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III

முகவுரை

கல்வி, அறிவுத் தேடலுகககான பயணம் மட்டுமல்்ல; எதிரககா்ல வகாழ்விற்கு 

அடித்ேளம் அரமத்திடும் கனவின் தேகாடககமும்கூட.  அதே தபகான்று, 

பகாடநூல் என்பது மகாணவரகளின் ரககளில் ேவழும் ஒரு வழிககாட்டி 

மட்டுமல்்ல; அடுத்ே ேர்லமுரை மகாணவரகளின் சிநேரனப் தபகாகரக 

வடிவரமத்திடும் வல்்லரம தககாணடது என்பரேயும் உணரநதுளதளகாம்.

தபற்தைகார, ஆசிரியர மற்றும் மகாணவரின் வணணக கனவுகரளக 

குரைத்து ஓர ஓவியம் தீட்டியிருககிதைகாம். அேனூதட கீழ்ககணட 

த�காககஙகரளயும் அரடநதிடப் தபருமுயற்சி தெய்துளதளகாம்.

•  கற்ைர்ல மனனத்தின் திரெயில் இருநது மகாற்றிப் பரடப்பின் 

பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

•  ேமிைரேம் தேகான்ரம, வை்லகாறு, பணபகாடு மற்றும் கர்ல, இ்லககியம் 

குறித்ே தபருமிே உணரரவ மகாணவரகள தபறுேல்.

•  ேன்னம்பிகரகயுடன் அறிவியல் தேகாழில்நுட்பம் ரககதககாணடு 

மகாணவரகள �வீன உ்லகில் தவற்றி�ரட பயில்வரே 

உறுதிதெய்ேல்.

•  அறிவுத்தேடர்ல தவறும் ஏட்டறிவகாய்க குரைத்து மதிப்பிடகாமல் 

அறிவுச் ெகாளைமகாய்ப் புத்ேகஙகள விரிநது பைவி வழிககாட்டுேல்.

•  தேகால்வி பயம் மற்றும் மன அழுத்ேத்ரே உற்பத்தி தெய்யும் 

தேரவுகரள உருமகாற்றி, கற்ைலின் இனிரமரய உறுதிதெய்யும் 

ேருணமகாய் அரமத்ேல்.

புதுரமயகான வடிவரமப்பு, ஆைமகான தபகாருள மற்றும் குைநரேகளின் 

உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுரை எனப் புதுரமகள ப்ல ேகாஙகி 

உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் ேவழும்தபகாழுது, 

தபருமிேம் ேதும்ப ஒரு புதிய உ்லகத்துககுள நீஙகள நுரைவீரகள என்று 

உறுதியகாக �ம்புகிதைகாம்.
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ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
பஞ்சாப ஸிந்து குஜராத மராட்டா
 திராவிட உத்கல பங்கா
விந்திய ஹிமாசல யமுனா கங்கா
 உச்சல ஜலதி தரங்கா.
தவ சுப நாேம ஜாேக
 தவ சுப ஆசிஸ மாேக
 காேஹ தவ ஜய காதா
ஜன கண மங்கள தாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ
 ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!

            -    மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நதாடடுப்�ண் - ப�தாருள்
 

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

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

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

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

    பவற்றி! பவற்றி! பவற்றி!

IV

நதாடடுபபண்
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தமிழ்தததாய் வதாழ்தது - ப�தாருள் 
 

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

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

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

                                          வதாழ்ததுதுபெ!
                                          வதாழ்ததுதுபெ!

 
-    ‘ெப்தானெணீயம்’ ப�. சுநதர்தார்.

தமிழ்தததாய் வதாழ்தது
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ேதசிய ஒருைமபபதாடடு உறுதிெமதாழி

 ‘நதாடடின் உரிைம வதாழைவயும் ஒருைமபபதாடை்டயும் 
ேபணிக்்கதா்தது வலுபபடு்ததச் ெசயற்படுேவன்’ என்று உளமதார 
நதான் உறுதி கூறுகிேறன்.

 ‘ஒருேபதாதும் வன்முைறைய நதாே்டன் என்றும் சமயம், 
ெமதாழி, வட்டதாரம் முதலியைவ ்கதாரணமதா்க எழும் 
ேவறுபதாடு்களுக்கும் பூசல்களுக்கும் ஏைனய அரசியல 
ெபதாருளதாததாரக் குைறபதாடு்களுக்கும் அைமதி ெநறியிலும் 
அரசியல அைமபபின் வழியிலும் நின்று தீர்வு ்கதாண்ேபன்’ 
என்றும் நதான் ேமலும் உறுதியளிக்கிேறன்.

உறுதிெமதாழி

 இந்தியதா எனது நதாடு. இந்தியர் அைனவரும் என் உ்டன் 
பிறந்தவர்்கள். என் நதாடை்ட நதான் ெபரிதும் ேநசிக்கிேறன். 
இந்நதாடடின் பழம்ெபருைமக்்கதா்கவும் பன்மு்க மரபுச் 
சிறபபுக்்கதா்கவும் நதான் ெபருமிதம் அை்டகிேறன். இந்நதாடடின் 
ெபருைமக்கு்த தகுந்து விளங்கி்ட என்றும் பதாடுபடுேவன்.

 என்னுை்டய ெபற்ேறதார், ஆசிரியர்்கள், எனக்கு வயதில 
மூ்தேததார் அைனவைரயும் மதிபேபன்; எலலதாரி்டமும் அன்பும் 
மரியதாைதயும் ்கதாடடுேவன்.

 என் நதாடடிற்கும் என் மக்்களுக்கும் உைழ்ததி்ட முைனந்து 
நிற்ேபன்.  அவர்்கள் நலமும் வளமும் ெபறுவதிேலததான் 
என்றும் மகிழச்சி ்கதாண்ேபன்.
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உ்லகின் மூத்ே தமகாழியகாம் ேமிழின் பல்தவறு பரிமகாணஙகரள

இன்ரைய இளம்ேர்லமுரைககு

அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு துரணககருவியகாக இப்பகாடநூல்.

தமகாழிப்பகாடத்ரே மட்டுமல்்லகாமல் பிைபகாடஙகரளப் பயி்ல,

கருத்துகரளப் புரிநது எதிரவிரனயகாற்ை உேவும்  ஏணியகாய்…..  புதிய வடிவம், தபகாலிவகான 

உளளடககத்துடன் இப்பகாடநூல் உஙகள ரககளில்…

பகாடநூலில் உளள விரைவுக குறியீட்ரடப் (QR Code) பயன்படுத்துதவகாம்! எப்படி?

 •  உஙகள திைன்தபசியில்,கூகுள playstore /ஆப்பிள app store தககாணடு QR Code ஸ்தகனர தெயலிரய இ்லவெமகாகப் 

பதிவிைககம் தெய்து நிறுவிகதககாளக.

 •  தெயலிரயத் திைநேவுடன், ஸ்தகன் தெய்யும் தபகாத்ேகாரன அழுத்தித் திரையில் தேகான்றும் தகமைகாரவ QR Code-

இன் அருகில் தககாணடு தெல்்லவும்.

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

ஆளுரம மிகக

ஆசிரியரகளுககும்   

ஆற்ைல் நிரை

மகாணவரகளுககும்...

ஒவ்தவகாரு இயர்லயும் 

ஆரவத்துடன் அணுக 

உரை�ரடஉ்லகம்,  

கவிரேப்தபரை, விரிவகானம், 

கற்கணடு

ஆகிய ேர்லப்புகளகாக . . . . .

பகாடப்பகுதிகளின் 
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அறிநது தககாளள 

தேரிநது தேளிதவகாம். . . .

இ்லககியச்சுரவ உணரநது 

நுட்பஙகரள உளவகாஙகி 

தமகாழிரய ஆற்ைலுடன் 

பயன்படுத்ே

தமகாழிரய ஆளதவகாம் . . . . 

உயரசிநேரனத் திைன்தபை, 

பரடப்பகாககத்தின்வழி 

வகாழ்ரவத் ேன்னம்பிகரகயுடன் 

எதிரதககாளள, படித்துச்சுரவகக, 

தமகாழிவிரளயகாட்டு . . . .

தபகாருணரமககு ஏற்ப 

இயலின் தேகாடககத்தில் 

கற்ைல் த�காககஙகள

ககா்லத்தின் பகாய்ச்ெலுககு 

ஈடுதககாடுப்பேகாக 

இரணயவழி உைலிகள . . .

பயின்ை பகாடஙகள குறித்துச்

சிநதிகக, கற்ைல் 
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வ.எண் ப�தாருண்றெ/இயல் �தாட்ததறெப்புகள் �க்க
எண்
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இயல்

ஒன்று அமுதத் தமிழ்

Ø ச�யயுல்ளப் ேடித்து லமய்கேருத்லத எடுத்து உலரத்தல்

Ø தமிழ சமகாழியின மரபுச் ச�காறேல்ள அறிந்து கேச்சிலும் எழுத்திலும்  
ேயனேடுத்துதல் 

Ø கேச்சு சமகாழி, எழுத்து சமகாழியின நுடேஙேல்ள அறிதல்

Ø ச�காைேலடேளில் சேகாதிந்துள்ள �மூே  உண்லமேல்ள்க ேண்டறிதல்

Ø குறறியலுேர,  குறறியலிேரச் ச�காறேல்ள அலடயகா்ளம் ேண்டு  அதன ேலேேல்ள 
அறிதல் 

்கற்றல் ்நொக்்கங்கள்
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இயல்

ஒன்று
எங்கள் தமிழ்

உலக ம�ொழிகளில் ம�ொன்�யொனது நம் �மிழம�ொழி. 
அது ம�ன்�யும் இனி்�யும் வள்�யும் உ்ையது; 
வொழவுக்குத் த�்வயொன அன்பையும் அறத்்�யும் கூறுவது; 
க ொ ல ச் சூ ழ லு க் கு  ஏ ற பை  � ொ ற ற ங க ் ள  ஏ ற று ,  எ ன று ம் 
இள்�தயொடு திகழவது. அத்�கு �மிழம�ொழியின சிறப்பை 
நொ�க்கல் கவிஞரின பைொைல் மூலம் அறிதவொம்.

்கவிததப்பேதை

ச�ொல்லும் சபேொருளும்

ஊக்கிவிடும் - ஊக்கபபைடுத்தும் குறி   - குறிக்தகொள்

விர�ம்  -  தநொனபு மபைொழிகிற  - �ருகினற

*அருள்நெறி அறிவைத் தரலாகும்

  அதுவை தமிழன் குரலாகும்

்�ாருள்�ற யாவரயும் புகழாது

  வ�ாறறா தாவரயும் இகழாது

்காலலா விரதம் குறியாகக்

  ்காளவக ்�ாயயா ்நெறியாக

எலலா மனிதரும் இன்புறவை 

  என்றும் இவைந்திடும் அன்�றவம

 

அன்பும் அறமும் ஊக்கிவிடும்

  அசைம் என்�வதப் வ�ாக்கிவிடும்

இன்�ம் ்�ாழிகிற ைா்�ாலியாம்

  எஙகள தமி்ழனும் வதன்்மாழியாம்*

  -நொமக்கல கவிஞர் ்ை. இராமலிஙக�ார் 
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நூல் சைளி

இப்்ா்டலின ஆசிரியனர, ொைக்கல் ்கவிஞர் எனறும் 

அனழப்்ர்.  இவர் தமிழறிஞர்,  ்கவிஞர்,  விடுதன்ப் 

ய்ாராட்ட வீரர் எைப் ்னமு்கத தனனை ப்காண்்டவர். 

்காநதியடி்களின ப்காள்ன்க்கைால் ஈர்க்கப்்டடுக ்காநதியதனதப் 

பின்றறியதால் இவர் ்காநதியக்கவிஞர் எனறும் அனழக்கப்்டுகி்றார். 

