ல்லும்.

ஆளுரம மிகக
ஆசிரியர்களுககும்   

ஆறறல் நிரற
மொ்ணவர்களுககும்...

ஒவ்்வொர் இயரலயும் ஆர்வததுடன் 
அணுக உரைநரடஉலகம்,  

கவிர�ப்்பரழ, விரிவொனம், 
கறகண்டு

ஆகிய �ரலபபுகளொக . . . . .

்பொடப்பகுதிகளின் 
கருதர� விளகக அரிய, 

புதிய த�ய்திகரள 
அறிந்து தகொள்ள 

த�ரிந்து த�ளி்வொம். . . .

இலககியச்சுரவ உ்ணர்ந்து 
நுட்பஙகரள உள்வொஙகி 
தமொழிரய ஆறறலுடன் 

்பயன்்படுத�
தமொழிரய ஆள்்வொம் . . . . 

உயர்சிந்�ரனத திறன்த்பற, 
்பரடப்பொககததின்வழி 

வொழரவத �ன்னம்பிகரகயுடன் 
எதிர்தகொள்ள, ்படிததுச்சுரவகக, 

தமொழிவிரளயொடடு . . . .

த்பொருண்ரமககு ஏற்ப 
இயலின் த�ொடககததில் 

கறறல் ்நொககஙகள்

கொலததின் ்பொய்ச்�லுககு 
ஈடுதகொடுப்ப�ொக 

இர்ணயவழி உைலிகள் . . .

்பயின்ற ்பொடஙகள் குறிததுச்
சிந்திகக, கறறல் 

த�யல்்பொடுகளொகக  
கற்பரவ கறறபின் . . . .

மொ்ணவர்�ம்
அரடரவ அளவிட 

மதிபபீடு . . . .

இயலின் இறுதியில்
விழுமியப ்பககமொக 
நிறக அ�றகுத �க. . .

V
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வ.எண் ப�தாருண்றெ/இயல் �தாட்ததறெப்புகள் �க்க
எண் ெதாதம்

ப�தாருளடக்கம்

 ( * ) இக்குறியிட்ட பதா்டல்கள் மனபபதா்டபபகுதி

மின் நூல் இணைய வளங்கள்மதிப்பீடு

 1 அறிவியல், த�ொழில்நுட்பம் கலஙகரை விளககம்* 2

அக்டொ்பர்

கவின்மிகு கப்பல் 5
அறிவியல் ஆககம் �மிழரின் கப்பறகரல 8

ஆழகடலின் அடியில் 14
இலககியவரகச் த�ொறகள் 19

2 கல்வி இன்்பத�மிழக கல்வி 26

நவம்்பர்

அழியொச் த�ல்வம்* 29
ஓதுவது ஒழி்யல் வொழவிககும் கல்வி 31

்பள்ளி மறுதிறபபு 36
ஓதைழுதது ஒருதமொழி, 
்பகு்ப�ம், ்பகொப்ப�ம்

40

3 கரல, அழகியல் ஒரு ்வண்டு்கொள் 48

டி�ம்்பர்

கீரைப்பொததியும் குதிரையும்* 51
கரல வண்்ணம் ்்பசும் ஓவியஙகள் 53

�மிழ ஒளிர் இடஙகள்  59
த�ொழிறத்பயர் 65
திருககுறள்* 70

VI
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இயல்
ஒன்று அறிவியல் ஆககம்

 �ஙேப் ேொடல்ேலைச் சீர்பிரித்துப் ேடிக்கும் திறனும் ேருத்லத உைரும் திறனும் 
சேறுதல்  

 தமிேர்ேளின  ேப்ேல் ேடடும் சதொழில்நுடே முலறலய இைக்கியஙேள ்வழி அறிந்து 
வியத்தல் 

 சமொழிசேயர்ப்புப் புதினத்லதப் ேடித்தறிந்து, ேலதலயச் சுருக்ேமொேச் சுல்வேட 
எடுத்துலரத்தல் 

 சமொழியில் ேயனேடுத்தப்ேடும் இைக்கிய ்வலேச் ச�ொறேலைக் ேண்டறிதல் 

கற்றல் ்நாககஙகள்
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இயல்
ஒன்று கலஙகரை விளககம்

கடலும் கடல்சார்ந்த இடமும் ்தமிழரின் வசாழ்நிலஙகளுள் ஒன்று. 
கடலலசாடு வசாழ்்ந்த ்தமிழர, ்தம் த்தசாழிலநுட்ப அறிவசால கலம் 
்படடத்து, அ்தடைக் தகசாண்டு மீன்பிடித்தும், வணிகம் த்ய்தும் 
வசாழ்்நது வ்ந்தைர. கடற்பயணம் த்ன்று கடை திரும்்பத் ்தமிழர 
கண்ட த்தசாழிலநுட்பலே கலஙகடை விளக்கம். அது குறித்துச் 
்ஙகப் ்பசாடல விளக்குவட்தக் கசாண்ல்பசாம்.

கவிரைப்பேரை

வானம் ஊன்றிய மதலை ப�ாை
ஏணி சாத்திய ஏற்றருஞ் சசன்னி
விணச�ார நிவநத பவயா மாடத்து
இரவில் மாட்டிய இைங்குசுடர் செகிழி
உரவுநீர் அழுவத்து ஓடுகைம் கலரயும்
துல்ற*…….            

- கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார்
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சொல்லும் சபோருளும்
ே்தடல           - தூண் த்ன்னி -  உச்சி
தெகிழி - தீச்சுடர உைவுநீர  - த்பருநீரப் ்பைப்பு
அழுவம்  - கடல கடையும் - அடழக்கும்
லவயசா ேசாடம்  -   டவக்லகசால ல்பசான்ைவறைசால லவயப்்படசாது,   
   திண்டேயசாகச் ்சா்நது  பூ்ப்்படட ேசாடம்

போைலின் சபோருள்
கலஙகடை விளக்கேசாைது வசாைம் கீலழ விழு்நதுவிடசாேல ்தசாஙகிக் தகசாண்டிருக்கும் 

தூண் ல்பசா லத்  ல்தசா றைே ளிக்கிைது;  ஏணி  த கசா ண்டு ஏைமுடிய சா ்த உய ைத் ட்தக் 
தகசாண்டிருக்கிைது; லவயப்்படசாேல ்சா்நது பூ்ப்்படட விண்டண முடடும் ேசாடத்ட்த உடடயது. 
அம்ேசாடத்தில இைவில ஏறைப்்படட  எரியும் விளக்கு, கடலில துடைமுகம் அறியசாேல 
கலஙகும் ேைக்கலஙகடளத் ்தன் துடைமுகம் ல�சாக்கி அடழக்கிைது.

நூல் சைளி
ைடியலூர் உருத்திைங ைண்ணைொர் ெஙைைொலப் புலேர். இேர் ைடியலூர் என்� 
ஊரில் ேொழந�ேர். இேர் பத்துப்பொட்டில் உள்ை தபரும்பொணொறறுப்பகட, 
பட்டிைப்பொகல ஆகிய நூல்ைகை இயறறியுள்ைொர்.

தபரும்பொணொறறுப்பகடயின் பொட்டுகடத்�கலேன் த�ொண்கடமொன் இைநதிகையன். 
இநநூலின் 346 மு�ல் 351 ேகை உள்ை அடிைள் நமக்குப் பொடப்பகுதியொைத் �ைப்பட்டுள்ைை.
ேள்ைல் ஒருேரிடம் பரிசு தபறறுத் திரும்பும் புலேர், பொணர் கபொன்க�ொர் அந� ேள்ைலிடம் 
தென்று பரிசு தப�, பி�ருக்கு ேழிைொட்டுே�ொைப் பொடப்படுேது  ஆறறுப்பகட  இலக்கியம் 
ஆகும்.

சைரிநது சைளி்ைாம்

1.  திருமுருைொறறுப்பகட  6.  மதுகைக்ைொஞ்சி

2.  தபொருநைொறறுப்பகட  7.  தநடுநல்ேொகட

3.  தபரும்பொணொறறுப்பகட  8.  குறிஞ்சிப்பொட்டு

4.  சிறுபொணொறறுப்பகட  9.  பட்டிைப்பொகல

5.  முல்கலப்பொட்டு 10.  மகலபடுைடொம்

பத்துப்பொட்டு நூல்ைள்
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்ரியசாை விடடடயத் ல்தர்நத்தடுத்து எழுதுக.

1. லவயசாேசாடம் எைப்்படுவது  ______.

      அ)  டவக்லகசாலசால லவயப்்படுவது  ஆ) ்சா்நதிைசால பூ்ப்்படுவது

      இ) ஓடலயசால லவயப்்படுவது  ஈ)  துணியசால மூடப்்படுவது

2. உைவுநீர அழுவம் – இத்த்தசாடரில அடிக்லகசாடிடட த்சாலலின் த்பசாருள்  ______.      
அ) கசாறறு ஆ) வசாைம்   இ) கடல ஈ)  ேடல

3. கடலில துடைமுகம் அறியசாேல கலஙகுவை  ______.

      அ) மீன்கள் ஆ)  ேைக்கலஙகள் இ)  தூண்கள் ஈ)  ேசாடஙகள்

4. தூண் என்னும் த்பசாருள் ்தரும் த்சால ______.

      அ ) தெகிழி ஆ)  த்ன்னி  இ)  ஏணி ஈ)  ே்தடல

குறுவிைசா

1. ேைக்கலஙகடளத் துடைமுகம் ல�சாக்கி அடழப்்பது எது?

2. கலஙகடை விளக்கத்தில எ்நல�ைத்தில விளக்கு ஏறைப்்படும்?

சிறுவிைசா

 கலஙகடை விளக்கம் ்பறறிப் த்பரும்்பசாணசாறறுப்்படட கூறும் கருத்துகடள எழுதுக.

சி்ந்தடை விைசா 

 கலஙகடை விளக்கம் கப்்பல ஓடடிகடளத் ்தவிை லவறு யசாருக்தகலலசாம் ்பயன்்படும் எை 
நீஙகள் கருதுகிறீரகள்?

மதிபபீடு

1.  கடறகடைக்குச் த்ன்று அஙகுள்ள கசாடசிகடளக் கண்டு ேகிழ்க.

2. ‘கலஙகடை விளக்கம்’- ேசாதிரி ஒன்று த்ய்து வருக.

3. கடலும் கலஙகடை விளக்கமும் – ஓவியம் வடை்நது வண்ணம் தீடடுக.

கறபேரை கற்றபின்
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இயல்
ஒன்று கவின்மிகு கபபேல்

கடலும் கப்்பலும் கண்ணுக்கு விரு்ந்தசாகக் கசாடசியளிப்்படவ. 
அடலவீசும் கடலில அட்்ந்தசாடிச் த்லலும் கப்்படலக் 
கசாணக் கசாண உள்ளம் உவடகயில துள்ளும்.  அச்்ம் ்தரும் 
கடலில, அஞ்சாது கப்்பலலசாடடியவர �ம் ்தமிழர. கசாறறின் 
துடணதகசாண்டு கப்்படலச் த்லுத்திய �ம் முன்லைசாரின் 
திைத்ட்தச் ்ஙகப்்பசாடலின்வழி அறிலவசாேசா?

கவிரைப்பேரை

உைகுகிளர்ந தன்ன உருசகழு வங்கம்
புைவுத்திலரப் ச�ருங்கடல் நீர்இலடப் ப�ாழ
இரவும் எல்லையும் அலசவுஇன்று ஆகி
விலரசசைல் இயறலக வங்கூழ் ஆட்ட
பகாடுஉயர் திணிம்ணல் அகன்துல்ற நீகான்
மாட ஒள்எரி மருங்குஅறிநது ஒயய
    -  மருதன் இளநாகனார்
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போைலின் சபோருள்
உலகம் புடடத்பயர்ந்தது ல்பசான்ை அழகு த்பசாரு்நதிய  ல்தசாறைத்ட்த உடடயது �சாவசாய். 

அது புலசால �சாறைமுடடய அடலவீசும் த்பரிய கடலின் நீடைப் பிள்நது தகசாண்டு த்லலும். 
இைவும் ்பகலும் ஓரிடத்தும் ்தஙகசாேல வீசுகின்ை கசாறைசாைது �சாவசாடய அட்த்துச் 
த்லுத்தும். உயர்ந்த கடைடய உடடய ேணல நிடை்ந்த துடைமுகத்தில கலஙகடை 
விளக்கத்தின் ஒளியசால திட் அறி்நது �சாவசாய் ஓடடு்பவன் �சாவசாடயச் த்லுத்துவசான்.

நூல் சைளி
மரு�ன் இைநொைைொர் ெஙைைொலப் புலேர்ைளுள் ஒருேர். ைலித்த�ொகையின் 
மரு�த்திகணயில் உள்ை முப்பத்து ஐநது பொடல்ைகையும் பொடியேர் இேகை. 
மரு�த்திகண பொடுேதில் ேல்லேர் என்ப�ொல்  மரு�ன் இைநொைைொர் எை 

அகேக்ைப்படுகி�ொர். 
அைநொனூறு எட்டுத்த�ொகை நூல்ைளுள் ஒன்று. புலேர் பலைொல் பொடப்பட்ட நொனூறு 
பொடல்ைகைக் தைொண்டது. இநநூலிகை தநடுநத�ொகை என்றும் அகேப்பர். இநநூலின் 
255 ஆம் பொடல் இஙகுத் �ைப்பட்டுள்ைது.

1. கடலில கிடடக்கும் த்பசாருள்களின் த்பயரகடளத் த்தசாகுக்க.

2. கடற்பயணம் ்பறறிய சிறுகட்த ஒன்டை அறி்நதுவ்நது வகுப்்படையில ்பகிரக.

கறபேரை கற்றபின்

சைரிநது சைளி்ைாம்

1.  நறறிகண 
2.  குறுநத�ொகை 
3.  ஐஙகுறுநூறு
4.  பதிறறுப்பத்து 

சொல்லும் சபோருளும்
உரு   –  அழகு  வஙகம் – கப்்பல 

ல்பசாழ  –  பிளக்க எல –  ்பகல

வஙகூழ்  – கசாறறு லகசாடு உயர  – கடை உயர்ந்த

நீகசான்  –  �சாவசாய் ஓடடு்பவன் ேசாட ஒள்தளரி - கலஙகடை விளக்கம்

எட்டுத்த�ொகை நூல்ைள்

5.  பரிபொடல்
6.  ைலித்த�ொகை
7.  அைநொனூறு
8.  பு�நொனூறு
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்ரியசாை விடடடயத் ல்தர்நத்தடுத்து எழுதுக.

1. இயறடக வஙகூழ் ஆடட – அடிக்லகசாடிடட த்சாலலின் த்பசாருள் ____________. 

  அ)  நிலம் ஆ)  நீர  இ) கசாறறு  ஈ) த�ருப்பு

2. ேக்கள் __________ ஏறி தவளி�சாடுகளுக்குச் த்ன்ைைர.

  அ)  கடலில ஆ)  கசாறறில இ)  கழனியில ஈ) வஙகத்தில

3. புலசால �சாறைம் உடடய்தசாக அக�சானூறு கூறுவது _____________. 

  அ)  கசாறறு ஆ)  �சாவசாய்  இ)  கடல ஈ)  ேணல

4. 'த்பருஙகடல' என்னும் த்சாலடலப் பிரித்து எழு்தக் கிடடப்்பது ____________.

  அ) த்பரு + கடல ஆ) த்பருடே +  கடல   இ) த்பரிய + கடல ஈ)    த்பருங +  கடல

5. இன்று + ஆகி  என்்ப்தடைச் ல்ரத்த்தழு்தக் கிடடக்கும் த்சால ____________.

  அ) இன்றுஆகி ஆ)  இன்றிஆகி  இ)  இன்ைசாகி  ஈ) இன்ைசாஆகி

6. எதுடக இடம்த்பைசா்த இடண ____________.

      அ) இைவு- இயறடக  ஆ) வஙகம் -   ்ஙகம்      

      இ)  உலகு -  புலவு   ஈ)  அட்வு -   இட்வு

த்பசாருத்துக.

1.  வஙகம்  - ்பகல

2. நீகசான்   - கப்்பல

3. எல  - கலஙகடை விளக்கம்

4. ேசாட ஒள்தளரி - �சாவசாய் ஓடடு்பவன்

குறுவிைசா

1. �சாவசாயின் ல்தசாறைம் எவவசாறு இரு்ந்த்தசாக அக�சானூறு கூறுகிைது?

2. �சாவசாய் ஓடடிகளுக்குக் கசாறறு எவவசாறு துடணத்ய்கிைது?

சிறுவிைசா

 கடலில கப்்பல த்லலும் கசாடசிடய அக�சானூறு எவவசாறு விளக்குகிைது?

சி்ந்தடை விைசா 

 ்தடைவழிப்்பயணம், கடலவழிப் ்பயணம் ஆகியவறறுள் நீஙகள் விரும்புவது எது? ஏன்?

மதிபபீடு
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்பயணம் த்ய்வதில ்தமிழரகளுக்கு எப்ல்பசாதும் த்பருவிருப்்பம் 
உண்டு. ்பயணம் ்தடைவழிப் ்பயணம், நீரவழிப் ்பயணம், 
வசான்வழிப் ்பயணம் எை மூன்று வடகப்்படும். நீரவழிப் 
்பயணத்ட்த உள்�சாடடு நீரவழிப் ்பயணம்,  கடலவழிப் ்பயணம் 
எை இருவடகப்்படுத்்தலசாம். வசானூரதிகள் கண்டுபிடிக்கப்்படசா்த 
கசாலத்தில தவளி�சாடடுப் ்பயணத்திறகு உ்தவியடவ கப்்பலகலள! 

கப்்பல கடடுவதும் கப்்படலச் த்லுத்துவதும் மிகச் சிை்ந்த த்தசாழிலநுட்பம் ்சார்ந்த 
கடலகள் ஆகும்.  கப்்படலப் ்பசாரப்்பதும் கப்்பலில ்பயணம் த்ய்வதும் ேடடுேலலசாேல 
கப்்படலப் ்பறறிப் ்படிப்்பதும் உள்ளத்திறகு உவடக ்தரும். 

இயல்
ஒன்று ைமிைரின் கபபேறகரல

உரைநரை உலகம்

ேடழ என்ைதும் குழ்நட்தகளின் நிடைவுக்கு வருவது கசாகி்தக் கப்்பல. ேடழ நீரில 
கசாகி்தக் கப்்பல விடடு விடளயசாடசா்த குழ்நட்தகலள இலடல எைலசாம். அ்ந்த அளவிறகு 
�ம் ஆழ்ேைத்தில கப்்பல இடம் த்பறறுள்ளது. ்பழஙகசாலம் மு்தல ்தமிழரகள் கப்்பல 
கடடும் கடலயில சிை்நதிரு்ந்த்தன் ேைபுத் த்தசாடரச்சி என்று இ்தடைக் கூைலசாம். ்தமிழரகள் 
கப்்பலகடளக் கடடிைர என்்ப்தறகும் கப்்பல மூலம் தவளி�சாடுகளுக்குச் த்ன்ைைர 
என்்ப்தறகும் �ம் இலக்கியஙகளில ஏைசாளேசாை ்சான்றுகள் உள்ளை. �ேக்குக் கிடடத்துள்ள 
நூலகளிலலலய மிகவும் ்பழடேயசாைது த்தசாலகசாப்பியம். அ்நநூல மு்நநீர வழக்கம் என்று 
கடற்பயணத்ட்தக் குறிப்பிடுகிைது. எைலவ, த்தசாலகசாப்பியர கசாலத்திறகு முன்ல்ப ்தமிழரகள் 
கடல ்பயணம் த்ய்துள்ளைர என்்பட்த அறியலசாம்.
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கடபைாடா கால்வல் சநடுநபதர் கடபைாடும் 
நாவாயும் ஓடா நிைத்து               (கு்றள் 496)

என்னும் திருக்குைள், திருவள்ளுவர கசாலத்திலலலய த்பரிய கப்்பலகள் இரு்ந்தை 
என்்ப்தறகுச் ்சான்ைசாகும்.  பூம்புகசார துடைமுகத்திலிரு்நது கப்்பலகள் மூலம் த்பசாருள்கள் 
ஏறறுேதியும் இைக்குேதியும் த்ய்யப்்படடை என்்பட்தப் ்படடிைப்்பசாடல விரிவசாக 
விளக்குகிைது. 

உைகு கிளர்நதன்ன உருசகழு வங்கம்               (�ாடல் 255 )
என்று த்பரிய கப்்படல அக�சானூறு குறிப்பிடுகிைது.  இ்தடைலய ்பதிறறுப்்பத்து 
என்னும் நூலும்,

“அருங்கைம் தரீஇயர் நீர்மிலச நிவககும் 
ச�ருங்கலி வங்கம்”               (�ாடல் 52 )

என்று குறிப்பிடுகிைது.  ல்்ந்தன் திவசாகைம் என்னும் நிகண்டு நூலில ்பலவடகயசாை 
கப்்பலகளின் த்பயரகள் குறிப்பிடப்்படடுள்ளை. இ்தன் மூலம் ்தமிழரகள் கப்்பல கடடும் 
த்தசாழிலில ்பை்நது்படட அறிவு த்பறறிரு்ந்தசாரகள் என்்பட்த உணைலசாம்.

நீரைழிப பேயணத் சைாைககம்
நீரநிடலகளில ேைக்கிடளகள் மி்த்நது த்லவட்தயும் அவறறின்மீது ்பைடவகள், 

்தவடளகள் மு்தலியை அேர்நது த்லவட்தயும் ்பழஙகசால ேனி்தன் கண்டசான். நீரில 
மி்தக்கும் த்பசாருடகளின் மீது ்தசானும் ஏறிப் ்பயணம் த்ய்ய முடியும் எை அவன் 
உணர்ந்தசான். மி்தக்கும் ேைக்கடடடகள் மீது ஏறி அேர்நது சிறிய நீரநிடலகடளக் கடக்கத் 
த்தசாடஙகிைசான். மீன்கள் ்தம் உடலின் இரு ்பக்கஙகளிலும் உள்ள துடுப்புப் ல்பசான்ை 
்பகுதிகடளப் ்பயன்்படுத்தித் ்தண்ணீடைப் பின்னுக்குத் ்தள்ளி நீ்நதுவட்தக் கண்டசான். ்தசானும் 
ேைத்துண்டுகடளத் துடுப்புகளசாகப் ்பயன்்படுத்்தத் த்தசாடஙகிைசான். பிைகு ேைஙகள் ்பலவறடை 
இடணத்துக் கடடி அவறறின் மீது ஏறிப் ்பயணம் த்ய்்தசான். அடவலய இன்றுவடை 
வழக்கத்தில உள்ள கடடுேைஙகள் ஆகும். அ்தன் பின்ைர எடட குடை்ந்த த்பரிய ேைஙகளின் 
உட்பகுதிடயக் குடட்நது எடுத்துவிடடுத் ல்தசாணியசாகப் ்பயன்்படுத்திைசான். உட்பகுதி 
ல்தசாண்டப்்படடடவ என்்ப்தசால அடவ ல்தசாணிகள் எைப்்படடை.

்தமிழரகள் ல்தசாணி, ஓடம், ்படகு, புடண, மி்தடவ, த்தப்்பம் ல்பசான்ைவறடைச் சிறிய 
நீரநிடலகடளக் கடக்கப் ்பயன்்படுத்திைர. கலம், வஙகம், �சாவசாய் மு்தலியடவ அளவில 
த்பரியடவ. இவறடைக் தகசாண்டு ்தமிழரகள் கடல ்பயணம் லேறதகசாண்டைர. 

நியூசிலொநது நொட்டு தேலிஙடன் அருஙைொட்சியைத்தில் 
பேஙைொலத் �மிழநொட்டுக் ைப்பல்ைளில் பயன்படுத்�ப்பட்ட மணி 
ஒன்று இடம்தபறறுள்ைது. �மிேர்ைள் அயல் நொடுைளுக்குக் 
ைப்பல்ைளில் தென்�ைர் என்ப�றகு இதுவும் ஒரு ெொன்�ொகும். 
பிறைொலச் கெொேர்ைளில் இைொெைொெ கெொேனும், இைொகெநதிை 
கெொேனும் தபரிய ைப்பறபகடகயக் தைொண்டு பல நொடுைகை 
தேன்�ைர் என்பக�  ேைலொறு பைர்கி�து.

சைரிநது சைளி்ைாம்
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கபபேல் கட்டும் கரல
்தமிழரகள் முறகசாலத்திலலலய கப்்பல கடடும் கடலடய �ன்கு அறி்நதிரு்ந்தைர. கப்்பல 

கடடும் கடலெரகள் கம்மியர என்று அடழக்கப்்படடைர. இ்தடைக்,

 “கைஞ்சசய கம்மியர் வருசகனக கூஉய”  (காலத 25, அடி 124 ) 
எ ன் னு ம்  ே ணி ல ே க ட ல  அ டி ய சா ல  அ றி ய ல சா ம் .  த ்ப ரு ்ந தி ை ள சா ை  ே க் க ட ள யு ம் 
த ்ப சா ரு ள் க ட ள யு ம்  ஏ ற றி ச்  த ் ல லு ம்  வ ட க யி ல  த ்ப ரி ய  க ப் ்ப ல க ட ள த்  ்த மி ழ ர 
உருவசாக்கிைர. நீண்ட தூைம் கடலிலலலய த்லல லவண்டி இரு்ந்த்தசால கப்்பலகடளப் 
்பசாதுகசாப்்பசாைடவயசாகவும் வலிடே மிக்கடவயசாகவும் உருவசாக்கிைர. 

கப்்பல கடடுவ்தறகு உரிய ேைஙகடளத் ல்தர்நத்தடுப்்பதில ்தமிழரகள் மிகு்ந்த கவைம் 
த்லுத்திைர. கப்்பலகள் ்தண்ணீரிலலலய இருப்்படவ என்்ப்தசால ்தண்ணீைசால ்பசாதிப்பு 
அடடயசா்த ேைஙகடளலய கப்்பல கடடப் ்பயன்்படுத்திைர. நீரேடட டவப்பிறகு லவம்பு, 
இலுப்ட்ப, புன்டை, �சாவல ல்பசான்ை ேைஙகடளப் ்பயன்்படுத்திைர.  ்பக்கஙகளுக்குத் 
ல்தக்கு, தவண்ல்தக்கு ல்பசான்ை ேைஙகடளப் ்பயன்்படுத்திைர. ேைத்தின் தவடடப்்படட 
்பகுதிடய தவடடுவசாய் என்்பர.  அ்தன் நிைத்ட்தக் தகசாண்டு ேைத்தின் ்தன்டேடய அறிவர. 
கண்ணடட என்்பது இடழத்்த ேைத்தில கசாணப்்படும் உருவஙகள் ஆகும். லேலும் சுழி உள்ள 
ேைஙகடளப் ்பயன்்படுத்்தசாேல ்தவிரத்்தைர. நீளம், அகலம், உயைம் ஆகியவறடைச் ்ரியசாை 
முடையில கணக்கிடடுக் கப்்பலகடள உருவசாக்கிைர. இவறடைத் ்தச்சுமுழம் என்னும் 
நீடடலளடவயசால கணக்கிடடைர. த்பரிய ்படகுகளில முன்்பக்கத்ட்த யசாடை, குதிடை, 
அன்ைம் மு்தலியவறறின் ்தடலடயப் ல்பசான்று வடிவடேப்்பதும் உண்டு. கரிமுக அம்பி, 
்பரிமுக அம்பி என்தைலலசாம் இடவ அடழக்கப்்படடை.

ேைஙகடளயும் ்பலடககடளயும் ஒன்லைசாடு ஒன்று இடணக்கும்ல்பசாது அவறறுக்கு 
இடடலய ல்தஙகசாய் �சார, ்பஞசு ஆகியவறறில ஒன்டை  டவத்து �ன்ைசாக இறுக்கி ஆணிகடள 
அடை்ந்தைர.  சுண்ணசாம்ட்பயும் ்ணடலயும் கல்நது அடைத்து அதில எண்தணய் கல்நது 
கப்்பலின் அடிப்்பகுதியில பூசிைர.  இ்தைசால கப்்பலகள் ்பழு்தடடயசாேல த�டுஙகசாலம் 
உடழத்்தை. இம்முடைடய இத்்தசாலி �சாடடடச் ல்ர்ந்த ேசாரக்லகசால்பசாலலசா என்னும் 
கடற்பயணி விய்நது ்பசாைசாடடியுள்ளசார. இரும்பு ஆணிகள் துருப்பிடித்துவிடும் என்்ப்தசால 
ேைத்திைசாலசாை ஆணிகடளலய ்பயன்்படுத்திைர. இ்ந்த ஆணிகடளத் த்தசாகுதி என்்பர.

போயமைக கபபேல்கள்
கசாறறின் உ்தவியசால த்லுத்்தப்்படும் 

கப்்பலகள் ்பசாய்ேைக் கப்்பலகள் எைப்்படடை.  
த ்ப ரி ய  ்ப சா ய் ே ை ம் ,  தி ரு க் ட க த் தி ப் 
்பசாய்ேைம்,  கசாணப் ்பசாய்ேைம்,  லகசாசுப் 
்ப சா ய் ே ை ம்  ல ்ப சா ன் ை  ்ப ல வ ட க ய சா ை 
்பசாய்ேைஙகடளத் ்தமிழர ்பயன்்படுத்திைர. 
்பசாய்ேைஙகடளக் கடடும் கயிறுகளும் ்பல 
வடகயசாக இரு்ந்தை. ஆஞ்சான் கயிறு, 
்தசாம்்பசாஙகயிறு, லவடசாஙகயிறு, ்பளிஙடகக் 
க யி று ,  மூ ட ட ங க யி று ,  இ ள ங க யி று , 

சைரிநது சைளி்ைாம்

“ ஆ ங கி க ல ய ர்  ை ட் டி ய  ை ப் ப ல் ை க ை ப் 
பன்னிைண்டு ஆண்டுைளுக்கு ஒருமுக� 
பழுது பொர்க்ை கேண்டும். ஆைொல் �மிேர் 
ைட்டிய ைப்பல்ைகை ஐம்பது ஆண்டுைள் 
ஆ ை ொ லு ம்  ப ழு து  ப ொ ர் க் ை  க ே ண் டி ய 
அேசியமில்கல” என்று ேொக்ைர் என்னும் 
ஆஙகிகலயர் கூறியுள்ைொர். 
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லகசாடிப்்பசாய்க்கயிறு என்்படவ அவறறுள் சில. ்பசாய்ேைக் கப்்பலின் ்பசாய், கயிறு ஆகியவறறில ்பழுது 
ஏற்படும் த்பசாழுது அவறடை ேைப்பிசின் தகசாண்டு இடணத்்தைர என்று ்பரி்பசாடல கூறுகிைது.

கபபேலின் உறுபபுகள்
கப்்பல ்பலலவறு வடகயசாை உறுப்புகடள உடடயது. எைசா, ்பருேல, வஙகு, கூம்பு, 

்பசாய்ேைம், சுக்கசான், �ஙகூைம் ல்பசான்ைடவ கப்்பலின் உறுப்புகளுள் சிலவசாகும். கப்்பலின் 
மு்தன்டேயசாை உறுப்்பசாகிய அடிேைம் எைசா எைப்்படும். குறுக்கு ேைத்ட்தப் ்பருேல என்்பர. 
கப்்படலச் த்லுத்துவ்தறகும் உரிய திட்யில திருப்புவ்தறகும் ்பயன்்படும் மு்தன்டேயசாை 
கருவி சுக்கசான் எைப்்படும்.  கப்்படல நிடலயசாக ஓரிடத்தில நிறுத்தி டவக்க உ்தவும் 
உறுப்பு �ஙகூைம் ஆகும். ்முக்கு என்னும் ஒரு கருவிடயயும் கப்்பலகளில ்பயன்்படுத்திைர 
என்று கப்்பல ்சாத்திைம் என்னும் நூல குறிப்பிடுகிைது.  இது கசா்ந்த ஊசி த்பசாருத்்தப்்படட 
திட்கசாடடும் கருவியசாக இருக்கலசாம் எை ஆய்வசாளரகள் கருதுகின்ைைர. கப்்பல 
த்லுத்து்பவடை ேசாலுமி, மீகசாேன், நீகசான், கப்்பலலசாடடி மு்தலிய ்பல த்பயரகளசால அடழப்்பர.

கபபேரலச் செலுத்தும் முர்ற
கசாறறின் திட்டய அறி்நது கப்்பலகடளச் த்லுத்தும் முடைடயத் ்தமிழரகள் �ன்கு 

அறி்நதிரு்ந்தைர. இவவுண்டேடய, 

“நளியிரு முநநீர் நாவாய ஓட்டி 
வளி சதாழில் ஆணட உரபவான் மருக” 

 (�ாடல் 66 )
எ ன் னு ம்  பு ை ப் ்ப சா ட ல  அ டி க ளி ல 
தவண்ணிக்குயத்தியசார குறிப்பிடுகிைசார. 
க ட லி ல  க சா ற று  வீ சு ம்  தி ட ் ,  க ட ல 
நீலைசாடடஙகளின் திட் ஆகியவறடைத் 
்தமிழரகள் ்தம் ்படடறிவசால �ன்கு அறி்நது 
அவறறுக்லகற்ப உரிய கசாலத்தில ்ரியசாை 
தி ட ் யி ல  க ப் ்ப ட ல ச்  த ் லு த் தி ை ர . 
திட்கசாடடும் கருவிடயப் ்பயன்்படுத்தியும் 
வ சா னி ல  ல ்த சா ன் று ம்  வி ண் மீ ன் க ளி ன் 
நிடலடய டவத்தும் திட்டய அறி்நது 
கப்்படலச்  த்லுத்திைர. கப்்பல ஓடடும் 
ேசாலுமிகள் சிை்ந்த வசானியல அறிடவயும் 
த்பறறிரு்ந்தைர. லகசாள்களின் நிடலடய 
ட வ த் து ப்  பு ய ல ,  ே ட ழ  ல ்ப சா ன் ை ட வ 
ல ்த சா ன் று ம்  க சா ல ங க ட ள யு ம்  க ட ல நீ ர 
த்பசாஙகும் கசாலத்ட்தயும் அறி்நது ்தகு்ந்த 
கசாலத்தில கப்்பலகடளச் த்லுத்திைர.

கலஙகரை விளககம்
கடலில த்லலும் கப்்பலகளுக்குத் 

து ட ை மு க ம்  இ ரு க் கு ம்  இ ட த் ட ்த க் 
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க சா ட டு வ ்த ற க சா க  அ ட ே க் க ப் ்ப டு வ து 
கலஙகடை விளக்கம் ஆகும். உயைேசாை 
ல க சா பு ை த் தி ன்  உ ச் சி யி ல  ஒ ளி வீ சு ம் 
வி ள க் கி ட ை க்  த க சா ண் ட ்த சா க  இ ஃ து 
அடேக்கப்்படும். கலம் என்ைசால கப்்பல. 
கடை்தல என்ைசால அடழத்்தல. கப்்படல 
அடழக்கும் விளக்கு என்னும் த்பசாருளில 
இது கலஙகடை விளக்கம் எைப்்படடது.

த்பரிய கப்்பலகள் துடைமுகத்தில 
கடைக்கு அருகில வை இயலசாது. எைலவ 
கப்்பலில வரும் த்பசாருள்கடளத் ல்தசாணிகள் 
மூலம் கடைக்குக் தகசாண்டு வ்ந்தைர. 
இச்த்ய்திடய,

கைம் தநத ச�ாற�ரிசம்
கழித்பதாணியால் கலர பசர்ககுநது (�ாடல் 343) என்று புை�சானூறு கூறுகிைது.
முறகசாலத்தில ேக்கள் ்பயணம் த்ய்வ்தறகு ேடடுேன்றிப் ல்பசார புரியவும் கப்்பலகள் 

த்பரிதும் ்பயன்்படடை. ஆைசால இக்கசாலத்தில த்பரும்்பசாலும் த்பசாருள்கடள ஏறறிச் 
த்லலலவ கப்்பலகள் ்பயன்்படுத்்தப்்படுகின்ைை. அவறடைச் ்ைக்குக் கப்்பலகள் என்்பர. 
ல்பசாருக்குப் ்பயன்்படும் த்பரிய கப்்பலகளும் இன்று உள்ளை. 

இத்்தடகய சீரமிகு கப்்பறகடலயில �ம் முன்லைசார சிை்நது விளஙகிைர என்்பது �ேக்குப் 
த்பருடே அளிக்கும் த்ய்தியசாகும்.

சைரிநது சைளி்ைாம்

ைடல் ஆகமைள் இைப்தபருக்ைத்துக்ைொைத் 
�குந� இடம் க�டி நீண்ட தூைம் பயணம் 
தெயகின்�ை. அகே தெல்லும் ேழிகயச் 
தெயறகைக்கைொள்ைள் மூலம் �றகபொது 
ஆைொயநதுள்ைைர். அவ்ேழியில் உள்ை 
நொடுைளுடன் �மிேர்ைள் ேொணிைத் த�ொடர்பு 
தைொண்டு இருந�க� அறிய முடிகி�து. 
எைகே பேந�மிேர்ைள் ஆகமைகை 
ேழிைொட்டிைைொைப் பயன்படுத்திக் ைடல் 
பயணம் தெயது இருக்ைலொம் என்னும் 
ைருத்தும் உள்ைது.

1. ்பலவடகயசாை கப்்பலகளின் ்படஙகடளச் ல்கரித்துப் ்படத்த்தசாகுப்பு ஒன்று   
 உருவசாக்குக.

2. ்தடைவழிப் ்பயணம், கடலவழிப்்பயணம், வசான்வழிப்்பயணம் ஆகியடவ குறித்து 
வகுப்்படையில கல்நதுடையசாடுக.

கறபேரை கற்றபின்

மதிபபீடு
்ரியசாை விடடடயத் ல்தர்நத்தடுத்து எழுதுக.

1. ்தமிழரகள் சிறிய நீரநிடலகடளக் கடக்கப் ்பயன்்படுத்தியது ___________.

     அ)  கலம் ஆ)  வஙகம்  இ)  �சாவசாய் ஈ)  ஓடம்
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2. த்தசாலகசாப்பியம் கடற்பயணத்ட்த ____________  வழக்கம் என்று கூறுகிைது.

     அ) �ன்னீர      ஆ) ்தண்ணீர இ) மு்நநீர ஈ)  கண்ணீர

3. கப்்படல உரிய திட்யில திருப்புவ்தறகுப் ்பயன்்படும் கருவி __________.

    அ)  சுக்கசான்     ஆ)  �ஙகூைம் இ) கண்ணடட    ஈ) ்முக்கு

லகசாடிடட இடஙடள நிைப்புக.

1. கப்்பல கடடுவ்தறகுப் ்பயன்்படும் ேை ஆணிகள் _________   எை அடழக்கப்்படும்.

2. கப்்பல ஓரிடத்தில நிடலயசாக நிறக உ்தவுவது  ___________.

3. இடழத்்த ேைத்தில கசாணப்்படும் உருவஙகள்  __________  எைக் குறிப்பிடப்்படும்.

த்பசாருத்துக.
1. எைசா -  திட்கசாடடும் கருவி

2. ்பருேல -  அடிேைம்

3. மீகசாேன் - குறுக்கு ேைம்

4. கசா்ந்த ஊசி -  கப்்படலச் த்லுத்து்பவர

த்தசாடரகளில அடேத்து எழுதுக.

1. நீலைசாடடம்  2. கசாறறின் திட் 3. வசானியல அறிவு 4. ஏறறுேதி

குறுவிைசா

1. ல்தசாணி என்னும் த்சாலலின் த்பயரக்கசாைணத்ட்தக் கூறுக.

2. கப்்பல கடடும்ல்பசாது ேைப்்பலடககளுக்கு இடடலய ல்தஙகசாய் �சார (அ) ்பஞசு 
டவப்்ப்தன் ல�சாக்கம் என்ை?

3. கப்்பலின் உறுப்புகள் சிலவறறின் த்பயரகடளக் கூறுக.

சிறுவிைசா

1. சிறிய நீரநிடலகடளயும் கடலகடளயும் கடக்க, ்தமிழரகள் ்பயன்்படுத்திய 
ஊரதிகளின் த்பயரகடள எழுதுக.

2. ்பண்டடத் ்தமிழரின் கப்்பல த்லுத்தும் முடை ்பறறி எழுதுக.

3. கப்்பல ்பசாதுகசாப்்பசாை்தசாக அடேயத் ்தமிழரகள் டகயசாண்ட வழிமுடைகள் யசாடவ?

சி்ந்தடை விைசா 

 இக்கசாலத்தில ேக்கள் தவளி�சாடுகளுக்குச் த்லவ்தறகுக் கடற்பயணத்ட்தப் த்பரிதும் 
லேறதகசாள்ளசா்தது ஏன் எைச் சி்நதித்து எழுதுக.
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இயல்
ஒன்று ஆழகைலின் அடியில்

விரிைானம்

க ட ல  ்ப ல ல வ று  வி ்ந ட ்த க ட ள த்  ்த ன் னு ள்  த க சா ண் ட து . 
கடலுக்கடியில ்பலவடகயசாை ்தசாவைஙகள், மீன்கள், விலஙகுகள், 
்பவளப்்பசாடைகள், எரிேடலகள் எைப்  புதுடேகள் ்பலவும் 
நிடை்நது கிடக்கின்ைை. லேலும் கடலுக்கடியில ்பல �கைஙகளும் 
கப்்பலகளும் மூழ்கிக்கிடக்கின்ைை.  ஒரு கற்படையசாை நீரமூழ்கிக் 
கப்்பலில த்ன்று அவறடை எலலசாம் கசாண்ல்பசாம்.

என் த்பயர பியரி.  �சான் ஒரு விலஙகியல ல்பைசாசிரியர.  கடலின் அடியில உள்ள 
விலஙகுகடளப் ்பறறி ஆைசாய்வதில எைக்கு விருப்்பம் மிகுதி.  1886 ஆம் ஆண்டு கப்்பல 
ேசாலுமிகளிடடலய ஓர அதிரச்சியசாை ்தகவல ்பைவியது.  கடலில த்லலும் த்பரிய 
கப்்பலகடள உலலசாகத்்தசால ஆை உடடலக் தகசாண்ட ஒரு வி்நட்தயசாை விலஙகு ்தசாக்குகிைது 
என்்பது்தசான் அ்ந்தச் த்ய்தி.

அ்ந்த வி்நட்த விலஙடகக் கண்டுபிடித்து அழிப்்ப்தறகசாக அதேரிக்கசாவின் நியூயசாரக் 
�கரிலிரு்நது ஒரு ல்பசாரக்கப்்பல புைப்்படடது. கடல ்பயணத்தில திைடே வசாய்்ந்த 
ஃ்பைசாகட  என்்பவர அக்கப்்பலின் ்தடலவைசாக இரு்ந்தசார. ஈடடி எறி்நது திமிஙகிலஙகடள 
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லவடடடயசாடுவதில வலலவைசாை த�ட என்ை வீைரும் அக்கப்்பலில இரு்ந்தசார. �சானும் எைது 
உ்தவியசாளர கசான்சீலும் அக்கப்்பலில த்ன்லைசாம்.

மூன்று ேசா்தஙகள் அதேரிக்கசாவுக்கும் ஜப்்பசானுக்கும் இடடலய உள்ள த்பருஙகடல 
்பைப்பில ஓர இடம் விடசாேல ல்தடிலைசாம்.  அ்ந்த விலஙகு எஙகள் கண்ணில ்படலவ இலடல. 
எைலவ, கப்்பல எஙகள் �கைத்ட்த ல�சாக்கிப் ்பயணத்ட்தத் த்தசாடஙகியது.

அப்த்பசாழுது ்பள்பளப்்பசாை உடடலக் தகசாண்ட அ்ந்த விலஙகு மிக லவகேசாக எஙகள் 
கப்்படல ல�சாக்கி வ்ந்தது. “அ்ந்த விலஙடகச் சுடடுத் ்தள்ளுஙகள்” என்று கப்்பல ்தடலவர 
ஃ்பைசாகட கடடடளயிடடசார. வீைரகள் சுடத் த்தசாடஙகிைர.  பீைஙகிக் குண்டுகள் அடைத்தும் 
அ்ந்த விலஙகின் உடடலத் துடளக்க முடியசாேல த்தறித்து விழு்ந்தை. த�ட வலிடே வசாய்்ந்த 
ஈடடிகடள எய்்தசார. அவறைசாலும் அவவிலஙடக எதுவும் த்ய்யமுடியவிலடல.

அ்ந்த விலஙகு நீடைப் பீய்ச்சியடித்்த்படி எஙகள் கப்்பலின் மீது லவகேசாக லேசாதியது. 
�சாஙகள் கப்்பலிலிரு்நது கடலில தூக்கி வீ்ப்்படலடசாம்.  �சான் அப்்படிலய ேயக்கேடட்நது 
ல்பசாலைன்.

�சான் கண்விழித்்தல்பசாது உலலசாகத்திைசாலசாை அ்ந்தக் தகசாடிய விலஙகின் 
மீது ்படுத்திரு்நல்தன். எைக்கு முன்ைசால எைது உ்தவியசாளர கசான்சீலும் த�டடும் 
அேர்நதிரு்ந்தைர.  “�சாம் ல்தடிவ்ந்த விலஙகு இது்தசான். உண்டேயில இஃது ஒரு நீரமூழ்கிக் 
கப்்பல” என்ைசார த�ட.

�சாஙகள் அ்ந்த நீரமூழ்கிக் கப்்பலின் மீது லவகேசாகத் ்தடடி உள்லள இருப்்பவரகடள 
உ்தவிக்கு அடழத்ல்தசாம். நீண்ட ல�ைத்திறகுப் பிைகு லேல்பக்கத்தில இரு்ந்த மூடி 
திைக்கப்்படடது.  உள்லள இரு்நது வ்ந்தவரகள் எஙகள் மூவடையும் சிடைப்பிடித்து ஓர 
அடைக்குள் டவத்துப் பூடடிைர. 

ேறு�சாள் கசாடல கப்்பல ்தடலவர எஙகள் அடைக்குள் வ்ந்தசார. ்தேது த்பயர த�லேசா 
என்று அவர ்தம்டே அறிமுகப்்படுத்திக்தகசாண்டசார. “�சாடடிலஸ் என்னும் இ்ந்த நீரமூழ்கிக் 
கப்்படல ஒரு வி்நட்தயசாை விலஙகு என்று �சான் எலலலசாடையும் �ம்்படவத்திருக்கிலைன். 
இ்ந்த உண்டேடயத் த்தரி்நது தகசாண்ட நீஙகள் எக்கசாலத்திலும் இஙகிரு்நது விடு்தடலயசாக 
முடியசாது. எைக்கசாை ஒரு ்தனி உலகத்ட்த இ்ந்த நீரமூழ்கிக் கப்்பலிலலலய �சான் உருவசாக்கி 
டவத்துள்லளன். எைது �ம்பிக்டகக்குரிய லவடலயசாள்கள் இஙலக இருக்கிைசாரகள். 
எஙகளுக்குத் ல்தடவயசாை அடைத்து உணவுகடளயும் கடலவசாழ் உயிரிகளிடமிரு்நல்த 
உருவசாக்கிக் தகசாள்கிலைசாம். இனி �சான் கடைக்குத் திரும்்பலவேசாடலடன். உஙகடளயும் 
திரும்்ப விடேசாடலடன்” என்ைசார த�லேசா. 

�சாஙகள் அதிரச்சியில உடை்நது ல்பசாலைசாம். அவைது ேைத்ட்த ேசாறை முடியசாது என்்பது 
எஙகளுக்குப் புரி்நதுல்பசாயிறறு. எப்்படியசாவது இ்ந்தக் கப்்பலில இரு்நது ்தப்பிவிட லவண்டும் 
என்று �சாஙகள் ேைத்துக்குள் திடடமிடடுக்தகசாண்லடசாம்.

ஆழ்கடலுக்கு அடியில நீரமூழ்கிக் கப்்பலில எஙகளது ்பயணம் த்தசாடர்ந்தது.

அ்ந்த நீரமூழ்கிக் கப்்பலினுள் எலலசா இடஙகளுக்கும் த்லல எைக்கு த�லேசா இட்வு 
அளித்திரு்ந்தசார. கப்்பலில மிகச்சிை்ந்த நூலகம் ஒன்றும் மிகப்த்பரிய அருஙகசாடசியகம் 
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ஒன்றும் இரு்ந்தை. இ்ந்த அரிய அறிவுக்கருவூலஙகள் யசாருக்கும் ்பயன்்படசாேல ஆழ்கடலில 
மூழ்கி கிடக்கின்ைலவ என்று  �சான் வரு்நதிலைன். இ்ந்தக் கப்்பல எ்ந்தக் கடலில எ்ந்தப் 
்பகுதியில இருக்கிைது, கடலுக்கு அடியில எவவளவு ஆழத்தில இருக்கிைது ஆகியவறடைத் 
துலலியேசாக கசாடடும் த்பரிய திடை ஒன்றும் அஙலக இரு்ந்தது.

“இ்ந்தக் கப்்பல த்லவ்தறகசாை ஆறைல எதிலிரு்நது கிடடக்கிைது?” என்று �சான் 
த�லேசாவிடம் லகடலடன்.

“இ்ந்தக் கப்்பல த்லவ்தறகும் இஙகுள்ள விளக்குகள் எரிவ்தறகும் ல்தடவயசாை 
மின்்சாைத்ட்தத் ்தயசாரிக்கும் கருவிகள் இஙலகலய உள்ளை” என்ைசார அவர.  

“கப்்படல ஆழத்துக்கும் கடல லேல ேடடத்துக்கும் எப்்படிக் தகசாண்டு த்லகிறீரகள்?” 
என்று லகடலடன்.

“இ்ந்தக் கப்்பலில மிகப்த்பரிய நீரத்த்தசாடடிகள் உள்ளை. அவறறில ்தண்ணீடை 
நிைப்பும்ல்பசாது கப்்பல கடலுக்கு அடியில த்லலும்.  அ்ந்தத் ்தண்ணீடை எ்நதிைஙகள் மூலம் 
தவளிலயறறும் த்பசாழுது கப்்பலின் எடட குடைவ்தசால கப்்பல கடல ேடடத்திறகுச் த்லலும்” 
என்று விளக்கிைசார த�லேசா.

“எலலசாம் ்ரி, �சாம் அடைவரும் மூச்சு விடுவ்தறகசாை கசாறறு எப்்படிக் கிடடக்கிைது?” 

“சில �சாடகளுக்கு ஒருமுடை கப்்பல கடல ேடடத்திறகு லேலல வரும்த்பசாழுது அ்தன் 
லேலமூடிடயத் திை்நது கசாறடைப் புதுப்பித்துக் தகசாள்லவசாம். அதுேடடுேலலசாேல இஙகுக் 
கசாறடைச் ல்கரித்து டவத்துக்தகசாள்ளும் ட்பகள் இருக்கின்ைை. அவறடை முதுகில 
கடடிக்தகசாண்டு அ்தன் முகமூடிடய முகத்தில டவத்துக் தகசாண்டசால ஒன்்பது ேணி ல�ைம் 
வடை கடலுக்குள் நீ்ந்த முடியும்” என்ைசார அவர.

இப்்படியசாக எஙகளது ்பயணம் த்தசாடர்நது தகசாண்டிரு்ந்தது. அ்ந்த நீரமூழ்கிக் கப்்பலில 
இரு்நது ்தப்பிவிட லவண்டும் என்ை எஙகளது முயறசி ்பலமுடை ல்தசாலவியிலலலய முடி்ந்தது.

ஒரு�சாள் திடீதைன்று கப்்பல கடல ேடடத்தில நின்றுவிடடது. “என்ை ஆயிறறு?” 
என்று �சான் த�லேசாவிடம் 
லகடலடன்.   “கடலுக்குள் 
இ ரு க் கு ம்  க ட ல பு ற று 
எ ை ப் ்ப டு ம்  ே ண ல 
தி ட டி ல   க ப் ்ப ல  சி க் கி க் 
தகசாண்டுவிடடது.  இன்னும் 
ஒரு வசாைத்தில முழுநிலவு 
�சாளன்று கடலின் நீரேடடம் 
உ ய ரு ம் .  அ ப் ல ்ப சா து 
� ே து  நீ ர மூ ழ் கி க்  க ப் ்ப ல 
்தசாைசாகலவ நீரேடடத்தில 
மி ்த க் க த்  த ்த சா ட ங கு ம் . 
அதுவடை த்பசாறுத்திருக்க 
லவண்டும்” என்ைசார த�லேசா.
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�சாடடிலஸின் லேல்தளத்தில நின்று ்பசாரத்்தத்பசாழுது ்றறுத் த்தசாடலவில ஒரு 
தீவு த்தரி்ந்தது. த�லேசாவிடம் இட்வு த்பறறு �சானும் த�டடும் கசான்சீலும் ஒரு ்படடக 
எடுத்துக்தகசாண்டு அ்ந்தத் தீவிறகுச் த்ன்லைசாம். அஙகிரு்நது ஏைசாளேசாை கசாய்கறிகடளச் 
ல்கரித்துக் தகசாண்டு ்படகில ஏறிலைசாம். திடீதைன்று அ்ந்தத்தீடவச் ல்ர்ந்த, ேனி்தரகடளக் 
தகசான்று தின்னும் வழக்கமுடடயவரகள் எஙகடளத் துைத்திக்தகசாண்டு வ்ந்தசாரகள். 
�சாஙகள் மிகு்ந்த அச்்த்ல்தசாடு விடைவசாகப் ்படடகச்  த்லுத்திக்தகசாண்டு கப்்பலுக்கு வ்நது 
ல்ர்நல்தசாம்.

ஏைசாளேசாை ்படகுகளில அ்ந்த ேனி்தரகள் எஙகள் �சாடடிலடைச் சூழ்்ந்தசாரகள். 
�சாஙகள் லேலமூடிடய இறுக மூடிக்தகசாண்டு உள்லள இரு்நல்தசாம். இ்ந்த முறறுடக 
ஆறு �சாள்கள் த்தசாடர்ந்தது. ஏழசாம் �சாள் முழுநிலவு �சாளன்று கடலேடடம் உயர்ந்தது. 
“இப்த்பசாழுது �சாம் மூடிடயத் திை்நது கசாறடைப் புதுப்பித்துக்தகசாண்டு �ேது ்பயணத்ட்தத் 
த்தசாடஙகலசாம்” என்ைசார த�லேசா.

லேல மூடிடயத் திை்ந்தசால அ்ந்த ேனி்தரகள் உள்லள வ்நது விடுவசாரகலள என்று �சான் 
அஞசிலைன். த�லேசா சிரித்்த்படிலய லேல மூடிடயத் திை்ந்தசார.  உள்லள இைஙகுவ்தறகு 
ஏணியில கசால டவத்்தவரகள் அலறிக் தகசாண்டு ஓடடம் பிடித்்தைர.  அ்ந்த ஏணியில 
மின்்சாைம் ்பசாய்ச்சி இரு்ந்தசார த�லேசா. அ்தன்பிைகு �சாஙகள் கசாறடைப் புதுப்பித்துக் தகசாண்டு 
்பயணத்ட்தத் த்தசாடர்நல்தசாம். 

்பல �சாடகள் ்பயணத்திறகுப் பிைகு இ்நதியசாவுக்கும் இலஙடகக்கும் அருகில �சாடடிலஸ் 
த்ன்று தகசாண்டிரு்ந்தது. “இது முத்துக்குளிக்கும் த்தசாழில சிைப்்பசாக �டடத்பறும் இடம் 
என்்பது உஙகளுக்குத் த்தரியுேசா? இ்ந்த ஆண்டுக்கசாை முத்துக்குளிக்கும் ்பருவம் இன்னும் 
த்தசாடஙகவிலடல. என்ைசாலும் �சாம் கசாறறுப்ட்பகடளக் கடடிக்தகசாண்டு த்ன்று தகசாஞ்ம் 
முத்துச்சிப்பிகள் ல்கரித்து வருலவசாேசா?” என்று லகடடசார த�லேசா.

