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முகவுரை
கல்வி, அறிவுத் தேடலுக்கான பயணம் மட்டுமல்ல; எதிர்கால வாழ்விற்கு
அடித்தளம் அமைத்திடும் கனவின் த�ொடக்கமும்கூட. அதே ப�ோன்று,

பாடநூல் என்பது மாணவர்களின் கைகளில் தவழும் ஒரு வழிகாட்டி
மட்டுமல்ல; அடுத்த தலைமுறை மாணவர்களின் சிந்தனைப் ப�ோக்கை

வடிவமைத்திடும் வல்லமை க�ொண்டது என்பதையும் உணர்ந்துள்ளோம்.
பெற்றோர், ஆசிரியர் மற்றும் மாணவரின் வண்ணக் கனவுகளைக்

குழைத்து ஓர் ஓவியம் தீட்டியிருக்கிற�ோம். அதனூடே கீழ்க்கண்ட
ந�ோக்கங்களையும் அடைந்திடப் பெருமுயற்சி செய்துள்ளோம்.

•	கற்றலை மனனத்தின் திசையில் இருந்து மாற்றிப் படைப்பின்
பாதையில் பயணிக்க வைத்தல்.

•	தமிழர்தம் த�ொன்மை, வரலாறு, பண்பாடு மற்றும் கலை, இலக்கியம்
குறித்த பெருமித உணர்வை மாணவர்கள் பெறுதல்.

•	தன்னம்பிக்கையுடன் அறிவியல் த�ொழில்நுட்பம் கைக்கொண்டு
மாணவர்கள்

உறுதிசெய்தல்.

நவீன

உலகில்

வெற்றிநடை

பயில்வதை

•	அறிவுத்தேடலை வெறும் ஏட்டறிவாய்க் குறைத்து மதிப்பிடாமல்
அறிவுச் சாளரமாய்ப் புத்தகங்கள் விரிந்து பரவி வழிகாட்டுதல்.

•	த�ோல்வி பயம் மற்றும் மன அழுத்தத்தை உற்பத்தி செய்யும்
தேர்வுகளை உருமாற்றி, கற்றலின் இனிமையை உறுதிசெய்யும்
தருணமாய் அமைத்தல்.

புதுமையான வடிவமைப்பு, ஆழமான ப�ொருள் மற்றும் குழந்தைகளின்

உளவியல் சார்ந்த அணுகுமுறை எனப் புதுமைகள் பல தாங்கி
உங்களுடைய

கரங்களில்

இப்புதிய

பாடநூல்

தவழும்பொழுது,

பெருமிதம் ததும்ப ஒரு புதிய உலகத்துக்குள் நீங்கள் நுழைவீர்கள் என்று
உறுதியாக நம்புகிற�ோம்.
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ந பாட்டு ப்ண
ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ
பாரத பாக்ய விதாதா
பஞ்சாப ஸிந்து குஜராத மராட்டா
திராவிட உத்கல பங்கா
விந்திய ஹிமாசல யமுனா கங்கா
உச்சல ஜலதி தரங்கா.
தவ சுப நாேம ஜாேக
தவ சுப ஆசிஸ மாேக
காேஹ தவ ஜய காதா
ஜன கண மங்கள தாயக ஜய ேஹ
பாரத பாக்ய விதாதா
ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ
ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!
- மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நொட்டுப்�ண் - ப�ொருள்
இந்தியத ்தொேய! மைக்களின் இன்� துன்�ங்்க்ளக ்கணிககின்ற நீேய எல்ைொரு்டய மைனததிலும்
ஆட்சி பசய்கிறொய்.
நின் திருப்ப�யர் �ஞ்சொ்�யும், சிந்து்வயும், கூர்ச்சரத்்தயும், மைரொட்டியத்்தயும், திரொவிடத்்தயும்,
ஒடிசொ்வயும், வங்்கொளத்்தயும் உள்ளக கிளர்ச்சி அ்டயச் பசய்கிறது.
நின் திருப்ப�யர் விந்திய, இமையமை்ைத ப்தொடர்்களில் எதிபரொலிககிறது; யமு்ன, ்கங்்்க
ஆறு்களின் இன்பனொலியில் ஒன்றுகிறது; இந்தியக ்கடை்ை்களொல் வணங்்கப்�டுகிறது.
அ்வ நின்னரு்ள ேவண்டுகின்றன; நின் பு்க்ழப் �ரவுகின்றன.
இந்தியொவின் இன்� துன்�ங்்க்ளக ்கணிககின்ற ்தொேய!
உனககு பவற்றி! பவற்றி! பவற்றி!
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ேமி ழத்ேபாய் வ பாழ த்து
நீரொருங் ்கடலுடுத்த நிைமைடந்்்தக ப்கழிபைொழுகும்
சீரொரும் வ்தனபமைனத தி்கழ்�ர்தக ்கண்டமிதில்
ப்தக்கணமும் அதிற்சிறந்்த திரொவிடநல் திருநொடும்
்தக்கசிறு பி்றநு்தலும் ்தரித்தநறுந் திை்கமுேமை!
அததிை்க வொச்னே�ொல் அ்னததுைகும் இன்�முற
எததி்சயும் பு்கழ்மைணக்க இருந்்தப�ருந் ்தமிழணங்ே்க!
்தமிழணங்ே்க!
உன் சீரிள்மைத திறம்வியந்து பசயல்மைறந்து வொழ்ததுதுேமை!
வொழ்ததுதுேமை!
வொழ்ததுதுேமை!
-

‘மைேனொன்மைணீயம்’ ப�. சுந்்தரனொர்.

்தமிழ்த்தொய் வொழ்தது - ப�ொருள்
ஒலி எழுப்பும் நீர் நி்றந்்த ்கடபைனும் ஆ்டயுடுததிய நிைபமைனும் ப�ண்ணுககு,
அழகு மிளிரும் சிறப்பு நி்றந்்த மு்கமைொ்கத தி்கழ்கிறது �ர்தக்கண்டம். அக்கண்டததில்,
ப்தன்னொடும் அதில் சிறந்்த திரொவிடர்்களின் நல்ை திருநொடும், ப�ொருத்தமைொன பி்ற
ே�ொன்ற பநற்றியொ்கவும், அதிலிட்ட மைணம் வீசும் திை்கமைொ்கவும் இருககின்றன.
அந்்தத திை்கததில் இருந்து வரும் வொச்னே�ொை, அ்னததுை்கமும் இன்�ம் ப�றும்
வ்்கயில் எல்ைொத தி்சயிலும் பு்கழ் மைணககும்�டி (பு்கழ் ப�ற்று) இருககின்ற
ப�ரு்மைமிக்க ்தமிழ்ப் ப�ண்ேண! ்தமிழ்ப் ப�ண்ேண! என்றும் இள்மையொ்க இருககின்ற
உன் சிறப்�ொன திற்மை்ய வியந்து உன் வயப்�ட்டு எங்்கள் பசயல்்க்ள மைறந்து
உன்்ன வொழ்ததுேவொேமை! வொழ்ததுேவொேமை! வொழ்ததுேவொேமை!
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தேசிய ஒருமைப்பாட்டு உறுதிம�ொழி
‘நாட்டின் உரிமை வாழ்வையும் ஒருமைப்பாட்டையும்
பேணிக்காத்து வலுப்படுத்தச் செயற்படுவேன்’ என்று உளமார
நான் உறுதி கூறுகிறேன்.
‘ஒருப�ோதும் வன்முறையை நாடேன் என்றும் சமயம்,
ம�ொழி,
வட்டாரம்
முதலியவை
காரணமாக
எழும்
வேறுபாடுகளுக்கும்
பூசல்களுக்கும்
ஏனைய
அரசியல்
ப�ொருளாதாரக் குறைபாடுகளுக்கும் அமைதி நெறியிலும்
அரசியல் அமைப்பின் வழியிலும் நின்று தீர்வு காண்பேன்’
என்றும் நான் மேலும் உறுதியளிக்கிறேன்.

உறுதிம�ொழி
இந்தியா எனது நாடு. இந்தியர் அனைவரும் என் உடன்
பிறந்தவர்கள். என் நாட்டை நான் பெரிதும் நேசிக்கிறேன்.
இந்நாட்டின்
பழம்பெருமைக்காகவும்
பன்முக
மரபுச்
சிறப்புக்காகவும் நான் பெருமிதம் அடைகிறேன். இந்நாட்டின்
பெருமைக்குத் தகுந்து விளங்கிட என்றும் பாடுபடுவேன்.
என்னுடைய பெற்றோர், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில்
மூத்தோர் அனைவரையும் மதிப்பேன்; எல்லாரிடமும் அன்பும்
மரியாதையும் காட்டுவேன்.
என் நாட்டிற்கும் என் மக்களுக்கும் உழைத்திட முனைந்து
நிற்பேன்.
அவர்கள் நலமும் வளமும் பெறுவதிலேதான்
என்றும் மகிழ்ச்சி காண்பேன்.
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உ்லகின் மூத்ே தமகாழியகாம் ேமிழின் பல்தவறு பரிமகாணஙகரள
இன்ரைய இளம்ேர்லமுரைககு
அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு துரணககருவியகாக இப்பகாடநூல்.

தபகாருணரமககு ஏற்ப
இயலின் தேகாடககத்தில்
கற்ைல் த�காககஙகள

ஒவதவகார இயர்லயும் ஆரவத்துடன்
அணுக உரை�ரடஉ்லகம்,
கவிரேப்தபரை, விரிவகானம்,
கற்கணடு
ஆகிய ேர்லப்புகளகாக . . . . .
பகாடப்பகுதிகளின்
கருத்ரே விளகக அரிய,
புதிய தெய்திகரள
அறிநது தககாளள
தேரிநது தேளிதவகாம். . . .

ககா்லத்தின் பகாய்ச்ெலுககு
ஈடுதககாடுப்பேகாக
இரணயவழி உைலிகள . . .

ஆளுரம மிகக

ஆசிரியரகளுககும்
ஆற்ைல் நிரை

மகாணவரகளுககும்...
பயின்ை பகாடஙகள குறித்துச்
சிநதிகக, கற்ைல்
தெயல்பகாடுகளகாகக
கற்பரவ கற்ைபின் . . . .
இயலின் இறுதியில்
விழுமியப் பககமகாக
நிற்க அேற்குத் ேக. . .
உயரசிநேரனத் திைன்தபை,
பரடப்பகாககத்தின்வழி
வகாழ்ரவத் ேன்னம்பிகரகயுடன்
எதிரதககாளள, படித்துச்சுரவகக,
தமகாழிவிரளயகாட்டு . . . .

இ்லககியச்சுரவ உணரநது
நுட்பஙகரள உளவகாஙகி
தமகாழிரய ஆற்ைலுடன்
பயன்படுத்ே
தமகாழிரய ஆளதவகாம் . . . .

மகாணவரேம்
அரடரவ அளவிட
மதிப்பீடு . . . .

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

தமகாழிப்பகாடத்ரே மட்டுமல்்லகாமல் பிைபகாடஙகரளப் பயி்ல,
கருத்துகரளப் புரிநது எதிரவிரனயகாற்ை உேவும் ஏணியகாய்….. புதிய வடிவம், தபகாலிவகான
உளளடககத்துடன் இப்பகாடநூல் உஙகள ரககளில்…
VII
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ப�ொருளடக்கம்
வ.
எண்
1

ப�ொருண்மை/இயல்
ம�ொழி
அமுதத்தமிழ்

2

இயற்கை
அணிநிழல் காடு

3

நாடு, சமூகம்
நாடு அதை நாடு

பாடத்தலைப்புகள்

பக்க
எண்

எங்கள் தமிழ் *

2

ஒன்றல்ல இரண்டல்ல

5

பேச்சும�ொழியும் எழுத்தும�ொழியும்

8

ச�ொலவடைகள்

14

குற்றியலுகரம், குற்றியலிகரம்

18

காடு *

26

அப்படியே நிற்கட்டும் அந்த மரம்

29

விலங்குகள் உலகம்

32

இந்திய வனமகன்

38

நால்வகைக் குறுக்கங்கள்

42

திருக்குறள் *

47

புலி தங்கிய குகை*

52

பாஞ்சை வளம்

54

தேசியம் காத்த செம்மல் பசும்பொன்
உ. முத்துராமலிங்கத்தேவர்

58

கப்பல�ோட்டிய தமிழர்	

63

வழக்கு

67

திருக்குறள்

75

மாதம்

ஜூன்

ஜூலை

ஆகஸ்டு

( * ) இக்குறியிட்ட பாடல்கள் மனப்பாடப்பகுதி

மின் நூல்

மதிப்பீடு

இணைய வளங்கள்

VIII
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இயல்

ஒன்று

அமு்தத ்தமிழ்

்கற்றல் ்நொக்்கங்கள்


மெய்யுமளப ்டித்து மையக்ருத்மே எடுத்து உமரத்ேல



்ழந்ேமிழ்த்தில வபாழந்ே வள்ளல்ள் வர்பாறமே அறிேல



த்ச்சு மைபாழி, எழுத்து மைபாழியின் நுட்்ங்்மள அறிேல



மெபா்வமடை்ளில ம்பாதிந்துள்ள ெமூ் உணமை்மளக ்ணடைறிேல



குறறியலு்ர, குறறியலி்ரச் மெபாற்மள அமடையபாளம் ்ணடு அேன் வம்்மள
அறிேல

1
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கவிதைப்பேழை

இயல்

எங்கள் தமிழ்

ஒன்று

உலக ம�ொழிகளில் த�ொன்மையானது நம் தமிழ்மொழி.
அ து ம ென்மை யு ம் இ னி மை யு ம் வ ள மை யு ம் உ ட ை ய து ;
வாழ்வுக்குத் தேவையான அன்பையும் அறத்தையும் கூறுவது;
கா ல ச் சூ ழ லு க் கு ஏ ற ்ப ம ா ற ்ற ங ்க ளை ஏ ற் று , எ ன் று ம்
இளமைய�ோடு திகழ்வது. அத்தகு தமிழ்மொழியின் சிறப்பை
நாமக்கல் கவிஞரின் பாடல் மூலம் அறிவ�ோம்.

*அருள்நெறி அறிவைத் தரலாகும்
		 அதுவே தமிழன் குரலாகும்
ப�ொருள்பெற யாரையும் புகழாது
		ப�ோற்றா தாரையும் இகழாது
க�ொல்லா விரதம் குறியாகக்
		க�ொள்கை ப�ொய்யா நெறியாக
எல்லா மனிதரும் இன்புறவே
		 என்றும் இசைந்திடும் அன்பறமே
அன்பும் அறமும் ஊக்கிவிடும்
		 அச்சம் என்பதைப் ப�ோக்கிவிடும்
இன்பம் ப�ொழிகிற வான�ொலியாம்
		 எங்கள் தமிழெனும் தேன்மொழியாம்*
		 -நாமக்கல் கவிஞர் வெ. இராமலிங்கனார்

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
ஊக்கிவிடும் விரதம்

ஊக்கப்படுத்தும்

குறி

- குறிக்கோள்

- 	ந�ோன்பு	ப�ொழிகிற -	தருகின்ற

2
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பேொ்டலின் சபேொருள்
நம் �ொய்மமொழியொம் �மிழ மமொழி, அருள் மநறி்கள் நிரம்பிய அறிணவத் �ருகிறது.
அதுதவ �மிழமக்்களின் குரலொ்கவும் விளஙகுகிறது. �மிழ மமொழிணயக் ்கறதறொர, மபைொருள்
மபைறுவ�ற்கொ்க யொணரயும் பு்கழ்நது தபைசமொட்ைொர. �ம்ணமப் தபைொறறொ�வர்கணளயும் இ்கழ்நது
தபைசமொட்ைொர.
ம்கொல்லொணமணயக் குறிக்த்கொளொ்கவும் மபைொய்யொணமணயக் ம்கொள்ண்கயொ்கவும் ம்கொணடு,
எல்லொ மனி�ர்களும் இன்புறறு வொழ அன்பும் அறமும் உ�வும்.
நம் �மிழமமொழி அணனவரிைத்தும் அன்ணபையும் அறத்ண�யும் தூணடும்; அஃது
அச்சத்ண�ப் தபைொக்கி இன்பைம் �ரும். எங்கள் �மிழமமொழி த�ன் தபைொன்ற மமொழி ஆகும்.

நூல் சைளி
இப்பகாடலின் ஆசிரியரை, �காமககல் கவிஞர என்றும்
அ ர ை ப் ப ர . இ வ ர ே மி ை றி ஞ ர , க வி ஞ ர , வி டு ே ர ்ல ப்
தபகாைகாட்ட வீைர எனப் பன்முகத் ேன்ரம தககாணடவர.
ககாநதியடிகளின் தககாளரககளகால் ஈரககப்பட்டுக ககாநதியத்ரேப்
பின்பற்றியேகால் இவர ககாநதியககவிஞர என்றும் அரைககப்படுகிைகார.
ே மி ை க த் தி ன் மு ே ல் அ ை ெ ர வ க க வி ஞ ை கா க வி ள ங கி ய வ ர .
மர்லககளளன், �காமககல் கவிஞர பகாடல்கள, என்கரே, ெஙதககாலி
உளளிட்ட பல்தவறு நூல்கரள எழுதியுளளகார.
�காமககல் கவிஞர பகாடல்கள என்னும் நூலிலிருநது இப்பகாடல் எடுத்துத் ேைப்பட்டுளளது.

்கறபேதை ்கற்றபின்
1.

“எங்கள் �மிழ“ - பைொைணல இணசயுைன் பைொடி மகிழ்க.

2.

பின்வரும் நொமக்்கல் ்கவிஞர பைொைணலப் பைடித்துச் சுணவக்்க.
கத்தி யின்றி ரத்த மின்றி
யுத்த ்மான்று ைருகுது
ைத்தி யத்தின் நித்தி யத்வத
நெம்பும் யாரும் வைருவீர்!... (கத்தியின்றி...)
கண்ட திலவல வகட்்ட திலவல
ைணவ்ட யிந்த மாதிரி
�ணடு ்ையத புணணி யந்தான்
�லித்த வதநொம் �ார்த்தி்ட!... (கத்தியின்றி...)
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. 'நெறி' என்னும் ச�ொல்லின் ப�ொருள் _________.
			

அ) வழி

ஆ) குறிக்கோள்

இ) கொள்கை

ஈ) அறம்

		2. ‘குரலாகும்’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது ______.
			

அ) குரல் + யாகும் 		

ஆ) குரல் + ஆகும்

			

இ) குர + லாகும் 		

ஈ) குர + ஆகும்

3. வான் + ஒலி என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் ______.
			

அ) வான்ஒலி

ஆ) வான�ொலி

இ) வாவ�ொலி

ஈ) வானெலி

நயம் அறிக
1. 'எங்கள் தமிழ்' பாடலில் முதல் எழுத்து ஒன்றுப�ோல் வரும் ம�ோனைச் ச�ொற்களை
		
			

எடுத்து எழுதுக.
(எ.கா.)

					

அருள்நெறி

____________

____________

அதுவே 		

____________

____________

2. 'எங்கள் தமிழ்' பாடலில் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றுப�ோல் வரும் எதுகைச் 		
		ச�ொற்களை எடுத்து எழுதுக.
			

(எ.கா.)

அருள்

					ப�ொருள்

____________

____________

____________

____________

3. 'எங்கள் தமிழ்' பாடலில் இறுதி எழுத்து ஒன்றுப�ோல் வரும் இயைபுச் ச�ொற்களை
		
			

எடுத்து எழுதுக.
(எ.கா.) 	தரலாகும் ____________

					

குரலாகும் ____________

____________
____________

குறுவினா
1.	தமிழ்மொழியின் பண்புகளாக நாமக்கல் கவிஞர் கூறுவன யாவை?
2.	தமிழ்மொழியைக் கற்றவரின் இயல்புகளை எழுதுக.
சிறுவினா
‘எங்கள் தமிழ்’ பாடலில் நாமக்கல் கவிஞர் கூறும் கருத்துகளைத் த�ொகுத்து எழுதுக.
சிந்தனை வினா
	கவிஞர் தமிழை ஏன் தேனுடன் ஒப்பிடுகிறார்?
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இயல்

கவிதைப்பேழை

ஒன்று

ஒன்றல்ல இரண்டல்ல
த மி ழ ்நா டு நி ல வ ள மு ம் நீ ர ்வ ள மு ம் ம ட் டு ம ன் றி ப்
ப�ொருள்வளமும் அருள்வளமும் நிறைந்தது. அதே ப�ோல
தமிழ் ம�ொழி இலக்கிய வளமும் இலக்கண வளமும் நிறைந்தது.
த மி ழ க ம ன்ன ர ்க ளு ம் வ ள்ளல ்க ளு ம் க� ொ ட ை த் தி ற ன்
மிக்கவர்களாக விளங்கினர். இக்கருத்துகளை விளக்கும் பாடலை
அறிவ�ோம்.

ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி ச�ொல்ல
ஒப்புமை இல்லாத அற்புதம் தமிழ்நாட்டில்
(ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி...)
தென்றல் தரும் இனிய தேன்மண மும்கமழும்
செங்கனியும் ப�ொன்கதிரும் தந்துதவும் நன்செய்வளம்
(ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி...)
பகைவென்ற திறம்பாடும் பரணிவகை - செழும்
	பரிபாடல் கலம்பகங்கள் எட்டுத்தொகை - வான்
புகழ்கொண்ட குறள�ோடு அகம்புறமும் - செம்
	ப�ொருள்கண்ட தமிழ்ச்சங்க இலக்கியப் பெருஞ்செல்வம்
(ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி...)
முல்லைக்குத் தேர்கொடுத்தான் வேள்பாரி - வான்
முகிலினும் புகழ்படைத்த உபகாரி - கவிச்
ச�ொல்லுக்குத் தலைக�ொடுத்தான் அருள்மீறி – இந்த
	வள்ளலாம் குமணன்போல் வாழ்ந்தவர் வரலாறு
(ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி...)
- உடுமலை நாராயணகவி

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்

ஒப்புமை	 - இணை
அற்புதம் - வியப்பு

முகில்
உபகாரி

- மேகம்
- வள்ளல்
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பேொ்டலின் சபேொருள்

�மிழநொட்டின் மபைருணம்கணளக் கூறினொல் அணவ ஒன்றிரணைல்ல பைலவொகும். அணவ
தவறு எவறதறொடும் இணைமசொல்ல முடியொ� வி்நண�்களொகும். இஙகு வீசும் ம�ன்றலில்
த�ன்மைம் ்கமழும். சுணவமிகு ்கனி்களும் மபைொன் தபைொன்ற �ொனியக் ்கதிர்களும் விணளயும்.
�மிழநொட்டின் நன்மசய் நிலவளம் ஒன்றிரணைல்ல பைலவொகும்.
பைண்கவணர மவன்றண�ப் பைொடுவது பைரணி இலக்கியம். அத்த�ொடு இணசப்பைொைலொன
பைரிபைொைலும் ்கலம்பை்க நூல்்களும் எட்டுத்ம�ொண்கயும் வொன்பு்கழ ம்கொணை திருக்குறளும்
அ்கம், புறம் ஆகியவறணற மமய்ப்மபைொருளொ்கக் ம்கொணடு பைொைப்பைட்ை சங்க இலக்கியங்களும்
எனத் �மிழின் இலக்கிய வளங்கள் ஒன்றிரணைல்ல பைலவொகும்.
முல்ணலக்குத் த�ர�்நது மணழதம்கத்ண� விைப்பு்கழ மபைறறொன் வள்ளல் தவள்பைொரி.
புலவரின் மசொல்லுக்்கொ்கத் �ன் �ணலணயதய �ரத் துணி்ந�ொன் குமை வள்ளல்.
இவர்கள்தபைொல் பு்கழ மபைறறு வொழ்ந� வள்ளல்்களின் வரலொறு ஒன்றிரணைல்ல பைலவொகும்.

நூல் சைளி
ப கு த் ே றி வு க க வி ை கா ய ர எ ன் று பு க ை ப் ப டு ப வ ர
உடுமர்ல �காைகாயணகவி. இவர ேமிழ்த் திரைப்படப்
பகாட்லகாசிரியைகாகவும் �காடக எழுத்ேகாளைகாகவும் புகழ்
தபற்ைவர. ேமது பகாடல்கள மூ்லம் பகுத்ேறிவுக கருத்துகரளப் பைப்பியவர.
�காட்டுப்புை இரெயின் எளிரமரயக ரகயகாணடு கவிரேகள
எழுதியவர. இவைது பகாடல் ஒன்று இஙகுத் ேைப்பட்டுளளது.
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கற்பவை கற்றபின்
1.	தமிழுக்குக் க�ொடை க�ொடுத்த வள்ளல்கள் பற்றிய செய்திகளைத் திரட்டுக.
2.	தமிழில் உள்ள பல்வேறு இலக்கிய வடிவங்களின் பெயர்களைப் பட்டியலிடுக.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1.	பகைவரை வெற்றி க�ொண்டவரைப் பாடும் இலக்கியம் ________.
			

அ) கலம்பகம்

ஆ) பரிபாடல்

இ) பரணி

ஈ) அந்தாதி

2. வானில் _____ கூட்டம் திரண்டால் மழை ப�ொழியும்.
			

அ) அகில்

ஆ) முகில்

இ) துகில்

ஈ) துயில்

3. ‘இரண்டல்ல’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது ________.
			

அ) இரண்டு + டல்ல		

ஆ) இரண் + அல்ல	

			

இ) இரண்டு + இல்ல	

ஈ) இரண்டு + அல்ல

4. ‘தந்துதவும்’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது ________.
			

அ) தந்து + உதவும்

ஆ) தா + உதவும்

			

இ) தந்து + தவும்

ஈ) தந்த + உதவும்

		5. ஒப்புமை + இல்லாத என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.
			

அ) ஒப்புமைஇல்லாத	

ஆ) ஒப்பில்லாத

			

இ) ஒப்புமையில்லாத	

ஈ) ஒப்புஇல்லாத

குறுவினா
1.	தமிழ்நாட்டின் இயற்கை வளங்களாகக் கவிஞர் கூறுவன யாவை?
2.	‘ஒன்றல்ல இரண்டல்ல’ – பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள வள்ளல்கள் குறித்த
செய்திகளை எழுதுக.
சிறுவினா
தமிழுக்கு வளம் சேர்க்கும் இலக்கிய வகைகளாகக் கவிஞர் கூறுவன யாவை?
சிந்தனை வினா
தமிழில் அற இலக்கியங்கள் மிகுதியாகத் த�ோன்றக் காரணம் என்ன?
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இயல்

ஒன்று

உரைநடை உலகம்

பேச்சும�ொழியும் எழுத்தும�ொழியும்
தமிழ்மொழி பழமையும் புதுமையும் நிறைந்த சிறந்த ம�ொழி.
இது பேச்சும�ொழி, எழுத்தும�ொழி என்னும் இரு கூறுகளைக்
க�ொண்டது. இவ்விரண்டு கூறுகளுக்கும் இடையே ஒற்றுமையும்
உண்டு; வேற்றுமையும் உண்டு. பேச்சும�ொழி, எழுத்தும�ொழி
ஆகியவற்றின் நுட்பங்களை அறிவ�ோம்.

தனது எண்ணங்களையும் உணர்ச்சிகளையும் பிறருக்கு வெளிப்படுத்துவதற்காக
மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டதே ம�ொழி ஆகும். அஃது ஒருவர் கருத்தை மற்றொருவர்
அறிந்து, செயல்பட உதவுகிறது. ம�ொழியின் மூலமாகவே மனிதர்களின் சிந்தனை ஒரு
தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்குக் க�ொண்டு செல்லப்படுகிறது. ம�ொழி
இல்லையேல் மனித சமுதாயம் இன்று அடைந்திருக்கும் முன்னேற்றத்தை எட்டியிருக்க
முடியாது.
த�ொடக்க காலத்தில் மனிதர்கள் தனித்தனிக் குழுக்களாக வாழ்ந்து வந்தனர். அவர்கள்
தங்களுக்குள் தனித்தனியான ஒலிக் குறியீடுகளை உருவாக்கிக்கொண்டனர். இதன்
காரணமாகவே ம�ொழிகள் பல த�ோன்றின.

ம�ொழியின் வடிவங்கள்
வாயினால் பேசப்பட்டுப் பிறரால் கேட்டு உணரப்படுவது பேச்சும�ொழியாகும்.
இவ்வாறு பேசுவதும் கேட்பதும் ம�ொழியின் முதல் நிலை. கண்ணால் கண்டு உணருமாறு
வ ரி வ டி வ ம ாக எ ழு தப்ப ட் டு ப் ப டி க ்க ப்ப டு வ து எ ழு த் து ம � ொ ழி ய ா கு ம் . இ வ்வா று
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எழு�ப்பைடுவதும் பைடிக்்கப்பைடுவதும் மமொழியின் இரணைொம் நிணல. தநரில் ்கொை
இயலொ� நிணலயில் மசய்திணயத் ம�ரிவிக்்க எழுத்துமமொழி உ�வுகிறது. மனி�ர்களின்
சி்ந�ணன்கள் ்கொலம் ்கை்நது வொழவ�றகும் எழுத்துமமொழிதய ்கொரைமொகின்றது. ஒலி
வடிவில் அணமயும் தபைச்சுமமொழியொனது உைனடிப் பையன்பைொட்டிறகு உரியது. வரிவடிவில்
அணமயும் எழுத்து மமொழியொனது நீணை்கொலப் பையன்பைொட்டிறகும் உரியது. உலகில் சில
மமொழி்கள் தபைச்சுமமொழியொ்க மட்டுதம உள்ளன. சில மமொழி்கள் எழுத்து மமொழியொ்க
மட்டுதம உள்ளன. ஆனொல் �மிழமமொழியில் தபைச்சு, எழுத்து ஆகிய இரணடு வடிவங்களும்
பையன்பைொட்டில் உள்ளன.

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

்பேச்சுசமொழியில் சபேொருள் ்ைறுபேொடு
த பை ச ப் பை டு ம் சூ ழ ண ல ப் ம பை ொ ரு த் து ப் த பை ச் சு ம ம ொ ழி யி ன் ம பை ொ ரு ள் த வ று பை டு ம் .
எடுத்துக்்கொட்ைொ்கக் ’குழ்நண�ணய நல்லொக் ்கவனிங்க’ என்று கூறும்தபைொது ’்கவனி’
என்னும் மசொல் தபைணு�ல் என்னும் மபைொருணளத் �ருகிறது. 'நில், ்கவனி, மசல்' என்பைதில்
’்கவனி’ என்னும் மசொல் நின்று, ்கவனித்துச் மசல் என்னும் 'பைொது்கொப்புப் மபைொருணளத்
�ருகிறது'. அதுதபைொலதவ ஒலிப்பை�ன் ஏறற இறக்்கமும் மபைொருள் தவறுபைொட்ணைத் �ரும்.
எடுத்துக்்கொட்ைொ்க என்னொல் தபைொ்க முடியொது என்னும் ம�ொைர ஓஙகி ஒலிக்கும் தபைொது
மறுப்ணபை உைரத்துகிறது. மமன்ணமயொ்க ஒலிக்கும் தபைொது இயலொணமணய உைரத்துகிறது.
ஒரு ம�ொைரில் எ்ந�ச் மசொல்லுக்கு அழுத்�ம் ம்கொடுக்கிதறொதமொ அ�றத்கறபைப்
தபைச்சுமமொழியில் மபைொருளும் தவறுபைடும். எடுத்துக்்கொட்ைொ்க ’நொன் பைறணவணயப்
பைொரத்த�ன்’ என்னும் ம�ொைரில் ’நொன்’ என்னும் மசொல்லுக்கு அழுத்�ம் ம்கொடுத்�ொல்,
’பைறணவணயப் பைொரத்�து யொர?’ என்னும் வினொவுக்கு விணையொ்க அணமயும். ’பைறணவணய’
என்னும் மசொல்லுக்கு அழுத்�ம் ம்கொடுத்�ொல் ’நீ எண�ப் பைொரத்�ொய்?’ என்னும் வினொவுக்கு
விணையொ்க அணமயும். ’பைொரத்த�ன்’ என்னும்
சதரிந்து சதளி்ைொம்
மசொல்லுக்கு அழுத்�ம் ம்கொடுத்�ொல் ’நீ
பைறணவணய என்ன மசய்�ொய்?’ என்னும்
‘ த ப ெ ப் ப டு வ து ம் த க ட் க ப் ப டு வ து த ம
வினொவுக்கு விணையொ்க அணமயும்.
உணரமயகான தமகாழி; எழுேப்படுவதும்
ப டி க க ப் ப டு வ து ம் அ டு த் ே நி ர ்ல யி ல்
இ வ் வ ொ று ம ச ொ ல் ண ல ஒ லி ப் பை தி ல்
ரவத்துக கருேப்படும் தமகாழியகாகும்.
ஏ ற பை டு ம் ஏ ற ற இ ற க் ்க த் � ொ ல் , ம பை ொ ரு ள்
இ ர வ த ய அ ன் றி த வ று வ ர க
தவறுபைடும் என்பைண�,
த ம கா ழி நி ர ்ல க ளு ம்
உ ண டு .
”எடுத்ேல் படுத்ேல் �லிேல் உைப்பில்
எணணப்படுவது, நிரனககப்படுவது,
கனவு ககாணப்படுவது ஆகியரவயும்
தமகாழிதய ஆகும்’
- மு.வைேைகாெனகார

திரிபும் ேத்ேமில் சிறிது உள வகாகும்”

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

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

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

்பேச்சுசமொழியும் எழுத்துசமொழியும்
தபைச்சுமமொழிணய உல்க வழக்கு என்றும், எழுத்துமமொழிணய இலக்கிய வழக்கு
என்றும் கூறுவர. தபைச்சுமமொழிக்கும் எழுத்துமமொழிக்கும் சில தவறுபைொடு்கள் உள்ளன.
தபைச்சுமமொழியில் மசொற்கள் மபைரும்பைொலும் குறுகி ஒலிக்கும். எழுத்துமமொழியில் மசொற்கள்
முழுணமயொ்க எழு�ப்பைடும். எடுத்துக்்கொட்ைொ்க ’நல்லொச் சொப்ட்ைொன்’ என்பைது தபைச்சு
மமொழி. ’நன்றொ்கச் சொப்பிட்ைொன்’ என்பைது
எழுத்துமமொழி.
சதரிந்து சதளி்ைொம்
தபச்சு தமகாழிககும் எழுத்து தமகாழிககும்
இரடதய தபரிய அளவில் தவறுபகாடு
இ ரு ந ே கா ல் அ ஃ து இ ை ட் ர ட வ ை க கு
தமகாழி (Diglossic Language) எனப்படும்.
ேமிழில் பைஙககா்லம் முேத்ல தபச்சு
த ம கா ழி க கு ம் எ ழு த் து த ம கா ழி க கு ம்
இரடதய தவறுபகாடு இருநதுளளது.
தேகால்ககாப்பியர இவற்ரை உ்லக வைககு,
தெய்யுள வைககு என்று கூறியுளளகார.

தபைச்சுமமொழியில் உைரச்சிக் கூறு்கள்
அதி்கமொ்க இருக்கும். எழுத்துமமொழியில்
உ ை ர ச் சி க் கூ று ்க ள் கு ண ற வு . ’ உ ம் ’ ,
’ வ ்ந து ’ த பை ொ ன் ற வ ற ண ற ச் ம ச ொ ற ்க ளு க் கு
இணைதய மபைொருளின்றிப் தபைசுவது உணடு.
ஆனொல் எழுத்து முணறயில் இணவ இைம்
மபைறுவதில்ணல.
த பை ச் சு ம ம ொ ழி யி ல் உ ை ல் ம ம ொ ழி யு ம்
குரல் ஏறறத்�ொழவும் இணைவ�ொல் அஃது
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எ ழு த் து ம ம ொ ழி ண ய வி ை எ ளி ண ம ய ொ ்க க்
்க ரு த் ண � உ ை ர த் து கி ற து . உ ை ல் ம ம ொ ழி ,
கு ர ல் ஏ ற ற த் � ொ ழ வு த பை ொ ன் ற வ ற றி ற கு
எழுத்துமமொழியில் இைமில்ணல.

சதரிந்து சதளி்ைொம்
தகட்டல், தபசுேல் என்னும் முேல்
நிர்லயித்லதய குைநரேகளுககுத்
ேகாய்தமகாழி அறிமுகமகாகிைது. படித்ேல்,
எ ழு து ே ல் எ ன் னு ம் இ ை ண ட கா ம்
நிர்லயில் பிை தமகாழிகள அறிமுகம்
ஆகின்ைன.

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

தபைச்சுமமொழி மக்்களின் மனநிணலக்கு ஏறபை அணமவ�ொல் விணர்நது மொறறமணை்நது
வருகிறது. எழுத்துமமொழி மபைரும்பைொலும் மொறுவதில்ணல. தமலும் தபைச்சுமமொழியில்
பிறமமொழிச் மசொற்கள் மிகுதியொ்க இைம்மபைறுகின்றன. ஆனொல் எழுத்துமமொழியில்
மபைரும்பைொலும் மமொழித்தூய்ணம தபைைப்பைடுகிறது.
தபைச்சு மமொழியில் எழுத்து்கணள மொறறி ஒலிப்பைதும் உணடு. ‘இ’ என்பைண� ‘எ’ என்றும்
’உ’ என்பைண� ’ஒ’ என்றும் மொறறி ஒலிப்பைர. எடுத்துக்்கொட்ைொ்க ’இணல’ என்பைண� ’எல’ என்றும்
’உல்கம்’ என்பைண� ’ஒல்கம்’ என்றும் ஒலிப்பைர. இம்மொறுபைொடு்கள் எழுத்துமமொழியில்
இல்ணல.
ஒரு மமொழி உயிரப்தபைொடு வொழவ�றகுப் தபைச்சுமமொழியும் ்கொலம் ்கை்நது வொழவ�றகு
எழுத்துமமொழியும் த�ணவப்பைடுகின்றன. இவ்விரு வடிவங்கணளயும் சரியொ்க அறி்நது
ம்கொணைொல் மமொழியின் நுட்பைங்கணளப் புரி்நதும்கொள்ள முடியும்.
�மிழில் தபைச்சுமமொழிக்கும் எழுத்துமமொழிக்கும் இணைதய தவறுபைொடு உணடு.
எனதவ �மிணழ இரட்ணை வழக்கு மமொழி என்பைர. தமணைப்தபைச்சிலும், வொமனொலி,
ம�ொணலக்்கொட்சி தபைொன்ற ஊை்கங்களிலும் எழுத்துமமொழியொகிய இலக்கியத்�மிதழ
பையன்பைட்டு வ்ந�து. ஆனொல் இக்்கொலத்தில்
அ ்ந நி ண ல ம பை ரு ம் பை ொ லு ம் ம ொ றி வி ட் ை து ;
சதரிந்து சதளி்ைொம்
தபைச்சுத்�மிழ பைரவலொ்கப் பையன்பைடுத்�ப்பைட்டு
வருகிறது.
இ க க கா ்ல த் தி ல் பு தி ய அ றி வி ய ல்
நொதளடு்கள் மறறும் பைருவ இ�ழ்களில்
க ண டு பி டி ப் பு க ள
மூ ்ல ம்
இன்றும் எழுத்துத் �மிதழ பையன்பைடுத்�ப்பைட்டு
ெ கா ன் த ை கா ர க ளி ன் உ ர ை க ள
வருகிறது. தபைச்சுத்�மிழில் ்கொல்நத�ொறும்
ஒ லி ப் ப தி வு ம ற் று ம் ஒ ளி ப் ப தி வு
ஏறபைட்டு வரும் ம ொறறங ்க ணள த் � விர க்்க
த ெ ய் ய ப் ப டு கி ன் ை ன .
இ ே ன்
இ ய ல ொ து . ஆ ன ொ ல் ஊ ை ்க ங ்க ளி லு ம்
ககாைணமகாகப் தபச்சுதமகாழியும் நீணட
இலக்கியங்களிலும் திருத்�மொன �மிணழதய
க கா ்ல ம் நி ர ்ல த் து நி ற் கு ம் நி ர ்ல
பையன்பைடுத்� தவணடும். அப்தபைொது�ொன் நம்
ஏற்பட்டுளளது.
�ொய்மமொழிணயச் சிண�யொமல் ்கொக்்க முடியும்.
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“எளியநடையில் தமிழ்நூல் எழுதிடவும் வேண்டும்
இலக்கணநூல் புதிதாக இயற்றுதலும் வேண்டும்.
வெளியுலகில், சிந்தனையில் புதிதுபுதிதாக
விளைந்துள்ள எவற்றினுக்கும் பெயர்கள் எல்லாம் கண்டு
தெளிவுறுத்தும் படங்கள�ொடு சுவடிஎலாம் செய்து
	செந்தமிழைச் செழுந்தமிழாய்ச் செய்வதுவும் வேண்டும்.”
என்பது பாவேந்தரின் ஆசை. அதன்படி நம் செந்தமிழ்மொழி செழுந்தமிழாய் விளங்கப்
பாடுபடுவ�ோம்.

கற்பவை கற்றபின்
1.

உங்கள் வீட்டில் பயன்படுத்தும் பேச்சுவழக்குத் த�ொடர்களுக்கு இணையான
எழுத்துவழக்குத் த�ொடர்களை எழுதி வருக.
(எ.கா.) பேச்சும�ொழி

: அம்மா பசிக்கிது எனக்குச் ச�ோறு வேணும்.

எழுத்தும�ொழி : அம்மா! பசிக்கிறது. எனக்குச் ச�ோறு வேண்டும்.
2.	பேசும்போது சில நேரங்களில் ச�ொற்களின் இறுதியில் உகரம் சேர்ந்து ஒலிப்பது
உண்டு. ‘ஆ’ என்னும் எழுத்து இகரமாக மாறுவதும் உண்டு. அவ்வாறு ஒலிக்கும்
ச�ொற்களை எழுதி அவற்றுக்கு இணையான எழுத்துவழக்குச் ச�ொற்களையும்
எழுதுக.
(எ.கா.) ச�ொல்லு - ச�ொல்
				

நில்லு

வந்தியா

- நில்

– வந்தாயா?

சாப்ட்டியா - சாப்பிட்டாயா?

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. ம�ொழியின் முதல் நிலை பேசுதல், ________ ஆகியனவாகும்.
			

அ) படித்தல்

ஆ) கேட்டல்		

இ) எழுதுதல்

ஈ) வரைதல்

இ) குரல்

ஈ) பாட்டு

2. ஒலியின் வரிவடிவம் _________ ஆகும்.
			

அ) பேச்சு

ஆ) எழுத்து 		
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3.	தமிழின் கிளை ம�ொழிகளில் ஒன்று _________
			

அ) உருது

ஆ) இந்தி		

இ) தெலுங்கு

ஈ) ஆங்கிலம்

4.	பேச்சும�ொழியை ________ வழக்கு என்றும் கூறுவர்
			

அ) இலக்கிய

ஆ) உலக 		

இ) நூல்

ஈ) ம�ொழி

சரியா தவறா என எழுதுக.
1. ம�ொழி காலத்திற்கு ஏற்ப மாறுகிறது.
2. எழுத்தும�ொழி காலம் கடந்தும் நிலைத்து நிற்கிறது.
3. 	பேசுபவரின் கருத்திற்கு ஏற்ப உடனடிச் செயல்பாட்டிற்கு உதவுவது எழுத்தும�ொழி.
4. எழுத்து ம�ொழியில் உடல்மொழிக்கு வாய்ப்பு அதிகம்.
5. 	பேச்சும�ொழி சிறப்பாக அமையக் குரல் ஏற்றத்தாழ்வு அவசியம்.
ஊடகங்களை வகைப்படுத்துக.
வான�ொலி, த�ொலைக்காட்சி, செய்தித்தாள், நூல்கள், திரைப்படம், மின்னஞ்சல்

எழுத்தும�ொழி

பேச்சும�ொழி

குறுவினா
1. ம�ொழியின் இரு வடிவங்கள் யாவை?
2. 	பேச்சும�ொழி என்றால் என்ன?
3. வட்டாரம�ொழி எனப்படுவது யாது?
சிறுவினா
1.

பேச்சும�ொழிக்கும் எழுத்தும�ொழிக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளுள்
நான்கனை விளக்குக.

2.

கிளைம�ொழிகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன?

சிந்தனை வினா
இலக்கியங்கள் காலம் கடந்தும் அழியாமல் வாழ்வதற்கு என்ன காரணம் என்று
கருதுகிறீர்கள்?
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இயல்

ஒன்று

விரிவானம்

ச�ொலவடைகள்
(ப�ொம்மலாட்டம்)

ச�ொலவடைகள் என்பவை சிறுசிறு த�ொடர்களாக வட்டாரப்
பேச்சு வழக்கில் வழங்கி வருபவை. இவை பேச்சும�ொழியின்
அழகியலையும் பண்பாட்டுக் கூறுகளையும் க�ொண்டிருக்கும்.
ப�ொருட்செறிவுமிக்கச் ச�ொலவடைகளை நாட்டுப்புற மக்களும்
தம் பேச்சில் இயல்பாகப் பயன்படுத்துகின்றனர். இவ்வாறு
ப ய ன்ப டு த் து வ து த � ொ ன்மை வ ாய ்ந ்த ம � ொ ழி க ளு க்கே
உரிய தனிச்சிறப்பாகும். ச�ொலவடைகளுடன் கூடிய நாட்டுப்புறக் கதை ஒன்றைப்
ப�ொம்மலாட்டமாகப் பார்ப்போம்.

கதைச�ொல்லி : பெரிய�ோர்களே! தாய்மார்களே! குழந்தைகளே! நாம இன்னிக்கு
‘ஆளுக்கு ஒரு வேலை’ என்னும் கதையைப் ப�ொம்மலாட்டமாப் பாக்கப் ப�ோற�ோம்.
இந்தப் பையன்தான் நம்ம கதைநாயகன். இவன் ஒழுங்காப் பள்ளிக்கூடம் ப�ோகாம
ஊரைச் சுத்திக்கிட்டு வருவான். அவங்க அம்மா எவ்வளவ�ோ ச�ொல்லியும் அவன் கேட்கல.
புண்ணுக்கு மருந்து ப�ோட முடியும்; புடிவாதத்துக்கு மருந்து ப�ோட முடியுமா? அவன�ோடப்
புடிவாதத்தை யாராலும் மாத்த முடியல. ஒருநாள் அப்பா பையனக் கூப்பிடுறாரு.
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அப்பா	: அணை உடைஞ்சு ப�ோன வெள்ளம் அழுதாலும் வராது. இப்ப நீ சரியா
படிக்கலன்னா வாழ்க்கையில முன்னேற முடியாது. ஒழுங்காப் பள்ளிக்கூடம் ப�ோயி படிக்கிற
வேலையைப் பாரு.
பையன் : படிக்கிறதெல்லாம் எனக்குப் பிடிக்காது.
கதைச�ொல்லி : வெளைச்சலுக்கும் வெள்ளாட்டுக்கும் சென்மப் பகைங்கிற மாதிரி
இந்தப் பயகிட்ட ப�ோராடித்தான் படிக்க வைக்கணும். எறும்பு ஊரக் கல்லும் தேயுங்கிற
மாதிரி இவனைக் க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமா மாத்தணும்னு நினைக்குறாரு அவங்க அப்பா.
ப�ொறுமையா அறிவுரை ச�ொல்றாரு. ஆனா பையன் கேக்கல.			
பையன் : ப�ோப்பா, பள்ளிக்கூடம் ப�ோற வேலையெல்லாம் எனக்கு ஒத்து வராது.
கதைச�ொல்லி : அப்பாவுக்குக் க�ோபம் வருது. சத்தம் ப�ோடுறாரு. சத்தம் கேட்டு அம்மா
வெளியே வராங்க.
அம்மா : ராசா, உழைக்கிற மாடுதான் ஊருக்குள்ள விலைப�ோகும். நீ படிக்கலன்னா ஊர்ல
யாரும் மதிக்கமாட்டாங்க. அதனால நீ பள்ளிக்கூடம் ப�ோயி நல்லாப் படிச்சுக்க.
கதைச�ொல்லி : அடை மழை விட்டாலும் செடி மழை விடாதுங்கிற மாதிரி அப்பா விட்டாலும்
அம்மா விடமாட்டாங்க ப�ோல இருக்குன்னு நெனச்சுப் பையன் பள்ளிக்கூடத்துக்குப்
ப�ோறான். அவனுக்குப் படிக்கப் பிடிக்கல. நினைச்சதாம் கழுதை எடுத்ததாம்
ஓட்டமுங்கிற மாதிரிப் பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு ஓட்டம் பிடிக்குறான். விளையாட யாராவது
கிடைப்பாங்களான்னு பார்க்குறான். அங்கே எறும்பு ஒண்ணு ப�ோய்கிட்டு இருக்கு.
பையன் : எறும்பே! எறும்பே! என் கூட விளையாட வர்றியா?
எறும்பு : ப�ோ! ப�ோ! உனக்குத் தான் வேலை இல்ல. குடல் கூழுக்கு அழுவுதாம், க�ொண்டை
பூவுக்கு அழுவுதாம். எனக்கு நெறைய வேல கிடக்கு. நான் எங்குழந்தைகளுக்குத் தீனி
க�ொடுக்கணும். அரிசி, ந�ொய் எல்லாம் சேகரிக்கணும். ச�ொப்பனத்தில் கண்ட அரிசி
ச�ோத்துக்கு ஆகுமா? நான் கிளம்புறேன். நீ அத�ோ பறக்குதே அந்தத் தேனீகூடப் ப�ோய்
விளையாடு.
பையன் : தேனீ! தேனீ! நீ என் கூட விளையாட வர்றியா?
தேனீ : நல்ல பாம்பு படம் எடுக்கலாம்; நாக்கலாம் பூச்சி படம் எடுக்கலாமா? உனக்குத்தான்
வேலை இல்லை. ஆயிரம் கலம் நெல்லுக்கு ஒரு அந்துப்பூச்சி ப�ோதும். உன்னைப் ப�ோல
ஒரு ஆளு இருந்தா எங்கக் கூட்டமே கெட்டுப் ப�ோயிடும். எனக்குத் தேன் எடுக்குற வேலை
இருக்கு. ப�ோ! ப�ோ!
பையன் : உங்க கூட்டத்தில ஆயிரம் தேனீ இருக்கே, நீ ஒரு ஆளு தேன் எடுக்கலன்னா என்ன
க�ொறைஞ்சா ப�ோயிடும்?
தேனீ : ஆள் கூடுனா பாம்பு சாகுமா? கைய ஊனித்தான் கரணம் ப�ோட முடியும். பூவெல்லாம்
குறுகி மூடுறதுக்குள்ள நான் தேனெடுக்கப் ப�ோகணும்.
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கதைச�ொல்லி : தேனீயும் ப�ோயிடுது. பையன் க�ொஞ்சம் தூரம் நடக்குறான். ஒரு வீட்டு
வாசலில் ப�ொதிமாடு ஒண்ணு நின்னுக்கிட்டு இருக்கு.
பையன் : மாடே! மாடே! சும்மாதானே இருக்கே. ஏங்கூட விளையாட வாரியா?
மாடு: என்னது! சும்மா இருக்கிறேனா? காவடிப்பாரம் சுமக்கிறவனுக்குத்தான் தெரியும்.
இப்போ உனக்குத்தான் வேலை இல்லை. இருப்பவனுக்குப் புளியேப்பம்; இல்லாதவனுக்குப்
பசியேப்பம். நான் என் முதலாளிக்கு உப்புமூட்டை, புளிமூட்டை எல்லாம் சுமக்கணும். நான்
வரல. நீ அத�ோ அந்த ஆமைகிட்ட ப�ோய் விளையாடு.
பையன் : ஆமையே! ஆமையே! நாலு வீட்டில கல்யாணமாம். நாய்க்கு அங்கேயும் இங்கேயும்
ஓட்டமாம் என்கிற மாதிரி எங்கே வேகமாகப் ப�ோயிட்டு இருக்கே? ஏங்கூட விளையாட
வாரியா?
ஆமை	: என்னைவிட வேகமாக ஓடுற முயல�ோட ப�ோட்டி வச்சிருக்கேன். அவப்பொழுது
ப�ோக்குவதிலும் (வீணாகப் ப�ொழுதுப�ோக்குதல்) தவப்பொழுது நல்லதும்பாங்க. நான்
க�ொஞ்ச நேரம் கூட வீணாக்காமல் நடந்தே ஆகணும்.
பையன் : பாடிப்பாடிக் குத்தினாலும் பதரு அரிசி ஆகுமா? நீ ஓடி ஓடிப் பார்த்தாலும் முயலை
முந்த முடியுமா?
ஆமை : அதிர அடிச்சா உதிர விளையும். அது மாதிரி முயற்சி செஞ்சா எல்லாம் முடியும். நீ
வேணும்னா அத�ோ அங்கே படுத்திருக்கிற முயல் கூடப் ப�ோய் விளையாடு.
கதைச�ொல்லி : பையன் க�ொஞ்ச தூரத்தில் படுத்திருகிற முயல் கிட்டப் ப�ோறான்.
பையன் : முயலே! முயலே! குத்துக்கல்லுக்கு என்ன குளிரா வெயிலாங்கிற மாதிரி
கவலையே இல்லாம படுத்திருக்கியே, வா விளையாடலாம்.
மு ய ல் : அ க ழி யி ல் வி ழு ந்த
முதலைக்கு அதுவே ச�ொர்க்கம் னு
ச� ொ ல் லு ற ம ா தி ரி , நி ழ லி ல்
ப டு த் து த்
தூ ங் கி ன தா ல
ப�ோ ன தடவை ஆ மை யி ட ம்
த�ோத்துப் ப�ோய்ட்டேன். இந்தத்
தடவை ய ா வ து ந ா ன் மு ந் தி
ஆ க ணு ம் . அ த ன ா ல ந ா ன்
வேகமா ஓடணும். நீ வேணும்னா
அ த � ோ அ ங ்கே இ ரு க் கு ற
கு ட் டி ச் சு வ ரு கூ ட ப் ப�ோ ய்
விளையாடு.
கதைச�ொல்லி : அந்தப் பையன் கார்த்திகை மாசம் பிறைய கண்ட மாதிரி விளையாட
ஆள் கிடைச்சிடுச்சுனு நினைச்சு அந்தக் குட்டிச் சுவரு மேலே ஏறிக் குதிச்சுக் குதிச்சு
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விளையாடுறான். அது ர�ொம்பப் பழைய சுவரு. மழையிலவேற நல்லா ஊறி இருக்கு. இவன்
ஏறிக் குதிச்சதும் ப�ொல ப�ொலன்னு இடிஞ்சு விழுது. அதுல இருந்த பூச்சி, எறும்பு, வண்டு
எல்லாம் வெளியில வருது.
எறும்பு : அடப்பாவி, நாங்களே அதை விட்டாலும் கதி இல்ல, அப்பால ப�ோனாலும் விதி
இல்லனு நினைச்சு தட்டிப் ப�ோட்ட ர�ொட்டிக்குப் புரட்டிப் ப�ோட ஆளு இல்லாம இருக்கோம்.
உனக்குத்தான் வேலை இல்லைன்னா நாங்க பாடுபட்டுச் சேர்த்து வச்ச ப�ொருளை எல்லாம்
இப்படிப் ப�ோட்டு உடைச்சிட்டியே!
கதைச�ொல்லி : எறும்பு, பூச்சி எல்லாம் க�ோபத்தோட அவன் கையில கால்ல ஏறி நறுக்கு
நறுக்குன்னு கடிக்குதுக. அள்ளுறவன் பக்கத்துல இருந்தாலும் கிள்ளுறவன் பக்கத்துல
இருக்கக் கூடாதுன்னு அந்தப் பையன் வலி ப�ொறுக்க முடியாம கத்திக்கிட்டு ஓடுறான்.
அமாவாசை இருட்டில் பெருச்சாளிக்குப் ப�ோன இடமெல்லாம் வழிதான் என்கிற மாதிரி
காட்டுலயும் மேட்டுலயும் ஏறி விழுந்து வீட்டுக்கு ஓடி வந்து சேருறான்.
பையன் : அம்மா! அம்மா! ஊரு உலகத்துல எல்லாரும் அவங்க அவங்க வேலையப்
பாக்குறாங்க. ஈ எறும்பு கூடச் சும்மா இல்லாம வேலை செய்யுதுக. எனக்கு இப்பத்தான்
புத்தி வந்தது. என்னோட வேல படிக்கிறதுன்னு எனக்குப் புரிஞ்சிடுச்சு. இனிமே நானும்
சும்மா இருக்காம, ஒழுங்காப் பள்ளிக்கூடம் ப�ோயிப் படிப்பேன்.
கதைச�ொல்லி : அதுக்குப்பிறகு அந்தப் பையன் நல்லபடியா படிக்கத் த�ொடங்கறான்.
ஆளுக்கு ஒரு வேலைன்னு எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கிறான். இத்தோட கதை முடியுது.
இதுவரைக்கும் ப�ொறுமையா இருந்து ப�ொம்மலாட்டத்தைப் பார்த்த உங்கள் எல்லாருக்கும்
நன்றி... நன்றி... நன்றி!

கற்பவை கற்றபின்
1.

உங்கள் பகுதியில் வழங்கி வரும் ச�ொலவடைகளைத் த�ொகுத்து வருக.

2.	பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள ச�ொலவடைகளில் எவையேனும் ஐந்தனைத்
தேர்ந்தெடுத்துச் ச�ொற்றொடர்களில் அமைத்து எழுதுக.
(எ.கா.) குத்துக்கல்லுக்குக் குளிரா வெயிலா என்பது ப�ோல் என் நண்பன்
எதைப் பற்றியும் கவலைப்படாமல் வாழ்ந்து வந்தான்.

மதிப்பீடு
பாடப்பகுதிப் ப�ொம்மலாட்டக் காட்சிகளைச் சிறுகதையாக எழுதுக.
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இயல்

ஒன்று

்கற்கணடு

குறறியலு்கரம், குறறியலி்கரம்

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

குறறியலு்கரம்
குழ்நண�, வகுப்பு, பைொக்கு ஆகிய மசொற்கணளச் மசொல்லிப் பைொருங்கள். மூன்று
மசொற்களிலும் ‘கு’ என்னும் எழுத்ண� உச்சரிப்பைதில் தவறுபைொடு இருப்பைண� உைரலொம்.
அவ்மவழுத்து மசொல்லின் மு�லிலும் இணையிலும் வரும்மபைொழுது முழுணமயொ்க ஒலிக்கிறது.
மசொல்லின் இறுதியில் வரும்மபைொழுது ஒருமொத்திணரக்குப் பைதிலொ்க அணர மொத்திணர
அளதவ ஒலிக்கிறது. கு, சு, டு, து, பு, று ஆகிய ஆறு வல்லின உ்கரங்களும் மசொல்லின்
இறுதியில் வரும்தபைொது, ஒரு மொத்திணரக்குப் பைதிலொ்க அணர மொத்திணர அளதவ ஒலிக்கும்.
இவ்வொறு �னக்குரிய ஓணசயில் குணற்நது ஒலிக்கும் உ்கரம் குறறியலு்கரம் ஆகும்.
குறுணம+இயல்+உ்கரம் = குறறியலு்கரம்.
(எ.்கொ.) ்கொசு, எஃகு, பையறு, பைொட்டு, பை்நது, சொல்பு
�னிக்குறில் எழுத்ண� அடுத்து வரும் வல்லின உ்கரங்கள் ஒரு மொத்திணர அளவுக்கு
முழுணமயொ்க ஒலிக்கும். வல்லினம் அல்லொ� உ்கரங்கள் எப்தபைொதும் முழுணமயொ்கதவ
ஒலிக்கும். இவ்வொறு ஓணச குணறயொமல் ஒரு மொத்திணர அளவில் முழுணமயொ்க ஒலிப்பைண�
முறறியலு்கரம் என்பைர.
(எ.்கொ.) புகு, பைசு, விடு, அது, வறு, மொவு, ஏழு

சதரிந்து சதளி்ைொம்
ேமிழில் எழுத்துகரளக குறிப்பிடுவேற்கு கைம், ககான், ககாைம், தகனம் ஆகிய எழுத்துச்
ெகாரிரயகரளப் பயன்படுத்துகிதைகாம்.
 குறில் எழுத்துகரளக குறிகக ‘கைம்’ (எ.ககா.) அகைம், இகைம், உகைம், ககைம், மகைம்
 த�டில் எழுத்துகரளக குறிகக ‘ககான்’ (எ.ககா.) ஐககான், ஔககான்
 குறில், த�டில் எழுத்துகரளக குறிகக ‘ககாைம்’ (எ.ககா.) மககாைம், ஏககாைம், ஐககாைம், ஔககாைம்
 ஆய்ே எழுத்ரேக குறிகக 'தகனம்' (எ.ககா.) அஃதகனம்
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குற்றியலுகரத்தின் வகைகள்
கு ற் றி ய லு க ர ம் த ன க் கு மு ன் உ ள்ள
எ ழு த்தை க் க� ொ ண் டு ஆ று வ கை ய ாக ப்
பிரிக்கப்படும்.

1. நெடில்தொடர்க் குற்றியலுகரம்
த னி நெ டி லை த் த � ொ டர்ந் து வ ரு ம்
குற்றியலுகரம் ‘நெடில் த�ொடர்க் குற்றியலுகரம்’
எனப்படும். இவை ஈரெழுத்துச் ச�ொற்களாக
மட்டும் அமையும்.
(எ.கா.) பாகு, மாசு, பாடு, காது, ஆறு .

நெடில்

ஆய

தொடர்

ொடர்
்தத்த

உயிர்த்தொட

2. ஆய்தத்தொடர்க் குற்றியலுகரம்

வன்

ஆ ய்த எ ழு த்தை த் த � ொ டர்ந் து வ ரு ம்
குற்றியலுகரம் ‘ஆய்தத் த�ொடர்க் குற்றியலுகரம்’
எனப்படும்.

ர்

தொடர்

மென்

இடைத்

தொடர்

தொடர்

குற்றியலுகரம்

(எ.கா.) எஃகு, அஃது

3. உயிர்த்தொடர்க் குற்றியலுகரம்
தனிநெடில் அல்லாத உயிர்மெய் எழுத்தைத் த�ொடர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம் ‘உயிர்த்
த�ொடர்க் குற்றியலுகரம்’ எனப்படும். 		
(எ.கா.)

அரசு

(ர = ர் + அ)		கயிறு 		

(யி = ய் + இ)

ஒன்பது

( ப = ப் + அ)		

(லா = ல் + ஆ)

வரலாறு

4. வன்தொடர்க் குற்றியலுகரம்
வல்லின (க், ச், ட், த், ப், ற்) மெய் எழுத்துகளைத் த�ொடர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம்
‘வன்தொடர்க் குற்றியலுகரம்’ எனப்படும்.
(எ.கா) பாக்கு, பேச்சு, பாட்டு, பத்து, உப்பு, பற்று

5. மென்தொடர்க் குற்றியலுகரம்
மெல்லின (ங், ஞ், ண், ந், ம், ன்) மெய் எழுத்துகளைத் த�ொடர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம்
‘மென்தொடர்க் குற்றியலுகரம்’ எனப்படும்.
(எ.கா.) பங்கு, மஞ்சு, பண்பு, பந்து, அம்பு, கன்று

6. இடைத்தொடர்க் குற்றியலுகரம்
இடையின (ய், ர், ல், வ், ழ், ள்) மெய் எழுத்துகளைத் த�ொடர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம்
‘இடைத்தொடர்க் குற்றியலுகரம்’ எனப்படும்.
(எ.கா.) எய்து, மார்பு, சால்பு, மூழ்கு
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சதரிந்து சதளி்ைொம்
‘வ’ என்னும் எழுத்ரேத் தேகாடரநது வரும் குற்றியலுகைச் தெகாற்கள இல்ர்ல.
தமலும் சு, டு, று ஆகியரவ இறுதியகாக அரமயும் இரடத்தேகாடர குற்றியலுகைச் தெகாற்களும்
இல்ர்ல.

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

இ்டம் - 1
குறறியலு்கரச் மசொற்கணளத் ம�ொைர்நது ய்கரத்ண� மு�ல் எழுத்�ொ்கக் ம்கொணை
மசொற்கள் வரும்தபைொது குறறியலு்கரத்தில் உள்ள உ்கரம் இ்கரமொ்க மொறும். அ்ந� இ்கரம்
�னக்குரிய ஒரு மொத்திணர அளவிலிரு்நது அணர மொத்திணர அளவொ்கக் குணற்நது ஒலிக்கும்.
(எ.்கொ.) ம்கொக் கு + யொது = ம்கொக் கியொது
(க் + உ)

(க் + இ)

(ப் + உ)

நொடு + யொது = நொ டியொது
(ட் + உ)

த�ொப் பு + யொது = த�ொப் பியொது
(ப் + இ)

எனப்பைடுவது + யொது = எனப்பைடுவ தியொது

(ட் + இ)

(த் + உ)

(த் + இ)

இ்டம் - 2
‘மியொ’ என்பைது ஓர அணசச்மசொல் (ஓணச நயத்திற்கொ்க வருவது). இதில் ‘மி’ யில் (மி = ம்
+ இ) உள்ள இ்கரம் குறறியலி்கரம் ஆகும். இது மசொற்களில் இைம்மபைறும் தபைொது �னக்குரிய
மொத்திணர அளவிலிரு்நது குணற்நது ஒலிக்கும்.
(எ.்கொ.) த்கள் + மியொ = த்கணமியொ
மசல் + மியொ = மசன்மியொ
குறறியலி்கரம் �றதபைொது உணரநணை வழக்கில் இல்ணல. இலக்கியங்களில் மட்டுதம
உள்ளது.
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கற்பவை கற்றபின்
1.

ஒன்று முதல் பத்து வரையுள்ள எண்ணுப் பெயர்களைப் பட்டியலிட்டு எழுதுங்கள்;
அவற்றில் குற்றியலுகரச் ச�ொற்களை எடுத்து எழுதுங்கள்.

2.

குற்றியலுகர எண்ணுப் பெயர்களைக் குற்றியலுகர வகையின் அடிப்படையில்
வகைப்படுத்துக.

3.

குற்றியலுகர எண்ணுப் பெயர்களின் மாத்திரை அளவைக் கண்டுபிடியுங்கள்.
(எ.கா.) ஒன்று - 1 + ½ + ½ = 2

4.

கு, சு, டு, து, று ஆகிய குற்றியலுகரத்தை இறுதியாகக் க�ொண்ட ஈரெழுத்துச்
ச�ொற்களைத் திரட்டுக.

மதிப்பீடு
கீழ்க்காணும் ச�ொற்களைக் குற்றியலுகர வகையின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துக.
ஆறு, எஃகு, கரும்பு, விறகு, உழக்கு, எட்டு, ஏடு, பந்து, காசு, க�ொய்து
நெடில்தொடர் ஆய்தத்தொடர் உயிர்த்தொடர்

வன்தொடர்

மென்தொடர்

இடைத்தொடர்

ப�ொருந்தாத ச�ொற்களை எடுத்து எழுதுக.
1.	பசு, விடு, ஆறு, கரு

-

__________________

2.	பாக்கு, பஞ்சு, பாட்டு, பத்து

-

__________________

3.

ஆறு, மாசு, பாகு, அது

-

__________________

4.

அரசு, எய்து, மூழ்கு, மார்பு

-

__________________

5.	பண்பு, மஞ்சு, கண்டு, எஃகு

-

__________________

குறுவினா
1.

’குற்றியலுகரம்’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து விளக்கம் தருக.

2.

குற்றியலிகரம் என்றால் என்ன?
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ம�ொழியை ஆள்வோம்!
கேட்க.
	தமிழின் சிறப்பைப் பற்றிய அறிஞர்களின் ச�ொற்பொழிவுகளைக் கேட்டு மகிழ்க.
கீழ்க்காணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் பேசுக.
நான் அறிந்த பழம�ொழிகள்.
ச�ொல்லக் கேட்டு எழுதுக.
1.

நமது தாய்மொழி தமிழாகும்.

2. 	தமிழ்மொழி இனிமை, வளமை, சீர்மை மிக்கது.
3. 	தமிழுக்குத் தலைக�ொடுத்தவன் குமணவள்ளல்.
4. 	தமிழ்மொழி பேச்சும�ொழி, எழுத்தும�ொழி என்னும் இரண்டு கூறுகளை உடையது.
5. 	பேச்சு ம�ொழியை உலகவழக்கு என்றும் கூறுவர்.
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்கு ஏற்பத் த�ொடரில் அழுத்தம் தர வேண்டிய ச�ொற்களை
எடுத்து எழுதுக.
க�ோதை கவிதையைப் படித்தாள்.

வினா

அழுத்தம் தர வேண்டிய ச�ொல்

க�ோதை எதைப் படித்தாள்?
கவிதையைப் படித்தது யார்?
க�ோதை கவிதையை என்ன செய்தாள்?
அறிந்து பயன்படுத்துவ�ோம்
திணை இரண்டு வகைப்படும். அவை 1. உயர்திணை 2. அஃறிணை.
ஆறு அறிவுடைய மனிதர்களை உயர்திணை என்பர்.
	பறவைகள், விலங்கினங்கள், தாவரங்கள் மற்றும் உயிரற்ற ப�ொருள்களை அஃறிணை
என்பர்.
படத்திற்குப் ப�ொருத்தமான திணையை எழுதுக.

____________

____________

____________
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கீழ்க்காணும் சொற்களை உயர்திணை, அஃறிணை என வகைப்படுத்துக.
வயல், முகிலன், குதிரை, கயல்விழி, தலைவி, கடல், ஆசிரியர், புத்தகம், சுரதா, மரம்

உயர்திணை

அஃறிணை

க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகளைக் க�ொண்டு கட்டுரை எழுதுக.

தாய்மொழிப் பற்று
(முன்னுரை – ம�ொழி பற்றிய விளக்கம் – தாய்மொழி – தாய்மொழிப் பற்று - தாய்மொழிப்
பற்றுக் க�ொண்ட சான்றோர் – சாதுவன் வரலாறு – நமது கடமை – முடிவுரை)

ம�ொழிய�ோடு விளையாடு
த�ொகைச் ச�ொற்களை விரித்து எழுதுக.
(எ.கா.)

இருதிணை : உயர்திணை, அஃறிணை

முக்கனி		

:________________________________

முத்தமிழ்	

:________________________________

நாற்றிசை	

:________________________________

ஐவகைநிலம்

:________________________________

அறுசுவை	

:________________________________

கட்டங்களிலுள்ள எழுத்துகளை மாற்றி, மேலிருந்து கீழாகவும் இடமிருந்து வலமாகவும்
எழுதினால் ஒரே ச�ொல் வருமாறு கட்டங்களில் எழுதுக.
(எ.கா.)

கை

எ

து

எ

து

கை

ற

து

வி

து

ற

வி

னை

கை

வி

கை

வி

னை

கு

ம

த

ந்

தி

த

ரை

கு

தி
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இரு ப�ொருள் க�ொண்ட ஒரு ச�ொல்லால் நிரப்புக.
(எ.கா.) அரசுக்குத் தவறாமல் வரி செலுத்த வேண்டும்.
ஏட்டில் எழுதுவது வரி வடிவம்.			
1.

மழலை பேசும் ___________ அழகு.		
இனிமைத் தமிழ் ___________ எமது.

2.

அன்னை தந்தையின் கைப்பிடித்துக் குழந்தை _______ பழகும்.		
அறிஞர் அண்ணாவின் சிறப்பு அவரது அடுக்கு ம�ொழி _______.

3.

நீ அறிந்ததைப் பிறருக்குச் _____________
எழுத்துகள் த�ொடர்ந்து நின்று ப�ொருள் தருவது _________

4.

உழவர்கள் நாற்று ___________ வயலுக்குச் செல்வர்.
குழந்தையை மெதுவாக ___________ என்போம்.			

5.

நீதி மன்றத்தில் த�ொடுப்பது __________.
‘நீச்சத் தண்ணி குடி’ என்பது பேச்சு ___________.

நிற்க அதற்குத் தக...
என் பொறுப்புகள்...
1.	கடிதங்கள், கட்டுரைகள் ப�ோன்றவற்றை எழுதும்போது திருத்தமான ம�ொழி
நடையையே கையாள்வேன்.
2.	ப�ொம்மலாட்டம், தெருக்கூத்து ப�ோன்ற நாட்டுப்புறக் கலைகளைப் ப�ோற்றுவேன்.

கலைச்சொல் அறிவோம்.
ஊடகம்

–

Media	பருவ இதழ்	

- Magazine

ம�ொழியியல்

-

Linguistics	ப�ொம்மலாட்டம்

- Puppetry

ஒலியியல்

-

Phonology

எழுத்திலக்கணம் - Orthography

இதழியல்

-

Journalism

உரையாடல்

- Dialogue

இணையத்தில் காண்க
சிறந்த மேடைப் பேச்சாளர்களின் பெயர்களை இணையத்தில் தேடித் த�ொகுத்து வருக.
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இயல்

இரணடு

அணிநிைல் ்கொடு

்கற்றல் ்நொக்்கங்கள்


மெய்யுளின் வருணமைப ்குதி்மளப ்டித்துச் சுமவத்ேல



்பாடு்ளும் ்பாட்டு உயிர்்ளும் நபாட்டின் உயிர்நபாடி என்்மேப புரிந்தும்பாள்ளுேல



்பாட்டு உயிர்்ளுககும் சுறறுச்சூழலுககும் இமடைதயயபாை மேபாடைர்ம்க குறித்துப
புரிந்தும்பாள்ளுேல



தநர்்பாணல வடிவத்தில அளிக்ப்ட்டை ்ருத்து்மளப ்டித்துணரும் திேன் ம்றுேல



எழுத்து்ள் குறுகி ஒலிககும் இடைங்்மள அறிந்து ்யன்்டுத்துேல
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இயல்

இரணடு

்கவிததப்பேதை

்கொடு

்க ொ டு ம் ்க ை லு ம் ந ம க் கு எ ப் த பை ொ து ம் ்க ொ ட் சி க் கு இ ன் பை ம்
� ரு பை ண வ . ஒ ரு ந ொ ட் டி ன் வ ள ம் , அ ்ந ந ொ ட் டி ன் ம ம ொ த் �
நிலப்பைரப்பில் அணம்நதுள்ள ்கொடு்களின் அளணவப் மபைொருத்த�
மதிப்பிைப்பைடுகிறது. அ�னொல்�ொன் ‘்கொட்டின் வளதம நொட்டின்
வளம்’ என்று அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர. ்கொட்ணையும் ்கொட்டின்
குளிரச்சிணயயும் ்கொட்டு விலஙகு்களின் ம்கொணைொட்ைங்கணளயும்
்கவிண� வழி அறிதவொம்.

கார்த்திவக தீ�்ம�க்
கா்்டலலாம் பூத்திருக்கும்
�ார்த்தி்ட வைணடுமடீ – கிளிவய
�ார்வை குளிருமடீ!

*�சவை மயிலநெடிக்கும்
�ன்றி கிழங்கடுக்கும்
நெசைர ைஙகலஙகும் – கிளிவய
நெரி்யலாம் ஊவளயிடும்

காடு ்�ாருள்காடுக்கும்
காயகனி ஈன்்றடுக்கும்
கூடிக் களித்தி்டவை – கிளிவய
குளிர்ந்த நிழல்காடுக்கும்

அதிமது ரத்தவழவய
யாவ�கள தின்ற�டி
புதுநெவ்ட வ�ாடுமடீ – கிளிவய
பூஙகுயில கூவுமடி!

குரஙகு குடியிருக்கும்
்காம்பில கனி�றிக்கும்
மரஙகள ்ையிலமவறக்கும் – கிளிவய
ைழியில தவ்டயிருக்கும்

சிஙகம் புலிகரடி
சிறுத்வத விலஙகி�ஙகள
எஙகும் திரியுமடீ – கிளிவய
இயறவக விடுதியிவல!*
- சுரதா
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ச�ொல்லும் சபேொருளும்
ஈன்று

-

�்நது

்களித்திை

-

மகிழ்நதிை

ம்கொம்பு

-

கிணள

நச்சரவம்

-

விைமுள்ள பைொம்பு

அதிமதுரம்

-

மிகு்ந� சுணவ

விடுதி

-

�ஙகும் இைம்

பேொ்டலின் சபேொருள்
்கொரத்திண்க விளக்கு்கள் தபைொலக் ்கொடு முழுவதும் மலர்கள் மலர்நதிருக்கும்.
அவறணறக் ்கொணும் ்கண்கள் குளிரச்சி மபைறும். ்கொடு பைல வண்கயொன மபைொருள்்கணளத்
�ரும். ்கொய்்கனி்கணளயும் �ரும். எல்லொரும் கூடி மகிழ்நதிைக் குளிர்ந� நிழல் �ரும். அஙத்க
வசிக்கும் குரஙகு்கள் மரக்கிணள்களில் உள்ள, ்கனி்கணளப் பைறித்து உணணும். மரங்கள்
மவயிணல மணறத்து நிழல் �ரும். அைர்ந� ்கொடு வழிச்மசல்தவொரக்குத் �ணையொய் இருக்கும்.
பைச்ணச நிறம் உணைய மயில்்கள் நைனமொடும். பைன்றி்கள் ்கொட்டில் உள்ள கிழஙகு்கணளத்
த�ொணடி உணணும். அ�ணனக்்கணடு நஞசிணன உணைய பைொம்பு்கள் ்கலக்்கமணையும். நரிக்
கூட்ைம் ஊணளயிடும். மிகு்ந� சுணவயுணைய �ணழணய யொணன்கள் தின்றபைடி புதிய நணை
தபைொடும். பூக்்கள் பூத்துக் குலுஙகும் மரங்களில் குயில்்கள் கூவும். இயறண்கத் �ஙகுமிைமொகிய
்கொட்டில் சிங்கம், புலி, ்கரடி, சிறுத்ண� தபைொன்ற விலஙகினங்கள் எஙகும் அணல்நது திரியும்.

நூல் சைளி
சு ை ே கா வி ன் இ ய ற் த ப ய ர இ ை கா ெ த க கா ப கா ்ல ன் . இ வ ர
ப கா ை தி ே கா ெ ன் மீ து மி கு ந ே ப ற் று க த க கா ண ட வ ர .
பகாைதிேகாெனின் இயற்தபயர ‘சுப்புைத்தினம்’. எனதவ ேம்
தபயரைச் சுப்புைத்தின ேகாென் என்று மகாற்றிகதககாணடகார. அேன்
சுருககதம சுைேகா என்பேகாகும். உவரமகரளப் பயன்படுத்திக
கவிரேகள எழுதுவதில் வல்்லவர என்பேகால் இவரை உவரமக
கவிஞர என்றும் அரைப்பர. அமுதும் தேனும், தேன்மரை, துரைமுகம்
உளளிட்ட ப்ல நூல்கரள இவர இயற்றியுளளகார.
இப்பகாடல் தேன் மரை என்னும் நூலில் இயற்ரக எழில் என்னும் பகுதியிலிருநது
எடுத்துத் ேைப்பட்டுளளது.
இப்பகாடல் கிளிககணணி என்னும் பகாவரகரயச் தெரநேது. கிளியின் தமகாழி தபகான்ை
இனிய தெகாற்கரளப் தபசும் தபணரண த�காககிக கூறுவேகாக இனிய ெநேத்தில் பகாடப்படும்
இரெப்பகாடல் வரக ‘கிளிககணணி’ ஆகும்.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

்கொடத்டக் குறிக்கும் ்ைறு சபேயர்்கள்

ககா, ககால், ககான், ககானகம், அடவி, அைண, ஆைணி, புைவு, தபகாற்ரை, தபகாழில், தில்்லம், அழுவம்,
இயவு, பைவம், முளரி, வல்ர்ல, விடர, வியல், வனம், முரே, மிரள, இறும்பு, சுைம், தபகாச்ரெ,
தபகாதி, முளி, அரில், அைல், பதுகரக, கரணயம்.
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கற்பவை கற்றபின்
1.	காடு என்னும் தலைப்பில் அமைந்த ‘கிளிக்கண்ணிப்’ பாடலை இசையுடன் பாடி
மகிழ்க.
2.

