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முகவுரை

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

•  கற்ைர்ல மனனத்தின் திரெயில் இருநது மகாற்றிப் பரடப்பின் 
பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

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

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

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

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

புதுரமயகான வடிவரமப்பு, ஆைமகான தபகாருள மற்றும் குைநரேகளின் 
உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுரை எனப் புதுரமகள ப்ல ேகாஙகி 
உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் ேவழும்தபகாழுது, 
தபருமிேம் ேதும்ப ஒரு புதிய உ்லகத்துககுள நீஙகள நுரைவீரகள 
என்று உறுதியகாக �ம்புகிதைகாம்.
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ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
பஞ்சாப ஸிந்து குஜராத மராட்டா
 திராவிட உத்கல பங்கா
விந்திய ஹிமாசல யமுனா கங்கா
 உச்சல ஜலதி தரங்கா.
தவ சுப நாேம ஜாேக
 தவ சுப ஆசிஸ மாேக
 காேஹ தவ ஜய காதா
ஜன கண மங்கள தாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ
 ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!

            -    மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

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!

நாட்டுப்பண்
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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!

 
-    ‘மேனான்மணீயம்’ ெப. சுந்தரனார்.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து
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ேதசிய ஒருைமப்பாட்டு உறுதிெமாழி

 ‘நாட்டின் உரிைம வாழ்ைவயும் ஒருைமப்பாட்ைடயும் 
ேபணிக்காத்து வலுப்படுத்தச் ெசயற்படுேவன்’ என்று உளமார 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

 ‘ஒருேபாதும் வன்முைறைய நாேடன் என்றும் சமயம், 
ெமாழி, வட்டாரம் முதலியைவ காரணமாக எழும் 
ேவறுபாடுகளுக்கும் பூசல்களுக்கும் ஏைனய அரசியல் 
ெபாருளாதாரக் குைறபாடுகளுக்கும் அைமதி ெநறியிலும் 
அரசியல் அைமப்பின் வழியிலும் நின்று தீர்வு காண்ேபன்’ 
என்றும் நான் ேமலும் உறுதியளிக்கிேறன்.

உறுதிெமாழி

 இந்தியா எனது நாடு. இந்தியர் அைனவரும் என் உடன் 
பிறந்தவர்கள். என் நாட்ைட நான் ெபரிதும் ேநசிக்கிேறன். 
இந்நாட்டின் பழம்ெபருைமக்காகவும் பன்முக மரபுச் 
சிறப்புக்காகவும் நான் ெபருமிதம் அைடகிேறன். இந்நாட்டின் 
ெபருைமக்குத் தகுந்து விளங்கிட என்றும் பாடுபடுேவன்.

 என்னுைடய ெபற்ேறார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் 
மூத்ேதார் அைனவைரயும் மதிப்ேபன்; எல்லாரிடமும் அன்பும் 
மரியாைதயும் காட்டுேவன்.

 என் நாட்டிற்கும் என் மக்களுக்கும் உைழத்திட முைனந்து 
நிற்ேபன்.  அவர்கள் நலமும் வளமும் ெபறுவதிேலதான் 
என்றும் மகிழ்ச்சி காண்ேபன்.
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உ்லகின் மூத்ே தமகாழியகாம் ேமிழின் பல்தவறு பரிமகாணஙகரள
இன்ரைய இளம்ேர்லமுரைககு

அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு துரணககருவியகாக இப்பகாடநூல்.

தமகாழிப்பகாடத்ரே மட்டுமல்்லகாமல் பிைபகாடஙகரளப் பயி்ல,
கருத்துகரளப் புரிநது எதிரவிரனயகாற்ை உேவும்  ஏணியகாய்…..  புதிய வடிவம், தபகாலிவகான 

உளளடககத்துடன் இப்பகாடநூல் உஙகள ரககளில்…

பகாடநூலில் உளள விரைவுக குறியீட்ரடப் (QR Code) பயன்படுத்துதவகாம்! எப்படி?
 •  உஙகள திைன்தபசியில்,கூகுள playstore /ஆப்பிள app store தககாணடு QR Code ஸ்தகனர தெயலிரய இ்லவெமகாகப் 

பதிவிைககம் தெய்து நிறுவிகதககாளக.
 •  தெயலிரயத் திைநேவுடன், ஸ்தகன் தெய்யும் தபகாத்ேகாரன அழுத்தித் திரையில் தேகான்றும் தகமைகாரவ QR Code-

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

ஆளுரம மிகக
ஆசிரியரகளுககும்   

ஆற்ைல் நிரை
மகாணவரகளுககும்...

ஒவ்தவகார இயர்லயும் ஆரவத்துடன் 
அணுக உரை�ரடஉ்லகம்,  

கவிரேப்தபரை, விரிவகானம், 
கற்கணடு

ஆகிய ேர்லப்புகளகாக . . . . .

பகாடப்பகுதிகளின் 
கருத்ரே விளகக அரிய, 

புதிய தெய்திகரள 
அறிநது தககாளள 

தேரிநது தேளிதவகாம். . . .

இ்லககியச்சுரவ உணரநது 
நுட்பஙகரள உளவகாஙகி 
தமகாழிரய ஆற்ைலுடன் 

பயன்படுத்ே
தமகாழிரய ஆளதவகாம் . . . . 

உயரசிநேரனத் திைன்தபை, 
பரடப்பகாககத்தின்வழி 

வகாழ்ரவத் ேன்னம்பிகரகயுடன் 
எதிரதககாளள, படித்துச்சுரவகக, 

தமகாழிவிரளயகாட்டு . . . .

தபகாருணரமககு ஏற்ப 
இயலின் தேகாடககத்தில் 

கற்ைல் த�காககஙகள

ககா்லத்தின் பகாய்ச்ெலுககு 
ஈடுதககாடுப்பேகாக 

இரணயவழி உைலிகள . . .

பயின்ை பகாடஙகள குறித்துச்
சிநதிகக, கற்ைல் 

தெயல்பகாடுகளகாகக  
கற்பரவ கற்ைபின் . . . .

மகாணவரேம்
அரடரவ அளவிட 

மதிப்பீடு . . . .

இயலின் இறுதியில்
விழுமியப் பககமகாக 
நிற்க அேற்குத் ேக. . .
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வ.எண் ெபாருண்ைம/இயல் பாடத்தைலப்புகள் பக்க
எண் மாதம்

ெபாருளடக்கம்

 ( * ) இக்குறியிட்ட பாடல்கள் மனப்பாடப்பகுதி

மின் நூல் இைணய வளங்கள்மதிப்பீடு

 1 ெமாழி இன்பத்ேமிழ் * 2

ஜூன்

ேமிழ்ககும்மி 5
ேமிழ்த்தேன் வளரேமிழ் 8

கனவு பலித்ேது 15
ேமிழ் எழுத்துகளின் வரகயும் தேகாரகயும் 18

2 இயற்ைக சி்லப்பதிககாைம் * 26

ஜூர்ல

ககாணி நி்லம் * 29
இயற்ரக இன்பம் சிைகின் ஓரெ 32

கிைவனும் கடலும் 37
முேத்லழுத்தும் ெகாரதபழுத்தும் 43
திருககுைள * 48

3 அறிவியல், ெதாழில்நுட்பம் அறிவியல் ஆத்திசூடி 52

ஆகஸ்டு

அறிவிய்லகால் ஆளதவகாம் 55
எநதிை உ்லகம் கணியனின் �ணபன் 58

ஒளி பிைநேது 64
தமகாழிமுேல், இறுதி எழுத்துகள 69
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கற்றல் ்நொக்கங்கள்
 ச�யயுளின் சபாருலளச் ச�ா்நத நலடயில் கூறுதல் - எழுதுதல்

 தமிழ ச�ாழியின் இனில�லை உணர்்நது ்பாறறுதல்

 தமிழச�ாழியின் தனிச்சிறப்புகலளப் பட்டிைலிடுதல்

 தன்னம்பிக்லகயுடன் தனக்கான இைக்குகலள உருவாக்குதல்

 எழுத்துகளின் வலக, சதாலககலள அறிதல்

இயல்
ஒன்று ்தமிழ்த்்தன்
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இயல்
ஒன்று இன்்பத்தமிழ்

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

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

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

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

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

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

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

- ோரதிதாசன்

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

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 கருத்துகைளப் 
பாடுெபாருளாகப் பாடியுள்ளார். எனேவ, இவர் புரட்சிக்கவி என்று 
ேபாற்றப்படுகிறார். இவர் பாேவந்தர் என்றும் சிறப்பிக்கப்படுகிறார். 
இப்பாடல், 'பாரதிதாசன் கவிைதகள்' என்ற நூலில் 'தமிழ்' என்னும் 
தைலப்பின்கீழ் இடம்ெபற்றுள்ளது.

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

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

்பொைலின் ச்பொருள்
தமிழுக்கு அமுது எனறு ்�யர்.  இன�ம் தரும் அநதத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு 

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

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

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

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

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

்கவிழதக்கு ழவரம் ப�ான்ற உறுதி மிக்்க வாள் ஆகும்.

கற்பதவ கற்றபின்
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சரியான விழ்டழயத் பதர்ந்தடுத்து எழுது்க.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

இயல்
ஒன்று ்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 – உள்ைத்தின அறியாழம

ஆழிப் ்�ருக்கு - ்க்டல் ப்காள்
பமதினி - உல்கம்

கவித்தப்்பதை

5
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்பொைலின் ச்பொருள் 
         இைம்்�ண்கபை!  தமிழின பு்கழ் எடடுத்திழச்களிலும் �ரவிடும் வழ்கயில் ழ்க்கழைக் 
்்காடடிக் கும்மியடிப்ப�ாம். 
        �ல நூறு ஆணடு்கழைக் ்கண்டது தமிழ்்மாழி. அறிவு ஊற்்றாகிய நூல்்கள் �லவற்ழ்றக் 
்்காண்ட ்மாழி. ்�ரும் ்க்டல் சீற்்றங்கள், ்கால மாற்்றங்கள் ஆகிய எவற்்றாலும் அழியாமல் 
நிழலத்திருக்கும் ்மாழி.  
      தமிழ், ்�ாயழய அ்கற்றும் ்மாழி; அது மனத்தின அறியாழமழய நீக்கும் ்மாழி; 
அனபுழ்டய �லரின இன�ம் தரும் �ா்டல்்கள் நிழ்றநத ்மாழி; உயிர் ப�ான்ற உணழமழய 
ஊடடும் ்மாழி ; உயர்நத அ்றத்ழதத் தரும் ்மாழி. இநத உல்கம்  சி்றநது வாழ்வதற்்கான  
வழி்கழையும் ்காடடும் ்மாழி தமிழ்்மாழி .

நூல் 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  �ா்டழல இழசபயாடு  �ாடி மகிழ்்க.

2. பினவரும் ்கவிழத அடி்கழைப் �டித்து மகிழ்்க.

 வானபதானறி வளி பதானறி ்நருப்புத் பதானறி

   மண பதானறி மழை பதானறி மழல்கள் பதானறி

 ஊன பதானறி உயிர் பதானறி உணர்வு பதானறி

   ஒளி பதானறி ஒலி பதானறி வாழ்நத அநநாள்

 பதன பதானறியது ப�ால மக்்கள் நாவில்

   ்சநதமிபை! நீ பதானறி வைர்நதாய! வாழி!

- ொணிதாசன்

கற்பதவ கற்றபின்
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சரியான விழ்டழயத் பதர்ந்தடுத்து எழுது்க.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

எடுத்து எழுது்க.

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

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

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

  எழுது்க.

சிநதழன வினா
 தமிழ் ்மாழி அறியாழமழய எவவாறு அ்கற்றும்?

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

இயல்
ஒன்று வளர்தமிழ்

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

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

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

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

மூத்தசமொழி
என்று பிறநதெள் என்று உணராத
இயல்பினைாம் எங்கள் தாய்!
எனறு �ாரதத்தாயின ்தானழமழயப் �ற்றிப்  

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

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

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

எளிய சமொழி
தமிழ்்மாழி ப�சவும் �டிக்்கவும் எழுதவும் 

உ்கநத ்மாழி. 

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

(எ.்கா.) அ + மு + து = அமுது.

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

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

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

சீர்ழம்களுள் அதன ்சாற்சி்றப்பு குறிப்பி்டத்தக்்கது.  

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

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

ச�ொல் மு்தலில் ஆளப்படும் இலக்கியம் ்மற்கொள்

தமிழ் ்தால்்காப்பியம்
தமி்ைன கிைவியும் அதபனா ரற்ப்ற-
்தால் : 386

தமிழ்நாடு
சிலப்�தி்காரம்  
வஞ்சிக்்காண்டம்

இமிழ்்க்டல் பவலிழயத் தமிழ்நாடு ஆக்கிய 
இதுநீ ்கருதிழன ஆயின - வஞ்சி : 165

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

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

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

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

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

ச்தரிந்து ச்தளி்வொம்

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

அ்கத்தி, �சழல, முருஙழ்க கீழர

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

10

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

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

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

தனித்தனிப் ்�யர்்கள்தமிழில் உணடு.

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

அரும்பு

்மாடடு             

முழ்க 
மலர் 

்சம்மல்

்மாடடு             அலர்              

வீ 
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புதுதம சமொழி
இனழ்றய அறிவியல், ்தாழில்நுட� 

வைர்ச்சிக்கு ஏற்� தமிழில் புதிய புதிய 
்கழலச்்சாற்்கள் உருவாகி வருகின்றன.  

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

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

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

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

11

தமிழ் எண்கழை அறிபவாம்.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

1. பவைாணழம ்கலித்்தாழ்க 101, திருக்கு்றள் 81

2. உைவர் நற்றிழண 4

3. �ாம்பு குறுந்தாழ்க-239

4. ்வள்ைம் �திற்றுப்�த்து-15

5. முதழல குறுந்தாழ்க-324

6. ப்காழ்ட அ்கநானூறு-42

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

8. மருநது அ்கநானூறு-147, திருக்கு்றள் 952

9. ஊர் ்தால்்காப்பியம், அ்கத்திழணயியல் -41

10. அனபு ்தால்்காப்பியம், ்கைவியல் 110, திருக்கு்றள் 84

11. உயிர் ்தால்்காப்பியம், கிைவியாக்்கம்- 56, திருக்கு்றள் 955

12. மகிழ்ச்சி ்தால்்காப்பியம், ்கற்பியல்-142, திருக்கு்றள் 531

13. மீன குறுந்தாழ்க 54

14. பு்கழ் ்தால்்காப்பியம், பவற்றுழமயியல் 71

15. அரசு திருக்கு்றள் 554

16. ்சய குறுந்தாழ்க 72

17. ்சல் ்தால்்காப்பியம், 75 பு்றத்திழணயியல்

18. �ார் ்�ரும்�ாணாற்றுப்�ழ்ட, 435

19. ஒழி ்தால்்காப்பியம், கிைவியாக்்கம் 48

20. முடி ்தால்்காப்பியம், விழனயியல் 206

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

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

3. வாழ்த்து்கழைத் தமிழில் கூறுபவாம்

 (எ.்கா.)

பி்றநதநாள் வாழ்த்து

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

  இனிய பி்றநதநாள் வாழ்த்து்கள்!

 - அறிவுமதி

சரியான விழ்டழயத் பதர்ந்தடுத்து எழுது்க.

 1. ‘்தானழம’ எனனும் ்சால்லின ்�ாருள்__________

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

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

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

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

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

கற்பதவ கற்றபின்

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

   அ) சிலம்�தி்காரம் ஆ) சிலப்�தி்காரம்

   இ) சிலம்புதி்காரம் ஈ) சில �தி்காரம்

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

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

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

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

 7. 'மா' எனனும் ்சால்லின ்�ாருள்________

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

ப்காடிட்ட இ்டத்ழத  நிரப்பு்க.

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

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

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

அடிப்�ழ்டயில் வடிவழமக்்கப்�்ட பவணடும்.

்சாற்்கழைச் ்சாநதத் ்தா்டரில் அழமத்து எழுது்க.

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

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

குறுவினா

 1. தமிழ் ஏன மூத்த்மாழி எனறு அழைக்்கப்�டுகி்றது?

 2. நீங்கள் அறிநத தமிழ்க் ்காப்பியங்களின ்�யர்்கழை எழுது்க.

சிறுவினா

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

 2. தமிழ் இனிய ்மாழி என�தற்்கான ்காரணம் தரு்க.

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

சிநதழன வினா

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

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

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

இயல்
ஒன்று கனவு ்பலித்தது

கடி்தம்

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

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

விரிவொனம்
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இ்டம்: ்சனழன
நாள்: 04-03-2006

அனபுள்ை  இனசுழவ,
இஙகு நான நலமா்க இருக்கிப்றன.  உன ்கடிதம் 

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

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

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

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

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

ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழகடல்நீர்
நாழி முகவாது நால் நாழி

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

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

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

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

நிலம் தீ நீர் ெளி விசும்போடு ஐநதும் 
்கலநத மயக்்கம் உல்கம் ஆதலின்.

- ததால்்காப்பியம் 

தேடு தெள்ளூசி தேடு ெசி ேரநத ெடு.
- ேதிற்றுப்ேத்து

்கடல்நீர் மு்கநத ்கமஞ்சூழ் எழிலி….
-  ்கார்ோற்ேது

ப்காட்சுறா எறிநததனச் சுருஙகிய 
ேரம்பின் முடிமுதிர் ேரதெர்

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

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

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

அனபு்டன உன அத்ழத,
நறுமுழ்க.

அத்ழதயின ்கடிதக் ்கருத்து்கழைச் சுருக்கி எழுது்க.

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

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

என�தழன விைக்கு்க. 

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

 அனபு்டன,
 இனசுழவ.

ச்தரிந்து ச்தளி்வொம்

தமிழில் பயின்ற அறிவிைல் அறிஞர்கள

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

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

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

மதிபபீடு

திளனயைவு போதாச் சிறுபுல்நீர் நீண்ட 
ேளனயைவு ்காட்டும்
 - திருெள்ளுெமாளல
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இயல்
ஒன்று ்தமிழ் எழுததுகளின் வதகயும் ச்தொதகயும்

கறகண்டு

ஒலித்துப் பார்த்து  உணர்்வாம்!
அ, இ, உ, எ, ஒ  -  ஆகிய ஐநதும்  குறுகி ஒலிக்கின்றன. 

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

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

தமிழ் ்மாழியின  இலக்்கண வழ்க்கள் ஐநது. 

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

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

எனப்�டுகி்றது.

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

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

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

க், ச், ட, த், ப், ற்
வல்லினம்

ங, ஞ், ண,  ந, ம், ன
்மல்லினம்

ய, ர், ல், வ, ழ், ள்
இழ்டயினம்

்மய எழுத்து்கள் ஒலிக்கும் 
்கால அைவு - அழர மாத்திழர

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

என வழ்கப்�டுத்துகிப்றாம்.  

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

ஒருமுழ்ற ்கண இழமக்்கபவா ஒருமுழ்ற ழ்க்நாடிக்்கபவா ஆகும் ்கால அைவாகும்.

• குறில் எழுத்ழத ஒலிக்கும் ்காலஅைவு                  -  1 மாத்திழர

• ்நடில் எழுத்ழத ஒலிக்கும்  ்காலஅைவு         -  2 மாத்திழர

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

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

்மனழமயா்கவும் இல்லாமல் இரணடிற்கும் இழ்டப்�டடு ஒலிக்கின்றன.

உயிரசமய்
்மய எழுத்து்கள் �தி்னடடு்டன உயிர் எழுத்து்கள் �னனிரணடும் பசர்வதால் 

பதானறும் 216 எழுத்து்களும் உயிர்்மய எழுத்து்கள் ஆகும்.

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

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

எழுத்து ஒனறும் உள்ைது.  அது  ஃ  எனனும் ஆயத  எழுத்தாகும்.

ஆயத எழுத்ழத ஒலிக்்க 
ஆகும் ்காலஅைவு 
அழர மாத்திழர 

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

(எ.்கா.) ்கபிலர் - 1 + 1 + 1 + ½ = 3½

கற்பதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

சகாடுக்கப்பட்டுளள  �ாத்திலர அளவுக்்கறபச் ச�ாறகலள எழுதுக

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

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

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

குறுவினா

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

 2. ்மய்யழுத்து்கழை மூவழ்க இனங்கைா்க வழ்கப்�டுத்தி எழுது்க.

 3. தமிழ் எழுத்து்களுக்குரிய மாத்திழர அைவு்கழைக் குறிப்பிடு்க.
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்கட்டும் பார்த்தும் உணர்க.
1. இனிய தமிழ்ப் �ா்டல்்கழைக்  ப்கடடு மகிழ்்க.

2. தமிைறிஞர்்களின வா்னாலி,  ்தாழலக்்காடசி உழர்கழைக் ப்கடடு மகிழ்்க.  

கீழக்காணும் தலைப்புகளில் ஒரு நிமிடம் ்பசுக.
• தமிழ் இனிது  • தமிழ் எளிது  • தமிழ் புதிது

ச�ால்ைக் ்கட்டு எழுதுக.
இன�த்தமிழ் ்தால்்காப்பியம்     சுப்புரத்தினம் �னனிரணடு

�ாபவநதர் அஃறிழண   ்சநதமிழ்  ஆராயச்சியாைர்

உயிரினங்கள் ்கருவூலங்கள்

கீழக்காணும் பத்திலைப்  படித்து  வினாக்களுக்கு விலட தருக.
   விரிவான  ்கருத்ழதச் சுருக்கிச் ்சால்வபத �ை்மாழியின சி்றப்பு. சான்றா்க, 

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

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

2. பநாயற்்ற வாழ்ழவத் தருவது 

3. உ்டல்நலபம  அடிப்�ழ்ட 

4. உழைத்துத் பதடிய ்�ாருைால் நாம் ்�றுவன யாழவ?

5. �த்திக்குப் ்�ாருத்தமான தழலப்புத் தரு்க.

பிறச�ாழிக்  கைப்பின்றிப்  ்பசுக.

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

ஆய்நதறிக.
்�யரில் தழலப்்�ழுத்ழதப் �லவழ்கயா்க எழுதுகினப்றாம்.

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

கடிதம் எழுதுக. 

விடுப்பு விணணப்�ம்

சமொழிதய ஆள்்வொம் !

6th Std Tamil CBSE Pages 1-24.indd   21 13-01-2020   18:58:52



22

சமொழி்யொடு விதளயொடு

திரட்டுக.

 ’ல�’ என்னும் எழுத்தில் முடியும் ச�ாறகளின் பட்டிைல் தைாரிக்க.

ச�ால் வளம் சபறு்வாம்.

1. கீழக்காணும் ச�ாறகளில் உளள எழுத்துகலளக் சகாண்டு புதிை ச�ாறகலள 
உருவாக்குக.

(எ.கா) கரும்பு   – கரு, கம்பு

 கவிலத  – 

 பதிறறுப்பத்து – 

 பரிபாடல் – 

2. இரண்டு ச�ாறகலள இலணத்துப் புதிை ச�ாறகலள உருவாக்குக.

நூல் ்மாழி ப்கால் மீன நீதி எழுது

்கண ்வளி தமிழ் மணி மாழல விண 

(எ.்கா.) விணமீன

சபாருத்த�ான ச�ாறகலளக் சகாண்டு சதாடர்கலள நிரப்புக.

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

 (எ.்கா.)

   அ -  அனபு     தருவது தமிழ் 

   ஆ -    தருவது தமிழ்

   இ -    தருவது தமிழ்

   ஈ -    இல்லாதது    தமிழ்

   உ -    தருவது தமிழ்

   ஊ -    தருவது தமிழ்

   எ -    பவணடும் தமிழ்

   ஏ -    தருவது தமிழ்
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கட்டஙகளில் �லற்நதுளள சபைர்கலளக் 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

யா �ா ழத ஔ ழவ யா ர்

ர் ன ச தா ணி வா ன

நிறக அ்தறகுத ்தக...

இதையததில் கொண்க

உனக்குப் பிடித்த தமிழ்க் ்கவிஞர் �ற்றிய ்சயதி்கழை இழணயத்தில் பதடி அறி்க. 

்கழலச் ்சால் அறிபவாம்

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

என ்�ாறுப்பு்கள்...
1.   நான தாய்மாழியிபலபய ப�சுபவன.
2. தாய்மாழியிபலபய ்கல்வி ்கற்ப�ன.
3. தமிழ்ப்்�யர்்கழைபய சூடடுபவன.
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இலணைச் ச�ைல்பாடுகள

ச�ைல்பாட்டிறகான உரலி 

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

ச�ைல்பாட்டின் படிநிலைக்கான படஙகள :

�டி 1  

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

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

�டி 3  

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

�டி 1 �டி 2 �டி 3

பிலழ
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கறறல் ்நாக்கங்கள
 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 இன்்பம்
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திங்களைப் ப�ோற்றுதும் திங்களைப் ப�ோற்றுதும்
க்கோஙகு அலர்ோரச் கென்னி குளிர கெண்குளை ப�ோன்றுஇவ் 
அங்கண் உலகு அளித் லோன்

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

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

26

இயல்
இரண்டு சிலப்பதிகாரம்

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

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

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

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

கவிதைப்்பதை
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நூல் சைளி
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. 
அவ்வாழ்த்துப்பகுதி நமக்குப் பாடமாகத் தரப்பட்டுள்ளது. 

1. ’வைரபி்றயும ்்ய்பி்றயும’ என்னும ்்ைப்பில ்பசுகை.

2. நீங்கைள் விருமபும இயற்்கைப் கபாருள்கைளின் கபயரகை்ைப் பட்டியலிடுகை.

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

்பாைலின் ச்பாருள 
்்ன் நி்றந் ஆ்ததிமைைர மைா்ை்ய அணிந்வன் ்�ாழ மைன்ைன். அவனு்டய 

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

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

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

ச�ால்லும் ச்பாருளும் 
திங்கைள் - நிைவு
ககைாங்கு -  மைகைரந்ம
அைர - மைைர்ல
திகிரி -  ஆ்ைச்�க்கைரம

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

கற்பதை கறறபின்
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சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடுத்து எழுதுக.

1. கைழு்ததில சூடுவது ------

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

2.  கைதிரவனின் மைற்கறாரு கபயர ------

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

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

 அ) கவண்  +  கு்ட   ஆ)கவண்்மை + கு்ட  

 இ) கவம + கு்ட    ஈ) கவம்மை + கு்ட

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

 அ) கபான் + ்கைாட்டு  ஆ) கபாற் + ்கைாட்டு

 இ) கபாண் + ்கைாட்டு ஈ) கபாற்்கைா + இட்டு

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

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

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

 அ)அவன்அளி்பால  ஆ) அவைளி்பால

 இ) அவன்வளி்பால  ஈ) அவைாளி்பால

நயம் அறிக.

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

குறுவினா

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

சி்நேடனவினா

 இயற்்கை்யப் ்பாற்றும வழக்கைம ஏற்படக் கைாரைமைாகை எவற்்றக் கைருதுகிறீரகைள்?

மதிபபீடு
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இயல்
இரண்டு காணி நிலம்

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

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

- �ோரதியோர

கவிதைப்்பதை

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

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

சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடுத்து எழுதுக.
 1. ’கிைறு’ என்ப்்க் குறிக்கும க�ால------
  அ) ஏரி  ஆ)  ்கைணி   இ)  குைம ஈ)  ஆறு

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

    நூல் சைளி
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 ேபான்ற பல நூல்கைள இயற்றி உள்ளார்.
பாரதியார் கவிைதகள் என்னும் ெதாகுப்பில் இப்பாடல் இடம் ெபற்றுள்ளது. 

மதிபபீடு

கற்பதை கறறபின்

பாடலின் கபாருள் 

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

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

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

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

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

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

்�ாருத்துக.
 1. மு்ததுச்சுடர்பாை  - மைாடங்கைள்

 2. தூய நிற்ததில  - க்ன்றல

 3. சி்த்ம மைகிழ்நதிட  - நிைாஒளி

நயம் அறிக.

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

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

குறுவினா
 1. கைாணி நிைம பாடலில  பாரதியார ்வண்டுவை யா்வ?

 2. பாரதியார இயற்்கையின் மீது ககைாண்டுள்ை விருப்பம குறி்தது எழுதுகை.

சி்நேடனவினா
  பாரதியார வீட்டின் அருகில க்ன்்ை மைரங்கைள் ்வண்டும என்கிறார.  

நீங்கைள் எநக்ந் மைரங்கை்ை வைரப்பீரகைள் எை எழுதுகை.
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இயல்
இரண்டு சிறகின் ஓத�

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

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

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

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

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

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

ைைடசயின்த�ாது �றடையின் உைலில் 
ஏற�டும் மாறறஙகள்
 • ்்ையில சிறகு வைர்ல
 • இறகுகைளின் நிறம மைாறு்ல
 • உடலில கைற்்றயாகை முடி வைர்ல 
ஒ ரு வ ் கை ப்  ப ற ் வ  ் வ று வ ் கை ப் 
ப ற ் வ ய ா கை  உ ரு மை ா றி ்த  ் ் ா ன் று ம  
அ ை வி ற் கு க் கூ ட ச்  சி ை  ் ந ர ங் கை ளி ல 
மைாற்றங்கைள் ஏற்படும.

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

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

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

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

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

சைரிந்து சைளி்ைாம்

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

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

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

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

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

சிட்டுக்குருவிகளின் அழிவுக்குக் காரணஙகள்
 •  மைனி்ரகைள் விவ�ாய்ததிற்குப் பூச்சிக்ககைாலலிகை்ைப் பயன்படு்ததுவ்ால குருவிக் 

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

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

்பாட்டியிடுகின்றை. 

�றடையினஙகடைக் காப�ாறற நாம் 
்சயய தைண்டியடை

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

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

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

கைாக்்கைகுருவி எங்கைள் �ாதி - என்று 
பாரதியார பாடிைார. �்மைப்ப்ற்கு்த 
்ன் மை்ைவி ்வ்ததிருந் சிறி்ைவு 
அரிசி்யயும முற்ற்ததில இருந் சிட்டுக் 
குருவிகைளுக்கு மைகிழ்வுடன் ்பாட்டுவிட்டுப் 
பட்டினியாகை இருந்ாராம இவர. 

6th Std Tamil CBSE Pages 25-50.indd   34 13-01-2020   18:14:33



35

உலகிேலேய 
ெநடுந்ெதாைலவு 
22,000 கி.மீ. 
பயணம் ெசய்யும் 
பறைவயினம்

ஆர்டிக் ஆலா.
மனிேன் இல்ைாே உைகில் �றடைகள் 

ைாழமுடியும்!
�றடைகள் இல்ைாே உைகில் மனிேன் 

ைாழமுடியாது!

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

பறைவ பற்றிய படிப்பு ஆர்னித்தாலஜி 
(ORNITHOLOGY) எனப்படும்.

உலகச் சிட்டுக்குருவிகள் நாள் மார்ச் – 20

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

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

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

சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடுத்து எழுதுக.

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

   அ) ்ட்பம + கவப்பம ஆ) ்ட்ப  + கவப்பம

   இ) ்ட் + கவப்பம  ஈ) ்ட்பு + கவப்பம

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

   அ) ்வதி + யுரங்கைள் ஆ)்வதி + உரங்கைள்

   இ) ்வ்த  +  உரங்கைள் ஈ) ்வதியு  +  ரங்கைள்

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

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

கற்பதை கறறபின்

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

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

 5. சிட்டுக்குருவி வாழ முடியா் பகுதி_______.

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

்கைாடிட்ட இடங்கை்ை நிரப்புகை.

 1. மிகை நீண்டக்ா்ைவு பறக்கும பற்வ ________________.

 2. பற்வகைள் வை்� ்பாவ்்ப் பற்றிப் பாடிய ்மிழ்ப்புைவர ________________.

 3. பற்வகைள் இடமகபயரவ்ற்கு  ________________ என்று கபயர.

 4. இநதியாவின் பற்வ மைனி்ர  ________________.

 5. பற்வகைள் வை்� ்பாகைக் கைாரைங்கைளுள் ஒன்று ________________.

க�ாற்கறாடர அ்மை்தது எழுதுகை.

 1. கவளிநாடு__________________________________________ 

 2. வாழ்நாள்__________________________________________     

 3. க�யற்்கை__________________________________________   

கபாரு்த்மைாை க�ால்ைக் ககைாண்டு நிரப்புகை.

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

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

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

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

சி்நேடனவினா
  பற்வ இைங்கைள் அழியாமைல கைாப்பாற்றப்பட நாம க�ய்ய ்வண்டிய்வ பற்றிச்    

 சிநதி்தது எழுதுகை.
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இயல்
இரண்டு கிைைனும் கைலும்

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

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

அன்று எண்ப்தது ஐந்ாவது நாள்… 

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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அடு்த் நாள் கைா்ை. நண்பகைல

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

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

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

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

தூண்டிலிட்டுக் கைா்ததிருக்கிறார.கைடலுக்கு மீன்பிடிக்கைச் க�லகிறார  �ாண்டியா்கைா.

தூண்டில கையிறு அ்�கிறது 

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

தூண்டிலில மீன் சிக்கிக்ககைாள்கிறது 

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

மீன் நீருக்கு ்மை்ை வருவதும 
மூழ்குவதுமைாகை இருக்கிறது.

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

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

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

மைா்ை ்நரம.

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

மீன் மீண்டும 
தூண்டி்ை இழுக்கிறது. 
�ாண்டியா்கைாவின் 
உறக்கைம கை்ைகிறது.  

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

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

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

மீன் பட்கைச் சுற்றி வட்டமிடுகிறது.

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

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

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

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

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

இறுதியாகை  உன்்ைக்  
ககைான்று விட்்டன்.  
இனி்மைல ்ான் நி்றய 
்வ்ை இருக்கிறது, 
கையிறுகைளில சுருக்குகைள் 
்பாட ்வண்டும. 

6th Std Tamil CBSE Pages 25-50.indd   40 13-01-2020   18:15:33



41

மீனின் நீைம அதிகைமைாகை  
இருந்்ால  அ்்ப் படகின் 
பக்கைவாட்டில கைட்டுகிறார.

அப்்பாது பட்கை ்நாக்கிச்சுறா 
மீன் வருகிறது!

�ாண்டியா்கைா 
சுறா மீன்கை்ை 
வீழ்்ததுகிறார.

்மைலும சிை சுறாமீன்கைள் வருகின்றை.

பட்கைாடு இருந் 
மீ்ைப் பாரக்கிறார.

நான் பிடி்த் 
மீ்ை அவவைவு 
எளி்ாகைப் 
பறிககைாடு்ததுவிட 
மைாட்்டன்…

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

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

கடரயில்…

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

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

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

வருகிறான்.

வீட்டில்… ்ா்த்ா உன்்ைப் 
பாரக்கை்த்ான் 
ஓ்டாடி வந்்ன். 

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

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

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

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

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

கற்பதை கறறபின்

மதிபபீடு
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இயல்
இரண்டு முைசலழுத்தும் �ாரச்பழுத்தும்

எழுத்துகள் இரண்டு ைடகப�டும்

 1. மு்ல எழு்ததுகைள்
 2. �ாரபு எழு்ததுகைள்

முேல் எழுத்துகள்

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

சாரபு எழுத்துகள்

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

1.  உயிரகமைய்

2. ஆய்்ம

3.  உயிரைகப்ட

4. ஒற்றைகப்ட

5. குற்றியலிகைரம

6. குற்றியலுகைரம

7.  ஐகைாரக்குறுக்கைம   9.  மைகைரக்குறுக்கைம

8. ஒைகைாரக்குறுக்கைம   10. ஆய்்க்குறுக்கைம

இவவகுப்பில உயிரகமைய், ஆய்்ம ஆகிய இரண்டு �ாரகபழு்ததுகைள் பற்றிக் கைாண்்பாம.

உயிர்மய

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

முேல் எழுத்துகள்

சாரபு எழுத்துகள்

கறகண்டு
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• உயிரகமைய் எழு்ததின் ஒலிவடிவம கமைய்யும உயிரும ்�ரந்்ாகை இருக்கும.

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

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

ஆயேம்

• மூன்று புள்ளிகை்ை உ்டய ்னி்த் வடிவம கபற்றது.

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

• நுட்பமைாை ஒலிப்புமு்ற்ய உ்டயது.

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

• ்னி்தது இயங்கைாது.

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

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

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

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

மதிபபீடு

கற்பதை கறறபின்
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கீழக்காணும் �த்திடயப  �டித்து  வினாக்களுக்கு விடை ேருக
இயலபாகை்வ ்்ான்றி மை்றயும கபாருள்கைள், அவற்றின் இயக்கைம, அ்வ இயங்கும 

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

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

1. எ்்ை இயற்்கை என்கி்றாம?

2. இப்ப்ததியில உள்ை இயற்்கை்ய வருணிக்கும க�ாற்கைள் யா்வ?

3. இயற்்கை்ய ஏன் பாதுகைாக்கை ்வண்டும?

4. ப்ததிக்குப் கபாரு்த்மைாை ்்ைப்பு்த ்ருகை.

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

தகட்டும் கண்டும் அறி்நதும் மகிழக
 1. இயற்்கை �ாரந் பாடலகைள், கை்்கைள், உ்ரகை்ைக் ்கைட்டு மைகிழ்கை. 
 2.  பற்வகைள், விைங்குகைளின் வாழ்க்்கை மு்ற பற்றிய கைாகைாலிக்  

கைாட்சிகை்ைக் கைண்டு மைகிழ்கை.

சமாழிதய ஆள்ைாம் !

சமாழி்யாடு விதையாடு

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

கீழக்காணும் ேடைபபில் கட்டுடர எழுதுக.

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

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

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

1. ‘புள்’ என்ப்ன் ்வறு கபயர   -

2. பற்வகைள் இடமகபயர்ல       -

3. �ரைாையம என்ப்ன் ்வறு கபயர -

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

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

மு ்த ் மி ழ் கைா

ப் ்ப னி ்மை மை ணி

ப ல நி ை வு நி

து ட ்ை ர ப ை

்ை கை ்மை ணி மை ம

க� ங் கைா ல நா ்ர

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

6. ஆய்் எழு்ததின் ்வறு கபயர ------------------------------------------------
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இடணயச் ்சயல்�ாடுகள்

அழிநது வரும உயிரிைங்கைள்பற்றி  இ்ைய்ததில ்்டி அறிநது பட்டியலிடுகை.

்சயல்�ாட்டில் கிடைக்கப்�றும் �ைம்

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

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

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

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

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

ககைாள்ைைாம.

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

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

இதணயத்தில் காண்க

ஆய்ந்றிகை.
கபருகிவரும மைக்கைளின் ்்்வக்கைாகை இயற்்கை்ய அழிப்பது �ரியா? இயற்்கை்யச் 

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

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

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

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

நிறக அைறகுத் ைக...

�றடைகள் ைைடசத�ாேல்
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இயல்
இரண்டு திருக்குறள

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

ைாழ்வியல்

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

க்ாடக்கைம.

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

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

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

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

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

மைகிழ்ச்சி்யவிடப் கபருமைகிழ்ச்சி அ்டவாள்.

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

உ்டயவரகைள் ்ம உடமபும பிறரக்்கை என்பாரகைள்.

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

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

10.  இனிய உைெோ்க இன்னோ் கூறல்
  ்கனியிருப்�க் ்கோய்்கெரந ்ற்று.*
  இனிய க�ால இருக்கும்பாது இன்ைாச்க�ால ்பசுவது கைனி இருக்கும்பாது  
  கைா்ய உண்ப்்ப் ்பான்றது.
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சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடுத்து எழுதுக.

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

்�ாருத்ேமான ்சாறகடைக் ்காண்டு நிரபபுக.
 1. இனிய --------------------- இன்ைா் கூறல 
   கைனியிருப்பக் ----------- கைவரந ்ற்று
 2. அன்பிைார ---------------  ்மைக்குரியர அன்பு்டயார
   -------------  உரியர பிறரக்கு

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

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

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

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

மதிபபீடு
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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 எநதிை உலகம்
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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
”தம்ைம ஒத்த அைலநீ்ளத்தில் சிந்திப்பவர்” 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 எழுதி பவளியிட்டுள்்ளார்.
அறிவியல் ஆத்திசூடி என்னும் நூலின் ஒரு பகுதி இங்குத் தரப்பட்டுள்்ளது.

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!

ம�ால்லும் 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	கி்ைக்கும்	ச�ொல	________

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

	 	6.	 ஔைதம்	+	ஆம்	என்்பத்ைச்	ச�ர்த்து	எழுதக்	கி்ைக்கும்	ச�ொல	_________

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

எதிர்ச்சொற்களைப் ச�சொருத்து்க.

	 1.		அணுகு	 -	 சதளிவு

	 2.		ஐயம்	 -	 ச�ொர்வு

	 3.		ஊக்்கம்	 -	 ச்பொய்ம

	 4.		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?

6th Std Tamil CBSE Pages 51-76.indd   54 13-01-2020   18:13:45



55

இயல்
மூன்று அறிவியலால் ஆள்வாம்

அறிவியல	ஆயவுக்கு	எல்லை	இல்லை.	மணணில,	விணணில,	
்கைலில,	்கொற்றில	எை	எங்கும்	ஆயவு்கள்	நி்கழ்கின்றை.	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. 

-  பாடநூல் ஆசிரியர் குழு

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	முயலகிறொன்.

நொ்ளய	மனிதசைொ	விணணிலுள்ள	ச்கொள்்களில	எலலைொம்	 ந்கரங்்கள்	அ்மத்து	

்வொழ்நதிடு்வொன்.	அங்குச்	ச�ன்று்வர	விணச்வளியிலும்	்பொ்த	அ்மத்திடு்வொன்.

1.	அறிவியலைொல	ஆள்ச்வொம்	்கவி்த்ய	உரிய	ஓ்�யுைன்	்படிக்்க.

2.	உங்்க்ளக்	்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.
     	 	 	-	்பொரதியொர்

கறபேதவ கற்றபின்
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்ரியசொன விளடளயத் ்்தரநச்தடுத்து எழுது்க.

1.	 மனிதன்	எப்ச்பொதும்	உண்ம்யசய	______________.

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

2.	 ஆழக்்கைல	என்னும்	ச�ொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக்	கி்ைப்்பது	______________.

	 		 அ)	ஆழமொை	+	்கைலஆ)	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	கி்ைக்கும்	ச�ொல	______________.

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

5.	 இலலைொது	+	இயங்கும்	என்்பத்ைச்	ச�ர்த்து	எழுதக்	கி்ைக்கும்	ச�ொல	______________.

	 		 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.

குறுவினசொ

	 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�யற்்்கக்ச்கொளின்	ச்பயர்	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 த்  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 ச் 
பெயல்கை்ள நிை்றேவறறும்” 
எ ன் று  பி ரி ட் ட ா னி க் க ா 
க ை ல க் க ்ள ஞ் சி ய ம் 
தானியங்கிகளுக்கு  வி்ளக்கம் 
தருகி்றது.

மைரிநது மைளி்வாம்
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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	
நுணைறி்்வக்	 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	
இப்்பட்ைம்	்வழங்்கப்்பட்ைதில	எைக்கு	மட்ைற்ற	
மகிழ்ச்சி.”	

்்சொபியசொ 
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“இப்்படியும்	நைக்குமொ	என்ை?”