�சானும் த�லேசாவும் கடலுக்கடியில த்ன்லைசாம். அஙலக ்தன்ை்ந்தனியசாக ஓர இ்நதியர 
முத்துக்குளிப்்ப்தறகசாகக் கடலுக்குள் இைஙகிைசார. அவர கசாறறுப்ட்பகள் இலலசாேல 
மூச்ட் அடக்கிக்தகசாண்டு முத்துச்சிப்பிகடளச் ல்கரிக்கத் த்தசாடஙகிைசார.  அப்ல்பசாது அ்ந்த 
ேனி்தடை ல�சாக்கி ஒரு சுைசாமீன் லவகேசாகப் ்பசாய்்நது வ்ந்தது. த�லேசா ்தம் டகயிலிரு்ந்த 
நீளேசாை வசாளிைசால அ்ந்தச் சுைசாமீடைக் குத்திக்கிழித்து அ்ந்த ேனி்தடைக் கசாப்்பசாறறிைசார. 
ஓர இ்நதியடைக் கசாப்்பசாறறிய ேைநிடைலவசாடு �சாஙகள் மீண்டும் �சாடடிலஸ்க்குத் 
திரும்பிலைசாம். மீண்டும் எஙகள் ்பயணம் த்தசாடர்ந்தது. 

வழியில �சாஙகள் ்பலவடகயசாை வி்நட்தகடளக் கண்லடசாம். இஙகிலசா்நதுக்கும் 
ஸ்த்பயினுக்கும் இடடலய �டடத்பறை ல்பசாரின்ல்பசாது கடலில மூழ்கடிக்கப்்படட 
கப்்பலகடளப் ்பசாரத்ல்தசாம். அ்ந்தக் கப்்பலகளின் சிட்தவுகளில இரு்நது ்தஙகம், தவள்ளி, 
டவைம் ல்பசான்ைவறடை அள்ளிக்தகசாண்லடசாம். 

இ ன் ல ை சா ர  இ ட த் தி ல  க ட லு க் கு ள்  தீ ப் பி ழ ம் ட ்ப க்  க க் கி க் த க சா ண் டி ரு க் கு ம் 
எரிேடலடயக் கண்டு விய்நல்தசாம். அ்தன் அடியில ்பலநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒலை 
�சாளில பூகம்்பத்்தசால கடலுக்குள் மூழ்கிப்ல்பசாை ‘அடலசாண்டிஸ்’ என்னும் �கைத்தின் 
இடி்பசாடுகடளக் கண்லடசாம். பிைகு பூமியின் த்தன்துருவத்திறகுச் த்ன்லைசாம். அஙலக 
த்பன்குவின், கடலசிஙகம் ல்பசான்ை அரிய ்பைடவகடளயும் விலஙகுகடளயும் கண்லடசாம். 
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அஙகிரு்நது திரும்பும் வழியில மிகப்த்பரிய ஆக்லடசா்பஸ் ஒன்றுடன் ல்பசாரிடடு அ்தடைக் 
தகசான்லைசாம். 

 இப்்படிலய எஙகள் ்பயணம் த்தசாடர்ந்தது. �சாள்கள் கட்ந்தை. மீண்டும் நிலப்்பைப்ட்ப 
அடடய முடியும் என்ை �ம்பிக்டகடய �சாஙகள் இழ்நதுவிடலடசாம். 

ஒரு�சாள் த்தசாடலவில கடை ஒன்று த்தரி்ந்தது. இன்று எப்்படியசாவது ்தப்பிவிட லவண்டும் 
என்று �சாஙகள் மூவரும் எண்ணிலைசாம். அ்தன்்படி கப்்பலுடன் இடண்நதிரு்ந்த சிறிய ்படகு 
ஒன்றில ஏறிலைசாம். அப்ல்பசாது �சாடடிலஸ் ஒரு த்பரும் கடலசுழலுக்குள் சிக்கிக்தகசாண்டது.  
கப்்பலுடன் இடண்நதிரு்ந்த எஙகள் ்படகும் சுழலில சிக்கிக் தகசாண்டது. அ்தன் லேல 
்தளத்தில நின்றுதகசாண்டிரு்ந்த �சாஙகள் மூவரும் கடலுக்குள் தூக்கி வீ்ப்்படலடசாம். 

�சாஙகள் கண்விழித்்தல்பசாது �சாரலவ �சாடடின் கடறகடையில மீைவர ஒருவரின் 
குடிட்யில இரு்நல்தசாம். அ்தன்பிைகு �சாடடிலஸ்க்கு என்ை ல�ர்ந்தது என்்பது ்பறறிலயசா, 
த�லேசா என்ை ஆைசார என்்பது ்பறறிலயசா யசாருக்கும் எ்ந்தச் த்ய்தியும் கிடடக்கவிலடல. 

நூல் சைளி
அ றி வி ய ல்  பு க ை ை க � ை ளி ன்  � க ல ம ை ன்  எ ன் று 
பு ை ே ப் ப டு ப ே ர்  ஜூ ல் ஸ்  த ே ர் ன் .  இ ே ர்  பி ை ொ ன் சு 
நொட்கடச் கெர்ந�ேர்.  அறிவியல் ைண்டுபிடிப்புைள் 

பல ைண்டுபிடிக்ைப்படுே�றகு முன்கப அேறக�ப் பறறித் �மது 
புதிைஙைளில் எழுதியேர். எண்பது நொளில் உலைத்க�ச் சுறறி, 
பூமியின் கமயத்க� கநொக்கி ஒரு பயணம்  உள்ளிட்ட பல 
புதிைஙைகைப் பகடத்துள்ைொர். அேர் எழுதிய ஆழைடலின் அடியில் 
என்னும் புதிைம் குறிப்பிடத்�க்ை ஒன்று. அ�ன் தமொழிதபயர்ப்பின் 
சுருக்ைம் நமக்குப் பொடமொைக் தைொடுக்ைப்பட்டுள்ைது.

'ஆழ்கடலின் அடியில' கட்தடயச் சுருக்கி எழுதுக.

கறபேரை கற்றபின்

மதிபபீடு

1.  ஆழ்கடல கசாடசிதயசான்டைக் கற்படையசாகப் ்படம் வடை்நது வண்ணம் தீடடுக.

2. நீரமூழ்கிக் கப்்பல இயஙகும் முடை்பறறிய த்ய்திகடளத் திைடடித் த்தசாகுத்து 
எழுதுக.
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இயல்
ஒன்று இலககியைரகச் சொறகள்

கறகண்டு

பூ,  வசா,  அைம்,  புத்்தகம் இச்த்சாறகடள ல�சாக்குஙகள். 

இவறறில மு்தல இரு த்சாறகள் ஓதைழுத்ட்தக் தகசாண்டடவ. அடுத்்த இைண்டு 
த்சாறகளும் மூன்று,  �சான்கு எழுத்துகடளக் தகசாண்டடவ. இடவ அடைத்தும் த்பசாருள் 
்தருகின்ைை.

இவவசாறு ஓர எழுத்து ்தனித்தும் ஒன்றிறகும் லேற்படட எழுத்துகள் த்தசாடர்நதும் வ்நது 
த்பசாருள் ்தருவது த்சால எைப்்படும். தேசாழி, ்ப்தம், கிளவி என்்பை த்சால என்னும் த்பசாருள் 
்தரும் லவறு த்சாறகளசாகும். 

இலக்கண முடைப்்படி த்பயரச்த்சால, விடைச்த்சால, இடடச்த்சால,  உரிச்த்சால  எைச் 
த்சாறகள் �சான்கு வடகப்்படும் என்்பட்த  முன் வகுப்பில கறறீரகள். அல்தல்பசால இலக்கிய 
வடகயில த்சாறகடள இயறத்சால, திரித்சால, திட்ச்த்சால, வடத்சால எை �சான்கு 
வடகயசாகப் பிரிக்கலசாம்.

இயறசொல் 
கடல, கப்்பல, எழுதிைசான், ்படித்்தசான் ஆகிய த்சாறகடளக் கவனியுஙகள். இவறறின் 

த்பசாருள் இயல்பசாகலவ எளிதில விளஙகுகிைது. இவவசாறு எளிதில த்பசாருள் விளஙகும் 
வடகயில அடே்ந்த த்சாறகள் இயறத்சாறகள் எைப்்படும். இயறத்சால த்பயர, விடை, இடட, 
உரி ஆகிய �சான்கு வடகயிலும் வரும்.

(எ.கசா.)
ேண், த்பசான் த்பயர இயறத்சால

�ட்ந்தசான், வ்ந்தசான் விடை இயறத்சால

அவடை, அவைசால இடட இயறத்சால

ேசா�கர உரி இயறத்சால

திரிசொல்
வஙகூழ், அழுவம், ்சாறறிைசான், உறு்பயன் ஆகிய த்சாறகடளக் கவனியுஙகள். 

இச்த்சாறகள் இலக்கியஙகளில ்பயின்று வரும் த்சாறகளசாகும். இடவ முடைலய கசாறறு, 
கடல, த்சான்ைசான், மிகு்ந்த ்பயன் எைப் த்பசாருள் ்தரும். இவவசாறு கறலைசாரக்கு ேடடுலே 
விளஙகு்படவயசாகவும் இலக்கியஙகளில ேடடுலே ்பயின்று வரு்படவயசாகவும் அடேயும் 
த்சாறகள்  திரித்சாறகள் எைப்்படும். 
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திரித்சால த்பயர, விடை, இடட, உரி ஆகிய �சான்கு வடகயிலும் வரும்.

(எ.கசா.)

திரித்சாறகடள  ஒரு த்பசாருள் குறித்்த ்பல  திரித்சாறகள் எைவும், ்பல த்பசாருள் குறித்்த 
ஒரு திரித்சால எைவும் இருவடகப்்படுத்்தலசாம்.

வஙகம், அம்பி, �சாவசாய் – என்்பை கப்்பல  என்னும் ஒலை த்பசாருடளத் ்தருவ்தசால ஒரு 
த்பசாருள் குறித்்த ்பல  திரித்சாறகள் என்்பர.

இ்தழ் என்னும் த்சால பூவின் இ்தழ், உ்தடு, கண் இடே, ்படைலயடு, �சாளி்தழ் ஆகிய ்பல 
த்பசாருள்கடளத் ்தருவ்தசால ்பல த்பசாருள் குறித்்த ஒரு திரித்சால என்்பர.

திரெச்சொல் 
்சாவி, ்ன்ைல, ்பண்டிடக, இையில மு்தலிய த்சாறகள் ்தமிழில வழக்கில இரு்ந்தசாலும் 

இடவ ்தமிழ்ச்த்சாறகள் அலல. பிைதேசாழிகளில இரு்நது வ்நது ்தமிழில வழஙகி 
வரு்படவயசாகும். இவவசாறு வடதேசாழி ்தவிை, பிை தேசாழிகளில இரு்நது வ்நது ்தமிழில 
இடம்த்பறும் த்சாறகள் திட்ச்த்சாறகள் எைப்்படும்.

முறகசாலத்தில ்பசாண்டி�சாடடடத் ்தவிை, ்தமிழ்�சாடடின் பிை ்பகுதிகளில வழஙகிய 
லகணி(கிணறு), த்பறைம் (்பசு) ல்பசான்ை த்சாறகடளயும் திட்ச்த்சாறகள் என்லை வழஙகிைர.

ைைசொல்
வருடம், ேசா்தம், கேலம், விடம், ்க்கைம் மு்தலிய த்சாறகள் ்தமிழில வழக்கில 

இரு்ந்தசாலும் இடவ ்தமிழ்ச்த்சாறகள் அலல. இடவ வடதேசாழி எைப்்படும் ்ேஸ்கிரு்த 
தேசாழிச்த்சாறகள் ஆகும். இவவசாறு வடதேசாழியிலிரு்நது வ்நது ்தமிழில இடம்த்பறும் 
த்சாறகள் வடத்சாறகள் எைப்்படும்.

வடத்சாறகடளத் ்தற்ேம், ்தற்பவம் எை இருவடகயசாகப் பிரிப்்பர.

கேலம், அலஙகசாைம் எை வடதேசாழியில இருப்்பது ல்பசான்லை ்தமிழில எழுதுவட்தத் 
்தற்ேம் என்்பர.  லக்ஷமி என்்பட்த இலக்குமி என்றும், விஷம் என்்பட்த விடம் என்றும் 
்தமிழ் எழுத்துகளசால ேசாறறி எழுதுவட்தச் ்தற்பவம் என்்பர.

கறபேரை கற்றபின்
�சாளி்தழ் த்ய்திதயசான்டை எடுத்துக்தகசாண்டு அதிலுள்ள �சாலவடகச் த்சாறகடளயும் 
வடகப்்படுத்திப் ்படடியல உருவசாக்குக.

அழுவம், வஙகம் த்பயரத் திரித்சால

இயம்பிைசான், ்பயின்ைசாள் விடைத்  திரித்சால

அன்ை, ேசாை இடடத்  திரித்சால

கூர, கழி உரித்  திரித்சால

7th Std - Tamil Term 2 Pages 1-76.indd   20 6/23/2021   3:29:28 PM

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


21

மதிபபீடு

்ரியசாை விடடடயத் ல்தர்நத்தடுத்து எழுதுக.

1. எலலசாரக்கும் எளிதில த்பசாருள் விளஙகும் த்சால ________.

  அ) இயறத்சால ஆ)  திரித்சால   இ)  திட்ச்த்சால   ஈ)  வடத்சால

2. ்பலத்பசாருள் ்தரும் ஒருத்சால என்்பது ___________.

  அ)  இயறத்சால ஆ)  திரித்சால   இ) திட்ச்த்சால   ஈ)  வடத்சால

3. வடதேசாழி என்று அடழக்கப்்படும் தேசாழி ___________.

  அ)  ேடலயசாளம் ஆ)  கன்ைடம்  இ)  ்ேஸ்கிரு்தம் ஈ)  த்தலுஙகு

த்பசாருத்துக.

1. இயறத்சால -  த்பறைம்

2. திரித்சால -  இைத்்தம்

3. திட்ச்த்சால -  அழுவம்

4. வடத்சால -  ல்சாறு

குறுவிைசா

1. ேண், த்பசான் என்்பை எவவடகச் த்சாறகள்? 

2. இயறத்சாலலின் �சான்கு வடககள் யசாடவ?

3. குஙகுேம், கேலம் என்்பை எவவடக வடத்சாறகள்?

சிறுவிைசா

1. இலக்கிய வடகச் த்சாறகள் எத்்தடை வடகப்்படும்? அடவ யசாடவ?

2. திரித்சாலலின் வடககள் குறித்து விளக்குக.

3. ்பண்டிடக, லகணி என்்பை எவவடகச் த்சாறகள்? விளக்குக.

சமாழிரய ஆள்்ைாம் !

கேடே. 

 கடற்பயணம் த்தசாடர்பசாை கட்தகடளப் த்பரிலயசாரிடம் லகடடு ேகிழ்க. 
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பின்வரும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் கேசுே.

 கப்்பலகளின் வடககளும் ்பயன்களும். 

ச�ொல்ைக் கேடடு எழுதுே.

1. த்பரு்நதிைளசாை ேக்கடளயும் த்பசாருள்கடளயும் கப்்பலகள் ஏறறிச்த்லலும்.

2. கசாறறின் உ்தவியசால த்லுத்்தப்்படு்படவ ்பசாய்ேைக் கப்்பலகள்.

3. வசானில ல்தசான்றும் விண்மீன்களின் நிடலடய டவத்துத் திட்டய அறிவர.

4. ஆழ்கடல வி்நட்தகடளப் ்பறறி ஆய்வுகள் த்ய்்தசார.

5. �சாரலவ �சாடடின் கடறகடையில கண்விழித்ல்தசாம்.

அறிந்து ேயனேடுத்துக்வொம்.

 கசாலம் மூன்று வடகப்்படும். அடவ 1. இை்ந்த கசாலம்  2. நிகழ்கசாலம்  3. எதிரகசாலம்.

1. �ட்ந்த த்யடலக் குறிப்்பது இை்ந்தகசாலம். (எ.கசா.) ்பசாரத்்தசான், ஆடிைசாள், ்பை்ந்தது.

2. �டக்கின்ை த்யடலக் குறிப்்பது நிகழ்கசாலம். (எ.கசா.) ்பசாரக்கிைசான், ஆடுகின்ைசாள், 
்பைக்கின்ைது.

3. �டக்கவிருக்கும் த்யடலக் குறிப்்பது எதிரகசாலம். (எ.கசா.) கசாண்்பசான், ஆடுவசாள், 
்பைக்கும்.

ேடடஙேலை நிரப்புே.

்ைரச்சொல் இ்றநைகாலம் நிகழகாலம் எதிரகாலம்
�ட �ட்ந்தசாள் �டக்கிைசாள் �டப்்பசாள்

எழுது

ஓடு

சிரி

பிடி

இைஙகு

சேொருத்தமொன ேொைம் அலமயுமொறு  திருத்தி எழுதுே.

1. அமு்தன் ல�றறு வீடடுக்கு வருவசான்.

2. கண்ேணி �சாடள ்பசாடம் ்படித்்தசாள்.

3. ேசாடுகள் இப்த்பசாழுது புல லேயும்.

4. ஆசிரியர �சாடள சிறுல்தரவு �டத்திைசார.

5. �சாஙகள் ல�றறு கடறகடைக்குச் த்லகிலைசாம்.
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சமாழி்யாடு விரளயாடு

சேொடுக்ேப்ேடடுளை  குறிப்புேலைக் சேொண்டு ேடடுலர எழுதுே.

பேயணஙகள் பேலைரக
 முன்னுடை – ்பயணத்தின் ல்தடவ – ்தடைவழிப்்பயணம்  – கடலவழிப் ்பயணம்  – 

வசான்வழிப் ்பயணம் – முடிவுடை.

குறுக்சேழுத்துப் புதிர்.

பிறசமொழிச் ச�ொறேளுக்கு இலையொன தமிழ்ச் ச�ொறேலை அறிக்வொம்.

1 2 3

4

5

6 7

8

9 10

11

12

13 14 15

இைமிருநது ைலம்       ்மலிருநது கீழ
1. அச்்ன் 1.  அதி்பர

2. விஞெசாைம் 3.  ஆச்்ரியம்

4.  ்பரீடட் 7.  ஆைம்்பம்

10. லடசியம் 12.  ்்தம்

ைலமிருநது இைம் கீழிருநது ்மல்
6. அ்பசாயம் 5.  ஆதி

8. ல்தகம் 9.  உத்்தைவு

13. ்ரித்திைம் 11. திைம்

14. ்த்்தம் 15.  ்்நல்தசா்ம்
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நிறக அைறகுத் ைக...

இரணயத்தில் காண்க

என சேொறுப்புேள...

1. கடல ேறறும் கடறகடையின் தூய்டே கசாப்ல்பன்.

2. சுறறுச்சூழலுக்குத் தீஙகு ்தைசா்த த்பசாருள்கடளலய ்பயன்்படுத்துலவன்.

ேலைச்ச�ொல் அறிக்வொம்

கலஙகடை விளக்கம்  - Light house      துடைமுகம் - Harbour    

த்பருஙகடல  - Ocean புயல   - Storm    

கப்்பல த்தசாழிலநுட்பம் - Marine technology ேசாலுமி  - Sailor

கடலவசாழ் உயிரிைம் - Marine creature �ஙகூைம்  - Anchor 

நீரமூழ்கிக்கப்்பல - Submarine  கப்்பல்தளம்  - Shipyard

1. இ்நதியக் கப்்பற்படடயில உள்ள ல்பசாரக்கப்்பலகள் ்பறறிய த்ய்திகடள இடணயத்தின் 
மூலம் திைடடுக.

2. கப்்படலக் குறிக்கும் லவறு த்பயரகடள இடணயம் மூலம் திைடடுக.

குறிப்புேலைக் சேொண்டு ‘மொ’ எனனும் எழுத்தில் சதொடஙகும்  ச�ொறேலைக் ேண்டறிந்து 
ேடடஙேலை நிரப்புே.

1. முக்கனிகளுள் ஒன்று

2. கதிைவன் ேடையும் ல�ைம்

3. த்பரு்நதிைளசாை ேக்கள் கூடும் நிகழ்வு

4. எழுத்துகடள ஒலிக்க ஆகும் கசால அளவு

5. அளவில த்பரிய �கைம்
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இயல்
 இைண்டு ஓதுைது ஒழி்யல்

 ேல்விகய அலனத்திறகும் அடிப்ேலட எனேதலன உைர்தல்

 எளிய ேொடல்ேலைச் சீர்பிரித்துப் ேடித்துப் சேொருள புரிந்துசேொளளுதல் 

 ேலத ேடிக்கும் ஆர்்வத்லத உரு்வொக்குதல்

 சமொழியில் உளை எழுத்துேள ச�ொறேள ஆகிய்வறறின ேடடலமப்லே அறிந்து 
ேயனேடுத்துதல்

கற்றல் ்நாககஙகள்

7th Std - Tamil Term 2 Pages 1-76.indd   25 6/23/2021   3:29:29 PM

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


26

இயல்
இைண்டு இன்பேத்ைமிழக கல்வி

்ப சா ை தி ்த சா ் ன்  க வி ட ்த  எ ழு து வ ்த ற க சா க த்  ்த சா ட ள யு ம் 
எழுதுலகசாடலயும் எடுத்்தசார. எட்தப்்பறறி எழுதுவது எைச் 
சி்நதித்்தசார. வசாைம், ஓடட, கசாடு, த்தன்ைல, ேயில ல்பசான்ை 
இயறடகப் த்பசாருள்கள் எலலசாம் அவர கருத்ட்தக் கவர்ந்தை. 
எனினும் புைடசிக்கவிெைசாகிய ்பசாலவ்ந்தர ்தமிழரின் இன்ைல 
தீரக்கும் வழி ஒன்டைக் கவிட்தயசாகப் ்படடத்்தசார. அட்த �சாமும் 
்படித்துச் சுடவப்ல்பசாம்.

கவிரைப்பேரை

ஏசடடுத்பதன் கவி ஒன்று வலரநதிட
 என்லன எழுசதன்று சசான்னது வான்
ஓலடயும் தாமலரப் பூககளும் தங்களின்
 ஓவியந தீட்டுக என்றுலரககும்
காடும் கழனியும் கார்முகிலும் வநது
 கணல்ணக கவர்நதிட எத்தனிககும்
ஆடும் மயில் நிகர் ச�ணகசளல்ைாம் உயிர்
 அன்பிலனச் சித்திரம் சசயக என்்றார்

பசாலைக குளிர்தரு சதன்்றல் வரும்�சுந
 பதாலக மயில்வரும் அன்னம் வரும்
மாலைப் ச�ாழுதினில் பமறறிலசயில் விழும்
 மாணிககப் �ரிதி காட்சி தரும்
பவலைச் சுமநதிடும் வீரரின் பதாள் உயர்
 சவறச�ன்று சசால்லி வலரக என்னும்
பகாைங்கள் யாவும் மலை மலையாய வநது
 கூவின என்லன  – இவறறிலடபய

இன்னலிபை தமிழ் நாட்டினிபையுள்ள
 என்தமிழ் மககள் துயின்றிருநதார்
அன்னபதார் காட்சி இரககமுணடாககிசயன்
 ஆவியில் வநது கைநததுபவ
இன்�த் தமிழ்க கல்வி யாவரும் கற்றவர்
 என்றுலரககும் நிலை எயதி விட்டால் 
துன்�ங்கள் நீங்கும் சுகம் வரும் சநஞ்சினில்
 தூயலம உணடாகிடும் வீரம் வரும் !

-  �ாரதிதாசன்
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சொல்லும் சபோருளும்
எத்்தனிக்கும் –  முயலும்          ்பரிதி  –  கதிைவன்
தவறபு -  ேடல அன்ைல்தசார  –  அப்்படிஒரு
கழனி –  வயல                              கசாரமுகில  –  ேடழலேகம்
நிகர  –  ்ேம்                               துயின்றிரு்ந்தசார  –  உைஙகியிரு்ந்தசார

போைலின் சபோருள்
கவிட்த  எழு்த ஏடு ஒன்று எடுத்ல்தன். என்டைக் கவிட்தயசாக எழுதுக என்று வசாைம் 

கூறியது. நீலைசாடடயும் ்தசாேடை ேலரகளும் "எஙகடளக் கவி ஓவியேசாகத் தீடடுக" என்ைை. 
கசாடும் வயலகளும்  கருநிை லேகஙகளும் என் கண்கடளக் கவர்நது, கவிட்தயில இடம்த்பை 
முயன்ைை. ஆடும் ேயில ல்பசான்ை த்பண்கள் "அன்பிடைக் கவிட்தயசாக எழுதுக" என்ைைர. 

ல்சாடலயின் குளிர்ந்த த்தன்ைல வ்ந்தது. ்பசுடேயசாை ல்தசாடகடயயுடடய ேயில வ்ந்தது. 
அன்ைம் வ்ந்தது. ேசாணிக்கம் ல்பசால ஒளி வீசி ேசாடலயில லேறகுத் திட்யில ேடைகின்ை 
கதிைவனும் வ்ந்தசான். லவல ஏ்நதிய வீைரகள், "ேடல ல்பசான்ை எஙகளது ல்தசாள்களின் 
அழகிடை எழுதுஙகள்" என்ைைர. இவவசாறு  அழகிய கசாடசிகள் எலலசாம் த்பரு்நதிைளசாக   
வ்நது ்தஙகடளக் கவிட்தயசாக எழுதுேசாறு கூறிை. 

 ஆைசால, துன்்பத்தில கிடக்கும் என் ்தமிழ்�சாடடு ேக்கள் அறியசாடேயில தூஙகிக் 
கிடக்கிைசாரகள். அ்ந்தக் கசாடசி என் ேைத்தில இைக்கத்ட்த உண்டசாக்கி, என் உயிரில வ்நது  
கல்நது விடடது.  இத்துன்்பம் நீஙக அடைவரும் இன்்பத்்தமிழ்க் கலவிடயக் கறைவரகள் 
என்னும் நிடல ஏற்பட லவண்டும். அ்நநிடல ஏற்படடசால வசாழ்வில துன்்பஙகள் நீஙகிடும். 
த�ஞசில தூய்டே உண்டசாகிடும். வீைம் வரும்.

நூல் சைளி
ைவிஞர்,  இ�ேொைர் ,  �மிேொசிரியர் எைப் பன்முை 
ஆற�ல் தைொண்டேர் பொைதி�ொென். இேர் ைவிக�, 
ைக�, ைட்டுகை, நொடைம் ஆகியேறக�ப் பகடப்பதில் 

ேல்லேர். பொண்டியன் பரிசு, அேகின் சிரிப்பு, இகெயமுது, இருண்ட 
வீடு, குடும்ப விைக்கு, ைண்ணகி புைட்சிக் ைொப்பியம் உள்ளிட்ட பல 
நூல்ைகை எழுதியுள்ைொர். இேர் எழுதிய பிசிைொநக�யொர் என்னும் 
நொடைநூலுக்குச் ெொகித்திய அைொடமி விருது அளிக்ைப்பட்டது.
பொைதி�ொென் ைவிக�ைள்  என்னும் த�ொகுப்பிலிருநது �மிழப்கபறு என்னும் �கலப்பில் உள்ை  
பொடல்  இஙகுப் பொடமொை கேக்ைப்பட்டுள்ைது.

1. இயறடகக்கசாடசி  குறித்து �சான்கு வரிகளில கவிட்த எழுதுக.

2. ’்தசாய்தேசாழி வழிக் கலவிலய சிை்ந்தது’  என்்பது குறித்து வகுப்பில கல்நதுடையசாடுக.

கறபேரை கற்றபின்

7th Std - Tamil Term 2 Pages 1-76.indd   27 6/23/2021   3:29:29 PM

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


28

்ரியசாை விடடடயத் ல்தர்நத்தடுத்து எழுதுக.

1.  த்பண்களுக்கு  நிகைசாகப் ்பசாைதி்தசா்ன் கூறுவது________.

  அ) ேயில ஆ) குயில  இ) கிளி        ஈ) அன்ைம்

2. பின்வருவைவறறுள் ‘ ேடல’டயக் குறிக்கும் த்சால _______.

  அ) தவறபு ஆ) கசாடு    இ) கழனி         ஈ) புவி 

3. ’ஏதடடுத்ல்தன்’ என்னும் த்சாலடலப் பிரித்து எழு்தக் கிடடப்்பது _______.

  அ) ஏதடடு + ல்தன்                ஆ) ஏடடு + எடுத்ல்தன் 

  இ) ஏடு + எடுத்ல்தன்            ஈ) ஏ + தடடுத்ல்தன்

4. ‘துயின்றிரு்ந்தசார’  என்னும் த்சாலடலப் பிரித்து எழு்தக் கிடடப்்பது  _______.

  அ) துயின்று + இரு்ந்தசார  ஆ) துயில + இரு்ந்தசார  

   இ) துயின்றி + இரு்ந்தசார  ஈ) துயின் + இரு்ந்தசார

5. என்று + உடைக்கும் என்்ப்தடைச் ல்ரத்த்தழு்தக்  கிடடக்கும் த்சால ________.

       அ) என்றுஉடைக்கும்   ஆ) என்றிடைக்கும்  

  இ) என்ைடைக்கும்   ஈ) என்றுடைக்கும்

த்பசாருத்துக.

 1. கழனி  - கதிைவன்

 2. நிகர  - லேகம்

 3. ்பரிதி  - ்ேம்

 4. முகில  - வயல

குறுவிைசா

1. ்பசாைதி்தசா்னின் ேைத்ட்தக் கவை முயன்ை இயறடகப் த்பசாருள்கள் யசாடவ?

2. ்தமிழ் தேசாழிக்கலவி ்பயிலவ்தசால உண்டசாகும் �ன்டேகள் எடவதயைப் ்பசாைதி்தசா்ன் 
குறிப்பிடுகிைசார?

சிறுவிைசா

  ’இன்்பத்்தமிழ்க் கலவி’ - ்பசாடலின் டேயக்கருத்ட்த உஙகள் த்சா்ந்த �டடயில எழுதுக.  

சி்ந்தடை விைசா 

 ்தமிழ் தேசாழிக்கலவி ்பயிலவ்தசால ஏற்படும் �ன்டேகளசாக நீஙகள் கருதுவைவறடைத்   
த்தசாகுத்து எழுதுக.

மதிபபீடு
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இயல்
இைண்டு அழியாச் செல்ைம் 

த்பறலைசாரகள் ்தஙகள் குழ்நட்தகளுக்குப் ்பலவடகயசாை 
த்லவஙகடளச் ல்ரத்து டவக்கின்ைைர. அவறறுள் சில 
த்லவஙகள் களவு ல்பசாகலவசா, அழியலவசா கூடும். ஆடகயசால 
த்பறலைசார ்தம் குழ்நட்தகளுக்குச் ல்ரத்து டவக்க லவண்டிய 
த்லவஙகளுள் சிை்ந்ததும், அழியசா்ததும் ஆகிய த்லவத்ட்தப் 
்பறறி அறிலவசாம்.

கவிரைப்பேரை

லவப்புழிக பகாட்�டா வாயத்தீயிற பகடில்லை
மிகக சி்றப்பின் அரசர் சசறின்வவ்வார்
எச்சம் எனசவாருவன் மககட்குச் சசயவன
விச்லசமறறு அல்ை பி்ற.*

-சம்ண முனிவர்

நூல் சைளி
நொலடியொர் ெமண முனிேர்ைள் பலைொல் எழு�ப்பட்ட நூலொகும். இநநூல் 
பதிதைண்கீழக்ைணக்கு நூல்ைளுள் ஒன்�ொகும். இது நொனூறு தேண்பொக்ைைொல் 
ஆைது. இநநூகல நொலடி நொனூறு என்றும், கேைொண்கே�ம் என்றும் 
அகேப்பர். திருக்கு�ள் கபொன்க� அ�ம், தபொருள், இன்பம் என்னும் முப்பொல் 

பகுப்புக் தைொண்டது. இநநூல் திருக்கு�ளுக்கு இகணயொை கேத்துப் கபொற�ப்படுேக� 
நொலும் இைண்டும் தெொல்லுக்குறுதி என்னும் த�ொடர் மூலம் அறியலொம்.

சொல்லும் சபோருளும்
டவப்புழி - த்பசாருள் ல்மித்து டவக்கும் இடம்
லகசாட்படசா -ஒருவைசால தகசாள்ளப்்படசாது
வசாய்த்து ஈயில - வசாய்க்கும்்படி தகசாடுத்்தலும்
விச்ட் - கலவி
வவவசார - கவை முடியசாது
எச்்ம் - த்லவம்

போைலின் சபோருள் 
கலவிடயப் த்பசாருள் ல்பசால டவத்திருப்பினும் அது பிைைசால தகசாள்ளப்்படசாது. ஒருவறகு 

வசாய்க்கும்்படி தகசாடுத்்தசாலும் குடைவு்படசாது.  மிக்க சிைப்பிடை உடடய அை்ைசாலும் கவை 
முடியசாது. ஆ்தலசால ஒருவர ்தம் குழ்நட்தகளுக்குச் ல்ரத்து டவக்க லவண்டிய த்லவம் 
கலவிலய ஆகும். ேறைடவ த்லவம் ஆகசா. 
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1. கலவியின் சிைப்ட்ப விளக்கும் பிை ்பசாடலகடளத் திைடடி எழுதுக.

2. கலவியின் சிைப்ட்ப விளக்கும் கட்த ஒன்ைடை அறி்நது வ்நது வகுப்்படையில கூறுக.

3. பின்வரும் ்பசாடடலப் ்படித்து ேகிழ்க.

 தவள்ளத்்தசால அழியசாது தவ்ந்தணலசால
   லவகசாது லவ்ந்த ைசாலும்
 தகசாள்ளத்்தசான் முடியசாது தகசாடுத்்தசாலும்
   நிடைவன்றிக் குடைவு ைசாது
 கள்ளரக்லகசா ்பயமிலடல கசாவலுக்கு 
   மிகஎளிது கலவி தயன்னும்
 உள்ளத்பசாருள் உள்ளிருக்கப்  புைத்ல்தலயசார
   த்பசாருள்ல்தடி உழலகின் றீலை - ்தனிப்்பசாடல திைடடு.

கறபேரை கற்றபின்

்ரியசாை விடடடயத் ல்தர்நத்தடுத்து எழுதுக.

1. ஒருவர ்தம் குழ்நட்தகளுக்குச் ல்ரத்து டவக்க லவண்டிய த்லவம் _____.
  அ) வீடு ஆ) கலவி  இ) த்பசாருள்  ஈ) அணிகலன்

2. கலவிடயப் ல்பசால _____ த்லவம் லவறிலடல.
  அ) விடலயிலலசா்த  ஆ) லகடிலலசா்த  இ) உயரவிலலசா்த  ஈ) ்தவறிலலசா்த

3. ‘வசாய்த்தீயின்’ என்னும் த்சாலடலப் பிரித்து எழு்தக் கிடடப்்பது _____.
  அ) வசாய்த்து + ஈயின் ஆ) வசாய் + தீயின் இ) வசாய்த்து +தீயின் ஈ) வசாய் + ஈயின்

4. ‘லகடிலடல ‘ என்னும் த்சாலடலப் பிரித்து எழு்தக் கிடடப்்பது _____.
  அ) லகடி + இலடல ஆ) லக +இலடல 
  இ) லகள்வி + இலடல ஈ) லகடு + இலடல

5. எவன் + ஒருவன் என்்ப்தடைச் ல்ரத்த்தழு்தக் கிடடக்கும் த்சால _____.
  அ) எவன்ஒருவன்     ஆ) எவன்தைசாருவன்     இ) எவதைசாருவன் ஈ) ஏன்தைசாருவன்

குறுவிைசா

 கலவிச் த்லவத்தின் இயலபுகளசாக �சாலடியசார கூறும் த்ய்திகடள எழுதுக.

சிறுவிைசா

 கலவிச் த்லவம் குறித்து �சாலடியசார கூறும் கருத்துகடளத் த்தசாகுத்து எழுதுக.

சி்ந்தடை விைசா

 ‘கலவிச் த்லவம் அழியசா்த த்லவம் எைப்்படுவது ஏன்?’ – சி்நதித்து எழுதுக.

மதிபபீடு

7th Std - Tamil Term 2 Pages 1-76.indd   30 6/23/2021   3:29:30 PM

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


31

உலகில ்பலவடகயசாை த்லவஙகள் உள்ளை. அவறறுள் 
அழியசா்த த்லவம் கலவிச் த்லவம் ஆகும். பிை த்லவஙகள் 
அடைத்தும் அழியும் ்தன்டேயுடடயை. கலவி கற்ப்தறகுக் கசால 
எலடல இலடல. கலவியின் இன்றியடேயசாடே, கறக லவண்டிய 
நூலகள்,  கறகும் கசால அளவு ஆகியவறடைக் குறித்து அறி்நது 
தகசாள்லவசாம்.

இயல்
இைண்டு ைாழவிககும் கல்வி

உரைநரை உலகம்

உலகிலுள்ள உயிரிைஙகளுள் ேனி்தப்பிைவி ்தனித்்தன்டே உடடயது. ஏதைன்ைசால 
ேனி்தப் பிைவிக்குத்்தசான் எதிரகசாலம் த்சாலல முடியசாது. ஒரு வசாடழக்கன்று டவத்்தசால 
அஃது எதிரகசாலத்தில வசாடழேைேசாகி வசாடழயிடல, வசாடழப்பூ,  வசாடழக்கசாய், 
வசாடழப்்பழம், வசாடழத்்தண்டு ஆகியவறடைத் ்தரும் என்று டவக்கும்ல்பசால்த த்சாலலலசாம். 
ஒரு ்பசுேசாடு கன்று ஈன்ைசால அஃது எதிரகசாலத்தில ்பசால ்தரும் என்று த்சாலலிவிடலசாம். 
ேனி்தன் எதிரகசாலத்தில என்ை ஆவசான் என்று த்சாலலலவ முடியசாது. அ்தைசால்தசான் இஃது 
அருடேயசாை பிைவி.

ஒரு வீடடில  குழ்நட்த பிை்நது அக்கம்்பக்கத்தில இருப்்பவரகள் என்ை குழ்நட்த 
பிை்நதிருக்கிைது என்று லகடடசால,  ஆண்குழ்நட்த அலலது த்பண்குழ்நட்த  என்று்தசான் 
த்பறை ்தசாய் த்சாலலுவசாள். அப்்படி இலலசாேல ஒரு ேசாவடட ஆடசியர பிை்நதிருக்கிைசார 
என்று த்சாலல முடியுேசா? ேகசாத்ேசா கசா்நதி பிை்ந்த உடலை அவைது ்தசாயசார புத்திலி்பசாயிடம் 
ல்பசாய் அக்கம் ்பக்கத்தில இரு்ந்தவரகள் ’என்ை குழ்நட்த?’ என்று லகடடசாரகள். ஆண் 
குழ்நட்த என்று்தசாலை அ்ந்த அம்ேசா த்சாலலி இருப்்பசார. அப்்படி இலலசாேல ”இப்ல்பசாது்தசான் 
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ேகசாத்ேசா கசா்நதியடிகள் பிை்நதிருக்கிைசார. உஙகளுக்தகலலசாம் சு்த்நதிைம் வசாஙகிக் 
தகசாடுக்கப் ல்பசாகிைசார” என்ைசா த்சாலலியிருப்்பசார? 

காலமறிைல்
உலகில மிகவும் அருடேயசாைது என்ைதவன்ைசால அது கசாலம்்தசான். ேறைடவ 

எலலசாம் ல்பசாைசால வரும். கசாலமும் ல�ைமும் ல்பசாைசால வைசாது. லேட் �சாறகசாலி ல்பசாைசால 
வரும். ஆைசால ல்தரவு ல�ைத்தில ஒரு ட்பயன் �சான்கு �சாள்கடள வீணடித்து விடடசால 
ல்பசாைது ல்பசாைது்தசான். இன்தைசாரு ேசாணவனிடத்திலல கடன் லகடக முடியசாது. ”ஒரு 
�சாலு �சாள் இரு்ந்தசால தகசாடுடசா! ேைப்்பசாடம் ்பண்ணிவிடடுத் திரும்்பத் ்த்நது விடுகிலைன்” 
என்தைலலசாம் லகடக முடியசாது. இ்தறகசாகத்்தசான் கசாலேறி்தல, கலவி என்னும் இைண்டு 
அதிகசாைஙகடளயும் திருவள்ளுவர எழுதியுள்ளசார.

அழியாச்செல்ைம்
இ்ந்த உலகத்தில எலலசாச் த்லவமும் ேடை்நதுவிடும்; அழி்நதுவிடும். �சான் தவளியூர 

த்ன்ைல்பசாது �ண்்படைக் லகடலடன், ”இரு்பது இரு்பத்ட்த்நது ஆண்டுகளுக்கு முன்லை 
இஙலக ஒரு த்பரிய ஆலேைம் இரு்ந்தல்த, அஃது எஙலக?” என்று. ”அது புயல கசாறறிலல 
விழு்நது விடடது” என்று த்சான்ைசார. அஃது அழிகிை த்லவம். ”அஙலக ஒரு த்பரிய கடடடம் 
இரு்ந்தல்த, அஃது எஙலக?” என்று லகடலடன். ”அது ேடழ த்பய்து இடி்நது விடடது” என்று 
்பதில வ்ந்தது. இதுவும் அழிகிை த்லவம். 

�சாம் ல்பசும் ல்பசாது, ”அல்தசா ல்பசாகிைசாலை, அவர ்பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்லை இைண்டு 
இலட் ரூ்பசாய் டவத்திரு்ந்தசார. இப்ல்பசாது எலலசாம் த்லவசாகிப்ல்பசாய் இைண்டு ரூ்பசாய் கடன் 
லகடகிைசார” என்று த்சாலலவசாம். இஃது அழிகிை த்லவம். கலவி அப்்படிப்்படட்தன்று. ”அல்தசா 
ல்பசாகிைசாலை அவர ்பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்லை ்படடம் த்பறறிரு்ந்தசார. இப்ல்பசாது எலலசாம் 
த்லவசாகிப்ல்பசாய் தவறும் ்பத்்தசாம் வகுப்பு ஆகி விடடசார” என்று த்சாலல ேசாடலடசாம். 
ஏதைன்ைசால கலவி அழியசா்தது. அ்தைசால்தசான்,

பகடில் விழுச்சசல்வம் கல்வி ஒருவறகு 
மாடல்ை மறல்ற யலவ                (கு்றள் 400)

என்று வள்ளுவர கூறுகிைசார.

ஒளிவிளககு
கலவி ஓர ஒளிவிளக்கு. அ்தசாவது இருக்கும் இடத்ட்த ஒளிேயேசாக ஆக்குவது. 

அ்தனுடடய குறிப்பு என்ைதவன்ைசால ஒருவன் கறறுவிடடசால, அப்்படிக் கறை கலவிடயப் 
்பலருக்கும் அளிக்க லவண்டும்.  அப்்படிப் ்பலருக்கும் ஒளி ்தருவது்தசான் கலவி. கலவி 
இலலசா்த �சாடு விளக்கிலலசா்த வீடு. விளக்கிலலசா்த வீடடில யசார குடியிருப்்பசாரகள்? வீடு 
இருடடசாக இருக்கும். அதுல்பசால  கலவி இலலசா்த குடும்்பத்ட்த யசாரும் ேதிக்கேசாடடசாரகள்.

கற்றைரும் கல்லாைைரும்
கலவியறிவு இலலசா்தவரகடளத் திருவள்ளுவர ல்பசால குடை கூறியவர லவறு எவரும் 

இலடல. 

விைங்சகாடு மககள் அலனயர் இைங்குநூல்
கற்றாபராடு ஏலன யவர்               (கு்றள் 410)
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என்னும் திருக்குைளில கலவியறிவு இலலசா்தவடை விலஙகு என்கிைசார. ஏன் விலஙகு 
என்று த்சான்ைசார? அது த்சான்ைசால லகடகசாது. ேசாடு ஒன்று த்தருவில வருகிைது என்று 
டவத்துக்தகசாள்ளுஙகள். அ்ந்த ேசாடடடப் ்பசாரத்து, ”�சான் வீடடுக்குப் ல்பசாகிலைன். என் 
பின்ைசாலலலய வசா” என்ைசால வருேசா? �ம்கூட அது வருவ்தறகுக் டகயில ்பச்ட்ப்புல 
டவத்துக்தகசாண்டு கசாடடலவண்டும். அது ேடடுமிலலசாேல விலஙகு �லல த்யலகடளத் 
்தசாைசாகச் த்ய்யசாது. 

ஒரு ்பசுேசாடு இருக்கிைது. ஒரு த்பசாருடள உருடட லவண்டும் என்ைசால அது ்தசாைசாகலவ 
ல்பசாய் உருடடிவிடும். ஒருத்பசாருடள உடடக்க லவண்டும் என்ைசால ்தசாைசாகலவ ல்பசாய் 
உடடத்துவிடும். ஓர ஆடள முடட லவண்டுதேன்ைசால ்தசாைசாகலவ ல்பசாய் முடடிவிடும். 
இவவளவும் தகடட த்யலகள். இவவளவும் த்ய்்த அ்ந்தப் ்பசுேசாடு ்பசால தகசாடுப்்பது �லல 
த்யல. ஆைசால அட்தத் ்தசாைசாகக் தகசாடுக்கசாது. ்தசாைசாகலவ �ம் வீடடிறகுள் வ்நது, ‘எஙலக 
த்சாம்ட்பக் கசாலணசாலே?’ என்று அதுவசாகலவ எடுத்து வ்நது ்பசாடலக் தகசாடுத்து விடடுப் 
ல்பசாகசாது. �லல த்யடல ேனி்தன் ்தசாைசாகச் த்ய்ய லவண்டும் என்கிைசார வள்ளுவர. 
இன்தைசாருவர வ்நது த்சாலல லவண்டும் என்று கசாத்திருக்கக் கூடசாது. �ன்றின்்பசால 
உய்ப்்பது அறிவு என்று வள்ளுவர இ்தறகசாகத்்தசான் த்சான்ைசார. அ்ந்த அறிடவப் த்பை 
உ்தவுவது கலவி.

கல்வியும் பேள்ளியும்
கலவி கற்ப்தறகசாகலவ குழ்நட்தகடளப் ்பள்ளிக்கு அனுப்புகிலைசாம். ்பள்ளிக்கூடத்தில 

ஆசிரியரகள் இருக்கிைசாரகள். அவரகளசால்தசான் இளம்பிள்டளகடள �லல குடிேக்களசாக 
உருவசாக்க முடியும். ேசாணவரகளில எத்்தடைலயசா ேருத்துவரகள் இருப்்பசாரகள். 
எத்்தடைலயசா த்பசாறியியலசாளரகள் இருப்்பசாரகள். எத்்தடைலயசா அறிவியல அறிெரகள் 
இருப்்பசாரகள். அட்தக் கண்டுபிடித்துச் த்சால்பவரகள் ஆசிரியரகள். அட்த ல�சாக்கிச் 
த்லுத்துவ்தறகசாகத்்தசான் ஆசிரியரகள் இருக்கிைசாரகள்.

�ேது எதிரகசாலத்ட்த உருவசாக்கும் ்பள்ளிக்குக் லகசாயில என்று த்பயர டவத்்தசார 
்பசாைதியசார. ”்பள்ளித் ்தலேடைத்தும் லகசாயில த்ய்குலவசாம்; எஙகள் ்பசாை்த ல்த்தேன்று 
ல்தசாள்தகசாடடுலவசாம்” என்ைசார. ஏன் அப்்படிச் த்சான்ைசார ்பசாைதி? ஏதைனில கலவிக் 
கூடஙகளில்தசான் குழ்நட்தகளின் எதிரகசாலம் நிரணயிக்கப்்படுகிைது. ேசாணவரகள் 
எலலலசாரும் எதிரகசாலத்திலல லேட்தகளசாக ஆகலவண்டும். இ்ந்த உலகலே ல்பசாறைக்கூடிய 
அறிெரகளசாக ஆகலவண்டும். அ்தறகசாகத்்தசான் லகசாயிலகளசாகிய ்பள்ளிக்கூடஙகளில 
குழ்நட்தகடளக் தகசாண்டு வ்நது விடுகிலைசாம்.

ஓர ஆசிரியர எலலசா ேசாணவரகளுக்கும் ்பசாடம் த்சாலலிக் தகசாடுத்்தசார . 
அவரகதளலலசாம் ்பத்்தசாம் வகுப்பு, ்பன்னிைண்டசாம் வகுப்பு என்று ்படித்து தவறறி 
த்பறைசாரகள். அ்தறகுப் பிைகு இ்ந்த ஆசிரியர என்ை த்ய்வசார? அவரகளுக்தகலலசாம் 
வசாழ்த்துக் கூறி, ’நீஙகள் எலலசாம் லேலல �ன்ைசாகப் ்படித்துக் கலலூரியில தகடடிக்கசாைன் 
என்று த்பயர வசாஙகுஙகள்’ என்று த்சாலலித்்தசான் அனுப்புவசார. அப்்படியிலலசாேல 
அவரகளுக்குச் த்சாலலிக் தகசாடுத்்தட்த எலலசாம் திருப்பியசா லகட்பசார? ’என்னிடம் இரு்ந்த 
கலவிடய எலலசாம் உஙகளுக்குச் த்சாலலிக் தகசாடுத்து விடலடன். எலலசாக் கலவிடயயும் 
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நீஙகலள எடுத்துக்தகசாண்டு ல்பசாய்விடடசால அடுத்து வரு்பவரகளுக்கு �சான் எப்்படிச் 
த்சாலலிக் தகசாடுப்ல்பன்?  �சான் த்சாலலிக்தகசாடுத்்த கலவிடய எலலசாம் திருப்பி தகசாடுஙக’ 
என்ைசா லகட்பசார? லகடகேசாடடசார. ஏதைன்ைசால கலவியசாைது தகசாடுக்கக் தகசாடுக்க வளரும்.  
்பணம் தகசாடுக்கக் தகசாடுக்கக் குடையும்.

கறக கெை்ற
்படிக்க லவண்டிய நூலகடளயும் �ன்கு ஆைசாய்்நது ல்தர்நத்தடுத்துப் ்படிக்க லவண்டும். 

சிலர ்பத்துப் புத்்தகஙகள் எழுதுகிைசாரகள். சிலர ஐம்்பது புத்்தகஙகள் எழுதுகிைசாரகள். 
ஆைசால திருவள்ளுவர வசாழ்�சாள் முழுக்க ஒலை ஒரு நூல்தசான் எழுதி இருக்கிைசார. அப்்படி 
என்ைசால எவவளவு சி்நதித்துச் சி்நதித்து எழுதி இருக்க லவண்டும்!

சில நூலகடளப் ்பறறிச் சி்ந்தடை த்ய்யலவ லவண்டசாம். சில நூலகள் ்படித்்தவுடலைலய 
விளஙகும். சில நூலகடளப் ்படித்துவிடடு ஆழேசாகச் சி்நதிக்க லவண்டும். பூமியிலல 
விடளகின்ை த்பசாருள்களில சில பூமிக்கு லேலலலய விடளயும். கத்்தரிக்கசாய், வசாடழக்கசாய், 
கீடை இடவதயலலசாம் பூமிக்கு லேலல விடளயும். சில ேண்ணுக்குள்லளலய உண்டசாகி 
இருக்கும். அவறடை �சாம்்தசான் ல்தசாண்டி எடுக்க லவண்டும். அதுல்பசால �சாம் ்படிக்கும் 
நூலகளில சிலவறடை ஒரு முடை ்படித்்தசால ல்பசா்தசாது. மீண்டும் மீண்டும் ஆழ்்நது 
்படித்்தசால்தசான் அ்தன் த்பசாருள் விளஙகும். அப்்படிப்்படட நூலகடள ஆழ்்நது ஆைசாய்்நது 
்படிக்க லவண்டும். அ்தைசால்தசான் திருவள்ளுவர ’கறக - க்டை – கற்படவ’ என்று 
த்சான்ைசார. எட்தப் ்படிக்க லவண்டுலேசா அட்தத்்தசான் ்படிக்க லவண்டும். எைலவ, �சாம் 
வசாழ்�சாள் முழுவதும் கறல்பசாம்; கறக லவண்டியவறடைக் கறல்பசாம்; நூலின் உடத்பசாருடள 
உணர்நது கறல்பசாம்; அ்தன்்படி �ட்நது வசாழ்வில உயரவடடலவசாம்.

நூல் சைளி
தி ரு க் கு � ள்  ே கு ப் பு ை ள்  ந ட த் தி யு ம்  த � ொ ட ர் 
தெொறதபொழிவுைள் நிைழத்தியும் திருக்கு�கைப் பைப்பும் 
பணி தெய�ேர் திருக்கு�ைொர் வீ. முனிெொமி. நகைச்சுகே 

�தும்பும் �மது கபச்ெொல் மக்ைகைக் ைேர்ந�ேர் இேர். ேள்ளுேர் 
உள்ைம், ேள்ளுேர் ைொட்டிய ேழி, திருக்கு�ளில் நகைச்சுகே 
உள்ளிட்ட பல நூல்ைகை எழுதியுள்ைொர்.  உலைப்தபொதுமக� 
திருக்கு�ள் உகை விைக்ைம் என்னும் இேைது நூல் தபரும் புைழ 
தபற�து. இக்ைட்டுகை சிந�கைக் ைைஞ்சியம் என்னும் இேைது 
நூலிலிருநது த�ொகுத்துத் �ைப்பட்டுள்ைது. 

கலவி த்தசாடர்பசாை ்பசாடல வரிகடளத் த்தசாகுத்து எழுதுக.

(எ.கசா.) கலவி கடையில; கற்பவர �சாள் சில.

கறபேரை கற்றபின்
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்ரியசாை விடடடயத் ல்தர்நத்தடுத்து எழுதுக.

1. கசாலத்தின் அருடேடயக் கூறும்  திருக்குைள் அதிகசாைம் ______.

   அ)  கலவி          ஆ) கசாலேறி்தல  இ) விடையறி்தல          ஈ) ேடியின்டே

2. கலவியிலலசா்த �சாடு ________ வீடு.

  அ)  விளக்கிலலசா்த   ஆ)  த்பசாருளிலலசா்த

  இ)  க்தவிலலசா்த   ஈ)  வசா்லிலலசா்த

3.  ‘்பள்ளித் ்தலேடைத்தும் லகசாயில த்ய்குலவசாம்’ என்று ்பசாடியவர ________.

  அ)  திருக்குைளசார   ஆ)  திருவள்ளுவர     
இ) ்பசாைதியசார   ஈ)  ்பசாைதி்தசா்ன்

4.  ‘உயரவடடலவசாம்’ என்னும் த்சாலடலப் பிரித்து எழு்தக் கிடடப்்பது ________.

      அ)  உயர + வடடலவசாம்   ஆ)  உயர + அடடலவசாம்

      இ)  உயரவு + வடடலவசாம்   ஈ)  உயரவு + அடடலவசாம்

5.  இடவ + எலலசாம் என்்ப்தடைச் ல்ரத்த்தழு்தக் கிடடக்கும் த்சால _______.

  அ)  இடவஎலலசாம்   ஆ)  இடவதயலலசாம்        
இ) இதுதயலலசாம்   ஈ)  இவதயலலசாம்

த்சாறதைசாடரில அடேத்து எழுதுக.

1. த்லவம்     2. இளடேப்்பருவம் 3. ல்தர்நத்தடுத்து

குறுவிைசா

1. ேனி்தப் பிைவிக்கும்  பிை உயிரிைஙகளுக்கும் இடடலய உள்ள லவறு்பசாடு யசாது?

2. கலவி அறிவு இலலசா்தவரகள் ்பறறி வள்ளுவர கூறுவது யசாது?

3. நூலகடள எவவசாறு ்படிக்க லவண்டும்?

சிறுவிைசா

1. கலவிலய அழியசா்த த்லவம் என்்பட்த விளக்குக.

2. கலவிடயயும் விளக்டகயும் திருக்குைளசார எவவசாறு ஒப்பிடுகிைசார?

சி்ந்தடை விைசா 

 �லல நூலின் இயலபுகளசாக நீஙகள் கருதுவை யசாடவ?

