www.tntextbooks.in

ேமிழநபாடு அரசு
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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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நபாட்டு 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! 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!
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ேமி ழ த்ேபாய் வ பாழ த்து
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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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

ஒவ்தவகார இயர்லயும் ஆரவத்துடன்
அணுக கவிரேப்தபரை,
உரை�ரடஉ்லகம், 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
VII

8th Std Tamil _Introduction.indd 7

03-01-2020 15:02:45

www.tntextbooks.in

ப�ொருளடக்கம்
வ.
எண்
1

ப�ொருண்மை/இயல்
ம�ொழி
தமிழ் இன்பம்

2

இயற்கை
ஈடில்லா இயற்கை

3

அறிவியல், த�ொழில்நுட்பம்
உடலை ஓம்புமின்

4

கல்வி
கல்வி கரையில

5

கலை, அழகியல், பண்பாடு
குழலினிது யாழினிது

பாடத்தலைப்புகள்

பக்க
எண்

தமிழ்மொழி வாழ்த்து*

2

தமிழ்மொழி மரபு

5

தமிழ் வரிவடிவ வளர்ச்சி

8

ச�ொற்பூங்கா

13

எழுத்துகளின் பிறப்பு

17

ஓடை*

24

க�ோணக்காத்துப் பாட்டு

27

நிலம் ப�ொது

30

வெட்டுக்கிளியும் சருகுமானும்

34

வினைமுற்று

37

திருக்குறள்*

43

ந�ோயும் மருந்தும்*

48

வருமுன் காப்போம்*

50

தமிழர் மருத்துவம்

53

தலைக்குள் ஓர் உலகம்

59

எச்சம்

63

கல்வி அழகே அழகு*

70

புத்தியைத் தீட்டு

72

பல்துறைக் கல்வி

74

ஆன்ற குடிப்பிறத்தல்

79

வேற்றுமை

84

திருக்கேதாரம்

94

பாடறிந்து ஒழுகுதல்*

96

நாட்டுப்புறக்
கைவினைக் கலைகள்

98

தமிழர் இசைக்கருவிகள்

104

த�ொகைநிலை, த�ொகாநிலைத்
த�ொடர்கள்

110

திருக்குறள் *

118

மாதம்

ஜூன்

ஜூலை

ஆகஸ்டு

செப்டம்பர்

அக்டோபர்

VIII

8th Std Tamil _Introduction.indd 8

03-01-2020 15:02:45

www.tntextbooks.in

வ.
எண்
6

ப�ொருண்மை/இயல்

நாகரிகம், த�ொழில், வணிகம் வளம் பெருகுக
வையம்புகழ் வணிகம்

7

நாடு, சமூகம்
பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு

8

அறம், தத்துவம், சிந்தனை
அறத்தால் வருவதே இன்பம்

9

பாடத்தலைப்புகள்

மனிதம், ஆளுமை
குன்றென நிமிர்ந்துநில்

பக்க
எண்

மாதம்

122

மழைச்சோறு

124

க�ொங்குநாட்டு வணிகம்

127

காலம் உடன் வரும்

133

புணர்ச்சி

139

படை வேழம்*

144

விடுதலைத் திருநாள்

147

பாரத ரத்னா எம்.ஜி.
இராமச்சந்திரன்

150

அறிவுசால் ஔவையார்

155

வல்லினம் மிகும் இடங்களும்
மிகா இடங்களும்

161

ஒன்றே குலம்*

168

மெய்ஞ்ஞான ஒளி

170

அய�ோத்திதாசர் சிந்தனைகள்

172

மனித யந்திரம்

177

யாப்பு இலக்கணம்

182

திருக்குறள் *

188

உயிர்க்குணங்கள்

192

இளைய த�ோழனுக்கு

195

சட்டமேதை அம்பேத்கர்

198

பால் மனம்

203

அணி இலக்கணம்
திருக்குறள்

209
214

நவம்பர்

நவம்பர்

டிசம்பர்

ஜனவரி

( * ) இக்குறியிட்ட பாடல்கள் மனப்பாடப்பகுதி

மின் நூல்

மதிப்பீடு

இணைய வளங்கள்
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தமிழ்
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இயல்

ஒன்று

தமிழ் இன்பம்

கற்றல் ்நொககஙகள்
Ø

ச�ய்யுலைப் ேடித்து அதன நயங்ேலைப் கேகாறறும் திறன சேறுதல்

Ø

தமிழசமகாழியின மரபுேலை அறிந்து ேயனேடுத்துதல்

Ø

தமிழ எழுத்துேளின வைரச்சி நிலைேலை அறிதல்

Ø

ஓசரழுத்து ஒரு சமகாழிலய அடிப்ேலடயகாே்க சேகாண்டு ச�கால்ைகாடசித் திறலை
வைரத்தல்

Ø

ச�காறேளின பிறப்பு முலறேலை அறிந்து உரிய முலறயில் ஒலித்தல்

1
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இயல்

கவிதைப்பேழை

ஒன்று

தமிழ்மொழி வாழ்த்து
ம�ொழி, கருத்தை அறிவிக்கும் கருவி மட்டும் அன்று; அது
மக்க ளி ன் ப ண ்பா ட் டு ட ன் ந ெ ரு ங் கி ய த� ொ ட ர் பு டை ய து ;
உணர்வுடன் கலந்தது. தமிழர்கள் தம் தாய்மொழியாகிய தமிழை
உயிராகக் கருதிப் ப�ோற்றி வந்துள்ளனர். புலவர் பலர் தமிழைப்
பல வகையாக வாழ்த்திப் பாடியுள்ளனர். அத்தகைய பாடல்
ஒன்றை அறிவ�ோம்.

*வாழ்க நிரந்தரம்! வாழ்க தமிழ்மொழி!
வாழிய வாழியவே!
வான மளந்தது அனைத்தும் அளந்திடு
வண்மொழி வாழியவே!
ஏழ்கடல் வைப்பினுந் தன்மணம் வீசி
இசைக�ொண்டு வாழியவே!
எங்கள் தமிழ்மொழி! எங்கள் தமிழ்மொழி!
என்றென்றும் வாழியவே! *
சூழ்கலி நீங்கத் தமிழ்மொழி ஓங்கத்
துலங்குக வையகமே!
த�ொல்லை வினைதரு த�ொல்லை அகன்று
சுடர்க தமிழ்நாடே!
வாழ்க தமிழ்மொழி! வாழ்க தமிழ்மொழி
வாழ்க தமிழ்மொழியே!
வானம் அறிந்த தனைத்தும் அறிந்து
வளர்மொழி வாழியவே!
- பாரதியார்

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
நிரந்தரம்
வைப்பு

- காலம் முழுமையும்
– நிலப்பகுதி

வண்மொழி
இசை

சூழ்கலி

– சூழ்ந்துள்ள அறியாமை இருள்	த�ொல்லை

– வளமிக்கம�ொழி
– புகழ்
– பழமை, துன்பம்

2
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பேொைலின் ்பேொருள்
தை மி ழ் ம � ொ ழி எ க் க ொ ல த து ம் நி ் ல ம ப ற் று வ ொ ழ் க ! ஆ க ொ ய த தை ொ ல் சூ ழ ப் ப ட் ட
எல்லொவற்்றையும் அறிநது உ்ரக்கும் வ்ள�ொன தைமிழ்ம�ொழி வொழ்க! ஏழு கடல்க்ளொல்
சூழப்பட்ட நிலப்பகுதி முழுவதும் தைன் இலக்கிய �ணத்தைப் பரவச் மையது, புகழ்மகொணட
தைமிழ்ம�ொழி வொழ்க! எங்கள் தைொயம�ொழியொகிய தைமிழ்ம�ொழி உலகம் உள்்ள வ்ரயிலும்
வொழ்க! எங்கும் சூழ்நதுள்்ள அறியொ்� இருள் நீங்கட்டும்! அதைனொல் தைமிழ்ம�ொழி
ப�ன்்�யுற்று உலகம் முழுதும் சிறைப்ப்டக! மபொருநதைொதை ப்ழய கருததுக்ளொல்
உணடொகும் துன்பங்கள் நீங்கித தைமிழ்ெொடு ஒளிர்க! தைமிழ்ம�ொழி வொழ்க! தைமிழ்ம�ொழி
வொழ்க! என்மறைன்றும் தைமிழ்ம�ொழி வொழ்க! வொனம்வ்ர உள்்ளடங்கியுள்்ள எல்லொப்
மபொருண்�க்்ளயும் அறிநது ப�ன்ப�லும் வ்ளரும் தைமிழ்ம�ொழி வொழ்க!

நூல் ்வளி
கைவிஞர், எழுத்தொளர், இதெழாளர், சமூகைச் சீர்திருத்தெச்
சிநதெ்னயாளர், விடுதெ்ைப் வ�ாராட்ட வீரர் எனப்
�ன்முகை ஆற்றல் ்கைாண்டேர் சி. சுப்பிரமணிய �ாரதியார்.
இநதியா, விஜயா முதெைான இதெழ்கை்ள ந்டத்தி விடுதெ்ைப் வ�ாருககு
வித்திட்டேர். கைவி்தெகைள் மடடுமன்றி, சநதிரி்கையின் கை்தெ, தெராசு
உ ள் ளி ட ்ட உ ் ர ந ் ்ட நூ ல் கை ் ள யு ம் ே ச ன கை வி ் தெ கை ் ள யு ம்
சீடடுககைவிகை்ளயும் எழுதியேர். சிநதுககுத் தெந்தெ, ்சநதெமிழ்த் வதெனீ,
புதிய அ்றம் �ா்ட ேநதெ அறிஞன், ம்றம் �ா்ட ேநதெ ம்றேன் என்்்றல்ைாம் �ாரதிதொசன் இே்ரப்
புகைழ்நதுள்ளார்.
இப்�ா்டல் �ாரதியார் கைவி்தெகைள் என்னும் ்தொகுப்பில் தெமிழ்்மாழி ோழ்த்து என்னும்
தெ்ைப்பில் இ்டம் ்�றறுள்ளது.

கறபேதவ கற்றபின்
1.

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

2.

படிததுச் சு்வக்க.
்ைந்தமிழ அந்தாதி
்ைந்தமிவழ! ்ைங்கரும்வப! ்ைந்தமிழர சீர்காககும்
்ந்தா விளக்கனனய ்ாயகிவய! - முநன்த
்மாழிக்்கல்லாம் மூத்்தவவள! மூவவந்தர அனவப!
எழில்ம்கவவ! எந்தம் உயிர.
உயிரும்நீ; ்மய்யும்நீ; ஓஙகும் அறெமாம்
பயிரும்நீ; இனபம்நீ; அனபுத் ்தருவும்நீ;
வீரம்நீ; ்கா்தல்நீ; ஈைன அடிககு்ல்
ஆரம்நீ; யாவும்நீ வய!
- து. அரங்கன்
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1.	மக்கள் வாழும் நிலப்பகுதியைக் குறிக்கும் ச�ொல் _____.
			

அ) வைப்பு

ஆ) கடல்

இ) பரவை	

ஈ) ஆழி

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

அ) என் + றென்றும்			

ஆ) என்று + என்றும்

			

இ) என்றும் + என்றும் 		

ஈ) என் + என்றும்

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

அ) வான + மளந்தது 		

ஆ) வான் + அளந்தது

			

இ) வானம் + அளந்தது

ஈ) வான் + மளந்தது

		

4. அறிந்தது + அனைத்தும் என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.
			

அ ) அறிந்ததுஅனைத்தும்		

ஆ) அறிந்தனைத்தும்

			

இ) அறிந்ததனைத்தும்		

ஈ) அறிந்துனைத்தும்

5. வானம் + அறிந்த என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.
			

அ ) வானம்அறிந்து			

ஆ) வான்அறிந்த

			

இ) வானமறிந்த			

ஈ) வான்மறிந்த

தமிழ்மொழி வாழ்த்து - இப்பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள மோனைச் சொற்களை எடுத்தெழுதுக.
			

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

			

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

குறுவினா
1.	தமிழ் எங்குப் புகழ் க�ொண்டு வாழ்கிறது?
2.	தமிழ் எவற்றை அறிந்து வளர்கிறது?
சிறுவினா
	தமிழ்மொழியை வாழ்த்திப் பாரதியார் கூறும் கருத்துகளை எழுதுக.
சிந்தனை வினா
பாரதியார் தமிழை வண்மொழி என்று அழைக்கக் காரணம் என்ன?
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கவிதைப்பேழை

இயல்

தமிழ்மொழி மரபு

ஒன்று

வ ா ழ் வி லு ம் ம � ொ ழி யி லு ம் சி ல ஒ ழு ங் கு மு றை க ள்
கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. வாழ்வுக்குரிய ஒழுங்குமுறை
ஒழுக்கம் எனப்படும். ம�ொழிக்குரிய ஒழுங்குமுறை மரபு
எனப்படும். தமிழ்மொழிக்கெனச் சில மரபுகள் உள்ளன. அவை
பழங்காலம் முதலே பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன. செய்யுளுக்கும்
மரபுக்கும் உள்ள த�ொடர்பைப்பற்றித் த�ொல்காப்பியம் கூறும்
செய்திகளை அறிவ�ோம் வாருங்கள்!
நிலம் தீ நீர் வளி விசும்போடு ஐந்தும்
கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின்
இருதிணை ஐம்பால் இயல்நெறி வழாஅமைத்
திரிவுஇல் ச�ொல்லொடு தழாஅல் வேண்டும்

- த�ொல். 1579

மரபுநிலை திரிதல் செய்யுட்கு இல்லை
மரபுவழிப் பட்ட ச�ொல்லின் ஆன

- த�ொல். 1580

மரபு நிலை திரியின் பிறிது பிறிதாகும்

- த�ொல். 1581

- த�ொல்காப்பியர்

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
விசும்பு

–

மயக்கம்

- கலவை	

இருதிணை –

வானம்	மரபு
திரிதல்

–

வழக்கம்

–	மாறுபடுதல்

உயர்திணை, அஃறிணை 	செய்யுள் –

பாட்டு

வழாஅமை	 –	தவறாமை	தழாஅல் –	தழுவுதல் (பயன்படுத்துதல்)
ஐம்பால்

–

ஆண்பால், பெண்பால், பலர்பால், ஒன்றன்பால், பலவின்பால்
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பேொைலின் ்பேொருள்
இவவுலகம் நிலம், நீர், தீ, கொற்று, வொனம் ஆகிய ஐநதும் கலநதை கல்வயொகும்.
இவவுலகில் பதைொன்றிய மபொருள்கள் அ்னததும் இநதை ஐம்பூதைங்களின் பைர்க்்கயொல்
உ ரு வ ொ ன ் வ ப ய ஆ கு ம் . உ ல க த து ப் ம ப ொ ரு ள் க ் ்ள இ ரு தி ் ண க ்ள ொ க வு ம்
ஐம்பொல்க்ளொகவும் பொகுபடுததிக் கூறுதைல் தைமிழ்ம�ொழியின் �ரபு.
தி்ண, பொல் பவறுபொடு அறிநது, இவவுலகப் மபொருள்க்்ள ெம் முன்பனொர்
கூறிய மைொற்க்ளொல் கூறுதைல் பவணடும். இம்�ரபொன மைொற்க்்ளபய மையயுளிலும்
பயன்படுததுதைல் பவணடும்.
தைமிழ்ம�ொழிச் மைொற்க்்ள வழங்குவதில் இம்�ரபு �ொறினொல் மபொருள் �ொறிவிடும்.

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

நூல் ்வளி
்தொல்கைாப்பியத்தின் ஆசிரியர் ்தொல்கைாப்பியர். தெமிழில்
நமககுக கி்்டத்துள்ள மிகைப் �ழ்மயான இைககைை நூல்
்தொல்கைாப்பியம் ஆகும். இநநூல் எழுத்து, ்சால், ்�ாருள்
என்னும் மூன்று அதிகைாரஙகை்ளக ்கைாணடுள்ளது. ஒவ்்ோரு
அதிகைாரமும் ஒன்�து இயல் கை்ளக ்கைாண்டது. ்�ாருளதிகைாரத்தின்
மரபியலில் உள்ள மூன்று நூற�ாககைள் (91, 92, 93) இஙகுத்
தெரப்�டடுள்ளன.

்தரிந்து ்தளி்வொம்
இளதமப ்பேயர்கள்

ஒலி மரபு

புலி

-

�்றழ்

புலி

-

உறுமும்

சிஙகைம்

-

குரு்ள

சிஙகைம்

-

முழஙகும்

யா்ன

-

கைன்று

யா்ன

-

பிளிறும்

�சு

-

கைன்று

�சு

-

கைதெறும்

ஆடு

-

குடடி

ஆடு

-

கைத்தும்
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கற்பவை கற்றபின்
1.

பறவைகளின் ஒலி மரபுகளை எழுதி வருக.
(எ.கா. ) காகம் கரையும்.

2.

ஐம்பூதங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் வழங்கப்படும் வேறு பெயர்களை எழுதுக.

3.

ஐம்பூதங்களின் படங்களைச் சேகரித்துப் படத்தொகுப்பு உருவாக்குக.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. பறவைகள் _________ பறந்து செல்கின்றன.
			

அ) நிலத்தில்

ஆ) விசும்பில்

இ) மரத்தில்

ஈ) நீரில்

2. இயற்கையைப் ப�ோற்றுதல் தமிழர் __________.
			

அ) மரபு

ஆ) ப�ொழுது

இ) வரவு

ஈ) தகவு

3. 'இருதிணை' என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _________.
			

அ) இரண்டு + திணை

ஆ) இரு + திணை

			

இ) இருவர் + திணை

ஈ) இருந்து + திணை

4. 'ஐம்பால்' என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _________.
			

அ) ஐம் + பால்

ஆ) ஐந்து + பால்

			

இ) ஐம்பது + பால்

ஈ) ஐ + பால்

குறுவினா
1. உலகம் எவற்றால் ஆனது?
2.	செய்யுளில் மரபுகளை ஏன் மாற்றக்கூடாது?
சிந்தனை வினா
	நம் முன்னோர்கள் மரபுகளைப் பின்பற்றியதன் காரணம் என்னவாக இருக்கும் என
நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?
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உரைநடை உலகம்

இயல்

ஒன்று தமிழ் வரிவடிவ வளர்ச்சி
மனிதன் தன் கருத்தைப் பிறருக்கு அறிவிக்க ம�ொழியைக்
கண்டுபிடித்தான். ம�ொழியை நிலைபெறச் செய்ய எழுத்துகளை
உருவாக்கினான். எழுத்துகளின் வரிவடிவங்கள் ம�ொழிக்கு
ம � ொ ழி வே று ப டு கி ன்ற ன . அ வை ஒ ரே ம � ொ ழி யி லு ம் கூ ட ,
க ா ல ந ்தோ று ம் மா றி வ ரு கி ன்ற ன . அ வ ்வகை யி ல் த மி ழ்
எழுத்துகளின் வரிவடிவங்களில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களை
அறிவ�ோம்.
	ம னி த ன் த�ோ ன் றி ய க ா ல த் தி ல் த ன து தேவை க ளை யு ம் க ரு த் து க ளை யு ம்
மற்றவர்களுக்குத் தெரிவிக்கச் சைகைகளைப் பயன்படுத்தினான். காலப்போக்கில் தனது
குரலைப் பயன்படுத்தி ஒலிகள் மூலம் தனது கருத்துகளை வெளிப்படுத்த முற்பட்டான்.
அடுத்துச் சிறிது சிறிதாகச் ச�ொற்களைச் ச�ொல்லக் கற்றுக்கொண்டான். அச்சொற்கள்
மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்பட்டதால் செம்மைப்பட்டன. காலப்போக்கில் அவை பண்பட்டுப்
பேச்சும�ொழி உருவானது.

எழுத்துகளின் த�ோற்றம்
ம னி த ன்
த ன க் கு
எ தி ரே
இ ல்லாத வ ர்க ளு க் கு ம் பி ன்னா ல்
வரும் தலைமுறையினருக்கும் தனது
கருத்துகளைத் தெரிவிக்க விரும்பினான்.
அதற்காகப் பாறைகளிலும் குகைச்
சுவர்களிலும் தன் எண்ணங்களைக்
குறியீடுகளாகப் ப�ொறித்து வைத்தான்.
இதுவே எழுத்து வடிவத்தின் த�ொடக்க
நிலை ஆகும்.
த� ொ ட க்க க ா ல த் தி ல் எ ழு த் து
என்பது ஒலியைய�ோ வடிவத்தைய�ோ
கு றி க்காம ல் ப� ொ ரு ளி ன் ஓ வி ய
வ டி வ மா க வே இ ரு ந ்த து . இ வ ்வ ரி
வடிவத்தை ஓவிய எழுத்து என்பர்.
அ டு த ்ததா க
ஒ வ ் வ ொ ரு
வ டி வ மு ம் அ வ ்வ டி வ த் து க் கு உ ரி ய
முழு ஒலியாகிய ச�ொல்லைக் குறிப்பதாக மாறியது. அதன்பின் ஒவ்வொரு வடிவமும்
அச்சொல்லின் ஓசையைக் குறிப்பதாயிற்று. இவ்வாறு ஓர் ஒலிக்கு ஓர் எழுத்து என
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உருவொன நி்ல்ய ஒலி எழுதது
நி ் ல எ ன் ப ர் . இ ன் று உ ள் ்ள
எ ழு த து க ள் ஒ ரு க ொ ல த தி ல்
ம ப ொ ரு ள் க ளி ன்
ஓ வி ய � ொ க
இ ரு ந தை வ ற் றி ன் தி ரி பு க ்ள ொ க க்
கருதைப்படுகின்றைன.

தமிழ எழுத்துகள்

்தரிந்து ்தளி்வொம்
கல்்வட்டுகளில் உள்ள எழுத்துகளின் அதமபபு
1. ‘ஸ’ எனும் ே்ட்மாழி எழுத்து கைாைப்�டுகி்றது.
2. ்மய்்யக குறிககைப் புள்ளி �யன்�டுத்தெவில்்ை.
3. எகைர, ஒகைரக குறில் ்நடில் வேறு�ாடில்்ை.

க ொ ல ந ப தை ொ று ம்
தை மி ழ்
எழுததுகளின் வரி வடிவங்கள் பல்பவறு �ொற்றைங்களுக்கு உள்்ளொகி வ்ளர்ச்சி அ்டநது
வநதுள்்ளன. அச்சுக்க்ல பதைொன்றிய பிறைபக தைமிழ் எழுததுகள் இப்பபொதுள்்ள நி்லயொன
வடிவத்தைப் மபற்றுள்்ளன.
தைமிழ் எழுததுகளின் ப்ழய வரி வடிவங்க்்ளக் பகொவில்களிலுள்்ள கருங்கல்
சுவர்களிலும் மைப்பபடுகளிலும் கொணமுடிகிறைது. கல்மவட்டுகள் கி.மு. (மபொ.ஆ.மு.)
மூன்றைொம் நூற்றைொணடு முதைல் கி்டக்கின்றைன. மைப்பபடுகள் கி.பி. (மபொ.ஆ.) ஏழொம்
நூற்றைொணடு முதைல் கி்டக்கின்றைன. கல்மவட்டுகள், மைப்பபடுகள் ஆகியவற்றில் கொணப்படும்
வரிவடிவங்க்்ள வட்மடழுதது, தைமிமழழுதது என இருவ்கயொகப் பிரிக்கலொம்.
வட்மடழுதது என்பது வ்்ளநதை பகொடுக்ளொல் அ்�நதை மிகப் ப்ழய தைமிழ் எழுதது
ஆகும். தைமிமழழுதது என்பது இக்கொலததில் எழுதைப்படும் தைமிழ் எழுததுகளின் ப்ழய
வரி வடிவம் ஆகும். பைர �ணடலம், பொணடிய �ணடலம் ஆகிய பகுதிகளில் எட்டொம்
நூற்றைொணடு முதைல் பதிமனொன்றைொம் நூற்றைொணடு வ்ர கி்டக்கும் ைொைனங்களில்
வட் ம ட ழு த துகப ்ள இ டம் ம ப ற் றுள் ்ள ன. முதை லொ ம் இ ரொ ைரொ ை ப ைொ ழனி ன் ஆ ட்சி க்
கொல�ொன பதிமனொன்றைொம் நூற்றைொணடுக்குப் பிறைகு கி்டக்கும் கல்மவட்டுகளில் ப்ழய
தைமிமழழுததுகள் கொணப்படுகின்றைன.
க்டச்ைங்க கொலததில் தைமிழகததில் எழுதைப்பட்ட எழுததுகள் கணமணழுததுகள் என்று
அ்ழக்கப்பட்டன. இதை்னச் சிலப்பதிகொரததில் இடம்மபறும் கணமணழுததுப் படுததை
எணணுப் பல்மபொதி (சிலம்பு 5 : 112) என்னும் மதைொடரொல் அறியலொம்.

வரிவடிவ வளர்ச்சி
பண்டக்கொலததில் தைமிழ் ம�ொழியிலுள்்ள எல்லொ எழுததுகளும் ெொம் இன்று
எழுதுவது பபொன்றை வடிவததில் எழுதைப்படவில்்ல. அ்வ கொலததிற்பகற்பப் பல உருவ
� ொ ற் றை ங் க ் ்ள ப் ம ப ற் று த தை ொ ன் இ க் க ொ ல
்தரிந்து ்தளி்வொம்
வடிவத்தை அ்டநதிருக்கின்றைன. இவவொறு
எழுததுகளில் �ொற்றைங்கள் ஏற்பட எழுதைப்படும்
தெமிழ் ்மாழி்ய எழுதெ இருே்கை
ம ப ொ ரு ள் க ளி ன் தை ன் ் � , அ ழ கு ண ர் ச் சி
எழுத்துகைள் ேழககிலிருநதென என
பபொன்றை்வ கொரணங்க்ளொக அ்�கின்றைன.
அறிகிவ்றாம். அரச்சலூர் கைல்்ேடவ்ட
பழங்கொலததில் கற்பொ்றை, மைப்பபடு,
இதெறகுச் சான்்றாகும். இககைல்்ேடடில்
ஓ ் ல ப ப ொ ன் றை வ ற் றி ல் எ ழு தி ன ர் .
தெமிழ் எழுத்தும் ேட்்டழுத்தும் கைைநது
அநதைநதைப் மபொருள்களின் தைன்்�க்கு ஏற்ப
எழுதெப்�டடுள்ளன.

9

8th Std Tamil _20-12-2019.indd 9

03-01-2020 19:34:28

www.tntextbooks.in

எழுத்துகளின் வடிவங்கள் அமைந்தன. பாறைகளில் செதுக்கும்போது வளைக�ோடுகளைப்
பயன்படுத்த முடியாது என்பதால் நேர்க்கோடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஓலைகளில்
நேர்க்கோடுகளையும் புள்ளிகளையும் எழுதுவது கடினம் என்பதால் வளைக�ோடுகளை
அதிகமாகப் பயன்படுத்தினர். சில எழுத்துகளை அழகுபடுத்துவதற்காக அவற்றின்
மேற்பகுதியில் குறுக்குக்கோடு இடப்பட்டது. பின்னர் அவையே நிலையான வடிவங்களாக
அமைந்துவிட்டன.

புள்ளிகளும் எழுத்துகளும்
எகர ஒகர குறில் எழுத்துகளைக் குறிக்க எழுத்துகளின் மேல் புள்ளி வைக்கும்
்
வழக்கம் த�ொல்காப்பியர் காலம் முதல் இருந்து வந்துள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக எது
என
எழுதப்பட்டால் எது என்றும் எது என எழுதப்பட்டால் ஏது என்றும் ஒலித்தனர்.
அகர வரிசை உயிர்மெய்க் குறில் எழுத்துகளை அடுத்துப் பக்கப்புள்ளி இடப்பட்டால்
அவை நெடிலாகக் கருதப்பட்டன. (க. = கா , த. = தா ). ஐகார எழுத்துகளைக் குறிப்பிட
எழுத்துகளின்முன் இரட்டைப் புள்ளி இட்டனர். (..க = கை). எகர வரிசை உயிர்மெய்க்
குறில் எழுத்துகளை அடுத்து இரு புள்ளிகள் இடப்பட்டால் அவை ஒளகார வரிசை
எழுத்துகளாகக் கருதப்பட்டன. (கெ.. = க�ௌ, தெ.. = த�ௌ ). மகர எழுத்தைக் குறிப்பிட,
பகர எழுத்தின் உள்ளே புள்ளி (ப)
் இட்டனர். குற்றியலுகர, குற்றியலிகர எழுத்துகளைக்
குறிக்க அவற்றின் மேலேயும் புள்ளி இட்டனர்.

உருவ மாற்றம்
நெடிலைக் குறிக்க ஒற்றைப்புள்ளிக்குப் பதிலாக இக்காலத்தில் துணைக்கால்
(ா) பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஐகார உயிர்மெய்யைக் குறிக்க எழுத்துக்கு முன் இருந்த
இரட்டைப்புள்ளிக்குப் பதிலாக இக்காலத்தில் இணைக்கொம்பு (ை) பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ஒளகார உயிர்மெய்யைக் குறிக்க எழுத்துக்குப் பின் இருந்த இரட்டைப்புள்ளிக்குப் பதிலாக
இக்காலத்தில் கொம்புக்கால் (ள) பயன்படுத்தப்படுகிறது. குற்றியலுகர, குற்றியலிகர
எழுத்துகளின்மேல் புள்ளி இடும் வழக்கம் இக்காலத்தில் வழக்கொழிந்துவிட்டது.

எழுத்துச் சீர்திருத்தத்தின் தேவை
ஓலைச் சுவடிகளிலும் கல்வெட்டுகளிலும் புள்ளிபெறும் எழுத்துகளை எழுதும்போது
அவை சிதைந்துவிடும் என்பதால் புள்ளி இடாமல் எழுதினர். ஓலைச் சுவடிகளில்
நிறுத்தற் குறிகளும் பத்தி பிரித்தலும் கிடையாது. புள்ளி இடப்பட்டு எழுதப்படும்
இடங்களில் புள்ளிகள் தெளிவாகத் தெரியாத நிலையில் அவற்றின் இடம் ந�ோக்கி
மெய்யா உயிர்மெய்யா, குறிலா நெடிலா என உணர வேண்டிய நிலை இருந்தது. இதனால்
படிப்பவர்கள் பெரிதும் இடருற்றனர். எனவே எழுத்துச் சீர்திருத்தம் வேண்டியதாயிற்று.

எழுத்துச் சீர்திருத்தம்
	தமிழ் எழுத்துகளில் மிகப்பெரும் சீர்திருத்தத்தைச் செய்தவர் வீரமாமுனிவர். எகர
ஒகர வரிசை எழுத்துகளில் புள்ளிகளால் ஏற்படும் குழப்பங்களை அவர் களைந்தார். எ
என்னும் எழுத்திற்குக் கீழ்க்கோடிட்டு ஏ என்னும் எழுத்தை நெடிலாகவும் ஒ என்னும்
எழுத்திற்குச் சுழி இட்டு ஓ என்னும் எழுத்தாகவும் உருவாக்கினார். அதேப�ோல ஏகார
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ஓகார வரிசை உயிர்மெய் நெடில் எழுத்துகளைக் குறிக்க இரட்டைக் கொம்பு (ே), இரட்டைக்
கொம்புடன் கால் சேர்த்து (ே ா) புதிய வரிவடிவத்தை அறிமுகப்படுத்தினார்.

வீரமாமுனிவரின் எழுத்துச் சீர்திருத்தம்
எ்

எ

ஒ்

ஒ

கெ்

கெ

்
க�ொ

க�ொ

எ

ஏ

ஒ

ஓ

கெ

கே

க�ொ

க�ோ

பெரியார் எழுத்துச் சீர்திருத்தம்
இ ரு ப தா ம் நூ ற்றாண் டு வ ரை
, ,
என எழுதினர். அதே
ப �ோ ல ணை , லை , ளை , னை
ஆகிய எழுத்துகளை ண, ல, ள,
ன எ ன எ ழு தி னர் . இ வ ற் றை
அ ச் சு க்
கோப்பதற்கா க
இ வ ்வெ ழு த் து க ளு க் கு த் த னி
அ ச் சு க ள் உ ரு வ ாக்கப்ப ட
வேண் டி யி ரு ந ்த து . இ க் கு றை
க ளை
நீ க் கு வ தற்கா க த்
த ந ் தை பெ ரி ய ா ர் எ ழு த் து ச்
சீர்திருத்தம் செய்தார். அவரது
எழுத்துச் சீர்திருத்தங்கள் சில
ஏற்கப்பட்டுத் தமிழக அரசால்
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ணா,

றா ,

னா

ஆ கி ய

எ ழு த் து க ளை

காலந்தோறும் ஏற்பட்ட இவ்வாறான வரிவடிவ வளர்ச்சி காரணமாகத் தமிழ்
ம�ொழியைப் பிற ம�ொழியினரும் எளிதில் கற்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது; தமிழ்மொழி
கணினிப் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற ம�ொழியாகவும் ஆகியிருக்கிறது.

கற்பவை கற்றபின்
கீழ்க்காணும் பத்தியைப் படித்து, அதில் இடம்பெற்றுள்ள பழைய வரிவடிவச்
சொற்களை எடுத்து எழுதி, அவற்றை இன்றைய வரிவடிவில் மாற்றி எழுதுக.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1.		தமிழ் எழுத்துகள் இப்போதுள்ள நிலையான வடிவத்தைப் பெற _____ காரணமாக
அமைந்தது.
			

அ) ஓவியக்கலை	

ஆ) இசைக்கலை

இ) அச்சுக்கலை

ஈ) நுண்கலை

2. வளைந்த க�ோடுகளால் அமைந்த மிகப்பழைய தமிழ் எழுத்து ______ என
அழைக்கப்படுகிறது.
			

அ) க�ோட்டெழுத்து

ஆ) வட்டெழுத்து

இ) சித்திர எழுத்து

ஈ) ஓவிய எழுத்து

3.	தமிழ் எழுத்துச் சீர்திருத்தப் பணியில் ஈடுபட்டவர் _____.
			

அ) பாரதிதாசன்			

ஆ) தந்தை பெரியார்

			

இ) வ.உ. சிதம்பரனார்		

ஈ) பெருஞ்சித்திரனார்

க�ோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.
1. க டைச்சங்க க ா ல த் தி ல் எ ழு தப்பட்ட த மி ழ் எ ழு த் து க ள் _ _ _ _ _ எ ன
அழைக்கப்பட்டன.
2. எழுத்துகளில் புள்ளிகளால் ஏற்படும் குழப்பங்களைக் களைந்தவர் ______.
குறுவினா
1. ஓவிய எழுத்து என்றால் என்ன?
2. ஒலி எழுத்து நிலை என்றால் என்ன?
3. ஓலைச்சுவடிகளில் நேர்கோடுகள், புள்ளிகள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்த
இயலாமைக்குக் காரணம் என்ன?
4. வீ ர மா மு னி வ ர் மேற் க ொ ண ்ட எ ழு த் து ச் சீ ர் தி ரு த ்தங்க ளி ல் எ வையே னு ம்
இரண்டனை எழுதுக.
சிறுவினா
1. எழுத்துச் சீர்திருத்தத்தின் தேவை குறித்து எழுதுக.
2.	தமிழ் எழுத்துகளில் ஏற்பட்ட உருவ மாற்றங்களை எழுதுக.
நெடுவினா
எழுத்துகளின் த�ோற்றம் குறித்து எழுதுக.
சிந்தனை வினா
1.	தற்காலத் தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சிக்குச் செய்ய வேண்டிய பணிகளாக நீங்கள்
கருதுவனவற்றை எழுதுக.
2.	தமிழை உர�ோமன் எழுத்துருவில் எழுதுவதால் தமிழுக்கு ஏற்படும் தீங்குகள் குறித்து
விவாதிக்கவும்.
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இயல்

ஒன்று

விரிவானம்

ச�ொற்பூங்கா
ம�ொழி வளரும் தன்மை உடையது. ஒவ்வொரு ம�ொழியிலும்
காலந்தோறும் புதிதுபுதிதாக இலக்கியங்கள் த�ோன்றுவது
ப �ோ ல வே பு தி ய ச� ொ ற்க ளு ம் த�ோ ன் று கி ன்ற ன . ஓ ர்
அடிச்சொல்லில் இருந்து பல ச�ொற்கள் கிளைத்துப் பெருகுவது
ம� ொழி வளர்ச்சியின் அடையாளம் ஆகும். தமிழிலு ள்ள
ஓரெழுத்து ஒரு ம�ொழிகள் பற்றியும் அவற்றிலிருந்து த�ோன்றி
வளரும் புதிய ச�ொற்கள் பற்றியும் அறிவ�ோம்.

மலையில் இருந்து பெருகி வரும் வெள்ளத்தில் உருண்டு வரும் கற்கள் உருளை
உருளைகளாய் இருப்பதைக் காண்கிற�ோம். அங்கே இருந்து வரும் உருளைக் கற்கள்
மேலும் தேய்கின்றன. உடைந்து ப�ொடிப்பொடியாகின்றன அல்லவ�ோ? வயல்வெளியில்
மணலாய், கடல்முகத்தில் ந�ொய்மணலாய் இருக்கக் காண்கிற�ோமே, ஏன்? ந�ொய்மணலைப்
பார்க்கும்போது அது கிடந்திருந்த காலமும் கடந்து வந்த த�ொலைவும் புலப்படும்.
கல்லின் தேய்மானம் ப�ோலச் ச�ொல்லுக்கும் தேய்மானம் உண்டு. கல் த�ோன்றிய காலம்,
உயிர�ோட்ட இயக்கம் இவற்றைப் ப�ோலச் ச�ொல் த�ோன்றிய காலம், இயக்கம் ஆகியவற்றால்
ச�ொல்லும் தேய்தல் இயற்கை.
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தை மி ழ் ம � ொ ழி ப ழ ங் க ொ ல ம் ம தை ொ ட் டு இ ய ங் கி வ ரு தை ல் அ தை ன் ம ப ரு ஞ் சி றை ப் பு .
மதைொன்்�யொன ம�ொழிகள் பல ஏட்ட்ளவில் �ட்டுப� இருக்கக் கொணகிபறைொம். பவறு சில
ம�ொழிகளில் ஒரு நூற்றைொணடு, இரு நூற்றைொணடுக்கு முற்பட்ட நூல்க்்ளப் படிக்க முடியொதை
நி்ல்�யில் இருப்ப்தையும் கொணகிபறைொம். ஆனொல் தைமிழறிநதை, தைமிழ்ப் பற்றுள்்ள தைமிழர்
யொரும் கற்க முடியொது எனச் மைொல்லும் ஒரு நூல்கூடத தைமிழில் இல்்ல. இப்பபறு
எதைனொல்? தைமிழ்ம�ொழி மைநதைமிழொகவும் மைழுநதைமிழொகவும் உயிபரொட்டத தைமிழொகவும்
இருநது வருவதைொபலபய ஆகும்.
தைமிழில் மைொல் என்பதைற்கு மெல் என்பது ஒரு மபொருள். மைொன்றி, பைொறு என்ப்வ
அவவழியில் வநதை்வ. மெல்லில் பதைர் உணடு. ஆனொல் மைொல்லில் பதைர் இருததைலொகொது.
எல்லொச் மைொல்லும் மபொருள் குறிததைனபவ என்பது மதைொல்கொப்பியர் கூற்று.
ம�ொழி என்பதைற்குச் மைொல் என்பதும் ஒரு மபொருள். ம�ொழி்ய (மைொல்்ல) ஓமரழுதது
ம�ொழி, ஈமரழுதது ம�ொழி, இரணடுக்கு ப�ற்பட்ட எழுததுகள் உ்டய ம�ொழி என மூன்று
வ்கயொக்குவர்.
ஓர் எழுதது ம�ொழி எ்வ எனின், மெட்மடழுதது ஏபழ ஓமரழுதது ஒரும�ொழி என்பொர்
மதைொல்கொப்பியர். குற்மறைழுதது ஒன்று தைனிதது நின்று மைொல் ஆவது இல்்ல என்ப்தைக்
குற்மறைழுதது ஐநதும் ம�ொழிநி்றைபு இலபவ என்பொர்.
மெட்மடழுதது ஏபழ ஓமரழுதது ஒரு ம�ொழி என்றைொல் உயிர்மெட்மடழுததுகள் ஏழு�ொ?
உயிர்ம�ய மெட்மடழுததுகள் 126 உணபட! அ்வ ம�ொழியொகும் தைன்்� இல்லொதைனவொ
என ஐயம் பதைொன்றும். இநதை ஐயம் பதைொன்றைொ�ல் இருக்கபவ உயிர் மெடில் எழுதது என்பறைொ
உயிர்ம�ய மெட்மடழுதது என்பறைொ கூறைொ�ல் மெட்மடழுதது என்று �ட்டும் கூறினொர்.
தைமிழில் மைொல்லின் முதைலில் வரும் எழுதது, இ்டயில் வரும் எழுதது, இறுதியில் வரும்
எழுதது, ஒன்்றைமயொன்று அடுதது வரும் எழுதது என வரம்பு உணடு. அதைன்படி எல்லொ
எழுததுகளும் எல்லொ நி்லகளிலும் வொரொ. சில எழுததுகள் அரிச்சுவடியில் இருப்பினும்
அ்வ ம�ொழிநி்லயில் இடம்மபறைொ. இவற்்றைப் பபொலபவ மெட்மடழுததுகளில் மைொல்
என்னும் நி்ல்யப் மபறைொதை்வயும் உணடு.
உயிர் வரி்ையில் ஆறு எழுததுகளும், � வரி்ையில் ஆறு எழுததுகளும், தை, ப, ெ
என்னும் வரி்ைகளில் ஐநது ஐநது எழுததுகளும், க, ை, வ என்னும் வரி்ைகளில் ெொன்கு
ெொன்கு எழுததுகளும், ய வரி்ையில் ஒன்றும் ஆக ெொற்பது மெடில்கள் ஓமரழுதது ஒரு
ம�ொழியொக வரும் என்றைொர் ென்னூலொர்; மெொ, து என்னும் குறில்க்்ளயும் பைர்தது ெொற்பதது
இரணடு என்றைொர்.

்தரிந்து ்தளி்வொம்
உயிர் எழுத்து
மகைர ேரி்ச
தெகைர ேரி்ச
�கைர ேரி்ச
நகைர ேரி்ச

ஓ்ரழுத்து ஒரு்மொழிகள்

- ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ
- மா, மீ, மூ, வம, ்ம, வமா
- தொ தீ, தூ, வதெ, ்தெ
- �ா, பூ, வ�, ்�, வ�ா
- நா, நீ, வந, ்ந, வநா

கைகைர ேரி்ச
சகைர ேரி்ச
ேகைர ேரி்ச
யகைர ேரி்ச
குறில் எழுத்து

-

கைா, கூ, ்கை, வகைா
சா, சீ, வச, வசா
ோ, வீ, ்ே, ்ேள
யா
்நா, து
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த�ொல்காப்பியருக்கு நெடிதுநாள் பின்னே த�ோன்றிய நன்னூலார் ந�ொ, து என்னும்
உயிர்மெய் எழுத்துகளும் ப�ொருளுடைய ஓர் எழுத்து ம�ொழி என்பார். எந்தெந்த
ஓரெழுத்துச் ச�ொற்களை நாம் பயன்படுத்துகிற�ோம் என்பதை நாமே காண முயலலாமே! பூ
என்பது ஓரெழுத்து ஒரு ம�ொழி. கா என்பதும் ஓரெழுத்து ஒரு ம�ொழி. இவை இரண்டையும்
இணைத்துப் பூங்கா எனக் கலைச்சொல் ஆக்கி வைத்துள்ளனர். யா என்பது வினா. யாது,
யாவர், யாவன், யாவள், யாங்கு, யாண்டு, யார், யாவை என்றெல்லாம் வினாவுவதற்கு முன்
வந்து நிற்கும் எழுத்து ‘யா’ தானே!
ஆ, மா, நீ, மீ, பீ, ஊ, சே, தே இவ்வாறான ஓரெழுத்து ஒரு ம�ொழிகளும்உள்ளன. பூங்கா
இணைந்தது ப�ோல ஆ, மா என்பவை இணைந்து ஆமா என்னும் கலைச்சொல் வடிவம்
க�ொண்டமை பண்டைக் காலத்திலேயே உண்டு. காட்டுப் பசுவுக்கு ‘ஆமா’ என்று பெயர்.
மா என்பதும் ஓரெழுத்து ஒரு ம�ொழிகளுள் ஒன்று. நாட்டிலுள்ள பெருமக்கள் பெரிதும்
கூடும் அவையை மாநாடு என்கிற�ோம். பல குறு நிலங்களை உள்ளடக்கிய பெருநிலத்தை
மாநிலம் என்கிற�ோம். உலகப் பெரும் பரப்பையும் இயக்கத்தையும் சுட்ட மாஞாலம்
என்கிற�ோம். இவ்வாறெல்லாம் இயல்பாக மா என்னும் ஓரெழுத்து ஒரும�ொழி மக்கள்
வழக்கிலும் இலக்கிய வழக்கிலும் திகழ்கின்றது. மாநிறம் என மாந்தளிர் நிறத்தை ஒப்புமை
காட்டி உரைப்பது பெருவழக்கு. மா என்பது விலங்கையும் குறிக்கும். அரிமா, பரிமா, நரிமா,
வரிமா, கரிமா என்றெல்லாம் வந்து விலங்கினப் பெயராகி நிற்கின்றது.
ஈ என்னும் ப�ொதுப் பெயர் ஓயாது ஒலி செய்யும் ஒலிக்குறிப்பைக் காட்டி நிற்கிறது.
மாட்டு ஈ, தேன் ஈ எனப் பகுத்து வழங்கும்
வழக்கம் உள்ளது. ஈ என்பது ஈக என்னும்
ப� ொ ரு ளி ல் வ ழ ங் கு த ல் வெ ளி ப்படை . ஈ
என்று பல்லைக் காட்டாதே என்று அறிவுரை
கூறுவதும் உண்டு.
ப�ோ, வா, நீ, சூ, சே, சை, ச�ோ என்பவை
எ ல்லா ம் இ க்கா ல த் தி ல் அ னை வ ரு ம்
வழங்கும் ச�ொற்களே. நன்னூலார் ப�ோட்ட
பட்டியலில் உள்ளவை பற்றிக் கருதாமல்
ஒவ்வொருவரும் எண்ணிப் பார்த்தால் சில
விளக்கங்கள் கிட்டும். நன்னூலார் கூறிய சில
ஓரெழுத்து ஒரு ம�ொழிகள் இன்று வழக்கில்
இல்லாதவை என்றும், வழக்கிலுள்ள சில
ஓரெழுத்து ஒரு ம�ொழிகள் நன்னூலார் கூறிய
பட்டியலில் இல்லாதவை என்றும் தெளிவு
ஏற்படும்.
இன்னொரு வகையாகவும் பார்க்கலாம்.
ஆன் என்பது ஆ ஆகியது; மான் என்பது
மா ஆகியது; க�ோன் என்பது க�ோ ஆகியது;
தேன் என்பது தே ஆகியது; பேய் என்பது பே
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ஆகியது. இ்வமயல்லொம் கொலமவள்்ளததில் க்ரநது பதையநதை்வ.
எட்டததில் பபொகிறை ஒருவ்ன ஏய என அ்ழததைனர். ஏய என்பது என்பனொடு கூடு,
மபொருநது, பைர் என்னும் மபொரு்்ள உ்டயது. ஏய என்பது ஏ என வழக்கில் ஊன்றிவிட்டது.
அம்்ப ஏவு என்பர். ஏவுதைல் என்பது ‘அம்புவிடுதைல்’. ஏவும் அம்பு ‘ஏ’ என்றைொகியது. அம்பு
வி்ரநது மைல்வது பபொலச் மைன்று உரிய கட்� புரிபவன் ஏவலன் எனப்பட்டொன்.
அம்புவிடும் க்ல்ய ஏக்ல என்றைது தைமிழ்; அதில் வல்லவ்ன ஏக்லவன் என்று
பொரொட்டியது.
ஏவு என்னும் மைொல் ‘ஏ’ என்று ஆனது �ட்டு�ன்றி ‘எய’ எனவும் ஆயிற்று. ஏவுகின்றை
அம்்பப் பபொல் கூர்முள்்்ள உ்டய முள்்ளம்பன்றியின் பழம்மபயர் எயப்பன்றி. அம்்ப
எயபவர் எயினர். அவர்தைம் �களிர் எயினியர். ைங்கப்புலவர்களுள் எயினனொரும் உ்ளர்.
எயினியொரும் உ்ளர்.
தைமிழில் ஓமரழுதது ஒரு ம�ொழிச் மைொற்களின் மபருக்கம் ெம் ம�ொழியின் பழ்�,
உயிபரொட்டம், மபருவழக்கு என்பனவற்்றைக் ்கயில் கனியொகக் கொட்டும். இததை்கய
தைமிழ்ம�ொழியின் மைொற்க்்ள, ம�ொழிப்பற்்றை மீட்மடடுததைபல வழிகொட்டிகளுக்கு முதைல்
கட்�யொய நிற்கிறைது. ம�ொழிப்பற்றுள்்ள ஒருவபன ம�ொழி்ய வ்ளர்ப்பொன்; அதைன்
இனத்தை, பணபொட்்டக் கொப்பொன்.

நூல் ்வளி
்சநதெமிழ் அநதெைர் என்று அ்ழககைப்�டும் இரா. இளஙகுமரனார் �ள்ளி
ஆசிரியராகைப் �ணியாறறியேர். நூைாசிரியர், இதெழாசிரியர், உ்ரயாசிரியர்,
்தொகுப்�ாசிரியர் எனப் �ன்முகைத் தி்றன் ்�ற்றேர். இைககைை ேரைாறு, தெமிழி்ச
இயககைம், தெனித்தெமிழ் இயககைம் உள்ளிட்ட �ை நூல்கை்ள எழுதியுள்ளார். வதெேவநயம்
என்னும் நூ்ைத் ்தொகுத்துள்ளார். திருச்சிககு அருகில் அல்லூரில் திருேள்ளுேர்
தெேச்சா்ையும், �ாோைர் நூைகைமும் அ்மத்துள்ளார்.
இேரது தெமிழின் தெனிப்்�ருஞ் சி்றப்புகைள் என்னும் நூலிலிருநது ்சய்திகைள் ்தொகுத்து இஙகுத்
தெரப்�டடுள்ளன.

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

மதிபபீடு
தைமிழில் ஓமரழுதது ஒரு ம�ொழிகளின் மபருக்கம் குறிதது இ்ளங்கு�ரனொர் கூறும்
மையதிக்்ளத மதைொகுதது எழுதுக.
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இயல்

ஒன்று

கற்கண்டு

எழுத்துகளின் பிறப்பு

அ, உ, க, ப -ஆகிய எழுத்துகளை ஒலித்துப் பாருங்கள். வாயைத் திறந்து ஒலித்தாலே
அ என்னும் எழுத்து ஒலிக்கிறது. உ என்னும் எழுத்தை ஒலிக்கும்போது இதழ்கள்
குவிகின்றன. நாக்கின் முதற்பகுதி மேல் அண்ணத்தில் ஒட்டும்போது க என்னும் எழுத்து
பிறக்கிறது. ப என்னும் எழுத்து இதழ்கள் இரண்டும் ஒட்டுவதால் பிறக்கிறது. இவ்வாறு
ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் பிறக்கும் இடமும் பிறக்கும் முயற்சியும் வெவ்வேறாக உள்ளன.

பிறப்பு
உயிரின் முயற்சியால் உடலின் உள்ளிருந்து எழும் காற்றானது மார்பு, தலை, கழுத்து,
மூக்கு ஆகிய நான்கு இடங்களுள் ஒன்றில் ப�ொருந்தி, இதழ், நாக்கு, பல், மேல்வாய் ஆகிய
உறுப்புகளின் முயற்சியினால் வேறுவேறு ஒலிகளாகத் த�ோன்றுகின்றன. இதனையே
எழுத்துகளின் பிறப்பு என்பர். எழுத்துகளின் பிறப்பினை இடப்பிறப்பு , முயற்சிப் பிறப்பு என
இரண்டு வகையாகப் பிரிப்பர்.

எழுத்துகளின் இடப்பிறப்பு
Ø உயிர் எழுத்துகள் பன்னிரண்டும் கழுத்தை இடமாகக் க�ொண்டு பிறக்கின்றன.
Ø வல்லின மெய் எழுத்துகள் ஆறும் மார்பை இடமாகக் க�ொண்டு பிறக்கின்றன.
Ø மெல்லின மெய் எழுத்துகள் ஆறும் மூக்கை இடமாகக் க�ொண்டு பிறக்கின்றன.
Ø இடையின மெய் எழுத்துகள் ஆறும் கழுத்தை இடமாகக் க�ொண்டு பிறக்கின்றன.
Ø ஆய்த எழுத்து தலையை இடமாகக் க�ொண்டு பிறக்கிறது.

எழுத்துகளின் முயற்சிப் பிறப்பு
உயிர் எழுத்துகள்

•

அ, ஆ ஆகிய இரண்டும் வாய் திறத்தலாகிய முயற்சியால் பிறக்கின்றன.

•

இ, ஈ, எ, ஏ, ஐ ஆகிய ஐந்தும் வாய்திறக்கும் முயற்சியுடன் நாக்கின் அடி ஓரமானது
மேல்வாய்ப் பல்லைப் ப�ொருந்தும் முயற்சியால் பிறக்கின்றன.

•

உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஒள ஆகிய ஐந்தும் வாய்திறக்கும் முயற்சியுடன் இதழ்களைக்
குவிப்பதால் பிறக்கின்றன.
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மெய் எழுத்துகள்
v க் , ங் - ஆ கி ய இ ரு ம ெ ய ்க ளு ம்
நாவின் முதற்பகுதி, அண்ணத்தின்
அடிப்பகுதியைப் ப�ொருந்துவதால்
பிறக்கின்றன.
v

ச், ஞ் - ஆகிய இருமெய்களும் நாவின்
இ டைப்ப கு தி , ந டு அ ண ்ணத் தி ன்
இடைப்பகுதியைப் ப�ொருந்துவதால்
பிறக்கின்றன.

v ட் , ண் - ஆ கி ய இ ரு ம ெ ய ்க ளு ம்
நா வி ன் நு னி , அ ண ்ணத் தி ன்
நு னி யை ப் ப� ொ ரு ந் து வ தா ல்
பிறக்கின்றன.
v 	த் , ந் - ஆ கி ய இ ரு ம ெ ய ்க ளு ம்
மேல்வா ய ்ப்ப ல் லி ன் அ டி யை
நா க் கி ன் நு னி ப� ொ ரு ந் து வ தா ல்
பிறக்கின்றன.
v

ப், ம் - ஆகிய இருமெய்களும் மேல் இதழும் கீழ் இதழும் ப�ொருந்துவதால் பிறக்கின்றன.

v 	ய் – இது நாக்கின் அடிப்பகுதி, மேல் வாயின் அடிப்பகுதியைப் ப�ொருந்துவதால்
பிறக்கிறது.
v ர், ழ் - ஆகிய இருமெய்களும் மேல்வாயை நாக்கின் நுனி வருடுவதால் பிறக்கின்றன.
v ல் – இது மேல்வாய்ப் பல்லின் அடியை நாக்கின் ஓரங்கள் தடித்து நெருங்குவதால்
பிறக்கிறது.
v ள் – இது மேல்வாயை நாக்கின் ஓரங்கள் தடித்துத் தடவுதலால் பிறக்கிறது.
v 	வ் – இது மேல்வாய்ப்பல்லைக் கீழ் உதடு ப�ொருந்துவதால் பிறக்கிறது.
v ற், ன் - ஆகிய இருமெய்களும் மேல்வாயை நாக்கின் நுனி மிகவும் ப�ொருந்துவதால்
பிறக்கின்றன.

சார்பெழுத்துகள்
ஆ ய ்த எ ழு த் து வ ாயைத் தி றந் து ஒ லி க் கு ம் மு ய ற் சி ய ா ல் பி ற க் கி ற து . பி ற
சார்பெழுத்துகள் யாவும் தத்தம் முதலெழுத்துகள் த�ோன்றும் இடங்களிலேயே அவை
பிறப்பதற்கு உரிய முயற்சிகளைக் க�ொண்டு தாமும் பிறக்கின்றன.
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கற்பவை கற்றபின்
‘ஆய்தம்’ – இச்சொல்லில் உள்ள ஒவ்வோர் எழுத்தின் வகையையும், அது பிறக்கும்
இடத்தையும் பட்டியல் இடுக.
எழுத்துகள்

ஆ

ய்

த

ம்

வகை
பிறக்கும் இடம்

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. இதழ்களைக் குவிப்பதால் பிறக்கும் எழுத்துகள் _____.
		

அ) இ, ஈ

ஆ) உ, ஊ

இ) எ, ஏ

ஈ) அ, ஆ

2. ஆய்த எழுத்து பிறக்கும் இடம் ______.
		

அ) மார்பு

ஆ) கழுத்து

இ) தலை

ஈ) மூக்கு

3. வல்லின எழுத்துகள் பிறக்கும் இடம் _____.
		

அ) தலை

ஆ) மார்பு

இ) மூக்கு

ஈ) கழுத்து

4.	நாவின் நுனி அண்ணத்தின் நுனியைப் ப�ொருந்துவதால் பிறக்கும் எழுத்துகள்
_____.
		

அ) க், ங்

ஆ) ச், ஞ்		

இ) ட், ண்	

ஈ) ப், ம்

5. கீழ்இதழும் மேல்வாய்ப்பல்லும் இணைவதால் பிறக்கும் எழுத்து _____.
		

அ) ம்

ஆ) ப் 		

இ) ய்

ஈ) வ்

ப�ொருத்துக.
க், ங்

- 	நாவின் இடை, அண்ணத்தின் இடை

ச், ஞ்

-	நாவின் நுனி, மேல்வாய்ப்பல்லின் அடி

ட், ண்	 -	நாவின் முதல், அண்ணத்தின் அடி
	த், ந்	

-	நாவின் நுனி, அண்ணத்தின் நுனி

சிறுவினா
1.

எழுத்துகளின் பிறப்பு என்றால் என்ன?

2.

மெய் எழுத்துகள் எவற்றை இடமாகக் க�ொண்டு பிறக்கின்றன?

3.

ழகர, லகர, ளகர மெய்களின் முயற்சிப் பிறப்பு பற்றி எழுதுக.
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ம�ொழியை ஆள்வோம்!

கேட்க.
	தமிழ்மொழியை வாழ்த்திப் பாடிய வேறு கவிஞர்களின் பாடல்களைக் கேட்டு மகிழ்க.
கீழ்க்காணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் பேசுக.
	தமிழ் எழுத்துகளின் த�ோற்றமும் வளர்ச்சியும்.
ச�ொல்லக்கேட்டு எழுதுக.
உலக ம�ொழிகளின் எழுத்து வரலாற்றை உற்று ந�ோக்கினால் சில மாற்றங்கள்
நிகழ்ந்துள்ளன என்பதை அறியலாம். அவை ஒரு வரிவடிவத்தை விட்டு மற்றொரு
வரிவடிவத்தை ஏற்றுக் க�ொள்ளுதல்; இருக்கின்ற வரிவடிவத்தில் திருத்தம் செய்து
க�ொள்ளுதல்; எழுத்து எண்ணிக்கையை அதிகரித்துக் க�ொள்ளுதல் ஆகியனவாகும்.
வ ரி வ டி வ மாற்ற ம் , வ ரி வ டி வ த் தி ரு த ்த ம் , எ ழு த் து க ளி ன் எ ண் ணி க ் கை மாற்ற ம்
ஆகியவற்றை எழுத்துச் சீர்திருத்தம் என்று குறிப்பிடுகிற�ோம்.
அகரவரிசைப்படுத்துக.
எழுத்து, ஒலிவடிவம், அழகுணர்ச்சி, ஏழ்கடல், இரண்டல்ல, ஊழி, உரைநடை, ஒளகாரம்,
ஓலைச்சுவடிகள், ஆரம்நீ, ஈசன், ஐயம்.
___________________________________________________
___________________________________________________
அறிந்து பயன்படுத்துவ�ோம்.
மரபுத் தொடர்கள்
	தமிழ் ம�ொழிக்கெனச் சில சொல் மரபுகள் உள்ளன. அவை பழங்காலம் முதலே
பின்பற்றப்படுகின்றன.
பறவைகளின் ஒலிமரபு
ஆந்தை அலறும்		

குயில் கூவும்			மயில் அகவும்

காகம் கரையும்			க�ோழி க�ொக்கரிக்கும்
	சேவல் கூவும்			

புறா குனுகும்		

கிளி பேசும்
கூகை குழறும்

த�ொகை மரபு
	மக்கள் கூட்டம்

ஆநிரை	

ஆட்டு மந்தை
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வினைமரபு
	ச�ோறு உண்			தண்ணீர் குடி		

பூக் க�ொய்

முறுக்குத் தின்			

பால் பருகு			

இலை பறி

சுவர் எழுப்பு			

கூடை முடை			

பானை வனை

சரியான மரபுச் ச�ொல்லைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1.	க�ோழி _____.

(கூவும்/க�ொக்கரிக்கும்)

2.

_____.

(குடி/ பருகு)

3.	ச�ோறு

_____.

(தின்/உண்)

4.

பூ

_____.

(க�ொய்/பறி)

5.

ஆ

_____.

(நிரை/மந்தை)

பால்

மரபுப் பிழையை நீக்கி எழுதுக.
	சேவல் க�ொக்கரிக்கும் சத்தம் கேட்டுக் கயல் கண் விழித்தாள். பூப்பறிக்க நேரமாகி
வி ட்டதை அறி ந் து த�ோட்டத் திற் கு ச் சென்றா ள் . அங் கு ம ரத் தில் கு யில் க ரைந் து
க�ொண்டிருந்தது. பூவைப் பறித்ததுடன், த�ோரணம் கட்ட மாவிலையையும் க�ொய்து க�ொண்டு
வீடு திரும்பினாள். அம்மா தந்த பாலைக் குடித்துவிட்டுப் பள்ளிக்குப் புறப்பட்டாள்.
கட்டுரை எழுதுக.
	நான் விரும்பும் கவிஞர்.

ம�ொழிய�ோடு விளையாடு
ப�ொருத்தமான பன்மை விகுதியைச் சேர்த்தெழுதுக.
கல், பூ, மரம், புல், வாழ்த்து, ச�ொல், மாதம், கிழமை, ஈ, பசு, படம், பல், கடல், கை, பக்கம், பா.
கள்

க்கள்

ங்கள்

ற்கள்
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ஒரு ச�ொல் ஒரே த�ொடரில் பல ப�ொருள் தருமாறு எழுதுக.
(எ.கா.) அணி – பல அணிகளை அணிந்த வீரர்கள், அணிஅணியாய்ச் சென்றனர்.
படி		

___________________________________________________.

திங்கள் ___________________________________________________.
ஆறு

___________________________________________________.

ச�ொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி முறையான த�ொடராக்குக.
1.

வட்டெழுத்து எனப்படும் தமிழ் க�ோடுகளால் வளைந்த அமைந்த எழுத்து.

2.

உலகம் தமிழ்மொழி வாழட்டும் உள்ளவரையிலும்.

3.	வென்றதை பரணி பகைவரை ஆகும் பாடும் இலக்கியம்.
4.

கழுத்து பிறக்கும் இடம் உயிரெழுத்து ஆகும்.

5.

ஏகலை கலையை அம்புவிடும் தமிழ் என்றது.

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

எழுத்துகளைச் சரியான வரிவடிவத்தில் எழுதுவேன்.

2.

அறிவிப்புப் பலகைகளில் உள்ள பிழைகளை உரியவரிடம் கூறித் திருத்தச்செய்வேன்.

கலைச்சொல் அறிவோம்.
ஒலிபிறப்பியல்

–

மெய்யொலி

Articulatory phonetics

உயிர�ொலி

- Vowel

– Consonant

அகராதியியல்

– Lexicography

மூக்கொலி

– Nasal consonant sound

ஒலியன்

– Phoneme

கல்வெட்டு

– Epigraph

சித்திர எழுத்து

- Pictograph

இணையத்தில் காண்க
த மி ழ் வ ரி வ டி வ எ ழு த் து க ளி ல் க ா ல ந ்தோ று ம் ஏ ற்ப ட் டு ள ்ள மாற்றங்களை
இணையத்தில் தேடித் த�ொகுத்து வருக.
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இயல்

இரண்டு

ஈடில்லா இயற்ைக

கற்றல் ்நொககஙகள்
Ø

ேகாடலை ஓல� நயத்துடன ேடித்துச் சுலவத்தல்

Ø

நகாடடுப்புறப் ேகாடல்ேள் வழி ம்கேளின உ்ணரவுேலை அறிதல்

Ø

ேைங்குடியிைர இயறலேலயப் கேகாறறும் உ்ணரலவ அறிந்து பினேறறுதல்

Ø

சமகாழிசேயரப்புப் ேலடப்புேளின மூைம் நல் உ்ணரவுேலை உ்ணரந்து மதித்தல்

Ø

விலைமுறறுச் ச�காறேளின வலேேலை அறிந்து ேயனேடுத்துதல்
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கவிதைப்பேழை

இயல்

ஓடை

இரண்டு

ம னி த வ ா ழ் வு இ ய ற ் கைய�ோ டு இ யை ந ்த து . க வி ன் மி கு
காலைப்பொழுதும், மயக்கும் மாலைப்பொழுதும், பிறை நிலவும்,
ஓடும் ஓடையும், பாயும் ஆறும், கத்தும் கடலும் நம் மனத்தை
மயக்க வல்லவை. அவ்வாறு மனத்திற்கு இன்பமூட்டும் கவிதை
ஒன்றைக் கற்போம் வாருங்கள்!

*ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே! – கல்லில்
உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும்
(ஓடை ஆட…)
பாட இந்த ஓடை எந்தப்
பள்ளி சென்று பயின்ற த�ோடி!
ஏடு ப�ோதா இதன்கவிக் கார்
ஈடு செய்யப் ப�ோரா ர�ோடி! 		
(ஓடை ஆட…)
நன்செய் புன்செய்க்கு உணவை ஊட்டி
நாட்டு மக்கள் வறுமை ஓட்டிக்
க�ொஞ்சிக் குலவிக் கரையை வாட்டிக்
குளிர்ந்த புல்லுக்கு இன்பம் கூட்டி
(ஓடை ஆட…)
நெஞ்சில் ஈரம் இல்லார் நாண
நீளு ழைப்பைக் க�ொடையைக் காட்டிச்
செஞ்சொல் மாதர் வள்ளைப் பாட்டின்
சீருக்கு ஏற்ப முழவை மீட்டும்*

(ஓடை ஆட…)

- வாணிதாசன்
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்�ொல்லும் ்பேொருளும்
தூணடுதைல்

–

ஆர்வம் மகொள்ளுதைல்

பயிலுதைல்

–

படிததைல்

ஈரம்

–

இரக்கம்

ெொணம்

–

மவட்கம்

முழவு

–

இ்ைக்கருவி

மைஞ்மைொல் –

ென்மைய

–

நி்றைநதை நீர்வ்ளதபதைொடு பயிர்கள் வி்்ளயும் நிலம்

புன்மைய

–

கு்றைநதை நீரொல் பயிர்கள் வி்்ளயும் நிலம்

திருநதிய மைொல்

வள்்்ளப்பொட்டு - மெல்குததும்பபொது பொடப்படும் பொடல்

பேொைலின் ்பேொருள்
நீபரொ்டயில் நீநதி வி்்ளயொட �னம் ஆர்வம் மகொள்கிறைபதை! கற்களில் உருணடும்
தைவழ்நதும் மெளிநதும் மைல்லும் ஓ்டயில் நீநதி வி்்ளயொட �னம் ஆர்வம் மகொள்கிறைபதை!
ைலைல என்று ஒலி எழுப்பியபடி ஓடுவதைற்கு இநதை ஓ்ட எநதைப் பள்ளியில் படிததைபதைொ?
நூல்க்ளொல் வருணிததுச் மைொல்ல முடியொதை இதைன் அழகுக்கு இ்ணயொக யொரொல் எழுதை
முடியும்?
ென்மைய, புன்மைய நிலங்களுக்கு நீர்வ்ளம் தைநது பயிர்க்்ளச் மைழிக்கச் மையகிறைது.
அவவொறு வி்்ளநதை பயிர்கள் மூலம் உணவு தைநது ெொட்டின் வறு்�்யப் பபொக்குகிறைது.
மகொஞ்சி �கிழும் அ்லக்ளொல் க்ர்ய ப�ொதுகிறைது. குளிர்ச்சி்யத தைரும் புற்களுக்கு
இன்பம் பைர்க்கிறைது. மெஞ்ைததில் இரக்கம் இல்லொதைவர் மவட்கப்படு�ொறு இ்டயறைொது ஓடித
தைன் உ்ழப்்பக் மகொ்டயொகத தைருகிறைது. சிறைநதை மைொற்க்்ளப் பபசும் மபணகள் பொடும்
வள்்்ளப் பொட்டின் சிறைப்புக்பகற்ப முழ்வ முழக்குவது பபொல் ஒலி எழுப்புகிறைது.

நூல் ்வளி
தெமிழகைத்தின் வேர்டஸ்்ோர்த் என்று புகைழப்�டு�ேர்
கை வி ஞ ர் ே ா ணி தெ ா ச ன் . அ ர ங கை ச ா மி எ ன் கி ்ற
எத்திராசலு என்�து இேரின் இயற்�யர் ஆகும். இேர்
�ாரதிதொசனின் மாைேர். தெமிழ், ்தெலுஙகு, ஆஙகிைம், பி்ரஞ்சு
ஆகிய ்மாழிகைளில் ேல்ைேர். கைவிஞவரறு, �ாேைர்மணி முதெலிய
சி்றப்புப்்�யர்கை்ளப் ்�ற்றேர். இேருககுப் பி்ரஞ்சு அரசு ்சோலியர்
விருது ேழஙகியுள்ளது. தெமிழச்சி, ்கைாடிமுல்்ை, ்தொடுோனம்,
எழிவைாவியம், குழந்தெ இைககியம் என்�ன இேரது நூல்கைளுள்
சிைோகும்.
�ா்டப்�குதியில் இ்டம்்�றறுள்ள ஓ்்ட என்னும் �ா்டல் இேரது ்தொடுோனம் என்னும்
நூலில் உள்ளது.

கறபேதவ கற்றபின்
�்ல, அருவி, ஓ்ட, �ரங்கள், வயல்கள் ஆகியன இடம்மபறு�ொறு ஓர் இயற்்கக்
கொட்சி்ய வ்ரநது வணணம் தீட்டி �கிழ்க.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. பள்ளிக்குச் சென்று கல்வி __________ சிறப்பு.
		

அ) பயிலுதல்

ஆ) பார்த்தல்

இ) கேட்டல்

ஈ) பாடுதல்

2. 	செஞ்சொல் மாதரின் வள்ளைப்பாட்டிற்கேற்ப முழவை மீட்டுவது ________.
		

அ) கடல்

ஆ) ஓடை		

இ) குளம்

ஈ) கிணறு

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

அ) நன் + செய்

ஆ) நன்று + செய்

		

இ) நன்மை + செய்	

ஈ) நல் + செய்

4. ‘நீளுழைப்பு’ – என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது __________.
		

அ) நீளு + உழைப்பு

ஆ) நீண் + உழைப்பு

இ) நீள் + அழைப்பு

ஈ) நீள் + உழைப்பு

5. சீருக்கு + ஏற்ப – என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் __________.
		

அ) சீருக்குஏற்ப

ஆ) சீருக்கேற்ப

		

இ) சீர்க்கேற்ப	

ஈ) சீருகேற்ப

6. ஓடை + ஆட – என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _________.
		

அ) ஓடைஆட

ஆ) ஓடையாட

		

இ) ஓடைய�ோட

ஈ) ஓடைவாட

குறுவினா
1. ஓடை எவ்வாறு ஓடுவதாக வாணிதாசன் கூறுகிறார்?
2. ஓடை எழுப்பும் ஒலிக்கு எதனை உவமையாக வாணிதாசன் குறிப்பிடுகிறார்?
சிறுவினா
ஓடையின் பயன்களாக வாணிதாசன் கூறுவன யாவை?
சிந்தனை வினா
வள்ளைப்பாட்டு என்பது நெல்குத்தும் ப�ொழுது பாடப்படும் பாடலாகும். இதுப�ோல்
	வேறு எந்தெந்தச் சூழல்களில் என்னென்ன பாடல்கள் பாடப்படுகின்றன?
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கவிதைப்பேழை

இயல்

இரண்டு க�ோணக்காத்துப் பாட்டு
இயற்கை மிகவும் அழகானது; அமைதியானது; மக்களுக்கு
மகிழ்ச்சி ஊட்டுவது. ஆனால் அது சீற்றம் க�ொண்டு ப�ொங்கி
எழுந்தால் பெரும் அழிவை ஏற்படுத்திவிடும். தமிழ்நாடு
அடிக்கடி புயலால் தாக்கப்படும் பகுதியாகும். முன்பு ஒருமுறை
தமிழ்நாடு புயலால் தாக்குண்டப�ோது நாட்டுப்புறப் பாடல்
வடிவில் பாடப்பட்ட பாடல்களை அறிவ�ோம்.
உருமங்கட் டியமுகிலால் – க�ோணக்காத்து
உழன்று உழன்றுமெத்த அடித்ததினால்
பெரிதான வீடுகளெல்லாம் – க�ோப்புடனே
பிரிந்தும் கூரைத்தட்டுச் சரிந்ததங்கே

சம்பிரமுடன் கப்பல்களெல்லாம் – கடலிலே
	தானடந்து வேகமுடன் வரும்போதிலே
க�ொம்புசுத்திக் க�ோணக்காத்து – காலனைப்போல்
	க�ோணமழை வந்துகப்பல் தான்கவிழ்ந்ததே

சிங்காரமாய் வாங்கல்நகரில் – வைத்திருந்த
	தென்னம்பிள்ளை அத்தனையும் வின்னமாச்சுதே
மங்காத காங்கயநாட்டில் – மேட்டுக்காட்டில்
மாளாத பருத்திஎல்லாம் க�ோலாகப்போச்சுதே

ஆர்க்காடு மைசூர்வரைக்கும் – க�ோணக்காத்து
அலறி அலறிமெத்த அடித்ததனால்
மார்க்கமான சாலையில்போன – சனங்களெல்லாம்
மயங்கி மயங்கிமெத்தத் தவித்தார்களே

ஆரங்கள்வைத்த சுவரெல்லாம் – மெத்தைவீடு
அடிய�ோடே விழுந்ததங்கே கெடிகலங்கித்
தாரங்களும் பிள்ளைகளுடன் – கூட்டிக்கொண்டு
	தானடந்து வேகமுடன் கூகூவென்றார்

தெத்துக்காடு காளப்பநாயக்கன் – பட்டியிலே
	செத்திறந்த ஆடுமாடு மெத்தவுண்டாம்
சித்தர்கள் ப�ொருந்திவாழும் – க�ொல்லிமலை
	சேர்ந்திருந்த நாடெல்லாம் காத்தடிச்சுதே

வாகுடனே த�ொண்டைமான்சீமை – தன்னிலே
வளர்ந்தோங்கும் மாநகரம் தன்னிலேதானே
சேகரமாய் வைத்தமரங்கள் – அத்தனையும்
சின்னபின்ன மாய்ஒடிந்து பின்னமாச்சுதே

இப்படிக்கிச் சேதங்களானால் – குமரேசா
எப்படிப் பிழைத்துநாங்கள் ஒப்பிதமாவ�ோம்
மெய்ப்புடன்வே லாயுதங்கொண்டு – வருகின்ற
விக்கினமெல் லாம்தீர்த்துக் காத்திடீரையா
- வெங்கம்பூர் சாமிநாதன்

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
முகில்

-	மேகம்

வின்னம்		

-	சேதம்

கெடிகலங்கி -

மிக வருந்தி

வாகு 		

-	சரியாக

சம்பிரமுடன் -

முறையாக

காலன் 		

- எமன்

சேகரம்

கூட்டம்

மெத்த 		

- மிகவும்

-

காங்கேய நாடு - க�ொங்குமண்டலத்தின் 24 நாடுகளுள் ஒன்று
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பேொைலின் ்பேொருள்
திரணடு எழுநதை ப�கங்க்ளொல் உருவொன கொற்று பவக�ொக அடிததைதைொல் மபரிய
வீடுகளின் கூ்ரகள் எல்லொம் ம�ொததை�ொகப் பிரிநது ைரிநதைன. வொங்கல் என்னும் ஊரில்
அழகொக ்வக்கப்பட்ட மதைன்னம்பிள்்்ளகள் எல்லொம் வீணொயின. அழிவில்லொதை கொங்பகய
ெொட்டின் ப�ட்டுப் பகுதிகளில் வ்ளர்நதிருநதை பருததிச் மைடிகள் எல்லொம் சி்தைவு அ்டநது
மவறும் குச்சிக்ளொக �ொறின.
அழகிய சுவர்க்்ள உ்டய �ொடி வீடுகள் அடிபயொடு விழுநதைன. ஆடவர் தைம் �்னவி,
பிள்்்ளகளுடன் ‘கூகூ’ என்று அலறியபடி ஓடினர். மதைொண்ட�ொன் ெொட்டில் சிறைப்பொக
்வக்கப்பட்ட �ரங்கள் அ்னததும் சின்னொபின்ன�ொக ஒடிநது விழுநதைன. கடலில்
வி்ரநது வநதை கப்பல், எ�்னப் பபொல வநதை மபரு�்ழயினொலும் சுழல் கொற்றினொலும்
கவிழ்நதைது.
ஆர்க்கொடு முதைல் ்�சூர் வ்ர வீசிய புயலொல் ைொ்லகளில் மைன்றை �க்கள் தைடு�ொறித
தைவிததைனர். மதைததுக்கொடு, கொ்ளப்பெொயக்கன்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் ஏரொ்ள�ொன ஆடு
�ொடுகள் இறைநதைன. சிததைர்கள் வொழும் மகொல்லி �்ல்யச் சுற்றியுள்்ள பகுதிகளிலும் புயல்
அடிததைது.
முருகப் மபரு�ொபன! இததை்கய அழிவுக்்ள ெொங்கள் எவவொறு தைொங்குபவொம்?
எங்களுக்கு வருகின்றை இடர்க்்ள எல்லொம் தைடுதது எங்க்்ளக் கொப்பொயொக!

நூல் ்வளி
நாடடில் ்�ரும் �ஞ்சம் ஏற�ட்ட கைாைஙகைளில், மககைள் �ட்ட துயரஙகை்ள
அககைாைத்தில் ோழ்நதெ புைேர்கைள் கும்மிப் �ா்டல்கைளாகைப் �ாடினர். வ�ச்சுத்
தெமிழில் அ்மநதெ இ்ே �ஞ்சககும்மிகைள் என்று அ்ழககைப்�ட்டன. புைேர்
்ச. இராசு ்தொகுத்தெ �ஞ்சககும்மிகைள் என்னும் நூலில் இ்டம்்�றறுள்ள
்ேஙகைம்பூர் சாமிநாதென் இயறறிய வகைாைககைாத்துப் �ாடடு என்னும் கைாத்து ்நாணடிச்
சிநதிலிருநது சிை �ா்டல்கைள் இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளன.
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கற்பவை கற்றபின்
1.	மக்களைப் பாதிக்கும் இயற்கைச் சீற்றங்களைப் பற்றி எழுதுக.
2.

இயற்கைச் சீற்றங்கள் பற்றிய புகைப்படங்களை நாளேடுகளிலிருந்து திரட்டிப்
படத்தொகுப்பு உருவாக்குக.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. வானில் கரு _____ த�ோன்றினால் மழை ப�ொழியும் என்பர்.
		

அ) முகில்

ஆ) துகில் 		

இ) வெயில் 		 ஈ) கயல்

2. முறையான உடற்பயிற்சியும் சரிவிகித உணவும் _____யும் ஓட்டிவிடும்.
		

அ) பாலனை

ஆ) காலனை

இ) ஆற்றலை		 ஈ) நலத்தை

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

அ) விழுந்த + அங்கே 			

ஆ) விழுந்த + ஆங்கே 		

		

இ) விழுந்தது + அங்கே 		

ஈ) விழுந்தது + ஆங்கே

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

அ) செ + திறந்த 			

ஆ) செத்து + திறந்த 		

		

இ) செ + இறந்த 			

ஈ) செத்து + இறந்த

5. பருத்தி + எல்லாம் என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.
		

அ) பருத்திஎல்லாம்			

ஆ) பருத்தியெல்லாம்		

		

இ) பருத்தெல்லாம்		

ஈ) பருத்திதெல்லாம்

குறுவினா
1. கப்பல் கவிழ்ந்ததற்குக் காரணமாகக் க�ோணக்காத்துப் பாட்டு கூறுவது யாது?
2. புயல்காற்றினால் த�ொண்டைமான் நாட்டில் ஏற்பட்ட அழிவு யாது?
3.	க�ொல்லிமலை பற்றிப் பாடல் கூறும் செய்தி யாது?
சிறுவினா
1.		புயல் காற்றினால் மரங்களுக்கு ஏற்பட்ட நிலைகளாகப் பாடல் குறிப்பிடும்
கருத்துகள் யாவை?
2.	க�ோணக்காற்றால் வீடுகளுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் யாவை?
சிந்தனை வினா
இ ய ற ் கை ச் சீ ற்றங்களா ல் ப ா தி ப் பு ஏ ற்ப ட ாம ல் த வி ர்க்க ச் செ ய ்ய வேண் டி ய
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளாக நீங்கள் எவற்றைக் கருதுகிறீர்கள்?
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இயல்

இரண்டு

உரைநடை உலகம்

நிலம் ப�ொது
அ ம ெ ரி க்கா வி ல் பூ ஜ ே ச வு ண் ட் எ ன் னு மி ட த ் தை ச் சு ற் றி
வ ாழ்ந்தவர்க ள் சு கு வா மிஷ் பழங் கு டியி னர். அவர்க ளி ன்
தலைவராக விளங்கியவர் சியாட்டல். அவர் அப்பகுதியிலுள்ள
இயற்கை வளங்கள் சிதையாமல் காக்கப்படவேண்டும் என்பதை
வலியுறுத்தி அமெரிக்கக் குடியரசுத்தலைவருக்குக் கடிதம் ஒன்று
எழுதினார். அக்கடிதத்தைப் படித்தறிவ�ோம்.

