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III

முகவுரை

குழநரதைகளின் உலகம் வண்ணமயமானது! விநரதைகள் பல 
நிரறநதைது! அவரகளின் கறபரனத்திறன் கானுயிரகரையும் நட்புடன் 
நரடபயில ரவத்திடும்.  புதியன விரும்பும் அவரதைம் உற்ாக உள்ைம் 
அஃறிர்ணப் பபாருள்கரையும் அழகுதைமிழ் பபசிடச் ப்ய்திடும்.
அப்புதிய உலகில் குழநரதைகபைாடு பய்ணம் ப்ய்வது மகிழ்ச்சியும் 
பநகிழ்ச்சியும் நிரறநதைது.
தைமிழ்க் குழநரதைகளின் பிஞ்சுக்கைஙகள் பறறி, புதிய பாடநூல்களின் 
துர்ணக்பகாணடு கீழ்க்கணட பநாக்கஙகரை அரடநதிடப் 
பபருமுயறசி ப்ய்துள்பைாம்.

•  கறறரல மனனத்தின் திர்யில் இருநது மாறறிப் பரடப்பின் 
பாரதையில் பயணிக்க ரவத்தைல்.

•  தைமிழரதைம் பதைான்ரம, வைலாறு, பணபாடு மறறும் கரல, இலக்கியம் 
குறித்தை பபருமிதை உ்ணரரவ மா்ணவரகள் பபறுதைல்.

•  தைன்னம்பிக்ரகயுடன் அறிவியல் பதைாழில்நுட்பம் ரகக்பகாணடு 
மா்ணவரகள் நவீன உலகில் பவறறிநரட பயில்வரதை 
உறுதிப்ய்தைல்.

•  அறிவுத்பதைடரல பவறும் ஏட்டறிவாய்க் குரறத்து மதிப்பிடாமல் 
அறிவுச் ்ாைைமாய்ப் புத்தைகஙகள் விரிநது பைவி வழிகாட்டுதைல்.

புதுரமயான வடிவரமப்பு, ஆழமான பபாருள் மறறும் குழநரதைகளின் 
உைவியல் ்ாரநதை அணுகுமுரற எனப் புதுரமகள் பல தைாஙகி 
உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பாடநூல் தைவழும்பபாழுது, 
பபருமிதைம் தைதும்ப ஒரு புதிய உலகத்துக்குள் நீஙகள் நுரழவீரகள் 
என்று உறுதியாக நம்புகிபறாம்.
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தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - ெபாருள் 
 

ஒலி எழுப்பும் நீர் நிைறந்த கடெலனும் ஆைடயுடுத்திய நிலெமனும் ெபண்ணுக்கு, 
அழகு மிளிரும் சிறப்பு நிைறந்த முகமாகத் திகழ்கிறது பரதக்கண்டம். அக்கண்டத்தில், 
ெதன்னாடும் அதில் சிறந்த திராவிடர்களின் நல்ல திருநாடும், ெபாருத்தமான பிைற 
ேபான்ற ெநற்றியாகவும், அதிலிட்ட மணம் வீசும் திலகமாகவும் இருக்கின்றன.

அந்தத் திலகத்தில் இருந்து வரும் வாசைனேபால, அைனத்துலகமும் இன்பம் ெபறும் 
வைகயில் எல்லாத் திைசயிலும் புகழ் மணக்கும்படி (புகழ் ெபற்று) இருக்கின்ற 
ெபருைமமிக்க தமிழ்ப் ெபண்ேண! தமிழ்ப் ெபண்ேண! என்றும் இளைமயாக இருக்கின்ற 
உன் சிறப்பான திறைமைய வியந்து உன் வயப்பட்டு எங்கள் ெசயல்கைள மறந்து 
உன்ைன வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம!

நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்ைதக் ெகழிெலாழுகும்
சீராரும் வதனெமனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில்
ெதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிைறநுதலும் தரித்தநறுந் திலகமுேம!
அத்திலக வாசைனேபால் அைனத்துலகும் இன்பமுற
எத்திைசயும் புகழ்மணக்க இருந்தெபருந் தமிழணங்ேக!
 தமிழணங்ேக!
உன் சீரிளைமத் திறம்வியந்து ெசயல்மறந்து வாழ்த்துதுேம!

                                          வாழ்த்துதுேம!
                                          வாழ்த்துதுேம!

 
-    ‘மேனான்மணியம்’ ெப. சுந்தரனார்.

V

தமிழ்ததாய் வாழ்தது
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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.

நாட்டுப்பண் - ெபாருள்
 

இந்தியத் தாேய! மக்களின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற நீேய எல்லாருைடய மனத்திலும் 
ஆட்சி ெசய்கிறாய்.

நின் திருப்ெபயர் பஞ்சாைபயும், சிந்துைவயும், கூர்ச்சரத்ைதயும், மராட்டியத்ைதயும், திராவிடத்ைதயும், 
ஒடிசாைவயும், வங்காளத்ைதயும் உள்ளக் கிளர்ச்சி அைடயச் ெசய்கிறது.

நின் திருப்ெபயர் விந்திய, இமயமைலத் ெதாடர்களில் எதிெராலிக்கிறது; யமுைன, கங்ைக 
ஆறுகளின் இன்ெனாலியில் ஒன்றுகிறது; இந்தியக் கடலைலகளால் வணங்கப்படுகிறது.

அைவ நின்னருைள ேவண்டுகின்றன; நின் புகைழப் பரவுகின்றன.
இந்தியாவின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற தாேய! உனக்கு

    ெவற்றி! ெவற்றி! ெவற்றி!

IV

நாடடுப்்பண்
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V

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - ெபாருள் 
 

ஒலி எழுப்பும் நீர் நிைறந்த கடெலனும் ஆைடயுடுத்திய நிலெமனும் ெபண்ணுக்கு, 
அழகு மிளிரும் சிறப்பு நிைறந்த முகமாகத் திகழ்கிறது பரதக்கண்டம். அக்கண்டத்தில், 
ெதன்னாடும் அதில் சிறந்த திராவிடர்களின் நல்ல திருநாடும், ெபாருத்தமான பிைற 
ேபான்ற ெநற்றியாகவும், அதிலிட்ட மணம் வீசும் திலகமாகவும் இருக்கின்றன.

அந்தத் திலகத்தில் இருந்து வரும் வாசைனேபால, அைனத்துலகமும் இன்பம் ெபறும் 
வைகயில் எல்லாத் திைசயிலும் புகழ் மணக்கும்படி (புகழ் ெபற்று) இருக்கின்ற 
ெபருைமமிக்க தமிழ்ப் ெபண்ேண! தமிழ்ப் ெபண்ேண! என்றும் இளைமயாக இருக்கின்ற 
உன் சிறப்பான திறைமைய வியந்து உன் வயப்பட்டு எங்கள் ெசயல்கைள மறந்து 
உன்ைன வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம!

நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்ைதக் ெகழிெலாழுகும்
சீராரும் வதனெமனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில்
ெதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிைறநுதலும் தரித்தநறுந் திலகமுேம!
அத்திலக வாசைனேபால் அைனத்துலகும் இன்பமுற
எத்திைசயும் புகழ்மணக்க இருந்தெபருந் தமிழணங்ேக!
 தமிழணங்ேக!
உன் சீரிளைமத் திறம்வியந்து ெசயல்மறந்து வாழ்த்துதுேம!

                                          வாழ்த்துதுேம!
                                          வாழ்த்துதுேம!

 
-    ‘மேனான்மணியம்’ ெப. சுந்தரனார்.
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இந்தியத் தாேய! மக்களின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற நீேய எல்லாருைடய மனத்திலும் 
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நின் திருப்ெபயர் பஞ்சாைபயும், சிந்துைவயும், கூர்ச்சரத்ைதயும், மராட்டியத்ைதயும், திராவிடத்ைதயும், 
ஒடிசாைவயும், வங்காளத்ைதயும் உள்ளக் கிளர்ச்சி அைடயச் ெசய்கிறது.

நின் திருப்ெபயர் விந்திய, இமயமைலத் ெதாடர்களில் எதிெராலிக்கிறது; யமுைன, கங்ைக 
ஆறுகளின் இன்ெனாலியில் ஒன்றுகிறது; இந்தியக் கடலைலகளால் வணங்கப்படுகிறது.

அைவ நின்னருைள ேவண்டுகின்றன; நின் புகைழப் பரவுகின்றன.
இந்தியாவின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற தாேய! உனக்கு

    ெவற்றி! ெவற்றி! ெவற்றி!
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தீண்டா்ம மனித ்நயமற்ற த�யலும் த்பருங்குற்றமும் ஆகும்

்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிதமாழி

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

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

உறுதிதமாழி

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

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

 என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது 
நிற்்்பன.  அவர்கள் நலமும் வைமும் த்பறுவதி்லதான 
எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.
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 எனனு்டய த்பற்்றார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் 
மூத்தார் அ்னவ்ரயும் மதிப்்்பன; எல்லாரிடமும் அனபும் 
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 என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது 
நிற்்்பன.  அவர்கள் நலமும் வைமும் த்பறுவதி்லதான 
எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.
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உலகின் மூத்தை பமாழியாம் தைமிழின் பல்பவறு பரிமா்ணஙகரை
இன்ரறய இைம்தைரலமுரறக்கு

அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு துர்ணக்கருவியாக இப்பாடநூல்.

பமாழிப்பாடத்ரதை மட்டுமல்லாமல் பிறபாடஙகரைப் பயில,
கருத்துகரைப் புரிநது எதிரவிரனயாறற உதைவும்  ஏணியாய்…..  புதிய வடிவம், பபாலிவான 

உள்ைடக்கத்துடன் இப்பாடநூல் உஙகள் ரககளில்…

பாடநூலில் உள்ை விரைவு குறியீட்ரட (QR Code) பயன்படுத்துபவாம்! எப்படி?
 •  உஙகள் திறன்பபசியில்,கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store பகாணடு QR Code ஸ்பகனர ப்யலிரய இலவ்மாகப் 

பதிவிறக்கம் ப்ய்து நிறுவிக்பகாள்க.
 •  ப்யலிரயத் திறநதைவுடன், ஸ்பகன் ப்ய்யும் பபாத்தைாரன அழுத்தி திரையில் பதைான்றும் பகமைாரவ QR Code-இன் 

அருகில் பகாணடு ப்ல்லவும்.
 •  ஸ்பகன் ப்ய்வதைன் மூலம்   திரையில் பதைான்றும் உைலிரய(URL) ப்ாடுக்க, அதைன் விைக்கப் பக்கத்திறகு ப்ல்லும்.

ஆளுரம மிக்க
ஆசிரியரகளுக்கும்   

ஆறறல் நிரற
மா்ணவரகளுக்கும்...

ஒவ்பவாரு இயரலயும் 
ஆரவத்துடன் அணுக 
உரைநரடஉலகம்,  

கவிரதைப்பபரழ, விரிவானம், 
கறகணடு

ஆகிய தைரலப்புகைாக . . . . .

பாடப்பகுதிகளின் 
கருத்ரதை விைக்க அரிய, 

புதிய ப்ய்திகரை 
அறிநது பகாள்ை 

பதைரிநது பதைளிபவாம். . . .

இலக்கியச்சுரவ உ்ணரநது 
நுட்பஙகரை உள்வாஙகி 
பமாழிரய ஆறறலுடன் 

பயன்படுத்தை
பமாழிரய ஆள்பவாம் . . . . 

உயரசிநதைரனத் திறன்பபற, 
பரடப்பாக்கத்தின்வழி 

வாழ்ரவத் தைன்னம்பிக்ரகயுடன் 
எதிரபகாள்ை, படித்துச்சுரவக்க, 

பமாழிவிரையாட்டு . . . .

பபாருணரமக்கு ஏறப 
இயலின் பதைாடக்கத்தில் 

கறறல் பநாக்கஙகள்

காலத்தின் பாய்ச்்லுக்கு 
ஈடுபகாடுப்பதைாக 

இர்ணயவழி உைலிகள் . . .

பயின்ற பாடஙகள் குறித்துச்
சிநதிக்க, கறறல் 

ப்யல்பாடுகைாகக்  
கறபரவ கறறபின் . . . .

மா்ணவரதைம்
அரடரவ அைவிட 

மதிப்பீடு . . . .

இயலின் இறுதியில்
விழுமியப் பக்கமாக 
நிறக அதைறகுத் தைக. . .
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வ.எண் ப�ொருண்்மை/இயல் �ொடத்த்ைப்புகள் �கக
எண்

ப�ொருளடககம்

 1 பமாழி இன்பத்தைமிழ் * 2
தைமிழ்க்கும்மி 5

தைமிழ்த்பதைன் வைரதைமிழ் 8
கனவு பலித்தைது 15
தைமிழ் எழுத்துகளின் வரக பதைாரக 18

2 இயறரக சிலப்பதிகாைம் * 26
காணி நிலம் * 29
சிறகின் ஓர் 32
கிழவனும் கடலும் 37
முதைபலழுத்தும் ்ாரபபழுத்தும் 43
திருக்குறள் * 45

3 அறிவியல், பதைாழில்நுட்பம் அறிவியல் ஆத்திசூடி 52
அறிவியலால் ஆள்பவாம் 55
கணியனின் நணபன் 58
ஒளி பிறநதைது 64
பமாழிமுதைல், இறுதி எழுத்துகள் 69

4 கல்வி மூதுரை * 78
துன்பம் பவல்லும் கல்வி 80

கணப்ணனத் தைகும் கல்விக்கண திறநதைவர 83
நூலகம் பநாக்கி... 87
இன எழுத்துகள் 91

5 நாகரிகம், பணபாடு ஆ்ாைக்பகாரவ 100
கணமணிபய கணணுறஙகு 102

பாடறிநது ஒழுகுதைல் தைமிழர பபருவிழா 105
மனம் கவரும் மாமல்லபுைம் 109
மயஙபகாலிகள் 114
திருக்குறள் * 120
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வ.எண் ப�ொருண்்மை/இயல் �ொடத்த்ைப்புகள் �கக
எண்
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1

கற்றல் ்நொக்கங்கள்
 வ்யயுளின் வபாருயளச வ்ா்நத நயடயில் கூறுதல் - எழுதுதல்

 தமிழ வமாழியின் இனியமயை உணர்்நது ்பாறறுதல்

 தமிழவமாழியின் தனிசசிறப்புகயளப் பட்டிைலிடுதல்

 தன்னம்பிக்யகயுடன் தனக்கான இலக்குகயள உருவாக்குதல்

 எழுத்துகளின் வயக, வதாயககயள அறிதல்

இயல்
ஒன்று ்தமிழ்த்்தன்
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2

இயல்
ஒன்று இன்்பத்தமிழ்

தாய்மாழியைத் தமிழ் இலக்கிைங்கள் ப�ாற்றுகின்றன. 
தமிழ் வணக்்கம் தற்்கால இலக்கிை மர�ா்க ஆகிவிட்டது. 
�ாரதிதாசன தமியைப் �லவிதங்களில் ப�ாற்றுகி்றார். 
்கணபண மணிபை எனறு குைநயதயைக் ்்காஞ்சுவது உணடு. 
அதுப�ால அவர் நம் ்சநதமிழுக்குப் ்�ைர்்கள் �ல சூடடி 
மகிழ்வயதக் ்காணப�ாம்.

தமிழுக்கும் அமுததன்றுபேர் – அநதத்
தமிழ் இன்ேத் தமிழ்எங்கள் உயிருக்கு பேர்! *

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

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

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

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

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

- ோரதிதாசன்

ச�ொல்லும் ச்பொருளும்

நிருமித்த - உருவாக்கிை வியைவு - வியைசசல்
சமூ்கம்  - மக்்கள் குழு அசதி - பசார்வு

்பொடலின் ச்பொருள்

கவித்தப்்பதை
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நூல் சவளி
பாரதிதாசனின் இயற்ெபயர் சுப்புரத்தினம். பாரதியாரின் 
கவிைதகள் மீது ெகாண்ட பற்றின் காரணமாகத் தம் 
ெபயைரப் பாரதிதாசன் என மாற்றிக் ெகாண்டார். தம் 
கவிைதகளில் ெபண்கல்வி, ைகம்ெபண் மறுமணம், 

ெபாதுவுைடைம, பகுத்தறிவு முதலான புரட்சிகரமான கருத்துகைள 
உள்வாங்கிப் பாடியுள்ளார். எனேவ, இவர் புரட்சிக்கவி என்று 
ேபாற்றப்படுகிறார். இவைரப் பாேவந்தர் என்றும் ேபாற்றுவர்.

1. இன�த்தமிழ் என்ற �ா்டயல இனிை  ஓயசயு்டன �ாடு்க.
2. தமியை அமுது, நிலவு, மணம் எனறு ்�ைரிடடு அயைப்�து �ற்றி வகுப்�ய்றயில் 

்கலநதுயரைாடு்க.
3. தமிழுக்கு  நீங்கள் சூட்ட விரும்பும் ்�ைர்்கயைப் �டடிைலிடு்க.
4. தமிழ்க் ்கவியத்கள், �ா்டல்்கயைப் �டித்து மகிழ்்க.                     
 (எ.்கா.) தமிபை  உயிபர வணக்்கம்
    தாயபிள்யை உ்றவம்மா, உனக்கும் எனக்கும்
    அமிழ்பத நீ இல்யல என்றால் 
    அத்தயனயும் வாழ்வில் ்கசக்கும் புளிக்கும்
    தமிபை உனயன நியனக்கும் 
    தமிைன என ்நஞ்சம் இனிக்கும் இனிக்கும்
 - ்கவிஞர் ்காசி ஆனநதன 

அமுதம்  மி்க இனியமைானது. அது ப�ாலபவ தமிழும் இனியமைானது. அத்தய்கை 
இன�ம் தரும் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு  இயணைானது.

தமிழுக்கு நில்வனறும் ்�ைர்.  இன�த்தமிழ் எங்கள் சமூ்க வைர்சசிக்கு  
அடிப்�ய்டைான நீர் ப�ான்றது.

தமிழுக்கு மணம் எனறும் ்�ைர். அது எங்கள் வாழ்விற்்கா்கபவ உருவாக்்கப்�ட்ட
 ஊர் ஆகும்.

தமிழ் எங்கள் இையமக்குக் ்காரணமான �ால் ப�ான்றது.  நல்ல பு்கழ்மிகுநத  
புலவர்்களுக்குக்  கூர்யமைான  பவல் ப�ான்ற ்கருவிைாகும்.

தமிழ் எங்கள் உைர்விற்கு எல்யலைாகிை  வானம் ப�ான்றது. இன�த்தமிழ் எங்கள் 
பசார்யவ நீக்கி ஒளிரச ்சயயும் பதன ப�ான்றது.

தமிழ் எங்கள் அறிவுக்குத் துயண ்்காடுக்கும் பதாள் ப�ான்றது. தமிழ் எங்கள் 
்கவியதக்கு யவரம் ப�ான்ற உறுதி மிக்்க வாள் ஆகும்.

கற்பதவ கற்றபின்
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சரிைான விய்டயைத் பதர்ந்தடுத்து எழுது்க.

 1. ஏற்்றத் தாழ்வற்்ற ------ அயமை பவணடும்

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

 2.  நாள் முழுவதும் பவயல ்சயது ்கயைத்தவருக்கு ------ ஆ்க இருக்கும்

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

 3. நிலவு + எனறு என�தயனச பசர்த்து எழுதக் கிய்டக்கும் ்சால் ---------

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

 4. தமிழ் + எங்கள் என�தயனச பசர்த்து எழுதக் கிய்டக்கும் ்சால் ---------

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

 5. அமு்தனறு எனனும் ்சால்யலப் பிரித்து எழுதக் கிய்டப்�து

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

 6. ்சம்�யிர் எனனும் ்சால்யலப் பிரித்து எழுதக் கிய்டப்�து

   அ) ்சம்யம + �யிர் ஆ) ்சம் + �யிர்      இ) ்சயம + �யிர்  ஈ) ்சம்பு + �யிர்

இன�த்தமிழ் �ா்டலின ்கருத்துக்கு ஏற்்ற�டி  ்�ாருத்து்க.
 அ) வியைவுக்கு   -  �ால்
 ஆ) அறிவுக்கு    -  பவல்
 இ) இையமக்கு    -  நீர்
 ஈ) புலவர்க்கு    -  பதாள்

ஒத்த ஓயசயில் முடியும் (இயைபுச) ்சாற்்கயை  எடுத்து எழுது்க.
 (எ.்கா.)  ப�ர் - பநர்  

குறுவினா
 1. �ாரதிதாசன தமிழுக்குச சூடடியுள்ை ்�ைர்்கள் ைாயவ?
 2. நீங்கள் தமியை எதபனாடு  ஒப்பிடுவீர்்கள்?

சிறுவினா
 1. இன�த் தமிழ் - �ா்டலில் உங்களுக்குப் பிடித்த அடி்கள் இரண்டயன எழுது்க.
 2. வியைவுக்கும் நீருக்கும் உள்ை ்தா்டர்பு ைாது?

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

உங்கள் ்கருத்யதக் கூறு்க.

மதிபபீடு
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கூட்டமா்கக்கூடிக் கும்மிைடித்துப் �ாடி ஆடுவது மகிழ்சசிைான 
அனு�வம். கும்மியில் தமியைப் ப�ாற்றிப்�ாடி ஆடுவது ்�ரும் 
மகிழ்சசி தருவதாகும். வாருங்கள்! தமிழின ்�ருயமயை 
வாைாரப் ப�சலாம். ்காதாரக் ப்கட்கலாம். இயசபைாடு 
�ா்டலாம்.  கும்மி ்்காடடி ஆ்டலாம்.

இயல்
ஒன்று ்தமிழ்க்கும்மி

ச�ொல்லும் ச்பொருளும்
   

த்காட்டுங்கடி கும்மி த்காட்டுங்கடி, இைங
ப்காளதயபர கும்மி த்காட்டுங்கடி – நிலம்

எட்டுத் திளசயிலும் தசநதமிழின் பு்கழ்
எட்டிடபெ கும்மி த்காட்டுங்கடி!

ஊழி ேலநூறு ்கண்டதுொம், அறிவு
ஊற்தறனும் நூல்ேல த்காண்டதுொம் – தேரும்

ஆழிப் தேருக்கிற்கும் ்காலத்திற்கும் முற்றும்
அழியாமபல நிளல நின்றதுொம்!

தோய் அ்கற்றும்:  உள்ைப் பூட்டறுக்கும் – அன்பு
பூண்டெரின் இன்ேப் ோட்டிருக்கும் – உயிர்

தமய்பு்கட்டும்; அறபமன்ளம கிட்டும்; இநத
பமதினி ொழ்ெழி ்காட்டிருக்கும் !

- தேருஞ்சித்திரனார் 

ஊழி –  நீண்ட்தாரு ்காலப்�குதி
உள்ைப்பூடடு – அறிை விரும்�ாயம

ஆழிப் ்�ருக்கு - ்க்டல் ப்காள்
பமதினி - உல்கம்

கவித்தப்்பதை
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்பொடலின் ச்பொருள் 
         இைம்்�ண்கபை!  தமிழின பு்கழ் எடடுத்தியச்களிலும் �ரவிடும் வய்கயில் ய்க்கயைக் 
்்காடடிக் கும்மிைடிப்ப�ாம். 
        �ல நூறு ஆணடு்கயைக் ்கண்டது தமிழ்்மாழி. அறிவு ஊற்்றாகிை நூல்்கள் �லவற்ய்றக் 
்்காண்ட ்மாழி. ்�ரும் ்க்டல் சீற்்றங்கள், ்கால மாற்்றங்கள் ஆகிை எவற்்றாலும் அழிைாமல் 
நியலத்திருக்கும் ்மாழி.  
      ்�ாயயை அ்கற்றும் ்மாழி, தமிழ். அது மனத்தின அறிைாயமயை நீக்கும் ்மாழி; 
அனபுய்டை �லரின இன�ம் தரும் �ா்டல்்கள் நிய்றநத ்மாழி; உயிர் ப�ான்ற உணயமயை 
ஊடடும் ்மாழி ; உைர்நத அ்றத்யதத் தரும் ்மாழி. இநத உல்கம்  சி்றநது வாழ்வதற்்கான  
வழி்கயையும் ்காடடும் ்மாழி தமிழ்்மாழி .

நூல் சவளி
ெபருஞ்சித்திரனாரின் இயற்ெபயர் மாணிக்கம். இவர் 
பாவலேரறு என்னும் சிறப்புப் ெபயரால் அைழக்கப்படுகிறார்.  
கனிச்சாறு, ெகாய்யாக்கனி, பாவியக்ெகாத்து, நூறாசிரியம் 
முதலான நூல்கைள இயற்றியுள்ளார் .  ெதன்ெமாழி, 

தமிழ்ச்சிட்டு, தமிழ்நிலம் ஆகிய இதழ்கைள நடத்தினார்.  தனித்தமிைழயும் 
தமிழுணர்ைவயும் பரப்பிய பாவலர் இவர்.
இப்பாடல் கனிச்சாறு என்னும் நூலில் இடம் ெபற்றுள்ளது.  இந்நூல் எட்டுத் ெதாகுதிகளாக 
ெவளிவந்துள்ளது. இது தமிழுணர்வு நிைறந்த  பாடல்கைளக் ெகாண்டது.  

1. தமிழ்க்கும்மி  �ா்டயல இயசபைாடு  �ாடி மகிழ்்க.

2. பினவரும் ்கவியத அடி்கயைப் �டித்து மகிழ்்க.

 வானபதானறி, வளி பதானறி, ்நருப்புத் பதானறி

   மண பதானறி, மயை பதானறி, மயல்கள் பதானறி

 ஊன பதானறி, உயிர் பதானறி, உணர்வு பதானறி,

   ஒளி பதானறி, ஒலி பதானறி, வாழ்நத அநநாள்

 பதன பதானறிைது ப�ால மக்்கள் நாவில்

   ்சநதமிபை! நீ பதானறி வைர்நதாய! வாழி!

- ொணிதாசன்

கற்பதவ கற்றபின்
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சரிைான விய்டயைத் பதர்ந்தடுத்து எழுது்க.

 1. தாய ்மாழியில் �டித்தால் ------ அய்டைலாம்

   அ) �னயம  ஆ) பமனயம  இ) ்�ாறுயம  ஈ) சிறுயம

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

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

 3. ்சநதமிழ் எனனும் ்சால்யலப் பிரித்து எழுதக் கிய்டப்�து_______

   அ) ்சந + தமிழ்  ஆ) ்சம் + தமிழ்  இ) ்சனயம + தமிழ்  ஈ) ்சம்யம + தமிழ்

 4. ்�ாயை்கற்றும்  எனனும் ்சால்யலப் பிரித்து எழுதக் கிய்டப்�து_________

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

   இ) ்�ாயை + ்கற்றும்  ஈ) ்�ாய + ை்கற்றும்

 5. �ாடடு + இருக்கும் என�யதச பசர்த்து எழுதக் கிய்டப்�து________

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

 6. எடடு  +  தியச என�யதச பசர்த்து எழுதக் கிய்டப்�து_________

   அ) எடடுத்தியச  ஆ) எடடிதியச  இ) எடடுதியச  ஈ) எடடிஇயச

நைம் உணர்நது எழுது்க.
 1. �ா்டல் அடி்களில் முதல் எழுத்து ஒனறுப�ால் வரும் (பமாயன) ்சாற்்கயை  

  எடுத்து எழுது்க.
  2.  �ா்டல் அடி்களில்  இரண்டாம் எழுத்து ஒனறுப�ால் வரும் (எதுய்க) ்சாற்்கயை  

  எடுத்து எழுது்க.

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

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

  ்காரணம் எனன?
 2. தமிழ்க் கும்மி �ா்டலினவழி நீங்கள் அறிநது்்காண்டவற்ய்ற உம் ்சாநத நய்டயில்  

  தரு்க.

சிநதயன வினா
 தமிழ் ்மாழி அறிைாயமயை எவவாறு அ்கற்றும்?

மதிபபீடு
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மூத்த தமிழ் ்மாழி எனறும் இையமைானது. எளியமைானது.
இனியமைானது. வையமைானது. ்காலத்திற்ப்கற்�த் தனயனத் 
தகுதிப்�டுத்திக்்்காள்வது. நியனக்கும்ப�ாபத ்நஞ்சில் 
இனிப்�து. நம் வாழ்யவச ்சழிக்்கச ்சயவது. உல்கச 
்சம்்மாழி்களுள் ஒன்றா்க விைஙகும் தமிழ் ்மாழியின 
சி்றப்பு்கயை  அறிைலாம் வாருங்கள்.

இயல்
ஒன்று வளர்தமிழ்

மனித இனம் ்கண்டறிநத சி்றநத ்கணடுபிடிப்பு ்மாழி.  மனிதயரப் பி்ற  
உயிரினங்களி்டம் இருநது பவறு�டுத்தியும் பமம்�டுத்தியும் ்காடடுவது ்மாழி. ்மாழி, நாம் 
சிநதிக்்க உதவுகி்றது. சிநதித்தயத ்வளிப்�டுத்தவும் உதவுகி்றது. பி்றர் ்கருத்யத நாம் அறிை 
உதவுவதும் ்மாழிபை. உலகில் ஆ்றாயிரத்திற்கும் பமற்�ட்ட ்மாழி்கள் உள்ைன. இவற்றுள் 
சில ்மாழி்கள் மடடுபம ப�சசு வடிவம், எழுத்து வடிவம் இரணய்டயும் ்�ற்றுள்ைன.

உல்க ்மாழி்கள் �லவற்றுள் இலக்்கண, இலக்கிைவைம் ்�ற்றுத் தி்கழும் ்மாழி்கள் 
மி்கசசிலபவ. அவற்றுள் ்சம்யம மிக்்க ்மாழி என ஏற்றுக் ்்காள்ைப்�ட்டயவ ஒரு சில 
்மாழி்கபை! தமிழ்்மாழி அத்தகு சி்றப்பு மிக்்க ்சம்்மாழிைாகும்.

தமிழ் இலக்கிைங்கள் �லவும் இனியமைானயவ. ஓயச இனியம, ்சால் இனியம, 
்�ாருள் இனியம ்்காண்டயவ. �ல ்மாழி்கள் ்கற்்ற ்கவிஞர் �ாரதிைார், 

யாமறிநத தமாழி்களிபல தமிழ்தமாழி போல்
இனிதாெது  எஙகும் ்காபணாம்

எனறு தமிழ் ்மாழியின இனியமயை விைநது �ாடுகி்றார்.

மூத்தசமொழி
என்று பிறநதெள் என்று உணராத
இயல்பினைாம் எங்கள் தாய்.

எனறு தமிழ்த்தாயின  ்தானயமயைப் �ாரதிைார் 
கூறுகி்றார்.

சாயல்கள் பதானறிை பி்றப்க சாயல விதி்கள் 
ப த ா ன றி யி ரு க் கு ம் .  அ து ப � ா ல  இ ல க் கி ை ம் 
பதானறிை பி்றப்க அதற்குரிை இலக்்கண விதி்கள் 
பதானறியிருக்்க பவணடும். ்தால்்காப்பிைம் தமிழில் 

உதைநதட உலகம்
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நமக்குக் கிய்டத்துள்ை மி்கப் �ையமைான நூல் 
ஆகும். அப்�டி என்றால் அதற்கும் முனனதா்கபவ 
தமிழில் இலக்கிை நூல்்கள் இருநதிருக்்க பவணடும் 
அல்லவா? இதயனக் ்்காணடு தமிழ் மி்கவும் 
்தானயமைான ்மாழி என�யத உணரலாம்.

எளிய சமொழி
தமிழ்்மாழி ப�சவும் �டிக்்கவும் எழுதவும் 

உ்கநத ்மாழி. 

உ யி ரு ம்  ் ம ய யு ம்  இ ய ண வ த ா ல் 
ப த ா ன று � ய வ  உ யி ர் ் ம ய  ஒ லி ்க ள் .  உ யி ர் 
எழுத்து்கள்,  ்மய எழுத்து்கள் ஆகிைவற்றின 
ஒலிப்பு முய்ற்கயை அறிநது ்்காண்டால் உயிர்்மய எழுத்து்கயை எளிதா்க ஒலிக்்கலாம்.  
எழுத்து்கயைக் கூடடி  ஒலித்தாபல தமிழ் �டித்தல் இைல்�ா்க நி்கழ்நதுவிடும். 

(எ.்கா.) அ + மு + து = அமுது.

தமிழ்்மாழியை எழுதும் முய்றயும் மி்க எளிதுதான.  இதற்ப்கற்�, தமிழ் எழுத்து்கள் 
்�ரும்�ாலும் வலஞ்சுழி எழுத்து்கைா்கபவ அயமநதுள்ைன.

(எ.்கா.) வலஞ்சுழி எழுத்துகள  - அ,  எ, ஔ, ண, ஞ
   இடஞ்சுழி எழுத்துகள -  ்ட , ை, ை

சீரதம சமொழி
சீர்யம என�து ஒழுஙகு முய்றயைக் குறிக்கும் ்சால். தமிழ் ்மாழியின �லவய்கச 

சீர்யம்களுள் அதன ்சாற்சி்றப்பு குறிப்பி்டத்தக்்கது.  

உைர்தியண, அஃறியண என இருவய்கத் தியண்கயை அறிபவாம். உைர்தியணயின 
எதிர்ச்சால் தாழ்தியண என அயமைபவணடும். ஆனால் தாழ்தியண எனறு கூ்றாமல் 
அஃறியண (அல் + தியண = உைர்வு அல்லாத தியண) எனறு ்�ைர் இட்டனர் நம் முனபனார். 

�ா்கற்்காய ்கசப்புசசுயவ உய்டைது. அதயனக் ்கசப்புக்்காய எனறு கூ்றாமல், இனிப்பு 
அல்லாத ்காய �ா்கற்்காய (�ாகு + அல் + ்காய) என வைஙகினர். இவவாறு ்�ைரிடுவதிலும் 
சீர்யம மிக்்கது தமிழ் ்மாழி.

ச�ொல் மு்தலில் ஆளப்படும் இலக்கியம் ்மற்கொள்
தமிழ் ்தால்்காப்பிைம் தமி்ைன கிைவியும் அதபனா ரற்ப்ற

தமிழ்நாடு
சிலப்�தி்காரம்  
வஞ்சிக்்காண்டம்

இமிழ்்க்டல் பவலியைத் தமிழ்நாடு ஆக்கிை 
இதுநீ ்கருதியன ஆயின

தமிைன அப்�ர் பதவாரம் ... தமிைன ்கண்டாய

ச்தரிந்து ச்தளி்வொம்
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வளரசமொழி
த மி ழு க் கு  மு த் த மி ழ்  எ ன னு ம் 

சி்றப்புப் ்�ைரும் உணடு. இைல்தமிழ் 
எ ண ண த் ய த  ் வ ளி ப் � டு த் து ம் ; 
இயசத்தமிழ் உள்ைத்யத மகிழ்விக்கும்; 
நா்ட்கத்தமிழ் உணர்வில் ்கலநது வாழ்யவ 
நல்வழிப்�டுத்தும்.

த மி ழி ல்  ்க ா ல ந ப த ா று ம்   � ல 
வ ய ்க ை ா ன  இ ல க் கி ை  வ டி வ ங ்க ள் 
புதிது புதிதா்க  உருவாகி  வருகின்றன. 
துளிப்�ா, புதுக்்கவியத, ்கவியத, ்சயயுள், 
ப�ான்றன தமிழ்க் ்கவியத வடிவங்கள். 
்கடடுயர, புதினம், சிறு்கயத  ப�ான்றன 
உயரநய்ட வடிவங்கள். 

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

ச்தரிந்து ச்தளி்வொம்

்தொவை இதலப ச்பயரகள்
ஆல், அரசு,  மா, �லா, வாயை இயல

அ்கத்தி, �சயல, முருஙய்க கீயர

அருகு, ப்காயர புல்
்நல், வரகு தாள்
மல்லி தயை
சப்�ாத்திக் ்கள்ளி, தாயை ம்டல்
்கரும்பு,  நாணல் பதாய்க
�யன, ்தனயன ஓயல
்கமுகு கூநதல்

10

வளதம சமொழி
த மி ழ்  வ ை ய ம மி க் ்க  ் ம ா ழி .  

் த ா ல் ்க ா ப் பி ை ம் ,  ந ன னூ ல்  உ ள் ளி ட ்ட 
இலக்்கண நூல்்கள் மிகுநதது தமிழ் ்மாழி. 
எடடுத்்தாய்க, �த்துப்�ாடடு ஆகிை சங்க 
இலக்கிைங்கயைக் ்்காண்டது; திருக்கு்றள், 
நாலடிைார் முதலிை அ்றநூல்்கள் �லவும்  
நிய்றநதது; சிலப்�தி்காரம், மணிபம்கயல 
மு த லி ை  ்க ா ப் பி ை ங ்க ய ை க்  ் ்க ா ண ்ட து .  
இ வ வ ா று  இ ல க் கி ை ,  இ ல க் ்க ண  வ ை ம்  
நிய்றநதது தமிழ் ்மாழி.  

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

தனித்தனிப் ்�ைர்்கள்தமிழில் உணடு.

ஓர் எழுத்பத ஒரு ்சால்லாகிப் ்�ாருள்தருவதும் உணடு. ஒரு ்சால் �ல 
்�ாருயைக் குறித்து வருவதும் உணடு. சான்றா்க ‘மா’ – எனனும் ஒரு ்சால் மரம், விலஙகு, 
்�ரிை, திரும்கள், அைகு, அறிவு, அைவு, அயைத்தல், து்கள், பமனயம, வைல், வணடு 
ப�ான்ற �ல ்�ாருள்்கயைத் தருகி்றது.

அரும்பு

்மாடடு             

முய்க 
மலர் 

்சம்மல்

்மாடடு             அலர்              

வீ 
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புதுதம சமொழி
இனய்றை அறிவிைல், ்தாழில்நுட� 

வைர்சசிக்கு ஏற்� தமிழில் புதிை புதிை 
்கயலச்சாற்்கள் உருவாகி வருகின்றன.  

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

அறிவியல் ச்தொழில்நுட்்ப சமொழி
  உலகில் எழுத்து வடிவம் ்�்றாத 
்மாழி்கள் �ல உள்ைன. இநநியலயில் 
தமிழ் வரிவடிவ எழுத்து்கள் அறிவிைல் 
்தாழில் நுட� பநாக்கில் உருவாக்்கப் 
�ட்டயவைா்க உள்ைன.

்மாழியைக் ்கணினியில் 
�ைன�டுத்த பவணடும் என்றால் 
அது எண்களின அடிப்�ய்டயில் வடிவயமக்்கப்�்டபவணடும். ்தால்்காப்பிைம், நனனூல் 
ப�ான்றயவ நாம் �டிப்�தற்்கா்க எழுதப்�ட்டயவ. ஆயினும் அயவ ்கணினி ்மாழிக்கும் 
ஏற்்ற நுட�மான வடிவத்யதயும் ்�ற்றுள்ைன. 

மூ த் த  ் ம ா ழி ை ா ன  த மி ழ்  - 
்க ணி னி ,  இ ய ண ை ம்  ப � ா ன ்ற வ ற் றி ல் 
�ைன�்டத்தக்்க வய்கயில் தி்கழ்கி்றது; 
பு து  ் ம ா ழி ை ா ்க வு ம்   தி ்க ழ் கி ்ற து . 
இ த் த கு  சி ்ற ப் பு மி க் ்க  ் ம ா ழி ய ை க் 
்கற்�து  நமக்குப் ்�ருயமைல்லவா? 
த மி ழ்  ் ம ா ழி யி ன  வ ை ய ம க் கு ம் 
வைர்சசிக்கும் �ங்காற்்றபவணடிைது நமது     
்க்டயமைல்லவா?

11

தமிழ் எண்கயை அறிபவாம்.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

1. பவைாணயம ்கலித்்தாய்க 101, திருக்கு்றள் 81

2. உைவர் நற்றியண 4

3. �ாம்பு (குறுந்தாய்க-239)

4. ்வள்ைம் (�திற்றுப்�த்து-15)

5. முதயல (குறுந்தாய்க-324)

6. ப்காய்ட (அ்கநானூறு-42)

7. உல்கம் ்தால்்காப்பிைம், கிைவிைாக்்கம்- 56

(திருமுரு்காற்று�ய்ட-1) 

8. மருநது (அ்கநானூறு-147)

9. ஊர் ்தால்்காப்பிைம், அ்கத்தியணயிைல் -41

10. அனபு ்தால்்காப்பிைம், ்கைவிைல் 110

11. உயிர் ்தால்்காப்பிைம், கிைவிைாக்்கம்- 56

12. மகிழ்சசி ்தால்்காப்பிைம்,  
்கற்பிைல்-142, திருக்கு்றள் 531

13. மீன குறுந்தாய்க 54

14. பு்கழ் ்தால்்காப்பிைம்,
பவற்றுயமயிைல் 71

15. அரசு திருக்கு்றள் 554

16. ்சய குறுந்தாய்க 72

17. ்சல் ்தால்்காப்பிைம், 75 
(பு்றத்தியணயிைல்)

18. �ார் ்�ரும்�ாணாற்றுப்�ய்ட, 435

19. ஒழி (்தால்்காப்பிைம், கிைவிைாக்்கம் 48)

20. முடி ்தால்்காப்பிைம், வியனயிைல் 206

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

2. தமிழ் ப�சத்்தரிைாத குடும்�த்தினர் உங்கள் �க்்கத்து வீடடில் உள்ைனர்.  
அவர்்களுக்கு நீங்கள் ்கற்றுத் தர விரும்பும் �த்துத் தமிழ்ச ்சாற்்கயைப்  
�டடிைலிடு்க.

3. வாழ்த்து்கயைத் தமிழில் கூறுபவாம்

 (எ.்கா.)

பி்றநதநாள் வாழ்த்து

   நீண்ட நீண்ட ்காலம்-நீ, நீடு வாை பவணடும்!

   வானம் தீணடும் தூரம்-நீ, வைர்நது வாை பவணடும்!

   அனபு பவணடும்! அறிவு பவணடும்! �ணபு பவணடும்!  �ணிவு பவணடும்!

   எடடுத்திக்கும் பு்கை பவணடும், எடுத்துக்்காடடு ஆ்க பவணடும்!

   உல்கம் �ார்க்்க உனது ்�ையர, நிலவுத் தாளில் எழுதபவணடும்

   சர்க்்கயரத் தமிழ் அள்ளி, தாலாடடு நாம் ்சால்லி  வாழ்த்துகிப்றாம்!

   பி்றநதநாள் வாழ்த்து்கள்! பி்றநதநாள் வாழ்த்து்கள்!

 - ்கவிஞர் அறிவுமதி

சரிைான விய்டயைத் பதர்ந்தடுத்து எழுது்க.

 1. ‘்தானயம’ எனனும் ்சால்லின ்�ாருள்__________

   அ) புதுயம ஆ) �ையம இ) ்�ருயம ஈ) சீர்யம

 2. ‘இ்டப்பு்றம்’ என்ற ்சால்யலப் பிரிக்்கக் கிய்டக்கும் ்சால்______

   அ) இ்டன + பு்றம் ஆ) இ்டது + பு்றம் இ) இ்ட + பு்றம் ஈ) இ்டப் + பு்றம்

 3. ‘சீரிையம’ என்ற ்சால்யலப் பிரிக்்கக் கிய்டக்கும் ்சால்_________

   அ) சீர் + இையம ஆ) சீர்யம + இையம இ) சீரி + இையம ஈ) சீற் + இையம

கற்பதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
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 4. சிலம்பு + அதி்காரம் என�யதச பசர்த்து எழுதக் கிய்டக்கும் ்சால்________

   அ) சிலம்�தி்காரம் ஆ) சிலப்�தி்காரம்

   இ) சிலம்புதி்காரம் ஈ) சில �தி்காரம்

 5. ்கணினி + தமிழ் என�யதச பசர்த்து எழுதக் கிய்டக்கும் ்சால் ________

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

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

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

 7. 'மா' எனனும் ்சால்லின ்�ாருள்________

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

ப்காடிட்ட இ்டத்யத  நிரப்பு்க.

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

 2. தமிழில் நமக்குக் கிய்டத்துள்ை மி்கப் �ையமைான இலக்்கண நூல் ................................

 3.  ் மாழியைக் ்கணினியில் �ைன�டுத்த பவணடும் எனில் அது .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

அடிப்�ய்டயில் வடிவயமக்்கப்�்ட பவணடும்.

்சாற்்கயைத் ்சாநதத் ்தா்டரில் அயமத்து எழுது்க.

 1. தனிசசி்றப்பு      .................................................................................................................... 

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

குறுவினா

 1. தமிழ் மூத்த்மாழி எனப்�டுவது எதனால்?

 2. நீங்கள் அறிநத தமிழ்க் ்காப்பிைங்களின ்�ைர்்கயை எழுது்க.

சிறுவினா

 1. அஃறியண, �ா்கற்்காய  எனனும் ்சாற்்களின ்�ாருள் சி்றப்பு ைாது?

 2. தமிழ் இனிை ்மாழி என�தற்்கான ்காரணம் தரு்க.

 3. தமிழ் ்மாழியின சி்றப்புக் குறித்து ஐநது வரி்களில் எழுது்க.

சிநதயன வினா

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

 2. தமிழ் ்மாழி வைர்்மாழி என�யத உணர்கிறீர்்கைா? ்காரணம் தரு்க.
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இ்டம்: மதுயர 
நாள்: 12-05-2017

அனபுள்ை அத்யதக்கு, 
 வணக்்கம்.  நான நலம்.  நீங்கள் நலமா?  
 என �ள்ளிப்�ருவக் ்கனவு நனவாகி விட்டது.  ஆம் 
அத்யத.  இைம் அறிவிைல் ஆயவாைர் �ணிக்கு நான ்தரிவு 
்சயைப்�டடிருக்கிப்றன.  நாயை ்காயல சதீஷ்தவான 
விண்வளி ஆயவு நிறுவனத்தில் �ணியில் பசரபவணடும். 

இநத மகிழ்சசிைான பநரத்தில்  உங்கயைத்தான நியனத்துக் ்்காள்கிப்றன. நான ஆ்றாம் வகுப்பு 
�டித்தப�ாது உங்களுக்கு ஒரு ்கடிதம் எழுதிபனபன!  நியனவிருக்கி்றதா?

இயல்
ஒன்று கனவு ்பலித்தது

கடி்தம்

தமிழில் இைல் உணடு.  இயச உணடு. நா்ட்கம் உணடு.  
இயவமடடுமல்ல அறிவிைலும் உணடு. தமிழுக்கு அறிவிைல் 
புதிதல்ல. அனறு முதல் இனறு வயர அறிவிைல் ்சயதி்கயை 
இ ல க் கி ை ங ்க ள்  வ ா யி ல ா ்க  ் வ ளி யி ட டி ரு க் கி ்ற ா ர் ்க ள் 
நம் முனபனார்்கள். இலக்கிைங்கள் கூறும் ்சயதி்கயை 
அறிபவாமா!

அதனபி்றகு நீங்கள் எனக்குத் ்தா்டர்நது �ல ்கடிதங்கள் எழுதினீர்்கள். ்சயதி்கள் 
�லவற்ய்றக் கூறி  ஊக்்கம் அளித்துக்்்காணப்ட இருநதீர்்கள். என  ஐைங்கள் எல்லாவற்ய்றயும் 
தீர்த்துயவத்தீர்்கள். என ்கனவு்களுக்கு உரம் ஊடடிையவ உங்களின ்கடிதங்கபை!   
அக்்கடிதங்கயை அறிவுக் ்கருவூலங்கைா்க இனறும் �ாது்காத்து வருகிப்றன. எனனுய்டை 
உைர்வுக்குக் ்காரணமான அவற்ய்ற மீணடும் மீணடும்  �டித்துப்  �ார்ப்�து  வைக்்கமாகிவிட்டது.

விரிவொனம்
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இ்டம்: ்சனயன
நாள்: 04-03-2006

அனபுள்ை  இனசுயவ,
இஙகு நான நலமா்க இருக்கிப்றன.  உன ்கடிதம் 

கிய்டத்தது.  ஆ்றாம் வகுப்பிபலபை உன எதிர்்கால 
இலக்கியன நீ உருவாக்கிக் ்்காணடு விட்டாய.  
மகிழ்சசி!  தமிழில் �டித்தால் சாதிக்்க முடிைாது என�து 
தவ்றான எணணம். சாதயனைாைர்்கள் �லரும் தங்கள் 
தாய்மாழியில் �டித்தவர்்கபை! சாதயனக்கு ்மாழி ஒரு 
தய்டபை இல்யல. 

நீண்ட ்நடுங்காலமா்கபவ அறிவிைல் சிநதயன்கபைாடு விைஙகிைவர்்கள் தமிைர்்கள். 
தமிழ் இலக்கிைங்களில் அறிவிைல் சிநதயன்கள் �ல ்காணப்�டுகின்றன. அவற்றுள் சிலவற்ய்ற  
உனனு்டன  �கிர  நியனக்கிப்றன. 

நிலம், நீர், ்நருப்பு, ்காற்று, ஆ்காைம் எனனும் ஐநதும் ்கலநதது இவவுல்கம் என�து 
அறிவிைல் உணயம. ்தால்்காப்பிைர் தமது ்தால்்காப்பிைம் எனனும் நூலில் இக்்கருத்யதக் 
குறிப்பிடடுள்ைார். பமலும் உல்க உயிர்்கயை ஓரறிவு முதல் ஆ்றறிவு வயர வய்கப்�டுத்தியும்  
உள்ைார்.  

்க்டல் நீர் ஆவிைாகி பம்கமாகும்.  பினனர் பம்கம் குளிர்நது மயைைா்கப் ்�ாழியும். 
�ைநதமிழ் இலக்கிைங்கைான முல்யலப்�ாடடு, �ரி�ா்டல், திருக்கு்றள், ்கார்நாற்�து 
திருப்�ாயவ முதலிை நூல்்களில்  இநத அறிவிைல் ்சயதி குறிப்பி்டப்�டடுள்ைது.

திரவப் ்�ாருள்்கயை  எவவைவு அழுத்தினாலும் அவற்றின அையவச சுருக்்க முடிைாது 
என்ற அறிவிைல் ்கருத்து

ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழகடல்நீர்
நாழி முகவாது நால் நாழி

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

ப�ார்க்்கைத்தில் மார்பில் புண�டுவது 
இைல்பு.  வீரர் ஒருவரின ்காைத்யத  ்வணணி்ற 
ஊசிைால் யதத்த ்சயதி �திற்றுப்�த்து எனனும்  
நூலில் இ்டம்்�ற்றுள்ைது. 

சு்றாமீன தாக்கிைதால் ஏற்�ட்ட புணயண,  
நரம்பினால் யதத்த ்சயதியும் நற்றியண 
எனனும் நூலில் ்காணப்�டுகி்றது.  முற்்கால 
இ ல க் கி ை ங ்க ளி ல்  இ ்ட ம்  ் � ற் று ள் ை 
அறுயவ மருத்துவம் �ற்றிை ்சயதி்கள் 
விைப்�ளிக்கின்றன அல்லவா?

் த ா ய ல வி ல்  உ ள் ை  ் � ா ரு ளி ன 
உருவத்யத அருகில் பதான்றச ்சயை முடியும். 
அறிவிைல் அறிஞர் ்கலீலிபைா  நிறுவிை ்கருத்து இது. இக்்கருத்து திருவள்ளுவமாயல 
எனனும் நூலில் ்கபிலர் எழுதிை �ா்டலில் இ்டம்்�ற்றுள்ைது.

நிலம் தீ நீர் ெளி விசும்போடு ஐநதும் 
்கலநத மயக்்கம் உல்கம் ஆதலின்.

- ததால்்காப்பியம் 

தேடு தெள்ளூசி தேடு ெசி ேரநத ெடு.
- ேதிற்றுப்ேத்து

்கடல்நீர் மு்கநத ்கமஞ்சூழ் எழிலி….
-  ்கார்ோற்ேது

ப்காட்சுறா எறிநததனச் சுருஙகிய 
ேரம்பின் முடிமுதிர் ேரதெர்

- ேற்றிளண
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கற்பதவ கற்றபின்

தற்்காலத்தில் அறிவிைல் துய்றயில் மடடுமனறி. 
அயனத்துத் துய்ற்களிலும் தமிைர்்கள் ப்காபலாசசி 
வருகி்றார்்கள்.

சாதயனைாைர்்களின வாழ்க்ய்க நி்கழ்வு்கயை 
அறிநது்்காள். நமது ஊர் நூல்கம் உனக்கு மி்கவும் உதவிைா்க இருக்கும்.  நூல் வாசிப்பு  உன 
சிநதயனக்கு வைம் பசர்க்கும். அறிவிைல் மனப்�ானயம ்�ருகும்.

தமிைாலும் தமிைராலும் எநதத் துய்றயிலும் எயதயும் சாதிக்்க முடியும். ்தா்டர்நது முைற்சி  
்சய. நீ ்வல்வாய! உன ்கனவு நனவா்க வாழ்த்துகிப்றன.

அனபு்டன உன அத்யத
நறுமுய்க

வினாக்கள
1. இனசுயவயின எணணம் நிய்றபவ்றக் ்காரணங்கைா்க நீங்கள் எவற்ய்றக் 

்கருதுகிறீர்்கள்?
2. அத்யதயின ்கடிதக் ்கருத்து்கயைச சுருக்கி எழுது்க.
3. ்கனவு �லித்தது   என்ற தயலப்பு இக்்கயதக்கு எவவாறு ்�ாருநதுகி்றது என�தயன 

விைக்கு்க. 

1. இக்்கயதக்கு  நீங்கள் விரும்பும் வய்கயில் பவ்்றாரு தயலப்பிடு்க.
2. உங்கள் எதிர்்காலக் ்கனவு குறித்து ஒரு ்கடிதம் எழுது்க.

நீ ங ்க ள்  கூ றி ை � டி  நூ ல் ்க ள் 
� ல வ ற் ய ்ற யு ம்  ் த ா ்ட ர் ந து  � டி த் து 
வ ந ப த ன .  உ ங ்க ள்  அ ன பு  எ ன 
எணணம் நிய்றபவ்ற உறுதுயணைா்க 
விைஙகிைது. தமிழ்  இலக்கிைங்களும் 
பி ்ற  நூ ல் ்க ளு ம்  எ ன க் கு  ந ம் பி க் ய ்க 
ஊடடின. இவற்ய்ற நான எனய்றக்கும் 
ம ்ற க் ்க  ம ா ட ப ்ட ன .  ச மு த ா ை த் தி ற் கு 
எ ன ன ா ல்  இ ை ன ்ற  ந ன ய ம ்க ய ை ச 
் ச ய ப வ ன .  அ த ற் ப ்க ற் � ப் 
�ணிைாற்றுபவன. நனறி அத்யத.

 அனபு்டன,
 இனசுயவ

ச்தரிந்து ச்தளி்வொம்

தமிழில் பயின்ற அறிவிைல் அறிஞர்கள

•  ப ம ன ா ள்  கு டி ை ர சு த்  த ய ல வ ர் 
பமதகு அப்துல்்கலாம்

•  இ ஸ் ப ர ா  அ றி வி ை ல்  அ றி ஞ ர் 
மயில்சாமி அணணாதுயர.

•  இஸ்பராவின தயலவர் சிவன.

மதிபபீடு

திளனயைவு போதாச் சிறுபுல்நீர் நீண்ட 
ேளனயைவு ்காட்டும்
 - ்கபிலர்
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ஒலித்துப் பார்த்து  உணர்்வாம்!
அ, இ, உ, எ, ஒ  -  ஆகிை ஐநதும்  குறுகி ஒலிக்கின்றன. 

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

இயல்
ஒன்று ்தமிழ் எழுததுகளின் வதக ச்தொதக

உ ல கி ல்  உ ள் ை  ஒ வ ் வ ா ரு  ் � ா ரு ய ை யு ம்  ம னி த ன 
உ ற் று ப ந ா க் கி ன ா ன .  அ வ ற் றி ன  இ ை ல் பு ்க ய ை 
அறிநது்்காண்டான. இவவாப்ற ்மாழியையும் ஆழ்நது 
்கவனித்தான. ்மாழியை எவவாறு ப�சவும் எழுதவும் 
ப வ ண டு ம்  எ ன � ய த  வ ய ர ை ய ்ற  ் ச ய த ா ன .  அ ந த 
வயரைய்ற்கபை இலக்்கணம் எனப்�டும். தமிழ் எழுத்து்களின 
வய்க ்தாய்க அறிபவாமா!

கறகண்டு

தமிழ் ்மாழியின  இலக்்கண வய்க்கள் ஐநது. 

• எழுத்து இலக்்கணம்
• ்சால் இலக்்கணம்
• ்�ாருள் இலக்்கணம்
• ைாப்பு இலக்்கணம்
• அணி இலக்்கணம் 

எழுதது
ஒ லி  வ டி வ ா ்க  எ ழு ப் � ப் � டு வ து ம்  வ ரி வ டி வ ா ்க  எ ழு த ப் � டு வ து ம்  எ ழு த் து 

எனப்�டுகி்றது.

உயிர எழுததுகள்
உயிருக்கு முதனயமைானது ்காற்று. இைல்�ா்கக் ்காற்று ்வளிப்�டும்ப�ாது  

உயிர் எழுத்து்கள் பி்றக்கின்றன. வாயைத் தி்றத்தல், உதடு்கயை  விரித்தல்,  உதடு்கயைக் 
குவித்தல், ஆகிை எளிை ்சைல்�ாடு்கைால் 'அ' முதல் 'ஔ' வயரயுள்ை �னனிரணடு உயிர் 
எழுத்து்களும் பி்றக்கின்றன.
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ஒவபவார் எழுத்யதயும் உசசரிப்�தற்குக் ்கால அைவு உணடு.
எழுத்யத உசசரிக்்க எடுத்துக்்்காள்ளும் ்கால அையவக் ்்காணப்ட குறில், ்நடில் 

என வய்கப்�டுத்துகிப்றாம்.  

மொததிதை
மாத்தியர என�து இஙகுக் ்கால அையவக் குறிக்கி்றது. ஒரு மாத்தியர என�து 

ஒருமுய்ற ்கண இயமக்்கபவா ஒருமுய்ற ய்க்நாடிக்்கபவா ஆகும் ்கால அைவாகும்.

• குறில் எழுத்யத ஒலிக்கும் ்காலஅைவு                  -  1 மாத்தியர

• ்நடில் எழுத்யத ஒலிக்கும்  ்காலஅைவு         -  2 மாத்தியர

• நீணடு  ஒலிக்கும்  ஆகிை ஏழும் 
வநடில் எழுத்துகள.

• கு று கி  ஒ லி க் கு ம் ஆகிை ஐநதும்  குறில் எழுத்துகள.

க், ச, ட, த், ப், ற்
வல்லினம்

ங, ஞ், ண,  ந, ம், ன
்மல்லினம்

ய, ர், ல், வ, ழ், ள்
இய்டயினம்

்மய எழுத்து்கள் ஒலிக்கும் 
்கால அைவு - அயர மாத்தியர

சமய்சயழுததுகள்
்மய என�து உ்டம்பு எனப் ்�ாருள்�டும். ்மய எழுத்து்கயை ஒலிக்்க உ்டல் 

இைக்்கத்தின �ஙகு இனறிையமைாதது. க், ங, ச, ஞ், ட, ண, த், ந, ப், ம், ய, ர், ல், வ, ழ், ள், ற், ன 
ஆகிை  �தி்னடடும் ்மய்ைழுத்து்கள் ஆகும்.
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ஒலித்துப் பார்த்து உணர்்வாம்!
 • க், ச, ட, த், ப், ற்  - ஆகிை ஆறும் வனயமைா்க ஒலிக்கின்றன.
 • ங, ஞ், ண,  ந, ம், ன  - ஆகிை  ஆறும் ்மனயமைா்க ஒலிக்கின்றன.
 •  ய, ர், ல், வ, ழ், ள் - ஆ கி ை  ஆ று ம்  வ ன ய ம ை ா ்க வு ம்  இ ல் ல ா ம ல் , 

்மனயமைா்கவும் இல்லாமல் இரணடிற்கும் இய்டப்�டடு ஒலிக்கின்றன.

உயிரசமய்
்மய எழுத்து்கள் �தி்னடடு்டன உயிர் எழுத்து்கள் �னனிரணடும் பசர்வதால் 

பதானறு�யவ உயிர்்மய எழுத்து்கள்.

்மயயு்டன உயிர்க்குறில் பசர்நதால் உயிர்்மயக் குறில் பதானறுகி்றது. ்மயயு்டன 
உயிர் ்நடில் பசர்நதால் உயிர்்மய ்நடில் பதானறுகி்றது. ஆ்கபவ உயிர்்மய 
எழுத்து்கயையும் உயிர்்மயக் குறில், உயிர்்மய ்நடில் என இருவய்கப்�டுத்தலாம்.  

ஆய்்த எழுதது
தமிழ் ் மாழியில்  உயிர், ் மய, உயிர்்மய எழுத்து்கள் தவிர தனி 

எழுத்து ஒனறும் உள்ைது.  அது  ஃ  எனனும் ஆயத  எழுத்தாகும்.

ஆயத எழுத்யத ஒலிக்்க 
ஆகும் ்காலஅைவு 
அயர மாத்தியர 

உங்கள் ்�ைர் மற்றும் உங்கள் நண�ர்்கைது ்�ைர்்களுக்்கான மாத்தியர 
அையவக் ்கணடுபிடி.

(எ.்கா.) ்கபிலர் - 1 + 1 + 1 + ½ = 3½

வ.எண் குறிப்பு
வ்ால்லின் 
மாத்தியர 

அளவு
வ்ால்

1. உயி்ரழுத்தில் ்தா்டஙகும் ்சால் 2 மாத்தியர அது

2. ஓ்ரழுத்துச ்சால் 2 மாத்தியர  

3. வல்லின உயிர்்மய எழுத்தில் ்தா்டஙகும் ்சால் 4 மாத்தியர

4. ்மல்லின உயிர்்மய எழுத்தில் ்தா்டஙகும் ்சால் 4 மாத்தியர

5. இய்டயின உயிர்்மய எழுத்தில் ்தா்டஙகும் ்சால் 4 மாத்தியர

6. ஆயத எழுத்து இ்டம்்�றும் ்சால் 2 ½ மாத்தியர

்்காடுக்்கப்�டடுள்ை  மாத்தியர அைவுக்ப்கற்�ச ்சாற்்கயை எழுது்க

கற்பதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
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்கட்டும் பார்த்தும் உணர்க.
1. இனிை தமிழ்ப் �ா்டல்்கயைக்  ப்கடடு மகிழ்்க.

2. தமிைறிஞர்்களின வா்னாலி,  ்தாயலக்்காடசி உயர்கயைக் ப்கடடு மகிழ்்க.  

்பச்ால் வவளிப்படுத்தி மகிழக.
1. ப்கட்டறிநத இனிை  தமிழ்ப் �ா்டல்்கயைப் �ாடிக் ்காடடு்க.

2. கீழ்க்்காணும் தயலப்பு்களில் ஒரு நிமி்டம் ப�சு்க.

• தமிழ் இனிது  • தமிழ் எளிது  • தமிழ் புதிது

்சால்லக் ப்கடடு எழுது்க.

இன�த்தமிழ் ்தால்்காப்பிைம்     சுப்புரத்தினம் �னனிரணடு

�ாபவநதர் அஃறியண   ்சநதமிழ்  ஆராயசசிைாைர்

உயிரினங்கள் ்கருவூலங்கள்

கீழக்காணும் பத்தியைப்  படித்து  வினாக்களுக்கு வியட தருக.

   விரிவான  ்கருத்யதச சுருக்கிச ்சால்வபத �ை்மாழியின சி்றப்பு. சான்றா்க, 
சுத்தம் பசாறு ப�ாடும் எனனும் �ை்மாழி தரும் ்�ாருயைக் ்காணப�ாம். சுத்தம் 
பநாைற்்ற வாழ்யவத் தரும். உ்டல் ஆபராக்கிைபம உயைப்புக்கு அடிப்�ய்ட. உயைத்துத் 
பதடிை ்�ாருைால் உணவு, உய்ட, உய்றவி்டம் ஆகிைவற்ய்றப் ்�றுகிப்றாம். இயவ 
அயனத்திற்கும் சுத்தபம அடிப்�ய்ட. இவவிரிநத ்கருத்து சிறு அடிக்குள் அ்டஙகியுள்ைது.

1. �ை்மாழியின சி்றப்பு  ்சால்வது
அ) விரிவா்கச  ஆ) சுருங்கச  இ) �ையமயைச  ஈ) �ல ்மாழி்களில்

2. பநாைற்்ற வாழ்யவத் தருவது 

3. உ்டல் ஆபராக்கிைபம  அடிப்�ய்ட 

4. உயைத்துத் பதடிை ்�ாருைால் நாம் ்�றுவன ைாயவ?.

5. �த்திக்குப் ்�ாருத்தமான தயலப்புத் தரு்க.

பிறவமாழிக்  கலப்பின்றிப்  ்பசுக.

 1. எங்க ஸ்கூல்பல சுற்றுலா கூடடிடடுப் ப�ா்றாங்க.  
 2. ்�ற்ப்றாரி்டம்  �ர்மிசன ்லட்டர் வாஙகி வரச ்சானனாங்க. 

ஆய்நதறிக.
்�ைரில் தயலப்்�ழுத்யதப் �லவய்கைா்க எழுதுகினப்றாம்.

 S. இனிைன, எஸ். இனிைன, ச. இனிைன  -  இவற்றுள் சரிைானது எது?  ஏன?  

சமொழிதய ஆள்்வொம் !
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சமொழி்யொடு விதளயொடு

திரட்டுக.

 யம என்னும் எழுத்தில் முடியும் வ்ாறகளின் பட்டிைல் தைாரிக்க.

வ்ால் வளம் வபறு்வாம்.

1. கீழக்காணும் வ்ாறகளில் உளள எழுத்துகயளக் வகாண்டு புதிை வ்ாறகயள 
உருவாக்குக.

(எ.கா) கரும்பு   – கரு, கம்பு

 கவியத  – 

 பதிறறுப்பத்து – 

 பரிபாடல் – 

2. இரண்டு வ்ாறகயள இயணத்துப் புதிை வ்ாறகயள உருவாக்குக.

நூல் ்மாழி ப்கால் மீன நீதி எழுது

்கண ்வளி தமிழ் மணி மாயல விண 

(எ.்கா.) விணமீன

வபாருத்தமான வ்ாறகயளக் வகாண்டு வதாடர்கயள நிரப்புக.

 அைகு, ஏற்்றம்,  இன�ம்,   ஊக்்கம்,  இனியம, ஆற்்றல், ஈடு,  இயச,  உணர்வு,  ஏடு்கள், 
உரியம,  எனறும்,  எளிதாய,  உவய்க, , அனபு

 (எ.்கா.)

   அ -  அனபு     தருவது தமிழ் 

   ஆ -    தருவது தமிழ்

   இ -    தருவது தமிழ்

   ஈ -    இல்லாதது    தமிழ்

   உ -    தருவது தமிழ்

   ஊ -    தருவது தமிழ்

   எ -    பவணடும் தமிழ்

   ஏ -    தருவது தமிழ்
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கட்டஙகளில் மயற்நதுளள வபைர்கயளக் கண்டுபிடிக்க.

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

4. ___________________________________________

5. ___________________________________________

�ா ர தி தா ச ன ்க

 ர ம் தா ர சு ச ம்

தி ரு வ ள் ளு வ ர்

ைா �ா யத ஔ யவ ைா ர்

ர் ன ச தா ணி வா ன

1. நான தாய்மாழியிபலபை ப�சுபவன; தாய்மாழியிபலபை ்கல்வி ்கற்ப�ன.

2. தமிழ்ப்்�ைர்்கயைபை சூடடுபவன.

நிறக அ்தறகுத ்தக...

இதையததில் கொண்க

்கயலச்சால் அறி்க. 

வலஞ்சுழி  - Clock wise    இ்டஞ்சுழி  - Anti Clock wise

இயணைம்  - Internet    குரல்பத்டல் - Voice Search

பதடு்�ாறி  - Search engine   ்தாடுதியர  - Touch Screen

உனக்குப் பிடித்த தமிழ்க் ்கவிஞர் �ற்றிை ்சயதி்கயை இயணைத்தில் பதடி அறி்க. 
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இயணைச வ்ைல்பாடுகள

வ்ைல்பாட்டிறகான உரலி 

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

வ்ைல்பாட்டின் படிநியலக்கான படஙகள :

�டி 1  

�்்காடுக்்கப்�டடிருக்கும் உரலி / வியரவுக் குறியீடய்டப் 
�ைன�டுத்திப் பியை எனனும் ்சைலியைப் �திவி்றக்்கம் ்சயது  நிறுவிக்்்காள்்க.   

�டி 2 
�்சைலியைத் தி்றநதவு்டன நல்வரவு எனனும் தியரயில் play குறியீடடு வடிவில் 
இருக்கும் ்�ாத்தாயன அழுத்தவும்.  

�டி 3  

தியரயில் பதானறும் வார்த்யத்களில் ஒற்று அல்லது  எழுத்துப் பியை உண்டா? 
இல்யலைா? என�யதத் ்தரிவு ்சய்க. 

�டி 1 �டி 2 �டி 3

பியழ
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கறறல் ்நாக்கங்கள்
 இயறடகயின் சிறபபுகடை அறிேல்

 இயறடகடயப �ாதுகாக்கும் ைழிமுடறகள் �றறி விைாதித்ேல்

 உழவுத் ்ோழிலுக்கு மடழ இன்றியடமயாேது என்�டே உணரேல்

 மடழ ்�யயாவிட்ைால் ஏற�டும் விடைவுகடை ைகுப�டறயில் விைாதித்ேல்

  �றடைகளுக்கும் சுறறுச்சூழலுக்கும் இடைதயயான ்ோைரட� அறிேல்

இயல்
இரண்டு இயறதக
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திங்கடளப்	வபாற்றுதும்	திங்கடளப்	வபாற்றுதும்
தகாங்கு	அலர்தார்ச்	தசனனி	குளிர்	தேண்குடட	வபானறுஇவ்	
அங்கண்	உலகு	அளித்த	லான

ஞாயிறு	வபாற்றுதும்	ஞாயிறு	வபாற்றுதும்
காவிரி	நாடன	திகிரிவபால்	தபாற்வகாட்டு
வ்ரு	ேலம்	திரிதலான

்ா்டழ	வபாற்றுதும்	்ா்டழ	வபாற்றுதும்
நா்	நீர்	வேலி	உலகிற்கு	அேன	அளிவபால்
வ்ல்நினறு	தான	சுரத்தலான	*
	 	 -	இளங்வகாேடிகள்

26

இயல்
இரண்டு சிலப்பேதிகாரம்

நம்ணேச்	 சுறறிலும்	 எங்குப்	 ொர்த்தாலும்	 இயறணகயின்	
அழகு	 ்காட்டிக்	 கிடைக்கிறது.	 	 கடைலும்,	 ேணையும்,	 கதிரும்,	
நிைவும்,	 ேணழயும்,	 ெனியும்	 இயறணகயின்	 ்காணடைகள	
அல்ைவா?	அவறணறக்	கணடு	ேகிழாதவர்	உணமடைா?	நிைவின்	
குளிர்ச்சிணயயும்	 கதிரவனின்	்வம்ணேணயயும்,	 ேணழயின்	
ெயணையும்	சிைப்ெதிகாரம்	ொராட்டுகிறது.	

வான்நிைா	மொறறுமவாம்!	வான்நிைா	மொறறுமவாம்!
ோணை	அணிந்த	மசாழனின்	குளிர்ந்த
்வணகுணடை	மொை	அருண்ள	வழங்கும்
வான்நிைா	மொறறுமவாம்!	வான்நிைா	மொறறுமவாம்!

கதிரவன்	மொறறுமவாம்!	கதிரவன்	மொறறுமவாம்!
காவிரி	நாடைன்	மசாழனின்	ஆணைச்
சக்கரம்	மொைமவ	இேயத்ணத	வைம்வரும்
கதிரவன்	மொறறுமவாம்!	கதிரவன்	மொறறுமவாம்!

வான்ேணழ	மொறறுமவாம்!	வான்ேணழ	மொறறுமவாம்!
கடைல்சூழ்	உைகுக்கு	அருண்ளப்	்ொழியும்
ேன்ைணைப்	மொை	முகில்வழி	சுரக்கும்
வான்ேணழ	மொறறுமவாம்!	வான்ேணழ	மொறறுமவாம்!

கவிதைப்்பேதை
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நூல் லைளி
சிலப்பதிகாரம் என்னும் காப்பியத்ைத இயற்றியவர் 
இளங்ேகாவடிகள்.  இவர் ேசர  மன்னர் மரைபச் 
ேசர்ந்தவர் என்று சிலப்பதிகாரப் பதிகம் கூறுகிறது. இவர் 

காலம் கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டு என்பர்.
ஐம்ெபருங்காப்பியங்களுள் ஒன்று சிலப்பதிகாரம். இதுேவ தமிழின் 
முதல் காப்பியம். இது முத்தமிழ்க் காப்பியம், குடிமக்கள் காப்பியம், 
என்ெறல்லாம் ேபாற்றப்படுகிறது. சிலப்பதிகாரமும் மணிேமகைலயும் 
இரட்ைடக் காப்பியங்கள் என்று அைழக்கப்படுகின்றன. திங்கள், ஞாயிறு, மைழ என 
இயற்ைகைய வாழ்த்துவதாக இந்நூல் ெதாடங்குகிறது. 

1.	 வ்ளர்பிணறயும்	மதய்பிணறயும்	என்னும்	தணைப்பில்	மெசுக.

2.	 நீங்கள	விரும்பும்	இயறணகப்	்ொருளகளின்	்ெயர்கண்ளப்	ெட்டியலிடுக.

3.	 “நிைா	”	என்னும்	தணைப்பில்	நான்கு	அடிகளில்	கவிணத	ெணடைத்திடுக.

போைலின் லபோருள் 
மதன்	நிணறந்த	ஆத்திேைர்	ோணைணய	அணிந்தவன்	மசாழ	ேன்ைன்.	அவனுணடைய	

்வண்காறறக்	குணடை	குளிர்ச்சி	்ொருந்தியது.	அணதப்	மொை	்வணணிைவும்	தன்	ஒளியால்	
உைகுக்கு	இன்ெம்	அளிக்கிறது.	அதைால்	்வணணிைணவப்	மொறறுமவாம்.

காவிரி	ஆறு	ொய்ந்து	வ்ளம்	்சய்யும்	 நாட்ணடை	ஆட்சி	்சய்ெவன்	மசாழ	ேன்ைன்.	
அவைது	ஆணைச்	 சக்கரம்	 மொை,	 கதிரவனும்	 ்ொன்மொன்ற	 சிகரங்கண்ளயுணடைய	
இேயேணைணய	வைப்புறோகச்	சுறறிவருகிறது.	அதைால்	கதிரவணைப்	மொறறுமவாம்!

அச்சம்தரும்	கடைணை	எல்ணையாகக்	்காணடை	உைகிறகு	ேன்ைன்	அருள	்சய்கிறான்.	
அதுமொை,	ேணழ,	வானிலிருந்து	்ொழிந்து	ேக்கண்ளக்	காக்கிறது.	அதைால்	ேணழணயப்	
மொறறுமவாம்!	

லைால்லும் லபோருளும் 
திங்கள	 -	 நிைவு
்காங்கு	 -		 ேகரந்தம்
அைர்	 -	 ேைர்தல்
திகிரி	 -		 ஆணைச்சக்கரம்

்ொறமகாட்டு	 -		 ்ொன்ேயோை	சிகரத்தில்
மேரு		 -		 இேயேணை
நாேநீர்	 -	 	அச்சம்	தரும்	கடைல்
அளி	 -		 கருணை

கறபேதை கறறபின்
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சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடுத்து எழுதுக.

1.	 கழுத்தில்	சூடுவது	------

	 அ)	தார்	 ஆ)	கணையாழி		 			இ)	தணணடை	 ஈ)	மேகணை

2.		கதிரவனின்	ேற்றாரு	்ெயர்	-------

	 அ)	புதன்	 ஆ)	ஞாயிறு		 இ)	சந்திரன்	 ஈ)	்சவவாய்

3.		்வணகுணடை	என்னும்	்சால்ணைப்	பிரித்து	எழுதக்	கிணடைப்ெது

	 அ)	்வண		+		குணடை	 		 ஆ)்வணணே	+	குணடை	 	

	 இ)	்வம்	+	குணடை		 		 ஈ)	்வம்ணே	+	குணடை

4.		்ொறமகாட்டு	என்னும்	்சால்ணைப்	பிரித்து	எழுதக்	கிணடைப்ெது

	 அ)	்ொன்	+	மகாட்டு		 ஆ)	்ொற	+	மகாட்டு

	 இ)	்ொண	+	மகாட்டு	 ஈ)	்ொறமகா	+	இட்டு

5.		்காங்கு		+		அைர்	என்ெதணைச்	மசர்த்து	எழுதக்	கிணடைக்கும்	்சால்

	 அ)	்காங்குஅைர்		 ஆ)	்காங்அைர்	 இ)	்காங்கைர்	 ஈ)	்காங்குைர்

6.		அவன்		+		அளிமொல்	என்ெதணைச்	மசர்த்து	எழுதக்	கிணடைக்கும்	்சால்

	 அ)அவன்அளிமொல்		 ஆ)	அவைளிமொல்

	 இ)	அவன்வளிமொல்	 	 ஈ)	அவைாளிமொல்

நயம் அறிக.

	 1.	 ொடைலில்	இடைம்்ெறறுள்ள	மோணைச்	்சாறகண்ள	எடுத்து	எழுதுக
	 2.	 ொடைலில்	இடைம்்ெறறுள்ள	எதுணகச்	்சாறகண்ள	எடுத்து	எழுதுக

குறுவினா

	 1.	 சிைப்ெதிகாரக்	காப்பியம்	எவ்வவறணற	வாழ்த்தித்	்தாடைங்குகிறது?
	 2.	 இயறணக	மொறறத்தக்கது	ஏன்?