பின்வரும் கிளிக்கண்ணிப் பாடலைப் பாடி மகிழ்க.
		நெஞ்சில் உரமுமின்றி
			நேர்மைத் திறமுமின்றி
		வஞ்சனை ச�ொல்வாரடீ! – கிளியே
			வாய்ச்சொல்லில்
		

வீரரடி.

கூட்டத்தில் கூடிநின்று

			

கூவிப் பிதற்றலன்றி

		நாட்டத்தில் க�ொள்ளாரடீ! – கிளியே
			நாளில் மறப்பாரடீ.
				

- பாரதியார்

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. வாழை, கன்றை ________.
		

அ) ஈன்றது

ஆ) வழங்கியது

இ) க�ொடுத்தது

ஈ) தந்தது

2. ‘காடெல்லாம்’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _______.
		

அ) காடு + டெல்லாம் ஆ) காடு + எல்லாம் இ) கா + டெல்லாம் ஈ) கான் + எல்லாம்

3. ‘கிழங்கு + எடுக்கும்’ என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _________.
		

அ) கிழங்குஎடுக்கும் ஆ) கிழங்கெடுக்கும் இ) கிழங்குடுக்கும் ஈ) கிழங்கொடுக்கும்

நயம் அறிக
	பாடலிலுள்ள ம�ோனை, எதுகை, இயைபுச் ச�ொற்களை எடுத்து எழுதுக.
குறுவினா
1.	காட்டுப்பூக்களுக்கு எதனை உவமையாகக் கவிஞர் சுரதா குறிப்பிடுகிறார்?
2.	காட்டின் பயன்களாகக் கவிஞர் சுரதா கூறுவன யாவை?
சிறுவினா
‘காடு’ பாடலில் விலங்குகளின் செயல்களாகக் கவிஞர் கூறுவனவற்றை எழுதுக.
சிந்தனை வினா
	காட்டை இயற்கை விடுதி என்று கவிஞர் கூறக் காரணம் என்ன?
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இயல்

இரணடு

்கவிததப்பேதை

அபபேடி்ய நிற்கடடும்
அந்த மரம்
நிலமை்நண�க்கு இயறண்க சூட்டிய மணிமகுைங்கதள மரங்கள்.
அ ண வ ம னி � வ ொ ழ வி ய த ல ொ டு பி ன் னி ப் பி ண ை ்ந � ண வ .
மரங்கணளப் பைறறிய நிணனவு்கள் மபைரும்பைொலொன மனி�ர்களின்
உள்ளங்களுக்குள் புண�்நது கிைக்கின்றன. ்கொல மவள்ளத்தில்
மரங்கள் மணறயலொம். அவறணறப் பைறறிய நிணனவு்கள் மணறயொ
என்பைண� விளக்கும் ்கவிண� ஒன்ணற அறிதவொம்.

இரவில ்மலலிய நில்ைாளியில
�வ்ட்யடுத்து ைரும்
�ழந்தின்னி ்ைௗைால கூட்்டம்

ஊரின் ை்டவகாடியில அந்த மரம்
ஐந்து ையதில �ார்த்தவ�ாதும்
இப்�டிவயதானிருந்தது
ஐம்�வதத் தாணடி இன்றும்
அப்�டிவயதான்

வதாப்பு முழுக்கப் �ரவிக்கி்டக்கும்
மரத்தின் குளிர்ந்த நிழலிவல
கிளியாந்தட்டின் சுைாரசியம்
புளியமிளாறு்டன் அப்�ா ைரும்ைவர

தாத்தாவின் தாத்தா காலத்தில
நெட்டு ைளர்த்த மரமாம்
அப்�ா ்ைாலலக் வகட்டிருக்கிவறன்

வநெறறு மதியம் நெண�ர்களு்டன்
என் மகன் விவளயாடியதும்
அந்த மரத்தின் நிழலிலதாவ�

�சவைக்காயகள நிறம் மாறிச
்ைஙகாயத் வதாறறம் ்காண்டதுவம
சிறுைர் ம�ஙகளில �ரைைம் ்�ாஙகும்

்�ருைாழவு ைாழந்த மரம்
வநெறறிரவுப் வ�யக்காறறில
வைவராடு ைாயந்துவிட்்டதாவம
விடிந்தும் விடியாததுமாய
துஷ்டி வகட்கும் �தறறத்தில
விவரந்து ்ைலகிறார் ஊர்மக்கள
குஞசு குளுைான்கவளாடு

�ள�ளக்கும் �சவை இவலகளூவ்ட
கருநீலக் வகாலிக்குணடுகளாய
நொைற�ழஙகள கிவளகளில ்தாஙகும்
�ார்க்கும்வ�ாவத நொவில நீரூறும்
காக்வக குருவி வம�ா கிளிகள
இன்னும் ்�யரறியாப் �றவைகளு்டன்
அணிலகளும் காறறும் உதிர்த்திடும்
சுட்்ட �ழஙகள ்�ாறுக்க
சிறுைர் கூட்்டம் அவலவமாதும்

எ�க்குப் வ�ாக ம�மிலவல
என்றும் என்ம� ்ைளியில
அப்�டிவய நிறகட்டும் அந்த மரம்
குன்றுகளின் நெடுவை மாமவலவ�ால

ையதுைந்த அக்காக்களுக்காய
வகயில ்�ட்டியு்டன் ஓடிஓடிப்
�ழம் ்�ாறுக்கும் தஙகசசிகள

- ராஜமார்த்தாண்டன்
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ச�ொல்லும் சபேொருளும்
பைரவசம்

-

மகிழச்சிப் மபைருக்கு

துஷ்டி த்கட்ைல் - துக்்கம் விசொரித்�ல்

நூல் சைளி
ைகாஜமகாரத்ேகாணடன் கவிஞர, இேைகாளர, கவிரேத்
திைனகாய்வகாளர எனப் பன்முகத் திைன்கள தபற்ைவர.
தககால்லிப்பகாரவ என்னும் சிற்றிேரை �டத்தியவர.
ைகாஜமகாரத்ேகாணடன் கவிரேகள என்னும் நூலுகககாகத் ேமிழ்
வளரச்சித் துரையின் பரிசு தபற்ைவர. சிைநே ேமிழ்க கவிரேகரளத்
த ே கா கு த் து த க கா ங கு த ே ர வ கா ழ் க ர க எ ன் னு ம் ே ர ்ல ப் பி ல்
நூ்லகாககியுளளகார.
இவைது அப்படிதய நிற்கட்டும் அநே மைம் என்னும் நூலில் உளள
கவிரே இஙகுத் ேைப்பட்டுளளது.

்கறபேதை ்கற்றபின்
1. உங்கள் சுறறுப்புறத்திலுள்ள ஏத�னும் ஒரு மரம் குறித்து வருைணனயொ்க ஐ்நது
ம�ொைர்கள் எழுது்க.
2. உங்கள் பைகுதி்களில் உள்ள மரங்களின் மபையர்கணளத் ம�ொகுத்து எழுது்க.
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3.	பின்வரும் புதுக்கவிதைகளைப் படித்துச் சுவைக்க.
•	க�ொப்புகள் விலக்கி
		க�ொத்துக் க�ொத்தாய்
		கருவேலங்காய்
		பறித்துப் ப�ோடும் மேய்ப்பனை
		 ஒருநாளும்
		 சிராய்ப்பதில்லை
		கருவமுட்கள்.
• குழந்தை
		 வரைந்தது
		பறவைகளை மட்டுமே
		 வானம்
		தானாக உருவானது.

- கலாப்ரியா

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. நாவற்பழத்திற்கு உவமையாகக் கூறப்படுவது _____.
		 அ) பச்சை இலை
ஆ) க�ோலிக்குண்டு
இ) பச்சைக்காய்

ஈ) செங்காய்

2. ‘சுட்ட பழங்கள்’ என்று குறிப்பிடப்படுபவை _____.
		 அ) மண் ஒட்டிய பழங்கள்
ஆ) சூடான பழங்கள்			
இ) வேகவைத்த பழங்கள்
ஈ) சுடப்பட்ட பழங்கள்
3. ‘பெயரறியா’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _____.
		 அ) பெயர + றியா		
ஆ) பெயர் + ரறியா
		 இ) பெயர் + அறியா		
ஈ) பெயர + அறியா
4. ‘மனமில்லை’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _____.
		 அ) மன + மில்லை 		
ஆ) மனமி + இல்லை
		 இ) மனம் + மில்லை		
ஈ) மனம் + இல்லை
5.	நேற்று + இரவு என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.
		 அ) நேற்றுஇரவு
ஆ) நேற்றிரவு
இ) நேற்றுரவு
ஈ) நேற்இரவு
குறுவினா
1. நாவல் மரம் எத்தனை தலைமுறைகளாக அங்கு நின்றிருந்தது?
2. சிறுவர்களுக்கு நாவற்பழம் கிடைக்க உதவிய�ோர் யாவர்?
சிறுவினா
நாவல் மரம் பற்றிய நினைவுகளாகக் கவிஞர் கூறுவன யாவை?
சிந்தனை வினா
	பெருங்காற்றில் வீழ்ந்த மரத்தைக் கவிஞர் ஏன் பார்க்க விரும்பவில்லை?
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இயல்

இரண்டு

உரைநடை உலகம்

விலங்குகள் உலகம்

வளம் நிறைந்த நிலம், அடர்ந்த மரம், செடி க�ொடிகள், நன்னீர்,
நறுங்காற்று என அனைத்தும் நிரம்பியது காடாகும். இது
பறவைகள், விலங்குகள், தாவரங்கள் போன்ற பல்லுயிர்களின்
வாழ்விடமாகும். காடுகளின் செழிப்புக்குக் காட்டுயிரிகள்
உ த வு கி ன்ற ன . ம னி த னி ன் மு த ல் இ ரு ப் பி ட ம் கா டு தா ன் .
அதன் மரபுத் த�ொடர்ச்சியாகத்தான் காட்டைப்பற்றியும் காட்டு
விலங்குகள் பற்றியும் அறியும் ஆர்வம் மனிதர்களிடம் இன்றும் த�ொடர்கிறது.
காட்டு விலங்குகளின் உறைவிடமான முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகத்துள் ஓர் உலா
வருவ�ோமா!

பள்ளியிலிருந்து வீடு திரும்பிய ஆதினி தன் அம்மாவுக்காகக் காத்திருந்தாள். பணியில்
இருந்து வீடு திரும்பிய அம்மாவிடம் ‘அம்மா! எனக்குக் காட்டு விலங்குகள் பற்றிய
புகைப்படத் த�ொகுப்பு ஒன்று தயாரிக்க வேண்டி இருக்கிறது. அதற்குத் தாங்கள் தான்
உதவ வேண்டும்’ என்று கூறினாள். ‘அப்படியா! எனக்குத் தெரிந்த வனஅலுவலர் ஒருவர்
முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகத்தில் பணியாற்றுகிறார். அவரிடம் முன் இசைவு பெற்று
நாளை நாம் அங்குச் செல்லலாம். வன அலுவலர் நம்மைக் காட்டுக்குள் அழைத்துச்
செல்வார்; அப்பொழுது நீ காட்டு விலங்குகளைப் புகைப்படம் எடுக்கலாம்; அவற்றைப்
பற்றிய தகவல்களையும் தெரிந்து க�ொள்ளலாம். என்ன மகிழ்ச்சிதானே!’ என்றார் அம்மா.
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ம று ந ா ள் ஆ தி னி யு ம் அ வ ள து தா ய் ம ல ர் வி ழி யு ம் மு ண ்டந் து றை பு லி க ள்
காப்பகத்திற்குச் சென்றனர். அங்கு வன அலுவலர் (வனவர்) அவர்களை வரவேற்றார்.
அவர்கள் இருவரையும் பாதுகாப்பு ஊர்தியில் ஏற்றிக் காட்டுக்குள் அழைத்துச் சென்றார்.
அப்போது...
ஆதினி : ஆ! எவ்வளவு பெரிய அடர்ந்த காடு! பார்க்கவே வியப்பாக உள்ளதே! மாமா இந்தக்
காட்டைப் பற்றிச் ச�ொல்லுங்களேன்!
வனவர் : மனித முயற்சியின்றி வளர்ந்த மரங்கள், செடிகள், க�ொடிகள், புல், புதர்கள்,
பூச்சியினங்கள், பறவைகள், விலங்குகள் ப�ோன்ற பல்லுயிர்களின் வாழ்விடம்தான்
இக்காடாகும். இடை இடையே காட்டாறுகளும், நீர�ோடைகளும் இருக்கும்.
மலர்விழி : காடு பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக உள்ளது. இந்தப் புலிகள் காப்பகம் பற்றி
நாங்கள் தெரிந்து க�ொள்ளலாமா ஐயா?
வனவர் : இது தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய காப்பகம். 895 சதுர கில�ோ மீட்டர்
பரப்பளவு க�ொண்டது. இங்கு யானை, புலி, சிறுத்தை, மான், கரடி, காட்டுமாடு ப�ோன்ற அரிய
விலங்குகள் வாழ்கின்றன. அவற்றை எல்லாம் பார்க்கலாம்.
ஆதினி : இன்று எல்லா விலங்குகளையும் பார்க்க முடியுமா மாமா?
வனவர் : அப்படிச் ச�ொல்ல முடியாது. நாம் பயணம் செய்யும் பாதைக்கு அருகில் வரக்கூடிய
விலங்குகளைத்தான் பார்க்க முடியும்.
மலர்விழி : அவை இருக்கும் இடங்களுக்குச் சென்று பார்க்க முடியாதா ஐயா?
வனவர் : எல்லா இடங்களுக்கும் செல்ல முடியாது. காட்டு விலங்குகளுக்குத் துன்பம்
தருவது சட்டப்படி குற்றமாகும். நாம் அரசு அனுமதித்துள்ள தூரம் வரை சென்று வரலாம்.
கவலை வேண்டாம். அவ்விடத்திற்குள்ளேயே அனைத்து விலங்குகளையும் நம்மால் பார்க்க
முடியும்.
(அப்போது தூரத்தில் யானைக் கூட்டம் ஒன்று சென்று க�ொண்டிருந்தது. அதைப் பார்த்த ஆதினி
‘யானை! யானை!’ என்று மகிழ்ச்சியுடன் கைதட்டினாள். பின்பு அந்த யானைகளைப் புகைப்படம்
எடுத்துக் க�ொண்டாள்.)

ஆசிய யானை

ஆப்பிரிக்க யானை
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ஆதினி : மொமொ! யொணனணயப் பைறறிப் புதிய �்கவல்்கள் ஏ�ொவது மசொல்லுங்கதளன்?
வனவர : உலகில் இரணடு வண்கயொன யொணன்கள் உள்ளன. ஒன்று ஆசிய யொணன;
இன்மனொன்று ஆப்பிரிக்்க யொணன.
ஆதினி : அணவ இரணடுக்கும் என்ன தவறுபைொடு மொமொ?
மலரவிழி : எனக்குத் ம�ரியும். ஆசிய யொணன்களில் ஆண யொணனக்குத் �்ந�ம் உணடு. மபைண
யொணனக்குத் �்ந�ம் இல்ணல. ஆனொல் ஆப்பிரிக்்க யொணன்களில் இரணடுக்குதம �்ந�ம்
உணடு. சரி�ொதன ஐயொ?
வனவர : சரியொ்கச் மசொன்னீர்கள்! அது மட்டுமன்றி அவறறின் உயரம், நிறம், ந்கம்
ஆகியவறறிலும் சில தவறுபைொடு்கள் உள்ளன.
ஆதினி : மொமொ! யொணன்கள் எப்தபைொதும் கூட்ைமொ்கத்�ொன் இருக்குமொ?
வனவர : ஆம் ஆதினி. யொணன்கள் எப்மபைொழுதும் கூட்ைமொ்கத்�ொன் வொழும். இ்ந�க்
கூட்ைத்திறகு ஒரு மபைண யொணன�ொன் �ணலணம �ொஙகும். யொணன்கள் �ங்களுக்குத்
த�ணவயொன �ணணீர, உைவு ஆகியவறறிற்கொ்க இைம்மபையர்நது ம்கொணதை இருக்கும்.
ஒரு யொணன நொள் ஒன்றுக்கு 250 கிதலொ புல், இணல �ணழ்கணள உைவொ்க உட்ம்கொள்ளும்.
அ�றகுக் குடிக்்க அறுபைத்ண�்நது லிட்ைர �ணணீர த�ணவப்பைடும். யொணன மிகு்ந�
நிணனவொறறல் ம்கொணை விலஙகு. அது பைொசம் நிணற்ந� விலஙகும் கூை.
மலரவிழி : ஆனொல் யொணன்கள் மனி�ர்கணளத் �ொக்குவ�ொ்கச் மசய்தித்�ொள்்களில்
மசய்தி்கள் வருகின்றனதவ ஐயொ?
வனவர : யொணன்கள் மபைொதுவொ்க மனி�ர்கணளத் �ொக்குவது இல்ணல. அவறறின்
வ ழி த் � ை ங ்க ளி ல் கு று க் கி டு ம் த பை ொ து � ொ ன் ம னி � ர ்க ண ள த் � ொ க் கு கி ன் ற ன . த ம லு ம்
யொணனக்குக் ்கணபைொரணவ குணறவு; த்கட்கும் ஆறறலும் தமொப்பை ஆறறலும் மிகுதி.
(அைர்கள வ�சிக் ்காணடிருந்த வநெரத்தில யாவ�கள அவ்வி்டத்வதக் க்டந்து ்ைன்ற�. ஊர்தி
்தா்டர்ந்து வமவல ்ைன்றது. )

சதரிந்து சதளி்ைொம்
 ே மி ழ் � கா ட் டி ல் வ ன க க ல் லூ ரி
அ ர ம ந து ள ள
இ ட ம்
–
தமட்டுப்பகாரளயம் (தககாரவ மகாவட்டம்)
 த க கா ர வ யி லு ள ள
ே மி ழ் � கா டு
தவளகாணரமப் பல்கர்லககைகத்தில்
இளநிர்ல வனவியல் (B.Sc. Forestry),
முதுநிர்ல வனவியல் (M.Sc. Forestry)
ஆகிய படிப்புகள உளளன.

வனவர : அத�ொ! அ்ந� மரத்தின் மீது இருப்பைது
என்னமவன்று மசொல்லுங்கள் பைொரப்தபைொம்?
ஆதினி : ஆ! எவ்வளவு மபைரிய ்கரடி. ்கரடிக்கு
மரம் ஏறத்ம�ரியுமொ?
வனவர : ்கரடி ஓர அணனத்துணணி. அது
பைழங்கள், த�ன் தபைொன்றவறணற உணபை�ற்கொ்க
மரங்களில் ஏறும். உதிர்ந� மலர்கள், ்கொய்்கள்,
்கனி்கள், புறறீசல் ஆகியவறணறயும் த�டி
உணணும். ்கணறயொன் அ�றகு மி்கவும் பிடித்�
உைவு.
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மலர்விழி : தேன்கூட்டைக் கலைக்கும் ப�ோது
தேனீக்கள் அதைக் க�ொட்டிவிடாதா ஐயா?
வனவர் : கரடியின் உடலைப் ப�ோர்த்தி இருக்கும்
அடர்ந்த முடிகள் தேனீக்களிடமிருந்து அதனைக்
காப்பாற்றி விடும். நன்கு வளர்ந்த கரடி 160 கில�ோ
எடை வரை இருக்கும்.
( ஆ தி னி த ன் அ லைபே சி யி ல் க ர டி யை ப்
புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டாள். ‘இன்னும் ஒரு
புலிகூட நம் கண்ணில் படவில்லையே!’ என்று
ஆதினி சிந்தித்துக் க�ொண்டிருந்த ப�ொழுது வனவர்
ஊர்தியை நிறுத்தினார். சற்றுத் த�ொலைவில்
புல்வெளி மீது புலி ஒன்று படுத்திருந்தது. வனவர்
அதை அனைவருக்கும் காட்டினார்.)
ஆதினி : எனக்கு அச்சமாக உள்ளது. புலி நம்மைத் தாக்கிவிட்டால் என்ன செய்வது?
வாருங்கள் திரும்பிவிடலாம்.
வனவர் : அச்சம் வேண்டாம் ஆதினி! புலி மனிதர்களைத் தாக்குவதில்லை. இரவில் மட்டுமே
வேட்டையாடும் தன்மை கொண்டது.
ஆதினி : அப்படியா! நான் இங்கிருந்தபடியே புகைப்படம் எடுத்துக் க�ொள்கிறேன். மாமா
இங்கு ஒரே ஒரு புலி தானே இருக்கிறது.
வனவர் : ஆமாம். புலிகள் தனித்து
வாழும் இயல்புடையவை. ஒரு
கு றி ப் பி ட்ட எ ல்லை க் கு ள் ஒ ரு
பு லி ம ட் டு மே வ ா ழு ம் . ம ற ்ற
பு லி க ள் அ ந்த எ ல்லை க் கு ள்
செல்லாது. கருவுற்ற புலியானது
த�ொண்ணூறு நாட்களில் இரண்டு
அல்லது மூன்று குட்டிகள் ஈனும்.
அ ந்த க் கு ட் டி களை இ ர ண் டு
ஆண்டுகள் வரை வளர்த்து வரும்.
அவை வேட்டையாடக் கற்றவுடன் அவற்றுக்கான எல்லைகளையும் பிரித்துத் தனியாக
அனுப்பிவிடும்.
ஆதினி : அரிய தகவலாக இருக்கிறதே!
வனவர் : ஆம். புலிதான் ஒரு காட்டின் வளத்தைக் குறிக்கும் குறியீடு. புலி தனக்கான
உணவை வேட்டையாடிய பின்பு வேறு எந்த விலங்கையும் வேட்டையாடுவதில்லை.
எனவே, அதனைப் பண்புள்ள விலங்கு என்று நாங்கள் கூறுவ�ோம். சரி காட்டுக்குள் நமக்கு
அனுமதிக்கப்பட்ட இடம் வரைக்கும் வந்து விட்டோம். இனி நாம் அலுவலகம் செல்வோம்.
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ஆதினி : ’கா ட்டுக்கு அரசன்’ என்று சிங்கத்தைச் ச�ொல்கிறார்களே! அதுபற்றிச்
ச�ொல்லுங்கள் மாமா.
வனவர் : உலகில் ஆசியச் சிங்கம், ஆப்பிரிக்கச் சிங்கம் என இரண்டு வகைச் சிங்கங்கள்
வாழ்கின்றன. இந்தியாவில் குஜராத் மாநிலத்தில் ‘கிர் சரணாலயத்தில்’ மட்டுமே ஆசியச்
சிங்கங்கள் உள்ளன. நீளம், உயரம், பருமன், எடை, பலம், வேட்டைத்திறன் ஆகிய
அனைத்திலும் சிங்கத்தை விட புலியே உயர்ந்தது. எனவே இயற்கை விஞ்ஞானிகள்
புலியையே காட்டுக்கு அரசன் என்கிறார்கள்.
(ஊர்தி அலுவலகம் ந�ோக்கி விரையும் வழியில் ஒரு புள்ளிமான் தன் குட்டியுடன் புல்தரையில்
நின்றுக�ொண்டிருந்தது. அதைப் பார்த்தவுடன் ஆதினி ஊர்தியை நிறுத்தச் ச�ொல்லிக் கீழே இறங்கி
புகைப்படம் எடுத்துக் க�ொண்டாள்.)
வ ன வ ர் : ஆ தி னி ,
இவை புள்ளிமான்கள்.
இ ந் தி ய ா வி ல்
சருகுமான், மிளாமான்,
வெளிமான் எனப் பல
வ கை ய ா ன ம ான ்க ள்
உள்ளன. எல்லாவகை
ம ான ்க ளி லு ம்
ந ம்
ந ா ட் டு ப்
பு ள் ளி ம ான ்க ளே
அ ழ கி ல் சி ற ந்தவை
என்பர்.
( ஆ தி னி யு ம் அ வள்
தாய் மலர்விழியும் வனஅலுவலர்க்கு நன்றி கூறி விடை பெற்றனர். ஆதினி, தன் படத்தொகுப்பிற்குத்
தேவையான புகைப்படங்களும் குறிப்புகளும் கிடைத்த மகிழ்ச்சியுடன் வீடு திரும்பினாள்.)

கற்பவை கற்றபின்
1.

விலங்குகள் த�ொடர்பான பழம�ொழிகளைத் திரட்டி வருக.
(எ.கா.) புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னாது.

2.	காட்டு விலங்குகளின் படங்களைத் திரட்டிப் படத்தொகுப்பு உருவாக்குக.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. ஆசிய யானைகளில் ஆண் - பெண் யானைகளை வேறுபடுத்துவது ____.
அ) காது

ஆ) தந்தம் 		

இ) கண்

ஈ) கால்நகம்

2. 	தமிழகத்தில் புலிகள் காப்பகம் அமைந்துள்ள இடம் _______.
		

அ) வேடந்தாங்கல் ஆ) க�ோடியக்கரை	

இ) முண்டந்துறை	

ஈ) கூந்தன்குளம்

3. ‘காட்டாறு’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _______.
		

அ) காடு + ஆறு

ஆ) காட்டு + ஆறு

இ) காட் + ஆறு

ஈ) காட் + டாறு

4. ‘அனைத்துண்ணி’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _____.
		

அ) அனைத்து + துண்ணி		

ஆ) அனை + உண்ணி 			

		

இ) அனைத் + துண்ணி 		

ஈ) அனைத்து + உண்ணி

5. ‘நேரம் + ஆகி’ என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் ______.
		

அ) நேரமாகி

ஆ) நேராகி 		

இ) நேரம்ஆகி

ஈ) நேர்ஆகி

6. ‘வேட்டை + ஆடிய’ என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் ______.
		

அ) வேட்டைஆடிய ஆ) வேட்டையாடிய

இ) வேட்டாடிய

ஈ) வேடாடிய

க�ோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.
1. ‘காட்டின் வளத்தைக் குறிக்கும் குறியீடு’ - என்று அழைக்கப்படும் விலங்கு _____.
2. யானைக் கூட்டத்திற்கு ஒரு ______ யானைதான் தலைமை தாங்கும்.
3.	கரடிகளைத் தேனீக்களிடமிருந்து காப்பது அதன் _____.
குறுவினா
1.	காடு – வரையறுக்க.
2. யானைகள் மனிதர்களை ஏன் தாக்குகின்றன?
3.	கரடி ‘அனைத்துண்ணி’ என அழைக்கப்படுவது ஏன்?
4. மானின் வகைகள் சிலவற்றின் பெயர்களை எழுதுக
சிறுவினா
புலிகள் குறித்து நீங்கள் அறிந்துக�ொண்ட செய்திகளைத் த�ொகுத்து எழுதுக.
சிந்தனை வினா
	காடுகளை அழிப்பதால் ஏற்படும் விளைவுகளைப் பட்டியலிடுக.
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விரிவானம்

இயல்

இரண்டு

இந்திய வனமகன்
(நேர்காணல்)

மனித முயற்சியின்றி உருவாகிய வானளாவிய மரங்களும்
அ ட ர ்ந ்த செ டி க� ொ டிக ளு ம் நி றைந்த இ டமே காடா கு ம் .
ஆனால் பிரம்மபுத்திரா ஆற்றின் நடுவில் உள்ள மணல் தீவில்
அமைந்த இந்தக் காடு சற்று வேறுபட்டது. மணல் தீவுகளில்
மூ ங் கி ல் ம ட் டு மே வ ள ர வ ா ய் ப் பு ண் டு எ ன்பர் . ஆ ன ா ல்
பல்வகை மரங்கள் நிறைந்த இந்தக் காட்டை ஒரு தனி மனிதர்
உருவாக்கியுள்ளார். அவரைச் சந்திப்போம்.
ஓ ர் அ ட ர ்ந ்த கா டு .
காட்டின் நடுவில் மூங்கிலால்
அ மைந்த
ஒ ரு
வீ டு .
வீட்டினுள் சிலர் உறங்கிக்
க� ொ ண் டி ரு க் கி ன்ற ன ர் .
அ ப்போ து ய ானைக ள்
பி ளி று ம்
ஓ சை
கே ட் கி ற து . வீ ட் டி னு ள்
உ ற ங் கி க் க� ொ ண் டி ரு ந்த
குடும்பத்தலைவர் வெளியில்
வ ந் து
பார் க் கி ன்றார் .
நள்ளிரவு நேரம் என்பதால்
ஒ ன் று ம்
ச ரி ய ாக த்
தெரியவில்லை. ஆனாலும்
சில யானைகள் அவர் வீட்டை ந�ோக்கி வருவதைத் தனது நுண்ணறிவால் தெரிந்து
க�ொள்கிறார். உடனே வீட்டுக்குள் சென்று மற்றவர்களை எழுப்பி, வீட்டை விட்டு
வெளியேற்றிப் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறார். யானைகள் அவருடைய
மூங்கில் வீட்டை அடித்து உடைக்கின்றன. தூரத்திலிருந்து இக்காட்சியைப் பார்த்த
குடும்பத்தலைவர் மகிழ்ச்சியில் ஆனந்தக் கண்ணீர் வடிக்கின்றார். யானைகள் தனது
வீட்டை அடித்து ந�ொறுக்குவதைக் கண்ட ஒருவரால் மகிழ்ச்சி அடைய முடியுமா?
ஆம். அவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைந்தவர்தான் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் ஜ�ோர்விராட்
மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஜாதவ்பயேங். அவர் பிரம்மபுத்திரா ஆற்றின் நடுவில் உள்ள
மி கப்பெ ரி ய தீ வி ல் மு ப்ப து ஆ ண் டு க ள் த ன து க டி ன உ ழைப்பா ல் ஒ ரு காட்டை
உருவாக்கியவர். அக்காட்டிலேயே தமது வாழ்வைக் கழித்துக் க�ொண்டிருப்பவர்;
யானைகளின் வருகையைத் தமது உழைப்பிற்குக் கிடைத்த பரிசாகக் கருதியவர்;
‘இந்தியாவின் வனமகன்’ என்று அழைக்கப்படும் அவருடன் உரையாடுவ�ோம்.
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வணக்கம் ஐயா. உங்களுக்கு இந்தக் காட்டை உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம்
எப்படி உருவானது?
பிரம்மபுத்திரா ஆற்றில் ஆண்டுத�ோறும் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும். 1979 ஆம்
ஆண்டும் அது ப�ோன்று ஒரு பெருவெள்ளம் ஏற்பட்டது. வெள்ளத்தில் அடித்து வரப்பட்ட
ஏராளமான பாம்புகள், மரங்கள் இல்லாத இத்தீவில் கரை ஒதுங்கின. அவற்றுள் சில
பாம்புகள் இறந்து கிடந்தன. பல பாம்புகள் வெப்பம் தாங்காமல் உயிருக்குப் ப�ோராடிக்
க� ொ ண் டி ரு ந்த ன . இ ந்தக்கா ட் சி எ ன்னை மி க வு ம் பா தி த்த து. ஊ ரு க் கு ள் செ ன் று
பெரியவர்களிடம் இதைப் பற்றிப் பேசினேன். ‘தீவில் மரங்கள் இல்லை, அதனால்தான்
பாம்புகள் மடிந்து ப�ோகின்றன. அதற்கு நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது’ என்று கூறி
விட்டனர். 'மரங்கள் இல்லாததால்தான் பாம்புகள்இறந்தன எனில், உலகில் உள்ள மரங்கள்
முழுவதும் அழிந்து விட்டால் மனிதனும் இப்படித்தானே இறந்து ப�ோவான்' என்று
எண்ணிய எனக்கு உடல் நடுங்கியது. அப்பொழுதே இந்தத்தீவு முழுவதும் மரங்களை
வளர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் என் மனத்தில் ஆழப்பதிந்து விட்டது.

உங்கள் எண்ணத்திற்கு ஊர் மக்கள் எப்படி உதவி செய்தார்கள்?
ஊர் மக்களிடம், ‘அத்தீவில் மரங்கள் வளர்க்கலாம்’ என்று நான் கூறிய ப�ொழுது அதை
யாரும் ஏற்கவில்லை. ‘அத்தீவில் மரங்களை வளர்க்கவே முடியாது. ப�ோய் உன் வேலையைப்
பார்’ என்று கூறிவிட்டனர்.

பிறகு என்ன செய்தீர்கள் ஐயா?
நான் கைகளில் கிடைத்த விதைகளை எடுத்துக் க�ொண்டு இந்தத்தீவிற்கு வந்தேன்.
இங்கு அவற்றை விதைத்து நாள்தோறும் தண்ணீர் ஊற்றி வந்தேன். ஆயினும் ஒரு
விதைகூட முளைக்கவில்லை. பிறகு வனத்துறையினரை அணுகி என்ன செய்யலாம் என்று
கேட்டப�ோது அவர்கள், ‘அத்தீவில் மூங்கில் மரம் மட்டுமே வளரும்’ என்று கூறினர். எனக்கு
உடனே உற்சாகம் பிறந்துவிட்டது. மூங்கில்களைக் க�ொண்டு வந்து அவற்றை இங்கு நட்டு
வளர்க்கத் த�ொடங்கினேன். அவை விரிந்து வளரத் த�ொடங்கின. இனிமேல் இத்தீவில் மரம்
வளர்ப்பது ஒன்றே எனது வேலை என்று அப்போதே முடிவு செய்து விட்டேன் .

மூங்கில் மட்டுமே நட்டதாகக் கூறுகிறீர்கள். ஆனால் இந்தக் காடு முழுவதும் பல்வேறு
மரங்கள் வளர்ந்துள்ளனவே! எப்படி ஐயா?
எங்கள் பகுதியில் அரசு சமூகக் காடுகள் வளர்ப்புத் திட்டம் ஒன்றைச் செயல்படுத்தியது.
அதில் என்னை நான் இணைத்துக் க�ொண்டேன். அவர்களுடன் இணைந்து இத்தீவு
முழுவதும் பல்வேறு மரங்களை நடத் த�ொடங்கினேன். அந்தத் திட்டம் மூன்று ஆண்டுகளில்
முடிந்துவிட்டது. நான் மட்டும் இங்கேயே தங்கி இருந்து அனைத்து மரக்கன்றுகளையும்
பாதுகாத்து வந்தேன். ஆனால் மூங்கிலைத் தவிர வேறு எந்த மரமும் வளரவில்லை.
அப்போதுதான் அசாம் வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் ஜாதுநாத் அவர்களின்
நினைவு எனக்கு வந்தது. சிறுவயதிலிருந்தே எனக்கு அவரைத் தெரியும். அவரிடம்
சென்று என்னுடைய மரம் வளர்க்கும் திட்டம் பற்றிக் கூறினேன். உடனே அவர், 'மணல்
பரப்பில் மற்ற மரங்கள் வளர வேண்டுமெனில் மண்ணின் தன்மையை அதற்கு ஏற்ப மாற்ற
வேண்டும். அதற்கு மண்புழுக்கள் மட்டுமன்றிச் சிவப்புக் கட்டெறும்புகளும் உதவும்' என்று
கூறினார்.
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்கடச்டறும்பு்கைொ? அதை ்கடித்தொல் உ்டம்பில் ்கடுதமயொன எரிச்�ல் ஏறபேடு்ம?
ஆமொம். ஆனொல் என்ன மசய்வது? மணணின் �ன்ணமணய மொறற தவணடுதம
அ�ற்கொ்க நொள்த�ொறும் நூறறுக்்கைக்்கொன எறும்பு்கணளக் ம்கொணடுவ்நது இஙகு விை
ஆரம்பித்த�ன். ்கட்மைறும்பு்கள் ஊர்நது மசல்லச் மசல்ல மணணின் �ன்ணம சிறிது சிறி�ொ்க
மொறத்ம�ொைஙகியது. ்கொடு்களில் ஆங்கொஙத்க பைச்ணசப் பைசும்புற்கள் �ணல்கொட்ைத் ம�ொைஙகின.
அப்மபைொழுது எனக்கு ஏறபைட்ை மகிழச்சிக்கு அளதவ இல்ணல. அ�ன் பின்பு நொன் நட்ை
மரங்கள் அணனத்தும் வளர்ந�ன.

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

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

�ரி, உங்கள் வீடடிறகு யொதன ைந்த ்கதததயக் கூறுங்க்ைன்!
நொன் நட்ை மசடி்கள் முழுவதும் மரங்களொ்க வளரத் ம�ொைஙகியதபைொது அவறறில்
பைறணவ்கள் வ்நது �ஙகின. பைறணவ்களின் எச்சத்�ொல் பைரவிய விண�்கள் இ்ந�க் ்கொடு வளர
தமலும் துணைபுரி்ந�ன. பிறகு முயல், மொன், ்கொட்டு மொடு்கள் என விலஙகு்கள் பைலவும்
வரத்ம�ொைஙகின. அப்பைடித்�ொன் ஒருநொள்
சதரிந்து சதளி்ைொம்
யொணனக் கூட்ைம் ஒன்று வ்ந�து. யொணன்கள்
� ங கி யி ரு க் கு ம் ்க ொ டு � ொ ன் வ ள ம ொ ன
 2012 ஆம் ஆணடு ஜவஹர்லகால் த�ரு
்க ொ டு எ ன் று ம பை ரி த ய ொ ர ்க ள் ம ச ொ ல் ல க்
பல்கர்லககைகம் ஜகாேவுககு ‘இநதிய
த்கட்டிருக்கின்தறன். நொன் வளரத்� ்கொட்டுக்கு
வனமகன் (Forest Man of India)’
யொணன்கள் வ்ந� நொள் என் வொழவின் மி்கவும்
என்னும் பட்டத்ரே வைஙகியுளளது.
மகிழச்சியொன நொளொ்க அணம்ந�து. அ�ன்
பிறகு இஙகு பைொம்பு்கள், ்கழுகு்கள், ்கொணைொ
 2 0 1 5 ஆ ம் ஆ ண டு இ ந தி ய அ ை சு
மிரு்கங்கள் தபைொன்ற ்கொட்டு விலஙகு்கள்
பத்ம� விருரே வைஙகியுளளது.
பைலவும் வரத்
ம�ொைஙகின. நிணறவொ்கக்
 தகௗககாத்தி பல்கர்லககைகம் ‘மதிப்புறு
‘ ்க ொ ட் டி ன் வ ள ம் ’ எ ன் று கு றி க் ்க ப் பை டு ம்
முரனவர’ பட்டம் வைஙகியுளளது.
புலி்களும் வ்நது �ங்கத் ம�ொைஙகின.
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புலிகளும் இந்தக் காட்டில் உள்ளனவா? உங்களுக்கு அச்சமாக இல்லையா?
இல்லை. புலிகள் வந்த பிறகுதான் இக்காட்டின் உணவுச்சங்கிலி நிறைவடைந்தது, நான்
புலிகளுக்குத் த�ொல்லையில்லாமல் எனது பாதைகளை வகுத்துக்கொண்டு இக்காட்டைப்
பாதுகாத்து வருகிறேன்.

இது மிகக் கடினமான பணி. மற்றவர்களுக்கு எப்படித் தெரிந்தது?
ஜிட்டுகலிட்டா என்னும் வனவிலங்கு ஆர்வலர் என்னுடைய காட்டைப் பற்றிக்
கேள்விப்பட்டு இங்கு வந்தார். நான் இந்தக் காட்டை உருவாக்கிய முறையை அவரிடம்
கூறினேன். என்னைப் பாராட்டிப் பேசிவிட்டு அவர் இங்கிருந்து சென்றுவிட்டார். பிறகு
ஒருநாள் யானைக் கூட்டத்தை விரட்டிக் க�ொண்டு வந்த வனக்காவலர்கள் என்னுடைய
இந்தக் காட்டைக் கண்டு வியந்தனர். அவர்களுடைய கணக்கெடுப்பு வரைபடத்தில் இல்லாத
இந்தக் காட்டைக் கண்டு மகிழ்ந்தனர். அதன் பிறகு என்னுடைய காடு பற்றி டைம்ஸ் ஆப்
இந்தியா இதழில் செய்தி வெளிவந்தது.

மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா. அடுத்து உங்களுடைய பணி என்ன?
இ ந்த த் தீ வி ன் ம ற ் ற ொ ரு ப கு தி யி ல் இ ன் ன ொ ரு காட்டை உ ரு வ ாக ்க த்
த�ொடங்கியிருக்கிறேன். எப்படியும் அதற்கு முப்பது ஆண்டுகள் ஆகலாம். ஆனால் அதற்கு
உதவ என்னுடைய மனைவியும் குழந்தைகளும் உள்ளனர். ஆதலால் அங்கு உறுதியாக ஒரு
காட்டை உருவாக்குவேன்.

உங்களுடைய இந்தத் திட்டத்தைக் கேட்கும் ப�ொழுது உங்களை மிகவும் பாராட்டத்
த�ோன்றுகிறது ஐயா.
நீங்கள் என்னைப் பாராட்ட வேண்டுமெனில் ஆளுக்கு இரண்டு மரக்கன்றுகளை நட்டு
வளருங்கள். அதுவே எனக்குப் ப�ோதும்.

உறுதியாக ஐயா, உங்கள�ோடு பேசிய பிறகு நானும் கட்டாயம் மரக்கன்றுகளை நட்டு
வளர்க்கத் த�ொடங்குவேன். உங்கள் பணி மேலும் த�ொடரட்டும். இன்னும் சிறப்படைய
வாழ்த்துகிறேன். நான் சென்று வருகிறேன் ஐயா! நன்றி.
ஜாதவ்பயேங் ப�ோன்று நாமும் ஒரு காட்டை உருவாக்க முயல்வோம்; அதற்கு
அடையாளமாக நம் வீட்டைச் சுற்றி ஒருசில மரங்களை நட்டு வளர்ப்போம். அதற்கு நாம்
அனைவரும் உறுதி ஏற்போம். மரம் வளர்ப்போம்! மழை பெறுவ�ோம்! நாட்டின் வளம்
காப்போம்!

கற்பவை கற்றபின்
உங்கள் பள்ளி அல்லது நீங்கள் வாழும் பகுதியில் மரக்கன்று ஒன்றை நடுங்கள்.
அதனை நாள்தோறும் பாதுகாத்து வாருங்கள். அதன் விவரங்களைப் பதிவேட்டில்
பதிவு செய்யுங்கள்.

மதிப்பீடு
ஜாதவ்பயேங் காட்டை எவ்வாறு உருவாக்கினார்?
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இயல்

கற்கண்டு

இரண்டு நால்வகைக் குறுக்கங்கள்

ஒவ்வோர் எழுத்துக்கும் அதை ஒலிப்பதற்கு உரிய கால அளவு உண்டு. இதை மாத்திரை
என்பர். ஆனால் எல்லா எழுத்துகளும் எல்லா இடங்களிலும் தமக்குரிய மாத்திரை
அளவில் முழுமையாக ஒலிப்பதில்லை. சில எழுத்துகள் சில இடங்களில் தமக்குரிய
கால அளவைவிடக் குறைவாக ஒலிக்கும். இவ்வாறு குறைந்து ஒலிக்கும் எழுத்துகளைக்
குறுக்கங்கள் என்கிற�ோம்.

ஐகாரக்குறுக்கம்
ஐ, கை, பை என ஐகார எழுத்து, தனித்து வரும் இடங்களில் தனக்குரிய இரண்டு
ம ா த் தி ரை அ ள வி ல் மு ழு மை ய ாக ஒ லி க் கி ற து . வை ய ம் , ச மை ய ல் , ப ற வை எ ன
ச�ொற்களின் முதல், இடை, இறுதி ஆகிய இடங்களில் வரும்போது தனக்குரிய இரண்டு
மாத்திரை அளவிலிருந்து குறைந்து ஒலிக்கிறது. இவ்வாறு குறைந்து ஒலிக்கும் ஐகாரம்
ஐகாரக்குறுக்கம் எனப்படும்.
ஐகாரம் ச�ொல்லின் முதலில் வரும்போது ஒன்றரை மாத்திரை அளவில் ஒலிக்கும்.
ஐகாரம் ச�ொல்லின் இடையிலும் இறுதியிலும் வரும்போது ஒரு மாத்திரை அளவில்
ஒலிக்கும்.

ஔகாரக்குறுக்கம்
ஔ, வ�ௌ என ஔகார எழுத்து, தனித்து வரும் இடங்களில் தனக்குரிய இரண்டு
மாத்திரை அளவில் முழுமையாக ஒலிக்கிறது. ஔவையார், வ�ௌவால் எனச் ச�ொற்களின்
முதலில் வரும்போது தனக்குரிய இரண்டு மாத்திரை அளவிலிருந்து குறைந்து ஒன்றரை
மாத்திரை அளவில் ஒலிக்கிறது. இவ்வாறு குறைந்து ஒலிக்கும் ஔகாரம் ஔகாரக்குறுக்கம்
எனப்படும்.
ஔகாரம் ச�ொல்லின் இடையிலும் இறுதியிலும் வராது.

மகரக்குறுக்கம்
அம்மா, பாடம் படித்தான் ஆகிய ச�ொற்களில் மகர மெய்யெழுத்து தனக்குரிய அரை
மாத்திரை அளவில் முழுமையாக ஒலிக்கிறது.
வலம் வந்தான் என்பதில் மகர மெய்யெழுத்தை அடுத்து வகர எழுத்து வருவதால்
மகரமெய்யானது தனக்குரிய அரை மாத்திரை அளவிலிருந்து குறைந்து கால் மாத்திரை
அளவில் ஒலிக்கிறது.
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ப�ோலும் என்னும் ச�ொல்லைப் ப�ோன்ம் என்றும், மருளும் என்னும் ச�ொல்லை
மருண்ம் என்றும் செய்யுளில் ஓசைச் சீர்மைக்காகப் பயன்படுத்தினர். இச்சொற்களில்
மகரமெய்யானது ன், ண் ஆகிய எழுத்துகளை அடுத்து வருவதால் தனக்குரிய அரை
மாத்திரை அளவிலிருந்து குறைந்து கால் மாத்திரை அளவில் ஒலிக்கிறது. இவ்வாறு
குறைந்து ஒலிக்கும் மகரம் மகரக்குறுக்கம் எனப்படும்.

ஆய்தக் குறுக்கம்:
அஃது, எஃகு ஆகிய ச�ொற்களில் ஆய்த எழுத்து, தனக்குரிய அரை மாத்திரை அளவில்
முழுமையாக ஒலிக்கிறது.
முள் + தீது என்பது முஃடீது எனவும், கல் + தீது என்பது கஃறீது எனவும் சேரும்.
இச்சொற்களில் உள்ள ஆய்த எழுத்து, தனக்குரிய அரை மாத்திரை அளவிலிருந்து
குறைந்து கால் மாத்திரை அளவில் ஒலிக்கிறது. இவ்வாறு குறைந்து ஒலிக்கும் ஆய்தம்
ஆய்தக்குறுக்கம் எனப்படும்.

கற்பவை கற்றபின்
ஐகார, ஔகார, மகர, ஆய்தக்குறுக்கங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக அமையும்
ச�ொற்களைத் த�ொகுத்து எழுதுக.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. 'வேட்கை' என்னும் ச�ொல்லில் ஐகாரக் குறுக்கம் பெறும் மாத்திரை அளவு ______.
		

அ) அரை	

ஆ) ஒன்று		

இ) ஒன்றரை	

ஈ) இரண்டு

2. மகரக் குறுக்கம் இடம்பெறாத ச�ொல் ________.
		

அ) ப�ோன்ம்

ஆ) மருண்ம் 		

இ) பழம் விழுந்தது

ஈ) பணம் கிடைத்தது

3. 	ச�ொல்லின் முதலில் மட்டுமே இடம் பெறுவது _______.
		

அ) ஐகாரக் குறுக்கம் 			

ஆ) ஔகாரக் குறுக்கம்

		

இ) மகரக் குறுக்கம் 			

ஈ) ஆய்தக் குறுக்கம்

குறுவினா
1. ஔகாரம் எப்பொழுது முழுமையாக ஒலிக்கும்?
2. 	ச�ொல்லின் முதல், இடை, இறுதி ஆகிய இடங்களில் ஐகாரக்குறுக்கம் பெறும்
மாத்திரை அளவு யாது?
3. மகரக்குறுக்கத்துக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
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ம�ொழியை ஆள்வோம்!
கேட்க.
இயற்கை ஆர்வலர் ஒருவரது உரையைக் கேட்டு மகிழ்க.
கீழ்க்காணும் தலைப்புகளுள் ஒன்றைப் பற்றி இரண்டு நிமிடம் பேசுக.
1.	காட்டு வளமே நாட்டு வளம்!
2.	காட்டின் பயன்கள்.
ச�ொல்லக் கேட்டு எழுதுக.
1.

மரங்கள் வெயிலை மறைக்கும்.

2.

மனிதர் வாழ்வு இயற்கைய�ோடு இயைந்தது.

3.	பெருவாழ்வு வாழ்ந்த மரம் பேய்க்காற்றில் சாய்ந்தது.
4.	காட்டின் வளத்தைக் குறிக்கும் குறியீடு புலியாகும்.
5.

யானைகள் கூட்டமாக வாழும் இயல்புடையவை.

அறிந்து பயன்படுத்துவ�ோம்.
	பால் ஐந்து வகைப்படும். அவை ஆண்பால், பெண்பால், பலர்பால், ஒன்றன்பால்,
பலவின்பால் ஆகியனவாகும்.
உயர்திணையில்,
1.

ஓர் ஆணைக் குறிப்பது ஆண்பால். (எ.கா.) மாணவன், செல்வன்.

2.

ஒரு பெண்ணைக் குறிப்பது பெண்பால். (எ.கா) ஆதினி, மாணவி .

3.

ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்களைக் குறிப்பது பலர்பால். (எ.கா.) மாணவர்கள், மக்கள் .

அஃறிணையில்,
4.

ஒன்றைக் குறிப்பது ஒன்றன்பால்.

		

(எ.கா.) கல், பசு.

5.

ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவற்றைக் குறிப்பது பலவின்பால்.

		

(எ.கா.) மண் புழுக்கள், பசுக்கள்.

எதிர்பாலுக்குரிய பெயர்களை எழுதுக.
1.	மகளிர்

X

___________

2.

அரசன்

X ___________

3.	பெண்	

X

___________

4.	மாணவன்

X ___________

5. சிறுவன்

X

___________

6.

X ___________

த�ோழி
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படத்திற்குப் ப�ொருத்தமான பாலை எழுதுக.

ஒன்றன்பால்
___________

___________

___________

___________

___________

___________

பிழையைத் திருத்திச் சரியாக எழுதுக.
(எ.கா.) கண்ணகி சிலம்பு அணிந்தான். – கண்ணகி சிலம்பு அணிந்தாள்.
1. க�ோவலன் சிலம்பு விற்கப் ப�ோனாள்.
2. அரசர்கள் நல்லாட்சி செய்தார்.
3. பசு கன்றை ஈன்றன.
4. மேகங்கள் சூழ்ந்து க�ொண்டது.
5. குழலி நடனம் ஆடியது.
கடிதம் எழுதுக.
நீங்கள் சென்று வந்த சுற்றுலா குறித்து உங்கள் நண்பனுக்குக் கடிதம் எழுதுக.

ம�ொழிய�ோடு விளையாடு
வட்டத்திலுள்ள எழுத்துகளைப் பயன்படுத்திச் ச�ொற்களை அமைக்க.
___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________
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ச�ொற்களை இணைத்துப் புதிய ச�ொற்கள் அமைக்க.
வாழை

தயிர்

கூடு

திடல்

பாட்டு

குருவி

க�ொய்யா

ச�ோறு

பழம்

பறவை

விளையாட்டு

கூட்டம்

அவரை

ப�ோட்டி

காய்

(எ.கா.) வாழை + காய் = வாழைக் காய்
விடுகதைகளுக்கு விடை எழுதுக.
1. மரம் விட்டு மரம் தாவுவேன்; குரங்கு அல்ல.
வளைந்த வாலுண்டு; புலி அல்ல.
	க�ொட்டைகளைக் க�ொறிப்பேன்; கிளி அல்ல.
முதுகில் மூன்று க�ோடுகளை உடையவன். நான் யார்? ___________.
2. என் பெயர் மூன்று எழுத்துகளைக் க�ொண்டது.
முதலெழுத்தை நீக்கினால் மறைப்பேன்.
இரண்டாம் எழுத்தை நீக்கினால் குரைப்பேன்.
மூன்றாம் எழுத்தை நீக்கினால் குதிப்பேன். நான் யார்? ___________.
3.	வெள்ளையாய் இருப்பேன்; பால் அல்ல.
		

மீன் பிடிப்பேன்; தூண்டில் அல்ல

		தவமிருப்பேன்; முனிவரல்ல நான் யார்? ___________.

நிற்க அதற்குத் தக...
என் பொறுப்புகள்...
1.

என்னால் இயன்ற அளவு மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்ப்பேன்.

2.

இயற்கைச் சமநிலையைப் பேணிப் பாதுகாப்பேன்.

கலைச்சொல் அறிவோம்.
தீவு

–

Island

இயற்கை வளம்

-

வன விலங்குகள்

-

வனப் பாதுகாவலர்	 -

உவமை

-

Parable

Natural Resource	காடு

-

Jungle

Wild Animals

-

Forestry

-

Bio Diversity

வனவியல்

Forest Conservator	பல்லுயிர் மண்டலம்

இணையத்தில் காண்க
இந்தியாவிலுள்ள வனவிலங்குக் காப்பகங்கள் பற்றிய விவரங்களைத் திரட்டி வருக.
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வாழ்வியல்

இயல்

திருக்குறள்

இரண்டு

”அணுவைத் துளைத்து ஏழ்கடலைப் புகட்டிக்
குறுகத் தரித்த குறள்”
என்று திருக்குறளின் பெருமையை ஔவையார் ப�ோற்றுகிறார்.
மனித சமுதாயத்தை ஆழ்ந்து ந�ோக்கி, அஃது எவ்வாறு வாழ
வேண்டும் என்று நன்கு சிந்தித்து எழுதப்பட்ட நூல் திருக்குறள்.
இது ப�ோன்ற ஒரு நூல் உலகில் எந்த ம�ொழியிலும் இதுவரை
த�ோன்றியது இல்லை என்பர். அத்தகைய பெருமைமிகு திருக்குறளைப் படிப்போம்.

அழுக்காறாமை
1.		ஒழுக்காறாக் க�ொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து
அழுக்காறு இலாத இயல்பு.
ப�ொருள் : ஒருவர் தன் நெஞ்சில் ப�ொறாமையில்லாத குணத்தையே ஒழுக்க
நெறியாகக் க�ொண்டு வாழ வேண்டும்.
2.

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான்

	கேடும் நினைக்கப் படும்.
ப�ொருள்: ப�ொறாமை க�ொண்டவருடைய செல்வமும், ப�ொறாமை இல்லாதவருடைய
வறுமையும் சான்றோரால் ஆராயப்படும்.

புறங்கூறாமை
3.

கண்நின்று கண்அறச் ச�ொல்லினும் ச�ொல்லற்க
முன்இன்று பின்நோக்காச் ச�ொல்.
ப�ொருள்: ஒருவருக்கு நேர்நின்று கடுமையான ச�ொற்களைச் ச�ொன்னாலும் ச�ொல்லலாம்.
ஆனால், அவர் இல்லாதப�ோது புறங்கூறுதல் கூடாது.

4.

ஏதிலார் குற்றம்போல் தம்குற்றம் காண்கிற்பின்
தீதுண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு.*
ப�ொருள்: பிறருடைய குற்றத்தைக் காண்பது ப�ோல், தன்னுடைய
காண்பவருடைய வாழ்வில் துன்பம் இல்லை.

குற்றத்தையும்
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அருளுடைமை
5.

அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் ப�ொருட்செல்வம்
பூரியார் கண்ணும் உள.
ப�ொருள்: அருளாகிய செல்வமே செல்வங்களுள் சிறந்த செல்வமாகும். ப�ொருட்செல்வம்
இழிந்தவரிடத்திலும் உள்ளது.

6.	வலியார்முன் தன்னை நினைக்கதான் தன்னின்
	மெலியார்மேல் செல்லும் இடத்து.
ப�ொ ரு ள் : ஒ ரு வ ர் தம்மை வி ட மெ லி ந ்த வ ர ை து ன் பு று த் து ம் ப ோ து , தம்மை வி ட
வலிமையுடையவரின் முன் தான் அஞ்சி நிற்கும் நிலையை எண்ணிப் பார்த்தல்
வேண்டும்.

வாய்மை
7.	வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாத�ொன்றும்
தீமை இலாத ச�ொலல்.*
	ப�ொருள்: வாய்மை எனப்படுவது மற்றவர்க்கு ஒரு தீங்கும் தராத ச�ொற்களைச் ச�ொல்லுதல்
ஆகும்.
8.

தன்நெஞ்சு அறிவது ப�ொய்யற்க ப�ொய்த்தபின்
தன்நெஞ்சே தன்னைச் சுடும்.
ப�ொருள்: ஒருவர் தம் நெஞ்சறிய ப�ொய் ச�ொல்லக்கூடாது. அவ்வாறு கூறினால் அவர்
நெஞ்சமே அவரை வருத்தும்.

9.

உள்ளத்தால் ப�ொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார்
உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன்.*

	ப�ொருள்: உ
 ள்ளத்தில் ப�ொய் இல்லாமல் வாழ்பவர், உலகத்தார் உள்ளங்களில் எல்லாம்
இருப்பவர் ஆவார்.

இறைமாட்சி
10. இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த
	வகுத்தலும் வல்லது அரசு.*
ப�ொருள்:	ப�ொருள் வரும் வழிகளை அறிதலும், அவ்வழிகளில் ப�ொருள்களைச் சேர்த்தலும்,
சேர்த்த ப�ொருளைப் பாதுகாத்தலும், காத்த ப�ொருளைப் பயனுள்ள வகையில்
திட்டமிட்டுச் செலவிடுதலும் சிறந்த அரசின் செயல்களாகும்.
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நூல் சைளி
திருககுைரளத் ேநே திருவளளுவர இைணடகாயிைம்
ஆணடுகளுககு முற்பட்டவர என்று கூறுவர. இவர
முேற்பகாவ்லர, தபகாய்யில் பு்லவர, தெந�காப்தபகாேகார தபகான்ை
சிைப்புப் தபயரகளகாலும் குறிப்பிடப்படுகிைகார.
ேமிழ்நூல்களில் ‘திரு’ என்னும் அரடதமகாழிதயகாடு வருகின்ை முேல்
நூல் திருககுைள ஆகும். திருககுைள அைத்துப்பகால், தபகாருட்பகால்,
இன்பத்துப்பகால் என மூன்று பகுப்புகரளக தககாணடது. இதில்
அைம்-38, தபகாருள-70, இன்பம்-25 என தமகாத்ேம் 133 அதிககாைஙகள உளளன.
அதிககாைத்திற்கு 10 குைட்பகாககள வீேம் 1330 குைட்பகாககள உளளன. இேற்கு முப்பகால்,
தேய்வநூல், தபகாய்யகாதமகாழி தபகான்ை பிை தபயரகளும் உளளன.

மதிபபீடு
சரியொன விணைணயத் த�ர்நம�டுத்து எழுது்க.
1. வொய்ணம எனப்பைடுவது ______.
அ) அன்பைொ்கப் தபைசு�ல்

ஆ) தீஙகு�ரொ� மசொற்கணளப் தபைசு�ல்

இ) �மிழில் தபைசு�ல்

ஈ) சத்�மொ்கப் தபைசு�ல்

2. ______ மசல்வம் சொன்தறொர்களொல் ஆரொயப்பைடும்.
அ) மன்னன்

ஆ) மபைொறொணம இல்லொ�வன்

இ) மபைொறொணம உள்ளவன்

ஈ) மசல்வ்ந�ன்

3. ‘மபைொருட்மசல்வம்’ என்னும் மசொல்ணலப் பிரித்து எழு�க் கிணைப்பைது ______.
அ) மபைொரு + மசல்வம்

ஆ) மபைொருட் + மசல்வம்

இ) மபைொருள் + மசல்வம்

ஈ) மபைொரும் + மசல்வம்

4. ‘யொம�னின்’ என்னும் மசொல்ணலப் பிரித்து எழு�க் கிணைப்பைது ______.
அ) யொ+எனின்

ஆ) யொது+ம�னின்

இ) யொ+ம�னின்

ஈ) யொது+எனின்

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

ஆ) �ன்மனஞசு

இ) �ொமனஞசு

ஈ) �மனஞசு

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

ஆ) தீதுஉணதைொ

இ) தீதிணதைொ

ஈ) தீயுணதைொ
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சிறந்த அரசின் பணிகளை வரிசைப்படுத்தி எழுதுக.
அ) 		ப�ொருளைப் பிரித்துச் செலவு செய்தல்.
ஆ)		ப�ொருள் வரும் வழிகளை அறிதல்.
இ) 		சேர்த்த ப�ொருளைப் பாதுகாத்தல்.
ஈ) 		ப�ொருள்களைச் சேர்த்தல்.
குறுவினா
1.

எப்போது தன்நெஞ்சே தன்னை வருத்தும்?

2.

வாழும் நெறி யாது?

3.

உலகத்தார் உள்ளங்களில் எல்லாம் இருப்பவன் யார்?

கீழ்க்காணும் ச�ொற்களைக் க�ொண்டு திருக்குறள் அமைக்க.
ப�ொருட்செல்வம்

எல்லாம்

பூரியார்

செல்வத்துள்

கண்ணும்

அருட்செல்வம்

உள

செவிச்செல்வம்

அச்செல்வம்

தலை

செல்வம்

1.

-

___________ ___________ ___________ ___________
___________ ___________ ___________

2.

___________ ___________ ___________ ___________
___________ ___________ ___________ _

பின்வரும் பத்திக்குப் ப�ொருத்தமான திருக்குறளைத் தேர்ந்தெடு.
அறவழி என்றவுடன் நம் நினைவுக்கு வருபவர் தேசத்தந்தை காந்தியடிகள். அவர் தம்
சிறு வயதில் ‘அரிச்சந்திரன்’ நாடகத்தைப் பார்த்தார். அதில் அரிச்சந்திரன் என்னும் மன்னர்
‘ப�ொய் பேசாமை’ என்னும் அறத்தை எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் கடைப்பிடித்தார்.
இந்த நாடகத்தைக் கண்ட காந்தியடிகள் தாமும் ப�ொய் பேசாமையைக் கடைப்பிடிக்க
வேண்டும் என்று உறுதி பூண்டார். அதனைத் தம் வாழ்நாள் முழுவதும் பின்பற்றினார்.
இப்பண்பே காந்தியடிகள் எல்லார் இதயத்திலும் இடம் பிடிக்கக் காரணமாக அமைந்தது.
1.

		

ஒழுக்காறாக் க�ொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து
அழுக்காறு இலாத இயல்பு.

2.	வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாத�ொன்றும்
		

தீமை இலாத ச�ொலல்.

		

உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன்.

3.

உள்ளத்தால் ப�ொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார்
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இயல்

மூன்று

நொடு அதத நொடு

்கற்றல் ்நொக்்கங்கள்


புேநபானூறறுப ்பாடைலின் மையக்ருத்து மவளிப்டும் வம்யில உணர்ச்சியுடைன்
வபாய்விட்டுப ்டித்ேல



்மேப்பாடைல ்குதிமயப ்டித்து நயங்்மள அறிேல.



நபாட்டுப்றறில சிேந்து விளங்கிய ஆளுமை்ள் குறித்ே ே்வல்மளப ்பாடைப்குதி
வழி புரிந்து ம்பாள்ளுேல



மெபாற்ள் ைறறும் மேபாடைர்்ளில ்யின்றுவரும் விமைமுறறு்மள அறிந்து
்யன்்டுத்துேல
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கவிதைப்பேழை

இயல்

மூன்று

புலி தங்கிய குகை
தமிழர்கள் பழங்காலம் முதலே கல்வியிலும் வீரத்திலும் சிறந்து
விளங்கினர். நாட்டைக் காக்கப் ப�ோர்க்களம் செல்வதைத்
த ம் மு தன்மை ய ா ன கடமைக ளு ள் ஒ ன்றாக க் க ரு தி ன ர் .
கல்வியறிவும் கவிபாடும் திறனும் பெற்ற சங்ககாலத் தாய்
ஒருவர் தம் மகனின் வீரத்தைப் பற்றிப் பெருமிதத்துடன் கூறும்
செய்தியை அறிவ�ோம்.

சிற்றில் நற்றூண் பற்றி நின்மகன்
யாண்டு உளன�ோ எனவினவுதி என்மகன்
யாண்டுஉளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும்
புலிசேர்ந்து ப�ோகிய கல்அளை ப�ோல
ஈன்ற வயிற�ோ இதுவே
த�ோன்றுவன் மாத�ோ ப�ோர்க்களத் தானே*
-காவற்பெண்டு

கவிநடை உரை
எம் சிறுகுடிலின் அழகிய தூணைப் பற்றி நின்று
என் மகன் எங்கே என்று வினவும் பெண்ணே!
அவனிருக்கும் இடம் யானறியேன்;
புலி தங்கிச் சென்ற குகை ப�ோல
அவனைப் பெற்ற வயிறு இங்குள்ளது;
ஒருவேளை அவன் ப�ோர்க்களத்தில் இருக்கக் கூடும்!

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
சிற்றில்

– சிறு வீடு

யாண்டு

–

எங்கே

கல் அளை

– 	கற்குகை	

ஈன்ற வயிறு – 	பெற்றெடுத்த வயிறு

பாடலின் ப�ொருள்
(சால்புடைய பெண் ஒருத்தி புலவரின் வீட்டிற்குச் சென்று, ‘அன்னையே! உன் மகன்
எங்கு உள்ளான்?’ என்று கேட்டாள். )
‘சிறு அளவிலான எம் வீட்டின் தூணைப் பற்றிக்கொண்டு, ஏதும் அறியாதவள் ப�ோல
நீ “உன் மகன் எங்கே?” என என்னைக் கேட்கிறாய். அவன் எங்குள்ளான் என்று எனக்குத்
தெரியவில்லை. ஆயினும் புலி தங்கிச் சென்ற குகை ப�ோல அவனைப் பெற்றெடுத்த வயிறு
என்னிடம் உள்ளது. அவன் இங்கில்லை எனில் ப�ோர்க்களத்தில் இருக்கக்கூடும். ப�ோய்க்
காண்பாயாக’ என்று புலவர் பதிலளித்தார்.
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நூல் சைளி
ககாவற்தபணடு ெஙக ககா்லப் தபணபகாற்பு்லவரகளுள ஒருவர. தெகாை மன்னன்
தபகாைரவக தககாப்தபரு �ற்கிளளியின் தெவிலித்ேகாயகாக விளஙகியவர என்பர.
கல்வியில் தேரச்சியும் கவிபகாடும் ஆற்ைலும் மிகக இவர, ெஙக ககா்ல மககளின்
வீைத்ரேக கருப்தபகாருளகாகக தககாணடு இப்பகாடர்லப் பகாடியுளளகார. இவர பகாடிய ஒதை ஒரு
பகாடல் புை�கானூற்றில் இடம்தபற்றுளளது.
புை�கானூறு எட்டுத்தேகாரக நூல்களுள ஒன்று. இநநூல் பணரடகககா்லத் ேமிழ் மககளின்
வகாழ்கரகமுரை, �காகரிகம், பணபகாடு, வீைம் முேலியவற்ரை தவளிப்படுத்தும் நூ்லகாக
விளஙகுகிைது. இநநூலில் 86-ஆம் பகாடல் இஙகுத் ேைப்பட்டுளளது.

்கறபேதை ்கற்றபின்
1.

சங்க ்கொலப் மபைணபைொற புலவர்களின் மபையர்கணள அறி்நது எழுது்க.

2.

பைணணைக்்கொலப் தபைொரக்்கருவி்கள் சிலவறணறப் பைைம் வணர்நது அவறறின்
மபையர்கணள எழுது்க.

மதிபபீடு
சரியொன விணைணயத் த�ர்நம�டுத்து எழுது்க.
1. 'யொணடு' என்னும் மசொல்லின் மபைொருள் _______.
அ) எனது

ஆ) எஙகு

இ) எவ்வளவு

ஈ) எது

2. ‘யொணடுளதனொ?’ என்னும் மசொல்ணலப் பிரித்து எழு�க் கிணைப்பைது ______.
அ) யொணடு + உளதனொ?

ஆ) யொண + உளதனொ?

இ) யொ + உளதனொ?

ஈ) யொணடு + உதனொ?

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

ஆ) ்கல்அணள

இ) ்கலலணள

ஈ) ்கல்லுணள

குறுவினொ
�ம் வயிறறுக்குத் �ொய் எ�ணன உவணமயொ்கக் கூறுகிறொர?
சிறுவினொ
�ம் ம்கன் குறித்துத் �ொய் கூறிய மசய்தி்கணளத் ம�ொகுத்து எழுது்க.
சி்ந�ணன வினொ
�ொய் �ன் வயிறணறப் புலி �ஙகிச்மசன்ற குண்கதயொடு ஒப்பிடுவது ஏன்?
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இயல்

மூன்று

்கவிததப்பேதை

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

சுத்தவீர சூரன் கட்்ட ்�ாம்முதுவர
துலஙகும் �ாஞவை ைளஙகள ்ைாலவைன்
நொட்டு ைளஙகவளச ்ைாலலுகிவறன் - �ாஞவைக்
வகாட்வ்ட ைளஙகவளக் வகளுவமயா
வகாட்வ்டகளாம் சுத்துக் வகாட்வ்டகளாம் - மதில
வகாட்வ்டகளதான் ்கட்டி வைவலகளாம்
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வீட்டிலுயர் மணிமேடைகளாம் - மெத்தை
வீடுகளா மதில�ோடை களாம்
பூட்டுங்கதவுகள் நேர்த்திகளாம் - பணப்
	ப�ொக்கிஷ வீடும்பார் சாஸ்திகளாம்
ஆசார வாசல் அலங்காரம் - துரை
ராசன் கட்டப�ொம்மு சிங்காரம்
ராசாதி ராசன் அரண்மனையில் - பாஞ்சை
	நாட்டரசன் க�ொலுவீற்றிருந்தான்.
விந்தையாகத் தெருவீதிகளும் - வெகு
விஸ்தாரமாய்க் கடை வாசல்களும்
நந்தவனங்களும் சந்தனச் ச�ோலையும் – அங்கே
	நதியும் செந்நெல் கமுகுகளும்,
வாரணச் சாலை ஒருபுறமாம் - பரி
	வளரும் சாலை ஒருபுறமாம்
த�ோரண மேடை ஒருபுறமாம் - தெருச்
	ச�ொக்கட்டான் சாரியல்ஓர் புறமாம்
ச�ோலையில் மாங்குயில் கூப்பிடுமாம் - வளம்
	ச�ொல்லி மயில் விளையாடிடுமாம்
அன்பு வளர்ந்தேறும் பாஞ்சாலநாட்டில் – சில
அதிசயம் ச�ொல்கிறேன் கேளுமையா
முயலும் நாயை விரட்டிடுமாம் - நல்ல
முனையுள்ள பாஞ்சால நாட்டினிலே
பசுவும் புலியும் ஒரு துறையில் - வந்து
	பால்குடிக்குந் தண்ணீர் தான் குடிக்கும்.
கறந்த பாலையுங் காகங் குடியாது – எங்கள்
கட்டப�ொம்மு துரை பேரு ச�ொன்னால்
வரந்தருவாளே சக்க தேவி – திரு
	வாக்கருள் செய்வாளே சக்க தேவி

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
சூரன்

- வீரன்

வாரணம்

- யானை

ப�ொக்கிஷம் -	செல்வம்	பரி

- குதிரை

சாஸ்தி

- மிகுதி

- அழகு

விஸ்தாரம்

-	பெரும்பரப்பு	கமுகு

சிங்காரம்

-	பாக்கு
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பேொ்டலின் சபேொருள்
கு ண ற யி ல் ல ொ � வீ ர ன ொ கி ய ்க ட் ை ம பை ொ ம் ம ன்
பைொஞசொலஙகுறிச்சியின் வளங்கணளக் கூறுகின்தறன்.

இ ரு ்ந து

ஆ ட் சி

ம ச ய் யு ம்

அ ்ந ந ொ ட் டி ன் வ ள த் ண � யு ம் பை ொ ஞ ச ொ ல ங கு றி ச் சி க் த ்க ொ ட் ண ை யி ன் வ ள த் ண � யு ம்
த்களுங்கள். அ்நந்கரில் பைல சுறறு்களொ்கக் த்கொட்ணை்கள் இருக்கும். அணவ மதில்்களொல்
சூழப்பைட்ைணவயொ்க மி்கவும் வலிணமயொ்கக் ்கட்ைப்பைட்டிருக்கும்.
வீடு்கள்த�ொறும் மணி்களொல் அழகுமசய்யப்பைட்ை தமணை்கள் இருக்கும். வீடு்கள்
எல்லொம் மதில்்களொல் சூழப்பைட்ை மொடிவீடு்களொ்க இருக்கும். வீட்டுக் ்க�வு்கள் மி்கவும்
தநரத்தியொ்கவும் வீடு்கள் மசல்வம் நிணற்ந�ணவயொ்கவும் இருக்கும்.
அரணமணன வொயில் முணறப்பைடி அழகுபைடுத்�ப்பைட்டு இருக்கும். அழகு மிகு்ந�
அரசனொகிய ்கட்ைமபைொம்மன் அரசணவயில் வீறறிருப்பைொன்.
புதுணமயொன ம�ருவீதி்களும் மபைரும்பைரப்பில் அணம்ந� ்கணை்களும் இருக்கும்.
பூஞதசொணல்களும் ச்ந�னமரச் தசொணல்களும் ஆறு்களும் மநல்வயல்்களும் பைொக்குத்
த�ொப்பு்களும் அ்நநொட்டிறகு அழகு தசரக்கும்.
யொணனக் கூைமும் குதிணரக் ம்கொட்டிலும் ஒருபுறம் இருக்கும். த�ொரைங்கள் ்கட்ைப்பைட்ை
தமணையும் �ொயம் ஆடுவ�ற்கொன இைமும் ஒருபுறம் இருக்கும்.
தசொணல்களில் குயில்்கள் கூவும். மயில்்கள் நொட்டின் வளத்ண�க் கூறி விணளயொடும்.
அன்பு வளரும் நொைொகிய பைொஞசொலஙகுறிச்சியில் நி்கழும் சில வி்நண�்கணளச் மசொல்கிதறன்.
வீரம் மிகு்ந� நொைொகிய பைொஞசொலஙகுறிச்சியில் உள்ள முயலொனது �ன்ணனப்
பிடிக்்கவரும் தவட்ணை நொணய எதிரத்து விரட்டிவிடும். பைசுவும் புலியும் நீரநிணலயின் ஒதர
துணறயில் நின்று பைொல்தபைொன்ற �ணணீணரக் குடிக்கும்.
மன்னன் ்கட்ைமபைொம்மனின் மபையணரச் மசொன்னொல் ்கற்நது ணவத்� பைொணலக்கூைக் ்கொ்கம்
குடிக்்கொது.
சக்்கமொத�வி பைொஞசொலஙகுறிச்சிக்குத் திருவொக்கு அருள்வொள்.

நூல் சைளி
கட்டதபகாம்மன் கரேப்பகாடல்கள ப்ல வடிவஙகளில் வைஙகி வருகின்ைன. அரவ
ப்லைகால் பதிப்பிககப்பட்டுளளன. �ம் பகாடப்பகுதி �கா. வகானமகாமர்ல தேகாகுத்து
தவளியிட்டுளள வீைபகாணடிய கட்டதபகாம்மு கரேப்பகாடல் என்னும் நூலில் இருநது
எடுககப்பட்டது.

்கறபேதை ்கற்றபின்
உங்கள் வீட்டில் உள்ள மபைரிதயொரிைம் நொட்டுப்புறக்்கண�ப் பைொைல்்கணளக் த்கட்டு
வ்நது வகுப்பைணறயில் பைகிர்க.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. ஊர்வலத்தின் முன்னால் _____ அசைந்து வந்தது.
		

அ) த�ோரணம்

ஆ) வானரம்

இ) வாரணம் ஈ) சந்தனம்

2.	பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் _____ நாயை விரட்டிடும்,
		

அ) முயல்

ஆ) நரி 		

இ) பரி

ஈ) புலி

3. மெத்தை வீடு என்று குறிப்பிடப்படுவது _____.
		

அ) மெத்தை விரிக்கப்பட்ட வீடு		

ஆ) படுக்கையறை உள்ள வீடு

		

இ) மேட்டுப் பகுதியில் உள்ள வீடு		

ஈ) மாடி வீடு

4. ‘பூட்டுங்கதவுகள்’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _____.
		

அ) பூட்டு + கதவுகள் 			

ஆ) பூட்டும் + கதவுகள்

		

இ) பூட்டின் + கதவுகள் 			

ஈ) பூட்டிய + கதவுகள்

5. ‘த�ோரணமேடை’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _____.
		

அ) த�ோரணம் + மேடை 			

ஆ) த�ோரண + மேடை

		

இ) த�ோரணம் + ஒடை 			

ஈ) த�ோரணம் + ஓடை

6. வாசல் + அலங்காரம் என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.
		

அ) வாசல்அலங்காரம் 			

ஆ) வாசலங்காரம்

		

இ) வாசலலங்காரம் 			

ஈ) வாசலிங்காரம்

ப�ொருத்துக.
	ப�ொக்கிஷம்

-

அழகு

சாஸ்தி		

-	செல்வம்

விஸ்தாரம்

-

சிங்காரம்

-	பெரும் பரப்பு

மிகுதி

குறுவினா
1.	பாஞ்சாலங்குறிச்சியின் க�ோட்டைகள் பற்றிக் கூறுக.
2.	பாஞ்சாலங்குறிச்சியின் இயற்கை வளம் எத்தகையது?
சிறுவினா
1.	பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் வீடுகள் எவ்வாறு இருக்கும்?
2.	பாஞ்சாலங்குறிச்சியின் வீரத்துக்குச் சான்றாகும் நிகழ்வுகள் பற்றி எழுதுக.
சிந்தனை வினா
நாட்டுப்புறக்கதைப் பாடல்களில் கட்டப�ொம்மன் பெரிதும் புகழப்படக் காரணம் என்ன?
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இயல்

மூன்று

உரைநடை உலகம்

தேசியம் காத்த செம்மல்
பசும்பொன் உ. முத்துராமலிங்கத்தேவர்
தமது த�ொண்டால் மக்களின் உள்ளங்களைக்
க வ ர ்ந ்த தலை வ ர ்க ள் ப ல ர் .
ந ா ட் டி ன்
விடுதலைக்காகப் பாடுபட்டோர் பலர். சமுதாயப்
பணி செய்தோர் பலர். அரசியல் பணி செய்தோர்
பலர். இவை அனைத்தையும் ஒருசேரச் செய்து
புகழ் பெற்ற தலைவர் ஒருவரைப் பற்றி அறிவ�ோம்.
தேசியம் உடல், தெய்வீகம் உயிர்
எனக் கருதி மக்கள் த�ொண்டு செய்தவர்
பசும்பொன் உ. முத்துராமலிங்கத்தேவர்.
இ வ ர் ‘ வீ ர ப்பேச்சா ல் எ த்தனைய�ோ
தி ய ா கி களை யு ம் வி வேகப்பேச்சா ல்
எ த்தனைய�ோ அ றி வ ா ளி களை யு ம்
உ ண ்டா க் கி ய வ ர் ;
உ ண ்மையை
ம றைக்கா ம ல்
வெ ளி யி டு வ தி ல்
த னி த் து ணி ச்ச ல் பெ ற ்ற வ ர் ; சு த்த த்
தி ய ா கி ’ எ ன் று தந்தை பெ ரி ய ா ர ா ல்
பாராட்டப்பட்டவர்.