	 “இனி்வரும்	்கொலைங்்களில	 ‘ச�ொபியொ’	
ச்பொன்ற	 எணைற்ற	 எநதிரமனிதர்்கள்	
உரு்வொக்்கப்்படு்வொர்்கள் . 	 அ்வர்்கள்	
அ்ை்வரும்	மனித	இைத்தின்	்வளர்ச்சிக்கு	
உதவு்வொர்்கள்”	என்றது	எநதிரமனிதன்.	

“உங்்க்ளப்்பற்றி	அறிநதுச்கொணைதில	
மிக்்க	மகிழ்ச்சி.	�ரி,	என்னுைன்	�துரங்்கம்	
வி்ளயொை	்வருகிறொயொ?”	என்று	ச்கட்ைொன்	
்கணியன்.	எநதிரமனிதன்	த்லைய்�த்தது.	
எநதிரமனிதனுைன்	�துரங்்கம்	வி்ளயொை	
மகிழ்வுைன்	ஆயத்தமொைொன்	்கணியன்.

உங்்க்ள	ஓர்	எநதிரமனிதைொ்கக்	்கற்்ப்ை	ச�யதுச்கொணடு	நண்பர்்களுைன்	உ்ரயொடு்க.

்ரியசொன விளடளயத் ்்தரநச்தடுத்து எழுது்க.

 1.	 நுட்்பமொ்கச்	சிநதித்து	அறி்வது	_________________.
	 		 அ)	நூலைறிவு	 ஆ)	நுணைறிவு	 இ)	சிற்றறிவு	 ஈ)	்பட்ைறிவு

	 2.	 தொசை	இயங்கும்	எநதிரம்	_______________.
	 		 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	கி்ைக்கும்	ச�ொல_________
	 		 அ)	மருத்து்வம்து்ற	 ஆ)	மருத்து்வது்ற	 இ)	மருநதுது்ற	 ஈ)	மருத்து்வத்து்ற

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
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	 6.	 ச�யல	+	இழக்்க	என்்பத்ைச்	ச�ர்த்து	எழுதக்	கி்ைக்கும்	ச�ொல__________
	 		 அ)	ச�யலிழக்்க	 ஆ)	ச�யலஇழக்்க	 இ)	ச�யஇழக்்க	 ஈ)	ச�யலிலைக்்க

	 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’	சரொச்பொவுக்குக்	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.	

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

்வைக்்கம்	 
குழந்த்கசள!
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அப்துல	்கலைொம் : இல்லை. 	 ச்பொலிசயொவிைொல	 ்பொதிக்்கப்்பட்ை்வர்்கள்	 மூன்று	
கிசலைொ	எ்ையுள்ள	ச�யற்்்கக்்கொல்க்ளப்	ச்பொருத்திக்	ச்கொணடு	
சிரமப்்பட்டு	 நைப்்ப்தக்	 ்கணசைன்.	 ்பொது்கொப்புக்	 ்கருவி்களில	
்பயன்்படுத்தப்்படும்	்கொர்்பன்	இ்ழ்யக்	ச்கொணடு	முநநூறு	கிரொம்	
எ்ையில	 ச�யற்்்கக்	 ்கொல்கள்	 உரு்வொக்்கப்்பட்ைை.	 அத்ை	
அ்வர்்கள்	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.
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்வொன்மதி : நூறு	ஆணடு்களுக்குப்	பிறகு	நமது	இநதியொ	எப்்படி	இருக்கும்	எை	
நி்ைக்கிறீர்்கள்	ஐயொ?

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		
ச்வப்்ப த்்தயும் 	 ச்வளியிட்டுக்ச ்க ொணசை 	 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 : மொை்வர்்களொகிய	 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?

6th Std Tamil CBSE Pages 51-76.indd   67 13-01-2020   18:13:49



68

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	இருநது	
உங்்களின்			எலலைொ	விைொக்்களுக்கும்		வி்ை	கி்ைத்ததலலை்வொ?		
மகிழ்ச்சிதொசை?	

மொை்வர்்கள்	 : மிக்்க	மகிழ்ச்சி,	நன்றி	ஐயொ!

மொை்வ	–	மொைவியர்	புத்சதொளி	ச்பற்ற்வர்்களொ்க	அரங்்்கவிட்டு	ச்வளிசயறுகின்றைர்.

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

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.

3.	 நீங்்கள்	அப்துல	்கலைொமிைம்	ச்கட்்க	விரும்பும்	விைொக்்க்ள	எழுது்க.

கறபேதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
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இயல்
மூன்று மமாழி முைல், இறுதி எழுத்துகள

கறகணடு

சமொழி	இறுதி	
எழுத்து்கள்

சமொழி	முதல	
எழுத்து்கள்
சமொழி	முதல	
எழுத்து்கள்

	 	 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	ச்ப�முடியும்.	

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.
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சமொழிக்கு	முதலில	்வரொத	எழுத்து்கள்

•		சமயசயழுத்து்கள்	்பதிசைட்டும்		ச�ொலலின்	முதலில	்வொரொ.

•  ை,ை,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	எழுத்து்கள்	ச�ொலலின்	முதலில	்வொரொ.

(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.		

•		 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,	 ச்வள	ஆகிய	எட்டு	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,	ச்வரிந,	அவ)

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.	 சமொழிக்கு	முதலில	்வரும்	உயிர்சமய	எழுத்து்கள்	யொ்்வ?

2.	 சமொழிக்கு	இறுதியில	்வொரொ	சமயசயழுத்து்கள்	யொ்்வ?

3.	 ச�ொலலின்	இ்ையில	மட்டுசம	்வரும்	எழுத்து்கள்	எ்்வ?

்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.

   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	எப்ச்பொது	ச்கொணைொைப்்படுகிறது	?	ஏன்?

	 4.	இப்்பத்திக்குப்	ச்பொருத்தமொை	த்லைப்பிடு்க.

ஈடு்பொடு																						ச்பருங்்கைல
நுண	ச்பொருள்												துரு்வப்	்பகுதி
உற்ற்வன்																				குறிக்ச்கொள்

சதொழிலநுட்்பம்													ச்பொலிசயொ
நுணணுைர்வு														மூலைக்கூறு்கள்

ஆசிரியர கூ்றக்்கடடு எழுது்க.

கீழக்கசொணும் ்தளைப்பில் ்கடடுளர எழுது்க.

	 அறிவியல	ஆக்்கங்்கள்

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.	 எநதிரமனிதனுக்குக்	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	எநதிரமனிதன்.

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

6th Std Tamil CBSE Pages 51-76.indd   75 13-01-2020   18:13:54



76

இளைய் ச்யல்�சொடு்கள

சூழளைக ள்கயசொள்க.

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

	 •	 அழ	ஆரம்பித்து	விடுச்வன்.					 •			யொரிைமொ்வது		உதவி	ச்கட்ச்பன்.
	 •	 அருகில	உள்ள்வரிைம்	அ்லைச்பசி்ய	்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

கதலச் ம�ால் அறி்வாம்.
	 ச�யற்்்க	நுணைறிவு	 -	 Artificial	Intelligence	 மீத்திறன்	்கணினி	 -	 Super	Computer	
								ச�யற்்்கக்	ச்கொள்	 -	 Satellite	 நுணைறிவு	 -	 Intelligence

நிறக அைறகுத் ைக...

்பலை்வ்்க	எநதிர	மனிதர்்களின்	்பைங்்க்ள	இ்ையத்தில	ச�்கரித்துப்	்பைத்சதொகுப்பு	
உரு்வொக்கு்க.
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   திருக்குறள் 
  கடவுள் வாழ்த்து (1)
  1)	 அகர	முதல	எழுத்தலலலாம்	ஆதி
	 பகவன்	முதற்றே	உலகு.
		2)	 கறறேதனலால	ஆய	பயன்என்்கலால	வலாலறிவன்
	 நறறேலாள்	்தலாழலாஅர்	எனின்
		3)	 மலர்மிசை	ஏகினலான்	மலாண்அடி	்ைர்்நதலார்
	 நிலமிசை	நீடுவலாழ்	வலார்.
		4)	 ்வண்டுதல	்வண்்லாசம		இலலான்அடி	்ைர்்நதலார்க்கு
	 யலாண்டும்	இடும்சப	இல.
		5)	 இருள்்ைர்	இருவிசனயும்	்ைரலா	இசறேவன்
	 ்பலாருள்்ைர்	புகழ்புரி்நதலார்	மலாட்டு.
		6)	 ்பலாறிவலாயில	ஐ்நதுஅவிததலான்	்பலாய்தீர்	ஒழுக்க	
	 ்நறிநின்றேலார்	நீடுவலாழ்	வலார்.
		7)	 தனக்குஉவசம	இலலலாதலான்	தலாள்்ைர்்நதலார்க்கு	அலலலால
	 மனக்கவசல	மலாறறேல	அரிது.
		8)	 அறேஆழி	அ்நதணன்	தலாள்்ைர்்நதலார்க்கு	அலலலால	
	 பிறேஆழி	நீ்நதல	அரிது.
		9)	 ்கலாளில	்பலாறியில	குணம்இல்வ	எண்குணததலான்
	 தலாசை	வணஙகலாத	தசல
		10)	 பிறேவிப்	்பருஙக்ல	நீ்நதுவர்	நீ்நதலார்
	 இசறேவன்	அடி்ைரலா	தலார்.

  வான்சிறப்பு (2)
  1)	 வலான்நின்று	உலகம்	வழஙகி	வருதலலான்	
	 தலான்அமிழ்தம்	என்றுஉணரற	பலாறறு
		2)	 துப்பலார்க்குத	துப்பலாய	துப்பலாக்கித	துப்பலார்க்குத	
	 துப்பலாய	தூஉம்	மசழ.
		3)	 விண்இன்று	்பலாய்ப்பின்	விரிநீர்	வியன்உலகதது	
	 உள்நின்று	உ்றறும்	பசி.
		4)	 ஏரின்	உழலாஅர்	உழவர்	புயலஎன்னும்
	 வலாரி	வைஙகுன்றிக்	கலால.
		5)	 ்கடுப்பதூஉம்	்கட்்லார்க்குச்	ைலார்வலாய்மறறு	ஆங்க
	 எடுப்பதூஉம்	எலலலாம்	மசழ.
		6)	 விசும்பின்	துளிவீழின்	அலலலாலமறறு	ஆங்க	
	 பசும்புல	தசலகலாண்பு	அரிது.
		7)	 ்நடுஙக்லும்	தன்நீர்சம	குன்றும்	தடி்நதுஎழிலி
	 தலான்நலகலாது	ஆகி	விடின்.
		8)	 சிறேப்்பலாடு	பூைசன	்ைலலலாது	வலானம்
	 வறேக்கு்மல	வலா்னலார்க்கும்	ஈண்டு.
		9)	 தலானம்	தவம்இரண்டும்	தஙகலா	வியன்உலகம்	
	 வலானம்	வழஙகலாது	எனின்.
		10)	 நீர்இன்று	அசமயலாது	உலகுஎனின்	யலார்யலார்க்கும்
	 வலான்இன்று	அசமயலாது	ஒழுக்கு.
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  நீத்்ார் பெருமை (3)
 	1)	 ஒழுக்கதது	நீததலார்	்பருசம	விழுப்பதது
	 ்வண்டும்	பனுவல	துணிவு.
		2)	 துறே்நதலார்	்பருசம	துசணக்கூறின்	சவயதது
	 இறே்நதலாசர	எண்ணிக்்கலாண்	்றறு.
		3)	 இருசம	வசக்தரி்நது	ஈண்டுஅறேம்	பூண்்லார்
	 ்பருசம	பிறேஙகிறறு	உலகு.
		4)	 உரன்என்னும்	்தலாட்டியலான்	ஓசர்நதும்	கலாப்பலான்
	 வரன்என்னும்	சவப்பிற்கலார்	விதது.
		5)	 ஐ்நதுஅவிததலான்	ஆறறேல	அகலவிசும்பு	உைலார்்கலாமலான்
	 இ்நதிர்ன	ைலாலும்	கரி.
		6)	 ்ையறகுஅரிய	்ைய்வலார்	்பரியர்	சிறியர்
	 ்ையறகுஅரிய	்ைய்கலலா	தலார்.
		7)	 சுசவஒளி	ஊறுஓசை	நலாறறேம்என்று	ஐ்நதின்	
	 வசக்தரிவலான்	கட்்்	உலகு.
		8)	 நிசறே்மலாழி	மலா்நதர்	்பருசம	நிலதது
	 மசறே்மலாழி	கலாட்டி	விடும்
		9)	 குணம்என்னும்	குன்றுஏறி	நின்றேலார்	்வகுளி
	 கண்மயும்	கலாததல	அரிது.
		10)	 அ்நதணர்	என்்பலார்	அறே்வலார்மறறு	எவ்வுயிர்க்கும்	
	 ்ை்நதண்சம	பூண்டுஒழுக	லலான்.

  ைக்கட் பெறு (7)
		1)	 ்பறுமவறறுள்	யலாம்அறிவது	இலசல	அறிவுஅறி்நத
	 மக்கட்்பறு	அலல	பிறே.
		2)	 எழுபிறேப்பும்	தீயசவ	தீண்்லா	பழிபிறேஙகலாப்
	 பண்புச்	மக்கள்	்பறின்.
		3)	 தம்்பலாருள்	என்பதம்	மக்கள்	அவர்்பலாருள்	
	 தம்தம்	விசனயலான்	வரும்.
		4)	 அமிழ்தினும்	ஆறறே	இனி்ததம்	மக்கள்	
	 சிறுசக	அைலாவிய	கூழ்.
		5)	 மக்கள்்மய்	தீண்்ல	உ்றகுஇன்பம்	மறறுஅவர்
	 ்ைலாற்கட்்ல	இன்பம்	்ைவிக்கு.
		6)	 குழலஇனிது	யலாழ்இனிது	என்பதம்	மக்கள்
	 மழசலச்்ைலால	்கைலா	தவர்.
		7)	 த்நசத	மகறகுஆறறும்	நன்றி	அசவயதது
	 மு்நதி	இருப்பச்	்ையல.
		8)	 தம்மின்தம்	மக்கள்	அறிவுச்சம	மலாநிலதது	
	 மன்னுயிர்க்கு	எலலலாம்	இனிது.
		9)	 ஈன்றே	்பலாழுதின்	்பரிதுஉவக்கும்	தன்மகசனச்	
	 ைலான்்றேலான்	எனக்்கட்்	தலாய்.
		10)	 மகன்த்நசதக்கு	ஆறறும்	உதவி	இவன்த்நசத 
	 என்்நலாறறேலான்	்கலாலஎனும்	்ைலால.
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     அன்புமடமை (8)
		1)	 அன்பிறகும்	உண்்்லா	அச்க்கும்தலாழ்	ஆர்வலர்
	 புன்கண்நீர்	பூைல	தரும்.
		2)	 அன்பிலலார்	எலலலாம்	தமக்குரியர்	அன்புச்யலார்	
	 என்பும்	உரியர்	பிறேர்க்கு.
		3)	 அன்்பலாடு	இசய்நத	வழக்்கன்ப	ஆருயிர்க்கு
	 என்்பலாடு	இசய்நத	்தலா்ர்பு.
		4)	 அன்புஈனும்	ஆர்வம்	உச்சம	அதுஈனும்
	 நண்புஎன்னும்	நலா்லாச்	சிறேப்பு.
		5)	 அன்புறறு	அமர்்நத	வழக்்கன்ப	சவயகதது	
	 இன்புறறேலார்	எய்தும்	சிறேப்பு.
		6)	 அறேததிற்க	அன்புைலார்பு	என்ப	அறியலார்	
	 மறேததிறகும்	அஃ்த	துசண.
		7)	 என்பு	இலதசன	்வயில்பலாலக்	கலாயு்ம
	 அன்பி	லதசன	அறேம்.
		8)	 அன்பகதது	இலலலா	உயிர்வலாழ்க்சக	வன்பலாறகண்
	 வறறேல	மரம்தளிர்த	தறறு.
		9)	 புறேததுறுப்பு	எலலலாம்	எவன்்ைய்யும்	யலாக்சக
	 அகததுறுப்பு	அன்பி	லவர்க்கு.
		10)	 அன்பின்	வழியது	உயிர்நிசல	அஃதுஇலலார்க்கு
	 என்பு்தலால	்பலார்தத	உ்ம்பு.

இனியமவ கூறல் (10)
		1)	 இன்்ைலாலலால	ஈரம்	அசைஇப்	படிறுஇலவலாம்
	 ்ைம்்பலாருள்	கண்்லார்வலாய்ச்	்ைலால.
		2)	 அகன்அமர்்நது	ஈதலின்	நன்்றே	முகன்அமர்்நது
	 இன்்ைலாலன்	ஆகப்	்பறின்.
		3)	 முகததலான்	அமர்்நது	இனிது்நலாக்கி	அகததலான்	ஆம்
	 இன்்ைலா	லின்த	அறேம்.
		4)	 துன்புறூஉம்	துவ்வலாசம	இலலலாகும்	யலார்மலாட்டும்
	 இன்புறூஉம்	இன்்ைலா	லவர்க்கு.
		5)	 பணிவுச்யன்	இன்்ைலாலன்	ஆதல	ஒருவறகு	
	 அணிஅலல	மறறுப்	பிறே.
		6)	 அலலசவ	்தய	அறேம்்பருகும்	நலலசவ	
	 நலாடி	இனிய	்ைலாலின்.
		7)	 நயன்ஈன்று	நன்றி	பயக்கும்	பயன்ஈன்று	
	 பண்பின்	தசலப்பிரியலாச்	்ைலால.
		8)	 சிறுசமயுள்	நீஙகிய	இன்்ைலால	மறுசமயும்	
	 இம்சமயும்	இன்பம்	தரும்.
		9)	 இன்்ைலால	இனிதுஈன்றேல	கலாண்பலான்	எவன்்கலா்லலா
	 வன்்ைலால	வழஙகு	வது.
		10)	 	இனிய	உைவலாக	இன்னலாத	கூறேல	
	 கனிஇருப்பக்	கலாய்கவர்்ந	தறறு..
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வான்புகழ் வள்ளுவரின் அறககருத்துகள் மாணவரிடம் சென்று செர சவண்டும். 
அதன்வழி நன்சனெறிப் பண்புகள் மாணவரிடடசே வளர சவண்டும் என்ற சநாககில் 
புதிே பாடத்திடடத்தில் திருககுறளின்  60  பாககள் செரககப்படடுள்ளனெ .

 மாணவரகள்  எளிதில்  படித்துப்  சபாருள்  புரிந்துசகாள்வதற்கு  ஏற்றவடகயில் 
குறடபாககளின் சீரகள் பிரித்துத் தரப்படடுள்ளனெ; அலகிடுவதற்காக அன்று.

திருக்குறள் கருத்துகமை 
ைாணவர்களிமடபய ெரப்புவ்றகான வழிகாட்டு்ல்கள்

 நாள்சதாறும் வழிபாடடுக கூடடத்தில் திருககுறடளப் சபாருளுடன் கூறலாம். 
 வகுப்பு வாரிோகத் திருககுறள் ஒப்புவித்தல் சபாடடி நடத்தலாம். 
 இலககிே  மன்றக  கூடடஙகளில்  குறடபாககள்  சதாடரபானெ  கடதகடளக 

கூறலாம். 
 திருககுறள் கருத்துகடள விளககும் நாடகஙகடள நடத்தச் செயேலாம்.
 திருககுறள் கருத்துகடள விளககும் ஓவிேப் சபாடடிடே நடத்தலாம்.
 குறடபாககள் சதாடரபானெ வினொககடளத் சதாகுத்து வினொடி வினொ நடத்தலாம்.
 ொன்சறார  வாழ்வில்  நிகழ்ந்த  சுடவோனெ  நிகழ்ச்சிகள்  மூலம்  திருககுறள் 

கருத்துகடள விளககலாம்.
 உலகப்  சபாதுமடறோம்  திருககுறளில்  இடம்  சபற்றிருககும்  நன்சனெறிக 

கருத்துகளின்  அடிப்படடயில்  நீதிககடதகள்,  இடெப்பாடல்கள்,  சித்திரக 
கடதகள்,  அடெவூடடப்  படஙகள்  ஆகிேவற்டற  உருவாககி  அவற்றின் 
வாயிலாகத் திருககுறள் வளஙகடள மாணவரகளிடம் சகாண்டு செரககலாம்.
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ஆல�ோசனைக் குழு
முனைவர் பா. வீரபபன்
லேரோசிரியர், லேசியக் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி மற்றும் ேயிற்சி  
நிறுவைம், புதுடில்லி.
முனைவர் டி. சகாய தாஸ்
லேரோசிரியர் மற்றும் துனைதேன�வர், மோநி�க் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி  
மற்றும்  ேயிற்சி நிறுவைம், லகரளோ.
முனைவர்  நா. அருள்முருகன்
இனை இயக்குநர், ஒருங்கினைநே ேள்ளிக் கல்வி, சசனனை-6.

லம�ோய்வோளர் குழு
முனைவர் இராம. பாண்டுரஙகன்
இனை இயக்குநர் (ஓய்வு), மோநி�க் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி  மற்றும்  
ேயிற்சி நிறுவைம், சசனனை.
முனைவர் ச. மாடசாமி
லேரோசிரியர் (ஓய்வு), சசனனை.
திரு. ச. தமிழ்ச்சலவன்
எழுதேோளர்.
திருமதி ஏ.எஸ். பதமாவதி
எழுதேோளர், சசனனை.
திரு. ம. இராமகிருட்டிைன்
முேனனமக்கல்வி அலுவ�ர், திருச்சி.

ேோட வல்லுநர் குழு
முனைவர் வி. கிருஷ்ணன்
ேமிழ்ததுனைேன�வர், அரசு கன�க்கல்லூரி, உடுமன�பலேடனட. 
முனைவர் காசி. மாரியபபன்
இனைப லேரோசிரியர், சேரியோர் ஈ.சவ.ரோ. கல்லூரி, திருச்சி.
முனைவர் பா. முததுசாமி
உேவிப லேரோசிரியர், ேச்னசயபேன கல்லூரி, சசனனை.      
முனைவர் மா. ்வஙகடடசன்
இனைப லேரோசிரியர், அரசு கன�க் கல்லூரி (ஆடவர்), கிருஷைகிரி.
முனைவர் கவிதா ராணி
இனைபலேரோசிரியர், ல�டி லடோக் கல்லூரி, மதுனர.
முனைவர் அ. ம்ணமலர்்ச்சலவி
முதுநின� விரிவுனரயோளர், மோவடட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் ேயிற்சி 
நிறுவைம், அரியலூர் மோவடடம்.  

ஆறாம் வகுப்பு  -  தமிழ் 
ஆக்கம்

்கலை மற்றும் வடிவலமப்புககுழு
வலைபடம்
திரு. இனையராஜா 
திரு. இனையபாரதி
திரு. லகோபு சுபனேயன
திரு. பி. தைபால
ஓவிய ஆசிரியர், M.CT. RM.   இரோமநோேன சசடடியோர் லமல்நின�ப ேள்ளி, 
குழிபினை, புதுக்லகோடனட மோவடடம்.
திரு. டசா.டவலமுருகன்
ஓவிய ஆசிரியர், அரசு மகளிர் லமல்நின�ப ேள்ளி, 
லகோவில்ேடடி, தூததுக்குடி  மோவடடம்.
திரு. ஏ.முததுக்குமரன்
ஓவிய ஆசிரியர், அ.லம.நி.ேள்ளி, ேண்ருடடி, கடலூர் மோவடடம்.
திரு. என். டகாபாலகிருஷ்ணன்
ஓவிய ஆசிரியர், குமோர ரோஜோ முதனேயோ லமல்நின�ப ேள்ளி,
கோநதி நகர், அனடயோர், சசனனை.
திரு. கா. தைஸ் தீபக் ராஜன்
திரு. கா .நலன் நான்சி ராஜன்
திரு.  ம.சார்லஸ்     
மோைவர்கள்,அரசு கவின கன� கல்லூரி, சசனனை மற்றும் கும்ேலகோைம்

பக்க வடிவலமப்பாளர்
ேனையவ�ம் ேோ. இரோமநோேன
வி2இலைோலவஷனஸ், சசனனை

தைக ்கட்டுப்பாடு
திரு. லகோபு சுபனேயன
திரு. எம். கரண்
அருண் கோமரோஜ் ேைனிசோமி

நனறி
டகாபுலு, மருது, லதா

தட்டச்சர்
திருமதி இைா.வித்ா 
மாநிைக ்கல்வியி்ல் ஆைாய்சசி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், ச்சனலன.

அட்லடப்படம் 
்கதிர் ஆறுமு்கம்
 
ஒருங்கிலைப்பு
ைமமஷ முனிசாமி

ேோடநூ�ோசிரியர் குழு
திரு. ம. பாலசுபபிரமணியம்
விரிவுனரயோளர், மோவடட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் ேயிற்சி நிறுவைம். கரூர்.
திருமதி .்சா. இராஜலஷமி
ேடடேோரி ஆசிரியர், நகரோடசி லமல்நின�ப ேள்ளி, லசன�யூர், ேோம்ேரம், 
கோஞ்சிபுரம் மோவடடம்.
திரு. த. ஜீவாைநதம்
ேடடேோரி ஆசிரியர்,  ஊரோடசி ஒனறிய நடுநின�ப ேள்ளி, அடடபேடடி, 
சகோடடோம்ேடடி ஒனறியம், மதுனர மோவடடம்.
திரு. சிவ. முரளி
ேடடேோரி ஆசிரியர், லஜ.எப.லமல்நின�ப ேள்ளி, புலிவ�ம்,
திருச்சி மோவடடம்.
புலவர் கு. சம்பநதம்
முதுகன� ஆசிரியர் (ஓய்வு), டி.ஆர்.பி.சி.சி.சி இநது லமல்நின�ப ேள்ளி,  
திருவள்ளூர்.
திருமதி சிவ. அன்பு்ச்சலவி
முதுகன� ஆசிரியர், சே.கோ.அரசு மகளிர் லமல்நின�ப ேள்ளி, அம்ேததூர்,  
திருவள்ளூர் மோவடடம்.
புலவர் தமிழ. திருமால
முதுகன� ஆசிரியர்,  திருவள்ளுவர் லமல்நின�ப ேள்ளி, குடியோதேம், 
லவலூர் மோவடடம்.
முனைவர் ்ச. தாரடகஸ்வரி
முதுகன� ஆசிரியர், அரசு ஆண்கள் லமல்நின�ப ேள்ளி,  லக.வி.குபேம், லவலூர் 
மோவடடம். 
திரு. ்மா. மருதமுதது
ேடடேோரி ஆசிரியர், அரசு லமல்நின�ப ேள்ளி, இ.கீரனூர், கடலூர் மோவடடம்.
திருமதி ஆர். சநதிரா
ேடடேோரி ஆசிரியர், அரசு லமல்நின�ப ேள்ளி, லமடவோக்கம், சசனனை.
திருமதி ஐ.சா. டமபல ்ஜசி சநதிரா
ேடடேோரி ஆசிரியர், சி.சி.எம்.ஏ.அரசு  சேண்கள் லமல்நின�ப ேள்ளி, ரோஜோசேரு, 
லகோனவ. 
திரு. ந. தமிழக் காவலன்
ேடடேோரி ஆசிரியர், அரசு லமல்நின�ப ேள்ளி, அடியக்கமங்க�ம்,  திருவோரூர் 
மோவடடம்.
திருமதி மு. கீதா
இனடநின� ஆசிரியர், அரசு மகளிர் லமல்நின�ப ேள்ளி, சநனேலேடனட, 
புதுலகோடனட மோவடடம்.
திருமதி ச. சாநத சுநதரி
ேடடேோரி ஆசிரியர், ஆர்.லக.ஸ்ரீ.  ரங்கம்மோள் கல்வி நின�யம்,
லகோனவ.
திருமதி ்ர. விமலா டதவி
ேடடேோரி ஆசிரியர், அரசு லமல்நின�ப ேள்ளி, சிறுமன� ரோயபுரம், திண்டுக்கல் 
மோவடடம்.
திருமதி ஆ. கனலவாணி
ேடடேோரி ஆசிரியர், ஊரோடசி ஒனறிய நடுநின�ப ேள்ளி, கோளம்ேோனளயம், 
லகோனவ மோவடடம்.
திருமதி நா. ஜாைகி
ேடடேோரி ஆசிரியர், அரசு  சேண்கள் லமல்நின�ப ேள்ளி, சினைதேடோகம், 
லகோனவ  மோவடடம்.
முனைவர் ஆ. சக்தி வடிவு
முதுகன� ஆசிரியர், அறிஞர் அண்ைோ அரசு லமல்நின�ப ேள்ளி, குனனூர், 
நீ�கிரி மோவடடம்.
திருமதி வசநதா
ேடடேோரி ஆசிரியர், ேவனஸ் ரோஜோஜி விதயோஷரம்(CBSE), கீழ்ேோக்கம்,  சசனனை.
திருமதி டஜ.பி.ஆர். லீைா ஜீடியா
ேடடேோரி ஆசிரியர், டி.ஏ.வி. ஆண்கள் லமல்நின�ப ேள்ளி, லகோேோ�புரம், 
சசனனை. 
திரு. மா. பழனி
ேன�னம ஆசிரியர், ஊரோடசி ஒனறிய நடுநின�ப ேள்ளி, சினைபேள்ளததூர், 
சேனைகரம், ேருமபுரி மோவடடம்.
திருமதி ப. சிதரகலா
ேடடேோரி ஆசிரியர், சினமயோ விதயோ�யோ (CBSE),  சினமயோ  நகர், விருகம்ேோக்கம், 
சசனனை.
முனைவர் ந. சுடரஷராஜன்
ேடடேோரி ஆசிரியர், புனிே வளைோர் அரசு  லமல்நின�ப ேள்ளி,  மஞ்சக்குபேம், 
கடலூர் மோவடடம்.
திரு. பரகாஷ
ஆசிரியப ேயிற்றுநர், அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம், நோமக்கல்.
திரு. இ. அபதுலககஃபூர்
ேடடேோரி ஆசிரியர், அரசு லமல்நின�ப ேள்ளி,லேவர் லசோன�,
நீ�கிரி மோவடடம்.

ஒருங்கினைபேோளர்
திருமதி மு. ்சலவி
ேடடேோரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நின�பேள்ளி, லசரி, கோலவரிபேோக்கம் ஒனறியம், 
லவலூர் மோவடடம்.

8181

6th Std Tamil Term I_Author Page.indd   81 13-01-2020   18:55:38



தமிழநதாடு அரசு

பள்ளிக் கல்வித்துைற

ஆறதாம் வகுப்பு
இரண்தாம் பருவம்

தததாகுதி - 1

தமிழ
ENGLISH

தமிழநதாடு அரசு விைலயில்லதாப் பதா்நூல் வழங்கும் திட்்்ததின்கீழ தவளியி்ப்பட்்து

தீண்தாைம மனிதேநயமற்ற தசயலும் தபருங்குற்றமும் ஆகும்
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II

விற்பைனக்கு அன்று

 ெசன்ைன-600 006 

மா
நில

க் 
கல்

வி
யியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நி

று
வ

ன
ம்.  

அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 
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III

முகவுரை

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

•  கற்ைர்ல மனனத்தின் திரெயில் இருநது மகாற்றிப் பரடப்பின் 
பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

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

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

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

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

புதுரமயகான வடிவரமப்பு, ஆைமகான தபகாருள மற்றும் குைநரேகளின் 
உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுரை எனப் புதுரமகள ப்ல ேகாஙகி 
உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் ேவழும்தபகாழுது, 
தபருமிேம் ேதும்ப ஒரு புதிய உ்லகத்துககுள நீஙகள நுரைவீரகள 
என்று உறுதியகாக �ம்புகிதைகாம்.
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ஜன ைை ேன அதிொ�ை ஜ� யஹ
 ்பாரத ்பாக்� விதாதா
்பஞ்�ா்ப ஸி்நது குஜராத ேராட்ைா
 திராவிை உத்ைை ்பங்ைா
வி்நதி� ஹிோ�ை �முனா ைங்ைா
 உச�ை ஜைதி தரங்ைா.
தவ சு்ப ொயே ஜாயை
 தவ சு்ப ஆசிஸ ோயை
 ைாயஹ தவ ஜ� ைாதா
ஜன ைை ேங்ைை தா�ை ஜ� யஹ
 ்பாரத ்பாக்� விதாதா
ஜ� யஹ ஜ� யஹ ஜ� யஹ
 ஜ� ஜ� ஜ� ஜ� யஹ!

            -    ேைாைவி இரவீ்நதிரொத தாகூர.

நதாடடுப்�ண் - ப�தாருள்
 

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

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

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

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

உ்க்கு பவற்றி! பவற்றி! பவற்றி!

IV

நதாட்டுப்பண்
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V

தமிழ்தததாய் வதாழ்தது - ப�தாருள் 
 

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

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

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

                                          வதாழ்ததுதுபெ!
                                          வதாழ்ததுதுபெ!

 
-    ‘ெப்தானெணீயம்’ ப�. சுநதர்தார்.

தமிழ்தததாய் வதாழ்தது
ஜன ைை ேன அதிொ�ை ஜ� யஹ
 ்பாரத ்பாக்� விதாதா
்பஞ்�ா்ப ஸி்நது குஜராத ேராட்ைா
 திராவிை உத்ைை ்பங்ைா
வி்நதி� ஹிோ�ை �முனா ைங்ைா
 உச�ை ஜைதி தரங்ைா.
தவ சு்ப ொயே ஜாயை
 தவ சு்ப ஆசிஸ ோயை
 ைாயஹ தவ ஜ� ைாதா
ஜன ைை ேங்ைை தா�ை ஜ� யஹ
 ்பாரத ்பாக்� விதாதா
ஜ� யஹ ஜ� யஹ ஜ� யஹ
 ஜ� ஜ� ஜ� ஜ� யஹ!

            -    ேைாைவி இரவீ்நதிரொத தாகூர.

நதாடடுப்�ண் - ப�தாருள்
 

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

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

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

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

உ்க்கு பவற்றி! பவற்றி! பவற்றி!

IV

நதாட்டுப்பண்
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ேதசிய ஒருைமப்பதாட்டு உறுதிதமதாழி

 ‘நதாட்டின் உரிைம வதாழைவயும் ஒருைமப்பதாட்ை்யும் 
ேபணிக்கதா்தது வலுப்படு்ததச் தசயற்படுேவன்’ என்று உளமதார 
நதான் உறுதி கூறுகிேறன்.

 ‘ஒருேபதாதும் வன்முைறைய நதாே்ன் என்றும் சமயம், 
தமதாழி, வட்்தாரம் முதலியைவ கதாரணமதாக எழும் 
ேவறுபதாடுகளுக்கும் பூசல்களுக்கும் ஏைனய அரசியல் 
தபதாருளதாததாரக் குைறபதாடுகளுக்கும் அைமதி தநறியிலும் 
அரசியல் அைமப்பின் வழியிலும் நின்று தீர்வு கதாணேபன்’ 
என்றும் நதான் ேமலும் உறுதியளிக்கிேறன்.

உறுதிதமதாழி

 இந்தியதா எனது நதாடு. இந்தியர் அைனவரும் என் உ்ன் 
பிறந்தவர்கள். என் நதாட்ை் நதான் தபரிதும் ேநசிக்கிேறன். 
இந்நதாட்டின் பழம்தபருைமக்கதாகவும் பன்முக மரபுச் 
சிறப்புக்கதாகவும் நதான் தபருமிதம் அை்கிேறன். இந்நதாட்டின் 
தபருைமக்கு்த தகுந்து விளங்கி் என்றும் பதாடுபடுேவன்.

 என்னுை்ய தபற்ேறதார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் 
மூ்தேததார் அைனவைரயும் மதிப்ேபன்; எல்லதாரி்மும் அன்பும் 
மரியதாைதயும் கதாட்டுேவன்.

 என் நதாட்டிற்கும் என் மக்களுக்கும் உைழ்ததி் முைனந்து 
நிற்ேபன்.  அவர்கள் நலமும் வளமும் தபறுவதிேலததான் 
என்றும் மகிழச்சி கதாணேபன்.
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உ்லகின் மூத்ே தமகாழியகாம் ேமிழின் பல்தவறு பரிமகாணஙகரள
இன்ரைய இளம்ேர்லமுரைககு

அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு துரணககருவியகாக இப்பகாடநூல்.

தமகாழிப்பகாடத்ரே மட்டுமல்்லகாமல் பிைபகாடஙகரளப் பயி்ல,
கருத்துகரளப் புரிநது எதிரவிரனயகாற்ை உேவும்  ஏணியகாய்…..  புதிய வடிவம், தபகாலிவகான 

உளளடககத்துடன் இப்பகாடநூல் உஙகள ரககளில்…

பகாடநூலில் உளள விரைவுக குறியீட்ரடப் (QR Code) பயன்படுத்துதவகாம்! எப்படி?
 •  உஙகள திைன்தபசியில்,கூகுள playstore /ஆப்பிள app store தககாணடு QR Code ஸ்தகனர தெயலிரய இ்லவெமகாகப் 

பதிவிைககம் தெய்து நிறுவிகதககாளக.
 •  தெயலிரயத் திைநேவுடன், ஸ்தகன் தெய்யும் தபகாத்ேகாரன அழுத்தித் திரையில் தேகான்றும் தகமைகாரவ QR Code-

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

ஆளுரம மிகக
ஆசிரியரகளுககும்   

ஆற்ைல் நிரை
மகாணவரகளுககும்...

ஒவ்தவகார இயர்லயும் 
ஆரவத்துடன் அணுக 
உரை�ரடஉ்லகம்,  

கவிரேப்தபரை, விரிவகானம், 
கற்கணடு

ஆகிய ேர்லப்புகளகாக . . . . .

பகாடப்பகுதிகளின் 
கருத்ரே விளகக அரிய, 

புதிய தெய்திகரள 
அறிநது தககாளள 

தேரிநது தேளிதவகாம். . . .

இ்லககியச்சுரவ உணரநது 
நுட்பஙகரள உளவகாஙகி 
தமகாழிரய ஆற்ைலுடன் 

பயன்படுத்ே
தமகாழிரய ஆளதவகாம் . . . . 

உயரசிநேரனத் திைன்தபை, 
பரடப்பகாககத்தின்வழி 

வகாழ்ரவத் ேன்னம்பிகரகயுடன் 
எதிரதககாளள, படித்துச்சுரவகக, 

தமகாழிவிரளயகாட்டு . . . .

தபகாருணரமககு ஏற்ப 
இயலின் தேகாடககத்தில் 

கற்ைல் த�காககஙகள

ககா்லத்தின் பகாய்ச்ெலுககு 
ஈடுதககாடுப்பேகாக 

இரணயவழி உைலிகள . . .

பயின்ை பகாடஙகள குறித்துச்
சிநதிகக, கற்ைல் 

தெயல்பகாடுகளகாகக  
கற்பரவ கற்ைபின் . . . .

மகாணவரேம்
அரடரவ அளவிட 

மதிப்பீடு . . . .

இயலின் இறுதியில்
விழுமியப் பககமகாக 
நிற்க அேற்குத் ேக. . .

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

ப�தாருளடக்கம்

 ( * ) இக்குறியிட்் பதா்ல்கள் மனப்பதா்ப்பகுதி

மின் நூல் இைணய வளங்கள்மதிப்பீடு

1 கல்வி மூதுரை * 2

அகதடகாபர

துன்பம் தவல்லும் கல்வி 4
கணதணனத் ேகும் கல்விககண திைநேவர 7

நூ்லகம் த�காககி... 11
இன எழுத்துகள 15

2 �காகரிகம், பணபகாடு ஆெகாைகதககாரவ 24

�வம்பர

கணமணிதய கணணுைஙகு 26
பகாடறிநது ஒழுகுேல் ேமிைர தபருவிைகா 29

மனம் கவரும் மகாமல்்லபுைம் 33
மயஙதககாலிகள 38
திருககுைள * 44

3 தேகாழில், வணிகம் �கானி்லம் பரடத்ேவன் 50

டிெம்பர

கடத்லகாடு விரளயகாடு * 53
கூடித் தேகாழில் தெய் வளரும் வணிகம் 56

உரைப்தப மூ்லேனம் 61
சுட்டு எழுத்துகள, வினகா எழுத்துகள 64

VIII
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ஆறதாம் வகுப்பு
இரண்தாம் பருவம்

தததாகுதி 1

தமிழ
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கற்றல் ்நொககங்கள்
 ்ல்வியின சிறப்லபயும் பைலனயும் உணர்தல்

 ்ல்விப்பணி  ஆறறிை  சபருை்க்லைப்  பறறி அறிதல்

 நூை்ம் பறறித் சதரிந்து  ச்காளளுதல்

 நூை்ம் ச�ல்லும் பழ்க்த்லத  ஏறபடுத்தி்க  ச்காளளுதல்

 ச�காற்ளில் எழுத்து்ள அலையும் முலறலை அறிந்து பைனபடுத்துதல்

இயல்
ஒன்று 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
ஒன்று 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
இந்நூலின்	 ஆசிரிேர	 ஒளடவோர.	 	 இவர	 ஆத்திசூடி,	
சகான்டற	 சவந்தன்,	 நல்வழி	 சபான்ற	 நூல்கடளயும்	
இேற்றியுள்ளார.

மூதுடர	 என்னும்	 சொல்லுககு	மூத்சதார	கூறும்	அறிவுடர	 என்பது	
சபாருள்.	சிறந்த	அறிவுடரகடளக	கூறுவதால்	இந்நூல்	மூதுடர	எனெப்	
சபேர	சபற்றது.	இந்நூலில்	முப்பத்சதாரு	பாடல்கள்	உள்ளனெ.

கவிவைப்்்பவை

வ�ொல்லும் வ்பொருளும் 
�ாெற	 – குற்றம்	இல்ைா�ல்

சீரதூககின்		–		 ஒப்பிட்டு	ஆராய்்நதால்

யதெம்	 	-	 ொடு

்பொைலின் வ்பொருள்
�ன்ைலையும்	குற்றம்	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?

சி்நதலை	விைா

1. கல்ைாத்வருககு	ஏற்ேடும்	இழப்புகலைப்	ேட்டிேலிடுக.

2. கல்வியின்	சிறப்ோக	நீஙகள்	எதலைக	கருதுகிறீரகள்?

மதிப்பீடு
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இயல்
ஒன்று 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

தூற்றும்ேடி	 -	 இகழும்ேடி
மூத்யதார	 -	 சேரியோர
ய�லதகள்	 – அறிஞரகள்

கவிவைப்்்பவை

	”கல்வி	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	 -	 குலறோ�ல்	

வ�ொல்லும் வ்பொருளும்
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்பொைலின் வ்பொருள்
	 ொ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	உலழப்லே	ெம்பி	
்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
எளிே	தமிழில்	 ெமூகச்	 சீரதிருத்தக	 கருத்துகடள	வலியுறுத்திப்	
பாடிேவர	 படடுகசகாடடட	 கல்ோணசுந்தரம்.	 	 திடரயிடெப்	
பாடல்களில்	 உடழப்பாளிகளின்	 உேரடவப்	 சபாற்றிேவர.	
மககள்	கவிஞர	என்னும்	சிறப்புப்	சபேரால்	அடழககப்படுபவர.