மேதகு குடியரசுத் தலைவர் அவர்களுக்கு,
வணக்கம். இந்தப் பூமிக்கு அணுக்கமாக உள்ள வானத்தை எப்படி வாங்கவ�ோ
விற்கவ�ோ முடியும்? இவ்வாறு செய்ய வேண்டுமென்ற எண்ணமே வேடிக்கையாகத்
த�ோன்றுகிறது. காற்றின் தூய்மையும் நீரின் உயர்வும் யாருக்கும் ச�ொந்தமானவை அல்ல.
அப்படியிருக்கையில் நீங்கள் அவற்றை எவ்வாறு விலைக�ொடுத்து வாங்க முடியும்?
இந்தப் பூமியின் ஒவ்வொரு துகளும் எம் மக்களுக்குப் புனிதமானதாகும். கூடவே,
மின்னும் ஒளியுடைய ஒவ்வொரு ஊசியிலையும் எல்லாக் கடற்கரைகளும் கருமரங்களில்
தவழும் பனித்துளிகளும் இன்னிசை எழுப்பித் திரியும் பூச்சி வகைகளும் எம் மக்களின்
நி னை வி லு ம் வ ா ழ் வி லு ம் மி க வு ம்
புனிதமானவை. பாலூறும் மரத்திலிருந்து
ஒழுகும் திரவம்கூட, செவ்விந்தியர்களின்
நினைவுகளைச் சுமந்து நிற்கின்றது.
எ ம து மக்க ள் , இ ந ்த ப் பூ மி யை
எப்பொழுதும் மறப்பதேயில்லை. ஏனெனில்
இ து வே எ ம க் கு த் தா ய ா கு ம் . நாங்க ள்
இ ந ்த மண் ணு க் கு உ ரி ய வ ர்க ள் ; இ ந ்த
மண் ணு ம் எ ம க் கு ரி ய தா கு ம் . இ ங் கு ள ்ள
நறுமணம் மிகுந்த மலர்கள் யாவும் எமது
சக�ோதரிகள். மான்கள், குதிரைகள், கழுகுகள்
ப�ோன்ற அனைத்தும் எமது சக�ோதரர்கள்.
மலை மு க டு க ள் , ப சு ம் பு ல்வெ ளி க ளி ன்
ப னி த் து ளி க ள் , மட்ட க் கு தி ரை க ளி ன்
உ ட ல் சூ ட் டி ன் இ தமா ன க த க த ப் பு
ப �ோன்றவை யு ம் இ ங் கு ள ்ள ம னி தர்க ள்
எல்லாமும் ஒரே குடும்பம்.

சியாட்டல்
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வாஷிங்டனின் பெருந்தலைவர் எங்கள் நிலங்களை வாங்க விருப்பம் தெரிவித்துச்
ச�ொல்லி அனுப்பியப�ோது, நாங்கள் மனநிறைவுடன் வாழ எங்களுக்கென்று தனியிடம்
ஒதுக்கித் தருவதாகவும் கூறியிருக்கிறார். எனவே, அவர் எங்களுக்குத் தந்தையாகவும்
நாங்கள் அவருக்குப் பிள்ளைகளாகவும் ஆகிற�ோம். எனினும், இந்நிலமானது எங்களுக்கு
மிகவும் புனிதமானது என்பதால் இதற்குச் சம்மதிப்பது என்பது மிகவும் இயலாத ஒன்றாகும்.
இந்நிலையில் எங்களுடைய நிலத்தை வாங்கும் உங்கள் திட்டத்தைப் பற்றிச் சிந்திப்போம்.
ஏரிகளில் பிரதிபலிக்கும் நினைவு எச்சங்கள், எம் மக்களின் வாழ்வியல் நிகழ்வுகளை
நினைவுகூர்பவை. இந்த நீரின் முணுமுணுப்புகள் எம் பாட்டன்மார்களின் குரல்களேயாகும்.
இந்த ஆறுகள் யாவும் எம் உடன்பிறந்தவர்கள். இவர்கள்தாம் எமது தாகத்தைத்
தீர்க்கிறார்கள். எம்மக்களின் த�ோணிகளையும் இவர்களே சுமந்து செல்கின்றனர்;
குழந்தைகளுக்கு உணவளிக்கின்றனர். இங்குள்ள ஓடைகளிலும் ஆறுகளிலும் ஓடும்
வனப்புமிகு நீரானது வெறும் தண்ணீரன்று; எமது மூதாதையரின் குருதியாகும். இந்நிலம்
புனிதமானது என்பதை நீங்கள் நினைவில் க�ொள்ளுங்கள். உங்கள் குழந்தைகளுக்கும்
இதனைக் கற்றுக்கொடுங்கள்.
எமது வாழ்வுமுறையின் சிறப்புகள் உங்களுக்குத் தெரியாது என்பது எங்களுக்குத்
தெரியும். ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதியும் அதற்கடுத்துள்ள நிலப்பகுதியும் உங்களுக்கு
ஒன்றுதான். நீங்கள் அயலவர்கள். இந்நிலத்திலிருந்து தேவையானவற்றை எடுத்துச்
செல்லவே நீங்கள் இங்கு வருகின்றீர்கள்.
இப்பூமியானது உங்களின் உடன்பிறந்தார் அன்று; பகைவரே. இதனை வென்று
கையகப்படுத்தியபின் நீங்கள் வேறு இடத்திற்கு நகர்ந்துவிடுவீர்கள். நீங்கள் உங்கள்
தந்தையர்களின் இடுகாடுகளைக்கூட மறந்துவிட்டு வெகுதூரம் சென்றுவிடுவீர்கள்.
பிறப்புரிமைக்குரிய ச�ொந்த மண்ணையுங்கூட நீங்கள் மறந்துவிடுவீர்கள். நிலத்தை
வாங்குவதும் விற்பதும் உங்களுக்கு ஆடுகள் அல்லது மணிகள் விற்பது ப�ோன்றவை.
உங்களுடைய க�ோரப் பசியானது இப்பூமியைக் க�ொன்றழித்துப் பாழாக்கி அதனைப்
பாலைவனம் ஆக்கிவிடும். ஆனால் நாங்கள் பூமியைத் தாயாகவும் வானத்தைத்
தந்தையாகவும் கருதக்கூடியவர்கள்.
எங்களுடைய வாழ்வுமுறை உங்களுடைய முறையிலிருந்து எந்த அளவு மாறுபட்டது
என்பது எமக்குத் துல்லியமாகத் தெரியாது. உங்களுடைய நகரங்களின் காட்சிகளெல்லாம்
எமது செவ்விந்தியர்களின் கண்களை உறுத்துகின்றன.
உங்கள் நகரங்களில் அமைதியான இடம் எதுவுமில்லை. நீங்கள் வாழும் எந்த
ஓ ர் இ டத்திலும் அசைந்தா டும் இ லைகளின் ஓசைகளைய�ோ பூச்சி இனங்களின்
ரீங்காரங்களைய�ோ கேட்க முடிவதில்லை. மாறாக, சடசடவ�ொலிகள் காதைப் பிளக்கின்றன.
மகிழ்வூட்டும் இராக்கூவற் பறவைகளின் ஒலிகளைய�ோ, குளத்தைச் சுற்றிக் கேட்கும்
தவளைகளின் கூச்சல்களைய�ோ கேட்காத வாழ்வென்ன வாழ்வு? நான் ஒரு செவ்விந்தியன்
என்பதால் இதனை எவ்வாறு புரிந்துக�ொள்வதெனத் தெரியவில்லை.
எம் மக்கள் யாவரும் அமைதியான குளத்தின் முகத்தை முகந்து வரும் தென்றலின்
இன்னோசையையும் நடுப்பகலில் பெய்யும் மழையால் எழும் மண்வாசனையையும்
தேவதாரு மரத்திலிருந்து பறக்கும் இலைகளின் மணத்தையும் நுகர்வதை விரும்புபவர்கள்.
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ெொங்கள் கொற்்றை மிகவும் �திததுப் பபொற்றுபவர்கள். விலங்குகள், �ரங்கள், �னிதைர்கள்
உள்ளிட்ட யொவற்றுக்கும் சுவொசிததைல் மபொதுவொனது. மபொதுவொன ஒரு கொற்்றைபய இ்வ
யொவும் சுவொசிக்கின்றைன. நீங்கள் சுவொசிக்கும் கொற்்றைப் பற்றிச் சிநதிததைதில்்ல. இநதைக்
கொற்றைொனது அ்னதது உயிர்க்்ளயும் கொக்கிறைது. இவவுணர்வுக்்ளச் சு�நது நிற்கும்
கொற்றின் இன்றிய்�யொ்�்ய, ெொங்கள் நிலத்தை விற்றுவிட பெர்நதை பின்னரும் நீங்கள்
�றைக்கபவ கூடொது.
எங்கள் கொல்க்்ளத தைொங்கி நிற்கும் இநதை நில�ொனது எம்மு்டய பொட்டன்�ொர்கள்
எரிநதை ைொம்பலொல் ஆனதைொகும். இநநிலப� எங்கள் தைொயொகும்; எ�து உறைவுமு்றையொரின்
வ்ள�ொன வொழ்வொல் ஆனபதை இநநில�ொகும். இதை்ன ெொங்கள் எங்கள் குழந்தைகளுக்குச்
மைொல்லிக் மகொடுப்பது பபொல் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் நீங்கள் மைொல்லிக் மகொடுங்கள்.
அப்பபொதுதைொன் அவர்கள் இநநிலத்தை �திப்பொர்கள்.
இப்பூமியின் மீது எது வநது விழுநதைொலும் அ்வமயல்லொம் பூமிததைொயின் மீது வநது
விழுவனபவயொகும். ப�லும், இப்பூமியின் மீது �க்கள் துப்பக்கூடு�ொனொல் அஃது அவர்கள்
தைம் தைொய மீது துப்புவதைற்கு ஒப்பொனதைொகும்.
இநநில�ொனது கடவுளும் �திக்கக்கூடிய ஒன்றைொகும். ஆகபவ, இதைற்குக் மகடுதைல்
மையவமதைன்பது அதை்னப் ப்டததை கடவு்்ள அவ�திக்கும் மையலொகிவிடும். நீங்கள் �ற்றைப்
பழங்குடியின்ரக் கொட்டிலும் முன்கூட்டிபய இநநிலத்தை விட்டுச் மைல்லக்கூடும். நீங்கள்
படுததுறைங்கிய இடத்தை நீங்கப்ள அசுததைப்படுததினொல் ஒருெொள் இரவு நீங்கள் உங்கள்
குப்்பகளுக்குள்ப்ளபய மூச்சு முட்டி இறைநதுபபொகக்கூடும்.
இப்பகுதியில் உள்்ள எரு்�கள் மகொல்லப்படுவ்தையும் எங்குப் பொர்ததைொலும் �க்கள்
ெட�ொட்டம் அதிகரிப்ப்தையும் மதைொன்்�யொன �்லக்்ள �்றைததுத மதைொ்லபபசிக்
கம்பிகள் மபருகி வருவ்தையும் எங்க்ளொல் ஏற்றுக்மகொள்்ள முடியவில்்ல.
இ ங் கி ரு ந தை பு தை ர் க் க ொ டு க ள் எ ங் ப க ம ை ன் றை ன ? � ் ல க் க ழு கு க ள் எ ங் ப க
மைன்றைன? வி்ரவொக ஓடக்கூடிய �ட்டக் குதி்ரக்்ளயும் பவட்்டயொடி அழிததுக்
மகொணடிருக்கிறீர்கள். இப்படிததைொன் வொழபவணடும் என்றை வொழ்க்்க முடிவுக்கு
வநதுவிட்டது.
ெொங்கள் எங்கள் நிலத்தை விற்பதைொக இருநதைொல் எங்கள் நிலத்தை ெொங்கள் பெசிப்பது
பபொலபவ நீங்களும் பெசியுங்கள். ெொங்கள் எப்படிக் கொப்பொற்றி ்வததிருநபதைொப�ொ
அப்படிபய கொப்பொற்றுங்கள். முழு்�யொன விருப்பதபதைொடு உங்கள் குழந்தைகளுக்கொக
இநநிலத்தைப் பபொற்றிக் கொப்பொற்றுங்கள். நிலத்தை பெசியுங்கள்; இயற்்க ெம்
எல்பலொ்ரயும் பெசிப்பது பபொல.
தைங்கள் உண்�யுள்்ள,
சியொட்டல்.

நூல் ்வளி
இககைடடு்ர �கதெேத்சை �ாரதி எழுதிய தெமிழகைப் �ழஙகுடிகைள் எனும் நூலில்
இருநது எடுத்துத்தெரப்�டடுள்ளது.
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கற்பவை கற்றபின்
1.

நில வளத்தைப் பாதுகாக்க நாம் செய்ய வேண்டிய இன்றியமையாப் பணிகளைத்
த�ொகுத்து எழுதுக.

2.	தமிழ்நாட்டின் இயற்கை வளங்கள் குறித்த படத்தொகுப்பு ஒன்று உருவாக்குக.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1.	செவ்விந்தியர்கள் நிலத்தைத் _____ மதிக்கின்றனர்.
		

அ) தாயாக

ஆ) தந்தையாக

இ) தெய்வமாக		 ஈ) தூய்மையாக

2. ‘இன்னோசை ‘ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _____.
		

அ) இன் + ஓசை 		

ஆ) இனி + ஓசை 			

		

இ) இனிமை + ஓசை

ஈ) இன் + ன�ோசை

3. பால் + ஊறும் என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.
		

அ) பால்ஊறும்

ஆ) பாலூறும்

இ) பால்லூறும்

ஈ) பாஊறும்

தொடரில் அமைத்து எழுதுக.
1.	வேடிக்கை

- ___________________________________________

2. உடன்பிறந்தார் - ___________________________________________
குறுவினா
1. விலைக�ொடுத்து வாங்க இயலாதவை எனச் சியாட்டல் கூறுவன யாவை?
2. நிலத்திற்கும் செவ்விந்தியர்களுக்கும் உள்ள உறவு யாது?
3. எதனைத் தம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை எனச் சியாட்டல் கூறுகிறார்?
சிறுவினா
1. நீர்நிலைகள் குறித்துச் சியாட்டல் கூறியுள்ளவற்றை எழுதுக.
2. எவையெல்லாம் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை என்று சியாட்டல் கூறுகிறார்?
நெடுவினா
	தாய்மண் மீதான செவ்விந்தியர்களின் பற்றுக் குறித்துச் சியாட்டல் கூறுவனவற்றைத்
த�ொகுத்து எழுதுக.
சிந்தனை வினா
நிலவளத்தினைக் காப்பதற்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்களாக நீங்கள் கருதுவன
யாவை?
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விரிவானம்

இயல்

இரண்டு வெட்டுக்கிளியும் சருகுமானும்
தமிழ்நாடு, கேரள மாநிலங்களின் எல்லைக்கு அருகேயுள்ள
பரம்பிக்குளம், ஆனைமலை ப�ோன்ற பகுதிகளில் காடர்கள்
எ ன் னு ம் ப ழ ங் கு டி யி ன ர் வ ா ழ் ந் து வ ரு கி ன்ற ன ர் . தம து
முன்னோர்கள் காடுகளில் எவ்வாறு வாழ்ந்தனர் என்பதை
வருங்காலத் தலைமுறையினர் மறந்துவிடக் கூடாது என்று
எண்ணினர். எனவே காடுகள், செடிக�ொடிகள், விலங்குகள்
த�ொடர்பான கதைகளைத் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் பேரன் பேத்திகளுக்கும் ச�ொல்லி
வந்தனர். அத்தகைய கதைகளுள் ஒன்றைப் படிப்போம்.
ந டு க்கா ட் டி ல் ச ல ச ல வெ ன ஓ டு ம்
ஓடையையுடைய பள்ளத்தாக்கில் பெரிய
மரம் ஒன்று விழுந்து கிடந்தது. அதன்மீது
ம ெத் து ம ெ த ்தெ ன் று
ப ச ் சைப்பா சி
படர்ந்திருந்தது. பூச்சி புழுக்கள், நத்தைகள்
ஆ கி ய ன அ ந ்த ம ர த ் தை எ ப் ப ோ து ம்
ம�ொய்த்துக் க�ொண்டிருக்கும். காட்டிலுள்ள
அனைத்து விலங்குகளுமே நீர் அருந்த அந்த
ஓடைக்கு வரும். தாகம் தணிந்தபின் சிறு
விலங்குகள் பக்கத்திலுள்ள அடர்ந்த குறிஞ்சிப்
புதரில் ஓய்வெடுத்துக் க�ொள்ளும்.
குறிஞ்சிப் புதரின் தாழப் படர்ந்திருந்த கிளையில் பளிச்சென்று பூத்திருந்த நீலப் பூவின்
இதழ்களுக்கிடையே பச்சை வெட்டுக்கிளி ஒன்று வசித்துவந்தது. அது ஒரு வாயாடி
வெட்டுக்கிளி. எப்போதும் பேசிக்கொண்டே இருப்பதால் அடிக்கடி சிக்கல்களில் மாட்டிக்
க�ொள்ளும்.
ஒரு மாலை நேரம் கூரன் என்ற பெண் சருகுமானை வெட்டுக்கிளி பார்த்தது. சருகுமான்
ஓடையைத் தாண்டுவதும் குதிப்பதுமாக இருந்தது. சருகுமான் சிறிய பிராணி; ஒரு பெரிய
வீட்டுப்பூனை அளவு இருக்கும்; ப�ோதாததற்குக் கூச்சப்படும் விலங்கு வேறு. எனவே அதைப்
பார்த்து வெட்டுக்கிளி பயப்படவில்லை. கூரன், குறிஞ்சிப் புதர் அருகில் இளைப்பாற வந்தது.
இதுதான் சாக்கு என்று வெட்டுக்கிளி அதனிடம் பேசத் துவங்கியது.
“என்ன கூரன், பார்த்து வெகுநாள் ஆயிற்று! இவ்வளவு நாட்கள் எங்கே ப�ோயிருந்தாய்?
ஏன் இங்கும் அங்கும் வேகமாக ஓடுகிறாய்?”
“காட்டின் அந்தக் க�ோடியில் இருந்தேன். இப்பொழுது உன்னிடம் பேச எனக்கு
நேரமில்லை. பித்தக்கண்ணு என்னைத் துரத்திக்கொண்டு வருகிறது. நான் எங்காவது ஒளிய
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பவணடும். எனக்குச் பைொர்வொக பவறு இருக்கிறைது. பல �ணி பெர�ொக ஓடிஓடிக் க்்ளததுப்
பபொயவிட்படன்.”
மவட்டுக்கிளி மகொஞ்ைபெரம் அ்�தியொக இருநதைது. அதைற்கும் பிததைக்கணணு்வத
மதைரியும். மபரிய, �ஞ்ைள் கணக்்ளயு்டய சிறுத்தைதைொன் அது; மிகச் சிறைநதை பவட்்ட
விலங்கு. விழுநது கிடநதை �ரத்தைப் பொர்ததைதும் அதைன் அடியில் கூரன் ஒளிநதுமகொணடது.
தை ் ல ் ய � ட் டு ம் தூ க் கி ம வ ட் டு க் கி ளி ் ய எ ச் ை ரி த தை து . ‘ ம வ ட் டு க் கி ளி ப ய ! நீ
வ்ளவ்ளமவன்று பபைக்கூடிய ஆள். பிததைக்கணணு உன்னிடம் என்்னப் பற்றிக் பகட்டொல்
வொ்யத திறைநது எ்தையும் மைொல்லிவிடொபதை. அது என்்னப் பொர்ததுவிட்டொல் பிடிதது ஒபர
வொயில் விழுங்கிவிடும்.”
மவட்டுக்கிளி தை்ல்ய ஆட்டி உறுதிம�ொழி அளிததுவிட்டுக் கண்ண மூடிக்
மகொணடது. அதைற்குள் கூர்னத பதைடிக்மகொணடு பிததைக்கணணு ஓ்டப்பக்கம் வநது
பைர்நதைது. ைததைமில்லொ�ல், அடிப�ல் அடி ்வதது ஓ்டயில் ஆங்கொங்கு இருநதை
பொ்றைகளின் மீது ஏறி ப�ொப்பம் பிடிததுக்மகொணபட ெடநதைது. குறிஞ்சிப் புதைரின் தைொழக்
கிடநதை கி்்ளயின்மீது உட்கொர்நதிருநதை மவட்டுக்கிளி அதைன் கணணில்பட்டதும் அ்தைப்
பொர்தது உறுமியது.
“கூரன் இங்கு வநதைொ்ளொ? அவள் எங்குச் மைன்றைொள் என்று மதைரியு�ொ?”
மவட்டுக்கிளிக்கு உற்ைொகம் தை்லக்கு ஏறியது. பிததைக்கணணு்வ இவவ்ளவு பக்கததில்
பொர்ப்பது இதுதைொன் முதைல்மு்றை. அது பகட்ட பகள்விக்குப் பதில் மைொல்ல வொ்யத திறைநதை
மபொழுது, கூரனுக்கு அளிததிருநதை வொக்குறுதி நி்னவுக்கு வநதைது. எனபவ, உடபன வொ்ய
மூடிக்மகொணடது. ஆனொல், பிததைக்கணணு்வப் பொர்ததைதைொல் ஏற்பட்ட பரவைத்தை அடக்க
இயலொ�ல் தைன்்ன அறியொ�ல் கூரன் ஒளிநதிருநதை இடததைருபக குதிததுக் குதிததுச்
மைன்றைது.
அறிவொளியொன பிததைக்கணணுவுக்கு மவட்டுக்கிளியின் குதியொட்டததிற்கொன மபொருள்
புரியொ�லொ பபொகும்? உடபன அது கூரன் பதுங்கிக் கிடநதை �ரததைடிப்பக்கம் மைன்று
ப�ொப்பமிட்டது. ெல்ல பவ்்ளயொக முதைல் ெொள் இரவுதைொன் அநதை �ரததைடியில் புனுகுப்பூ்ன
ஒன்று தைங்கியிருநதைது. அது தைங்கிய இடம்தைொன் அப்படி ெொறுப�. எனபவ, பிததைக்கணணு
என்னதைொன் ப�ொப்பம் பிடிததைொலும், கூரனின் உடல்வொ்ட அதைன் மூக்குக்கு எட்டவில்்ல.
� ொ றை ொ க , பு னு கு ப் பூ ் ன யி ன் து ர் ெ ொ ற் றை ப �
எட்டியது.

்தரிந்து ்தளி்வொம்

� ர ம் பி க கு ள ம் ,
ஆ ் ன ம ் ை ப்
� கு தி கை ளி ல் கை ா ்ட ர் கை ள் ே சி க கு ம்
சிறறூர்கைள் �ை உள்ளன. கைா்டர்கைள்
மிகைச்சிறிய �ழஙகுடிச் சமுதொயத்தினர்.
தொஙகைள் வ�சும் ்மாழி்ய ‘ஆல்அைப்பு’
என்று அ்ழககின்்றனர். அேர்கைளின்
ே ா ழ் க ் கை மு ் ்ற � ற றி ய எ ழு த் து க
குறிப்புகைள் ஏதும் அேர்கைளி்டம் இல்்ை.

ம க ொ ஞ் ை ப ெ ர ம் பி த தை க் க ண ணு அ ந தை
இடத்தைபய சுற்றிச் சுற்றி வநது ப�ொப்பம்
பி டி த து ப் ப ொ ர் த தை து . ஆ ன ொ ல் , எ து வு ம்
தைட்டுப்படொதைதைொல் உறுமிக்மகொணபட அநதை
இ ட த ் தை வி ட் டு க் கி ்ள ம் பி ப வ று ப க் க ம்
மைன்றைது.
ஒ ளி ந தி ரு ந தை இ ட த தி லி ரு ந து கூ ர ன்
ம வ ளி ப ய வ ந தை து . தை ன் � ் றை வி ட த ் தை
ஏ றை க் கு ் றை ய க் க ொ ட் டி க் ம க ொ டு த தை தை ற் க ொ க
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ம வ ட் டு க் கி ளி மீ து
அ தை ற் கு க்
பகொப�ொன பகொபம். அதைற்கு ஒரு
ப ொ ட ம் க ற் பி த தை ொ க ப வ ண டு ம்
எ ன் று எ ண ணி ய து . இ னி எ ந தை ச்
சூழ்நி்லயிலும் அது வொக்குறுதி்ய
மீ றை க் கூ ட ொ து
எ ன் ப தை ற் க ொ க
ம வ ட் டு க் கி ளி ் ய மி ர ட் டி வி ட் டு ப்
பபொனொல் என்ன என்று பதைொன்றியது.
“ மு ட் ட ொ ள் ! பி த தை க் க ண ணு
மு ன் அ ப் ப டி க் கு தி ய ொ ட் ட ம்
பபொடொவிட்டொல் என்ன? ெொன் இன்று
மைததுப் பி்ழததிருக்கிபறைன். அது
என்்னத தைன் மபரிய வொயக்குள் திணிததுத திங்கொ�ல் விட்டது அதிையம்தைொன்” என்று
கததியது. “இனி இப்படிச் மையதைொல், திரும்பி வநது உன்்ன என் தைங்கக் கொல்க்ளொல் மிதிதது
ெசுக்கிவிடுபவன்.”
இப்படிச் மைொல்லிக்மகொணபட தைனது சிறிய, கூர்்�யொன பொதைங்க்்ள �ணணின்மீது
அழுததி எகிறிக் குதிததைது. அதைனு்டய இநதைச் மையலொல் குறிஞ்சிப்புதைர் அப்படியும்
இப்படியும் ஆடியது. அநதை பவகததில் தைொழக் கிடநதை கி்்ளயில் இருநதை மவட்டுக்கிளி கீபழ
விழப்பபொனது. அதைன் மீது பகொபப் பொர்்வ்ய வீசிவிட்டுக் கூரன் கொட்டுக்குள் ஓடியது.
அன்றிலிருநது கூரனின் கூர்ப்பொதைங்கள் எங்பக தைன்மீது பட்டுவிடுப�ொ என்றை
அ ச் ை த தி ப ல ப ய ம வ ட் டு க் கி ளி வ ொ ழ் ந து வ ரு கி றை து . இ தை ன ொ ல் தை ொ ன் இ ன் று ம் கூ ட
மவட்டுக்கிளிகள் ஓர் இடததில் நி்லதது இருக்கமுடியொ�ல் குதிததை வணணமுள்்ளன.
ஆனொலும் அ்வ எநதைக் குறிப்பிட்ட தி்ை்ய பெொக்கியும் குதிப்பதில்்ல.

நூல் ்வளி
மனிஷ் சாணடி, மாதுரி ரவமஷ் ஆகிவயார் கைா்டர்கைளின் கை்தெகைள் சிைேற்்றத்
்தொகுத்துள்ளனர். அேற்்ற யா்னவயாடு வ�சுதெல் என்னும் தெ்ைப்பில்
ே. கீதொ தெமிழாககைம் ்சய்துள்ளார். அநநூலில் இருநது ஒரு கை்தெ இஙகுத்
தெரப்�டடுள்ளது.

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

மதிபபீடு
‘மவட்டுக்கிளியும் ைருகு�ொனும்’ , க்தை்யச் சுருக்கி எழுதுக.
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கற்கண்டு

இயல்

வினைமுற்று

இரண்டு

படித்தான், ஆடுகின்றாள், பறந்தது, சென்ற, கண்டு ஆகியவை செயலை அடிப்படையாகக்
க�ொண்ட ச�ொற்கள் ஆகும். செயலை வினை என்றும் குறிப்பர். இவ்வாறு ஒன்றன் செயலைக்
குறிக்கும் ச�ொல் வினைச்சொல் எனப்படும்.

வினைமுற்று
மலர்விழி எழுதினாள். கண்ணன் பாடுகிறான். மாடு மேயும்.
இத்தொடர்களில் எழுதினாள், பாடுகிறான், மேயும் ஆகிய ச�ொற்களைக் கவனியுங்கள்.
இச்சொற்களில் ப�ொருள் முழுமை பெற்று விளங்குகிறது. இவ்வாறு ப�ொருள் முற்றுப் பெற்ற
வினைச்சொற்களை முற்றுவினை அல்லது வினைமுற்று என்பர். வினைமுற்று ஐந்து பால்,
மூன்று காலம், மூன்று இடம் ஆகிய அனைத்திலும் வரும்.
வினைமுற்று தெரிநிலை வினைமுற்று, குறிப்பு வினைமுற்று என இருவகைப்படும்.

தெரிநிலை வினைமுற்று
ஒரு செயல் நடைபெறுவதற்குச் செய்பவர், கருவி, நிலம், செயல், காலம், செய்பொருள்
ஆகிய ஆறும் முதன்மையானவை ஆகும். இவை ஆறும் வெளிப்படுமாறு அமைவது
தெரிநிலை வினைமுற்று எனப்படும்.
(எ.கா.) மாணவி கட்டுரை எழுதினாள்.
	செய்பவர்

-	மாணவி

காலம்

-

இறந்தகாலம்

கருவி

-	தாளும் எழுதுக�ோலும்	செய்பொருள்

-

கட்டுரை

நிலம்

-

-

எழுதுதல்

பள்ளி	செயல்

குறிப்பு வினைமுற்று
	ப�ொருள், இடம், காலம், சினை, குணம், த�ொழில் ஆகியவற்றுள் ஒன்றனை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டு காலத்தை வெளிப்படையாகக் காட்டாது செய்பவரை மட்டும்
வெளிப்படையாகக் காட்டும் வினைமுற்று, குறிப்பு வினைமுற்று எனப்படும்.
ப�ொருள்

-	ப�ொன்னன்

சினை

-

கண்ணன்

இடம்

-	தென்னாட்டார்

பண்பு (குணம்)

-

கரியன்

காலம்

-

-

எழுத்தன்

ஆதிரையான்	த�ொழில்

தெரிநிலை, குறிப்பு வினைமுற்றுகள் அன்றி ஏவல் வினைமுற்று, வியங்கோள்
வினைமுற்று எனப் பிறவகை வினைமுற்றுகளும் தமிழில் உண்டு.
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ஏவல் விதனமுறறு
பொடம் படி.

க்டக்குப் பபொ.

இதமதைொடர்கள் ஒரு மைய்லச் மையயு�ொறு கட்ட்்ளயிடுகின்றைன. இவவொறு தைன்முன்
உள்்ள ஒருவ்ர ஒரு மைய்லச் மையயு�ொறு ஏவும் வி்னமுற்று, ஏவல் வி்னமுற்று
எனப்படும். ஏவல் வி்னமுற்று ஒரு்�, பன்்� ஆகிய இருவ்ககளில் வரும்.
(எ.கொ.) எழுது

–

ஒரு்�

எழுதுமின்

–

பன்்�

பன்்� ஏவல் வி்னமுற்று எழுதுங்கள் என வருவது இக்கொல வழக்கு.

வியங்கொள் விதனமுறறு

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

ஏவல் விதனமுறறுககும் வியங்கொள் விதனமுறறுககும் உள்ள ்வறுபேொடுகள்
ஏவல் விதனமுறறு

வியங்கொள் விதனமுறறு

முன்னி்லயில் வரும்.

இருதி்ண, ஐம்பொல், மூவிடங்களுக்கும்
மபொதுவொய வரும்.

ஒரு்�, பன்்� பவறுபொடு உணடு.

ஒரு்�, பன்்� பவறுபொடு இல்்ல.

கட்ட்்ளப் மபொரு்்ள �ட்டும் உணர்ததும்.

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

விகுதி மபற்றும் மபறைொ�லும் வரும்.

விகுதி மபற்பறை வரும்.

்தரிந்து ்தளி்வொம்
1.

விதித்தெல் ்�ாருளில் ேரும் வியஙவகைாள் வி்னமுறறு, தென்்ம இ்டத்தில் ேராது.

2.

இயர், அல் ஆகிய இரணடு விகுதிகைள் தெறகைாை ேழககில் இல்்ை. ்சய்யுள் ேழககில்
மடடுவம உள்ளன.

கறபேதவ கற்றபின்
‘வொழ்க’ என்னும் மைொல்்ல ஐநது பொல்களிலும், மூன்று இடங்களிலும் இடம்
மபறு�ொறு மதைொடர்க்்ள எழுதுக.
(எ.கொ.) அவன் வொழ்க. (ஆணபொல்)

ெொம் வொழ்க. (தைன்்�)
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1.	மாடு வயலில் புல்லை மேய்ந்தது. – இத்தொடரிலுள்ள வினைமுற்று _____.
		

அ) மாடு

ஆ) வயல் 		

இ) புல்

ஈ) மேய்ந்தது

2. பின்வருவனவற்றுள் இறந்தகால வினைமுற்று _____.
		

அ) படித்தான்

ஆ) நடக்கிறான்

இ) உண்பான்

ஈ) ஓடாது

3. பின்வருவனவற்றுள் ஏவல் வினைமுற்றுச் ச�ொல் _____.
		

அ) செல்க	

ஆ) ஓடு			

இ) வாழ்க

ஈ) வாழிய

சிறுவினா
1. வினைமுற்று என்றால் என்ன?
2.	தெரிநிலை வினைமுற்று எவற்றைக் காட்டும்?
3. வியங்கோள் வினைமுற்று விகுதிகள் யாவை?
4. ஏவல் வி னை மு ற்று க்கு ம் வி ய ங் கோ ள் வி னை முற் று க்கு ம் இ டையே யு ள்ள
வேறுபாடுகள் யாவை?

ம�ொழியை ஆள்வோம்!
கேட்க.
		

இயற்கை என்னும் தலைப்பில் அமைந்த புதுக்கவிதைகளின் ஒலிப்பதிவுகளைக்
கேட்டு மகிழ்க.

கீழ்க்காணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் பேசுக.
		

இயற்கையைப் பாதுகாப்போம்.

ச�ொல்லக்கேட்டு எழுதுக.
		
இயற்கையை விரும்புவது மட்டுமன்றி, அதைப் பாதுகாப்பதும் இன்றியமையாதது.
அது நமது கடமை மட்டுமன்று; ப�ொறுப்பும் ஆகும். நாம் விரும்பிக் கண்டு களித்த
இயற்கைச் செல்வங்களை, வரும் தலைமுறையினருக்காகச் சேர்த்தும் பாதுகாத்தும் வைக்க
வேண்டும். இயற்கை வளங்களின் இன்றியமையாமை குறித்து விழிப்புணர்வு உண்டாக்க
ஒவ்வோர் ஆண்டும் சூலை 28 ஆம் நாள் உலக இயற்கைவளப் பாதுகாப்பு நாளாகக்
கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
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தமிழ் எண்கள் அறிவ�ோம்.
விடுபட்ட கட்டங்களை நிரப்புக.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

௧

௨

௩

௪

௫

௬

௭

௮

௯

௧0

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

௧௧

௧௨

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

௨௫
வண்ணமிடப்பட்டுள்ள எண்களுக்குரிய தமிழ் எண்களை எழுதுக.
1.

உலக ஈர நில நாள் பிப்ரவரி 2. 		

_____

2.

உலக ஓச�ோன் நாள் செப்டம்பர் 16.		

_____

3.

உலக இயற்கை நாள் அக்டோபர் 3.		

_____

4.

உலக வனவிலங்கு நாள் அக்டோபர் 6.		

_____

5.		 உலக இயற்கைச் சீரழிவுத் தடுப்பு நாள் அக்டோபர் 5. _____
அறிந்து பயன்படுத்துவ�ோம்.
த�ொடர் வகைகள்
	த�ொடர்கள் ப�ொருள் அடிப்படையில் நான்கு வகைப்படும்.
செய்தித் த�ொடர்
ஒரு செய்தியைத் தெளிவாகக் கூறும் த�ொடர் செய்தித் த�ொடர் ஆகும்.
(எ.கா.) கரிகாலன் கல்லணையைக் கட்டினான்.
வினாத்தொடர்
ஒருவரிடம் ஒன்றை வினவுவதாக அமையும் த�ொடர் வினாத்தொடர் ஆகும்
(எ.கா.) சிலப்பதிகாரத்தை இயற்றியவர் யார்?
விழைவுத் த�ொடர்
ஏவல், வேண்டுதல், வாழ்த்துதல், வைதல் ஆகிய ப�ொருள்களில் வரும் த�ொடர் விழைவுத்
த�ொடர் ஆகும்.
(எ.கா.)

இளமையில் கல். 			

(ஏவல்)

				

உன் திருக்குறள் நூலைத் தருக. (வேண்டுதல்)

				

உழவுத்தொழில் வாழ்க. 		

(வாழ்த்துதல்)

				

கல்லாமை ஒழிக. 			

(வைதல்)
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உணர்ச்சித் த�ொடர்
உவகை, அழுகை, அவலம், அச்சம், வியப்பு முதலான உணர்ச்சிகளை உணர்த்தும்
த�ொடர் உணர்ச்சித் த�ொடர் எனப்படும்.
(எ.கா.)

அடடா! என் தங்கை பரிசு பெற்றாள்!			

(உவகை)

				

ஆ! புலி வருகிறது!						

(அச்சம்)

				

பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் பல அழிந்துவிட்டனவே!

(அவலம்)

				

ஆ! மலையின் உயரம்தான் என்னே! 			

(வியப்பு)

க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள த�ொடர்களின் வகையைக் கண்டறிந்து எழுதுக.
1. முக்காலமும் உணர்ந்தவர்கள் நம் முன்னோர்கள்.

__________________

2. கடமையைச் செய்.

					

__________________

3. பாரதியார் பாடல்களின் இனிமைதான் என்னே!

__________________

4. நீ எத்தனை புத்தகங்களைப் படித்திருக்கிறாய்?		

__________________

த�ொடர்களை மாற்றுக.
(எ.கா.) 	நேற்று நம் ஊரில் மழை பெய்தது. (வினாத்தொடராக மாற்றுக.)
		நேற்று நம் ஊரில் மழை பெய்ததா?
1. காடு மிகவும் அழகானது. (உணர்ச்சித் த�ொடராக மாற்றுக.)
			 _______________________________________________________
2. அந்தோ! பூனையின் காலில் அடிபட்டுவிட்டதே! (செய்தித்தொடராக மாற்றுக.)
			 _______________________________________________________
3. அதிகாலையில் துயில் எழுவது நல்லது. (விழைவுத் த�ொடராக மாற்றுக.)
			 _______________________________________________________
4. முகில்கள் திரண்டால் மழை பெய்யும் அல்லவா? (செய்தித்தொடராக மாற்றுக.)
			 _______________________________________________________
5. காட்டில் புலி நடமாட்டம் உள்ளது. (வினாத்தொடராக மாற்றுக.)
			 _______________________________________________________
கடிதம் எழுதுக.
விளையாட்டுப்போட்டியில் வெற்றி பெற்ற உன் நண்பனுக்குப் பாராட்டுக் கடிதம் எழுதுக.
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ம�ொழிய�ோடு விளையாடு
உரிய வினைமுற்றுகளைக் க�ொண்டு கட்டங்களை நிரப்புக.
நட
ஆண்பால்

உண்

உறங்கு

நடக்கிறான்

பெண்பால்
பலர் பால்
ஒன்றன் பால்

உறங்கியது

பலவின் பால்
தன்மை

உண்கிறேன்

முன்னிலை
படர்க்கை
இறந்த காலம்
நிகழ் காலம்
எதிர் காலம்

நடப்பான்

வினைமுற்றுக்கு உரிய வேர்ச்சொல்லை எழுதுக.
1.	நடக்கிறது

-

2.

ப�ோனான்

-

3.	சென்றனர்
4.
5.

நட

6. பேசினாள்

-

_________

_________

7. வருக

-

_________

-

_________

8. தருகின்றனர்

-

_________

உறங்கினாள்

-

_________

9. பயின்றாள்

-

_________

வாழிய

-

_________

10. கேட்டார்

-

_________

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

நீர்நிலைகளைத் தூய்மையாக வைக்க உதவுவேன்.

2.	மரம் நட வாய்ப்புள்ள இடங்களில் மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்ப்பேன்.

கலைச்சொல் அறிவோம்.
1. பழங்குடியினர் -

Tribes

5. மலைமுகடு

- Ridge

2.	சமவெளி

-

Plain

6. வெட்டுக்கிளி

- Locust

3. பள்ளத்தாக்கு

-

Valley

7. சிறுத்தை

- Leopard

4. புதர்

-

Thicket

8. ம�ொட்டு

- Bud

இணையத்தில் காண்க
பழங்குடி மக்களின் வாழ்க்கை முறைகளை இணையத்தில் கண்டு அறிக.
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வாழ்வியல்

இயல்

திருக்குறள்

இரண்டு

திருக்குறள் நீதிநூல் மட்டுமன்று; அஃது ஒரு வாழ்வியல்
நூல்; எக்காலத்திற்கும் எல்லா மக்களுக்கும் ப�ொருந்தும்
அ றக்க ரு த் து க ளை க் க� ொ ண ்ட நூ ல் . தி ரு க் கு ற ளி ன்
பெருமையை விளக்க, ‘திருவள்ளுவ மாலை’ என்னும் நூல்
எழுதப்பட்டிருப்பதே அதற்குச் சான்றாகும். இத்தகைய பெருமை
க�ொண்ட திருக்குறளைப் பயில்வோம்.

நடுவுநிலைமை

1.	தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர்
எச்சத்தால் காணப் படும்*.

ப�ொருள் : நடுவு நிலைமை உடையவர், நடுவு நிலைமை இல்லாதவர் என்பது
அ வ ர வ ரு க் கு ப் பி ன் எ ஞ் சி நி ற் கு ம் பு க ழி ன ா லு ம் ப ழி யி ன ா லு ம்
அறியப்படும்.

2.	சமன்செய்து சீர்தூக்கும் க�ோல்போல் அமைந்துஒருபால்
	க�ோடாமை சான்றோர்க்கு அணி.

ப�ொருள் : தான் சமமாக இருந்து தன்னிடம் வைக்கப்படும் ப�ொருள்களின்
எ டையைத் து ல ாக்கோ ல் ச ரி ய ா க க் க ா ட் டு ம் . அ து ப �ோ ல
ந டு வு நி லைமை யு ட ன் ச ரி ய ா க ச் செ ய ல்ப டு வ தே சான்றோ ர் க் கு
அழகாகும்.
அணி

: உவமை அணி.

கூடா ஒழுக்கம்
3.

வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம்
புலியின்தோல் ப�ோர்த்துமேய்ந் தற்று.

ப�ொருள் : மனத்தை அடக்கும் வல்லமை இல்லாதவர் மேற்கொண்ட வலிய
தவக்கோலம், புலியின் த�ோலைப் ப�ோர்த்திக்கொண்ட பசு பயிரை
மேய்ந்ததைப் ப�ோன்றது.
அணி

: இல்பொருள் உவமை அணி.

4.	கணைக�ொடிது யாழ்கோடு செவ்விதுஆங்கு அன்ன
வினைபடு பாலால் க�ொளல்*.

ப�ொருள் : நேராக இருந்தாலும் அம்பு க�ொடியதாக இருக்கிறது. வளைவுடன்
இருப்பினும் யாழின் க�ொம்பு இனிமையைத் தருகிறது. அதுப�ோல
மக்க ளி ன் ப ண் பு க ளை அ வ ர வ ர் த�ோற்ற த ்தா ல் அ ல்லாம ல்
செயல்வகையால் உணர்ந்துக�ொள்ள வேண்டும்.
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கல்லாமை
5.

உளர்என்னும் மாத்திரையர் அல்லால் பயவாக்

	களர்அனையர் கல்லா தவர்.
ப�ொருள் : க ல்லாதவர் பயனில்லாத களர்நிலம் ப�ோன்றவர். அவர் உயிர�ோடு
இருக்கிறார் என்பதைத் தவிர அவரால் வேறு எந்தப் பயனும் இல்லை.
6.

விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்குநூல்

	கற்றார�ோடு ஏனை யவர்*.
ப�ொருள் : க ற்றவர்க்கும் கல்லாதவருக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடானது,
மக்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டிற்கு
இணையானது.

குற்றங்கடிதல்
7.

வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர்

	வைத்தூறு ப�ோலக் கெடும்.
ப�ொருள் : ப ழிவருமுன்னே சிந்தித்து தம்மைக் காத்துக்கொள்ளாதவருடைய
வாழ்க்கை, நெருப்பின் அருகில் வைக்கப்பட்ட வைக்கோல்போர் ப�ோல
அழிந்துவிடும்.
அணி

: உவமை அணி.

8.	தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றம் காண்கிற்பின்
என்குற்றம் ஆகும் இறைக்கு*.
ப�ொருள் : தலைவன் முதலில் தன்குற்றத்தைக் கண்டு நீக்கி, அதன்பின் பிறருடைய
குற்றத்தை ஆராய்ந்தால், அவனுக்கு எந்தப் பழியும் ஏற்படாது.

இடனறிதல்
9.	த�ொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க முற்றும்
இடங்கண்ட பின்அல் லது.
ப�ொருள் : ப�ொருத்தமான இடத்தை அறியாமல் எந்தச் செயலையும் த�ொடங்கவும்
கூடாது; இகழவும் கூடாது.
10.	கடல்ஓடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடல்ஓடும்
	நாவாயும் ஓடா நிலத்து.
ப�ொருள் :  வலிமையான சக்கரங்களைக் க�ொண்ட பெரியதேர் கடலில் ஓட இயலாது.
கடலில் ஓடும் கப்பல் தரையில் ஓட இயலாது. அவரவர் தமக்குரிய
இடங்களிலேயே சிறப்பாகச் செயல்பட முடியும்.
அணி

: பிறிது ம�ொழிதல் அணி.
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நூல் ்வளி
்�ருநாேைர், முதெற�ாேைர், நாயனார் முதெலிய �ை சி்றப்புப்
்�யர்கைளால் குறிககைப்�டும் திருேள்ளுேர் இரண்டாயிரம்
ஆணடுகைளுககு முற�ட்டேர் என்�ர்.
திருககு்றள் உைகின் �ல்வேறு ்மாழிகைளில் ்மாழி்�யர்ககைப்�ட்ட
சி்றநதெ நூல் ஆகும். இநநூல் அ்றம், ்�ாருள், இன்�ம் என்னும்
முப்�ால் �குப்புக ்கைாண்டது. அ்றத்துப்�ால் �ாயிரவியல், இல்ை்றவியல்,
து்றே்றவியல், ஊழியல் என்னும் நான்கு இயல்கை்ளக ்கைாண்டது.
்�ாருட�ால் அரசியல், அ்மச்சியல் , ஒழிபியல் என்னும் மூன்று இயல்கை்ளக ்கைாண்டது.
இன்�த்துப்�ால் கைளவியல், கைறபியல் என்னும் இரணடு இயல்கை்ளக ்கைாண்டது.

மதிபபீடு
ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.
1. புகழொலும் பழியொலும் அறியப்படுவது _____.
அ) அடக்கமு்ட்�

ஆ) ெொணு்ட்�

இ) ெடுவுநி்ல்�

ஈ) மபொருளு்ட்�

2. பயனில்லொதை க்ளர்நிலததிற்கு ஒப்பொனவர்கள் _____.
அ) வலி்�யற்றைவர்

ஆ) கல்லொதைவர்

இ) ஒழுக்க�ற்றைவர்

ஈ) அன்பில்லொதைவர்

3. ‘வல்லுருவம்’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.
அ) வல் + உருவம்

ஆ) வன்்� + உருவம்

இ) வல்ல + உருவம்

ஈ) வல்லு + உருவம்

4. மெடு்� + பதைர் என்பதை்னச் பைர்மதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.
அ) மெடுபதைர்

ஆ) மெடுதபதைர்

இ) மெடுநபதைர்

ஈ) மெடு்�பதைர்

5. ‘வருமுன்னர்’ எனத மதைொடங்கும் குறைளில் பயின்று வநதுள்்ள அணி _____.
அ) எடுததுக்கொட்டு உவ்� அணி

ஆ) தைற்குறிப்பபற்றை அணி

இ) உவ்� அணி

ஈ) உருவக அணி

குறுவினொ
1. ைொன்பறைொர்க்கு அழகொவது எது?
2. பழியின்றி வொழும் வழியொகத திருக்குறைள் கூறுவது யொது?
3. ‘புலித பதைொல் பபொர்ததிய பசு’ என்னும் உவ்�யொல் திருக்குறைள் வி்ளக்கும் கருதது
யொது?
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திருக்குறளைச் சீர்பிரித்து எழுதுக.
1.	தக்கார் தகவிலரெ ன்பது அவரவர் எச்சத்தால் காணப்படும்.
2.	த�ொடங்கற்க எவ்வினையு மெள்ளற்க முற்று மிடங்கண்ட பின் அல்லது.
க�ோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.
1. வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம் ______
		

புலியின்தோல் ______மேய்ந் தற்று.

2. விலங்கொடு _____ அனையர் ______
		

கற்றார�ோடு ஏனை யவர்.

சீர்களை முறைப்படுத்தி எழுதுக.
		

யாழ்கோடு அன்ன க�ொளல் கணைக�ொடிது

		

வினைபடு பாலால் செவ்விதுஆங்கு.

படங்களுக்குப் ப�ொருத்தமான திருக்குறள்களை எழுதுக.

		

1. __________ __________ __________ __________
		

__________ __________ __________

2. __________ __________ __________ __________
		

__________ __________ __________
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இயல்

மூன்று

உடைல ஓம்புமின்

கற்றல் ்நொககஙகள்
Ø

உடலின சிறப்லேயும் உடல் ஓம்பும் முலறேலையும் இை்ககியங்ேள் வழி அறிதல்

Ø

தமிைர மருத்துவத்தின சதகானலமலயயும் சிறப்லேயும் அறிந்து சேருமிதம்
சேகாள்ளுதல்

Ø

மூலையின ச�யல்ேகாடுேள் ேறறிய புதுலமயகாை ச�ய்திேலை அறிந்து மகிழதல்

Ø

எச்�ச்ச�காறேளின வலேேலை அறிந்து ேயனேடுத்துதல்
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கவிதைப்பேழை

இயல்

ந�ோயும் மருந்தும்

மூன்று

மக்க ளி ன் உ ட லு க் கு ம் உ ள ்ள த் தி ற் கு ம் து ன்ப ம் த ரு வ ன
ந�ோ ய ்க ள் . உ ள ்ள த் தி ல் த�ோ ன் று ம் தீ ய எ ண்ணங்களா ல்
ஏற்படும் துன்பங்களையும் ந�ோய்கள் என்றே நம் முன்னோர்
குறிப்பிட்டனர். அந்நோய்களை நீக்கும் மருந்துகளாக விளங்கும்
அறக்கருத்துகளை இலக்கியங்கள் விளக்குகின்றன. அத்தகைய
கருத்துகளை விளக்கும் நீலகேசிப் பாடல்களை அறிவ�ோம்.

தீர்வனவும் தீராத் திறத்தனவும் செய்ம்மருந்தின்
ஊர்வனவும் ப�ோலாதும் உவசமத்தின் உய்ப்பனவும்
யார்வினவும் காலும் அவைமூன்று கூற்றவா
நேர்வனவே ஆகும் நிழல்இகழும் பூணாய் (பா.113)
*பேர்தற்கு அரும்பிணி தாம்இவை அப்பிணி
தீர்தற்கு உரிய திரிய�ோக மருந்துஇவை
ஓர்தல் தெளிவ�ோடு ஒழுக்கம் இவையுண்டார்
பேர்த்த பிணியுள் பிறவார் பெரிதின்பமுற்றே*
(பா.116)

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
தீர்வன

- நீங்குபவை

திறத்தன - 	தன்மையுடையன

உவசமம்

- அடங்கி இருத்தல்

கூற்றவா - பிரிவுகளாக

நிழல்இகழும்

-

பூணாய்	

- அணிகலன்களை அணிந்தவளே

பேர்தற்கு

- அகற்றுவதற்கு

பிணி

- துன்பம்

திரிய�ோகமருந்து - மூன்று ய�ோகமருந்து

ஓர்தல்

- 	நல்லறிவு

தெளிவு

பிறவார்

- பிறக்கமாட்டார்

ஒளிப�ொருந்திய

- 	நற்காட்சி

பாடலின் ப�ொருள்
ஒளிப�ொருந்திய அணிகலன்களை அணிந்த பெண்ணே! ந�ோயின் தன்மைபற்றி
யார் வினவினாலும் அது மூன்று வகைப்படும் என அறிவாயாக. மருந்தினால் நீங்கும்
ந�ோய்கள் ஒருவகை. எதனாலும் தீராத தன்மையுடைய ந�ோய்கள் மற்றொரு வகை. அடங்கி
இருப்பனப�ோல வெளித்தோற்றத்தில் தெரிந்தாலும் முற்றிலும் தீராமல் உள்ளுக்குள் இருந்து
துன்பம் தருவன இன்னொரு வகை.
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அகற்றுவதைற்கு அரிய்வ பிறைவிததுன்பங்கள் ஆகும். இவற்்றைத தீர்க்கும் �ருநதுகள்
மூன்று. ெல்லறிவு, ெற்கொட்சி, ெல்மலொழுக்கம் என்ப்வபய அம்�ருநதுகள். இவற்்றை
ஏற்பறைொர் பிறைவிததுன்பததிலிருநது நீங்கி உயரிய இன்பத்தை அ்டவர்.

நூல் ்வளி
நீைவகைசி ஐஞ்சிறுகைாப்பியஙகைளுள் ஒன்று. இநநூல் சமைசமயக கைருத்துகை்ள
ோதெஙகைளின் அடிப்�்்டயில் விளககுகி்றது. கை்டவுள் ோழ்த்து நீஙகைைாகைப் �த்துச்
சருககைஙகை்ளக ்கைாண்டது. சமயத் தெத்துேஙகை்ள விோதிககும் தெருககை
நூைான இதென் ஆசிரியர் ்�யர் அறியப்�்டவில்்ை. நீைவகைசிக கைாப்பியத்தின் தெருமவு்ரச்
சருககைத்திலிருநது இரணடு �ா்டல்கைள் இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளன.

கறபேதவ கற்றபின்
ஐம்மபருங்கொப்பியங்கள், ஐஞ்சிறுகொப்பியங்கள் ஆகியவற்றின் மபயர்க்்ளத
மதைொகுதது எழுதுக.

மதிபபீடு
ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.
1. உடல்ெலம் என்பது _______ இல்லொ�ல் வொழ்தைல் ஆகும்.
அ) அணி

ஆ) பணி

இ) பிணி

ஈ) �ணி

2. நீலபகசி கூறும் பெொயின் வ்ககள் _______.
அ) இரணடு

ஆ) மூன்று

இ) ெொன்கு

ஈ) ஐநது

3. ‘இ்வயுணடொர்‘ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _______.
அ) இ + யுணடொர்

ஆ) இவ + உணடொர்

இ) இ்வ + உணடொர்

ஈ) இ்வ + யுணடொர்

4. தைொம் + இனி என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _______.
அ) தைொம்இனி

ஆ) தைொம்மினி

இ) தைொமினி

ஈ) தைொ�னி

குறுவினொ
1. பெொயின் மூன்று வ்ககள் யொ்வ?
2. நீலபகசியில் பிறைவிததுன்பத்தைத தீர்க்கும் �ருநதுக்ளொகக் கூறைப்படுவன யொ்வ?
சிறுவினொ
பெொயின் வ்ககள், அவற்்றைத தீர்க்கும் வழிகள் பற்றி நீலபகசி கூறுவன யொ்வ?
சிநதை்ன வினொ
துன்பமின்றி வொழ ெொம் ்கக்மகொள்்ளபவணடிய ெற்பணபுகள் யொ்வ?
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இயல்

மூன்று

கவிததப்பேதை

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

*உடலின உறுதி உனடயவவர
உலகில் இனபம் உனடயவராம்;
இடமும் ்பாருளும் வ்ாயாளிககு
இனிய வாழவு ்தநதிடுவமா?
சுத்்தம் உள்ள இட்மஙகும்
சு்கமும் உணடு நீய்தனன
நித்்தம் நித்்தம் வபணுனவவயல்
நீணட ஆயுள் ்பறுவாவய!
்கானல மானல உலாவிநி்தம்
்காறறு வாஙகி வருவவாரின
்கானலத் ்்தாட்டுக கும்பிட்டுக
்காலன ஓடிப் வபாவாவன! *
கூனழ வயநீ குடித்்தாலும்
குளித்்த பிறெகு குடியப்பா
ஏனழ வயநீ ஆனாலும்,
இரவில் ்னறொய் உறெங்கப்பா!
மட்டுக குணனவ உணணாமல்
வாரி வாரித் தினபாவயல்
திட்டு முட்டுப் பட்டிடுவாய்!
தினமும் பாயில் விழுநதிடுவாய்!
தூய ்காறறும் ்னனீரும்,
சுணடப் பசித்்த பினஉணவும்
வ்ானய ஓட்டி விடும்அப்பா!
நூறு வயதும் ்தரும்அப்பா!

அருனம உடலின ்ல்மல்லாம்
அனடயும் வழி்கள் அறிவாவய!
வருமுன வ்ானயக ்காப்பாவய!
னவயம் பு்கழ வாழவாவய!
-்கவிமணி வ்தசி்க வி்ாய்கனார
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்�ொல்லும் ்பேொருளும்
நிததைம் நிததைம்

- ெொள்பதைொறும்

்வயம்

- உலகம்

�ட்டு

- அ்ளவு

பபணு்வபயல் - பொதுகொததைொல்

சுணட

- ென்கு

திட்டுமுட்டு

- தைடு�ொற்றைம்

பேொைலின் ்பேொருள்
உடலில் உறுதி மகொணடவபர, உலகில் �கிழ்ச்சி உ்டயவரொவொர். உடல் உறுதியற்றை
பெொயொ்ளர்க்கு வொழும் இடமும் மைல்வமும் இனிய வொழ்வு தைொரொ. சுததைம் நி்றைநதுள்்ள
எல்லொ இடங்களிலும் சுகம் உணடு. ெொள்பதைொறும் நீங்கள் தூய்�்யப் பபொற்றிப்
பொதுகொததைொல் நீடிததை வொழ்ெொ்்ளப் மபறைலொம்.
கொ்லயும் �ொ்லயும் ெ்டப்பயிற்சி ப�ற்மகொணடு, ெல்லகொற்்றைச் சுவொசிதது
வருபவொ்ர பெொய அணுகொது. அவர் உயி்ரக் கவர எ�னும் அணுக�ொட்டொன். எனபவ,
நீங்கள் கூ்ழக் குடிததைொலும் குளிததைபிறைபக குடிததைல் பவணடும்! நீங்கள் வறு்�யில்
வொழ்நதைொலும் இரவில் ென்றைொக உறைங்குதைல் பவணடும்.
அ்ளவொக உணணொ�ல் அதிக�ொக உணடொல் மைரி�ொனம் தைடு�ொறி ெொள்பதைொறும்
பெொயவொயப்பட்டுப் பொயில் விழுவீர்கள். தூய்�யொன கொற்றும் ெல்ல குடிநீரும் ென்கு பசிததை
பிறைகு உணபதும் ெம்்� பெொய அணுகொ�ல் கொப்பொற்றும்! நூறைொணடு வொழ ்வக்கும். அரிய
ெம் உடல் ெலப�ொடு இருப்பதைற்கொன வழிகள் இ்வ என்ப்தை அறிவீர்க்ளொக! ஆகபவ பெொய
வருமுன் கொப்பபொம்! உலகம் புகழ வொழ்பவொம்!.

நூல் ்வளி
கைவிமணி எனப் வ�ாற்றப்�டும் வதெசிகை விநாயகைனார், குமரி
மாேட்டம் வதெரூரில் பி்றநதெேர்; முப்�த்தொறு ஆணடுகைள்
ஆசிரியராகைப் �ணியாறறியேர். இேர், ஆசியவஜாதி,
மருமககைள் ேழி மான்மியம், கைதெர் பி்றநதெ கை்தெ உள்ளிட்ட �ை கைவி்தெ
நூல்கை்ளயும் உமர்கைய்யாம் �ா்டல்கைள் என்னும் ்மாழி்�யர்ப்பு
நூ்ையும் �்்டத்துள்ளார்.
மைரும் மா்ையும் என்னும் நூலிலிருநது ஒரு �ா்டல் இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளது.

கறபேதவ கற்றபின்
1.

‘தைன் சுததைம்’ என்னும் தை்லப்பில் படதமதைொகுப்பு ஒன்று உருவொக்குக.

2.

சுகொதைொரம் பற்றிய பழம�ொழிக்்ளத மதைொகுதது எழுதுக.
(எ.கொ.) சுததைம் பைொறு பபொடும்.

51

8th Std Tamil _20-12-2019.indd 51

03-01-2020 19:34:34

www.tntextbooks.in

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. காந்தியடிகள் _____ ப�ோற்ற வாழ்ந்தார்.
			

அ) நிலம்

ஆ) வையம்

இ) களம்

ஈ) வானம்

2. ’நலமெல்லாம்’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _____.
			

அ) நலம் + எல்லாம்		

ஆ) நலன் + எல்லாம்

			

இ) நலம் + எலாம்		

ஈ) நலன் + எலாம்

3. இடம் + எங்கும் என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல்_____.
			

அ) இடவெங்கும் 		

ஆ) இடம்எங்கும்

			

இ) இடமெங்கும் 		

ஈ) இடம்மெங்கும்

வருமுன்காப்போம் - இப்பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள மோனை, எதுகை, இயைபுச் சொற்களை
எடுத்து எழுதுக.
	மோனை

________

________

________

________

			

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

எதுகை
			
இயைபு
			
குறுவினா

1.	நம்மை ந�ோய் அணுகாமல் காப்பவை எவை?
2. அதிகமாக உண்பதால் ஏற்படும் தீமைகளாகக் கவிமணி குறிப்பிடுவன யாவை?
சிறுவினா
உடல் நலத்துடன் வாழக் கவிமணி கூறும் கருத்துகளைத் த�ொகுத்து எழுதுக.
சிந்தனை வினா
	ந�ோய் வராமல் தடுக்கும் வழிமுறைகளாக நீங்கள் கருதுவன யாவை?
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உரைநடை உலகம்

இயல்

தமிழர் மருத்துவம்

மூன்று

(நேர்காணல்)

மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது
அற்றது ப�ோற்றி உணின் (குறள் 942)
என்றார் திருவள்ளுவர். அருந்தும் உணவே அருமருந்தென
அறிந்தவர் நம் தமிழ் மக்கள். தமிழ்மக்கள் உடற்கூறுகள்
பற்றிய அறிவிலும், மருத்துவம் பற்றிய புரிதலிலும் சிறந்து
விளங்கினர்; உலகில் பல்வேறு மருத்துவ முறைகள் இருந்தாலும்
தமக்கென மரபுசார்ந்த மருத்துவ முறைகளை உருவாக்கிப் பின்பற்றி வந்தனர்.
அத்தகைய தமிழர் மருத்துவ முறைகள் பற்றிய செய்திகளைச் சித்த மருத்துவர்
கு. சிவராமன் அவர்களிடம் உரையாடி அறிவ�ோம்.

மாணவர் சிலர், மருத்துவர் கு. சிவராமன் அவர்களைச் சந்திக்கின்றனர்.
மாணவர்: வணக்கம் ஐயா.
வணக்கம். வாருங்கள் குழந்தைகளே!

இலக்கியா: எங்கள் பள்ளி ஆண்டுமலரில் தமிழர் மருத்துவம் பற்றிய கட்டுரை ஒன்றை
வெளியிட விரும்புகிற�ோம். அதற்காகத் தங்களை நேர்காணல் செய்ய வந்துள்ளோம்.
நல்ல முயற்சி. எனக்குத் தெரிந்த விவரங்களை விரிவாகக் கூறுகிறேன். கேளுங்கள்!

இலக்கியா: மனிதர்கள் மருத்துவத்தைப் பற்றி எப்போது அறிந்துக�ொண்டார்கள் ஐயா?
த�ொடக்க காலத்தில் மனிதனுக்கு ந�ோய் வந்தப�ோது இயற்கையாக வளர்ந்த
தாவரங்களைக் க�ொண்டும் அவனுக்கு அருகில் கிடைத்த ப�ொருள்களைக் க�ொண்டும்
ந�ோயைத் தீர்க்க முயன்றிருப்பான்.
தா வ ர ங்க ளி ன் வே ர் , ப ட ் டை ,
இ லை , பூ , க னி மு த லி ய வ ற ் றை
மருந்தாகப் பயன்படுத்தியிருப்பான்.
இவ்வாறுதான் மனிதர்களுக்கும்
ம ரு த் து வ த் தி ற் கு மா ன த� ொ ட ர் பு
த�ொடங்கியது.

செ ழி ய ன் : அ ப ்ப டி ய ா ன ா ல்
பழந்தமிழர்களும் மருத்துவத்தை
அறிந்திருந்திருப்பார்கள் அல்லவா?
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ஆமாம். பழந்தமிழர்கள் மருத்துவத்தை அறிந்தது மட்டுமன்றி, மருத்துவத்தில் சிறந்தும்
விளங்கினார்கள் என்பதற்கான குறிப்புகள் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் கிடைக்கின்றன.
மூலிகை மருத்துவம், அறுவை மருத்துவம், மருந்தில்லா மருத்துவம் போன்றவற்றையும்
உ ட லை வ ளப்ப டு த் தி உ ள ்ள த ் தை ச் சீ ர ா க் கு ம் ய�ோ க ம் மு த லி ய க லை க ளை யு ம்
அறிந்திருந்தார்கள்.

மேகலை: சித்த மருத்துவம், ஆயுர்வேதம், இயற்கை மருத்துவம், நாட்டு மருத்துவம்
என்றெல்லாம் மருத்துவமுறைகள் பல உள்ளன. இவையெல்லாம் ஒன்றா, வெவ்வேறா?
இவற்றுக்கெல்லாம் அடிப்படை ஒன்றுதான். தமிழரது நிலம், நிறைந்த பண்பாடுகளும்
தத்துவங்களும் அடங்கியது. ந�ோய்கள் எல்லாம் பேய், பிசாசுகளால் வருகின்றன; பாவ,
புண்ணியத்தால் வருகின்றன என்று உலகத்தின் பல பகுதிகளில் ச�ொல்லிக்கொண்டிருந்த
காலத்தில், தமிழர் தத்துவங்களான சாங்கியம், ஆசீவகம் ப�ோன்றவை உடலுக்கும்
பிரபஞ்சத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுமையைக் கண்டறிந்து, உடலில் ஐம்பூதங்களினால்
ஏற்படும் மாற்றங்களை விளக்கின. ந�ோயை இயற்கையில் கிடைக்கும் ப�ொருள்கள்,
அப்பொருள்களின் தன்மை, சுவை இவற்றைக்கொண்டே குணப்படுத்த முடியும் என்ற
உண்மையை மிகத்தெளிவாக விளக்கினர். தமிழர் மருத்துவம் பண்பாட்டுக்கூறாக
ஆகும்போது நாட்டு வைத்தியமாகவும் பாட்டி வைத்தியமாகவும் மரபுசார்ந்த சித்த
வைத்தியமாகவும் உணவு சார்ந்த மருத்துவமாகவும், பண்பாடு சார்ந்த மருத்துவமாகவும்
விரிந்திருக்கிறது.

பாரி: உயர்வாக இருந்த தமிழர் மருத்துவமுறை பிறகு பின்தங்கிப் ப�ோனதற்குக் காரணம்
என்ன?
நிறைய காரணங்களைச் ச�ொல்லலாம். நம்மீது நிகழ்ந்த படையெடுப்புகள் தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தின. தமிழர் மருத்துவம் அவரவர் வாழ்வியலுடனும் தத்துவங்களுடனும்
பிணைந்துதான் வந்துக�ொண்டிருந்தது. சமண, ப�ௌத்தர் காலத்தில் அந்தந்த மதங்களின்
கூறுகள் நம் மருத்துவத்தில் இருந்தன. பிறகு சைவம் ஓங்கிய ப�ோது சைவ சித்தாந்தத்தின்
கூறுகள் கலந்தன. இறுதியில் ஆங்கிலேயர்கள் வந்தனர். அவர்களுடைய நவீன
அறிவியல் பார்வை நம்மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. சித்தமருத்துவம் என்பது மரபுவழி
மருத்துவமாகவும் நாட்டு மருத்துவமாகவும் சுருங்கியது. இறுதியில் கிராமம் சார்ந்த
மருத்துவமாக மாறிப்போனது. நவீன மருத்துவத்தில், துரிதமாகச் சிலந�ோய்களுக்குக்
கிடைத்த தீர்வுகள் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றன.

மேகலை: தமிழர் மருத்துவம் இப்பொழுது மீண்டும் மறுமலர்ச்சி அடைந்து வருவதாகத்
த�ோன்றுகிறதே?
ஆமாம். பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்னால்தான் மரபுசார்ந்த மருத்துவம் மிகப்பெரிய
அனுபவத்தின் நீட்சி என்பதும் மிகப்பெரிய பட்டறிவில் ஒரு பெரிய அறிவியல் கண்டிப்பாக
ஒளிந்திருக்கும் என்பதும் புரியத் த�ொடங்கின. குறிப்பாகச் சர்க்கரை, இரத்தக்கொதிப்பு,
புற்று, மாரடைப்பு முதலிய வாழ்வியல் ந�ோய்கள் பெருகிய நிலையைச் ச�ொல்லலாம்.
இவற்றைத் தீர்க்க வெறும் இரசாயன மருந்துகள் ப�ோதா. கூடவே உணவு, வாழ்வியல்,
உடற்பயிற்சி, ய�ோகம் இவையும் கூட்டாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். த�ொடர்
சிகிச்சைக்குப் பிறகு பக்கவிளைவுகள் இல்லா மருந்துகளின் தேவை அவசியமாயிற்று. அதன்
பிறகுதான் எல்லா நாடுகளிலும் இருக்கும் மரபுசார்ந்த மருத்துவ முறைகளின் மீது, நவீன
அறிவியல் பார்வை விழத் த�ொடங்கியது. அதனால், சித்த மருத்துவத்தின் த�ொன்மையும்
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தமிழர்களின் த�ொன்மையும் புரிய ஆரம்பித்தன; ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
நாட்பட்ட ந�ோய்களுக்கு மட்டுமல்லாது, புதிய த�ொற்றுந�ோய் மாதிரியான சவால்களுக்கும்
இது சிறந்த மாற்றாக இருப்பது தெரிய வந்தது. இன்றைக்குப் பெருவாரியாக இது
மீண்டெழுந்து வந்துக�ொண்டிருக்கிறது.

இ ல க் கி ய ா : சி த்த ம ரு த் து வ த் தி ல் த ா வ ர ங ்க ளி ல் இ ரு ந் து ம ட் டு மே ம ரு ந் து
தயாரிக்கப்படுகிறதா?
வேர்பாரு; தழைபாரு மிஞ்சினக்கால் பற்பசெந்தூரம் பாரே என்றனர் சித்தர்கள். வேர்,
தழை ஆகியவற்றால் குணம் அடையாதப�ோது சில நாட்பட்ட ந�ோய்களுக்கு, தாவரங்கள்
மட்டும் அல்லாமல் உல�ோகங்களையும் பாஷாணங்களையும் சித்த மருந்துகளாக நம்
முன்னோர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள். அந்தக் காலத்தில் எப்படி மூலிகைகளை
மருந்தாகப் பார்த்தார்கள�ோ அப்படியே தாதுப்பொருட்களையும், உல�ோகத்தையும்
பார்த்தார்கள். அவற்றை மருந்துகளாக மாற்றும் வல்லமை சித்தமருத்துவத்தில்
இருந்திருக்கிறது.

பாரி: எல்லாருடைய உடல்நலனுக்கும், உடல் அமைப்பிற்கும் ஒரே வகையான மருந்து
ஏற்றதாக இருக்குமா?
60 கில�ோ எடை க�ொண்ட ஒருவர் நியூசிலாந்தில் இருக்கிறார்; இந்தோனேசியாவில்
இருக்கிறார்; இந்தியாவில் இருக்கிறார் என்றால் அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும்
ஒரே அளவு மருந்து க�ொடுக்க முடியாது. அவர் எந்த வகை மனிதர்; எப்படியான
வாழ்வியலில் இருக்கிறார்; என்ன மாதிரியான சமூகச் சிக்கலில் வாழ்கிறார்; என்ன
மாதிரி எண்ணப்போக்கு உடையவர்; அவருடைய உணவுமுறை என்ன? அவர் மரபுவழி
எப்படிப்பட்டது என்றெல்லாம் ஆராய்ந்துதான் சிகிச்சை க�ொடுக்க வேண்டும். அந்த
வகையில் தமிழர் மருத்துவம் தனித்துவம் மிக்கது.

இலக்கியா : மருத்துவத்தில் பக்கவிளைவுகள் பற்றிக் கூறுங்கள் ஐயா.

ஒரு மருந்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதற்கு விளைவும் இருக்கும் பக்கவிளைவும்
இருக்கும். ஆனால், தமிழர் மருத்துவத்தில் பக்க விளைவுகள் இல்லை. அதற்குக்
காரணம் மருந்து என்பதே உணவின் நீட்சியாக இருக்கிறது. ஒரு கவளம் ச�ோற்றை உடல்
எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறத�ோ, அப்படியேதான் சித்த மருத்துவத்தின் இலேகியத்தையும்,
சூ ர ண த ் தை யு ம் உ ட ல் எ டு த் து க் க ொ ள் ளு ம் . அ த ன ா ல் , உ ண வு எ ப்ப டி ப் ப க்க
விளைவுகளைத் தருவதில்லைய�ோ அதே ப�ோலச் சித்த மருந்துகளும் பக்கவிளைவுகளை
ஏற்படுத்துவதில்லை. இருந்தப�ோதிலும் சித்த மருத்துவத்தின் மீது தற்போது நடக்கும்
பல அறிவியல் ஆய்வுகள் மூலம் அவற்றைத் தர நிர்ணயம் செய்து யாருக்கு எந்த மருந்து,
எந்த அளவில், எந்தத் துணை மருந்துடன் க�ொடுத்தால் பக்க விளைவு இருக்காது என்று
பட்டியலிட்டுள்ளனர்.

செழியன்: தமிழர் மருத்துவத்தின் சிறப்பு என்று எதைச் ச�ொல்வீர்கள்?
தனித்துவமான பார்வை இதன் முதல் சிறப்பு, இரண்டாவது, சூழலுக்கு இசைந்த
மருத்துவம் இது. இந்த மருத்துவத்தின் பயன்பாட�ோ, மூலக்கூறுகள�ோ, மருந்துகள�ோ
சுற்றுச்சூழலைச் சிதைக்காது. மிக முக்கியமான சிறப்பு என்னவென்றால், ந�ோய்க்கான
சிகிச்சையை மட்டும் ச�ொல்லாமல், ந�ோய் மீண்டும் வராமலிருப்பதற்கான வாழ்வியலையும்
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மைொல்கிறைது. அதைொவது, பெொயெொடி பெொய முதைல்ெொடி என்றை திருக்குறைளின்படி பெொ்ய
�ட்டு�ன்றி, அதைன் கொரணிக்்ளயும் கணடறிநது ஒருவ்ர பெொயில்லொதை �னிதைரொக்குகிறைது.

இலககியொ: இன்த்றககு ்நொய்கள் ்பேருகியிருககக கொரைம் என்ன ஐயொ?
� னி தை ன் இ ய ற் ் க ் ய வி ட் டு வி ல கி
வ ந தை து தை ொ ன் மு தை ன் ் � க் க ொ ர ண ம் .
� ொ றி ப் ப ப ொ ன உ ண வு , � ொ சு நி ் றை ந தை
சு ற் று ச் சூ ழ ல் , � ன அ ழு த தை ம் இ ் வ
மூ ன் று ம் கு றி ப் பி ட த தை க் க க ொ ர ண ங் க ள் .
சு ற் று ச் சூ ழ ல் � ொ சு � ற் ம றை ொ ரு க ொ ர ண ம் .
தை ன் உ ண வு க் க ொ க ப வ று எ ் தை ப் ப ற் றி யு ம்
க வ ் ல ம க ொ ள் ்ள ொ � ல் ,
நி ல த ் தை
உ ர ங் க ்ள ொ லு ம் , பூ ச் சி க் ம க ொ ல் லி க ்ள ொ லு ம்
ெ ச் சு ப் ப டு த தை ல ொ ம் எ ன் றை அ ல ட் சி ய � ொ ன
எணணமும் �னஅழுததைமும் எது பகளிக்்க, எது குதூகலம், எது படிப்பு, எது சிநதை்ன
என்றை புரிதைல் இல்லொ்�யும் கூடுதைல் கொரணங்கள் ஆகும். ெம்மு்டய வொழ்விய்லச்
மைம்்�ப்படுததுவதைற்கொக ெொம் அறிவியல் அறி்வ, ப�ம்பட்ட அறி்வ வ்ளர்தபதைொம்.
ஆனொல், நுணணறி்வத மதைொ்லததுவிட்படொம். இயற்்கபயொடு இ்யநது வொழலொம்
என்கிறை அறி்வ ெொம் �றைநதுவிட்படொம். இ்வபய, இன்்றைக்குப் பல பெொயகள் மபருக மிக
முக்கிய�ொன கொரணம் ஆகும்.

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

பேொரி: உைதவக குத்றபபேதுதொன் எதைதயக குத்றககும் வழியொ ஐயொ?

்தரிந்து ்தளி்வொம்
ந்்டமு்்றயில் உள்ள மருத்துே
மு்்றகைளுள் சிை
• சித்தெ மருத்துேம்
• ஆயுர்வேதெ மருத்துேம்
• யுனானி மருத்துேம்
• அவைா�தி மருத்துேம்

இன்்றைக்குப் பல உணவுக் கட்டுப்பொட்டு
மு ் றை க ள் உ ள் ்ள ன .
எ ல் ல ொ ம் ெ ல் ல
மு ய ற் சி க ள் தை ொ ம் .
ஆ ன ொ ல் , அ வ ற் ் றை ப்
பி ன் ப ற் று வ தை ற் கு ெ ம் உ ட ல் ஏ ற் றை தை ொ க
இருக்கிறைதைொ என்ப்தைக் குடும்ப �ருததுவரிடம்
பகட்டு முடிமவடுக்க பவணடும். ஏமனன்றைொல்,
இன்்றைக்குப் பலரும் இ்ணயத்தைப் பொர்தது
அம்மு்றைகளுக்குச் மைல்கிறைொர்கள். சிலருக்கு
அ்வ பகடு வி்்ளவிக்கக்கூடும். ஒபர
அடியொக எ்ட்யக் கு்றைப்பது ைரியன்று.
ஒரு குறிப்பிட்ட கொல இ்டமவளிகளில் ஒன்று,
ஒன்றை்ர ஆணடுகளில் எ்ட்யக் கட்டுக்குள்
மகொணடுவர முயற்சிக்க பவணடும். அவைர
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யுகம் என்றாலும் உணவு உண்பதில்,
சில ஒழுக்கங்களைக் கடைப்பிடித்தாக
வேண் டு ம் .
உ ண வு க்கா க ச்
சமை ய ல றை யி ல் செ ல வி டு ம்
நே ர த ் தை , நல்வா ழ் வி ற்கா க ச்
செ ல வி டு ம் நே ர ம் எ ன நி னைக்க
வேண்டும்.

பாரி: உடல் நலத்துக்காக உடலுக்கு,
ந ாள ் த ோ று ம் எ ன்ன செய்ய
வேண்டும்?
தி ன மு ம்
நாற்ப த ் தை ந் து
நி மி ட த் தி ல்
மூ ன் று
கி . மீ .
நடைப்பயணம், பதினைந்து நிமிடம்
ய�ோ க ா , தி ய ா ன ம் , மூ ச் சு ப்ப யி ற் சி ,
சிறுதானியங்கள்
ஏ ழு ம ணி நே ர தூ க்க ம் , மூ ன் று
லிட்டர் தண்ணீர் அருந்துதல் ஆகியன அவசியம். எங்கோ விளையும் ஆப்பிளைச்
சாப்பிடுவதை விட, நமது ஊரில் விளையும் க�ொய்யா, இலந்தை, நாவல், பப்பாளி, நெல்லி,
வாழைப்பழங்கள் ஆகியவற்றைக் காலை உணவுக்கு முன்பு சாப்பிடலாம்.

செழியன் : பல வகை மருத்துவ முறைகள் இருக்கின்றனவே, அவை இணைந்து
செயல்பட முடியுமா?
உலகத்தின் அத்தனை மரபுசார்ந்த மருத்துவமுறைகளுக்கும் பலமும் இருக்கிறது;
பலவீனமும் இருக்கிறது. த�ொற்றுந�ோய் வராமல் காப்பதிலும், அவசரகாலச் சிகிச்சையிலும்,
மருத்துவ ஆராய்ச்சியிலும் நவீன மருத்துவம் முன்னணியில் உள்ளது. மரபுசார்ந்த மருந்து
வேலை செய்யும் விதத்தைப் புரிந்துக�ொள்வதற்கு நவீன அறிவியல் பயன்படுகிறது. எனவே,
எல்லா மருத்துவ முறைகளும் கைக�ோக்க வேண்டும்.