மதிபபீடு
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இயல்
இைண்டு பேள்ளி மறுதி்றபபு

விரிைானம்

ஒவதவசாரு ேனி்தனுக்கும் சில கடடேகள் உண்டு. அடவ 
ேனி்தனின் ஒவதவசாரு ்பருவத்திறகும் ஏற்ப ேசாறு்படும். 
இளடேப்்பருவம் கலவிக்கு உரியது. எைலவ்தசான் "இளடேயில 
கல" என்று ஒளடவயசார கூறிைசார.  இளடேயில கறகும் 
கலவி ஒருவடைச் ்சான்லைசாைசாக உருவசாக்கும்.  எ்ந்தக் 
கசாைணத்திறகசாகவும் கலவி கற்பட்தத் ்தவிரக்கக் கூடசாது என்்பட்த 
உணரத்தும் கட்த ஒன்டைப் ்படிப்ல்பசாம்.

்பள்ளி ேறுதிைப்புக்கு இைண்டு �சாள்கள்  இரு்ந்தை. ேதிவசாணனுக்குக்   லகசாடட 
விடுமுடை ஒன்ைடை ேசா்தமும் ஓடி விடடது.

ல்பரு்நது நிறுத்்தம் கூடடத்்தசால நிைம்பி வழி்ந்தது. “என்ை சி்ந்தடையடசா, ேதி?” 
ேதிவசாணனின் ல்தசாடளத் த்தசாடட்படி லகடடசான் கவின். சிறுவரகளசால நிைம்பி வழி்ந்தது 
ல ்ப ரு ்ந து  நி று த் ்த ம் .  “ த ை ண் டு 
�சாள்லல ்பள்ளி திைக்கப் ல்பசாகுது” 
என்ைசான் ேதிவசாணன். 

“்பள்ளிக்குப் ல்பசாகணும்ஙகை 
கவடலயசா?”

 “ க வ ட ல யி ல ல ட சா ,  மு டி வு 
்பண்ணனும்”

“என்ை முடிவு?”

“்பள்ளிக்குப் ல்பசாை்தசா, இலலல 
பின்ைலசாடட நிறுவைத்துக்குப் 
ல்பசாை்தசான்னு..”

“�சாஙதகதளலலசாம் பின்ைலசாடட நிறுவைத்துக்குத்்தசான். �சான் முடிவு ்பண்ணிடலடன்” 
என்ைசான் கவின்.

“எைக்குக் குழப்்பம்”

“என்ைடசா குழப்்பம்? வசாைசாவசாைம் ்ம்்பளம். திடைப்்படம் ்பசாக்கக் கசாசு கிடடக்குது. 
்சாயஙகசாலேசாைசா ்பலைசாடடசா.. இடடயில ல்பசாண்டசா… வீடல யசாரும் திடடைதும் இலலல. 
ேகிழ்ச்சியசாத்்தசாலை இருக்லகசாம். இ்ந்த ேகிழ்ச்சி ல்பசாதும்”
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லகசாடட விடுமுடை த்தசாடஙகியல்பசாதும் இ்ந்தக் குழப்்பம் ேதிவசாணனுக்கு இரு்ந்தது. 
�சாடல்நது �சாள்கள் அக்கசாவீடு, அத்ட்த வீடு ல்பசாய் வ்ந்தசான். த்தசாடலக்கசாடசி ்பசாரத்துப் 
த்பசாழுது ல்பசாக்கிைசான்.

�ண்்பன் கவின் ஒரு �சாள் அடழத்்தசான். ”சும்ேசா்தசாலை இருக்லக. வசாடசா பின்ைலசாடட 
நிறுவைத்துக்குப் ல்பசாகலசாம். புதிய உடடகள், எழுதுலகசாலகள், குறிப்ல்படுகள், 
வசாஙகப் ்பணம் ்ம்்பசாதிச்சுருலவ. இ்ந்த விடுமுடையிலல வீடலலயும் சுடேயசா இருக்க 
லவண்டியதிலலல.. பின்ைலசாடட நிறுவைத்துக்கு ஆளு லவணும். வசாடசா..” என்ைசான்.

்ரி என்று ல்ர்நதுவிடடசான்.  ஒன்ைடை ேசா்தஙகள் ஓடிவிடடை. பின்ைலசாடட நிறுவை 
லவடல புது்சாக இரு்ந்தது. ஆடடகடள அடுக்கிக் கடடும் லவடல்தசான்.

்னிக்கிழடே வசாைச் ்ம்்பளம். ்பத்து ேணிக்கும் பிற்பகலிலும் வடட, ல்தநீர. இைவில 
்பலைசாடடசா, ல்தசாட் என்று சுடவயசாகச் ்சாப்பிட முடி்ந்தது. அம்ேசா அவைது ்ம்்பளப் 
்பணத்ட்தப் ்பத்திைேசாக டவத்திருப்்ப்தசாய்ச் த்சான்ைசார. த்லவழி்நது ல்பசாயிரு்ந்தசாலும் 
தகசாடுத்துவிடுவசார. ்பள்ளி திைக்கும்ல்பசாது �லலசா த்லவு த்ய்யலசாம். 

�லல ்ம்்பளம் கிடடக்கிைது. பின்ைலசாடடக்குத் ல்தடவ மிகுதியசாக இருக்கிைது. எைலவ 
லவடலக்குக் குடைவிலடல. 

அதிகசாரிகள் ஆய்வுக்கு வரும்ல்பசாது தவளியில அனுப்பி விடுகிைசாரகள். ஒரு லவடள 
கண்டுபிடித்துவிடடசால, வயது ்பதிடை்நது என்று த்சாலலச் த்சான்ைசாரகள். பின்ைலசாடட 
நிறுவைத்துக்குப் ல்பசாய்க்தகசாண்லட இரு்ந்தசால அவனும் குழ்நட்தத் த்தசாழிலசாளி்தசான். 
வசாழ்க்டக முழுவதும் த்தசாழிலசாளி்தசான் என்்பது நிடைவுக்கு வ்ந்தது.

த்தசாழிலசாளியசாக இருப்்பது லகவலம் இலடல. ஆைசால, ்படிக்கிை வயதில லவடல 
ல்தடவயசா? ேருத்துவர, த்பசாறியசாளர, தவளி�சாடடு லவடல என்று அவனுக்குள்ளும் 
கைவுகள் இரு்ந்தை.

்படித்்தசால லவறு லவடல ்பசாரக்கலசாம். அதிகேசாை ்ம்்பளம் கிடடக்கும்.  ்படித்துவிடடுச் 
த்சா்ந்தேசாகத் த்தசாழிலும் த்ய்யலசாம். அப்்படி இலலசாேல இ்ந்த வயதிலிரு்நது 
த்தசாழிலசாளியசாகலவ வசாழ்க்டகடயக் கடத்துவ்தசா? சி்நதித்்தசான். 

கலவியறிவு மு்தன்டேயசாைது. ஒரு ்படடேசாவது வசாஙக லவண்டும். எதிரில 
இரு்ந்த விளம்்பைப்்பலடக கண்ணில ்படடது. அதில அம்ல்பத்கரும் அப்துல கலசாமும் 
த்தன்்படடைர. இவரகடளப் ல்பசால உயைலவண்டுேசாைசால ்படிப்பு லவண்டும். ்படிப்பிலலசாேல 
உயைமுடியுேசா?  ்படிப்பு அடிப்்படடத் ல்தடவ.

்பள்ளிக்குப் ல்பசாகவிலடல என்று த்சான்ைசாலும் அப்்பசா “்ரி” என்்பசார. "்ம்்பளம் வருல்த" 
என்்பசார. இ்ந்தக் குடை்ந்த ்ம்்பளத்திறகசாகப் ்படிப்ட்பத் த்தசாடலப்்ப்தசா? ல்பசாண்டசாவும் 
வடடயும் ்பலைசாடடசாவும்  வீடடில கிடடக்கசாது. அவறறுக்கு அடிடேயசாவ்தசா? ்தடலடய 
உலுக்கிக் தகசாண்டசான் ேதிவசாணன்.

வரும் ல்பரு்நதுகள் நிைம்பி வழி்ந்தை. ஒவதவசாரு �சாளும் இப்்படித்்தசான். மிகுதியசாை 
கூடடம். ல்பரு்நதில நுடழவது ஒரு விடளயசாடடுச் ்சா்தடை. பின்ைலசாடட நிறுவைத்துக்குப் 
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ல்பசாைசால உடடதயலலசாம் க்ஙகி அழுக்கசாகி இருக்கும். இைவும் இல்த நிடல்தசான். ல்பரு்நது 
ஒன்று வ்ந்தது. கூடடம் பிதுஙகி வழி்ந்தது. கவின் ேதிவசாணனின் டகடய இழுத்்தசான். 
“கூடட்ந்தசான். ஆைசா ல்பசாயிடலசாம்.”

ேதிவசாணன் ்தன் அருகில வ்நது நின்ை முதியவடைப் ்பசாரத்்தசான். முகம் இடுஙகி 
இரு்ந்தது. ேழிக்கப்்படசா்த முகம். ல்சாரவசாக இரு்ந்தசார.  “இது �லலூர ல்பசாகுேசா?” என்று 
லகடடசார.

ேதிவசாணன் வ்நது நின்ை ல்பரு்நட்தப் ்பசாரத்்தசான். முதியவரின் ்பசாரடவ அக்கம் 
்பக்கமிரு்ந்த சிறுவரகளின்மீது இரு்ந்தது. ”என்ைப்்பசா, இது �லலூர ல்பசாகுேசா?”

அவரகளுள் ஒரு சிறுவன் ல்பரு்நதின் முகப்ட்பக் கூர்நது கவனித்்தசான். எதுவும் 
ல்ப்சாேல புன்முறுவல வ்ந்தது.

“என்ைப்்பசா ல்பசாகுேசா?” என்று மீண்டும் லகடடசார அவர.

“யசாருக்குத் த்தரியும்? எஙகளுக்குப் ்படிக்கத் த்தரியசால்த”  என்று கூறிய்படி ஒரு சிறுவன் 
முகத்ட்தத் திருப்பிக் தகசாண்டசான்.

“சின்ைப் ்ப்ஙகளசா இருக்கீஙக. இதுகூட ்படிச்சுச் த்சாலலத் த்தரியசா்தசா?”

ஒருவன் தவறுப்புடன் இடடேறித்்தசான். “த்பரியவலை… இ்தப் ்படிக்கக்கூட உஙகளுக்குத் 
த்தரியசா்தசா…?” ‘ஓ...’தவன்று லகலியசாை ஓட் வ்ந்தது. சிரித்்தசாரகள்.
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இட்தக் கவனித்துக் தகசாண்டிரு்ந்தசான் ேதிவசாணன். அவர அருலக த்ன்ைசான். “இ்ந்தப் 
ல்பரு்நது �லலூர ல்பசாகசாதுஙக. �லலூர ல்பரு்நது வ்ந்தசா த்சாலலைன்” என்ைசான்.

“்ரி ்தம்பி”.

முதியவருக்குப் ்படிப்பு இலடல. ல்பரு்நதில எழுதி இருப்்பட்தப் ்படிக்க முடியவிலடல. 
இ்ந்த வயதிலும் அவேசாைப்்படுகிைசார. கலவியறிவு இலலசாேல ல்பசாய்விடடசால �சானும் 
இப்்படித்்தசான் வசாழ்க்டக முழுவதும் அவேசாைப்்படலவண்டும்.  �லல கலவியறிவு 
்தடலநிமிர்நது நிறக டவக்கும். �லல ்படிப்பு்தசான் சிை்ந்த ேனி்தைசாக்கும் என்ை எண்ணம் 
வ்ந்தது.

ல்பரு்நதுகளின் ஓட் கசாட்த அடடத்்தது. விறுவிறுதவன்று �டக்கத் த்தசாடஙகிைசான்.

“லடய்!” குைல கவினிடமிரு்நது வ்ந்தது. 

“எஙகடசா ல்பசாலை?”

“்பள்ளிக்கு”

“்பள்ளி திைக்கைதுக்கு இன்னும் தைண்டு �சாள் இருக்லக”

“்பள்ளிக்குப் ல்பசாலைண்டசா”

்சாடலடயக் கட்ந்தல்பசாது ேதிவசாணனுக்குப் த்பருமூச்சு வ்ந்தது. இைக்டககடளக் 
கடடிக்தகசாண்டு ்பைப்்பது ல்பசால இரு்ந்தது. இப்்படிலய ்பை்நதுல்பசாய் யசாருமிலலசா்த ்பள்ளிடய 
லவடிக்டக ்பசாரக்க லவண்டும் ல்பசாலிரு்ந்தது அவனுக்கு.

1. '்பள்ளி ேறுதிைப்பு' என்னும் கட்தடய வகுப்பில �சாடகேசாக �டித்துக் கசாடடுக.

2. எழு்தப்்படிக்கத் த்தரியசா்தவரகளுக்கு எவவசாறு உ்தவுவீரகள்? வகுப்பில 
கல்நதுடையசாடுக.

கறபேரை கற்றபின்

 ேதிவசாணன் ்பள்ளிக்குச் த்லல முடிதவடுத்்த நிகழ்டவச் சுருக்கி எழுதுக.

மதிபபீடு

நூல் சைளி
இக்ைக�கய எழுதியேர் சுப்ைபொைதிமணியன். இேர் குேநக�த் த�ொழிலொைர் 
முக� ஒழிப்பு, இயறகை ேைஙைகைப் பொதுைொத்�ல் கபொன்� ைருத்துைகை 
ேலியுறுத்திச் சிறுைக�, புதிைம், ைட்டுகை மு�லியேறக� எழுதியுள்ைொர்; 

ைைவு என்னும் இலக்கிய இ�கே நடத்தி ேருகி�ொர். பின்ைல், கேட்கட, �ண்ணீர் யுத்�ம், 
புத்துமண், ைக� தெொல்லும் ைகல உள்ளிட்ட பல நூல்ைகை எழுதியுள்ைொர்.
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இயல்
இைண்டு

ஓசைழுத்து ஒருசமாழி,
பேகுபேைம், பேகாபபேைம்

கறகண்டு

ஓசைழுத்து ஒருசமாழி
ஈ, பூ, டக ஆகிய எழுத்துகடளக் கவனியுஙகள். 

இடவ ஒவதவசான்றிறகும் த்பசாருள் உண்டு. இவவசாறு ஓர எழுத்ல்த த்பசாருள் ்தரும் 
த்சாலலசாக அடேவட்த ஓதைழுத்து ஒரு தேசாழி என்்பர.

�ன்னூல என்னும் இலக்கண நூடல எழுதிய ்பவண்நதி முனிவர ்தமிழில 
�சாற்பத்திைண்டு ஓதைழுத்து ஒருதேசாழிகள் உள்ளை எைக் குறிப்பிடடுள்ளசார. இவறறில 
த�சா, து ஆகிய இைண்டு த்சாறகடளத்்தவிை ஏடைய �சாற்பது த்சாறகளும் த�டில 
எழுத்துகளசாக அடே்ந்தடவ ஆகும்.

சைரிநது சைளி்ைாம்

1. ஆ- பசு 2. ஈ- தைொடு 3. ஊ- இக�ச்சி 4. ஏ- அம்பு 5. ஐ- �கலேன் 6. ஓ - ம�குநீர் 
�ொஙகும் பலகை  7. ைொ- கெொகல  8. கூ- பூமி  9. கை- ஒழுக்ைம்  10. கைொ-அைென்  
1 1 .  ெொ- இ�நதுகபொ  12 .  சீ- இைழச்சி   13 .  கெ- உயர்வு 14 .  கெொ-  மதில்
15. �ொ- தைொடு 16. தீ- தநருப்பு  17. தூ- தூயகம  18. க�- ைடவுள்  19. க�- க�த்�ல்  
20. நொ- நொவு  21. நீ- முன்னிகல ஒருகம  22. கந-  அன்பு  23. கந- இழிவு  
24. கநொ- ேறுகம 25. பொ- பொடல்   26. பூ- மலர்  27. கப – கமைம்  28. கப- இைகம 
29. கபொ- தெல்  30. மொ- மொமைம்  31. மீ- ேொன்  32. மூ - மூப்பு  33. கம- அன்பு  
34. கம- அஞ்ெைம்  35. கமொ- கமொத்�ல்  36. யொ- அைலம்   37. ேொ- அகேத்�ல்  
38. வீ- மலர்  39. கே- புல்  40. தேை- ைேர்   41. தநொ- கநொய   42. து- உண் .

ஓசைழுத்து ஒரு சமாழிகளும் அைறறின் சபோருளும்

பேகுபேைம்
லவலன், ்படித்்தசான் ஆகிய த்சாறகடளக் கவனியுஙகள்.

லவலன் என்னும் த்சாலடல லவல + அன் எைப் பிரிக்கலசாம்.

்படித்்தசான் என்னும் த்சாலடல ்படி + த் + த் + ஆன் எைப் பிரிக்கலசாம். 

இவவசாறு சிறுசிறு உறுப்புகளசாகப் பிரிக்கும் வடகயில அடேயும் த்சாறகடளப் 
்பகு்ப்தஙகள் என்்பர. பிரிக்கப்்படும் உறுப்புகடளப் ்பகு்ப்த உறுப்புகள் எைக் குறிப்பிடுவர.
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சபேயரபபேகுபேைம்
்பகு்ப்தேசாக அடேயும் த்பயரச்த்சால த்பயரப்்பகு்ப்தம் ஆகும். இ்தடை, த்பசாருள், இடம், 

கசாலம், சிடை, ்பண்பு, த்தசாழில எை ஆறு வடகப்்படுத்துவர.

(எ.கசா.)  1.  த்பசாருள் - த்பசான்ைன் (த்பசான் + அன்)

  2. இடம் - �சாடன் (�சாடு + அன்)

  3. கசாலம் - சித்திடையசான் (சித்திடை + ஆன்)

  4. சிடை - கண்ணன் (கண் + அன்)

  5. ்பண்பு - இனியன் (இனிடே + அன்)

  6. த்தசாழில – உழவன் (உழவு + அன்)

விரனபபேகுபேைம்
்பகு்ப்தேசாக அடேயும் விடைச்த்சால விடைப்்பகு்ப்தம் ஆகும்.

(எ.கசா.) உண்கின்ைசான் – உண் + கின்று + ஆன்

பேகுபேை உறுபபுகள்
்பகு்ப்த உறுப்புகள் ஆறு வடகப்்படும். அடவ ்பகுதி, விகுதி, இடடநிடல, ்்நதி, ்சாரிடய, 

விகசாைம் ஆகியடவயசாகும்.

 ்பகு்ப்தத்தின் மு்தலில அடே்நது மு்தன்டேயசாை த்பசாருடளத் ்தருவது ்பகுதி ஆகும். 
விடைப்்பகு்ப்தத்தின் ்பகுதி கடடடளயசாகலவ அடேயும்.

 ்பகு்ப்தத்தின் இறுதியில அடே்நது திடண, ்பசால, எண், இடம் ஆகியவறடைலயசா, முறறு, 
எச்்ம் ஆகியவறடைலயசா கசாடடுவது விகுதி ஆகும்.

 ்பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இடடயில அடே்நது கசாலம் அலலது எதிரேடைடயக் 
கசாடடுவது இடடநிடல ஆகும்.

 த்பரும்்பசாலும் ்பகுதிக்கும் இடடநிடலக்கும் இடடலய இடம்த்பறும் தேய்தயழுத்து ்்நதி 
எைப்்படும்.

 த்பரும்்பசாலும் இடடநிடலக்கும் விகுதிக்கும் இடடலய இடம்த்பறும் அட்ச்த்சால 
்சாரிடய எைப்்படும்.

 ்பகுதி, ்்நதி, இடடநிடல மு்தலியவறறில ஏற்படும் ேசாறைம் விகசாைம் எைப்்படும்.
(எ.கசா.) வ்ந்தைன் – வசா(வ) + த்(்ந) + த் + அன் + அன்

  வசா  - ்பகுதி. இது வ எைக் குறுகி இருப்்பது விகசாைம்

  த் - ்்நதி. இது ்ந எைத் திரி்நது இருப்்பது விகசாைம்

  த் - இை்ந்தகசால இடடநிடல

  அன்   - ்சாரிடய

  அன்  - ஆண்்பசால விடைமுறறு விகுதி.
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1. ்பசாடப்்பகுதியில இடம்த்பறை த்சாறகளில ்பகு்ப்தம், ்பகசாப்்ப்தம் ஆகியவறடைக் 
கண்டறி்நது ்தனித்்தனிலய த்தசாகுக்க.

2. உஙகள் வகுப்பு ேசாணவ-ேசாணவிகளின் த்பயரகடளப் ்பகு்ப்தம், ்பகசாப்்ப்தம் எை 
வடகப்்படுத்துக.

கறபேரை கற்றபின்

பேகாபபேைம்
ேைம், கழனி, உண், எழுது ஆகிய த்சாறகடளக் கவனியுஙகள். இவறடை லேலும் சிறிய 

உறுப்புகளசாகப் பிரிக்க முடியசா்தலலவசா? இவவசாறு ்பகு்ப்த உறுப்புகளசாகப் பிரிக்கமுடியசா்த 
த்சால ்பகசாப்்ப்தம் எைப்்படும். இடவ அடிச்த்சால அலலது லவரச்த்சாலலசாக இருக்கும்.

த்பயர, விடை, இடட, உரி ஆகிய �சான்கு வடகச் த்சாறகளிலும் ்பகசாப்்ப்தஙகள் உண்டு.

(எ.கசா.)    த்பயரப் ்பகசாப்்ப்தம்   –   நிலம், நீர, த�ருப்பு, கசாறறு.

  விடைப் ்பகசாப்்ப்தம் -  �ட, வசா, ்படி, வசாழ்.

  இடடப் ்பகசாப்்ப்தம் - ேன், தகசால, தில, ல்பசால.

  உரிப் ்பகசாப்்ப்தம் - உறு, ்தவ, �னி, கழி.

மதிபபீடு

்ரியசாை விடடடயத் ல்தர்நத்தடுத்து எழுதுக.

1.  �ன்னூலின்்படி ்தமிழிலுள்ள ஓதைழுத்து ஒருதேசாழிகளின் எண்ணிக்டக  _______.

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

2.  'எழுதிைசான்' என்்பது _______. 

  அ) த்பயரப் ்பகு்ப்தம்  ஆ) விடைப் ்பகு்ப்தம்

  இ) த்பயரப் ்பகசாப்்ப்தம்  ஈ) விடைப் ்பகசாப்்ப்தம்

3.  த்பயரப்்பகு்ப்தம்  _______ வடகப்்படும்.

  அ) �சான்கு                 ஆ) ஐ்நது                இ) ஆறு                ஈ) ஏழு

4.  கசாலத்ட்தக் கசாடடும் ்பகு்ப்த உறுப்பு  _______.

  அ) ்பகுதி                ஆ) விகுதி                இ) இடடநிடல        ஈ) ்்நதி
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த்பசாருத்துக.

 1.  த்பயரப் ்பகு்ப்தம்   – வசாழ்்ந்தசான்

 2.  விடைப் ்பகு்ப்தம்  - ேன்

 3.  இடடப் ்பகசாப்்ப்தம் - �னி

 4.  உரிப் ்பகசாப்்ப்தம்  - த்பரியசார

்ரியசாை ்பகு்ப்த உறுப்ட்ப எழுதுக.

 ல்பசாவசாள் – ல்பசா + வ + ஆள்    �டக்கின்ைசான்  - �ட + க் + கின்று + ஆன்

 ல்பசா  - _____________  �ட  - _____________

 வ  - _____________  க்  - _____________

 ஆள்  - _____________  கின்று  - _____________

        ஆன்  - _____________

பின்வரும் த்சாறகடளப் பிரித்துப் ்பகு்ப்த உறுப்புகடள எழுதுக.

 1. ்பசாரத்்தசான்   2. ்பசாடுவசார

குறுவிைசா

1. ஓதைழுத்து ஒருதேசாழி என்ைசால என்ை?

2. ்ப்தத்தின் இருவடககள் யசாடவ?

3. ்பகு்ப்த உறுப்புகள் எத்்தடை வடகப்்படும்? அடவ யசாடவ?

சிறுவிைசா

1. விகுதி எவறடைக் கசாடடும்?

2. விகசாைம் என்்பது யசாது? எடுத்துக்கசாடடுடன் விளக்குக.

3. த்பயரப்்பகு்ப்தம் எத்்தடை வடகப்்படும்? அடவ யசாடவ?

சமாழிரய ஆள்்ைாம்!

கேடே.

 சிை்ந்த கலவியசாளரகளின் த்சாறத்பசாழிவுகடள இடணயத்தில லகடடு ேகிழ்க.
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கீழ்க்ேொணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் கேசுே.

1. கலவியின் சிைப்பு.

2. குழ்நட்தத் த்தசாழிலசாளர முடை ஒழிப்பு.

ச�ொல்ைக் கேடடு எழுதுே.

1. இளடேப் ்பருவத்திலலலய கலவி கறக லவண்டும்.

2. கலவிலய அழியசா்த த்லவம்.

3. கலவி இலலசா்த �சாடு விளக்கு இலலசா்த வீடு.

4. ்பள்ளித் ்தலம் அடைத்தும் லகசாயில த்ய்குலவசாம்.

5. நூலகடள ஆைசாய்்நது ஆழ்்நது ்படிக்க லவண்டும்.

கீழ்க்ேொணும்  ச�ொறேலை அறு்வலேப் சேயர்ேைொே ்வலேப்ேடுத்துே.

 �லலூர, வடட,  லகடடல,  முகம், அன்ைம், த்ம்டே, கசாடல, வரு்தல, ல்தசாடக, 
்பசாைதி்தசா்ன்,  ்பள்ளி, இைக்டக, த்பரியது, ல்சாடல,  ஐ்நது  ேணி, விடளயசாடடு,  பு்தன்

சபோருள் இைம் காலம் சிரன குணம் சைாழில்

அறிந்து ேயனேடுத்துக்வொம்.

மூவிைம்
இடம் மூன்று வடகப்்படும். அடவ 1. ்தன்டே 2. முன்னிடல 3. ்படரக்டக. 

்தன்டைக் குறிப்்பது ்தன்டே. 

  (எ.கசா.) �சான், �சாம், �சாஙகள், என், எம், எஙகள். 

முன்ைசால இருப்்பவடைக் குறிப்்பது முன்னிடல. 

  (எ.கசா.) நீ, நீஙகள், நீர, நீவிர, உன், உஙகள். 

்தன்டையும், முன்ைசால இருப்்பவடையும் அலலசாேல மூன்ைசாேவடைக் குறிப்்பது 
்படரக்டக.

  (எ.கசா.) அவன், அவள், அவர, அவரகள், அது, அடவ, இவன், இவள், இடவ. 

�ரியொன ச�ொல்லைக் சேொண்டு நிரப்புே.

  (அது, நீ, அவரகள், அடவகள், அடவ, �சாம், என், உன்)

1. ________________  த்பயர என்ை?

2. ________________  ஏழசாம் வகுப்பு ேசாணவரகள்.
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சமாழி்யாடு விரளயாடு

3. ________________ எப்்படி ஓடும்?

4. ________________  என்ை த்ய்து தகசாண்டிருக்கிைசாய்?

5. ________________  வ்நது தகசாண்டு இருக்கிைசாரகள்.

பின்வரும் சதொடர்ேளில் மூவிடப் சேயர்ேலை அடிக்கேொடிடுே. அ்வறலற ்வலேப்ேடுத்துே.

1. எஙகள் வீடடு �சாய்க்குடடி ஓடியது.

2. இவர்தசான் உஙகள் ஆசிரியர.

3. நீர கூறுவது எைக்குப் புரியவிலடல.

4. எைக்கு, அது வ்ந்த்தசா என்று த்தரியவிலடல. நீலய கூறு.

5. உஙகலளசாடு �சானும் உணவு உண்ணலசாேசா?

ேடிதம் எழுதுே

 உஙகள் ்பகுதியில நூலகம் ஒன்று அடேத்துத்்தை லவண்டி நூலக ஆடணயருக்குக் 
கடி்தம் எழுதுக.

ைன்ரம முன்னிரல பேைரகரக

கீகே உளை குறிப்புேலைப் ேயனேடுத்திக் ேடடத்தில் எழுத்துேலை நிரப்புே.

1. கசாடலயில ்பள்ளி ேணி ________.

2. திடைப்்படஙகளில விலஙகுகள்  ______ 
கசாடசி குழ்நட்தகளுக்குப் பிடிக்கும்.

3. க தி ை வ ன்  க சா ட ல யி ல  கி ழ க் ல க 
________.

4. �சாள்ல்தசாறும் த்ய்தித்்தசாள் _______  
வழக்கம் இருக்க லவண்டும்.
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நிறக அைறகுத் ைக...

இரணயத்தில் காண்க

என சேொறுப்புேள...
 1. ்பசாடப்புத்்தகஙகள் ேடடுேன்றிப்  பிை புத்்தகஙகடளயும் ்படிப்ல்பன்.

 2. த்பறலைசார, ஆசிரியர, மூத்ல்தசார இவரகடள எப்ல்பசாதும் ேதித்து �டப்ல்பன்.

கரலச்சொல் அறி்ைாம்.
லகசாடட விடுமுடை -  Summer Vacation நீதி  -  Moral 

குழ்நட்தத் த்தசாழிலசாளர -  Child Labour சீருடட -  Uniform

்படடம் -  Degree வழிகசாடடு்தல  -  Guidance

கலவியறிவு -  Literacy ஒழுக்கம் -  Discipline

ஓர் எழுத்துச் ச�ொறேைொல் நிரப்புே.

1. ________ புலடல லேயும்.  4. ________ ்பைக்கும் .

2. ________ சுடும். 5. ________ ேணம் வீசும்.

3. ________ ல்பசும்.  

பின்வரும் எழுத்துேளுக்குப் சேொருள எழுதுே.

(எ.கசா.)  ்தசா - தகசாடு 

  தீ _______________________

  ்பசா _______________________

  ட்த _______________________

  டவ _______________________

  டே _______________________

பின்வரும் ச�ொறேலை இருசேொருள தருமொறு சதொடரில் அலமத்து எழுதுே.

ஆறு, விளக்கு, ்படி, த்சால, கல, ேசாடல, இடி

(எ.கசா.)  ஆறு - ஈ ஆறு கசாலகடள உடடயது.

    ்தஞ்சாவூரில கசாவிரி ஆறு ்பசாய்கிைது.

 அைநூலகளின் த்பயரகடள இடணயத்தில ல்தடி எழுதுக.
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இயல்
 மூன்று கரல ைண்ணம்

  ேலைேளின இனறியலமயொலமலயக் ேவிலத ்வொயிைொே அறிதல்

   இருசேொருள தரும் ்வலேயில் அலமந்த ேொடலின ச�ொல் நயஙேலை உைர்தல்

 ஓவியக்ேலையின  கமனலமலயயும் அது மனித ்வொழ்க்வொடு இலைந்துளை 
நுடேத்லதயும் உைர்ந்து கேொறறுதல்

 தமிேேச் சுறறுைொ இடஙேலையும் அல்வ ச்வளிப்ேடுத்தும் ேலை, ேண்ேொடடுக் 
கூறுேலையும் ேடித்தறிதல்

  சதொழிறசேயரின ்வலேேலை அறிந்து ேயனேடுத்துதல்

கற்றல் ்நாககஙகள்
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இயல்
 மூன்று ஒரு ்ைண்டு்காள்

க ட ல க ள்  ே னி ்த ர க ளி ன்  வ சா ழ் ல வ சா டு  இ ட ண ்ந ல ்த 
வ ள ர ்ந தி ரு க் கி ன் ை ை .  ஒ ரு  க ட ல ெ ன்  ்த சா ன்  ்ப ட ட க் கு ம் 
ஒவதவசான்டையும் அழகியலலசாடு ்படடப்்பசான். கடலப்்படடப்பு 
அழகியடல ேடடும் தவளிப்்படுத்திைசால ல்பசா்தசாது. அது 
ேசானுடத்ட்தப் ல்ப் லவண்டும். இ்தடைக் கடலெரகளிடம் ஒரு 
லவண்டுலகசாளசாக டவக்கிைசார இப்்பசாடலின் ஆசிரியர. அ்தடை 
அறிலவசாம்.

கவிரைப்பேரை

கலையுைகப் பிரும்மாககபள
மணணின் வனப்புககுப் 
புதிய அழகுகள் பசர்ப்�வர்கபள
ஒரு மானுடத்தின் பவணடுபகாள்

நீங்கள் சிறபிகளாகப்
�ால்ற உலடப்�வனின் 
சிலை வடித்தால்
வியர்லவ சநடி வீசட்டும் அதில்
வயல்சவளி உழவனின் 
உருவ வார்ப்ச�னில் 
ஈரமண வாசம்
இருகக பவணடும் அதில்
ஓவியர்களாகத்
தாயலமயின் பூரிப்ல�ச் சித்திரமாககினால்
அவள் முகப்ச�ாலிவில்
வழித்சதடுககுமாறு இருககட்டும் 
கரிசன �ாச உ்ணர்வுகள்
ஒரு சின்ன மழலைச் சித்திரமா
�ால் ம்ணம் கமழ பவணடும்
அதன் �ளிங்கு பமனியில்
ஆல்ப்ஸ் மலைச் சிகரங்களா
அட்ைாணடிக சமுத்திர அலைகளா
அபமசான் காடுகளா
�னி�டர் �ள்ளத்தாககுகளா
சதாங்கும் அதிசயத் பதாட்டங்களா
இயறலகயின் பிரமிப்பு எதுவும் 
கலைவடிவு சகாள்ளைாம்

ஏதாயினும் இலத நிலனவில் சகாள்ளுங்கள்
மானுட அலடயாளம் ஒன்று 
இருககபவணடும் அதில் கட்டாயம்
மனிதன் இல்ைாத – இல்ணயாத
எநத வனப்பும் வனப்பில்லை
அவன் கைவாத எதிலும்ஜீவ உயிர்ப்பில்லை…

-பதனரசன்
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சொல்லும் சபோருளும்
பிரும்ேசாக்கள்  –  ்படடப்்பசாளரகள் வைப்பு  –  அழகு
த�டி    –  �சாறைம் பூரிப்பு  –  ேகிழ்ச்சி
ேழடல   –  குழ்நட்த லேனி  –  உடல

போைலின் சபோருள்
கடலயுலகப் ்படடப்்பசாளரகலள! ேண்ணின் அழகுக்கு அழகு ல்ரப்்பவரகலள! 

உஙகளுக்கு ஒரு ேனி்தச் ்மு்தசாயத்தின் லவண்டுலகசாள்!

நீஙகள் ்பசாடை உடடப்்பவரின் சிடலடயச் த்துக்கிைசால, அதில வியரடவ �சாறைம் 
வீ்லவண்டும். உழவரின் உருவ வசாரப்்பசாக இரு்ந்தசால, அதில ஈைேண்ணின் ேணம் வீ் 
லவண்டும். 

்தசாயின் ேகிழ்ச்சியசாை உருவத்ட்த ஓவியேசாக வடை்ந்தசால, அவரின் முகத்தில அன்பும் 
்பசா்மும் நிடை்நதிருக்க லவண்டும். சிறு குழ்நட்தயின் சித்திைத்ட்தத் தீடடிைசால அ்தன் 
உடலில ்பசால ேணம் கேழ லவண்டும். 

ஆலப்ஸ் ேடலச் சிகைஙகள், அடலசாண்டிக் த்பருஙகடல அடலகள், அலே்சான் 
கசாடுகள், ்பனி்படர ்பள்ளத்்தசாக்குகள், த்தசாஙகும் ல்தசாடடஙகள் எை இயறடகயின் 
வி்நட்தத் ல்தசாறைஙகள் எடவயும் கடலவடிவம் த்பைலசாம். ஆைசால அதில ேசானுடப் ்பண்பு 
கடடசாயேசாக இருக்க லவண்டும். ேசானுடம் இலலசா்த எ்ந்த அழகும் அழகன்று.  ேனி்தன் 
கலக்கசா்த எதிலும் உயிரப்பிலடல.

நூல் சைளி
க�ைைென் �மிேொசிரியைொைப் பணியொறறியேர். இேர் ேொைம்பொடி, குயில், 
த�ன்�ல் கபொன்� இ�ழைளில் ைவிக�ைள் எழுதியுள்ைொர். இேைது ைவிக�ைளில் 
ெமு�ொயச் சிக்ைல்ைள் எள்ைல் சுகேகயொடு தேளிப்படும். மண்ேொெல், தேள்கை 

கைொஜொ, தபயது பேகிய கமைம் ஆகிய ைவிக� நூல்ைகை எழுதியுள்ைொர்.
பொடப்பகுதியிலுள்ை ைவிக� தபயது பேகிய கமைம் என்னும் நூலிலிருநது எடுத்துத் 
�ைப்பட்டுள்ைது.

1. உஙகளுக்குப் பிடித்்த ஏல்தனும் ஒரு கடல ்பறறிய ்தகவலகடளத் திைடடுக.

2. உடழப்்பசாளரகளின் த்பருடேடயக் கூறும் கவிட்தகடளத் த்தசாகுத்து வ்நது 
வகுப்்படையில ்பகிரக. 

கறபேரை கற்றபின்
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மதிபபீடு

்ரியசாை விடடடயத் ல்தர்நத்தடுத்து எழுதுக.

1. ேயிலும் ேசானும் வைத்திறகு _________ ்தருகின்ைை.

    அ) கடளப்பு ஆ) வைப்பு  இ)  ேடலப்பு  ஈ)  உடழப்பு

2.  மிளகசாய் வறைலின் _________ தும்ேடல வைவடழக்கும்.

  அ) த�டி ஆ)  கசாடசி  இ)  ேணம்  ஈ)  ஓட்

3. அன்டை ்தசான் த்பறை ______ சிரிப்பில ேகிழ்ச்சி அடடகிைசார.

   அ) ்தஙடகயின் ஆ)  ்தம்பியின்  இ)  ேழடலயின்    ஈ)  கணவனின்

4. ‘வைப்பிலடல’ என்னும் த்சாலடலப் பிரித்து எழு்தக் கிடடப்்பது ______.

  அ) வைம் + இலடல ஆ) வைப்பு + இலடல

  இ) வைப்பு + யிலடல ஈ) வைப் + பிலடல

5. ‘வசாரப்பு + எனில’ என்்ப்தடைச் ல்ரத்த்தழு்தக் கிடடக்கும் த்சால ______.

  அ) வசாரப்எனில  ஆ) வசாரப்பினில           

  இ) வசாரப்த்பனில  ஈ) வசாரப்பு எனில

�யம் அறிக.

 ஒலை எழுத்திலலசா ஓட்யிலலசா முடியும் இடயபுச் த்சாறகடளப் ்பசாடலில இரு்நது 
எடுத்து எழுதுக.

குறுவிைசா

1.  ்தசாய்டேயின் ஓவியத்தில நிடை்நதிருக்க லவண்டியடவ யசாடவ?

2.  ஒரு கடல எப்த்பசாழுது உயிரப்புடடய்தசாக அடேயும்?

சிறுவிைசா

 சிற்பஙகளும் ஓவியஙகளும் எவவசாறு அடேய லவண்டும் என்று கவிெர கூறுகிைசார?

சி்ந்தடை விைசா

 நீஙகள் ஒரு கடலெைசாக இரு்ந்தசால  எத்்தடகய ்படடப்புகடள உருவசாக்குவீரகள்?
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இயல்
 மூன்று கீரைபபோத்தியும் குதிரையும்

(இைட்டு்ற சமாழிைல்)

்தமிழில த்சால�யமும் த்பசாருள்�யமும் மிகு்ந்த ்பலவடகயசாை 
்பசாடலகள் எழு்தப்்படடுள்ளை. ஒலை ்பசாடலில இைண்டு த்பசாருள் 
ல்தசான்றும்்படி ்பசாடப்்படும் இைடடுைதேசாழி்தலும் அவறறுள் 
ஒன்று. இ்தடைச் ‘சிலலடட’ என்றும் கூறுவர. அவவடகயில 
அடே்ந்த சுடவயசாை ்பசாடல ஒன்டை அறிலவசாம்.

கவிரைப்பேரை

சொல்லும் சபோருளும்
வண்கீடை  - வளேசாை கீடை  ்பரி  - குதிடை

முடடப்ல்பசாய் -  முழு்தசாகச் த்ன்று கசால  - வசாய்க்கசால, குதிடையின் கசால
ேறித்்தல - ்தடுத்்தல (ேண்டண தவடடித் ்தடுத்துப் ்பசாத்தி கடடு்தல), 
   எதிரிகடளத் ்தடுத்துத் ்தசாக்கு்தல

போைலின் சபோருள்
கீரைபபோத்தியில் 

 ேண் கடடிகடள அடித்துத் தூளசாக்குவர;  ேண்டண தவடடித் ்தடுத்துப் ்பசாத்திகளசாக்கி 
டவத்திருப்்பர; வசாய்க்கசாலில ேசாறிேசாறி நீர ்பசாய்ச்சுவர; நீர கடடேடடயின் இறுதி வடை 
த்ன்று ேசாறறி விடத் திரும்பும். 

குதிரை
  வண்டிகளில கடடி, அடித்து ஓடடப்்படும்; கசால ேசாறிேசாறிப் ்பசாய்்நது த்லலும்;  

எதிரிகடள ேறித்துத்  ்தசாக்கும்; ல்பசாக லவண்டிய இடம் முழுவதும் த்ன்று மீண்டும் திரும்பி 
வரும். 

இக்கசாைணஙகளசால  கீடைப் ்பசாத்தியும், ஏறிப் ்பயணம் த்ய்யும் குதிடையும் ஒன்ைசாகக் 
கரு்தப்்படும். 

கட்டி அடிகலகயால் கால்மாறிப் �ாயலகயால்
சவட்டி மறிககின்்ற பமன்லமயால் - முட்டப்ப�ாய
மா்றத் திரும்புலகயால் வணகீலரப் �ாத்தியுடன் 
ஏ்றப் �ரியாகு பம*

- காளபமகப்புைவர்
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நூல் சைளி
ைொைகமைப்புலேரின் இயறதபயர் ேை�ன். கமைம் மகே தபொழிேது கபொலக் 
ைவிக�ைகை விகைநது பொடிய�ொல் இேர் ைொைகமைப்புலேர் என்று 
அகேக்ைப்பட்டொர். திருேொகைக்ைொ உலொ, ெைசுேதி மொகல, பைபிைம்ம விைக்ைம், 

சித்திை மடல்  ஆகிய நூல்ைகை எழுதியுள்ைொர். இேைது �னிப்பொடல்ைள் �னிப்பொடல் திைட்டு 
என்னும் நூலில் இடம் தபறறுள்ைை. அநநூலிலிருநது ஒரு பொடல் இஙகுத் �ைப்பட்டுள்ைது.

இருத்பசாருள் ்தரும் த்சாறகள் சிலவறடை எழுதி, அவறறின் இரு த்பசாருள்கடளயும் 
எழுதுக.

(எ.கசா.) ேசாடல - ேலர ேசாடல, அ்நதிப் த்பசாழுது

கறபேரை கற்றபின்

மதிபபீடு
்ரியசாை விடடடயத் ல்தர்நத்தடுத்து எழுதுக.

1. ‘ஏைப் ்பரியசாகுலே’ என்னும் த்தசாடரில ‘ ்பரி’ என்்ப்தன் த்பசாருள் __________.

  அ)  யசாடை  ஆ) குதிடை   இ) ேசான்     ஈ) ேசாடு

2. த்பசாரு்ந்தசா்த ஓட் உடடய த்சால  __________.

  அ)  ்பசாய்டகயசால    ஆ) லேன்டேயசால

  இ)  திரும்புடகயில   ஈ)  அடிக்டகயசால

3.  ‘வண்கீடை’ என்னும் த்சாலடலப் பிரித்து எழு்தக் கிடடப்்பது __________.

  அ) வண் + கீடை    ஆ) வண்ணம் + கீடை

  இ) வளம் + கீடை    ஈ) வண்டே + கீடை 

4. கடடி + அடித்்தல என்்ப்தடைச் ல்ரத்த்தழு்தக் கிடடக்கும் த்சால _________.

  அ)  கடடியிடித்்தல   ஆ) கடடியடித்்தல 

  இ) கடடிஅடித்்தல       ஈ) கடடுஅடித்்தல

சிறுவிைசா

 கீடைப்்பசாத்தியும் குதிடையும் எக்கசாைணஙகளசால ஒத்திருக்கின்ைை?

சி்ந்தடை விைசா

 நீஙகள் எவறடைக் குதிடைலயசாடு ஒப்பிடுவீரகள்?
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ஆயகடலகள் அறு்பத்து �சான்கனுள் ஒன்று ஓவியக்கடல. 
கசாண்ல்பசாரின் கண்டணயும் கருத்ட்தயும் கவர்நதிழுக்கும் 
ஆறைல ஓவியத்திறகு உண்டு. ஒரு கருத்ட்தப் ல்பச்்சாலும் 
எழுத்்தசாலும் தவளிப்்படுத்துவட்தக் கசாடடிலும் ஓர ஓவியத்்தசால 
மிக நுட்பேசாகப் புரிய டவத்துவிட முடியும். அ்தைசால்தசான் 
ஓவியத்ட்த நுண்கடலகளுள் மு்தன்டேயசாை ஒன்ைசாகக் 

கருதுகின்ைைர. இத்்தடகய சிைப்பு மிக்க ஓவியக்கடலடயப் ்பறறி அறிலவசாம்.

இயல்
 மூன்று ்பேசும் ஓவியஙகள்

உரைநரை உலகம்

ஒரு விடுமுடை �சாளன்று கண்ணனும் ேணியும் அைசுப் த்பசாருள்கசாடசிக் கூடத்திறகுச் 
த்லகின்ைைர.  ஒவலவசார அைஙகசாகக் கண்டுகளித்்தவசாலை த்ன்று இறுதியில 
ஓவியக்கூடத்ட்த அடடகின்ைைர.

ேணி : கண்ணசா அ்ந்த அறிவிப்புப் ்பலடகடயப் ்பசார. 

அறிவிப்புப் பலகை
ஓவியஙைகைத் த�ொடொமல் பொர்க்குமொறு கைட்டுக்தைொள்கிக�ொம் . 
ஓவியஙைளுக்குக் கீகே உள்ை தபொத்�ொகை அழுத்திைொல் ஓவியஙைள் 
உஙைளுடன் கபசும். 
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கண்ணன் : ேணி! இஙகுக் குடக ல்பசான்று வடிவடேக்கப்்படட ்பசாடையில அழகசாை 
ஓவியஙகள் வடையப்்படடு உள்ளை. அ்ந்தப் த்பசாத்்தசாடை அழுத்து. குடக ஓவியம் 
ல்பசுவட்தக் லகடல்பசாம். 

(மணி ச�ாத்தாலன அழுத்துகி்றான்)
குடக ஓவியம் : � சா ன் ்த சா ன்  கு ட க  ஓ வி ய ம் 
ல ்ப சு கி ல ை ன் .  ்ப ழ ங க சா ல  ே னி ்த ர க ள் 
கு ட க க ளி ல ்த சா ன்  வ சா ழ் ்ந து  வ ்ந ்த ை ர . 
அஙகு்தசான் அவரகள் மு்தலில ஓவியஙகடள 
வடையத் த்தசாடஙகிைசாரகள். த்ய்திகடள 
ேறைவரகளுக்குத் த்தரிவிப்்ப்தறகசாக எஙகடள 
வடை்ந்தைர. லவடடடக்குச் த்லலு்தல, �டைம் 
ஆடு்தல, ல்பசார த்ய்்தல ல்பசான்ை கசாடசிகள் 
வடையப்்படடை. �சாஙகள் த்பரும்்பசாலும் லகசாடலடசாவியேசாக இருப்ல்பசாம். ேண் ேறறும் கல 
துகள்கடளக் தகசாண்டு எஙகளுக்கு வண்ணம் தீடடிைர. எஙகடள உறறு ல�சாக்கிைசால 
்பழ்ந்தமிழரின் வசாழ்க்டக முடைகடள அறி்நது தகசாள்ளலசாம்.

ேணி : கண்ணசா! இல்தசா இஙகுள்ள சுவர ஓவியத்தின் த்பசாத்்தசாடை அழுத்து. 
(கண்ணன் ச�ாத்தாலன அழுத்துகி்றான்.)

சுவர ஓவியம் : ே னி ்த ர க ள்  வீ டு க ட டி  வ சா ழ த் 
த்தசாடஙகிய கசாலம் மு்தல சுவர ஓவியஙகளசாகிய 
எஙகடள வடை்நது வருகின்ைைர. அைண்ேடைகள், 
ே ண் ட ்ப ங க ள் ,  ல க சா வி ல க ள்  ல ்ப சா ன் ை வ ற றி ன் 
சுவரகளிலும் லேறகூடைகளிலும் எஙகடளக் 
க சா ண மு டி யு ம் .  சி த் ்த ன் ை வ சா ் ல  எ ன் னு ம் 
ஊரில எஙகடளப்  ்பசாரத்திருப்பீரகள். எஙகடள 
எவவசாறு வடை்ந்தைர த்தரியுேசா? மு்தலில ஆறறு 
ேணலுடன் சுண்ணசாம்ட்பச் ல்ரத்துச் சுவடைச் 
்ேப்்படுத்துவர. சுவர ஈைப்்ப்தேசாக இருக்கும்ல்பசாது 
எஙகடள வடைவர. சுவர உலர்ந்தபிைகு எஙகடள 
வடைவதும் உண்டு. ்தஞட்ப் த்பரியலகசாயிலில 
சுவர ஓவியஙகளசாை எஙகடள ஏைசாளேசாகக் 
க சா ண மு டி யு ம் .  க ரு வ ட ை ச்  சு ற று ச் சு வ ரி லு ம் 
ேண்ட்பஙகளின் சுவரகளிலும் �சாஙகள் அழகசாகக் 

கசாடசியளிக்கிலைசாம். �சாயன்ேசாரகளில ஒருவைசாை சு்ந்தைரின் வசாழ்க்டக நிகழ்வுகளசாக 
�சாஙகள் வடையப்்படடிருக்கிலைசாம்.

ேணி : கண்ணசா, வசா! அல்தசா! அஙகுள்ள துணி ஓவியஙகடளப் ்பசாரப்ல்பசாம்.

(கண்ணன் துணி ஓவியத்தின் அருகிலுள்ள ச�ாத்தாலன அழுத்துகி்றான்.)
துணி ஓவியம் : துணிகளில ஓவியஙகள் வடையும் முடை ்பழஙகசாலம் மு்தலல வழக்கத்தில 
இரு்நதுள்ளது. ஓவியம் வடையப் ்பயன்்படும் துணிடய எழினி, திடைச்சீடல, கிழி, 
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சைரிநது சைளி்ைாம்்படசாம் எைப் ்பல த்பயரகளில அடழப்்பர. 
சீவகசி்ந்தசாேணிக் கசாப்பியத்தில குணேசாடல 
எ ன் னு ம்  ்த ட ல வி  ய சா ட ை ட ய க்  க ண் டு 
அஞசிய கசாடசிடயச் சீவகன் துணியில 
வடை்ந்த்தசாகக் கூைப்்படடுள்ளது. ்தறகசாலத்தில 
எஙகடளக் கலம்கசாரி ஓவியஙகள் என்னும் 
த்பயரில ்தமிழகத்திலும் ஆ்நதிைசாவிலும் 
ஓவியரகள் வடை்நது வருகின்ைைர.
கண்ணன் : ேணி, வசா! அ்ந்த ஓடலச்சுவடி 
ஓவியத்ட்தப் ்பசாரப்ல்பசாம்.

(கண்ணன் ஓலைச்சுவடி ஓவியத்தின் அருகிலுள்ள ச�ாத்தாலன அழுத்துகி்றான்)
ஓடலச்சுவடி ஓவியம் : ஓடலச்சுவடிகள் 
மீ து  எ ழு த் ்த சா ணி க ட ள க்  த க சா ண் டு 
லகசாடலடசாவியேசாகவும் வண்ணப்பூச்சு 
ஓவியேசாகவும் எஙகடள வடைவசாரகள். 
� சா ங க ள்  த ்ப ரு ம் ்ப சா லு ம்  இ தி க சா ் ம் 
ேறறும் புைசாணக் கசாடசிகளசாகலவ இருக்கிலைசாம். ்தறகசாலத்தில எஙகடளக் கசாண்்பது 
அரி்தசாகிவிடடது. ்தஞ்சாவூர ்ைசுவதி ேகசால நூலகத்திறகுச் த்ன்ைசால எஙகடளக் 
கசாணலசாம்.

ேணி: ்தசாள்களில ஓவியம் வடையும்ல்பசால்த �சாம் அழிப்்பசான்கடளக் தகசாண்டு ்பலமுடை 
அழித்து அழித்து வடைகிலைசாம். ஒருமுடை எழுத்்தசாணியசால கீறிவிடடசால திருத்்தமுடியசா்த 
ஓடலச்சுவடிகளில �ம் முன்லைசார ஓவியம் வடை்நதுள்ளைர. அவரகளின் திைடேடய 
எண்ணிப் ்பசாரத்்தசால வியப்்பசாக இருக்கிைது. 

கண்ணன் : ்ரி, வசா! த்ப்ல்படடுஓவியம் என்ை த்சாலகிைது என்று லகடல்பசாம். 
(கண்ணன் சசப்ப�ட்டு ஓவியத்தின் அருகிலுள்ள ச�ாத்தாலன அழுத்துகி்றான்)

த ் ப் ல ்ப ட டு  ஓ வி ய ம்  :  மு ற க சா ல த் தி ல  ே ன் ை ர க ளி ன்  ஆ ட ண க ட ள யு ம்   அ ை சு 
ஆவணஙகடளயும் த்ப்ல்படுகளில த்பசாறிப்்பது வழக்கம். அட்தப்ல்பசால  உளிதகசாண்டு 

வ ட ை ல க சா டு க ள சா க  எ ங க ட ள யு ம் 
வடை்ந்தைர. த்பசாதுவசாக நீரநிடலகள், 
த்டிதகசாடிகள், ்பைடவகள், விலஙகுகள், 
குறியீடுகள் ல்பசான்ைடவயசாக எஙகடளக் 
கசாணலசாம். 

கண்ணன் : அஙலக சில புதுடேயசாை 
ஓவியஙகள் கசாணப்்படுகின்ைைலவ! வசா, 
த்ன்று ்பசாரக்கலசாம்.

ே ணி  :  ்த ்ந ்த  ஓ வி ய ங க ள்  எ ன் று 
குறிப்பிடப்்படடுள்ளல்த! இடவ யசார ்த்ந்த 
ஓவியஙகளசாக இருக்கும்? 

சைரிநது சைளி்ைாம்

ஓவிய மண்டபத்தில் பல ேகை ஓவியஙைள் 
ேகையப்பட்டிருந�ை. ஓவியஙைள் குறித்து 
அறிநக�ொர் அறியொ�ேர்ைளுக்கு விைக்கிக் 
கூறிைர் என்� தெயதி பரிபொடலில் இடம் 
தபறறுள்ைது. 
இன்ை பலபல எழுத்துநிகல மண்டபம்
துன்னுநர் சுட்டவும் சுட்டு அறிவுறுத்�வும்  

- பரிபொடல் (19 : 54-55)

பு க ை ய ொ  ஓ வி ய ங ை ள்  ப ற றி  ந ம் 
இலக்கியஙைள் கூறும் தெயதிைள்
புகையொ ஓவியம் ைடுப்பப் புகைவில் 

- தநடுநல்ேொகட

புகையொ ஓவியம் பு�ம் கபொந�ன்ை 
-மணிகமைகல 
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(கண்ணன் தநத ஓவியத்தின் அருகிலுள்ள ச�ாத்தாலன அழுத்துகி்றான்)
்த்ந்த ஓவியம் :  �சாஙகள் யசாடைத் 
்த ்ந ்த ங க ளி ன்  மீ து  வ ட ை ய ப் ்ப ட ட 
ஓவியஙகள். வயது முதிர்நது இை்ந்த 
யசாடையின் ்த்ந்தஙகளின்மீது ்பலவடக 
நீ ர வ ண் ண ங க ட ள ப்  ்ப ய ன் ்ப டு த் தி 
அழகசாை ஓவியஙகளசாக எஙகடள வடைவசாரகள். எஙகடளக் லகைள ேசாநிலத்தில 
அதிகேசாகக் கசாணமுடியும்.

கண்ணன் : வசா! அஙலக உள்ள கண்ணசாடி ஓவியஙகடளப் ்பசாரப்ல்பசாம். 