சி்நேடனவினா

	 இயறணகணயப்	மொறறும்	வழக்கம்	ஏறெடைக்	காரைோக	எவறணறக்	கருதுகிறீர்கள?

மதிப்பீடு
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இயல்
இரண்டு காணி நிலம்

அடுக்ககங்களில்	வாழும்	ெைர்	இயறணக	தரும்	இன்ெத்ணத	
எணணி	 ஏங்குகிறார்கள.	 ’வீடு’	 என்ெது	 எப்ெடி	 இருக்க	
மவணடும்	என்று	ொரதியார்	கறெணை	்சய்கிறார்.	இயறணகச்	
சூழணை	உருவாக்க	மவணடியதன்	மதணவணய	உைர்த்துகிறார்.
இயறணகணயப்	ெைவணககளிலும்	மொறறிடும்	ொரதியின்	கைவு	
இல்ைத்ணதப்	ெறறி	அறிமவாம்.

	 காணி	நிலம்	வேண்டும்	-	பராசக்தி
	 காணி	நிலம்	வேண்டும்	–	அங்குத்
	 தூணில்	அழகியதாய்	–	நன்ாடங்கள்
	 துய்ய	நிறத்தினதாய்	–	அநதக்
	 காணி	நிலத்திடடவய	–	ஓர்	்ாளிடக
	 கட்டித்	தரவேண்டும்	–	அங்குக்
	 வகணி	அருகினிவல	–	ததனடன்ரம்
	 கீற்றும்	இளநீரும்	
	 பத்துப்	பனனிரண்டு	–	ததனடன்ரம்
	 பக்கத்திவல	வேணும்	*	–	நல்ல

	 முத்துச்	சுடர்	வபாவல	–	நிலாதோளி
	 முனபு	ேரவேணும்	–	அங்கு
	 கத்துங்	குயிவலாடச	–	சற்வற	ேநது
	 காதில்	படவேணும்	–	எனறன
	 சித்தம்	்கிழ்நதிடவே	–	நனறாய்	இளம்
	 ததனறல்	ேரவேணும்.

-	பாரதியார்
ொடைலின்	்ொருள	

காணி	அ்ளவு	நிைம்	மவணடும்.	அங்கு	ஒரு	ோளிணக	கட்டித்தர	மவணடும்.	அழகாை	
தூணகண்ளயும்	 தூய	 நிறமுணடைய	 ோடைங்கண்ளயும்	 அது	 ்காணடிருக்கமவணடும்.		
நல்ை	 நீணரயுணடைய	 கிைறும்	 அங்மக	 இருக்க	 மவணடும்.	 இ்ளநீரும்	 கீறறும்	 தரும்		
்தன்ணைேரங்கள	மவணடும்.

அங்மக	முத்து	மொன்ற	நிை்வாளி	வீச	மவணடும்.	காதுக்கு	இனிய	குயிலின்	குரமைாணச	
மகட்க	மவணடும்.	உள்ளம்	ேகிழுோறு	இ்ளந்்தன்றல்	தவழ	மவணடும்.

கவிதைப்்பேதை
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1.	 ொடைணை	ஓணசநயத்துடைன்	ெடித்து	ேகிழ்க.
2.	 காணி	என்ெது	நிை	அ்ளணவக்	குறிக்கும்	்சால்.		இதுமொை	நிைத்ணத	அ்ளக்கப்	

ெயன்ெடும்		்சாறகண்ளப்	ெட்டியலிடுக.
3.	 என்	கைவு	இல்ைம்	என்னும்	தணைப்பில்	மெசுக.

சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடுத்து எழுதுக.

1.	கிைறு	என்ெணதக்	குறிக்கும்	்சால்---------

	 அ)	ஏரி		 ஆ)		மகணி			 இ)		கு்ளம்	 ஈ)		ஆறு

2.	சித்தம்	என்ெதன்	்ொருள	----------

	 அ)		உள்ளம்	 ஆ)		ேைம்				 இ)		குைம்		 ஈ)	வைம்

லைால்லும் லபோருளும்
காணி		 -		 நிை	அ்ளணவக்	குறிக்கும்	்சால்
ோடைங்கள	 -	 ோளிணகயின்	அடுக்குகள
சித்தம்	 -	 உள்ளம்.

    நூல் லைளி
இ ரு ப த ா ம்  நூ ற் ற ா ண் டி ன்  இ ை ண ய ற் ற  க வி ஞ ர் 
ப ா ர தி ய ா ர் .  அ வ ர து  இ ய ற் ெ ப ய ர்  சு ப் பி ர ம ணி ய ன் . 
இளைமயிேலேய சிறப்பாகக் கவிபாடும் திறன் ெபற்றவர். 
எட்டயபுர மன்னரால் பாரதி என்னும் பட்டம் வழங்கிச் 

சிறப்பிக்கப்பட்டவர். தம் கவிைதயின் வழியாக விடுதைல உணர்ைவ 
ஊட்டியவர். மண் உரிைமக்காகவும் ெபண் உரிைமக்காகவும் 
பாடியவர். நாட்டுப்பற்றும் ெமாழிப்பற்றும் மிக்க பாடல்கள் பலவற்ைறப் பைடத்தவர்.
பாஞ்சாலி சபதம், கண்ணன் பாட்டு, குயில் பாட்டு முதலிய பல நூல்கைள இயற்றி உள்ளார்.
பாரதியார் கவிைதகள் என்னும் ெதாகுப்பில் இப்பாடல் இடம் ெபற்றுள்ளது. 

மதிப்பீடு
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3.	ோடைங்கள	என்ெதன்	்ொருள	ோளிணகயின்	---------

	 அ)	அடுக்குகள								ஆ)		கூணர						 இ)		சா்ளரம்			 ஈ)		வாயில்

4.	நன்ோடைங்கள	என்னும்	்சால்ணைப்	பிரிக்கக்	கிணடைக்கும்	்சால்_____

	 அ)	நன்+ோடைங்கள	 ஆ)	நற	+ோடைங்கள

	 இ)	நன்ணே		+		ோடைங்கள	 ஈ)		நல்		+		ோடைங்கள

5.	நிைத்தினிணடைமய	என்னும்	்சால்ணைப்	பிரிக்கக்	கிணடைக்கும்	்சால்______

	 அ)நிைம்	+	இணடைமய					 ஆ	)	நிைத்தின்	+		இணடைமய

	 இ)	)	நிைத்து		+		இணடைமய	 ஈ)	நிைத்		+		திணடைமய

6.	முத்து		+	சுடைர்	என்ெதணைச்	மசர்த்து	எழுதக்	கிணடைக்கும்	்சால்______

	 அ)	முத்துசுடைர்				 ஆ)		முச்சுடைர்						 இ)	)	முத்துடைர்	 ஈ)	முத்துச்சுடைர்

7.	நிைா	+	ஒளி	என்ெதணைச்	மசர்த்து	எழுதக்	கிணடைக்கும்	்சால்_______

	 அ)	நிைாஒளி					 ஆ)	நிைஒளி								 இ)	நிைா்வாளி							ஈ)	நிைவுஒளி

்�ாருத்துக.
1.	 முத்துச்சுடைர்மொை	 -	 ோடைங்கள

2.	 தூய	நிறத்தில்	 	 -	 ்தன்றல்

3.	 சித்தம்	ேகிழ்ந்திடை	 -	 நிைாஒளி

நயம் அறிக.

1.	 காணி	நிைம்	ொடைலில்	இடைம்்ெறறுள்ள	மோணைச்	்சாறகண்ள	எடுத்து	எழுதுக.

2.	 காணி	நிைம்	ொடைலில்	இடைம்்ெறறுள்ள	எதுணகச்	்சாறகண்ள	எடுத்து	எழுதுக.

குறுவினா
1.	 காணி	நிைம்	ொடைலில்		ொரதியார்	மவணடுவை	யாணவ?

2.	 ொரதியார்	இயறணகயின்	மீது	்காணடுள்ள	விருப்ெம்	குறித்து	எழுதுக.

சி்நேடனவினா
	 	ொரதியார்	 வீட்டின்	 அருகில்	 ்தன்ணை	 ேரங்கள	 மவணடும்	 என்கிறார் .		

நீங்கள	எந்்தந்த	ேரங்கண்ள	வ்ளர்ப்பீர்கள	எை	எழுதுக.
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இயல்
இரண்டு சிறகின் ஓதை

ேனிதர்கள	 ்ொருள	 மதடுவதறகாக	 மவறு	ஊர்களுக்குச்	
்சல்கிறார்கள.	 சிைர்	 திரும்புகிறார்கள.	 சிைர்	அங்மகமய	
தங்குகிறார்கள.	ேனிதர்கண்ளப்	மொைமவ	ெறணவகளும்	மவறு	
இடைங்களுக்கும்	 நாடுகளுக்கும்	 ்சல்கின்றை.	 ெறணவகள	
மொகாத	நாடுகள	இல்ணை;	ேணைகள	இல்ணை;	நீர்நிணைகள	
இல்ணை;	ெறணவகம்ளாடு	்காஞசம்	ெறந்து	மொகைாோ!

ேனிதர்கள	்வளியூர்களுக்குச்	்சன்று	
மீணடும்	தம்	்சாந்த	ஊருக்குத்	திரும்புவணத	
அறிமவாம்.	அணதப்	மொைமவ	ெறணவகளும்	
்வளிநாடுகளுக்குச்	்சன்று	திரும்புகின்றை	
என்ெது	உங்களுக்குத்	்தரியுோ?

ெறணவகள	 கணடைம்விட்டுக்	 கணடைம்	
ெறக்கின்றை.	அணவ	்ெருங்கடைல்கண்ளயும்	
ேணைகண்ளயும்	 கடைந்து	 மொகின்றை;	
குறிப்பிட்டை	 காைத்திறகுப்	பிறகு	புறப்ெட்டை	
இடைத்திறமக	வந்து	மசர்கின்றை.	இவவாறு	
ெறணவகள	 இடைம்	 ்ெயர்தணை	 வைணச	
மொதல்	 என்ெர்.	 நீர்வாழ்	 ெறணவகம்ள	
்ெரும்ொலும்	வைணச	மொகின்றை.	

உைவு,	இருப்பிடைம்,	 தட்ெ்வப்ெநிணை	ோறறம்,	இைப்்ெருக்கம்	இவறறிறகாகமவ	
ெறணவகள	இடைம்	 ்ெயர்கின்றை.	 நிைவு,	விணமீன்,	 புவிஈர்ப்புப்	புைம்	ஆகியவறணற	
அடிப்ெணடையாகக்	்காணமடை	ெறணவகள	இடைம்	
்ெயர்கின்றை.	 ்ொதுவாக	 வடைக்கிலிருந்து	
்தறகு	 மநாக்கியும்,	 மேறகிலிருந்து	 கிழக்கு	
மநாக்கியும்	ெறணவகள	வைணச	்சல்கின்றை.	

ெ ற ணவ கள 	 த ங் களுக் ் கை 	 ஒரு	
வழித்தடைத்ணதத் 	 ம த ர் ந்்தடுத்து , 	 அந்தப்	
ொணதயிமைமய	ெறக்கின்றை.	சிை	ெறணவ	இைங்கள	
அமத	 ொணதயில்	 தாய்நிைங்களுக்குத்	 திரும்புகின்றை.	
சிை	ெறணவ	இைங்கள	மொவதறகும்	வருவதறகும்	இருமவறு	
ொணதகண்ளப்	ெயன்ெடுத்துகின்றை.	

உதரநதை உலகம்
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ெயைம்	 ்சய்யும்மொது	 சிைவணகப்	
ெ றணவகள 	 இணர , 	 ஓய்வு 	 ம ெ ான்ற	
மதணவகளுக்காகத் 	 தணர 	 இறங்கும் .	
இணடையில்	 எங்கும்	 நிறகாேல்	 ெறந்து,	
வாழிடைம்	மசரும்	ெறணவகளும்	உணடு.	

ைலடசயின்த�ாது �றடையின் உைலில் 
ஏற�டும் மாறறஙகள்

	 •	தணையில்	சிறகு	வ்ளர்தல்
	 •	இறகுகளின்	நிறம்	ோறுதல்
	 •	உடைலில்	கறணறயாக	முடி	வ்ளர்தல்	
ஒருவணகப் 	 ெ றணவ 	 மவறுவணகப்	
ெறணவயாக 	 உருோறித் 	 மதான்றும்		
அ்ளவிறகுக்கூடைச் 	 சிை 	 ம ந ரங்களில்	
ோறறங்கள	ஏறெடும்.

தமிழகத்திறகு	்வளிநாட்டுப்	ெறணவகள	வைணச	வருவது	ெறறி	இைக்கியங்களிலும்	
்சய்திகள	உள்ளை.	ஏறத்தாழ	 1500	ஆணடுகளுக்கு	முன்பு	வாழ்ந்த	சத்திமுத்தப்புைவர்	
“நாராய்,	நாராய்,	்சங்கால்	நாராய்”	என்னும்	ொடைணை	எழுதியுள்ளார்.	அப்ொடைலில்	உள்ள	
“்ேன்திடசக் குமரிஆடி ைைதிடசக்கு ஏகுவீர ஆயின்”	என்னும்	அடிகள		ெறணவகள	வைணச	
வந்த	்சய்திணயக்	குறிப்பிடுகின்றை.	

ஐமராப்ொவில்	இருந்து	தமிழகத்திறகுச்	்சங்கால்	நாணரகள	வருவது	தறமொணதய	
ஆய்விலும்	உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்டு	உள்ளது.	்வளிநாட்டுப்	ெறணவகளுக்கும்	புகலிடைோகத்	
திகழ்கிறது	தமிழ்நாடு.	

தறமொது	்வகுவாக	அழிந்து	வரும்	ெறணவயிைம்	எது?	உங்களுக்குத்	்தரியுோ?	
சிட்டுக்	குருவிதான்	அது.	

உருவத்தில்	சிறிய	இந்தப்	ெழுப்புநிறப்	ெறணவணயப்	ொர்த்தவுடைமை	ஆண,	 ்ெண	
மவறுொட்ணடை	உைர	முடியும்.	ஆணகுருவியின்	 ்தாணணடைப்ெகுதி	 கறுப்பு	 நிறத்தில்	
இருக்கும்.	 உடைல்ெகுதி	 அடைர்ெழுப்ொக	
இருக்கும். 	 ்ெண	 குருவியின்	 உடைல்	
முழுவதும்	 ேங்கிய	 ெழுப்பு	 நிறத்தில்	
இருக்கும்.	

சிட்டுக்குருவி	 கூடுகட்டி	 வாழும்	
ெறணவயிைத்ணதச்	சார்ந்தது.	கூடுகட்டும்	
காைங்களில்	 சத்தமிட்டுக்	 ்காணமடை	
இருக்கும்.	கூடுகட்டிய	பின்	மூன்று	முதல்	
ஆறு	முட்ணடைகள	வணர	இடும்.	ெதிைான்கு	
நாளகள	அணடைகாக்கும்.	 ெதிணைந்தாம்	
நாளில்	குஞசுகள	்வளிவரும்.

லைரிந்து லைளி்ைாம்

கப�ல் �றடை
சி ற க டி க் க ா ே ல்	
கடைணையும்	தாணடிப்	
ெறக்கும் 	 ெறணவ	
க ப் ெ ல் 	 ெ ற ண வ	
(Friga te 	 b ird) . 	 இது	
தண ரயி றங் க ா ேல்	

400	கிமைா	மீட்டைர்	வணர	ெறக்கும்.	
இது 	 க ப் ெல் 	 கூணழக் க டை ா ,	
கடைற்காளண்ளப்	ெறணவ	என்றும்	
அணழக்கப்ெடுகிறது.
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இ்நதியாவின் �றடை 
மனிேர

இ ன் ண ற ய	
ெ ற ண வ யி ய ல்	
ஆய்வா்ளர்களுக்கு	
மு ன் ம ை ா டி	
டைாக்டைர்	 சலீம்	 அலி.	
த ம் 	 வ ா ழ் ந ா ள	
மு ழு வ து ம் 	 ெ ற ண வ க ண ்ள ப்	
ெறறி 	 ஆராய்ச்சி 	 ்சய்வதிலும்		
அவறணறப்	 ெடைம்	 பிடிப்ெதிலும்	
ஈடுெட்டைா ர் . 	 அதைால் , 	 அவர்	
‘இந்தியாவின்	 ெறணவ	 ேனிதர் ’	
என்று 	 அணழ க் க ப் ெடுகி ற ா ர் .	
ெ ற ண வ க ள 	 கு றி த் து ப் 	 ெ ை	
நூல்கண்ள	 எழுதியுள்ளார் . 	 தன்	
வாழ்க்ணக	 வரைாறறு	 நூலுக்குச்	
‘சிட்டுக்குருவியின்	வீழ்ச்சி’	(The	fall	
of	sparrow)	என்று	்ெயரிட்டுள்ளார்.

துருவப்	ெகுதிகள	தவிர	ேனிதன்	வாழும்	இடைங்களில்	எல்ைாம்	சிட்டுக்குருவிகளும்	
வாழ்கின்றை.	இந்தியா	முழுவதும்	சிட்டுக்குருவிகண்ளக்	காைைாம்.	இேயேணைத்	்தாடைரில்	
4000	மீட்டைர்	உயரத்தில்	கூடை	இணவ	வாழ்கின்றை.

தானியங்கள,	புழுபூச்சிகள,	ேைர்	அரும்புகள,	இ்ளந்தளிர்கள,	 மதன்	மொன்றணவ	
சிட்டுக்	 குருவிகளின்	உைவாகும்.	 சிட்டுக்குருவியின்	 குஞசுகள	 ்ெரும்ொலும்	 புழு,	
பூச்சிகண்ளமய	உட்்காளளும்.	அதைால்,	 தாய்க்குருவி	புழு	பூச்சிகண்ளப்	பிடித்துத்	தம்	
குஞசுகளுக்கு	ஊட்டிவிடும்.	 சிட்டுக்குருவியின்	 வாழ்நாள	 ெத்து	முதல்	 ெதின்மூன்று	
ஆணடுகள	ஆகும்.	சிட்டுக்குருவி	உருவத்தில்	சிறியது.	ஆைாலும்	மவகோகப்	ெறக்கும்.	
அதைால்தான்	விணரவாகச்	்சல்ெவணைச்	சிட்டைாய்ப்	ெறந்து	விட்டைான்	என்று	கூறுகிமறாம்.		

சிட்டுக்குருவிகளின் அழிவுக்குக் காரணஙகள்

	 •	 	ேனிதர்கள	விவசாயத்திறகுப்	பூச்சிக்்கால்லிகண்ளப்	ெயன்ெடுத்துவதால்	குருவிக்	
குஞசுகளுக்கு	உைவாை	புழுபூச்சிகள	கிணடைப்ெதில்ணை.

	 •	 நவீை	கட்டைடைங்கள	குருவிகள	கூடு	கட்டை	ஏறறணவயாக	இல்ணை.
	 •	 	தறகாைத்தில்	 தாவர 	 மவலிகளுக்கு	 ோறறாகச் 	 ்சயறணக 	 மவலிகள	

அணேக்கப்ெடுகின்றை.	எைமவ	சிட்டுக்குருவிகள	வாழ	உகந்த	மவலித்	தாவரங்கள	
குணறந்துவிட்டைை.	

	 •	 சிட்டுக்குருவிகள	ஓய்்வடுக்கும்	புதர்ச்்சடிகளும்	இல்ணை.	

	 •	 	உைவுக்கும் , 	 இருப்பிடைத்திறகும்	
சிட்டுக்குருவிகளுடைன்	ேறற	ெறணவகள	
மொட்டியிடுகின்றை.	

�றடையினஙகடைக் காப�ாறற நாம் 
்சயய தைண்டியடை

	 •	 	ஆல்,	 அரசு	 மொன்ற	 ேரங்கண்ளயும்	
அவணர,	புடைணை	மொன்ற	் காடிகண்ளயும்	
வ்ளர்க்கைாம்.	

	 •	 	நேது 	 ேணணுக்மகறற 	 பிறவணக	
உ ள ளூ ர் த் 	 த ா வ ர ங் க ண ்ள யு ம்	
வ்ளர்க்கைாம்.	

	 •	 	மதாட்டைங்களிலும்	வயல்்வளிகளிலும்	
்சயறணக	 உரங்கள,	 பூச்சிக்்கால்லி	
ே ரு ந் து க ள 	 ஆ கி ய வ ற ண ற த்	
்தளிப்ெணதத்	தவிர்க்கைாம்.

காக்ணககுருவி	 எங்கள	 சாதி	 -	 என்று	
ொரதியார்	 ொடிைார்.	 சணேப்ெதறகுத்	 தன்	
ேணைவி	ணவத்திருந்த	சிறித்ளவு	அரிசிணயயும்	
முறறத்தில்	 இருந்த	 சிட்டுக்	 குருவிகளுக்கு	
ேகிழ்வுடைன்	 மொட்டுவிட்டுப்	 ெட்டினியாக	
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உலகிேலேய 
ெநடுந்ெதாைலவு 
22,000 கி.மீ. 
பயணம் ெசய்யும் 
பறைவயினம்

ஆர்டிக் ஆலா.
இருந்தாராம்	இவர்.	

மனிதன் இல்லாத உலகில் பறைவகள் 
வாழமுடியும்!

பறைவகள் இல்லாத உலகில் மனிதன் 
வாழமுடியாது!

என்கிறார்	 ெறணவயியல்	ஆய்வா்ளர்	
சலீம்	 அலி.	 இவவுணணேணய	 நாமும்	
உைர்ந்து	 இயறணகணயப்	 மொறறிப்	
ெறணவகண்ளக்	காப்மொம். பறைவ பற்றிய படிப்பு ஆர்னித்தாலஜி 

(ORNITHOLOGY) எனப்படும்.

உலகச் சிட்டுக்குருவிகள் நாள் மார்ச் – 20

1.	 உங்கள	ெகுதியில்	காைப்ெடும்	ெறணவகளின்	்ெயர்கண்ளப்	ெட்டியலிடுக.
2.	 உங்கள	வீட்டுக்கு	அருகில்	ெறணவகள	வருவதறகு	என்்ைன்ை	்சய்யைாம்	என்ெது	

ெறறி	வகுப்ெணறயில்	கைந்துணரயாடுக.
3.	 ெறணவகள	்தாடைர்ொை	ெழ்ோழிகண்ளத்	்தாகுத்து	எழுதுக.
4.	 இயறணகணயப்	ொதுகாக்கும்	வணகயில்	முழக்கத்	்தாடைர்கண்ள	எழுதுக.

(எ.	கா.)		காப்மொம்	காப்மொம்	!	ெறணவகண்ளக்	காப்மொம்.!

உரிய	்சால்ணைத்	மதர்ந்்தடுத்து		எழுதுக.

1.	தட்ெ்வப்ெம்	என்னும்	்சால்ணைப்	பிரிக்கக்	கிணடைக்கும்	்சால்______.

	 	அ)	தட்ெம்	+	்வப்ெம்	 ஆ)	தட்ெ		+	்வப்ெம்

	 இ)	தட்	+	்வப்ெம்	 		 	 ஈ)	தட்பு	+	்வப்ெம்

2.	மவதியுரங்கள	என்னும்	்சால்ணைப்	பிரிக்கக்	கிணடைக்கும்	்சால்_______.

	 அ)	மவதி	+	யுரங்கள			 ஆ)மவதி	+	உரங்கள

	 இ)	மவத்		+		உரங்கள	 ஈ)	மவதியு		+		ரங்கள

3.	தணர	+	இறங்கும்	என்ெணதச்	மசர்த்து	எழுதக்	கிணடைக்கும்	்சால்_______.

	 அ)	தணரயிறங்கும்	 ஆ)	தணரஇறங்கும்	 இ)	தணரயுறங்கும்	 ஈ)	தணரய்றங்கும்

கறபேதை கறறபின்

மதிப்பீடு
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4.	வழி		+		தடைம்	என்ெணதச்	மசர்த்து	எழுதக்	கிணடைக்கும்	்சால்_______.

	 அ)	வழிதடைம்	 ஆ)	வழித்தடைம்	 இ)	வழிதிடைம்		 ஈ)	வழித்திடைம்

5.	சிட்டுக்குருவி	வாழ	முடியாத	ெகுதி_______.

	 அ)	துருவப்ெகுதி	ஆ)	இேயேணை	 இ)	இந்தியா	 	 ஈ)	தமிழ்நாடு

மகாடிட்டை	இடைங்கண்ள	நிரப்புக.
	 1.	மிக	நீணடை்தாணைவு	ெறக்கும்	ெறணவ	------
	 2.	ெறணவகள	வைணச	மொவணதப்	ெறறிப்	ொடிய	தமிழ்ப்புைவர்	------
	 3.	ெறணவகள	இடைம்்ெயர்வதறகு		------	என்று	்ெயர்.
	 4.	இந்தியாவின்	ெறணவ	ேனிதர்		------
	 5.	ெறணவகள	வைணச	மொகக்	காரைங்களுள	ஒன்று		------

்சாற்றாடைர்	அணேத்து	எழுதுக.
	 1.	்வளிநாடு__________________________________________	
	 2.	வாழ்நாள__________________________________________					
	 3.	்சயறணக__________________________________________			

்ொருத்தோை	்சால்ணைக்	்காணடு	நிரப்புக.
	 1.	ேரங்கண்ள	வ்ளர்த்து	-------ணயக்	காப்மொம்		---------	உரங்கண்ளத்	தவிர்த்து		

				நிைவ்ளம்	காப்மொம்.	(்சயறணக	/	இயறணக)
	 2.	வைணசப்	ெறணவகள	வருணக	தமிழகத்தில்		------------.தறமொது		 	 	

				சிட்டுக்குருவிகள		எணணிக்ணக-------	(குணறந்துள்ளது	/	மிகுந்துள்ளது)	

குறுவினா

	 1.	ெறணவகள	எக்காரைங்களுக்காக	இடைம்	்ெயர்கின்றை?
	 2.	வைணசயின்மொது	ெறணவயின்	உடைலில்	ஏறெடும்	ோறறங்கள	யாணவ?

சிறுவினா
	 1.	சிட்டுக்	குருவியின்	வாழ்க்ணக	ெறறிச்	சிறு	குறிப்பு	எழுதுக.
	 2.	வைணசப்	ெறணவகளின்	ெயைம்	ெறறி	நீங்கள	அறிந்தணவ	யாணவ?

சி்நேடனவினா
	 	ெறணவ	இைங்கள	அழியாேல்	காப்ொறறப்ெடை	நாம்	்சய்ய	மவணடியணவ	ெறறிச்				

	சிந்தித்து	எழுதுக.

6th Tamil 025-050.indd   36 17-03-2018   10:59:15



37

இயல்
இரண்டு கிைைனும் கைலும்

ேனிதன்	இயறணகமயாடு	மொராடிக்்காணமடை	இருக்கிறான்.		
சிை	 மநரங்களில்	 ்வறறி	 ்ெறுகிறான்.	 	 சிை	 மநரங்களில்	
மதால்வி	 அணடைகிறான்.	 	 ஆைால்	 முயறசிகள	 என்றும்	
ஓய்வதில்ணை. 	 ேனிதன்	 இயறணகமயாடு 	 நடைத்துகிற	
மொராட்டைமே	அவன்	வாழ்ணவ	அணேக்கிறது.	மொராடுவதில்	
ேகிழ்ச்சியும்	்வறறியும்	இருக்கிறது.	மீன்	பிடிக்கப்	மொராடும்	
மீைவர்	ஒருவரின்	வாழ்ணவப்	ொர்ப்மொோ!

இயறணகக்கும்	 ேனிதனுக்கும்	 இணடைமய	 நடைக்கும்	 மொராட்டைமே	 இந்தக்	 கணத.		
இக்கணதயின்	நாயகன்	சாணடியாமகா.	 	வயது	முதிர்ந்த	மீைவர்	அவர்.	முன்்ெல்ைாம்	
கடைலுக்குச்	்சன்றால்	மீன்	இல்ைாேல்	திரும்ெோட்டைார்.		ஆைால்,	கடைந்த	எணெத்து	நான்கு	
நாளக்ளாக	ஏமைா	அவருக்கு	ஒரு		மீனும்	கிணடைக்கவில்ணை.		ேமைாலின்	என்னும்	சிறுவன்	
மீன்பிடிக்கக்	 கறறுக்்காளவதறகாக	முதல்	 நாறெது	 நாளகளும்	அவருடைன்	 கடைலுக்கு	
வந்தான்.	அவன்,	அவருக்கு	மவணடிய	உதவிகள	்சய்தமதாடு	மெச்சுத்துணையாகவும்	
இருந்தான்.		அவமராடு	கடைலுக்குப்	மொைால்	ஒரு	மீனும்	கிணடைப்ெதில்ணை	என்று	அவணை	
மவறு	ெடைகிறகு	அனுப்பிவிட்டைைர்	அவைது	்ெறமறார்.	 	இப்மொ்தல்ைாம்	தனியாகமவ	
மீன்பிடிக்கச்	்சல்கிறார்		சாணடியாமகா.		

அன்று	எணெத்து	ஐந்தாவது	நாள…	

விரிைானம்

கி ழ வ னு ம்  க ட லு ம்  ( T h e 
Oldman and the Sea.) என்னும் 
ஆ ங் கி ல ப்  பு தி ன ம்  த மி ழி ல் 
ெ ம ா ழி ெ ப ய ர் க் க ப் ப ட் டு 
படக்கைதயாக இங்குச் சுருக்கிக் 
ெ க ா டு க் க ப் ப ட் டு ள் ள து . 
இ ந் நூ ல்  1 9 5 4  ஆ ம்  ஆ ண் டு 
ேநாபல் பரிசு ெபற்றது. இந்நூலின் 
ஆசிரியர் எர்ெனஸ்ட் ெஹமிங்ேவ. 
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அடுத்த	நாள	காணை. நணெகல்

அடைமடை!	தூணடில்	
கயிறணற	ஏமதா	
இழுப்ெது	மொல்	
இருக்கிறமத!		ஏமதா	
மீன்தான்		வந்திருக்கும்	
எை	நிணைக்கிமறன்.

இரவு	முழுவதும்	கடைலில்	
இருந்துவிட்மடைன்.		ஒரு	
மீனும்	சிக்கவில்ணைமய!		
ஆைது	ஆகட்டும்!		இனி	
நான்	மீன்	இல்ைாேல்	கணர	
திரும்ெப்	மொவதில்ணை.

தனியாக	வந்திருக்கக்	கூடைாது.		
மெச்சுத்	துணைக்கு	ேமைாலின்	
இருந்தால்	எவவ்ளவு	நன்றாக	
இருந்திருக்கும்!

வா!		வா!	மீமை!	தூணடில்	
முளளில்	உைக்காகச்	
சூணரமீணை	ோட்டி	
ணவத்திருக்கிமறன்.		
சாப்பிடு,	சாப்பிடு…	
அப்மொதுதாமை		நீ	
என்னிடைம்	ோட்டுவாய்	வா!		
வா!		அப்ெடித்தான்..	வா!

தூணடிலிட்டுக்	காத்திருக்கிறார்.கடைலுக்கு	மீன்பிடிக்கச்	்சல்கிறார்		சாணடியாமகா.

தூணடில்	கயிறு	அணசகிறது	

தூணடிணை	மவகோக		
இழுக்கிறமத!	
நிச்சயோக	இது	
்ெரிய	மீைாகத்தான்	
இருக்கமவணடும்.

தூணடிலில்	மீன்	சிக்கிக்்காளகிறது	

எைக்கு	மீன்கள	
கிணடைக்கமவ	
கிணடைக்காது	என்று	
எல்மைாரும்	
்சால்கிறார்கள.		
அணத	ோறறிக்காட்டை	
மவணடும்.
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மீணைப்	ெடைகுக்குள	இழுக்க	முயறசி	
்சய்கிறார்.	முடியவில்ணை.

மீன்	நீருக்கு	மேமை	வருவதும்	
மூழ்குவதுோக	இருக்கிறது.

மீமை!	ஏன்	இப்ெடி	
தூணடிணை	
இழுக்கிறாய்?		
என்ணையும்	கடைலுக்குள	
இழுத்துத்	தளளிவிடைப்	
ொர்க்கிறாயா?

மேமையும்	வராேல்	
ஆழத்திறகும்	்சல்ைாேல்	ெடைணக	
எங்மகா	இழுத்துக்	்காணமடை	
மொகிறமத!	இருக்கட்டும்.	
இருக்கட்டும்!		எப்ெடியும்	மேமை	
வந்துதாமை	ஆக	மவணடும்!

ம்ம்…	அப்ெடித்தான்	
ஆகட்டும்.		மேமை	வா!	
இன்று	என்னிடைம்	இருந்து	
உன்ைால்	தப்பிக்கமவ	
முடியாது.

ோணை	மநரம்.

ெசியும்	மசார்வும்	என்ணை	வாட்டுகின்றை.	
நணெகல்	தூணடிலில்	சிக்கிய	மீன்	
நாலு	ேணி	மநரோக	என்னிடைம்	ஆட்டைம்	
காட்டுகிறமத!

மீன்	மீணடும்	
தூணடிணை	இழுக்கிறது.	
சாணடியாமகாவின்	
உறக்கம்	கணைகிறது.		

ஓ!		இரவு	
முழுவதும்	தூக்கம்	
இல்ைாததால்	
என்ணை	அறியாேல்	
தூங்கிவிட்மடைமைா?	
இனியும்	சும்ோ	
இருக்க	முடியாது.

மீன்	அணசவின்றி	இருக்கிறது.	
மீனுடைன்	மொராடிய	
கண்ளப்பில்	சாணடியாமகா		
சறறுக்	கணையர்ந்து	விட்டைார்.
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சாணடியாமகா		தூணடிணை	இழுக்கிறார்.		மீன்	
முதன்முதைாக	நீருக்கு	மேமை	துளளிக்	குதிக்கிறது.

மீன்	ெடைகுக்கு	அருகில்	மே்ைழும்பிக்	குதிக்கிறது.	
சாணடியாமகா	ஈட்டியால்	மீணைக்	குத்துகிறார்.

மீன்	ெடைணகச்	சுறறி	வட்டைமிடுகிறது.

ஆகா!	தூணடிலில்	ோட்டியது		நீதாைா?	
இப்மொதுதான்	உன்ணை	முழுணேயாகப்	
ொர்க்கிமறன்.	அமடையப்ொ!		எவவ்ளவு	்ெரிய	மீன்!

ஏ,	மீமை!		ெடைணகச்	
சுறறிச்	சுறறி	
ஏன்	இப்ெடி	
வட்டைமிடுகிறாய்?		
நில்,		நில்!		என்	
வலிணேணய	
எல்ைாம்	திரட்டி	
உன்ணை	எதிர்க்கப்	
மொகிமறன்.			

மீணடும்		மேமை	
வருகிறாயா?			
விடைோட்மடைன்	நீ,	
எவவ்ளவு	்ெரிய	
மீைாக	இருந்தாலும்	
எைக்குக்	
கவணையில்ணை.	என்	
உயிர்	உள்ளவணர	
உன்னுடைன்	மொராடி	
்வறறி	்ெறுமவன்.

உன்	உயிணரக்	காப்ொறறிக்	
்காள்ள	நீ	மொராடுகிறாய்,		
நான்	என்	இைக்ணக	அணடையப்	
மொராடுகிமறன்.		இந்தப்	
மொராட்டைத்தின்	முடிவில்	ஒன்று	
நான்	உயிமராடு	இருப்மென்	
அல்ைது	நீ	இருப்ொய்.

இறுதியாக		உன்ணைக்		
்கான்று	விட்மடைன்.		
இனிமேல்	தான்	நிணறய	
மவணை	இருக்கிறது,	
கயிறுகளில்	சுருக்குகள	
மொடை	மவணடும்.	

நான்		சாப்பிடைவும்	இல்ணை,	
தூங்கவும்	இல்ணை.	இத்தணை	
ேணி	மநரோக	உன்னுடைன்	
மொராடுகிமறமை!	ஏன்	
இப்ெடித்	துளளுகிறாய்?
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மீனின்	நீ்ளம்	அதிகோக		
இருந்ததால்		அணதப்	ெடைகின்	
ெக்கவாட்டில்	கட்டுகிறார்.

அப்மொது	ெடைணக	மநாக்கிச்சுறா	
மீன்	வருகிறது!

சாணடியாமகா	
சுறா	மீன்கண்ள	
வீழ்த்துகிறார்.

மேலும்	சிை	சுறாமீன்கள	வருகின்றை.

ெடைமகாடு	இருந்த	
மீணைப்	ொர்க்கிறார்.

நான்	பிடித்த	மீணை	
அவவ்ளவு	எளிதாகப்	
ெறி்காடுத்துவிடை	
ோட்மடைன்…

எைக்கு	மீன்	
கிணடைக்காது	என்று	
எல்மைாரும்	
்சான்ைார்கள,	
ொர்த்தீர்க்ளா?		வணை	
இல்ைாேல்	இவவ்ளவு	
்ெரிய	மீணை	யாராவது	
பிடித்தது	உணடைா?		
விடைா	முயறசியின்	
ெயணை	இன்று	நான்	
உைர்ந்மதன்.

என்ை	ஒரு	மொராட்டைம்!	
அப்ொடைா	ஒருவழியாக	
எல்ைாம்	ஓய்ந்தது.	
இந்த	மீன்	்சய்த	
அட்டைகாசங்கண்ள	
ேமைாலின்	
ொர்த்திருக்க	
மவணடும்!	சரி	
மொகட்டும்.	உடைமை	
்சன்று	நடைந்த	
எல்ைாவறணறயும்	
அவனிடைம்	்சால்ை	
மவணடும்.

கடரயில்…

ஒரு	வழியாகக்	கணரக்கு	வந்து	விட்மடைன்.	மிகவும்	
கண்ளப்ொக	இருக்கிறது	சரி,	ெடைணக	இழுத்துக்	
கட்டுகிமறன்.		

ஆ!	என்ை	இது!	சுறாக்கள	
தின்றது	மொக	கணடைசியில்	மீனின்	
தணையும்	அதன்	எலும்பும்தாம்	
மிஞசியுள்ளைவா?

நான்	பிடித்த	மீணைச்	
சாப்பிடைவா	வருகிறாய்!.	
என்	ஈட்டிக்கு	
நீயும்	இணரயாக	
மவணடியதுதான்.
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சாணடியாமகாணவக்	காை	
ேமைாலின்	வருகிறான்.

வீட்டில்… தாத்தா	உன்ணைப்	
ொர்க்கத்தான்	
ஓமடைாடி	வந்மதன்.	

ேமைாலின்			நான்	பிடித்த	மீணை	
நீ	ொர்த்தாயா?	கணடைசியில்		
எலும்பும்	தணையும்தான்		மிச்சம்!

அதைால்		என்ை	
தாத்தா?		உன்	திறணேயும்	
விடைாமுயறசியும்	
்வன்றுவிட்டைமத!		
இனி	உன்ணை	யாரும்	
ெழித்துப்	மெசமுடியாது.	
தாத்தா!	உன்னிடைம்	
கறறுக்்காள்ள	
மவணடிய	ணவ	நிணறய	
இருக்கின்றை.	இனி	நான்	
உன்மைாடுதான்	மீன்	
பிடிக்க	வருமவன்…

கடைல்	காட்சி	ஒன்ணறப்	ெடைம்	வணரந்து	வணைம்	தீட்டுக.
அப்ெடைத்திறகுப்	்ொருத்தோக	நான்கு	வரிகளுக்குள	குறிப்பு	எழுதுக

1.	 கிழவனும்	கடைலும்	ெடைக்கணதணய	உங்கள	்சாந்த	நணடையில்	கணதயாகக்	கூறுக.
2.	 இக்கணதயின்வழியாக	நீங்கள	உைர்ந்தவறணற	வகுப்பில்	ெகிர்க.
3.	 சாணடியாமகா	குறித்து		உங்கள		கருத்து	யாது?

அமடையப்ொ!		எவவ்ளவு	்ெரிய	மீன்	
அது!		மீன்பிடிப்ெதில்	்ெரிய	வீரன்	
தாத்தா	நீ!

கறபேதை கறறபின்

மதிப்பீடு
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இயல்
இரண்டு முைலலழுத்தும் ைாரலபேழுத்தும்

எழுத்துகள் இரண்டு ைடகப�டும்

	 1.	 முதல்	எழுத்து
	 2.	 சார்பு	எழுத்து

முேல் எழுத்து

உயிர்	 எழுத்துகள	 ென்னிரணடு,	 ்ேய்்யழுத்துகள	 ெதி்ைட்டு	 ஆகிய	 முப்ெது	
எழுத்துகளும்	 முதல்	 எழுத்துகள	 ஆகும். 	 பிற	 எழுத்துகள	 மதான்றுவதறகும்	
இயங்குவதறகும்	 முதறகாரைோக	 இணவ	 இருக்கின்றை.	 எைமவ	 இவறணற	 முதல்	
எழுத்துகள	என்ெர்.

சாரபு எழுத்துகள்

முதல்	எழுத்துகண்ளச்	சார்ந்து	வரும்	எழுத்துகள		
சார்்ெழுத்துகள.	இணவ	ெத்து	வணகப்ெடும்.

1.	 	உயிர்்ேய்

2.	 ஆய்தம்

3.	 	உயிர்ள்ெணடை

4.	 ஒறற்ள்ெணடை

5.	 குறறியலிகரம்

6.	 குறறியலுகரம்

7.	 	ஐகாரக்குறுக்கம்	 	 	 8.	 ஒ்ளகாரக்குறுக்கம்

9.	 	ேகரக்குறுக்கம்	 	 	 10.	 ஆய்தக்குறுக்கம்

இவவகுப்பில்	உயிர்்ேய்,	ஆய்தம்	ஆகிய	இரணடு	சார்்ெழுத்துகள	ெறறிக்	காணமொம்.

உயிர்மய

•	 	் ேய்	எழுத்துகளும்	உயிர்	எழுத்துகளும்	ஒன்றுடைன்	ஒன்று	மசர்வதால்	உயிர்்ேய்	
எழுத்துகள	மதான்றுகின்றை.	

முேல் எழுத்துகள்

சாரபு எழுத்துகள்

கறகண்டு
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•	 உயிர்்ேய்	எழுத்தின்	ஒலிவடிவம்	்ேய்யும்	உயிரும்	மசர்ந்ததாக	இருக்கும்.

•	 	வரிவடிவம்	்ேய்்யழுத்ணத	ஒத்திருக்கும்.	ஒலிக்கும்	காை	அ்ளவு	உயிர்	எழுத்ணத	
ஒத்திருக்கும்.

•	 முதல்	எழுத்துகண்ளச்	சார்ந்து	வருவதால்	இணவ	சார்்ெழுத்து	வணகயுள	அடைங்கும்.

ஆயேம்

•	 மூன்று	புளளிகண்ள	உணடைய	தனித்த	வடிவம்	்ெறறது.

•	 முப்புளளி,	முப்ொறபுளளி,	தனிநிணை	என்ற	மவறு	்ெயர்களும்	இதறகு	உணடு.	

•	 நுட்ெோை	ஒலிப்புமுணறணய	உணடையது.

•	 	தைக்குமுன்	 ஒரு	 குறில்	 எழுத்ணதயும்	 தைக்குப்பின்	 ஒரு	 வல்லிை	 உயிர்்ேய்	
எழுத்ணதயும்	்ெறறுச்	்சால்லின்	இணடையில்	ேட்டுமே	வரும்.

•	 தனித்து	இயங்காது.

•	 	முதல்	 எழுத்துக்ளாகிய	 உயிணரயும்,	 ்ேய்ணயயும்	 சார்ந்து	 இயங்குவதால்		
ஆய்த	எழுத்து	சார்்ெழுத்து	ஆகும்

1.	 முதல்	எழுத்துகள,	சார்பு	எழுத்துகள	்தாடைர்ணெப்	ெறறி	விவாதிக்க
2.	 முதல்	எழுத்துகள	ேட்டும்	இடைம்்ெறும்	்சாறகண்ள	எழுதுக.
	 (எ.கா.)			ஆம்
3.	 முதல்	எழுத்துகள	இடைம்்ெறாத	்சாறகண்ள	எழுதுக.
	 (எ.கா.)			குருவி

	 1.	 முதல்	எழுத்துகள	என்ெணவ	யாணவ?	அணவ	எதைால்	அவவாறு		 	 	 	
		 அணழக்கப்ெடுகின்றை	?

	 2.	 சார்்ெழுத்துகள	எத்தணை?	அணவ	யாணவ?
	 3.	 ்சாறகளில்	ஆய்த	எழுத்து	எவவாறு	இடைம்்ெறும்?

சிந்தணை	விைா
	 உயிர்்ேய்,	ஆய்தம்	இணவ	இரணடும்	சார்பு	எழுத்துக்ளாகக்	கூறப்ெடைக்	காரைம்	தருக

மதிப்பீடு

கறபேதை கறறபின்
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இயல்
இரண்டு திருக்குறள்

ேக்கள	ெயனுள்ள	முணறயில்	வாழ	வழிகாட்டிக்ளாக	அணேெணவ	
அறநூல்கள.	 	 அறநூல்களில்	 ‘உைகப்	 ்ொது	 ேணற‘ 	 என்று	
மொறறப்ெடும்	சிறப்புப்	்ெறறது	 நம்	திருக்குறள.	 	திருக்குறளில்	
இல்ைாத	்சய்திகம்ள	இல்ணை.	 	ஏழு	்சாறகளில்	ேனிதர்களுக்கு	
அறத்ணதக்	 கறறுத்தரும்	திருக்குறண்ளப்	 ெயிலுமவாம்;	 வாழ்வில்	
பின்ெறறுமவாம்.

ைாழ்வியல்

கடவுள்	ோழ்த்து
1)	 	 அகர	முதல	எழுத்ததல்லாம்	ஆதி
	 	 பகேன	முதற்வற	உலகு.
	 	 அகரமே	எழுத்துகளுக்குத்	்தாடைக்கம்.		ஆதி	ெகவமை	உைகுக்குத்	்தாடைக்கம்.

ோன	சிறப்பு
2)		 விண்இனறு	தபாய்ப்பின	விரிநீர்	வியனுலகத்து
	 	 உள்நினறு	உடற்றும்	பசி.
	 	 ேணழ	உரியகாைத்தில்	்ெய்யாது	மொைால்	உைகத்து	உயிர்கண்ள	எல்ைாம்	ெசி		
	 	 துன்புறுத்தும்.

3)		 தகடுப்பதூஉம்	தகட்டார்க்குச்	சார்ோய்்ற்று	ஆங்வக
	 	 எடுப்பதூஉம்	எல்லாம்	்டழ.*
	 	 உரிய	காைத்தில்	்ெய்யாது	்கடுப்ெதும்	ேணழதான்.		உரிய	காைத்தில்	்ெய்து		
	 	 காப்ெதும்	ேணழதான்.

நீத்தார்	தபருட்
4)		 தசயற்கரிய	தசய்ோர்	தபரியர்	சிறியர்
		 	 தசயற்கரிய	தசய்கலா	தார்.
	 	 முடியாத	்சயணையும்	முடித்துக்	காட்டுெவர்	்ெரிமயார்;	முடியாது	என்ெவர்		
	 	 சிறிமயார்.

்க்கட்வபறு
5)	 	 தம்மினதம்	்க்கள்	அறிவுடடட்	்ாநிலத்து	
			 	 ்னனுயிர்க்கு	எல்லாம்	இனிது.
	 	 	தம்ணேவிடைத்	தம்	பிளண்ளகள		அறிவுணடைமயார்	என்றால்	ேக்களுக்கு	அதுதான்	

ேகிழ்ச்சி.
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நூல் லைளி
தி ரு வ ள் ளு வ ர்  இ ர ண் ட ா யி ர ம்  ஆ ண் டு க ளு க் கு 
முற்பட்டவர். எக்காலத்துக்கும் ெபாருந்தும் வாழ்க்ைக 
ெநறிகைள வகுத்துக் கூறியுள்ளார். வான்புகழ் வள்ளுவர், 
ெதய்வப்புலவர், ெபாய்யில் புலவர் முதலிய பல சிறப்புப் 

ெபயர்கள் இவருக்கு உண்டு
திருக்குறள் அறத்துப்பால், ெபாருட்பால், இன்பத்துப்பால் என்னும் மூன்று 
பிரிவுகைளக் ெகாண்டது. பதிெனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று. திருக்குறள் 133 
அதிகாரங்களில் 1330 குறள்பாக்கைளக் ெகாண்டுள்ளது. “திருக்குறளில் இல்லாததும் இல்ைல, 
ெசால்லாததும் இல்ைல” என்னும் வைகயில் சிறந்து விளங்குகிறது. திருக்குறளுக்கு உலகப் 
ெபாதுமைற, வாயுைற வாழ்த்து முதலிய பல சிறப்புப் ெபயர்கள் வழங்குகின்றன. நூற்றுக்கும் 
ேமற்பட்ட ெமாழிகளில் திருக்குறள் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

6)		 ஈனற	தபாழுதின	தபரிதுேக்கும்	தன்கடனச்	
	 	 சானவறான	எனக்வகட்ட	தாய்.*
	 	 	தன்	பிளண்ளயின்	புகணழக்	மகட்டை	தாய்		்ெற்றடுத்தமொது	அணடைந்த	

ேகிழ்ச்சிணயவிடைப்	்ெருேகிழ்ச்சி	அணடைவாள.

அனபுடடட்
7)	 	 அனபிலார்	எல்லாம்	த்க்குரியர்	அனபுடடயார்
	 				எனபும்	உரியர்	பிறர்க்கு.*
	 	 	அன்பு	இல்ைாதவர்	எல்ைாப்		்ொருளும்	எைக்மக	என்ொர்கள.	அன்பு		 	

உணடையவர்கள	தம்	உடைம்பும்	பிறர்க்மக	என்ொர்கள.

8)		 அனபின	ேழியது		உயிர்நிடல	அஃதிலார்க்கு
	 	 எனபுவதால்	வபார்த்த	உடம்பு.
	 	 அன்பு	இருப்ெதுதான்	உயிருள்ள	உடைல்.		அன்பு	இல்ைாதது	்வறும்	எலும்பும்		
	 	 மதாலும்	தான்.

இனியடே	கூறல்
9)	 	 பணிவுடடயன	இனதசாலன	ஆதல்	ஒருேற்கு
	 	 அணியல்ல	்ற்றுப்	பிற.
		 	 ெணிவும்	இன்்சால்லுமே	ஒருவருக்கு	மிகச்சிறந்த	அணி.

10)		 இனிய	உளோக	இனனாத	கூறல்
	 	 கனியிருப்பக்	காய்கேர்ந	தற்று.*
	 	 இனிய	்சால்	இருக்கும்மொது	இன்ைாச்்சால்	மெசுவது	கனி	இருக்கும்மொது		
	 	 காணய	உணெணதப்	மொன்றது.
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சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடுத்து எழுதுக.

	 1.	 ேக்களுக்கு	ேகிழ்ச்சி	தருவது	---------------------
	 		 அ)	ஊக்கமின்ணே			ஆ)	அறிவுணடைய	ேக்கள		இ)	வன்்சால்				ஈ)	சிறிய	்சயல்
	 2.		ஒருவர்க்குச்	சிறந்த	அணி	------------------
	 					அ)	ோணை	 ஆ)	காதணி	 	இ)	இன்்சால்	 ஈ)	வன்்சால்

்�ாருத்ேமான ்சாறகடைக் ்காண்டு நிரபபுக.
	 1.	 இனிய	---------------------	இன்ைாத	கூறல்	
	 		 கனியிருப்ெக்	-----------கவர்ந்	தறறு
	 2.	 அன்பிைார்	---------------		தேக்குரியர்	அன்புணடையார்
	 		 -------------		உரியர்	பிறர்க்கு

நயம் அறிக.
	 ்சயறகரிய	்சய்வார்	்ெரியர்	சிறியர்
	 ்சயறகரிய	்சய்கைா	தார்
இந்தக்	குறளில்	உள்ள	எதுணக,	மோணைச்	்சாறகண்ள	எடுத்து	எழுதுக

பின்ைரும் ்சயதிக்குப ்�ாருத்ேமான திருக்குறள் எது எனக் கண்ைறி்நது எழுதுக.
	 2016	 ஆம்	 ஆணடு	 ரிமயா	 நகரில்	 ோறறுத்திறைாளிகள	 ஒலிம்பிக்	 மொட்டி	
நணடை்ெறறது.		அதில்	தமிழ்நாட்ணடைச்	மசர்ந்த	ோரியப்ென்	கைந்து்காணடைார்.			உயரம்	
தாணடுதல்	மொட்டியில்	அவர்	தங்கப்	ெதக்கம்	்ெறறார்.		்சய்தியா்ளர்கள	அவருணடைய	
தாயிடைம்	மநர்காைல்	்சய்தைர்.	 	 “என்	ேகனின்	்வறறி	எைக்கு	மிகவும்	ேகிழ்ச்சி	
அளிக்கிறது.	அவணைப்	்ெறற	்ொழுணதவிடை	இப்மொது	அதிகோக	ேகிழ்கிமறன்”	என்று	
ேகிழ்ச்சியுடைன்	கூறிைார்.	

	 அ)	்சயறகரிய	்சய்வார்	்ெரியர்	சிறியர்
		 		 	்சயறகரிய	்சய்கைா	தார்
	 ஆ)	ஈன்ற	்ொழுதின்	்ெரிதுவக்கும்	தன்ேகணைச்	
	 		 	சான்மறான்	எைக்மகட்டை	தாய்
	 இ)	இனிய	உ்ளவாக	இன்ைாத	கூறல்
	 		 	கனியிருப்ெக்	காய்கவர்ந்	தறறு

குறுவினாக்கள்
	 1.	 உயிருள்ள	உடைல்	எது?
	 2.	 எழுத்துகளுக்குத்	்தாடைக்கோக	அணேவது	எது?
	 3.	 அன்பிைார்,	அன்புணடையார்	்சயல்கள	யாணவ?

கறபேதை கறறபின்
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கீழக்காணும் �த்திடயப  �டித்து  வினாக்களுக்கு விடை ேருக

இயல்ொகமவ	மதான்றி	ேணறயும்	்ொருளகள,	அவறறின்	இயக்கம்,	அணவ	இயங்கும்	
இடைம்,	இயங்கும்	காைம்	அணைத்தும்	ஒன்றிணைந்தமத	இயறணக	என்கிமறாம்.	ெனிெடைர்ந்த	
நீைேணைகள,	 ொடித்திரியும்	ெறணவகள,	 தன்னிச்ணசயாகச்	சுறறித்திரியும்	விைங்குகள,	
சைசைக்கும்	 ஓணடைகள,	ஆர்ப்ெரித்து	 வீழும்	அருவிகள,	 நீந்தும்	 மீன்கள,	 அணைவீசும்	
அழகிய	கடைல்,	கணசிமிட்டும்	விணமீன்கள,	தங்க	ஓடைோய்த்	தவழ்ந்து	வரும்	்வணணிைா	
இணவ்யல்ைாம்	இயறணக	நேக்குத்	தந்த	ெரிசு.

இயறணகயின்	அழணக	 ரசித்தால்	ேட்டும்	மொதாது.	அந்த	அழணக	 நாம்	ொதுகாக்க	
மவணடும்.	 நாம்	 தேது	 மதணவக்காக	 ேணைகள,	 காடுகள,	 விைங்குகள,	 ெறணவகள	
ஆகியவறணற	அழித்து	வருகிமறாம்.	மேலும்	நிைம்,	 நீர்,	 காறறு	ஆகியவறணற	ோசுெடுத்தி	
வருகிமறாம்.	 அதைால்	 இயறணகச்	 சேநிணை	 ோறி	 புவி	 ்வப்ெேயோகிறது.	 புவி	
்வப்ெேணடையாேல்	காப்ெது	நேது	கடைணே.	இயறணகணயப்	ொதுகாத்தால்	நாம்	நம்ணேயும்	
ொதுகாத்துக்்காள்ள	முடியும்.	

1.	 எதணை	இயறணக	என்கிமறாம்?

2.	 இப்ெத்தியில்	உள்ள	இயறணகணய	வருணிக்கும்	்சாறகள	யாணவ?

3.	 இயறணகணய	ஏன்	ொதுகாக்க	மவணடும்?

4.	 ெத்திக்குப்	்ொருத்தோை	தணைப்புத்	தருக.

ஆசிரியர கூறக்தகட்டு எழுதுக.
ோேணழ	 வான்	சிறப்பு	 முரல்	மீன்
வைணச	மொதல்	 ெறணவ	இைங்கள	 சார்பு	எழுத்துகள
சாணடியாமகா	 மதாறகடிக்க	முடியாது	 காணிநிைம்

தகட்டும் கண்டும் அறி்நதும் மகிழக

	 1.	இயறணக	சார்ந்த	ொடைல்கள,	கணதகள,	உணரகண்ளக்	மகட்டு	ேகிழ்க.	
	 2.	 	ெறணவகள,	விைங்குகளின்	வாழ்க்ணக	முணற	ெறறிய	கா்ைாலிக்		

காட்சிகண்ளக்	கணடு	ேகிழ்க.
உமது ஊரின் இயறடக ைைம் �றறிப த�சுக.

லமாழிதய ஆள்்ைாம் !

லமாழி்யாடு விதையாடு

திரட்டுக.
கடைல்	என்னும்	்ொருள	தரும்	மவறு	்சாறகண்ளத்	திரட்டுக.
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்தாடைர்கண்ளப்		பிரித்து		இரணடு	்தாடைர்க்ளாக	எழுதுக.
(எ.	கா.)		ெை	நாளக்ளாக		ேணழ	்ெய்யாததால்	ெயிர்கள	வாடிை.
விணடை:	ெை	நாளக்ளாக	ேணழ	்ெய்யவில்ணை.		ெயிர்கள	வாடிை.
1.	கபிைன்	மவணை	்சய்ததால்	கண்ளப்ொக	இருக்கிறார்.
2.	இைக்கியா	இனிணேயாகப்	ொடியதால்	ெரிசு	்ெறறாள.

்ொருத்தோை	்சால்ணைத்	மதர்ந்்தடுத்து	எழுதுக.
1.		ெரந்து	விரிந்து	இருப்ெதால்	கடைலுக்குப்-----------	என்று	்ெயர்.	(ெறணவ	/	ெரணவ)
2.	இைக்கிய	ேன்ற	விழாவில்	முகிைன்	சிறப்ொக	-----------	ஆறறிைார்.	(உணர	/	உணற)
3.	முத்து	தம்	----------------	காரைோக	ஊருக்குச்	்சன்றார்.	(ெனி	/	ெணி)
4.	கணைேகள	தன்	வீட்டுத்	மதாட்டைத்ணதப்	ொர்க்க	வருோறு	மதாழிணய	------------		

	 (அணைத்தாள	/	அணழத்தாள).
்ொருத்தோை	்சாறக்ளால்	கட்டைங்கண்ள	நிரப்புக.

1.	‘புள’	என்ெதன்	மவறு	்ெயர்		 	 -

2.	ெறணவகள	இடைம்்ெயர்தல்						 	 -

3.	சரைாையம்	என்ெதன்	மவறு	்ெயர்	 -

வரிணச	ோறியுள்ள	்சாறகண்ளச்	சரியாை	வரிணசயில்	அணேத்து	எழுதுக.
1.	இ்ளங்மகாவடிகள	காப்பியத்ணத	என்னும்	இயறறியவர்	சிைப்ெதிகாரம்.
2.	ேனிதன்	உைகில்	இல்ைாத	ெறணவ		வாழ	முடியாது.
3.	மிகப்்ெரிய	சாணடியாமகா	மீணைப்	பிடித்தார்	
4.	ேனிதர்	இந்தியாவின்	டைாக்டைர்	சலீம்	அலி	ெறணவ.

கட்டைங்களில்	 சிை	 ்சாறகள	 ேணறந்துள்ளை.	 	 குறிப்புகண்ளக்	 ்காணடு	அவறணறக்	
கணடுபிடித்து	எழுதுக.

மு த் த மி ழ் கா

ப் ணெ னி மே ே ணி

ெ ல் நி ை வு நி

து டை ணை ர் ெ ை

ணை க மே ணி ே ம்

்ச ங் கா ல் நா ணர

1.	இரட்ணடைக்	காப்பியங்களில்	ஒன்று	---------------------------------------------

2.	முத்ைழுத்துகளின்	எணணிக்ணக	--------------------------------------------

3.	திங்கள	என்ெதன்	்ொருள	--------------------------------------------------

4.	சத்திமுத்தப்	புைவரால்	ொடைப்ெட்டை	ெறணவ	--------------------------------------

5.	ொரதியார்	----------------------------------------மவணடும்	என்று	ொடுகிறார்.

6.	ஆய்த	எழுத்தின்	மவறு	்ெயர்	------------------------------------------------
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இடணயச் ்சயல்�ாடுகள்

அழிந்து	வரும்	உயிரிைங்களெறறி		இணையத்தில்	மதடி	அறிந்து	ெட்டியலிடுக.

்சயல்�ாட்டில் கிடைக்கப்�றும் �ைம்

 �டிகள்:
•	 	் காடுக்கப்ெட்டிருக்கும்	உரலி	/	விணரவுக்	குறியீட்ணடைப்	ெயன்ெடுத்தி	“globeofbirdmigration”என்னும்	இணையச்	்சயலியின்	

ெக்கத்திறகுச்	்சல்ைவும்.	இணையச்	்சயலி	இயங்கு	நிணைக்கு	வர,	சறறு	மநரம்	ஆகும்.	அதுவணர	காத்திருக்கவும்.

•	 	இணையச்்சயலி	தயார்	நிணைக்கு	வந்தவுடைன்	ஓர்	உைக	உருணணடைணயக்	காைைாம்.	 	அதன்	ணேயத்தில்	இருக்கும்		

“Click	to	Start”என்ெணதச்	்சாடுக்கவும்.		இப்மொது	திணரயின்	இடைது	ெக்கத்தில்	ெறணவகளின்	்ெயர்ப்	ெட்டியல்	்தரியும்.	

அதில்	ஏமதனும்	ஒரு	ெறணவணயத்	்தரிவு	்சய்து	அதன்	வைணச	மொகும்		ொணதணயத்	்தரிந்து	

்காள்ளைாம்.

•	 பூமி	உருணணடைணயச்	சுழறறுவதன்	மூைம்	்வவமவறு	ெறணவகளின்	வைணச	மொதணை	அறியைாம்.

்சயல்�ாட்டிறகான உரலி: http://globeofbirdmigration.com/

இதணயத்தில் காண்க

ஆய்ந்தறிக.
்ெருகிவரும்	ேக்களின்	மதணவக்காக	இயறணகணய	அழிப்ெது	சரியா?	இயறணகணயச்	

சுரணடைாேல்,	ேக்களின்	மதணவகண்ள	நிணறமவறற	ோறறு	வழிகள	உணடைா	?	
கவிணத	ெணடைக்க.

கீமழ	காைப்ெடும்	ேணழெறறிய	கவிணதணயச்	்சாந்தத்	்தாடைர்க்ளால்	நிரப்புக.
வானில்	இருந்து	வந்திடும்
ேைதில்	ேகிழ்ச்சி	தந்திடும்
_______	_______	____	___
_______	_______	____	___
_______	_______	____	___

என்	்ொறுப்புகள...
	 அ)	சுறறுப்புறத்ணதத்	தூய்ணேயாக	ணவத்துக்	்காளமவன்
	 ஆ)	இயறணகணயப்	ொதுகாப்மென்

கணைச்	்சால்	அறிமவாம்
கணடைம்	 -	 Continent	 தட்ெ்வப்ெநிணை	 -	 Climate	 வானிணை	 -	 Weather
வைணச	 -	 Migration	 புகலிடைம்	 -	 Sanctuary	 புவிஈர்ப்புப்புைம்	 -	 Gravitational	Field

நிறக அைறகுத் ைக...

�றடைகள் ைலடசத�ாேல்

6th Tamil 025-050.indd   50 17-03-2018   10:59:57



51

கற்றல் ்நாக்கங்கள
 எள்தயும் ்கசொரை ்கசொரியத்துடன அறிநதுச்கசொளை முயலு்தல்

 அறிவியல்  ைனப்�சொனளை ச�று்தல்

 நம் நசொடடின எதிர்கசொை முன்னற்றத்துககு எளவசயல்ைசொம் ்்தளவ என அறி்தல்

 அறிவியல் ்கண்டுபிடிப்பு்களினசொல் ஏற�டும் விளைவு்கள �றறி விவசொதித்்தல்

 வைரநதுவரும் அறிவியல், ச்தசொழில் நுட�ங்கள �றறி அறிநது ச்கசொளளும் 
ஆரவம் ச�று்தல்

  ்தமிழில் பிளழயினறி எழுது்தல்

இயல்
மூன்று அறிவியல் மைாழில்நுட்பேம்
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இயல்
மூன்று அறிவியல் ஆத்திசூடி

ஆத்திசூடி	 என்்பது	 அ்கர	 ்வரி்�யில	 அறிவு்ர்க்ளச்	
ச�ொலலும்	 இலைக்கியம்.	 ஒள்்வயின்	 ஆத்திசூடி்ய	 நொம்	
அறிச்வொம்.		்பொரதியொர்	புதிய	ஆத்திசூடி	என்று	்கொலைத்திற்ச்கற்ற	
அறிவு்ர்க்ளக்	 கூறிைொர்.	 அ்கர	 ்வரி்�யில	 அறிவியல	
அறிச்வொம் ; 	 அகிலை	 உலை்்கயும்	 ஆயவு	 ச�யச்வொம் ;	
அ்ைத்்தயும்	உலைகின்	நலைத்திற்கு	்வழங்குச்வொம்!

அறிவியல் சிந்�னை சகாள் 
ஆய்வில் மூழ்கு
இயன்்வனை புரிந்துசகாள்
ஈடுபாட்டுடன் அணுகு
உண்னே கண்டறி
ஊக்கம் சவறறி�ரும்

கவிதைப்பேதை

என்றும் அறிவியமல சவல்லும்
ஏன் என்று மகள்
ஐயம் ச�ளிந்து சொல்
ஒருமித்துச் செயல்படு
ஓய்வ் உனழ
ஔட�ோம் அனுபவம்

 - சநல்னல சு.முத்து
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       நூல் மவளி
த ம் ை ம  ஒ த் த  அ ை ல நீ ்ள த் தி ல்  சி ந் தி ப் ப வ ர்
என்று ேமதகு அப்துல் கலாம் அவர்க்ளால் பாராட்டப் பபற்றவர் 
பநல்ைல சு.முத்து. இவர் அறிவியல் அறிஞர் மறறும் கவிஞர். 
விக்ரம் ொராபாய் விண்பவளி ைமயம், ெதீஷ்தவான் விண்பவளி 

ைமயம், இந்திய விண்பவளி ைமயம் ஆகிய நிறுவனங்களில் பணியாறறியவர். 
அறிவியல் கவிைதகள், கட்டுைரகள் பலவறை்றப் பைடத்துள்்ளார். எண்பதுக்கும் ேமறபட்ட 
நூல்கை்ள பவளியிட்டுள்்ளார்.

1.	 ‘அறிவியல	ஆத்திசூடி’	 ்பகுதியில	உங்்களுக்குப்	பிடித்த	அடி்ய	எழுதி	அதன்	
்கொரைத்்தக்	கூறு்க.

2.	 		அறிவியல	சிநத்ை்யத்	தூணடும்	முழக்்கத்	சதொைர்்கள்	ஐநது	உரு்வொக்கு்க.

(எ.்கொ.)	அறிவிய்லை	்வளர்ப்ச்பொம்!
	 											உலை்்க	ச்வலச்வொம்!

மசால்லும் மபோருளும்
இயன்ற்வ்ர	 -		முடிநத்வ்ர
ஒருமித்து	 -		ஒன்று்பட்டு
ஔைதம்	 -		மருநது

்ரியசொன விளடளயத் ்்தரநச்தடுத்து எழுது்க.

1.	 உைல	சநொயக்கு	____________	சத்்வ.

	 அ)	ஔைதம்			 ஆ)	இனிப்பு		 			இ)	உைவு				 ஈ)	உ்ை

2.	 நண்பர்்களுைன்	_____________	வி்ளயொடு.			

	 அ)	ஒருமித்து		 ஆ)	மொறு்பட்டு	 இ)	தனித்து	 			ஈ)	்ப்்கத்து

3.	 ்கணைறி	என்னும்	ச�ொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக்	கி்ைப்்பது______

	 அ)	்கண	+	அறி		 ஆ)	்கணடு	+	அறி	 	இ)	்கணை	+	அறி	 ஈ)	்கண	+	ைறி

மதிபபீடு

கறபேதவ கற்றபின்
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4.	 ஓய்வற	என்னும்	ச�ொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக்	கி்ைப்்பது________

	 அ)	ஓயவு	+	அற	 	ஆ)	ஓய	+	அற	 இ)	ஓய	+	்வற							ஈ)	ஓயவு	+	்வற

5.	 ஏன்	+	என்று	என்்பத்ைச்	ச�ர்த்து	எழுதக்	கி்ைப்்பது________

	 அ)	ஏன்என்று	 	 ஆ)	ஏசைன்று	 இ)	ஏன்சைன்று	 ஈ)ஏைன்று

6.	 ஔைதம்	+	ஆம்	என்்பத்ைச்	ச�ர்த்து	எழுதக்	கி்ைப்்பது_________

	 அ)	ஔைதமொம்		 ஆ)	ஔைதம்ஆம்	 இ)	ஔைதொம்	 ஈ)	ஔைதஆம்

எதிர்ச்சொற்களைப் ச�சொருத்து்க.

	 அணுகு	 -	 சதளிவு

	 ஐயம்	 -	 ச�ொர்வு

	 ஊக்்கம்	 -	 ச்பொய்ம

	 உண்ம	 -	 விலைகு

�சொடல் வரி்களுக்்கற்றவசொறு முள்றப்�டுத்து்க.

	 1.	 சிநத்ை	ச்கொள்	அறிவியல
   
	 2.	 ச�ொல	சதளிநது	ஐயம்
   
	 3.	 ச்கள்	ஏன்	என்று		
   
	 4.	 ச்வலலும்	என்றும்	அறிவியசலை
   

குறு வினசொ

	 		 மனிதர்்களுக்கு	மருநதொ்க	விளங்கு்வது	எது?

சிறுவினசொ

	 		 ்பொைலின்	்கருத்்த	உங்்கள்	ச�ொநத	ந்ையில	எழுது்க.

சிந்தளன வினசொ

	 		 உங்்களுக்குத்	சதரிநத	மருத்து்வ	மு்ற்கள்	யொ்்வ?
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இயல்
மூன்று அறிவியலால் ஆள்வாம்

அறிவியல	ஆயவுக்கு	எல்லை	இல்லை.	மணணில,	விணணில,	
்கைலில,	 ்கொற்றில	எை	எங்கும்	ஆயவு	நி்கழ்கிறது.	 மனிதனின்	
ந்கலைொ்க	 எநதிர	 மனித்ை	 மனிதசர	 ்ப்ைக்கின்றைர்.	 மனித	
உைலின்	 ்பொ்கங்்க்ளயும்	 இயநதிரத்தின்	 	 ்பொ்கங்்கள்	 ச்பொல	
மொற்றுகின்றைர்	 .	ச்கொள்்கள்	இனி	நமக்குத்	சதொ்லைவு	இல்லை.	
சநற்்றய	மனிதன்	நி்ைத்துப்	்பொர்க்்கொத	்பலை்வற்்ற	இன்்றய	
மனிதன்	 நி்கழ்த்திக்	 ்கொட்டுகிறொன்.	 இன்்றய	 மனிதனின்	
்கைவு்க்ள	நொ்ள	நொம்	நை்வொக்குச்வொம்	்வொருங்்கள்!	

ஆழக் கடலின் அடியில் மூழ்கி
ஆய்வுகள் செய்து பார்க்கின்்ான்
நீல வானின் மேமல ப்ந்து
நிலவில்  வாழ  நினைக்கின்்ான்

செயறனகக் மகானை விண்ணில் ஏவி
செய்தித் ச�ாடர்பில் சி்க்கின்்ான்
இயறனக வைமும்  புயலும் ேனழயும்
எஙமக என்று உனைக்கின்்ான்

எலும்பும் �னெயும் இல்லாது இயஙகும்
எந்திை ேனி�னைப் பனடக்கின்்ான்
இனைய  வனலயால்  உலகம் முழுனேயும்
உள்ைங னகயில் சகாடுக்கின்்ான்

உறுப்னப ோறறும் ேருத்துவம் கண்டு
உடலும் உயிரும் காக்கின்்ான்
அணுனவப் பிைந்து ஆற்னல  எடுத்து
அனைத்தும் செய்து  பார்க்கின்்ான்

நானை ேனி�ன் மகாள்களில் எல்லாம்
நகைம் அனேத்து வாழ்ந்திடுவான் 
மவனை ம�ாறும் பயைம் செய்ய
விண்சவளிப் பான� அனேத்திடுவான். 

கவிதைப்பேதை
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பாடலின் பபாருள் 

மனிதன்	ஆழ்்கைலுக்கு	உள்சளயும்	ச�ன்று	ஆயவு்கள்	ச�யகின்றொன்.		நீலை	்வொைத்தின்	

சமசலை	்பறநது		நிலைவில	ச�ன்றும்		்வொழ	நி்ைக்கிறொன்.	

்வொைத்தில	ச�லுத்தப்்படும்	ச�யற்்்கக்ச்கொள்்கள்	உதவியுைன்	ச�யதித்	சதொைர்பில		

சிறநதுள்ளொன்.	இயற்்்க	்வளங்்க்ளயும்	புயல,	 ம்ழ	ஆகிய்வற்்றயும்	 ்கணைறிநது	

கூறுகிறொன்.	

எலும்பும்	த்�யும்	இலலைொமல	ச�யல்படும்	எநதிர	மனித்ையும்	்ப்ைத்து	விட்ைொன்.	

இ்ைய்வ்லையின்	உதவியொல	உலை்கத்்தசய	நம்	உள்ளங்்்கயில	ச்கொடுக்கின்றொன்.	

்பொதிக்்கப்்பட்ை	 உைலுறுப்பு்க்ள	 மொற்றிப்	 ச்பொருத்தி	 உை்லையும்	 உயி்ரயும்	

்கொக்்க	்வழி்வ்்க	ச�யதுவிட்ைொன்.	அணு்்வப்	பிளநது	ஆற்ற்லை	எடுத்து	அ்ைத்துத் 

சத்்வ்க்ளயும்	நி்ற	ச்வற்றிக்	ச்கொள்ள	முயலுகிறொன்.

நொ்ளய	மனிதசைொ	விணணிலுள்ள	ச்கொள்்களில	எலலைொம்	 ந்கரங்்கள்	அ்மத்து	

்வொழ்நதிடு்வொன்.	அங்கு	ச�ன்று்வர	விணச்வளியிலும்	்பொ்த	அ்மத்திடு்வொன்.

1.	அறிவியலைொல	ஆள்ச்வொம்	்கவி்த்ய	உரிய	ஓ்�யுைன்	்படிக்்க.

2.	உங்்க்ள	்க்வர்நத	அறிவியல	�ொதைங்்கள்	நொன்கி்ை	எழுது்க.

3.	 	‘அ்லைச்பசியொல	நன்்மசய’	என்னும்	த்லைப்பில	்வகுப்பில	்கலைநது்ரயொைல	
ச�ய்க.

்வொ்ை	அளப்ச்பொம்	்கைல	மீ்ையளப்ச்பொம்
�நதிர	மணைலைத்தியல	்கணடுசதளிச்வொம்
�நதி	சதருப்ச்பருக்கும்	�ொத்திரம்	்கற்ச்பொம்.
	 		 			 	 	-ம்கொ்கவி	்பொரதியொர்

கறபேதவ கற்றபின்

்பொைப்்பகுதியொை	இப்்பொைல		ஆசிரியர்	குழு்வொல	எழுதப்்பட்ைது
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்ரியசொன விளடளயத் ்்தரநச்தடுத்து எழுது்க.

1.	 அ்வன்	எப்ச்பொதும்	உண்ம்யசய	__________________.

	 அ)	உ்ரக்கின்றொன்		ஆ)	உ்ழக்கின்றொன்		இ)	உ்றகின்றொன்	 ஈ)	உ்ரகின்றொன்

2.	 ஆழக்்கைல	என்னும்	ச�ொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக்	கி்ைப்்பது

	 அ)	ஆழமொை	+	்கைல	 	ஆ)	ஆழ்	+	்கைல	 இ)	ஆழ	+	்கைல	 ஈ)	ஆழம்	+	்கைல

3.	 விணச்வளி	என்னும்	ச�ொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக்	கி்ைப்்பது

	 அ)	விண	+	்வளி	 	 ஆ)	விண	+	ச்வளி	 இ)	விண	+	ஒளி	 ஈ)	விண	+	ச்வொளி

4.	 நீலைம்	+	்வொன்	என்்பத்ைச்	ச�ர்த்து	எழுதக்	கி்ைப்்பது

	 அ)	நீலைம்்வொன்	 	ஆ)	நீளம்்வொன்	 இ)	நீலை்வொன்	 	 ஈ)	நீலைவ்வொன்

5.	 இலலைொது	+	இயங்கும்	என்்பத்ைச்	ச�ர்த்து	எழுதக்	கி்ைப்்பது

	 அ)	இலலைொதுஇயங்கும்	 										ஆ)	இலலைொஇயங்கும்	  
இ)	இலலைொதியங்கும்																ஈ)	இலலைதியங்கும்

நயம் அறி்க.

	 1.	 ்பொைலில	இைம்ச்பற்றுள்ள	சமொ்ைச்	ச�ொற்்க்ள	எழுது்க.

	 2.	 ்பொைலில	இைம்ச்பற்றுள்ள	எது்்கச்	ச�ொற்்க்ள	எழுது்க.