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. ொம்	எவ்வாறு	்வாழய்வணடும்	எைப்	ேட்டுகயகாட்லடோர	கூறுகிறார?

	4. ொம்	எவ்வாறு	்வாழ்நதால்	சேருல�	சேறைாம்?

சி்நதலை	விைா

நீஙகள்	ேடித்து	என்ை்வாக	விரும்புகிறீரகள்?		ஏன்?

மதிப்பீடு
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இயல்
ஒன்று 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	
�கிழு்நது	ஒன்று	அஙயக	்வ்நது	நின்றது.		
அதிலிரு்நது	ஒரு்வர	கீயழ	இறஙகிைார.		
ஆடு 	 ய�ய்த்துக சக ாணடிரு்நத
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	ஏற்ற	அ்வலர	அலழத்தைர	அ்வர	சகாடி	

ஏற்றும்யோது	அலை்வரும்	எழு்நது	நின்று	்வணககம்	செலுத்திைர.		அப்யோது	�ாண்வன்	
ஒரு்வன்	�ேஙகி	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�ா?

6th Std Tamil Term II Pages 1-73.indd   8 01-08-2020   13:46:49



9

கொமைொ�ரின் கல்விப்்பணிகள்
	 கா�ராெர	முதல்	அல�ச்ெராகப்	 ேதவியேற்ற	 யெரத்தில்	ஏறககுலறே	ஆறாயிரம்	

சதாடககப்ேள்ளிகள்	மூடப்ேட்டு	இரு்நதை.	அ்வற்லற	உடைடிோகத்	திறகக	ஆலணயிட்டார.		
�ாநிைம்	முழு்வதும்	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.

		�ாண்வரகள்	உேரகல்வி	சேறப்	சோறியிேல்	கல்லூரிகள்,	�ருத்து்வக	கல்லூரிகள்,	
கால்ெலட�ருத்து்வக	 கல்லூரிகள்,	 ஆசிரிேப்	 ேயிற்சி	 நிறு்வைஙகள்	 ஆகிே்வற்லறப்	
புதிதாகத்	 சதாடஙகிைார.	 தமிழொட்டில்	 ேை	 கிலைநூைகஙகலைத்	 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 வைளி்ைொம்

கா�ராெரின்	சிறப்புப்	சேேரகள்

வைரிநது வைளி்ைொம்

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

v 	 ெடு்வண	அரசு	1976இல்	ோ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.
v 	 ஆணடு	யதாறும்	கா�ராெர	பிற்நதொைாை	ஜூலை	ேதிலை்நதாம்	 ொள்	கல்வி	

்வைரச்சி	ொைாகக	சகாணடாடப்ேடுகிறது.

கொமைொ�ருககுச் வ�ய்யப்்பட்ை சி்றப்புகள் 

சேரு்நதலை்வர
ேடிககாத	ய�லத
கர�வீரர

கருப்புக	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	கல்விப்ேணிகள்	குறித்து	எழுதுக.

சி்நதலை	விைா
நீஙகள்	முதைல�ச்ெராைால்	கல்வி	முன்யைற்றத்திற்காக	என்சைன்ை	திட்டஙகலை	
்வகுப்பீரகள்?

மதிப்பீடு
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இயல்
ஒன்று நூலகம் ்நொககி...

விரிைொனம்

	 	 “கற்றது	 லகம்�ண	அைவு,	 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.	ஆசிேககணடத்தியையே	இரணடா்வது	சேரிே	நூைகம்	இதுதான்.	
தலரத்தைத்யதாடு	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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(சு்வரில்	�ாட்டப்ேட்டிருககும்	ஒரு	ேடத்லத	�ாண்வரகள்	ோரககின்றைர.)

கவிதா	 :	 ஐோ,	இ்நதப்	ேடத்தில்	இருப்ே்வர	ோர?

நூைகர	 :	 இ்வரதான்	முலை்வர	இரா.	அரஙகொதன்.	நூைக	
விதிகலை	 உரு்வாககிே்வர. 	 	 இ்வர	 இ்நதிே	
நூைகவிேலின்	த்நலத	(Father	of	Indian	library	science)	
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	
பி ச ர ய்லி 	 எழு த் தி ல் 	 நூ ல் க லை	
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	செல்ய்வாம்	
்வாருஙகள்.	 	 இ்நத	 முதல்	 தைம்	 குழ்நலதகளுககாகச்	 சிறப்ோக	
உரு்வாககப்	 ேட்ட	 ேகுதி.	
குழ்நலதகள்	 �கிழச்சிோை	
சூழலில்	 	 ேடிப்ேதற்காகச்	
செேற்லக 	 �ரம் 	 ஒன்று	
அல�ககப்ேட்டு	 உள்ைது.	
சிறு்வர கள் 	 � ட்டு�ல்ை	
அலை்வரின்	 �ைத்லதயும்	

வைரிநது வைளி்ைொம்

ஆசிோக	கணடத்தியையே		மிகப்	சேரிே		
நூைகம்		சீைாவில்	உள்ைது.

பிசரய்லி	நூல்

	 [அனு�திக 	 கடிதத்லத 	 ஆசிரிேர		
்வரய்வற்ோைரிடம்	 சகாடுககிறார. 	 அ்வர	
தலைல�	நூைகருககுத்	 சதாலையேசியில்	
'ஆசிரிேரும்	 �ாண்வரகளும்' 	 ்வ்நதுள்ை	
செய்திலேத்	 சதரிவிககின்றார. 	 தலைல�	
நூை க ர 	 உ தவி 	 நூை க ர 	 ஒ ரு்வல ர	
்வழிகாட்டிோக	அனுப்பில்வககின்றார.]
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சக ா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.

இத்தைத்தில்	அரசு	கீழத்திலெச்	சு்வடிகள்	நூைகம்	உள்ைது.	இஙகுப்	
ேலழல�ோை	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 வைளி்ைொம்

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
ஐ்நதாம்	தைம்	 -	 கணிதம்,	அறிவிேல்,	�ருத்து்வம்
ஆறாம்	தைம்	 -	 சோறியிேல்,	ய்வைாணல�,	திலரப்ேடககலை
ஏழாம்	தைம்	 -	 ்வரைாறு,	சுற்றுைா,	அரசு	கீழத்திலெச்	சு்வடிகள்	நூைகம்
எட்டாம்	தைம்	 -	 கல்வித்	சதாலைககாட்சி,		நூைகத்தின்	அலு்வைகப்	பிரிவு

அண்ைொ நூற்றொண்டு நூலகத்தின் எட்டுத் ைைங்கள்

6th Std Tamil Term II Pages 1-73.indd   13 01-08-2020   13:46:50



14

�ா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	 :	 �ாண்வரகலை	அலழத்துச்	
ச ெ ன் று 	 த ல ை ல �	
நூைகரிடமும்	உடன்	்வ்நத	துலண	நூைகரிடமும்	ென்றி	சதரிவித்துவிட்டு	
�ாண்வரகலைப்	ோரத்து,	�ாண்வரகயை!	�கிழச்சிதாயை!	்வாருஙகள்	
புறப்ேடைாம்.

1. நூைகஙகளில்	உள்ை	புத்தகஙகளில்	உஙகளுககுப்	பிடித்த�ாை	நூல்கலைப்
ேட்டிேலிடுக.

2. நீஙகள்	விரும்பிப்	ேடித்த	நூல்	குறித்து	ெணேனுடன்	உலரோடுக.

கற்பவை கற்றபின்

அணணா	நூற்றாணடு	நூைகத்லதப்	ேற்றிச்		சுருகக�ாக	எழுதுக.

மதிப்பீடு

வைரிநது வைளி்ைொம்

வைரிநது வைளி்ைொம்

நூலகத்தில் ்படித்து உயர்நிவல 
அவைநைைர்களுள் சிலர்

அறிஞர	அணணா,	ஜ்வஹரைால்	யெரு
அணணல்	அம்யேத்கர,	காரல்	�ாரகஸ்

சிற்நத		நூைகரகளுககு	டாகடர	ெ.	இரா.	
அரஙகொதன்		விருது	்வழஙகப்ேடுகிறது.
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இயல்
ஒன்று இன எழுத்துகள்

கறகண்டு

சிை	 எழுத்துகளுககு	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.

6th Std Tamil Term II Pages 1-73.indd   15 01-08-2020   13:46:50



16

ெரிோை	விலடலேத்	யதர்நசதடுத்து	எழுதுக.

1. ச�ல்லிைத்திற்காை	இை	எழுத்து	இடம்சேறாத	சொல்	எது?

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

2. த்வறாை	சொல்லை	்வட்டமிடுக.

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

பின்்வரும்	சொற்கலைத்	திருத்தி	எழுதுக.	

					பிலழ	 திருத்தம்	

சதணறல்	 ----------	

	கன்டம்	 ----------	

	ென்ரி	 	 ----------	

�ன்டேம்	 ----------	

குறுவிைா
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 எண்: 397
ஆற்றவும் ்கற்றோர அறிவுதட்ோர அஃதுதட்ோர
நோற்றித�யும் ந�ல்்லோ்த நோடுஇல்த்ல-அந்நோடு

 தவற்றுநோடு ஆ்கோ ்தமதவஆம் ஆயினோல்
ஆற்றுணோ தவண்டுவது இல்.

- பழநமோழி நோனூறு : 4
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.

வமொழிவய ஆள்்ைொம் !

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	ொள்,		�ாண்வர	ொள்,		ஆசிரிேர	ொள்,		யதசிே	இலைஞர	ொள்,	
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

6th Std Tamil Term II Pages 1-73.indd   18 01-08-2020   13:46:51



19

கீழககாணும்	சொற்களுள்	அல�்நதுள்ை	இை	எழுத்துகலை	எடுத்து	எழுதுஙகள்.

ெஙகு,	நுஙகு,	பிஞசு,	்வஞெம்,	ேணடம்,	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	்வச்சுத்தான்	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	
ேேன்ேடுத்திப்	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	குறிகயகாலை	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...

வமொழி்யொடு விவையொடு
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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	-	Book

மின்	இதழகள்	 	 -	 E	–	Magazine

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

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

3. கல்விோல்	உேர்நயதாரின்	சேேரகலை	இலணேத்தில்	யதடிப்	ேட்டிேலிடுக.

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

5. உைகப்	புகழசேற்ற	புத்தகத்	திருவிழாககள்	குறித்து	இலணேத்தில்	யதடி	எழுதுக.

இவையத்தில் கொண்க
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இலணைச் ச�ைல்பகாடு்ள

ே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�

விலைைகாடி 
பகார்ப்சபகாைகா...

Digitaldialects 
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கற்றல் ்நொககங்கள்
 நல்சைகாழு்க்ப் பண்பு்லை அறிதல்

 தமிழர் திருநகாளின சிறப்லப உணர்தல்

 தமிழரின சிறப்க்லைச் சிறப்லபயும் பிற ்லை்லையும் அறிதல்

 நகாட்டுப்புறப் பகாடல்்ள மூைம் ச்வளிப்படும் நகா்ரி்ம், பண்பகாட்டிலன அறிதல்

 ைைஙச்காலி ச்வறுபகாடு அறிந்து சைகாழிலைச் �ரிைகா்ப் பைனபடுத்துதல்

இயல்
இைண்டு ்பொைறிநது ஒழுகுைல்
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நனறி்றி்தல் நபோதறயுதடதம இனந�ோல்த்லோடு
இனனோ்த எவ்வுயிரக்கும் ந�ய்்ோதம ்கல்வித்ோடு
ஒபபுரவு ஆற்ற அறி்தல் அறிவுதடதம
நல்லினத ்தோதரோடு நட்டல் - இதவந்ட்டும்
ந�ோல்லி் ஆ�ோர விதது 

- நபருவோயின முள்ளி்ோர

இயல்
இைண்டு ஆ�ொைக்கொவை

ெ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 வ்பொருளும்
ென்றிேறிதல்		 – பிறர	செய்த	உதவிலே	�ற்வால�
ஒப்புரவு	 -	 எல்யைாலரயும்	ெ��ாகப்	யேணுதல்
ெட்டல்	 -	 ெட்புக	சகாள்ளுதல்

்பொைலின் வ்பொருள்
பிறர	 செய்த	உதவிலே	�ற்வாதிருத்தல்;	பிறர	 செய்யும்	 தீல�கலைப்	சோறுத்துக	

சகாள்ளுதல்;	இனிே	சொற்கலைப்	யேசுதல்;	எவவுயிரககும்	துன்ேம்	செய்ோதிருத்தல்;	
கல்வி	அறிவு	சேறுதல்;	எல்யைாலரயும்	ெ��ாகப்	யேணுதல்;	அறிவுலடே்வராய்	இருத்தல்;	
ெற்ேணபுகள்	உலடே்வயராடு	 ெட்புக	 சகாள்ளுதல்	ஆகிே	எட்டும்	 ெல்சைாழுககத்லத	
விலதககும்	விலதகள்	ஆகும்.

நூல் வைளி
ஆொரகசகாடவயின்	ஆசிரிேர	 சபருவாயின்	முள்ளிோர.	இவர	 பிறந்த	ஊர	
கேத்தூர.	ஆொரகசகாடவ	என்பதற்கு	நல்ல	ஒழுககஙகளின்	சதாகுப்பு	என்பது	
சபாருள்.	இந்நூல்	பதிசனெண்கீழ்ககணககு	நூல்களுள்	ஒன்று.	இந்நூல்	நூறு	
சவண்பாககடளக	சகாண்டது.	
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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
இைண்டு

	ோடல்கள்	 �ைத்திற்கு	 அல�திலேயும்	 �கிழச்சிலேயும்		
தருேல்வ.	 ோடலைப்	 ோடிைாலும்	 �கிழச்சி;	 யகட்டாலும்	
�கிழச்சி.	 	 ஏட்டில்	 எழுதப்ேடாத	இலெப்ோடல்கள்	 தமிழில்	
ஏராை�ாக	உள்ைை.	 தமிழரின்	பிறப்பு	முதல்	இறப்பு	்வலர	
ஒவச்வாரு	நிகழவிலும்	ோடல்கள்	முதன்ல�ோை	இடத்லதப்	
சேறுகின்றை.	 இ்நொட்டுப்புறப்	 ோடல்கயை	 தமிழரகளின்	
்வாழகலக	முலறகலைப்	ேடம்	பிடித்துக	காட்டுகின்றை.	

கவிவைப்்்பவை

ஆரோதரோ ஆரிரதரோ 
ஆரோதரோ ஆரிரதரோ 

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

்தந்்தததித்ல ந்தோட்டில் ்கட்டித
்தங்்கததித்ல பூ இதழததுச்
ந�ல்்லமோய் வந்து உதித்த 
த�ரநோட்டு முதத்ததனோ!

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

குளிக்்கக் குளம் நவட்டிக்
கு்லம்வோழ அதண ்கட்டிப
பசித்ப தபோக்்க வந்்த 
போண்டிநோட்டு முத்தமிதழோ!

்கண்தண ்கண்மணித்
்கண்ணுறங்கு ்கண்ணுறங்கு!

நந்்தவனம் ்கண் திறந்து

பண்தணோடு போட்டித�ததுப
போர தபோற்ற வந்்தோத்ோ!

்தந்்தததித்ல ந்தோட்டில் ்கட்டித
்தங்்கததித்ல பூ இதழததுச்
ந�ல்்லமோய் வந்து உதித்த 
த�ரநோட்டு முதத்ததனோ!

வந்்தோதரக் த்க அமரததிச்
சுதவ்ோன விருந்து தவக்கும் 
த�ோழநோட்டு முக்்கனித்ோ!

குளிக்்கக் குளம் நவட்டிக்
கு்லம்வோழ அதண ்கட்டிப
பசித்ப தபோக்்க வந்்த 
போண்டிநோட்டு முத்தமிதழோ!

்கண்தண ்கண்மணித்
்கண்ணுறங்கு ்கண்ணுறங்கு!

்தங்்கததித்ல பூ இதழததுச்
ந�ல்்லமோய் வந்து உதித்த 

வந்்தோதரக் த்க அமரததிச்
சுதவ்ோன விருந்து தவக்கும் 
த�ோழநோட்டு முக்்கனித்ோ!

கு்லம்வோழ அதண ்கட்டிப

போண்டிநோட்டு முத்தமிதழோ!

்கண்ணுறங்கு ்கண்ணுறங்கு!

்தங்்கததித்ல பூ இதழததுச்
ந�ல்்லமோய் வந்து உதித்த 

வந்்தோதரக் த்க அமரததிச்
சுதவ்ோன விருந்து தவக்கும் 
த�ோழநோட்டு முக்்கனித்ோ!

கு்லம்வோழ அதண ்கட்டிப

போண்டிநோட்டு முத்தமிதழோ!

்கண்ணுறங்கு ்கண்ணுறங்கு!

சுதவ்ோன விருந்து தவக்கும் 

்கண்ணுறங்கு ்கண்ணுறங்கு!

சுதவ்ோன விருந்து தவக்கும் 

்கண்ணுறங்கு ்கண்ணுறங்கு!

சுதவ்ோன விருந்து தவக்கும் 

்கண்ணுறங்கு ்கண்ணுறங்கு!

சுதவ்ோன விருந்து தவக்கும் சுதவ்ோன விருந்து தவக்கும் 

்கண்ணுறங்கு ்கண்ணுறங்கு!

 கண்மணி்ய கண்ணு்றங்கு
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நூல் வைளி
தாலாடடு	 வாயசமாழி	 இலககிேஙகளுள்	 ஒன்று.	 தால்	 என்பதற்கு	 நாககு	
என்று	சபாருள்.	 நாடவ	அடெத்துப்	 பாடுவதால்	தாலாடடு	 (தால்+ஆடடு)	 என்று	
சபேரசபற்றது.	குழந்டதயின்	அழுடகடே	நிறுத்தவும்	தூஙக	டவககவும்	இனிே	
ஓடெயுடன்	பாடும்	பாடல்	தாலாடடு.		

வ�ொல்லும் வ்பொருளும்
ெ்நத்வைம்	-		 பூஞயொலை	 ேண										-	 	இலெ

ோர										-		 உைகம்	 இலழத்து	-		 ேதித்து

வைொவகச்வ�ொறகளின் விைககம்
முத்யதன்			-	சகாம்புத்யதன்,	�லைத்யதன்,	சகாசுத்யதன்

முககனி					-	�ா,		ேைா,	்வாலழ

முத்தமிழ		-	இேல்,	இலெ,	ொடகம்

்பொைலின் வ்பொருள்
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,	அலண	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?

3. 	கண�ணியே	கணணுறஙகு	ோடலில்	இடம்சேற்றுள்ை ய�ாலைச்	சொற்கலை	
எடுத்து	எழுதுக.

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
இைண்டு ைமிைர் வ்பருவிைொ

உவைநவை உலகம்

விரும்பிக	 சகாணடாடு்வது	 விழா	 எைப்ேடும். 	 உறவுகள்	
ஒன்றுகூடிக சகாணடாடும் 	 விழாககள் 	 �ைத்திற்கு	
�கிழல்வத்தரும்;	 �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.		இேற்லகலே
்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	
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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.

்்பொகித்திருநொள்
	 “ேலழேை	கழிதலும்	புதிேை	புகுதலும்”	

(ென்னூல்	நூற்ோ-462	 )	 என்ேது	ஆன்யறார	
ச�ாழி.	வீட்டில்	உள்ை	ேேைற்ற	சோருள்கலை	
நீககி	வீட்லடத்	தூய்ல�	செய்யும்	ொள்	(யோககி)	
யோகித்	திருொள்.	இது	�ாரகழி	�ாதத்தின்	
இறுதி	ொள்	ஆகும்.	

வ்பொங்கல் திருநொள்
	 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.	பின்ைர,	 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.

மொட்டுப் வ்பொங்கல்
	 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.

வைரிநது வைளி்ைொம்

வைரிநது வைளி்ைொம்

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

ல த மு த ல் 	 ெ ா ளி ல்	
திரு்வள்ளு்வராணடு	 சதாடஙகுகிறது.		
லத	 இரணடாம்	 ொள்	 திரு்வள்ளு்வர	
ொள்	சகாணடாடப்ேடுகிறது.
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	 � ா ட் டு ப் 	 ச ே ா ங கைன்று	
� ா டு க ல ை 	 நீ ர ா ட் டு ்வ ர .	
சகாம்புகலைச்	சீவி	்வணணஙகள்	
தீட்டு்வர.	 �ாடுகளின்	 கழுத்தியை	
�ணிகலைக 	 கட்டு்வர . 	 பூவும்	
தலழயும்	 சூட்டு்வர. 	 �ாட்டுககு	
�ஞெள் , 	 குஙகு�ம் 	 இடு்வர .	
சோஙகல்,	 யதஙகாய், 	 ேழஙகள்,	
ச்வற்றிலை	ோககு	யோன்ற்வற்லறப்	ேலடத்து	்வழிேடு்வர.	 	�ாட்டுப்சோஙகல்	ொளியைா	
அதற்கு	அடுத்த	ொளியைா	சிை	ஊரகளில்	�ஞசுவிரட்டு	ெலடசேறும்.		�ஞசுவிரட்டு	என்ேது	
�ாடுகலை	அடககித்	தழுவும்	வீர	விலைோட்டு	ஆகும்.	இவவிலைோட்டு	�ாடுபிடித்தல்,	
ஜல்லிககட்டு,	ஏறுதழுவுதல்	என்றும்	அலழககப்ேடுகிறது.

கொணும் வ்பொங்கல்
	 �ா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	
�கிழச்சியுடன்	சகாணடாடுகின்றைர.

வைரிநது வைளி்ைொம்

அறு்வலடத்	திருொள்	ஆ்நதிரம்,	 கரொடகம்,	 �ராட்டிேம்,	உத்திரப்	பிரயதெம்	
ஆகிே	 �ாநிைஙகளில்	 �கரெஙகரா்நதி	 என்ற	 சேேரில்	 சகாணடாடப்ேடுகிறது.	
ேஞொப்	�ாநிைத்தில்	யைாரி	என்று	சகாணடாடப்ேடுகிறது.	குஜராத்,	இராஜஸ்தான்	
�ாநிைஙகளில்	உத்தராேன்	என்று	சகாணடாடப்ேடுகிறது.

1. உஙகள்	ஊரில்	சகாணடாடப்ேடும்	பிற	விழாககள்	ேற்றி	்வகுப்பில்	கை்நதுலரோடுக.

2. உஙகள்	ேள்ளியில்	சகாணடாடப்ேடும்	யதசிேவிழாககளின்	ேட்டிேலை	உரு்வாககுக.

3. தமிழகத்தில்	ஏறுதழுவுதல்	ெடககும்	இடஙகளின்	சேேரகலைத்	சதாகுகக	.

4. உஙகளுககுப்	பிடித்த	விழா	எது?	ஏன்?

கற்பவை கற்றபின்

வைரிநது வைளி்ைொம்

திரு்வள்ளு்வர	 கி.மு	 (சோ.ஆ.மு)	 31இல்	
பிற்நத்வர.	 எைய்வ,	 திரு்வள்ளு்வராணலடக	
கணககிட 	 ெலடமுலற 	 ஆணடுடன்	 3 1ஐக	
கூட்டிகசகாள்ை	ய்வணடும்.	(எ.கா.)	2018	+	31	=	2049
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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
இைண்டு மனம் கைரும் மொமல்லபுைம்

விரிைொனம்

கலைகளும்	இைககிேஙகளும்	ஒரு	ொட்டின்	ேணோட்லடயும்	
ொகரிகத்லதயும்	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	உள்ைை.	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	�ன்ைன்.	 	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	ல்வத்துள்ைைர.”

“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 வைளி்ைொம்

1. அரச்சுைன்	தேசு

2. கடற்கலரக	யகாவில்

3. ேஞெோணட்வர	ரதம்

4. ஒற்லறககல்	ோலை

5. குலககயகாவில்

6. புலிககுலக

7. திருககடல்	�ல்லை

8. கணணனின்	ச்வணசணய்ப்	ே்நது

9. கைஙகலர	விைககம்

மொமல்லபுைத்தில் கொை்ைண்டிய 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	சேருமிதத்துடன்	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	தேசுச்	சிலைககு	அருகில்	்வ்நது	நின்றைர.	அஙகுப்	ோ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.”

“அதில்	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.	இதலைப்	
‘ேகீரதன்	த்வம்’	என்றும்	கூறு்வர.

“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	 ோலைச்சிற்ேஙகள்	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 வைளி்ைொம்

குலட்வலரக	யகாயில்கள்

ஒற்லறக	கல்	யகாயில்கள்

இ்நத	ொன்கு	்வலககளும்	காணப்ேடும்	ஒயர	இடம்	�ா�ல்ைபுரம்.

சிற்பக கவல ைடிைவமப்புகள் நொன்கு ை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.
3. �ா�ல்ைபுரச்	சிற்ேஙகள்	ோலறகளில்	செதுககப்ேட்டல்வ.	ய்வறு	எ்நசத்நதப்	

சோருள்கைால்	சிற்ேஙகலைச்		செய்ேைாம்	எைக	கை்நதுலரோடுக.

4. கலைகளுள்	ஒன்று	சிற்ேககலை.	இது	யோன்ற	பிற	கலைகளின்	சேேரகலைத்	
திரட்டி	எழுதுக.

கற்பவை கற்றபின்

சிறுவிைா

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

2. �ா�ல்ைபுரத்தில்	அரச்சுைன்	தேசுப்	ோலறயில்	உள்ை	சிற்ேஙகலைப்	ேற்றி
எழுதுக.

மதிப்பீடு
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இயல்
இைண்டு மயங்வகொலிகள்

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 வைளி்ைொம்

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	

டகரத்லத	 அடுத்து	 ்வரும்	 ணகரம்	
டணணகரம்	என்றும்,	

தகரத்லத	அடுத்து	்வரும்	ெகரம்		த்நெகரம்	என்றும்,

றகரத்லத	அடுத்து	்வரும்	ைகரம்	றன்ைகரம்	என்றும்	அலழககப்ேடுகின்றை.

ன ந
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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.	இது	‘்வ’	யோை	இருப்ேதால்	‘்வகர	ைகரம்’	என்கியறாம்.

ை-	 ொ	 (ொவின்	 இருேககஙகள்	 தடித்து)	 ய�ல்	 அணணத்தின்	 ெடுப்ேகுதிலேத்	
சதாடு்வதால்	ைகரம்	யதான்றும்.	இதலைப்	சோது	ைகரம்	என்கியறாம்.	இது	 ‘ை’	 யோை
இருப்ேதால்	‘ைகர	ைகரம்’	என்று	கூறு்வர.

ழ-	 	ொவின்	நுனி	ய�ல்யொககி	்வலை்நது	்வருடு்வதால்	ழகரம்	யதான்றும்.	(ைகரமும்	
ழகரமும்	ஒயர	இடத்தில்	ஒலிககப்ேடும்).	ழ	தமிழுகயக	சிறப்ோைது.	எைய்வ	இதலைச்	
சிறப்பு	ழகரம்	என்று	அலழககியறாம்.	இது	 ‘�’	 யோை	இருப்ேதால்	 ‘�கர	ழகரம்’	என்று	
கூறு்வது	இைககண	�ரபு.

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	-	ொவின்	நுனி	ய�ல்	அணணத்தில்	முதல்	ேகுதிலேத்	சதாட்டு	்வரு்வதால்	ரகரம்		
												யதான்றுகிறது.	இஃது	இலடயிை	எழுத்து	என்ேதால்	இலடயிை	ரகரம்	என்கியறாம்.

ற	-	ொவின்	நுனி	ய�ல்	அணணத்தில்	ல�ேப்ேகுதிலே	உரசு்வதால்	றகரம்			 				

					யதான்றுகிறது.	இது	்வல்லிை	எழுத்து	என்ேதால்	்வல்லிை	றகரம்	என்கியறாம்.
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வ்பொருள் ்ைறு்பொடு உைர்க
ஏரி	 -	நீரநிலை	 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.

குறுவிைாககள்

1.		�ேஙசகாலி	எழுத்துகள்	ோல்வ?

2. ண,ை,ெ	ஆகிே	எழுத்துகள்	பிறககும்	முலறலேக	கூறுக.

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	ேகுதியில்	சகாணடாடப்ேடும்	திருவிழாககள்	குறித்துப்	யேசுக.

சொல்ைக	யகட்டு	எழுதுக.

சோலறயுலடல�,	ஆொரகயகால்வ,	ெ்நத்வைம்,	முத்யதன்,	லதத்திஙகள்,

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

ேத்திலேப்	ேடித்து	விைாககள்	அல�கக.

முகிைன்	சோஙகல்	விழாக	சகாணடாடத்	தாத்தா	வீட்டிற்குச்	சென்றான்.		அஙகுச்	
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	�கிழச்சியுடன்	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

வமொழிவய ஆள்்ைொம் !
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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	விடுதலை	ொள்	விழா.	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

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

கீழ்க்காணும் தலைப்பில் ்ட்டுலை எழுது்.

சோஙகல்	திருொள்

வமொழி்யொடு விவையொடு

கீயழ	உள்ை	சொற்கலைச்	யெரத்துப்	புதிே	சொற்கலை	உரு்வாககுக.

(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. இரவு	யெர	்வாைத்துக	காட்சிலே	்வலர்நது	்வணணம்	தீட்டி	�கிழக.

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

என்	சோறுப்புகள்...

1. ெ�து	ொட்டின்	ோரம்ேரிேச்	சின்ைஙகலைப்	ோதுகாப்யேன்.

2. தமிழர	ொகரிகத்லதயும்	ேணோட்லடயும்	உணர்நது	அதன்்வழி	ெடப்யேன்.

3. ெற்ேணபுகளுடன்	அலை்வரும்	யோற்றும்ேடி	்வாழய்வன்.

4. ொட்டுப்புறக	கலைகலைப்	யோற்றுய்வன்.

கலைச்சொல்	அறிய்வாம்

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

2. Sculptures -	 சிற்ேஙகள்	 5. Makeup -		ஒப்ேலை

3. Chips -	 சில்லுகள்	 6. Tiffin -		சிற்றுணடி

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 உ பு

� து லர க ரு த ர

ரி சி ஞ செ அ லக ம்

இவையத்தில் கொண்க

நிறக அைறகுத் ைக...

	தமிழொட்டில்	உள்ை	புகழமிகக	ேணோட்டுச்	சிறப்பு	மிகக	இடஙகலை	இலணேத்தில்	
காணக.
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இயல்
இைண்டு திருககு்றள்

ைொழ்வியல்

விருந்ைொம்்பல்
1. விருந்து புறத்த்தோத ்தோனுண்டல் �ோ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.

கள்ைொவம
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		
எணணத்லதக	லகவிடக	கூடாது.

்பயனில வ�ொல்லொவம
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�ாட்டாரகள்.

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
  உள்ளத்தோல் உள்ளலும் தீத்த பிறனநபோருதளக்

  ்கள்ளத்தோல் ்கள்தவம் எனல்
இககுறளில்	உள்ை	எதுலக,	ய�ாலைச்	சொற்கலை	எடுத்து	எழுதுக.

1. ோடப்ேகுதியில்	இடம்சேற்ற	அதிகாரஙகளில்	உள்ை	குறட்ோககளுள்	ஐ்நதலை
சோருளுடன்	எழுதி	்வ்நது	்வகுப்பில்	ேகிரக.

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

கற்பவை கற்றபின்
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இடம்	�ாறியுள்ை	சீரகலை	முலறப்ேடுத்தி	எழுதுக.
ஆக்்கம் அ்தரவினோய்ச் ந�ல்லும் ஊக்்கம்
அத�வுஇ்லோ உதட்ோன உதழ.
உள்ளுவது உ்ரவுள்ளல் எல்்லோம் மற்றது
்தள்ளோதம ்தள்ளினும் நீரதது.

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

விருந்து புறத்த்தோத ்தோணுண்டல் �ோவோ
மருந்ந்தனினும் தவண்டற்போற் 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	ய்வைலைத்	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	இருககக	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?
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இலணைச் ச�ைல்பகாடு்ள

ே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�

ை்காபலிபுைம் 
சுறறிப் பகார்ப்சபகாைகா...

google arts and culture 
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கற்றல் ்நொககங்கள்
 தமிழர்்ளின பண்லடை ்வணி்ம் குறித்து அறிதல்

 பல்ச்வறு சதகாழில்்ள குறித்து அறிதல்

 ்வணி்த்தின ்வைர்ச்சி நிலை்லைப் புரிந்துச்காளளுதல்

 சதகாழில் மூைம் அலடயும் முனசனறறத்லத உணர்தல்

 சுட்டு எழுத்து்ள,  வினகா எழுத்து்லைப் சபகாருத்தைகா்ப் பைனபடுத்துதல்

இயல்
மூன்று கூடித் வைொழில் வ�ய்
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இயல்
மூன்று நொனிலம் ்பவைத்ைைன்

காடுகளில்	 ்வாழ்நத	 �னிதன்	 அககாடுகலைத்	 திருத்தி	
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 மிளகுமு்தற்,
பண்டங்்கள் ஏற்றிப ப்னநல்கும் வோணி்கத்தோல்
்கண்டங்்கள் சுற்றிக் ்க்லதமறி வந்்தவன்தோன,
அஞ்�ோதம மிக்்கவன்தோன ஆனோலும் �ோனதறோர்கள்
அஞ்சுவத்த அஞ்சி அ்கற்றி வி்லக்கிடுவோன

- முடி்ர�ன

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

ெ�ர		 –		 யோர	 எககளிப்பு		–	 சேரு�கிழச்சி

ெல்கும்	 – தரும் கைம்	 – கப்ேல்

கழனி	 – ்வேல் ஆழி	 -		 கடல்

குறிஞ்சி 

மரு்தம் 

முல்த்ல

நநய்்தல் 
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்பொைலின் வ்பொருள்
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	அஞசுே்வன்.

நூல் வைளி
முடிேரெனின்	 இேற்சபேர	 துடரராசு . 	 பூஙசகாடி ,	
வீரகாவிேம்,	 	 காவிேப்பாடவ	 முதலிே	 	 நூல்கடள	
எழுதியுள்ளார.	 	 	 திராவிட	 நாடடின்	வானெம்பாடி	 என்று	

பாராடடப்சபற்றவர.	
இப்பாடல்	 புதிேசதாரு	 விதி	 செயசவாம்	 என்னும்	 நூலில்	 இடம்	
சபற்றுள்ளது.

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
மூன்று கை ் லொடு விவௗயொடு

ோ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 வ்பொருளும்
கதிரச்சுடர	 -	 கதிர்வனின்	ஒளி	

மின்ைல்்வரி	 -	 மின்ைல்	யகாடு

அரிச்சு்வடி	 -	 அகர்வரிலெ	எழுத்துகள்

நவண்மணத்ல பஞ்சுநமதத்த – ஐ்ல�ோ
விண்ணினஇடி ்கோணும்கூதது – ஐ்ல�ோ

பனிமூட்டம் உடல்தபோரதவ – ஐ்ல�ோ

பிடிக்கும்மீன்கள் நம்நபோருள்்கள் – ஐ்ல�ோ

ந்தோழும்்தத்லவன நபருவோனம் – ஐ்ல�ோ
துணிதவோடு ந்தோழில்ந�ய்தவோம் – ஐ்ல�ோ*
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்பொைலின் வ்பொருள்
	 மீன்	பிடிககக	கடலுககுச்	செல்ே்வரகள்	மீை்வரகள்.	 	அ்வரகளுககு	விணமீன்கயை	

விைககுகள்;	 	விரி்நத	கடயை	ேள்ளிககூடம்;	 	 கடல்	அலையே	யதாழன்;	 	 ய�கய�	குலட;	
்வணல�ோை	�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;	்வாைய�	அ்வரகள்	்வணஙகும்	தலை்வன்.		இ்வற்றிற்கு	இலடயே	மீை்வரகள்	
�ை	உறுதியோடு	சதாழில்	செய்கின்றைர.	

நூல் வைளி
உடழககும்	 மககள்	 தம்	 கடளப்டப	 மறகக	உற்ொகத்துடன்	 பாடும்	 பாடசல	
நாடடுப்புறப்	 பாடலாகும்.	 காதால்	 சகடடு	வாயசமாழிோகசவ	வழஙகப்படடு	
வருவதால்	இதடனெ	வாயசமாழி	இலககிேம்	என்பர.	 ஏற்றப்பாடடு,	 ஓடப்பாடடு	
முதலானெ	சதாழில்பாடல்களும்	விடளோடடுப்	பாடல்கள்,	தாலாடடுப்	பாடல்கள்	

முதலிேனெவும்	 நாடடுப்புறப்	 பாடல்களுள்	அடஙகும்.	 இப்பாடல்	 	 சு.	 ெகதிசவல்	 சதாகுத்த	
நாடடுப்புற	இேல்	ஆயவு	என்னும்		நூலில்	இடம்	சபற்றுள்ளது.

1. ோடப்	ேகுதியில்	உள்ை	ோடலை	இலெயோடு	ோடிக	காட்டுக.

2. உஙகலைக	க்வர்நத		ொட்டுப்புறப்	ோடல்கலை	எழுதி	்வருக.

3. கடல்,	்வாைம்,	�லை	ஆகிே்வற்லறப்	ேற்றி	சொ்நத�ாகப்	ோடல்	எழுதிப்	ோடுக.

கற்பவை கற்றபின்

வைரிநது வைளி்ைொம்

வநய்ைல் திவை
நிைம்	 :	கடலும்	கடல்	ொர்நத	இடமும்

�ககள்	 :	ேரத்வர,	ேரத்திேர

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

1. விடிச்வள்ளி -	 ேஞசுச�த்லத

2.	�ணல் -	 ஊஞெல்

3. புேல் -	 யோரல்வ

4.		ேனிமூட்டம் -	 விைககு

குறுவிைா	

1. அலைலேயும்	ய�கத்லதயும்	மீை்வரகள்	என்ை்வாகக	கருதுகின்றைர?
2. கடல்	ோடலில்	கணணாடிோகவும்	தலை்வைாகவும்		குறிப்பிடப்ேடு்வை	ோல்வ?
3. மீை்வரகள்	த�து	வீடாகவும்		செல்்வ�ாகவும்	கருது்வை	ோல்வ?

சி்நதலை	விைா	

1. நீஙகள்	்வசிககும்	ேகுதியில்	ெலடசேறும்	சதாழில்களில்	ஒன்லறப்	ேற்றி	ஐ்நது	
்வரிகள்	எழுதுக.

2. ொட்டுப்புற	இைககிேஙகலை	்வாய்ச�ாழி	இைககிேஙகள்	என்று	கூறக	காரணம்
என்ை?

மதிப்பீடு
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இயல்
மூன்று ைை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	 சோருள்கலை	 உற்ேத்தி	 செய்யும்	
பிறரிடமிரு்நது	்வாஙகு்வான்.	தான்	உற்ேத்தி	செய்யும்	சோருள்களில்	சிை்வற்லறப்	பிறருககு	
விற்ோன்.	இவ்வாறு	ஒரு	சோருலைப்	பிறரிடம்	இரு்நது	்வாஙகு்வதும்	பிறருககு	விற்ேதும்	
்வணிகம்	ஆகும்.	சோருள்கலை	விற்ே்வலர	்வணிகர	என்ேர;	்வாஙகுே்வலர	நுகரய்வார	
என்ேர.

்பண்ைமொறறு ை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	வீட்டிற்குப்	ேேன்ேடும்	
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	 நின்றுயோகும்	 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	ெடத்து்வது	நிறு்வை	்வணிகம்	ஆகும்.

சிறுைணிகம்
	 ெம் 	 அன்றாடத் 	 யதல்வகைாை	

ோல்,	 கீலர,	 காய்கறிகள்	யோன்ற்வற்லற	
விற்ேலை	செய்ே்வரகள்	சிறு	்வணிகரகள்	
ஆ்வர . 	 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	
ெலடசேறுகிறது . 	 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 வைளி்ைொம்

்தந்நோடு விதளந்்த நவண்நணல் ்தந்து
பிறநோட்டு உபபின ந்கோள்தளச் �ோற்றி
……….
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
	 அககாை	 ்வணிகரகள்	 யெரல�ோகத்	 சதாழில்	 செய்தைர	 என்ேலதத்	 தமிழ	

இைககிேஙகள்	எடுத்துககாட்டுகின்றை.	

வோணி்கம் ந�ய்வோரக்கு வோணி்கம் தபணிப
பிறவும் ்தமதபோல் ந�யின    திருக்குறள் - 120

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	 சோருள்களின்	 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. மின்ைணு	என்னும்	சொல்லைப்	பிரித்து	எழுதக	கிலடப்ேது	_____________

அ)	மின்	+	ைணு ஆ)	மின்ை	+	அணு

இ)	மின்ைல்	+	அணு ஈ)	மின்	+	அணு

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	டிராஃப்ட்

டிஜிட்டல்

சடபிட்	காரடு

கிசரடிட்	காரடு

ஆன்லைன்	ஷாப்பிங

ஈ-கா�ரஸ்
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இயல்
மூன்று உவைப்்்ப மூலைனம்

விரிைொனம்

”ோ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.

அருைப்ேர	அ்வரகளிடம்	
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	
நிலைககவில்லை.		ேணத்லதப்	
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ோ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 	 சக ாணடு	
ெ ா ட் டு 	 � ா டு க ள்	
சிை்வற்லற	்வாஙகிைாள்.	
அ்வற்லற	அககலறயோடு	
்வ ை ர த் து 	 ்வ ்ந த ா ள் .	
அல்வ 	 த ்ந த 	 ே ாலை	
வீடு	 வீடாகச்	 	 	 சகாணடு	
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 	 த ்நலதயிடம்	
ஒ ப் ே ல ட க க	
ய்வணடும்	 எை	 முடிவு	
செய்தான்.‘ேணம்	வீட்டில்	இரு்நதால்	திருட்டுப்	யோய்விடும்;	்வட்டிககு	முதலீடு	செய்தால்	
்வட்டிககு	 ஆலெப்ேட்டான்	 எைத்	 த்நலத	 தாழ்வாக	 நிலைத்துக	 சகாள்்வாயர’	 எை	
எணணிைான்.	அருகில்	உள்ை	்வஙகிககுச்	சென்று	ோதுகாப்புப்	சேட்டக	அலற	ஒன்லற	
்வாடலகககு	எடுத்தான்.	அதில்	ல்வத்துப்	பூட்டி	விட்டுத்	திரும்பிைான்.

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.
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த்நலத	�கிழச்சி	அலட்நதார.	“ெல்ைது!	உணல�யும்	உலழப்பும்	உன்னிடமும்	உள்ைை.	
அ்நதப்	ேணத்லத	நீயே	ல்வத்துக	சகாள்.	ய்வைாணல�லேத்	சதாடர்நது	செய்”	என்றார.	

அடுத்து	அமுதால்வ	அலழத்தார.	அமுதா,	 “அப்ோ	 ொன்	�ாடுகலை	்வாஙகிப்	ோல்	
கற்நது	விற்யறன்.	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	்வஙகியிலிரு்நது	த்நலத	சகாடுத்த	
சதாலகலே	எடுத்து	்வ்நதான்.	 “அப்ோ	நீஙகள்	சகாடுத்த	ேணத்லத	்வஙகிப்	ோதுகாப்புப்	
சேட்டகத்தில்	ேத்திர�ாக	ல்வத்திரு்நயதன்”	என்று	கூறிக	சகாடுத்தான்.