(கண்ணன் கண்ணாடி ஓவியத்தின் அருகிலுள்ள ச�ாத்தாலன அழுத்துகி்றான்.) 
கண்ணசாடி ஓவியம் : கண்ணசாடிகள் முகம் ்பசாரக்க ேடடும்்தசான் ்பயன்்படும் எை 
நிடைத்திருப்பீரகள். ஆைசால, அழகிய வண்ண  ஓவியஙகளசாகிய எஙகடள வடையவும் 
கண்ணசாடிகடளப் ்பயன்்படுத்துகின்ைைர. ்பலவடகயசாை உருவஙகள், இயறடகக் கசாடசிகள் 
ல்பசான்ைடவகளசாக �சாஙகள் வடையப்்படுகிலைசாம். எஙகடள உருவசாக்கும் ஓவியரகள் 
்தஞ்சாவூரில மிகுதியசாக உள்ளைர. 

ேணி : அடடசா, ஓவியஙகளில்தசான் எத்்தடை வடககள்! இல்தசா! இரு்ப்தசாம் நூறைசாண்டு 
ஓவியஙகள் என்னும் இறுதிப் ்பகுதிக்கு வ்நதுவிடலடசாம்.  அல்தசா! அஙலக �சாம் இப்ல்பசாது 
வடைவது ல்பசாலத் ்தசாள்களில வடையப்்படட ஓவியஙகள் உள்ளை. வசா, த்ன்று ்பசாரக்கலசாம். 

(கண்ணன் தாள் ஓவியத்தின் அருகிலுள்ள ச�ாத்தாலன அழுத்துகி்றான்)
்தசாள் ஓவியம் : ்தறகசாலத்தில ்பைவலசாை ்பயன்்பசாடடில இருப்்பவரகள் �சாஙகலள. 
லகசாடலடசாவியஙகள், வண்ண ஓவியஙகள், �வீை ஓவியஙகள் எைப் ்பலவடகயசாை 
வடிவஙகளில �சாஙகள் கசாணப்்படுகின்லைசாம். கரிக்லகசால, நீரவண்ணம், எண்தணய் 
வண்ணம் ஆகியவறடைப் ்பயன்்படுத்தி எஙகடள வடைகின்ைைர. 

(கண்ணன் அருகிலிருநத கருத்துப்�ட ஓவியத்தின் ச�ாத்தாலன அழுத்துகி்றான்.)
கருத்துப்்பட ஓவியம் : அைசியல கருத்துகடள எளிடேயசாக விளக்குவ்தறகு �சாஙகள்  
்பயன்்படுகிலைசாம்.  இ்நதியசா இ்தழில ்பசாைதியசார்தசான் எஙகடள மு்தன்மு்தலில 

சைரிநது சைளி்ைாம் ்ைறுசபேயரகரள அறி்ைாம்

ஓவியம் ஓ வு ,  ஓ வி ய ம் ,  ஓ ே ம் ,  சி த் தி ை ம் ,  ப ட ம் ,  ப ட ொ ம் , 
ேட்டிகைச்தெயதி

ஓவியம் ேகைபேர் ைண்ணுள் விகைஞர், ஓவியப் புலேர், ஓேமொக்ைள், 
கிைவி ேல்கலொன், சித்திைக்ைொைர், வித்�ைர்

ஓவியக் கூடம் எழுத�ழில் அம்பலம், எழுத்துநிகல மண்டபம், சித்திை 
அம்பலம், சித்திைக்கூடம், சித்திைமொடம், சித்திைமண்டபம், 
சித்திை ெகப
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்தமிழில அறிமுகப்்படுத்திைசார. இப்ல்பசாது 
த்பரும்்பசாலசாை இ்தழ்களில நீஙகள் எஙகடளப் 
்பசாரக்க முடியும். எஙகளுடடய ேறதைசாரு 
வடிவலே லகலிச்சித்திைம் ஆகும்.  ேனி்த 
உருவஙகடள வி்நட்தயசாை ல்தசாறைஙகளில 
�டகச்சுடவ ல்தசான்றும்்படி வடைவட்தலய 
லகலிச்சித்திைம் என்்பர.

(கண்ணன் நவீன ஓவியத்தின் அருகிலுள்ள 
ச�ாத்தாலன அழுத்துகி்றான்)

� வீ ை  ஓ வி ய ம்  :  ஓ வி ய க் க ட ல யி ன் 
மிகப் புதுடேயசாை வடிவேசாக �சாஙகள்  
வி ள ங கு கி ல ை சா ம் .  பு து ட ே ய சா ை 
்ப சா ர ட வ யி ல  பு தி ய  க ரு த் து க ள் 
தவளிப்்படுேசாறு எஙகடள வடைகின்ைைர. 
்ப சா ர ட வ ய சா ள ர க ளி ன்  ே ை ப் ்ப சா ன் ட ே க் கு 
ஏ ற ்ப ப்  த ்ப சா ரு ள் த க சா ள் ளு ம்  வ ட க யி ல 
ல க சா டு க ள சா க வு ம்  கி று க் க ல க ள சா க வு ம் 
�சாஙகள் வடையப்்படுகிலைசாம். ்பல வண்ணக் 
க ல ட வ க ட ள க்  த க சா ண் டு ம்  எ ங க ட ள 
வடைகின்ைைர. 

ே ணி  :  இ ்ந ்த க்  க ண் க சா ட சி யி ன்  மூ ல ம் 
்பலவடகயசாை ஓவியஙகடளப் ்பறறி அறி்நது 
தகசாண்லடசாம். 
கண்ணன் : அதிலும் ஓவியஙகலள �ம்லேசாடு 

ல்பசியது மிகமிகச் சிைப்்பசாக இரு்ந்தது. இ்ந்த �சாடள �ம்ேசால ேைக்கலவ முடியசாது! �சாமும் 
சிை்ந்த ஓவியஙகடள வடை்நது ்பழகுலவசாம்.

ஐகைொப்பியக் ைகல நுணுக்ைத்துடன் 
இ ந தி ய க்  ை க �  ம ை பு ை க ை 
இ க ண த் து  ஓ வி ய ங ை ளி ல் 
புதுகமைகைப் புகுத்தியேர் இைொஜொ 
இைவிேர்மொ.  இேைது ஓவியமுக�ைள் 
பிறைொலத்தில் நொட்ைொட்டிைளில் அதிைம் 
பயன்படுத்�ப்பட்டை.  நொட்ைொட்டி ஓவியம் 
ேகையும் முக�யின் முன்கைொடிைளுள் 
ஒ ரு ே ை ொ ை க்  ை ரு � ப் ப டு ப ே ர் 
த ை ொ ண் க ட ய ை ொ ஜு .  ந ொ ட் ை ொ ட் டி 
ஓவியஙைகைப் பெொர்  தபயிண்டிங 
என்றும் அகேப்பர்

சைரிநது சைளி்ைாம்

1. உேக்குப் பிடித்்த கசாடசிடய  வடை்நது வண்ணம் தீடடுக.

2. ்பருவ இ்தழ்களில தவளிவ்ந்த ்பலவடக ஓவியஙகடளச் ல்கரித்துப் ்படத்த்தசாகுப்பு 
உருவசாக்குக.

கறபேரை கற்றபின்

மதிபபீடு
்ரியசாை விடடடயத் ல்தர்நத்தடுத்து எழுதுக.

1. குடக ஓவியஙகளில வண்ணம் தீடடப் ்பயன்்படட த்பசாருள்களில ஒன்று _______.

  அ) ேண்துகள்   ஆ) நீர வண்ணம்    இ) எண்தணய் வண்ணம்   ஈ) கரிக்லகசால

பொைதியொர் தேளியிட்ட கைலிச்சித்திைம்
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2. �டகச்சுடவ உணரவு தவளிப்்படுேசாறு  வடையப்்படும் ஓவியம் ________.

  அ) குடக ஓவியம்    ஆ) சுவர ஓவியம் 

  இ) கண்ணசாடி ஓவியம்   ஈ) லகலிச்சித்திைம்

3. 'லகசாடலடசாவியம்' என்னும் த்சாலடலப் பிரித்து எழு்தக் கிடடப்்பது ________.

  அ) லகசாடு + ஓவியம்   ஆ) லகசாடடு + ஓவியம் 

  இ) லகசாட + லடசாவியம்   ஈ) லகசாடி + ஓவியம்

4. 'த்ப்ல்படு' என்னும் த்சாலடலப் பிரித்து எழு்தக் கிடடப்்பது ________.

  அ) த்ப்பு + ஈடு    ஆ) த்ப்பு + ஓடு

  இ) த்ப்பு + ஏடு    ஈ) த்ப்பு + லயடு

5. எழுத்து + ஆணி என்்ப்தடைச் ல்ரத்த்தழு்தக் கிடடக்கும் த்சால ________.

  அ) எழுத்துஆணி    ஆ) எழுத்்தசாணி  

  இ) எழுத்து்தசாணி    ஈ) எழு்தசாணி

லகசாடிடட இடஙடள நிைப்புக.

1. கருத்துப் ்படஙகடள அறிமுகப்்படுத்தியவர _______.

2. கலம்கசாரி ஓவியம் என்று அடழக்கப்்படுவது _______.

3. ேன்ைரகளின் ஆடணகடளயும் அைசு ஆவணஙகடளயும் _____ மீது த்பசாறித்துப் 
்பசாதுகசாத்்தைர.

குறுவிைசா

1. ஓவியஙகளின் வடககள் யசாடவ?

2. குடக ஓவியஙகளில இரு்நது �சாம் அறியும் த்ய்திகள் யசாடவ?

3. ்தசாள் ஓவியஙகடள எவறடைக் தகசாண்டு வடைவர?

4. சுவர  ஓவியஙகள் கசாணப்்படும் இடஙகடளக்  கூறுக.

5. த்ப்ல்படடு ஓவியஙகளில கசாணப்்படும் கசாடசிகள் யசாடவ?

சிறுவிைசா

1. லகலிச்சித்திைம் என்ைசால என்ை?

2. ஓடலச்சுவடி ஓவியஙகள் குறித்து நீஙகள் அறி்நது தகசாண்டவறடை எழுதுக.

சி்ந்தடை விைசா 

 ்த்ந்த ஓவியஙகள் லகைளசாவில  அதிகம் கசாணப்்படுவது ஏன்?
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இயல்
 மூன்று ைமிழ ஒளிர இைஙகள் 

விரிைானம்

ேனி்தரகள் புதிய புதிய இடஙகடளக் கசாண்்பதில விருப்்பம் 
உடடயவரகள். ்பழடேயசாை நிடைவுச் சின்ைஙகள், இயறடக 
அழகு நிடை்ந்த ்பகுதிகள், வழி்பசாடடு இடஙகள், கடறகடைப் 
்பகுதிகள், ல்தசியப் பூஙகசாக்கள் ல்பசான்ை இடஙகடளக் கசாண்்பது 
உள்ளத்துக்கு ேகிழ்ச்சிடயத் ்தரும்.  அவறறுள் ்தமிழின் 
த்பருடேடய விளக்கும் இடஙகள் சிலவறடை அறிலவசாம்.

அன்பு ேசாணவரகலள! புத்்தகஙகளில ்பல வடக உண்டு. கட்தப் புத்்தகஙகள், கடடுடைப் 
புத்்தகஙகள், கவிட்தப் புத்்தகஙகள் ஆகியடவ நீஙகள் அறி்ந்தடவலய. இது ்தமிழுடன் 
த்தசாடரபுடடய இடஙகள் குறித்்த டகலயடு. இக்டகலயடு அத்்தடகய இடஙகடள ல�ரில 
கசாண லவண்டும் என்ை ஆரவத்ட்தத் தூண்டும் வடகயில வடிவடேக்கப்்படடுள்ளது. 

இ்நதியசாவில உள்ள த்தசான்டேயசாை நூலகஙகளுள் ்தஞட் ்ைசுவதி ேகசால 
நூலகமும் ஒன்று. இ்நநூலகம் கி.பி. (த்பசா.ஆ.) 1122 மு்தல இயஙகி வருவ்தசாகக் 
கலதவடடுச் த்ய்திகள் கூறுகின்ைை. இஙகுத் ்தமிழ்,  த்தலுஙகு உள்ளிடட 
்பலலவறு தேசாழிகளின் ஓடலச் சுவடிகளும் டகதயழுத்துப் ்படிகளும் உள்ளை. 
்தடலசிை்ந்த ஓவியஙகளும் த்தசான்டேயசாை  இட்க் கருவிகளும் சிற்பஙகளும் இஙகு 
இடம்த்பறறுள்ளை. 

ைஞரெ ெைசுைதி மகால் நூலகம்
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ைமிழப பேல்கரலககைகம் -  ைஞொவூர
த ் ம் த ே சா ழி ய சா கி ய 

்தமிழுக்கு ஒரு ்பலகடலக்கழகம் 
அ ட ே ய  ல வ ண் டு ம்  எ ன் ை 
எ ண் ண த் தி ன்  அ டி ப் ்ப ட ட யி ல 
்தமிழக அை்சால கி.பி. (த்பசா.ஆ.) 
1981 இல ல்தசாறறுவிக்கப்்படடது 
்த மி ழ் ப் ்ப ல க ட ல க் க ழ க ம் . 
இ து  ்த ஞ ் சா வூ ரி ல  ஆ யி ை ம் 
ஏ க் க ர  நி ல ப் ்ப ை ப் பி ல 
அ ட ே க் க ப் ்ப ட டு ள் ள து . 
வ சா ை த் தி ல  இ ரு ்ந து  ்ப சா ர க் கு ம் 
த ்ப சா ழு து  “ ்த மி ழ் � சா டு “  எ ை த் 
த்தரியும் வடகயில இ்தன் கடடட 
அ ட ே ப் பு   உ ள் ள து .  இ ்ந தி ய 
�சாகரிகத்தின் ்பண்்பசாடடுக்  கூறுகள் 
அ ட ை த் ட ்த யு ம்  வி ரி வ சா க வு ம் 
ஆழேசாகவும் ஆைசாய லவண்டும் 
என்்பல்த இப்்பலகடலக்கழகத்தின் ல�சாக்கம். 

இஙகுக் கடலப்புலம், சுவடிப்புலம், வளர்தமிழ்ப்புலம், தேசாழிப்புலம், அறிவியலபுலம் 
ஆகிய ஐ்நது புலஙகளும் இரு்பத்ட்த்நது துடைகளும் உள்ளை. இப்்பலகடலக்கழகம் 
்தமிழ்தேசாழி ஆய்வுகள் த்ய்வது ேடடுேன்றி, சித்்த ேருத்துவத்துடை மூலம் 
த்பசாதுேக்களுக்குப் ்பயனுள்ள வடகயில ேருத்துவத் த்தசாண்டு த்ய்து வருகிைது. இ்நதிய 
ஆடசிப்்பணி ்பயிறசியசாளரகளுக்குத் ்தமிழ்தேசாழிப்்பயிறசிடய இப்்பலகடலக்கழகலே 
வழஙகுகிைது. இஙகு மிகப்த்பரிய நூலகம் ஒன்று அடே்நதுள்ளது.  உலகின் ்பலலவறு 
�சாடுகடளச் ல்ர்ந்த ஏைசாளேசாை ேசாணவரகள் இஙகுக் கலவி கறறு வருகின்ைைர. 

உ.்ை.ொ  நூலகம் – சென்ரன
கி.பி. (த்பசா.ஆ.) 1942 இல த்தசாடஙகப்்படட இ்நநூலகத்தில ்தமிழ், த்தலுஙகு, வடதேசாழி 

உள்ளிடட ்பலலவறு தேசாழி நூலகள் உள்ளை. இஙகு 2128 ஓடலச்சுவடிகளும் 2941 
்தமிழ் நூலகளும் உள்ளை.

கீழத்திரெ நூலகம் – சென்ரன
 இ்நநூலகம் கி.பி. (த்பசா.ஆ.) 1869ஆம் ஆண்டு த்தசாடஙகப்்படடது. இஙகுத் ்தமிழ், 

த்தலுஙகு, கன்ைடம், ேைசாத்தி உள்ளிடட ்பலலவறு தேசாழிகளின் ஓடலச்சுவடிகள் 
உள்ளை. கணி்தம், வசானியல, ேருத்துவம், வைலசாறு உள்ளிடட ்பலலவறு துடை 
நூலகளும் இடம்த்பறறுள்ளை. இது ்தறல்பசாது அண்ணசா நூறைசாண்டு நூலகத்தின் ஏழசாம் 
்தளத்தில இயஙகி வருகின்ைது.
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கன்னிமாைா நூலகம் – சென்ரன

ைள்ளுைர ்காட்ைம் - சென்ரன
தி ரு வ ள் ளு வ ரி ன்  பு க ட ழ  உ ல க றி ய ச்  த ் ய் யு ம்  வ ட க யி ல  த ் ன் ட ை க் 

லகசாடம்்பசாக்கத்தில வள்ளுவர லகசாடடம் என்னும் கடலக்கூடம் அடேக்கப்்படடுள்ளது. 
இ்தன் கடடுேசாைப்  ்பணிகள் கி.பி.(த்பசா.ஆ.)  1973 இல த்தசாடஙகி 1976 இல 
முடிக்கப்்படடை. இது திருவசாரூரத் ல்தர ல்பசான்ை வடிவில அடேக்கப்்படடு அ்தடை 
இ ை ண் டு  ய சா ட ை க ள்  இ ழு த் து ச் 
த்லவது ல்பசான்று கருஙகறகளசால 
உ ரு வ சா க் க ப் ்ப ட டு ள் ள து .  இ ்த ன் 
அ டி ப் ்ப கு தி  இ ரு ்ப த் ட ்த ்ந து  அ டி 
நீளமும் இரு்பத்ட்த்நது அடி அகலமும் 
உடடயது. ல்தரின் தேசாத்்த உயைம் 
128  அடி.  இைண்டு ்பக்கஙகளிலும் 
்ப க் க த் தி ற கு  � சா ன் கு  ் க் க ை ங க ள் 
்தனிக்கறகளசால அடேக்கப்்படடுள்ளை. 
கடடக்லகசாடி இைண்டு ்க்கைஙகள் 
த்பரியைவசாகவும் �டுவில இைண்டு 
்க்கைஙகள் சிறியைவசாகவும் உள்ளை. 
ல்தரின் டேயத்தில உள்ள எண்லகசாண 
வடிவக் கருவடையில திருவள்ளுவரின் 
சிடல கவினுை அடேக்கப்்படடுள்ளது.  
வள்ளுவர லகசாடடத்தில  நிகழ்ச்சிகள் �டத்துவ்தறகசாை அைஙகம் ஒன்றும் உள்ளது. 
வள்ளுவர லகசாடடத்தில 1330 குைட்பசாக்களும் த்துக்கப்்படடுள்ளை. அைத்துப்்பசால 
கருநிைப் ்பளிஙகுக் கலலிலும் த்பசாருட்பசால தவண்ணிைப் ்பளிஙகுக் கலலிலும் 
இன்்பத்துப்்பசால த்்நநிைப் ்பளிஙகுக் கலலிலும் அழகசாகப் த்பசாறிக்கப்்படடுள்ளை. லேலும் 
திருக்குைளின் கருத்துகடள விளக்கும் ஓவியஙகளும்  வடையப்்படடுள்ளை. 

கி . பி .  ( த ்ப சா . ஆ . )  1 8 9 6  இ ல 
த்தசாடஙகப்்படட கன்னிேசாைசா நூலகம் 
்த மி ழ் � சா ட டி ன்  ட ே ய  நூ ல க ம் 
ஆ கு ம் .  இ ஃ து  இ ்ந தி ய  � சா ட டி ன் 
களஞசிய நூலகஙகளில ஒன்ைசாகவும் 
விளஙகுகிைது. இ்நநூலகத்தில ஆறு 
இலட்த்திறகும் லேற்படட நூலகள் 
உள்ளை. இ்நதியசாவில தவளியிடப்்படும் 
பு த் ்த க ங க ள் ,  � சா ளி ்த ழ் க ள் ,  ்ப ரு வ 
இ ்த ழ் க ள்  ஆ கி ய வ ற றி ன்  ஒ ரு  ்ப டி 
(பிைதி)  இஙகுப் ்பசாதுகசாக்கப்்படுகிைது. 
இ்நநூலகத்தின் மூன்ைசாம் ்தளத்தில 
ே ட ை ே ட ல  அ டி க ள்  நூ ல க மு ம் 
த்யல்படடு வருகின்ைது.

7th Std - Tamil Term 2 Pages 1-76.indd   61 6/23/2021   3:29:34 PM

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


62

திருைள்ளுைர சிரல - கன்னியாகுமரி
இ்நதியசாவின்  த்தறகு எலடலயசாகிய 

கன்னியசாகுேரியில  திருவள்ளுவரின் 
சிடல ்தமிழக அை்சால நிறுவப்்படடுள்ளது. 
விலவகசாை்ந்தர ்பசாடைக்கு அருகில, கடல 
�டுலவ நீர ேடடத்திலிரு்நது முப்்பது 
அ டி  உ ய ை ப்  ்ப சா ட ை  மீ து  இ ச் சி ட ல 
அடேக்கப்்படடுள்ளது. கி.பி.(த்பசா.ஆ.) 
1990ஆம் ஆண்டு இப்்பணி த்தசாடஙகியது. 
த்பசாதுேக்கள் ்பசாரடவக்கசாக 2000ஆம் 
ஆ ண் டு  ் ை வ ரி த்  தி ங க ள்  மு ்த ல 
�சாள் அன்று திை்நதுடவக்கப்்படடது. 
்ப சா ட ை யி லி ரு ்ந து  சி ட ல யி ன்  உ ய ை ம் 
தேசாத்்தம் 133 அடி. இது திருக்குைளின் 
தேசாத்்த அதிகசாைஙகடளக் குறிக்கிைது. 
அ ை த் து ப் ்ப சா லி ன்  அ தி க சா ை ங க ட ள 
உ ண ர த் து வ து ல ்ப சா ல  பீ ட ம் 
முப்்பத்த்தடடு அடி உயைம் தகசாண்ட்தசாக 
அடேக்கப்்படடுள்ளது. த்பசாருட்பசால, 
இன்்பத்துப்்பசால ஆகியவறறின் தேசாத்்த 
அதிகசாைஙகடளக் குறிக்கும் வடகயில 
சிடல த்தசாண்ணூறடை்நது  அடி உயைம் 
உடடய்தசாக அடேக்கப்்படடுள்ளது. 

பீடத்தின்  உடபுைத்தில ேண்ட்பம் ஒன்று அடே்நதுள்ளது. ேண்ட்பத்தின் உடசுவரில 
அதிகசாைத்திறகு ஒரு குைள் வீ்தம் 133 குைட்பசாக்கள் ்தமிழிலும் ஆஙகிலத்திலும் 
த்துக்கப்்படடுள்ளை. திருவள்ளுவர சிடல அடேப்்ப்தறகு மூன்று டன் மு்தல எடடு டன் 
வடை எடட உள்ள 3,681 கருஙகறகள் ்பயன்்படுத்்தப்்படடுள்ளை. திருவள்ளுவர சிடல  
தேசாத்்தம்  ஏழசாயிைம் டன் எடட தகசாண்டது. திருவள்ளுவர சிடலக்குச் த்லவ்தறகுப் 
்படகு வ்தி த்ய்யப்்படடுள்ளது. உள்�சாடடிலிரு்நதும் தவளி�சாடடிலிரு்நதும் ஏைசாளேசாை 
சுறறுலசாப் ்பயணிகள் இஙகு �சாள்ல்தசாறும் வ்நது த்லகின்ைைர. ்தமிழின் த்பருடேமிகு 
அடடயசாளேசாக இச்சிடல உயர்நது நிறகிைது. 

உலகத் ைமிழச் ெஙகம் - மதுரை
ேதுடை ேசா�கரின் ்தலலசாகுளம் ்பகுதியில கசா்நதி அருஙகசாடசியகம் அருகில 

உலகத் ்தமிழ்ச் ்ஙகம் நிறுவப்்படடுள்ளது. இது சுேசார எண்்பத்ல்தழு ஆயிைம் ்துைஅடி 
்பைப்்பளவில ேைத்ட்தக் கவரும் வடகயில கடடப்்படடுள்ளது. கி.பி. (த்பசா.ஆ.) 1981-ஆம் 
ஆண்டு ேதுடையில �டடத்பறை உலகத்்தமிழ் ேசா�சாடடில ேதுடையில உலகத் ்தமிழ்ச் 
்ஙகம் நிறுவப்்படும் என்று அறிவிக்கப்்படடது. அ்தன்்படி இக்கடடடம் கடடப்்படடு  
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சிறபேக கரலககூைம் - பூம்புகார
இைண்டசாயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முன் ல்சாழரகளின் ்தடல�கைேசாகவும் துடைமுக 

�கைேசாகவும் விளஙகியது பூம்புகசார. இ்ந�கடைப் ்பறறிய த்ய்திகள் சிலப்்பதிகசாைத்திலும் 
்படடிைப்்பசாடலயிலும் இடம்த்பறறுள்ளை. இஙகு ேருவூரப்்பசாக்கம் என்னும் கடல 
்பகுதியும் ்படடிைப்்பசாக்கம் என்னும் �கைப் ்பகுதியும் அடே்நதிரு்ந்த்தசாகச் சிலப்்பதிகசாைம் 
குறிப்பிடுகிைது. பின்ைர ஏற்படட கடலலகசாளிைசால பூம்புகசார �கைம் அழி்நதுவிடடது. 
இ்ந�கைத்தின் த்பருடேடய உலகறியச் த்ய்ய கி.பி.(த்பசா.ஆ.)  1973 ஆம் ஆண்டு பூம்புகசார 
கடறகடையில சிற்பக் கடலக்கூடம் ஒன்று ஏற்படுத்்தப்்படடது. இக்கூடம் ஏழுநிடல 
ேசாடஙகடளக் தகசாண்டது. கண்ணகியின் வைலசாறடை விளக்கும் �சாற்பத்த்தசான்்பது 
சிற்பத் த்தசாகுதிகள் இதில இடம்த்பறறுள்ளை. ேசா்தவிக்கும் ஒரு த�டிய சிடல இஙகு 
நிறுவப்்படடுள்ளது. 

கி.பி. (த்பசா.ஆ.) 2016 ஆம் ஆண்டு திை்நதுடவக்கப்்படடது. இ்தனுள் ்பன்ைசாடடு 
அளவிலசாை கருத்்தைஙகக் கூடஙகள், ஆய்வைஙகஙகள், நூலகம், ்பசாரடவயசாளர 
அைஙகம் ஆகியை கவினுை அடேக்கப்்படடுள்ளை. தவளிப்புைச் சுறறுச்சுவரகளில 1330 
குைட்பசாக்களும்  இடம்த்பறறுள்ளை. 

உலகத் ்தமிழ்ச் ்ஙகத்தின் ேறலைசார அடேப்்பசாை ்ஙகத்்தமிழ்க் கசாடசிக்கூடம்  
்தனிக்கடடடத்தில இயஙகி வருகிைது. ்தருமிக்குப் ்பசாண்டிய ேன்ைன் த்பசாறகிழி 
வழஙகிய திருவிடளயசாடல புைசாணக் கசாடசி இ்தன் நுடழவசாயிலில புடடப்புச் சிற்பேசாகச் 
த்துக்கப்்படடுள்ளது. இஙகுள்ள கசாடசிக்கூடத்தில வள்ளலகள், புலவரகள் ஆகிலயசாரின் 
வசாழ்க்டக நிகழ்வுகள் ஓவியஙகளசாகவும் சிற்பஙகளசாகவும் உள்ளை. த்தசாலகசாப்பியர, 
ஒளடவயசார, கபிலர ஆகிலயசாரின் முழுஉருவ தவண்கலச் சிடலகள் நிறுவப்்படடுள்ளை. 
லேலும் இ்தன் சுறறுச் சுவரகளில ்ஙக இலக்கியக் கசாடசிகள் வண்ண ஓவியஙகளசாக 
வடையப்்படடுள்ளை. மூன்ைசாம் ்தமிழ்ச்்ஙகம் அடே்ந்த ேதுடையில உலகத் ்தமிழ்ச் 
்ஙகக் கடடடமும் ்ஙகத்்தமிழ்க் கசாடசிக்கூடமும் ்தமிழின் த்பருடேடயப் ்படை்சாறறி 
நிறகின்ைை.
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கடலக்கூடத்திறகு அருகில இலஞசிேன்ைம், ்பசாடவேன்ைம், த�டுஙகலேன்ைம் 
ஆ கி ய ை  அ ட ே ்ந து ள் ள ை .  இ ல ஞ சி ே ன் ை த் தி லு ம்  ்ப சா ட வ ே ன் ை த் தி லு ம் 
வடிவடேக்கப்்படடுள்ள த்பண்களின் உருவஙகள் �ம் கண்டணயும் கருத்ட்தயும் 
கவரகின்ைை. த�டுஙகல ேன்ைத்தில த�டிய கறறூண் ஒன்றும் அட்தச் சுறறி 
எடடுச் சிறிய கறறூண்களும் எடடு ேனி்த உருவஙகளும் ்தறகசாலச் சிற்பக்கடலக்கு 
எடுத்துக்கசாடடுகளசாய் நிறகின்ைை. 

இக்டகலயடடில �சாம் கண்ட ்பகுதிகள் அடைத்தும் ்தமிழின் த்பருடேடய 
உலகறியச் த்ய்ய நிறுவப்்படடடவ ஆகும். இவறடைக் கசாணும் த்பசாழுது ்தமிழரின் 
வசாழ்டவயும் ்தமிழ்தேசாழியின் சிைப்ட்பயும் அறிய முடிகிைது. இத்்தடகய சிைப்புமிக்க 
இடஙகளுக்குச் த்ன்று ்பசாரடவயிடுவதும் அவறடைப் ்பசாதுகசாப்்பதும் ்தமிழைசாகிய 
�ம்முடடய கடடே ஆகும்.

 நீஙகள் சுறறுலசா வழிகசாடடியசாக இரு்ந்தசால, வள்ளுவர லகசாடடம்/திருவள்ளுவர சிடல 
இடத்ட்தப் ்பசாரடவயிட வரு்பவரகளுக்கு எவவசாறு விளக்கிக் கூறுவீரகள்?

கறபேரை கற்றபின்

மதிபபீடு

1. உஙகள் ேசாவடடத்திலுள்ள சுறறுலசா இடஙகளின் சிைப்புகடள எழுதி வருக.

2. நீஙகள் கண்டுகளித்்த இடஙகளின் ்தனித்்தன்டேகடள எழுதுக.
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இயல்
 மூன்று சைாழிறசபேயர

கறகண்டு

உழவர த்ய்யும் த்தசாழில உழு்தல. ட்தயலகசாைர த்ய்யும் த்தசாழில ட்தத்்தல. 
இத்த்தசாடரகளில உழு்தல, ட்தத்்தல என்்பை த்யலகளின் த்பயரகளசாக அடேகின்ைை.   
இவவசாறு ஒரு  த்யலின் அலலது விடையின் த்பயைசாக அடேவது த்தசாழிறத்பயர 
எைப்்படும். த்தசாழிறத்பயர எண், இடம், கசாலம், ்பசால ஆகியவறடைக் கசாடடசாது. ்படரக்டக 
இடத்தில ேடடும் வரும்.  

(எ.கசா.)  ்படித்்தல, ஆடல, �டிப்பு, எழுது்தல , த்பசாறுத்்தல

த்தசாழிறத்பயடை விகுதி த்பறை த்தசாழிறத்பயர, மு்தனிடலத் த்தசாழிறத்பயர, மு்தனிடல 
திரி்ந்த த்தசாழிறத்பயர  எை வடகப்்படுத்துவர.

விகுதி சபேற்ற சைாழிறசபேயர 
�டத்்தல, உண்ணல, வசாழ்வு, வசாழ்க்டக  ஆகிய த்பயரகடளக் கவனியுஙகள். இவறறில 

�ட, உண், வசாழ் ஆகிய விடைப்்பகுதிகள் ்தல, அல, வு, டக  ஆகிய விகுதிகலளசாடு ல்ர்நது 
த்தசாழிறத்பயரகளசாக அடேகின்ைை.

இவவசாறு விடைப்்பகுதியுடன் த்தசாழிறத்பயர விகுதி ல்ர்நது வருவது விகுதி த்பறை 
த்தசாழிறத்பயைசாகும்.

்தல, அல, அம், ஐ, டக, டவ, கு, பு, வு, தி, சி, வி, டே ல்பசான்ைடவ த்தசாழிறத்பயர 
விகுதிகளசாக வரும். 

(எ.கசா.)
்தரு்தல - ்தல �டபு- பு
கூைல - அல ேடைவு - வு
ஆடடம் – அம்  ேைதி- தி
விடல – ஐ  உணரச்சி- சி
வருடக - டக கலவி- வி
்பசாரடவ- டவ த்ய்யசாடே - டே
ல்பசாக்கு - கு

முைனிரலத் சைாழிறசபேயர
வசானில இடி இடித்்தது 

ல்சாறு தகசாதி வ்ந்தது

இடி, தகசாதி என்னும் த்சாறகள் இடித்்தல, தகசாதித்்தல என்னும் த்சாறகளின் 
்பகுதிகளசாகும். இவவசாறு ஏவல ஒருடே விடையசாக அடேயும் விடைச்த்சாறகளின் 
்பகுதிடய மு்தனிடல என்்பர. மு்தனிடல எவவடக ேசாறைமும் த்பைசாேல த்தசாழிறத்பயைசாக 
அடேவது  மு்தனிடலத் த்தசாழிறத்பயர எைப்்படும்.
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(எ.கசா.)   த்லலேசாக ஓர அடி அடித்்தசான்

   அறிெர அண்ணசா ்தம் ல்பச்்சால புகழ் த்பறைசார

இவறறில அடிக்லகசாடிடட த்சாறகள் விகுதி த்பைசாேல ்தம்த்பசாருடள உணரத்துகின்ைை.

முைனிரல திரிநை சைாழிறசபேயர
்தமிழ் ்படிக்கும் ல்பறு த்பறலைன்.

உணவின்  சூடு குடையவிலடல.

இத்த்தசாடரகளில ல்பறு, சூடு ஆகிய த்சாறகடளக் கவனியுஙகள்.  த்பறு, சுடு என்னும் 
்பகுதிகளின் மு்ததலழுத்து நீண்டு, ல்பறு, சூடு எைத் திரி்நது த்தசாழிறத்பயரகளசாக ேசாறி 
உள்ளை. இவவசாறு மு்தனிடல  திரிவ்தசால உருவசாகும் த்தசாழிறத்பயர மு்தனிடல திரி்ந்த 
த்தசாழிறத்பயர எைப்்படும். 

(எ.கசா.) விடு- வீடு, மின்- மீன், தகசாள்- லகசாள், உடன்்படு- உடன்்பசாடு

கறபேரை கற்றபின்

மதிபபீடு

1. ல்பசும் ஓவியஙகள் ்பசாடப்்பகுதியில இடம் த்பறறுள்ள த்தசாழில த்பயரகடளக் 
கண்டறி்நது த்தசாகுக்க.

்ரியசாை விடடடயத் ல்தர்நத்தடுத்து எழுதுக.

1. பின்வருவைவறறுள் விகுதி த்பறை த்தசாழிறத்பயர__________.

  அ) எழுது  ஆ) ்பசாடு               இ) ்படித்்தல  ஈ) �டி

2. பின்வருவைவறறுள் மு்தனிடல திரி்ந்த த்தசாழிறத்பயர__________.

  அ) ஊறு ஆ) �டு               இ) விழு   ஈ) எழு்தல

த்பசாருத்துக.

 1. ஓடடம்  - மு்தனிடலத் த்தசாழிறத்பயர

 2. பிடி  - மு்தனிடல திரி்ந்த த்தசாழிறத்பயர    

 3. சூடு - விகுதி த்பறை  த்தசாழிறத்பயர

சிறுவிைசா

1. வளர்தல, ல்பசு்தல  – இடவ எவவடகப் த்பயரகள்? விளக்கம் ்தருக.

2. மு்தனிடல திரி்ந்த த்தசாழிறத்பயர என்ைசால என்ை? ்சான்று ்தருக.
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கேடே. 

 லகசாடலடசாவியம் ்பறறிய த்ய்திகடள உஙகள் ்பள்ளி ஓவிய ஆசிரியரிடம் லகடடு அறிக.

கேசுே.

 நீஙகள் கண்டு விய்ந்த ஓவியஙகள் ேறறும் சிற்பஙகள் ்பறறி வகுப்்படையில ல்பசுக.

ேவிலதலய நிலறவு ச�யே.  

 வசானும் நிலவும் அழகு

 வயலும் _______ __________    

 ________ _______ ________

 ________ _______ ____அழகு 

ேடம் உைர்த்தும் ேருத்லத ஐந்து ்வரிேளில் எழுதுே.

சேொடுக்ேப்ேடடுளை ச�ொறேலை ஒரு சதொடரில் முதல் மறறும்  இறுதிச்ச�ொல்ைொேக்  
சேொண்டு ச�ொறசறொடர் உரு்வொக்குே.

(ஓவியக்கடல, இட், கடடடக்கடல, வண்ணஙகள்)

(எ.கசா.) ஓவியக்கடல கண்டணயும் கருத்ட்தயும் கவரகிைது.

   நுண்கடலகளுள் ஒன்று ஓவியக்கடல.

ச�ொல்ைக் கேடடு எழுதுே. 

1. கடலப்்படடப்பு ேசானுடத்ட்தப் ல்ப் லவண்டும்.

2. இருத்பசாருள் ்தருேசாறு ்பசாடப்்படுவது இைடடுை தேசாழி்தல ஆகும்.

3. வண்ணஙகள் ்பயன்்படுத்்தசாேல வடைவது புடையசா ஓவியம்.

4. ஆறறு ேணலுடன் சுண்ணசாம்ட்பச் ல்ரத்துச் சுவடைச் ்ேப்்படுத்துவர.

5. வள்ளுவர லகசாடடத்தின் அடேப்பு திருவசாரூரத் ல்தர ல்பசான்ைது.

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

சமாழிரய ஆள்்ைாம்!
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இலடச்ச�ொல் ’ஐ’ க�ர்த்துத் சதொடலர மீண்டும் எழுதுே.

 (எ.கசா) வீடு கடடிைசான் – வீடு + ஐ + கடடிைசான் = வீடடடக் கடடிைசான்

         1. கடல ்பசாரத்்தசாள்   2.  புல தின்ைது         3. க்தவு ்தடடும் ஓட்

        4. ்பசாடல ்பசாடிைசாள்    5. அைம் கூறிைசார

கீழ்க்ேொணும் குறிப்புேலைக் சேொண்டு ேடடுலர எழுதுே.

எஙகள் ஊர

 (முன்னுடை – அடேவிடம் – த்பயரக்கசாைணம் - த்தசாழிலகள் – சிைப்பு மிகு இடஙகள்- 
திருவிழசாக்கள் – ேக்கள் ஒறறுடே - முடிவுடை )

சமாழி்யாடு விரளயாடு

கீழ்க்ேொணும் புதிலரப் ேடித்து விலடலயக் ேண்டறிே.

1. �சான் இனிடே ்தரும் இட்க் கருவி.

  எைது  த்பயர ஆறு எழுத்துகடள உடடயது.

  அதில  இறுதி �சான்கு எழுத்துகள் விடல உயர்ந்த ஓர உலலசாகத்ட்தக் குறிக்கும்.

  மு்தல இைண்டு ேறறும் கடடசி இைண்டு எழுத்துகடளச் ல்ரத்்தசால விலஙகின் 
லவறு  த்பயர கிடடக்கும்.   �சான் யசார?  ______________.

2. �சான் ஒரு கசாறறுக் கருவி.

  �சான்  புல வடகடயச் ல்ர்ந்த ்தசாவைத்திலிரு்நது உருவசாக்கப்்படுகிலைன்.

  எைது த்பயர ஏழு எழுத்துகடளக் தகசாண்டது.

  மு்தல இைண்டு எழுத்துகள் ஒரு ்தசாவை வடகடயக் குறிக்கும்.

  இறுதி மூன்று எழுத்துகள் எைது வடிவத்ட்தக் குறிக்கும்.   �சான் யசார?  _______.

பின்வரும் ேத்திேலைப் ேடித்து, கேடேப்ேடடுளை வினொக்ேளுக்கு விலடயளிக்ே.

்சாடல வி்பத்துகடளத் ்தவிரக்கச் ்சாடலவிதிகடள அறி்நது ஒவதவசாருவரும் 
வசாகைஙகடள ஓடட லவண்டும். 

்சாடலயில வசாகைஙகடள இடப்புைேசாகலவ த்லுத்்த லவண்டும். இருவழிச் ்சாடலயின் 
டேயத்தில விடடுவிடடுப் ல்பசாடப்்படடுள்ள தவள்டளக்லகசாடு இரு ல்பசாக்குவைத்துக்கசாகச் 
்சாடல ்ரி ்ேேசாகப் பிரிக்கப்்படடுள்ளட்தக் குறிக்கும். வசாகைஙகடள மு்நதுவ்தறகுக் 
லகசாடடுக்கு வலது ்பக்கம் உள்ள ்சாடலடயப் ்பயன்்படுத்திக் தகசாள்ள அனுேதி உண்டு. 
இருவழிச் ்சாடலயின் டேயத்தில த்தசாடரச்சியசாக தவள்டள அலலது ேஞ்ள் லகசாடு 
வடையப்்படடிரு்ந்தசால மு்நதுவ்தறகு வலது ்பக்கச் ்சாடலடயப் ்பயன்்படுத்்தக்கூடசாது.  
இைடடட ேஞ்ள்லகசாடு வடையப்்படடிரு்ந்தசால மு்நதுவ்தறகு எக்கசாைணம் தகசாண்டும் வலது 
்பக்கச் ்சாடலடயப் ்பயன்்படுத்்தக் கூடசாது.
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நிறக அைறகுத் ைக...

இரணயத்தில் காண்க

என சேொறுப்புேள....

1. �ம் �சாடடுத் த்தசான்டேக் கடலகடள ேதிப்ல்பன்.

2. கடலகளில ஒன்டைலயனும் கறறுக் தகசாள்லவன்.

3. கடலச் சின்ைஙகடளப் ்பசாதுகசாப்ல்பன்.

4. ்தமிழகச் சுறறுலசாச் சிைப்பு வசாய்்ந்த இடஙகளுக்குச் த்ன்று ்தமிழர்தம் 
கடலத்திைடை அறி்நது ல்பசாறறுலவன்.

கரலச்சொல் அறி்ைாம்.
்படடப்்பசாளர –  Creator அழகியல  –  Aesthetics

சிற்பம் –  Sculpture தூரிடக  –  Brush

கடலெர –  Artist கருத்துப்்படம்  –  Cartoon

கலதவடடு  –  Inscriptions குடக ஓவியஙகள் –  Cave paintings

டகதயழுத்துப்்படி   – Manuscripts �வீை ஓவியம்        -  Modern Art

 ஓவியம், சிற்பம், இட், �டைம் உள்ளிடட கடலகளில புகழ்த்பறலைசாரின் த்பயரகடள 
இடணயத்தில ல்தடி எழுதுக.

ஒருவழிப்்பசாட்த என்று குறிப்பிடப்்படடுள்ள ்சாடலயில அனுேதிக்கப்்படடுள்ள 
திட்யில ேடடுலே வசாகைஙகடளச் த்லுத்்த லவண்டும்.  ்தடக்லகசாடுகள் இடப்்படடுள்ள 
்சாடலயில ்தடத்தின் உள்லளலய வசாகைஙகடளச் த்லுத்்த லவண்டும். வசாகைத்ட்தப்  
பின்த்தசாடரும்ல்பசாது மிகவும் த�ருக்கேசாகப் பின்த்தசாடைக் கூடசாது. திரும்பும் ல்பசாது ட்டக 
கசாடட அடடயசாள விளக்டக ஒளிைச் த்ய்ய லவண்டும்.

விைசாக்கள்
1. ்சாடலயின் எ்ந்தப் ்பக்கேசாக வசாகைஙகடளச் த்லுத்்த லவண்டும்?

2.  விடடுவிடடுப் ல்பசாடப்்படும் தவள்டளக்லகசாடு எ்தடைக் குறிக்கும்?

3. எ்ந்தக் லகசாடடடத் ்தசாண்டி வசாகைஙகடள மு்நதிச் த்லல அனுேதி இலடல?

4. ஒருவழிப் ்பசாட்த எைப்்படுவது யசாது?

5. வசாகைஙகடளப் பின்த்தசாடரவ்தறகசாை முடைடயக் கூறுக.
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இயல்
 மூன்று திருககு்றள்

ைாழவியல்

கல்வி
1. கறக கசட்றக கற�லவ கற்றபின்
 நிறக அதறகுத் தக.

தபொருள் : ைறை கேண்டியேறக�ப் பிகே இல்லொமல் ைறை கேண்டும். ைற�பின் ைற� 
                 ேழியில் நடக்ை கேண்டும்.

2. எணச்ணன்� ஏலன எழுத்சதன்� இவ்விரணடும்
 கணச்ணன்� வாழும் உயிர்ககு.

தபொருள் : எண்ணும் எழுத்தும் ேொழும் மக்ைளுக்குக் ைண்ைள் கபொன்�கே.

3. சதாட்டலனத்து ஊறும் ம்ணறபகணி மாநதர்ககுக
 கற்றலனத்து ஊறும் அறிவு.*

தபொருள் : க�ொண்டும் அைவிறகு ஏறப மணறகைணியில் நீர் ஊறும். அதுகபொல் ைறகும் 
அைவிறகு  ஏறப மக்ைளுக்கு அறிவு ேைரும்.

4. பகடில் விழுச்சசல்வம் கல்வி ஒருவறகு
 மாடல்ை மறல்ற யலவ.

தபொருள் : அழிவில்லொ� சி�ந� தெல்ேம் ைல்விகய.  ஒருேருக்கு அ�கைவிடச் சி�ந� 
தெல்ேம் கேறு இல்கல.

சைரிநது செயல்ைரக
5. சசயதகக அல்ை சசயகசகடும் சசயதகக
 சசயயாலம யானும் சகடும்.

தபொருள் : தெயயத்�ைொ� தெயல்ைகைச் தெயே�ொலும் தெயயத்�க்ை தெயல்ைகைச் 
 தெயயொமல் விடுே�ொலும் தீகம உண்டொகும்.

6. எணணித் துணிக கருமம் துணிநதபின்
 எணணுவம் என்�து இழுககு.*

தபொருள் : எந�ச் தெயகலயும் நன்கு சிநதித்� பின் த�ொடஙை கேண்டும். த�ொடஙகிய பின்  
எண்ணிப் பொர்க்ைலொம் என்பது குற�மொகும்.
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7. நன்்றாற்றல் உள்ளும் தவறுணடு அவரவர்
 �ண�றிநது ஆற்றாக கலட.

தபொருள் : நொம் ஒருேருகடய பண்கப அறிநது அேருக்கு நன்கம தெயய கேண்டும். 
                 இல்லொவிட்டொல்  நன்கம தெய�ொலும் தீகம ேநது கெரும்.

சுற்றநைைால்
8. காகலக கரவா கலரநதுணணும் ஆககமும்
 அன்ன நீரார்கபக உள.

தபொருள் : ைொைம் �ைக்குக் கிகடத்�க� மக�க்ைொமல் �ன் சுற�த்�ொகைக் கூவி அகேத்து 
உண்ணும். அத்�கைய பண்பு உகடயேர்ைளிடகம தெல்ேமும் கெரும்.

மடியின்ரம
9. மடிலய மடியா ஒழுகல் குடிலயக
 குடியாக பவணடு �வர்.

தபொருள் : �ம் குடிகயச் சி�ப்புகடய குடியொைச் தெயய விரும்புபேர், கெொம்பகலத் 
                துன்பமொைக் ைருதி முயறசிகயொடு ேொழ�ல் கேண்டும்.

இடுககண் அழியாரம
10. இடும்ல�ககு இடும்ல� �டுப்�ர் இடும்ல�ககு
 இடும்ல� �டாஅ தவர்.*

தபொருள் : துன்பம் ேந� கபொது ேருநதிக் ைலஙைொ�ேர், அந�த் துன்பத்திறகை துன்பம் 
                உண்டொக்கி அ�கை தேன்று விடுேர்.

மதிபபீடு
்ரியசாை விடடடயத் ல்தர்நத்தடுத்து எழுதுக.

1.   _____________ தீடே உண்டசாகும். 

      அ) த்ய்யத்்தகு்ந்த த்யலகடளச் த்ய்வ்தசால 

      ஆ) த்ய்யத்்தகசா்த த்யலகடளச் த்ய்யசாேல இருப்்ப்தசால 

      இ) த்ய்யத்்தகு்ந்த த்யலகடளச் த்ய்யசாேல இருப்்ப்தசால 

      ஈ) எதுவும் த்ய்யசாேல இருப்்ப்தசால 

2. ்தன்குடிடயச் சிை்ந்த குடியசாகச் த்ய்ய விரும்பு்பவரிடம் ______ இருக்கக்   கூடசாது.

  அ) ல்சாம்்பல  ஆ) சுறுசுறுப்பு   இ) ஏழ்டே    ஈ) த்லவம்
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3.  ‘எழுத்த்தன்்ப’ என்னும் த்சாலடலப் பிரித்து எழு்தக் கிடடப்்பது _________.

  அ) எழுத்து + த்தன்்ப   ஆ) எழுத்து + என்்ப                    
இ) எழுத்து + இன்்ப    ஈ) எழுத் + த்தன்்ப

4 .  ’கடை்நதுண்ணும்’ என்னும் த்சாலடலப் பிரித்து எழு்தக் கிடடப்்பது _________.

  அ) கடை்நது + இன்னும்   ஆ) கடை + துண்ணும்   

  இ) கடை்நது + உண்ணும்    ஈ) கடை + உண்ணும்

5.  கறைடைத்து+ ஊறும் என்்ப்தடைச் ல்ரத்த்தழு்தக் கிடடக்கும் த்சால  _______.

  அ)  கறைடைத்தூறும்   ஆ) கறைடைதூறும் 

  இ) கறைடைத்தீறும்   ஈ) கறைடைத்ல்தசாறும்

த்பசாருத்துக. 

1. கறகும் முடை   - த்யல

2. உயிரக்குக் கண்கள்  - கசாகம்

3. விழுச்த்லவம்  -  பிடழயிலலசாேல கறைல

4. எண்ணித் துணிக   - எண்ணும் எழுத்தும்

5. கைவசா கடை்நதுண்ணும்  -  கலவி

குறுவிைசா 

1. ‘�ன்டே த்ய்வதிலும் தீடே உண்டசாகும்’ எப்ல்பசாது?

2. தீடே உண்டசாக்கும் இைண்டு த்யலகடள எழுதுக.

3. துன்்பத்திறகுத் துன்்பம் உண்டசாக்கு்பவர யசார?

்பசாடப்்பகுதியிலிரு்நது ்படஙகளுக்குப் த்பசாருத்்தேசாை திருக்குைடள எழுதுக.

1 0 2 3 8
அ ஆ க  ் ட ்த

___________ _________ _________ ___________

___________ _________ _________. 

___________ _________ _________ ___________

___________ _________ _________. 
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திருககு்றள்
40.  கல்வி

1. கறக கசட்றக கற�லவ கற்றபின்
 நிறக அதறகுத் தக. 
2. எணஎன்� ஏலன எழுத்துஎன்� இவ்விரணடும்
 கணஎன்� வாழும் உயிர்ககு. 
3. கணஉலடயர் என்�வர் கற்றார் முகத்துஇரணடு
 புணஉலடயர் கல்ைா தவர். 
4. உவப்�த் தலைககூடி உள்ளப் பிரிதல்
 அலனத்பத புைவர் சதாழில். 
5. உலடயார்முன் இல்ைார்ப�ால் ஏககறறும் கற்றார்
 கலடயபர கல்ைா தவர். 
6. சதாட்டலனத்து ஊறும் ம்ணறபகணி மாநதர்ககுக
 கற்றலனத்து ஊறும் அறிவு.
7. யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்சனாருவன்
 சாநதுல்ணயும் கல்ைாத வாறு. 
8. ஒருலமககண தான்கற்ற கல்வி ஒருவறகு
 எழுலமயும் ஏமாப்பு உலடத்து. 
9. தாம்இன் புறுவது உைகுஇன் பு்றககணடு
 காமுறுவர் கற்றறிந தார். 
10. பகடில் விழுச்சசல்வம் கல்வி ஒருவறகு
 மாடல்ை மறல்ற யலவ.

47.  சைரிநது செயல் ைரக
 1. அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழி�யககும்
 ஊதியமும் சூழ்நது சசயல்.
2. சதரிநத இனத்சதாடு பதர்நசதணணிச் சசயவார்ககு
 அரும்ச�ாருள் யாசதான்றும் இல்.
3. ஆககம் கருதி முதலிழககும் சசயவிலன
 ஊககார் அறிவுலட யார். 
4. சதளிவு இைதலனத் சதாடங்கார் இளிவுஎன்னும்
 ஏதப்�ாடு அஞ்சு �வர். 
5. வலகய்றச் சூழாது எழுதல் �லகவலரப்
 �ாத்திப் �டுப்�பதார் ஆறு.
6. சசயதகக அல்ை சசயகசகடும் சசயதகக
 சசயயாலம யானும் சகடும். 
7. எணணித் துணிக கருமம் துணிநதபின்
 எணணுவம் என்�து இழுககு. 
8. ஆறறின் வருநதா வருத்தம் �ைர்நின்று
 ப�ாறறினும் ச�ாத்துப் �டும். 
9. நன்றுஆற்ற லுள்ளும் தவறுணடு அவரவர்
 �ண�றிநது ஆற்றாக கலட. 
10. எள்ளாத எணணிச் சசயல்பவணடும் தம்சமாடு
 சகாள்ளாத சகாள்ளாது உைகு.
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53. சுற்றநைைால்
1. �ற்றற்ற கணணும் �லழலம�ா ராட்டுதல்
 சுற்றத்தார் கணப்ண உள. 
2. விருப்புஅ்றாச் சுற்றம் இலயயின் அருப்புஅ்றா
 ஆககம் �ைவும் தரும்.
3.  அளவளாவு இல்ைாதான் வாழ்கலக குளவளாக
 பகாடுஇன்றி நீர்நில்றந தறறு. 
4. சுற்றத்தால் சுற்றப் �டஒழுகல் சசல்வம்தான்
 ச�ற்றத்தால் ச�ற்ற �யன்.
5. சகாடுத்தலும் இன்சசாலும் ஆறறின் அடுககிய
 சுற்றத்தால் சுற்றப் �டும்.
6.  ச�ருங்சகாலடயான் ப�்ணான் சவகுளி அவனின்
 மருங்குலடயார் மாநிைத்து இல். 
7. காகலக கரவா கலரநதுணணும் ஆககமும்
 அன்னநீ ரார்கபக உள. 
8. ச�ாதுபநாககான் பவநதன் வரிலசயா பநாககின்
 அதுபநாககி வாழ்வார் �ைர். 
9. தமராகித் தன்து்றநதார் சுற்றம் அமராலமக
 கார்ணம் இன்றி வரும். 
10. உலழப்பிரிநது கார்ணத்தின் வநதாலன பவநதன்
 இலழத்திருநது எணணிக சகாளல்.