	 3.	 ்பொைலில	இைம்ச்பற்றுள்ள	இ்யபுச்	ச�ொற்்க்ள	எழுது்க.

சிறுவினசொ

	 1.	 ச�யற்்்கக்ச்கொள்	எ்வற்றுக்கு	எலலைொம்	்பயன்்படுகிறது?
	 2.	 நொ்ளய	மனிதனின்	்வொழ்வு	எவ்வொறு	இருக்கும்?

சிந்தளன வினசொ

	 1.	 எ்வற்றுக்குப்	புதிய	்கணடுபிடிப்பு்கள்	சத்்வ	என்்பது	்பற்றிச்	சிநதித்து	எழுது்க

	 2.	 இது்வ்ர	எத்த்ை	ச்கொள்்கள்	்கணடுபிடிக்்கப்்பட்டுள்ளை?	அ்்வ	யொ்்வ?

	 3.	 இநதியொ	அண்மயில	நிலைவுக்கு	அனுப்பிய	ச�யற்்்கக்ச்கொள்	யொது?

மதிபபீடு
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இயல்
மூன்று கணியனின் நணபேன்

எலலைொம்	எநதிரமயமொகி	்வருகிற	 ்கொலைம்	இது.	 மனிதர்்கள்	
த ொங்்கள் 	 ச�யயும் 	 ச�யல்க்ள 	 எநதிரங்்க்ளக்	
ச்கொணடு	 ச�யயும்	 ்வ்்கயில	 ்பலை்வற்்ற	 	 உரு்வொக்கி	
்வருகிறொர்்கள்.	மனிதர்்கள்	ச�யய	முடியொத	்பணி்க்ளயும்	 
எ நதி ர ங் ்கள் 	 ச � யகின்றை . 	 வீ டு , 	 அலு்வலை்கம் , 
சதொழிற்�ொ்லை,	 மருத்து்வம்ை	என்று	்பலை	இைங்்களிலும்	

எநதிரங்்கள்	்பணியொற்றுகின்றை.	்கைக்குப்ச்பொடும்	எநதிரம்,	்கற்றுத்தரும்	எநதிரம்,	
ச்வ்லை	ச�யயும்	எநதிரம்,	வி்ளயொடும்	எநதிரம்	என்று	எங்ச்கங்கும்	எநதிரங்்கள்.	
எநதிர	உலைகில	நு்ழச்வொம்!	எலலைொ்வற்்றயும்	்கற்ச்பொம்!

்கணியன்	்பள்ளி	முடிநது	வீடு	திரும்பிைொன்.	அ்ழப்பு	மணி்ய	அழுத்திைொன்.	‘’யொர்	
அங்ச்க?’	வீட்டிற்குள்	புதிய		குரல!	அ்தக்	ச்கட்டுத்	தி்்கத்தொன்.	“யொரு்ைய	குரல	இது?	
அம்மொவின்	குரல	ச்பொலை	இல்லைசய!”	சிநதித்தொன்.	அப்ச்பொது	்கதவு	திறநதது.	உள்சள	
நின்றிருநத	உரு்வத்்தப்	்பொர்த்ததும்	அ்வனுக்குள்	வியப்பு!

	 ’்கணியன்	்வைக்்கம்!	உள்சள	்வொ’	
என்றது	அவவுரு்வம்.	 ்கணியன்	�ற்றுப்	
்பயத்துைன்	தயங்கி	நின்றொன்.	அப்ச்பொது	
அங்கு	 ்வநத 	 அ்வனு்ைய	 அம்மொ ,	
‘்கணியொ,	 ஏன்	 அங்ச்கசய	 நிற்கிறொய?		
்பயப்்பைொசத!		உள்சள	்வொ!”	என்றொர்.	

உள்சள	 ்வநத	 ்கணியன்	 ‘அம்மொ	
யொர்	இது?’	எைக்	ச்கட்ைொன்.	 “இதுதொன்	
எநதிரமனிதன் . 	 	 சத ொழிலநுட்்பக்		
்கருத்தரங்கிற்கு	அப்்பொ	 ச்பொயிருநதொர்	
இல்லையொ ? 	 அங்கிருநது 	 ்வொங்கி	
்வநதுள்ளொர்.		இனி	இதுவும்	நம்	வீட்டின்	
உறுப்பிைர்தொன்”	என்றொர்	அம்மொ.	

	 “இது	என்சைொடு	ச்பசியசத!”,	எைக்	ச்கட்ைொன்	்கணியன்.	 ‘ஆம்	இது	ச்பசும்,	்பொடும்,	
வீட்டு	ச்வ்லை்கள்	ச�யயும்,	்படிப்்பதில	உைக்கு	உதவி	ச�யயும்,	என்னு்ைய	அலு்வலை்க	
ச்வ்லை்க்ள	முடிக்்க	உதவும்.	அப்்பொவு்ைய	்கைக்கு்வழக்கு்க்ளயும்	முடித்துத்	தரும்’,	
என்றொர்	அம்மொ.	

உதைநதை உலகம்
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	“அப்்படியொ!	இதனுைன்	நொன்	ச்பசிப்	்பொர்க்்கட்டுமொ?”	எை	ஆ்வசலைொடு	ச்கட்ைொன்.	“ச்பசு,	
்பயப்்பைொமல	ச்பசு	”	என்றொர்	அம்மொ.	

	“இங்ச்க	்வொ!”		என்றொன்	்கணியன்.	

எநதிரமனிதன்	ந்கர்நது	்கணியன்	அருகில	்வநது	நின்றது.	 ‘யொர்	 நீ?’	எைக்	ச்கட்ைொன்	
்கணியன்.	‘நொன்	ஓர்	எநதிரமனிதன்.	என்்ை	’சரொச்பொ’	என்றும்	அ்ழப்்பொர்்கள்’,	என்றது.

“நீ	எலலைொ	ச்வ்லை்க்ளயும்	ச�ய்வொய	என்று	அம்மொ	கூறிைொர்.	எப்்படி	உன்ைொல	அது	
முடிகிறது?”

“அதற்கு	நொன்	உரு்வொை	்வரலைொற்்ற	 	நீ	முதலில	அறிநது	
ச்கொள்ள	 ச்வணடும்”	 என்று	 	 கூறிய	 சரொச்பொ	 சதொைர்நது	
ச்பசியது.

"நொன்	 உரு்வொ்வதற்கு	 முன்ச்ப	
என்்ைப்	்பற்றிய	்கற்்ப்ை	மனிதர்்களிைம்	இருநதது.	 	 ்கொரல	
்கச்பக்	 (Karel	 capek)	 என்்ப்வர்	 ‘ச�க்’	 நொட்்ைச்	 ச�ர்நத	 நொை்க	
ஆசிரியர்.	இ்வர்	 1920ஆம்	ஆணடு	நொை்கம்	ஒன்்ற	எழுதிைொர்.	
அதில	“சரொச்பொ”	 	(Robot)	என்னும்	ச�ொல்லை	முதன்	முதலைொ்கப்	
்பயன்்படுத்திைொர்.	சரொச்பொ	என்ற	ச�ொலலுக்கு	’அடி்ம’	என்்பது	
ச்பொருள்.	 	 ஒரு	 சதொழிற்�ொ்லையில	 சரொச்பொக்்கள்	 ச்வ்லை	
ச�ய்வதொ்க	அநத	 நொை்கத்தில	 ்கொட்சி்க்ள	அ்மத்திருநதொர்.	
இவ்வொறு	சரொச்பொ	என்னும்	ச�ொல	்வழக்்கத்திற்கு	்வநதது.

மனிதர்்கள்	தம்	 ச்வ்லை்க்ள	எளிதொ்கச்	 ச�யய	முதலில	
எநதிரங்்க்ளக்	்கணடுபிடித்தைர்.	அ்வற்்ற	இயக்கு்வதற்கு	மனித	ஆற்றல	சத்்வப்்பட்ைது.	
இக்கு்ற்யப்	ச்பொக்்க		மனிதன்	்கணடுபிடித்த்்வசய	தொனியங்கி்கள்.

	 தொனியங்கி	என்றொல	என்ை	சதரியுமொ?	நுட்்பமொை,	 ்கடிைமொை,	ஒசர	மொதிரியொை	
ச்வ்லை்க்ள	மனித்ரவிை	வி்ர்வொ்கத்	தொசை	ச�யதுமுடிக்கும்	எநதிரசம	தொனியங்கி	
ஆகும்.	ஒவச்வொரு	தொனியங்கியிலும்	ஒரு	்கணினி	இ்ைநது	இருக்கும்.	 	தொனியங்கியின்	

ச�யல்க்ள	அநதக்	்கணினி	்கட்டுப்்படுத்தும்.	

இவ்வ்்கத் 	 தொனியங்கி்கள்	 இன்று	
்பலை	 சதொழில	 நிறு்வைங்்களில	 ்பயன்்பட்டு	
்வருகின்றை.	இ்்வ	்பயன்்படும்	இைத்திற்கு	
ஏற்ற	 ்வ்்கயில	 எநதிரக்	 ்்க்கள்,	 ந்கரும்	
்கொல்கள்,	 சூழ்நி்லை்க்ள	உைர்்வதற்்கொை	
நுணணுைர்வுக் 	 ்கருவி்கள் 	 ( S e n s o r s )	
ஆகிய்வற்றுைன்	 உரு்வொக்்கப்்படுகின்றை”	
என்று	கூறி	நிறுத்தியது.

	 “நொன்	அ்வற்்றப்	்பொர்க்்க	ச்வணடுசம!”	
என்றொன்	்கணியன்.	

	 “்வொ	 உைக்குக்	 ்கொட்டுகிசறன்”	 என்று	

ம னி த  மு ய ற சி க ளு க் கு 
ம ா ற ்ற ா க  த ா ே ன 
இ ய ங் கு ம்  எ ந் தி ர ம் 
தானியங்கி ஆகும்.“இைவ 
ேதாற்றத்தில் மனிதர் ேபால 
இல்லாமலும் இருக்கலாம். 

ஆ ன ா ல்  ம னி த ர் க ை ்ள ப்  ே ப ா ல 
பெயல்கை்ள நிை்றேவறறும்” 
எ ன் று  பி ரி ட் ட ா னி க் க ா 
க ை ல க் க ்ள ஞ் சி ய ம் 
தானியங்கிகளுக்கு  வி்ளக்கம் 
தருகி்றது.
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கூறிய	எநதிரமனிதன்,	்கணினி்ய	இயக்்கத்	சதொைங்கியது.	்கணினித்தி்ரயில	்கொட்சி்கள்	
சதொன்றிை.	

	 “இ்்வ	 சதொழிற்�ொ்லையில	 ்பயன்்படுத்தப்்படும் 
தொனியங்கி்கள்.	 	 உற்்பத்தி	 ச�யதல,	 ்பழுது்க்ள	 நீக்குதல	
ச்பொன்ற	்பணி்க்ளச்	ச�யகின்றை.	இநதக்	்கொட்சி்யப்	்பொர்	
்கணியொ!”	என்றது	எநதிர	மனிதன்.

	“இது	என்ை	ச�யகிறது?		சநொயக்கு	மருத்து்வம்	ச�ய்வது	
ச்பொலை	உள்ளசத!”	என்று	ச்கட்ைொன்.

"ஆம்	 ்கணியொ!	 இ்்வ	 மருத்து்வத்து்றயில	 சநொயின்	
அறிகுறி்க்ளக்	 ்கணடுபிடிக்்க	 உதவுகின்றை.	 	 மருத்து்வம்	
்பொர்க்்கவும்	்பயன்்படுத்தப்்படுகின்றை.	 	 சிக்்கலைொை	அறு்்வ	
சிகிச்்�்க்ளச்	ச�யயும்	சரொச்பொக்்களும்	உள்ளை."

“அப்்படியொ!	அடுத்து…?’’	எைக்	ச்கட்ைொன்.

	 “பிற	 ச்கொள்்களுக்குச்	 ச�ன்று	 ஆயவு	 நைத்தவும்	
ச�யற்்்கக்ச்கொள்்க்ள	 இயக்்கவும் 	 தொனியங்கி்கள்	
்பயன்்படுகின்றை.	 உலைகில	 மனிதர்்கள்	 ச�லலை	 முடியொத	 இைங்்கள்	 ்பலை	 உள்ளை.		
ச்பருங்்கைலின்	அடி	ஆழம்,	ச்வப்்பநி்லை	உ்றநி்லைக்கும்	கீசழ	உள்ள	துரு்வப்்பகுதி்கள்	
ஆகிய்்வ	 அ்வற்றுள்	 சிலை.	 	 இவவிைங்்களுக்குச்	 ச�ன்று	 ஆயவு	 நைத்தவும்	 இ்்வ	
உதவுகின்றை.”

		“ஆைொல	இ்்வ	உரு்வ	அ்மப்பில	உன்்ைப்	ச்பொலை	இல்லைசய?”	எைக்	்கணியன்	
விைவிைொன்.	

“தமது	ச்வ்லை்க்ள	எளி்மயொ்கச்	ச�யய	முதலில	தொனியங்கி்க்ள	உரு்வொக்கிைொன்	
மனிதன்,	பிறகு	தன்்ைப்	ச்பொன்சற	சிநதித்துச்	ச�யல்படும்	தொனியங்கி்க்ள	உரு்வொக்்க	
முயன்றொன்.	 அம்முயற்சியின்	 வி்ள்வொ்கத்	 சதொன்றிய்வர்்கசள	 என்்ைப்	 ச்பொன்ற	
எநதிரமனிதர்்கள்.	மனிதர்்க்ளப்	ச்பொலைச்வ	எங்்களுக்குத்	த்லை,	உைல,	்்க,	 ்கொல்கள்	
இருக்கும்”	

		“அப்்படியொைொல	எநதிர	மனிதர்்களுக்கும்	தொனியங்கி்களுக்கும்	உள்ள	ச்வறு்பொடு	
என்ை	?”

		“அதுதொன்	எங்்களிைம்	உள்ள	ச�யற்்்க	
நுணைறிவு.”

	 “ ச � ய ற் ் ்க 	 நு ண ை றி ்வ ொ ?	
அப்்படிசயன்றொல….?”

“ மனிதர்்களொகிய 	 நீங்்கள் 	 உங்்கள்	
நுணைறி்வ ொல 	 ச � யல ்படுகி றீ ர் ்கள் .			
நொங்்களும்	 உங்்க்ளப்	 ச்பொலைச்	 ச�யல்பை	
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எங்்களுக்குள்	 சிலை	 ்கட்ை்ள்கள்	 ்வடி்வ்மத்து	 	 ்்வக்்கப்்பட்டு	 உள்ளை.	 இநதச்	
ச�யற்்்க	அறி்்வக்	ச்கொணசை	 நொங்்கள்	
இயங்குகிசறொம்.”

“ உண்ம ய ொ ்க ச ்வ 	 ச � ய ற் ் ்க	
நுணைறி்்வக்	ச்கொணடு	மனிதர்	ச்பொலைச்	
ச�யல்பை	முடியுமொ?”	

“ மு டி யு ம் . 	 	 ச � ய ற் ் ்க	
நு ண ை றி வி ன் 	 ்வ லி ் ம ் ய 	 நீ	
அறிநதுச்கொள்ள 	 ச்வணடுமொ ? 	 ஒரு		
நி ்கழ்ச்சி்யக் 	 கூறுகிசறன் 	 ச ்கள் !	
1997-ஆம்	ஆணடு	 சம	 மொதம்	 �துரங்்கப்	
ச்பொட்டி	ஒன்று	ந்ைச்பற்றது.	அதில	உலை்கச்	
�துரங்்க	ச்வற்றியொளர்	ச்கரி	ச்கஸ்புசரொவ	என்்ப்வர்	்கலைநது	ச்கொணைொர்.		ஐ.பி.எம்.	என்னும்	
நிறு்வைம்	உரு்வொக்கிய	டீப்	புளூ	 (Deep	 blue)	என்னும்	மீத்திறன்	்கணினி	(Super	 Computer)		
அ்வருைன்	ச்பொட்டியிட்ைது.	

ச்பொட்டியின்	முடிவு	என்ை	சதரியுமொ?	ஆம்,	 	 நீ	நி்ைப்்பது	�ரிதொன்.	 	 ச்பொட்டியில	
டீப்	புளூச்வ	ச்வற்றி	்வொ்்க	சூடியது”.	

“ எ ன் ை ொ ல 	 ந ம் ்ப ச ்வ 	 மு டி ய வி ல ் லை !		
அ ப் ்ப டி ய ொ ை ொ ல 	 நீ யு ம் 	 கூ ை 	 � து ர ங் ்க ம்	
வி்ளயொடு்வொயொ?”

	 “ஓ 	 வி்ளயொடுச்வசை! 	 என்்ைப்ச்பொன்ற	
எ நதி ரமனிதர்்கள் , 	 உை்வ்கங்்களில 	 உைவு	
்ப ரி ம ொறுகின் றை ர் . 	 	 ச ்ப ொ து 	 இ ை ங் ்களில	
்வழி்கொட்டுகின்றைர்.		ச்வடிகுணடு்க்ளச்	ச�யலிழக்்கச்	
ச�யகின்றைர்.	 	 உைக்கு	இன்னும்	 ஒரு	வியப்்பொை	
ச�யதியும்	ச�ொலகிசறன்,		ச்கட்கிறொயொ?”

“ச�ொல	ச்கட்கிசறன்”	என்றொன்	்கணியன்	ஆர்்வமொ்க.

“உலைகிசலைசய	 முதன்முதலைொ்க	 �வுதி		
அசரபியொ	ஒரு	 	 சரொச்பொவுக்குக்	குடியுரி்ம	
்வழங்கியுள்ளது.	 	அநத	சரொச்பொவின்	ச்பயர்		
‘ச�ொபியொ’.	 சமலும்	ஐக்கிய	 நொடு்கள்	 �்்ப	
‘புது்ம்களின்	 ச்வற்றியொளர்’ 	 என்னும்	
்பட்ைத்்தச்	ச�ொபியொவுக்கு	்வழங்கியுள்ளது.	
உயிரிலலைொத	 ஒரு	 ச்பொருளுக்கு	 ஐ.நொ.�்்ப	
்பட்ைம்	்வழங்கு்வதும்	இதுதொன்	முதல	மு்ற.	
என்்ைப்	 ச்பொன்ற	 எநதிரமனிதருக்கு	இது	
்வழங்்கப்்பட்ைதில	எைக்கு	மட்ைற்ற	மகிழ்ச்சி.”	

்்சொபியசொ 
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“இப்்படியும்	நைக்குமொ	என்ை?”

	“இனி்வரும்	்கொலைங்்களில	‘ச�ொபியொ’	
ச்பொன்ற	 எணைற்ற	 எநதிரமனிதர்்கள்	
உரு்வொக்்கப்்படு்வொர்்கள். 	 அ்வர்்கள்	
அ்ை்வரும் 	 மனி த 	 இை த் தின்	
்வளர்ச்சிக்கு	 உதவு்வொர்்கள்”	 என்றது	
எநதிரமனிதன்.	

“ உ ங் ்க ் ள ப் ்ப ற் றி	
அறிநதுச்கொணைதில	 மிக்்க	 மகிழ்ச்சி.	
�ரி,	 என்னுைன்	 �துரங்்கம்	 வி்ளயொை	
்வருகிறொயொ?”	என்று	ச்கட்ைொன்	்கணியன்.	
எ நதி ர மனிதன் 	 த்லைய்� த் தது .	
எநதிரமனிதனுைன்	�துரங்்கம்	வி்ளயொை	
மகிழ்வுைன்	ஆயத்தமொைொன்	்கணியன்.

உங்்க்ள	ஒரு	எநதிரமனிதைொ்கக்	்கற்்ப்ை	ச�யதச்கொணடு	நண்பர்்களுைன்	உ்ரயொடு்க.

்ரியசொன விளடளயத் ்்தரநச்தடுத்து எழுது்க.

 1.	 நுட்்பமொ்கச்	சிநதித்து	அறி்வது	_________________.
	 		 அ)	நூலைறிவு	 ஆ)	நுணைறிவு	 இ)	சிற்றறிவு	 ஈ)	்பட்ைறிவு
	 2.	 தொசை	இயங்கும்	இயநதிரம்	_______________.
	 		 அ)	்கணினி	 ஆ)	தொனியங்கி	 இ)	அ்லைச்பசி	 ஈ)		சதொ்லைக்்கொட்சி
	 3.	 நின்றிருநத	என்னும்	ச�ொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக்	கி்ைப்்பது________
	 		 அ)	நின்	+	றிருநத	 ஆ)	நின்று	+	இருநத	 இ)	நின்றி	+	இருநத	 ஈ)	நின்றி	+	ருநத
	 4.	 அவவுரு்வம்	என்னும்	ச�ொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக்	கி்ைப்்பது________
	 		 அ)	அவவு	+	ரு்வம்	 ஆ)	அ	+	உரு்வம்	 இ)	அவ	+	வுரு்வம்	 ஈ)	அ	+	வுரு்வம்
	 5.	 மருத்து்வம்	+	து்ற	என்்பத்ைச்	ச�ர்த்து	எழுதக்	கி்ைப்்பது_________
	 		 அ)	மருத்து்வம்து்ற	 ஆ)	மருத்து்வது்ற	 இ)	மருநதுது்ற	 ஈ)	மருத்து்வத்து்ற
	 6.	 ச�யல	+	இழக்்க	என்்பத்ைச்	ச�ர்த்து	எழுதக்	கி்ைப்்பது__________
	 		 அ)	ச�யலிழக்்க	 ஆ)	ச�யலஇழக்்க	 இ)	ச�யஇழக்்க	 ஈ)	ச�யலிலைக்்க

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
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	 7.	 நீக்குதல	என்னும்	ச�ொலலின்	எதிர்ச்ச�ொல	------------
	 		 அ)	ச்பொக்குதல	 ஆ)	தள்ளுதல	 இ)	அழித்தல	 ஈ)	ச�ர்த்தல
	 8.	 எளிது	என்னும்	ச�ொலலின்	எதிர்ச்ச�ொல	------------
	 		 அ)	அரிது	 ஆ)	சிறிது	 இ)	ச்பரிது	 ஈ)	்வறிது

்்கசொடிடட இடங்களை நிரப்பு்க.

	 1.	 மனிதன்	தன்	ச்வ்லை்க்ள	எளிதொக்்கக்	்கணடுபிடித்த்்வ	_____________
	 2.	 	தொனியங்கி்களுக்கும்,	எநதிரமனிதர்்களுக்கும்	இ்ைசய	உள்ள	 

முக்கிய	ச்வறு்பொடு	__________________
	 3.	 உலை்க	�துரங்்க	வீர்ர	ச்வற்றிச்கொணை	மீத்திறன்	்கணினியின்	ச்பயர்	______
	 4.	 ‘ச�ொபியொ’	சரொச்பொவுக்கு	குடியுரி்ம	்வழங்கிய	நொடு	_________________

ச்சொற்களைத் ச்தசொடரில் அளைத்து எழுது்க.

	 1.	 சதொழிற்�ொ்லை	
	 2.	 உற்்பத்தி														
	 3.	 ஆயவு	 												
	 4.	 ச�யற்்்க	
	 5.	 நுணைறிவு	

குறுவினசொ
 1.	 சரொச்பொ	என்னும்	ச�ொல	எவ்வொறு	உரு்வொைது?
	 2.	 ‘டீப்	புளூ’	–	மீத்திறன்	்கணினி	்பற்றி	எழுது்க.

சிறுவினசொ

	 1.	 எநதிரமனிதனின்	்பயன்்க்ள	விளக்கு்க.
	 2.	 துரு்வப்	்பகுதி்களில	ஆயவு	ச�யய	எநதிரமனிதர்்க்ள	அனுப்பு்வதன்	்கொரைம்	யொது?

சிந்தளன வினசொ

  	 	உங்்களுக்ச்கை	 ஒரு	 எநதிரமனிதன்	 இருநதொல	 அ்த	 எதற்ச்கலலைொம்	
்பயன்்படுத்துவீர்்கள்	எைச்	சிநதித்து	எழுது்க
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இயல்
மூன்று

ஒளி பி்றநைது
அபதுல் கலாமுைன் ்நரகாணல்

 குழந்த்களிைமும்	 மொை்வர்்களிைமும்	 மிகுநத	 அன்பு	
்கொட்டிய்வர்	ம்றநத	சமைொள்	குடியரசுத்	த்லை்வர்	சமதகு	
அப்துல	 ்கலைொம்.	 மொை்வர்்கள்	 முன்சைற	 ்பலை	 ்வழி்க்ள	
எடுத்துச்	 ச�ொன்ை்வர்.	 எதிர்்கொலைம்	 ்பற்றிக்	 ்கைவு்கணடு,	
அ்த	அ்ைய	ச்வணடும்	என்்பது	அ்வர்	்கை்வொ்க	இருநதது.	
மொை்வர்்கசளொடு	 ச்பசு்வ்த	மி்கவும்	விரும்பிய	அ்வ	் ரச்	

�நதித்தொல	மகிழ்ச்சியொ்க	இருக்கும்	அலலை்வொ?		்வொருங்்கள்	அ்வரிைம்	ச்கட்டிைலைொம்;	
அறிவிய்லைக்	்கற்றிைலைொம்.

இைம்:	சதொழிலநுட்்பக்	்கண்கொட்சி

மொை்வர்்கள்	சதொழிலநுட்்பக்	்கண்கொட்சி	அரங்கு்க்ள	ஒவச்வொன்றொ்கப்	்பொர்்்வயிட்டுக்	
ச்கொணசை	்வருகின்றைர்.	அங்கிருக்கும்		‘்கலைொம்	அரங்கு’	என்னும்	ச்பயர்ப்்பலை்்க	அ்வர்்களின்	
்க்வைத்்த	ஈர்க்கிறது.	அரங்கினுள்	ஆர்்வத்துைன்		நு்ழகின்றைர்.	அங்கு	அப்துல	்கலைொமின்	
பு்்கப்்பைங்்கள்	்கொட்சிப்்படுத்தப்்பட்டு	இருக்கின்றை.	அ்வற்்றப்	்பொர்்்வயிட்டு	முடித்த	
சநரத்தில	அங்ச்க	ஒரு	ச்பரிய	தி்ர	இருப்்ப்தக்	்கொணகின்றைர்.		அப்ச்பொது……

அரங்்கப்	 
ச்பொறுப்்பொளர்

: மொை்வர்்கசள	இங்ச்க	்வொருங்்கள்!

(மொை்வர்்கள்	அ்ை்வரும்	அ்கன்ற	தி்ரயின்	முன்	கூடுகின்றைர்)
அரங்்கப்	 
ச்பொறுப்்பொளர்

: அப்துல	்கலைொம்	அ்வர்்க்ள	நீங்்கள்	்கொைச்வணடுமொ?

மொை்வர்்கள் : ்கலைொம்	ஐயொ்்வக்	்கொண்பதொ?	எப்்படி?
அரங்்கப்	 
ச்பொறுப்்பொளர்

: ச்பொறுங்்கள்,	்கலைொம்	அ்வர்்கள்	இசதொ	்வருகிறொர்.

(தி்ரயில	அப்துல	்கலைொம்	சதொன்றுகிறொர்)
மொை்வர்்கள்

அரங்்கப்	
ச்பொறுப்்பொளர்

மொை்வர்்கள்

:

:

:

்கலைொம்	ஐயொ,	எங்்கள்	விைொக்்களுக்கு	வி்ை	தரு்வொரொ?

நிச்�யம்	்பதில	தரு்வொர்.

நொன்	ச்கட்கிசறன்.	நொன்தொன்	முதலில	ச்கட்ச்பன்.

எது	ச்கட்ைொலும்	்பதில	ச�ொல்வொரொ?	(அங்ச்க	ஒசர	ஆர்வொரம்	)

விரிவானம்
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அரங்்கப்	 
ச்பொறுப்்பொளர்

: ச்பொறுங்்கள்.	 உங்்கள்	விைொக்்க்ள	ஒவச்வொரு்வரொ்கத்	 தி்ர்ய	
சநொக்கிச்	�த்தமொ்கக்	ச்களுங்்கள்.	ஐயொ	்பதில	தரு்வொர்.

அருணசமொழி : முதல	ச்கள்வி்ய	நொன்	ச்கட்கிசறன்.	

அறிவியல	மீது	உங்்களுக்கு	ஆர்்வம்	ஏற்்பைக்	 ்கொரைமொை	முதல	
நி்கழ்வு	எது	ஐயொ?

(அப்துல	்கலைொம்	்பதிலைளிக்கிறொர்)
அப்துல	
்கலைொம்

: நொன்	்பத்து	்வயதுச்	சிறு்வைொ்க	இருநதச்பொது	என்	அறிவியல	ஆசிரியர்	
்பற்்வ்கள்	எப்்படிப்	்பறக்கின்றை	 	 	 என்்ப்த	விளக்கிக்	கூறிைொர்.	
அன்று	முதல,	்வொனில	்பறக்்க	ச்வணடும்	என்்பது	என்		்வொழ்க்்்கயின்	
குறிக்ச்கொள்	 ஆகிவிட்ைது.	 அதுச்வ	 என்	 அறிவியல	 ஆர்்வத்தின்	
சதொைக்்கம்.

சதன்சமொழி : அடுத்து	நொன்	ச்கட்்கட்டுமொ?		உங்்களுக்கு	மி்கவும்	பிடித்த	புத்த்கம்	எது	
ஐயொ?

அப்துல	
்கலைொம்

: தமிழில	திருக்குறள்	எைக்கு	மி்கவும்	பிடித்த	நூலைொகும்.
‘அறிவுஅற்றம் காக்கும் கருவி பெறுவார்க்கும் 
உள்்ளழிக்கல் ஆகா அரண்’- 
என்னும்	குறள்	என்	்வொழ்க்்்கக்கு	்வலுச�ர்த்தது.		அதுச்பொல	‘லிலியன்	
்வொட்�ன்’	எழுதிய,	விளக்கு்கள்	்பலை	தநத	ஒளி	 (Lights	 from	many	 lamps)		
என்னும்	 	நூ்லையும்	எைக்கு	மி்கவும்	பிடிக்கும்.	அ்தப்	்படித்தச்பொது	
அறிவு,	தன்ைம்பிக்்்க,	மகிழ்ச்சி	ஆகிய	மூன்்றயும்	ச்பற்சறன்.	

்வைக்்கம்	 
குழந்த்கசள!
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அப்துலலைொ : நீங்்கள்	 ச்பரிதும்	 மகிழ்நத	 நி்கழ்வு	 ஏவு்க்ைச்	 ச�ொத்ைதொன்	
அலலை்வொ?

அப்துல	
்கலைொம்

: இ ல்லை . 	 ச ்ப ொலி ச ய ொவிை ொ ல	
்பொதிக்்கப்்பட்ை்வர்்கள்	மூன்று	கிசலைொ	
எ்ையுள்ள	ச�யற்்்கக்்கொல்க்ளப்	
ச்பொருத்திக்	 ச்கொணடு	 சிரமப்்பட்டு	
நைப்்ப்தக்	 ்கணசைன்.	 ்பொது்கொப்புக்	
்கருவி்களில	 ்பயன்்படுத்தப்்படும்	
்க ொர்்பன் 	 இ்ழ்யக் 	 ச்கொணடு	
முநநூறு	கிரொம்	எ்ையில	ச�யற்்்கக்	
்க ொ ல ்கள் 	 உரு்வ ொ க் ்க ப் ்ப ட் ைை .	
அ த ்ை 	 அ்வ ர் ்கள் 	 அணிநது	
மகிழ்நத	 நி்கழ்ச்சிதொன்	 	 எைக்குப்	
ச்பருமகிழ்்்வ	அளித்தது.

இளம்்பரிதி : ஐயொ,	சுதநதிர	இநதியொவின்	ச்வற்றி்களொ்க	எ்வற்்றக்	்கருதுகிறீர்்கள்?

அப்துல		
்கலைொம்

: •	 	உைவு	உற்்பத்தியில	தன்னி்றவு	அ்ைநதுள்சளொம்.	
•	 	த்க்வல	 சதொழிலநுட்்பத்	 து்றயில	 	 மிகுதியொை	 	 ்வளர்ச்சி	
ச்பற்றுள்சளொம்.	

•	 	எவ்வ்்கயொை	 ச�யற்்்கக்	 ச்கொ்ளயும்	 ஏவும்	திறன்	 நம்மிைம்	
உள்ளது.	

•	 	அணு	உ்லை்கள்	மூலைம்	மின்�ொரம்	 தயொரிப்்பதில	முன்ைணியில	
உள்சளொம்.	

•	 	நவீை	மருநது்களும்	்பொரம்்பரிய	மருத்து்வ	மு்ற்களும்	்வளர்ச்சி	
ச்பற்றுள்ளை.	

•	 	்பொது்கொப்புத்	து்ற்யப்	ச்பொறுத்த்வ்ர	அக்னி	மற்றும்	 ‘பிரித்வி’			
ஏவு்க்ை்க்ளச்	ச�லுத்து்வதில	ச்வற்றி	ச்பற்றுள்சளொம்.	

இ்வற்்றசயலலைொம்	இநதியொவின்	ச்வற்றி்களொ்கக்	்கருதுகின்சறன்.

நீலைன் : இநத	அளவிற்கு	முன்சைறியுள்சளொம்.	 	ஆைொல,	 மனிதர்்கள்	்பலை	
சநொய்களொல	 ்பொதிக்்கப்்படுகின்றைர்.	 அ்வற்றிற்்கொை	 மருநது்கள்	
இல்லைசய!	அ்வற்்றக்	்கணடுபிடிக்்க	என்ை	மொதிரியொை	ஆயவு்கள்	
ந்ைச்பறுகின்றை	ஐயொ?

அப்துல	
்கலைொம்

: ்கைலுக்கு	 	 அடியில	 மனிதரொல	 ்கணைறியப்்பைொத	 ஏரொளமொை	
தொ்வரங்்கள்,	 	உயிரிைங்்கள்	இருக்கின்றை.	அ்வற்றிலிருநது	புதிய	
மூலைக்கூறு்க்ளப்	 ச்பற	 முயற்சி்கள்	 ந்ைச்பற்று	 ்வருகின்றை.		
அ்்வ	 ச்வற்றிச்பறும்	 ச்பொது	 ‘எயட்ஸ்’	 	 ச்பொன்ற	உயிர்க்ச்கொலலி	
சநொய்களுக்கு	மட்டுமலலைொமல	இனி்வரும்	புதிய	சநொய்களுக்கும்கூைத்	
தடுப்பு	மருநது	்கணைறியப்்பைலைொம்.

்வொன்மதி : நூறு	ஆணடு்களுக்குப்	பிறகு	நமது	இநதியொ	எப்்படி	இருக்கும்	எை	
நி்ைக்கிறீர்்கள்	ஐயொ?
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அப்துல	
்கலைொம்

: மூன்று	சிறப்பு்க்ளப்	ச்பற்றிருக்கும்	எை	நம்புகிசறன்.
1.	 	ஆயிரம்	்வருைங்்களுக்கு	முன்பு	 நொளநதொ	 ்பல்க்லைக்்கழ்கத்தில	

இருநத்தப்	ச்பொலை	்வலு்வொை	்கலவி	மு்ற	இருக்கும்.
2.	 	அ்ைத்து	இயற்்்க	்வளங்்களும்	தீர்நது	ச்பொயிருக்கும்.			ஆயினும்	

நொம்	தயொரித்து	அனுப்பிய	ச�யற்்்கக்ச்கொள்்கள்	சூரிய	�க்தி்யப்	
ச்பற்று		நமக்கு	அளிக்கும்.

3.	 	ச�வ்வொயக்ச்கொளில		மனித	இைம்	குடிசயறி	இருக்கும்.

சமரி : ச�வ்வொயக்ச்கொளில	மனிதன்	்வொழ	முடியுமொ?		�ரி.	எங்்க்ளசயலலைொம்	
எப்ச்பொது	நிலைவிற்கு	அ்ழத்துச்	ச�லவீர்்கள்?

அப்துல	
்கலைொம்

: 525	கிசலைொ	எ்ையுள்ள	ஆளிலலைொச்	ச�யற்்்கக்ச்கொ்ள	இநதியொ	
நிலைவுக்கு	அனுப்பியுள்ளது.		அடுத்தடுத்த	ஆணடு்களில	ஏவூர்தி்களில	
மனிதர்்க்ள	நிலைவிற்கு	அனுப்புச்வொம்.		எைச்வ	நிலைவிற்குச்	ச�லலைத்	
தயொரொ்க	இருங்்கள்.

்பொத்திமொ : நிலைவிற்குச்	 ச�லலைலைொம்	 என்றொல	 சூரியனுக்கும்	 கூைச்	 ச�லலை	
முடியுமொ	ஐயொ?

அப்துல	
்கலைொம்

: சூரியன்	 சதொைர்நது	 எரிநது	 ச்கொணசை	இருப்்பதொல	 ஒளி்யயும்		
ச்வப்்பத்்தயும்	ச்வளியிட்டுக்ச்கொணசை	இருக்கிறது.		அவச்வப்்பத்்தத்	
தொங்கும்	 அளவுக்கு	 இன்்றய	 சூழலில	 ்க்வ�ங்்கள்	 இல்லை.		
்வருங்்கொலைத்தில	 அதி்க்பட்�	 ச்வப்்பத்்தத்	 தொங்கும்	 ்கருவி்கள்	
்கணைறியப்்பைலைொம்.	 	 அப்ச்பொது	 மனிதன்	 சூரிய்ையும்கூைச்	
ச�ன்ற்ையலைொம்.

இளம்பி்ற : ஐயொ , 	 	 உலைகின்	 முதல	 விஞ்ொனியொ்க	 யொ்ரக்	 கூறலைொம்?	
ச�ொலலுங்்கசளன்?

அப்துல	
்கலைொம்

: அறிவியலின்	அடிப்்ப்ை,	 	 ச்கள்வி	ச்கட்கின்ற	மைப்்பொன்்மதொன்.	
அறிவியல	பிறநதது,	 	்வளர்நதது,	்வொழ்்வது	எலலைொம்	இநதக்	ச்கள்வி	
ச்கட்கும்	 திறைொலதொன்.	 	 குழந்த்களின்	 ச்கள்வி்களுக்குத்தொன்	
முடிச்வ	 இல்லை.	 	 ச்கள்வி	 ச்கட்கும்	 ஒவச்வொரு	 குழந்தயும்	
விஞ்ொனிதொன்.	எைச்வ	குழந்த்களொகிய	நீங்்கள்தொம்	இவவுலைகின்	
முதல	விஞ்ொனி்கள்.

்கவி	அமுதன் : நொங்்கள்தொன்	முதல	விஞ்ொனி்களொ?	 	அப்்படிசயன்றொல	்வளரும்	
இநதியொவிற்்கொை	எங்்கள்	்பங்கு	என்ை்வொ்க	இருக்்க	ச்வணடும்	ஐயொ?

அப்துல	
்கலைொம்

: மொை்வரொகிய	 நீங்்கள்	 ்வருங்்கொலைத்தில	 எநதத்	 து்ற்யத்	
சதர்நசதடுத்துக்	 	்கற்றொலும்	 	அதில	உயர்நத	குறிக்ச்கொ்ள	மைதில	
ச்கொள்ளுங்்கள்.		அக்குறிக்ச்கொளுக்்கொை	அறி்்வயும்	அனு்ப்வத்்தயும்	
ச�்கரித்துக்	ச்கொள்ளுங்்கள்.		்கடிை	உ்ழப்்பொல	ச்வற்றிய்ையுங்்கள்	.		
உங்்கள்	ச்வற்றி	இநதியொவின்		ச்வற்றிக்கு	உதவும்

ச்வண்பொ : ச்வற்றி்ய	அ்ையும்		்வழி	எது	ஐயொ?
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அப்துல	
்கலைொம்

: இரணடு	்வழி்கள்	உள்ளை.		
1.	அறி்்வ	்வளர்க்கும்	அ்ை்வரின்	ச்பச்்�யும்	்க்வனியுங்்கள்	

2.	வியர்்்வ!	வியர்்்வ!	வியர்்்வ!	

(“நன்றி	குழந்த்கசள!”				என்ற்படி	தி்ரயில	அப்துல்கலைொம்	்்கய்�த்து	சமலலை	
ம்றகிறொர்.	மொை்வர்்கள்	வியநது	நிற்கின்றைர்.)

அரங்்கப்	
ச்பொறுப்்பொளர்

: என்ை	மொை்வர்்கசள!	அப்துல	்கலைொம்	ஐயொவிைம்	உங்்களின்			எலலைொ	
விைொக்்களுக்கும்		வி்ை	கி்ைத்ததலலை்வொ?		மகிழ்ச்சிதொசை?	

மொை்வர்்கள்	 : மிக்்க	மகிழ்ச்சி	,	நன்றி	ஐயொ!.

மொை்வ	–	மொைவியர்	புத்சதொளி	ச்பற்ற்வர்்களொ்க	அரங்்்கவிட்டு	ச்வளிசயறுகின்றைர்.

1.	 ்கைவு	்கொணுங்்கள்	என்்பது	அப்துல	்கலைொமின்	ச்பொன்சமொழி.		உங்்கள்	்கைவு்கள்	
்பற்றி	்வகுப்பில	்கலைநது்ரயொடு்க.

2.	 	நீங்்கள்	சநர்்கொைல	ச�யய	விரும்பும்	ஒரு்வ்ரக்	குறிப்பிடு்க.	அ்வரிைம்	ச்கட்்க	
விரும்பும்	ஐநது	விைொக்்க்ளப்	்பட்டியலிடு்க.

1.	சுதநதிர	இநதியொ	அ்ைநத	ச்வற்றி்களொ்க	அப்துல	்கலைொம்	எ்வற்்றக்	குறிப்பிடுகிறொர்?
2.	தமக்குப்	ச்பருமகிழ்்்வ	அளித்ததொ்க	அப்துல	்கலைொம்	குறிப்பிடும்	நி்கழ்வு		யொது?	

சிந்தளன வினசொ
நீ ங் ்க ள் 	 அ ப் து ல 	 ்க லை ொ மி ை ம் 	 ச ்க ட் ்க 	 வி ரு ம் பு ம் 	 வி ை ொ க் ்க ் ள	 
ஒரு	்கடிதமொ்க	எழுது்க.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
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சமொழி	இறுதி	
எழுத்து்கள்

சமொழி	 முதல	
எழுத்து்கள்
சமொழி	 முதல	
எழுத்து்கள்

இயல்
மூன்று

நம்	தமிழ்	சமொழியின்	ச�ொற்்கள்	நொம்	எளிதொ்க	ஒலிக்கும்	
்வ்்கயில	உரு்வொை்்வ.	 ச்வற்று	 சமொழிச்ச�ொற்்க்ளப்	
ச்பசு்்கயில	 நமக்குத்	 தடுமொற்றம்	 ஏற்்படுகிறது.	 நம்	
சமொழியின்	ச�ொற்்களின்	இயல்்பயும்	மர்்பயும்	அறிநது	
ச்கொள்்வது	 சத்்வயொைது. 	 ச�ொலலின்	 முதலிலும்	
இ்ையிலும்	இறுதியிலும்	 எநசதநத	 எழுத்து்கள்	்வரும்	

என்்ப்த	அறிநது	ச்கொள்்வதொல	சமொழி்ய	நன்கு	ச்பசிைலைொம்.	எழுத்து்க்ள	ஆயவு	
ச�யச்வொம்!		எழுதும்	மு்றயில	சிறநதிடுச்வொம்!

கீசழ	உள்ள	ச�ொற்்க்ளக்	்க்வனியுங்்கள்.

நன்றி		 ைன்றி		 ைன்றி

இ்வற்றுள்	நன்றி	என்்பசத	�ரியொை	ச�ொல	அலலை்வொ?	

பி்ழயின்றி	எழுத	எநசதநத	எழுத்து்க்ள	எங்ச்கங்குப்	்பயன்்படுத்த	
ச்வணடும்	என்று	அறிநதுச்கொள்்வதும்	மி்க	இன்றிய்மயொதது.

தமிழ்	எழுத்து்களின்	்வ்்க,	சதொ்்க		்பற்றி	அறிநது	ச்கொணசைொம்.	அ்வற்றுள்	எலலைொ	
எழுத்து்களும்	எலலைொ	இைங்்களிலும்	்வரு்வதில்லை.	 	ச�ொலலின்	முதலிலும்	இ்ையிலும்	
இறுதியிலும்	்வரும்	எழுத்து்கள்	்பற்றித்	சதரிநதுச்கொள்ச்வொம்.

மமாழி முைல், இறுதி எழுத்துகள

கறகணடு
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சமொழிக்கு	முதலில	்வரொத	எழுத்து்கள்

•		சமயசயழுத்து்கள்	்பதிசைட்டும்		ச�ொலலின்	முதலில	்வரொது.

•  ை,ை,ர,லை,ழ,ள,ற,ை	ஆகிய	எட்டு	உயிர்சமய	எழுத்து்களின்	்வரி்�யில	ஓர்	எழுத்து	
கூைச்	ச�ொலலின்	முதலில	்வரொது.

• ஆயத	எழுத்து	ச�ொலலின்	முதலில	்வரொது.	

•  ங,	்,	ய,	்வ	ஆகிய	உயிர்சமய	எழுத்து	்வரி்�்களில	சமொழி	முதலில	்வரு்வதொ்கக்	
குறிப்பிைப்்பட்ை	எழுத்து்கள்	தவிர	பிற	எழுத்து்கள்ச�ொலலின்	முதலில	்வரொது.

(எ.		்கொ)	்க	-	்வரி்�	எழுத்து்கள்	

்கைல,	்கொக்்்க,	கிழக்கு,

கீற்று,	குருவி,	கூநதல,

ச்கண்ை,	ச்கணி,	்்க்கள்,

ச்கொக்கு,	ச்கொலைம்,	ச்கௌதொரி.	

ைமொரம்,	ரம்்பம்,	லைணைன்.	ஃப்ரொன்ஸ்,	சைன்மொர்க்,	ச்பொன்ற்்வ	பிறசமொழிச்	ச�ொற்்கள்.	
இ்வற்்றத்	தமிழில	ஒலி	ச்பயர்த்து	எழுதுகிசறொம்.

•  ங,	 ்,	 ய,	 ்வ	 ஆகிய	 உயிர்சமய	 எழுத்து	
்வரி்�்களில	 சிலை	 எழுத்து்கள்	 மட்டுசம		
ச�ொலலின்	முதலில	்வரும்.

•  ங	 -	்வரி்�யில	 ‘ங’	 என்னும்	ஓர்	எழுத்து	
மட்டுசம	 ச�ொலலில	 முதல	 எழுத்தொ்க	
்வருகிறது.	எ.்கொ-	ஙைம்

		 	*	 (இக்்கொலைத்தில	 ஙைம்	 என்னும்	 ச�ொல	
தனித்து	இயங்்கொமல	அங்ஙைம்,	இங்ஙைம்,	
எங்ஙைம்	என்னும்	ச�ொற்்களில	மட்டுசம	
்வழங்கி	்வருகிறது.)

சமொழி	முதல	எழுத்து்கள்

ச ம ொ ழி 	 எ ன் ்ப த ற் கு ச் 	 ச � ொ ல 	 எ ன் னு ம் 	 ச ்ப ொ ரு ளு ம் 	 உ ண டு .		 
	ச�ொலலின்		முதலில	்வரும்	எழுத்து்க்ள	சமொழிமுதல	எழுத்து்கள்	என்்பர்.		

சிலை	எழுத்து்கள்	மட்டுசம	ச�ொலலின்	முதல	எழுத்தொ்க	்வரும்.		

•		 உயிர்	எழுத்து்கள்	்பன்னிரணடும்	ச�ொலலின்	முதலில	்வரும்.		

•   ்க,	 �,	 த,	 ந,	 ்ப,	 ம	ஆகிய	்வரி்�்களில	உள்ள	எலலைொ	உயிர்சமய	 எழுத்து்களும்	
ச�ொலலின்	முதலில	்வரும்.

•  ் 	-	்வரி்�யில	்,	்ொ,	ச்,	ச்ொ	ஆகிய	நொன்கு	எழுத்து்களும்	ச�ொலலின்	முதலில	
்வரும்.

•  ய	 -	்வரி்�யில	ய,	யொ,	யு,	யூ,	 சயொ,	 சயௌ	ஆகிய	ஆறு	எழுத்து்களும்	ச�ொலலின்	
முதலில	்வரும்.

•  ்வ	-	்வரி்�யில	்வ,	்வொ,	வி,	வீ,	ச்வ,	ச்வ,	்்வ,	ஆகிய	ஏழு	எழுத்து்களும்	ச�ொலலின்		
முதலில	்வரும்.
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சமொழி	இறுதி	எழுத்து்கள்

	 	ச�ொலலின்	இறுதியில	்வரும்	எழுத்து்க்ள	சமொழி	இறுதி	எழுத்து்கள்	என்்பர்.		

•		உயிர்	எழுத்து்கள்	்பன்னிரணடும்	சமயயுைன்	இ்ைநது	உயிர்சமயயொ்க	மட்டுசம	
சமொழி	இறுதியில	்வரும்.

•  ஞ,	ண,	ந,	ம்,	ய	,ர்,	ல,	வ,	ழ்,	ள்,	ன்	ஆகிய	சமயசயழுத்து்கள்	்பதிசைொன்றும்		சமொழியின்	
இறுதியில	்வரும்.	(உரிஞ)

சமொழி	இறுதியொ்கொ	எழுத்து்கள்

•	ச�ொலலின்	இறுதியில	உயிசரழுத்து்கள்	தனித்து	்வரு்வதில்லை.

•   ஆயத	எழுத்து	ச�ொலலின்	இறுதியில	்வரொது.

• 			 க்,	 ங்,	 ச்,	 ட்,	 த்,	 ப்,	 ற்	 ஆகிய	 ஏழு	 	 சமய	 எழுத்து்களும்	 ச�ொலலின்	இறுதியில	
்வரு்வதில்லை.

•			உயிர்சமய	எழுத்து்களுள்	‘ங’	எழுத்து	்வரி்�	ச�ொலலின்	இறுதியில	்வரொது.

•		உயிர்	 எழுத்து்கள்	 சமயசயழுத்துைன்	 இ்ைநது	 உயிர்சமயயொ்க	 மட்டுசம	
ச�ொலலின்	இறுதியில	்வரும்.		

•		அளச்ப்ை	எழுத்து்களில	இைம்	ச்பறும்	ச்பொது	உயிர்	எழுத்து்கள்	ச�ொலலின்	
இறுதியில	்வரும்.

்கொர்த்திக்,	ஹொங்்கொங்,	 சுஜித்,	ஜொங்கிரி,	திலீப்,	மியூனிச்	 ச்பொன்ற	பிறசமொழிப்		
ச்பயர்ச்ச�ொற்்களில	இவச்வழுத்து்கள்	இறுதி	எழுத்து்களொ்க	இைம்ச்பறு்வதுணடு.	

ச�ொலலின்	இ்ையில	்வரும்		எழுத்து்கள்

•	சமய	எழுத்து்கள்	்பதிசைட்டும்	ச�ொலலின்	இ்ையில	்வரும்.

•		உயிர்சமய	எழுத்து்கள்	ச�ொலலின்	இ்ையில	்வரும்.

•	ஆயத	எழுத்து	ச�ொலலின்	இ்ையில	மட்டுசம		்வரும்.

•		எ்கர	்வரி்�யில	ச்க	முதல	சை	முடிய	எநத	உயிர்சமய	எழுத்தும்	சமொழி	இறுதியில	
்வரு்வதில்லை.

•	ஒ்கர	்வரி்�யில	சநொ	தவிர	பிற	உயிர்சமய	எழுத்து்கள்	சமொழி	இறுதியில	்வரு்வதில்லை.

சநொ	என்னும்	எழுத்து	ஓசரழுத்து	ஒரு	சமொழியொ்கத்	துன்்பம்	என்னும்	ச்பொருளில	்வரும்

அளச்ப்ையில		மட்டுசம	உயிர்	எழுத்து்கள்	ச�ொலலின்	இ்ையில	்வரும்.

அளச்ப்ை	்பற்றி	உயர்	்வகுப்பு்களில	அறிநதுச்கொள்வீர்்கள்.
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்,	ய,	்வ	ஆகிய	உயிர்சமய	எழுத்து்கள்	்வரி்�யில	சமொழிமுதல	எழுத்து்களொ்க	
அ்ம்ப்்வ	 எ்்வ?	 அவச்வழுத்து்க்ளக்	 ச்கொணடு	 சதொைங்கும்	 ச�ொற்்க்ள	
அ்கரொதி்யப்	்பொர்த்து	எழுது்க.

1.	 சமொழி	முதலில	்வரும்	உயிர்சமய	எழுத்து்கள்	யொ்்வ?

2.	 சமொழி	இறுதியில	்வரொத	சமய்கள்	என்சைன்ை?

3.	 ச�ொலலின்	இ்ையில	மட்டுசம	்வரும்	எழுத்து	எது?

்கண்டும் ்்கடடும் ைகிழ்க.

	 அறிவியல	்கணடுபிடிப்பு்கள்	்பற்றிய	்கொசைொலி்க்ளக்	்கணடும்	 
ச்கட்டும்	மகிழ்்க

்�சி சவளிப்�டுத்து்க.

 உங்்க்ள	ஓர்	அறிவியல	அறி்ரொ்கக்	்கற்்ப்ை	ச�யது	ச்கொணடு	எவ்வ்்கக்	
்கணடுபிடிப்பு்க்ள	நி்கழ்த்துவீர்்கள்	என்்பது	குறித்துப்	ச்பசு்க.

�த்திளயப் �டித்து வினசொக்களுககு விளட எழுது்க.

   அது	1921	ஆம்	ஆணடு.	மத்திய	த்ரக்	்கைலில,	ஒரு	்கப்்பல	இங்கிலைொந்த	
சநொக்கிச்	ச�ன்று	ச்கொணடிருநதது.		தமிழர்	ஒரு்வர்	்கப்்பலின்	சமலதளத்தில	நின்று	
்கைல	அ்லை்க்ளப்	்பொர்த்துக்	ச்கொணடிருநதொர்.		திடீசரை	அ்வரது	உள்ளத்தில	
்கைலநீர்	ஏன்	நீலைநிறமொ்கக்	்கொட்சியளிக்கிறது	என்ற	விைொ	எழுநதது.	அவவிைொ	
அ்வ்ர	உறங்்க	விைவில்லை.		இங்கிலைொநது	்பயைம்	முடிநது	இநதியொ	திரும்பிைொர்.	
பிறகு	்பொதர�	ஆவி	விளக்கு,	ச்பன்சீன்	மற்றும்	நிறமொ்லைக்	்கொட்டி	ஆகிய்வற்றின்	
உதவியுைன்	தமது	ஆய்்வத்	சதொைங்கிைொர்.	

மமாழிதய ஆள்வாம் !

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
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  	 ஆயவின்	முடிவில	 1928	 பிப்ர்வரி	 28	 ஆம்	 நொள்	 “இரொமன்	
வி்ளவு”	 	 என்னும்	 தமது	 ்கணடுபிடிப்்்ப	 ச்வளியிட்ைொர்.		
இக்்கணடுபிடிப்பு	இநதியொவிற்கு	அறிவியலுக்்கொை	முதல	சநொ்பல	
்பரி்�ப்	ச்பற்றுத்	தநதது.		அ்வர்	தமது	்கணடுபிடிப்்்ப	ச்வளியிட்ை	
பிப்ர்வரி	28	ஆம்	நொ்ள	நொம்	ஆணடு	சதொறும்	“	சதசிய	அறிவியல		
நொள்”	எைக்	ச்கொணைொடி	மகிழ்கிசறொம்.	 	அ்வர்	யொர்	சதரியுமொ?		
அ்வர்தொன்	�ர்.	சி.	வி.	இரொமன்.

	 1.	இரொமன்	வி்ள்்வக்	்கணைறிநத்வர்	யொர்?	-------------------------

	 2.	இரொமன்	அ்வர்்களுக்கு	சநொ்பல	்பரி்�ப்	ச்பற்றுத்	தநத	ச்கள்வி	எது?

	 		 அ)	்கைலநீர்	ஏன்	்கறுப்்பொ்கக்	்கொட்சியளிக்கிறது?

	 		 ஆ)	்கைலநீர்	ஏன்	நீலை	நிறமொ்க	இல்லை?

	 		 இ)	்கைலநீர்	ஏன்	நீலை	நிறமொ்கக்	்கொட்சியளிக்கிறது?

	 		 ஈ)	்கைலநீர்	ஏன்	உப்்பொ்க	இருக்கிறது?

	 3.	 சதசிய	அறிவியல		நொள்	என்்றக்குக்	ச்கொணைொைப்்படுகிறது	?	ஏன்?

	 4.	இப்்பத்திக்குப்	ச்பொருத்தமொை	த்லைப்பிடு்க.

ஈடு்பொடு																						ச்பருங்்கைல
நுண	ச்பொருள்												துரு்வப்	்பகுதி
உற்ற்வன்																				குறிக்ச்கொள்

சதொழிலநுட்்பம்													ச்பொலிசயொ
நுணணுைர்வு														மூலைக்கூறு்கள்

ஆசிரியர கூ்றக்்கடடு எழுது்க.

மமாழி்யாடு விதையாடு

ச்சொல்வைம் ச�ருககு்க.

 பினவரும் ச்தசொடர்களில் அடிக்்கசொடிடட ச்சொற்களுககு இளையசொன ்தமிழ் 
ச்சொற்களை எழுது்க.

	 1.	 ்கம்ப்யூட்ைர்	து்றயில	உங்்கள்	அறி்்வ	்வளர்த்துக்	ச்கொள்ளுங்்கள்.
	 2.	 ்கொலிங்ச்பல்லை	அழுத்திைொன்	்கணியன்.
	 3.	மனிதர்்கள்	தங்்கள்	ச்வ்லை்க்ள	எளிதொக்்க	மிஷின்	்க்ளக்	்கணடுபிடித்தைர்.
	 4.	இன்று	்பலச்வறு	து்ற்களிலும்	சரொச்பொ	்பயன்்பொட்டிற்கு	்வநதுள்ளது.

�கிர்க.

 சரொச்பொக்்கள்	்கணடுபிடிப்பிைொல		ஏற்்படும்	வி்ளவு்கள்	்பற்றி		வி்வொதிக்்க.	
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எழுத்து்க்ள	்வரி்�ப்்படுத்தி	தமிழ்க	அறிவியல	 
அறி்்ரக்	்கணடுபிடியுங்்கள்	_______________________

வடடத்தில் சிககிய எழுத்து்களை எடுத்து எழுது்க.

வசொககியத்ள்த நீடடி எழுது்க.

	 (எ.்கொ.)		நொன்	்படிப்ச்பன்.	 (அறிவியல,	்பொைம்,		நன்றொ்க)
	 நொன்	்பொைம்		்படிப்ச்பன்.
	 நொன்	அறிவியல	்பொைம்	்படிப்ச்பன்.
	 நொன்	அறிவியல	்பொைம்	நன்றொ்கப்	்படிப்ச்பன்.
	 1.	அறிநது	ச்கொள்ள	விரும்பு.	 (எ்தயும்,	்கொரைத்துைன்,	சதளி்வொ்க)
	 2.	 நொன்	ச�ன்சறன்.		 (ஊருக்கு,	சநற்று,	ச்பருநதில)

 அடி்ச்சொல்லுடன எழுத்து்களை் ்்ரத்துப் புதிய ச்சொற்களை  உருவசொககு்க.

	 (எ.்கொ.)		 அறி	-		அறி்க,	 அறிநது,	அறி்ர்,	அறிவியல,	 அறிவிப்பு
	 1.	 ்பொர்	 2.	 ச�ய	 3.	 சதளி	 4.	 ்படி

சைய் எழுத்து நடுவில் அளையுைசொறு ச்சொற்களை உருவசொககு.

	 	 (எ.	்கொ.)	்கம்பு
             

ம்

வ
ந

பு
்த

பி

்க

்களைநதுளை எழுத்து்களை முள்றப்�டுத்து்க.

1.	 வி்கணலைம்	 -

2.	 மத்ருதும்்வ	 -

3.	 அவிறிலய	 -

4.	 ணினி்க	 -

5.	 எலைொலம்	 -

6.	 அப்்ழபு	 -
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குறுகச்கழுத்துப் புதிர.

இடமிருநது வைம்

1.	 அப்துல்கலைொமின்	சுய�ரி்த
3.	 சிநதித்துச்	ச�யல்படும்	தொனியங்கி	
10.	 எநதிரமனிதனுக்கு	குடியுரி்ம	

்வழங்கிய	முதல	நொடு	

வைமிருநது இடம்

2.	 ஆரொயச்சி	என்்ப்தக்	குறிக்கும்	
ச�ொல.

6.	 �துரங்்கப்	------------யில	 
டீப்புளூ	ச்வற்றி	ச்பற்றது.

8.	 மருநது	என்னும்	ச்பொருள்	தரும்	
ச�ொல.

்ைலிருநது கீழ

1.	 ‘சரொச்பொ’	என்னும்	ச�ொலலின்	ச்பொருள்
2.	 அ்கர	்வரி்�யில	அ்மயும்	

இலைக்கியம்
7.	 ‘புது்ம்களின்	ச்வற்றியொளர்’	என்னும்	

்பட்ைம்	ச்பற்ற	சரொச்பொ.

கீழிருநது ்ைல்

4.	 இநதியொ	ச�லுத்திய	ஏவு்க்ை.
5.	 தொைொ்கச்	ச�யல்படும்	எநதிரம்.
9.	 அப்துல்கலைொம்	்வகித்த	

------------குடியரசுத்	த்லை்வர்.

1

2

3

4 5

6 7

8

9 10
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இளைய் ச்யல்�சொடு்கள

சூழளைக ள்கயசொள்க.

	 		மொ்லையில	்பள்ளி	முடிநது	ச்பருநதில	வீட்டிற்கு	்வநதுச்கொணடிருக்கிறீர்்கள்.	
அப்ச்பொது	ச்பருநது	்பழுதொகி	்பொதி	்வழியில	நின்றுவிடுகிறது.		இநதப்	ச்பருந்த	
விட்ைொல	உங்்கள்	ஊருக்கு	ச்வறு	ச்பருநது	இல்லை.		இப்ச்பொது	நீங்்கள்	என்ை	
ச�யவீர்்கள்?

	 •	 அழ	ஆரம்பித்து	விடுச்வன்.					 •			யொரிைமொ்வது		உதவி	ச்கட்ச்பன்.
	 •	 அருகில	உள்ள்வரிைம்	சதொ்லைச்பசி	்வொங்கி	வீட்டிற்குத்	த்க்வல	தருச்வன்.
	 •	 ஊருக்கு	நைநசத	ச�லலைத்	சதொைங்குச்வன்.

Google Handwriting Input எனும் விள்ப்�ைள்களயப் �யன�டுத்து்தல் 
ச்யல்�சொடடின இறுதியில் கிளடக்கப்ச�றும் �டம்

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

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

இதணயத்தில் காணக

என்	ச்பொறுப்பு்கள்...
அறிவியல	்கருவி்க்ள	நன்்மக்கு	மட்டும்	்பயன்்படுத்துச்வன்

்க்லைச்	ச�ொல	அறிச்வொம்.
	 ச�யற்்்க	நுணைறிவு	 -	 Artificial	Intelligence	 மீத்திறன்	்கணினி	 -	 Super	Computer	
								ச�யற்்்கக்	ச்கொள்	 -	 Satellite	 நுணைறிவு	 -	 Intelligence

நிறக அைறகுத் ைக...

்பலை்வ்்க	 சரொச்பொக்்களின்	 ்பைங்்க்ள	 இ்ையத்தில	 ச�்கரித்துப்	 ்பைத்சதொகுப்பு	
உரு்வொக்கு்க.
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கற்றல் ்நாககங்கள்
 ்கலவியின சிறப்ண்யும் ்யணனயும் உைர்தல 

  ்கலவிப்்ணி  ஆறறிய  ச்ருைக்்கணைப்  ்றறி அறிதல  

  நூலை்கம் ்றறித் சதரிந்து  ச்கபாளளுதல

 நூலை்கம் செலலும்  ்வைக்்கத்ணத  ஏற்டுத்திக்  ச்கபாளளுதல

 செபாற்களில எழுத்து்கள அணையும் முணறணய அறிந்து ்யன்டுத்துதல

இயல்
நான்கு கண்வைனத் ைகும்
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மனனனும் மோ�றக் ்கற்தறோனும் சீரதூக்கின
மனனனின ்கற்தறோன சிறபபுதட்ன – மனனற்குத 
்தனத்த�ம் அல்்லோல் சிறபபில்த்ல ்கற்தறோரக்குச் 
ந�னற இடநமல்்லோம் சிறபபு.*

-  ஒளதவ்ோர

இயல்
நான்கு மூதுவை

கல்விககு	 எல்லை	 இல்லை. 	 	 �னிதன்	 பிற்நதது	 முதல்	
இறுதி்வலர	கற்றுகசகாணயட	இருககிறான்.	 	 கல்வி	�னிதலை	
உேரத்துகிறது.	 கல்வியும்	செல்்வ�ாகக	 கருதத்	 தககது.	 	அது	
பிறருககுத்	த்நதாலும்	குலறோ�ல்	்வைரும்.		கல்விலேப்	பிறரால்	
லகப்ேற்றய்வா	அழிககய்வா	முடிோது.		அழிோச்	செல்்வ�ாகிே	
கல்விலேக	கற்ற்வன்	எஙகும்	எப்யோதும்	சிறப்புப்	சேறு்வான்.	
எைய்வ,	ொமும்	கற்யோம்;	்வைம்சேறுய்வாம்.

நூல் வைளி
இநநூலின்	 ஆசிரியர்	 ஒளகவயார்.	 	 இவர்	 ஆத்திசூடி,	
யைான்கற	 தவநேன்,	 நலவழி	 தபைான்ற	 நூலைகளயும்	
இயற்றியுளளார்.

மூதுகர	 என்னும்	 யசாலலுக்கு	மூத்தோர்	கூறும்	அறிவுகர	 என்பைது	
யபைாருள.	சிறநே	அறிவுகரைகளக்	கூறுவோல	இநநூல	மூதுகர	எ்ப்	
யபையர்	யபைற்றது.	இநநூலில	முப்பைத்யோரு	பைாைலைள	உளள்.

கவிவைப்்்பவை

வ�ால்லும் வ்பாருளும் 
�ாெற	 	–		 குலற	இல்ைா�ல்	

சீரதூககின்		–		 ஒப்பிட்டு	ஆராய்்நது

யதெம்	 	-	 ொடு

்பாைலின் வ்பாருள்
�ன்ைலையும்	குலற	இல்ைா�ல்	 கற்ற்வலரயும்	ஒப்பிட்டு	ஆராய்்நது	 ோரத்தால்		

�ன்ைலைவிடக	கற்ற்வயர	சிற்நத்வர.		�ன்ைனுககுத்	தன்	ொட்டில்	�ட்டுய�	சிறப்பு.	கல்வி	
கற்ற்வரககுச்	சென்ற	இடஙகளில்	எல்ைாம்	சிறப்பு.
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1.	 கல்வியே	அழிோச்	செல்்வம்	என்னும்	தலைப்பில்	யேசுக.
2.	 கல்வி	ேற்றிே	ேழச�ாழிகள்	அல்ைது	ோடல்	அடிகள்	எல்வயேனும்	இரணடலைப்	

சேரியோரகளிடம்	யகட்டு	எழுதி	்வருக.

கற்பவை கற்றபின்

ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

	 1.	 �ாண்வரகள்	நூல்கலை	--------	கற்க	ய்வணடும்.

	 		 அ)	ய�யைாட்ட�ாக	 ஆ)	�ாசுற	 இ)	�ாெற	 ஈ)	�ேககமுற

	 2.	 இடச�ல்ைாம்	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது

	 		 அ)	இடம்		+		ச�ல்ைாம்		 	 ஆ)	இடம்		+		எல்ைாம்	

	 		 இ)	இட		+		எல்ைாம்	 	 	 ஈ)	இட		+		ச�ல்ைாம்

	 3.	 �ாெற	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது

	 		 அ)	�ாெ		+		அற	 ஆ)	�ாசு		+		அற	 இ)	�ாெ		+		உற	 ஈ)	�ாசு		+		உற

	 4.	 குற்றம்	+	இல்ைாத்வர	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்

	 		 அ)	குற்றமில்ைாத்வர	 	 	 ஆ)	குற்றம்இல்ைாத்வர		

	 		 இ)	குற்ற�ல்ைாத்வர				 	 ஈ)	குற்றம்அல்ைாத்வர

	 5.	 சிறப்பு	+	உலடோர	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்

	 		 அ)	சிறப்புஉலடோர		 		 	 ஆ)	சிறப்புலடோர	 	

	 		 இ)	சிறப்ேலடோர	 	 	 ஈ)	சிறப்பிலடோர	

குறுவிைா

	 கற்ற்வரின்	சேருல�கைாக	மூதுலர	கூறு்வை	ோல்வ?

சிறுவிைா

	 கல்வியின்	சிறப்ோக	நீஙகள்	எதலைக	கருதுகிறீரகள்?

சி்நதலை	விைா

	 கல்ைாத்வருககு	ஏற்ேடும்	இழப்புகலைப்	ேட்டிேலிடுக.

மதிப்பீடு
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இயல்
நான்கு துன்்பம் வைல்லும் கல்வி

ஏட்டில் படித்தத்தோடு இருந்து விடோத்த – நீ
ஏனபடிதத்தோம் எனபத்தயும்  மறந்து விடோத்த

நோட்டின நநறி்தவறி நடந்து விடோத்த – நம்
நல்்லவர்கள் தூற்றும்படி வளரந்து விடோத்த

மூதத்தோர ந�ோல் வோரதத்த்கதள மீறக் கூடோது – பண்பு
முதற்களிலும் நமோழி்தனிலும் மோறக் கூடோது

மோற்றோர த்கபநபோருதள நம்பி வோழக் கூடோது – ்தன
மோனமில்்லோக் த்கோதழயுடன த�ரக் கூடோது

துனபதத்த நவல்லும் ்கல்வி ்கற்றிட தவணும் - நீ
த�ோம்பத்லக் ந்கோல்லும் திறன நபற்றிட தவணும்

வம்பு ந�ய்யும் குணமிருந்்தோல் விட்டிட தவணும் – அறிவு
வளரச்சியித்ல வோனமு்கட்தடத ந்தோட்டிட தவணும்

நவற்றிதமல் நவற்றிவர விருதுவர நபருதமவர
தமத்த்கள் ந�ோனனதுதபோல் விளங்கிட தவண்டும் 

நபற்ற ்தோயின பு்கழும் நீ பிறந்்த மண்ணின பு்கழும்
வற்றோமல் உனதனோடு வோழ்ந்திட தவண்டும்

- பட்டுக்த்கோட்தட  ்கல்்ோணசுந்்தரம்

தூற்றும்	ேடி	 -	 இகழும்ேடி
மூத்யதார	 -	 சேரியோர
ய�லதகள்	 –	 அறிஞரகள்

கவிவைப்்்பவை

கல்வியின்	 அழயக	 அழகு	 என்ேர	 சேரியோர. 	 கற்றேடி	
நிற்ேயத	அ்நத	அழலகப்	சேறு்வதற்காை	்வழி.	கல்வி	அறில்வ	
்வைரப்ேயதாடு	 ேணேடுத்தவும்	 செய்யும்.	 எவ்வைவுதான்	
கற்றிரு்நதாலும்	 ேணோடு	 இல்ைாவிட்டால்	 அ்நதக	 கல்வி	
ேேைற்றுப்	யோகும்.	 	ேணேட்ட	�னிதரின்	புகயழ	ேல்ைாணடு	
நிலைத்திருககும்.	 எைய்வ, 	 ேடிப்யோம்! 	 ேணோட்யடாடு	

நிற்யோம்!	ோர	யோற்ற	்வாழய்வாம்!

�ாற்றார	 -	 �ற்ற்வர
செறி	 -	 ்வழி
்வற்றா�ல்	 -	 அழிோ�ல்

வ�ால்லும் வ்பாருளும்
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்பாைலின் வ்பாருள்
	 ொம்	 நூல்கலைக	

க ற் ற ய த ா டு	
இரு்நதுவிடககூடாது.	
க ற் ற த ன் 	 ே ே ல ை	
� ற க க க 	 கூ ட ா து .	
ெம் 	 ெ ாட்டின் 	 செறி	
த ்வ றி 	 ெ ட க க க	
கூடாது.	 ெல்ை்வரகள்	
குலறச ெ ால்லும்ேடி	
்வைரக	கூடாது.

	 சேரியோர	கூறும்	
அறிவுலரகலை	 மீறக	
கூ ட ா து . 	 பி ற ரி ட ம்	
ேழகும்	முலறயிலும்	யேசும்	முலறயிலும்	ேணபுசெறி	�ாறக	கூடாது.	பிறர	உலழப்பில்	
்வாழக	கூடாது.	தன்�ாைம்	இல்ைாத	யகாலழகளுடன்	யெரக	கூடாது.		துன்ேத்லத	நீககும்	
கல்வியிலைக	கற்க	ய்வணடும்.	யொம்ேலைப்	யோககிட	ய்வணடும்.

பிறருடன்	்வம்பு	செய்யும்	்வழககம்	இரு்நதால்	அலத	விட்டுவிட	ய்வணடும்.	்வாலைத்	
சதாடும்	அைவுககு	அறில்வ	்வைரத்துகசகாள்ை	ய்வணடும்.	ய�ைாை	அறிஞரகள்	கூறிே	
அறிவுலரகளின்ேடி	 ்வாழய்வணடும்.	 அதன்மூைம்	 ச்வற்றிகலையும்	 விருதுகலையும்	
சேருல�லேயும்	சேறய்வணடும்.		சேற்ற	தாயின்	புகழும்	ெம்	தாய்ொட்டின்	புகழும்	அழிோத	
்வலகயில்	்வாழய்வணடும்.

நூல் வைளி
எளிய	ேமிழில	 சமூைச்	 சீர்திருத்ேக்	 ைருத்துைகள	வலியுறுத்திப்	
பைாடியவர்	 பைடடுக்தைாடகை	 ைலயாணேசுநேரம்.	 	 திகரயிகசப்	
பைாைலைளில	 உகழப்பைாளிைளின்	 உயர்கவப்	 தபைாற்றியவர்.	
மக்ைள	ைவிஞர்	என்னும்	சிறப்புப்	யபையரால	அகழக்ைப்பைடுபைவர்.

1.	 ோடப்ேகுதியில்	இடம்சேற்றுள்ை	ோடலை	இலெயுடன்	ோடி	�கிழக.

2.	 நூைகத்திற்குச்	சென்று	ேட்டுக	யகாட்லட	கல்ோணசு்நதரம்	எழுதிே	ய்வறு	ோடல்	
ஒன்லற	எழுதி	்வருக.

3.	 ‘ஏட்டுக	கல்வி	�ட்டும்	கல்வி	இல்லை’		என்னும்	தலைப்பில்	யேசுக.

கற்பவை கற்றபின்
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ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

	 1.	 �ாண்வர	பிறர	-----	ெடககக	கூடாது.

	 		 அ)	யோற்றும்ேடி			ஆ)	தூற்றும்ேடி	 இ)	ோரககும்ேடி	 ஈ)	விேககும்ேடி

	 2.	 ொம்	-----	சொல்ேடி	ெடகக	ய்வணடும்.

	 		 அ)	இலையோர	 		ஆ)	ஊரார	 	 இ)	மூத்யதார		 ஈ)	்வழிப்யோககர

	 3.	 லகப்சோருள்	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது

	 		 அ)	லகயில்	+	சோருள்	 	 ஆ)	லகப்	+	சோருள்	

	 		 இ)	லக	+	சோருள்	 	 	 ஈ)	லகப்பு	+	சோருள்

	 4.	 �ாைம்	+	இல்ைா	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்

	 		 அ)	�ாைம்இல்ைா		 	 ஆ)	�ாைமில்ைா

	 		 இ)	�ாை�ல்ைா	 		 	 ஈ)	�ாைம்மில்ைா

சொற்சறாடரில்	அல�த்து	எழுதுக

	 1.	 �ை�ாற்றம்

	 2.	 ஏட்டுக	கல்வி

	 3.	 ெல்ை்வரகள்

	 4.	 யொம்ேல்

குறுவிைா

	 1.	 ொம்	ோருடன்	யெரக	கூடாது?

	 2.	 எலத	ெம்பி	்வாழக	கூடாது?

	 3.	 இ்நதப்	ோடலின்	முதல்	இரு	்வரிகள்	நிலைவூட்டும்	திருககுறள்	எது?

	 4.	 ொம்	எவ்வாறு	்வாழ்நதால்	சேருல�	சேறைாம்?

சிறுவிைா

	 ொம்	எவ்வாறு	்வாழய்வணடும்	எைப்	ேட்டுகயகாட்லடோர	கூறுகிறார?

சி்நதலை	விைா

நீஙகள்	ேடித்து	என்ை்வாக	விரும்புகிறீரகள்?		ஏன்?

மதிப்பீடு
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இயல்
நான்கு கல்விககண் தி்றநைைர்

உவைநவை உலகம்

கல்வி	 நிலைேஙகள்	 காை்நயதாறும்	 �ாறி	 ்வருகின்றை.	
சதாடககத்தில்	ஆசிரிேரின்	வீட்டியையே	 தஙகி	�ாண்வரகள்	
கல்வி	 கற்றைர.	 பிறகு	 ொள்யதாறும்	 ஆசிரிேர	 வீட்டுககுச்	
சென்று	கல்வி	கற்றைர.	அதன்	பிறகு	சோது்வாை	ஓர	இடத்தில்	
�ாண்வரகளுககு	ஆசிரிேரகள்	கற்பித்தைர.	இல்வயே	இன்லறே	
ேள்ளிககூடஙகள்	ஆகும்.	முன்பு	ஒரு	சிை	ஊரகளில்	 	�ட்டும்	

ேள்ளிகள்	இரு்நதை.	இன்று	ேள்ளிகளின்	எணணிகலக	அதிகரித்துள்ைது.	இத்தலகே	
கல்விப்	புரட்சிககு	வித்திட்ட்வலரப்	ேற்றி	அறி்நது	சகாள்ய்வாம்	்வாருஙகள்.