த மி ழ ்க த தி ன  மு த ல்  அ ர ெ ன வ க  ்க வி ஞ ர ா ்க  வி ை ங் கி ய வ ர் . 

ைன்க்கள்ைன, ொைக்கல் ்கவிஞர் ்ா்டல்்கள், என்கனத, ெங்ப்காலி  

உள்ளிட்ட  ்ல்யவறு நூல்்கனை எழுதியுள்ைார்.

ொைக்கல் ்கவிஞர் ்ா்டல்்கள் எனனும் நூலிலிருநது இப்்ா்டல் எடுததுத தரப்்டடுள்ைது.

1. “எஙகள் �மிழ“ -  பைொை்ல இ்சயுைன பைொடி �கிழக.

2. பினவரும் நொ�க்கல் கவிஞர பைொை்லப பைடித்துச் சு்வக்க.

கத்தி யின்றி ரத்த மின்றி 

 யுத்த ்மான்று ைருகுது

ைத்தி யத்தின் நித்தி யத்வத

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

கண்்ட திலவல வகட்்ட திலவல

 ைண்வ்ட யிந்த மாதிரி

�ண்டு ்ையத புண்ணி யந்தான்

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

பேொைலின் சபேொருள்

நம் �ொய்ம�ொழியொம் �மிழ ம�ொழி, அருள் மநறிகள் நிரம்பிய அறி்வத் �ருகிறது. 
அதுதவ �மிழ�க்களின குரலொகவும் விளஙகுகிறது. �மிழ ம�ொழி்யக் கறதறொர, மபைொருள் 
மபைறுவ�றகொக யொ்ரயும் புகழ்நது தபைச �ொட்ைொர. �ம்்�ப தபைொறறொ�வரக்ளயும் இகழ்நது 
தபைச�ொட்ைொர. 

மகொல்லொ்�்யக்  குறிக்தகொளொகவும் மபைொய்யொ்�்யக் மகொள்்கயொகவும் மகொணடு, 
எல்லொ �னி�ரகளும் இனபுறறு வொழ அனபும் அறமும் உ�வும்.

நம் �மிழம�ொழி அ்னவரிைத்தும் அன்பையும் அறத்்�யும் தூணடும்; அஃது 
அச்சத்்�ப தபைொக்கி இனபைம் �ரும்;  எஙகள் �மிழம�ொழி த�ன தபைொனற ம�ொழி ஆகும்.

்கறபேதை ்கற்றபின்
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சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

 1. 'மநறி' எனனும் மசொல்லின மபைொருள் _________.

   அ) வழி           ஆ) குறிக்தகொள்        இ) மகொள்்க             ஈ)  அறம்

  2. ‘குரலொகும்’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ______.

   அ) குரல் + யொகும்   ஆ) குரல் + ஆகும்  

   இ) குர + லொகும்   ஈ)  குர + ஆகும்

 3. வொன + ஒலி எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் ______.

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

நயம் அறிக

 1. 'எஙகள் �மிழ' பைொைலில் மு�ல் எழுத்து ஒனறுதபைொல் வரும் த�ொ்னச் மசொறக்ள  
  எடுத்து எழுதுக.

   (எ.கொ.)  அருள்மநறி ____________ ____________

     அதுதவ   ____________ ____________

 2. 'எஙகள் �மிழ' பைொைலில் இரணைொம் எழுத்து ஒனறுதபைொல் வரும் எது்கச்   
  மசொறக்ள எடுத்து எழுதுக.

   (எ.கொ.)  அருள் ____________ ____________

     மபைொருள் ____________ ____________

 3. 'எஙகள் �மிழ' பைொைலில் இறுதி எழுத்து ஒனறுதபைொல் வரும் இ்யபுச் மசொறக்ள  
  எடுத்து எழுதுக.

   (எ.கொ.)  �ரலொகும் ____________ ____________

     குரலொகும் ____________ ____________ 

குறுவினொ

 1. �மிழம�ொழியின பைணபுகளொக நொ�க்கல் கவிஞர  கூறுவன யொ்வ?

 2. �மிழம�ொழி்யக் கறறவரின இயல்புக்ள எழுதுக.

சிறுவினொ

 ‘எஙகள் �மிழ’ பைொைலில் நொ�க்கல் கவிஞர கூறும் கருத்துக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.

சி்ந�்ன வினொ

 கவிஞர �மி்ழ ஏன த�னுைன ஒபபிடுகிறொர?

மதிபபீடு
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இயல்

ஒன்று
தமிழ்சமொழி மரபு

வ ொ ழ வி லு ம்  ம � ொ ழி யி லு ம்  சி ல  ஒ ழு ங கு மு ் ற க ள் 
க ் ை ப பி டி க் க ப பை ட் டு  வ ரு கி ன ற ன .  வ ொ ழ வு க் கு ரி ய 
ஒழுஙகுமு்றகள் ஒழுக்கம் எனபபைடும்.  ம�ொழிக்குரிய 
ஒழுஙகுமு்றகள் �ரபு எனபபைடும். �மிழம�ொழிக்மகனச் சில 
�ரபுகள் உள்ளன. அ்வ பைழஙகொலம் மு�தல பினபைறறபபைட்டு 
வருகினறன. மசய்யுளுக்கும் �ரபுக்கும் உள்ள ம�ொைர்பைப 

பைறறித் ம�ொல்கொபபியம் கூறும் மசய்திக்ள அறிதவொம். 

்கவிததப்பேதை

நிலம் தீ நீர் ைளி விசும்வ�ாடு ஐந்தும்

கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின்

இருதிவை ஐம்�ால இயல்நெறி ைழாஅவமத்

திரிவுஇல ்ைால்லாடு தழாஅல வைண்டும்

மரபுநிவல திரிதல ்ையயுட்கு இலவல

மரபுைழிப் �ட்்ட ்ைாலலின் ஆ�

மரபு நிவல திரியின் பிறிது பிறிதாகும்

- ்தாலகாப்பியர்

ச�ொல்லும் சபேொருளும்

விசும்பு –  வொனம் �ரபு  – வழக்கம்

�யக்கம் - கல்வ திரி�ல் – �ொறுபைடு�ல்

இருதி்ை  –  உயரதி்ை, அஃறி்ை  மசய்யுள் – பைொட்டு

வழொஅ்� – �வறொ்� �ழொஅல் – �ழுவு�ல் (பையனபைடுத்து�ல்)

ஐம்பைொல் –  ஆணபைொல், மபைணபைொல், பைலரபைொல், ஒனறனபைொல், பைலவினபைொல்
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பேொைலின் சபேொருள்

இவவுலகம் நிலம், தீ, நீர, கொறறு, வொனம் ஆகிய ஐ்நதும் கல்ந� கல்வயொகும். 
இவவுலகில் த�ொனறிய மபைொருள்கள் அ்னத்தும் இ்ந�  ஐம்பூ�ஙகளின தசரக்்கயொல் 
உ ரு வ ொ ன ் வ த ய  ஆ கு ம் .  உ ல க த் து ப  ம பை ொ ரு ள் க ் ள  இ ரு  தி ் ை க ள ொ க வு ம் 
ஐம்பைொல்களொகவும் பைொகுபைடுத்திக் கூறு�ல் �மிழம�ொழியின �ரபு. 

தி்ை, பைொல் தவறுபைொடு அறி்நது, இவவுலகப மபைொருள்க்ள நம் முனதனொர 
கூறிய மசொறகளொல் கூறு�ல் தவணடும். இம்�ரபைொன மசொறக்ளதய மசய்யுளிலும் 
பையனபைடுத்து�ல் தவணடும். 

�மிழம�ொழிச் மசொறக்ள வழஙகுவதில் இம்�ரபு �ொறினொல் மபைொருள் �ொறிவிடும்.

அைசபேதை 

புலவரகள் சில எழுத்துக்ள அவறறுக்கு உரிய �ொத்தி்ர அள்வவிை நீணடு 
ஒலிக்கு�ொறு பையனபைடுத்துவது உணடு. இபபைொைலில் இைம்மபைறறுள்ள ”வழொஅ்�, 
�ழொஅல்”  ஆகிய மசொறகளில் உள்ள ”ழொ” எனனும் எழுத்்� மூனறு �ொத்தி்ர அளவு 
நீட்டி ஒலிக்க தவணடும். அ�றகு அ்ையொள�ொகதவ ‘ழொ’்வ அடுத்து ‘அ’ இைம் 
மபைறறுள்ளது. இவவொறு உயிர எழுத்து நீணடு ஒலிபபை்�  “உயிரளமபை்ை” எனபைர. 
இ�்னப பைறறி  உயர வகுபபுகளில் விரிவொக அறி்நதுமகொள்ளலொம்.

நூல் சைளி

பதால்்காப்பியததின ஆசிரியர் பதால்்காப்பியர். தமிழில் 

ெைககுக கின்டததுள்ை மி்கப் ்ழனையாை இ்க்கண நூல் 

பதால்்காப்பியம் ஆகும். இநநூல் எழுதது இ்க்கணம், பொல் 

இ்க்கணம், ப்ாருள் இ்க்கணம் எனனும் மூனறு அதி்காரங்்கனைக 

ப்காண்டுள்ைது. ஒவபவாரு அதி்காரமும் ஒன்து இயல் ்கனைக 

ப்காண்்டது. ப்ாருைாதி்காரததின ைரபியலில் உள்ை மூனறு 

நூற்ாக்கள் (91, 92, 93)  இங்கு எடுததுததரப்்டடுள்ைை. 

சதரிந்து சதளி்ைொம்

இைதமப சபேயர்்கள் ஒலி மரபு

புலி  - ்்றழ் புலி  -  உறுமும்

சிங்்கம்  -      குருனை சிங்்கம்  - முழங்கும்

யானை  - ்கனறு யானை  - பிளிறும்

ைாடு - ்கனறு ைாடு - ்கதறும்

்கரடி  - குடடி ்கரடி  - ்கததும்
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1. பைற்வகளின  ஒலி �ரபுக்ள எழுதி வருக.

 (எ.கொ. ) கொகம் க்ரயும்.

2.  ஐம்பூ�ஙகள் ஒவமவொனறிறகும் வழஙகபபைடும் தவறு மபையரக்ள எழுதுக.

3.     ஐம்பூ�ஙகளின பைைஙக்ளச் தசகரித்துப பைைத்ம�ொகுபபு உருவொக்குக.

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

 1. பைற்வகள் _________ பைற்நது மசல்கினறன.

   அ)  நிலத்தில்   ஆ) விசும்பில்  இ) �ரத்தில் ஈ)  நீரில்  

 2. இயற்க்யப தபைொறறு�ல் �மிழர __________.

   அ)  �ரபு ஆ) மபைொழுது   இ) வரவு  ஈ)  �கவு

 3.  'இருதி்ை' எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _________.

   அ)  இரணடு + தி்ை     ஆ)  இரு + தி்ை 

   இ)  இருவர  + தி்ை   ஈ)  இரு்நது + தி்ை

 4. 'ஐம்பைொல்' எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது  _________.

   அ)  ஐம் + பைொல்      ஆ) ஐ்நது + பைொல்    

   இ)  ஐம்பைது + பைொல்     ஈ) ஐ + பைொல்

குறுவினொ

 1. உலகம் எவறறொல் ஆனது?

 2. மசய்யுளில் �ரபுக்ள ஏன �ொறறக்கூைொது?

சி்ந�்ன வினொ

 நம் முனதனொரகள் �ரபுக்ளப பினபைறறிய�ன கொரைம் எனனவொக இருக்கும் என 
நீஙகள் கருதுகிறீரகள்?