61.  மடியின்ரம
1. குடிசயன்னும் குன்்றா விளககம் மடிசயன்னும்
 மாசுஊர மாயநது சகடும்.
2. மடிலய மடியா ஒழுகல் குடிலயக
 குடியாக பவணடு �வர். 
3. மடிமடிக சகாணசடாழுகும் ப�லத பி்றநத
 குடிமடியும் தன்னினும் முநது. 
4. குடி மடிநது குற்றம் ச�ருகும் மடிமடிநது
 மாணட உெறறி ைவர்ககு. 
5. சநடுநீர் ம்றவி மடிதுயில் நான்கும்
 சகடுநீரார் காமக கைன். 
6. �டியுலடயார் �ற்றலமநதக கணணும் மடியுலடயார்
 மாண�யன் எயதல் அரிது. 
7. இடிபுரிநது எள்ளும்சசால் பகட்�ர் மடிபுரிநது
 மாணட உெறறி ைவர். 
8. மடிலம குடிலமககண தங்கின்தன் ஒன்னார்ககு
 அடிலம புகுத்தி விடும்.
9. குடிஆணலம யுள்வநத குற்றம் ஒருவன்
 மடிஆணலம மாற்றக சகடும். 
10. மடிஇைா மன்னவன் எயதும் அடிஅளநதான்
 தாஅயது எல்ைாம் ஒருங்கு.
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63.  இடுககண் அழியாரம
1. இடுககண வருங்கால் நகுக அதலன
 அடுத்துஊர்வது அஃசதாப்�து இல்.
2. சவள்ளத்து அலனய இடும்ல� அறிவுலடயான் 
 உள்ளத்தின் உள்ளக சகடும். 
3. இடும்ல�ககு இடும்ல� �டுப்�ர் இடும்ல�ககு
 இடும்ல� �டாஅ தவர். 
4. மடுத்தவாய எல்ைாம் �கடுஅன்னான் உற்ற
 இடுககண இடர்ப்�ாடு உலடத்து.
5. அடுககி வரினும் அழிவிைான் உற்ற
 இடுககண இடுககண �டும்.
6. அறப்றம்என்று அல்ைல் �டு�பவா ச�றப்றம்என்று
 ஓம்புதல் பதற்றா தவர். 
7. இைககம் உடம்புஇடும்ல�ககு என்று கைககத்லதக
 லகயா்றாக சகாள்ளாதாம் பமல். 
8. இன்�ம் விலழயான் இடும்ல� இயல்ச�ன்�ான்
 துன்�ம் உறுதல் இைன். 
9. இன்�த்துள் இன்�ம் விலழயாதான் துன்�த்துள்
 துன்�ம் உறுதல் இைன். 
10. இன்னாலம இன்�ம் எனகசகாளின் ஆகும்தன்
 ஒன்னார் விலழயுஞ் சி்றப்பு.

வசான்புகழ் வள்ளுவரின் அைக்கருத்துகள் ேசாணவரிடம் த்ன்று ல்ை லவண்டும். 
அ்தன்வழி �ன்தைறிப் ்பண்புகள் ேசாணவரிடடலய வளை லவண்டும் என்ை ல�சாக்கில 
திருக்குைளின் 50 ்பசாக்கள் ல்ரக்கப்்படடுள்ளை.

 ேசாணவரகள் எளிதில ்படித்துப் த்பசாருள் புரி்நதுதகசாள்வ்தறகு ஏறைவடகயில 
குைட்பசாக்களின் சீரகள் பிரித்துத் ்தைப்்படடுள்ளை; அலகிடுவ்தறகசாக அலல.

திருககு்றள் கருத்துகரள 
மாணைரகளிரை்ய பேைபபுைைறகான ைழிகாட்டுைல்கள்

 �சாள்ல்தசாறும் வழி்பசாடடுக் கூடடத்தில திருக்குைடளப் த்பசாருளுடன் கூைலசாம். 
 வகுப்பு வசாரியசாகத் திருக்குைள் ஒப்புவித்்தல ல்பசாடடி �டத்்தலசாம். 
 இலக்கிய ேன்ைக் கூடடஙகளில குைட்பசாக்கள் த்தசாடர்பசாை கட்தகடளக் கூைலசாம். 
 திருக்குைள் கருத்துகடள விளக்கும் �சாடகஙகடள �டத்்தச் த்ய்யலசாம்.
 திருக்குைள் கருத்துகடள விளக்கும் ஓவியப் ல்பசாடடிடய �டத்்தலசாம்.
 குைட்பசாக்கள் த்தசாடர்பசாை விைசாக்கடளத் த்தசாகுத்து விைசாடி விைசா �டத்்தலசாம்.
 ்சான்லைசார வசாழ்வில நிகழ்்ந்த சுடவயசாை நிகழ்ச்சிகள் மூலம் திருக்குைள்

கருத்துகடள விளக்கலசாம்.
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போை ைல்லுநர குழு
முலன்வர் நொ. அருளமுருேன
இடண இயக்கு�ர, 
ஒருஙகிடண்ந்த ்பள்ளிக் கலவி, த்ன்டை. 

முலன்வர் இரொம. ேொண்டுரஙேன
இடண இயக்கு�ர, (்பணிநிடைவு),
ேசாநிலக் கலவியியல ஆைசாய்ச்சி ேறறும் ்பயிறசி நிறுவைம்,
த்ன்டை.

்மலாயைாளர குழு
முலன்வர் சேொன. குமொர்
இடண இயக்கு�ர,
ேசாநிலக் கலவியியல ஆைசாய்ச்சி ேறறும் ்பயிறசி நிறுவைம்,
த்ன்டை.

திருமதி ஏ.எஸ். ேத்மொ்வதி
எழுத்்தசாளர, த்ன்டை.

முலன்வர் து. ேகை�மூர்த்தி
மு்தன்டேக்கலவி அலுவலர, ல்லம் ேசாவடடம்.

முலன்வர் பூந்துறயொன இரத்தினமூர்த்தி
முதுநிடல ஆசிரியர (்பணி நிடைவு), 
கள்ளிப்்படடி, ஈலைசாடு ேசாவடடம்.

முலன்வர்  ே. ேல்ேனொ
இடணப்ல்பைசாசிரியர, 
்பசாைதி ேகளிர கலலூரி (்தன்ைசாடசி), ்பசாரிமுடை,  த்ன்டை.

முலன்வர்  சு. தொமலரப்ேொண்டியன
உ்தவிப் ல்பைசாசிரியர, 
உலகத் ்தமிழசாைசாய்ச்சி நிறுவைம், த்ன்டை.  

ஏேொம் ேகுப்பு  -  �மிழ 
ஆக்ைம்

ைகல மறறும் ேடிேகமப்புக்குழு
ஓவியம் மறறும் ஒளிபபேைம் 
திரு ே.த. ேொந்திரொஜன
ஆய்வு வளடேயர, ்தமிழ் இடணயக் கலவிக் கழகம், த்ன்டை.

திரு. கே. புேகேந்தி
்படட்தசாரி ஆசிரியர, அைசு லேலநிடலப் ்பள்ளி, கைம்்பக்குடி,  
புதுக்லகசாடடட  ேசாவடடம்.

திரு. அ. கஜம்ஸ்ேொண்ட
ஓவிய ஆசிரியர,  அைசு ஆண்கள் லேலநிடலப் ்பள்ளி,  அை்ந்தசாஙகி,  
புதுக்லகசாடடட  ேசாவடடம்.

திரு. சி. சதயக்வந்திரன
ஓவிய ஆசிரியர, அைசு உயர நிடலப் ்பள்ளி,  ேசாஙகுளம்,  
ேதுடை ேசாவடடம்.

திரு. ேொ. தனஸ் தீேக்  ரொஜன, ஓவியர்
திரு. ேொ. நைன நொனசி ரொஜன,  ஓவியர்

பேகக ைடிைரமபபோளர
ேலேய்வைம் ேொ. இரொமநொதன
த்ன்டை.

ைைக கட்டுபபோடு
திரு. இரொ. மகனொேர்
திரு. க்வ.�ொ. ஜொண்ஸ்மித்

அட்ரைபபேைம் 
திரு. ேதிர் ஆறுமுேம்

ஒருஙகிரணபபு
திரு. ரகமஷ் முனி�ொமி

போைநூலாசிரியர குழு
திரு. மு. க�ேரன
விரிவுடையசாளர, ேசாவடட ஆசிரியர கலவி  ேறறும் ்பயிறசி நிறுவைம், 
த்பரு்நதுடை, ஈலைசாடு ேசாவடடம்.

திரு. நி. சி்வக்குமொர்
விரிவுடையசாளர, ேசாவடட ஆசிரியர கலவி ேறறும் ்பயிறசி நிறுவைம், 
குமுளூர,  திருச்சி ேசாவடடம்.

திரு. கு. �ம்ேந்தம்
முதுநிடல ஆசிரியர (்பணிநிடைவு) 
டி.ஆர.பி.சி.சி.சி. இ்நது லேலநிடலப் ்பள்ளி, திருவள்ளூர.

திரு. சி்வ. முரளி
்படட்தசாரி ஆசிரியர, லஜ.எப்.லேலநிடலப் ்பள்ளி, புலிவலம், 
திருச்சி ேசாவடடம்.

திரு. த. ஜீ்வொனந்தம்
்படட்தசாரி ஆசிரியர, ஊைசாடசி ஒன்றிய �டுநிடலப் ்பள்ளி, 
அடடப்்படடி, தகசாடடசாம்்படடி ஒன்றியம்,  ேதுடை ேசாவடடம்.

முலன்வர் ே. சமயயப்ேன
ஆசிரியப் ்பயிறறு�ர, வடடசாை வளடேயம், ்பவசானி்சாகர, 
ஈலைசாடு ேசாவடடம்.

திருமதி நொ. ஜொனகி
்படட்தசாரி ஆசிரியர, அைசு  த்பண்கள் லேலநிடலப் ்பள்ளி, 
சின்ைத்்தடசாகம், லகசாடவ ேசாவடடம்.

திரு. ச்வ. ேொைமுருேன
்படட்தசாரி ஆசிரியர, அைசு லேலநிடலப் ்பள்ளி,  ஆைம்்பசாக்கம், 
திருவள்ளூர ேசாவடடம்.

திருமதி ே. ச�ந்தில் குமொரி
்படட்தசாரி ஆசிரியர, ஊைசாடசி ஒன்றிய �டுநிடலப் ்பள்ளி, 
மு்தலடேல, கூடலூர, நீலகிரி ேசாவடடம்.

திரு. ே. சி்வகுமொர்
்படட்தசாரி ஆசிரியர, அைசு லேலநிடலப் ்பள்ளி, ஏலசாக்குறிச்சி, 
அரியலூர ேசாவடடம்.

திரு. ம. மீனொடசி சுந்தரம்
்படட்தசாரி ஆசிரியர, அைசு லேலநிடலப் ்பள்ளி, ்ருகுவடலய்படடி, 
ேதுடை ேசாவடடம்.

திரு. மொ. ேேனி
்தடலடே ஆசிரியர, ஊைசாடசி ஒன்றிய �டுநிடலப் ்பள்ளி, 
சின்ைப்்பள்ளத்தூர, த்பன்ைசாகைம், ்தருேபுரி ேசாவடடம்.

திரு. க்வ. ச�ந்தில்சி்வகுமொர்
்படட்தசாரிஆசிரியர, அைசு உயரநிடலப் ்பள்ளி, த்பசாடடலபுதூர,
திருத�லலவலி ேசாவடடம்.

திரு. கஜ. ஆகரொக்ய சடொமினிக்ரொஜ்
்படட்தசாரி ஆசிரியர, கசாரேல லேலநிடலப் ்பள்ளி, �சாகரலகசாவில, 
கன்னியசாகுேரி ேசாவடடம்.

போைநூல் ஒருஙகிகணப்பு
முலன்வர் மு. தீேொஞ்சி
துடண இயக்கு�ர, 
ேசாநிலக் கலவியியல ஆைசாய்ச்சி ேறறும் ்பயிறசி நிறுவைம், த்ன்டை.

திருமதி மு. ச�ல்வி
்படட்தசாரி ஆசிரியர, அைசு ேகளிர லேலநிடலப்்பள்ளி, 
்பசாணசாவைம், கசாலவரிப்்பசாக்கம் ஒன்றியம், 
இைசாணிப்ல்படடட ேசாவடடம்.

விரைவுக குறியீடு ்மலாண்ரமக குழு 
திரு. இரொ. சஜேநொதன
இடடநிடல ஆசிரியர, ஊைசாடசி ஒன்றிய �டுநிடலப் ்பள்ளி,
கலண்புைம்- ல்பசாளூர, திருவண்ணசாேடல ேசாவடடம். 

திருமதி ஆ. கதவி சஜஸிந்தொ
்படட்தசாரிஆசிரியர, அைசு உயரநிடலப் ்பள்ளி, 
என்.எம். லகசாவில, லவலூர ேசாவடடம்.

திருமதி ்வ. ேத்மொ்வதி
்படட்தசாரிஆசிரியர, அைசு உயரநிடலப் ்பள்ளி, 
தவறறியூர, திருேசானூர, அரியலூர ேசாவடடம்.

இ்நநூல 80 GSM லேப்லித்ல்தசா ்தசாளில அச்சிடப்்படடுள்ளது. 
ஆப்த்ட முடையில அச்சிடலடசார ;
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தமிழ்நாடு அரசு

்பள்ளிக கல்வித்துத்ற

ஏோம் வகுபபு

தீண்்டாலம மனிதகநயமற்் த�யலும் தபருஙகுற்்மும் ஆகும்

தமிழ்நாடு அரசு விலையிலைாப பா்டநூல வேஙகும் திட்டத்தினகீழ் தவளியி்டபபட்டது

மூன்ாம் பருவம்
ததாகுதி 1

தமிழ்
ENGLISH
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II

தமிழ்நாடு அரசு

முதல பதிபபு    -     2019

(புதிய பா்டத்திட்டத்தினகீழ் 
தவளியி்டபபட்ட முபபருவ நூல)

மாநிைக் ்கலவியியல ஆராய்சசி மற்றும் 
பயிற்சி நிறுவனம்
© SCERT 2019

பா்டநூல உருவாக்்கமும் 
ததாகுபபும்

விற்பலனக்கு அனறு

தமிழ்நாடு பா்டநூல மற்றும் ்கலவியியல 
பணி்கள் ்கே்கம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல அச�ாக்்கம்

 ெசன்ைன-600 006 

மா
நில

க் 
கல்

வி
யியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நி

று
வ

ன
ம்.  

அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 
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III

முகவுரை

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

•  கற்ைர்ல மனனத்தின் திரெயில் இருநது மகாற்றிப் பரடப்பின் 
பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

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

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

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

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

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

நாடடுபபண்
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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!

 
-    ‘மைேனொன்மைனீயம்’ ப�. சுந்்தரனொர்.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து
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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...

ஒவதவகாரு இயர்லயும் 
ஆரவத்துடன் அணுக 
உரை�ரடஉ்லகம்,  

கவிரேப்தபரை, விரிவகானம், 
கற்கணடு

ஆகிய ேர்லப்புகளகாக . . . . .

பகாடப்பகுதிகளின் 
கருத்ரே விளகக அரிய, 

புதிய தெய்திகரள 
அறிநது தககாளள 

தேரிநது தேளிதவகாம். . . .

இ்லககியச்சுரவ உணரநது 
நுட்பஙகரள உளவகாஙகி 
தமகாழிரய ஆற்ைலுடன் 

பயன்படுத்ே
தமகாழிரய ஆளதவகாம் . . . . 

உயரசிநேரனத் திைன்தபை, 
பரடப்பகாககத்தின்வழி 

வகாழ்ரவத் ேன்னம்பிகரகயுடன் 
எதிரதககாளள, படித்துச்சுரவகக, 

தமகாழிவிரளயகாட்டு . . . .

தபகாருணரமககு ஏற்ப 
இயலின் தேகாடககத்தில் 

கற்ைல் த�காககஙகள

ககா்லத்தின் பகாய்ச்ெலுககு 
ஈடுதககாடுப்பேகாக 

இரணயவழி உைலிகள . . .

பயின்ை பகாடஙகள குறித்துச்
சிநதிகக, கற்ைல் 

தெயல்பகாடுகளகாகக  
கற்பரவ கற்ைபின் . . . .

மகாணவரேம்
அரடரவ அளவிட 

மதிப்பீடு . . . .

இயலின் இறுதியில்
விழுமியப் பககமகாக 
நிற்க அேற்குத் ேக. . .
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வ.
எண் ப�ொருண்்மை/இயல் �ொடத்த்ைப்புகள் �கக

எண் மைொ்தம்

ப�ொருளடககம்

 ( * ) இக்குறியிட்ட பா்டல்கள் மனபபா்டபபகுதி

மின் நூல் இணைய வளங்கள்மதிப்பீடு

1
நாகரிகம், த�ாழில், வணிகம்

நயத�கு நாகரிகம்

விருந்�ாம்்பல் * 2

ஜனவரி

வயலும் வாழ்வும் 4

திகதகல்்ாம் புகழுறும் திருதநல்்வலி 7

திருதநல்்வலிச் சீமையும் கவிகளும் 12

அணி இ்ககணம் 16

2
அறம், �ததுவம், சிந�மன

ஒப்புரவு ஒழுகு

புதுமை விளககு * 22

பிப்ரவரி

அறம் என்னும் கதிர் * 25

ஒப்புரவு தநறி 27

உணமை ஒளி 32

அணி இ்ககணம் 38

திருககுறள் * 42

3

ைனி�ம், ஆளுமை

ைானுடம் தவல்லும்

 

ைம்ப்த்பாழிவு 46

ைார்ச்

�ன்மன அறி�ல் 49

கணணியமிகு �ம்வர் 51

்பயணம் 55

ஆகுத்பயர் 61

திருககுறள் 68
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தமிழ்

மூன்ாம் பருவம்
ததாகுதி 1

7th Std Tamil CBSE Term 3 Combined 16.05.2019.indd   8 03-10-2019   15:07:36

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


1

இயல்
ஒன்று ெயத்தகு ெோகரிகம

Ø பதிதனண்கீழ்க்்கைக்கு நூல்கள் ்காடடும் �மூ்க வாழ்வியலைப புரிந்து த்காள்ளுதல

Ø எளிய நாடடுபபு்பபா்டல்களின ஓல� நயத்திலனயும் அதில தபாதிந்துள்்ள �மூ்கச 
த�ய்தி்கல்ளயும் புரிந்து த்காள்ளுதல

Ø திருதநலகவலி மாவட்டத்தின வரைாற்ல்யும் சி்பபு்கல்ளயும் அறிதல

Ø ்கருத்து்கல்ளத் ததாகுத்துக் ்கடிதம் எழுதும் தி்ன தபறுதல

Ø அணியால சுலவ தபறும் பா்டல்கல்ளப படித்துச சுலவத்தல

கற்றல் ்ெோககங்கள்
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இயல்
ஒன்று விருந்தோம்பல்

தமிழர்களின் பணபபாட்டுக் கூறு்களில் ‘விருந்தபாமபல்’ 
முதன்ணமயபானதபாகும. தமக்கு இல்்பாவிட்்பாலும இருப்பணத 
விருநதினருக்குத்  தநது ம கிழநத நி்கழவு்கணளத்  தமிழ 
இ்க்கியங்கள் ்பசுகின்்றன. ்கண்யயழு வள்ளல்்களுள் ஒருவர 
பபாரி. அப்பபாரியின் புதல்வியர பபாைர்களுக்குப் புதுணமயபா்க உைவு 
அளித்த யெய்திணயக் கூறும பபா்ண் அறி்வபாம.

கவிததப்்பதை

மாரிய�ான்று இன்றி வறந்திருந்்த காலத்தும்
பாரி மடமகள்  பாணமகற்கு – நீர்உலலயுள்
யபான்திறந்து யகாணடு புகாவா நல்கினாள் 
ஒன்றாகு முன்றிலலா இல்*

- முன்றுலற அலை�னார்

ச�ோல்லும ச்போருளும
மபாரி  -  மணழ 

வ்றநதிருநத - வ்றணடிருநத

பு்கவபா - உைவபா்க

்போடலின் ச்போருள்
மணழயின்றி வ்றட்சி நி்விய ்கபா்த்தில், பபாரி ம்களிரபான அங்கணவ, ெங்கணவ 

ஆகி்யபாரி்ம பபாைர்கள் இரநது நின்்றனர. பபாரிம்களிர உண்நீரில் யபபான் இட்டு 
அவர்களுக்குத் தநதனர. அதனபால் யபபாருள் ஏதும இல்்பாத வீடு எதுவும இல்ண் என்பணத 
அறிய்பாம.

இப்பபா்லில் இ்ம யபற்றுள்ள பழயமபாழி ஒன்்றபாகு முன்றி்்பா இல் என்பதபாகும. 
ஒன்றுமில்்பாத வீடு எதுவுமில்ண் என்பது இதன் யபபாருள். 

ம்ம்கள் -  இளம்கள்

நல்கினபாள் - ய்கபாடுத்தபாள்

முன்றில்  - வீட்டின் முன் இ்ம (திணணை) 
   இஙகு வீட்ண்க் குறிக்கி்றது
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நூல் சவளி
பைதமகாழி �கானூறு நூலின் ஆசிரியர முன்றுரை அரையனகார ஆவகார. இவர 
கி.பி. (தபகா.ஆ.) �கான்ககாம் நூற்ைகாணரடச் தெரநேவர என்பர. பைதமகாழி �கானூறு 
நூலின் கடவுள வகாழ்த்துப் பகாடல் மூ்லம் இவர ெமண ெமயத்ரேச் தெரநேவர 

என அறியமுடிகிைது.
பைதமகாழி �கானூறு பதிதனணகீழ்ககணககு நூல்களுள ஒன்று. இது �கானூறு பகாடல்கரளக 
தககாணடது. ஒவதவகாரு பகாடலின் இறுதியிலும் ஒரு பைதமகாழி இடம் தபற்றிருப்பேகால் இது 
பைதமகாழி �கானூறு என்னும் தபயரதபற்ைது. இநநூலின் ஒரு பகாடல் இஙகுத்  ேைப்பட்டுளளது.

1. வள்ளல்்கள் எழுவரின் யபயர்கணளத் யதபாகுத்து எழுது்க.

2. விருந்தபாமபல் பணணப விளக்கும ்கணத ஒன்ண்ற அறிநது வநது வகுப்பண்றயில் கூறு்க.

கற்பதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.

1. மரம வளரத்தபால் _________ யப்ற்பாம.

   அ) மபாறி ஆ) மபாரி     இ) ்கபாரி       ஈ) பபாரி

2. ‘நீருண்யில்’ என்னும யெபால்ண்ப் பிரித்து எழுதக் கிண்ப்பது _______.

   அ) நீரு + உண்யில்  ஆ) நீர + இண்யில்            

  இ) நீர + உண்யில்   ஈ) நீரு + இண்யில்   

3. மபாரி + ஒன்று என்பதணனச் ்ெரத்யதழுதக் கிண்க்கும யெபால் _______.

  அ)  மபாரியயபான்று  ஆ) மபாரிஒன்று             

  இ) மபாரியின்று   ஈ) மபாரியன்று  

குறுவினபா

1.   பபாரி ம்களிரின்  யபயர்கணள எழுது்க.

2.   ‘யபபாருள் ஏதும இல்்பாத வீடு்க்ள இல்ண்’ – எவவபாறு?

சிநதணன வினபா

 தமிழர்களின் பி்ற பணபபாட்டுக் கூறு்கணள எழுது்க.
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இயல்
ஒன்று வயலும வோழ்வும

உ்கில் ப்வண்கயபான யதபாழில்்கள் நண்யபறுகின்்றன. 
அ வ ற் று ள்  ப சி தீ ர க் கு ம  ய த பா ழி ் பா கி ய  உ ழ வு த் ய த பா ழி ல் 
முதன்ணமயபானதபாகும. நி்த்ணதத் யதரிவு யெய்தல்,  நபாற்றுப் 
பறித்தல், நபாற்று நடுதல், நீர பபாய்ச்சுதல், அறுவண் யெய்தல், 
்பபாரடித்தல், யநல்யபறுதல் ஆகியன உழவுத்யதபாழிலின்  
யெயல்பபாடு்கள் ஆகும. இவற்ண்றப் பற்றிய நபாட்டுப்பு்றப்பபா்ல் 
ஒன்ண்ற அறி்வபாம.

கவிததப்்பதை

ஓலட எல்லாம் ்தாணடிபலபாயி  - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 
ஒண்ணலைக்குழி நிலமும் பார்த்து - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 
சீலலய�ல்லாம் வரிஞ்சுக்கட்டி - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 
லேத்துக்குள்லளே இறங்குறாங்க - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா

நாத்ய்தல்லாம் பிடுங்லகயிலல - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 
நணடும் லேர்த்துப பிடிக்கிறாங்க - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 
ஒருோணுக்கு ஒரு நாற்றுத்்தான் - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 
ஓடில�ாடி நட்லடாலம�ா - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 

மடமடன்னு மலடவழில� - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 
மணகுளிைத் ்தணணீர்பா� - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 
ோலுோலாத் ்தாளுவிட்டு - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 
நாலுநாலா வளேரு்தம்மா - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 

மணிலபாலப பால்பிடித்து - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 
மனல்தய�ல்லாம் ம�க்கு்தம்மா - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 
அறுபபறுக்க ஆளுக்யகல்லாம் - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 
ஆளுப்ணம் யகாடுத்துவாைான் - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 

சும்மாடும் ல்தர்ந்ய்தடுத்து - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 
சுறுசுறுபபாய்க் யகாணடு லபானார் - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 
கிழக்கத்தி மாயடல்லாம் - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 
கீலழ பார்த்து மிதிக்குல்த�ா - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 

கால்படவும் கதிருபூைா - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 
கழலுல்த�ா மணிமணி�ா - ஏலலலங்கிடி ஏலலலலா 
                                 ய்தாகுபபாசிரி�ர் – கி.வா. ஜகந்நா்தன்
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ச�ோல்லும ச்போருளும
குழி   - நி் அளணவப்யபயர  சீண்  -  பு்ணவ
ெபாண - நீட்்ல் அளணவப்யபயர  மண்  - வயலுக்கு நீர வரும வழி 
மணி  - முற்றிய யநல் ்கழலுதல் -  உதிரதல்
சுமமபாடு - பபாரம சுமப்பவர்கள் தண்யில் ணவத்துக்   ய்கபாள்ளும துணிச்சுருள்

்போடலின் ச்போருள்
 உழவு யெய்யும மக்்கள் ஓண்ணயக் 

்க்நது யென்று ஒன்்றணரக் குழி நி்த்ணதத் 
்தரநயதடுத்தனர. யபண்கள் பு்ணவணய 
இறு்கக்்கட்டி ந்வு யெய்ய வயலில் இ்றஙகினர. 
ந பா ற் று ப்  ப றி க் கு ம ் ப பா து  ஆ ண ்க ளு ம 
ய ப ண ்க ளு ம  வ ய ல்  வ ர ப் பி ல்  உ ள் ள 
நணடு்கணளயும பிடித்தனர. 

 ஒ ரு  ெ பா ணு க் கு  ஒ ரு  ந பா ற் று  வீ த ம 
சுறுசுறுப்பபா்க நட்்னர. ந்வு நட்் வயலின்  
மணகுளிருமபாறு மண்வழி்ய நீரபபாய்ச்சினர. 
நட்் யநற்பயிர்கள் வரிணெயபா்க வளரநது 
ய ெ ழி த் த ன .  ப பா ல்  பி டி த் து  மு ற் றி ய 
ய ந ல் ம ணி ்க ள்  ம ன ம  ம ய ங கு ம பா று 
விணளநதன. அறுவண் யெய்யும ஆட்்களுக்குப் 
பைம ய்கபாடுத்தனர. அறுவண் யெய்த யநல்தபாள்்கணளக் ்கட்டு்களபா்கக் ்கட்டித் தண்க்குச் 
சுமமபாடு ணவத்துத் தூக்கிச் யென்று ்களத்தில் ்ெரத்தனர. ்கதிரடித்த யநல்தபாள்்கணளக் 
கிழக்்கத்தி மபாடு்கணளக் ய்கபாணடு மிதிக்்கச் யெய்தனர. மபாடு்கள் மிதித்த யநற்்கதிர்களில் 
இருநது யநல்மணி்கள் மணிமணியபாய் உதிரநதன.

நூல் சவளி
�காட்டுப்புைஙகளில் உரைககும் மககள ேஙகள கரளப்புத் தேரியகாமல் 
இருப்பேற்ககாகப் பகாடும் பகாடத்ல �காட்டுப்புைப்பகாடல் எனப்படுகிைது. இேரன 
வகாய்தமகாழி இ்லககியம் என்றும் வைஙகுவர. பல்தவறு தேகாழில்கள குறித்ே 

�காட்டுப்புைப்பகாடல்கரள  மர்ல அருவி என்னும் நூலில் கி.வகா. ெகந�காேன் தேகாகுத்துளளகார. 
அநநூலில் உளள உைவுத்தேகாழில் பற்றிய பகாடல் ஒன்று இஙகுத் ேைப்பட்டுளளது.

சதரிநது சதளி்வோம

அ று வ ர ட  த ெ ய் ே  த � ற் க தி ர க ர ள க 
க ள த் தி ல்  அ டி த் து  த � ல் ர ்ல ப் 
பிரிப்பர.  த�ல்ேகாளில் எஞ்சியிருககும் 
த � ல் ம ணி க ர ள ப்  பி ரி ப் ப ே ற் க கா க 
மகாடுகரளக தககாணடு மிதிககச் தெய்வர. 
இேற்குப் தபகாைடித்ேல் என்று தபயர. 
ம ா டு க ட் டி ப  ல ப ா ை டி த் ்த ா ல்  ம ா ளே ா து 
யேந்யநல்யலன்று
ஆலனகட்டிப லபாைடிக்கும் அழகான 
ய்தன்மதுலை 

(நாட்டுபபுறபபாடல்)

்வளபாணணம ெபாரநத ்கருவி்களின் யபயர்கணள எழுதி வரு்க.

கற்பதவ கற்றபின்
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மதிபபீடு
ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.

1.   உழவர ்ெற்று வயலில் __________ நடுவர.

       அ) யெடி  ஆ) பயிர  இ) மரம    ஈ) நபாற்று 

2.   வயலில் விணளநது முற்றிய யநற்பயிர்கணள __________ யெய்வர.

        அ) அறுவண்    ஆ) உழவு    இ) ந்வு    ஈ)  விற்பணன

3.   ‘்தரநயதடுத்து’ என்னும யெபால்ண்ப் பிரித்து எழுதக் கிண்ப்பது _____.

  அ) ்தர + எடுத்து    ஆ) ்தரநது + யதடுத்து

  இ) ்தரநதது + அடுத்து   ஈ) ்தரநது + எடுத்து  

4.  ‘ஓண் + எல்்பாம’ என்பதணனச் ்ெரத்யதழுதக் கிண்க்கும யெபால் ______.

  அ)  ஓண்எல்்பாம   ஆ) ஓண்யயல்்பாம

  இ) ஓட்ண்யயல்்பாம  ஈ)  ஓய்ல்்பாம

யபபாருத்து்க.

 1. நபாற்று  - பறித்தல்

 2. நீர  - அறுத்தல் 

 3. ்கதிர  -  நடுதல்

 4. ்கணள  - பபாய்ச்சுதல் 

வயலும வபாழவும பபா்லில்  உள்ள ்மபாணன, எதுண்கச் யெபாற்்கணள எழுது்க.

 ்பச்சு வழக்குச் யெபாற்்கணள எழுத்து வழக்கில் எழுது்க.

 ்பபாயி,  பிடிக்கி்றபாங்க, வளருது, இ்றஙகு்றபாங்க, வபாரபான்:  (எ.்கபா.) ்பபாயி - ்பபாய்

குறுவினபா 

1.   உழவர்கள் எப்்பபாது நணடு பிடித்தனர?

2.  யநற்்கதிரிலிருநது யநல்மணிணய எவவபாறு பிரிப்பர?

சிறுவினபா

  உழவுத்யதபாழிலின் நி்கழவு்கணள வரிணெப்படுத்தி எழுது்க.

சிநதணன வினபா

 உழவுத்யதபாழிலில் ்கபா்ந்தபாறும ஏற்பட்டுவரும மபாற்்றங்கள் பற்றி எழுது்க.

்மோதைச் ச�ோறகள் எதுதகச் ச�ோறகள்
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யதபா்க்்கத்தில் ்கபாடு்களில் வபாழநது வநத மனிதன் பின்னர 
ஊர்கணள உருவபாக்கிக் ய்கபாணடு வபாழத் யதபா்ஙகினபான். சிறிய 
ஊர்கள் வளரச்சி அண்நது ந்கரங்களபா்க மபாறின. ந்கரங்களில் 
யபருமபபா்பானணவ ஆற்்றங்கணர்களில் அணமநதிருநதன. 
ஆற்்றங்கணர்களில் சி்றநது விளஙகும ந்கரங்கள் தமிழநபாட்டில் 
ப் உள்ளன. அவற்றுள் ஒரு ந்கரத்ணதப் பற்றி அறி்வபாம.

இயல்
ஒன்று திகசகல்்ோம புகழுறும திருசெல்்வலி

உதைெதட உ்கம

அன்பு நணபன் எழி்னுக்கு, 

வைக்்கம.  நபான் ந்ம. நீயும உன் குடுமபத்தினரும  ந்மபா? யென்்ற ஆணடுவணர நபாம 
ஒ்ர பள்ளியில் ஒன்்றபா்கப் படித்து வந்தபாம. இநத ஆணடு என் தநணதயின் பணி மபாறுதல் 
்கபாரைமபா்க எங்கள் யெபாநத ஊருக்கு வநது விட்்்பாம. வரும ்்கபாண் விடுமுண்றயில் 
எங்கள் ஊரபாகிய திருயநல்்வலிக்கு நீ வர ்வணடும என்று  உன்ணன அன்பு்ன் 
அணழக்கி்்றன். 

திருயநல்்வலி தமிழ்கத்தின் பழணமயபான ந்கரங்களுள் ஒன்று. பழநதமிழ்கத்ணதச் 
்ெர, ்ெபாழ, பபாணடியர என்னும மூ்வநதர  ஆணடு வநதனர என்பது நமக்குத் 
யதரியும. அவர்களுள் பபாணடியர்களின் தண்ந்கரமபா்க மதுணர விளஙகியது. அவர்களது 
இரண்பாவது தண்ந்கரமபா்கத் திருயநல்்வலி விளஙகியது. 
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இ ந ந ்க ண ர ச்  சு ற் றி  ய ந ல்  வ ய ல் ்க ள் 
் வ லி  ் ப பா ல்  அ ண ம ந தி ரு ந த த பா ல் 
தி ரு ய ந ல் ் வ லி  எ ன ப்  ய ப ய ர  ய ப ற் ்ற து . 
த ற் ் ப பா து  ய ந ல் ண ்  எ ன் று  ம ரு வி 
வழங்கப்படுகி்றது. திக்ய்கல்்பாம பு்கழுறும 
திருயநல்்வலி என்று திருஞபானெமபநதரும, 
த ண ய ப பா ரு ண ந ப்  பு ன ல்  ந பா டு  எ ன் று 
்ெக்கிழபாரும திருயநல்்வலியின் சி்றப்ணபப் 
்பபாற்றியுள்ளனர.

தி ரு ய ந ல் ் வ லி  ம பா வ ட் ் ம  ம ண ் 
வளம மிகுநத பகுதியபாகும. இப்பகுதியின் சி்றப்புமிக்்க மண்யபாகிய யபபாதிண்க மண் 
இ்க்கியங்களில் பபாரபாட்்ப்பட்டு உள்ளது.  

யபாதியி லாயினும் இம� மாயினும்
பதிய�ழு அறி�ாப பழங்குடி

என்று இளங்்கபாவடி்கள் யபபாதிண்க மண்க்கு முதலி்ம ய்கபாடுத்துப் பபாடுகி்றபார.  
இ்க்கியங்களில்  திரிகூ்மண் என வழங்கப்படும குற்்றபா்மண் பு்கழ யபற்்ற சுற்று்பா 
இ்மபா்கத் தி்கழகின்்றது.

வானைங்கள் கனியகாடுத்து மந்திய�ாடு யகாஞ்சும்
மந்திசிந்து கனிகளுக்கு வான்கவிகள் யகஞ்சும்

என்று குற்்றபா் மண்வளத்ணதத் திரிகூ் இரபாெப்பக் ்கவிரபாயர தம குற்்றபா்க் கு்றவஞ்சி 
நூலில்  பபாடியுள்ளபார.

திருயநல்்வலிப் பகுதிணய வளம யெழிக்்கச் யெய்யும ஆறு தபாமிரபரணி ஆகும. 
இதணனத் தணயபபாருணந நதி என்று முன்னர அணழத்தனர.  இது பச்ணெயபாறு, மணிமுத்தபாறு, 
சிற்்றபாறு, ்கபாணரயபாறு, ்ெரவ்பாறு, ்க்னபாநதி என்று ப் கிணள ஆறு்களபா்கப் பிரிநது 
திருயநல்்வலிணய நீரவளம 
மிக்்க மபாவட்்மபா்கச் யெய்கி்றது.

திருயநல்்வலி மபாவட்்ப் 
ய ப பா ரு ள பா த பா ர த் தி ல் 
மு த ன் ண ம ய பா ன  ப ங கு 
வ கி ப் ப து  உ ழ வு த் ய த பா ழி ல் . 
தபாமிரபரணி ஆற்றின் மூ்ம 
இ ங கு  உ ழ வு த் ய த பா ழி ல் 
ந ண ் ய ப று கி ன் ்ற து .  இ ங கு க் 
குளத்துப் பபாெனமும கிைற்றுப் 
பபாெனமுமகூ்ப் பயன்பபாட்டில் 
உள்ளன. இருபருவங்களில் 
ய ந ல்  ப யி ரி ் ப் ப டு கி ன் ்ற து . 
ம பா ன பா வ பா ரி ப்  ப யி ர ்க ள பா ்க ச் 

சதரிநது சதளி்வோம

மு ற் க கா ்ல த் தி ல்  தி ரு த � ல் த வ லி க கு 
த வ ணு வ ன ம்  எ ன் னு ம்  த ப ய ரு ம் 
இருநதுளளது. மூஙகில் ககாடு என்பது 
அேன் தபகாருளகாகும். மூஙகில் த�ல் 
மி கு தி ய கா க  வி ர ள ந ே ர ம ய கா ல் 
அப்பகுதிககு த�ல்தவலி என்னும் தபயர 
ஏற்பட்டிருகக்லகாம் எனவும் கருதுவர.
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சிறுதபானியங்கள், எணயைய்வித்து்கள், 
்க பா ய் ்க னி ்க ள் ,  ப ரு த் தி ,  ப ய று வ ண ்க ்க ள் 
்பபான்்றன பயிரி்ப்படுகின்்றன. இரபாதபாபுரம, 
நபாஙகு்நரி, அமபபாெமுத்திரம, யதன்்கபாசி 
்பபான்்ற பகுதி்களில் யபருமளவில் வபாணழ  
ப யி ரி ் ப் ப டு கி ன் ்ற து .  இ ங கு  வி ண ள யு ம  
வபாணழத்தபார்கள்  தமிழநபாடு மட்டுமன்றிக் 
்க ர ந பா ் ்க ம ,  ் ்க ர ள ம  ் ப பா ன் ்ற  பி ்ற 
மபாநி்ங்களுக்கும அனுப்பப்படுகின்்றன. 
யநல்லிக்்கபாய் உற்பத்தியில் தமிழ்கத்தில் 
ய ந ல் ண ்  ம பா வ ட் ் ் ம  மு த லி ் ம 
வகிக்கின்்றது. ்க்்்பார மற்றும உள்நபாட்டு 
மீன்பிடித் யதபாழிலும இமமபாவட்்த்தில் 
சி்றப்பபா்க நண்யபறுகி்றது. 

தபாமிரபரணி ்க்்்பாடு ்க்க்கும இ்த்தில் ய்கபாற்ண்க என்னும துண்றமு்கம இருநதது.  
இஙகு முத்துக்குளித்தல் சி்றப்பபா்க நண்யபற்்றதபா்கத் தமிழ இ்க்கியங்கள் கூறுகின்்றன. 
ய்கபாற்ண்கயில் விணளநத பபாணடி நபாட்டு முத்து உ்்கப் பு்கழ யபற்்றதபா்க விளஙகியது.

முத்துபபடு பைபபிற் யகாற்லக முன்றுலற  (நற்றில்ண 23:6)
யகாற்லகயில் யபருந்துலற முத்து  (அகம் 27:9)

என்று ெங்க இ்க்கியங்கள் ய்கபாற்ண்கயின் முத்து்கணளக் கூறுகின்்றன. கி்ரக்்க, உ்ரபாமபாபுரி 
நபாடு்கணளச் ்ெரநதவர்களபான யவனர்கள் இநத முத்து்கணள விருமபி வபாஙகிச் யென்்றனர.

யபபாருணந எனப்படும தபாமிரபரணி ஆற்றின் ்கணரயில் அணமநதுள்ள யநல்ண் 
மபாந்கரின் அணமப்பு சி்றப்பபானது. ந்கரின் நடு்வ யநல்ண்யப்பர திருக்்்கபாவில் 
அணமநதுள்ளது. ்்கபாவிண்ச் சுற்றி நபான்கு பக்்கங்களிலும மபா் வீதி்கள் அணமநதுள்ளன. 
அவற்ண்றச் சுற்றித் ்த்ரபாடும வீதி்கள் அழகு்ற அணமநதுள்ளன.  இஙகுத் திங்கள்்தபாறும 
திருவிழபா நண்யபறும என்பணத,

திங்கள் நாள்விழா மல்கு திருயநல்
லவலியுலற யேல்வர் ்தாலம

என்னும திருஞபானெமபநதர பபா்ல் அடி்களபால் அறிய்பாம.

யநல்ண் மபாந்கரில் உள்ள யதருக்்கள் ப் அதன் பழணமக்குச் ெபான்்றபா்க உள்ளன.  
்கபாவற்புணரத் யதரு என்று ஒரு யதரு உள்ளது. ்கபாவற்புணர என்்றபால் சிண்றச்ெபாண். அரெரபால் 
தணடிக்்கப்பட்்வர்கள் இஙகுச் சிண்ற ணவக்்கப்பட்்தபால் இப்யபயர யபற்்றது.

்ம் வீதிணய அடுத்துக் கூணழக்்கண்த் யதரு உள்ளது. கூ்ம என்பது தபானியத்ணதக் 
குறிக்கும. கூ்க்்கண்த்யதரு  என்ப்த மருவிக் கூணழக்்கண்த் யதரு என வழங்கப்படுகி்றது.

அக்்கெபாண் என்பது அணி்க்ன்்களும யபபாற்்கபாசு்களும உருவபாக்கும இ்ம. 
முற்்கபா்த்தில் யபபான் நபாையங்கள் உருவபாக்கும பணியபாளர்கள் வபாழநத பகுதி 
அக்்கெபாண்த் யதரு என்னும யபயரில்  அணமநதுள்ளது.

சதரிநது சதளி்வோம

தி ரு த � ல் த வ லி க கு  அ ரு கி லு ள ள 
ஆ தி ச் ெ � ல் லூ ர  எ ன் னு ம்  இ ட த் தி ல் 
நி க ழ் த் ே ப் ப ட் ட  அ க ழ் வ கா ய் வி ல் 
இைநேவரகளின் உடல்கரளப் புரேககப் 
பைநேமிைரகள பயன்படுத்திய முதுமககள 
ே கா ழி க ள  க ண த ட டு க க ப் ப ட் டு ள ள ன . 
த ம லு ம்  ே மி ை ரி ன்  த ே கா ன் ர ம க கு ம்  
�காகரிகச் சிைப்புககும் ெகான்ைகாக விளஙகும் 
தேகால்தபகாருளகள இஙகுக கிரடத்துளளன. 
இ வ வூ ர  ே ற் த ப கா து  தூ த் து க கு டி 
மகாவட்டத்தில் உளளது. 
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யநல்ண் ந்கரின் ்மற்்்க ்பட்ண் 
எ ன் னு ம  ஊ ர  உ ள் ள து .  வ ணி ்க ம 
நண்யபறும பகுதிணயப் ்பட்ண் என 
வழஙகுதல் பணண்ய மரபு.  இப்பகுதி 
முன்பு யபருவணி்கம நண்யபற்்ற இ்மபா்க 
இருநதிருக்்க ்வணடும. பபாணடிய மன்னன் 
நின்்றசீர யநடுமபா்றணன யநல்ண் ந்கர 
மக்்கள் எதிரய்கபாணடு வர்வற்்ற இ்ம 
பபாணடியபுரம எனவும அவன் ்தவியபாகிய 
மஙண்கயரக்்கரசிணய ம்களிர எதிரய்கபாணடு 
வர்வற்்ற இ்ம திருமஙண்க ந்கர என்றும 
வழங்கப்படுகின்்றன.

ந பா ய க் ்க  ம ன் ன ரி ன்  த ள வ பா ய பா ்க 
விளஙகிய  அரியநபாய்கரின் வழித் ்தபான்்றல் வீரரபா்கவர. அவரது  யபயரில் அணமநத ஊர 
வீரரபா்கவபுரம எனவும, அவரது துணைவியபார மீனபாட்சி அமணமயபார யபயரில் உள்ள ஊர 
மீனபாட்சிபுரம எனவும வழங்கப்பட்டு வருகின்்றன.

் ெ ர ன் ம பா ் த வி ,  ்க ங ண ்க ய ்க பா ண ் பா ன் , 
திருமண்யப்பபுரம,  வீரபபாணடியப்பட்டினம, 
கு்்ெ்கரன்பட்டினம ்பபான்்ற ஊர்கள் பணண்ய 
வர்பாற்ண்ற நிணனவூட்டுவனவபா்க உள்ளன. 
ப பா ண ள ய ங ் ்க பா ட் ண ் ,  உ க் கி ர ன் ் ்க பா ட் ண ் , 
ய ெ ங ் ்க பா ட் ண ்  எ ன் னு ம  ய ப ய ர ்க ள் 
இ ம ம பா வ ட் ் த் தி ல்  ் ்க பா ட் ண ் ்க ள்  ப ் 
இருநதணமக்குச் ெபான்்றபா்க விளஙகுகின்்றன.

அ்கத்தியர யபபாதிண்க மண்யில் வபாழநதபார 
எ ன் ப ர .  ெ ங ்க ப்  பு ் வ ர பா ன  ம பா ் ்ற பா க் ்க த் து 
நப்பெண்யபார,  நமமபாழவபார,  யபரியபாழவபார, 
கு ம ர கு ரு ப ர ர ,   தி ரி கூ ் ர பா ெ ப் ப க்  ்க வி ர பா ய ர ,  
்கவிரபாெப் பணடிதர  ஆகி்யபார  திருயநல்்வலிச் 
சீ ண ம யி ல்  பி ்ற ந து  த மி ழு க் கு ச்  ய ெ ழு ண ம 
்ெரத்துள்ளனர. அயல்நபாட்டு அறிஞர்களபான 
ஜி . யு .  ் ப பா ப் ,  ்க பா ல் டு ய வ ல் ,  வீ ர ம பா மு னி வ ர 
்பபான்்்றபாணரயும தமிழின்பபால் ஈரத்த யபருணமக்கு உரியது திருயநல்்வலி.

 இத்தண்கய சி்றப்பு மிக்்க திருயநல்்வலிக்கு உன்ணன அன்்பபாடு அணழக்கின்்்றன்.

          இப்படிக்கு,

               உன் அன்பு நணபன்,

                    அறிவழகன்.

சதரிநது சதளி்வோம

ேகாமிைபைணி ஆற்றின் தமற்குக கரையில் 
திருத�ல்தவலியும் கிைககுக கரையில் 
பகாரளயஙதககாட்ரடயும் அரமநதுளளன. 
இ வ வி ரு  � க ை ங க ளு ம்  இ ை ட் ர ட 
�கைஙகள என அரைககப்படுகின்ைன. 
பகாரளயஙதககாட்ரடயில் அதிக அளவில் 
க ல் வி  நி ர ்ல ய ங க ள  இ ரு ப் ப ே கா ல் 
அ ந � க ர ை த்  த ே ன் னி ந தி ய கா வி ன் 
ஆகஸ்தபகாரடு என்பர.
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1. உங்களுண்ய மபாவட்்த்தில் உள்ள சுற்று்பா இ்ங்கள் பற்றிய யெய்தி்கணளத் ்தடித்  
யதபாகுக்்க.

2. தமிழநபாட்டில் உள்ள மபாந்கரபாட்சி்கள் பற்றிய யெய்தி்கணளத் யதபாகுக்்க.

கற்பதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.

1.  திருயநல்்வலி_________ மன்னர்க்ளபாடு யதபா்ரபு உண்யது.

    அ) ்ெர   ஆ) ்ெபாழ   இ) பபாணடிய  ஈ) பல்்வ

2.  இளங்்கபாவடி்கள் _________ மண்க்கு முதன்ணம ய்கபாடுத்துப் பபாடினபார.

  அ) இமய ஆ) ய்கபால்லி  இ) யபபாதிண்க ஈ) விநதிய

3.  திருயநல்்வலி _________ ஆற்றின் ்கணரயில் அணமநதுள்ளது.

  அ) ்கபாவிரி ஆ) ணவண்க  இ) யதன்யபணணை      ஈ) தபாமிரபரணி

யபபாருத்து்க. 

 1. தணயபபாருணந - யபபான்நபாையங்கள் உருவபாக்கும இ்ம

 2. அக்்கெபாண் - குற்்றபா்ம

 3. ய்கபாற்ண்க  - தபாமிரபரணி

 4. திரிகூ்மண் - முத்துக் குளித்தல்

குறுவினபா

1. தபாமிரபரணி ஆற்றின் கிணள ஆறு்கள் யபாணவ?

2. ய்கபாற்ண்க முத்து பற்றிக் கூறு்க.

சிறு வினபா

1. திருயநல்்வலிப்  பகுதியில் நண்யபறும  உழவுத் யதபாழில் குறித்து எழுது்க.

2. திருயநல்்வலிக்கும தமிழுக்கும உள்ள யதபா்ரபு குறித்து எழுது்க.

3. திருயநல்்வலி ந்கர அணமப்புப் பற்றிக் கூறு்க.

சிநதணன வினபா

 மக்்கள் மகிழச்சியபா்க வபாழ ஒரு ந்கரம எவவபாறு இருக்்க ்வணடும என்று 
நிணனக்கிறீர்கள்?
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நல்் பபா்ல்்கணளப் படித்துச் சுணவப்பது உள்ளத்திற்கு மகிழச்சி 
அளிக்கும. அது்பபா்்வ சி்றநத பு்வர்கணளப் பற்றி அறிநது 
ய்கபாள்வதும நமக்கு மகிழச்சி தரும. தமிழ்கத்தின் பல்்வறு 
பகுதி்களிலும சி்றநத பு்வர்கள் ப்ர உருவபாகியுள்ளனர. 
அவர்களுள் திருயநல்்வலிப் பகுதிணயச் ்ெரநத பு்வர்கணளப் 
பற்றி அறிநது ய்கபாள்்வபாம.

இயல்
ஒன்று திருசெல்்வலிச் சீதமயும கவிகளும

விரிவோைம

ஒரு நபாட்டில் ்கபாவியம உண்பாகிக் ய்கபாண்் இருக்்க ்வணடுயமன்று எதிரபபாரப்பது 
அவவளவு ெரியல்். யபபாதுவபா்க, ஆயிரம வருஷத்துக்கு ஒரு த்ணவ ்கவிஞன் பி்றக்கி்றபான் 
என்று யெபால்லுவபார்கள். ஒருவண்கயபா்க அஃது உணணமதபான். ்கவி அவவளவு அருணம. 
ஆனபால், ்கவிணய அனுபவிக்கி்ற தி்றணம அவவளவு அபூரவமபான விஷயம அல்்; ஆண, 
யபண எல்்்பாரு்ம அனுபவிக்கி்ற விஷயநதபான் அது.

வபானத்தில் விணளநத சு்ர்கள்்பபா் இயற்ண்கயில் விணளநத ்கவி்கணளத்தபான் 
்கவி்கள் என்று யெபால்் ்வணடும. மின்மினிப் பூச்சிணயயும ‘்கபாக்்கபாப்’ யபபான்ணனயும 
பபாரத்து ஏமபாநது ்பபா்கக் கூ்பாது. திருயநல்்வலி ஜில்்பா யநடுகிலும உணணமயபான 
்கவிஞர்கள் பி்றநதிருக்கி்றபார்கள். அவர்களுண்ய பபா்ல்்கணளயும மக்்கள் அனுபவித்து 
வநதிருக்கி்றபார்கள்.

பபாரதியபார பி்றநது வளரநத இ்ம எட்ண்யபுரம. எட்ண்யபுர ெமஸதபானம 
யநடுகிலும ஊர ஊரபாய்ப் பு்வர்களும ்கவிரபாயர்களும வபாழநதனர. ்தசி்கவிநபாய்கனபார 
்கன்னியபாகுமரிப் பக்்கம - அதபாவது நபாஞ்சில் நபாட்டில் பி்றநது வளரநதவரபாய் இருநதபாலும 
அவர தமிணழ அழுத்தமபா்க ஆரவத்்தபாடு ்கற்்ற இ்ம திருயநல்்வலி ந்கரதபான்.
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பபாரதியபாரும ்தசி்கவிநபாய்கனபாரும நம்மபாடு ஒட்டியவர்கள். அவர்கணள விட்டுவிட்டு, 
ய்கபாஞ்ெம முநதியுள்ள ்கவிஞர்கணளப் பபாரக்்க்பாம. ்்கபாயில்பட்டியிலிருநது கிழக்்்க எட்டு 
ணமல் தூரத்தில்தபான் பபாரதியபாரின் பி்றப்பி்மபாகிய எட்ண்யபுரம இருக்கி்றது. அங்்க சுமபார 
இருநூறு வருஷங்களுக்கு முன் இருநதவர ்கடிண்கமுத்துப்  பு்வர. அவர யவங்க்்சுர 
எட்்ப்ப ரபாஜபாணவப் பற்றிப் ப் பபா்ல்்கள் பபாடியிருக்கி்றபார.

மணியபாச்சியிலிருநது ஏயழட்டு ணமல் தூரத்தில் தபாமிரபரணி நதியும சிற்்றபாறும 
்க்க்கி்ற இ்மதபான் சீவ்ப்்பரி என்கி்ற முக்கூ்ல். முக்கூ்ல் பள்ளு என்னும பிரபநதம 
முக்கூ்ண்ப் பற்றியதுதபான். ெபாதபாரைமபா்க மணழ யபய்யபாத இ்த்தில் மணழ யபய்கி்றது 
என்்றபால் குடியபானவர்களுக்கு ஒ்ர குமமபாளி அல்்வபா? அநதக் குமமபாளி,

ஆற்று யவள்ளேம் நாலளே வைத் ல்தாற்று ல்தகுறி – மலல
�ாளே மின்னல் ஈழ மின்னல் சூழ மின்னுல்த!

என்்ற அடியி்் இருக்கி்றது. குடியபானவர்களுக்கு இடிமுழக்்கமதபான் ெஙகீதம; மின்னல் 
வீச்சுத்தபான் ந்னம.

இனி, திருயநல்்வலிக்குப் ்பபா்க்பாம. சுமபார முநநூறு வருஷங்களுக்கு முன் மதுணரப் 
பக்்கத்திலிருநது ப்பட்்ண்ச் யெபாக்்கநபாதப் பு்வர யநல்ண்க்கு வநதபார. யநல்ண்யப்பர 
்்கபாவிலில் எழுநதருளியுள்ள ்கபாநதிமதித் தபாணயத் தரிசித்தபார. யரபாமப யரபாமப உரிணம 
பபாரபாட்டி, சுவபாமியி்ம சிபபாரிசு யெய்ய்வணடும என்று முரணடுகி்றபார.

திருயநல்யவலியிலிருநது திருச்யெநதூருக்குப் ்பபாகி்ற மபாரக்்கத்தி்் பதியனட்்பாவது 
ணமலில் ஆற்றுக்கு வ்்கணரயில் சீணவகுண்ம இருக்கி்றது. பிள்ணளப்யபருமபாள் 
சீணவகுண்த்துப் யபருமபாணளப் பற்றிப் பபாடியுள்ளபார. ஆற்றுக்குத் யதன்்கணரயில் 
நமமபாழவபார அவதபார ஸத்மபான ஆழவபாரதிருந்கரி இருக்கி்றது. பூரவத்தில் இதற்குத் 
திருக்குருகூர என்று யபயர. நமமபாழவபார தமது ஈடுபபாட்ண் ஆயிரம தமிழப்பபாட்டில் 
(திருவபாய்யமபாழியில்) யவளியிட்்பார. இது தமிழுக்குக் கிண்த்த ்யபா்கம.