இளமைக்காலம்
மு த் து ர ா ம லி ங ்க த்தே வ ர் கி . பி .
(ப�ொ.ஆ.) 1908 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர்த்
திங்கள் முப்பதாம் நாள் இராமநாதபுரம்
மாவட்டத்தில் பசும்பொன் என்னும் ஊரில்
செல்வச் செழிப்பு மிகுந்த குடும்பத்தில்
பி ற ந்தார் . அ வ ரு ட ை ய பெ ற ் ற ோர்
உக்கிர பாண்டியத்தேவர் – இந்திராணி
அ ம்மை ய ார் . இ வ ர் இ ள மை யி லேயே
அன்னையை இழந்ததால் இசுலாமியத் தாய்
ஒருவரால் பாலூட்டி வளர்க்கப்பட்டார்.
முத்துராமலிங்கத்தேவர் தன் த�ொடக்கக்கல்வியைக் கமுதியிலும் உயர்நிலைக்
கல்வியை மதுரை பசுமலைப் பள்ளியிலும் இராமநாதபுரத்திலும் பயின்றார். இவர்
இராமநாதபுரத்தில் படித்துக் க�ொண்டிருந்தப�ோது அவ்வூரில் பிளேக் ந�ோய் பரவியதால்
அவரது படிப்பு பாதியில் நின்றது. அதன்பிறகு தாமாகவே நிறைய நூல்களைப் படித்துத் தமது
அறிவையும் ஆற்றலையும் வளர்த்துக் க�ொண்டார்.
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பேல்துத்ற ஆற்றல்
முத்துரொமலிங்கத்த�வர �மிழ, ஆஙகிலம் ஆகிய இருமமொழி்களிலும் மசொறமபைொழிவு
ஆ ற று ம் தி ற ன் ம பை ற றி ரு ்ந � ொ ர . சி ல ம் பை ம் , கு தி ண ர ஏ ற ற ம் , து ப் பை ொ க் கி ச் சு டு � ல் ,
தசொதிைம், மருத்துவம் தபைொன்ற பைலதுணற்களிலும் ஆறறல் உணையவரொ்க விளஙகினொர.
முத்துரொமலிங்கத்த�வர இளணமயிதலதய அரசியலில் ஆரவம் ம்கொணடிரு்ந�ொர.

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

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

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

சதரிந்து சதளி்ைொம்
பசும்தபகான்னில் உளள முத்துைகாமலிஙகத்தேவர

நிரனவிடத்தில் அவர தேகான்றி மரைநே
அகதடகாபர முப்பேகாம் �காள ஆணடுதேகாறும் ேமிைக

அைசின் ெகாரபில் அைசு விைகா எடுககப்படுகிைது.
ேமிைகச் ெட்டமன்ைத்தில் அவைது திருவுருவப்படம்

திைநது ரவககப்பட்டுளளது. தென்ரனயில்

அைசு ெகாரபகாகச் சிர்ல அரமககப்பட்டுளளது.
இநதிய �காடளுமன்ை வளகாகத்திலும் சிர்ல
ரவககப்பட்டுளளது. இநதிய அைெகால் 1995 இல்
ேபகால் ேர்ல தவளியிடப்பட்டது.
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	மே லு ம்
தலை வ ர ்க ள்
ப ல ர் மு த் து ர ா ம லி ங ்க த்தே வ ரி ன்
பேச்சாற்றலைப் பாராட்டியுள்ளனர்.
‘ தென்னா ட் டு ச் சி ங ்க ம் எ ன் று
த ே வ ரை ச் ச� ொ ல் லு கி ற ா ர ்க ளே ,
அ து
ச ா ல ப்ப ொ ரு ந் து ம்
என
அ வ ர து த � ோ ற ்றத்தை ப் பா ர ்த்த
உ டனேயே நி னைத்தே ன் . அ வ ர்
பே ச த் த � ொ டங் கி ய து ம் சி ங ்க த் தி ன்
மு ழ க ்க ம் ப�ோ ல வே இ ரு ந்த து ’
எ ன் று அ றி ஞ ர் அ ண ்ணா வு ம்
அ வ ரை ப் பு கழ்ந் து ரை த் து ள்ளார் .
‘ மு த் து ர ா ம லி ங ்க த்தே வ ர் பே ச் சு
உள்ளத்தில் இருந்து வெளிவருகிறது;
உதடுகளிலிருந்து அல்ல. உள்ளத்தால்
எ தி லு ம் ப ற ்றற் று உ ண ்மையெ ன ப்
பட்டதை ம றைக்கா ம ல் அ ப்ப டி யே
ேநதாஜியுடன் முத்துராமலிங்கத்தேவர்
பேசிவிடுவது அவர் வழக்கம்’ என்று
மூதறிஞர் இராஜாஜி பாராட்டியுள்ளார். பாராளுமன்றத்தில் இவர் ஆங்கிலத்தில் பேசிய
பேச்சு வெள்ளையர் காலத்தில் விட்டல் பாய், வல்லபபாய் பட்டேல் ப�ோன்ற மேதைகள்
பேசிய பேச்சைப் ப�ோல் இருந்ததாக வடஇந்திய இதழ்கள் பாராட்டின. அவர் சட்டமன்ற
உ று ப் பி ன ர ாக இ ரு ந்த ப�ோ து ச ட்ட ம ன்ற த் தி ல் ஆ ற் றி ய உ ரைகளை அ னை வ ரு ம்
பாராட்டினர்.

தேர்தல் வெற்றிகள்
மக்களின் பேராதரவு பெற்ற தலைவராக விளங்கியவர் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர்.
1937 இல் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் இராமநாதபுரம் அரசர் சண்முக ராஜேஸ்வர
சேதுபதியை எதிர்த்துப் ப�ோட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றார். அப்போது இலண்டனில் பாரிஸ்டருக்குப்
படித்துவந்த த�ோழர் கே. டி. கே. தங்கமணி, 'இந்தியத் தேர்தலில் இராமநாதபுரம் மன்னரை
எதிர்த்துப் ப�ோட்டியிட்ட தேவர் அவர்களின் வெற்றியையும் ப�ொப்பிலி அரசரை எதிர்த்துப்
ப�ோட்டியிட்ட வி.வி.கிரி அவர்களின் வெற்றியையுமே இந்திய மாணவர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தோம்'
எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார். 1946 இல் ப�ோட்டியின்றி வெற்றிபெற்றார். 1952, 1957 ஆகிய ஆண்டுகளில்
நடந்த சட்டமன்ற, நாடாளுமன்றத் தேர்தல்களில் ப�ோட்டியிட்டு இரண்டிலும் வெற்றி பெற்றார்.
1962 இல் நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக, பரப்புரை செய்ய
இயலாதப�ோதிலும் தேர்தலில் வெற்றிபெற்றார்.

குற்றப்பரம்பரைச் சட்ட எதிர்ப்பு மாநாடு
ஆங்கில ஆட்சியில் மக்களை ஒடுக்குவதற்காகக் க�ொண்டு வரப்பட்டது குற்றப்பரம்பரைச்
சட்டம் ஆகும். பிறப்பாலேயே ஒருவரைக் குற்றவாளியாகக் கருதும் அச்சட்டத்தை நீக்குவதற்காக
மக்களைத் திரட்டிப் பலவேறு ப�ோராட்டங்களை நடத்தினார் முத்துராமலிங்கத்தேவர். 1934 ஆம்
ஆண்டு மே 12, 13 ஆகிய தேதிகளில் கமுதியில் குற்றப்பரம்பரைச் சட்ட எதிர்ப்பு மாநாட்டை
நடத்தினார். அவரது த�ொடர் ப�ோராட்டத்தால் 1948 ஆம் ஆண்டு அச்சட்டம் நீக்கப்பட்டது.
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ஆ்லய நுதைவுப ்பேொரொட்டம்

சதரிந்து சதளி்ைொம்

அக்்கொலத்தில் மதுணர மீனொட்சியம்மன்
த்கொவிலுக்குள் மசல்ல ஒரு சொரொருக்குத்
முத்துரொமலிங்கத்்தைரின் சி்றபபுப சபேயர்்கள்
�ணை இரு்ந�து. அத்�ணைணய எதிரத்து 1939
ஆம் ஆணடு ஜூணலத் திங்கள் எட்ைொம் நொள்
தேசியம் ககாத்ே தெம்மல், வித்யகா பகாஸ்கர,
ம து ண ர ண வ த் தி ய ந ொ � ஐ ய ர த ்க ொ வி ல்
பிைவென தகெரி, ென்மகாரகக ெணடமகாருேம்,
நுணழவுப் தபைொரொட்ைம் நைத்�த் திட்ைமிட்ைொர.
இநது புத்ேெமய தமரே.
அ � ண ன எ தி ர த் து அ ர ச் ச ்க ர ்க ள்
ஆலயப்பைணிணயப் புறக்்கணித்�னர. த�வர திருச்சுழியில் இரு்நது அரச்ச்கர்கள் இருவணர
அணழத்துவ்நது ஆலய நுணழவுப் தபைொரொட்ைத்ண� மவறறிமபைறச் மசய்�ொர.

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

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

சதொழி்லொைர் தத்லைர்
1938 ்கொலக்்கட்ைத்தில் மதுணரயில் 23 ம�ொழிலொளர சங்கங்களின் �ணலவரொ்கத் த�வர
தி்கழ்ந�ொர. மதுணரயிலிரு்ந� நூறபு ஆணல ஒன்றில் தவணலமசய்� ம�ொழிலொளர்களின்
உரிணமக்்கொ்கத் த�ொழர பை. ஜீவொன்ந�த்துைன் இணை்நது 1938 ஆம் ஆணடு தபைொரொட்ைம்
நைத்தினொர. அ�ற்கொ்க ஏழு திங்கள் சிணறத் �ணைணன மபைறறொர. உழவர்களின் நலன் ்கொக்்க
இ ர ொ ஜ பை ொ ண ள ய த் தி ல் மி ்க ப் ம பை ரி ய அ ள வி ல ொ ன ம ொ ந ொ டு ஒ ன் ண ற ந ை த் தி ன ொ ர .
மபைணம�ொழிலொளர்களுக்கு ம்கப்தபைறு ்கொலத்தில் ஊதியத்துைன் கூடிய விடுப்பு தவணடும்
என்று தபைொரொடினொர.

சித்ற ைொ�ம்
சு�்நதிரப் தபைொரொட்ைத்தில் மி்கத்தீவிரமொ்க ஈடுபைட்ை�ொல் ண்கது மசய்யப்பைட்டு அலிப்பூர,
அ ம ர ொ வ தி , � ொ த ம ொ , ்க ல் ்க த் � ொ , ம ச ன் ண ன , த வ லூ ர த பை ொ ன் ற சி ண ற ்க ளி ல்
சி ண ற ண வ க் ்க ப் பை ட் டி ரு ்ந � ொ ர . இ ர ண ை ொ ம்
சதரிந்து சதளி்ைொம்
உல்கப்தபைொர சமயத்தில் மத்திய பிரத�சத்தின்
�ொதமொ
எ ன் னு ம்
ந ்க ரி ல்
உ ள் ள
பசும்தபகான் முத்துைகாமலிஙகத்தேவர
இரொணுவச்சிணறயில் அணைக்்கப்பைட்டுப் தபைொர
இம்மணணு்லகில் வகாழ்நே �காளகள
முடி்ந�பிறகு�ொன் விடு�ணல மசய்யப்பைட்ைொர.
20,075. சுேநதிைப் தபகாைகாட்டத்திற்ககாகச்
சபேண்கதைத் சதயைமொ்க மதித்துப ்பேொறறியைர்
சிரையில் கழித்ே �காளகள 4000. ேன்
வகாழ்�காளில் ஐநதில் ஒரு பஙகிரனச்
த�வர 1936, 1955 ஆகிய ஆணடு்களில்
சிரையில் கழித்ே தியகாகச் தெம்மல்
இரணடுமுணற பைரமொ மசன்றிரு்ந�ொர. பைரமொவில்
முத்துைகாமலிஙகத்தேவர ஆவகார.
பு த் � பி ட் சு ்க ளி ல் உ ய ர ்ந � வ ர ்க ளு க் கு ப்
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பெண்கள் தங்கள் கூந்தலை நடைபாதையாக விரித்து வரவேற்பு அளிப்பது வழக்கம். தேவர்
பர்மா சென்றிருந்தப�ோது அவருக்கும் அத்தகைய வரவேற்பு அளிக்க முன்வந்தனர். ”இது
பெண்களை இழிவுபடுத்துவதாக உள்ளது” என்று கூறி, அதனை ஏற்க மறுத்துவிட்டார்.

நாடு ப�ோற்றும் நன்மகன்
ப�ொதுத்தொண்டுக்கு இடையூறாக இருக்கும் எனக் கருதித் திருமணம் செய்துக�ொள்ளாமல்
தியாக வாழ்வு வாழ்ந்தார் முத்துராமலிங்கத்தேவர். அவர் விவேகானந்தரின் தூதராக,
நேதாஜியின் தளபதியாக, சத்தியசீலராக, முருகபக்தராக, ஆன்மிகப் புத்திரராக, தமிழ்பாடும்
சித்தராக, தென்பாண்டிச் சீமையின் முடிசூடா மன்னராக, நீதிவழுவா நேர்மையாளராக,
புலமையில் கபிலராக, வலிமையில் கரிகாலனாக, க�ொடையில் கர்ணனாக, பக்தியில்
பரமஹம்சராக, இந்தியத் தாயின் நன்மகனாக விளங்கினார்.
இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த முத்துராமலிங்கத்தேவர் கி.பி.(ப�ொ.ஆ.) 1963 ஆம் ஆண்டு
அக்டோபர்த் திங்கள் முப்பதாம் நாளில் இவ்வுலகை விட்டு நீங்கி மக்கள் மனதில் நீங்கா
இடம் பெற்றார்.

கற்பவை கற்றபின்

நாட்டுக்கு உழைத்த சிறந்த பிற தலைவர்களைப் பற்றிய செய்திகளைத் திரட்டி எழுதுக.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக
1. முத்துராமலிங்கத்தேவர் முதன்முதலில் உரையாற்றிய இடம் ______.
		

அ) தூத்துக்குடி

ஆ) காரைக்குடி

இ) சாயல்குடி

ஈ) மன்னார்குடி

2. முத்துராமலிங்கத்தேவர் நடத்திய இதழின் பெயர் _____.
		

அ) இராஜாஜி

ஆ) நேதாஜி		

இ) காந்திஜி

ஈ) நேருஜி

3. த ே சி ய ம் காத்த செம்ம ல் எ ன ப் ப சு ம்ப ொ ன் மு த் து ர ா ம லி ங ்க த்தே வ ரை ப்
பாராட்டியவர் _____.
		

அ) இராஜாஜி

ஆ) பெரியார்		

இ) திரு.வி.க.

ஈ) நேதாஜி

குறுவினா
1.

முத்துராமலிங்கத்தேவரைப் பாராட்டிப் பெரியார் கூறியது யாது?

2.

மு த் து ர ா ம லி ங ்க த்தே வ ரி ன் பே ச் சு க் கு வ ா ய் ப் பூ ட் டு ச் ச ட்ட த் தி ன் மூ ல ம்
தடைவிதிக்கப்படக் காரணம் யாது?

3.

முத்துராமலிங்கத்தேவர் பெற்றிருந்த பல்துறை ஆற்றலைப் பற்றி எழுதுக.

சிறு வினா
1.	நேதாஜியுடன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் க�ொண்ட த�ொடர்பு பற்றி எழுதுக.
2.	த�ொழிலாளர் நலனுக்காக முத்துராமலிங்கத்தேவர் செய்த த�ொண்டுகள் யாவை?
சிந்தனை வினா
சிறந்த தலைவருக்குரிய பண்புகள் எவை என நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?

62

7th Std Tamil Term 1_13.01.2020.indd 62

14-01-2020 11:27:43

இயல்

மூன்று

விரிவானம்

கப்பல�ோட்டிய தமிழர்

தென்னாட்டில் உள்ள தூத்துக்குடி அந்நாளில் எந்நாட்டவரும்
அ றி ந்த து றை மு க ந க ர ம் . அ ந்நக ரி ன் பெ ரு மையை த் த ம்
பெருமையாக்கிக் க�ொண்டவர் சிதம்பரனார். அவர் தன்னலம்
துறந்த தனிப்பெரும் த�ொண்டர். ‘இந்தியக் கடலாட்சி எமதே
எனக் கருதி இறுமாந்திருந்த ஆங்கிலேயர் ப�ொறி கலங்கி,
நெறிமயங்கக் கப்பல�ோட்டிய தமிழர் சிதம்பரனார். நாட்டிலே
சுதந்திர உணர்ச்சியை ஊட்டியதற்காக அவரைச் சிறைக்கோட்டத்தில் மாட்டி மகிழ்ந்தது
ஆங்கில அரசாங்கம். சிறைவாசம் தீர்ந்த பின்னர்த் தூத்துக்குடிக்குத் திரும்பினார்
சிதம்பரனார். ஒரு நாள் மாலைப்பொழுது துறைமுகத்தின் அருகே உலாவச் சென்றார்.
பழைய நினைவுகள் எல்லாம் அவர் மனத்திலே படர்ந்தன. அக்கடற்கரையில் நின்று
அவர் பேசியிருந்தால் என்ன பேசியிருப்பார்? இத�ோ அவர் வாயாலேயே கேட்போம்!

“தென்னாட்டுத் துறைமுகமே!
மு ந் நூ று ஆ ண் டு க ள ாக நீ யே
இம்முத்துக் கரையில் முதன்மை
பெற் று
வி ள ங் கு கி ன்றா ய் !
மு ன்னா ளி ல் வ ள மு ற் றி ரு ந்த
க� ொ ற ்கை ப் பெ ரு ந் து றை யி ன்
வ ழி த்தோன்ற ல்
நீ யே
எ ன் று உ ணர்ந் து உ ன்னை
வ ணங் கு கி ன்றே ன் ; வ ாழ் த் து
கி ன்றே ன் . ஆ யி னு ம் , அ க்கா ல த்
து றை மு க த் தி ன் ம ா ட் சி யை யு ம்
இ க்கா ல த் தி ல்
கா ணு ம்
காட்சியையும் நினைத்துப் பார்க்கும் ப�ொழுது என் நெஞ்சம் குமுறுகின்றதே!
பார் அறிந்த க�ொற்கைத் துறைமுகத்திலே பாண்டியனுடைய மீனக்கொடி உயர்ந்து
பறந்தது. க�ொற்கைக்கடல் முத்துவளம் க�ொழித்தது. பழங்குடிகளாகிய பரதவர் மரக்கல
வணிகத்தால் வளம்பெற்று மாடமாளிகையில் வாழ்ந்தார்கள். இது, சென்ற காலத்தின்
சிறப்பு. இன்று, மீனக்கொடி எங்கே? ஆங்கில நாட்டுக் க�ொடியன்றோ இங்குப் பறக்கின்றது?
பரங்கியர் கப்பலன்றோ எங்கும் பறந்து திரிகின்றது? க�ொள்ளை இலாபம் அடைகின்ற
வெள்ளையர் கப்பலில், கூலி வேலை செய்கின்றனர் நம் நாட்டு மக்கள்! ச�ொந்த நாட்டிலே
வந்தவருக்கு அடிமைசெய்து வயிறு வளர்ப்பது ஒரு வாழ்வாகுமா? வசைய�ொழிய
வாழ்வாரே வாழ்வார் என்ற வள்ளுவர் வாய்மொழியை மறக்கலாமா?
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வளமொர்ந� துணறமு்கதம! இ்ந� வணசணய ஒழிப்பை�ற்கொ்க இ்நந்கரில் சுத�சக் ்கப்பைல்
்கம்மபைனி ஒன்று உருவொயிறறு. பைொர�நொட்டுச் மசல்வரும் அறிஞரும் அ்ந�க் ்கம்மபைனியில்
பைஙகும்கொணைொர்கள். பைழங்கொலப் பைொணடியணரப் தபைொல் மதுணர மொந்கரிதல �மிழச்
சங்கம் அணமத்துப் புலவர பைொடும் பு்கழ உணையவரொய் விளஙகிய பைொணடித்துணரயொர
அக்்கம்மபைனியின் �ணலவர ஆயினொர. அ�ன் மசயலொளனொ்க அணம்நது பைணி மசய்யும்
தபைறு எனக்குக் கிணைத்�து. ்கம்மபைனியொர வொஙகிய சுத�சக் ்கப்பைல் உன் துணறமு்கத்ண�
வ்ந�ணை்ந�து. மவள்தளொட்ைம் பைொரப்பை�ற்கொ்க அக்்கப்பைல் இஙகிரு்நது ம்கொழும்புத் துணறணய
தநொக்கிப் புறப்பைட்ை நொளில், இன்பை மவள்ளம் என் உள்ளத்திதல மபைொஙகி எழு்ந�து;
்கண்களில் ஆன்ந�க் ்கணணீர வழி்ந�து.
வொணி்க மொமணிதய! அன்றுமு�ல் சுத�சக் ்கப்பைல் வொணி்கம் வளர்ந�து; மவள்ணளயர
வொணி்கம் �ளர்ந�து. அது்கணடு அவர உள்ளம் எரி்ந�து. மவறுக்்கத்�க்்க சூழச்சி்கணள
அன்னொர ண்கயொளத் �ணலப்பைட்ைனர; சுத�சக் ்கம்மபைனி தவணலயினின்றும் நொன்
விலகிக்ம்கொணைொல் நூறொயிரம் ரூபைொய் ண்கயைக்்கம் �ருவ�ொ்க மணறமு்கமொ்கக் கூறினர.
எனக்கு உறற துணையொ்க நின்று ஊக்்கம் �்ந� நணபைர்கணளப் பைலவொறு பையமுறுத்தினர;
இணவமயல்லொம் பையனறறு ஒழி்ந� நிணலயிதல அைக்குமுணறணயக் ண்கயொளக் ்கருதி
அரசொங்கத்தின் உ�விணய நொடினர.
பைரஙகியர ஆளும் துணறதய! ஆஙகில அரசொங்கம் சரவ வல்லணமயுணையது என்றும்,
அண� அணசக்்க எவரொலும் ஆ்கொம�ன்றும் அப்தபைொது மபைொதுமக்்கள் எணணியிரு்ந�ொர்கள்.
அ�னொல் அடிணமத்�னம் நொமளொரு தமனியும் மபைொழும�ொரு வணைமுமொ்க இ்நநொட்டு
மக்்களிணைதய வளர்ந�து. துணரத்�னத்�ொர என்ன மசொன்னொலும் எதிரத்துப் தபைசொமல்,
‘சொர, சொர’ என்று சலொமிட்டும், ‘புத்தி, புத்தி’ என்று வொய் மபைொத்திச் ‘சரி, சரி’ எனச்
சம்மதித்துத் �ொளம் தபைொடும் தபைொலி அறிஞர்கள், பைட்ைங்களும் பை�வி்களும் மபைறறு
உயர்ந�ொர்கள். அரசொங்கம் ஆட்டுவித்�ொல் அப்பைதுணம்கள் ஆடும்; எப்தபைொதும், ‘அரசு
வொழ்க’ என்று பைொடும். இத்�ண்கய சூழநிணலயிதல எழு்ந�து சு�்ந�ர நொ�ம்!
வ்நத� மொ�ரம் என்ற சுத�ச ம்நதிரம் வங்க நொட்டிதல பிற்ந�து; ்கொட்டுக்்கனல் தபைொல்
எஙகும் பைரவிறறு. சு�்ந�ரம் எனது பிறப்புரிணம; அண� அணை்நத� தீருதவன் என்று
வைநொட்டிதல மொர�ட்டி நின்றொர மரொட்டிய வீரர ஒருவர. அவதர பைொர�நொடு தபைொறறும்
பைொல்கங்கொ�ர தில்கர. ம�ன்னொட்டிதல த�ொன்றினொர நொவீறுணைய நணபைர பைொரதியொர.
அவர அஞசொ� மநஞசினர. மசஞமசொற்கவிஞர;
வ ்ந த � ம ொ � ர ம் எ ன் த பை ொ ம் , எ ங ்க ள்
சதரிந்து சதளி்ைொம்
மொநிலத்�ொணய வைஙகுதும் என்தபைொம் என்று
அழகிய பைொட்டிணசத்து, நொட்டிதல ஆரவத்ண�த்
’ சி ே ம் ப ை ன கா ரி ன் பி ை ெ ங க த் ர ே யு ம் ,
�ட்டி எழுப்பினொர.
பகாைதியகாரின் பகாட்ரடயும் தகட்டகால்
தெத்ே பிணம் உயிரதபற்று எழும். புைட்சி
புதுணம்கணை துணறமு்கதம! அ்நநொளில்
ஓஙகும். அடிரமப்பட்ட �காடு ஐநதே
‘ வ ்ந த � ம ொ � ர ம் ’ எ ன் ற ொ ல் வ ்ந � து
நிமிடஙகளில் விடுேர்ல தபறும்’
ம�ொல்ணல. அ்ந� வொச்கத்தில் ஒரு வஞச்கம்
- சிேம்பைனகாருககு இைட்ரட வகாழ்�காள
சிரைத்ேணடரன வைஙகிய நீதிபதி
பின்தஹவின் கூற்று.

இருப்பை�ொ்க ஆஙகில அரசொங்கம் ்கருதிறறு.
ம பை ொ து க் கூ ட் ை ங ்க ளி லு ம் ம � ொ ழி ல ொ ள ர
கூ ட் ை ங ்க ளி லு ம் ந ொ ன் த பை சு ம் ம பை ொ ழு து
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‘ வ ந்தே ம ாத ர ’ த்தை அ ழு த்த ம ாக ச்
ச�ொல்வது வழக்கம். அதைக்கேட்டு
ந ா ட் டு ம க ்க ள் ஊ க ்க மு ற ்றா ர ்க ள் ;
உணர்ச்சி பெற்றார்கள். உள்ளதைச்
ச� ொ ன்னா ல் கள்ள மு ட ை ய வ ர்
உள்ளம் எரியும் அல்லவா? எரிவுற்ற
அ ர ச ா ங ்க ம் எ ன்னை எ தி ரி ய ாக க்
கருதிற்று; என் மீது பல வகையான
கு ற ்ற ம்
ச ா ட் டி ற் று .
ந ா ட் டி ன்
அ மை தி யை ந ா ன் கெ டு த்தே ன ா ம் !
நல்ல முதலாளிமாருக்குத் த�ொல்லை
க� ொ டு த்தே ன ா ம் ! வெள்ளை ய ர்
மீ து வெ று ப் பை ஊ ட் டி னே ன ா ம் !
வீரசுதந்திரம் பெற வழிகாட்டினேனாம்!

சிறையில் சிதம்பரனார் இழுத்த செக்கு

வெள்ளை ய ர் க�ோர் ட் டி லே
இக்குற்ற விசாரணை விறுவிறுப்பாக நடந்தது. இரட்டைத் தீவாந்தர தண்டனை எனக்கு
விதிக்கப்பட்டது. அப்பீல் க�ோர்ட்டிலே சிறைத் தண்டனையாக மாறிற்று அத்தீர்ப்பு.
ஆறாண்டு க�ோவைச் சிறையிலும் கண்ணனூர்ச் சிறையிலும் க�ொடும்பணி செய்தேன்.
என் உடல் சலித்தது. ஆயினும், உள்ளம் ஒருநாளும் தளர்ந்ததில்லை; சிறைச்சாலையை
தவச்சாலையாக நான் கருதினேன்; கைவருந்த மெய் வருத்தச் செய்த பணிகள் எல்லாம்
தாய்நாட்டின் விடுதலைக்காகப் புரிந்த அருந்தவம் என்று எண்ணி உள்ளம் மகிழ்ந்தேன்.
செல்வச் செழுந்துறையே! சிறைச்சாலையில் என்னைக் கண்காணித்தவர் பலர்.
கடும்பணி இட்டவர் பலர். அவரை நான் எந்நாளும் வெறுத்ததில்லை. ஆனால், முறைதவறி
நடந்தவர்களை எதிர்த்தேன். வரைதவறிப் பேசியவர்களை வாயால் அடக்கினேன்.
ஒரு நாள் மாலைப்பொழுது; உடல் நலிந்து, உள்ளம் தளர்ந்து சிறைக்கூடத்தில்
உட்கார்ந்திருந்தேன். அங்கே வந்தான் ஒரு ஜெயிலர்; அதிகாரத் த�ோரணையில் நீட்டி
நிமிர்ந்து நின்றுக�ொண்டு எனக்குச் சில புத்திமதிகளைச் ச�ொல்லத் த�ொடங்கினான்.
அப்போது என் மனத்தில் க�ோபம் ப�ொங்கி எழுந்தது. ‘அடே மடையா! நீயா எனக்குப்
புத்திமதி ச�ொல்பவன்? மூடு வாயை! உனக்கும் உன் அப்பனுக்கும் புத்தி ச�ொல்வேன் நான்.
உன்னுடைய கவர்னருக்கும் மன்னருக்கும் புத்தி ச�ொல்வேன் நான்’ என்று வேகமுறப்
பேசினேன். மானமிழந்து வாயிலிலிருந்து மறைந்தான் ஜெயிலர்.
தமிழ்ப் பெருந்துறையே! உன் தாழ்விலும் வாழ்விலும் எந்த நாளிலும் என் தமிழ்த்
தாயை நான் மறந்தறியேன். இந்த நகரத்தில் வக்கீல் வேலை பார்த்து வளமுற வாழ்ந்த
நாளில் வள்ளல் பாண்டித்துரைய�ோடு உறவு க�ொண்டு தமிழ் நூல்களைக் கற்றேன்.
அதனால் நான் அடைந்த நன்மைக்கு ஓர் அளவில்லை. சிறைச்சாலையில் செக்கிழுத்த
துயரத்தை மாற்றியது என் செந்தமிழன்றோ? கைத்தோல் உரியக் கடும்பணி புரிந்தப�ோது
என் கண்ணீரை மாற்றியது கன்னித் தமிழன்றோ?
த�ொல்காப்பியத்தைப் படித்துப் படித்து என் த�ொல்லையெல்லாம் மறந்தேன்.
இன்னிலையைக் கற்று என் இன்னல்களையெல்லாம் வென்றேன். ஆங்கில ம�ொழியில்
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ஆலன் என்பைவர இயறறிய அறிவு நூல்்களில் ஒன்ணற மனம் தபைொல் வொழவு என்று �மிழில்
மமொழிமபையரத்த�ன். உயர்ந� நூல்்களில் ்கணை உணணம்கணள இணளஞரும் எளிதில்
அறி்நது ம்கொள்ளுமொறு மமய்யறிவு, மமய்யறம் என்ற சிறு நூல்்கணள இயறறிதனன்.
இவறணற என் �மிழத்�ொயின் திருவடி்களில் ண்கயுணறயொ்க ணவத்த�ன். சிணறயில் இரு்நது
இயறறிய நூல்்கணளயும் உவ்நது ஏறறுக்ம்கொள்ளுமொறு மச்ந�மிழத்�ொயின் திருவருணள
தவணடுகிதறன்.
வருங்கொலப் மபைருவொழதவ! ்கொலம் ்கடிது மசன்றது. என் சிணறவொழவு முடி்ந�து.
இ்நந்கணர வ்ந�ணை்நத�ன். என் அருணமக் குழ்நண�்கணளக் ்கணடு ஆன்ந�முறதறன்.
ஆயினும் என் ஆணசக்குழ்நண�ணய - த�சக் ்கப்பைணல இத்துணறமு்கத்தில் ்கொைொது ஆறொத்
துயருறதறன். ‘பைட்ை பைொமைல்லொம் பையனறறுப் தபைொயிறதற’ என்று பைரி�வித்த�ன். ‘என்று
வருதமொ நற்கொலம்’ என்று ஏஙகிதனன். இன்று இல்லொவிட்ைொலும் என்தறனும் சு�்ந�ரம்
வ்நத� தீரும். வீரசு�்ந�ர மவள்ளம் புறப்பைட்டு விட்ைது. அண�த் �டுத்து நிறுத்� யொரொல்
ஆகும் பைொர�நொட்டிதல?
�ாயக் காண�து சுதந்திர்ைளளம்
�ணியக் காண�து ்ைளவளயர் உளளம்
என்று நொம் பைொடும் நொள் எ்நநொதளொ?” என்று உருக்்கமொ்கப் தபைசிக் ்கைற்கணரணய விட்டு
அ்கன்றொர வீர சி�ம்பைரனொர.

நூல் சைளி
இைகா.பி.தெது ேமிைறிஞர, எழுத்ேகாளர, வைககுரைஞர, தமரடப்
தபச்ெகாளர எனப் பன்முகத் திைன் தபற்ைவர. இவரைச்
தெகால்லின் தெல்வர எனப் தபகாற்றுவர. தெய்யுளுகதக
உரிய எதுரக, தமகாரன என்பவற்ரை உரை�ரடககுள தககாணடு
வநேவர இவதை என்பர. இவைது ேமிழின்பம் என்னும் நூல் இநதிய
அ ை சி ன் ெ கா கி த் தி ய அ க கா த ே மி வி ரு து த ப ற் ை மு ே ல் நூ ல் ஆ கு ம் .
ஆற்ைஙகரையினித்ல, கடற்கரையினித்ல, ேமிழ் விருநது, ேமிைகம்- ஊரும்
தபரும், தமரடப்தபச்சு உளளிட்ட ப்ல நூல்கரள இவர எழுதியுளளகார.
வ.உ. சிேம்பைனகார தபசுவேகாக அரமநே �ம் பகாடப்பகுதி கடற்கரையினித்ல என்னும்
நூலிலிருநது எடுத்ேகாளப்பட்டுளளது.

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

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

மூன்று

்கற்கணடு

ைைக்கு

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

இயல்பு ைைக்கு
ஒரு மபைொருணள அ�றத்க உரிய இயல்பைொன மசொற்களொல் குறிப்பிடுவது இயல்பு வழக்கு
ஆகும். இயல்பு வழக்கு மூன்று வண்கப்பைடும்.
1. இலக்்கைமுணையது
2. இலக்்கைப்தபைொலி
3. மரூஉ

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

2. இ்லக்்கைப்பேொலி
இல்லத்தின் முன் பைகுதிணய இல்முன் எனக் குறிக்்க தவணடும். ஆனொல் அ�ணன
நம் முன்தனொர முன்றில் என மொறறி வழஙகினர. கிணளயின் நுனிணயக் கிணளநுனி
எனக் கூறொமல் நுனிக்கிணள எனக் குறிப்பிடுகிதறொம். இவ்வொறு இலக்்கை முணறப்பைடி
அணமயொவிடினும், இலக்்கைமுணையணவ
சதரிந்து சதளி்ைொம்
தபைொலதவ ஏறறுக் ம்கொள்ளப்பைடும் மசொற்கள்
இலக்்கைப்தபைொலி எனப்பைடும்.

ைொயில்-ைொ�ல்

இல்்லத்துககுள நுரையும் வழி இல்வகாய்
(இல்்லத்தின் வகாய்) எனக குறிப்பிடப்பட
தவணடும். ஆனகால் அேரன வகாயில்
என வைஙகுகிதைகாம். இது இ்லககணப்
தபகாலியகாகும்.
வகாயில் என்னும் தெகால்ர்லப் தபச்சு
வைககில் வகாெல் என வைஙகுகிதைகாம்.
இது மரூஉ ஆகும்.

இலக்்கைப்தபைொலி என்பைது மபைரும்பைொலும்
மசொற்களின் முன்பின் பைகுதி்கள் இைம்மொறி
வருவண�தய குறிக்கும். எனதவ, இலக்்கைப்
தபைொலிணய முன்பின்னொ்கத் ம�ொக்்க தபைொலி
எனவும் குறிப்பிடுவர.
( எ . ்க ொ . ) பு ற ந ்க ர , ்க ொ ல் வ ொ ய் , � ண ச ,
்கணைக்்கண.
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3. மரூஉ
நாம் எல்லாச் ச�ொற்களையும் எல்லா இடங்களிலும் முழுமையான வடிவத்தில்
பயன்படுத்துவது இல்லை. தஞ்சாவூர் என்னும் பெயரைத் தஞ்சை என்றும், திருநெல்வேலி
என்னும் பெயரை நெல்லை எனவும் வழங்குகிற�ோம். இவ்வாறு இலக்கண நெறியிலிருந்து
பிறழ்ந்து, சிதைந்து வழங்கும் ச�ொற்கள் மரூஉ எனப்படும்.
(எ.கா.)- க�ோவை, குடந்தை, எந்தை, ப�ோது, ச�ோணாடு

தகுதி வழக்கு
ஏதேனும் ஒரு காரணத்தினால் பிறரிடம் ச�ொல்லத் தகுதியற்ற ச�ொற்களைத் தகுதியான
வேறு ச�ொற்களால் குறிப்பிடுவது தகுதி வழக்கு ஆகும். தகுதி வழக்கு மூன்று வகைப்படும்.
1. இடக்கரடக்கல்
2. மங்கலம்
3. குழூஉக்குறி

1. இடக்கரடக்கல்
பிறரிடம் வெளிப்படையாகச் ச�ொல்லத் தகாத ச�ொற்களைத் தகுதியுடைய வேறு
ச�ொற்களால் கூறுவது இடக்கரடக்கல் ஆகும்.
(எ.கா.) 	கால் கழுவி வந்தான்.
			

குழந்தை வெளியே ப�ோய்விட்டது.

			

ஒன்றுக்குப் ப�ோய் வந்தேன்.

2. மங்கலம்
செத்தார் என்பது மங்கலமில்லாத ச�ொல் என நம் முன்னோர் கருதினர். எனவே,
செத்தார் எனக் குறிப்பிடாமல் துஞ்சினார் எனக் குறிப்பட்டனர். நாம் இக்காலத்தில் இயற்கை
எய்தினார் என்று குறிப்பிடுகிற�ோம். இவ்வாறு மங்கலமில்லாத ச�ொற்களை மங்கலமான
வேறு ச�ொற்களால் குறிப்பதை மங்கலம் என்பர்.
(எ.கா.)

ஓலை - திருமுகம்

			கறுப்பு ஆடு - வெள்ளாடு
			

விளக்கை அணை - விளக்கைக் குளிரவை

			

சுடுகாடு – நன்காடு

3. குழூஉக்குறி
ப ல ர் கூ டி யி ரு க் கு ம் இ ட த் தி ல் சி ல ர் ம ட் டு ம் த ம க் கு ள் சி ல செ ய் தி களை ப்
பகிர்ந்துக�ொள்ள விரும்பினால் மற்றவர்கள் புரிந்துக�ொள்ள இயலாத வகையில்
ச�ொற்களைப் பயன்படுத்துவர். இவ்வாறு ஒரு குழுவினார் ஒரு ப�ொருள் அல்லது செயலைக்
குறிக்கத் தமக்குள் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் ச�ொற்கள் குழூஉக்குறி எனப்படும்.
(எ.கா.) 	ப�ொன்னைப் பறி எனல் (ப�ொற்கொல்லர் பயன்படுத்துவது)
			

ஆடையைக் காரை எனல் (யானைப்பாகர் பயன்படுத்துவது)
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சதரிந்து சதளி்ைொம்
இபபேடியும் கூ்ற்லொம்
இடககைடககல், மஙக்லம், குழூஉககுறி மூன்றும் ஒரு தெகால்லுககு மகாற்ைகாக தவறு தெகால்ர்லப்
பயன்படுத்தும் முரைகளகாகும்.
• �காகரிகம் கருதி மரைமுகமகாகக குறிப்பிடுேல் இடககைடககல்
• மஙக்லமற்ை தெகாற்கரள மகாற்றி மஙக்லச் தெகாற்களகால் குறிப்பிடுேல் மஙக்லம்
• பிைர அறியகாமல் ஒரு குழுவுககு மட்டும் புரியும் வரகயில் குறிப்பிடுேல் குழூஉககுறி

்பேொலி
அறம் மசய விரும்பு- இஃது ஔணவயொர வொக்கு.
அறன் வலியுறுத்�ல் என்பைது திருக்குறள் அதி்கொரங்களுள் ஒன்று.
இத்ம�ொைர்களில் அறம், அறன் ஆகிய மசொற்களில் ஓர எழுத்து மொறியுள்ளது. ஆனொல்
மபைொருள் மொறுபைைவில்ணல.
இவ்வொறு மசொல்லின் மு�லிதலொ, இணையிதலொ, இறுதியிதலொ இயல்பைொ்க இருக்்க
தவணடிய ஓர எழுத்திறகுப் பைதிலொ்க தவறு ஓர எழுத்து இைம்மபைறறு அத� மபைொருள் �ருவது
தபைொலி எனப்பைடும். தபைொலி என்னும் மசொல் தபைொல இருத்�ல் என்பைதிலிரு்நது த�ொன்றியது.
தபைொலி மூன்று வண்கப்பைடும்.
1. மு�றதபைொலி
2. இணைப்தபைொலி
3. ்கணைப்தபைொலி

1. முதற்பேொலி
பைசல் – ணபைசல், மஞசு- ணமஞசு, மயல்- ணமயல் ஆகிய மசொற்களில் மு�ல் எழுத்து
மொறினொலும் மபைொருள் மொறவில்ணல.
இவ்வொறு மசொல்லின் மு�லில் இருக்்க தவணடிய எழுத்திறகுப் பைதிலொ்க தவறு ஓர
எழுத்து அணம்நது அத� மபைொருள் �ருவது மு�றதபைொலியொகும்.

2. இத்டப்பேொலி
அமச்சு – அணமச்சு, இலஞசி – இணலஞசி, அரயர- அணரயர ஆகிய மசொற்களில்
இணையில் உள்ள எழுத்து மொறினொலும் மபைொருள் மொறவில்ணல.
இவ்வொறு மசொல்லின் இணையில் இருக்்க தவணடிய எழுத்திறகுப் பைதிலொ்க தவறு ஓர
எழுத்து அணம்நது அத� மபைொருள் �ருவது இணைப்தபைொலியொகும்.
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3. கடைப்போலி
அகம்- அகன், நிலம்- நிலன், முகம் – முகன், பந்தல்- பந்தர், சாம்பல்- சாம்பர் ஆகிய
ச�ொற்களில் இறுதியில் உள்ள எழுத்து மாறினாலும் ப�ொருள் மாறவில்லை.
இவ்வாறு ச�ொல்லின் இறுதியில் இருக்க வேண்டிய எழுத்திற்குப் பதிலாக வேறு ஓர்
எழுத்து அமைந்து அதே ப�ொருள் தருவது கடைப்போலியாகும்.
அஃறிணைப் பெயர்களின் இறுதியில் நிற்கும் மகர எழுத்திற்குப் பதிலாக னகரம்
கடைப்போலியாக வரும். லகர எழுத்திற்குப் பதிலாக ரகரம் கடைப்போலியாக வரும்.

முற்றுப்போலி
மூவகைப் ப�ோலிகள் மட்டுமன்றி வேறு ஒரு வகைப் ப�ோலியும் உண்டு. ஐந்து- அஞ்சுஇச்சொற்களை ந�ோக்குங்கள். இதில் அஞ்சு என்னும் ச�ொல் ஐந்து என்னும் ச�ொல்லின்
ப�ோலி வடிவமாகும். அஞ்சு என்ற ச�ொல்லில் உள்ள எழுத்துகள் அனைத்தும் வேறுபட்டு
இருந்தாலும் அஃது ஐந்து என்னும் ப�ொருளையே தருகிறது.
இவ்வாறு ஒரு ச�ொல்லில் இயல்பாக அமைந்த எழுத்துகளுக்குப் பதிலாக எழுத்துகள்
அனைத்தும் வேறுபட்டாலும் ப�ொருள் மாறாமல் இருப்பது முற்றுப்போலி எனப்படும்.

கற்பவை கற்றபின்
மூவகைப் ப�ோலிகளிலும் எந்தெந்த எழுத்துகள் எந்தெந்த எழுத்துகளாக மாறுகின்றன
என்பதை அறிந்து த�ொகுக்க.

மதிப்பீடு
ப�ொருத்துக.
1.	பந்தர்	

-

முதற்போலி

2.	மைஞ்சு

-

முற்றுப்போலி

3.

அஞ்சு

-

இடைப்போலி

4.

அரையர்	 -	கடைப்போலி

குறுவினா
1. வழக்கு என்றால் என்ன?
2.	தகுதி வழக்கின் வகைகள் யாவை?
3. வாழைப்பழம் மிகவும் நஞ்சு விட்டது. – இத்தொடரில் இடம்பெற்றுள்ள ப�ோலிச்
ச�ொல்லைக் கண்டறிக. அதன் சரியான ச�ொல்லை எழுதுக.
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ம�ொழியை ஆள்வோம்!

கேட்க.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் பேச்சின் ஒலிப்பதிவைக்
கேட்டு மகிழ்க.
கீழ்க்காணும் தலைப்புகளுள் ஒன்று பற்றி இரண்டு நிமிடம் பேசுக.
1. தேசியம் காத்த செம்மல்
2. 	கப்பல�ோட்டிய தமிழர்
ச�ொல்லக் கேட்டு எழுதுக.
1.

அவன் எங்குள்ளான் என எனக்குத் தெரியவில்லை.

2.

வீடுகள்தோறும் மணிகளால் அழகுசெய்யப்பட்ட மேடைகள் இருக்கும்.

3. 	தெ ய் வீ கத்தை யு ம் த ே சி ய த்தை யு ம் த ம து இ ரு க ண ்க ள ாக க் க ரு தி ய வ ர்
முத்துராமலிங்கத்தேவர்.
4. 	த�ொல்காப்பியத்தைப் படித்துத் த�ொல்லையெல்லாம் மறந்தேன்.
5.

இலக்கண நெறி மாறாமல் முறையாக அமைந்த ச�ொல் இலக்கணமுடையது ஆகும்.

அறிந்து பயன்படுத்துவோம்.
ஒரு த�ொடரில் மூன்று பகுதிகள் இடம்பெறும்.
அவை 1. எழுவாய் 2. பயனிலை 3. செயப்படுப�ொருள்
ஒரு த�ொடரில் யார்? எது? எவை? என்னும் வினாக்களுக்கு விடையாக அமைவது
எழுவாய்.
(எ.கா.)

நீலன் பாடத்தைப் படித்தான்.

				

பாரி யார்?

				

புலி ஒரு விலங்கு.

இத்தொடர்களில் நீலன், பாரி, புலி ஆகியன எழுவாய்கள்.
ஒரு த�ொடரை வினை, வினா, பெயர் ஆகியவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றைக் க�ொண்டு
முடித்து வைப்பது பயனிலை.
(எ.கா.) 	கரிகாலன் கல்லணையைக் கட்டினான்.
				கரிகாலன் யார்?
				கரிகாலன் ஒரு மன்னன்.
இத்தொடர்களில் கட்டினான், யார், மன்னன் ஆகியன பயனிலைகள்.
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யாரை, எதை, எவற்றை என்னும் வினாக்களுக்கு விடையாக வருவது செயப்படுப�ொருள்.
(எ.கா.)

நான் கவிதையைப் படித்தேன்.

				

என் புத்தகத்தை எடுத்தது யார்?

				

நெல்லிக்கனியைத் தந்தவர் அதியமான்.

இத்தொடர்களில் கவிதை, புத்தகம், நெல்லிக்கனி ஆகியன செயப்படு ப�ொருள்கள்.
பின்வரும் த�ொடர்களை எழுவாய், பயனிலை, செயப்படுப�ொருள் எனப் பிரிக்க.
1.

வீரர்கள் நாட்டைக் காத்தனர்.

2. 	ப�ொதுமக்கள் அந்நியத்துணிகளைத் தீயிட்டு எரித்தனர்.
3. 	க�ொற்கைத் துறைமுகத்திலே பாண்டியனுடைய மீனக்கொடி பறந்தது.
4.

திருக்குறளை எழுதியவர் யார்?

5. 	கபிலர் குறிஞ்சிப்பாட்டை எழுதிய புலவர்.

எழுவாய்

பயனிலை

செயப்படுப�ொருள்

எழுவாய், பயனிலை, செயப்படுப�ொருள் ஆகிய மூன்றும் அமையும்படி ஐந்து த�ொடர்களை
எழுதுக.
1.

________________________ ________________________		

2.

________________________ ________________________

3.

________________________ ________________________		

4.

________________________ ________________________

5.

________________________ ________________________

கீழ்க்காணும் தலைப்பில் கட்டுரை எழுதுக.
நான் விரும்பும் தலைவர்.
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ம�ொழிய�ோடு விளையாடு

இடைச்சொல் ‘கு’ சேர்த்துத் த�ொடரை எழுதுக.
(எ.கா.) வீடு சென்றான் – வீடு+கு+சென்றான் – வீட்டுக்குச் சென்றான்
1. மாடு புல் க�ொடுத்தார்	

_________________________________

2. 	பாட்டு ப�ொருள் எழுது

_________________________________

3. 	செடி பாய்ந்த நீர்	

_________________________________

4. முல்லை தேர் தந்தான் பாரி _________________________________
5. சுவர் சாந்து பூசினாள்

_________________________________

இரண்டு ச�ொற்களை இணைத்துப் புதிய ச�ொற்களை உருவாக்குக.
கண்

கண்ணழகு

மண்

கண்ணுண்டு

அழகு
உண்டு

விண்
பண்

அகம் என முடியும் சொற்களை எழுதுக.
(எ.கா.) நூலகம்
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
க�ோடிட்ட இடங்களைத் தமிழ் எண் கொண்டு நிரப்புக.
(எ.கா.) திருக்குறள் ௩ பால்களைக் கொண்டது.
			

1.

எனது வயது __________.

			

2.

நான் படிக்கும் வகுப்பு __________.

			

3.	தமிழ் இலக்கணம் __________ வகைப்படும்.

			

4.

திருக்குறளில் __________ அதிகாரங்கள் உள்ளன.

			

5.

இந்தியா __________ ஆம் ஆண்டு விடுதலை பெற்றது.
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குறிப்புகளைக் க�ொண்டு தலைவர்களின் பெயர்களைக் கட்டங்களிலிருந்து கண்டுபிடித்து
எழுதுக.
தி

ரு

ப்

பூ

ர்

கு

ம

ர

ன்

ரு

தா

கா

ன்

க

க்

க

நா

லை

வ

ந்

ம

யா

ர்

டு

ட்

க

ம

ள்

ஜி

ரா

ஜா

யா

ர்

ட

ம்

ன

ளி

ஜா

ச

ர

தி

யா

ப�ொ

மை

ன்

ய

ரா

ர்

னா

ர

ப

ம்

த

சி

ம்

இ

டி

ண்

பா

ர

ம

மி

ற

மை

வா

ஞ்

சி

நா

த

ன்

ழி

ப்

ர்

யா

சி

ச்

நா

லு

வே

ல்

பு

1.

மூதறிஞர்

7.

2.

வீரமங்கை

8. 	கப்பல�ோட்டிய தமிழர்

தில்லையாடியின் பெருமை

3. 	பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீரன்

9. 	பாட்டுக்கொரு புலவன்

4. 	வெள்ளையரை எதிர்த்த தீரன்

10. விருதுப்பட்டி வீரர்

5. 	க�ொடிகாத்தவர்

11. 	கள்ளுக்கடை மறியல் பெண்மணி

6.

12. மணியாட்சியின் தியாகி

எளிமையின் இலக்கணம்

நிற்க அதற்குத் தக...
என் ப�ொறுப்புகள்....
1.

விடுதலைப் ப�ோராட்ட வீரர்களின் வரலாறுகளை அறிந்து ப�ோற்றுவேன்.

2. 	தலைவர்களின் அரிய பண்புகளை உணர்ந்து பின்பற்றுவேன்

கலைச்சொல் அறிவ�ோம்.
கதைப்பாடல்	
துணிவு
தியாகம்
அரசியல் மேதை	

-

Ballad	பேச்சாற்றல்	
Courage
ஒற்றுமை
Sacrifice
முழக்கம்
Political Genius	சமத்துவம்

-

Elocution
Unity
Slogan
Equality

இணையத்தில் காண்க
வ.உ. சிதம்பரனார் வாழ்க்கைக் குறிப்புகளை இணையத்தில் தேடி எழுதுக.
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திருக்கு்றள்

17. அழுக்்கொ்றொதம

1.

ஒழுக்காறாக் ்காளக ஒருைன்தன் ்நெஞைத்து
அழுக்காறு இலாத இயலபு.

2.

விழுப்வ�றறின் அஃ்தாப்�து இலவல யார்மாட்டும்
அழுக்காறறின் அன்வம ்�றின்.

3.

அறன்ஆக்கம் வைண்டாதான் என்�ான் பிற�ாக்கம்
வ�ணாது அழுக்கறுப் �ான்.

4.

அழுக்காறறின் அலலவை ்ையயார் இழுக்காறறின்
ஏதம் �டு�ாக்கு அறிந்து.

5.

அழுக்காறு உவ்டயார்க்கு அதுைாலும் ஒன்�ார்
ைழுக்கியும் வகடீன் �து.

6.

்காடுப்�து அழுக்கறுப்�ான் சுறறம் உடுப்�தூஉம்
உண�தூஉம் இன்றிக் ்கடும்.

7.

அவ்வித்து அழுக்காறு உவ்டயாவ�ச ்ையயைள
தவ்வைவயக் காட்டி விடும்.

8.

அழுக்காறு எ�ஒரு �ாவி திருச்ைறறுத்
தீயுழி உயத்து விடும்.

9.

அவ்விய ்நெஞைத்தான் ஆக்கமும் ்ைவ்வியான்
வகடும் நிவ�க்கப் �டும்.

10.

அழுக்கறறு அகன்றாரும் இலவலஅஃது இலலார்
்�ருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல.

19. பு்றஙகூ்றொதம
1.

அறம்கூறான் அலல ்ையினும் ஒருைன்
புறம்கூறான் என்றல இனிது.

2.

அற�ழீஇ அலலவை ்ையதலின் தீவத
புற�ழீஇப் ்�ாயத்து நெவக.

3.

புறம்கூறிப் ்�ாயத்துயிர் ைாழதலின் ைாதல
அறம்கூறும் ஆக்கம் தரும்.

4.

கணநின்று கணஅறச ்ைாலலினும் ்ைாலலறக
முன்இன்று பின்வநொக்காச ்ைால.

5.

அறஞ்ைாலலும் ்நெஞைத்தான் அன்வம புறஞ்ைாலலும்
புன்வமயால காணப் �டும்.

6.

பிறன்�ழி கூறுைான் தன்�ழி யுளளும்
திறன்்தரிந்து கூறப் �டும்.

7.

�கச்ைாலலிக் வகளிர்ப் பிரிப்�ர் நெகச்ைாலலி
நெட்�ா்டல வதறறா தைர்.

8.

துன்னியார் குறறமும் தூறறும் மரபி�ார்
என்வ�்கால ஏதிலார் மாட்டு.

9.

அறன்வநொக்கி ஆறறுங்கால வையம் புறன்வநொக்கிப்
புன்்ைால உவரப்�ான் ்�ாவற.

10.

ஏதிலார் குறறம்வ�ால தம்குறறம் காணகிறபின்

தீதுணவ்டா மன்னும் உயிர்க்கு.
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25. அருளுத்டதம
1.

அருள்ைலைம் ்ைலைத்துள ்ைலைம் ்�ாருள்ைலைம்
பூரியார் கணணும் உள.

2.

நெலலாறறான் நொடி அருளாளக �லலாறறான்
வதரினும் அஃவத துவண.

3.

அருளவைர்ந்த ்நெஞசி�ார்க்கு இலவல இருளவைர்ந்த
இன்�ா உலகம் புகல.

4.

மன்னுயிர் ஓம்பி அருளஆளைாறகு இல்லன்�
தன்னுயிர் அஞசும் விவ�.

5.

அலலல அருளஆளைார்க்கு இலவல ைளிைழஙகும்
மலலலமா ஞாலம் கரி.

6.

்�ாருளநீஙகிப் ்�ாசைாந்தார் என்�ர் அருளநீஙகி
அலலவை ்ைய்தாழுகு ைார்.

7.

அருளிலலார்க்கு அவ்வுலகம் இலவல ்�ாருளிலலார்க்கு
இவ்வுலகம் இலலாகி யாஙகு.

8.

்�ாருளஅறறார் பூப்�ர் ஒருகால அருளஅறறார்
அறறார்மறறு ஆதல அரிது.

9.

்தருளாதான் ்மயப்்�ாருள கண்டறறால வதரின்
அருளாதான் ்ையயும் அறம்.

10.

ைலியார்முன் தன்வ� நிவ�க்கதான் தன்னின்
்மலியார்வமல ்ைலலும் இ்டத்து.

30. ைொயதம
1.

ைாயவம எ�ப்�டுைது யா்தனின் யா்தான்றும்
தீவம இலாத ்ைாலல.

2.

்�ாயம்வமயும் ைாயவம இ்டத்த புவரதீர்ந்த
நென்வம �யக்கும் எனின்.

3.

தன்்நெஞசு அறிைது ்�ாயயறக ்�ாயத்தபின்
தன்்நெஞவை தன்வ�ச சுடும்.

4.

உளளத்தால ்�ாயயாது ஒழுகின் உலகத்தார்
உளளத்துள எலலாம் உளன்.

5.

ம�த்்தாடு ைாயவம ்மாழியின் தைத்்தாடு
தா�ம்்ைய ைாரின் தவல.

6.

்�ாயயாவம அன்� புகழிலவல எயயாவம
எலலா அறமும் தரும்.

7.

்�ாயயாவம ்�ாயயாவம ஆறறின் அறம்பிற
்ையயாவம ்ையயாவம நென்று.

8.

புறந்தூயவம நீரான் அவமயும் அகந்தூயவம
ைாயவமயால காணப் �டும்.

9.

எலலா விளக்கும் விளக்கலல ைான்வறார்க்குப்
்�ாயயா விளக்வக விளக்கு.

10.

யா்மயயாக் கண்டைறறுள இலவல எவ�த்்தான்றும்
ைாயவமயின் அலல பிற.
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39. இத்றமொடசி
1.

�வ்டகுடி கூழஅவமசசு நெட்புஅரண ஆறும்
உவ்டயான் அரைருள ஏறு.

2.

அஞைாவம ஈவக அறிவுஊக்கம் இந்நொன்கும்
எஞைாவம வைந்தறகு இயலபு.

3.

தூஙகாவம கலவி துணிவுவ்டவம இம்மூன்றும்
நீஙகா நிலன்ஆள �ைர்க்கு.

4.

அறன்இழுக்காது அலலவை நீக்கி மறன்இழுக்கா
மா�ம் உவ்டயது அரசு.

5.

இயறறலும் ஈட்்டலும் காத்தலும் காத்த
ைகுத்தலும் ைலலது அரசு.

6.

காட்சிக்கு எளியன் கடுஞ்ைாலலன் அலலவ�ல
மீக்கூறும் மன்�ன் நிலம்.

7.

இன்்ைாலால ஈத்தளிக்க ைலலார்க்குத் தன்்ைாலால
தான்கண ்டவ�த்துஇவ் உலகு.

8.

முவற்ையது காப்�ாறறும் மன்�ைன் மக்கட்கு
இவற்யன்று வைக்கப் �டும்.

9.

்ைவிவகப்�ச ்ைாற்�ாறுக்கும் �ணபுவ்ட வைந்தன்
கவிவகக்கீழத் தஙகும் உலகு.

10.

்காவ்டஅளி ்ைஙவகால குடிஓம்�ல நொன்கும்
உவ்டயா�ாம் வைந்தர்க்கு ஒளி.

வொன்பு்கழ வள்ளுவரின் அறக்்கருத்து்கள் மொைவரிைம் மசன்று தசர தவணடும்.
அ�ன்வழி நன்மனறிப் பைணபு்கள் மொைவரிணைதய வளர தவணடும் என்ற தநொக்கில்
திருக்குறளின் 50 பைொக்்கள் தசரக்்கப்பைட்டுள்ளன.
மொைவர்கள் எளிதில் பைடித்துப் மபைொருள் புரி்நதும்கொள்வ�றகு ஏறறவண்கயில்
குறட்பைொக்்களின் சீர்கள் பிரித்துத் �ரப்பைட்டுள்ளன; அலகிடுவ�ற்கொ்க அல்ல.

திருக்கு்றள் ்கருத்து்கதை
மொைைர்்களித்ட்ய பேரபபுைதற்கொன ைழி்கொடடுதல்்கள்



நொள்த�ொறும் வழிபைொட்டுக் கூட்ைத்தில் திருக்குறணளப் மபைொருளுைன் கூறலொம்.



வகுப்பு வொரியொ்கத் திருக்குறள் ஒப்புவித்�ல் தபைொட்டி நைத்�லொம்.



இலக்கிய மன்றக் கூட்ைங்களில் குறட்பைொக்்கள் ம�ொைரபைொன ்கண�்கணளக் கூறலொம்.



திருக்குறள் ்கருத்து்கணள விளக்கும் நொை்கங்கணள நைத்�ச் மசய்யலொம்.



திருக்குறள் ்கருத்து்கணள விளக்கும் ஓவியப் தபைொட்டிணய நைத்�லொம்.



குறட்பைொக்்கள் ம�ொைரபைொன வினொக்்கணளத் ம�ொகுத்து வினொடி வினொ நைத்�லொம்.



சொன்தறொர வொழவில் நி்கழ்ந� சுணவயொன நி்கழச்சி்கள் மூலம் திருக்குறள் ்கருத்து்கணள
விளக்்கலொம்.
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ஏழாம் வகுப்பு - தமிழ்
ஆக்கம்

பாட வல்லுநர் குழு

பாடநூலாசிரியர் குழு

இணை இயக்குநர்,
ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி, சென்னை.

விரிவுரையாளர், மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
பெருந்துறை, ஈர�ோடு மாவட்டம்.

முனைவர் நா. அருள்முருகன்

திரு. மு. சேகரன்

முனைவர் இராம. பாண்டுரங்கன்

திரு. நி. சிவக்குமார்

இணை இயக்குநர், (பணிநிறைவு),
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
சென்னை.

விரிவுரையாளர், மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
குமுளூர், திருச்சி மாவட்டம்.

திரு. கு. சம்பந்தம்

மேலாய்வாளர் குழு

முதுநிைல ஆசிரியர் (பணிநிறைவு)
டி.ஆர்.பி.சி.சி.சி. இந்து மேல்நிலைப் பள்ளி, திருவள்ளூர்.

முனைவர் ப�ொன். குமார்

இணை இயக்குநர்,
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
சென்னை.

திரு. சிவ. முரளி

பட்டதாரி ஆசிரியர், ஜே.எப்.மேல்நிலைப் பள்ளி, புலிவலம்,
திருச்சி மாவட்டம்.

திருமதி ஏ.எஸ். பத்மாவதி

திரு. த. ஜீவானந்தம்

எழுத்தாளர், சென்னை.

பட்டதாரி ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
அட்டப்பட்டி, க�ொட்டாம்பட்டி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம்.

முனைவர் து. கணேசமூர்த்தி

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், சேலம் மாவட்டம்.

முனைவர் ப. மெய்யப்பன்

முனைவர் பூந்துறயான் இரத்தினமூர்த்தி

ஆசிரியப் பயிற்றுநர், வட்டார வளமையம், பவானிசாகர்,
ஈர�ோடு மாவட்டம்.

முதுநிைல ஆசிரியர் (பணி நிறைவு),
கள்ளிப்பட்டி, ஈர�ோடு மாவட்டம்.

முனைவர் ப. கல்பனா

திருமதி நா. ஜானகி

இணைப்பேராசிரியர்,
பாரதி மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), பாரிமுனை, சென்னை.

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி,
சின்னத்தடாகம், க�ோவை மாவட்டம்.

முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன்

திரு. வெ. பாலமுருகன்

பாடநூல் ஒருங்கிணைப்பு

திருமதி ப. செந்தில் குமாரி

உதவிப் பேராசிரியர்,
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, ஆரம்பாக்கம்,
திருவள்ளூர் மாவட்டம்.
பட்டதாரி ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
முதல்மைல், கூடலூர், நீலகிரி மாவட்டம்.

முனைவர் மு. தீபாஞ்சி

துணை இயக்குநர்,
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், சென்னை.

திரு. க. சிவகுமார்

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, ஏலாக்குறிச்சி,
அரியலூர் மாவட்டம்.

திருமதி மு. செல்வி

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு உயர் நிலைப் பள்ளி, சேரி,
காவேரிப்பாக்கம் ஒன்றியம், வேலூர் மாவட்டம்.

திரு. ம. மீனாட்சி சுந்தரம்

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, சருகுவலையபட்டி,
மதுரை மாவட்டம்.

கலை மற்றும் வடிவமைப்புக்குழு

திரு. மா. பழனி

ஓவியம் மற்றும் ஒளிப்படம்

தலைமை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
சின்னப்பள்ளத்தூர், பென்னாகரம், தருமபுரி மாவட்டம்.

ஆய்வு வளமையர், தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகம், சென்னை.

திரு. வே. செந்தில்சிவகுமார்

திரு க.த. காந்திராஜன்

பட்டதாரிஆசிரியர், அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, ப�ொட்டல்புதூர்,
திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

திரு. கே. புகழேந்தி

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, கரம்பக்குடி,
புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.

திரு. ஜே. ஆர�ோக்ய ட�ொமினிக்ராஜ்

திரு. அ. ஜேம்ஸ்பாண்ட்

பட்டதாரி ஆசிரியர், கார்மல் மேல்நிலைப் பள்ளி, நாகர்கோவில்,
கன்னியாகுமரி மாவட்டம்.

திரு. சி. தெய்வேந்திரன்

விரைவுக் குறியீடு மேலாண்மைக் குழு

ஓவிய ஆசிரியர், அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, அறந்தாங்கி,
புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.
ஓவிய ஆசிரியர், அரசு உயர் நிலைப் பள்ளி, மாங்குளம்,
மதுரை மாவட்டம்.

திரு. இரா. ஜெகநாதன்

இடைநிலை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
கணேசபுரம்- ப�ோளூர்,
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

திரு. கா. தனஸ் தீபக் ராஜன், ஓவியர்
திரு. கா. நளன் நான்சி ராஜன், ஓவியர்

திரு. ந. ஜெகன்

பக்க வடிவமைப்பாளர்

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி,
உத்திரமேரூர், காஞ்சிபுரம்.

பழையவலம் பா. இராமநாதன்

திருமதி ஆ. தேவி ஜெஸிந்தா

சென்னை.

அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, என்.எம். க�ோவில், வேலூர்.

தரக் கட்டுப்பாடு

திரு. இரா. மன�ோகர்
திரு. வே.சா. ஜாண்ஸ்மித்
அருண் காமராஜ் பழனிசாமி

அட்ைடப்படம்

திரு. கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருங்கிணைப்பு

திரு. ரமேஷ் முனிசாமி
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தமிழநதாடு அரசு

ஏழதாம் வகுபபு
இரண்்டதாம் பருவம்
ெததாகுதி - 1

தமிழ
ENGLISH

தமிழநதாடு அரசு விைலயிலலதாப பதா்டநூல வழங்கும் திட்ட்ததின்கீழ ெவளியி்டபபட்டது

பள்ளிக் கல்வித்துைற

தீண்்டதாைம மனிதேநயமற்ற ெசயலும் ெபருங்குற்றமும் ஆகும்
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தமிழநதாடு அரசு
முதலபதிபபு

- 2019

திரு்ததிய பதிபபு

- 2020

(புதிய பதா்ட்ததிட்ட்ததின்கீழ
ெவளியி்டபபட்ட முபபருவ நூல)

விற்பைனக்கு அன்று

பதா்டநூல உருவதாக்்கமும்
ெததாகுபபும்
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மதாநிலக் ்கலவியியல ஆரதாய்ச்சி மற்றும்
பயிற்சி நிறுவனம்
© SCERT 2019

நூல அச்சதாக்்கம்

தமிழநதாடு பதா்டநூல மற்றும் ்கலவியியல
பணி்கள் ்கழ்கம்
www.textbooksonline.tn.nic.in
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ந தாடடு பபண்
ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ
பாரத பாக்ய விதாதா
பஞ்சாப ஸிந்து குஜராத மராட்டா
திராவிட உத்கல பங்கா
விந்திய ஹிமாசல யமுனா கங்கா
உச்சல ஜலதி தரங்கா.
தவ சுப நாேம ஜாேக
தவ சுப ஆசிஸ மாேக
காேஹ தவ ஜய காதா
ஜன கண மங்கள தாயக ஜய ேஹ
பாரத பாக்ய விதாதா
ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ
ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!
- மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நதாடடுப்�ண் - ப�தாருள்
இநதிய்த ததாபய! ெக்களின இன� துன�ஙகறளக் கணிக்கினை நீபய எல்ெதாருறடய ெ்்ததிலும்
ஆடசி பசய்கிைதாய்.
நின திருப்ப�யர் �ஞ்சதாற�யும், சிநதுறவயும், கூர்ச்சர்தறதயும், ெரதாடடிய்தறதயும், திரதாவிட்தறதயும்,
ஒடிசதாறவயும், வஙகதாள்தறதயும் உள்ளக் கிளர்ச்சி அறடயச் பசய்கிைது.
நின திருப்ப�யர் விநதிய, இெயெறெ்த பததாடர்களில் எதிபரதாலிக்கிைது; யமுற், கஙறக
ஆறுகளின இனப்தாலியில் ஒனறுகிைது; இநதியக் கடெறெகளதால் வணஙகப்�டுகிைது.
அறவ நின்ருறள பவண்டுகினை்; நின புகறழப் �ரவுகினை்.
இநதியதாவின இன� துன�ஙகறளக் கணிக்கினை ததாபய!
உ்க்கு பவற்றி! பவற்றி! பவற்றி!

III
IV
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தமி ழ்த் தாய் வ ாழ்த்து
நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்தைக் கெழில�ொழுகும்
சீராரும் வதனமெனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில்
தெக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிறைநுதலும் தரித்தநறுந் திலகமுமே!
அத்திலக வாசனைப�ோல் அனைத்துலகும் இன்பமுற
எத்திசையும் புகழ்மணக்க இருந்தபெருந் தமிழணங்கே!
தமிழணங்கே!
உன் சீரிளமைத் திறம்வியந்து செயல்மறந்து வாழ்த்துதுமே!
வாழ்த்துதுமே!
வாழ்த்துதுமே!
-

‘மன�ோன்மணீயம்’ பெ. சுந்தரனார்.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - ப�ொருள்
ஒலி எழுப்பும் நீர் நிறைந்த கடலெனும் ஆடையுடுத்திய நிலமெனும் பெண்ணுக்கு,
அழகு மிளிரும் சிறப்பு நிறைந்த முகமாகத் திகழ்கிறது பரதக்கண்டம். அக்கண்டத்தில்,
தென்னாடும் அதில் சிறந்த திராவிடர்களின் நல்ல திருநாடும், ப�ொருத்தமான பிறை
ப�ோன்ற நெற்றியாகவும், அதிலிட்ட மணம் வீசும் திலகமாகவும் இருக்கின்றன.
அந்தத் திலகத்தில் இருந்து வரும் வாசனைப�ோல, அனைத்துலகமும் இன்பம் பெறும்
வகையில் எல்லாத் திசையிலும் புகழ் மணக்கும்படி (புகழ் பெற்று) இருக்கின்ற
பெருமைமிக்க தமிழ்ப் பெண்ணே! தமிழ்ப் பெண்ணே! என்றும் இளமையாக இருக்கின்ற
உன் சிறப்பான திறமையை வியந்து உன் வயப்பட்டு எங்கள் செயல்களை மறந்து
உன்னை வாழ்த்துவ�ோமே! வாழ்த்துவ�ோமே! வாழ்த்துவ�ோமே!
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உலகின் மூத� தமொழியொம் �மிழின் ்பல்்வறு ்பரிமொ்ணஙகரள
இன்ரறய இளம்�ரலமுரறககு
அறிமுகப்படுததும் ஒரு துர்ணககருவியொக இப்பொடநூல்.

த்பொருண்ரமககு ஏற்ப
இயலின் த�ொடககததில்
கறறல் ்நொககஙகள்

ஒவ்்வொர் இயரலயும் ஆர்வததுடன்
அணுக உரைநரடஉலகம்,
கவிர�ப்்பரழ, விரிவொனம்,
கறகண்டு
ஆகிய �ரலபபுகளொக . . . . .

்பொடப்பகுதிகளின்
கருதர� விளகக அரிய,
புதிய த�ய்திகரள
அறிந்து தகொள்ள
த�ரிந்து த�ளி்வொம். . . .
கொலததின் ்பொய்ச்�லுககு
ஈடுதகொடுப்ப�ொக
இர்ணயவழி உைலிகள் . . .

ஆளுரம மிகக

ஆசிரியர்களுககும்
ஆறறல் நிரற

மொ்ணவர்களுககும்...
்பயின்ற ்பொடஙகள் குறிததுச்
சிந்திகக, கறறல்
த�யல்்பொடுகளொகக
கற்பரவ கறறபின் . . . .
இயலின் இறுதியில்
விழுமியப ்பககமொக
நிறக அ�றகுத �க. . .
உயர்சிந்�ரனத திறன்த்பற,
்பரடப்பொககததின்வழி
வொழரவத �ன்னம்பிகரகயுடன்
எதிர்தகொள்ள, ்படிததுச்சுரவகக,
தமொழிவிரளயொடடு . . . .

இலககியச்சுரவ உ்ணர்ந்து
நுட்பஙகரள உள்வொஙகி
தமொழிரய ஆறறலுடன்
்பயன்்படுத�
தமொழிரய ஆள்்வொம் . . . .

மொ்ணவர்�ம்
அரடரவ அளவிட
மதிபபீடு . . . .

்பொடநூலில் உள்ள விரைவுக குறியீடரடப (QR Code) ்பயன்்படுதது்வொம்! எப்படி?
• உஙகள் திறன்்்பசியில்,கூகுள் playstore /ஆபபிள் app store தகொண்டு QR Code ஸ்்கனர் த�யலிரய இலவ�மொகப
்பதிவிறககம் த�ய்து நிறுவிகதகொள்க.
• த�யலிரயத திறந்�வுடன், ஸ்்கன் த�ய்யும் த்பொத�ொரன அழுததித திரையில் ்�ொன்றும் ்கமைொரவ QR Codeஇன் அருகில் தகொண்டு த�ல்லவும்.
• ஸ்்கன் த�ய்வ�ன் மூலம் திரையில் ்�ொன்றும் உைலிரயச் (URL) த�ொடுகக, அ�ன் விளககப ்பககததிறகுச் த�ல்லும்.

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

VV

7th Std Tamil Term 2 Introduction Pages.indd 5

29-07-2020 12:24:52

ப�ொருளடக்கம்
வ.எண்
1

ப�ொருண்மை/இயல்
அறிவியல், த�ொழில்நுட்பம்
அறிவியல் ஆக்கம்

2

கல்வி
ஓதுவது ஒழியேல்

3

கலை, அழகியல்
கலை வண்ணம்

பாடத்தலைப்புகள்

பக்க
எண்

கலங்கரை விளக்கம்*

2

கவின்மிகு கப்பல்

5

தமிழரின் கப்பற்கலை

8

ஆழ்கடலின் அடியில்

14

இலக்கியவகைச் ச�ொற்கள்

19

இன்பத்தமிழ்க் கல்வி

26

அழியாச் செல்வம்*

29

வாழ்விக்கும் கல்வி

31

பள்ளி மறுதிறப்பு

36

ஓரெழுத்து ஒரும�ொழி,
பகுபதம், பகாப்பதம்

40

ஒரு வேண்டுக�ோள்

48

கீரைப்பாத்தியும் குதிரையும்*

51

பேசும் ஓவியங்கள்

53

தமிழ் ஒளிர் இடங்கள்

59

த�ொழிற்பெயர்

65

திருக்குறள்*

70

மாதம்

அக்டோபர்

நவம்பர்

டிசம்பர்

( * ) இக்குறியிட்ட பாடல்கள் மனப்பாடப்பகுதி

மின் நூல்

மதிப்பீடு

இணைய வளங்கள்
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இயல்

ஒன்று

அறிவியல் ஆககம்

கற்றல் ்நாககஙகள்
�ஙேப் ேொடல்ேலைச் சீர்பிரித்துப் ேடிக்கும் திறனும் ேருத்லத உைரும் திறனும்
சேறுதல்
தமிேர்ேளின ேப்ேல் ேடடும் சதொழில்நுடே முலறலய இைக்கியஙேள ்வழி அறிந்து
வியத்தல்
சமொழிசேயர்ப்புப் புதினத்லதப் ேடித்தறிந்து, ேலதலயச் சுருக்ேமொேச் சுல்வேட
எடுத்துலரத்தல்
சமொழியில் ேயனேடுத்தப்ேடும் இைக்கிய ்வலேச் ச�ொறேலைக் ேண்டறிதல்
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இயல்

ஒன்று

கவிதைப்பேழை

கலங்கரை விளக்கம்
கடலும் கடல்சார்ந்த இடமும் தமிழரின் வாழ்நிலங்களுள் ஒன்று.
கடல�ோடு வாழ்ந்த தமிழர், தம் த�ொழில்நுட்ப அறிவால் கலம்
படைத்து, அதனைக் கொண்டு மீன்பிடித்தும், வணிகம் செய்தும்
வாழ்ந்து வந்தனர். கடற்பயணம் சென்று கரை திரும்பத் தமிழர்
கண்ட த�ொழில்நுட்பமே கலங்கரை விளக்கம். அது குறித்துச்
சங்கப் பாடல் விளக்குவதைக் காண்போம்.

வானம் ஊன்றிய மதலை ப�ோல
ஏணி சாத்திய ஏற்றருஞ் சென்னி
விண்பொர நிவந்த வேயா மாடத்து
இரவில் மாட்டிய இலங்குசுடர் ஞெகிழி
உரவுநீர் அழுவத்து ஓடுகலம் கரையும்
துறை*…….

			

- கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார்
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சொல்லும் சபோருளும்
ே்தடல

-

தூண்

த்ன்னி

- உச்சி

தெகிழி

-

தீச்சுடர

உைவுநீர

- த்பருநீரப் ்பைப்பு

அழுவம்

-

கடல

கடையும்

- அடழக்கும்

லவயசா ேசாடம் - டவக்லகசால ல்பசான்ைவறைசால லவயப்்படசாது,
திண்டேயசாகச் ்சா்நது பூ்ப்்படட ேசாடம்

போைலின் சபோருள்
கலஙகடை விளக்கேசாைது வசாைம் கீலழ விழு்நதுவிடசாேல ்தசாஙகிக் தகசாண்டிருக்கும்
தூ ண் ல ்ப சா ல த் ல ்த சா ற ை ே ளி க் கி ை து ; ஏ ணி த க சா ண் டு ஏ ை மு டி ய சா ்த உ ய ை த் ட ்த க்
தகசாண்டிருக்கிைது; லவயப்்படசாேல ்சா்நது பூ்ப்்படட விண்டண முடடும் ேசாடத்ட்த உடடயது.
அம்ேசாடத்தில இைவில ஏறைப்்படட எரியும் விளக்கு, கடலில துடைமுகம் அறியசாேல
கலஙகும் ேைக்கலஙகடளத் ்தன் துடைமுகம் ல�சாக்கி அடழக்கிைது.

நூல் சைளி
ைடியலூர் உருத்திைங ைண்ணைொர் ெஙைைொலப் புலேர். இேர் ைடியலூர் என்�
ஊரில் ேொழந�ேர். இேர் பத்துப்பொட்டில் உள்ை தபரும்பொணொறறுப்பகட,
பட்டிைப்பொகல ஆகிய நூல்ைகை இயறறியுள்ைொர்.
தபரும்பொணொறறுப்பகடயின் பொட்டுகடத்�கலேன் த�ொண்கடமொன் இைநதிகையன்.
இநநூலின் 346 மு�ல் 351 ேகை உள்ை அடிைள் நமக்குப் பொடப்பகுதியொைத் �ைப்பட்டுள்ைை.
ேள்ைல் ஒருேரிடம் பரிசு தபறறுத் திரும்பும் புலேர், பொணர் கபொன்க�ொர் அந� ேள்ைலிடம்
தென்று பரிசு தப�, பி�ருக்கு ேழிைொட்டுே�ொைப் பொடப்படுேது ஆறறுப்பகட இலக்கியம்
ஆகும்.

சைரிநது சைளி்ைாம்

பத்துப்பொட்டு நூல்ைள்

திருமுருைொறறுப்பகட

மதுகைக்ைொஞ்சி

தபொருநைொறறுப்பகட

தநடுநல்ேொகட

தபரும்பொணொறறுப்பகட

குறிஞ்சிப்பொட்டு

சிறுபொணொறறுப்பகட

பட்டிைப்பொகல

முல்கலப்பொட்டு

மகலபடுைடொம்
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கற்பவை கற்றபின்
1.

கடற்கரைக்குச் சென்று அங்குள்ள காட்சிகளைக் கண்டு மகிழ்க.

2.

‘கலங்கரை விளக்கம்’- மாதிரி ஒன்று செய்து வருக.