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு
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�மிழம�ொழி பைழ்�யும் புது்�யும் நி்ற்ந� சிற்ந� ம�ொழி. 
இது தபைச்சும�ொழி, எழுத்தும�ொழி எனனும் இரு கூறுக்ளக் 
மகொணைது. இவவிரணடு கூறுகளுக்கும் இ்ைதய ஒறறு்�யும் 
உணடு. தவறறு்�யும் உணடு. தபைச்சும�ொழி, எழுத்தும�ொழி 
ஆகியவறறின  நுட்பைஙக்ள அறிதவொம்.

இயல்

ஒன்று
்பேச்சுசமொழியும் எழுத்துசமொழியும்

உதரநதை உல்கம்

�னது எணைஙக்ளயும் உைரச்சிக்ளயும் பிறருக்கு மவளிபபைடுத்துவ�றகொக 
�னி�னொல் உருவொக்கபபைட்ைத� ம�ொழி ஆகும்.  அஃது ஒருவர கருத்்� �றமறொருவர 
அறி்நது, மசயல்பைை உ�வுகிறது. ம�ொழியின மூல�ொகதவ �னி�ரகளின சி்ந�்ன ஒரு 
�்லமு்றயிலிரு்நது அடுத்� �்லமு்றக்குக் மகொணடு மசல்லபபைடுகிறது. ம�ொழி 
இல்்லதயல் �னி� சமு�ொயம் இனறு அ்ை்நதிருக்கும் முனதனறறத்்� எட்டியிருக்க 
முடியொது.

ம�ொைக்க கொலத்தில் �னி�ரகள் �னித்�னிக் குழுக்களொக வொழ்நது வ்ந�னர.  அவரகள் 
�ஙகளுக்குள் �னித்�னியொன ஒலிக் குறியீடுக்ள உருவொக்கிக் மகொணைனர. இ�ன 
கொரை�ொகதவ ம�ொழிகள் பைல  த�ொனறின.

சமொழியின் ைடிைங்கள்

வொயினொல் தபைசபபைட்டுப பிறரொல் தகட்டு உைரபபைடுவது தபைச்சும�ொழியொகும். 
இவவொறு தபைசுவதும் தகட்பைதும் ம�ொழியின மு�ல் நி்ல. கணைொல் கணடு உைரு�ொறு 
வரிவடிவ�ொக எழு�பபைட்டுப பைடிக்கபபைடுவது எழுத்தும�ொழியொகும்.  இவவொறு 
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எழு�பபைடுவதும் பைடிக்கபபைடுவதும் ம�ொழியின இரணைொம் நி்ல. தநரில் கொை இயலொ� 
நி்லயில் மசய்தி்யத் ம�ரிவிக்க எழுத்தும�ொழி உ�வுகிறது. �னி�ரகளின சி்ந�்னகள் 
கொலம் கை்நது வொழவ�றகும் எழுத்தும�ொழிதய கொரை�ொகினறது. ஒலி வடிவில் 
அ்�யும் தபைச்சும�ொழியொனது உைனடிப பையனபைொட்டிறகு உரியது. வரிவடிவில் அ்�யும் 
எழுத்து ம�ொழியொனது நீணைகொலப பையனபைொட்டிறகும் உரியது. உலகில் சில ம�ொழிகள்   
தபைச்சும�ொழியொக �ட்டுத� உள்ளன. சில ம�ொழிகள் எழுத்து ம�ொழியொக �ட்டுத� 
உள்ளன. ஆனொல்  �மிழம�ொழியில் தபைச்சு, எழுத்து ஆகிய இரணடு வடிவஙகளும் 
பையனபைொட்டில் உள்ளன. 

்பேச்சு சமொழி

ம�ொழியின உயிரநொடியொக விளஙகுவது தபைச்சும�ொழிதய எனபைர. தபைச்சும�ொழி  
உைரவுக்ள எளி�ொக மவளிபபைடுத்தும்; அது கருத்்� மவளிபபைடுத்துவ்� �ட்டுத� 
தநொக்க�ொகக் மகொணைது.  தபைசபபைடும் மசொறகள் �ட்டு�னறிப தபைசுபைவரின உைல்ம�ொழி, 
ஒலிபபைதில் ஏறற இறக்கம் ஆகியனவும் தபைச்சும�ொழியின சிறபபுக் கூறுகள் ஆகும்.

்பேச்சு சமொழியில் சபேொருள் ்ைறுபேொடு

தபைசபபைடும் சூழ்லப மபைொருத்துப தபைச்சும�ொழியின மபைொருள் தவறுபைடும். 
எடுத்துக்கொட்ைொகக் ’குழ்ந்�்ய நல்லொக் கவனிஙக’ எனறு கூறும்தபைொது ’கவனி’ 
எனனும் மசொல் தபைணு�ல் எனனும் மபைொரு்ளத் �ருகிறது. 'நில், கவனி, மசல்' எனபைதில் 
’கவனி’ எனனும் மசொல் நினறு, கவனித்துச் மசல் எனனும் 'பைொதுகொபபுப மபைொரு்ளத் 
�ருகிறது'.  அதுதபைொலதவ ஒலிபபை�ன ஏறற இறக்கமும் மபைொருள் தவறுபைொட்்ைத் �ரும். 
எடுத்துக்கொட்ைொக எனனொல் தபைொக முடியொது எனனும் ம�ொைர ஓஙகி ஒலிக்கும் தபைொது 
�றுப்பை உைரத்துகிறது. ம�ன்�யொக ஒலிக்கும் தபைொது இயலொ்�்ய உைரத்துகிறது.

ஒரு ம�ொைரில் எ்ந�ச் மசொல்லுக்கு அழுத்�ம் மகொடுக்கிதறொத�ொ அ�றதகறபைப 
தபைச்சும�ொழியில் மபைொருளும் தவறுபைடும். எடுத்துக்கொட்ைொக ’நொன பைற்வ்யப  
பைொரத்த�ன’ எனனும் ம�ொைரில் ’நொன’ எனனும் மசொல்லுக்கு அழுத்�ம் மகொடுத்�ொல், 
’பைற்வ்யப பைொரத்�து யொர?’ எனனும் வினொவுக்கு வி்ையொக அ்�யும்.  ’பைற்வ்ய’ 
எனனும் மசொல்லுக்கு அழுத்�ம் மகொடுத்�ொல் ’நீ எ்�ப பைொரத்�ொய்?’ எனனும் வினொவுக்கு 

வி்ையொக அ்�யும்.   ’பைொரத்த�ன’ எனனும் 
மசொல்லுக்கு அழுத்�ம் மகொடுத்�ொல் ’நீ 
பைற்வ்ய  எனன மசய்�ொய்?’ எனனும் 
வினொவுக்கு வி்ையொக அ்�யும்.  

இ வ வ ொ று  ம ச ொ ல் ் ல  ஒ லி ப பை தி ல் 
ஏறபைடும் ஏறற இறக்கத்�ொல்,  மபைொருள் 
தவறுபைடும் எனபை்�,

”எடுததல் ்டுததல் ெலிதல் உழப்பில்

திரிபும் தததமில் சிறிது உை வாகும்” 

எனனும் நனனூல் நூறபைொ உைரத்துகிறது.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

‘ ய ் ெ ப் ் டு வ து ம்  ய ்க ட ்க ப் ் டு வ து ய ை 

உண்னையாை பைாழி; எழுதப்்டுவதும் 

் டி க ்க ப் ் டு வ து ம்  அ டு த த நி ன ் யி ல் 

னவததுக ்கருதப்்டும் பைாழியாகும். 

இ ன வ ய ய  அ ன றி  ய வ று வ ன ்க 

ப ை ா ழி நி ன ் ்க ளு ம்  உ ண் டு . 

எண்ணப்்டுவது, நினைக்கப்்டுவது, 

்கைவு ்காணப்்டுவது ஆகியனவயும் 

பைாழியய ஆகும்’   

- மு.வரதராெைார்
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ைடைொர சமொழி

தபைச்சும�ொழி இைத்திறகு இைம் �ொறுபைடும். �னி�ரகளின வொழவியல் சூழலுக்கு 
ஏறபைவும் �ொறுபைடும். இவவொறு �ொறுபைடும் ஒதர ம�ொழியின மவவதவறு வடிவஙக்ள 
வட்ைொர ம�ொழி எனபைர. எடுத்துக்கொட்ைொக ’இருக்கிறது’ எனனும் மசொல்்ல ’இருக்கு’, 
’இருக்குது’, ’கீது’ எனறு �மிழகத்தின ஒவமவொரு பைகுதியிலும் ஒவமவொரு வ்கயொகச் 
ம ச ொ ல் லு வ ர .  இ த் � ் க ய  த வ று பை ொ டு க ள்  க ொ ர ை � ொ க த வ  வ ட் ை ொ ர  வ ழ க் கு க ள் 
த�ொனறுகினறன. 

கிதைசமொழி

ஒதர ம�ொழி்யப தபைசும் �க்கள் மவவதவறு இைஙகளில் வொழவதும் உணடு. வொழும் 
இைத்தின நில அ்�பபு, இயற்கத் �்ைகள் தபைொனறவறறின கொரை�ொக  அவரகள் தபைசும் 
ம�ொழியில் சிறிது சிறி�ொக �ொறறஙகள் ஏறபைடும். அவரகளுக்கு இ்ைதயயொன ம�ொைரபு 
கு்றயும் மபைொழுது இம்�ொறறஙகள் மிகுதியொகிப புதிய ம�ொழியொகப பிரியும். அவவொறு 
உருவொகும் புதிய ம�ொழி்யக் கி்ளம�ொழி எனபைர. கனனைம், ம�லுஙகு, �்லயொளம் 
மு�லிய திரொவிை ம�ொழிகள் �மிழிலிரு்நது பிரி்நது மசனற கி்ளம�ொழிகள் ஆகும்.

எழுத்து சமொழி

தபைச்சு ம�ொழிக்கு நொம் �்ந� வரிவடிவத� எழுத்து ம�ொழியொகும். ஒரு ம�ொழியொனது 
நீணை கொலம் நி்லமபைறுவ�றகு எழுத்து வடிவம் இனறிய்�யொ�து. பைல நூறு 
ஆணடுகளுக்கு முறபைட்ை இலக்கியஙகள் எழுத்து வடிவில் இருபபை�ொல் �ொன நம்�ொல் 
இனறும் பைடிக்க முடிகிறது. எழுத்தும�ொழியில் கொலம், இைம் ஆகியவறறுக்கு ஏறபைச் 
மசொறகள் சி்�வதில்்ல. ஆனொல் வரிவடிவம் �ொறுபைடும். எடுத்துக்கொட்ைொக முறகொலத்தில் 
அண , கொ ல எனறு எழுதியவற்ற இக்கொலத்தில் அணைொ, கொ்ல எனறு எழுதுகிதறொம்.

  ்பேச்சுசமொழியும் எழுத்துசமொழியும்

தபைச்சும�ொழி்ய உலக வழக்கு எனறும், எழுத்தும�ொழி்ய இலக்கிய வழக்கு 
எனறும் கூறுவர. தபைச்சும�ொழிக்கும் எழுத்தும�ொழிக்கும் சில தவறுபைொடுகள் உள்ளன. 
தபைச்சும�ொழியில் மசொறகள் மபைரும்பைொலும் குறுகி ஒலிக்கும். எழுத்தும�ொழியில் மசொறகள் 
முழு்�யொக எழு�பபைடும். எடுத்துக்கொட்ைொக ’நல்லொச் சொபட்ைொன’ எனபைது தபைச்சு 

ம�ொழி. ’நனறொகச் சொபபிட்ைொன’ எனபைது 
எழுத்தும�ொழி. 

தபைச்சும�ொழியில் உைரச்சிக் கூறுகள் 
அதிக�ொக இருக்கும். எழுத்தும�ொழியில் 
உ ை ர ச் சி க்  கூ று க ள்  கு ் ற வு .  ’ உ ம் ’ , 
’ வ ்ந து ’  த பை ொ ன ற வ ற ் ற ச்  ம ச ொ ற க ளு க் கு 
இ்ைதய மபைொருளினறிப தபைசுவது உணடு. 
ஆனொல் எழுத்து மு்றயில் இ்வ இைம் 
மபைறுவதில்்ல.