இனி ்மபாட்்பார வணடிணய ஒரு முக்கியமபான ஊருக்கு வி் ்வணடும. ய்கபாற்ண்க 
என்கி்ற சிறு ஊரதபான் அது. அதன் பு்க்ழபா அபபாரம. சுமபார இரண்பாயிரம வருஷத்துக்கு 
முன்னிருநத ஒரு யபருங்கவிஞர முத்யதபாள்ளபாயிர ஆசிரியர. ப் ்தெங்களிலுமிருநது 
வரத்த்கர்கள் வநது முத்து வியபாபபாரம யெய்கி்றணத அவர பபாரத்தபார. ்மற்்்க ்ரபாமபாபுரி, 
கி்ரக்்க்தெம முதல் கிழக்்்க ணெனபா வணரயும ய்கபாற்ண்கயிலிருந்த முத்து ்பபாய்க் 
ய்கபாணடிருநதது. பு்வர முத்து வளத்ணத நன்்றபாய் அனுபவித்தபார; பபாடினபார.

திருச்யெநதூருக்குச் சுவபாமி யதரிெனம யெய்யப் ்பபா்க ்வணடியதுதபான் இனி. 
வழியி்், ்கபாயல்பட்்ைத்தில் ய்கபாஞ்ெம இ்றஙகி விட்டுப் ்பபா்க்பாம. ்கபாயல்பட்்ைத்தில் 
இருநூற்ண்றமபது வருஷத்துக்கு முன் சீதக்்கபாதி என்்ற யபரிய வபாணி்கர இருநதபார. 
அவருண்ய ்கப்பல்்கள் ப் ்தெங்களுக்கும யென்று வரத்த்கத்தின் மூ்மபா்க மிகுநத 
திரவியத்ணதச் ெமபபாதித்து வநதன. அவர  தமிழப் பு்வர்களுக்குப் யபருஙய்கபாண் ய்கபாடுத்து 
வநதபார. அவர இ்றநத்பபாது, பு்வர்கள் இதயத்தில் இடிதபான் விழுநதது. நமசிவபாயப் பு்வர 
என்பவர என்ன ஆற்்றபாணம்யபாடு அ்றுகின்்றபார பபாருங்கள்:
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பூமாது இருந்ய்தன்  புவிமாது இருந்ய்தன் இபபூ்தலத்தில்
நாமாது இருந்ய்தன்ன நாமும் இருந்ய்தன்ன நாவலர்க்குக்
லகாமான் அழகமர் மால்சீ்தக்  காதி யகாலடக்கைத்துச்
சீமான் இறந்திட்ட லபால்த புலலமயும்  யேத்்ததுலவ!
உணணமயபான உைரச்சி .

இனிப் ்பபா்க ்வணடியது திருச்யெநதூருக்குத்தபான். திருப்பு்கழ பபாடிய அருைகிரிநபாதர 
வநது, நநதவனங்கணளப் பபாரத்து அனுபவித்தபார. ஏரிநீர நநதவனங்களில் ்கட்டிக் கி்ப்பதபால் 
்ெல்மீன்்கள் துள்ளிக் குதிக்்கவும பூஞ்யெடி ய்கபாடி்கணள்ய அழிக்்கவும தண்ப்பட்்ன 
என்று பபாடியுள்ளபார.

ெமுத்திரத்ணத முட்டியபாகிவிட்்து.  ்மபாட்்பார வணடிணயத் திருப்பி,  ்ந்ர 
்கழுகுமண்க்குப் ்பபா்வபாம. இக்்கபா்த்தில் பபாடுகி்ற ்கபாவடிப்பபாட்ய்ல்்பாம ்கழுகுமண் 
முரு்கன் ்மல்தபான். இக்்கபாவடிச்சிநணதப் பபாடியவர அணைபாமண்யபார. ்கபாவடிப்பபாட்ண்க் 
்்கட்்க ்வணடுமபானபால், பமணப, ்மளம, ஆட்்ம எல்்பாவற்்்றபாடும ்்கட்்பால்தபான் 
ரஸமும, ெக்தியும யதரியும. 

இஙகிருநது ெங்கரன்்்கபாயில் பன்னிரணடு ணமல். யபரிய சிவஸத்ம. அமபபாள் 
்்கபாமதித் தபாய். ்்கபாமதித் தபாணயப் பற்றி உணணமயபான பக்தியும தமிழப் பணபும வபாய்நத 
ஒரு பபா்ல். அணதப் பபாடியவர திருயநல்்வலி அழகிய யெபாக்்கநபாதர

‘வாடா’ என அலழத்து வாழ்வித்்தால் அம்ம உலனக்
கூடாய்தன் றார் ்தடுபபார் லகாமதித்்தாய் ஈஸவரில�!
பக்தியபானது தமிழுக்குள்்ள வணளநது வணளநது ஓடுவது அழ்கபாய் இருக்கி்றது!

ெங்கரன்்்கபாயிலுக்கு வ்க்்்க எட்டு ணமலில் முக்கியமபான ஸத்ம ்கருணவநல்லூர. 
இதற்குக் ்கரிவ்ம வநத நல்லூர என்றும  யபயர. ்்கபாயிலும சுற்று வீதி்களும அழ்கபாய் 
அணமநதிருக்கின்்றன. இத்திருத்த்த்தின் சி்றப்பில் ்தபாய்நத பு்வர ஒருவர திருக்்கருணவ 
யவணபபா அநதபாதி, பதிற்றுப்பத்தநதபாதி, ்கலித்துண்ற அநதபாதி என்்ற மூன்று நூல்்கணளப் 
பபாடியிருக்கி்றபார. அவற்றில் அ்ந்க பபா்ல்்கள் பக்தியும யெய்யுள் நயமும நிண்றநது, பபா்ப் 
பபா் நபாவுக்கு இனிணம தநது ய்கபாணடிருக்கின்்றன.

இனி, குற்்றபா்த்துக்கு ்நரபா்கப் ்பபா்க ்வணடும. ்கவி இல்்பாம்் மனணெக் 
்கவரக்கூடிய இ்ம குற்்றபா்ம. ்்கபாயில், அருவி, ்ெபாண் யபபாதிநத மண், யதன்்றல் எல்்பாம 
்ெரநது அணமநதிருப்பணதப் பபாரத்தபால், உ்்கத்தி்்்ய இநத மபாதிரி இ்ம இல்ண் என்்்ற 
யெபால்்்பாம. சுமபார ஆயிரத்து முநநூறு வருஷங்களுக்கு முன் திருஞபான ெமபநதர இஙகு 
வநதபார.  நுண துளி தூஙகும குற்்றபா்ம என்று பபாடினபார.

மபாணிக்்கவபாெ்கரும ஒரு பபா்ல் பபாடியிருக்கி்றபார :

உற்றாலை �ான்லவணலடன் ஊர்லவணலடன் லபர்லவணலடன்
கற்றாலை �ான்லவணலடன் கற்பனவும் இனி அலமயும்
குற்றாலத் துலறகின்ற கூத்்தாஉன் குலைகழற்லக
கற்றாவின் மனம்லபாலக் கசிந்துருக லவணடுவலன!
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பிற்்கபா்த்தி்் எழுநத தமிழ இ்க்கியங்களில் முக்கியமபானது குற்்றபா்க் கு்றவஞ்சி. 
அஃது உணணமயபான தமிழப் பணபும ்கவிப்பணபும வபாய்நதது. இருநூற்ண்றமபது 
வருஷங்களுக்கு முன் குற்்றபா்த்துக்குக் கிழக்்்க இரணடு ணமலில் உள்ள ்ம்்கரத்தில் 
வபாழநதுவநத திரிகூ்ரபாெப்பக் ்கவிரபாயர பபாடிய நூல். தமிழக் ்கவியின் உல்்பாெ 
விணளயபாட்டு இன்னது என்று யதரிவதற்கு இதி்் ஒரு சிறு பபா்ண்ப் பபாரக்்க்பாம. குறி 
யெபால்லுகி்ற யபண  குற்்றபா்மண்யின் யபருணமணயக் ய்கபாழிக்கி்றபாள்:

கயிலல எனும் வடமலலக்குத் ய்தற்குமலல அம்லம!
    கனகமகா லமருயவன நிற்கும்மலல அம்லம!
துயிலும் அவர் விழிபபாகி அகிலம் எங்கும் ல்தடும்
    துங்கர்திரி கூடமலல எங்கள்மலல அம்லம!
இப்பபாட்டு, மண்யிலுள்ள அருவி்கணளப் ்பபால் குமமபாளி ்பபாடுகி்றது.

இத்தண்கய சி்றப்புமிக்்க திருயநல்்வலிக் ்கவி்களின் ்கவிணத்கணளப் படித்துச் 
சுணவப்்பபாம! 

குறிப்பு: இக்்கட்டுணர ஏ்றத்தபாழ எழுபது ஆணடு்களுக்குமுன் எழுதப்பட்்து. என்வ 
அக்்கபா் நண்யில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

திருயநல்்வலிச் சீணம என்று குறிப்பி்ப்படுவது இன்ண்றய திருயநல்்வலி மற்றும 
தூத்துக்குடி மபாவட்்ங்கள் இணைநத பகுதியபாகும.

நூல் சவளி
டி.தக.சி என அரைககப்படும் டி.தக. சிேம்பை�காேர 
வைககறிஞர தேகாழில் தெய்ேவர; ேமிழ் எழுத்ேகாளைகாகவும் 
திைனகாய்வகாளைகாகவும் புகழ் தபற்ைவர; இைசிகமணி 

என்று சிைப்பிககப்பட்டவர. இவர ேமது வீட்டில் ‘வட்டத்தேகாட்டி’ 
என்னும் தபயரில் இ்லககியக கூட்டஙகள �டத்தி வநேகார. இவர 
கடிே இ்லககியத்தின் முன்தனகாடி, ேமிழிரெக ககாவ்லர, வளரேமிழ் 
ஆரவ்லர, குற்ைகா்ல முனிவர எனப் ப்லவகாைகாகப் புகைப்படுகிைகார.  
பகாடப்பகுதியில் இடம்தபற்றுளள கட்டுரை இவைது இேய ஒலி என்னும் 
நூலில் இருநது ேைப்பட்டுளளது.

உங்களுக்குப் பிடித்த ்கவிணத  ஒன்ண்றப்  பற்றி  வகுப்பண்றயில் ்க்நதுணரயபாடு்க.

கற்பதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
 டி.்்க.சி குறிப்பிடும திருயநல்்வலிக் ்கவிஞர்கள் பற்றிய யெய்தி்கணளத் யதபாகுத்து 

எழுது்க.
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இயல்
ஒன்று அணி இ்ககணம

கறகண்டு

அணி
அணி என்னும யெபால்லுக்கு அழகு என்பது யபபாருள். ஒரு யெய்யுணளச் யெபால்்பாலும, 

யபபாருளபாலும அழகு யப்றச் யெய்தண் அணி என்பர.

உவதம அணி
மயில் ்பபா் ஆடினபாள்.

மீன் ்பபான்்ற ்கண.

இ த் ய த பா ் ர ்க ண ள ப்  ப டி யு ங ்க ள் . 
இத்யதபா்ர்களில் ந்னம ஆடும யபண்ைபாடு 
ம யி ண ் யு ம ,  ்க ண ணு ் ன்  மீ ண ன யு ம 
ஒப்பிட்டுள்ளனர. இவவபாறு ஒப்பிட்டுக் கூ்றப்படும யபபாருணள  (மயில், ்கண) உவணம 
அல்்து உவமபானம என்பர. உவணமயபால் விளக்்கப்படும யபபாருணள உவ்மயம  என்பர. 
இத்யதபா்ர்களில் வநதுள்ள ‘்பபா்’, ‘்பபான்்ற’ என்பணவ உவம உருபு்களபாகும. 

  அகழ்வாலைத் ்தாங்கும் நிலம்லபாலத் ்தம்லம 
  இகழ்வார்ப யபாறுத்்தல் ்தலல  (யபாலறயுலடலம)

பூமி தன்ணனத் ்தபாணடுபவணரப் யபபாறுத்துக் ய்கபாள்வது ்பபா் நபாம நமணம இ்கழநது 
்பசுபவணரப் யபபாறுத்துக்ய்கபாள்ள ்வணடும என்பது இக்கு்றளின் யபபாருள். 

இதில் பூமி தன்ணனத் ்தபாணடுபவணரப் யபபாறுத்துக் ய்கபாள்ளுதல் என்பது உவணம. 
நபாம நமணம இ்கழநது ்பசுபவணரப் யபபாறுத்துக்ய்கபாள்ள ்வணடும என்பது ஒப்பி்ப்படும 
யபபாருள் (உவ்மயம).  ‘்பபா்’ என்பது  உவம உருபு.

ஒரு பபா்லில் உவணமயும, உவ்மயமும வநது உவம உருபு யவளிப்பண்யபா்க வநதபால் 
அது உவணம அணி எனப்படும. ்பபா், புணரய, அன்ன, இன்ன, அற்று, இற்று, மபான, ்கடுப்ப, 
ஒப்ப, உ்றழ ்பபான்்றணவ  உவம உருபு்களபா்க வரும.  

எடுத்துககோட்டு உவதம அணி
ய்தாட்டலனத்து ஊறும் ம்ணற்லகணி மாந்்தர்க்குக்
கற்றலனத்து ஊறும் அறிவு                    (கல்வி)
மைற்்்கணியில் ்தபாணடிய அளவிற்கு நீர ஊறும. மனிதர்கள் ்கற்கும அளவிற்கு 

ஏற்ப அறிவு யபருகும என்ப்த இக்கு்றளின் ்கருத்தபாகும. இதில் யதபாட்்ணனத்து ஊறும 
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மைற்்்கணி என்பது உவணம. மபாநதரக்குக் ்கற்்றணனத்து ஊறும அறிவு என்பது உவ்மயம. 
இண்யில் ‘அது்பபால்’ என்னும  உவம உருபு மண்றநது வநதுள்ளது. 

இவவபாறு உவணம ஒரு யதபா்ரபா்கவும உவ்மயம ஒரு யதபா்ரபா்கவும வநது உவம உருபு 
மண்றநது வநதபால் அஃது எடுத்துக்்கபாட்டு உவணம அணி எனப்படும.

இல்ச்போருள் உவதமயணி
மபாண் யவயிலில் மணழத்தூ்றல்  யபபான்மணழ யபபாழிநதது்பபால் ்தபான்றியது.

்கபாணள ய்கபாமபு முணளத்த குதிணர ்பபா்ப் பபாய்நது வநதது.

இத்யதபா்ர்களில் ‘யபபான்மணழ யபபாழிநதது ்பபால்’, ‘ய்கபாமபு முணளத்த குதிணர ்பபா்’ 
என்னும உவணம்கள் வநதுள்ளன. உ்கில் யபபான் மணழயபா்கப் யபபாழிவதும இல்ண். 
ய்கபாமபு முணளத்த குதிணரயும இல்ண்.  இவவபாறு உ்கில் இல்்பாத ஒன்ண்ற உவணமயபா்கக் 
கூறுவணத இல்யபபாருள் உவணம அணி என்பர.

பின்வரும யதபா்ர்களில் உள்ள உவணம, உவ்மயம, உவம உருபு ஆகியவற்ண்றக் 
்கண்றிநது எழுது்க.

கற்பதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

குறுவினபா

1.  உவணம, உவ்மயம, உவம உருபு விளக்கு்க.

2.  உவணம அணிக்கும எடுத்துக்்கபாட்டு உவணம அணிக்கும உள்ள ்வறுபபாடு 
யபாது? 

தேகாடரகள உவரம உவதமயம் உவம உருபு

ம்ைன்ை ்போதம ம்ர் ்போதம அன்ை

்தன் ்்போன்்ற தமிழ்

புலி ்்போ்ப ்போயநதோன் ்�ோைன்

மயிச்ோப்ப ஆடிைோள் மோதவி 
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க்கட்க.

 பு்கழ யபற்்ற ்கவிஞர ஒருவரது உணரயின் ஒலிப்பதிணவக் ்்கட்டு மகிழ்க. 

கீழ்க்்காணும் தலைபபு்களுள் ஒனறு பற்றி இரண்டு நிமி்டம் கபசு்க.

1. நபான் விருமபும ்கவிஞர.

2. எனக்குப் பிடித்த பபா்ல். 

த�ாலைக் க்கடடு எழுது்க. 

1. மபாடு்கள் ய்கபாணடு நி்த்ணத உழுதனர.
2. நீரவளம மிக்்க ஊர திருயநல்்வலி.
3. யநல்ண்யில்  தமிழக் ்கவிஞர ப்ர வபாழநதனர.
4. அ்கத்தியர வபாழநத மண் யபபாதிண்க மண்.
5. இல்்பாத யபபாருணள உவணமயபாக்குவது இல்யபபாருள் உவணம அணி.

பா்டலைப படித்து வினாக்்களுக்கு வில்டயளிக்்க. 

பலன மைலம  பலன மைலம 
ஏன் வளேந்ல்த  இத் தூைம்?
குடிக்கப  ப்தனி�ாலனன்!
யகாணடு விற்க நுங்காலனன்!
தூைத்து  மக்களுக்குத்  
தூல்தாலல நானாலனன்!
அழுகிற  பிள்லளேகட்குக்
கிலுகிலுபலப நானாலனன்!
லகதிரிக்கும் கயிறுமாலனன்!
கன்றுகட்டத் தும்புமாலனன்! 
                  - நாட்டுபபுறபபாடல்

வினாக்்கள் 

1. பணன மரம தரும உைவுப் யபபாருள்்கள் யபாணவ?

2. பணன மரம யபாருக்குக் கிலுகிலுப்ணபணயத் தரும?

3. 'தூ்தபாண்' என்னும யெபால்ண்ப் பிரித்து எழுது்க.

4. பணனமரம மூ்ம நமக்குக் கிண்க்கும யபபாருள்்கணளப் பட்டியலிடு்க.

5. பபா்லுக்கு ஏற்்ற தண்ப்ணப எழுது்க.

பினவரும் தலைபபில ்கடடுலர எழுது்க.

 என்ணனக் ்கவரநத நூல்.

சமோழிதய ஆள்்வோம!
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சமோழி்யோடு விதையோடு

1 2

3 4

5 6

7

8

9 10

11 12

13 14

குறுகசகழுத்துப புதிர்.
 தமிழநபாட்டில் உள்ள ஊரப் யபயர்கணளயும அவற்றின் சி்றப்ணபயும அறி்வபாம.

இடமிருநது வ்ம     வ்மிருநது இடம
1. பின்ன்பாண் ந்கரம 3.  மண்க்்்கபாட்ண் ந்கரம

2. மண்்களின் அரசி 5.  ஏணழ்களின் ஊட்டி

6.    தமிழ்கத்தின் தண்ந்கரம 8.  மபாங்கனித் திருவிழபா

13. யநற்்களஞ்சியம 11.  மஞ்ெள் மபாந்கரம

்மலிருநது கீழ்     கீழிருநது ்மல்
1. பூட்டு ந்கரம 9.  பட்்பாசு ந்கரம

3.  ்தர அழகு ந்கரம 10.   தூங்கபா ந்கரம

4. யதற்கு எல்ண் 12. மண்்களின் இளவரசி

7. புலி்கள் ்கபாப்ப்கம 14.  ்கரமவீரர ந்கரம

 ததா்டருக்குப தபாருத்தமான உவலமலய எடுத்து எழுது்க.

1. என் தபாயபார என்ணன __________________ ்கபாத்து வளரத்தபார.

  (்கணணை இணம ்கபாப்பது ்பபா் / தபாணயக் ்கண் ்ெணயப் ்பபா்)
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நிறக அதறகுத் தக...

இதணயத்தில் கோண்க

என தபாறுபபு்கள்....

1. ந்கரங்களின் சி்றப்புத் தன்ணமணய அறிநது ்பபாற்று்வன்.

2. ஒவயவபாரு ஊரிலும நண்யபறும யதபாழில்்களின் சி்றப்ணப அறிநது யதபாழில் 
யெய்்வபாணர மதிப்்பன்.

கத்ச்ச�ோல் அறி்வோம.
நபா்கரி்கம  - Civilization  ்வளபாணணம  - Agriculture

நபாட்டுப்பு்றவியல்  -  Folklore  ்கவிஞர   -  Poet 

அறுவண்  -  Harvest   யநற்பயிர  -  Paddy

நீரப்பபாெனம -  Irrigation   பயிரிடுதல்  -  Cultivation 

அயல்நபாட்டினர  -  Foreigner  உழவியல்  -  Agronomy 

 திருயநல்்வலிப் பகுதியில் வழஙகி வரும நபாட்டுப்பு்றப் பபா்ல்்களில் – யதபாழில், வணி்கம 
ெபாரநத பபா்ல்்கணள இணையத்தில் ்தடி எழுதி வரு்க.

த்காடுக்்கபபடடுள்்ள ஊரின தபயர்களில இருந்து புதிய த�ாற்்கல்ள உருவாக்கு்க.

(எ.்கபா) திருயநல்்வலி – திரு, யநல், ்வலி, ்வல்
1.  நபா்கப்பட்டினம  - ___________________________

2.  ்கன்னியபாகுமரி  - ___________________________

3.  யெங்கல்பட்டு  - ___________________________

4.  உத்கமண்்ம - ___________________________

5.  பட்டுக்்்கபாட்ண்  - ___________________________

2. நபானும என் ்தபாழியும __________________ இணைநது இருப்்பபாம.

  (இஞ்சி தின்்ற குரஙகு ்பபா் / ந்கமும ெணதயும ்பபா்)

3. திருவள்ளுவரின் பு்கணழ ___________________ உ்்க்ம அறிநதுள்ளது.

  (எலியும பூணனயும ்பபா் / உள்ளஙண்க யநல்லிக்்கனி ்பபா்)

4. அப்துல் ்க்பாமின் பு்கழ ______________ உ்ய்கஙகும பரவியது.

  (குன்றின்்மலிட்் விளக்கு ்பபா் / கு்த்துள் இட்் விளக்கு ்பபா்)

5. சிறுவயதில் நபான் பபாரத்த நி்கழச்சி்கள் ______________ என் மனத்தில் பதிநதன.

  (கிைற்றுத்தவணள ்பபா் / பசுமரத்தபாணி ்பபா்)
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இயல்
இைண்டு ஒபபுைவு ஒழுகு

Ø பா்டலின தபாருள் அறிய அ்கராதிலயப பயனபடுத்தும் தி்ன தபறுதல

Ø அ ் த ந றி ச � ா ர ப  ப ா ்ட லி ல  உ ள் ்ள  உ ரு வ ்க த் ல த யு ம்  அ ் க் ்க ரு த் து ்க ல ்ள 
எடுத்துலரக்கும் பாஙகிலனயும் படித்தறிதல

Ø  ஒரு ்கருத்லத லமயபபடுத்திய ்கடடுலர்களின ்கருத்து தவளிபபாடடுத் தனலமயிலன 
உைரந்து பயனபடுத்துதல

Ø ப்டக்்காடசி்கள் வழி ்கருத்து்கல்ளப புரிந்து த்காள்ளுதல

Ø பா்டல்களில  இ்டம்தபறும் அணி்கல்ள அல்டயா்ளம் ்காணும் தி்ன தபறுதல

கற்றல் ்ெோககங்கள்
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இயல்
இைண்டு புதுதம விைககு

உள்ளத்தூய்ணம்யபாடு நன்யனறியில் ந்ப்ப்த ெபான்்்றபாரின் 
இயல்பு.  இண்றவழிபபாட்டில் ெ்ஙகு்கணள வி் உள்ளத் 
தூய்ணம்ய முதன்ணமயபானது. இயற்ண்கணயயும தம உள்ளத்து 
அன்ணபயும விளக்்கபா்க ஏற்றி வழிபட்் ெபான்்்றபார்களின் 
பபா்ல்்கணளக் ்கற்று மகிழ்வபாம.

கவிததப்்பதை

ச�ோல்லும ச்போருளும
ணவயம  –  உ்்கம   

யவய்ய   –  யவப்பக்்கதிர வீசும 

சு்ரஆழியபான்  –  ஒளிவிடும ெக்்கரத்ணத  
   உண்ய திருமபால்         

்போடலின் ச்போருள்
பூமிணய அ்கல்விளக்்கபா்கவும, ஒலிக்கின்்ற ்க்ண் யநய்யபா்கவும, யவப்பக்்கதிர வீசும 

்கதிரவணனச் சு்ரபா்கவும ய்கபாண்வன் திருமபால். சிவநத ஒளிவீசும ெக்்கரத்ணத உண்ய 
அவனது திருவடி்களுக்கு என் துன்பக்்க்ல் நீங்க ்வணடிப் பபா்்பால் மபாண் சூட்டி்னன்.

நூல் சவளி
தபகாய்ரகயகாழ்வகார ககாஞ்சிபுைத்திற்கு அருகிலுளள திருதவஃககா என்னும் ஊரில் 
பிைநேவர. �கா்லகாயிைத் திவவியப் பிைபநேத்தில் உளள  முேல் திருவநேகாதி இவர 
பகாடியேகாகும். அேன் முேல் பகாடல் �மககுக தககாடுககப்பட்டுளளது.

லவ�ம் ்தகளி�ா வார்கடலல யநய்�ாக
யவய்�  கதிலைான் விளேக்காகச் – யேய்� 
சுடர்ஆழி�ான் அடிக்லக சூட்டிலனன் யோல்மாலல
இடர்ஆழி  நீங்குகலவ என்று*

  - யபாய்லக ஆழ்வார்

இ்ரஆழி  –  துன்பக்்க்ல்

யெபால் மபாண் - பபாமபாண்   
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ச�ோல்லும ச்போருளும
த்களி – அ்கல்விளக்கு 

ஞபானம – அறிவு       

்போடலின் ச்போருள்
ஞபானத்தமிழ பயின்்ற நபான் அன்ணப்ய அ்கல்விளக்்கபா்கவும, ஆரவத்ணத்ய 

யநய்யபா்கவும, இனிணமயபால் உருகும மனத்ணத்ய இடுகின்்ற திரியபா்கவும ய்கபாணடு,  ஞபான 
ஒளியபாகிய சு்ர விளக்ண்க  மனம உரு்க திருமபாலுக்கு ஏற்றி்னன்.

நூல் சவளி
பூேத்ேகாழ்வகார தென்ரனரய அடுத்துளள மகாமல்்லபுைத்தில் பிைநேவர. இவர 
�கா்லகாயிைத் திவவியப் பிைபநேத்தில் இைணடகாம் திருவநேகாதிரய இயற்றியுளளகார. 
�ம் பகாடப்பகுதி இைணடகாம் திருவநேகாதியில் உளள முேல்பகாட்லகாகும். 

அன்லப  ்தகளி�ா ஆர்வலம யநய்�ாக
இன்புருகு சிந்ல்த இடுதிரி�ா – நன்புஉருகி
ஞானச்சுடர் விளேக்கு ஏற்றிலனன் நாை்ணற்கு
ஞானத்்தமிழ் புரிந்்த நான்           

- பூ்தத்்தாழ்வார்

சதரிநது சதளி்வோம சதரிநது சதளி்வோம

ஒ ரு  ப கா ட லி ன்  இ று தி  எ ழு த் த ே கா 
அரெதயகா, தெகால்த்லகா அடுத்து வரும் 
ப கா ட லு க கு  மு ே ்ல கா க  அ ர ம வ ர ே 
அநேகாதி என்பர. (அநேம் –  முடிவு, ஆதி 
– முேல்).
இவவகாறு அநேகாதியகாக அரமயும் 
பகாடல்கரளக தககாணடு அரமவது 
அ ந ே கா தி  எ ன் னு ம்  சி ற் றி ்ல க கி ய 
வரகயகாகும்.

நபாரைன் - திருமபால்

திருமகார்லப் தபகாற்றிப் பகாடியவரகள 
பன்னிரு ஆழ்வகாரகள. அவரகள பகாடிய 
பகாடல்களின் தேகாகுப்பு �கா்லகாயிைத் 
திவவிய பிைபநேம் ஆகும்.  இேரனத் 
தேகாகுத்ேவர �காேமுனி ஆவகார.
பன்னிரு ஆழ்வகாரகளுள தபகாய்ரக 
யகாழ்வகார, பூேத்ேகாழ்வகார, தபயகாழ்வகார 
ஆகிய மூவரையும் முே்லகாழ்வகாரகள 
என்பர. 
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மதிபபீடு

ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.

1. “இ்ர ஆழி நீஙகு்க்வ” – இத்யதபா்ரில் அடிக்்்கபாடிட்் யெபால்லின் யபபாருள்_____. 

  அ) துன்பம  ஆ) மகிழச்சி   இ) ஆரவம  ஈ) இன்பம

2. ‘ஞபானச்சு்ர’ என்னும யெபால்ண்ப் பிரித்து எழுதக் கிண்ப்பது __________.

  அ) ஞபான + சு்ர  ஆ) ஞபானச் + சு்ர  இ) ஞபானம + சு்ர   ஈ) ஞபானி + சு்ர

3. இன்பு + உருகு   என்பதணனச் ்ெரத்யதழுதக்  கிண்க்கும யெபால் _________.

  அ) இன்பு உருகு    ஆ) இன்பும உருகு  இ) இன்புருகு      ஈ) இன்பருகு        

யபபாருத்து்க.

 1.  அன்பு  -  யநய்

 2.  ஆரவம –  த்களி

 3.  சிநணத -  விளக்கு

 4.  ஞபானம - இடுதிரி

குறுவினபா

1. ய ப பா ய் ண ்க ய பா ழ வ பா ரு ம  பூ த த் த பா ழ வ பா ரு ம  அ ்க ல் வி ள க் ்க பா ்க  எ வ ற் ண ்ற 
உருவ்கப்படுத்துகின்்றனர?

2. யபபாய்ண்க ஆழவபார எதற்்கபா்கப் பபாமபாண் சூட்டுகி்றபார?

சிறுவினபா

 பூதத்தபாழவபார ஞபானவிளக்கு ஏற்றும முண்றணய விளக்கு்க.

சிநதணன வினபா

 யபபாய்ண்கயபாழவபார ஞபானத்ணத விளக்்கபா்க உருவ்கப்படுத்துகி்றபார. நீங்கள் எவற்ண்ற 
எல்்பாம விளக்்கபா்க உருவ்கப்படுத்துவீர்கள்?

பன்னிரு ஆழவபார்களின் யபயர்கணளத் திரட்டு்க

கற்பதவ கற்றபின்
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இயல்
இைண்டு அ்றம என்னும கதிர்

இளணமப்பருவம எதணனயும எளிதில் ்கற்றுக்ய்கபாள்ளும 
ப ரு வ ம பா கு ம .  இ ப் ப ரு வ த் தி ல்  ்க ல் வி ண ய  ம ட் டு ம ல் ் பா து 
ந ற் ப ண பு ்க ண ள யு ம  ்க ற் று க் ய ்க பா ள் ள  ் வ ண டு ம .  அ து 
வ பா ழ வு  மு ழு ண ம க் கு ம  ப ய ன ளி க் கு ம .  அ ்ற ய ந றி ்க ண ள 
இளணமப்பருவத்தில் ்கற்றுக்ய்கபாள்வணத உழவுத்யதபாழி்்பாடு  
ஒப்பிட்டுக் கூறும பபா்ல் ஒன்்றணன அறி்வபாம.

கவிததப்்பதை

ச�ோல்லும ச்போருளும
வித்து - விணத ்கணள -  ்வண்பாத யெடி

ஈன  - யப்ற  ணபஙகூழ - பசுணமயபான பயிர

நி்ன் -  நி்ம வன்யெபால் - ்கடுஞ்யெபால்

்போடலின் ச்போருள்
இனிய யெபால்ண்்ய விணளநி்மபா்கக் ய்கபாள்ள்வணடும. அதில் ஈண்க என்னும 

பணணப விணதயபா்க விணதக்்க ்வணடும. வன்யெபால் என்னும ்கணளணய நீக்்க ்வணடும. 
உணணம ்பசுதல் என்னும எருவிணன இ்்வணடும. அன்பபாகிய நீணரப் பபாய்ச்ெ 
்வணடும. அப்்பபாதுதபான் அ்றமபாகிய ்கதிணரப் பயனபா்கப் யப்ற முடியும. இளம வயதி்்்ய 
இச்யெயல்்கணளச் யெய்ய ்வணடும.

இன்யோல் விலளேநிலனா ஈ்தலல வித்்தாக
வன்யோல் கலளேகட்டு வாய்லம எருவட்டி
அன்புநீர் பாய்ச்சி அறக்கதிர் ஈனஓர்
லபங்கூழ் சிறுகாலலச் யேய்*

- முலனபபாடி�ார்

நூல் சவளி
முரனப்பகாடியகார திருமுரனப்பகாடி என்னும் ஊரைச் தெரநே ெமணப்பு்லவர. 
இவைது ககா்லம் பதின்மூன்ைகாம் நூற்ைகாணடு. 
இவர இயற்றிய அைத�றிச்ெகாைம் 225 பகாடல்கரளக தககாணடது. அைத�றிகரளத் 

தேகாகுத்துக கூறுவேகால் இநநூல் அைத�றிச்ெகாைம் எனப் தபயரதபற்ைது.  இநநூலின் 
பதிரனநேகாம் பகாடல் �மககுப் பகாடமகாகத் ேைப்பட்டுளளது. 
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1. பி்றரு்ன் ்பசும்பபாது நீங்கள் பயன்படுத்தும இன்யெபாற்்கணளத் யதபாகுத்துக் கூறு்க.

2. உன் அன்ணன பயன்படுத்திய இன்யெபால்்பால் நீ மகிழநத நி்கழவு ஒன்ண்றக் கூறு்க. 

கற்பதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.

1. ்கபாநதியடி்கள் எப்்பபாதும  -----------ப் ்பசினபார

      அ) வன்யெபாற்்கணள    ஆ) அரசியண்     இ) ்கணத்கணள          ஈ) வபாய்ணமணய

2.    ‘இன்யெபால்’ என்னும யெபால்ண்ப் பிரித்து எழுதக் கிண்ப்பது __________.

  அ) இனிய  + யெபால்    ஆ) இன்ணம + யெபால்   இ) இனிணம  + யெபால்   ஈ) இன் + யெபால்

3. அ்றம + ்கதிர என்பதணனச் ்ெரத்யதழுதக் கிண்க்கும யெபால் __________. 

  அ) அ்ற ்கதிர    ஆ) அறு்கதிர    இ) அ்றக்்கதிர    ஈ) அ்றம்கதிர

4. ’ இளணம’ என்னும யெபால்லின்  எதிரச்யெபால் _________.

  அ) முதுணம    ஆ) புதுணம       இ) தனிணம    ஈ) இனிணம

யபபாருத்து்க.

 1. விணளநி்ம - உணணம

 2. விணத   - இன்யெபால் 

 3. ்கணள   - ஈண்க

  4. உரம   - வன்யெபால்

குறுவினபா
1. அ்றக்்கதிர விணளய எதணன எருவபா்க இ்்வணடும என முணனப்பபாடியபார 

கூறுகி்றபார?

2. நீக்்க்வணடிய ்கணள என்று அ்றயநறிச்ெபாரம எதணனக் குறிப்பிடுகி்றது?

சிறுவினபா

இளம வயதி்்்ய யெய்ய ்வணடிய யெயல்்களபா்க முணனப்பபாடியபார கூறுவன யபாணவ?

சிநதணன வினபா
இளம வயதி்்்ய நபாம ்கற்றுக்ய்கபாள்ள ்வணடிய நற்பணபு்கள் எணவ எனக் 
்கருதுகிறீர்கள்?
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ம னி த ர ்க ள்  த னி த் து  வ பா ழ ப்  பி ்ற ந த வ ர ்க ள்  அ ல் ் ர . 
ெமுதபாயமபா்கக் கூடி வபாழநது ஒருவருக்ய்கபாருவர உதவி 
யெய்து வபாழப்பி்றநதவர்கள். பி்றருக்கு உதவி யெய்யும யபபாழுது 
அவர்களுக்குத் தபாழவு ஏற்ப்பாவணைம உதவுவ்த சி்றநத 
பணபபாகும. அ்றயநறியில் யபபாருளீட்டித் தபாமும வபாழநது 
பி்றணரயும வபாழ ணவப்ப்த ஒப்புரவு யநறியபாகும. அதணனப் 

பற்றிய சிநதணன்கணள அறி்வபாம.

இயல்
இைண்டு ஒபபுைவு செறி

உதைெதட உ்கம

இநத மபானு்ப் பி்றவி தற்யெய்பா்க்வபா விபத்தின் ்கபாரைமபா்க்வபா அணமநதது 
அன்று. இஃது ஓர அரிய வபாய்ப்பு. ஒ்ர ஒரு த்ணவ மட்டு்ம வழங்கப் யபறும வபாய்ப்பு. 
இநதப் பி்றவிணய மதித்துப் ்பபாற்றிப் பயன் ய்கபாள்ளுதல் ்க்ணம. அதனபால் எவவளவு 
நபாள் வபாழந்தபாம என்பது அல்், எப்படி வபாழந்தபாம என்ப்த ்்கள்வி. வபாழநத ்கபா்ம 
எநதமுத்திணரணயப் யபற்்றது? வபாழநத ்கபா்ம ஏதபாவது அண்யபாளங்கணளப் யபற்்றதபா? நம 
யபயர ்கபா்ந்தபாறும ்பெப்படுமபா என்ய்றல்்பாம சிநதிப்பவர்கள் வபாழுமயநறி பற்றிக் 
்கவண்ப்படுவபார்கள்; குறிக்்்கபாளு்ன் வபாழத்தண்ப்படுவபார்கள். 

வோழ்வின் குறிக்கோள்
வபாழக்ண்க குறிக்்்கபாள் உண்யது. அக்குறிக்்்கபாள் எது?  தபாம வபாழவதபா? தபாம 

வபாழதல் என்பது ெபாதனம ஆத்பால், தபாம வபாழதல் என்பது எளிய ஒன்று. இயற்ண்க்ய கூ் 
வபாழவித்துவிடும. நல்் ெமூ்க அணமப்பும அரசும ்தபான்றிவிட்்பால் தபாம வபாழதல் என்பது 
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எளிது. வபாழக்ண்க, யதபாணடிணன்ய குறிக்்்கபாளபா்க உண்யது. இநதக் குறிக்்்கபாளு்ன்தபான் 
ஒப்புரவு யநறிணயத் திருக்கு்றள் அறிமு்கப்படுத்துகி்றது. திருக்கு்றள் யநறியில் மக்்கள் 
ஒருவருக்ய்கபாருவர ்க்ணம்கணளச் யெய்வதற்கு உரியவர்கள். உரிணம்கணளப் யபறுவதற்கும 
உரியவர்கள். ஒருவர எல்்பாருக்்கபா்கவும, எல்்பாரும ஒருவருக்்கபா்கவும என்னும 
யபபாதுவுண்ணம யநறி்ய திருவள்ளுவரின் வபாழும யநறி. 

வோழ்வும ஒபபுைவும
ஒருவர யெய்யும யெய்பானது அது தரும பயணனவி், யெய்பவரின் மனப்பபாஙகு, 

உைரவு ஆகியவற்றின் அடிப்பண்யி்்்ய மதிப்பி்ப்படுகி்றது. தரத்ணதக் ்கபாட்டுகி்றது. 
ஒருவருக்ய்கபாருவர உதவி யெய்து ய்கபாள்ளுதல் மட்டும ்பபாதபாது. உதவி யெய்தல் எதற்்கபா்க? 
தற்்கபாப்புக்்கபா்கவும இ்பாபத்திற்்கபா்கவுமகூ் உதவி யெய்ய்பா்ம! யெபால்்ப்்பபானபால் 
இத்தண்கய உதவி்கள் ஒருவண்கயில் வபாணி்கம ்பபா்த்தபான். அ்த உதவிணயக் ்கட்டுப்பபாட்டு 
உைரவு்ன், உதவி யபறுபவணர உ்றவுப்பபாஙகில் எணணி, உரிணம உண்யவரபா்க நிணனநது, 
உதவியெய்வதற்குப் பதில் அவ்ர எடுத்துக் ய்கபாள்ளும உரிணமணய வழஙகுதல் ஒப்புரவு 
ஆகும.

ஒபபுைவின் இயல்பு 
ஒப்புரவில் யபறுபவர அநநியர அல்்ர; உ்றவினர. ்க்ணமயும உரிணமயும உண்யவர. 

ஒப்புரவுயநறி ெபாரநத வபாழக்ண்கயில் வள்ளல்்கள் இல்ண். வபாஙகுபவரும இல்ண். 
ஒப்புரவுயநறி ெபாரநத வபாழக்ண்கயில் உண்ணமச்ெபாரபு இறுக்்கமபான தனியுண்ணமயபா்க 
இல்்பாமல் அ்றயநறி ெபாரநத குறிக்்்கபாளுண்ய உண்ணமயபா்க அணமயும. ஒப்புரவில் ஈதல்- 
ஏற்்றல் என்பதன் வழியபா்க அணமயும புரவ்ர- இரவ்ர உ்றவு இல்ண். ஒப்புரவுயநறி 
ெபாரநத வபாழக்ண்க உரிணமயும ்க்ணமயும உண்ய வபாழவு முண்றயபா்க அணமவதபால் 
்க்ணம்கள் உரிணம்கணள வழஙகுகின்்றன.

ச்போருள்ஈட்டலும ஒபபுைவும
யபபாருள் ஈட்்லிலும அநதப் யபபாருணள நு்கரதலிலும அறிவியல் பபாஙகு ்தணவ. 

அய்வர உணைபாது இருக்கும்பபாது நபாம மட்டும உணபது யநறியும அன்று; முண்றயும 
அன்று. அதுமட்டுமல்், பபாது்கபாப்பும அன்று. அய்வன் விழித்து எழுநதபால் நமது நிண் 
பபாதிக்கும. ஆத்பால் வபாழவு அ்றநிண்யப் பபாது்கபாவல் வபாழவபா்க அணமய ்வணடும. 
இமமுண்றணய அப்பரடி்கள் எடுத்துக் கூறினபார. அணைல் ்கபாநதியடி்கள் வழியமபாழிநதபார. 
பபா்வநதர பபாரதிதபாெனும உ்்கம உணை உண. உடுத்த உடுப்பபாய் என்்றபார. யெல்வத்துப் 
பயன் ஒப்புரவு வபாழக்ண்க. 

யபபாருளீட்்ல் தபான்மட்டும வபாழவதற்்கபா்க என்பது அறிவியல் ்கருத்து அன்று. 
யபபாருளீட்டும வபாழக்ண்க்யகூ்ச் ெமூ்க வபாழக்ண்கதபான். மற்்றவர்களுக்கு வழஙகி, 
மகிழவித்து மகிழ, வபாழவித்து வபாழப் யபபாருள் ்தணவ என்ப்த யபபாருளீட்்லுக்கு உரிய ்கரு. 
இரப்பபாரக்கு இல்ய்ன்று இணயவது ்கரத்தல் அறிவியல் அன்று; அ்றமும அன்று. யெய்வது 
யெய்து யபபாருள் ஈட்டி இரப்பபார துன்பத்ணத மபாற்றுவ்த ெமூ்கத்தின் யபபாது நிண். யபபாருள் 
ஈட்்ல், ்ெரத்தல், பபாது்கபாத்தல் மனித வபாழக்ண்கயில் நண்யபறும ஒரு பணி - இல்ண் - 
ஒரு ்பபாரபாட்்ம. யபபாருள் ்தடுவது ஒரு யபரிய ்கபாரியம. அணதவி்ப் யபரிய ்கபாரியம அணத 
முண்றயபா்க அனுபவிப்பதும ய்கபாடுத்து மகிழவதும ஆகும. 
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வறுணமணயப் பிணி என்றும யெல்வத்ணத மருநது என்றும கூறுவது தமிழ மரபு. 
யபபாருள் ்த்ல் வபாழக்ண்கயின் ்ட்சியம அன்று. யபபாருள் வபாழக்ண்கயின் ்கருவி்ய. நல்் 
அறிவும பணபும உண்யவர்களுக்குப் பைம பணியபாள். ஆனபால், இணவ இல்்பாதவரக்்்கபா 
்மபாெமபான எெமபானன். வபாழக்ண்கணய உைரநது ய்கபாள்ளச் யெல்வம மட்டுமன்றி 
வறுணமயுமகூ்த் துணை யெய்யும. யபபாருளும ்தணவ; அணதத் துய்க்்கத் தி்றனும ்தணவ. 
யபபாருணள மற்்றவர்களுக்குக் ய்கபாடுத்து மகிழச்சி யப்ற்பாம. யெல்வத்ணதத் தனி்ய 
அனுபவித்தல் இழத்தலுக்குச் ெமம.

யேல்வத்துப ப�லன ஈ்தல்
துய்பலபம் எனிலன ்தபபுந பலலவ

என்கி்றது பு்றநபானூறு. 

ஒபபுைவின் ்பயன்
ஊருணி, ்தணவப்படு்வபார அணனவரும தணணீர எடுத்துக் குடிப்பதற்கு உரிணம 

உண்யது. அணதத் தடுப்பபார யபாருமில்ண். ஊருணித்தணணீர எடுத்து அனுபவிக்்கப்படுவது. 
பழுத்த பயன்மரத்தின் ்கனி்கணள அணனவரும எடுத்து அனுபவிக்்க்பாம. பயன்மரம 
பழங்கணளத் தருவது உரிணம எல்ண்்கணளக் ்கவனத்தில் ய்கபாண்ல்். மருநதுமரம உதவி 
யெய்தலில் தன்ணன ம்றநத நிண்யி்பான பயன்பபாட்டு நிண் ஒன்்்ற ்கபாைப்யபறுகி்றது. 
்நபாயுண்யபார எல்்பாரும பயன்படுத்த்பாம. ஒப்புரணவ விளக்்கப் பயன்படுத்தியுள்ள இநத 
உவணம்கள் இன்றும பயன்படுத்தத் தக்்கணவயபா்க்வ அணமநதுள்ளன. ஆயினும ஊருணி, 
பயன்மரம, மருநதுமரம ஆகியன மனிதர்கள் தம பண்ப்பபாற்்றண்க் ய்கபாணடு பண்த்தணவ 
என்பணத நிணனவில் ய்கபாள்்க!

ஒபபுைவும கடதமயும
ஊருணிணய அ்கழநதவன் மனிதன். அநத ஊருணியில் தணணீணரக் ய்கபாைரநது 

்தக்கியது யபார? மனிதரதபாம. ஊருணிணய அணமத்துத் தணணீணரத் ்தக்கும ்க்ணம 
யபபாறுப்புைரவு்ன் -கூட்டுப் யபபாறுப்பு்ன் யெய்யப் யபற்்றபால்தபான் ஊருணியில் தணணீர 
நிண்றயும. ப்ரும எடுத்துக் குடிக்்க்பாம. பயன்தரும மரங்கணள வளரத்தபால்தபான் ்கனி்கள் 
கிண்க்கும. தின்று அனுபவிக்்க்பாம. 

இஙகும மனிதனின் பண்ப்ணபத் 
யதபா்ரநதுதபான் நு்கரவு வருகி்றது. 
ஒ ப் பு ர வு  வ ரு கி ்ற து .  அ ் த ் ப பா ் 
ம ரு ந து ம ர ங ்க ண ள யு ம  ந ட் டு 
வளரத்தபால்தபான் பயன்படுத்த முடியும. 
ஆத்பால் ஒப்புரவபாணணமயு்ன் வபாழ 
முதலில் ்தணவப்படுவது உணழப்பு. 
கூ ட் டு  உ ண ழ ப் பு .  ய ப பா ரு ள் ்க ண ள ப் 
பண்க்கும ்க்ணம்கள் நி்கழபாத வணரயில் 
ஒப்புரவு வபாழவு ம்ரபாது. ்க்ணம்கள் 
இயற்்றப் யப்றபாமல் ஒப்புரவு ்தபான்்றபாது. 
ஒ்ரபாவழி ்தபான்றினபாலும நிண்த்து 

சதரிநது சதளி்வோம

ஊருணி நீரநிரைநது அற்தை உ்லகவகாம்
தபைறி வகாளன் திரு.           (குைள. 215)

உ்லகினர விரும்புமகாறு உேவி தெய்து வகாழ்பவைது 
தெல்வமகானது ஊருணியில் நிைம்பிய நீரதபகா்லப் 
ப்லருககும் பயன்படும்.

பயன்மைம் உளளூரப் பழுத்துஅற்ைகால் தெல்வம்
�யனுரட யகான்கண படின்.       (குைள. 216)

�ற்பணபு உரடயவரிடம் தெல்வம் தெரவது 
ஊருககுள பைமைத்தில் பைஙகள பழுத்திருப்பரேப் 
தபகான்ைது.
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நில்்பாது. ்க்ணம்களில், யபபாருள் யெய்தலில் ஒவயவபாருவரும கூட்டு உணழப்பில் 
ஈடுபட்்பால்தபான் ஒப்புரவுயநறி ்தபான்றும; வளரும;  நிண்த்து நிற்கும. 

நித்றவோக
ந பா ம  இ ன் று  வ பா ழ வ து  உ ண ண ம .  ந ம க் கு  வ பா ய் த் தி ரு க் கு ம  வ பா ய் ப் பு ்க ளு ம 

அருணமயபானணவ. ஏன் ்கபா்ம ்க்த்த ்வணடும? இன்று நன்று, நபாணள நன்று என்று 
எணணிக் ்கபா்த்ணதப் பபாழடிப்பபா்னன்? இன்்்ற வபாழத் யதபா்ஙகு்வபாம. வபாழத் 
யதபா்ஙகியதன் முதற்படியபா்கக் குறிக்்்கபாணளத் யதளிவபா்கச் சிநதித்து முடிவு யெய்்வபாம. 
இநதப் புவிணய ந்த்தும யபபாறுப்ணப ஏற்்பபாம. யபபாதுணமயில் இநதப் புவிணய ந்த்து்வபாம. 
யபபாதுவில் ந்த்து்வபாம. உ்்கம உணை உண்பபாம. உ்்கம உடுத்த உடுத்து்வபாம. எஙகு 
உ்்கம தஙகியிருக்கி்ற்தபா அங்்க்ய நபாமும தஙகு்வபாம. மணை்கத்தில் விணை்கம 
்கபாண்பபாம.

நூல் சவளி
மககள பணிரயதய இரைப் பணியகாக எணணித்ேம் 
வகாழ்�காள முழுவதும் தேகாணடு தெய்ேவர ேவத்திரு 
குன்ைககுடி அடிகளகார.  குன்ைககுடி திருமடத்தின் 

ேர்லவைகாக விளஙகிய இவர ேமது தபச்ெகாலும் எழுத்ேகாலும் 
இரைத்தேகாணடும் ெமூகத் தேகாணடும் இ்லககியத் தேகாணடும் 
ஆற்றியவர.  திருககுைள த�றிரயப் பைப்புவரேத் ேம் வகாழ்�காள 
கடரமயகாகக தககாணடவர.  �காயன்மகார அடிச்சுவட்டில், குைட்தெல்வம், 
ஆ்லயஙகள ெமுேகாய ரமயஙகள உளளிட்ட ப்ல நூல்கரள 
எழுதியுளளகார. அருதளகாரெ, அறிக அறிவியல் உளளிட்ட சி்ல 
இேழ்கரளயும் �டத்தியுளளகார.
ஒப்புைவு த�றி என்னும் ேர்லப்பில் அடிகளகார கூறியுளள கருத்துகள  �ம் பகாடப் பகுதியில் 
தேகாகுத்துத் ேைப்பட்டுளளன.

பி்றருக்்கபா்க உணழத்துப் பு்கழயபற்்ற ெபான்்்றபார்கள் பற்றிய யெய்தி்கணளத் திரட்டி வநது 
வகுப்பண்றயில் பகிர்க.

கற்பதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.

1.  ஒருவர எல்்பாருக்்கபா்கவும எல்்பாரும ஒருவருக்்கபா்க என்பது ________  யநறி.

  அ) தனியு்ணம    ஆ) யபபாதுவுண்ணம

  இ)  யபபாருளுண்ணம   ஈ) ஒழுக்்கமுண்ணம
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2. யெல்வத்தின் பயன் ________ வபாழவு.

  அ) ஆ்மபர    ஆ) நீண்    இ) ஒப்புரவு  ஈ) ்நபாயற்்ற

3. வறுணமணயப் பிணி என்றும யெல்வத்ணத ________ என்றும கூறுவர.

  அ) மருநது    ஆ)  மருத்துவர      

  இ)  மருத்துவமணன  ஈ)  மபாத்திணர

4. உ்்கம உணை உண; உடுத்த உடுப்பபாய் என்று கூறியவர ________.

  அ) பபாரதியபார    ஆ)  பபாரதிதபாென்      

  இ) முடியரென்   ஈ)  ்கணைதபாென்

எதிரச்யெபாற்்கணளப் யபபாருத்து்க.

 1. எளிது - புரவ்ர

 2. ஈதல் - அரிது

 3. அநநியர - ஏற்்றல்

 4. இரவ்ர - உ்றவினர

யதபா்ர்களில் அணமத்து எழுது்க.

 குறிக்்்கபாள் _________________________________________

 ்க்ணம்கள் _________________________________________

 வபாழநபாள் _________________________________________

 சிநதித்து _________________________________________

குறுவினபா

1.  யபபாருளீட்டுவணத வி்வும யபரிய யெயல் எது?

2.  யபபாருளீட்டுவதன் ்நபாக்்கமபா்கக் குன்்றக்குடி அடி்களபார கூறுவது யபாது?

சிறுவினபா

1. ஒப்புரவுக்கு அடி்களபார தரும விளக்்கம யபாது?

2. ஊருணிணயயும மரத்ணதயும எடுத்துக்்கபாட்டிக் குன்்றக்குடி அடி்களபார கூறும 
யெய்தி்கள் யபாணவ?

சிநதணன வினபா

 ஒப்புரவுக்கும உதவியெய்தலுக்கும ்வறுபபாடு யபாது?
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உ்்க மக்்கள் அணனவணரயும உ்ன்பி்றநதவரபா்கக் ்கருதுவ்த 
உயரநத மனிதப்பணபு ஆகும.  அப்பணணபப் யபறுவ்த சி்றநத 
அறிவபாகும. அத்தண்கய அறிவுண்ய ெபான்்்றபார்கள் துன்பப்படும 
மக்்களுக்குத் தமமபால் இயன்்ற உதவிணயச் யெய்வபார்கள். 
அவவபாறு  உதவும்பபாது தமக்கு இழப்பு ஏற்படினும அணதப் 
பற்றிக் ்கவண்ப்ப் மபாட்்பார்கள். இக்்கருத்து்கணள விளக்கும 

யஜன் ்கணத ஒன்ண்றப் ப்க்்கணதயபா்கக் ்கபாண்பபாம!

இயல்
இைண்டு உண்தம ஒளி

விரிவோைம

தென் குரு ஒருவர மகாணவரகளுககுப் பகாடம் கற்பித்துக தககாணடிருககிைகார.

குைநரேகதள! உணரமயகான 
ஒளி எது என்பரேப் பற்றி இன்று 
அறிநது தககாளளப் தபகாகிதைகாம்.

அறிநது தககாளள ஆவ்லகாக 
உளதளகாம் ஐயகா!

7th Std Tamil CBSE Term 3 Combined 16.05.2019.indd   32 03-10-2019   15:07:41

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


33

பிைப்பின் 
அடிப்பரடயில் 
எல்்லகா 
உயிரும் 
ஒன்தை. பசி, 
ேகாகம், தூககம் 
ஆகியரவ 
எல்்லகா 
உயிரகளுககும் 
உணடு

தேகார்லவில் நிற்கும் வி்லஙகு 
குதிரையகா? கழுரேயகா? 
என்பரே அரடயகாளம் 
ககாணககூடிய த�காடியில் 
தவளிச்ெம் வநதுவிட்டரே 
�கான் அறிதவன் ஐயகா.

குரு மறுத்துத் ேர்லயரெககிைகார.

இல்ர்ல. தவறு 
யகாைகாவது 
கூறுஙகள 
பகாரப்தபகாம். 

தூைத்திலிருககும் மைம் ஆ்லமைமகா? 
அைெமைமகா? என்பரே அரடயகாளம் 
ககாணககூடிய த�ைத்தில் உணரமயகாக 
விடிநதுவிட்டது என்பரே அறிய்லகாம். 
ெரிேகாதன ஐயகா?

தமலும் இைவும் பகலும் மகாறி மகாறி 
வருவது தபகா்ல வகாழ்வில் இன்பமும் 
துன்பமும் மகாறி மகாறி வரும். இப்தபகாழுது 
உஙகரள ஒரு தகளவி தகட்கட்டுமகா?