3.

கடலும் கலங்கரை விளக்கமும் – ஓவியம் வரைந்து வண்ணம் தீட்டுக.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1.	வேயாமாடம் எனப்படுவது ______.
அ) வைக்கோலால் வேயப்படுவது		

ஆ) சாந்தினால் பூசப்படுவது

இ) ஓலையால் வேயப்படுவது		

ஈ) துணியால் மூடப்படுவது

2. உரவுநீர் அழுவம் – இத்தொடரில் அடிக்கோடிட்ட ச�ொல்லின் ப�ொருள் ______.
அ) காற்று

ஆ) வானம்

இ) கடல்	

ஈ) மலை

3. கடலில் துறைமுகம் அறியாமல் கலங்குவன ______.
அ) மீன்கள்

ஆ) மரக்கலங்கள்

இ) தூண்கள்

ஈ) மாடங்கள்

4. தூண் என்னும் ப�ொருள் தரும் ச�ொல் ______.
அ ) ஞெகிழி

ஆ) சென்னி

இ) ஏணி

ஈ) மதலை

குறுவினா
1.	மரக்கலங்களைத் துறைமுகம் ந�ோக்கி அழைப்பது எது?
2. கலங்கரை விளக்கத்தில் எந்நேரத்தில் விளக்கு ஏற்றப்படும்?
சிறுவினா
கலங்கரை விளக்கம் பற்றிப் பெரும்பாணாற்றுப்படை கூறும் கருத்துகளை எழுதுக.
சிந்தனை வினா
கலங்கரை விளக்கம் கப்பல் ஓட்டிகளைத் தவிர வேறு யாருக்கெல்லாம் பயன்படும் என
நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?
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இயல்

ஒன்று

கவிதைப்பேழை

கவின்மிகு கப்பல்
கடலும் கப்பலும் கண்ணுக்கு விருந்தாகக் காட்சியளிப்பவை.
அ லை வீ சு ம் க ட லி ல் அ சைந்தா டி ச் செல் லு ம் க ப ்ப லை க்
காணக் காண உள்ளம் உவகையில் துள்ளும். அச்சம் தரும்
கடலில், அஞ்சாது கப்பல�ோட்டியவர் நம் தமிழர். காற்றின்
துணைக�ொண்டு கப்பலைச் செலுத்திய நம் முன்னோரின்
திறத்தைச் சங்கப்பாடலின்வழி அறிவ�ோமா?
உலகுகிளர்ந் தன்ன உருகெழு வங்கம்
புலவுத்திரைப் பெருங்கடல் நீர்இடைப் ப�ோழ
இரவும் எல்லையும் அசைவுஇன்று ஆகி
விரைசெலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட
க�ோடுஉயர் திணிமணல் அகன்துறை நீகான்
மாட ஒள்எரி மருங்குஅறிந்து ஒய்ய
- மருதன் இளநாகனார்
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சொல்லும் சபோருளும்
உரு

–

அழகு

வஙகம்

–

கப்்பல

ல்பசாழ

–

பிளக்க

எல

–

்பகல

வஙகூழ்

–

கசாறறு

லகசாடு உயர

–

கடை உயர்ந்த

நீகசான்

–

�சாவசாய் ஓடடு்பவன்

ேசாட ஒள்தளரி

-

கலஙகடை விளக்கம்

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

நூல் சைளி
மரு�ன் இைநொைைொர் ெஙைைொலப் புலேர்ைளுள் ஒருேர். ைலித்த�ொகையின்
மரு�த்திகணயில் உள்ை முப்பத்து ஐநது பொடல்ைகையும் பொடியேர் இேகை.
மரு�த்திகண பொடுேதில் ேல்லேர் என்ப�ொல் மரு�ன் இைநொைைொர் எை
அகேக்ைப்படுகி�ொர்.
அைநொனூறு எட்டுத்த�ொகை நூல்ைளுள் ஒன்று. புலேர் பலைொல் பொடப்பட்ட நொனூறு
பொடல்ைகைக் தைொண்டது. இநநூலிகை தநடுநத�ொகை என்றும் அகேப்பர். இநநூலின்
255 ஆம் பொடல் இஙகுத் �ைப்பட்டுள்ைது.

சைரிநது சைளி்ைாம்

எட்டுத்த�ொகை நூல்ைள்

நறறிகண

பரிபொடல்

குறுநத�ொகை

ைலித்த�ொகை

ஐஙகுறுநூறு

அைநொனூறு

பதிறறுப்பத்து

பு�நொனூறு

கறபேரை கற்றபின்
1.

கடலில கிடடக்கும் த்பசாருள்களின் த்பயரகடளத் த்தசாகுக்க.

2.

கடற்பயணம் ்பறறிய சிறுகட்த ஒன்டை அறி்நதுவ்நது வகுப்்படையில ்பகிரக.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட – அடிக்கோடிட்ட ச�ொல்லின் ப�ொருள் ____________.
		

அ) நிலம்

ஆ) நீர்		

இ) காற்று		

ஈ) நெருப்பு

2.	மக்கள் __________ ஏறி வெளிநாடுகளுக்குச் சென்றனர்.
		

அ) கடலில்	

ஆ) காற்றில்	 இ) கழனியில்	

ஈ) வங்கத்தில்

3. புலால் நாற்றம் உடையதாக அகநானூறு கூறுவது _____________.
		

அ) காற்று

ஆ) நாவாய்		

இ) கடல்	

ஈ) மணல்

4. 'பெருங்கடல்' என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது ____________.
		

அ) பெரு + கடல்	

ஆ) பெருமை + கடல் இ) பெரிய + கடல்	

ஈ) பெருங் + கடல்

5. இன்று + ஆகி என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் ____________.
		

அ) இன்றுஆகி

ஆ) இன்றிஆகி		

இ) இன்றாகி

ஈ) இன்றாஆகி

6. எதுகை இடம்பெறாத இணை ____________.
அ) இரவு- இயற்கை		

ஆ) வங்கம்

- சங்கம்

இ) உலகு - புலவு			

ஈ) அசைவு

- இசைவு

ப�ொருத்துக.
1. வங்கம்		

-	பகல்

2. நீகான் 		

-

கப்பல்

3. எல்		

-

கலங்கரை விளக்கம்

4.	மாட ஒள்ளெரி

-	நாவாய் ஓட்டுபவன்

குறுவினா
1.	நாவாயின் த�ோற்றம் எவ்வாறு இருந்ததாக அகநானூறு கூறுகிறது?
2.	நாவாய் ஓட்டிகளுக்குக் காற்று எவ்வாறு துணைசெய்கிறது?
சிறுவினா
கடலில் கப்பல் செல்லும் காட்சியை அகநானூறு எவ்வாறு விளக்குகிறது?
சிந்தனை வினா
	தரைவழிப்பயணம், கடல்வழிப் பயணம் ஆகியவற்றுள் நீங்கள் விரும்புவது எது? ஏன்?
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உரைநடை உலகம்

இயல்

ஒன்று

தமிழரின் கப்பற்கலை

பயணம் செய்வதில் தமிழர்களுக்கு எப்போதும் பெருவிருப்பம்
உண்டு. பயணம் தரைவழிப் பயணம், நீர்வழிப் பயணம்,
வான்வழிப் பயணம் என மூன்று வகைப்படும். நீர்வழிப்
பயணத்தை உள்நாட்டு நீர்வழிப் பயணம், கடல்வழிப் பயணம்
என இருவகைப்படுத்தலாம். வானூர்திகள் கண்டுபிடிக்கப்படாத
காலத்தில் வெளிநாட்டுப் பயணத்திற்கு உதவியவை கப்பல்களே!
கப்பல் கட்டுவதும் கப்பலைச் செலுத்துவதும் மிகச் சிறந்த த�ொழில்நுட்பம் சார்ந்த
கலைகள் ஆகும். கப்பலைப் பார்ப்பதும் கப்பலில் பயணம் செய்வதும் மட்டுமல்லாமல்
கப்பலைப் பற்றிப் படிப்பதும் உள்ளத்திற்கு உவகை தரும்.

மழை என்றதும் குழந்தைகளின் நினைவுக்கு வருவது காகிதக் கப்பல். மழை நீரில்
காகிதக் கப்பல் விட்டு விளையாடாத குழந்தைகளே இல்லை எனலாம். அந்த அளவிற்கு
நம் ஆழ்மனத்தில் கப்பல் இடம் பெற்றுள்ளது. பழங்காலம் முதல் தமிழர்கள் கப்பல்
கட்டும் கலையில் சிறந்திருந்ததன் மரபுத் த�ொடர்ச்சி என்று இதனைக் கூறலாம். தமிழர்கள்
கப்பல்களைக் கட்டினர் என்பதற்கும் கப்பல் மூலம் வெளிநாடுகளுக்குச் சென்றனர்
என்பதற்கும் நம் இலக்கியங்களில் ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளன. நமக்குக் கிடைத்துள்ள
நூல்களிலேயே மிகவும் பழமையானது த�ொல்காப்பியம். அந்நூல் முந்நீர் வழக்கம் என்று
கடற்பயணத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. எனவே, த�ொல்காப்பியர் காலத்திற்கு முன்பே தமிழர்கள்
கடல் பயணம் செய்துள்ளனர் என்பதை அறியலாம்.

8

7th Std - Tamil Term 2.indd 8

01-08-2020 15:11:18

கடபைாடா கால்வல் சநடுநபதர் கடபைாடும்
நாவாயும் ஓடா நிைத்து
(கு்றள் 496)
என்னும் திருக்குைள், திருவள்ளுவர கசாலத்திலலலய த்பரிய கப்்பலகள் இரு்ந்தை
என்்ப்தறகுச் ்சான்ைசாகும். பூம்புகசார துடைமுகத்திலிரு்நது கப்்பலகள் மூலம் த்பசாருள்கள்
ஏறறுேதியும் இைக்குேதியும் த்ய்யப்்படடை என்்பட்தப் ்படடிைப்்பசாடல விரிவசாக
விளக்குகிைது.
உைகு கிளர்நதன்ன உருசகழு வங்கம்
(�ாடல் 255 )
என்று த்பரிய கப்்படல அக�சானூறு குறிப்பிடுகிைது. இ்தடைலய ்பதிறறுப்்பத்து
என்னும் நூலும்,
“அருங்கைம் தரீஇயர் நீர்மிலச நிவககும்
ச�ருங்கலி வங்கம்”
(�ாடல் 52 )
என்று குறிப்பிடுகிைது. ல்்ந்தன் திவசாகைம் என்னும் நிகண்டு நூலில ்பலவடகயசாை
கப்்பலகளின் த்பயரகள் குறிப்பிடப்்படடுள்ளை. இ்தன் மூலம் ்தமிழரகள் கப்்பல கடடும்
த்தசாழிலில ்பை்நது்படட அறிவு த்பறறிரு்ந்தசாரகள் என்்பட்த உணைலசாம்.

நீரைழிப பேயணத் சைாைககம்
நீரநிடலகளில ேைக்கிடளகள் மி்த்நது த்லவட்தயும் அவறறின்மீது ்பைடவகள்,
்தவடளகள் மு்தலியை அேர்நது த்லவட்தயும் ்பழஙகசால ேனி்தன் கண்டசான். நீரில
மி்தக்கும் த்பசாருடகளின் மீது ்தசானும் ஏறிப் ்பயணம் த்ய்ய முடியும் எை அவன்
உணர்ந்தசான். மி்தக்கும் ேைக்கடடடகள் மீது ஏறி அேர்நது சிறிய நீரநிடலகடளக் கடக்கத்
த்தசாடஙகிைசான். மீன்கள் ்தம் உடலின் இரு ்பக்கஙகளிலும் உள்ள துடுப்புப் ல்பசான்ை
்பகுதிகடளப் ்பயன்்படுத்தித் ்தண்ணீடைப் பின்னுக்குத் ்தள்ளி நீ்நதுவட்தக் கண்டசான். ்தசானும்
ேைத்துண்டுகடளத் துடுப்புகளசாகப் ்பயன்்படுத்்தத் த்தசாடஙகிைசான். பிைகு ேைஙகள் ்பலவறடை
இடணத்துக் கடடி அவறறின் மீது ஏறிப் ்பயணம் த்ய்்தசான். அடவலய இன்றுவடை
வழக்கத்தில உள்ள கடடுேைஙகள் ஆகும். அ்தன் பின்ைர எடட குடை்ந்த த்பரிய ேைஙகளின்
உட்பகுதிடயக் குடட்நது எடுத்துவிடடுத் ல்தசாணியசாகப் ்பயன்்படுத்திைசான். உட்பகுதி
ல்தசாண்டப்்படடடவ என்்ப்தசால அடவ ல்தசாணிகள் எைப்்படடை.
்தமிழரகள் ல்தசாணி, ஓடம், ்படகு, புடண, மி்தடவ, த்தப்்பம் ல்பசான்ைவறடைச் சிறிய
நீரநிடலகடளக் கடக்கப் ்பயன்்படுத்திைர. கலம், வஙகம், �சாவசாய் மு்தலியடவ அளவில
த்பரியடவ. இவறடைக் தகசாண்டு ்தமிழரகள் கடல ்பயணம் லேறதகசாண்டைர.

சைரிநது சைளி்ைாம்
நி யூ சி ல ொ ந து ந ொ ட் டு த ே லி ங ட ன் அ ரு ங ை ொ ட் சி ய ை த் தி ல்
பேஙைொலத் �மிழநொட்டுக் ைப்பல்ைளில் பயன்படுத்�ப்பட்ட மணி
ஒன்று இடம்தபறறுள்ைது. �மிேர்ைள் அயல் நொடுைளுக்குக்
ைப்பல்ைளில் தென்�ைர் என்ப�றகு இதுவும் ஒரு ெொன்�ொகும்.
பிறைொலச் கெொேர்ைளில் இைொெைொெ கெொேனும், இைொகெநதிை
கெொேனும் தபரிய ைப்பறபகடகயக் தைொண்டு பல நொடுைகை
தேன்�ைர் என்பக� ேைலொறு பைர்கி�து.
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கபபேல் கட்டும் கரல
்தமிழரகள் முறகசாலத்திலலலய கப்்பல கடடும் கடலடய �ன்கு அறி்நதிரு்ந்தைர. கப்்பல
கடடும் கடலெரகள் கம்மியர என்று அடழக்கப்்படடைர. இ்தடைக்,
“கைஞ்சசய கம்மியர் வருசகனக கூஉய” (காலத 25, அடி 124 )
எ ன் னு ம் ே ணி ல ே க ட ல அ டி ய சா ல அ றி ய ல சா ம் . த ்ப ரு ்ந தி ை ள சா ை ே க் க ட ள யு ம்
த ்ப சா ரு ள் க ட ள யு ம் ஏ ற றி ச் த ் ல லு ம் வ ட க யி ல த ்ப ரி ய க ப் ்ப ல க ட ள த் ்த மி ழ ர
உருவசாக்கிைர. நீண்ட தூைம் கடலிலலலய த்லல லவண்டி இரு்ந்த்தசால கப்்பலகடளப்
்பசாதுகசாப்்பசாைடவயசாகவும் வலிடே மிக்கடவயசாகவும் உருவசாக்கிைர.
கப்்பல கடடுவ்தறகு உரிய ேைஙகடளத் ல்தர்நத்தடுப்்பதில ்தமிழரகள் மிகு்ந்த கவைம்
த்லுத்திைர. கப்்பலகள் ்தண்ணீரிலலலய இருப்்படவ என்்ப்தசால ்தண்ணீைசால ்பசாதிப்பு
அடடயசா்த ேைஙகடளலய கப்்பல கடடப் ்பயன்்படுத்திைர. நீரேடட டவப்பிறகு லவம்பு,
இலுப்ட்ப, புன்டை, �சாவல ல்பசான்ை ேைஙகடளப் ்பயன்்படுத்திைர. ்பக்கஙகளுக்குத்
ல்தக்கு, தவண்ல்தக்கு ல்பசான்ை ேைஙகடளப் ்பயன்்படுத்திைர. ேைத்தின் தவடடப்்படட
்பகுதிடய தவடடுவசாய் என்்பர. அ்தன் நிைத்ட்தக் தகசாண்டு ேைத்தின் ்தன்டேடய அறிவர.
கண்ணடட என்்பது இடழத்்த ேைத்தில கசாணப்்படும் உருவஙகள் ஆகும். லேலும் சுழி உள்ள
ேைஙகடளப் ்பயன்்படுத்்தசாேல ்தவிரத்்தைர. நீளம், அகலம், உயைம் ஆகியவறடைச் ்ரியசாை
முடையில கணக்கிடடுக் கப்்பலகடள உருவசாக்கிைர. இவறடைத் ்தச்சுமுழம் என்னும்
நீடடலளடவயசால கணக்கிடடைர. த்பரிய ்படகுகளில முன்்பக்கத்ட்த யசாடை, குதிடை,
அன்ைம் மு்தலியவறறின் ்தடலடயப் ல்பசான்று வடிவடேப்்பதும் உண்டு. கரிமுக அம்பி,
்பரிமுக அம்பி என்தைலலசாம் இடவ அடழக்கப்்படடை.
ேைஙகடளயும் ்பலடககடளயும் ஒன்லைசாடு ஒன்று இடணக்கும்ல்பசாது அவறறுக்கு
இடடலய ல்தஙகசாய் �சார, ்பஞசு ஆகியவறறில ஒன்டை டவத்து �ன்ைசாக இறுக்கி ஆணிகடள
அடை்ந்தைர. சுண்ணசாம்ட்பயும் ்ணடலயும் கல்நது அடைத்து அதில எண்தணய் கல்நது
கப்்பலின் அடிப்்பகுதியில பூசிைர. இ்தைசால கப்்பலகள் ்பழு்தடடயசாேல த�டுஙகசாலம்
உடழத்்தை. இம்முடைடய இத்்தசாலி �சாடடடச் ல்ர்ந்த ேசாரக்லகசால்பசாலலசா என்னும்
கடற்பயணி விய்நது ்பசாைசாடடியுள்ளசார. இரும்பு ஆணிகள் துருப்பிடித்துவிடும் என்்ப்தசால
ேைத்திைசாலசாை ஆணிகடளலய ்பயன்்படுத்திைர. இ்ந்த ஆணிகடளத் த்தசாகுதி என்்பர.

போயமைக கபபேல்கள்

சைரிநது சைளி்ைாம்

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

“ ஆ ங கி க ல ய ர் ை ட் டி ய ை ப் ப ல் ை க ை ப்
பன்னிைண்டு ஆண்டுைளுக்கு ஒருமுக�
பழுது பொர்க்ை கேண்டும். ஆைொல் �மிேர்
ைட்டிய ைப்பல்ைகை ஐம்பது ஆண்டுைள்
ஆ ை ொ லு ம் ப ழு து ப ொ ர் க் ை க ே ண் டி ய
அேசியமில்கல” என்று ேொக்ைர் என்னும்
ஆஙகிகலயர் கூறியுள்ைொர்.
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க�ோடிப்பாய்க்கயிறு என்பவை அவற்றுள் சில. பாய்மரக் கப்பலின் பாய், கயிறு ஆகியவற்றில் பழுது
ஏற்படும் ப�ொழுது அவற்றை மரப்பிசின் க�ொண்டு இணைத்தனர் என்று பரிபாடல் கூறுகிறது.

கப்பலின் உறுப்புகள்
கப்பல் பல்வேறு வகையான உறுப்புகளை உடையது. எரா, பருமல், வங்கு, கூம்பு,
பாய்மரம், சுக்கான், நங்கூரம் ப�ோன்றவை கப்பலின் உறுப்புகளுள் சிலவாகும். கப்பலின்
முதன்மையான உறுப்பாகிய அடிமரம் எரா எனப்படும். குறுக்கு மரத்தைப் பருமல் என்பர்.
கப்பலைச் செலுத்துவதற்கும் உரிய திசையில் திருப்புவதற்கும் பயன்படும் முதன்மையான
கருவி சுக்கான் எனப்படும். கப்பலை நிலையாக ஓரிடத்தில் நிறுத்தி வைக்க உதவும்
உறுப்பு நங்கூரம் ஆகும். சமுக்கு என்னும் ஒரு கருவியையும் கப்பல்களில் பயன்படுத்தினர்
என்று கப்பல் சாத்திரம் என்னும் நூல் குறிப்பிடுகிறது. இது காந்த ஊசி ப�ொருத்தப்பட்ட
திசைகாட்டும் கருவியாக இருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். கப்பல்
செலுத்துபவரை மாலுமி, மீகாமன், நீகான், கப்பல�ோட்டி முதலிய பல பெயர்களால் அழைப்பர்.

கப்பலைச் செலுத்தும் முறை
காற்றின் திசையை அறிந்து கப்பல்களைச் செலுத்தும் முறையைத் தமிழர்கள் நன்கு
அறிந்திருந்தனர். இவ்வுண்மையை,
“நளியிரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி
வளி த�ொழில் ஆண்ட உரவ�ோன் மருக”
(பாடல் 66 )
எ ன் னு ம்
பு றப்பா ட ல்
அ டி க ளி ல்
வெண்ணிக்குயத்தியார் குறிப்பிடுகிறார்.
க ட லி ல் க ாற் று வீ சு ம் தி சை , க ட ல்
நீர�ோட்டங்களின் திசை ஆகியவற்றைத்
தமிழர்கள் தம் பட்டறிவால் நன்கு அறிந்து
அவற்றுக்கேற்ப உரிய காலத்தில் சரியான
தி சை யி ல் க ப ்ப லை ச் செ லு த் தி னர் .
திசைகாட்டும் கருவியைப் பயன்படுத்தியும்
வ ா னி ல் த�ோ ன் று ம் வி ண் மீ ன்க ளி ன்
நிலையை வைத்தும் திசையை அறிந்து
கப்பலைச் செலுத்தினர். கப்பல் ஓட்டும்
மாலுமிகள் சிறந்த வானியல் அறிவையும்
பெற்றிருந்தனர். க�ோள்களின் நிலையை
வை த் து ப் பு ய ல் , மழை ப�ோன்றவை
த�ோ ன் று ம் க ா ல ங ்களை யு ம் க ட ல் நீ ர்
ப�ொங்கும் காலத்தையும் அறிந்து தகுந்த
காலத்தில் கப்பல்களைச் செலுத்தினர்.

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

சைரிநது சைளி்ைாம்
ைடல் ஆகமைள் இைப்தபருக்ைத்துக்ைொைத்
�குந� இடம் க�டி நீண்ட தூைம் பயணம்
தெயகின்�ை. அகே தெல்லும் ேழிகயச்
தெயறகைக்கைொள்ைள் மூலம் �றகபொது
ஆைொயநதுள்ைைர். அவ்ேழியில் உள்ை
நொடுைளுடன் �மிேர்ைள் ேொணிைத் த�ொடர்பு
தைொண்டு இருந�க� அறிய முடிகி�து.
எ ை க ே ப ே ந � மி ே ர் ை ள் ஆ க ம ை க ை
ேழிைொட்டிைைொைப் பயன்படுத்திக் ைடல்
பயணம் தெயது இருக்ைலொம் என்னும்
ைருத்தும் உள்ைது.

த ்ப ரி ய க ப் ்ப ல க ள் து ட ை மு க த் தி ல
கடைக்கு அருகில வை இயலசாது. எைலவ
கப்்பலில வரும் த்பசாருள்கடளத் ல்தசாணிகள்
மூ ல ம் க ட ை க் கு க் த க சா ண் டு வ ்ந ்த ை ர .
இச்த்ய்திடய,
கைம் தநத ச�ாற�ரிசம்

கழித்பதாணியால் கலர பசர்ககுநது (�ாடல் 343) என்று புை�சானூறு கூறுகிைது.
முறகசாலத்தில ேக்கள் ்பயணம் த்ய்வ்தறகு ேடடுேன்றிப் ல்பசார புரியவும் கப்்பலகள்
த்பரிதும் ்பயன்்படடை. ஆைசால இக்கசாலத்தில த்பரும்்பசாலும் த்பசாருள்கடள ஏறறிச்
த்லலலவ கப்்பலகள் ்பயன்்படுத்்தப்்படுகின்ைை. அவறடைச் ்ைக்குக் கப்்பலகள் என்்பர.
ல்பசாருக்குப் ்பயன்்படும் த்பரிய கப்்பலகளும் இன்று உள்ளை.
இத்்தடகய சீரமிகு கப்்பறகடலயில �ம் முன்லைசார சிை்நது விளஙகிைர என்்பது �ேக்குப்
த்பருடே அளிக்கும் த்ய்தியசாகும்.

கறபேரை கற்றபின்
1.

்பலவடகயசாை கப்்பலகளின் ்படஙகடளச் ல்கரித்துப் ்படத்த்தசாகுப்பு ஒன்று
உருவசாக்குக.

2.

்தடைவழிப் ்பயணம், கடலவழிப்்பயணம், வசான்வழிப்்பயணம் ஆகியடவ குறித்து
வகுப்்படையில கல்நதுடையசாடுக.

மதிபபீடு
்ரியசாை விடடடயத் ல்தர்நத்தடுத்து எழுதுக.
1. ்தமிழரகள் சிறிய நீரநிடலகடளக் கடக்கப் ்பயன்்படுத்தியது ___________.
அ) கலம்

ஆ) வஙகம்

இ) �சாவசாய்

ஈ) ஓடம்
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2. த�ொல்காப்பியம் கடற்பயணத்தை ____________ வழக்கம் என்று கூறுகிறது.
அ) நன்னீர்	

ஆ) தண்ணீர்	

இ) முந்நீர்	

ஈ) கண்ணீர்

3. கப்பலை உரிய திசையில் திருப்புவதற்குப் பயன்படும் கருவி __________.
அ) சுக்கான்

ஆ) நங்கூரம்

இ) கண்ணடை	

ஈ) சமுக்கு

க�ோடிட்ட இடங்ளை நிரப்புக.
1. கப்பல் கட்டுவதற்குப் பயன்படும் மர ஆணிகள் _________ என அழைக்கப்படும்.
2. கப்பல் ஓரிடத்தில் நிலையாக நிற்க உதவுவது ___________.
3. இழைத்த மரத்தில் காணப்படும் உருவங்கள் __________ எனக் குறிப்பிடப்படும்.
ப�ொருத்துக.
1.

எரா	

-

திசைகாட்டும் கருவி

2.	பருமல்	

-

அடிமரம்

3.

மீகாமன்

-

குறுக்கு மரம்

4.

காந்த ஊசி -

கப்பலைச் செலுத்துபவர்

த�ொடர்களில் அமைத்து எழுதுக.
1.

நீர�ோட்டம் 2. காற்றின் திசை	 3. வானியல் அறிவு 4. ஏற்றுமதி

குறுவினா
1.	த�ோணி என்னும் ச�ொல்லின் பெயர்க்காரணத்தைக் கூறுக.
2. கப்பல் கட்டும்போது மரப்பலகைகளுக்கு இடையே தேங்காய் நார் (அ) பஞ்சு
வைப்பதன் ந�ோக்கம் என்ன?
3. கப்பலின் உறுப்புகள் சிலவற்றின் பெயர்களைக் கூறுக.
சிறுவினா
1. சிறிய நீர்நிலைகளையும் கடல்களையும் கடக்க, தமிழர்கள் பயன்படுத்திய
ஊர்திகளின் பெயர்களை எழுதுக.
2.	பண்டைத் தமிழரின் கப்பல் செலுத்தும் முறை பற்றி எழுதுக.
3. கப்பல் பாதுகாப்பானதாக அமையத் தமிழர்கள் கையாண்ட வழிமுறைகள் யாவை?
சிந்தனை வினா
இக்காலத்தில் மக்கள் வெளிநாடுகளுக்குச் செல்வதற்குக் கடற்பயணத்தைப் பெரிதும்
மேற்கொள்ளாதது ஏன் எனச் சிந்தித்து எழுதுக.
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இயல்

ஒன்று

விரிவானம்

ஆழ்கடலின் அடியில்
க ட ல் ப ல ்வே று வி ந்தை க ளை த் த ன் னு ள் க�ொண்ட து .
கடலுக்கடியில் பலவகையான தாவரங்கள், மீன்கள், விலங்குகள்,
பவளப்பாறைகள், எரிமலைகள் எனப் புதுமைகள் பலவும்
நிறைந்து கிடக்கின்றன. மேலும் கடலுக்கடியில் பல நகரங்களும்
கப்பல்களும் மூழ்கிக்கிடக்கின்றன. ஒரு கற்பனையான நீர்மூழ்கிக்
கப்பலில் சென்று அவற்றை எல்லாம் காண்போம்.

என் பெயர் பியரி. நான் ஒரு விலங்கியல் பேராசிரியர். கடலின் அடியில் உள்ள
விலங்குகளைப் பற்றி ஆராய்வதில் எனக்கு விருப்பம் மிகுதி. 1886 ஆம் ஆண்டு கப்பல்
மாலுமிகளிடையே ஓர் அதிர்ச்சியான தகவல் பரவியது. கடலில் செல்லும் பெரிய
கப்பல்களை உல�ோகத்தால் ஆன உடலைக் க�ொண்ட ஒரு விந்தையான விலங்கு தாக்குகிறது
என்பதுதான் அந்தச் செய்தி.
அந்த விந்தை விலங்கைக் கண்டுபிடித்து அழிப்பதற்காக அமெரிக்காவின் நியூயார்க்
நகரிலிருந்து ஒரு ப�ோர்க்கப்பல் புறப்பட்டது. கடல் பயணத்தில் திறமை வாய்ந்த
ஃபராகட் என்பவர் அக்கப்பலின் தலைவராக இருந்தார். ஈட்டி எறிந்து திமிங்கிலங்களை
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வேட்டையாடுவதில் வல்லவரான நெட் என்ற வீரரும் அக்கப்பலில் இருந்தார். நானும் எனது
உதவியாளர் கான்சீலும் அக்கப்பலில் சென்றோம்.
மூன்று மாதங்கள் அமெரிக்காவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் இடையே உள்ள பெருங்கடல்
பரப்பில் ஓர் இடம் விடாமல் தேடின�ோம். அந்த விலங்கு எங்கள் கண்ணில் படவே இல்லை.
எனவே, கப்பல் எங்கள் நகரத்தை ந�ோக்கிப் பயணத்தைத் த�ொடங்கியது.
அப்பொழுது பளபளப்பான உடலைக் க�ொண்ட அந்த விலங்கு மிக வேகமாக எங்கள்
கப்பலை ந�ோக்கி வந்தது. “அந்த விலங்கைச் சுட்டுத் தள்ளுங்கள்” என்று கப்பல் தலைவர்
ஃபராகட் கட்டளையிட்டார். வீரர்கள் சுடத் த�ொடங்கினர். பீரங்கிக் குண்டுகள் அனைத்தும்
அந்த விலங்கின் உடலைத் துளைக்க முடியாமல் தெறித்து விழுந்தன. நெட் வலிமை வாய்ந்த
ஈட்டிகளை எய்தார். அவற்றாலும் அவ்விலங்கை எதுவும் செய்யமுடியவில்லை.
அந்த விலங்கு நீரைப் பீய்ச்சியடித்தபடி எங்கள் கப்பலின் மீது வேகமாக ம�ோதியது.
நாங்கள் கப்பலிலிருந்து கடலில் தூக்கி வீசப்பட்டோம். நான் அப்படியே மயக்கமடைந்து
ப�ோனேன்.
நா ன் க ண் வி ழி த ்த ப�ோ து உ ல �ோ க த் தி னா ல ான அ ந ்த க் க�ொ டி ய வி ல ங் கி ன்
மீது படுத்திருந்தேன். எனக்கு முன்னால் எனது உதவியாளர் கான்சீலும் நெட்டும்
அமர்ந்திருந்தனர். “நாம் தேடிவந்த விலங்கு இதுதான். உண்மையில் இஃது ஒரு நீர்மூழ்கிக்
கப்பல்” என்றார் நெட்.
நாங்கள் அந்த நீர்மூழ்கிக் கப்பலின் மீது வேகமாகத் தட்டி உள்ளே இருப்பவர்களை
உதவிக்கு அழைத்தோம். நீண்ட நேரத்திற்குப் பிறகு மேல்பக்கத்தில் இருந்த மூடி
திறக்கப்பட்டது. உள்ளே இருந்து வந்தவர்கள் எங்கள் மூவரையும் சிறைப்பிடித்து ஓர்
அறைக்குள் வைத்துப் பூட்டினர்.
மறுநாள் காலை கப்பல் தலைவர் எங்கள் அறைக்குள் வந்தார். தமது பெயர் நெம�ோ
என்று அவர் தம்மை அறிமுகப்படுத்திக்கொண்டார். “நாட்டிலஸ் என்னும் இந்த நீர்மூழ்கிக்
கப்பலை ஒரு விந்தையான விலங்கு என்று நான் எல்லோரையும் நம்பவைத்திருக்கிறேன்.
இந்த உண்மையைத் தெரிந்து க�ொண்ட நீங்கள் எக்காலத்திலும் இங்கிருந்து விடுதலையாக
முடியாது. எனக்கான ஒரு தனி உலகத்தை இந்த நீர்மூழ்கிக் கப்பலிலேயே நான் உருவாக்கி
வைத்துள்ளேன். எனது நம்பிக்கைக்குரிய வேலையாள்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள்.
எங்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உணவுகளையும் கடல்வாழ் உயிரிகளிடமிருந்தே
உருவாக்கிக் க�ொள்கிற�ோம். இனி நான் கரைக்குத் திரும்பவேமாட்டேன். உங்களையும்
திரும்ப விடமாட்டேன்” என்றார் நெம�ோ.
நாங்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்து ப�ோன�ோம். அவரது மனத்தை மாற்ற முடியாது என்பது
எங்களுக்குப் புரிந்துப�ோயிற்று. எப்படியாவது இந்தக் கப்பலில் இருந்து தப்பி விட வேண்டும்
என்று நாங்கள் மனத்துக்குள் திட்டமிட்டுக்கொண்டோம்.
ஆழ்கடலுக்கு அடியில் நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் எங்களது பயணம் த�ொடர்ந்தது.
அந்த நீர்மூழ்கிக் கப்பலினுள் எல்லா இடங்களுக்கும் செல்ல எனக்கு நெம�ோ இசைவு
அளித்திருந்தார். கப்பலில் மிகச்சிறந்த நூலகம் ஒன்றும் மிகப்பெரிய அருங்காட்சியகம்
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ஒன்றும் இருந்தன. இந்த அரிய அறிவுக்கருவூலங்கள் யாருக்கும் பயன்படாமல் ஆழ்கடலில்
மூழ்கி கிடக்கின்றவே என்று நான் வருந்தினேன். இந்தக் கப்பல் எந்தக் கடலில் எந்தப்
பகுதியில் இருக்கிறது, கடலுக்கு அடியில் எவ்வளவு ஆழத்தில் இருக்கிறது ஆகியவற்றைத்
துல்லியமாக காட்டும் பெரிய திரை ஒன்றும் அங்கே இருந்தது.
“இந்தக் கப்பல் செல்வதற்கான ஆற்றல் எதிலிருந்து கிடைக்கிறது?” என்று நான்
நெம�ோவிடம் கேட்டேன்.
“இந்தக் கப்பல் செல்வதற்கும் இங்குள்ள விளக்குகள் எரிவதற்கும் தேவையான
மின்சாரத்தைத் தயாரிக்கும் கருவிகள் இங்கேயே உள்ளன” என்றார் அவர்.
“கப்பலை ஆழத்துக்கும் கடல் மேல் மட்டத்துக்கும் எப்படிக் க�ொண்டு செல்கிறீர்கள்?”
என்று கேட்டேன்.
“இந்தக் கப்பலில் மிகப்பெரிய நீர்த்தொட்டிகள் உள்ளன. அவற்றில் தண்ணீரை
நிரப்பும்போது கப்பல் கடலுக்கு அடியில் செல்லும். அந்தத் தண்ணீரை எந்திரங்கள் மூலம்
வெளியேற்றும் ப�ொழுது கப்பலின் எடை குறைவதால் கப்பல் கடல் மட்டத்திற்குச் செல்லும்”
என்று விளக்கினார் நெம�ோ.
“எல்லாம் சரி, நாம் அனைவரும் மூச்சு விடுவதற்கான காற்று எப்படிக் கிடைக்கிறது?”
“சில நாட்களுக்கு ஒருமுறை கப்பல் கடல் மட்டத்திற்கு மேலே வரும்பொழுது அதன்
மேல்மூடியைத் திறந்து காற்றைப் புதுப்பித்துக் க�ொள்வோம். அதுமட்டுமல்லாமல் இங்குக்
காற்றைச் சேகரித்து வைத்துக்கொள்ளும் பைகள் இருக்கின்றன. அவற்றை முதுகில்
கட்டிக்கொண்டு அதன் முகமூடியை முகத்தில் வைத்துக் க�ொண்டால் ஒன்பது மணி நேரம்
வரை கடலுக்குள் நீந்த முடியும்” என்றார் அவர்.
இப்படியாக எங்களது பயணம் த�ொடர்ந்து க�ொண்டிருந்தது. அந்த நீர்மூழ்கிக் கப்பலில்
இருந்து தப்பிவிட வேண்டும் என்ற எங்களது முயற்சி பலமுறை த�ோல்வியிலேயே முடிந்தது.
ஒருநாள் திடீரென்று கப்பல் கடல் மட்டத்தில் நின்றுவிட்டது. “என்ன ஆயிற்று?”
என்று நான் நெம�ோவிடம்
கே ட ்டே ன் . “ க ட லு க் கு ள்
இ ரு க் கு ம்
க ட ல் பு ற் று
எ னப ்ப டு ம்
ம ண ல்
தி ட் டி ல்
க ப ்ப ல் சி க் கி க்
க�ொண்டுவிட்டது. இன்னும்
ஒரு வாரத்தில் முழுநிலவு
நாளன்று கடலின் நீர்மட்டம்
உ ய ரு ம் .
அ ப்போ து
நம து நீ ர் மூ ழ் கி க் க ப ்ப ல்
தானா க வே நீ ர ்ம ட ்ட த் தி ல்
மி தக்க த் த �ொ ட ங் கு ம் .
அ து வ ர ை ப�ொ று த் தி ரு க்க
வேண்டும்” என்றார் நெம�ோ.
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நாட்டிலஸின் மேல்தளத்தில் நின்று பார்த்தப�ொழுது சற்றுத் த�ொலைவில் ஒரு
தீவு தெரிந்தது. நெம�ோவிடம் இசைவு பெற்று நானும் நெட்டும் கான்சீலும் ஒரு படகை
எடுத்துக்கொண்டு அந்தத் தீவிற்குச் சென்றோம். அங்கிருந்து ஏராளமான காய்கறிகளைச்
சேகரித்துக் க�ொண்டு படகில் ஏறின�ோம். திடீரென்று அந்தத்தீவைச் சேர்ந்த, மனிதர்களைக்
க�ொன்று தின்னும் வழக்கமுடையவர்கள் எங்களைத் துரத்திக்கொண்டு வந்தார்கள்.
நாங்கள் மிகுந்த அச்சத்தோடு விரைவாகப் படகைச் செலுத்திக்கொண்டு கப்பலுக்கு வந்து
சேர்ந்தோம்.
ஏராளமான படகுகளில் அந்த மனிதர்கள் எங்கள் நாட்டிலஸைச் சூழ்ந்தார்கள்.
நாங்கள் மேல்மூடியை இறுக மூடிக்கொண்டு உள்ளே இருந்தோம். இந்த முற்றுகை
ஆறு நாள்கள் த�ொடர்ந்தது. ஏழாம் நாள் முழுநிலவு நாளன்று கடல்மட்டம் உயர்ந்தது.
“இப்பொழுது நாம் மூடியைத் திறந்து காற்றைப் புதுப்பித்துக்கொண்டு நமது பயணத்தைத்
த�ொடங்கலாம்” என்றார் நெம�ோ.
மேல் மூடியைத் திறந்தால் அந்த மனிதர்கள் உள்ளே வந்து விடுவார்களே என்று நான்
அஞ்சினேன். நெம�ோ சிரித்தபடியே மேல் மூடியைத் திறந்தார். உள்ளே இறங்குவதற்கு
ஏணியில் கால் வைத்தவர்கள் அலறிக் க�ொண்டு ஓட்டம் பிடித்தனர். அந்த ஏணியில்
மின்சாரம் பாய்ச்சி இருந்தார் நெம�ோ. அதன்பிறகு நாங்கள் காற்றைப் புதுப்பித்துக் க�ொண்டு
பயணத்தைத் த�ொடர்ந்தோம்.
பல நாட்கள் பயணத்திற்குப் பிறகு இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் அருகில் நாட்டிலஸ்
சென்று க�ொண்டிருந்தது. “இது முத்துக்குளிக்கும் த�ொழில் சிறப்பாக நடைபெறும் இடம்
என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? இந்த ஆண்டுக்கான முத்துக்குளிக்கும் பருவம் இன்னும்
த�ொடங்கவில்லை. என்றாலும் நாம் காற்றுப்பைகளைக் கட்டிக்கொண்டு சென்று க�ொஞ்சம்
முத்துச்சிப்பிகள் சேகரித்து வருவ�ோமா?” என்று கேட்டார் நெம�ோ.
நானும் நெம�ோவும் கடலுக்கடியில் சென்றோம். அங்கே தன்னந்தனியாக ஓர் இந்தியர்
முத்துக்குளிப்பதற்காகக் கடலுக்குள் இறங்கினார். அவர் காற்றுப்பைகள் இல்லாமல்
மூச்சை அடக்கிக்கொண்டு முத்துச்சிப்பிகளைச் சேகரிக்கத் த�ொடங்கினார். அப்போது அந்த
மனிதரை ந�ோக்கி ஒரு சுறாமீன் வேகமாகப் பாய்ந்து வந்தது. நெம�ோ தம் கையிலிருந்த
நீளமான வாளினால் அந்தச் சுறாமீனைக் குத்திக்கிழித்து அந்த மனிதரைக் காப்பாற்றினார்.
ஓர் இந்தியரைக் காப்பாற்றிய மனநிறைவ�ோடு நாங்கள் மீண்டும் நாட்டிலஸ்க்குத்
திரும்பின�ோம். மீண்டும் எங்கள் பயணம் த�ொடர்ந்தது.
வழியில் நாங்கள் பலவகையான விந்தைகளைக் கண்டோம். இங்கிலாந்துக்கும்
ஸ்பெ யி னு க் கு ம் இ ட ையே ந ட ைபெ ற ்ற ப�ோ ரி ன்போ து க ட லி ல் மூ ழ்க டி க்கப ்ப ட ்ட
கப்பல்களைப் பார்த்தோம். அந்தக் கப்பல்களின் சிதைவுகளில் இருந்து தங்கம், வெள்ளி,
வைரம் ப�ோன்றவற்றை அள்ளிக்கொண்டோம்.
இ ன்னோர் இ ட த் தி ல் க ட லு க் கு ள் தீ ப் பி ழ ம்பை க் க க் கி க் க ொ ண் டி ரு க் கு ம்
எரிமலையைக் கண்டு வியந்தோம். அதன் அடியில் பலநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரே
நாளில் பூகம்பத்தால் கடலுக்குள் மூழ்கிப்போன ‘அட்லாண்டிஸ்’ என்னும் நகரத்தின்
இடிபாடுகளைக் கண்டோம். பிறகு பூமியின் தென்துருவத்திற்குச் சென்றோம். அங்கே
பென்குவின், கடல்சிங்கம் ப�ோன்ற அரிய பறவைகளையும் விலங்குகளையும் கண்டோம்.
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அஙகிரு்நது திரும்பும் வழியில மிகப்த்பரிய ஆக்லடசா்பஸ் ஒன்றுடன் ல்பசாரிடடு அ்தடைக்
தகசான்லைசாம்.
இப்்படிலய எஙகள் ்பயணம் த்தசாடர்ந்தது. �சாள்கள் கட்ந்தை. மீண்டும் நிலப்்பைப்ட்ப
அடடய முடியும் என்ை �ம்பிக்டகடய �சாஙகள் இழ்நதுவிடலடசாம்.
ஒரு�சாள் த்தசாடலவில கடை ஒன்று த்தரி்ந்தது. இன்று எப்்படியசாவது ்தப்பிவிட லவண்டும்
என்று �சாஙகள் மூவரும் எண்ணிலைசாம். அ்தன்்படி கப்்பலுடன் இடண்நதிரு்ந்த சிறிய ்படகு
ஒன்றில ஏறிலைசாம். அப்ல்பசாது �சாடடிலஸ் ஒரு த்பரும் கடலசுழலுக்குள் சிக்கிக்தகசாண்டது.
கப்்பலுடன் இடண்நதிரு்ந்த எஙகள் ்படகும் சுழலில சிக்கிக் தகசாண்டது. அ்தன் லேல
்தளத்தில நின்றுதகசாண்டிரு்ந்த �சாஙகள் மூவரும் கடலுக்குள் தூக்கி வீ்ப்்படலடசாம்.
�சாஙகள் கண்விழித்்தல்பசாது �சாரலவ �சாடடின் கடறகடையில மீைவர ஒருவரின்
குடிட்யில இரு்நல்தசாம். அ்தன்பிைகு �சாடடிலஸ்க்கு என்ை ல�ர்ந்தது என்்பது ்பறறிலயசா,
த�லேசா என்ை ஆைசார என்்பது ்பறறிலயசா யசாருக்கும் எ்ந்தச் த்ய்தியும் கிடடக்கவிலடல.

நூல் சைளி
அ றி வி ய ல் பு க ை ை க � ை ளி ன் � க ல ம ை ன் எ ன் று
பு ை ே ப் ப டு ப ே ர் ஜூ ல் ஸ் த ே ர் ன் . இ ே ர் பி ை ொ ன் சு
ந ொ ட் க ட ச் க ெ ர் ந � ே ர் . அ றி வி ய ல் ை ண் டு பி டி ப் பு ை ள்
பல ைண்டுபிடிக்ைப்படுே�றகு முன்கப அேறக�ப் பறறித் �மது
புதிைஙைளில் எழுதியேர். எண்பது நொளில் உலைத்க�ச் சுறறி,
பூ மி யி ன் க ம ய த் க � க ந ொ க் கி ஒ ரு ப ய ண ம் உ ள் ளி ட் ட ப ல
புதிைஙைகைப் பகடத்துள்ைொர். அேர் எழுதிய ஆழைடலின் அடியில்
என்னும் புதிைம் குறிப்பிடத்�க்ை ஒன்று. அ�ன் தமொழிதபயர்ப்பின்
சுருக்ைம் நமக்குப் பொடமொைக் தைொடுக்ைப்பட்டுள்ைது.

கறபேரை கற்றபின்
1.

ஆழ்கடல கசாடசிதயசான்டைக் கற்படையசாகப் ்படம் வடை்நது வண்ணம் தீடடுக.

2.

நீரமூழ்கிக் கப்்பல இயஙகும் முடை்பறறிய த்ய்திகடளத் திைடடித் த்தசாகுத்து
எழுதுக.

மதிபபீடு
'ஆழ்கடலின் அடியில' கட்தடயச் சுருக்கி எழுதுக.
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கற்கண்டு

இயல்

ஒன்று

இலக்கியவகைச் ச�ொற்கள்

பூ, வா, அறம், புத்தகம் இச்சொற்களை ந�ோக்குங்கள்.
இவற்றில் முதல் இரு ச�ொற்கள் ஓரெழுத்தைக் க�ொண்டவை. அடுத்த இரண்டு
ச�ொற்களும் மூன்று, நான்கு எழுத்துகளைக் க�ொண்டவை. இவை அனைத்தும் ப�ொருள்
தருகின்றன.
இவ்வாறு ஓர் எழுத்து தனித்தும் ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட எழுத்துகள் த�ொடர்ந்தும் வந்து
ப�ொருள் தருவது ச�ொல் எனப்படும். ம�ொழி, பதம், கிளவி என்பன ச�ொல் என்னும் ப�ொருள்
தரும் வேறு ச�ொற்களாகும்.
இலக்கண முறைப்படி பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச்சொல், உரிச்சொல் எனச்
ச�ொற்கள் நான்கு வகைப்படும் என்பதை முன் வகுப்பில் கற்றீர்கள். அதேப�ோல் இலக்கிய
வகையில் ச�ொற்களை இயற்சொல், திரிச�ொல், திசைச்சொல், வடச�ொல் என நான்கு
வகையாகப் பிரிக்கலாம்.

இயற்சொல்
கடல், கப்பல், எழுதினான், படித்தான் ஆகிய ச�ொற்களைக் கவனியுங்கள். இவற்றின்
ப�ொருள் இயல்பாகவே எளிதில் விளங்குகிறது. இவ்வாறு எளிதில் ப�ொருள் விளங்கும்
வகையில் அமைந்த ச�ொற்கள் இயற்சொற்கள் எனப்படும். இயற்சொல் பெயர், வினை, இடை,
உரி ஆகிய நான்கு வகையிலும் வரும்.
(எ.கா.)

மண், ப�ொன்

பெயர் இயற்சொல்

நடந்தான், வந்தான்

வினை இயற்சொல்

அவனை, அவனால்

இடை இயற்சொல்

மாநகர்

உரி இயற்சொல்

திரிச�ொல்
வங்கூழ், அழுவம், சாற்றினான், உறுபயன் ஆகிய ச�ொற்களைக் கவனியுங்கள்.
இச்சொற்கள் இலக்கியங்களில் பயின்று வரும் ச�ொற்களாகும். இவை முறையே காற்று,
கடல், ச�ொன்னான், மிகுந்த பயன் எனப் ப�ொருள் தரும். இவ்வாறு கற்றோர்க்கு மட்டுமே
விளங்குபவையாகவும் இலக்கியங்களில் மட்டுமே பயின்று வருபவையாகவும் அமையும்
ச�ொற்கள் திரிச�ொற்கள் எனப்படும்.
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திரிச�ொல் பெயர், வினை, இடை, உரி ஆகிய நான்கு வகையிலும் வரும்.
(எ.கா.)

அழுவம், வங்கம்

பெயர்த் திரிச�ொல்

இயம்பினான், பயின்றாள்

வினைத் திரிச�ொல்

அன்ன, மான

இடைத் திரிச�ொல்

கூர், கழி

உரித் திரிச�ொல்

திரிச�ொற்களை ஒரு ப�ொருள் குறித்த பல திரிச�ொற்கள் எனவும், பல ப�ொருள் குறித்த
ஒரு திரிச�ொல் எனவும் இருவகைப்படுத்தலாம்.
வங்கம், அம்பி, நாவாய் – என்பன கப்பல் என்னும் ஒரே ப�ொருளைத் தருவதால் ஒரு
ப�ொருள் குறித்த பல திரிச�ொற்கள் என்பர்.
இதழ் என்னும் ச�ொல் பூவின் இதழ், உதடு, கண்ணிமை, பனையேடு, நாளிதழ் ஆகிய பல
ப�ொருள்களைத் தருவதால் பல ப�ொருள் குறித்த ஒரு திரிச�ொல் என்பர்.

திசைச்சொல்
சாவி, சன்னல், பண்டிகை, இரயில் முதலிய ச�ொற்கள் தமிழில் வழக்கில் இருந்தாலும்
இவை தமிழ்ச்சொற்கள் அல்ல. பிறம�ொழிகளில் இருந்து வந்து தமிழில் வழங்கி
வருபவையாகும். இவ்வாறு வடம�ொழி தவிர, பிற ம�ொழிகளில் இருந்து வந்து தமிழில்
இடம்பெறும் ச�ொற்கள் திசைச்சொற்கள் எனப்படும்.
முற்காலத்தில் பாண்டிநாட்டைத் தவிர, தமிழ்நாட்டின் பிற பகுதிகளில் வழங்கிய
கேணி(கிணறு), பெற்றம் (பசு) ப�ோன்ற ச�ொற்களையும் திசைச்சொற்கள் என்றே வழங்கினர்.

வடச�ொல்
வருடம், மாதம், கமலம், விடம், சக்கரம் முதலிய ச�ொற்கள் தமிழில் வழக்கில்
இருந்தாலும் இவை தமிழ்ச்சொற்கள் அல்ல. இவை வடம�ொழி எனப்படும் சமஸ்கிருத
ம�ொழிச்சொற்கள் ஆகும். இவ்வாறு வடம�ொழியிலிருந்து வந்து தமிழில் இடம்பெறும்
ச�ொற்கள் வடச�ொற்கள் எனப்படும்.
வடச�ொற்களைத் தற்சமம், தற்பவம் என இருவகையாகப் பிரிப்பர்.
கமலம், அலங்காரம் என வடம�ொழியில் இருப்பது ப�ோன்றே தமிழில் எழுதுவதைத்
தற்சமம் என்பர். லக்ஷ்மி என்பதை இலக்குமி என்றும், விஷம் என்பதை விடம் என்றும்
தமிழ் எழுத்துகளால் மாற்றி எழுதுவதைச் தற்பவம் என்பர்.

கற்பவை கற்றபின்
நாளிதழ் செய்திய�ொன்றை எடுத்துக்கொண்டு அதிலுள்ள நால்வகைச் ச�ொற்களையும்
வகைப்படுத்திப் பட்டியல் உருவாக்குக.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. எல்லார்க்கும் எளிதில் ப�ொருள் விளங்கும் ச�ொல் ________.
		

அ) இயற்சொல்	

ஆ) திரிச�ொல் 		

இ) திசைச்சொல்	

ஈ) வடச�ொல்

2.	பலப�ொருள் தரும் ஒருச�ொல் என்பது ___________.
		

அ) இயற்சொல்	

ஆ) திரிச�ொல் 		

இ) திசைச்சொல்

ஈ) வடச�ொல்

3. வடம�ொழி என்று அழைக்கப்படும் ம�ொழி ___________.
		

அ) மலையாளம்

ஆ) கன்னடம்		

இ) சமஸ்கிருதம்

ஈ) தெலுங்கு

ப�ொருத்துக.
1.

இயற்சொல்	

- 	பெற்றம்

2.

திரிச�ொல்	

-

இரத்தம்

3.

திசைச்சொல்	 -

அழுவம்

4.

வடச�ொல்	

- 	ச�ோறு

குறுவினா
1.	மண், ப�ொன் என்பன எவ்வகைச் ச�ொற்கள்?
2.

இயற்சொல்லின் நான்கு வகைகள் யாவை?

3.

குங்குமம், கமலம் என்பன எவ்வகை வடச�ொற்கள்?

சிறுவினா
1.

இலக்கிய வகைச் ச�ொற்கள் எத்தனை வகைப்படும்? அவை யாவை?

2.

திரிச�ொல்லின் வகைகள் குறித்து விளக்குக.

3.	பண்டிகை, கேணி என்பன எவ்வகைச் ச�ொற்கள்? விளக்குக.

ம�ொழியை ஆள்வோம்!
கேட்க.
கடற்பயணம் த�ொடர்பான கதைகளைப் பெரிய�ோரிடம் கேட்டு மகிழ்க.
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பின்வரும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் பேசுக.
கப்பல்களின் வகைகளும் பயன்களும்.
ச�ொல்லக் கேட்டு எழுதுக.
1.	பெருந்திரளான மக்களையும் ப�ொருள்களையும் கப்பல்கள் ஏற்றிச்செல்லும்.
2.

காற்றின் உதவியால் செலுத்தப்படுபவை பாய்மரக் கப்பல்கள்.

3.

வானில் த�ோன்றும் விண்மீன்களின் நிலையை வைத்துத் திசையை அறிவர்.

4.

ஆழ்கடல் விந்தைகளைப் பற்றி ஆய்வுகள் செய்தார்.

5.	நார்வே நாட்டின் கடற்கரையில் கண்விழித்தோம்.
அறிந்து பயன்படுத்துவ�ோம்.
காலம் மூன்று வகைப்படும். அவை 1. இறந்த காலம் 2. நிகழ்காலம் 3. எதிர்காலம்.
1.	நடந்த செயலைக் குறிப்பது இறந்தகாலம். (எ.கா.) பார்த்தான், ஆடினாள், பறந்தது.
2.	நடக்கின்ற செயலைக் குறிப்பது நிகழ்காலம். (எ.கா.) பார்க்கிறான், ஆடுகின்றாள்,
பறக்கின்றது.
3.	நடக்கவிருக்கும் செயலைக் குறிப்பது எதிர்காலம். (எ.கா.) காண்பான், ஆடுவாள்,
பறக்கும்.
கட்டங்களை நிரப்புக.

வேர்ச்சொல்
நட

இறந்தகாலம்

நிகழ்காலம்

நடந்தாள்

நடக்கிறாள்

எதிர்காலம்
நடப்பாள்

எழுது
ஓடு
சிரி
பிடி
இறங்கு
ப�ொருத்தமான காலம் அமையுமாறு திருத்தி எழுதுக.
1.

அமுதன் நேற்று வீட்டுக்கு வருவான்.

2.

கண்மணி நாளை பாடம் படித்தாள்.

3.	மாடுகள் இப்பொழுது புல் மேயும்.
4.

ஆசிரியர் நாளை சிறுதேர்வு நடத்தினார்.

5.	நாங்கள் நேற்று கடற்கரைக்குச் செல்கிற�ோம்.
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கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகளைக் க�ொண்டு கட்டுரை எழுதுக.

பயணங்கள் பலவகை
முன்னுரை – பயணத்தின் தேவை – தரைவழிப்பயணம் – கடல்வழிப் பயணம் –
வான்வழிப் பயணம் – முடிவுரை.

ம�ொழிய�ோடு விளையாடு

குறுக்கெழுத்துப் புதிர்.
பிறமொழிச் சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச் ச�ொற்களை அறிவ�ோம்.

1

2

3

4
5
6

7
8

9

10
11

12
13

14

15

இடமிருந்து வலம் 					மேலிருந்து கீழ்
1.

அச்சன்

1.

அதிபர்

2.

விஞ்ஞானம்

3.

ஆச்சரியம்

4. 	பரீட்சை	

7.

ஆரம்பம்

10. லட்சியம்

12. 	சதம்

வலமிருந்து இடம்
6.

கீழிருந்து மேல்

அபாயம்

5.

ஆதி

8.	தேகம்

9.

உத்தரவு

13.	சரித்திரம்

11. தினம்

14.	சத்தம்

15. 	சந்தோசம்
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குறிப்புகளைக் க�ொண்டு ‘மா’ என்னும் எழுத்தில் த�ொடங்கும் ச�ொற்களைக் கண்டறிந்து
கட்டங்களை நிரப்புக.
1.

முக்கனிகளுள் ஒன்று

2.

கதிரவன் மறையும் நேரம்

3.	பெருந்திரளான மக்கள் கூடும் நிகழ்வு
4.

எழுத்துகளை ஒலிக்க ஆகும் கால அளவு

5.

அளவில் பெரிய நகரம்

நிற்க அதற்குத் தக...
என் பொறுப்புகள்...
1.

கடல் மற்றும் கடற்கரையின் தூய்மை காப்பேன்.

2.

சுற்றுச்சூழலுக்குத் தீங்கு தராத ப�ொருள்களையே பயன்படுத்துவேன்.

கலைச்சொல் அறிவ�ோம்
கலங்கரை விளக்கம்

-

Light house

துறைமுகம்

- Harbour

பெருங்கடல்

-

Ocean

புயல்

- Storm

கப்பல் த�ொழில்நுட்பம் -

Marine technology	மாலுமி

- Sailor

கடல்வாழ் உயிரினம்

-

Marine creature	நங்கூரம்

- Anchor

நீர்மூழ்கிக்கப்பல்	

-

Submarine

கப்பல்தளம் - Shipyard

இணையத்தில் காண்க
1.

இந்தியக் கப்பற்படையில் உள்ள ப�ோர்க்கப்பல்கள் பற்றிய செய்திகளை இணையத்தின்
மூலம் திரட்டுக.

2.

கப்பலைக் குறிக்கும் வேறு பெயர்களை இணையம் மூலம் திரட்டுக.
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இயல்

இைண்டு

ஓதுைது ஒழி்யல்

கற்றல் ்நாககஙகள்
ேல்விகய அலனத்திறகும் அடிப்ேலட எனேதலன உைர்தல்
எளிய ேொடல்ேலைச் சீர்பிரித்துப் ேடித்துப் சேொருள புரிந்துசேொளளுதல்
ேலத ேடிக்கும் ஆர்்வத்லத உரு்வொக்குதல்
சமொழியில் உளை எழுத்துேள ச�ொறேள ஆகிய்வறறின ேடடலமப்லே அறிந்து
ேயனேடுத்துதல்
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இயல்

இரண்டு

கவிதைப்பேழை

இன்பத்தமிழ்க் கல்வி
பார தி தாச ன் க வி தை எ ழு து வ த ற ்கா க த் தாளை யு ம்
எழுதுக�ோலையும் எடுத்தார். எதைப்பற்றி எழுதுவது எனச்
சிந்தித்தார். வானம், ஓடை, காடு, தென்றல், மயில் போன்ற
இயற்கைப் ப�ொருள்கள் எல்லாம் அவர் கருத்தைக் கவர்ந்தன.
எனினும் புரட்சிக்கவிஞராகிய பாவேந்தர் தமிழரின் இன்னல்
தீர்க்கும் வழி ஒன்றைக் கவிதையாகப் படைத்தார். அதை நாமும்
படித்துச் சுவைப்போம்.

ஏடெடுத்தேன் கவி ஒன்று வரைந்திட
என்னை எழுதென்று ச�ொன்னது வான்
ஓடையும் தாமரைப் பூக்களும் தங்களின்
ஓவியந் தீட்டுக என்றுரைக்கும்
காடும் கழனியும் கார்முகிலும் வந்து
கண்ணைக் கவர்ந்திட எத்தனிக்கும்
ஆடும் மயில் நிகர் பெண்களெல்லாம் உயிர்
அன்பினைச் சித்திரம் செய்க என்றார்
ச�ோலைக் குளிர்தரு தென்றல் வரும்பசுந்
	த�ோகை மயில்வரும் அன்னம் வரும்
மாலைப் ப�ொழுதினில் மேற்றிசையில் விழும்
மாணிக்கப் பரிதி காட்சி தரும்
வேலைச் சுமந்திடும் வீரரின் த�ோள் உயர்
	வெற்பென்று ச�ொல்லி வரைக என்னும்
க�ோலங்கள் யாவும் மலை மலையாய் வந்து
கூவின என்னை – இவற்றிடையே
இன்னலிலே தமிழ் நாட்டினிலேயுள்ள
என்தமிழ் மக்கள் துயின்றிருந்தார்
அன்னத�ோர் காட்சி இரக்கமுண்டாக்கியென்
ஆவியில் வந்து கலந்ததுவே
இன்பத் தமிழ்க் கல்வி யாவரும் கற்றவர்
என்றுரைக்கும் நிலை எய்தி விட்டால்
துன்பங்கள் நீங்கும் சுகம் வரும் நெஞ்சினில்
தூய்மை உண்டாகிடும் வீரம் வரும் !
- பாரதிதாசன்
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சொல்லும் சபோருளும்
எத்்தனிக்கும் –

முயலும்

்பரிதி

– கதிைவன்

தவறபு

-

ேடல

அன்ைல்தசார

– அப்்படிஒரு

கழனி

–

வயல

கசாரமுகில

– ேடழலேகம்

நிகர

–

்ேம்

துயின்றிரு்ந்தசார – உைஙகியிரு்ந்தசார

போைலின் சபோருள்
கவிட்த எழு்த ஏடு ஒன்று எடுத்ல்தன். என்டைக் கவிட்தயசாக எழுதுக என்று வசாைம்
கூறியது. நீலைசாடடயும் ்தசாேடை ேலரகளும் "எஙகடளக் கவி ஓவியேசாகத் தீடடுக" என்ைை.
கசாடும் வயலகளும் கருநிை லேகஙகளும் என் கண்கடளக் கவர்நது, கவிட்தயில இடம்த்பை
முயன்ைை. ஆடும் ேயில ல்பசான்ை த்பண்கள் "அன்பிடைக் கவிட்தயசாக எழுதுக" என்ைைர.
ல்சாடலயின் குளிர்ந்த த்தன்ைல வ்ந்தது. ்பசுடேயசாை ல்தசாடகடயயுடடய ேயில வ்ந்தது.
அன்ைம் வ்ந்தது. ேசாணிக்கம் ல்பசால ஒளி வீசி ேசாடலயில லேறகுத் திட்யில ேடைகின்ை
கதிைவனும் வ்ந்தசான். லவல ஏ்நதிய வீைரகள், "ேடல ல்பசான்ை எஙகளது ல்தசாள்களின்
அழகிடை எழுதுஙகள்" என்ைைர. இவவசாறு அழகிய கசாடசிகள் எலலசாம் த்பரு்நதிைளசாக
வ்நது ்தஙகடளக் கவிட்தயசாக எழுதுேசாறு கூறிை.
ஆைசால, துன்்பத்தில கிடக்கும் என் ்தமிழ்�சாடடு ேக்கள் அறியசாடேயில தூஙகிக்
கிடக்கிைசாரகள். அ்ந்தக் கசாடசி என் ேைத்தில இைக்கத்ட்த உண்டசாக்கி, என் உயிரில வ்நது
கல்நது விடடது. இத்துன்்பம் நீஙக அடைவரும் இன்்பத்்தமிழ்க் கலவிடயக் கறைவரகள்
என்னும் நிடல ஏற்பட லவண்டும். அ்நநிடல ஏற்படடசால வசாழ்வில துன்்பஙகள் நீஙகிடும்.
த�ஞசில தூய்டே உண்டசாகிடும். வீைம் வரும்.

நூல் சைளி
ை வி ஞ ர் , இ � ே ொ ை ர் , � மி ே ொ சி ரி ய ர் எ ை ப் ப ன் மு ை
ஆற�ல் தைொண்டேர் பொைதி�ொென். இேர் ைவிக�,
ைக�, ைட்டுகை, நொடைம் ஆகியேறக�ப் பகடப்பதில்
ேல்லேர். பொண்டியன் பரிசு, அேகின் சிரிப்பு, இகெயமுது, இருண்ட
வீடு, குடும்ப விைக்கு, ைண்ணகி புைட்சிக் ைொப்பியம் உள்ளிட்ட பல
நூல்ைகை எழுதியுள்ைொர். இேர் எழுதிய பிசிைொநக�யொர் என்னும்
நொடைநூலுக்குச் ெொகித்திய அைொடமி விருது அளிக்ைப்பட்டது.
பொைதி�ொென் ைவிக�ைள் என்னும் த�ொகுப்பிலிருநது �மிழப்கபறு என்னும் �கலப்பில் உள்ை
பொடல் இஙகுப் பொடமொை கேக்ைப்பட்டுள்ைது.

கறபேரை கற்றபின்
1.

இயறடகக்கசாடசி குறித்து �சான்கு வரிகளில கவிட்த எழுதுக.

2.

’்தசாய்தேசாழி வழிக் கலவிலய சிை்ந்தது’ என்்பது குறித்து வகுப்பில கல்நதுடையசாடுக.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1.		பெண்களுக்கு நிகராகப் பாரதிதாசன் கூறுவது________.
அ) மயில்	

ஆ) குயில்

இ) கிளி

ஈ) அன்னம்

2. பின்வருவனவற்றுள் ‘ மலை’யைக் குறிக்கும் ச�ொல்
அ) வெற்பு

ஆ) காடு

இ) கழனி

ஈ) புவி

3. ’ஏடெடுத்தேன்’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _______.
அ) ஏடெடு + தேன்

		

ஆ) ஏட்டு + எடுத்தேன்

இ) ஏடு + எடுத்தேன்

		

ஈ) ஏ + டெடுத்தேன்

4. ‘துயின்றிருந்தார்’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _______.
அ) துயின்று + இருந்தார்		

ஆ) துயில் + இருந்தார்

இ) துயின்றி + இருந்தார்		

ஈ) துயின் + இருந்தார்

5. என்று + உரைக்கும் என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் ________.
அ) என்றுஉரைக்கும் 		

ஆ) என்றிரைக்கும்

இ) என்றரைக்கும்			

ஈ) என்றுரைக்கும்

ப�ொருத்துக.
1. கழனி		 -

கதிரவன்

2. நிகர்		 -	மேகம்
3.	பரிதி

-	சமம்

4. முகில்		 -

வயல்

குறுவினா
1.	பாரதிதாசனின் மனத்தைக் கவர முயன்ற இயற்கைப் ப�ொருள்கள் யாவை?
2.	தமிழ் ம�ொழிக்கல்வி பயில்வதால் உண்டாகும் நன்மைகள் எவையெனப் பாரதிதாசன்
குறிப்பிடுகிறார்?
சிறுவினா
’இன்பத்தமிழ்க் கல்வி’ - பாடலின் மையக்கருத்தை உங்கள் ச�ொந்த நடையில் எழுதுக.
சிந்தனை வினா
	தமிழ் ம�ொழிக்கல்வி பயில்வதால் ஏற்படும் நன்மைகளாக நீங்கள் கருதுவனவற்றைத்
த�ொகுத்து எழுதுக.
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இயல்

இைண்டு

கவிரைப்பேரை

அழியாச் செல்ைம்
த ்ப ற ல ை சா ர க ள் ்த ங க ள் கு ழ ்ந ட ்த க ளு க் கு ப் ்ப ல வ ட க ய சா ை
த்லவஙகடளச் ல்ரத்து டவக்கின்ைைர. அவறறுள் சில
த்லவஙகள் களவு ல்பசாகலவசா, அழியலவசா கூடும். ஆடகயசால
த்பறலைசார ்தம் குழ்நட்தகளுக்குச் ல்ரத்து டவக்க லவண்டிய
த்லவஙகளுள் சிை்ந்ததும், அழியசா்ததும் ஆகிய த்லவத்ட்தப்
்பறறி அறிலவசாம்.
லவப்புழிக பகாட்�டா வாயத்தீயிற பகடில்லை
மிகக சி்றப்பின் அரசர் சசறின்வவ்வார்
எச்சம் எனசவாருவன் மககட்குச் சசயவன
விச்லசமறறு அல்ை பி்ற.*
-சம்ண முனிவர்

சொல்லும் சபோருளும்
டவப்புழி - த்பசாருள் ல்மித்து டவக்கும் இடம்
லகசாட்படசா -ஒருவைசால தகசாள்ளப்்படசாது
வசாய்த்து ஈயில - வசாய்க்கும்்படி தகசாடுத்்தலும்
விச்ட் - கலவி

போைலின் சபோருள்
கலவிடயப் த்பசாருள் ல்பசால டவத்திருப்பினும் அது பிைைசால தகசாள்ளப்்படசாது. ஒருவறகு
வசாய்க்கும்்படி தகசாடுத்்தசாலும் குடைவு்படசாது. மிக்க சிைப்பிடை உடடய அை்ைசாலும் கவை
முடியசாது. ஆ்தலசால ஒருவர ்தம் குழ்நட்தகளுக்குச் ல்ரத்து டவக்க லவண்டிய த்லவம்
கலவிலய ஆகும். ேறைடவ த்லவம் ஆகசா.

நூல் சைளி
நொலடியொர் ெமண முனிேர்ைள் பலைொல் எழு�ப்பட்ட நூலொகும். இநநூல்
பதிதைண்கீழக்ைணக்கு நூல்ைளுள் ஒன்�ொகும். இது நொனூறு தேண்பொக்ைைொல்
ஆைது. இநநூகல நொலடி நொனூறு என்றும், கேைொண்கே�ம் என்றும்
அகேப்பர். திருக்கு�ள் கபொன்க� அ�ம், தபொருள், இன்பம் என்னும் முப்பொல் பகுப்புக்
தைொண்டது. இநநூல் திருக்கு�ளுக்கு இகணயொை கேத்துப் கபொற�ப்படுேக� நொலும்
இைண்டும் தெொல்லுக்குறுதி என்னும் த�ொடர் மூலம் அறியலொம்.

29

7th Std - Tamil Term 2.indd 29

01-08-2020 15:11:21

கற்பவை கற்றபின்
1.

கல்வியின் சிறப்பை விளக்கும் பிற பாடல்களைத் திரட்டி எழுதுக.

2.

கல்வியின் சிறப்பை விளக்கும் கதை ஒன்றனை அறிந்து வந்து வகுப்பறையில் கூறுக.

3.

பின்வரும் பாடலைப் படித்து மகிழ்க.

	வெள்ளத்தால் அழியாது வெந்தணலால்
			வேகாது வேந்த ராலும்
	க�ொள்ளத்தான் முடியாது க�ொடுத்தாலும்
			 நிறைவன்றிக் குறைவு றாது
கள்ளர்க்கோ பயமில்லை காவலுக்கு
மிகஎளிது கல்வி யென்னும்
உள்ளப�ொருள் உள்ளிருக்கப் புறத்தேய�ோர்
			ப�ொருள்தேடி உழல்கின் றீரே	

- தனிப்பாடல் திரட்டு.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. ஒருவர் தம் குழந்தைகளுக்குச் சேர்த்து வைக்க வேண்டிய செல்வம் _____.
அ) வீடு

ஆ) கல்வி

இ) ப�ொருள்

ஈ) அணிகலன்

2. கல்வியைப் ப�ோல் _____ செல்வம் வேறில்லை.
அ) விலையில்லாத

ஆ) கேடில்லாத

இ) உயர்வில்லாத

ஈ) தவறில்லாத

3. ‘வாய்த்தீயின்’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _____.
அ) வாய்த்து + ஈயின் ஆ) வாய் + தீயின்

இ) வாய்த்து +தீயின்

ஈ) வாய் + ஈயின்

4. ‘கேடில்லை ‘ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _____.
அ) கேடி + இல்லை	
இ) கேள்வி + இல்லை	

ஆ) கே +இல்லை
ஈ) கேடு + இல்லை

5. எவன் + ஒருவன் என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.
அ) எவன்ஒருவன்

ஆ) எவன்னொருவன்

இ) எவன�ொருவன் ஈ)ஏன்னொருவன்

குறுவினா
கல்விச் செல்வத்தின் இயல்புகளாக நாலடியார் கூறும் செய்திகளை எழுதுக.
சிறுவினா
கல்விச் செல்வம் குறித்து நாலடியார் கூறும் கருத்துகளைத் த�ொகுத்து எழுதுக.
சிந்தனை வினா
‘கல்விச் செல்வம் அழியாத செல்வம் எனப்படுவது ஏன்?’ – சிந்தித்து எழுதுக.
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உரைநரை உலகம்

இயல்

இைண்டு

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

உலகிலுள்ள உயிரிைஙகளுள் ேனி்தப்பிைவி ்தனித்்தன்டே உடடயது. ஏதைன்ைசால
ேனி்தப் பிைவிக்குத்்தசான் எதிரகசாலம் த்சாலல முடியசாது. ஒரு வசாடழக்கன்று டவத்்தசால
அ ஃ து எ தி ர க சா ல த் தி ல வ சா ட ழ ே ை ே சா கி வ சா ட ழ யி ட ல , வ சா ட ழ ப் பூ , வ சா ட ழ க் க சா ய் ,
வசாடழப்்பழம், வசாடழத்்தண்டு ஆகியவறடைத் ்தரும் என்று டவக்கும்ல்பசால்த த்சாலலலசாம்.
ஒரு ்பசுேசாடு கன்று ஈன்ைசால அஃது எதிரகசாலத்தில ்பசால ்தரும் என்று த்சாலலிவிடலசாம்.
ேனி்தன் எதிரகசாலத்தில என்ை ஆவசான் என்று த்சாலலலவ முடியசாது. அ்தைசால்தசான் இஃது
அருடேயசாை பிைவி.
ஒரு வீடடில குழ்நட்த பிை்நது அக்கம்்பக்கத்தில இருப்்பவரகள் என்ை குழ்நட்த
பிை்நதிருக்கிைது என்று லகடடசால, ஆண்குழ்நட்த அலலது த்பண்குழ்நட்த என்று்தசான்
த்பறை ்தசாய் த்சாலலுவசாள். அப்்படி இலலசாேல ஒரு ேசாவடட ஆடசியர பிை்நதிருக்கிைசார
என்று த்சாலல முடியுேசா? ேகசாத்ேசா கசா்நதி பிை்ந்த உடலை அவைது ்தசாயசார புத்திலி்பசாயிடம்
ல்பசாய் அக்கம் ்பக்கத்தில இரு்ந்தவரகள் ’என்ை குழ்நட்த?’ என்று லகடடசாரகள். ஆண்
குழ்நட்த என்று்தசாலை அ்ந்த அம்ேசா த்சாலலி இருப்்பசார. அப்்படி இலலசாேல ”இப்ல்பசாது்தசான்
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மகாத்மா காந்தியடிகள் பிறந்திருக்கிறார். உங்களுக்கெல்லாம் சுதந்திரம் வாங்கிக்
க�ொடுக்கப் ப�ோகிறார்” என்றா ச�ொல்லியிருப்பார்?

காலமறிதல்
உலகில் மிகவும் அருமையானது என்னவென்றால் அது காலம்தான். மற்றவை
எல்லாம் ப�ோனால் வரும். காலமும் நேரமும் ப�ோனால் வராது. மேசை நாற்காலி ப�ோனால்
வரும். ஆனால் தேர்வு நேரத்தில் ஒரு பையன் நான்கு நாள்களை வீணடித்து விட்டால்
ப�ோனது ப�ோனதுதான். இன்னொரு மாணவனிடத்திலே கடன் கேட்க முடியாது. ”ஒரு
நாலு நாள் இருந்தால் க�ொடுடா! மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டுத் திரும்பத் தந்து விடுகிறேன்”
என்றெல்லாம் கேட்க முடியாது. இதற்காகத்தான் காலமறிதல், கல்வி என்னும் இரண்டு
அதிகாரங்களையும் திருவள்ளுவர் எழுதியுள்ளார்.

அழியாச்செல்வம்
இந்த உலகத்தில் எல்லாச் செல்வமும் மறைந்துவிடும்; அழிந்துவிடும். நான் வெளியூர்
சென்றப�ோது நண்பரைக் கேட்டேன், ”இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னே
இங்கே ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருந்ததே, அஃது எங்கே?” என்று. ”அது புயல் காற்றிலே
விழுந்து விட்டது” என்று ச�ொன்னார். அஃது அழிகிற செல்வம். ”அங்கே ஒரு பெரிய கட்டடம்
இருந்ததே, அஃது எங்கே?” என்று கேட்டேன். ”அது மழை பெய்து இடிந்து விட்டது” என்று
பதில் வந்தது. இதுவும் அழிகிற செல்வம்.
நாம் பேசும் ப�ோது, ”அத�ோ ப�ோகிறாரே, அவர் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னே இரண்டு
இலட்ச ரூபாய் வைத்திருந்தார். இப்போது எல்லாம் செலவாகிப்போய் இரண்டு ரூபாய் கடன்
கேட்கிறார்” என்று ச�ொல்வோம். இஃது அழிகிற செல்வம். கல்வி அப்படிப்பட்டதன்று. ”அத�ோ
ப�ோகிறாரே அவர் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னே பட்டம் பெற்றிருந்தார். இப்போது எல்லாம்
செலவாகிப்போய் வெறும் பத்தாம் வகுப்பு ஆகி விட்டார்” என்று ச�ொல்ல மாட்டோம்.
ஏனென்றால் கல்வி அழியாதது. அதனால்தான்,
கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு
மாடல்ல மற்றை யவை

(குறள் 400)

என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார்.

ஒளிவிளக்கு
கல்வி ஓர் ஒளிவிளக்கு. அதாவது இருக்கும் இடத்தை ஒளிமயமாக ஆக்குவது.
அதனுடைய குறிப்பு என்னவென்றால் ஒருவன் கற்றுவிட்டால், அப்படிக் கற்ற கல்வியைப்
பலருக்கும் அளிக்க வேண்டும். அப்படிப் பலருக்கும் ஒளி தருவதுதான் கல்வி. கல்வி
இல்லாத நாடு விளக்கில்லாத வீடு. விளக்கில்லாத வீட்டில் யார் குடியிருப்பார்கள்? வீடு
இருட்டாக இருக்கும். அதுப�ோல் கல்வி இல்லாத குடும்பத்தை யாரும் மதிக்கமாட்டார்கள்.