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

சதரிந்து சதளி்ைொம்

ய்ச்சு பைாழிககும் எழுதது பைாழிககும் 

இன்டயய ப்ரிய அைவில் யவறு்ாடு 

இருநதால் அஃது இரடன்ட வழககு 

பைாழி (Diglossic Language) எைப்்டும். 

தமிழில் ்ழங்்கா்ம் முதய் ய்ச்சு 

ப ை ா ழி க கு ம்  எ ழு த து  ப ை ா ழி க கு ம் 

இன்டயய யவறு்ாடு இருநதுள்ைது. 

பதால்்காப்பியர் இவறன்ற உ்்க வழககு, 

பெயயுள் வழககு எனறு கூறியுள்ைார்.
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சதரிந்து சதளி்ைொம்
எழுத்தும�ொழி்ய விை  எளி்�யொகக் 
கருத்்� உைரத்துகிறது.  உைல்ம�ொழி, 
கு ர ல்  ஏ ற ற த் � ொ ழ வு  த பை ொ ன ற வ ற றி ற கு 
எழுத்தும�ொழியில் இைமில்்ல.

எ ழு த் து ம � ொ ழி  சி ்ந தி த் து 
எழு�பபைடுவ�ொலும் பி்ழகள் ஏறபைட்ைொல் 
திருத்திக் மகொள்ள வொய்பபு இருபபை�ொலும்  
திருத்��ொன ம�ொழிந்ையில் அ்�கிறது. 
ஆனொல் தபைச்சு ம�ொழியில் சி்நதிபபை�றகொன 
தநரம் கு்றவு; திருத்திக்மகொள்ள வொய்பபும் 
இல்்ல. எனதவ தபைச்சும�ொழி திருத்��ொன இலக்கிய ந்ையில் அ்�வதில்்ல.

 தபைச்சும�ொழி �க்களின �னநி்லக்கு ஏறபை அ்�வ�ொல் வி்ர்நது �ொறற�்ை்நது 
வருகிறது. எழுத்தும�ொழி மபைரும்பைொலும் �ொறுவதில்்ல. த�லும் தபைச்சும�ொழியில் 
பிறம�ொழிச் மசொறகள் மிகுதியொக இைம் மபைறுகினறன. ஆனொல் எழுத்து ம�ொழியில் 
மபைரும்பைொலும் ம�ொழித்தூய்்� தபைைபபைடுகிறது.

 தபைச்சு ம�ொழியில் எழுத்துக்ள �ொறறி ஒலிபபைதும் உணடு. ‘இ’ எனபை்� ‘எ’ எனறும் 
’உ’ எனபை்� ’ஒ’ எனறும் �ொறறி ஒலிபபைர. எடுத்துக்கொட்ைொக ’இ்ல’ எனபை்� ’எல’ எனறும்  
’உலகம்’  எனபை்� ’ஒலகம்’ எனறும் ஒலிபபைர.  இம்�ொறுபைொடுகள் எழுத்தும�ொழியில் 
இல்்ல.

ஒரு ம�ொழி உயிரபதபைொடு வொழவ�றகுப தபைச்சும�ொழியும் கொலம் கை்நது வொழவ�றகு 
எழுத்தும�ொழியும் த�்வபபைடுகினறன. இவவிரு வடிவஙக்ளயும் சரியொக  அறி்நது 
மகொணைொல் ம�ொழியின நுட்பைஙக்ளப புரி்நது மகொள்ள முடியும்.

�மிழில் தபைச்சும�ொழிக்கும் எழுத்தும�ொழிக்கும் இ்ைதய தவறுபைொடு உணடு. 
எனதவ �மி்ழ இரட்்ை வழக்கு ம�ொழி எனபைர. த�்ைபதபைச்சிலும், வொமனொலி, 
ம�ொ்லக்கொட்சி தபைொனற ஊைகஙகளிலும் எழுத்தும�ொழியொகிய இலக்கியத்�மிதழ 

பையனபைட்டு வ்ந�து. ஆனொல் இக்கொலத்தில் 
அ ்ந நி ் ல  ம பை ரு ம் பை ொ லு ம்  � ொ றி வி ட் ை து ; 
தபைச்சுத்�மிழ பைரவலொகப பையனபைடுத்�பபைட்டு 
வருகிறது. 

நொதளடுகள் �றறும் பைருவ இ�ழகளில் 
இனறும் எழுத்துத் �மிதழ பையனபைடுத்�பபைட்டு 
வருகிறது. தபைச்சுத்�மிழில் கொல்நத�ொறும் 
ஏறபைட்டு வரும் �ொறறஙக்ளத் �விரக்க 
இ ய ல ொ து .  ஆ ன ொ ல்  ஊ ை க ங க ளி லு ம் 
இலக்கியஙகளிலும் திருத்��ொன �மி்ழதய 
பையனபைடுத்� தவணடும். அபதபைொது�ொன நம் 
�ொய்ம�ொழி்யச் சி்�யொ�ல் கொக்க முடியும். 

ய்கட்டல், ய்சுதல் எனனும் முதல் 

நின்யிய்யய குழநனத்களுககுத 

தாயபைாழி அறிமு்கைாகி்றது. ்டிததல், 

எ ழு து த ல்  எ ன னு ம்  இ ர ண் ்ட ா ம் 

நின்யில் பி்ற பைாழி்கள் அறிமு்கம் 

ஆகின்றை.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

இ க ்க ா ் த தி ல்  பு தி ய  அ றி வி ய ல் 

்க ண் டு பி டி ப் பு ்க ள்  மூ ் ம் 

ெ ா ன ய ்ற ா ர் ்க ளி ன  உ ன ர ்க ள் 

ஒ லி ப் ் தி வு  ை ற று ம்  ஒ ளி ப் ் தி வு 

ப ெ ய ய ப் ் டு கி ன ்ற ை .  இ த ன 

்காரணைா்கப் ய்ச்சுபைாழியும் நீண்்ட 

்கா்ம் நின்தது நிறகும் நின் 

ஏற்டடுள்ைது. 
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்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

1. உஙகள் வீட்டில் பையனபைடுத்தும் தபைச்சு வழக்குத் ம�ொைரகளுக்கு இ்ையொன 
எழுத்து வழக்குத் ம�ொைரக்ள எழுதி வருக.

 (எ.கொ.) தபைச்சும�ொழி  : அம்�ொ பைசிக்கிது எனக்குச் தசொறு தவணும்.

                   எழுத்தும�ொழி  : அம்�ொ! பைசிக்கிறது. எனக்குச் தசொறு தவணடும்.

2. தபைசும்தபைொது சில தநரஙகளில் மசொறகளின இறுதியில் உகரம் தசர்நது ஒலிபபைது 
உணடு. ‘ஆ’ எனனும் எழுத்து இகர�ொக �ொறுவதும் உணடு. அவவொறு ஒலிக்கும் 
மசொறக்ள எழுதி அவறறுக்கு இ்ையொன எழுத்து வழக்குச் மசொறக்ளயும் 
எழுதுக.

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

        நில்லு    -  நில்                       சொபட்டியொ  -  சொபபிட்ைொயொ?

“எளியநெவ்டயில தமிழ்நூல எழுதி்டவும் வைண்டும் 

 இலக்கைநூல புதிதாக இயறறுதலும் வைண்டும்.

்ைளியுலகில, சிந்தவ�யில புதிதுபுதிதாக 

 விவைந்துளை எைறறினுக்கும் ்�யர்கள எலலாம் கண்டு

்தளிவுறுத்தும் �்டஙக்ைாடு சுைடிஎலாம் ்ையது

 ்ைந்தமிவழச ்ைழுந்தமிழாயச ்ையைதுவும் வைண்டும்.”

எனபைது பைொதவ்ந�ரின ஆ்ச. அ�னபைடி நம் மச்ந�மிழம�ொழி மசழு்ந�மிழொய் விளஙகப 
பைொடுபைடுதவொம்.

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

 1. ம�ொழியின மு�ல் நி்ல தபைசு�ல், ________ ஆகியனவொகும்.

   அ) பைடித்�ல் ஆ) தகட்ைல்   இ) எழுது�ல்  ஈ) வ்ர�ல்

 2. ஒலியின வரிவடிவம் _________ ஆகும்.

   அ) தபைச்சு ஆ) எழுத்து   இ) குரல் ஈ) பைொட்டு
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 3. �மிழின கி்ள ம�ொழிகளில் ஒனறு _________
   அ) உருது ஆ) இ்நதி  இ) ம�லுஙகு  ஈ) ஆஙகிலம்

 4. தபைச்சும�ொழி்ய ________ வழக்கு எனறும் கூறுவர
   அ) இலக்கிய  ஆ)  உலக   இ)  நூல்  ஈ) ம�ொழி

சரியொ �வறொ என எழுதுக.

 1.  ம�ொழி கொலத்திறகு ஏறபை �ொறுகிறது. 

 2.  எழுத்து ம�ொழி கொலம் கை்நதும் நி்லத்து நிறகிறது.

 3.  தபைசுபைவரின கருத்திறகு ஏறபை உைனடிச் மசயல்பைொட்டிறகு உ�வுவது எழுத்தும�ொழி.

 4.  எழுத்து ம�ொழியில் உைல்ம�ொழிக்கு வொய்பபு அதிகம். 

 5.  தபைச்சும�ொழி சிறபபைொக அ்�யக்  குரல் ஏறறத்�ொழவு அவசியம். 

ஊைகஙக்ள வ்கபபைடுத்துக.
 வொமனொலி, ம�ொ்லக்கொட்சி, மசய்தித்�ொள்,  நூல்கள், தி்ரபபைைம், மினனஞசல்

 

குறுவினொ

 1.  ம�ொழியின இரு வடிவஙகள் யொ்வ?

 2.  தபைச்சும�ொழி எனறொல் எனன?

 3.  வட்ைொர ம�ொழி எனபபைடுவது யொது?

சிறுவினொ

1. தபைச்சும�ொழிக்கும் எழுத்தும�ொழிக்கும் இ்ைதய உள்ள தவறுபைொடுகளுள் 
நொனக்ன விளக்குக.

2. கி்ளம�ொழிகள் எவவொறு உருவொகினறன?

சி்ந�்ன வினொ

 இலக்கியஙகள் கொலம் கை்நதும் அழியொ�ல் வொழவ�றகு எனன கொரைம் எனறு 

கருதுகிறீரகள்? 

எழுத்து சமொழி ்பேச்சுசமொழி
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இயல்

ஒன்று
ச�ொலைதை்கள்

(சபேொம்மலொடைம்)

விரிைொனம்

மசொலவ்ைகள் எனபை்வ சிறுசிறு ம�ொைரகளொக வட்ைொரப 
தபைச்சு வழக்கில் வழஙகி வருபை்வ. இ்வ தபைச்சும�ொழியின 
அழகிய்லயும் பைணபைொட்டுக் கூறுக்ளயும் மகொணடிருக்கும். 
மபைொருட்மசறிவுமிக்கச்  மசொலவ்ைக்ள நொட்டுபபுற �க்களும் 
�ம் தபைச்சில் இயல்பைொகப பையனபைடுத்துகினறனர. இவவொறு 
பை ய ன பை டு த் து வ து  ம � ொ ன ் �  வ ொ ய் ்ந �  ம � ொ ழி க ளு க் த க 

உரிய �னிச்சிறபபைொகும். மசொலவ்ைகளுைன கூடிய நொட்டுபபுறக் க்� ஒன்றப  
மபைொம்�லொட்ை�ொகப பைொரபதபைொம்.

க்�மசொல்லி : மபைரிதயொரகதள! �ொய்�ொரகதள! குழ்ந்�கதள! நொ� இனனிக்கு      
‘ஆளுக்கு ஒரு தவ்ல’ எனனும் க்�்யப மபைொம்�லொட்ை�ொப   பைொக்கப தபைொதறொம்.  