இருள கர்லநது, 
தவளிச்ெம் 
வநதுவிட்டது 
என்பரே
எநே த�காடியில்
நீஙகள 
அறிவீரகள?
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இல்ர்ல. தவறு யகாருகககாவது தேரியுமகா?

எஙகளுககுத் 
தேரியவில்ர்ல ஐயகா. 
ேகாஙகதள கூறி விடுஙகள.

ஒரு மனிேரைக ககாணும்தபகாது 
இவர என் உடன்பிைநேவர 
என்று எப்தபகாது நீஙகள  
உணரகிறீரகதளகா, 
அப்தபகாதுேகான் உணரமயகான 
ஒளி உஙகளுககுள 
ஏற்படுகிைது என்பது தபகாருள.

இைவும் பகலும் தவறும் ககா்லதவறுபகாடுகளேகான். 
உணரமயகான ஒளி உளளத்தின் உளதள 
ஏற்பட தவணடியது என்பரே �காஙகள புரிநது 
தககாணதடகாம் ஐயகா.

உளளுககுள ஒளி இல்ர்லதயன்ைகால் உச்சி 
தவயில்கூடக ககாரிருதள என்பரேப் புரிநது 
தககாளளுஙகள. மீணடும் �காரள ெநதிப்தபகாம்.

வகுப்பு முடிநது மகாணவரகள 
கர்லநது தெல்கின்ைனர.

குரு அருகில் உளள சிற்றூருககுப் புைப்படுகிைகார. 

இருட்டுவேற்குள ஊரை 
அரடய தவணடும்.

வழியில்… ஆ! யகாைது ெகார்லதயகாைம் 
படுத்துககிடப்பது!

7th Std Tamil CBSE Term 3 Combined 16.05.2019.indd   34 03-10-2019   15:07:43

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


35

குதிரைரய நிறுத்தி, 
கீதை இைஙகிய குரு 
அநே மனிேரன 
எழுப்புகிைகார.

குைநேகாய்! எழுநதிரு. 
நீ யகார? ஏன் இஙதக 
படுத்திருககிைகாய்?

இவன் மயககம் 
அரடநதிருககிைகான். 

படுத்திருப்பவருககு 
நீரைப் பருகத் 
ேருகிைகார.

குைநேகாய்! 
எழுநதிரு. இநே 
நீரைக தககாஞ்ெம் 
குடி.

மயககமரடநேவர எழுநது 
உட்ககாருகிைகார.

பசியகால் மயஙகி 
விழுநது விட்தடன் 
ஐயகா. �கான் 
பககத்து ஊருககுச் 
தெல்்ல தவணடும். 

அப்படியகா! ெரி 
என்னிடம் 
குதிரையிருககிைது. 
�கான் உன்ரன 
அரைத்துச் 
தெல்கிதைன்.

குரு, அவரனத் ேன் 
குதிரையின்மீது 

உட்ககாைரவககிைகார.

தமதுவகாக ஏறுப்பகா! 
பகாரத்து உட்ககார.

குதிரையில் ஏறிய அவன்  
குதிரைரய அடித்து விைட்டத் 
தேகாடஙகுகிைகான்.

ஆ! என்ன இது?  ஓ! 
இவன் திருடன் தபகா்ல 
இருககிைது. என் 
குதிரைரயத் திருடதவ 
இப்படி �டித்திருககிைகான்.
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குரு ஏமகாற்ைத்துடன் �டநது ஊரை அரடகிைகார. 

இஙகு எப்படியகாவது 
ஒரு குதிரைரய 
வகாஙகிக 
தககாணடுேகான் 
ஊருககுத் திரும்ப 
தவணடும்.

குரு குதிரைச் ெநரேககுச் தெல்கிைகார.

ஆ! அதேகா அஙகு நிற்பது 
என்னுரடய குதிரைரயப் 
தபகால் உளளதே!

குருவிடம் குதிரைரயத் திருடியவன் அஙகு 
நிற்கிைகான். குரு அவன் தேகாரளத் தேகாடுகிைகார.

ஆ! நீஙகளகா?

குைநேகாய்! 

குரு தமல்்லச் சிரிககிைகார. 

யகாரிடமும் 
தெகால்்லகாதே! 

எரே? 
ஏன்? 

குதிரைரய நீதய 
ரவத்துகதககாள. 
ஆனகால், இது உனககு 
எப்படிக கிரடத்ேது 
என்று யகாரிடமும் 
தெகால்்லகாதே. 

இவர ஏமகாநேது 
யகாருகககாவது 
தேரிநேகால் அவமகானம் 
என்று நிரனககிைகார 
தபகாலிருககிைது.
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1.  யஜன் ்கணத்களில் ்வறு சி்வற்ண்ற அறிநது வநது வகுப்பண்றயில் பகிர்க.

2.  ‘உணணம ஒளி’ ப்க்்கணதணய  வகுப்பண்றயில் நபா்்கமபா்க நடித்துக் ்கபாட்டு்க. 

கற்பதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
‘உணணம ஒளி’ ப்க்்கணதணயக் ்கணதயபா்கச் சுருக்கி எழுது்க.

நூல் சவளி
தென் என்னும் ெப்பகானிய தமகாழிச் தெகால்லுககு தியகானம் தெய் என்பது தபகாருள.  
புத்ே மேத்ரேச் ெகாரநே துைவியரில் ஒரு பிரிவினதை தென் சிநேரனயகாளரகள. 
இவரகள தபரும்பகாலும் சீனகா, ெப்பகான் ஆகிய �காடுகளில் வகாழ்நது வநேனர. 

அவரகள ேமது சிநேரனகரளச் சிறு நிகழ்ச்சிகள, எளிய கரேகள ஆகியவற்றின் மூ்லம் 
விளககினர. 

நீ நிரனப்பது எனககுப் புரிகிைது 
குைநேகாய்! ஆனகால், �கான் ஏமகாநது 
தபகானது  தேரிநேகால் எதிரககா்லத்தில் 
உணரமயித்லதய யகாைகாவது ெகார்லயில் 
மயஙகிக கிடநேகால்கூட அவரகளுககு 
யகாரும் உேவ முன்வை மகாட்டகாரகள. 
புரிகிைேகா? குறுகிய ேன்ன்லத்துகககாக �ல்்ல 
தககாட்பகாடுகரள அழித்து விடககூடகாது. 
இரே நீ தேரிநதுதககாள.

குருவின் 
தபருநேன்ரமரய 
உணரநே 
அவன் தவட்கித் 
ேர்லகுனிகிைகான்.
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இயல்
இைண்டு அணி இ்ககணம

கறகண்டு

உருவக அணி
ஒரு யபபாருணள விளக்்க மற்ய்றபாரு யபபாருணள உவணமயபா்கக் கூறுவது உவணம 

அணி என முன்னரக் ்கற்்்றபாம. உவணம ்வறு உவமிக்்கப்படும யபபாருள் ்வறு என்று 
இல்்பாமல் இரணடும ஒன்்்ற என்பது ்தபான்றுமபடி கூறுவது உருவ்க அணியபாகும.  இதில் 
உவமிக்்கப்படும யபபாருள் முன்னும உவணம பின்னுமபா்க  அணமயும. 

‘்தன் ்பபான்்ற தமிழ’ என்று கூறுவது உவணம ஆகும. தமிழபாகிய ்தன் என்னும 
யபபாருளில் ‘தமிழத்்தன்’ என்று கூறுவது உருவ்கம ஆகும. யவள்ளம ்பபான்்ற இன்பத்ணத 
‘இன்ப யவள்ளம’ என்று கூறுவதும ்க்ல் ்பபான்்ற துன்பத்ணதத் ‘துன்பக்்க்ல்’ என்று 
கூறுவதும உருவ்கம ஆகும.

லவ�ம் ்தகளி�ா வார்கடலல யநய்�ாக
யவய்�  கதிலைான் விளேக்காகச் – யேய்� 
சுடர்ஆழி�ான் அடிக்லக சூட்டிலனன் யோல்மாலல
இடர்ஆழி  நீங்குகலவ என்று 

இப்பபா்லில் பூமி அ்கல்விளக்்கபா்கவும, ்க்ல் யநய்யபா்கவும, ்கதிரவன் சு்ரபா்கவும 
உருவ்கப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. என்வ, இப்பபா்ல் உருவ்க அணி அணமநததபாகும.

ஏக்த� உருவக அணி

 அறிவு என்னும விளக்ண்கக் ய்கபாணடு அறியபாணமணய நீக்்க ்வணடும.

இத்யதபா்ரில் அறிவு விளக்்கபா்க உருவ்கப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. அறியபாணம இருளபா்க 
உருவ்கப்படுத்தப்ப்வில்ண்.  இவவபாறு கூ்றப்படும இரு யபபாருள்்களில் ஒன்ண்ற மட்டும 
உருவ்கப்படுத்தி, மற்ய்றபான்ண்ற உருவ்கப்படுத்தபாமல் விடுவது ஏ்க்தெ உருவ்க அணி ஆகும. 
(ஏ்க்தெம – ஒரு பகுதி)

யபருலமக்கும் ஏலனச் சிறுலமக்கும் ்தத்்தம்
கருமலம கட்டலளேக் கல்.       (திருக்குறள்)

விைககம
வள்ளுவர மக்்களின் யெயல்்கணளப் யபபான்னின் தரத்ணத அறிய உதவும உணர்கல்்பா்க 

உருவ்கம யெய்துவிட்டு,  மக்்களது உயரணவயும தபாழணவயும யபபான்னபா்க உருவ்கம 
யெய்யவில்ண். என்வ இக்கு்றளில் இ்மயபற்றிருப்பது ஏ்க்தெ உருவ்க அணியபாகும.
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உவணமத் யதபா்ர்கணள எழுதி அவற்ண்ற உருவ்கங்களபா்க மபாற்று்க.

(எ.்கபா.) ம்ர ்பபான்்ற மு்கம – மு்கம்ர

கற்பதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
குறுவினபா

1. உருவ்க அணிணய விளக்கு்க.

2. உருவ்க அணிக்கும ஏ்க்தெ உருவ்க அணிக்கும உள்ள ்வறுபபாடு யபாது?

க்கட்க.

நீதிக்்கணத்கணளக் ்்கட்டு மகிழ்க.

கபசு்க.

 நீதிக்்கணத ஒன்ண்ற அறிநது வநது வகுப்பண்றயில் கூறு்க.

த�ாலைக் க்கடடு எழுது்க. 

1.  யபபாய்ண்கயபாழவபார திருயவஃ்கபா என்னும ஊரில்  பி்றநதபார.

2.  இனிய யெபால்ண்்ய விணளநி்மபா்கக் ய்கபாள்ள்வணடும.

3.  வபாழக்ண்க குறிக்்்கபாள் உண்யது.

4.  யெல்வத்துப் பயன் ஒப்புரவு வபாழக்ண்க. 

5.  உவணமயும உவ்மயமும ஒன்்றபா்க அணமவது உருவ்க அணி.

அறிந்து பயனபடுத்துகவாம்.

 ஏ்தனும ஒன்ண்ற அறிநதுய்கபாள்வதற்்கபா்க வினவப்படுவது வினபாவபாகும. வினபா ்்கட்்கப் 
பயன்படுத்தும யெபாற்்கள் வினபாச்யெபாற்்கள் எனப்படும. 

 ‘எது, என்ன, எஙகு, எப்படி, எத்தணன, எப்யபபாழுது, எவற்ண்ற, எதற்கு, ஏன், யபார, யபாது, 
யபாணவ’ ்பபான்்றன வினபாச்யெபாற்்கள் ஆகும.

சமோழிதய ஆள்்வோம!
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�ரியான வினாசத�ாலலை இடடு நிரபபு்க.

1.  யநல்ண்யப்பர ்்கபாவில் ___________ உள்ளது ?

2.  முதல் ஆழவபார்கள் ___________ ்பர ?

3.  ___________ யெபாற்்கணளப் ்பெ ்வணடும ?

4.  அ்றயநறிச்ெபாரம பபா்ண் எழுதியவர ___________?

5.  அ்றயநறிச்ெபாரம என்பதன் யபபாருள் ___________?

பினவரும் ததா்டலரப படித்து வினாக்்கள் எழுது்க.

 பூஙய்கபாடி தன் ்தபாழியு்ன் திங்கட்கிழணம ்கபாண்யில் ்பருநதில் ஏறிப் பள்ளிக்குச் 
யென்்றபாள். 

 (எ.்கபா.) பூஙய்கபாடி பள்ளிக்கு எப்படிச் யென்்றபாள்?

 1.  ___________________________________

 2.  ___________________________________

 3.  ___________________________________

தலைபபுச த�ய்தி்கல்ள முழு த�ாற்த்ா்டர்க்ளா்க  எழுது்க.

 (எ.்கபா.) தண்ப்புச் யெய்தி:  தமிழ்கத்தில் வ்கிழக்குப் பருவமணழ யதபா்க்்கம – வபானிண் 
ணமயம அறிவிப்பு.

 தமிழ்கத்தில் வ்கிழக்குப் பருவமணழ யதபா்ஙகி உள்ளது என்று வபானிண் ணமயம 
அறிவித்துள்ளது.

1.  ெபாண்யில் கி்நத பைத்ணத உரியவரி்ம ஒப்பண்த்த மபாைவன் - மபாவட்்  ஆட்சியர 
பபாரபாட்டு

2. தமுக்்கம ணமதபானத்தில் புத்த்கக் ்கண்கபாட்சி யதபா்க்்கம - மக்்கள் ஆரவத்து்ன்   
வருண்க 

3.  ்தசிய அளவி்பான ண்கப்பநதுப் ்பபாட்டி – தமிழ்க அணி யவற்றி 

4.   மபாவட்் அளவி்பான அறிவியல் ்கண்கபாட்சி – ஏழபாம வகுப்பு மபாைவி முதலி்ம  

5.    மபாநி் அளவி்பான ்பச்சுப்்பபாட்டி- யென்ணனயில்  இன்று யதபா்க்்கம 

்கடடுலர எழுது்க.

 ஒற்றுணம்ய உயரவு 
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சமோழி்யோடு விதையோடு

கீழ்க்்காணும் ப்டங்கள் �ாரந்த த�ாற்்கல்ள  எழுது்க.

(எ.்கபா.) ்கருமப்ண்க, வகுப்பண்ற, _______________

_____________________________________

_____________________________________

(எ.்கபா.) மரம, நண்பபாணத, ____________________

_____________________________________

_____________________________________

கீழ்க்்காணும்  த�ாற்்கல்ளப தபயரசத�ாலைா்கவும் விலனசத�ாலைா்கவும் பயனபடுத்தித் 
ததா்டர்கள் உருவாக்கு்க. (விலத, ்கடடு, படி, நிைவு, நாடு, ஆடு)

(எ.்கபா.) விணத
விணதயநல் வபாஙகினபான்.

்ெபாளம விணதத்தபான்.

நிறக அதறகுத் தக...

இதணயத்தில் கோண்க

என தபாறுபபு்கள்...

 1. எநதச் சூழநிண்யிலும இனிய யெபாற்்கணள்ய ்பசு்வன். 

 2. அணனவரி்மும மரியபாணதயு்ன் ந்நது ய்கபாள்்வன்.

 3. என் வபாழவில் எளிணமணயக் ்கண்ப்பிடிப்்பன்.

 4. திருக்கு்றள் கூறும ஒப்புரவு யநறிணயப் பின்பற்றி ந்ப்்பன்.

கத்ச்ச�ோல் அறி்வோம.
குறிக்்்கபாள்  - Objective     யபபாதுவுண்ணம  - Communism       வறுணம  - Poverty 
யெல்வம  - Wealth    ்க்ணம  - Responsiblity   ஒப்புரவுயநறி - Reciprocity 
்ட்சியம  - Ambition  அய்வர   - Neighbour   நற்பணபு  - Courtesy

அ்றக்்கருத்து்கணளக் கூறும நூல்்களின் யபயர்கணள இணையத்தில் ்தடித் யதபாகுக்்க.
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இயல்
இைண்டு திருககு்றள்

வோழ்வியல்

விதைச�யல் வதக
1. யபாருள்கருவி காலம் விலனஇடயனாடு ஐந்தும்
 இருள்தீை எணணிச் யே�ல்.

தபகாருள : தவணடிய தபகாருள, ஏற்ை கருவி, ேகுநே ககா்லம், தமற்தககாளளும் தெயலின் 
ேன்ரம , உரிய இடம் ஆகிய ஐநரேயும் ஐயம்தீை ஆைகாய்நது ஒரு தெயர்லச் 
தெய்ய தவணடும்.

2. விலன�ால் விலன�ாக்கிக் லகாடல் நலனகவுள்
 �ாலன�ால் �ாலன�ாத் ்தற்று.*

தபகாருள :  ஒரு யகாரனரயகதககாணடு மற்தைகாரு யகாரனரயப் பிடிப்பர. அது தபகா்ல ஒரு 
தெயர்லச் தெய்யும்தபகாதே  அச்தெய்லகால் மற்தைகாரு தெயர்லயும் தெய்து முடித்துக 
தககாளளல் தவணடும்.  

அணி      : உவரம அணி

அதவ அஞ�ோதம
3. கற்றாருள் கற்றார் எனபபடுவர் கற்றார்முன்
 கற்ற யேலச்யோல்லு வார்.

தபகாருள : ேகாம் கற்ைவற்ரைக கற்ைவரமுன் தேளிவகாகச் தெகால்்ல வல்்லவர, கற்ைவருள 
மிகவும் கற்ைவைகாக மதிககப்படுவகார.

4. கற்றார்முன் கற்ற யேலச்யோல்லித் ்தாம்கற்ற
 மிக்காருள் மிக்க யகாளேல்.

தபகாருள : கற்ைவர முன் ேகான் கற்ைவற்ரை மனத்தில் பதியும்படி தெகால்லி, அவரகள 
கற்ைவற்ரையும் தகட்டு, அறிநது தககாளள தவணடும்.

ெோடு
5. உறுபசியும் ஓவாப பிணியும் யேறுபலகயும்
 லேைாது இ�ல்வது நாடு.*

தபகாருள: மிகக பசியும், ஓயகாே த�காயும், அழிவு தெய்யும் பரகயும் தெைகாமல் �ல்்ல வரகயில் 
�ரடதபறுவதே �காடகாகும்.
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6. நாயடன்ப நாடா வளேத்்தன நாடல்ல
 நாட வளேம்்தரு நாடு.

தபகாருள : தபரிய அளவில் முயற்சி இல்்லகாமல் வளம்ேரும் �காதட சிைநே �காடகாகும். முயற்சி 
தெய்து தெரும் வளத்ரே உரடய �காடு சிைநே �காடு ஆககாது.

அைண்
7. மணிநீரும் மணணும் மலலயும் அணிநிழல்
 காடும் உலட�து அைண.

தபகாருள : தேளிநே நீரும், நி்லமும், மர்லயும், அைகிய நிைல் உரடய ககாடும் ஆகிய �கான்கும் 
உளளதே அைண ஆகும்.

8. எலனமாட்சித்து ஆகி�க் கணணும் விலனமாட்சி
 இல்லார்கண இல்லது அைண.

தபகாருள :  அைண எவவளவு தபருரமயுரடயேகாக  இருநேகாலும், தெயல் சிைப்பு 
இல்்லகாேவரிடத்தில் அது பயனில்்லகாேது ஆகும்.

ச்பருதம
9. பிறபயபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறபபுஒவவா
 யேய்ய்தாழில் லவற்றுலம �ான்.*

தபகாருள :  பிைப்பகால் மககள அரனவரும் ஒத்ே இயல்புரடயவரகதள. அவரகள 
தெய்யும் �ன்ரம, தீரமயகாகியச் தெயல்களகால் அவரகளது  சிைப்பியல்புகள 
ஒத்திருப்பதில்ர்ல.

10. யபருலம உலட�வர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
 அருலம உலட� யே�ல்.

தபகாருள : உயரநே பணபுகரள உரடயவர தெய்வேற்கு அரிய தெயல்கரள உரிய 
த�றிமுரையில் தெய்து முடிப்பர.

மதிபபீடு

ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.

1.  __________ ஒரு நபாட்டின் அரைன்று.

  அ) ்கபாடு  ஆ) வயல்    இ) மண்   ஈ) யதளிநத நீர

2. மக்்கள் அணனவரும __________ ஒத்த இயல்புண்யவர்கள்.

  அ) பி்றப்பபால் ஆ) நி்றத்தபால்   இ) குைத்தபால்  ஈ) பைத்தபால்
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3.   ‘ நபாய்ன்ப’ என்னும யெபால்ண்ப் பிரித்து எழுதக் கிண்ப்பது_________.

  அ) நபான் + என்ப  ஆ) நபா + ய்ன்ப   இ) நபாடு + என்ப   ஈ) நபாடு + ய்ன்ப

4.   ்கண + இல்்து என்பதணனச் ்ெரத்யதழுதக்  கிண்க்கும யெபால் _________.

  அ) ்கணிஇல்்து ஆ) ்கணில்்து  இ) ்கணணில்்பாது ஈ) ்கணணில்்து

பின்வரும கு்றட்பபாக்்களில் உவணமயணி பயின்றுவரும கு்றணளத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.

1.   பிறபயபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறபயபாவவா
 யேய்ய்தாழில் லவற்றுலம �ான்.

2. விலன�ான் விலன�ாக்கிக் லகாடல் ்தலனகவுள்
 �ாலன�ால் �ாலன�ாத் ்தற்று.

3.  கற்றார்முன் கற்ற யேலச்யோல்லித் ்தாம்கற்ற
 மிக்காருள் மிக்க யகாளேல்.

குறுவினபா 

1. ஒரு யெயண்ச் யெய்ய எவற்ண்றயயல்்பாம ஆரபாய ்வணடும?

2. ஒரு நபாட்டுக்கு எணவயயல்்பாம அரண்களபா்க அணமயும?

3. சி்றநத நபாட்டின் இயல்பு்களபா்க வள்ளுவர கூறுவன யபாணவ?

ப்ங்களுக்குப் யபபாருத்தமபான திருக்கு்றணள எழுது்க.

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

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

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

------------- ------------- -------------
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இயல்
மூன்று மோனுடம சவல்லும

Ø பா்டலின தபாருள் அறிய அ்கராதிலயப பயனபடுத்தும் தி்ன தபறுதல

Ø ஆளுலம்கள் பற்றிய விவரங்கல்ளத் ததாகுத்து வல்கபபடுத்திப கபசும் தி்ன 
தபறுதல

Ø இ ை க் ்க ம ா ன  உ ் ல வ ப  க ப ணு த ல ,  உ ை ர வு ்க ல ்ள க்  ல ்க ய ா ளு த ல , 
தனனம்பிக்ல்கயு்டன சூேல்கல்ள எதிரத்காள்ளுதல கபான் வாழ்க்ல்கத் 
தி்ன்கல்ளப தபறுதல 

Ø த�ாற்்களின தனலமயிலன தமாழியில அல்டயா்ளம் ்கண்டு பயனபடுத்துதல

கற்றல் ்ெோககங்கள்
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இயல்
மூன்று மத்பச்போழிவு

உ ் ்க  ம க் ்க ள்  ெ பா தி ,  ம த ம ,  ய ம பா ழி  மு த லி ய வ ற் ்ற பா ல் 
பிரிநதுள்ளனர. இப்பிரிவிணன்கள் ்கபாரைமபா்க மக்்களிண்்ய 
முரணபபாடு்களும ்மபாதல்்களும ஏற்படுகின்்றன. எல்்பாரி்மும 
அன்பு ்கபாட்டி அணமதிணய்ய வபாழவியல் யநறியபா்கக் ய்கபாணடு 
வபாழநதபால் உ்்கம உயரவண்யும.  இவவுணணம்கணள இ்யசு 
்கபாவியம வழி அறி்வபாம.

கவிததப்்பதை

ோந்்தம் உலடல�ார் லபறுயபற்லறார் எனத்
்தத்துவமும் யோன்னார் – இந்்தத்
்தாைணி முழுவதும் அவர்களுக்கு உரி�து
்தலலவர்கள் அவர்என்றார்!

மாந்்தரின் வாழ்வில் ல்தலவப படுவது
ோந்்தம் ்தான்என்றார் – அது
மணல்ணயும் ஆளும் விணல்ணயும் ஆளும்
மகத்துவம் பார்என்றார்!

ோதிகளோலும் லப்தங்களோலும்
்தள்ளோடும் உலகம் – அது
்தர்மம் ஒன்லற நம்பி� பிறலக
அடங்கிவிடும் கலகம்!

ஓதும் யபாருளோ்தாைம் ்தனிலும்
உன்ன்த அறம்லவணடும் – புவி
உ�ர்வும் ்தாழ்வும் இல்லா ்தான
வாழ்விலனப யபறலவணடும்.

ச�ோல்லும ச்போருளும
ெபாநதம –  அணமதி தபாரணி –  உ்்கம

ம்கத்துவம –  சி்றப்பு தத்துவம –  உணணம 

்பதங்கள் –  ்வறுபபாடு்கள் இரக்்கம –  ்கருணை 

இைக்கம் உலடல�ார் லபறுயபற்லறார் என
இல�சுபிைான் யோன்னார் – அவர்
இைக்கம் காட்டி இைக்கத்ல்தப யபறுவர்
இது்தான் பரிசுஎன்றார்

*வாயும் வயிறும் ஆலேயில் விழுந்்தால்
வாழ்க்லக பாலலவனம் – அவர்
தூ� மனத்தில் வாழ நிலனத்்தால்
எல்லாம் லோலலவனம்!

்தலமயும் வாட்டிப பிறலையும் வாட்டும்
ேணலட ேச்ேைவு – தினம்
்தன்னாடு என்றும் பிறர்நாடு என்றும்
லபசும் யபாய்யுறவு!

இலமக்கும் லபாதில் ஆயிைம் லபாட்டி
எத்்தலன வீணகனவு – தினம்
இலவ இல்லாது அலமதிகள் யேய்்தால்
இ்த�ம் மலல�ளேவு !*

- கண்ண்தாேன்
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்போடலின் ச்போருள்
(தம சீ்ர்களுக்கு அறிவுணர கூ்ற எணணிய இ்யசுநபாதர ஒரு குன்றின் மீது ஏறி நின்று 

்பெத் யதபா்ஙகினபார.)

ெபாநதம என்னும அணமதியபான பணபு ய்கபாண்வர்கள் ்பறு யபற்்றவர்கள். இநத 
உ்்கம முழுவதும அவர்களுக்்்க உரியது. அவர்க்ள தண்வர்கள் ஆவர என்்ற 
உணணமணய இ்யசுநபாதர கூறினபார. மனித வபாழக்ண்கயில் ்தணவப்படுவது யபபாறுணம. அது 
மணணையும விணணையும ஆட்சி யெய்யும யபருணமயுண்யது என்்றபார.

இவவு்்கம ெபாதி்களபாலும ்கருத்து ்வறுபபாடு்களபாலும நிண்தடுமபாறுகி்றது. அ்றம 
என்கி்ற ஒன்்றணன நமபியபி்றகு ெணண்்கள்  நீஙகி உ்்கம அணமதியபாகி விடும. யபபாருள் 
ஈட்டுவதிலும அ்றவழிணயப் பின்பற்்ற ்வணடும. இவவு்்கம ஏற்்றத்தபாழவு இல்்பா 
வபாழணவப் யப்ற ்வணடும.

இரக்்கம உண்்யபா்ர ்பறுயபற்்றவர ஆவர. அவர்கள் பி்ற உயிர்களின் மீது இரக்்கம 
்கபாட்டி இண்றவனின் இரக்்கத்ணதப் யபறுவர. இதுதபான் அவர்களுக்்கபான பரிசு. மனிதன் 
ஆணெயில் விழுநதுவிட்்பால் அவனது  வபாழவு பபாண்வனம்பபால் பயனற்்றதபாகிவிடும. 
அவன்  நல்் உள்ளத்்தபாடு வபாழநதபால் அவன்  வபாழக்ண்க ம்ரச்்ெபாண்யபா்க  மபாறிவிடும.

மனிதர்கள் ெணண் ெச்ெரவு்களபால் தபாமும துன்புற்றுப் பி்றணரயும துன்புறுத்துகின்்றனர. 
்மலும அவர்கள் தன்னபாடு என்றும, பி்றரநபாடு என்றும ்பசி  உணணமயில்்பா உ்றவு்களபா்க 
வபாழகின்்றனர. 

்கணணிணமக்கும ்நரத்திற்குள் ந்க்கும ஆயிரம ்பபாட்டி்களபால் பயனற்்ற 
்கனவு்கள்தபாம ்தபான்றுகின்்றன. இணவ இல்்பாமல் அணமதியபா்க வபாழநதபால் இதயம 
மண்யளவு  உயரநததபா்க மபாறும.

நூல் சவளி
க ண ண ே கா ெ னி ன்  இ ய ற் த ப ய ர  மு த் ர ே ய கா . 
இ வ ர  க வி ய ை சு  எ ன் னு ம்  சி ை ப் பு ப்  த ப ய ை கா லு ம் 
அ ர ை க க ப் ப டு கி ை கா ர .  க கா வி ய ங க ள ,  க வி ர ே க ள , 

கட்டுரைகள, சிறுகரேகள, �காடகஙகள, புதினஙகள தபகான்ை  
இ்லககிய வடிவஙகளில் பல்தவறு நூல்கரள எழுதியுளளகார.  
ஏைகாளமகான  திரைப்படப் பகாடல்கரளயும் எழுதியுளளகார.  இவர ேமிைக 
அைெரவக கவிஞைகாகவும் இருநதுளளகார. 
 இதயசுவின் வகாழ்கரக வை்லகாற்ரையும் அவைது அறிவுரைகரளயும் கூறும் நூல் 
இதயசுககாவியம் ஆகும். இநநூலில் உளள மர்லப்தபகாழிவு என்னும் பகுதியிலிருநது சி்ல 
பகாடல்கள இஙகுத் ேைப்பட்டுளளன.

இ்யசுவின் வபாழவில் ந்நத சுணவயபான நி்கழவு ஒன்றிணன அறிநதுவநது 
வகுப்பண்றயில் பகிர்க.

கற்பதவ கற்றபின்
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மதிபபீடு
ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.

1. மனித வபாழக்ண்கயில் ்தணவப்படுவது _________.

  அ) பைம  ஆ) யபபாறுணம   இ) பு்கழ ஈ) வீடு

2. ெபாநத குைம உண்யவர்கள் _____________ முழுவணதயும யபறுவர.

  அ)  புத்த்கம ஆ)  யெல்வம  இ)  உ்்கம ஈ) துன்பம

3. ’மண்யளவு’ என்னும யெபால்ண்ப்  பிரித்து எழுதக் கிண்ப்பது _________.

  அ) மண் + யளவு  ஆ)  மண்  + அளவு    

  இ)  மண்யின் + அளவு ஈ)  மண்யில் + அளவு

4. ’தன்னபாடு’ என்னும யெபால்ண்ப்  பிரித்து எழுதக் கிண்ப்பது _________.

  அ) தன் + னபாடு  ஆ)  தன்ணம  +  னபாடு    

  இ)  தன் + நபாடு  ஈ)  தன்ணம +  நபாடு

5.  இணவ + இல்்பாது என்பதணனச் ்ெரத்யதழுதக் கிண்க்கும யெபால்  __________.

  அ) இணவயில்்பாது ஆ) இணவஇல்்பாது   இ) இவயில்்பாது     ஈ) இவஇல்்பாது

யபபாருத்து்க.

1. ெபாநதம –  சி்றப்பு

2. ம்கத்துவம –  உ்்கம

3. தபாரணி –  ்கருணை

4. இரக்்கம –  அணமதி

குறுவினபா

1. இநத உ்்கம யபாருக்கு உரியது?

2. உ்்கம நிண்தடுமபா்றக் ்கபாரைம என்ன?

3. வபாழக்ண்க ம்ரச்்ெபாண்யபா்க மபா்ற என்ன யெய்ய ்வணடும?

சிறுவினபா

 ெபாநதம பற்றி இ்யசு்கபாவியம கூறுவன யபாணவ?

சிநதணன வினபா

எல்்பா மக்்களும ஒற்றுணமயபா்க வபாழ என்ன யெய்ய ்வணடும?
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இயல்
மூன்று தன்தை அறிதல்

ஒ வ ய வ பா ரு  ம னி த ரு க் கு ள் ளு ம  த னி த் த ன் ண ம யு ம 
தனித்தி்றணமயும இருக்கும.  அணத அறியபாத வணரயில் 
எதிர்கபா்ம அச்ெமூட்டும. நபாம யபார, நம ஆற்்றல் என்ன 
என்பணத உைரநதுய்கபாண்பால் வபாழக்ண்க எளிதபாகிவிடும.  
இக்்கருத்திணன விளக்கும ்கவிணத ஒன்றிணன அறி்வபாம. 

கவிததப்்பதை

அன்லறக்குத்்தான் அம்மா காக்காவிற்கு
அது  குயில் குஞ்சு  என்று ய்தரிந்்தது
ய்தரிந்்த பிறகு 
இனிலமல் நாம் லேர்ந்து வாழ முடி�ாது.
லபாய்விடு என்றது

பாவம் குயில் குஞ்சு! 
அது எங்குப லபாகும்?
அதுக்கு என்ன ய்தரியும்? 
அது எபபடி வாழும்?

குயில் குஞ்சும் 
எவவளேலவா யகஞ்சிப பார்த்்தது
அம்மா காக்கா லகட்கவில்லல
கிளேம்பிப லபாகச் யோல்லிவிட்டது

குயில் குஞ்ோல் அம்மா காக்லகல�ப
பிரி�முடி�வில்லல
அதுவும் அந்்த மைத்திலலல� 
வாழ ஆைம்பித்்தது

அம்மா காக்லகல�ப லபால “கா” என்று
அலழக்க மு�ற்சி யேய்்தது
ஆனால் அ்தற்குச் ேரி�ாக வைவில்லல

அ்தற்குக் கூடு கட்டத் ய்தரி�ாது
பாவம் சிறி� பறலவ்தாலன!
கூடு கட்ட அ்தற்கு �ாரும் 
யோல்லித் ்தைவும் இல்லல
அம்மா அபபா இல்லல 
ல்தாழர்களும் இல்லல

குளிரில் நடுங்கி�து 
மலழயில் ஒடுங்கி�து
யவயிலில் காய்ந்்தது
அ்தற்குப பசித்்தது 
்தாலன இலை ல்தடத் ய்தாடங்கி�து

வாழ்க்லக எபபடியும் 
அல்த வாழப பழக்கிவிட்டது

ஒரு விடி�லில் குயில் குஞ்சு 
“கூ” என்று கூவி�து
அன்று ்தாயனாரு 
குயில் என்று கணடு யகாணடது.

- லே. பிருந்்தா
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கவிததயின் உட்ச்போருள்
 குயில் ஒன்று ்கபாக்ண்கயின் கூட்டில் முட்ண்யிடுகி்றது. முட்ண்யிலிருநது யவளிவநத 

குயில்குஞ்சு தன்ணனக் ்கபாக்ண்கக் குஞ்ெபா்க எணணிக் ்கபாக்ண்கணயப் ்பபா்்வ ்கணரய 
முயல்கி்றது. தனி்ய யென்று வபாழ அஞ்சுகி்றது. தபான் குயில் என்பணதயும தன் 
குரல் இனிணமயபானது என்பதணனயும உைரநத பி்றகு தன்னமபிக்ண்கயு்ன் வபாழத் 
யதபா்ஙகுகி்றது.  நபாமும நமது ஆற்்றண் உைரநது  ய்கபாண்பால் வபாழவில்  ெபாதணன்கணளப் 
புரிய்பாம என்பது இக்்கவிணதயின் உட்யபபாருள் ஆகும.

நூல் சவளி
தெ. பிருநேகா  புகழ்தபற்ை தபணகவிஞரகளுள ஒருவர. மரை பற்றிய பகிரேல்கள, 
வீடு முழுகக வகானம், மகளுககுச் தெகான்ன கரே ஆகிய கவிரே நூல்கரள 
எழுதியுளளகார. 

இககவிரே மகளுககுச் தெகான்ன கரே என்னும் நூலிலிருநது எடுத்துத் ேைப்பட்டுளளது.

ப்றணவ்கள், வி்ஙகு்கள் ஆகியவற்றுக்கு உரிய தனித்தன்ணம்கணளப் பட்டியலிடு்க.

கற்பதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.

1. கூடு ்கட்்த் யதரியபாத ப்றணவ _______.

  அ) ்கபாக்ண்க            ஆ) குயில்         இ) சிட்டுக்குருவி            ஈ) தூக்்கைபாஙகுருவி

2. ‘தபாயனபாரு’ என்னும யெபால்ண்ப் பிரித்து எழுதக் கிண்ப்பது ________.

  அ) தபா + ஒரு        ஆ) தபான் + யனபாரு     இ)  தபான் + ஒரு         ஈ) தபா்ன + ஒரு

குறுவினபா

1. ்கபாக்ண்க ஏன் குயில் குஞ்ணெப் ்பபா்கச் யெபான்னது?

2. குயில் குஞ்சு தன்ணன எப்்பபாது  ‘குயில்’ என உைரநதது?  

சிறுவினபா

குயில் குஞ்சு தன்னமபிக்ண்கயு்ன் வபாழத் யதபா்ஙகிய நி்கழணவ எழுது்க.

சிநதணன வினபா

உங்களி்ம உள்ள தனித்தன்ணம்களபா்க நீங்கள் ்கருதுவன யபாணவ?
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மக்்களுக்கு வழி்கபாட்டிய தண்வர்கள் ப்ர.  அவர்கள் 
ஒவயவபாருவரும தமக்்்க உரிய தனித்தன்ணமயபான பணபு்களபால் 
முத்திணர பதித்துள்ளனர.  எளிணம, ்நரணம,  உணழப்பு, 
யபபாறுணம, நபாட்டுப்பற்று முதலிய பணபு்கணள ஒருங்்க ய்கபாணடு 
சி்றநது விளஙகிய தண்வர ஒருவர ‘்கணணியமிகு’ என்னும 
அண்யமபாழியபால் அணழக்்கப்படுகி்றபார. அப்யபருணமமிகு 

தண்வணரப் பற்றி அறி்வபாம.

இயல்
மூன்று கண்ணியமிகு தத்வர்

உதைெதட உ்கம

ந பா டு  மு ழு வ து ம  ம க் ்க ள் 
வி டு த ண ் ப்  ் ப பா ர பா ட் ் த் தி ல் 
தங்கணள முழுணமயபா்க ஈடுபடுத்திக் 
ய்கபாணடிருநத ்கபா்ம அது. ்கபாநதியடி்கள் 
ஒ த் து ண ழ ய பா ண ம  இ ய க் ்க த் ண த 
அ றி வி த் து   அ தி ல்  இ ண ள ஞ ர ்க ள் 
திரளபா்கக் ்க்நது ய்கபாள்ள்வணடும 
எ ன் று  ் வ ண டு ் ்க பா ள்  வி டு த் த பா ர . 
அப்்பபாது இணளஞர ஒருவர திருச்சி 
தூ ய வ ள ன பா ர  ்க ல் லூ ரி யி ல்  ப யி ன் று 
ய ்க பா ண டி ரு ந த பா ர .  ்க பா ந தி ய டி ்க ளி ன் 
் வ ண டு ் ்க பா ள்  அ வ ரு க் கு ள்  தீ ர பா த 
விடுதண் ்வட்ண்கணய ஏற்படுத்தியது. 
த ம து  ்க ல் வி ண ய வி ்  ந பா ட் டி ன் 
விடுதண்்ய ்ம்பானது என்று எணணி 
ஒத்துணழயபாணம இயக்்கத்தில் ்க்நது 
ய்கபாண்பார. 

எளிதமயின் சிகைம
அநத இணளஞர பிற்்கபா்த்தில் யபரிய அரசியல் தண்வரபா்க வளரநதபார.  அவர 

யபபாது நி்கழச்சி்களில் ்க்நது ய்கபாள்வதற்குத் தனி மகிழவுநதில் யெல்்மபாட்்பார. 
யதபா்ரவணடி, ்பருநது ்பபான்்ற யபபாதுப்்பபாக்குவரத்து ஊரதி்கணள்ய பயன்படுத்துவபார. 
அன்பர ஒருவர அவருக்கு ஒரு மகிழுநணதப் பரிெளித்தபார. ஆனபால் அவர அணத ஏற்்க 
மறுத்து எப்்பபாதும்பபால் யதபா்ரவணடியி்்்ய பயைம யெய்தபார.  அவர ெபாரநதிருநத 
இயக்்கத்தின் ெபாரபபா்க அவருக்கு ஒரு மகிழுநதும யபருநயதபாண்கயும  பரிெளிக்்கப்பட்்ன. 
அவற்ண்றயும தபாம யதபா்ஙகி ணவத்த ்கல்லூரியின் பயன்பபாட்டிற்கு அளித்துவிட்்பார.  
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ஆடம்பைம அற்ற திருமணம
அவரது குடுமப நி்கழவு்களிலும எளிணமணயக் ்கபாைமுடிநதது. அவர தம ஒ்ர 

ம்கனுக்குத் திருமைம யெய்ய முடிவு யெய்தபார. அவர மி்கப்யபரிய தண்வர என்பதபால் 
அவரது இல்்த் திருமைம மி்கவும ஆ்மபரமபா்க நி்கழப்்பபாகி்றது என்று எல்்பாரும 
எணணியிருநதனர. ஆனபால் எவவித ஆ்மபரமும இல்்பாமல் மி்க எளிணமயபா்கத் தம 
ம்கனின் திருமைத்ணத ந்த்தி முடித்தபார.  யபண வீட்்பாரி்ம மைக்ய்கபாண் யபறுவது 
யபருகியிருநத அக்்கபா்த்தில் மைக்ய்கபாண் யப்றபாமல் அத்திருமைத்ணத ந்த்தினபார. 
்மலும “மைக்ய்கபாண் வபாஙகும திருமைங்களில் ்க்நது ய்கபாள்ள மபாட்்்ன்“ என்று 
யவளிப்பண்யபா்க அறிவித்தபார. 

்ெர்தம
அநதத் தண்வர ஒருமுண்ற தமது இயக்்க அலுவ்்கத்தில் இருநத ்பபாது அஙகிருநத 

பணியபாளணர அணழத்தபார. அவரி்ம ஓர உண்றணயயும பைத்ணதயும ய்கபாடுத்து, 
“அஞ்ெல்தண் வபாஙகி இநத உண்றயில் ஒட்டி அஞ்ெலில் ்ெரத்து விடுங்கள்“ என்று 
கூறினபார. அநதப் பணியபாளர “ஐயபா நம அலுவ்்கத்தி்்்ய அஞ்ெல்தண்்கள் வபாஙகி 
ணவத்துள்்ளபாம, அவற்றிலிருநது ஒன்ண்ற எடுத்து ஒட்டி விடுகி்்றன்“ என்்றபார. அதற்கு 
அநதத் தண்வர, “்வண்பாம.  இது நபான் தனிப்பட்் முண்றயில் அனுப்பும ்கடிதம. 
அதற்கு இயக்்கப் பைத்தில் இருநது வபாங்கப்பட்் அஞ்ெல்தண்்கணளப் பயன்படுத்துவது 
முண்றயபா்கபாது“ என்று கூறினபார.

சமோழிகசகோள்தக
இநதியபா விடுதண் யபற்்ற பி்றகு நபாட்டின் ஆட்சியமபாழிணயத் ்தரவு யெய்வது 

யதபா்ரபபான கூட்்ம நபா்பாளுமன்்றத்தில் நண்யபற்்றது. மிகுதியபான மக்்கள் ்பசும 
யமபாழிணய ஆட்சி யமபாழியபா்க அறிவிக்்க ்வணடும என்்றனர சி்ர. பழணம வபாய்நத 
யமபாழிணய ஆட்சியமபாழியபா்கத் ்தரநயதடுக்்க ்வணடும என்று பரிநதுணர யெய்தனர 
்வறு சி்ர. ஆனபால் அநதத் தண்வர “பழணமயபான யமபாழி்களி்் ஒன்ண்றத்தபான் 
ஆட்சியமபாழி ஆக்்க ்வணடும என்்றபால், அது தமிழயமபாழிதபான் என்று நபான் உறுதியபா்கச் 
யெபால்்வன். இன்னமும விரிவபா்கச் யெபால்் ்வணடும என்்றபால் திரபாவி் யமபாழி்கள்தபாம 
இநத மணணி்் முதன்முத்பா்கப் ்பெப்பட்் யமபாழி்கள். அவற்றுள் மி்கவும இ்க்கியச் 
யெறிவுய்கபாண் தமிழயமபாழி தபான் மி்கப் பழணமயபான யமபாழி. என்வ, தமிழயமபாழிணய 
நபாட்டின் ஆட்சி யமபாழியபா்க அறிவிக்்க ்வணடும" என்று குறிப்பிட்்பார.

ெோட்டுப்பறறு
அநதத் தண்வரின் உள்ளத்தில் எப்்பபாதும நபாட்டுப்பற்று ்ம்்பாஙகி இருநதது. 

இநதியபாவுக்கும சீனபாவுக்கும இண்்ய 1962 ஆம ஆணடு ்பபார மூண்து. அப்்பபாது 
தனது ஒ்ர ம்கணனப் ்பபாரமுணனக்கு அனுப்ப ஆயத்தமபா்க இருப்பதபா்கத் யதரிவித்து அநதத் 
தண்வர அப்்பபாணதய முதன்ணம அணமச்ெர ஜவ்கர்பால் ்நருவுக்குக் ்கடிதம எழுதினபார.

இத்தண்கய சி்றப்பு்களுக்ய்கல்்பாம உரிய தண்வர யபார  யதரியுமபா? 

7th Std Tamil CBSE Term 3 Combined 16.05.2019.indd   52 03-10-2019   15:07:46

www.supersmart2k19.com

http://www.supersmart2k19.com


53

அ வ ர த பா ன்  ்க ண ணி ய மி கு  ்க பா யி ் த 
மில்்த். அவரது இயற்யபயர மு்கமமது 
இ சு ம பா யி ல் .  ஆ ன பா ல்  ம க் ்க ள்  அ வ ண ர 
அ ன் ் ப பா டு  ்க பா யி ் த  மி ல் ் த்  எ ன் று 
அணழத்தனர. ‘்கபாயி்த மில்்த்’ என்னும 
அரபுச் யெபால்லுக்குச் ெமுதபாய வழி்கபாட்டி 
என்று யபபாருள். அப்யபயருக்்்கற்ப மக்்களின் 
வழி்கபாட்டியபா்கத் தி்கழநதபார அவர. 

அைசியல் ச்போறுபபுகள்
்கபாயி்த மில்்த் 1946 முதல் 1952 வணர 

அப்்பபாணதய யென்ணன மபா்கபாைச் ெட்்மன்்ற 
உறுப்பினரபா்க இருநது சி்றப்பபா்கப் பணியபாற்றினபார. இநதிய அரசிய்ணமப்பு உருவபாக்்கக் 
குழு உறுப்பினரபா்கவும பணியபாற்றினபார. இநதியபா விடுதண் யபற்்றபின் மபாநி்ங்களணவ 
உறுப்பினர, மக்்களணவ  உறுப்பினர  எனப் ப் யபபாறுப்பு்களில் இருநது மக்்களுக்்கபா்கத் 
யதபாணடு யெய்தபார.  

கல்விப்பணி
்கல்வி ஒன்றுதபான் ஒட்டுயமபாத்தச் ெமூ்க வளரச்சிக்கு உறுதுணையபா்க இருக்கும 

என்று எணணினபார ்கபாயி்த மில்்த். “்கல்வி மிகுநதிடில் ்கழிநதிடும ம்ணம“ என்்ற 
முதுயமபாழிக்கு ஏற்பக் ்கல்வி நிறுவனங்கணள உருவபாக்்க நிணனத்தபார.  திருச்சியில் 
ஜமபால் மு்கமமது ்கல்லூரி, ்்கரளபாவில் ஃபரூக் ்கல்லூரி ஆகியவற்ண்றத் யதபா்ங்க அவ்ர  
்கபாரைமபா்க இருநதபார. 

சதோழில்துத்ற 
அவர மி்கச் சி்றநத யதபாழில்துண்ற அறிவுயபற்றிருநதபார. இநதிய நபாட்டின் ்கனிம 

வளங்கணளப் பற்றிப் நபா்பாளுமன்்றத்தில் எடுத்துணரத்தபார. இதனபால் இநதிய அரசு ்கனிம 
வளங்கணளப் பயன்படுத்தும பல்்வறு திட்்ங்கணள நண்முண்றப்படுத்தியது. அதன் 
மூ்ம யதபாழில்துண்ற வளரச்சி அண்நதது. மக்்கள் ்நரடியபா்கவும மண்றமு்கமபா்கவும 
்வண்வபாய்ப்பிணனப்  யபற்்றனர.

தண்வர்கள் ப்ரபாலும பபாரபாட்்ப்பட்் பணபபாளர அவர. எல்்பாரி்மும ்வறுபபாடு 
இல்்பாமல் எளிணமயபா்கப் பழகும தன்ணம ய்கபாண்வரபா்க விளஙகினபார. தம வபாழநபாள் 
முழுவதும ெமய நல்லிைக்்கத்ணதப் ்பணிவநதபார.  இத்தண்கய சி்றப்பு மிக்்க தண்வர்களின் 
யபருணம்கணள அறிநது ்பபாற்றுவது நமது ்க்ணமயபாகும.

சதரிநது சதளி்வோம

ேமிைக அைசியல் வகானில் கவவியிருநே 
ககாரிருரள அகற்ை வநே ஒளிககதிைகாகக 
ககாயிதே மில்்லத் முகமது இஸ்மகாயில் 
அவரகள திகழ்கிைகார.  

– அறிஞர அணணகா

இப்படிப்பட்ட ேர்லவர கிரடப்பது அரிது. 
அவர �ல்்ல உத்ேமமகான மனிேர.

- ேநரே தபரியகார

எளிணமயின் அண்யபாளமபா்கத் தி்கழநத பி்ற தண்வர்கள் குறித்து வகுப்பண்றயில் ்பசு்க.

கற்பதவ கற்றபின்
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மதிபபீடு
ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.

1.  ்கபாயி்தமில்்த்  _______பணபிற்கு உதபாரைமபா்கத் தி்கழநதபார.

  அ) தணணம ஆ) எளிணம  இ) ஆ்மபரம  ஈ) யபருணம

2.  '்கபாயி்த மில்்த்' என்னும அரபுச் யெபால்லுக்குச் _______  என்பது  யபபாருள்.

  அ) சுற்று்பா வழி்கபாட்டி  ஆ) ெமுதபாய வழி்கபாட்டி 

  இ) சிநதணனயபாளர   ஈ) ெட்் வல்லுநர

3.  விடுதண்ப் ்பபாரபாட்்த்தின்்பபாது  ்கபாயி்தமில்்த்  _______  இயக்்கத்தில்  
்க்நதுய்கபாண்பார.      

  அ) யவள்ணளய்ன யவளி்யறு  ஆ) உப்புக் ்கபாய்ச்சும

  இ) சு்தசி    ஈ) ஒத்துணழயபாணம 

4.  ்கபாயி்த மில்்த் தமிழயமபாழிணய ஆட்சியமபாழியபாக்்க ்வணடும என்று ்பசிய         
இ்ம _______.

  அ) ெட்்மன்்றம     ஆ) நபா்பாளுமன்்றம       இ) ஊரபாட்சி மன்்றம         ஈ) ந்கர மன்்றம

5.  ’எதியரபாலித்தது’ என்னும யெபால்ண்ப் பிரித்து எழுதக் கிண்ப்பது _______.

  அ) எதிர + யரபாலித்தது  ஆ) எதில் + ஒலித்தது

  இ) எதிர + ஒலித்தது   ஈ) எதி + யரபாலித்தது

6.  முதுணம+யமபாழி என்பதணனச் ்ெரத்யதழுதக் கிண்க்கும யெபால் _______.

  அ) முதுயமபாழி ஆ) முதுணமயமபாழி   இ) முதியயமபாழி ஈ) முதல்யமபாழி

குறுவினபா

1.  விடுதண்ப் ்பபாரபாட்்த்தில்  ்கபாயி்த மில்்த் அவர்களின் பஙகு பற்றி எழுது்க.

2.  ்கபாயி்த மில்்த் அவர்கள் தன் குடுமபத்திலும எளிணமணயக் ்கண்ப்பிடித்தபார  
என்பதற்குச் ெபான்்றபா்க உள்ள நி்கழணவ எழுது்க.

சிறுவினபா

 ஆட்சி யமபாழி பற்றிய ்கபாயி்த மில்்த்தின் ்கருத்ணத விளக்கு்க.

சிநதணன வினபா

 நீங்கள் ஒரு தண்வரபா்க  இருநதபால் எத்தண்கய மக்்கள் ந்ப்பணி்கணளச் யெய்வீர்கள்?
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தபான் மட்டு்ம மகிழச்சியபா்க வபாழ நிணனப்பது மனிதப்பணபு 
அன்று. பி்றருக்கு உதவி யெய்வதும பி்றரது சிறு சிறு ஆணெ்கணள 
நிண்ற்வற்றி அவர்களது மகிழச்சிணயக் ்கணடு இன்பம 
அண்வதும சி்றநத மனிதப்பணபு ஆகும. இதணன்ய ஈத்துவக்கும 
இன்பம என்று நம முன்்னபார குறிப்பிட்்னர.  பி்றருக்கு 
உதவியெய்து மகிழநத ஒருவரின் ்கணதணய அறி்வபாம.

இயல்
மூன்று ்பயணம

விரிவோைம

இருபது ஆணடு்களுக்கு முன்பு ந்நத நி்கழச்சி இது. பு்றந்கரில் ஓர அஞ்ெ்்கத்தில் 
்வண் யெய்துய்கபாணடிருநத ்கபா்ம. 

எனது மூன்்றபாவது ெமபளத்தில் நபான் ஒரு மிதிவணடி வபாஙகி்னன். நூற்றி எணபது 
ரூபபாய். மிதிவணடியில் ஏறிப் பு்றப்படுவதுதபான் என் யபபாழுது்பபாக்கு. ்கபாற்றுத் தழுவ 
ஓட்்த் யதபா்ஙகியது்ம அப்படி்ய ஓட்டிக்ய்கபாண்் இருக்்க ்வணடும ்பபா்த் 
்தபான்றும. யதரிநத ஊர்கள், யதரியபாத ஊர்கள் எல்்பா இ்ங்களுக்கும மிதிவணடியி்்்ய 
யெல்வதுதபான் என் யபரிய மகிழச்சி. இரணடு கூட்்பாளி்கணளச் ்ெரத்துக் ய்கபாணடு 
கிருஷைரபாஜ ெபா்கர அணைக்்கட்டு வணரக்கும யெல்வது ஐநது ஆறு மபாதத்திற்கு 
ஒருமுண்றயபாவது ந்க்கும. ஒருமுண்ற ம்கபாபலிபுரம யென்று வந்தபாம. 
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ஹபாென் வழியபா்க மங்களூரு யெல்் ்வணடும என்பது என் நீண் ்கபா் ஆணெ. 
வழியநடு்க ்கபாடு, மண் ஆகியவற்றின் ்தபாள்்களில் என் மிதிவணடிணய உருட்டிச் யெல்் 
ஆரவம ய்கபாணடிருந்தன். 

அதி்கபாண்யி்்்ய கிளமபி்னன். எல்்பாவற்ண்றயும விட்டு விடுதண்யபாகி 
வநதிருப்பதில் மனம உற்ெபா்கமுற்றிருநதது. இரணடு நபாட்்களில் ஹபாென் ்ெரநதுவிட்்்ன்.