இலக்கியா : பள்ளிக் குழந்தைகளாகிய எங்களுக்கு நீங்கள் கூறும் அறிவுரைகள் யாவை?
ந�ோய் வந்த பின்பு மருத்துவமனைக்குச் செல்வதைவிட வருமுன் காக்கும் வாழ்க்கையை
வாழக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். சரியான உணவு, சரியான உடற்பயிற்சி, சரியான தூக்கம்
ஆகிய மூன்றும் உங்களை நலமாக வாழவைக்கும். விலை உயர்ந்த உணவுதான் சரியான
உணவு என்று எண்ணாதீர்கள். எளிமையாகக் கிடைக்கக்கூடிய காய்கறிகள், கீரைகள்,
பழங்கள், சிறுதானியங்களை உணவில் சேர்த்துக் க�ொள்ளுங்கள். கணினித்திரையிலும்
கைபேசியிலும் விளையாடுவதைத் தவிர்த்து நாள்தோறும் ஓடியாடி விளையாடுங்கள்.
இரவுத்தூக்கம் மிகவும் இன்றியமையாதது. உரிய நேரத்தில் உறங்கச் செல்லுங்கள்;
அதிகாலையில் விழித்தெழுங்கள். உங்களை எந்த ந�ோயும் அண்டாது.

மேகலை : மிகவும் பயனுள்ள செய்திகளை இன்று அறிந்துக�ொண்டோம். மிகவும் நன்றி
ஐயா.
மிகவும் மகிழ்ச்சி. சென்று வாருங்கள்.
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கற்பவை கற்றபின்
1.

நீங்கள் மருத்துவரிடம் கேட்க விரும்பும் ஐந்து வினாக்களை எழுதுக.

2.

உங்கள் பகுதிகளில் கிடைக்கும் மூலிகைகளின் மாதிரிகளைத் திரட்டி அவற்றின்
பயன்களை எழுதிக் காட்சிப்படுத்துக.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1.	த�ொடக்க காலத்தில் மனிதர்கள் மருத்துவத்திற்கு _____ பயன்படுத்தினர்.
			

அ) தாவரங்களை

ஆ) விலங்குகளை

இ) உல�ோகங்களை

ஈ) மருந்துகளை

2.	தமிழர் மருத்துவத்தில் மருந்து என்பது _____ நீட்சியாகவே உள்ளது.
			

அ) மருந்தின்

ஆ) உடற்பயிற்சியின்

இ) உணவின்

ஈ) வாழ்வின்

3. உடல் எடை அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் ந�ோய்களுள் ஒன்று _____.
			

அ) தலைவலி

ஆ) காய்ச்சல்

இ) புற்றுந�ோய்

ஈ) இரத்தக்கொதிப்பு

4.	சமையலறையில் செலவிடும் நேரம் _____ செலவிடும் நேரமாகும்.
			

அ) சுவைக்காக

ஆ) சிக்கனத்திற்காக

இ) நல்வாழ்வுக்காக ஈ) உணவுக்காக

குறுவினா
1.	மருத்துவம் எப்போது த�ொடங்கியது?
2.	நல்வாழ்விற்கு நாம் நாள்தோறும் செய்ய வேண்டியவை யாவை?
3.	தமிழர் மருத்துவத்தில் மருந்துகளாகப் பயன்படுவன யாவை?
சிறுவினா
1.	ந�ோய்கள் பெருகக் காரணம் என்ன?
2. பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு மருத்துவர் கூறும் அறிவுரைகள் யாவை?
நெடுவினா
	தமிழர் மருத்துவத்தின் சிறப்புகளாக மருத்துவர் கூறும் செய்திகளைத் த�ொகுத்து
எழுதுக.
சிந்தனை வினா
	ந�ோயின்றி வாழ நாம் என்னென்ன வழிகளைக் கையாளலாம்?

58

8th Std Tamil _20-12-2019.indd 58

03-01-2020 19:34:35

www.tntextbooks.in

இயல்

மூன்று

விரிவானம்

தலைக்குள் ஓர் உலகம்
உலகத்திலேயே மிகமிக வியப்பானது மனித மூளை. அதன்
செயல்பாடுகள் விந்தையானவை மட்டுமல்ல, புதிரானவை.
ம ரு த் து வ மேதை க ளு ம் அ றி வி ய ல ாளர்க ளு ம் இ தனைத்
த�ொடர்ந்து ஆராய்ந்து க�ொண்டிருக்கிறார்கள். நமது உடல்
இயக்கத்திற்கும் மன இயக்கத்திற்கும் காரணமான மூளையைப்
பற்றி அறிந்துக�ொள்வோம்.

இ ந ்த ப் பி ர ப ஞ்சத் தி லேயே மி க வு ம் அ ட ர் த் தி ய ா ன சி க்க ல ா ன ஒ ரு ப� ொ ரு ள்
எதுவென்றால் அது மனித மூளைதான் என்று ச�ொல்கிறார்கள். அதனுள் இருக்கும்
செல்களின் எண்ணிக்கை ட்ரில்லியன். அவற்றில் நூறு பில்லியன் அதாவது பத்தாயிரம்
க�ோடி நியூரான்கள் உள்ளன. இந்த நியூரான்களின் வலைப்பின்னல்தான் புத்திசாலித்தனம்,
படைப்பு உணர்ச்சி, ஞாபகம், தன்னுணர்வு ஆகியன எல்லாம்.

மூளையின் அமைப்பு
மூளை, முதுகுத் தண்டில் இருந்து முளைக்கிறது. தண்டிலிருந்து மடிப்பு மடிப்பாக
முட்டைக்கோஸ் இலைகள் வருவது ப�ோல அல்லது வெங்காயம் ப�ோல உள்ளது. இதை மூன்று
பாகங்களாக மேம்போக்காகப் பிரிக்கின்றனர். அவை உள்மூளை, நடுமூளை, பின்மூளை.
முன்மூளையில் மூக்கு, கண் இவற்றின் முடிவுகள் உள்ளன. உடம்பிலுள்ள சிறுமூளைதான்
நம் உடலின் அசைவுகளையும் உணர்ச்சிகளின் வளர்ச்சியையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.

மூளையின் உணவு
மூளை ர�ொம்ப பசி உள்ளது.
ப சி எ ன்றா ல் சாம்பார்சாத ம் ,
தயிர்சாதம் ப�ோன்ற பசியில்லை.
உயிர்வளிப்பசி. மூளைக்கு ஒரு
நிமிடத்திற்கு 800 மி.லி. குருதி
தேவைப்ப டு கி ற து . மூ ளை ,
உடம்பின் எடையில் ஐம்பதில் ஒரு
பங்கே இருந்தாலும் அது குருதி,
உயிர்வளி ஆகியவற்றின் ம�ொத்தத்
தேவையில் ஐந்தில் ஒரு பாகத்தை
அ ப க ரி த் து க் க� ொ ள் கி ற து .
மூ ளை க் கு அ த ்தனை ஆ ற்ற ல்
தேவைதான். தனக்கான ஆற்றலைச் சேகரித்து வைக்க அதற்கு இடமும் இல்லை. அதனால்
அதற்குக் குருதிய�ோட்டம் எப்போதும் இருந்துக�ொண்டே இருக்க வேண்டும்.
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மூதளயும் உைல் இயககமும்

்தரிந்து ்தளி்வொம்

ெ ொ ம் , உ ட லி ன் நி ் றை ய ப ொ க ங் க ் ்ள
ெ ம் வி ரு ப் ப ப் ப டி ம ை ய ல் ப டு த து கி ப றை ொ ம் . தெ ் ை யி ன் � கு தி யி ல் ந ் ்ட ் � று ம்
் க ் ய ஆ ட் டு , ப ர தை ெ ொ ட் டி ய ம் ஆ டு , சி ை தெ ன் னி ச் ் ச ய ா ன ் ச ய ல் கை ள ா ன
அ டி , மூ க் ் க த ம தை ொ டு இ ் வ ம ய ல் ல ொ ம் ் ே ளி ச் ச த் தி ற கு ஏ ற ்ற � டி கை ண கை ் ள த்
ப � லி ட த தி லி ரு ந து
ஆ்ண
வ ந து தி ்ற ப் � து , தெ ் ை ் ய த் தி ரு ப் பு ம் வ � ா து
ம ை ய ல் ப டு ம் ம ை ய ் க க ள் . து ம் � ல் , கைணகை்ள நி்ைநிறுத்துேது ஆகியேற்்ற
இரு�ல், சூடொன பொததிரத்தைத மதைொட்டொல் எல்ைாம் மூ்ளவய �ார்த்துக ்கைாள்கி்றது.
உ ட ப ன ் க ் ய வி ல க் கி க் ம க ொ ள் வ து ஆனால், ஏப்�ம் விடுேது, இருமல், தும்மல்,
இவற்றுக்மகல்லொம் ப�லிடததுக்குத தைகவல் ்கைாட்டாவி, ோநதி ஆகியேறறுக்கைல்ைாம்
ப ப ொ ய ஆ ் ண வ ரு வ தை ற் கு க் க ொ த தி ரு க் க மூ ் ள க கு ப் � தி ை ா கை மு து ் கை லு ம் பு
மு டி ய ொ து . ஆ க ப வ , இ ் வ ம ய ல் ல ொ ம் இருநதொவை வ�ாதும்.
பஞ்ைொயதது, தைொலுகொ அலுவலகங்களிபலபய
தீர்�ொனம் ஆகிவிடுகின்றைன. இநதை �ொதிரி
தைன்னிச்்ையொன மையல்களுக்கொகததைொன் முதுகுததைணடின் குறுக்கு இ்ணப்புகள்
இருக்கின்றைன.

மூதளயின் வலதும் இைதும்
மூ்்ளக்குச் மைல்லும் ெரம்புகளில் இட - வல �ொற்றைம் ஒன்று நிகழ்கிறைது. அதைொவது
வலப்பக்கச் மையதிகள் மூ்்ளயின் இடப்பக்கப் பகுதிக்கும், இடப்பக்கச் மையதிகள்
வலப்பக்கப் பகுதிக்கும் மைல்கின்றைன. ெம்மில் மபரும்பொலொனவர்கள் வலது்கக்கொரர்க்ளொக
இருப்பதைற்குக் கொரணம் ெம் மூ்்ளயின் இடது பகுதியின் அதிகப்படியொன பொதிப்பினொல்தைொன்
என்று மைொல்கிறைொர்கள். இடது பொதிதைொன் பபை, எழுதை, கணக்கிட, தைர்க்கரீதியில் சிநதிக்க
உதைவுகிறைது. அறிவொற்றைல், பிரச்ை்னக்்ள அலசுதைல், ைதுரங்கம் பபொன்றை வி்்ளயொட்டுகளில்
சிறைப்பது இவற்்றைமயல்லொம் இடது பகுதி பொர்ததுக்மகொள்கிறைது. ெம் ம�ொழி அறிவு கூட
இடது பகுதிபய.
இடது பொதி அணணன் என்றைொல், வலது பொதி தைம்பி. இநதைப் பொதியொல்தைொன் ெொம்
வடிவங்க்்ள உணர்கிபறைொம். கவி்தை எழுதுவது, படம் பபொடுவது, ெடனம் ஆடுவது,
ெடிப்பது பபொன்றை க்ல மதைொடர்பொன்வ எல்லொம் வலது பொதியில்தைொன். வலது பொதி
ைரியில்்லமயனில் வீட்டுக்குப் பபொக வழி மதைரியொ�ல் திணடொடுபவொம்.
வலது பகுதி ஆக்கிரமிப்பு அதிக�ொக இருப்பவர்கள் ெடிகர்கள், பொடகர்கள், ெடனக்
க்லஞர்கள், இ்ைக்கருவிக்்ளக் ்கயொளுபவர்கள் இன்ன பிறைர். இடது பகுதி ஆக்கிரமிப்பு
அதிகம் இருப்பவர்கள் பட்டயக் கணக்கர்கள், கணக்கு ஆசிரியர்கள், இநதிய ஆட்சிப்
பணிக்குப் படிததைவர்கள் பபொன்பறைொர். இடதும் வலதும் ைரியொன அ்ளவில் கலநது
இருப்பவர்களும் உணடு.

மூதளயும் உைர்வுகளும்
ெம்மில் எததை்ன உணர்ச்சிகள் உள்்ளன எனச் சிநதிததுப் பொருங்கள்! பகொபம்,
பொைம், அன்பு, வியப்பு, மவறுப்பு என எததை்ன உணர்ச்சிக்்ள ெம் முகம் கொட்டுகின்றைது.
�னிதைனுக்குததைொன் முகததில் உணர்ச்சிக்்ளக் கொட்டும் திறை்� அதிகம். பகொபம், பயம்
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பபொன்றை ஒன்றிரண்டததைொன் மிருகங்க்ளொல்
க ொ ட் ட மு டி யு ம் . � ற் றை ப டி � னி தை ன் ப ப ொ ல்
ெ வ ர ை ங் க ் ்ள யு ம் க ொ ட் ட மு டி ய ொ து .
உ ண ர் ச் சி க ளி ன் பி றை ப் பி ட ம் மூ ் ்ள தை ொ ன் .
மூ ் ்ள - உ ட ல் இ ர ண டு ம் இ ் ண ந து
ம ை ய ல் ப டு வ தை ொ ல் ம வ ளி ப் ப டு ப ் வ தை ொ ன்
உணர்ச்சிகள்.

மூதளயும் நிதனவொற்றலும்

்தரிந்து ்தளி்வொம்
ம ்ற தி எ ன் � து சி ை நி ் ன வு கை ள் , ம ற ்ற
நி்னவுகைளு்டன் குறுககிடடு அேற்்ற
அழிப்�து என்று சிைர் கைருதுகின்்றன ர்.
்�ாதுோகை நாம் உயிர் ோழத் வதெ்ேயான
்சய்திகை்ள நாம் வி்ரவில் ம்றப்�தில்்ை.
ந ம் ் � ய ர் , ந ண � ர் , உ ்ற வி ன ர் ,
வமைதிகைாரிகைளின் ்�யர்கைள், வீடடுககுப்
வ�ாகும் ேழி இேற்்ற்யல்ைாம் நாம்
வி்ரவில் ம்றப்�தில்்ை.

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

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

மூதளயும் அன்்றொை நிகழவுகளும்
அவைரப� இல்லொதை அன்றைொட நிகழ்ச்சிக்்ள மூ்்ள எப்படிச் ை�ொளிக்கிறைது என்று
பொர்க்கலொம். சு�ொர் மதைொணணூறு நிமிடங்களுக்கு ஒருமு்றை ெொம் எல்பலொரும் �னநி்ல
�ொறுகிபறைொம் என்று ஆரொயச்சியொ்ளர்கள் மைொல்கிறைொர்கள். மகொஞ்ைபெரம் சுறுசுறுப்பு,
மகொஞ்ைபெரம் பகல்கனொ, இப்படிததைொன் ெொம் �ொறி�ொறி வொழ்கிபறைொம். பகலிலும் ைரி,
இரவிலும் ைரி இநநி்ல மதைொடரும்.
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ைரொைரி �னிதைன் தைனது வொழ்ெொளில் இருபது வருடம் தூங்குகிறைொன். மூன்று லட்ைம்
கனவுகள் கொணகிறைொன். நி்னவு பபொல் தூக்கமும் ெம் ெரம்புகளின் முக்கிய நி்ல
ஆகும். கனவு என்பது, �னதில் உள்்ள நி்னவ்லகளில் அன்்றைய அல்லது ைமீபததிய
நி்னவுக்்ள வ்கப்படுததி வரி்ைப்படுததும் மையல் என்கின்றைனர். கனவுகள்
அல�ொரியில் உள்்ள மபொருட்க்்ள ஒவமவொன்றைொக எடுததுப் பொர்ததுத திருப்பி ்வப்பது
பபொன்றைது என்கிறைொர்கள்.

மூதளயும் கற்றலும்
ம�ொழி்ய இலக்கண விதியின்படி பபசுவது �னிதைனுக்கு உணடொன தைனிப்பட்ட
திறை்�. சிம்பன்சி பபொன்றை குரங்குகளுக்கு �ன்றைொடிச் மைொல்லிக் மகொடுததும் இநதைத
திறை்� வரவில்்ல. ம�ொழியொரொயச்சி இப்படி என்றைொல் கற்பது, அனுபவததிலிருநது
அறிவு மபறுவது ஆகிய்வ பற்றியும் நி்றைய ஆரொயச்சி மையகிறைொர்கள். ெொம் ைட்்ட
பபொட்டுக் மகொள்வது, ்ைக்கிள் ஓட்டுவது, ஸ்பூனொல் ைொப்பிடுவது ஆகிய்வ எல்லொம்
அனுபவ அறிவுதைொன். இவற்்றைமயல்லொம் ெொம் எப்படிக் கற்கிபறைொம் என்றை ஆரொயச்சிகள்
மதைொடர்நதுமகொணபட இருக்கின்றைன.
எது எப்படிபயொ, கற்பது ெம் மூ்்ளயில் �ொறுதைல்க்்ள ஏற்படுததுகிறைது என்பது
பரிபைொதை்ன மூலம் கணடறிநதை உண்�. ெொம் தினமும் கற்கின்பறைொம்; கற்றை வித்தைக்்ள
�ொற்றி அ்�ததுக்மகொள்கிபறைொம். கற்க கற்க ெம் நியூரொன்களின் இ்ணப்புச் சிக்கல்கள்
அதிக�ொகிக்மகொணபட வருகின்றைன; மூ்்ளயின் எ்ட மகொஞ்ைம் கூடுகிறைது; அதில் உள்்ள
புபரொட்டீன் அ்ளவு அதிகரிக்கிறைது; கற்பது, அனுபவ அறிவு ஆகிய்வ மூ்்ளயின் பல
பகுதிக்்ளப் பொதிக்கின்றைன என்பது �ட்டும் உறுதி.

நூல் ்வளி
சு ஜ ா தெ ா வி ன் இ ய ற ் � ய ர் ர ங கை ர ா ஜ ன் எ ன் � தெ ா கு ம் .
இேர் சிறுகை்தெகைள், புதினஙகைள், நா்டகைஙகைள், அறிவியல்
பு்னவுககை்தெகைள், தி்ரப்�்டக கை்தெ ேசனம் எனப்
�ைது்்றகைளில் �ணியாறறியுள்ளார். மின்னணு ோககு எநதிரம்
உருோககும் �ணியில் இேர் முககியப் �ஙகு ஆறறியுள்ளார். என்
இனிய எநதிரா, மீணடும் ஜீவனா, �ரஙகைத்துத் வதெே்தெகைள், தூணடில்
கை்தெகைள் உள்ளிட்ட �ைநூல்கை்ள எழுதியுள்ளார்.
இேரது தெ்ை்மச்்சயைகைம் என்னும் நூலிலிருநது ்சய்திகைள் ்தொகுத்துத் தெரப்�டடுள்ளன.

கறபேதவ கற்றபின்
மூ்்ளயின் மையல்கள் குறிததுப் பிறை நூல்களிலிருநது தைகவல்க்்ளத திரட்டி எழுதுக.

மதிபபீடு
மூ்்ளயின் வலது, இடது பொகங்களின் மையல்பொடுகள் பற்றித மதைொகுதது எழுதுக.
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கற்கண்டு

இயல்

எச்சம்

மூன்று

படித்தான், படித்த, படித்து – ஆகிய ச�ொற்களைக் கவனியுங்கள்.
படித்தான் என்னும் ச�ொல்லில் ப�ொருள் முற்றுப் பெறுகிறது. எனவே, இது வினைமுற்று
ஆகும்.
படித்த, படித்து ஆகிய ச�ொற்களில் ப�ொருள் முற்றுப்பெறவில்லை. இவ்வாறு
ப�ொருள் முற்றுப் பெறாமல் எஞ்சி நிற்கும் ச�ொல் எச்சம் எனப்படும். இது பெயரெச்சம்,
வினையெச்சம் என்று இருவகைப்படும்.

பெயரெச்சம்
படித்த என்னும் ச�ொல் மாணவன், மாணவி, பள்ளி, புத்தகம், ஆண்டு ப�ோன்ற
பெயர்ச்சொற்களுள் ஒன்றைக் க�ொண்டு முடியும்.
(எ.கா.) படித்த மாணவன்.
			

படித்த பள்ளி.

இவ்வாறு பெயரைக் க�ொண்டு முடியும் எச்சம் பெயரெச்சம் ஆகும். பெயரெச்சம்
மூன்று காலத்திலும் வரும்.
(எ.கா.) பாடிய பாடல்

-

இறந்தகாலப் பெயரெச்சம்

			

பாடுகின்ற பாடல்

-

நிகழ்காலப் பெயரெச்சம்

			

பாடும் பாடல்

-

எதிர்காலப் பெயரெச்சம்

தெரிநிலை, குறிப்புப் பெயரெச்சங்கள்
எழுதிய கடிதம் – இத்தொடரில் உள்ள எழுதிய என்னும் ச�ொல் எழுதுதல் என்னும்
செயலையும் இறந்தகாலத்தையும் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. இவ்வாறு செயலையும்
காலத்தையும் வெளிப்படையாகத் தெரியுமாறு காட்டும் பெயரெச்சம் தெரிநிலைப்
பெயரெச்சம் எனப்படும்.
சிறிய கடிதம் – இத்தொடரில் உள்ள சிறிய என்னும் ச�ொல்லின் செயலைய�ோ,
காலத்தைய�ோ அறிய முடியவில்லை. பண்பினை மட்டும் குறிப்பாக அறியமுடிகிறது.
இவ்வாறு செயலைய�ோ, காலத்தைய�ோ தெளிவாகக் காட்டாமல் பண்பினை மட்டும்
குறிப்பாகக் காட்டும் பெயரெச்சம் குறிப்புப் பெயரெச்சம் எனப்படும்.
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வினையெச்சம்
படித்து என்னும் ச�ொல் முடித்தான், வியந்தாள், மகிழ்ந்தார் ப�ோன்ற வினைச்
ச�ொற்களுள் ஒன்றைக் க�ொண்டு முடியும்.
(எ.கா.) படித்து முடித்தான்.
			

படித்து வியந்தான்.

இவ்வாறு வினையைக் க�ொண்டு முடியும் எச்சம் வினையெச்சம் எனப்படும்.

தெரிநிலை, குறிப்பு வினையெச்சங்கள்
எழுதி வந்தான் – இத்தொடரில் உள்ள எழுதி என்னும் ச�ொல் எழுதுதல் என்னும்
செயலையும் இறந்த காலத்தையும் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. இவ்வாறு செயலையும்
காலத்தையும் வெளிப்படையாகத் தெரியுமாறு காட்டும் வினையெச்சம் தெரிநிலை
வினையெச்சம் எனப்படும்.
மெல்ல வந்தான் – இத்தொடரில் உள்ள மெல்ல என்னும் ச�ொல் காலத்தை
வெளிப்படையாகக் காட்டவில்லை. மெதுவாக என்னும் பண்பை மட்டும் உணர்த்துகிறது.
இவ்வாறு காலத்தை வெளிப்படையாகக் காட்டாமல் பண்பினை மட்டும் குறிப்பாக
உணர்த்திவரும் வினையெச்சம், குறிப்பு வினையெச்சம் எனப்படும்.

முற்றெச்சம்
வள்ளி படித்தனள்.
இத்தொடரில் படித்தனள் என்னும் ச�ொல் படித்தாள் என்னும் வினைமுற்றுப்
ப�ொருளைத் தருகிறது.
வள்ளி படித்தனள் மகிழ்ந்தாள்.
இத்தொடரில் படித்தனள் என்னும் ச�ொல் படித்து என்னும் வினையெச்சப் ப�ொருளைத்
தருகிறது. இவ்வாறு ஒரு வினைமுற்று எச்சப்பொருள் தந்து மற்றொரு வினைமுற்றைக்
க�ொண்டு முடிவது முற்றெச்சம் எனப்படும்.

கற்பவை கற்றபின்
1.

‘வந்த’ – என்னும் ச�ொல்லைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு த�ொடர்களை எழுதுக.
(எ.கா.) வந்த மாணவன்.
வந்த மாடு.

2.

‘வரைந்து’ – என்னும் ச�ொல்லைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு த�ொடர்களை எழுதுக.
(எ.கா.) வரைந்து வந்தான்.
வரைந்து முடித்தான்.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. முற்றுப் பெறாமல் எஞ்சி நிற்கும் ச�ொல் _____ எனப்படும்.
			 அ) முற்று

ஆ) எச்சம் 		

இ) முற்றெச்சம்

ஈ) வினையெச்சம்

2. கீழ்க்காணும் ச�ொற்களில் பெயரெச்சம் _____.
			 அ) படித்து

ஆ) எழுதி 		

இ) வந்து

ஈ) பார்த்த

3. குறிப்பு வினையெச்சம் _____ வெளிப்படையாகக் காட்டாது.
			 அ) காலத்தை

ஆ) வினையை

இ) பண்பினை

ஈ) பெயரை

ப�ொருத்துக.
	நடந்து				

-

முற்றெச்சம்

பேசிய 				

-

குறிப்புப் பெயரெச்சம்

எடுத்தனன் உண்டான்		

-	பெயரெச்சம்

	பெரிய 				

-

வினையெச்சம்

கீழ்க்காணும் ச�ொற்களைப் பெயரெச்சம், வினையெச்சம் என வகைப்படுத்துக.
	நல்ல, படுத்து, பாய்ந்து, எறிந்த, கடந்து, வீழ்ந்த, மாட்டிய, பிடித்து, அழைத்த, பார்த்து.

பெயரெச்சம்

வினையெச்சம்

சிறுவினா
1. எச்சம் என்றால் என்ன? அதன் வகைகள் யாவை?
2. ‘அழகிய மரம்’ – எச்ச வகையை விளக்குக.
3. முற்றெச்சத்தைச் சான்றுடன் விளக்குக.
4. வினையெச்சத்தின் வகைகளை விளக்குக.
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ம�ொழியை ஆள்வோம்!

கேட்க.
உடல்நலம் குறித்த விழிப்புணர்வு உரைகளின் ஒலிப்பதிவுகளைக் கேட்டு மகிழ்க.
கீழ்க்காணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் பேசுக.
உணவே மருந்து.
ச�ொல்லக்கேட்டு எழுதுக.
	நலமான உடலுக்கு இரண்டுவேளை சிற்றுண்டியும் ஒருவேளை நிறைவான உணவும்
ப�ோதுமானது. காலை உணவைத் தவிர்த்தல் கூடாது. இரவெல்லாம் வெற்றுக் குடலுடன்
இருந்த உடலுக்குக் குளிர்ச்சியான உணவு மிகவும் நல்லது. மதிய உணவில் காய்கறிகள்,
கீரைகள் ஆகியவற்றை அதிக அளவு சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அரிசி உணவை
அளவாக உண்ண வேண்டும். மிகுதியான காரத்தையும் உப்பையும் தவிர்க்க வேண்டும்.
சரியான நேரத்திற்கு உணவை உட்கொள்ள வேண்டும். இரவு எளிமையான உணவை
எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இவையே உடல்நலம் பேணும் வழிமுறைகளாகும்.
அறிந்து பயன்படுத்துவ�ோம்.
உவமைத் த�ொடர்கள்
	நாம் பேச்சிலும் எழுத்திலும் கருத்துகளை எளிதாக விளக்குவதற்காகச் சில
த�ொடர்களைப் பயன்படுத்துவ�ோம். அவை உவமைத் த�ொடர்கள் எனப்படும். ஒவ்வொரு
உவமைத் த�ொடருக்கும் தனிப் ப�ொருள் உண்டு.
(எ.கா)

1. மடை திறந்த வெள்ளம் ப�ோல் – தடையின்றி மிகுதியாக.

				

திருவிழாவைக் காண மடைதிறந்த வெள்ளம் ப�ோல மக்கள் வந்தனர்.

				

2. உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி ப�ோல – வெளிப்படைத் தன்மை

				
பாரதியின் பாடல்கள் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி ப�ோல அனைவருக்கும்
விளங்கும்.
ப�ொருத்துக.
1. காக்கை உட்காரப் பனம்பழம் விழுந்தது ப�ோல

- ஒற்றுமையின்மை

2. கிணறு வெட்டப் பூதம் கிளம்பியது ப�ோல

– பயனற்ற செயல்

3. பசு மரத்து ஆணி ப�ோல

– தற்செயல் நிகழ்வு

4. விழலுக்கு இறைத்த நீர் ப�ோல

–

எதிர்பாரா நிகழ்வு

5. 	நெல்லிக்காய் மூட்டையைக் க�ொட்டினாற் ப�ோல

–

எளிதில் மனத்தில் பதிதல்
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உவமைத் த�ொடர்களைப் பயன்படுத்தித் த�ொடர் அமைக்க.
1. குன்றின் மேலிட்ட விளக்கைப் ப�ோல
			 _______________________________________________________
			 _______________________________________________________
2.	வேலியே பயிரை மேய்ந்தது ப�ோல
			 _______________________________________________________
			 _______________________________________________________
3. பழம் நழுவிப் பாலில் விழுந்தது ப�ோல
			 _______________________________________________________
			 _______________________________________________________
4. உடலும் உயிரும் ப�ோல
			 _______________________________________________________
			 _______________________________________________________
5. கிணற்றுத் தவளை ப�ோல
			 _______________________________________________________
			 _______________________________________________________
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகளைக் க�ொண்டு கட்டுரை எழுதுக.

ந�ோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்
முன்னுரை – ந�ோய் வரக் காரணங்கள் – ந�ோய் தீர்க்கும் வழிமுறைகள் – வருமுன்
காத்தல் – உணவும் மருந்தும் – உடற்பயிற்சியின் தேவை – முடிவுரை

ம�ொழிய�ோடு விளையாடு
கீழ்க்காணும் படம் சார்ந்த சொற்களை எழுதுக.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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வட்டத்திலுள்ள பழம�ொழிகளைக் கண்டுபிடித்து எழுதுக.
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________

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

காலை மாலை உடற்பயிற்சி செய்வேன்.

2.

உரிய நேரத்தில் உறங்கச் செல்வேன்; உரிய நேரத்தில் விழித்தெழுவேன்.

கலைச்சொல் அறிவோம்.
ந�ோய்

-

Disease

பக்கவிளைவு

-

Side Effect

மூலிகை	

-

Herbs

நுண்ணுயிர் முறி

-

Antibiotic

சிறுதானியங்கள் -

Millets	மரபணு

-

Gene

பட்டயக் கணக்கர் -

Auditor

-

Allergy

ஒவ்வாமை	

இணையத்தில் காண்க
நா ம் நாள்தோறு ம் உ ண்ணும் கா ய ்க றி களின்
தகவல்களைத் தேடித் திரட்டுக.

ம ருத் துவப் பய ன்கள் பற்றி த்
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இயல்

நொன்கு

கல்வி கைரயில

கற்றல் ்நொககஙகள்
Ø

நீதி நூல்ேலைப் ேடித்து அற்கேருத்துேலை வகாழவில் பினேறறுதல்

Ø

திலரயில�ப் ேகாடல்ேளில் உள்ை நறேருத்துேலை அறிந்து சேகாள்ளுதல்

Ø

ேல்துலற்க ேல்வி ேறறி அறிந்து, ேறறு வகாழவில் உயரதல்

Ø

வகாழ்கலே நிேழவுேள் மூைம் வகாழவியல் விழுமியங்ேலை அறிதல்

Ø

சேகாருள் கவறுேகாடுேலை உ்ணரத்துவதில் கவறறுலம உருபுேளின ேங்கிலை
அறிந்து ேயனேடுத்துதல்
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இயல்

நொன்கு

கவிததப்பேதை

கல்வி அை்க அைகு
�னிதைர்கள் தைங்க்்ள அழகுபடுததிக்மகொள்்ள எணணற்றை
அணிகலன்க்்ளப் பயன்படுததுகின்றைனர். அ்வ தைங்கம்,
ம வ ள் ளி ப ப ொ ன் றை வி ் ல � தி ப் பு மி க் க உ ப ல ொ க ங் க ்ள ொ ல்
மையயப்பட்ட்வயொக உள்்ளன. ஆனொல் �னிதைனுக்கு அழ்கயும்
உய ர்்வயும் தைரக்கூடிய உண்�யொன அணிகலன் எது
என்ப்தைக் கூறும் நீதிமெறி வி்ளக்கப்பொடல் ஒன்்றை அறிபவொம்.

*்கறவறொரககுக ்கல்வி ்லவன ்கலனல்லால்
மறவறொர அணி்கலம் வவணடாவாம் - முறறெ
முழுமணிப் பூணுககுப் பூணவவணடா யாவர
அழகுககு அழகு்ைய் வார*
-குமரகுருபரர

்�ொல்லும் ்பேொருளும்
கலன் – அணிகலன்

முற்றை – ஒளிர

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

நூல் ்வளி
குமரகுரு�ரர் �திவனழாம் நூற்றாண்்டச் வசர்நதெேர்.
இ ே ர் தெ மி ழ் ் ம ா ழி க கு ப் ் � ரு ் ம வ ச ர் க கு ம் � ை
சி ற றி ை க கி ய ங கை ் ள ப் � ் ்ட த் து ள் ள ா ர் . கை ந தெ ர்
கைலி்ேண�ா, கையி்ைக கைைம்�கைம், சகைைகைைாேல்லி மா்ை,
மீனாடசியம்்ம பிள்்ளத்தெமிழ், முத்துககுமாரசுோமி பிள்்ளத்தெமிழ்
ஆகியன அேறறுள் சிைோகும்.
மககைளின் ோழ்வுககுத் வதெ்ேயான நீதிகை்ளச் சுடடிககைாடடுேதொல் இநநூல் நீதி்நறி
விளககைம் எனப் ்�யர் ்�ற்றது. கை்டவுள் ோழ்த்து உட�்ட 102 ்ேண�ாககைள் இநநூலில்
உள்ளன. இநநூலின் �தின்மூன்்றாம் �ா்டல் நமககுப் �ா்டப்�குதியாகைத் தெரப்�டடுள்ளது.
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கற்பவை கற்றபின்
1.

கல்வி குறித்து வழங்கப்படும் பழம�ொழிகளைத் த�ொகுத்து எழுதுக.

2.

கற்றோரின் சிறப்புகளைப் பற்றிப் பிற நூல்களில் இடம்பெற்ற பாடல்களைத்
த�ொகுத்து எழுதுக.

3.

பின்வரும் நாலடியார் பாடலைப் படித்துச் சுவைக்க.
கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சில
மெல்ல நினைக்கின் பிணி பல - தெள்ளிதின்
ஆராய்ந் தமைவுடைய கற்பவே நீர�ொழியப்
பாலுண் குருகின் தெரிந்து

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. கற்றவருக்கு அழகு தருவது ________.
அ) தங்கம்

ஆ) வெள்ளி

இ) வைரம்

ஈ) கல்வி

2. 'கலனல்லால்' என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது ________.

		

அ) கலன் + லல்லால்			

ஆ) கலம் + அல்லால்

இ) கலன் + அல்லால் 			

ஈ) கலன் + னல்லால்

ச�ொற்றொடரில் அமைத்து எழுதுக.
1. அழகு		

__________________________________________

2. கற்றவர்		

__________________________________________

3. அணிகலன் __________________________________________
குறுவினா
யாருக்கு அழகு செய்ய வேறு அணிகலன்கள் தேவையில்லை?
சிறுவினா
நீதிநெறி விளக்கப்பாடல் கூறும் கருத்துகளைத் த�ொகுத்து எழுதுக.
சிந்தனை வினா
கல்வியின் பயன்களாக நீங்கள் கருதுவனவற்றை எழுதுக.
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கவிதைப்பேழை

இயல்

புத்தியைத் தீட்டு

நான்கு

அறிவே ஆற்றல் என்பது ஆன்றோர் கூற்று. அறிவும் உழைப்புமே
ஒரு மனிதனை வாழ்வில் உயரச் செய்யும். வன்முறையால்
பி றரை வெல்வ து ச ரி ய ா ன செ ய ல ன் று . அ றி வி ன ா லு ம்
அன்பினாலும் பிறரை வெல்லும் வெற்றியே நமக்குப் பெருமை
தரும். இக்கருத்துகளை விளக்கும் பாடல் ஒன்றை அறிவ�ோம்.

கத்தியைத் தீட்டாதே - உந்தன்
புத்தியைத் தீட்டு
கண்ணியம் தவறாதே - அதிலே
திறமையைக் காட்டு!
ஆத்திரம் கண்ணை
மறைத்திடும் ப�ோது
அறிவுக்கு வேலை க�ொடு – உன்னை
அழித்திட வந்த
பகைவன் என்றாலும்
அன்புக்குப் பாதை விடு!
(கத்தியைத்)
மன்னிக்கத் தெரிந்த
மனிதனின் உள்ளம்
மாணிக்கக் க�ோயிலப்பா – இதை
மறந்தவன் வாழ்வு
தடம் தெரியாமல்
மறைந்தே ப�ோகுமப்பா!
(கத்தியைத்)
இங்கே இருப்பது சில காலம்
இதற்குள் ஏன�ோ அகம்பாவம்
இதனால் உண்டோ ஒரு லாபம் – இதை
எண்ணிப்பாரு தெளிவாகும்!
(கத்தியைத்)
- ஆலங்குடி ச�ோமு

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
தடம்

-

அடையாளம்

அகம்பாவம்

-	செருக்கு
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நூல் ்வளி
ஆ ை ங கு டி வ ச ா மு தி ் ர ப் � ்ட ப் � ா ்ட ல் ஆ சி ரி ய ர ா கை ப்
பு கை ழ் ் � ற ்ற ே ர் . சி ே கை ங ் கை ம ா ே ட ்ட த் தி லு ள் ள
ஆைஙகுடி என்னும் ஊரில் பி்றநதெேர். தெமிழ்நாடு அரசின்
கை்ைமாமணி விருது ்�ற்றேர்.
இேரது தி்ரயி்சப்�ா்டல் ஒன்று இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளது.

கறபேதவ கற்றபின்
அறிவின் மபரு்�்ய வி்ளக்கும் பழம�ொழிக்்ளத திரட்டுக.

மதிபபீடு
ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.
1. என் ெணபர் மபரும் புலவரொக இருநதைபபொதும் _____ இன்றி வொழ்நதைொர்.
அ) பைொம்பல்

ஆ) அகம்பொவம்

இ) வருததைம்

ஈ) மவகுளி

2. ‘பகொயிலப்பொ ‘ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.
அ) பகொ + அப்பொ

ஆ) பகொயில் + லப்பொ

இ) பகொயில் + அப்பொ

ஈ) பகொ + இல்லப்பொ

3. ப்கவன் + என்றைொலும் என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.
அ) ப்கமவன்றைொலும்

ஆ) ப்கவமனன்றைொலும்

இ) ப்கவன்மவன்றைொலும்

ஈ) ப்கவனின்றைொலும்

குறுவினொ
1. யொரு்டய உள்்ளம் �ொணிக்கக் பகொயில் பபொன்றைது?
2. ப்கவர்களிடம் ெொம் ெடநதுமகொள்்ள பவணடிய மு்றை யொது?
சிறுவினொ
புததி்யத தீட்டி வொழ பவணடிய மு்றைக்ளொகக் கவிஞர் கூறுவன யொ்வ?
சிநதை்ன வினொ
உங்கள் மீது பிறைர் மவறுப்புக் கொட்டினொல் அவர்க்்ள எவவொறு எதிர்மகொள்வீர்கள்?
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இயல்

நான்கு

உரைநடை உலகம்

பல்துறைக் கல்வி
கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி. மனிதன் விலங்கிலிருந்து
மாறுபட்டு உயர்ந்து நிற்பதற்கு அடிப்படையாய் விளங்குவது
கல்வி ஆகும். மனித சமுதாயத்தின் வளர்ச்சியிலும் அதைச்
சீர்திருத்தி இட்டுச் செல்வதிலும் கல்வி பெரும்பங்கு வகிக்கிறது.
மனித ஆற்றலை மேம்படுத்தவும் பண்பாட்டினைக் காக்கவும்
அறிவியலை வளர்க்கவும் நாட்டுப்பற்றை ஊட்டிடவும் சான்றோர்
பலர் பெரிதும் முயன்றனர். அவ்வகையில் திரு.வி.க.வின் கல்விச்
சீர்திருத்தச் சிந்தனைகளை அறிவ�ோம்.

அறியாமையை நீக்கி அறிவை
வி ள க் கு வ து க ல் வி எ ன ப்ப டு ம் .
ம னி தர்கள து
வ ா ழ் வி ல்
உடல�ோம்பலுடன் அறிவ�ோம்பலும்
நி க ழ் ந் து வ ர ல் வேண் டு ம் .
அ றி வ�ோம்ப லு க் கு க் க ல் வி
தேவை. அக்கல்விப் பயிற்சிக்குரிய
பருவம் இளமை என்பதை விளக்க
வேண்டுவதில்லை. இது பற்றியே
இ ளமை யி ல் க ல் எ ன் னு ம்
முதும�ொழி பிறந்தது.

ஏட்டுக்கல்வி
இந்நாளில் ஏட்டுக்கல்வியே கல்வி என்னும் ஒரு க�ொள்கை எங்கும் நிலவி
வருகிறது. ஏட்டுக்கல்வி மட்டும் கல்வி ஆகாது. இந்நாளில் கல்வியென்பது ப�ொருளற்றுக்
கிடக்கிறது. குறிப்பிட்ட பாடங்களை நெட்டுருச் செய்து, தேர்வில் தேறிப் பட்டம் பெற்று, ஒரு
த�ொழிலில் நுழைவதற்குக் கல்வி ஒரு கருவியாகக் க�ொள்ளப்பட்டு வருகிறது. நாளடைவில்
அக்கல்விக்கும் வாழ்விற்கும் த�ொடர்பில்லாமல் ப�ோகிறது. இது கல்வியாகுமா?
ஏட்டுக் கல்வி மட்டுமன்றித் த�ொழிற்கல்வி முதலியனவும் கல்வியின் பாற்பட்டனவே.
கல்வித்துறைகள் பல திறத்தன. அவற்றுள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருவர் இயல்புக்குப்
ப�ொருந்தியதாகத் த�ோன்றும். அப்பொருந்திய ஒன்றில் சிறப்பு அறிவு பெறவும் பிறவற்றில்
ப�ொது அறிவு பெறவும் அவரவர் முயல்வது ஒழுங்காகும். த�ொழில் ந�ோக்குடன் கல்வி
பயிலுதல் வேண்டா என்றும் அறிவு விளக்கத்தின் ப�ொருட்டுக் கல்வி பயிலுதல் வேண்டும்
என்றும் இயற்கை அன்னை எச்சரிக்கை செய்தவண்ணமிருக்கிறாள். அவ்வெச்சரிக்கைக்கு
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� ொ ண ொ க் க ர் ம ை வி ை ொ ய த து ெ ட ப் ப ொ ர ொ க .
அறிவு வி்ளக்கததுக்மகனக் கல்வி பயின்று,
அவவறி்வ ெொட்டுத மதைொழில்து்றைக்்ளப்
பு தி ய
மு ் றை க ளி ல்
வ ்ள ர் க் க ப்
பயன்படுததுவொரொக.

தொய்்மொழி வழிககல்வி

்தரிந்து ்தளி்வொம்
கை ல் வி எ ன் � து ே ரு ே ா ய் வ தெ டு ம்
ேழிமு்்ற அன்று. அது ்மய்ம்்ம்யத்
வதெ்டவும் அ்ற்நறி்யப் �யிைவும் மனிதெ
ஆ ன் ம ா வு க கு ப் � யி ற சி ய ளி க கு ம் ஒ ரு
்நறிமு்்றயாகும்.
- விஜயைடசுமி �ணடிட
ஐ. நா. அ்ேயின் முதெல் ்�ண தெ்ைேர்

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

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

கொபபியக கல்வி
வொழ்விற்குரிய இன்பதது்றைகளுள் கொவிய இன்பமும் ஒன்று. அ்தைத தை்லயொயது
என்றும் கூறைலொம். ெொம் தைமிழர்கள். ெொம் பொட்டின்பத்தை நுகர பவணடுப�ல் ெொம்
எங்குச் மைல்லல் பவணடும்? தைமிழ் இலக்கியங்களுக்கி்டபய அன்பறைொ? தைமிழில்
இலக்கியங்கள் பலப்பல இருக்கின்றைன. இயற்்க ஓவியம் பததுப்பொட்டு, இயற்்க
இன்பக்கலம் கலிதமதைொ்க, இயற்்க வொழ்வில்லம் திருக்குறைள், இயற்்க இன்பவொழ்வு
நி்லயங்கள் சிலப்பதிகொரமும் �ணிப�க்லயும், இயற்்கத தைவம் சிநதைொ�ணி, இயற்்கப்
பரிணொ�ம் கம்பரொ�ொயணம், இயற்்க அன்பு மபரியபுரொணம், இயற்்க இ்றையு்றையுள்
பதைவொர திருவொைக திருவொய ம�ொழிகள். இததைமிழ்க் கருவூலங்க்்ள உன்ன உன்ன
உள்்ளதமதைழும் இன்ப அன்்பச் மைொல்லொல் மைொல்ல இயலொது. இ்்ளஞர்கப்ள! தைமிழ்
இ்்ளஞர்கப்ள! மபறைற்கரிய இன்ப ெொட்டில் பிறைக்கும் பபறு மபற்றிருக்கிறீர்கள்! தைமிழ்
இன்பததிலுஞ் சிறைநதை இன்பம் இவவுலகிலுணபடொ? தைமிழ்க் கொவியங்க்்ளப் படியுங்கள்.
இன்பம் நுகருங்கள்.
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இயறதகக கல்வி
நீ ங் க ள் ஏ டு க ் ்ள ப் ப யி ல் வ து ட ன்
நில்லொது, ஓயநதை பெரங்களில் இயற்்க
நி்லயங்களில் புகுநது, இயற்்கக் கழகததில்
நின்று, இயற்்கக் கல்வி பயில்வீர்க்ளொனொல்,
இ ய ற் ் க ப ய ொ டி ் ய ந தை வ ொ ழ் வு ெ ட த தை
வல்லவர்க்ளொவீர்கள். கொடு மைறிநதை ஒரு
�்ல மீது ஏறி, ஒரு �ரததைடியில் நின்று,
�ண்ணயும் விண்ணயும் பெொக்குங்கள்.
இ ய ற் ் க ஓ வி ய த ் தை க் க ண டு க ண டு
� கி ழு ங் க ள் .
� ண வ ழ ங் கு ம் ப ர ந தை
பசு்�யிலும் மவண்�யிலும் விண வழங்கும் நீலததிலும் பதைொயநது தி்்ளயுங்கள்.
கொ்லயில் இ்ளஞொயிறு, கடலிலும் வொனிலும் மைக்கர் உமிழ்நது எழுங்கொட்சி்ய மெஞ்சில்
எழுதுங்கள்.
அருவி முழவும் குயில் குரலும் வணடி்ையும் �யில் அகவலும் �லர் �ணமும்
பதைனினி்�யும் மதைன்றைல் வீைலும் புலன்களுக்கு விருநதைொகும் இயற்்க அன்்ன்யப்
ப ொ ரு ங் க ள் . ஆ ங் ப க சூ ழ் ந து ள் ்ள ம ை டி , ம க ொ டி � ர ங் க ் ்ள யு ம் ப றை ் வ க ் ்ளயு ம்
விலங்குக்்ளயும் உற்றுபெொக்கி, சில மைடிகள் பூமியில் பரநதும் சில மைடிகள் எழுநது
நின்றும் சில மகொடிகள் சுருணடு சுருணடு படர்நதும் இருப்பதைற்கும், சில �ரங்கட்கு நீள்
கி்்ளயும் கிளிக்கு வ்்ளநதை மூக்கும் யொ்னக்குத துதிக்்கயும் �ொனிற்குக் மகொம்பும்
அ்�நதிருப்பதைற்கும் என்ன கொரணம்? என்று சிநதியுங்கள்.
அநதியில் ஞொயிறு அ�ருங் பகொலத்தையும் பறை்வகள் பறைநது மைல்வ்தையும்
கொல்ெ்டகளின் �ணிபயொ்ை்யயும் கொணுங்கள்; பகளுங்கள். இவவொறு, இயற்்கக்
கழகததில் பயின்றுபயின்று ைங்கப்புலவர் இ்ளங்பகொ, திருததைக்கதபதைவர், திருஞொனைம்பநதைர்,
ஆணடொள், பைக்கிழொர், கம்பர், பரஞ்பைொதி முதைலிபயொர் இயற்்கக் பகொலத்தை எவவொறு
எழுதபதைொவியததில் இறைக்கியிருக்கின்றைனர் என்று ஆரொயுங்கள். ெநதைமிழ்க் கொவியங்களும்,
ஓவியங்களும் இயற்்க அமிழ்தைொய உயி்ரயும் உட்லயும் பபணுவ்தை உணர்வீர்கள்.

இத�ககல்வி
இன்்றைய சூழலில் இ்ைப்பயிற்சியும் இன்றிய்�யொதைது. இ்ை பொட இயற்்க
சிலருக்குத து்ண மையயும்; சிலர்க்குத து்ண மையவதில்்ல. அதது்ண மபறைொதைொர்
இ்ை இன்பத்தையொதைல் நுகரப் பயில்வொரொக.
்தரிந்து ்தளி்வொம்
ப ் ழ ய தை மி ழ ர் இ ் ை த து ் றை யி ன் நி ் ல
க ண ட வ ர் எ ன் று ஈ ண டு இ று � ொ ந து
கூறுகிபறைன். தைமிழ் யொ்ழயும் குழ்லயும்
ஏ்டன்று கைல்வி; சிைர் எழுதும் வ�சும்
என்மனன்று மைொல்வது? அநதை ழகரங்க்்ள
இயைன்று கைல்வி; �ைர்க ்கைட்டா ்தென்னும்
நி ் ன க் கு ம் ப ப ொ ப தை அ மி ழ் தூ று கி றை து .
வீ்டன்று கைல்வி; ஒரு வதெர்வு தெநதெ
மகொடிய கொட்டு பவழங்க்்ளயும் பொணர் தைம்
வி்ளேன்று கைல்வி; அது ேளர்ச்சி ோயில்
யொழ் �யக்குறைச் மையயு�ொம். அநதை யொழ்
- குவைாத்துஙகைன்
எங்பக? இனி இ்ைப் புலவர்மதைொ்க ெொட்டிற்
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மபருகப் மபருக ெொடு பல வழியிலும் ஒழுங்கு மபறுதைல் ஒருதை்ல. ஆகபவ அதது்றை மீதும்
�ொணவர் கருததுச் மைலுததுவொரொக.

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

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

நூல் ்வளி
தி ரு . வி . கை . எ ன் று அ ் ன ே ர ா லு ம் கு றி ப் பி ்ட ப் � டு ம்
திருோரூர் விருத்தொசைம் கைல்யாைசுநதெரனார் அரசியல்,
ச மு தெ ா ய ம் , ச ம ய ம் , ் தெ ா ழி ை ா ள ர் ந ை ன் எ ன ப் � ை
து்்றகைளிலும் ஈடு�ாடு ்கைாண்டேர்; சி்றநதெ வம்்டப் வ�ச்சாளர்;
தெமிழ்த்்தென்்றல் என்று அ்ழககைப்�டு�ேர். இேர் மனிதெ ோழ்க்கையும்
கைாநதியடிகைளும், ்�ணணின் ்�ரு்ம, தெமிழ்ச்வசா்ை, ்�ாது்ம
வ ே ட ்ட ல் , மு ரு கை ன் அ ல் ை து அ ழ கு உ ள் ளி ட ்ட � ை நூ ல் கை ் ள
எழுதியுள்ளார்.
இ ே ர து இ ள ் ம வி ரு ந து எ ன் னு ம் நூ லி லி ரு ந து சி ை � கு தி கை ள் ் தெ ா கு த் து த்
தெரப்�டடுள்ளன.

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

77

8th Std Tamil _20-12-2019.indd 77

03-01-2020 19:34:38

www.tntextbooks.in

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. அறியாமையை நீக்கி அறிவை விளக்குவது _____.
			

அ) விளக்கு

ஆ) கல்வி

இ) விளையாட்டு

ஈ) பாட்டு

2. கல்விப் பயிற்சிக்குரிய பருவம் ______.
			

அ) இளமை	

ஆ) முதுமை	

இ) நேர்மை

ஈ) வாய்மை

3. இன்றைய கல்வி _____ நுழைவதற்குக் கருவியாகக் க�ொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
			

அ) வீட்டில்

ஆ) நாட்டில்

இ) பள்ளியில்

ஈ) த�ொழிலில்

நிரப்புக.
1. கலப்பில் _____ உண்டென்பது இயற்கை நுட்பம்.
2. புற உலக ஆராய்ச்சிக்கு _____ க�ொழுக�ொம்பு ப�ோன்றது.
3. வாழ்விற்குரிய இன்பத்துறைகளில் தலையாயது _____ இன்பம் ஆகும்.
ப�ொருத்துக.
1. இயற்கை ஓவியம்

-

சிந்தாமணி

2. இயற்கை தவம்

-	பெரியபுராணம்

3. இயற்கைப் பரிணாமம் -

பத்துப்பாட்டு

4. இயற்கை அன்பு

கம்பராமாயணம்

-

குறுவினா
1. இன்றைய கல்வியின் நிலை பற்றித் திரு. வி. க. கூறுவன யாவை?
2. தாய்நாடு என்னும் பெயர் எவ்வாறு பிறக்கிறது?
3. திரு. வி. க., சங்கப் புலவர்களாகக் குறிப்பிடுபவர்களின் பெயர்களை எழுதுக.
சிறுவினா
1. தமிழ்வழிக் கல்வி பற்றித் திரு. வி. க. கூறுவனவற்றை எழுதுக.
2. அறிவியல் கல்வி பற்றித் திரு. வி. க. கூறுவன யாவை?
நெடுவினா
காப்பியக் கல்வி குறித்துத் திரு. வி. க. கூறும் செய்திகளைத் த�ொகுத்து எழுதுக.
சிந்தனை வினா
திரு. வி. க. குறிப்பிடும் பல்துறைக் கல்வியில் நீங்கள் எதனைக் கற்க விரும்புகிறீர்கள்?
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இயல்

நான்கு

விரிவானம்

ஆன்ற குடிப்பிறத்தல்
ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்வையும் உயர்த்துவதில் கல்வி
பெரும்பங்கு வகிக்கிறது. புதிய செய்திகளைக் கற்பது மட்டும்
க ல் வி ய ன் று . ம னி த னி ன் உ ள ்ள த் தி ல் பு தைந் து கி ட க் கு ம்
நற்பண் பு க ளை வெ ளி க் க ொ ண் டு வ ரு வ து ம் அ வ ன து
வாழ்வில் சிறந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதும் கல்வியின்
ந�ோக்கங்களாகும். ஒரு மாணவனின் உள்ளத்தில் ஆசிரியர்
விதைத்த விதை எவ்வாறு பயன் தந்தது என்பதை ஒரு நிகழ்வின்
மூலம் அறிவ�ோம்.

செய்யுள் வகுப்புகள் எனக்குச் சுவையானவை; பிள்ளைகளுக்கும் சுவையானவை.
சில நேரங்களில் சில வரிகளை நெடுநேரம் விவரிக்க நேரும்! வானாகி, மண்ணாகி,
வளியாகி, ஒளியாகி – என்பதையெல்லாம் சுலபமாக விளக்கிவிடலாம். “உண்மையுமாய்
இன்மையுமாய்” என்பதையும் “யான் எனதென்று அவரவரைக் கூத்தாட்டு வானாகி
நின்றாயை” என்பதையும் விளக்குவதற்குக் க�ொஞ்சம் நேரம் ஆகும்.
நான்காம் ஐந்தாம் வகுப்புகளில், அதிகாரத்துக்கு இரண்டாகச் சில திருக்குறள் பாக்கள்
வரும். அவ்வாறு வந்த ஒரு திருக்குறளுக்குப் ப�ொருள் கூற நான் சற்றுத் திண்டாடியதும்,
கடைசியில் அது சிறப்பாக நிறைவேறியதும் ஒரு சுவையான நிகழ்ச்சியாகும்.
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அப்போது நான் ஒரு சிற்றூர்ப் பள்ளியில் தலைமையாசிரியராகப் பணியாற்றி
வந்தேன். அதே ஊரில் ஓர் எளிய குடிசை வீட்டில் நானும் என் மனைவியும் வசித்து
வந்தோம். நாங்கள் குடியிருந்த குடிசை வீட்டுக்கு உள் தாழ்ப்பாள் கூடக் கிடையாது.
ஜாதிக்காய்ப் பலகையினால் ஆன ஓர் எளிய கதவை வெறுமனே சாத்தி, அது திறந்து
க�ொள்ளாமல் இருக்க ஓர் இரும்பு நாற்காலியையும் நீர் நிறைந்த ஒரு இரும்பு வாளியையும்
முட்டுக் க�ொடுத்து வைத்துவிட்டு, இரவில் உறங்கப்போவ�ோம். சம்பள நேரமாயிருந்தால்,
பணப்பையைத் தலையணைக்கு அடியில் வைத்துத் தூங்கிவிடுவ�ோம்.
ஒரு நாள் காலை, பள்ளி புறப்படும் முன்பு, எனது எட்டு முழ வேட்டியைத் தும்பைப்பூப்
ப�ோல் துவைத்து, மெலிதாக நீலம் ப�ோட்டு, மூங்கில் கம்புகளுக்கு இடையே கட்டிய
க�ொடிக்கயிற்றில் காயப் ப�ோட்டுவிட்டுப் பள்ளிக்குப் புறப்பட்டேன்.
பிறகு வந்து பார்த்தப�ோது வாசலில் காயப் ப�ோட்டிருந்த வேட்டியைக் காண�ோம்.
என்னவாயிற்று என்று தெரியவில்லை.
அன்று மாலைக்குள், என்னோடு பழகும் ஊர் மக்கள் சிலரிடையே, ஆசிரியரின்
வேட்டியைக் காணவில்லை என்கிற செய்தி பரவி, பலவாறான கற்பனைகளை உற்பத்தி
செய்துவிட்டது. அதிலே பெரும்பால�ோர் சேர்ந்து ச�ொன்ன கருத்து இதுதான்.
“ சிகாமணிதான் எடுத்திருப்பான்!”
நான் குடியிருந்த வீட்டிற்கு அருகே இருந்த சேந்து கிணற்றில் இருந்து அப்பகுதி மக்கள்
அடிக்கடி குடிநீர் முகந்து க�ொண்டு ப�ோவார்கள். அந்தக் கிணற்றின் எளிய அழகையும்
அதன் தீஞ்சுவைத் தண்ணீரையும் விவரிப்பதற்கு, நான் பல வரிகள் எழுதவேண்டும்.
அன்றைக்குச் சிகாமணி, ஆறேழு குடங்கள் தண்ணீர் எடுப்பதற்காகப் பலமுறை எங்கள்
வாசல் வழியே ப�ோய்வந்திருக்கிறான்.
ப�ொதுவாகப் பத்து பத்தரை மணிக்கு மேல் கிராமத்தில் ஆள் அரவம் அதிகம் இருக்காது.
பெரும்பாலும் கூலி வேலைக்குப் ப�ோய்விட்டிருப்பார்கள்.
சிகாமணியைப் பற்றி அறிந்த பலரும், அவன்தான் வேட்டியை எடுத்திருப்பான் என்று
உறுதிபடக் கூறினார்கள்.
சிகாமணியின் தந்தை “பண்டுக்கிழவர்”. அவரை நான் அடிக்கடி பார்த்திருக்கிறேன்.
வேலை இல்லாத நேரங்களில் அவரும் ஒரு மாதிரிதான். அவரது பழக்கம்தான்
சிகாமணியைத் த�ொற்றிக்கொண்டது என்பது அவ்வூராரின் கணிப்புகளுள் ஒன்று.
எல்லாவற்றையும் வாங்கிக் காதில் ப�ோட்டுக் க�ொண்டேன். கிராமிய வாழ்வை, ஒரு காவியம்
பயில்வது ப�ோல் கற்றுக்கொண்டிருந்த காலம் அது!
ஒன்றை மட்டும் நான் குறித்து வைத்துக்கொண்டேன். சிகாமணியின் மகன் சகாதேவன்,
என்னிடத்தில் நான்காம் வகுப்பு பயில்கிற மாணவன். ஒல்லியாக, சிவப்பாகக் க�ொஞ்சம்
உயரமாக இருப்பான்.
மறுநாள் காலை விடிகிற வரையில், வேட்டியின் மர்மம் விளங்கவில்லை. ஆனால்,
பள்ளிக்கூடம் வழக்கம் ப�ோல் இருக்கிறதே! ப�ோனேன், வகுப்பெடுத்தேன்.
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அ ன் று செய் யு ள் ப கு தி யி ல் தி ரு க் கு ற ள் வ ந் தி ரு ந ்த து . ப ண் பு டைமை எ ன் கி ற
அதிகாரத்திலிருந்து இரண்டு குறள்கள்.
அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.
என்னும் குறளை நான் நடத்த வேண்டியதாய் இருந்தது.
அந்தக் குறளை நிதானமாகப் படித்துக் காட்டி, அதற்குப் ப�ொருள் ச�ொல்லப்
ப�ோனப�ோதுதான் எனக்கு அந்தப் ப�ொறி தட்டியது.
“அன்புடையவர்களாயிருப்பதும் சிறந்த குடியில் பிறந்திருப்பதும் பண்புடைமை என்று
ச�ொல்லப்படும்.”
இஃது அதன் ப�ொருள்.
இதிலே, ‘அன்புடைமை’ யை என் மனம் ஒப்பியது. ‘ஆன்ற குடிப்பிறத்தலில்’ என்னம�ோ
ஆழமாக நெருடியது.
சிறந்த குடியில் பிறப்பது என் கையிலா இருக்கிறது? நற்பண்பு இல்லாத பெற்றோருக்கு
நான் மகனாகப் பிறந்திருக்கக்கூடும். அதனால், பிற நல்ல இலக்கணங்கள் பூண்டு, நான்
பண்புடையவன் ஆக மாட்டேனா?
திருவள்ளுவர் எவ்வளவு பெரிய ஞானி! அவர் இப்படிப்பட்ட ப�ொருளிலா அந்தக்
குறளை வடித்திருப்பார்? இருக்காது.
அப்படியானால், இந்தக் குறளுக்கு நான் என்ன ப�ொருள் கூற முடியும்?
ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் என்றால், சிறந்த குடி உன்னிடமிருந்து பிறக்க வேண்டும்
என்பதாக நான் ப�ொருள் ச�ொல்லத் துணிந்தேன். அதற்காக அத்தொடரை ஆன்றகுடிபிறத்தல்
எனக்கொண்டு ப�ொருள் கூறினேன்.
சிகாமணியின் மகன் சகாதேவன் நான் பாடம் நடத்தும்போது, அடிக்கடி என்
கண்ணில் பட்டுக் க�ொண்டிருந்தான். அவன் என்னைக் கூர்ந்து ந�ோக்குவதாகவே எனக்குத்
த�ோன்றியது. அதில் நான் உற்சாகம் க�ொண்டேன். த�ொடர்ந்து திருக்குறளுக்கு விளக்கம்
ச�ொன்னேன். “அப்பன் திருடனாயிருக்கலாம், மகன் நல்லவனாக இருப்பான். அவங்க
அப்பனைச் ச�ொல், திருடன்தான்! அவன் பையனைச் ச�ொல்லாதே, அவன் மிக நல்லவன்!”
என்று உலக�ோர் பேசுவதைக் கேட்டிருக்கிறீர்கள் அல்லவா?“
மாணவர்கள் ‘ஆம்‘ என்பதைப் ப�ோலத் தலையாட்டினார்கள்.
நான் த�ொடர்ந்து விளக்கமளித்தேன். இதற்கு எதிராகவும் இருப்பது உ ண்டு.
‘ அ வ னு டை ய அ ப்ப ன் எ வ ்வள வு நல்ல வ ன் , இ ந ்த ப் பி ள ் ளை அ வ னு க் கு ப் ப ோய்
பிறந்திருக்கிறதே!’ என்றும் மக்கள் கூறுவர். “உங்க அப்பன் திருடனா, அவனுடைய
அப்பனாகிய உன் பாட்டனும் திருடனா? அந்தப் பழக்கம் அத்தோடு முடியட்டும்.
உன்னிலிருந்து திருடாதவன் என்னும் ஒரு புதியகுடி உதிக்கட்டும். ஒழுக்கம் இல்லாத
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பரம்பரையில் நீ வந்திருந்தாலும் ஒழுக்கத்தின் உறைவிடமாக நீ இருக்க வேண்டும். உன்
குடியின் பழைய பெயரில் உள்ள இழிவுகள் எல்லாம் நீங்கி, உன்னிலிருந்து பெருமை
க�ொண்ட புதியகுடி பிறக்கட்டும். இதையே வள்ளுவர் ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் என்று
கூறுகிறார்” என விளக்கம் கூறி முடித்தேன்.
முத்தாய்ப்பாக, “அன்புடையவனாக இருத்தலும், குடும்பத்தின் வசை நீங்குமாறு ஒரு
புதுத்தலைமுறை உன்னிலிருந்து த�ொடங்குவதும் பண்புடைமை என்று ச�ொல்லப்படும்”
என்று அந்தத் திருக்குறளுக்குப் ப�ொருள் கூறினேன். நான் கூறி முடிப்பதற்கும் மதிய உணவு
வேளைக்காகப் பள்ளி முடிவதற்கும் சரியாக இருந்தது.
இவ்வளவையும் நான் கூறியப�ோது சகாதேவனை நானும் என்னைச் சகாதேவனும்
அடிக்கடி பார்த்துக்கொண்டோம். என் வேட்டி த�ொடர்பாக ஒருச�ொல் கூட நான்
ச�ொல்லவில்லை.
மதிய உணவிற்கு எங்கள் வீட்டிற்குச் சென்றேன். மனைவியார் தட்டெடுத்து வைத்து
உணவு பரிமாறினார். நான் கைவைத்து இன்னும் பிசைய ஆரம்பிக்கவில்லை. அதற்குள்
அவ்வூரைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி என்னும் இளைஞன் எங்கள் வீட்டிற்குள் வந்தான்.
கைகளிரண்டையும் பின்னால் கட்டியிருந்தான்.
“என்னப்பா?” என்று கேட்டேன் நான்.
கிருஷ்ணமூர்த்தி பின்னால் கட்டியிருந்த கைகளை முன்னால் க�ொண்டு வந்தான்.
அவற்றில் என் வேட்டி இருந்தது.
“அடடே… என்னப்பா!” என்று என் வியப்பின் அளவு அதிகரிக்கக் கேட்டேன்.
“சகாதேவன் க�ொடுத்தான் சார்! அவங்க அப்பன் சிகாமணிதான் எடுத்துக்கொண்டு
ப�ோய் அவங்க வீட்ல இருவாய்ச்சாலில் வைத்திருக்கிறான்! சகாதேவனுக்கு அது
தெரிஞ்சிருக்குது! இன்னைக்குக் காத்தாலே நீங்க ஏத�ோ பாடம் நடத்தினீங்களாமே? அதக்
கேட்டு, பள்ளிக்கூடம் விட்டு வந்தவன், என்னைக்கூப்பிட்டு, இந்தா வாத்தியார் வேட்டி!
எங்கப்பாதான் க�ொணாந்து இருவாய்ச்சாலில் வச்சிருந்தாரு! நான் க�ொண்டு ப�ோய்க்
க�ொடுக்க வெக்கமாயிருக்குது… நீ க�ொண்டு ப�ோய்க் க�ொடுத்துடண்ணான்னு ச�ொல்லிச்
சகாதேவன்தான் க�ொடுத்தான்!” என்று கூறிச் சிரித்தவாறு நின்றான் கிருஷ்ணமூர்த்தி.
எனக்கு ஒரே பூரிப்பு. வேட்டி கிடைத்த மகிழ்ச்சி மட்டும்தானா அது! உண்மையின்
நாற்றொன்று ஊன்றி நடப்பட்டத�ோர் உற்சாகம் அது. “ச�ொல்” எத்தனை சக்தி வாய்ந்தது
என்பதை உணர்ந்த தூய மகிழ்ச்சி அது. காலந்தோறும் சிஷ்யனுக்கும் குருவுக்கும் மத்தியில்
நிகழும் ஒரு சுகானுபவத்தின் த�ொடர்ச்சி அது. “அப்பாடா! எல்லாம் நல்லபடி முடிந்தது”
என்கிற வேளையில், வேற�ொரு பிரச்சினை முளைத்தது.
“இவனை இப்படியே விடக்கூடாது. வாத்தியார் வேட்டியையே திருடியிருக்கான்
பாரேன்! வசமாகச் சிக்கினான். அவன் புள்ளையே அவனைக் காட்டிக் க�ொடுத்திட்டான்!”
என்று ஆர்வத்தோடு பலர் அணிவகுத்தனர்.
நடக்கப் ப�ோகிற காரியம், காரியத்தின் பலன் எல்லாம் எனக்கு நன்கு புரிந்தது.
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ஊரில் நியொயம் பபொட்டு, சிகொ�ணிக்கு ஐநநூபறைொ ஆயிரப�ொ அபரொதைம் பபொடுவொர்கள்.
்கயில் ்பைொ இல்்ல என்று மைொன்னொலும் சிகொ�ணி கட்டிததைொன் தீர பவணடும்.
மகொஞ்ைம் வொயதைொ தைருவொர்கள்.
ஆனொல், நியொயததிலிருநது வீடு திரும்பும் சிகொ�ணி என்ன மையவொன்? பபொனவுடபன
ைகொபதைவ்னததைொன் முதுகில் ெொலு ைொதது ைொததுவொன்! “ஆனொல், ைகொபதைவன் என்ன
ஆவொன்?” என்பதுதைொன் என் முதைல் பிரச்சி்னயொக அன்று என்முன் நின்றைது.
“ெம்� வொததியொர் மைொன்ன பொடம், ெல்ல பொடம்னு மெனச்பைொப�, இப்படி ஆயிடுச்பை!”
என்று நி்னப்பொன். அப்பபொது அவன் முதுகு எரியும். குருவின் மைொற்படி ெடநது, கணட
பலன் இதுதைொன் என்று அவன் �னம் ெம்பிக்்க இழக்கும். பைச்பை, இதைற்மகல்லொம் இடம்
மகொடுக்கலொ�ொ? ெொன் ஊரொ்ரப் பொர்ததுச் மைொன்பனன்.
“அவங்க அப்பன் மையதைது தைப்புன்னு மதைரிஞ்சு, ஒரு ெல்ல �கன் அ்தைச் ைரியொக்கிட்டொன்.
விஷயம் ெல்லபடி முடிநதைது. இதுக்கும் ப�பல இ்தை நீட்டிக்க பவணடொம்! நீங்க
சிகொ�ணிக்குப் பபொடறை அபரொதைம�ல்லொம் அவன் �கன் ைகொபதைவன் முதுகிபல அடியொததைொன்
விழும். ெொ� மைஞ்ை ெல்ல கொரியததுக்கு இதுதைொனொ பலன் என்று அவன் �னசு பைொர்நது
பபொகும்! இது பவணடொம்!”
“ இ ல் ல ை ொ ர் , அ வ ் ன வி ட க் கூ ட ொ து ை ொ ர் ! ” எ ன் று ய ொ ப ர ொ க ் ட சி வ ் ர யி ல்
மைொன்னொர்கள். அப்பபொது ெொன் ஒபர முடிவொகக் கூறிபனன்.“இபதைொ பொருங்க.. நீங்க ஊர்
நியொயததிபல சிகொ�ணி என் பவட்டி்யத திருடிட்டொன்னு புகொர் மைஞ்ைொ, ெொன் என்
பவட்டிபய திருடு பபொக்லன்னு ைொட்சியம் மைொல்லுபவன்!” அநதை �க்களுக்கு இது புரிநது,
இறுதியில் என்பனொடு உடன்பட்டொர்கள். அபதைொடு, எல்லொம் முடிநதைது. சிகொ�ணியும்
ைகொபதைவனும் ெொனும் தைப்பிதபதைொம்.

நூல் ்வளி
பி.ச. குப்புசாமி சிறுகை்தெ ஆசிரியர்கைளுள் ஒருேர். இேர் ்தொ்டககைப்�ள்ளித்
தெ்ை்மயாசிரியராகைப் �ணியாறறி ஓய்வு ்�ற்றேர். ்ஜயகைாநதெவனாடு
்நருஙகிப்�ழகி ்ஜயகைாநதெவனாடு �ல்ைாணடு என்னும் நூ்ை எழுதியுள்ளார்.
இேர் எழுதிய ஓர் ஆரம்�ப்�ள்ளி ஆசிரியனின் குறிப்புகைள் என்னும் நூலிலிருநது ஒரு �குதி
இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளது.

கறபேதவ கற்றபின்
திருக்குறைள் கருததுக்்ள உணர்ததும் க்தைக்்ள அறிநது வநது வகுப்பில் பகிர்க.

மதிபபீடு
திருக்குறைளின் கருத்தைப் பின்பற்றி ெடநதை ைகொபதைவன் க்தை்யச் சுருக்கி எழுதுக.
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இயல்

நொன்கு

கறகண்டு

்வறறுதம

பொ்வ அணணன் பொர்தது, “அணணன் எனக்கு ஓர் உதைவி மையவொயொ?“ என்று
பகட்டொள். “இநதை அணணன் மையய முடிநதை உதைவி என்றைொல் உறுதியொகச் மையபவன்“
என்றைொன் அணணன். “என் அணணன் உள்்ளம் எனக்குத மதைரியும். என் அணணன் என்
மீது மிகுநதை அன்பு உணடு“ என்றைொள் பொ்வ.
ப�பல உள்்ள பகுதி்யப் படிததுப் பொருங்கள். இதில் கூறைப்பட்டுள்்ள மையதி்யப்
புரிநதுமகொள்்ள இயலொதைவொறு ஒரு குழப்பம் உள்்ளது அல்லவொ?
இபதை பகுதி்யக் கீபழ உள்்ளவொறு படிததுப் பொருங்கள்.
பொ்வ அணண்னப் பொர்தது, “அணணொ எனக்கு ஓர் உதைவி மையவொயொ?“ என்று
பகட்டொள். “இநதை அணணனொல் மையய முடிநதை உதைவி என்றைொல் உறுதியொகச் மையபவன்“
என்றைொன் அணணன். “என் அணணனது உள்்ளம் எனக்குத மதைரியும். என் அணணனுக்கு
என் மீது மிகுநதை அன்பு உணடு” என்றைொள் பொ்வ.
இப்பபொது எளிதைொகப் மபொருள் புரிகிறைது அல்லவொ?
இரணடொம் பகுதியில் அணணன் என்னும் மபயர்ச்மைொல் அணண்ன, அணணொ,
அணணனொல், அணணனுக்கு, என்மறைல்லொம் �ொற்றைப்பட்டிருப்பதைொல் மபொருள் மதைளிவொக
வி்ளங்குகிறைது. அணணன் என்னும் மபயர்ச்மைொல்லுடன் ஐ, ஆல், கு, இன், அது பபொன்றை
அ்ைகள் இ்ணநது அச்மைொல்லின் மபொரு்்ளப் பல்பவறு வ்கயொக பவறுபடுததுகின்றைன.
இவவொறு மபயர்ச்மைொல்லின் மபொரு்்ள பவறுபடுததும் மு்றை்ய பவற்று்� என்பர்.
இதைற்கொகப் மபயர்ச்மைொல்லுடன் இ்ணக்கப்படும் அ்ைக்்ள பவற்று்� உருபுகள் என்று
கூறுவர்.

்தரிந்து ்தளி்வொம்
• சிை இ்டஙகைளில் உருபுகைளுககுப் �திைாகை முழுச்்சாறகைவள வேறறு்ம உரு�ாகை
ேருேதும் உணடு. அேற்்றச் ்சால்லுருபுகைள் என்�ர்.
• ஓவியர் தூரி்கையால் ஓவியம் தீடடினார். இதில் ஆல் என்�து வேறறு்ம உரு�ாகை
ேநதுள்ளது.
• ஓவியர் தூரி்கை ்கைாணடு ஓவியம் தீடடினார். இதில் ்கைாணடு என்�து ்சால்லுரு�ாகை
ேநதுள்ளது.
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்வறறுதமயின் வதககள்
பவற்று்� எட்டு வ்கப்படும். அ்வ
முதைல் பவற்று்�, இரணடொம் பவற்று்�,
மூன்றைொம் பவற்று்�, ெொன்கொம் பவற்று்�,
ஐநதைொம் பவற்று்�, ஆறைொம் பவற்று்�,
ஏழொ ம் பவற்று்� , எட்டொம் பவற்று்�
ஆ கி ய ன வ ொ கு ம் . மு தை ல் ப வ ற் று ் � க் கு ம்
எ ட் ட ொ ம் ப வ ற் று ் � க் கு ம் உ ரு பு க ள்
இ ல் ் ல . இ ர ண ட ொ ம் ப வ ற் று ் � மு தை ல்
ஏ ழ ொ ம் ப வ ற் று ் � மு டி ய உ ள் ்ள ஆ று
பவற்று்�களுக்கும் உருபுகள் உணடு.

்தரிந்து ்தளி்வொம்
வேறறு்ம உருபுகைள் இ்டம் ்�றறுள்ள
்தொ்டர்கை்ள வேறறு்மத் ்தொ்டர்கைள்
என்�ர். வேறறு்ம உருபுகைள் இ்டம்
் � ்ற வ ே ண டி ய இ ்ட த் தி ல் அ ஃ து
இ்டம்்�்றாமல் ம்்றநதிருநது ்�ாருள்
தெநதொல் அதெ்ன வேறறு்மத்்தொ்கை
என்�ர்.

முதல் ்வறறுதம
மபரும்பொலொன மைொற்மறைொடர்களில் எழுவொய, மையப்படுமபொருள், பயனி்ல ஆகிய
மூன்று உறுப்புகள் இடம் மபற்றிருக்கும். எழுவொயுடன் பவற்று்� உருபுகள் எதுவும்
இ்ணயொ�ல் எழுவொய தைனிதது நின்று இயல்பொன மபொரு்்ளத தைருவது முதைல் பவற்று்�
ஆகும். முதைல் பவற்று்�்ய எழுவொய பவற்று்� என்றும் குறிப்பிடுவர்.
(எ.கொ.) பொ்வ வநதைொள்.

இரண்ைொம் ்வறறுதம
இரணடொம் பவற்று்� உருபு ஐ என்பதைொகும்.
கபிலர் பரண்ரப் புகழ்நதைொர்.

கபில்ரப் பரணர் புகழ்நதைொர்.

இவவிரு மதைொடர்க்்ளயும் கவனியுங்கள். இரணடொம் பவற்று்� உருபு ( ஐ ) எநதைப்
மபயருடன் இ்ணகிறைபதைொ அப்மபயர் மையப்படுமபொரு்ளொக �ொறிவிடுகிறைது. இவவொறு ஒரு
மபய்ரச் மையப்படுமபொரு்ளொக பவறுபடுததிக் கொட்டுவதைொல் இரணடொம் பவற்று்�்யச்
மையப்படுமபொருள் பவற்று்� என்றும் கூறுவர்.
இரணடொம் பவற்று்� ஆக்கல், அழிததைல், அ்டதைல், நீததைல், ஒததைல், உ்ட்� ஆகிய
ஆறு வ்கயொன மபொருள்களில் வரும்
ஆக்கல்

- கரிகொலன் கல்ல்ண்யக் கட்டினொன்

அழிததைல்

- மபரியொர் மூடெம்பிக்்கக்்ள ஒழிததைொர்

அ்டதைல்

- பகொவலன் �து்ர்ய அ்டநதைொன்

நீததைல்

- கொ�ரொைர் பதைவி்யத துறைநதைொர்

ஒததைல்

- தைமிழ் ெ�க்கு உயி்ரப் பபொன்றைது

உ்ட்�

- வள்ளுவர் மபரும் புக்ழ உ்டயவர்
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மூன்்றொம் ்வறறுதம
ஆல், ஆன், ஒடு, ஓடு ஆகிய ெொன்கும் மூன்றைொம் பவற்று்�க்கு உரிய உருபுகள் ஆகும்.
இவற்றுள் ஆல், ஆன் ஆகிய்வ கருவிப்மபொருள், கருததைொப் மபொருள் ஆகிய இரணடு
வ்கயொன மபொருள்களில் வரும். கருவிப் மபொருள் முதைற்கருவி, து்ணக்கருவி என
இருவ்கப்படும்.
கருவிபய மையயப்படும் மபொரு்ளொக �ொறுவது முதைற்கருவி – �ரததைொல் சி்ல மையதைொன்.
ஒன்்றைச் மையவதைற்குத து்ணயொக இருப்பது து்ணக்கருவி – உளியொல் சி்ல மையதைொன்.
கருததைொப்மபொருள் ஏவுதைல் கருததைொ, இயற்றுதைல் கருததைொ என இருவ்கப்படும். பிறை்ரச்
மையய்வப்பது ஏவுதைல் கருததைொ – கரிகொலனொல் கல்ல்ண கட்டப்பட்டது. தைொபன மையவது
இயற்றுதைல் கருததைொ – பைக்கிழொரொல் மபரியபுரொணம் இயற்றைப்பட்டது. ஆன் என்னும் உருபு
மபரும்பொலும் மையயுள் வழக்கில் இடம்மபறும். (எ.கொ.) புறைநதூய்� நீரொன் அ்�யும்.
ஒடு, ஓடு ஆகிய மூன்றைொம் பவற்று்� உருபுகள் உடனிகழ்ச்சிப் மபொருளில் வரும்.
(எ.கொ.) தைொமயொடு குழந்தை மைன்றைது. அ்�ச்ைபரொடு அலுவலர்கள் மைன்றைனர்.