நிகழ்வு - 1
சிறு்வரகள் 	 ஆடு 	 ய�ய்த்துக	

சகாணடிரு்நதைர . 	 	 அவ்வழிோக	
ொன்கு	ெககர	்வாகைம்	ஒன்று	அஙயக	
்வ்நது	 நின்றது.	 	 அதிலிரு்நது	 ஒரு்வர	
கீயழ	 இறஙகிைார.	 	 ஆடு	 ய�ய்த்துக	
சகாணடிரு்நத	சிறு்வரகலைக	கூப்பிட்டு,	
அ்வரகயைாடு	உலரோடிைார.

”என்ைடா	தம்பிகைா!	ேள்ளிககூடம்	
யோகா�ல் 	 ஆடு	 ய�ய்ச்சுககிட்டு	
இருககீஙக ? 	 ஏன் 	 ேள்ளிககூடம்	
விடுமுலறோ?	”	என்று	அ்வர		யகட்டார.

”ேள்ளிககூட�ா?	 	 அசதல்ைாம்	 எஙக	ஊரில்	 கிலடோது”	 என்றைர	 சிறு்வரகள்.	
“அப்ேடிோ?		உஙக	ஊரில்	ஒரு	ேள்ளிககூடம்	இரு்நதா	நீஙகள்	எல்ைாரும்	ேடிப்பீஙகைா?”	
என்று	யகட்டார	அ்வர.		

”ஓ!		ேடிப்யோய�!	”	என்றைர	சிறு்வரகள்.

ஊரயதாறும்	ேள்ளிககூடஙகலைத்	திறகக	ய்வணடும்	என்ற	முடிவுககு	்வ்நதார	அ்வர.

நிகழ்வு – 2
ேள்ளி	விழா	ஒன்றில்	ேஙயகற்கச்	 சென்றார	அ்வர.	 	அப்யோது	�ாண்வரகளிடம்	

“ேடிப்ேறிவு	இரு்நதால்தான்	ொடு	முன்யைற்றம்	அலடயும்.	 	 எைய்வதான்	ொடு	முழுகக	
ஐம்ேதாயிரம்	 ேள்ளிகலைத்	 திறகக	முடிவு	 ேணணியிருகயகாம்.	 	 குழ்நலதஙக	 நீஙக	
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எவ்வைவு	தூரம்	 ெட்நது	 யோவீஙக?	 	 நீணட	தூரம்	 ெட்நதால்	 கலைச்சுப்யோயிடுவீஙக.		
அப்புறம்	எப்ேடிப்	ேடிகக	முடியும்?	 	அதைால்	ஒரு	ல�ல்	தூரத்தில்	ஆரம்ேப்ேள்ளி,	
மூன்று	ல�ல்	தூரத்தில்	 ெடுநிலைப்ேள்ளி,	ஐ்நது	ல�ல்	தூரத்தில்	உேரநிலைப்ேள்ளி	
இருககணும்னு	திட்டம்”		என்று	யேசிைார.		

நிகழ்வு – 3
ேள்ளி	நிகழச்சி	ஒன்றில்	 	யதசிேக	சகாடி	ஏற்று�ாறு	அலழகக	அ்வரும்	எழு்நதார.		

அலை்வரும்	எழு்நது	நின்றைர.	 	அப்யோது	ஒரு	�ாண்வன்	�ேஙகிக	கீயழ	விழு்நதான்.		
அலை்வரும்	ேதற்றம்	அலட்நதைர.		தணணீர	சதளித்து	அ்வலை	எழுப்பிைர.

�ேககம்	சதளி்நத	சிறு்வனிடம்	அ்வர	 “காலையில்	ொப்பிட்டாோ?”	 	என்று	யகட்டார.		
அ்வன்	 “எதுவும்	 ொப்பிடவில்லை”	 என்றான்.	 	அதற்கு	அ்வர	 “ஏன்?”	 என்று	 யகட்டார.		
�ாண்வன்	 “ொப்பிட	எதுவும்	இல்லை”	என்று	ேதில்	கூறிைான்.	 	இதற்குப்	பிறகு	ேடிகக	
்வரும்	 �ாண்வரகளுககு	ஒரு	 ய்வலை	உண்வா்வது	்வழஙக	 ய்வணடும்	என்று	முடிவு	
செய்தார	அ்வர.

நிகழ்வு – 4
	 ேர�ககுடி	தலரப்ோைத்லதப்	

ோரத்த 	 யோது 	 உடன் 	 ்வ்நத	
கல்வி	 அதிகாரியிடம்	 யேசிைார.		
”இ்நதக	 காட்டாற்றில்	 தணணீர	
ய ே ா கு ம் 	 ய ே ா து , 	 இ ்ந த ப்	
ேககத்து	 �ாண்வரகள்	 எப்ேடிப்	
ேள்ளிககூடத்திற்குப்	யோ்வாரகள்?”	
என்றார . 	 	 “�லழககாைத்தில்	
� ா ண ்வ ர க ள் 	 ே ள் ளி க கு	
்வர�ாட்டாரகள்	 ஐோ”	 என்றார	
அதிகாரி.	 	 “அப்யோ!	இ்நதப்	ேககம்	
ஒரு	 ேள்ளிககூடம்	 கட்டைாய�?”		
என்றார	 அ்வர. 	 	 “கல்வித்துலற	
விதியின்ேடி 	 மூன்று 	 ல �ல்	
தூரத்திற்குள்	ேள்ளிககூடம்	இரு்நதால்,	ேககத்தில்	ய்வறு	ேள்ளிககு	அனு�தி	கிலடோயத!”	
என்று	அதிகாரி	கூறிைார.	அ்வர	முடிப்ேதற்குள்	 	 “நீஙக	இ்நதக	காட்டாற்லறக	காரணம்	
காட்டுஙக.	இ்நதப்	 ேககம்	ஒரு	ேள்ளிககூடம்	கட்டஅனு�தி	யகளுஙக.	 	 ொன்	ஏற்ோடு	
செய்கியறன்”	என்றார	அ்வர.	

ஆடு	ய�ய்ககும்	சிறு்வரகலையும்	ேள்ளிககூடம்	செல்ை	்வழி	செய்த்வர	ோர	சதரியு�ா?	

குழ்நலதகள்	ேள்ளி	செல்்வதற்காக	நீணட	தூரம்	ெடககககூடாது	என்று	எணணிே்வர	
ோர	சதரியு�ா?

ேள்ளிககுப்	 ேடிகக	 ்வரும்	 �ாண்வரகளுககு	 ஒருய்வலை	 உண்வா்வது	 ்வழஙக	
ய்வணடும்	என்று	நிலைத்த்வர	ோர	சதரியு�ா?
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காமைா�ரின் கல்விப்்பணிகள்
	 கா�ராெர	முதல்	அல�ச்ெராகப்	 ேதவியேற்ற	 யெரத்தில்	ஏறககுலறே	ஆறாயிரம்	

சதாடககப்ேள்ளிகள்	மூடப்ேட்டு	இரு்நதை.	அ்வற்லற	உடைடிோகத்	திறகக	ஆலணயிட்டார.		
�ாநிைம்	முழுகக	அலை்வருககும்	இை்வெக	கட்டாேக	கல்விககாை	ெட்டத்லத	இேற்றித்	
தீவிர�ாக	 ெலடமுலறப்ேடுத்திைார.	 	 �ாண்வரகள்	ேசியின்றிப்	ேடிகக	�திே	உணவுத்	
திட்டத்லதக	 சகாணடு	்வ்நதார.	 	 ேள்ளிகளில்	ஏற்றத்தாழவின்றிக	குழ்நலதகள்	கல்வி	
கற்கச்	சீருலடத்	திட்டத்லத	அறிமுகம்	செய்தார.	 	 ேள்ளிகளின்	்வெதிகலைப்	சேருககப்	
ேள்ளிச்சீரல�ப்பு	�ாொடுகள்	 ெடத்திைார.	 	 தமிழொட்டில்	ேை	கிலைநூைகஙகலைத்	
சதாடஙகிைார.	 	�ாண்வரகள்	உேரகல்வி	சேறப்	சோறியிேல்	கல்லூரிகள்,	�ருத்து்வக	
கல்லூரிகள்,	 கால்ெலட�ருத்து்வக	 கல்லூரிகள்,	 ஆசிரிேப்	 ேயிற்சி	 நிறு்வைஙகள்	
ஆகிே்வற்லறப்	 புதிதாகத்	 சதாடஙகிைார.	 இவ்வாறு	 	 கல்விப்புரட்சிககு	வித்திட்ட்வர	
கா�ராெயர	ஆ்வார.	

கல்வித்துலற	விதிகலை	 �ாண்வரகளின்	 ெைனுககாக	 �ாற்றி,	 அ்வரகள்	்வாழும்	
இடஙகளியையே	ேள்ளிககூடஙகலைத்	திறககச்	செய்த	சி்நதலைோைர	ோர	சதரியு�ா?

அ்வரதான்	 கல்விக	 கண	 திற்நத்வர	 என்று	 த்நலத	 சேரிோரால்	 �ைதாரப்	
ோராட்டப்ேட்ட	�லற்நத	ய�ைாள்	முதல்்வர	கா�ராெர	ஆ்வார.

வைரிநது வைளி்ைாம்

வைரிநது வைளி்ைாம்

கா�ராெரின்	சிறப்புப்	சேேரகள்

v 	 �துலரப்	ேல்கலைககழகத்திற்கு	�துலர	கா�ராெர	ேல்கலைககழகம்	எைப்	சேேர	
சூட்டப்ேட்டது.

v 	 ெடு்வண	அரசு	1976-இல்	ோரதரத்ைா	விருது	்வழஙகிேது.

v 	 கா�ராெர	 ்வாழ்நத	 சென்லை	இல்ைம்	 �ற்றும்	விருதுெகர	 இல்ைம்	ஆகிேை	
அரசுலடல�	ஆககப்ேட்டு	நிலைவு	இல்ைஙகைாக	�ாற்றப்ேட்டை.

v 	 சென்லை	ச�ரிைா	கடற்கலரயில்	சிலை	நிறு்வப்ேட்டது.

v 	 சென்லையில்	உள்ை	உள்ொட்டு	வி�ாை	 நிலைேத்திற்குக	 கா�ராெர	 சேேர	
சூட்டப்ேட்டுள்ைது.

v 	 கன்னிோகு�ரியில்	 கா�ராெருககு	 �ணி�ணடேம்	 02.10.2000	 ஆம்	 ஆணடு	
அல�ககப்ேட்டது.

காமைா�ருககுத் ைமிைக அைசு வ�யை சி்றப்புகள் 

சேரு்நதலை்வர
ேடிககாத	ய�லத
கர�வீரர

கறுப்புக	கா்நதி
ஏலழப்ேஙகாைர
தலை்வரகலை	உரு்வாககுே்வர
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1.	 கா�ராெரின்	்வாழகலகயில்	ெலடசேற்ற	சுல்வோை	நிகழவு	ஒன்றிலை	அறி்நது	
்வ்நது	்வகுப்ேலறயில்	யேசுக.

2.	 தற்யோது	�ாண்வரகளுககு	அரசு	அளிககும்	ெைத்திட்டஙகலைப்	ேட்டிேலிடுக.

கற்பவை கற்றபின்

ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

1.	 ேள்ளிககூடம்	செல்ைாததற்கு	ஆடுய�ய்ககும்	சிறு்வரகள்	
கூறிே	காரணம்

	 அ)	ஆடு	ய�ய்கக	ஆள்	இல்லை		 ஆ)	ஊரில்	ேள்ளிககூடம்	இல்லை

	 இ)	்வழி	சதரிேவில்லை		 	 				 ஈ)	யேரு்நது	்வெதியில்லை

2.			ேசியின்றி	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது

	 அ)	ேசி		+	இன்றி				ஆ)	ேசி		+	யின்றி	 இ)	ேசு		+	இன்றி	 ஈ)	ேசு		+	யின்றி

3.			ேடிப்ேறிவு	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது

	 அ)	ேடி	+	அறிவு				ஆ)	ேடிப்பு		+	அறிவு				இ)	ேடி	+	்வறிவு	 ஈ)	ேடிப்பு		+	்வறிவு

4.	 காடு		+		ஆறு	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்

	 அ)	காட்டாறு		 			ஆ)	காடாறு		 		இ)		காட்டுஆறு		 ஈ)		காடுஆறு

சொற்சறாடரில்	அல�த்து	எழுதுக.

அ)				்வகுப்பு					ஆ)	 	உேரகல்வி				 	இ)		சீருலட

யகாடிட்ட	இடஙகலை	நிரப்புக.

1.	 குழ்நலதகள்	ேள்ளியில்	ஏற்றத்தாழவின்றிப்	ேடிகக	-------	அறிமுகப்ேடுத்திைார.

2.	 கா�ராெலரக	‘கல்விக	கண	திற்நத்வர’	எை	�ைதாரப்	ோராட்டிே்வர		----------.

குறு	விைா

1.	 கா�ராெர	காைத்தில்	சதாடஙகப்ேட்ட	கல்வி	நிறு்வைஙகள்	ோல்வ?

2.	 கா�ராெர	முதல்்வராகப்	சோறுப்யேற்றதும்	கல்விககாகச்	செய்த	முதல்	ேணி	ோது?

சிறு	விைா

கா�ராெரின்	�திே	உணவுத்திட்டம்	குறித்து	எழுதுக.
சி்நதலை	விைா

நீஙகள்	முதைல�ச்ெராைால்	கல்வி	முன்யைற்றத்திற்காக	என்சைன்ை	திட்டஙகலை	
்வகுப்பீரகள்?

மதிப்பீடு
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இயல்
நான்கு நூலகம் ்நாககி...

விரிைானம்

		“கற்றது	லகேைவு,	கல்ைாதது	உைகைவு”	என்ேர.		உைக	அறில்வ	
ொம்	சேறு்வதற்குப்	ோடநூல்கள்	�ட்டும்	யோதாது.	ேல்ய்வறு	
துலற	ொர்நத	நூல்கலைத்	யதடிப்	ேடிகக	ய்வணடும்.	அதற்குத்	
துலணபுரி்வை	 நூைகஙகயை	 ஆகும்.	 நூைகஙகள்	 �ா்வட்ட	
நூைகம்,	கிலை	நூைகம்	,	ஊரப்புற	நூைகம்	,	ேகுதி	யெர	நூைகம்,	
தனிோள்	நூைகம்	 எைப்	 ேை்வலகப்ேடும்.	ஆசிோவியையே	

இரணடா்வது	சேரிே	நூைகம்	 ெம்	 தமிழொட்டில்	உள்ைது.	அலதப்ேற்றி	அறி்நது	
சகாள்ய்வாம்.

ஆசிரிேர	 :	 �ாண்வரகயை!		இயதா,	இது	தான்	அணணா	நூற்றாணடு		நூைகம்.

�ாண்வரகள்	 :	 ஆ!		எவ்வைவு	சேரிே	நூைகம்!

ஆசிரிேர	 :	 ஆம்,	ஆசிேககணடத்தி	யையே	இரணடா்வது	சேரிே	நூைகம்	இதுதான்.	
தலரத்	 தைம்	 �ற்றும்	 எட்டு	 அடுககுகலைக	 சகாணடது.	 இதன்	
ேரப்ேைவு		�ட்டும்	எட்டு	ஏககர.	ெரி!		ெரி!		்வாருஙகள்.		உள்யை	சென்று	
ோரககைாம்.		

[ஆறாம்	 ்வகுப்பில்	 	 ேடிககும்	 �ாண்வரகள்	 ஒரு	 ொள்	 கைப்ேேண�ாகச்		
சென்லையில்	உள்ை	அணணா	நூற்றாணடு	நூைகத்திற்கு	்வருகின்றைர.]
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கவிதா	 :	 ஐோ,	இ்நதப்	ேடத்தில்	இருப்ே்வர	ோர?

நூைகர	 :	 இ்வரதான்	 முலை்வர	 இரா . 	 அரஙகொதன். 	 நூைக	 விதிகலை	
உரு்வாககிே்வர.	 	இ்வர	இ்நதிே	நூைக	அறிவிேலின்	த்நலத	என்று	
அலழககப்ேடுகிறார.	

	 �ாண்வரகயை!	தலரத்	தைத்தில்	ோரல்வத்	
திறன்	 குலறோடு	 உலடயோருககாை	
பிரிவு	 உள்ைது.	 அ்வரகள்	 சதாட்டுப்	
ோரத்துப்	 ேடிப்ேதற்காை	 பிசரய்லி	
நூல்கள்	 	 உள்ைை.	 	 யகட்டு	 	 அறிே		
ஒலி	 ்வடி்வ	 நூல்கள்	 குறு்நதகடுகள்	
்வடிவில்	 உள்ைை.	 அ்வரகளுககு	 உதவி	
செய்ேப்	 ேணிோைரகளும்	 உள்ைைர.	
இஙகு	 பிசரய்லி	 எழுத்தில்	 நூல்கலை	
உரு்வாககும் 	 கருவியும் 	 உள்ைது .	
ேடிசேடுககும்	்வெதியும்	உணடு.

கணிேன்		 :	 என்	ேககத்து	வீட்டு		அணணாவிற்குப்	ோரல்வக	குலறோடு	இரு்நதும்		
ேட்டப்ேடிப்பு	 	முடித்துள்ைார.	 	அ்வருககு	 	இது	மிகவும்	ேேன்ேடும்.		
அ்வரிடம்	இ்நதத்	தக்வலைக	கூறப்	யோகியறன்.

நூைகர	 :	 இயதா	ெகரும்	ேடிககட்டு.	இதில்	ஏறி	ொம்	முதல்	தைத்திற்குச்	சொல்ய்வாம்	
்வாருஙகள்.		இ்நத	முதல்	தைம்	
குழ்நலதகளுககாகச்	சிறப்ோக	
உரு்வாககப்	 ேட்ட	 ேகுதி.	
குழ்நலதகள்	 �கிழச்சிோை	
சூழலில்	 	 ேடிப்ேதற்காகச்	
செேற்லக 	 �ரம் 	 ஒன்று	
அல�ககப்ேட்டு	 உள்ைது.	

வைரிநது வைளி்ைாம்

ஆசிோ	கணடத்தியையே	 	மிகப்	சேரிே		
நூைகம்		சீைாவில்	உள்ைது.

பிசரய்லி	நூல்

	 [அனு�திக 	 கடிதத்லத 	 ஆசிரிேர		
்வ ர ய ்வ ற் ே ா ை ரி ட ம் 	 ச க ா டு க கி ற ா ர .	
பிறகு	 	 நூைகப்	 சோறுப்ோைர	 ஒரு்வர		
நூைகத்லதச்	 சுற்றிக	 காட்டுகிறார.	அஙகுச்	
சு்வரில்	ஒரு	ேடம்		�ாட்டப்ேட்டு	உள்ைது.]
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சிறு்வரகள்	 �ட்டு�ல்ை	
அலை்வரின்	�ைத்லதயும்	
ச க ாள்லைசக ாள்ளும்	
ேகுதி	இது.	இஙகு	இருேது	
ஆயிரத்துககும்	 ய�ற்ேட்ட	
ேல்லூடகக	குறு்நதகடுகள்	
கு ழ ்ந ல த க ளு க க ா க ச்	
யெகரித்து	 ல்வககப்ேட்டு	
உள்ைை.	 	பிற	ொடுகளில்	இரு்நது	திரட்டப்ேட்ட	ஐம்ேது	ஆயிரத்திற்கும்	
ய�ற்ேட்ட	நூல்கள்	இஙகு	உள்ைை.

(குழ்நலதகள்	பிரிவில்	அல�ககப்ேட்டிரு்நத	நூல்	அடுககுகலையும்	விலைோடும்	
இடத்லதயும்	�ாண்வரகள்	ோரத்து	�கிழ்நதைர.	அஙகுக	கணலணயும்	கருத்லதயும்	க்வரும்	
்வலகயில்	இரு்நத	புத்தகஙகலை	ஆ்வலுடன்	லகயில்	எடுத்து	�கிழச்சியுடன்	ோரத்தைர.	
அப்பிரில்வ	விட்டுப்	பிரிே	�ைமில்ைா�ல்	�ாண்வரகள்	ெகர்நதைர.)

இனிோ	 :	 இ்நத	 ஒரு	 தைத்லதப்	 ோரககய்வ	 இன்று	 ஒரு	 ொள்	 யோதாது	
யோலிருககிறயத!.

கவிதா	 :	 ஆம்	இனிோ,	நீ	கூறு்வது	ெரிதான்.		

(ஒவச்வாரு	தை�ாகப்		ோரத்தேடி	சென்று	ஏழாம்	தைத்லத	அலடகின்றைர.)

நூைகர	 :	 இதுதான்	 ஏழாம்	 தைம்.	 	 இஙகுப்	 ேழல�ோை	 ஓலைச்	 சு்வடிகள்	
யெகரித்துப்	 ோதுகாத்து	 ல்வககப்ேட்டு	 உள்ைை.	 இயத	 தைத்தில்	
்வரைாறு,	புவியிேல்,	சுற்றுைா	நூல்களும்	உள்ைை.

	 	 இஙகு	அலைத்து்வலகப்	 	 யோட்டித்	 யதரவுகளுககும்	 யதல்வோை		
நூல்கள்		உள்ைை.		மின்	நூைகமும்	உள்ைது.		அலைத்துத்	துலற	ொர்நத	
தர�ாை	மின்நூல்களும்		மின்	இதழகளும்	உள்ைை.

வைரிநது வைளி்ைாம்

தலரத்தைம்	 -	 சொ்நத	நூல்	ேடிப்ேகம்,	
பிசரய்லி	நூல்கள்
முதல்	தைம்	-	குழ்நலதகள்	பிரிவு,	ேரு்வ	
இதழகள்
இரணடாம்	தைம்	-	தமிழ	நூல்கள்
மூன்றாம்	 தைம்	 -	 கணினி	அறிவிேல்,	
தத்து்வம்,	அரசிேல்	நூல்கள்
ொன்காம்	தைம்	 -	சோருளிேல்,	 ெட்டம்,	
்வணிகவிேல்,	கல்வி

அண்ைா நூலகத்தின் எட்டுத் ைைங்கள்

ஐ்நதாம்	 தைம்	 -	 கணிதம்,	 அறிவிேல்,	
�ருத்து்வம்
ஆற ா ம் 	 தைம் 	 - 	 ச ே ா றியிேல் ,	
ய்வைாணல�,	திலரப்ேடககலை
ஏழாம்	தைம்	-	்வரைாறு,	சுற்றுைா
எட்டாம்	தைம்	 -	நூைகத்தின்	நிர்வாகப்	
பிரிவு
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�ாதவி	 :	 ஐ ே ா , 	 இ ங கு ள் ை	
பு த் த க ங க லை 	 ெ ா ம்	
வீட்டிற்கு	எடுத்துச்	செல்ை	
முடியு�ா?

ஆசிரிேர	 :	 மு டி ே ா து 	 � ா த வி .		
இஙயகயே	அ�ர்நதுதான்	
ேடிகக	ய்வணடும்.

ோத்தி�ா	 :	 இ்நத	நூைகத்தில்	எஙகும்		‘குளு	குளு’	ச்வை	உள்ையத!

நூைகர	 :	 ஆ�ாம்.	 	நூைகம்	முழு்வதுய�	குளிரேதை	்வெதி	செய்ேப்ேட்டுள்ைது.	
ய�லும்	 	இயத	்வெதியுடன்	கூட்ட	அரஙகு,	 கலைேரஙகு,	 கருத்தரஙகக	
கூடம்,	கணகாட்சி	அரஙகு	யோன்றல்வயும்		உள்ைை.

பீட்டர	 :	 ஆகா,	இத்தலை	்வெதிகள்		நூைகத்தில்	உள்ைை்வா?	ென்றி	ஐோ.		எஙகள்	
ஊரில்	நூைகம்	இல்லையே?	ொன்	என்ை	செய்்வது?	

ஆசிரிேர	 :	 அதற்குத்தான்	தமிழக	அரசு	ெட�ாடும்	நூைகம்	என்னும்	திட்டத்லதத்	
சதாடஙகியுள்ைது.	

பீட்டர	 :	 அப்ேடிோைால்	அலத	ொன்	ேேன்ேடுத்துய்வன்	ஐோ.

�ாண்வரகள்	 :	 இனி	 	 எஙகள்	 வீட்டின்	
அ ரு கிலுள்ை 	 கி லை	
நூைகத்லதயும்	த்வறா�ல்	
ேேன்ேடுத்துய்வாம்	ஐோ.

ஆசிரிேர	 :	 எ ங க ளு க கு	
இ னி ே 	 மு ல ற யி ல்	
்வழிகாட்டிோக	இரு்நத	நூைகப்	சோறுப்ோைரகளுககு	மிகக	 ென்றி.	
�ாண்வரகயை	�கிழச்சிதாயை!	்வாருஙகள்	புறப்ேடைாம்.

1.	 நூைகஙகளில்	உள்ை	புத்தகஙகளில்	உஙகளுககுப்	பிடித்த�ாை	நூல்கலைப்	
ேட்டிேலிடுக.

2.	 நீஙகள்	விரும்பிப்	ேடித்த	நூல்	குறித்து	ெணேனுடன்	உலரோடுக.

கற்பவை கற்றபின்

அணணா	நூைகத்லதப்	ேற்றிச்		சுருகக�ாக	எழுதுக.

மதிப்பீடு

வைரிநது வைளி்ைாம்

வைரிநது வைளி்ைாம்

நூலகத்தில் ்படித்து உயர்நிவல 
அவைநைைர்களுள் சிலர்

அறிஞர	அணணா,	ஜ்வஹரைால்	யெரு
அணணல்	அம்யேத்கர,	காரல்	�ாரகஸ்

சிற்நத 	 	 நூைகரகளுககு	 டாகடர	
எஸ்.ஆர . 	 அரஙகொதன்	 	 விருது	
்வழஙகப்ேடுகிறது.
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இயல்
நான்கு இன எழுத்துகள்

கறகண்டு

சிை	எழுத்துககளுககு	இலடயே	ஒலிககும்	முேற்சி,	பிறககும்	இடம்	ஆகிே்வற்றில்	
ஒற்றுல�	உணடு.	இவ்வாறு	ஒற்றுல�	உள்ை	எழுத்துகள்	இை	எழுத்துகள்	எைப்ேடும்.	
ஆறு	்வல்லிை	 	ச�ய்	எழுத்துகளுககும்	ஆறு	ச�ல்லிை	எழுத்துகளும்	இை	எழுத்துகள்	
ஆகும்.	சொற்களில்	ச�ல்லிை	ச�ய்	எழுத்லத	அடுத்துப்	சேரும்ோலும்	அதன்	இை�ாகிே	
்வல்லிை	எழுத்து	்வரும்.

(எ.கா.)	 திஙகள்,	�ஞெள்,	�ணடேம்,	ெ்நதைம்,	அம்பு,	சதன்றல்

இலடயிை	எழுத்துகள்	ஆறும்	(ய்,	ர,	ல்,	வ,	ழ,	ள்)	ஒயர	இை�ாகும்.
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ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

1.	 ச�ல்லிைத்திற்காை	இை	எழுத்து	இடம்சேறாத	சொல்	எது?

	 அ)	�ஞெள்	ஆ)	்வ்நதான்		 இ)	கல்வி	 ஈ)	தம்பி

2.	 த்வறாை	சொல்லை	்வட்டமிடுக.

	 அ)	கணடான்	ஆ)	ச்வன்ரான்	 இ)	ெணடு	 ஈ)	்வணடு

பின்்வரும்	சொற்கலைத்	திருத்தி	எழுதுக.		பிலழககாை	காரணம்	தருக.

	 பிலழோை	சொல்	 										 திருத்தம்	 																					

						 சதணறல்	 	 	 	 		 	 	 	 ----------	 	

					 	கன்டம்	 	 	 	 		 	 	 	 ----------	 	

					 	ென்ரி	 	 	 	 	 		 	 	 	 ----------	 	

						 �ன்டேம்	 	 	 	 		 	 	 	 ----------	 	

சிறுவிைா

இை	எழுத்துகள்	என்றால்	என்ை?

மதிப்பீடு

கற்பவை கற்றபின்
தஙகப்	ோப்ோ	்வ்நதாயை!
சிஙகப்	சோம்ல�	த்நதாயை!
ேஞசு	யோன்ற	லகோயை!
ேணடம்	சகாணடு	்வ்நதாயை!
ே்நதல்	முன்பு	நின்றாயை!
கம்ேம்	சுற்றி	்வ்நதாயை!
சதன்றல்	காற்றும்	்வ்நதயத!
சதவிட்டா	இன்ேம்	த்நதயத!

இப்ோடலில்	இடம்சேற்றுள்ை	இை	எழுத்துச்	சொற்கலை	எடுத்து	எழுதுக.

ச�ய்சேழுத்துகலைப்	யோைய்வ	உயிர	எழுத்துகளிலும்	இை	எழுத்துகள்	உணடு.	உயிர	
எழுத்துகளில்	குறிலுககு	செடிலும்,	செடிலுககுக	குறிலும்	இை	எழுத்துகள்	ஆகும்.		குறில்	
எழுத்து	இல்ைாத	ஐ	என்னும்	எழுத்துககு	இ	என்ேது	இை	எழுத்தாகும்.	ஔ	என்னும்	
எழுத்துககு	உ	என்ேது	இை	எழுத்தாகும்.	சொல்லில்	உயிர	எழுத்துகள்	யெர்நது	்வரு்வது	
இல்லை.		அைசேலடயில்	�ட்டும்	செடிலைத்	சதாடர்நது	அதன்	இை�ாகிே	குறில்	எழுத்து	
யெர்நது	்வரும்.

(எ.	கா.)		ஓஒதல்,	தூஉம்,	தழீஇ

தமிழ	எழுத்துகளில்	ஆய்த	எழுத்துககு	�ட்டுய�	இை	எழுத்து	இல்லை.
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ேடித்துச்	சுல்வகக

 ்ோ்தோனும் நோடோமோல் ஊரோமோல் எனநனோருவன
 �ோந்துதணயும் ்கல்்லோ்த வோறு.
        - குறள்
 ஆற்றவும் ்கற்றோர அறிவுதட்ோர அஃதுதட்ோர
 நோற்றித�யும் ந�ல்்லோ்த நோடுஇல்த்ல அந்நோடு
 தவற்றுநோடு ஆ்கோ ்தமதவஆம் ஆயினோல்
 ஆற்றுஉணோ தவண்டுவது இல்.
       - பழநமோழி நோனூறு

சதாடரகலை	நீட்டித்துப்	புதிே	சதாடரகலை	உரு்வாககுஙகள்.

	 (எ.கா.)

ோடம்	ேடித்தான்.	 	 							 	 	 	 �லழ	சேய்தது.	

்வகுப்பில்	ோடம்	ேடித்தான்.	 	 	 													----		----		---

தமிழ	்வகுப்பில்	ோடம்	ேடித்தான்.	 	 	 ----		----		----		----

யெற்று	தமிழ	்வகுப்பில்	ோடம்	ேடித்தான்.	 	 ----		----		----		----		----

அ்வன்	யெற்று	தமிழ	்வகுப்பில்	ோடம்	ேடித்தான்.	 -----		----		----		----		----		----

இரு	சோருள்	தரககூடிே	சொற்கலைப்	ேேன்ேடுத்திச்	சொற்சறாடரகள்	அல�யுஙகள்.

	 		 	 (நூல்,	�ாலை,	ஆறு,	ேடி)

	 (எ.	கா.)			ஆலட	லதகக	உதவு்வது	நூல்

	 		 	 மூதுலர	அற	நூல்

பின்்வரும்	சொற்கலைப்	ேேன்ேடுத்திச்	சொற்சறாடரகலை	உரு்வாககுஙகள்.

வமாழிவய ஆள்்ைாம் !

ஆசிரிேர
�ாண்வன்

கவிலத
ோடம்

எழுதுகிறார

எழுதுகிறான்

ேடிககிறார

ேடிககிறான்

கற்பிககிறார
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உலரோடலை	நிலறவு	செய்யுஙகள்.

�ாண்வர	 :	 ்வணககம்	ஐோ.

தலைல�	ஆசிரிேர	 :	 ்வணககம்	�தி	உைககு	என்ை	ய்வணடும்?

�ாண்வர		 :	 எைககு	�ாற்றுச்	ொன்றிதழ	ய்வணடும்	ஐோ.

தலைல�	ஆசிரிேர	 :	 ------------------------------------

�ாண்வர	 :	 என்	த்நலதககுப்	ேணி	�ாறுதல்	கிலடத்திருககிறது	ஐோ.

தலைல�	ஆசிரிேர	 :	 அப்ேடிோ!		எ்நத	ஊருககுப்	ேணி	�ாறுதல்	கிலடத்திருககிறது?

�ாண்வர	 :	 ------------------------------------

தலைல�	ஆசிரிேர	 :	 அஙகு	எ்நதப்	ேள்ளியில்	யெரப்	யோகிறாய்?

�ாண்வர	 :	 ------------------------------------

தலைல�	ஆசிரிேர	 :	 ------------------------------------

�ாண்வர	 :	 என்	அப்ோல்வ	அலழத்து	்வ்நதிருககியறன்	ஐோ.

கீயழ	 சகாடுககப்ேட்டுள்ை	தலை்வரகளின்	பிற்நத	 ொள்	எ்நத	 ொைாகக	 சகாணடாடப்	
ேடுகிறது.

	 (குழ்நலதகள்	திைம்,		�ாண்வர	திைம்,		ஆசிரிேர	திைம்,		யதசிே	இலைஞர	திைம்,	
	 கல்வி	்வைரச்சி	ொள்)

	 1.	 	கா�ராெர	பிற்நத	ொள்	----------------------------------

	 2.	டாகடர	எஸ்.	இராதாகிருஷணன்	பிற்நதொள்	------------------------------

	 3.	அப்துல்கைாம்	பிற்நத	ொள்	------------------------

	 4.	விய்வகாை்நதர	பிற்நத	ொள்	------------------------------

	 5.	 ஜ்வஹரைால்	யெரு	பிற்நத	ொள்	--------------------------------

இை	எழுத்துகள்	அல�்நதுள்ை	சொற்கலை	்வட்டமிடுஙகள்.

	 கஙலக,	ேககம்,	்வணடு,	�ணடேம்,	�ஙலக,	

	 ச்வ்நதேம்,	த்நதம்,	ேஞசு,	ேச்லெ,	தககாளி,	�ஞெள்,	

	 கம்ேைம்,	குன்று,	காகலக,	செஙகடல்,	யதஙகாய்
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கீழககாணும்	சொற்களுள்	அல�்நதுள்ை	இை	எழுத்துகலை	எடுத்து	எழுதுஙகள்.

	 ெஙகு,	நுஙகு,	பிஞசு,	்வஞெம்,	ேட்டணம்,	சுணடல்,	்வணடி,	

	 ே்நதேம்,	ே்நது,	கற்கணடு,	சதன்றல்,	ென்று

பின்்வரும்	ேத்திலேப்	ேடித்து	விைாவிற்யகற்ற	விலடேளிககவும்.

கா�ராெரின்	 வீட்டுககுள்	 ஒரு	 சிறு்வனும்	அ்வனுலடே	 தஙலகயும்	 நுலழே	
முேன்றைர.	 	ஊழிேர	அ்வரகலைத்	தடுப்ேலதக	 கா�ராெர	 க்வனித்தார.	 	உடயை	
அ்வரகலை	உள்யை	அலழத்தார.	 	 “ோலரப்	ோரகக	்வ்நதீஙக?”	 என்று	அன்புடன்	
விைவிைார.	 	 “எஙக	 அணணனுககுத்	 யதரவுககுப்	 ேணம்	 கட்ட	 அம்�ாவிடம்	
்வெதியில்யை.	உஙகலைப்	ோரத்தால்…”	என்று	சிறுமி	கூறி	முடிப்ேதற்குள்,	 “அம்�ா	
அனுப்பி	விட்டாரா?”	என்று	கா�ராெர	யகட்டார.		”இல்லை	ொஙகைாகத்தான்	்வ்நயதாம்.		
அம்�ா	அப்ேைம்	யோட்டு	வீடு	வீடாகக	சகாணடு	யோய்	வித்துட்டு	்வரு்வாஙக.		அதில்	
்வரும்	்வரு�ாைத்லத	்வச்சுதான்	எஙகலைப்	ேடிகக	ல்வககிறாஙக”		என்று	குழ்நலதகள்	
கூறிைர.	 அதலைக	 யகட்டதும்	 �ாடியேறிச்	 சென்று	 ேணத்லதக	 சகாணடு	்வ்நது	
சகாடுத்தார.

�றுொள்	குழ்நலதகள்	இரு்வரும்	கா�ராெலரத்	யதடி	்வ்நதைர.		“ஐோ	யதரவுககுப்	
ேணம்	கட்டிோச்சு.		இ்நத	இரசீலத	(ேற்றுச்	சீட்லட)	அம்�ா	உஙகளிடம்	காட்டிட்டு	்வரச்	
சொன்ைாஙக”	என்றைர.	அதலைக	யகட்டுக	கா�ராெர	�ைம்	செகிழ்நதார.

	 1.	 கா�ராெரின்	வீட்டிற்குள்	நுலழே	முேன்ற்வரகள்	-------

	 		 அ)	சேற்யறார					ஆ)	சிறு்வன்,	சிறுமி	 இ)	�ககள்	 ஈ)	ஆசிரிேரகள்	

	 2.	இ்நநிகழவு	சிறு்வைது	குடும்ேத்தின்	எப்ேணலே	விைககுகிறது?

	 		 அ)	ஏழல�					ஆ)	யெரல�		 இ)	உலழப்பு		 ஈ)	கல்ைால�	

	 3.	�றுொள்	குழ்நலதகள்	்வ்நததும்	கா�ராெர	�ைம்	-------

	 4.	சிறு்வனும்	சிறுமியும்	எதற்காகக	கா�ராெரின்	வீட்டிற்கு	்வ்நதைர?

	 5.	 கா�ராெர	செய்த	உதவி	ோது?

	 கட்டுலர	எழுதுக

	 கா�ராெர	 என்னும்	 தலைப்பில்	 கீழககாணும்	குறிப்புகலைக	 சகாணடு	 கட்டுலர	
எழுதுக.

	 முன்னுலர
	 இைல�க	காைம்
	 கல்விப்	ேணி
	 நிலறய்வற்றிே	பிற	திட்டஙகள்
	 முடிவுலர
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‘கல்விககண	 திற்நத	 கா�ராெர’	 இத்சதாடரிலுள்ை	 எழுத்துகலை	 �ட்டும்	
ேேன்ேடுத்தி	புதிே	சொற்கலை	உரு்வாககுஙகள்.	(எ.கா.)	கண

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

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

முலற	�ாறியுள்ை	சொற்கலைச்	ெரிோை	இடத்தில்	சோருத்திச்	சொற்சறாடலர	 	நிலறவு	
செய்க.

	 1.	முலையியை	விலையும்	சதரியும்	ேயிர

	 2.	ஆககுய்வாம்	இல்ைால�	கல்ைால�லே

கீழககாணும்	கட்டஙகளில்	உள்ை	இை	எழுத்துச்	சொற்கலை	்வட்டமிட்டுத்	தனிோக	எடுத்து	
எழுதுக.

செேல்	திட்டம்

		 கா�ராெர	குறித்த	செய்திகள்	�ற்றும்	புலகப்ேடஙகளுடன்	ஒரு	ேடத்சதாகுப்பு	(Album)	
உரு்வாககவும்.

என்	சோறுப்புகள்

	 1.	 கல்வியின்	சிறப்லே	உணர்நதுள்யைன்.

	 2.	சதாடர்நது	கல்வி	கற்யேன்.

	 3.	 கல்விோல்	எைது	இைட்சிேத்லத	அலடய்வன்.

	 4.	 கல்விோல்	சிற்நத்வரகலை	என்	முன்யைாடிகைாகக	சகாள்ய்வன்.

	 5.	 புத்தகம்	ேடிககும்	ேழககத்லத	ஏற்ேடுத்திக	சகாள்ய்வன்.

� ண ட ே ம் அ
ற தி க ்ந கி ெ
கி பி ம் து ளி ங
சத ன் ற ல் ங கு
ள் வி � ஞ ெ ள்

நிறக அைறகுத் ைக...

வமாழி்யாடு விவையாடு
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கலைச்சொல்	அறிய்வாம்

	 கல்வி	 	 	 	 -	 Education

	 சதாடககப்	ேள்ளி	 	 -	 Primary	School

	 ய�ல்நிலைப்	ேள்ளி	 	 -	 Higher	Secondary	School

	 நூைகம்	 	 	 	 -	 Library

	 மின்ேடிககட்டு	 	 	 -	 Escalator

	 மின்தூககி	 	 	 -	 Lift

	 மின்ைஞெல்	 	 	 -	 E	-	Mail

	 குறு்நதகடு	 	 	 -	 Compact	Disk	(CD)

	 மின்நூைகம்	 	 	 -	 E	–	Library

	 மின்நூல்	 	 	 -	 E	-	Books	

	 மின்	இதழகள்	 	 	 -	 E	–	Magazine

1.	 ஔல்வோர	என்ற	சேேரில்	ேைர	இரு்நதிருககின்றைர	என்ற	செய்திலே	இலணேத்தில்	
யதடுக.

2.	 கல்வியின்	 சிறப்புக	 குறித்துக	கூறியுள்ை	 கல்விோைரகள்	 சிைரின்	 சேேரகலை	
இலணேத்தில்	யதடிப்	ேட்டிேலிடுக.

3.	 கல்விோல்	உேர்நயதாரின்	சேேரகலை	இலணேத்தில்	யதடிப்	ேட்டிேலிடுக.

4.		 கல்வியின்	சிறப்புக	கூறும்	ய�ற்யகாள்கலை	இலணேத்தில்	யதடிப்	ேயில்க.

5.	 உைகப்	புகழசேற்ற	புத்தகத்	திருவிழாககள்	குறித்து	இலணேத்தில்	யதடிப்	எழுதுக.

இவையத்தில் காண்க

இணையச் செயல்பாடு
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இணையச் செயல்பாடு்கள

ேடிகள்:

⇒	 சகாடுககப்ேட்டிருககும்	 உரலி	 /	 விலரவுக	 குறியீட்லடப்	 ேேன்ேடுத்தி	 Digital 
Dialects என்னும்	 இலணேச்	 செேலியின்	 ேககத்திற்குச்	 செல்ைவும்.	 அஙகுக	
சகாடுககப்ேட்டிருககும்	ச�ாழிகளில்	தமிலழத்	யதரவு	செய்து	சகாள்ைவும்	.

⇒	 இப்யோது	திலரயில்	Tamil	Alphabet,	Numbers,	Fruit	&	Vegetables,	Colors	,	Animals	யோன்ற	
சதரிவுகள்	சகாடுககப்ேட்டிருககும்.		அதில்	விரும்பும்	சதரில்வத்	யதர்நசதடுககவும்.

⇒	 உதாரணத்திற்கு	Animals	என்ேலதத்	சதரிவு	செய்தவுடன்	விைஙகுகளின்	சேேரகள்	
அடஙகிே	 கட்டம்	 யதான்றும்.	 அதன்	 கீயழ	 	 இருககும்	 play	 game	 என்ேலதச்	
சொடுககிேதும்	விலைோடு்வதற்காை	அறிவுலரக	கட்டம்	யதான்றும்.		அதன்	கீயழ	
இருககும்	play	game	என்ேலத	மீணடும்	சொடுககி	விலைோட்லடத்	சதாடரவும்.

செேல்ோட்டிற்காை	உரலி	

http://www.digitaldialects.com/

*சகாடுககப்ேட்டுள்ை	ேடஙகள்அலடோைத்திற்காக	�ட்டுய�

விணையபாடி 
்பார்ப்ச்பாைபா...

Digitaldialects 
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கற்றல் ்நாககங்கள்
 நலசலைபாழுக்்கப் ்ண்பு்கணை அறிதல

 தமிைர் திருநபாளின சிறப்ண் உைர்தல

 தமிைரின சிற்க்்கணலைச் சிறப்ண்யும் பிற ்கணலை்கணையும் அறிதல

 நபாட்டுப்புறப் ்பாடல்கள மூலைம் ச்வளிப்்டும் நபா்கரி்கம், ்ண்்பாட்டிணன அறிதல

 ையஙச்கபாலி ச்வறு்பாடு அறிந்து சைபாழிணயச் ெரியபா்கப் ்யன்டுத்துதல

இயல்
ஐநது ்பாைறிநது ஒழுகுைல்
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நனறி்றி்தல் நபோதறயுதடதம இனந�ோல்த்லோடு
இனனோ்த எவ்வுயிரக்கும் ந�ய்்ோதம ்கல்விந்ோடு
ஒபபுரவு ஆற்ற அறி்தல் அறிவுதடதம
நல்லினத ்தோதரோடு நட்டல் - இதவந்ட்டும்
ந�ோல்லி் ஆ�ோர விதது   
    - நபருவோயின முள்ளி்ோர

இயல்
ஐநது ஆ�ாைக்காவை

ெல்சைாழுககய�	ெல்ை	�னிதரகலை	உரு்வாககும்.	ொம்	ஒழுகக	
செறிகலை	அறி்நதால்தான்	அ்வற்லறப்	பின்ேற்றி	 ெல்்வாழவு	
்வாழ	 முடியும்.	 இ்நத	 யொககத்திற்காகய்வ	 ெம்	 முன்யைார	
அற	 நூல்கலைப்	 ேலடத்தைர. 	 ொம்	 பின்ேற்ற	 ய்வணடிே	
ெற்ேணபுகலை	 அறநூல்கள்	 விைககுகின்றை. 	 அ்வற்லற	
அறிய்வாம்	்வாருஙகள்.

கவிவைப்்்பவை

வ�ால்லும் வ்பாருளும்
	 ென்றிேறிதல்		 	 –		 பிறர	செய்த	உதவிலே	�ற்வால�
	 ஒப்புரவு	 	 -	 பிறருககு	உதவி	செய்தல்
	 ெட்டல்	 	 	 -	 ெட்புக	சகாள்ளுதல்

்பாைலின் வ்பாருள்
பிறர	 செய்த	உதவிலே	�ற்வாதிருத்தல்;	பிறர	 செய்யும்	 தீல�கலைப்	சோறுத்துக	

சகாள்ளுதல்;	இனிே	சொற்கலைப்	யேசுதல்;	எவவுயிரககும்	துன்ேம்	செய்ோதிருத்தல்;	
கல்வி	அறிவு	சேறுதல்;	பிறருககு	உதவுதல்;	அறிவுலடே்வராய்	இருத்தல்;	 ெற்ேணபுகள்	
உலடே்வயராடு	 ெட்புக	 சகாள்ளுதல்	ஆகிே	 எட்டும்	 ெல்சைாழுககத்லத	விலதககும்	
விலதகள்	ஆகும்.

நூல் வைளி
ஆசாரக்தைாகவயின்	ஆசிரியர்	 யபைருவாயின்	முளளியார்.	இவர்	 பிறநே	ஊர்	
வணையத்தூர்.	ஆசாரக்தைாகவ	என்பைேற்கு	நல்	ஒழுக்ைஙைளின்	யோகுப்பு	
என்பைது	யபைாருள.	இநநூல	பைதிய்ணகீழ்க்ைணேக்கு	நூலைளுள	ஒன்று.	இநநூல	
நூறு	யவணபைாக்ைகளக்	யைாணைது.	
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1.		 ொம்	எ்நசத்நத	்வலகயில்	பிறருககு	உத்வைாம்	என்ேது	குறித்து	ெணேரகளுடன்	
கை்நதுலரோடுக.

2.		 இ்நதப்	 ோடலில்	 கூறப்ேடும்	 கருத்துகளுககுப்	 சோருத்த�ாை	 திருககுறள்	
அதிகாரஙகளின்	தலைப்புகலைப்	ேட்டிேலிடுக.

3.	 ”கூடா	ெட்புக	யகடாய்	முடியும்“	என்னும்	கருத்து	அல�்நத	கலத	ஒன்று	கூறுக.

கற்பவை கற்றபின்

ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

	 1.		 பிறரிடம்	ொன்	---------	யேசுய்வன்.

	 		 அ)	கடுஞசொல்					ஆ)	இன்சொல்	 	இ)	்வன்சொல்				ஈ)	சகாடுஞசொல்

	 2.		 பிறர	ெ�ககுச்	செய்யும்	தீஙலகப்	சோறுத்துகசகாள்்வது	--------	ஆகும்.

						 		 அ)	்வம்பு					ஆ)	அல�தி					இ)	அடககம்						ஈ)	சோலற

	 3.		அறிவு+உலடல�	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்	--------

						 		 அ)	அறிவுலடல�		 	 	 ஆ)	அறிவுஉலடல�		

	 		 இ)	அறியுலடல�					 	 	 ஈ)	அறிஉலடல�

	 4.		இல்வ+எட்டும்	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதககிலடககும்	சொல்	--------

						 		 அ)	இல்வஎட்டும்				ஆ)	இல்வசேட்டும்					இ)	இவச்வட்டும்					ஈ)	இவஎட்டும்

	 5.	 ென்றிேறிதல்	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது	----------

					 		 அ)	ென்றி+ேறிதல்		ஆ)	ென்றி+அறிதல்				இ)	ென்று+அறிதல்				ஈ)	ென்று+ேறிதல்

	 6.	 சோலறயுலடல�	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது	--------

					 		 அ)	சோறுல�+உலடல�	 	 ஆ)	சோலற+யுலடல�		

	 		 இ)	சோறு+யுலடல�	 	 	 ஈ)	சோலற+உலடல�

குறுவிைா

	 1.	எ்நத	உயிருககும்	செய்ேககூடாதது	எது?

	 2.	ொம்	ோருடன்	ெட்புக	சகாள்ை	ய்வணடும்?

சிறுவிைா

	 ஆொரகயகால்வ	கூறும்	எட்டு	வித்துகள்	ோல்வ?

சி்நதலை	விைா

	 1.		உஙகள்	ெணேரிடம்	உஙகளுககுப்	பிடித்த	ேணபுகலைப்	ேட்டிேலிடுக.

	 2.		ெல்ை	ஒழுககஙகலை	வித்து	எைக	கூறு்வதின்	காரணத்லதச்	சி்நதித்து	எழுதுக.

மதிப்பீடு
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இயல்
ஐநது

ோடல்கள்	 �ைத்திற்கு	 அல�திலேயும்	 �கிழச்சிலேயும்	
தருகின்றை.	 ோடலைப்	 ோடிைாலும்	 �கிழச்சி	 யகட்டாலும்	
�கிழச்சி.	 	 ஏட்டில்	 எழுதப்ேடாத	இலெப்ோடல்கள்	 தமிழில்	
ஏராை�ாக	உள்ைை.	 தமிழரின்	பிறப்பு	முதல்	இறப்பு	்வலர	
ஒவச்வாரு	 நிகழவிலும்	 ோடல்கள்	 முககிே	 இடத்லதப்	
சேறுகின்றை. 	 இப்ோடல்கள்	 தமிழரகளின்	 ்வாழகலக	

முலறகலைப்	ேடம்	பிடித்துக	காட்டுகின்றை.	ொட்டுப்புற	இைககிேஙகலை	அறிய்வாம்;	
ேணோட்டிலைக	காப்யோம்.

கவிவைப்்்பவை

ஆரோதரோ ஆரிரதரோ 
ஆரோதரோ ஆரிரதரோ 

நந்்தவனம் ்கண் திறந்து
நற்றமிழ்ப பூ எடுதது 
பண்தணோடு போட்டித�தது
போர தபோற்ற வந்்தோத்ோ!

்தந்்தததித்ல ந்தோட்டில் ்கட்டி
்தங்்கததித்ல பூ இதழதது
ந�ல்்லமோய் வந்து உதித்த 
த�ரநோட்டு முதத்ததனோ!

வோதழ இத்ல பரபபி
வந்்தோதரக் த்க அமரததி
சுதவ்ோன விருந்து தவக்கும் 
த�ோழநோட்டு முக்்கனித்ோ

குளிக்்கக் குளம் நவட்டி
கு்லம்வோழ அதண ்கட்டி
பசித்ப தபோக்்க வந்்த 
போண்டிநோட்டு முத்தமிதழோ!

்கண்தண ்கண்மணித்
்கண்ணுறங்கு ்கண்ணுறங்கு

 கண்மணி்ய கண்ணு்றங்கு
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நூல் வைளி
ோ்ாடடு	 வாயயமாழி	 இ்க்கியஙைளுள	 ஒன்று.	 ோல	 என்பைேற்கு	 நாக்கு	
என்று	யபைாருள.	 நாகவ	அகசத்துப்	 பைாடுவோல	ோ்ாடடு	 (ோல+ஆடடு)	 என்று	
யபையர்யபைற்றது.	குழநகேயின்	அழுகைகய	நிறுத்ேவும்	தூஙை	கவக்ைவும்	இனிய	
ஓகசயுைன்	பைாடும்	பைாைல	ோ்ாடடு.		

வ�ால்லும் வ்பாருளும்
ெ்நத்வைம்	-		 பூஞயொலை	 	 	 ேண										-	 	இலெ

ோர										-		 உைகம்	 	 	 இலழத்து	-		 செய்து

வைாவகச்வ�ாறகளின் விைககம்
	முத்யதன்	-	சகாம்புத்யதன்,	சோ்நதுத்யதன்,	சகாசுத்யதன்

முககனி					-	�ா,		ேைா,	்வாலழ

முத்தமிழ	-	இேல்,	இலெ,	ொடகம்

்பாைலின் வ்பாருள்
தமிழச்	யொலையில்	பூ	எடுத்து,	இலெயுடன்	ோடி	உைகம்	புகழ	்வ்நதாயோ!	தஙகப்	பூ	

ேதித்த	த்நதத்தால்	ஆை	சதாட்டிலில்	செல்ை�ாய்	உறஙக	்வ்நத	யெரொட்டின்	முத்யதயைா!	
இல்ைம்	்வ்நத்வலர	இன்முகத்யதாடு	்வரய்வற்று	அறுசுல்வ	உண்வளிககும்	யொழ	ொட்டின்	
முககனியோ!	குைம்	ச்வட்டி,	அலணக	கட்டிக	குடி�ககளின்	ேசிலேப்	யோககும்	ோணடி	
ொட்டின்	முத்தமியழா!	கணயண	கண�ணியே	கணமூடி	உறஙகு்வாோக.

1.		 உஙகள்	ேகுதியில்	ோடப்ேடும்	தாைாட்டுப்ோடல்	ஒன்லற	அறி்நது	்வ்நது	ோடுக.

2.		 உஙகள்	ேகுதியில்	யேெப்ேடும்	ேழச�ாழிகலைத்	சதாகுகக.	

கற்பவை கற்றபின்
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ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

	 1.		 ோட்டிலெத்து	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது	…………..

					 		 அ)	ோட்டி+லெத்து		 	 ஆ)	ோட்டி+இலெத்து	

	 		 இ)	ோட்டு+இலெத்து			 ஈ)	ோட்டு+லெத்து	

	 2.		 கணணுறஙகு	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது	……………

						 		 அ)	கண+உறஙகு		 	 ஆ)	கணணு+உறஙகு	

	 		 இ)	கண+றஙகு		 	 ஈ)	கணணு+றஙகு

	 3.		 ்வாலழ+இலை	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்	………………

				 		 அ)	்வாலழயிலை					 	 ஆ)்வாலழஇலை				

	 		 இ)	்வாலழலை				 	 	ஈ)்வாழிலை

	 4.		லக+அ�ரத்தி	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்	………………..

					 		 அ)	லக�ரத்தி		 	 ஆ)	லகஅ�ரத்தி	

	 		 இ)	லகே�ரத்தி		 	 ஈ)	லகலே�ரத்தி

	 5.		 உதித்த	என்ற	சொல்லிற்குரிே	எதிரச்சொல்	…………………

						 		 அ)	�லற்நத		 	 ஆ)	நிலற்நத		

	 		 இ)	குலற்நத		 	 ஈ)	யதான்றிே	

குறுவிைா

	 1.			இப்ோடலில்	குறிப்பிடப்ேடும்	மூன்று	ொடுகள்	ோல்வ?

	 2.		 ெ�து	வீட்டிற்கு	்வ்நத்வலர	உேெரிககும்	முலறோக	ொட்டுப்புறப்	ோடல்	கூறு்வது		
		 ோது?

சிறுவிைா

	 தாய்	தன்	குழ்நலதலே	எவ்வாசறல்ைாம்	ோராட்டுகிறாள்?

சி்நதலை	விைா

	 1.		்வாய்ச�ாழி	இைககிே	்வலககளின்	சேேரகலைத்	சதாகுகக.

	 2.		குழ்நலதகலைக	சகாஞசு்வதற்குப்	ேேன்ேடுத்தப்ேடும்	சொற்கலைத்	சதாகுகக.

மதிப்பீடு
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இயல்
ஐநது ைமிைர் வ்பருவிைா

உவைநவை உலகம்

உறவுகள்	ஒன்றுகூடிக	 சகாணடாடும்	விழாககள்	�ைத்திற்கு	
�கிழல்வத்	 தரும்.	 �னிதரிலடயே	 ஒற்றுல�லே	்வைரககும்.	
தமிழரின்	 ொகரிகம்,	 வீரம்	 ஆகிே்வற்லற	 எடுத்துககாட்டும்	
்வலகயில்	ேை	விழாககள்	சகாணடாடப்ேடுகின்றை.		விழாககள்	
ெ�து	ேணோட்லட	அடுத்த	 தலைமுலறயிைருககுக	சகாணடு	
யெரககின்றை.	தமிழருகயக	உரிே	சிறப்ோை	விழால்வப்	ேற்றி	
அறிய்வாம்	்வாருஙகள்.

இேற்லகயோடு	 இலண்நது	 ்வாழ்வயத	 தமிழரின்	 ்வாழகலகமுலற	 ஆகும்.		
இேற்லகலேக	கடவுைாக	்வணஙகுதல்	தமிழர	�ரபு.		தமிழர	சகாணடாடும்	ேை	விழாககள்	
இேற்லகலேப்	யோற்றும்	்வலகயியையே	அல�்நது	இருககின்றை.		அ்வற்றுள்	சிறப்ோைது	
சோஙகல்	விழா	ஆகும்.		இது	தமிழர	திருொள்	என்றும்	யோற்றப்ேடுகிறது.

கதிர்வனுககு	 ென்றி	கூறிச்	சிறப்புச்	 செய்யும்	விழா	 சோஙகல்	விழா.	 	 உழ்வரகள்	
ஆடித்திஙகளில்	 விலதப்ேர. 	 லதத்திஙகளில்	 அறு்வலட	 செய்து	 ேேன்	 அலட்வர.		
லதத்திஙகளின்	முதல்	 ொளில்	 சோஙகலிட்டு	்வழிேடு்வர.	 எைய்வ,	இத்திருவிழால்வ	

6th Tamil 077-205.indd   105 23-03-2018   18:47:37



106

அறு்வலடத்திருவிழா	 என்றும்	 அலழப்ேர.	 அ்நதச்	 ெ�ேத்தில்	 இேற்லக	 அன்லை	
ேசுல�ோை	ஆலட	உடுத்தி,	ேை	நிறப்	பூககலைச்	சூடி	இருப்ோள்.	காயும்	கனியும்	கரும்பும்	
எஙகுப்	ோரத்தாலும்	விலை்நது	காட்சி	தரும்.

உழ்வரகள்	இேற்லகககும்	தம்முடன்	உலழத்த	கால்ெலடகளுககும்	இ்நொளில்	ென்றி	
சதரிவித்து	�கிழகின்றைர.	 	 எைய்வ,	இவவிழால்வ	உழ்வர	திருொள்	என்றும்	கூறு்வர.	
சோஙகல்	திருொள்	இரணடு	ொள்கள்	முதல்	ொன்கு	ொள்கள்	்வலர	சகாணடாடப்ேடுகிறது.		
இது	்வட்டாரத்திற்கு	்வட்டாரம்	�ாறுேடுகிறது.

்்பாகித்திருநாள்
	 “ேலழேை	கழிதலும்	புதிேை	புகுதலும்”	

என்ேது	ஆன்யறார	 ச�ாழி.	வீட்டில்	உள்ை	
ேேைற்ற	 சோருள்கலை	 நீககி	 வீட்லடத்	
தூய்ல�	செய்யும்	ொள்	யோகித்	திருொள்.	இது	
�ாரகழி	�ாதத்தின்	இறுதி	ொள்	ஆகும்.	

வ்பாங்கல் திருநாள்
	 லத	 �ாதத்தின்	 முதல்ொள்	 சோஙகல்	 திருொள்	 ஆகும்.	 	 இத்திருொைன்று	

்வாெலில்	்வணணக	யகாைமிடு்வர.	 	 �ாவிலைத்	யதாரணம்	கட்டு்வர.	 புதுப்ோலையில்	
புத்தரிசியோடு	ச்வல்ைம்,	மு்நதிரி,	செய்	யெரத்துப்	சோஙகலிடு்வர.		சோஙகல்	என்ேதற்குப்	
சோஙகிப்சேருகி	 ்வரு்வது	 என்று	 சோருள்.	 	 சோஙகல்	 சோஙகி	 ்வரும்	 ய்வலையில்	
“சோஙகயைா	சோஙகல்”	என்று	�ஙகை	ஒலி	எழுப்பிப்	யோற்று்வர.		“சோஙகல்	சோஙகி	
்வரு்வதுயோல்	்வாழவில்	�கிழச்சி	சோஙகிப்	சேருகும்”	என்ேது	�ககளின்	ெம்பிகலக	

ஆகும்.	பின்ைரத்	தலை்வாலழ	இலையிட்டுப்	
சோஙகலைப்	 ேலடப்ேர.	 	 கரும்பு,	 �ஞெள்	
சகாத்து,	 யதஙகாய்,	 ேழஙகள்,	 ச்வற்றிலை	
ோககு	 ஆகிே்வற்லற	 ல்வத்து	 ்வழிேடு்வர.	
விலைச்ெலுககுக	 காரண�ாை	 கதிர்வலை	
ென்றியோடு	்வணஙகி	�கிழ்வர.	 	 ெரககலரப்	
சோஙகலை	 அலை்வருககும்	 அளித்துத்	
தாமும்	உணடு	�கிழ்வர.

மாட்டுப் வ்பாங்கல்
	 சோஙகலுககு	 அடுத்த	 ொள்	 �ாட்டுப்சோஙகல்.		

�ாடுகள்	உழ்வரகளின்	செல்்வ�ாக	�திககப்ேடுகின்றை.		
�ாடு	என்ற	சொல்லுககுச்	செல்்வம்	என்னும்	சோருளும்	
உணடு.	 உழவுககும்	 உழ்வருககும்	 உற்ற	 துலணோக	
�ாடுகள்	விைஙகுகின்றை.	அ்வற்றிற்கு	ென்றி	செலுத்தும்	
்வலகயில்	�ாட்டுப்சோஙகல்	சகாணடாடப்ேடுகிறது.

	 �ாட்டுப்	 சோஙகைன்று	 �ாடுகலை	 நீராட்டு்வர.	
சகாம்புகலைச்	சீவி	்வணணஙகள்	தீட்டு்வர.	�ாடுகளின்	

வைரிநது வைளி்ைாம்

வைரிநது வைளி்ைாம்

்வாழகலகககு 	 ்வைம் 	 தரும்	
�லழககடவுலை	்வழிேடும்	 யொககில்	
அககாைத்தில் 	 யோகிப்ேணடிலக	
இ்நதிரவிழா்வாகக	சகாணடாடப்ேட்டது.

ல த 	 மு த ல் 	 ெ ா ளி ல்	
திரு்வள்ளு்வராணடு	 சதாடஙகுகிறது.		
லத	 இரணடாம்	 ொள்	 திரு்வள்ளு்வர	
திைம்	சகாணடாடப்ேடுகிறது
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கழுத்தியை	�ணிகலைக	 கட்டு்வர.	
பூவும்	தலழயும்	சூட்டு்வர.	�ாட்டுககு	
�ஞெள் , 	 குஙகு�ம் 	 இடு்வர .	
சோஙகல்,	 யதஙகாய், 	 ேழஙகள்,	
ச்வற்றிலை	ோககு	யோன்ற்வற்லறப்	
ே ல ட த் து 	 ்வ ழி ே டு ்வ ர .		
�ாட்டுப்சோஙகல்	ொளியைா	அதற்கு	
அடுத்த	 ொளியைா	 சிை	ஊரகளில்	
�ஞசுவிரட்டு	 ெலடசேறும்.	 	 �ஞசுவிரட்டு	 என்ேது	 �ாடுகலை	அடககித்	 தழுவும்	 வீர	
விலைோட்டு	ஆகும்.	இவவிலைோட்டு	�ாடுபிடித்தல்,	ஜல்லிககட்டு,	ஏறுதழுவுதல்	என்றும்	
அலழககப்ேடுகிறது.

காணும் வ்பாங்கல்
	 �ாட்டுப்	 சோஙகலுககு	 அடுத்த	 ொள்	 காணும்	 சோஙகல்	 ஆகும்.	 	 இ்நொளில்	

உற்றார	உறவிைர	�ற்றும்	ெணேர	வீடுகளுககுச்	சென்று	அ்வரகலைக	கணடு	�கிழ்வர.	
குடும்ேத்திைருடன்		விரும்பிே	இடஙகளுககுச்	சென்று	�கிழவுடன்	சோழுலதக	கழிப்ேர.	
ய�லும்	ேட்டி�ன்றஙகள்,	 கலைநிகழச்சிகள்	முதலிே்வற்லற	 ெடத்து்வர.	விலைோட்டுப்	
யோட்டிகள்	ெடத்தி	ச்வற்றி	சேற்யறாருககுப்	ேரிசுகலை	்வழஙகிப்	ோராட்டு்வர.	

	 இேற்லக,	உலழப்பு,	 ென்றியுணரவு,	ேணோடு	ஆகிே்வற்லறப்	யோற்றும்	விழாய்வ	
சோஙகல்	 விழா	 ஆகும்.	 உைகு	 எஙகும்	 உள்ை	 தமிழரகள்	 சோஙகல்	 திருவிழால்வ	
�கிழவுடன்	சகாணடாடுகின்றைர.

வைரிநது வைளி்ைாம்

அறு்வலடத்	திருொள்	ஆ்நதிரா,	கரொடகா,	�காராட்டிரா,	உத்திரப்	பிரயதெம்	ஆகிே	
�ாநிைஙகளில்	�கரெஙகரா்நதி	என்று	சகாணடாடப்ேடுகிறது.	ேஞொப்	�ாநிைத்தில்	
யைாரி	 என்று	 சகாணடாடப்ேடுகிறது.	 குஜராத்,	 இராஜஸ்தான்	 �ாநிைஙகளில்	
உத்தராேன்	என்று	சகாணடாடப்ேடுகிறது.

வைரிநது வைளி்ைாம்

திரு்வள்ளு்வர	சோ.ஆ.மு	 31இல்	பிற்நத்வர.	
எைய்வ, 	 திரு்வள்ளு்வராணலடக	 கணககிட	
ெலடமுலற	ஆணடுடன்	 31ஐக	கூட்டிகசகாள்ை	
ய்வணடும்.	(எ.கா.)	2018	+	31	=	2049

1.	உஙகள்	ஊரில்	சகாணடாடப்ேடும்	பிற	விழாககள்	ேற்றி	்வகுப்பில்	கை்நதுலரோடுக.

2.	உஙகள்	ேள்ளியில்	சகாணடாடப்ேடும்	யதசிேவிழாககளின்	ேட்டிேலை	உரு்வாககு.

3.	தமிழகத்தில்	ஏறுதழுவுதல்	ெடககும்	இடஙகளின்	சேேரகலைத்	சதாகுகக	.

4.	உஙகளுககுப்	பிடித்த	விழா	எது?	ஏன்?

கற்பவை கற்றபின்
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ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

	 1.		 கதிர	முற்றிேதும்	___________	செய்்வர.

					 		 அ)	அறு்வலட			ஆ)	உரமிடுதல்			இ)	ெடவு				ஈ)	கலைசேடுத்தல்

	 	2.		விழாககாைஙகளில்	வீட்டின்	்வாயிலில்	�ாவிலைோல்	_________	கட்டு்வர.

					 		 அ)	செடி						ஆ)	சகாடி							இ)	யதாரணம்				ஈ)		அைஙகார	்வலைவு

	 	3.		சோஙகல்+அன்று	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்	___________

					 		 அ)	சோஙகைன்று	 	 ஆ)	சோஙகல்அன்று	 	

	 		 இ)	சோஙகசைன்று					 ஈ)	சோஙகஅன்று

	 	4.		யோகிப்ேணடிலக	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது	___________

				 		 அ)	யோகி+ேணடிலக				 ஆ)	யோ+ேணடிலக			

	 		 இ)	யோகு+ேணடிலக			 ஈ)	யோகிப்+ேணடிலக

	 5.		 ேலழேை	கழிதலும்____________	புகுதலும்.

						 		 அ)	புதிேை				ஆ)	புதுல�					இ)	புதிே						ஈ)	புதுல�ோை

	 6.		 ேச்லெப்	ேயெல்	என்ற	்வேலைக	காண	இன்ேம்	தரும்.

	 				ேட்டுப்	யோை	�ரத்லதக	காண	_____________	தரும்.

						 		 அ)	அேரவு						ஆ)	கைவு					இ)	துன்ேம்						ஈ)	யொரவு

சொற்சறாடரில்	அல�த்து	எழுதுக.

	 அ)		சோஙகல்									ஆ)	செல்்வம்			 		இ)		ேணோடு		

குறுவிைா

	 1.	யோகிப்ேணடிலக		எதற்காகக	சகாணடாடப்ேடுகிறது?

	 2.	உழ்வரகள்	ஏன்	�ாடுகளுககு	ென்றி	செலுத்துகின்றைர?

சிறுவிைா

	 காணும்	சோஙகலை	�ககள்	எவ்வாறு	சகாணடாடுகின்றைர?	

சி்நதலை	விைா

	 1.		 சோஙகல்	விழாவின்	யோது	உஙகள்	ஊரில்	என்சைன்ை	சிறப்பு	நிகழச்சிகலை			
		 ஏற்ோடு	செய்வீரகள்?

	 2.		 காணும்	சோஙகல்	எவ்வாறு	�ககளிலடயே	ஒற்றுல�லே	்வைரககிறது?

மதிப்பீடு
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இயல்
ஐநது மனம் கைரும் மாமல்லபுைம்

விரிைானம்

கலைகளும்	 இைககிேஙகளும்	 ஒரு	 ொட்டின்	 ேணேட்ட	
ொகரிகத்லத	உைகிற்கு	உணரத்து்வை.	தமிழரகள்	சிற்ேம்,	ஓவிேம்	
முதலிே	 கலைகளில்	 சிற்நதிரு்நதைர.	 காைத்தால்	 அழிோத	
கலைச்	செல்்வஙகள்	ேை்வற்லறப்	ேலடத்தைர.	நூற்றாணடுகள்	
ேை	 கட்நதும்	 கலைெேம்	 குலறோ�லும்	 அழகு	
சிலதோ�லும்	விைஙகும்	கலைச்செல்்வஙகள்	ேை	

தமிழகத்தில்	உணடு.	அ்வற்றுள்	ஒன்லறக	காணயோம்	்வாருஙகள்.		

குளிர்நத	காற்று	வீசிேது.		ச்வளிச்ெம்	எஙகும்	ேரவிேது.		கேல்	தன்	கணகலை	அகை	
விரித்துப்	ோரத்தாள்.	 	 ‘என்ை	இடம்	இது?	 	 ொம்	எஙயக	இருககியறாம்?’	 	 கணகலைக	
கெககிக	சகாணடு	ோரத்தாள்.		அ்வளுககு	முன்ைால்	ஒரு	யகாவில்	சதரி்நதது.		விேப்புடன்	
ோரத்தாள்.	 ‘என்ை	இது?		யகாவில்	யோைவும்	இருககிறது.		யதர	யோைவும்	இருககிறயத!’		
இலதப்	 ேற்றி	 ோரிடம்	 யகட்ேது	 எைத்	 திலகத்து	 நின்றாள்.	 	 அப்யோது	 தூரத்தில்	
ஒரு்வர	குதிலரயில்	்வ்நது	சகாணடிருப்ேது	சதரி்நதது.	 	அ்வர	யதாற்றத்தில்	அரெலரப்	
யோை	 	இரு்நதார.	 	 ‘இ்வர	ோராக	இருககும்?	 	 ெரி	அருகில்	்வரட்டும்	ோரககைாம்’	எை	
எணணிைாள்.	 	 குதிலர	அ்வள்	அருகில்	 ்வ்நது	 நின்றது.	 	 குதிலரயில்	இரு்நது	அ்வர	
இறஙகிைார.

கேல்	அ்வரிடம்,	“ஐோ!	்வணககம்.		தாஙகள்	ோரப்ேதற்கு	அரெர	யோல்	உள்ளீரகள்.					
தாஙகள்	ோர	என்று	சதரி்நது	சகாள்ைைா�ா?”	என்று	யகட்டாள்.
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“ொன்	ேல்ை்வ	அரென்.	 	என்	சேேர	 ெரசிம்�்வர�ன்.	 	 ொன்	�ற்யோரில்	சிற்நத்வன்.	
அதைால்,	எைககு	�ா�ல்ைன்	என்னும்	சேேரும்	உணடு.	 	 	உன்		சேேர	என்ை?”	 	என்று	
யகட்டார	அ்வர.

”ஐோ,	என்	சேேர	�.தி.கேல்”

“�தி	கேல்	என்று	இரணடு	சேேரகைா	உைககு?”

“இல்லை	ஐோ.	�.	தி.	என்ேல்வ	என்	 	 சேேரின்	தலைப்சேழுத்துகள்.	என்	அம்�ா	
சேேர	�ஙலக.		என்	அப்ோ	சேேர	திருொவுககரசு.	அப்சேேரகளின்	முதல்	எழுத்துகலைத்	
தலைப்சேழுத்துகைாக	ல்வத்துள்யைன்”

“அப்ேடிோ?	�கிழச்சி.	இஙகுத்	தனிோக	எலதப்	ோரத்துகசகாணடிருககிறாய்?“

“இது	யகாவிைா	யதரா	என்று	சதரிேவில்லை.		அதைால்தான்	குழப்ேத்துடன்	ோரத்துக	
சகாணடு	இருககியறன்”	என்றாள்	கேல்.

“ொன்	உைககு	விைககுகியறன்	கேல்.		ஒயர	ோலறயில்	செதுககிச்	செய்ேப்ேட்ட	யகாவில்	
இது.		இரதம்	(யதர)	யோன்ற	்வடி்வத்தில்		இருககிறது.	அதைால்	இதலை	இரதக	யகாவில்	
என்று	அலழககிறாரகள்”	என்று	விைககிைார	�ா�ல்ைர.	

கேல்	சுற்றிலும்	ோரத்தாள்.	 	அஙயக	ச�ாத்தம்	ஐ்நது	இரதஙகள்	இரு்நதை.	 “இல்வ	
என்ை	ஐோ?”	என்று	யகட்டாள்.		

“ஐ்நது	இரதஙகள்	உள்ைதால்	இவவிடத்திற்குப்	ேஞெோணட்வர	இரதம்	என்று	சேேர.		
இல்வசேல்ைாம்	என்	காைத்தில்	உரு்வாககப்ேட்டல்வ”	என்றார	�ா�ல்ைர

“விேப்ோக	உள்ையத!		நீஙகள்	நீணட	காைத்துககு	முன்பு	்வாழ்நத்வர	அல்ை்வா?”	

“ஆ�ாம்	கேல்.	ொன்	ஏழாம்	நூற்றாணலடச்	யெர்நத்வன்”

“இ்வற்லற	உரு்வாககு்வதற்குக	கற்கலை	எஙகிரு்நது	சகாணடு	்வ்நதீரகள்?”

“இஙயகயே	இரு்நத	ோலறகளில்தான்	இ்வற்லற	உரு்வாககியைாம்”

வைரிநது வைளி்ைாம்

1.	 அரச்சுைன்	தேசு

2.	 கடற்கலரக	யகாவில்

3.	 ேஞெோணட்வர	ரதம்

4.	 ஒற்லறககல்	ோலை

5.	 குலககயகாவில்

6.	 புலிககுலக

7.	 திருககடல்	�ல்லை

8.	 கிருஷணரின்	ச்வணசணய்ப்	ே்நது

9.	 கைஙகலர	விைககம்

மாமல்லபுைத்தில் காை்ைண்டிய இைங்கள்
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“அப்ேடிோ?	இ்வற்லறக	யகாவிைாக	�ாற்றய்வணடும்	என்ற	எணணம்	உஙகளுககு	
எப்ேடித்	யதான்றிேது?”

"ொன்	சிறு்வைாக	இரு்நத	 யோது	ஒருொள்	என்	த்நலதயுடன்	இ்நதக	 கடற்கலரககு	
்வ்நயதன்.	இ்நதப்	ோலறயின்	அருகில்	விலைோடிக	சகாணடிரு்நயதன்.		இ்நதப்	ோலறயின்	
நிழல்	ோலை	யோல்	தலரயில்	விழு்நதது.		என்	த்நலதயிடம்	அதலைக	காட்டியைன்.		என்	
த்நலத,	 ‘ஆம்,	 ெரசிம்�ா!	 	இது	ோலை	யோைத்தான்	சதரிகிறது.	 	அயதா	அ்நதக	குன்றின்	
நிழலைப்	ோர.	 	யகாவில்	யோைத்	சதரிகிறது’	என்றார.	 ‘ஆ�ாம்	அப்ோ!	அ்நதக	குன்லறக	
யகாவிைாகவும்,	இ்நதக	குன்லறக	யகாவில்	முன்	நிற்கும்	ோலை	யோைவும்	�ாற்றிவிட்டால்	
ென்றாக	இருககுய�’	 என்யறன்.	 	 	 ‘ெல்ை	சி்நதலை.	 	இல்வ	இரணலட	�ட்டும்	அல்ை,	
இஙகுள்ை	ஒவச்வாரு	குன்லறயும்	சிற்ே�ாக	�ாற்றைாம்.	ஒவச்வாரு	ோலறலேயும்	ெ்நதி,	
சிஙகம்,	ோலை	என்று	�ாற்றுய்வாம்.	இ்நதக	கடற்கலரலேயே	சிற்ேககலைக	கூட�ாக	
�ாற்றிவிடைாம்’	என்று	கூறிைார	என்	த்நலத”	என்று	சொல்லி	முடித்தார	�ா�ல்ைர.