கற்றவரும் கல்லாதவரும்
கல்வியறிவு இல்லாதவர்களைத் திருவள்ளுவர் ப�ோல் குறை கூறியவர் வேறு எவரும்
இல்லை.
விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்குநூல்
கற்றார�ோடு ஏனை யவர்

(குறள் 410)
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என்னும் திருக்குறளில் கல்வியறிவு இல்லாதவனை விலங்கு என்கிறார். ஏன் விலங்கு
என்று ச�ொன்னார்? அது ச�ொன்னால் கேட்காது. மாடு ஒன்று தெருவில் வருகிறது என்று
வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அந்த மாட்டைப் பார்த்து, ”நான் வீட்டுக்குப் ப�ோகிறேன். என்
பின்னாலேயே வா” என்றால் வருமா? நம்கூட அது வருவதற்குக் கையில் பச்சைப்புல்
வைத்துக்கொண்டு காட்டவேண்டும். அது மட்டுமில்லாமல் விலங்கு நல்ல செயல்களைத்
தானாகச் செய்யாது.
ஒரு பசுமாடு இருக்கிறது. ஒரு ப�ொருளை உருட்ட வேண்டும் என்றால் அது தானாகவே
ப�ோய் உருட்டிவிடும். ஒருப�ொருளை உடைக்க வேண்டும் என்றால் தானாகவே ப�ோய்
உடைத்துவிடும். ஓர் ஆளை முட்ட வேண்டுமென்றால் தானாகவே ப�ோய் முட்டிவிடும்.
இவ்வளவும் கெட்ட செயல்கள். இவ்வளவும் செய்த அந்தப் பசுமாடு பால் க�ொடுப்பது நல்ல
செயல். ஆனால் அதைத் தானாகக் க�ொடுக்காது. தானாகவே நம் வீட்டிற்குள் வந்து, ‘எங்கே
ச�ொம்பைக் காண�ோமே?’ என்று அதுவாகவே எடுத்து வந்து பாலைக் க�ொடுத்து விட்டுப்
ப�ோகாது. நல்ல செயலை மனிதன் தானாகச் செய்ய வேண்டும் என்கிறார் வள்ளுவர்.
இன்னொருவர் வந்து ச�ொல்ல வேண்டும் என்று காத்திருக்கக் கூடாது. நன்றின்பால்
உய்ப்பது அறிவு என்று வள்ளுவர் இதற்காகத்தான் ச�ொன்னார். அந்த அறிவைப் பெற
உதவுவது கல்வி.

கல்வியும் பள்ளியும்
கல்வி கற்பதற்காகவே குழந்தைகளைப் பள்ளிக்கு அனுப்புகிற�ோம். பள்ளிக்கூடத்தில்
ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களால்தான் இளம்பிள்ளைகளை நல்ல குடிமக்களாக
உருவாக்க முடியும். மாணவர்களில் எத்தனைய�ோ மருத்துவர்கள் இருப்பார்கள்.
எத்தனைய�ோ ப�ொறியியலாளர்கள் இருப்பார்கள். எத்தனைய�ோ அறிவியல் அறிஞர்கள்
இருப்பார்கள். அதைக் கண்டுபிடித்துச் ச�ொல்பவர்கள் ஆசிரியர்கள். அதை ந�ோக்கிச்
செலுத்துவதற்காகத்தான் ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள்.
நமது எதிர்காலத்தை உருவாக்கும் பள்ளிக்குக் க�ோயில் என்று பெயர் வைத்தார்
பாரதியார். ”பள்ளித் தலமனைத்தும் க�ோயில் செய்குவ�ோம்; எங்கள் பாரத தேசமென்று
த�ோள்கொட்டுவ�ோம்” என்றார். ஏன் அப்படிச் ச�ொன்னார் பாரதி? ஏனெனில் கல்விக்
கூடங்களில்தான் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. மாணவர்கள்
எல்லோரும் எதிர்காலத்திலே மேதைகளாக ஆகவேண்டும். இந்த உலகமே ப�ோற்றக்கூடிய
அறிஞர்களாக ஆகவேண்டும். அதற்காகத்தான் க�ோயில்களாகிய பள்ளிக்கூடங்களில்
குழந்தைகளைக் க�ொண்டு வந்து விடுகிற�ோம்.
ஓ ர் ஆ சி ரி ய ர் எ ல ்லா மா ண வ ர ்க ளு க் கு ம் பா ட ம் ச�ொல் லி க் க�ொ டு த்தார் .
அவர்களெல்லாம் பத்தாம் வகுப்பு, பன்னிரண்டாம் வகுப்பு என்று படித்து வெற்றி
பெற்றார்கள். அதற்குப் பிறகு இந்த ஆசிரியர் என்ன செய்வார்? அவர்களுக்கெல்லாம்
வாழ்த்துக் கூறி, ’நீங்கள் எல்லாம் மேலே நன்றாகப் படித்துக் கல்லூரியில் கெட்டிக்காரன்
என்று பெயர் வாங்குங்கள்’ என்று ச�ொல்லித்தான் அனுப்புவார். அப்படியில்லாமல்
அவர்களுக்குச் ச�ொல்லிக் க�ொடுத்ததை எல்லாம் திருப்பியா கேட்பார்? ’என்னிடம் இருந்த
கல்வியை எல்லாம் உங்களுக்குச் ச�ொல்லிக் க�ொடுத்து விட்டேன். எல்லாக் கல்வியையும்

33

7th Std - Tamil Term 2.indd 33

01-08-2020 15:11:21

நீஙகலள எடுத்துக்தகசாண்டு ல்பசாய்விடடசால அடுத்து வரு்பவரகளுக்கு �சான் எப்்படிச்
த்சாலலிக் தகசாடுப்ல்பன்? �சான் த்சாலலிக்தகசாடுத்்த கலவிடய எலலசாம் திருப்பி தகசாடுஙக’
என்ைசா லகட்பசார? லகடகேசாடடசார. ஏதைன்ைசால கலவியசாைது தகசாடுக்கக் தகசாடுக்க வளரும்.
்பணம் தகசாடுக்கக் தகசாடுக்கக் குடையும்.

கறக கெை்ற
்படிக்க லவண்டிய நூலகடளயும் �ன்கு ஆைசாய்்நது ல்தர்நத்தடுத்துப் ்படிக்க லவண்டும்.
சிலர ்பத்துப் புத்்தகஙகள் எழுதுகிைசாரகள். சிலர ஐம்்பது புத்்தகஙகள் எழுதுகிைசாரகள்.
ஆைசால திருவள்ளுவர வசாழ்�சாள் முழுக்க ஒலை ஒரு நூல்தசான் எழுதி இருக்கிைசார. அப்்படி
என்ைசால எவவளவு சி்நதித்துச் சி்நதித்து எழுதி இருக்க லவண்டும்!
சில நூலகடளப் ்பறறிச் சி்ந்தடை த்ய்யலவ லவண்டசாம். சில நூலகள் ்படித்்தவுடலைலய
விளஙகும். சில நூலகடளப் ்படித்து விடடு ஆழேசாகச் சி்நதிக்க லவண்டும். பூமியிலல
விடளகின்ை த்பசாருள்களில சில பூமிக்கு லேலலலய விடளயும். கத்்தரிக்கசாய், வசாடழக்கசாய்,
கீடை இடவதயலலசாம் பூமிக்கு லேலல விடளயும். சில ேண்ணுக்குள்லளலய உண்டசாகி
இருக்கும். அவறடை �சாம்்தசான் ல்தசாண்டி எடுக்க லவண்டும். அதுல்பசால �சாம் ்படிக்கும்
நூலகளில சிலவறடை ஒரு முடை ்படித்்தசால ல்பசா்தசாது. மீண்டும் மீண்டும் ஆழ்்நது
்படித்்தசால்தசான் அ்தன் த்பசாருள் விளஙகும். அப்்படிப்்படட நூலகடள ஆழ்்நது ஆைசாய்்நது
்படிக்க லவண்டும். அ்தைசால்தசான் திருவள்ளுவர ’கறக - க்டை – கற்படவ’ என்று
த்சான்ைசார. எட்தப் ்படிக்க லவண்டுலேசா அட்தத்்தசான் ்படிக்க லவண்டும். எைலவ, �சாம்
வசாழ்�சாள் முழுவதும் கறல்பசாம்; கறக லவண்டியவறடைக் கறல்பசாம்; நூலின் உடத்பசாருடள
உணர்நது கறல்பசாம்; அ்தன்்படி �ட்நது வசாழ்வில உயரவடடலவசாம்.

நூல் சைளி
தி ரு க் கு � ள் ே கு ப் பு ை ள் ந ட த் தி யு ம் த � ொ ட ர்
தெொறதபொழிவுைள் நிைழத்தியும் திருக்கு�கைப் பைப்பும்
பணி தெய�ேர் திருக்கு�ைொர் வீ. முனிெொமி. நகைச்சுகே
�தும்பும் �மது கபச்ெொல் மக்ைகைக் ைேர்ந�ேர் இேர். ேள்ளுேர்
உள்ைம், ேள்ளுேர் ைொட்டிய ேழி, திருக்கு�ளில் நகைச்சுகே
உள்ளிட்ட பல நூல்ைகை எழுதியுள்ைொர். உலைப்தபொதுமக�
திருக்கு�ள் உகை விைக்ைம் என்னும் இேைது நூல் தபரும் புைழ
தபற�து. இக்ைட்டுகை சிந�கைக் ைைஞ்சியம் என்னும் இேைது
நூலிலிருநது த�ொகுத்துத் �ைப்பட்டுள்ைது.

கறபேரை கற்றபின்
கலவி த்தசாடர்பசாை ்பசாடல வரிகடளத் த்தசாகுத்து எழுதுக.
(எ.கசா.) கலவி கடையில; கற்பவர �சாள் சில.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. காலத்தின் அருமையைக் கூறும் திருக்குறள் அதிகாரம் ______.
அ) கல்வி

ஆ) காலமறிதல்

இ) வினையறிதல்

ஈ) மடியின்மை

2. கல்வியில்லாத நாடு ________ வீடு.
அ) விளக்கில்லாத			

ஆ) ப�ொருளில்லாத

இ) கதவில்லாத			

ஈ) வாசலில்லாத

3. ‘பள்ளித் தலமனைத்தும் க�ோயில் செய்குவ�ோம்’ என்று பாடியவர் ________.
அ) திருக்குறளார்			

ஆ) திருவள்ளுவர்					

இ) பாரதியார்			

ஈ) பாரதிதாசன்

4. ‘உயர்வடைவ�ோம்’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது ________.
அ) உயர் + வடைவ�ோம்

ஆ) உயர் + அடைவ�ோம்

இ) உயர்வு + வடைவ�ோம்

ஈ) உயர்வு + அடைவ�ோம்

5. இவை + எல்லாம் என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _______.
அ) இவைஎல்லாம்			

ஆ) இவையெல்லாம்

இ) இதுயெல்லாம்			

ஈ) இவயெல்லாம்

ச�ொற்றொடரில் அமைத்து எழுதுக.
1. செல்வம்

2. இளமைப்பருவம்

3. தேர்ந்தெடுத்து

குறுவினா
1.	மனிதப் பிறவிக்கும் பிற உயிரினங்களுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு யாது?
2. கல்வி அறிவு இல்லாதவர்கள் பற்றி வள்ளுவர் கூறுவது யாது?
3. நூல்களை எவ்வாறு படிக்க வேண்டும்?
சிறுவினா
1. கல்வியே அழியாத செல்வம் என்பதை விளக்குக.
2. கல்வியையும் விளக்கையும் திருக்குறளார் எவ்வாறு ஒப்பிடுகிறார்?
சிந்தனை வினா
	நல்ல நூலின் இயல்புகளாக நீங்கள் கருதுவன யாவை?
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விரிவானம்

இயல்

பள்ளி மறுதிறப்பு

இரண்டு

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சில கடமைகள் உண்டு. அவை
ம னி த னி ன் ஒ வ ் வ ொ ரு ப ரு வ த் தி ற் கு ம் ஏ ற ்ப மா று ப டு ம் .
இளமைப்பருவம் கல்விக்கு உரியது. எனவேதான் "இளமையில்
க ல் " எ ன் று ஒ ள வை ய ார் கூ றி னார் . இ ள மை யி ல் க ற் கு ம்
க ல் வி ஒ ரு வ ன ை ச் சான்றோனா க உ ரு வ ா க் கு ம் . எ ந ்த க்
காரணத்திற்காகவும் கல்வி கற்பதைத் தவிர்க்கக் கூடாது என்பதை
உணர்த்தும் கதை ஒன்றைப் படிப்போம்.

பள்ளி மறுதிறப்புக்கு இரண்டு நாள்கள் இருந்தன. மதிவாணனுக்குக்
விடுமுறை ஒன்றரை மாதமும் ஓடி விட்டது.

க�ோடை

பேருந்து நிறுத்தம் கூட்டத்தால் நிரம்பி வழிந்தது. “என்ன சிந்தனையடா, மதி?”
மதிவாணனின் த�ோளைத் த�ொட்டபடி கேட்டான் கவின். சிறுவர்களால் நிரம்பி வழிந்தது
பே ரு ந் து நி று த ்த ம் . “ ரெ ண் டு
நாள்லே பள்ளி திறக்கப் ப�ோகுது”
என்றான் மதிவாணன்.
“பள்ளிக்குப் ப�ோகணும்ங்கற
கவலையா?”
“ க வ லை யி ல ்ல ட ா , மு டி வு
பண்ணனும்”
“என்ன முடிவு?”
“பள்ளிக்குப் ப�ோறதா, இல்லே
பி ன்ன ல ா ட ை நி று வ ன த் து க் கு ப்
ப�ோறதான்னு..”
“நாங்கெளெல்லாம் பின்னலாடை நிறுவனத்துக்குத்தான். நான் முடிவு பண்ணிட்டேன்”
என்றான் கவின்.
“எனக்குக் குழப்பம்”
“என்னடா குழப்பம்? வாராவாரம் சம்பளம். திரைப்படம் பாக்கக் காசு கிடைக்குது.
சாயங்காலமானா பர�ோட்டா.. இடையில ப�ோண்டா… வீட்ல யாரும் திட்டறதும் இல்லே.
மகிழ்ச்சியாத்தானே இருக்கோம். இந்த மகிழ்ச்சி ப�ோதும்”
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க�ோடை விடுமுறை த�ொடங்கியப�ோதும் இந்தக் குழப்பம் மதிவாணனுக்கு இருந்தது.
நாலைந்து நாள்கள் அக்காவீடு, அத்தை வீடு ப�ோய் வந்தான். த�ொலைக்காட்சி பார்த்துப்
ப�ொழுது ப�ோக்கினான்.
நண்பன் கவின் ஒரு நாள் அழைத்தான். ”சும்மாதானே இருக்கே. வாடா பின்னலாடை
நி று வ ன த் து க் கு ப் ப�ோ க ல ா ம் . பு தி ய உ ட ை க ள் , எ ழு து க�ோ ல ்க ள் , கு றி ப்பே டு க ள் ,
வாங்கப் பணம் சம்பாதிச்சுருவே. இந்த விடுமுறையிலே வீட்லேயும் சுமையா இருக்க
வேண்டியதில்லே.. பின்னலாடை நிறுவனத்துக்கு ஆளு வேணும். வாடா..” என்றான்.
சரி என்று சேர்ந்துவிட்டான். ஒன்றரை மாதங்கள் ஓடிவிட்டன. பின்னலாடை நிறுவன
வேலை புதுசாக இருந்தது. ஆடைகளை அடுக்கிக் கட்டும் வேலைதான்.
சனிக்கிழமை வாரச் சம்பளம். பத்து மணிக்கும் பிற்பகலிலும் வடை, தேநீர். இரவில்
பர�ோட்டா, த�ோசை என்று சுவையாகச் சாப்பிட முடிந்தது. அம்மா அவனது சம்பளப்
பணத்தைப் பத்திரமாக வைத்திருப்பதாய்ச் ச�ொன்னார். செலவழிந்து ப�ோயிருந்தாலும்
க�ொடுத்துவிடுவார். பள்ளி திறக்கும்போது நல்லா செலவு செய்யலாம்.
நல்ல சம்பளம் கிடைக்கிறது. பின்னலாடைக்குத் தேவை மிகுதியாக இருக்கிறது. எனவே
வேலைக்குக் குறைவில்லை.
அதிகாரிகள் ஆய்வுக்கு வரும்போது வெளியில் அனுப்பி விடுகிறார்கள். ஒரு வேளை
கண்டுபிடித்துவிட்டால், வயது பதினைந்து என்று ச�ொல்லச் ச�ொன்னார்கள். பின்னலாடை
நிறுவனத்துக்குப் ப�ோய்க்கொண்டே இருந்தால் அவனும் குழந்தைத் த�ொழிலாளிதான்.
வாழ்க்கை முழுவதும் த�ொழிலாளிதான் என்பது நினைவுக்கு வந்தது.
த�ொழிலாளியாக இருப்பது கேவலம் இல்லை. ஆனால், படிக்கிற வயதில் வேலை
தேவையா? மருத்துவர், ப�ொறியாளர், வெளிநாட்டு வேலை என்று அவனுக்குள்ளும்
கனவுகள் இருந்தன.
படித்தால் வேறு வேலை பார்க்கலாம். அதிகமான சம்பளம் கிடைக்கும். படித்துவிட்டுச்
ச�ொந ்த மா க த் த �ொ ழி லு ம் செய்ய ல ா ம் . அ ப ்ப டி இ ல ்லாமல் இ ந ்த வ ய தி லி ரு ந் து
த�ொழிலாளியாகவே வாழ்க்கையைக் கடத்துவதா? சிந்தித்தான்.
க ல் வி ய றி வு மு தன்மை ய ான து . ஒ ரு ப ட ்டமா வ து வ ா ங ்க வே ண் டு ம் . எ தி ரி ல்
இருந்த விளம்பரப்பலகை கண்ணில் பட்டது. அதில் அம்பேத்கரும் அப்துல் கலாமும்
தென்பட்டனர். இவர்களைப் ப�ோல் உயரவேண்டுமானால் படிப்பு வேண்டும். படிப்பில்லாமல்
உயரமுடியுமா? படிப்பு அடிப்படைத் தேவை.
பள்ளிக்குப் ப�ோகவில்லை என்று ச�ொன்னாலும் அப்பா “சரி” என்பார். "சம்பளம் வருதே"
என்பார். இந்தக் குறைந்த சம்பளத்திற்காகப் படிப்பைத் த�ொலைப்பதா? ப�ோண்டாவும்
வடையும் பர�ோட்டாவும் வீட்டில் கிடைக்காது. அவற்றுக்கு அடிமையாவதா? தலையை
உலுக்கிக் க�ொண்டான் மதிவாணன்.
வரும் பேருந்துகள் நிரம்பி வழிந்தன. ஒவ்வொரு நாளும் இப்படித்தான். மிகுதியான
கூட்டம். பேருந்தில் நுழைவது ஒரு விளையாட்டுச் சாதனை. பின்னலாடை நிறுவனத்துக்குப்

37

7th Std - Tamil Term 2.indd 37

01-08-2020 15:11:22

ப�ோனால் உடையெல்லாம் கசங்கி அழுக்காகி இருக்கும். இரவும் இதே நிலைதான். பேருந்து
ஒன்று வந்தது. கூட்டம் பிதுங்கி வழிந்தது. கவின் மதிவாணனின் கையை இழுத்தான்.
“கூட்டந்தான். ஆனா ப�ோயிடலாம்.”
மதிவாணன் தன் அருகில் வந்து நின்ற முதியவரைப் பார்த்தான். முகம் இடுங்கி
இருந்தது. மழிக்கப்படாத முகம். ச�ோர்வாக இருந்தார். “இது நல்லூர் ப�ோகுமா?” என்று
கேட்டார்.
மதிவாணன் வந்து நின்ற பேருந்தைப் பார்த்தான். முதியவரின் பார்வை அக்கம்
பக்கமிருந்த சிறுவர்களின்மீது இருந்தது. ”என்னப்பா, இது நல்லூர் ப�ோகுமா?”
அவர்களுள் ஒரு சிறுவன் பேருந்தின் முகப்பைக் கூர்ந்து கவனித்தான். எதுவும்
பேசாமல் புன்முறுவல் வந்தது.
“என்னப்பா ப�ோகுமா?” என்று மீண்டும் கேட்டார் அவர்.
“யாருக்குத் தெரியும்? எங்களுக்குப் படிக்கத் தெரியாதே” என்று கூறியபடி ஒரு சிறுவன்
முகத்தைத் திருப்பிக் க�ொண்டான்.
“சின்னப் பசங்களா இருக்கீங்க. இதுகூட படிச்சுச் ச�ொல்லத் தெரியாதா?”
ஒருவன் வெறுப்புடன் இடைமறித்தான். “பெரியவரே… இதப் படிக்கக்கூட உங்களுக்குத்
தெரியாதா…?” ‘ஓ...’வென்று கேலியான ஓசை வந்தது. சிரித்தார்கள்.
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இட்தக் கவனித்துக் தகசாண்டிரு்ந்தசான் ேதிவசாணன். அவர அருலக த்ன்ைசான். “இ்ந்தப்
ல்பரு்நது �லலூர ல்பசாகசாதுஙக. �லலூர ல்பரு்நது வ்ந்தசா த்சாலலைன்” என்ைசான்.
“்ரி ்தம்பி”.
முதியவருக்குப் ்படிப்பு இலடல. ல்பரு்நதில எழுதி இருப்்பட்தப் ்படிக்க முடியவிலடல.
இ்ந்த வயதிலும் அவேசாைப்்படுகிைசார. கலவியறிவு இலலசாேல ல்பசாய்விடடசால �சானும்
இப்்படித்்தசான் வசாழ்க்டக முழுவதும் அவேசாைப்்படலவண்டும். �லல கலவியறிவு
்தடலநிமிர்நது நிறக டவக்கும். �லல ்படிப்பு்தசான் சிை்ந்த ேனி்தைசாக்கும் என்ை எண்ணம்
வ்ந்தது.
ல்பரு்நதுகளின் ஓட் கசாட்த அடடத்்தது. விறுவிறுதவன்று �டக்கத் த்தசாடஙகிைசான்.
“லடய்!” குைல கவினிடமிரு்நது வ்ந்தது.
“எஙகடசா ல்பசாலை?”
“்பள்ளிக்கு”
“்பள்ளி திைக்கைதுக்கு இன்னும் தைண்டு �சாள் இருக்லக”
“்பள்ளிக்குப் ல்பசாலைண்டசா”
்சாடலடயக் கட்ந்தல்பசாது ேதிவசாணனுக்குப் த்பருமூச்சு வ்ந்தது. இைக்டககடளக்
கடடிக்தகசாண்டு ்பைப்்பது ல்பசால இரு்ந்தது. இப்்படிலய ்பை்நதுல்பசாய் யசாருமிலலசா்த ்பள்ளிடய
லவடிக்டக ்பசாரக்க லவண்டும் ல்பசாலிரு்ந்தது அவனுக்கு.

நூல் சைளி
இக்ைக�கய எழுதியேர் சுப்ைபொைதிமணியன். இேர் குேநக�த் த�ொழிலொைர்
முக� ஒழிப்பு, இயறகை ேைஙைகைப் பொதுைொத்�ல் கபொன்� ைருத்துைகை
ேலியுறுத்திச் சிறுைக�, புதிைம், ைட்டுகை மு�லியேறக� எழுதியுள்ைொர்;
ைைவு என்னும் இலக்கிய இ�கே நடத்தி ேருகி�ொர். பின்ைல், கேட்கட, �ண்ணீர் யுத்�ம்,
புத்துமண், ைக� தெொல்லும் ைகல உள்ளிட்ட பல நூல்ைகை எழுதியுள்ைொர்.

கறபேரை கற்றபின்
1.

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

2.

எ ழு ்த ப் ்ப டி க் க த் த ்த ரி ய சா ்த வ ர க ளு க் கு எ வ வ சா று உ ்த வு வீ ர க ள் ? வ கு ப் பி ல
கல்நதுடையசாடுக.

மதிபபீடு
ேதிவசாணன் ்பள்ளிக்குச் த்லல முடிதவடுத்்த நிகழ்டவச் சுருக்கி எழுதுக.
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இயல்

இைண்டு

கறகண்டு

ஓசைழுத்து ஒருசமாழி,
பேகுபேைம், பேகாபபேைம்

ஓசைழுத்து ஒருசமாழி
ஈ, பூ, டக ஆகிய எழுத்துகடளக் கவனியுஙகள்.
இடவ ஒவதவசான்றிறகும் த்பசாருள் உண்டு. இவவசாறு ஓர எழுத்ல்த த்பசாருள் ்தரும்
த்சாலலசாக அடேவட்த ஓதைழுத்து ஒரு தேசாழி என்்பர.
� ன் னூ ல எ ன் னு ம் இ ல க் க ண நூ ட ல எ ழு தி ய ்ப வ ண ்ந தி மு னி வ ர ்த மி ழி ல
�சாற்பத்திைண்டு ஓதைழுத்து ஒருதேசாழிகள் உள்ளை எைக் குறிப்பிடடுள்ளசார. இவறறில
த�சா, து ஆகிய இைண்டு த்சாறகடளத்்தவிை ஏடைய �சாற்பது த்சாறகளும் த�டில
எழுத்துகளசாக அடே்ந்தடவ ஆகும்.

சைரிநது சைளி்ைாம்

ஓசைழுத்து ஒரு சமாழிகளும் அைறறின் சபோருளும்

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

பேகுபேைம்
லவலன், ்படித்்தசான் ஆகிய த்சாறகடளக் கவனியுஙகள்.
லவலன் என்னும் த்சாலடல லவல + அன் எைப் பிரிக்கலசாம்.
்படித்்தசான் என்னும் த்சாலடல ்படி + த் + த் + ஆன் எைப் பிரிக்கலசாம்.
இவவசாறு சிறுசிறு உறுப்புகளசாகப் பிரிக்கும் வடகயில அடேயும் த்சாறகடளப்
்பகு்ப்தஙகள் என்்பர. பிரிக்கப்்படும் உறுப்புகடளப் ்பகு்ப்த உறுப்புகள் எைக் குறிப்பிடுவர.
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பெயர்ப்பகுபதம்
பகுபதமாக அமையும் பெயர்ச்சொல் பெயர்ப்பகுபதம் ஆகும். இதனை, ப�ொருள், இடம்,
காலம், சினை, பண்பு, த�ொழில் என ஆறு வகைப்படுத்துவர்.
(எ.கா.)

1. 	ப�ொருள் - ப�ொன்னன் (ப�ொன் + அன்)
2.

இடம் - நாடன் (நாடு + அன்)

3.

காலம் - சித்திரையான் (சித்திரை + ஆன்)

4.

சினை - கண்ணன் (கண் + அன்)

5.	பண்பு - இனியன் (இனிமை + அன்)
6.

த�ொழில் – உழவன் (உழவு + அன்)

வினைப்பகுபதம்
பகுபதமாக அமையும் வினைச்சொல் வினைப்பகுபதம் ஆகும்.
(எ.கா.) உண்கின்றான் – உண் + கின்று + ஆன்

பகுபத உறுப்புகள்
பகுபத உறுப்புகள் ஆறு வகைப்படும். அவை பகுதி, விகுதி, இடைநிலை, சந்தி, சாரியை,
விகாரம் ஆகியவையாகும்.
Ø 	பகுபதத்தின் முதலில் அமைந்து முதன்மையான ப�ொருளைத் தருவது பகுதி ஆகும். இது
கட்டளையாகவே அமையும்.
Ø 	பகுபதத்தின் இறுதியில் அமைந்து திணை, பால், எண், இடம் ஆகியவற்றைய�ோ, முற்று,
எச்சம் ஆகியவற்றைய�ோ காட்டுவது விகுதி ஆகும்.
Ø 	பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இடையில் அமைந்து காலம் அல்லது எதிர்மறையைக்
காட்டுவது இடைநிலை ஆகும்.
Ø 	பெரும்பாலும் பகுதிக்கும் இடைநிலைக்கும் இடையே இடம்பெறும் மெய்யெழுத்து சந்தி
எனப்படும்.
Ø 	பெரும்பாலும் இடைநிலைக்கும் விகுதிக்கும் இடையே இடம்பெறும் அசைச்சொல்
சாரியை எனப்படும்.
Ø 	பகுதி, சந்தி, இடைநிலை முதலியவற்றில் ஏற்படும் மாற்றம் விகாரம் எனப்படும்.
(எ.கா.) வந்தனன் – வா(வ) + த்(ந்) + த் + அன் + அன்
வா

-	பகுதி. இது வ எனக் குறுகி இருப்பது விகாரம்

த்

-	சந்தி. இது ந் எனத் திரிந்து இருப்பது விகாரம்

த்

- இறந்தகால இடைநிலை

அன் -	சாரியை
அன் -

ஆண்பால் வினைமுற்று விகுதி.
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பகாப்பதம்
மரம், கழனி, உண், எழுது ஆகிய ச�ொற்களைக் கவனியுங்கள். இவற்றை மேலும் சிறிய
உறுப்புகளாகப் பிரிக்க முடியாதல்லவா? இவ்வாறு பகுபத உறுப்புகளாகப் பிரிக்கமுடியாத
ச�ொல் பகாப்பதம் எனப்படும். இவை அடிச்சொல் அல்லது வேர்ச்சொல்லாக இருக்கும்.
பெயர், வினை, இடை, உரி ஆகிய நான்கு வகைச் ச�ொற்களிலும் பகாப்பதங்கள் உண்டு.
(எ.கா.)

பெயர்ப் பகாப்பதம்

–

நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று.

		

வினைப் பகாப்பதம் - 	நட, வா, படி, வாழ்.

		

இடைப் பகாப்பதம்

-	மன், க�ொல், தில், ப�ோல்.

		

உரிப் பகாப்பதம்

-

உறு, தவ, நனி, கழி.

கற்பவை கற்றபின்
1.	பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்ற ச�ொற்களில் பகுபதம், பகாப்பதம் ஆகியவற்றைக்
கண்டறிந்து தனித்தனியே த�ொகுக்க.
2.

உங்கள் வகுப்பு மாணவ-மாணவிகளின் பெயர்களைப் பகுபதம், பகாப்பதம் என
வகைப்படுத்துக.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. 	நன்னூலின்படி தமிழிலுள்ள ஓரெழுத்து ஒரும�ொழிகளின் எண்ணிக்கை _______.
		

அ) 40

ஆ) 42

இ) 44

ஈ) 46

2. 'எழுதினான்' என்பது _______.
		

அ) பெயர்ப் பகுபதம்		

ஆ) வினைப் பகுபதம்

		

இ) பெயர்ப் பகாப்பதம்		

ஈ) வினைப் பகாப்பதம்

3. 	பெயர்ப்பகுபதம் _______ வகைப்படும்.
		

அ) நான்கு

ஆ) ஐந்து

இ) ஆறு

ஈ) ஏழு

4. காலத்தைக் காட்டும் பகுபத உறுப்பு _______.
		

அ) பகுதி

ஆ) விகுதி

இ) இடைநிலை

ஈ) சந்தி
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ப�ொருத்துக.
1. 	பெயர்ப் பகுபதம் 		

–

வாழ்ந்தான்

2. வினைப் பகுபதம்		

-	மன்

3. இடைப் பகாப்பதம்

-	நனி

4. உரிப் பகாப்பதம்		

-	பெரியார்

சரியான பகுபத உறுப்பை எழுதுக.
	ப�ோவாள் – ப�ோ + வ் + ஆள்				நடக்கின்றான் - நட + க் + கின்று + ஆன்
	ப�ோ

- _____________		நட

- _____________

	வ்		

- _____________		

க்

- _____________

- _____________		

கின்று - _____________

ஆள்

								

ஆன்

- _____________

பின்வரும் ச�ொற்களைப் பிரித்துப் பகுபத உறுப்புகளை எழுதுக.
1.	பார்த்தான் 		 2. பாடுவார்
குறுவினா
1. ஓரெழுத்து ஒருமொழி என்றால் என்ன?
2.	பதத்தின் இருவகைகள் யாவை?
3.	பகுபத உறுப்புகள் எத்தனை வகைப்படும்? அவை யாவை?
சிறுவினா
1. விகுதி எவற்றைக் காட்டும்?
2. விகாரம் என்பது யாது? எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
3.	பெயர்ப்பகுபதம் எத்தனை வகைப்படும்? அவை யாவை?

ம�ொழியை ஆள்வோம்!
கேட்க.
சிறந்த கல்வியாளர்களின் ச�ொற்பொழிவுகளை இணையத்தில் கேட்டு மகிழ்க.

43

7th Std - Tamil Term 2.indd 43

01-08-2020 15:11:22

கீழ்க்காணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் பேசுக.
1. கல்வியின் சிறப்பு.
2. குழந்தைத் த�ொழிலாளர் முறை ஒழிப்பு.
ச�ொல்லக் கேட்டு எழுதுக.
1.

இளமைப் பருவத்திலேயே கல்வி கற்க வேண்டும்.

2.

கல்வியே அழியாத செல்வம்.

3.

கல்வி இல்லாத நாடு விளக்கு இல்லாத வீடு.

4.	பள்ளித் தலம் அனைத்தும் க�ோயில் செய்குவ�ோம்.
5.

நூல்களை ஆராய்ந்து ஆழ்ந்து படிக்க வேண்டும்.

கீழ்க்காணும் ச�ொற்களை அறுவகைப் பெயர்களாக வகைப்படுத்துக.
	நல்லூர், வடை, கேட்டல், முகம், அன்னம், செம்மை, காலை, வருதல், த�ோகை,
பாரதிதாசன், பள்ளி, இறக்கை, பெரியது, ச�ோலை, ஐந்து மணி, விளையாட்டு, புதன்

ப�ொருள்

இடம்

காலம்

சினை

குணம்

த�ொழில்

அறிந்து பயன்படுத்துவ�ோம்.

மூவிடம்
இடம் மூன்று வகைப்படும். அவை 1. தன்மை 2. முன்னிலை 3. படர்க்கை.
தன்னைக் குறிப்பது தன்மை.
		 (எ.கா.) நான், நாம், நாங்கள், என், எம், எங்கள்.
முன்னால் இருப்பவரைக் குறிப்பது முன்னிலை.
(எ.கா.) நீ, நீங்கள், நீர், நீவிர், உன், உங்கள்.
தன்னையும், முன்னால் இருப்பவரையும் அல்லாமல் மூன்றாமவரைக் குறிப்பது
படர்க்கை.
(எ.கா.) அவன், அவள், அவர், அவர்கள், அது, அவை, இவன், இவள், இவை.
சரியான ச�ொல்லைக் க�ொண்டு நிரப்புக.
(அது, நீ, அவர்கள், அவைகள், அவை, நாம், என், உன்)
1.

________________ பெயர் என்ன?

2.

________________ ஏழாம் வகுப்பு மாணவர்கள்.
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3.

________________ எப்படி ஓடும்?

4.

________________ என்ன செய்து க�ொண்டிருக்கிறாய்?

5.

________________ வந்து க�ொண்டு இருக்கிறார்கள்.

பின்வரும் த�ொடர்களில் மூவிடப் பெயர்களை அடிக்கோடிடுக. அவற்றை வகைப்படுத்துக.
1.

எங்கள் வீட்டு நாய்க்குட்டி ஓடியது.

2.

இவர்தான் உங்கள் ஆசிரியர்.

3.

நீர் கூறுவது எனக்குப் புரியவில்லை.

4.

எனக்கு, அது வந்ததா என்று தெரியவில்லை. நீயே கூறு.

5.

உங்கள�ோடு நானும் உணவு உண்ணலாமா?

தன்மை

முன்னிலை

படர்க்கை

கடிதம் எழுதுக
உங்கள் பகுதியில் நூலகம் ஒன்று அமைத்துத்தர வேண்டி நூலக ஆணையருக்குக்
கடிதம் எழுதுக.

ம�ொழிய�ோடு விளையாடு

கீழே உள்ள குறிப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கட்டத்தில் எழுத்துகளை நிரப்புக.
1.

காலையில் பள்ளி மணி ________.

2.

திரைப்படங்களில் விலங்குகள் ______
காட்சி குழந்தைகளுக்குப் பிடிக்கும்.

3.

க தி ர வ ன் க ாலை யி ல்
________.

கி ழ க்கே

4.	நாள்தோறும் செய்தித்தாள் _______
வழக்கம் இருக்க வேண்டும்.
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ஓர் எழுத்துச் ச�ொற்களால் நிரப்புக.
1.

________ புல்லை மேயும்.

4.

________ பறக்கும் .

2.

________ சுடும்.

5.

________ மணம் வீசும்.

3.

________ பேசும்.		

பின்வரும் எழுத்துகளுக்குப் ப�ொருள் எழுதுக.
(எ.கா.) தா - கொடு
		

தீ

_______________________

		பா	 _______________________
		தை	 _______________________
		வை	 _______________________
		மை	 _______________________
பின்வரும் சொற்களை இருப�ொருள் தருமாறு தொடரில் அமைத்து எழுதுக.
ஆறு, விளக்கு, படி, ச�ொல், கல், மாலை, இடி
(எ.கா.)

ஆறு - ஈ ஆறு கால்களை உடையது.

			

தஞ்சாவூரில் காவிரி ஆறு பாய்கிறது.

நிற்க அதற்குத் தக...
என் பொறுப்புகள்...
1.	பாடப்புத்தகங்கள் மட்டுமன்றிப் பிற புத்தகங்களையும் படிப்பேன்.
2.	பெற்றோர், ஆசிரியர், மூத்தோர் இவர்களை எப்போதும் மதித்து நடப்பேன்.

கலைச்சொல் அறிவோம்.
க�ோடை விடுமுறை

-

Summer Vacation

நீதி

- Moral

குழந்தைத் த�ொழிலாளர்	-

Child Labour

சீருடை	

- Uniform

பட்டம்

-

Degree

வழிகாட்டுதல் - Guidance

கல்வியறிவு

-

Literacy

ஒழுக்கம்

- Discipline

இணையத்தில் காண்க
அறநூல்களின் பெயர்களை இணையத்தில் தேடி எழுதுக.
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இயல்

மூன்று

கரல ைண்ணம்

கற்றல் ்நாககஙகள்
ேலைேளின இனறியலமயொலமலயக் ேவிலத ்வொயிைொே அறிதல்
இருசேொருள தரும் ்வலேயில் அலமந்த ேொடலின ச�ொல் நயஙேலை உைர்தல்
ஓவியக்ேலையின கமனலமலயயும் அது மனித ்வொழ்க்வொடு இலைந்துளை
நுடேத்லதயும் உைர்ந்து கேொறறுதல்
தமிேேச் சுறறுைொ இடஙேலையும் அல்வ ச்வளிப்ேடுத்தும் ேலை, ேண்ேொடடுக்
கூறுேலையும் ேடித்தறிதல்
சதொழிறசேயரின ்வலேேலை அறிந்து ேயனேடுத்துதல்
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இயல்

மூன்று

கவிதைப்பேழை

ஒரு வேண்டுக�ோள்
க லை க ள் ம னி த ர ்க ளி ன் வ ாழ் வ ோ டு இ ணைந்தே
வ ள ர்ந் தி ரு க் கி ன்றன . ஒ ரு க லைஞ ன் தா ன் ப ட ை க் கு ம்
ஒவ்வொன்றையும் அழகியல�ோடு படைப்பான். கலைப்படைப்பு
அழகியலை மட்டும் வெளிப்படுத்தினால் ப�ோதாது. அது
மானுடத்தைப் பேச வேண்டும். இதனைக் கலைஞர்களிடம் ஒரு
வேண்டுக�ோளாக வைக்கிறார் இப்பாடலின் ஆசிரியர். அதனை
அறிவ�ோம்.

கலையுலகப் பிரும்மாக்களே
மண்ணின் வனப்புக்குப்
புதிய அழகுகள் சேர்ப்பவர்களே
ஒரு மானுடத்தின் வேண்டுக�ோள்
நீங்கள் சிற்பிகளாகப்
பாறை உடைப்பவனின்
சிலை வடித்தால்
வியர்வை நெடி வீசட்டும் அதில்
வயல்வெளி உழவனின்
உருவ வார்ப்பெனில்
ஈரமண் வாசம்
இருக்க வேண்டும் அதில்
ஓவியர்களாகத்
தாய்மையின் பூரிப்பைச் சித்திரமாக்கினால்
அவள் முகப்பொலிவில்
வழித்தெடுக்குமாறு இருக்கட்டும்
கரிசன பாச உணர்வுகள்
ஒரு சின்ன மழலைச் சித்திரமா
பால் மணம் கமழ வேண்டும்
அதன் பளிங்கு மேனியில்
ஆல்ப்ஸ் மலைச் சிகரங்களா
அட்லாண்டிக் சமுத்திர அலைகளா
அமேசான் காடுகளா
பனிபடர் பள்ளத்தாக்குகளா
த�ொங்கும் அதிசயத் த�ோட்டங்களா
இயற்கையின் பிரமிப்பு எதுவும்
கலைவடிவு க�ொள்ளலாம்

ஏதாயினும் இதை நினைவில் க�ொள்ளுங்கள்
மானுட அடையாளம் ஒன்று
இருக்கவேண்டும் அதில் கட்டாயம்
மனிதன் இல்லாத – இணையாத
எந்த வனப்பும் வனப்பில்லை
அவன் கலவாத எதிலும்ஜீவ உயிர்ப்பில்லை…
-தேனரசன்
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சொல்லும் சபோருளும்
பிரும்ேசாக்கள்

– ்படடப்்பசாளரகள்

வைப்பு

–

அழகு

த�டி

– �சாறைம்

பூரிப்பு

–

ேகிழ்ச்சி

ேழடல

– குழ்நட்த

லேனி

–

உடல

போைலின் சபோருள்
கடலயுலகப் ்படடப்்பசாளரகலள! ேண்ணின் அழகுக்கு அழகு ல்ரப்்பவரகலள!
உஙகளுக்கு ஒரு ேனி்தச் ்மு்தசாயத்தின் லவண்டுலகசாள்!
நீஙகள் ்பசாடை உடடப்்பவரின் சிடலடயச் த்துக்கிைசால, அதில வியரடவ �சாறைம்
வீ்லவண்டும். உழவரின் உருவ வசாரப்்பசாக இரு்ந்தசால, அதில ஈைேண்ணின் ேணம் வீ்
லவண்டும்.
்தசாயின் ேகிழ்ச்சியசாை உருவத்ட்த ஓவியேசாக வடை்ந்தசால, அவரின் முகத்தில அன்பும்
்பசா்மும் நிடை்நதிருக்க லவண்டும். சிறு குழ்நட்தயின் சித்திைத்ட்தத் தீடடிைசால அ்தன்
உடலில ்பசால ேணம் கேழ லவண்டும்.
ஆலப்ஸ் ேடலச் சிகைஙகள், அடலசாண்டிக் த்பருஙகடல அடலகள், அலே்சான்
கசாடுகள், ்பனி்படர ்பள்ளத்்தசாக்குகள், த்தசாஙகும் ல்தசாடடஙகள் எை இயறடகயின்
வி்நட்தத் ல்தசாறைஙகள் எடவயும் கடலவடிவம் த்பைலசாம். ஆைசால அதில ேசானுடப் ்பண்பு
கடடசாயேசாக இருக்க லவண்டும். ேசானுடம் இலலசா்த எ்ந்த அழகும் அழகன்று. ேனி்தன்
கலக்கசா்த எதிலும் உயிரப்பிலடல.

நூல் சைளி
க�ைைென் �மிேொசிரியைொைப் பணியொறறியேர். இேர் ேொைம்பொடி, குயில்,
த�ன்�ல் கபொன்� இ�ழைளில் ைவிக�ைள் எழுதியுள்ைொர். இேைது ைவிக�ைளில்
ெமு�ொயச் சிக்ைல்ைள் எள்ைல் சுகேகயொடு தேளிப்படும். மண்ேொெல், தேள்கை
கைொஜொ, தபயது பேகிய கமைம் ஆகிய ைவிக� நூல்ைகை எழுதியுள்ைொர்.
பொடப்பகுதியிலுள்ை ைவிக� தபயது பேகிய கமைம் என்னும் நூலிலிருநது எடுத்துத்
�ைப்பட்டுள்ைது.

கறபேரை கற்றபின்
1.

உஙகளுக்குப் பிடித்்த ஏல்தனும் ஒரு கடல ்பறறிய ்தகவலகடளத் திைடடுக.

2.

உடழப்்பசாளரகளின் த்பருடேடயக் கூறும் கவிட்தகடளத் த்தசாகுத்து வ்நது
வகுப்்படையில ்பகிரக.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1.	மயிலும் மானும் வனத்திற்கு _________ தருகின்றன.
அ) களைப்பு

ஆ) வனப்பு		

இ) மலைப்பு		 ஈ) உழைப்பு

2.		மிளகாய் வற்றலின் _________ தும்மலை வரவழைக்கும்.
		

அ) நெடி

ஆ) காட்சி		

இ) மணம்		 ஈ) ஓசை

3. அன்னை தான் பெற்ற ______ சிரிப்பில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்.
அ) தங்கையின்

ஆ) தம்பியின்		

இ) மழலையின்

ஈ) கணவனின்

4. ‘வனப்பில்லை’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது ______.
		

அ) வனம் + இல்லை	

ஆ) வனப்பு + இல்லை

		

இ) வனப்பு + யில்லை	

ஈ) வனப் + பில்லை

5. ‘வார்ப்பு + எனில்’ என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் சொல் ______.
		

அ) வார்ப்எனில்		

ஆ) வார்ப்பினில்					

		

இ) வார்ப்பெனில்		

ஈ) வார்ப்பு எனில்

நயம் அறிக.
ஒரே எழுத்தில�ோ ஓசையில�ோ முடியும் இயைபுச் ச�ொற்களைப் பாடலில் இருந்து
எடுத்து எழுதுக.
குறுவினா
1. 	தாய்மையின் ஓவியத்தில் நிறைந்திருக்க வேண்டியவை யாவை?
2. ஒரு கலை எப்பொழுது உயிர்ப்புடையதாக அமையும்?
சிறுவினா
சிற்பங்களும் ஓவியங்களும் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்று கவிஞர் கூறுகிறார்?
சிந்தனை வினா
நீங்கள் ஒரு கலைஞராக இருந்தால் எத்தகைய படைப்புகளை உருவாக்குவீர்கள்?
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கவிதைப்பேழை

கீரைப்பாத்தியும் குதிரையும்

இயல்

மூன்று

(இரட்டுற ம�ொழிதல்)

தமிழில் ச�ொல்நயமும் ப�ொருள்நயமும் மிகுந்த பலவகையான
பாடல்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன. ஒரே பாடலில் இரண்டு ப�ொருள்
த�ோன்றும்படி பாடப்படும் இரட்டுறம�ொழிதலும் அவற்றுள்
ஒன்று. இதனைச் ‘சிலேடை’ என்றும் கூறுவர். அவ்வகையில்
அமைந்த சுவையான பாடல் ஒன்றை அறிவ�ோம்.

கட்டி அடிக்கையால் கால்மாறிப் பாய்கையால்
வெட்டி மறிக்கின்ற மேன்மையால் - முட்டப்போய்
மாறத் திரும்புகையால் வண்கீரைப் பாத்தியுடன்
ஏறப் பரியாகு மே*

- காளமேகப்புலவர்

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
வண்கீரை

- வளமான கீரை 	பரி

முட்டப்போய் - முழுதாகச் சென்று
மறித்தல்	

கால்

- குதிரை
- வாய்க்கால், குதிரையின் கால்

-	தடுத்தல் (மண்ணை வெட்டித் தடுத்துப் பாத்தி கட்டுதல்),
எதிரிகளைத் தடுத்துத் தாக்குதல்

பாடலின் ப�ொருள்
கீரைப்பாத்தியில்

மண் கட்டிகளை அடித்துத் தூளாக்குவர்; மண்ணை வெட்டித் தடுத்துப் பாத்திகளாக்கி
வைத்திருப்பர்; வாய்க்காலில் மாறிமாறி நீர் பாய்ச்சுவர்; நீர் கடைமடையின் இறுதி வரை
சென்று மாற்றி விடத் திரும்பும்.

குதிரை
வண்டிகளில் கட்டி, அடித்து ஓட்டப்படும்; கால் மாறிமாறிப் பாய்ந்து செல்லும்;
எதிரிகளை மறித்துத் தாக்கும்; ப�ோக வேண்டிய இடம் முழுவதும் சென்று மீண்டும் திரும்பி
வரும்.
இக்காரணங்களால் கீரைப் பாத்தியும், ஏறிப் பயணம் செய்யும் குதிரையும் ஒன்றாகக்
கருதப்படும்.
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நூல் சைளி
ைொைகமைப்புலேரின் இயறதபயர் ேை�ன். கமைம் மகே தபொழிேது கபொலக்
ை வி க � ை க ை வி க ை ந து ப ொ டி ய � ொ ல் இ ே ர் ை ொ ை க ம ை ப் பு ல ே ர் எ ன் று
அகேக்ைப்பட்டொர். திருேொகைக்ைொ உலொ, ெைசுேதி மொகல, பைபிைம்ம விைக்ைம்.
சித்திை மடல் ஆகிய நூல்ைகை எழுதியுள்ைொர். இேைது �னிப்பொடல்ைள் �னிப்பொடல் திைட்டு
என்னும் நூலில் இடம் தபறறுள்ைை. அநநூலிலிருநது ஒரு பொடல் இஙகுத் �ைப்பட்டுள்ைது.

கறபேரை கற்றபின்
இருத்பசாருள் ்தரும் த்சாறகள் சிலவறடை எழுதி, அவறறின் இரு த்பசாருள்கடளயும்
எழுதுக.
(எ.கசா.) ேசாடல - ேலர ேசாடல, அ்நதிப் த்பசாழுது

மதிபபீடு
்ரியசாை விடடடயத் ல்தர்நத்தடுத்து எழுதுக.
1. ‘ஏைப் ்பரியசாகுலே’ என்னும் த்தசாடரில ‘ ்பரி’ என்்ப்தன் த்பசாருள் __________.
அ) யசாடை

ஆ) குதிடை

இ) ேசான்

ஈ) ேசாடு

2. த்பசாரு்ந்தசா்த ஓட் உடடய த்சால __________.
அ) ்பசாய்டகயசால

ஆ) லேன்டேயசால

இ) திரும்புடகயில

ஈ) அடிக்டகயசால

3. ‘வண்கீடை’ என்னும் த்சாலடலப் பிரித்து எழு்தக் கிடடப்்பது __________.
அ) வண் + கீடை

ஆ) வண்ணம் + கீடை

இ) வளம் + கீடை

ஈ) வண்டே + கீடை

4. கடடி + அடித்்தல என்்ப்தடைச் ல்ரத்த்தழு்தக் கிடடக்கும் த்சால _________.
அ) கடடியிடித்்தல

ஆ) கடடியடித்்தல

இ) கடடிஅடித்்தல

ஈ) கடடுஅடித்்தல

சிறுவிைசா
கீடைப்்பசாத்தியும் குதிடையும் எக்கசாைணஙகளசால ஒத்திருக்கின்ைை?
சி்ந்தடை விைசா
நீஙகள் எவறடைக் குதிடைலயசாடு ஒப்பிடுவீரகள்?
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உரைநடை உலகம்

இயல்

மூன்று

பேசும் ஓவியங்கள்

ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கனுள் ஒன்று ஓவியக்கலை.
காண்போரின் கண்ணையும் கருத்தையும் கவர்ந்திழுக்கும்
ஆற்றல் ஓவியத்திற்கு உண்டு. ஒரு கருத்தைப் பேச்சாலும்
எழுத்தாலும் வெளிப்படுத்துவதைக் காட்டிலும் ஓர் ஓவியத்தால்
மிக நுட்பமாகப் புரிய வைத்துவிட முடியும். அதனால்தான்
ஓ வி ய த்தை நு ண்கலை க ளு ள் மு தன்மை ய ான ஒ ன்றா க க்
கருதுகின்றனர். இத்தகைய சிறப்பு மிக்க ஓவியக்கலையைப் பற்றி அறிவ�ோம்.

ஒரு விடுமுறை நாளன்று கண்ணனும் மணியும் அரசுப் ப�ொருள்காட்சிக் கூடத்திற்குச்
செல் கி ன்றனர் . ஒ வ ் வ ோர் அ ர ங ்கா க க் க ண் டு க ளி த ்த வ ாறே செ ன் று இ று தி யி ல்
ஓவியக்கூடத்தை அடைகின்றனர்.
மணி : கண்ணா அந்த அறிவிப்புப் பலகையைப் பார்.

அறிவிப்புப் பலகை
ஓ வி ய ங ்கள ை த் த � ொ ட ா ம ல் ப ா ர் க் கு ம ா று க ே ட் டு க்க ொ ள் கி ற � ோ ம் .
ஓவியங்களுக்குக் கீழே உள்ள ப�ொத்தானை அழுத்தினால் ஓவியங்கள்
உங்களுடன் பேசும்.
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கண்ணன் : மணி! இங்குக் குகை ப�ோன்று வடிவமைக்கப்பட்ட பாறையில் அழகான
ஓவியங்கள் வரையப்பட்டு உள்ளன. அந்தப் ப�ொத்தானை அழுத்து. குகை ஓவியம்
பேசுவதைக் கேட்போம்.
(மணி ப�ொத்தானை அழுத்துகிறான்)
குகை ஓவியம் :	நான்தா ன் கு கை ஓ வி ய ம்
பே சு கி றே ன் . ப ழ ங ்கா ல ம னி த ர ்க ள்
கு கை க ளி ல ்தா ன் வ ா ழ் ந் து வ ந ்த னர் .
அங்குதான் அவர்கள் முதலில் ஓவியங்களை
வரையத் த�ொடங்கினார்கள். செய்திகளை
மற்றவர்களுக்குத் தெரிவிப்பதற்காக எங்களை
வரைந்தனர். வேட்டைக்குச் செல்லுதல், நடனம்
ஆடுதல், ப�ோர் செய்தல் ப�ோன்ற காட்சிகள்
வரையப்பட்டன. நாங்கள் பெரும்பாலும் க�ோட்டோவியமாக இருப்போம். மண் மற்றும் கல்
துகள்களைக் க�ொண்டு எங்களுக்கு வண்ணம் தீட்டினர். எங்களை உற்று ந�ோக்கினால்
பழந்தமிழரின் வாழ்க்கை முறைகளை அறிந்து க�ொள்ளலாம்.
மணி : கண்ணா! இத�ோ இங்குள்ள சுவர் ஓவியத்தின் ப�ொத்தானை அழுத்து.
(கண்ணன் ப�ொத்தானை அழுத்துகிறான்.)
சுவர் ஓவியம் :	ம னி த ர ்க ள் வீ டு க ட் டி வ ா ழ த்
த�ொடங்கிய காலம் முதல் சுவர் ஓவியங்களாகிய
எங்களை வரைந்து வருகின்றனர். அரண்மனைகள்,
மண்டப ங ்க ள் , க�ோ வி ல ்க ள் போன்ற வ ற் றி ன்
சு வ ர ்க ளி லு ம் ம ே ற் கூ ர ை க ளி லு ம் எ ங ்களை க்
க ா ண மு டி யு ம் . சி த ்த ன்ன வ ாசல் எ ன் னு ம்
ஊரில் எங்களைப் பார்த்திருப்பீர்கள். எங்களை
எவ்வாறு வரைந்தனர் தெரியுமா? முதலில் ஆற்று
மணலுடன் சுண்ணாம்பைச் சேர்த்துச் சுவரைச்
சமப்படுத்துவர். சுவர் ஈரப்பதமாக இருக்கும்போது
எங்களை வரைவர். சுவர் உலர்ந்தபிறகு எங்களை
வரைவதும் உண்டு. தஞ்சைப் பெரியக�ோயிலில்
சு வ ர் ஓ வி ய ங ்க ள ான எ ங ்களை ஏ ரா ள மா க க்
க ா ண மு டி யு ம் . க ரு வ ற ை ச் சு ற் று ச் சு வ ரி லு ம்
மண்டபங்களின் சுவர்களிலும் நாங்கள் அழகாகக்
காட்சியளிக்கிற�ோம். நாயன்மார்களில் ஒருவரான சுந்தரரின் வாழ்க்கை நிகழ்வுகளாக
நாங்கள் வரையப்பட்டிருக்கிற�ோம்.
மணி : கண்ணா, வா! அத�ோ! அங்குள்ள துணி ஓவியங்களைப் பார்ப்போம்.
(கண்ணன் துணி ஓவியத்தின் அருகிலுள்ள ப�ொத்தானை அழுத்துகிறான்.)
துணி ஓவியம் : துணிகளில் ஓவியங்கள் வரையும் முறை பழங்காலம் முதலே வழக்கத்தில்
இருந்துள்ளது. ஓவியம் வரையப் பயன்படும் துணியை எழினி, திரைச்சீலை, கிழி,
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்படசாம் எைப் ்பல த்பயரகளில அடழப்்பர.
சைரிநது சைளி்ைாம்
சீவகசி்ந்தசாேணிக் கசாப்பியத்தில குணேசாடல
எ ன் னு ம் ்த ட ல வி ய சா ட ை ட ய க் க ண் டு
பு க ை ய ொ ஓ வி ய ங ை ள் ப ற றி ந ம்
அ ஞ சி ய க சா ட சி ட ய ச் சீ வ க ன் து ணி யி ல
இலக்கியஙைள் கூறும் தெயதிைள்
வடை்ந்த்தசாகக் கூைப்்படடுள்ளது. ்தறகசாலத்தில
புகையொ ஓவியம் ைடுப்பப் புகைவில்
எஙகடளக் கலம்கசாரி ஓவியஙகள் என்னும்
- தநடுநல்ேொகட
த ்ப ய ரி ல ்த மி ழ க த் தி லு ம் ஆ ்ந தி ை சா வி லு ம்
ஓவியரகள் வடை்நது வருகின்ைைர.
புகையொ ஓவியம் பு�ம் கபொந�ன்ை
கண்ணன் : ேணி, வசா! அ்ந்த ஓடலச்சுவடி
-மணிகமைகல
ஓவியத்ட்தப் ்பசாரப்ல்பசாம்.
(கண்ணன் ஓலைச்சுவடி ஓவியத்தின் அருகிலுள்ள ச�ாத்தாலன அழுத்துகி்றான்)
ஓடலச்சுவடி ஓவியம் : ஓடலச்சுவடிகள்
மீ து எ ழு த் ்த சா ணி க ட ள க் த க சா ண் டு
லகசாடலடசாவியேசாகவும் வண்ணப்பூச்சு
ஓவியேசாகவும் எஙகடள வடைவசாரகள்.
� சா ங க ள் த ்ப ரு ம் ்ப சா லு ம் இ தி க சா ் ம்
ேறறும் புைசாணக் கசாடசிகளசாகலவ இருக்கிலைசாம். ்தறகசாலத்தில எஙகடளக் கசாண்்பது
அரி்தசாகிவிடடது. ்தஞ்சாவூர ்ைசுவதி ேகசால நூலகத்திறகுச் த்ன்ைசால எஙகடளக்
கசாணலசாம்.
ேணி: ்தசாள்களில ஓவியம் வடையும்ல்பசால்த �சாம் அழிப்்பசான்கடளக் தகசாண்டு ்பலமுடை
அழித்து அழித்து வடைகிலைசாம். ஒருமுடை எழுத்்தசாணியசால கீறிவிடடசால திருத்்தமுடியசா்த
ஓடலச்சுவடிகளில �ம் முன்லைசார ஓவியம் வடை்நதுள்ளைர. அவரகளின் திைடேடய
எண்ணிப் ்பசாரத்்தசால வியப்்பசாக இருக்கிைது.
கண்ணன் : ்ரி, வசா! த்ப்ல்படடுஓவியம் என்ை த்சாலகிைது என்று லகடல்பசாம்.
(கண்ணன் சசப்ப�ட்டு ஓவியத்தின் அருகிலுள்ள ச�ாத்தாலன அழுத்துகி்றான்)
த ் ப் ல ்ப ட டு ஓ வி ய ம் : மு ற க சா ல த் தி ல ே ன் ை ர க ளி ன் ஆ ட ண க ட ள யு ம்
அ ை சு
ஆவணஙகடளயும் த்ப்ல்படுகளில த்பசாறிப்்பது வழக்கம். அட்தப்ல்பசால உளிதகசாண்டு
வ ட ை ல க சா டு க ள சா க எ ங க ட ள யு ம்
வடை்ந்தைர. த்பசாதுவசாக நீரநிடலகள்,
சைரிநது சைளி்ைாம்
த்டிதகசாடிகள், ்பைடவகள், விலஙகுகள்,
குறியீடுகள் ல்பசான்ைடவயசாக எஙகடளக்
ஓவிய மண்டபத்தில் பல ேகை ஓவியஙைள்
கசாணலசாம்.
ேகையப்பட்டிருந�ை. ஓவியஙைள் குறித்து
அறிநக�ொர் அறியொ�ேர்ைளுக்கு விைக்கிக்
கண்ணன் : அஙலக சில புதுடேயசாை
கூறிைர் என்� தெயதி பரிபொடலில் இடம்
ஓவியஙகள் கசாணப்்படுகின்ைைலவ! வசா,
தபறறுள்ைது.
த்ன்று ்பசாரக்கலசாம்.
இன்ை பலபல எழுத்துநிகல மண்டபம்
துன்னுநர் சுட்டவும் சுட்டு அறிவுறுத்�வும்
- பரிபொடல் (19 : 54-55)

ே ணி : ்த ்ந ்த ஓ வி ய ங க ள் எ ன் று
குறிப்பிடப்்படடுள்ளல்த! இடவ யசார ்த்ந்த
ஓவியஙகளசாக இருக்கும்?
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(கண்ணன் தநத ஓவியத்தின் அருகிலுள்ள ச�ாத்தாலன அழுத்துகி்றான்)
்த்ந்த ஓவியம் : �சாஙகள் யசாடைத்
்த ்ந ்த ங க ளி ன் மீ து வ ட ை ய ப் ்ப ட ட
ஓவியஙகள். வயது முதிர்நது இை்ந்த
யசாடையின் ்த்ந்தஙகளின்மீது ்பலவடக
நீ ர வ ண் ண ங க ட ள ப் ்ப ய ன் ்ப டு த் தி
அழகசாை ஓவியஙகளசாக எஙகடள வடைவசாரகள். எஙகடளக் லகைள ேசாநிலத்தில
அதிகேசாகக் கசாணமுடியும்.
கண்ணன் : வசா! அஙலக உள்ள கண்ணசாடி ஓவியஙகடளப் ்பசாரப்ல்பசாம்.
(கண்ணன் கண்ணாடி ஓவியத்தின் அருகிலுள்ள ச�ாத்தாலன அழுத்துகி்றான்.)
கண்ணசாடி ஓவியம் : கண்ணசாடிகள் முகம் ்பசாரக்க ேடடும்்தசான் ்பயன்்படும் எை
நிடைத்திருப்பீரகள். ஆைசால, அழகிய வண்ண ஓவியஙகளசாகிய எஙகடள வடையவும்
கண்ணசாடிகடளப் ்பயன்்படுத்துகின்ைைர. ்பலவடகயசாை உருவஙகள், இயறடகக் கசாடசிகள்
ல்பசான்ைடவகளசாக �சாஙகள் வடையப்்படுகிலைசாம். எஙகடள உருவசாக்கும் ஓவியரகள்
்தஞ்சாவூரில மிகுதியசாக உள்ளைர.
ேணி : அடடசா, ஓவியஙகளில்தசான் எத்்தடை வடககள்! இல்தசா! இரு்ப்தசாம் நூறைசாண்டு
ஓவியஙகள் என்னும் இறுதிப் ்பகுதிக்கு வ்நதுவிடலடசாம். அல்தசா! அஙலக �சாம் இப்ல்பசாது
வடைவது ல்பசாலத் ்தசாள்களில வடையப்்படட ஓவியஙகள் உள்ளை. வசா, த்ன்று ்பசாரக்கலசாம்.
(கண்ணன் தாள் ஓவியத்தின் அருகிலுள்ள ச�ாத்தாலன அழுத்துகி்றான்)
்தசாள் ஓவியம் : ்தறகசாலத்தில ்பைவலசாை ்பயன்்பசாடடில இருப்்பவரகள் �சாஙகலள.
லகசாடலடசாவியஙகள், வண்ண ஓவியஙகள், �வீை ஓவியஙகள் எைப் ்பலவடகயசாை
வடிவஙகளில �சாஙகள் கசாணப்்படுகின்லைசாம். கரிக்லகசால, நீரவண்ணம், எண்தணய்
வண்ணம் ஆகியவறடைப் ்பயன்்படுத்தி எஙகடள வடைகின்ைைர.
(கண்ணன் அருகிலிருநத கருத்துப்�ட ஓவியத்தின் ச�ாத்தாலன அழுத்துகி்றான்.)
கருத்துப்்பட ஓவியம் : அைசியல கருத்துகடள எளிடேயசாக விளக்குவ்தறகு �சாஙகள்
்ப ய ன் ்ப டு கி ல ை சா ம் . இ ்ந தி ய சா இ ்த ழி ல ்ப சா ை தி ய சா ர ்த சா ன் எ ங க ட ள மு ்த ன் மு ்த லி ல

சைரிநது சைளி்ைாம்

்ைறுசபேயரகரள அறி்ைாம்

ஓவியம்

ஓ வு , ஓ வி ய ம் , ஓ ே ம் ,
ேட்டிகைச்தெயதி

சி த் தி ை ம் ,

ப ட ம் ,

ப ட ொ ம் ,

ஓவியம் ேகைபேர்

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

ஓவியக் கூடம்

எழுத�ழில் அம்பலம், எழுத்துநிகல மண்டபம், சித்திை
அம்பலம், சித்திைக்கூடம், சித்திைமொடம், சித்திைமண்டபம்,
சித்திை ெகப
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்தமிழில அறிமுகப்்படுத்திைசார. இப்ல்பசாது
த்பரும்்பசாலசாை இ்தழ்களில நீஙகள் எஙகடளப்
்பசாரக்க முடியும். எஙகளுடடய ேறதைசாரு
வ டி வ ல ே ல க லி ச் சி த் தி ை ம் ஆ கு ம் . ே னி ்த
உருவஙகடள வி்நட்தயசாை ல்தசாறைஙகளில
�டகச்சுடவ ல்தசான்றும்்படி வடைவட்தலய
லகலிச்சித்திைம் என்்பர.
(கண்ணன் நவீன ஓவியத்தின் அருகிலுள்ள
ச�ாத்தாலன அழுத்துகி்றான்)

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

பொைதியொர் தேளியிட்ட கைலிச்சித்திைம்
� வீ ை ஓ வி ய ம் : ஓ வி ய க் க ட ல யி ன்
மி க ப் பு து ட ே ய சா ை வ டி வ ே சா க � சா ங க ள்
வி ள ங கு கி ல ை சா ம் .
பு து ட ே ய சா ை
்ப சா ர ட வ யி ல
பு தி ய
க ரு த் து க ள்
தவளிப்்படுேசாறு எஙகடள வடைகின்ைைர.
்ப சா ர ட வ ய சா ள ர க ளி ன் ே ை ப் ்ப சா ன் ட ே க் கு
ஏ ற ்ப ப் த ்ப சா ரு ள் த க சா ள் ளு ம் வ ட க யி ல
ல க சா டு க ள சா க வு ம் கி று க் க ல க ள சா க வு ம்
�சாஙகள் வடையப்்படுகிலைசாம். ்பல வண்ணக்
க ல ட வ க ட ள க் த க சா ண் டு ம் எ ங க ட ள
வடைகின்ைைர.
ே ணி : இ ்ந ்த க் க ண் க சா ட சி யி ன் மூ ல ம்
்பலவடகயசாை ஓவியஙகடளப் ்பறறி அறி்நது
தகசாண்லடசாம்.

கண்ணன் : அதிலும் ஓவியஙகலள �ம்லேசாடு
ல்பசியது மிகமிகச் சிைப்்பசாக இரு்ந்தது. இ்ந்த �சாடள �ம்ேசால ேைக்கலவ முடியசாது! �சாமும்
சிை்ந்த ஓவியஙகடள வடை்நது ்பழகுலவசாம்.

கறபேரை கற்றபின்

1.

உேக்குப் பிடித்்த கசாடசிடய வடை்நது வண்ணம் தீடடுக.

2.

்பருவ இ்தழ்களில தவளிவ்ந்த ்பலவடக ஓவியஙகடளச் ல்கரித்துப் ்படத்த்தசாகுப்பு
உருவசாக்குக.

மதிபபீடு
்ரியசாை விடடடயத் ல்தர்நத்தடுத்து எழுதுக.
1. குடக ஓவியஙகளில வண்ணம் தீடடப் ்பயன்்படட த்பசாருள்களில ஒன்று _______.
அ) ேண்துகள் ஆ) நீர வண்ணம்

இ) எண்தணய் வண்ணம்

ஈ) கரிக்லகசால
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2.	நகைச்சுவை உணர்வு வெளிப்படுமாறு வரையப்படும் ஓவியம் ________.
		

அ) குகை ஓவியம் 			

ஆ) சுவர் ஓவியம்

		

இ) கண்ணாடி ஓவியம்		

ஈ) கேலிச்சித்திரம்

3. 'க�ோட்டோவியம்' என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது ________.
		

அ) க�ோடு + ஓவியம் 		

ஆ) க�ோட்டு + ஓவியம்

		

இ) க�ோட் + ட�ோவியம் 		

ஈ) க�ோடி + ஓவியம்

4. 'செப்பேடு' என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது ________.
		

அ) செப்பு + ஈடு 			

ஆ) செப்பு + ஓடு

		

இ) செப்பு + ஏடு 			

ஈ) செப்பு + யேடு

5. எழுத்து + ஆணி என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் ________.
		

அ) எழுத்துஆணி 			

ஆ) எழுத்தாணி

		

இ) எழுத்துதாணி 			

ஈ) எழுதாணி

க�ோடிட்ட இடங்ளை நிரப்புக.
1. கருத்துப் படங்களை அறிமுகப்படுத்தியவர் _______.
2. கலம்காரி ஓவியம் என்று அழைக்கப்படுவது _______.
3.	மன்னர்களின் ஆணைகளையும் அரசு ஆவணங்களையும் _____ மீது ப�ொறித்துப்
பாதுகாத்தனர்.
குறுவினா
1. ஓவியங்களின் வகைகள் யாவை?
2. குகை ஓவியங்களில் இருந்து நாம் அறியும் செய்திகள் யாவை?
3.	தாள் ஓவியங்களை எவற்றைக் க�ொண்டு வரைவர்?
4. சுவர் ஓவியங்கள் காணப்படும் இடங்களைக் கூறுக.
5.	செப்பேட்டு ஓவியங்களில் காணப்படும் காட்சிகள் யாவை?
சிறுவினா
1.	கேலிச்சித்திரம் என்றால் என்ன?
2. ஓலைச்சுவடி ஓவியங்கள் குறித்து நீங்கள் அறிந்து க�ொண்டவற்றை எழுதுக.
சிந்தனை வினா
	தந்த ஓவியங்கள் கேரளாவில் அதிகம் காணப்படுவது ஏன்?
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இயல்

மூன்று

விரிவானம்

தமிழ் ஒளிர் இடங்கள்
மனிதர்கள் புதிய புதிய இடங்களைக் காண்பதில் விருப்பம்
உடையவர்கள். பழமையான நினைவுச் சின்னங்கள், இயற்கை
அழகு நிறைந்த பகுதிகள், வழிபாட்டு இடங்கள், கடற்கரைப்
பகுதிகள், தேசியப் பூங்காக்கள் ப�ோன்ற இடங்களைக் காண்பது
உ ள்ள த் து க் கு ம கி ழ் ச் சி யை த் த ரு ம் . அ வ ற் று ள் த மி ழி ன்
பெருமையை விளக்கும் இடங்கள் சிலவற்றை அறிவ�ோம்.

அன்பு மாணவர்களே! புத்தகங்களில் பல வகை உண்டு. கதைப் புத்தகங்கள், கட்டுரைப்
புத்தகங்கள், கவிதைப் புத்தகங்கள் ஆகியவை நீங்கள் அறிந்தவையே. இது தமிழுடன்
த�ொடர்புடைய இடங்கள் குறித்த கையேடு. இக்கையேடு அத்தகைய இடங்களை நேரில்
காண வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தைத் தூண்டும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தஞ்சை சரசுவதி மகால் நூலகம்

இந்தியாவில் உள்ள த�ொன்மையான நூலகங்களுள் தஞ்சை சரசுவதி மகால்
நூலகமும் ஒன்று. இந்நூலகம் கி.பி. (ப�ொ.ஆ.) 1122 முதல் இயங்கி வருவதாகக்
க ல ்வெட் டு ச் செ ய் தி க ள் கூ று கி ன்றன . இ ங் கு த் த மி ழ் , த ெ லு ங் கு உ ள் ளி ட ்ட
பல்வேறு ம�ொழிகளின் ஓலைச் சுவடிகளும் கையெழுத்துப் படிகளும் உள்ளன.
தலைசிறந்த ஓவியங்களும் த�ொன்மையான இசைக் கருவிகளும் சிற்பங்களும் இங்கு
இடம்பெற்றுள்ளன.

59

7th Std - Tamil Term 2.indd 59

01-08-2020 15:11:24

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் - தஞ்சாவூர்
செம்மொ ழி ய ா கி ய
தமிழுக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகம்
அ மை ய
வே ண் டு ம்
எ ன்ற
எ ண்ண த் தி ன் அ டி ப ்ப ட ை யி ல்
தமிழக அரசால் கி.பி. (ப�ொ.ஆ.)
1981 இல் த�ோற்றுவிக்கப்பட்டது
த மி ழ்ப ்ப ல ்கலைக்க ழ க ம் .
இ து த ஞ ் சா வூ ரி ல் ஆ யி ர ம்
ஏ க்கர்
நி ல ப ்ப ர ப் பி ல்
அ மைக்கப ்ப ட் டு ள்ள து .
வ ான த் தி ல் இ ரு ந் து பார் க் கு ம்
ப�ொ ழு து “ த மி ழ்நா டு “ எ ன த்
தெரியும் வகையில் இதன் கட்டட
அ மை ப் பு
உ ள்ள து . இ ந் தி ய
நாகரிகத்தின் பண்பாட்டுக் கூறுகள்
அ ன ை த்தை யு ம் வி ரி வ ா க வு ம்
ஆ ழ மா க வு ம் ஆ ரா ய வே ண் டு ம்
என்பதே இப்பல்கலைக்கழகத்தின் ந�ோக்கம்.
இங்குக் கலைப்புலம், சுவடிப்புலம், வளர்தமிழ்ப்புலம், ம�ொழிப்புலம், அறிவியல்புலம்
ஆகிய ஐந்து புலங்களும் இருபத்தைந்து துறைகளும் உள்ளன. இப்பல்கலைக்கழகம்
த மிழ்மொ ழி ஆ ய் வு க ள் செய்வ து மட் டு ம ன் றி , சி த ்த ம ரு த் து வ த் து ற ை மூ ல ம்
ப�ொதுமக்களுக்குப் பயனுள்ள வகையில் மருத்துவத் த�ொண்டு செய்து வருகிறது. இந்திய
ஆட்சிப்பணி பயிற்சியாளர்களுக்குத் தமிழ்மொழிப்பயிற்சியை இப்பல்கலைக்கழகமே
வழங்குகிறது. இங்கு மிகப்பெரிய நூலகம் ஒன்று அமைந்துள்ளது. உலகின் பல்வேறு
நாடுகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான மாணவர்கள் இங்குக் கல்வி கற்று வருகின்றனர்.

உ.வே.சா நூலகம் – சென்னை
கி.பி. (ப�ொ.ஆ.) 1942 இல் த�ொடங்கப்பட்ட இந்நூலகத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, வடம�ொழி
உள்ளிட்ட பல்வேறு ம�ொழி நூல்கள் உள்ளன. இங்கு 2128 ஓலைச்சுவடிகளும் 2941
தமிழ் நூல்களும் உள்ளன.

கீழ்த்திசை நூலகம் – சென்னை
இந்நூலகம் கி.பி. (ப�ொ.ஆ.) 1869ஆம் ஆண்டு த�ொடங்கப்பட்டது. இங்குத் தமிழ்,
தெலுங்கு, கன்னடம், மராத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு ம�ொழிகளின் ஓலைச்சுவடிகள்
உள்ளன. கணிதம், வானியல், மருத்துவம், வரலாறு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை
நூல்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. இது தற்போது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் ஏழாம்
தளத்தில் இயங்கி வருகின்றது.
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கன்னிமாரா நூலகம் – சென்னை
கி . பி . ( ப�ொ . ஆ . ) 1 8 9 6 இ ல்
த�ொடங்கப்பட்ட கன்னிமாரா நூலகம்
த மி ழ்நாட் டி ன் மை ய நூ ல க ம்
ஆ கு ம் . இ ஃ து இ ந் தி ய நாட் டி ன்
களஞ்சிய நூலகங்களில் ஒன்றாகவும்
விளங்குகிறது. இந்நூலகத்தில் ஆறு
இலட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட நூல்கள்
உள்ளன. இந்தியாவில் வெளியிடப்படும்
பு த ்த க ங ்க ள் , நா ளி தழ்க ள் , ப ரு வ
இ தழ்க ள் ஆ கி ய வ ற் றி ன் ஒ ரு ப டி
(பிரதி) இங்குப் பாதுகாக்கப்படுகிறது.
இந்நூலகத்தின் மூன்றாம் தளத்தில்
மற ை மலை அ டி க ள் நூ ல க மு ம்
செயல்பட்டு வருகின்றது.

வள்ளுவர் க�ோட்டம் - சென்னை
தி ரு வ ள் ளு வ ரி ன் பு க ழை உ ல க றி ய ச் செ ய் யு ம் வ கை யி ல் சென்னை க்
க�ோடம்பாக்கத்தில் வள்ளுவர் க�ோட்டம் என்னும் கலைக்கூடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் கட்டுமானப் பணிகள் கி.பி.(ப�ொ.ஆ.) 1973 இல் த�ொடங்கி 1976 இல்
முடிக்கப்பட்டன. இது திருவாரூர்த் தேர் ப�ோன்ற வடிவில் அமைக்கப்பட்டு அதனை
இ ர ண் டு ய ான ை க ள் இ ழு த் து ச்
செ ல ்வ து ப�ோ ன் று க ரு ங ்க ற ்க ள ால்
உ ரு வ ாக்கப ்ப ட் டு ள்ள து . இ த ன்
அ டி ப ்ப கு தி இ ரு பத்தைந் து அ டி
நீளமும் இருபத்தைந்து அடி அகலமும்
உ ட ை ய து . தே ரி ன் ம�ொத ்த உ ய ர ம்
1 2 8 அ டி . இ ர ண் டு பக்க ங ்க ளி லு ம்
பக்க த் தி ற் கு நா ன் கு சக்கர ங ்க ள்
தனிக்கற்களால் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
க ட ைக் க ோ டி இ ர ண் டு சக்கர ங ்க ள்
பெ ரி ய ன வ ா க வு ம் ந டு வி ல் இ ர ண் டு
சக்கரங்கள் சிறியனவாகவும் உள்ளன.
தேரின் மையத்தில் உள்ள எண்கோண
வடிவக் கருவறையில் திருவள்ளுவரின்
சிலை கவினுற அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
வள்ளுவர் க�ோட்டத்தில் நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்கான அரங்கம் ஒன்றும் உள்ளது.
வள்ளுவர் க�ோட்டத்தில் 1330 குறட்பாக்களும் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. அறத்துப்பால்
கருநிறப் பளிங்குக் கல்லிலும் ப�ொருட்பால் வெண்ணிறப் பளிங்குக் கல்லிலும்
இன்பத்துப்பால் செந்நிறப் பளிங்குக் கல்லிலும் அழகாகப் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும்
திருக்குறளின் கருத்துகளை விளக்கும் ஓவியங்களும் வரையப்பட்டுள்ளன.
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திருவள்ளுவர் சிலை - கன்னியாகுமரி
இந்தியாவின் தெற்கு எல்லையாகிய
கன்னியாகுமரியில் திருவள்ளுவரின்
சிலை தமிழக அரசால் நிறுவப்பட்டுள்ளது.
விவேகானந்தர் பாறைக்கு அருகில், கடல்
ந டு வே நீ ர் ம ட ்ட த் தி லி ரு ந் து மு ப ்ப து
அ டி உ ய ர ப் பாற ை மீ து இ ச் சி லை
அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கி.பி.(ப�ொ.ஆ.)
1990ஆம் ஆண்டு இப்பணி த�ொடங்கியது.
ப�ொதுமக்கள் பார்வைக்காக 2000ஆம்
ஆ ண் டு சன வ ரி த் தி ங ்க ள் மு தல்
நா ள் அ ன் று தி றந் து வைக்கப ்ப ட ்ட து .
பாற ை யி லி ரு ந் து சி லை யி ன் உ ய ர ம்
ம�ொத்தம் 133 அடி. இது திருக்குறளின்
ம�ொத்த அதிகாரங்களைக் குறிக்கிறது.
அ ற த் து ப்பா லி ன் அ தி க ார ங ்களை
உ ண ர் த் து வ து ப�ோல்
பீ ட ம்
முப்பத்தெட்டு அடி உயரம் க�ொண்டதாக
அ மைக்கப ்ப ட் டு ள்ள து . ப�ொ ரு ட ்பால் ,
இன்பத்துப்பால் ஆகியவற்றின் ம�ொத்த
அதிகாரங்களைக் குறிக்கும் வகையில்
சிலை த�ொண்ணூற்றைந்து அடி உயரம்
உடையதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பீடத்தின் உட்புறத்தில் மண்டபம் ஒன்று அமைந்துள்ளது. மண்டபத்தின் உட்சுவரில்
அதிகாரத்திற்கு ஒரு குறள் வீதம் 133 குறட்பாக்கள் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
செதுக்கப்பட்டுள்ளன. திருவள்ளுவர் சிலை அமைப்பதற்கு மூன்று டன் முதல் எட்டு டன்
வரை எடை உள்ள 3,681 கருங்கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. திருவள்ளுவர் சிலை
ம�ொத்தம் ஏழாயிரம் டன் எடை க�ொண்டது. திருவள்ளுவர் சிலைக்குச் செல்வதற்குப்
படகு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. உள்நாட்டிலிருந்தும் வெளிநாட்டிலிருந்தும் ஏராளமான
சுற்றுலாப் பயணிகள் இங்கு நாள்தோறும் வந்து செல்கின்றனர். தமிழின் பெருமைமிகு
அடையாளமாக இச்சிலை உயர்ந்து நிற்கிறது.