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

- முல்்லக்குத பதைர் மகொடுததைொன்.

ப்க

- பு்க �னிதைனுக்குப் ப்க.

ெட்பு

- கபிலருக்கு ெணபர் பரணர்.

தைகுதி

- கவி்தைக்கு அழகு கற்ப்ன.

அதுவொதைல் - தையிருக்குப் பொல் வொங்கினொன்.
மபொருட்டு - தைமிழ்வ்ளர்ச்சிக்குப் பொடுபட்டொர்.
மு்றை

- மைங்குட்டுவனுக்குத தைம்பி இ்ளங்பகொ.

எல்்ல

- தைமிழ்ெொட்டுக்குக் கிழக்கு வங்கக்கடல்.

்தரிந்து ்தளி்வொம்
நான்கைாம் வேறறு்ம உருபு்டன்
கூடுதெைாகை ஆகை என்னும் அ்ச
வசர்நது ேருேதும் உணடு.
(எ.கைா.) கூலிககைாகை வே்ை

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

- தை்லயின் இழிநதை �யிர்.

ஒப்பு

- பொம்பின் நிறைம் ஒரு குட்டி.

எல்்ல

- தைமிழ்ெொட்டின் கிழக்கு வங்கக்கடல்.

ஏது

- சிபல்ட பொடுவதில் வல்லவர் கொ்ளப�கம்.
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ஆ்றொம் ்வறறுதம
அது, ஆது, அ ஆகிய்வ ஆறைொம் பவற்று்� உருபுகள் ஆகும்.
இவபவற்று்�, உரி்�ப் மபொருளில் வரும். உரி்�ப் மபொரு்்ளக் கிழ்�ப் மபொருள்
என்றும் கூறுவர்.
(எ.கொ.) இரொ�னது வில். ெணபனது ்க.
ஆது, அ ஆகிய உருபுக்்ள இக்கொலததில் பயன்படுததுவது இல்்ல.

ஏைொம் ்வறறுதம
ஏ ழ ொ ம் ப வ ற் று ் � க் கு உ ரி ய உ ரு பு
கண. ப�ல், கீழ், கொல், இல், இடம் பபொன்றை
உருபுகளும் உணடு.
இடம், கொலம் ஆகியவற்்றைக் குறிக்கும்
ம ை ொ ற் க ளி ல் ஏ ழ ொ ம் ப வ ற் று ் � உ ரு பு
இடம்மபறும். (எ.கொ.) எங்கள் ஊரின்கண
�்ழ மபயதைது. இரவின்கண �்ழ மபயதைது.

எட்ைொம் ்வறறுதம

்தரிந்து ்தளி்வொம்
இ ல் எ ன் னு ம் உ ரு பு ஐ ந தெ ா ம்
வ ே ற று ் ம யி லு ம்
ஏ ழ ா ம்
வ ே ற று ் ம யி லு ம் உ ண டு . நீ ங கை ல்
்�ாருளில் ேநதொல் ஐநதொம் வேறறு்ம
எ ன் று ம் இ ்ட ப் ் � ா ரு ளி ல் ே ந தெ ா ல்
ஏழாம் வேறறு்ம என்றும் ்கைாள்ள
வேணடும்.

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

்வறறுதம உருபுகளும் அவறறின் ்பேொருள்களும்
்வறறுதம

உருபு

்�ொல்லுருபு

்பேொருள்

முதைல் (எழுவொய) இல்்ல

ஆனவன், ஆவொன்,
ஆகின்றைவன்

பயனி்ல ஏற்றைல்

இரணடொம்

ஐ

இல்்ல

மையப்படுமபொருள்

மூன்றைொம்

ஆ ல் , ஆ ன் , ம க ொ ண டு , ் வ த து , கருவி, கருததைொ, உடனிகழ்ச்சி
ஓடு, ஒடு
உடன், கூட

ெொன்கொம்

கு

ஆக, மபொருட்டு,
நிமிததைம்

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

ஐநதைொம்

இல், இன்

இலிருநது, நின்று,
கொட்டிலும்,
பொர்க்கிலும்

நீங்கல், ஒப்பு, எல்்ல, ஏது

ஆறைொம்

அது, ஆது, அ

உ்டய

கிழ்�

ஏழொம்

கண

எட்டொம் (விளி)

இல்்ல

இடம், கொலம்
இல்்ல

விளி (அ்ழததைல்)
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கற்பவை கற்றபின்
பாடப்பகுதியில் இடம் பெற்றுள்ள ஒரு பத்தியைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதிலுள்ள
வேற்றுமை உருபுகளை எடுத்து எழுதி வகைப்படுத்துக.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1.	பெயர்ச்சொல்லின் ப�ொருளை வேறுபடுத்துவது _________ ஆகும்.
			

அ) எழுவாய்	

ஆ) செயப்படுப�ொருள்

இ) பயனிலை

ஈ) வேற்றுமை

2. எட்டாம் வேற்றுமை ___________ வேற்றுமை என்று அழைக்கப்படுகிறது.
			

அ) எழுவாய்	

ஆ) செயப்படுப�ொருள்

இ) விளி

ஈ) பயனிலை

3. உடனிகழ்ச்சிப் ப�ொருளில் _____________ வேற்றுமை வரும்.
			

அ) மூன்றாம்

ஆ) நான்காம்

இ) ஐந்தாம்

ஈ) ஆறாம்

4. ‘அறத்தான் வருவதே இன்பம்’ - இத்தொடரில் ________ வேற்றுமை பயின்று 		
		
			
5.
			

வந்துள்ளது.
அ) இரண்டாம்

ஆ) மூன்றாம்

இ) ஆறாம்

ஈ) ஏழாம்

‘மலர் பானையை வனைந்தாள்’ – இத்தொடர் ________ ப�ொருளைக் குறிக்கிறது.
அ) ஆக்கல்

ஆ) அழித்தல்

இ) க�ொடை

ஈ) அடைதல்

ப�ொருத்துக.
1. மூன்றாம் வேற்றுமை

–

இராமனுக்குத் தம்பி இலக்குவன்.

2.	நான்காம் வேற்றுமை

–

பாரியினது தேர்.

3. ஐந்தாம் வேற்றுமை

- 	மண்ணால் குதிரை செய்தான்.

4. ஆறாம் வேற்றுமை		

-

ஏவுதல் கலையில் சிறந்தவன் ஏகலைவன்.

சிறுவினா
1. எழுவாய் வேற்றுமையை விளக்குக.
2.	நான்காம் வேற்றுமை உணர்த்தும் ப�ொருள்கள் யாவை?
3. உடனிகழ்ச்சிப் ப�ொருள் என்றால் என்ன?
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ம�ொழியை ஆள்வோம்!
கேட்க.
கல்வியின் சிறப்புகளை விளக்கும் கதைகளைக் கேட்டு மகிழ்க.
கீழ்க்காணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் பேசுக.
		கல்வியே அழியாச் செல்வம்.
ச�ொல்லக் கேட்டு எழுதுக.
	தமிழ் ம�ொழிக்கு வளம் சேர்த்த ஒரு நூல்; தமிழுக்கு வாழ்வியல் உண்மைகளை
உணர்த்தும் ஒரு நூல்; தன் த�ோற்றத்தால் தமிழ்நாட்டுக்கு உலகப் பெரும் புகழைப்
பெற்றுத்தந்த சிறந்த நூல் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள். திருக்குறள் பற்றிப் பேசாத
புலவர் இலர்; எழுதாத அறிஞர், எழுத்தாளர் இலர். பள்ளிப் பருவத்திலும் திருக்குறள்
ப டி க்கப்ப டு கி ன்ற து . ப ரு வ ம் வ ளர வ ள ர அ து வு ம் நு ட்பமா க க் க ற்கப்ப டு கி ன்ற து .
திருக்குறளுக்குரிய சிறப்பே அதுதான். அஃது எல்லாப் பருவத்தாருக்கும் வேண்டிய விழுமிய
நூல். எனவே திருக்குறளில்லாத வீடும் இருக்கக் கூடாது! திருக்குறள் படிக்காத தமிழரும்
இருக்கக் கூடாது.
கீழ்க்காண்பவற்றுள் ஒரு ச�ொல்லை எடுத்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ச�ொற்களுடன் இணைத்துப்
புதிய ச�ொற்களை உருவாக்குக.
	மா		தேன்		மலர்		செம்மை	
குருவி		

இலை		

காய்		

கூடு		

சிட்டு		

கனி

முட்டை	மரம்

அறிந்து பயன்படுத்துவ�ோம்.
நிறுத்தக்குறிகள்
காற்புள்ளி ( , )
1.	ப�ொருள்களை எண்ணும் இடங்களில் காற்புள்ளி வரும்.
			 (எ.கா) குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை ஆகியன ஐந்திணைகள்.
2. கடிதத்தில் விளி முன் காற்புள்ளி வரும். (எ.கா.) அன்புள்ள நண்பா,
3. வினையெச்சங்களுக்குப் பின் காற்புள்ளி வரும்.
			 (எ.கா.) ப�ொழிலன் த�ோட்டத்திற்குச் சென்று, வாழை இலை பறித்து வந்தான்.
4.	மேற்கோள் குறிகளுக்கு (“) முன் காற்புள்ளி வரும்.
			 (எ.கா.) குழந்தை நிலவைப் பார்த்து,” நிலா நிலா ஓடி வா” என்று பாடியது.
5. முகவரியில் இறுதி வரி நீங்க ஏனைய வரிகளின் இறுதியில் காற்புள்ளி வரும்.
			 (எ.கா.) ச. ஆண்டாள், எண் 45, காமராசர் தெரு, திருவள்ளூர்.
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அரைப்புள்ளி ( ; )
1. ஒரே எழுவாயில் பல வாக்கியங்கள் த�ொடரும் இடத்தில் அரைப்புள்ளி வரும். (எ.கா.)
கரிகாலன் கங்கை வரை படையெடுத்துச் சென்றான்; கனக விசயருடன் ப�ோரிட்டான்.
2. உடன்பாடு, எதிர்மறைக் கருத்துகளை ஒன்றாகக் கூறும் இடத்தில் அரைப்புள்ளி
வரும். (எ.கா.) நல்லவன் வாழ்வான்; தீயவன் தாழ்வான்.
முக்காற்புள்ளி ( : )
சிறு தலைப்பான த�ொகைச் ச�ொல்லை விரித்துக் கூறும் இடத்தில் முக்காற்புள்ளி வரும்.
		(எ.கா.) முத்தமிழ் : இயல், இசை, நாடகம்.
முற்றுப்புள்ளி ( . )
		1.	ச�ொற்றொடரின் இறுதியில் முற்றுப்புள்ளி வரும். (எ.கா.) கல்வியே மனிதனின்
வாழ்வை உயர்த்தும்.
		2.	ச�ொற்குறுக்கங்களை அடுத்து முற்றுப்புள்ளி வரும்.
			 (எ.கா.) திரு. வி. க.

	மா. க. அ. 		

ஊ. ஒ. ந. நி. பள்ளி

3.	பெயரின் தலைப்பெழுத்தை அடுத்து முற்றுப்புள்ளி வரும்.
			 (எ.கா.) நெ. து. சுந்தரவடிவேலு
வினாக்குறி ( ? )
வினாப்பொருளை உணர்த்தும் வாக்கியத்தின் இறுதியில் வினாக்குறி இட வேண்டும்.
(எ.கா.) சேக்கிழார் எழுதிய நூல் எது?
வியப்புக்குறி ( ! )
	மகிழ்ச்சி, வியப்பு, அச்சம், அவலம், இரங்கல் முதலான உணர்ச்சியை வெளியிடும்
இடங்களில் வியப்புக்குறி இட வேண்டும்.
(எ.கா.) 	தமிழின் இனிமைதான் என்னே! - வியப்பு
				

பாம்பு! பாம்பு!			

- அச்சம்

				

அந்தோ! இயற்கை அழிகிறதே!

- அவலம்

ஒற்றை மேற்கோள் குறி ( ‘ ‘ )
	தனிச் ச�ொல்லைய�ோ தனி எழுத்தைய�ோ விளக்கிக் காட்டும்போதும், இரட்டை
மேற்கோள் குறியில் இன்னொரு கூற்று உட்பட்டு வரும்போதும் ஒற்றை மேற்கோள்
பயன்படும்.
(எ.கா.) ‘நல்ல’ என்பது குறிப்புப் பெயரெச்சம் ஆகும்.
கூட்டத்தின் தலைவர், “அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் இப்போது ‘தலைப்பில்லை’ என்னும்
தலைப்பில் பேசுவார்” என்று அறிவித்தார்.
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இரட்டை மேற்கோள்குறி ( “ “ )
	நேர்கூற்றுகளிலும் செய்யுள் அடிகளைய�ோ ப�ொன்மொழிகளைய�ோ குறிப்பிடும்
இடங்களிலும் இரட்டை மேற்கோள் குறியைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
(எ.கா.) திரு. வி. க. மாணவர்களிடம்,” தமிழ்க் காவியங்களைப் படியுங்கள். இன்பம்
நுகருங்கள்” என்று கூறினார்.
பின்வரும் த�ொடர்களில் உரிய இடங்களில் நிறுத்தக்குறிகளை இடுக.
1. பூக்கள் நிறைந்த இடம் ச�ோலை ஆகும்
2. திருக்குறள் அறம் ப�ொருள் இன்பம் என்னும் முப்பால் பகுப்பு க�ொண்டது
3.	தமிழ்மொழி செம்மையானது வலிமையானது இளமையானது
4. கபிலன் தன் தந்தையிடம் இன்று மாலை விளையாடப் ப�ோகட்டுமா என்று கேட்டான்
5. திரு வி க எழுதிய பெண்ணின் பெருமை என்னும் நூல் புகழ்பெற்றது
பின்வரும் பத்தியில் உரிய இடங்களில் நிறுத்தக்குறிகளை இடுக.
நூல் பல கல் என்பர் பெரிய�ோர் அறிவை வளர்க்கும் நூல்கள் அனைத்தையும் நம்மால்
விலை க�ொடுத்து வாங்க முடியுமா முடியாது நூலகங்கள் இக்குறையை நீக்க உதவுகின்றன
பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த அனைத்து நூல்களும் நிறைந்த இடம் நூலகம் ஆகும்.
நூலகத்தின் வகைகளாவன மையநூலகம் மாவட்ட நூலகம் கிளை நூலகம் ஊர்ப்புற
நூலகம் எனக்குப் பிடித்த நூல்களுடன் வாழ்நாள் முழுவதும் சிறையில் அடைத்தாலும்
மகிழ்ச்சியடைவேன் என்றார் நேரு ஆகவே நூலகத்தின் பயன் அறிவ�ோம் அறிவு வளம்
பெறுவ�ோம்
கீழ்க்காணும் விளம்பரத்தைப் படித்து வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.
1. எந்த நாளை முன்னிட்டுப் புத்தகக்
கண்காட்சி நடத்தப்படுகிறது?
2. பு த ்த க க்
க ண ்கா ட் சி
நடைபெறுகிறது?

எ ங் கு

3. புத்தகக் கண்காட்சி எத்தனை நாள்கள்
நடைபெறுகிறது?
4. புத்தகக் கண்காட்சிக்கான நுழைவுக்
கட்டணம் எவ்வளவு?
5. புத்தகம் வாங்குவ�ோருக்கு வழங்கப்படும் சலுகை யாது?
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகளைக் க�ொண்டு கட்டுரை எழுதுக.

நூலகம்
முன்னுரை – நூலகத்தின் தேவை – வகைகள் – நூலகத்திலுள்ளவை – படிக்கும் முறை
– முடிவுரை.
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ம�ொழிய�ோடு விளையாடு
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடைகளைக் கட்டத்தில் நிரப்புக. வட்டத்தில் சிக்கிய
எழுத்துகளை எடுத்து எழுதுக. எழுத்துகளை முறைப்படுத்திக் கல்வி பற்றிய பழம�ொழியைக்
கண்டறிக.
1. திரைப்படப் பாடலாசிரியர் ச�ோமுவின் ஊர். 2. கேடில் விழுச்செல்வம் ____.
3. குமர குருபரர் எழுதிய நூல்களுள் ஒன்று.
4. ‘கலன்’ என்னும் ச�ொல்லின் ப�ொருள்.
5. ஏட்டுக்கல்வியுடன் ________ கல்வியும் பயில வேண்டும்.
6. திரு.வி.க. எழுதிய நூல்களுள் ஒன்று.
1.
3.

வி

நெ

		

4.

7.

2.

டி

கை

5.

ணி

6.

7. மா + பழம் என்பது _____ விகாரம்.

உ
				

ன்

வட்டத்தில் சிக்கிய எழுத்துகள்
பழம�ொழி : __________________________________________________

நிற்க அதற்குத் தக...
என் பொறுப்புகள்...
1.	நாள்தோறும் ஒரு திருக்குறள் கற்பேன்.
2.

அனைவரிடமும் அன்பு க�ொண்டு வாழ்வேன்.

கலைச்சொல் அறிவோம்.
நிறுத்தக்குறி

-

Punctuation

ம�ொழிபெயர்ப்பு

- Translation

அணிகலன்

-

Ornament

விழிப்புணர்வு

- Awareness

திறமை	

-

Talent

சீர்திருத்தம்

- Reform

இணையத்தில் காண்க
திரு.வி.க. எழுதிய நூல்களின் விவரங்களை இணையத்தில் தேடி எழுதுக.
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இயல்

ஐந்து

குழலினிது யாழினிது

கற்றல் ்நொககஙகள்
Ø

இை்ககியங்ேளில் இடம்சேறறுள்ை இல� ேறறிய ச�ய்திேலை அறிந்து கேகாறறுதல்

Ø

�ங்ேேகாைத் தமிைரின ேண்ேகாடு ேறறிய ேருத்துேலை உ்ணரதல்

Ø

லேவிலை்க ேலைேளின சிறப்புேலை அறிந்து அவறலற வைரத்தல்

Ø

ேைந்தமிைர ேயனேடுத்திய இல�்கேருவிேளின நுடேங்ேலைப் புரிந்து சேகாள்ளுதல்

Ø

சதகாலேநிலை, சதகாேகாநிலைத் சதகாடரேளின வலேேலை அறிந்து ேயனேடுத்துதல்
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கவிதைப்பேழை

இயல்

திருக்கேதாரம்

ஐந்து

உ யி ர்க ள் அ னை த ் தை யு ம் இ ச ை வி ப்ப து இ ச ை . இ து
ம னி தர்க ளி ன் உ ள ்ள த ் தை க் க� ொ ள ் ளைகொ ள் ளு ம்
ஆற்றல் உடையது. இசைக்கருவிகளின் ஓசையாடு பாடல்
இணையும்போது அது செவிகளுக்கு மட்டுமன்றிச் சிந்தைக்கும்
விருந்தாகிறது. தமிழ் இசை பாடப்படும் இனிய சூழலை
விளக்கும் தேவாரப்பாடல் ஒன்றை அறிவ�ோம்.

பண்ணின்தமிழ் இசைபாடலின் பழவெய்முழவு அதிரக்
கண்ணின்ஒளி கனகச்சுனை வயிரம்அவை ச�ொரிய
மண்நின்றன மதவேழங்கள் மணிவாரிக்கொண்டு எறியக்
கிண் என்றுஇசை முரலும்திருக் கேதாரம்என் னீரே.
- சுந்தரர்

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
பண்	

– இசை

கனகச்சுனை

– 	ப�ொன் வண்ண நீர்நிலை

மதவேழங்கள் –	மதயானைகள்
முரலும்

– முழங்கும்

பழவெய்

– முதிர்ந்த மூங்கில்

பாடலின் ப�ொருள்
பண்ணோடு சேர்ந்த இனிய தமிழ்ப் பாடல்களைப் பாடும் ப�ோது அதற்கு ஏற்றவாறு
முதிர்ந்த மூங்கில்களால் ஆகிய புல்லாங்குழலும் முழவும் இணைந்து ஒலிக்கும்.
கண்களுக்கு இனிய குளிர்ச்சி தரும் ஒளியை உடைய ப�ொன்வண்ண நீர்நிலைகள்
வைரங்களைப் ப�ோன்ற நீர்த்திவலைகளை வாரி இறைக்கும். நிலத்தின் மீது நின்று
க�ொண்டிருக்கும் மதயானைகள் மணிகளை வாரி வாரி வீசும். இவற்றால் இடையறாது
எழும் ‘கிண்’ என்னும் ஒலியானது இசையாக முழங்கும். இத்தகைய சிறப்புகள் உடைய
நகரம் திருக்கேதாரம் ஆகும்.
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நூல் ்வளி
சு ந தெ ர ர் , வ தெ ே ா ர ம் � ா டி ய மூ ே ரு ள் ஒ ரு ே ர் . இ ே ர்
ந ம் பி ய ா ரூ ர ர் , தெ ம் பி ர ா ன் வ தெ ா ழ ர் எ ன் னு ம் சி ்ற ப் பு ப்
் � ய ர் கை ள ா ல் அ ் ழ க கை ப் � டு கி ்ற ா ர் . இ ே ர் அ ரு ளி ய
வதெோரப்�ா்டல்கைள் �ன்னிரு திருமு்்றகைளுள் ஏழாம் திருமு்்றயாகை
்ேககைப்�டுள்ளன. இேர் இயறறிய திருத்்தொண்டத் ்தொ்கை்ய முதெல்
நூைாகைக ்கைாணவ்ட வசககிழார் ்�ரியபுராைத்்தெப் �்்டத்தெளித்தொர்.
திருஞானசம்�நதெர், திருநாவுககைரசர், சுநதெரர் ஆகிய மூேர் �ாடிய
�ா்டல்கைளின் ்தொகுப்வ� வதெோரம் ஆகும். இநநூ்ைத் ்தொகுத்தெேர் நம்பியாண்டார் நம்பி
ஆோர். இநநூலில் சுநதெரர் �ாடியுள்ள வகைதொரப்�திகைப்�ா்டல் ஒன்று இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளது.
வதெ + ஆரம் – இ்்றேனுககுச் சூட்டப்�டும் மா்ை என்றும், வதெ + ோரம் – இனிய இ்ச
்�ாருநதிய �ா்டல்கைள் எனவும் ்�ாருள் ்கைாள்ளப்�டும். �திகைம் என்�து �த்துப் �ா்டல்கை்ளக
்கைாண்டது.

கறபேதவ கற்றபின்
பதைவொரம் பொடிய மூவர் பற்றிய மையதிக்்ளத திரட்டுக.

மதிபபீடு
ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.
1. கொட்டிலிருநது வநதை _____ கரும்்பத தின்றைன.
அ) முகில்கள்

ஆ) முழவுகள்

இ) பவழங்கள்

ஈ) பவயகள்

2. ‘கனகச்சு்ன’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.
அ) கனகச் + சு்ன

ஆ) கனக + சு்ன

இ) கனகம் + சு்ன

ஈ) கனம் + சு்ன

3. முழவு + அதிர என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.
அ) முழவுதிர

ஆ) முழவுதி்ர

இ) முழவதிர

ஈ) முழவுஅதிர

குறுவினொ
தைமிழ் இ்ைபயொடு இ்ணநது இ்ைக்கும் இ்ைக்கருவிக்ளொகச் சுநதைரர் கூறுவன
யொ்வ?
சிறுவினொ
திருக்பகதைொரத்தைச் சுநதைரர் எவவொறு வருண்ன மையகிறைொர்?
சிநதை்ன வினொ
வி ழ ொ க் க ளி ன் ப ப ொ து இ ் ை க் க ரு வி க ் ்ள இ ் ை க் கு ம் வ ழ க் க ம் எ வ வ ொ று
பதைொன்றியிருக்கும் என எழுதுக.
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கவிதைப்பேழை

இயல்

பாடறிந்து ஒழுகுதல்

ஐந்து

அன்பு, அறிவு, பண்பு ப�ோன்றவை ஒவ்வொரு மனிதனும்
வ ள ர் த் து க் க ொ ள ்ள வேண் டி ய உ ய ர் கு ண ங்க ள் ஆ கு ம் .
இச்சொற்களின் ப�ொருளை மேல�ோட்டமாக அனைவரும்
அறிவர். ஆனால் இவை ஒவ்வொன்றுக்கும் நுட்பமான ப�ொருள்
உண்டு. அதனை விளக்கும் கலித்தொகைப் பாடல் ஒன்றை
அறிவ�ோம்.
*ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அலந்தவர்க்கு உதவுதல்
ப�ோற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரைப் பிரியாமை
பண்பு எனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல்
அன்பு எனப்படுவது தன்கிளை செறாஅமை
அறிவு எனப்படுவது பேதையார் ச�ொல் ந�ோன்றல்
செறிவு எனப்படுவது கூறியது மறாஅமை
நிறை எனப்படுவது மறை பிறர் அறியாமை
முறை எனப்படுவது கண்ஓடாது உயிர் வ�ௌவல்
ப�ொறை எனப்படுவது ப�ோற்றாரைப் ப�ொறுத்தல்*

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
அலந்தவர்

-

வறியவர்

	செறாஅமை	 - 	வெறுக்காமை	
	ந�ோன்றல்
ப�ோற்றார்

கிளை	

–

உறவினர்

பேதையார்

–

அறிவற்றவர்

– 	ப�ொறுத்தல்	மறாஅமை

-	மறவாமை

– பகைவர் 	ப�ொறை

- 	ப�ொறுமை

பாடலின் ப�ொருள்
இ ல்வா ழ்வு என்ப து வறி யவ ர்க ளுக்கு உ த வி செ ய்த ல். பா துகாத ்த ல் என்ப து
அன்புடைய�ோரைப் பிரியாது வாழ்தல். பண்பு எனப்படுவது சான்றோர் காட்டிய வழியில்
நடத்தல். அன்பு எனப்படுவது உறவினர்கள�ோடு வெறுப்பின்றி வாழ்தல். அறிவு எனப்படுவது
அறிவற்றவர் கூறும் ச�ொற்களைப் ப�ொறுத்தல். செறிவு எனப்படுவது முன் ச�ொன்ன வாக்கை
மறுக்காமல் காப்பாற்றுதல். நிறை எனப்படுவது மறைப�ொருளைப் பிறர் அறியாமல் காத்தல்.
நீதிமுறை எனப்படுவது குற்றம் செய்தவருக்கு உரிய தண்டனை வழங்குதல். ப�ொறுமை
எனப்படுவது தம்மை இகழ்வாரையும் ப�ொறுத்தல். நாம் ஒவ்வொருவரும் இத்தகைய
பண்புநலன்களைப் பின்பற்றி வாழவேண்டும்.
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நூல் ்வளி
கைலித்்தொ்கை எடடுத்்தொ்கை நூல்கைளுள் ஒன்று. இது கைலிப்�ா என்னும்
�ாே்கையால் ஆன நூல்; நூறறு ஐம்�து �ா்டல்கை்ளக ்கைாண்டது. குறிஞ்சிககைலி,
முல்்ைககைலி, மருதெககைலி, ்நய்தெறகைலி, �ா்ைககைலி என்னும் ஐநது பிரிவுகை்ள
உ்்டயது. கைலித்்தொ்கை்யத் ்தொகுத்தெ நல்ைநதுேனார் சஙகைகைாைப் புைேர்கைளுள் ஒருேர்.
்நய்தெறகைலிப் �ா்டல்கை்ள இயறறியேரும் இேவர.

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

மதிபபீடு
ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.
1. பசியொல் வொடும் _____ உணவளிததைல் ெ�து கட்�.
அ) பிரிநதைவர்க்கு

ஆ) அலநதைவர்க்கு இ) சிறைநதைவர்க்கு

ஈ) உயர்நதைவருக்கு

2. ெம்்� _____ப் மபொறுததுக் மகொள்்ள பவணடும்.
அ) இகழ்வொ்ர

ஆ) அகழ்வொ்ர

இ) புகழ்வொ்ர

ஈ) �கிழ்வொ்ர

3. �்றைமபொரு்்ளக் கொததைல் _____ எனப்படும்.
அ) சி்றை

ஆ) அ்றை

இ) க்றை

ஈ) நி்றை

4. ‘பொடறிநது’ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.
அ) பொட் + அறிநது

ஆ) பொ + அறிநது

இ) பொடு + அறிநது

ஈ) பொட்டு + அறிநது

5. மு்றை + எனப்படுவது என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.
அ) மு்றையப்படுவது

ஆ) மு்றைமயனப்படுவது

இ) மு்றைஎனப்படுவது

ஈ) மு்றைப்படுவது

குறுவினொ
1. பணபு, அன்பு ஆகிய்வ பற்றிக் கலிதமதைொ்க கூறுவன யொ்வ?
2. மு்றை, மபொ்றை என்பவற்றுக்குக் கலிதமதைொ்க கூறும் வி்ளக்கம் யொது?
சிறுவினொ
ெ�க்கு இருக்க பவணடிய பணபு ெலன்க்ளொக ெல்லநதுவனொர் கூறும் வி்ளக்கங்க்்ளத
மதைொகுதது எழுதுக.
சிநதை்ன வினொ
வொழ்வில் க்டப்பிடிக்க பவணடிய பணபு ெலன்க்ளொக நீங்கள் கருதுவன யொ்வ?
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இயல்

ஐந்து

உரைநடை உலகம்

நாட்டுப்புறக்
கைவினைக் கலைகள்
க ண் ணு க் கு ம்
க ரு த் து க் கு ம்
ம கி ழ் ச் சி ய ளி த் து
நற்பண் பு க ளை வ ளர்ப்ப து க லை க ளி ன் இ ய ல்பா கு ம் .
மேலும் அவை த�ொன்மையான பண்பாட்டுக்கூறுகளையும்
எடுத்துக்காட்டுகின்றன. அன்றாடப் பயன்பாட்டுக்காக அழகிய
ப�ொருள்களைத் த�ொழில்முறையில் உருவாக்கும் கலையைக்
கைவினைக்கலை எனலாம். அக்கலையைப் பற்றி அறிவோம்.

(கல்லூரி மாணவி மலர்விழி, அவளுடைய தம்பி அமுதன், நண்பர்கள் சையது, சாலமன்
ஆகிய�ோர் கைவினைப் ப�ொருள்கள் கண்காட்சி அரங்குக்குள் நுழைகின்றனர்.)
அமுதன் : அடேயப்பா! எத்தனை அரங்குகள். எவ்வளவு அழகான ப�ொருள்கள்...
சையது : எல்லாவற்றையும் ஓடி ஓடிப் பார்க்கவேண்டும் என்று த�ோன்றுகிறது.
மலர்விழி: அவசரம் வேண்டாம். ஒவ்வொன்றாகப் பார்க்கலாம். இத�ோ இந்த மண்பாண்ட
அரங்கை முதலில் பார்ப்போம்.
ப�ொறுப்பாளர்: உலகின் பழமையான கலைகளுள் ஒன்றாகிய மண்பாண்டக்கலை அரங்கு
உங்களை வரவேற்கிறது.
சாலமன் : என்ன? உலகின் பழமையான கலைகளுள் ஒன்றா?
ப�ொறுப்பாளர்: ஆமாம். மிகவும் பழமையான கைவினைக்கலைகளுள் ஒன்று மண்பாண்டக்
க லை . சி ந் து சமவெ ளி அ க ழ ாய் வி ல் ப ானை ஓ டு க ள் கி டைத் து ள ்ள ன எ ன்பதை ப்
படித்திருப்பீர்களே. தமிழ்நாட்டில் ஆதிச்சநல்லூரில் முதுமக்கள் தாழிகள் கிடைத்துள்ளன.
நாகை மா வ ட்ட ம் செ ம் பி ய ன் க ண் டி யூ ரி ல் க லை ய ழ கு மி கு ந ்த ம ண ்க ல ங்க ள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. மதுரைக்கு அருகில் உள்ள கீழடியில் ஏராளமான சுடுமண்
ப�ொருள்கள் கிடைத்துள்ளன. இவை எல்லாம் தமிழருக்கும் மண்பாண்டக்கலைக்கும்
உள்ள த�ொடர்பைக் காட்டும் சான்றுகள் ஆகும்.
சையது: ஐயா, மண்பாண்டம் என்றால் பானை, சட்டி ஆகியவைதானே?
ப�ொறுப்பாளர்: இங்கே பாருங்கள். குடம், த�ோண்டி, கலயம், கடம், மூடி, உழக்கு, அகல்,
உண்டியல், அடுப்பு, த�ொட்டி என்று எத்தனை ப�ொருள்கள் இருக்கின்றன பார்த்தீர்களா?
இவைகளெல்லாம் சுத்தமான களிமண்ணால் செய்யப்பட்டவை. குளங்கள், ஆற்றங்கரைகள்,
வயல்வெளிகள் ஆகிய இடங்களில் இத்தகைய களிமண் கிடைக்கும்.
மலர்விழி: நல்ல களிமண் கிடைத்தால் உடனே பாண்டங்கள் செய்யத் த�ொடங்கிவிடலாம்
அல்லவா?
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ப�ொறுப்பாளர்: அப்படி உடனே செய்துவிட
மு டி ய ா து . ப ள ்ள ம் த�ோண் டி அ தி ல்
க ளி ம ண ் ணை நி ர ப்பவேண் டு ம் . அ தி ல்
தண் ணீ ர் ஊ ற் றி ஒ ரு நா ள் மு ழு வ து ம்
ஊறவைக்க வேண்டும். பின்பு அதனுடன்
கு றி ப் பி ட்ட அ ள வி ல் ம ெ ல் லி ய ம ண ல் ,
சாம்பல் ஆகியவற்றைக் கலந்து பக்குவப்படுத்த
வேண் டு ம் . இ து தா ன் ப ானை செய் யு ம்
சக்கரம். இதனை நாங்கள் திருவை என்போம்.
தி ரு வையை வே க மா க ச் சு ழ ல ச்செய் து
அதன் நடுவில் மண்ணை வைத்துக் கையால்
அ ணைத் து ப் பி டி த் து ம ண ்பா ண ்டங்களை
உருவாக்குவ�ோம். உரிய வடிவம் வந்ததும்
அடிப்பகுதியில் நூல் அல்லது ஊசியால் அறுத்து எடுத்துக் காயவைப்போம்.
(அங்கிருக்கும் உதவியாளர் சக்கரத்தைப் பயன்படுத்தி மண்பானை செய்து காட்டுகிறார்.)
ப�ொறுப்பாளர்: பானை செய்தலைப் பானை வனைதல் என்று ச�ொல்வது மரபு. வனையப்பட்ட
பானைகள் ஓரளவு காய்ந்ததும் தட்டுப்பலகையைக் க�ொண்டு தட்டிப் பானையின்
அடிப்பகுதியில் இருக்கும் ஓட்டையை மூடிப் பானையை முழுமையாக்குவ�ோம். பிறகு
உருட்டுக்கல் க�ொண்டு தேய்த்துப் பானைகளை மெருகேற்றுவ�ோம்.
அமுதன் : எங்கள் ஊரில் பாட்டி மண்பாண்டங்களில்தான் சமையல் செய்வார்.
ப�ொறுப்பாளர்: மண்பாண்டங்களில் சமைத்தால் உணவு நல்ல சுவையுடன் இருக்கும்.
மேலும் உடல்நலத்திற்கும் நல்லது. மண்பானையில் வைத்த தண்ணீர் குளிர்ச்சியாக
இருக்கும். இப்போது மண்பாண்டங்களின் பயன்பாடு குறைந்து வருகிறது. ஆனால் இன்னும்
திருவிழாக்களிலும், சமயச் சடங்குகளிலும் மண்பானைகளே பயன்பட்டு வருவது சற்று
ஆறுதல் அளிக்கிறது. இந்த மண்பாண்டக் கலையின் இன்னொரு வளர்ச்சிநிலைதான்
சுடுமண் சிற்பக்கலை.
மலர்விழி : டெரக�ோட்டா என்று ஆங்கிலத்தில் ச�ொல்வார்களே, அதுதானே?
ப�ொறுப்பாளர்: ஆம். அதுவேதான். இந்த அரங்கின் அடுத்த பகுதிக்கு வாருங்கள். அவற்றைப்
பார்க்கலாம்.
(அடுத்த பகுதிக்குச் செல்கின்றனர். அங்கு அழகான சுடுமண் சிற்பங்கள் பார்வைக்கு
வைக்கப்பட்டுள்ளன.)
சாலமன் : அடடா! எவ்வளவு சிற்பங்கள்!
அமுதன்: இங்கு மனித உருவங்கள் மட்டுமல்லாமல் விலங்குகள், பறவைகள், ப�ொம்மைகள்,
அலங்கார வடிவங்கள் எனப் பலவகையான சிற்பங்களும் உள்ளனவே!
ப�ொறுப்பாளர்: ஆமாம். மண்பாண்டங்களைப் ப�ோன்றே களிமண்ணால் செய்யப்பட்டுச்
சூளையில் சுட்டு எடுக்கப்படுபவை சுடுமண் சிற்பங்கள் ஆகும். தமிழர்கள் பழங்காலத்தில்
இருந்தே சுடுமண் சிற்பக்கலையிலும் சிறந்து விளங்கியுள்ளனர். சுடுமண் சிற்பங்களுக்கு
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வண்ணங்கள் பூசுவதும் த�ொன்றுத�ொட்டு
இ ரு ந் து வ ரு ம் வ ழ க்கமா கு ம் . பெ ரி ய
மா ளி கை க ளி லு ம் க லை ய ர ங் கு க ளி லு ம்
இ வை ப �ோன்ற சு டு மண் சி ற்பங்களை
அ ழ கு க்கா க
வைத் தி ரு ப்பார்க ள் .
மு ன்பெல்லா ம் சி ற் றூ ர்க ளி ல் உ ள ்ள
க�ோயில்களில் மட்டுமே இவற்றைக் காண
மு டி யு ம் . இ ப் ப ோ து க லைப் ப ொ ரு ளா க
அ ழ கு க்கா க ப்
பல
இ ட ங்க ளி லு ம்
பயன்படுத்துகின்றனர்.
அ மு த ன் : எ ங்க ள் ஊ ர் க் க�ோ யி லி ல்
இ வை ப �ோன்ற ஏ ர ாளமா ன கு தி ரை ச்
சிற்பங்கள் உள்ளன. எதற்காக அத்தனை
சிற்பங்கள் உள்ளன?
ப�ொறுப்பாளர்: மக்கள் தங்கள் வேண்டுதல் நிறைவேறினால் குதிரைச் சிற்பம் செய்து
வைப்பதாக வேண்டிக்கொள்வது உண்டு. அப்படி வேண்டிக்கொண்டவர்கள் வைத்தவையாக
இருக்கும்.
மலர்விழி: மண்ணால் உருவாகும் அழகிய கலைகளைப் பற்றிச் சிறப்பாகச் ச�ொன்னீர்கள்.
மிக்க நன்றி ஐயா. நாங்கள் பிற கைவினைக்கலை அரங்குகளையும் பார்த்துவிட்டு
வருகிற�ோம்.
(அவர்கள் அடுத்துள்ள மூங்கில்கலை அரங்கிற்குச் செல்கின்றனர். அவ்வரங்கின் ப�ொறுப்பாளர்
அவர்களை வரவேற்கிறார்.)
மலர்விழி: மூங்கிலால் கூடைகளும் ஏணிகளும் மட்டும்தான் செய்வார்கள் என
நினைத்திருந்தேன். என் எண்ணம் தவறு என்று இங்கு வந்தபிறகுதான் புரிகிறது.
ப�ொறுப்பாளர்: உண்மைதான். மூங்கிலைக் க�ொண்டு பலவகையான கைவினைப்
ப� ொருள்க ள் செய ்யப்ப டுகின்றன. இத�ோ
ப ா ரு ங்க ள் . மட்ட க் கூ டை , த ட் டு க் கூ டை ,
க�ொட்டுக்கூடை, முறம், ஏணி, சதுரத்தட்டி,
கூரைத்தட்டி, தெருக்கூட்டும் துடைப்பம்,
மாடுகளுக்கான மூஞ்சிப்பெட்டி, பழக்கூடை,
பூக்கூடை, பூத்தட்டு, கட்டில், புல்லாங்குழல்,
புட்டுக்குழாய், கால்நடைகளுக்கு மருந்து
பு க ட் டு ம் கு ழ ாய் எ ன எ த ்தனைய�ோ
ப�ொருள்கள் மூங்கில் மூலம் உருவாகின்றன.
சுருக்கமாகச் ச�ொன்னால் பிறந்த குழந்தைக்கு
விளையாட்டுப்பொருள் முதல் இறந்தவரை
எடுத்துச்செல்லும் பாடை வரை மூங்கிலால்
செய்யப்படுகின்றன.
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�லர்விழி: முன்மபல்லொம் திரு�ணததின்பபொது துணிகள், பழங்கள், பலகொரங்கள்
முதைலியவற்்றை ்வததுக் மகொடுப்பதைற்குச்
சீர்க்கூ்டக்்ளப் பயன்படுததுவொர்கள் என்று
்தரிந்து ்தளி்வொம்
பகள்விப்பட்டிருக்கிபறைன்.
மபொறுப்பொ்ளர்: ஆ�ொம். அது�ட்டு�ல்லொ�ல்
கடவுள் வழிபொட்டின்பபொது மவற்றி்ல, பொக்கு,
பூ, பழம் பபொன்றைவற்்றை முறைததில் ்வததுப்
ப ் ட க் கு ம் வ ழ க் க மு ம் சி ல ப கு தி க ளி ல்
இ ரு ந தை து . அ ் வ ம ய ல் ல ொ ம் இ ப் ப ப ொ து
வழக்மகொழிநது விட்டன.

கை ல் மூ ங கி ல் ,
ம ் ை மூ ங கி ல் ,
கூ ட டு மூ ங கி ல் எ ன மூ ன் று ே ் கை
மூஙகில்கைள் உணடு. அேறறுள் கூடடு
மூஙகில்கைவள ்கைவி்னப் ்�ாருள்கைள்
்சய்ேதெறகு ஏற்ற்ே.

(அவர்கள் அடுத்துள்ள வ்கானரப்பாய் அரஙகுககுச் ்ைல்கினறெனர)
்ையது: பொய என்பது படுக்கப் பயன்படுவது. அதில் பவறு என்ன சிறைப்பு இருக்கிறைது?
ம ப ொ று ப் ப ொ ்ள ர் : ப ொ ய க ளி ல் ப ல வ ் க உ ண டு . கு ழ ந ் தை க ் ்ள ப் ப டு க் க ் வ ப் ப து
தைடுக்குப்பொய, உட்கொர்நது உணண உதைவுவது பநதிப்பொய, உட்கொரவும், படுக்கவும்
உதைவுவது திண்ணப்பொய, திரு�ணததுக்குப் பயன்படுததுவது பட்டுப்பொய, இசுலொமியர்
மதைொழு்கக்குப் பயன்படுததுவது மதைொழு்கப்பொய. இப்படிப் பலவ்கப் பொயகள் உணடு.
இங்பகயுள்்ள பொயக்்ளப்பொருங்கள். முற்கொலததில் பொய�ரக்கப்பல்களில் பயன்பட்டதுகூடப்
பொயதைொன். இதை்னப் புறைெொனூறு கூம்மபொடு மீப்பொய க்்ளயொது என்னும் அடியொல்
குறிப்பிடுகிறைது.
�லர்விழி: திரு�ணததிற்குப் பயன்படுததும் பட்டுப்பொயகளில் �ண�க்கள் மபயர்கள்
இடம்மபற்றிருப்ப்தைப் பொர்ததிருக்கிபறைன்.
மபொறுப்பொ்ளர்: மபயர்கள் �ட்டு�ன்றிக் குததுவி்ளக்கு, �யில், பூக்கள் பபொன்றை்வயும்
வழிபொட்டுச் சின்னங்களும்கூடப் பொயகளில் இடம்மபறுவதுணடு. பொய பின்னுவதும் சிறைநதை
க்லபய!
(அடுத்துப் பனனவயானல அரஙகிறகுச் ்ைல்கினறெனர)
மபொறுப்பொ்ளர்: தைம்பிகப்ள, ப்னபயொ்ல என்றைதும் உங்களுக்கு என்ன நி்னவுக்கு
வருகிறைது?
அமுதைன்: ஓ்லச்சுவடிதைொன் நி்னவுக்கு வருகிறைது.
மபொறுப்பொ்ளர்: ஆம். பழநதைமிழ் இலக்கியங்க்்ள எல்லொம் ெ�க்கொகப் பொதுகொதது
் வ த தி ரு ந தை ் வ ப ் ன ப ய ொ ் ல க ள் அ ல் ல வ ொ ? அ து � ட் டு � ல் ல ொ � ல்
ப ் ன ப ய ொ ் ல க ளி ன ொ ல் ப ல வ ் க ய ொ ன
ம ப ொ ரு ள் க ள் உ ரு வ ொ க் க ப் ப டு கி ன் றை ன .
்தரிந்து ்தளி்வொம்
இ வ ற் ் றை ம ய ல் ல ொ ம்
ப ொ ரு ங் க ள் .
கு ழ ந ் தை க ளு க் க ொ ன கி லு கி லு ப் ் ப ,
தெமிழ்நாடடின் மாநிை மரம் �்ன.
ம ப ொ ம் ் � க ள் ,
ம ப ொ ரு ள் க ் ்ள
்வததுக்மகொள்்ள உதைவும் சிறிய மகொட்டொன்,
மபரிய கூ்ட, சு்ளகு, விசிறி, மதைொப்பி, ஓ்லப்பொய எல்லொம் இருக்கின்றைன. ப்ன�ட்்டயின்
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ெொரிலிருநது கயிறு, கட்டில், கூ்ட பபொன்றை்வ மையயப்படுகின்றைன.
�லர்விழி: ப்ன�ரம் பதைொற்றைததில் �ட்டு�ல்லொ�ல் பயன்தைருவதிலும்கூட மிகவும்
உயர்வொன �ரம்தைொன் பபொலிருக்கிறைது.
(அடுத்துப் பிரம்புக்கனல அரஙகிறகுச் ்ைல்கினறெனர.)
மபொறுப்பொ்ளர்: பிரம்பினொல் மையயப்பட்ட பலவ்கயொன மபொருள்கள் இங்பக உள்்ளன.
வநது பொருங்கள். இங்குக் குழந்தைகளுக்கொன மதைொட்டில், மபரியவர்களுக்கொன கட்டில்,
ஊஞ்ைல், ெொற்கொலி, ப�்ை, பூக்கூ்ட, பழக்கூ்ட, இடியொப்பததைட்டு, அருச்ை்னததைட்டு,
மவற்றி்லப்மபட்டி என வ்கவ்கயொன மபொருள்கள் பிரம்பிபலபய உள்்ளன.
�லர்விழி: பிரம்பு ஒரு தைொவரம்தைொபன, அதை்ன எப்படி உபலொகம்பபொல வ்்ளததுப்
மபொருள்க்்ளச் மையய முடிகிறைது?
மபொறுப்பொ்ளர்: அதுதைொன் பிரம்பின் சிறைப்பு. முதைலில் பிரம்பி்ன மெருப்பில் கொட்டிச்
சூடுபடுததுபவொம். சூடொன பிரம்்ப ெட்டு்வததிருக்கும் இரணடு கடப்பொ்ரகளுக்கு
இ்டபய மைலுததி வ்்ளப்பபொம். அது பவணடிய வடிவததில் கம்பிபபொல வ்்ளயும்.
பின்னர் அதை்னத தைணணீரில் ெ்னதது ்வததுவிட்டொல் அப்படிபய நி்லததுவிடும்.
பிறைகு அவற்்றை இ்ணததுச் சிறு ஆணிக்்ள அ்றைநதும், சிறு பிரம்பு இ்ழக்்ளக்
ம க ொ ண டு க ட் டி யு ம் ப தை ் வ ய ொ ன ம ப ொ ரு ள் க ்ள ொ க � ொ ற் று ப வ ொ ம் . பி ர ம் பு மி க வு ம்
குளிர்ச்சியொனது. எனபவ, அதில் அ�ர்வதும் படுப்பதும் உடல்ெலததுக்கு ெல்லது. ப�லும்
பிரம்புப் மபொருள்கள் வீட்டுக்கு அழ்கயும்
மகொடுக்கும்.

்தரிந்து ்தளி்வொம்

பி ர ம் பு எ ன் � து ் கை ா டி ே ் கை ் ய ச்
வசர்நதெ தொேரம். இதென் தொேரவியல்
் � ய ர் கை ை ா ம ஸ் ் ர ா ்ட ா ங (Calamus
Rotang) என்�தொகும். இது நீர்நி்்றநதெ
ே ா ய் க கை ா ல்
ே ர ப் பு கை ளி லு ம் ,
மணகு்கைகைளிலும் ்சழித்து ேளரும்.
தெ மி ழ கை த் தி ல் இ ப் வ � ா து இ ஃ து
அ ரு கி வி ட ்ட து . ந ம து வ தெ ் ே க கை ா கை
அசாம், அநதெமான், மவைசியா ஆகிய
இ்டஙகைளிலிருநது தெருவிககைப்�டுகி்றது.

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

மபொறுப்பொ்ளர்: இ்வ �ட்டு�ல்ல. �ண
மபொம்்�கள் மையதைல், �ரப்மபொம்்�கள்
மையதைல், கொதிதைப்மபொம்்�கள் மையதைல்,
தைஞ்ைொவூர்ததைட்டு மையதைல், ைநதைன�ொ்லயும்
ஏ ல க் க ொ ய
� ொ ் ல யு ம்
ம ை ய தை ல் ,
�ொட்டுக்மகொம்பினொல் க்லப்மபொருள்கள்
மையதைல், ைங்கு, கிளிஞ்ைல் பபொன்றைவற்றைொல்
மபொருள்கள் உருவொக்குதைல் என இன்னும்
பலவ்கயொன ்கவி்னக்க்லகள் உள்்ளன. இவற்்றைப்பற்றி அறிநதுமகொணடொல் �ட்டும்
பபொதைொது. இ்வபபொன்றை ்கவி்னப் மபொருள்க்்ள வொங்கிப் பயன்படுததுவதைன் மூலம்
அவற்்றை உருவொக்கும் க்லஞர்க்்ளயும் ஊக்குவிக்க பவணடும். அப்படிச் மையதைொல்
சுற்றுச்சூழ்லயும் �ொை்டயொ�ல் பொதுகொக்கலொம்.
�லர்விழி: அப்படிபய மையகிபறைொம் ஐயொ.
(்ால்வரும் வினட்பறறுத் திரும்புகினறெனர.)
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கற்பவை கற்றபின்
1.

உங்கள் பகுதியில் கிடைக்கும் களிமண், பனைய�ோலை ப�ோன்ற ப�ொருள்களைப்
பயன்படுத்திக் கைவினைப்பொருள்களைச் செய்து காட்சிப்படுத்துக.

2.

ப னைய�ோலை ய ா ல் செ ய ்யப்ப டு ம் ப ல்வே று கை வி னைப் ப ொ ரு ள்க ளி ன்
படங்களைச் சேகரித்துப் படத்தொகுப்பு உருவாக்குக.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. பழந்தமிழ் இலக்கியங்களைப் பாதுகாத்து வைத்தவை ______.
		

அ) கல்வெட்டுகள் ஆ) செப்பேடுகள் இ) பனைய�ோலைகள் ஈ) மண்பாண்டங்கள்

2. பானை______ ஒரு சிறந்த கலையாகும்.
		

அ) செய்தல்

ஆ) வனைதல்

இ) முடைதல்

ஈ) சுடுதல்

3. ‘மட்டுமல்ல’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது ______.
		

அ) மட்டு + மல்ல ஆ) மட்டம் + அல்ல இ) மட்டு + அல்ல

ஈ) மட்டும் + அல்ல

4. கயிறு + கட்டில் என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.
		

அ) கயிற்றுக்கட்டில்

ஆ) கயிர்க்கட்டில் இ) கயிறுக்கட்டில் ஈ) கயிற்றுகட்டில்

பின்வரும் ச�ொற்களைச் ச�ொற்றொடரில் அமைத்து எழுதுக.
1. முழுவதும்

2. மட்டுமல்லாமல்

3. அழகுக்காக

4. முன்பெல்லாம்

குறுவினா
1. எவற்றையெல்லாம் கைவினைக்கலைகள் எனக் கூறுகிற�ோம்?
2.	மண்பாண்டம் , சுடுமண் சிற்பம் - ஒப்பிடுக.
3. பனைய�ோலையால் உருவாக்கப்படும் ப�ொருள்கள் யாவை?
சிறுவினா
1. பிரம்பினால் ப�ொருள்கள் செய்யும் முறையைக் கூறுக.
2. மூங்கிலால் செய்யப்படும் ப�ொருள்கள் குறித்து எழுதுக.
நெடுவினா
தமிழகக் கைவினைக் கலைகளைப் பற்றிய செய்திகளைத் த�ொகுத்து எழுதுக.
சிந்தனை வினா
கைவினைக்கலைகளுக்கும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கும் இடையேயுள்ள த�ொடர்பு
குறித்து எழுதுக.
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விரிவானம்

இயல்

ஐந்து

தமிழர் இசைக்கருவிகள்
ஒரு ச�ொல்லின் ப�ொருளை அறியப் பயன்படுவது அகராதி. ஒரு
ப�ொருள் குறித்த அனைத்து விவரங்களையும் அறிந்துக�ொள்ளப்
பயன்படுவது கலைக்களஞ்சியம் ஆகும். இது பல்துறை அறிவை
உள்ளடக்கியதாக அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட துறை அறிவை
உள்ளடக்கியதாக அமைந்திருக்கும். கலைக்களஞ்சியத்தில்
த க வ ல்க ள் பெ ரு ம்பா லு ம் அ க ர வ ரி ச ை யி ல் த� ொ கு க்க ப்
பட்டிருக்கும். இசைத்துறை பற்றிய கலைக்களஞ்சியம் ஒன்றை
அறிவ�ோம்.

இசை
மக்களின் உள்ளத்தில் எழுந்த உணர்ச்சி, குரல்
வ ழி ய ா க அ ல்ல து செ ய ற ் கை க் க ரு வி ஒ ன் றி ன்
வழியாக வெளிப்பட்டது. இது நகை, அழுகை, வீரம்
உள்ளிட்ட ஒன்பது சுவைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய
கலையாகப் பிறந்தது. இக்கலையே இசை எனப்பட்டது.
குரல்வழி இசை, கருவிவழி இசை என இசையை
இரண்டாகப் பிரிப்பர்.

இசைக்கருவிகள்
இ ச ை யி ன்
இ னி மை க் கு த்
து ணை
செ ய ்பவை
இ ச ை க்
கருவிகள் ஆகும். காலத் தேவைகள்,
சம ய ச்ச ட ங் கு க ள் , தி ரு வி ழ ாக்க ள்
ப�ோன்ற பல நிகழ்வுகளின் ப�ொருட்டு
பலவிதமான இசைக்கருவிகள் த�ோன்றி
வளர்ச்சிபெற்றன. இசைக்கருவிகள்
குரல்இசைக்கு மட்டும் பயன்படுபவை, நாடகத்திற்கு மட்டும் பயன்படுபவை,
இரண்டிற்கும் பயன்படுபவை எனப் பலவாகத் த�ோன்றிக் கிளைத்தன. இசைக்கருவிகளை
இசைத்துப் பாடல் பாடுவ�ோர் பாணர் எனப்பட்டனர்.
நல்லியாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கிப்
பாணன் சூடான் பாடினி அணியாள்
		
- புறநானூறு
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இசைக்கருவிகளின் வகைகள்
இசைக்கருவிகள் த�ோல்கருவி, நரம்புக்கருவி, காற்றுக்கருவி, கஞ்சக்கருவி என
நான்கு வகைப்படும்.
1.	 விலங்குகளின் த�ோலால் மூடப்பட்டுச் செய்யப்படும் கருவிகள் த�ோல்கருவிகள்
எனப்படும். (எ.கா.) முழவு, முரசு
2.	நரம்பு அல்லது தந்திகளை உடையவை நரம்புக்கருவிகள் எனப்படும்.
(எ.கா.) யாழ், வீணை
3. காற்றைப் பயன்படுத்தி இசைக்கப்படுபவை காற்றுக்கருவிகள் எனப்படும்.
(எ.கா.) குழல், சங்கு
4. ஒன்றோடு ஒன்று ம�ோதி இசைக்கப்படுபவை கஞ்சக்கருவிகள் எனப்படும்.
(எ.கா.) சாலரா, சேகண்டி

உடுக்கை
உ டு க ் கை எ ன்ப து இ டை சு ரு ங் கி ய ஒ ரு கைப்பறை
ஆகும். இதன் உடல் பித்தளையால் ஆனது. வாய்ப்பகுதி
ஆட்டுத்தோலால் ப�ொருத்தப்பட்டிருக்கும். இரு வாய்களையும்
இணைக்கும் கயிறுகள் இடையில் க�ோக்கப்பட்டிருக்கும்.
இவற்றின் மீது ஒரு நாடா சுற்றப்பட்டுத் த�ொங்கும். வலது
வாயின் மீதுதான் அடிப்பர். அவ்வப்போது இடையின் மீதுள்ள
நாடாவை அமுக்குவர். பெரிய உடுக்கையைத் தவண்டை
என்பர். சிறு உடுக்கையைக் குடுகுடுப்பை என்பர். தில்லையில்
ந ட ன மா டு ம் ந ட ர ாச ரி ன் கை க ளு ள் ஒ ன் றி ல் இ தனை க்
காணலாம். இறை வழிபாட்டின் ப�ோதும் குறிச�ொல்லும் ப�ோதும்
இக்கருவி இசைக்கப்படுகிறது.

வகை - த�ோல்கருவி

தண்டுடுக்கை தாளந்தக்கை சாரநடம் பயில்வார்
- சம்பந்தர் தேவாரம்

குடமுழா

வகை - த�ோல்கருவி

ஐந்து முகங்களை உடைய முரசு வகையைச் சேர்ந்தது
குடமுழா. ஒரு பெரிய குடத்தின் வடிவில் ஐந்து வட்டவடிவ
வாய்களுடன் அமைந்திருக்கும். நடுவில் இருக்கும் வாய்
மற்றவற்றைவிடப் பெரியதாக இருக்கும். ஒவ்வொரு வாயும்
த�ோலால் மூடப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு வாயிலிருந்தும்
ஒரு தனி வகையான இசை பிறக்கும். இதன் காரணமாக
இ தனை ப் ப ஞ்சம க ா சப்த ம் எ ன் று ம் அ ழைப்ப ர் . இ து
க�ோயில்களில் ஒலிக்கப்படும் இசைக்கருவியாகும். சென்னை
அருங்காட்சியகத்தில் இவ்வகை முழவு ஒன்று காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
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குழல்

வகை - காற்றுக்கருவி

க ா டு க ளி ல் வ ள ரு ம் மூ ங் கி லி ல் வ ண் டு க ள்
துளையிடும். அவற்றின் வழியாகக் காற்று வீசும்போது
இன்னிசை எழும்பும். இதனைக் கேட்டு மகிழ்ந்த நம்
முன் ன ோ ர் அமைத் து க் க� ொ ண ்டவையே கு ழல்க ள் .
இதனை வேய்ங்குழல், புல்லாங்குழல் என்றும் அழைப்பர்.
குழல் ஏழு சுரங்களை உண்டாக்குவதற்கு உரிய ஏழு
துளைகளை உடையதாக இருக்கும். இது சுமார் இருபது
விரல் நீளம் உடையதாக இருக்கும். மூங்கில் மட்டுமன்றிச்
சந்தனம், செங்காலி, கருங்காலி ஆகிய மரங்களாலும்
குழல்கள் செய்யப்படுகின்றன. க�ொன்றைக்குழல், முல்லைக்குழல், ஆம்பல்குழல் எனப்
பலவகையான குழல்கள் இருந்ததாகச் சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது.
குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள்
மழலைச்சொல் கேளா தவர்.

- திருக்குறள்

க�ொம்பு

வகை - காற்றுக்கருவி

ம னி தர்க ள் த� ொ ட க்க க ா ல த் தி ல் இ ற ந ்த
மா டு க ளி ன் க� ொ ம் பு க ளை ப் ப ய ன்ப டு த் தி ஒ லி
எ ழு ப் பி ன ர் . அ து வே பி ற்கா ல த் தி ல் க� ொ ம் பு
என்னும் இசைக்கருவிக்கு அடிப்படையாயிற்று.
இக்காலத்தில் பித்தளை அல்லது வெண்கலத்தால்
க�ொம்புகள் செய்யப்படுகின்றன. இதனை வேடர்
வேட்டையின் ப�ோது ஊதுவர். கழனி மேடுகளில்
காவல் புரிபவர்கள் விலங்குகள், கள்வரை விரட்டவும்
மற்ற காவல்காரர்களை விழித்திருக்கச் செய்யவும்
க�ொம்பினை ஊதுவர். ஊதுக�ொம்பு, எக்காளம்,
சி ங்கநாத ம் , து த ்த ரி ப �ோன்ற ப ல வ கை ய ா ன
க�ொம்புகள் இக்காலத்தில் திருவிழா ஊர்வலங்களின்போது இசைக்கப்படுகின்றன.

சங்கு

வகை - காற்றுக்கருவி
இஃது ஓர் இயற்கைக் கருவி. கடலில் இருந்து எடுக்கப்படுவது.
வலமாகச் சுழிந்து இருக்கும் சங்கை வலம்புரிச்சங்கு என்பர்.
சங்கின் ஒலியைச் சங்கநாதம் என்பர். இலக்கியங்களில் இதனைப்
பணிலம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். க�ோயில் திருவிழாக்களின்
ப�ோதும் சமயச் சடங்குகளில் ப�ோதும் சங்கு முழங்கும் வழக்கம்
உண்டு.

					சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்
					
பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேல�ோர் எம்பாவாய்

- திருப்பாவை
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சாலரா

வகை - கஞ்சக்கருவி

இ து பி த ்தளை அ ல்ல து வெ ண ்க ல த ்தா ல்
செய்யப்பட்டிருக்கும். அதன் உட்புறம் குவிந்து இருக்கும்.
இதனை ஒன்றோடு ஒன்று ப�ொருத்தியும் விளிம்பின்
மீது தட்டியும் தாளத்தின் தேவைக்கு ஏற்ப இசைப்பர்.
இதனைப் பாண்டில் எனவும் அழைப்பர். இது க�ோயில்
கூட்டு வழிபாட்டின் ப�ோதும் இன்னிசை அரங்குகளிலும்
இசைக்கப்படும் இன்றியமையாத இசைக்கருவி ஆகும்.
இதனை இக்காலத்தில் 'ஜால்ரா' என்பர்.

சேகண்டி

வகை - கஞ்சக்கருவி

வட்டவடிவமான மணி வகையைச் சேர்ந்தது சேகண்டி.
இதனைக் குச்சியால�ோ அல்லது இரும்புத் துண்டால�ோ
அடித்து ஒலி எழுப்புவர்.
இ து தேவை க் கு ஏ ற்ப ப் ப ல அ ள வு க ளி ல்
உ ரு வ ாக்கப்ப டு ம் . இ தனை ச் சேமங்க ல ம் எ ன் று ம்
அழைப்பர். இதனைக் க�ோவில் வழிபாட்டின் ப�ோதும் இறுதி
ஊர்வலத்தின் ப�ோதும் இசைப்பர்.

திமிலை

வகை - த�ோல்கருவி

பலா மரத்தினால் செய்யப்பட்டு விலங்குத் தோலினால்
க ட்டப்ப டு ம் க ரு வி தி மி லை ஆ கு ம் . ம ண ற்க டி க ா ர
வடிவத்தில் இக்கருவி அமைந்திருக்கும். இதனைப் பாணி
என்னும் பெயரால் அழைப்பர்.
சங்கொடு தாரை காளம் தழங்கொலி முழங்கு பேரி
வெங்குரல் பம்பை கண்டை வியன்துடி திமிலை தட்டி
- பெரியபுராணம்

பறை

வகை - த�ோல்கருவி

விலங்குத் தோலால் இழுத்துக் கட்டப்பட்ட கருவி
பறையாகும். பழங்காலத்தில் செய்திகளைத் தெரிவிக்கக்
க�ோட்பறையை முழக்கினர். பகைவர்களின் ஆநிரையைக்
கவரச் செல்லும்போது ஆக�ோட்பறையை முழக்குவர்.
இ க்கா ல த் தி ல் இ து த ப் பு எ ன் னு ம் பெ ய ரி ல்
வழங்கப்படுகிறது. இதனை முழக்கிக்கொண்டு ஆடும்
ஆட்டம் தப்பாட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

107

8th Std Tamil _20-12-2019.indd 107

03-01-2020 19:34:43

www.tntextbooks.in

மத்தளம்

வகை - த�ோல்கருவி
மத் து எ ன்ப து ஓ ச ை யி ன் பெ ய ர் .
இ ச ை க்க ரு வி க ளு க் கு எ ல்லா ம் தள ம்
அடிப்படை ஆகும். மத்து + தளம் = மத்தளம்
எ ன் று ஆ கி ய து எ ன் கி றா ர் அ டி ய ா ர் க் கு
நல்லார்.

ம த ்தளத் தி ன் ந டு ப்ப கு தி பெ ரு த் து ம்
க டைப்ப கு தி சி று த் து ம் க ா ண ப்ப டு ம் .
ம ர த ்தா ல் செ ய ்யப்ப ட் டி ரு க் கு ம் இ த ன்
வாய்ப்பகுதி வளையங்களில் த�ோல் இழுத்துக்
க ட்டப்ப ட் டி ரு க் கு ம் . இ க்க ரு வி இ ர ண் டு
கைகளாலும் இசைக்கப்படுகிறது. ஆகவே
இதனை முதற்கருவி என்பர். தஞ்சை பெரிய
க�ோயில் கல்வெட்டில் க�ோயிலுக்கு நியமிக்கப்பட்ட இசைக்கலைஞர்களுள் க�ொட்டி
மத்தளம் வாசிப்பவர் ஒருவரும் இருந்தார் என்பர்.
மத்தளம் க�ொட்ட வரிசங்கம் நின்றூத
முத்துடைத்தாமம் நிரைதாழ்ந்த பந்தர்க்கீழ் - நாச்சியார் திரும�ொழி

முரசு

வகை - த�ோல்கருவி
தமிழர்கள் ப�ோர்த் துணையாகக் க�ொண்ட கருவிகளுள்
முதன்மையானது முரசு ஆகும்.
படைமுரசு, க�ொடைமுரசு, மணமுரசு என்று மூன்று
வகையான முரசுகள் பழந்தமிழ் நாட்டில் புழக்கத்தில்
இருந்தன. தமிழ் மக்களிடம் முப்பத்தாறு வகையான முரசுகள்
வழக்கத்தில் இருந்ததாகச் சிலப்பதிகாரம் குறிப்பிடுகிறது.
மாக்கண் முரசம் என்று மதுரைக் காஞ்சி குறிப்பிடுகிறது.

முழவு

வகை - த�ோல்கருவி
ஒரே முகத்தையுடைய முரசு வகையைச் சேர்ந்தது முழவு.
ஒரு பெரிய குடத்தின் வாயில் தோலை இழுத்துக் கட்டப்பட்ட
கருவியாகும். இத்தோலில் ஒருவகை பசை மண்ணைத் தடவி
முழக்குவர். மண்ணமை முழவு எனப் ப�ொருநராற்றுப்படையில்
இடம் பெற்றுள்ளது.
காலத்தை அறிவிக்க நாழிகை முழவு, காலை முழவு
ஆகியவை பயன்படுத்தப்பட்டன.
கலைஉணக் கிழிந்த முழவுமருள் பெரும்பழம்
- புறநானூறு
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யாழ்

வகை - நரம்புக்கருவி

வேட்டுவர் இறுகக் கட்டிய தங்கள் வில் நாணில்
இருந்து எழும் ஓசையை உணர்ந்தனர். வில்லைப் ப�ோன்ற
வளைவு உடையதும் நரம்புகளால் ஆனதும் விரலால்
வருடக் கூடியதுமான கருவி ஒன்றை உருவாக்கினார். இதன்
அடிப்படையில் உருவான கருவியே யாழ் ஆகும். பேரியாழ்,
செங்கோட்டியாழ் ப�ோன்றவை மிகப் பழமையானவை.
யாழின் வகைக்கு ஏற்ப அதில் இருக்கும் நரம்புகளின்
எண்ணிக்கை வேறுபடுகிறது. இருபத்தொரு நரம்புகளைக்
க� ொ ண ்ட து ப ே ரி ய ா ழ் , ப த ்த ொ ன்ப து ந ர ம் பு க ளை க்
க�ொண்டதாக மீன் வடிவில் அமைந்தது மகரயாழ், பதினான்கு நரம்புகளைக் க�ொண்டது
சக�ோடயாழ். யாழின் வடிவமே மெல்லமெல்ல மாற்றமடைந்து பிற்காலத்தில்
வீணையாக உருமாறியது என்பர்.

வீணை

வகை - நரம்புக்கருவி

யாழ் ப�ோன்ற அமைப்பையுடைய நரம்புக்கருவி
வீ ணை ய ா கு ம் . இ ஃ து ஏ ழு ந ர ம் பு க ளை க்
க�ொண்டது. இடக்கை விரல்களால் நரம்புகளை
அமுக்கியும் தேய்த்தும் வலக்கை சுண்டுவிரலால்
கம்பிகளை மீட்டியும் இசை எழுப்புவர்.
இவ்வாறு நரம்புகள் மூலம் எழுப்பப்படும்
இசையை அதன் குடம், தண்டு முதலிய பாகங்கள்
பெருக்கி அனுப்புகின்றன. பரிவாதினி என்னும்
வீ ணை ப ல்ல வ மன்ன ன் மகேந் தி ர வ ர்ம ன்
க ா ல த் தி ல் வ ழ க்கத் தி ல் இ ரு ந ்ததா க க்
கூறப்படுகிறது.

கற்பவை கற்றபின்
1.

இசைக்கருவிகளின் படங்களைத் திரட்டிப் படத்தொகுப்பு உருவாக்குக.

2.

இக்கால இசைக்கருவிகள் குறித்துக் கலைக்களஞ்சிய வடிவில் செய்திகளைத்
த�ொகுத்து எழுதுக.

மதிப்பீடு
காற்றுக் கருவிகள் குறித்த செய்திகளைத் த�ொகுத்து எழுதுக.
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இயல்

ஐந்து

கற்கண்டு

த�ொகைநிலை,
த�ொகாநிலைத் த�ொடர்கள்

ஓர் எழுத்து தனித்து நின்றோ, பல எழுத்துகள் த�ொடர்ந்து நின்றோ ப�ொருள்
தருவது ச�ொல் என்பதை அறிந்தோம். ச�ொற்கள் பல த�ொடர்ந்து நின்று ப�ொருள் தருவது
ச�ொற்றொடர் அல்லது த�ொடர் என்பதையும் அறிவ�ோம்.
பால் பருகினான்.	வெண்முத்து.
என்னும் த�ொடர்களைப் பாருங்கள். இவை பாலைப் பருகினான், வெண்மையான முத்து
என்னும் ப�ொருள்களைத் தருகின்றன. முதல் த�ொடரில் ‘ஐ’ என்னும் வேற்றுமை உருபும்
அடுத்த த�ொடரில் ‘மை’ என்னும் விகுதியும் ‘ஆன’ என்னும் உருபும் மறைந்து நின்று
ப�ொருள் உணர்த்துகின்றன.
இவ்வாறு இரு ச�ொற்களுக்கு இடையில் வேற்றுமை உருபுகள�ோ, வினை, பண்பு
முதலியவற்றின் உருபுகள�ோ த�ொக்கி (மறைந்து) வருமானால் அதனைத் த�ொகைநிலைத்
த�ொடர் என்பர். இத்தொகைநிலைத் த�ொடர் 1. வேற்றுமைத் த�ொகை 2. வினைத்தொகை
3. பண்புத்தொகை 4. உவமைத்தொகை 5. உம்மைத்தொகை 6. அன்மொழித்தொகை என
ஆறுவகைப்படும்.

வேற்றுமைத்தொகை
திருக்குறள் படித்தாள்.
இத்தொடர் திருக்குறளைப் படித்தாள் என விரிந்து நின்று ப�ொருள் தருகிறது. இரு
ச�ொற்களுக்கும் இடையில் ‘ஐ’ என்னும் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு மறைந்து வந்துள்ளது.
இவ்வாறு இரு ச�ொற்களுக்கு இடையில் வேற்றுமை உருபு மறைந்து வந்து ப�ொருள் தந்தால்
அதனை வேற்றுமைத்தொகை என்பர்.
1. திருவாசகம் படித்தான்

- (ஐ) இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை

2.	தலைவணங்கு

- (ஆல்) மூன்றாம் வேற்றுமைத்தொகை

3. சிதம்பரம் சென்றான்

- (கு) நான்காம் வேற்றுமைத்தொகை

4.	மலைவீழ் அருவி

- (இன்) ஐந்தாம் வேற்றுமைத்தொகை

5. கம்பர் பாடல்

- (அது) ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை

6.	மலைக்குகை	

- (கண்) ஏழாம் வேற்றுமைத்தொகை
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உருபும் பயனும் உடன்தொக்க த�ொகை
பணப்பை
இது பணத்தைக் க�ொண்ட பை என விரிந்து ப�ொருள் தருகிறது. பணம், பை என்னும்
இரு ச�ொற்களுக்கு இடையில் ‘ஐ’ என்னும் வேற்றுமை உருபும் ‘க�ொண்ட’ என்னும்
ச�ொல்லும் (உருபின் பயன்) மறைந்து வந்துள்ளன.
இவ்வாறு ஒரு த�ொடரில் வேற்றுமை உருபும் அதன் ப�ொருளை விளக்கும் ச�ொல்லும்
(பயன்) மறைந்து வருவது உருபும் பயனும் உடன்தொக்கத் த�ொகை எனப்படும்.
இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்க த�ொகை
(எ.கா.) பால் குடம்

-

(பாலைக் க�ொண்ட குடம்)

மூன்றாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்க த�ொகை
(எ.கா.) ப�ொற்சிலை	

-

(ப�ொன்னால் ஆகிய சிலை)

நான்காம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்க த�ொகை
(எ.கா.) மாட்டுக் க�ொட்டகை – (மாட்டுக்குக் கட்டப்பட்ட க�ொட்டகை)

வினைத்தொகை
ஆடுக�ொடி, வளர்தமிழ்
இத்தொடர்களில் ஆடு, வளர் என்பவை வினைப்பகுதிகள். இவை முறையே க�ொடி,
தமிழ் என்னும் பெயர்ச்சொற்கள�ோடு சேர்ந்து காலம் காட்டாத பெயரெச்சங்களாக
உள்ளன. அதாவது காலம் காட்டும் இடைநிலைகள் த�ொக்கி உள்ளன. மேலும் இவை
முறையே ஆடிய க�ொடி, ஆடுகின்ற க�ொடி, ஆடும் க�ொடி எனவும் வளர்ந்த தமிழ், வளர்கின்ற
தமிழ், வளரும் தமிழ் எனவும் முக்காலத்திற்கும் ப�ொருந்தும்படி ப�ொருள் தருகின்றன.
இவ்வாறு காலம் காட்டும் இடைநிலையும், பெயரெச்ச விகுதியும் மறைந்து வரும்
பெயரெச்சத்தை வினைத்தொகை என்பர்.
காலம் கரந்த பெயரெச்சம் வினைத்தொகை – ( நன்னூல் 364)

பண்புத்தொகை
வெண்ணிலவு, கருங்குவளை
இத்தொடர்களில் வெண்மை, கருமை என்னும் பண்புகள் நிலவு, குவளை என்னும்
பெயர்ச்சொற்களைத் தழுவி நிற்கின்றன. ஆன, ஆகிய என்னும் பண்புருபுகள் மறைந்து
வெண்மையான நிலவு, கருமையாகிய குவளை என்னும் ப�ொருள்களைத் தருகின்றன.
இவ்வாறு பண்புப் பெயருக்கும் அது தழுவி நிற்கும் பெயர்ச்சொல்லுக்கும் இடையே
ஆன, ஆகிய என்னும் பண்புருபுகள் மறைந்து வருவது பண்புத்தொகை எனப்படும்.
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இரு்பேய்ரொட்டுப பேண்புத்்தொதக
ப்ன�ரம்
இதமதைொடர் ப்னயொகிய �ரம் என விரியும். �ரம் என்பது மபொதுப்மபயர். ப்ன என்பது
�ரங்களுள் ஒன்றை்னக் குறிக்கும் சிறைப்புப்மபயர். இவவொறு சிறைப்புப்மபயர் முன்னும்
மபொதுப்மபயர் பின்னும் நிற்க, இ்டயில் ஆகிய என்னும் பணபுருபு �்றைநது வருவ்தை
இருமபயமரொட்டுப் பணபுதமதைொ்க என்பர்.

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

உம்தமத்்தொதக
இரவுபகல், தைொயதைந்தை
இதமதைொடர்கள் இரவும் பகலும் தைொயும்
தைந்தையும் என விரிநது மபொருள் தைருகின்றைன.
இதில் மைொற்களின் இ்டயிலும், இறுதியிலும்
உம் என்னும் இ்டச்மைொல் �்றைநது நின்று
மபொருள் தைருகிறைது. இவவொறு மைொற்களுக்கு
இ ் டயிலும் , இறு தி யிலும் உ ம் என்னும்
இ ் ட ச் ம ை ொ ல் � ் றை ந து நி ன் று ம ப ொ ரு ள்
தைருவ்தை உம்்�தமதைொ்க என்பர்.

்தரிந்து ்தளி்வொம்
ஒன்றுககு வமற�ட்ட ்சாறகைளில் உம்
என்னும் உருபு ்ேளிப்�்ட ேருேது
எணணும்்ம எனப்�டும்.

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

அன்்மொழித்்தொதக
மபொற்மறைொடி வநதைொள். (மதைொடி-வ்்ளயல்)
இதமதைொடரில் மபொற்மறைொடி என்பது மபொன்னொலொன வ்்ளயல் எனப் மபொருள் தைரும்.
இதமதைொடர் வநதைொள் என்னும் வி்னச்மைொல்்லத தைழுவி நிற்பதைொல் மபொன்னொலொகிய
வ்்ளய்ல அணிநதை மபண வநதைொள் என்னும் மபொருள் தைருகிறைது. இதில் ‘ஆல்’ என்னும்
மூன்றைொம் பவற்று்� உருபும் ‘ஆகிய’ என்னும் அதைன் பயனும் �்றைநது வநது, வநதைொள்
என்னும் மைொல்லொல் மபண என்ப்தையும் குறிப்பதைொல் இது மூன்றைொம் பவற்று்�ப் புறைததுப்
பிறைநதை அன்ம�ொழிதமதைொ்க எனப்படும்.
இவவொறு பவற்று்�, வி்ன, பணபு, உவ்�, உம்்� ஆகிய மதைொ்கநி்லத
ம தை ொ ட ர் க ளு ள் , அ ் வ அ ல் ல ொ தை ப வ று பி றை ம ை ொ ற் க ளு ம் � ் றை ந து
வ ரு வ து
அன்ம�ொழிதமதைொ்க (அல் + ம�ொழி + மதைொ்க) எனப்படும்.
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த�ொகாநிலைத் த�ொடர்
ஒரு த�ொடரில் இரு ச�ொற்கள் வந்து அவற்றின் இடையில் எச்சொல்லும் எவ்வுருபும்
மறையாமல் நின்று ப�ொருள் உணர்த்தினால் அதனைத் த�ொகாநிலைத் த�ொடர் என்பர்.
இத்தொகாநிலைத் த�ொடர் 1. எழுவாய்த் த�ொடர் 2. விளித்தொடர் 3. வினைமுற்றுத்
த�ொடர் 4. பெயரெச்சத் த�ொடர் 5. வினையெச்சத் த�ொடர் 6. வேற்றுமைத் த�ொகாநிலைத்
த�ொடர் 7. இடைச்சொல் த�ொடர் 8. உரிச்சொல் த�ொடர் 9. அடுக்குத்தொடர் என ஒன்பது
வகைப்படும்.

1. எழுவாய்த் த�ொடர்
(எ.கா.) மல்லிகை மலர்ந்தது. -இதில் ‘மல்லிகை’ என்னும் எழுவாயைத் த�ொடர்ந்து
‘மலர்ந்தது’ என்னும் பயனிலை அமைந்து, இடையில் எச்சொல்லும் மறையாமல்
வந்துள்ளதால் இஃது எழுவாய்த் த�ொடர் ஆகும்.

2. விளித்தொடர்
(எ.கா.) நண்பா படி. – இதில் ‘நண்பா’ என்னும் விளிப்பெயர் ‘படி’ என்னும்
பயனிலையைக் க�ொண்டு முடிந்து, இடையில் எச்சொல்லும் மறையாமல் வந்துள்ளதால்
இது விளித்தொடர் ஆகும்.

3. வினைமுற்றுத் த�ொடர்
(எ.கா.) சென்றனர் வீரர். – இதில் ‘சென்றனர்’ என்னும் வினைமுற்று ‘வீரர்’ என்னும்
பெயரைக் க�ொண்டு முடிந்து, இடையில் எச்சொல்லும் மறையாமல் வந்துள்ளதால் இது
வினைமுற்றுத் த�ொடர் ஆகும்.