“உஙகள்	த்நலதயும்	அரெரா?”	என்று	யகட்டாள்	கேல்.

“ஆ�ாம்	 கேல்.	 	 எைககு	முன்பு	 ேல்ை்வ	 ொட்லட	 ஆட்சி	 செய்த்வர	 என்	 த்நலத	
�யக்நதிர்வர�	ேல்ை்வர.		அ்வர	காைத்தில்	இ்நதச்	சிற்ேப்	ேணி	சதாடஙகிேது.	என்காைம்,	
என்�கனின்	காைம்,	என்	யேரனின்	காைம்்வலர	ெலடசேற்றது.			ொன்கு	தலைமுலறகளில்	
உரு்வாககப்ேட்டல்வ	இ்நதச்	சிற்ேஙகள்”	என்று	சேருல�யுடன்	கூறிைார	�ா�ல்ைர.

“இ்நதச்	 சிற்ேஙகலை	 எல்ைாம்	 ோரத்துகசகாணயட	 இருகக	 ய்வணடும்	 யோல்	
யதான்றுகிறயத”	என்றாள்	கேல்.

“சிற்ேக	கலையின்	உச்ெத்லத	நீ	ோரகக	ய்வணடு�ா?	 	என்னுடன்	்வா!”	என்று	கூறிக	
கேலை	அலழத்துச்	சென்றார	�ா�ல்ைர.

இரு்வரும்	அரச்சுைன்	தேசு	என்னும்	ோலறயின்	முன்	்வ்நது	நின்றைர.	 ோலறயில்	
இரு்நத	 சிற்ேஙகலைக	 கணடு	 கேல்	 விே்நது	 யோைாள்.	 “ஐோ!	 இ்நதப்	 ோலறயில்	
�னிதரகள்,	விைஙகுகள்,	ேறல்வகள்	யோன்ற	சிற்ேஙகள்	செதுககப்ேட்டுள்ைை.	இல்வ	
உயிருள்ை்வற்லற	யெரில்	ோரப்ேது	யோை	அழகாக	உள்ைை”	என்றாள்.
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“ஆம்	 கேல்.	 	 இ்வற்றுககுப்	புலடப்புச்	 சிற்ேஙகள்	என்று	 சேேர.	 	 இ்நத	இரணடு	
ோலறகளிலும்	நூற்று	ஐம்ேதுககும்	ய�ற்ேட்ட	சிற்ேஙகள்	உள்ைை”

“அஙயக	ஒரு்வர	கணகலை	மூடி,	இரு	லககலையும்	உேரத்தி,	்வணஙகு்வது	யோை	ஒரு	
சிற்ேம்	உள்ைது.		அ்வரது	உடல்	ச�லி்நது,	எலும்புகளும்	ெரம்புகளும்	ச்வளியே	சதரி்வது	
யோை	அழகாகச்	செதுககப்ேட்டுள்ைது”

“ஆம்	 கேல். 	 	 அரச்சுைன்	 த்வம்	
செய்யும்	 காட்சி	 இது.	 இ்நதச்	 சிற்ேம்	
உள்ை த ா ல் த ான் , 	 இ ப் ே ா ல ற க கு	
‘அரச்சுைன்	தேசு’	என்று	சேேர”

“அப்ேடிோ!		இ்நத	இடத்தில்		இரணடு	
ோலறகளுககு	இலடயில்	நீர	்வடி்நது	்வ்நத	
தடம்	சதரிகிறயத?”

“ஆம்	 கேல்.	 அஙயக	 ஆகாேகஙலக	
பூமிககு	்வரு்வது	யோை	அல�ககப்ேட்டு	
உள்ைது. 	 	 �லழககாைத்தில்	 இதன்	
்வழிோக	�லழநீர	ோய்்நது	்வரும்.	அப்யோது		உணல�யியையே	கஙலக	ஓடி	்வரு்வலதப்	
யோை	இருககும்”	என்றார	�ா�ல்ைர.

“இஙயக	ோலை	சிற்ேஙகள்	அழகாக	உள்ைை.		சிஙகம்,	புலி,	அன்ைப்ேறல்வ,	உடும்பு,	
குரஙகுகள்	 எை	 எல்ைாய�	 உயிருள்ைல்வ	 யோைச்	 செதுககப்ேட்டுள்ைை.	 	 இஙயக	
ோருஙகள்!	�ான்	தன்	காலைத்	தூககி	முக்வாலேச்	சொறி்நது	சகாள்்வது	யோன்ற	சிற்ேம்.	
அது	ோரப்ேதற்கு	உணல�யியையே	�ான்	ஒன்று	இருப்ேலதப்	யோைய்வ	யதான்றுகிறது”	
என்று	விேப்புடன்	கூறிைாள்	கேல்.

“இஙகு	இன்னும்	நிலறே	இடஙகள்	உள்ைை	கேல்.		இ்நத	ஊலரச்	சுற்றிப்	ோரகக	ஒரு	
ொள்	யோதாது”	என்றார	�ா�ல்ைர.

“இ்நத	ஊரின்	சேேர	என்ை	ஐோ?	“	என்று	ஆர்வத்யதாடு	யகட்டாள்	கேல்.

“இதுதான்	தமிழகத்தின்	மிகப்சேரிே	சிற்ேககலைக	கூட�ாகிே	�ா�ல்ைபுரம்“

வைரிநது வைளி்ைாம்

குலட்வலரக	யகாயில்கள்

ஒற்லறக	கல்	யகாயில்கள்

இ்நத	ொன்கு	்வலககளும்	காணப்ேடும்	ஒயர	இடம்	�ா�ல்ைபுரம்.

சிற்பக கவல நான்கு ைவகப்்படும்.

கட்டு�ாைக	யகாயில்கள்

புலடப்புச்	சிற்ேஙகள்
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கேல்	சி்நதித்த்வாறு	“உஙகள்	சேேர	�ா�ல்ைன்.	 	இ்நத	ஊரின்	சேேர	�ா�ல்ைபுரம்.	
இரணடுககும்	ஏயதா	ஒற்றுல�	உள்ையத!”	எைக	யகட்டாள்.

“ஆம்	கேல்.		இ்நத	ஊர	உரு்வாக	எைது	யகள்விதான்	காரணம்	என்ேதால்	என்	த்நலத	
என்	சேேலரயே	இ்நத	ஊருககு	ல்வத்துவிட்டார.	 	இககாைத்தில்	இவவூலர	�காேலிபுரம்	
எைவும்	அலழககிறாரகள்”.

“உஙகலைச்	ெ்நதித்ததில்	மிகக	�கிழச்சி	ஐோ!”

“எைககும்தான்	கேல்.	உன்யைாடு	யேசிக	சகாணடிரு்நததில்	என்	இைல�க	காைத்திற்யக	
சென்றுவிட்டது	யோை	உணரகியறன்.		மிகக	�கிழச்சி	�ஙலக	திருொவுககரசு	கேல்.”

அப்யோது	 “கேல்,	 கேல்	எழு்நதிரு.	 	இன்று	�ா�ல்ைபுரத்திற்குக	கல்விச்	சுற்றுைா	
செல்ை	ய்வணடும்	என்று	கூறிைாயே!		இன்னும்	தூஙகிக	சகாணடிருககிறாய்.	தூககத்தில்	
எஙகள்	சேேலர	ய்வறு	சொல்லிக	சகாணடிருககிறாய்”	என்னும்	தாயின்	குரல்	யகட்டுக	
கண	விழித்தாள்	கேல்.

“இவ்வைவும்	கை்வா?		யெற்று	�ா�ல்ைபுரத்லதப்	ேற்றி	ஆசிரிேர	கூறிே	செய்திகலை	
நிலைத்துக	சகாணயட	தூஙகியைன்.	அதைால்	இல்வ	எல்ைாம்	 கைவில்	்வ்நதுள்ைை.	
கைவில்	கணட்வற்லற	இன்று	யெரில்	காணப்யோகியறன்”	என்று	எணணி	�கிழவுடன்	
சுற்றுைா	செல்ைத்	தோராைாள்	கேல்.

1.		 நீஙகள்	சென்ற	சுற்றுைா	ேற்றிே	செய்திகலை	ெணேரகளுடன்	ேகிரக.

2.		 தமிழொட்டில்	உள்ை	சுற்றுைாத்	தைஙகலைப்	ேற்றிே	செய்திகலைத்	திரட்டுக.

கற்பவை கற்றபின்

சிறுவிைா

	 1.		 �ா�ல்ைபுரம்	எப்ேடி	உரு்வாைது?	அதற்கு	காரண�ாை	நிகழவு	ோது?

	 2.		 �ா�ல்ைபுரத்தில்	“அரச்சுைன்	தேசு“ோலறயில்	உள்ை	சிற்ேஙகலைப்	ேற்றி		 	
		 எழுதுக.

சி்நதலை	விைா

	 	1.		�ா�ல்ைபுரச்	சிற்ேஙகள்	ோலறகளில்	செதுககப்ேட்டல்வ.	ய்வறு	எ்நசத்நதப்		 	
		 சோருள்கைால்	சிற்ேஙகலைச்		செய்ேைாம்?

	 2.		 கலைகளுள்	ஒன்று	சிற்ேககலை.	இது	யோன்ற	பிற	கலைகளின்	சேேரகலை		 	
		 எழுதுக.

மதிப்பீடு
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இயல்
ஐநது மயங்வகாலிகள்

கறகண்டு

�ணம்	-	�ைம்

ய�யை	உள்ை	இரணடு	சொற்கலையும்	க்வனியுஙகள்.	உச்ெரிககும்	யோது	ஏறத்தாழ	
ஒன்று	யோைய்வ	ஒலிககின்றை.	ஆைால்	இரணடுககும்	இலடயே	சோருள்	ய்வறுோடு	
உணடு.	 இவ்வாறு	 உச்ெரிப்பில்	 சிறிதைவு	 �ட்டுய�	 ய்வறுோடு	 உள்ை	 ஒலிகலை	
�ேஙசகாலிகள்	என்கியறாம்.

ண,	ை,	ெ

ை,	ழ,	ை

ர,	ற			ஆகிே	எட்டும்	�ேஙசகாலி	எழுத்துகள்	ஆகும்.	

ை, ன, ந - எழுத்துகள்

வைரிநது வைளி்ைாம்

வ�ாறகளில் ை, ன இைம்வ்பறும் ைவக
ட	என்னும்	எழுத்துககு	முன்	ண	்வரும்
(எ.கா.)	கணடம்,	்வணடி,	ெணடு
ற	என்னும்	எழுத்துககு	முன்	ன்	்வரும்	
(எ.கா.)	�ன்றம்,	ென்றி,	கன்று

ை

ண	-	ொவின்	நுனி	ய�ல்்வாய்	அணணத்தின்	ெடுப்	ேகுதிலேத்	சதாடு்வதால்	ணகரம்	
பிறககிறது.

ை	 -	 ொவின்	நுனி	ய�ல்்வாய்	அணணத்தின்	முன்	ேகுதிலேத்	சதாடு்வதால்	ைகரம்	
பிறககிறது.

ெ	-	ொவின்	நுனி	ய�ல்்வாய்ப்	ேல்லின்	
அடிப்	 ேகுதிலேத்	 சதாடு்வதால்	 ெகரம்	
பிறககிறது.

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

இ்நத	இை	எழுத்துகலைக	சகாணடு	

டக ரத்லத 	 அடுத்து 	 ்வரும் 	 ண	
டணணகரம்	என்றும்,	

தகரத்லத	அடுத்து	்வரும்	ெ		த்நெகரம்	என்றும்,

றகரத்லத	அடுத்து	்வரும்	ை	றன்ைகரம்	என்றும்	அலழககப்ேடுகிறது.

ன ந

6th Tamil 077-205.indd   114 23-03-2018   18:47:39



115

ணகரம்	்வர	 ய்வணடிே	இடத்தில்	ைகரம்	எழுதப்ேடு�ாைால்	சோருள்	�ாறுேடும்	
என்ேலத	உணரக

(எ.	கா.)				்வாணம்	–	ச்வடி	 	 ேணி	-	ய்வலை

	 	 	 ்வாைம்	-		ஆகாேம்		 ேனி	–	குளிரச்சி

ல, ை, ை – எழுத்துகள்

ை-	ொ	(ொவின்	இருேககஙகள்	தடித்து)	ய�ல்	ேற்களின்	அடிலேத்	சதாடு்வதால்	ைகரம்	
யதான்றும்.

ை-	 ொ	 (ொவின்	 இருேககஙகள்	 தடித்து)	 ய�ல்	 அணணத்தின்	 ெடுப்ேகுதிலேத்	
சதாடு்வதால்	ைகரம்	யதான்றும்.	இதலைப்	சோது	ைகரம்	என்கியறாம்.

ழ-	 	ொவின்	நுனி	ய�ல்யொககி	்வலை்நது	்வருடு்வதால்	ழகரம்	யதான்றும்.	(ைகரமும்	
ழகரமும்	ஒயர	இடத்தில்	ஒலிககப்ேடும்).	ழ	தமிழுகயக	சிறப்ோைது.	எைய்வ	இதலைச்	
சிறப்பு	ழகரம்	என்று	அலழககியறாம்.

சோருள்	ய்வறுோடு	உணரக.

விலை	 -சோருளின்	�திப்பு	 இலை	–	செடியின்	இலை

விலை	 -	உணடாககுதல்	 	 இலை	–	ச�லி்நது	யோதல்

விலழ	 -	விரும்பு	 	 	 இலழ	–	நூல்	இலழ	

ை, ்ற - எழுத்துகள்

ல ை

ை ்ற

ை

ர	-	ய�ல்	அணணத்தில்	முதல்	ேகுதிலேத்	சதாட்டு	்வரு்வதால்	ரகரம்	யதான்றுகிறது.

இது	இலடயிை	எழுத்து	என்ேதால்	இலடயிை	ரகரம்	என்கியறாம்.

ற	-		ய�ல்	அணணத்தில்	ல�ேப்ேகுதிலே	உரசு்வதால்	றகரம்	யதான்றுகிறது

இது	்வல்லிை	எழுத்து	என்ேதால்	்வல்லிை	றகரம்	என்கியறாம்.
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வ்பாருள் ்ைறு்பாடு உைர்க
ஏரி	 -	குைம்	 	 கூலர	 -	வீட்டின்	கூலர

ஏறி	 -	ய�யை	ஏறி		 கூலற	-		புடல்வ

1.		 ை,	ை,	ழ	ஆகிே	எழுத்துகள்	அல�்நத	சொற்கலைப்	சோருளுடன்	சதாகுகக.	
2.		 �ேஙசகாலி	எழுத்துகலை	உஙகைது	ெணேரிடம்	ஒலித்துக	காட்டுக.

மதிப்பீடு
ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

	 1)	 சிரம்	என்ேது	-------------------	(தலை	/	தலை)

	 2)	 இலைககு	ய்வறு	சேேர	----------	(தலை	/	தலழ)

	 3)	 ்வணடி	இழுப்ேது	---------------	(காலை	/	காலை)

	 4)	 கடலுககு	ய்வறு	சேேர	----------	(ேரல்வ	/	ேறல்வ)

	 5)	 ேறல்வ	்வானில்	----------------	(ேற்நதது	/	ேர்நதது)

	 6)	 கதல்வ	ச�ல்ைத்	----------------	(திற்நதான்	/	திர்நதான்)

	 7)	 பூ	-----------------------	வீசும்	(�ைம்	/�ணம்)

	 8)	 புலியின்	---------	சி்வ்நது	காணப்ேடும்.	(கன்	/கண)

	 9)	 குழ்நலதகள்	------------	விலைோடிைர.	(ே்நது	/ேன்து)

	 10)	வீட்டு	்வாெலில்	------------	யோட்டைர.	(யகாைம்	/	யகாைம்)

சதாடரகளில்	உள்ை	�ேஙசகாலிப்	பிலழகலைத்	திருத்தி	எழுதுக.

	 1)	 எண	வீட்டுத்	யதாட்டத்தில்	�ைரகள்	�ைம்	வீசிை.

	 2)	 யதரத்	திருவிைாவிற்குச்	செணறைர.

	 3)	 ்வாலழப்ேைம்	உடலுககு	மிகவும்	ெல்ைது.

சோருள்	ய்வறுோடறி்நது	எழுதுக.

	 யோரில்	ேேன்ேடுத்திேது	்வாள்.

	 பூலைககு	உள்ைது		்வால்.

	 ்வாெலில்	யோடு்வது	_________

	 ே்நதின்	்வடி்வம்	____________

கற்பவை கற்றபின்
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யகட்க

	 சதாலைககாட்சி	/	்வாசைாலியில்	ய்வைாணல�	சதாடரோை	நிகழச்சிகலைக	யகட்டு	
்வ்நது	்வகுப்பில்	கூறுக.

யேசுக

	 1.	�ாட்டுப்சோஙகைன்று	�ாடுகள்	யேசிக	சகாள்்வதாகக	கற்ேலை	செய்து	உலரோடுக.

	 2.	உஙகள்	ேகுதிகளில்	சகாணடாடப்ேடும்	திருவிழாககள்	குறித்துப்	யேசுக.

சொல்ைக	யகட்டு	எழுதுக.

சோலறயுலடல�,					ஆொரகயகால்வ,					ெ்நத்வைம்,					முத்யதன்,				லதத்திஙகள்,

தலை்வாலழ,					�ஞசுவிரட்டு,					�ா�ல்ைன்,			ஆகாேகஙலக,					�ேஙசகாலிகள்.

ேத்திலேப்	ேடித்து	விைாககள்	அல�கக.

முகிைன்	சோஙகல்	விழா	சகாணடாடத்	தாத்தா	வீட்டிற்குச்	சென்றான்.	 	அஙகு	
செ்வலை	என்ற	காலை	இரு்நதது.	 	அககாலைலே	முகிைனுககு	மிகவும்	பிடிககும்.		
அதற்குத்	 தீ்வைம்	 ல்வப்ேது	 அ்வைது	 ்வழககம்.	 	 வீட்டிற்குப்	 பின்புறம்	 உள்ை	
யதாட்டத்தில்	இரு்நது	காய்கறிகள்	ேறித்துக	சகாடுத்துத்	தாத்தாவுககு	உதவு்வான்.		
அ்வன்,	தாத்தா	ோட்டியோடு	�கிழ்வாகப்	சோஙகல்	விழால்வக	சகாணடாடு்வான்.

(எ.	கா.)	முகிைன்	ோர	வீட்டிற்குச்	சென்றான்?

1.		_____________________________	

2.		_____________________________

3.		_____________________________

4.		_____________________________

5.		_____________________________

ெரிோை	சதாடர	எது?	கணடறி்நது	எழுதுக.

1.	 கதிர்வன்	�லறயும்	காலையில்	உதித்து	�ாலையில்

2.	�ாலையில்	காலையில்	உதித்து	�லறயும்	கதிர்வன்

3.	கதிர்வன்	காலையில்	உதித்து	�ாலையில்	�லறயும்

4.	�லறயும்	காலையில்	கதிர்வன்	உதித்து	�ாலையில்

வமாழிவய ஆள்்ைாம் !
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	உலரோடலை	நிரப்புக.

செல்்வன்	 :	 ்வாஙக	�ா�ா.	ெை�ாக	இருககின்றீரகைா?

�ா�ா	 :	 ……………………	நீ	எப்ேடி	இருககிறாய்?	

செல்்வன்	 :	 ென்றாக	இருககியறன்.	உட்காருஙகள்	�ா�ா.

�ா�ா	 :	 அப்ோ,	அம்�ா	எஙயக	சென்றுள்ைாரகள்?

செல்்வன்	 :	 இரு்வரும்	கலடவீதிககுச்	………………………

�ா�ா	 :	 அப்ேடிோ.		…………………………………………

செல்்வன்	 :	 ென்றாகப்	ேடிககியறன்	�ா�ா.

�ா�ா	 :	 ொலை	சுத்நதிர	திைவிழா.	உஙகள்	ேள்ளியில்	யோட்டிகள்		 	 	
	 	 	 ெடத்துகிறாரகைா?

செல்்வம்	 :	 ஆம்	�ா�ா.	ொன்	……………………	யோட்டியில்	கை்நது	சகாள்கியறன்.

�ா�ா	 :	 ச்வற்றி	சேற	்வாழத்துகள்.

செல்்வம்	 :	 …………………………………………	

ெட்பு	என்னும்	தலைப்பில்	கவிலத	எழுதுக.

													 		இன்ேம்	சகாடுப்ேது	ெட்பு

																			-------	அளிப்ேது		ெட்பு

													 			---------	-------		ெட்பு

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

கீயழ	உள்ை	சொற்கலைச்	யெரத்துப்	புதிே	சொற்கலை	உரு்வாககுக.

வமாழி்யாடு விவையாடு

	 (எ.கா.)	கல்+ல்+உணடு	=	கல்லுணடு,	கல்+ல்+இல்லை	=	கல்லில்லை.

ேல்		 	 	 	 ……………………,		……………………………

மின்	 	 	 	 ……………………,		……………………………

�ண	 	 	 	 ……………………,		……………………………

உணடு

இல்லை
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கட்டஙகளில்	�லற்நதுள்ை	சுற்றுைாத்	தைஙகலைக	கணடுபிடித்து	எழுதுக.

செேல்திட்டம்

1.	கதிர்வன்	உதிககும்	காட்சிலே	்வலர்நது	்வணணம்	தீட்டி	�கிழக.

2.	 	உஙகள்	ஊரில்	அல்ைது	�ா்வட்டத்திலுள்ை	ேணோட்டுச்	சின்ைஙகள்	குறித்த	
	 	 ேடத்சதாகுப்லேச்	செய்தியுடன்	யெகரிகக.

தமிழச்சொல்	அறிய்வாம்

1.		ெல்்வரவு	 -	Welcome	 4.	 ஆேத்த	ஆலட		 -		Readymade	Dress

2.	 சிற்ேஙகள்	 –	Sculptures	 5.	 ஒப்ேலை	 -		Makeup

3.	 சில்லுகள்			 -		Chips	 6.	 சிற்றுணடி	 -		Tiffin

1.	 ெ�து	ொட்டின்	ோரம்ேரிேச்	சின்ைஙகலைப்	ோதுகாப்யேன்.

2.	 தமிழ	ொகரித்லதயும்	ேணோட்லடயும்	உணர்நது	அதன்்வழி	ெடப்யேன்.

3.	 ெற்ேணபுகளுடன்	அலை்வரும்	யோற்றும்ேடி	்வாழய்வன்.

4.	 ொட்டுப்புறக	கலைகலைப்	யோற்றுய்வன்.

	 	தமிழொட்டில்	 உள்ை	 புகழமிககப்ேணோட்டுச்	 சிறப்பு	 மிகக	 இடஙகலை	
இலணேத்தில்	காணக.

நிறக அைறகுத் ைக...

க த ஞ ொ வூ ர �ா

ன் மி டு கா ற் ஏ �

னி க ல் ை லண ல் ல்

ோ ல� ளி ரு சு ம் ை

கு ற் றா ை ம் டி பு

� து லர க ரு ட் ர

ரி சி ஞ செ அ ஊ ம்

இவையத்தில் காண்க
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இயல்
ஐநது திருககு்றள்

ைாழ்வியல்

விருந்ைாம்்பல்
1. விருந்து புறத்த்தோத ்தோணுண்டல் �ோவோ
 மருந்ந்தனினும் தவண்டற்போற்று அனறு
	 அமிழதய�	 ஆைாலும்	 விரு்நதிைர	 இருககும்யோது	 தான்�ட்டும்	 உணேது	

விரும்ேத்தககது	அன்று.

2. தமோபபக் குதழயும் அனிச்�ம் மு்கந்திரிந்து
 தநோக்்கக் குதழயும் விருந்து*
	 ய�ா்நது	ோரத்தால்	அனிச்ெ	�ைர	்வாடிவிடும்.	ெம்	முகம்	�ாறிைாயை	விரு்நதிைர	

உள்ைம்	்வாடிவிடும்.

கள்ைாவம
3.  உள்ளத்தோல் உள்ளலும் தீத்த பிறனநபோருதளக்
 ்கள்ளத்தோல் ்கள்தவம் எனல்
	 அடுத்த்வர	 சோருலைக	 கை்வாடைாம்	 எை	 உள்ைத்தால்	 நிலைப்ேது	 கூடத்	

தீல�ோைது.

4.	 ்களவினோல் ஆகி் ஆக்்கம் அளவிறந்து 
 ஆவது தபோ்லக் ந்கடும்.
 கைவு	மூைம்	யெரககப்ேடும்	செல்்வம்	்வைர்வது	யோைத்	யதான்றிைாலும்	முடிவில்	

அழி்நதுவிடும்.

உைகில்	்வாழும்	�ககள்	அலை்வருககும்	சிறப்ோை	அறஙகலை	
்வலியுறுத்திே்வர	திரு்வள்ளு்வர.	வீட்டிற்கு	்வ்நத	விரு்நதிைலரப்	
யோற்றுதல்,	இனிே	சொற்கலைப்	யேசுதல்,	பிறர	 சோருலை	
விரும்ோல� , 	 ஊககத்துடன்	 செேல்ேடுதல் , 	 ேேைற்ற	
சொற்கலைப்	யேொ�ல்	இருத்தல்	ஆகிே	அறஙகலைப்	ேற்றிே	
திரு்வள்ளு்வரின்	கருத்துகலை	அறிய்வாம்	்வாருஙகள்.
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ஊககமுவைவம
5.  உள்ளம் உதடதம உதடதம நபோருளுதடதம
 நில்்லோது நீங்கி விடும்
	 ஊககய�	நிலைோை	செல்்வம்.	�ற்றல்வ	எல்ைாம்	நிலைத்து	நில்ைா�ல்	அழி்நது	

விடும்.

6.	 ஆக்்கம் அ்தரவினோய்ச் ந�ல்லும் அத�வுஇ்லோ
 ஊக்்கம் உதட்ோன உதழ.
 தைராத	 ஊககம்	 உலடே்வனிடம்	 ஆகக�ாைது	 தாயை	 ்வழியகட்டுகசகாணடு	

செல்லும்.

7.  நவள்ளதது அதன் ம்லரநீட்டம் மோந்்தர்தம்
 உள்ளதது அதன்து உ்ரவு*
	 தணணீரின்	உேரத்துககு	ஏற்ே	நீரப்பூககள்	்வைரும்.	ஊககத்தின்	அைவுககு	ஏற்ே	

�னிதரகள்	உேர்வாரகள்.	

8. உள்ளுவது எல்்லோம் உ்ரவுள்ளல் மற்றது
 ்தள்ளினும் ்தள்ளோதம நீரதது
 எணணு்வலத	 உேர்வாகய்வ	 எணணுக.	 எணணிேலத	 அலடோவிட்டாலும்	

எணணய�		�ைநிலறல்வத்	தரும்.

்பயனில வ�ால்லாவம
9.  அரும்ப்ன ஆயும் அறிவினோர ந�ோல்்லோர
 நபரும்ப்ன இல்்லோ்த ந�ோல்
	 ென்ல�	 எது	 எை	 ஆராயும்	 அறிவு	 உலடே்வரகள்	 ேேன்தராத	 சொற்கலைப்	

யேெ�ாட்டாரகள்.

10. ந�ோல்லு்க ந�ோல்லில் ப்னுதட் ந�ோல்்லற்்க
 ந�ோல்லில் ப்னஇ்லோச் ந�ோல்*
	 ேேனுலடே	சொற்கலை	�ட்டுய�	யேசுக.	ேேன்	இல்ைாத	சொற்கலைப்	யேொ�ல்	

விட்டு	விடுக.
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மதிப்பீடு

ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

	 1.		விரு்நதிைரின்	முகம்	எப்யோது	்வாடும்?

						 		 அ)	ெம்	முகம்	�ாறிைால்		 	 ஆ)	ெம்	வீடு	�ாறிைால்	

	 		 இ)	ொம்	ென்கு	்வரய்வற்றால்			 ஈ)	ெம்	முக்வரி	�ாறிைால்

	 2.		 நிலைோை	செல்்வம்	.........................

	 					அ)	தஙகம்						ஆ)	ேணம்		 இ)	ஊககம்						ஈ)	ஏககம்

	 3.		ஆராயும்	அறிவு	உலடே்வரகள்	.......................	சொற்கலைப்	யேெ�ாட்டார.

						 		 அ)	உேர்வாை	ஆ)	விலைேற்ற		 இ)	ேேன்தராத			ஈ)	ேேன்உலடே

	 4.	 சோருளுலடல�	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது

	 		 அ)	சோருளு+லடல�		 	 ஆ)	சோரு+ளுலடல�

	 		 இ)சோருள்+உலடல�		 	 ஈ)	சோருள்+ளுலடல�

	 5.	 உள்ளு்வது+எல்ைாம்	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்

	 		 அ)	உள்ளு்வதுஎல்ைாம்				 	 ஆ)	உள்ளு்வசதல்ைாம்			

	 		 இ)	உள்ளு்வத்சதல்ைாம்				 	 ஈ)	உள்ளு்வதுசதல்ைாம்

	 6.	 ேேன்+இைா	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்

	 		 அ)	ேேனிைா			ஆ)	ேேன்னில்ைா			இ)	ேேன்இைா				ஈ)	ேேன்இல்ைா

ெேம்	அறிக
 உள்ளுவது எல்்லோம் உ்ரவுள்ளல் மற்றது
 ்தள்ளினும் ்தள்ளோதம நீரதது

	 	இககுறளில்	உள்ை	எதுலக,	ய�ாலைச்	சொற்கலை	எடுத்து	எழுதுக.

1.	 ோடப்ேகுதியில்	இடம்சேற்றுள்ை	அதிகாரஙகளில்	உள்ை	திருககுறள்களுள்	
ஐ்நதலை		எழுதி	்வ்நது	்வகுப்பில்	சோருளுடன்	ேகிரக.

2.	 திருககுறள்	உைகப்	சோது�லற	எைப்ேடு்வது	ஏன்?	்வகுப்பில்	யேசுக.

கற்பவை கற்றபின்
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இடம்	�ாறியுள்ை	சீரகலை	முலறப்ேடுத்தி	எழுதுக.
பணிவுதட்ன ஆ்தல் இனந�ோ்லன ஒருவற்கு
மற்றுப பிற அணி்ல்்ல

உள்ளுவது உ்ரவுள்ளல் எல்்லோம் மற்றது
்தள்ளோதம ்தள்ளினும் நீரதது

”ஊகக�து	லகவியடல்”	என்ேது	ஔல்வோரின்	ஆத்திசூடி.	இவ்வரியோடு	சதாடரபுலடே	
திருககுறலைத்	யதர்நசதடுகக.	

விருந்து புறத்த்தோத ்தோணுண்டல் �ோவோ
மருந்ந்தனினும் தவண்டோற்போற் அனறு

உள்ளம் உதடதம உதடதம நபோருளுதடதம
நில்்லோது நீங்கி விடும்

ந�ோல்லு்க ந�ோல்லில் ப்னுதட் ந�ோல்்லற்்க
ந�ோல்லில் ப்னஇ்லோச் ந�ோல்

பின்்வரும்	கலதககுப்	சோருத்த�ாை	திருககுறலைத்	யதர்நசதடுகக.
வீட்டிற்குள்	்வ்நத	ய்வைலை	த்நலத	அலழத்தார.	”உஙகள்	ேள்ளியில்	யேச்சுப்யோட்டி	

ெடப்ேதாகக	கூறிைாயே,	சேேர	சகாடுத்து	விட்டாோ?”	என்று	யகட்டார.	 ”இல்லைேப்ோ,	
அமுதன்	என்லைவிட	ென்றாகப்	யேசு்வான்.	அ்வனுககுத்தான்	ேரிசு	கிலடககும்.	எைய்வ	
ொன்	சேேர	சகாடுககவில்லை”	என்றான்	ய்வைன்.	 ”யோட்டியில்	ச்வற்றியும்	யதால்வியும்	
இேல்புதான்.	அதற்காகப்	யோட்டியிடா�ல்	விைகக	கூடாது.	ொம்	எ்நத	அைவு	ஊககத்துடன்	
செேல்ேடுகியறாய�ா	 அ்நத	 அைவிற்கு	 ச்வற்றி	 கிலடககும்.	 எைய்வ	 நீ	 யோட்டியில்	
கை்நதுசகாள்”	 என்றார	 அப்ோ.	 உற்ொகம்	 அலட்நதான்	 ய்வைன்.	 ”ொலை	 சேேர	
சகாடுத்துவிடுகியறன்	அப்ோ”	என்றான்.

தமோபபக் குதழயும் அனிச்�ம் மு்கந்திரிந்து
தநோக்்கக் குதழயும் விருந்து
நவள்ளதது அதன் ம்லரநீட்டம் மோந்்தர்தம்
உள்ளதது அதன்து உ்ரவு
அரும்ப்ன ஆயும் அறிவினோர ந�ோல்்லோர
நபரும்ப்ன இல்்லோ்த ந�ோல்

குறுவிைா

	 1.		 எப்ேடி	உணேது	விரும்ேத்தககது	அன்று?

	 2.		 எது	தீல�ோைது	என்று	்வள்ளு்வர	கூறுகின்றார?

	 3.		ஆககம்	ோரிடம்	்வழியகட்டுச்	செல்லும்?

	 	4.		ொம்	எத்தலகே	சொற்கலைப்	யேெய்வணடும்	என்று	்வள்ளு்வர	கூறுகின்றார?

இணையச் செயல்பாடு

Google arts and culture
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இணையச் செயல்பாடு்கள

ேடிகள்:

⇒	 சகாடுககப்ேட்டிருககும்	உரலி	 /	விலரவுக	குறியீட்லடப்	ேேன்ேடுத்தி	Google	
Arts	 and	 Culture	 என்னும்	இலணேச்	செேலியின்	ேககத்திற்குச்	செல்ைவும்.	
இப்யோது	திலரயில்	Mahabalipuram	–	Sculpture	by	the	sea	என்று	யதான்றும்.

⇒	 அதன்	 ்வைதுபுறத்தில்	 உள்ை	 அம்புககுறிலேச்	 சொடுகக	 ்வரிலெோகப்	
ேடஙகள்	 யதான்றும்.	 அப்ேடத்திலைச்	 சொடுககிைால்	 ேடத்தின்	 360°	
யகாணத்திலும்	உருப்சேருககிப்	ோரககைாம்.

செேல்ோட்டிற்காை	உரலி	
https://artsandculture.google.com/exhibit/fgLC5vhuL90aJA
*சகாடுககப்ேட்டுள்ை	ேடஙகள்அலடோைத்திற்காக	�ட்டுய�

ை்கபா்லிபுைம் 
சுறறிப் ்பார்ப்ச்பாைபா...

google arts and culture 
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கற்றல் ்நாககங்கள்
 தமிைர்்களின ்ண்ணடய ்வணி்கம் குறித்து அறிதல 

 ்லச்வறு சதபாழில்கள குறித்து அறிதல

 ்வணி்கத்தின ்வைர்ச்சி நிணலை்கணைப் புரிந்துச்கபாளளுதல

 சதபாழில மூலைம் அணடயும் முனசனறறத்ணத உைர்தல

 சுட்டு எழுத்து்கள,  வினபா எழுத்து்கணைப் ச்பாருத்தைபா்கப் ்யன்டுத்துதல

இயல்
ஆறு கூடித் வைாழில் வ�ய
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இயல்
ஆறு நானிலம் ்பவைத்ைைன்

காடுகளில்	்வாழ்நத	�னிதன்	விலைநிைஙகலை	உரு்வாககிைான்.	
ேயிரகலை	 விலைவித்தான்.	 ஊரகலை	 உரு்வாககிக	 கூடி	
்வாழ்நதான்.	 ேல்்வலகத்	 சதாழில்கள்	மூைம்	 தன்	 ்வாழல்வ	
ய�ம்ேடுத்திக	 சகாணடான்.	 சதாழிலும்	 ்வணிகமும்	அ்வன்	
்வாழகலகலே	 உேரத்திை.	 தமிழரின்	 ்வணிக	 ய�ன்ல�லே	
அறிய்வாம்	்வாருஙகள்.		

கவிவைப்்்பவை

்கல்ந்லடுதது முள்நளடுததுக் ்கோட்டுப நபருநவளித்
மல்ந்லடுத்த திண்தடோள் மறத்தோல் வளபபடுததி
ஊரோக்கி ஓங்கும் ந்கரோக்கி நோநடனற
தபரோக்கி வோழ்ந்்த நபருதம அவனநபற்றோன
மோநி்லததில் முல்த்ல மரு்தம் குறிஞ்சி நநய்்தல்
நோனி்லதத்தக் ்கண்டநபரும் நோ்கரி்க மோந்்தனஅவன 
ஆழக் ்கடல்்கடந்்தோன அஞ்சும் �மர்கடந்்தோன
சூழும் பனிமத்லத்ச் சுற்றிக் ந்கோடிநபோறித்தோன
முக்குளித்தோன ஆழிக்குள் முதந்தடுத்தோன த்தோணிக்குள் 
எக்்களிபபு மீதூர ஏ்லம் மிளகுமு்தல்
பண்டங்்கள் ஏற்றிப ப்னநல்கும் வோணி்கத்தோல்
்கண்டங்்கள் சுற்றிக் ்க்லதமறி வந்்தவன்தோன
அஞ்�ோதம மிக்்கவன்தோன ஆனோலும் �ோனதறோர்கள்
அஞ்சுவத்த அஞ்சி அ்கற்றி வி்லக்கிடுவோன

- முடி்ர�ன
 

வ�ால்லும் வ்பாருளும்
�ல்சைடுத்த		–		 ்வலில�சேற்ற	 �றம்		 –		 வீரம்

ெ�ர		 –		 யோர	 எககளிப்பு		–	 சேரு�கிழச்சி

ெல்கும்		 –		 தரும்	 கைம்		 –		 கப்ேல்

கழனி		 –		 ்வேல்	 ஆழி		 -		 கடல்
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்பாைலின் வ்பாருள்
தமிழன்	 கற்களும்	 முட்களும்	 நிலற்நதிரு்நத	 சேரிே	 நிைப்ேரப்லேத்	 திருத்திப்	

ேணேடுத்திைான்.		தைது	உடல்	்வலில�ோல்		்வைத்லதப்	சேருககிைான்.	ஊர,	ெகரம்,	ொடு	
ஆகிே்வற்லற	உரு்வாககி	்வாழும்	சேருல�லேப்	சேற்றான்.	 	முல்லை,	�ருதம்,	குறிஞசி,	
செய்தல்	எை	நிைத்லத	ொல்்வலகப்ேடுத்திே	ொகரிக	�னிதன்	அ்வன்.	

ேழ்நதமிழன்	 ஆழ�ாை	 கடல்கலைக	 கட்நது	 ேேணம்	 செய்தான்.	 அச்ெம்	 தரும்	
யோரகளிலும்	எளிதாக	 ச்வற்றி	 கணடான்.	 ேனிசூழ்நத	இ�ே�லையில்	தன்	ச்வற்றிக	
சகாடிலே	ொட்டிைான்.	ஆழகடலில்	மூழகி	முத்சதடுத்தான்.	ஏைம்,	மிைகு	ஆகிே்வற்லறப்	
சேரு�கிழச்சியோடு	 கப்ேல்களில்	 ஏற்றிக	 கணடஙகள்யதாறும்	 அனுப்பி	 ்வணிகம்	
செய்தான்.	 	 கப்ேலில்	 	உைலக	்வைம்	்வ்நதான்.	அ்வன்	 	எதற்கும்	அஞொத்வன்.	ஆைால்,	
ொன்யறாரகள்	அஞசும்	தீல�கலைச்	செய்ே	அஞசு்வான்.

நூல் வைளி
முடியரசனின்	 இயற்யபையர்	 துகரராசு . 	 பூஙயைாடி ,	
வீரைாவியம்,	 	 ைாவியப்பைாகவ	 முேலிய	 	 நூலைகள	
எழுதியுளளார்.	 	 	திராவிை	நாடடின்	வா்ம்பைாடி	என்றும்	

ைவியரசு	என்றும்	பைாராடைப்யபைற்றவர்.	
இப்பைாைல	 புதியயோரு	 விதி	 யசயதவாம்	 என்னும்	 நூலில	 இைம்	
யபைற்றுளளது.

1.	 ‘ொனிைம்	ேலடத்த்வன்’	ோடலை	இலெயுடன்	ோடிக	காட்டுக.

2.	 குறிஞசி,	முல்லை,	�ருதம்,	செய்தலுககு	உரிே	நிைஙகலை	அறி்நது	எழுதுக.

3.	 ேடித்து	�கிழக.

 நவள்ளிப பனிமத்லயின மீதுஉ்லோவுதவோம் – அடி
 தமத்லக் ்கடல்முழுதும் ்கபபல் விடுதவோம்

 ்கங்த்க நதிபபுறததுக் த்கோதுதமப பண்டம்
 ்கோவிரி நவற்றித்லக்கு மோறு ந்கோள்ளுதவோம்
 சிங்்க மரோட்டி்ர்தம் ்கவித்த ந்கோண்டு
 த�ரததுத ்தந்்தங்்கள் பரி�ளிபதபோம்

       - போரதி்ோர

கற்பவை கற்றபின்
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ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

	 1.	 யோரககைத்தில்	ச்வளிப்ேடும்	குணம்……………….

	 		 அ)	�கிழச்சி		 ஆ)	துன்ேம்	 										இ)	வீரம்											ஈ)	அழுலக

	 	2.	 கல்சைடுத்து	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது	……………….																									

	 		 அ)	கல்	+	அடுத்து		 	 ஆ)	கல்	+	எடுத்து	

	 		 இ)	கல்	+	ைடுத்து	 	 ஈ)	கல்	+	சைடுத்து

	 	3.	 ொனிைம்	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது----------

	 		 அ)	ொ	+	னிைம்			 	 ஆ)	ொன்கு	+	நிைம்	

	 		 இ)	ொ	+	நிைம்	 				 ஈ)	ொன்	+	நிைம்

	 	4.	 ொடு	+	என்ற	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்	------

	 		 அ)	ொசடன்ற		 ஆ)	ொடன்ற	 									இ)	ொடுஎன்ற							ஈ)	ொடுஅன்ற

	 	5.	 கைம்	+	ஏறி	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்	------

	 	அ)	கைம்ஏறி		 ஆ)	கை�றி	 									இ)	கைன்ஏறி								ஈ)	கைய�றி

சொற்சறாடரில்	அல�த்து	எழுதுக.

	 அ)	�ாநிைம்	 ஆ)	கடல்	 								இ)	ேணடஙகள்			

ெேம்	அறிக.

	 1.	 ொனிைம்	ேலடத்த்வன்	ோடலில்	இடம்சேற்றுள்ை	எதுலகச்	சொற்கலை	எடுத்து		
		 எழுதுக.

	 2.	 ொனிைம்	ேலடத்த்வன்	ோடலில்	இடம்சேற்றுள்ை	ய�ாலைச்	சொற்கலை	எடுத்து		
		 எழுதுக.

குறுவிைா	

	 1.	 ொன்கு	நிைஙகள்	என்ேை	ோல்வ?

	 2.	 தமிழன்	எதற்கு	அஞசிைான்?

	 3.	 தமிழன்	எதற்காகக	கணடஙகலைச்	சுற்றி	்வ்நதான்?

சிறுவிைா	

	 1.	 தமிழன்	தான்	்வாழ்நத	ொட்டிலை	எவ்வாறு	உரு்வாககிைான்?

	 2.	 தமிழனின்	செேல்கைாக	முடிேரென்	கூறு்வை	ோல்வ?

சி்நதலை	விைா	

	 காடுகளில்	்வாழ்நத	�னிதன்	எவ்வாறு	ேடிப்ேடிோக	ொகரிகம்	அலட்நதிருப்ோன்	எைச்	
சி்நதித்து	எழுதுக.

மதிப்பீடு
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இயல்
ஆறு கை ் லாடு விவௗயாடு

ோடல்	 �னிதரககு	 �கிழச்சிலேத்	 தருகிறது.	 அெதிலேப்	
யோககுகிறது.	 உலழககும்	 சதாழிைாைரகள்	 கலைப்புத்	
சதரிோ�ல்	 இருககப்	 ோடி	 �கிழகிறாரகள்.	 	 ்வாட்டும்	
ச்வயிலையும்	 தாககும்	 புேலையும்	 தன்	 கூட்டாளிோககிக	
சகாணடு	மீன்பிடிப்ே்வரகள்	மீை்வரகள்.	அம்மீை்வரகளின்	
ோடலைக	யகட்யோம்	்வாருஙகள்.	

கவிவைப்்்பவை

விடிநவள்ளி நம்விளக்கு – ஐ்ல�ோ
விரி்கடத்ல பள்ளிக்கூடம் – ஐ்ல�ோ
அடிக்கும்அத்ல நம்த்தோழன – ஐ்ல�ோ
அருதமதம்கம் நமதுகுதட – ஐ்ல�ோ
நவண்மணத்ல பஞ்சுநமதத்த – ஐ்ல�ோ
விண்ணினஇடி ்கோணும்கூதது – ஐ்ல�ோ

போயும்பு்ல் நம்ஊஞ்�ல் – ஐ்ல�ோ
பனிமூட்டம் உடல்தபோரதவ – ஐ்ல�ோ
்கோயும்்கதிரச் சுடரகூதர – ஐ்ல�ோ
்கட்டுமரம் வோழும்வீடு – ஐ்ல�ோ
மினனல்வரி அரிச்சுவடி – ஐ்ல�ோ
பிடிக்கும்மீன்கள் நம்நபோருள்்கள் – ஐ்ல�ோ
முழுநி்லதவ ்கண்ணோடி – ஐ்ல�ோ
மூச்�டக்கும்நீச்�ல் த்ோ்கம் – ஐ்ல�ோ
ந்தோழும்்தத்லவன நபருவோனம் – ஐ்ல�ோ
துணிதவோடு ந்தோழில்ந�ய்தவோம் – ஐ்ல�ோ*

வ�ால்லும் வ்பாருளும்
கதிரச்சுடர	 -	 கதிர்வனின்	ஒளி	

மின்ைல்்வரி	 -	 மின்ைல்	யகாடுகள்

அரிச்சு்வடி	 -	 அகர்வரிலெ	எழுத்துகள்
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்பாைலின் வ்பாருள்
	 மீன்	பிடிககக	கடலுககுச்	செல்ே்வரகள்	மீை்வரகள்.	 	அ்வரகளுககு	விணமீன்கயை	

விைககுகள்.	 	விரி்நத	கடயை	ேள்ளிககூடம்.	 	 கடல்	அலையே	யதாழன்.	 	 ய�கய�	குலட.		
ச்வணல�ோை	�ணயை	ேடுத்துறஙகும்	ேஞசு	ச�த்லத.		விணணின்	இடி	அ்வரகள்	காணும்		
கூத்து.	 சீறி்வரும்	புேயை	விலைோடும்	ஊஞெல்.	 	 ேனிமூட்டம்தான்	உடலைச்	சுற்றும்	
யோரல்வ.		அைல்	வீசும்	கதிர்வனின்	ஒளிச்சுடரதான்	ய�ற்கூலர.		கட்டு�ரம்தான்	அ்வரகள்	
்வாழும்	வீடு.		மின்ைல்	யகாடுகயை	அடிப்ேலடப்	ோடம்.		்வலைவீசிப்	பிடிககும்	மீன்கயை	
அ்வரகைது	செல்்வம்.		முழு	நிைவுதான்	கணணாடி.		மூச்ெடககிச்	செய்யும்	நீச்ெயை	அ்வரகள்	
செய்யும்	த்வம்.		இ்வற்றிற்கு	இலடயே	மீை்வரகள்	�ை	உறுதியோடு	சதாழில்	செய்கின்றைர.	

நூல் வைளி
உகழக்கும்	 மக்ைள	 ேம்	 ைகளப்கபை	 மறக்ை	உற்சாைத்துைன்	 பைாடும்	 பைாைத்	
நாடடுப்புறப்	 பைாை்ாகும்.	 ைாோல	 தைடடு	வாயயமாழியாைதவ	வழஙைப்பைடடு	
வருவோல	இேக்	வாயயமாழி	இ்க்கியம்	என்பைர்.	 ஏற்றப்பைாடடு,	 ஓைப்பைாடடு	
முே்ா்	யோழிலபைாைலைளும்	விகளயாடடுப்	பைாைலைள,	ோ்ாடடுப்	பைாைலைள	

முேலிய்வும்	 நாடடுப்புறப்	 பைாைலைளுள	அைஙகும்.	 இப்பைாைல	 	 சு.	 சக்திதவல	 யோகுத்ே	
நாடடுப்புற	இயல	ஆயவு	என்னும்		நூலில	இைம்	யபைற்றுளளது.

1.	 ோடப்	ேகுதியில்	உள்ை	ோடலை	இலெயோடு	ோடிக	காட்டுக.

2.	 உஙகலைக	க்வர்நத		ொட்டுப்புறப்	ோடல்கலை	எழுதி	்வருக.

3.	 சொ்நத�ாகக	கடல்,	்வாைம்,	�லை	ஆகிே்வற்லற	ோடல்	எழுதிப்	ோடுக.

கற்பவை கற்றபின்

வைரிநது வைளி்ைாம்

வநயைல் திவை
நிைம்	 :	கடலும்	கடல்	ொர்நத	இடமும்

�ககள்	 :	ேரதர,	ேரத்திேர,	எயிைர,	எயிற்றிேர

சதாழில்	:	மீன்	பிடித்தல்,	உப்பு	விலைவித்தல்

பூ												:	தாழம்பூ
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ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

	 1.	 கதிரச்சுடர	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது

	 		 அ)	கதிரச்+சுடர	 	 ஆ)	கதிரின்+சுடர	

	 		 இ)	கதிர்வன்+சுடர	 	 ஈ)	கதிர+சுடர

	 	2.	 மூச்ெடககி	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது

	 		 அ)		மூச்சு+அடககி	 	 ஆ)	மூச்+அடககி	

	 		 இ)	மூச்+ெடககி	 	 ஈ)	மூச்லெ+அடககி

	 	3.	 சேருல�	+	்வாைம்	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்	

	 		 அ)	சேருல�்வைம்		 	 ஆ)	சேரு்வாைம்	

	 		 இ)	சேரு�ாைம்			 	 ஈ)	யேர்வாைம்

	 	4.	 அடிககும்	+	அலை	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்

	 		 அ)	அடிககு�லை			 	 ஆ)	அடிககும்	அலை		

	 		 இ)	அடிககிலை			 	 ஈ)	அடிேலை

	ோடல்	்வரிகளுககு	ஏற்ேப்	சோருத்துக

	 அ)	விடிச்வள்ளி	 -	 ேஞசுச�த்லத

	 ஆ)	�ணல்	 -	 ஊஞெல்

	 இ)	புேல்	 -	 யோரல்வ

	 ஈ)		ேனிமூட்டம்	 -	 விைககு

குறுவிைா		

	 1.	 அலைலேயும்	ய�கத்லதயும்	மீை்வரகள்	என்ை்வாகக	கருதுகின்றைர?

	 2.	 கடல்ோட்டில்	கணணாடிோகவும்	தலை்வைாகவும்		குறிப்பிடப்ேடு்வை	ோல்வ?

சிறுவிைா	

	 	கடல்	ோட்டின்		சோருலை	உஙகள்	சொ்நத	ெலடயில்	எழுதுக.

சி்நதலை	விைா	

	 1.	 நீஙகள்	்வசிககும்	ேகுதியில்	ெலடசேறும்	சதாழில்களில்	ஒன்லறப்	ேற்றி	ஐ்நது		 	
		 ்வரிகள்	எழுதுக.

	 2.	 ொட்டுப்புற	இைககிேஙகலை	்வாய்ச�ாழி	இைககிேஙகள்	என்று	கூறக	காரணம்		
		 என்ை?

மதிப்பீடு

6th Tamil 077-205.indd   131 23-03-2018   18:47:44



132

இயல்
ஆறு ைைரும்  ைணிகம்

உவைநவை உலகம்

�னிதர	்வாழவில்	்வணிகம்	சேரும்ேஙகு	்வகிககிறது.	்வணிகம்	
இல்லையேல்	 �னிதரகள்	 தம்	 யதல்வகலை	 எளிதாக	
நிலறய்வற்றிக	சகாள்ை	இேைாது.	்வணிகம்	ேை	்வலககளில்	
ெலடசேறுகிறது.	 ்வணிக	 நிறு்வைஙகளும்	 ேை	 ்வலககைாக	
உள்ைை.	தமிழர	ேழஙகாைத்தில்	இரு்நயத	்வணிகத்தில்	சிற்நது	
விைஙகிைர.	உைகம்	முழு்வதும்	்வணிகத்சதாடரபு	சகாணடு	

இரு்நதைர.		அதலை	அறி்நது	சகாள்ய்வாம்	்வாருஙகள்.

�னிதன்	 தைககுத்	 யதல்வோை	 எல்ைாப்	 சோருள்கலையும்	 தாயை	 உற்ேத்தி	
செய்து	சகாள்ை	முடிோது.	 தைககுத்	யதல்வோை	சிை	சோருள்கலைப்	பிறரிடமிரு்நது	
்வாஙகு்வான்.	தன்னிடம்	உள்ை	சோருள்களில்	சிை்வற்லறப்	பிறருககுத்	தரு்வான்.	இவ்வாறு	
ஒரு	சோருலைப்	பிறரிடம்	இரு்நது	்வாஙகு்வதும்	பிறருககு	விற்ேதும்	்வணிகம்	ஆகும்.	
சோருள்கலை	விற்ே்வலர	்வணிகர	என்ேர.	்வாஙகுே்வலர	நுகரய்வார	என்ேர.

்பண்ைமாறறு ைணிகம்
	 ெம்மிடம்	கூடுதைாக	இருககும்	சோருள்கலைக	சகாடுத்து	 ெ�ககுத்	 யதல்வோை	

சோருள்கலைப்	சேற்றுக	சகாள்்வது	ேணட�ாற்று	்வணிகம்	ஆகும்.	செல்லைக	சகாடுத்து	
அதற்குப்	ேதிைாக	உப்லேப்	 சேற்றைர.	ஆட்டின்	ோலைக	 சகாடுத்துத்	 தானிேத்லதப்	
சேற்றைர.	இ்நதச்	செய்திகள்	ெஙக	இைககிேஙகளில்	காணப்ேடுகின்றை.	இககாைத்தில்	
கூட	 வீட்டிற்யக	 ்வ்நது	 ேலழே	 செய்தித்தாள்கள்,	 ேேைற்ற	 செகிழிப்	 சோருள்கள்	
யோன்ற்வற்லறப்	 சேற்றுகசகாள்கின்றைர.	 அதற்குப்	 ேதிைாக	 வீட்டு	 உேயோகப்	
சோருள்கலைத்	தருகின்றைர.
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ைணிகத்தின் ைவககள்
்வணிகத்லதத்	தலர்வழி	்வணிகம்,	நீர்வழி	

்வணிகம்	எைப்	பிரிககைாம்.	தலர்வழிோகப்	
சோருள்கலைக	 சகாணடு	 செல்ை	 எருது,	
கழுலத,	 குதிலர	 யோன்ற	 விைஙகுகளும்	
்வணடிகளும் 	 ே ேன்ேடுத் த ப் ே ட் டை .	
்வணிகரகள்	 ்வணடிகளில்	 சோருள்கலை	
ஏற்றி	 ச்வளியூருககுச்	 செல்லும்	 	 யோது	
குழு்வாகய்வ	 செல்்வாரகள்.	 இககுழுல்வ	
்வணிகச்ொத்து	 என்ேர. 	 கடல்்வழிோகக	
க ப் ே ல் கள் 	 மூை ம் 	 ச ே ா ருள் கலை	
அனுப்பு்வதும்	 ்வர்வலழப்ேதும்	 நீர்வழி	
்வணிகம்	ஆகும்.	 கப்ேல்கள்	்வ்நது	நிற்கும்	இடஙகள்	துலறமுகஙகள்	ஆகும்.	துலறமுக	
ெகரஙகள்	ேட்டிைம்	என்றும்	ோககம்	என்றும்	குறிககப்ேட்டை.	

தமிழொட்டின்	 தலைசிற்நத	 துலறமுக�ாகப்	 பூம்புகார	 விைஙகிேது.	 அவவூரத்	
துலறமுகத்தில்		ேல்ய்வறு	ொட்டுக	கப்ேல்கள்	தத்தம்	ொட்டுக	சகாடிகயைாடு	்வ்நது	நின்றை.	
அ்வற்றின்	மூைம்	ச்வளிொட்டுப்	சோருள்கள்	இறககு�தி	செய்ேப்ேட்டை.	தமிழொட்டுப்	
சோருள்கள்		ஏற்று�தி	செய்ேப்ேட்டை.	

்வணிகத்லதத்	தனிெேர	்வணிகம்,	நிறு்வை	்வணிகம்	என்றும்	பிரிககைாம்.	தனிெேரால்	
உரு்வாககப்ேட்டு	 ெடத்தப்ேடும்	 ்வணிகம்	 தனிெேர	 ்வணிகம்	 ஆகும்.	 ஒன்றுககும்	
ய�ற்ேட்யடார	இலண்நது	முதலீடு	செய்து	்வணிகம்	ெடத்து்வது	நிறு்வை	்வணிகம்	ஆகும்.

சிறுைணிகம்
	 ெம் 	 அன்றாடத் 	 யதல்வகைாை	

ோல்,	 கீலர,	 காய்கறிகள்	யோன்ற்வற்லற	
விற்ேலை	செய்ே்வரகள்	சிறு	்வணிகரகள்	
ஆ்வாரகள்.	 இ்வரகள்	 சிறு	முதலீட்டில்	
சோருள்கலை	்வாஙகி	்வ்நது	வீதிகளில்	
ல்வத்து	 விற்ேலை	 செய்்வர.	 தலையில்	
சு�்நது	 சென்று	 விற்றல்,	 தலரககலட	
அல�த்து	விற்றல்,	 தள்ளு்வணடி	மூைம்	
விற்றல்	 யோன்ற 	 முலறகளில்	 சிறு	
்வணிகம்	 ெலடசேறும்.	 சிறு	்வணிகரகள்	
நுகரய்வாரிடம் 	 யெரடித் 	 சதாடரபு	
சகாள்ே்வரகள்	ஆ்வர.

வ்பருைணிகம்
சேரு்நசதாலகலே	முதலீடு	செய்து	சோருள்கலை	அதிக	அைவில்	திரட்டி	ல்வத்து	

விற்ேலை	 செய்்வது	 சேரு்வணிகம்	ஆகும்.	 சேரு்வணிகரகள்	 சோருள்கள்	 உற்ேத்தி	
செய்ேப்ேடும்	 இடத்தில்	 இரு்நது	 ச�ாத்த�ாகக	 சகாள்முதல்	 செய்்வர.	 அ்வற்லறச்	

வைரிநது வைளி்ைாம்

்தந்நோடு விதளந்்த நவண்நணல் ்தந்து
பிறநோட்டு உபபின ந்கோள்தளச் சுற்றி
……….
உமணர தபோ்கலும்         

நற்றிதண – 183
போந்லோடு வந்து கூநழோடு நப்ரும் ……      

குறுந்ந்தோத்க - 23
நபோனநனோடு வந்து ்கறிந்ோடு நப்ரும் ……      

அ்கநோனூறு - 149
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சிறு்வணிகரகளுககு	விற்ேலை	செய்்வர.	 சேரு்வணிகரகளுககு	நுகரய்வாருடன்	யெரடித்	
சதாடரபு	இருப்ேது	அரிது.	

ஏறறுமதியும் இ்றககுமதியும்
ஒரு 	 ெ ா ட் டில் 	 உ ற் ே த்தி 	 ச ெ ய் ே ப் ேடும்	

சோருள்கலைப்	 பிற	 ொடுகளுககு	 அனுப்பு்வது	
ஏற்று�தி	 எைப்ேடும். 	 பிற 	 ொடுகளில்	 இரு்நது	
சோருள்கலை	 ்வாஙகு்வது	 இறககு�தி	 ஆகும்.	
ேழஙகாைத்தில்	 தமிழொட்டில்	 இரு்நது	 யதககு,	
�யில்யதாலக, 	 அரிசி, 	 ெ்நதைம், 	 இஞசி, 	 மிைகு	
யோன்றல்வ	பிற	ொடுகளுககு	ஏற்று�தி	செய்ேப்ேட்டை.	
சீைத்திலிரு்நது	கணணாடி,	கற்பூரம்,	ேட்டு	யோன்றல்வ	
இறககு�தி	 செய்ேப்ேட்டை.	 அயரபிோவில்	இரு்நது	
குதிலரகள்	்வாஙகப்ேட்டை.	

ைணிகத்தில் ்நர்வம
	 ்வணிகரகள்	 யெரல�ோகத்	 சதாழில்	செய்்வர	என்ேலதத்	 தமிழ	இைககிேஙகள்	

எடுத்துககாட்டுகின்றை.	

  வோணி்கம் ந�ய்வோரக்கு வோணி்கம் தபணிப
  பிறவும் ்தமதபோல் ந�யின

என்னும்	திருககுறள்	்வணிகரின்	யெரல�லேப்	ேற்றிக	கூறுகிறது.	்வணிகரகள்	சோருலை	
்வாஙகும்சோழுது	 உரிே	 அைல்வவிட	 அதிக�ாக	 ்வாஙக	 �ாட்டாரகள்.	 பிறருககுக	
சகாடுககும்	சோழுது	அைல்வக	குலறத்துக	சகாடுகக�ாட்டாரகள்.	எைய்வ	்வணிகலர	

 “நடுவு நினற நனநனஞ்சிதனோர”
என்று	ேட்டிைப்ோலை	ோராட்டுகிறது.

இவையைழி ைணிகம்
	 கலடகளுககுச்	சென்று	சோருள்கலை	

்வ ாஙக 	 ய ெ ரம் 	 இல்ைாத்வரகளுககு	
இலணே்வழி 	 ்வணிகம் 	 உதவுகிறது .	
இலணேத்தைம்	 மூைம்	 சோருள்கலை	
விற்ேலை	 செய்யும்	 நிறு்வைஙகள்	 ேை	
உள்ைை. 	 இ்வற்றின்	 இலணேத்தைப்	
ே க க த் தில் 	 ெ � க கு த் 	 ய த ல்வே ாை	
சோருள்கலைப் 	 ேற்றிே 	 வி்வரஙகள்	
இருககும்.	 சோருள்களின்	 தரம்,	 விலை,	
சிறப்பு	 ஆகிே்வற்லறப்	 பிற	 நிறு்வைப்	
சோருள்கயைாடு	ஒப்பிட்டுப்	ோரககைாம்.	
ெ�ககுப் 	 பிடித்த 	 சோருள்கலை	 ெம்	
வீட்டிற்யக	்வர்வலழககைாம்.	 சோருலைப்	
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சேற்றுக	 சகாணட	 பிறகு	 ேணம்	 செலுத்தைாம்.	 மின்ைணுப்	 ேரி�ாற்றம்	 மூைமும்	
ேணத்லதச்	செலுத்தைாம்.

	 ்வணிகம்	 ேணட�ாற்று	முலறோகத்	 சதாடஙகிேது.	 ேணத்லதப்	 ேேன்ேடுத்தும்	
முலறோக	்வைர்நதது.	இன்று	மின்ைணுப்	ேரி�ாற்றம்	செய்யும்	அைவுககு	உேர்நதுள்ைது.	
்வருஙகாைத்தில்	்வணிகத்தில்	இன்னும்	ேை	புதுல�கள்	்வரககூடும்.

ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

	 1.	 வீட்டுப்	ேேன்ோட்டிற்காகப்	சோருள்	்வாஙகுே்வர	______________

	 		 அ)	நுகரய்வார				 ஆ)	சதாழிைாளி	

	 		 இ)	முதலீட்டாைர	 ஈ)	செெ்வாளி

	 2.	 ்வணிகம்	+	ொத்து	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்

	 		 அ)	்வணிகொத்து				 ஆ)	்வணிகம்ொத்து	

	 		 இ)	்வணிகச்ொத்து	 ஈ)	்வணிகத்துொத்து

	 3.	 ேணடம்	+	�ாற்று	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்

	 		 அ)	ேணட�ாற்று	 ஆ)	ேணடம்�ாற்று	

	 		 இ)	ேண�ாற்று	 ஈ)	ேணடு�ாற்று

கற்பவை கற்றபின்

மதிப்பீடு

1.	 உஙகள்	ஊரில்		உற்ேத்திோகும்	சோருள்களின்		சேேரகலைப்	ேட்டிேலிடுக.

2.	 ஒவச்வாரு	 ஊரிலும்	 கிலடககும்	 சிறப்புப்	 சோருட்களின்	 சேேரகலை	
அட்ட்வலணப்ேடுத்துக.

	 (எ.கா.)	�துலர	�ல்லி	

3.		 ேடித்து	�கிழக

	 •	 சகாள்்வதும்	மிலக	சகாைாது

	 		 சகாடுப்ேதும்	குலறேடாது																		-ேட்டிைப்ோலை

	 •	 ெ�ன்செய்து	சீரதூககும்	யகால்யோல்	அல�்நசதாருோல்	

	 		 யகாடால�	ொன்யறாரககு	அணி.														-திருககுறள்
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	 4.	 ்வணணப்ேடஙகள்	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது

	 		 அ)	்வணணம்+ேடஙகள்	 ஆ)	்வணணப்+ேடஙகள்

	 		 இ)	்வணண+ேடஙகள்	 ஈ)	்வணண�ாை+ேடஙகள்

	 5.	 விரி்வலட்நத	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது

	 		 அ)	விரி+்வலட்நத	 ஆ)	விரி+அலட்நத	

	 		 இ)	விரிவு+அலட்நத					 ஈ)	விரிவ+அலட்நத

பின்்வரும்	சொற்கலைச்	சொற்சறாடரில்	அல�த்து	எழுதுக

	 	அ)	்வணிகம்			ஆ)	ஏற்று�தி			இ)	சில்ைலற					ஈ)	கப்ேல்
குறுவிைா	

	 1.	்வணிகம்	என்றால்	என்ை?

	 2.	ேணட�ாற்று	முலறககு	எடுத்துககாட்டுத்	தருக.

	 3.	சிறு்வணிகப்	சோருட்கள்	ோல்வ?

சிறுவிைா	

	 1.	சிறு்வணிகம்,	சேரு்வணிகம்	-	ய்வறுேடுத்துக.

	 2.	ேழ்நதமிழர	ஏற்று�தி,	இறககு�தி		செய்த	சோருள்கள்	எல்வ?

சி்நதலை	விைா	

	 1.	்வணிகப்	சோருள்கள்	தற்காைத்தில்	எவ்வாசறல்ைாம்	�ககலை	்வ்நதலடகின்றை?	

	 2.	உஙகள்	ேகுதியில்	ெலடசேறும்	சதாழில்கலைப்	ேட்டிேலிடுக.

ஆஙகிைச்	சொல்லுககு	இலணோை	தமிழச்	சொல்லை	எடுத்து	எழுதுக.

	 (மின்ைணு	 	்வணிகம்,	 காயொலை,	இலணேத்தை	்வணிகம்,	்வலரய்வாலை,	்வஙகி,	
மின்ைணு	�ேம்,	ேற்று	அட்லட,	ேணத்தாள்,	கடன்	அட்லட)

ஆஙகிைச்	சொல் தமிழச்சொல்	

கரன்சி	யொட்

யேஙக

செக

டி�ாணட்	டிராப்ட்

டிஜிட்டல்

சடபிட்	காரடு

கிசரடிட்	காரடு

ஆன்லைன்	ஷாப்பிங

ஈ-கா�ரஸ்
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இயல்
ஆறு உவைப்்்ப மூலைனம்

விரிைானம்

’ோடுேட்டுத்	யதடிே	ேணத்லதப்	புலதத்து	ல்வககாதீர’	என்ேது	
ஔல்வோரின்	 அறிவுலர.	 ேணத்லதப்	 ேேன்ேடுத்தா�ல்	
ல்வத்திருப்ேது	�டல�	ஆகும்.	ேணத்லதக	சகாணடு	ஏயதனும்	
ஒரு	சதாழில்	செய்து	்வாழவில்	முன்யைற	ய்வணடும்.		பிறருககு	
உதவிோக	 ்வாழ	 ய்வணடும்.	 அதுய்வ	 ேணத்தின்	 ேேன்.	
இககருத்லத	விைககும்	கலத	ஒன்லற	அறிய்வாம்	்வாருஙகள்.

பூஙகுைம்	என்னும்	ஊரில்	அருைப்ேர	என்னும்	்வணிகர	இரு்நதார.		ஒருமுலற	அ்வர	
ச்வளிொட்டிற்குச்	செல்ை	ய்வணடி	இரு்நதது.		த�து	பிள்லைகள்	்வை்வன்,	அமுதா,	எழிைன்	
ஆகிே		மூ்வலரயும்	அலழத்தார.

“பிள்லைகயை!	 ொன்	 ச்வளிொட்டிற்குச்	 செல்ை	 இருககியறன்.	 ொன்	 உஙகள்	
ஒவச்வாரு்வருககும்	 ேணம்	 	 தருகியறன்.	 	 ொன்	 சகாடுத்த	 ேணத்லதக	 	 க்வை�ாகப்	
ோதுகாத்து		எைககுத்	திருப்பித்தர	ய்வணடும்’‘		எைக	கூறிைார.	

ஒவச்வாரு்வருககும்		ஐம்ேதாயிரம்	ரூோய்		ேணம்	சகாடுத்தார.	மூ்வரும்	�கிழச்சியுடன்	
சேற்றுக	சகாணடைர.

அ ரு ை ப் ே ர	
விலடசேற்றுச்	 சென்றார.	
அ்வர	 சென்றதும்	 மூன்று	
பிள்லைகளும்	ஆயைாெலை	
செய்தைர.

“ ெ � து 	 தி ற ல �லே	
எலடயே ா ட ய்வ 	 த ்நலத	
ெ � க கு ப் 	 ே ண த் ல த க	
ச க ா டு த் தி ரு க கி ற ா ர “	
என்றான்	்வை்வன்.

“ொனும்	அப்ேடித்தான்	
நிலைககியறன்”	 என்றாள்	
அமுதா.		

” ெ ா ன் 	 அ ப் ே டி	
நி ல ை க க வி ல் ல ை .		
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ேணத்லதப்	ோதுகாககத்	சதரிகிறதா	என்று	ோரககய்வ	சகாடுத்திருககிறார”	 என்றான்	
எழிைன்.

்வை்வன்	 உழவுத்சதாழிலில்	ஆர்வம்	 உலடே்வன்.	 த்நலத	 சகாடுத்த	 ேணத்லதக	
சகாணடு	நிைத்லதக	குத்தலகககுப்	பிடித்தான்.	அ்நநிைத்லத	உழுது	ேணேடுத்திைான்.	
ய்வலியிட்டான்.	ேணேடுத்திே	நிைத்தில்	காய்கறித்	யதாட்டத்லத	அல�த்தான்.	ொள்யதாறும்	
க்வைமுடன்	ோதுகாத்துப்	ேரா�ரித்து	்வ்நதான்.		

யதாட்டம்	முழு்வதும்	அ்வலர,	ோகல்,	ச்வணலட,	கத்தரி	முதலிே	காய்கள்	காய்த்துக	
குலுஙகிை.	அ்வற்லற	ெகரத்திற்குக	சகாணடு	சென்று	விற்ேலை	செய்தான்.

அமுதாவிற்கு	 ஆடு,	
�ாடுகள்	 ்வைரப்ேதில்	
விருப்ேம்	அதிகம்.	 த்நலத	
சகாடுத்த 	 ேணத்லதக	
ச க ா ண டு 	 ெ ா ட் டு ப்	
ே சு க கள் 	 சிை்வற்ல ற	
்வாஙகிைாள்.	 அ்வற்லற	
அன்யோடு	 ேரா�ரித்து	
்வ்நதாள். 	 அல்வ	 த்நத	
ே ாலை 	 வீடு 	 வீடாகச்	
சென்று	விற்றாள்.	ய�லும்	
தயிர,	 ச்வணசணய்,	 செய்	
யோன்ற்வற்லற	 �களிர	
சுே 	 உதவிககுழுககள்	
மூைம்	 விற்றுப்	 சோருள்	
ஈட்டிைாள்.

எ ழி ை ன் 	 த ்ந ல த	
சகாடுத்த 	 ேணத்லதப்	
ேத்திர�ாக	 ல்வத்திரு்நது	
மீணடும்	த்நலதயிடம்	ஒப்ேலடகக	ய்வணடும்	எை	முடிவு	செய்தான்.	வீட்டில்	இரு்நதால்	
சதாலை்நதுவிடும்	என்ேதால்	ேணத்லதப்	சேட்டியில்	ல்வத்து	மூடிைான்.	அலத	வீட்டின்	
பின்புறம்	குழி	யதாணடிப்	புலதத்து	ல்வத்தான்.

அருைப்ேர	 தம்	 ேேணத்லத	முடித்துகசகாணடு	வீடு	்வ்நது	 யெர்நதார.	்வை்வலை	
அலழத்தார.	 ”ொன்	சகாடுத்த	ேணம்	எஙயக?”	என்று	யகட்டார.	்வை்வன்	”அப்ோ,	நீஙகள்	
எைககுக	 சகாடுத்த	 ேணத்லதக	 சகாணடு	 ய்வைாணல�	 செய்யதன்.	 ெல்ை	்வரு்வாய்	
கிலடத்தது.	நீஙகள்	சகாடுத்த	ேணம்	இப்யோது	இரணடு	�டஙகாக	உேர்நது	உள்ைது”	எைக	
கூறித்	த்நலதயின்	முன்	ேணத்லத	ல்வத்தான்.

த்நலத	�கிழச்சி	அலட்நதார.	“ெல்ைது!	உணல�யும்	உலழப்பும்	உன்னிடம்	உள்ைை.	
அ்நதப்	ேணத்லத	நீயே	ல்வத்துக	சகாள்.	ய்வைாணல�லேத்	சதாடர்நது	செய்”	என்றார.	
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அடுத்து	 அமுதால்வ	 அலழத்தார.	 அமுதா,	 “அப்ோ	 ொன்	 �ாடுகலை	 ்வாஙகிப்	
ேரா�ரித்யதன்.	 நீஙகள்	த்நத	ேணம்	இரணடு	�டஙகாக	ஆகியிருககிறது.	இயதா	சேற்றுக	
சகாள்ளுஙகள்”	என்று	கூறிப்	ேணத்லதத்	த்நலதயிடம்	சகாடுத்தாள்.	 “மிகக	�கிழச்சி,	
இ்நதப்	ேணத்லத	எைது	ேரிொக	நீயே	ல்வத்துகசகாள்.	ேணலணலே	ய�லும்	விரி்வாககி	
ெடத்து,	்வாழத்துகள்”	என்றார	த்நலத.

இறுதிோக	எழிைலை	அலழத்தார	த்நலத.	அ்வன்	சேட்டியுடன்	்வ்நது	நின்றான்.	“அப்ோ!	
நீஙகள்	சகாடுத்த	ேணத்லத	மிகப்	ேத்திர�ாகப்	சேட்டியில்	ல்வத்திருககியறன்”	என்றான்.	
த்நலத	ஏ�ாற்றம்	அலட்நதார.	அ்வைது	முதிரச்சி	இன்ல�லேக	கணடு	�ைம்	்வரு்நதிைார.	

ேணம்	என்ேது	சேட்டியில்	ல்வத்துப்	ோதுகாகக	ய்வணடிே	சோருைன்று.	அலதப்	
ேேனுள்ை			முலறயில்	சதாழில்	செய்து	முன்யைறு்வது	�னிதனின்	கடல�.	நீ	கடல�லேச்	
செய்ேத்	 த்வறிவிட்டாய்.	 எழிைா!	 ”நீ	 ேணத்லதயும்	ேேன்ேடுத்தவில்லை.	 காைத்லதயும்	
வீணாககிவிட்டாய்.	 ்வேதில்	 இலைே்வன்	 நீ.	 என்னுடன்	 சிறிதுகாைம்	 உடனிரு்நது	
சதாழிலைக	கற்றுகசகாள்.	உன்	எதிரகாை	்வாழவுககு	அது	உதவும்”	என்றார.	எழிைன்	
தன்	த்வற்லற	உணர்நதான்.	த்நலதயிடம்	சதாழில்	கற்று	முன்யைற	ய்வணடும்	எை	முடிவு	
செய்தான்.

சுருககி	எழுதுக

	 உலழப்யே	மூைதைம்		கலதலேச்	சுருககி	எழுதுக.

சி்நதலை	விைா

	 	கலதயில்	இடம்	சேறும்	கதாோத்திரஙகளில்	உஙகலைக	க்வர்நத்வர	ோர?	ஏன்?

கற்பவை கற்றபின்

மதிப்பீடு

1.	 உலழப்யே	மூைதைம்	கலதலே	்வகுப்பில்	ொடக�ாக	ெடித்துக	காட்டுக.

2.	 நீஙகள்	எழிைைாக	இரு்நதிரு்நதால்	என்ை	செய்து	இருப்பீரகள்?	்வகுப்ேலறயில்	
யேசுக.
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இயல்
ஆறு சுட்டு எழுத்துகள், வினா எழுத்துகள்

கறகண்டு

அ்வன்,	 இ்வள்,	 அஙகு,	 இஙகு,	 அ்நத,	 இ்நத	 ஆகிே	 சொற்கலைக	
க்வனியுஙகள்.	 	 அல்வ	 ஒன்லறச்	 சுட்டிக	 காட்டுகின்றை.	 	 இவ்வாறு	
சுட்டிககாட்டு்வதற்கு		அச்சொற்களின்	முதலில்	அல�்நதுள்ை	அ,	இ		ஆகிே	
எழுத்துகயை	காரணம்	ஆகும்.	