இ்ந�ப ்பையன�ொன நம்� க்�நொயகன. இவன  ஒழுஙகொப   பைள்ளிக்கூைம் தபைொகொ� 
ஊ்ரச் சுத்திக்கிட்டு வருவொன. அவஙக   அம்�ொ எவவளதவொ மசொல்லியும் அவன தகட்கல.  
புணணுக்கு   �ரு்நது தபைொை முடியும்; புடிவொ�த்துக்கு �ரு்நது தபைொை முடியு�ொ?  அவதனொைப 
புடிவொ�த்்� யொரொலும் �ொத்� முடியல. ஒருநொள் அபபைொ   ்பையனக் கூபபிடுறொரு. 
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அபபைொ :  அ்ை உ்ைஞசு தபைொன மவள்ளம் அழு�ொலும் வரொது. இபபை நீ சரியொ 
பைடிக்கலனனொ வொழக்்கயில முனதனற முடியொது. ஒழுஙகொப பைள்ளிக்கூைம் தபைொயி பைடிக்கிற 
தவ்ல்யப பைொரு. 

்பையன : பைடிக்கிறம�ல்லொம் எனக்குப பிடிக்கொது. 

க்�மசொல்லி : மவ்ளச்சலுக்கும் மவள்ளொட்டுக்கும் மசன�ப பை்கஙகிற �ொதிரி 
இ்ந�ப  பையகிட்ை தபைொரொடித்�ொன பைடிக்க ்வக்கணும். எறும்பு ஊரக் கல்லும் த�யுஙகிற 
�ொதிரி இவ்னக் மகொஞசம் மகொஞச�ொ �ொத்�ணும்னு நி்னக்குறொரு அவஙக அபபைொ. 
மபைொறு்�யொ அறிவு்ர மசொல்றொரு. ஆனொ ்பையன தகக்கல.    

்பையன :  தபைொபபைொ, பைள்ளிக்கூைம் தபைொற தவ்லமயல்லொம்  எனக்கு ஒத்து வரொது.

க்�மசொல்லி : அபபைொவுக்குக் தகொபைம் வருது. சத்�ம் தபைொடுறொரு. சத்�ம் தகட்டு அம்�ொ 
மவளிதய வரொஙக.

அம்�ொ : ரொசொ, உ்ழக்கிற �ொடு�ொன ஊருக்குள்ள வி்லதபைொகும். நீ பைடிக்கலனனொ ஊரல 
யொரும்  �திக்க�ொட்ைொஙக. அ�னொல நீ பைள்ளிக்கூைம் தபைொயி நல்லொப பைடிச்சுக்க.

க்�மசொல்லி : அ்ை �்ழ விட்ைொலும் மசடி �்ழ விைொதுஙகிற �ொதிரி அபபைொ விட்ைொலும் 
அம்�ொ விை�ொட்ைொஙக தபைொல இருக்குனனு மநனச்சுப ்பையன பைள்ளிக்கூைத்துக்குப 
தபைொறொன.  அவனுக்குப பைடிக்கப  பிடிக்கல. நி்னச்ச�ொம் கழு்� எடுத்��ொம் 
ஓட்ைமுஙகிற  �ொதிரிப பைள்ளிக்கூைத்்� விட்டு ஓட்ைம் பிடிக்குறொன. வி்ளயொை யொரொவது 
கி்ைபபைொஙகளொனனு  பைொரக்குறொன. அஙதக எறும்பு ஒணணு தபைொய்கிட்டு இருக்கு. 

்பையன : எறும்தபை! எறும்தபை! என கூை வி்ளயொை வரறியொ?

எறும்பு : தபைொ! தபைொ! உனக்குத் �ொன தவ்ல இல்ல. குைல் கூழுக்கு அழுவு�ொம், மகொண்ை 
பூவுக்கு அழுவு�ொம். எனக்கு மந்றய தவல கிைக்கு. நொன எஙகுழ்ந்�களுக்குத் தீனி 
மகொடுக்கணும். அரிசி, மநொய் எல்லொம் தசகரிக்கணும். மசொபபைனத்தில் கணை அரிசி 
தசொத்துக்கு ஆகு�ொ?  நொன கிளம்புதறன. நீ அத�ொ பைறக்குத� அ்ந�த் த�னீகூைப தபைொய் 
வி்ளயொடு.

்பையன : த�னீ! த�னீ! நீ என கூை வி்ளயொை வரறியொ?

த�னீ : நல்ல பைொம்பு பைைம் எடுக்கலொம்; நொக்கலொம் பூச்சி பைைம் எடுக்கலொ�ொ?   உனக்குத் �ொன 
தவ்ல இல்்ல. ஆயிரம் கலம் மநல்லுக்கு ஒரு அ்நதுபபூச்சி தபைொதும். உன்னப தபைொல 
ஒரு ஆளு இரு்ந�ொ எஙகக் கூட்ைத� மகட்டுப தபைொயிடும். எனக்குத் த�ன எடுக்குற தவ்ல 
இருக்கு.  தபைொ! தபைொ! 

்பையன : உஙகக் கூட்ைத்தில ஆயிரம் த�னீ இருக்தக, நீ ஒரு ஆளு த�ன எடுக்கலனனொ 
எனன மகொ்றஞசொ தபைொயிடும்?

த�னீ : ஆள் கூடுனொ பைொம்பு சொகு�ொ? ்கய ஊனித்�ொன கரைம் தபைொை முடியும். பூமவல்லொம் 
குறுகி மூடுறதுக்குள்ள நொன த�மனடுக்கப தபைொகணும். 
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க்�மசொல்லி : த�னீயும் தபைொயிடுது. ்பையன மகொஞசம் தூரம் நைக்குறொன. ஒரு வீட்டு 
வொசலில் மபைொதி�ொடு ஒணணு நினனுக்கிட்டு இருக்கு.  

்பையன :  �ொதை! �ொதை! சும்�ொ �ொதன இருக்தக. ஏஙகூை வி்ளயொை  வொரியொ? 

�ொடு: எனனது! சும்�ொ இருக்கிதறனொ? கொவடிபபைொரம் சு�க்கிறவனுக்குத்�ொன ம�ரியும். 
இபதபைொ உனக்குத்�ொன தவ்ல இல்்ல. இருபபைவனுக்குப புளிதயபபைம்; இல்லொ�வனுக்குப 
பைசிதயபபைம்.  நொன என மு�லொளிக்கு உபபுமூட்்ை, புளிமூட்்ை எல்லொம் சு�க்கணும். நொன 
வரல. நீ அத�ொ அ்ந� ஆ்�கிட்ை தபைொய் வி்ளயொடு.

்பையன : ஆ்�தய! ஆ்�தய! நொலு வீட்டில கல்யொை�ொம். நொய்க்கு அஙதகயும் இஙதகயும் 
ஓட்ை�ொம் எனகிற �ொதிரி எஙதக தவக�ொகப தபைொயிட்டு இருக்தக? ஏஙகூை வி்ளயொை 
வொரியொ?

ஆ்� : என்னவிை தவக�ொக ஓடுற முயதலொை தபைொட்டி வச்சிருக்தகன. அவபமபைொழுது 
தபைொக்குவதிலும் (வீைொகப மபைொழுதுதபைொக்கு�ல்) �வபமபைொழுது நல்லதும்பைொஙக. நொன 
மகொஞச தநரம் கூை வீைொக்கொ�ல் நை்நத� ஆகணும். 

்பையன : பைொடிபபைொடிக் குத்தினொலும் பை�ரு அரிசி ஆகு�ொ? நீ ஓடி ஓடிப பைொரத்�ொலும் முய்ல 
மு்ந�  முடியு�ொ?

ஆ்� : அதிர அடிச்சொ உதிர வி்ளயும்.  அது �ொதிரி முயறசி மசஞசொ எல்லொம் முடியும். நீ 
தவணும்னொ அத�ொ அஙதக பைடுத்திருக்கிற முயல் கூைப தபைொய் வி்ளயொடு. 

க்�மசொல்லி : ்பையன மகொஞச தூரத்தில் பைடுத்திருகிற முயல் கிட்ைப தபைொறொன.

்பையன : முயதல! முயதல! குத்துக்கல்லுக்கு எனன குளிரொ மவயிலொஙகிற �ொதிரி 
கவ்லதய இல்லொ� பைடுத்திருக்கிதய,  வொ  வி்ளயொைலொம். 

முயல் :   அகழியில் விழு்ந� 
மு�்லக்கு அதுதவ மசொரக்கம் னு 
ம ச ொ ல் லு ற  � ொ தி ரி ,  நி ழ லி ல் 
பை டு த் து த்  தூ ங கி ன � ொ ல 
த பை ொ ன � ை ் வ  ஆ ் � யி ை ம் 
த�ொத்துப தபைொய்ட்தைன. இ்ந�த் 
� ை ் வ ய ொ வ து  ந ொ ன  மு ்ந தி 
ஆ க ணு ம் .  அ � ன ொ ல  ந ொ ன 
தவக�ொ ஓைணும். நீ தவணும்னொ 
அ த � ொ  அ ங த க  இ ரு க் கு ற 
கு ட் டி ச் சு வ ரு கூ ை ப  த பை ொ ய் 
வி்ளயொடு. 

க்�மசொல்லி : அ்ந�ப  ்பையன கொரத்தி்க �ொசம் பி்றய கணை �ொதிரி வி்ளயொை 
ஆள் கி்ைச்சிடுச்சுனு நி்னச்சு அ்ந�க் குட்டிச் சுவரு த�தல ஏறிக் குதிச்சுக் குதிச்சு 
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வி்ளயொடுறொன.  அது மரொம்பைப பை்ழய சுவரு. �்ழயிலதவற நல்லொ ஊறி இருக்கு. இவன 
ஏறிக் குதிச்சதும் மபைொல மபைொலனனு இடிஞசு விழுது.  அதுல இரு்ந� பூச்சி, எறும்பு, வணடு 
எல்லொம் மவளியில வருது.

எறும்பு : அைபபைொவி, நொஙகதள அ்� விட்ைொலும் கதி இல்ல, அபபைொல தபைொனொலும் விதி 
இல்லனு நி்னச்சு �ட்டிப தபைொட்ை மரொட்டிக்குப புரட்டிப தபைொை ஆளு இல்லொ� இருக்தகொம். 
உனக்குத்�ொன தவ்ல இல்்லனனொ நொஙக பைொடுபைட்டுச் தசரத்து வச்ச மபைொரு்ள எல்லொம் 
இபபைடிப தபைொட்டு உ்ைச்சிட்டிதய!

க்�மசொல்லி : எறும்பு, பூச்சி எல்லொம் தகொபைத்த�ொை அவன ்கயில கொல்ல ஏறி நறுக்கு 
நறுக்குனனு கடிக்குதுக. அள்ளுறவன பைக்கத்துல இரு்ந�ொலும் கிள்ளுறவன பைக்கத்துல 
இருக்கக் கூைொதுனனு அ்ந�ப ்பையன வலி மபைொறுக்க முடியொ� கத்திக்கிட்டு ஓடுறொன. 
அ�ொவொ்ச இருட்டில் மபைருச்சொளிக்குப தபைொன இைம�ல்லொம் வழி�ொன எனகிற �ொதிரி 
கொட்டுலயும் த�ட்டுலயும் ஏறி விழு்நது  வீட்டுக்கு ஓடி வ்நது தசருறொன.