4. பெயரெச்சத் த�ொடர்
(எ.கா.) வரைந்த ஓவியம். – இதில் ‘வரைந்த’ என்னும் எச்சவினை ‘ஓவியம்’ என்னும்
பெயர்ச்சொல் க�ொண்டு முடிந்து, இடையில் எச்சொல்லும் மறையாமல் வந்துள்ளதால்
இது பெயரெச்சத் த�ொடர் ஆகும்.

5. வினையெச்சத் த�ொடர்
(எ.கா.) தேடிப் பார்த்தான். – இதில் ‘தேடி’ என்னும் வினையெச்சச் ச�ொல் ‘பார்த்தான்’
என்னும் வினைமுற்றுச்சொல் க�ொண்டு முடிந்து, இடையில் எச்சொல்லும் மறையாமல்
வந்துள்ளதால் இது வினையெச்சத் த�ொடர் ஆகும்.

6. வேற்றுமைத் த�ொகாநிலைத் த�ொடர்
( எ . க ா . ) க வி தையை எ ழு தி ன ா ர் . – இ தி ல் ‘ ஐ ’ எ ன் னு ம் வே ற் று மை உ ரு பு
வெளிப்படையாக வந்து ப�ொருளை உணர்த்துவதால் இது வேற்றுமைத் த�ொகாநிலைத்
த�ொடர் ஆகும்.

7. இடைச்சொல் த�ொடர்
(எ.கா.) மற்றுப் பிற (மற்று + பிற) – இதில் ‘மற்று’ என்னும் இடைச்சொல்
வெளிப்படையாக வந்துள்ளதால் இஃது இடைச்சொல் த�ொடர் ஆகும்.

113

8th Std Tamil _20-12-2019.indd 113

03-01-2020 19:34:44

www.tntextbooks.in

8. உரிச்சொல் த�ொடர்
(எ.கா.) சாலவும் நன்று. – இதில் ‘சால’ என்னும் உரிச்சொல் வெளிப்படையாக
வந்துள்ளதால் இஃது உரிச்சொல் த�ொடர் ஆகும்.

9. அடுக்குத்தொடர்
(எ.கா.) நன்று நன்று நன்று – இதில் ஒரே ச�ொல் பலமுறை அடுக்கி வந்துள்ளதால் இஃது
அடுக்குத்தொடர் ஆகும்.

கற்பவை கற்றபின்
ப ா ட ப்ப கு தி யி ல் இ ட ம்பெ ற் று ள ்ள த� ொ கை நி லைத் த� ொ ட ர் , த� ொ க ா நி லைத்
த�ொடர்களைக் கண்டறிந்து தனித்தனியே த�ொகுக்க.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1.	ச�ொற்களுக்கு இடையே வேற்றுமை உருபு மறைந்து வருவது _____.
		

அ) வேற்றுமைத்தொகை 		

ஆ) உம்மைத்தொகை		

		

இ) உவமைத்தொகை		

ஈ) அன்மொழித்தொகை

2. ‘செம்மரம்’ என்னும் ச�ொல் _____த்தொகை.
		

அ) வினை	

ஆ) பண்பு

இ) அன்மொழி

ஈ) உம்மை

3. ‘கண்ணா வா!’- என்பது _____த் தொடர்.
		

அ) எழுவாய்	

ஆ) விளி		

இ) வினைமுற்று

ஈ) வேற்றுமை	

ப�ொருத்துக.
1. 		பெயரெச்சத் த�ொடர்

-

கார்குழலி படித்தாள்.		

2. 		வினையெச்சத் த�ொடர்

-

புலவரே வருக.		

3. 		வினைமுற்றுத் த�ொடர்

-

பாடி முடித்தான்.		

4. 		எழுவாய்த் த�ொடர்

-

எழுதிய பாடல்.		

5. 		விளித் த�ொடர்

-	வென்றான் ச�ோழன்.

சிறுவினா
1.	த�ொகைநிலைத் த�ொடர்கள் எத்தனை வகைப்படும்? அவை யாவை?
2. இரவுபகல் என்பது எவ்வகைத் த�ொடர் என விளக்குக.
3. அன்மொழித்தொகையை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
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ம�ொழியை ஆள்வோம்!
கேட்க.
	கைவினைக் கலைகளின் சிறப்புகள் குறித்த ஒலிப்பதிவைக் கேட்டு மகிழ்க.
கீழ்க்காணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் பேசுக.
1.	கைத்தொழில் ஒன்றைக் கற்றுக்கொள்.
2.

இதயம் கவரும் இசை.

ச�ொல்லக் கேட்டு எழுதுக.
முல்லை நில மக்களாகிய ஆயர்கள் குழல் ஊதுவதில் வல்லவர்கள். இதனைச் சம்பந்தர்
திருப்பதிகத்தில் அமைந்த நிகழ்ச்சி ஒன்று விளக்குகிறது. திருவண்ணாமலைச் சாரலில்
ஆயர் ஒருவர் ஆநிரைகளையும் எருமையினங்களையும் மேய்த்துக் க�ொண்டிருந்தார்.
மாலையில் அவற்றையெல்லாம் ஒன்று திரட்டினார். அப்போது எருமை ஒன்று காணாமல்
ப�ோனதை அறிந்தார். தம் கையிலிருந்த குழலை எடுத்து இனிய இசையை எழுப்பினார்.
இன்னிசை கேட்ட எருமை அவரை வந்தடைந்தது. இவ்வாறு ஆயர்களின் இசைத் திறத்தைத்
திருப்பதிகம் விளக்குகிறது.
க�ோடிட்ட இடங்களில் ப�ொருத்தமான ச�ொல்லுருபுகளை இட்டு நிரப்புக.
( க�ொண்டு, இருந்து, உடைய, காட்டிலும், ஆக, நின்று, உடன், விட, ப�ொருட்டு )
1.

இடி ___________ மழை வந்தது.

2.	மலர்விழி தேர்வின் ____________ ஆயத்தமானாள்.
3.

அருவி மலையில் _____________ வீழ்ந்தது.

4.	தமிழைக் ____________ சுவையான ம�ொழியுண்டோ!
5.

யாழ், தமிழர் ____________ இசைக்கருவிகளுள் ஒன்று

பின்வரும் இசைக்கருவிகளின் பெயர்களை அகரவரிசைப்படுத்துக.
		

படகம், தவில், கணப்பறை, பேரியாழ், உறுமி, உடுக்கை, தவண்டை, பிடில், நாகசுரம்,
மகுடி.

அறிந்து பயன்படுத்துவ�ோம்.
இணைச்சொற்கள்
		த�ொடர்களில் சில ச�ொற்கள் இணையாக இடம்பெற்று, ப�ொருளுக்கு வலுவூட்டும்.
அவற்றை இணைச்சொற்கள் என்கிற�ோம்.
		

(எ.கா.) தாய் குழந்தையைப் பாராட்டிச் சீராட்டி வளர்த்தாள்.

		

இணைச்சொற்கள் மூன்று வகைப்படும். அவை,

		

1. நேரிணை, 2. எதிரிணை, 3. செறியிணை
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அ) ஒரே ப�ொருளைத் தரும் இணை நேரிணை எனப்படும்.
		

(எ.கா.) சீரும் சிறப்பும், பேரும் புகழும்

ஆ) எதிரெதிர்ப் ப�ொருளைத் தரும் இணை எதிரிணை எனப்படும்.
		

(எ.கா.) இரவுபகல், உயர்வுதாழ்வு

இ) 	ப�ொருளின் செறிவைக் குறித்து வருவன செறியிணை எனப்படும்.
		

(எ.கா.) பச்சைப்பசேல், வெள்ளைவெளேர்

பின்வரும் இணைச்சொற்களை வகைப்படுத்துக.
		

உற்றார்உறவினர், விருப்புவெறுப்பு, காலைமாலை, கன்னங்கரேல், ஆடல்பாடல்,
வாடிவதங்கி, பட்டித�ொட்டி, உள்ளும்புறமும், மேடுபள்ளம், நட்டநடுவில்.

நேரிணை

எதிரிணை

செறியிணை

		
சரியான இணைச்சொற்களை இட்டு நிரப்புக.
		

( மேடுபள்ளம், ஈடுஇணை, கல்விகேள்வி, ப�ோற்றிப்புகழப்பட, வாழ்வுதாழ்வு,
ஆடிஅசைந்து )

1.	சான்றோர் எனப்படுபவர் __________ களில் சிறந்தவர் ஆவர்.
2.

ஆற்று வெள்ளம் __________ பாராமல் ஓடியது.

3.

இசைக்கலைஞர்கள் __________ வேண்டியவர்கள்.

4.	தமிழ் இலக்கியங்களின் பெருமைக்கு __________ இல்லை
5.

திருவிழாவில் யானை __________ வந்தது.

கடிதம் எழுதுக.
இருப்பிடச் சான்று வேண்டி வட்டாட்சியருக்கு விண்ணப்பம் எழுதுக.
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ம�ொழிய�ோடு விளையாடு
குறுக்கெழுத்துப் புதிர்
1

இடமிருந்து வலம்

2
3

4

5

6
7

2.

யாழிலிருந்து உருவான பிற்காலக் கருவி

7.

இயற்கைக் கருவி

வலமிருந்து இடம்
9

11

முதற்கருவி எனப் பெயர் பெற்றது.

12. விலங்கின் உறுப்பைப் பெயராகக் க�ொண்ட
கருவி

8

10

1.

12

4.

வட்டமான மணி ப�ோன்ற கருவி

8.

ஐந்து வாய்களைக் க�ொண்ட கருவி

9.

இசைக்கருவிகளை இசைத்துப் பாடல்
பாடுவ�ோர்

மேலிருந்து கீழ்

கீழிருந்து மேல்

1.

19 நரம்புகளைக் க�ொண்ட யாழ்

8.

3.

ஒ ன்றோ டு
ஒ ன் று
ம � ோ தி 10. வீ ணை யி ல் உ ள ்ள
இசைக்கப்படுபவை _______ க் கருவி
எண்ணிக்கை.

5.

சிறியவகை உடுக்கை.

6.

பறை ஒரு _________ கருவி

மூங்கிலால் செய்யப்படும் காற்றுக்கருவி
ந ர ம் பு க ளி ன்

11. திருமணத்தின் ப�ோது க�ொட்டும் முரசு.

நிற்க அதற்குத் தக...
என் பொறுப்புகள்...
1.	கைவினைக்கலைகளுள் ஒன்றைக் கற்றுக் க�ொள்வேன்.
2.

இசைக் கலையை வளர்த்த சான்றோர்களைப் பற்றி அறிந்து ப�ோற்றுவேன்.

கலைச்சொல் அறிவோம்.
கைவினைப் ப�ொருள்கள்

–

Crafts

புல்லாங்குழல்

		

–

முரசு			
கூடைமுடைதல்			

பின்னுதல்

–

Knitting

Flute	க�ொம்பு		

–

Horn

–

Drum 	கைவினைஞர்

–

Artisan

–

Basketry	சடங்கு 		

–

Rite

இணையத்தில் காண்க
இசையின் வகைப்பாடுகள் பற்றிய செய்திகளை இணையத்தில் தேடி எழுதுக.
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வாழ்வியல்

இயல்

திருக்குறள்

ஐந்து
தெரிந்து வினையாடல்

1.	செய்வானை நாடி வினைநாடிக் காலத்தோடு
எய்த உணர்ந்து செயல்.
ப�ொருள் :	செயலாற்றும் திறன் உடையவரையும் செய்யவேண்டிய செயலையும்
செய்வதற்குரிய காலத்தையும் ஆராய்ந்து அச்செயலை நிறைவேற்ற
வேண்டும்.
2.

இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றுஆய்ந்து
அதனை அவன்கண் விடல்.*
ப�ொருள்: இச்செயலை இந்தவகையால் இவர் செய்துமுடிப்பார் என்று ஆராய்ந்து
அச்செயலை அவரிடம் ஒப்படைக்கவேண்டும்.

செங்கோன்மை
3.

ஓர்ந்துகண் ண�ோடாது இறைபுரிந்து யார்மாட்டும்

	தேர்ந்துசெய் வஃதே முறை.
ப�ொருள்: எதையும் நன்கு ஆராய்ந்து ஒருபக்கம் சாயாது நடுவுநிலையில்
நின்று நடத்துவதே சிறந்த ஆட்சியாகும்.
4.

இறைகாக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை
முறைகாக்கும் முட்டாச் செயின்.
ப�ொருள்: உலகத்து உயிர்களை எல்லாம் அரசர் காப்பாற்றுவார். அவரை அவரது
குற்றமற்ற ஆட்சி காப்பாற்றும்.

வெருவந்த செய்யாமை
5.	தக்காங்கு நாடித் தலைசெல்லா வண்ணத்தால்
ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து.
ப�ொருள்: ஒருவர் செய்த குற்றத்தை முறையாக ஆராய்ந்து அவர் மீண்டும் குற்றம்
செய்யாதவாறு தண்டிப்பது அரசனின் கடமையாகும்.
6.

இறைகடியன் என்றுஉரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன்
உறைகடுகி ஒல்லைக் கெடும்.
ப�ொருள்: நம் அரசர் கடுமையானவர்

என்று குடிமக்களால் தூற்றப்படும்

	க�ொடுஞ்சொல்லை உடைய அரசர், தன் வாழ்நாள் குறைந்து விரைவில்
அழிவார்.
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ச�ொல்வன்மை
7.	கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும்
வேட்ப ம�ொழிவதாம் ச�ொல்.*
ப�ொருள்: 	கேட்பவரைத் தன்வயப்படுத்துவதும் கேளாதவரைக் கேட்கத் தூண்டுவதும்
சிறந்த ச�ொல்லாற்றலின் இயல்பாகும்.
8.	ச�ொல்லுக ச�ொல்லைப் பிறிதுஓர்சொல் அச்சொல்லை
	வெல்லும்சொல் இன்மை அறிந்து.*
ப�ொருள்: 	நாம் ச�ொல்லும் ச�ொல்லை வேறு ச�ொல்லால் வெல்ல இயலாதவாறு சிறந்த
ச�ொற்களைத் தேர்ந்தெடுத்துப் பேசவேண்டும்.

அவையறிதல்
9.

அவைஅறிந்து ஆராய்ந்து ச�ொல்லுக ச�ொல்லின்

	த�ொகைஅறிந்த தூய்மை யவர்.
ப�ொருள்:	ச�ொல்வளமும் நற்பண்பும் உடையவர்கள் தாம் பேசும் அவையின் தகுதி
அறிந்து பேசுதல் வேண்டும்.
10.	கற்றுஅறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடறச்
	ச�ொல்தெரிதல் வல்லார் அகத்து.
ப�ொருள்: 	ச�ொற்களை ஆராயும் அறிஞர்நிறைந்த அவையில் பேசும்போதுதான்
பலநூல்களைக் கற்றவரின் கல்வி பெருமையடையும்.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. அரசரை அவரது _____ காப்பாற்றும்.
		

அ) செங்கோல் 		

ஆ) வெண்கொற்றக்குடை

		

இ) குற்றமற்ற ஆட்சி

ஈ) படை வலிமை

2.	ச�ொல்வளமும் நற்பண்பும் உடையவர்கள் தாம் பேசும் _____ தகுதி அறிந்து பேச
வேண்டும்.
		

அ) ச�ொல்லின்

ஆ) அவையின்		

இ) ப�ொருளின்

ஈ) பாடலின்

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

அ) கண் + ஓடாது		

ஆ) கண் + ண�ோடாது

		

இ) க + ஓடாது 		

ஈ) கண்ணோ + ஆடாது
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4. ‘கசடற’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _____.
		

அ) கச + டற

ஆ) கசட + அற 		

இ) கசடு + உற	

ஈ) கசடு + அற

5. என்று + ஆய்ந்து

என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.

		

ஆ) என்றுஆய்ந்து

அ) என்றாய்ந்து

இ) என்றய்ந்து

ஈ) என்ஆய்ந்து

குறுவினா
1.	நன்மையைத் தரும் செயலை ஒருவரிடம் ஒப்படைக்கும் வழி யாது?
2. சிறந்த ஆட்சியின் பண்பாகத் திருக்குறள் கூறுவது யாது?
3. அரசன் தண்டிக்கும் முறை யாது?
4. சிறந்த ச�ொல்லாற்றலின் இயல்பு என்ன?
பின்வரும் நிகழ்வுக்குப் ப�ொருத்தமான திருக்குறளைத் தேர்ந்தெடுக்க.
		 பள்ளி ஆண்டுவிழா ஆல�ோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில் கலைக்குழுத்
தலைவராக யாரைத் தேர்ந்தெடுப்பது என்று பேசப்பட்டது. ஆசிரியர்கள் பள்ளி மாணவர்
தலைவன் செழியனை பரிந்துரைத்தனர். தலைமை ஆசிரியர் ‘செழியன் மாணவர்
தலைவனாக இருக்கிறான். ஆனால் இது கலைக்குழுவிற்கான தலைவர் பதவி. நடனம், இசை,
நாடகம் என அனைத்துத் துறைகளிலும் ஆர்வமுள்ள ஒருவரே இதற்குத் தகுதியானவர்.
எனவே என்னுடைய தேர்வு கலையரசன்’ என்று நன்கு ஆராய்ந்து கூறினார். ஆசிரியர்கள்
அனைவரும் ‘சிறந்த தேர்வு’ என்று மகிழ்ந்தனர்.
1.

அவைஅறிந்து ஆராய்ந்து ச�ொல்லுக ச�ொல்லின்

	த�ொகைஅறிந்த தூய்மை யவர்.
2.

இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றுஆய்ந்து
அதனை அவன்கண் விடல்.

3.

ஓர்ந்துகண் ண�ோடாது இறைபுரிந்து யார்மாட்டும்

	தேர்ந்துசெய் வஃதே முறை..

120

8th Std Tamil _20-12-2019.indd 120

03-01-2020 19:34:45

www.tntextbooks.in

இயல்

ஆறு

ைவயம்புகழ் வணிகம்

கற்றல் ்நொககஙகள்
Ø

நகாடடுப்புறப் ேகாடல்ேள்வழி தமிைர ேண்ேகாடடிலை அறிதல்

Ø

தமிைரின வணிேம் சதகாடரேகாை ச�ய்திேலை அறிந்து கேகாறறுதல்

Ø

சதகாழில்ேளின வலேேலை உ்ணரதல்

Ø

சிறுேலத மூைம் சதகாழிைகாைரேளின வகாழவியலைப் புரிந்துசேகாள்ளுதல்

Ø

பு்ணரச்சி விதிேலை அறிந்து ச�காறேலைப் பிலையில்ைகாமல் எழுதுதல்
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கவிதைப்பேழை

இயல்

வளம் பெருகுக

ஆறு

மன்பதை காக்கும் மாபெரும் சிறப்பு மாமழைக்கு உண்டு.
மண்ணில் ப�ொழியும் மழை நீரே சத்தான வித்துகளை நித்தமும்
முளைக்கச் செய்து உணவைத் தந்து உலக உயிர்களை ஊட்டி
வளர்க்கின்றது. வளமான வான்மழையால் பயிர்கள் செழித்து
உ ழ வ ர் பெ ரு மக்க ள் உ வ க் கு ம் க ா ட் சி ஒ ன ் றை த் த க டூ ர்
யாத்திரைப் பாடலில் காண்போம்.
பெருநீரால் வாரி சிறக்க! இருநிலத்து
இட்ட வித்து எஞ்சாமை நாறுக! நாறார
முட்டாது வந்து மழை பெய்க! பெய்தபின்
ஒட்டாது வந்து கிளைபயில்க! அக்கிளை
பால்வார் பிறைஞ்சிக் கதிரீன! அக்கதிர்
ஏர்கெழு செல்வர் களம்நிறைக! அக்களத்துப்
ப�ோரெல்லாங் காவாது வைகுக! ப�ோரின்
உருகெழும் ஓதை வெரீஇப் பெடைய�ோடு
நாரை பிரியும் விளைவயல்
யாணர்த் தாகஅவன் அகன்றலை நாடே!

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
வாரி

-

வருவாய்

வைகுக

- 	தங்குக

எஞ்சாமை	

-

குறைவின்றி

ஓதை	

-

ஓசை

முட்டாது

-	தட்டுப்பாடின்றி

வெரீஇ

-

அஞ்சி

ஒட்டாது

–

யாணர்

-

புதுவருவாய்

வாட்டம்இன்றி

பாடலின் ப�ொருள்
சேர மன்னரின் அகன்ற பெரிய நாட்டில் பெருகிய மழைநீரால் வருவாய் சிறந்து
விளங்குக. அகன்ற நிலப்பகுதியில் இவ்விதைகள் குறைவின்றி முளைவிடுக. முளைத்த
விதைகள் செழிப்புடன் வளரத் தட்டுப்பாடின்றி மழை ப�ொழிக. தகுந்த காலத்தில் மழை
ப�ொழிவதால் பயிர்கள் வாட்டமின்றிக் கிளைத்து வளர்க. கிளைத்துச் செழித்த பயிர்கள்
பால்முற்றிக் கதிர்களை ஈனுக. அக்கதிர்கள் அறுவடை செய்யப் பெற்று ஏரினால் வளம்
சிறக்கும் செல்வர்களின் களத்தில் வந்து நிறைக. அக்களத்தில் வந்து நிறைந்துள்ள
நெற்போர் காவல் இன்றியே விளங்குக. ப�ோரினை அடித்து நெல்லினைக் க�ொள்ளும்

122

8th Std Tamil _20-12-2019.indd 122

03-01-2020 19:34:46

www.tntextbooks.in

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

நூல் ்வளி
ஆசிரியர் ்�யர் அறிய முடியாதெ நூல்கைளுள் ஒன்று தெகைடூர் யாத்தி்ர.
தெகைடூர் இன்று தெர்மபுரி என்று அ்ழககைப்�டுகி்றது. இநநூல் முழு்மயாகைக
கி்்டககைவில்்ை. இநநூலின் சிை �ா்டல்கைள் பு்றத்திரடடு என்னும் ்தொகுப்பு
நூலில் கி்்டககின்்றன.

கறபேதவ கற்றபின்
உ � து ப கு தி யி ல் ெ ் ட ம ப று ம் ஏ ப தை னு ம் ஒ ரு ம தை ொ ழி லி ன் ப ல ம ை ய ல் க ் ்ள
வரி்ைப்படுததி எழுதுக.

மதிபபீடு
ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.
1. பதைொட்டததில் தைம்பி ஊன்றிய __________ எல்லொம் மு்்ளததைன.
அ) ைததுகள்

ஆ) பிததுகள்

இ) முததுகள்

ஈ) விததுகள்

2. என் ெணபன் மையதை மதைொழிலில் அவனுக்கு ___________ மபருகிற்று.
அ) கொரி

ஆ) ஓரி

இ)வொரி

ஈ) பொரி

3. ‘அக்க்ளதது‘ என்றை மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது ____________.
அ) அ + க்ளதது

ஆ) அக் + க்ளதது

இ) அக்க + அ்ளதது

ஈ) அம் + க்ளதது

4. கதிர் + ஈன என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் ____________.
அ) கதிமரன

ஆ) கதியீன

இ) கதிரீன

ஈ) கதிரின்ன

குறுவினொ
1. பயிர்கள் வொட்டமின்றிக் கி்்ளதது வ்ளரத பதை்வயொனது யொது?
2. உழவர்கள் எப்பபொது ஆரவொர ஒலி எழுப்புவர்?
சிறுவினொ
உழவுதமதைொழில் பற்றித தைகடூர் யொததி்ர கூறுவன யொ்வ?
சிநதை்ன வினொ
உழவுதமதைொழில் சிறைக்க இன்றிய்�யொதைனவொக நீங்கள் கருதுவன யொ்வ?
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இயல்

ஆறு

கவிதைப்பேழை

மழைச்சோறு
ஒரு நாட்டின் வளத்திற்கு அடிப்படையாக விளங்குவது மழை.
மழை ப�ொய்த்துவிட்டால் நீர்நிலைகளும் வற்றிவிடும். நாட்டில்
பசியும் பஞ்சமும் தலைவிரித்தாடும். அத்தகைய காலங்களில்
மழை வேண் டி மக்க ள் வ ழி ப ா டு செ ய ்வ ர் . அ த ்தகை ய
வழிபாட்டின்போது பாடப்படும் பாடல் ஒன்றை அறிவ�ோம்.

(மழை ப�ொய்த்ததால் மக்கள் வருந்திப் பாடுகின்றனர்)
வாளியிலே மாக்க ரைச்சு
வாசலெல்லாம் க�ோலம் ப�ோட்டு
க�ோலம் கரைய வில்லை
க�ொள்ளை மழை பேயவில்லை

கல்லு இல்லாக் காட்டிலதான்
கடலைச் செடிப�ோட்டு வச்சோம்
கடலைச் செடிவாட வாட ஒரு
கனத்த மழை பேயவில்லை

பானையிலே மாக்கரைச்சு
பாதையெலாம் க�ோலம் ப�ோட்டு
க�ோலங் கரையவில்லை
க�ொள்ளை மழை பேயவில்லை

முள்ளு இல்லாக் காட்டுலதான்
முருங்கைச்செடி நட்டு வச்சோம்
முருங்கைச்செடி வாட வாட ஒரு
முத்துமழை பேயவில்லை
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்கருவவலங ்காட்டுல்தான
்கனமனழயும் இல்லாவம
்கருவவலும் பூக்கனலவய
்கம்கமனனும் மணக்கனலவய

மானத்ன்த ்ம்பி ்ாங்க
மக்கனளத் ்தான ்பற்றெடுத்வ்தாம்
மானம் ்ைய்்த பாவமுங்க
மக்கள் பசி தீரனலவய

்காட்டுமல்லி வவலியிவல
்கனமனழயும் இல்லாவம
்காட்டு மல்லியும் பூக்கனலவய
்கா்ததூரம் மணக்கனலவய

்கலப்னபப் பிடிககும் ்தம்பி
ன்கவைாரநது நிககு்தம்மா!
ஏறறெம் இனறெககும் ்தம்பி
ஏஙகி மனம் ்தவிககு்தம்மா!

(இவ்வாறு மூனறு அல்லது ஐநது ்ாள்்கள் பாடி வழிபாடு ்ைய்கினறெனர.
அ்தன பிறெகும் மனழ ்பய்யா்த்தால் ்காட்டிறகுச் ்ைல்ல முடி்வடுககினறெனர.)
்கணமணிவய ்பணடு்கவள
்கனத்்த மனழ ்பய்யவில்னல
்க்தறி அழுது விட்வடாம்
்கடிமனழயும் ்பய்ய வில்னல

மணணு வறெணடும் ்ம்
மாரியாத்்தா இரங்கனலவய
வாடி்களா ்பணடு்கவள – ்ாம்
வனவாைம் ்ைனறிடுவவாம்

(இவ்வாறு பாடிக ்்காணவட வைாறு வாஙகிய பானன, அ்கப்னப, பனழய முறெம்
வபானறெவறனறெத் ்தனலயில் னவத்்தவாறு ஊனர விட்டு ்வளிவயறெ முனனகினறெனர.
அப்்பாழுது மனழ ்பய்யத் ்்தாடஙகுகிறெது. )
வபயுன்தய்யா வபயுது
வபய்மனழயும் வபயுது
ஊசிவபாலக ்காலிறெஙகி
உல்க்மஙகும் வபயுது

சிட்டுப் வபால மினனி மினனி
சீனம்யஙகும் வபயுது
சீனம ்யஙகும் வபஞ்ைமனழ
்ைல்ல மனழ வபயுது

்தரிந்து ்தளி்வொம்
ம்ழ ்�ய்யாமல் ஊரில் �ஞ்சம் ஏற�டும் கைாைஙகைளில், சிறறூர் மககைள் ஒவ்்ோரு வீ்டாகைச்
்சன்று உப்பில்ைாச் வசாற்்ற ஒரு �ா்னயில் ோஙகுேர். ஊர்ப் ்�ாது இ்டத்தில் ்ேத்து
அச்வசாற்்ற அ்னேரும் �கிர்நது உண�ர். ்கைாடிய �ஞ்சத்்தெக கைாடடும் அ்்டயாளமாகை
நிகைழும் இதெ்னக கைணடு ோனம் மனமிரஙகி ம்ழ ்�ய்யும் என்�து மககைளின் நம்பிக்கை.
இநநிகைழ்்ே ம்ழச்வசாறறு வநான்பு என்�ர்.

நூல் ்வளி
�ழநதெமிழர் ேழி�ாடடு மரபுகைள் என்னும் நூலில் உள்ள ்கைாஙகுநாடடு
ம ் ழ ச் வ ச ா ற று ே ழி � ா டு எ ன் னு ம் கை ட டு ் ர யி லி ரு ந து இ ப் � ா ்ட ல்
எடுககைப்�டடுள்ளது. இநநூலின் �திப்�ாசிரியர் அ. ்கைௗரன்.
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கற்பவை கற்றபின்
உங்கள் பகுதியில் பாடப்படும் மழை த�ொடர்பான நாட்டுப்புறப் பாடல்களைத் த�ொகுத்து
எழுதுக.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்தெடுத்து எழுதுக.
1. கனத்த மழை என்னும் ச�ொல்லின் ப�ொருள் _____.
			

அ) பெருமழை 			

ஆ) சிறு மழை 		

			

இ) எடைமிகுந்த மழை		

ஈ) எடை குறைந்த மழை

2. ‘வாசலெல்லாம்‘ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _____.
			

அ) வாசல் + எல்லாம் 		

ஆ) வாசல் + எலாம் 		

			

இ) வாசம் + எல்லாம்			

ஈ) வாசு + எல்லாம்

3. ‘பெற்றெடுத்தோம்‘ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _____.
			

அ) பெறு+ எடுத்தோம் 		

ஆ) பேறு + எடுத்தோம்

			

இ) பெற்ற + எடுத்தோம்		

ஈ) பெற்று + எடுத்தோம்

4.

கால் + இறங்கி என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.

			

அ) கால்லிறங்கி			

ஆ) காலிறங்கி		

			

இ) கால் இறங்கி			

ஈ) கால்றங்கி

குறுவினா
1.	மழைச்சோறு பாடலில் உழவர் படும் வேதனை எவ்வாறு கூறுப்படுகிறது?
2.	மக்கள் ஊரைவிட்டு வெளியேறக் காரணம் என்ன?
சிறுவினா
1.	க�ோலம் கரையாத நிலையை மழைச்சோறு பாடல் எவ்வாறு விளக்குகிறது?
2.	மழையின்மையால் செடிகள் வாடிய நிலையை விளக்குக.
3.	மழைச்சோறு எடுத்தபின் எவ்வாறு மழை பெய்தது?
சிந்தனை வினா
மழைவளம் பெருக நாம் செய்ய வேண்டுவன யாவை?
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இயல்

ஆறு

உரைநடை உலகம்

க�ொங்குநாட்டு வணிகம்

‘திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு’ என்பது பழம�ொழி. அதற்குப்
பழந்தமிழர்களே சா ன் றுகளாக விளங்கினர். காலத ்தா ல்
முற்பட்டவர்களான பழந்தமிழர் ச�ோம்பித் திரிந்தவர் அல்லர்.
உழைத்து உயர்ந்து வாழ்க்கையில் இன்பங்காணுவதிலேயே
க ண் ணு ங்க ரு த் து மாய் வி ள ங் கி ன ர் எ ன்ப ர் . அ வ ர்க ள்
மலை க ளு ட னு ம் க ா டு க ளு ட னு ம் க ட லு ட னு ம் க ல ந் து
உறவாடினர். பழந்தமிழர்கள் ஆண்ட க�ொங்கு நாட்டின் அன்றைய வணிகம், இன்றைய
வணிகம் குறித்து அறிவ�ோம்.
த�ொல்காப்பியமும் சங்க இலக்கியங்களும்
தமிழகத்தைச் சேர, ச�ோழ, பாண்டியர்களுக்கு
உ ரி ய தா க க் கூ று கி ன்ற ன . வ ண் பு க ழ் மூ வ ர்
தண்பொழில் வரைப்பு என்று த�ொல்காப்பியம்
குறிப்பிடுகின்றது. மூவேந்தர்களின் காலத்தை
வரையறுத்துக் கூறமுடியவில்லை. வால்மீகி
இராமாயணம், மகாபாரதம், அர்த்தசாத்திரம்,
அச�ோகர் கல்வெட்டு ஆகியவற்றில் மூவேந்தர்கள்
கு றி த ்த செய் தி க ள் இ ட ம்பெ ற் று ள ்ள ன .
இதனால் இவர்கள் பன்னெடுங் காலத்திற்கு
முற்பட்டவர்கள் என்பதை அறியலாம்.

சேரர்
முடியுடைய மூவேந்தர்களில் சேரர்களே
பழமையானவர்கள் என்று கூறுபவர் உண்டு.
சேர, ச�ோழ, பாண்டியர் என்னும் த�ொடரையே
இ த ற் கு ச் சான்றா க க் க ா ட் டு வ ர் . மே லு ம்
த�ொல்காப்பியமும் ப�ோந்தை வேம்பே ஆரென
வரூஉம் மாபெருந் தானையர் மலைந்த பூவும்
எனச் சேரரை முன் வைக்கின்றது.
சேரர்களின் நாடு குடநாடு எனப்பட்டது. இவர்களின் தலைநகராக வஞ்சி விளங்கியது.
இந்நகர் மேற்கு மலைத்தொடரில் த�ோன்றி அரபிக்கடலில் கலக்கும் பேரியாற்றங்கரையில்
இருந்தது. இதனைக் கருவூர் என்றும் அழைப்பர். த�ொண்டி, முசிறி, காந்தளூர் என்பன
சேரநாட்டின் துறைமுகப் பட்டினங்களாக விளங்கின. சேரர்களின் க�ொடி விற்கொடி ஆகும்.
பனம்பூ இவர்களுக்குரிய பூ ஆகும்.
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சேர நாட்டின் எல்லைகள்
பண்டைய சேர நாடு என்பது இன்றைய கேரளப் பகுதிகளும் தமிழ்நாட்டின் சேலம்,
க�ோவை மாவட்டங்களின் பகுதிகளும் இணைந்த பகுதியாக விளங்கியது என்பர். சேலம்,
க�ோவைப் பகுதிகள் க�ொங்கு நாடு என்று பெயர்பெற்றன. இப்பகுதிகளைச் சேரர்களின்
உறவினர்கள் ஆட்சி செய்து வந்தனர்.

க�ொங்கு மண்டலம்
கார்மேகக் கவிஞர் இயற்றிய க�ொங்கு மண்டலச் சதகம் என்னும் நூலில் வடக்கே
பெரும்பாலை, தெற்கே பழனிமலை, மேற்கே வெள்ளிமலை, கிழக்கே மதிற்கரை என
இந்நான்கு எல்லைகளுக்குட்பட்ட பகுதியாகக் க�ொங்குமண்டலம் விளங்கியதாகக்
கூறப்படுகிறது. இன்றைய நீலகிரி, க�ோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈர�ோடு, நாமக்கல்,
திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களையும் சேலம், கரூர் மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளையும்
உள்ளடக்கியதாகக் க�ொங்குமண்டலம் விளங்கியது என்பர்.
க�ொங்குநாட்டுப் பகுதியை காவிரி, பவானி, ந�ொய்யல், ஆன்பொருநை என்று
அழைக்கப்படும் அமராவதி ஆகிய ஆறுகள் வளம் செழிக்கச் செய்கின்றன.

பழங்கால வணிகம்
உழவு, கைத்தொழில், வணிகம் என்னும் மூன்றும் ஒரு நாட்டு மக்களின் நாகரிக
நல்வாழ்விற்கு அடிப்படைகளாகும் என்பர். உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு வணிகத்தில்
தமிழர்கள் சிறந்து விளங்கியுள்ளனர். கடல் வணிகத்தில் சேரநாடு சிறப்புற்றிருந்தது.
அதற்கு அந்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பே காரணமாக அமைந்திருந்தது. சேரர்கள் வலிமை
மிகுந்த கப்பல் படையை வைத்திருந்தனர். செங்குட்டுவனின் கடற்போர் வெற்றியால்
அவன் கடல் பிறக்கோட்டிய செங்குட்டுவன் என்று அழைக்கப்பட்டான். கடம்பர் என்னும்
கடற்கொள்ளையர்களைச் சேரமன்னர்கள் அடக்கினர். முசிறி சேரர்களின் சிறந்த
துறைமுகங்களுள் ஒன்றாக விளங்கியது. இங்கிருந்துதான் மற்ற நாடுகளுக்கு மிளகு,
முத்து, யானைத் தந்தங்கள், பட்டு, மணி ப�ோன்றவை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன. ப�ொன்,
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மென்மைமிக்க புடவைகள், சித்திர வேலைப்பாடமைந்த ஆடைகள், பவளம், செம்பு,
க�ோதுமை ஆகியன இறக்குமதி செய்யப்பட்டன. இச்செய்தியை,
மீன�ோடு நெற்குவைஇ
மிசையம்பியின் மனைமறுக்குந்து
.........
கலந்தந்த ப�ொற்பரிசம்
	கழித்தோணியால் கரைசேர்க்குந்து

– புறம் 343 : 1- 8

என்னும் பாடல் விளக்குகிறது.
சேரநாட்டில் உள்நாட்டு வணிகமும் நன்கு வளர்ச்சியுற்றிருந்தது. மக்கள் தத்தம்
ப�ொருள்களைத் தந்து தமக்குத் தேவையான ப�ொருளைப் பெற்றனர். நெல்லே விலையைக்
கணக்கிட அடிப்படையாக இருந்தது என்பர். உப்பும் நெல்லும் ஒரே மதிப்புடையனவாக
இருந்தன என்பதை,
நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர்
	க�ொள்ளீ ர�ோவெனச் சேரித�ொறும் நுவலும் – (அக. 390)
என்னும் அகப்பாடல் மூலம் அறியலாம்.

க�ொங்கு மண்டலப் பகுதிகளில் இன்றைய வணிகம்
நீலகிரி
கிழக்குத் த�ொடர்ச்சி மலையும் மேற்குத்
த� ொ ட ர் ச் சி மலை யு ம் சந் தி க் கு ம் இ டமே
நீலகிரி ஆகும். இம்மாவட்டம் முழுவதும்
மலைப் பகுதியாலானது. காடுகள் நிறைந்த
இ ம்மா வ ட்டத் தி ல் த�ோட்டப்ப யி ர்களா ன
காப்பி, தேயிலை, உருளைக்கிழங்கு, கேரட்,
மு ட ் டைக�ோ சு ஆ கி ய வை பெ ரு மள வி ல்
பயிரிடப்படுகின்றன; தைலமரம் (யூகலிப்டஸ்) வளர்க்கப்படுகிறது.
நீலகிரி மாவட்டம் தேயிலைத் த�ொழிற்சாலைகள் நிறைந்தது. புகைப்படச் சுருள்
தயாரிப்புத் த�ொழிற்சாலை, துப்பாக்கி வெடிமருந்துத் த�ொழிற்சாலை, தைலமரம்
(யூகலிப்டஸ்) எண்ணெய்த் த�ொழிற்சாலை ஆகியனவும் உள்ளன.

க�ோயம்புத்தூர்
க�ோவன்புத்தூர் என்னும் பெயரே க�ோயம்புத்தூர் என்று
மருவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இம்மாவட்டத்தில் நெல்,
வாழை, கரும்பு, காய்கறிகள், பூக்கள் ப�ோன்றவை பெருமளவில்
பயிரிடப்படுகின்றன. பஞ்சாலைகள், நூற்பாலைகள், மின்சாரப்
ப�ொருள்கள், எந்திரங்கள், வீட்டுஉபய�ோகப் ப�ொருள்கள்
த ய ா ரி க் கு ம் த� ொ ழி ற்சாலை க ள் இ ம்மா வ ட்டத் தி ல்
நிறைந்துள்ளன.
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திண்டுக்கல்
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க திண்டுக்கல்லில் நெல், ச�ோளம், தினை வகைகள்,
வாழைப்பழம், காய்கறிகள் ப�ோன்றவை விளைவிக்கப்படுகின்றன. இப்பகுதி மலர்
உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கின்றது. எனவே தமிழ்நாட்டின் ஹாலந்து என்றும்
சிறப்பிக்கப்படுகிறது.
அரிசி, த�ோல், பூட்டுத் த�ொழிற்சாலைகள் நிறைந்த மாவட்டம் இது. இங்குள்ள
சின்னாளபட்டிச் சுங்குடிச் சேலைகள் புகழ்பெற்றவை.

ஈர�ோடு
ப ர ப்பள வி ல் ஈ ர�ோ டு த மி ழ்நா ட் டி ன்
இரண்டாவது பெரிய நகரமாக விளங்குகிறது.
இ ம்மா வ ட்டத் தி ல் ந ெ ல் , நி ல க்க ட லை ,
மஞ்சள், கரும்பு, பருத்தி, எள் ப�ோன்றவை
ப யி ரி ட ப்ப டு கி ன்ற ன . த மி ழ க த் தி லேயே
மஞ்ச ள்
ச ந ் தை
ஈ ர�ோ ட் டி ல்தா ன்
நடைபெறுகின்றது.
து ணி நூ ற்பாலை க ள் , எ ண ்ணெய்
ஆலைகள், சர்க்கரை ஆலைகள் பெருமளவில்
உள்ளன. நூல் நூற்பு, துணிகளுக்குச் சாயம் ஏற்றுதல், அச்சிடுதல், த�ோல் பதனிடுதல்
முதலான த�ொழில்களும் இம்மாவட்டத்தில் நடைபெறுகின்றன.

திருப்பூர்
இன்று திருப்பூர் மிகச்சிறந்த பின்னலாடை
நகரமாக விளங்குகிறது. நெல், கரும்பு, பருத்தி,
வாழை ப�ோன்றவை இங்கு விளைவிக்கப்படும்
முதன்மையான பயிர்களாகும். இம்மாவட்டம்
பின்னலாடைகள், ஆயத்த ஆடைகள் மூலம்
த மி ழ் நா ட் டி ற் கு ப் பெ ரு ம் வ ரு வ ாயை
ஈட்டித்தருகிறது. இந்தியாவின் முதல் ஆயத்த
ஆடைப் பூங்காவான நேதாஜி ஆயத்த ஆடை
பூங்கா இம்மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது.
தேசிய அளவில் புகழ்பெற்ற காங்கேயம் காளைகள் இம்மாவட்டத்திற்குப் பெருமை
சேர்க்கின்றன.

நாமக்கல்
ப ச ் சைமலை , க� ொ ல் லி மலை , சேர்வ ர ா ய ன் மலை யி ன் ஒ ரு ப கு தி ஆ கி ய வை
இம்மாவட்டத்தில் உள்ளன. நெல், கரும்பு, ச�ோளம், நிலக்கடலை, பருத்தி ஆகியவற்றுடன்
மலைப்பகுதிகளில் விளையும் திராட்சை, ஆரஞ்சு, காப்பி, பாக்கு, ஏலம் ப�ோன்றவையும்
பயிரிடப்படுகின்றன.
முட்டைக்கோழி வளர்ப்பிலும் முட்டை உற்பத்தியிலும் தென்னிந்தியாவிலேயே
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ெ ொ � க் க ல்
மு தை ன் ் � ய ொ ன
இ ட ம்
வகிக்கின்றைது. இங்பக சிம�ணட், கொகிதைத
ம தை ொ ழி ற் ை ொ ் ல க ள் உ ள் ்ள ன . ் க த தை றி
மெைவு, மவணகலப் மபொருள்கள் மையதைல்
முதைலொன மதைொழில்களும் ெ்டமபறுகின்றைன.
சி ற் று ந து , ை ர க் கு ந து ஆ கி ய ் வ அ தி க
அ்ளவில் இயங்கும் �ொவட்ட�ொக ெொ�க்கல்
வி்ளங்குகிறைது.

்�லம்
�ொங்கனி ெகரம் என்னும் சிறைப்புப் மபயர் மகொணடது பைலம். இம்�ொவட்டததில்
ம ெ ல் , ப ரு ப் பு வ ் க க ள் , ப ரு த தி , க ரு ம் பு , � ொ ம் ப ழ ம் , க ொ ப் பி , ப ொ க் கு ஆ கி ய ன
பயிரிடப்படுகின்றைன. இநதியொவிபலபய இம்�ொவட்டததில்தைொன் ேவவரிசி அதிக அ்ளவு
உற்பததி மையயப்படுகின்றைது. தைமிழ்ெொட்டில் ்கததைறி மெைவு அதிக�ொக உள்்ள �ொவட்டம்
இதுபவ. இங்குப் பொல் பண்ணத மதைொழிலும் சிறைப்பொக ெ்டமபறுகின்றைது. இரைொயனப்
மபொருள், அலுமினியம், ைநதைன எணமணய, வனஸ்பதி ஆகிய்வ தையொரிக்கும் ஆ்லகள்
நி்றைநதை �ொவட்ட�ொகவும் பைலம் வி்ளங்குகிறைது. முலொம் பூசும் மதைொழிலும் மபரு�்ளவில்
ெ்டமபறுகிறைது. ஏ்ழகளின் ஊட்டி என்று அ்ழக்கப்படும் ஏற்கொடு இம்�ொவட்டததில்
அ்�நதுள்்ளது.

கரூர்
ம க ொ ங் கு ெ ொ ட் டி ன் ஒ ரு ப கு தி ய ொ க
வி ்ள ங் கி ய இ ப் ப கு தி க் கு ‘ வ ஞ் சி � ொ ெ க ர ம் ’
என்னும் மபயரும் உணடு. கிபரக்க அறிஞர்
தைொலமி, கரூ்ரத தைமிழகததின் முதைன்்�யொன
உ ள் ெ ொ ட் டு
வ ணி க
் � ய � ொ க க்
குறிப்பிட்டுள்்ளொர்.

்தரிந்து ்தளி்வொம்
ஊர்களும் சி்றபபுப ்பேயர்களும்
தூத்துககுடி

- முத்து நகைரம்

சிேகைாசி

- குடடி ஜப்�ான்

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

கறபேதவ கற்றபின்
1.

உங்கள் �ொவட்டம் பற்றிய மையதிக்்ளத திரட்டி எழுதுக.

2.

பல்வ்கத மதைொழில்கள் என்னும் தை்லப்பில் படதமதைொகுப்பு உருவொக்குக.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. ‘வண்புகழ் மூவர் தண்பொழில் வரைப்பு’ என்று குறிப்பிடும் நூல் _____.
			

அ) த�ொல்காப்பியம்

ஆ) அகநானூறு

இ) புறநானூறு

ஈ) சிலப்பதிகாரம்

இ) த�ொண்டி

ஈ) முசிறி

2.	சேரர்களின் தலைநகரம் _____.
			

அ) காஞ்சி

ஆ) வஞ்சி 		

3. பழங்காலத்தில் விலையைக் கணக்கிட அடிப்படையாக அமைந்தது _____.
			

அ) புல்

ஆ) நெல் 		

இ) உப்பு

ஈ) மிளகு

4. ஆன்பொருநை என்று அழைக்கப்படும் ஆறு _____.
			

அ) காவிரி

ஆ) பவானி 		

இ) ந�ொய்யல்

ஈ) அமராவதி

5. வீட்டுஉபய�ோகப் ப�ொருள்கள் தயாரிக்கும் த�ொழிற்சாலைகள் நிறைந்த மாவட்டம்
		
			

_____.
அ) நீலகிரி

ஆ) கரூர்		

இ) க�ோயம்புத்தூர்

ஈ) திண்டுக்கல்

க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.
1. ‘மாங்கனி நகரம்’ என்று அழைக்கப்படும் நகரம் _____.
2. சுங்குடிச் சேலைகளுக்குப் புகழ்பெற்ற ஊர் _____.
3.	சேரர்களின் நாடு _____ எனப்பட்டது.
4. பின்னலாடை நகரமாக _____ விளங்குகிறது.
குறுவினா
1. மூவேந்தர்களின் காலம் குறித்து எழுதுக.
2.	க�ொங்கு நாட்டில் பாயும் ஆறுகள் யாவை?
3. ‘தமிழ்நாட்டின் ஹாலந்து’ என்று அழைக்கப்படும் ஊர் எது? ஏன்?
சிறுவினா
1.	க�ொங்கு மண்டலச் சதகம் கூறும் க�ொங்கு மண்டலத்தின் எல்லைகள் யாவை?
2. கரூர் மாவட்டம் பற்றிய செய்திகளைச் சுருக்கி எழுதுக.
நெடுவினா
	க�ொங்கு நாட்டின் உள்நாட்டு, வெளிநாட்டுவணிகம் குறித்து எழுதுக.
சிந்தனை வினா
	நாட்டு மக்களின் நாகரிக நல்வாழ்விற்கு வணிகம் தவிர்த்து வேறு எவையெல்லாம்
உதவும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?
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இயல்

ஆறு

விரிவானம்

காலம் உடன் வரும்
உ ழ வு ம் ந ெ ச வு ம் ப ழ ந ்த மி ழ ர் வ ாழ் வ ோ டு பி ன் னி ப்
பிணைந்தவை. உழவு மக்களின் பசியைப் ப�ோக்குகிறது. நெசவு
மக்களின் மானம் காக்கிறது. நெசவுத் த�ொழிலாளர்கள் இரவு,
பகல் என்ற பேதமின்றி உழைக்கக் கூடியவர்கள். அவ்வாறு
அவர்கள் வியர்வைசிந்தி உழைத்தவையே நாம் அணியும்
வண்ண உடைகள். நெசவுத் த�ொழிலாளரின் வாழ்வை விளக்கும்
கதை ஒன்றை அறிவ�ோம்.

நாளை மறுநாளுக்குள் லாரி பிடித்துச் சரக்கை ஏற்றித் தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில்
சேர்க்க வேண்டிய நிர்பந்தம். ’அனந்திகா நிறுவனத்து’க்கு இன்னும் மிச்சம்மீதிகளாக
வரவேண்டிய துணிகள் தறிகளில் இருந்தன. இவற்றைச் சேகரிக்க பள்ளிப்பாளையம்,
ம�ொங்கநல்லாம்பாளையம், வெள்ளக்கோயில் இப்படிப் பல இடங்களுக்கு நேரில் ஆட்கள்
சென்றனர். ஆட்கள் அவசியமில்லை எனும் இடத்துக்கு, த�ொலைபேசி அழைப்புகள்.
வெள்ளக்கோயில் தினேஷ் டெக்ஸில் த�ொலைபேசி மணி ஒலித்தது. சுப்பிரமணி ப�ோனை
எடுத்தான்.
“அனந்திகாவுல இருந்து பேசறமுங்க….
“நாளைக்குச் சாயங்காலத்துக்குள்ள லாரில ஏத்தணும். சீக்கிரமா
உங்களுக்குச் ச�ொல்ல வேண்டியதில்லை….“

முடிங்க .
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“இங்கே பாவு பிணைக்கக்கூட ஆள் இல்லீங்க….“
”ஏனுங்க. நம்ம சிரமந் தெரியாதவராட்டம் புதுசாப் பேசறீங்க….? எப்படியாச்சும் ஓட்டி
வச்சிருங்க. நாளைக்கு ரண்டு மணிக்கு நம்ம டெம்போ உங்க பட்டறைல நிக்கும். ஏத்தி
அனுப்ப வேண்டியது உங்க ப�ொறுப்பு….”
	த�ொலைபேசித் த�ொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது. கூடவே உற்சாக நரம்புகளும்
துண்டித்தாற்போலிருந்தது சுப்பிரமணிக்கு. நேரம் இப்போது இரவு பதின�ொன்று.
பாவு பிணைக்க ரங்கன் இருந்தால் பரவாயில்லை. முந்தாநாள் மனைவிய�ோடு
மாமனார் ஊருக்குப் ப�ோய்விட்டான். இப்போது என்ன செய்வது…?
உள்ளே நான்கு தறிகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன. மாணிக்கம் ஓட்டுகிற தறியில்,
சற்று நேரத்தில் ‘பாவு’ தீர்ந்துவிடும். மிச்சம் க�ொஞ்சம் நூல் வைத்து அடுத்த பாவைப்
பிணைத்து விட்டால் நாளைக்குள் ஓடி அடைந்து விடும். பாவு பிணைக்க ஆள் வேண்டும்
இப்போது. நண்பன் ரகுவின் ’குமரன் டெக்ஸில்’ யாராவது இருப்பார்கள். இம்மாதிரி
அவசர காலத்துக்கு ஆபத்பாந்தவன் ரகுநாதன்.
பாவு பிணைக்க இரண்டு ஆளாகக் கிடைத்தால் வேலை விரைவில் முடியும். அதைவிட
ஆள் தேடி அஞ்செட்டுக் கில�ோமீட்டர் ப�ோகவும் வேண்டி வரலாம். வெளியே குளிர் வேறு
தாக்கிக்கொண்டிருக்கிறது. ’கார்’ தான் நல்லது. காரில் ப�ோகையில் அவனுக்குப் பாட்டு
கேட்கக்கூடத் த�ோணவில்லை. தேவைகளின் அவசரப் பதற்றம் கடல் தாண்டி இங்கு வரை
தாக்கிக்கொண்டிருக்கிறது.
	தறியின் வாசலிலேயே நின்றுக�ொண்டிருந்த ரகுவைப் பார்த்துக் காரிலிருந்து இறங்கிக்
க�ொண்டே, ’நீயும் வீட்டுக்குப் ப�ோகலியா,…? ’ என்றான்.
ரகு விரக்தியை வென்ற புன்னகைய�ோடு, ”எங்கே ப�ோறது? கடவுள் நம்மளத்
தூங்கறதுக்கா படைச்சிருக்கான்? என்ன ச�ோலியா இப்ப வந்தே… நீ ஒண்ணும் சும்மா
வரமாட்டியே!”
”பாவு பிணைக்க ஆள் வேணும். உடனடியா யாரையாவது அனுப்பு… இங்க யாரும்
இருக்காங்களா…?
”இங்க ஒருத்தரும் இல்லியே…”
சுப்பிரமணியின் முகம் ச�ோர்ந்து விழுவதைப் பார்த்துவிட்டு ரகு, ” உனக்கு மாயழகு
தெரியுமா?... இங்கே தறி ஓட்ற ஆள்….?” என்று கேட்டான்.
”ஆமா ! தெக்கத்திக்காரன்….”
”ம்… அந்த ஆளும் சம்சாரமும் வீட்லதான் இருப்பாங்க. நான் ச�ொன்னேன்னு
ச�ொல்லிக் கூட்டிக்கிட்டுப் ப�ோ. சம்பளம் சேர்த்துப் ப�ோட்டுக் க�ொடுத்துடு…”
”திடுதிப்புனு இப்ப நடுராத்திரியில ப�ோயி…“
பேய்களும்கூடத் தூங்கும் இந்த நடுராத்திரியில் ப�ோய், புதிய
வேலைக்கெனக் கூப்பிடுவதைக் குறித்துச் சுப்பிரமணி தயங்கினான்.

ஒரு பெண்ணை
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”உனக்குப் பாவு ஓடணுமா, வேண்டாமா…?
ப�ோலிருக்கே”- ரகு முறைத்தான்.

அவங்க வந்தாலும் நீ விட மாட்டே

“இப்ப இங்க வேலை இல்லீனா, நானே வந்திருவேன். மாயழகுகிட்ட ரகு ச�ொன்னார்னு
ச�ொல்லு, அனுப்பி வைப்பாப்டி.”
மாயழகுவின் வீட்டைக் கண்டுபிடித்து, சுப்பிரமணி கதவைத் தட்டினான். மாயழகுதான்
கதவு திறந்தான். கண்களை இடுக்கிப் பார்த்துவிட்டுப் பின் புன்னகைத்தான்.
”பாவு பிணைக்கணும்ப்பா… ர�ொம்ப அவசரம்! எங்க பட்டறை ஆளு ஊருக்குப்
ப�ோயிட்டான். வேற வழியே இல்ல. உங்க ஓனரைப் பார்த்தேன். அவருதான் ச�ொன்னார்,
உஞ் சம்சாரம் பாவு பிணைக்குமாம்ல…”
”அவ்வளவுதானுங்களா…? இதா எழுப்பறேன்…” என்றவாறு அவளை ந�ோக்கித்
திரும்பினான்.
ஒச்சம்மா மூச்சுக்காற்றைத் தவிர உலகின் சகல த�ொடர்புகளையும் துண்டித்தாற்போலத்
தூங்கிக்கொண்டிருந்தாள். அவளது தூக்கத்துக்காக, சரக்குக் கப்பல்கள் காத்து
நிற்பதில்லை. மார்போடணைந்து இரண்டரை வயதுக் குழந்தை தூங்கிக் க�ொண்டிருந்தது.
”யே…ஒச்சு… எந்திரி புள்ளே…” என அவளை எழுப்பினான். கண்ணைக் கசக்கிக்
க�ொண்ட நான்காம் வினாடியில் ”வாங்கண்ணே…” என்றாள், சுப்பிரமணியைப் பார்த்து.
அடுத்த இரு வினாடிகளில் மாயழகைப் பார்த்தாள். அவளது கண்கள் ’இவருக்கிட்டே
ஏதும் கடன் வாங்கியிருக்கியா…?’ என்கின்றன.
”பாவு பிணைக்கக் கூட்டிக்கிட்டுப் ப�ோக வந்திருக்காரு…”
ஒ ச்சம்மா கை யி ல் நீ ர்ச்சொ ம் பு ட ன் எ ழு ந் து வெ ளி யே சென்றா ள் . மு க ம்
கழுவிக்கொண்டு வரும்போது சற்றே மலர்ச்சியாகத் தெரிந்தாள்.
”கார்ல வந்தீங்களா..?” எனக் கேட்டவாறு குழந்தையைத் தூக்கிக்கொண்டு வெளியில்
இறங்கினாள்.
சுப்பிரமணி, மாயழகைப் பார்த்து, “மாயழகு வர்றாப்டியா…?” என்றான்.
”நான் எதுக்குண்ணே…? காவலா?… காலை முத ஷிஃப்ட்டுக்குப் ப�ோகணும். நீங்க
க�ொண்டு வந்து விட்டுருங்க, அது ப�ோதும்…”
”ம்…” என்றவாறு சுப்பிரமணி வெளியே வந்து காரின் பின் கதவைத் திறந்து
ஒச்சம்மாவை உட்கார வைத்துவிட்டுக் காரைக் கிளப்பினான்.
தனது பட்டறைக்குச் சுப்பிரமணி காரைச் செலுத்தினான். தறிப்பட்டறைக்குள் நுழைகிற
நேரம், இரண்டாம் நம்பர் தறி ஓடி முடிந்து ஒன்றரை மீட்டர் நூலை மிச்சம் வைத்திருந்தது.
இனி, அதே நூலின் பாவைப் பிணைத்து, த�ொடர்ந்து ஓட்ட வேண்டியதுதான். பாவு
பீமிலிருந்து செல்கிற இந்த நாலாயிரம் நூல்கள் பெரிய இசைக்கருவியின் தந்திகள் ப�ோல்
உள்ளன. இத்தனைத் தந்திகளிலிருந்தும் ’டக்..டடக்..’ என ஒற்றைத் தறிச் சத்தம்தான்.
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தறிமுகப்பில் ஊடுபாவாக நூல் க�ோத்துக்கொண்டு எலி மாதிரி ’தார்க்கதிர்’ ஓடினால்,
நூல்களுக்குத் துணி வடிவம் வந்துவிடும். துணியின் டிஸைனைத் தறிக்கு மேலே வெட்டி
வெட்டி நகரும் ஜக் கார்டுகள் தீர்மானிக்கும்.
பழைய வெற்று பீமைக் கழற்றிவிட்டு, புதிய பாவு பீமைத் தறிப் பையன்கள் உதவிய�ோடு
சுப்பிரமணி ப�ொருத்தினான். ஒச்சம்மாவுக்கு வேலை துவங்க இருந்தது. குழந்தை த�ோளில்
தூங்கிக் க�ொண்டிருந்தது.
சுவர�ோரமாக ஒரு பெட்ஷீட்டைத் தேடி விரித்து, அதில் குழந்தையைப் படுக்க வைத்தாள்.
தறிச் சத்தத்தில் கூட விழிக்காத குழந்தை, தாயின் அருகாமை தவறியதும் சிணுங்கியது.
சில கழிநூல்களை எடுத்து அதன் விலாப் பகுதியில் வைத்தாள். அதன் மீது கைப�ோட்டு
குழந்தை அமைதியானது.
தறியின் அருகே வந்து நூல்களை முடிச்சிட்டு இணைக்க ஆரம்பித்தாள் ஒச்சம்மா.
அவளுக்குச் ச�ொந்த ஊர் உசிலம்பட்டி பக்கமுள்ள கிருஷ்ணாபுரம். சீமைக்கருவேல முட்கள்
அதிகம் உள்ள ஊர். மாயழகு ’க�ோம்பைத்தொழுவு’ க்காரன். க�ோம்பைத் த�ொழுவென்றால்
அது வெள்ளிமலை அடிவாரத்தில் இருக்கிறது. வருசநாட்டு மலைத் த�ொடர்ச்சி.
கண்டமனூர் எல்லை தாண்டிப்போக வேண்டும்.
அங்கிருந்துதான் மூன்று மாவட்டங்களைத் தாண்டி மாயழகு வெள்ளக்கோயிலுக்குத்
தறி ஓட்டவருவான். க�ொஞ்சம் காசு பிடித்ததும் க�ோம்பைத்தொழுவுக்குப் ப�ோய்ச் சுற்றிக்
க�ொண்டிருந்துவிட்டு வருவான். அப்படித் தனது ஊரில் இருந்தப�ோதுதான் ஒச்சம்மாவுடன்
முடிச்சானது.
எதிர்கால நலன்களை எடுத்துப் பேசி வெள்ளக்கோயிலுக்குக் குடும்பத்துடன் வரச்
செய்தான். வீடு முதலான ஏற்பாடுகள் முடித்தபின் மாயழகுக்கு ’இது பரவாயில்லையே’
என்று த�ோன்றியது. ஆனால் வெள்ளக்கோயில் வந்த அன்று ஒச்சம்மா அழுத அழுகை
இருக்கிறதே! “ தினம் ஒரு மரத்தின் கீழ் அடுப்புப் பற்ற வைக்கிற நாட�ோடிப் பிழைப்புதானா
நம்முது” என விம்மிவிட்டாள். ஆயினும், இனியும் இடம் மாறினால், தான் பிழைக்க
மாட்டோம் என்பதாக அவளுக்குப் பட்டது. இந்தப் பகுதியின் வேலிகள், வீடுகள்,
நாகரிகம் குறிப்பாக உணவுப்பழக்கம் எல்லாமே வியப்பைத் தந்தன அவளுக்கு. ஒச்சம்மா
”வெஞ்சனம் இல்லாமல் சாப்பிட முடியாது" என்றாள். இங்குள்ள பெண்கள், "வெஞ்சனம்…
ஓ ப�ொரியலா? ப�ொரியல் இல்லாமல் சாப்பிட்டுறலாம். தயிர�ோ ம�ோர�ோ இல்லாமத்தான்
சாப்பிட முடியாது” என்றார்கள். உணவு, காற்று, நீர், ஒப்பனை எல்லாமும் மாற
வேண்டியிருந்தது.
தறித்தொழில் இயந்திர நேர்த்தி அதிகம் க�ொண்டது. நுட்பங்களுக்கு மூளையைச்
செலவிடத் தேவையில்லை. ஆனால் பிசகாமல் ஒரே மனசாக நேரம் செலவிட்டாக
வேண்டும். பாவு பிணைத்தல், ஒடி எடுத்தல், க�ோன் ப�ோடுதல் எல்லாம் சில மாதங்களில்
ஒச்சம்மா கற்றுக் க�ொண்டாள். தறிதான் ஓட்டத்தெரியாது. த�ொழிலில் தறி ஓட்டுகிற
பெண்களும் இருக்கிறார்கள். விமானமே ஓட்டுகிறவர்கள் தறி ஓட்ட மாட்டார்களா என்ன?
தன் குழந்தையின் கல்வி பற்றி இப்போதே கவலை வந்துவிட்டது. தன் பையன் “தார்
ப�ோடுகிற பையனாக“ மாறுவதை அவளால் சகிக்க முடியாது. தம்மைப் ப�ோல வந்தேறிய
சக குடும்பங்களைக் கவனித்துத்தான் வருகிறாள். அடிக்கடி ஊர் மாறினால் குழந்தைகள்
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படிப்பு ப�ோச்சு. பக்கத்து வீட்டு
ராமாயி அக்கா மகனுக்கு வயசு
பதினாலு. அ…ஆ… தெரியாது.
ப ா வு பி ணை த ்த லி னூ டே அ வ ள்
கு ழ ந ் தை யை ப்
ப ா ர் த் து க்
க� ொ ள் கி றா ள் .
அ வ ள து
பூ ங்க ன ா
ப டு த் தி ரு க் கி ற து .
“ உ ன ் னை நி ச்ச ய ம் ப ள் ளி யி ல்
சே ர் த் து ப் ப டி க்க வைப்பே ன் ”
எ ன் று
ம ன த் து க் கு ள்
ச�ொல்லிக்கொண்டாள்.
பாவு பிணைத்தல்
சட்டென பாவு பிணைப்பதை
நி று த் தி வி ட் டு க் கு ழ ந ் தை யை
ந�ோக்கி நடந்தாள். குழந்தை அழ ஆரம்பித்தது. மழலையின் பசி தாய் அறிவாள்.
குழந்தையைத் தூக்கிக் க�ொண்டாள். தறிக்கு வெளியில் வந்து இருள் நிழல் தேடிப் ப�ோய்
அமர்ந்து பாலூட்டினாள். குழந்தை அப்படியே தூங்கிவிட்டது. அவள் தூங்க முடியாது.
திரும்ப உள்ளே எடுத்துவந்து கிடத்தினாள். குழந்தை ஒருவிதமாகப் பிறை வடிவத்தில்
கிடந்தது. ஒச்சம்மா நூல் பிணைவதன் வேகம் மங்குவதைச் சுப்பிரமணி உணர்ந்தான்.
அவன் எல்லாவற்றையும் பார்த்துத்தான் ஆக வேண்டும். தார் ப�ோடுகிற பையனைப்
பார்த்து, ”டேய் முருகா இங்கே வா” என அழைத்தான். இருபது ரூபாயைக் க�ொடுத்ததும்
எல்லாருக்கும் அவன் தேநீர் வாங்கி வந்தான்.
ஒச்சம்மா தேநீரை வாங்கிப் பருகினாள். பின், பழைய வேகத்தோடு நூல் பிணைக்கத்
த�ொடங்கினாள். வேலையும் முடிந்துவிட்டது. இரவும் விடிந்துவிட்டது. அந்தத் தறிக்கான
மாணிக்கத்தைக் கூப்பிட்டு சுப்பிரமணி, ”டீ, பீடின்னு அடிக்கடிப் ப�ோகாம இதச் சீக்கிரமா
முடிக்கணும்!” எனக் கட்டளை வடிவத்தில் கேட்டுக் க�ொண்டான்.
ஒச்சம்மா குழந்தையைத் தூக்கிக் க�ொண்டு சுப்பிரமணி அருகில் வந்தாள். சுப்பிரமணி
இரட்டைச் சம்பளத்துக்கான த�ொகையை அவளிடம் தந்தான். அவளது கண்கள்
திளைப்பிலும் திகைப்பிலும் ஒரு கணம் ஒளிர்ந்தன. தனது எதிர்காலமேப�ோல் அந்த
ரூபாய்த் தாள்களை வலது கையில் இறுக்கிக் க�ொண்டாள்.
சுப்பிரமணி, ’க�ொண்டுவந்து விட்டுடறேன்…’ என்று காருக்கு நடக்க, அவள் பின்னால்
நடந்தாள். அவன் ஓட்டுநர் இருக்கையில் அமர்ந்து, இருபது விநாடிகள் கண்களை
மூடிக்கொண்டான். இந்த இரவுக்கும் பகலுக்குமான இடைவெளியை இப்போது பிரித்து
விடுவது ப�ோல இருந்தது இந்தச்செயல். பின் அடக்கமாகச் ச�ோம்பல் முறித்துவிட்டுக்
காரைக் கிளப்பினான். ஆங்காங்கே டீக்கடைகள் விழித்து டேப் சத்தம் கேட்கவும் பாட்டுப்
ப�ோடலாமே எனத் த�ோன்றி டேப்பைப் ப�ோட்டான்.
செம்மாண்டம்பாளையத்தில் அவளது வீடு வந்தாயிற்று. கார்ச்சத்தம் கேட்டு மாயழகு
வெளியே வந்தான். ஒச்சம்மாளை இறக்கி விட்டுவிட்டு அப்படியே ப�ோக எண்ணியிருந்த
சுப்பிரமணியை, ”டீ சாப்பிட்டுதாண்ணே ப�ோகணும்!” என வற்புறுத்தி மாயழகு இறங்க
வைத்துவிட்டான். பிறகு தூக்குச் செம்பை எடுத்துக்கொண்டு தேநீர்க் கடைக்கு ஓடினான்.
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ஒச்ைம்�ொ எநதைப் புள்ளியில் துவங்கினொள் எனத மதைரியொதைபடி வீட்டுக் கொரியங்களில்
மு்னநதுவிட்டொள். குழந்தை இதைற்குள் விழிததுவிட்டொன். பயல் பெற்றுப்படுததை கூ்ரயின்
கீழ்தைொன் இன்்றைக்கும் விழிக்கிறைொன். �ொயழகு பதைநீருடன் வநது ஒச்ைம்�ொவுக்கும்
சுப்பிர�ணிக்கும் அவபன ஊற்றியும் மகொடுததைொன்.
ஏதைொவது பபைபவணடும் என்பதைற்கொகச் சுப்பிர�ணி ”மரொம்ப கஷ்டநதைொன் ெம்�
மதைொழிலு…” என்றைொன்.
”அப்படிததைொணபண இருக்கும் எல்லொமும்… உங்க்ள ெம்பிததைொன் ஊருவிட்டு
ஊரு வநதிருக்பகொம். உங்களுக்கு ெொங்க ஒததைொ்ை… இப்படி ஏதும் அவைரம்னொ
மைொல்லுங்கணபண… எங்க்ளொல முடிஞ்ைதைச் மையயறைம்…”
”ைரி, வர்பறைன் �ொயழகு” என்றைவொறு கொரில் ஏறினொன். ஒச்ைம்�ொ உள்ளிருநது
வநது, ”வொங்கணபண…” என்று வி்டயளிததுத தை்லயொட்டினொள். சுப்பிர�ணி
எதிர்பொரொவிதை�ொக ”டொட்டொ டொட்டொ ” என்று குழந்தையின் குரல் பகட்டது. பதிலுக்குத
தை்லய்ைததுவிட்டுக் கொ்ரக் கி்ளப்பினொன்.

நூல் ்வளி
கைன்னிோடி சீரஙகைராயன் சிேககுமார் திருப்பூர்
ம ா ே ட ்ட த் ் தெ ச் வ ச ர் ந தெ கை ன் னி ே ா டி யி ல்
பி்றநதெேர். சி்றநதெ சிறுகை்தெ, புதின எழுத்தொளர்.
நூற்்றம்�துககும் வமற�ட்ட சிறுகை்தெகை்ள எழுதியுள்ளார்.
சி்றந தெ சிறு கை்தெககைான இைககியச் சி நதெ்ன விருது
்�ற்றேர். கைன்னிோடி, குைச்சித்திரஙகைள், உப்புககை்ட்ைக
குடிககும் பூ்ன முதெலிய நூல்கை்ள எழுதியுள்ளார். அேர்
எழுதிய சிறுகை்தெகைளில் ஒன்று இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளது.

கறபேதவ கற்றபின்
1.

கொலம் உடன் வரும் – க்தை்ய வகுப்பில் ெொடக�ொக ெடிததுக்கொட்டுக.

2.

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

மதிபபீடு
‘கொலம் உடன் வரும்’ – க்தை்யச் சுருக்கி எழுதுக.
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இயல்

ஆறு

கற்கண்டு

புணர்ச்சி

தமிழ், அமுதம் ஆகிய இரு ச�ொற்களையும் சேர்த்துச் ச�ொல்லிப் பாருங்கள். தமிழமுதம்
என்று ஒலிக்கிறது அல்லவா?
இவற்றுள் முதலில் உள்ள ச�ொல்லை நிலைம�ொழி என்றும் அதனுடன் வந்து
சேரும் ச�ொல்லை வரும�ொழி என்றும் கூறுவர். இவ்விரு ச�ொற்களும் சேரும்போது
நிலைம�ொழியின் இறுதி எழுத்தும் வரும�ொழியின் முதல் எழுத்தும் இணைகின்றன.
இவ்வாறு நிலைம�ொழி ஈறும், வரும�ொழி முதலும் இணைவதைப் புணர்ச்சி என்கிற�ோம்.
நிலைம�ொழியின் இறுதி எழுத்து உயிர் எழுத்தாக இருந்தால் அஃது உயிரீற்றுப் புணர்ச்சி
எனப்படும். (எ.கா.) சிலை + அழகு = சிலையழகு (லை=ல்+ஐ)
நிலைம�ொழியின் இறுதி எழுத்து மெய் எழுத்தாக இருந்தால் அஃது மெய்யீற்றுப்
புணர்ச்சி எனப்படும். (எ.கா.) மண் + அழகு = மண்ணழகு
வரும�ொழியின் முதல் எழுத்து உயிர் எழுத்தாக இருந்தால் அஃது உயிர்முதல் புணர்ச்சி
எனப்படும். (எ.கா.) ப�ொன் + உண்டு = ப�ொன்னுண்டு
வரும�ொழியின் முதல் எழுத்து மெய் எழுத்தாக இருந்தால் அஃது மெய்முதல் புணர்ச்சி
எனப்படும். (எ.கா.) ப�ொன் + சிலை = ப�ொற்சிலை (சி = ச்+ இ)

இயல்பு புணர்ச்சியும் விகாரப் புணர்ச்சியும்
நிலைம�ொழியும் வரும�ொழியும் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி இணைவது இயல்பு
புணர்ச்சி ஆகும். (எ.கா.) தாய் + ம�ொழி = தாய்மொழி (இரு ச�ொற்களிலும் எம்மாற்றமும்
நிகழவில்லை.)
உடல் + ஓம்பல் = உடல�ோம்பல் (இங்கு ல் + ஓ இணைந்து ல�ோ என்னும் உயிர்மெய்
எழுத்து ஆயிற்று. புதிய எழுத்து எதுவும் த�ோன்றவ�ோ வேறு எழுத்தாகத் திரியவ�ோ
மறையவ�ோ இல்லை.)
இரண்டு ச�ொற்கள் இணையும்போது நிலைம�ொழியில�ோ வரும�ொழியில�ோ அல்லது
இரண்டிலும�ோ மாற்றங்கள் நிகழுமாயின், அது விகாரப் புணர்ச்சி எனப்படும். விகாரப்
புணர்ச்சி த�ோன்றல், திரிதல், கெடுதல் என மூவகைப்படும்.
நிலைம�ொழியும் வரும�ொழியும் இணையும்போது புதிதாக ஓர் எழுத்துத் த�ோன்றுவது
த�ோன்றல் விகாரம் ஆகும். (எ.கா.) தமிழ் + தாய் = தமிழ்த்தாய்
நிலைம�ொழியும் வரும�ொழியும் இணையும்போது ஓர் எழுத்து வேறு எழுத்தாக
மாறுவது திரிதல் விகாரம் ஆகும். (எ,கா.) வில் + க�ொடி = விற்கொடி
நிலைம�ொழியும் வரும�ொழியும் இணையும்போது ஓர் எழுத்து மறைவது கெடுதல்
விகாரம் ஆகும். (எ.கா.) மனம் + மகிழ்ச்சி = மனமகிழ்ச்சி
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இரண்டு ச�ொற்கள் இணையும்போது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விகாரங்கள் நிகழ்வதும்
உண்டு. (எ.கா.) நாடகம் + கலை = நாடகக்கலை
இங்குக் கெடுதல் விகாரத்தின்படி நிலைம�ொழி ஈற்றில் உள்ள மகர மெய் மறைந்தது.
த�ோன்றல் விகாரத்தின்படி க் என்னும் மெய்யெழுத்து த�ோன்றியது.

கற்பவை கற்றபின்
இ ய ல் பு , த�ோன்ற ல் , தி ரி த ல் , கெ டு த ல் ஆ கி ய பு ண ர் ச் சி க ளு க் கு ரி ய
எடுத்துக்காட்டுகளைக் க�ொண்டு பட்டியல் ஒன்று உருவாக்குக.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. விகாரப் புணர்ச்சி _____ வகைப்படும்.
		

அ) ஐந்து

ஆ) நான்கு 		

இ) மூன்று

ஈ) இரண்டு

2. ‘பாலாடை’ - இச்சொல்லுக்குரிய புணர்ச்சி _____
		

அ) இயல்பு

ஆ) த�ோன்றல்		

இ) திரிதல்

ஈ) கெடுதல்

ப�ொருத்துக.
1.	மட்பாண்டம்

-	த�ோன்றல் விகாரம்

2.	மரவேர்

-

3.	மணிமுடி

-	கெடுதல் விகாரம்

4. கடைத்தெரு

-

இயல்புப் புணர்ச்சி
திரிதல் விகாரம்

சிறுவினா
1. இயல்பு புணர்ச்சியை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
2.	மரக்கட்டில் – இச்சொல்லைப் பிரித்து எழுதிப் புணர்ச்சியை விளக்குக.

ம�ொழியை ஆள்வோம்!
கேட்க.
நெசவுத்தொழில் குறித்த நாட்டுப்புறப் பாடல்களைக் கேட்டு மகிழ்க.
கீழ்க்காணும் தலைப்புகளுள் ஒன்று பற்றி இரண்டு நிமிடம் பேசுக.
1.

உழவும் நெசவும்.

2.	த�ொழில்கள் பலவிதம்.
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ச�ொல்லக் கேட்டு எழுதுக.
பூமிக்குள் புதைந்த தாவர இனங்களும் விலங்கினங்களும் அழுகி, மட்கிப் பழுப்பு
நிலக்கரியாக மாறுகின்றன. இது மின் உலைகளிலும் ஊது உலைகளிலும் எரிப�ொருளாகப்
பயன்படுகின்றது. உல�ோக உருக்குத் த�ொழிலிலும் பயன்படுகின்றது. தமிழ்நாட்டில் கடலூர்
மாவட்டம் நெய்வேலியிலும் புதுச்சேரியின் சில பகுதிகளிலும் பழுப்பு நிலக்கரி கிடைக்கிறது.
இது தஞ்சை, பெரம்பலூர், சிவகங்கை, நீலகிரி, திண்டுக்கல், திருவள்ளூர், கன்னியாகுமரி
மாவட்டங்களிலும் குறைந்த அளவு காணப்படுகிறது. நெய்வேலியில் பழுப்பு நிலக்கரிச்
சுரங்கம் உள்ளது. இங்குக் கிடைக்கும் நிலக்கரி அனல்மின்சாரம் தயாரிக்க உதவுகின்றது.
அறிந்து பயன்படுத்துவ�ோம்.
மரபுத்தொடர்கள்.
	நாம் பேச்சிலும் எழுத்திலும் சில மரபுத்தொடர்களைப் பயன்படுத்துகிற�ோம்.
அத்தொடர்கள் நம்முடைய கருத்துகளுக்கு வலுச்சேர்க்கின்றன. சில மரபுத்தொடர்களுக்கு
நேரடிப்பொருள் க�ொள்ளாமல், அவற்றின் உட்பொருளை அறிந்து பயன்படுத்த வேண்டும்.
(எ.கா.) 1. திண்டுக்கல், பூக்கள் உற்பத்தியில் க�ொடிகட்டிப் பறக்கும் நகரமாக
விளங்குகிறது.
			க�ொடிகட்டிப் பறத்தல் – புகழ்பெற்று விளங்குதல்
		

2. அவர் ஓர் அவசரக்குடுக்கை.

			

அவசரக்குடுக்கை – எண்ணிச் செயல்படாமை

பின்வரும் மரபுத்தொடர்களைப் ப�ொருள�ோடு ப�ொருத்துக.
ஆயிரங்காலத்துப் பயிர்

-

இயலாத செயல்.

கல்லில் நார் உரித்தல்

-

ஆராய்ந்து பாராமல்.

கம்பி நீட்டுதல்

-

இருப்பதுப�ோல் த�ோன்றும்; ஆனால் இருக்காது.

கானல்நீர்

-

நீண்டகாலமாக இருப்பது.

கண்ணை மூடிக்கொண்டு

-

விரைந்து வெளியேறுதல்

பின்வரும் மரபுத்தொடர்களைத் த�ொடரில் அமைத்து எழுதுக.
1.

வாழையடி வாழையாக - _____________________________________

2.

முதலைக்கண்ணீர்

3.

எடுப்பார் கைப்பிள்ளை -_____________________________________

-_____________________________________

கட்டுரை எழுதுக.
	கைத்தொழில் ஒன்றைக் கற்றுக்கொள்.
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ம�ொழிய�ோடு விளையாடு
ஊர்களையும் அவற்றின் சிறப்புகளையும் அறிவ�ோம்!
1

இடமிருந்து வலம்

2

1. சிவகாசி

3
4
5

5. திருபாச்சி
7. திருநெல்வேலி

6

12. க�ோவில்பட்டி
வலமிருந்து இடம்

7

3. மதுரை

8
9
10

11

4. பண்ருட்டி
9. தஞ்சாவூர்
10. மணப்பாறை

12
மேலிருந்து கீழ்				

கீழிருந்து மேல்

1. காஞ்சிபுரம்				

6. தூத்துக்குடி

2. சேலம்					

8. ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர்

4. பழனி					

11. திண்டுக்கல்

நிற்க அதற்குத் தக...
என் பொறுப்புகள்...
1.	கைத்தொழில் ஒன்றைக் கற்றுத் தெளிவேன்.
2.	நெசவுத் த�ொழிலின் சிறப்பை அறிந்து ப�ோற்றுவேன்.