ேணம்	என்ேது		 ்வஙகி	காப்ேலறயில்	ல்வத்துப்	ோதுகாகக	ய்வணடிே	சோருைன்று.	
அலதப்	 ேேன்ேடுத்தித்	 சதாழில்	 செய்து	 முன்யைறு்வது	 இைம்	 ்வேதும்	 ஆற்றலும்	
உலடயோர	 செேல்.	 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.

கற்பவை கற்றபின்

மதிப்பீடு

1. உலழப்யே	மூைதைம்	கலதலே	்வகுப்பில்	ொடக�ாக	ெடித்துக	காட்டுக.

2. நீஙகள்	எழிைைாக	இரு்நதிரு்நதால்	என்ை	செய்து	இருப்பீரகள்?	்வகுப்ேலறயில்
யேசுக.

3. கலதயில்	இடம்	சேறும்	கதாோத்திரஙகளில்	உஙகலைக	க்வர்நத்வர	ோர?	ஏன்?
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இயல்
மூன்று சுட்டு எழுத்துகள், வினொ 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
	 அவ்வாைம்-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,	இஃது	அணல�ச்சுட்டு	எைப்ேடும்.	
அணல�ச்சுட்டுககுரிே	எழுத்து	‘இ’	ஆகும்.

்�ய்வமச்சுட்டு
	 அ்வள்,	 அ்வர,	 அது,	 அல்வ,	 அவவீடு,	

அம்�ரம்	 – 	 இச்சொற்கள்	 சதாலைவில்	
(யெய்ல�யில்)	உள்ை்வற்லறச்	சுட்டுகின்றை.	
எைய்வ,	 இது	 யெய்ல�ச்சுட்டு	 எைப்ேடும்.	
யெய்ல�ச்சுட்டுககுரிே	எழுத்து	’அ’	ஆகும்.

சுட்டு எழுத்துகள்

வைரிநது வைளி்ைொம்

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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வினொ 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.

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)

அகவினொ
எது,	 ோர, 	 ஏன்	 இச்சொற்களில்	 உள்ை	 விைா	 எழுத்துகலை	 நீககிைால்	 பிற	

எழுத்துகளுககுப்	சோருள்	இல்லை.

இவ்வாறு	விைா	எழுத்துகள்	சொல்லின்	அகத்யத	இரு்நது	விைாப்	சோருலைத்	தரு்வது	
அகவிைா	எைப்ேடும்.
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பு்றவினொ 

அ்வைா?	்வரு்வாயைா?	இச்சொற்களில்	உள்ை	ஆ,	 ஓ	ஆகிே	விைா	எழுத்துகலை	
நீககிைாலும்	பிற	எழுத்துகள்	சோருள்	தரும்.

இவ்வாறு	விைா	எழுத்துகள்	சொல்லின்	புறத்யத	்வ்நது	விைாப்	சோருலைத்	தரு்வது	
புறவிைா	எைப்ேடும்.	

கற்பவை கற்றபின்
ேத்தியில்	உள்ை	விைாச்		சொற்கலை	எடுத்து	எழுதுக.

செழிேன்	துணிககலடககுச்	சென்றான்.	விற்ேலைோைர	ஒரு்வரிடம்	 "ஆேத்த	
ஆலடகள்	ேகுதி	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,	புறவிைா	என்று	சேேரிட்ட	காரணத்லத	எழுதுக.
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ச�காறசறகாடர்ப் பயிறசி.
அ)	அ்நத,	இ்நத	என்னும்	சுட்டுச்சொற்கலை	அல�த்துத்	சதாடரகள்	எழுதுக.

ஆ)	எஙயக,	ஏன்,	ோர		ஆகிே	விைாச்சொற்கலை	அல�த்துத்	சதாடரகள்	எழுதுக.

ச�காற்லைச் ச�ர்த்துச் ச�காறசறகாடலை  நீட்டி எழுது். 

அ)	ொன்	ேள்ளியில்	ேடிககியறன்.	 (ஆறாம்	்வகுப்பு	,	அரசு)

ஆ)	சோன்ைன்	முன்யைறிைான்.	 (	்வணிகம்	செய்து,	சோருளீட்டி,	துணி)	

பின்வரும் ்ட்டங்ளில் உளை ச�காற்லை்க ச்காண்டு ச�காறசறகாடர்்ள அலை்க்.

அலடப்பு்ககுள உளை ச�கால்லைத் த்க் இடத்தில் ச�ர்த்து எழுதுங்ள.

அ)	நீஙகள்	்வரும்யோது	எைககுப்	புத்தகம்	்வாஙகி	்வாருஙகள்.		 (ஒரு)

ஆ)	ொம்	உரஙகள்	தோரித்து	உழ்வரகளுககு	்வழஙக	ய்வணடும்.									(இேற்லக)

இ)	ொன்	சொன்ை	ய்வலைலே	அககலறயுடன்	செய்திருககிறாரகள்.	 (மிகு்நத)

ச�கால்ை்க ச்ட்டு எழுது்	

�ல்சைடுத்து	 கதிரச்சுடர	 ொட்டுப்புறப்ோடல்	
ேணட�ாற்று	்வணிகம்	 மின்ைணுப்	ேரி�ாற்றம்	 ேட்டிைப்ோலை	
ய்வைாணல�	 அணல�ச்சுட்டு	 புறவிைா

கீழ்க்ண்ட பத்திலைப் படித்து வினகா்க்ளு்ககு விலட எழுது்

		 �னிதரகளுககுத்	யதல்வோை	சோருள்கலைக	கிலடககச்	செய்்வயத	்வணிகத்தின்	
யொககஙகளுள்	 ஒன்று.	 ஓர	 இடத்தில்	 உற்ேத்திோகும்	 சோருள்கலைப்	 ேை
இடஙகளுககு	அனுப்பு்வதும்	ேை	இடஙகளில்	கிலடககும்	சோருள்கலை	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.

வமொழிவய ஆள்்ைொம் !

நீ
ொன்
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

்டிதம் எழுது்.	

பிற்நத	ொள்	ேரிசு	அனுப்பிே	�ா�ாவுககு	ென்றி	சதரிவித்துக	கடிதம்	எழுதுக.

விடு்லத்ககு விலட ்காணுங்ள

(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 ந்வைணி்லை அ்ை்வரில�ப்படுத்தி எழுது்.

நீைம்,	 யகாய�தகம்,	�ாணிககம்,	ல்வரம்,	 ே்வைம்,	ல்வடூரிேம்,	முத்து,	புஷேராகம்,	
�ரகதம்

ச�ைல்திட்டம்

1. ேணலடத்	 தமிழகத்தின்	துலறமுகஙகள்	ேற்றியும்	அஙகு	ஏற்று�தி	இறககு�தி
செய்ேப்ேட்ட	சோருள்கலைப்	ேற்றியும்	எழுதுக.

2. உஙகளுககுத்	சதரி்நத	மூன்று	சதாழில்களின்	சேேரகலை	எழுதுக.	அத்	சதாழிலின்
சதாடரபுலடே	ஐ்நலத்நது	சொற்கலைப்	ேட்டிேலிடுக.

(எ.கா.)	உழவுத்	சதாழில்	=	ஏர,	கைப்லே,	_________,	__________,	___________.

வமொழி்யொடு விவையொடு
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குறு்கச்ழுத்துப் புதிர்

இடமிருந்து ்வைம்

1. ொனிைம்	 ேலடத்த்வன்	 ோடலை	
எழுதிே்வர.

2. சுட்டிககாட்டப்	ேேன்ேடு்வது	________
எழுத்து.

்வைமிருந்து 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 சைல்

4. மீை்வருககு	 ய�கம்	 _____________
யோன்றது.

5. உடலுககுப்	யோரல்வோக	அல�்வது

நிறக அைறகுத் ைக...

என சபகாறுப்பு்ள

1. இ்நதிேக	குடி�கைாக	எைது	கடல�லே	நிலறய்வற்றுய்வன்.

2. கைப்ேடம்	ேற்றிே	விழிப்புணரல்வ	�ககளிடம்	ஏற்ேடுத்துய்வன்.

3. செகிழிப்	ேேன்ோட்லட	இேன்ற்வலர	தவிரப்யேன்.

4. கலடககுச்	செல்லும்யோது	துணிப்லேகலை	எடுத்துச்	செல்ய்வன்.

்லைச்ச�கால் அறிச்வகாம்

ேணடம்	 -	 Commodity	 கடற்ேேணம்	 -	 Voyage

ேேணப்ேடகுகள்	 -	 Ferries	 சதாழில்	முலைய்வார -	 Entrepreneur

ோரம்ேரிேம்	 -	 Heritage	 கைப்ேடம்	 -	 Adulteration		

நுகரய்வார	 -	 Consumer	 ்வணிகர	 -	 Merchant
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இலணைச் ச�ைல்பகாடு்ள

இவையத்தில் கொண்க

ே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�

விலைைகாடிப் 
பகார்ப்சபகாைகா...

ச�கால்லினம் (Sollinam)
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திருககு்றள்	
விருந்ைொம்்பல் (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) இதனததுதணதது எனபந்தோனறு இல்த்ல விருந்தின

துதணததுதண தவள்விப ப்ன.
8) பரிந்த்தோம்பிப பற்றற்தறம் எனபர விருந்த்தோம்பி

 தவள்வி ்தத்லபபடோ ்தோர. 
9) உதடதமயுள் இனதம விருந்த்தோம்பல் ஓம்போ 

மடதம மடவோர்கண் உண்டு.
10) தமோபபக் குதழயும் அனிச்�ம் மு்கந்திரிந்து

 தநோக்்கக் குதழயும் விருந்து. 

	 	 கள்ைொவம (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 அனபுதட்ர 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.
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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 நவறுக்த்க அஃது இல்்லோர

மரம்மக்்கள் ஆ்தத்ல தவறு

்பயனில வ�ொல்லொவம (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.
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வான்புகழ்	வள்ளுவரின்	அறககருத்துகள்	மாணவரிடம்	சென்று	செர	சவண்டும்.	
அதன்வழி	நன்சனெறிப்	பண்புகள்	மாணவரிடடசே	வளர	சவண்டும்	என்ற	சநாககில்	
திருககுறளின்	40	பாககள்	செரககப்பட்டுள்ளனெ.

	 மாணவரகள்	எளிதில்	படித்துப்	சபாருள்	புரிந்துசகாள்வதற்கு	ஏற்றவடகயில்	
குறட்பாககளின்	சீரகள்	பிரித்துத்	தரப்பட்டுள்ளனெ;	அலகிடுவதற்காக	அன்று.

திருககு்றள் கருத்துகவை 
மொைைர்களிவை்ய ்பைப்புைைறகொன ைழிகொட்டுைல்கள்

 நாள்சதாறும்	வழிபாட்டுக	கூட்டத்தில்	திருககுறடளப்	சபாருளுடன்	கூறலாம்.	
	 வகுப்பு	வாரிோகத்	திருககுறள்	ஒப்புவித்தல்	சபாட்டி	நடத்தலாம்.	
	 இலககிே 	மன்றக 	கூட்டஙகளில் 	குறட்பாககள் 	சதாடரபானெ 	கடதகடளக	

கூறலாம்.	
	 திருககுறள்	கருத்துகடள	விளககும்	நாடகஙகடள	நடத்தச்	செயேலாம்.
	 திருககுறள்	கருத்துகடள	விளககும்	ஓவிேப்	சபாட்டிடே	நடத்தலாம்.
	 குறட்பாககள்	சதாடரபானெ	வினொககடளத்	சதாகுத்து	வினொடி	வினொ	நடத்தலாம்.
	 ொன்சறார 	வாழ்வில் 	நிகழ்ந்த 	சுடவோனெ 	நிகழ்ச்சிகள் 	மூலம் 	திருககுறள்	

கருத்துகடள	விளககலாம்.
	 உலகப் 	சபாதுமடறோம் 	திருககுறளில் 	இடம் 	சபற்றிருககும் 	நன்சனெறிக	

கருத்துகளின் 	அடிப்படடயில் 	நீதிககடதகள் 	,இடெப்பாடல்கள் 	,சித்திரக	
கடதகள் 	,அடெவூட்டப் 	படஙகள் 	ஆகிேவற்டற 	உருவாககி 	அவற்றின்	
வாயிலாகத்	திருககுறள்	வளஙகடள	மாணவரகளிடம்	சகாண்டு	செரககலாம்.
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ஆல�ோசனைக் குழு
முனைவர் பா. வீரபபன்
லேரோசிரியர், லேசியக் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி மற்றும் ேயிற்சி  
நிறுவைம், புதுடில்லி.
முனைவர் டி. சகாய தாஸ்
லேரோசிரியர் மற்றும் துனைதேன�வர், மோநி�க் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி  
மற்றும்  ேயிற்சி நிறுவைம், லகரளோ.
முனைவர்  நா. அருள்முருகன்
இனை இயக்குநர், ஒருங்கினைநே ேள்ளிக் கல்வி, சசனனை-6.

லம�ோய்வோளர் குழு
முனைவர் இராம. பாண்டுரஙகன்
இனை இயக்குநர் (ஓய்வு), மோநி�க் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி  மற்றும்  
ேயிற்சி நிறுவைம், சசனனை.
முனைவர் ச. மாடசாமி
லேரோசிரியர் (ஓய்வு), சசனனை.
திரு. ச. தமிழ்ச்சலவன்
எழுதேோளர்.
திருமதி ஏ.எஸ். பதமாவதி
எழுதேோளர், சசனனை.
திரு. ம. இராமகிருட்டிைன்
முேனனமக்கல்வி அலுவ�ர், திருச்சி.

ேோட வல்லுநர் குழு
முனைவர் வி. கிருஷ்ணன்
ேமிழ்ததுனைேன�வர், அரசு கன�க்கல்லூரி, உடுமன�பலேடனட. 
முனைவர் காசி. மாரியபபன்
இனைப லேரோசிரியர், சேரியோர் ஈ.சவ.ரோ. கல்லூரி, திருச்சி.
முனைவர் பா. முததுசாமி
உேவிப லேரோசிரியர், ேச்னசயபேன கல்லூரி, சசனனை.  
முனைவர் மா. ்வஙகடடசன்
இனைப லேரோசிரியர், அரசு கன�க் கல்லூரி (ஆடவர்), கிருஷைகிரி.
முனைவர் கவிதா ராணி
இனைபலேரோசிரியர், ல�டி லடோக் கல்லூரி, மதுனர.
முனைவர் அ. ம்ணமலர்்ச்சலவி
முதுநின� விரிவுனரயோளர், மோவடட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் ேயிற்சி 
நிறுவைம், அரியலூர் மோவடடம்.  

ஆறாம் வகுப்பு  -  தமிழ் 
ஆக்கம்

்கலை மற்றும் வடிவலமப்புககுழு
வலைபடம்
திரு. இனையராஜா 
திரு. இனையபாரதி
திரு. லகோபு சுபனேயன
திரு. பி. தைபால
ஓவிய ஆசிரியர், M.CT. RM.   இரோமநோேன சசடடியோர் லமல்நின�ப ேள்ளி, 
குழிபினை, புதுக்லகோடனட மோவடடம்.
திரு. டசா.டவலமுருகன்
ஓவிய ஆசிரியர், அரசு மகளிர் லமல்நின�ப ேள்ளி, 
லகோவில்ேடடி, தூததுக்குடி  மோவடடம்.
திரு. ஏ.முததுக்குமரன்
ஓவிய ஆசிரியர், அ.லம.நி.ேள்ளி, ேண்ருடடி, கடலூர் மோவடடம்.
திரு. என். டகாபாலகிருஷ்ணன்
ஓவிய ஆசிரியர், குமோர ரோஜோ முதனேயோ லமல்நின�ப ேள்ளி,
கோநதி நகர், அனடயோர், சசனனை.
திரு. கா. தைஸ் தீபக் ராஜன்
திரு. கா .நலன் நான்சி ராஜன்
திரு.  ம.சார்லஸ்     
மோைவர்கள்,அரசு கவின கன� கல்லூரி, சசனனை மற்றும் கும்ேலகோைம்

பக்க வடிவலமப்பாளர்
ேனையவ�ம் ேோ. இரோமநோேன
வி2இலைோலவஷனஸ், சசனனை

தைக ்கட்டுப்பாடு
திரு. லகோபு சுபனேயன
திரு. எம். கரண்

நனறி
டகாபுலு, மருது, லதா

தட்டச்சர்
திருமதி இைா.வித்ா 
மாநிைக ்கல்வியி்ல் ஆைாய்சசி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், ச்சனலன.

அட்லடப்படம் 
்கதிர் ஆறுமு்கம்

ஒருங்கிலைப்பு
ைமமஷ முனிசாமி

ேோடநூ�ோசிரியர் குழு
திரு. ம. பாலசுபபிரமணியம்
விரிவுனரயோளர், மோவடட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் ேயிற்சி நிறுவைம். கரூர்.
திருமதி .்சா. இராஜலஷமி
ேடடேோரி ஆசிரியர், நகரோடசி லமல்நின�ப ேள்ளி, லசன�யூர், ேோம்ேரம், 
கோஞ்சிபுரம் மோவடடம்.
திரு. த. ஜீவாைநதம்
ேடடேோரி ஆசிரியர்,  ஊரோடசி ஒனறிய நடுநின�ப ேள்ளி, அடடபேடடி, 
சகோடடோம்ேடடி ஒனறியம், மதுனர மோவடடம்.
திரு. சிவ. முரளி
ேடடேோரி ஆசிரியர், லஜ.எப.லமல்நின�ப ேள்ளி, புலிவ�ம்,
திருச்சி மோவடடம்.
புலவர் கு. சம்பநதம்
முதுகன� ஆசிரியர் (ஓய்வு), டி.ஆர்.பி.சி.சி.சி இநது லமல்நின�ப ேள்ளி,  
திருவள்ளூர்.
திருமதி சிவ. அன்பு்ச்சலவி
முதுகன� ஆசிரியர், சே.கோ.அரசு மகளிர் லமல்நின�ப ேள்ளி, அம்ேததூர்,  
திருவள்ளூர் மோவடடம்.
புலவர் தமிழ. திருமால
முதுகன� ஆசிரியர்,  திருவள்ளுவர் லமல்நின�ப ேள்ளி, குடியோதேம், 
லவலூர் மோவடடம்.
முனைவர் ்ச. தாரடகஸ்வரி
முதுகன� ஆசிரியர், அரசு ஆண்கள் லமல்நின�ப ேள்ளி,  லக.வி.குபேம், லவலூர் 
மோவடடம். 
திரு. ்மா. மருதமுதது
ேடடேோரி ஆசிரியர், அரசு லமல்நின�ப ேள்ளி, இ.கீரனூர், கடலூர் மோவடடம்.
திருமதி ஆர். சநதிரா
ேடடேோரி ஆசிரியர், அரசு லமல்நின�ப ேள்ளி, லமடவோக்கம், சசனனை.
திருமதி ஐ.சா. டமபல ்ஜசி சநதிரா
ேடடேோரி ஆசிரியர், சி.சி.எம்.ஏ.அரசு  சேண்கள் லமல்நின�ப ேள்ளி, ரோஜோசேரு, 
லகோனவ. 
திரு. ந. தமிழக் காவலன்
ேடடேோரி ஆசிரியர், அரசு லமல்நின�ப ேள்ளி, அடியக்கமங்க�ம்,  திருவோரூர் 
மோவடடம்.
திருமதி மு. கீதா
இனடநின� ஆசிரியர், அரசு மகளிர் லமல்நின�ப ேள்ளி, சநனேலேடனட, 
புதுலகோடனட மோவடடம்.
திருமதி ச. சாநத சுநதரி
ேடடேோரி ஆசிரியர், ஆர்.லக.ஸ்ரீ.  ரங்கம்மோள் கல்வி நின�யம்,
லகோனவ.
திருமதி ்ர. விமலா டதவி
ேடடேோரி ஆசிரியர், அரசு லமல்நின�ப ேள்ளி, சிறுமன� ரோயபுரம், திண்டுக்கல் 
மோவடடம்.
திருமதி ஆ. கனலவாணி
ேடடேோரி ஆசிரியர், ஊரோடசி ஒனறிய நடுநின�ப ேள்ளி, கோளம்ேோனளயம், 
லகோனவ மோவடடம்.
திருமதி நா. ஜாைகி
ேடடேோரி ஆசிரியர், அரசு  சேண்கள் லமல்நின�ப ேள்ளி, சினைதேடோகம், 
லகோனவ  மோவடடம்.
முனைவர் ஆ. சக்தி வடிவு
முதுகன� ஆசிரியர், அறிஞர் அண்ைோ அரசு லமல்நின�ப ேள்ளி, குனனூர், 
நீ�கிரி மோவடடம்.
திருமதி வசநதா
ேடடேோரி ஆசிரியர், ேவனஸ் ரோஜோஜி விதயோஷரம்(CBSE), கீழ்ேோக்கம்,  சசனனை.
திருமதி டஜ.பி.ஆர். லீைா ஜீடியா
ேடடேோரி ஆசிரியர், டி.ஏ.வி. ஆண்கள் லமல்நின�ப ேள்ளி, லகோேோ�புரம், 
சசனனை. 
திரு. மா. பழனி
ேன�னம ஆசிரியர், ஊரோடசி ஒனறிய நடுநின�ப ேள்ளி, சினைபேள்ளததூர், 
சேனைகரம், ேருமபுரி மோவடடம்.
திருமதி ப. சிதரகலா
ேடடேோரி ஆசிரியர், சினமயோ விதயோ�யோ (CBSE),  சினமயோ  நகர், விருகம்ேோக்கம், 
சசனனை.
முனைவர் ந. சுடரஷராஜன்
ேடடேோரி ஆசிரியர், புனிே வளைோர் அரசு  லமல்நின�ப ேள்ளி,  மஞ்சக்குபேம், 
கடலூர் மோவடடம்.
திரு. பரகாஷ
ஆசிரியப ேயிற்றுநர், அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம், நோமக்கல்.
திரு. இ. அபதுலககஃபூர்
ேடடேோரி ஆசிரியர், அரசு லமல்நின�ப ேள்ளி,லேவர் லசோன�,
நீ�கிரி மோவடடம்.

ஒருங்கினைபேோளர்
திருமதி மு. ்சலவி
ேடடேோரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நின�பேள்ளி, லசரி, கோலவரிபேோக்கம் ஒனறியம், 
லவலூர் மோவடடம்.
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தமிழ்நாடு அரசு

பள்ளிக் கல்வித்துைற

ஆறாம் வகுபபு
மூனறாம் பருவம்

ெதாகுதி - 1

தமிழ்
ENGLISH

தமிழ்நாடு அரசு விைலயிலலாப பா்டநூல வழங்கும் திட்டத்தினகீழ் ெவளியி்டபபட்டது

தீண்்டாைம மனித ேநயமற்ற ெசயலும் ெபருங்குற்றமும் ஆகும்
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தமிழ்நாடு அரசு

முதல பதிபபு - 2018

திருத்திய பதிபபு - 2019, 2020

(புதிய பா்டத்திட்டத்தின கீழ் 
ெவளியி்டபபட்ட முபபருவ நூல)

மாநிலக் ்கலவியியல ஆராய்ச்சி 
மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
© SCERT 2018

பா்டநூல உருவாக்்கமும் 
ெதாகுபபும்

தமிழ்நாடு பா்டநூல மற்றும் 
்கலவியியல பணி்கள் ்கழ்கம்

www.textbooksonline.tn.nic.in
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III

முகவுரை

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

•  கற்ைர்ல மனனத்தின் திரெயில் இருநது மகாற்றிப் பரடப்பின் 
பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

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

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

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

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

புதுரமயகான வடிவரமப்பு, ஆைமகான தபகாருள மற்றும் குைநரேகளின் 
உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுரை எனப் புதுரமகள ப்ல ேகாஙகி 
உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் ேவழும்தபகாழுது, 
தபருமிேம் ேதும்ப ஒரு புதிய உ்லகத்துககுள நீஙகள நுரைவீரகள 
என்று உறுதியகாக �ம்புகிதைகாம்.
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ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
பஞ்சாப ஸிந்து குஜராத மராட்டா
 திராவிட உத்கல பங்கா
விந்திய ஹிமாசல யமுனா கங்கா
 உச்சல ஜலதி தரங்கா.
தவ சுப நாேம ஜாேக
 தவ சுப ஆசிஸ மாேக
 காேஹ தவ ஜய காதா
ஜன கண மங்கள தாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ
 ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!

            -    மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நொட்டுப்�ண் - ப�ொருள்
இந்தியத ்தொேய! மைககளின் இன்� துன்�ங்க்ளக கணிககின்ற நீேய எல்ைொரு்டய மைனததிலும் 

ஆட்சி பசய்கிறொய்.
நின் திருப்ப�யர் �ஞ்சொ்�யும், சிந்து்வயும், கூர்ச்சரத்்தயும், மைரொட்டியத்்தயும், திரொவிடத்்தயும், 

ஒடிசொ்வயும், வங்கொளத்்தயும் உள்ளக கிளர்ச்சி அ்டயச் பசய்கிறது.
நின் திருப்ப�யர் விந்திய, இமையமை்ைத ப்தொடர்களில் எதிபரொலிககிறது; யமு்ன, கங்்க 

ஆறுகளின் இன்பனொலியில் ஒன்றுகிறது; இந்தியக கடை்ைகளொல் வணங்கப்�டுகிறது.
அ்வ நின்னரு்ள ேவண்டுகின்றன; நின் புக்ழப் �ரவுகின்றன.
இந்தியொவின் இன்� துன்�ங்க்ளக கணிககின்ற ்தொேய! 

உனககு பவற்றி! பவற்றி! பவற்றி!

IV

நாடடுபபண்
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V

்தமிழ்த்தொய் வொழ்தது - ப�ொருள் 
 

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

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

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

                                          வொழ்ததுதுேமை!
                                          வொழ்ததுதுேமை!

 
-    ‘மைேனொன்மைணீயம்’ ப�. சுந்்தரனொர்.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து

6th Std Tamil Term III FM.indd   5 06-08-2020   12:08:31



VI

தீண்டா்ம மனித ்நயமற்ற த�யலும் த்பருங்குற்றமும் ஆகும்

்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிதமாழி

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

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

உறுதிதமாழி

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

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

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

VI
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உ்லகின் மூத்ே தமகாழியகாம் ேமிழின் பல்தவறு பரிமகாணஙகரள
இன்ரைய இளம்ேர்லமுரைககு

அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு துரணககருவியகாக இப்பகாடநூல்.

தமகாழிப்பகாடத்ரே மட்டுமல்்லகாமல் பிைபகாடஙகரளப் பயி்ல,
கருத்துகரளப் புரிநது எதிரவிரனயகாற்ை உேவும்  ஏணியகாய்…..  புதிய வடிவம், தபகாலிவகான 

உளளடககத்துடன் இப்பகாடநூல் உஙகள ரககளில்…

ஆளுரம மிகக
ஆசிரியரகளுககும்   

ஆற்ைல் நிரை
மகாணவரகளுககும்...

ஒவ்தவகார இயர்லயும் ஆரவத்துடன் 
அணுக உரை�ரடஉ்லகம்,  

கவிரேப்தபரை, விரிவகானம், 
கற்கணடு

ஆகிய ேர்லப்புகளகாய் . . . . .

பகாடப்பகுதிகளின் 
கருத்ரே விளகக அரிய, 

புதிய தெய்திகரள 
அறிநது தககாளள 

தேரிநது தேளிதவகாம். . . .

இ்லககியச்சுரவ உணரநது 
நுட்பஙகரள உளவகாஙகி 
தமகாழிரய ஆற்ைலுடன் 

பயன்படுத்ே
தமகாழிரய ஆளதவகாம் . . . . 

உயரசிநேரனத் திைன்தபை, 
பரடப்பகாககத்தின்வழி 

வகாழ்ரவத் ேன்னம்பிகரகயுடன் 
எதிரதககாளள, படித்துச்சுரவகக, 

தமகாழிவிரளயகாட்டு . . . .

பகாடநூலில் உளள விரைவு குறியீட்ரட (QR Code) பயன்படுத்துதவகாம்! எப்படி?
 •  உஙகள திைன்தபசியில்,கூகுள playstore /ஆப்பிள app store தககாணடு QR Code ஸ்தகனர தெயலிரய இ்லவெமகாகப் 
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 •  தெயலிரயத் திைநேவுடன், ஸ்தகன் தெய்யும் தபகாத்ேகாரன அழுத்தி திரையில் தேகான்றும் தகமைகாரவ QR Code-இன் 

அருகில் தககாணடு தெல்்லவும்.
 •  ஸ்தகன் தெய்வேன் மூ்லம்   திரையில் தேகான்றும் உைலிரய(URL) தெகாடுகக, அேன் விளககப் பககத்திற்கு தெல்லும்.
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சிநதிகக, கற்ைல் 
தெயல்பகாடுகளகாய்  

கற்பரவ கற்ைபின் . . . .

மகாணவரேம்
அரடரவ அளவிட 

மதிப்பீடு . . . .

இயலின் இறுதியில்
விழுமியப் பககமகாக 
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்றறைல் ்நாக்்ங்ள்
 இந்திை  நகாடடின சிைப்புேல்ள அறிதல்

 �காழவில் எளிலமயின சிைப்லே உைரதல்

 �மூே மகாறைத்தில் ேகாந்தியின ேஙகிலனத் சதரிந்து சேகாளளுதல்

 விடுதலைப் கேகாரகாடடத்தில் சேண்ேளின ேஙகிலன அறிந்து கேகாறறுதல்

 ச�காறேளின �லேேல்ள அறிந்து ேைனேடுத்துதல்

புது்ம்ள் ச�யயும் ்த�மிது
இயல்

ஒனறு
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பாரதம்  அன்றைய  நாறறைங்ால்
நமது நாடு வளம் ப�ாருந்தியது. இங்கு இயற்கை வளங்கைள் 
ம ட் டு ம ன் றி  இ ல க் கி ய  வ ள ங் கை ளு ம்  மி கு ந் து ள் ள ன . 
வவறறு்மயில் ஒறறு்ம்யக் பகைாண்டது நமதுநாடு. இமயம் 
முதல் குமரி வ்ை வாழும் இந்தியரகைள் அ்னவரும் உணவு, 
உ்்ட, பமாழி,  நாகைரிகைம் ஆகியவற்ால் வவறு�ட்டு இருந்தாலும் 
உணரவால் ஒன்று�ட்்டவரகைவள. வதசிய ஒரு்மப�ாட்்்டப 

வ�ாறறும் �ா்ட்ல அறிவவாம் வாருங்கைள். 

்வி்தப்ப்ை

புதுமைகள் செய்த த்தெமிது
பூமியின் கிழக்கு வாெலிது!
ச்தயவ வள்ளுவன் செய்த குறள்்தான்
த்தெம் உடுத்திய நூலாமை!  
சையகமைப் த�ாற்றிய இந்தியத் ்தாயக்கு
சையயுணர்வு என்கிற தைலாமை!  (புதுமைகள்) 

காளி ்தாெனின் த்தனிமெப் �ாைலகள்
காவிரிக் கமையில எதிசைாலிக்க
கம்�னின் அமு்தக் கவிம்த களுக்குக்
கஙமக அமலகள் இமெயமைக்க  (புதுமைகள்)

கன்னிக் குைரியின் கூந்்த லுக்காகக்
காஷ்மீர்த் த்தாடைம் பூத்ச்தாடுக்கும்!  
தைற்கு ைமலகள் ெதிகமை அனுப்பிக் 
கிழக்குக் கமையின் ெலம்தகடகும்!  (புதுமைகள்) 

*புலசவளி சயலலாம் பூக்கா ைாகிப்
புன்்னமக செய்த ச�ாற்காலம்!
கலமலக் கூை காவிய ைாக்கிக்
கடடி நிறுத்திய கமலக்கூைம்!  (புதுமைகள்) 

அன்ம்ன ொடடின் அமு்த சுைபியில
அன்னிய ொடுகள்�சிதீை
அணணல காந்தியின் சின்்னக் மகத்்தடி
அறத்தின் ஊன்று தகாலாக  
புதுமைகள் செய்த த்தெமிது
பூமியின் கிழக்கு வாெலிது!*

- ்தாைா�ாைதி

இயல்
ஒனறு
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ச�ால்லும் சபாருளும்
பமய- உண்ம வதசம் - நாடு

பாைலின சபாருள்
பூமியின் கிழக்கு வாசலாகைத் திகைழும் நமது இந்தியநாடு �ல புது்மகை்ளச் பசயத 

நாடு.  திருக்கு்ள் நமது நாடு அணிந்திருக்கும் ஆ்்டயாகை விளங்குகின்்து. உண்மகை்ளப 
வ�ாறறும் இந்தியத் தாயக்கு பமயயுணரவவ வமலா்்டயாகை விளங்குகின்்து. கைாளிதாசர 
இயறறிய இனி்மயான �ா்டல்கைள் கைாவிரிக்கை்ை வ்ை எதிபைாலிக்கின்்ன. கைம்�ரின் 
அமுதம் வ�ான்் கைவி்த வரிகைளுக்குக் கைங்்கை ஆறறின் அ்லகைள் இ்சய்மக்கின்்ன. 

குமரிமு்ன ஆகிய கைன்னியின்  கூந்தலுக்கைாகைக் கைாஷ்மீைத்து மலரகைள் மா்லயாகைத்  
பதாடுக்கைப�டுகின்்ன. வமறவகை வதான்றும் நதிகைள் கிழக்கு எல்்ல வ்ை �ாயந்து 
ந ன் ் ம கை ் ள  வி ் ள வி க் கி ன் ் ன .  பு ல் ப வ ளி கை ள்  எ ல் ல ா ம்  பூ க் கை ள்  ம ல ர ந் து  
ப�ாறகைாலமாகைப புன்ன்கை புரிகின்்ன. கைல்லில் பசதுக்கிய சிற�ங்கைள் யாவும் கைாவியக் 
கை்லக்கூ்டமாகைக் கைாட்சி தருகின்்ன. 

அள்ள அள்ளக் கு்்யாத அமுதசுைபியாகை அன்்ன �ாைத நாடு திகைழகின்்து. நம் 
நாடு பி்நாட்டு மக்கைளின் �சி்யயும் வ�ாக்கி வருகின்்து. அ்த்தின் ஊன்றுவகைாலாகை 
கைாந்தியடிகைளின் அகிம்்ச என்னும் சிறிய ்கைத்தடி விளங்குகின்்து. 

நூல் சைளி
ே ரா ் ரா பை ரா ் தி யி ன்  இ ய ற் ய பை ய ர்  இ ் ரா ே ரா கி ரு ஷ் ணே ன் . 
கவிஞராயிறு என்னும் அகையமராழி யபைற்்றவர். புதிய 
வி டி ய ல் க ள ,  இ து  எ ங க ள  கி ழ க் கு ,  வி ் ல்  நு னி 

யவளிச்சஙகள முே்ரா்கவ இவர் இயற்றிய நூல்களராகும். 
இபபைராைல் ேரா்ராபைரா்தியின் கவிகேகள என்னும் யேராகுபபில் 
இைம்யபைற்றுளளது.

1. �ாைதம் அன்்்ய நாற்ங்கைால் என்னும் �ா்ட்ல இ்சவயாடு �ாடுகை.

2. நாட்டு முன்வனற்த்தில் நம் �ங்கு என்னும் த்லபபில்  வ�சுகை.

்றப்ை ்றறைபின
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சரியான வி்்ட்யத் வதரந்பதடுத்து எழுதுகை.

1. வதசம் உடுத்திய நூலா்்ட எனக் கைவிஞர குறிபபிடும் நூல்

அ) திருவாசகைம் ஆ) திருக்கு்ள் 

இ) திரிகைடுகைம்               ஈ) திருப�ா்வ

2. கைாளிதாசனின் வதனி்சப �ா்டல்கைள் எதிபைாலிக்கும் இ்டம்

அ) கைாவிரிக்கை்ை      ஆ) ்வ்கைக்கை்ை     இ) கைங்்கைக்கை்ை    ஈ) யமு்னக்கை்ை

3. கை்லக்கூ்டமாகைக் கைாட்சி தருவது

      அ) சிற�க்கூ்டம்   ஆ) ஓவியக்கூ்டம்    இ) �ள்ளிக்கூ்டம்       ஈ) சி்்க்கூ்டம்

4. நூலா்்ட என்னும் பசால்்லப பிரித்து எழுதக் கி்்டப�து

அ) நூல்+ஆ்்ட    ஆ) நூலா+்்ட      இ) நூல்+ லா்்ட            ஈ) நூலா+ஆ்்ட

5. எதிர+ஒலிக்கை என்�்தச் வசரத்து எழுதக் கி்்டக்கும் பசால்

அ) எதிைலிக்கை    ஆ) எதிரஒலிக்கை      இ) எதிபைாலிக்கை            ஈ) எதிரபைாலிக்கை

நயம் அறிகை

1.  �ாைதம் அன்்்ய நாற்ங்கைால் என்னும் �ா்டலில் அ்மந்துள்ள எது்கைச்
பசாறகை்ள எடுத்து எழுதுகை.

2.  �ாைதம் அன்்்ய நாற்ங்கைால் என்னும் �ா்டலில் அ்மந்துள்ள வமா்னச் 
பசாறகை்ள எடுத்து எழுதுகை.

3.  �ாைதம் அன்்்ய நாற்ங்கைால் என்னும் �ா்டலில் அ்மந்துள்ள இ்யபுச்
பசாறகை்ள எடுத்து எழுதுகை.

குறுவினா

1. தாைா�ாைதியின் �ா்டலில் இ்டம்ப�றறுள்ள கைவிஞரகைளின் ப�யரகை்ளக் குறிபபிடுகை.

2.  இந்தியாவின் வமறகு, கிழக்கு ஆகிய தி்சகை்ள இ்ணத்துக் கைவிஞர கைாட்டும் 
கைாட்சி்ய எழுதுகை.

சிந்த்ன வினா

நம் நாட்டின் முன்வனற்த்திறகு மாணவரகைள் பசயய வவணடிய்வ �றறிச் சிந்தித்து 

எழுதுகை.

மதிபபீடு
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கைாந்தியடிகைள் இந்திய விடுத்லக்குப �ாடு�ட்்டவர என்�்த 
நாடு நன்கு அறியும். ப�ணகைள் முன்வனற்ம், சமுதாய 
மறுமலரச்சி, தீண்டா்ம ஒழிபபு முதலியவறறுக்கைாகைவும் 
அவர �ாடு�ட்்டார.  எளி்ம்ய ஓர அ்மாகைப வ�ாறறினார. 
இ ந் தி ய ா வி ல்  அ வ ர  கை ா ல டி  � ்ட ா த  இ ்ட வ ம இ ல் ் ல . 
தமிழநாட்டின் மீதும் தமிழபமாழியின் மீதும் கைாந்தியடிகைள் 

பகைாண்ட �றறி்னக் கைாணவ�ாம் வாருங்கைள்.

தமிழநாட்டில் ்ாந்தி

உ்ரந்ை உல்ம்

கைாந்தியடிகைளுக்குத் தமிழநாட்டின் மீதும் தமிழ மக்கைள் மீதும் மிகுந்த அன்பு உணடு.  
அவர �லமு்் தமிழநாட்டில் �யணம் பசயதுள்ளார.  அபவ�ாது சு்வயான �ல 
நிகைழவுகைள் ந்டந்துள்ளன.  அவறறில் சிலவற்்க் கைாணலாம்.

 1919 ஆம் ஆணடு பிபைவரி மாதம் கைாந்தியடிகைள் பசன்்னக்கு வந்தார. அபவ�ாது 
ஆங்கில அைசு பைௌலட் சட்்டம் என்னும் கைடு்மயான சட்்டத்்த ந்்டமு்்ப�டுத்தி 
இருந்தது.  அத்ன எதிரத்துப ப�ரிய வ�ாைாட்்டத்்த ந்டத்தக் கைாந்தியடிகைள் திட்்டமிட்்டார.  
அ்தப �றறிய கைருத்தாயவுக் கூட்்டம் இைாஜாஜியின் வீட்டில் ந்்டப�ற்து. கைாந்தியடிகைள்,  
அங்கு ஒரு பமத்்தயில் அமரந்து இருந்தார.  அவருக்கு அருகில் இைாஜாஜியும் மற் 
த்லவரகைளும் நின்றுபகைாணடு இருந்தனர.  

மது்ையில் உள்ள கைாந்தி அருங்கைாட்சியகைம்

இயல்
ஒனறு
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அபவ�ாது அங்கு வந்த �ாைதியார  வி்ைந்து பசன்று கைாந்தியடிகைளின் அருகில் 
அமரந்தார.  “திரு. கைாந்தி அவரகைவள! நான் இன்று மா்ல ஒரு ப�ாதுக்கூட்்டத்திறகு 
ஏற�ாடு பசயதுள்வளன்.  அதறகுத் தாங்கைள் த்ல்மதாங்கை முடியுமா?”  என்று வகைட்்டார.  
“இன்று எனக்கு வவறு �ணி இருக்கி்து.  உங்கைள் ப�ாதுக்கூட்்டத்்த நா்ள ந்டத்த 
முடியுமா?”  என்று வகைட்்டார கைாந்தியடிகைள்.  “அது முடியாது. திட்்டமிட்்ட�டி கூட்்டம் 
ந்டக்கும்.  தாங்கைள் பதா்டங்கைபவ�ாகும் இயக்கைத்துக்கு என் வாழத்துகைள்” என்று கூறிய 
�ாைதியார ”நான் வ�ாய வருகிவ்ன்” என்று கூறி எழுந்து பசன்றுவிட்்டார.  

அவர பசன்்தும் ”இவர யார?” என்று கைாந்தி வியபபு்டன் வகைட்்டார.  “இவர எங்கைள் 
தமிழநாட்டுக் கைவிஞர” என்்ார இைாஜாஜி.  ”அப�டியா! இவ்ைப �த்திைமாகைப �ாதுகைாக்கை
வவணடும்” என்்ார கைாந்தியடிகைள். இந்நிகைழச்சியின் 
மூ ல ம்  � ா ை தி ய ா ர  � ற றி ய  கை ா ந் தி ய டி கை ளி ன் 
மதிபபீட்்்ட அறியலாம்.  

1 9 2 1  ஆ ம்  ஆ ண டு  ப ச ப ்ட ம் � ர  ம ா த த் தி ல் 
கைாந்தியடிகைள் தமிழநாட்டிறகு வந்தார.  அபவ�ாது 
பு்கைவணடியில் மது்ைக்குச் பசன்்ார.  பசல்லும் 
வழியில் ப�ரும்�ாலான மக்கைள் இடுபபில் ஒரு 
துணடு மட்டுவம அணிந்து இருப�்தக் கைண்டார. 
அ ப வ � ா து  கை ா ந் தி ய டி கை ள்  நீ ள ம ா ன  வ வ ட் டி , 
வமல்சட்்்ட,  ப�ரிய த்லப�ா்கை அணிவ்த 
வழக்கைமாகைக் பகைாணடிருந்தார.  