  ப்கல் யவப்பத்ணத ஈடு ்கட்டுவது ்பபால் இரவில் ்கடும மணழ. விடியும ்பபாது குளிரத் 
யதபா்ஙகிவிட்்து.  ஒ்ர இரவில் யெபால்லிணவத்த மபாதிரி பருவம மபாறிப் ்பபானது.  மணழ 
நின்்றபி்றகு மறுநபாள் பயைத்ணதத் யதபா்ஙகி்னன். ெக்்்ஷபூர வணரக்கும சிறு சிறு தூ்றல். 
மு்கத்தில் பன்னீர யதளித்த மபாதிரி இருநத தூ்றலில் நணனவது கூ் மகிழச்சியபா்க இருநதது. 
நிற்்கபாமல் யென்று ய்கபாணடிருந்தன். யபரிய இ்றக்்கத்தில் இ்றஙகும்பபாது மிதிவணடிச் 
ெக்்கரத்தில் ்கபாற்று இ்றஙகிவிட்்து. இணத நபான் எதிரபபாரக்்கவில்ண். ஒட்டுகி்ற ்கருவி்களும 
்கபாற்்றடிக்கும ்கருவியும எப்்பபாதும ண்கவெம இருப்பது தபான் வழக்்கம. இநத முண்ற தன் 
்வண்க்்கபா்கக் ்க்ன் வபாஙகி எடுத்துச் யென்்ற உ்றவுக்்கபாரப் ணபயன் திருப்பித்தரவில்ண். 
்தடிப் ்பபான்பபாது வீடு பூட்டிக் கி்நதது. ெரி, பபாரத்துக் ய்கபாள்ள்பாம என்கி்ற துணிவில்  
கிளமபிவிட்்்ன்.

  மிதிவணடிணயத் தள்ளிக்ய்கபாணடு ந்ந்தன். சுற்றிலும மரங்கள். எட்டுகி்ற 
உயரத்தில் யபரிய யபரிய ப்பாப்பழங்களின் யதபாங்க்பாட்்ம. அதற்குப்பின் ்தக்கு 
மரங்கள். தபாவும குரஙகு்கள். ஆள் ெநதடி எதுவும ்கண்களில் ப்வில்ண்.  எவவளவு 
தூரம ந்நதிருப்்ப்னபா, எனக்குத் யதரியபாது. மணழயின் ்வ்கத்ணதயும  மீறி எழுநத குரல் 
என்ணனத் தடுத்து நிறுத்திய்பபாது பபாணத்யபாரம ஒரு குடிணெ யதரிநதது. அதன் ்கதவுக்கு 
அருகில் இருநதுதபான் அநதச் சிறுவன் குரல் ய்கபாடுத்தபான்.  நபான் குடிணெணய யநருஙகி்னன்.

 ‘ யரபாமப ்நரமபா  நணனஞ்சிட்டீங்க ்பபா். எங்கனபா நின்றிருக்்க்பாம.”

அவன் என்ணனப் பபாரத்துச்  சிரித்தபான். உள்்ள ்பபாய் ஒரு துணண் எடுத்து வநது 
தநதபான். மிதிவணடியில் இருநத என் ்தபாள் ணபணய எடுத்தபான். அதன் மீது இருநத நீணர 
அவ்ன வழித்து உதறி ஓரமபா்க ணவத்தபான்.  இதற்குள் உள்்ள இருநது ஒரு நடுவயதுப் 
யபணமணி ்கதவரு்்க வநது நின்்றபார. ”அமமபா, பபாவமமபா இவரு” என்று  என்ணனக் ்கபாட்டி 
அவரி்ம யெபான்னபான் அச்சிறுவன். 

 ்பெக் ்கபாத்திருநத மபாதிரி அச்சிறுவன் உற்ெபா்கமபா்கக் ்்கள்வி்கணளத் யதபாடுக்்க 
ஆரமபித்தபான்.

”எநத ஊர்்ரநது வரீங்க”?

“ யபங்களூரு”.

” மிதிவணடியி்்வபா..?”

“ம” 

அவனபால் நமப முடியவில்ண். நமபபாமல் இருக்்கவும முடியவில்ண்.  மீணடும 
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மீணடும ்்கட்்பான்.  அவன் ்கண்களில் புதுவித யவளிச்ெம. மணழயில் நணனநது 
ய்கபாணடிருநத மிதிவணடிணய எட்டித் யதபாட்்பான்.  

”எவவ்ளபா தூரம இருக்கும யபங்களூரு”? 

”இருநூறு ணமயிலு” 

”இருநூறு ணமயிலுமபா யமதிச்சிகிட்டு வரரீங்க” 

அவன் புருவம உயரநதது. ஏ்தபா ஓர அதிெயத்ணதக் ்கண்து ்பபா் அவன் மனமும 
குரலும குணழயத் யதபா்ஙகின.

அவனது அமமபா மீணடும வநது உள்்ள வரச்யெபால்லிக் கூப்பிட்்பார. நபானும அவனும 
உள்்ள யென்்்றபாம. அவெரமபாய் அவர பழமபபாய் ஒன்ண்ற விரித்தபார.

“மிதிவணடியி் அவ்ளபா தூரம ்பபா்க்பாமபா?”

“்பபாவ்பா்ம! அது் என்ன தப்பு? நபான் ்கன்னியபாகுமரிக்்்க மிதிவணடியி் 
்பபாயிருக்்்கன்” .

அவன் வியப்புத் ததுமப என்ணனப் பபாரத்தபான்.

  ”உணணமயபாவபா”?

“ம” 

”டில்லிக்குப் ்பபா்க முடியுமபா?”

“ம” 

 ”இமயமண்க்கு”?

“ம”  

 ”முடியுமபா?”

”ஏன் முடியபாது? மனுஷனபா் முடியபாதது எது இருக்குது? மனசு வச்ெபா எங்க 
்வணுமனபாலும ்பபாய் வர்பாம.”

வபாய் பிளநது நின்்றவன் மு்கம திடுயமனச் சுணடியது.  ்கர்கரத்த குரலில் யெபால்்த் 
யதபா்ஙகினபான். 

”எனக்கு மிதிவணடின்னபா யரபாமப ஆணெ. ஆனபா அமமபா வபாஙகித் தரமபாட்்றபாங்க” 
என்்றபான் அமமபாவின் பக்்கம ண்கணயக் ்கபாட்டியபடி. 

”ஏமபபா, வபாய வச்சுக்கிட்டு சுமமபா இருக்்க முடியண்யபா?” என்்றபார அவர. சிறுவன் 
குனிநது ய்கபாண்பான். எனக்கு யநபாடியில் நிண்ணம புரிநதது. ”இல்்ப்பபா, நீ  யரபாமப 
சின்னப் ணபயன் இல்ண்யபா? ஓட்்்றது ்கடினமபா்க இருக்கும. நீ யபரியவனபாய்ட்்பா அமமபா 
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வபாஙகித் தருவபாங்க.  எங்க அமமபாகூ் யபரியவனபாய்ட்் பி்றகுதபான் வபாஙகித் தநதபாங்க” 
என்்்றன்.  அநதப் பதில் அவனுக்கு மன நிண்றவபா்க இருநதது. ”அப்படியபாமமபா?” என்று தன் 
அமமபாணவப் பபாரத்தபான் அச்சிறுவன். அவர  “ம” என்று  யெபால்லிவிட்டு உள்்ள யென்்றபார.

” உனக்கு ஓட்்த் யதரியுமபா?”

”குரஙகு யப்ல் ்பபாட்டுத்தபான் ஓட்டு்வன்” 

”மணழ நிக்்கட்டும நபான் ்கத்துக் ய்கபாடுக்்க்்றன்.”

 அவன் மகிழச்சியு்ன் தண்ணய அணெத்துக் ய்கபாண்பான். உ்்ன அவன் தனக்குத் 
யதரிநத மிதிவணடிப் பயிற்சிணயப் பற்றிச் யெபால்்த் யதபா்ஙகினபான். 

”அரிசிக்ய்கயர் மபாமபா வீடு இருக்குது. அஙகுதபான் மிதிவணடி ஓட்்க்  ்கத்துக்கிட்்்ன்.  
ஆனபா மபாமபா யரபாமபக் ்கணடிப்பு. அவர இல்்பாத ்நரத்தில் தபான் மிதிவணடிணயத்  
யதபா்முடியும.” 

 அச்சிறுவன் என்்னபாடு சுவர ஓரம படுத்துக்ய்கபாண்பான். என்னி்ம ்கணத ்்கட்்கத் 
யதபா்ஙகினபான். நபான் சுற்றிய ஊர்கணளப் பற்றியும பபாரத்த மனிதர்கணளப் பற்றியும 
்்கட்்பான்.  நபான் என் சிறுவயசுக் ்கபா்த்ணத எணணியபடி எல்்பாவற்ண்றயும யெபான்்னன். 
என் சின்ன வயதின் பிமபமபா்க அவன் இருப்பது எனக்கு ஆனநதமபா்க இருநதது.  

யபபாழுது விடிநத்பபாது மணழ விட்டிருநதது. சிறுவன் எனக்கு முன்னபால் எழுநது 
மிதிவணடி அருகில் நின்றிருநதபான். ்கபாற்று இ்றஙகிப் ்பபான ெக்்கரத்ணதக் ண்கயபால் சுற்றிக் 
ய்கபாணடிருநதபான். என்ணனப் பபாரத்ததும சிரித்தபான். ெக்்கரக் ்கமபியில் சிவப்பு நி்றத் துணடுத் 
துணி ஒன்ண்றக் ்கட்டிவிட்டு அது ்மலும கீழும மபாறி வருவணத ஓட்டிக் ்கபாட்டினபான்.  நபான் 
சிரித்்தன்.

”யமபாதல்் ெக்்கரத்ணதச் ெரி யெய்யணும”  என்்்றன்.

”பக்்கத்தூர் ெநதி்ரய்கள்பா  மிதிவணடிக் ்கண் ணவச்சிருக்்கபாரு. அவர கிட்் 
்பபாவ்பாம.”

 மிதிவணடிணயத் தள்ளிவர அவ்ன முன் வநதபான். அவன் ண்க்கள் பழகிய ஒரு 
நபாய்க்குட்டியின் ்கபால்்கணளப் பற்றுவது ்பபா் மிதிவணடியின் ண்கப்பிடி்கணளப் பற்றின. 
ணெக்கிள் பழுதற்றிருநதபால் ஏறிப் ப்றநது விடுவபான் ்பபா்த் ்தபான்றியது.  மணிணய அழுத்தி 
ெத்தயமழுப்பிக் ய்கபாண்் வநதபான். 

என்ணனப் பற்றி விெபாரித்தபடி்ய ெநதி்ரய்கள்பா ெக்்கரத்ணதச் ெரி யெய்து, 
்கபாற்்றண்த்துத் தநதபார. நபான் ய்கபாடுத்த பைத்ணத நன்றியு்ன் வபாஙகிக் ய்கபாண்பார.

 வரும ்பபாது அவணன மிதிவணடியில் ஏறி ஓட்டி வருமபடி யெபான்்னன். அவன் 
மகிழச்சிக்கு அள்வ இல்ண். குரஙகு யப்லில் யதத்தித் யதத்தி ஓட்டினபான். அவணனப் 
பிடித்து நிறுத்தி இருக்ண்கயில் உட்்கபார ணவத்து முதுண்க வணளக்்கபாமல் இருக்குமபடி 
யெபான்்னன். ்கபால்்கள் ஓரளவு எட்டியும  எட்்பாமலும இருநதன. தடுமபாறினபான். ்கபால் 
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எட்்பாமல் ்பபாகும ்பபாது இடுப்ணப அதி்கமபா்க வணளத்து விழுநதபான். 

ஏ்றத்தபாழ இரணடு மணி ்நரம ஓட்டிக்ய்கபாணடிருநது விட்டுத் திருமபி்னபாம.  அவனது 
அமமபா  சூ்பா்க அவல் வறுத்துத் தநதபார. ெபாப்பிட்டுக் ய்கபாணடிருக்கும்பபா்த மணழ 
பிடித்துவிட்்து. 

மணழ நின்்றதும நபான் கிளமபி் நிணனத்்தன். ஆனபால் சிறுவன் ”எனக்கு நல்்பா  ஓட்் 
்கத்துத்தரன்னுதபா்ன யெபான்னீங்க. எல்்பாம யபபாய் தபானபா?” என்று ம்க்கினபான். 

மணழ நின்்ற பி்றகு அவணன அணழத்துக் ய்கபாணடு யவளி்ய ்பபா்னன். மிதிவணடிணய 
ஓட்டிக் ய்கபாண்் இருக்்க ்வணடும என்று அவன் ஆணெப்பட்்பான். ்கபால் எட்டுகி்றதபா 
இல்ண்யபா என்று அடிக்்கடி தண் குனிநது பபாரத்தபான். அதுதபான் ஒ்ர குண்ற. மற்்றபடி 
இடுப்பு படிநதுவிட்்து.

 ” மிதிவணடி ஓட்்ற மபாதிரி்ய இல்்.  ஏ்தபா ய்றக்்க ்கட்டி ப்றக்கி்ற மபாதிரி இருக்குது"  
என்்றபான்.  அவன் ்கண்கணளப் பபாரக்்க எனக்கு மகிழச்சியபா்க இருநதது. 

நணப்கலில் மீணடும மணழ யதபா்ஙகியது. ெபாயங்கபா்மதபான் நின்்றது. நபான் 
”கிளமபட்டுமபா?” என்்்றன். அச்சிறுவன் மு்கம ்பபான ்பபாக்கு ெரியில்ண். ”வழியி் 
மறுபடியும ்பஞ்ெபா  என்ன யெய்வீங்க?” என்்றபான். ”எல்்பாம ெமபாளிச்சிடு்வன்” என்்்றன். 
அவனும அவன் அமமபாவும தடுத்தபார்கள். இரவு முழுக்்கச் சிறுவனி்ம மிதிவணடிப் பயை 
அனுபவங்கணளப் பகிரநது ய்கபாண்்ன்.

  ”விடிஞ்ெதும நபானும உங்க்ளபாடு வரட்டுமபா”? 

” ம” என்று உற்ெபா்கமூட்டி்னன். 

”அரிசிக்ய்கயர் என்ன விட்டுடுங்க.  மபாமபா வீட்் யரணடு நபாள் இருநதுட்டு 
திருமபிடு்வன்”.

 விடிநத்பபாது மணழ விட்டிருநதது. அவர்களுக்குக் ய்கபாஞ்ெம பைம தர்பாம என்று 
்தபான்றிய எணைத்ணத உ்னடியபாய் வி்க்கி்னன். எதுவும தரபாமல் இருப்பதும 
வருத்தமபா்க இருநதது. விண்யபற்றுக் ய்கபாள்ளும ்பபாது மனசில் ஊணமவலி எழுநதது. 
சிறுவன் மி்கவும வபாதபாடி என்னு்ன் வருவதற்கு அனுமதி யபற்று விட்்பான்.  அவனது 
அமமபா மீணடும ”பத்தரம பத்தரம” என்று திருமபத் திருமபச் யெபான்னபார.  அவரது 
அக்்கண்றணயயும ்கவண்ணயயும என்னபால் புரிநதுய்கபாள்ள முடிநதது.  

நபாங்கள் பு்றப்பட்்்பாம. அவன் பின்னபால் உட்்கபாரநது ய்கபாண்பான். அநதச் சூழல் 
மி்கவும மகிழச்சியூட்டுவதபா்க இருநதது. யபரிய யபரிய மரங்கள். குன்று்கள். சிறுவன் 
்பசியபடி வநதபான்.  மி்கவும தயஙகி “நபான் ய்கபாஞ்ெம ஓட்்ட்டுமபா”? என்்றபான். நபான் 
இ்றஙகிச் சிறிது ்நரம அவனி்ம தந்தன். ய்கபாஞ்ெதூரம ்பபாய்விட்டு மீணடும வருமபாறு 
யெபால்லிவிட்டு ஒரு மரத்தடியில் உட்்கபாரந்தன். 

 அவன் திருமபி வநததும எங்கள் பயைம யதபா்ரநதது. பத்துப் பதிணனநது ணமலுக்கு 
அப்பு்றம மீணடும அவன் ஓட்டினபான்.  வழியில் உைவ்கம  ஒன்றில் ெபாப்பிட்்்பாம. 
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அரிசிக்ய்க்ர யநருஙகியதும வீடு்கள் யதன்பட்்ன. வபா்கனங்களும மனித ந்மபாட்்மும 
யதரிநதன. மூன்று நபாட்்களுக்்கப்பு்றம மனித ந்மபாட்்த்ணதப் பபாரத்த்பபாது மனம 
கிளரச்சியுற்்றது .

“இன்னும ய்கபாஞ்ெ தூரமதபான் எங்க மபாமபா வீடு. அது வணரக்கும நபா்ன மிதிவணடியி் 
்பபாய் வரட்்பா? ய்கபாஞ்ெ ்நரம அவங்க மிதிவணடிணயத் யதபாட்டுட்்பா  என்னபா 
்கத்து ்கத்துவபாங்க யதரியுமபா? இப்ப அவங்க முன்னபா் நபான் ்பபாய் எ்றஙகினது்ம 
அதிெயப்படுவபாங்க. அதுவணரக்கும ்பபாய் வரட்்பா?” 

அவன் உற்ெபா்கத்ணதக் குண்க்்க விருப்பமில்ண். ”ெரி” என்்்றன். ”பபாரத்து பபாரத்து” 
என்று எச்ெரிப்பதற்குள் அவன் பபாய்நதுவிட்்பான்.  நபான் ்தநீர குடிக்்கச் யென்்்றன்.  குடித்து 
விட்டு யவளி்ய வநது அவனுக்்கபா்கக் ்கபாத்திருந்தன்.

ெபாண்  மி்கவும பரபரப்பபா்க இருநதது.  ்வ்க்வ்கமபா்கச் யெல்லும வபா்கனங்கள்.. 
மஞ்ெள் துணி ்பபாரத்திய ஆட்்்பாக்்கள். ்பாரி்கள்.  நபான் ெட்ய்ன அச்சிறுவணனப் 
பற்றி ்யபாசித்்தன். அவன் குடுமபம, அவன் ஆணெ, அவன் ்வ்கம எல்்பா்ம மனசில் 
அண்்மபாதின. ெட்ய்ன ஒரு முடிவு எடுத்்தன். அவெரமபாய்த் யதருமூண் வணரக்கும 
பபாரத்்தன். அவன் மு்கம யதரிவது ்பபால் இருநதது. என்ணனப் பபாரத்துப் யபருமிதமபாய் 
அவன் சிரிப்பது ்பபா்வும இருநதது. எதிரபபாரபாதவிதமபா்க முன்னபால் வநது நின்்ற ஹபாென் 
்பருநதில் ெட்ய்ன்று ஏறி உட்்கபாரநதுவிட்்்ன். வணடியும உ்்ன கிளமபி விட்்து.

நூல் சவளி
பகாவணணன் சிறுகரே, கவிரே, கட்டுரை எனப் பல்தவறு வரகயகான இ்லககிய 
வடிவஙகளிலும் எழுதி வருகிைகார. கன்னட தமகாழியிலிருநது ப்ல நூல்கரளத் 
ேமிழில் தமகாழிதபயரத்துளளகார. தவரகள தேகார்லவில் இருககின்ைன, த�ற்று 

வகாழ்நேவரகள, கடத்லகாை வீடு, பகாய்மைககப்பல், மீரெகககாை பூரன, பிையகாணம் உளளிட்ட ப்ல 
நூல்கரள எழுதியுளளகார.
பிையகாணம் என்னும் நூலில் உளள பயணம் என்னும் சிறுகரே இஙகுத் ேைப்பட்டுளளது.

1.  நீங்கள் யென்று வநத பயைம குறித்து வகுப்ண்றயில் ்க்நதுணரயபாடு்க.

2.  நீங்கள் சுற்று்பா யெல்் ்மற்ய்கபாண் ஆயத்தப் பணி்கள் பற்றிப் ்பசு்க.

கற்பதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
'பயைம' ்கணதணயச் சுருக்கி எழுது்க.
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இயல்
மூன்று ஆகுச்பயர்

கறகண்டு

்தபாட்்த்தில் ்மயுது யவள்ணளப்பசு.

இத்யதபா்ரில் யவள்ணள என்னும யெபால் யவணணம என்னும நி்றப் யபபாருணளத் 
தருகி்றது. இஃது இயல்பபான யபயரச்யெபால் ஆகும. 

வீட்டுக்கு யவள்ணள அடித்தபான்.  

இத்யதபா்ரில் யவள்ணள என்பது யவணணம நி்றத்ணதக் குறிக்்கபாமல் யவணணம 
நி்றமுண்ய சுணைபாமணபக் குறிக்கி்றது. இவவபாறு ஒன்்றன் யபயர அதணனக் குறிக்்கபாமல் 
அத்னபாடு யதபா்ரபுண்ய ்வறு ஒன்றிற்கு ஆகி வருவது ஆகுயபயர எனப்படும.

யபபாருள்,  இ்ம,  ்கபா்ம,  சிணன,  பணபு,  யதபாழில் ஆகிய ஆறு வண்கயபான 
யபயரச்யெபாற்்களிலும ஆகுயபயர்கள் உணடு.

ச்போருைோகுச்பயர்
மல்லிண்க சூடினபாள். 

மல்லிண்க என்னும ஒரு முழுப்யபபாருளின் யபயர அதன் ஓர உறுப்பபாகிய ம்ணரக் 
குறிக்கி்றது. இவவபாறு யபபாருளின் யபயர அதன் சிணனயபாகிய உறுப்புக்கு ஆகிவருவது 
யபபாருளபாகுயபயர எனப்படும. இதணன முத்பாகு யபயர எனவும கூறுவர.

இடவோகு ச்பயர்
ெடுகுடு ்பபாட்டியில் தமிழநபாடு யவற்றி யபற்்றது. 

தமிழநபாடு என்னும யபயர அவவி்த்ணதச் ்ெரநத விணளயபாட்டு அணிணயக் 
குறிப்பதபால் இஃது இ்வபாகு யபயர ஆகும.

கோ்வோகு ச்பயர்
திெமபர சூடினபாள். 

இத்யதபா்ரில் திெமபர என்னும ்கபா்ப்யபயர அக்்கபா்த்தில் ம்ரும பூணவக் குறிப்பதபால் 
இது ்கபா்வபாகு யபயர ஆயிற்று.

சிதையோகு ச்பயர்
தண்க்கு ஒரு பழம ய்கபாடு

இத்யதபா்ருக்கு ஆளுக்கு ஒரு பழம ய்கபாடு என்பது யபபாருளபாகும. இவவபாறு சிணனயின் 
(உறுப்பின்) யபயர முத்பாகிய யபபாருளுக்கு ஆகிவருவது சிணனயபாகு யபயர எனப்படும.
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்பண்்போகுச்பயர்
இனிப்பு தின்்றபான். 

இத்யதபா்ரில் இனிப்பு என்னும பணபுப் யபயர தின்பண்த்ணதக் குறிப்பதபால் இது 
பணபபாகுயபயர ஆயிற்று.

சதோழி்ோகு ச்பயர்
யபபாங்கல் உண்பான். 

இத்யதபா்ரில் யபபாங்கல் (யபபாஙகுதல்) என்னும யதபாழிற்யபயர அத்யதபாழி்பால் 
உருவபான உைவிணனக் குறிப்பதபால் இது யதபாழி்பாகு யபயர ஆகும.

இைட்தடககிைவி
தஙண்க விறுவிறுயவன ந்நது யென்று ்தபாட்்த்தில் ம்ரநத ம்ர்கணளக் 

்க்்க்யவனச் சிரித்தபடி்ய மளமளயவனக் ய்கபாய்யத் யதபா்ஙகினபாள்.

இத்யதபா்ரிலுள்ள விறுவிறு, ்க்்க், மளமள ஆகிய யெபாற்்கணளக் ்கவனியுங்கள். இணவ 
ஒவயவபான்றிலும அணெச்யெபாற்்கள் இரணடிரண்பா்க இணைநது வநதுள்ளன.  அவற்ண்றப் 
பிரித்துப் பபாரத்தபால் யபபாருள் தரவில்ண். இவவபாறு இரட்ண்யபா்க இணைநது வநது, 
பிரித்தபால் தனிப்யபபாருள் தரபாத யெபாற்்கணள இரட்ண்க்கிளவி என்பர.

அடுககுத்சதோடர் 
சிறுவர்கள் விணளயபாடிக்ய்கபாணடிருநதனர. அமுதன்  திடீயரன, பபாமபு பபாமபு பபாமபு 

என்று ்கத்தினபான். எங்்க எங்்க? என்று ்்கட்்படி்ய மற்்ற சிறுவர்கள் அவனரு்்க 
ஓடிவநதனர. “இல்ண் இல்ண். சுமமபாதபான் யெபான்்னன்” என்று யெபால்லிச் சிரித்தபடி்ய 
ஓடினபான் அமுதன். “அவணனப் பிடி பிடி பிடி பிடி” என்று ்கத்திக்ய்கபாண்் மற்்றவர்கள் 
துரத்தினபார்கள்.

இப்பகுதியில் சி் யெபாற்்கள் இரணடு, மூன்று, நபான்கு முண்ற இ்மயபற்றுள்ளன. 
இவவபாறு அச்ெம, விணரவு, சினம ்பபான்்ற ்கபாரைங்களபால் ஒரு யெபால் ஒன்றுக்கு ்மற்பட்் 
முண்ற யதபா்ரநது வருவணத அடுக்குத்யதபா்ர என்பர. அடுக்குத் யதபா்ரில் ப்முண்ற 
இ்மயபறும ஒவயவபாரு யெபால்லும யபபாருளுண்யது.

அடுககுத்சதோடர் இைட்தடககிைவி - ஒபபீடு
அடுக்குத்யதபா்ரில் உள்ள யெபாற்்கணளத் தனித்தனி்ய பிரித்துப் பபாரத்தபாலும 

அவற்றுக்குப் யபபாருள் உணடு. இரட்ண்க் கிளவிணயப் பிரித்தபால் அது யபபாருள் 
தருவதில்ண்.

அடுக்குத் யதபா்ரில் ஒ்ர யெபால் இரணடு முதல் நபான்கு முண்ற வணர வரும. 
இரட்ண்க்கிளவியில் ஒரு யெபால் இரணடு முண்ற மட்டு்ம வரும.

அடுக்குத் யதபா்ரில் யெபாற்்கள் தனித்தனி்ய நிற்கும. இரட்ண்க் கிளவியின் யெபாற்்கள் 
இணைந்த நிற்கும.

அடுக்குத் யதபா்ர விணரவு, யவகுளி, உவண்க, அச்ெம, அவ்ம ஆகிய யபபாருள்்கள் 
்கபாரைமபா்க வரும. இரட்ண்க்கிளவி விணனக்கு அண்யமபாழியபா்கக் குறிப்புப் யபபாருளில் வரும.
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1. பள்ளி நூ்்கத்திலிருநது நூல் ஒன்ண்ற எடுத்துவநது அநநூலில் ஆகுயபயர்களபா்க 
இ்ம யபற்றுள்ள யபயரச்யெபாற்்கணளத் யதபாகுக்்க.

2. அன்்றபா்ப் ்பச்சு வழக்கில் இ்மயபறும அடுக்குத்யதபா்ர, இரட்ண்க்கிளவி  
ஆகியவற்ண்றத் யதபாகுக்்க.

கற்பதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.

1.  யபபாருளின் யபயர அதன் உறுப்புக்கு ஆகி வருவது ______.

  அ) யபபாருளபாகு யபயர   ஆ) சிணனயபாகு யபயர 

  இ) பணபபாகுயபயர    ஈ)  இ்வபாகு யபயர

2.  இநத ்வண்ணய முடிக்்க ஒரு ண்க குண்றகி்றது என்பது ______.

  அ) முத்பாகு யபயர   ஆ) சிணனயபாகு யபயர

  இ) யதபாழி்பாகு யபயர   ஈ) பணபபாகுயபயர

3.  மணழ ெ்ெ்யவனப்  யபய்தது. – இத்யதபா்ரில் அணமநதுள்ளது ______.

  அ) அடுக்குத்யதபா்ர   ஆ) இரட்ண்க்கிளவி

  இ) யதபாழி்பாகு யபயர   ஈ) பணபபாகுயபயர

4.  அடுக்குத் யதபா்ரில் ஒ்ர யெபால் ______ முண்ற வணர அடுக்கி வரும.

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

குறுவினபா

1.  ஒரு யபயரச்யெபால் எப்்பபாது ஆகுயபயர ஆகும?

2.  இரட்ண்க் கிளவி என்பது யபாது? ெபான்று தரு்க.

சிறுவினபா

1.  யபபாருளபாகு யபயணரயும சிணனயபாகு யபயணரயும ்வறுபடுத்து்க.

2.  இரட்ண்க்கிளவி, அடுக்குத்யதபா்ர - ஒப்பிடு்க.
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க்கட்க.

மனித ்நயம பற்றித் தண்வர்கள் ஆற்றிய உணர்கணளக் ்்கட்டு மகிழ்க.

கீழ்க்்காணும் தலைபபு்களுள் ஒனல்ப பற்றி இரண்டு நிமி்டம் கபசு்க.

 அ) உணணம    ஆ) மனித்நயம  இ)  உதவியெய்து வபாழதல்

த�ாலைக் க்கடடு எழுது்க. 

1.  மனித வபாழக்ண்கயில் ்தணவப்படுவது யபபாறுணம.

2.  குயில் குளிரில் நடுஙகியது; மணழயில் ஒடுஙகியது; யவயிலில் ்கபாய்நதது.

3.  இரக்்கம உண்்யபார அருள்யபற்்றவர ஆவர.

4.  ்கபாயி்த மில்்த் என்னும யெபால்லுக்குச் “ெமுதபாய வழி்கபாட்டி“ என்று யபபாருள்.

5.  விடியும ்பபாது குளிரத் யதபா்ஙகிவிட்்து. 

கீழ்க்்காணும் தலைபபு்களில ஒனல்த் கதரந்ததடுத்துக் ்கவிலத எழுது்க.

 அ) அன்பு  ஆ) தன்னமபிக்ண்க  

�ரியான இலைபபுச த�ாலைால நிரபபு்க.

 (என்வ, ஏயனனில், அதனபால், ஆண்கயபால், அது்பபா், இல்ண்யயன்்றபால், ்மலும)

 (எ.்கபா.)  ்கபாயி்த மில்்த் அவர்கள் மகிழுநதில் பயைம யெய்வணத விருமபபாதவர. 

    ஏயனனில்  அவர எளிணமணய விருமபியவர.

1.  நபாம இனிய யெபாற்்கணளப்  ்பெ ்வணடும. ___________ துன்பப்ப் ்நரிடும.

2.  குயிலுக்குக் கூடு ்கட்்த் யதரியபாது. _____________ ்கபாக்ண்கயின் கூட்டில்      
முட்ண்யிடும.

3.  அதி்க அளவில் மரங்கணள வளரப்்பபாம. _____________ மரங்கள்தபான்    மணழக்கு 
அடிப்பண்.

4.  பி்றருக்குக் ய்கபாடுத்த்் யெல்வத்தின் பயன். ________பி்றருக்குக் ய்கபாடுத்து    
மகிழ்வபாம.

5.  தமிழ்கத்தில் மணழ யபய்துவருகி்றது. ____________ இரணடு நபாட்்கள் மணழ  
நீடிக்கும என வபானிண் ஆய்வுணமயம அறிவிப்பு.

சமோழிதய ஆள்்வோம!
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சமோழி்யோடு விதையோடு

குறிபபு்கல்ளப பயனபடுத்தி இ்டமிருந்து வைமா்கக் ்கட்டங்கல்ள நிரபபு்க.

1.  நூ்்கத்தில் இருப்பணவ ________. நூல்்கள் நிண்றநதுள்ள இ்ம ___________.

2.  உ்்கப்யபபாதுமண்ற ______________. புரட்சிக்்கவிஞர __________________.

3.  முணனப்பபாடியபார இயற்றியது ____________________. நீதியநறி விளக்்கம 
பபாடியவர __________________

4.  குற்்றபா் மண்வளத்ணதக் கூறும நூல் ______________________. சுரதபா  
என்பதன் விரிவபாக்்கம  _______________________.

5.  குற்்றபா்க் கு்றவஞ்சி  பபாடியவர ______________________.

கீழ்க்்காணும் ப்டங்கல்ளப பாரத்து இரடல்டக்கி்ளவி அலமயுமாறு ததா்டர உருவாக்கு்க.

(எ.்கபா.) மணழ ெ்ெ் யவனப் யபய்தது.
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________

்கடிதம் எழுது்க.

உங்கள் ஊரில் நண்யபறும திருவிழபாணவக் ்கபாை வருமபாறு அணழப்பு விடுத்து உ்றவினர 
ஒருவருக்குக் ்கடிதம எழுது்க. 
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முன்சைச்�ரிகதக ெடவடிகதககள்
Ø	வீடு்களிலும யபபாது இ்ங்களிலும 

தீ பபாது்கபாப்புக் ்கருவி்கள் யபபாருத்தப் 
பட்டிருக்்க்வணடும.

Ø	ய ப பா து  இ ் ங ்க ளி ல்  தீ த் த டு ப் பு 
எச்ெரிக்ண்க ஒலிப்பபான்்கள் யபபாருத்தப் 
பட்டிருக்்க்வணடும.

Ø	எச்ெரிக்ண்க ஒலி எவவபாறு இருக்கும 
எ ன் ப ண த ப்  ப ணி ய பா ள ர ்க ள் 
அறிநதிருக்்க்வணடும.

Ø	த ர ம பா ன  மி ன்  ெ பா த ன ங ்க ண ள ் ய 
பயன்படுத்த்வணடும.

Ø	ெணமயல் யெய்யும ்பபாது இறுக்்கமபான 
ஆ ண ் ்க ண ள  உ டு த் தி க்  ய ்க பா ள் ள 
்வணடும.

Ø	ப ட் ் பா சு ்க ண ள ப்  ப பா து ்க பா ப் ப பா ன 
இ ் ங ்க ளி ல் ,  ய ப ரி ய வ ர ்க ளி ன் 
் ம ற் ப பா ர ண வ யி ல் த பா ன்  ய வ டி க் ்க 
்வணடும.

Ø நி று வ ன ங ்க ளி ல்  ப ணி பு ரி யு ம 
ப ணி ய பா ள ர ்க ளு க் கு த்  தீ த் த டு ப் பு ப் 
பயிற்சி்கள் அளிக்்கப்ப்்வணடும.

Ø	யபபாதுமக்்கள் கூடும இ்ங்களில் 
தீ விபத்து ஏற்பட்்பால் உ்னடியபா்க 
யவளி்யறும வண்கயில் அவெர்கபா் 
வ ழி ்க ள்  அ ண ம க் ்க ப் ப ட் டி ரு க் ்க 
்வணடும

கீழ்க்்காணும் அறிவிபலபப படித்து அதனபின க்கட்கபபடும் வினாக்்களுக்கு வில்டயளிக்்க.

தீ வி்பத்தும ்போதுகோபபு முத்றகளும
தீ வி்பத்து ஏற்பட்டோல்  

ச�யய ்வண்டியதவ
Ø	உ்னடியபா்கத் தீயணைப்பு மீட்புப் 

ப ணி த்  து ண ்ற க் கு த்  ய த பா ண ் ் ப சி 
வ ழி ய பா ்க த்  த ்க வ ல்  ய த ரி வி க் ்க 
்வணடும.

Ø	அ வ வ பா று  த ்க வ ல்  ய த ரி வி க் கு ம 
ய ப பா ழு து  தீ வி ப த் து  ஏ ற் ப ட் டு ள் ள 
இ்த்திணனத் யதளிவபா்கத் யதரிவிக்்க 
்வணடும.

Ø	தீ விபத்து ஏற்பட்டு இருக்கும பகுதியில் 
உ ் ன டி ய பா ்க  மி ன்  இ ண ை ப் ண ப த் 
துணடிக்்க்வணடும.

Ø	தீ விபத்து ஏற்பட்் உ்்ன அஙகுள்ள 
தீ ய ண ை ப் ப பா ன் ்க ண ள க்  ய ்க பா ண டு 
ஆ ர ம ப க்  ்க ட் ் த் தி ் ் ் ய  தீ ண ய 
அணைக்்க முயற்சி யெய்ய்வணடும.

Ø	உ டு த் தி யி ரு க் கு ம  ஆ ண ் யி ல் 
தீப்பிடித்தபால் உ்்ன தணரயில் படுத்து 
உருள்வணடும.

Ø	தீக்்கபாயம பட்் இ்த்ணத உ்னடியபா்கத் 
தணணீணரக் ய்கபாணடு குளிர ணவக்்க 
்வணடும.

Ø	ய ப பா து  இ ் ங ்க ளி ல்  தீ  வி ப த் து 
ஏற்பட்்பால் பதற்்றமண்நது ஓ்பாமல், 
அ வ ெ ர ்க பா ்  வ ழி யி ல்  ய வ ளி ் ய ்ற 
்வணடும.

Ø	அருகில் இருக்கும ்கட்்்ங்களுக்குத் 
தீ பரவபாமல் இருக்கும வண்கயில் 
முன்யனச்ெரிக்ண்க யெய்ய்வணடும.
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நிறக அதறகுத் தக...

இதணயத்தில் கோண்க

என தபாறுபபு்கள்...

  1. நபான் எப்்பபாதும எளிணமணயக் ்கண்ப்பிடிப்்பன்.

 2. அணனவரி்மும அன்பு்ன் ந்நது ய்கபாள்்வன்.

 3. என் பணி்கணள ்நரணமயபா்கச் யெய்்வன். 

 4. நபான் என்றும யபபாறுணமயு்ன் இருப்்பன்.

கத்ச்ச�ோல் அறி்வோம.
�மயம் - Religion தத்துவம்  -  Philosophy 
எளிலம - Simplicity கநரலம - Integrity  
ஈல்க -  Charity  வாய்லம - Sincerity  
்கண்ணியம் -  Dignity உபகத�ம் - Preaching   
த்காள்ல்க -  Doctrine வானியல - Astronomy

மனித்நயத்ணத வலியுறுத்தும நி்கழவு்கணள இணையத்தில் ்தடிக் ்கபாண்க.

தீ வி்பத்து ஏற்படும ்்போது  
ச�யயக கூடோததவ

Ø	தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ள ்கட்்்த்தின் மின் தூக்கிணயப் பயன்படுத்தக்கூ்பாது.

Ø	 எணயைய் உள்ள இ்த்தில் ஏற்பட்் தீணய அணைக்்கத் தணணீணரப் பயன்படுத்தக் 
கூ்பாது.

Ø	தீக்்கபாயம பட்் இ்த்தில் எணயைய், ்பனபா ணம ்பபான்்றவற்ண்றத் த்வக்கூ்பாது.

வினாக்்கள்

1. தீ விபத்தினபால் யபரிய பபாதிப்பு ஏற்ப்பாமல் இருப்பதற்கு, யெய்ய ்வணடிய 
முன்யனச்ெரிக்ண்க ந்வடிக்ண்க்கள் யபாணவ?

2. தீ விபத்து ஏற்பட்்பால் உ்னடியபா்கச் யெய்ய ்வணடிய யெயல்்கள் யபாணவ?

3. யபபாது இ்ங்களில் தீ விபத்து ஏற்பட்்பால் யவளி்யறும முண்றணயக் கூறு்க.

4. தீ விபத்து ஏற்பட்்பால் யெய்யக்கூ்பாதணவ யபாணவ?

5. உ்லில் தீப்பற்றினபால் யெய்ய்வணடிய முதலுதவி யபாது?
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திருககு்றள்
68.  விதை ச�யல்வதக

1. சூழ்ச்சி முடிவு துணிவுஎய்்தல் அத்துணிவு
 ்தாழ்ச்சியுள் ்தங்கு்தல் தீது. 
2. தூங்குக தூங்கிச் யே�ற்பால தூங்கற்க
 தூங்காது யேய்யும் விலன.
3. ஒல்லும்வாய் எல்லாம் விலனநன்லற ஒல்லாக்கால்
 யேல்லும்வாய் லநாக்கிச் யே�ல்.
4. விலனபலக என்றிைணடின் எச்ேம் நிலனயுங்கால்
 தீய�ச்ேம் லபாலத் ய்தறும். 
5. யபாருள்கருவி காலம் விலனஇடயனாடு ஐந்தும்
 இருள்தீை எணணிச் யே�ல்.
6. முடிவும் இலடயூறும் முற்றி�ாங்கு எய்தும்
 படுப�னும் பார்த்துச் யே�ல். 
7. யேய்விலன யேய்வான் யே�ன்முலற அவவிலன
 உள்ளேறிவான் உள்ளேம் யகாளேல்.
8. விலன�ால் விலன�ாக்கிக் லகாடல் நலனகவுள்
 �ாலன�ால் �ாலன�ாத் ்தற்று. 
9. நட்டார்க்கு நல்ல யே�லின் விலைந்்தல்த
 ஒட்டாலை ஒட்டிக் யகாளேல்.
10. உலறசிறி�ார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குலறயபறின்
 யகாள்வர் யபரி�ார்ப பணிந்து.

73.  அதவ அஞ�ோதம
1. வலகஅறிந்து வல்லலவ வாய்லோைார் யோல்லின்
 ய்தாலக�றிந்்த தூய்லம �வர்.
2. கற்றாருள் கற்றார் எனபபடுவர் கற்றார்முன்
 கற்ற யேலச்யோல்லு வார்.
3. பலக�கத்துச் ோவார் எளி�ர் அரி�ர்
 அலவ�கத்து அஞ்ோ ்தவர். 
4. கற்றார்முன் கற்ற யேலச்யோல்லித் ்தாம்கற்ற
 மிக்காருள் மிக்க யகாளேல். 
5. ஆற்றின் அளேவறிந்து கற்க அலவ�ஞ்ோ
 மாற்றங் யகாடுத்்தற் யபாருட்டு. 
6. வாயளோடுஎன் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு  நூயலாடுஎன்
 நுண்ணலவ அஞ்சு பவர்க்கு. 
7. பலக�கத்துப லபடிலக ஒள்வாள் அலவ�கத்து
 அஞ்சு மவன்கற்ற நூல். 
8. பல்லலவ கற்றும் ப�மிலலை நல்லலவயுள்
 நன்கு யேலச்யோல்லா ்தார்.
9. கல்லா ்தவரின் கலடய�ன்ப கற்றறிந்தும்
 நல்லார் அலவஅஞ்சு வார்.
10. உளேர்எனினும் இல்லாயைாடு ஒபபர் களேன்அஞ்சிக்
 கற்ற யேலச்யோல்லா ்தார்.

2. தூங்குக தூங்கிச் யே�ற்பால தூங்கற்க
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74. ெோடு
1. ்தள்ளோ விலளேயுளும் ்தக்காரும் ்தாழ்விலாச்
 யேல்வரும் லேர்வது நாடு. 
2. யபரும்யபாருளோல் யபட்டக்கது ஆகி  அருங்லகட்டால்
 ஆற்ற விலளேவது நாடு.
3. யபாலறஒருங்கு லமல்வருங்கால் ்தாங்கி இலறவற்கு
 இலறஒருங்கு லநர்வது நாடு.
4. உறுபசியும் ஓவாப பிணியும் யேறுபலகயும் 
 லேைாது இ�ல்வது நாடு. 
5. பல்குழுவும் பாழ்யேய்யும் உட்பலகயும் லவந்்தலலக்கும்
 யகால்குறும்பும் இல்லது நாடு. 
6. லகடறி�ாக் யகட்ட இடத்தும் வளேங்குன்றா
 நாயடன்ப நாட்டின் ்தலல. 
7. இருபுனலும் வாய்ந்்த மலலயும் வருபுனலும்
 வல்லைணும் நாட்டிற்கு உறுபபு. 
8. பிணியின்லம யேல்வம விலளேவுஇன்பம் ஏமம்
 அணிய�ன்ப நாட்டிற்குஇவ லவந்து. 
9. நாயடன்ப நாடா வளேத்்தன நாடல்ல
 நாட வளேந்்தரு நாடு. 
10. ஆங்கலமவு எய்தி�க் கணணும் ப�மின்லற
 லவந்துஅலம வில்லா்த நாடு.

75. அைண்
1. ஆற்று பவர்க்கும் அைணயபாருள் அஞ்சித்்தன்
 லபாற்று பவர்க்கும் யபாருள். 
2. மணிநீரும் மணணும் மலலயும் அணிநிழல்
 காடும் உலட�து அைண. 
3. உ�ர்வுஅகலம் திணலம அருலமஇந் நான்கின்
 அலமவுஅைண என்றுலைக்கும் நூல். 
4. சிறுகாபபின் லபரிடத்்த ்தாகி உறுபலக
 ஊக்கம் அழிபபது அைண.
5. யகாளேற்குஅரி்தாய்க் யகாணடகூழ்த் ்தாகி அகத்்தார்
 நிலலக்குஎளி்தாம் நீைது அைண. 
6. எல்லாப யபாருளும் உலடத்்தாய் இடத்துஉ்தவும்
 நல்லாள் உலட�து அைண. 
7. முற்றியும் முற்றாது எறிந்தும் அலறபபடுத்தும்
 பற்றற் கரி�து அைண.
8.  முற்றாற்றி முற்றி �வலையும் பற்றாற்றிப
 பற்றி�ார் யவல்வது அைண. 
9. முலனமுகத்து மாற்றலர் ோ� விலனமுகத்து
 வீயறய்தி மாணடது அைண. 
10. எலனமாட்சித்து ஆகி�க் கணணும் விலனமாட்சி
 இல்லார்கண இல்லது அைண.
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98. ச்பருதம
1. ஒளிஒருவற்கு உள்ளே யவறுக்லக இளிஒருவற்கு
 அஃதுஇறந்து வாழ்தும் எனல். 
2. பிறபயபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறபயபாவவா
 யேய்ய்தாழில் லவற்றுலம �ான். 
3. லமலிருந்தும் லமலல்லார் லமலல்லர் கீழிருந்தும்
 கீழல்லார் கீழல் லவர். 
4. ஒருலம மகளிலை லபாலப யபருலமயும்
 ்தன்லனத்்தான் யகாணடுஒழுகின் உணடு. 
5. யபருலம உலட�வர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
 அருலம உலட� யே�ல்.
6. சிறி�ார் உ்ணர்ச்சியுள் இல்லல யபரி�ாலைப
 லபணிக்யகாள் லவம்என்னும் லநாக்கு. 
7. இறபலப புரிந்்த ய்தாழிற்றாம் சிறபபும்்தான்
 சீைல் லவர்கண படின். 
8. பணியுமாம் என்றும் யபருலம சிறுலம
 அணியுமாம் ்தன்லன வி�ந்து.
9. யபருலம யபருமி்தம் இன்லம சிறுலம
 யபருமி்தம் ஊர்ந்து விடல். 
10. அற்றம் மலறக்கும் யபருலம சிறுலம்தான்
 குற்றலம கூறி விடும்.

வபான்பு்கழ வள்ளுவரின் அ்றக்்கருத்து்கள் மபாைவரி்ம யென்று ்ெர ்வணடும. 
அதன்வழி நன்யனறிப் பணபு்கள் மபாைவரிண்்ய வளர ்வணடும என்்ற ்நபாக்கில் 
திருக்கு்றளின்  50 பபாக்்கள் ்ெரக்்கப்பட்டுள்ளன.

 மபாைவர்கள் எளிதில் படித்துப் யபபாருள் புரிநதுய்கபாள்வதற்கு ஏற்்றவண்கயில் 
கு்றட்பபாக்்களின் சீர்கள் பிரித்துத் தரப்பட்டுள்ளன; அ்கிடுவதற்்கபா்க அல்்.

திருககு்றள் கருத்துகதை 
மோணவர்களிதட்ய ்பைபபுவதறகோை வழிகோட்டுதல்கள்

Ø நபாள்்தபாறும வழிபபாட்டுக் கூட்்த்தில் திருக்கு்றணளப் யபபாருளு்ன் கூ்ற்பாம. 
Ø வகுப்பு வபாரியபா்கத் திருக்கு்றள் ஒப்புவித்தல் ்பபாட்டி ந்த்த்பாம. 
Ø இ்க்கிய மன்்றக் கூட்்ங்களில் கு்றட்பபாக்்கள் யதபா்ரபபான ்கணத்கணளக் கூ்ற்பாம. 
Ø திருக்கு்றள் ்கருத்து்கணள விளக்கும நபா்்கங்கணள ந்த்தச் யெய்ய்பாம.
Ø திருக்கு்றள் ்கருத்து்கணள விளக்கும ஓவியப் ்பபாட்டிணய ந்த்த்பாம.
Ø கு்றட்பபாக்்கள் யதபா்ரபபான வினபாக்்கணளத் யதபாகுத்து வினபாடி வினபா ந்த்த்பாம.
Ø ெபான்்்றபார வபாழவில் நி்கழநத சுணவயபான நி்கழச்சி்கள் மூ்ம திருக்கு்றள் ்கருத்து்கணள 

விளக்்க்பாம.
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்போட வல்லுெர் குழு
முலனவர நா. அருள்முரு்கன
இணை இயக்குநர, 
ஒருஙகிணைநத பள்ளிக் ்கல்வி, யென்ணன. 

முலனவர இராம. பாண்டுரங்கன
இணை இயக்குநர, (பணிநிண்றவு),
மபாநி்க் ்கல்வியியல் ஆரபாய்ச்சி மற்றும பயிற்சி நிறுவனம,
யென்ணன.

்ம்ோயவோைர் குழு
முலனவர தபான. குமார
இணை இயக்குநர,
மபாநி்க் ்கல்வியியல் ஆரபாய்ச்சி மற்றும பயிற்சி நிறுவனம,
யென்ணன.

திருமதி ஏ.எஸ். பத்மாவதி
எழுத்தபாளர, யென்ணன.

முலனவர து. ்ககை�மூரத்தி
முதன்ணமக்்கல்வி அலுவ்ர, ்ெ்ம மபாவட்்ம.

முலனவர பூந்து்யான இரத்தினமூரத்தி
முதுநிண் ஆசிரியர (பணி நிண்றவு), 
்கள்ளிப்பட்டி, ஈ்ரபாடு மபாவட்்ம.

முலனவர  ப. ்கலபனா
இணைப்்பரபாசிரியர, 
பபாரதி ம்களிர ்கல்லூரி (தன்னபாட்சி), பபாரிமுணன, யென்ணன.

முலனவர  சு. தாமலரபபாண்டியன
உதவிப் ்பரபாசிரியர, 
உ்்கத் தமிழபாரபாய்ச்சி நிறுவனம, யென்ணன.  

ஏைகாம் வகுப்பு  -  ேமிழ் 
ஆககம்

கர்ல மற்றும் வடிவரமப்புககுழு
ஓவியம மறறும ஒளிப்படம 
திரு ்க.த. ்காந்திராஜன
ஆய்வு வளணமயர, தமிழ இணையக் ்கல்விக் ்கழ்கம, யென்ணன.

திரு. க்க. பு்ககேந்தி
பட்்தபாரி ஆசிரியர, அரசு ்மல்நிண்ப் பள்ளி, ்கரமபக்குடி,  
புதுக்்்கபாட்ண்  மபாவட்்ம.

திரு. அ. கஜம்ஸ்பாண்ட
ஓவிய ஆசிரியர,  அரசு ஆண்கள் ்மல்நிண்ப் பள்ளி,  அ்றநதபாஙகி,  
புதுக்்்கபாட்ண்  மபாவட்்ம.

திரு. சி. ததய்கவந்திரன
ஓவிய ஆசிரியர, அரசு உயர நிண்ப் பள்ளி,  மபாஙகுளம,  
மதுணர மபாவட்்ம.

திரு. ்கா. தனஸ் தீபக்  ராஜன, ஓவியர
திரு. ்கா. ந்ளன நானசி ராஜன,  ஓவியர

்பகக வடிவதமப்போைர்
பலேயவைம் பா. இராமநாதன
யென்ணன.

தைக கட்டுப்போடு
திரு. இரா. மகனா்கர
திரு. கவ.�ா. ஜாண்ஸ்மித்

அட்தடப்படம 
திரு. ்கதிர ஆறுமு்கம்

ஒருங்கிதணபபு
திரு. ரகமஷ் முனி�ாமி

்போடநூ்ோசிரியர் குழு
திரு. மு. க�்கரன
விரிவுணரயபாளர, மபாவட்் ஆசிரியர ்கல்வி  மற்றும பயிற்சி நிறுவனம, 
யபருநதுண்ற, ஈ்ரபாடு மபாவட்்ம.

திரு. நி. சிவக்குமார
விரிவுணரயபாளர, மபாவட்் ஆசிரியர ்கல்வி மற்றும பயிற்சி நிறுவனம, 
குமுளூர,  திருச்சி மபாவட்்ம.

திரு. கு. �ம்பந்தம்
முதுநிண் ஆசிரியர (பணிநிண்றவு) 
டி.ஆர.பி.சி.சி.சி. இநது ்மல்நிண்ப் பள்ளி, திருவள்ளூர.

திரு. சிவ. முரளி
பட்்தபாரி ஆசிரியர, ்ஜ.எப்.்மல்நிண்ப் பள்ளி, புலிவ்ம, 
திருச்சி மபாவட்்ம.

திரு. த. ஜீவானந்தம்
பட்்தபாரி ஆசிரியர, ஊரபாட்சி ஒன்றிய நடுநிண்ப் பள்ளி, 
அட்்ப்பட்டி, ய்கபாட்்பாமபட்டி ஒன்றியம,  மதுணர மபாவட்்ம.

முலனவர ப. தமய்யபபன
ஆசிரியப் பயிற்றுநர, வட்்பார வளணமயம, பவபானிெபா்கர, 
ஈ்ரபாடு மபாவட்்ம.

திருமதி நா. ஜானகி
பட்்தபாரி ஆசிரியர, அரசு  யபண்கள் ்மல்நிண்ப் பள்ளி, 
சின்னத்த்பா்கம, ்்கபாணவ மபாவட்்ம.

திரு. தவ. பாைமுரு்கன
பட்்தபாரி ஆசிரியர, அரசு ்மல்நிண்ப் பள்ளி,  ஆரமபபாக்்கம, 
திருவள்ளூர மபாவட்்ம.

திருமதி ப. த�ந்தில குமாரி
பட்்தபாரி ஆசிரியர, ஊரபாட்சி ஒன்றிய நடுநிண்ப் பள்ளி, 
முதல்ணமல், கூ்லூர, நீ்கிரி மபாவட்்ம.

திரு. ்க. சிவகுமார
பட்்தபாரி ஆசிரியர, அரசு ்மல்நிண்ப் பள்ளி, ஏ்பாக்குறிச்சி, 
அரியலூர மபாவட்்ம.

திரு. ம. மீனாடசி சுந்தரம்
பட்்தபாரி ஆசிரியர, அரசு ்மல்நிண்ப் பள்ளி, ெருகுவண்யபட்டி, 
மதுணர மபாவட்்ம.

திரு. மா. பேனி
தண்ணம ஆசிரியர, ஊரபாட்சி ஒன்றிய நடுநிண்ப் பள்ளி, 
சின்னப்பள்ளத்தூர, யபன்னபா்கரம, தருமபுரி மபாவட்்ம.

திரு. கவ. த�ந்திலசிவகுமார
பட்்தபாரிஆசிரியர, அரசு உயரநிண்ப் பள்ளி, யபபாட்்ல்புதூர,
திருயநல்்வலி மபாவட்்ம.

திரு. கஜ. ஆகராக்ய த்டாமினிக்ராஜ்
பட்்தபாரி ஆசிரியர, ்கபாரமல் ்மல்நிண்ப் பள்ளி, நபா்கர்்கபாவில், 
்கன்னியபாகுமரி மபாவட்்ம.

்போடநூல் ஒருஙகிரணப்பு
முலனவர மு. தீபாஞ்சி
துணை இயக்குநர, 
மபாநி்க் ்கல்வியியல் ஆரபாய்ச்சி மற்றும பயிற்சி நிறுவனம, யென்ணன.

திருமதி  மு. த�லவி
பட்்தபாரி ஆசிரியர, அரசு உயர நிண்ப் பள்ளி, ்ெரி,  
்கபா்வரிப்பபாக்்கம ஒன்றியம, ்வலூர மபாவட்்ம.

விதைவுக குறியீடு ்ம்ோண்தமக குழு 
திரு. இரா. தஜ்கநாதன
இண்நிண் ஆசிரியர, ஊரபாட்சி ஒன்றிய நடுநிண்ப் பள்ளி,
்க்ைெபுரம- ்பபாளூர, 
திருவணைபாமண் மபாவட்்ம. 

வ.பத்மாவதி, ப.ஆ,
அ.உ.நி. பள்ளி, யவற்றியூர, 
திருமபானூர, அரியலூர.

திருமதி ஆ. கதவி தஜஸிந்தா
அரசு உயரநிண்ப் பள்ளி, என்.எம. ்்கபாவில், ்வலூர.
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