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் - மதுரை
மதுரை மாநகரின் தல்லாகுளம் பகுதியில் காந்தி அருங்காட்சியகம் அருகில்
உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இது சுமார் எண்பத்தேழு ஆயிரம் சதுரஅடி
பரப்பளவில் மனத்தைக் கவரும் வகையில் கட்டப்பட்டுள்ளது. கி.பி. (ப�ொ.ஆ.) 1981-ஆம்
ஆண்டு மதுரையில் நடைபெற்ற உலகத்தமிழ் மாநாட்டில் மதுரையில் உலகத் தமிழ்ச்
சங்கம் நிறுவப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி இக்கட்டடம் கட்டப்பட்டு
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கி.பி. (ப�ொ.ஆ.) 2016 ஆம் ஆண்டு திறந்துவைக்கப்பட்டது. இதனுள் பன்னாட்டு
அளவிலான கருத்தரங்கக் கூடங்கள், ஆய்வரங்கங்கள், நூலகம், பார்வையாளர்
அரங்கம் ஆகியன கவினுற அமைக்கப்பட்டுள்ளன. வெளிப்புறச் சுற்றுச்சுவர்களில் 1330
குறட்பாக்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.
உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் மற்றோர் அமைப்பான சங்கத்தமிழ்க் காட்சிக்கூடம்
தனிக்கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது. தருமிக்குப் பாண்டிய மன்னன் ப�ொற்கிழி
வழங்கிய திருவிளையாடல் புராணக் காட்சி இதன் நுழைவாயிலில் புடைப்புச் சிற்பமாகச்
செதுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்குள்ள காட்சிக்கூடத்தில் வள்ளல்கள், புலவர்கள் ஆகிய�ோரின்
வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் ஓவியங்களாகவும் சிற்பங்களாகவும் உள்ளன. தொல்காப்பியர்,
ஒளவையார், கபிலர் ஆகிய�ோரின் முழுஉருவ வெண்கலச் சிலைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
மேலும் இதன் சுற்றுச் சுவர்களில் சங்க இலக்கியக் காட்சிகள் வண்ண ஓவியங்களாக
வரையப்பட்டுள்ளன. மூன்றாம் தமிழ்ச்சங்கம் அமைந்த மதுரையில் உலகத் தமிழ்ச்
சங்கக் கட்டடமும் சங்கத்தமிழ்க் காட்சிக்கூடமும் தமிழின் பெருமையைப் பறைசாற்றி
நிற்கின்றன.

சிற்பக் கலைக்கூடம் - பூம்புகார்
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் ச�ோழர்களின் தலைநகரமாகவும் துறைமுக
நகரமாகவும் விளங்கியது பூம்புகார். இந்நகரைப் பற்றிய செய்திகள் சிலப்பதிகாரத்திலும்
பட்டினப்பாலையிலும் இடம்பெற்றுள்ளன. இங்கு மருவூர்ப்பாக்கம் என்னும் கடல்
பகுதியும் பட்டினப்பாக்கம் என்னும் நகரப் பகுதியும் அமைந்திருந்ததாகச் சிலப்பதிகாரம்
குறிப்பிடுகிறது. பின்னர் ஏற்பட்ட கடல்கோளினால் பூம்புகார் நகரம் அழிந்துவிட்டது.
இந்நகரத்தின் பெருமையை உலகறியச் செய்ய கி.பி.(ப�ொ.ஆ.) 1973 ஆம் ஆண்டு பூம்புகார்
கடற்கரையில் சிற்பக் கலைக்கூடம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது. இக்கூடம் ஏழுநிலை
மாடங்களைக் க�ொண்டது. கண்ணகியின் வரலாற்றை விளக்கும் நாற்பத்தொன்பது
சிற்பத் த�ொகுதிகள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன. மாதவிக்கும் ஒரு நெடிய சிலை இங்கு
நிறுவப்பட்டுள்ளது.
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கலைக்கூடத்திற்கு அருகில் இலஞ்சிமன்றம், பாவைமன்றம், நெடுங்கல்மன்றம்
ஆ கி ய ன அ மைந் து ள்ளன . இ ல ஞ் சி மன்ற த் தி லு ம் பாவைமன்ற த் தி லு ம்
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள பெண்களின் உருவங்கள் நம் கண்ணையும் கருத்தையும்
கவர்கின்றன. நெடுங்கல் மன்றத்தில் நெடிய கற்றூண் ஒன்றும் அதைச் சுற்றி
எட்டுச் சிறிய கற்றூண்களும் எட்டு மனித உருவங்களும் தற்காலச் சிற்பக்கலைக்கு
எடுத்துக்காட்டுகளாய் நிற்கின்றன.
இக்கையேட்டில் நாம் கண்ட பகுதிகள் அனைத்தும் தமிழின் பெருமையை
உலகறியச் செய்ய நிறுவப்பட்டவை ஆகும். இவற்றைக் காணும் ப�ொழுது தமிழரின்
வாழ்வையும் தமிழ்மொழியின் சிறப்பையும் அறிய முடிகிறது. இத்தகைய சிறப்புமிக்க
இடங்களுக்குச் சென்று பார்வையிடுவதும் அவற்றைப் பாதுகாப்பதும் தமிழராகிய
நம்முடைய கடமை ஆகும்.

கற்பவை கற்றபின்
1.

உங்கள் மாவட்டத்திலுள்ள சுற்றுலா இடங்களின் சிறப்புகளை எழுதி வருக.

2.

நீங்கள் கண்டுகளித்த இடங்களின் தனித்தன்மைகளை எழுதுக.

மதிப்பீடு
நீங்கள் சுற்றுலா வழிகாட்டியாக இருந்தால், சுற்றுலாக் கையேடு என்னும் பகுதியில்
உள்ள இடங்களைப் பார்வையிட வருபவர்களுக்கு எவ்வாறு விளக்கிக் கூறுவீர்கள்?
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கற்கண்டு

இயல்

மூன்று

த�ொழிற்பெயர்

உழவர் செய்யும் த�ொழில் உழுதல். தையல்காரர் செய்யும் த�ொழில் தைத்தல்.
இத்தொடர்களில் உழுதல், தைத்தல் என்பன செயல்களின் பெயர்களாக அமைகின்றன.
இவ்வாறு ஒரு செயலின் அல்லது வினையின் பெயராக அமைவது த�ொழிற்பெயர்
எனப்படும். த�ொழிற்பெயர் எண், இடம், காலம், பால் ஆகியவற்றைக் காட்டாது. படர்க்கை
இடத்தில் மட்டும் வரும்.
(எ.கா.) படித்தல், ஆடல், நடிப்பு, எழுதுதல் , ப�ொறுத்தல்
த�ொழிற்பெயரை விகுதி பெற்ற த�ொழிற்பெயர், முதனிலைத் த�ொழிற்பெயர், முதனிலை
திரிந்த த�ொழிற்பெயர் என வகைப்படுத்துவர்.

விகுதி பெற்ற த�ொழிற்பெயர்
நடத்தல், உண்ணல், வாழ்வு, வாழ்க்கை ஆகிய பெயர்களைக் கவனியுங்கள். இவற்றில்
நட, உண், வாழ் ஆகிய வினைப்பகுதிகள் தல், அல், வு, கை ஆகிய விகுதிகள�ோடு சேர்ந்து
த�ொழிற்பெயர்களாக அமைகின்றன.
இவ்வாறு வினைப்பகுதியுடன் த�ொழிற்பெயர் விகுதி சேர்ந்து வருவது விகுதி பெற்ற
த�ொழிற்பெயராகும்.
தல், அல், அம், ஐ, கை, வை, கு, பு, வு, தி, சி, வி, மை ப�ோன்றவை த�ொழிற்பெயர்
விகுதிகளாக வரும்.
(எ.கா.)
தருதல் - தல்	நட்பு- பு
கூறல் - அல்	மறைவு - வு
ஆட்டம் – அம் 	மறதி- தி
விலை – ஐ

உணர்ச்சி- சி

வருகை - கை	

கல்வி- வி

பார்வை- வை	செய்யாமை - மை
ப�ோக்கு - கு

முதனிலைத் த�ொழிற்பெயர்
வானில் இடி இடித்தது
ச�ோறு க�ொதி வந்தது
இடி, க�ொதி என்னும் ச�ொற்கள் இடித்தல், க�ொதித்தல் என்னும் ச�ொற்களின்
பகுதிகளாகும். இவ்வாறு ஏவல் ஒருமை வினையாக அமையும் வினைச்சொற்களின்
பகுதியை முதனிலை என்பர். முதனிலை எவ்வகை மாற்றமும் பெறாமல் த�ொழிற்பெயராக
அமைவது முதனிலைத் த�ொழிற்பெயர் எனப்படும்.
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(எ.கா.)

செல்லமாக ஓர் அடி அடித்தான்
அறிஞர் அண்ணா தம் பேச்சால் புகழ் பெற்றார்

இவற்றில் அடிக்கோடிட்ட ச�ொற்கள் விகுதி பெறாமல் தம்பொருளை உணர்த்துகின்றன.

முதனிலை திரிந்த த�ொழிற்பெயர்
தமிழ் படிக்கும் பேறு பெற்றேன்.
உணவின் சூடு குறையவில்லை.
இத்தொடர்களில் பேறு, சூடு ஆகிய ச�ொற்களைக் கவனியுங்கள். பெறு, சுடு என்னும்
பகுதிகளின் முதலெழுத்து நீண்டு, பேறு, சூடு எனத் திரிந்து த�ொழிற்பெயர்களாக மாறி
உள்ளன. இவ்வாறு முதனிலை திரிவதால் உருவாகும் த�ொழிற்பெயர் முதனிலை திரிந்த
த�ொழிற்பெயர் எனப்படும்.
(எ.கா.) விடு- வீடு, மின்- மீன், க�ொள்- க�ோள், உடன்படு- உடன்பாடு

கற்பவை கற்றபின்
1.	பேசும் ஓவியங்கள் பாடப்பகுதியில் இடம் பெற்றுள்ள த�ொழில் பெயர்களைக்
கண்டறிந்து த�ொகுக்க.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. பின்வருவனவற்றுள் விகுதி பெற்ற த�ொழிற்பெயர் எது?
அ) எழுது

ஆ) பாடு

இ) படித்தல்

ஈ) நடி

2. பின்வருவனவற்றுள் முதனிலை திரிந்த த�ொழிற்பெயர் எது?
அ) ஊறு

ஆ) நடு

இ) விழு

ஈ) எழுதல்

ப�ொருத்துக.
1. ஓட்டம் -

முதனிலைத் த�ொழிற்பெயர்

2. பிடி

-

முதனிலை திரிந்த த�ொழிற்பெயர்			

3. சூடு

-

விகுதி பெற்ற த�ொழிற்பெயர்

சிறுவினா
1. வளர்தல், பேசுதல் – இவை எவ்வகைப் பெயர்கள்? விளக்கம் தருக.
2. முதனிலை திரிந்த த�ொழிற்பெயர் என்றால் என்ன? சான்று தருக.
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ம�ொழியை ஆள்வோம்!
கேட்க.
க�ோட்டோவியம் பற்றிய செய்திகளை உங்கள் பள்ளி ஓவிய ஆசிரியரிடம் கேட்டு அறிக.
பேசுக.
நீங்கள் கண்டு வியந்த ஓவியங்கள் மற்றும் சிற்பங்கள் பற்றி வகுப்பறையில் பேசுக.
கவிதையை நிறைவு செய்க.		
வானும் நிலவும் அழகு
வயலும் _______ __________				
________ _______ ________
________ _______ ____அழகு
படம் உணர்த்தும் கருத்தை ஐந்து வரிகளில் எழுதுக.
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள ச�ொற்களை ஒரு த�ொடரில் முதல் மற்றும் இறுதிச்சொல்லாகக்
க�ொண்டு ச�ொற்றொடர் உருவாக்குக.
(ஓவியக்கலை, இசை, கட்டடக்கலை, வண்ணங்கள்)
(எ.கா.)

ஓவியக்கலை கண்ணையும் கருத்தையும் கவர்கிறது.
நுண்கலைகளுள் ஒன்று ஓவியக்கலை.

ச�ொல்லக் கேட்டு எழுதுக.
1.

கலைப்படைப்பு மானுடத்தைப் பேச வேண்டும்.

2.

இருப�ொருள் தருமாறு பாடப்படுவது இரட்டுற ம�ொழிதல் ஆகும்.

3.

வண்ணங்கள் பயன்படுத்தாமல் வரைவது புனையா ஓவியம்.

4.

ஆற்று மணலுடன் சுண்ணாம்பைச் சேர்த்துச் சுவரைச் சமப்படுத்துவர்.

5.

வள்ளுவர் க�ோட்டத்தின் அமைப்பு திருவாரூர்த் தேர் ப�ோன்றது.
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இடைச்சொல் ’ஐ’ சேர்த்துத் த�ொடரை மீண்டும் எழுதுக.
(எ.கா) வீடு கட்டினான் – வீடு + ஐ + கட்டினான் = வீட்டைக் கட்டினான்
1. கடல் பார்த்தாள்

2. புல் தின்றது

3. கதவு தட்டும் ஓசை

4. பாடல் பாடினாள்

5. அறம் கூறினார்

கீழ்க்காணும் குறிப்புகளைக் கொண்டு கட்டுரை எழுதுக.
எங்கள் ஊர்
(முன்னுரை – அமைவிடம் – பெயர்க்காரணம் - த�ொழில்கள் – சிறப்பு மிகு இடங்கள்திருவிழாக்கள் – மக்கள் ஒற்றுமை - முடிவுரை )

ம�ொழிய�ோடு விளையாடு

கீழ்க்காணும் புதிரைப் படித்து விடையைக் கண்டறிக.
1.	நான் இனிமை தரும் இசைக் கருவி.
		

எனது பெயர் ஆறு எழுத்துகளை உடையது.

		

அதில் இறுதி நான்கு எழுத்துகள் விலை உயர்ந்த ஓர் உல�ோகத்தைக் குறிக்கும்.

		

முதல் இரண்டு மற்றும் கடைசி இரண்டு எழுத்துகளைச் சேர்த்தால் விலங்கின்
வேறு பெயர் கிடைக்கும். 	நான் யார்? ______________.

2.	நான் ஒரு காற்றுக் கருவி.
		நான் புல் வகையைச் சேர்ந்த தாவரத்திலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறேன்.
		

எனது பெயர் ஏழு எழுத்துகளைக் க�ொண்டது.

		

முதல் இரண்டு எழுத்துகள் ஒரு தாவர வகையைக் குறிக்கும்.

		

இறுதி மூன்று எழுத்துகள் எனது வடிவத்தைக் குறிக்கும். 	நான் யார்? _______.

பின்வரும் பத்திகளைப் படித்து, கேட்கப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்கு விடையளிக்க
சாலை விபத்துகளைத் தவிர்க்கச் சாலைவிதிகளை அறிந்து ஒவ்வொருவரும்
வாகனங்களை ஓட்ட வேண்டும்.
சாலையில் வாகனங்களை இடப்புறமாகவே செலுத்த வேண்டும். இருவழிச் சாலையின்
மையத்தில் விட்டுவிட்டுப் ப�ோடப்பட்டுள்ள வெள்ளைக்கோடு இரு ப�ோக்குவரத்துக்காகச்
சாலை சரி சமமாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளதைக் குறிக்கும். வாகனங்களை முந்துவதற்குக்
க�ோட்டுக்கு வலது பக்கம் உள்ள சாலையைப் பயன்படுத்திக் க�ொள்ள அனுமதி உண்டு.
இருவழிச் சாலையின் மையத்தில் த�ொடர்ச்சியாக வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் க�ோடு
வரையப்பட்டிருந்தால் முந்துவதற்கு வலது பக்கச் சாலையைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.
இரட்டை மஞ்சள்கோடு வரையப்பட்டிருந்தால் முந்துவதற்கு எக்காரணம் க�ொண்டும் வலது
பக்கச் சாலையைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
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ஒருவழிப்பாதை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள
திசையில் மட்டுமே வாகனங்களைச் செலுத்த வேண்டும். தடக்கோடுகள் இடப்பட்டுள்ள
சாலையில் தடத்தின் உள்ளேயே வாகனங்களைச் செலுத்த வேண்டும். வாகனத்தைப்
பின்தொடரும்போது மிகவும் நெருக்கமாகப் பின்தொடரக் கூடாது. திரும்பும் ப�ோது சைகை
காட்ட அடையாள விளக்கை ஒளிரச் செய்ய வேண்டும்.
வினாக்கள்
1.	சாலையின் எந்தப் பக்கமாக வாகனங்களைச் செலுத்த வேண்டும்?
2.

விட்டுவிட்டுப் ப�ோடப்படும் வெள்ளைக்கோடு எதனைக் குறிக்கும்?

3.

எந்தக் க�ோட்டைத் தாண்டி வாகனங்களை முந்திச் செல்ல அனுமதி இல்லை?

4.

ஒருவழிப் பாதை எனப்படுவது யாது?

5.

வாகனங்களைப் பின்தொடர்வதற்கான முறையைக் கூறு.

நிற்க அதற்குத் தக...
என் பொறுப்புகள்....
1.	நம் நாட்டுத் த�ொன்மைக் கலைகளை மதிப்பேன்.
2.

கலைகளில் ஒன்றையேனும் கற்றுக் க�ொள்வேன்.

3.

கலைச் சின்னங்களைப் பாதுகாப்பேன்.

4.	த மி ழ க ச் சு ற் று ல ா ச் சி ற ப் பு வ ாய ்ந ்த இ ட ங ்க ளு க் கு ச் செ ன் று த மி ழ ர ்த ம்
கலைத்திறனை அறிந்து ப�ோற்றுவேன்.

கலைச்சொல் அறிவ�ோம்.
படைப்பாளர்	

– Creator

அழகியல்

–

Aesthetics

சிற்பம்

– Sculpture

தூரிகை

–

Brush

கலைஞர்	

– Artist

கருத்துப்படம்

–

Cartoon

கல்வெட்டு

– Inscriptions

குகை ஓவியங்கள் –

கையெழுத்துப்படி

– Manuscripts	நவீன ஓவியம்

-

Cave paintings
Modern Art

இணையத்தில் காண்க
ஓவியம், சிற்பம், இசை, நடனம் உள்ளிட்ட கலைகளில் புகழ்பெற்றோரின் பெயர்களை
இணையத்தில் தேடி எழுதுக.
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வாழ்வியல்

இயல்

மூன்று

திருக்குறள்

கல்வி
1.

கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக.
ப�ொருள் : கற்க வேண்டியவற்றைப் பிழை இல்லாமல் கற்க வேண்டும். கற்றபின் கற்ற
வழியில் நடக்க வேண்டும்.

2.

எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்
கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு.
ப�ொருள் : எண்ணும் எழுத்தும் வாழும் மக்களுக்குக் கண்கள் ப�ோன்றவை.

3.	த�ொட்டனைத்து ஊறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்
கற்றனைத்து ஊறும் அறிவு.*
ப�ொருள் : த�ோண்டும் அளவிற்கு ஏற்ப மணற்கேணியில் நீர் ஊறும். அதுப�ோல் கற்கும்
அளவிற்கு ஏற்ப மக்களுக்கு அறிவு வளரும்.
4.	கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு
மாடல்ல மற்றை யவை.
ப�ொருள் : அழிவில்லாத சிறந்த செல்வம் கல்வியே. ஒருவருக்கு அதனைவிடச் சிறந்த
செல்வம் வேறு இல்லை.

தெரிந்து செயல்வகை
5.

செய்தக்க அல்ல செயக்கெடும் செய்தக்க
செய்யாமை யானும் கெடும்.
ப�ொருள் : செய்யத்தகாத செயல்களைச் செய்வதாலும் செய்யத்தக்க செயல்களைச்
	செய்யாமல் விடுவதாலும் தீமை உண்டாகும்.

6.

எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு.*
ப�ொருள் : எந்தச் செயலையும் நன்கு சிந்தித்த பின் த�ொடங்க வேண்டும். த�ொடங்கிய பின்
எண்ணிப் பார்க்கலாம் என்பது குற்றமாகும்.
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7.

நன்றாற்றல் உள்ளும் தவறுண்டு அவரவர்

	பண்பறிந்து ஆற்றாக் கடை.
ப�ொருள் : நாம் ஒருவருடைய பண்பை அறிந்து அவருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும்.
இல்லாவிட்டால் நன்மை செய்தாலும் தீமை வந்து சேரும்.

சுற்றந்தழால்
8.

காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும்
அன்ன நீரார்க்கே உள.
ப�ொருள் : காகம் தனக்குக் கிடைத்ததை மறைக்காமல் தன் சுற்றத்தாரைக் கூவி அழைத்து
உண்ணும். அத்தகைய பண்பு உடையவர்களிடமே செல்வமும் சேரும்.

மடியின்மை
9.

மடியை மடியா ஒழுகல் குடியைக்
குடியாக வேண்டு பவர்.
ப�ொருள் : தம் குடியைச் சிறப்புடைய குடியாகச் செய்ய விரும்புபவர், ச�ோம்பலைத்
துன்பமாகக் கருதி முயற்சிய�ோடு வாழ்தல் வேண்டும்.

இடுக்கண் அழியாமை
10. இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு
இடும்பை படாஅ தவர்.*
ப�ொருள் : துன்பம் வந்த ப�ோது வருந்திக் கலங்காதவர், அந்தத் துன்பத்திற்கே துன்பம்
உண்டாக்கி அதனை வென்று விடுவர்.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1.

_____________ தீமை உண்டாகும்.
அ) செய்யத்தகுந்த செயல்களைச் செய்வதால்
ஆ) செய்யத்தகாத செயல்களைச் செய்யாமல் இருப்பதால்
இ) செய்யத்தகுந்த செயல்களைச் செய்யாமல் இருப்பதால்
ஈ) எதுவும் செய்யாமல் இருப்பதால்

2.	தன்குடியைச் சிறந்த குடியாகச் செய்ய விரும்புபவரிடம் ______ இருக்கக் கூடாது.
		

அ) ச�ோம்பல்

ஆ) சுறுசுறுப்பு

இ) ஏழ்மை 		 ஈ) செல்வம்
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3. ‘எழுத்தென்ப’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _________.
		

அ) எழுத்து + தென்ப 		

ஆ) எழுத்து + என்ப 				

இ) எழுத்து + இன்ப 		

ஈ) எழுத் + தென்ப

4 . ’கரைந்துண்ணும்’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _________.
		

அ) கரைந்து + இன்னும் 		

ஆ) கரை + துண்ணும்

		

இ) கரைந்து + உண்ணும்

ஈ) கரை + உண்ணும்

5. கற்றனைத்து+ ஊறும் என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _______.
		

அ) கற்றனைத்தூறும் 		

ஆ) கற்றனைதூறும்

		

இ) கற்றனைத்தீறும் 		

ஈ) கற்றனைத்தோறும்

ப�ொருத்துக.
1. கற்கும் முறை 		

-	செயல்

2. உயிர்க்குக் கண்கள்

-

காகம்

3. விழுச்செல்வம்		

-

பிழையில்லாமல் கற்றல்

4. எண்ணித் துணிக 		

-

எண்ணும் எழுத்தும்

5. கரவா கரைந்துண்ணும் -

கல்வி

குறுவினா
1. ‘நன்மை செய்வதிலும் தீமை உண்டாகும்’ எப்போது?
2. தீமை உண்டாக்கும் இரண்டு செயல்களை எழுதுக.
3. துன்பத்திற்குத் துன்பம் உண்டாக்குபவர் யார்?
பாடப்பகுதியிலிருந்து படங்களுக்குப் ப�ொருத்தமான திருக்குறளை எழுதுக.

___________ _________ _________ ___________
___________ _________ _________.

10238
அஆக சடத
___________ _________ _________ ___________
___________ _________ _________.
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திருககு்றள்

40. கல்வி

1.

கறக கசட்றக கற�லவ கற்றபின்
நிறக அதறகுத் தக.

2.

எணஎன்� ஏலன எழுத்துஎன்� இவ்விரணடும்
கணஎன்� வாழும் உயிர்ககு.

3.

கணஉலடயர் என்�வர் கற்றார் முகத்துஇரணடு
புணஉலடயர் கல்ைா தவர்.

4.

உவப்�த் தலைககூடி உள்ளப் பிரிதல்
அலனத்பத புைவர் சதாழில்.

5.

உலடயார்முன் இல்ைார்ப�ால் ஏககறறும் கற்றார்
கலடயபர கல்ைா தவர்.

6.

சதாட்டலனத்து ஊறும் ம்ணறபகணி மாநதர்ககுக
கற்றலனத்து ஊறும் அறிவு.

7.

யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்சனாருவன்
சாநதுல்ணயும் கல்ைாத வாறு.

8.

ஒருலமககண தான்கற்ற கல்வி ஒருவறகு
எழுலமயும் ஏமாப்பு உலடத்து.

9.

தாம்இன் புறுவது உைகுஇன் பு்றககணடு
காமுறுவர் கற்றறிந தார்.

10.

பகடில் விழுச்சசல்வம் கல்வி ஒருவறகு
மாடல்ை மறல்ற யலவ.

47. சைரிநது செயல் ைரக
1.

அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழி�யககும்
ஊதியமும் சூழ்நது சசயல்.

2.

சதரிநத இனத்சதாடு பதர்நசதணணிச் சசயவார்ககு
அரும்ச�ாருள் யாசதான்றும் இல்.

3.

ஆககம் கருதி முதலிழககும் சசயவிலன
ஊககார் அறிவுலட யார்.

4.

சதளிவு இைதலனத் சதாடங்கார் இளிவுஎன்னும்
ஏதப்�ாடு அஞ்சு �வர்.

5.

வலகய்றச் சூழாது எழுதல் �லகவலரப்
�ாத்திப் �டுப்�பதார் ஆறு.

6.

சசயதகக அல்ை சசயகசகடும் சசயதகக
சசயயாலம யானும் சகடும்.

7.

எணணித் துணிக கருமம் துணிநதபின்
எணணுவம் என்�து இழுககு.

8.

ஆறறின் வருநதா வருத்தம் �ைர்நின்று
ப�ாறறினும் ச�ாத்துப் �டும்.

9.

நன்றுஆற்ற லுள்ளும் தவறுணடு அவரவர்
�ண�றிநது ஆற்றாக கலட.

10.

எள்ளாத எணணிச் சசயல்பவணடும் தம்சமாடு
சகாள்ளாத சகாள்ளாது உைகு.
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53. சுற்றநைைால்
1.

�ற்றற்ற கணணும் �லழலம�ா ராட்டுதல்
சுற்றத்தார் கணப்ண உள.

2.

விருப்புஅ்றாச் சுற்றம் இலயயின் அருப்புஅ்றா
ஆககம் �ைவும் தரும்.

3.

அளவளாவு இல்ைாதான் வாழ்கலக குளவளாக
பகாடுஇன்றி நீர்நில்றந தறறு.

4.

சுற்றத்தால் சுற்றப் �டஒழுகல் சசல்வம்தான்
ச�ற்றத்தால் ச�ற்ற �யன்.

5.

சகாடுத்தலும் இன்சசாலும் ஆறறின் அடுககிய
சுற்றத்தால் சுற்றப் �டும்.

6.

ச�ருங்சகாலடயான் ப�்ணான் சவகுளி அவனின்
மருங்குலடயார் மாநிைத்து இல்.

7.

காகலக கரவா கலரநதுணணும் ஆககமும்
அன்னநீ ரார்கபக உள.

8.

ச�ாதுபநாககான் பவநதன் வரிலசயா பநாககின்
அதுபநாககி வாழ்வார் �ைர்.

9.

தமராகித் தன்து்றநதார் சுற்றம் அமராலமக
கார்ணம் இன்றி வரும்.

10.

உலழப்பிரிநது கார்ணத்தின் வநதாலன பவநதன்
இலழத்திருநது எணணிக சகாளல்.

61. மடியின்ரம
1.

குடிசயன்னும் குன்்றா விளககம் மடிசயன்னும்
மாசுஊர மாயநது சகடும்.

2.

மடிலய மடியா ஒழுகல் குடிலயக
குடியாக பவணடு �வர்.

3.

மடிமடிக சகாணசடாழுகும் ப�லத பி்றநத
குடிமடியும் தன்னினும் முநது.

4.

குடி மடிநது குற்றம் ச�ருகும் மடிமடிநது
மாணட உெறறி ைவர்ககு.

5.

சநடுநீர் ம்றவி மடிதுயில் நான்கும்
சகடுநீரார் காமக கைன்.

6.

�டியுலடயார் �ற்றலமநதக கணணும் மடியுலடயார்
மாண�யன் எயதல் அரிது.

7.

இடிபுரிநது எள்ளும்சசால் பகட்�ர் மடிபுரிநது
மாணட உெறறி ைவர்.

8.

மடிலம குடிலமககண தங்கின்தன் ஒன்னார்ககு
அடிலம புகுத்தி விடும்.

9.

குடிஆணலம யுள்வநத குற்றம் ஒருவன்
மடிஆணலம மாற்றக சகடும்.

10.

மடிஇைா மன்னவன் எயதும் அடிஅளநதான்
தாஅயது எல்ைாம் ஒருங்கு.
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63. இடுககண் அழியாரம

இடுககண வருங்கால் நகுக அதலன
அடுத்துஊர்வது அஃசதாப்�து இல்.

சவள்ளத்து அலனய இடும்ல� அறிவுலடயான்
உள்ளத்தின் உள்ளக சகடும்.
இடும்ல�ககு இடும்ல� �டுப்�ர் இடும்ல�ககு
இடும்ல� �டாஅ தவர்.
மடுத்தவாய எல்ைாம் �கடுஅன்னான் உற்ற
இடுககண இடர்ப்�ாடு உலடத்து.

அடுககி வரினும் அழிவிைான் உற்ற
இடுககண இடுககண �டும்.

அறப்றம்என்று அல்ைல் �டு�பவா ச�றப்றம்என்று
ஓம்புதல் பதற்றா தவர்.

இைககம் உடம்புஇடும்ல�ககு என்று கைககத்லதக
லகயா்றாக சகாள்ளாதாம் பமல்.

இன்�ம் விலழயான் இடும்ல� இயல்ச�ன்�ான்
துன்�ம் உறுதல் இைன்.

இன்�த்துள் இன்�ம் விலழயாதான் துன்�த்துள்
துன்�ம் உறுதல் இைன்.

இன்னாலம இன்�ம் எனகசகாளின் ஆகும்தன்
ஒன்னார் விலழயுஞ் சி்றப்பு.

வசான்புகழ் வள்ளுவரின் அைக்கருத்துகள் ேசாணவரிடம் த்ன்று ல்ை லவண்டும்.
அ்தன்வழி �ன்தைறிப் ்பண்புகள் ேசாணவரிடடலய வளை லவண்டும் என்ை ல�சாக்கில
திருக்குைளின் 50 ்பசாக்கள் ல்ரக்கப்்படடுள்ளை.
ேசாணவரகள் எளிதில ்படித்துப் த்பசாருள் புரி்நதுதகசாள்வ்தறகு ஏறைவடகயில
குைட்பசாக்களின் சீரகள் பிரித்துத் ்தைப்்படடுள்ளை; அலகிடுவ்தறகசாக அலல.

திருககு்றள் கருத்துகரள
மாணைரகளிரை்ய பேைபபுைைறகான ைழிகாட்டுைல்கள்
Ø

�சாள்ல்தசாறும் வழி்பசாடடுக் கூடடத்தில திருக்குைடளப் த்பசாருளுடன் கூைலசாம்.



வகுப்பு வசாரியசாகத் திருக்குைள் ஒப்புவித்்தல ல்பசாடடி �டத்்தலசாம்.



இலக்கிய ேன்ைக் கூடடஙகளில குைட்பசாக்கள் த்தசாடர்பசாை கட்தகடளக் கூைலசாம்.



திருக்குைள் கருத்துகடள விளக்கும் �சாடகஙகடள �டத்்தச் த்ய்யலசாம்.



திருக்குைள் கருத்துகடள விளக்கும் ஓவியப் ல்பசாடடிடய �டத்்தலசாம்.



குைட்பசாக்கள் த்தசாடர்பசாை விைசாக்கடளத் த்தசாகுத்து விைசாடி விைசா �டத்்தலசாம்.



்சான்லைசார வசாழ்வில நிகழ்்ந்த சுடவயசாை நிகழ்ச்சிகள் மூலம் திருக்குைள்
கருத்துகடள விளக்கலசாம்.
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ஏழாம் வகுப்பு - தமிழ்
ஆக்கம்

பாட வல்லுநர் குழு

பாடநூலாசிரியர் குழு

இணை இயக்குநர்,
ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி, சென்னை.

விரிவுரையாளர், மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
பெருந்துறை, ஈர�ோடு மாவட்டம்.

முனைவர் நா. அருள்முருகன்

திரு. மு. சேகரன்

முனைவர் இராம. பாண்டுரங்கன்

திரு. நி. சிவக்குமார்

இணை இயக்குநர், (பணிநிறைவு),
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
சென்னை.

விரிவுரையாளர், மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
குமுளூர், திருச்சி மாவட்டம்.

திரு. கு. சம்பந்தம்

மேலாய்வாளர் குழு

முதுநிைல ஆசிரியர் (பணிநிறைவு)
டி.ஆர்.பி.சி.சி.சி. இந்து மேல்நிலைப் பள்ளி, திருவள்ளூர்.

முனைவர் ப�ொன். குமார்

இணை இயக்குநர்,
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
சென்னை.

திரு. சிவ. முரளி

பட்டதாரி ஆசிரியர், ஜே.எப்.மேல்நிலைப் பள்ளி, புலிவலம்,
திருச்சி மாவட்டம்.

திருமதி ஏ.எஸ். பத்மாவதி

திரு. த. ஜீவானந்தம்

எழுத்தாளர், சென்னை.

பட்டதாரி ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
அட்டப்பட்டி, க�ொட்டாம்பட்டி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம்.

முனைவர் து. கணேசமூர்த்தி

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், சேலம் மாவட்டம்.

முனைவர் ப. மெய்யப்பன்

முனைவர் பூந்துறயான் இரத்தினமூர்த்தி

ஆசிரியப் பயிற்றுநர், வட்டார வளமையம், பவானிசாகர்,
ஈர�ோடு மாவட்டம்.

முதுநிைல ஆசிரியர் (பணி நிறைவு),
கள்ளிப்பட்டி, ஈர�ோடு மாவட்டம்.

முனைவர் ப. கல்பனா

திருமதி நா. ஜானகி

இணைப்பேராசிரியர்,
பாரதி மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), பாரிமுனை, சென்னை.

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி,
சின்னத்தடாகம், க�ோவை மாவட்டம்.

முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன்

திரு. வெ. பாலமுருகன்

பாடநூல் ஒருங்கிணைப்பு

திருமதி ப. செந்தில் குமாரி

உதவிப் பேராசிரியர்,
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, ஆரம்பாக்கம்,
திருவள்ளூர் மாவட்டம்.
பட்டதாரி ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
முதல்மைல், கூடலூர், நீலகிரி மாவட்டம்.

முனைவர் மு. தீபாஞ்சி

துணை இயக்குநர்,
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், சென்னை.

திரு. க. சிவகுமார்

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, ஏலாக்குறிச்சி,
அரியலூர் மாவட்டம்.

திருமதி மு. செல்வி

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு உயர் நிலைப் பள்ளி, சேரி,
காவேரிப்பாக்கம் ஒன்றியம், வேலூர் மாவட்டம்.

திரு. ம. மீனாட்சி சுந்தரம்

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, சருகுவலையபட்டி,
மதுரை மாவட்டம்.

திரு. மா. பழனி

கலை மற்றும் வடிவமைப்புக்குழு

தலைமை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
சின்னப்பள்ளத்தூர், பென்னாகரம், தருமபுரி மாவட்டம்.

ஓவியம் மற்றும் ஒளிப்படம்

திரு. வே. செந்தில்சிவகுமார்

திரு க.த. காந்திராஜன்

பட்டதாரிஆசிரியர், அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, ப�ொட்டல்புதூர்,
திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

ஆய்வு வளமையர், தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகம், சென்னை.

திரு. கே. புகழேந்தி

திரு. ஜே. ஆர�ோக்ய ட�ொமினிக்ராஜ்

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, கரம்பக்குடி,
புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.

பட்டதாரி ஆசிரியர், கார்மல் மேல்நிலைப் பள்ளி, நாகர்கோவில்,
கன்னியாகுமரி மாவட்டம்.

திரு. அ. ஜேம்ஸ்பாண்ட்

ஓவிய ஆசிரியர், அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, அறந்தாங்கி,
புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.

விரைவுக் குறியீடு மேலாண்மைக் குழு

திரு. சி. தெய்வேந்திரன்

திரு. இரா. ஜெகநாதன்

ஓவிய ஆசிரியர், அரசு உயர் நிலைப் பள்ளி, மாங்குளம்,
மதுரை மாவட்டம்.

இடைநிலை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
கணேசபுரம்- ப�ோளூர், திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

திரு. கா. தனஸ் தீபக் ராஜன், ஓவியர்
திரு. கா. நளன் நான்சி ராஜன், ஓவியர்

திருமதி ஆ. தேவி ஜெஸிந்தா

பட்டதாரிஆசிரியர், அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி,
என்.எம். க�ோவில், வேலூர் மாவட்டம்.

பக்க வடிவமைப்பாளர்

திருமதி வ. பத்மாவதி

பழையவலம் பா. இராமநாதன்

பட்டதாரிஆசிரியர், அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி,
வெற்றியூர், திருமானூர், அரியலூர் மாவட்டம்.

சென்னை.

தரக் கட்டுப்பாடு

திரு. இரா. மன�ோகர்
திரு. வே.சா. ஜாண்ஸ்மித்

அட்ைடப்படம்

திரு. கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருங்கிணைப்பு

திரு. ரமேஷ் முனிசாமி
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தமிழ்நாடு அரசு

ஏோம் வகுபபு
மூன்ாம் பருவம்
சதாகுதி - 1

தமிழ்
ENGLISH
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தமிழ்நாடு அரசு
முதல பதிபபு

- 2019

திருத்திய பதிபபு

- 2020

(புதிய பா்டத்திட்டத்தினகீழ்
சவளியி்டபபட்ட முபபருவ நூல)

விற்பலனக்கு அனறு

ல்

அறிவுைடயார்
எல்லாம் உைடயார்

ச ன்

6





ெ

ாய்ச்சி மற்று
ஆர
ம்
நிறுவனம்
ற்சி
.
பயி

க
நிலக் ல்வியி
மா
ய

பா்டநூல உருவாக்்கமும்
சதாகுபபும்

0
ை ன 600 0
-

மாநிைக் ்கலவியியல ஆராய்சசி மற்றும்
பயிற்சி நிறுவனம்
© SCERT 2019

நூல அச�ாக்்கம்

தமிழ்நாடு பா்டநூல மற்றும் ்கலவியியல
பணி்கள் ்கே்கம்
www.textbooksonline.tn.nic.in
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முகவுரை
கல்வி, அறிவுத் தேடலுக்கான பயணம் மட்டுமல்ல; எதிர்கால வாழ்விற்கு
அடித்தளம் அமைத்திடும் கனவின் த�ொடக்கமும்கூட.

அதே ப�ோன்று,

பாடநூல் என்பது மாணவர்களின் கைகளில் தவழும் ஒரு வழிகாட்டி
மட்டுமல்ல; அடுத்த தலைமுறை மாணவர்களின் சிந்தனைப் ப�ோக்கை

வடிவமைத்திடும் வல்லமை க�ொண்டது என்பதையும் உணர்ந்துள்ளோம்.
பெற்றோர், ஆசிரியர் மற்றும் மாணவரின் வண்ணக் கனவுகளைக்

குழைத்து ஓர் ஓவியம் தீட்டியிருக்கிற�ோம். அதனூடே கீழ்க்கண்ட
ந�ோக்கங்களையும் அடைந்திடப் பெருமுயற்சி செய்துள்ளோம்.

•	கற்றலை மனனத்தின் திசையில் இருந்து மாற்றிப் படைப்பின்
பாதையில் பயணிக்க வைத்தல்.

•	தமிழர்தம் த�ொன்மை, வரலாறு, பண்பாடு மற்றும் கலை, இலக்கியம்
குறித்த பெருமித உணர்வை மாணவர்கள் பெறுதல்.

•	தன்னம்பிக்கையுடன் அறிவியல் த�ொழில்நுட்பம் கைக்கொண்டு
மாணவர்கள்

உறுதிசெய்தல்.

நவீன

உலகில்

வெற்றிநடை

பயில்வதை

•	அறிவுத்தேடலை வெறும் ஏட்டறிவாய்க் குறைத்து மதிப்பிடாமல்
அறிவுச் சாளரமாய்ப் புத்தகங்கள் விரிந்து பரவி வழிகாட்டுதல்.

•	த�ோல்வி பயம் மற்றும் மன அழுத்தத்தை உற்பத்தி செய்யும்
தேர்வுகளை உருமாற்றி, கற்றலின் இனிமையை உறுதிசெய்யும்
தருணமாய் அமைத்தல்.

புதுமையான வடிவமைப்பு, ஆழமான ப�ொருள் மற்றும் குழந்தைகளின்

உளவியல் சார்ந்த அணுகுமுறை எனப் புதுமைகள் பல தாங்கி
உங்களுடைய

கரங்களில்

இப்புதிய

பாடநூல்

தவழும்பொழுது,

பெருமிதம் ததும்ப ஒரு புதிய உலகத்துக்குள் நீங்கள் நுழைவீர்கள் என்று
உறுதியாக நம்புகிற�ோம்.
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நாடடு ப பண்
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

6th Std Tamil Term III FM.indd 4

06-08-2020 12:08:31

தமி ழ்த்தாய் வ ாழ்த்து
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.

்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!
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உ்லகின் மூத்ே தமகாழியகாம் ேமிழின் பல்தவறு பரிமகாணஙகரள
இன்ரைய இளம்ேர்லமுரைககு
அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு துரணககருவியகாக இப்பகாடநூல்.

தபகாருணரமககு ஏற்ப
இயலின் தேகாடககத்தில்
கற்ைல் த�காககஙகள

ஒவதவகார இயர்லயும் ஆரவத்துடன்
அணுக உரை�ரடஉ்லகம்,
கவிரேப்தபரை, விரிவகானம்,
கற்கணடு
ஆகிய ேர்லப்புகளகாக . . . . .

பகாடப்பகுதிகளின்
கருத்ரே விளகக அரிய,
புதிய தெய்திகரள
அறிநது தககாளள
தேரிநது தேளிதவகாம். . . .
ககா்லத்தின் பகாய்ச்ெலுககு
ஈடுதககாடுப்பேகாக
இரணயவழி உைலிகள . . .

ஆளுரம மிகக

ஆசிரியரகளுககும்
ஆற்ைல் நிரை

மகாணவரகளுககும்...
பயின்ை பகாடஙகள குறித்துச்
சிநதிகக, கற்ைல்
தெயல்பகாடுகளகாகக
கற்பரவ கற்ைபின் . . . .
இயலின் இறுதியில்
விழுமியப் பககமகாக
நிற்க அேற்குத் ேக. . .
உயரசிநேரனத் திைன்தபை,
பரடப்பகாககத்தின்வழி
வகாழ்ரவத் ேன்னம்பிகரகயுடன்
எதிரதககாளள, படித்துச்சுரவகக,
தமகாழிவிரளயகாட்டு . . . .

இ்லககியச்சுரவ உணரநது
நுட்பஙகரள உளவகாஙகி
தமகாழிரய ஆற்ைலுடன்
பயன்படுத்ே
தமகாழிரய ஆளதவகாம் . . . .

மகாணவரேம்
அரடரவ அளவிட
மதிப்பீடு . . . .

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

தமகாழிப்பகாடத்ரே மட்டுமல்்லகாமல் பிைபகாடஙகரளப் பயி்ல,
கருத்துகரளப் புரிநது எதிரவிரனயகாற்ை உேவும் ஏணியகாய்….. புதிய வடிவம், தபகாலிவகான
உளளடககத்துடன் இப்பகாடநூல் உஙகள ரககளில்…
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ப�ொருளடக்கம்
வ.
எண்

1

ப�ொருண்மை/இயல்

நாகரிகம், த�ொழில், வணிகம்
நயத்தகு நாகரிகம்

அறம், தத்துவம், சிந்தனை

2

ஒப்புரவு ஒழுகு

மனிதம், ஆளுமை
மானுடம் வெல்லும்

3

பாடத்தலைப்புகள்

பக்க
எண்

விருந்தோம்பல் *

2

வயலும் வாழ்வும்

4

திக்கெல்லாம் புகழுறும் திருநெல்வேலி

7

திருநெல்வேலிச் சீமையும் கவிகளும்

12

அணி இலக்கணம்
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புதுமை விளக்கு *

22

அறம் என்னும் கதிர் *
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ஒப்புரவு நெறி
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உண்மை ஒளி
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அணி இலக்கணம்
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திருக்குறள் *
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மலைப்பொழிவு *
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தன்னை அறிதல்
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கண்ணியமிகு தலைவர்
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பயணம்
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ஆகுபெயர்	
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திருக்குறள்

மாதம்

ஜனவரி

பிப்ரவரி

மார்ச்
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( * ) இக்குறியிட்ட பாடல்கள் மனப்பாடப்பகுதி

மின் நூல்

மதிப்பீடு

இணைய வளங்கள்
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இயல்

ஒன்று

ெயத்தகு ெோகரிகம

கற்றல் ்ெோககங்கள்
Ø

பதிசனண்கீழ்க்்கைக்கு நூல்கள் ்காடடும் �மூ்க வாழ்வியலைப புரிந்து ச்காள்ளுதல

Ø

எளிய நாடடுபபு்பபா்டல்களின ஓல� நயத்திலனயும் அதில சபாதிந்துள்்ள �மூ்கச
ச�ய்தி்கல்ளயும் புரிந்து ச்காள்ளுதல

Ø

திருசநலகவலி மாவட்டத்தின வரைாற்ல்யும் சி்பபு்கல்ளயும் அறிதல

Ø

்கருத்து்கல்ளத் சதாகுத்துக் ்கடிதம் எழுதும் தி்ன சபறுதல

Ø

அணியால சுலவ சபறும் பா்டல்கல்ளப படித்துச சுலவத்தல
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கவிதைப்பேழை

இயல்

விருந்தோம்பல்

ஒன்று

த மி ழ ர ்க ளி ன் ப ண ் பா ட் டு க் கூ று க ளி ல் ‘ வி ரு ந ் த ோ ம ்ப ல் ’
முதன்மையானதாகும். தமக்கு இல்லாவிட்டாலும் இருப்பதை
வி ரு ந் தி ன ரு க் கு த் த ந் து ம கி ழ ்ந்த நி கழ் வு களை த் த மி ழ்
இலக்கியங்கள் பேசுகின்றன. கடையெழு வள்ளல்களுள் ஒருவர்
பாரி. அப்பாரியின் புதல்வியர் பாணர்களுக்குப் புதுமையாக உணவு
அளித்த செய்தியைக் கூறும் பாடலை அறிவ�ோம்.

மாரிய�ொன்று இன்றி வறந்திருந்த காலத்தும்
பாரி மடமகள் பாண்மகற்கு – நீர்உலையுள்
ப�ொன்திறந்து க�ொண்டு புகாவாக நல்கினாள்
ஒன்றுறா முன்றில�ோ இல்*
- முன்றுறை அரையனார்

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
மடமகள்

- இளமகள்

வறந்திருந்த	 - வறண்டிருந்த

நல்கினாள்

-	க�ொடுத்தாள்

புகாவாக

முன்றில்

- வீட்டின் முன் இடம் (திண்ணை)

மாரி

- மழை

- உணவாக

			 இங்கு வீட்டைக் குறிக்கிறது

பாடலின் ப�ொருள்
மழையின்றி வறட்சி நிலவிய காலத்தில், பாரி மகளிரான அங்கவை, சங்கவை
ஆகிய�ோரிடம் பாணர்கள் இரந்து நின்றனர். பாரிமகளிர் உலைநீரில் ப�ொன் இட்டு
அவர்களுக்குத் தந்தனர். அதனால், ப�ொருள் ஏதும் இல்லாத வீடு எதுவும் இல்லை என்பதை
அறியலாம்.
இப்பாடலில் இடம் பெற்றுள்ள பழம�ொழி ஒன்றுறா முன்றில�ோ இல் என்பதாகும்.
ஒன்றுமில்லாத வீடு எதுவுமில்லை என்பது இதன் ப�ொருள்.
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நூல் சவளி
பைதமகாழி �கானூறு நூலின் ஆசிரியர முன்றுரை அரையனகார ஆவகார. இவர
கி.பி. (தபகா.ஆ.) �கான்ககாம் நூற்ைகாணரடச் தெரநேவர என்பர. பைதமகாழி �கானூறு
நூலின் கடவுள வகாழ்த்துப் பகாடல் மூ்லம் இவர ெமண ெமயத்ரேச் தெரநேவர
என அறியமுடிகிைது.
பைதமகாழி �கானூறு பதிதனணகீழ்ககணககு நூல்களுள ஒன்று. இது �கானூறு பகாடல்கரளக
தககாணடது. ஒவதவகாரு பகாடலின் இறுதியிலும் ஒரு பைதமகாழி இடம் தபற்றிருப்பேகால் இது
பைதமகாழி �கானூறு என்னும் தபயரதபற்ைது. இநநூலின் ஒரு பகாடல் இஙகுத் ேைப்பட்டுளளது.

கற்பதவ கற்றபின்
1.

வள்ளல்்கள் எழுவரின் யபயர்கணளத் யதபாகுத்து எழுது்க.

2.

விருந்தபாமபல் பணணப விளக்கும ்கணத ஒன்ண்ற அறிநது வநது வகுப்பண்றயில் கூறு்க.

மதிபபீடு
ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.
1. மரம வளரத்தபால் _________ யப்ற்பாம.
அ) மபாறி

ஆ) மபாரி

இ) ்கபாரி

ஈ) பபாரி

2. ‘நீருண்யில்’ என்னும யெபால்ண்ப் பிரித்து எழுதக் கிண்ப்பது _______.
அ) நீரு + உண்யில்

ஆ) நீர + இண்யில்

இ) நீர + உண்யில்

ஈ) நீரு + இண்யில்

3. மபாரி + ஒன்று என்பதணனச் ்ெரத்யதழுதக் கிண்க்கும யெபால் _______.
அ) மபாரியயபான்று

ஆ) மபாரிஒன்று

இ) மபாரியின்று

ஈ) மபாரியன்று

குறுவினபா
1. பபாரி ம்களிரின் யபயர்கணள எழுது்க.
2. ‘யபபாருள் ஏதும இல்்பாத வீடு்க்ள இல்ண்’ – எவவபாறு?
சிநதணன வினபா
தமிழர்களின் பி்ற பணபபாட்டுக் கூறு்கணள எழுது்க.
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இயல்

ஒன்று

கவிதைப்பேழை

வயலும் வாழ்வும்
உ ல கி ல் ப ல வ கை ய ா ன த�ொ ழி ல ்க ள் ந டைபெ று கி ன ்ற ன .
அ வ ற் று ள் ப சி தீ ர் க் கு ம் த�ொ ழி லா கி ய உ ழ வு த் த ொ ழி ல்
முதன்மையானதாகும். நிலத்தைத் தெரிவு செய்தல், நாற்றுப்
பறித்தல், நாற்று நடுதல், நீர் பாய்ச்சுதல், அறுவடை செய்தல்,
ப�ோ ர டி த்த ல் , நெல்பெ று த ல் ஆ கி ய ன உ ழ வு த் த ொ ழி லி ன்
செயல்பாடுகள் ஆகும். இவற்றைப் பற்றிய நாட்டுப்புறப்பாடல்
ஒன்றை அறிவ�ோம்.

ஓடை எல்லாம் தாண்டிப்போயி - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
ஒண்ணரைக்குழி நிலமும் பார்த்து - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
சீலையெல்லாம் வரிஞ்சுக்கட்டி - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
சேத்துக்குள்ளே இறங்குறாங்க - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
நாத்தெல்லாம் பிடுங்கையிலே - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
நண்டும் சேர்த்துப் பிடிக்கிறாங்க - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
ஒருசாணுக்கு ஒரு நாற்றுத்தான் - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
ஓடிய�ோடி நட்டோமையா - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
மடமடன்னு மடைவழியே - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
மண்குளிரத் தண்ணீர்பாய - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
சாலுசாலாத் தாளுவிட்டு - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
நாலுநாலா வளருதம்மா - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
மணிப�ோலப் பால்பிடித்து - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
மனதையெல்லாம் மயக்குதம்மா - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
அறுப்பறுக்க ஆளுக்கெல்லாம் - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
ஆளுபணம் க�ொடுத்துவாரான் - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
சும்மாடும் தேர்ந்தெடுத்து - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
சுறுசுறுப்பாய்க் க�ொண்டு ப�ோனார் - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
கிழக்கத்தி மாடெல்லாம் - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
கீழே பார்த்து மிதிக்குதையா - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
கால்படவும் கதிருபூரா - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
கழலுதையா மணிமணியா - ஏலேலங்கிடி ஏலேல�ோ
த�ொகுப்பாசிரியர் – கி.வா. ஜகந்நாதன்

4

7th Std Tamil Term 3 Updated 06.08 4

07-08-2020 10:45:14

ச�ோல்லும ச்போருளும
குழி

- நி் அளணவப்யபயர

சீண்

- பு்ணவ

ெபாண

- நீட்்ல் அளணவப்யபயர

மண்

- வயலுக்கு நீர வரும வழி

மணி

- முற்றிய யநல்

்கழலுதல்

- உதிரதல்

சுமமபாடு

- பபாரம சுமப்பவர்கள் தண்யில் ணவத்துக்ய்கபாள்ளும துணிச்சுருள்

்போடலின் ச்போருள்

சதரிநது சதளி்வோம

உ ழ வு ய ெ ய் யு ம ம க் ்க ள் ஓ ண ் ண ய க்
்க்நது யென்று ஒன்்றணரக் குழி நி்த்ணதத்
்தரநயதடுத்தனர. யபண்கள் பு்ணவணய
இறு்கக்்கட்டி ந்வு யெய்ய வயலில் இ்றஙகினர.
ந பா ற் று ப் ப றி க் கு ம ் ப பா து ஆ ண ்க ளு ம
ய ப ண ்க ளு ம வ ய ல் வ ர ப் பி ல் உ ள் ள
நணடு்கணளயும பிடித்தனர.

அ று வ ர ட த ெ ய் ே த � ற் க தி ர க ர ள க
க ள த் தி ல்
அ டி த் து
த � ல் ர ்ல ப்
பி ரி ப் ப ர . த � ல் ே கா ளி ல் எ ஞ் சி யி ரு க கு ம்
த � ல் ம ணி க ர ள ப் பி ரி ப் ப ே ற் க கா க
மகாடுகரளக தககாணடு மிதிககச் தெய்வர.
இேற்குப் தபகாைடித்ேல் என்று தபயர.

ஒ ரு ெ பா ணு க் கு ஒ ரு ந பா ற் று வீ த ம
ம ா டு க ட் டி ப ல ப ா ை டி த் ்த ா ல் ம ா ளே ா து
சுறுசுறுப்பபா்க நட்்னர. ந்வு நட்் வயலின்
யேந்யநல்யலன்று
மணகுளிருமபாறு மண்வழி்ய நீரபபாய்ச்சினர.
ஆ ல ன க ட் டி ப ல ப ா ை டி க் கு ம் அ ழ க ா ன
நட்் யநற்பயிர்கள் வரிணெயபா்க வளரநது
ய்தன்மதுலை
ய ெ ழி த் த ன . ப பா ல் பி டி த் து மு ற் றி ய
(நாட்டுபபுறபபாடல்)
ய ந ல் ம ணி ்க ள் ம ன ம ம ய ங கு ம பா று
விணளநதன. அறுவண் யெய்யும ஆட்்களுக்குப்
பைம ய்கபாடுத்தனர. அறுவண் யெய்த யநல்தபாள்்கணளக் ்கட்டு்களபா்கக் ்கட்டித் தண்க்குச்
சுமமபாடு ணவத்துத் தூக்கிச் யென்று ்களத்தில் ்ெரத்தனர. ்கதிரடித்த யநல்தபாள்்கணளக்
கிழக்்கத்தி மபாடு்கணளக் ய்கபாணடு மிதிக்்கச் யெய்தனர. மபாடு்கள் மிதித்த யநற்்கதிர்களில்
இருநது யநல்மணி்கள் மணிமணியபாய் உதிரநதன.

நூல் சவளி
�கா ட் டுப்புைஙகளில் உரைககும் மககள ேங கள கரளப்புத் தேரிய காமல்
இருப்பேற்ககாகப் பகாடும் பகாடத்ல �காட்டுப்புைப்பகாடல் எனப்படுகிைது. இேரன
வகாய்தமகாழி இ்லககியம் என்றும் வைஙகுவர. பல்தவறு தேகாழில்கள குறித்ே
�காட்டுப்புைப்பகாடல்கரள மர்ல அருவி என்னும் நூலில் கி.வகா. ஜகந�காேன் தேகாகுத்துளளகார.
அநநூலில் உளள உைவுத்தேகாழில் பற்றிய பகாடல் ஒன்று இஙகுத் ேைப்பட்டுளளது.

கற்பதவ கற்றபின்
்வளபாணணம ெபாரநத ்கருவி்களின் யபயர்கணள எழுதி வரு்க.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. உழவர் சேற்று வயலில் __________ நடுவர்.
அ) செடி

ஆ) பயிர்		

இ) மரம்

ஈ) நாற்று

2. வயலில் விளைந்து முற்றிய நெற்பயிர்களை __________ செய்வர்.
அ) அறுவடை

ஆ) உழவு

இ) நடவு

ஈ) விற்பனை

3. ‘தேர்ந்தெடுத்து’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _____.
		

அ) தேர் + எடுத்து 		

ஆ) தேர்ந்து + தெடுத்து

		

இ) தேர்ந்தது + அடுத்து

ஈ) தேர்ந்து + எடுத்து

4. ‘ஓடை + எல்லாம்’ என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் ______.
		

அ) ஓடைஎல்லாம் 		

ஆ) ஓடையெல்லாம்

		

இ) ஓட்டையெல்லாம்

ஈ) ஓடெல்லாம்

ப�ொருத்துக.
1. நாற்று

-

பறித்தல்

2. நீர்

-

அறுத்தல்

3.	கதிர்

-

நடுதல்

4.	களை

-

பாய்ச்சுதல்

வயலும் வாழ்வும் பாடலில் உள்ள ம�ோனை, எதுகைச் ச�ொற்களை எழுதுக.

ம�ோனைச் ச�ொற்கள்

எதுகைச் ச�ொற்கள்

பேச்சு வழக்குச் ச�ொற்களை எழுத்து வழக்கில் எழுதுக.
	ப�ோயி, பிடிக்கிறாங்க, வளருது, இறங்குறாங்க, வாரான்: (எ.கா.) ப�ோயி - ப�ோய்
குறுவினா
1.

உழவர்கள் எப்போது நண்டு பிடித்தனர்?

2. 	நெற்கதிரிலிருந்து நெல்மணியை எவ்வாறு பிரிப்பர்?
சிறுவினா
உழவுத்தொழிலின் நிகழ்வுகளை வரிசைப்படுத்தி எழுதுக.
சிந்தனை வினா
உழவுத்தொழிலில் காலந்தோறும் ஏற்பட்டுவரும் மாற்றங்கள் பற்றி எழுதுக.

6

7th Std Tamil Term 3 Updated 06.08 6

07-08-2020 10:45:15

உரைநடை உலகம்

இயல்

ஒன்று

திக்கெல்லாம் புகழுறும் திருநெல்வேலி
த�ொடக்கத்தில் காடுகளில் வாழ்ந்து வந்த மனிதன் பின்னர்
ஊர்களை உருவாக்கிக் க�ொண்டு வாழத் த�ொடங்கினான். சிறிய
ஊர்கள் வளர்ச்சி அடைந்து நகரங்களாக மாறின. நகரங்களில்
பெ ரு ம ் பா லா ன வை ஆ ற ்ற ங ்க ரைக ளி ல் அ மைந் தி ரு ந ்த ன .
ஆற்றங்கரைகளில் சிறந்து விளங்கும் நகரங்கள் தமிழ்நாட்டில்
பல உள்ளன. அவற்றுள் ஒரு நகரத்தைப் பற்றி அறிவ�ோம்.

அன்பு நண்பன் எழிலனுக்கு,
வணக்கம். நான் நலம். நீயும் உன் குடும்பத்தினரும் நலமா? சென்ற ஆண்டுவரை நாம்
ஒரே பள்ளியில் ஒன்றாகப் படித்து வந்தோம். இந்த ஆண்டு என் தந்தையின் பணி மாறுதல்
காரணமாக எங்கள் ச�ொந்த ஊருக்கு வந்துவிட்டோம். வரும் க�ோடை விடுமுறையில் எங்கள்
ஊராகிய திருநெல்வேலிக்கு நீ வரவேண்டும் என்று உன்னை அன்புடன் அழைக்கிறேன்.
திருநெல்வேலி தமிழகத்தின் பழமையான நகரங்களுள் ஒன்று. பழந்தமிழகத்தைச்
சேர, ச�ோழ, பாண்டியர் என்னும் மூவேந்தர் ஆண்டு வந்தனர் என்பது நமக்குத்
தெரியும். அவர்களுள் பாண்டியர்களின் தலைநகரமாக மதுரை விளங்கியது. அவர்களது
இரண்டாவது தலைநகரமாகத் திருநெல்வேலி விளங்கியது.
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இ ந ந ்க ண ர ச் சு ற் றி ய ந ல் வ ய ல் ்க ள்
் வ லி ் ப பா ல் அ ண ம ந தி ரு ந த த பா ல்
தி ரு ய ந ல் ் வ லி எ ன ப் ய ப ய ர ய ப ற் ்ற து .
த ற் ் ப பா து ய ந ல் ண ் எ ன் று ம ரு வி
வழங்கப்படுகி்றது. திக்ய்கல்்பாம பு்கழுறும
திருயநல்்வலி என்று திருஞபானெமபநதரும,
த ண ய ப பா ரு ண ந ப் பு ன ல் ந பா டு எ ன் று
்ெக்கிழபாரும திருயநல்்வலியின் சி்றப்ணபப்
்பபாற்றியுள்ளனர.

சதரிநது சதளி்வோம
மு ற் க கா ்ல த் தி ல் தி ரு த � ல் த வ லி க கு
த வ ணு வ ன ம் எ ன் னு ம் த ப ய ரு ம்
இருநதுளளது. மூஙகில்ககாடு என்பது
அேன் தபகாருளகாகும். மூஙகில் த�ல்
மி கு தி ய கா க வி ர ள ந ே ர ம ய கா ல்
அப்பகுதிககு த�ல்தவலி என்னும் தபயர
ஏற்பட்டிருகக்லகாம் எனவும் கருதுவர.

தி ரு ய ந ல் ் வ லி ம பா வ ட் ் ம ம ண ்
வளம மிகுநத பகுதியபாகும. இப்பகுதியின் சி்றப்புமிக்்க மண்யபாகிய யபபாதிண்க மண்
இ்க்கியங்களில் பபாரபாட்்ப்பட்டு உள்ளது.
யபாதியி லாயினும் இம� மாயினும்
பதிய�ழு அறி�ாப பழங்குடி

(சிலம்பு 14-15)

என்று இளங்்கபாவடி்கள் யபபாதிண்க மண்க்கு முதலி்ம ய்கபாடுத்துப் பபாடுகி்றபார.
இ்க்கியங்களில் திரிகூ்மண் என வழங்கப்படும குற்்றபா்மண் பு்கழ யபற்்ற சுற்று்பா
இ்மபா்கத் தி்கழகின்்றது.
வானைங்கள் கனியகாடுத்து மந்திய�ாடு யகாஞ்சும்
மந்திசிந்து கனிகளுக்கு வான்கவிகள் யகஞ்சும்

(பாடல் எண 54)

என்று குற்்றபா் மண்வளத்ணதத் திரிகூ் இரபாெப்பக் ்கவிரபாயர தம குற்்றபா்க் கு்றவஞ்சி
நூலில் பபாடியுள்ளபார.
திருயநல்்வலிப் பகுதிணய வளம யெழிக்்கச் யெய்யும ஆறு தபாமிரபரணி ஆகும.
இதணனத் தணயபபாருணந நதி என்று முன்னர அணழத்தனர. இது பச்ணெயபாறு, மணிமுத்தபாறு,
சிற்்றபாறு, ்கபாணரயபாறு, ்ெரவ்பாறு, ்க்னபாநதி என்று ப் கிணள ஆறு்களபா்கப் பிரிநது
திருயநல்்வலிணய நீரவளம
மிக்்க மபாவட்்மபா்கச் யெய்கி்றது.
திருயநல்்வலி மபாவட்்ப்
ய ப பா ரு ள பா த பா ர த் தி ல்
மு த ன் ண ம ய பா ன
ப ங கு
வ கி ப் ப து உ ழ வு த் ய த பா ழி ல் .
தபாமிரபரணி ஆற்றின் மூ்ம
இ ங கு
உ ழ வு த் ய த பா ழி ல்
ந ண ் ய ப று கி ன் ்ற து . இ ங கு க்
குளத்துப் பபாெனமும கிைற்றுப்
பபாெனமுமகூ்ப் பயன்பபாட்டில்
உ ள் ள ன . இ ரு ப ரு வ ங ்க ளி ல்
ய ந ல் ப யி ரி ் ப் ப டு கி ன் ்ற து .
ம பா ன பா வ பா ரி ப் ப யி ர ்க ள பா ்க ச்
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சி று த பா னி ய ங ்க ள் , எ ண ய ை ய் வி த் து ்க ள் ,
்க பா ய் ்க னி ்க ள் , ப ரு த் தி , ப ய று வ ண ்க ்க ள்
்பபான்்றன பயிரி்ப்படுகின்்றன. இரபாதபாபுரம,
நபாஙகு்நரி, அமபபாெமுத்திரம, யதன்்கபாசி
்பபான்்ற பகுதி்களில் யபருமளவில் வபாணழ
ப யி ரி ் ப் ப டு கி ன் ்ற து . இ ங கு வி ண ள யு ம
வபாணழத்தபார்கள் தமிழநபாடு மட்டுமன்றிக்
்க ர ந பா ் ்க ம , ் ்க ர ள ம ் ப பா ன் ்ற பி ்ற
மபாநி்ங்களுக்கும அனுப்பப்படுகின்்றன.
யநல்லிக்்கபாய் உற்பத்தியில் தமிழ்கத்தில்
ய ந ல் ண ் ம பா வ ட் ் ் ம மு த லி ் ம
வகிக்கின்்றது. ்க்்்பார மற்றும உள்நபாட்டு
மீன்பிடித் யதபாழிலும இமமபாவட்்த்தில்
சி்றப்பபா்க நண்யபறுகி்றது.

சதரிநது சதளி்வோம
தி ரு த � ல் த வ லி க கு
அ ரு கி லு ள ள
ஆ தி ச் ெ � ல் லூ ர எ ன் னு ம் இ ட த் தி ல்
நி க ழ் த் ே ப் ப ட் ட
அ க ழ் வ கா ய் வி ல்
இைநேவரகளின் உடல்கரளப் புரேககப்
பைநேமிைரகள பயன்படுத்திய முதுமககள
ே கா ழி க ள க ண த ட டு க க ப் ப ட் டு ள ள ன .
த ம லு ம் ே மி ை ரி ன் த ே கா ன் ர ம க கு ம்
�காகரிகச் சிைப்புககும் ெகான்ைகாக விளஙகும்
தேகால்தபகாருளகள இஙகுக கிரடத்துளளன.
இ வ வூ ர ே ற் த ப கா து தூ த் து க கு டி
மகாவட்டத்தில் உளளது.

தபாமிரபரணி ்க்்்பாடு ்க்க்கும இ்த்தில் ய்கபாற்ண்க என்னும துண்றமு்கம இருநதது.
இஙகு முத்துக்குளித்தல் சி்றப்பபா்க நண்யபற்்றதபா்கத் தமிழ இ்க்கியங்கள் கூறுகின்்றன.
ய்கபாற்ண்கயில் விணளநத பபாணடி நபாட்டு முத்து உ்்கப் பு்கழ யபற்்றதபா்க விளஙகியது.
முத்துபபடு பைபபிற் யகாற்லக முன்றுலற (நற்றில்ண 23:6)
யகாற்லகயில் யபருந்துலற முத்து (அகம் 27:9)
என்று ெங்க இ்க்கியங்கள் ய்கபாற்ண்கயின் முத்து்கணளக் கூறுகின்்றன. கி்ரக்்க, உ்ரபாமபாபுரி
நபாடு்கணளச் ்ெரநதவர்களபான யவனர்கள் இநத முத்து்கணள விருமபி வபாஙகிச் யென்்றனர.
யபபாருணந எனப்படும தபாமிரபரணி ஆற்றின் ்கணரயில் அணமநதுள்ள யநல்ண்
மபாந்கரின் அணமப்பு சி்றப்பபானது. ந்கரின் நடு்வ யநல்ண்யப்பர திருக்்்கபாவில்
அணமநதுள்ளது. ்்கபாவிண்ச் சுற்றி நபான்கு பக்்கங்களிலும மபா் வீதி்கள் அணமநதுள்ளன.
அவற்ண்றச் சுற்றித் ்த்ரபாடும வீதி்கள் அழகு்ற அணமநதுள்ளன. இஙகுத் திங்கள்்தபாறும
திருவிழபா நண்யபறும என்பணத,
திங்கள் நாள்விழா மல்கு திருயநல்
லவலியுலற யேல்வர் ்தாலம

(ல்தவாைம்)

என்னும திருஞபானெமபநதர பபா்ல் அடி்களபால் அறிய்பாம.
யநல்ண் மபாந்கரில் உள்ள யதருக்்கள் ப் அதன் பழணமக்குச் ெபான்்றபா்க உள்ளன.
்கபாவற்புணரத் யதரு என்று ஒரு யதரு உள்ளது. ்கபாவற்புணர என்்றபால் சிண்றச்ெபாண். அரெரபால்
தணடிக்்கப்பட்்வர்கள் இஙகுச் சிண்ற ணவக்்கப்பட்்தபால் இப்யபயர யபற்்றது.
்ம்வீதிணய அடுத்துக் கூணழக்்கண்த் யதரு உள்ளது. கூ்ம என்பது தபானியத்ணதக்
குறிக்கும. கூ்க்்கண்த்யதரு என்ப்த மருவிக் கூணழக்்கண்த் யதரு என வழங்கப்படுகி்றது.
அக்்கெபாண் என்பது அணி்க்ன்்களும யபபாற்்கபாசு்களும உருவபாக்கும இ்ம.
முற்்கபா்த்தில் யபபான் நபாையங்கள் உருவபாக்கும பணியபாளர்கள் வபாழநத பகுதி
அக்்கெபாண்த் யதரு என்னும யபயரில் அணமநதுள்ளது.
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யநல்ண் ந்கரின் ்மற்்்க ்பட்ண்
எ ன் னு ம ஊ ர உ ள் ள து . வ ணி ்க ம
ந ண ் ய ப று ம ப கு தி ண ய ப் ் ப ட் ண ் எ ன
வ ழ ங கு த ல் ப ண ண ் ய ம ர பு . இ ப் ப கு தி
முன்பு யபருவணி்கம நண்யபற்்ற இ்மபா்க
இருநதிருக்்க ்வணடும. பபாணடிய மன்னன்
நின்்றசீர யநடுமபா்றணன யநல்ண் ந்கர
மக்்கள் எதிரய்கபாணடு வர்வற்்ற இ்ம
பபாணடியபுரம எனவும அவன் ்தவியபாகிய
மஙண்கயரக்்கரசிணய ம்களிர எதிரய்கபாணடு
வர்வற்்ற இ்ம திருமஙண்க ந்கர என்றும
வழங்கப்படுகின்்றன.

சதரிநது சதளி்வோம
ேகாமிைபைணி ஆற்றின் தமற்குக கரையில்
திருத�ல்தவலியும் கிைககுக கரையில்
பகாரளயஙதககாட்ரடயும் அரமநதுளளன.
இ வ வி ரு � க ை ங க ளு ம் இ ை ட் ர ட
�கைஙகள என அரைககப்படுகின்ைன.
பகாரளயஙதககாட்ரடயில் அதிக அளவில்
க ல் வி நி ர ்ல ய ங க ள இ ரு ப் ப ே கா ல்
அ ந � க ர ை த் த ே ன் னி ந தி ய கா வி ன்
ஆகஸ்தபகாரடு என்பர.

ந பா ய க் ்க ம ன் ன ரி ன் த ள வ பா ய பா ்க
விளஙகிய அரியநபாதரின் வழித் ்தபான்்றல் வீரரபா்கவர. அவரது யபயரில் அணமநத ஊர
வீரரபா்கவபுரம எனவும, அவரது துணைவியபார மீனபாட்சி அமணமயபார யபயரில் உள்ள ஊர
மீனபாட்சிபுரம எனவும வழங்கப்பட்டு வருகின்்றன.
் ெ ர ன் ம பா ் த வி , ்க ங ண ்க ய ்க பா ண ் பா ன் ,
தி ரு ம ண ் ய ப் ப பு ர ம , வீ ர ப பா ண டி ய ப் ப ட் டி ன ம ,
கு்்ெ்கரன்பட்டினம ்பபான்்ற ஊர்கள் பணண்ய
வ ர ் பா ற் ண ்ற நி ண ன வூ ட் டு வ ன வ பா ்க உ ள் ள ன .
ப பா ண ள ய ங ் ்க பா ட் ண ் , உ க் கி ர ன் ் ்க பா ட் ண ் ,
ய ெ ங ் ்க பா ட் ண ்
எ ன் னு ம
ய ப ய ர ்க ள்
இ ம ம பா வ ட் ் த் தி ல்
் ்க பா ட் ண ் ்க ள்
ப்
இருநதணமக்குச் ெபான்்றபா்க விளஙகுகின்்றன.
அ்கத்தியர யபபாதிண்க மண்யில் வபாழநதபார
எ ன் ப ர . ெ ங ்க ப் பு ் வ ர பா ன ம பா ் ்ற பா க் ்க த் து
ந ப் ப ெ ண ் ய பா ர , ந ம ம பா ழ வ பா ர , ய ப ரி ய பா ழ வ பா ர ,
கு ம ர கு ரு ப ர ர ,
தி ரி கூ ் ர பா ெ ப் ப க் ்க வி ர பா ய ர ,
்கவிரபாெப் பணடிதர ஆகி்யபார திருயநல்்வலிச்
சீ ண ம யி ல் பி ்ற ந து த மி ழு க் கு ச் ய ெ ழு ண ம
்ெரத்துள்ளனர. அயல்நபாட்டு அறிஞர்களபான
ஜி . யு . ் ப பா ப் , ்க பா ல் டு ய வ ல் , வீ ர ம பா மு னி வ ர
்பபான்்்றபாணரயும தமிழின்பபால் ஈரத்த யபருணமக்கு உரியது திருயநல்்வலி.
இத்தண்கய சி்றப்பு மிக்்க திருயநல்்வலிக்கு உன்ணன அன்்பபாடு அணழக்கின்்்றன்.
இப்படிக்கு,
உன் அன்பு நணபன்,
அறிவழகன்.
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கற்பவை கற்றபின்
1.

உங்களுடைய மாவட்டத்தில் உள்ள சுற்றுலா இடங்கள் பற்றிய செய்திகளைத் தேடித்
த�ொகுக்க.

2.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாநகராட்சிகள் பற்றிய செய்திகளைத் த�ொகுக்க.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. திருநெல்வேலி_________ மன்னர்கள�ோடு த�ொடர்பு உடையது.
அ) சேர

ஆ) ச�ோழ 		

இ) பாண்டிய

ஈ) பல்லவ

2. இளங்கோவடிகள் _________ மலைக்கு முதன்மை க�ொடுத்துப் பாடினார்.
		

அ) இமய

ஆ) க�ொல்லி		

இ) ப�ொதிகை	

ஈ) விந்திய

3. திருநெல்வேலி _________ ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ளது.
		

அ) காவிரி

ஆ) வைகை		

இ) தென்பெண்ணை

ஈ) தாமிரபரணி

ப�ொருத்துக.
1.

தண்பொருநை	 -	பொன்நாணயங்கள் உருவாக்கும் இடம்

2.

அக்கசாலை	

3.	க�ொற்கை
4.

- குற்றாலம்
- தாமிரபரணி

திரிகூடமலை	 - முத்துக் குளித்தல்

குறுவினா
1. தாமிரபரணி ஆற்றின் கிளை ஆறுகள் யாவை?
2.	க�ொற்கை முத்து பற்றி எழுதுக.
சிறு வினா
1. திருநெல்வேலிப் பகுதியில் நடைபெறும் உழவுத் த�ொழில் குறித்து எழுதுக.
2. திருநெல்வேலிக்கும் தமிழுக்கும் உள்ள த�ொடர்பு குறித்து எழுதுக.
3. திருநெல்வேலி நகர அமைப்புப் பற்றி எழுதுக.
சிந்தனை வினா
மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ ஒரு நகரம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று
நினைக்கிறீர்கள்?
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விரிவானம்

இயல்

ஒன்று

திருநெல்வேலிச் சீமையும் கவிகளும்
நல்ல பாடல்களைப் படித்துச் சுவைப்பது உள்ளத்திற்கு மகிழ்ச்சி
அளிக்கும். அதுப�ோலவே சிறந்த புலவர்களைப் பற்றி அறிந்து
க�ொள்வதும் நமக்கு மகிழ்ச்சி தரும். தமிழகத்தின் பல்வேறு
பகுதிகளிலும் சிறந்த புலவர்கள் பலர் உருவாகியுள்ளனர்.
அவர்களுள் திருநெல்வேலிப் பகுதியைச் சேர்ந்த புலவர்களைப்
பற்றி அறிந்து க�ொள்வோம்.