ப�ரும்�ாலான இந்தியரகைள் வ�ாதிய உ்்டகைள் 
இல்லாமல் இருக்கி்ாரகைள்.  தான் மட்டும் இவவளவு 
து ணி கை ் ள  அ ணி வ த ா ?   எ ன் று  சி ந் தி த் த ா ர .  
அன்றுமுதல் வவட்டியும் துணடும் மட்டுவம அணியத் 
பதா்டங்கினார.  அவைது வதாற்த்தில் மிகைபப�ரிய 
மாற்த்்த ஏற�டுத்திய ப�ரு்ம தமிழநாட்டுக்கு 
உணடு. அந்தக் வகைாலத்திவலவய தம் வாழநாள் 
முழுவதும் இருந்தார. உலகைம் வ�ாறறிய எளி்மத் 
திருக்வகைாலம் இதுவாகும்.

கைாந்தியடிகைள் ஒருமு்் கைா்ைக்குடி்யச் 
சுறறியுள்ள ஊரகைளில் சுறறுப�யணம் பசயதார.  
அபவ�ாது கைானாடுகைாத்தான் என்னும் ஊரில் அன்�ர 
ஒருவர வீட்டில் தங்கி இருந்தார.  அந்த வீடு மிகைவும் 
ஆ்டம்�ைமாகை இருந்தது.  வீட்டில் எங்குப �ாரத்தாலும் 
பவளிநாட்டு அலங்கைாைப ப�ாருள்கைள் நி்்ந்து 
இருந்தன.  கைாந்தியடிகைள் அந்த அன்�ரி்டம், “உங்கைள் 
வீட்்்ட பவளிநாட்டுப ப�ாருள்கைளால் அழகு பசயது 
இருக்கிறீரகைள்.  அதறகுச் பசலவு பசயத �ணத்தில் 
�த்தில் ஒரு �ங்கு �ணத்்த என்னி்டம் பகைாடுத்தால் 
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வ�ாதும்.  இ்தவி்ட அழகைாகைச் பசயதுவிடுவவன்” என்று கூறினார.  அத்னக் வகைட்டு, 
அன்�ர த்லகுனிந்தார.  அந்த வீட்டுக்குக் கைாந்தியடிகைள் மறுமு்் வந்தவ�ாது அங்வகை 
பவளிநாட்டுப ப�ாருள்கைள் ஒன்றுகூ்ட இல்்ல.  கைாந்தியடிகைள் மகிழவு்டன் அவ்ைப 
�ாைாட்டினார.

கைாந்தியடிகைள் ஒருமு்் மது்ையில் தங்கி இருந்தார.  மீனாட்சி அம்மன் வகைாவிலுக்குச் 
பசன்று வைலாம் என்று த்லவரகைள் அவ்ை அ்ழத்தனர.  “அந்தக் வகைாவிலுக்குள் 
பசல்ல எல்லா மக்கைளுக்கும் அனுமதி உண்டா?” என்று கைாந்தியடிகைள் வகைட்்டார.  அங்கு 
இருந்தவரகைள் “இல்்ல” என்்னர.  “அப�டியானால் அங்வகை வைமாட்வ்டன்” என்று 
கூறிவிட்்டார. �ல ஆணடுகைளுக்குப பி்கு அந்தக் வகைாவிலுக்குள் பசல்ல அ்னவருக்கும் 
உரி்ம உணடு என்று அறிவிக்கைப�ட்்டது.  அதன் பி்கு மது்ைக்கு வந்த வ�ாதுதான் 
கைாந்தியடிகைள் மீனாட்சி அம்மன் வகைாவிலுக்குள் பசன்்ார.

இவத வ�ான்் நிகைழச்சி குற்ாலத்திலும் ந்்டப�ற்து.  குற்ால அருவியில் நீைா்ட 
அ்னவருக்கும் உரி்ம அளிக்கைப�ட்டு இருந்தது.  ஆனால், அருவிக்குச் பசல்லும் 
வழியில் ஒரு வகைாவில் இருந்தது.  அதன் வழியாகைச் பசல்ல ஒருசாைாருக்குத் த்்ட 
இருந்தது.  எனவவ அ்னவரும் அருவியில் 
நீைா்ட முடியாத நி்ல இருந்தது.  அத்ன 
அறிந்த கைாந்தியடிகைள் குற்ால அருவியில் 
நீைா்ட மறுத்துவிட்்டார.  மனிதரகைளி்டம் 
உயரவு தாழவு �ாைாட்்டக் கூ்டாது என்�தில் 
கைாந்தியடிகைள் உறுதியாகை இருந்த்த 
இதன்மூலம் அறிய முடிகி்து.

கைாந்தியடிகைள் தமக்கும் தமிழுக்கும் உள்ள பதா்டர்�ப �றறிப �லமு்் 
கூறியுள்ளார.  பதன்னாபபிரிக்கைாவில் வாழந்த கைாலத்தில் தமிழபமாழி்யக் கைறகைத் 
பதா்டங்கியதாகைக் கூறியுள்ளார.  ஜி.யு.வ�ாப எழுதிய தமிழக்்கைவயடு தம்்மக் 
கைவரந்ததாகைவும் குறிபபிட்டு உள்ளார.  திருக்கு்ள் அவ்ைப ப�ரிதும் கைவரந்த நூலாகும்.

1937  ஆம் ஆணடு பசன்்னயில் இலக்கிய மாநாடு ஒன்று ந்்டப�ற்து.  
அம்மாநாட்டுக்குக் கைாந்தியடிகைள் த்ல்ம வகித்தார.  உ.வவ.சாமிநாதர வைவவறபுக்குழுத் 
த்லவைாகை இருந்தார.  உ.வவ.சாமிநாதரின் உ்ை்யக் வகைட்்ட கைாந்தியடிகைள் மகிழந்தார.  
”இந்தப ப�ரியவரின் அடி நிழலில் இருந்து தமிழ கைறகை வவணடும் என்னும் ஆவல் 
உண்டாகி்து” என்று கூறினார கைாந்தியடிகைள். 

இந்நிகைழவுகைள் மூலம் ஏற்த்தாழவு அற் சமுதாயம் மலை வவணடும் என்னும் 
கைாந்தியடிகைளின் உள்ள உறுதி்ய அறிந்து பகைாள்ளலாம். வமலும் அவர தமிழ பமாழியின் 
மீது பகைாண்ட �ற்்யும் அறிந்து பகைாள்ள முடிகி்து.  

கைாந்தியடிகைளின் தமிழக் ்கைபயழுத்து
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சரியான வி்்ட்யத் வதரந்பதடுத்து எழுதுகை.

1. கைாந்தியடிகைளி்டம் உ்்டஅணிவதில் மாற்த்்த ஏற�டுத்திய ஊர _____________

அ) வகைா்வ     ஆ) மது்ை       இ) தஞசாவூர       ஈ) சிதம்�ைம்

2. கைாந்தியடிகைள்  _____________ அடி நிழலில் இருந்து தமிழ கைறகை வவணடும் என்று

விரும்பினார.

  அ) நாமக்கைல் கைவிஞர       ஆ) �ாைதிதாசன்     இ) உ.வவ.சாமிநாதர     ஈ) �ாைதியார

ப�ாருத்துகை

1. இலக்கிய மாநாடு - �ாைதியார

2. தமிழநாட்டுக் கைவிஞர - பசன்்ன 

3. குற்ாலம் - ஜி.யு.வ�ாப

4. தமிழக் ்கைவயடு -  அருவி

பசாறப்ா்டரில் அ்மத்து எழுதுகை

1. ஆவலாச்ன  2. �ாதுகைாக்கை 3. மாற்ம் 4. ஆ்டம்�ைம்

குறுவினா

1. கை ா ந் தி ய டி கை ள்  ம து ் ை  மீ ன ா ட் சி ய ம் ம ன்  வ கை ா வி லு க் கு ள்  மு த லி ல்  ஏ ன்
நு்ழயவில்்ல?

2. கைாந்தியடிகைளுக்குத் தமிழ கைறகும் ஆரவத்்த ஏற�டுத்திய நிகைழ்வக் கூறுகை.

சிறுவினா

1. கைாந்தியடிகைளின் உ்்ட மாற்த்திறகுக் கைாைணமாகை அ்மந்த நிகைழவி்ன எழுதுகை.

2. கைாந்தியடிகைளுக்கும் தமிழுக்கும் உள்ள பதா்டர்� எழுதுகை.

சிந்த்ன வினா

 கைாந்தியடிகைளி்டம் கைாணப�டும் உயரந்த �ணபுகைளாகை நீங்கைள் கைருது�்வ யா்வ?

்றப்ை ்றறைபின

மதிபபீடு

1. கைாந்தியடிகைளின் ப�ான்பமாழிகை்ளத் திைட்டுகை.

2. கைாந்தியடிகைள் ந்டத்திய அ்வழிப வ�ாைாட்்டங்கைளின் ப�யரகை்ளத் பதாகுக்கை.
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்ைலுநாச்சியார்
விரிைானம்

வணிகைம் பசயய வந்த ஆங்கிவலயர சிறிது சிறிதாகை நமது 
நாட்்்டக் ்கைப�றறிக் பகைாண்டனர. அவரகை்ள எதிரத்து 
வீ ை ப வ � ா ர  பு ரி ந் த வ ர கை ள்  � ல ர .  அ வ ர கை ளு ள்  ப வ ற றி 
ப�ற்வரகைள் சிலவை.   வீைமும் அதனால் வி்ளயும் பவறறியும்  
வ�ாருக்கு முக்கியமான்வ. சூழநி்லக்வகைற�ச் பசயல்�ட்டுப 
ப�றும் பவறறிவய சி்ந்தது. விடுத்லபவ�ாரில் ஆணகைளுக்கு 

நிகைைாகைச் பசயல்�ட்டு பவறறி வா்கை சூடிய ப�ணகைளுள் ஒருவ்ைப �றறி அறிவவாம் 
வாருங்கைள்.

இ ை ா ம ந ா த பு ை த் ் த  ஆ ட் சி  ப ச ய த 
ப ச ல் ல மு த் து  ம ன் ன ரி ன்  ஒ வ ை  ம கை ள் 
வவலுநாச்சியார. தாயபமாழியாகிய தமிழ 
மட்டும் அல்லாமல் ஆங்கிலம், பிபைஞசு, 
உருது ஆகிய பமாழிகை்ளயும் சி்ப�ாகைக் 
கைற்ார. சிலம்�ம், குதி்ைவயற்ம், வாட்வ�ார, 
விற�யிறசி ஆகியவற்்யும் மு்்யாகைக் 
கைறறுக் பகைாண்டார. சிவகைங்்கை மன்னர 
முத்துவடுகைநாத்ை மணந்து மகிழச்சிவயாடு 
வாழந்து வந்தார. 

கைா்ளயாரவகைாவிலில் ந்்டப�ற் 
வ�ாரில் முத்துவடுகைநாதர ஆங்கிவலயைால் 
ந ய வ ஞ ச கை ம ா கை க்  ப கை ா ல் ல ப � ட் ்ட ா ர . 
வவலுநாச்சியார ஆங்கிவலய்ை பவன்று 
சிவகைங்்கை்ய மீட்கை உறுதி பூண்டார. 
திணடுக்கைல் வகைாட்்்டயில் தங்கி ஒரு 
�்்ட்யத் திைட்டிப �யிறசி அளித்தார.

எட்டு ஆண்டு்ளுக்குப பின…
தி ண டு க் கை ல்  வ கை ா ட் ் ்ட யி ல் 

ஆவலாச்னக் கூட்்டம் ஒன்று ந்டந்து 

பகைாணடிருந்தது. கூட்்டத்தின் நடுவவ வீைமங்்கை வவலுநாச்சியார அமரந்திருந்தார. அவ்ைச் 
சுறறி அ்மச்சர தாண்டவைாயர, தள�திகைளாகிய ப�ரிய மருது, சின்ன மருது மறறும் 
குறுநில மன்னரகைள் சிலர இருந்தனர.

இயல்
ஒனறு
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“ ந ா ம்  சி வ கை ங் ் கை ் ய  இ ழ ந் து 
எ ட் டு  ஆ ண டு கை ள்  ஆ கி வி ட் ்ட ன ”  எ ன் று 
வவலுநாச்சியார கைவ்ல நி்்ந்த குைலில் 
கூறினார.

“கைவ்லப�்டாதீரகைள் அைசியாவை! நாம் 
சிவகைங்்கை்ய மீட்கும் நாள் பநருங்கிவிட்்டது” 
என்்ார அ்மச்சர தாண்டவைாயர.

”அந்த இனிய நா்ளத்தான் நானும் 
ஆ வ லு ்ட ன்  எ தி ர � ா ர த் து க்  ப கை ா ண டு 
இருக்கிவ்ன்” என்்ார வவலுநாச்சியார.

அபவ�ாது பவளிவய ப�ரும் ஆைவாைம் 
வகைட்்டது. “்மசூரிலிருந்து ஐதரஅலி அனுபபிய 
�்்ட வந்துவிட்்டது என நி்னக்கிவ்ன்” என்்ார வவலுநாச்சியார.

அபவ�ாது அ்்யின் வாயிலில் வீைன் ஒருவன் வந்து நின்்ான். ”அைசியாருக்கு 
வணக்கைம். ்மசூரில் இருந்து  ஐயாயிைம் குதி்ைப �்்ட வீைரகைள் வந்துள்ளனர” 
என்்ான்.  ”அப�டியா! மகிழச்சி. அவரகை்ள ஓயவு எடுக்கைச் பசால். நான் பி்கு வந்து 
�ாரக்கிவ்ன்” என்்ார வவலுநாச்சியார. வீைன் பவளிவயறினான்.

”ஐதரஅலி உறுதியாகைப �்்ட்ய அனுபபுவார என்று எனக்கு முன்வ� பதரியும் 
அைசியாவை!” என்்ார அ்மச்சர தாண்டவைாயர.

”எதனால் அப�டிச் பசால்கிறீரகைள்?” 

”நாம் இருவரும் ஐதரஅலி்யச் சந்திக்கை ்மசூர பசன்வ்ாம் அல்லவா? அபவ�ாது 
தாங்கைள் அவரி்டம் உருதுபமாழியில் வ�சினீரகைள். அபவ�ாது அவர முகைத்தில் ப�ரிய 
மகிழச்சி வதான்றிய்த நான் கைணவ்டன்” என்்ார தாண்டவைாயர.

”நம் அைசியாரின் �ன்பமாழி அறிவு நமக்குப ப�ரிய நன்்ம்யத் தந்திருக்கி்து” 
என்்ார சின்ன மருது.

” ஆ ம் .  ந ம து  வீ ை ர கை ளு ்ட ன் 
ஐதரஅலியின் ஐயாயிைம் குதி்ைப�்்ட 
வீைரகைளும் வசரந்து விட்்டனர. ஆகைவவ, 
ந ா ் ள  சி வ கை ங் ் கை ் ய  மீ ட் கை ப 
பு ் ப � ்ட ல ா ம்  அ ல் ல வ ா ? ”  எ ன் று 
வகைட்்டார ப�ரிய மருது.

”என் கைணவர பகைால்லப�ட்்ட ஊர 
கைா்ளயாரவகைாவில். எனவவ,  நாம் 
மு த லி ல்  கை ா ் ள ய ா ர வ கை ா வி ் ல க் 
்கைப�றறுவவாம்: பி்கு சிவகைங்்கை்ய 
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மீட்வ�ாம்” என்்ார வவலு நாச்சியார. அ்னவரும் அத்ன ஏறறுக்பகைாண்டனர. மறுநாள் 
கைா்ளயாரவகைாவில் வநாக்கி வவலுநாச்சியார �்்ட பு்ப�ட்்டது. ஆணகைள் �்்டபபிரிவுக்கு 
மருது சவகைாதைரகைளும் ப�ணகைள் �்்டபபிரிவுக்குக்  குயிலியும் த்ல்ம ஏற்னர.

கைா்ளயாரவகைாவிலில் வவலுநாச்சியாரின் �்்டக்கும் ஆங்கிவலயரின் �்்டக்கும் 
இ்்டவய கைடு்மயான வ�ார ந்்டப�ற்து. இறுதியில் ஆங்கிவலயரின் �்்ட வதாறறு 
ஓடியது.

”அைசியார அவரகைவள! கைா்ளயாரவகைாவில் நம் ்கைக்கு வந்து விட்்டது. நாம் இபவ�ாவத
சிவகைங்்கைக் வகைாட்்்ட்யத் தாக்கினால் ஆங்கிவலய்ை விைட்டியடித்து வி்டலாம்” என்்ார 
ப�ரிய மருது. “அவசைம் வவண்டாம். இபவ�ாது சிவகைங்்கைக் வகைாட்்்டக் கைதவுகைள் 
அ்்டக்கைப�ட்டிருக்கும். வரும் விசயதசமித் திருநாள் அன்று கைதவுகைள் தி்க்கைப�டும். 
அபவ�ாது நமது �்்டகைள் உள்வள நு்ழயலாம்” என்்ார வவலுநாச்சியார.

”அபவ�ாதும் ப�ரிய கைாவல் இருக்குவம” என்்ார சின்ன மருது.

” வி ச ய த ச மி  ந ா ளி ல்  வ கை ா ட் ் ்ட க் கு ள்  ப ச ல் வ த ற கு ப 
ப�ணகைளுக்கு மட்டும் அனுமதி உணடு. நமது ப�ணகைள் 
�்்டபபிரிவினர கூ்்டகைளில் பூக்கைள், �ழங்கைள் ஆகியவறறு்டன் 
ஆ யு த ங் கை ் ள யு ம்  ம ் ் த் து க்  ப கை ா ண டு  வ கை ா ட் ் ்ட க் கு ள் 
பசல்லட்டும். உள்வள அவரகைள் தாக்குத்லத் பதா்டங்கியதும் 
நமது ஆணகைள் �்்டபபிரிவினரும் வகைாட்்்டக்குள் நு்ழந்து 
தாக்கைட்டும். ஆங்கிவலய்ை விைட்டியடித்து வி்டலாம்” என்்ார
வவலுநாச்சியார.

”அப�டிவய பசயயலாம் அைசியாவை! இன்னும் ஒரு பசயதி. 
தங்கை்ளக் கைாட்டிக் பகைாடுக்குமாறு உ்்டயாள் என்னும் 
ப�ண்ண ஆங்கிவலயரகைள் வறபுறுத்தினாரகைளாம். அவர 
மறுத்ததால் பகைான்றுவிட்்டாரகைளாம். அவருக்கு நாம் உரிய 
மு்்யில் சி்பபுச் பசயய வவணடும்” என்்ார அ்மச்சர 
தாண்டவைாயர.

”அவருக்கு ஒரு நடுகைல் நடுவதறகு ஏற�ாடு பசயயுங்கைள் அ்மச்சவை! அவைது 
ப�ரு்ம்ய எல்வலாரும் அறிந்து பகைாள்ளட்டும்” என்்ார வவலுநாச்சியார.

”அப�டிவய பசயவவாம்” என்்ார அ்மச்சர.

விசயதசமிக்கு முதல் நாள் சிவகைங்்கை்ய வநாக்கிப பு்ப�ட்்டது �்்ட. வழியில் 
உ்்டயாளுக்கைாகை ந்டப�ட்்ட நடுகைல் முன்பு குதி்ையில் இருந்து இ்ங்கினார 
வவலுநாச்சியார. தாம் ்வத்திருந்த தாலி்ய எடுத்து அந்த நடுகைல்லுக்குக் கைாணிக்்கையாகைச் 
பசலுத்தி வணங்கினார.  அருகில் நின்் வீைரகைள் ”உ்்டயாள் புகைழ ஓங்குகை” என்று 
முழக்கைமிட்்டனர.

�்்ட மறுநாள் கைா்ல சிவகைங்்கை்ய அ்்டந்தது.

நடுகைல்
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”அைசியாவை!  நான் நமது ப�ணகைள் 
�்்டபபிரிவு்டன் மாறுவவ்டத்தில் உள்வள 
பசல்கிவ்ன். உள்வள பசன்்தும் அங்குள்ள 
ஆயுதக் கி்டங்குக்கு எப�டியாவது தீ ்வத்து 
விடுகிவ்ன்.  தீ எரிவது பதரிந்ததும் நம் �்்ட 
உள்வள நு்ழயட்டும்” என்று கூறினார 
குயிலி.

”அப�டிவய ஆகைட்டும்” என்்ார வவலு 
நாச்சியார.

குயிலியும் ப�ணகைள் �்்டயினரும் வகைாட்்்டக்குள் பசன்்னர. சிறிது வநைத்தில் 
வகைாட்்்டக்குள் ப�ரும் கூச்சல் எழுந்தது.  உள்வள உயைமாகைத் தீ எரிவது பதரிந்தது.

”நமது �்்ட உள்வள நு்ழயட்டும்” என்று ஆ்ணயிட்்டார வவலுநாச்சியார. �்்ட 
வீைரகைள் வகைாட்்்டக்குள் �ாயந்து பசன்்னர. ஆங்கிவலயரின் �்்டயு்டன் கைடு்மயாகைப 
வ�ாரிட்்டனர. இறுதியில் ஆங்கிலப�்்ட வதால்விய்்டந்து வகைாட்்்ட்யவிட்டு ஓடியது.

”பவறறி! பவறறி!” என்று முழக்கைமிட்்டனர வீைரகைள்.

”இந்த பவறறிக்குக் கைாைணமான குயிலி எங்வகை?” என்று வகைட்்டார வவலுநாச்சியார.

”குயிலி தம் உ்டலில் தீ  ்வத்துக் பகைாணடு ஆயுதக் கி்டங்குக்குள் குதித்துவிட்்டார” என 
வீைரகைள் கூறினாரகைள்.

”குயிலி தம் உயி்ைத் தந்து நம்நாட்்்ட மீட்டுக் பகைாடுத்திருக்கி்ார. அவைது 
துணிவுக்கும் தியாகைத்திறகும் வீைத்திறகும் த்லவணங்குகிவ்ன்” என்று உணரச்சிப 
ப�ருக்வகைாடு கூறினார வவலுநாச்சியார.

வவலுநாச்சியாரின் வீைம், மருது சவகைாதைரகைளின் ஆற்ல், ஐதரஅலியின் உதவி 
ஆகியவறவ்ாடு குயிலியின் தியாகைமும் இ்ணந்ததால்  சிவகைங்்கை மீட்கைப�ட்்டது.

 1. வவலுநாச்சியார சிவகைங்்கை்ய மீட்்ட நிகைழ்வச் சுருக்கைமாகை எழுதுகை.

மதிபபீடு

்றப்ை ்றறைபின
இக்கை்த்ய நா்டகைமாகை வகுப�்்யில் நடித்துக் கைாட்டுகை.

சதரிந்து சதளி்ைாம்

• வவலுநாச்சியாரின் கைாலம் 1730-1796
• வவலுநாச்சியார சிவகைங்்கை்ய மீட்்ட

ஆணடு 1780.
• ஜ ா ன் சி ை ா ணி க் கு  மு ன் வ �

ஆங்கிவலய்ை எதிரத்து வீைபவ�ார
புரிந்தவர வவலு நாச்சியார.
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நால்ை்்ச் ச�ாற்ள்

்ற்ண்டு

தமிழில் சில எழுத்துகைள் தனித்து நின்று ப�ாருள் தரும். ஒன்றுக்கு வமற�ட்்ட 
எழுத்துகைள் பதா்டரந்து  வந்தும் ப�ாருள் தரும். இவவாறு ப�ாருள் தரு�்வ  பசால் 
எனப�டும்.

(எ.கைா.)  ஈ,  பூ, ்ம, கைல், கை்டல், தங்கைம்.

இலக்கைண அடிப�்்டயில் பசாறகைள் ப�யரச்பசால், வி்னச்பசால், இ்்டச்பசால், 
உரிச்பசால் என நான்கு   வ்கைப�டும்.

சபயர்ச்ச�ால்
ஒன்்ன் ப�ய்ைக் குறிக்கும் பசால் ப�யரச்பசால் எனப�டும்.

(எ.கைா.)  �ாைதி, �ள்ளி, கைா்ல, கைண, நன்்ம, ஓடுதல்.

வி்னச்ச�ால்
வி்ன என்னும் பசால்லுக்குச் பசயல் என்�து ப�ாருள். பசய்லக் குறிக்கும் பசால் 

வி்னச்பசால் எனப�டும். 

(எ.கைா.)  வா, வ�ா, எழுது, வி்ளயாடு.

இ்ைச்ச�ால்
 ப�யரச்பசால்்லயும் வி்னச்பசால்்லயும் சாரந்து வரும் பசால் இ்்டச்பசால் 

ஆகும். இது தனித்து இயங்கைாது.

(எ.கைா.) உம்  –  தந்்தயும் தாயும்

         மறறு -  மறப்ாருவர

ஐ  - திருக்கு்்ள

உரிச்ச�ால்
 ப�யரச்பசால், வி்னச்பசால் ஆகியவறறின் தன்்ம்ய மிகுதிப�டுத்த வருவது 

உரிச்பசால் ஆகும்

(எ.கைா.)  மா  –  மாநகைைம்

சால  -  சாலச்சி்ந்தது

இயல்
ஒனறு
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்றப்ை ்றறைபின

மதிபபீடு

பின்வரும் பதா்டரகைளில் உள்ள நால்வ்கைச் பசாறகை்ள வ்கைப�டுத்துகை.

1. வளவனும் தங்்கையும் மாநகைைப வ�ருந்தில் ஏறினர.

2. நாள்வதாறும் திருக்கு்்ளப  �டி.

3. "ஏ்ழக்கு உதவுதல் சாலச்சி்ந்தது" என்்ார ஆசிரியர.

கீழக்கைாணும் கு்ளில் உள்ள இ்்டச்பசால்்ல எழுதுகை.
  ைக்கள்சைய தீணைல உைற்கின்�ம் ைற்றுஅவர்
   சொற்தகடைல இன்�ம் செவிக்கு.

பசயதித்தாளில் வி்ளயாட்டுச் பசயதி ஒன்்்ப �டித்து, அதில் இ்டம்ப�றறுள்ள
நால்வ்கைச் பசாறகை்ள எழுதுகை.

பசால்வ்கை்ய அறிந்து ப�ாருந்தாச் பசால்்ல வட்்டமிடுகை.

1. அ) �டித்தாள் ஆ) ஐ இ) மறறு  ஈ) கு

2. அ) மது்ை ஆ) கைால் இ) சித்தி்ை     ஈ) ஓடினான்

3. அ) பசன்்ாள் ஆ) வந்த இ) சித்தி்ை     ஈ) ந்டந்து

4. அ) மா ஆ) ஐ  இ)உம்      ஈ)  மறறு

குறுவினாக்கைள்

1.  பசால் என்்ால் என்ன?

2.  பசாறகைளின் வ்கைகை்ள எழுதுகை.

3. ப�ய்ையும் வி்ன்யயும் சாரந்து வரும் பசாறகை்ள எவவாறு வழங்குகிவ்ாம்?
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கேடே

தமிழகை விடுத்லப வ�ாைாட்்ட வீைரகைளுள் ஒருவரின் வைலாற்்க் வகைட்கை.

கீழ்கேகாணும் தலைப்புேளில் ஒரு நிமிடம் கேசுே.

1. �ாைதியார  2. கைாந்தியடிகைள் 3. வவலுநாச்சியார

ச�கால்ை்க கேடடு எழுதுே

 இந்தியநாடு  கைாந்தியடிகைள்        ஊன்றுவகைால்         வவலுநாச்சியார  

 வாழத்துகைள்        பமயயுணரவு        நாற்ங்கைால்         உரிச்பசால் 

ப�ாதுக்கூட்்டம்       குற்ாலம் 

கீழ்கேகாணும் ேத்திலைப் ேடித்து வினகா்கேளு்ககு விலட எழுதுே

இந்திய விடுத்லக்குப �ாடு�ட்்டவரகைளுள் ஒருவர வ.உ.சிதம்�ைனார. 
வ . உ . சி .  அ வ ர கை ள்  த மி ழி லு ம்  ஆ ங் கி ல த் தி லு ம்  பு ல ் ம  ப � ற றி ரு ந் த ா ர . 
அ வ ர ,  வ ழ க் கை றி ஞ ர ,  எ ழு த் த ா ள ர ,  வ � ச் ச ா ள ர ,  ப த ா ழி ற ச ங் கை த்  த ் ல வ ர 
என்னும் �ன்முகைத்தன்்ம ப�றறிருந்தார.  ஆங்கிவலயரின் கைப�ல்கைளுக்குப 
வ�ாட்டியாகை உள்நாட்டு இந்தியக் கைப�ல் நிறுவனத்்தத் பதா்டங்கியவர. 
1 9 0 6  ஆ ம்  ஆ ண டு  அ க் வ ்ட ா � ர  1 6 ஆ ம்  ந ா ள்  ” சு வ த சி  ந ா வ ா ய ச்  ச ங் கை ம் ” 
எ ன் ்  கை ப � ல்  நி று வ ன த் ் த ப  � தி வு  ப ச ய த ா ர .  வ . உ . சி .  ப ச ன் ் ன க் கு ச் 
பசல்லும்வ�ாது �ாைதியா்ைச் சந்திப�்த வழக்கைமாகைக் பகைாணடிருந்தார.  
வமலும், �ாைதியார �ா்டல்கை்ள விரும்பிக் வகைட்�ார.

1. சுவதசி நாவாயச் சங்கைத்்த நிறுவியவர யார?

2. வ.உ.சி. பசன்்னக்குச் பசல்லும்வ�ாது யா்ைச் சந்திப�்த வழக்கைமாகைக்
பகைாணடிருந்தார?

3. வ. உ.சி. அவரகைள் யாரு்்டய �ா்டல்கை்ள விரும்பிக் வகைட்�ார?

4. வ. உ. சி. அவரகைளின் �ன்முகைத் தன்்மகைள் யா்வ?

5. வ. உ. சி. அவரகைள் புல்ம ப�றறிருந்த பமாழிகைள் யா்வ?

இடம் அறிந்து ேைனேடுத்துக�காம்

  ஒன்று என்�்தக் குறிக்கை ஓர, ஒரு ஆகிய இைணடு பசாறகைளும் �யன்�டுகின்்ன. 
உயிபைழுத்தில் பதா்டங்கும் பசால்லுக்கு முன் ஓர என்னும் பசால்்லப �யன்�டுத்த 
வவணடும். உயிரபமயபயழுத்தில் பதா்டங்கும் பசால்லுக்கு முன் ஒரு என்னும் 
பசால்்லப �யன்�டுத்த வவணடும். 

சமாழி்ய ஆள்்ைாம் !
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(எ.கைா.)     ஓர ஊர       ஓர ஏரி

 ஒரு நகைைம்    ஒரு கை்டல் 

  இ்வ வ�ாலவவ, உயிபைழுத்தில் பதா்டங்கும் பசால்லுக்கு முன் அஃது என்னும் 
பசால்்லப �யன்�டுத்த வவணடும். உயிரபமயபயழுத்தில் பதா்டங்கும் பசால்லுக்கு 
முன் அது என்னும் பசால்்லப �யன்�டுத்த வவணடும். 

(எ.கைா.)     அஃது இங்வகை உள்ளது

அது நன்்ாகை உள்ளது

கீழ்கேகாணும் சதகாடரேளில் உள்ள பிலைேல்ளத் திருத்தி எழுதுே
1. ஒரு அழகிய சிறறூரில் ஓர குளம் இருந்தது.
2. ஒரு இைவும் ஓர �கைலும் வசரந்தது ஒருநாள்.
3. அது இல்லாத இ்டத்தில் எதுவும் ந்டக்கைாது.
4. அஃது நகைைத்திறகுச் பசல்லும் சா்ல.
5. அது ஒரு இனிய �ா்டல்.

அேர�ரில�ப்ேடுத்துே

ப�ணகைள், �ாைதம், புது்ம, பீலி,  வ�ருந்து, பூமி, �ழங்கைள், ப�ாதுக்கூட்்டம், ்�யன், 
வ�ாக்குவைத்து, பின்னிைவு

ச�ைல்திடடம்

 கைாந்தியடிகைளின் விடுத்லப வ�ாைாட்்ட நிகைழவுகைள் �றறிய �்டங்கை்ளத் திைட்டிப 
�்டத்பதாகுபபு ஒன்று உருவாக்குகை.

கீழ்கேகாணும் தலைப்பில் ேடடுலர எழுதுே.

 வதசிய ஒரு்மப�ாடு

இரண்டு  ச�காறேல்ள இலைத்துப் புதிை ச�காறேல்ள உரு�கா்ககு.

 (எ.கைா.)  எனக்கு       எனக்குணடு   எனக்கில்்ல

வ்டக்கு ------------- -------------

 �ந்து  ------------- -------------

 �ாட்டு  ------------- -------------

சமாழி்யாடு வி்ையாடு

உணடு

இல்்ல
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ேடடஙேளில் உள்ள ச�காறேல்ள்க சேகாண்டு சதகாடரேள உரு�கா்ககுே.

ேடடஙேளில் மலைந்துள்ள நகால்�லேச் ச�காறேல்ள எழுதுே

எ.ேகா: குமரன – சேைரச்ச�கால்

என சேகாறுப்புேள

1. தாய தந்்தயின் வீட்டு வவ்லகைளில் என்னால் முடிந்த உதவிகை்ளச் பசயவவன்.

2. �ள்ளி, ப�ாது இ்டங்கைளில் உள்ள ப�ாருட்கை்ள உ்்டக்கைாமல் �ாதுகைாபவ�ன்.

3.  தமிழத்தாய வாழத்து, நாட்டுப�ண, வதசியக்பகைாடி முதலியவறறிறகு உரிய 
மரியா்த தருவவன். 

ேலைச்ச�கால் அறிக�காம்

 நகாடடுப்ேறறு -  Patriotism இை்ககிைம் - Literature

 ேலை்ககூடம் -  Art Gallery சமய்யுைரவு - Knowledge of Reality

�ாரி

எழிலி

மாணவரகைள்

மாடு

மாடுகைள்

வீட்டுக்கு

வந்தன

வந்தான்

வந்தது

வந்தாரகைள்

வந்தாள்

கு ம் வ� சி வ ன்

ம ை ரு � ண தா

ை கை ந் று டி ய

ன் ந து உ ம் பச

ஐ மா டு ம ற று

ந ்ட க் கி ்ா ள்

நிற் அதறகுத் த்...

இ்ையத்தில் ்ாண்்

விடுத்லப வ�ாைாட்்டத்தில் கைலந்துபகைாண்ட தமிழகைத் த்லவரகைள் �றறிய 
பசயதிகை்ள அறிகை.
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இலைைச் ச�ைல்ேகாடுேள

�டிநி்லகைள்:

• பகைாடுக்கைப�ட்டிருக்கும் உைலி / வி்ைவுக்குறியீட்்்டப �யன்�டுத்தி, “பசால்லி
அடி” பசயலி்ய நிறுவுகை.

• பசயலி்யத் தி்ந்தவு்டன் வரும் தி்ையில் பகைாடுக்கைப�ட்டிருக்கும் ‘�்டம்
�ாரத்துக் கைணடுபிடி’, ‘குறிபபுகைள் மூலம் கைணடுபிடி’, ‘பசால்லுக்குள் பசால்’,
‘பி் பமாழிச்பசாறகைள்’, ‘எதிரச் பசாறகைள்’ மறறும் ‘இ்ணச்பசாறகைள்’ வ�ான்்
பதரிவுகைளில் ஏவதனும்  ஒன்்்த் பதரிவு பசயகை.

• எடுத்துக்கைாட்்டாகைக் பகைாடுக்கைப�ட்டிருக்கும் �்டங்கை்ளக்பகைாணடு அதன்
ப�யரகை்ள அ்்டயாளம் கைாணுதல். இவத வ�ான்று பி்  வி்ளயாட்டுகைளின்
மூலம் பசாறகைளஞசிய அறி்வ வளரத்துக் பகைாள்கை.

பசயல்�ாட்டிறகைான உைலி 
https://play.google.com/store/apps/details?id=nithra.tamil.word.game.solliadi
ஒத்த பி் பசயலிகைள் 
1. மாயக்கைட்்டம்    2. புதிரநானூறு   3.  திருக்கு்ள் வி்ளயாட்டு

*பகைாடுக்கைப�ட்டுள்ள �்டங்கைள்அ்்டயாளத்திறகைாகை மட்டுவம

ச�கால்லி 
அடிப்கேகாமகா...

தமிழச்ச�கால்லை!

ச�கால் வில்ளைகாடடு
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்றறைல் ்நாக்்ங்ள்
 எல்லா உயிரகைளி்டத்தும் அன்பு பசயதல், பி்ருக்கு உதவி பசயதல் வ�ான்்

அ்ச்சிந்த்னகை்ள அறிதல்

 வாழும் மு்்கை்ள அறிதல்

 பி்ர �சி்யப வ�ாக்கும் உயர சிந்த்ன்ய வளரத்தல்

 ப�றவ்ா்ையும் ப�ரிவயாரகை்ளயும் மதிக்கும் �ணபு ப�றுதல்

 பி்ர ப�ாரு்ள விரும்�ா்ம ஓர அ்ம் என்�்த உணரதல்

 அறுவ்கைப ப�யரகைள், இடுகுறிபப�யர, கைாைணபப�யரகை்ள அறிதல்

எல்லாரும் இனபுறை
இயல்

இரண்டு
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பராபரக் ்ண்ணி
அ் இலக்கியங்கைள் நம் முன்வனாரகைளின் வாழக்்கை 

அ னு � வ ங் கை ் ள  உ ள் ள ்ட க் கி ய ் வ .  அ ் வ  வ ா ழ வி ய ல் 
பநறிகை்ளயும் ஒழுக்கைங்கை்ளயும் விளக்கு�்வ. நம் தமிழ 
இ ல க் கி ய ங் கை ள்  கை ா ட் டு ம் வ ா ழ வி ய ல்  ப ந றி கை ள்  உ ல கை ம் 
முழு்மக்கும் ப�ாதுவான்வ. அ் இலக்கியங்கைள் கூறும் 
கைருத்துகை்ளக் கை்்டபபிடித்து வாழவவத சி்ந்த வாழவு. 

அவற்் நாமும் பின்�றறுவவாம்; வாழ்வ வளமாக்குவவாம். 

்வி்தப்ப்ை

்தம்உயிர்த�ால எவ்வுயிரும் ்தாச்னன்று ்தணைருள்கூர்
செம்மையருக்கு ஏவலஎன்று செயதவன் �ைா�ைதை!*
அன்�ர்�ணி செயயஎம்ன ஆைாக்கி விடடுவிடைால
இன்�நிமல ்தாத்னவந்து எயதும் �ைா�ைதை!
எலலாரும் இன்புற்று இருக்க நிம்னப்�துதவ
அலலாைல தவசறான்று அறிதயன் �ைா�ைதை!*

- ்தாயுைா்னவர்

ச�ால்லும் சபாருளும்
தண்டருள் - குளிரந்த கைரு்ண �ணி - பதாணடு
கூர - மிகுதி எயதும் - கி்்டக்கும்

 பசம்்மயருக்கு - சான்வ்ாருக்கு எல்லாரும் - எல்லா மக்கைளும்
ஏவல் - பதாணடு அல்லாமல் - அ்தத்தவிை

 �ைா�ைவம - வமலான ப�ாருவள

பாைலின சபாருள்
அ்னத்து உயிரகை்ளயும் தம் உயிரவ�ால் கைருதும் கைரு்ண மிகுந்த சான்வ்ாரக்குத் 

பதாணடு பசயய வவணடும்.

அன்�ரகைளுக்குத் பதாணடு பசய�வைாகை என்்ன ஆக்கிவிட்்டால் வ�ாதும்.  இன்�நி்ல 
தாவன வந்து வசரும்.

எல்லாரும் இன்�மாகை வாழ வவணடும். அ்தத்தவிை, வவறு எ்தயும் நி்னக்கை  
மாட்வ்டன்.

இயல்
இரண்டு
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மதிபபீடு

சரியான வி்்ட்யத் வதரந்பதடுத்து எழுதுகை
1. தம் + உயிர என்�த்னச் வசரத்து எழுதக் கி்்டக்கும் பசால் ---------

அ) தம்முயிர  ஆ) தமதுயிர இ) தம்உயிர ஈ) தம்முஉயிர
2. இன்புறறு + இருக்கை என்�த்னச் வசரத்து எழுதக் கி்்டக்கும் பசால் ---------

அ) இன்புறறிருக்கை ஆ)இன்புறுறிருக்கை  இ) இன்புறறுஇருக்கை  ஈ) இன்புறு இருக்கை
3. 'தாபனன்று’ என்னும் பசால்்லப பிரித்து எழுதக் கி்்டப�து ---------

அ) தாபன + என்று ஆ)தான் + என்று இ) தா + பனன்று ஈ) தான் + பனன்று
4. ’வசாம்�ல்’ என்னும் பசால்லுக்குரிய ப�ாருத்தமான எதிரச்பசால் ---------

அ) அழிவு ஆ) துன்�ம் இ) சுறுசுறுபபு ஈ) வசாகைம்

நயம் அறிகை
�ைா�ைக்கைணணி �ா்டலில் இ்டம் ப�றறுள்ள எது்கை, வமா்னச் பசாறகை்ள எடுத்து எழுதுகை.

குறுவினா
1. யாருக்குத் பதாணடு பசயய வவணடும்?
2. இன்�நி்ல எபவ�ாது வந்து வசரும்?

சிறுவினா
�ைா�ைக்கைணணியில் தாயுமானவர கூறுவன யா்வ?

சிந்த்னவினா
குளிைால் வாடு�வரகைளுக்கு நீங்கைள் எவவிதம் உதவுவீரகைள்?

நூல் சைளி
இபபைராைக் எழுதியவர் ேராயுமரா்வர். திருச்சிகய ஆணை 
விசய்குநராே யசராக்கலிஙகரிைம் ேக்கமக் கணேக்க்ராகப 
பைணி புரிநேவர்.

இபபைகுதி ேராயுமரா்வர் பைராைல்கள என்னும் நூலில் உளளது.  
இநநூக்த் ேமிழ் யமராழியின் உபைநிைேம் எ்ப தபைராற்றுவர்.  
இபபைராைல்கள ‘பை்ராபை்க் கணணி’ என்னும் ேக்பபில் உளள்.  
‘கணணி’ என்பைது இ்ணடு அடிகளில் பைராைபபைடும் பைராைல்வகக.

1. உங்கைள் வீட்டில் வளரக்கும் உயிரினங்கைள் �றறிக் கூறுகை.
2.  நீங்கைள் பி்ர மகிழும்�டி பசயத நிகைழவுகை்ளக் கூறுகை.

்றப்ை ்றறைபின
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நீங்ள் நல்லைர்
இலக்கியங்கைள் மக்கைளின் வாழ்வ பநறிப�டுத்தி அ்வழியில் 

பசலுத்துகின்்ன. மனித வாழ்வச் பசம்்மப�டுத்துகின்்ன. 
கை வி ஞ ர கை ள்  வ ா ழ வி ன்  ப � ா ரு ் ள  உ ண ர த் து ம்  உ ய ர ந் த 
சிந்த்னகை்ளக் கூறியுள்ளனர. அத்த்கைய சிந்த்னகை்ளக் கூறும் 
கைவிஞரகைள் உலபகைங்கும் உள்ளனர. அயல்நாட்டுக் கைவிஞர ஒருவரின் 
சிந்த்னகை்ள அறிவவாம் வாருங்கைள். 