	இவ்வாறு	ஒன்லறச்	 சுட்டிக	 காட்ட	்வரும்	எழுத்துகளுககுச்	 சுட்டு	
எழுத்துகள்	என்று	சேேர.

	 அ,	இ,	உ	ஆகிே	மூன்று	எழுத்துகளும்	சுட்டு	எழுத்துகள்	ஆகும்.	ஆைால்	இன்று	‘உ’	
என்னும்	எழுத்லதச்	சுட்டாகப்	ேேன்ேடுத்து்வது	இல்லை.

அகச்சுட்டு
	 இ்வன்,	அ்வன்,	இது,	அது		-		இச்சொற்களில்	உள்ை	சுட்டு	எழுத்துகலை	நீககிைால்	பிற	

எழுத்துகள்	சோருள்	தரு்வதில்லை.		இவ்வாறு,	சுட்டு	எழுத்துகள்	சொல்லின்	உள்யையே	
(அகத்யத)	இரு்நது	சுட்டுப்சோருலைத்	தரு்வது	அகச்சுட்டு	எைப்ேடும்	.

பு்றச்சுட்டு
	 அ்நநீரவீழச்சி,	 இம்�லை,	 இ்நநூல்,	 இச்சொற்களில்	உள்ை	 சுட்டு	 எழுத்துகலை	

நீககிைாலும்	பிற	எழுத்துகள்	சோருள்	தரும்.	இவ்வாறு	சுட்டு	எழுத்துகள்	சொல்லின்	
ச்வளியே	(புறத்யத)	இரு்நது	சுட்டுப்சோருலைத்	தரு்வது	புறச்சுட்டு	எைப்ேடும்.

அண்வமச்சுட்டு
	 இ்வன்,	 இ்வர,	 இது,	 இல்வ,	 இம்�ரம்,	

இவவீடு	 - 	 இச்சொற்கள்	 ெம்	 அருகில்	
(அணல�யில்)	உள்ை்வற்லறச்	சுட்டுகின்றை.	
எைய்வ	 இது	 அணல�ச்சுட்டு	 எைப்ேடும்.	
அணல�ச்சுட்டு	எழுத்து	இ	ஆகும்.

்�யவமச்சுட்டு
	 அ்வள்,	 அ்வர,	 அது,	 அல்வ,	 அவவீடு,	

அம்�ரம்	 – 	 இச்சொற்கள்	 சதாலைவில்	
(யெய்ல�யில்)	உள்ை்வற்லறச்	சுட்டுகின்றை.	
எைய்வ	 இது	 யெய்ல�ச்சுட்டு	 எைப்ேடும்.	
யெய்ல�ச்சுட்டு	எழுத்து	அ	ஆகும்.

சுட்டு எழுத்துகள்

வைரிநது வைளி்ைாம்

அருகில்	உள்ை்வற்றிற்கும்	சதாலைவில்	
உ ள் ை ்வ ற் றி ற் கு ம் 	 இ ல ட யி ல்	
இருப்ேலதச் 	 சுட்டிக 	 காட்ட 	 ‘உ ’	
என்ற	 சுட்சடழுத்து	 அககாைத்தில்	
ேேன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ைது.

(எ.கா.)	உது,	உ்வன்
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வினா எழுத்துகள்

சுட்டுத்திரிபு
	 அம்�ரம்,	இவவீடு	ஆகிேல்வ	புறச்சுட்டுகள்	என்ேலத	அறிய்வாம்.	இச்சொற்கலை	

அ்நத	�ரம்,	இ்நத	வீடு	என்றும்	்வழஙகுகியறாம்.	

	 அ,	 இ	 ஆகிே	 சுட்டு	 எழுத்துகள்	 �ாற்றம்	 சேற்று	 (திரி்நது)	 அ்நத,	 இ்நத	 எை	
்வழஙகுகின்றை.

	 இவ்வாறு,	 அ,	 இ	 ஆகிே	 சுட்டு	 எழுத்துகள்	 அ்நத,	 இ்நத	 எைத்	 திரி்நது	 சுட்டுப்	
சோருலைத்	தரு்வது	சுட்டுத்திரிபு	எைப்ேடும்.	(எ.கா.)	இப்ேள்ளி	–	இ்நதப்ேள்ளி.

கற்பவை கற்றபின்

1.	 இப்ேத்தியில்	உள்ை	சுட்டுச்	சொற்கலை	எடுத்து	எழுதுக

2.	 நீஙகள்	அன்றாடம்	ேேன்ேடுத்தும்	சுட்டுச்	சொற்கள்	சிை்வற்லற	எழுதுக.

கரிகாைனும்	அ்வனுலடே	தஙலக	�ைரகசகாடியும்	பூஙகாவிற்குச்	சென்றைர.	
அஙகு	இரு்நத	செடிகளில்	பூககள்	�ைர்நது	இரு்நதை.	 “இஙகு	உள்ை	�ைரகளில்	
இம்�ைர	அழகாக	உள்ைது.	அம்�ைர	சேரிேதாக	உள்ைது”	என்றாள்	�ைரகசகாடி.	
“இ்நத	�ைலரப்	ோர	அ்நத	�ைலர	விட	அழகாக	உள்ைது”	என்றான்	கரிகாைன்.

விைாப்	சோருலைத்	தரும்	 	எழுத்துகளுககு	விைா	எழுத்துகள்	என்று	சேேர.	 	சிை	
விைா	எழுத்துகள்	சொல்லின்	முதலில்	இடம்சேறும்.	சிை	விைா	எழுத்துகள்	சொல்லின்	
இறுதியில்	இடம்சேறும்.	

	 எ,	ோ,	ஆ,	ஓ,	ஏ	ஆகிே	ஐ்நதும்	விைா	எழுத்துகள்	ஆகும்.

v ச�ாழியின்	முதலில்	்வருேல்வ	 -	 எ,	ோ	(எஙகு,	ோருககு)

v ச�ாழியின்	இறுதியில்	்வருேல்வ	 -	 ஆ,	ஓ	(யேெைா�ா,	சதரியுய�ா)

v ச�ாழி	முதலிலும்	இறுதியிலும்		்வருேல்வ	 -	 ஏ	(ஏன்,	நீதாயை)

அகவினா
விைா	எழுத்துகள்	சொல்லின்	அகத்யத	இரு்நது	விைாப்	சோருலைத்	தரு�ாைால்	அது	

அகவிைா	எைப்ேடும்.

(எ.கா.)	எது,	ோர,	ஏன்	இச்சொற்களில்	உள்ை	விைா	எழுத்துகலை	நீககிைால்	பிற	
எழுத்துகளுககுப்	சோருள்	இல்லை.		
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பு்றவினா   
விைா	எழுத்துகள்	சொல்லின்	புறத்யத	்வ்நது	விைாப்	சோருலைத்	தரு�ாைால்	அது	

புறவிைா	எைப்ேடும்.

(எ.கா.)	அ்வைா,	்வரு்வாயைா	இச்சொற்களில்	உள்ை	ஆ,	ஓ	ஆகிே	விைா	எழுத்துகலை	
நீககிைாலும்	பிற	எழுத்துகள்	சோருள்	தரும்.	

கற்பவை கற்றபின்
ேத்தியில்	உள்ை	விைாச்		சொற்கலை	எடுத்து	எழுதுக.

செழிேன்	துணிககலடககுச்	சென்றான்.	விற்ேலைோைர	ஒரு்வரிடம்	ஆேத்த	
ஆலடகள்	 ேகுதிகள்	 எஙகு	 உள்ைது?	 என்று	 விைவிைான்.”	 ோருககு	 ஆலட	
ய்வணடும்?	 உைககா	 சேரிே்வரகளுககா?”	 என்று	 யகட்டார	 விற்ேலைோைர.	
”ஏன்	அப்ேடிக	யகட்கிறீரகள்	சிறு்வரகளுககாை	ஆலடகள்	இல்லையோ?”	என்று	
விைவிைான்.	”நீ	யகட்ேது	உன்	அைவுககுரிே	ஆலடதாயை?	அயதா	அ்நதப்	ேகுதியில்	
இருககிறது”	என்றார	விற்ேலைோைர.	

மதிப்பீடு

ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுது.

	 1.	 என்	வீடு	_________	உள்ைது.	 	 	 (அது	/	அஙயக)

	 2.	 தம்பி	____________	்வா.	 	 	 (இ்வர	/	இஙயக)

	 3.	 நீர	___________	யதஙகி	இருககிறது?	 	 (அது	/	எஙயக)

	 4.	 ோர	___________		சதரியு�ா?	 	 	 (அ்வர	/	ோது)

	 5.	 உன்	வீடு	___________அல�்நதுள்ைது?	 (எஙயக	/	என்ை)

குறுவிைா	

	 1.	 சுட்டு	எழுத்துகள்	என்றால்	என்ை?	அல்வ	ோல்வ?

	 2.	 அகவிைா,	புறவிைா	–	ய்வறுோடு	ோது?

சி்நதலை	விைா	

	 	அகச்சுட்டு,	அகவிைா,	புறச்சுட்டு,	புறவிைாஎன்று	சேேரிட்ட	காரணத்லத	எழுதுக.
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செபாறசறபாடர்ப் ்யிறசி.
	 அ)	அ்நத,	இ்நத	என்னும்	சுட்டுச்சொற்கலை	அல�த்துத்	சதாடரகள்	எழுதுக.

	 ஆ)	எஙயக,	ஏன்,	ோர		ஆகிே	விைாச்சொற்கலை	அல�த்துத்	சதாடரகள்	எழுதுக.

செபாற்கணைச் செர்த்துச் செபாறசறபாடணை  நீட்டி எழுது்க. 

	 அ)	ொன்	ேள்ளியில்	ேடிககியறன்.	 	 (ஆறாம்	்வகுப்பு	,	அரசு)

	 ஆ)	சோன்ைன்	முன்யைறிைான்.	 	 (	்வணிகம்	செய்து,	சோருளீட்டி,	துணி)	

பின்வரும் ்கட்டங்களில உளை செபாற்கணைக் ச்கபாண்டு செபாறசறபாடர்்கள அணைக்்க.

அணடப்புக்குள உளை செபாலணலைத் தக்்க இடத்தில செர்த்து எழுதுங்கள.

	 அ)	நீஙகள்	்வரும்யோது	எைககுப்	புத்தகம்	்வாஙகி	்வாருஙகள்.		 (ஒரு)

	 ஆ)	ொம்	உரஙகள்	தோரித்து	உழ்வரகளுககு	்வழஙக	ய்வணடும்.									(இேற்லக)

	 இ)	ொன்	சொன்ை	ய்வலைலே	அககலறயுடன்	செய்திருககிறாரகள்.	 (மிகு்நத)

செபாலணலைக் ச்கட்டு எழுது்க	

	 �ல்சைடுத்து		 	 	ெல்கும்			 கதிரச்சுடர		 	 	ொட்டுப்புறப்ோடல்	
	 ேணட�ாற்று	்வணிகம்	 		மின்ைணுப்	ேரி�ாற்றம்	 	 		ேட்டிைப்ோலை	
	 ய்வைாணல�	 	 		அணல�ச்சுட்டு	 	 		புறவிைா

கீழக்்கண்ட ்த்திணயப் ்டித்து வினபாக்்களுக்கு விணட எழுது்க

	 		 �னிதரகளுககுத்	யதல்வோை	எல்ைாப்	சோருட்கலையும்	கிலடககச்	செய்்வயத	
்வணிகத்தின்	யொககம்	ஆகும்.	ஓர	இடத்தில்	உற்ேத்திோகும்	சோருட்கலைப்	ேை	
இடஙகளுககு	அனுப்பு்வதும்	ேை	இடஙகளில்	கிலடககும்	சோருட்கலை	ஓர	இடத்தில்	
கிலடககச்	செய்்வதும்	்வணிகம்	ஆகும்.	

	 		 கிலடககும்	சோருள்களின்	�திப்லேக	கூட்டிப்	புதிே	சோருைாக	�ாற்று்வது	சிற்நத	
்வணிக�ாகும்.	ொன்றாகக	கல்	என்ேது	விற்ேலைப்	சோருைன்று.	ஆைால்	அதலைச்	
செதுககிச்	சிலைோக	�ாற்றைாம்.	உதிரும்	கல்தூலைக	யகாை�ா்வாக	�ாற்றைாம்.	
இதலை	�திப்புக	கூட்டுதல்	என்ேர.

வமாழிவய ஆள்்ைாம் !

ொன்

நீ

அ்வன்

அ்வள்

அ்வர

ஊருககுச்

சென்றாய்

சென்றார

சென்யறன்

சென்றான்

சென்றாள்
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	 1.		கிலடககும்	சோருள்களின்	_______________	க	கூட்டிப்	புதிே	சோருைாக		 	
		 �ாற்று்வது	சிற்நத		்வணிகம்.

	 		 (அ)	அைல்வ			(ஆ)	�திப்லே			(இ)	எணணிகலகலே		(ஈ)	எலடலே

	 2.		சிலை	செதுககப்ேடும்யோது	உதிரும்	கல்தூலை	__________________	�ாற்றைாம்.

	 3.		்வணிகத்தின்	யொககம்	என்ை?

	 4.		�திப்புக	கூட்டுதல்	என்றால்	என்ை?

	 5.		இப்ேத்திககு	ஏற்ற	தலைப்லே	எழுதுக

விடு்கணதக்கு விணட ்கபாணுங்கள

(கப்ேல்,			ஏற்று�தி	இறககு�தி,			தராசு,			செல்�ணி,				குதிலர	)

	1)			தனி	ஆைாய்	இரு்நதால்	ெடுநிலைோய்	இரு்நதிடு்வான்;		ோரும்	்வ்நது	அ�ர்நதால்	
ஏற்றம்	இறககம்	காட்டிடு்வான்.	அ்வன்	ோர?		

	2)		 தணணீரில்	கிடப்ோன்;	தள்ைாடித்	தள்ைாடி	ெடப்ோன்;	காலில்ைாத	அ்வன்	ோர?	

	3)		 யேெமுடிோத	ஓட்டப்ே்நதே	வீரனுககு	்வாய்ககு	�ட்டும்	பூட்டு	.	அ்வன்	ோர?	

	4)		 இே்நதிரத்தால்	செய்ே	முடிோத	�ணி;	ஊசி	நூலில்	யகாகக	முடிோத	�ணி;	பூமியில்	
விலையும்	�ணி;		பூவுைகத்தார	விரும்பும்	�ணி.	எ்நத	�ணி?	

	5)		 ஒரு�தி	ச்வளியே	யோகும்;	ஒரு�தி	உள்யை	்வரும்;	இரு�தியும்	யெர்நதுவிட்டால்	
ேைநிதியும்	யெர்நது	்வரும்.	அல்வ	என்ை?	

பின்வரும் ந்வைணி்கணை அ்கை்வரிணெப்்டுத்தி எழுது்க.

	 நீைம்,	 யகாய�தகம்,	�ாணிககம்,	ல்வரம்,	 ே்வைம்,	ல்வடூரிேம்,	முத்து,	புஷேராகம்,	
�ரகதம்

செயலதிட்டம்

	1.	 ேணலடத்	 தமிழகத்தின்	துலறமுகஙகள்	ேற்றியும்	அஙகு	ஏற்று�தி	இறககு�தி	
செய்ேப்ேட்ட	சோருள்கலைப்	ேற்றியும்	எழுதுக.

	2.	 உஙகளுககுத்	 சதரி்நத	 மூன்று	 சதாழில்களின்	 சேேரகலை	 எழுதி	 அதில்	
ேேன்ேடுத்தப்ேடும்	ஐ்நலத்நது	சொற்கலைப்	ேட்டிேலிடுக.

	 	 (எ.கா.)	உழவு	

வமாழி்யாடு விவையாடு
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குறுக்ச்கழுத்துப் புதிர்

இடமிருந்து ்வலைம்

1.		 ொனிைம்	 ேலடத்த்வன்	 ோடலை	
எழுதிே்வர?

2.		 சுட்டிககாட்டப்	ேேன்ேடு்வது	________	
எழுத்து.

்வலைமிருந்து இடம்

4.		 அயரபிோவிலிரு்நது	 இறககு�தி	
செய்ேப்ேட்டது?	

5.		 ஒரு	 சோருலைக	 சகாடுத்து	 ய்வறு	
சோருலைப்	சேறும்	முலற	

1

2

3 4

5

சைலிருந்து கீழ

1.		 காடும்	காடு	ொர்நத	இடமும்

3. 	 யதாட்டத்லதச்	 சுற்றி	 __________	
அல�கக	ய்வணடும்	.

கீழிலிருந்து சைல

4.		 மீை்வருககு	 ய�கம்	 _____________	
யோன்றது.

5.		 உடலுககுப்	யோரல்வோக	அல�்வது

நிறக அைறகுத் ைக...

என ச்பாறுப்பு்கள

	 1.	இ்நதிேக	குடி�கைாக	எைது	கடல�லே	நிலறய்வற்றுய்வன்.

	 2.	 கைப்ேடம்	ேற்றிே	விழிப்புணரல்வ	�ககளிடம்	ஏற்ேடுத்துய்வன்.

	 3.	செகிழிப்	ேேன்ோட்லட	முேன்ற்வலர	தவிரப்யேன்.

	 4.	 கலடககுச்	செல்லும்யோது	துணிப்லேகலை	எடுத்துச்	செல்ய்வன்.

்கணலைச்செபால அறிச்வபாம்

ேணடம்	 -	 Commodity	 கடற்ேேணம்	 -	 Voyage

ேேணப்ேடகுகள்	 -	 Ferries	 சதாழில்	முலைய்வார	 -	 Entrepreneur

ோரம்ேரிேம்	 -	 Heritage	 கைப்ேடம்	 -	 Adulteration		

நுகரய்வார	 -	 Consumer	 ்வணிகர	 -	 Merchant
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இணையச் செயல்பாடு்கள

இவையத்தில் காண்க

ேல்ய்வறு	 நிறு்வைஙகளின்	 லகப்யேசி	 விலைப்	 ேட்டிேலையும்	 அதன்	 சிறப்பு	
இேல்புகலையும்	இலணேத்தில்	கணடு	சதாகுத்து	்வருக.

ேடிகள்:

⇒	 சகாடுககப்ேட்டிருககும்	 உரலி	 /	 விலரவுக	 குறியீட்லடப்	 ேேன்ேடுத்திச்	
சொல்லிைம்	என்னும்	செேலிலேப்	ேதிவிறககம்	செய்து		நிறுவிகசகாள்க.	

⇒	 செேலியின்	முதல்	ேககத்தில்	எளில�,	 கடிைம்	என்னும்	இரு	சதரிவுகள்	
யதான்றும்.	 ஏயதனும்	 ஒன்லறத்	 சதரிவு	 செய்து	 சகாடுககப்ேட்டிருககும்	
எழுத்துகளில்	இரு்நது	புதிே	சொற்கலை	உரு்வாககுக.

செேல்ோட்டிற்காை	உரலி	
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nilatech.Sollinam
*சகாடுககப்ேட்டுள்ை	ேடஙகள்அலடோைத்திற்காக	�ட்டுய�

விணையபாடிப் 
்பார்ப்ச்பாைபா...

செபாலலினம் (Sollinam)
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கற்றல் ்நாககங்கள்
 இந்திய  நபாட்டின சிறப்பு்கணை அறிதல

  ்வபாழவில எளிணையின சிறப்ண் உைர்தல

 ெமூ்க ைபாறறத்தில ்கபாந்தியின ்ஙகிணனத் சதரிந்து ச்கபாளளுதல

 விடுதணலைப் ச்பாைபாட்டத்தில ச்ண்்களின ்ஙகிணன அறிந்து ச்பாறறுதல

 செபாற்களின ்வண்க்கணை அறிந்து ்யன்டுத்துதல

இயல்
ஏழு புதுவமகள் வ�யயும் ்ை�மிது
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இயல்
ஏழு ்பாைைம்  அன்வ்றய  நாற்றங்கால்

ெ�து	 ொடு	்வைம்	சோரு்நதிேது.	இஙகு	இேற்லக	்வைஙகள்	
�ட்டு�ன்றி 	 இைககிே 	 ்வைஙகளும் 	 மிகு்நதுள்ைை .	
ய்வற்றுல�யில்	ஒற்றுல�லேக	சகாணடது	ெ�துொடு.	இ�ேம்	
முதல்	கு�ரி	்வலர	்வாழும்	இ்நதிேரகள்	அலை்வரும்	உணவு,	
உலட,	ச�ாழி,		ொகரிகம்	ஆகிே்வற்றால்	ய்வறுேட்டு	இரு்நதாலும்	
உணர்வால்	ஒன்றுேட்ட்வரகயை.	 யதசிே	ஒருல�ப்ோட்லடப்	

யோற்றும்	ோடலை	அறிய்வாம்	்வாருஙகள்.	

கவிவைப்்்பவை

புதுதம்கள் ந�ய்்த த்த�மிது
பூமியின கிழக்கு வோ�லிது!
ந்தய்வ வள்ளுவன நநய்்த குறள்்தோன
த்த�ம் உடுததி் நூ்லோதட!   
நமய்்கதளப தபோற்றி் இந்தி்த ்தோய்க்கு
நமய்யுணரவு எனகிற தம்லோதட!  (புதுதம்கள்) 

்கோளி ்தோ�னின த்தனித�ப போடல்்கள்
்கோவிரிக் ்கதரயில் எதிநரோலிக்்க
்கம்பனின அமு்தக் ்கவித்த ்களுக்குக்
்கங்த்க அத்ல்கள் இத�்தமக்்க  (புதுதம்கள்)

்கனனிக் குமரியின கூந்்த லுக்்கோ்கக்
்கோஷ்மீரத த்தோட்டம் பூதந்தோடுக்கும்!  
தமற்கு மத்ல்கள் நதி்கதள அனுபபிக் 
கிழக்குக் ்கதரயின ந்லம்த்கட்கும்!  (புதுதம்கள்) 

புல்நவளி ந்ல்்லோம் பூக்்கோ டோகிப
புனனத்க ந�ய்்த நபோற்்கோ்லம்!
்கல்த்லக் கூட ்கோவி் மோக்கிக்
்கட்டி நிறுததி் ்கத்லக்கூடம்!   (புதுதம்கள்) 

அனதன நோட்டின அமு்த சுரபியில்
அனனி் நோடு்கள்பசிதீர
அண்ணல் ்கோந்தியின சினனக் த்கத்தடி
அறததின ஊனறு த்கோ்லோ்க  
புதுதம்கள் ந�ய்்த த்த�மிது
பூமியின கிழக்கு வோ�லிது!*

- ்தோரோபோரதி
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வ�ால்லும் வ்பாருளும்
	 ச�ய்-	உணல�	 யதெம்	-	ொடு

்பாைலின் வ்பாருள்
பூமியின்	கிழககு	்வாெைாகத்	திகழும்	ெ�து	இ்நதிேொடு	ேை	புதுல�கலைச்	செய்த	

ொடு.		திருககுறள்	ெ�து	ொடு	அணி்நதிருககும்	ஆலடோக	விைஙகுகின்றது.	உணல�கலைப்	
யோற்றும்	இ்நதிேத்	தாய்ககு	ச�ய்யுணரய்வ	ய�ைாலடோக	விைஙகுகின்றது.	காளிதாெர	
இேற்றிே	இனில�ோை	ோடல்கள்	காவிரிககலர	்வலர	எதிசராலிககின்றை.	 கம்ேரின்	
அமுதம்	யோன்ற	கவிலத	்வரிகளுககுக	கஙலக	ஆற்றின்	அலைகள்	இலெேல�ககின்றை.	

கு�ரிமுலை	ஆகிே	கன்னியின்	 	கூ்நதலுககாகக	காஷமீரத்து	�ைரகள்	�ாலைோகத்		
சதாடுககப்ேடுகின்றை.	 ய�ற்யக	 யதான்றும்	 ெதிகள்	 கிழககு	 எல்லை	 ்வலர	 ோய்்நது	
ென்ல�கலை	 விலைவிககின்றை. 	 புல்ச்வளிகள்	 எல்ைாம்	 பூககள்	 �ைர்நது		
சோற்காை�ாகப்	புன்ைலக	புரிகின்றை.	கல்லில்	செதுககிே	சிற்ேஙகள்	ோவும்	காவிேக	
கலைககூட�ாகக	காட்சி	தருகின்றை.	

அள்ை	அள்ைக	குலறோத	அமுதசுரபிோக	அன்லை	ோரத	 ொடு	திகழகின்றது.	 ெம்	
ொடு	பிறொட்டு	�ககளின்	ேசிலேயும்	யோககி	்வருகின்றது.	அறத்தின்	ஊன்றுயகாைாக	
கா்நதிேடிகளின்	அகிம்லெ	என்னும்	சிறிே	லகத்தடி	விைஙகுகின்றது.	

நூல் வைளி
ோராபைாரதியின்	 இயற்யபையர் 	 இராோகிருஷ்ணேன்.	
ைவிஞாயிறு	 என்னும்	 அகையமாழி	 யபைற்றவர்.	 புதிய	
விடியலைள , 	 இது 	 எஙைள	 கிழக்கு , 	 விரல 	 நுனி	

யவளிச்சஙைள	முே்ா்கவ	இவர்	இயற்றிய	நூலைளாகும்.	
இப்பைாைல	 ோராபைாரதியின்	 ைவிகேைள	 என்னும்	 யோகுப்பில	
இைம்யபைற்றுளளது.

1.	 ோரதம்	அன்லறே	ொற்றஙகால்	என்னும்	ோடலை	இலெயோடு	ோடுக.

2.	 ொட்டு	முன்யைற்றத்தில்	ெம்	ேஙகு	என்னும்	தலைப்பில்		யேசுக.

கற்பவை கற்றபின்
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ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

	 1.	 யதெம்	உடுத்திே	நூைாலட	எைக	கவிஞர	குறிப்பிடும்	நூல்

	 		 அ)	திரு்வாெகம்		 	 ஆ)	திருககுறள்		

	 		 இ)	திரிகடுகம்		 													ஈ)	திருப்ோல்வ

	 2.	 காளிதாெனின்	யதனிலெப்	ோடல்கள்	எதிசராலிககும்	இடம்	

	 		 அ)	காவிரிககலர						ஆ)	ல்வலகககலர					இ)	கஙலகககலர				ஈ)	ேமுலைககலர

	 3.	 கலைககூட�ாகக	காட்சி	தரு்வது

	 						அ)	சிற்ேககூடம்			ஆ)	ஓவிேககூடம்				இ)	ேள்ளிககூடம்							ஈ)	சிலறககூடம்

	 4.	 நூைாலட	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது

	 		 அ)	நூல்+ஆலட				ஆ)	நூைா+லட						இ)	நூல்+	ைாலட												ஈ)	நூைா+ஆட												

	 5.		 எதிர+ஒலிகக	என்ேலதச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்

	 		 அ)	எதிரலிகக				ஆ)	எதிரஒலிகக						இ)	எதிசராலிகக												ஈ)	எதிரசராலிகக

	 						

ெேம்	அறிக

	 ோரதம்	அன்லறே	ொற்றஙகால்	என்னும்	ோடலில்	அல�்நதுள்ை	எதுலக,	ய�ாலைச்	
சொற்கலை	எடுத்து	எழுதுக.

குறுவிைா

	 1.	 தாராோரதியின்	ோடலில்	இடம்சேற்றுள்ை	கவிஞரகளின்	சேேரகலைக	குறிப்பிடுக.

	 2.	 		இ்நதிோவின்	ய�ற்கு,	கிழககு	ஆகிே	திலெகலை	இலணத்துக	கவிஞர	காட்டும்	
காட்சிலே	எழுதுக.

சிறுவிைா

	 	தாராோரதி	ோடலின்	கருத்லதச்	சுருககி	எழுதுக.

சி்நதலைவிைா

	 ெம்	ொட்டின்	முன்யைற்றத்திற்கு	�ாண்வரகள்	செய்ே	ய்வணடிேல்வ	ேற்றிச்	சி்நதித்து	

						 எழுதுக.

மதிப்பீடு
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கா்நதிேடிகள்	இ்நதிே	விடுதலைககுப்	ோடுேட்ட்வர	என்ேலத	
ொடு	 ென்கு	 அறியும்.	 சேணகள்	 முன்யைற்றம்,	 ெமுதாே	
�று�ைரச்சி,	 தீணடால�	 ஒழிப்பு	 முதலிே்வற்றுககாகவும்	
அ்வர	ோடுேட்டார.	 	எளில�லே	ஓர	அற�ாகப்	யோற்றிைார.	
இ்நதிோவில்	 அ்வர 	 காைடி	 ேடாத 	 இடய�	 இல்லை.	
தமிழொட்டின்	மீதும்	 தமிழச�ாழியின்	மீதும்	 கா்நதிேடிகள்	

சகாணட	ேற்றிலைக	காணயோம்	்வாருஙகள்.

இயல்
ஏழு ைமிழ்நாட்டில் காநதி

உவைநவை உலகம்

கா்நதிேடிகளுககுத்	தமிழொட்டின்	மீதும்	தமிழ	�ககள்	மீதும்	மிகு்நத	அன்பு	உணடு.		
அ்வர	 ேைமுலற	 தமிழொட்டில்	 ேேணம்	 செய்துள்ைார.	 	 அப்யோது	 சுல்வோை	 ேை	
நிகழவுகள்	ெட்நதுள்ைை.		அ்வற்றில்	சிை்வற்லறக	காணைாம்.

	 1919	ஆம்	ஆணடு	பிப்ர்வரி	�ாதம்	கா்நதிேடிகள்	முதன்முலறோகச்	சென்லைககு	
்வ்நதார.	 	அப்யோது	ஆஙகிை	அரசு	சரௌைட்	 ெட்டம்	என்னும்	கடுல�ோை	ெட்டத்லத	
ெலடமுலறப்ேடுத்தி	இரு்நதது.	 	 அதலை	 எதிரத்துப்	 சேரிே	 யோராட்டத்லத	 ெடத்தக	
கா்நதிேடிகள்	திட்டமிட்டார.		அலதப்	ேற்றிே	ஆயைாெலைக	கூட்டம்	இராஜாஜியின்	வீட்டில்	
ெலடசேற்றது.	 	கா்நதிேடிகள்	ஒரு	ச�த்லதயில்	அ�ர்நது	இரு்நதார.	 	அ்வருககு	அருகில்	
இராஜாஜியும்	�ற்ற	தலை்வரகளும்	நின்றுசகாணடு	இரு்நதைர.		

�துலரயில்	உள்ை	கா்நதி	அருஙகாட்சிேகம்
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அப்யோது	அஙகு	்வ்நத	 ோரதிோர	 	 விலர்நது	 சென்று	 கா்நதிேடிகளின்	அருகில்	
அ�ர்நதார.	 	 “திரு.	 கா்நதி	அ்வரகயை!	 ொன்	இன்று	�ாலை	ஒரு	சோதுககூட்டத்திற்கு	
ஏற்ோடு	செய்துள்யைன்.		அதற்குத்	தாஙகள்	தலைல�தாஙக	முடியு�ா?”		என்று	யகட்டார.		
“இன்று	எைககு	 ய்வறு	ேணி	இருககிறது.	 	 உஙகள்	சோதுககூட்டத்லத	 ொலை	 ெடத்த	
முடியு�ா?”	 	 என்று	யகட்டார	 கா்நதிேடிகள்.	 	 “அது	முடிோது.	திட்டமிட்டேடி	கூட்டம்	
ெடககும்.	 	 தாஙகள்	சதாடஙகப்யோகும்	இேககத்துககு	என்	்வாழத்துகள்”	என்று	கூறிே	
ோரதிோர	”ொன்	யோய்	்வருகியறன்”	என்று	கூறி	எழு்நது	சென்றுவிட்டார.		

அ்வர	 சென்றதும்	 ”இ்வர	 ோர?”	 	 என்று	 கா்நதி	 விேப்புடன்	 யகட்டார.	 	 “இ்வர	
எஙகள்	தமிழொட்டுக	கவிஞர.	 தமிழொட்டின்	சொத்து”	என்றார	இராஜாஜி.	 	 “இல்லை	
இல்லை.	இ்வர	இ்நதிே	ொட்டின்	சொத்து.	 	இ்வலரப்	
ேத்திர�ாகப்	 ோதுகாகக	 ய்வணடும்“	 என்றார	
கா்நதிேடிகள்.	 	இ்நநிகழச்சியின்	மூைம்	ோரதிோர	
ேற்றிே	கா்நதிேடிகளின்	�திப்பீட்லட	அறிேைாம்.		

1921 	 ஆம்	 ஆணடு	 செப்டம்ேர	 �ாதத்தில்	
கா்நதிேடிகள்	தமிழொட்டிற்கு	்வ்நதார.	 	அப்யோது	
புலக்வணடியில்	�துலரககுச்	சென்றார.	 	 செல்லும்	
்வழியில்	உழ்வரகள்	்வேலில்	ய்வலை	செய்துசகாணடு	
இருப்ேலதக	 கணடார.	 	 அ்வரகள்	இடுப்பில்	 ஒரு	
துணடு	�ட்டுய�	அணி்நது	இரு்நதைர.	 	அப்யோது	
கா்நதிேடிகள்	 நீை�ாை	 ய்வட்டி, 	 ய�ல்ெட்லட,	
சேரிே	 தலைப்ோலக	 அணி்வலத	 ்வழகக�ாகக	
சகாணடிரு்நதார.		

சேரும்ோைாை	இ்நதிேரகள்	யோதிே	உலடகள்	
இல்ைா�ல்	இருககிறாரகள்.		தான்	�ட்டும்	இவ்வைவு	
துணிகலை	 அணி்வதா? 	 	 என்று	 சி்நதித்தார .		
அன்றுமுதல்	ய்வட்டியும்	துணடும்	�ட்டுய�	அணிேத்	
சதாடஙகிைார.	 	அ்வரது	யதாற்றத்தில்	மிகப்சேரிே	
�ாற்றத்லத	ஏற்ேடுத்திே	சேருல�	 தமிழொட்டுககு	
உணடு.	 அ்நதக	 யகாைத்தியையே	 தம்	 ்வாழொள்	
முழு்வதும்	இரு்நதார.	உைகம்	யோற்றிே	எளில�த்	
திருகயகாைம்	இது்வாகும்.

கா்நதிேடிகள்	 ஒருமுலற	 காலரககுடிலேச்	
சுற்றியுள்ை	ஊரகளில்	 சுற்றுப்ேேணம்	 செய்தார.		
அப்யோது	 காைாடுகாத்தான்	என்னும்	ஊரில்	ஒரு	
ேணககாரர	 வீட்டில்	 தஙகி	 இரு்நதார.	 	 அ்நத	 வீடு	
மிகவும்	ஆடம்ேர�ாக	இரு்நதது.	 	 வீட்டில்	 எஙகுப்	
ோரத்தாலும்	ச்வளிொட்டு	அைஙகாரப்	சோருள்கள்	
நிலற்நது	 இரு்நதை. 	 	 கா்நதிேடிகள்	 அ்நதப்	
ேணககாரரிடம்,	 “உஙகள்	 வீட்லட	 ச்வளிொட்டுப்	
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சோருள்கைால்	 அழகு	 செய்து	 இருககிறீரகள்.	 	 அதற்குச்	 செைவு	 செய்த	 ேணத்தில்	
ேத்தில்	ஒரு	ேஙகு	ேணத்லத	என்னிடம்	சகாடுத்தால்	யோதும்.	 	இலத	விட	அழகாகச்	
செய்து	விடுய்வன்”	என்று	கூறிைார.	 	 ேணககாரர	 தலைகுனி்நதார.	 	அ்நத	வீட்டுககுக	
கா்நதிேடிகள்	�றுமுலற	்வ்நதயோது	அஙயக	 ச்வளிொட்டுப்	 சோருள்கள்	ஒன்றுகூட	
இல்லை.		கா்நதிேடிகள்	�கிழவுடன்	அ்வலரப்	ோராட்டிைார.

கா்நதிேடிகள்	ஒருமுலற	�துலரயில்	தஙகி	இரு்நதார.		மீைாட்சி	அம்�ன்	யகாவிலுககுச்	
சென்று	்வரைாம்	என்று	தலை்வரகள்	அ்வலர	அலழத்தைர.	 	 “அ்நதக	 யகாவிலுககுள்	
செல்ை	எல்ைா	�ககளுககும்	அனு�தி	உணடா?”	என்று	கா்நதிேடிகள்	யகட்டார.	 	அஙகு	
இரு்நத்வரகள்	 “இல்லை”	 என்றைர.	 	 “அப்ேடிோைால்	அஙயக	்வர�ாட்யடன்”	 என்று	
கூறிவிட்டார.	ேை	ஆணடுகளுககுப்	பிறகு	அ்நதக	யகாவிலுககுள்	செல்ை	அலை்வருககும்	
உரில�	உணடு	என்று	அறிவிககப்ேட்டது.	 	அதன்	பிறகு	�துலரககு	்வ்நத	 யோதுதான்	
கா்நதிேடிகள்	மீைாட்சி	அம்�ன்	யகாவிலுககுள்	சென்றார.

இயத	யோன்ற	நிகழச்சி	குற்றாைத்திலும்	
ெலடசேற்றது.	 	குற்றாை	அருவியில்	நீராட	
அலை்வருககும்	 உரில�	 அளிககப்ேட்டு	
இரு்நதது.	 	ஆைால்	அருவிககுச்	செல்லும்	
்வழியில்	ஒரு	 யகாவில்	இரு்நதது.	 	அதன்	
்வழிோகச்	செல்ை	ஒருொராருககுத்	தலட	
இரு்நதது.		எைய்வ	அலை்வரும்	அருவியில்	
நீராட	முடிோத	நிலை	இரு்நதது.	 	அதலை	
அறி்நத	கா்நதிேடிகள்	குற்றாை	அருவியில்	நீராட	�றுத்துவிட்டார.		�னிதரகளிடம்	உேரவு	
தாழவு	ோராட்டக	கூடாது	என்ேதில்	கா்நதிேடிகள்	உறுதிோக	இரு்நதலத	இதன்மூைம்	
அறிே	முடிகிறது.

கா்நதிேடிகள்	 த�ககும்	 தமிழுககும்	 உள்ை	 சதாடரலேப்	 ேற்றிப்	 ேைமுலற	
கூறியுள்ைார.	 	 சதன்ைாப்பிரிககாவில்	்வாழ்நத	 காைத்தில்	 தமிழச�ாழிலேக	 கற்கத்	
சதாடஙகிேதாகக	 கூறியுள்ைார.	 	 ஜி.யு.யோப்	 எழுதிே	 தமிழகலகயேடு	 தம்ல�க	
க்வர்நததாகவும்	குறிப்பிட்டு	உள்ைார.		திருககுறள்	அ்வலரக	க்வர்நத	நூைாகும்.

1937 	 ஆம்	 ஆணடு	 சென்லையில்	 இைககிே	 �ாொடு	 ஒன்று	 ெலடசேற்றது.		
அம்�ாொட்டுககுக	கா்நதிேடிகள்	தலைல�	்வகித்தார.		உ.ய்வ.ொமிொதர	்வரய்வற்புககுழுத்	
தலை்வராக	இரு்நதார.		உ.ய்வ.ொமிொதரின்	உலரலேக	யகட்ட	கா்நதிேடிகள்	�கிழ்நதார.		
”இ்நதப்	 சேரிே்வரின்	அடி	 நிழலில்	இரு்நது	 தமிழ	 கற்க	 ய்வணடும்	 என்னும்	ஆ்வல்	
உணடாகிறது”	என்று	கூறிைார	கா்நதிேடிகள்.	

இ்நநிகழவுகள்	மூைம்	 ஏற்றத்தாழவு	அற்ற	 ெமுதாேம்	 �ைர	 ய்வணடும்	 என்னும்	
கா்நதிேடிகளின்	உள்ை	உறுதிலே	அறி்நது	சகாள்ைைாம்.	ய�லும்	அ்வர	தமிழ	ச�ாழியின்	
மீது	சகாணட	ேற்லறயும்	அறி்நது	சகாள்ை	முடிகிறது.		

கா்நதிேடிகளின்	தமிழக	லகசேழுத்து
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ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

	 1.	 கா்நதிேடிகளிடம்	உலடஅணி்வதில்	�ாற்றத்லத	எற்ேடுத்திே	ஊர

	 		 அ)	யகால்வ					ஆ)	�துலர							இ)	தஞொவூர	 						ஈ)	சிதம்ேரம்

	2.	 கா்நதிேடிகள்	எ்நதப்	சேரிே்வரின்	அடிநிழலில்	இரு்நது	தமிழ	கற்க	 ய்வணடும்	

என்று	விரும்பிைார?

	 		 அ)	ொ�ககல்	கவிஞர							ஆ)	திரு.வி.க.	 				இ)	உ.ய்வ.ொ.					ஈ)	ோரதிோர

சோருத்துக

	 1.	 இைககிே	�ாொடு	 -	 ோரதிோர

	 2.	 தமிழொட்டின்	சொத்து	 -	 சென்லை	

	 3.	 குற்றாைம்	 -	 ஜி.யு.யோப்

	 4.	 தமிழக	லகயேடு	 -		 அருவி

சொற்சறாடரில்	அல�த்து	எழுதுக

	 1.	ஆயைாெலை								2.	ோதுகாகக	 3.	�ாற்றம்	 4.	ஆடம்ேரம்

குறுவிைா

	1.	 கா்நதிேடிகள்	 �துலர	 மீைாட்சி	 அம்�ன்	 யகாவிலுககுள்	 முதலில்	 ஏன்	
நுலழேவில்லை?

	2.	 கா்நதிேடிகள்	எவ்வாறு	தமிழ	கற்றார?

சிறுவிைா

	 1.	 கா்நதிேடிகளின்	உலட	�ாற்றத்திற்குக	காரண�ாக	அல�்நத	நிகழவிலை	எழுதுக.

	 2.	 கா்நதிேடிகளுககும்	தமிழுககும்	உள்ை	சதாடரலே	எழுதுக.

சி்நதலை	விைா

	 கா்நதிேடிகளிடம்	காணப்ேடும்	உேர்நத	ேணபுகைாக	நீஙகள்	கருதுேல்வ	ோல்வ?

கற்பவை கற்றபின்

மதிப்பீடு

1.	 கா்நதிேடிகளின்	சோன்ச�ாழிகலைத்	திரட்டுக.

2.	 கா்நதிேடிகள்	ெடத்திே	அற்வழிப்	யோராட்டஙகளின்	சேேரகலைத்	சதாகுகக.
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இயல்
ஏழு ்ைலுநாச்சியார்

விரிைானம்

்வணிகம்	 செய்ே	 ்வ்நத	 ஆஙகியைேர	 சிறிது	 சிறிதாக	 ெ�து	
ொட்லடக	 லகப்ேற்றிக	 சகாணடைர.	 அ்வரகலை	 எதிரத்து	
வீரப்யோர 	 புரி்நத்வரகள்	 ேைர . 	 அ்வரகளுள்	 ச்வற்றி	
சேற்ற்வரகள்	சிையர.			வீரமும்	அதைால்	விலையும்	ச்வற்றியும்		
யோருககு	முககிே�ாைல்வ.	சூழநிலைகயகற்ேச்	செேல்ேட்டுப்	
சேறும்	ச்வற்றியே	சிற்நதது.	விடுதலைப்யோரில்	ஆணகளுககு	

நிகராகச்	செேல்ேட்டு	ச்வற்றி	்வாலக	சூடிே	சேணகளுள்	ஒரு்வலரப்	ேற்றி	அறிய்வாம்	
்வாருஙகள்.

இரா�ொதபுரத்லத	ஆட்சி	செய்த	செல்ைமுத்து	�ன்ைரின்	ஒயர	�கள்	ய்வலுொச்சிோர.	
தாய்ச�ாழிோகிே	 தமிழ	 �ட்டும்	 அல்ைா�ல்	 ஆஙகிைம்,	 பிசரஞசு,	 உருது	 ஆகிே	
ச�ாழிகலையும்	சிறப்ோகக	கற்றார.	சிைம்ேம்,	குதிலரஏற்றம்,	்வாள்யோர,	வில்ேயிற்சி	
ஆகிே்வற்லறயும்	முலறோகக	கற்றுக	சகாணடார.	சி்வகஙலக	�ன்ைர	முத்து்வடுகொதலர	
�ண்நது	�கிழச்சியோடு	்வாழ்நது	்வ்நதார.	

காலைோரயகாவிலில்	ெலடசேற்ற	யோரில்	முத்து்வடுகொதர	ஆஙகிைப்	ேலடயுடன்	
யோரிட்டு	வீர�ரணம்	அலட்நதார.	ய்வலுொச்சிோர	ஆஙகியைேலர	ச்வன்று	சி்வகஙலகலே	
மீட்க	உறுதி	பூணடார.	திணடுககல்	யகாட்லடயில்	தஙகி	ஒரு	ேலடலேத்	திரட்டிப்	ேயிற்சி	
அளித்தார.
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எட்டு ஆண்டுகளுககுப் பின்…
திணடுககல்	யகாட்லடயில்	ஆயைாெலைக	கூட்டம்	ஒன்று	ெட்நது	சகாணடிரு்நதது.	

கூட்டத்தின்	ெடுய்வ	வீர�ஙலக	ய்வலுொச்சிோர	அ�ர்நதிரு்நதார.	அ்வலரச்	சுற்றி	அல�ச்ெர	
தாணட்வராேன்,	தைேதிகைாகிே	சேரிே	�ருது,	சின்ை	�ருது	�ற்றும்	குறுநிை	�ன்ைரகள்	
சிைர	இரு்நதைர.

“ொம்	சி்வகஙலகலே	இழ்நது	எட்டு	ஆணடுகள்	ஆகிவிட்டை”		ய்வலுொச்சிோர	க்வலை	
நிலற்நத	குரலில்	கூறிைார.

“க்வலைப்ேடாதீரகள்	அரசிோயர,	ொம்	சி்வகஙலகலே	மீட்கும்	யெரம்	செருஙகிவிட்டது”	
என்றார	அல�ச்ெர	தாணட்வராேன்.

”அ்நத	இனிே	ொலைத்தான்	ொனும்	ஆ்வலுடன்	எதிரோரத்துக	சகாணடு	இருககியறன்”	
என்றார	ய்வலுொச்சிோர.

அப்யோது	ச்வளியே	சேரும்	ஆர்வாரம்	யகட்டது.	“ல�சூரிலிரு்நது	ஐதரஅலி	அனுப்பிே	
ேலட	்வ்நதுவிட்டது	எை	நிலைககியறன்”	என்றார	ய்வலுொச்சிோர.

அப்யோது	அலறயின்	்வாயிலில்	வீரன்	 ஒரு்வன்	்வ்நது	 நின்றான்.	 ”அரசிோருககு	
்வணககம்.	 ல�சூரில்	 இரு்நது	 	 ஐோயிரம்	 குதிலரப்	 ேலட	 வீரரகள்	 ்வ்நதுள்ைைர”	
என்றான்.		 ”அப்ேடிோ?	�கிழச்சி.	அ்வரகலை	ஓய்வு	எடுககச்	சொல்.	ொன்	பிறகு	்வ்நது	
ோரககியறன்”	என்றார	ய்வலுொச்சிோர.	வீரன்	ச்வளியேறிைான்.

”ஐதரஅலி	உறுதிோகப்	 ேலடலே	அனுப்பு்வார	என்று	எைககு	முன்யே	 சதரியும்	
அரசிோயர”	என்றார	அல�ச்ெர	தாணட்வராேன்.

”எதைால்	அப்ேடிச்	சொல்கிறீரகள்?”	

”ொம்	இரு்வரும்	ஐதரஅலிலேச்	ெ்நதிகக	ல�சூர	சென்யறாம்	அல்ை்வா?	அப்யோது	
தாஙகள்	அ்வரிடம்	உருதுச�ாழியில்	யேசினீரகள்.	அப்யோது	அ்வர	முகத்தில்	சேரிே	
�கிழச்சி	யதான்றிேலத	ொன்	கணயடன்”	என்றார	தாணட்வராேன்.

” ெம் 	 அரசிோரின்	 ேன்ச�ாழி	
அறிவு	 ெ�ககுப்	 சேரிே	 ென்ல�லேத்	
த்நதிருககிறது”	என்றார	சின்ை	�ருது.

” ஆ ம் . 	 ெ � து 	 வீ ர ர களு டன்	
ஐதரஅலியின்	ஐோயிரம்	குதிலரப்ேலட	
வீரரகளும்	 யெர்நது	 விட்டைர.	 ொம்	
ேலடயுடன்	 ொலை	 சி்வகஙலகலே	
மீட்கப்	புறப்ேடைாம்	அல்ை்வா?”	என்று	
யகட்டார	சேரிே	�ருது.

”என்	 கண்வர	சகால்ைப்ேட்ட	ஊர	
காலைோரயகாவில். 	 எைய்வ	 ொம்	
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முதலில்	காலைோரயகாவிலைக	லகப்ேற்றுய்வாம்.	 பிறகு	சி்வகஙலகலே	மீட்யோம்”	
என்றார	 ய்வலு	 ொச்சிோர.	 அலை்வரும்	 அதலை	 ஏற்றுகசகாணடைர.	 �றுொள்	
காலைோரயகாவில்	யொககி	ய்வலுொச்சிோர	ேலட	புறப்ேட்டது.	ஆணகள்	ேலடப்பிரிவுககு	
�ருது	ெயகாதரரகளும்	சேணகள்	ேலடப்பிரிவுககுக		குயிலியும்	தலைல�	ஏற்றைர.

காலைோரயகாவிலில்	ய்வலுொச்சிோரின்	ேலடககும்	ஆஙகியைேரின்	ேலடககும்	
இலடயே	கடுல�ோை	யோர	 ெலடசேற்றது.	இறுதியில்	ஆஙகியைேரின்	ேலட	யதாற்று	
ஓடிேது.

”அரசிோர	அ்வரகயை!	காலைோரயகாவில்	ெம்	லகககு	்வ்நது	விட்டது.	ொம்	இப்யோயத	
சி்வகஙலகக	யகாட்லடலேத்	தாககிைால்	ஆஙகியைேலர	விரட்டிேடித்து	விடைாம்”	என்றார	
சேரிே	 �ருது.	 “அ்வெரம்	 ய்வணடாம்.	 இப்யோது	 சி்வகஙலகக	 யகாட்லடக	 கதவுகள்	
அலடககப்ேட்டிருககும்.	்வரும்	விஜேதெமித்	திருொள்	அன்று	கதவுகள்	திறககப்ேடும்.	
அப்யோது	ெ�து	ேலடகள்	உள்யை	நுலழேைாம்”	என்றார	ய்வலுொச்சிோர.

”அப்யோதும்	சேரிே	கா்வல்	இருககுய�”	என்றார	சின்ை	�ருது.

”விஜேதெமி	 ொளில்	 யகாட்லடககுள்	 செல்்வதற்குப்	
சேணகளுககு	 �ட்டும்	 அனு�தி	 உணடு.	 ெ�து	 சேணகள்	
பிரிவிைர	 கூலடகளில்	 பூககள்,	 ேழஙகள்	 ஆகிே்வற்றுடன்	
ஆயுதஙகலையும்	 �லறத்துக	 சகாணடு	 யகாட்லடககுள்	
செல்ைட்டும்.	உள்யை	அ்வரகள்	தாககுதலைத்	சதாடஙகிேதும்	
ெ�து	 ஆணகள்	 பிரிவிைரும்	 யகாட்லடககுள்	 நுலழ்நது	
தாககட்டும்.	ஆஙகியைேலர	விரட்டிேடித்து	விடைாம்”	என்றார	
ய்வலுொச்சிோர.

”அப்ேடியே	செய்ேைாம்	அரசிோயர.	இன்னும்	ஒரு	செய்தி.	
தஙகலைக	 காட்டிக	 சகாடுககு�ாறு	 உலடோள்	 என்னும்	
சேணலண	ஆஙகியைேரகள்	்வற்புறுத்திைாரகைாம்.	அ்வள்	
�றுத்ததால்	 சகான்றுவிட்டாரகைாம்.	அ்வளுககு	 ொம்	உரிே	
முலறயில்	 சிறப்புச்	 செய்ே	 ய்வணடும்”	 என்றார	 அல�ச்ெர	
தாணட்வராேன்.

”அ்வளுககு	 ஒரு	 ெடுகல்	 ெடு்வதற்கு	 ஏற்ோடு	 செய்யுஙகள்	அல�ச்ெயர.	 அ்வைது	
சேருல�லே	எல்யைாரும்	அறி்நது	சகாள்ைட்டும்”	என்றார	ய்வலுொச்சிோர.

”அப்ேடியே	செய்ய்வாம்”	என்றார	அல�ச்ெர.

விஜேதெமிககு	 முதல்	 ொள்	 சி்வகஙலகலே	 யொககிப்	 புறப்ேட்டது	 ேலட.	
்வழியில்	உலடோளுககாக	 ெடப்ேட்ட	 ெடுகல்	முன்பு	குதிலரயில்	இரு்நது	இறஙகிைார	
ய்வலுொச்சிோர.	தாம்	ல்வத்திரு்நத	தாலிலே	எடுத்து	அ்நத	ெடுகல்லுககுக	காணிகலகோகச்	
செலுத்தி	்வணஙகிைார.	 	அருகில்	நின்ற	வீரரகள்	 ”உலடோள்	புகழ	ஓஙகுக”	 என்று	
முழககமிட்டைர.

ெடுகல்
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ேலட	 �றுொள்	 காலை	 சி்வகஙலகலே	
அலட்நதது.

”அரசிோயர, 	 ொன்	 ெ�து	 சேணகள்	
ேலடப்பிரிவுடன்	 �ாறுய்வடத்தில்	 உள்யை	
செல்கியறன்.	உள்யை	சென்றதும்	அஙகுள்ை	
ஆயுதக	கிடஙகுககு	எப்ேடிோ்வது	தீ	ல்வத்து	
விடுகியறன்.		தீ	எரி்வது	சதரி்நததும்	ெம்	ேலட	
உள்யை	 நுலழேட்டும்”	 என்று	 கூறிைாள்	
குயிலி.

”அப்ேடியே	ஆகட்டும்”	என்றார	ய்வலு	ொச்சிோர.

குயிலியும்	 சேணகள்	ேலடயிைரும்	 யகாட்லடககுள்	சென்றைர.	 சிறிது	 யெரத்தில்	
யகாட்லடககுள்	சேரும்	கூச்ெல்	எழு்நதது.		உள்யை	உேர�ாகத்	தீ	எரி்வது	சதரி்நதது.

”ெ�து	ேலட	உள்யை	நுலழேட்டும்”	என்று	ஆலணயிட்டார	ய்வலுொச்சிோர.	 ேலட	
வீரரகள்	யகாட்லடககுள்	ோய்்நது	சென்றைர.	ஆஙகியைேரின்	ேலடயுடன்	கடுல�ோகப்	
யோரிட்டைர.	இறுதியில்	ஆஙகிைப்ேலட	யதால்விேலட்நது	யகாட்லடலேவிட்டு	ஓடிேது.

”ச்வற்றி	ச்வற்றி”	என்று	முழககமிட்டைர	வீரரகள்.

”இ்நத	ச்வற்றிககுக	காரண�ாை	குயிலி	எஙயக?”	என்று	யகட்டார	ய்வலுொச்சிோர.

”குயிலி	தன்	உடலில்	தீ	 	ல்வத்துக	சகாணடு	ஆயுதக	கிடஙகுககுள்	குதித்துவிட்டாள்”	
எை	வீரரகள்	கூறிைாரகள்.

”குயிலி	 தன்	 உயிலரத்	 த்நது	 ெம்ொட்லட	 மீட்டுக	 சகாடுத்திருககிறாள்.	 அ்வைது	
துணிவுககும்	திோகத்திற்கும்	வீரத்திற்கும்	 தலை்வணஙகுகியறன்”	 என்று	உணரச்சிப்	
சேருகயகாடு	கூறிைார	ய்வலுொச்சிோர.

ய்வலுொச்சிோரின்	 வீரம்,	 �ருது	 ெயகாதரரகளின்	ஆற்றல்,	 ஐதரஅலியின்	 உதவி	
ஆகிே்வற்யறாடு	குயிலியின்	திோகமும்	இலண்நததால்		சி்வகஙலக	மீட்கப்ேட்டது.

	 1.	 ய்வலுொச்சிோர	ஐதரஅலியின்	உதவிலே	எவ்வாறு	சேற்றார?

	 2.	 ய்வலுொச்சிோர	சி்வகஙலகலே	மீட்ட	நிகழல்வச்	சுருகக�ாக	எழுதுக.

மதிப்பீடு

கற்பவை கற்றபின்
இககலதலே	ொடக�ாக	்வகுப்ேலறயில்	ெடித்துக	காட்டுக.

வைரிநது வைளி்ைாம்

ய்வலுொச்சிோரின்	காைம்	1730-1796
ய்வலுொச்சிோர	 சி்வகஙலகலே	மீட்ட	
ஆணடு	1780.
ஜான்சிராணிககு	முன்யே	ஆஙகியைேலர	
எதிரத்து 	 வீ ரப்யே ா ர 	 புரி்நத்வர	
ய்வலு	ொச்சிோர.
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இயல்
ஏழு நால்ைவகச் வ�ாறகள்

கறகண்டு

தமிழில்	 சிை	 எழுத்துகள்	 தனித்து	 நின்று	 சோருள்	 தரும்.	 ஒன்றுககு	 ய�ற்ேட்ட	
எழுத்துகள்	சதாடர்நது	 	்வ்நதும்	சோருள்	தரும்.	இவ்வாறு	சோருள்	தருேல்வ	 	சொல்	
எைப்ேடும்.

(எ.கா.)		ஈ,		பூ,	ல�,	கல்,	கடல்,	தஙகம்.

இைககண	அடிப்ேலடயில்	சொற்கள்	சேேரச்சொல்,	விலைச்சொல்,	இலடச்சொல்,	
உரிச்சொல்	எை	ொன்கு			்வலகப்ேடும்.

வ்பயர்ச்வ�ால்
	 ஒன்றன்	சேேலரக	குறிககும்	சொல்	சேேரச்சொல்	எைப்ேடும்.

	 (எ.கா.)	 	ோரதி,	ேள்ளி,	காலை,	கண,	ென்ல�,	ஓடுதல்.

விவனச்வ�ால்
	 விலை	என்னும்	சொல்லுககுச்	செேல்	என்ேது	சோருள்.	செேலைக	குறிககும்	சொல்	

விலைச்சொல்	எைப்ேடும்.	

	 	 (எ.கா.)		்வா,	யோ,	எழுது,	விலைோடு.

இவைச்வ�ால்
	 சேேரச்சொல்லையும்	விலைச்சொல்லையும்	ொர்நது	்வரும்	சொல்	இலடச்சொல்	

ஆகும்.	இது	தனித்து	இேஙகாது.

	 	 (எ.கா.)	 உம்	 	–		த்நலதயும்	தாயும்

	 	 	 	 கு	 -	தம்பிககு

	 	 	 	 ஐ		 -	திருககுறலை

உரிச்வ�ால்
	 சேேரச்சொல்,	விலைச்சொல்	ஆகிே்வற்றின்	தன்ல�லே	மிகுதிப்ேடுத்த	்வரு்வது	

உரிச்சொல்	ஆகும்

	 	 (எ.கா.)	 	�ா	 	–		�ாெகரம்

	 	 	 	 ொை		 -		ொைச்சிற்நதது
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கற்பவை கற்றபின்

மதிப்பீடு

பின்்வரும்	சதாடரகளில்	உள்ை	ொல்்வலகச்	சொற்கலை	்வலகப்ேடுத்துக.

	 1.	 ்வை்வனும்	தஙலகயும்	�ாெகரப்	யேரு்நதில்	ஏறிைர.		

	 2.	 ொள்யதாறும்	திருககுறலைப்		ேடி.

	 3.	 ஏலழககு	உதவுதல்	ொைச்சிற்நதது	என்றார	ஆசிரிேர.

	 4.	 கீழககாணும்	குறளில்	உள்ை	இலடச்சொல்லை	எழுதுக.
    மக்்கள் நமய் தீண்டல் உடற்கினபம் மற்றுஅவர
     ந�ோற்த்கட்டல் இனபம் ந�விக்கு.

செய்தித்தாளில்	விலைோட்டுச்	செய்தி	ஒன்லறப்	ேடித்து,	அதில்	இடம்சேற்றுள்ை	
ொல்்வலகச்	சொற்கலை	எழுதுக.

சோரு்நதாச்	சொல்லை	்வட்டமிடுக.

			1.	அ)	ேடித்தாள்	 ஆ)	ஐ	 இ)	�ற்று		 ஈ)	கு

		2.		அ)	�துலர		 ஆ)	கால்	 இ)	சித்திலர						 ஈ)	ஆல்

		3.	 அ)	சென்றான்		 ஆ)	்வ்நது		 இ)	சித்திலர						 ஈ)	ெட்நத

		4.		அ)	�ாொடு		 ஆ)	ஐ		 இ)	கு						 ஈ)		ஆல்

குறுவிைாககள்

1.		 சொல்	என்றால்	என்ை?

2.		 சொற்களின்	்வலககலை	எழுதுக.

3.		 சேேலரயும்	விலைலேயும்	ொர்நது	்வரும்	சொற்கலை	எவ்வாறு	்வழஙகுகியறாம்?

சி்நதலை	விைா

ொல்்வலகச்	சொற்களில்	தனித்து	இேஙகுேல்வ	எல்வ?	எடுத்துககாட்டுகள்	தருக.
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ச்கட்்க

	 தமிழக	விடுதலைப்	யோராட்ட	வீரரகளுள்	ஒரு்வரின்	்வரைாற்லறக	யகட்க.

கீழக்்கபாணும் தணலைப்பு்களில ஒரு நிமிடம் ச்சு்க.

	 1.	ோரதிோர	 	 2.	கா்நதிேடிகள்	 3.	ய்வலுொச்சிோர

செபாலலைக் ச்கட்டு எழுது்க

	 இ்நதிேொடு	 	கா்நதிேடிகள்								ஊன்றுயகால்									ய்வலுொச்சிோர	 	

	 ்வாழத்துகள்								ச�ய்யுணரவு								ொற்றஙகால்									உரிச்சொல்	

	 சோதுககூட்டம்							குற்றாைம்	

கீழக்்கபாணும் ்த்திணயப் ்டித்து வினபாக்்களுக்கு விணட எழுது்க

இ்நதிே	விடுதலைககுப்	ோடுேட்ட்வரகளுள்	ஒரு்வர	்வ.உ.சிதம்ேரைார.	்வ.உ.சி.	
அ்வரகள்	தமிழிலும்	ஆஙகிைத்திலும்	புைல�	சேற்றிரு்நதார.	்வழககறிஞர,	எழுத்தாைர,	
யேச்ொைர,	 சதாழிற்ெஙகத்	 தலை்வர	 என்னும்	 ேன்முகத்தன்ல�	 சேற்றிரு்நதார.	
ஆஙகியைேரின்	 கப்ேல்களுககுப்	 யோட்டிோக	 உள்ொட்டு	 இ்நதிேக	 கப்ேல்	
நிறு்வைத்லதத்	சதாடஙகிே்வர.	 1906	ஆம்	ஆணடு	அகயடாேர	 16ஆம்	ொள்	 ”சுயதசி	
ொ்வாய்ச்	ெஙகம்”	என்ற	கப்ேல்	நிறு்வைத்லதப்	ேதிவு	செய்தார.	்வ.உ.சி.	சென்லைககுச்	
செல்லும்யோது	 ோரதிோலரச்	 ெ்நதிப்ேலத	 ்வழகக�ாகக	 சகாணடிரு்நதார.		
ய�லும்,	ோரதிோர	ோடல்கலை	விரும்பிக	யகட்ோர.

	1.	 சுயதசி	ொ்வாய்ச்	ெஙகத்லத	நிறுவிே்வர	ோர?

	2.	 ்வ.உ.சி.	 சென்லைககுச்	 செல்லும்யோது	 ோலரச்	 ெ்நதிப்ேலத	 ்வழகக�ாகக	
சகாணடிரு்நதார?

	3.	 ்வ.	உ.சி.	ோருலடே	ோடல்கலை	விரும்பிக	யகட்ோர?

	4.	 ்வ.	உ.	சி.	அ்வரகளின்	ேன்முகத்	தன்ல�கள்	ோல்வ?

	5.	 ்வ.	உ.	சி.	அ்வரகள்	புைல�	சேற்றிரு்நத	ச�ாழிகள்	ோல்வ?

இடம் அறிந்து ்யன்டுத்துச்வபாம்

	 		 ஒன்று	என்ேலதக	குறிகக	ஓர,	ஒரு	ஆகிே	இரணடு	சொற்களும்	ேேன்ேடுகின்றை.	
உயிசரழுத்தில்	சதாடஙகும்	சொல்லுககு	முன்	ஓர	என்னும்	சொல்லைப்	ேேன்ேடுத்த	
ய்வணடும்.	 உயிரச�ய்சேழுத்தில்	 சதாடஙகும்	 சொல்லுககு	முன்	 ஒரு	 என்னும்	
சொல்லைப்	ேேன்ேடுத்த	ய்வணடும்.	

வமாழிவய ஆள்்ைாம் !
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	 (எ.கா.)					ஓர	ஊர							ஓர	ஏரி

	 		 	 	ஒரு	ெகரம்				ஒரு	கடல்	

	 		 இல்வ	யோைய்வ,	உயிசரழுத்தில்	சதாடஙகும்	சொல்லுககு	முன்	அஃது	என்னும்	
சொல்லைப்	ேேன்ேடுத்த	ய்வணடும்.	உயிரச�ய்சேழுத்தில்	சதாடஙகும்	சொல்லுககு	
முன்	அது	என்னும்	சொல்லைப்	ேேன்ேடுத்த	ய்வணடும்.	

	 (எ.கா.)					அஃது	இஙயக	உள்ைது

	 						 அது	ென்றாக	உள்ைது

கீழக்்கபாணும் சதபாடர்்களில உளை பிணை்கணைத் திருத்தி எழுது்க

	 1.	ஒரு	அழகிே	சிற்றூரில்	ஓர	குைம்	இரு்நதது.

	 2.	ஒரு	இரவும்	ஓர	ேகலும்	யெர்நதது	ஒருொள்.

	 3.	அது	இல்ைாத	இடத்தில்	எதுவும்	ெடககாது.

	 4.	அஃது	ெகரத்திற்குச்	செல்லும்	ொலை.

	 5.	அது	ஒரு	இனிே	ோடல்.

அ்கை்வரிணெப்்டுத்து்க

	 சேணகள்,	ோரதம்,	புதுல�,	பீலி,		யேரு்நது,	பூமி,	ேழஙகள்,	சோதுககூட்டம்,	லேேன்,	
யோககு்வரத்து,	பின்னிரவு.

செயலதிட்டம்

	 கா்நதிேடிகளின்	விடுதலைப்	யோராட்ட	நிகழவுகள்	ேற்றிே	ேடஙகலைத்	திரட்டிப்	
ேடத்சதாகுப்பு	ஒன்று	தோர	செய்க.

இைண்டு  செபாற்கணை இணைத்துப் புதிய செபாற்கணை உரு்வபாக்கு.

	 	(எ.கா.)		 எைககு							 	 	 	எைககுணடு				 	 எைககில்லை

	 ்வடககு	 	 	 	 	 -------------	 	 -------------

	 ே்நது	 	 	 	 	 -------------	 	 -------------

	 ோட்டு	 	 	 	 	 -------------	 	 -------------

வமாழி்யாடு விவையாடு

உணடு

இல்லை
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்கட்டங்களில உளை செபாற்கணைக் ச்கபாண்டு சதபாடர்்கள உரு்வபாக்கு்க.

்கட்டங்களில ைணறந்துளை நபால்வண்கச் செபாற்கணை எழுது்க

எ.்கபா: குைைன – ச்யர்ச்செபால

என ச்பாறுப்பு்கள

 ச்றசறபாணைப் ச்பாறறுச்வன.

 ச்பாதுச்செபாத்து்கணைப் ்பாது்கபாப்ச்ன.

 தபாயநபாட்டின ைபாண்பிணன ைதிப்ச்ன.

 ச்றற சுதந்திைத்ணதப் ச்ணிக்்கபாப்ச்ன.

்கணலைச்செபால அறிச்வபாம்

 நபாட்டுப்்றறு -  Patriotism இலைக்கியம் -  Literature

 ்கணலைக்கூடம் -  Art Gallery சையயுைர்வு -  Knowledge of Reality

ோரி

எழிலி

�ாண்வரகள்

�ாடு

�ாடுகள்

வீட்டுககு

்வ்நதை

்வ்நதான்

்வ்நதது

்வ்நதாரகள்

்வ்நதாள்

கு ம் யே சி ்வ ன்

� ர ரு ே ண தா

ர க ்ந று டி ய்

ன் ெ து உ ம் செ

ஐ �ா டு � ற் று

ெ ட க கி றா ள்

நிறக அைறகுத் ைக...

இவையத்தில் காண்க

விடுதலைப்	 யோராட்டத்தில்	 கை்நதுசகாணட	 தமிழகத்	 தலை்வரகள்	 ேற்றிே	
செய்திகலை	அறிக.
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இணையச் செயல்பாடு்கள

ேடிநிலைகள்:

⇒	 சகாடுககப்ேட்டிருககும்	உரலி	 /	விலரவுககுறியீட்லடப்	ேேன்ேடுத்தி,	 “சொல்லி	
அடி”	செேலிலே	நிறுவுக.		

⇒	 செேலிலேத்	 திற்நதவுடன்	 ்வரும்	 திலரயில்	 சகாடுககப்ேட்டிருககும்	 ‘ேடம்	
ோரத்து	கணடுபிடி’,	‘குறிப்புகள்	மூைம்	கணடுபிடி’,	‘சொல்லுககுள்	சொல்’,	‘பிற	
ச�ாழிச்சொற்கள்’,	 ‘எதிரச்	 சொற்கள்’	 �ற்றும்	 ‘இலணச்சொற்கள்’	 யோன்ற	
சதரிவுகளில்	ஏயதனும்		ஒன்லறத்	சதரிவு	செய்க.

⇒	 உதாரண�ாகக	சகாடுககப்ேட்டிருககும்	ேடஙகலைகசகாணடு	அதன்	சேேரகலை	
அலடோைம்	 காணுதல்.	 இயத	 யோன்று	 பிற	 	 விலைோட்டுகளின்	 மூைம்	
சொற்கைஞசிே	அறில்வ	்வைரத்துக	சகாள்க.

செேல்ோட்டிற்காை	உரலி	
https://play.google.com/store/apps/details?id=nithra.tamil.word.game.solliadi
ஒத்த	பிற	செேலிகள்	
	1.	�ாேககட்டம்				2.	புதிரொனூறு			3.		திருககுறள்	விலைோட்டு
*சகாடுககப்ேட்டுள்ை	ேடஙகள்அலடோைத்திற்காக	�ட்டுய�

செபாலலி 
அடிப்ச்பாைபா...

தமிழச்செபாலணலை!

செபால விணையபாட்டு
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கற்றல் ்நாககங்கள்
	 எல்ைா	உயிரகளிடத்தும்	அன்பு	 செய்தல்,	 பிறருககு	உதவி	 செய்தல்	 யோன்ற	

அறச்சி்நதலைகலை	அறிதல்

	 ்வாழும்	முலறகலை	அறிதல்		

	 	பிறர	ேசிலேப்	யோககும்	உேர	சி்நதலைலே	்வைரத்தல்

	 சேற்யறாலரயும்	சேரியோரகலையும்	�திககும்	ேணபு	சேறுதல்

	 பிறர	சோருலை	விரும்ோல�	ஓர	அறம்	என்ேலத	உணரதல்

	 அறு்வலகப்	சேேரகள்,	இடுகுறிப்சேேர,	காரணப்சேேரகலை	அறிதல்

இயல்
எட்டு எல்லாரும் இன்பு்ற
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இயல்
எட்டு ்பைா்பைக கண்ணி

அற	 இைககிேஙகள்	 ெம்	 முன்யைாரகளின்	 ்வாழகலக	
அனுே்வஙகலை	 உள்ைடககிேல்வ. 	 அல்வ	 ்வாழவிேல்	
செறிகலையும்,	 ஒழுககஙகலையும்	விைககுேல்வ.	 ெம்	 தமிழ	
இைககிேஙகள்	 காட்டும்	 ்வாழவிேல்	 செறிகள்	 உைகம்	
முழுல�ககும்	 சோது்வாைல்வ.	அற	இைககிேஙகள்	கூறும்	
கருத்துகலைக	 கலடப்பிடித்து	 ்வாழ்வயத	 சிற்நத	 ்வாழவு.	

அ்வற்லற	ொமும்	பின்ேற்றுய்வாம்;	்வாழல்வ	்வை�ாககுய்வாம்.	

கவிவைப்்்பவை

1.  ்தம்உயிரதபோல் எவ்வுயிரும் ்தோநனனறு ்தண்டருள்கூர
   ந�ம்தம்ருக்கு ஏவல்எனறு ந�ய்தவன பரோபரதம!*

வ�ால்லும் வ்பாருளும்
தணடருள்	 -			குளிர்நத	கருலண
கூர	 -			மிகுதி
செம்ல�ேருககு	 -			ொன்யறாருககு

்பாைலின் வ்பாருள்
அலைத்து	உயிரகலையும்	தம்	உயிரயோல்	கருதும்	கருலண	மிகு்நத	ொன்யறாரககுத்	

சதாணடு	செய்ே	ய்வணடும்.

2.  அனபரபணி ந�ய்்எதன ஆளோக்கி விட்டுவிட்டோல்
    இனபநித்ல ்தோதனவந்து எய்தும் பரோபரதம!

வ�ால்லும் வ்பாருளும்
ேணி	 -	 சதாணடு		 	 எய்தும்	 -	 கிலடககும்

்பாைலின் வ்பாருள்
அன்ேரகளுககுத்	சதாணடு	செய்ே்வராக	என்லை	ஆககிவிட்டால்	யோதும்.		இன்ேநிலை	

தாயை	்வ்நது	யெரும்.
3.  எல்்லோரும் இனபுற்று இருக்்க நிதனபபதுதவ
    அல்்லோமல் தவநறோனறு அறித்ன பரோபரதம!*

வ�ால்லும் வ்பாருளும்
எல்ைாரும்	 -			எல்ைா	�ககளும்	 அல்ைா�ல்	 		-			அலதத்தவிர

்பாைலின் வ்பாருள்
எல்ைாரும்	இன்ே�ாக	்வாழ	 ய்வணடும்.	அலதத்தவிர,	 ய்வறு	எலதயும்	நிலைகக		

�ாட்யடன்.

ஏ்வல்	 -	 சதாணடு
ேராேரய�		 -	 ய�ைாை	சோருயை
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நூல் வைளி
இப்பைாைக்	எழுதியவர்	ோயுமா்வர்.	திருச்சிகய	ஆணை	
விசயரகுநாே	யசாக்ைலிஙைரிைம்	யபைருஙைணேக்ைராைப்	பைணி	
புரிநேவர்.

இப்பைகுதி	 ோயுமா்வர்	 பைாைலைள	 என்னும்	 நூலில	 உளளது.		
இநநூக்த்	 ேமிழ்	 யமாழியின்	 உபைநிைேம்	 எ்ப்	 தபைாற்றுவர்.		
இப்பைாைலைள	 ‘பைராபைரக்	 ைணணி’	 என்னும்	 ேக்ப்பில	உளள்.		
‘ைணணி’	என்பைது	இரணடு	அடிைளில	பைாைப்பைடும்	பைாைலவகை.

1.	 உஙகள்	வீட்டில்	்வைரககும்	உயிரிைஙகள்	ேற்றிக	கூறுக.
2.	 	நீஙகள்	பிறர	�கிழும்ேடி	செய்த	நிகழவுகலைக	கூறுக.

கற்பவை கற்றபின்

மதிப்பீடு
ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக

1.	 தம்	+	உயிர	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்	---------
	 அ)	தம்முயிர		 ஆ)	தமுயிர	 இ)	தம்உயிர	 ஈ)	தமுஉயிர
2.	 இன்புற்று	+	இருகக	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்	--------

	 அ)	இன்புற்றிருகக	 ஆ)இன்புறுறிருகக	 	இ)	இன்புற்றுஇருகக		ஈ)	இன்புறு	இருகக
3.	 தாசைன்று	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது	--------

	 அ)	தாசை	+	என்று	 ஆ)தான்	+	என்று	 இ)	தா	+	சைன்று	 ஈ)	தான்	+	சைன்று
4.	 யொம்ேல்	என்னும்	சொல்லுககுரிே	சோருத்த�ாை	எதிரச்சொல்	----------

	 அ)	அழிவு	 ஆ)	துன்ேம்	 இ)	சுறுசுறுப்பு	 ஈ)	யொகம்

ெேம்	அறிக
ேராேரககணணி	ோடலில்	இடம்	சேற்றுள்ை	எதுலக,	ய�ாலைச்	சொற்கலை	எடுத்து	எழுதுக.

குறுவிைா

1.	 ோருககுத்	சதாணடு	செய்ே	ய்வணடும்?
2.	 இன்ேநிலை	எப்யோது	்வ்நது	யெரும்?

சிறுவிைா
தாயு�ாை்வர	ய்வணடு்வை	ோல்வ?