கலைச்சொல் அறிவோம்.
நூல்

-

Thread	தையல்

-

Stitch

தறி

-

Loom

-

Factory

பால்பண்ணை	

-

Dairy farm	சாயம் ஏற்றுதல் -

Dyeing

Tanning

Readymade Dress

த�ோல் பதனிடுதல் -

ஆலை	
ஆயத்த ஆடை

-

இணையத்தில் காண்க
குடிசைத் த�ொழில்களின் பட்டியலை இணையத்தில் தேடி எழுதுக.
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இயல்

ஏழு

பாருக்குள்ேள நல்ல நாடு

கற்றல் ்நொககஙகள்
Ø

சிறறிை்ககியங்ேளில் உள்ை இை்ககிய நயங்ேலை நுேரதல்

Ø

கதசிய விைகா்கேளின சிறப்பிலை உ்ணரந்து சேகாண்டகாடுதல்

Ø

நகாடடு்ககு உலைத்த நல்கைகாரின வகாழ்கலேலய அறிந்து பினேறறுதல்

Ø

நகாடேத்லதப் ேடித்து்க ேலதலயப் புரிந்துசேகாள்ளும் திறன சேறுதல்

Ø

வல்லிைம் மிகும் இடங்ேள், மிேகா இடங்ேள் அறிந்து ேயனேடுத்துதல்
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இயல்

ஏழு

கவிதைப்பேழை

படை வேழம்
த மி ழ ர்க ள்
அ ற த ் தை யு ம்
வீ ர த ் தை யு ம்
தம து
உ டைமை க ளா க க் க ொ ண ்ட வ ர்க ள் . அ வ ர்த ம் வீ ர மு ம்
ப �ோ ர் அ ற மு ம் த னி ச் சி ற ப் பு வ ா ய ்ந்தவை . ப கை வ ரை
அ ஞ்சச்செய் யு ம் வீ ர மு ம் அ ஞ் சி ய�ோ டு ம் ப கை வ ரைத்
து ன் பு று த ்தாத அ ற மு ம் த மி ழ ரி ன் மாண் பி னை நம க் கு
உணர்த்துவன. அதனைப் ப�ோற்றிப் பாடும் சிற்றிலக்கியமான
கலிங்கத்துப்பரணியின் பாடல்கள் சிலவற்றை அறிவ�ோம்.

கலிங்கப் படையின் நடுக்கம்

ஒருவர் ஒருவரின் ஓட முந்தினர்
உடலின் நிழலினை வெருவி அஞ்சினர்
அருவர் வருவர் எனா இறைஞ்சினர்
அபயம் அபயம் எனநடுங்கியே*
(3)

எதுக�ொல் இது மாயை ஒன்றுக�ொல்
எரிக�ொல் மறலிக�ொள் ஊழி யின்கடை
அதுக�ொல் என அலறா இரிந்தனர்
அலதி குலதிய�ொடு ஏழ்க லிங்கரே (1)

கலிங்கர் த�ோற்றுச் சிதைந்தோடல்

மழைகள் அதிர்வன ப�ோல் உடன்றன
வளவன் விடுபடை வேழம் என்றிருள்
முழைகள் நுழைவர்கள் ப�ோரில் இன்றுநம்
முதுகு செயும்உப காரம் என்பரே (4)

*வழிவர் சிலர்கடல் பாய்வர் வெங்கரி
மறைவர் சிலர்வழி தேடி வன்பிலம்
இழிவர் சிலர்சிலர் தூறு மண்டுவர்
இருவர் ஒருவழி ப�ோகல் இன்றியே (2)

- செயங்கொண்டார்
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்�ொல்லும் ்பேொருளும்
�றைலி

- கொலன்

வழிவர்

- ெழுவி ஓடுவர்

கரி

- யொ்ன

பிலம்

- �்லக்கு்க

தூறு

- புதைர்

�ணடுதைல்

- மெருங்குதைல்

அருவர்

- தைமிழர்

இ்றைஞ்சினர்

- வணங்கினர்

உடன்றைன

- சினநது எழுநதைன

மு்ழ

- �்லக்கு்க

பேொைலின் ்பேொருள்
பைொழர் ப்டயின் தைொக்குதை்லக் கணட கலிங்கர், இஃது என்ன �ொய வித்தையொ என
வியநதைனர். தைம்்� எரிக்கவநதை தீபயொ என அஞ்சினர். பைொழர்ப்ட தைம் உயி்ரப் பறிக்கும்
கொலபனொ என அஞ்சினர்; தை�து இறுதிக்கொலம் மெருங்கிவிட்டபதைொ என எணணி, அ்லநது
கு்லநது ெடுங்கினர்.
அப்படி ெடுங்கிய கலிங்கப் ப்டயினர் ப்டக் கூட்டததிலிருநது விலகி ஓடினர். சிலர்
கடலில் தைொவிக் குதிததுத தைப்பினர். சிலர் யொ்னகளின் பின்பன �்றைநதுமகொணடனர்.
எ த தி ் ை யி ல் ம ை ல் வ து எ ன த ம தை ரி ய ொ � ல் , ம ை ல் வ தை ற் கு அ ரி தை ொ ன � ் ல க்
கு்ககளினுள்ளும் புதைர்களுக்குள்ளும் தைப்பி ஓடினர்.
கலிங்க வீரர்கள் ஒருவ்ர ஒருவர் முநதிக் மகொணடு ஓடினர். தைம் நிழ்லயும் �ற்றைவர்
நிழ்லயும் கணடு தைமிழர்கள் துரததி வருவதைொக எணணி அஞ்சினர்; தைஞ்ைம் பவணடி
வணங்கினர்.
பைொழ �ன்னனின் ப்டயிலுள்்ள யொ்னகள் சினமுற்று இடி்யப் பபொலப் பிளிறின;
அவபவொ்ை்யக் பகட்டு அஞ்சிய வீரர்கள் இருள் நி்றைநதை கு்கக்குள் மைன்று
�்றைநதைனர்; ஏ்னபயொர் புறைமுதுகுகொட்டி ஓடிப் பி்ழததைனர்.

நூல் ்வளி
்சயங்கைாண்டார் தீ�ஙகுடி என்னும் ஊரி்னச் வசர்நதெேர் என்�ர். இேர்
முதெறகுவைாத்துஙகைச் வசாழனு்்டய அ்ேககைளப் புைேராகைத் திகைழ்நதெேர்.
இே்ரப் �ரணிகவகைார் ்சயங்கைாண்டார் என்று �ை�ட்ட்்டச் ்சாககைநாதெப்
புைேர் புகைழ்நதுள்ளார்.
கைலிஙகைத்துப்�ரணி ்தொணணூற்றாறு ே்கைச் சிறறிைககியஙகைளுள் ஒன்்றான �ரணி
ே்கை்யச் சார்நதெ நூல். தெமிழில் முதெல்முதெலில் எழுநதெ �ரணி இநநூவை ஆகும். இது
முதெைாம் குவைாத்துஙகை வசாழன், அேரு்்டய �்்டத்தெ்ைேர் கைருைாகைரத் ்தொண்்டமான்
ஆ கி வ ய ா ரி ன் கை லி ங கை ப் வ � ா ர் ் ே ற றி ் ய ப் வ � சு கி ்ற து . இ ந நூ ் ை த் ் தெ ன் தெ மி ழ் த்
்தெய்ேப்�ரணி என்று ஒட்டககூத்தெர் புகைழ்நதுள்ளார். கைலிஙகைத்துப் �ரணி கைலித்தொழி்சயால்
�ா்டப்்�ற்றது; 599 தொழி்சகைள் ்கைாண்டது.
வ�ார்மு்னயில் ஆயிரம் யா்னகை்ளக ்கைான்று ்ேறறி்கைாண்ட வீர்ரப் புகைழ்நது �ாடும்
இைககியம் �ரணி ஆகும்.
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கற்பவை கற்றபின்
1.

உங்களுக்குத் தெரிந்த சிற்றிலக்கிய வகைகளின் பெயர்களைத் த�ொகுத்து எழுதுக.

2.

ப�ோர்க்கருவிகளின் படங்களைத் திரட்டிப் படத்தொகுப்பு உருவாக்குக.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. சிங்கம் _____யில் வாழும்.
			

அ) மாயை

ஆ) ஊழி 		

இ) முழை

ஈ) அலை

2. கலிங்க வீரர்களிடையே த�ோன்றிய உணர்வு _____.
			

அ) வீரம்

ஆ) அச்சம் 		

இ) நாணம்

ஈ) மகிழ்ச்சி

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

அ) வெம் + கரி

ஆ) வெம்மை + கரி

இ) வெண் + கரி

ஈ) வெங் + கரி

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

அ) என் + இருள் 		

ஆ) எட்டு + இருள்

			

இ) என்ற + இருள் 		

ஈ) என்று + இருள்

5. ப�ோல் + உடன்றன என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.
			

அ) ப�ோன்றன		

ஆ) ப�ோலன்றன

			

இ) ப�ோலுடன்றன		

ஈ) ப�ோல்உடன்றன

குறுவினா
1.	ச�ோழ வீரர்களைக் கண்டு கலிங்கர் எவ்வாறு நடுங்கினர்?
2. கலிங்க வீரர்கள் எவ்வாறு அஞ்சி ஓடினர்?
3.	ச�ோழனின் யானைப் படையைக் கண்ட வீரர்களின் செயல்கள் யாவை?
சிறுவினா
	ச�ோழ வீரர்களைக் கண்ட கலிங்கப் படை வீரர்களின் செயல்களாகக் கலிங்கத்துப்பரணி
கூறுவன யாவை?
சிந்தனை வினா
ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்பிற்குத் தேவையானவை எவை எனக் கருதுகிறீர்கள்?
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இயல்

ஏழு

கவிதைப்பேழை

விடுதலைத் திருநாள்
பி ற ந ்தநா ள் , தி ரு ம ண நா ள் ப �ோன்ற ன த� ொ ட ர் பு டை ய
குடும்பத்தினருக்கு மட்டுமே மகிழ்ச்சி அளிக்கும் நாள்களாகும்.
சமயத் த�ொடர்பான விழாக்கள் குறிப்பிட்ட சமயத்தினருக்கு
மட்டுமே மகிழ்ச்சி அளிக்கும். இந்தியர் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி
அளிக்கும் இன்றியமையா நாள் ஒன்றின் சிறப்பை அறிவ�ோம்.

முன்னூறு வருடமாய்
முற்றுகை யிட்ட
அந்நிய இருட்டின்
அரக்கக் கூத்து
முடிந்தது என்று
முழங்கி நின்றது
எந்த நாள�ோ
அந்த நாள் இது.
செத்த பிணமாய்ச்
சீவனில் லாமல்
ம�ொத்தமாய்த் தேசத்தை
முற்றுகையிட்ட
மூட மூட
நிர்மூட உறக்கத்தை
ஓட ஓட
விரட்டி யடித்து
விழிக்க வைத்தது –
வையம்
வியக்க வைத்தது –
எந்த நாள�ோ
அந்த நாள் இது.
பரிதவித் திருந்த
பாரத அன்னை
காளியாய்ச் சீறிக்
கைவிலங் க�ொடித்து
பகையைத் துடைத்து
சத்திய நெஞ்சின்

சபதம் முடித்து
கூந்தல் முடித்துக்
குங்குமப் ப�ொட்டு வைத்து
ஆனந்த தரிசனம்
அளித்து நின்றது
எந்த நாள�ோ
அந்த நாள்இது.
சதி வழக்கினிலே
சம்பந்தப் பட்டுத்
தூக்குக் கயிற்றில்
த�ொங்கப் ப�ோகும்
கடைசிக் கணத்திலும்
கண்முன் நிறுத்திப்
பகத்சிங் பார்த்துப்
பரவசப் பட்ட
அற்புத விடியலை
அழைத்து வந்தது
எந்த நாள�ோ
அந்த நாள் இது.
முற்றிப் படர்ந்த
முட்காட்டை எரித்து
விளைந்த மூங்கிலை
வீரமாய்த் துளைத்து
மூச்சுக் காற்றை
ம�ோகித்து நுழைத்து
புரட்சிப்
புல்லாங் குழலில்

பூபாளம் இசைத்தது
எந்த நாள�ோ
அந்த நாள் இது.
இதந்தரும் இந்தச்
சுதந்திர நாளைச்
ச�ொந்தம் க�ொண்டாடத்
தந்த பூமியைத்
தமிழால் வணங்குவ�ோம்.
		
- மீரா
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்�ொல்லும் ்பேொருளும்
சீவன்

– உயிர்

்வயம்

– உலகம்

ைததியம்

- உண்�

ைபதைம்

–

சூளு்ர

ப�ொகிதது

–

விரும்பி

ஆனநதை தைரிைனம் – �கிழ்வொன கொட்சி

பேொைலின் ்பேொருள்
முநநூறு ஆணடுகள் ெம்்� அடி்�ப்படுததி ஆணட அரக்கரொகிய அநநியரின்
இருணட ஆட்சி முடிநதைது என்ப்தைக் கூறும் ெொள் இன்று. உயிரற்றை பிணங்க்்ளப் பபொலக்
கிடநதை ெொட்டு �க்கள் அ்னவ்ரயும் பற்றியிருநதை அறியொ்� என்னும் உறைக்கத்தை ஓட
ஓட விரட்டிய ெொள் இன்று.
அ டி ் � ய ொ ய த தை வி த து க் ம க ொ ண டி ரு ந தை இ ந தி ய த தை ொ ய சி ன ந து எ ழு ந து தை ன்
்கவிலங்்க உ்டததுப் ப்கவ்ர அழிதது, அவிழ்நதை கூநதை்ல முடிதது மெற்றியில்
திலகமிட்டு, இநதியருக்கு �கிழ்வொன கொட்சி்ய அளிததை ெொள் இன்று.
ைதி வழக்கில் தூக்குத தைணட்ன விதிக்கப்பட்ட பகதசிங், தூக்கிலிடப்படும் க்டசி
பெரததிலும் தைன் �னக்கணணில் கனவுகணட இநதியொவின் விடியல் பதைொன்றிய ெொள் இன்று.
ப்க்� என்னும் முள்கொட்டி்ன அழிதது, அங்கு வி்்ளநதை மூங்கி்லப் புரட்சி என்னும்
புல்லொங்குழல் ஆக்கி மூச்சுக்கொற்றைொல் பூபொ்ள இ்ை பொடும் இனிய ெொள் இன்று.
இன்பம் தைரும் இநதை விடுதை்லத திருெொ்்ளக் மகொணடொட வொயப்பளிததை ெம்
தைொயெொட்்ட தைமிழொல் வணங்குபவொம்.

நூல் ்வளி
மீ. இராவசநதிரன் என்னும் இயற்�ய்ர உ்்டய மீரா
கைல்லூரிப் வ�ராசிரியராகைப் �ணியாறறியேர். அன்னம்
விடு தூது என்னும் இதெ்ழ ந்டத்தியேர். ஊசிகைள்,
குககூ, மூன்றும் ஆறும், ோ இநதெப் �ககைம் உள்ளிட்ட �ை நூல்கை்ள
எழுதியுள்ளார்.
இேர் எழுதிய வகைா்்டயும் ேசநதெமும் என்னும் நூலிலிருநது ஒரு
கைவி்தெ இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளது.

கறபேதவ கற்றபின்
நீங்கள் விரும்பும் விழொ ஒன்றை்னப் பற்றி ஒரு பததி அ்ளவில் எழுதுக.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. வானில் முழுநிலவு அழகாகத் ___________ அளித்தது.
			

அ) தயவு

ஆ) தரிசனம்		

இ) துணிவு

ஈ) தயக்கம்

2. இந்த _________ முழுவதும் ப�ோற்றும்படி வாழ்வதே சிறந்த வாழ்வு.
			

அ) வையம்

ஆ) வானம் 		

இ) ஆழி

ஈ) கானகம்

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

அ) சீவ + நில்லாமல்			

ஆ) சீவன் + நில்லாமல்

			

இ) சீவன் + இல்லாமல் 		

ஈ) சீவ + இல்லாமல்

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

அ) விலம் + க�ொடித்து 		

ஆ) விலம் + ஒடித்து

			

இ) விலன் + ஒடித்து 			

ஈ) விலங்கு + ஒடித்து

5. காட்டை + எரித்து என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.
			

அ) காட்டைஎரித்து			

ஆ) காட்டையெரித்து

			

இ) காடுஎரித்து			

ஈ) காடுயெரித்து

6. இதம் + தரும் என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.
			

அ) இதந்தரும்

ஆ) இதம்தரும்

இ) இதத்தரும்

ஈ) இதைத்தரும்

குறுவினா
1. பகத்சிங் கண்ட கனவு யாது?
2. இருண்ட ஆட்சி என எதனை மீரா குறிப்பிடுகிறார்?
சிறுவினா
இந்தியத்தாய் எவ்வாறு காட்சியளிக்கிறாள்?
சிந்தனை வினா
	நாட்டுப்பற்றை வளர்க்கும் வகையில் விடுதலை நாளை எவ்வாறு க�ொண்டாடலாம்?
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இயல்

ஏழு

உரைநடை உலகம்

பாரத ரத்னா
எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன்
தான் எடுத்துக்கொண்ட செயலில் வெற்றியாளராக விளங்கிட
வேண் டு ம் எ ன் கி ற எ ண ்ண ம் எ ல் ல ோ ரு க் கு ம் உ ண் டு .
எண்ணியதை எண்ணியவாறே செய்து முடிக்கும் வல்லமை
சிலருக்கே வாய்க்கும். அத்தகைய�ோர் மக்கள் மனத்தில்
தலைவர்களாக நின்று வாழ்கிறார்கள். அத்தகைய தலைவரைப்
பற்றி அறிந்து க�ொள்வோம்.

கும்பக�ோணத்தில் உள்ள ஆனையடிப் பள்ளி. நண்பகல் உணவு இடைவேளையின்போது
மாணவர்கள் ஆங்காங்கே அமர்ந்து தாம் க�ொண்டுவந்த உணவை உண்கின்றனர்.
உடன்பிறந்தோராகிய இரண்டு சிறுவர்கள் பசியுடன் ஓர் ஓரமாக அமர்ந்திருக்கின்றனர்.
”பசிக்குது அண்ணா” என்கிறான் தம்பி.
“க�ொஞ்சம் ப�ொறுத்துக்கோ தம்பி. மாலை வீட்டுக்குப் ப�ோனதும் சாப்பிடலாம்”
என்கிறான் அண்ணன்.
“அம்மா ஏன் நமக்குச் சாப்பாடு க�ொடுத்தனுப்புறதில்ல?”
“ வீ ட் டு வேலை செ ஞ் சு அ ம்மா க� ொ ண் டு வ ரு கி ற ப ண ம் நம க் கு ஒ ரு வேளை
சாப்பாட்டுக்குத்தான் ப�ோதுமானதா இருக்கு. அம்மா என்ன செய்வாங்க பாவம்.
வீட்டுவேலைக்குப் ப�ோயிருக்கிற அம்மா, மாலையில் எப்படியும் அரிசிய�ோடு வருவாங்க.
நமக்கு ஏதாவது உணவு சமைச்சுத் தருவாங்க” என்று தம்பியை அணைத்துக்கொண்டு
ஆறுதல் கூறுகிறான் அண்ணன்.
இருவரும் பசியுடன் பாடம் படிக்கின்றனர்.
காலம் வேகமாகச் சுழல்கிறது.
அந்தச் சிறுவர்களில் தம்பி இப்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர். பசியால்
வாடிய தமது இளமைக்கால நினைவுகள் இப்போதும் மறையாமல் அவரது உள்ளத்தில்
சுற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றன. தமிழ்நாட்டுக் குழந்தைகள் பசியறியாமல் படிக்கவேண்டும்
என்று விரும்புகிறார் அவர். எனவே, “காமராசர் காலத்தில் தொடங்கப்பட்ட மதிய
உணவுத்திட்டத்தை விரிவுபடுத்தப்போகிறேன். இனிமேல் பள்ளிக் குழந்தைகளுக்குக்
காய்கறிகள், பருப்பு முதலியவற்றுடன்கூடிய உணவு வழங்கப்படும். இந்தத் திட்டம் இனி
சத்துணவுத் திட்டம் என அழைக்கப்படும்” என்று அறிவிக்கிறார்.
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இ்ள்�க்கொலததில் பசியின் மகொடு்�யொல்
வொடிய்தை �றைவொ�ல், தைொம் ஆட்சிக்கு வநதைதும்
பள்ளிக்குழந்தைகளின் பசி்யத தீர்க்கத திட்டம்
தீட்டியஅநதை உயர்நதை �னிதைர்தைொம் புரட்சிததை்லவர்
எம்.ஜி.ஆர். என்று அ்னவரொலும் அ்ழக்கப்படும்
எம்.ஜி.இரொ�ச்ைநதிரன்.

புரட்சி நடிகர்
எம்.ஜி.ஆர். வறு்�யின் மகொடு்�்ய ென்கு
உணர்நதைவர். வறு்� கொரண�ொகபவ அவரும்
அ வ ரு ் ட ய அ ண ண னு ம் ப ள் ளி ப் ப டி ப் ் ப த
மதைொடரமுடியொ�ல் ெொடகக்குழுவில் பைர்நதைனர்.
ெ ொ ட க ங் களி ல் சி று சி று ப வட ங் களில் ெ டி க்கத
மதைொடங்கினர். எம்.ஜி.ஆர். தை�து ெடிப்பொற்றைலொல்
ெொடகக்குழுவின் முதைன்்� ெடிகரொக உயர்நதைொர்.
அதைன்பின்னர் எம்.ஜி.ஆர். தி்ரப்படதது்றையில்
நு ் ழ ந தை ொ ர் . ெ ொ ட க த து ் றை ் ய ப் ப ப ொ ல ப வ ,
தி ் ர த து ் றை யி லு ம் மு தை லி ல் சி று சி று
ப வ ட ங் க ளி ல்
ெ டி க் க த
ம தை ொ ட ங் கி
்தரிந்து ்தளி்வொம்
வி ் ர வி ப ல ப ய
க தை ொ ெ ொ ய க ன ொ க
வ கை ர ள ா ் ே ச் வ ச ர் ந தெ ே ர் கை ள ா கி ய
உயர்நதைொர். எம்.ஜி.ஆர். தைொம் ஏற்று ெடிததை
எம்.ஜி.ஆரின் ்�றவ்றார் குடும்�த்து்டன்
க்தை�ொநதைர்கள் மூலம் ஏ்ழ, எளிபயொர்,
இ ை ங ் கை க கு க கு டி ் � ய ர் ந தெ ன ர் .
உழவர்கள், மதைொழிலொ்ளர்கள் ஆகிபயொரின்
இ ை ங ் கை யி ல் உ ள் ள கை ண டி யி ல்
மு ன் ப ன ற் றை த து க் கு உ ரி ய க ரு த து க ் ்ள
கி.பி. (்�ா. ஆ.) 1917 சனேரித் திஙகைள்
எடுதது்ரததைொர். எனபவ, �க்கள் அவ்ரப்
� தி வ ன ழ ா ம் ந ா ள் வ கை ா � ா ை ன் –
புரட்சி ெடிகர், �க்கள் திலகம் என்மறைல்லொம்
ச த் தி ய � ா ம ா இ ் ை ய ரு க கு ஐ ந தெ ா ம்
ப ப ொ ற் றி ன ர் . ப � லு ம் இ ந தி ய அ ர சு
ம கை ன ா கை எ ம் . ஜி . ஆ ர் . பி ்ற ந தெ ா ர் . இ ே ர்
மிகச் சிறைநதை ெடிகருக்கு வழங்கும் பொரத
குழந்தெயாகை இருககும்வ�ாவதெ தெந்தெ்ய
பட்டத்தை அவருக்கு வழங்கிச் சிறைப்பிததைது.
இழநதொர். இதெனால் எம்.ஜி.ஆரின் தொயார்
தி ் ர த து ் றை யி ல் ெ டி க ர் , தை ய ொ ரி ப் ப ொ ்ள ர் ,
குழந்தெகைளு்டன் தெமிழ்நாடடுககு ேநது,
இயக்குெர் எனப் பன்முகத திறை்� மகொணடு
கும்�வகைாைத்தில் குடிவயறினார்.
வி்ளங்கினொர்.
எம்.ஜி.ஆர். தி்ரப்படங்களில் தைொம் பொடி
ெடிததை பொடல்கள் மூலம் உயர்நதை கருததுக்்ள �க்களிடம் வி்தைததைொர்.
ைாசபரும் �டப்தனில் நீ ெைந்்தால்
உைக்கு ைாட�கள விழணவண்டும் – ஒரு
ைாற்றுக் குட்றயா்த ைன்ைவன் இவன் என்று
ணபாற்றிப் புகழ ணவண்டும்
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பபொன்றை பொடல்கள் மூலம் �னிதைன் எததை்கய பெொக்கததுடன் வொழபவணடும் என்ப்தை
எடுதது்ரததைொர்.
வொழ்வில் உயர்நி்ல்ய அ்டநதை பின்னரும் எளி்�யொக வொழபவணடும் என்ப்தை,
ப்தவி வரும்ணபாது பணிவு வர ணவண்டும்!
துணிவு வர ணவண்டும் ண்தாழா!
என்னும் பொடல் வரிகள் மூலம் எடுதது்ரததைொர். ப�லும் அப்பொடல் வரிகளுக்குத தைொப�
இலக்கண�ொகவும் திகழ்நதைொர்.

்பேொன்மனச் ்�ம்மல்
எம்.ஜி.ஆர். தைொம் ஈட்டிய மைல்வத்தை �ற்றைவர்களுக்குக் மகொடுதது �கிழ்நதைவர். புயல்,
மவள்்ளம் பபொன்றை இயற்்கச் சீற்றைங்கள் நிகழ்நதை பபொமதைல்லொம், பொதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
உணவு, உ்ட வழங்கி அவர்களின் துயர் து்டக்க இவரின் மகொ்டக்கரங்கள் நீணடன.
எம்.ஜி.ஆர். ஒருமு்றை மவளியூரிலிருநது
� கி ழ் வு ந தி ல்
ம ை ன் ் ன க் கு
வநதுமகொணடிருநதைொர். வழியில் மூதைொட்டி
ஒருவரும் பதது வயதுச் சிறுமி ஒருததியும்
தை ் ல யி ல் பு ல் க ட் டு க ் ்ள ச் சு � ந தை வ ொ று
க ொ ல் க ளி ல் க ொ ல ணி க ள் இ ல் ல ொ � ல்
மைன்றுமகொணடிருநதைனர். ைொ்லயின் சூடு
மபொறுக்கமுடியொ�ல் அவர்கள் ைொ்லபயொர
� ர நி ழ லி ல் நி ற் ப து ம் ஓ டு வ து � ொ க
இருநதை்தைக் கணட எம்.ஜி.ஆர். உடபன தை�து
�கிழ்வுந்தை நிறுததைச்மையதைொர். உடன்வநதை
தை � து து ் ண வி ய ொ ர து க ொ ல ணி ் ய யு ம்
உறைவினரொன மபணணின் கொலணி்யயும்
அவர்களிடம் மகொடுக்கச்மையதைொர். ப�லும்
்தரிந்து ்தளி்வொம்
அவர்களுக்குப் பணமும் மகொடுததுவிட்டுப்
் ச ன் ் ன ப் � ல் கை ் ை க கை ழ கை ம்
பயணத்தைத மதைொடர்நதைொர்.
எ ம் . ஜி . ஆ ரி ன் � ணி கை ் ள ப் � ா ர ா ட டி
ஏ்ழ
எ ளி ய வ ர் க ள்
க ொ லி ல்
்டாக்டர்�ட்டம் ேழஙகியது. தெமிழகை அரசு
கொலணிகூட இல்லொ�ல் ெடநதுமைல்லும்
அேர் நி்ன்ேப் வ�ாறறும் ே்கையில்
இநநிகழ்ச்சி அவரது �னததில் ஆழ�ொகப்
எ ம் . ஜி . ஆ ர் . ம ரு த் து ே ப் � ல் கை ் ை க
ப தி ந தி ரு க் க ப வ ண டு ம் . அ தை ன ொ ல் தை ொ ன்
கைழகைத்்தெ நிறுவியுள்ளது; ்சன்்னக
பி ன் ன ர் ப் ப ள் ளி க் கு ழ ந ் தை க ளு க் கு க்
கை ்ட ற கை ் ர யி ல் இ ே ரு க கு எ ழி ை ா ர் ந தெ
க ொ ல ணி க ள் வ ழ ங் கு ம் தி ட் ட த ் தை
நி்னவி்டம் ஒன்்்றயும் அ்மத்துள்ளது.
ெ்டமு்றைப்படுததினொர்.
அேரது இ்றப்புககுப்பின் இநதிய அரசு, மிகை
உயரிய �ாரதெ ரத்னா (இநதிய மாமணி)
எம்.ஜி.ஆர். ஒருமு்றை படப்பிடிப்பிற்கொகக்
விருதி்ன 1988ஆம் ஆணடு ேழஙகிப்
கொஷ்மீருக்குச் மைன்றிருநதைொர். அங்கிருநதை
்�ரு்மப்�டுத்தியது.
இநதியப் ப்டவீரர் ெலச்ைங்கததினர் தை�து
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ைங்க விழொவிற்கு எம்.ஜி.ஆர். வரு்கதைர பவணடும் எனக் பகட்டுக்மகொணடனர். அதைற்கு
ஒப்புக்மகொணட அவர் அச்ைங்கததிற்கு ென்மகொ்ட வழங்க விரும்பினொர். ஆனொல்,
அப்மபொழுது அவரிடம் பணம் இல்்ல. எனபவ, அங்குத தைங்கியிருநதை தைமிழ்ெொட்டுத
மதைொழிலதிபர் ஒருவரிடம் மபருநமதைொ்க்யக் கடனொகப் மபற்று அதை்ன ென்மகொ்டயொக
வ ழ ங் கி ன ொ ர் . ம ை ன் ் ன தி ரு ம் பி ய து ம் மு தை ல் ப வ ் ல ய ொ க அ த ம தை ொ ் க ் ய த
திருப்பிக்மகொடுததைொர்.
இவவொறு பிறைர் வியக்கததைக்க வ்கயில் தைம் மைல்வத்தை வொரி வழங்கிய்�யொல்தைொன்
அவ்ரப் மபொன்�னச் மைம்�ல் என்று �க்கள் அன்புடன் அ்ழக்கின்றைனர்.

�மூக நலத்திட்ைஙகள்
எ ம் . ஜி . ஆ ர் . தைமி ழ க மு தை ல ் � ச் ை ர ொ க இ ருந தை ப ப ொ து ஏ் ழ எ ளி ய � க் க ளி ன்
வொழ்க்்கததைரம் உயர அரும்பொடுபட்டொர். உழவர்களின் கடன் தைள்ளுபடி, ஏ்ழகளுக்கொன
வீட்டு வைதிததிட்டம், ஆதைரவற்றை �களிருக்குத திரு�ண உதைவிததிட்டம், தைொயபைய ெல
இல்லங்கள், பற்மபொடி வழங்கும் திட்டம், ெலிவ்டநதை பிரி்வச் பைர்நதை �ொணவர்களுக்குப்
ப ொ ட நூ ல் வ ழ ங் கு ம் தி ட் ட ம் , மு தி ப ய ொ ரு க் கு உ தை வி த ம தை ொ ் க வ ழ ங் கு ம் தி ட் ட ம் ,
பவ்லவொயப்பு அற்றைவர்களுக்கு உதைவிதமதைொ்க வழங்கும் திட்டம் பபொன்றை பல்பவறு
திட்டங்க்்ளச் மையல்படுததிப் புகழ் மபற்றைொர்.

தமிழ வளர்ச்சிப பேணிகள்
எம்.ஜி.ஆர். தைமிழ் வ்ளர்ச்சிக்கொகப் பல்பவறு பணிக்்ள ஆற்றினொர். தைந்தை மபரியொர்
உருவொக்கிய எழுததுச் சீர்திருததைங்களுள்
்தரிந்து ்தளி்வொம்
சி ல வ ற் ் றை ெ ் ட மு ் றை ப் ப டு த தி த தை மி ழ்
எ ழு த து மு ் றை ் ய எ ளி ் � ப் ப டு த தி ன ொ ர் .
எ ம் . ஜி . ஆ ர் . நூ ற ்ற ா ண டு வி ழ ா ் ே
�து்ர �ொெகரில் ஐநதைொம் உலகத தைமிழ்
ஒடடி (2017 – 2018) தெமிழகை அரசால்
�ொெொட்்டச் சிறைப்பொக ெடததினொர். தைஞ்்ையில்
்சன்்னயிலும் மது்ரயிலும் வ�ருநது
ஆ யி ர ம் ஏ க் க ர் ப ர ப் ப ்ள வி ல் தை மி ழ் ப்
நி ் ை ய ங கை ளு க கு எ ம் . ஜி . ஆ ர் . ் � ய ர்
பல்க்லக்கழகத்தைத பதைொற்றுவிததைொர்.
சூட்டப்�டடுள்ளது.
இததை்கய தை�து மையல்பொடுகள்மூலம்
அ்னவ்ரயும் கவர்நதை எம்.ஜி.ஆர். புரட்சி
இநதிய அரசு, ்சன்்ன ்சன்டரல் ரயில்
ெ டி க ர ொ க ப் ம ப ய ர் ம ப ற் று , ம ப ொ ன் � ன ச்
நி்ையத்திறகுப் புரடசித் தெ்ைேர் ்டாக்டர்.
ம ை ம் � ல ொ க வ ்ள ர் ந து , � க் க ள் தி ல க � ொ க
எ ம் . ஜி . இ ர ா ம ச் ச ந தி ர ன் ம த் தி ய ர யி ல்
உ ய ர் ந து பு ர ட் சி த தை ் ல வ ர ொ க � க் க ள்
நி்ையம் எனப் ்�யர் மாற்றம் ்சய்து,
� ன த தி ல் நீ ங் க ொ இ ட ம் ம ப ற் று நி ் ல த து
அே்ரப் ்�ரு்மப்�டுத்தியுள்ளது.
வொழ்கிறைொர்.

கறபேதவ கற்றபின்
1.

தைமிழக முதைல்�ச்ைர்களின் மபயர்க்்ளப் பட்டியலிடுக.

2.

எம்.ஜி.ஆர். ெடிததை தி்ரப்படங்களில் உள்்ள ைமூகெலன் ைொர்நதை பொடல்க்்ளத
மதைொகுதது எழுதுக.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக
1. எம்.ஜி.ஆர் _____ என்னும் ஊரில் கல்வி பயின்றார்.
			
2.

3.

அ) கண்டி

ஆ) கும்பக�ோணம்

இ) சென்னை	

ஈ) மதுரை

எம்.ஜி.ஆர். படிப்பைத் த�ொடர முடியாமைக்குக் காரணம் _____ .
அ) நடிப்பு ஆர்வம்

ஆ) பள்ளி இல்லாமை

இ) குடும்ப வறுமை	

ஈ)படிப்பில் ஆர்வமில்லாமை

இந்திய அரசு சிறந்த நடிகருக்கான _____ எனும் பட்டத்தை எம்.ஜி.ஆருக்கு
வழங்கியது.
அ) புரட்சித் தலைவர்

4.

இ) பாரத மாமணி

ஈ) புரட்சி நடிகர்

ஐந்தாம் உலகத் தமிழ்மாநாடு நடைபெற்ற இடம் _____
அ) திருச்சி

5.

ஆ) பாரத்	
ஆ) சென்னை	

இ) மதுரை	

ஈ) க�ோவை

எம்.ஜி.ஆருக்கு அழியாத புகழைத் தேடித் தந்த திட்டம் _____.
அ) மதிய உணவுத்திட்டம்

ஆ) வீட்டு வசதித் திட்டம்

இ) மகளிர் நலன் திட்டம்		

ஈ) இலவசக் காலணித் திட்டம்

குறுவினா
1. எம்.ஜி.ஆர். நாடகத்துறையில் ஈடுபடக் காரணம் என்ன?
2. திரைத்துறையில் எம்.ஜி.ஆரின் பன்முகத் திறமைகள் யாவை?
3. எம்.ஜி.ஆரின் சமூக நலத்திட்டங்களுள் நான்கனை எழுதுக.
சிறுவினா
1. பள்ளிக் குழந்தைகளுக்குக் காலணி வழங்கும் திட்டத்துக்கு அடிப்படையாக அமைந்த
நிகழ்வை எழுதுக.
2. தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சிக்காக எம்.ஜி.ஆர். ஆற்றிய பணிகள் யாவை?
நெடுவினா
		எம்.ஜி.ஆரின் பண்புநலன்களை விளக்கி எழுதுக..
சிந்தனை வினா
சிறந்த அரசியல் தலைவருக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகளாக நீங்கள் கருதுவன
யாவை?
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இயல்

ஏழு

விரிவானம்

அறிவுசால் ஔவையார்

க ல் வி அ றி வி ல் சி ற ந ்த அ றவ�ோரை யு ம் நல் ல ொ ழு க்க ம்
மிக்க மக்களையும் க�ொண்டது நம் தமிழ்நாடு. இவர்களைப்
ப�ோற்றிப் பாதுகாக்க வேண்டியது மன்னர்களின் கடமையாகக்
கருதப்பட்டது. அறிவிற் சிறந்த புலவர்கள் மன்னர்களுக்குத்
தேவையான அறிவுரைகளை வழங்கி நாட்டைப் பாதுகாக்க
உதவினர். அவ்வாறு இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெற
இருந்த ப�ோரை ஔவையார் தடுத்த நிகழ்வை நாடகமாகப் படித்துச் சுவைப்போம்.
காட்சி – 1
இடம் : அதியமான் அரண்மனை
நாடக மாந்தர்கள் : அதியமான்,
		
ஔவையார், அமைச்சர்.
ஔவையார்: நாட்டுமக்கள் நலனையே
நாளெல்லாம் நினைத்து நல்லாட்சி
செய் யு ம் அ தி ய மா ன் ந ெ டு மா ன்
அஞ்சியே வணக்கம்.
அ தி ய மா ன் :
அ ரு ந ்த மி ழ் க்
கவிதைகளால் அனைவரையும் கவர்ந்த
ஔவையே வாருங்கள்! வாருங்கள்!
வணக்கம்.
ஔவையார்: ஊர் ஊராகச் சென்று
மக்களை யு ம் மன்னர்களை யு ம்
க வி தை ய ா ல் ம கி ழ் வி த் து வ ந ்த
எ ன ் னை ,
உ ன்
அ ன் பி ன ா ல்
க ட் டி ப் ப ோ ட் டு வி ட்டாய் . நா னு ம்
நீண்டகாலமாக உன் அரண்மனையிலேயே தங்கிவிட்டேன்.
அதியமான்: நீங்கள் என் அரண்மனையில் தங்கியிருப்பது எனக்குக் கிடைத்த பெரும்பேறு.
ஔவையார்: அதெல்லாம் இருக்கட்டும். காலையிலிருந்து உன்னை அரண்மனையில்
காணவில்லையே, எங்கே சென்றிருந்தாய்?
அதியமான்: காட்டுவளத்தைக் கண்டுமகிழ்ந்து நீண்ட நாள்கள் ஆகிவிட்டன. அதனால்தான்
இன்று நம் அமைச்சர�ோடும் வீரர்கள் சிலர�ோடும் காட்டுக்குச் சென்றிருந்தேன். அங்கே
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இநதைக் கனி்யப் பறிதபதைன். இ்தைச் ைொப்பிட்டுப் பொர்ததுச் சு்வ எப்படி இருக்கிறைது என்று
மைொல்லுங்கள் தைொபய.
ஔ்வயொர்: நீ தைரும் கனி என்றைொல் அது சு்வயொகததைொன் இருக்கும். பல கடல்களுக்கு
அப்பொல் எங்பகொ மதைொ்லவில் இருக்கும் ஒரு ெொட்டிலிருநது இநதைத தைமிழ்ெொட்டிற்குக்
கரும்்பக் மகொணடு வநதைவர்கள் உனது முன்பனொர்கள்தைொபன? இனிப்புக்கும் உங்கள்
குலததிற்கும் மதைொடர்பு உணடு அல்லவொ? அதைனொல் நீ மகொடுக்கும் கனியும் இனிக்கததைொபன
மையயும்?
அதிய�ொன்: அநதைக் கரும்்பவிட இனிக்கிறைது தைங்கள் பபச்சு. ைரி, இபதைொ இநதைக்கனி்யச்
சு்வததுப் பொருங்கள்.
(அதிய�ொன் மெல்லிக்கனி்ய ஔ்வயொரிடம் தைருகிறைொன். ஔ்வயொர் அதை்ன
வொயிலிட்டுச் சு்வக்கிறைொர்.)
ஔ்வயொர்: அடடொ! என்ன சு்வ! என்ன சு்வ! இவவ்ளவு சு்வயுள்்ள கனி்ய ெொன்
இதுவ்ர உணடபதை இல்்ல. என்ன கனி இது?
அதிய�ொன்: இது மெல்லிக்கனியின் ஒரு வ்க.
அ்�ச்ைர்: தைொபய, ெ�து அரைர் மிகவும் எளிதைொகக் கூறிவிட்டொர். இஃது எங்கும் எளிதைொகக்
கி்டக்கும் கனியன்று. கி்டப்பதைற்கு அரிதைொன மெல்லிக்கனி இது. எப்பபொதைொவது
ஒருமு்றைதைொன் கொயததுப் பழுக்கும். இன்று ெொங்கள் கொட்டுப்பகுதிக்குச் மைன்றிருநதைபபொது
ஒரு �்லயுச்சியில் இருநதை கருமெல்லி �ரததில் இக்கனி பழுததிருநதைது. அநதை �ரததில்
ெ�து வீரர்க்ளொல் ஏறைமுடியவில்்ல. பிறைகு ெ�து அரைபர முயன்று �ரததில் ஏறி இநதைக்
கனி்யப் பறிததைொர்.
ஔ்வயொர்: (வியப்புடன்) என்ன, அதிய�ொபன �்லயுச்சியில் இருநதை �ரததில் ஏறி
இதை்னப் பறிததைொனொ?
அ்�ச்ைர்: அது �ட்டு�ன்று. இக்கனி்ய உணடவர்கள் பெொயமெொடியின்றி நீணடகொலம்
வொழ்வொர்கள் என்று மபரிபயொர் கூறுவர்.
ஔ்வயொர்: அதிய�ொபன! என்ன மையல் மையதுவிட்டொய? ெொட்்டக் கொக்கும் மபொறுப்்ப
உ்டய நீ இதை்ன உணணொ�ல் எனக்குக் மகொடுததுவிட்டொபய. முன்பப மதைரிநதிருநதைொல்
இதை்ன ெொன் உணணொ�ல் உன்்னபய ைொப்பிட ்வததிருப்பபபன.
அ தி ய � ொ ன் : எ ன் ் ன ப் ப ப ொ ன் றை ஓ ர் அ ர ை ன் இ றை ந து ப ப ொ ன ொ ல் ப வ று ஒ ரு வ ர்
அ ர ை ர ொ கி வி டு வ ொ ர் . ஆ ன ொ ல் உ ங் க ் ்ள ப்
ப ப ொ ன் றை அ றி வி ற் சி றை ந தை பு ல வ ர் ஒ ரு வ ர்
்தரிந்து ்தளி்வொம்
� ் றை ந தை ொ ல் அ ந தை இ ழ ப் ் ப ய ொ ர ொ லு ம்
ஈடுமையய முடியொது. அதைனொல்தைொன் ெொன்
சிறியினல ்்ல்லித் தீங்கனி குறியாது
எதுவும் கூறைொ�ல் மெல்லிக்கனி்ய உங்க்்ள
ஆ்தல் நினன்கத்து அடககிச்
உணணச்மையபதைன்.
ைா்தல் நீங்க எமககீந ்தனனவய.
ஔ்வயொர்: அதிய�ொபன! தைமிழின்மீது நீ
- ஔனவயார
மகொணடுள்்ள பற்று என் உள்்ளத்தை உருகச்
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செய்கிறது. உன்னைப் புகழமுடியாமல் என் தமிழே தடுமாறுகிறது.
அதியமான்: அப்படிச் ச�ொல்லாதீர்கள். உங்கள் தமிழுக்குத் தடுமாற்றமும் இல்லை. தாழ்வும்
இல்லை. உங்கள் நாவில் பிறக்கும் தமிழ் என்றும் நிலைபெற்று வாழும். அதில் என் பெயரும்
ஒட்டியிருக்கும். அதுதான் எனக்கு மகிழ்ச்சி.
காட்சி – 2
இடம் : அதியமான் அரண்மனை
நாடக மாந்தர்கள் : அதியமான், ஔவையார்
ஔவையார்: மக்களின் முகங்களில்கூடக் கவலையின் நிழல் படியக்கூடாது என்று கருதும்
அதியமானே, இன்று உன் முகத்தில் கவலையின் இருள் கவிழ்ந்திருப்பதன் காரணம்
என்னவ�ோ?
அதியமான்: இன்று காலை நம் ஒற்றர்கள் க�ொண்டுவந்த ஒரு செய்தி என் உள்ளத்தில்
சிறு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. மன்னன் த�ொண்டைமான் நம்மோடு பகைமை
கொண்டவன் என்பது தாங்கள் அறிந்ததுதானே? அவன் இப்போது நம்மீது படையெடுத்துவர
ஏற்பாடு செய்துவிட்டானாம். நம் தலைக்குமேல் ப�ோர்மேகங்கள் சூழ்ந்துவிட்டன.
ஔவையார்: அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியே, உன் பெயரில்தான் அஞ்சி என்னும் ச�ொல்
இருக்கிறதேயன்றி, நீ அஞ்சி நான் ஒருநாளும் கண்டதில்லையே. ப�ோர் உனக்குப் புதிதா
என்ன?
அதியமான்: ப�ோர் எனக்குப் புதிதும் அன்று. நான் ப�ோரைக் கண்டு அஞ்சுபவனும்
அல்லேன். ஆனாலும்….
ஔவையார்: ஆ ன ா லு ம் ஏ ன் இ ந ்த க் க ல க்க ம் ? ஈ ர த் தி லு ம் வீ ர த் தி லு ம் உ ன க் கு
இணைச�ொல்ல யாருண்டு? நீர்நிலையில் படுத்திருக்கும் யானையானது, தன்மீது
ஏ றி க் கு தி த் து ம் த ந ்தங்களை க் க ழு வி யு ம் வி ளை ய ா டு ம் சி று வ ர்க ளி ட ம் ப ணி ந் து
அன்புகாட்டும். அதுப�ோல நீயும் எம்மைப் ப�ோன்ற புலவர்களிடம் அன்புகாட்டிக் காட்சிக்கு
எளியவனாக விளங்குகிறாய். அதே யானை, ப�ோர்க்களத்தில் பகைவரின் படையை
வெருண்டோடச் செய்வதுப�ோல நீயும் பகைவரை எதிர்த்து வெல்கிறாய். அத்தகைய
வீரமுடைய நீ இன்று ப�ோரைக்கண்டு தயங்கலாமா?
அதியமான்: தமிழ் அறிந்த அன்னையே! நான் எத்தனைய�ோ ப�ோர்க்களங்களைக்
கண்டவன். பகைவர்களை வென்றவன் என்பது தங்களுக்குத் தெரியாததன்று. ஆனால்,
ஒவ்வொரு ப�ோரின்போதும் எத்தனை உயிரிழப்புகள்? எவ்வளவு அழிவு? தந்தையை இழந்த
பிள்ளைகள், கணவனை இழந்த பெண்கள், மகனை இழந்த தாய்மார்கள், அண்ணனை
இழந்த தம்பிதங்கைகள் என எத்தனைய�ோ பேரின் கண்ணீர் ஒவ்வொரு ப�ோர்வெற்றிக்குப்
பின்னாலும் மறைந்திருக்கிறது. எனவே, இந்தப்போரைத் தவிர்த்தால் என்ன?
ஔவையார்: அன்பிற்சிறந்த அதியமானே, இப்போதுதான் உன் உள்ளம் எனக்குப் புரிந்தது.
உன் கவலையை நான் தீர்க்கிறேன். நான் இப்போதே த�ொண்டைமானிடம் செல்கிறேன்.
அவனிடம் பேசிப் ப�ோர் ஏற்படாதவாறு தடுக்கிறேன்.
அதியமான்: ஆனால்…
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ஔவையார்: நீ என்ன நினைக்கிறாய் என எனக்குப் புரிகிறது. உன் தன்மானத்துக்கும்
வீரவுணர்வுக்கும் சிறிதுகூட இழுக்கு ஏற்படாமல் நான் நடந்துக�ொள்வேன். நான்
சென்றுவருகிறேன்.
(ஔவையார் செல்கிறார். அதியமான் திகைத்து நிற்கிறான்)
காட்சி – 3
இடம் : த�ொண்டைமான் அரண்மனை
நாடக மாந்தர்கள் : த�ொண்டைமான்,
ஔவையார், படைத்தலைவர்.
த�ொண்டைமான்: படைத்தலைவரே,
நம து ப டை யி ன ர் ப �ோ ரு க் கு
ஆயத்தமாக உள்ளனரா?
படைத்தலைவர்: படைவீரர்களும்
ஆயத்தமாக உள்ளனர். ப�ோர்க்
க ரு வி க ளு ம்
தேவை க் கு
அதிகமாகவே உள்ளன அரசே.
த�ொண்டைமான்: மகிழ்ச்சி. நம்
படையின் பெருக்கத்தைக் கண்டு
அந்த அதியமான் அதிர்ந்துப�ோக
வேண்டும்.
ப டை த ்தலை வ ர் : அ தி ய மா ன்
இ ப் ப ோதே அ தி ர் ந் து தா ன்
ப �ோ யி ரு க் கி றா ர்
அ ர சே .
அதனால்தான் அவர் சமாதானம் வேண்டிப் புலவர் ஒருவரைத் தூது அனுப்பியுள்ளார்.
த�ொண்டைமான்: என்ன, அதியமான் தூது அனுப்பியுள்ளானா?
படைத்தலைவர்: ஆம் அரசே. சற்றுமுன்தான் நமது ஒற்றரிடமிருந்து செய்தி வந்தது.
அதியமானின் தூதுவராக ஔவையார் நமது அரண்மனைக்கு வந்துக�ொண்டிருக்கிறாராம்.
த�ொண்டைமான்: வரட்டும் வரட்டும். அஞ்சியிடமிருந்து தூது வரும் ஔவை நம்
ப�ோர்க்கருவிகளின் பெருக்கினைக் கண்டு அஞ்சி ஓடப்போகிறார் பாருங்கள்.
படைத்தலைவர்: அத�ோ ஔவையாரே வந்துவிட்டார்.
(ஔவையார் வருகிறார்.)
த�ொண்டைமான்: ப�ோரை நிறுத்த வந்திருக்கும் ஔவையே வருக! வருக!
ஔ வை ய ா ர் : த� ொ ண ் டைமா ன் த ரு ம் வ ர வேற ் பை ப் ப ார்த்தா ல் எ ன் வ ரு கையை
எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்பதாகத் த�ோன்றுகிறதே!
த�ொண்டைமான்: என் பகைவரின் நாட்டிலிருந்து வந்தாலும் தாங்கள் தமிழ்ப்புலவர்
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அ ல் ல வ ொ ? தை ங் க ள்
�கிழ்ச்சியளிக்கிறைது.

வ ரு ் க

எ ன க் கு

்தரிந்து ்தளி்வொம்

ஔ ் வ ய ொ ர் :
நீ யு ம்
தை மி ழி ன் மீ து இவ்வ பீலியணிந்து மொதல சூட்டிக
அன்பு்டயவன் என்ப்தை அறியும்பபொது கண்திரள் ்நொன்கொழ திருத்தி ்நய்யணிந்து
ெொனும் �கிழ்ச்சிய்டகிபறைன்.
கடியுதை வியன் நகரவ்வ அவ்வ
பேதகவர்க குத்திக ்கொடுநுதி சிததந்து
ம தை ொ ண ் ட � ொ ன் : அ ந தை � கி ழ் ச் சி ப ய ொ டு
்கொல்துத்றக குறறில மொ்தொ என்றும்
எ ன து ப ் ட க் க ல க் ம க ொ ட் டி ் ல ப்
உண்ைொயின் பேதம் ்கொடுத்து
பொர்ததுவரலொம் வொருங்கப்ளன்.
இல்லொயின் உைன் உண்ணும்
ஔ்வயொர்: பபொர்க்கருவிக்்ளப் பொர்தது இல்்லொர் ஒககல் ததலவன்
ெொன் என்ன மையயப்பபொகிபறைன்?
அண்ைல்எம் ்கொமொன் தவந்நுதி ்வ்ல
- ஔதவயொர்
ம தை ொ ண ் ட � ொ ன் : எ த து ் ண ப் ம ப ரி ய
ப்டவலி்� உ்டய அரைபரொடு உங்கள்
அதிய�ொன் ப�ொதைப்பபொகிறைொன் என்ப்தை நீங்கள் அறியபவணடொ�ொ?
ஔ்வயொர்: அ்தையும்தைொன் பொர்ப்பபொம் வொ.
கொட்சி – 4
இைம் : ்தொண்தைமொனின் பேதைககலக ்கொட்டில்.
நொைக மொந்தர்கள் : ்தொண்தைமொன், ஔதவயொர்,
மதைொண்ட�ொன்: என் ப்டக்கருவிக்்ளப் பொருங்கள் ஔ்வயொபர! இவவ்ளவு மபரிய
ப்டக்கலக் மகொட்டி்ல இதைற்கு முன் நீங்கள் பொர்ததிருக்க�ொட்டீர்கள்.
ஔ்வயொர்: ஆ�ொம். வில், அம்பு, பவல், ஈட்டி, வொள், பகடயம், �ழு என எததை்ன
கருவிகள்! ஒவமவொன்றிலும் எததை்ன வ்ககள்! ஒவமவொரு வ்கயிலும் எததை்ன
எணணிக்்க!
மதைொண்ட�ொன்: பொர்க்கும்பபொபதை வியப்பொக இருக்கிறைது அல்லவொ?
ஔ்வயொர்: ஆ�ொம். கருவிகளின் அ்ளவு �ட்டு�ன்றி, அவற்்றை அழகொக அடுக்கி
்வததிருக்கும் மு்றையும் கணக்்ளக் கவர்கிறைது. எல்லொக் கருவிகளும் புததைம்புதியனவொக,
ம ெ ய பூ ை ப் ம ப ற் று , � ொ ் ல யு ம் � யி ல் ப தை ொ ் க க ளு ம் அ ணி வி க் க ப் ப ட் டு எ ழி ல ொ க க்
கொட்சியளிக்கின்றைன.
மதைொண்ட�ொன்: உங்கள் அதிய�ொனின் ப்டக்கருவிக்்ளப்பற்றிச் மைொல்லுங்கப்ளன்.
ஔ்வயொர்: அ்தை ஏன் பகட்கிறைொய? அ்வ இவவ்ளவு அழகொக இல்்ல. அதிய�ொன்
அடிக்கடி பபொர்புரிநதுமகொணபட இருப்பதைொல், அவனது ப்டக்கருவிகள் எல்லொம் ப்கவர்
உட்லத து்்ளததை குருதிக்க்றைகளுடன் நுனி ஒடிநதும் கூர் �ழுங்கியும் மகொல்லனின்
உ்லக்க்ளததில் கிடக்கின்றைன.
(மதைொண்ட�ொனின் முகம் சுருங்குகிறைது)
ஔ்வயொர்: மதைொண்ட�ொபன ஏன் உன் முகம் �ொறிவிட்டது?

159

8th Std Tamil _20-12-2019.indd 159

03-01-2020 19:34:51

www.tntextbooks.in

த�ொண்டைமான்: உங்கள் ச�ொற்கள் என்னைக் குழப்பிவிட்டன.
ஔவையார்: என்ன குழப்பம்?
த�ொண்டைமான்: என் படைக்கருவிகளின் அளவையும் அழகையும் பாராட்டிக் கூறினீர்கள்.
அதைக் கேட்ட என் உள்ளம் மகிழ்ச்சியடைந்தது.
ஔவையார்: உண்மைதான். உனது படைக்கருவிகள் புது மெருகு குறையாமல் அப்படியே
இருக்கின்றன.
த� ொ ண ் டைமா ன் : அ டு த ்ததா க நீ ங்க ள் கூ றி ய செய் தி தா ன் எ ன ் னை ச் சி ந் தி க்க
வைத்துவிட்டது. அதியமானின் படைக்கருவிகள் போரில் பயன்படுத்தப்பட்டு வளைந்தும்
நெளிந்தும் கிடக்கின்றன என்று கூறினீர்களே, அதுதான் எனக்கு உண்மையைப்
புரியவைத்தது.
ஔவையார்: என்ன உண்மையைப் புரிந்துகொண்டாய்?
த�ொண்டைமான்: என்னிடம் கருவிகள்தாம் மிகுதியாக உள்ளன. நான் இதுவரை
ப �ோர்க்கள த ் தை க் க ண ்ட தி ல ் லை . ஆ ன ா ல் அ தி ய மா ன் ப ல ப �ோர்களை ந ட த் தி
வெற்றி கண்டவன். அவன�ோடு ப�ோரிடுவது எத்தகைய அழிவைத் தரும் என்பதைப்
புரிந்துக�ொண்டேன்.
ஔ வை ய ா ர் : அ ரு மை ! அ ரு மை ! நா ன் கூ றி ய த ன் உ ட்பொ ரு ளைத் தெ ளி வ ா க ப்
புரிந்துகொண்டாய்.
த�ொண்டைமான்: என் கண்களைத் திறந்த தாயே, ப�ோர் வேண்டாம் என்று அதியமானிடம்
கூறிவிடுங்கள்.
ஔவையார்: மிகவும் மகிழ்ச்சி த�ொண்டைமானே. அவ்வாறே கூறிவிடுகிறேன். ப�ோரில்லா
மகிழ்ச்சியில் இந்த உலகம் திளைக்கட்டும். நான் சென்று வருகிறேன்.
(ஔவையார் விடைபெற்றுச் செல்கிறார்.)
(திரை)

கற்பவை கற்றபின்
1.

அறிவுசால் ஔவையார் - என்னும் நாடகத்தை வகுப்பில் நடித்துக் காட்டுக.

2.	சங்ககாலப் பெண் புலவர்களின் பெயர்களைத் த�ொகுத்து எழுதுக.

மதிப்பீடு
அறிவுசால் ஔவையார் - என்னும் நாடகத்தைச் சிறுகதை வடிவில் சுருக்கமாக
எழுதுக.
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இயல்

ஏழு

கற்கண்டு

வல்லினம் மிகும் இடங்களும்
மிகா இடங்களும்

கதையை படித்தேன்; எழுதி கொண்டேன்.

அப்படி ச�ொன்னது, எப்படி தெரியும்?

மேலே உள்ள த�ொடர்களைப் படித்துப் பாருங்கள். இவற்றை இயல்பாகப் படிக்க
இயலாதவாறு ச�ொற்களுக்கு இடையே ஓர் ஓசை இடைவெளி இருப்பதை உணர
முடிகிறதல்லவா? அவற்றைக் கீழே உள்ளவாறு படித்துப் பாருங்கள்.
கதையைப் படித்தேன்; எழுதிக் கொண்டேன். அப்படிச் ச�ொன்னது, எப்படித் தெரியும்?
இப்போது இயல்பாகப் படிக்க முடிகிறது அல்லவா? மேலும் நாம் பேசும்போது
இவ்வாறுதான் பேசுகிற�ோம். ஒரு ச�ொல்லின் முதலெழுத்து க, ச, த, ப ஆகிய வல்லின
எழுத்து வரிசைகளுள் ஒன்றாக இருந்தால், அதற்கு முன்னால் உள்ள ச�ொல்லின் இறுதியில்
அந்த வல்லின மெய்எழுத்தைச் சேர்த்து எழுத வேண்டும். இதனை வல்லினம் மிகல் என்று
கூறுவர். எல்லா இடங்களிலும் வல்லின மெய்எழுத்து மிகும் என்று கூறமுடியாது. மிதந்து
சென்றது, செய்து பார்த்தான், படித்த கவிதை, பெரிய தாவரம் ஆகிய ச�ொற்களில் வல்லினம்
மிகவில்லை என்பதைக் கவனியுங்கள். இவ்வாறு வல்லின மெய் மிகக்கூடாத இடங்களை
வல்லினம் மிகா இடங்கள் எனக் குறிப்பிடுவர்.
வல்லின மெய்களைச் சேர்த்து எழுதுவதன் ந�ோக்கம் படிப்பதற்கு எளிமையாக
இருக்கவேண்டும் என்பது மட்டுமன்று. செய்திகளில் கருத்துப் பிழைய�ோ, ப�ொருள்
குழப்பம�ோ ஏற்படாமல் இருப்பதற்கும் வல்லினம் மிகுதலும் மிகாமையும் உதவுகின்றன.
மண்வெட்டி க�ொண்டு வா.

மண்வெட்டிக் க�ொண்டு வா.

இவற்றில் முதல் த�ொடர் மண்வெட்டியை எடுத்து வா என்னும் ப�ொருளைத் தருகிறது.
இரண்டாம் த�ொடர் மண்ணை வெட்டி எடுத்து வா என்னும் ப�ொருளைத் தருகிறது. இவ்வாறு
ப�ொருள் தெளிவை ஏற்படுத்தவும் வல்லினம் மிகுதல் உதவுகிறது.
வல்லினம்மிக வேண்டிய இடத்தில் மிகாமல் எழுதுவதும் மிகக் கூடாத இடத்தில்
வல்லின மெய் இட்டு எழுதுவதும் தவறாகும். இதனைச் சந்திப் பிழை அல்லது ஒற்றுப்பிழை
எனக் குறிப்பிடுவர்.

வல்லினம் மிகும் இடங்கள்
அந்த இந்த என்னும் சுட்டுத்திரிபுகளை அடுத்து வல்லினம் மிகும்.
(எ.கா.) அந்தப்பக்கம்.

இந்தக்கவிதை.

எந்த என்னும் வினாத்திரிபை அடுத்து வல்லினம் மிகும்.
(எ.கா.) எந்தத்திசை?

எந்தச்சட்டை?
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இரண்டாம் வேற்றுமை உருபாகிய ஐ வெளிப்படையாக வருமிடத்தில் வல்லினம் மிகும்.
(எ.கா.) தலையைக் காட்டு.

பாடத்தைப்படி.

நான்காம் வேற்றுமை உருபாகிய கு வெளிப்படையாக வருமிடத்தில் வல்லினம் மிகும்.
(எ.கா.) எனக்குத் தெரியும்.

அவனுக்குப் பிடிக்கும்.

இகரத்தில் முடியும் வினையெச்சங்களை அடுத்து வல்லினம் மிகும். (எ.கா.) எழுதிப்
பார்த்தாள்.
ஓடிக் களைத்தான்.
உகரத்தில் முடியும் வினையெச்சங்கள் வன்தொடர்க் குற்றியலுகரமாக இருந்தால்
மட்டும் வல்லினம் மிகும். (எ.கா.) பெற்றுக் க�ொண்டேன்.
படித்துப் பார்த்தார்.
எதிர்மறைப் பெயரெச்சத்தின் இறுதி எழுத்து கெட்டு வருவது ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப்
பெயரெச்சம் ஆகும். இதில் வல்லினம் மிகும்.
(எ.கா.) செல்லாக்காசு,

எழுதாப்பாடல்.

உவமைத்தொகையில் வல்லினம் மிகும்.
உருவகத்தில் வல்லினம் மிகும்.

(எ.கா.) மலர்ப்பாதம், தாய்த்தமிழ்.

(எ.கா.) தமிழ்த்தாய், வாய்ப்பவளம்.

எண்ணுப்பெயர்களில் எட்டு, பத்து ஆகிய இரண்டு பெயர்களில் மட்டும் வல்லினம்
மிகும். (எ.கா.) எட்டுப்புத்தகம், பத்துக்காசு.
அப்படி, இப்படி, எப்படி ஆகிய ச�ொற்களை அடுத்து வல்லினம் மிகும்.
(எ.கா.) அப்படிச்செய், இப்படிக்காட்டு, எப்படித்தெரியும்?
திசைப்பெயர்களை அடுத்து வல்லினம் மிகும்.
(எ.கா.) கிழக்குக்கடல், மேற்குச்சுவர், வடக்குத்தெரு, தெற்குப்பக்கம்.
மகர மெய்யில் முடியும் ச�ொல்லை அடுத்து வல்லினம் வந்தால், அந்த மகர மெய்
அழிந்து அவ்விடத்தில் வல்லினம் மிகும்.
(எ.கா.) மரம் + சட்டம் = மரச்சட்டம், வட்டம் + பாறை = வட்டப்பாறை.

வல்லினம் மிகா இடங்கள்
எழுவாய்ச் ச�ொற்களை அடுத்து வல்லினம் மிகாது. (எ.கா.) தம்பி படித்தான் , யானை
பிளிறியது.
அது, இது, எது ஆகிய ச�ொற்களை அடுத்து வல்லினம் மிகாது.
(எ.கா.) அது சென்றது. இது பெரியது, எது கிடைத்தது?
பெயரெச்சம், எதிர்மறைப் பெயரெச்சம் ஆகியவற்றை அடுத்து வல்லினம் மிகாது.
(எ.கா.) எழுதிய பாடல், எழுதாத பாடல்.
இ ர ண ்டா ம் வே ற் று மை உ ரு பு மறைந் து வ ரு ம் இ ட ங்க ளி ல் ( இ ர ண ்டா ம்
வேற்றுமைத்தொகை) வல்லினம் மிகாது. (எ.கா.) இலை பறித்தேன், காய் தின்றேன்.
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உகரத்தில் முடியும் வினையெச்சங்கள் மென்தொடர்க் குற்றியலுகரமாகவ�ோ,
இடைத்தொடர்க் குற்றியலுகரமாகவ�ோ இருந்தால் வல்லினம் மிகாது. (எ.கா.) தின்று
தீர்த்தான், செய்து பார்த்தாள்.
வினைத்தொகையில் வல்லினம் மிகாது. (எ.கா.) எழுதுப�ொருள், சுடுச�ோறு
அப்படி, இப்படி, எப்படி ஆகிய ச�ொற்களைத் தவிர, படி என முடியும் பிறச�ொற்களை
அ டு த் து வ ல் லி ன ம் மி க ா து . ( எ . க ா . ) எ ழு து ம்ப டி ச� ொ ன்னே ன் . ப ா டு ம்ப டி
கேட்டுக்கொண்டார்.
உம்மைத்தொகையில் வல்லினம் மிகாது. (எ.கா.) தாய்தந்தை, வெற்றிலைபாக்கு

கற்பவை கற்றபின்
பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள வல்லினம் மிகும், மிகா இடங்களைக் க�ோடிட்டு
அறிக. அவற்றின் காரணங்களை எழுதுக.

மதிப்பீடு
பின்வரும் தொடர்களை வல்லினம் மிகும், மிகா இடங்கள் என வகைப்படுத்துக.
1. சுட்டுத் திரிபு

- __________________________.

2. திசைப் பெயர்கள்

- __________________________.

3.	பெயரெச்சம்

- __________________________.

4. உவமைத் தொகை	

- __________________________.

5.	நான்காம் வேற்றுமை விரி

- __________________________.

6. இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை

- __________________________.

7. வினைத் தொகை

- __________________________.

8. உருவகம்

- __________________________.

9. எழுவாய்த் தொடர்

- __________________________.

10. எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்

- __________________________.

சிறுவினா
1.	சந்திப்பிழை என்றால் என்ன?
2.	வேற்றுமைகளில் வல்லினம் மிகும் இடங்களை எழுதுக.
3. வல்லினம் மிகாத் த�ொடர்கள் ஐந்தனை எழுதுக.
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ம�ொழியை ஆள்வோம்!
கேட்க.
	நாட்டுப்பற்றை வளர்க்கும் நாடகங்களின் ஒலிப்பதிவுகளைக் கேட்டு மகிழ்க.
கீழ்க்காணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் பேசுக.
1.	நான் விரும்பும் தலைவர்.
2.	நான் முதலமைச்சர் ஆனால்...
ச�ொல்லக்கேட்டு எழுதுக.
அனைவருக்கும் தலைவராகும் விருப்பம் இருக்கலாம். ஆனால் சிறந்த ஆளுமைப்
பண்பும் அனைவரையும் கட்டுப்படுத்தும் திறனும் இருப்பவர்களால்தான் தலைவர்கள்
ஆக முடிகிறது. எடுத்துக்காட்டாகப் பின்வரும் நிகழ்வைக் காணலாம். ஒரு விளையாட்டு
அணியின் தலைவருக்கான தேர்வு நடந்தது. அணியின் பயிற்சியாளர் வீரர்களிடம்
தங்களை அ றி மு க ப்ப டு த் தி க் க ொ ள ்ள க் கே ட் டு க் க ொ ண ்டா ர் . சி ல ர் தங்களைத்
தமிழ்நாடு, கேரளம், பஞ்சாப் என அறிமுகப்படுத்திக்கொள்ள, ஒருவர் மட்டும் தன்னை
‘இந்தியர்’ என்று அறிமுகப்படுத்திக்கொண்டார். அவர்தான் அணியின் தலைவராகவும்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். காரணம் மற்றவர்களிடமிருந்து தன்னை வேறுபடுத்திக்
காட்டியதும், ‘இந்தியர்’ என்று குழுவாகச் சிந்தித்ததுமே ஆகும். இப்படிப்பட்ட தகுதிகள்
இருந்தால் நீங்களும் தலைவர் ஆகலாம்.
அறிந்து பயன்படுத்துவ�ோம்.
எதிர்மறைச் ச�ொற்கள்
வந்தது நீ அல்ல; பார்த்தது நான் அல்ல; நான் படித்த புத்தகம் இது அல்ல என்றெல்லாம்
ப ே சு கி ன்றோ ம் . இ வையெல்லா ம் ச ரி ய ா ன த� ொ ட ர்க ள் அ ல்ல . எ தி ர்மறை
வினைமுற்றுகள் பல உண்டு. அவற்றை இடம் அறிந்து பயன்படுத்த வேண்டும்.
தன்மை

ஒருமை

-	நான் அல்லேன்.

			

பன்மை

-	நாம் அல்லோம்.

முன்னிலை

ஒருமை	

-

நீ அல்லை.

			

பன்மை

-

நீவீர் அல்லீர்.

படர்க்கை

ஆண்பால்

-

அவன் அல்லன்.

			பெண்பால்

-

அவள் அல்லள்.

			

பலர்பால்

-

அவர் அல்லர்.

			

ஒன்றன்பால்

-

அஃது அன்று.

			

பலவின் பால் -

அவை அல்ல.
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‘வேறு, உண்டு, இல்லை’ – ஆகியவை மூவிடத்திற்கும், ஐம்பாலுக்கும் ப�ொதுவான
ச�ொற்கள் ஆகும்.
பின்வரும் த�ொடர்களில் உள்ள பிழைகளைத் திருத்தி எழுதுக.
1.

அதைச் செய்தது நான் அன்று.

2.

பானையை உடைத்தது கண்ணன் அல்ல.

3.	மல்லிகை குளத்தில் பூக்கும் மலர் அல்லை.
4.

சித்தர்கள் செயற்கையை விரும்பியவர்கள் அல்லோம்.

5.

பகைவர் நீவீர் அல்லர்.

சரியான எதிர்மறைச் ச�ொற்களைக் க�ொண்டு நிரப்புக.
1.	தாங்கள் படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள் இவை _____.
2.

உங்கள�ோடு வருவ�ோர் _____ அல்லோம்.

3.	மணிமேகலை செல்வ வாழ்வை விரும்பியவள் _____.
4.

ஈ ம�ொய்த்த பண்டங்கள் உடலுக்கு நன்மை செய்வன _____.

5.

இந்த நிலத்துக்கு உரிமையாளர் _____ அல்லை.

கட்டுரை எழுதுக.
		நாட்டின் வளர்ச்சியில் இளைஞர்களின் பங்கு.

ம�ொழிய�ோடு விளையாடு
வட்டத்தில் உள்ள எழுத்துகளைப் பயன்படுத்திச் ச�ொற்களை உருவாக்குக
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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கதை நிகழ்வுக்கேற்பச் ச�ொற்றொடரை முறையாக வரிசைப்படுத்துக.
1.	த�ொண்டைமானிடம் ஒளவை தூது ப�ோதல்.
2.	த�ொண்டைமான் படையெடுத்து வரும் செய்தியை அதியமான் ஒளவைக்குத்
தெரிவித்தல்.
3.

ஒளவைக்குத் த�ொண்டைமான் தன் படைக்கருவிகளைக் காட்டுதல்.

4.

அதியமான் ஒளவைக்கு நெல்லிக்கனி வழங்குதல்.

5.	த�ொண்டைமான் ப�ோர் வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தல்.
6.	த� ொ ண ் டைமா னி ட ம் ஒ ளவை அ தி ய மா னி ன் ப டை ச் சி றப ் பை க் கு றி ப்பா ல்
உணர்த்துதல்.
1.

______________________________________________________.

2.

______________________________________________________.

3.

______________________________________________________.

4.

______________________________________________________.

5.

______________________________________________________.

6.

______________________________________________________.

நிற்க அதற்குத் தக...
என் பொறுப்புகள்...
1.	தலைமைக்குரிய பண்புகளை அறிந்து வளர்த்துக்கொள்வேன்.
2.	ச மூ க மாற்றத் தி ற் கு க் க ா ர ண மா ன தலை வ ர்க ளி ன் வ ர ல ா று க ளை அ றி ந் து
ப�ோற்றுவேன்.

கலைச்சொல் அறிவோம்.
குதிரையேற்றம்

- Equestrian

ஆதரவு

- Support

கதாநாயகன்

- The Hero

வரி

- Tax

முதலமைச்சர்

- Chief Minister	வெற்றி

- Victory

தலைமைப்பண்பு - Leadership	சட்ட மன்ற உறுப்பினர் - Member of
					
Legislative Assembly

இணையத்தில் காண்க
இந்தியப் பிரதமர்களின் பெயர்ப்பட்டியலை இணையத்தில் தேடி எடுத்து எழுதுக.
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இயல்

எட்டு

அறத்தால் வருவேத இன்பம்

கற்றல் ்நொககஙகள்
Ø

அறசநறிேலை்க கூறும்
பினேறறுதல்

நூல்ேலை்க ேறறு அலவ கூறும் ேருத்துேலைப்

Ø

அகயகாத்திதகா�ரின சிந்தலைேள் வழியகாேச் �மூேச் சீரதிருத்த்க ேருத்துேலை
உ்ணரதல்

Ø

நவீைச் சிறுேலதேலைப் ேடித்து அவறறின நுடேங்ேலை அறியும் திறனசேறுதல்

Ø

யகாப்பிை்கே்ணச் ச�ய்திேலை அறிந்து ேவிலத வடிவங்ேலைப் புரிந்துசேகாள்ளுதல்
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கவிதைப்பேழை

இயல்

ஒன்றே குலம்

எட்டு

மனிதர்களிடையே பிறப்பால் உயர்வுதாழ்வு பாராட்டுவது
தவறானது. உலகமக்கள் அனைவரையும் உடன்பிறந்தாராகக்
கருதி அன்புகாட்ட வேண்டும். பிறருக்கு ஏற்படும் பசி முதலிய
துன்பங்களைத் தமக்கு ஏற்பட்டதாகக் கருதி அவற்றைப்போக்க
முயல்வதே மனிதர்களின் சிறந்த கடமையாகும். அதுவே
இறைத்தொண்டாகும். இக்கருத்துகளை விளக்கும் திருமூலரின்
பாடல்களை அறிவ�ோம்.
*ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவனும்
நன்றே நினைமின் நமனில்லை நாணாமே
சென்றே புகும்கதி இல்லைநும் சித்தத்து
நின்றே நிலைபெற நீர்நினைந்து உய்ம்மினே
படமாடக் க�ோயில் பகவற்குஒன்று ஈயில்
நடமாடக் க�ோயில் நம்பர்க்குஅங்கு ஆகா
நடமாடக் க�ோயில் நம்பர்க்குஒன்று ஈயில்
படமாடக் க�ோயில் பகவற்குஅது ஆமே*
- திருமூலர்

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
நமன்

–

எமன்	நாணாமே –

கூசாமல்

சித்தம்

–

உள்ளம்

உய்ம்மின் –

ஈடேறுங்கள்

நம்பர்

–

அடியார்

ஈயில்

வழங்கினால்

படமாடக்கோயில் –

-

படங்கள் அமைந்த மாடங்களையுடைய க�ோயில்

பாடலின் ப�ொருள்
மனிதர் அனைவரும் ஒரே இனத்தினர். உலகைக் காக்கும் இறைவனும் ஒருவனே.
இக்கருத்துகளை நன்றாக மனத்தில் நிறுத்துபவர்களுக்கு எமனைப் பற்றிய அச்சம் தேவை
இல்லை. கூசாமல் செல்லவேண்டிய நல்வழி இதைவிட வேறு இல்லை. உலகத்து மக்களின்
உள்ளத்தில் நிலைபெற்று வாழவேண்டுமாயின் இவற்றை நினைத்து ஈடேறுங்கள்.
படங்கள் அமைந்த மாடங்களையுடைய க�ோயிலில் வீற்றிருக்கும் இறைவனுக்கு
ஒருப�ொருளைக் காணிக்கையாகச் செலுத்தினால் அது நடமாடும் க�ோயிலாகிய
உடம்பையுடைய அடியார்களுக்குச் சேராது. அடியார்களாகிய மக்களுக்குக் க�ொடுப்பது
க�ோயிலில் இருக்கும் இறைவனுக்கும் சேரும்.
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நூல் ்வளி
அ று � த் து மூ ன் று ந ா ய ன் ம ா ர் கை ளு ள் ஒ ரு ே ர ா கை வு ம்
�தி்னண சித்தெர்கைளுள் ஒருேராகைவும் கைருதெப்�டு�ேர்
திருமூைர். இேர் இயறறிய திருமநதிரம் மூோயிரம்
�ா்டல்கை்ளக ்கைாண்டது. எனவே, இநநூ்ைத் தெமிழ் மூோயிரம்
என்�ர். இது �ன்னிரு திருமு்்றகைளுள் �த்தொம் திருமு்்றயாகை
்ேககைப்�டடுள்ளது.
திருமநதிரம் என்னும் நூலிலிருநது இரணடு �ா்டல்கைள் இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளன.

கறபேதவ கற்றபின்
பிறைர் துன்பம் கணடு வருநதி அவர்களுக்குத மதைொணடுமையதை ைொன்பறைொர்களின்
மபயர்க்்ளத திரட்டுக.

மதிபபீடு
ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.
1. அறைமெறியில் வொழ்பவர்கள் உயி்ரக் கவர வரும் _____ க் கணடு அஞ்ை�ொட்டொர்கள்.
அ) புல்ன

ஆ) அறை்ன

இ) ெ�்ன

ஈ) பல்ன

2. ஒன்பறை _____ என்று கருதி வொழ்வபதை �னிதைப்பணபொகும்.
அ) குலம்

ஆ) கு்ளம்

இ) குணம்

ஈ) குடம்

3. ‘ெ�னில்்ல‘ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது _____.
அ) ெம் + இல்்ல

ஆ) ெ�து + இல்்ல

இ) ெ�ன் + நில்்ல

ஈ) ெ�ன் + இல்்ல

4. ெம்பர்க்கு + அங்கு என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.
அ) ெம்பரங்கு

ஆ) ெம்�ொர்க்கு

இ) ெம்பர்க்கங்கு

ஈ) ெம்பங்கு

குறுவினொ
1. யொருக்கு எ�்னப் பற்றிய அச்ைம் இல்்ல?
2. �க்களின் உள்்ளததில் நி்லமபற்று வொழ விரும்புபவர் மையயபவணடியது யொது?
சிறுவினொ
�க்களுக்குச் மையயபவணடிய மதைொணடு குறிததுத திருமூலர் கூறுவது யொது?
சிநதை்ன வினொ
அன்றைொட வொழ்வில் ெொம் பிறைருக்கு எததை்கய உதைவிக்்ளச் மையயலொம்?
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இயல்

எட்டு

கவிதைப்பேழை

மெய்ஞ்ஞான ஒளி
எ ப்ப டி யு ம் வ ா ழ ல ா ம் எ ன்ப து வி ல ங் கு க ளி ன் இ ய ல் பு .
இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்பது மனிதப் பண்பு. நாம்
எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை அறிஞர்கள் பலர் எடுத்துக்
கூறியுள்ளனர். ஐம்பொறிகளின் ஆசையை அடக்கி, அறிவின்
வழியில் சென்றால் வாழ்வாங்கு வாழலாம். அவ்வாறு வாழ
வேண் டி ய மு றை க ளை வி ள க் கு ம் கு ண ங் கு டி மஸ்தா ன்
சாகிபுவின் பாடல்களை அறிவ�ோம்.
கள்ளக் கருத்துகளைக் கட்டோடு அறுத்தவருக்கு
உள்ளிருக்கும் மெய்ஞ்ஞான ஒளியே பராபரமே!
காசை விரும்பிக் கலங்கிநின்று உன்பாத
ஆசை விரும்பாது அலைந்தேன் பராபரமே!
அறிவை அறிவ�ோருக்கு ஆனந்த வெள்ளமதாய்க்
கரையறவே ப�ொங்கும் கடலே பராபரமே!
அடக்கத் தாம்மாய ஐம்பொறியைக் கட்டிப்
படிக்கப் படிப்பு எனக்குப் பகராய் பராபரமே!
- குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
பகராய்	

- 	தருவாய்	

பராபரம் 		

ஆனந்த வெள்ளம் – இன்பப்பெருக்கு

– 	மேலான ப�ொருள்

அறுத்தவருக்கு – நீக்கியவர்க்கு

பாடலின் ப�ொருள்
மேலானப�ொருளே! தம் தீய எண்ணங்களை அடிய�ோடு அழித்தவர்கள் மனத்துள்ளே
எழுந்தருளி இருக்கும் உண்மையான அறிவு ஒளி ஆனவனே! உன் திருவடிகளின்மேல் பற்று
வைக்காமல், பணத்தின்மீது ஆசை வைத்ததால் நான் மனம் கலங்கி அலைகின்றேன்.
நீ உண்மை அறிவினை உணர்ந்தவர்களின் உள்ளத்துக்குள் இன்பப் பெருக்காய்க்
கரைகடந்து ப�ொங்கிடும் கடலாக விளங்குகின்றாய். மேலானப�ொருளே! ஐம்பொறிகளை
அடக்கி ஆள்வது மிகவும் அரியசெயலாகும். அப்பொறிகளின் இயல்பை உணர்ந்து
நல்வழிப்படுத்தும் அறிவினை எனக்குத் தந்து அருள்செய்வாயாக.
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நூல் ்வளி
குைஙகுடி மஸ்தொன் சாகிபுவின் இயற்�யர் சுல்தொன் அப்துல்கைாதெர். இேர் இளம்
ேயதிவைவய முறறும் து்றநதெேராகை ோழ்நதொர். சதுரகிரி, பு்றாம்ை, நாகைம்ை
முதெலிய ம்ைப்�குதிகைளில் தெேம் இயறறி ஞானம் ்�ற்றார். எககைாளக கைணணி,
மவனான்மணிக கைணணி, நநதீசுேரக கைணணி முதெைான நூல்கை்ள இயறறியுள்ளார். நம்
�ா்டப்�குதி குைஙகுடியார் �ா்டறவகைா்ே என்னும் ்தொகுப்பில் இருநது எடுககைப்�ட்டது.