்வி்தப்ப்ை
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ச�ால்லும் சபாருளும்
சுயம் -   தனித்தன்்ம உள்ளீடுகைள் -   உள்வள இருப�்வ

நூல் சைளி
கலீல் கிப்ரான் ய்பை்ரான் நராட்கைச் தசர்நேவர். கவிஞர், 
புதி் ஆசிரியர், கட்டுக்யராசிரியர், ஓவியர் எ்ப பைன்முக 
ஆற்்றல் யபைற்்றவர். 

இபபைராைபபைகுதி கவிஞர் புவிய்சு யமராழியபையர்த்ே தீர்க்கேரிசி என்னும் 
நூலில் இைம்யபைற்றுளளது.

1. உங்கைளது நி்் கு்்கை்ளப �ட்டியலிடுகை.
2. உங்கைள் நண�ர மனம் வசாரந்து இருக்கும்வ�ாது அவ்ைத் வதறறும் வழிகைள்

குறித்துக் கைலந்து்ையாடுகை.

்றப்ை ்றறைபின

மதிபபீடு
சரியான வி்்ட்யத் வதரந்பதடுத்து எழுதுகை.

1. �ரிசு ப�றும்வ�ாது நம் மனநி்ல ……………… ஆகை இருக்கும்.
அ) கைவ்ல ஆ) துன்�ம் இ) மகிழச்சி ஈ) வசாரவு

2. வாழவில் உயை கைடினமாகை ……………… வவணடும்.
அ) வ�ச ஆ) சிரிக்கை இ) ந்டக்கை ஈ) உ்ழக்கை

குறுவினா

1. �ழம், வவர ஆகியவறறின் இயல்புகைள் யா்வ?

2. உ்ழக்கும்வ�ாது என்னவாகை ஆகிவ்ாம்?

சிந்த்ன வினா

1. நல்லவர என்னும் ப�யர ப�் நாம் என்ன பசயயலாம்?
2. உங்கைள் குறிக்வகைா்ள அ்்டய நீங்கைள் பசயயும் முயறசிகை்ள எழுதுகை.
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பசிபபிணி ்பாக்கிய பா்ை

உ்ரந்ை உல்ம்

உ ல கி ல்  வ த ா ன் றி ய  அ ் ன த் து  உ யி ரி ன ங் கை ளு க் கு ம் 
இன்றிய்மயாதது உணவு. உலகை உயிரகைள் அ்னத்தும் 
வாழநாள் முழுவதும் உணவு வதடிவய உ்ழக்கின்்ன. உணவவ 
உயிரகைளுக்கு ஆதாைமாகை விளங்குகி்து. "தனி ஒருவனுக்கு 
உணவு இல்்ல எனில் இச்பசகைத்தி்ன அழித்திடுவவாம்" 
என்்ார �ாைதியார.  �சித்திருக்கும் ஒருவனுக்கு உணவு 

அளிப�து உயிர பகைாடுப�தறகு இ்ணயானது. அதுவவ சி்ந்த அ்மாகும்.

்ாட்சி - 1
இ்டம்   : மணி�ல்லவத் தீவு
கை்த 
மாந்தரகைள்

: மணிவமகை்ல, தீவதில்கை.

மணிவமகை்ல : (தனக்குள்)
எங்குப �ாரத்தாலும் பவணமணல் குன்றுகைள். பூத்துக் குலுங்கும்
பசடிபகைாடிகைள். அ்டரந்த மைங்கைள். இ்்டயி்்டவய ப�ாய்கைகைள்.  
மன்த மயக்கும் கைாட்சிகைள் . . .  ஆகைா! . . . அரு்ம! அரு்ம.! 
(அபவ�ாது அவள் எதிரில் தீவதில்கை வருகி்ாள்)

தீவதில்கை : அழகிய ப�ணவண! நீ யார?  இங்கு எப�டி வந்தாய?

மணிவமகை்ல : நான் பூம்புகைார நகை்ைச் வசரந்தவள்.  என் ப�யர மணிவமகை்ல.
மணிவமகைலா பதயவம் என்்ன இங்குக் பகைாணடு வந்து வசரத்தது.  
நீங்கைள் யார அம்மா?  நீங்கைள் எப�டி இத்தீவிறகு வந்தீரகைள்? 

தீவதில்கை : என் ப�யர தீவதில்கை.  நான் இத்தீ்வயும் இதிலுள்ள புத்த
பீடி்கை்யயும் கைாவல் பசயது வருகிவ்ன்.  ப�ரு்ம மிக்கைவரகைள் 
மட்டுவம இத்தீவிறகு வந்து இந்தப புத்த பீடி்கை்ய வணங்கை 
முடியும்.  நீ அந்தப ப�ரு்ம்யப ப�றறிருக்கி்ாய.  இன்னும் நீ 
அறியவவணடியது ஒன்று உணடு.

மணிவமகை்ல : அஃது என்ன அம்மா? 

தீவதில்கை :  நம் எதிரில்  பூக்கைள் நி்்ந்து விளங்கும் இந்தப ப�ாய்கை்யப 
�ார. இதறகுக்  வகைாமுகி என்று ப�யர. வகைா என்்ால் �சு. முகி 
என்்ால் முகைம். �சுவின் முகைம் வ�ான்று அ்மந்து இருப�தால் 
இபப�ாய்கை வகைாமுகி என்னும் ப�ய்ைப ப�ற்து.

நாை்ம்

இயல்
இரண்டு
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மணிவமகை்ல : ஓ! அப�டியா!   வடிவத்திறகு ஏற் ப�யைாகை இருக்கி்வத! 

தீவதில்கை : இபப�ாய்கைக்கு வவறு ஒரு சி்பபும் உணடு.  ்வகைாசித் திங்கைள் 
முழு நிலவு நாளில் இபப�ாய்கை நீரின் வமல் ஓர அரிய �ாத்திைம் 
வதான்றும். அஃது ஆபுத்திைன் ்கையிலிருந்த ‘அமுதசுைபி’ என்னும் 
�ாத்திைம் ஆகும்.  

மணிவமகை்ல : அமுதசுைபியா? அதன் சி்பபு என்ன?

தீவதில்கை : அந்தப �ாத்திைத்தில் இட்்ட உணவு எடுக்கை எடுக்கைக் கு்்யாமல் 
வளரந்து பகைாணவ்ட இருக்கும். அத்னக் பகைாணடு எத்த்ன 
வ�ருக்கு வவணடுமானாலும் உணவு அளிக்கைலாம். 

மணிவமகை்ல : அப�டியா! வியப�ாகை உள்ளவத!

தீவதில்கை : ஆம். அந்தப �ாத்திைம் வதான்றும் ்வகைாசி முழுநிலவு நாள் 
இன்றுதான்.

(இவவாறு தீவதில்கை பசால்லிக் பகைாணடிருக்கும் வ�ாவத ப�ாய்கையின் நீருக்குவமல்  
அப�ாத்திைம் வதான்றுகி்து. மணிவமகை்ல அத்ன  வணங்கிக் ்கையில் எடுக்கி்ாள்).

தீவதில்கை : மணிவமகை்லவய! உயிரகைளின் �சிவ�ாக்கும் அமுதசுைபி்ய நீ 
ப�றறுள்ளாய.  இனி இவவுலகை உயிரகைளுக்குப �சி இல்லாமல் 
வ�ாகும்�டி உணவு வழங்கி உயரவு  ப�றுவாயாகை!

(மணிவமகை்ல தீவதில்கை்ய வணங்கி அமுதசுைபியு்டன் வி்்ட ப�றுகி்ாள். 

பூம்புகைாருக்குத் திரும்புகி்ாள். ஆதி்ையி்டம் உணவு ப�்ச் பசல்கி்ாள்.)

்ாட்சி - 2.
இ்டம் : ஆதி்ையின் இல்லம்
கை்த மாந்தரகைள் : ஆதி்ை, மணிவமகை்ல

(ஆதி்ையின் வீட்டு வாயிலில் மணிவமகை்ல ்கையில் அமுதசுைபியு்டன் வந்து நிறகி்ாள்)

ஆதி்ை : யார நீங்கைள் ?
மணிவமகை்ல : இவவூரில் வாழந்த வகைாவலன், மாதவி ஆகிவயாரின் மகைள் நான்.  

உங்கைளின் சி்ப்� அறிந்து இப�ாத்திைத்தில் உணவு ப�் வந்வதன்.
ஆதி்ை : ஓ! நீங்கைள் தான் மணிவமகை்லயா?  உங்கைள் ப�றவ்ா்ைப  �றறி 

அறிவவன்.  உங்கை்ள இன்று தான் கைாணகிவ்ன்.  இஃது என்ன 
�ாத்திைம்?   மிகைவும் அழகைாகை இருக்கி்வத!

மணிவமகை்ல : இஃது அள்ள அள்ளக் கு்்யாமல் உணவு வழங்கும் ‘அமுதசுைபி’ 
ஆகும்.

ஆதி்ை : இப�ாத்திைம் உங்கைளுக்கு எப�டிக் கி்்டத்தது?

(மணிவமகை்ல மணி�ல்லவத் தீவில் அமுதசுைபி ப�ற் வைலாற்்க் கூறுகி்ாள்.)

ஆதி்ை : (வியபபு்டன்) அப�டியா!  அமுதசுைபியின் சி்ப்� அறிந்வதன்.  
அதில் இபவ�ாவத உணவு இடுகின்வ்ன்.  ஆமாம்.  இ்தக் பகைாணடு 
என்ன பசயவீரகைள்?  
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மணிவமகை்ல : அ ன் பி ற கு ரி ய  ஆ தி ் ை வ ய , 
ஏ ் ழ  ம க் கை ளி ன்  � சி ் ய ப
வ � ா க் கு வ வ த  வ ம ல ா ன  அ ் ம் . 
உணவு பகைாடுத்தவரகைவள உயி்ைக் 
ப கை ா டு த் த வ ர கை ள்  எ ன் � ் த 
உணரந்துள்வளன். அதனால், இந்தப 
�ாத்திைத்தில் இருக்கும் உண்வப  
�சியால் வாடும்  மக்கைளுக்கு எல்லாம் 
வழங்கைப வ�ாகின்வ்ன்.   

ஆதி்ை  : மிகைவும் மகிழச்சி.  உங்கைள் அ்ம் 
பசழிக்கைட்டும். மக்கைளின்  �சிவநாய
ஒழியட்டும்.  இவதா!  இபவ�ாவத
அ மு த சு ை பி யி ல்  ந ா ன்  உ ண ் வ 
இடுகிவ்ன்.

( ஆ தி ் ை  அ மு த சு ை பி யி ல்  உ ண ் வ  இ டு கி ் ா ள் . 
மணிவமகை்ல அமுதசுைபி்யக் பகைாணடு, உ்டல் கு்்யுறவ்ார, பிணியாளர, ஆதைவு 
அறவ்ார  ஆகிவயாருக்கு உணவு அளிக்கி்ாள். பின்னரப பூம்புகைாரில் உள்ள
சி்்ச்சா்லக்குச் பசன்று அங்கு உள்ளவரகைளுக்கும் உணவிடுகி்ாள்)

்ாட்சி – 3
இ்டம் : அைணம்ன
கை்த மாந்தரகைள் : சி்்க்கைாவலர, மன்னர, மணிவமகை்ல.
சி்்க்கைாவலர : வவந்வத!  வணக்கைம்.  இன்று கைா்ல நம் சி்்ச்சா்லக்கு 

இளம்ப�ண ஒருத்தி வந்தாள். அவள் ்கையில் ஒரு சிறிய �ாத்திைம் 
இருந்தது. அந்தச்  சிறிய �ாத்திைத்திலிருந்து உண்வ அள்ளி 
அள்ளிச் சி்்யில் இருந்த அ்னவருக்கும் வழங்கினாள். ஆனால், 
அந்தப �ாத்திைத்தில் இருந்த உணவு கு்்யவவ இல்்ல.

மன்னர : (வியபபு்டன்) என்ன! ஒரு சிறிய �ாத்திைத்திலிருந்து உண்வ 
எடுத்து அத்த்ன வ�ருக்கும் வழங்கினாளா?  அபப�ண்ண 
உ்டவன அ்ழத்து வா.

சி்்க் கைாவலர : ஆகைட்டும் மன்னா.
(சி்்க்கைாவலரகைள் மணிவமகை்ல்ய மன்னரி்டம் அ்ழத்து வருகின்்னர) 

மணிவமகை்ல : (மன்ன்ை வணங்கி) அருள் உள்ளம் பகைாண்ட அைவச!  வணக்கைம்.
மன்னர : ப � ண வ ண !  நீ  ய ா ர ?  உ ண வு  அ ள் ள  அ ள் ள க்  கு ் ் ய ா த 

இப�ாத்திைத்தின் ப�யர என்ன? இஃது உனக்கு எப�டிக் கி்்டத்தது?   
(மணிவமகை்ல தனக்கு அமுதசுைபி கி்்டத்த வைலாற்்க் கூறுகி்ாள்)  

மன்னர : (மிக்கை மகிழச்சியு்டன்) மாதவம் பசயதவவள! இந்த உலகை மக்கைளின் 
�சிபபிணி தீரக்கும் �ாங்கு்்டய அ்த்்தச் பசயகி்ாய. நான்  
உனக்குச்  பசயய வவணடிய உதவி ஏவதனும் இருக்கி்தா? 

மணிவமகை்ல : அன்�ால் ஆட்சி பசயயும் அைவச! சி்்ச்சா்லயில் தண்ட்ன
ப�றறுள்ளவரகைள்  திருந்தி வாழ வழிகைாண வவணடும். சி்்க் 
வகைாட்்டம் அ்க்வகைாட்்டமாகை மா் வவணடும். 
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மன்னர : அதறகு என்னபவல்லாம் பசயய வவணடும்?  
மணிவமகை்ல : வாழக்்கைக்கு அ்ம் பசான்ன வள்ளுவர வாழந்த நாடு இது.  

புத்தர பி்ந்து அ்ம்  வ�ாதித்த பூமி இது.  எ்வ நன்்மகைள்  
எ்வ தீ்மகைள் என்�வற்் எல்லாம் தக்கை அறிஞரகை்ளக் 
பகைாணடு சி்்யில் உள்ளவரகைளுக்கு எடுத்துக் கூ்வவணடும்.  
வமலும் அவரகைளுக்குப ப�றவ்ா்ை மதித்தல், முதிவயா்ைப 
வ�ணல், உ்வினரகை்ள  அைவ்ணத்தல் வ�ான்்வற்் 
வலியுறுத்தும் அ்பநறிக் கைல்வி்ய அளிக்கை வவணடும்.  இதுவவ 
என் வவணடுவகைாள்  மன்னா!

மன்னர : நல்ல்ம் புரியும் நங்்கைவய!  உன் வவணடுவகைாள்  அ்னத்்தயும் 
ந்்டமு்்ப�டுத்த ஆ்ண இடுகிவ்ன். நீ வாழகை!  உன் அ்ம் 
வளரகை!  

மணிவமகை்ல : நன்றி மன்னா! (வணங்கி வி்்டப�றுகி்ாள்).

1. �சிபபிணி வ�ாக்கிய �ா்வ நா்டகைத்்த வகுபபில் நடித்துக் கைாட்டுகை.

2.  �சிபபிணி வ�ாக்கிய �ா்வ என்னும் நா்டகைத்்தக் கை்த வடிவில் சுருக்கி 
எழுதுகை.

்றப்ை ்றறைபின

மதிபபீடு
சரியான வி்்ட்யத் வதரந்பதடுத்து எழுதுகை.

1. மணிவமகைலா பதயவம் மணிவமகை்ல்ய அ்ழத்துச் பசன்் தீவு …………………
அ) இலங்்கைத் தீவு ஆ) இலட்சத் தீவு இ) மணி�ல்லவத் தீவு ஈ) மாலத் தீவு

2. மணிவமகை்ல ்கையில் இருந்த அமுதசுைபியில் உணவு இட்்ட ப�ண ………………
அ) சித்தி்ை ஆ) ஆதி்ை இ) கைாயசணடி்கை  ஈ) தீவதில்கை

பசாறப்ா்டரில்  அ்மத்து எழுதுகை.

அ) பசடிபகைாடிகைள்     ஆ) முழுநிலவு நாள்     இ) அமுதசுைபி     ஈ) நல்ல்ம்

குறுவினா

1. அமுதசுைபியின் சி்பபு யாது?
2. ‘வகைாமுகி“ என்�தன் ப�ாருள் யாது?

சிறுவினா
1. மணி�ல்லவத்தீவு எவவாறு கைாட்சி அளித்தது?
2. மணிவமகை்ல மன்னரி்டம் வவணடியது யாது?

சிந்த்ன வினா
அ்ச்பசயல்கைள் என்று நீங்கைள் எவற்் எல்லாம் கைருதுகிறீரகைள்?
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பாதம்
விரிைானம்

கை்த என்்ால் எல்வலாருக்கும் பிடிக்கும்.  கை்த்ய 
விரும்�ாதவர யாரும் இருக்கை மாட்்டாரகைள்.  அதிலும் நம்� 
முடியாத கைற�்னகை்ளக் பகைாண்ட விந்்தக் கை்தகைள் 
அ ் ன வ ் ை யு ம்  கை வ ரு ம் .  கை ் த யி ல்  சி ் ந் த  கை ரு த் து ம் 
கூ்ப�டுமானால் அது சரக்கை்ைப �ந்தலில் வதன்ம்ழ 
ப�ாழிந்தது வ�ால வமலும் சு்வயாகை இருக்கும்.  அத்த்கைய 

கை்த ஒன்்்ப �டிபவ�ாமா?

இயல்
இரண்டு

 என்்்க்கும்வ�ால் திவயட்்டர வாசலில் உட்கைாரந்திருந்தார கைாலணி ்தக்கும் மாரி.  
கைா்லயிவல பதா்டங்கிய ம்ழ இ்்டவி்டாது தனது அரூ� விைல்கைளால் நகைைபமங்கும் 
எ்தவயா வதடுவதுவ�ால் �்டரந்து பகைாணடிருந்தது. எவவைனும் கைாலணி ்தக்கை 
வைக்கூடுவமா எனப �சியு்டன் கைாத்திருந்தார.  ஒரு டீ குடித்தால் கூ்டப �சி அ்டங்கிவிடும்.  
அதறகும் ஒரு ரூ�ாய வவணடி இருக்கி்வத என்் வயாச்ன வதான்றியது.  வலுத்துப 
ப�யயத் துவங்கியது ம்ழ.  வசரந்து பகைாண்டது.  அந்த 

நீண்ட பதருவில் எவருமில்்ல.  அவரும் ஒரு மைமும் எட்டுப �்ழய பசருபபுகைளும் தவிை.  

சினிமா திவயட்்டரின் குறுகிய வலபபு்ச் சந்தில் இருந்து கு்்டயில்லாமல் ந்னந்த�டி 

பவளிப�ட்்ட சிறுமிபயாருத்தி ஒரு மீ்னப வ�ாலச் சுழன்று அவர அருகில் வந்து 

தனது இ்டக்்கையில் ்வத்திருந்த கைாலணி ஒன்்்க் குனிந்து த்ையிலிட்டு, 
்வக்கும்�டி பசால்லிவிட்டு அவர நிமிரந்து அவ்ளப �ாரக்கும் முன்பு பதருவில் ஓடி 
அடுத்த வ்ளவின் சுவரகை்ளக் கை்டந்து பசன்்ாள்.

அந்தக் கைாலணி  நி்த்தில் இருந்தது. வழக்கைமான சிறுமிகைளின் 

கைாலணிவ�ால அல்லாது  ்தத்துப  பகைாண்ட கைாலணியாகை 

இருந்தது.  அந்தக் கைாலணியில் சிறுமியின் �ாதவாச்ன �டிந்திருந்தது.  அது ஏவதா 

ஒரு ப�யரி்டப�்டாத நறுமணம்.  கிழிச்லத்  ்வத்துக் பகைாணடு 
கைாத்திருந்தார.  இபவ�ாவத குடிக்கைப வ�ாகும் டீயின் ருசி நாக்கில் துளிர விட்்டது.  

.  பின் மதியம் அஃது ஓயந்த வ�ாது ஒளித் திவ்லகைள் 
ஆங்கைாங்வகை பதரியத் துவங்கின. 

அந்தச் சிறுமிக்கைாகைக் கைாத்திருந்தார மாரி.  நிச்சயம் இைணடு ரூ�ாய கி்்டக்கும்.  
மா்லவ்ை அந்தச் சிறுமி வைவில்்ல.  ஆனால் மீணடும் ம்ழ வந்துவிட்்டது.  பின்பு 
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இைவு இைண்டாம் ஆட்்டம் சினிமா வ்ை 
மைத்தடியில் கைாத்துக் பகைாணடிருந்தார.  
அவள் வைவில்்ல.  ம்ழக்குப �யந்து 
வீட்டிவலவய இருக்கைக் கூடும் என 
நி்னத்துக்பகைாணடு கைாலணி்யத் 
தன்னு்டன் எடுத்துக் பகைாணடு
வ�ாயச் வசரந்தார.   அடுத்த நாள் 
கைா்ல ம்ழயில்்ல.  
வ�ாயச் வசரந்தார.   அடுத்த நாள் 

.  

இ ள ம்  சி வ ப � ா ன  அ ந் த க் 
கை ா ல ணி ் ய  எ டு த் து  மீ ண டு ம் 
ஒருமு்் நன்்ாகைத் து்்டத்து, தனது 
நீலநி் விரிபபில் ்வத்துவிட்டு மற் 
வவ்லகைளில் ஈடு�்டத் துவங்கினார.  
அன்றும் அந்தச் சிறுமி வைவவயில்்ல.  
ம்ந்துவிட்்டாளா?  இல்்ல, யாரி்டம் 
ப கை ா டு த் வ த ா ம்  எ ன த்  ப த ரி ய ா ம ல் 
அ ் ல கி ் ா ள ா  ப த ரி ய வி ல் ் ல வ ய ! 
என்்�டி இைவில் அ்த வீட்டிறகு 
எடுத்துபவ�ானார.  மறுநாள், மூன்்ாம் 
நாள் என நாட்கைள் கை்டந்தவ�ாதும் 
அவள் வைவவயில்்ல. ஆனால் அவர 

அந்தக் கைாலணி்யத் தினமும் பகைாணடுவந்து கைாத்துக்கி்டந்தார. 

ஓர இைவில் மாரியின் ம்னவி அந்தக் கைாலணி்யக் கைண்டாள்.  அதன் வசீகைைம் 
பதாறறிக்பகைாள்ளக் ்கையில் எடுத்துப �ாரத்தாள்.  சிறுமியின் கைாலணி வ�ாலிருந்தது.  
அ்தப வ�ாட்டுப �ாரக்கை ஆ்சயாகை இருந்தது.  தனது வலது கைாலில் அந்தக் கைாலணி்ய 
நு்ழத்துப �ாரத்தாள்.  அது அவளுக்குச் சரியாகை இருந்தது.  சிறுமியின் கைாலணி 
அவளுக்குப ப�ாருந்துகி்வத என்்வள் மறப்ாரு கைாலணி்யத் வதடிப ்�்யக் 
பகைாட்டினாள்.  சபதம்வகைட்டு மாரி வகைா�மாகை உள்வள வந்தவ�ாது, ம்னவியின் 
வலக்கைாலில் இருந்த சிவபபுக் கைாலணி்யக் கைண்டார.  திட்டி, அவள் 
பசால்வ்தக் வகைட்கைாமல் கைழற்ச் பசால்லிக் கிழிந்துவிட்்டதா எனப �ாரக்கைக் ்கையில் 
எடுத்து உயரத்தினார.  கிழியவில்்ல.  சிறுமியின் கைாலணி இவளுக்குத் 

பசால்லிக் கிழிந்துவிட்்டதா எனப �ாரக்கைக் ்கையில் 

வ�ாலச் சரியாகை இருக்கி்வத என்் வியபபு்டன் அது ஒற்்க் கைாலணி எனப பிடுங்கிப 
்�யில் வ�ாட்டுக் கைட்்ட முயன்்ார.  அவள் முணுமுணுத்த�டி பின் வாசலுக்குப 
வ�ாயவிட்்டாள்.  கைாலணி அவருக்குள்ளும் ஆ்ச்யத் தூணடியது, வ�ாட்டுப 
�ாரக்கைலாபமன.  தன் வலக்கைா்லச் சிறிய கைாலணியில் நு்ழத்தவ�ாது அது தனக்கும் 
சரியாகைப ப�ாருந்துவ்தக் கைாண    இைணடு வவறு�ட்்ட அளவுள்ள 
கைால்கைளுக்கு எப�டி ஒவை கைாலணி ப�ாருந்துகி்து.  அவைால் வயாசிக்கை முடியவில்்ல.  
எப�டிவயா உரியவரி்டம் அ்த ஒப�்்டத்துவி்ட வவணடியது தனது வவ்ல என்்�டி 
்�யில் வ�ாட்டுக் பகைாண்டார.
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 மறுநாள் �கைலில் உ்டன் பதாழில் பசயயும் ந�ரி்டம் இந்தக் கைாலணியின் விசித்திைம் 
�றறிச் பசால்ல அவர தன் வலக் கைா்லப ப�ாருத்திப �ாரத்தார. அவருக்கும் 
சரியாகை இருந்தது.  இச்பசயதி நகைரில் �ைவியது. அந்தக் கைாலணி்யப வ�ாட்டுப 
�ாரக்கை ஆ்ச பகைாண்ட �லர தினமும் வந்து அணிந்து தமக்கும் சரியாகை உள்ள்தக் 
கைணடு அதிசயித்துப வ�ாயினர.  அந்தக் கைாலணி ஒருவயது குழந்்த முதல் வயசாளி 
வ்ை எல்வலாருக்கும் ப�ாருந்துவதாகை இருந்தது. அ்தக் கைாலில் அணிந்தவு்டன்

 கைாலடியில் �ைவுவதுவ�ாலவும்,  �்டரவதுவ�ாலவும் 

இருப�தாகைப �லர கூறினர.    அவர, வைாது வ�ான, கைாலணிக்கு உரிய சிறுமி்ய 

நி்னத்துக் பகைாண்டார. 

வகைா்்டக்கைாலம் பி்ந்திருந்தது.  எணணற் சிறுமிகைளும் ப�ணகைளும் ஆணகைளும் அந்த  
விந்்தக் கைாலணி்ய அணிந்து �ாரத்துப வ�ாயினர. அ்த அணிந்து �ாரக்கை அவரகைவள 
�ணம் தைவும் பதா்டங்கினர.  தினசரியாகைப �ணம் ப�ருகிக் பகைாணவ்ட வ�ானது.  
வரு்டங்கைள்  புைண்டன.  அவர �சு இைணடு வாங்கினார.  வீடு கைட்டிக் பகைாண்டார. வாழவின் 
நி்ல உயரந்து பகைாணவ்ட வ�ானது.  இபவ�ாதும் அந்தச் சிறுமி வைக்கூடும் என்று �லர 
முகைத்தின் ஊவ்டயும் அவ்ளத் வதடிக் பகைாணடிருந்தார.  

அவர வருவதறகு முன்�ாகைவவ கைா்லயில் �லர மைத்தடியில் அவருக்கைாகைக் கைாத்து 
நிற�ாரகைள்.  அணிந்து �ாரப�ாரகைள். பீறிடும்.  கை்லந்து வ�ாவாரகைள். 
இப�டியாகை மாரியின் முப�து வரு்டம் கை்டந்தது.  அந்த வரு்டம் ம்ழக்கைாலம் உைத்துப 
ப�யதது.  ஓர இைவில் கைாலணிவயாடு வீடு திரும்பும்வ�ாது அ்தத் திரு்ட மு்னந்த இருவர 
தடியால் தாக்கை, �லமிழந்து
ப�யதது.  ஓர இைவில் கைாலணிவயாடு வீடு திரும்பும்வ�ாது அ்தத் திரு்ட மு்னந்த இருவர 

. யாவைா அவ்ைக் கைாப�ாறறினாரகைள். கைாலணி 
திருடு வ�ாகைவில்்ல.  ஆனால், த்லயில் �ட்்ட அடி அவ்ைப 

. யாவைா அவ்ைக் கைாப�ாறறினாரகைள். கைாலணி 

பசயதது.  வீட்்்டவிட்டு பவளிவயறி ந்டக்கை முடியாதவைாகிப வ�ானார.  அந்தச் சிறுமிக்கைாகை 
அவர மனம் கைாத்துக் பகைாணவ்ட இருந்தது.  தனது மைணத்தின் முன்பு ஒரு தைம் 
அவ்ளச் சந்திக்கை முடியாவதா என்் ஏக்கைம் �றறிக் பகைாண்டது.  தான் அவளால் உயரவு 
அ்்டந்ததறகைான கை்ட்னச் சுமந்த�டி மரிக்கை வவணடும் என்�து வவத்ன தருவதாகை 
இருந்தது.  �ார்வயாளரகைள் அவர வீடு வதடி வந்து அணிந்து �ாரத்துப வ�ாயினர.

ஒரு ம்ழ இைவில் �ார்வயாளர யாவரும் வந்து வ�ாய முடிந்த பின்பு கைத்வ 
மூடி மாரி உள்வள திரும்பும் வ�ாது யாவைா கைத்வத் தட்டும் சபதம் வகைட்்டது.  கைத்வத் 
தி்ந்த �டி, “கைா்லயில் வாருங்கைள்” எனச் பசான்னார.   மத்திய வயதில் ஒரு ப�ண  தி்ந்த �டி, “கைா்லயில் வாருங்கைள்” எனச் பசான்னார.   மத்திய வயதில் ஒரு ப�ண  

 நின்றிருந்தாள்.  அவள் தணிவான குைலில் பசான்னாள், “பவகு 

தாமதமாகிவிட்்டது எனது கைாலணி்யத் ்தத்துவிட்டீரகைளா இல்்லயா?” 

அவ்ள அ்்டயாளம் கைணடுவிட்்டார மாரி.  அவத சிறுமி.  அந்தப ப�ண தன் 
்கையிலிருந்த கூ்்டயிலிருந்து சிவபபுநி் இ்டக்கைால் கைாலணி்ய எடுத்து அவர முன்வன 
கைாட்டிச் பசான்னாள்.  “இதன் வலது கைாலணி ்தக்கைக் பகைாடுத்தது நி்னவிருக்கி்தா?”  
அவர த்லயாட்டிய�டி தன்னி்டமிருந்த கைாலணி்ய எடுத்து வந்து து்்டத்து அவளி்டம் 
கைாட்டினார.  அவள் ்கைகைளில் தந்த�டி அதன் விந்்த்ய எடுத்துச் பசான்னார.  “இந்தக் 
கைாலணி உலகின் எல்லாப �ாதங்கைளுக்கும் ப�ாருந்துகி்து.”   
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 அவள் ஆச்சரியமின்றித் த்லயாட்டினாள்.  தன்னி்டம் இருந்த நாணயம் எ்தவயா 
அவரி்டம் கூலியாகைக் பகைாடுத்துவிட்டுக் கூ்்டயில் அந்தக் கைாலணி்யப வ�ாட்்டாள்.  
இந்தச் பசாத்து, வாழவு யாவும் அவள் தந்ததுதான்.  அவள் யார என அறிய ஆவலாகிக் 
வகைட்்டார.  �திலறறுச் சிரித்த�டி மீணடும் ம்ழயில் பவளிவயறிச் பசன்றுவிட்்டாள். 
பதருவின் விளக்குக் கைம்�ம் அருவகை வந்து நின்் அவள் கூ்்டயில் இருந்த இைணடு 
கைாலணிகை்ளயும் எடுத்துத் த்ையிலிட்டு கைாலில் அணிய முயன்்ாள்.  அவள் பகைாணடு 
வந்த இ்டது கைாலணி  சரியாகைப ப�ாருந்தியது.  ்தத்து வாங்கின வலது �ாதக் கைாலணி்ய 
அணிந்த வ�ாது அது ப�ாருந்தவில்்ல. சிறியதாகை இருந்தது.

நூல் சைளி
எஸ்.்ராமகிருஷ்ணேன் ேற்கரா்த் ேமிழ் எழுத்ேராளர்களுள குறிபபிைத்ேக்கவர். 
நராவல்கள, சிறுககேகள,  கட்டுக்த் யேராகுபபுகள, சிறுவர் இ்க்கியஙகள எ் 
இவருகைய பைகைபபுகள நீளகின்்ற். உபைபைராணைவம், கேராவி்ராசம், தேசராநதிரி, 
கரால் முகளத்ே ககேகள முேலிய ஏ்ராளமரா் நூல்ககள எழுதியுளளரார். 

 இக் கக ே ேரா வ் ங களின்  உக ் ய ரா ை ல்  என் னு ம் சி று கக ே த்  யேரா குபபி ல் 
இைம்யபைற்றுளளது. 

1.  தனக்குப ப�ரும் வருமானத்்தத் தந்த கைாலணி்யத் திரும்� ஒப�்்டக்கை
வவணடுபமன மாரி நி்னத்தது ஏன்?  வகுபபில் கைலந்து்ையாடுகை.

2.  மீணடும் வந்த ப�ணணுக்குக் கைாலணி ப�ாருந்தாதது ஏன்?

3.  மாரிக்குக் கி்்டத்தது வ�ான்் கைாலணி உங்கைளுக்குக் கி்்டத்தால் நீங்கைள்
என்ன பசயவீரகைள்? வகுபபில் உ்ையாடுகை.

4. �ாதம் என்னும் கை்தயின் மூலம் நீங்கைள் அறிந்து பகைாண்ட கைருத்து யாது?

்றப்ை ்றறைபின

மதிபபீடு
'�ாதம்' கை்த்யச் சுருக்கி எழுதுகை.
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சபயர்ச்ச�ால்

்ற்ண்டு

இயல்
இரண்டு

மைம், �ள்ளிக்கூ்டம், சித்தி்ை, கி்ள, இனிபபு, �ாடுதல் ஆகிய பசாறகை்ளக் 
கைவனியுங்கைள். இ்வ அ்னத்தும் ப�ய்ைக் குறிக்கின்்ன. இவவாறு ஒன்்ன் ப�ய்ைக் 
குறிக்கும் பசால் ப�யரச்பசால் எனப�டும். ப�யரச்பசால் ஆறு வ்கைப�டும். அ்வயாவன

1. ப�ாருட்ப�யர
2. இ்டபப�யர
3. கைாலபப�யர
4. சி்னபப�யர
5. �ணபுபப�யர
6. பதாழிறப�யர

சபாருட்சபயர்
ப�ாரு்ளக் குறிக்கும் ப�யர ப�ாருட்ப�யர எனப�டும். இஃது உயிருள்ள

ப�ாருள்கை்ளயும் உயிைற் ப�ாருள்கை்ளயும் குறிக்கும். 

(எ.கைா.)   மைம், பசடி, மயில், �்்வ, புத்தகைம், நாறகைாலி.

இைபசபயர்
ஓர இ்டத்தின் ப�ய்ைக் குறிக்கும் ப�யர இ்டபப�யர எனப�டும்.

(எ.கைா.)   பசன்்ன, �ள்ளி, பூங்கைா, பதரு.

்ாலபசபயர்
கைாலத்்தக் குறிக்கும் ப�யர கைாலபப�யர எனப�டும்.

(எ.கைா.)  நிமி்டம், நாள், வாைம், சித்தி்ை, ஆணடு.

சி்னபசபயர்
ப�ாருளின் உறுப்�க் குறிக்கும் ப�யர சி்னபப�யர எனப�டும்.

(எ.கைா.) கைண, ்கை, இ்ல, கி்ள.

பண்புபசபயர்
ப�ாருளின் �ண்�க் குறிக்கும் ப�யர �ணபுபப�யர எனப�டும்.

(எ.கைா.) வட்்டம், சதுைம், பசம்்ம, நன்்ம.

சதாழிறசபயர்
பதாழி்லக் குறிக்கும் ப�யர பதாழிறப�யர எனப�டும்.

(எ.கைா.) �டித்தல், ஆடுதல், நடித்தல்.
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அறுை்்ப சபயர்ச்ச�ாற்ளுக்்ான �ானறு்்ை சதாைரில் அ்மத்து எழுது்ைாம்.
 கைாவியா புத்தகைம் �டித்தாள்  - ப�ாருட்ப�யர
 கைாவியா �ள்ளிக்குச் பசன்்ாள்   - இ்டபப�யர
 கைாவியா மா்லயில் வி்ளயாடினாள்             - கைாலபப�யர
 கைாவியா த்ல அ்சத்தாள்             -  சி்னபப�யர
 கைாவியா இனி்மயாகைப வ�சுவாள்  - �ணபுபப�யர
 கைாவியாவுக்கு ந்டனம் ஆடுதல் பிடிக்கும் - பதாழிறப�யர

இடுகுறிபசபயர், ்ாரைபசபயர்
நம் முன்வனார ப�யரச்பசாறகை்ள அ்வ வழங்கும் அடிப�்்டயில் இடுகுறிபப�யர, 

கைாைணபப�யர என இருவ்கைப�டுத்தினர. 

இடுகுறிபசபயர்
நம் முன்வனார சில ப�ாருள்கைளுக்குக் கைாைணம் கைருதாமல் ப�யரிட்டு வழங்கினர. 

அவவாறு இட்டு வழங்கிய ப�யரகைள் இடுகுறிபப�யரகைள் ஆகும்.

(எ.கைா.)  மண, மைம், கைாறறு

இடுகுறிப ப�ாதுபப�யர, இடுகுறிச் சி்பபுபப�யர என இடுகுறிபப�யர இைணடு 
வ்கைப�டும். 

இடுகுறிப சபாதுபசபயர்
ஓர இடுகுறிபப�யர அத்தன்்ம உ்்டய எல்லாப ப�ாருள்கை்ளயும் ப�ாதுவாகைக் 

குறிப�து  இடுகுறிப ப�ாதுபப�யர எனப�டும்.

(எ.கைா.) மைம், கைாடு.

இடுகுறிச் சிறைபபுபசபயர்
ஓர இடுகுறிபப�யர குறிப�ாகை ஒரு ப�ாரு்ள மட்டும் குறிப�து இடுகுறிச் 

சி்பபுபப�யர எனப�டும்.

(எ.கைா.) மா, கைருவவலங்கைாடு.

்ாரைபசபயர்
நம் முன்வனார சில ப�ாருள்கைளுக்குக் கைாைணம் கைருதிப ப�யரிட்்டனர. இவவாறு 

கைாைணத்வதாடு ஒரு ப�ாருளுக்கு வழங்கும் ப�யர கைாைணபப�யர எனப�டும். 

(எ.கைா.) நாறகைாலி, கைரும்�ல்கை

கைாைணப ப�ாதுபப�யர, கைாைணச் சி்பபுபப�யர எனக் கைாைணப ப�யர இரு 
வ்கைப�டும்.

்ாரைப சபாதுபசபயர்
கைாைணபப�யர குறிபபிட்்ட கைாைணமு்்டய எல்லாப ப�ாருள்கை்ளயும் ப�ாதுவாகைக் 

குறித்தால் அது, கைாைணபப�ாதுபப�யர எனப�டும்.

(எ.கைா.) �்்வ, அணி
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்ாரைச் சிறைபபுபசபயர்
குறிபபிட்்ட கைாைணமு்்டய எல்லாப ப�ாருள்கைளுள் ஒன்்் மட்டும் சி்ப�ாகைக் 

குறிப�து கைாைணச்சி்பபுபப�யர ஆகும்.

(எ.கைா.) வ்ளயல், மைங்பகைாத்தி

்றப்ை ்றறைபின
கீழக்கைாணும் �த்தி்யப �டித்து அதில் இ்டம் ப�றறுள்ள இடுகுறி, கைாைணப 

ப�யரகை்ள அறிந்து எழுதுகை.

நீர வறறிபவ�ான குளத்தில் பசந்தாம்ை, ஆம்�ல், பகைாட்டி, பநயதல் முதலான 
பகைாடிகைளும் வாடியிருந்தன.  நீர நிைம்பி இருந்தவ்ை ஊர மக்கைளும், விலங்குகைளும் 
மைங்பகைாத்திவ�ான்் �்்வகைளும் �யன்�டுத்தி மகிழந்த குளம் அது.  கைா்ல வநைம் 
சூரியன் கைாயந்து பகைாணடிருந்தது.  இபவ�ாது அக்குளத்்தக் கைணடுபகைாள்வார
யாருமில்்ல.

மதிபபீடு

சரியான வி்்ட்யத் வதரந்பதடுத்து எழுதுகை.

1. இடுகுறிபப�ய்ை வட்்டமிடுகை.
அ) �்்வ ஆ) மண               இ) முக்கைாலி              ஈ) மைங்பகைாத்தி

2. கைாைணபப�ய்ை வட்்டமிடுகை.
அ) மைம் ஆ) வ்ளயல்      இ) சுவர ஈ) யா்ன

3. இடுகுறிச்சி்பபுப ப�ய்ை வட்்டமிடுகை.
அ) வயல் ஆ) வா்ழ           இ) மீன்பகைாத்தி     ஈ) �்்வ

குறுவினா
1. ப�யரச்பசால் எத்த்ன வ்கைப�டும்? அ்வ யா்வ?
2. இடுகுறிபப�யர என்்ால் என்ன?
3. கைாைணபப�யர என்்ால் என்ன?

சிறுவினா
1. அறுவ்கைப ப�யரச்பசாறகை்ள எழுதுகை.
2. அறுவ்கைப ப�யரச்பசாறகைளுக்கும் எடுத்துக்கைாட்டுகைள் தருகை.
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சமாழி்ய ஆள்்ைாம் !

வகைட்கை
தத்துவப �ா்டல் ஒன்்்க் வகைட்டு மகிழகை.

வ�சுகை
உங்கைள் �குதிகைளில் பசயல்�டும் பதாணடு நிறுவனங்கைள் குறித்துப வ�சுகை.

�டித்து மகிழகை

அன்பினில இன்�ம் காணத�ாம்;
அறத்தினில தெர்மை காணத�ாம்;

துன்புறும் உயிர்கள் கணைால;
துரிெறு கனிவு காணத�ாம்;

வன்புகழ சகாமையிற் காணத�ாம்;
  வலிமைமயப் த�ாரில காணத�ாம்;
 ்தன்பிறப் புரிமை யாகத்
  ்தமிழசைாழி த�ாற்றக் காணத�ாம்.

- அ.முத்த்ையனார, மவலசியக் கைவிஞர.

குறிபபுகை்ளக் பகைாணடு கை ் த எழுதுகை.

 நாயக்குட்டி  -  குழிக்குள்  –  கைத்தும் சத்தம் – முகிலன் – முதலுதவி – �ால் – 
தூங்கியது – வாலாட்டியது.

அகைைாதி்யப �யன்�டுத்தி ப�ாருள் எழுதுகை.

1. கைரு்ண 2.  அச்சம் 3.  ஆ்ச

கீழக்கைாணும் ப�யரச் பசாறகை்ள அகைைவரி்சயில் எழுதுகை.