சி்நதலைவிைா
குளிரால்	்வாடுே்வரகளுககு	நீஙகள்	எவவிதம்	உதவுவீரகள்?
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இயல்
எட்டு நீங்கள் நல்லைர்

இைககிேஙகள்	�ககளின்	்வாழல்வ	செறிப்ேடுத்தி	அற்வழியில்	
செலுத்துகின்றை.	 �னித	 ்வாழல்வச்	 செம்ல�ப்ேடுத்துகின்றை.	
கவிஞரகள்	அலை்வருய�	்வாழவின்	சோருலை	உணரத்தும்	உேர்நத	
சி்நதலைகலைக	கூறியுள்ைைர.	அத்தலகே	சி்நதலைகலைக	கூறும்	
கவிஞரகள்	உைசகஙகும்	உள்ைைர.	அேல்ொட்டுக	கவிஞர	ஒரு்வரின்	
சி்நதலைகலை	அறிய்வாம்	்வாருஙகள்.	

கவிவைப்்்பவை

வோழ்க்த்க பினதிரும்பிச் ந�ல்்லோது
தநற்றுடன ஒததுப தபோ்கோது
ந்கோடுபபவரின பரிசுடன
அவருக்குச் �மமோ்க எழுங்்கள்
சிறகு்களின மீது எழுவது தபோ்ல
உதழக்கும்தபோது நீங்்கள்
புல்்லோங் குழ்லோகி விடுகிறீர்கள்
அ்தன இ்த்ம் ்கோ்லததின கிசுகிசுபதப
ஓர இத�்ோ்க மோற்றி விடுகிறது
உங்்களுக்குள் இருக்கும் 
நனதமத்பபற்றித்தோன 
நோன தப� முடியும்
தீதமத்ப பற்றி்ல்்ல
உங்்கள்சு்ததுடன
நீங்்கள் ஒருதமபபோடு ந்கோண்டிருக்கும்தபோது
நீங்்கள் நல்்லவர
எனதனபதபோல் இரு
பழுதது உன உள்ளீடு்கதள எல்்லோம்
முழு�ோய்க்ந்கோடு எனறு 
பழம் தவதரப போரதது 
நிச்�்மோ்கச் ந�ோல்்லோது 
ந்கோடுபபது பழததின இ்ல்பு
நபறுவது தவரின இ்ல்பு
உங்்கள் தபச்சின தபோது
நீங்்கள் விழிபபுணரச்சியுடன
இருபபது நல்்லது
உறுதி்ோ்கக் ்கோல்பதிதது 
உங்்கள் குறிக்த்கோதள தநோக்கி நடக்த்கயில் 
நீங்்கள் நல்்லவர
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வ�ால்லும் வ்பாருளும்
சுேம்	 	 -			தனித்தன்ல�	 உள்ளீடுகள்	 -			உள்யை	இருப்ேல்வ

நூல் வைளி
ய்பை்ான்	நாடகைச்	தசர்நேவர்	ைலீல	ஜிப்ரான்.	 ைவிஞர்,	
நாவ்ாசிரியர்,	 ைடடுகரயாசிரியர்,	 ஓவியர்	 எ்ப்	 பைன்முை	
ஆற்றல	யபைற்றவர்.	

இப்பைாைப்பைகுதி	ைவிஞர்	 புவியரசு	 யமாழியபையர்த்ே	 தீர்க்ைேரிசி	என்னும்	
நூலில	இைம்யபைற்றுளளது.

1.	 உஙகைது	நிலற	குலறகலைப்	ேட்டிேலிடுக.	
2.	 உஙகள்	ெணேன்	�ைம்	யொர்நது	இருககும்யோது	அ்வலைத்	யதற்றும்	்வழிகள்	

குறித்துக	கை்நதுலரோடுக.

கற்பவை கற்றபின்

மதிப்பீடு
ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

1.	 ேரிசு	சேறும்யோது	உன்	�ைநிலை	………………	ஆக	இருககும்.
	 அ)	க்வலை	 ஆ)	துன்ேம்	 இ)	�கிழச்சி	 ஈ)	யொரவு
2.	 ்வாழவில்	உேர	கடிை�ாக	………………	ய்வணடும்.

	 அ)	யேெ	 ஆ)	சிரிகக	 இ)	ெடகக	 ஈ)	உலழகக

குறுவிைா

1.	 ேழம்,	ய்வர	ஆகிே்வற்றின்	இேல்புகள்	ோல்வ?

2.	 உலழககும்யோது	என்ை்வாக	ஆகியறாம்?

சிறுவிைா

இப்ோடல்	விைககும்	கருத்துகலைத்	சதாகுத்து	எழுதுக.

சி்நதலை	விைா

1.	 ெல்ை்வர	என்னும்	சேேர	சேற	ொம்	என்ை	செய்ேைாம்?
2.	 உஙகள்	குறிகயகாலை	அலடே	நீஙகள்	செய்யும்	முேற்சிகலை	எழுதுக.
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இயல்
எட்டு ்பசிப்பிணி ்்பாககிய ்பாவை

உவைநவை உலகம்

உைகில்	 யதான்றிே	 அலைத்து	 உயிரிைஙகளுககும்	
இன்றிேல�ோதது	 உணவு.	 உைக	 உயிரகள்	 அலைத்தும்	
்வாழொள்	முழு்வதும்	உணவு	யதடியே	உலழககின்றை.	உணய்வ	
உயிரகளுககு	 ஆதார�ாக	 விைஙகுகிறது.	 தனி	 ஒரு்வனுககு	
உணவு	இல்லை	எனில்	இ்நத	 சஜகத்திலை	அழித்திடுய்வாம்	
என்றார	 ோரதிோர. 	 ேசித்திருககும்	 ஒரு்வனுககு	 உணவு	

அளிப்ேது	உயிர	சகாடுப்ேதற்கு	இலணோைது.	அதுய்வ	சிற்நத	அற�ாகும்.

காட்சி - 1
இடம்			 : �ணிேல்ை்வத்	தீவு
கலத	
�ா்நதரகள்

: �ணிய�கலை,	தீ்வதிைலக.

�ணிய�கலை : (தைககுள்)
எஙகுப்	ோரத்தாலும்	ச்வண�ணல்	குன்றுகள்.	பூத்துக	குலுஙகும்
செடிசகாடிகள்.	அடர்நத	�ரஙகள்.	இலடயே	சோய்லககள்.		�ைலத	
�ேககும்	காட்சிகள்	.	.	.		ஆகா!	.	.	.	அருல�!	அருல�.!	
(அப்யோது	அ்வள்	எதிரில்	தீ்வதிைலக	்வருகிறாள்)

தீ்வதிைலக : அழகிே	சேணயண!	நீ	ோர?		இஙகு	எப்ேடி	்வ்நதாய்?

�ணிய�கலை : ொன்	பூம்புகார	 ெகலரச்	யெர்நத்வள்.	 	என்	சேேர	�ணிய�கலை.
�ணிய�கைா	சதய்்வம்	என்லை	இஙகுக	சகாணடு	்வ்நது	யெரத்தது.		
நீஙகள்	ோர	அம்�ா?		நீஙகள்	எப்ேடி	இத்தீவிற்கு	்வ்நதீரகள்?	

தீ்வதிைலக : என்	 சேேர	 தீ்வதிைலக.	 	 ொன்	 இத்தீல்வயும்	 இதிலுள்ை	 புத்த	
பீடிலகலேயும்	கா்வல்	செய்து	்வருகியறன்.		சேருல�	மிகக்வரகள்	
�ட்டுய�	 இத்தீவிற்கு	 ்வ்நது	 இ்நதப்	 புத்த	 பீடிலகலே	 ்வணஙக	
முடியும்.	 	 நீ	அ்நதப்	சேருல�லேப்	சேற்றிருககிறாய்.	 	இன்னும்	நீ	
அறிேய்வணடிேது	ஒன்று	உணடு.

�ணிய�கலை : அது	என்ை	அம்�ா?	

தீ்வதிைலக : 	 ெம்	எதிரில்	 	பூககள்	நிலற்நது	விைஙகும்	இ்நதப்	சோய்லகலேப்	
ோர.	இதற்குக	 	 யகாமுகி	என்று	சேேர.	 ‘யகா’	என்றால்	ேசு.	முகி	
என்றால்	முகம்.	 ேசுவின்	முகம்	யோன்று	அல�்நது	இருப்ேதால்	
இப்சோய்லக	யகாமுகி	என்னும்	சேேலரப்	சேற்றது.

நாைகம்
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�ணிய�கலை : ஓ!	அப்ேடிோ!			்வடி்வத்திற்கு	ஏற்ற	சேேராக	இருககிறயத!		

தீ்வதிைலக : இப்சோய்லகககு	ய்வறு	ஒரு	சிறப்பும்	உணடு.	 	ல்வகாசித்	திஙகள்	
முழு	நிைா	ொளில்	இப்சோய்லக	நீரின்	ய�ல்	ஓர	அரிே	ோத்திரம்	
யதான்றும்.	அஃது	ஆபுத்திரன்	லகயிலிரு்நத	 ‘அமுதசுரபி’	என்னும்	
ோத்திரம்	ஆகும்.		

�ணிய�கலை : அமுதசுரபிோ?	அதன்	சிறப்பு	என்ை?

தீ்வதிைலக : அ்நதப்	ோத்திரத்தில்	இட்ட	உணவு	எடுகக	எடுககக	குலறோ�ல்	
்வைர்நது	 சகாணயட	 இருககும்.	 அதலைக	 சகாணடு	 எத்தலை	
யேருககு	ய்வணடு�ாைாலும்	உணவு	அளிககைாம்.	

�ணிய�கலை : அப்ேடிோ?	விேப்ோக	உள்ையத?

தீ்வதிைலக	 : ஆம்.	அ்நதப்	ோத்திரம்	யதான்றும்	ொைாகிே	ல்வகாசி	முழுநிைவு	
ொள்	இன்றுதான்.

(இவ்வாறு	தீ்வதிைலக	சொல்லிக	சகாணடிருககும்	யோயத	சோய்லகயின்	நீருககுய�ல்		
அப்ோத்திரம்	யதான்றுகிறது.	�ணிய�கலை	அதலை		்வணஙகிக	லகயில்	எடுககிறாள்).

தீ்வதிைலக : �ணிய�கலையே!	 உயிரகளின்	 ேசியோககும்	அமுதசுரபிலே	 நீ	
சேற்றுள்ைாய்.	 	இனி	இவவுைக	உயிரகளுககுப்	ேசி	இல்ைா�ல்	
யோகும்ேடி	உணவு	்வழஙகி	உேரவு		சேறு்வாோக!

(�ணிய�கலை	தீ்வதிைலகலே	்வணஙகி	அமுதசுரபியுடன்	விலட	சேறுகிறாள்.	

பூம்புகாருககுத்	திரும்புகிறாள்.	ஆதிலரயிடம்	உணவு	சேறச்	செல்கிறாள்.)

காட்சி - 2.
இடம் : ஆதிலரயின்	இல்ைம்
கலத	�ா்நதரகள் : ஆதிலர,	�ணிய�கலை

(ஆதிலரயின்	வீட்டு	்வாயிலில்	�ணிய�கலை	லகயில்	அமுதசுரபியுடன்	்வ்நது	நிற்கிறாள்)

ஆதிலர		 : ோர	நீஙகள்	?
�ணிய�கலை : இவவூரில்	்வாழ்நத	யகா்வைன்,	�ாதவி	ஆகியோரின்	�கள்	ொன்.		

உஙகளின்	சிறப்லே	அறி்நது	இப்ோத்திரத்தில்	உணவு	சேற	்வ்நயதன்.
ஆதிலர : ஓ!	நீஙகள்	தான்	�ணிய�கலைோ?	 	உஙகள்	சேற்யறாலரப்	 	ேற்றி	

அறிய்வன்.	 	 உஙகலை	இன்று	 தான்	 காணகியறன்.	 	 இது	 என்ை	
ோத்திரம்?			மிகவும்	அழகாக	இருககிறயத!

�ணிய�கலை : இது	அள்ை	அள்ைக	குலறோ�ல்	உணவு	்வழஙகும்	‘அமுதசுரபி’	ஆகும்.
ஆதிலர : இப்ோத்திரம்	உஙகளுககு	எப்ேடிக	கிலடத்தது?

(�ணிய�கலை	�ணிேல்ை்வத்	தீவில்	அமுதசுரபி	சேற்ற	்வரைாற்லறக	கூறுகிறாள்.)

ஆதிலர : (விேப்புடன்)	அப்ேடிோ?	 	அமுதசுரபியின்	சிறப்லே	அறி்நயதன்.		
அதில்	இப்யோயத	உணவு	இடுகின்யறன்.		ஆ�ாம்.		இலதக	சகாணடு	
என்ை	செய்வீரகள்?		
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�ணிய�கலை : அ ன் பி ற் கு ரி ே 	 ஆ தி ல ர ய ே ,	
ஏ ல ழ 	 � க க ளி ன் 	 ே சி ல ே ப்	
யோககு்வயத 	 ய�ைாை 	 அறம் .	
உணவு	சகாடுத்த்வரகயை	உயிலரக	
ச க ா டு த் த ்வ ர க ள் 	 எ ன் ே ல த	
உணர்நதுள்யைன்.	அதைால்	இ்நதப்	
ோத்திரத்தில்	இருககும்	உணல்வப்		
ேசிோல்	்வாடும்		�ககளுககு	எல்ைாம்	
்வழஙகப்	யோகின்யறன்.			

ஆதிலர		 : மிகவும்	 �கிழச்சி.	 	 உஙகள்	 அறம்	
செழிககட்டும்.	 �ககளின்	 	 ேசியொய்	
ஒழிேட்டும். 	 இயதா 	 இப்யோயத	
அமுதசுரபியில்	 ொன் 	 உணல்வ	
இடுகியறன்.

(ஆதிலர	 அமுதசுரபியில்	 உணல்வ	 இடுகிறாள்.	
�ணிய�கலை	அமுதசுரபிலேக	சகாணடு,	உடல்	குலறயுற்யறார,	பிணிோைர,	ஆதரவு	
அற்யறார	 	 ஆகியோருககு	 உணவு	 அளிககிறாள்.	 	 பின்ைரப்	 பூம்புகாரில்	 உள்ை	
சிலறச்ொலைககுச்	சென்று	அஙகு	உள்ை்வரகளுககும்	உணவிடுகிறாள்)

காட்சி – 3
இடம் : அரண�லை
கலத	�ா்நதரகள் : சிலறககா்வைர,	�ன்ைர,	�ணிய�கலை.
சிலறககா்வைர : ய்வ்நயத! 	 ்வணககம். 	 இன்று	 காலை	 ெம்	 சிலறச்ொலைககு	

இைம்சேண	ஒருத்தி	்வ்நதாள்.	அ்வள்	லகயில்	ஒரு	சிறிே	ோத்திரம்	
இரு்நதது.	 அ்நதச்	 	 சிறிே	 ோத்திரத்திலிரு்நது	உணல்வ	அள்ளி	
அள்ளிச்	சிலறயில்	இரு்நத	அலை்வருககும்	்வழஙகிைாள்.	ஆைால்,	
அ்நதப்	ோத்திரத்தில்	இரு்நத	உணவு	குலறேய்வ	இல்லை.

�ன்ைர : (விேப்புடன்)	 என்ை!	 ஒரு	 சிறிே	 ோத்திரத்திலிரு்நது	 உணல்வ	
எடுத்து	அத்தலை	 யேருககும்	்வழஙகிைாைா?	 	 அப்சேணலண	
உடயை	அலழத்து	்வா.

சிலறக	கா்வைர : ஆகட்டும்	�ன்ைா.
(சிலறககா்வைரகள்	�ணிய�கலைலே	�ன்ைரிடம்	அலழத்து	்வருகின்றைர)	

�ணிய�கலை : (�ன்ைலர	்வணஙகி)	அருள்	உள்ைம்	சகாணட	அரயெ!		்வணககம்.
�ன்ைர : சேணயண!	 நீ 	 ோர? 	 உணவு	 அள்ை	 அள்ைக	 குலறோத	

இப்ோத்திரத்தின்	சேேர	என்ை?		இது	உைககு	எப்ேடிக	கிலடத்தது?			
(�ணிய�கலை	தைககு	அமுதசுரபி	கிலடத்த	்வரைாற்லறக	கூறுகிறாள்)		

�ன்ைர : (மிகக	�கிழச்சியுடன்)	�ாத்வம்	செய்த்வயை!	இ்நத	உைக	�ககளின்	
ேசிப்பிணி	தீரககும்	 ோஙகுலடே	அறத்லதச்	 செய்கிறாய்.	 ொன்		
உைககுச்		செய்ே	ய்வணடிே	உதவி	ஏயதனும்	இருககிறதா?	

�ணிய�கலை : அன்ோல்	ஆட்சி	 செய்யும்	அரயெ!	 சிலறச்ொலையில்	தணடலை	
சேற்றுள்ை்வரகள்	 	திரு்நதி	்வாழ	்வழிகாண	ய்வணடும்.	சிலறக	
யகாட்டம்	அறகயகாட்ட�ாக	�ாற	ய்வணடும்.	
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�ன்ைர	 : அதற்கு	என்ைச்வல்ைாம்	செய்ே	ய்வணடும்?		
�ணிய�கலை : ்வாழகலகககு	 அறம்	 சொன்ை	 ்வள்ளு்வர	 ்வாழ்நத	 ொடு	 இது.		

புத்தர	 பிற்நது	அறம்	 	 யோதித்த	பூமி	இது.	 	 எல்வ	 ென்ல�கள்		
எல்வ	 தீல�கள்	 என்ே்வற்லற	 எல்ைாம்	 தகக	 அறிஞரகலைக	
சகாணடு	சிலறயில்	உள்ை்வரகளுககு	எடுத்துக	கூறய்வணடும்.		
ய�லும்	அ்வரகளுககுப்	 சேற்யறாலர	 �தித்தல்,	 முதியோலரப்	
யேணல்,	 உறவிைரகலை	 	 அர்வலணத்தல்	 யோன்ற்வற்லற	
்வலியுறுத்தும்	அறசெறிக	கல்விலே	அளிகக	ய்வணடும்.	 	இதுய்வ	
என்	ய்வணடுயகாள்		�ன்ைா!

�ன்ைர : ெல்ைறம்	புரியும்	ெஙலகயே!	 	உன்	ய்வணடுயகாள்		அலைத்லதயும்	
ெலடமுலறப்ேடுத்த	ஆலண	இடுகியறன்.	 நீ	 ்வாழக!	 	 உன்	அறம்	
்வைரக!		

�ணிய�கலை : ென்றி	�ன்ைா!	(்வணஙகி	விலடசேறுகிறாள்).

1.	 ேசிப்பிணி	யோககிே	ோல்வ	ொடகத்லத	்வகுப்பில்	ெடித்துக	காட்டுக.

2.	 இ்நொடகத்லதக	கலத	்வடிவில்	சுருககி	எழுதுக.

கற்பவை கற்றபின்

மதிப்பீடு
ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

1.	 �ணிய�கைா	சதய்்வம்	�ணிய�கலைலே	அலழத்துச்	சென்ற	தீவு	…………………
	 அ)	இைஙலகத்	தீவு	 ஆ)	இைட்ெத்	தீவு	 இ)	�ணிேல்ை்வத்	தீவு	 ஈ)	�ாைத்	தீவு
2.	 �ணிய�கலை	லகயில்	இரு்நத	அமுதசுரபியில்	உணவு	இட்ட	சேண	………………

	 அ)	சித்திலர	 ஆ)	ஆதிலர	 இ)	காேெணடிலக	 	 ஈ)	தீ்வதிைலக

சொற்சறாடரில்		அல�த்து	எழுதுக.

அ)	செடிசகாடிகள்					ஆ)	முழுநிைாொள்					இ)	அமுதசுரபி					ஈ)	ெல்ைறம்

குறுவிைா

1.	 அமுதசுரபியின்	சிறப்பு	ோது?
2.	 �ணிய�கலை	�ன்ைரிடம்	ய்வணடிேது	ோது?

சிறுவிைா
1.	 �ணிேல்ை்வத்தீவு	எவ்வாறு	காட்சி	அளித்தது?
2.	 ‘யகாமுகி“	என்ேதன்	சோருள்	ோது?

சி்நதலை	விைா
அறச்செேல்கள்	என்று	நீஙகள்	எ்வற்லற	எல்ைாம்	கருதுகிறீரகள்?
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இயல்
எட்டு ்பாைம்

விரிைானம்

கலத	 என்றால்	 எல்யைாருககும்	 பிடிககும்.	 	 கலதலே	
விரும்ோத்வர	ோரும்	இருகக	�ாட்டாரகள்.	 	அதிலும்	 ெம்ே	
முடிோத	 கற்ேலைகலைக	 சகாணட	 வி்நலதக	 கலதகள்	
அலை்வலரயும் 	 க்வரும் . 	 கலதயில்	 சிற்நத 	 கருத்தும்	
கூறப்ேடு�ாைால்	 அது	 ெரககலரப்	 ே்நதலில்	 யதன்�லழ	
சோழி்நதது	யோை	ய�லும்	சுல்வோக	இருககும்.	 	அத்தலகே	

கலத	ஒன்லறப்	ேடிப்யோ�ா?

	 என்லறககும்யோல்	தியேட்டர	்வாெலில்	உட்கார்நதிரு்நதார	காைணி	லதககும்	�ாரி.		
காலையியை	து்வஙகிே	�லழ	இலடவிடாது	 தைது	அரூே	விரல்கைால்	 ெகரச�ஙகும்	
எலதயோ	 யதடு்வதுயோல்	 ேடர்நது	 சகாணடிரு்நதது.	 எ்வயரனும்	 காைணி	 லதகக	
்வரககூடுய�ா	எைப்	ேசியுடன்	காத்திரு்நதார.		ஒரு	டீ	குடித்தால்	கூடப்	ேசி	அடஙகிவிடும்.		
அதற்கும்	ஒரு	ரூோய்	ய்வணடி	இருககிறயத	என்ற	யோெலை	யதான்றிேது.	 	்வலுத்துப்	
சேய்ேத்	து்வஙகிேது	�லழ.	 	 	 	 யெர்நது	சகாணடது.	 	அ்நத	

நீணட	சதருவில்	எ்வருமில்லை.		அ்வரும்	ஒரு	�ரமும்	எட்டுப்	ேலழே	செருப்புகளும்	தவிர.		

சினி�ா	தியேட்டரின்	குறுகிே	்வைப்புறச்	ெ்நதில்	இரு்நது	குலடயில்ைா�ல்	ெலை்நதேடி	

ச்வளிப்ேட்ட	சிறுமிசோருத்தி	ஒரு	 		அ்வன்	அருகில்	்வ்நது	தைது	இடகலகயில்	

ல்வத்திரு்நத	 காைணி	 ஒன்லறக	 குனி்நது	 தலரயிலிட்டு,	 	 ல்வககும்ேடி	
சொல்லிவிட்டு	அ்வர	 நிமிர்நது	அ்வலைப்	 ோரககும்	முன்பு	 சதருவில்	 ஓடி	அடுத்த	
்வலைவின்	சு்வரகலைக	கட்நது	சென்றாள்.

அ்நதக	காைணி	 	நிறத்தில்	இரு்நதது.	்வழகக�ாை	சிறுமிகளின்	

காைணியோை	அல்ைாது	 	லதத்துப்	 	சகாணட	காைணிோக	

இரு்நதது.	 	அ்நதக	 காைணியில்	சிறுமியின்	ோத்வாெலை	ேடி்நதிரு்நதது.	 	அது	ஏயதா	

ஒரு	 சேேரிடப்ேடாத	 ெறு�ணம்.	 	 கிழிெலைத்	 	 ல்வத்துக	 சகாணடு	
காத்திரு்நதார.	 	 இப்யோயத	 குடிககப்	 யோகும்	 டீயின்	 ருசி	 ொககில்	 துளிர	விட்டது.		

.		பின்	�திேம்	அது	ஓய்்நத	யோது	ஒளித்	தி்வலைகள்	
ஆஙகாஙயக	சதரிேத்	து்வஙகிை.	

அ்நதச்	சிறுமிககாகக	 காத்திரு்நதார	�ாரி.	 	 நிச்ெேம்	இரணடு	ரூோய்	கிலடககும்.		
�ாலை்வலர	அ்நதச்	சிறுமி	்வரவில்லை.	 	ஆைால்	மீணடும்	�லழ	்வ்நதுவிட்டது.	 	பின்பு	
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இரவு	இரணடாம்	ஆட்டம்	சினி�ா	்வலர	
�ரத்தடியில்	காத்துக	சகாணடிரு்நதார.		
அ்வள்	்வரவில்லை.		�லழககுப்	ேே்நது	
வீட்டியையே	 இருககக	 கூடும்	 எை	
நிலைத்துகசகாணடு	 காைணிலேத்	
தன்னுடன்	 எடுத்துக	 சகாணடு 	
யோய்ச்	 யெர்நதார. 	 	 அடுத்த	 ொள்	
காலை	�லழயில்லை.		
யோய்ச்	 யெர்நதார. 	 	 அடுத்த	 ொள்	

.		

இ ை ம் 	 சி ்வ ப் ே ா ை 	 அ ்ந த க	
க ா ைணிலே 	 எ டு த்து 	 மீணடும்	
ஒருமுலற	 ென்றாகத்	துலடத்து,	 தைது	
நீைநிற	விரிப்பில்	ல்வத்துவிட்டு	�ற்ற	
ய்வலைகளில்	 ஈடுேடத்	 து்வஙகிைார.		
அன்றும்	அ்நதச்	சிறுமி	்வரய்வயில்லை.		
�ற்நதுவிட்டாைா?	 	இல்லை,	 ோரிடம்	
சகாடுத்யதாம்	 எைத்	 சதரிோ�ல்	
அலைகிறாைா 	 சதரிேவில்லையே	
என்றேடி	 இரவில்	 அலத	 வீட்டிற்கு	
எடுத்துப்யோைார.		�றுொள்,	மூன்றாம்	
ொள்	 எை	 ொட்கள்	 கட்நதயோதும்	
அ்வள்	்வரய்வயில்லை.	ஆைால்	அ்வர	

அ்நதக	காைணிலேத்	திைமும்	சகாணடு்வ்நது	காத்துககிட்நதார.		

ஓர	இரவில்	�ாரியின்	�லைவி	அ்நதக	 காைணிலேக	 கணடாள்.	 	அதன்	்வசீகரம்	
சதாற்றிகசகாள்ைக	லகயில்	எடுத்துப்	ோரத்தாள்.	 	சிறுமியின்	காைணி	யோலிரு்நதது.		
அலதப்	யோட்டுப்	ோரகக	ஆலெோக	இரு்நதது.		தைது	்வைது	காலில்	அ்நதக	காைணிலே	
நுலழத்துப்	 ோரத்தாள்.	 	 அது	அ்வளுககுச்	 ெரிோக	இரு்நதது.	 	 சிறுமியின்	 காைணி	
அ்வளுககுப்	 சோரு்நதுகிறயத	 என்ற்வள்	 �ற்சறாரு	 காைணிலேத்	 யதடிப்	 லேலேக	
சகாட்டிைாள்.	 	 �ாரி	 உள்யை	 யகாே�ாகச்	 ெப்த�றி்நது	 ்வ்நதயோது,	 �லைவியின்	
்வைககாலில்	இரு்நத	சி்வப்புக	 காைணிலேக	 கணடார.	 	 	 திட்டி,	அ்வள்	
சொல்்வலதக	யகட்கா�ல்	கழற்றச்	சொல்லிக	கிழி்நதுவிட்டதா	எைப்	ோரககக	லகயில்	
எடுத்து	உேரத்திைார.		கிழிேவில்லை.		சிறுமியின்	காைணி	இ்வளுககுத்	

சொல்லிக	கிழி்நதுவிட்டதா	எைப்	ோரககக	லகயில்	
	

யோைச்	ெரிோக	இருககிறயத	என்ற	விேப்புடன்	அது	ஒற்லறக	காைணி	எைப்	பிடுஙகிப்	
லேயில்	 யோட்டுக	 கட்ட	 முேன்றார.	 	 அ்வள்	முணுமுணுத்தேடி	 பின்	 ்வாெலுககுப்	
யோய்விட்டாள்.	 	 காைணி	 அ்வருககுள்ளும்	 ஆலெலேத்	 தூணடிேது,	 யோட்டுப்	
ோரககைாச�ை.	 	தன்	்வைககாலைச்	சிறிே	காைணியில்	நுலழத்தயோது	அது	தைககும்	
ெரிோகப்	சோரு்நது்வலதக	கணடார.		 		இரணடு	ய்வறுேட்ட	அைவுள்ை	
கால்களுககு	எப்ேடி	ஒயர	காைணி	சோரு்நதுகிறது.	 	அ்வரால்	யோசிகக	முடிேவில்லை.		
எப்ேடியோ	உரிே்வரிடம்	அலத	ஒப்ேலடத்துவிட	ய்வணடிேது	தைது	ய்வலை	என்றேடி	
லேயில்	யோட்டுக	சகாணடார.
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	 �றுொள்	ேகலில்	உடன்	சதாழில்	செய்யும்	ெேரிடம்	இ்நதக	காைணியின்	விசித்திரம்	
ேற்றிச்	 சொல்ை	 அ்வர	 தன்	 ்வைக	 காலைப்	 சோருத்திப்	 ோரத்தார. 	 அ்வருககும்	
ெரிோக	 இரு்நதது.	 	 இச்செய்தி	 ெகரில்	 ேரவிேது.	 அ்நதக	 காைணிலேப்	 யோட்டுப்	
ோரகக	ஆலெ	சகாணட	ேைர	திைமும்	்வ்நது	அணி்நது	த�ககும்	ெரிோக	உள்ைலதக	
கணடு	அதிெயித்துப்	யோயிைர.	 	அ்நதக	 காைணி	ஒரு்வேது	குழ்நலத	முதல்	்வேொளி	
்வலர	 எல்யைாருககும்	 சோரு்நது்வதாக	 இரு்நதது.	 அலதக	 காலில்	 அணி்நதவுடன்

	 	 காைடியில்	 ேரவு்வதுயோைவும், 	 	 	 ேடர்வதுயோைவும்	

இருப்ேதாகப்	 ேைர	கூறிைர.	 	 	 	 அ்வர	்வராது	 யோை,	 காைணிககு	உரிே	 சிறுமிலே	

நிலைத்துக	சகாணடார.		

யகாலடககாைம்	பிற்நதிரு்நதது.	 	எணணற்ற	சிறுமிகளும்,	சேணகளும்,	ஆணகளும்	
அ்நத	

யகாலடககாைம்	பிற்நதிரு்நதது.	 	எணணற்ற	சிறுமிகளும்,	சேணகளும்,	ஆணகளும்	
	அணி்நது	ோரத்துப்	யோயிைர.	அலத	அணி்நது	ோரகக	அ்வரகயை	

ேணம்	 தரவும்	 சதாடஙகிைர.	 	 திைெரிோகப்	 ேணம்	 சேருகிக	 சகாணயட	 யோைது.		
்வருடஙகள்	 	 புரணடை.	 	அ்வர	 ேசு	இரணடு	்வாஙகிைார.	 	 வீடு	 கட்டிக	 சகாணடார.	
்வாழவின்	நிலை	உேர்நது	சகாணயட	யோைது.	 	இப்யோதும்	அ்நதச்	சிறுமி	்வரககூடும்	
என்று	ேைர	முகத்தின்	ஊயடயும்	அ்வலைத்	யதடிக	சகாணடிரு்நதார.		

அ்வர	 ்வரு்வதற்கு	 முன்ோகய்வ	 காலையில்	 ேைர	 �ரத்தடியில்	 அ்வருககாகக	
காத்து	நிற்ோரகள்.	 	அணி்நது	ோரப்ோரகள்.	 பீறிடும்.	 	 கலை்நது	
யோ்வாரகள்.	 இப்ேடிோக	 �ாரியின்	 முப்ேது	 ்வருடம்	 கட்நதது.	 	 அ்நத	 ்வருடம்	
�லழககாைம்	உரத்துப்	 சேய்தது.	 	 ஓர	இரவில்	 காைணியோடு	வீடு	திரும்பும்யோது	
அலதத்	திருட	முலை்நத	இரு்வர	 தடிோல்	 தாகக,	 ேைமிழ்நது

சேய்தது.	 	 ஓர	இரவில்	 காைணியோடு	வீடு	திரும்பும்யோது	
.	 ோயரா	

அ்வலரக	 காப்ோற்றிைாரகள்.	 காைணி	 திருடு	 யோகவில்லை.	 	 ஆைால்,	 தலையில்	
ேட்ட	அடி	அ்வலரப்	
அ்வலரக	 காப்ோற்றிைாரகள்.	 காைணி	 திருடு	 யோகவில்லை.	 	 ஆைால்,	 தலையில்	

செய்தது.	 	வீட்லடவிட்டு	ச்வளியேறி	ெடகக	
முடிோத்வராகிப்	 யோைார.	 	 அ்நதச்	 சிறுமிககாக	அ்வர	 �ைம்	 காத்துக	 சகாணயட	
இரு்நதது.	 	 தைது	�ரணத்தின்	முன்பு	ஒரு	தரம்	அ்வலைச்	ெ்நதிகக	முடிோயதா	என்ற	
ஏககம்	ேற்றிக	சகாணடது.		தான்	அ்வைால்	உேரவு	அலட்நததற்காை	கடலைச்	சு�்நதேடி	
�ரிகக	ய்வணடும்	என்ேது	ய்வதலை	தரு்வதாக	இரு்நதது.		ோரல்வோைரகள்	அ்வர	வீடு	
யதடி	்வ்நது	அணி்நது	ோரத்துப்	யோயிைர.

ஒரு	�லழ	இரவில்	ோரல்வோைர	ோ்வரும்	்வ்நது	 யோய்	முடி்நத	பின்பு	 கதல்வ	
மூடி	�ாரி	உள்யை	திரும்பும்	யோது	ோயரா	கதல்வத்	தட்டும்	ெப்தம்	யகட்டது.		கதல்வத்	
திற்நத	ேடி,	 “காலையில்	்வாருஙகள்”	எைச்	சொன்ைார.	 	 	 �த்திே	்வேதில்	ஒரு	சேண		

	 	நின்றிரு்நதாள்.	 	அ்வள்	தணி்வாை	குரலில்	சொன்ைாள்,	 “ச்வகு	

தா�த�ாகிவிட்டது	எைது	காைணிலேத்	லதத்துவிட்டாோ	இல்லைோ?”	

அ்வலை	அலடோைம்	 கணடுவிட்டார	 �ாரி.	 	 அயத	 சிறுமி.	 	 அ்நதப்	 சேண	 தன்	
லகயிலிரு்நத	கூலடயிலிரு்நது	சி்வப்புநிற	இடககால்	காைணிலே	எடுத்து	அ்வர	முன்யை	
காட்டிச்	சொன்ைாள்.	 	 “இதன்	்வைது	காைணி	லதககக	சகாடுத்தது	நிலைவிருககிறதா?”		
அ்வர	தலைோட்டிேேடி	தன்னிடமிரு்நத	காைணிலே	எடுத்து	்வ்நது	துலடத்து	அ்வளிடம்	
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காட்டிைார.		அ்வள்	லககளில்	த்நதேடி	அதன்	வி்நலதலே	எடுத்துச்	சொன்ைார.		“இ்நதக	
காைணி	உைகின்	எல்ைாப்	ோதஙகளுககும்	சோரு்நதுகிறது.”			

	 அ்வள்	ஆச்ெரிேமின்றித்	தலைோட்டிைாள்.		தன்னிடம்	இரு்நத	ொணேம்	எலதயோ	
அ்வரிடம்	கூலிோகக	 சகாடுத்துவிட்டுக	கூலடயில்	அ்நதக	 காைணிலேப்	 யோட்டாள்.		
இ்நதச்	சொத்து,	்வாழவு	ோவும்	அ்வள்	த்நததுதான்.		அ்வள்	ோர	எை	அறிே	ஆ்வைாகிக	
யகட்டார.	 	 ேதிைற்றுச்	சிரித்தேடி	மீணடும்	�லழயில்	ச்வளியேறிச்	 சென்றுவிட்டாள்.	
சதருவின்	விைககுக	 கம்ேம்	அருயக	்வ்நது	நின்ற	அ்வள்	கூலடயில்	இரு்நத	இரணடு	
காைணிகலையும்	எடுத்துத்	தலரயிலிட்டு	காலில்	அணிே	முேன்றாள்.		அ்வள்	சகாணடு	
்வ்நத	இடது	காைணி		ெரிோகப்	சோரு்நதிேது.		லதத்து	்வாஙகிை	்வைது	ோதக	காைணிலே	
அணி்நத	யோது	அது	சோரு்நதவில்லை.	சிறிேதாக	இரு்நதது.

நூல் வைளி
எஸ்.ராமகிருஷ்ணேன்	ேற்ைா்த்	 ேமிழ்	 எழுத்ோளர்ைளுள	குறிப்பிைத்ேக்ைவர்.	
நாவலைள,	சிறுைகேைள,		ைடடுகரத்	யோகுப்புைள,	சிறுவர்	இ்க்கியஙைள	எ்	
இவருகைய	பைகைப்புைள	நீளகின்ற்.	உபைபைாணைவம்,	ைோவி்ாசம்,	தேசாநதிரி,	
ைால	முகளத்ே	ைகேைள	முேலிய	ஏராளமா்	நூலைகள	எழுதியுளளார்.	

	 இக்ைகே	 ோவரஙைளின்	 உகரயாைல	 என்னும்	 சிறுைகேத்	 யோகுப்பில	
இைம்யபைற்றுளளது.	

1.	 	தைககுப்	சேரும்	்வரு�ாைத்லதத்	 த்நத	 காைணிலேத்	திரும்ே	ஒப்ேலடகக	
ய்வணடுச�ை	�ாரி	நிலைத்தது	ஏன்?		்வகுப்பில்	கை்நதுலரோடுக.

2.	 	மீணடும்	்வ்நத	சேணணுககுக	காைணி	சோரு்நதாதது	ஏன்?		

கற்பவை கற்றபின்

மதிப்பீடு
ோதம்	கலதலேச்	சுருககி	எழுதுக.

சி்நதலை	விைா

1.	 	�ாரிககுக	கிலடத்தது	யோன்ற	காைணி	உஙகளுககுக	கிலடத்தால்	நீஙகள்	என்ை	
செய்வீரகள்?

2.	இககலதயின்	மூைம்	நீஙகள்	அறி்நது	சகாணட	கருத்து	ோது?
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இயல்
எட்டு வ்பயர்ச்வ�ால்

கறகண்டு

�ரம்,	 ேள்ளிககூடம்,	 சித்திலர,	 கிலை,	 இனிப்பு,	 ோடுதல்	 ஆகிே	 சொற்கலைக	
க்வனியுஙகள்.	இல்வ	அலைத்தும்	சேேலரக	குறிககின்றை.	இவ்வாறு	ஒன்றன்	சேேலரக	
குறிககும்	சொல்	சேேரச்சொல்	எைப்ேடும்.	சேேரச்சொல்	ஆறு	்வலகப்ேடும்.	அல்வோ்வை

1.	 சோருட்சேேர		
2.	 இடப்சேேர
3.	 காைப்சேேர
4.	 சிலைப்சேேர
5.	 ேணபுப்சேேர
6.	 சதாழிற்சேேர

வ்பாருட்வ்பயர்
சோருலைக	 குறிககும்	 சேேர	 சோருட்சேேர	 எைப்ேடும்.	 இது	 உயிருள்ை	

சோருள்கலையும்	உயிரற்ற	சோருள்கலையும்	குறிககும்.	

(எ.கா.)			�ரம்,	செடி,	�யில்,	ேறல்வ.

இைப்வ்பயர்
ஓர	இடத்தின்	சேேலரக	குறிககும்	சேேர	இடப்சேேர	எைப்ேடும்.

(எ.கா.)			சென்லை,	ேள்ளி,	பூஙகா,	சதரு.

காலப்வ்பயர்
காைத்லதக	குறிககும்	சேேர	காைப்சேேர	எைப்ேடும்.

(எ.கா.)		நிமிடம்,	ொள்,	்வாரம்,	சித்திலர,	ஆணடு.

சிவனப்வ்பயர்
சோருளின்	உறுப்லேக	குறிககும்	சேேர	சிலைப்சேேர	எைப்ேடும்.

(எ.கா.)	கண,	லக,	இலை,	கிலை.

்பண்புப்வ்பயர்
சோருளின்	ேணலேக	குறிககும்	சேேர	ேணபுப்சேேர	எைப்ேடும்.

(எ.கா.)	்வட்டம்,	ெதுரம்,	செம்ல�,	ென்ல�.

வைாழிறவ்பயர்
சதாழிலைக	குறிககும்	சேேர	சதாழிற்சேேர	எைப்ேடும்.

(எ.கா.)	ேடித்தல்,	ஆடுதல்,	ெடித்தல்.

6th Tamil 077-205.indd   178 23-03-2018   18:47:59



179

அறுைவகப் வ்பயர்ச்வ�ாறகளுககான �ான்றுகவை ைாககியத்தில் அவமத்து எழுது்ைாம்.
	 காவிோ	்வ்நதாள்		 	 	 	 	 -	சோருட்சேேர
	 காவிோ	ேள்ளிககுச்	சென்றாள்		 	 	 -	இடப்சேேர
	 ேள்ளித்	சதாடஙகும்	யெரம்	காலை	9	�ணி		 -	காைப்சேேர
	 காவிோ	தலைலே	அலெத்தாள்	 	 	 -		சிலைப்சேேர
	 ேயிரகள்	ேசுல�ோக	இரு்நதை		 	 	 -	ேணபுப்சேேர
	 ெடைம்	ஆடுதல்	சிற்நத	கலை	 	 	 -	சதாழிற்சேேர

இடுகுறிப்வ்பயர், காைைப்வ்பயர்
ெம்	முன்யைார	சேேரச்சொற்கலை	அல்வ	்வழஙகும்	அடிப்ேலடயில்	இடுகுறிப்சேேர,	

காரணப்சேேர	எை	இரு்வலகப்ேடுத்திைர.	

இடுகுறிப்வ்பயர்
ெம்	முன்யைார	சிை	சோருள்களுககுக	காரணம்	கருதா�ல்	சிை	சேேரகலை	இட்டு	

்வழஙகிைர.	அவ்வாறு	இட்டு	்வழஙகிே	சேேரகள்	இடுகுறிப்சேேரகள்	ஆகும்.

(எ.கா.)		�ண,	�ரம்,	காற்று

இடுகுறிப்	சோதுப்சேேர,	இடுகுறிச்	சிறப்புப்சேேர	எை	இடுகுறிப்சேேர	இரணடு	
்வலகப்ேடும்.	

இடுகுறிப் வ்பாதுப்வ்பயர்
ெம்	முன்யைார	காரணம்	ஏதுமின்றி,	சோதுத்தன்ல�	கருதி	ஒரு	சோருளுககு	இட்டு	

்வழஙகிே	சேேர	இடுகுறிப்	சோதுப்சேேர	எைப்ேடும்.

(எ.கா.)	�ரம்,	ேழம்.

இடுகுறிச் சி்றப்புப்வ்பயர்
ெம்	முன்யைார	காரணம்	ஏதுமின்றி,	சிறப்புத்தன்ல�	கருதி	ஒன்றனுகயகா	அல்ைது		ஓர	

இைத்திற்யகா	இட்டு	்வழஙகிே	சேேர	இடுகுறிச்	சிறப்புப்சேேர	எைப்ேடும்.

(எ.கா.)	�ா,	்வாலழ.

காைைப்வ்பயர்
ெம்	முன்யைார	சிை	சோருள்களுககுக	காரணம்	கருதிச்	சிை	சேேரகலை	இட்டைர.	

இவ்வாறு	காரணத்யதாடு	ஒரு	சோருளுககு	்வழஙகும்	சேேர	காரணப்சேேர	எைப்ேடும்.	

(எ.கா.)	ொற்காலி,	கரும்ேைலக

இது	காரணப்	சோதுப்சேேர,		காரணச்	சிறப்புப்சேேர	எை	இரு	்வலகப்ேடும்.

காைைப் வ்பாதுப்வ்பயர்
காரணப்சேேர	 குறிப்பிட்ட	 காரணமுலடே	 எல்ைா	 ்வலகப்	 சோருள்கலையும்	

சோது்வாகக	குறித்தால்	அது,	காரணப்சோதுப்சேேர		எைப்ேடும்.

(எ.கா.)	ேறல்வ,	அணி
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காைைச் சி்றப்புப்வ்பயர்
குறிப்பிட்ட	காரணமுலடே	எல்ைா	்வலகப்	சோருள்களுள்	ஒன்லற	�ட்டும்	சிறப்ோகக	

குறிப்ேது	காரணச்சிறப்புப்சேேர	ஆகும்.

(எ.கா.)	்வலைேல்,	ொற்காலி

கற்பவை கற்றபின்
கீழககாணும்	 ேத்திலேப்	 ேடித்து	 அதில்	 இடம்	 சேற்றுள்ை	 இடுகுறி,	 காரணப்	

சேேரகலை	அறி்நது	எழுதுக.

நீர	்வற்றிப்யோை	குைத்தில்	தா�லர,	ஆம்ேல்,	சகாட்டி,	செய்தல்	முதைாை	சகாடிகளும்	
்வாடியிரு்நதை.	 	 நீர	நிரம்பி	இரு்நத்வலர	ஊர	�ககளும்,	விைஙகுகளும்	ேறல்வகளும்	
ேேன்ேடுத்தி	�கிழ்நத	குைம்	அது.	 	 காலை	 யெரம்	சூரிேன்	காய்்நது	 சகாணடிரு்நதது.		
இப்யோது	அககுைத்லதக	கணடு	சகாள்்வார	ோருமில்லை.

மதிப்பீடு

ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

1.	 இடுகுறிப்சேேலர	்வட்டமிடுக.
	 அ)	ேறல்வ	 ஆ)	�ண															இ)	முககாலி														ஈ)	�ரஙசகாத்தி
2.	 காரணப்சேேலர	்வட்டமிடுக.

	 அ)	�ரம்	 ஆ)	்வலைேல்						இ)	சு்வர																					ஈ)	ோலை
3.	 இடுகுறிச்சிறப்புப்	சேேலர	்வட்டமிடுக.

	 அ)	்வேல்	 	 ஆ)	்வாலழ											இ)	மீன்சகாத்தி	 				ஈ)	ேறல்வ

குறுவிைா

1.	 சேேரச்சொல்	எத்தலை	்வலகப்ேடும்?
2.	 இடுகுறிப்சேேர	என்றால்	என்ை?
3.	 காரணப்சேேர	என்றால்	என்ை?

சிறுவிைா
அறு்வலகப்	சேேரச்சொற்கலை	எழுதுக.

சி்நதலை	விைாககள்

இடுகுறிப்சேேர,	காரணப்சேேர	ஆகிே்வற்றின்	சேேரககாரணத்லதக	கூறுக.
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வமாழிவய ஆள்்ைாம் !

யகட்க
தத்து்வப்	ோடல்	ஒன்லறக	யகட்டு	�கிழக.

யேசுக
உஙகள்	ேகுதிகளில்	செேல்ேடும்	ெமூக	யெல்வ	நிறு்வைஙகள்	குறித்துப்	யேசுக.

ேடித்து	�கிழக

 அனபினில் இனபம் ்கோண்தபோம்;
  அறததினில் தநரதம ்கோண்தபோம்;
 துனபுறும் உயிர்கள் ்கண்டோல்;
  துரி�று ்கனிவு ்கோண்தபோம்;
 வனபு்கழ் ந்கோதடயிற் ்கோண்தபோம்;
  வலிதமத்ப தபோரில் ்கோண்தபோம்;
 ்தனபிறப புரிதம ்ோ்கத
  ்தமிழ்நமோழி தபோற்றக் ்கோண்தபோம்.

	 	 	 	 	 	 	 -	புை்வர	அ.முத்தலரேைார,	�யைசிேக	கவிஞர.

குறிப்புகலைக	சகாணடு	க	லத	எழுதுக.

	ொய்ககுட்டி	 	 -	 	 குழிககுள்	 	 –	 	 கத்தும்	 ெத்தம்	 –	முகிைன்	 –	முதலுதவி	 –	 ோல்	 –	
தூஙகிேது	–	்வாைாட்டிேது.

அகராதிலேப்	ேேன்ேடுத்தி	சோருள்	எழுதுக.

1.	 கருலண	 2.		அச்ெம்	 3.		ஆலெ

கீழககாணும்	சேேரச்	சொற்கலை	அகர்வரிலெயில்	எழுதுக.

பூலை,		லதேல்,		யதனி,		ஓணான்,		�ான்,		ச்வௌ்வால்,		கிளி,		�ாண்வன்,

�னிதன்,		ஆசிரிேர,		ேழம்

பின்்வரும்	்வாககிேஙகளில்	உள்ை	அறு்வலகப்	சேேரகலை	எடுத்து	எழுதுக.

1.	 லககள்	இரணடும்	பிறரககு	உத்வய்வ	எைச்	ொன்யறார	கருதிைர.
2.	 அறம்,	சோருள்,	இன்ேம்,	வீடு	அலடதல்	நூலின்	ேேைாகும்.
3.	 அறிஞரகளுககு	அழகு	கற்றுணர்நது	அடஙகல்.
4.	 நீதிநூல்	ேயில்	என்கிறார	ோரதிோர.
5.	 �ாலை	முழுதும்	விலைோட்டு.
6.	 அன்பு	நிலறே	உலடே்வரகள்	ய�யைார.
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பின்்வரும்	ோடலைப்	ேடித்து	அறு்வலகப்	சேேரகலைக	சகாணடு	யகாடிட்ட	இடத்லத	
நிரப்புக.

விடிேலில்	துயில்	எழு்நயதன்		 -	 ____________
இலற்வலைக	லக	சதாழுயதன்	 -	 ____________
புகழபூத்த	�துலரககுச்	சென்யறன்	 -	 ____________
புத்தகம்	்வாஙகி	்வ்நயதன்	 	 -	 ____________
கற்றலைத்	சதாடரய்வாம்	இனி	 -	 ____________
ென்ல�கள்	சேருகும்	ெனி	 	 -	 ____________

வமாழி்யாடு விவையாடு

கட்டஙகளில்	உள்ை	்வாரத்லதகலைக	சகாணடு	சதாடரகலை	அல�கக.

ச்வல்லும் யகளிர தீதும்

்வாரா ென்றும் ோ்வரும்

ோதும்	ஊயர பிறரதர ்வாய்ல�யே

சொற்சறாடலர	முலறோக	்வரிலெப்ேடுத்துஙகள்

1.	 சிலறக	யகாட்டத்லத	அறகயகாட்ட�ாக	�ாற்று�ாறு	�ன்ைனிடம்	ய்வணடிைாள்.
2.	 �ணிய�கலை	�ணிேல்ை்வத்	தீவிற்குச்	சென்றாள்.
3.	 சிலறச்	ொலைககுச்	சென்று	உணவிட்டாள்.
4.	 அமுதசுரபிலேப்	சேற்றாள்.
5.	 ஆதிலரயிடம்	சென்று	முதல்	உணல்வப்	சேற்றாள்.

ஒலி	ய்வறுோடறி்நது	்வாககிேத்தில்	அல�த்து	எழுதுக.

1.	அரம்	–	அறம்
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
2.	�ைம்	–	�ணம்
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

இருசோருள்	தருக.

(எ.கா)		 ஆறு

	 	 	 ஆறு	 -	 ெதி
	 	 	 ஆறு	 -	 எண
1.	திஙகள்							 2.	ஓடு						 3.	ெலக
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புதிரச்	சொல்	கணடுபிடி

1.	 இச்சொல்	மூன்சறழுத்துச்	சொல்.

2.	 உயிர	எழுத்துகள்	்வரிலெயில்	முதல்	எழுத்து		இச்சொல்லின்	முதல்	எழுத்து.

3.	 ்வல்லிை	ச�ய்	எழுத்துகளின்	்வரிலெயில்	கலடசி	எழுத்து	இச்சொல்லின்	இரணடாம்	
எழுத்து.

4.	 ்வாெலை	 என்னும்	 சோருள்தரும்	 ய்வறு	 சொல்லின்	 கலடசி	 எழுத்து	 இச்சொல்லின்	
மூன்றாம்	எழுத்து.

கட்டத்தில்	உள்ை	சொற்கலைக	சகாணடு	சதாடரகள்	உரு்வாககுக.

செேல்திட்டம்

1.	 நீஙகள்	யெல்வ	செய்ே	விரும்பும்	ேணிகலைப்	ேட்டிேலிடுக.
2.	 உேர்நத	குறிகயகாலை	அலட்நது	ச்வற்றி	சேற்ற	ொதலைோைரகள்	சதாகுப்பு	ஒன்லறத்	

தோரிகக.

நிறக அைறகுத் ைக...

கலைச்சொல்	அறிய்வாம்

1.	 அறககட்டலை	 	 	 	 -			Trust

2.	 தன்ைார்வைர	 	 	 	 -			Volunteer

3.	 இைம்	செஞசிலுல்வச்	ெஙகம்	 -			Junior	Red	Cross

4.	 ொரண	ொரணிேர	 	 	 -			Scouts	&	Guides

5.	 ெமூக	யெ்வகர	 	 	 	 -			Social	Worker

இவையத்தில் காண்க

சோதுத்சதாணடு	 செய்யும்	 நிறு்வைஙகளின்	 சேேரகலை	இலணேத்தில்	 கணடு	
திரட்டுக.

�ாலையில்
பிறருககு	உதவி
சேரியோலர
நூல்	ேை
உடற்ேயிற்சி
அதிகாலையில்	

கற்யோம்
எழுய்வாம்
விலைோடுய்வாம்
செய்ய்வாம்
புரிய்வாம்
்வணஙகுய்வாம்
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இயல்
எட்டு திருககு்றள்

ைாழ்வியல்

அ்றன் ைலியுறுத்ைல்
1.   மனததுக்்கண் மோசி்லன ஆ்தல் அதனத்தறன
 ஆகு்ல நீர பிற.*
	உள்ைத்தில்	குற்றம்	இல்ைா�ல்	இருப்ேயத	சிற்நத	அற�ாகும்.	 �ற்றல்வ	எல்ைாம்	
ச்வறும்	ஆர்வாரய�.

2. அழுக்்கோறு அவோநவகுளி இனனோச்ந�ோல் நோனகும்
 இழுக்்கோ இ்னறது அறம்.
	சோறால�,	 யேராலெ,	 சிைம்,	 கடுஞசொல்	 யேசுதல்	ஆகிே	 ொன்கும்	இல்ைா�ல்	
்வாழ்வயத	அறம்	ஆகும்.

ஈவக
3. வறி்ோரக்குஒனறு ஈவத்த ஈத்கமற்று எல்்லோம்
 குறிந்திரபதப நீரது உதடதது.
	இல்ைாத்வரககு	தரு்வயத	ஈலக	ஆகும்.	�ற்றல்வ	எல்ைாம்	ேேலை	எதிரோரத்துச்	
செய்ே	ல்வ	ஆகும்.

4.  ஈததுவக்கும் இனபம் அறி்ோரந்கோல் ்தோமுதடதம
 தவததிழக்கும் வன்க ணவர.
	இல்ைாத்வரககுத்	 தரு்வதால்	உணடாகும்	இன்ேத்லத	அறிோ்வரகள்	சோருலைச்	
யெரத்து	ல்வத்துப்	பின்	அதலை	இழ்நது	விடு்வாரகள்.

இன்னா வ�யயாவம
5.  இனனோந�ய் ்தோதர ஒறுத்தல் அவரநோண
 நனன்ம் ந�ய்து விடல்.*
	ெ�ககுத்	துன்ேம்	செய்த்வர	ொணும்ேடி	அ்வருககு	ென்ல�	செய்்வதுதான்	அ்வலரத்	
தணடிககும்	்வழிோகும்.

6.  அறிவினோன ஆகுவது உண்தடோ பிறிதினதநோய்
 ்தந்தநோய்தபோல் தபோற்றோக் ்கதட.
	பிற	உயிரின்	துன்ேத்லதத்	 த�து	துன்ேம்	யோல்	 கருதாவிட்டால்	தாம்	சேற்றுள்ை	
அறி்வால்	எ்நதப்	ேேனும்	இல்லை.

7.  எதனத்தோனும் எஞ்்ோனறும் ்ோரக்கும் மனத்தோனோம்
 மோணோந�ய் ்ோதம ்தத்ல.
	ெம்	 உள்ைம்	 ஏற்றுக	 சகாள்ைாத	 எச்செேலையும்	 எககாைத்திலும்	 ோருககும்		
சிறிதைவுகூடச்	செய்ேக	கூடாது.	
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வகால்லாவம
8. பகுததுண்டு பல்லுயிர ஓம்பு்தல் நூத்லோர
 ந்தோகுத்தவற்றுள் எல்்லோம் ்தத்ல.*
	தம்மிடம்	 இருப்ே்வற்லறப்	 பிற	 உயிரகளுககுப்	 ேகிர்நது	 சகாடுத்துக	 காப்ோற்ற	
ய்வணடும்.	அதுய்வ	அறநூல்களில்	கூறப்ேடும்	அறஙகளுள்	சிற்நதது.

வ்பரியாவைப் பிவையாவம
9.  ஆற்றுவோர ஆற்றல் இ்கழோதம தபோற்றுவோர
 தபோற்றலுள் எல்்லோம் ்தத்ல
	ஆற்றல்	 உலடே்வரகலை	 இகழக	 கூடாது. 	 அதுய்வ	 தம்ல�த்	 தீஙகிலிரு்நது	
காத்துகசகாள்ளும்	்வழிகளுள்	சிற்நத	்வழிோகும்.

10. எரி்ோல் சுடபபடினும் உய்வுண்டோம் உய்்ோர
 நபரி்ோரப பிதழதந்தோழுகு வோர.
	தீயிைால்	சுடப்ேட்ட்வரகூடப்	பிலழத்துகசகாள்ை	முடியும்.	ஆைால்	சேரிே்வரகளுககுத்	
தீஙகு	செய்த்வர	தப்ே	முடிோது.

மதிப்பீடு
ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

1.	 ஏலழகளுககு	உதவி	செய்்வயத	…………………	ஆகும்.
	 அ)	ேலக	 ஆ)	ஈலக	 இ)	்வறுல�	 ஈ)	சகாடுல�
2.	 பிற	உயிரகளின்	.........................க	கணடு	்வரு்நது்வயத	அறிவின்	ேேைாகும்.

	 அ)	�கிழல்வ	 ஆ)	செல்்வத்லத	 இ)	துன்ேத்லத	 ஈ)	ேலகலே
3.	 உள்ைத்தில்	.....................	இல்ைா�ல்	இருப்ேயத	சிற்நத	அற�ாகும்.

	 அ)	�கிழச்சி	 ஆ)	�ன்னிப்பு	 இ)	துணிவு	 ஈ)	குற்றம்

இடம்	�ாறியுள்ை	சீரகலை	முலறப்ேடுத்தி	எழுதுக.

 வறி்ோரக்ந்கோனறு ஈத்கமற்று ஈவத்த எல்்லோம்
 குறிந்திரபதப உதடதது நீரது.

 எதனத்தோனும் ்ோரக்கும் எஞ்்ோனறும் மனத்தோனோம்
 மோணோந�ய் ்தத்ல ்ோதம.

குறுவிைா

1.	 அறிவின்	ேேன்	ோது?
2.	 பிற	உயிரகலை	எவ்வாறு	காப்ோற்ற	ய்வணடும்?
3.	 ஈலக	ேற்றிே	்வள்ளு்வரின்	கருத்து	ோது?
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இணையச் செயல்பாடு்கள

பின்்வரும்	நிகழல்வப்	ேடித்து	அதற்குப்	சோருத்த�ாை	திருககுறள்	எதுச்வைக	காணக.

நிலற�தி	அ்வளுலடே	யதாழிகளுடன்	பூஙகாவிற்குச்	சென்றாள்.	அஙகுள்ை	இேற்லகக	
காட்சிகலைக	கணடு	�கிழ்நதாள்.	ெணேகல்	யெரத்தில்	ஒரு	�ரத்தின்	கீழ	அ�ர்நது	தான்	
சகாணடு	்வ்நதிரு்நத	உணல்வத்	யதாழிகளுடன்	ேகிர்நது	உணடாள்.	அ்வரகளின்	அருயக	
ேறல்வகள்	ேற்நது	்வ்நதை.	தம்மிடம்	இரு்நத	உணல்வப்	ேறல்வகளுககும்	அளித்தாள்.	

1.	�ைத்துககண	�ாசிைன்	ஆதல்	அலைத்தறன்
	 	ஆகுை	நீர	பிற.
2.	எலைத்தானும்	எஞஞான்றும்	ோரககும்	�ைத்தாைாம்
	 		�ாணாசெய்	ோல�	தலை.
3.	ேகுத்துணடு	ேல்லுயிர	ஓம்புதல்	நூயைார
	 	சதாகுத்த்வற்றுள்	எல்ைாம்	தலை.

ேடிகள்:

⇒	 சகாடுககப்ேட்டிருககும்	 உரலி	 /	 விலரவுக	 குறியீட்லடப்	 ேேன்ேடுத்தித்
திருககுறள்	என்னும்	செேலிலேப்	ேதிவிறககம்	செய்து		நிறுவிகசகாள்க.

⇒	 செேலியின்	முதல்	ேககத்தில்	ஆரம்பிகக,	சதாடரக,	்வலகப்ோட்டிேல்		யோன்ற	
சதரிவுகள்	யதான்றும்.	இதன்	்வழியே	விரும்பும்	திருககுறலை	அறிக.

⇒	 ய�லும்	குறள்	விலைோட்டு	என்ேலதத்	சதரிவு	செய்து	�ாறி	இருககும்	சீரகலை		
்வரிலெப்ேடுத்தித்	திருககுறலை	விலைோட்டின்	மூைம்	அறிக.

செேல்ோட்டிற்காை	உரலி	
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EL4.KuralGame&hl=en
*சகாடுககப்ேட்டுள்ை	ேடஙகள்அலடோைத்திற்காக	�ட்டுய�

விணையபாட்டின ்வழி 
குறள ்கறச்பாைபா...
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கற்றல் ்நாககங்கள்
	 பிற	உயிரகலைத்	தம்	உயிர	யோல்	�தித்தல்

	 பிற	உயிரகளுககுத்	துன்ேம்	தரா�ல்	இருத்தல்

	 	உதவி	செய்யும்	ேணலேப்	சேறுதல்

	 உறுப்பு	தாைத்தின்	முககிேத்து்வத்லத	அறிதல்

	 இேல்பு	ெவிற்சி,	உேரவு	ெவிற்சி	அணிகலை	இைம்	காணுதல்

இயல்
ஒன்்பது இன்னுயிர் காப்்்பாம்
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நினறவர ்கண்டு நடுங்கினோதர – ஐ்ன
 தநரித்ல நிற்்கவும் அஞ்சினோதர;
துனறு ்கருதண நிதறந்்த வள்ளல் – அங்கு
 ந�ோனன நமோழி்கதளக் த்களும் ஐ்ோ!

வோழும் உயிதர வோங்கிவிடல் – இந்்த 
 மண்ணில் எவரக்கும் எளி்தோகும்; 
வீழும் உடத்ல எழுபபு்தத்லோ – ஒரு
தவந்்தன நிதனக்கிலும் ஆ்கோத்த்ோ!

்ோரும் விரும்புவது இனனுயிரோம் – அவர
  எனறுதம ்கோபபதும் அனனத்த்ோம்;
போரில் எறும்பும் உயிரபிதழக்்கப - படும் 
  போடு முழுதும் அறிந்திலீதரோ?

இயல்
ஒன்்பது ஆசிய்�ாதி

கவிவைப்்்பவை

இரககம்	 என்ேது	 தலைசிற்நத	 ேணபு.	 	 �னிதரிடம்	
�ட்டு�ன்று,	�ற்ற	எல்ைா	உயிரகளிடத்தும்	இரககம்	சகாள்ை	
ய்வணடும்.	பிற	உயிரகலைத்	தம்உயிர	யோல்	எணணிக	காகக	
ய்வணடும்.	அதுய்வ	ொன்யறார	யோற்றும்	உயிர	இரககம்	ஆகும்.	
அவவிரககய�	�னித	குைத்லத	்வாழ	ல்வககிறது.	உைக	உயிரகள்	
எல்ைாம்	துன்ேம்	இன்றி	இன்புற்று	்வாழ	 ய்வணடும்	என்று	

விரும்பிே்வர	புத்தர.	அ்வரின்	அறவுலரலே	அறிய்வாம்	்வாருஙகள்.

முன்கவைச் சுருககம்
அரெ	்வாழல்வத்	துற்நது	ெள்ளிரவில்	அரண�லைலே	விட்டு	்வ்நத்வர	புத்தரபிரான்.	

பிம்பிொர	�ன்ைனின்	ோகத்துககாக	ஆடுகள்	சகாணடு	செல்ைப்ேட்டை.	அ்வற்றின்	ெடுவில்	
்வலிோல்	துடித்துக	சகாணடிரு்நத	அடிேட்ட	ஆட்டுககுட்டிலேப்	புத்தர	த்ம்	யதாளில்	சு�்நது	
சென்றார.	 ோகொலைலே	அலட்நதார.	 �ன்ைனுககு	அறவுலர	கூறிைார.	 ொசடஙகும்	
உயிரகசகாலைலேத்	தடுத்து	நிறுத்திைார.
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தநரி் உள்ளம் இரங்கிடுதமல் – இந்்த 
  நீள்நி்லம் முற்றுதம ஆண்டிட்லோம்;
போரினில் மோரி நபோழிந்திடதவ – வ்ல் 
  பக்குவ மோவது அறிந்திலீதரோ?

்கோட்டும் ்கருதண உதட்வதர – எனறும்
  ்கண்ணி் வோழ்தவ உதட்வரோம்;
வோட்டும் உ்லகில் வருந்திடுவோர- இந்்த
  மரமம்  அறி்ோ்த மூடதர்ோ!

்கோடு மத்லந்்லோம் தமய்ந்துவந்து – ஆடு்தன
  ்கனறு வருந்திடப போத்லந்ல்்லோம்
த்தடிஉம் மக்்கதள ஊட்டுவதும் – ஒரு
  தீ் ந�்ந்லன எண்ணினீதரோ?

அம்புவி மீதில்இவ் ஆடு்களும் – உம்தம
  அண்டிப பிதழக்கும் உயிர்லதவோ?
நம்பி இருபபவர கும்பி எரிந்திடில்
  நனதம உமக்கு வருதமோ ஐ்ோ?

ஆயிரம் போவங்்கள் ந�ய்்தநவல்்லோம் – ஏதழ
  ஆட்டின ்தத்லத்ோடு அ்கனறிடுதமோ?
தீ்வும் நல்்லவும் ந�ய்்தவதர  - விட்டுச்
  ந�ல்வது ஒருநோளும் இல்த்லஐ்ோ!

ஆ்த்லோல் தீவிதன ந�ய்்தவண்டோ – ஏதழ
  ஆட்டின உயிதரயும் வோங்்கதவண்டோ;
பூ்த்லந் ்தனதன நர்கம்அது ஆக்கிடும்
  புததித் விட்டுப பிதழயும்ஐ்ோ! 

- ்கவிமணி த்தசி்கவிநோ்்கனோர
வ�ால்லும் வ்பாருளும்

அஞசிைர	 	–		 ேே்நதைர

கருலண		 	–		 இரககம்

வீழும்	 	 	–		 விழும்

ஆகாது	 	 	-		 முடிோது

ோர	 	 	–		 உைகம்

நீள்நிைம்	 	–		 ேர்நத	உைகம்

முற்றும்	 	 	–		 முழு்வதும்

�ாரி			 	 	-		 �லழ

கும்பி		 	 –		 ்வயிறு

பூதைம்	 	 	–		 பூமி
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்பாைலின் வ்பாருள்
ோகொலையில்	நின்ற்வர	அலை்வரும்	புத்தரபிராலைக	கணடு	 ெடுஙகிைர.	அ்வர	

முன்ைால்	நிற்கவும்	ேே்நதைர.	கூடி	இரு்நத	�ககளின்	முன்ைால்	இரககய�	உரு்வாை	
புத்தரபிரான்	கூறிே	உலரலேக	யகளுஙகள்.

்வாழகின்ற	உயிரகலை	அழிப்ேது	இ்நத	உைகத்தில்	எல்ைாரககும்	எளிே	செேல்.	
ஆைால்,	இற்நத	உடலுககு	உயிர	சகாடுத்து	எழுப்பு்வது	�ன்ைைாலும்	முடிோத	செேல்.

எல்ைாரும்	தம்	உயிலரப்	சேரிதாக	�தித்துப்	ோதுகாககின்றைர.	எறும்பு	கூடத்	தன்	
உயிலரக	காத்துக	சகாள்ைப்	ோடுேடு்வலத	அறிோத்வர	உணயடா?

ெல்ை	 �ைம்	 சகாணடிருப்ே்வரால்	 �ட்டுய�	 ேர்நத	 இவவுைகம்	முழுல�லேயும்	
இரககத்தால்	ஆட்சி	செய்ே	முடியும்.	உைகில்	�லழ	சேய்்வதால்	்வேல்	ேககு்வம்	அலட்வலத	
அறிோத்வர	உணயடா?		

எல்ைா	உயிரகள்	மீதும்	இரககம்	சகாள்ே்வயர	யெரல�ோை	்வாழவு	்வாழே்வர.	இ்நத	
�லறசோருலை	அறிோத்வர	பிற	உயிரகலை	்வருத்தித்	தாமும்	துன்புறு்வர.	

காடு�லை	 எல்ைாம்	 ய�ய்்நது	 ்வருகிறது	 ஆடு.	 அது	 தன்	 குட்டி	 ்வரு்நதிடும்	
்வலகயில்	ோலை	எல்ைாம்	�ககளுககுத்	தருகிறது.	இதலைத்	தீேசெேல்	என்று	நீஙகள்	
கருதுகிறீரகைா?

இ்நத	உைகில்	ஆடுகளும்	உஙகலை	 ெம்பி	இருககும்	உயிரகள்	அன்யறா?	 ெம்ல�	
ெம்பி	இருப்ே்வரின்	்வயிறு	எரியும்்வலகயில்	ெட்நது	சகாள்்வதால்	உஙகளுககு	ென்ல�	
கிலடககு�ா?

ஆயிரம்	ோ்வஙகள்	செய்து	ஆட்டின்	உயிலர	எடுப்ேதால்	ோ்வஙகள்	அகன்று	யோகு�ா?			
ஒரு்வர	செய்த	ென்ல�யும்	தீல�யும்	ஒருொளும்	அ்வலர	விட்டுச்	செல்ைாது.	

ஆலகோல்,	தீே	செேல்கலைச்	செய்ோதீரகள்.	பிற	உயிரகலைக	சகால்லும்	செேலைச்	
செய்ோதீரகள்.	இ்நதப்	பூமிலே	�கிழச்சிேற்றதாக	�ாற்றிடும்	எணணத்லத	உஙகலைவிட்டு	
நீககுஙகள்.	 இஙகு	 �ககயைாடு	 யெர்நது	 �ற்ற	 உயிரகளும்	 �கிழய்வாடு	 ்வாழ	 ்வழி	
செய்யுஙகள்.

நூல் வைளி
தேசிைவிநாயை்ார்	இருபைோம்	நூற்றாணடில	வாழ்நே	

ைவிஞர்.	 	 முப்பைத்ோறு	 ஆணடுைள	 பைளளி	 ஆசிரியராைப்	
பைணியாற்றியவர்.	ைவிமணி	என்னும்	பைடைம்	யபைற்றவர்.

ஆசிய	தஜாதி,	ஆஙகி்	 யமாழியில	எடவின்	அர்்ாலடு	என்பைவர்	
எழுதிய	க்ட	ஆஃப்	ஆசியா	 (Light	 of	Asia)	என்னும்	நூக்த்	ேழுவி	
எழுேப்பைடைது.		இநநூல	புத்ேரின்	வர்ாற்கறக்	கூறுகிறது.
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1.	 நீஙகள்	மிகவும்	விரும்பும்	தா்வரஙகள்,	ேறல்வகள்,	விைஙகுகளின்	சேேரகலைப்	
ேட்டிேலிடுக.

2.	 உஙகலைப்யோல்	பிறலரயும்	யெசி	–	என்னும்	தலைப்பில்	யேசுக.

கற்பவை கற்றபின்

மதிப்பீடு
ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

1.	 புத்தரின்	்வரைாற்லறக	கூறும்	நூல்
	 அ)		ஜீ்வ	யஜாதி	 ஆ)	ஆசிே	யஜாதி	 இ)	ெ்வ	யஜாதி	 ஈ)	ஜீ்வன்	யஜாதி
2.	 யெரல�ோை	்வாழல்வ	்வாழே்வர	

	 அ)	எல்ைா	உயிரகளிடத்தும்	இரககம்	சகாணட்வர		ஆ)		உயிரகலைத்	துன்புறுத்துே்வர
	 இ)	தம்ல�	�ட்டும்	காத்துகசகாள்ே்வர					ஈ)		தம்	குடும்ேத்லதயே	எணணி	்வாழே்வர
3.	 ஒரு்வர	செய்ேக	கூடாதது

	 அ)	ெல்விலை		 ஆ)	தீவிலை	 இ)	பிறவிலை	 ஈ)	தன்விலை
4.	 எளிதாகும்	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது

	 அ)	எளிது	+	தாகும்	 ஆ)	எளி	+	தாகும்		 இ)	எளிது	+	ஆகும்	 ஈ)	எளிதா	+	ஆகும்
5.	 ோலைசேல்ைாம்	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது	

	 அ)	ோலை+சேல்ைாம்	ஆ)	ோலை+எல்ைாம்	இ)	ோலை+எைாம்	 ஈ)	ோ+எல்ைாம்
6.	 இனில�	+	உயிர	என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்

	 அ)	இன்உயிர	 ஆ)	இனிேஉயிர	 இ)	இன்னுயிர	 ஈ)	இனில�உயிர
7.	 �லை+எைாம்			என்ேதலைச்	யெரத்து	எழுதக	கிலடககும்	சொல்

	 அ)	�லைஎைாம்	 ஆ)	�லைசேைாம்	 இ)	�லைசேல்ைாம்	 ஈ)	�லைஎல்ைாம்

குறுவிைா

1.	 அரெைாலும்	செய்ே	முடிோத	செேல்	எது?
2.	 எறும்பு	எதற்காகப்	ோடுேடுகிறது?
3.	 ஒருொளும்	விட்டுச்	செல்ைாதது	எது?
4.	 உைகம்	முழுல�லேயும்	எப்யோது	ஆைமுடியும்?

சிறுவிைா
எல்ைா	உயிரகளும்	�கிழய்வாடு	்வாழப்	புத்தரபிரான்	கூறும்	அறிவுலரகள்	ோல்வ?

சி்நதலை	விைா
ேறல்வகளும்,	விைஙகுகளும்	சுத்நதிர�ாக	்வாழ	ய்வணடும்	எனில்	நீஙகள்	என்ை	செய்ே	

ய்வணடும்?
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இயல்
ஒன்்பது மனிை்நயம்

உவைநவை உலகம்

இல்ைாத்வரககுக	சகாடுத்து	�கிழ்வயத	ஈலக.	 ேசி	என்று	
்வ்நத்வரககு	்வயிறார	உணவிட	ய்வணடும்.	தீல�	செய்த்வரககும்	
ென்ல�யே	 செய்ே	 ய்வணடும்.	 ஆதரவு	 இல்ைாத்வரகலை	
அன்புடன்	 அர்வலணகக	 ய்வணடும்.	 பிறர	 துன்ேத்லதத்	
த�து	துன்ே�ாக	நிலைத்து	்வரு்நதும்	ேணபிலைக	சகாள்ை	
ய்வணடும்.	இப்ேணபுகலைக	 சகாணடு	்வாழய்வார	 உேரவு	

அலட்வர.	அப்ேடி	்வாழ்நயதாரின்	்வாழவில்	ெட்நத	சிை	நிகழவுகலைக	காணயோம்	
்வாருஙகள்.	

உைகில்	எ்நத	ஆறும்	தைது	தாகத்திற்காக	ஓடு்வதில்லை.	எ்நத	நிைமும்	தன்	ேசிககாக	
விலை்வதில்லை.	எ்நத	�ரமும்	தைககாகக	கனிகலைத்	தரு்வதில்லை.		இ்வற்லறப்	யோை	
�னிதனும்	தைகசகை	்வாழா�ல்,	பிறரகசகை	்வாழ	ய்வணடும்.		அவ்வாறு	்வாழ்வதற்குக	
கருலண,	 சோறுல�,	 ேரிவு,	 ென்றி	உணரவு,	இன்சொல்	யேசுதல்	யோன்றல்வ	யதல்வ.		
எல்ைா	உயிரகளிடமும்	அன்பு	செலுத்துதல்	ய்வணடும்.	 	அதுய்வ	�னிதயெேம்	ஆகும்.		
�னிதயெேத்துடன்	்வாழே்வரகைால்தான்	இவவுைகம்	இேஙகிக	சகாணடிருககிறது.		இ்நத	
உணல�லே,	

 ்தமக்ந்கன மு்்லோ தநோனறோள் - பிறரக்ந்கன 
 மு்லுநர உண்தம்ோதன  

என்னும்	புறொனூற்று	அடிகள்		உணரத்துகின்றை.	