்பையன :  அம்�ொ! அம்�ொ! ஊரு உலகத்துல எல்லொரும் அவஙக அவஙக தவ்லயப 
பைொக்குறொஙக.  ஈ எறும்பு கூைச் சும்�ொ இல்லொ� தவ்ல மசய்யுதுக. எனக்கு இபபைத்�ொன 
புத்தி வ்ந�து. எனதனொை தவல பைடிக்கிறதுனனு எனக்குப புரிஞசிடுச்சு. இனித� நொனும் 
சும்�ொ இருக்கொ�, ஒழுஙகொப பைள்ளிக்கூைம் தபைொயிப பைடிபதபைன.

க்�மசொல்லி :  அதுக்குபபிறகு அ்ந�ப ்பையன நல்லபைடியொ பைடிக்கத்  ம�ொைஙகறொன. 
ஆளுக்கு ஒரு தவ்லனனு  எல்லொருக்கும் புரிய ்வக்கிறொன. இத்த�ொை க்� முடியுது. 
இதுவ்ரக்கும் மபைொறு்�யொ இரு்நது மபைொம்�லொட்ைத்்�ப பைொரத்� உஙகள் எல்லொருக்கும் 
நனறி...  நனறி...  நனறி!

பைொைபபைகுதி மபைொம்�லொட்ைக் கொட்சிக்ளச்  சிறுக்�யொக  எழுதுக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

1.  உஙகள் பைகுதியில் வழஙகி வரும் மசொலவ்ைக்ளத் ம�ொகுத்து வருக.

2. பைொைபபைகுதியில் இைம்மபைறறுள்ள மசொலவ்ைகளில் எ்வதயனும் ஐ்ந�்னத் 

த�ர்நம�டுத்துச் மசொறமறொைரகளில் அ்�த்து எழுதுக.

  (எ.கொ.) குத்துக்கல்லுக்குக் குளிரொ மவயிலொ எனபைது தபைொல் என நணபைன    

                     எ்�ப பைறறியும் கவ்லபபைைொ�ல் வொழ்நது வ்ந�ொன.
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இயல்

ஒன்று
குறறியலு்கரம், குறறியலி்கரம்

்கற்கண்டு

நிதனவு கூர்்க

 �மிழ எழுத்துக்ள மு�மலழுத்து, சொரமபைழுத்து என இரு வ்கயொகப பிரிபபைர. உயிர 
பைனனிரணடு, ம�ய் பைதிமனட்டு ஆகிய முபபைது எழுத்துகளும் மு�மலழுத்துகள் எனபபைடும். 
சொரமபைழுத்து பைத்து வ்கபபைடும். அ்வ உயிரம�ய், ஆய்�ம், உயிரளமபை்ை, ஒறறளமபை்ை, 
குறறியலுகரம், குறறியலிகரம், ஐகொரக்குறுக்கம், ஒளகொரக்குறுக்கம், �கரக்குறுக்கம், 
ஆய்�க்குறுக்கம் எனபைனவொகும். சொரமபைழுத்துகளில் ஒனறொன குறறியலுகரம் பைறறி இனிக் 
கொணதபைொம்.

குறறியலு்கரம்

  குழ்ந்�, வகுபபு, பைொக்கு ஆகிய மசொறக்ளச் மசொல்லிப பைொருஙகள். மூனறு 
மசொறகளிலும் ‘கு’ எனனும் எழுத்்� உச்சரிபபைதில் தவறுபைொடு இருபபை்� உைரலொம். 
அவமவழுத்து மசொல்லின மு�லிலும் இ்ையிலும் வரும்மபைொழுது முழு்�யொக ஒலிக்கிறது. 
மசொல்லின இறுதியில் வரும்மபைொழுது ஒரு�ொத்தி்ரக்குப பைதிலொக அ்ர �ொத்தி்ர 
அளதவ ஒலிக்கிறது. கு, சு, டு, து, பு, று  ஆகிய ஆறு வல்லின உகரஙகளும் மசொல்லின 
இறுதியில் வரும்தபைொது,  ஒரு �ொத்தி்ரக்குப  பைதிலொக அ்ர �ொத்தி்ர அளதவ ஒலிக்கும். 
இவவொறு �னக்குரிய ஓ்சயில் கு்ற்நது ஒலிக்கும் உகரம் குறறியலுகரம் ஆகும்.  
குறு்�+இயல்+உகரம் = குறறியலுகரம். 

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

�னிக்குறில் எழுத்்� அடுத்து வரும் வல்லின உகரஙகள் ஒரு �ொத்தி்ர அளவுக்கு 
முழு்�யொக ஒலிக்கும். வல்லினம் அல்லொ� உகரஙகள் எபதபைொதும் முழு்�யொகதவ 
ஒலிக்கும். இவவொறு ஓ்ச கு்றயொ�ல் ஒரு �ொத்தி்ர அளவில் முழு்�யொக ஒலிபபை்� 
முறறியலுகரம் எனபைர.  

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

சதரிந்து சதளி்ைொம்

தமிழில் எழுதது்கனைக குறிப்பிடுவதறகு ்கரம், ்கான, ்காரம், ய்கைம் ஆகிய அனெச் 

பொற்கனைப் ்யன்டுததுகிய்றாம்.

Ø  குறில் எழுதது்கனைக குறிக்க ‘்கரம்’  (எ.்கா.) அ்கரம், இ்கரம், உ்கரம், ்க்கரம், ை்கரம்

Ø  பெடில் எழுதது்கனைக குறிக்க ‘்கான’  (எ.்கா.) ஐ்கான, ஔ்கான

Ø  குறில், பெடில் எழுதது்கனைக குறிக்க ‘்காரம்’  (எ.்கா.) ை்காரம், ஏ்காரம், ஐ்காரம், ஔ்காரம்

Ø  ஆயத எழுதனதக குறிக்க 'ய்கைம்'  (எ.்கா.)  அஃய்கைம்
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குறறியலு்கரத்தின் ைத்க்கள் 

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

1. சநடில்சதொைர்க் குறறியலு்கரம் 

� னி  ம ந டி ் ல த்  ம � ொ ை ர ்ந து  வ ரு ம் 
குறறியலுகரம் ‘மநடில் ம�ொைரக் குறறியலுகரம்’ 
எனபபைடும். இ்வ ஈமரழுத்துச் மசொறகளொக 
�ட்டும் அ்�யும்.

 (எ.கொ.)  பைொகு, �ொசு, பைொடு, கொது, ஆறு .

2.   ஆயதத்சதொைர்க் குறறியலு்கரம் 

ஆ ய் �  எ ழு த் ் � த்  ம � ொ ை ர ்ந து  வ ரு ம் 
குறறியலுகரம் ‘ஆய்�த் ம�ொைரக் குறறியலுகரம்’ 
எனபபைடும். 

 (எ.கொ.) எஃகு, அஃது

3.   உயிர்த்சதொைர்க் குறறியலு்கரம் 

�னிமநடில் அல்லொ� உயிரம�ய் எழுத்்�த் ம�ொைர்நது வரும்  குறறியலுகரம் ‘உயிரத் 
ம�ொைரக் குறறியலுகரம்’ எனபபைடும்.     

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

 ஒனபைது  ( பை = ப + அ)  வரலொறு  (லொ = ல் + ஆ)

4.   ைன்சதொைர்க் குறறியலு்கரம் 

வல்லின (க், ச், ட், த், ப, ற) ம�ய் எழுத்துக்ளத் ம�ொைர்நது வரும் குறறியலுகரம் 
‘வனம�ொைரக் குறறியலுகரம்’ எனபபைடும்.

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

5.  சமன்சதொைர்க் குறறியலு்கரம் 

ம�ல்லின (ங, ஞ, ண, ்ந, ம், ன) ம�ய் எழுத்துக்ளத் ம�ொைர்நது வரும் குறறியலுகரம் 
‘ம�னம�ொைரக் குறறியலுகரம்’ எனபபைடும். 

(எ.கொ.) பைஙகு, �ஞசு, பைணபு, பை்நது, அம்பு, கனறு

6.   இதைத்சதொைர்க் குறறியலு்கரம் 

இ்ையின (ய், ர, ல், வ, ழ, ள்) ம�ய் எழுத்துக்ளத் ம�ொைர்நது வரும் குறறியலுகரம் 
‘இ்ைத்ம�ொைரக் குறறியலுகரம்’ எனபபைடும்.   

 (எ.கொ.) எய்து, �ொரபு,  சொல்பு, மூழகு 

சநடில்சதொைர்

ஆயதத்சதொைர்

 உ
யிர்த்சதொைர்

ைன்சதொைர்

சமன்சதொைர்

இதைத்சதொைர்

குறறியலு்கரம்
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குறறியலி்கரம்

வரகு+யொது – இ்ந� இரு மசொறக்ளயும் தசரத்து வி்ரவொக ஒலித்துப பைொருஙகள். 
வரகியொது என ஒலிபபை்� அறியலொம். மு�ல் மசொல்லின இறுதியில் உள்ள ’கு’ எனனும் 
எழுத்து ’கி’ எனறு ஒலிக்கிறது. அதுவும் முழு்�யொக ஒரு �ொத்தி்ர அளவில் ஒலிக்கொ�ல் 
அ்ர �ொத்தி்ர அளவொகக் கு்ற்நது ஒலிக்கிறது. இவவொறு �ன ஒரு �ொத்தி்ர அளவில் 
குறுகி ஒலிக்கும் இகரம் ‘குறறியலிகரம்’ எனபபைடும். குறு்� + இயல் + இகரம் = 
குறறியலிகரம்.  

குறறியலி்கரம் இரண்டு இைங்களில் மடடும் ைரும்.

இைம் - 1 

 குறறியலுகரச் மசொறக்ளத் ம�ொைர்நது யகரத்்� மு�ல் எழுத்�ொகக் மகொணை 
மசொறகள் வரும்தபைொது குறறியலுகரத்தில் உள்ள உகரம் இகர�ொக �ொறும். அ்ந� இகரம் 
�னக்குரிய ஒரு �ொத்தி்ர அளவிலிரு்நது அ்ர �ொத்தி்ர அளவொகக் கு்ற்நது ஒலிக்கும்.

(எ.கொ.) மகொக் கு + யொது = மகொக் கியொது          த�ொப பு + யொது = த�ொப பியொது

              (க் +  உ)           (க் + இ)                       (ப + உ)             (ப + இ)

   நொடு +   யொது =  நொ டியொது  எனபபைடுவது +   யொது =  எனபபைடுவ தியொது

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

இைம் - 2

 ‘மியொ’ எனபைது ஓர அ்சச்மசொல்(ஓ்ச நயத்திறகொக வருவது). இதில் ‘மி’ யில் (மி = ம் 
+ இ) உள்ள இகரம் குறறியலிகரம் ஆகும். இது மசொறகளில் இைம்மபைறும் தபைொது �னக்குரிய 
�ொத்தி்ர அளவிலிரு்நது கு்ற்நது ஒலிக்கும்.

(எ.கொ.) தகள் + மியொ = தகணமியொ        

             மசல் + மியொ = மசனமியொ

குறறியலிகரம் �றதபைொது உ்ரந்ை வழக்கில் இல்்ல. இலக்கியஙகளில் �ட்டுத� 
உள்ளது.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

 ‘வ’ எனனும் எழுதனதத பதா்டர்நது வரும் குறறியலு்கரச் பொற்கள் இல்ன். 

யைலும் சு, டு, று ஆகியனவ இறுதியா்க அனையும் இன்டதபதா்டர் குறறியலு்கரச் பொற்களும் 

இல்ன்.
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்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

1.   ஒனறு மு�ல் பைத்து வ்ரயுள்ள எணணுப மபையரக்ளப பைட்டியலிட்டு எழுதுஙகள்;   
அவறறில் குறறியலுகரச் மசொறக்ள எடுத்து எழுதுஙகள்.

2.  குறறியலுகர எணணுப மபையரக்ளக் குறறியலுகர வ்கயின அடிபபை்ையில் 
வ்கபபைடுத்துக.

3.     குறறியலுகர எணணுப மபையரகளின �ொத்தி்ர அள்வக் கணடுபிடியுஙகள்.