பூ்ன,  ்தயல்,  வதனீ,  ஓணான்,  மான்,  பவௌவால்,  கிளி,  மாணவன்,

மனிதன்,  ஆசிரியர,  �ழம்

பின்வரும் பதா்டரகைளில் அடிக்வகைாடிட்்ட பசாறகைள் எவவ்கைப ப�யரகைள் என எழுதுகை.
1. ்கைகைள் இைணடும் பி்ரக்கு உதவவவ எனச் சான்வ்ார கைருதினர. - _______________.
2. அ்ம், ப�ாருள், இன்�ம், வீடு அ்்டதல் நூலின் �யனாகும். - _______________.
3. குழந்்த பதருவில் வி்ளயாடியது. - _______________.
4. நீதிநூல் �யில் என்கி்ார �ாைதியார. - _______________.
5. மா்ல முழுதும் வி்ளயாட்டு. - _______________.
6. அன்பு நி்்ய உ்்டயவரகைள் வமவலார. - _______________.
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பின்வரும் பதா்டரகைளில் உள்ள ப�யரச்பசாறகைள் எவவ்கைப ப�யரகைள் என எழுதுகை.
விடியலில் துயில் எழுந்வதன்  - ____________
இ்்வ்னக் ்கை பதாழுவதன் - ____________
நான் மது்ைக்குச் பசன்வ்ன்  - ____________
புத்தகைம் வாங்கி வந்வதன்  - ____________
கைற்்லத் பதா்டரவவாம் இனி - ____________
நன்்மகைள் ப�ருகும் நனி  - ____________

கீழ்கேகாணும் தலைப்பில் ேடடுலர எழுதுே.

அ்ம் பசய விரும்பு

சமாழி்யாடு வி்ையாடு

கைட்்டங்கைளில் உள்ள வாரத்்தகை்ளக் பகைாணடு பதா்டரகை்ள அ்மக்கை.

பவல்லும் வகைளிர தீதும்
வாைா நன்றும் யாவரும்
யாதும் ஊவை பி்ரதை வாய்மவய

பசாறப்ா்ட்ை மு்்யாகை வரி்சப�டுத்துங்கைள்
1. சி்்க் வகைாட்்டத்்த அ்க்வகைாட்்டமாகை மாறறுமாறு மன்னனி்டம் வவணடினாள்.
2. மணிவமகை்ல மணி�ல்லவத் தீவிறகுச் பசன்்ாள்.
3. சி்்ச் சா்லக்குச் பசன்று உணவிட்்டாள்.
4. அமுதசுைபி்யப ப�ற்ாள்.
5. ஆதி்ையி்டம் பசன்று முதல் உண்வப ப�ற்ாள்.

ஒலி வவறு�ா்டறிந்து வாக்கியத்தில் அ்மத்து எழுதுகை.
1. அைம் – அ்ம்
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
2. மனம் – மணம்
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

இருப�ாருள் தருகை.
(எ.கைா.) ஆறு - நதி

ஆறு - எண
1. திங்கைள் 2. ஓடு 3. ந்கை
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புதிரச் பசால் கைணடுபிடி

1. இச்பசால் மூன்ப்ழுத்துச் பசால். உயிர எழுத்துகைள் வரி்சயில் முதல் எழுத்து
இச்பசால்லின் முதல் எழுத்து. வல்லின பமய எழுத்துகைளின் வரி்சயில் கை்்டசி
எழுத்து இச்பசால்லின் இைண்டாம் எழுத்து. வாச்ன என்னும் ப�ாருள்தரும் வவறு
பசால்லின் கை்்டசி எழுத்து இச்பசால்லின் மூன்்ாம் எழுத்து. அஃது என்ன?

கைட்்டத்தில் உள்ள பசாறகை்ளக் பகைாணடு பதா்டரகைள் உருவாக்குகை.

பசயல்திட்்டம்

1. நீங்கைள் வச்வ பசயய விரும்பும் �ணிகை்ளப �ட்டியலிடுகை.
2. உயரந்த குறிக்வகைா்ள அ்்டந்து பவறறி ப�ற் சாத்னயாளரகைள் பதாகுபபு ஒன்்்த்

தயாரிக்கை.

நிற் அதறகுத் த்...

என் ப�ாறுபபுகைள் 

1. உண்வ வீணாக்கை மாட்வ்டன்.
2. நீ்ைச் சிக்கைனமாகைப �யன்�டுத்துவவன்.
3. �யணம் பசயயும் வ�ாது வத்வப�டுவவாருக்கு எழுந்து இ்டம் தருவவன்.
4. எல்லா உயிரகைளி்டத்தும் அன்பு பசலுத்துவவன்.

கை்லச்பசால் அறிவவாம்

1. அ்க்கைட்்ட்ள  -   Trust

2. தன்னாரவலர  -   Volunteer

3. இளம் பசஞசிலு்வச் -   Junior Red Cross
சங்கைம்

மா்லயில்
பி்ருக்கு உதவி
ப�ரிவயா்ை
நூல் �ல
உ்டற�யிறசி
அதிகைா்லயில் 

கைறவ�ாம்
எழுவவாம்
வி்ளயாடுவவாம்
பசயவவாம்
புரிவவாம்
வணங்குவவாம்

4. சாைண சாைணியர -   Scouts & Guides

5. சமூகைப �ணியாளர -   Social Worker

இ்ையத்தில் ்ாண்்

ப�ாதுத்பதாணடு பசயயும் நிறுவனங்கைளின் ப�யரகை்ள இ்ணயத்தில் கைணடு திைட்டுகை.
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இயல்
இரண்டு திருக்குறைள்

ைாழவியல்

அறைன ைலியுறுத்தல்
1. ை்னத்துக்கண ைாசிலன் ஆ்தல அம்னத்்தறன்

ஆகுல நீை பிற.*
 உள்ளத்தில் குற்ம் இல்லாமல் இருப�வத சி்ந்த அ்மாகும். மற்்வ எல்லாம் 
பவறும் ஆைவாைவம.

2. அழுக்காறு அவாசவகுளி இன்்னாச்சொல ொன்கும்
இழுக்கா இயன்றது அறம்.
 ப�ா்ா்ம, வ�ைா்ச, சினம், கைடுஞபசால் வ�சுதல் ஆகிய நான்கும் இல்லாமல்
வாழவவத அ்ம் ஆகும்.

ஈ்்
3. வறியார்க்குஒன்று ஈவத்த ஈமகைற்று எலலாம்

குறிசயதிர்ப்ம� நீைது உமைத்து.
 இல்லாதவரக்கு தருவவத ஈ்கை ஆகும். மற்்வ எல்லாம் �ய்ன எதிர�ாரத்துச்
பசய� ் வ ஆகும்.

4. ஈத்துவக்கும் இன்�ம் அறியார்சகால ்தாமுமைமை
 மவத்திழக்கும் வன்க ணவர்.

 இல்லாதவரக்குத் தருவதால் உண்டாகும் இன்�த்்த அறியாதவரகைள் ப�ாரு்ளச் 
வசரத்து ்வத்துப பின் அத்ன இழந்து விடுவாரகைள்.

இனனா ச�யயா்ம
5. இன்்னாசெய ்தாமை ஒறுத்்தல அவர்ொண
 ென்்னயம் செயது விைல.*

 நமக்குத் துன்�ம் பசயதவர நாணும்�டி அவருக்கு நன்்ம பசயவதுதான் அவ்ைத் 
தணடிக்கும் வழியாகும்.

6. அறிவி்னான் ஆகுவது உணதைா பிறிதின்தொய
 ்தந்தொயத�ால த�ாற்றாக் கமை.

 பி் உயிரின் துன்�த்்தத் தமது துன்�ம் வ�ால் கைருதாவிட்்டால் தாம் ப�றறுள்ள
அறிவால் எந்தப �யனும் இல்்ல.

7. எம்னத்்தானும் எஞ்ான்றும் யார்க்கும் ை்னத்்தா்னாம்
 ைாணாசெய யாமை ்தமல.

 நம் உள்ளம் ஏறறுக் பகைாள்ளாத எச்பசய்லயும் எக்கைாலத்திலும் யாரக்கும்  
சிறிதளவுகூ்டச் பசயயக் கூ்டாது. 
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ச்ால்லா்ம
8. �குத்துணடு �லலுயிர் ஓம்பு்தல நூதலார்
 ச்தாகுத்்தவற்றுள் எலலாம் ்தமல.*

 தம்மி்டம் இருப�வற்்ப பி் உயிரகைளுக்குப �கிரந்து பகைாடுத்துக் கைாப�ாற் 
வவணடும். அதுவவ அ்நூல்கைளில் கூ்ப�டும் அ்ங்கைளுள் சி்ந்தது.

சபரியா்ரப பி்ையா்ம
9. ஆற்றுவார் ஆற்றல இகழாமை த�ாற்றுவார்
 த�ாற்றலுள் எலலாம் ்தமல

 ஆற்ல் உ்்டயவரகை்ள இகைழக் கூ்டாது. அதுவவ தம்்மத் தீங்கிலிருந்து 
கைாத்துக்பகைாள்ளும் வழிகைளுள் சி்ந்த வழியாகும்.

10. எரியால சுைப்�டினும் உயவுணைாம் உயயார்
 ச�ரியார்ப் பிமழத்ச்தாழுகு வார்.

 தீ யி ன ா ல்  சு ்ட ப � ட் ்ட வ ர கூ ்ட ப  பி ் ழ த் து க் ப கை ா ள் ள  மு டி யு ம் .  ஆ ன ா ல் 
ப�ரியவரகைளுக்குத் தீங்கு பசயதவர தப� முடியாது.

மதிபபீடு
சரியான வி்்ட்யத் வதரந்பதடுத்து எழுதுகை.

1. ஏ்ழகைளுக்கு உதவி பசயவவத ………………… ஆகும்.
அ) �்கை ஆ) ஈ்கை இ) வறு்ம ஈ) பகைாடு்ம

2. பி் உயிரகைளின் .........................க் கைணடு வருந்துவவத அறிவின் �யனாகும்.
அ) மகிழ்வ ஆ) பசல்வத்்த இ) துன்�த்்த ஈ) �்கை்ய

3. உள்ளத்தில் ..................... இல்லாமல் இருப�வத சி்ந்த அ்மாகும்.
அ) மகிழச்சி ஆ) மன்னிபபு இ) துணிவு ஈ) குற்ம்

இ்டம் மாறியுள்ள சீரகை்ள மு்்ப�டுத்தி எழுதுகை.

வறியார்க்கு ஒன்று ஈமகைற்று ஈவத்த எலலாம்
குறிசயதிர்ப்ம� உமைத்து நீைது.

 எம்னத்்தானும் யார்க்கும் எஞ்ான்றும் ை்னத்்தா்னாம்
 ைாணாசெய ்தமல யாமை.

குறுவினா

1. அறிவின் �யன் யாது?
2. பி் உயிரகை்ள எவவாறு கைாப�ாற் வவணடும்?
3. ஈ்கை �றறிய வள்ளுவரின் கைருத்து யாது?
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இலைைச் ச�ைல்ேகாடுேள

பின்வரும் நிகைழ்வப �டித்து அதறகுப ப�ாருத்தமான திருக்கு்ள் எதுபவனக் கைாணகை.
நி்்மதி அவளு்்டய வதாழிகைளு்டன் பூங்கைாவிறகுச் பசன்்ாள். அங்குள்ள இயற்கைக் 

கைாட்சிகை்ளக் கைணடு மகிழந்தாள். நண�கைல் வநைத்தில் ஒரு மைத்தின் கீழ அமரந்து தான் 
பகைாணடு வந்திருந்த உண்வத் வதாழிகைளு்டன் �கிரந்து உண்டாள். அவரகைளின் அருவகை 
�்்வகைள் �்ந்து வந்தன. தன்னி்டம் இருந்த உண்வப �்்வகைளுக்கும் அளித்தாள். 

1. மனத்துக்கைண மாசிலன் ஆதல் அ்னத்த்ன்
ஆகுல நீை பி்.

2. எ்னத்தானும் எஞஞான்றும் யாரக்கும் மனத்தானாம்
மாணாபசய யா்ம த்ல.

3. �குத்துணடு �ல்லுயிர ஓம்புதல் நூவலார
பதாகுத்தவறறுள் எல்லாம் த்ல.

�டிகைள்:

• பகைாடுக்கைப�ட்டிருக்கும் உைலி / வி்ைவுக் குறியீட்்்டப �யன்�டுத்தித்
திருக்கு்ள் என்னும் பசயலி்யப �திவி்க்கைம் பசயது  நிறுவிக்பகைாள்கை.

• பசயலியின் முதல் �க்கைத்தில் ஆைம்பிக்கை, பதா்டரகை, வ்கைப�ாட்டியல்  வ�ான்்
பதரிவுகைள் வதான்றும். இதன் வழிவய விரும்பும் திருக்கு்்ள அறிகை.

• வமலும் கு்ள் வி்ளயாட்டு என்�்தத் பதரிவு பசயது மாறி இருக்கும் சீரகை்ள
வரி்சப�டுத்தித் திருக்கு்்ள வி்ளயாட்டின் மூலம் அறிகை.

பசயல்�ாட்டிறகைான உைலி 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EL4.KuralGame&hl=en
*பகைாடுக்கைப�ட்டுள்ள �்டங்கைள்அ்்டயாளத்திறகைாகை மட்டுவம

வில்ளைகாடடின �ழி 
குைள ேறகேகாமகா...
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்றறைல் ்நாக்்ங்ள்
 பி் உயிரகை்ளத் தம் உயிர வ�ால் மதித்தல்

 பி் உயிரகைளுக்குத் துன்�ம் தைாமல் இருத்தல்

 உதவி பசயயும் �ண்�ப ப�றுதல்

 உறுபபு தானத்தின் முக்கியத்துவத்்த அறிதல்

 இயல்பு நவிறசி, உயரவு நவிறசி அணிகை்ள இனம் கைாணுதல்

இனனுயிர் ்ாப்பாம்இயல்
மூனறு
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நின்றவர் கணடு ெடுஙகி்னாதை – ஐயன்
 தெரிதல நிற்கவும் அஞசி்னாதை;
துன்று கருமண நிமறந்்த வள்ைல – அஙகு

சொன்்ன சைாழிகமைக் தகளும் ஐயா!

வாழும் உயிமை வாஙகிவிைல – இந்்த 
 ைணணில எவர்க்கும் எளி்தாகும்; 
வீழும் உைமல எழுப்பு்ததலா – ஒரு
தவந்்தன் நிம்னக்கிலும் ஆகாம்தயா!

யாரும் விரும்புவது இன்னுயிைாம்; – அவர்
  என்றுதை காப்�தும் அன்்னத்தயாம்;
�ாரில எறும்பும் உயிர்பிமழக்கப் - �டும் 
  �ாடு முழுதும் அறிந்திலீதைா?

இயல்
மூனறு ஆசிய்�ாதி

்வி்தப்ப்ை

இைக்கைம் என்�து த்லசி்ந்த �ணபு.  மனிதரி்டம் 
மட்டுமன்று, மற் எல்லா உயிரகைளி்டத்தும் இைக்கைம் பகைாள்ள
வவணடும். பி் உயிரகை்ளத் தம்முயிர வ�ால் எணணிக் கைாக்கை 
வவணடும். அதுவவ சான்வ்ார வ�ாறறும் உயிர இைக்கைம் ஆகும். 
அவவிைக்கைவம மனித குலத்்த வாழ ்வக்கி்து. உலகை உயிரகைள் 
எல்லாம் துன்�ம் இன்றி இன்புறறு வாழ வவணடும் என்று 

விரும்பியவர புத்தர. அவரின் அ்வு்ை்ய அறிவவாம் வாருங்கைள்.

முன்்தச் சுருக்்ம்
அைச வாழ்வத் து்ந்து நள்ளிைவில் அைணம்ன்ய விட்டு வந்தவர புத்தரபிைான். 

பிம்பிசாை மன்னனின் யாகைத்துக்கைாகை ஆடுகைள் பகைாணடு பசல்லப�ட்்டன. அவறறின் நடுவில் 
அடி�ட்டு வலியால் துடித்துக் பகைாணடிருந்த ஆட்டுக்குட்டி்யப புத்தர தம் வதாளில் சுமந்து 
பசன்்ார. யாகைசா்ல்ய அ்்டந்தார. மன்னனுக்கு அ்வு்ை கூறினார. நாப்டங்கும் 
உயிரக்பகைா்ல்யத் தடுத்து நிறுத்தினார.
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தெரிய உள்ைம் இைஙகிடுதைல – இந்்த 
நீள்நிலம் முற்றுதை ஆணடிைலாம்;

�ாரினில ைாரி ச�ாழிந்திைதவ – வயல 
�க்குவ ைாவது அறிந்திலீதைா?

காடடும் கருமண உமையவதை – என்றும்
கணணிய வாழமவ உமையவைாம்;

வாடடும் உலகில வருந்திடுவார்- இந்்த
ைர்ைம்  அறியா்த மூைமையா!

காடு ைமலசயலாம் தையந்துவந்து – ஆடு்தன்
கன்று வருந்திைப் �ாமலசயலலாம்

த்தடிஉம் ைக்கமை ஊடடுவதும் – ஒரு
தீய செயசல்ன எணணினீதைா?

அம்புவி மீதிலஇவ் ஆடுகளும் – உம்மை
அணடிப் பிமழக்கும் உயிைலதவா?

ெம்பி இருப்�வர் கும்பி எரிந்திடில
ென்மை உைக்கு வருதைா ஐயா?

ஆயிைம் �ாவஙகள் செய்தசவலலாம் – ஏமழ
ஆடடின் ்தமலதயாடு அகன்றிடுதைா?

தீயவும் ெலலவும் செய்தவமை  - விடடுச்
செலவது ஒருொளும் இலமலஐயா!

ஆ்தலால தீவிம்ன செயயதவணைா – ஏமழ
ஆடடின் உயிமையும் வாஙகதவணைா;

பூ்தலந் ்தன்ம்ன ெைகம்அது ஆக்கிடும்
புத்திமய விடடுப் பிமழயும்ஐயா! 

- கவிைணி த்தசிக விொயக்னார்

ச�ால்லும் சபாருளும்
அஞசினர – �யந்தனர
கைரு்ண  – இைக்கைம்
வீழும்  – விழும்
ஆகைாது   - முடியாது
நீள்நிலம் – �ைந்த உலகைம்

முறறும் – முழுவதும்
மாரி   - ம்ழ
கும்பி – வயிறு
பூதலம் – பூமி
�ார – உலகைம்
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பாைலின சபாருள்
யாகைசா்லயில் நின்்வர அ்னவரும் புத்தரபிைா்னக் கைணடு நடுங்கினர. அவர 

முன்னால் நிறகைவும் அஞசினர. கூடி இருந்த மக்கைளின் முன்னால் இைக்கைவம உருவான 
புத்தரபிைான் கூறிய உ்ை்யக் வகைளுங்கைள்.

வாழகின்் உயிரகை்ள அழிப�து இந்த உலகைத்தில் எல்லாரக்கும் எளிய பசயல். 
ஆனால், இ்ந்த உ்டலுக்கு உயிர பகைாடுத்து எழுபபுவது மன்னனாலும் முடியாத பசயல்.

எல்லாரும் தம் உயி்ைப ப�ரிதாகை மதித்துப �ாதுகைாக்கின்்னர. எறும்பு கூ்டத் தன் 
உயி்ைக் கைாத்துக் பகைாள்ளப �ாடு�டுவ்த அறியாதவர உணவ்டா?

வநர்மயான இைக்கை மனம் பகைாணடிருப�வைால் மட்டுவம �ைந்த இவவுலகைம் 
முழு்ம்யயும் ஆட்சி பசயய முடியும். உலகில் ம்ழ ப�யவதால் வயல் �க்குவம் 
அ்்டவ்த அறியாதவர உணவ்டா?  

எல்லா உயிரகைள் மீதும் இைக்கைம் பகைாள்�வவை வநர்மயான வாழவு வாழ�வர. இந்த 
ம்்ப�ாரு்ள அறியாதவர பி் உயிரகை்ள வருத்தித் தாமும் துன்புறுவர. 

கைாடும்ல எல்லாம் வமயந்து வருகி்து ஆடு. அது தன் குட்டி வருந்திடும் 
வ்கையில் �ா்ல எல்லாம் மக்கைளுக்குத் தருகி்து. இத்னத் தீயபசயல் என்று நீங்கைள் 
கைருதுகிறீரகைளா?

இந்த உலகில் ஆடுகைளும் உங்கை்ள நம்பி இருக்கும் உயிரகைள் அன்வ்ா? நம்்ம 
நம்பி இருப�வரின் வயிறு எரியும்வ்கையில் ந்டந்து பகைாள்வதால் உங்கைளுக்கு நன்்ம 
கி்்டக்குமா?

ஆயிைம் �ாவங்கைள் பசயதுவிட்டு, ஆட்டின் உயி்ை எடுப�தால் �ாவங்கைள் நீங்கி 
விடுமா?   ஒருவர பசயத நன்்மயும் தீ்மயும் ஒருநாளும் அவ்ை விட்டுச் பசல்லாது. 

ஆ்கையால், தீய பசயல்கை்ளச் பசயயாதீரகைள். பி் உயிரகை்ளக் பகைால்லும் பசய்லச் 
பசயயாதீரகைள். இந்தப பூமி்ய மகிழச்சியற்தாகை மாறறிடும் எணணத்்த உங்கை்ளவிட்டு 
நீக்குங்கைள். இங்கு மக்கைவளாடு வசரந்து மற் உயிரகைளும் மகிழவவாடு வாழ வழி 
பசயயுங்கைள்.

நூல் சைளி
தேசிக விநராயக்ரார் இருபைேராம் நூற்்றராணடில் வராழ்நே 

கவிஞர்.  முபபைத்ேராறு ஆணடுகள பைளளி ஆசிரிய்ராகப 
பைணியராற்றியவர். கவிமணி என்னும் பைட்ைம் யபைற்்றவர்.

ஆசிய தஜராதி, ஆஙகி் யமராழியில் எட்வின் அர்்ரால்டு என்பைவர் 
எழுதிய க்ட் ஆஃப ஆசியரா (Light of Asia) என்னும் நூக்த் ேழுவி 
எழுேபபைட்ைது.  இநநூல் புத்ேரின் வ்்ராற்க்றக் கூறுகி்றது.
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1. நீங்கைள் மிகைவும் விரும்பும் தாவைங்கைள், �்்வகைள், விலங்குகைளின் ப�யரகை்ளப 
�ட்டியலிடுகை.

2. உங்கை்ளபவ�ால் பி்்ையும் வநசியுங்கைள் – என்னும் த்லபபில் வ�சுகை.

்றப்ை ்றறைபின

மதிபபீடு
சரியான வி்்ட்யத் வதரந்பதடுத்து எழுதுகை.

1. புத்தரின் வைலாற்்க் கூறும் நூல் ______________
அ)  ஜீவ வஜாதி ஆ) ஆசிய வஜாதி இ) நவ வஜாதி ஈ) ஜீவன் வஜாதி

2. வநர்மயான வாழ்வ வாழ�வர ______________
அ) எல்லா உயிரகைளி்டத்தும் இைக்கைம் பகைாண்டவர  ஆ)  உயிரகை்ளத் துன்புறுத்து�வர
இ) தம்்ம மட்டும் கைாத்துக்பகைாள்�வர     ஈ)  தம் குடும்�த்்தவய எணணி வாழ�வர

3. ஒருவர பசயயக் கூ்டாதது ______________
அ) நல்வி்ன  ஆ) தீவி்ன இ) பி்வி்ன ஈ) தன்வி்ன

4. 'எளிதாகும்’ என்னும் பசால்்லப பிரித்து எழுதக் கி்்டப�து ______________
அ) எளிது + தாகும் ஆ) எளி + தாகும் இ) எளிது + ஆகும் ஈ) எளிதா + ஆகும்

5. ’�ா்லபயல்லாம்’ என்னும் பசால்்லப பிரித்து எழுதக் கி்்டப�து ______________
அ) �ா்ல+பயல்லாம் ஆ) �ா்ல+எல்லாம் இ) �ா்ல+எலாம் ஈ) �ா+எல்லாம்

6. இனி்ம + உயிர என்�த்னச் வசரத்து எழுதக் கி்்டக்கும் பசால் ______________
அ) இன்உயிர ஆ) இனியஉயிர இ) இன்னுயிர ஈ) இனி்மஉயிர

7. ம்ல+எலாம்   என்�த்னச் வசரத்து எழுதக் கி்்டக்கும் பசால் ______________
அ) ம்லஎலாம் ஆ) ம்லபயலாம் இ) ம்லபயல்லாம் ஈ) ம்லஎல்லாம்

குறுவினா

1. அைசனாலும் பசயய முடியாத பசயல் எது?
2. எறும்பு எதறகைாகைப �ாடு�டுகி்து?
3. ஒருநாளும் விட்டுச் பசல்லாதது எது?
4. உலகைம் முழு்ம்யயும் எபவ�ாது ஆளமுடியும்?

சிறுவினா
எல்லா உயிரகைளும் மகிழவவாடு வாழப புத்தரபிைான் கூறும் அறிவு்ைகைள் யா்வ?

சிந்த்ன வினா
�்்வகைளும், விலங்குகைளும் சுதந்திைமாகை வாழ வவணடும் எனில் நீங்கைள் என்ன பசயய 

வவணடும்?
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இயல்
மூனறு மனித்நயம்

உ்ரந்ை உல்ம்

இல்லாதவரக்குக் பகைாடுத்து மகிழவவத ஈ்கை. �சி என்று 
வந்தவரக்கு வயி்ாை உணவி்ட வவணடும். தீ்ம பசயதவரக்கும் 
நன்்மவய பசயய வவணடும். ஆதைவு இல்லாதவரகை்ள 
அன்பு்டன் அைவ்ணக்கை வவணடும். பி்ர துன்�த்்தத் 
தமது துன்�மாகை நி்னத்து வருந்தும் �ணபி்னக் பகைாள்ள
வவணடும். இப�ணபுகை்ளக் பகைாணடு வாழவவார உயரவு 

அ்்டவர. அப�டி வாழந்வதாரின் வாழவில் ந்டந்த சில நிகைழவுகை்ளக் கைாணவ�ாம் 
வாருங்கைள். 

உலகில் எந்த ஆறும் தனது தாகைத்திறகைாகை ஓடுவதில்்ல. எந்த நிலமும் தன் �சிக்கைாகை 
வி்ளவதில்்ல. எந்த மைமும் தனக்கைாகைக் கைனிகை்ள உருவாக்குவதில்்ல.  இவற்்ப 
வ�ால மனிதனும் தனக்பகைன வாழாமல், பி்ரக்பகைன வாழ வவணடும்.  அவவாறு 
வாழவதறகுக் அருள், ப�ாறு்ம, �ரிவு, நன்றி உணரவு, இன்பசால் வ�சுதல் வ�ான்்்வ
வத்வ.  எல்லா உயிரகைளி்டமும் அன்பு பசலுத்துதல் வவணடும்.  அதுவவ மனிதவநயம் 
ஆகும்.  மனிதவநயத்து்டன் வாழ�வரகைளால்தான் இவவுலகைம் இயங்கிக் பகைாணடிருக்கி்து.  
இந்த உண்ம்ய, 

்தைக்சக்ன முயலா தொன்றாள் - பிறர்க்சக்ன 
முயலுெர் உணமையாத்ன (புறம் - 182) 

என்னும் பு்நானூறறு அடிகைள்  உணரத்துகின்்ன. 

ைள்ைலார்
வள்ளலார வாழவில் ந்டந்ததாகை ஒரு 

நிகைழ்வப �லரும் கூறுவதுணடு. வள்ளலார 
தம் இளம் வயதில் ஒருநாள் ந்டந்து வந்து 
பகைாணடிருந்தார.  நீண்ட தூைம் ந்டந்ததால் 
கை்ளபபு ஏற�ட்்டது. எனவவ  ஓயபவடுக்கை 
விரும்பினார. வழியில் சத்திைம் ஒன்று இருந்தது. 
அதன் திண்ணயில் �டுத்து உ்ங்கினார.  
அ ப வ � ா து  ஒ ரு வ ன்  அ ங் கு  வ ந் த ா ன் .  
�டுத்திருந்த வள்ளலாரின் கைாதில் கைடுக்கைன் 
இருப�்தக் கைண்டான்.  அத்னத்  தனதாக்கிக் 
பகைாள்ள முடிபவடுத்தான்.  தங்கைக்கைடுக்கை்ன
பமதுவாகைக் கைழறறினான்.  அவனது பசய்ல 
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அறிந்தும் வள்ளலார கைண மூடிய�டிவய �டுத்திருந்தார.   ஒரு கைடுக்கை்னக் கைழறறியவு்டன், 
மறுகைாதில் உள்ள கைடுக்கை்ன அவன் கைழறறுவதறகு  ஏதுவாகைத் திரும்பிப �டுத்தார.  அவன் 
அ்தயும் கைழறறிக் பகைாணடு, அந்த இ்டத்்தவிட்டு அகைன்று பசல்ல முற�ட்்டான். அபவ�ாது 
வள்ளலார  பமன்்மயான குைலில், ’‘அப�ா,  இ்வ இைணடும் தங்கைக்கைடுக்கைன்கைள்.  
கு்்ந்த வி்லக்கு விறறுவி்டாவத! வமலும், ஒரு கைடுக்கைனு்டன் பசன்்ால் உன்்னத் திரு்டன் 
என எளிதாகைக் கைணடுபிடித்து விடுவாரகைள்.  எனவவதான் இைணடு கைடுக்கைன்கை்ளயும் 
நீ எடுத்துக் பகைாள்வதறகு வாயப�ாகைத் திரும்பிப �டுத்வதன்“ என்்ார.  வள்ளலார 
கூறிய்தக் வகைட்்ட அவன் பவட்கித் த்லகுனிந்தான்.  இவவாறு தம்ப�ாரு்ளக் 
கை வ ர ந் த வ ரி ்ட ம்  கூ ்ட  அ ன் பு 
கைாட்டியவர வள்ளலார. 

வ ள் ள ல ா ர  ம க் கை ளி ன் 
� சி ப பி ணி ் ய க்  கை ண டு 
உள்ளம் வாடினார.  அத்ன 
நீக்கை விரும்பினார.  தம் ப�ருமுயறசியால் வ்டலூரில் சத்திய தருமச்சா்ல்யத் 
பதா்டங்கி எல்லாருக்கும் உணவளித்தார.  �சித்வதாருக்கு உணவு வழங்கும்  வள்ளலாரின் 
மனிதவநயச் பசயல் வ்டலூரில் இன்றும் பதா்டரந்து ந்்டப�றறு வருகி்து. 

அன்ன சதர�ா

ஒரு நாள் அன்்ன பதைசா சா்லயின் ஓைமாகை ந்டந்து பசன்்ார. அபவ�ாது வழியில் 
மூதாட்டி ஒருவர சா்லயின் ஓைம் �டுத்திருந்தார. அவர முகைத்்தத் துணியால் மூடி 
இருந்தார. ஒரு ்கையால் பூ்னக் குட்டி்ய அ்ணத்துக் பகைாணடு இருந்தார. அன்்ன 
பதைசா அவரின் அருகில் பசன்று உறறுவநாக்கினார. பதாழுவநாயின் கைடு்மயால் 
உண்டான வவத்ன மூதாட்டியின் முகைத்தில் பதரிந்தது. ்கைகைளில் விைல்கைள் இல்்ல. 
அன்்ன பதைசா மனம் கைலங்கினார. மூதாட்டியின் அருகில் பசன்று அவ்ைத் பதாட்டுத் 
தூக்கினார.  "சா்ல ஓைத்தில் �டுத்து இருப�து ஏன்?" எனக்வகைட்்டார.

“என்்னத் பதா்டாதீரகைள். என் வநாய உங்கைளுக்கும் 
பதாறறிக்பகைாள்ளும். என் உ்வினரகைவள என்்ன 
பவறுத்து விலக்கி விட்்டனர. என்னு்டன் வ�சுவதில்்ல. 
என்்னக் கைண்டாவல விலகி ஓடுகின்்னர. இந்தப பூ்ன 
மட்டுவம என்னு்டன் இருக்கி்து” என அழுதார மூதாட்டி. 

இ்தக் வகைட்்ட அன்்ன பதைசா கைணணீர விட்்டார. 
இவ்ைப வ�ால ஆயிைக்கைணக்கைான வநாயாளிகைள் உதவி 
பசயய யாருமின்றி வாடுவ்தக் கைண்டார. அக்கைாலத்தில் 
ப த ா ழு வ ந ா ய  கை டு ் ம ய ா ன  ப த ா ற று வ ந ா ய ா கை க் 
கைருதப�ட்்டது. கைரு்ண உள்ளம் பகைாண்ட அன்்ன பதைசா 
அவரகைளுக்குத் பதாணடு பசயய முடிபவடுத்தார. தமது 
இறுதிக் கைாலம் வ்ை பி்ருக்கைாகைவவ வாழந்தார. 

சதரிந்து சதளி்ைாம்

“வாடிய �யிமைக் கணை த�ாச்தலலாம் வாடித்னன்”
       - வள்ைலார்
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ம க் கை ளு க் கு ச்  ப ச ய யு ம்  � ணி வ ய 
இ்்வனுக்குச் பசயயும் �ணி என்று வாழந்தார. 
அதனால் அ்மதிக்கைான வநா�ல் �ரிசு அவ்ைத் 
வதடி வந்தது.

்்லாஷ் �த்யார்த்தி
அ ன் ் ன  ப த ை ச ா வி ற கு  அ டு த் து 

அ்மதிக்கைான வநா�ல் �ரிசு ப�ற் இந்தியர 
்கைலாஷ் சத்யாரத்தி. இவர சிறு வயதில் தினமும் �ள்ளிக்கூ்டம் பசல்லும் ப�ாழுது 
சா்லவயாைத்தில் ஒரு சிறுவ்னக் கைாண�ார. அவன் தன் தந்்தயு்டன் அமரந்து வவ்ல 
பசயது பகைாணடு இருப�ான். ஏன் அந்தச் சிறுவன் தன்்னப வ�ால் �ள்ளிக்கு வைவில்்ல 
என்் வகைள்வி அவர உள்ளத்தில் உறுத்திக் பகைாணவ்ட இருந்தது. தம் ஆசிரியரி்டமும் 
ப�றவ்ாரி்டமும் இக்வகைள்வி்யக் வகைட்்டார. "�ணம் இல்லாததால் அச்சிறுவன் �ள்ளிக்கு 
வைவில்்ல. வீட்டின் உணவுத் வத்வ்ய நி்்வு பசயயப �ணம் வவணடும். எனவவ 
அவன் �ணம் ஈட்்ட வவ்ல �ாரக்கி்ான்" என்் �தில் கி்்டத்தது. அந்தப �தில் அவருக்கு 
மிகுந்த மன வருத்தத்்தக் பகைாடுத்தது. 

அவரு்்டய மனித வநயம் பிறகைாலத்தில் அவ்ைப �ள்ளி 
பசல்லாத குழந்்தகைள் வமல் �ரிவு பகைாள்ள ்வத்தது. அதறகைாகை 
அவர குழந்்தகை்ளப �ாதுகைாபவ�ாம் என்னும் இயக்கைத்்தத் 
பதா்டங்கினார. அந்த இயக்கைத்தின் மூலம் குழந்்தத் பதாழிலாளர 
மு்்்ய ஒழிக்கைப �ாடு�ட்டு வருகி்ார.  கை்டந்த முப�து 
ஆணடுகைளில் எண�த்து ஆ்ாயிைம் குழந்்தத் பதாழிலாளரகை்ள 
மீட்டுள்ளார. உலகைக் குழந்்தகைள் கைல்வி உரி்மக்கைாகை 103 
நாடுகைளில் 80,000 கி.மீ தூைம் ந்்டப�யணம் பசன்றுள்ளார. 
குழந்்தகைளின் கைல்வி மறறும் உரி்மக்கைாகை நாடு கை்டந்து �ைபபு்ை 
ஆறறி வருகி்ார.

சதரிந்து சதளி்ைாம்

குழந்்தகை்ளத் பதாழிலாளரகைளாகை மாறறுவது மனிதத் தன்்மக்கு எதிைான குற்ம். 
உலகைத்்தக் குழந்்தகைளின் கைண பகைாணடு �ாருங்கைள். உலகைம் அழகைானது.

- ்கைலாஷ் சத்யாரத்தி 

இவ ் ைப வ�ால் மனிதவநயம் மிக்கை �லர உள்ளனர. அ்மப�ாகை உதவுவது மட்டுமன்று; 
சூழலுக்வகைற� மனிதவநயம் பகைாள்ளும் இவரகை்ளப வ�ால நாமும் மனிதவநயத்து்டன் ந்டந்து 
பகைாள்ள வவணடும். நமக்குள் இருக்கும் மனிதவநயத்்த மலைச் பசயய வவணடும்.

எங்வகை அன்பு இருக்கி்வதா அங்வகை மனித வநயமும் இருக்கும்.

சதரிந்து சதளி்ைாம்

வாழக்மக என்�து
  நீ ொகும் வமை அலல
ைற்றவர் ை்னதில

நீ வாழும் வமை
 -   அன்ம்ன ச்தைொ
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1. நாளிதழகைளில் வந்துள்ள மனிதவநயம் �றறிய பசயதிகை்ளச் வசகைரித்துக் கூறுகை.
2. எவவைனும் ஒருவருக்கு நீங்கைள் உதவி பசயத அனு�வத்்தக் கூறுகை.
3. ஒறறு்மயாகை வாழும் �ணவ� சி்ந்தது என்�து �றறி நண�ரகைளு்டன்

கைலந்து்ையாடுகை.

்றப்ை ்றறைபின

மதிபபீடு

சரியான வி்்ட்யத் வதரந்பதடுத்து எழுதுகை.

1. எல்லா உயிரகைளி்டத்தும் அன்பு பசலுத்துதல் ----------
அ) மனித வாழக்்கை  ஆ) மனித உரி்ம இ) மனித வநயம் ஈ) மனித உ்்ட்ம

2. தம் ப�ாரு்ளக் கைவரந்தவரி்டமும்  ---------- கைாட்டியவர வள்ளலார.
அ) வகைா�ம்  ஆ) பவறுபபு இ) கைவ்ல ஈ) அன்பு

3. அன்்ன பதைசாவிறகு  ---------- க்கைான ‘வநா�ல் �ரிசு’ கி்்டத்தது
அ) ப�ாருளாதாைம்   ஆ) இயறபியல் இ) மருத்துவம் ஈ) அ்மதி

4. ்கைலாஷ் சத்யாரத்தி பதா்டங்கிய இயக்கைம்  ----------
அ) குழந்்தகை்ளப �ாதுகைாபவ�ாம் ஆ) குழந்்தகை்ள வநசிபவ�ாம் 
இ) குழந்்தகை்ள வளரபவ�ாம் ஈ) குழந்்தகைள் உதவி ்மயம்

ப�ாருத்துகை

1. வள்ளலார   - வநாயாளிகைளி்டம் அன்பு கைாட்டியவர
2. ்கைலாஷ் சத்யாரத்தி  - �சிபபிணி வ�ாக்கியவர
3. அன்்ன பதைசா - குழந்்தகைள் உரி்மக்குப �ாடு�ட்்டவர

பசாறப்ா்டரில் அ்மத்து எழுதுகை.
1. மனிதவநயம்  2. உரி்ம          3. அ்மதி  4. அன்புபசயதல்

குறுவினா

1. யாைால் உலகைம் இயங்கிக் பகைாணடு இருக்கி்து?
2. வள்ளலார �சிபபிணி்ய நீக்கை என்ன பசயதார?
3. அன்்ன பதைசா கைணணீர வி்டக் கைாைணம் யாது?

சிறுவினா
்கைலாஷ் சத்யாரத்தி  வநா�ல் �ரிசு ப�்த் தூணடுவகைாலாகை அ்மந்த இள்மக்கைால 

நிகைழவு யாது?

சிந்த்ன வினா
அன்்ன பதைசாவின் மனிதவநயம் �றறிய வவறு ஒரு நிகைழவி்ன அறிந்து எழுதுகை.
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இயல்
மூனறு முடிவில் ஒரு சதாைக்்ம்

விரிைானம்

ப�ான்்னயும் ப�ாரு்ளயும் வாரி வழங்குவது மட்டும் 
வள்ளல் தன்்ம அன்று.  நமது இ்பபிறகுப பின் மணணுக்குச் 
பசல்லும் உ்டல் உறுபபுகை்ளப பி்ர வாழ வழங்குவதும்  
வள்ளல் தன்்மவய.   உறுபபுக் பகைா்்ட பசயவவாம். மணணில் 
ஒருவ்ையாவது வாழ ்வபவ�ாம்.  இன்வ் இந்தச் சூளு்ை 
ஏறவ�ாம்.  உறுபபுக் பகைா்்ட �றறிய விழிபபுணர்வ 

ஏற�டுத்திய நிகைழ்வ அறிவவாம் வாருங்கைள்.

சபங்ளூரு
மா்ல வநைம்

“அம்மா… என் வதாழிகைள் வந்து இருக்கி்ாரகைள். எங்கைளு்டன் வி்ளயா்ட 
வைமாட்்டாயா? என்று வகைட்கி்ாரகைள். அவரகைளு்டன்  நான் வி்ளயா்டப வ�ாகைட்டுமா? ”

அம்மாவும் அப�ாவும் கைணகைலங்குகின்்னர.
“உன் உ்டல் நி்ல சரியாகைட்டும் கைணணு. நீ சீக்கிைவம வி்ளயா்டப வ�ாகைலாம். 

சரியா?”
“சரிம்மா, எனக்கும் அவரகைளு்டன் வசரந்து வி்ளயா்ட ஆ்சதான்.  ஆனால் முன்பு 

வ�ால் என்னால் ஓடியா்ட முடியவில்்ல.  மூச்சு வி்டவும் சிைமமாகை உள்ளது” என்று 
தாயி்டம் பசால்லிவிட்டு, பி்கு வதாழிகை்ள அனுபபிவிட்டு உள்வள வந்தாள்.

திருக்்ழுக்குனறைம்
மா்ல வநைம்

“அம்மா என் நண�ரகைள் வி்ளயா்ட அ்ழக்கி்ாரகைள். நான் வி்ளயா்டப 
வ�ாகைட்டுமா?” என்்ான். “வி்ளயாடிட்டுச் சீக்கிைமாகை வந்துவி்ட வவணடும்” என்று 
கூறிய அம்மாவி்டம் “சரிம்மா” என்று கூறி நண�ரகைளு்டன் வி்ளயா்டத்  தனது இரு 
சக்கைை வாகைனத்தில் பவளிவய பசன்்ான்.

நண�ரகைளு்டன் வசரந்து வி்ளயாடினான்.  வநைம் வ�ானவத பதரியவில்்ல. 
வீ ட் டி ற கு ப  பு ் ப � ட் ்ட ா ன் .   ந ண � ர கை வ ள ா டு  வி ் ள ய ா டி ய ் த  ம கி ழ வு ்ட ன் 
அ்சவ�ாட்டுக் பகைாணடு வீட்்்ட வநாக்கிச் பசன்்ான். வநைமாகிவிட்்டவத; ப�றவ்ார 
கைவ்லப�டுவாரகைவள என்னும் சிந்த்னயு்டன் வாகைனத்்த ஓட்டினான்.
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சபங்ளூரு
‘ ‘உங்கைள் மகைளின் இதயம் நாளுக்கு நாள் வலுவிழந்து பகைாணவ்ட வருகி்து.  