கறபேதவ கற்றபின்
கணணி வ்கயில் பொடப்பட்ட பவறு பொடல்க்்ளத மதைொகுதது எழுதுக

மதிபபீடு
ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.
1. �னிதைர்கள் தைம் _____ தீய வழியில் மைல்ல விடொ�ல் கொக்க பவணடும்.
அ) ஐநதி்ணக்்ள

ஆ) அறுசு்வக்்ள

இ) ெொற்றி்ைக்்ள

ஈ) ஐம்மபொறிக்்ள

2. ஞொனியர் சிறைநதை கருததுக்்ள �க்களிடம் _____.
அ) பகர்நதைனர்

ஆ) நுகர்நதைனர்

இ) சிறைநதைனர்

ஈ) துறைநதைனர்

3. ‘ஆனநதைமவள்்ளம்‘ என்னும் மைொல்்லப் பிரிதது எழுதைக் கி்டப்பது
அ) ஆனநதை + மவள்்ளம்

ஆ) ஆனநதைன் + மவள்்ளம்

இ) ஆனநதைம் + மவள்்ளம்

ஈ) ஆனநதைர் + மவள்்ளம்

4. உள் + இருக்கும் என்பதை்னச் பைர்தமதைழுதைக் கி்டக்கும் மைொல் _____.
அ) உள்ப்ளயிருக்கும்

ஆ) உள்ளிருக்கும்

இ) உளிருக்கும் ஈ) உ்ளருக்கும்

குறுவினொ
1. உண்� அறி்வ உணர்நபதைொர் உள்்ளததில் நிகழ்வது யொது?
2. �னிதைனின் �னம் கலங்கக் கொரண�ொக அ்�வது யொது?
சிறுவினொ
குணங்குடியொர் பரொபரததிடம் பவணடுவன யொ்வ?
சிநதை்ன வினொ
ஐம்மபொறிக்்ளக் மகொணடு ெொம் மையயபவணடிய ெற்மையல்கள் யொ்வ?
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இயல்

எட்டு

உரைநடை உலகம்

அய�ோத்திதாசர்
சிந்தனைகள்

ஒ ரு வ ரு டை ய வ ாழ்க ் கை எ ன்ப து பி றந் து , வ ா ழ் ந் து ,
மறை வ த�ோ டு மு டி ந் து வி டு வ தி ல ் லை . நேர ் மை ய ா ன
சிந்தனையும் செயலும் ஒருவருக்கு வரலாற்றில் நிலையான
இடத்தைப் பெற்றுத்தருகின்றன. ஒரு காலத்தில் மக்களின்
மனத்தில் நின்றவர்கள் பிற்காலத்தில் மக்கள் நினைவிலிருந்து
மறைந் து ப �ோ கி ன்ற ன ர் . க ா ல வெள ்ள த் தி ல் மக்களா ல்
மறக்கப்பட்டு, பின்னர் நினைவுக்கு வரும் சிந்தனையாளர்களும் உண்டு. அத்தகைய
சிந்தனையாளர் ஒருவரைப் பற்றி அறிவ�ோம்.

அய�ோத்திதாசர் ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்
க ா ல த் தி ல் ப த ்த ொ ன்பதா ம் நூ ற்றாண் டி ன்
இறுதிப்பகுதியிலும் இருபதாம் நூற்றாண்டின்
முற்பகுதியிலும் வாழ்ந்தவர். இவர் பண்டைய
இலக்கிய, சமூக, சமய, வரலாற்று ஆய்வுகளில்
ஈ டு ப ட்டா ர் . அ வ ற் றி ன் அ டி ப்படை யி ல்
பு தி ய ச மு தா ய த ் தை க் க ட்டமை க் கு ம்
பெ ரு ம்ப ணி யி ல் ஈ டு ப ட்டா ர் . சமத் து வ ம் ,
பகுத்தறிவு ஆகிய க�ொள்கைகளை மக்களிடம்
ப ர வ ல ா க் கி ய வ ர்க ள் த ந ் தை பெ ரி ய ா ரு ம்
அண்ணல் அம்பேத்கரும் ஆவர். இவர்களுக்கு
முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தவர் அய�ோத்திதாசர்.
நல்ல சி ந ்தனை , சி றப்பா ன செ ய ல் ,
உ ய ர்வா ன ப ே ச் சு , உ வ ப்பா ன எ ழு த் து ,
ப ா ர ாட்ட த ்தக்க உ ழை ப் பு ஆ கி ய ஐ ந் து
ப ண் பு க ளை யு ம்
ஒ ரு சே ர ப்பெற்ற
சிந்தனையாளர்தான் அய�ோத்திதாசர். இவரைத் தென்னிந்தியச் சமூகச் சீர்திருத்தத்தின்
தந்தை என்று ப�ோற்றுவர்.

வாழ்க்கை
அய�ோத்திதாசர் 1845ஆம் ஆண்டு மே திங்கள் இருபதாம் நாள் சென்னையில் பிறந்தார்.
இவரது இயற்பெயர் காத்தவராயன் என்பதாகும். இவர் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் பிறந்தவர்
என்பதால் பள்ளிப்பருவத்தில் பல இன்னல்களுக்கு உள்ளானார். அய�ோத்திதாசப்
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ப ண டி தை ர் எ ன் ப வ ரி ட ம் இ வ ர் க ல் வி யு ம்
சிததை�ருததுவமும் பயின்றைொர்; தைம்மீது அன்பு
கொட்டிய அநதை ஆசிரியரது மபய்ரபய தை�து
மபயரொக ்வததுக்மகொணடொர். நீலகிரிக்குச்
ம ை ன் று அ ங் கு வ ொ ழ் ந தை அ ப ய ொ த தி தை ொ ை ர் ,
தி ரு � ண த தி ற் கு ப் பி றை கு ப ர் � ொ வு க் கு ச்
மைன்றைொர். அங்குக் கூலிதமதைொழிலொ்ளர்க்ளொக
பவ்ல
ம ை ய து வ ந தை
தை மி ழ ர் க ளி ன்
உ ரி ் � க ளு க் க ொ க இ வ ர் ப ொ டு ப ட் ட ொ ர் .
பி ன் ன ர் இ வ ர் தை மி ழ் ெ ொ ட் டு க் கு த தி ரு ம் பி
ஒடுக்கப்பட்படொர் உரி்�க்கொகவும் அவர்களின்
முன்பனற்றைததிற்கொகவும் பொடுபட்டொர்.

சிந்ததனகளின் அடித்தளம்
அபயொததிதைொைர் தைமிழ் �ட்டு�ன்றி, பொலி, வடம�ொழி, ஆங்கிலம் ஆகிய ம�ொழிகளிலும்
பதைர்ச்சிமபற்றிருநதைொர்; இலக்கியம், இலக்கணம், கணிதைம், �ருததுவம், ை�யததைததுவம்
உள்ளிட்ட பல்து்றை நூல்க்்ளயும் ஆழ்நது கற்றைொர். இததை்கய ஆழ்நதை படிப்பப அவரது
புது்�யொன சிநதை்னகளுக்கு அடிததை்ள�ொக அ்�நதைது.

இதழபபேணி
1 9 0 7 ஆ ம் ஆ ண டு ம ை ன் ் ன யி ல் ஒ ரு ் ப ை ொ த தை மி ழ ன் எ ன் னு ம் வ ொ ர இ தை ் ழ
கொலணொ வி்லயில் மதைொடங்கினொர். ஓர் ஆணடிற்குப்பின் அவவிதைழின் மபய்ரத
தைமிழன் என �ொற்றினொர். உயர்நி்ல்யயும் இ்டநி்ல்யயும் க்டநி்ல்யயும்
பொகுபடுததி அறியமுடியொதை �க்களுக்கு நீதி, பெர்்�, ைரியொன பொ்தை ஆகியவற்்றைத
மதைளிவுபடுததுவபதை இவவிதைழின் பெொக்கம் என்று அபயொததிதைொைர் குறிப்பிட்டொர். இவர்
‘தைமிழன்’ இதைழ் மூலம் தைமிழ்ெொடு �ட்டு�ன்றி ்�சூர், பகொலொர், ஐதைரொபொத, இரங்கூன்,
�பலசியொ, ஆஸ்திபரலியொ, மதைன் ஆப்பிரிக்கொ பபொன்றை ெொடுகளில் வொழ்நதை தைமிழர்களுக்கும்
பகுததைறிவுச் சிநதை்ன, இன உணர்வு, ைமூகச் சிநதை்ன ஆகியவற்்றை ஊட்டினொர். இவர்
தை�து நூல்கள் மூல�ொகவும் தை�து சீர்திருததைச் சிநதை்னக்்ள மவளியிட்டொர்.

கல்விச் சிந்ததனகள்
ஒரு �னிதைனின் அறிவு வ்ளர்ச்சிமபறை பவணடு�ொனொல், கல்வி அறிவு அவசியம் என்று
அபயொததிதைொைர் கருதினொர். நிலவு ெொளும் வ்ளர்நது முழுநிலவொகி ஒளிவீசுவதுபபொல்
கல்வி நிறுவனங்களில் அறி்வ வ்ளர்க்கும் நூல்கள் கற்பிக்கப்படபவணடும்; கல்விபயொடு
் க த ம தை ொ ழி ல் , ப வ ்ள ொ ண ் � , ் தை ய ல் ,
� ர ம் வ ்ள ர் த தை ல் ப ப ொ ன் றை வ ற் ் றை யு ம்
்தரிந்து ்தளி்வொம்
கற்கபவணடும் என்று இவர் வலியுறுததினொர்.
ை ங் க க ொ ல ப் ம ப ண க ் ்ள ப் ப ப ொ ல ப வ ,
அ்யொத்திதொ�ர் பேதிபபித்த நூல்கள்
இக்கொலப் மபணகளும் கல்விகற்றுத தைம்
வ�ாகைர் எழுநூறு, அகைத்தியர் இருநூறு,
வொழ்க்்க்யத தைொப� அ்�ததுக்மகொள்ளும்
சிமிடடு இரத்திரனச் சுருககைம், �ாைோகை்டம்.
உரி்�்யப் மபறைபவணடும் என்றும் இவர்
எடுதது்ரததைொர்.
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வொழும் முத்ற

்தரிந்து ்தளி்வொம்

� க் க ள் வ ொ ழ ப வ ண டி ய மு ் றை
ப ற் றி ய அ ப ய ொ த தி தை ொ ை ரி ன் சி ந தை ் ன க ள் எ ன் � கு த் தெ றி வு ப் பி ர ச் ச ா ர த் தி ற கு ம்
சிறைப்பொன்வயொகும். �க்கள் அ்னவரும் சீ ர் தி ரு த் தெ க
கை ரு த் து கை ளு க கு ம்
அ ன் பு ம க ொ ண டு
வ ொ ழ ப வ ண டு ம் ; மு ன் வ ன ா டி கை ள ா கை த் தி கை ழ் ந தெ ே ர் கை ள்
ப க ொ ப ம் , ம ப ொ றை ொ ் � , ம ப ொ ய , க ்ள வு � ண டி தெ ம ணி அ வ ய ா த் தி தெ ா ச ரு ம்
பபொன்றைவற்்றைத தைம் வொழ்விலிருநது நீக்கி தெஙகைேயல் அப்�ாது்ரயாரும் ஆோர்கைள்.
வொழபவணடும்; பிறை உயிர்களுக்குத துன்பம்
- தெந்தெ ்�ரியார்
மையயக்கூடொது; ப�லும் �தி்ய அழிக்கும்
ப ப ொ ் தை ப் ம ப ொ ரு ள் க ் ்ள க் ் க ய ொ லு ம்
மதைொடுதைல் கூடொது; ஒரு குடும்பததில் அன்பும் ஆறுதைலும் நி்றைநதைொல், அக்குடும்பம் வொழும்
ஊர் முழுவதும் அன்பும் ஆறுதைலும் மபறும்; ஊர்கள் அன்பும் ஆறுதைலும் மபறு�ொனொல் ெொடு
முழுவதும் அன்பும் ஆறுதைலும் மபற்றுத திகழும்; இததை்கய ெொட்டில் புலியும் பசுவும் ஒபர
நீர்தது்றையில் நீர் அருநதும் என்ப்வ அபயொததிதைொைர் கருததுகள்.

ததலதமத் தகுதி
ஒ ரு ெ ொ ட் டு க் கு வ ழி க ொ ட் டு ம் தை ் ல வ ர் எ த தை ் க ய வ ர ொ க இ ரு க் க ப வ ண டு ம்
எ ன் ப ் தை அ ப ய ொ த தி தை ொ ை ர் வி ்ள க் கு கி றை ொ ர் . ' � க் க ளு ம் அ வ ர் தை ம் ப ெ ொ க் க ங் க ளு ம்
மபரு்�ப்படததைக்கனவொக இருக்கபவணடு�ொனொல், அவர்களுக்கு ஒரு சிறைநதை வழிகொட்டி
அ்�யபவணடும். அவர் �க்களுள் �ொ�னிதைரொக, அறிவொற்றைல்மபற்றைவரொக, ென்மனறி்யக்
க்டப்பிடிப்பவரொக இருக்கபவணடும். அப்படிப்பட்ட தை்லவ்ர வணக்கததிற்கு உரியவரொக
�க்கள் ஏற்பொர்கள்; கடவும்ளனத துதிப்பொர்கள்' என்பது அபயொததிதைொைர் கருதது.

மககளும் மதையும்
�க்க்்ளயும் �்ழ்யயும் மதைொடர்புபடுததி அபயொததிதைொைர் கூறும் கருதது
சிநதிக்கததைக்கதைொகும். 'வொனம் மபொயப்பதைற்குக் கொரணம் ஒழுக்கமுள்்ள ஞொனிகள்
இல்லொ்�பய. ஞொனிகள் இல்லொ்�க்குக் கொரணம் நீதியும் மெறியும் வொய்�யும்
நி்றைநதை அறிவொளிகள் இல்லொ்�யொகும். அறிவொளிகள் இல்லொ்�க்குக் கொரணம்
ஆட்சிததிறைனும் அன்பும் உ்டய அரைர்கள் இல்லொ்�பய. அததை்கய அரைர்கள்
இ ல் ல ொ ் � க் கு க் க ொ ர ண ம் க ல் வி , அ றி வு ,
அ ரு ள் , ஒ ழு க் க ம் , ஒ ற் று ் � ஆ கி ய ன
்தரிந்து ்தளி்வொம்
உ ் ட ய கு டி க ள் இ ல் ல ொ ் � ப ய எ ன் று
கூறுவதைன்மூலம் ெல்ல குடி�க்கள் இல்லொதை
அ்யொத்திதொ�ர் எழுதிய நூல்கள்
ெொட்டுக்கு இயற்்ககூட உதைவொது' என்கிறைொர்
பு த் தெ ர து ஆ தி வ ே தெ ம் , இ ந தி ர ர் வ தெ ச
அபயொததிதைொைர்.
ச ரி த் தி ர ம் , வி ே ா கை வி ள க கை ம் , பு த் தெ ர்
�மத்துவம்
சரித்திரப்�ா முதெலியன.
தி ரு ே ள் ளு ே ர் ,
ஔ ் ே ய ா ர்
ஆகிவயாரின் �்்டப்புகைளுககுப் ்�ௗத்தெக
வகைாட�ாடுகைளின் அடிப்�்்டயில் புதிய
விளககைஙகை்ள எழுதியுள்ளார்.

அபயொததிதைொைர், �க்கள் அ்னவரும்
ை � உ ரி ் � ம ப ற் று ச் ை � த து வ � ொ க
வ ொ ழ ப வ ண டு ம் எ ன் று வி ரு ம் பி ன ொ ர் .
க ல் வி , ப வ ்ள ொ ண ் � , க ொ வ ல் து ் றை
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ப ப ொ ன் றை அ ் ன த து த து ் றை க ளி லு ம்
்தரிந்து ்தளி்வொம்
� க் க ள் அ ் ன வ ரு க் கு ம் ை � வ ொ ய ப் பு
வ ழ ங் க ப வ ண டு ம் ; ஊ ர ொ ட் சி , ெ க ர ொ ட் சி ,
ை ட் ட � ன் றை ம் ,
ெ ொ ட ொ ளு � ன் றை ம் ்ச ன் ் ன தெ ா ம்� ரத் தி ல் உள்ள சி த் தெ
பபொன்றைவற்றிலும் எல்லொ வகுப்பினருக்கும் ஆ ர ா ய் ச் சி ் ம ய த் து ்ட ன் இ ் ை ந தெ
அ வ ய ா த் தி தெ ா ச
உரிய பிரதிநிதிததுவம் வழங்கப்படபவணடும்; ம ரு த் து ே ம ் ன க கு
இ வ ற் றி ல் இ ந து , ம ப ௌ த தை ர் , கி றி த து வ ர் , �ணடிதெர் மருத்துேம்ன என்று ்�யர்
இ சு ல ொ மி ய ர் , ஆ ங் கி ப ல ொ இ ந தி ய ர் , சூட்டப்�டடுள்ளது.
ஐ ப ர ொ ப் பி ய ர் ப ப ொ ன் றை அ ் ன வ ரு க் கு ம்
வொயப்பளிக்கபவணடும் எனத மதைொடர்நது வலியுறுததிவநதைொர் அபயொததிதைொைர்.

திரொவிை மகொஜன �ஙகம்
அ ப ய ொ த தி தை ொ ை ர் தை � து ம க ொ ள் ் க க ் ்ள வ லி யு று த தை வு ம் ஒ டு க் க ப் ப ட் ப ட ொ ர்
உரி்�க்்ளப் பொதுகொக்கவும் 1892 ஆம் ஆணடு திரொவிட �கொேன ைங்கம் என்னும்
அ்�ப்்பத பதைொற்றுவிததைொர். இவவ்�ப்பு ைொ்லகள் அ்�ததைல், கொல்வொயகள்
ப ர ொ � ரி த தை ல் , கு டி க ளி ன் ப ொ து க ொ ப் பு க் கு க் க ொ வ ல் து ் றை யி ன ் ர நி ய மி த தை ல் ,
மபொது�ருததுவ�்னகள் அ்�ததைல், சிற்றூர்கள்பதைொறும் கல்விக்கூடங்கள் ஏற்படுததுதைல்
பபொன்றைவற்றுக்கொகவும் பபொரொடியது.

அரசியல் விடுததலயும் மககள் உரிதமயும்
விடுதை்ல என்பது மவறும் ஆட்சி�ொற்றைம் �ட்டு�ன்று. அது �க்களின் வொழ்க்்கயில்
ெல்ல �ொற்றைங்க்்ள ஏற்படுததுவதைொக அ்�யபவணடும் என்பது அபயொததிதைொைர் கருதது.
'சுயரொஜ்ஜியததின் பெொக்கம் அதிகொரத்தைக் ்கப்பற்றுவதைொக �ட்டும் இருக்கக்கூடொது;
�க்களின் ைமூக மபொரு்ளொதைொர வ்ளர்ச்சி்யயும் உள்்ளடக்கியதைொக அஃது அ்�யபவணடும்.
�க்கள் வொழ்க்்கயில் �ொற்றைம் உணடொனொல் ஒழிய, ெொடு முன்பனறை முடியொது' என்று
ஆணிததைர�ொகக் கூறினொர் அபயொததிதைொைர்.

தனித்தன்தம
அபயொததிதைொைர் கொலததில் பணடிதைர், புலவர், ெொவலர், பபச்ைொ்ளர், எழுததைொ்ளர்
எனப் பலர் இருநதைனர். ஆயினும், பகுததைறிவு, இலக்கியம், ைமூகம், ை�யம், அரசியல்,
வரலொறு, மதைொழில் முன்பனற்றைம் ஆகியவற்றில் அக்க்றைமகொணடு புதிய சிநதை்னக்்ள
வி்தைததைவர் அபயொததிதைொைபர. எனபவ, அவ்ர அன்்றைய தைமிழர்கள் தைனிததைன்்�
உ்டய சிநதை்னயொ்ளரொக �திததைனர்.
அபயொததிதைொரின் சிநதை்னகள் ஒரு தைனி�னிதைரின் சிநதை்னக்ளொக �ட்டும்
அ்�யொ�ல், அகன்றை ைமுதைொயததில் விழிப்புணர்்வயும் எழுச்சி்யயும் ஏற்படுததும்
சிததைொநதைங்க்ளொக வி்ளங்கின என உறுதியொகக் கூறைலொம்.

கறபேதவ கற்றபின்
ைமூகச் சீர்திருததைததிற்குப் பொடுபட்ட ைொன்பறைொர்களின் மபயர்க்்ளத திரட்டுக.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. அய�ோத்திதாசர்_____சமூகச்சீர்திருத்தத்தின் தந்தை என்று ப�ோற்றப்படுகிறார்.
			

அ) தமிழக

ஆ) இந்திய

இ) தென்னிந்திய

ஈ) ஆசிய

2. அய�ோத்திதாசர் நடத்திய இதழ்_____.
			

அ) ஒருபைசாத் தமிழன்		

ஆ) காலணாத் தமிழன்

			

இ) அரைப்பைசாத் தமிழன்		

ஈ) அரையணாத் தமிழன்

3. கல்விய�ோடு _____ கற்க வேண்டும் என்பது அய�ோத்திதாசர் கருத்து.
			

அ) சிலம்பமும்			

ஆ) கைத்தொழிலும்

			

இ) கணிப்பொறியும்			

ஈ) ப�ோர்த்தொழிலும்

4. அய�ோத்திதாசரின் புதுமையான சிந்தனைகளுக்கு அடித்தளமாக அமைந்தது
அவரது ________.
		

அ) ஆழ்ந்த படிப்பு 			

ஆ) வெளிநாட்டுப்பயணம்

		

இ) இதழியல் பட்டறிவு 		

ஈ) ம�ொழிப்புலமை

5. 	மக்களின் ஒழுக்கத்துடன் த�ொடர்புடையது ________.
		

அ) வானம்

ஆ) கடல்

இ) மழை

ஈ) கதிரவன்

குறுவினா
1. அய�ோத்திதாசரிடம் இருந்த ஐந்து பண்புகள் யாவை?
2. ஒரு சிறந்த வழிகாட்டி எவ்வாறு இருக்கவேண்டும் என அய�ோத்திதாசர் கூறுகிறார்?
3. திராவிட மகாஜன சங்கம் எவற்றுக்காகப் ப�ோராடியது?
சிறுவினா
1. அய�ோத்திதாசரின் இதழ்ப்பணி பற்றி எழுதுக.
2. அரசியல் விடுதலை பற்றிய அய�ோத்திதாசரின் கருத்துகள் யாவை?
நெடுவினா
வாழும் முறை, சமத்துவம் ஆகியன பற்றிய அய�ோத்திதாசரின் சிந்தனைகளைத் த�ொகுத்து
எழுதுக.
சிந்தனைவினா
ஒ ரு ச மூ க ம் உ ய ர்வடை ய வேண் டு மா ன ா ல் மக்க ளி ட ம் இ ரு க்க வேண் டி ய
உயர்பண்புகள் யாவை?
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இயல்

எட்டு

விரிவானம்

மனித யந்திரம்

ஒ ரே ம னி த னு க் கு ள் இ ர ண் டு வ கை ய ா ன ப ண் பு க ள்
பு தைந் து கி ட க் கு ம் எ ன் கி ன்ற ன ர் உ ள வி ய ல் அ றி ஞ ர்க ள் .
நல்லதையே நி னைத் து , நல்லதையே செ ய ்வ து ஒ ன் று ;
தீயனவற்றைச் செய்யத் தூண்டுவது மற்றொன்று. இவற்றுள்
எப்பண்பு மேல�ோங்கி இருக்கிறத�ோ, அத்தகைய செயல்களையே
மனிதர்கள் செய்வர். தவறு செய்யும் எண்ணம் த�ோன்றும்போது
அ தனை அ ட க் கி , நேர ் மை ய ா க வ ாழ்வதே உ ய ர்ந்த ம னி தர்க ளி ன் இ ய ல் பு .
இக்கருத்துகள் ப�ொதிந்த கதைய�ொன்றை அறிவ�ோம்.
மீனாட்சிசுந்தரம் ஒரு ஸ்டோர் குமாஸ்தா. அவருக்குச் சென்ற நாற்பத்தைந்து
வருடங்களாக அதே பாதை, அதே வீடு, அதே பலசரக்குக் கடையின் கமறல்தான் விதி.
கடையும் மீனாட்சிசுந்தரமும் ஒன்றாக வளர்ந்தார்கள்; ஆனால் ஒட்டி வளரவில்லை.
கடையில் வரவுசெலவு வளர்ந்தது; மீனாட்சிசுந்தரத்துக்குக் கவலையும் வளர்ந்தது.
மீ ன ா ட் சி சு ந ்த ர ம் ப ற் று வ ர வு க் க ண க் கு க ளி ல் உ ள ்ள சி க்கல்களையெல்லா ம்
அற்புதமாகத் தீர்த்துவைப்பார். அந்தக்காலத்தில் புன்னை எண்ணெய்க் குத்துவிளக்கடியில்
இரவு பன்னிரண்டுமணிவரை மல்லாடுவார். இப்பொழுதும் அந்த மல்லாட்டத்திற்கெல்லாம்
கு றைச்ச ல் இ ல ் லை ; ஆ ன ா ல் இ ப் ப ொ ழு து மி ன்சா ர வி ள க் கு ம் வி சி றி யு ம்
உடன்விழித்திருக்கும்.
அவரது சம்பளமும் ஆமைவேகத்தில் 'ஓடி' மாதத்துக்கு இருபது ரூபாய் என்ற
எல்லையை எட்டிவிட்டது. வீட்டு வரவுசெலவுக் கணக்கு மட்டும் அவருடைய இந்திரஜால
வி த ் தை க ளு க்கெல்லா ம் மீ றி , உ ல க ள ந ்த பெ ரு மாளா க , சென்ற நாற்ப த ் தை ந் து
வருடங்களாகப் பெருகிக் க�ொண்டு வருகிறது.
மழையானாலும் பனியானாலும் ஆற்றில் குளித்துவிட்டு ஈரவேட்டியைச் சற்று
உயர்த்திய கைகளால் பின்புறம் பறக்கவிட்டுக்கொண்டு, உலர்ந்தும் உலராத நெற்றியில்
விபூதி, குங்குமம், சந்தனம் விகசிக்க அவர் செல்லும் காட்சியைச் சென்ற நாற்பத்தைந்து
வருடங்களாகக் கண்டவர்களுக்கு நன்றாக முடுக்கிவிடப்பட்ட பழுதுபடாத யந்திரம்
ஒன்று நினைவிற்கு வரும்.
மீனாட்சிசுந்தரம் மிகவும் சாது; அதாவது, விநயமாக இருக்கவேண்டும், தம்மைப்
பாதுகாத்துக்கொள்ள உண்மை, நாணயம் முதலிய பழக்கங்களைக் கைக்கொள்ளவேண்டும்
என்று உறுதிப்பட்டவர். ஆனால் பெட்டிப் பாம்பாக அடங்கிக்கிடக்கும் அவரது உள்ளத்தில்,
அலாவுதீன் ஜீனியைப்போல் ஆசை பூதாகாரமாய் விரிந்து, அவரது சித்தப்பிரபஞ்சத்தையே
கவித்து ஆக்கிரமித்துக்கொண்டது.
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இநதை�னம் இருக்கிறைபதை, மீனொட்சிசுநதைரததுக்கும் அஃது உணடு. நீறுபூததை மெருப்்ப
ப வ தை ொ ந தி க ள் ம ப ரி ய வி ஷ ய ங் க ளு க் கு உ ப � ொ ன ம் ம ை ொ ல் லு வ ொ ர் க ள் . ஆ ் ை ் ய ப்
மபொறுததைவ்ர அநதை உப�ொனததைொல் மீனொட்சிசுநதைரம் மபரிய�னுஷர்தைொன்.
'மீனொட்சியொ! அநதை அப்பொவிப் பயல்!' என்று பலர் துச்ை�ொகக் கருதுவொர்கள்.
முகததிற்மகதிபரயும் மைொல்லுவொர்கள். அப்படிப்பட்ட 'அப்பொவி'ப் பிரொணியின் �னததில்
பு்கநது கவிகிறைது ஆ்ை. வீட்டில் குழந்தைக்குப் பொல் தைட்டொ�லிருக்க - ஏன், பொல்விற்று
ெொலுகொசும் ைம்பொதிக்க – �ொடும் கன்றும் வொங்கபவணடும்! மதைற்குதமதைரு �ொவன்னொவுக்கு
'ப�படொவர்' மையதைநிலத்தைத திருப்பபவணடும். இது�ட்டு�ொ? கொல்ப�ல் கொல்பபொட்டு, 'ஏ
மீனொட்சி!' என்று தைொம் அ்ழக்கப்படுவதுபபொல், தைம் இஷ்டப்படி ஆட ஒரு மீனொட்சி ஸ்படொர்
க்டயும் ்கக்குள்வரபவணடும்.
ஒருமு்றை மகொழும்புக்குப் பபொயவிட்டுத தைங்க அ்ரஞொண, கடிகொரச்ைங்கிலி,
வொட்டைொட்ட�ொன உடம்பு, ்கயில் ெல்ல மரொக்கம் முதைலிய ைகல ்வபவங்களுடனும்
தி ரு ம் ப ப வ ண டு ம் . ம தை ரு வி ல் எ தி ப ர வ ரு கி றை வ ர் எ ல் ல ொ ரு ம் து ண ் ட இ டு ப் பி ல்
கட்டிக்மகொணடு, பல்்ல இளிததைவணணம் 'அணணொச்சி மைௌக்கிய�ொ?' என்று பகட்க
பவணடும்!
தினைரி பணப்புழக்கம் எல்லொம் அவர் ்கயில்தைொன். க்டசியொய, தைனியொகக் க்ட்யப்
பூட்டிச்ைொவி்ய எடுததுக்மகொணடு பபொகிறைவரும் அவர்தைொன். அபதைை�யததில்தைொன்
க்டக்குக் கூப்பிடுகிறை தூரததில் இருக்கும் ரயில்பவ ஸ்படஷனில் ஐநது நிமிஷம்
நின்றுவிட்டுத தூததுக்குடி வணடி புறைப்படுகிறைது. டிக்கட் வொங்கிக்மகொணடு ரொததிரிபயொடு
ரொததிரியொகக் கம்பி நீட்டிவிடலொம். டிக்கட்டுக்கு �ட்டிலும் பணம் எடுக்கத தினைரி க்டயில்
புரளும் பணம் பபொதும்.
மூ ் ல த ம தை ரு வி ல் � ற் றை இ ட ங் க ம ்ள ல் ல ொ ம் ஒ டு ங் கி வி ட் ட ன . ஸ் ப ட ொ ரி ல்
மபட்டியடிப�ல் ஒற்்றை மின்ைொரவி்ளக்குப் பிரகொசிக்கிறைது. மீனொட்சிசுநதைரம் ஓ்லப்பொயில்
உட்கொர்நதுமகொணடு ப�்ேயின் ப�லுள்்ள சிட்்டப்புததைகததில் ஏபதைொ பதிநதுமகொணடு
இருக்கிறைொர்.

்தரிந்து ்தளி்வொம்
ம ா கை ா ணி , வீ ச ம் வ � ா ன் ்ற ் ே
அ க கை ா ை த் தி ல் ே ழ க கி லி ரு ந தெ
அள்ேப்்�யர்கைளாகும்.
அ ை ா , ச ல் லி , து ட டு எ ன் � து
அ க கை ா ை த் தி ல் ே ழ க கை த் தி ல் இ ரு ந தெ
நாையப் ்�யர்கைள் ஆகும். �தினாறு
அைாககைள் ்கைாண்டது ஒரு ரூ�ாய்.
அதெனால்தொன் இன்றும் வ�ச்சுேழககில்
அ ் ர ரூ � ா ் ய எ ட ்ட ை ா எ ன் று ம்
கை ா ல் ரூ � ா ் ய ந ா ை ை ா எ ன் று ம்
கூறுகின்்றனர்.

" சு ப் பு வி ன் க ண க் கு . ெ ொ லு , ெ ொ ல ் ர ,
ெொல்ரபய �ொகொணி, ெொல்ரபய �ொகொணியும்
ஒரு ைல்லியும், ெொல்ரபய �ொகொணி ஒரு
ைல்லி, ஒருதுட்டு, ெொலு, ஒம்பது, அஞ்சு ைல்லி!...
ை வ த து ப் ப ய லு க் கு க் கு டு த து க் கு டு த து க்
கட்டு�ொ? ெொ்்ளக்கு வரட்டும் மைொல்லபறைன்”
ம ெ ற் றி யி ல் வ ழி யு ம் வி ய ர் ் வ ் ய த
து்டததுவிட்டு ரொ்�யொவின் பபபரட்்டத
தி ரு ப் பி க் கூ ட் ட ஆ ர ம் பி த தை ொ ர் .
" வீ ை ம் ,
அ்ரக்கொல், அ்ரபய அ்ரக்கொல்..."
மீ ன ொ ட் சி சு ந தை ர த து க் கு
� ன ம்
கணக்கில் லயிக்கவில்்ல. மபட்டியில் மூடி
் வ த தை ொ ர் . ' தூ த து க் கு டி வ ண டி இ ன் னு ம்
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புறப்படவில்லையே!' என்ற எண்ணம் திடீரென்று உதித்தது. 'சவத்தைக் கட்டி எத்தனை
நாள்தான் மாரடிப்பது!' என்று முணுமுணுத்தார். நெற்றியில் குபீர் என்று வியர்வை
எழும்பியது. பெட்டிச்சொருகை அனாவசிய பலத்தை உபய�ோகித்து வெளியே இழுத்தார்.
உள்ளேயிருந்த சில்லறையும் ரூபாயும் குலுங்கிச் சிதறின. செம்பு, நிக்கல், வெள்ளி
என்று பாராமல் மடமடவென்று எண்ணினார். நாற்பதும் சில்லறையும் இருந்தது.
அவசர அவசரமாக எடுத்து மடியில் க�ொட்டிக்கொண்டு, விளக்கை அணைத்து, மடக்குக்
கதவுகளைப் பூட்டினார்.
சாவிக்கொத்து கையில் இருக்கிற உணர்வுகூடஇல்லாமல் வேகமாக ஸ்டேஷனை
ந�ோக்கி நடந்தார்.
'நாற்பத்தைந்து வருஷமாக உழைத்துப் ப�ோட்டும் என்ன பலன்? நாக்குக்கு ருசியாகச்
சாப்பிட முடிந்ததா? என்ன பண்ணிவிடுவான்?'
க�ொஞ்சதூரம் சென்றபிறகுதான் செருப்பைக்கூடக் கடையிலேயே வைத்துவிட்டு
வந்துவிட்டார் என்ற உணர்வு தட்டியது.
நல்லகாலமாக எதிரில் யாரையும் காண�ோம். 'பார்த்தால்தான் என்ன? கடையைப்
பூட்டினபிறகு நேரே வீட்டிற்குத்தான் ப�ோகவேண்டுமா? நம்ம நினைப்பு அவனுக்கெப்படி
தெரியும்?'
ஸ்டேஷனுக்கு வந்தாய்விட்டது. பெட்ரோமாக்ஸ் விளக்கடியில் தூங்கும் சில்லறைச்
சிப்பந்திகள், பக்கத்து வெற்றிலைபாக்குக் கடையில் வாயடிக்கும் ப�ோர்ட்டர்கள்!
வெளிக்கேட்டில் அவ்வளவு கூட்டம் இல்லை. ரயிலுக்குக் கூட்டம்இருக்காததும் நல்லதுதான்
என்று நினைத்து உள்ளுக்குள்சந்தோஷப்பட்டுக்கொண்டார்.
டி க்கட்க வு ண ்ட ரி ல்
பத்தேகாலணாவைக் க�ொடுத்து
டி க்கெ ட் வ ா ங் கி க் க ொ ண் டு
பி ளாட்பா ர த் தி ல்
நு ழை ந ்தா ர் . வ ண் டி வ ந் து
நி ன் று க� ொ ண் டி ரு க் கி ற து .
பு றப்ப ட
இ ன் னு ம்
ப த் து
நி மி ஷ ம் . ஒ ரு வ ரு ம் இ ல்லாத
தனி வண்டியில் ஏறி, ஜன்னல்
அ ண ் டை யி ல் உ ட்கார்ந்தா ர் .
வண்டி எப்பொழுது புறப்படும்
எ ன்பதை ஆ வ ல ா க அ றி ய
எ ஞ் சி ன் ப க்க ம் தி ரு ம் பி ப்
பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்.
"மீனாட்சிசுந்தரம்… ஏது இந்த ராத்திரியில்!" என்றது கம்பீரமான ஒருகுரல். வேறு
ஒருவரும் இல்லை. ரயில்வே ப�ோலீஸைச் சேர்ந்த அவரது நண்பர் கலியாணசுந்தரம்.
திடுக்கிட்டுத் திரும்பினார்.
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ப�ோலீஸ்காரர்! மீனாட்சிசுந்தரம் நண்பரைப் பார்க்கவில்லை; காக்கி உடையைத்தான்
பார்த்தார்! தன்னையறியாமல் அவரது வாய், "தூத்துக்குடிவரை!" என்றது.
"என்ன அவசரம்! நான் உங்களை மணியாச்சியில் பார்க்கிறேன்!" என்று ச�ொல்லி,
அளவெடுத்து வைக்கும் பெருமிதமான நடையுடன் ஸ்டேஷன் மாஸ்டரை நாடினார்
கலியாணசுந்தரம்.
மீனாட்சிசுந்தரத்துக்கு நுனிநாக்குமுதல் அடித்தொண்டைவரை ஒரே வறட்சி; கண்கள்
சுழன்றன.
"கலர்! ச�ோடா!" என்று நீட்டினான் ச�ோடாக்காரன். 'பூப்!' என்று ஏப்பமிட்டுக்கொண்டே
ஓரணாவை அவன் கையில் க�ொடுத்துவிட்டுப் பலகையில்சாய்ந்து கண்ணை மூடினார்.
'கலியாணி பார்த்துவிட்டானே! நாளைக்கு நம் குட்டு வெளிப்பட்டுப் ப�ோகுமே!'
ரயில் விஸில் கிரீச்சிட்டது. மீனாட்சிசுந்தரம் அவசர அவசரமாகக் கதவுப்பக்கம் வந்து
ரயிலை விட்டு இறங்கினார்.
மெதுவாக, நிதானமாக ஸ்டேஷனைவிட்டு வெளியேறி ஸ்டோர்பக்கமாக நடந்தார்.
வழியில் சிறிதுதூரம் செல்கையில்தான் பாஸ் இல்லாமல் எப்படிக் கப்பலில் செல்வது என்ற
ஞாபகம் வந்தது. 'புத்தியைச் செருப்பால்தான் அடிக்கணும்!' என்று ச�ொல்லிக்கொண்டார்.
அவருக்குத் தமது ஆபத்தான நிலைமை அப்பொழுதுதான் தெளிவாயிற்று. உடல்நடுங்கியது.
	ஸ்டோருக்கு வந்துவிட்டார். கதவைத் திறந்து, விளக்கை ஏற்றினார். மடியில்
இருந்த சில்லறையைப் பெட்டிக்குள் வைத்துவிட்டு, சிட்டையை எடுத்து, 'மீனாட்சி பற்று
பதின�ொன்றே காலணா' என்று எழுதினார்.
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�றுபடியும் வி்ளக்கு அ்ணநதைது. கொலில் மைருப்்ப �ொட்டிக்மகொள்ளும் ைப்தைம்; பூட்டு
கிளிக் என்றைது.
முதைலொளி வீட்்ட பெொக்கிச் ைருக்ைருக்மகன்றை மைருப்புச் ைப்தைம்.
முதைலொளி கொற்றுக்கொக மவளிபய விசிப்பல்கயில் தூங்குகிறைொர்.
"ஐயொ! ஐயொ!" என்றைொர் மீனொட்சிசுநதைரம்.
"என்னபவ, இவவ்ளவு பெரம்!" என்று புரணடுமகொணபட மகொட்டொவிவிட்டொர் முதைலொளி
ஐயொ.
"இல்பல, பைொலி இருநதைது. எம்பததுபல இன்னக்கி பதிமனொணபணகொலணொ
எழுதியிருக்பகன்!" என்றைொர் மீனொட்சிசுநதைரம். அப்மபொழுதும் அநதை ெொவறைட்சி பபொகவில்்ல.
"ைரி! விடியமன வரப்பபொ மூக்கமன வணடி்யப் பபொட்டுக்கிட்டு வரச்மைொல்லும்.
ைந்தைக்குப் பபொகணும்!" என்றைொர். மைொல்லிவிட்டுக் மகொடுங்்க்யத தை்லக்கு
்வததுக்மகொணடு கண்ண மூடிக்மகொணடொர்.
மீனொட்சிசுநதைரம் முதைலொளி ஐயொ்வச் ைற்றுபெரம் பொர்ததுக்மகொணபட நின்றைொர்.
அப்புறைம் ம�துவொகத திரும்பி ெடநதைொர்.

நூல் ்வளி
சி று கை ் தெ ம ன் ன ன் எ ன் று வ � ா ற ்ற ப் � டு ம்
புது்மப்பித்தெனின் இயற்�யர் ்சா.விருத்தொசைம்.
சிறுகை்தெகைளில் புதுப்புது உத்திகை்ளக ்கையாண்டேர்
எ ன் று இ ே ் ர த் தி ்ற ன ா ய் ே ா ள ர் கை ள் வ � ா ற று கி ன் ்ற ன ர் .
நூ ற று க கு வ ம ற � ட ்ட சி று கை ் தெ கை ் ள ப் � ் ்ட த் து ள் ள ா ர் . சி ை
தி்ரப்�்டஙகைளுககுக கை்தெ, உ்ரயா்டலும் எழுதியுள்ளார்.
கை்டவுளும் கைநதெசாமிப்பிள்்ளயும், சா�விவமாசனம், ்�ான்னகைரம்,
ஒ ரு ந ா ள் கை ழி ந தெ து வ � ா ன் ்ற ன இ ே ர து சி று கை ் தெ கை ளு ள்
புகைழ்்�ற்ற்ே.
மணிக்கைாடி இதெழில்
தெரப்�டடுள்ளது.

்ேளியான புது்மப்பித்தெனின் சிறுகை்தெ ஒன்று இஙகுத்

கறபேதவ கற்றபின்
வறு்�யிலும் மைம்்�யொக வொழ்நதை யொபரனும் ஒருவ்ரப் பற்றிய மையதி்ய
அறிநதுவநது வகுப்ப்றையில் பகிர்க.

மதிபபீடு
�னிதை யநதிரம் க்தை்ய மீனொட்சிசுநதைரம் கூறுவதைொக �ொற்றி எழுதுக.
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இயல்

எட்டு

கற்கண்டு

யாப்பு இலக்கணம்

பாவலர்கள் தம் உள்ளத்தில் த�ோன்றும் உயர்ந்த கருத்துகளைப் பாடல்களாகப்
படைக்கின்றனர். குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் இலக்கணத்திற்கு உட்பட்டு எழுதப்படும்
கவிதைகளை மரபுக்கவிதைகள் என்பர். இலக்கணக் கட்டுப்பாடுகளின்றிக் கருத்துக்கு
மட்டும் முதன்மை க�ொடுத்து எழுதப்படும் கவிதைகளைப் புதுக்கவிதைகள் என்பர்.
மரபுக்கவிதைகள் எழுதுவதற்கான இலக்கணம் யாப்பு இலக்கணம் எனப்படும்.
யாப்பு இலக்கணத்தின்படி செய்யுளுக்கு உரிய உறுப்புகள் ஆறு. அவை எழுத்து, அசை,
சீர், தளை, அடி, த�ொடை என்பனவாகும்.

எழுத்து
யாப்பிலக்கணத்தின்படி எழுத்துகளை மூன்றாகப் பிரிப்பர்.
அவையாவன:
குறில் - உயிர்க்குறில், உயிர்மெய்க்குறில்
நெடில் - உயிர்நெடில், உயிர்மெய் நெடில்
ஒற்று - மெய்யெழுத்து, ஆய்த எழுத்து

அசை
எழுத்துகள் ஒன்றோ சிலவ�ோ சேர்ந்து அமைவது அசை. அது நேரசை, நிரையசை என
இருவகைப்படும்.
குறில் அல்லது நெடில் எழுத்து, தனித்து வந்தாலும் ஒற்றுடன் சேர்ந்து வந்தாலும்
நேரசையாகும்.
(எ.கா.) ந, நம், நா, நாம்.
இரண்டு குறில்எழுத்துகள் அல்லது குறில், நெடில் எழுத்துகள் இணைந்து வந்தாலும்
அவற்றுடன் ஒற்றெழுத்து சேர்ந்து வந்தாலும் நிரையசையாகும்.
(எ.கா.) கட, கடல், கடா, கடாம்.

சீர்
ஓர்அசைய�ோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அசைகள�ோ சேர்ந்து அமைவது சீர்.
சீர்களை ஓரசைச்சீர், ஈரசைச்சீர், மூவசைச்சீர், நாலசைச்சீர் என வகைப்படுத்துவர்.
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தளை
சீர்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ப�ொருந்துவதைத் தளை என்பர். முதல் சீரின் இறுதியிலும்
வரும்சீரின் முதலிலும் உள்ள அசைகள் எவ்வகை அசைகள் என்பதன் அடிப்படையில்,
தளைகள் ஏழு வகைப்படும்.

அடி
இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சீர்களைக் க�ொண்டு அமைவது அடி ஆகும்.
அடி ஐந்து வகைப்படும்.

த�ொடை
செய்யுளில் ஓசைஇன்பமும் ப�ொருள்இன்பமும் த�ோன்றும் வகையில் சீர்களுக்கு
இடையில�ோ, அடிகளுக்கு இடையில�ோ அமையும் ஒற்றுமையே த�ொடை ஆகும். த�ொடை
எட்டு வகைப்படும். முதன்மையான த�ொடைகள் வருமாறு:
1. முதல் எழுத்து ஒன்றிவரத் த�ொடுப்பது ம�ோனை.
2. இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவரத் த�ொடுப்பது எதுகை.
3. இறுதி எழுத்து அல்லது இறுதி ஓசை ஒன்றிவரத் த�ொடுப்பது இயைபு.
4. ஒரு பாடலின் இறுதிச்சீர் அல்லது அடியின் இறுதிப்பகுதி அடுத்த பாடலின் முதல்சீர்
அல்லது அடியின் முதலில் வருமாறு பாடப்படுவது அந்தாதித் த�ொடை.

பாவகைகள்
பா நான்கு வகைப்படும். அவை வெண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா.
	வெண்பா செப்பல் ஓசை உடையது. அறநூல்கள் பலவும் வெண்பாவால் அமைந்தவை.
	ஆசிரியப்பா அகவல் ஓசை உடையது. சங்க இலக்கியங்கள் பலவும் ஆசிரியப்பாவால்
அமைந்தவை.
 கலிப்பா துள்ளல் ஓசை உடையது. கலித்தொகை கலிப்பாவால் ஆனது.
 வஞ்சிப்பா தூங்கல் ஓசை உடையது.

கற்பவை கற்றபின்
1.

எழுத்து இலக்கணத்தின்படியும் யாப்பு இலக்கணத்தின்படியும் எழுத்துகளின்
வகைகளை வேறுபடுத்தி ஓர் அட்டவணை உருவாக்குக.

2.	வெண்பாக்களால் அமைந்த நூல்களின் பெயர்களைத் திரட்டுக.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. அசை _____ வகைப்படும்.
			 அ) இரண்டு		

ஆ) மூன்று 		

இ) நான்கு 		

ஈ) ஐந்து

இ) மூவசை		

ஈ) நாலசை

இ) எட்டு		

ஈ) ஐந்து

2. விடும் என்பது_____ சீர்.
			 அ) நேரசை 		

ஆ) நிரையசை

3. அடி _____ வகைப்படும்.
			 அ) இரண்டு 		

ஆ) நான்கு		

4. முதல் எழுத்து ஒன்றிவரத் த�ொடுப்பது _____.
			 அ) எதுகை		

ஆ) இயைபு		

இ) அந்தாதி 		

ஈ) ம�ோனை

ப�ொருத்துக.
	வெண்பா	

-

துள்ளல் ஓசை

ஆசிரியப்பா	

-	செப்பல�ோசை

கலிப்பா	

-

தூங்கல�ோசை

வஞ்சிப்பா	

-

அகவல�ோசை

சிறுவினா
1. இருவகை அசைகளையும் விளக்குக.
2.	தளை என்பது யாது?
3. அந்தாதி என்றால் என்ன?
4. பா எத்தனை வகைப்படும்? அவை யாவை?

ம�ொழியை ஆள்வோம்!
கேட்க.
அறக்கருத்துகளை எடுத்துரைக்கும் கதைகளைப் பெரிய�ோர்களிடம் கேட்டு மகிழ்க.
கீழ்க்காணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் பேசுக.
	மக்கள் பணியே மகத்தான பணி!
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ச�ொல்லக் கேட்டு எழுதுக.
ஒரு நாட்டின் தலைவன் வீரம், விடாமுயற்சி, ஈகை, ஆராய்ந்து அறியும் ஆற்றல்
ஆகியவற்றைப் பெற்றவனாக விளங்குதல் வேண்டும். அவன் அறம் அல்லாதவற்றை நீக்கி,
அறத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும். தான் குற்றம் செய்யுமிடத்து நாணி, தன் தகுதியை
நிலைநிறுத்த வேண்டும். குற்றம் கண்டவிடத்துத் தானே நேரில் சென்று ஆராய்ந்து,
நெறிமுறை தவறாது நீதி வழங்குதல் வேண்டும். இவ்வாறு விளங்கும் தலைவனை மக்கள்,
துன்பம் ப�ோக்கும் இறை என்றும், இருளை அகற்றும் ஒளி என்றும் க�ொண்டாடுவர் என்று
அய�ோத்திதாசர் கூறுகிறார்.
இரண்டு த�ொடர்களை ஒரே த�ொடராக்குக.
(எ.கா.)
				

முத்து நன்கு படித்தான். முத்து வாழ்வில் உயர்ந்தான்.
முத்து நன்கு படித்ததால் வாழ்வில் உயர்ந்தான்.

1.	மழை நன்கு பெய்தது. எங்களால் விளையாட முடியவில்லை.
		

______________________________________________________.

2. எனக்குப் பால் வேண்டும். எனக்குப் பழம் வேண்டும்.
		

______________________________________________________

		

______________________________________________________.

3. திருமூலர் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவராகக் கருதப்படுபவர். அவர்
பதினெண் சித்தர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படுபவர்.
		

______________________________________________________

		

______________________________________________________.

4. அறநெறிகளைக் கூறும் நூல்களைக் கற்க வேண்டும். அவை கூறும் கருத்துகளைப்
பின்பற்ற வேண்டும்.
		

______________________________________________________

		

______________________________________________________.

5. குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு எக்காளக்கண்ணி நூலை இயற்றியுள்ளார். நந்தீசுவரக்
கண்ணி நூலை இயற்றியுள்ளார்.
		

______________________________________________________

		

______________________________________________________.
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அறிந்து பயன்படுத்துவ�ோம்
பின்வரும் பத்தியைப் படித்து வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.
விபத்தில்லா வாகனப் பயணம்
		சாலைவிதிகளுக்கு உட்பட்டு வாகனம் ஓட்டும் முறைகளை அறிந்து, வாகனங்களை
இயக்கினால் விபத்துகளைத் தவிர்க்கலாம்.


ஓட்டுநர் வாகனத்தைச் சாலையின் இடப்புறத்தில் செலுத்துவதுடன், எதிரேவரும்
வாகனத்திற்கு வலப்புறமாகக் கடந்து செல்லப் ப�ோதிய இடம்விட வேண்டும்.

	சந்திப்புச் சாலைகள், பயணிகள் கடக்கும் இடங்கள், திரும்பும் இடங்கள்
ஆகியவற்றை நெருங்கும்போது வாகனத்தின் வேகத்தைக் குறைக்க வேண்டும்.
அவ்விடங்களில் இருப்பவர்களுக்கு எவ்வித ஆபத்தும் நேராது என்று உறுதி செய்த
பிறகே கடந்து செல்ல வேண்டும்.
	சாலைச்சந்திப்பில் நுழையும்போது, அந்தச் சாலையில் ஏற்கெனவே செல்லும்
வாகனங்களுக்கு முதலிடம் க�ொடுக்க வேண்டும்.


தீயணைப்பு வாகனம், அவசரச்சிகிச்சை ஊர்தி ஆகியவற்றுக்கு முன்னுரிமை
அளித்து, அவை தடையின்றிச் செல்வதற்குக் கண்டிப்பாக வழிவிட வேண்டும்.



எல்லா ஓட்டுநர்களும் தேவையான இடங்களில் கை சைகை அல்லது வாகன
எச்சரிக்கை விளக்குகளைத் தவறாமல் பயன்படுத்த வேண்டும்.

	மலைச்சாலைகள், மிகவும் சரிவான சாலைகள் ஆகியவற்றில் கீழ்நோக்கிச்
செல்லும் வாகனங்கள், மேல்நோக்கி வரும் வாகனங்கள் பாதுகாப்பாகக் கடந்து
செல்ல முன்னுரிமை தர வேண்டும்.
வினாக்கள்
1.

விபத்துகளை எவ்வாறு தவிர்க்கலாம்?

2.

கண்டிப்பாக வழிவிட வேண்டிய வாகனங்கள் யாவை?

3.	சாலைச் சந்திப்புகளில் எவற்றுக்கு முதலிடம் தர வேண்டும்?
4.	மலைச்சாலைகளில் பின்பற்ற வேண்டிய விதிமுறை யாது?
5.

வாகனம் செலுத்தும் முறையை எழுதுக.

கடிதம் எழுதுக.
புத்தகம் வாங்கி அனுப்புமாறு உறவினர் ஒருவருக்குக் கடிதம் எழுதுக.
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ம�ொழிய�ோடு விளையாடு
படத்தைப் பார்த்து எழுதுக.

ஓரெழுத்துச் ச�ொல்

ஆ

_______________

இரண்டு எழுத்துச் ச�ொல்

___________

_______________

மூன்று எழுத்துச் ச�ொல்

___________

_______________

நான்கு எழுத்துச் ச�ொல்

___________

_______________

ஐந்து எழுத்துச் ச�ொல்

___________

கன்றுகள்

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

அறக்கருத்துகளைப் படித்து, வாழ்வில் பின்பற்றுவேன்.

2.

அறவாழ்வு வாழ்ந்த சான்றோர்களைப்பற்றி அறிந்து ப�ோற்றுவேன்.

கலைச்சொல் அறிவோம்.
த�ொண்டு

-

Charity	நேர்மை	

-

Integrity

ஞானி

-

Saint

பகுத்தறிவு

-

Rational

தத்துவம்

-

Philosophy

சீர்திருத்தம்

-

Reform

இணையத்தில் காண்க
ச மூ க ச் சீ ர் தி ரு த ்தத் தி ற் கு உ ழை த ்த சான்றோர்க ளி ன் பெ ய ர்ப்ப ட் டி ய லை
இணையத்தில் தேடித் த�ொகுக்க.
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இயல்
எட்டு

வாழ்வியல்

திருக்குறள்

படைச்செருக்கு
1.

கான முயல்எய்த அம்பினில் யானை
பிழைத்தவேல் ஏந்தல் இனிது.*
ப�ொருள்: க ா ட் டு மு ய லை வீ ழ் த் தி ய அ ம் பி னை ஏ ந் து வ தை வி ட ய ானை க் கு க்
குறிவைத்துத் தவறிய வேலை ஏந்துவது பெருமை தரும். (பெரிய முயற்சியே
பெருமை தரும்.)
அணி :

2.

பிறிதும�ொழிதல் அணி

பேராண்மை என்ப தறுகண்ஒன்று உற்றக்கால்
ஊராண்மை மற்றுஅதன் எஃகு.
ப�ொருள்: ப கை வ ரை எ தி ர் த் து நி ற் கு ம் வீ ர த ் தை ஆ ண ் மை எ ன் று கூ று வ ர் .
பகைவருக்கும் துன்பம் வரும்போது, உதவி செய்தலை அந்த ஆண்மையின்
கூர்மை என்று கூறுவர்.

நட்பு
3.

நவில்தொறும் நூல்நயம் ப�ோலும் பயில்தொறும்
பண்புடை யாளர் த�ொடர்பு.*
ப�ொருள்:	நல்ல நூல்கள் படிக்கப் படிக்க இன்பம் தருவதுப�ோலப் பண்புடையவர் நட்பு
பழகப் பழக இன்பம் தரும்.
அணி :

4.

உவமைஅணி

நகுதல் ப�ொருட்டுஅன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்

	மேற்சென்று இடித்தல் ப�ொருட்டு.
ப�ொருள்:	நட்பு, சிரித்துப் பேசி மகிழ்வதற்கு மட்டும் உரியது அன்று; நண்பர் தவறு
செய்தால் அவரைக் கண்டித்துத் திருத்துவதற்கும் உரியது.

நட்பு ஆராய்தல்
5.

ஆய்ந்துஆய்ந்து க�ொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை

	தான்சாம் துயரம் தரும்.
ப�ொருள்: மீண்டும் மீண்டும் ஆராய்ந்து பாராமல் ஒருவனுடன் க�ொண்ட நட்பு தாம்
சாகும் அளவுக்குத் துன்பம் தரும்.
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6.

கேட்டினும் உண்டுஓர் உறுதி கிளைஞரை
நீட்டி அளப்பத�ோர் க�ோல்.
ப�ொருள்:	நமக்கு வரும் துன்பத்தினாலும் ஒரு நன்மை உண்டு. அத்துன்பமே நமது
நண்பர்களின் உண்மையான இயல்பை அளந்துகாட்டும் அளவுக�ோலாகும்.

மானம்
7.

பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய
சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு.
ப�ொருள்:	செல்வம் மிகுந்த காலத்தில் பணிவுடன் நடந்துக�ொள்ள வேண்டும்.
வறுமை வந்த காலத்தில் ஊக்கம் குறையாமல் பெருமித உணர்வுடன்
வாழவேண்டும்.

8.

குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ
குன்றி அனைய செயின்.
ப�ொருள்:	மலையளவு பெருமை உடையவராக இருந்தாலும் குன்றிமணியளவு தவறு
செய்தால் அவரது பெருமை அழிந்துவிடும்.

பண்புடைமை
9.

பண்புடையார்ப் பட்டுஉண்டு உலகம் அதுஇன்றேல்
மண்புக்கு மாய்வது மன்.*
ப�ொருள்: பண்பு உடைய சான்றோரின் வழியில் நடப்பதால்தான் இவ்வுலகம் இன்னும்
இயங்குகிறது; இல்லாவிட்டால் மண்ணுக்குள் புதைந்து அழிந்திருக்கும்.

10. பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நன்பால்
	கலம்தீமை யால்திரிந்து அற்று.
ப�ொருள்: தூய்மையற்ற பாத்திரத்தில் வைக்கப்படும் பால் திரிந்துவிடும். அதுப�ோல
நற்பண்பு இல்லாதவன் பெற்ற பெருஞ்செல்வமும் யாருக்கும் பயனின்றி
அழியும்.
அணி :

உவமையணி

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. ஆண்மையின் கூர்மை _____.
		

அ) வறியவருக்கு உதவுதல் 		

ஆ) பகைவருக்கு உதவுதல்

		

இ) நண்பனுக்கு உதவுதல் 		

ஈ) உறவினருக்கு உதவுதல்

2. வறுமை வந்த காலத்தில் _____ குறையாமல் வாழ வேண்டும்.
		

அ) இன்பம்

ஆ) தூக்கம்

இ) ஊக்கம்

ஈ) ஏக்கம்
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3. ‘பெருஞ்செல்வம்’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _____.
		

அ) பெரிய + செல்வம் 		

ஆ) பெருஞ் + செல்வம்

		

இ) பெரு + செல்வம் 		

ஈ) பெருமை + செல்வம்

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

அ) ஊர் + ஆண்மை 		

ஆ) ஊராண் + மை

		

இ) ஊ + ஆண்மை 			

ஈ) ஊரு + ஆண்மை

5. திரிந்து + அற்று என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.
		

அ) திரிந்ததுஅற்று

ஆ) திரிந்தற்று		

இ) திரிந்துற்று		 ஈ) திரிவுற்று

ப�ொருத்துக.
1. இன்பம் தருவது 		

-	நற்பண்பில்லாதவன் பெற்ற பெருஞ்செல்வம்

2.	நட்பு என்பது 		

-

3.	பெருமையை அழிப்பது

-	செல்வம் மிகுந்த காலம்

4. பணிவு க�ொள்ளும் காலம்

-

சிரித்து மகிழ மட்டுமன்று

5. பயனின்றி அழிவது

-

பண்புடையவர் நட்பு

குன்றிமணியளவு தவறு

குறுவினா
1. எது பெருமையைத் தரும்?
2.	நண்பர்களின் இயல்பை அளந்துகாட்டும் அளவுக�ோல் எது?
3. இவ்வுலகம் யாரால் இயங்குவதாகத் திருக்குறள் கூறுகிறது?
4.	நட்பு எதற்கு உரியது என்று திருவள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார்?
படத்திற்குப் ப�ொருத்தமான திருக்குறளை எழுதுக.

1. ___________ ___________ ___________ ___________
		

___________ ___________ ___________
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இயல்

ஒன்பேது

குன்ெறன நிமிர்ந்துநில்

கற்றல் ்நொககஙகள்
Ø

ேகாலவ நூலினவழி மனிதரேளின இயல்லே அறிதல்

Ø

தனைம்பி்கலேயின இனறியகாலமலயப் புது்கேவிலத வழியகாே உ்ணரதல்

Ø

�கானகறகாரேளின வகாழ்கலேலய அறிவதனமூைம் ஆளுலமப்ேண்புேலைப் சேறுதல்

Ø

சிறுேலதேள்மூைம் மனிதரேளின உைவியலைப் புரிந்துசேகாள்ளுதல்

Ø

ச�ய்யுள்ேளில் இடம்சேறும் அணிேலைப்ேறறி அறிந்து சுலவத்தல்
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கவிதைப்பேழை

இயல்

உயிர்க்குணங்கள்

ஒன்பது

ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் பலவகையான பண்புகள் குவிந்து
கி ட க் கி ன்ற ன . அ வ ற் று ள் நற்பண் பு க ளு ம் உ ண் டு ; தீ ய
பண்புகளும் உண்டு. தீயனவற்றை விலக்கி, நல்லனவற்றை
வளர்த்து வாழ்வாங்கு வாழ்வதே மனிதனின் கடமையாகும்.
மனிதனுக்குள் நிறைந்திருக்கும் பண்புகளைக் கன்னிப்பாவை
என்னும் நூலின் பாடல்வழி அறிவ�ோம்.

அறிவுஅருள் ஆசைஅச்சம்
அன்புஇரக்கம் வெகுளிநாணம்
நிறைஅழுக்காறு எளிமை
நினைவுதுணிவு இன்பதுன்பம்
ப�ொறைமதம் கடைப்பிடிகள்
	ப�ொச்சாப்பு மானம்அறம்
வெறுப்புஉவப்பு ஊக்கம்மையல்
	வென்றிஇகல் இளமைமூப்பு
மறவிஓர்ப்பு இன்னபிற
மன்னும்உயிர்க் குணங்கள்எல்லாம்
குறைவறப் பெற்றவள்நீ
குலமாதே பெண்ணரசி
இறைமகன் வந்திருக்க
இன்னும்நீ உறங்குதிய�ோ
புறப்படு புன்னகைநீ
பூத்தேல�ோ ரெம்பாவாய்!
- இறையரசன்

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
நிறை	

-	மேன்மை	

அழுக்காறு -	ப�ொறாமை

ப�ொறை	

-	ப�ொறுமை	மதம்

ப�ொச்சாப்பு -	ச�ோர்வு

இகல்

மையல்

-

விருப்பம்	மன்னும்

ஓர்ப்பு

-

ஆராய்ந்து தெளிதல்

-	க�ொள்கை
-

பகை

-

நிலைபெற்ற
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பேொைலின் ்பேொருள்
அறிவு, கரு்ண, ஆ்ை, அச்ைம், அன்பு, இரக்கம், சினம், ெொணம், ப�ன்்�, மபொறைொ்�,
எளி்�, நி்னவு, துணிவு, இன்பம், துன்பம், மபொறு்�, மகொள்்க்யப் பின்பற்றுதைல்,
பைொர்வு, �ொனம், அறைம், மவறுப்பு, �கிழ்ச்சி, ஊக்கம், விருப்பம், மவற்றி, ப்க, இ்ள்�,
முது்�, �றைதி, ஆரொயநது மதைளிதைல் பபொன்றை்வ இவவுலகில் நி்லமபற்றை �னிதைர்களிடம்
உள்்ள பணபுக்ளொகும். இவற்்றையு்டய �னிதைகுலததில் பிறைநதை மபணபண! ெற்பணபுகள்
எ்வமயன அறிவுறுததை இ்றைவனின் திருக்கு�ொரன் வநதைபின்னும் நீ உறைங்கலொ�ொ?
உண்�்ய உணர, புன்ன்க பூதது நீ புறைப்படுவொயொக!

்தரிந்து ்தளி்வொம்

பேொதவ நூல்கள்

ம ா ர் கை ழி த் தி ங கை ளி ல் ் � ா ழு து வி டி யு ம் மு ன் வ � ் � ண கை ள் து யி ் ை ழு ந து , பி ்ற
்�ணகை்ளயும் எழுப்பிக்கைாணடு, ஆறறுககுச் ்சன்று நீராடி, இ்்றே்ன ேழி�டும் ேழககைம்
உணடு. இதெ்னப் �ா்ே வநான்பு என்�ர். அவ்ோறு திருமா்ை ேழி�்டச் ்சல்லும் ்�ணகைள்,
பி்ற ்�ணகை்ள எழுப்புேதொகை ஆண்டாள் �ாடிய நூவை திருப்�ா்ே.
இவ தெவ �ாை ச் சிே்�ருமா் ன ேழி�்டச் ்சல்லு ம் ்�ணகைள், பி்ற ்�ண கை் ள
எழுப்புேதொகைப் �ா்டப்�ட்ட நூல் திரு்ேம்�ா்ே. இதெ்ன இயறறியேர் மாணிககைோசகைர்.

நூல் ்வளி
இ்்றயரசனின் இயற்�யர் வச. வசசுராசா என்�தொகும். கைல்லூரி ஒன்றில்
தெமிழ்ப்வ�ராசிரியராகைப் �ணிபுரிநதெேர். ஆண்டாள் இயறறிய திருப்�ா்ே்யத்
தெழுவி, கைன்னிப்�ா்ே என்னும் நூ்ை எழுதியுள்ளார். அநநூலில் இருநது ஒரு
�ா்டல் இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளது.

கறபேதவ கற்றபின்
பின்வரும் திருப்பொ்வப் பொட்லப் படிதது �கிழ்க.
உங்கள் பு்ழக்க்டத பதைொட்டதது வொவியுள்
மைழுங்கழுநீர் வொயமெகிழ்நது ஆம்பல்வொய கூம்பின் கொண;
மைங்கல் மபொடிக்கூ்றை மவணபல் தைவததைவர்,
தைங்கள் திருக்பகொயில் ைங்கிடுவொன் பபொகின்றைொர்
எங்க்்ள முன்னம் எழுப்புவொன் வொயபபசும்
ெங்கொய! எழுநதிரொய, ெொணொதைொய! ெொவு்டயொய!
ைங்மகொடு ைக்கரம் ஏநதும் தைடக்்கயன்
பங்கயக் கணணொ்னப் பொபடபலொ மரம்பொவொய.

பொடல்-14
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. அடுத்தவர் வாழ்வைக் கண்டு _____ க�ொள்ளக்கூடாது.
		

அ) உவகை

ஆ) நிறை

இ) அழுக்காறு

ஈ) இன்பம்

2.	நாம் நீக்கவேண்டியவற்றுள் ஒன்று _____ .
		

அ) ப�ொச்சாப்பு

ஆ) துணிவு இ) மானம்

ஈ) எளிமை

3. ‘இன்பதுன்பம்’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக்கிடைப்பது _____.
		

அ) இன்பம் + துன்பு		

ஆ) இன்பம் + துன்பம்

		

இ) இன்ப + அன்பம் 		

ஈ) இன்ப + அன்பு

4. குணங்கள் + எல்லாம் என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.
		

அ) குணங்கள்எல்லாம்

ஆ) குணமெல்லாம்

		

இ) குணங்களில்லாம்		

ஈ) குணங்களெல்லாம்

ப�ொருத்துக
1. நிறை	

-	ப�ொறுமை

2.	ப�ொறை	

-

3.	மதம்

-	மேன்மை

4.	மையல்

-	க�ொள்கை

விருப்பம்

குறுவினா
1.	மனிதர்களின் ப�ொது இயல்பாகக் கன்னிப்பாவை நூல் கூறுவது யாது?
2.	மனிதர்களிடம் உள்ள பண்புகளாகக் கன்னிப்பாவை நூல் கூறுவனவற்றுள்
		நற்பண்புகள் யாவை?
சிறுவினா
மனிதர்களிடம் குவிந்திருக்கும் பண்புகளாகக் கன்னிப்பாவை நூல் கூறுவன யாவை?
சிந்தனை வினா
	மனிதர்கள் வளர்க்கவேண்டிய பண்புகளாகவும் விலக்கவேண்டிய பண்புகளாகவும்
நீங்கள் கருதுவன யாவை?
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இயல்

கவிதைப்பேழை

ஒன்பது இளைய த�ோழனுக்கு
ம னி த உ ட லி ல் இ ர ண் டு கை க ள் உ ண் டு . உ ள ்ள த் தி ல்
இருக்கவேண்டிய ‘கை’ ஒன்று உண்டு. அதுவே நம்பிக்கை. இது
மக்கள்அனைவருக்குள்ளும் இருந்தாலும், அதன் ஆற்றலை
உணர்ந்து, வாழ்வுக்கு உறுதுணையாக்கி வாழ்வில் வென்றவர்
சிலரே. உங்களுக்குள் துவண்டிருக்கும் நம்பிக்கையைத் தட்டி
எழுப்பும் கவிதை ஒன்றை அறிவ�ோம்.

நட
நாளைமட்டுமல்ல
இன்றும்
நம்முடையதுதான்

*ஓடிவந்து கைகுலுக்க
ஒருவருமில்லையா?
உன்னுடன் நீயே
கைகுலுக்கிக் க�ொள்!

நட
பாதங்கள்
நடக்கத்
தயாராய் இருந்தால்
பாதைகள்
மறுப்புச் ச�ொல்லப்
ப�ோவதில்லை.

தூங்கி விழுந்தால்
பூமி உனக்குப்
படுக்கையாகிறது.
விழித்து நடந்தால்
அதுவே உனக்குப்
பாதையாகிறது!
நீ
விழித்தெழும் திசையே
பூமிக்குக் கிழக்கு!
உன்
விரல்களில் ஒளிரும்
சூரியவிளக்கு!

நெய்யாய்த் திரியாய்
நீயே மாறினால்
த�ோல்வியும் உனக்கொரு
தூண்டுக�ோலாகும்!
வெற்றி
உனைச்சுற்றி
வெளிச்சவிதை
விதைக்கும்!

நட!
நாளைமட்டுமல்ல
இன்றும்
நம்முடையதுதான்
நட! *

கவலைகளைத்
தூக்கிக்கொண்டு
திரியாதே …
அவை
கைக்குழந்தைகளல்ல..

- மு.மேத்தா
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பேொைலின் ்பேொருள்
மையல்படதமதைொடங்கு! ெொ்்ள �ட்டு�ல்ல, இன்றும் ெ�து ெொள்தைொன். உனது பொதைங்கள்
ெடக்கத தையொரொக இருநதைொல், நீ மைல்லும் பொ்தைகள் உன்்ன எதிர்க்கப்பபொவதில்்ல.
உலகிற்கு ஒளிபயற்றை எணமணயொய, திரியொய உன்்னபய நீ �ொற்றினொல் பதைொல்வியும்
உன் உயர்விற்குத தூணடுபகொலொகும்! மவற்றி உன் அங்க�ொகி, வொழ்வில் ஒளிபயற்றும்.
கவ்லக்்ள உள்்ளததில் பதைங்கவிட பவணடொம். உன்்னப் பொரொட்டிப் புததுணர்வூட்ட
ஒருவரும் இல்்லமயன்று வருநதைொபதை! உன்்னவிட ஒருவரும் உன்்னப் பொரொட்டிப்
புததுணர்வூட்ட முடியொது.
நீ பைொர்நது தை்ளர்நதைொல் பூமி உன் பெொயப்படுக்்கயொகும். நீ கி்ளர்நது எழுநதைொல்
அதுபவ உனக்குப் பொ்தையொகும்.
நீ மையல்படப் புறைப்படும் தி்ைதைொன் இனி இநதைப் பூமிக்குக் கிழக்கு. கதிரவன் உன்
விரல்களில் வி்ளக்கொக ஒளிவீசும். மையல்படத மதைொடங்கு! ெொ்்ள �ட்டு�ல்ல, இன்றும்
ெ�து ெொள்தைொன்.

நூல் ்வளி
ே ா ன ம் � ா டி இ ய க கை க கை வி ஞ ர் கை ளு ள் கு றி ப் பி ்ட த் தெ க கை ே ர் மு . வ ம த் தெ ா .
புதுககைவி்தெ்யப் �ரேைாககிய முன்வனாடிகைளுள் ஒருேராகை இே்ரப்
வ�ாறறுேர்; கைணணீர்ப் பூககைள், ஊர்ேைம், வசாழநிைா, மகு்டநிைா உள்ளிட்ட
�ை நூல்கை்ளயும் தி்ரயி்சப்�ா்டல்கை்ளயும் எழுதியுள்ளார்; கைல்லூரிப் வ�ராசிரியராகைப்
�ணியாறறி ஓய்வு ்�ற்றேர். இேர் எழுதிய ஆகைாயத்துககு அடுத்தெ வீடு என்னும் புதுககைவி்தெ
நூலுககுச் சாகித்திய அகைா்தெமி விருது ேழஙகைப்�ட்டது.
மு. வமத்தொ கைவி்தெகைள் என்னும் நூலிலிருநது ஒரு கைவி்தெ இஙகுத் தெரப்�டடுள்ளது.

கறபேதவ கற்றபின்
1.

‘தைன்னம்பிக்்க’ என்னும் தை்லப்பில் கவி்தை ஒன்்றை எழுதி வகுப்பில் பகிர்க.

2.

‘ெம்பிக்்கபய மவற்றி’– என்ப்தை உணர்ததும் க்தை ஒன்றை்னத பதைடி எழுதி
வருக.

மதிபபீடு
ைரியொன வி்ட்யத பதைர்நமதைடுதது எழுதுக.
1. உன்னுடன் நீபய_____மகொள்.
அ) பைர்நது

ஆ) ப்க

இ) ்ககுலுக்கிக்

ஈ) ெட்பு
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2. கவலைகள்_____அல்ல
			

அ) சுமைகள் 			

ஆ) சுவைகள் 		

			

இ) துன்பங்கள் 			

ஈ) கைக்குழந்தைகள்

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

அ) விழி + எழும் 			

ஆ) விழித்து + எழும்

			

இ) விழி + தெழும் 			

ஈ) விழித் + தெழும்

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

அ) ப�ோவது + இல்லை 		

ஆ) ப�ோ + இல்லை

			

இ) ப�ோவது + தில்லை 		

ஈ) ப�ோவது + தில்லை

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

அ) படுக்கை + யாகிறது 		

ஆ) படுக்கையா + ஆகிறது

			

இ) படுக்கையா + கிறது 		

ஈ) படுக்கை + ஆகிறது

6. தூக்கி + க�ொண்டு என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.
			

அ) தூக்கிக�ொண்டு 			

ஆ) தூக்குக்கொண்டு

			

இ) தூக்கிக்கொண்டு 			

ஈ) தூக்குக�ொண்டு

7. விழித்து + எழும் என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _____.
			

அ) விழியெழும் 			

ஆ) விழித்தெழும்

			

இ) விழித்தழும் 			

ஈ) விழித்துஎழும்

குறுவினா
1. கவலைகளைக் கவிஞர் எவ்வாறு உருவகப்படுத்துகிறார்?
2.	த�ோல்வி எப்போது தூண்டுக�ோலாகும்?
சிறுவினா
பூமி எப்போது பாதையாகும்?
சிந்தனை வினா
வாழ்வில் உயர நம்பிக்கையைப் ப�ோன்று வேறு என்னென்ன பண்புகள் தேவை என்று
நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?
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இயல்

ஒன்பது

உரைநடை உலகம்

சட்டமேதை அம்பேத்கர்
தன்ன ல மற்ற தலை வ ர்க ள் ப ல ர் இ ந் தி ய வி டு தலை க் கு ப்
பாடுபட்டனர். அவர்கள் தம து த�ொண்டினா ல் மக்களின்
மனத்தில் நீங்கா இடம் பெற்றனர். இந்திய மக்களுக்கு அரசியல்
விடுதலைய�ோடு, சமூக விடுதலையும் கிடைக்கும்போதுதான்
இந்தியா முழுமையான விடுதலைபெற்ற நாடாக இருக்க முடியும்
என்று கருதி உழைத்த தலைவர் ஒருவரைப் பற்றி அறிவ�ோம்.

விடுதலைபெற்ற இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராகவும் இந்திய அரசியல்
சாசனத்தின் தந்தையாகவும் விளங்கியவர் பீமாராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர். இவர் சமூகச்
சீர்திருத்தவாதியாக மட்டுமல்லாமல், மிகச்சிறந்த ப�ொருளியல் அறிஞராகவும் அரசியல்
தத் து வ மேதை ய ா கவு ம் ப கு த ்த றி வு ச் சி ந்தனை ய ாளரா க வு ம் விள ங் கின ா ர் . சி றந ்த
எழுத்தாளராகவும் பேச்சாளராகவும் மக்களால் ப�ோற்றப்பட்டார்.

பிறப்பு
அம்பேத்கர் 1891 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள் 14 ஆம் நாள் ராம்ஜி சக்பால் - பீமாபாய்
இணையருக்குப் பதினான்காவது குழந்தையாகப் பிறந்தார். இவரது ஊர் மகாராட்டிர
மாநிலத்தில் உள்ள இரத்தினகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அம்பவாதே என்பதாகும்.
இவருடைய தந்தை இராணுவப்பள்ளி ஒன்றில் ஆசிரியராகப் பணிபுரிந்து வந்தார்.