ைள்ைலார்
்வள்ைைார	 ்வாழவில்	 ெட்நததாக	 ஒரு	

நிகழல்வப்	ேைரும்	கூறு்வதுணடு.	்வள்ைைார	
இைம்	 ்வேதில்	 ஒருொள்	 ெட்நது 	 ்வ்நது	
சகாணடிரு்நதார.	 	 நீணட	 தூரம்	 ெட்நததால்	
கலைப்பு	 ஏற்ேட்டது.	 எைய்வ	 	 ஓய்ச்வடுகக	
விரும்பிைார.	்வழியில்	ெத்திரம்	ஒன்று	இரு்நதது.	
அதன்	 திணலணயில்	 ேடுத்து	 உறஙகிைார.		
அப்யே ாது 	 ஒரு்வன் 	 அஙகு 	 ்வ்நத ான் .		
ேடுத்திரு்நத	 ்வள்ைைாரின்	 காதில்	 கடுககன்	
இருப்ேலதக	கணடான்.		அதலைத்		தைதாககிக	
சகாள்ை	முடிச்வடுத்தான்.	 	 தஙகககடுககலை	
ச�து்வாகக	கழற்றிைான்.	 	அ்வைது	செேலை	
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அறி்நதும்	்வள்ைைார	கண	மூடிேேடியே	ேடுத்திரு்நதார.			ஒரு	கடுககலைக	கழற்றிேவுடன்,	
�றுகாதில்	உள்ை	கடுககலை	அ்வன்	கழற்று்வதற்கு		ஏது்வாகத்	திரும்பிப்	ேடுத்தார.		அ்வன்	
அலதயும்	கழற்றிக	சகாணடு,	அ்நத	இடத்லதவிட்டு	அகன்று	செல்ை	முற்ேட்டான்.	அப்யோது	
்வள்ைைார	 	 ச�ன்ல�ோை	குரலில்,	 ’‘அப்ோ,	 	இல்வ	இரணடும்	தஙகககடுககன்கள்.		
குலற்நத	விலைககு	விற்றுவிடாயத!	ய�லும்,	ஒரு	கடுககனுடன்	சென்றால்	உன்லைத்	திருடன்	
எை	எளிதாகக	 கணடுபிடித்து	விடு்வாரகள்.	 	 எைய்வதான்	இரணடு	கடுககன்கலையும்	
நீ	 எடுத்துக	 சகாள்்வதற்கு	்வாய்ப்ோகத்	திரும்பிப்	 ேடுத்யதன்“	 என்றார.	 	 ்வள்ைைார	
கூறிேலதக	 யகட்ட	 அ்வன்	 ச்வட்கித்	 தலைகுனி்நதான்.	 	 இவ்வாறு	 தம்சோருலைக	
க்வர்நத்வரிடம் 	 கூட 	 அன்பு	
காட்டிே்வர	்வள்ைைார.		

்வ ள் ை ை ா ர 	 � க க ளி ன்	
ே சி ப் பி ணி ல ே க 	 க ண டு	
உள்ைம்	 ்வாடிைார.	 	 அதலை	
நீகக	 விரும்பிைார.	 	 தம்	 சேருமுேற்சிோல்	 ்வடலூரில்	 ெத்திே	 தரு�ச்ொலைலேத்	
சதாடஙகி	எல்ைாருககும்	உண்வளித்தார.		ேசித்யதாருககு	உணவு	்வழஙகும்		்வள்ைைாரின்	
�னிதயெேச்	செேல்	்வடலூரில்	இன்றும்	சதாடர்நது	ெலடசேற்று	்வருகிறது.	

அன்வன வைை�ா

ஒரு	ொள்	அன்லை	சதரொ	ொலையின்	ஓர�ாக	ெட்நது	சென்றார.	அப்யோது	்வழியில்	
மூதாட்டி	ஒரு்வர	 ொலையின்	ஓரம்	ேடுத்திரு்நதார.	அ்வர	முகத்லதத்	துணிோல்	மூடி	
இரு்நதார.	ஒரு	லகோல்	பூலைக	குட்டிலே	அலணத்துக	சகாணடு	இரு்நதார.	அன்லை	
சதரொ	 அ்வரின்	 அருகில்	 சென்று	 உற்றுயொககிைார.	 சதாழுயொயின்	 கடுல�ோல்	
உணடாை	ய்வதலை	மூதாட்டியின்	முகத்தில்	சதரி்நதது.	லககளில்	விரல்கள்	இல்லை.	
அன்லை	சதரொ	�ைம்	கைஙகிைார.	மூதாட்டியின்	அருகில்	சென்று	அ்வலரத்	சதாட்டுத்	
தூககிைார.		"ொலை	ஓரத்தில்	ேடுத்து	இருப்ேது	ஏன்?"	எைகயகட்டார.

“என்லைத்	சதாடாதீரகள்.	 என்	யொய்	உஙகளுககும்	
சதாற்றிகசகாள்ளும்.	 என்	 உறவிைரகயை	 என்லை	
ச்வறுத்து	விைககி	விட்டைர.	 என்னுடன்	யேசு்வதில்லை.	
என்லைக	கணடாயை	விைகி	ஓடுகின்றைர.	இ்நதப்	பூலை	
�ட்டுய�	என்னுடன்	இருககிறது”	எை	அழுதார	மூதாட்டி.	

இலதக	 யகட்ட	அன்லை	சதரொ	 கணணீர	விட்டார.	
இ்வலரப்	யோை	ஆயிரககணககாை	யொோளிகள்	உதவி	
செய்ே	ோருமின்றி	்வாடு்வலதக	கணடார.	அககாைத்தில்	
ச த ாழுயெ ாய் 	 கடுல�ோை 	 ச த ா ற்றுய ெ ாே ா கக	
கருதப்ேட்டது.	கருலண	உள்ைம்	சகாணட	அன்லை	சதரொ	
அ்வரகளுககுத்	 சதாணடு	செய்ே	முடிச்வடுத்தார.	 த�து	
இறுதி	காைம்	்வலர	பிறருககாகய்வ	்வாழ்நதார.	

வைரிநது வைளி்ைாம்

“வோடி் பயிதரக் ்கண்ட தபோந்தல்்லோம் வோடிதனன”
                                               - வள்ள்லோர
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� க க ளு க கு ச் 	 ச ெ ய் யு ம் 	 ே ணி ய ே	
இலற்வனுககுச்	செய்யும்	ேணி	என்று	்வாழ்நதார.	
அதைால்	அல�திககாை	யொேல்	ேரிசு	அ்வலரத்	
யதடி	்வ்நதது.

வகலாஷ் �த்யார்த்தி
அ ன் ல ை 	 ச த ர ெ ா வி ற் கு 	 அ டு த் து	

அல�திககாை	 யொேல்	 ேரிசு	 சேற்ற	 இ்நதிேர	
லகைாஷ	 ெத்ோரத்தி.	இ்வர	சிறு	்வேதில்	திைமும்	ேள்ளிககூடம்	செல்லும்	சோழுது	
ொலையோரத்தில்	ஒரு	சிறு்வலைக	காணோர.	அ்வன்	தன்	த்நலதயுடன்	அ�ர்நது	ய்வலை	
செய்து	சகாணடு	இருப்ோன்.	ஏன்	அ்நதச்	சிறு்வன்	தன்லைப்	யோல்	ேள்ளிககு	்வரவில்லை	
என்ற	யகள்வி	அ்வர	உள்ைத்தில்	உறுத்திக	சகாணயட	இரு்நதது.	 தன்	ஆசிரிேரிடமும்	
சேற்யறாரிடமும்	இகயகள்விலேக	யகட்டார.	"ேணம்	இல்ைாததால்	அச்சிறு்வன்	ேள்ளிககு	
்வரவில்லை.	வீட்டின்	உணவுத்	யதல்வலே	நிலறவு	செய்ேப்	ேணம்	ய்வணடும்.	எைய்வ	
அ்வன்	ேணம்	ஈட்ட	ய்வலை	ோரககிறான்"	என்ற	ேதில்	கிலடத்தது.	அ்நதப்	ேதில்	அ்வருககு	
மிகு்நத	�ை	்வருத்தத்லதக	சகாடுத்தது.	

	 	 அ்வருலடே	�னித	யெேம்	பிற்காைத்தில்	அ்வலரப்	ேள்ளி	
செல்ைாத	குழ்நலதகள்	ய�ல்	ேரிவு	சகாள்ை	ல்வத்தது.	அதற்காக	
அ்வர	குழ்நலதகலைப்	ோதுகாப்யோம்	என்னும்	இேககத்லதத்	
சதாடஙகிைார.	அ்நத	இேககத்தின்	மூைம்	குழ்நலதத்	சதாழிைாைர	
முலறலே	 ஒழிககப்	 ோடுேட்டு	 ்வருகிறார. 	 கட்நத	 முப்ேது	
ஆணடுகளில்	எணேத்து	ஆறாயிரம்	குழ்நலதத்	சதாழிைாைரகலை	
மீட்டுள்ைார.	 உைகக	 குழ்நலதகள்	 கல்வி	 உரில�ககாக	 103	
ொடுகளில்	 80,000	 கி.மீ	தூரம்	 ெலடப்ேேணம்	 சென்றுள்ைார.	
குழ்நலதகளின்	கல்வி	�ற்றும்	உரில�ககாக	ொடு	கட்நது	ேரப்புலர	
ஆற்றி	்வருகிறார.

வைரிநது வைளி்ைாம்

குழ்நலதகலைத்	சதாழிைாைரகைாக	�ாற்று்வது	�னிதத்	தன்ல�ககு	எதிராை	குற்றம்.	
உைகத்லதக	குழ்நலதகளின்	கண	சகாணடு	ோருஙகள்.	உைகம்	அழகாைது.

  -	லகைாஷ	ெத்ோரத்தி	

	 	 	 	 	 	 	 	

இ்வ	லரப்	 யோல்	 �னிதயெேம்	 மிகக	 ேைர	 உள்ைைர.	 அல�ப்ோக	 உதவு்வது	 �ட்டு�ன்று;	
சூழலுகயகற்ே	 �னிதயெேம்	 சகாள்ளும்	 இ்வரகலைப்	 யோை	 ொமும்	 �னிதயெேத்துடன்	 ெட்நது	
சகாள்ை	ய்வணடும்.	ெ�ககுள்	இருககும்	�னிதயெேத்லத	�ைரச்	செய்ே	ய்வணடும்.

எஙயக	அன்பு	இருககிறயதா	அஙயக	�னித	யெேமும்	இருககும்.

வைரிநது வைளி்ைாம்

வோழ்க்த்க எனபது
  நீ �ோகும் வதர அல்்ல
மற்றவர மனதில்
  நீ வோழும் வதர
      -   அனதன ந்தர�ோ
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1.	 ொளிதழகளில்	்வ்நதுள்ை	�னிதயெேம்	ேற்றிே	செய்திகலைச்	யெகரித்துக	கூறுக.
2.	 எ்வயரனும்	ஒரு்வருககு	நீஙகள்	உதவி	செய்த	அனுே்வத்லதக	கூறுக.
3.	 ஒற்றுல�ோக	 ்வாழும்	 ேணயே	 சிற்நதது	 என்ேது	 ேற்றி	 ெணேரகளுடன்	

கை்நதுலரோடுக.

கற்பவை கற்றபின்

மதிப்பீடு

ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

1.	 எல்ைா	உயிரகளிடத்தும்	அன்பு	செலுத்துதல்	
	 அ)	�னித	்வாழகலக		ஆ)	�னித	உரில�	 இ)	�னித	யெேம்	 ஈ)	�னித	உலடல�
2.	 தம்	சோருலைக	க்வர்நத்வரிடமும்		----------	காட்டிே்வர	்வள்ைைார.

	 அ)	யகாேம்	 	ஆ)	ச்வறுப்பு	 இ)	க்வலை	 ஈ)	அன்பு
3.	 அன்லை	சதரொவிற்கு	----------	ககாை	‘யொேல்	ேரிசு’	கிலடத்தது

	 அ)	சோருைாதாரம்			ஆ)	இேற்பிேல்	 இ)	�ருத்து்வம்	 ஈ)	அல�தி
4.	 லகைாஷ	ெத்ோரத்தி	சதாடஙகிே	இேககம்

	 அ)	குழ்நலதகலைப்	ோதுகாப்யோம்	 ஆ)	குழ்நலதகலை	யெசிப்யோம்	
	 இ)	குழ்நலதகலை	்வைரப்யோம்	 ஈ)	குழ்நலதகள்	உதவி	ல�ேம்

சோருத்துக

1.	 ்வள்ைைார	 	 	 -	 யொோளிகளிடம்	அன்பு	காட்டிே்வர	
2.	 லகைாஷ	ெத்ோரத்தி	 	 -	 ேசிப்பிணி	யோககிே்வர
3.	 அன்லை	சதரொ	 	 -	 குழ்நலதகள்	உரில�ககுப்	ோடுேட்ட்வர

சொற்சறாடரில்	அல�த்து	எழுதுக.
1.	�னிதயெேம்										2.	உரில�										3.	அல�தி										4.	அன்புசெய்தல்	

குறுவிைா

1.	 ோரால்	உைகம்	இேஙகிக	சகாணடு	இருககிறது?
2.	 ்வள்ைைார	ேசிப்பிணிலே	நீகக	என்ை	செய்தார?
3.	 அன்லை	சதரொ	கணணீர	விடக	காரணம்	ோது?

சிறுவிைா
லகைாஷ	ெத்ோரத்தி		யொேல்	ேரிசு	சேறத்	தூணடுயகாைாக	அல�்நத	இைல�ககாை	

நிகழவு	ோது?

சி்நதலை	விைா
அன்லை	சதரொவின்	�னிதயெேம்	ேற்றிே	ய்வறு	ஒரு	நிகழவிலைத்	சதரி்நது	எழுதுக.
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இயல்
ஒன்்பது முடிவில் ஒரு வைாைககம்

விரிைானம்

சோன்லையும்	 சோருலையும்	 ்வாரி	 ்வழஙகு்வது	 �ட்டும்	
்வள்ைல்	தன்ல�	அன்று.		ெ�து	இறப்பிற்குப்	பின்	�ணணுககுச்	
செல்லும்	 உடல்	 உறுப்புகலைப்	 பிறர	 ்வாழ	 ்வழஙகு்வதும்		
்வள்ைல்	தன்ல�யே.	 	 	உறுப்பு	தாைம்	செய்ய்வாம்.	�ணணில்	
ஒரு்வலரோ்வது	்வாழ	ல்வப்யோம்.	 	இன்யற	இ்நதச்	சூளுலர	
ஏற்யோம்.	உறுப்புதாைம்	ேற்றிே	விழிப்புணரல்வ	ஏற்ேடுத்திே	

நிகழல்வ	அறிய்வாம்	்வாருஙகள்.

வ்பங்களூரு
�ாலை	யெரம்

“அம்�ா…	 என்	 யதாழிகள்	 ்வ்நது	 இருககிறாரகள்.	 எஙகளுடன்	 விலைோட	
்வர�ாட்டாோ	என்று	யகட்கிறாரகள்.	அ்வரகளுடன்		ொன்	விலைோடப்	யோகட்டு�ா?	”

அம்�ாவும்	அப்ோவும்	கணகைஙகுகின்றைர.
“உன்	உடல்	நிலை	ெரிோகட்டும்	கணணு.	 நீ	 சீககிரய�	விலைோடப்	யோகைாம்.	

ெரிோ?”
“ெரிம்�ா,	எைககும்	அ்வரகளுடன்	யெர்நது	விலைோட	ஆலெதான்.		ஆைால்	முன்பு	

யோல்	என்ைால்	ஓடிோட	முடிேவில்லை.	 	மூச்சு	விடவும்	சிர��ாக	உள்ைது”	என்று	
சொல்லித்	யதாழிகலை	அனுப்பிவிட்டு	உள்யை	்வ்நதாள்.

திருககழுககுன்்றம்
�ாலை	யெரம்

“அம்�ா	 என்	 ெணேரகள்	 விலைோட	 அலழககிறாரகள்.	 ொன்	 விலைோடப்	
யோகட்டு�ா?”	 என்றான்.	 “விலைோடிட்டுச்	சீககிர�ாக	்வ்நதுவிட	ய்வணடும்”	என்று	
கூறிே	அம்�ாவிடம்	 “ெரிம்�ா”	என்று	கூறி	ெணேரகளுடன்	விலைோடத்	 	 தைது	இரு	
ெககர	்வாகைத்தில்	ச்வளியே	சென்றான்.

ெணேரகளுடன்	 யெர்நது	விலைோடிைான்.	 	 யெரம்	 யோையத	 சதரிேவில்லை.	
வீட்டிற்குப்	 புறப்ேட்டான். 	 	 ெணேரகயைாடு	 விலைோடிேலத	 �கிழவுடன்	
அலெயோட்டுக	சகாணடு	வீட்லட	யொககிச்	சென்றான்.	 யெர�ாகிவிட்டயத;	 சேற்யறார	
க்வலைப்ேடு்வாரகயை	என்னும்	சி்நதலையுடன்	்வாகைத்லத	ஓட்டிைான்.
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வ்பங்களூரு
‘‘உஙகள்	�களின்	இதேம்	 ொளுககு	ொள்	ேைவீைப்ேட்டுக	சகாணயட	்வருகிறது.		

இதே�ாற்று	 அறுல்வசிகிச்லெ	 ஒன்றுதான்	 கலடசி	 ெம்பிகலக.	 அதற்கு	 முேற்சி	
செய்யுஙகள்”	 என்று	�ருத்து்வர	கூறிேது	நிலைவிற்கு	்வ்நதது.	 எ்நத	 ்வழியிைா்வது	
தம்	�களின்	இதேம்	ெரிோகிவிடாதா	என்ற	ஏககத்துடன்,	ேடுகலகயில்	இருககும்	தம்	
ஆலெ	�களின்	நிலை	கணடு	சேற்யறார	உள்ைம்	ேலதத்தைர.	 	 க்வலையுடன்	�களின்	
ேடுகலகேருயக	அ�ர்நதைர.

	 க்வலையோடு	 �களின்	 	 ேடுகலக	 அருகில்	அ�ர்நதிரு்நத	 சேற்யறார	 தம்ல�	
அறிோ�ல்	உறஙகி	விட்டைர.	 	திடீசரைக	கணவிழித்தைர.	தஙகள்	�கள்	அலெ்வற்றுக	
கிடப்ேலதக	கணடு	அதிர்நதைர.	அ்வளுலடே	இதேத்துடிப்பு	குலற்நது	சகாணயட	்வ்நதது.

திருககழுககுன்்றம்
முன்ைால்	ஒரு	 ெரககு்நது	 சென்றுசகாணடு	இரு்நதது.	அதில்	இரு்நத	 கம்பிகள்	

ச்வளியே	 நீட்டிக	 சகாணடு	இரு்நதை.	அ்நதக	 கம்பிோல்	 தடுககப்ேட்டு,	 தடு�ாறிக	
கீயழ	 விழு்நதான்	 அ்வன்.	 	 தலையில்	 கடுல�ோக	 அடிேட்டது.	 	 என்ை	 ெடககிறது	
என்ேலத	உணரும்	முன்யே	�ேககம்	அலட்நதான்.		அ்வைது	இதேம்	�ட்டுய�	துடித்துக	
சகாணடிரு்நதது.	 	 ய்வசற்நத	அலெவுமில்லை.	 	 சீராட்டிப்	 ோராட்டி	்வைரத்த	அன்பு	
�கனின்	நிலைகணடு	சேற்யறார	கதறித்	துடித்தைர.		செய்்வதறிோது	தவித்தைர.		

�ருத்து்வர:	என்ை	செய்்வசதன்யற	சதரிேவில்லை.		நீஙகள்		இரு்வருய�	�ருத்து்வரகள்.	
நிலைல�லேப்	புரி்நதுசகாள்வீரகள்	என்று	நிலைககியறன்!	 	 தலையில்	கடுல�ோக	
அடிேட்டிருககிறது.		மூலை	செேலிழ்நது	விட்டது.		தீவிர	சிகிச்லெ	அளித்தாலும்	மூலை	
மீணடும்	செேல்ேடும்	என்று	சொல்ை	முடிோது.		இதேம்	�ட்டுய�	இேஙகுகிறது.	

வ்பங்களூரு
சேற்யறார	:	எதுவும்	சொல்ை	�றுககிறீரகயை!		ஏதா்வது	சொல்லுஙகள்	டாகடர.	என்	�கள்	
பிலழகக	ொஙகள்	என்ை	செய்ே	ய்வணடும்?
�ருத்து்வர	 :	நிலைல�லேப்	புரி்நது	சகாள்ைா�ல்	யேசுகிறீரகயை?	உஙகள்	�களுககு	
உடைடிோக	இதே�ாற்று	அறுல்வசிகிச்லெ	செய்ே	ய்வணடும்	இல்லை	என்றால்	உஙகள்	
�கலைக	காப்ோற்ற	முடிோது.	

வ்பங்களூரு
“டாகடர!	 எஙகள்	 	 �களின்	நிலைல�	எஙகளுககுப்	புரிகிறது.	அ்வலைச்	 ொகவிட	

விரும்ேவில்லை.	 எஙகள்	இதேம்	 யோன்ற	அ்வலை	இழகக	�ாட்யடாம்.	 ொஙகள்	ஒரு	
முடிவிற்கு	்வ்நதுவிட்யடாம்.	எஙகள்	இதேத்லத	எடுத்துக	சகாள்ளுஙகள்.	எஙகள்	�கலைக	
காப்ோற்றுஙகள்!	 இனியும்	 காைம்	 தாழத்த	 ய்வணடாம்!	 	 எஙகள்	 �களுககு	 ்வாழவு	
சகாடுஙகள்”

திருககழுககுன்்றம்
“டாகடர!	எஙகள்		�கனின்	நிலைல�	எஙகளுககுப்	புரிகிறது.	 	அ்வலைச்		ொகவிட	

�ாட்யடாம்.			எஙகள்	இதேம்	யோன்ற	அ்வலை	இழகக	விரும்ேவில்லை.		ொஙகள்	ஒரு	
முடிவிற்கு	்வ்நதுவிட்யடாம்!”
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�ருத்து்வககுழுவிைர	விலர்வாகச்	செேல்ேட்டைர.	அ்நத	இலைஞனின்	இதேத்லதச்	
சிறுமிககுப்	சோருத்திைர.		இதேம்	இடம்	�ாறி	நிலைத்தது;		துடித்தது.

உறுப்புதாைத்தின்	உேரவிலை	அன்றுதான்		உைகய�	அறி்நதது;	விே்நதது!

�னித	யெேத்தின்	�கத்தாை	ொதலைோகத்	 தம்	�கனின்	துடிககும்	இதேத்லதயே	
தாை�ாகத்		த்நத	இககாை	்வள்ைல்கள்தாம்		அயொகன்	–	புஷோஞெலி	என்ற	�ருத்து்வத்		

தம்ேதியிைர.	சிறுமிககுப்	சோருத்தப்ேட்ட	இதேத்திற்குரிே	
அ்நத	இலைஞனின்	சேேர	ஹியத்நதிரன்.	பிற்நத	 யோது	
சேற்யறாரின்	 உள்ைத்லதக	 சகாள்லை	 சகாணடதால்		
ஹியத்நதிரன்	 என்று	 சேேரிடப்ேட்டான்.	 அ்வன்	இற்நத	
யோது	 உைகத்தார	 இதேஙகலை	 எல்ைாம்	 சகாள்லை	
சகாணடான்.	 இதேம்	 சகாடுத்து	 இதேஙகலை	 ச்வன்ற	
ஹியத்நதிரலை	 	 இவவுைகம்	 	 என்சறன்றும்	 நிலைவில்	
சகாள்ளும்.

1.	 “முடிவில்	ஒரு	சதாடககம்”	உஙகள்	உள்ைத்தில்	ஏற்ேடுத்திே	தாககத்திலைப்	
ேகிரக.

2.	 முதலுதவி	ேற்றி	உஙகளுககுத்	சதரியு�ா?	அ்வற்றுள்	சிை்வற்லறயேனும்	அறி்நது	
சகாள்க.

கற்பவை கற்றபின்

மதிப்பீடு
சிறுவிைா

1.	 “முடிவில்	ஒரு	சதாடககம்”	என்ற	தலைப்பின்	காரணம்	குறித்துக	கை்நதுலரோடுஙகள்.
2.	 இககலதககுப்	சோருத்த�ாக	�ற்சறாரு	தலைப்பு	இடுக.

சி்நதலை	விைா
ஹியத்நதிரனின்	 உணல�க	 கலதலேப்	 ேடித்தபின்	 நீஙகள்	 எடுத்துக	 சகாணட	
உறுதிச�ாழி	ோது?

திருககழுககுன்்றம்
எஙகள்	�கனின்	இதேத்லத	எடுத்துக	சகாள்ளுஙகள்.		அ்வன்	இதேத்லத	எடுத்துத்	

யதல்வப்ேடும்	ோருககா்வது	சோருத்த	ொஙகள்	ெம்�திககியறாம்	.		தேவுசெய்து	உடயை	
செேைாற்றுஙகள்.		எஙகள்	�கனுககு	்வாழவு	சகாடுஙகள்.	அ்வலைச்	ொகவிட	�ாட்யடாம்.	
இ்வன்	்வாழகலகலே	அரத்தமுள்ைதாககுஙகள்.	

	கதறலுடன்	�ேஙகி	விழுகின்றைர	சேற்யறார.
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இயல்
ஒன்்பது அணி இலககைம்

கறகண்டு

எதிலும்	 அழலகக	 காண	 விரும்பு்வது	 �னிதரகளின்	 இேல்பு.	 	 ொம்	 ெம்ல�	
அணிகைன்கைால்	அழகுேடுத்திக	சகாள்கியறாம்.	அதுயோல்	கவிஞரகள்	தஙகள்	கற்ேலைத்	
திறத்தாலும்	புைல�ோலும்	தாஙகள்	இேற்றும்	ோடல்களில்	அழலகச்	யெரககின்றைர.		
இதலை	விைககு்வது	அணி	இைககணம்	ஆகும்.		அணி	என்ேதற்கு	அழகு	என்ேது	சோருள்.		

கவிஞர	 த�து	கருத்லதச்	சுல்வயோடு	சொல்்வதற்கு	உதவு்வது	அணி.	 	 �ரு்நலதத்	
யதனில்	கை்நது	சகாடுப்ேது	யோல்	கருத்துகலைச்	சுல்வேடக	கூறு்வது	அணிோகும்.		

இயல்பு நவிறசி அணி
ஒரு	சோருளின்	இேல்லே	உள்ைது	உள்ைேடியே	அழகுடன்	கூறு்வது	இேல்பு	ெவிற்சி	

அணி	ஆகும்.		இதலைத்	தன்ல�	ெவிற்சி	அணி	என்றும்	கூறு்வர.

(எ.	கா.)

த்தோட்டததில் தமயுது நவள்தளபபசு - அங்த்க 
துள்ளிக் குதிக்குது ்கனறுக்குட்டி

அம்மோ எனகுது நவள்தளபபசு - உடன 
அண்தடயில் ஓடுது ்கனறுக்குட்டி

நோவோல் நக்குது நவள்தளபபசு – போத்ல
நனறோய்க் குடிக்குது ்கனறுக்குட்டி

	 இப்ோடலில்	கவிஞர	ேசுவும்	கன்றும்	ஒன்றுடன்	ஒன்று	சகாஞசி	விலைோடு்வலத	
இேல்ோக	எடுத்துக	கூறியுள்ைார.	எைய்வ	இது	இேல்பு	ெவிற்சி	அணி	ஆகும்.

உயர்வு நவிறசி அணி
ஒரு	சோருளின்	இேல்லே	மிலகப்ேடுத்தி	அழகுடன்	கூறு்வது	உேரவு	ெவிற்சி	அணி	ஆகும்.		

(எ.	கா.)	
	 குளிரநீரில்	குளித்தால்
	 கூதல்	அடிககுச�ன்று
	 ச்வ்நநீரில்	குளித்தால்
	 ய�யை	கருககுச�ன்று
	 ஆகாெ	கஙலக
	 அைல்	உலறககுச�ன்று
	 ோதாை	கஙலகலேப்	

	 ோடி	அலழத்தார	உன்	தாத்தா

என்று	ஒரு	தாய்	தாைாட்டுப்	ோடுகிறாள்.	இதில்	உேரவு	ெவிற்சி	அணி	அல�்நதுள்ைது.
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குறுவிைா

1.	 உள்ைலத	உள்ை்வாறு	கூறும்	அணியின்	சேேர	ோது?
2.	 உேரவு	ெவிற்சி	அணி	என்ேது	ோது?

சி்நதலை	விைா
நீஙகள்	மிகவும்	விரும்பிப்	ோரத்த	இடம்	ஒன்றிலை	இேல்பு	ெவிற்சிோகவும்	உேரவு	

ெவிற்சிோகவும்	வி்வரிகக.

பின்்வரும்	ோடலைப்	ேடித்து	இதில்	அல�்நதுள்ை	அணிலேக	குறிப்பிடுக.

	 		ஆறு	ெககரம்	நூறு	்வணடி
	 அழகாை	ரயிலு	்வணடி
	 �ாடு	கன்னு	இல்ைா�த்தான்
	 �ாே�ாத்தான்	ஓடுது
	 உப்புப்	ோரம்	ஏத்தும்	்வணடி
	 உப்பிலிப்	ோலைேம்	யோகும்	்வணடி

கற்பவை கற்றபின்

மதிப்பீடு

வமாழிவய ஆள்்ைாம்
யகட்க

�னித	யெேத்லத	்வைரககும்	கலதகலைப்	சேற்யறார,	ஆசிரிேரிடம்	யகட்க.

யேசுக

1.	 உஙகள்	 மீது	 அதிகம்	 அன்பு	 செலுத்துே்வரகள்	 ோர?	 நீஙகள்	 ோரோர	 மீது	 அன்பு	
ல்வத்திருககிறீரகள்?		காரணம்	கூறுக.

2.	 நீஙகள்	ஒரு்வருககுப்	ேரிசு	சகாடுகக	விரும்பிைால்	ோருககுக	சகாடுப்பீரகள்?		என்ை	
சகாடுப்பீரகள்?		எதற்காகக	சகாடுப்பீரகள்?

3.	 பின்்வரும்	தலைப்புகளுள்	ஒன்று	ேற்றி	மூன்று	�ணித்துளிகள்	யேசுக.

	 அ)		சோதுெைம்		 ஆ)		ெமூகத்சதாணடு
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ேடித்து	உணரக.

செல்வி	ேள்ளிககூட	ல�தாைத்தில்	அ�ர்நது	இரு்நதாள்.	அஙகு	ஓடி	்வ்நத	சி்வா,	
“செல்வி,	உன்லைத்	தலைல�	ஆசிரிேர	அலழககிறார”	என்று	கூறிே்வாயற	அ்வளுலடே	
ெககர	ொற்காலிலேத்	தலைல�	ஆசிரிேர	அலறலே	யொககித்	தள்ளிக	சகாணடு	யோைான்.	
தலைல�	ஆசிரிேர	செல்விலே	ஆறாம்	்வகுப்பிற்கு	அலழத்துச்	சென்றார.

்வகுப்ேலறக	கதவு	மூடப்ேட்டிரு்நதது.		கதல்வத்	திற்நததும்	�ாண்வரகள்	அலை்வரும்	
பிற்நத	ொள்	்வாழத்துக	கூறிைர.		ச�ழுகு்வரத்திகள்	ஒளி	வீசிை.		காகிதத்	யதாரணஙகைால்	
்வகுப்ேலற	 அைஙகரிககப்ேட்டு	 இரு்நதது.	 	 ேலூன்கள்	 ‘ேட்ேட்’	 எை	 ச்வடித்தை.		
�ாண்வரகள்	அ்வளுககுப்	பிற்நத	 ொள்	்வாழத்துப்	ோடிைர.	 	 செல்வியின்	கணகளில்	
ஆை்நதக	கணணீர	்வழி்நதது.

சொல்ைக	யகட்டு	எழுதுக.

�னிதயெேம்	 கடுககன்	 	 	 ேசிப்பிணி	 	 அன்லைசதரொ

யொேல்	ேரிசு	 லகைாஷ	ெத்திோரத்தி	 சதாழிைாைர	 உறுப்புதாைம்	

ஹியத்நதிரன்	 இேல்பு	ெவிற்சி

அகர்வரிலெப்ேடுத்துக.

ஒழுககம்	 உயிர	 	 ஆடு	 	 எளில�

அன்பு		 இரககம்	 ஓலெ	 	 ஐ்நது

ஈதல்	 		 ஊககம்	 ஏது	 	 ஔல்வ

கீழககாணும்	தலைப்புகளில்	ஏயதனும்	ஒன்லறத்	யதர்நசதடுத்துக	கவிலத	எழுதுக.

அ)	அன்பு	 	 ஆ)		ெட்பு	 	 இ)		உதவி

ேத்திலேப்	ேடித்துக	கீழககாணும்	விைாககளுககு	விலடேளிகக.
ஒரு	அரெர	தன்	�ககளிடம்	‘அல�தி’	என்றால்	என்ை	என்ேலத	விைககும்	்வலகயில்	

ஓவிே�ாக	 ்வலர்நது	 சகாடுப்ே்வரகளுககு	 மிகச்சிற்நத	 ேரிசு	 ்வழஙகப்ேடும்	 என்று	
அறிவித்தார.		இலதேடுத்து	ொட்டின்	முன்ைணி	ஓவிேரகள்	அல�திலே	ச்வளிப்ேடுத்தும்	
்வலகயில்	ேை	ஓவிேஙகலை	்வலர்நது	அரண�லைககுக	 சகாணடு	்வ்நதைர.	 	அரெர	
ஒவச்வாரு	ஓவிே�ாகப்	ோரத்துக	சகாணயட	்வ்நதார.			அழகிே	�லையின்	அடி்வாரத்தில்	
ஓர	ஏரி	இருப்ேது	யோல்	ஓவிேம்	ஒன்று	இரு்நதது.	 	அது	மிகவும்	சிறப்ோக	இரு்நதது.		
ோரத்த	உடயை	ேறிககத்	தூணடும்	்வலகயில்	�ைரகளின்	ஓவிேம்	ஒன்று	இரு்நதது.		இப்ேடி	
ஒவச்வாரு்வரும்	அல�திலேத்	தஙகளுககுத்	யதான்றிேேடி	ஓவிேத்தில்	ச்வளிப்ேடுத்தி	
இரு்நதைர.		ஓர	ஓவிேத்தில்	ஒரு	�லைய�ல்	இரு்நது	ஆரப்ேரித்துக	சகாட்டும்	அருவியின்	
ேடம்	்வலரேப்ேட்டிரு்நதது.	 	அதியையே	இடியோடு	�லழ	சகாட்டிக	சகாணடு	இரு்நதது.		
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ெற்று	உற்றுப்	ோரத்தால்	அருவியின்	கீயழ	இரு்நத	�ரம்	ஒன்றில்	ேறல்வக	கூட்டில்	ேறல்வ	
ஒன்று	தைது	குஞசுகயைாடு	இரு்நதது.		

"இ்நத	ஓவிேத்லத	்வலர்நதது	ோர?"	என்று	அரெர	யகட்டார.	 	அ்நத	ஓவிேர	்வ்நதார.		
"இ்நத	ஓவிேத்தில்	அல�தி	எஙயக	இருககிறது?"	என்றார	அரெர.	 	அதற்கு	ஓவிேர	 “�ன்ைா	
பிரச்சிலையும்	யோராட்டமும்	ஆர்வாரமும்	இல்ைாத	இடத்தில்	இருப்ேது	அல�தி	அன்று.		
இல்வ	எல்ைாம்	இருககும்	இடத்தில்	இரு்நதும்,	எதற்கும்	கைஙகா�லும்,	தன்லை	எதுவும்	
ோதிகக	விடா�லும்	உள்ளுககுள்	அல�திோக	இருப்ேயத	உணல�ோை	அல�தி”	என்றார.
1.	 அல�தி	என்றவுடன்	உஙகள்	�ைதில்	யதான்று்வது	என்ை?
2.	 இககலதயில்	அல�தி	எஙகு	இருப்ேதாகக	கூறப்ேடுகிறது?
3.	 நீஙகள்	 இ்நத	 ஓவிேப்	 யோட்டியில்	 ேஙகு	 சேற்று	 இரு்நதால்	 என்ை	 ஓவிேம்	 ்வலர்நது	

இருப்பீரகள்?
4.	 இககலதககுப்	சோருத்த�ாை	தலைப்பு	ஒன்று	தருக.

வமாழி்யாடு விவையாடு

கட்டஙகளில்	உள்ை	சொற்கலைக	சகாணடு	சதாடரகள்	உரு்வாககுக.

யெற்று
இன்று
ொலை

எஙகள்	ஊரில்	�லழ
சேய்கிறது
சேய்யும்
சேய்தது

இல்வ	யோன்று	மூன்று	காைஙகலையும்	காட்டும்	சொற்சறாடரகலை	அல�கக.

கட்டஙகளில்	�லற்நதுள்ை	அணிகைன்களின்	சேேரகலை	எழுதுக.

க ணி ய�ா பு ்வ

ம் � தி ம் லை

� ைா ர ை ே

ல் சூ ம் சி ல்

க டு க க ன்

எ.கா.	கம்�ல்
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நிறக அைறகுத் ைக...

இவையத்தில் காண்க

என்	சோறுப்புகள்

1.	 ொன்	எல்ைாரிடமும்	அன்பு	காட்டுய்வன்.

2.	 உறுப்பு	தாைத்தின்	அ்வசிேத்லத	அலை்வருககும்	எடுத்துச்	சொல்ய்வன்.

3.	 பிறருககு	என்ைால்	இேன்ற	உதவிலேச்	செய்ய்வன்.

4.	 பிற	உயிரகலைத்	துன்புறுத்த	�ாட்யடன்.

5.	 எப்யோதும்	�னிதயெேத்துடன்	ெட்நது	சகாள்ய்வன்.

கலைச்சொல்	அறிய்வாம்

�னிதயெேம்	 	 	 	 -			Humanity	

கருலண	 	 	 	 	 -			Mercy

உறுப்பு	�ாற்று	அறுல்வசிகிச்லெ	 -			Transplantation

யொேல்	ேரிசு	 	 	 	 -			Nobel	Prize

ெரககு்நது	 	 	 	 	 -			Lorry

உடல்	உறுப்பு	தாைம்	குறித்த	செய்திகலை	இலணேத்தில்	யதடி	அறிக.

6th Tamil 077-205.indd   203 23-03-2018   18:48:07



204

இணையச் செயல்பாடு்கள

ேடிநிலைகள்:

⇒	 சகாடுககப்ேட்டஉரலிலேப்	ேேன்ேடுத்தி,	இலணேத்திலிரு்நது	’First	Aid‘	என்னும்
செேலிலேப்	ேதிவிறககி,	நிறுவிகசகாள்ைவும்.

⇒	 ‘First	Aid‘	செேலிலேத்	திற்நததும்,	 ’Emergency,	 Instructions,	Call’	யோன்ற	சதரிவுகள்	
இருககும்,	அதில்	எச�ரசஜன்சி	என்னும்	தலைப்பின்	கீழிருககும்	ேல்ய்வறு	
உடல்ெைக	குலறோடுகளில்	BURNS	என்ேலதத்	யதரவு	செய்ேவும்.

⇒	 தற்யோது	 தீககாேஙகளுககுச்	 செய்ே	 ய்வணடிே	 முதலுதவி	 அறிவுலரகள்	
ேட்டிேலிடப்ேட்டிருப்ேலதத்	சதரி்நது	சகாள்ைவும்.

⇒	 மீணடும்	முதல்	ேககத்திற்குச்	சென்று	‘Instructions’	என்ேலதத்	யதரவு	செய்து,	அதில்	
CPR	என்னும்	முதலுதவி	செய்்வதற்காை	ேடிமுலறகலைத்	சதரி்நது	சகாள்ைவும்.

’முதலுதவி’	காணேதற்காை	உரலி:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.indianredcross.firstaid&hl=en

*சகாடுககப்ேட்டுள்ை	ேடஙகள்அலடோைத்திற்காக	�ட்டுய�

முதலுதவி ்றறி
சதரிந்துச்கபாளச்வபாைபா...

முதலுதவி
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	 	 	 திருககு்றள்	
	 	 கைவுள் ைாழ்த்து (1)
		1) அ்கர மு்த்ல எழுதந்தல்்லோம் ஆதி
 ப்கவன மு்தற்தற உ்லகு.
  2) ்கற்ற்தனோல் ஆ் ப்னஎனந்கோல் வோ்லறிவன
 நற்றோள் ந்தோழோஅர எனின
  3) ம்லரமித� ஏகினோன மோண்அடி த�ரந்்தோர
 நி்லமித� நீடுவோழ் வோர.
  4) தவண்டு்தல் தவண்டோதம  இ்லோனஅடி த�ரந்்தோரக்கு
 ்ோண்டும் இடும்தப இ்ல.
  5) இருள்த�ர இருவிதனயும் த�ரோ இதறவன
 நபோருள்த�ர பு்கழ்புரிந்்தோர மோட்டு.
  6) நபோறிவோயில் ஐந்துஅவித்தோன நபோய்தீர ஒழுக்்க 
 நநறிநினறோர நீடுவோழ் வோர.
  7) ்தனக்குஉவதம இல்்லோ்தோன ்தோள்த�ரந்்தோரக்கு அல்்லோல்
 மனக்்கவத்ல மோற்றல் அரிது.
  8) அறஆழி அந்்தணன ்தோள்த�ரந்்தோரக்கு அல்்லோல் 
 பிறஆழி நீந்்தல் அரிது.
  9) த்கோளில் நபோறியில் குணம்இ்லதவ எண்குணத்தோன
 ்தோதள வணங்்கோத ்தத்ல
  10) பிறவிப நபருங்்கடல் நீந்துவர நீந்்தோர
 இதறவன அடித�ரோ ்தோர.

	 	 வான்சிறப்பு	(2)
		1) வோனநினறு உ்ல்கம் வழங்கி வரு்த்லோன 
 ்தோனஅமிழ்்தம் எனறுஉணரற் போற்று
  2) துபபோரக்குத துபபோ் துபபோக்கித துபபோரக்குத 
 துபபோ் தூஉம் மதழ.
  3) விண்இனறு நபோய்பபின விரிநீர வி்னஉ்ல்கதது 
 உள்நினறு உடற்றும் பசி.
  4) ஏரின உழோஅர உழவர பு்ல்எனனும்
 வோரி வளங்குனறிக் ்கோல்.
  5) ந்கடுபபதூஉம் ந்கட்டோரக்குச் �ோரவோய்மற்று ஆங்த்க
 எடுபபதூஉம் எல்்லோம் மதழ.
  6) விசும்பின துளிவீழின அல்்லோல்மற்று ஆங்த்க 
 பசும்புல் ்தத்ல்கோண்பு அரிது.
  7) நநடுங்்கடலும் ்தனநீரதம குனறும் ்தடிந்துஎழிலி
 ்தோனநல்்கோது ஆகி விடின.
  8) சிறபநபோடு பூ�தன ந�ல்்லோது வோனம்
 வறக்குதமல் வோதனோரக்கும் ஈண்டு.
  9) ்தோனம் ்தவம்இரண்டும் ்தங்்கோ வி்னஉ்ல்கம் 
 வோனம் வழங்்கோது எனின.
  10) நீரஇனறு அதம்ோது உ்லகுஎனின ்ோர்ோரக்கும்
 வோனஇனறு அதம்ோது ஒழுக்கு.
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	 	 நீத்ைார் வ்பருவம (3)
	 1) ஒழுக்்கதது நீத்தோர நபருதம விழுபபதது
 தவண்டும் பனுவல் துணிவு.
  2) துறந்்தோர நபருதம துதணக்கூறின தவ்தது
 இறந்்தோதர எண்ணிக்ந்கோண் டற்று.
  3) இருதம வத்கந்தரிந்து ஈண்டுஅறம் பூண்டோர
 நபருதம பிறங்கிற்று உ்லகு.
  4) உரனஎனனும் த்தோட்டி்ோன ஓதரந்தும் ்கோபபோன
 வரனஎனனும் தவபபிற்த்கோர விதது.
  5) ஐந்துஅவித்தோன ஆற்றல் அ்கல்விசும்பு உளோரத்கோமோன
 இந்திரதன �ோலும் ்கரி.
  6) ந�்ற்குஅரி் ந�ய்வோர நபரி்ர சிறி்ர
 ந�்ற்குஅரி் ந�ய்்க்லோ ்தோர.
  7) சுதவஒளி ஊறுஓத� நோற்றம்எனறு ஐந்தின 
 வத்கந்தரிவோன ்கட்தட உ்லகு.
  8) நிதறநமோழி மோந்்தர நபருதம நி்லதது
 மதறநமோழி ்கோட்டி விடும்
  9) குணம்எனனும் குனறுஏறி நினறோர நவகுளி
 ்கணதமயும் ்கோத்தல் அரிது.
  10) அந்்தணர எனதபோர அறதவோரமற்று எவ்வுயிரக்கும் 
 ந�ந்்தண்தம பூண்டுஒழு்க ்லோன.

	 	 அ்றன் ைலியுறுத்ைல் (4)
  1) சிறபபுஈனும் ந�ல்வமும் ஈனும் அறததினஊங்கு
 ஆக்்கம் எவதனோ உயிரக்கு
  2) அறததினஊங்கு ஆக்்கமும் இல்த்ல அ்ததன 
 மறத்தலின ஊங்குஇல்த்ல த்கடு.
  3) ஒல்லும் வத்க்ோன அறவிதன ஓவோத்த 
 ந�ல்லும்வோய் எல்்லோம் ந�்ல்.
  4) மனததுக்்கண் மோசுஇ்லன ஆ்தல் அதனததுஅறன
 ஆகு்ல நீர பிற.
  5) அழுக்்கோறு அவோநவகுளி இனனோச்ந�ோல் நோனகும்
 இழுக்்கோ இ்னறது அறம்.
  6) அனறுஅறிவோம் எனனோது அறம்ந�ய்்க மற்றது
 நபோனறுங்்கோல் நபோனறோத துதண.
  7) அறத்தோறு இதுஎன தவண்டோ சிவித்க 
 நபோறுத்தோதனோடு ஊரந்்தோன இதட.
  8) வீழ்நோள் படோஅதம நனறுஆற்றின அஃதுஒருவன 
 வோழ்நோள் வழி்தடக்கும் ்கல்.
  9) அறத்தோன வருவத்த இனபம்மற்று எல்்லோம் 
 புறத்த பு்கழும் இ்ல.
  10) ந�்ற்போ்லது ஓரும் அறதன ஒருவற்கு 
 உ்ற்போ்லது ஓரும் பழி.
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  மககட் ்்பறு (7)
  1 நபறுமவற்றுள் ்ோம்அறிவது இல்த்ல அறிவுஅறிந்்த
 மக்்கட்தபறு அல்்ல பிற.
  2) எழுபிறபபும் தீ்தவ தீண்டோ பழிபிறங்்கோப
 பண்புதட மக்்கள் நபறின.
  3) ்தம்நபோருள் எனப்தம் மக்்கள் அவரநபோருள் 
 ்தம்்தம் விதன்ோன வரும்.
  4) அமிழ்தினும் ஆற்ற இனித்த்தம் மக்்கள் 
 சிறுத்க அளோவி் கூழ்.
  5) மக்்கள்நமய் தீண்டல் உடற்குஇனபம் மற்றுஅவர
 ந�ோற்த்கட்டல் இனபம் ந�விக்கு.
  6) குழல்இனிது ்ோழ்இனிது எனப்தம் மக்்கள்
 மழத்லச்ந�ோல் த்களோ ்தவர.
  7) ்தந்த்த ம்கற்குஆற்றும் நனறி அதவ்தது
 முந்தி இருபபச் ந�்ல்.
  8) ்தம்மின்தம் மக்்கள் அறிவுதடதம மோநி்லதது 
 மனனுயிரக்கு எல்்லோம் இனிது.
  9) ஈனற நபோழுதின நபரிதுஉவக்கும் ்தனம்கதனச் 
 �ோனதறோன எனக்த்கட்ட ்தோய்.
  10) ம்கன்தந்த்தக்கு ஆற்றும் உ்தவி இவன்தந்த்த
 எனதநோற்றோன ந்கோல்எனும் ந�ோல். 

  அன்புவைவம (8)
  1) அனபிற்கும் உண்தடோ அதடக்கும்்தோழ் ஆரவ்லர
 புன்கண்நீர பூ�ல் ்தரும்.
  2) அனபி்லோர எல்்லோம் ்தமக்குரி்ர அனபுதட்ோர 
 எனபும் உரி்ர பிறரக்கு.
  3) அனதபோடு இத்ந்்த வழக்ந்கனப ஆருயிரக்கு
 எனதபோடு இத்ந்்த ந்தோடரபு.
  4) அனபுஈனும் ஆரவம் உதடதம அதுஈனும்
 நண்புஎனனும் நோடோச் சிறபபு.
  5) அனபுற்று அமரந்்த வழக்ந்கனப தவ்்கதது 
 இனபுற்றோர எய்தும் சிறபபு.
  6) அறததிற்த்க அனபு�ோரபு எனப அறி்ோர 
 மறததிற்கும் அஃத்த துதண.
  7) எனபு இ்ல்ததன நவயில்தபோ்லக் ்கோயுதம
 அனபி ்ல்ததன அறம்.
  8) அனப்கதது இல்்லோ உயிரவோழ்க்த்க வனபோற்்கண்
 வற்றல் மரம்்தளிரத ்தற்று.
  9) புறததுறுபபு எல்்லோம் எவனந�ய்யும் ்ோக்த்க
 அ்கததுறுபபு அனபி ்லவரக்கு.
  10) அனபின வழி்து உயிரநித்ல அஃதுஇ்லோரக்கு
 எனபுத்தோல் தபோரத்த உடம்பு.
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	 	 விருந்ைாம்்பல் (9)
  1) இருந்துஓம்பி இல்வோழ்வது எல்்லோம் விருந்துஓம்பி 
 தவளோண்தம ந�ய்்தற் நபோருட்டு.
  2) விருந்து புறத்த்தோத ்தோனுண்டல் �ோவோ
 மருந்துஎனினும் தவண்டற்போற்று அனறு.
  3) வருவிருந்து தவ்கலும் ஓம்புவோன வோழ்க்த்க
 பருவந்து போழ்படு்தல் இனறு.
  4) அ்கனஅமரந்து ந�ய்்ோள் உதறயும் மு்கனஅமரந்து
 நல்விருந்து ஒம்புவோன இல்.
  5) விததும் இடல்தவண்டும் ந்கோல்த்லோ விருந்த்தோம்பி
 மிச்சில் மித�வோன பு்லம். 
  6) ந�ல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து போரததுஇருபபோன
 நல்விருந்து வோனத ்தவரக்கு.
  7)  இதணததுதணதது எனபந்தோனறு இல்த்ல விருந்தின
 துதணததுதண தவள்விப ப்ன.
  8) பரிந்த்தோம்பிப பற்றற்தறம் எனபர விருந்த்தோம்பி
 தவள்வி ்தத்லபபடோ ்தோர. 
  9) உதடதமபுள் இனதம விருந்த்தோம்பல் ஓம்போ 
 மடதம மடவோர்கண் உண்டு.
  10) தமோபபக் குதழயும் அனிச்�ம் மு்கந்திரிந்து
 தநோக்்கக் குதழயும் விருந்து. 

	 	 இனியவை கூ்றல் (10)
  1) இனந�ோ்லோல் ஈரம் அதளஇப படிறுஇ்லவோம்
 ந�ம்நபோருள் ்கண்டோரவோய்ச் ந�ோல்.
  2) அ்கனஅமரந்து ஈ்தலின நனதற மு்கனஅமரந்து
 இனந�ோ்லன ஆ்கப நபறின.
  3) மு்கத்தோன அமரந்துஇனிது தநோக்கி அ்கத்தோன ஆம்
 இனந�ோ லினத்த அறம்.
  4) துனபுறூஉம் துவ்வோதம இல்்லோகும் ்ோரமோட்டும்
 இனபுறூஉம் இனந�ோ ்லவரக்கு.
  5) பணிவுதட்ன இனந�ோ்லன ஆ்தல் ஒருவற்கு 
 அணிஅல்்ல மற்றுப பிற.
  6) அல்்லதவ த்த் அறம்நபருகும் நல்்லதவ 
 நோடி இனி் ந�ோலின.
  7) ந்னஈனறு நனறி ப்க்கும் ப்னஈனறு 
 பண்பின ்தத்லபபிரி்ோச் ந�ோல்.
  8) சிறுதமயுள் நீங்கி் இனந�ோல் மறுதமயும் 
 இம்தமயும் இனபம் ்தரும்.
  9) இனந�ோல் இனிதுஈனறல் ்கோண்போன எவனந்கோத்லோ
 வனந�ோல் வழங்கு வது.
  10)  இனி் உளவோ்க இனனோ்த கூறல் 
 ்கனிஇருபபக் ்கோய்்கவரந் ்தற்று.
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  ்பயனில வ�ால்லாவம (20)
  1) பல்்லோர முனி்ப ப்னஇ்ல ந�ோல்லுவோன
 எல்்லோரும் எள்ளப படும்.
  2) ப்னஇ்ல பல்்லோரமுன ந�ோல்்லல் ந்னஇ்ல
  நட்டோர்கண் ந�ய்்தலின தீது.
  3) ந்னி்லன எனபது ந�ோல்லும் ப்னஇ்ல 
  போரிதது உதரக்கும் உதர.
  4) ந்ன�ோரோ நனதமயின நீங்கும் ப்ன�ோரோப 
  பண்புஇல்ந�ோல் பல்்லோர அ்கதது.
  5) சீரதம சிறபநபோடு நீங்கும் ப்னஇ்ல
 நீரதம உதட்ோர ந�ோலின.
  6) ப்னில்ந�ோல் போரோட்டு வோதன ம்கனஎனல்
 மக்்கட் ப்தடி  எனல்.
  7) ந்னஇ்ல ந�ோல்லினும் ந�ோல்லு்க �ோனதறோர
  ப்னி்ல ந�ோல்்லோதம நனறு.
  8) அரும்ப்ன ஆயும் அறிவினோர ந�ோல்்லோர
   நபரும்ப்ன இல்்லோ்த ந�ோல்.
  9) நபோருள்தீரந்்த நபோச்�ோந்தும் ந�ோல்்லோர மருள்தீரந்்த
 மோ�று ்கோட்சி ்வர.
  10) ந�ோல்லு்க ந�ோல்லில் ப்னுதட் ந�ோல்்லற்்க
   ந�ோல்லில் ப்னி்லோச் ந�ோல்.

  ஈவக (23)
		1)	 வறியார்க்குஒன்று	ஈவதே	ஈகைமற்று	எல்ாம்
			 குறியயதிர்ப்கபை	நீரது	உகைத்து.
		2)	 நலஆறு	எனினும்	யைாளலதீது	தமலு்ைம்
			 இலஎனினும்	ஈேத்	நன்று.
		3)	 இ்ன்என்னும்	எவவம்	உகரயாகம	ஈேல
	 கு்ன்உகையான்	ைணதணே	உள.
		4)	 இன்்ாது	இரக்ைப்	பைடுேல	இரநேவர்
	 இன்முைம்	ைாணும்	அளவு.
		5)	 ஆற்றுவார்	ஆற்றல	பைசிஆற்றல	அப்பைசிகய
			 மாற்றுவார்	ஆற்றலின்	பின்.	
		6)	 அற்றார்	அழிபைசி	தீர்த்ேல	அஃதுஒருவன்
	 யபைற்றான்	யபைாருளகவப்	புழி.
		7)	 பைாத்துஊண	மரீஇ	யவக்ப்	பைசியயன்னும்
		 தீப்பிணி	தீணைல	அரிது.
		8)	 ஈத்துஉவக்கும்	இன்பைம்	அறியார்யைால	ோம்உகைகம
	 கவத்துஇழக்கும்	வன்ை	ணேவர்
		9)	 இரத்ேலின்	இன்்ாது	மன்ற	நிரப்பிய
		 ோதம	ேமியர்	உணேல.
		10)	 		சாேலின்	இன்்ாேது	இலக்	இனிதுஅதூஉம்
		 ஈேல	இகயயாக்	ைகை.
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  கள்ைாவம (29)
  1) எள்ளோதம தவண்டுவோன எனபோன எதனததுஒனறும்
 ்கள்ளோதம ்கோக்்க்தன நநஞ்சு.
  2) உள்ளத்தோல் உள்ளலும் தீத்த பிறனநபோருதளக் 
 ்கள்ளத்தோல் ்கள்தவம் எனல்.
  3) ்களவினோல் ஆகி் ஆக்்கம் அளவுஇறந்து
 ஆவது தபோ்லக் ந்கடும்.
  4) ்களவின்கண் ்கனறி் ்கோ்தல் விதளவின்கண் 
 வீ்ோ விழுமம் ்தரும். 
  5) அருள்்கருதி அனபுதட்ோர ஆ்தல் நபோருள்்கருதிப 
 நபோச்�ோபபுப போரபபோர்கண் இல்.
  6) அளவின்கண் நினறுஒழு்கல் ஆற்றோர ்களவின்கண்
 ்கனறி் ்கோ்த ்லவர.
  7) ்களவுஎனனும் ்கோரஅறி வோண்தம அளவுஎனனும்
 ஆற்றல் புரிந்்தோர்கண் இல்.
  8)  அளவுஅறிந்்தோர நநஞ்�தது அறம்தபோ்ல நிற்கும்
 ்களவுஅறிந்்தோர நநஞ்சில் ்கரவு.
  9) அளவுஅல்்ல ந�ய்துஆங்த்க வீவர ்களவுஅல்்ல
 மற்தற் த்தற்றோ ்தவர.
  10) ்கள்வோரக்குத ்தள்ளும் உயிரநித்ல ்கள்ளோரக்குத 
 ்தள்ளோது புதத்தள் உ்லகு.

  இன்னா வ�யயாவம (32)
  1)  சிறபபுஈனும் ந�ல்வம் நபறினும் பிறரக்குஇனனோ
  ந�ய்்ோதம மோசுஅற்றோர த்கோள். 
  2) ்கறுததுஇனனோ ந�ய்்தவக் ்கண்ணும் மறுததுஇனனோ
   ந�ய்்ோதம மோசுஅற்றோர த்கோள்.
  3) ந�ய்்ோதம ந�ற்றோரக்கும் இனனோ்த ந�ய்்தபின
 உய்்ோ விழுமம் ்தரும்.
  4) இனனோந�ய் ்தோதர ஒறுத்தல் அவரநோண 
 நனன்ம் ந�ய்து விடல்.
  5) அறிவினோன ஆகுவது உண்தடோ பிறிதினதநோய்
  ்தம்தநோய்தபோல் தபோற்றோக் ்கதட.
  6) இனனோ எனத்தோன உணரந்்ததவ துனனோதம
   தவண்டும் பிறன்கண் ந�்ல்.
  7) எதனத்தோனும் எஞ்்ோனறும் ்ோரக்கும் மனத்தோனோம்
  மோணோந�ய் ்ோதம ்தத்ல.
  8) ்தனனுயிரக்கு இனனோதம ்தோனஅறிவோன எனந்கோத்லோ
 மனனுயிரக்கு இனனோ ந�்ல்.
  9) பிறரக்குஇனனோ முற்ப்கல் ந�ய்யின ்தமக்குஇனனோ
 பிற்ப்கல் ்தோதம வரும்.
  10) தநோந்ல்்லோம் தநோய்ந�ய்்தோர தம்லவோம் தநோய்ந�ய்்ோர
   தநோயினதம தவண்டு பவர.
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  வகால்லாவம (33)
  1) அறவிதன ்ோதுஎனின ந்கோல்்லோதம த்கோறல்
 பிறவிதன எல்்லோம் ்தரும்.
  2) பகுததுஉண்டு பல்உயிர ஓம்பு்தல் நூத்லோர
 ந்தோகுத்தவற்றுள் எல்்லோம் ்தத்ல.
  3) ஒனறோ்க நல்்லது ந்கோல்்லோதம மற்றுஅ்தன
 பின�ோரப நபோய்்ோதம நனறு.
  4) நல்ஆறு எனபபடுவது ்ோதுஎனின ்ோதுஒனறும்
 ந்கோல்்லோதம சூழும் நநறி.
  5) நித்லஅஞ்சி நீத்தோருள் எல்்லோம் ந்கோத்லஅஞ்சிக்
 ந்கோல்்லோதம சூழ்வோன ்தத்ல. 
  6) ந்கோல்்லோதம தமற்ந்கோண்டு ஒழுகுவோன வோழ்நோள்தமல்
 ந�ல்்லோது உயிரஉண்ணும் கூற்று.
  7) ்தனஉயிர நீபபினும் ந�ய்்ற்்க ்தோனபிறிது
 இனஉயிர நீக்கும் விதன.
  8) நனறுஆகும் ஆக்்கம் நபரிதுஎனினும் �ோனதறோரக்குக்
 ந்கோனறுஆகும் ஆக்்கம் ்கதட. 
  9) ந்கோத்லவிதன்ர ஆகி் மோக்்கள் புத்லவிதன்ர
 புனதம ந்தரிவோர அ்கதது.
  10) உயிரஉடம்பின நீக்கி்ோர எனப ந�யிரஉடம்பின
 ந�ல்்லோததீ வோழ்க்த்க ்வர.

  ஊககமுவைவம (60)
  1) உதட்ர எனபபடுவது ஊக்்கம் அஃதுஇல்்லோர
 உதட்து உதட்தரோ மற்று.
  2) உள்ளம் உதடதம உதடதம நபோருள்உதடதம
 நில்்லோது நீங்கி விடும்.
  3) ஆக்்கம் இழந்த்தம்எனறு அல்்லோவோர ஊக்்கம்
 ஒருவந்்தம் த்கததுஉதட ்ோர.
  4) ஆக்்கம் அ்தரவினோய்ச் ந�ல்லும் அத�வி்லோ
 ஊக்்கம் உதட்ோன உதழ.
  5) நவள்ளதது அதன் ம்லரநீட்டம் மோந்்தர்தம்
 உள்ளதது அதன்து உ்ரவு.
  6) உள்ளுவது எல்்லோம் உ்ரவுஉள்ளல் மற்றுஅது
 ்தள்ளினும் ்தள்ளோதம நீரதது.
  7) சித்தவிடதது ஒல்்கோர உரதவோர புத்தஅம்பின
 பட்டுபபோடு ஊனறும் ்களிறு.
  8) உள்ளம் இ்லோ்தவர எய்்தோர உ்ல்கதது
 வள்ளி்ம் எனனும் ந�ருக்கு.
  9) பரி்து கூரங்த்கோட்டது ஆயினும் ்ோதன
 நவரூஉம் புலி்தோக் குறின.
  10) உரம்ஒருவற்கு உள்ள நவறுக்த்கஅஃது இல்்லோர
 மரம்மக்்கள் ஆ்தத்ல தவறு.
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  வ்பரியாவைப் பிவையாவம (90)

  1)  ஆற்றுவோர ஆற்றல் இ்கழோதம தபோற்றுவோர
 தபோற்றலுள் எல்்லோம் ்தத்ல.
  2) நபரி்ோதரப தபணோது ஒழுகின நபரி்ோரோல்
 தபரோ இடும்தப ்தரும்.
  3) ந்கடல்தவண்டின த்களோது ந�ய்்க அடல்தவண்டின 
 ஆற்று பவர்கண் இழுக்கு.
  4)  கூற்றதத்தக் த்க்ோல் விளிததுஅற்றோல் ஆற்றுவோரக்கு
 ஆற்றோ்தோர இனனோ ந�்ல்.
  5) ்ோண்டுச்ந�னறு ்ோண்டும் உளரஆ்கோர நவந்துபபின
 தவந்து ந�றபபட் டவர.
  6) எரி்ோல் சுடபபடினும் உய்வுண்டோம் உய்்ோர
 நபரி்ோரப பிதழததுஒழுகு வோர.
  7) வத்கமோண்ட வோழ்க்த்கயும் வோனநபோருளும் எனனோம்
 ்தத்கமோண்ட ்தக்்கோர ந�றின.
  8) குனறுஅனனோர குனற மதிபபின குடிந்ோடு
 நினறுஅனனோர மோய்வர நி்லதது.
  9) ஏந்தி் ந்கோள்த்க்ோர சீறின இதடமுரிந்து
 தவந்்தனும் தவந்து ந்கடும்.
  10) இறந்துஅதமந்்த �ோரபுதட்ர ஆயினும் உய்்ோர
 சிறந்துஅதமந்்த சீரோர ந�றின.

வான்புைழ்	வளளுவரின்	அறக்ைருத்துைள	மாணேவரிைம்	யசன்று	தசர	தவணடும்.	
அேன்வழி	நன்ய்றிப்	பைணபுைள	மாணேவரிகைதய	வளர	தவணடும்	என்ற	தநாக்கில	
புதிய	பைாைத்திடைத்தில	திருக்குறளின்	150	பைாக்ைள	தசர்க்ைப்பைடடுளள்.

மாணேவர்ைள	 எளிதில	 பைடித்துப்	 யபைாருள	 புரிநதுயைாளவேற்கு	 ஏற்றவகையில	
குறடபைாக்ைளின்	யசாற்ைள	பிரித்துத்	ேரப்பைடடுளள்.

•	 திருக்குறகள	நாளதோறும்	வழிபைாடடுக்	கூடைத்தில	யபைாருளுைன்	கூற்ாம்.
•	 வகுப்பு	வாரியாைத்	திருக்குறள	ஒப்பித்ேல	தபைாடடி	கவக்ை்ாம்.
•	 குறடபைாக்ைள	யோைர்பைா்	ைகேைள,	நாைைஙைகள	இ்க்கியமன்ற	

கூடைஙைளில	நைத்ேச்	யசயய்ாம்.
•	 குறடபைாக்ைள	யோைர்பைா்	வி்ாக்ைகளத்	யோகுத்து	“வி்ாடி	வி்ா“	

நைத்ே்ாம்.
•	 		உ்ைப்	 யபைாதுமுகறயாம்	 திருக்குறளில	 இைம்	 யபைற்றிருக்கும்	 நன்ய்றிக்	

ைருத்துைளின்	அடிப்பைகையில	நீதிக்ைகேைள,	இகசப்பைாைலைள,	சித்திரக்	ைகேைள,	
அகசவூடைப்	 பைைஙைள	 வாயி்ாைத்	 திருக்குறள	 வளஙைகள	 மாணேவர்ைளிைம்	
யைாணடு	தசர்க்ை்ாம்
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ஆயைாெலைக	குழு
முணன்வர் ்பா. வீைப்்ன
யேராசிரிேர,	 யதசிேக	 கல்வியிேல்	 ஆராய்ச்சி	 �ற்றும்	 ேயிற்சி		
நிறு்வைம்,	புதுடில்லி.
முணன்வர் டி. ெ்கபாய தபாஸ்
யேராசிரிேர	�ற்றும்	துலறத்தலை்வர,	�ாநிைக	கல்வியிேல்	ஆராய்ச்சி		
�ற்றும்		ேயிற்சி	நிறு்வைம்,	யகரைா.

ய�ைாய்்வாைர	குழு
முணன்வர் இைபாை. ்பாண்டுைங்கன
இலண	இேககுெர	 (ஓய்வு),	�ாநிைக	கல்வியிேல்	ஆராய்ச்சி	 	�ற்றும்		
ேயிற்சி	நிறு்வைம்,	சென்லை.
முணன்வர் ெ. ைபாடெபாமி
யேராசிரிேர	(ஓய்வு),	சென்லை.
திரு. ெ. தமிழச்செல்வன
எழுத்தாைர.
திருைதி ஏ.எஸ். ்த்ைபா்வதி
எழுத்தாைர,	சென்லை.
திரு. ை. இைபாைகிருட்டினன
முதன்ல�ககல்வி	அலு்வைர,	திருச்சி.

ோட	்வல்லுெர	குழு
முணன்வர் வி. கிருஷைன
தமிழத்துலறதலை்வர,	அரசு	கலைககல்லூரி,	உடு�லைப்யேட்லட.	
முணன்வர் ்கபாசி. ைபாரியப்்ன
இலணப்	யேராசிரிேர,	ஈ.ச்வ.ரா.	கல்லூரி,	திருச்சி.
முணன்வர் ்பா. முத்துெபாமி
உதவிப்	யேராசிரிேர,	ேச்லெேப்ேன்	கல்லூரி,	சென்லை.						
முணன்வர்  ச்வங்கசடென
உதவிப்	யேராசிரிேர,	அரசு	கலைக	கல்லூரி	(ஆணகள்),	கிருஷணகிரி.
முணன்வர் ்கவிதபா ைபாணி
இலணப்யேராசிரிேர,	யைடி	யடாக	கல்லூரி,	�துலர.
முணன்வர் அ. ைைைலைர்ச்செலவி
முதுநிலை	விரிவுலரோைர,	�ா்வட்ட	ஆசிரிேர	கல்வி	�ற்றும்	ேயிற்சி	
நிறு்வைம்,	அரிேலூர	�ா்வட்டம்.		

ஆறாம்	வகுப்பு		-		ேமிழ்	
ஆக்ைம்

ைக்	மற்றும்	வடிவகமப்புக்குழு
ேக்கம	ஒருஙகிகணேப்பைாளர்	
வடிவகமப்பு-	ஆக்ைம்
சீனிவாசன்	நைராஜன்
வகரபைைம்
திரு. இணையைபாஜபா 
திரு. இணைய்பாைதி
திரு. ைசலைசியபா ச்கபாபு
திரு. பி. தன்பால
ஓவிே	ஆசிரிேர,	M.CT.	RM.			இரா�ொதன்	செட்டிோர	ய�ல்	நிலைப்ேள்ளி,	
குழிபிலற,	புதுகயகாட்லட	�ா்வட்டம்.
திரு. செபா.ச்வலமுரு்கன
ஓவிே	ஆசிரிேர,	அரசு	�களிர	ய�ல்	நிலைப்ேள்ளி,	
யகாவில்ேட்டி,	தூத்துககுடி		�ா்வட்டம்.
திரு. ஏ.முத்துக்குைைன
ஓவிே	ஆசிரிேர,	அ.ய�.நி.ேள்ளி,	ேணருட்டி,	கடலூர	�ா்வட்டம்.
திரு. என. ச்கபா்பாலைகிருஷைன
ஓவிே	ஆசிரிேர,	கு�ார	ராஜா	முத்லதோய�ல்	நிலைப்	ேள்ளி,
கா்நதி	ெகர,	அலடோர,	சென்லை.
திரு. ்கபா. தனஸ் தீ்க் ைபாஜன
திரு. ்கபா .நலைன நபானசி ைபாஜன
திரு.  ை.ெபார்லைஸ்  			
�ாண்வரகள்,	அரசு	கவின்	கலைககல்லூரி,	சென்லை.

ஓவிய	ஆசிரியர்ைள,	ேமிழ்நாடு	அரசு.
மாணேவர்ைள
அரசு	ைவின்	ைக்	ைலலூரி,	யசன்க்	மற்றும்	கும்பைதைாணேம்

பைக்ை	வடிவகமப்பைாளர்
மாணேவர்	நை்ைம்,	தசத்துப்பைடடு.
பைகழயவ்ம்	பைா.	இராமநாேன்
வி2இத்ாதவஷன்ஸ்,	யசன்க்

In-House - QC	
திரு.	தைாபு	ராசுதவல,	யசன்க்.
திரு.	ரகு,	யசன்க்.

ென்றி
ச்கபாபுலு, ைருது, லைதபா
ஒருஙகிகணேப்பைாளர்
ரதமஷ முனிொமி
ேடைச்சர்
திருமதி	இரா.வித்யா	
மாநி்க்	ைலவியியல	ஆராயச்சி	மற்றும்	பையிற்சி	நிறுவ்ம்,	யசன்க்.

ோடநூைாசிரிேர	குழு
திரு. ை. ்பாலைசுப்பிைைணியம்
விரிவுலரோைர,	�ா்வட்ட	ஆசிரிேர	கல்வி	�ற்றும்	ேயிற்சி	நிறு்வைம்.	கரூர.
திருைதி .செபா. இைபாஜலைஷமி
ேட்டதாரி	 ஆசிரிேர,	 ெகராட்சி	 ய�ல்நிலைப்ேள்ளி,	 யெலையூர,	 தாம்ேரம்,	
காஞசிபுரம்	�ா்வட்டம்.
திரு. த. ஜீ்வபானந்தம்
ேட்டதாரி	 ஆசிரிேர, 	 ஊராட்சி	 ஒன்றிே	 ெடுநிலைப்ேள்ளி,	 அட்டப்ேட்டி,	
சகாட்டாம்ேட்டி	ஒன்றிேம்,	�துலர	�ா்வட்டம்.
திரு. சி்வ. முைளி
ேட்டதாரி	ஆசிரிேர,	யஜ.எப்.ய�ல்நிலைப்ேள்ளி,	புலி்வைம்,
திருச்சி	�ா்வட்டம்.
புலை்வர் கு. ெம்்ந்தம்
முதுகலை	 ஆசிரிேர	 (ஓய்வு), 	 டி.ஆர.பி.சி.சி.சி	 இ்நது	 ய�ல்நிலைப்ேள்ளி,		
திரு்வள்ளூர.
திருைதி சி்வ. அனபுச்செலவி
முதுகலை	ஆசிரிேர,	அரசு	�களிர	ய�ல்நிலைப்ேள்ளி,	பூ்நத�ல்லி,		திரு்வள்ளூர	
�ா்வட்டம்.
புலை்வர் தமிழ. திருைபால
முதுகலை	ஆசிரிேர,		திரு்வள்ளு்வர	ய�ல்நிலைப்ேள்ளி,	குடிோத்தம்,	
ய்வலூர	�ா்வட்டம்.
முணன்வர் செ. தபாைச்கஸ்்வரி
முதுகலை	ஆசிரிேர,	அரசு	ஆணகள்	ய�ல்நிலைப்ேள்ளி,		யக.வி.குப்ேம்,	ய்வலூர	
�ா்வட்டம்.
திரு. சைபா. ைருதமுத்து
ேட்டதாரி	ஆசிரிேர,	அரசு	ய�ல்நிலைப்ேள்ளி,	இ.கீரனூர,	கடலூர	�ா்வட்டம்.
திருைதி ஆர். ெந்திைபா
ேட்டதாரி	ஆசிரிேர,	அரசு	ய�ல்நிலைப்ேள்ளி,	ய�ட்வாககம்,	சென்லை.
திருைதி ஐ.ெபா. சை்ல சஜசி ெந்திைபா
ேட்டதாரி	ஆசிரிேர,	சி.சி.எம்.ஏ.அரசு		சேணகள்	ய�ல்நிலைப்ேள்ளி,	ராஜாசதரு,	
யகால்வ.
திரு. ந. தமிழக் ்கபா்வலைன
ேட்டதாரி	ஆசிரிேர,	அரசு	ய�ல்நிலைப்ேள்ளி,	அடிேகக�ஙகைம்,	 	திரு்வாரூர	
�ா்வட்டம்.
திருைதி மு. கீதபா
இலடநிலை	 ஆசிரிேர,	 அரசு	 �களிர	 ய�ல்நிலைப்ேள்ளி,	 ெ்நலதயேட்லட,	
புதுயகாட்லட	�ா்வட்டம்.
திருைதி ெ. ெபாந்த சுந்தரி
ேட்டதாரி	ஆசிரிேர,	ஆர.யக.ஸ்ரீ.		ரஙகம்�ாள்	கல்வி	நிலைேம்,
யகால்வ.
திருைதி சை. விைலைபா சதவி
ேட்டதாரி	ஆசிரிேர,	அரசு	ய�ல்நிலைப்ேள்ளி,	சிறு�லை	ராேபுரம்,	திணடுககல்	
�ா்வட்டம்.
திருைதி ஆ. ்கணலை்வபாணி
ேட்டதாரி	ஆசிரிேர,	ஊராட்சி	ஒன்றிே	 ெடுநிலைப்	ேள்ளி,	 காைம்ோலைேம்,	
யகால்வ	�ா்வட்டம்.
திருைதி நபா. ஜபானகி
ேட்டதாரி	ஆசிரிேர,	அரசு	 	 சேணகள்	 ய�ல்நிலைப்ேள்ளி,	 சின்ைத்தடாகம்,	
யகால்வ		�ா்வட்டம்.
திருைதி ஆ, ெக்தி ்வடிவு
முதுகலை	ஆசிரிேர,	அறிஞர	அணணா	�களிர	ய�ல்நிலைப்ேள்ளி,	குன்னூர,	
நீைகிரி	�ா்வட்டம்.
திருைதி ்வெந்தபா
ேட்டதாரி	ஆசிரிேர,	ே்வன்ஸ்	ராஜாஜி	வித்ோஷரம்(CBSE),	கீழோககம்,		சென்லை.
திருைதி சஜ.பி.ஆர். லீனபா ஜீடியபா
ேட்டதாரி	ஆசிரிேர,	 டி.ஏ.வி.	 ஆணகள்	 ய�ல்நிலைப்ேள்ளி,	 யகாோைபுரம்,	
சென்லை.	
திரு. ைபா. ்ைனி
தலைல�	ஆசிரிேர,	ஊராட்சி	ஒன்றிே	ெடுநிலைப்ேள்ளி,	சின்ைப்ேள்ைத்தூர,	
சேன்ைகரம்,	தரு�புரி	�ா்வட்டம்.
திருைதி ். சித்ை்கலைபா
ேட்டதாரி	ஆசிரிேர,	சின்�ோ	வித்ோைோ	(CBSE),		சின்�ோ		ெகர,	விருகம்ோககம்,	
சென்லை.
திரு. ந. சுசைஷைபாஜன
ேட்டதாரி	ஆசிரிேர,	புனித	யஜாெப்	அரசு	 	ய�ல்நிலைப்ேள்ளி,	 	�ஞெககுப்ேம்,	
கடலூர	�ா்வட்டம்.
திரு. ப்ை்கபாஷ
ஆசிரிேப்	ேயிற்றுெர,	அலை்வருககும்	கல்வி	இேககம்,	ொ�ககல்.
திரு. இ. அப்துல்ககஃபூர்
ேட்டதாரி	ஆசிரிேர,	அரசு	ய�ல்நிலைப்ேள்ளி,யத்வர	யொலை,
நீைகிரி	�ா்வட்டம்.

்வல்லுெர	&	ஒருஙகிலணப்ோைர
முணன்வர் ச்வ. உஷபாைபாணி
துலண	இேககுெர,	�ாநிைக	கல்வியிேல்	ஆராய்ச்சி	�ற்றும்	ேயிற்சி	நிறு்வைம்,	
சென்லை.
திருைதி மு. செலவி
ேட்டதாரி	ஆசிரிேர,	அரசு	உேரநிலைப்ேள்ளி,	யெரி,	காய்வரிப்ோககம்	ஒன்றிேம்,	
ய்வலூர	�ா்வட்டம்
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