இதயமாறறு அறு்வசிகிச்்ச ஒன்றுதான் கை்்டசி நம்பிக்்கை. அதறகு முயறசி 
பசயயுங்கைள்” என்று மருத்துவர கூறியது நி்னவிறகு வந்தது. எந்த வழியிலாவது தம் 
மகைளின் இதயம் சரியாகிவி்டாதா என்் ஏக்கைத்து்டன், �டுக்்கையில் இருக்கும் தம் ஆ்ச 
மகைளின் நி்ல கைணடு ப�றவ்ார உள்ளம் �்தத்தனர. 

 கைவ்லவயாடு மகைளின்  �டுக்்கை அருகில் அமரந்திருந்த ப�றவ்ார தம்்ம 
அறியாமல் உ்ங்கி விட்்டனர.  திடீபைனக் கைணவிழித்தனர. தங்கைள் மகைள் அ்சவறறுக் 
கி்டப�்தக் கைணடு அதிரந்தனர. உ்டனடியாகை மருத்துவம்னயில் வசரத்தனர. 

திருக்்ழுக்குனறைம்
முன்னால் ஒரு சைக்குந்து பசன்றுபகைாணடு இருந்தது. அதில் இருந்த கைம்பிகைள் 

பவளிவய நீட்டிக் பகைாணடு இருந்தன. அந்தக் கைம்பியால் தடுக்கைப�ட்டு, தடுமாறிக் கீவழ 
விழுந்தான் அவன். என்ன ந்டக்கி்து என்�்த உணரும் முன்வ� மயக்கைம் அ்்டந்தான்.  
அருகிலிருந்தவரகைள் அவ்ன மருத்துவம்னயில் வசரத்தனர. 

சபங்ளூரு
ப�றவ்ார : எதுவும் பசால்ல மறுக்கிறீரகைவள!  ஏதாவது பசால்லுங்கைள் ்டாக்்டர. எங்கைள் 
மகைள் பி்ழக்கை நாங்கைள் என்ன பசயய வவணடும்?
மருத்துவர : நி்ல்ம்யப புரிந்து பகைாள்ளாமல் வ�சுகிறீரகைவள? உங்கைள் மகைளுக்கு 
உ்டனடியாகை இதயமாறறு அறு்வசிகிச்்ச பசயய வவணடும். இல்்ல என்்ால் உங்கைள் 
மகை்ளக் கைாப�ாற் முடியாது. 

சபங்ளூரு
“்டாக்்டர! எங்கைள்  மகைளின் நி்ல்ம எங்கைளுக்குப புரிகி்து. அவ்ளச் சாகைவி்ட 

விரும்�வில்்ல. எங்கைள் இதயம் வ�ான்் அவ்ள இழக்கை மாட்வ்டாம். நாங்கைள் ஒரு 
முடிவிறகு வந்துவிட்வ்டாம். எங்கைள் இதயத்்த எடுத்துக் பகைாள்ளுங்கைள். எங்கைள் மகை்ளக் 
கைாப�ாறறுங்கைள்! இனியும் கைாலம் தாழத்த வவண்டாம்!  எங்கைள் மகைளுக்கு வாழவு 
பகைாடுங்கைள்”

திருக்்ழுக்குனறைம்
அவனது இதயம் மட்டுவம துடித்துக் பகைாணடிருந்தது.  வவப்ந்த அ்சவுமில்்ல.  

சீைாட்டிப �ாைாட்டி வளரத்த அன்பு மகைனின் நி்லகைணடு ப�றவ்ார கைதறித் துடித்தனர.  
பசயவதறியாது தவித்தனர.  

’என்ன பசயவபதன்வ் பதரியவில்்ல.  நீங்கைள்  இருவருவம மருத்துவரகைள். 
நி்ல்ம்யப புரிந்துபகைாள்வீரகைள் என்று நி்னக்கிவ்ன்!  த்லயில் கைடு்மயாகை 
அடி�ட்டிருக்கி்து.  மூ்ள பசயலிழந்து விட்்டது.  தீவிை சிகிச்்ச அளித்தாலும் மூ்ள 
மீணடும் பசயல்�டும் என்று பசால்ல முடியாது.  இதயம் மட்டுவம இயங்குகி்து’ என்்ார
மருத்துவர.

“்டாக்்டர! எங்கைள்  மகைனின் நி்ல்ம எங்கைளுக்குப புரிகி்து.  அவ்னச்  சாகைவி்ட 
மாட்வ்டாம். எங்கைள் இதயம் வ�ான்் அவ்ன இழக்கை விரும்�வில்்ல.  நாங்கைள் ஒரு 
முடிவிறகு வந்துவிட்வ்டாம்!”

6th Std Tamil Term III Pages 1-62.indd   51 06-08-2020   11:34:44



52

மருத்துவக்குழுவினர வி்ைவாகைச் பசயல்�ட்்டனர. அந்த இ்ளஞனின் இதயத்்தச் 
சிறுமிக்குப ப�ாருத்தினர.  இதயம் இ்டம் மாறி நி்லத்தது;  துடித்தது.

உறுபபுக்பகைா்்டயின் உயரவி்ன அன்றுதான்  உலகைவம அறிந்தது; வியந்தது!

மனித வநயத்தின் மகைத்தான சாத்னயாகைத் தம் மகைனின் துடிக்கும் இதயத்்தவய
பகைா்்டயாகைத்  தந்த இக்கைால வள்ளல்கைள் தாம்  அவசாகைன் – புஷ்�ாஞசலி என்்

மருத்துவத்  தம்�தியினர. சிறுமிக்குப ப�ாருத்தப�ட்்ட 
இதயத்திறகுரிய அந்த இ்ளஞனின் ப�யர ஹிவதந்திைன். 
பி்ந்த வ�ாது ப�றவ்ாரின் உள்ளத்்தக் பகைாள்்ள 
பகைாண்டதால்  ஹிவதந்திைன் என்று ப�யரி்டப�ட்்டான். 
அவன் இ்ந்த வ�ாது உலகைத்தார இதயங்கை்ள எல்லாம் 
பகைாள்்ள பகைாண்டான். இதயம் பகைாடுத்து இதயங்கை்ள 
பவன்் ஹிவதந்திை்ன  இவவுலகைம்  என்ப்ன்றும் 
நி்னவில் பகைாள்ளும்.

திருக்்ழுக்குனறைம்
எங்கைள் மகைனின் இதயத்்த எடுத்துக் பகைாள்ளுங்கைள்.  அவன் இதயத்்த எடுத்துத் 

வத்வப�டும் யாருக்கைாவது ப�ாருத்த நாங்கைள் சம்மதிக்கிவ்ாம் .  தயவுபசயது உ்டவன 
பசயலாறறுங்கைள்.  எங்கைள் மகைனுக்கு வாழவு பகைாடுங்கைள். அவ்னச் சாகைவி்ட மாட்வ்டாம். 
இவன் வாழக்்கை்ய நி்்வானதாகை ஆக்குங்கைள். 

 கைத்லு்டன் மயங்கி விழுந்தனர ப�றவ்ார.

1. “முடிவில் ஒரு பதா்டக்கைம்” உங்கைள் உள்ளத்தில் ஏற�டுத்திய தாக்கைத்தி்னப
�கிரகை.

2. முதலுதவி �றறி உங்கைளுக்குத் பதரியுமா? அவறறுள் சிலவற்்வயனும் அறிந்து
பகைாள்கை.

3. ஹிவதந்திைனின் உண்மக் கை்த்யப �டித்தபின் நீங்கைள் எடுத்துக் பகைாண்ட 
உறுதிபமாழி யாது?

்றப்ை ்றறைபின

மதிபபீடு

1. “முடிவில் ஒரு பதா்டக்கைம்” என்் த்லபபின் கைாைணம் குறித்துக் கூறுகை.
2. இக்கை்தக்குப ப�ாருத்தமாகை மறப்ாரு த்லபபு இடுகை.
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இயல்
மூனறு அணி இலக்்ைம்

்ற்ண்டு

எதிலும் அழ்கைக் கைாண விரும்புவது மனிதரகைளின் இயல்பு.  நாம் நம்்ம 
அணிகைலன்கைளால் அழகு�டுத்திக் பகைாள்கிவ்ாம். அதுவ�ால் கைவிஞரகைள் தங்கைள் கைற�்னத் 
தி்த்தாலும் புல்மயாலும் தாங்கைள் இயறறும் �ா்டல்கைளில் அழ்கைச் வசரக்கின்்னர.  
இத்ன விளக்குவது அணி இலக்கைணம் ஆகும்.  அணி என்�தறகு அழகு என்�து ப�ாருள்.  

கைவிஞர தமது கைருத்்தச் சு்வவயாடு பசால்வதறகு உதவுவது அணி.  மருந்்தத் 
வதனில் கைலந்து பகைாடுப�து வ�ால் கைருத்துகை்ளச் சு்வ�்டக் கூறுவது அணியாகும்.  

இயல்பு நவிறசி அணி
ஒரு ப�ாருளின் இயல்்� உள்ளது உள்ள�டிவய அழகு்டன் கூறுவது இயல்பு நவிறசி 

அணி ஆகும்.  இத்னத் தன்்ம நவிறசி அணி என்றும் கூறுவர.

(எ. கைா.)

த்தாடைத்தில தையுது சவள்மைப்�சு - அஙதக 
துள்ளிக் குதிக்குது கன்றுக்குடடி

அம்ைா என்குது சவள்மைப்�சு - உைன் 
அணமையில ஓடுது கன்றுக்குடடி

ொவால ெக்குது சவள்மைப்�சு – �ாமல
ென்றாயக் குடிக்குது கன்றுக்குடடி 

          - கவிைணி த்தசிக விொயக்னார்

இ ப � ா ்ட லி ல்  கை வி ஞ ர  � சு வு ம்  கை ன் று ம்  ஒ ன் று ்ட ன்  ஒ ன் று  ப கை ா ஞ சி 
வி்ளயாடுவ்த இயல்�ாகை எடுத்துக் கூறியுள்ளார. எனவவ இது இயல்பு நவிறசி 
அணி ஆகும்.

உயர்வு நவிறசி அணி
ஒரு ப�ாருளின் இயல்்� மி்கைப�டுத்தி அழகு்டன் கூறுவது உயரவு நவிறசி அணி ஆகும்.  

(எ. கைா.) 
குளிர்நீரில குளித்்தால

கூ்தல அடிக்குசைன்று
 சவந்நீரில குளித்்தால
 தைதல கருக்குசைன்று

ஆகாெ கஙமக
அ்னல உமறக்குசைன்று

 �ா்தாை கஙமகமயப் 
 �ாடி அமழத்்தார் உன் ்தாத்்தா

என்று ஒரு தாய தாலாட்டுப �ாடுகி்ாள். இதில் உயரவு நவிறசி அணி அ்மந்துள்ளது.
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குறுவினா

1. உள்ள்த உள்ளவாறு கூறும் அணியின் ப�யர யாது?
2. உயரவு நவிறசி அணி என்�து யாது?

1. பின்வரும் �ா்ட்லப �டித்து இதில் அ்மந்துள்ள அணி்யக் குறிபபிடுகை.

  ஆறு சக்கைைம் நூறு வணடி
அழகைான ையிலு வணடி
மாடு கைன்னு இல்லாமத்தான்
மாயமாத்தான் ஓடுது
உபபுப �ாைம் ஏத்தும் வணடி
உபபிலிப �ா்ளயம் வ�ாகும் வணடி

2.  நீங்கைள் மிகைவும் விரும்பிப �ாரத்த இ்டம் ஒன்றி்ன இயல்பு நவிறசியாகைவும்
உயரவு நவிறசியாகைவும் விவரிக்கை.

்றப்ை ்றறைபின

மதிபபீடு

சமாழி்ய ஆள்்ைாம்
வகைட்கை

மனித வநயத்்த வளரக்கும் கை்தகை்ளப ப�றவ்ார, ஆசிரியரி்டம் வகைட்கை.

வ�சுகை

1. உங்கைள் மீது அதிகைம் அன்பு பசலுத்து�வரகைள் யார? நீங்கைள் யாரயார மீது அன்பு
்வத்திருக்கிறீரகைள்?  கைாைணம் கூறுகை.

2. நீங்கைள் ஒருவருக்குப �ரிசு பகைாடுக்கை விரும்பினால் யாருக்குக் பகைாடுபபீரகைள்?  என்ன
பகைாடுபபீரகைள்?  எதறகைாகைக் பகைாடுபபீரகைள்?

3. பின்வரும் த்லபபுகைளுள் ஒன்று �றறி மூன்று மணித்துளிகைள் வ�சுகை.

அ)  ப�ாதுநலம்  ஆ)  சமூகைத்பதாணடு
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�டித்து உணரகை.

பசல்வி �ள்ளிக்கூ்ட ்மதானத்தில் அமரந்து இருந்தாள். அங்கு ஓடி வந்த முத்து, 
“பசல்வி, உன்்னத் த்ல்ம ஆசிரியர அ்ழக்கி்ார” என்று கூறியவாவ் அவளு்்டய 
சக்கைை நாறகைாலி்யத் த்ல்ம ஆசிரியர அ்்்ய வநாக்கித் தள்ளிக் பகைாணடு வ�ானான். 
த்ல்ம ஆசிரியர பசல்வி்ய ஆ்ாம் வகுபபிறகு அ்ழத்துச் பசன்்ார.

வகுப�்்க் கைதவு மூ்டப�ட்டிருந்தது.  கைத்வத் தி்ந்ததும் மாணவரகைள் அ்னவரும் 
பி்ந்த நாள் வாழத்துக் கூறினர.  பமழுகுவரத்திகைள் ஒளி வீசின.  கைாகிதத் வதாைணங்கைளால் 
வகுப�்் அலங்கைரிக்கைப�ட்டு இருந்தது.  �லூன்கைள் ‘�ட்�ட்’ என பவடித்தன.  
மாணவரகைள் அவளுக்குப பி்ந்த நாள் வாழத்துப �ாடினர.  பசல்வியின் கைணகைளில் 
ஆனந்தக் கைணணீர வழிந்தது.

பசால்லக் வகைட்டு எழுதுகை.

மனிதவநயம் கைடுக்கைன் �சிபபிணி  அன்்னபதைசா

வநா�ல் �ரிசு ்கைலாஷ் சத்தியாரத்தி பதாழிலாளர உறுபபுக் பகைா்்ட

ஹிவதந்திைன் இயல்பு நவிறசி

அகைைவரி்சப�டுத்துகை.

ஒழுக்கைம் உயிர  ஆடு  எளி்ம

அன்பு  இைக்கைம் ஓ்ச  ஐந்து

ஈதல் ஊக்கைம் ஏது  ஔ்வ

கீழக்கைாணும் த்லபபுகைளில் ஏவதனும் ஒன்்்த் வதரந்பதடுத்துக் கைவி்த எழுதுகை.

அ) அன்பு  ஆ)  நட்பு  இ)  உதவி

�த்தி்யப �டித்துக் கீழக்கைாணும் வினாக்கைளுக்கு வி்்டயளிக்கை.
அைசர ஒருவர தம் மக்கைளி்டம் "அ்மதி என்்ால் என்ன?" என்�்த விளக்கும் 

வ்கையில் ஓவியமாகை வ்ைந்து பகைாடுப�வரகைளுக்கு மிகைச்சி்ந்த �ரிசு வழங்கைப�டும் என்று 
அறிவித்தார.  இ்தயடுத்து நாட்டின் முன்னணி ஓவியரகைள் அ்மதி்ய பவளிப�டுத்தும் 
வ்கையில் �ல ஓவியங்கை்ள வ்ைந்து அைணம்னக்குக் பகைாணடு வந்தனர.  அைசர 
ஒவபவாரு ஓவியமாகைப �ாரத்துக் பகைாணவ்ட வந்தார.   அழகிய ம்லயின் அடிவாைத்தில் 
ஓர ஏரி இருப�து வ�ால் ஓவியம் ஒன்று இருந்தது.  அது மிகைவும் சி்ப�ாகை இருந்தது.  
�ாரத்த உ்டவன �றிக்கைத் தூணடும் வ்கையில் மலரகைளின் ஓவியம் ஒன்று இருந்தது.  இப�டி 
ஒவபவாருவரும் அ்மதி்யத் தங்கைளுக்குத் வதான்றிய�டி ஓவியத்தில் பவளிப�டுத்தி 
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இருந்தனர.  ஓர ஓவியத்தில் ஒரு ம்லவமல் இருந்து ஆரப�ரித்துக் பகைாட்டும் அருவியின் 
�்டம் வ்ையப�ட்டிருந்தது.  அதிவலவய இடிவயாடு ம்ழ பகைாட்டிக் பகைாணடு இருந்தது.  
சறறு உறறுப �ாரத்தால் அருவியின் கீவழ இருந்த மைம் ஒன்றில் �்்வக் கூட்டில் �்்வ 
ஒன்று தனது குஞசுகைவளாடு இருந்தது.  

"இந்த ஓவியத்்த வ்ைந்தது யார?" என்று அைசர வகைட்்டார.  அந்த ஓவியர வந்தார.  
"இந்த ஓவியத்தில் அ்மதி எங்வகை இருக்கி்து?" என்்ார அைசர.  அதறகு ஓவியர “மன்னா 
பிைச்சி்னயும் வ�ாைாட்்டமும் ஆைவாைமும் இல்லாத இ்டத்தில் இருப�து அ்மதி அன்று.  
இ்வ எல்லாம் இருக்கும் இ்டத்தில் இருந்தும், எதறகும் கைலங்கைாமலும், தன்்ன எதுவும் 
�ாதிக்கை வி்டாமலும் உள்ளுக்குள் அ்மதியாகை இருப�வத உண்மயான அ்மதி” என்்ார.

1. அ்மதி என்்வு்டன் உங்கைள் மனதில் வதான்றுவது என்ன?

2. இக்கை்தயில் அ்மதி எங்கு இருப�தாகைக் கூ்ப�டுகி்து?

3. நீங்கைள் இந்த ஓவியப வ�ாட்டியில் �ங்கு ப�றறு இருந்தால் என்ன ஓவியம் வ்ைந்து
இருபபீரகைள்?

4. இக்கை்தக்குப ப�ாருத்தமான த்லபபு ஒன்று தருகை.

சமாழி்யாடு வி்ையாடு

கைட்்டங்கைளில் உள்ள பசாறகை்ளக் பகைாணடு பதா்டரகைள் உருவாக்குகை.

வநறறு
இன்று
நா்ள

எங்கைள் ஊரில் ம்ழ
ப�யகி்து
ப�யயும்
ப�யதது

இ்வ வ�ான்று மூன்று கைாலங்கை்ளயும் கைாட்டும் பசாறப்ா்டரகை்ள அ்மக்கை.

ேடிதம் எழுதுே. 

நூல்கைள் அனுப� வவணடிப �திப�கைத்தாருக்குக் கைடிதம் எழுதுகை
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நிற் அதறகுத் த்...

இ்ையத்தில் ்ாண்்

கைட்்டங்கைளில் ம்்ந்துள்ள அணிகைலன்கைளின் ப�யரகை்ள எழுதுகை.

கை ணி வமா பு வ

ம் ம தி ம் ்ள

ம ளா ை ல ய

ல் சூ ம் சி ல்

கை டு க் கை ன்

எ.கைா. கைம்மல்

என் ப�ாறுபபுகைள்

1. நான் எல்லாரி்டமும் அன்பு கைாட்டுவவன்.

2. உறுபபுக்பகைா்்டயின் இன்றிய்மயா்ம்ய எனக்குத் பதரிந்தவரகைளி்டம் எடுத்துச் 
பசால்வவன்.

3. பி்ருக்கு என்னால் இயன்் உதவி்யச் பசயவவன்.

4. பி் உயிரகை்ளத் துன்புறுத்த மாட்வ்டன்.

5. எபவ�ாதும் மனிதவநயத்து்டன் ந்டந்து பகைாள்வவன்.

கை்லச்பசால் அறிவவாம்

மனிதவநயம்    -   Humanity 

கைரு்ண     -   Mercy

உறுபபு மாறறு அறு்வசிகிச்்ச -   Transplantation

வநா�ல் �ரிசு    -   Nobel Prize

சைக்குந்து     -   Lorry

உ்டல் உறுபபுக் பகைா்்ட குறித்த பசயதிகை்ள இ்ணயத்தில் வதடி அறிகை.
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இலைைச் ச�ைல்ேகாடுேள

�டிநி்லகைள்:

• பகைாடுக்கைப�ட்்டஉைலி்யப �யன்�டுத்தி, இ்ணயத்திலிருந்து ’First Aid‘ என்னும்
பசயலி்யப �திவி்க்கி, நிறுவிக்பகைாள்ளவும்.

• ‘First Aid‘ பசயலி்யத் தி்ந்ததும், ’Emergency, Instructions, Call’ வ�ான்் பதரிவுகைள்
இருக்கும், அதில் எபமரபஜன்சி என்னும் த்லபபின் கீழிருக்கும் �ல்வவறு
உ்டல்நலக் கு்்�ாடுகைளில் BURNS என்�்தத் வதரவு பசயயவும்.

• தறவ�ாது தீக்கைாயங்கைளுக்குச் பசயய வவணடிய முதலுதவி அறிவு்ைகைள்
�ட்டியலி்டப�ட்டிருப�்தத் பதரிந்து பகைாள்ளவும்.

• மீணடும் முதல் �க்கைத்திறகுச் பசன்று ‘Instructions’ என்�்தத் வதரவு பசயது, அதில்
CPR என்னும் முதலுதவி பசயவதறகைான �டிமு்்கை்ளத் பதரிந்து பகைாள்ளவும்.

’முதலுதவி’ கைாண�தறகைான உைலி:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.indianredcross.firstaid&hl=en

*பகைாடுக்கைப�ட்டுள்ள �்டங்கைள்அ்்டயாளத்திறகைாகை மட்டுவம

முதலுதவி ேறறி
சதரிந்துசேகாளக�காமகா...

முதலுதவி
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திருக்குறைள் 

அறைன ைலியுறுத்தல் (4)
1) சிறப்புஈனும் செலவமும் ஈனும் அறத்தின்ஊஙகு

ஆக்கம் எவத்னா உயிர்க்கு
2) அறத்தின்ஊஙகு ஆக்கமும் இலமல அ்தம்ன

 ைறத்்தலின் ஊஙகுஇலமல தகடு.
3) ஒலலும் வமகயான் அறவிம்ன ஓவாத்த

செலலும்வாய எலலாம் செயல.
4) ை்னத்துக்கண ைாசுஇலன் ஆ்தல அம்னத்துஅறன்

ஆகுல நீை பிற.
5) அழுக்காறு அவாசவகுளி இன்்னாச்சொல ொன்கும்

இழுக்கா இயன்றது அறம்.
6) அன்றுஅறிவாம் என்்னாது அறம்செயக ைற்றது

 ச�ான்றுஙகால ச�ான்றாத் துமண.
7) அறத்்தாறு இதுஎ்ன தவணைா சிவிமக 

 ச�ாறுத்்தாத்னாடு ஊர்ந்்தான் இமை.
8) வீழொள் �ைாஅமை ென்றுஆற்றின் அஃதுஒருவன்

வாழொள் வழியமைக்கும் கல.
9) அறத்்தான் வருவத்த இன்�ம்ைற்று எலலாம்

புறத்்த புகழும் இல.
10) செயற்�ாலது ஓரும் அறத்ன ஒருவற்கு

உயற்�ாலது ஓரும் �ழி.

  ஈ்் (23)
1) வறியரார்க்குஒன்று ஈவதே ஈககமற்று எல்்ராம்

குறியயதிர்பகபை நீ்து உகைத்து.
2) நல்ஆறு எனினும் யகராளல்தீது தமலு்கம்

இல்எனினும் ஈேத் நன்று.
3) இ்ன்என்னும் எவவம் உக்யராகம ஈேல்

கு்ன்உகையரான் கணதணே உள.
4) இன்்ராது இ்க்கப பைடுேல் இ்நேவர்

இன்முகம் கராணும் அளவு.
5) ஆற்றுவரார் ஆற்்றல் பைசிஆற்்றல் அபபைசிகய

மராற்றுவரார் ஆற்்றலின் பின்.
6) அற்்றரார் அழிபைசி தீர்த்ேல் அஃதுஒருவன்

 யபைற்்றரான் யபைராருளகவப புழி.
7) பைராத்துஊண மரீஇ யவக்ப பைசியயன்னும்

தீபபிணி தீணைல் அரிது.
8) ஈத்துஉவக்கும் இன்பைம் அறியரார்யகரால் ேராம்உகைகம

 கவத்துஇழக்கும் வன்க ணேவர்
9) இ்த்ேலின் இன்்ராது மன்்ற நி்பபிய

  ேராதம ேமியர் உணேல்.
10) சராேலின் இன்்ராேது இல்க் இனிதுஅதூஉம்

ஈேல் இகயயராக் ககை.
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இனனா ச�யயா்ம (32)
1) சிறப்புஈனும் செலவம் ச�றினும் பிறர்க்குஇன்்னா

செயயாமை ைாசுஅற்றார் தகாள்.
2) கறுத்துஇன்்னா செய்தவக் கணணும் ைறுத்துஇன்்னா

செயயாமை ைாசுஅற்றார் தகாள்.
3) செயயாைல செற்றார்க்கும் இன்்னா்த செய்தபின்

உயயா விழுைம் ்தரும்.
4) இன்்னாசெய ்தாமை ஒறுத்்தல அவர்ொண

 ென்்னயம் செயது விைல.
5) அறிவி்னான் ஆகுவது உணதைா பிறிதின்தொய

  ்தம்தொயத�ால த�ாற்றாக் கமை.
6) இன்்னா எ்னத்்தான் உணர்ந்்தமவ துன்்னாமை

   தவணடும் பிறன்கண செயல.
7) எம்னத்்தானும் எஞ்ான்றும் யார்க்கும் ை்னத்்தா்னாம்

  ைாணாசெய யாமை ்தமல.
8) ்தன்னுயிர்க்கு இன்்னாமை ்தான்அறிவான் என்சகாதலா

 ைன்னுயிர்க்கு இன்்னா செயல.
9) பிறர்க்குஇன்்னா முற்�கல செயயின் ்தைக்குஇன்்னா

பிற்�கல ்தாதை வரும்.
10) தொசயலலாம் தொயசெய்தார் தைலவாம் தொயசெயயார் 

 தொயின்மை தவணடு �வர்.

 ச்ால்லா்ம (33)
1) அறவிம்ன யாதுஎனின் சகாலலாமை தகாறல

பிறவிம்ன எலலாம் ்தரும்.
2) �குத்துஉணடு �லஉயிர் ஓம்பு்தல நூதலார்

 ச்தாகுத்்தவற்றுள் எலலாம் ்தமல.
3) ஒன்றாக ெலலது சகாலலாமை ைற்றுஅ்தன்

பின்ொைப் ச�ாயயாமை ென்று.
4) ெலஆறு எ்னப்�டுவது யாதுஎனின் யாதுஒன்றும்

 சகாலலாமை சூழும் செறி.
5) நிமலஅஞசி நீத்்தாருள் எலலாம் சகாமலஅஞசிக்

 சகாலலாமை சூழவான் ்தமல. 
6) சகாலலாமை தைற்சகாணடு ஒழுகுவான் வாழொள்தைல

செலலாது உயிர்உணணும் கூற்று.
7) ்தன்உயிர் நீப்பினும் செயயற்க ்தான்பிறிது

இன்உயிர் நீக்கும் விம்ன.
8) ென்றுஆகும் ஆக்கம் ச�ரிதுஎனினும் ொன்தறார்க்குக்

 சகான்றுஆகும் ஆக்கம் கமை. 
9) சகாமலவிம்னயர் ஆகிய ைாக்கள் புமலவிம்னயர்

புன்மை ச்தரிவார் அகத்து.
10) உயிர்உைம்பின் நீக்கியார் என்� செயிர்உைம்பின்

செலலாத்தீ வாழக்மக யவர்.
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 சபரியா்ரப பி்ையா்ம (90)
1) ஆற்றுவார் ஆற்றல இகழாமை த�ாற்றுவார்

 த�ாற்றலுள் எலலாம் ்தமல.
2) ச�ரியாமைப் த�ணாது ஒழுகின் ச�ரியாைால

 த�ைா இடும்ம� ்தரும்.
3) சகைலதவணடின் தகைாது செயக அைலதவணடின் 

ஆற்று �வர்கண இழுக்கு.
4) கூற்றத்ம்தக் மகயால விளித்துஅற்றால ஆற்றுவார்க்கு

ஆற்றா்தார் இன்்னா செயல.
5) யாணடுச்சென்று யாணடும் உைர்ஆகார் சவந்துப்பின்

 தவந்து செறப்�ட ைவர்.
6) எரியால சுைப்�டினும் உயவுணைாம் உயயார்

 ச�ரியார்ப் பிமழத்துஒழுகு வார்.
7) வமகைாணை வாழக்மகயும் வான்ச�ாருளும் என்்னாம்

 ்தமகைாணை ்தக்கார் செறின்.
8) குன்றுஅன்்னார் குன்ற ைதிப்பின் குடிசயாடு

நின்றுஅன்்னார் ைாயவர் நிலத்து.
9) ஏந்திய சகாள்மகயார் சீறின் இமைமுரிந்து

 தவந்்தனும் தவந்து சகடும்.
10) இறந்துஅமைந்்த ொர்புமையர் ஆயினும் உயயார்

சிறந்துஅமைந்்த சீைார் செறின்.

வரான்புகழ் வளளுவரின் அ்றக்கருத்துகள மராணேவரிைம் யசன்று தச் தவணடும். 
அேன்வழி நன்ய்றிப பைணபுகள மராணேவரிகைதய வள் தவணடும் என்்ற தநராக்கில் 
திருக்கு்றளின் 50 பைராக்கள தசர்க்கபபைட்டுளள்.

 மராணேவர்கள எளிதில் பைடித்துப யபைராருள புரிநதுயகராளவேற்கு ஏற்்றவககயில் 
கு்றட்பைராக்களின் சீர்கள பிரித்துத் ே்பபைட்டுளள் ;அ்கிடுவேற்கராக அன்று.

திருக்குறைள் ்ருத்து்்ை 
மாைைர்்ளி்ை்ய பரபபுைதற்ான ைழி்ாட்டுதல்்ள்

 நராளதேராறும் வழிபைராட்டுக் கூட்ைத்தில் திருக்கு்றகளப யபைராருளுைன் கூ்ற்ராம்.
 வகுபபு வராரியராகத் திருக்கு்றள ஒபபுவித்ேல் தபைராட்டி நைத்ே்ராம்.
 இ்க்கிய மன்்றக் கூட்ைஙகளில் கு்றட்பைராக்கள யேராைர்பைரா் ககேககளக்

கூ்ற்ராம்.
 திருக்கு்றள கருத்துககள விளக்கும் நராைகஙககள நைத்ேச் யசயய்ராம்.
 திருக்கு்றள கருத்துககள விளக்கும் ஓவியப தபைராட்டிகய நைத்ே்ராம்.
 கு்றட்பைராக்கள யேராைர்பைரா் வி்ராக்ககளத் யேராகுத்து வி்ராடி வி்ரா நைத்ே்ராம்.
 சரான்த்றரார் வராழ்வில் நிகழ்நே சுகவயரா் நிகழ்ச்சிகள மூ்ம் திருக்கு்றள

கருத்துககள விளக்க்ராம்.
 உ்கப யபைராதுமக்றயராம் திருக்கு்றளில் இைம் யபைற்றிருக்கும் நன்ய்றிக்

கருத்துகளின் அடிபபைகையில் நீதிக்ககேகள ,இகசபபைராைல்கள ,சித்தி்க்
ககேகள ,அகசவூட்ைப பைைஙகள ஆகியவற்க்ற உருவராக்கி அவற்றின்
வராயி்ராகத் திருக்கு்றள வளஙககள மராணேவர்களிைம் யகராணடு தசர்க்க்ராம்.
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ஆவலாச்னக் குழு
முலன�ர ேகா. வீரப்ேன
வ�ைாசிரியர, வதசியக் கைல்வியியல் ஆைாயச்சி மறறும் �யிறசி  
நிறுவனம், புதுடில்லி.
முலன�ர டி. �ேகாை தகாஸ்
வ�ைாசிரியர மறறும் து்்த்த்லவர, மாநிலக் கைல்வியியல் ஆைாயச்சி  
மறறும்  �யிறசி நிறுவனம், வகைைளா.
முலன�ர  நகா. அருளமுருேன
இ்ண இயக்குநர, ஒருங்கி்ணந்த �ள்ளிக் கைல்வி, பசன்்ன-6.

வமலாயவாளர குழு
முலன�ர இரகாம. ேகாண்டுரஙேன
இ்ண இயக்குநர (ஓயவு), மாநிலக் கைல்வியியல் ஆைாயச்சி  மறறும்  
�யிறசி நிறுவனம், பசன்்ன.
முலன�ர �. மகாட�காமி
வ�ைாசிரியர (ஓயவு), பசன்்ன.
திரு. �. தமிழச்ச�ல்�ன
எழுத்தாளர.
திருமதி ஏ.எஸ். ேத்மகா�தி
எழுத்தாளர, பசன்்ன.
திரு. ம. இரகாமகிருடடினன
முதன்்மக்கைல்வி அலுவலர, திருச்சி.

�ா்ட வல்லுநர குழு
முலன�ர வி. கிருஷைன
தமிழத்து்்த்லவர, அைசு கை்லக்கைல்லூரி, உடும்லபவ�ட்்்ட. 
முலன�ர ேகாசி. மகாரிைப்ேன
இ்ணப வ�ைாசிரியர, ப�ரியார ஈ.பவ.ைா. கைல்லூரி, திருச்சி.
முலன�ர ேகா. முத்து�காமி
உதவிப வ�ைாசிரியர, �ச்்சயப�ன் கைல்லூரி, பசன்்ன.  
முலன�ர மகா. ச�ஙேகட�ன
இ்ணப வ�ைாசிரியர, அைசு கை்லக் கைல்லூரி (ஆ்டவர), கிருஷ்ணகிரி.
முலன�ர ேவிதகா ரகாணி
இ்ணபவ�ைாசிரியர, வலடி வ்டாக் கைல்லூரி, மது்ை.
முலன�ர அ. மைமைரச்ச�ல்வி
முதுநி்ல விரிவு்ையாளர, மாவட்்ட ஆசிரியர கைல்வி மறறும் �யிறசி 
நிறுவனம், அரியலூர மாவட்்டம்.  

ஆ்றராம் வகுபபு  -  ேமிழ் 
ஆக்கம்

கக் மற்றும் வடிவகமபபுக்குழு
வக்பைைம்
திரு. இல்ளைரகாஜகா 
திரு. இல்ளைேகாரதி
திரு. வகைாபு சுப்�யன்
திரு. பி. தனேகால்
ஓவிய ஆசிரியர, M.CT. RM.   இைாமநாதன் பசட்டியார வமல்நி்லப �ள்ளி, 
குழிபி்், புதுக்வகைாட்்்ட மாவட்்டம்.
திரு. க�கா.க�ல்முருேன
ஓவிய ஆசிரியர, அைசு மகைளிர வமல்நி்லப �ள்ளி, 
வகைாவில்�ட்டி, தூத்துக்குடி  மாவட்்டம்.
திரு. ஏ.முத்து்ககுமரன
ஓவிய ஆசிரியர, அ.வம.நி.�ள்ளி, �ணருட்டி, கை்டலூர மாவட்்டம்.
திரு. என. கேகாேகாைகிருஷைன
ஓவிய ஆசிரியர, குமாை ைாஜா முத்்தயா வமல்நி்லப �ள்ளி,
கைாந்தி நகைர, அ்்டயார, பசன்்ன.
திரு. ேகா. தனஸ் தீே்க ரகாஜன
திரு. ேகா .நைன நகானசி ரகாஜன
திரு.  ம.�காரைஸ்     
மாணவரகைள்,அைசு கைவின் கை்ல கைல்லூரி, பசன்்ன மறறும் கும்�வகைாணம்

பைக்க வடிவகமபபைராளர்
�்ழயவலம் �ா. இைாமநாதன்
வி2இவனாவவஷன்ஸ், பசன்்ன

ே்க் கட்டுபபைராடு
திரு. வகைாபு சுப்�யன்
திரு. எம். கைைண
கி. பஜைால்டு வில்சன்

நன்றி
கேகாபுலு, மருது, ைதகா

ேட்ைச்சர்
திருமதி இ்ரா.வித்யரா 
மராநி்க் கல்வியியல் ஆ்ராயச்சி மற்றும் பையிற்சி நிறுவ்ம், யசன்க்.

அட்கைபபைைம் 
கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருஙகிகணேபபு
்தமஷ முனி�ராமி

�ா்டநூலாசிரியர குழு
திரு. ம. ேகாைசுப்பிரமணிைம்
விரிவு்ையாளர, மாவட்்ட ஆசிரியர கைல்வி மறறும் �யிறசி நிறுவனம். கைரூர.
திருமதி .ச�கா. இரகாஜைஷமி
�ட்்டதாரி ஆசிரியர, நகைைாட்சி வமல்நி்லப �ள்ளி, வச்லயூர, தாம்�ைம், 
கைாஞசிபுைம் மாவட்்டம்.
திரு. த. ஜீ�கானந்தம்
�ட்்டதாரி ஆசிரியர, ஊைாட்சி ஒன்றிய நடுநி்லப �ள்ளி, அட்்டப�ட்டி, 
பகைாட்்டாம்�ட்டி ஒன்றியம், மது்ை மாவட்்டம்.
திரு. சி�. முரளி
�ட்்டதாரி ஆசிரியர, வஜ.எப.வமல்நி்லப �ள்ளி, புலிவலம்,
திருச்சி மாவட்்டம்.
புை�ர கு. �ம்ேந்தம்
முதுகை்ல ஆசிரியர (ஓயவு), டி.ஆர.பி.சி.சி.சி இந்து வமல்நி்லப �ள்ளி,  
திருவள்ளூர.
திருமதி சி�. அனபுச்ச�ல்வி
முதுகை்ல ஆசிரியர, ப�.கைா.அைசு மகைளிர வமல்நி்லப �ள்ளி, அம்�த்தூர,  
திருவள்ளூர மாவட்்டம்.
புை�ர தமிழ. திருமகால்
முதுகை்ல ஆசிரியர,  திருவள்ளுவர வமல்நி்லப �ள்ளி, குடியாத்தம், 
வவலூர மாவட்்டம்.
முலன�ர ச�. தகாரகேஸ்�ரி
முதுகை்ல ஆசிரியர, அைசு ஆணகைள் வமல்நி்லப �ள்ளி,  வகை.வி.குப�ம், வவலூர 
மாவட்்டம். 
திரு. சமகா. மருதமுத்து
�ட்்டதாரி ஆசிரியர, அைசு வமல்நி்லப �ள்ளி, இ.கீைனூர, கை்டலூர மாவட்்டம்.
திருமதி ஆர. �ந்திரகா
�ட்்டதாரி ஆசிரியர, அைசு வமல்நி்லப �ள்ளி, வம்டவாக்கைம், பசன்்ன.
திருமதி ஐ.�கா. கமேல் சஜசி �ந்திரகா
�ட்்டதாரி ஆசிரியர, சி.சி.எம்.ஏ.அைசு  ப�ணகைள் வமல்நி்லப �ள்ளி, ைாஜாபதரு, 
வகைா்வ. 
திரு. ந. தமிழ்க ேகா�ைன
�ட்்டதாரி ஆசிரியர, அைசு வமல்நி்லப �ள்ளி, அடியக்கைமங்கைலம்,  திருவாரூர 
மாவட்்டம்.
திருமதி மு. கீதகா
இ்்டநி்ல ஆசிரியர, அைசு மகைளிர வமல்நி்லப �ள்ளி, சந்்தவ�ட்்்ட, 
புதுவகைாட்்்ட மாவட்்டம்.
திருமதி �. �காந்த சுந்தரி
�ட்்டதாரி ஆசிரியர, ஆர.வகை.ஸ்ரீ.  ைங்கைம்மாள் கைல்வி நி்லயம்,
வகைா்வ.
திருமதி சர. விமைகா கதவி
�ட்்டதாரி ஆசிரியர, அைசு வமல்நி்லப �ள்ளி, சிறும்ல ைாயபுைம், திணடுக்கைல் 
மாவட்்டம்.
திருமதி ஆ. ேலை�காணி
�ட்்டதாரி ஆசிரியர, ஊைாட்சி ஒன்றிய நடுநி்லப �ள்ளி, கைாளம்�ா்ளயம், 
வகைா்வ மாவட்்டம்.
திருமதி நகா. ஜகானகி
�ட்்டதாரி ஆசிரியர, அைசு  ப�ணகைள் வமல்நி்லப �ள்ளி, சின்னத்த்டாகைம், 
வகைா்வ  மாவட்்டம்.
முலன�ர ஆ. �்கதி �டிவு
முதுகை்ல ஆசிரியர, அறிஞர அணணா அைசு வமல்நி்லப �ள்ளி, குன்னூர, 
நீலகிரி மாவட்்டம்.
திருமதி ��ந்தகா
�ட்்டதாரி ஆசிரியர, �வன்ஸ் ைாஜாஜி வித்யாஷ்ைம்(CBSE), கீழ�ாக்கைம்,  பசன்்ன.
திருமதி கஜ.பி.ஆர. லீனகா ஜீடிைகா
�ட்்டதாரி ஆசிரியர, டி.ஏ.வி. ஆணகைள் வமல்நி்லப �ள்ளி, வகைா�ாலபுைம், 
பசன்்ன. 
திரு. மகா. ேைனி
த்ல்ம ஆசிரியர, ஊைாட்சி ஒன்றிய நடுநி்லப �ள்ளி, சின்னப�ள்ளத்தூர, 
ப�ன்னகைைம், தருமபுரி மாவட்்டம்.
திருமதி ே. சித்ரேைகா
�ட்்டதாரி ஆசிரியர, சின்மயா வித்யாலயா (CBSE),  சின்மயா  நகைர, விருகைம்�ாக்கைம், 
பசன்்ன.
முலன�ர ந. சுகரஷரகாஜன
�ட்்டதாரி ஆசிரியர, புனித வளனார அைசு  வமல்நி்லப �ள்ளி,  மஞசக்குப�ம், 
கை்டலூர மாவட்்டம்.
திரு. ப்ரேகாஷ
ஆசிரியப �யிறறுநர, அ்னவருக்கும் கைல்வி இயக்கைம், நாமக்கைல்.
திரு. இ. அப்துல்ேகஃபூர
�ட்்டதாரி ஆசிரியர, அைசு வமல்நி்லப �ள்ளி,வதவர வசா்ல,
நீலகிரி மாவட்்டம்.

ஒருங்கி்ணப�ாளர
திருமதி மு. ச�ல்வி
�ட்்டதாரி ஆசிரியர, அைசு உயரநி்லப�ள்ளி, வசரி, கைாவவரிப�ாக்கைம் ஒன்றியம், 
வவலூர மாவட்்டம்.
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