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

4. கு, சு, டு, து, று ஆகிய குறறியலுகரத்்� இறுதியொகக் மகொணை ஈமரழுத்துச்    
மசொறக்ளத் திரட்டுக.

கீழக்கொணும் மசொறக்ளக் குறறியலுகர வ்கயின அடிபபை்ையில் வ்கபபைடுத்துக.

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

 

மபைொரு்ந�ொ� மசொறக்ள எடுத்து எழுதுக.

1. பைசு, விடு, ஆறு, கரு - __________________

2. பைொக்கு, பைஞசு, பைொட்டு, பைத்து - __________________

3. ஆறு, �ொசு, பைொகு, அது  - __________________

4. அரசு, எய்து, மூழகு, �ொரபு  - __________________

5. பைணபு, �ஞசு, கணடு, எஃகு - __________________

குறுவினொ

1. ’குறறியலுகரம்’  எனனும் மசொல்்லப பிரித்து விளக்கம் �ருக.

2. குறறியலிகரம் எனறொல் எனன?

சநடில்சதொைர் ஆயதத்சதொைர் உயிர்த்சதொைர் ைன்சதொைர் சமன்சதொைர் இதைத்சதொைர்
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கேடே. 

 �மிழின சிறப்பைப பைறறிய அறிஞரகளின மசொறமபைொழிவுக்ளக் தகட்டு �கிழக.

கீழ்கேகாணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் கேசுே.

  உயிரினஙகள் வொழவ�றகு ஐம்பூ�ஙகதள அடிபபை்ை.

ச�கால்ை்க கேடடு எழுதுே.
1.  ந�து �ொய்ம�ொழி �மிழொகும்.

2.  �மிழம�ொழி இனி்�, வள்�, சீர்� மிக்கது. 

3.  �மிழின மு�ல் இலக்கை நூல் ம�ொல்கொபபியம் ஆகும்.

4.  �மிழம�ொழி தபைச்சும�ொழி, எழுத்தும�ொழி எனனும் இரணடு கூறுக்ள உ்ையது.

5.  தபைச்சு ம�ொழி்ய உலக வழக்கு எனறும் கூறுவர.

சேகாடு்கேப்ேடடுள்ள வினகா்கேளு்ககு  ஏறேத் சதகாடரில் அழுத்தம் தர கேண்டிய ச�காறேல்ள 
எடுத்து எழுதுே.

தகொ்� கவி்�்யப பைடித்�ொள்.

அறிந்து ேயனேடுத்துகேகாம்

 தி்ை இரணடு வ்கபபைடும். அ்வ 1. உயரதி்ை  2. அஃறி்ை.

 ஆறு அறிவு்ைய �னி�ரக்ள  உயரதி்ை எனபைர.

 பைற்வகள், விலஙகினஙகள், �ொவரஙகள் �றறும் உயிரறற மபைொருள்க்ள அஃறி்ை 
எனபைர.

ேடத்திறகுப் சேகாருத்தமகான திலைலய எழுதுே.

சமொழிதய ஆள்்ைொம்!

வினொ அழுத்தம் தர ்ைண்டிய ச�ொல்

தகொ்� எ்�ப பைடித்�ொள்?

கவி்�்யப பைடித்�து யொர?

தகொ்� கவி்�்ய எனன மசய்�ொள்?

____________ ____________ ____________
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கீழ்கேகாணும் ச�காறேல்ள உயர்திலை, அஃறிலை என ேலேப்ேடுத்துே.

வயல், முகிலன, குதி்ர, கயல்விழி,  �்லவி, கைல், ஆசிரியர,  புத்�கம், சுர�ொ, �ரம்

சேகாடு்கேப்ேடடுள்ள குறிப்புேல்ள்க சேகாண்டு ேடடுலர எழுதுே.

தொயசமொழிப பேறறு

(முனனு்ர – ம�ொழி பைறறிய விளக்கம் – �ொய்ம�ொழி – �ொய்ம�ொழிப பைறறு - �ொய்ம�ொழிப 
பைறறுக் மகொணை சொனதறொர – சொதுவன வரலொறு – ந�து கை்� – முடிவு்ர)

உயர்திதை அஃறிதை

சமொழி்யொடு விதையொடு

ம�ொ்கச் மசொறக்ள விரித்து எழுதுக.

 (எ.கொ.)  இருதி்ை  :  உயரதி்ை,  அஃறி்ை

 முக்கனி  :________________________________

 முத்�மிழ :________________________________

 நொறறி்ச :________________________________

 ஐவ்கநிலம் :________________________________

 அறுசு்வ :________________________________

கட்ைஙகளிலுள்ள எழுத்துக்ள �ொறறி,  த�லிரு்நது கீழொகவும் இைமிரு்நது வல�ொகவும் 
எழுதினொல் ஒதர மசொல் வரு�ொறு கட்ைஙகளில் எழுதுக.

 (எ.கொ.) ்க எ து

ற து வி

்ன ்க வி

கு � �

்ந தி �

்ர கு தி

எ து ்க

து ற வி

்க வி ்ன
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நிற்க அதறகுத் த்க...

இதையத்தில் ்கொண்்க

சிற்ந� த�்ைப தபைச்சொளரகளின மபையரக்ள இ்ையத்தில் த�டித் ம�ொகுத்து வருக.

இரு மபைொருள் மகொணை ஒரு மசொல்லொல் நிரபபுக. 

(எ.கொ.) அரசுக்குத் �வறொ�ல்  வரி   மசலுத்� தவணடும். 

            ஏட்டில் எழுதுவது  வரி  வடிவம்.   

1. �ழ்ல தபைசும் ___________ அழகு.  

 இனி்�த் �மிழ ___________ எ�து.

2. அன்ன �்ந்�யின ்கப பிடித்துக் குழ்ந்� _______ பைழகும்.   

 அறிஞர அணைொவின சிறபபு அவரது அடுக்கு ம�ொழி _______. 

3. நீ அறி்ந�்�ப பிறருக்குச் _____________

 எழுத்துகள் ம�ொைர்நது நினறு மபைொருள் �ருவது _________ 

4. உழவரகள் நொறறு ___________ வயலுக்குச் மசல்வர.

 குழ்ந்�்ய ம�துவொக ___________ எனதபைொம்.   

5. நீதி �னறத்தில் ம�ொடுபபைது __________.

 ‘நீச்சத் �ணணி குடி’ எனபைது தபைச்சு ___________.  

என மபைொறுபபுகள்...

1. �மிழ ம�ொழியின �ரபுச் மசொறக்ள அறி்நது பையனபைடுத்துதவன.

2. கடி�ஙகள், கட்டு்ரகள் தபைொனறவற்ற எழுதும்தபைொது திருத்��ொன ம�ொழி 
ந்ை்யதய ்கயொள்தவன.

3. மபைொம்�லொட்ைம், ம�ருக்கூத்து தபைொனற நொட்டுபபுறக் க்லக்ளப தபைொறறுதவன.

்கதலச்ச�ொல் அறி்ைொம்.

�ரபு - Tradition ஊைகம் -  Media

ம�ொழியியல் - Linguistics மபைொம்�லொட்ைம் - Puppetry

ஒலியியல் -  Phonology எழுத்திலக்கைம் - Orthography

இ�ழியல் - Journalism உ்ரயொைல்  - Dialogue
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இயல்

இரண்டு
அணிநிைல் ்கொடு

Ø ச�யயுளின ேருைலனப் ேகுதிேல்ளப் ேடித்துச் சுலேத்தல்

Ø ேகாடுேளும் ேகாடடு உயிர்ேளும் நகாடடின உயிர்நகாடி எனேலதப் புரிந்து சேகாளளுதல் 

Ø ேகாடடு உயிர்ேளு்ககும், சுறறுச்சூைலு்ககும் இலடகயயகான சதகாடர்லே்க குறித்துப் 
புரிந்து சேகாளளுதல்

Ø கநர்ேகாைல் ேடிேத்தில் அளி்கேப்ேடட ேருத்துேல்ளப் ேடித்துைரும் திறைன சேறுதல்

Ø எழுத்துேள குறுகி ஒலி்ககும் இடஙேல்ள அறிந்து ேயனேடுத்துதல்

்கற்றல் ்நொக்்கங்கள்
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இயல்

இரண்டு
ஓதை

�னி�ர வொழவு இயற்கதயொடு இ்ய்ந�து. கவினமிகு 
கொ்லபமபைொழுதும், �யக்கும் �ொ்லபமபைொழுதும், பி்ற நிலவும், 
ஓடும் ஓ்ையும், பைொயும் ஆறும், கத்தும் கைலும் நம் �னத்்� 
�யக்க வல்ல்வ. அவவொறு �னத்திறகு இனபைமூட்டும் கவி்� 
ஒன்றக் கறதபைொம்.

்கவிததப்பேதை

ஓவ்ட ஆ்ட உளைம் தூண்டுவத! – கலலில

உருண்டு தைழ்ந்து ்நெளிந்து �ாயும் 

(ஓவ்ட ஆ்ட…)

�ா்ட இந்த ஓவ்ட எந்தப்

     �ளளி ்ைன்று �யின்ற வதாடி!

ஏடு வ�ாதா இதன்கவிக் கார்

     ஈடு ்ையயப் வ�ாராவராடி!   

(ஓவ்ட ஆ்ட…)

நென்்ைய புன்்ையக்கு உைவை ஊட்டி

     நொட்டு மக்கள ைறுவம ஓட்டிக்

்காஞ்சிக் குலவிக் கவரவய ைாட்டிக்

     குளிர்ந்த புலலுக்கு இன்�ம் கூட்டி  

(ஓவ்ட ஆ்ட…)

்நெஞ்சில ஈரம் இலலார் நொை

     நீளுவழப்வ�க் ்காவ்டவயக் காட்டிச

்ைஞ்்ைால மாதர் ைளவைப் �ாட்டின்

     சீருக்கு ஏற� முழவை மீட்டும் 

(ஓவ்ட ஆ்ட…)

- ைாணிதாைன்
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ச�ொல்லும் சபேொருளும்

தூணடு�ல் – ஆரவம் மகொள்ளு�ல் பையிலு�ல்  – பைடித்�ல்
ஈரம்  –  இரக்கம் நொைம்  – மவட்கம்
முழவு  –  இ்சக்கருவி மசஞமசொல்  –  திரு்நதிய மசொல்
நனமசய்  – நி்ற்ந� நீரவளத்த�ொடு பையிரகள் வி்ளயும் நிலம்
புனமசய்  – கு்ற்ந� நீரொல் பையிரகள் வி்ளயும் நிலம்
வள்்ளபபைொட்டு - மநல்குத்தும்தபைொது பைொைபபைடும் பைொைல்

பேொைலின் சபேொருள்

நீதரொ்ையில் நீ்நதி வி்ளயொை �னம் ஆரவம் மகொள்கிறத�! கறகளில் உருணடும், 
�வழ்நதும், மநளி்நதும் மசல்லும் ஓ்ையில் நீ்நதி வி்ளயொை �னம் ஆரவம் மகொள்கிறத�! 
சலசல எனறு ஒலி எழுபபியபைடி ஓடுவ�றகு இ்ந� ஓ்ை எ்ந�ப பைள்ளியில் பைடித்�த�ொ? 
நூல்களொல் வருணித்துச் மசொல்ல முடியொ� இ�ன அழகுக்கு இ்ையொக யொரொல் எழு� 
முடியும்?