ஒரு நாட்டில் காவியம் உண்டாகிக் க�ொண்டே இருக்க வேண்டுமென்று எதிர்பார்ப்பது
அவ்வளவு சரியல்ல. ப�ொதுவாக, ஆயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கவிஞன் பிறக்கிறான்
என்று ச�ொல்லுவார்கள். ஒருவகையாக அஃது உண்மைதான். கவி அவ்வளவு அருமை.
ஆனால், கவியை அனுபவிக்கிற திறமை அவ்வளவு அபூர்வமான விஷயம் அல்ல; ஆண்,
பெண் எல்லோருமே அனுபவிக்கிற விஷயந்தான் அது.
வானத்தில் விளைந்த சுடர்கள்போல இயற்கையில் விளைந்த கவிகளைத்தான்
கவிகள் என்று ச�ொல்ல வேண்டும். மின்மினிப் பூச்சியையும் ‘காக்காப்’ ப�ொன்னையும்
பார்த்து ஏமாந்து ப�ோகக் கூடாது. திருநெல்வேலி ஜில்லா நெடுகிலும் உண்மையான
கவிஞர்கள் பிறந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய பாடல்களையும் மக்கள் அனுபவித்து
வந்திருக்கிறார்கள்.
ப ா ர தி ய ார் பி றந் து வ ள ர ்ந்த இ டம் எ ட்டை ய பு ர ம் . எ ட்டை ய பு ர ச ம ஸ ்தா ன ம்
நெடுகிலும் ஊர் ஊராய்ப் புலவர்களும் கவிராயர்களும் வாழ்ந்தனர். தேசிகவிநாயகனார்
கன்னியாகுமரிப் பக்கம் - அதாவது நாஞ்சில் நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்தவராய் இருந்தாலும்
அவர் தமிழை அழுத்தமாக ஆர்வத்தோடு கற்ற இடம் திருநெல்வேலி நகர்தான்.
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பாரதியாரும் தேசிகவிநாயகனாரும் நம்மோடு ஒட்டியவர்கள். அவர்களை விட்டுவிட்டு,
க�ொஞ்சம் முந்தியுள்ள கவிஞர்களைப் பார்க்கலாம். க�ோயில்பட்டியிலிருந்து கிழக்கே எட்டு
மைல் தூரத்தில்தான் பாரதியாரின் பிறப்பிடமாகிய எட்டையபுரம் இருக்கிறது. அங்கே சுமார்
இருநூறு வருஷங்களுக்கு முன் இருந்தவர் கடிகைமுத்துப் புலவர். அவர் வெங்கடேசுர
எட்டப்ப ராஜாவைப் பற்றிப் பல பாடல்கள் பாடியிருக்கிறார்.
மணியாச்சியிலிருந்து ஏழெட்டு மைல் தூரத்தில் தாமிரபரணி நதியும் சிற்றாறும்
கலக்கிற இடம்தான் சீவலப்பேரி என்கிற முக்கூடல். முக்கூடல் பள்ளு என்னும் பிரபந்தம்
முக்கூடலைப் பற்றியதுதான். சாதாரணமாக மழை பெய்யாத இடத்தில் மழை பெய்கிறது
என்றால் குடியானவர்களுக்கு ஒரே கும்மாளி அல்லவா? அந்தக் கும்மாளி,
ஆற்று வெள்ளம் நாளை வரத் தோற்று தேகுறி – மலை
யாள மின்னல் ஈழ மின்னல் சூழ மின்னுதே!
என்ற அடியிலே இருக்கிறது. குடியானவர்களுக்கு இடிமுழக்கம்தான் சங்கீதம்; மின்னல்
வீச்சுத்தான் நடனம்.
இனி, திருநெல்வேலிக்குப் ப�ோகலாம். சுமார் முந்நூறு வருஷங்களுக்கு முன் மதுரைப்
பக்கத்திலிருந்து பலபட்டடைச் ச�ொக்கநாதப் புலவர் நெல்லைக்கு வந்தார். நெல்லையப்பர்
க�ோவிலில் எழுந்தருளியுள்ள காந்திமதித் தாயைத் தரிசித்தார். ர�ொம்ப ர�ொம்ப உரிமை
பாராட்டி, சுவாமியிடம் சிபாரிசு செய்யவேண்டும் என்று முரண்டுகிறார்.
திருநெல்வேலியிலிருந்து திருச்செந்தூருக்குப் ப�ோகிற மார்க்கத்திலே பதினெட்டாவது
மைலில் ஆற்றுக்கு வடகரையில் சீவைகுண்டம் இருக்கிறது. பிள்ளைப்பெருமாள்
சீவைகுண்டத்துப் பெருமாளைப் பற்றிப் பாடியுள்ளார். ஆற்றுக்குத் தென்கரையில்
நம்மாழ்வார் அவதார ஸ்தலமான ஆழ்வார்திருநகரி இருக்கிறது. பூர்வத்தில் இதற்குத்
திருக்குருகூர் என்று பெயர். நம்மாழ்வார் தமது ஈடுபாட்டை ஆயிரம் தமிழ்ப்பாட்டில்
(திருவாய்மொழியில்) வெளியிட்டார். இது தமிழுக்குக் கிடைத்த ய�ோகம்.
இனி ம�ோட்டார் வண்டியை ஒரு முக்கியமான ஊருக்கு விட வேண்டும். க�ொற்கை
என்கிற சிறு ஊர்தான் அது. அதன் புகழ�ோ அபாரம். சுமார் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு
முன்னிருந்த ஒரு பெருங்கவிஞர் முத்தொள்ளாயிர ஆசிரியர். பல தேசங்களிலுமிருந்து
வர்த்தகர்கள் வந்து முத்து வியாபாரம் செய்கிறதை அவர் பார்த்தார். மேற்கே ர�ோமாபுரி,
கிரேக்கதேசம் முதல் கிழக்கே சைனா வரையும் க�ொற்கையிலிருந்தே முத்து ப�ோய்க்
க�ொண்டிருந்தது. புலவர், முத்து வளத்தை நன்றாய் அனுபவித்தார்; பாடினார்.
திருச்செந்தூருக்குச் சுவாமி தெரிசனம் செய்யப் ப�ோக வேண்டியதுதான் இனி.
வழியிலே, காயல்பட்டணத்தில் க�ொஞ்சம் இறங்கிவிட்டுப் ப�ோகலாம். காயல்பட்டணத்தில்
இருநூற்றைம்பது வருஷத்துக்கு முன் சீதக்காதி என்ற பெரிய வாணிகர் இருந்தார்.
அவருடைய கப்பல்கள் பல தேசங்களுக்கும் சென்று வர்த்தகத்தின் மூலமாக மிகுந்த
திரவியத்தைச் சம்பாதித்து வந்தன. அவர் தமிழ்ப் புலவர்களுக்குப் பெருங்கொடை க�ொடுத்து
வந்தார். அவர் இறந்தப�ோது, புலவர்கள் இதயத்தில் இடிதான் விழுந்தது. நமசிவாயப் புலவர்
என்பவர் என்ன ஆற்றாமைய�ோடு அலறுகின்றார் பாருங்கள்:
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பூமாது இருந்தென் புவிமாது இருந்தென் இப்பூதலத்தில்
நாமாது இருந்தென்ன நாமும் இருந்தென்ன நாவலர்க்குக்
க�ோமான் அழகமர் மால்சீதக் காதி க�ொடைக்கரத்துச்
சீமான் இறந்திட்ட ப�ோதே புலமையும் செத்ததுவே!
உண்மையான உணர்ச்சி .
இனிப் ப�ோக வேண்டியது திருச்செந்தூருக்குத்தான். திருப்புகழ் பாடிய அருணகிரிநாதர்
வந்து, நந்தவனங்களைப் பார்த்து அனுபவித்தார். ஏரிநீர் நந்தவனங்களில் கட்டிக் கிடப்பதால்
சேல்மீன்கள் துள்ளிக் குதிக்கவும் பூஞ்செடி க�ொடிகளையே அழிக்கவும் தலைப்பட்டன
என்று பாடியுள்ளார்.
ச மு த் தி ர த்தை மு ட் டி ய ா கி வி ட்ட து . ம�ோட ் டார் வ ண் டி யை த் தி ரு ப் பி , நேரே
கழுகுமலைக்குப் ப�ோவ�ோம். இக்காலத்தில் பாடுகிற காவடிப்பாட்டெல்லாம் கழுகுமலை
முருகன் மேல்தான். இக்காவடிச்சிந்தைப் பாடியவர் அண்ணாமலையார். காவடிப்பாட்டைக்
கேட்க வேண்டுமானால், பம்பை, மேளம், ஆட்டம் எல்லாவற்றோடும் கேட்டால்தான்
ரஸமும், சக்தியும் தெரியும்.
இங்கிருந்து சங்கரன்கோயில் பன்னிரண்டு மைல். பெரிய சிவஸ்தலம். அம்பாள்
க�ோமதித் தாய். க�ோமதித் தாயைப் பற்றி உண்மையான பக்தியும் தமிழ்ப் பண்பும் வாய்ந்த
ஒரு பாடல். அதைப் பாடியவர் திருநெல்வேலி அழகிய ச�ொக்கநாதர்
‘வாடா’ என அழைத்து வாழ்வித்தால் அம்ம உனைக்
கூடாதென் றார் தடுப்பார் க�ோமதித்தாய் ஈஸ்வரியே!
பக்தியானது தமிழுக்குள்ளே வளைந்து வளைந்து ஓடுவது அழகாய் இருக்கிறது!
சங்கரன்கோயிலுக்கு வடக்கே எட்டு மைலில் முக்கியமான ஸ்தலம் கருவைநல்லூர்.
இதற்குக் கரிவலம் வந்த நல்லூர் என்றும் பெயர். க�ோயிலும் சுற்று வீதிகளும் அழகாய்
அமைந்திருக்கின்றன. இத்திருத்தலத்தின் சிறப்பில் த�ோய்ந்த புலவர் ஒருவர் திருக்கருவை
வெண்பா அந்தாதி, பதிற்றுப்பத்தந்தாதி, கலித்துறை அந்தாதி என்ற மூன்று நூல்களைப்
பாடியிருக்கிறார். அவற்றில் அநேக பாடல்கள் பக்தியும் செய்யுள் நயமும் நிறைந்து, பாடப்
பாட நாவுக்கு இனிமை தந்து க�ொண்டிருக்கின்றன.
இனி, குற்றாலத்துக்கு நேராகப் ப�ோகவேண்டும். கவி இல்லாமலே மனசைக்
கவரக்கூடிய இடம் குற்றாலம். க�ோயில், அருவி, ச�ோலை ப�ொதிந்த மலை, தென்றல் எல்லாம்
சேர்ந்து அமைந்திருப்பதைப் பார்த்தால், உலகத்திலேயே இந்த மாதிரி இடம் இல்லை என்றே
ச�ொல்லலாம். சுமார் ஆயிரத்து முந்நூறு வருஷங்களுக்கு முன் திருஞான சம்பந்தர் இங்கு
வந்தார். நுண் துளி தூங்கும் குற்றாலம் என்று பாடினார்.
மாணிக்கவாசகரும் ஒரு பாடல் பாடியிருக்கிறார் :
உற்றாரை யான்வேண்டேன் ஊர்வேண்டேன் பேர்வேண்டேன்
கற்றாரை யான்வேண்டேன் கற்பனவும் இனி அமையும்
குற்றாலத் துறைகின்ற கூத்தாஉன் குரைகழற்கே
கற்றாவின் மனம்போலக் கசிந்துருக வேண்டுவனே!
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பிற்்கபா்த்தி்் எழுநத தமிழ இ்க்கியங்களில் முக்கியமபானது குற்்றபா்க் கு்றவஞ்சி.
அஃது உணணமயபான தமிழப் பணபும ்கவிப்பணபும வபாய்நதது. இருநூற்ண்றமபது
வருஷங்களுக்கு முன் குற்்றபா்த்துக்குக் கிழக்்்க இரணடு ணமலில் உள்ள ்ம்்கரத்தில்
வபாழநதுவநத திரிகூ்ரபாெப்பக் ்கவிரபாயர பபாடிய நூல். தமிழக் ்கவியின் உல்்பாெ
விணளயபாட்டு இன்னது என்று யதரிவதற்கு இதி்் ஒரு சிறு பபா்ண்ப் பபாரக்்க்பாம. குறி
யெபால்லுகி்ற யபண குற்்றபா்மண்யின் யபருணமணயக் ய்கபாழிக்கி்றபாள்:
கயிலல எனும் வடமலலக்குத் ய்தற்குமலல அம்லம!
கனகமகா லமருயவன நிற்கும்மலல அம்லம!
துயிலும் அவர் விழிபபாகி அகிலம் எங்கும் ல்தடும்
துங்கர்திரி கூடமலல எங்கள்மலல அம்லம!
இப்பபாட்டு, மண்யிலுள்ள அருவி்கணளப் ்பபால் குமமபாளி ்பபாடுகி்றது.
இ த்தண ்கய சி்றப்புமிக்்க திருய நல்்வலிக் ்க வி்களின் ்கவிணத்க ணளப் படித்துச்
சுணவப்்பபாம!
குறிப்பு: இக்்கட்டுணர ஏ்றத்தபாழ எழுபது ஆணடு்களுக்குமுன் எழுதப்பட்்து. என்வ
அக்்கபா் நண்யில் எழுதப்பட்டுள்ளது.
திருயநல்்வலிச் சீணம என்று குறிப்பி்ப்படுவது இன்ண்றய திருயநல்்வலி மற்றும
தூத்துக்குடி மபாவட்்ங்கள் இணைநத பகுதியபாகும.

நூல் சவளி
டி.தக.சி என அரைககப்படும் டி.தக. சிேம்பை�காேர
வைககறிஞர தேகாழில் தெய்ேவர; ேமிழ் எழுத்ேகாளைகாகவும்
திைனகாய்வகாளைகாகவும் புகழ் தபற்ைவர; இைசிகமணி
என்று சிைப்பிககப்பட்டவர. இவர ேமது வீட்டில் ‘வட்டத்தேகாட்டி’
என்னும் தபயரில் இ்லககியக கூட்டஙகள �டத்தி வநேகார. இவர
கடிே இ்லககியத்தின் முன்தனகாடி, ேமிழிரெக ககாவ்லர, வளரேமிழ்
ஆரவ்லர, குற்ைகா்ல முனிவர எனப் ப்லவகாைகாகப் புகைப்படுகிைகார.
பகாடப்பகுதியில் இடம்தபற்றுளள கட்டுரை இவைது இேய ஒலி என்னும்
நூலில் இருநது ேைப்பட்டுளளது.

கற்பதவ கற்றபின்
உங்களுக்குப் பிடித்த ்கவிணத ஒன்ண்றப் பற்றி வகுப்பண்றயில் ்க்நதுணரயபாடு்க.

மதிபபீடு
டி.்்க.சி குறிப்பிடும திருயநல்்வலிக் ்கவிஞர்கள் பற்றிய யெய்தி்கணளத் யதபாகுத்து
எழுது்க.
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கற்கண்டு

இயல்

ஒன்று

அணி இலக்கணம்

அணி
அணி என்னும் ச�ொல்லுக்கு அழகு என்பது ப�ொருள். ஒரு செய்யுளைச் ச�ொல்லாலும்,
ப�ொருளாலும் அழகு பெறச் செய்தலை அணி என்பர்.

உவமை அணி
மயில் ப�ோல ஆடினாள்.
மீன் ப�ோன்ற கண்.
இ த் த ொட ர ்க ளை ப்
ப டி யு ங ்க ள் .
இத்தொடர்களில் நடனம் ஆடும் பெண்ணோடு
ம யி லை யு ம் , கண் ணு ட ன் மீ னை யு ம்
ஒப்பிட்டுள்ளனர். இவ்வாறு ஒப்பிட்டுக் கூறப்படும் ப�ொருளை (மயில், மீன்) உவமை
அல்லது உவமானம் என்பர். உவமையால் விளக்கப்படும் ப�ொருளை உவமேயம் என்பர்.
இத்தொடர்களில் வந்துள்ள ‘ப�ோல’, ‘ப�ோன்ற’ என்பவை உவம உருபுகளாகும்.
அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை
இகழ்வார்ப் ப�ொறுத்தல் தலை

(ப�ொறையுடைமை)

பூமி தன்னைத் த�ோண்டுபவரைப் ப�ொறுத்துக் க�ொள்வது ப�ோல நாம் நம்மை இகழ்ந்து
பேசுபவரைப் ப�ொறுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பது இக்குறளின் ப�ொருள்.
இதில் பூமி தன்னைத் த�ோண்டுபவரைப் ப�ொறுத்துக் க�ொள்ளுதல் என்பது உவமை.
நாம் நம்மை இகழ்ந்து பேசுபவரைப் ப�ொறுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பது ஒப்பிடப்படும்
ப�ொருள் (உவமேயம்). ‘ப�ோல’ என்பது உவம உருபு.
ஒரு பாடலில் உவமையும், உவமேயமும் வந்து உவம உருபு வெளிப்படையாக வந்தால்
அது உவமை அணி எனப்படும். ப�ோல, புரைய, அன்ன, இன்ன, அற்று, மான, கடுப்ப, ஒப்ப,
உறழ ப�ோன்றவை உவம உருபுகளாக வரும்.

எடுத்துக்காட்டு உவமை அணி
த�ொட்டனைத்து ஊறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்
கற்றனைத்து ஊறும் அறிவு

(கல்வி)

மணற்கேணியில் த�ோண்டிய அளவிற்கு நீர் ஊறும். மனிதர்கள் கற்கும் அளவிற்கு
ஏற்ப அறிவு பெருகும் என்பதே இக்குறளின் கருத்தாகும். இதில் த�ொட்டனைத்து ஊறும்
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மணற்கேணி என்பது உவமை. மாந்தர்க்குக் கற்றனைத்து ஊறும் அறிவு என்பது உவமேயம்.
இடையில் ‘அதுப�ோல்’ என்னும் உவம உருபு மறைந்து வந்துள்ளது.
இவ்வாறு உவமை ஒரு த�ொடராகவும் உவமேயம் ஒரு த�ொடராகவும் வந்து உவம உருபு
மறைந்து வந்தால் அஃது எடுத்துக்காட்டு உவமை அணி எனப்படும்.

இல்பொருள் உவமையணி
மாலை வெயிலில் மழைத்தூறல் ப�ொன்மழை ப�ொழிந்ததுப�ோல் த�ோன்றியது.
காளை க�ொம்பு முளைத்த குதிரை ப�ோலப் பாய்ந்து வந்தது.
இத்தொடர்களில் ‘ப�ொன்மழை ப�ொழிந்தது ப�ோல்’, ‘க�ொம்பு முளைத்த குதிரை ப�ோல’
என்னும் உவமைகள் வந்துள்ளன. உலகில் ப�ொன் மழையாகப் ப�ொழிவதும் இல்லை.
க�ொம்பு முளைத்த குதிரையும் இல்லை. இவ்வாறு உலகில் இல்லாத ஒன்றை உவமையாகக்
கூறுவதை இல்பொருள் உவமை அணி என்பர்.

கற்பவை கற்றபின்
பின்வரும் த�ொடர்களில் உள்ள உவமை, உவமேயம், உவம உருபு ஆகியவற்றைக்
கண்டறிந்து எழுதுக.
த�ொடர்கள்

உவமை

உவமேயம்

மலரன்ன பாதம்

மலர்

பாதம்

உவம உருபு
அன்ன

தேன் ப�ோன்ற தமிழ்
புலி ப�ோலப் பாய்ந்தான் ச�ோழன்
மயில�ொப்ப ஆடினாள் மாதவி

மதிப்பீடு
குறுவினா
1. உவமை, உவமேயம், உவம உருபு விளக்குக.
2. உவமை அணிக்கும் எடுத்துக்காட்டு உவமை அணிக்கும் உள்ள வேறுபாடு
யாது?

17

7th Std Tamil Term 3 Updated 06.08 17

07-08-2020 10:45:16

ம�ொழியை ஆள்வோம்!
கேட்க.
புகழ் பெற்ற கவிஞர் ஒருவரது உரையின் ஒலிப்பதிவைக் கேட்டு மகிழ்க.
கீழ்க்காணும் தலைப்புகளுள் ஒன்று பற்றி இரண்டு நிமிடம் பேசுக.
1.

நான் விரும்பும் கவிஞர்.

2.

எனக்குப் பிடித்த பாடல்.

ச�ொல்லக் கேட்டு எழுதுக.
1.

மாடுகள் க�ொண்டு நிலத்தை உழுதனர்.

2.

நீர்வளம் மிக்க ஊர் திருநெல்வேலி.

3.	நெல்லையில் தமிழ்க் கவிஞர் பலர் வாழ்ந்தனர்.
4.

அகத்தியர் வாழ்ந்த மலை பொதிகை மலை.

5.

இல்லாத ப�ொருளை உவமையாக்குவது இல்பொருள் உவமை அணி.

பாடலைப் படித்து வினாக்களுக்கு விடையளிக்க.
பனை மரமே பனை மரமே
ஏன் வளந்தே இத் தூரம்?
குடிக்கப் பதனியானேன்!
க�ொண்டு விற்க நுங்கானேன்!
தூரத்து மக்களுக்குத்
தூத�ோலை நானானேன்!
அழுகிற பிள்ளைகட்குக்
கிலுகிலுப்பை நானானேன்!
கைதிரிக்கும் கயிறுமானேன்!
கன்றுகட்டத் தும்புமானேன்!
- நாட்டுப்புறப்பாடல்
வினாக்கள்
1.

பனை மரம் தரும் உணவுப் ப�ொருள்கள் யாவை?

2.

பனை மரம் யாருக்குக் கிலுகிலுப்பையைத் தரும்?

3.

'தூத�ோலை' என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதுக.

4.

பனைமரம் மூலம் நமக்குக் கிடைக்கும் பொருள்களைப் பட்டியலிடுக.

5.

பாடலுக்கு ஏற்ற தலைப்பை எழுதுக.

பின்வரும் தலைப்பில் கட்டுரை எழுதுக.
என்னைக் கவர்ந்த நூல்.
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ம�ொழிய�ோடு விளையாடு
குறுக்கெழுத்துப் புதிர்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஊர்ப் பெயர்களையும் அவற்றின் சிறப்பையும் அறிவ�ோம்.
1

2
3
5

4
6

7
8

9

10
11

12

13

14

இடமிருந்து வலம்					

வலமிருந்து இடம்

1.

பின்னலாடை நகரம்	

3.

மலைக்கோட்டை நகரம்

2.

மலைகளின் அரசி

5.

ஏழைகளின் ஊட்டி

6.

தமிழகத்தின் தலைநகரம்	

8.

மாங்கனித் திருவிழா

13.	நெற்களஞ்சியம்	

11. மஞ்சள் மாநகரம்

மேலிருந்து கீழ்					
1.

கீழிருந்து மேல்

பூட்டு நகரம்	

9.

பட்டாசு நகரம்

3. 	தேர் அழகு நகரம்	

10. தூங்கா நகரம்

4.	தெற்கு எல்லை	

12. மலைகளின் இளவரசி

7.

14. கர்மவீரர் நகரம்

புலிகள் காப்பகம்	

த�ொடருக்குப் ப�ொருத்தமான உவமையை எடுத்து எழுதுக.
1.

என் தாயார் என்னை __________________ காத்து வளர்த்தார்.

		

(கண்ணை இமை காப்பது ப�ோல / தாயைக் கண்ட சேயைப் ப�ோல)
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2.

நானும் என் த�ோழியும் __________________ இணைந்து இருப்போம்.

		

(இஞ்சி தின்ற குரங்கு ப�ோல / நகமும் சதையும் ப�ோல)

3.

திருவள்ளுவரின் புகழை ___________________ உலகமே அறிந்துள்ளது.

		

(எலியும் பூனையும் ப�ோல / உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி ப�ோல)

4.

அப்துல் கலாமின் புகழ் ______________ உலகெங்கும் பரவியது.

		

(குன்றின்மேலிட்ட விளக்கு போல / குடத்துள் இட்ட விளக்கு ப�ோல)

5.

சிறுவயதில் நான் பார்த்த நிகழ்ச்சிகள் ______________ என் மனத்தில் பதிந்தன.

		

(கிணற்றுத்தவளை ப�ோல / பசுமரத்தாணி ப�ோல)

க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள ஊரின் பெயர்களில் இருந்து புதிய ச�ொற்களை உருவாக்குக.
(எ.கா) திருநெல்வேலி – திரு, நெல், வேலி, வேல்
1.

நாகப்பட்டினம்

- ___________________________

2. 	கன்னியாகுமரி

- ___________________________

3. 	செங்கல்பட்டு

- ___________________________

4.

உதகமண்டலம்	

- ___________________________

5.

பட்டுக்கோட்டை	

- ___________________________

நிற்க அதற்குத் தக...
என் பொறுப்புகள்....
1.

நகரங்களின் சிறப்புத் தன்மையை அறிந்து ப�ோற்றுவேன்.

2.

ஒவ்வொரு ஊரிலும் நடைபெறும் த�ொழில்களின் சிறப்பை அறிந்து த�ொழில்
செய்வோரை மதிப்பேன்.

கலைச்சொல் அறிவ�ோம்.
நாகரிகம்

- Civilization 	வேளாண்மை

-

Agriculture

நாட்டுப்புறவியல்

- Folklore 	கவிஞர்

-

Poet

அறுவடை

- Harvest 	நெற்பயிர்

-

Paddy

நீர்ப்பாசனம்	

- Irrigation

பயிரிடுதல்

-

Cultivation

அயல்நாட்டினர்

- Foreigner

உழவியல்

-

Agronomy

இணையத்தில் காண்க
திருநெல்வேலிப் பகுதியில் வழங்கி வரும் நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் – த�ொழில், வணிகம்
சார்ந்த பாடல்களை இணையத்தில் தேடி எழுதி வருக.
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இயல்

இைண்டு

ஒபபுைவு ஒழுகு

கற்றல் ்ெோககங்கள்
Ø

பா்டலின சபாருள் அறிய அ்கராதிலயப பயனபடுத்தும் தி்ன சபறுதல

Ø

அ ் ச ந றி ச � ா ர ப ப ா ்ட லி ல உ ள் ்ள உ ரு வ ்க த் ல த யு ம் அ ் க் ்க ரு த் து ்க ல ்ள
எடுத்துலரக்கும் பாஙகிலனயும் படித்தறிதல

Ø

ஒரு ்கருத்லத லமயபபடுத்திய ்கடடுலர்களின ்கருத்து சவளிபபாடடுத் தனலமயிலன
உைரந்து பயனபடுத்துதல

Ø

ப்டக்்காடசி்கள் வழி ்கருத்து்கல்ளப புரிந்து ச்காள்ளுதல

Ø

பா்டல்களில இ்டம்சபறும் அணி்கல்ள அல்டயா்ளம் ்காணும் தி்ன சபறுதல
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கவிததப்்பதை

இயல்

புதுதம விைககு

இைண்டு

உள்ளத்தூய்ணம்யபாடு நன்யனறியில் ந்ப்ப்த ெபான்்்றபாரின்
இ ய ல் பு . இ ண ்ற வ ழி ப பா ட் டி ல் ெ ் ங கு ்க ண ள வி ் உ ள் ள த்
தூய்ணம்ய முதன்ணமயபானது. இயற்ண்கணயயும தம உள்ளத்து
அன்ணபயும விளக்்கபா்க ஏற்றி வழிபட்் ெபான்்்றபார்களின்
பபா்ல்்கணளக் ்கற்று மகிழ்வபாம.

லவ�ம் ்தகளி�ா வார்கடலல யநய்�ாக
யவய்� கதிலைான் விளேக்காகச் – யேய்�
சுடர்ஆழி�ான் அடிக்லக சூட்டிலனன் யோல்மாலல
இடர்ஆழி நீங்குகலவ என்று*
- யபாய்லக�ாழ்வார்

ச�ோல்லும ச்போருளும
ணவயம

– உ்்கம

யவய்ய

– யவப்பக்்கதிர வீசும

சு்ரஆழியபான் – ஒளிவிடும ெக்்கரத்ணத
உண்ய திருமபால்

இ்ரஆழி

– துன்பக்்க்ல்

யெபால்மபாண்

- பபாமபாண்

்போடலின் ச்போருள்
பூமிணய அ்கல்விளக்்கபா்கவும, ஒலிக்கின்்ற ்க்ண் யநய்யபா்கவும, யவப்பக்்கதிர வீசும
்கதிரவணனச் சு்ரபா்கவும ய்கபாண்வன் திருமபால். சிவநத ஒளிவீசும ெக்்கரத்ணத உண்ய
அவனது திருவடி்களுக்கு என் துன்பக்்க்ல் நீங்க ்வணடிப் பபா்்பால் மபாண் சூட்டி்னன்.

நூல் சவளி
தபகாய்ரகயகாழ்வகார ககாஞ்சிபுைத்திற்கு அருகிலுளள திருதவஃககா என்னும் ஊரில்
பிைநேவர. �கா்லகாயிைத் திவவியப் பிைபநேத்தில் உளள முேல் திருவநேகாதி இவர
பகாடியேகாகும். அேன் முேல் பகாடல் �மககுக தககாடுககப்பட்டுளளது.
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அன்லப ்தகளி�ா ஆர்வலம யநய்�ாக
இன்புருகு சிந்ல்த இடுதிரி�ா – நன்புஉருகி
ஞானச்சுடர் விளேக்கு ஏற்றிலனன் நாை்ணற்கு
ஞானத்்தமிழ் புரிந்்த நான்
- பூ்தத்்தாழ்வார்

ச�ோல்லும ச்போருளும
த்களி

– அ்கல்விளக்கு

ஞபானம

– அறிவு

நபாரைன்

- திருமபால்

்போடலின் ச்போருள்
ஞ பா ன த் த மி ழ ப யி ன் ்ற ந பா ன் அ ன் ண ப ் ய அ ்க ல் வி ள க் ்க பா ்க வு ம , ஆ ர வ த் ண த ் ய
யநய்யபா்கவும, இனிணமயபால் உருகும மனத்ணத்ய இடுகின்்ற திரியபா்கவும ய்கபாணடு, ஞபான
ஒளியபாகிய சு்ர விளக்ண்க மனம உரு்க திருமபாலுக்கு ஏற்றி்னன்.

நூல் சவளி
பூேத்ேகாழ்வகார தென்ரனரய அடுத்துளள மகாமல்்லபுைத்தில் பிைநேவர. இவர
�கா்லகாயிைத் திவவியப் பிைபநேத்தில் இைணடகாம் திருவநேகாதிரய இயற்றியுளளகார.
�ம் பகாடப்பகுதி இைணடகாம் திருவநேகாதியில் உளள முேல்பகாட்லகாகும்.

சதரிநது சதளி்வோம

சதரிநது சதளி்வோம

ஒ ரு ப கா ட லி ன் இ று தி எ ழு த் த ே கா ,
அரெதயகா, தெகால்த்லகா அடுத்து வரும்
ப கா ட லு க கு மு ே ்ல கா க அ ர ம வ ர ே
அநேகாதி என்பர. (அநேம் – முடிவு, ஆதி
– முேல்).

திருமகார்லப் தபகாற்றிப் பகாடியவரகள
பன்னிரு ஆழ்வகாரகள. அவரகள பகாடிய
ப கா ட ல் க ளி ன் த ே கா கு ப் பு � கா ்ல கா யி ை த்
திவவிய பிைபநேம் ஆகும். இேரனத்
தேகாகுத்ேவர �காேமுனி ஆவகார.

இ வ வ கா று அ ந ே கா தி ய கா க அ ர ம யு ம்
பகாடல்கரளக தககாணடு அரமவது
அ ந ே கா தி எ ன் னு ம் சி ற் றி ்ல க கி ய
வரகயகாகும்.

ப ன் னி ரு ஆ ழ் வ கா ர க ளு ள த ப கா ய் ர க
யகாழ்வகார, பூேத்ேகாழ்வகார, தபயகாழ்வகார
ஆகிய மூவரையும் முே்லகாழ்வகாரகள
என்பர.
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கற்பவை கற்றபின்
பன்னிரு ஆழ்வார்களின் பெயர்களைத் திரட்டுக

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. “இடர் ஆழி நீங்குகவே” – இத்தொடரில் அடிக்கோடிட்ட ச�ொல்லின் ப�ொருள்_____.
		

அ) துன்பம்

ஆ) மகிழ்ச்சி		

இ) ஆர்வம்		 ஈ) இன்பம்

2. ‘ஞானச்சுடர்’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது __________.
		

அ) ஞான + சுடர்

ஆ) ஞானச் + சுடர்

இ) ஞானம் + சுடர்	

ஈ) ஞானி + சுடர்

3. இன்பு + உருகு என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் சொல் _________.
		

அ) இன்பு உருகு

ஆ) இன்பும் உருகு

இ) இன்புருகு

ஈ) இன்பருகு

ப�ொருத்துக.
1. அன்பு		

- 	நெய்

2. ஆர்வம்	

–

தகளி

3. சிந்தை	

-

விளக்கு

4. ஞானம்	

-

இடுதிரி

குறுவினா
1.	ப�ொய்கை ய ா ழ ்வா ரு ம்

பூ த த்தா ழ ்வா ரு ம்

அ க ல் வி ள க்காக

எ வ ற்றை

உருவகப்படுத்துகின்றனர்?
2.	ப�ொய்கையாழ்வார் எதற்காகப் பாமாலை சூட்டுகிறார்?
சிறுவினா
பூதத்தாழ்வார் ஞானவிளக்கு ஏற்றும் முறையை விளக்குக.
சிந்தனை வினா
	ப�ொய்கையாழ்வார் ஞானத்தை விளக்காக உருவகப்படுத்துகிறார். நீங்கள் எவற்றை
எல்லாம் விளக்காக உருவகப்படுத்துவீர்கள்?
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கவிததப்்பதை

இயல்

இைண்டு

அ்றம என்னும கதிர்
இளணமப்பருவம எதணனயும எளிதில் ்கற்றுக்ய்கபாள்ளும
ப ரு வ ம பா கு ம . இ ப் ப ரு வ த் தி ல் ்க ல் வி ண ய ம ட் டு ம ல் ் பா து
ந ற் ப ண பு ்க ண ள யு ம ்க ற் று க் ய ்க பா ள் ள ் வ ண டு ம . அ து
வ பா ழ வு மு ழு ண ம க் கு ம ப ய ன ளி க் கு ம . அ ்ற ய ந றி ்க ண ள
இளணமப்பருவத்தில் ்கற்றுக்ய்கபாள்வணத உழவுத்யதபாழி்்பாடு
ஒப்பிட்டுக் கூறும பபா்ல் ஒன்்றணன அறி்வபாம.

இன்யோல் விலளேநிலனா ஈ்தலல வித்்தாக
வன்யோல் கலளேகட்டு வாய்லம எருவட்டி
அன்புநீர் பாய்ச்சி அறக்கதிர் ஈனஓர்
லபங்கூழ் சிறுகாலலச் யேய்*
- முலனபபாடி�ார்

ச�ோல்லும ச்போருளும
வித்து

- விணத

்கணள

- ்வண்பாத யெடி

ஈன

- யப்ற

ணபஙகூழ

- பசுணமயபான பயிர

நி்ன்

- நி்ம

வன்யெபால்

- ்கடுஞ்யெபால்

்போடலின் ச்போருள்
இனிய யெபால்ண்்ய விணளநி்மபா்கக் ய்கபாள்ள்வணடும. அதில் ஈண்க என்னும
பணணப விணதயபா்க விணதக்்க ்வணடும. வன்யெபால் என்னும ்கணளணய நீக்்க ்வணடும.
உணணம ்பசுதல் என்னும எருவிணன இ்்வணடும. அன்பபாகிய நீணரப் பபாய்ச்ெ
்வணடும. அப்்பபாதுதபான் அ்றமபாகிய ்கதிணரப் பயனபா்கப் யப்ற முடியும. இளம வயதி்்்ய
இச்யெயல்்கணளச் யெய்ய ்வணடும.

நூல் சவளி
முரனப்பகாடியகார திருமுரனப்பகாடி என்னும் ஊரைச் தெரநே ெமணப்பு்லவர.
இவைது ககா்லம் பதின்மூன்ைகாம் நூற்ைகாணடு.
இவர இயற்றிய அைத�றிச்ெகாைம் 225 பகாடல்கரளக தககாணடது. அைத�றிகரளத்
தேகாகுத்துக கூறுவேகால் இநநூல் அைத�றிச்ெகாைம் எனப் தபயரதபற்ைது. இநநூலின்
பதிரனநேகாம் பகாடல் �மககுப் பகாடமகாகத் ேைப்பட்டுளளது.
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கற்பவை கற்றபின்
1.

பிறருடன் பேசும்போது நீங்கள் பயன்படுத்தும் இன்சொற்களைத் த�ொகுத்துக் கூறுக.

2.

உன் அன்னை பயன்படுத்திய இன்சொல்லால் நீ மகிழ்ந்த நிகழ்வு ஒன்றைக் கூறுக.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1.	காந்தியடிகள் எப்போதும் -----------ப் பேசினார்
அ) வன்சொற்களை

ஆ) அரசியலை

இ) கதைகளை

ஈ) வாய்மையை

2.

‘இன்சொல்’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது __________.

		

அ) இனிய + ச�ொல்

ஆ) இன்மை + ச�ொல் இ) இனிமை + ச�ொல் ஈ) இன் + ச�ொல்

3. அறம் + கதிர் என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் __________.
		

அ) அற கதிர்

ஆ) அறுகதிர்	

இ) அறக்கதிர்

ஈ) அறம்கதிர்

4. ’ இளமை’ என்னும் ச�ொல்லின் எதிர்ச்சொல் _________.
		

அ) முதுமை

ஆ) புதுமை

இ) தனிமை

ஈ) இனிமை

ப�ொருத்துக.
1.

விளைநிலம்	 -

உண்மை

2.

விதை 		

-

இன்சொல்

3.	களை 		

-

ஈகை

-

வன்சொல்

		4.

உரம் 		

குறுவினா
1.

அறக்கதிர் விளைய எதனை எருவாக இடவேண்டும் என முனைப்பாடியார்
கூறுகிறார்?

2.

நீக்கவேண்டிய களை என்று அறநெறிச்சாரம் எதனைக் குறிப்பிடுகிறது?

சிறுவினா
இளம் வயதிலேயே செய்ய வேண்டிய செயல்களாக முனைப்பாடியார் கூறுவன யாவை?
சிந்தனை வினா
இளம் வயதிலேயே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நற்பண்புகள் எவை எனக்
கருதுகிறீர்கள்?
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உரைநடை உலகம்

இயல்

இரண்டு

ஒப்புரவு நெறி

ம னி த ர ்க ள் த னி த் து வ ா ழ ப் பி ற ந ்த வ ர ்க ள் அ ல்லர் .
சமுதாயமாக க் கூடி வாழ்ந்து ஒ ருவருக்கொருவர் உ தவி
செய்து வாழப்பிறந்தவர்கள். பிறருக்கு உதவி செய்யும் ப�ொழுது
அவர்களுக்குத் தாழ்வு ஏற்படாவண்ணம் உதவுவதே சிறந்த
பண்பாகும். அறநெறியில் ப�ொருளீட்டித் தாமும் வாழ்ந்து
பிறரையும் வாழ வைப்பதே ஒப்புரவு நெறியாகும். அதனைப்
பற்றிய சிந்தனைகளை அறிவ�ோம்.

இந்த மானுடப் பிறவி தற்செயலாகவ�ோ விபத்தின் காரணமாகவ�ோ அமைந்தது
அன்று. இஃது ஓர் அரிய வாய்ப்பு. ஒரே ஒரு தடவை மட்டுமே வழங்கப் பெறும் வாய்ப்பு.
இந்தப் பிறவியை மதித்துப் ப�ோற்றிப் பயன் க�ொள்ளுதல் கடமை. அதனால் எவ்வளவு
நாள் வாழ்ந்தோம் என்பது அல்ல, எப்படி வாழ்ந்தோம் என்பதே கேள்வி. வாழ்ந்த காலம்
எந்தமுத்திரையைப் பெற்றது? வாழ்ந்த காலம் ஏதாவது அடையாளங்களைப் பெற்றதா? நம்
பெயர் காலந்தோறும் பேசப்படுமா என்றெல்லாம் சிந்திப்பவர்கள் வாழும்நெறி பற்றிக்
கவலைப்படுவார்கள்; குறிக்கோளுடன் வாழத்தலைப்படுவார்கள்.

வாழ்வின் குறிக்கோள்
வாழ்க்கை குறிக்கோள் உடையது. அக்குறிக்கோள் எது? தாம் வாழ்வதா? தாம்
வாழ்தல் என்பது சாதனை. ஆதலால், தாம் வாழ்தல் என்பது எளிய ஒன்று. இயற்கையே கூட
வாழ்வித்துவிடும். நல்ல சமூக அமைப்பும் அரசும் த�ோன்றிவிட்டால் தாம் வாழ்தல் என்பது

27

7th Std Tamil Term 3 Updated 06.08 27

07-08-2020 10:45:18

எளிது. வாழ்க்கை, த�ொண்டினையே குறிக்கோளாக உடையது. இந்தக் குறிக்கோளுடன்தான்
ஒப்புரவு நெறியைத் திருக்குறள் அறிமுகப்படுத்துகிறது. திருக்குறள் நெறியில் மக்கள்
ஒருவருக்கொருவர் கடமைகளைச் செய்வதற்கு உரியவர்கள். உரிமைகளைப் பெறுவதற்கும்
உரியவர்கள். ஒருவர் எல்லாருக்காகவும், எல்லாரும் ஒருவருக்காகவும் என்னும்
ப�ொதுவுடைமை நெறியே திருவள்ளுவரின் வாழும் நெறி.

வாழ்வும் ஒப்புரவும்
ஒருவர் செய்யும் செயலானது அது தரும் பயனைவிட, செய்பவரின் மனப்பாங்கு,
உணர்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலேயே மதிப்பிடப்படுகிறது. தரத்தைக் காட்டுகிறது.
ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து க�ொள்ளுதல் மட்டும் ப�ோதாது. உதவி செய்தல் எதற்காக?
தற்காப்புக்காகவும் இலாபத்திற்காகவும்கூட உதவி செய்யலாமே! ச�ொல்லப்போனால்
இத்தகைய உதவிகள் ஒருவகையில் வாணிகம் ப�ோலத்தான். அதே உதவியைக் கட்டுப்பாட்டு
உணர்வுடன், உதவி பெறுபவரை உறவுப்பாங்கில் எண்ணி, உரிமை உடையவராக நினைந்து,
உதவிசெய்வதற்குப் பதில் அவரே எடுத்துக் க�ொள்ளும் உரிமையை வழங்குதல் ஒப்புரவு
ஆகும்.

ஒப்புரவின் இயல்பு
ஒப்புரவில் பெறுபவர் அந்நியர் அல்லர்; உறவினர். கடமையும் உரிமையும் உடையவர்.
ஒப்புரவுநெறி சார்ந்த வாழ்க்கையில் வள்ளல்கள் இல்லை. வாங்குபவரும் இல்லை.
ஒப்புரவுநெறி சார்ந்த வாழ்க்கையில் உடைமைச்சார்பு இறுக்கமான தனியுடைமையாக
இல்லாமல் அறநெறி சார்ந்த குறிக்கோளுடைய உடைமையாக அமையும். ஒப்புரவில் ஈதல்ஏற்றல் என்பதன் வழியாக அமையும் புரவலர்- இரவலர் உறவு இல்லை. ஒப்புரவுநெறி
சார்ந்த வாழ்க்கை உரிமையும் கடமையும் உடைய வாழ்வு முறையாக அமைவதால்
கடமைகள் உரிமைகளை வழங்குகின்றன.

ப�ொருள்ஈட்டலும் ஒப்புரவும்
ப�ொருள் ஈட்டலிலும் அந்தப் ப�ொருளை நுகர்தலிலும் அறிவியல் பாங்கு தேவை.
அயலவர் உண்ணாது இருக்கும்போது நாம் மட்டும் உண்பது நெறியும் அன்று; முறையும்
அன்று. அதுமட்டுமல்ல, பாதுகாப்பும் அன்று. அயலவன் விழித்து எழுந்தால் நமது நிலை
பாதிக்கும். ஆதலால் வாழ்வு அறநிலையப் பாதுகாவல் வாழ்வாக அமைய வேண்டும்.
இம்முறையை அப்பரடிகள் எடுத்துக் கூறினார். அண்ணல் காந்தியடிகள் வழிம�ொழிந்தார்.
பாவேந்தர் பாரதிதாசனும் உலகம் உண்ண உண்; உடுத்த உடுப்பாய் என்றார். செல்வத்துப்
பயன் ஒப்புரவு வாழ்க்கை.
ப�ொருளீட்டல் தான்மட்டும் வாழ்வதற்காக என்பது அறிவியல் கருத்து அன்று.
ப�ொருளீட்டும் வாழ்க்கையேகூடச் சமூக வாழ்க்கைதான். மற்றவர்களுக்கு வழங்கி,
மகிழ்வித்து மகிழ, வாழ்வித்து வாழப் ப�ொருள் தேவை என்பதே ப�ொருளீட்டலுக்கு உரிய கரு.
இரப்பார்க்கு இல்லென்று இயைவது கரத்தல் அறிவியல் அன்று; அறமும் அன்று. செய்வது
செய்து ப�ொருள் ஈட்டி இரப்பார் துன்பத்தை மாற்றுவதே சமூகத்தின் ப�ொது நிலை. ப�ொருள்
ஈட்டல், சேர்த்தல், பாதுகாத்தல் மனித வாழ்க்கையில் நடைபெறும் ஒரு பணி - இல்லை ஒரு ப�ோராட்டம். ப�ொருள் தேடுவது ஒரு பெரிய காரியம். அதைவிடப் பெரிய காரியம் அதை
முறையாக அனுபவிப்பதும் க�ொடுத்து மகிழ்வதும் ஆகும்.
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வறுணமணயப் பிணி என்றும யெல்வத்ணத மருநது என்றும கூறுவது தமிழ மரபு.
யபபாருள் ்த்ல் வபாழக்ண்கயின் ்ட்சியம அன்று. யபபாருள் வபாழக்ண்கயின் ்கருவி்ய. நல்்
அறிவும பணபும உண்யவர்களுக்குப் பைம பணியபாள். ஆனபால், இணவ இல்்பாதவரக்்்கபா
்மபாெமபான எெமபானன். வபாழக்ண்கணய உைரநது ய்கபாள்ளச் யெல்வம மட்டுமன்றி
வறுணமயுமகூ்த் துணை யெய்யும. யபபாருளும ்தணவ; அணதத் துய்க்்கத் தி்றனும ்தணவ.
யபபாருணள மற்்றவர்களுக்குக் ய்கபாடுத்து மகிழச்சி யப்ற்பாம. யெல்வத்ணதத் தனி்ய
அனுபவித்தல் இழத்தலுக்குச் ெமம.
யேல்வத்துப ப�லன ஈ்தல்
துய்பலபம் எனிலன ்தபபுந பலலவ

(புறம் 189; 7-8)

என்கி்றது பு்றநபானூறு.

ஒபபுைவின் ்பயன்
ஊருணி, ்தணவப்படு்வபார அணனவரும தணணீர எடுத்துக் குடிப்பதற்கு உரிணம
உண்யது. அணதத் தடுப்பபார யபாருமில்ண். ஊருணித்தணணீர எடுத்து அனுபவிக்்கப்படுவது.
பழுத்த பயன்மரத்தின் ்கனி்கணள அணனவரும எடுத்து அனுபவிக்்க்பாம. பயன்மரம
பழங்கணளத் தருவது உரிணம எல்ண்்கணளக் ்கவனத்தில் ய்கபாண்ல்். மருநதுமரம உதவி
யெய்தலில் தன்ணன ம்றநத நிண்யி்பான பயன்பபாட்டு நிண் ஒன்்்ற ்கபாைப்யபறுகி்றது.
்நபாயுண்யபார எல்்பாரும பயன்படுத்த்பாம. ஒப்புரணவ விளக்்கப் பயன்படுத்தியுள்ள இநத
உவணம்கள் இன்றும பயன்படுத்தத் தக்்கணவயபா்க்வ அணமநதுள்ளன. ஆயினும ஊருணி,
பயன்மரம, மருநதுமரம ஆகியன மனிதர்கள் தம பண்ப்பபாற்்றண்க் ய்கபாணடு பண்த்தணவ
என்பணத நிணனவில் ய்கபாள்்க!

ஒபபுைவும கடதமயும
ஊருணிணய அ்கழநதவன் மனிதன். அநத ஊருணியில் தணணீணரக் ய்கபாைரநது
்தக்கியது யபார? மனிதரதபாம. ஊருணிணய அணமத்துத் தணணீணரத் ்தக்கும ்க்ணம
யபபாறுப்புைரவு்ன் -கூட்டுப் யபபாறுப்பு்ன் யெய்யப் யபற்்றபால்தபான் ஊருணியில் தணணீர
நிண்றயும. ப்ரும எடுத்துக் குடிக்்க்பாம. பயன்தரும மரங்கணள வளரத்தபால்தபான் ்கனி்கள்
கிண்க்கும. தின்று அனுபவிக்்க்பாம.
இஙகும மனிதனின் பண்ப்ணபத்
ய த பா ் ர ந து த பா ன் நு ்க ர வு வ ரு கி ்ற து ;
ஒ ப் பு ர வு வ ரு கி ்ற து . அ ் த ் ப பா ்
ம ரு ந து ம ர ங ்க ண ள யு ம
ந ட் டு
வளரத்தபால்தபான் பயன்படுத்த முடியும.
ஆத்பால் ஒப்புரவபாணணமயு்ன் வபாழ
மு த லி ல் ் த ண வ ப் ப டு வ து உ ண ழ ப் பு ;
கூ ட் டு உ ண ழ ப் பு . ய ப பா ரு ள் ்க ண ள ப்
பண்க்கும ்க்ணம்கள் நி்கழபாத வணரயில்
ஒப்புரவு வபாழவு ம்ரபாது. ்க்ணம்கள்
இயற்்றப் யப்றபாமல் ஒப்புரவு ்தபான்்றபாது.
ஒ்ரபாவழி ்தபான்றினபாலும நிண்த்து

சதரிநது சதளி்வோம

ஊருணி நீரநிரைநது அற்தை உ்லகவகாம்
தபைறி வகாளன் திரு.

(குைள. 215)

உ்லகினர விரும்புமகாறு உேவி தெய்து வகாழ்பவைது

தெல்வமகானது ஊருணியில் நிைம்பிய நீரதபகா்லப்
ப்லருககும் பயன்படும்.

பயன்மைம் உளளூரப் பழுத்துஅற்ைகால் தெல்வம்
�யனுரட யகான்கண படின்.

(குைள. 216)

� ற் ப ண பு உ ர ட ய வ ரி ட ம் த ெ ல் வ ம் த ெ ர வ து

ஊ ரு க கு ள ப ய ன் ே ரு ம் ம ை த் தி ல் ப ை ங க ள
பழுத்திருப்பரேப் தபகான்ைது.
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நில்்பாது. ்க்ணம்களில், யபபாருள் யெய்தலில் ஒவயவபாருவரும கூட்டு உணழப்பில்
ஈடுபட்்பால்தபான் ஒப்புரவுயநறி ்தபான்றும; வளரும; நிண்த்து நிற்கும.

நித்றவோக
ந பா ம இ ன் று வ பா ழ வ து உ ண ண ம . ந ம க் கு வ பா ய் த் தி ரு க் கு ம வ பா ய் ப் பு ்க ளு ம
அருணமயபானணவ. ஏன் ்கபா்ம ்க்த்த ்வணடும? இன்று நன்று, நபாணள நன்று என்று
எணணிக் ்கபா்த்ணதப் பபாழடிப்பபா்னன்? இன்்்ற வபாழத் யதபா்ஙகு்வபாம. வபாழத்
யதபா்ஙகியதன் முதற்படியபா்கக் குறிக்்்கபாணளத் யதளிவபா்கச் சிநதித்து முடிவு யெய்்வபாம.
இநதப் புவிணய ந்த்தும யபபாறுப்ணப ஏற்்பபாம. யபபாதுணமயில் இநதப் புவிணய ந்த்து்வபாம.
யபபாதுவில் ந்த்து்வபாம. உ்்கம உணை உண்பபாம. உ்்கம உடுத்த உடுத்து்வபாம. எஙகு
உ்்கம தஙகியிருக்கி்ற்தபா அங்்க்ய நபாமும தஙகு்வபாம. மணை்கத்தில் விணை்கம
்கபாண்பபாம.

நூல் சவளி
மககள பணிரயதய இரைப் பணியகாக எணணித்ேம்
வகாழ்�காள முழுவதும் தேகாணடு தெய்ேவர ேவத்திரு
கு ன் ை க கு டி அ டி க ள கா ர . கு ன் ை க கு டி தி ரு ம ட த் தி ன்
ேர்லவைகாக விளஙகிய இவர ேமது தபச்ெகாலும் எழுத்ேகாலும்
இரைத்தேகாணடும் ெமூகத் தேகாணடும் இ்லககியத் தேகாணடும்
ஆற்றியவர. திருககுைள த�றிரயப் பைப்புவரேத் ேம் வகாழ்�காள
கடரமயகாகக தககாணடவர. �காயன்மகார அடிச்சுவட்டில், குைட்தெல்வம்,
ஆ்லயஙகள ெமுேகாய ரமயஙகள உளளிட்ட ப்ல நூல்கரள
எழுதியுளளகார. அருதளகாரெ, அறிக அறிவியல் உளளிட்ட சி்ல
இேழ்கரளயும் �டத்தியுளளகார.
ஒப்புைவு த�றி என்னும் ேர்லப்பில் அடிகளகார கூறியுளள கருத்துகள �ம் பகாடப் பகுதியில்
தேகாகுத்துத் ேைப்பட்டுளளன.

கற்பதவ கற்றபின்
பி்றருக்்கபா்க உணழத்துப் பு்கழயபற்்ற ெபான்்்றபார்கள் பற்றிய யெய்தி்கணளத் திரட்டி வநது
வகுப்பண்றயில் பகிர்க.

மதிபபீடு
ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.
1. ஒருவர எல்்பாருக்்கபா்கவும எல்்பாரும ஒருவருக்்கபா்கவும என்பது ________ யநறி.
அ) தனியுண்ணம

ஆ) யபபாதுவுண்ணம

இ) யபபாருளுண்ணம

ஈ) ஒழுக்்கமுண்ணம
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2.	செல்வத்தின் பயன் ________ வாழ்வு.
		

அ) ஆடம்பர

ஆ) நீண்ட 		

இ) ஒப்புரவு

ஈ) ந�ோயற்ற

3. வறுமையைப் பிணி என்றும் செல்வத்தை ________ என்றும் கூறுவர்.
		

அ) மருந்து 		

ஆ) மருத்துவர்

		

இ) மருத்துவமனை

ஈ) மாத்திரை

4. உலகம் உண்ண உண்; உடுத்த உடுப்பாய் என்று கூறியவர் ________.
		

அ) பாரதியார் 		

ஆ) பாரதிதாசன்

		

இ) முடியரசன் 		

ஈ) கண்ணதாசன்

எதிர்ச்சொற்களைப் ப�ொருத்துக.
1.

எளிது

-

புரவலர்

2.

ஈதல்

-

அரிது

3.

அந்நியர்	 -

ஏற்றல்

4.

இரவலர்	 -

உறவினர்

த�ொடர்களில் அமைத்து எழுதுக.
குறிக்கோள் _________________________________________
	கடமைகள் _________________________________________
வாழ்நாள் _________________________________________
சிந்தித்து _________________________________________
குறுவினா
1. 	ப�ொருளீட்டுவதை விடவும் பெரிய செயல் எது?
2. 	ப�ொருளீட்டுவதன் ந�ோக்கமாகக் குன்றக்குடி அடிகளார் கூறுவது யாது?
சிறுவினா
1.

ஒப்புரவுக்கு அடிகளார் தரும் விளக்கம் யாது?

2.

ஊருணியையும் மரத்தையும் எடுத்துக்காட்டிக் குன்றக்குடி அடிகளார் கூறும்
செய்திகள் யாவை?

சிந்தனை வினா
ஒப்புரவுக்கும் உதவிசெய்தலுக்குமுள்ள வேறுபாடு யாது?
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விரிவானம்

இயல்

இரண்டு

உண்மை ஒளி

உலக மக்கள் அனைவரையும் உடன்பிறந்தவராகக் கருதுவதே
உயர்ந்த மனிதப்பண்பு ஆகும். அப்பண்பைப் பெறுவதே சிறந்த
அறிவாகும். அத்தகைய அறிவுடைய சான்றோர்கள் துன்பப்படும்
மக்களுக்குத் தம்மால் இயன்ற உதவியைச் செய்வார்கள்.
அவ்வாறு உதவும்போது தமக்கு இழப்பு ஏற்படினும் அதைப்
பற்றிக் கவலைப்பட மாட்டார்கள். இக்கருத்துகளை விளக்கும்
ஜென் கதை ஒன்றைப் படக்கதையாகக் காண்போம்!
ஜென் குரு ஒருவர் மாணவர்களுக்குப் பாடம் கற்பித்துக் க�ொண்டிருக்கிறார்.
குழந்தைகளே! உண்மையான
ஒளி எது என்பதைப் பற்றி இன்று
அறிந்து க�ொள்ளப் ப�ோகிற�ோம்.

அறிந்து க�ொள்ள ஆவலாக
உள்ளோம் ஐயா!
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பிறப்பின்
அடிப்படையில்
எல்லா
உயிரும்
ஒன்றே. பசி,
தாகம், தூக்கம்
ஆகியவை
எல்லா
உயிர்களுக்கும்
உண்டு

மேலும் இரவும் பகலும் மாறி மாறி
வருவது ப�ோல வாழ்வில் இன்பமும்
துன்பமும் மாறி மாறி வரும். இப்பொழுது
உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா?

இருள் கலைந்து,
வெளிச்சம்
வந்துவிட்டது
என்பதை
எந்த ந�ொடியில்
நீங்கள்
அறிவீர்கள்?
த�ொலைவில் நிற்கும் விலங்கு
குதிரையா? கழுதையா?
என்பதை அடையாளம்
காணக்கூடிய ந�ொடியில்
வெளிச்சம் வந்துவிட்டதை
நான் அறிவேன் ஐயா.

குரு மறுத்துத் தலையசைக்கிறார்.

இல்லை. வேறு
யாராவது
கூறுங்கள்
பார்ப்போம்.

தூரத்திலிருக்கும் மரம் ஆலமரமா?
அரசமரமா? என்பதை அடையாளம்
காணக்கூடிய நேரத்தில் உண்மையாக
விடிந்துவிட்டது என்பதை அறியலாம்.
சரிதானே ஐயா?
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ஒரு மனிேரைக ககாணும்தபகாது
இவர என் உடன்பிைநேவர
என்று எப்தபகாது நீஙகள
உணரகிறீரகதளகா,
அப்தபகாதுேகான் உணரமயகான
ஒளி உஙகளுககுள
ஏற்படுகிைது என்பது தபகாருள.

இல்ர்ல. தவறு யகாருகககாவது தேரியுமகா?

எஙகளுககுத்
தேரியவில்ர்ல ஐயகா.
ேகாஙகதள கூறி விடுஙகள.

இைவும் பகலும் தவறும் ககா்லதவறுபகாடுகளேகான்.
உணரமயகான ஒளி உளளத்தின் உளதள
ஏற்பட தவணடியது என்பரே �காஙகள புரிநது
தககாணதடகாம் ஐயகா.

உளளுககுள ஒளி இல்ர்லதயன்ைகால் உச்சி
தவயில்கூடக ககாரிருதள என்பரேப் புரிநது
தககாளளுஙகள. மீணடும் �காரள ெநதிப்தபகாம்.

வகுப்பு முடிநது மகாணவரகள
கர்லநது தெல்கின்ைனர.
குரு அருகில் உளள சிற்றூருககுப் புைப்படுகிைகார.

வழியில்…

ஆ! யகாைது ெகார்லதயகாைம்
படுத்துககிடப்பது!

இருட்டுவேற்குள ஊரை
அரடய தவணடும்.
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குதிரைரய நிறுத்தி,
கீதை இைஙகிய குரு
அநே மனிேரன
எழுப்புகிைகார.

இவன் மயககம்
அரடநதிருககிைகான்.

குைநேகாய்! எழுநதிரு.
நீ யகார? ஏன் இஙதக
படுத்திருககிைகாய்?

மயககமரடநேவர எழுநது
உட்ககாருகிைகார.

படுத்திருப்பவருககு
நீரைப் பருகத்
ேருகிைகார.

பசியகால் மயஙகி
விழுநது விட்தடன்
ஐயகா. �கான்
பககத்து ஊருககுச்
தெல்்ல தவணடும்.

குைநேகாய்!
எழுநதிரு. இநே
நீரைக தககாஞ்ெம்
குடி.

குரு, அவரனத் ேன்
குதிரையின்மீது
உட்ககாைரவககிைகார.

அப்படியகா! ெரி
என்னிடம்
குதிரையிருககிைது.
�கான் உன்ரன
அரைத்துச்
தெல்கிதைன்.

குதிரையில் ஏறிய அவன்
குதிரைரய அடித்து விைட்டத்
தேகாடஙகுகிைகான்.

தமதுவகாக ஏறுப்பகா!
பகாரத்து உட்ககார.
ஆ! என்ன இது? ஓ!
இவன் திருடன் தபகா்ல
இருககிைது. என்
குதிரைரயத் திருடதவ
இப்படி �டித்திருககிைகான்.
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குரு குதிரைச் சந்தைக்குச் செல்கிறார்.

குரு ஏமாற்றத்துடன் நடந்து ஊரை அடைகிறார்.

இங்கு எப்படியாவது
ஒரு குதிரையை
வாங்கிக்
க�ொண்டுதான்
ஊருக்குத் திரும்ப
வேண்டும்.
ஆ! அத�ோ அங்கு நிற்பது
என்னுடைய குதிரையைப்
ப�ோல் உள்ளதே!
குருவிடம் குதிரையைத் திருடியவன் அங்கு
நிற்கிறான். குரு அவன் த�ோளைத் த�ொடுகிறார்.

குரு மெல்லச் சிரிக்கிறார்.
யாரிடமும்
ச�ொல்லாதே!

குழந்தாய்!
ஆ! நீங்களா?

எதை?
ஏன்?

இவர் ஏமாந்தது
யாருக்காவது
தெரிந்தால் அவமானம்
என்று நினைக்கிறார்
ப�ோலிருக்கிறது.

குதிரையை நீயே
வைத்துக்கொள்.
ஆனால், இது உனக்கு
எப்படிக் கிடைத்தது
என்று யாரிடமும்
ச�ொல்லாதே.
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நீ நிரனப்பது எனககுப் புரிகிைது
குைநேகாய்! ஆனகால், �கான் ஏமகாநது
தபகானது தேரிநேகால் எதிரககா்லத்தில்
உணரமயித்லதய யகாைகாவது ெகார்லயில்
மயஙகிக கிடநேகால்கூட அவரகளுககு
யகாரும் உேவ முன்வை மகாட்டகாரகள.
புரிகிைேகா? குறுகிய ேன்ன்லத்துகககாக �ல்்ல
தககாட்பகாடுகரள அழித்து விடககூடகாது.
இரே நீ தேரிநதுதககாள.

குருவின்
தபருநேன்ரமரய
உணரநே
அவன் தவட்கித்
ேர்லகுனிகிைகான்.

நூல் சவளி
தஜன் என்னும் ஜப்பகானிய தமகாழிச் தெகால்லுககு தியகானம் தெய் என்பது தபகாருள.
புத்ே மேத்ரேச் ெகாரநே துைவியரில் ஒரு பிரிவினதை தஜன் சிநேரனயகாளரகள.
இவரகள தபரும்பகாலும் சீனகா, ஜப்பகான் ஆகிய �காடுகளில் வகாழ்நது வநேனர.
அவரகள ேமது சிநேரனகரளச் சிறு நிகழ்ச்சிகள, எளிய கரேகள ஆகியவற்றின்
மூ்லம் விளககினர.
தஜன் கரேகளுள ஒன்று இஙகுப் படககரேயகாகத் ேைப்பட்டுளளது.

கற்பதவ கற்றபின்
1. யஜன் ்கணத்களில் ்வறு சி்வற்ண்ற அறிநது வநது வகுப்பண்றயில் பகிர்க.
2. ‘உணணம ஒளி’ ப்க்்கணதணய வகுப்பண்றயில் நபா்்கமபா்க நடித்துக் ்கபாட்டு்க.

மதிபபீடு
‘உணணம ஒளி’ ப்க்்கணதணயக் ்கணதயபா்கச் சுருக்கி எழுது்க.
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கற்கண்டு

இயல்

இரண்டு

அணி இலக்கணம்

உருவக அணி
ஒரு ப�ொருளை விளக்க மற்றொரு ப�ொருளை உவமையாகக் கூறுவது உவமை
அணி என முன்னர்க் கற்றோம். உவமை வேறு உவமிக்கப்படும் ப�ொருள் வேறு என்று
இல்லாமல் இரண்டும் ஒன்றே என்பது த�ோன்றும்படி கூறுவது உருவக அணியாகும். இதில்
உவமிக்கப்படும் ப�ொருள் முன்னும் உவமை பின்னுமாக அமையும்.
‘தேன் ப�ோன்ற தமிழ்’ என்று கூறுவது உவமை ஆகும். தமிழாகிய தேன் என்னும்
ப�ொருளில் ‘தமிழ்த்தேன்’ என்று கூறுவது உருவகம் ஆகும். வெள்ளம் ப�ோன்ற இன்பத்தை
‘இன்ப வெள்ளம்’ என்று கூறுவதும் கடல் ப�ோன்ற துன்பத்தைத் ‘துன்பக்கடல்’ என்று
கூறுவதும் உருவகம் ஆகும்.
வையம் தகளியா வார்கடலே நெய்யாக
வெய்ய கதிர�ோன் விளக்காகச் – செய்ய
சுடர்ஆழியான் அடிக்கே சூட்டினேன் ச�ொல்மாலை
இடர்ஆழி நீங்குகவே என்று
இப்பாடலில் பூமி அகல்விளக்காகவும், கடல் நெய்யாகவும், கதிரவன் சுடராகவும்
உருவகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. எனவே, இப்பாடல் உருவக அணி அமைந்ததாகும்.

ஏகதேச உருவக அணி
அறிவு என்னும் விளக்கைக் க�ொண்டு அறியாமையை நீக்க வேண்டும்.
இத்தொடரில் அறிவு விளக்காக உருவகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. அறியாமை இருளாக
உருவகப்படுத்தப்படவில்லை. இவ்வாறு கூறப்படும் இரு ப�ொருள்களில் ஒன்றை மட்டும்
உருவகப்படுத்தி, மற்றொன்றை உருவகப்படுத்தாமல் விடுவது ஏகதேச உருவக அணி ஆகும்.
(ஏகதேசம் – ஒரு பகுதி)
பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம்
கருமமே கட்டளைக் கல்.

விளக்கம்
வள்ளுவர் மக்களின் செயல்களைப் பொன்னின் தரத்தை அறிய உதவும் உரைகல்லாக
உருவகம் செய்துவிட்டு, மக்களது உயர்வையும் தாழ்வையும் ப�ொன்னாக உருவகம்
செய்யவில்லை. எனவே இக்குறளில் இடம்பெற்றிருப்பது ஏகதேச உருவக அணியாகும்.
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கற்பவை கற்றபின்
உவமைத் த�ொடர்களை எழுதி அவற்றை உருவகங்களாக மாற்றுக.
(எ.கா.) மலர் ப�ோன்ற முகம் – முகமலர்

மதிப்பீடு
குறுவினா
1.

உருவக அணியை விளக்குக.

2.

உருவக அணிக்கும் ஏகதேச உருவக அணிக்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது?

ம�ொழியை ஆள்வோம்!
கேட்க.
நீதிக்கதைகளைக் கேட்டு மகிழ்க.
பேசுக.
நீதிக்கதை ஒன்றை அறிந்து வந்து வகுப்பறையில் கூறுக.
ச�ொல்லக் கேட்டு எழுதுக.
1. 	ப�ொய்கையாழ்வார் திருவெஃகா என்னும் ஊரில் பிறந்தார்.
2.

இனிய ச�ொல்லையே விளைநிலமாகக் க�ொள்ளவேண்டும்.

3.

வாழ்க்கை குறிக்கோள் உடையது.

4. 	செல்வத்துப் பயன் ஒப்புரவு வாழ்க்கை.
5.

உவமையும் உவமேயமும் ஒன்றாக அமைவது உருவக அணி.

அறிந்து பயன்படுத்துவோம்.
ஏதேனும் ஒன்றை அறிந்துக�ொள்வதற்காக வினவப்படுவது வினாவாகும். வினா கேட்கப்
பயன்படுத்தும் ச�ொற்கள் வினாச்சொற்கள் எனப்படும்.
‘எது, என்ன, எங்கு, எப்படி, எத்தனை, எப்பொழுது, எவற்றை, எதற்கு, ஏன், யார், யாது,
யாவை’ போன்றன வினாச்சொற்கள் ஆகும்.
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சரியான வினாச்சொல்லை இட்டு நிரப்புக.
1. 	நெல்லையப்பர் க�ோவில் ___________ உள்ளது ?
2.

முதல் ஆழ்வார்கள் ___________ பேர் ?

3.

___________ ச�ொற்களைப் பேச வேண்டும் ?

4.

அறநெறிச்சாரம் பாடலை எழுதியவர் ___________?

5.

அறநெறிச்சாரம் என்பதன் ப�ொருள் ___________?

பின்வரும் த�ொடரைப் படித்து வினாக்கள் எழுதுக.
பூங்கொடி தன் த�ோழியுடன் திங்கட்கிழமை காலையில் பேருந்தில் ஏறிப் பள்ளிக்குச்
சென்றாள்.
(எ.கா.) பூங்கொடி பள்ளிக்கு எப்படிச் சென்றாள்?
1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
தலைப்புச் செய்திகளை முழு ச�ொற்றொடர்களாக எழுதுக.
(எ.கா.) தலைப்புச் செய்தி: தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை த�ொடக்கம் – வானிலை
மையம் அறிவிப்பு.
தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை த�ொடங்கி உள்ளது என்று வானிலை மையம்
அறிவித்துள்ளது.
1. 	சாலையில் கிடந்த பணத்தை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த மாணவன் - மாவட்ட ஆட்சியர்
பாராட்டு
2.

தமுக்கம் மைதானத்தில் புத்தகக் கண்காட்சி த�ொடக்கம் - மக்கள் ஆர்வத்துடன்
வருகை

3. 	தேசிய அளவிலான கைப்பந்துப் ப�ோட்டி – தமிழக அணி வெற்றி
4.

மாவட்ட அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சி – ஏழாம் வகுப்பு மாணவி முதலிடம்

5.

மாநில அளவிலான பேச்சுப்போட்டி- சென்னையில் இன்று த�ொடக்கம்

கட்டுரை எழுதுக.
ஒற்றுமையே உயர்வு
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ம�ொழிய�ோடு விளையாடு

கீழ்க்காணும் படங்கள் சார்ந்த ச�ொற்களை எழுதுக.
(எ.கா.) கரும்பலகை, வகுப்பறை, _______________
_____________________________________
_____________________________________
(எ.கா.) மரம், நடைபாதை, ____________________
_____________________________________
_____________________________________
கீழ்க்காணும் ச�ொற்களைப் பெயர்ச்சொல்லாகவும் வினைச்சொல்லாகவும் பயன்படுத்தித்
த�ொடர்கள் உருவாக்குக. (விதை, கட்டு, படி, நிலவு, நாடு, ஆடு)
(எ.கா.) விதை

விதைநெல் வாங்கினான்.
ச�ோளம் விதைத்தான்.

நிற்க அதற்குத் தக...
என் ப�ொறுப்புகள்...
1. எந்தச் சூழ்நிலையிலும் இனிய சொற்களையே பேசுவேன்.
2. அனைவரிடமும் மரியாதையுடன் நடந்து க�ொள்வேன்.
3. என் வாழ்வில் எளிமையைக் கடைப்பிடிப்பேன்.
4. திருக்குறள் கூறும் ஒப்புரவு நெறியைப் பின்பற்றி நடப்பேன்.

கலைச்சொல் அறிவ�ோம்.
குறிக்கோள் - Objective

ப�ொதுவுடைமை - Communism

வறுமை

- Poverty

செல்வம்

- Wealth 	கடமை

- Responsibility

ஒப்புரவுநெறி - Reciprocity

லட்சியம்

- Ambition

- Neighbour

நற்பண்பு

அயலவர்

- Courtesy

இணையத்தில் காண்க
அறக்கருத்துகளைக் கூறும் நூல்களின் பெயர்களை இணையத்தில் தேடித் த�ொகுக்க.
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வாழ்வியல்

இயல்

இரண்டு

திருக்குறள்

வினைசெயல் வகை
1.	ப�ொருள்கருவி காலம் வினைஇடன�ொடு ஐந்தும்
இருள்தீர எண்ணிச் செயல்.
ப�ொருள் : வேண்டிய ப�ொருள், ஏற்ற கருவி, தகுந்த காலம், மேற்கொள்ளும் செயலின்
தன்மை , உரிய இடம் ஆகிய ஐந்தையும் ஐயம்தீர ஆராய்ந்து ஒரு செயலைச்
செய்ய வேண்டும்.
2.

வினையால் வினையாக்கிக் க�ோடல் நனைகவுள்

	யானையால் யானையாத் தற்று.*
ப�ொருள் : ஒரு யானையைக்கொண்டு மற்றொரு யானையைப் பிடிப்பர். அதுப�ோல ஒரு
செயலைச் செய்யும்போதே அச்செயலால் மற்றொரு செயலையும் செய்து முடித்துக்
க�ொள்ளல் வேண்டும்.
அணி

: உவமை அணி

அவை அஞ்சாமை
3.

கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன்
கற்ற செலச்சொல்லு வார்.
ப�ொருள் : தாம் கற்றவற்றைக் கற்றவர்முன் தெளிவாகச் ச�ொல்ல வல்லவர், கற்றவருள்
மிகவும் கற்றவராக மதிக்கப்படுவார்.

4.

கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லித் தாம்கற்ற
மிக்காருள் மிக்க க�ொளல்.
ப�ொருள் : கற்றவர் முன் தான் கற்றவற்றை மனத்தில் பதியும்படி ச�ொல்லி, அவர்கள்
கற்றவற்றையும் கேட்டு, அறிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.

நாடு
5.

உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும்

	சேராது இயல்வது நாடு.*
ப�ொருள்: மிக்க பசியும், ஓயாத ந�ோயும், அழிவு செய்யும் பகையும் சேராமல் நல்ல வகையில்
நடைபெறுவதே நாடாகும்.
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6.

நாடென்ப நாடா வளத்தன நாடல்ல
நாட வளம்தரு நாடு.
ப�ொருள் : பெரிய அளவில் முயற்சி இல்லாமல் வளம்தரும் நாடே சிறந்த நாடாகும். முயற்சி
செய்து சேரும் வளத்தை உடைய நாடு சிறந்த நாடு ஆகாது.

அரண்
7.

மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழல்
காடும் உடையது அரண்.
ப�ொருள் : தெளிந்த நீரும், நிலமும், மலையும், அழகிய நிழல் உடைய காடும் ஆகிய நான்கும்
உள்ளதே அரண் ஆகும்.

8.

எனைமாட்சித்து ஆகியக் கண்ணும் வினைமாட்சி
இல்லார்கண் இல்லது அரண்.
ப�ொருள் : அரண் எவ ்வளவு பெருமையுடையதா க இருந்தாலும், செயல் சிறப்பு
இல்லாதவரிடத்தில் அது பயனில்லாதது ஆகும்.

பெருமை
9.

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்புஒவ்வா

	செய்தொழில் வேற்றுமை யான்.*
ப�ொருள் : பிறப்பால் மக்கள் அனைவரும் ஒத்த இயல்புடையவர்களே. அவர்கள்
செய்யும் நன்மை, தீமையாகிய செயல்களால் அவர்களது சிறப்பியல்புகள்
ஒத்திருப்பதில்லை.
10.	பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
அருமை உடைய செயல்.
ப�ொருள் : உயர்ந்த பண்புகளை உடையவர் செய்வதற்கு அரிய செயல்களை உரிய
நெறிமுறையில் செய்து முடிப்பர்.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. __________ ஒரு நாட்டின் அரணன்று.
		

அ) காடு

ஆ) வயல் 		

இ) மலை

ஈ) தெளிந்த நீர்

2. மக்கள் அனைவரும் __________ ஒத்த இயல்புடையவர்கள்.
		

அ) பிறப்பால்

ஆ) நிறத்தால் 		

இ) குணத்தால்

ஈ) பணத்தால்
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3. ‘ நாடென்ப’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது_________.
		

அ) நான் + என்ப

ஆ) நா + டென்ப

இ) நாடு + என்ப

ஈ) நாடு + டென்ப

4. கண் + இல்லது என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _________.
		

அ) கணிஇல்லது

ஆ) கணில்லது

இ) கண்ணில்லாது

ஈ) கண்ணில்லது

பின்வரும் குறட்பாக்களில் உவமையணி பயின்றுவரும் குறளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
	செய்தொழில் வேற்றுமை யான்.
2. வினையான் வினையாக்கிக் க�ோடல் தனைகவுள்
	யானையால் யானையாத் தற்று.
3. கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லித் தாம்கற்ற
மிக்காருள் மிக்க க�ொளல்.
குறுவினா
1. ஒரு செயலைச் செய்ய எவற்றையெல்லாம் ஆராய வேண்டும்?
2. ஒரு நாட்டுக்கு எவையெல்லாம் அரண்களாக அமையும்?
3. சிறந்த நாட்டின் இயல்புகளாக வள்ளுவர் கூறுவன யாவை?
படங்களுக்குப் ப�ொருத்தமான திருக்குறளை எழுதுக.

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

------------- ------------- ------------- ------------------------- ------------- -------------
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இயல்

மூன்று

மோனுடம சவல்லும

கற்றல் ்ெோககங்கள்
Ø

பா்டலின சபாருள் அறிய அ்கராதிலயப பயனபடுத்தும் தி்ன சபறுதல

Ø

ஆளுலம்கள் பற்றிய விவரங்கல்ளத் சதாகுத்து வல்கபபடுத்திப கபசும் தி்ன
சபறுதல

Ø

இ ை க் ்க ம ா ன உ ் ல வ ப க ப ணு த ல , உ ை ர வு ்க ல ்ள க் ல ்க ய ா ளு த ல ,
தனனம்பிக்ல்கயு்டன சூேல்கல்ள எதிரச்காள்ளுதல கபான் வாழ்க்ல்கத்
தி்ன்கல்ளப சபறுதல

Ø

ச�ாற்்களின தனலமயிலன சமாழியில அல்டயா்ளம் ்கண்டு பயனபடுத்துதல
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இயல்

மூன்று

கவிதைப்பேழை

மலைப்பொழிவு
உ லக ம க ்க ள் சா தி , ம த ம் , ம�ொ ழி மு த லி ய வ ற்றா ல்
பிரிந்துள்ளனர். இப்பிரிவினைகள் காரணமாக மக்களிடையே
முரண்பாடுகளும் ம�ோதல்களும் ஏற்படுகின்றன. எல்லாரிடமும்
அன்பு காட்டி அமைதியையே வாழ்வியல் நெறியாகக் க�ொண்டு
வாழ்ந்தால் உலகம் உயர்வடையும். இவ்வுண்மைகளை இயேசு
காவியம் வழி அறிவ�ோம்.

சாந்தம் உடைய�ோர் பேறுபெற்றோர் எனத்
தத்துவமும் ச�ொன்னார் – இந்தத்
தாரணி முழுவதும் அவர்களுக்கு உரியது
தலைவர்கள் அவர்என்றார்!

இரக்கம் உடைய�ோர் பேறுபெற்றோர் என
இயேசுபிரான் ச�ொன்னார் – அவர்
இரக்கம் காட்டி இரக்கத்தைப் பெறுவர்
இதுதான் பரிசுஎன்றார்

மாந்தரின் வாழ்வில் தேவைப் படுவது
சாந்தம் தான்என்றார் – அது
மண்ணையும் ஆளும் விண்ணையும் ஆளும்
மகத்துவம் பார்என்றார்!