198

8th Std Tamil _20-12-2019.indd 198

03-01-2020 19:34:57

www.tntextbooks.in

கல்வி
அம்பபதகர் ைதைொரொவில் உள்்ள பள்ளியில் தை�து கல்வி்யத மதைொடங்கினொர்.
இவர் ஒடுக்கப்பட்ட பிரி்வச் பைர்நதைவர் என்பதைொல் பள்ளிப் பருவததிபலபய பல
அவ�திப்புகளுக்கு ஆ்ளொனொர். �கொபதைவ அம்பபதகர் என்றை ஆசிரியர், இவர்மீது அன்பும்
அக்க்றையும் மகொணடவரொக வி்ளங்கினொர். இதைனொல், பீ�ொரொவ ைக்பொல் அம்பவொபதைகர்
என்னும் தைம் மபய்ரப் பீ�ொரொவ ரொம்ஜி அம்பபதகர் என்று �ொற்றிக்மகொணடொர்.
1904 ஆம் ஆணடு, இவரு்டய குடும்பம் மும்்பக்குக் குடிமபயர்நதைது. அங்கு
எல்பின்ஸ்டன் உயர்நி்லப்பள்ளியில் பைர்நதைொர். குடும்பததில் மிகவும் வறு்� சூழ்நதை
நி்லயிலும் கல்வி்ய விடொ�ல் மதைொடர்நதை அவர், 1907 ஆம் ஆணடு தை�து பள்ளிப்படிப்்ப
முடிததைொர். பிறைகு, பபரொடொ �ன்னரின் உதைவியுடன் மும்்பப் பல்க்லக்கழகததில் படிதது
1912 ஆம் ஆணடு இ்ளங்க்லப் பட்டம் மபற்றைொர். சிறிதுகொலம் பபரொடொ �ன்னரின்
அரண�்னயில் உயர்அலுவலரொகவும் பணியொற்றினொர்.

அ்மரிககொவில் உயர்கல்வி
பபரொடொ �ன்னர் ைொயொஜிரொவ உதைவியுடன் உயர்கல்வி கற்க அம�ரிக்கொ மைன்றைொர்.
மகொலம்பியொ பல்க்லக்கழகததில் பைர்நது மபொரு்ளொதைொரம், அரசியல், தைததுவம்,
ைமூகவியல் ஆகிய பொடங்க்்ளக் கற்றைொர். 1915 இல் பண்டக்கொல இநதிய வணிகம்
என்றை ஆயவிற்கொக முதுக்லப் பட்டம் மபற்றைொர். இநதியொவில் ைொதிகளின் பதைொற்றைமும்
வ்ளர்ச்சியும் என்னும் தை்லப்பில் ஆயவுக் கட்டு்ர ஒன்்றைப் ப்டததைளிததைொர். அ்தைச்
சிறுபுததைக�ொகவும் மவளியிட்டொர். அச்சில் மவளிவநதை அம்பபதகரின் முதைல் நூல்
இதுபவ. பின்னர் இநதியொவின் பதைசியப்பங்கு வீதைம் என்றை ஆயவுக்கொக, மகொலம்பியொ
பல்க்லக்கழகம் அவருக்கு மு்னவர் பட்டம் வழங்கியது.
1920 ஆம் ஆணடு மபொரு்ளொதைொரப் படிப்பிற்கொக இலணடன் மைன்றைொர். அங்கிருநதை
பல நூலகங்களில் தை�து மபய்ரப் பதிவு மையதுமகொணடொர்; நூலகம் திறைக்கும் பபொது
முதைல்ஆ்ளொக நு்ழநது மூடும்பபொது க்டசி ஆ்ளொக மவளிபயறுவொர்; இததை்கய அயரொதை
உ்ழப்பின் பயனொக 1921 ஆம் ஆணடு முதுநி்ல அறிவியல் பட்டமும் 1923 ஆம் ஆணடு
ரூபொய பற்றிய பிரச்ை்ன என்னும் ஆரொயச்சிக் கட்டு்ரக்கொக மு்னவர் பட்டமும் மபற்றைொர்;
அபதை ஆணடில் ைட்டப் படிப்பில் பொரிஸ்டர் பட்டமும் மபற்றைொர்.

�மூகபபேணிகள்
படிப்்ப முடிதது இநதியொ திரும்பினொர் அம்பபதகர். இநதியொவில் ெ்டமபற்றுக்
ம க ொ ண டி ரு ந தை ஆ ங் கி ப ல ய ஆ ட் சி க் கு எ தி ர ொ ன ப ப ொ ர ொ ட் ட ங் க ளி ல் தை ம் ் �
ஈடுபடுததிக்மகொணடொர். அது�ட்டு�ல்லொ�ல்,
்தரிந்து ்தளி்வொம்
ஒ டு க் க ப் ப ட் ட � க் க ளு க் கு அ தி க ொ ர ம்
கி ் ட க் க ப் ப ப ொ ர ொ ட ப வ ண டு ம் எ ன் று ம்
அம்்பேத்கரின் ்பேொன்்மொழி
மு டி வு ம ை ய தை ொ ர் . 1 9 2 4 ஆ ம் ஆ ண டு
ஒடுக்கப்பட்ட �க்களின் முன்பனற்றைததிற்கொக
“நான் ேைஙகும் ்தெய்ேஙகைள் மூன்று.
ஒடுக்கப்பட்படொர் ெல்வொழ்வுப் பபர்வ என்றை
முதெல் ்தெய்ேம் அறிவு; இரண்டாேது
அ ் � ப் ் ப நி று வி ன ொ ர் . இ வ வ ் � ப் பி ன்
்தெய்ேம் சுயமரியா்தெ; மூன்்றாேது
மூலம் தைொழ்ததைப்பட்ட �க்களின் கல்வி �ற்றும்
்தெய்ேம் நன்ன்டத்்தெ."
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ைமுதைொய உரி்�க்கொகப் பபொரொடினொர். 1930 ஆம் ஆணடு இலணடனில் ெ்டமபற்றை
வட்டப�்ை �ொெொட்டில் கலநதுமகொள்வதைற்கொகப் புறைப்படும் முன் “என் �க்களுக்கு
நியொய�ொக என்ன கி்டக்க பவணடுப�ொ, அதைற்கொகப் பபொரொடுபவன்; அபதை ை�யததில்
சுயரொஜ்ய பகொரிக்்கக்்ள முழு �னததுடன் ஆதைரிப்பபன்” என்று கூறினொர்.

பூனொ ஒபபேந்தம்
ஒடுக்கப்பட்படொருக்குத தைனி வொக்குரி்�யும் விகிதைொச்ைொரப் பிரதிநிதிததுவமும்
வழங்கப்படபவணடும் என்று இரணடொவது வட்டப�்ை �ொெொட்டில் அம்பபதகர்
வலியுறுததினொர். இதைன் வி்்ளவொக, ஒரு மதைொகுதியில் மபொது பவட்பொ்ள்ரத பதைர்நமதைடுக்க
ஒரு வொக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட ைமூக பவட்பொ்ள்ரத பதைர்நமதைடுக்க ஒரு வொக்கும் அளிக்கும்
இரட்்ட வொக்குரி்� வழங்கப்பட்டது. ஆனொல், இ்தை ஏற்க �றுததை கொநதியடிகள்
உணணொவிரதைம் ப�ற்மகொணடொர். இதைன் வி்்ளவொக 1931 ஆம் ஆணடு மைப்டம்பர்த
திங்கள் இருபதது ெொன்கொம் ெொள் கொநதியடிகளும் அம்பபதகரும் ஓர் ஒப்பநதைம் மையது
மகொணடனர். அதைன்படி ஒடுக்கப்பட்படொருக்குத தைனி வொக்குரி்� என்பதைற்குப் பதிலொகப்
மபொது வொக்மகடுப்பில் தைனிதமதைொகுதி வழங்குவது என முடிவு மையயப்பட்டது. இநதை
ஒப்பநதைப� பூனொ ஒப்பநதைம் எனப்பட்டது.

சுதந்திரத் ்தொழிலொளர் கட்சி
1935 ஆம் ஆணடில் �ொநில சுயொட்சி வழங்குவதைற்கொன இநதிய அரைொங்கச் ைட்டம்
நி்றைபவற்றைப்பட்டது. அதைன்படி மபொதுதபதைர்தைல் ெ்டமபறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
ஏ்ழ விவைொயிகள், மதைொழிலொ்ளர்கள் ஆகிபயொரின் ெல்னப் பொதுகொக்கத பதைர்தைலில்
பபொட்டியிட அம்பபதகர் விரும்பினொர்; சுதைநதிரத மதைொழிலொ்ளர் கட்சி்யத மதைொடங்கித
பதைர்தைலில் பபொட்டியிட்டொர். அவர் மவற்றி மபற்றைதுடன் அவரின் கட்சி பவட்பொ்ளர்கள்
பதி்னநது பபரும் மவற்றிமபற்றைனர்.

தீண்ைொதமககு எதிரொக அம்்பேத்கர்
அம்பபதகர் இநதியச் ைமூக அ்�ப்பில் நிலவிய ைொதிய்�ப்்பயும் தீணடொ்�க்
மகொடு்�க்்ளயும் எதிர்ததுத தீவிர�ொகப் பபொரொடினொர். ஒடுக்கப்பட்ட பொரதைம் என்னும்
இதை்ழ 1927 ஆம் ஆணடு துவங்கினொர். ை�ததுவச் ைமுதைொயத்தை அ்�க்கும் பெொக்கில்
இ வ ர் ை � ொ ஜ் ை � ொ தை ை ங் க ம் எ ன் னு ம்
்தரிந்து ்தளி்வொம்
அ்�ப்்ப உருவொக்கினொர்; 1930 ஆம் ஆணடு
ெொசிக் பகொயில் நு்ழவுப் பபொரொட்டததி்ன
இரட்தைமதல சீனிவொ�ன்
ெடததி மவற்றி கணடொர்.
இ ந தி ய ர் கை ளு க கு அ ர சி ய ல் உ ரி ் ம
அரசியல் அதமபபில் அம்்பேத்கரின் பேஙகு
ே ழ ங கு ே ் தெ ப் � ற றி மு டி வு ் ச ய் ய
1 9 4 7 ஆ ம் ஆ ண டு ஆ க ஸ் ட் தி ங் க ள்
1930 ஆம் ஆணடு நேம்�ர்த் திஙகைள்
இஙகிைாநதில் முதெைாேது ேட்டவம்ச பதி்னநதைொம் ெொள் இநதியொ விடுதை்ல
ம ா ந ா டு ந ் ்ட ் � ற ்ற து . ஒ டு க கை ப் � ட ்ட மபற்றைது. ேவகர்லொல் பெரு தை்ல்�யில்
மககைளின் சார்�ாளராகை அம்வ�த்கைரு்டன் அ ் � ந தை அ ர சி ல் அ ம் ப ப த க ர் ை ட் ட
தெ மி ழ கை த் ் தெ ச் வ ச ர் ந தெ இ ர ா வ் � கை தூ ர் அ்�ச்ைரொகவும் இநதிய அரசியல் ைொைன
இ ர ட ் ்ட ம ் ை
சீ னி ே ா ச னு ம் ை்பயின் தை்லவரொகவும் மபொறுப்பபற்றுக்
மகொணடொர்.
கைைநது்கைாண்டார்.
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1947 ஆம் ஆணடு ஆகஸ்ட் திங்கள் 29
ஆம் ெொள் அரசியல் நிர்ணய �ன்றைம் ஒரு
தீர்�ொனம் நி்றைபவற்றியது. அதைன்படி இநதிய
அரசியல்�ப்புச் ைட்டத்தை எழுதை அம்பபதகர்
தை்ல்�யில் அவர் உட்பட ஏழுபபர் மகொணட
அரசியல்�ப்புச் ைட்ட வ்ரவுக்குழு (Drafting
committee) உருவொக்கப்பட்டது. இக்குழுவில்,
பகொபொல்ைொமி, அல்லொடி கிருஷ்ணமூர்ததி,
பக. எம். முன்ஷி, ்ையது முக�து ைொதுல்லொ,
� ொ தை வ ர ொ வ , டி . பி . ் க தை ொ ன் ஆ கி ப ய ொ ர்
உறுப்பினர்க்ளொக இடம்மபற்றைனர். இக்குழு
தைனது அறிக்்க்ய 1948, பிப்ரவரி 21-இல்
ஒப்ப்டததைது. அம்பபதகர் தை்ல்�யிலொன
ைட்ட வ்ரவுக்குழு, அப்பபொது �க்க்ளொட்சி
ெ்டமபற்றை ெொடுகள் பலவற்றிலிருநது இநதிய
ெ்டமு்றைக்குப் மபொருநதும் ைட்டக்கூறுக்்ள,
இநதிய அரசியல்�ப்பு வ்ரவில் பைர்ததைது.

்தரிந்து ்தளி்வொம்
அரசியல் அதமபபுச் �ட்ைம்
உைகின் மிகைப்்�ரிய குடியரசு நா்டாகை
இ ந தி ய ா வி ள ங கு கி ்ற து . இ ந ந ா ட டி ல்
�ல்வேறு�ட்ட இன, ்மாழி, சமயஙகை்ளச்
ச ா ர் ந தெ ம க கை ள் ே ா ழ் கி ன் ்ற ன ர் .
இேர்கை்ள ஒன்றி்ைககை, ஆடசி ந்டத்தெ
அடிப்�்்டயான சட்டம் வதெ்ேப்�டுகி்றது.
இ ச் ச ட ்ட த் தி ் ன வ ய அ ர சி ய ை ் ம ப் பு ச்
சட்டம் என்�ர். உைகில் உள்ள அ்னத்து
நாடுகைளும் அநதெநதெ நாடடு அரசியை்மப்புச்
சட்டத்்தெக ்கைாணவ்ட இயஙகுகின்்றன.
அ ஃ து எ ழு தெ ப் � ட ்ட தெ ா கை வ ே ா அ ல் ை து
எழுதெப்�்டாதெதொகைவோ இருககைககூடும்.

இ ங் கி ல ொ ந து , ஐ க் கி ய அ ம � ரி க் க ொ , அ ய ர் ல ொ ந து , ஆ ஸ் தி ப ர லி ய ொ , க ன ட ொ ,
பைொவியதயூனியன், மேர்�னி, மதைன் ஆப்பிரிக்கொ முதைலிய ெொடுகளின் ைட்டங்க்்ளயும்
ஆ ர ொ ய ந து இ ந தி ய ெ ொ ட் டி ற் க ொ ன ை ட் ட ம் இ ய ற் றை ப் ப ட் டு ள் ்ள து . அ ம் ப ப த க ர ொ ல்
உருவொக்கப்பட்ட இநதை அரசியல் அ்�ப்புச் ைட்டம், குடி�க்களின் உரி்�களுக்குப்
பலவ்ககளில் பொதுகொப்்ப அளிப்பதைொக அ்�நதைது. இது மிகச்சிறைநதை ைமூக ஆவணம் என
வரலொற்று ஆசிரியர்க்ளொல் பபொற்றைப்படுகிறைது.

புத்த �மயம் மீது பேறறு
அம்பபதகர் புததை ை�யக் மகொள்்ககளின் மீது ஈடுபொடு மகொணடொர். இலங்்கயில்
ெ்டமபற்றை புததைத துறைவிகள் கருததைரங்கில் கலநதுமகொணட அவர், உலகப் மபௌததை ை�ய
�ொெொடுகளிலும் கலநதுமகொணடொர். 1956 ஆம் ஆணடு அக்படொபர் 14 ஆம் ெொள் ெொக்பூரில்
இலட்ைக்கணக்கொன �க்கப்ளொடு புததை ை�யததில் தைன்்ன இ்ணததுக்மகொணடொர். அவர்
எழுதிய புததைரும் அவரின் தைம்�மும் என்னும் புததைகம் அவரது �்றைவுக்குப் பின் 1957 ஆம்
ஆணடு மவளியொனது.
ஒடுக்கப்பட்ட �க்களுக்கொகத தைம் வொழ்ெொள் முழுவதும் உ்ழததை அம்பபதகர், 1956 ஆம்
ஆணடு டிைம்பர் 6 ஆம் ெொள் கொல�ொனொர். அவரு்டய �்றைவிற்குப் பின், இநதியொவின்
உயரிய விருதைொன பொரதை ரதனொ விருது 1990 ஆம் ஆணடு வழங்கப்பட்டது.

கறபேதவ கற்றபின்
1.

ைமூகச் சீர்திருததைததிற்கு உ்ழததை பிறை தை்லவர்களின் மபயர்க்்ளப் பட்டியலிடுக.

2.

அம்பபதகரின் பணபுக்ளொக நீங்கள் உணர்நதைவற்்றை எழுதுக.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர் ___________
		

அ) இராதாகிருட்டிணன்		

ஆ) அம்பேத்கர்

		

இ) ந�ௌர�ோஜி

ஈ) ஜவஹர்லால் நேரு

		

2. பூனா ஒப்பந்தம் __________ மாற்ற ஏற்படுத்தப்பட்டது.
		

அ) ச�ொத்துரிமையை			

ஆ) பேச்சுரிமையை	

		

இ) எழுத்துரிமையை 		

ஈ) இரட்டை வாக்குரிமையை

3.	சமத்துவச் சமுதாயம் அமைய அம்பேத்கர் ஏற்படுத்திய இயக்கம் ________
		

அ) சமாஜ் சமாத சங்கம்		

ஆ) சமாத சமாஜ பேரவை	

		

இ) தீண்டாமை ஒழிப்புப் பேரவை	 ஈ) மக்கள் நல இயக்கம்

4. அம்பேத்கரின் சமூகப்பணிகளைப் பாராட்டி இந்திய அரசு ______ விருது
வழங்கியது.
		

அ) பத்மஸ்ரீ

ஆ) பாரத ரத்னா	

இ) பத்மவிபூசண்

ஈ) பத்மபூசன்

க�ோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.
1. புத்த சமயம் த�ொடர்பாக அம்பேத்கர் எழுதிய நூல் __________.
2. அம்பேத்கர் நிறுவிய அரசியல் கட்சியின் பெயர் ________.
3.	ப�ொருளாதாரப் படிப்பிற்காக அம்பேத்கர் ________ சென்றார்.
குறுவினா
1. அம்பேத்கர் தன் பெயரை ஏன் மாற்றிக்கொண்டார்?
2. தீண்டாமைக்கு எதிராக அம்பேத்கர் மேற்கொண்ட பணிகள் இரண்டினை எழுதுக.
3. வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்து க�ொள்ளும் முன் அம்பேத்கர் கூறியது யாது?
சிறுவினா
1. இந்திய அரசியல் அமைப்புச் சட்டம் உருவாக அம்பேத்கர் ஆற்றிய பணிகள் யாவை?
2. அம்பேத்கரின் முதல் தேர்தல் வெற்றி குறித்து எழுதுக.
நெடுவினா
பூனா ஒப்பந்தம் பற்றி எழுதுக
சிந்தனை வினா
பாகுபாடில்லாத மக்கள் சமூகம் உருவாக நமது கடமைகளாக நீங்கள் கருதுவன யாவை?
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இயல்

ஒன்பது

விரிவானம்

பால் மனம்
குழந்தை மனம் எல்லா உயிர்களையும் சமமாகக் கருதுவது;
பிறர் துன்பம் கண்டு இரங்குவது; அதனை நீக்க முயல்வது.
குழந்தைகளின் வளர்ச்சியில் பெற்றோர்கள் முக்கியப் பங்கு
வ கி க் கி ன்ற ன ர் . ச மூ க ம் , பெற்றோர்க ளி ன் தாக்க த ்தா ல்
குழந்தைகளின் மன இயல்புகளில் ஏற்படும் மாற்றத்தை
விளக்கும் கதை ஒன்றை அறிவ�ோம்.

படைப்பின் நேர்த்தி வெகு விசித்திரமானது. அதில் மனிதனின் ஆரம்பக்கட்டமான
குழந்தைப் பிராயம்தான் எத்தனை அழகு!
“கிருஷ்ணா!” என்று குரல் க�ொடுத்தவாறே குழந்தையைத் தேடினாள் மன்னி.
பிஞ்சு விரல்களால் ஜன்னலைப் பிடித்தவாறே நின்று தெருவைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்த
குழந்தை கிருஷ்ணா, தன் முகத்தைத் திருப்பிப் பார்த்தாள். ஈரம் பிதுங்கும் வெள்ளரிப்
பிஞ்சாக முகம். சிறகுகளாகப் படபடக்கும் இமைகள். கண்ணாடி மணிகளாக உருளும்
விழிகள். பூ நயம் ப�ோல் உதடுகள். ஒளியரும்புகளான பற்கள். நுங்கு நீரின் குளிர்ச்சியாகக்
குரல். தெய்வ வடிவைச் சின்ன உடலில் சிறைப்பிடித்த களை. முகத்தில் எந்த நேரமும்
உலகைப் புரிந்துக�ொள்ள முயலும் மனவளர்ச்சிக்கான ஒரு சிந்தனைச் சாயல்.
“அம்மா! அத�ோ பாரம்மா, நாய்க்குட்டி!” அவள் பிஞ்சு விரல் காட்டிய இடத்தில் குப்பைத்
த�ொட்டிய�ோரம் ஒரு ச�ொறிநாய் படுத்திருந்தது.
“சீ! அது அசிங்கம்! நம்ம நாய்க்குட்டி ‘டாமி’யைப் பார். அழகாக, சுத்தமாக..”
“அம்மா! அந்த நாய்க்கும் ச�ோப்புப் ப�ோட்டுக் குளிப்பாட்டினா என்னம்மா?”
“அது தெரு நாய். அதைத் த�ொடப்படாது.”
“ஏன் த�ொடப்படாது? நம்ப நாயை மட்டும் த�ொடலாமா?”
“அப்பா திட்டுவாங்க” என்று முத்தாய்ப்பு வைக்க முயன்றாள் மன்னி.
குழந்தையா விடுவாள்? “அப்பா, திட்டாட்டா த�ொடலாமா அம்மா?” என்று தன்
கேள்வியைத் த�ொடர்ந்ததும் நான் அடக்க முடியாமல் சிரித்துவிட்டேன்.
மன்னி என்னிடம் குறைப்பட்டுக் க�ொண்டாள். “பாரேன் ராமு! இவள் கேள்விக்குப்
பதில்சொல்லவே ஒரு தனி ஆள் ப�ோட வேண்டியதுதான்! உம்! நீ படி. இவள் இப்படிப்
பேசினால் நீ படிக்கிறதெங்கே?... வாம்மா, கிருஷ்ணா! உள்ளே ப�ோகலாம். சித்தப்பா
படிக்கட்டும்.”
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எனக்குப் படிக்க ஓடவில்லை. குழந்தைக்குத் தெரு நாயும் வீட்டு நாயும் வேறில்லை
என்ற சமரச ந�ோக்கா? அல்லது இத்தகு சந்தேகங்களின் மூலம் உலகை அறிய முயலும்
ஆவலா?
காலையில் கீரை க�ொண்டு வரும் பாட்டியைக் கண்டதும் கிருஷ்ணா உற்சாகமாக
ஓடினாள்.
“கிருஷ்ணா! கிழவியைப் ப�ோய்த் த�ொடாதே. உடம்பு சரியில்லாதவள்” என்று மன்னி
கூவினாள்.
அவள் குரலிலிருந்த கண்டிப்பால் திகைப்படைந்த குழந்தை என்னைப் பார்த்தாள்.
“அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாதப்போ நீ த�ொடலியா சித்தப்பா?”
நான் கிருஷ்ணாவைத் தூக்கிக் க�ொண்டேன். “சமர்த்தா அம்மா ச�ொன்னபடி கேட்டா,
சாயந்திரம் காந்தி மண்டபம் அழைச்சுக்கிட்டு ப�ோவேன்.”
“நிஜம்மாவா சித்தப்பா?”
“ஆமாம் !”
ச�ொன்னபடியே அன்று மாலை கிருஷ்ணாவைக் காந்தி மண்டபத்துக்கு அழைத்துச்
சென்றுவிட்டுத் திரும்பிக் க�ொண்டிருந்தேன். கைவண்டியை நிறைந்த பாரத்துடன் நெம்பி
இழுத்தவாறே சென்றுக�ொண்டிருந்தார் ஒருவர்.
“சித்தப்பா! பாவம் அவர்! காலிலே செருப்பே ப�ோடலை சித்தப்பா! கல் குத்துமே, வெயில்
சுடுமே! என்னோட செருப்பு அவருக்குச் சின்னது! உன் செருப்பைக் குடுத்துடு சித்தப்பா!
நீதான் பூட்ஸ் வச்சிருக்கியே…!”
குழந்தையின் குரலிலிருந்த உருக்கத்தையும், துன்பம் கண்டு ப�ொறாத மனத்தையும்
கண்டு நான் நெகிழ்ந்தேன். அவளை அப்படியே வாரி அணைத்துக் க�ொண்டேன்.
குழந்தையா பேசுகிறாள்?
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“செருப்பைக் குடுத்திடு சித்தப்பா.”
“அவர் தூரப்போயிட்டார். இன்னொரு நாள் குடுத்துக்கலாம்” என்று அவளைச்
சமாதானப்படுத்தி வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தேன்.
க�ோடைமழை க�ொட்டிக்கொண்டிருந்தது. தெருவெல்லாம் ஈர நசநசப்பு. மரங்களும்
செடிகளும் மண்ணும் குளிர்ந்து கிடந்தன. இரவின் அமைதியை மழையும் சில்வண்டுகளின்
ரீங்காரமும் தவளைகளின் சத்தமும் அவ்வப்போது கலைத்த வண்ணம் இருந்தன.
தெ ரு வை ஒ ட் டி ய வ ர ா ந ்தா வி ல் மழை யி ன் கு ளி ர் ந டு க்க த ் தை க் கு ர லி ல்
பிரதிபலித்தவாறு இரண்டு சிறு ஆட்டுக்குட்டிகள் நின்றிருந்தன.
ப�ொழுது விடிந்தது.
மன்னியின் குரல் பல் விளக்கிக்கொண்டிருந்த என்னை உசுப்பியது. “எங்கே,
கைக்குழந்தைகிட்டே இருந்த பால் புட்டியைக் காண�ோம்? பால் வாங்கணும்னு ப�ோனேன்.
இ ர ண் டு வ ாய் ப ால்தா ன் கு ழ ந ் தை கு டி ச் சி ரு ப்பா ன் . பு ட் டி யை க் கீ ழே வ ச் சி ட் டு ப்
ப�ோயிருந்தேன். இங்கே காண�ோமே?”
எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. தெருக் கதவருகே ஓசையிடாது எட்டிப் பார்த்தேன்.
என் ஊகம் ப�ொய்யாகவில்லை. என்ன விந்தை? உணர்ச்சியைக் கூறுப�ோட்டுக்கொள்ள
அண்ணாவையும், மன்னியையும் ஓசையிடாது வரவழைத்துவிட்டுக் காமிராவையும் எடுத்து
வந்தேன்.
மழைச்சாரலில் ஒன்றி நின்றதால் உர�ோமங்கள் நனைந்து கரும்பட்டாகப் படிந்திருக்க,
இளம் குழவிகளாக நின்ற அந்த இரு ஆட்டுக்குட்டிகளில் ஒன்றின் வாயில் பால்புட்டியின்
குமிழை வைத்துக் குழந்தை கிருஷ்ணா அதற்குப் பாலை ஊட்டிக் க�ொண்டிருந்தாள். அவள்
கண்களில் அருள் வெள்ளம். முகத்தில் அன்பு நிழல். மனத்தில�ோ ப�ொங்கிப் பெருகும்
கருணைப்பரிவு. அந்த இரு சின்ன உயிர்களுக்கும் அவள் ஒரு தாயாகி விட்டாளா? அந்த
உணர்ச்சிக்கு வேறு என்ன பெயர் சூட்டலாம்? வியப்புடன் நிற்கிற�ோம் நாங்கள்.
என் ஃபிளாஷ் அந்தக் காட்சிக்கு நிரந்தர உருவம் தருகிறது. அப்போதும் குழந்தையின்
ஈடுபாடு சிதறவில்லை.
“பாவம்மா, ஆட்டுக்குட்டி! அதுக்கு யாரம்மா பால் தருவா? ராத்திரி பூரா சாப்பிடாமே
இந்த ஆட்டிக்குட்டிக்கு ர�ொம்பப் பசிக்கும்மா?”
“நீதான் இருக்கியேடி!” என்று கிருஷ்ணாவை ஆரத் தழுவிக் க�ொண்டே மன்னி அவள்
கன்னங்களில் மாறி மாறி முத்தமழை ப�ொழிந்தாள்.
அதே சமயம் குழந்தை கிருஷ்ணா தனக்கென்று பெற்றிருந்த இரக்க சுபாவம்,
கருணைமனம் இவற்றைக் கண்டு மன்னி ர�ொம்பவும் வருத்தப்பட ஆரம்பித்தாள்.
இ ப்ப டி யி ரு க் கி றாளே , த ம் பி க் கு வைத் தி ரு ந ்த ப ாலை வீ ண ா க் கு கி ற�ோமே எ ன் று
தெரியவில்லையே, எப்படி இந்த உலகத்திலே பேர் ச�ொல்லப் ப�ோகிறாள்? ஓர�ொரு
குழந்தைக எப்படிச் சமர்த்தாக இருக்கிறதுகள்!” என்று பேச ஆரம்பித்துவிட்டாள்.
“குழந்தைதானே அவள்! வளர்ந்தால் சரியாகிவிடும்” என்றேன் நான். மனதுக்குள்
மட்டும் அவளைப் பற்றிய பெருமிதம் தங்கியிருந்தது.

205

8th Std Tamil _20-12-2019.indd 205

03-01-2020 19:34:57

www.tntextbooks.in

காலப்பூங்காவில் ஐந்து வசந்தங்கள் வண்ண ஜாலம் செய்து மறைந்தன. அண்ணா
ஊர் ஊராக மாறிக்கொண்டிருந்தார். நான் சென்னையிலேயே தங்கிப் படிப்பை முடித்தேன்.
அதன்பின் வாழ்க்கைக்கு நிலைத்த ஒரு வருமானம் தரும் உத்திய�ோகத்தையும் ஏற்றேன்.
என் முதல் சம்பளத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட நான், அதை என் அண்ணாவின் கையில் தந்து
வாழ்த்துப் பெறத் திருச்சிக்குப் புறப்பட்டேன்.
மு த லி ல் எ ன் நி னை வு க் கு வ ந ்த வ ள் கு ழ ந ் தை கி ரு ஷ்ணா . இ ப் ப ோ து எ ட் டு
வயதிருக்குமே, பள்ளியில் படிப்பாள். எப்படிப் பேசுவாள்! எப்படி நடப்பாள்? என்னுள்
இனிய கற்பனையாக அவள் நடையுடை பாவனைகள் ப�ொங்கிப் பிரவகித்தன. என் டயரியில்
பத்திரப்படுத்தியிருந்த அவள் புகைப்படத்தை எடுத்துப் பார்த்தேன். என்ன அழகான
காட்சி! குழந்தை கிருஷ்ணா ஆட்டுக்குட்டிக்குப் பாலூட்டும் காட்சி நேற்று நடந்தாற்போல்
த�ோன்றுகிறது.
கிருஷ்ணா என்னிடம் உடனே ஓடி வராமல் வெட்கத்துடன் நின்றிருந்தாள். சிறிது
நேரத்திலேயே, பிரிந்திருந்ததால் ஏற்பட்ட வெட்கம் நீங்கப் பெற்றவளாய்ச் சகஜ பாவத்துடன்
என்னுடன் பழகினாள்.
அன்று மாலை கிருஷ்ணாவை அழைத்துக்கொண்டு கடைத்தெருப்பக்கம் ப�ோனேன்.
தன் பள்ளியைப் பற்றி, கூடப் படிக்கும் மாணவிகளைப் பற்றி, அப்பாவும் அம்மாவும்
வாங்கித் தந்த உடைகளைப் பற்றி அவள் கலகலப்பாகப் பேசிக்கொண்டே வந்தாள். நான்
மகிழ்ச்சியாகக் கேட்டுக்கொண்டே வந்தேன். கிருஷ்ணா த�ொடர்ந்தாள். “ரவியைப் பாரு
சித்தப்பா! பால்சாதத்தைத் தெருநாய்க்குப் ப�ோடறான். நம்ம ‘டாமி’க்குத்தானே ப�ோடணும்?”
நான் குழந்தையைப் பார்த்தேன். அவள் வளர்ந்துவிட்டாள். உலகைப் ப�ோலவே
மற்றவர்களைப்பற்றி நினைக்கக் கற்றுக்கொண்டாள். ஆனால் என்னுள் மகிழ்ச்சி
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எழவேயில்லை. சிரிப்பதைவிடச் சிந்திப்பதில் அதிகம் ஈடுபட்டிருந்த குழந்தை எப்படித்தான்
மாறிவிட்டாள்?
தெருவில் கிருஷ்ணாவின் அட்டகாசச் சிரிப்பொலி கேட்கிறது. என்னவென்று
எட்டிப்பார்த்தேன். எனக்கு அதிர்ச்சி! கல்லடிபட்ட ஆட்டுக்குட்டி, “ம்மே! ம்மே!” என்ற
வேதனை முனகல�ோடு ந�ொண்டியவாறே தத்தித் தத்தி ஓடிக்கொண்டிருந்தது. அதைப்
பார்த்துக் கைக�ொட்டி நகைக்கிறாள் கிருஷ்ணா.
“கிருஷ்ணா! இப்படித்தான் ஆட்டுக்குட்டியைக் கல்லால் அடிக்கிறதா? ந�ொண்டுகிறது
பார்! முட்டாள்! இங்கே வா, சின்னக் குழந்தையில் இரக்கத்துடன் நடப்பாய். வளர வளர
எல்லாம் ப�ோய்விட்டதா? உள்ளே ப�ோ!”
இயல்புக்கு மாறான சூழ்நிலையில் அகப்பட்டுக்கொண்டாற்போல் அவள் முகம்
வாடியது.
வாசலில் சாலைவேலை செய்யும் கூலியாள் குடிக்கத் தண்ணீர் கேட்கிறார். அவரைப்
‘ப�ோ ப�ோ’ வென்று விரட்டுகிறாள் கிருஷ்ணா. “எப்பவும் இங்கேதான் கேட்பே, ப�ோ, நான் தர
மாட்டேன்.”
நான் கண்டிக்கக் குரலெடுக்கும்முன் மன்னியின் குரல் கேட்கிறது. “நேத்திக்கு வந்தவர்
தானே? தினமும் ஒரு ஆள் தண்ணீர் க�ொடுக்க நிற்க வேண்டியதுதான். வேறே வேலை
இல்லை.”
“நான் விரட்டிட்டேன்மா!”
“அதுதான் சரி. சமர்த்து! உள்ளே வா!”
குழந்தை தெய்வீக மனம் படைத்திருந்தப�ோது சலித்த தாயார், சாதாரண உணர்வை
ஏந்தியதும் புகழ்கிறாள். மலையருவி இமயப்போர்வையிலிருந்து விடுபட்டுப் பூமித் தூசியில்
கலந்து விட்டதற்கு இத்தனை மகிழ்வா?
இப்பத்தான் சமர்த்தாமே! எம்மாதிரி பழக்குகிற�ோம�ோ அம்மாதிரிதான் பண்பு
வளர்கிறது. இயற்கை உணர்வையே செயற்கை உணர்வாகத் திசை திருப்பிவிடும் நம்
பழக்க வழக்கங்களுக்கு நாம்தான் ப�ொறுப்பென்றால், நம்மைத் திசை மாற்றி அமைத்த
பெற்றோர், நம் சமூகம் எல்லாம் ப�ொறுப்பேற்க வேண்டியதுதான். குழந்தைகள் குப்பைகள்
கலக்காத மாணிக்கங்கள்! அவற்றின் மனம�ொழி மெய்யைச் சூழலுக்கு ஏற்ப நாம்தான்
திருத்தியமைக்கிற�ோம். அப்படி மாறாதவர்களை வெகுளி, அசடு என்கிற�ோம்.
அன்று ஆட்டுக்குட்டிக்குப் பசிக்குமே என்று பரிதாபப்பட்டுத் தம்பிக்கு வைத்திருந்த
பால்புட்டியை எடுத்து ஊட்டிய குழந்தை, இன்று கல்லால் அடித்து, அது ந�ொண்டுவதைக்
கண்டு கைக�ொட்டிச் சிரிக்கிறாள். தெருநாயையும் குளிப்பாட்டலாம் என்றவள், அதற்கு
ஏன் பால்சோறு, நம் நாய்க்கே ப�ோடலாம் என்கிறாள். செருப்பில்லாமல் வண்டி இழுக்கும்
கூலியாளைக் கண்டு மனம் வெதும்பி என் செருப்பைத் தரும்படி தூண்டியவள், சாலையில்
வேலைசெய்யும் த�ொழிலாளியின் தாகத்துக்குத் தண்ணீர் தராமல் விரட்டுகிறாள்.
இனி, மன்னி பயப்பட வேண்டாம்! கிருஷ்ணா தனியே பஸ்ஸில் பள்ளிகூடம் சென்று
படித்து வருகிறாள். சின்ன டிபன் பாத்திரத்தில் ஓர் உருண்டை தயிர்சாதம் மட்டும்

207

8th Std Tamil _20-12-2019.indd 207

03-01-2020 19:34:58

www.tntextbooks.in

எடுததுப்பபொயச் ைொப்பிட்டுப் பசி்ய அடக்கக் கற்றுக்மகொணடொள். இயநதிர�ொக ெொம்
நிர்ணயிததை ைட்டதிட்டங்களுக்குள் எவவிதை எதிர்ப்பும் இன்றி லயிததுக் கலநது பழகிய
பசுவொகிவிட்டொள்!
“நீ பொர்ததை கிருஷ்ணொ மரொம்ப வ்ளர்நதுட்ல? மகட்டிக்கொரி ஆகிவிட்டொள்!” அணணன்
மபரு்�ப்படுகிறைொர்.
அருள் வடிவொனவள், மவறும் பலொகொயதைச் பைற்றில் மு்்ளததை பூணடொகிவிட்டொப்ள…
அ்தை வ்ளர்ச்சி என்று எப்படி ஏற்பது?
ெொன் என் கிருஷ்ணொ்வ, எனக்குப் பிடிததை உணர்வுக்்ள ஏநதி நின்றை குழந்தை்யக்,
கொண வநபதைன். அவ்்ளக் கொணமுடியொதை ஏ�ொற்றைதபதைொடு திரும்பிப் பபொகிபறைன்.
அப்படிப்பட்டவ்்ளக் கொணமுடியொது என்றை உண்�, என் கணடததுள் ஓர் இரகசிய
பவதை்னயொக முட்டுகிறைது.
கடவுளின் பிரதிநிதியொகக் குழந்தை பூமியில் ேனிக்கிறைது. ஆனொல் �னிதைனின்
பிரதிநிதியொக உல்க விட்டு நீங்குகிறைது!

நூல் ்வளி
வகைாமகைளின் இயற்�யர் இராஜைடசுமி; சிறுகை்தெகைள்,
புதினஙகைள், குறும்புதினஙகைள், ோ்னாலி, ்தொ்ைககைாடசி
நா்டகைஙகைள் முதெலியேற்்ற எழுதியுள்ளார். இேரது
அன்்ன பூமி என்னும் புதினம் தெமிழ்நாடு அரசின் விருதி்னப்
்�ற்றது. தெஞ்்சத் தெமிழ்ப் �ல்கை்ைககைழகைத்தின் தெமிழ் அன்்ன
வி ரு தி ் ன யு ம் ் � ற று ள் ள ா ர் . உ யி ர் அ மு தெ ா ய் , நி ை ா க கை ா ை
ந ட ச த் தி ர ங கை ள் , அ ன் பி ன் சி தெ ்ற ல் உ ள் ளி ட ்ட � ை நூ ல் கை ் ள
எழுதியுள்ளார்.
�ால் மனம் எனும் இககை்தெ அ. ்ேணணிைா ்தொகுத்தெ மீதெமிருககும் ்சாறகைள் எனும்
நூலிலிருநது எடுககைப்�டடுள்ளது.

கறபேதவ கற்றபின்
குழந்தைகளின் ெற்பணபுக்ளொகப் ‘பொல் �னம்’ க்தையின் வழி நீங்கள் அறிநதைவற்்றை
எழுதுக.

மதிபபீடு
குழந்தை கிருஷ்ணொவின் பணபுெலன்க்்ளப் பற்றித மதைொகுதது எழுதுக.
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இயல்

ஒன்பது

கற்கண்டு

அணி இலக்கணம்

செய்யுளுக்கு அழகு தருவனவாகிய அணிகள் சிலவற்றை முன் வகுப்புகளில் கற்றோம்.
இன்னும் சில அணிகளை இங்குக் கற்போம்.

பிறிது ம�ொழிதல் அணி
மலையப்பன் சிறந்த உழைப்பாளி. ஆனால் தனது உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்ட
மாட்டான். அதனால் அடிக்கடி ந�ோய்வாய்ப்படுவான். ஒருமுறை ந�ோயுற்றிருந்த அவனைப்
பார்க்கவந்த அவனது உறவினர் ஒருவர், “தம்பி சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரைய
முடியும். இதை நன்றாகப் புரிந்துக�ொள்” என்றார். மலையப்பன், “எனக்கும் இப்போதுதான்
புரிகிறது. இனி நான் என் உடல்நலத்தில் ப�ோதிய அக்கறை செலுத்துவேன்”என்றான்.
இப்பகுதியைப் படித்துப் பாருங்கள். “சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரைய முடியும்.
அதுப�ோல உடல் நலமாக இருந்தால்தான் உழைக்க முடியும்”என்று ச�ொல்லவந்த உறவினர்
உவமையை மட்டுமே கூறினார். அவர் ச�ொல்லவந்த கருத்தை மலையப்பன் தானாகப்
புரிந்துக�ொண்டான். இவ்வாறு உவமையை மட்டும் கூறி, அதன் மூலம் கூறவந்த கருத்தை
உணரவைப்பது பிறிதும�ொழிதல் அணி எனப்படும்.
(எ.கா.) கடல�ோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடல�ோடும்
நாவாயும் ஓடா நிலத்து
இத்திருக்குறள், ”நிலத்தில் ஓடும் தேர் கடலில் ஓடாது. கடலில் ஓடும் கப்பல் நிலத்தில்
ஓடாது” என்று உவமையை மட்டும் கூறுகிறது. இதன்மூலம் ஒவ்வொருவரும் தமக்கு உரிய
இடத்தில் வெற்றி பெறமுடியும்; தமக்குப் ப�ொருத்தமில்லாத இடத்தில் வெற்றிபெறுதல்
இயலாது என்னும் கருத்தை நாம் உணர்ந்துக�ொள்கிற�ோம். எனவே இக்குறட்பாவில்
பிறிதும�ொழிதல் அணி இடம்பெற்றுள்ளது.

வேற்றுமை அணி
தேனும் வெள்ளைச்சர்க்கரையும் இனிப்புச்சுவை உடையவை. அவற்றுள், தேன்
உடலுக்கு நன்மை செய்யும்; வெள்ளைச் சர்க்கரை உடலுக்குத் தீங்கு செய்யும்.
இப்பகுதியைக் கவனியுங்கள். வெள்ளைச்சர்க்கரைக்கும் தேனுக்கும் இடையே
ஒற்றுமையும் உண்டு; வேற்றுமையும் உண்டு. இரண்டும் இனிப்புச்சுவை உடையவை
என்பது ஒற்றுமை. ஒன்று உடலுக்கு நன்மை செய்யும்; இன்னொன்று தீங்கு செய்யும் என்பது
வேற்றுமை. இவ்வாறு இரண்டு ப�ொருள்களுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமையைக் கூறி,
பிறகு அவற்றுள் ஒன்றை வேறுபடுத்திக் காட்டுவது வேற்றுமையணி எனப்படும்.

209

8th Std Tamil _20-12-2019.indd 209

03-01-2020 19:34:58

www.tntextbooks.in

எ.கா.)

தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாறும் ஆறாதே

			நாவினால் சுட்ட வடு.
இத்திருக்குறளில் முதலில் நெருப்பு, க�ொடுஞ்சொல் ஆகிய இரண்டும் சுடும்தன்மை
உடையவை என்று கூறப்படுகிறது. பின்னர், நெருப்பினால் சுட்ட காயம் ஆறிவிடும்;
உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட வடு ஆறாது என்று இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு
கூறப்படுகிறது. எனவே இது வேற்றுமை அணி ஆகும்.

இரட்டுறம�ொழிதல்அணி
காலில் காயத்திற்குக் கட்டுப்போட்டிருந்த இளைஞன் ஒருவன் பேருந்தில் ஏறினான்.
”எந்த ஊருக்குப் பயணச்சீட்டு வேண்டும்?” என்று நடத்துநர் கேட்டார். அதேநேரம்
அருகிலிருந்தவர், ”உன் காலில் எதனால் காயம் ஏற்பட்டது?” என்று கேட்டார். அவன்,
“ செங்கல்ப ட் டு” என்று கூறி னா ன். அவன் கூ றியது இருவரின் வி ன ாக்க ளு க்கு ம்
ப�ொருத்தமான விடையாக அமைந்தது. அவன் செல்ல வேண்டிய ஊர் செங்கல்பட்டு என்று
நடத்துநர் புரிந்துக�ொண்டார். அவன் காலில் செங்கல் பட்டதால் காயம் ஏற்பட்டது என
மற்றவர் புரிந்துக�ொண்டார். இவ்வாறு ஒரு ச�ொல் அல்லது த�ொடர் இருப�ொருள் தருமாறு
அமைவது இரட்டுறம�ொழிதல் என்னும் அணியாகும். இதனைச் சிலேடை என்றும் கூறுவர்.
(எ.கா.) ஓடும் இருக்கும் அதனுள்வாய் வெளுத்திருக்கும்
			நாடுங் குலைதனக்கு நாணாது - சேடியே
			

தீங்காயது இல்லா திருமலைரா யன்வரையில்

			தேங்காயும் நாயும்நேர் செப்பு
இப்பாடலின் ப�ொருள் தேங்காய், நாய் ஆகிய இரண்டுக்கும் ப�ொருந்துவதாக
அமைந்துள்ளது.
தேங்காயில் ஓடு இருக்கும்; தேங்காயின் உட்பகுதி வெண்மை நிறத்தில் இருக்கும்;
தேங்காய் க�ோணல் இல்லாமல் குலையாகத் த�ொங்கும்.
நாய் சிலசமயம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்; சிலசமயம் ஓரிடத்தில் படுத்து இருக்கும்; அதன்
வாயின் உட்பகுதி வெண்மையாக இருக்கும்; குரைப்பதற்கு வெட்கப்படாது.
இவ்வாறு இப்பாடல் இரண்டு ப�ொருள் தரும்படி பாடப்பட்டுள்ளதால் இஃது
இரட்டுறம�ொழிதல் அணி ஆகும்.

கற்பவை கற்றபின்
திருக்குறளில் அணிகள் இடம் பெற்றுள்ள குறட்பாக்களுள் ஐந்தனைக் கண்டறிந்து
அவற்றில் இடம்பெற்றுள்ள அணிகளின் பெயர்களை எழுதுக
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1.

பிறிதும�ொழிதல்அணியில்_____ மட்டும் இடம்பெறும்.

		

அ) உவமை

2.

இரண்டு ப�ொருள்களுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமையையும் வேற்றுமையையும்
கூறுவது _____ அணி.

		

அ) ஒற்றுமை

3.

ஒரே செய்யுளை இருப�ொருள்படும்படி பாடுவது __________ அணி.

		

அ) பிறிதும�ொழிதல் 		

ஆ) இரட்டுறம�ொழிதல்

		

இ) இயல்பு நவிற்சி 		

ஈ) உயர்வு நவிற்சி

4.

இரட்டுறம�ொழிதல் அணியின் வேறு பெயர் _____________ அணி.

		

அ) பிறிதும�ொழிதல் 		

ஆ) வேற்றுமை

		

இ) உவமை 			

ஈ) சிலேடை

ஆ) உவமேயம்

இ) த�ொடை		

ஆ) வேற்றுமை

இ) சிலேடை

ஈ) சந்தம்

ஈ) இரட்டுற ம�ொழிதல்

சிறுவினா
1.

பிறிதும�ொழிதல் அணியை விளக்கி எடுத்துக்காட்டுத் தருக.

2.	வேற்றுமை அணி என்றால் என்ன?
3.

இரட்டுறம�ொழிதல் அணி எவ்வாறு ப�ொருள் தரும்?

ம�ொழியை ஆள்வோம்!
கேட்க.
	தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கும் கதைகளைப் பெரியவர்களிடம் கேட்டு மகிழ்க.
கீழ்க்காணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் பேசுக.
1. 	நம்பிக்கையே உயர்வு.
2. 	நல்வாழ்விற்குத் தேவையான நற்பண்புகள்.
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ச�ொல்லக் கேட்டு எழுதுக.
		 அம்பேத்கர் தமது வாழ்க்கையில் ‘புதிய திருப்பம்’ காண வழி ஒன்றைக் கண்டறிந்தார்.
அது ‘படிப்பு, படிப்பு, படிப்பே’ ஆகும். அதை அடையும் முயற்சியில் அயராது உழைக்கத்
த�ொடங்கினார். எப்போதும் புத்தகமும் கையுமாகவே திகழ்ந்தார். இதைக் கண்ட அவருடைய
தந்தை வேறு செலவுகளைக் குறைத்துக் க�ொண்டும் கடன் வாங்கியும் புத்தகங்களை வாங்கித்
தந்தார். புத்தகங்கள் படிக்கும் பழக்கத்தை அம்பேத்கர் கடைசிவரை கடைப்பிடித்தார்.
வட்டமேசை மாநாட்டிற்காக அம்பேத்கர் இங்கிலாந்து சென்றார். மாநாடு முடிந்தபிறகு
அமெரிக்கா சென்ற அவர் தம் பழைய நண்பர்களையும் பேராசிரியர்களையும் கண்டு
மகிழ்ந்தார். தாய்நாடு திரும்பிய ப�ோது பதினான்கு பெட்டிகள் நிறையப் புத்தகங்களைக்
க�ொண்டுவந்தார்.
அறிந்து பயன்படுத்துவ�ோம்
தான், தாம் என்னும் ச�ொற்கள்
தான் என்பது ஒருமையைக் குறிக்கும். தாம் என்பது பன்மையைக் குறிக்கும்.
இவ்வேறுபாட்டினை அறிந்து த�ொடர்களில் பயன்படுத்த வேண்டும்.
தான், தன்னை, தன்னால், தனக்கு, தனது ஆகியவற்றை ஒருமைத் த�ொடர்களில்
பயன்படுத்த வேண்டும்.
தாம், தம்மை, தம்மால், தமக்கு, தமது ஆகியவற்றைப் பன்மைத் த�ொடர்களில்
பயன்படுத்த வேண்டும்.
(எ.கா.) 	தலைவர் தமது கையால் பரிசு வழங்கினார்.
			மாணவன் தனது கையால் பெற்றுக் க�ொண்டான்.
(இங்குத் தலைவர் என்பது ஒருவரைக் குறித்தாலும் இது மரியாதைப் பன்மை ஆகும்)
(எ.கா.) 	மாடுகள் தமது தலையை ஆட்டின.
			

கன்று தனது தலையை ஆட்டியது.

க�ோடிட்ட இடங்களைப் ப�ொருத்தமான ச�ொற்களால் நிரப்புக.
1.

சிறுமி ______ (தனது/தமது) கையில் மலர்களை வைத்திருந்தாள்.

2.

அம்பேத்கர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உயர்வுக்காகத் ______ ( தனது/தமது)
உழைப்பை நல்கினார்.

3.

உயர்ந்தோர் ________ (தம்மைத்தாமே/தன்னைத்தானே) புகழ்ந்து க�ொள்ள
மாட்டார்கள்.

4.

இவை ______ (தான்/தாம்) எனக்குப் பிடித்த நூல்கள்.

5.

குழந்தைகள் ________ (தன்னால்/தம்மால்) இயன்ற உதவிகளைப் பிறருக்குச்
செய்கின்றனர்.
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த�ொடரில் உள்ள பிழைகளைத் திருத்தி எழுதுக.
		 முதியவர் ஒருவர் தனது கால்களில் செருப்பில்லாமல் தன்னால் இழுக்க முடியாத
வண்டியை இழுத்துச் சென்றார். அதனைக் கண்ட கிருஷ்ணா தம்முடைய சித்தப்பாவிடம்
அவருடைய காலணிகளைக் க�ொடுக்குமாறு கூறினாள். அவரிடம் விலையுயர்ந்த
காலணிகள்தான் இருந்தன. எனவே, தனது வேறு காலணிகளைப் பிறகு தருவதாகச்
சித்தப்பா கூறினார்.
கட்டுரை எழுதுக.
உழைப்பே உயர்வு.

ம�ொழிய�ோடு விளையாடு
பின்வரும் வினாக்களைப் படித்து இருவினாக்களுக்கு ஒரு விடை தருக.
(எ.கா)
		
1.

குழம்பும் கூட்டும் மணப்பது ஏன்?
குருதி மிகுதியாய்க் க�ொட்டுவது ஏன்?

பெருங்காயத்தால்

ஆடை நெய்வது எதனாலே? அறிவைப் பெறுவது எதனாலே?

2.	மாடுகள் வைக்கோல் தின்பது எங்கே? மன்னர்கள் பலரும் இறந்தது எங்கே?
3.

கதிரவன் மறையும் நேரம் எது? கழுத்தில் அழகாய்ச் சூடுவது எது?

4.

வானில் தேய்ந்து வளர்வது எது? வாரம் நான்கு க�ொண்டது எது?

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

வாழ்வுக்கு வெற்றிதரும் நற்பண்புகளை வளர்த்துக் க�ொள்வேன்.

2.	சமுதாய விடுதலைக்குப் பாடுபட்ட தலைவர்களின் வரலாற்றை அறிந்து ப�ோற்றுவேன்.

கலைச்சொல் அறிவோம்.
குறிக்கோள்

- Objective

பல்கலைக்கழகம்

-

University

நம்பிக்கை	

- Confidence

ஒப்பந்தம்

-

Agreement

முனைவர் பட்டம்

- Doctorate

அரசியலமைப்பு

-

Constitution

வட்ட மேசை மாநாடு

- Round Table Conference

இரட்டை வாக்குரிமை	 - Double voting

இணையத்தில் காண்க
இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்புகள் குறித்து இணையத்தில் தேடி எழுதுக.
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திருககு்றள்
12. ்டுவுநினலனம
1.

்தகுதிஎன ஒனறு ்னவறெ பகுதியான
பாறபட்டு ஒழு்கப் ்பறின.

2.

்ைப்பம் உனடயவன ஆக்கம் சின்தவினறி
எச்ைத்திறகு ஏமாப்பு உனடத்து.

3.

்னவறெ ்தரினும் ்டுவி்கந்தாம் ஆக்கத்ன்த
அனவறெ ஒழிய விடல்.

4.

்தக்கார ்த்கவிலர எனபது அவரவர
எச்ைத்்தால் ்காணப் படும்.

5.

வ்கடும் ்பருக்கமும் இல்அல்ல ்்ஞ்ைத்துக
வ்காடானம ைானவறொரககு அணி.

6.

்்கடுவல்யான எனபது அறி்க்தன ்்ஞ்ைம்
்டு்வாரீஇ அல்ல ்ையின.

7.

்்கடுவா்க னவயாது உல்கம் ்டுவா்க
்னறிக்கண ்தஙகியான ்தாழவு.

8.

ைமன்ைய்து சீரதூககும் வ்கால்வபால் அனமநதுஒருபால்
வ்காடானம ைானவறொரககு அணி.

9.

்ைாறவ்காட்டம் இல்லது ்ைப்பம் ஒரு்தனலயா
உட்வ்காட்டம் இனனம ்பறின.

10.

வாணி்கம் ்ைய்வாரககு வாணி்கம் வபணிப்
பிறெவும் ்தமவபால் ்ையின.

28. கூடா ஒழுக்கம்
1.

வஞ்ை மனத்்தான படிறறுஒழுக்கம் ்தங்கள்
ஐநதும் அ்கத்வ்த ்கும்.

2.

வானஉயர வ்தாறறெம் எவன்ைய்யும் ்தன்்ஞ்ைம்
்தானஅறி குறறெப் படின.

3.

வலியில் நினலனமயான வல்லுருவம் ்பறறெம்
புலியினவ்தால் வபாரத்துவமய்ந ்தறறு.

4.

்தவம்மனறெநது அல்லனவ ்ைய்்தல் பு்தல்மனறெநது
வவட்டுவன புள்சிமிழத் ்தறறு.

5.

பறறெறவறெம் எனபார படிற்றொழுக்கம் எறறுஎறறுஎனறு
ஏ்தம் பலவும் ்தரும்.

6.

்்ஞ்சில் துறெவார துறெந்தாரவபால் வஞ்சித்து
வாழவாரின வன்கணார இல்.

7.

புறெம்குனறி ்கணடனனய வரனும் அ்கம்குனறி
மூககில் ்கரியார உனடத்து.

8.

மனத்்தது மாைா்க மாணடாரநீர ஆடி
மனறெநதுஒழுகு மாந்தர பலர.

9.

்கனண்்காடிது யாழவ்காடு ்ைவ்விதுஆஙகு அனன
வினனபடு பாலால் ்்காளல்.

10.

மழித்்தலும் நீட்டலும் வவணடா உல்கம்
பழித்்தது ஒழித்து விடின.
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41. ்கல்லானம
1.

அரஙகுஇனறி வட்டுஆடி அறவறெ நிரம்பிய
நூல்இனறிக வ்காட்டி ்்காளல்.

2.

்கல்லா்தான ்ைால்்கா முறு்தல் முனலஇரணடும்
இல்லா்தாள் ்பண்காமுறறு அறறு.

3.

்கல்லா ்தவரும் ்னி்ல்லர ்கறறொரமுன
்ைால்லாது இருக்கப் ்பறின.

4.

்கல்லா்தான ஒட்பம் ்கழிய்னறு ஆயினும்
்்காள்ளார அறிவுனட யார.

5.

்கல்லா ஒருவன ்தன்கனம ்தனலப்்பய்து
்ைால்லாடச் வைாரவு படும்.

6.

உளரஎனனும் மாத்தினரயர அல்லால் பயவாக
்களரஅனனயர ்கல்லா ்தவர.

7.

நுணமாண நுனழபுலம் இல்லான எழில்்லம்
மணமாண புனனபானவ அறறு.

8.

்ல்லார்கண பட்ட வறுனமயின இனனாவ்த
்கல்லார்கண பட்ட திரு.

9.

வமறபிறெந்தார ஆயினும் ்கல்லா்தார கீழப்பிறெநதும்
்கறறொர அனனத்திலர பாடு.

10.

விலங்்காடு மக்கள் அனனயர இலஙகுநூல்
்கறறொவராடு ஏனன யவர.

44. குறறெங்கடி்தல்
1.

்ைருககும் சினமும் சிறுனமயும் இல்லார
்பருக்கம் ்பருமி்த நீரத்து.

2.

இவறெலும் மாணபுஇறெந்த மானமும் மாணா
உவன்கயும் ஏ்தம் இனறெககு.

3.

தினனத்துனணயாம் குறறெம் வரினும் பனனத்துனணயாக
்்காள்வர பழி்ாணு வார.

4.

குறறெவம ்காக்க ்பாருளா்கக குறறெவம
அறறெம் ்தரூஉம் பன்க.

5.

வருமுனனரக ்காவா்தான வாழகன்க எரிமுனனர
னவத்தூறு வபாலக ்்கடும்.

6.

்தனகுறறெம் நீககிப் பிறெரகுறறெம் ்காணகிறபின
எனகுறறெம் ஆகும் இனறெககு.

7.

்ையறபால ்ைய்யாது இவறியான ்ைல்வம்
உயறபாலது அனறிக ்்கடும்.

8.

பறறுள்ளம் எனனும் இவறெனனம எறறுள்ளும்
எணணப் படுவதுஒனறு அனறு.

9.

வியவற்க எஞ்்ானறும் ்தனனன ்யவற்க
்னறி பயவா வினன.

10.

்கா்தல ்கா்தல் அறியானம உய்ககிறபின
ஏதில ஏதிலார நூல்.
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50. இடனறி்தல்
1.

்்தாடங்கற்க எவ்வினனயும் எள்ளற்க முறறும்
இடங்கணட பினஅல் லது.

2.

முரணவைரந்த ்மாய்ம்பி னவரககும் அரணவைரந்தாம்
ஆக்கம் பலவும் ்தரும்.

3.

ஆறறொரும் ஆறறி அடுப இடனஅறிநது
வபாறறொர்கண வபாறறிச் ்ையின.

4.

எணணியார எணணம் இழப்பர இடனஅறிநது
துனனியார துனனிச் ்ையின.

5.

்்டும்புனலுள் ்வல்லும் மு்தனல அடும்புனலின
நீஙகின அ்தனனப் பிறெ.

6.

்கடல்ஓடா ்கால்வல் ்்டுநவ்தர ்கடல்ஓடும்
்ாவாயும் ஓடா நிலத்து.

7.

அஞ்ைானம அல்லால் துனணவவணடா எஞ்ைானம
எணணி இடத்்தால் ்ையின.

8.

சிறுபனடயான ்ைல்லிடம் வைரின உறுபனடயான
ஊக்கம் அழிநது விடும்.

9.

சினறெ்லனும் சீரும் இலரஎனினும் மாந்தர
உனறெநிலத்வ்தாடு ஒட்டல் அரிது.

10.

்கால்ஆழ ்களரின ்ரிஅடும் ்கணஅஞ்ைா
வவல்ஆழி மு்கத்்த ்களிறு.

52. ்்தரிநது வினனயாடல்
1.

்னனமயும் தீனமயும் ்ாடி ்லம்புரிந்த
்தனனமயான ஆளப் படும்.

2.

வாரி ்பருககி வளம்படுத்து உறறெனவ
ஆராய்வான ்ைய்்க வினன.

3.

அனபுஅறிவு வ்தறறெம் அவாவினனம இந்ானகும்
்னகுனடயான ்கட்வட ்்தளிவு.

4.

எனனவன்கயால் வ்தறியக ்கணணும் வினனவன்கயால்
வவறொகும் மாந்தர பலர.

5.

அறிநதுஆறறிச் ்ைய்கிறபாறகு அல்லால் வினன்தான
சிறெந்தானஎனறு ஏவறபாறறு அனறு.

6.

்ைய்வானன ்ாடி வினன்ாடிக ்காலத்வ்தாடு
எய்்த உணரநது ்ையல்.

7.

இ்தனன இ்தனால் இவனமுடிககும் எனறுஆய்நது
அ்தனன அவன்கண விடல்.

8.

வினனககுஉரினம ்ாடிய பினனறெ அவனன
அ்தறகுஉரியன ஆ்கச் ்ையல்.

9.

வினனக்கண வினனயுனடயான வ்கணனமவவறு ஆ்க
நினனப்பானன நீஙகும் திரு.

10.

்ாள்வ்தாறும் ்ாடு்க மனனன வினன்ைய்வான
வ்காடானம வ்காடாது உலகு.

216

8th Std Tamil _20-12-2019.indd 216

03-01-2020 19:34:58

www.tntextbooks.in

55. ்ைஙவ்கானனம
1.

ஓரநது்கண வணாடாது இனறெபுரிநது யாரமாட்டும்
வ்தரநது்ைய் வஃவ்த முனறெ.

2.

வானவ்ாககி வாழும் உல்்கல்லாம் மனனவன
வ்கால்வ்ாககி வாழும் குடி.

3.

அந்தணர நூறகும் அறெத்திறகும் ஆதியாய்
நினறெது மனனவன வ்கால்.

4.

குடி்தழீஇக வ்கால்ஓச்சும் மாநில மனனன
அடி்தழீஇ நிறகும் உலகு.

5.

இயல்புளிக வ்கால்ஓச்சும் மனனவன ்ாட்ட
்பயலும் வினளயுளும் ்்தாககு.

6.

வவல்அனறு ்வனறி ்தருவது மனனவன
வ்கால்அதூஉம் வ்காடாது எனின.

7.

இனறெ்காககும் னவய்கம் எல்லாம் அவனன
முனறெ்காககும் முட்டாச் ்ையின.

8.

எணப்தத்்தான ஓரா முனறெ்ைய்யா மனனவன
்தணப்தத்்தான ்தாவன ்்கடும்.

9.

குடிபுறெம் ்காத்துஓம்பிக குறறெம் ்கடி்தல்
வடுஅனறு வவந்தன ்்தாழில்.

10.

்்கானலயின ்்காடியானர வவநதுஒறுத்்தல் னபஙகூழ
்கனள்கட் ட்தவனாடு வ்ர.

57. ்வருவந்த ்ைய்யானம
1.

்தக்காஙகு ்ாடித் ்தனலச்்ைல்லா வணணத்்தால்
ஒத்்தாஙகு ஒறுப்பது வவநது.

2.

்கடிதுஓச்சி ்மல்ல எறி்க ்்டிதுஆக்கம்
நீங்கானம வவணடு பவர.

3.

்வருவந்த ்ைய்துஒழுகும் ்வஙவ்காலன ஆயின
ஒருவந்தம் ஒல்னலக ்்கடும்.

4.

இனறெ்கடியன எனறுஉனரககும் இனனாச்்ைால் வவந்தன
உனறெ்கடுகி ஒல்னலக ்்கடும்.

5.

அருஞ்்ைவ்வி இனனா மு்கத்்தான ்பருஞ்்ைல்வம்
வபஎய்்கணடு அனனது உனடத்து.

6.

்கடுஞ்்ைால்லன ்கணஇலன ஆயின ்்டுஞ்்ைல்வம்
நீடுஇனறி ஆஙவ்க ்்கடும்.

7.

்கடு்மாழியும் ன்கயி்கந்த ்தணடமும் வவந்தன
அடுமுரண வ்தய்ககும் அரம்.

8.

இனத்்தாறறி எணணா்த வவந்தன சினத்்தாறறிச்
சீறின சிறுகும் திரு.

9.

்ைருவந்த வபாழதில் சினறெ்ைய்யா வவந்தன
்வருவநது ்வய்து ்்கடும்.

10.

்கல்லாரப் பிணிககும் ்கடுஙவ்கால் அதுஅல்லது
இல்னல நிலககுப் ்பானறெ.
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65. ்ைால்வனனம
1.

்ா்லம் எனனும் ்லனஉனடனம அந்லம்
யா்லத்து உள்ளதூஉம் அனறு.

2.

ஆக்கமும் வ்கடும் அ்தனால் வரு்தலால்
்காத்துஓம்பல் ்ைால்லின்கண வைாரவு.

3.

வ்கட்டாரப் பிணிககும் ்தன்கயவாய்க வ்களாரும்
வவட்ப ்மாழிவ்தாம் ்ைால்.

4.

திறெனஅறிநது ்ைால்லு்க ்ைால்னல அறெனும்
்பாருளும் அ்தனினூஉஙகு இல்.

5.

்ைால்லு்க ்ைால்னலப் பிறிதுஓர்ைால் அச்்ைால்னல
்வல்லும்்ைால் இனனம அறிநது.

6.

வவட்பத்்தாம் ்ைால்லிப் பிறெர்ைால் பயனவ்காடல்
மாட்சியின மாைறறொர வ்காள்.

7.

்ைாலல்வல்லன வைாரவுஇலன அஞ்ைான அவனன
இ்கல்்வல்லல் யாரககும் அரிது.

8.

வினரநது ்்தாழில்வ்கட்கும் ்ாலம் நிரநதுஇனிது
்ைால்லு்தல் வல்லாரப் ்பறின.

9.

பல்ைால்லக ்காமுறுவர மனறெமா ைறறெ
சில்ைால்லல் வ்தறறொ ்தவர.

10.

இணரஊழத்தும் ்ாறொ மலரஅனனயர ்கறறெது
உணரவிரித்து உனரயா ்தார.

72. அனவயறி்தல்
1.

அனவஅறிநது ஆராய்நது ்ைால்லு்க ்ைால்லின
்்தான்கஅறிந்த தூய்னம யவர.

2.

இனட்்தரிநது ்னகுஉணரநது ்ைால்லு்க ்ைால்லின
்னட்்தரிந்த ்னனம யவர.

3.

அனவஅறியார ்ைால்லவமற ்்காள்பவர ்ைால்லின
வன்கஅறியார வல்லதூம் இல்.

4.

ஒளியாரமுன ஒள்ளியர ஆ்தல் ்வளியாரமுன
வானசுன்த வணணம் ்்காளல்.

5.

்னறெஎனறெ வறறுள்ளும் ்னவறெ முதுவருள்
முநது கிளவாச் ்ைறிவு.

6.

ஆறறின நினல்தளரநது அறவறெ வியனபுலம்
ஏறறுஉணரவார முனனர இழுககு.

7.

்கறறுஅறிந்தார ்கல்வி விளஙகும் ்கைடறெச்
்ைால்்்தரி்தல் வல்லார அ்கத்து.

8.

உணரவது உனடயாரமுன ்ைால்லல் வளரவ்தன
பாத்தியுள் நீர்ைாரிநது அறறு.

9.

புல்அனவயுள் ்பாச்ைாநதும் ்ைால்லற்க ்ல்அனவயுள்
்னகு ்ைலச்்ைால்லு வார.

10.

அங்கணத்துள் உக்க அமிழதுஅறறொல் ்தம்்கணத்்தார
அல்லாரமுன வ்காட்டி ்்காளல்.
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78. பனடச்்ைருககு
1.

எனஐமுன நில்லனமின ்்தவ்விர பலரஎனஐ
முனநினறு ்கல்நின றெவர.

2.

்கான முயல்எய்்த அம்பினில் யானன
பினழத்்தவவல் ஏந்தல் இனிது.

3.

வபராணனம எனப ்தறு்கணஒனறு உறறெக்கால்
ஊராணனம மறறுஅ்தன எஃகு.

4.

ன்கவவல் ்களிற்றொடு வபாககி வருபவன
்மய்வவல் பறியா ்கும்.

5.

விழித்்த்கண வவல்்்காணடு எறிய அழித்துஇனமப்பின
ஒட்டனவறொ வன்கண அவரககு.

6.

விழுப்புண படா்த்ாள் எல்லாம் வழுககினுள்
னவககும்்தன ்ானள எடுத்து.

7.

சுழலும் இனைவவணடி வவணடா உயிரார
்கழல்யாப்புக ்காரின்க நீரத்து.

8.

உறினஉயிர அஞ்ைா மறெவர இனறெவன
்ைறினும்சீர குனறெல் இலர.

9.

இனழத்்தது இ்கவானமச் ைாவானர யாவர
பினழத்்தது ஒறுககிற பவர.

10.

புரந்தார்கண நீரமல்்கச் ைாகிறபின ைாக்காடு
இரநதுவ்காள் ்தக்கது உனடத்து.

79. ்ட்பு
1.

்ையற்கரிய யாவுள ்ட்பின அதுவபால்
வினனக்கரிய யாவுள ்காப்பு.

2.

நினறெநீர நீரவர வ்கணனம பினறெமதிப்
பினநீர வபன்தயார ்ட்பு.

3.

்வில்்்தாறும் நூல்்யம் வபாலும் பயில்்்தாறும்
பணபுனட யாளர ்்தாடரபு.

4.

்கு்தல் ்பாருட்டுஅனறு ்ட்டல் மிகுதிக்கண
வமற்ைனறு இடித்்தல் ்பாருட்டு.

5.

புணரச்சி பழகு்தல் வவணடா உணரச்சி்தான
்ட்பாம் கிழனம ்தரும்.

6.

மு்கம்்்க ்ட்பது ்ட்புஅனறு ்்ஞ்ைத்து
அ்கம்்்க ்ட்பது ்ட்பு.

7.

அழிவின அனவநீககி ஆறுய்த்து அழிவின்கண
அல்லல் உழப்ப்தாம் ்ட்பு.

8.

உடுகன்க இழந்தவன ன்கவபால ஆஙவ்க
இடுக்கண ்கனளவ்தாம் ்ட்பு.

9.

்ட்பிறகு வீறறிருகன்க யா்்தனின ்்காட்பினறி
ஒல்லும்வாய் ஊனறு நினல.

10.

இனனயர இவரஎமககு இனனம்யாம் எனறு
புனனயினும் புல்்லனனும் ்ட்பு.
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80. ்ட்பு ஆராய்்தல்
1.

்ாடாது ்ட்டலின வ்கடுஇல்னல ்ட்டபின
வீடுஇல்னல ்ட்புஆள் பவரககு.

2.

ஆய்நதுஆய்நது ்்காள்ளா்தான வ்கணனம ்கனடமுனறெ
்தானைாம் துயரம் ்தரும்.

3.

குணனும் குடினமயும் குறறெமும் குனறொ
இனனும் அறிநதியாக்க ்ட்பு.

4.

குடிப்பிறெநது ்தன்கண பழி்ாணு வானனக
்்காடுத்தும் ்்காளல்வவணடும் ்ட்பு.

5.

அழச்்ைால்லி அல்லது இடித்து வழக்கறிய
வல்லார்ட்பு ஆய்நது ்்காளல்.

6.

வ்கட்டினும் உணடுஓர உறுதி கினள்னர
நீட்டி அளப்பவ்தார வ்கால்.

7.

ஊதியம் எனபது ஒருவறகுப் வபன்தயார
வ்கணனம ஒரீஇ விடல்.

8.

உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ ்்காள்ளற்க
அல்லற்கண ஆறறெறுப்பார ்ட்பு.

9.

்்கடுங்கானலக ன்கவிடுவார வ்கணனம அடுங்கானல
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும்.

10.

மருவு்க மாைறறொர வ்கணனம ஒனறுஈத்தும்
ஒருவு்க ஒப்பிலார ்ட்பு.

97. மானம்
1.

இனறி அனமயாச் சிறெப்பின ஆயினும்
குனறெ வருப விடல்.

2.

சீரினும் சீரஅல்ல ்ைய்யாவர சீ்ராடு
வபராணனம வவணடு பவர.

3.

்பருக்கத்து வவணடும் பணி்தல் சிறிய
சுருக்கத்து வவணடும் உயரவு.

4.

்தனலயின இழிந்த மயிரஅனனயர மாந்தர
நினலயின இழிந்தக ்கனட.

5.

குனறின அனனயாரும் குனறுவர குனறுவ
குனறி அனனய ்ையின.

6.

பு்கழஇனறொல் புத்வ்தள்்ாட்டு உய்யா்தால் எனமறறு
இ்கழவாரபின ்ைனறு நினல.

7.

ஒட்டாரபின ்ைனறுஒருவன வாழ்தலின அநநினலவய
்்கட்டான எனப்படு்தல் ்னறு.

8.

மருநவ்தாமறறு ஊனஓம்பும் வாழகன்க ்பருந்தன்கனம
பீடுஅழிய வந்த இடத்து.

9.

மயிரநீப்பின வாழாக ்கவரிமா அனனார
உயிரநீப்பர மானம் வரின.

10.

இளிவரின வாழா்த மானம் உனடயார
ஒளி்்தாழுது ஏத்தும் உலகு.
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100. பணபுனடனம
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

எணப்தத்்தால் எய்்தல் எளிதுஎனப யாரமாட்டும்
பணபுனடனம எனனும் வழககு.
அனபுனடனம ஆனறெ குடிப்பிறெத்்தல் இவ்விரணடும்
பணபுனடனம எனனும் வழககு.
உறுப்புஒத்்தல் மக்கள்ஒப்பு அனறொல் ்வறுத்்தக்க
பணபுஒத்்தல் ஒப்ப்தாம் ஒப்பு.
்ய்னாடு ்னறி புரிந்த பயனுனடயார
பணபுபா ராட்டும் உலகு.
்ன்கயுள்ளும் இனனாது இ்கழச்சி பன்கயுள்ளும்
பணபுள பாடறிவார மாட்டு.
பணபுனடயாரப் பட்டுஉணடு உல்கம் அதுஇனவறெல்
மணபுககு மாய்வது மன.
அரம்வபாலும் கூரனமய வரனும் மரம்வபால்வர
மக்கள்பணபு இல்லா ்தவர.
்ணபாறறொர ஆகி ்யம்இல ்ைய்வாரககும்
பணபாறறொர ஆ்தல் ்கனட.
்்கல்வல்லர அல்லாரககு மாஇரு ்ாலம்
ப்கலும்பாற பட்டுஅனறு இருள்.
பணபிலான ்பறறெ ்பருஞ்்ைல்வம் ்னபால்
்கலம்தீனம யால்திரிநது அறறு.

வொன்புகழ் வள்ளுவரின் அறைக்கருததுகள் �ொணவரிடம் மைன்று பைர பவணடும்.
அதைன்வழி ென்மனறிப் பணபுகள் �ொணவரி்டபய வ்ளர பவணடும் என்றை பெொக்கில்
திருக்குறைளின் 150 பொக்கள் பைர்க்கப்பட்டுள்்ளன.
�ொணவர்கள் எளிதில் படிததுப் மபொருள் புரிநதுமகொள்வதைற்கு ஏற்றைவ்கயில்
குறைட்பொக்களின் சீர்கள் பிரிததுத தைரப்பட்டுள்்ளன; அலகிடுவதைற்கொக அல்ல.

திருககு்றள் கருத்துகதள
மொைவர்களிதை்ய பேரபபுவதறகொன வழிகொட்டுதல்கள்
Ø

ெொள்பதைொறும் வழிபொட்டுக் கூட்டததில் திருக்குறை்்ளப் மபொருளுடன் கூறைலொம்.

Ø

வகுப்பு வொரியொகத திருக்குறைள் ஒப்புவிததைல் பபொட்டி ெடததைலொம்.

Ø

இலக்கிய �ன்றைக் கூட்டங்களில் குறைட்பொக்கள் மதைொடர்பொன க்தைக்்ளக் கூறைலொம்.

Ø

திருக்குறைள் கருததுக்்ள வி்ளக்கும் ெொடகங்க்்ள ெடததைச் மையயலொம்.

Ø

திருக்குறைள் கருததுக்்ள வி்ளக்கும் ஓவியப் பபொட்டி்ய ெடததைலொம்.

Ø

குறைட்பொக்கள் மதைொடர்பொன வினொக்க்்ளத மதைொகுதது வினொடி வினொ ெடததைலொம்.

Ø

ைொன்பறைொர் வொழ்வில் நிகழ்நதை சு்வயொன நிகழ்ச்சிகள் மூலம் திருக்குறைள் கருததுக்்ள
வி்ளக்கலொம்.

Ø

திருக்குறைளின் ஆங்கில ம�ொழிமபயர்ப்்ப ஒரு �ொணவர் கூறை �ற்மறைொருவர் அநதைக்
குறை்்ளச் ைரியொக அ்டயொ்ளம் கணடு கூறு�ொறு பபொட்டி ்வக்கலொம்.
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எட்டாம் வகுப்பு - தமிழ்
ஆக்கம்

பாட வல்லுநர் குழு

பாடநூலாசிரியர் குழு

முனைவர் நா. அருள்முருகன்

முனைவர் செ. ராஜா

இணை இயக்குநர்,
ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி, சென்னை.

விரிவுரையாளர், மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
திருப்பூர் மாவட்டம்.

முனைவர் மு. சுதந்திரமுத்து

திரு. நி. சிவக்குமார்

பேராசிரியர் (பணி நிறைவு), மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை.

முனைவர் சி. செல்வகுமார்

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

உதவிப்பேராசிரியர், மாநிலக்கல்லூரி, சென்னை.

திரு. கு. சம்பந்தம்

மேலாய்வாளர் குழு

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

முனைவர் ப�ொன். குமார்
இணை இயக்குநர்,
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
சென்னை.

திரு. சிவ. முரளி
பட்டதாரி ஆசிரியர், ஜே.எப்.மேல்நிலைப்பள்ளி, புலிவலம்,
திருச்சி மாவட்டம்.

முனைவர் இராம. பாண்டுரங்கன்

திரு. த. ஜீவானந்தம்

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

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

திருமதி ஏ.எஸ். பத்மாவதி

திரு. வெ. பாலமுருகன்

எழுத்தாளர், சென்னை.

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

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, ஆரம்பாக்கம்,
திருவள்ளூர் மாவட்டம்.

திருமதி ப. செந்தில்குமாரி
பட்டதாரி ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி,
முதல்மைல், கூடலூர், நீலகிரி மாவட்டம்.

திரு. ந. மாமலைவாசன்

பாடநூல் ஒருங்கிணைப்பு

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி,
இராயபுரம், திருவாரூர் மாவட்டம்.

முனைவர் மு. தீபாஞ்சி

திரு. ஜெ. அலெக்ஸ் கிறிஸ்டோபர்

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

பட்டதாரி ஆசிரியர், ச.உ.நி. மேல்நிலைப்பள்ளி,
ராயப்பன்பட்டி, தேனிமாவட்டம்.

திருமதி மு. செல்வி

முனைவர் ப. மெய்யப்பன்

பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி, சேரி,
காவேரிப்பாக்கம் ஒன்றியம், வேலூர் மாவட்டம்.

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

கலை மற்றும் வடிவமைப்புக்குழு
ஓவியம்

திரு. கே. புகழேந்தி
பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, கரம்பக்குடி,
புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.

திரு. சி. தெய்வேந்திரன்
ஓவிய ஆசிரியர், அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி, மாங்குளம்,
மதுரை மாவட்டம்.

பக்க வடிவமைப்பாளர்
பழையவலம் பா. இராமநாதன்
சென்னை.

விரைவுக் குறியீடு மேலாண்மைக் குழு
திரு. இரா. ஜெகநாதன்
இடைநிலை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி,
கணேசபுரம்- ப�ோளூர், திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

ஜே.எப்.பால் எட்வின் ராய்
பட்டதாரி ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி,
இராக்கிப்பட்டி, வீரபாண்டி, சேலம்.

மு.சரவணன்
பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசினர் மகளிர் மேனிலைப்பள்ளி,
புதுப்பாளையம், வாழப்பாடி, சேலம்.

தரக் கட்டுப்பாடு
இந்நூல் 80 GSM எலிகண்ட் மேப்லித்தோ தாளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
ஆப்செட் முறையில் அச்சிட்டோர் ;

திரு. வே.சா. ஜாண்ஸ்மித்

அட்ைடப்படம்
திரு. கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருங்கிணைப்பு
திரு. ரமேஷ் முனிசாமி
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