*வாயும் வயிறும் ஆசையில் விழுந்தால்
வாழ்க்கை பாலைவனம் – அவர்
தூய மனத்தில் வாழ நினைத்தால்
எல்லாம் ச�ோலைவனம்!

சாதிகளாலும் பேதங்களாலும்
தள்ளாடும் உலகம் – அது
தர்மம் ஒன்றை நம்பிய பிறகே
அடங்கிவிடும் கலகம்!

தமையும் வாட்டிப் பிறரையும் வாட்டும்
சண்டை சச்சரவு – தினம்
தன்னாடு என்றும் பிறர்நாடு என்றும்
பேசும் ப�ொய்யுறவு!

ஓதும் ப�ொருளாதாரம் தனிலும்
உன்னத அறம்வேண்டும் – புவி
உயர்வும் தாழ்வும் இல்லா தான
வாழ்வினைப் பெறவேண்டும்.

இமைக்கும் ப�ோதில் ஆயிரம் ப�ோட்டி
எத்தனை வீண்கனவு – தினம்
இவை இல்லாது அமைதிகள் செய்தால்
இதயம் மலையளவு !*
- கண்ணதாசன்

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
சாந்தம்	

– அமைதி

தாரணி

–

உலகம்

மகத்துவம்	

– சிறப்பு

தத்துவம்	

–

உண்மை	

பேதங்கள்

– 	வேறுபாடுகள்

இரக்கம்	

– 	கருணை
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்போடலின் ச்போருள்
(தம சீ்ர்களுக்கு அறிவுணர கூ்ற எணணிய இ்யசுநபாதர ஒரு குன்றின் மீது ஏறி நின்று
்பெத் யதபா்ஙகினபார.)
ெபாநதம என்னும அணமதியபான பணபு ய்கபாண்வர்கள் ்பறு யபற்்றவர்கள். இநத
உ்்கம முழுவதும அவர்களுக்்்க உரியது. அவர்க்ள தண்வர்கள் ஆவர என்்ற
உணணமணய இ்யசுநபாதர கூறினபார. மனித வபாழக்ண்கயில் ்தணவப்படுவது யபபாறுணம. அது
மணணையும விணணையும ஆட்சி யெய்யும யபருணமயுண்யது என்்றபார.
இவவு்்கம ெபாதி்களபாலும ்கருத்து ்வறுபபாடு்களபாலும நிண்தடுமபாறுகி்றது. அ்றம
என்கி்ற ஒன்்றணன நமபியபி்றகு ெணண்்கள் நீஙகி உ்்கம அணமதியபாகி விடும. யபபாருள்
ஈட்டுவதிலும அ்றவழிணயப் பின்பற்்ற ்வணடும. இவவு்்கம ஏற்்றத்தபாழவு இல்்பா
வபாழணவப் யப்ற ்வணடும.
இரக்்கம உண்்யபா்ர ்பறுயபற்்றவர ஆவர. அவர்கள் பி்ற உயிர்களின் மீது இரக்்கம
்கபாட்டி இண்றவனின் இரக்்கத்ணதப் யபறுவர. இதுதபான் அவர்களுக்்கபான பரிசு. மனிதன்
ஆணெயில் விழுநதுவிட்்பால் அவனது வபாழவு பபாண்வனம்பபால் பயனற்்றதபாகிவிடும.
அவன் நல்் உள்ளத்்தபாடு வபாழநதபால் அவன் வபாழக்ண்க ம்ரச்்ெபாண்யபா்க மபாறிவிடும.
மனிதர்கள் ெணண் ெச்ெரவு்களபால் தபாமும துன்புற்றுப் பி்றணரயும துன்புறுத்துகின்்றனர.
்மலும அவர்கள் தன்னபாடு என்றும, பி்றரநபாடு என்றும ்பசி உணணமயில்்பா உ்றவு்களபா்க
வபாழகின்்றனர.
்க ண ணி ண ம க் கு ம ் ந ர த் தி ற் கு ள் ந ் க் கு ம ஆ யி ர ம ் ப பா ட் டி ்க ள பா ல் ப ய ன ற் ்ற
்கனவு்கள்தபாம ்தபான்றுகின்்றன. இணவ இல்்பாமல் அணமதியபா்க வபாழநதபால் இதயம
மண்யளவு உயரநததபா்க மபாறும.

நூல் சவளி
க ண ண ே கா ெ னி ன் இ ய ற் த ப ய ர மு த் ர ே ய கா .
இ வ ர க வி ய ை சு எ ன் னு ம் சி ை ப் பு ப் த ப ய ை கா லு ம்
அ ர ை க க ப் ப டு கி ை கா ர . க கா வி ய ங க ள , க வி ர ே க ள ,
கட்டுரைகள, சிறுகரேகள, �காடகஙகள, புதினஙகள தபகான்ை
இ்லககிய வடிவஙகளில் பல்தவறு நூல்கரள எழுதியுளளகார.
ஏைகாளமகான திரைப்படப் பகாடல்கரளயும் எழுதியுளளகார. இவர ேமிைக
அைெரவக கவிஞைகாகவும் இருநதுளளகார.
இதயசுவின் வகாழ்கரக வை்லகாற்ரையும் அவைது அறிவுரைகரளயும் கூறும் நூல்
இதயசுககாவியம் ஆகும். இநநூலில் உளள மர்லப்தபகாழிவு என்னும் பகுதியிலிருநது சி்ல
பகாடல்கள இஙகுத் ேைப்பட்டுளளன.

கற்பதவ கற்றபின்
இ ் ய சு வி ன் வ பா ழ வி ல் ந ் ந த சு ண வ ய பா ன நி ்க ழ வு ஒ ன் றி ண ன அ றி ந து வ ந து
வகுப்பண்றயில் பகிர்க.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. மனித வாழ்க்கையில் தேவைப்படுவது _________.
		

அ) பணம்

ஆ) ப�ொறுமை 		

இ) புகழ்	

ஈ) வீடு

2.	சாந்த குணம் உடையவர்கள் _____________ முழுவதையும் பெறுவர்.
		

அ) புத்தகம்	

ஆ) செல்வம்		

இ) உலகம்	

ஈ) துன்பம்

3. ’மலையளவு’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _________.
		

அ) மலை + யளவு		

ஆ) மலை + அளவு				

		

இ) மலையின் + அளவு

ஈ) மலையில் + அளவு

4. ’தன்னாடு’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _________.
		

அ) தன் + னாடு		

ஆ) தன்மை + னாடு				

		

இ) தன் + நாடு		

ஈ) தன்மை + நாடு

5. இவை + இல்லாது என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் __________.
		

அ) இவையில்லாது ஆ) இவைஇல்லாது

இ) இவயில்லாது

ஈ) இவஇல்லாது

பொருத்துக.
1.

சாந்தம்	

–

சிறப்பு

2.

மகத்துவம்	

–

உலகம்

3.

தாரணி

– 	கருணை

4.

இரக்கம்	

–

அமைதி

குறுவினா
1.

இந்த உலகம் யாருக்கு உரியது?

2.

உலகம் நிலைதடுமாறக் காரணம் என்ன?

3.

வாழ்க்கை மலர்ச்சோலையாக மாற என்ன செய்ய வேண்டும்?

சிறுவினா
	சாந்தம் பற்றி இயேசுகாவியம் கூறுவன யாவை?
சிந்தனை வினா
எல்லா மக்களும் ஒற்றுமையாக வாழ என்ன செய்ய வேண்டும்?
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இயல்

மூன்று

கவிததப்்பதை

தன்தை அறிதல்
ஒ வ ய வ பா ரு ம னி த ரு க் கு ள் ளு ம த னி த் த ன் ண ம யு ம
த னி த் தி ்ற ண ம யு ம இ ரு க் கு ம . அ ண த அ றி ய பா த வ ண ர யி ல்
எதிர்கபா்ம அச்ெமூட்டும. நபாம யபார, நம ஆற்்றல் என்ன
என்பணத உைரநதுய்கபாண்பால் வபாழக்ண்க எளிதபாகிவிடும.
இக்்கருத்திணன விளக்கும ்கவிணத ஒன்றிணன அறி்வபாம.

அன்லறக்குத்்தான் அம்மா காக்காவிற்கு
அது குயில் குஞ்சு என்று ய்தரிந்்தது
ய்தரிந்்த பிறகு
இனிலமல் நாம் லேர்ந்து வாழ முடி�ாது.
லபாய்விடு என்றது
பாவம் குயில் குஞ்சு!
அது எங்குப லபாகும்?
அதுக்கு என்ன ய்தரியும்?
அது எபபடி வாழும்?
குயில் குஞ்சும்
எவவளேலவா யகஞ்சிப பார்த்்தது
அம்மா காக்கா லகட்கவில்லல
கிளேம்பிப லபாகச் யோல்லிவிட்டது
குயில் குஞ்ோல் அம்மா காக்லகல�ப
பிரி�முடி�வில்லல
அதுவும் அந்்த மைத்திலலல�
வாழ ஆைம்பித்்தது

குளிரில் நடுங்கி�து
மலழயில் ஒடுங்கி�து
யவயிலில் காய்ந்்தது
அ்தற்குப பசித்்தது
்தாலன இலை ல்தடத் ய்தாடங்கி�து

அம்மா காக்லகல�ப லபால “கா” என்று
அலழக்க மு�ற்சி யேய்்தது
ஆனால் அ்தற்குச் ேரி�ாக வைவில்லல

வாழ்க்லக எபபடியும்
அல்த வாழப பழக்கிவிட்டது
ஒரு விடி�லில் குயில் குஞ்சு
“கூ” என்று கூவி�து
அன்று ்தாயனாரு
குயில் என்று கணடு யகாணடது.

அ்தற்குக் கூடு கட்டத் ய்தரி�ாது
பாவம் சிறி� பறலவ்தாலன!
கூடு கட்ட அ்தற்கு �ாரும்
யோல்லித் ்தைவும் இல்லல
அம்மா அபபா இல்லல
ல்தாழர்களும் இல்லல

- லே. பிருந்்தா
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கவிததயின் உட்ச்போருள்
கு யி ல் ஒ ன் று ்க பா க் ண ்க யி ன் கூ ட் டி ல் மு ட் ண ் யி டு கி ்ற து . மு ட் ண ் யி லி ரு ந து
யவளிவநத குயில்குஞ்சு தன்ணனக் ்கபாக்ண்கக்குஞ்ெபா்க எணணிக் ்கபாக்ண்கணயப் ்பபா்்வ
்கணரய முயல்கி்றது. தனி்ய யென்று வபாழ அஞ்சுகி்றது. தபான் குயில் என்பணதயும தன்
குரல் இனிணமயபானது என்பதணனயும உைரநத பி்றகு தன்னமபிக்ண்கயு்ன் வபாழத்
யதபா்ஙகுகி்றது. நபாமும நமது ஆற்்றண் உைரநது ய்கபாண்பால் வபாழவில் ெபாதணன்கணளப்
புரிய்பாம என்பது இக்்கவிணதயின் உட்யபபாருள் ஆகும.

நூல் சவளி
தெ. பிருநேகா புகழ்தபற்ை தபணகவிஞரகளுள ஒருவர. மரை பற்றிய பகிரேல்கள,
வீடு முழுகக வகானம், மகளுககுச் தெகான்ன கரே ஆகிய கவிரே நூல்கரள
எழுதியுளளகார.
இககவிரே மகளுககுச் தெகான்ன கரே என்னும் நூலிலிருநது எடுத்துத் ேைப்பட்டுளளது.

கற்பதவ கற்றபின்
ப்றணவ்கள், வி்ஙகு்கள் ஆகியவற்றுக்கு உரிய தனித்தன்ணம்கணளப் பட்டியலிடு்க.

மதிபபீடு
ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.
1. கூடு ்கட்்த் யதரியபாத ப்றணவ _______.
அ) ்கபாக்ண்க

ஆ) குயில்

இ) சிட்டுக்குருவி

ஈ) தூக்்கைபாஙகுருவி

2. ‘தபாயனபாரு’ என்னும யெபால்ண்ப் பிரித்து எழுதக் கிண்ப்பது ________.
அ) தபா + ஒரு

ஆ) தபான் + யனபாரு

இ) தபான் + ஒரு

ஈ) தபா்ன + ஒரு

குறுவினபா
1.

்கபாக்ண்க ஏன் குயில் குஞ்ணெப் ்பபா்கச் யெபான்னது?

2.

குயில்குஞ்சு தன்ணன எப்்பபாது ‘குயில்’ என உைரநதது?

சிறுவினபா
குயில்குஞ்சு தன்னமபிக்ண்கயு்ன் வபாழத் யதபா்ஙகிய நி்கழணவ எழுது்க.
சிநதணன வினபா
உங்களி்ம உள்ள தனித்தன்ணம்களபா்க நீங்கள் ்கருதுவன யபாணவ?
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உரைநடை உலகம்

இயல்

மூன்று

கண்ணியமிகு தலைவர்

ம க ்க ளு க் கு வ ழி கா ட் டி ய த லை வ ர ்க ள் ப லர் . அ வ ர ்க ள்
ஒவ்வொருவரும் தமக்கே உரிய தனித்தன்மையான பண்புகளால்
மு த் தி ரை ப தி த் து ள்ள ன ர் . எ ளி மை , நே ர ்மை , உ ழை ப் பு ,
ப�ொறுமை, நாட்டுப்பற்று முதலிய பண்புகளை ஒருங்கே க�ொண்டு
சிறந்து விளங்கிய தலைவர் ஒருவர் ‘கண்ணியமிகு’ என்னும்
அடைம�ொழியால் அழைக்கப்படுகிறார். அப்பெருமைமிகு
தலைவரைப் பற்றி அறிவ�ோம்.
ந ா டு
மு ழு வ து ம்
ம க ்க ள்
வி டு த லை ப்
ப�ோ ர ாட்ட த் தி ல்
த ங ்க ளை மு ழு மை ய ாக ஈ டு ப டு த் தி க்
க�ொண்டிருந்த காலம் அது. காந்தியடிகள்
ஒ த் து ழை ய ாமை
இ ய க ்க த்தை
அ றி வி த் து
அ தி ல் இ ளை ஞ ர ்க ள்
திரளாகக் கலந்து க�ொள்ளவேண்டும்
எ ன் று வேண் டு க�ோ ள் வி டு த்தார் .
அப்போது இளைஞர் ஒருவர் திருச்சி
தூ ய வ ள ன ார் க ல் லூ ரி யி ல் ப யி ன் று
க�ொண் டி ரு ந ்தார் . காந் தி ய டி க ளி ன்
வேண் டு க�ோ ள் அ வ ரு க் கு ள் தீ ர ா த
விடுதலை வேட்கையை ஏற்படுத்தியது.
த ம து
க ல் வி யை வி ட
ந ா ட் டி ன்
விடுதலையே மேலானது என்று எண்ணி
ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் கலந்து
க�ொண்டார்.

எளிமையின் சிகரம்
அந்த இளைஞர் பிற்காலத்தில் பெரிய அரசியல் தலைவராக வளர்ந்தார். அவர் ப�ொது
நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து க�ொள்வதற்குத் தனி மகிழுந்தில் செல்லமாட்டார். த�ொடர்வண்டி,
பேருந்து ப�ோன்ற ப�ொதுப்போக்குவரத்து ஊர்திகளையே பயன்படுத்துவார். அன்பர்
ஒருவர் அவருக்கு ஒரு மகிழுந்தைப் பரிசளித்தார். ஆனால் அவர் அதை ஏற்க மறுத்து
எப்போதும்போல் த�ொடர்வண்டியிலேயே பயணம் செய்தார். அவர் சார்ந்திருந்த
இயக்கத்தின் சார்பாக அவருக்கு ஒரு மகிழுந்தும் பெருந்தொகையும் பரிசளிக்கப்பட்டன.
அவற்றையும் தாம் த�ொடங்கி வைத்த கல்லூரியின் பயன்பாட்டிற்கு அளித்துவிட்டார்.

51

7th Std Tamil Term 3 Updated 06.08 51

07-08-2020 10:45:23

ஆடம்பரம் அற்ற திருமணம்
அவரது குடும்ப நிகழ்வுகளிலும் எளிமையைக் காணமுடிந்தது. அவர் தம் ஒரே
மகனுக்குத் திருமணம் செய்ய முடிவு செய்தார். அவர் மிகப்பெரிய தலைவர் என்பதால்
அவரது இல்லத் திருமணம் மிகவும் ஆடம்பரமாக நிகழப்போகிறது என்று எல்லாரும்
எண்ணியிருந்தனர். ஆனால் எவ்வித ஆடம்பரமும் இல்லாமல் மிக எளிமையாகத் தம்
மகனின் திருமணத்தை நடத்தி முடித்தார். பெண் வீட்டாரிடம் மணக்கொடை பெறுவது
பெருகியிருந்த அக்காலத்தில் மணக்கொடை பெறாமல் அத்திருமணத்தை நடத்தினார்.
மேலும் “மணக்கொடை வாங்கும் திருமணங்களில் கலந்து க�ொள்ள மாட்டேன்“ என்று
வெளிப்படையாக அறிவித்தார்.

நேர்மை
அந்தத் தலைவர் ஒருமுறை தமது இயக்க அலுவலகத்தில் இருந்த ப�ோது அங்கிருந்த
பணியாளரை அழைத்தார். அவரிடம் ஓர் உறையையும் பணத்தையும் க�ொடுத்து,
“அஞ்சல்தலை வாங்கி இந்த உறையில் ஒட்டி அஞ்சலில் சேர்த்து விடுங்கள்“ என்று
கூறினார். அந்தப் பணியாளர் “ஐயா நம் அலுவலகத்திலேயே அஞ்சல்தலைகள் வாங்கி
வைத்துள்ளோம், அவற்றிலிருந்து ஒன்றை எடுத்து ஒட்டி விடுகிறேன்“ என்றார். அதற்கு
அந்தத் தலைவர், “வேண்டாம். இது நான் தனிப்பட்ட முறையில் அனுப்பும் கடிதம்.
அதற்கு இயக்கப் பணத்தில் இருந்து வாங்கப்பட்ட அஞ்சல்தலைகளைப் பயன்படுத்துவது
முறையாகாது“ என்று கூறினார்.

மொழிக்கொள்கை
இந்தியா விடுதலை பெற்ற பிறகு நாட்டின் ஆட்சிம�ொழியைத் தேர்வு செய்வது
த�ொடர்பான கூட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெற்றது. மிகுதியான மக்கள் பேசும்
ம�ொழியை ஆட்சி ம�ொழியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்றனர் சிலர்; பழமை வாய்ந்த
ம�ொழியை ஆட்சிம�ொழியாகத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்தனர்
வேறு சிலர். ஆனால் அந்தத் தலைவர் “பழமையான ம�ொழிகளிலே ஒன்றைத்தான்
ஆட்சிம�ொழி ஆக்க வேண்டும் என்றால், அது தமிழ்மொழிதான் என்று நான் உறுதியாகச்
ச�ொல்வேன். இன்னமும் விரிவாகச் ச�ொல்ல வேண்டும் என்றால் திராவிட ம�ொழிகள்தாம்
இந்த மண்ணிலே முதன்முதலாகப் பேசப்பட்ட ம�ொழிகள். அவற்றுள் மிகவும் இலக்கியச்
செறிவுக�ொண்ட தமிழ்மொழி தான் மிகப் பழமையான ம�ொழி. எனவே, தமிழ்மொழியை
நாட்டின் ஆட்சிமொழியாக அறிவிக்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டார்.

நாட்டுப்பற்று
அந்தத் தலைவரின் உள்ளத்தில் எப்போதும் நாட்டுப்பற்று மேல�ோங்கி இருந்தது.
இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே 1962 ஆம் ஆண்டு ப�ோர் மூண்டது. அப்போது
தனது ஒரே மகனைப் ப�ோர்முனைக்கு அனுப்ப ஆயத்தமாக இருப்பதாகத் தெரிவித்து அந்தத்
தலைவர் அப்போதைய முதன்மை அமைச்சர் ஜவகர்லால் நேருவுக்குக் கடிதம் எழுதினார்.
இத்தகைய சிறப்புகளுக்கெல்லாம் உரிய தலைவர் யார் தெரியுமா?
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அ வ ர த பா ன் ்க ண ணி ய மி கு ்க பா யி ் த
மி ல் ் த் . அ வ ர து இ ய ற் ய ப ய ர மு ்க ம ம து
இ சு ம பா யி ல் . ஆ ன பா ல் ம க் ்க ள் அ வ ண ர
அ ன் ் ப பா டு ்க பா யி ் த மி ல் ் த் எ ன் று
அணழத்தனர. ‘்கபாயி்த மில்்த்’ என்னும
அரபுச் யெபால்லுக்குச் ெமுதபாய வழி்கபாட்டி
என்று யபபாருள். அப்யபயருக்்்கற்ப மக்்களின்
வழி்கபாட்டியபா்கத் தி்கழநதபார அவர.

சதரிநது சதளி்வோம
ேமிைக அைசியல் வகானில் கவவியிருநே
ககாரிருரள அகற்ை வநே ஒளிககதிைகாகக
ககாயிதே மில்்லத் முகமது இஸ்மகாயில்
அவரகள திகழ்கிைகார.
– அறிஞர அணணகா
இப்படிப்பட்ட ேர்லவர கிரடப்பது அரிது.
அவர �ல்்ல உத்ேமமகான மனிேர.
- ேநரே தபரியகார

அைசியல் ச்போறுபபுகள்

்கபாயி்த மில்்த் 1946 முதல் 1952 வணர
அப்்பபாணதய யென்ணன மபா்கபாைச் ெட்்மன்்ற
உறுப்பினரபா்க இருநது சி்றப்பபா்கப் பணியபாற்றினபார. இநதிய அரசிய்ணமப்பு உருவபாக்்கக்
குழு உறுப்பினரபா்கவும பணியபாற்றினபார. இநதியபா விடுதண் யபற்்றபின் மபாநி்ங்களணவ
உறுப்பினர, மக்்களணவ உறுப்பினர எனப் ப் யபபாறுப்பு்களில் இருநது மக்்களுக்்கபா்கத்
யதபாணடு யெய்தபார.

கல்விப்பணி
்கல்வி ஒன்றுதபான் ஒட்டுயமபாத்தச் ெமூ்க வளரச்சிக்கு உறுதுணையபா்க இருக்கும
என்று எணணினபார ்கபாயி்த மில்்த். “்கல்வி மிகுநதிடில் ்கழிநதிடும ம்ணம“ என்்ற
முதுயமபாழிக்கு ஏற்பக் ்கல்வி நிறுவனங்கணள உருவபாக்்க நிணனத்தபார. திருச்சியில்
ஜமபால் மு்கமமது ்கல்லூரி, ்்கரளபாவில் ஃபரூக் ்கல்லூரி ஆகியவற்ண்றத் யதபா்ங்க அவ்ர
்கபாரைமபா்க இருநதபார.

சதோழில்துத்ற
அவர மி்கச் சி்றநத யதபாழில்துண்ற அறிவுயபற்றிருநதபார. இநதிய நபாட்டின் ்கனிம
வளங்கணளப் பற்றிப் நபா்பாளுமன்்றத்தில் எடுத்துணரத்தபார. இதனபால் இநதிய அரசு ்கனிம
வளங்கணளப் பயன்படுத்தும பல்்வறு திட்்ங்கணள நண்முண்றப்படுத்தியது. அதன்
மூ்ம யதபாழில்துண்ற வளரச்சி அண்நதது. மக்்கள் ்நரடியபா்கவும மண்றமு்கமபா்கவும
்வண்வபாய்ப்பிணனப் யபற்்றனர.
தண்வர்கள் ப்ரபாலும பபாரபாட்்ப்பட்் பணபபாளர அவர. எல்்பாரி்மும ்வறுபபாடு
இல்்பாமல் எளிணமயபா்கப் பழகும தன்ணம ய்கபாண்வரபா்க விளஙகினபார. தம வபாழநபாள்
முழுவதும ெமய நல்லிைக்்கத்ணதப் ்பணிவநதபார. இத்தண்கய சி்றப்பு மிக்்க தண்வர்களின்
யபருணம்கணள அறிநது ்பபாற்றுவது நமது ்க்ணமயபாகும.

கற்பதவ கற்றபின்
எளிணமயின் அண்யபாளமபா்கத் தி்கழநத பி்ற தண்வர்கள் குறித்து வகுப்பண்றயில் ்பசு்க.

53

7th Std Tamil Term 3 Updated 06.08 53

07-08-2020 10:45:23

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. 	காயிதே மில்லத் _______பண்பிற்கு உதாரணமாகத் திகழ்ந்தார்.
		

அ) தண்மை	

ஆ) எளிமை		

இ) ஆடம்பரம்		 ஈ) பெருமை

2. 'காயிதே மில்லத்' என்னும் அரபுச் ச�ொல்லுக்குச் _______ என்பது ப�ொருள்.
		

அ) சுற்றுலா வழிகாட்டி		

ஆ) சமுதாய வழிகாட்டி

		

இ) சிந்தனையாளர்			

ஈ) சட்ட வல்லுநர்

3. விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தின்போது காயிதே மில்லத் _______ இயக்கத்தில்
கலந்துக�ொண்டார்.
		

அ) வெள்ளையனே வெளியேறு

ஆ) உப்புக் காய்ச்சும்

		

இ) சுதேசி 			

ஈ) ஒத்துழையாமை

4. 	காயிதே மில்லத் தமிழ்மொழியை ஆட்சிம�ொழியாக்க வேண்டும் என்று பேசிய
இடம் _______.
		

அ) சட்டமன்றம்

ஆ) நாடாளுமன்றம்

இ) ஊராட்சி மன்றம்

ஈ) நகர் மன்றம்

5. ’எதிர�ொலித்தது’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _______.
		

அ) எதிர் + ர�ொலித்தது		

ஆ) எதில் + ஒலித்தது

		

இ) எதிர் + ஒலித்தது		

ஈ) எதி + ர�ொலித்தது

6. முதுமை+ம�ொழி என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _______.
		

அ) முதும�ொழி

ஆ) முதுமைம�ொழி

இ) முதியம�ொழி

ஈ) முதல்மொழி

குறுவினா
1.

விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தில் காயிதே மில்லத் அவர்களின் பங்கு பற்றி எழுதுக.

2. 	காயிதே மில்லத் அவர்கள் தன் குடும்பத்திலும் எளிமையைக் கடைப்பிடித்தார்
என்பதற்குச் சான்றாக உள்ள நிகழ்வை எழுதுக.
சிறுவினா
ஆட்சிம�ொழி பற்றிய காயிதே மில்லத்தின் கருத்தை விளக்குக.
சிந்தனை வினா
நீங்கள் ஒரு தலைவராக இருந்தால் எத்தகைய மக்கள் நலப்பணிகளைச் செய்வீர்கள்?
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இயல்

மூன்று

விரிவானம்

பயணம்
தான் மட்டுமே மகிழ்ச்சியாக வாழ நினைப்பது மனிதப்பண்பு
அன்று. பிறருக்கு உதவி செய்வதும் பிறரது சிறு சிறு ஆசைகளை
நி றைவே ற் றி அ வ ர ்க ள து ம கி ழ் ச் சி யை க் கண் டு இ ன்பம்
அடைவதும் சிறந்த மனிதப்பண்பு ஆகும். இதனையே ஈத்துவக்கும்
இ ன்பம் எ ன் று ந ம் மு ன ் ன ோர் கு றி ப் பி ட்ட ன ர் . பி ற ரு க் கு
உதவிசெய்து மகிழ்ந்த ஒருவரின் கதையை அறிவ�ோம்.

இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த நிகழ்ச்சி இது. புறநகரில் ஓர் அஞ்சலகத்தில்
வேலை செய்துக�ொண்டிருந்த காலம்.
எனது மூன்றாவது சம்பளத்தில் நான் ஒரு மிதிவண்டி வாங்கினேன். நூற்றி எண்பது
ரூபாய். மிதிவண்டியில் ஏறிப் புறப்படுவதுதான் என் ப�ொழுதுப�ோக்கு. காற்றுத் தழுவ
ஓட்டத் த�ொடங்கியதுமே அப்படியே ஓட்டிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ப�ோலத்
த�ோன்றும். தெரிந்த ஊர்கள், தெரியாத ஊர்கள் எல்லா இடங்களுக்கும் மிதிவண்டியிலேயே
செல்வதுதான் என் பெரிய மகிழ்ச்சி. இரண்டு கூட்டாளிகளைச் சேர்த்துக் க�ொண்டு
கிருஷ்ணராஜ சாகர் அணைக்கட்டு வரைக்கும் செல்வது ஐந்து ஆறு மாதத்திற்கு
ஒருமுறையாவது நடக்கும். ஒருமுறை மகாபலிபுரம் சென்று வந்தோம்.
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ஹாசன் வழியாக மங்களூரு செல்ல வேண்டும் என்பது என் நீண்ட கால ஆசை.
வழிநெடுக காடு, மலை ஆகியவற்றின் த�ோள்களில் என் மிதிவண்டியை உருட்டிச் செல்ல
ஆர்வம் க�ொண்டிருந்தேன்.
அ தி காலை யி லேயே கி ளம் பி னே ன் . எ ல ் லா வ ற்றை யு ம் வி ட் டு வி டு த லை ய ா கி
வந்திருப்பதில் மனம் உற்சாகமுற்றிருந்தது. இரண்டு நாட்களில் ஹாசன் சேர்ந்துவிட்டேன்.
பகல் வெப்பத்தை ஈடு கட்டுவது ப�ோல் இரவில் கடும் மழை. விடியும் ப�ோது குளிரத்
த�ொடங்கிவிட்டது. ஒரே இரவில் ச�ொல்லிவைத்த மாதிரி பருவம் மாறிப் ப�ோனது. மழை
நின்றபிறகு மறுநாள் பயணத்தைத் த�ொடங்கினேன். சக்லேஷ்பூர் வரைக்கும் சிறு சிறு தூறல்.
முகத்தில் பன்னீர் தெளித்த மாதிரி இருந்த தூறலில் நனைவது கூட மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.
நிற்காமல் சென்று க�ொண்டிருந்தேன். பெரிய இறக்கத்தில் இறங்கும்போது மிதிவண்டிச்
சக்கரத்தில் காற்று இறங்கிவிட்டது. இதை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. ஒட்டுகிற கருவிகளும்
காற்றடிக்கும் கருவியும் எப்போதும் கைவசம் இருப்பது தான் வழக்கம். இந்த முறை தன்
வேலைக்காகக் கடன் வாங்கி எடுத்துச் சென்ற உறவுக்காரப் பையன் திருப்பித்தரவில்லை.
தேடிப் ப�ோனப�ோது வீடு பூட்டிக் கிடந்தது. சரி, பார்த்துக் க�ொள்ளலாம் என்கிற துணிவில்
கிளம்பிவிட்டேன்.
மிதிவண்டியைத் தள்ளிக்கொண்டு நடந்தேன். சுற்றிலும் மரங்கள். எட்டுகிற
உயரத்தில் பெரிய பெரிய பலாப்பழங்களின் த�ொங்கலாட்டம். அதற்குப்பின் தேக்கு
மரங்கள். தாவும் குரங்குகள். ஆள் சந்தடி எதுவும் கண்களில் படவில்லை. எவ்வளவு
தூரம் நடந்திருப்பேன�ோ, எனக்குத் தெரியாது. மழையின் வேகத்தையும் மீறி எழுந்த குரல்
என்னைத் தடுத்து நிறுத்தியப�ோது பாதைய�ோரம் ஒரு குடிசை தெரிந்தது. அதன் கதவுக்கு
அருகில் இருந்துதான் அந்தச் சிறுவன் குரல் க�ொடுத்தான். நான் குடிசையை நெருங்கினேன்.
”ர�ொம்ப நேரமா நனைஞ்சிட்டீங்க ப�ோல. எங்கனா நின்றிருக்கலாம்.”
அவன் என்னைப் பார்த்துச் சிரித்தான். உள்ளே ப�ோய் ஒரு துண்டை எடுத்து வந்து
தந்தான். மிதிவண்டியில் இருந்த என் த�ோள் பையை எடுத்தான். அதன் மீது இருந்த நீரை
அவனே வழித்து உதறி ஓரமாக வைத்தான். இதற்குள் உள்ளே இருந்து ஒரு நடுவயதுப்
பெண்மணி கதவருகே வந்து நின்றார். ”அம்மா, பாவம்மா இவரு” என்று என்னைக் காட்டி
அவரிடம் ச�ொன்னான் அச்சிறுவன்.
பேசக் காத்திருந்த மாதிரி அச்சிறுவன் உற்சாகமாகக் கேள்விகளைத் த�ொடுக்க
ஆரம்பித்தான்.
”எந்த ஊர்லேர்ந்து வரீங்க”?
“ பெங்களூரு”.
” மிதிவண்டியிலேவா..?”
“ம்”
அவனால் நம்ப முடியவில்லை. நம்பாமல் இருக்கவும் முடியவில்லை. மீண்டும்
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மீண்டும் கேட்டான். அவன் கண்களில் புதுவித வெளிச்சம். மழையில் நனைந்து
க�ொண்டிருந்த மிதிவண்டியை எட்டித் த�ொட்டான்.
”எவ்வள�ோ தூரம் இருக்கும் பெங்களூரு”?
”இருநூறு மையிலு”
”இருநூறு மையிலுமா மெதிச்சிகிட்டு வர்ரீங்க”
அவன் புருவம் உயர்ந்தது. ஏத�ோ ஓர் அதிசயத்தைக் கண்டது ப�ோல அவன் மனமும்
குரலும் குழையத் த�ொடங்கின.
அவனது அம்மா மீண்டும் வந்து உள்ளே வரச்சொல்லிக் கூப்பிட்டார். நானும் அவனும்
உள்ளே சென்றோம். அவசரமாய் அவர் பழம்பாய் ஒன்றை விரித்தார்.
“மிதிவண்டியில அவ்ளோ தூரம் ப�ோகலாமா?”
“ப�ோவலாமே! அதுல என்ன தப்பு? நான் கன்னியாகுமரிக்கே மிதிவண்டியில
ப�ோயிருக்கேன்” .
அவன் வியப்புத் ததும்ப என்னைப் பார்த்தான்.
”உண்மையாவா”?
“ம்”
”டில்லிக்குப் ப�ோக முடியுமா?”
“ம்”
”இமயமலைக்கு”?
“ம்”
”முடியுமா?”
”ஏன் முடியாது? மனுஷனால முடியாதது எது இருக்குது? மனசு வச்சா எங்க
வேணும்னாலும் ப�ோய் வரலாம்.”
வாய் பிளந்து நின்றவன் முகம் திடுமெனச் சுண்டியது. கரகரத்த குரலில் ச�ொல்லத்
த�ொடங்கினான்.
”எனக்கு மிதிவண்டின்னா ர�ொம்ப ஆசை. ஆனா அம்மா வாங்கித் தரமாட்றாங்க”
என்றான் அம்மாவின் பக்கம் கையைக் காட்டியபடி.
”ஏம்பா, வாய வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருக்க முடியலையா?” என்றார் அவர். சிறுவன்
குனிந்து க�ொண்டான். எனக்கு ந�ொடியில் நிலைமை புரிந்தது. ”இல்லப்பா, நீ ர�ொம்ப
சின்னப் பையன் இல்லையா? ஓட்டறது கடினமாக இருக்கும். நீ பெரியவனாய்ட்டா அம்மா

57

7th Std Tamil Term 3 Updated 06.08 57

07-08-2020 10:45:24

வாங்கித் தருவாங்க. எங்க அம்மாகூட பெரியவனாய்ட்ட பிறகுதான் வாங்கித் தந்தாங்க”
என்றேன். அந்தப் பதில் அவனுக்கு மன நிறைவாக இருந்தது. ”அப்படியாம்மா?” என்று தன்
அம்மாவைப் பார்த்தான் அச்சிறுவன். அவர் “ம்” என்று ச�ொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்றார்.
” உனக்கு ஓட்டத் தெரியுமா?”
”குரங்கு பெடல் ப�ோட்டுத்தான் ஓட்டுவேன்”
”மழை நிக்கட்டும் நான் கத்துக் க�ொடுக்கறேன்.”
அவன் மகிழ்ச்சியுடன் தலையை அசைத்துக் க�ொண்டான். உடனே அவன் தனக்குத்
தெரிந்த மிதிவண்டிப் பயிற்சியைப் பற்றிச் ச�ொல்லத் த�ொடங்கினான்.
”அரிசிக்கெரெல மாமா வீடு இருக்குது. அங்குதான் மிதிவண்டி ஓட்டக் கத்துக்கிட்டேன்.
ஆனா மாமா ர�ொம்பக் கண்டிப்பு. அவர் இல்லாத நேரத்தில் தான் மிதிவண்டியைத்
த�ொடமுடியும்.”
அச்சிறுவன் என்னோடு சுவர் ஓரம் படுத்துக்கொண்டான். என்னிடம் கதை கேட்கத்
த�ொடங்கினான். நான் சுற்றிய ஊர்களைப் பற்றியும் பார்த்த மனிதர்களைப் பற்றியும்
கேட்டான். நான் என் சிறுவயசுக் காலத்தை எண்ணியபடி எல்லாவற்றையும் ச�ொன்னேன்.
என் சின்ன வயதின் பிம்பமாக அவன் இருப்பது எனக்கு ஆனந்தமாக இருந்தது.
ப�ொழுது விடிந்தப�ோது மழை விட்டிருந்தது. சிறுவன் எனக்கு முன்னால் எழுந்து
மிதிவண்டி அருகில் நின்றிருந்தான். காற்று இறங்கிப் ப�ோன சக்கரத்தைக் கையால் சுற்றிக்
க�ொண்டிருந்தான். என்னைப் பார்த்ததும் சிரித்தான். சக்கரக் கம்பியில் சிவப்பு நிறத் துண்டுத்
துணி ஒன்றைக் கட்டிவிட்டு அது மேலும் கீழும் மாறி வருவதை ஓட்டிக் காட்டினான். நான்
சிரித்தேன்.
”ம�ொதல்ல சக்கரத்தைச் சரி செய்யணும்” என்றேன்.
”பக்கத்தூர்ல சந்திரேகெளடா
ப�ோவலாம்.”

மிதிவண்டிக் கடை வைச்சிருக்காரு. அவர் கிட்ட

மிதிவண்டியைத் தள்ளிவர அவனே முன் வந்தான். அவன் கைகள் பழகிய ஒரு
நாய்க்குட்டியின் கால்களைப் பற்றுவது ப�ோல மிதிவண்டியின் கைப்பிடிகளைப் பற்றின.
சைக்கிள் பழுதற்றிருந்தால் ஏறிப் பறந்து விடுவான் ப�ோலத் த�ோன்றியது. மணியை அழுத்தி
சத்தமெழுப்பிக் க�ொண்டே வந்தான்.
எ ன்னைப் ப ற்றி விசா ரித்தபடியே சந்திரேகெள டா சக்க ரத்தைச் சரி ச ெ ய் து ,
காற்றடைத்துத் தந்தார். நான் க�ொடுத்த பணத்தை நன்றியுடன் வாங்கிக் க�ொண்டார்.
வரும் ப�ோது அவனை மிதிவண்டியில் ஏறி ஓட்டி வரும்படி ச�ொன்னேன். அவன்
மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை. குரங்கு பெடலில் தெத்தித் தெத்தி ஓட்டினான். அவனைப்
பிடித்து நிறுத்தி இருக்கையில் உட்கார வைத்து முதுகை வளைக்காமல் இருக்கும்படி
ச�ொன்னேன். கால்கள் ஓரளவு எட்டியும் எட்டாமலும் இருந்தன. தடுமாறினான். கால்
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எட்டாமல் ப�ோகும் ப�ோது இடுப்பை அதிகமாக வளைத்து விழுந்தான்.
ஏறத்தாழ இரண்டு மணி நேரம் ஓட்டிக்கொண்டிருந்து விட்டுத் திரும்பின�ோம். அவனது
அம்மா சூடாக அவல் வறுத்துத் தந்தார். சாப்பிட்டுக் க�ொண்டிருக்கும்போதே மழை
பிடித்துவிட்டது.
மழை நின்றதும் நான் கிளம்பிட நினைத்தேன். ஆனால் சிறுவன் ”எனக்கு நல்லா ஓட்ட
கத்துத்தரன்னுதானே ச�ொன்னீங்க. எல்லாம் ப�ொய் தானா?” என்று மடக்கினான்.
மழை நின்ற பிறகு அவனை அழைத்துக் க�ொண்டு வெளியே ப�ோனேன். மிதிவண்டியை
ஓட்டிக் க�ொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று அவன் ஆசைப்பட்டான். கால் எட்டுகிறதா
இல்லையா என்று அடிக்கடி தலை குனிந்து பார்த்தான். அதுதான் ஒரே குறை. மற்றபடி
இடுப்பு படிந்துவிட்டது.
” மிதிவண்டி ஓட்ற மாதிரியே இல்ல. ஏத�ோ றெக்க கட்டி பறக்கிற மாதிரி இருக்குது"
என்றான். அவன் கண்களைப் பார்க்க எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.
நண்பகலில் மீண்டும் மழை த�ொடங்கியது. சாயங்காலம்தான் நின்றது. நான்
”கிளம்பட்டுமா?” என்றேன். அச்சிறுவன் முகம் ப�ோன ப�ோக்கு சரியில்லை. ”வழியில
மறுபடியும் பேஞ்சா என்ன செய்வீங்க?” என்றான். ”எல்லாம் சமாளிச்சிடுவேன்” என்றேன்.
அவனும் அவன் அம்மாவும் தடுத்தார்கள். இரவு முழுக்கச் சிறுவனிடம் மிதிவண்டிப் பயண
அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து க�ொண்டேன்.
”விடிஞ்சதும் நானும் உங்கள�ோடு வரட்டுமா”?
” ம்” என்று உற்சாகமூட்டினேன்.
”அரிசிக்கெரெல என்ன விட்டுடுங்க.
திரும்பிடுவேன்”.

மாமா வீட்ல ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு

விடிந்தப�ோது மழை விட்டிருந்தது. அவர்களுக்குக் க�ொஞ்சம் பணம் தரலாம் என்று
த�ோன்றிய எண்ணத்தை உடனடியாய் விலக்கினேன். எதுவும் தராமல் இருப்பதும்
வருத்தமாக இருந்தது. விடைபெற்றுக் க�ொள்ளும் ப�ோது மனசில் ஊமைவலி எழுந்தது.
சிறுவன் மிகவும் வாதாடி என்னுடன் வருவதற்கு அனுமதி பெற்று விட்டான். அவனது
அம்மா மீண்டும் ”பத்தரம் பத்தரம்” என்று திரும்பத் திரும்பச் ச�ொன்னார். அவரது
அக்கறையையும் கவலையையும் என்னால் புரிந்துக�ொள்ள முடிந்தது.
நாங்கள் புறப்பட்டோம். அவன் பின்னால் உட்கார்ந்து க�ொண்டான். அந்தச் சூழல்
மிகவும் மகிழ்ச்சியூட்டுவதாக இருந்தது. பெரிய பெரிய மரங்கள். குன்றுகள். சிறுவன்
பேசியபடி வந்தான். மிகவும் தயங்கி “நான் க�ொஞ்சம் ஓட்டட்டுமா”? என்றான். நான்
இறங்கிச் சிறிது நேரம் அவனிடம் தந்தேன். க�ொஞ்சதூரம் ப�ோய்விட்டு மீண்டும் வருமாறு
ச�ொல்லிவிட்டு ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்தேன்.
அவன் திரும்பி வந்ததும் எங்கள் பயணம் த�ொடர்ந்தது. பத்துப் பதினைந்து மைலுக்கு
அப்புறம் மீண்டும் அவன் ஓட்டினான். வழியில் உணவகம் ஒன்றில் சாப்பிட்டோம்.
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அரிசிக்ய்க்ர யநருஙகியதும வீடு்கள் யதன்பட்்ன. வபா்கனங்களும மனித ந்மபாட்்மும
யதரிநதன. மூன்று நபாட்்களுக்்கப்பு்றம மனித ந்மபாட்்த்ணதப் பபாரத்த்பபாது மனம
கிளரச்சியுற்்றது .
“இன்னும ய்கபாஞ்ெ தூரமதபான் எங்க மபாமபா வீடு. அது வணரக்கும நபா்ன மிதிவணடியி்
்பபாய் வரட்்பா? ய்கபாஞ்ெ ்நரம அவங்க மிதிவணடிணயத் யதபாட்டுட்்பா என்னபா
்கத்து ்கத்துவபாங்க யதரியுமபா? இப்ப அவங்க முன்னபா் நபான் ்பபாய் எ்றஙகினது்ம
அதிெயப்படுவபாங்க. அதுவணரக்கும ்பபாய் வரட்்பா?”
அவன் உற்ெபா்கத்ணதக் குண்க்்க விருப்பமில்ண். ”ெரி” என்்்றன். ”பபாரத்து பபாரத்து”
என்று எச்ெரிப்பதற்குள் அவன் பபாய்நதுவிட்்பான். நபான் ்தநீர குடிக்்கச் யென்்்றன். குடித்து
விட்டு யவளி்ய வநது அவனுக்்கபா்கக் ்கபாத்திருந்தன்.
ெபாண் மி்கவும பரபரப்பபா்க இருநதது. ்வ்க்வ்கமபா்கச் யெல்லும வபா்கனங்கள்..
மஞ்ெள் துணி ்பபாரத்திய ஆட்்்பாக்்கள். ்பாரி்கள். நபான் ெட்ய்ன அச்சிறுவணனப்
பற்றி ்யபாசித்்தன். அவன் குடுமபம, அவன் ஆணெ, அவன் ்வ்கம எல்்பா்ம மனசில்
அண்்மபாதின. ெட்ய்ன ஒரு முடிவு எடுத்்தன். அவெரமபாய்த் யதருமூண் வணரக்கும
பபாரத்்தன். அவன் மு்கம யதரிவது ்பபால் இருநதது. என்ணனப் பபாரத்துப் யபருமிதமபாய்
அவன் சிரிப்பது ்பபா்வும இருநதது. எதிரபபாரபாதவிதமபா்க முன்னபால் வநது நின்்ற ஹபாென்
்பருநதில் ெட்ய்ன்று ஏறி உட்்கபாரநதுவிட்்்ன். வணடியும உ்்ன கிளமபி விட்்து.

நூல் சவளி
பகாவணணன் சிறுகரே, கவிரே, கட்டுரை எனப் பல்தவறு வரகயகான இ்லககிய
வடிவஙகளிலும் எழுதி வருகிைகார. கன்னட தமகாழியிலிருநது ப்ல நூல்கரளத்
ேமிழில் தமகாழிதபயரத்துளளகார. தவரகள தேகார்லவில் இருககின்ைன, த�ற்று
வகாழ்நேவரகள, கடத்லகாை வீடு, பகாய்மைககப்பல், மீரெகககாை பூரன, பிையகாணம் உளளிட்ட ப்ல
நூல்கரள எழுதியுளளகார.
பிையகாணம் என்னும் நூலில் உளள பயணம் என்னும் சிறுகரே இஙகுத் ேைப்பட்டுளளது.

கற்பதவ கற்றபின்
1.

நீங்கள் யென்று வநத பயைம குறித்து வகுப்ண்றயில் ்க்நதுணரயபாடு்க.

2.

நீங்கள் சுற்று்பா யெல்் ்மற்ய்கபாண் ஆயத்தப் பணி்கள் பற்றிப் ்பசு்க.

மதிபபீடு
'பயைம' ்கணதணயச் சுருக்கி எழுது்க.
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கற்கண்டு

இயல்

மூன்று

ஆகுபெயர்

த�ோட்டத்தில் மேயுது வெள்ளைப்பசு.
இத்தொடரில் வெள்ளை என்னும் ச�ொல் வெண்மை என்னும் நிறப் ப�ொருளைத்
தருகிறது. இஃது இயல்பான பெயர்ச்சொல் ஆகும்.
வீட்டுக்கு வெள்ளை அடித்தான்.
இத்தொடரில் வெள்ளை என்பது வெண்மை நிறத்தைக் குறிக்காமல் வெண்மை
நிறமுடைய சுண்ணாம்பைக் குறிக்கிறது. இவ்வாறு ஒன்றன் பெயர் அதனைக் குறிக்காமல்
அதன�ோடு த�ொடர்புடைய வேறு ஒன்றிற்கு ஆகி வருவது ஆகுபெயர் எனப்படும்.
ப�ொ ரு ள் , இ டம் , காலம் , சி னை , ப ண் பு , த�ொ ழி ல் ஆ கி ய ஆ று வ கை ய ா ன
பெயர்ச்சொற்களிலும் ஆகுபெயர்கள் உண்டு.

ப�ொருளாகுபெயர்
மல்லிகை சூடினாள்.
மல்லிகை என்னும் ஒரு முழுப்பொருளின் பெயர் அதன் ஓர் உறுப்பாகிய மலரைக்
குறிக்கிறது. இவ்வாறு ப�ொருளின் பெயர் அதன் சினையாகிய உறுப்புக்கு ஆகிவருவது
ப�ொருளாகுபெயர் எனப்படும். இதனை முதலாகு பெயர் எனவும் கூறுவர்.

இடவாகுபெயர்
சடுகுடு ப�ோட்டியில் தமிழ்நாடு வெற்றி பெற்றது.
தமிழ்நாடு என்னும் பெயர் அவ்விடத்தைச் சேர்ந்த விளையாட்டு அணியைக்
குறிப்பதால் இஃது இடவாகுபெயர் ஆகும்.

காலவாகுபெயர்
திசம்பர் சூடினாள்.
இத்தொடரில் திசம்பர் என்னும் காலப்பெயர் அக்காலத்தில் மலரும் பூவைக் குறிப்பதால்
இது காலவாகுபெயர் ஆயிற்று.

சினையாகுபெயர்
தலைக்கு ஒரு பழம் க�ொடு.
இத்தொடருக்கு ஆளுக்கு ஒரு பழம் க�ொடு என்பது ப�ொருளாகும். இவ்வாறு சினையின்
(உறுப்பின்) பெயர் முதலாகிய ப�ொருளுக்கு ஆகிவருவது சினையாகுபெயர் எனப்படும்.
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பண்பாகுபெயர்
இனிப்பு தின்றான்.
இத்தொடரில் இனிப்பு என்னும் பண்புப் பெயர் தின்பண்டத்தைக் குறிப்பதால் இது
பண்பாகுபெயர் ஆயிற்று.

த�ொழிலாகுபெயர்
ப�ொங்கல் உண்டான்.
இத்தொடரில் ப�ொங்கல் (ப�ொங்குதல்) என்னும் த�ொழிற்பெயர் அத்தொழிலால்
உருவான உணவினைக் குறிப்பதால் இது த�ொழிலாகுபெயர் ஆகும்.

இரட்டைக்கிளவி
த ங ்கை வி று வி று வெ ன ந டந் து ச ெ ன் று த�ோட்ட த் தி ல் ம ல ர ்ந்த ம ல ர ்க ளை க்
கலகலவெனச் சிரித்தபடியே மளமளவெனக் க�ொய்யத் த�ொடங்கினாள்.
இத்தொடரிலுள்ள விறுவிறு, கலகல, மளமள ஆகிய ச�ொற்களைக் கவனியுங்கள். இவை
ஒவ்வொன்றிலும் அசைச்சொற்கள் இரண்டிரண்டாக இணைந்து வந்துள்ளன. அவற்றைப்
பிரித்துப் பார்த்தால் ப�ொருள் தரவில்லை. இவ்வாறு இரட்டையாக இணைந்து வந்து,
பிரித்தால் தனிப்பொருள் தராத ச�ொற்களை இரட்டைக்கிளவி என்பர்.

அடுக்குத்தொடர்
சிறுவர்கள் விளையாடிக்கொண்டிருந்தனர். அமுதன் திடீரென, பாம்பு பாம்பு பாம்பு
என்று கத்தினான். எங்கே எங்கே? என்று கேட்டபடியே மற்ற சிறுவர்கள் அவனருகே
ஓடிவந்தனர். “இல்லை இல்லை. சும்மாதான் ச�ொன்னேன்” என்று ச�ொல்லிச் சிரித்தபடியே
ஓடினான் அமுதன். “அவனைப் பிடி பிடி பிடி பிடி” என்று கத்திக்கொண்டே மற்றவர்கள்
துரத்தினார்கள்.
இப்பகுதியில் சில ச�ொற்கள் இரண்டு, மூன்று, நான்கு முறை இடம்பெற்றுள்ளன.
இவ்வாறு அச்சம், விரைவு, சினம் ப�ோன்ற காரணங்களால் ஒரு ச�ொல் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட
முறை தொடர்ந்து வருவதை அடுக்குத்தொடர் என்பர். அடுக்குத் த�ொடரில் பலமுறை
இடம்பெறும் ஒவ்வொரு ச�ொல்லும் ப�ொருளுடையது.

அடுக்குத்தொடர் இரட்டைக்கிளவி - ஒப்பீடு
அடுக்குத்தொடரில் உள்ள ச�ொற்களைத் தனித்தனியே பிரித்துப் பார்த்தாலும்
அவற்றுக்குப் ப�ொருள் உண்டு. இரட்டைக் கிளவியைப் பிரித்தால் அது ப�ொருள்
தருவதில்லை.
அடுக்குத் த�ொடரில் ஒரே ச�ொல் இரண்டு முதல் நான்கு முறை வரை வரும்.
இரட்டைக்கிளவியில் ஒரு ச�ொல் இரண்டு முறை மட்டுமே வரும்.
அடுக்குத் த�ொடரில் ச�ொற்கள் தனித்தனியே நிற்கும். இரட்டைக் கிளவியின் ச�ொற்கள்
இணைந்தே நிற்கும்.
அடுக்குத் த�ொடர் விரைவு, வெகுளி, உவகை, அச்சம், அவலம் ஆகிய பொருள்கள்
காரணமாக வரும். இரட்டைக்கிளவி வினைக்கு அடைமொழியாகக் குறிப்புப் பொருளில் வரும்.
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கற்பவை கற்றபின்
1.

பள்ளி நூலகத்திலிருந்து நூல் ஒன்றை எடுத்துவந்து அந்நூலில் ஆகுபெயர்களாக
இடம் பெற்றுள்ள பெயர்ச்சொற்களைத் த�ொகுக்க.

2.

அன்றாடப் பேச்சு வழக்கில் இடம்பெறும் அடுக்குத்தொடர், இரட்டைக்கிளவி
ஆகியவற்றைத் த�ொகுக்க.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. 	ப�ொருளின் பெயர் அதன் உறுப்புக்கு ஆகி வருவது ______.
		

அ) ப�ொருளாகுபெயர் 		

ஆ) சினையாகுபெயர்

		

இ) பண்பாகுபெயர் 			

ஈ) இடவாகுபெயர்

2. இந்த வேலையை முடிக்க ஒரு கை குறைகிறது என்பது ______.
		

அ) முதலாகுபெயர் 		

ஆ) சினையாகுபெயர்

		

இ) த�ொழிலாகுபெயர் 		

ஈ) பண்பாகுபெயர்

3. மழை சடசடவெனப் பெய்தது. – இத்தொடரில் அமைந்துள்ளது ______.
		

அ) அடுக்குத்தொடர் 		

ஆ) இரட்டைக்கிளவி

		

இ) த�ொழிலாகுபெயர் 		

ஈ) பண்பாகுபெயர்

4. அடுக்குத் த�ொடரில் ஒரே ச�ொல் ______ முறை வரை அடுக்கி வரும்.
		அ) இரண்டு

ஆ) மூன்று 		

இ) நான்கு

ஈ) ஐந்து

குறுவினா
1.

ஒரு பெயர்ச்சொல் எப்போது ஆகுபெயர் ஆகும்?

2.

இரட்டைக் கிளவி என்பது யாது? சான்று தருக.

சிறுவினா
1. 	ப�ொருளாகுபெயரையும் சினையாகுபெயரையும் வேறுபடுத்துக.
2.

இரட்டைக்கிளவி, அடுக்குத்தொடர் - ஒப்பிடுக.
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ம�ொழியை ஆள்வோம்!

கேட்க.
மனித நேயம் பற்றித் தலைவர்கள் ஆற்றிய உரைகளைக் கேட்டு மகிழ்க.
கீழ்க்காணும் தலைப்புகளுள் ஒன்றைப் பற்றி இரண்டு நிமிடம் பேசுக.
அ) உண்மை 		

ஆ) மனிதநேயம்		

இ) உதவிசெய்து வாழ்தல்

ச�ொல்லக் கேட்டு எழுதுக.
1.

மனித வாழ்க்கையில் தேவைப்படுவது ப�ொறுமை.

2.

குயில் குளிரில் நடுங்கியது; மழையில் ஒடுங்கியது; வெயிலில் காய்ந்தது.

3.

இரக்கம் உடைய�ோர் அருள்பெற்றவர் ஆவர்.

4. 	காயிதே மில்லத் என்னும் ச�ொல்லுக்குச் “சமுதாய வழிகாட்டி“ என்று ப�ொருள்.
5.

விடியும் ப�ோது குளிரத் த�ொடங்கிவிட்டது.

கீழ்க்காணும் தலைப்புகளில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கவிதை எழுதுக.
அ) அன்பு

ஆ) தன்னம்பிக்கை	

சரியான இணைப்புச் ச�ொல்லால் நிரப்புக.
(எனவே, ஏனெனில், அதனால், ஆகையால், அதுப�ோல, இல்லையென்றால், மேலும்)
(எ.கா.) 	காயிதே மில்லத் அவர்கள் மகிழுந்தில் பயணம் செய்வதை விரும்பாதவர்.
				

ஏனெனில் அவர் எளிமையை விரும்பியவர்.

1.

நாம் இனிய ச�ொற்களைப் பேச வேண்டும். ___________ துன்பப்பட நேரிடும்.

2.

குயிலுக்குக் கூடு கட்டத் தெரியாது. _____________ காக்கையின் கூட்டில்
முட்டையிடும்.

3.

அதிக அளவில் மரங்களை வளர்ப்போம். _____________ மரங்கள்தான்
அடிப்படை.

4.

பிறருக்குக் க�ொடுத்தலே செல்வத்தின் பயன். ________பிறருக்குக் க�ொடுத்து
மகிழ்வோம்.

5.

தமிழகத்தில் மழை பெய்துவருகிறது. ____________ இரண்டு நாள் மழை நீடிக்கும்
என வானிலை ஆய்வுமையம் அறிவிப்பு.

மழைக்கு

64

7th Std Tamil Term 3 Updated 06.08 64

07-08-2020 10:45:24

கடிதம் எழுதுக.
உங்கள் ஊரில் நடைபெறும் திருவிழாவைக் காண வருமாறு அழைப்பு விடுத்து உறவினர்
ஒருவருக்குக் கடிதம் எழுதுக.

ம�ொழிய�ோடு விளையாடு
குறிப்புகளைப் பயன்படுத்தி இடமிருந்து வலமாகக் கட்டங்களை நிரப்புக.

1.

நூலகத்தில் இருப்பவை ________. நூல்கள் நிறைந்துள்ள இடம் ___________.

2.

உலகப்பொதுமறை ______________. புரட்சிக்கவிஞர் __________________.

3.

முனைப்பாடியார் இயற்றியது ____________________. நீதிநெறி விளக்கம்
பாடியவர் __________________

4.

குற்றால மலைவளத்தைக் கூறும் நூல் ______________________. சுரதா
என்பதன் விரிவாக்கம் _______________________.

5.

குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடியவர் ______________________.

கீழ்க்காணும் படங்களைப் பார்த்து இரட்டைக்கிளவி அமையுமாறு த�ொடர் உருவாக்குக.

(எ.கா.) மழை சடசட வெனப் பெய்தது.
__________________________
__________________________

______________________________
______________________________
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கீழ்க்காணும் அறிவிப்பைப் படித்து அதன்பின் கேட்கப்படும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க.

தீ விபத்தும் பாதுகாப்பு முறைகளும்
தீ விபத்து ஏற்பட்டால்
செய்ய வேண்டியவை

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்
Ø

வீடுகளிலும் ப�ொது இடங்களிலும்
தீ பாதுகாப்புக் கருவிகள் ப�ொருத்தப்
பட்டிருக்கவேண்டும்.

Ø

ப�ொ து இ ட ங ்க ளி ல் தீ த்த டு ப் பு
எச்சரிக்கை ஒலிப்பான்கள் ப�ொருத்தப்
பட்டிருக்கவேண்டும்.

Ø

எச்சரிக்கை ஒலி எவ்வாறு இருக்கும்
எ ன்பதை ப்
ப ணி ய ா ள ர ்க ள்
அறிந்திருக்கவேண்டும்.

Ø

த ர ம ா ன மி ன் சா த ன ங ்க ளையே
பயன்படுத்தவேண்டும்.

Ø

சமையல் செய்யும் ப�ோது இறுக்கமான
ஆ டைகளை உ டு த் தி க் க�ொள்ள
வேண்டும்.

Ø

ப ட ் டா சு களை ப் ப ா து காப் பா ன
இ ட ங ்க ளி ல் , பெ ரி ய வ ர ்க ளி ன்
மேற் பா ர ்வை யி ல்தா ன் வெ டி க ்க
வேண்டும்.

Ø

நி று வ ன ங ்க ளி ல்
ப ணி பு ரி யு ம்
ப ணி ய ா ள ர ்க ளு க் கு த் தீ த்த டு ப் பு ப்
பயிற்சிகள் அளிக்கப்படவேண்டும்.

Ø

ப�ொ து ம க ்க ள் கூ டு ம் இ ட ங ்க ளி ல்
தீ விபத்து ஏற்பட்டால் உடனடியாக
வெளியேறும் வகையில் அவசரகால
வ ழி க ள் அ மைக ்க ப்ப ட் டி ரு க ்க
வேண்டும்

Ø

உ ட ன டி ய ாக த் தீ ய ண ை ப் பு மீ ட் பு ப்
ப ணி த் து றை க் கு த் த�ொலைபே சி
வ ழி ய ாக த் த க வ ல் தெ ரி வி க ்க
வேண்டும்.

Ø

அ வ ்வா று த க வ ல் தெ ரி வி க் கு ம்
ப�ொ ழு து தீ வி ப த் து ஏ ற்ப ட் டு ள்ள
இடத்தினைத் தெளிவாகத் தெரிவிக்க
வேண்டும்.

Ø

தீ விபத்து ஏற்பட்டு இருக்கும் பகுதியில்
உ ட ன டி ய ாக மி ன் இ ண ை ப்பை த்
துண்டிக்கவேண்டும்.

Ø

தீ விபத்து ஏற்பட்ட உடனே அங்குள்ள
தீ ய ண ை ப் பா ன ்க ளை க் க�ொண் டு
ஆ ர ம ்ப க் கட்ட த் தி லேயே தீ யை
அணைக்க முயற்சி செய்யவேண்டும்.

Ø

உ டு த் தி யி ரு க் கு ம்
ஆ டை யி ல்
தீப்பிடித்தால் உடனே தரையில் படுத்து
உருளவேண்டும்.

Ø

தீக்காயம் பட்ட இடத்தை உடனடியாகத்
தண்ணீரைக் க�ொண்டு குளிர வைக்க
வேண்டும்.

Ø

ப�ொ து இ ட ங ்க ளி ல் தீ வி ப த் து
ஏற்பட்டால் பதற்றமடைந்து ஓடாமல்,
அ வ ச ர கால வ ழி யி ல் வெ ளி யேற
வேண்டும்.

Ø

அருகில் இருக்கும் கட்டடங்களுக்குத்
தீ ப ர வ ா ம ல் இ ரு க் கு ம் வ கை யி ல்
முன்னெச்சரிக்கை செய்யவேண்டும்.
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தீ விபத்து ஏற்படும் ப�ோது
செய்யக் கூடாதவை
Ø

தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ள கட்டடத்தின் மின் தூக்கியைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

Ø

எண்ணெய் உள்ள இடத்தில் ஏற்பட்ட தீயை அணைக்கத் தண்ணீரைப் பயன்படுத்தக்
கூடாது.

Ø

தீக்காயம் பட்ட இடத்தில் எண்ணெய், பேனா மை ப�ோன்றவற்றைத் தடவக்கூடாது.

வினாக்கள்
1.

தீ விபத்தினால் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு, செய்ய வேண்டிய
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் யாவை?

2.

தீ விபத்து ஏற்பட்டால் உடனடியாகச் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் யாவை?

3.	ப�ொது இடங்களில் தீ விபத்து ஏற்பட்டால் வெளியேறும் முறையைக் கூறுக.
4.

தீ விபத்து ஏற்பட்டால் செய்யக்கூடாதவை யாவை?

5.

உடலில் தீப்பற்றினால் செய்யவேண்டிய முதலுதவி யாது?

நிற்க அதற்குத் தக...
என் ப�ொறுப்புகள்...
1. நான் எப்போதும் எளிமையைக் கடைப்பிடிப்பேன்.
2. அனைவரிடமும் அன்புடன் நடந்து க�ொள்வேன்.
3. என் பணிகளை நேர்மையாகச் செய்வேன்.
4. நான் என்றும் ப�ொறுமையுடன் இருப்பேன்.

கலைச்சொல் அறிவ�ோம்.
சமயம்

-

Religion

தத்துவம்

-

Philosophy

எளிமை	

-

Simplicity	நேர்மை	

-

Integrity

ஈகை	

-

Charity

வாய்மை	

-

Sincerity

கண்ணியம் -

Dignity

உபதேசம்

-

Preaching		

க�ொள்கை	

Doctrine

வானியல்	

-

Astronomy

-

இணையத்தில் காண்க
மனிதநேயத்தை வலியுறுத்தும் நிகழ்வுகளை இணையத்தில் தேடிக் காண்க.
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திருககு்றள்

68. விதை ச�யல்வதக
1.

சூழ்ச்சி முடிவு துணிவுஎய்்தல் அத்துணிவு
்தாழ்ச்சியுள் ்தங்கு்தல் தீது.

2.

தூங்குக தூங்கிச் யே�ற்பால தூங்கற்க
தூங்காது யேய்யும் விலன.

3.

ஒல்லும்வாய் எல்லாம் விலனநன்லற ஒல்லாக்கால்
யேல்லும்வாய் லநாக்கிச் யே�ல்.

4.

விலனபலக என்றிைணடின் எச்ேம் நிலனயுங்கால்
தீய�ச்ேம் லபாலத் ய்தறும்.

5.

யபாருள்கருவி காலம் விலனஇடயனாடு ஐந்தும்
இருள்தீை எணணிச் யே�ல்.

6.

முடிவும் இலடயூறும் முற்றி�ாங்கு எய்தும்
படுப�னும் பார்த்துச் யே�ல்.

7.

யேய்விலன யேய்வான் யே�ன்முலற அவவிலன
உள்ளேறிவான் உள்ளேம் யகாளேல்.

8.

விலன�ால் விலன�ாக்கிக் லகாடல் நலனகவுள்
�ாலன�ால் �ாலன�ாத் ்தற்று.

9.

நட்டார்க்கு நல்ல யே�லின் விலைந்்தல்த
ஒட்டாலை ஒட்டிக் யகாளேல்.

10.

உலறசிறி�ார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குலறயபறின்
யகாள்வர் யபரி�ார்ப பணிந்து.

73. அதவ அஞ�ோதம
1.

வலகஅறிந்து வல்லலவ வாய்லோைார் யோல்லின்
ய்தாலக�றிந்்த தூய்லம �வர்.

2.

கற்றாருள் கற்றார் எனபபடுவர் கற்றார்முன்
கற்ற யேலச்யோல்லு வார்.

3.

பலக�கத்துச் ோவார் எளி�ர் அரி�ர்
அலவ�கத்து அஞ்ோ ்தவர்.

4.

கற்றார்முன் கற்ற யேலச்யோல்லித் ்தாம்கற்ற
மிக்காருள் மிக்க யகாளேல்.

5.

ஆற்றின் அளேவறிந்து கற்க அலவ�ஞ்ோ
மாற்றங் யகாடுத்்தற் யபாருட்டு.

6.

வாயளோடுஎன் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூயலாடுஎன்
நுண்ணலவ அஞ்சு பவர்க்கு.

7.

பலக�கத்துப லபடிலக ஒள்வாள் அலவ�கத்து
அஞ்சு மவன்கற்ற நூல்.

8.

பல்லலவ கற்றும் ப�மிலலை நல்லலவயுள்
நன்கு யேலச்யோல்லா ்தார்.

9.

கல்லா ்தவரின் கலடய�ன்ப கற்றறிந்தும்
நல்லார் அலவஅஞ்சு வார்.

10.

உளேர்எனினும் இல்லாயைாடு ஒபபர் களேன்அஞ்சிக்
கற்ற யேலச்யோல்லா ்தார்.
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74. ெோடு
1.

்தள்ளோ விலளேயுளும் ்தக்காரும் ்தாழ்விலாச்
யேல்வரும் லேர்வது நாடு.

2.

யபரும்யபாருளோல் யபட்டக்கது ஆகி அருங்லகட்டால்
ஆற்ற விலளேவது நாடு.

3.

யபாலறஒருங்கு லமல்வருங்கால் ்தாங்கி இலறவற்கு
இலறஒருங்கு லநர்வது நாடு.

4.

உறுபசியும் ஓவாப பிணியும் யேறுபலகயும்
லேைாது இ�ல்வது நாடு.

5.

பல்குழுவும் பாழ்யேய்யும் உட்பலகயும் லவந்்தலலக்கும்
யகால்குறும்பும் இல்லது நாடு.

6.

லகடறி�ாக் யகட்ட இடத்தும் வளேங்குன்றா
நாயடன்ப நாட்டின் ்தலல.

7.

இருபுனலும் வாய்ந்்த மலலயும் வருபுனலும்
வல்லைணும் நாட்டிற்கு உறுபபு.

8.

பிணியின்லம யேல்வம் விலளேவுஇன்பம் ஏமம்
அணிய�ன்ப நாட்டிற்குஇவ லவந்து.

9.

நாயடன்ப நாடா வளேத்்தன நாடல்ல
நாட வளேந்்தரு நாடு.

10.

ஆங்கலமவு எய்தி�க் கணணும் ப�மின்லற
லவந்துஅலம வில்லா்த நாடு.

75. அைண்
1.

ஆற்று பவர்க்கும் அைணயபாருள் அஞ்சித்்தன்
லபாற்று பவர்க்கும் யபாருள்.

2.

மணிநீரும் மணணும் மலலயும் அணிநிழல்
காடும் உலட�து அைண.

3.

உ�ர்வுஅகலம் திணலம அருலமஇந் நான்கின்
அலமவுஅைண என்றுலைக்கும் நூல்.

4.

சிறுகாபபின் லபரிடத்்த ்தாகி உறுபலக
ஊக்கம் அழிபபது அைண.

5.

யகாளேற்குஅரி்தாய்க் யகாணடகூழ்த் ்தாகி அகத்்தார்
நிலலக்குஎளி்தாம் நீைது அைண.

6.

எல்லாப யபாருளும் உலடத்்தாய் இடத்துஉ்தவும்
நல்லாள் உலட�து அைண.

7.

முற்றியும் முற்றாது எறிந்தும் அலறபபடுத்தும்
பற்றற் கரி�து அைண.

8.

முற்றாற்றி முற்றி �வலையும் பற்றாற்றிப
பற்றி�ார் யவல்வது அைண.

9.

முலனமுகத்து மாற்றலர் ோ� விலனமுகத்து
வீயறய்தி மாணடது அைண.

10.

எலனமாட்சித்து ஆகி�க் கணணும் விலனமாட்சி
இல்லார்கண இல்லது அைண.
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98. ச்பருதம
1.

ஒளிஒருவற்கு உள்ளே யவறுக்லக இளிஒருவற்கு
அஃதுஇறந்து வாழ்தும் எனல்.

2.

பிறபயபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறபயபாவவா
யேய்ய்தாழில் லவற்றுலம �ான்.

3.

லமலிருந்தும் லமலல்லார் லமலல்லர் கீழிருந்தும்
கீழல்லார் கீழல் லவர்.

4.

ஒருலம மகளிலை லபாலப யபருலமயும்
்தன்லனத்்தான் யகாணடுஒழுகின் உணடு.

5.

யபருலம உலட�வர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
அருலம உலட� யே�ல்.

6.

சிறி�ார் உ்ணர்ச்சியுள் இல்லல யபரி�ாலைப
லபணிக்யகாள் லவம்என்னும் லநாக்கு.

7.

இறபலப புரிந்்த ய்தாழிற்றாம் சிறபபும்்தான்
சீைல் லவர்கண படின்.

8.

பணியுமாம் என்றும் யபருலம சிறுலம
அணியுமாம் ்தன்லன வி�ந்து.

9.

யபருலம யபருமி்தம் இன்லம சிறுலம
யபருமி்தம் ஊர்ந்து விடல்.

10.

அற்றம் மலறக்கும் யபருலம சிறுலம்தான்
குற்றலம கூறி விடும்.

வபான்பு்கழ வள்ளுவரின் அ்றக்்கருத்து்கள் மபாைவரி்ம யென்று ்ெர ்வணடும.
அதன்வழி நன்யனறிப் பணபு்கள் மபாைவரிண்்ய வளர ்வணடும என்்ற ்நபாக்கில்
திருக்கு்றளின் 50 பபாக்்கள் ்ெரக்்கப்பட்டுள்ளன.
மபாைவர்கள் எளிதில் படித்துப் யபபாருள் புரிநதுய்கபாள்வதற்கு ஏற்்றவண்கயில்
கு்றட்பபாக்்களின் சீர்கள் பிரித்துத் தரப்பட்டுள்ளன; அ்கிடுவதற்்கபா்க அல்்.

திருககு்றள் கருத்துகதை
மோணவர்களிதட்ய ்பைபபுவதறகோை வழிகோட்டுதல்கள்

Ø

நபாள்்தபாறும வழிபபாட்டுக் கூட்்த்தில் திருக்கு்றணளப் யபபாருளு்ன் கூ்ற்பாம.

Ø

வகுப்பு வபாரியபா்கத் திருக்கு்றள் ஒப்புவித்தல் ்பபாட்டி ந்த்த்பாம.

Ø

இ்க்கிய மன்்றக் கூட்்ங்களில் கு்றட்பபாக்்கள் யதபா்ரபபான ்கணத்கணளக் கூ்ற்பாம.

Ø

திருக்கு்றள் ்கருத்து்கணள விளக்கும நபா்்கங்கணள ந்த்தச் யெய்ய்பாம.

Ø

திருக்கு்றள் ்கருத்து்கணள விளக்கும ஓவியப் ்பபாட்டிணய ந்த்த்பாம.

Ø

கு்றட்பபாக்்கள் யதபா்ரபபான வினபாக்்கணளத் யதபாகுத்து வினபாடி வினபா ந்த்த்பாம.

Ø

ெபான்்்றபார வபாழவில் நி்கழநத சுணவயபான நி்கழச்சி்கள் மூ்ம திருக்கு்றள் ்கருத்து்கணள
விளக்்க்பாம.
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ஏழாம் வகுப்பு - தமிழ்
ஆக்கம்

பாட வல்லுநர் குழு

பாடநூலாசிரியர் குழு

இணை இயக்குநர்,
ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி, சென்னை.

விரிவுரையாளர், மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
பெருந்துறை, ஈர�ோடு மாவட்டம்.

முனைவர் நா. அருள்முருகன்

திரு. மு. சேகரன்

முனைவர் இராம. பாண்டுரங்கன்

திரு. நி. சிவக்குமார்

இணை இயக்குநர், (பணிநிறைவு),
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
சென்னை.

விரிவுரையாளர், மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
குமுளூர், திருச்சி மாவட்டம்.

திரு. கு. சம்பந்தம்

மேலாய்வாளர் குழு

முதுநிைல ஆசிரியர் (பணிநிறைவு)
டி.ஆர்.பி.சி.சி.சி. இந்து மேல்நிலைப் பள்ளி, திருவள்ளூர்.

முனைவர் ப�ொன். குமார்

இணை இயக்குநர்,
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
சென்னை.

திரு. சிவ. முரளி

பட்டதாரி ஆசிரியர், ஜே.எப்.மேல்நிலைப் பள்ளி, புலிவலம்,
திருச்சி மாவட்டம்.

திருமதி ஏ.எஸ். பத்மாவதி

திரு. த. ஜீவானந்தம்

எழுத்தாளர், சென்னை.

பட்டதாரி ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
அட்டப்பட்டி, க�ொட்டாம்பட்டி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம்.

முனைவர் து. கணேசமூர்த்தி

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், சேலம் மாவட்டம்.

முனைவர் ப. மெய்யப்பன்

முனைவர் பூந்துறயான் இரத்தினமூர்த்தி

ஆசிரியப் பயிற்றுநர், வட்டார வளமையம், பவானிசாகர்,
ஈர�ோடு மாவட்டம்.

முதுநிைல ஆசிரியர் (பணி நிறைவு),
கள்ளிப்பட்டி, ஈர�ோடு மாவட்டம்.

முனைவர் ப. கல்பனா

திருமதி நா. ஜானகி

இணைப்பேராசிரியர்,
பாரதி மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), பாரிமுனை, சென்னை.

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி,
சின்னத்தடாகம், க�ோவை மாவட்டம்.

முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன்

திரு. வெ. பாலமுருகன்

பாடநூல் ஒருங்கிணைப்பு

திருமதி ப. செந்தில் குமாரி

உதவிப் பேராசிரியர்,
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, ஆரம்பாக்கம்,
திருவள்ளூர் மாவட்டம்.
பட்டதாரி ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
முதல்மைல், கூடலூர், நீலகிரி மாவட்டம்.

முனைவர் மு. தீபாஞ்சி

துணை இயக்குநர்,
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், சென்னை.

திரு. க. சிவகுமார்

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, ஏலாக்குறிச்சி,
அரியலூர் மாவட்டம்.

திருமதி மு. செல்வி

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு உயர் நிலைப் பள்ளி, சேரி,
காவேரிப்பாக்கம் ஒன்றியம், வேலூர் மாவட்டம்.

திரு. ம. மீனாட்சி சுந்தரம்

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, சருகுவலையபட்டி,
மதுரை மாவட்டம்.

திரு. மா. பழனி

கலை மற்றும் வடிவமைப்புக்குழு

தலைமை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
சின்னப்பள்ளத்தூர், பென்னாகரம், தருமபுரி மாவட்டம்.

ஓவியம் மற்றும் ஒளிப்படம்

திரு. வே. செந்தில்சிவகுமார்

திரு க.த. காந்திராஜன்

பட்டதாரிஆசிரியர், அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, ப�ொட்டல்புதூர்,
திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

ஆய்வு வளமையர், தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகம், சென்னை.

திரு. கே. புகழேந்தி

திரு. ஜே. ஆர�ோக்ய ட�ொமினிக்ராஜ்

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, கரம்பக்குடி,
புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.

பட்டதாரி ஆசிரியர், கார்மல் மேல்நிலைப் பள்ளி, நாகர்கோவில்,
கன்னியாகுமரி மாவட்டம்.

திரு. அ. ஜேம்ஸ்பாண்ட்

ஓவிய ஆசிரியர், அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, அறந்தாங்கி,
புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.

விரைவுக் குறியீடு மேலாண்மைக் குழு

திரு. சி. தெய்வேந்திரன்

திரு. இரா. ஜெகநாதன்

ஓவிய ஆசிரியர், அரசு உயர் நிலைப் பள்ளி, மாங்குளம்,
மதுரை மாவட்டம்.

இடைநிலை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
கணேசபுரம்- ப�ோளூர்,
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

திரு. கா. தனஸ் தீபக் ராஜன், ஓவியர்
திரு. கா. நளன் நான்சி ராஜன், ஓவியர்

திரு. ந. ஜெகன்

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி,

பக்க வடிவமைப்பாளர்

உத்திரமேரூர், காஞ்சிபுரம்.

திருமதி ஆ. தேவி ஜெஸிந்தா

பழையவலம் பா. இராமநாதன்

அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, என்.எம். க�ோவில், வேலூர்.

சென்னை.

தரக் கட்டுப்பாடு

திரு. இரா. மன�ோகர்
திரு. வே.சா. ஜாண்ஸ்மித்

அட்ைடப்படம்

திரு. கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருங்கிணைப்பு

திரு. ரமேஷ் முனிசாமி
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