நனமசய், புனமசய் நிலஙகளுக்கு நீரவளம் �்நது பையிரக்ளச் மசழிக்கச் மசய்கிறது. 
அவவொறு வி்ள்ந� பையிரகள் மூலம் உைவு �்நது நொட்டின வறு்�்யப தபைொக்குகிறது. 
மகொஞசி �கிழும் அ்லகளொல் க்ர்ய த�ொதுகிறது. குளிரச்சி்யத் �ரும் புறகளுக்கு 
இனபைம் தசரக்கிறது. மநஞசத்தில் இரக்கம் இல்லொ�வர மவட்கபபைடு�ொறு இ்ையறொது ஓடித் 
�ன உ்ழப்பைக் மகொ்ையொகத் �ருகிறது. சிற்ந� மசொறக்ளப தபைசும் மபைணகள் பைொடும் 
வள்்ளப பைொட்டின சிறபபுக்தகறபை முழ்வ முழக்குவது தபைொல் ஒலி எழுபபுகிறது.

நூல் சைளி

தமிழ்கததின யவர்டஸ்பவார்த எனறு பு்கழப்்டு்வர் 

்கவிஞர் வாணிதாென. அரங்்கொமி என்ற எததிராெலு 

எ ன ் து  இ வ ரி ன  இ ய ற ப ் ய ர்  ஆ கு ம் .  இ வ ர் 

்ாரதிதாெனின ைாணவர்.  தமிழ், பதலுங்கு, ஆங்கி்ம், பிபரஞ்சு 

ஆகிய பைாழி்களில் வல்்வர். ்கவிஞயரறு, ்ாவ்ர்ைணி முதலிய 

சி்றப்புப்ப்யர்்கனைப் ப்ற்றவர். இவருககுப்  பிபரஞ்சு அரசு பெவாலியர் 

விருது வழங்கியுள்ைது. தமிழச்சி, ப்காடிமுல்ன், பதாடுவாைம், 

எழிய்ாவியம், குழநனத இ்ககியம் என்ை இவரது நூல்்களில் 

சி்வாகும்.

 ்ா்டப்்குதியில் இ்டம்ப்றறுள்ை ஓன்ட எனனும் ்ா்டல் இவரது பதாடுவாைம் எனனும் 

நூலில் உள்ைது.

�்ல, அருவி, ஓ்ை, �ரஙகள், வயல்கள் இைம்மபைறு�ொறு ஓர இயற்கக் கொட்சி்ய 
வ்ர்நது வணைம் தீட்டி �கிழக.

்கறபேதை ்கற்றபின்
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சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1.  பைள்ளிக்குச் மசனறு கல்வி __________ சிறபபு.

  அ) பையிலு�ல்  ஆ) பைொரத்�ல்  இ) தகட்ைல் ஈ) பைொடு�ல்

2.   மசஞமசொல் �ொ�ரின வள்்ளபபைொட்டிறதகறபை முழ்வ மீட்டுவது ________

  அ) கைல்  ஆ) ஓ்ை  இ) குளம் ஈ) கிைறு

3.   ‘நனமசய்’ – எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ________

  அ) நன + மசய்  ஆ) நனறு + மசய்  

  இ) நன்� + மசய் ஈ) நல் + மசய்

4.  ‘நீளு்ழபபு’ – எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது __________

       அ) நீளு + உ்ழபபு ஆ) நீண + உ்ழபபு    

  இ) நீள் + அ்ழபபு  ஈ) நீள் + உ்ழபபு  

5.   சீருக்கு + ஏறபை – எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் __________

  அ) சீருக்குஏறபை  ஆ) சீருக்தகறபை

  இ) சீரக்தகறபை ஈ) சீருதகறபை

6.  ஓ்ை + ஆை – எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் _________

  அ) ஓ்ைஆை  ஆ) ஓ்ையொை 

  இ) ஓ்ைதயொை ஈ) ஓ்ைவொை  

குறுவினொ

1.  ஓ்ை எவவொறு ஓடுவ�ொக வொணி�ொசன கூறுகிறொர?

2.  ஓ்ை எழுபபும் ஒலிக்கு  எ�்ன  உவ்�யொக வொணி�ொசன கூறுகிறொர?

சிறுவினொ

 ஓ்ையின பையனகளொக வொணி�ொசன கூறுவன யொ்வ?

சி்ந�்ன வினொ

 வள்்ளபபைொட்டு எனபைது மநல்குத்தும் மபைொழுது பைொைபபைடும் பைொைலொகும்.  இதுதபைொல்   

 தவறு எ்நம�்ந�ச் சூழல்களில் எனமனனன பைொைல்கள் பைொைபபைடுகினறன?

மதிபபீடு
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இயல்

இரண்டு
்கொடு

கொடும் கைலும் ந�க்கு எபதபைொதும் கொட்சிக்கு இனபைம் 
� ரு பை ் வ .  ஒ ரு  ந ொ ட் டி ன  வ ள ம் ,  அ ்ந ந ொ ட் டி ன  ம � ொ த் � 
நிலபபைரபபில் அ்�்நதுள்ள கொடுகளின அள்வப மபைொருத்த�  
�திபபிைபபைடுகிறது.  அ�னொல் �ொன ‘கொட்டின வளத� நொட்டின 
வளம்’ எனறு அறிஞரகள்  கூறுகினறனர. கொட்்ையும் கொட்டின 
குளிரச்சி்யயும் கொட்டு விலஙகுகளின மகொணைொட்ைஙக்ளயும் 

கவி்� வழி அறிதவொம்.

்கவிததப்பேதை

கார்த்திவக தீ�்ம�க்

 கா்்டலலாம் பூத்திருக்கும் 

�ார்த்தி்ட வைண்டுமடீ – கிளிவய

 �ார்வை குளிருமடீ!

காடு ்�ாருள்காடுக்கும்

 காயகனி ஈன்்றடுக்கும்

கூடிக் களித்தி்டவை – கிளிவய

 குளிர்ந்த நிழல்காடுக்கும் 

குரஙகு குடியிருக்கும் 

 ்காம்பில கனி�றிக்கும் 

மரஙகள ்ையிலமவறக்கும் – கிளிவய

 ைழியில தவ்டயிருக்கும்

*�சவை மயிலநெடிக்கும் 

 �ன்றி கிழங்கடுக்கும்

நெசைர ைஙகலஙகும் – கிளிவய

 நெரி்யலாம் ஊவையிடும்

அதிமது ரத்தவழவய 

 யாவ�கள தின்ற�டி 

புதுநெவ்ட வ�ாடுமடீ – கிளிவய 

 பூஙகுயில கூவுமடி!

சிஙகம் புலிகரடி 

 சிறுத்வத விலஙகி�ஙகள 

எஙகும் திரியுமடீ – கிளிவய

 இயறவக விடுதியிவல!*

- சுரதா
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ச�ொல்லும் சபேொருளும்

ஈனறு  - மபைறறு களித்திை  - �கிழ்நதிை

மகொம்பு - கி்ள நச்சரவம்  - விைமுள்ள பைொம்பு

அதி�துரம்  - மிகு்ந� சு்வ விடுதி  - �ஙகும் இைம் 

பேொைலின் சபேொருள்

கொரத்தி்க விளக்குகள் தபைொலக் கொடு முழுவதும் �லரகள் �லர்நதிருக்கும். 
அவற்றக் கொணும் கணகள் குளிரச்சி மபைறும். கொடு பைல வ்கயொன மபைொருள்க்ளத் 
�ரும். கொய்கனிக்ளயும் �ரும். எல்லொரும் கூடி �கிழ்நதிை குளிர்ந� நிழல் �ரும். அஙதக 
வசிக்கும் குரஙகுகள் �ரக்கி்ளகளில் உள்ள, கனிக்ளப பைறித்து உணணும். �ரஙகள் 
மவயி்ல �்றத்து நிழல் �ரும். அைர்ந� கொடு  வழிச்மசல்தவொரக்குத் �்ையொய் இருக்கும்.

பைச்்ச நிறம் உ்ைய �யில்கள் நைன�ொடும். பைனறிகள் கொட்டில் உள்ள கிழஙகுக்ளத் 
த�ொணடி உணணும். அ�்னக்கணடு நஞசி்ன உ்ைய பைொம்புகள் கலக்க�்ையும். நரிக் 
கூட்ைம் ஊ்ளயிடும். மிகு்ந� சு்வயு்ைய �்ழ்ய  யொ்னகள் தினறபைடி புதிய ந்ை 
தபைொடும். பூக்கள் பூத்துக் குலுஙகும் �ரஙகளில் குயில்கள் கூவும். இயற்கத் �ஙகுமிை�ொகிய  
கொட்டில்  சிஙகம், புலி, கரடி, சிறுத்்� தபைொனற விலஙகினஙகள் எஙகும் அ்ல்நது திரியும். 

நூல் சைளி

சு ர த ா வி ன  இ ய ற ப ் ய ர்  இ ர ா ெ ய ்க ா ் ா ் ன .  இ வ ர் 

் ா ர தி த ா ெ ன  மீ து  மி கு ந த  ் ற று க  ப ்க ா ண் ்ட வ ர் .  

்ாரதிதாெனின இயறப்யர் ‘சுப்புரததிைம்’. எையவ தம் 

ப்யனரச்  சுப்புரததிை தாென எனறு ைாறறிகப்காண்்டார். அதன 

சுருக்கயை சுரதா என்தாகும்.  உவனை்கனைப் ்யன்டுததிக 

்கவினத்கள் எழுதுவதில் வல்்வர் என்தால் இவனர உவனைக 

்கவிஞர் எனறும் அனழப்்ர். அமுதும் யதனும், யதனைனழ, துன்றமு்கம் 

உள்ளிட்ட ்் நூல்்கனை இவர்  இயறறியுள்ைார்.

 இப்்ா்டல் சுரதா ்கவினத்கள் எனனும் நூலில் இயறன்க எழில் எனனும் ்குதியிலிருநது 

எடுததுத தரப்்டடுள்ைது. 

 இப்்ா்டல் கிளிக்கண்ணி எனனும் ்ாவன்கனயச் யெர்நதது. கிளியின பைாழி ய்ான்ற 

இனிய பொற்கனைப் ய்சும் ப்ண்னண யொககிக கூறுவதா்க இனிய ெநதததில் ்ா்டப்்டும் 

இனெப்்ா்டல் வன்க ‘கிளிக்கண்ணி’ ஆகும்.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

 ்கா, ்கால், ்கான, ்காை்கம், அ்டவி, அரண், ஆரணி, புரவு, ப்ாறன்ற, ப்ாழில், தில்்ம், அழுவம், 

இயவு, ்ழவம், முைரி, வல்ன், வி்டர், வியல், வைம், முனத, மினை, இறும்பு, சுரம், ப்ாச்னெ, 

ப்ாதி, முளி, அரில், அ்றல், ்துகன்க, ்கனணயம்.

்கொடதைக் குறிக்கும் ்ைறு சபேயர்்கள்
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1. கொடு எனனும் �்லபபில் அ்�்ந�  ‘கிளிக்கணணி’ பைொை்ல இ்சயுைன பைொடி  
 �கிழக.
2. பினவரும் கிளிக்கணணிப பைொை்லப பைொடி �கிழக.

  ்நெஞ்சில  உரமுமின்றி

   வநெர்வமத்  திறமுமின்றி

  ைஞ்ைவ�  ்ைாலைாரடீ! – கிளிவய

   ைாயச்ைாலலில    வீரரடி.

  கூட்்டத்தில   கூடிநின்று

   கூவிப்  பிதறறலன்றி

  நொட்்டத்தில  ்காளைாரடீ! – கிளிவய 

   நொளில  மறப்�ாரடீ.  

                 -  �ாரதியார்

்கறபேதை ்கற்றபின்

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. வொ்ழ, கன்ற ________

  அ) ஈனறது  ஆ) வழஙகியது  இ) மகொடுத்�து  ஈ) �்ந�து  

2. ‘கொமைல்லொம்’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _______

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

3. ‘கிழஙகு + எடுக்கும்’ எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் _________

  அ) கிழஙகுஎடுக்கும்  ஆ) கிழஙமகடுக்கும்   இ) கிழஙகுடுக்கும்   ஈ) கிழஙமகொடுக்கும்

நயம் அறிக 

 பைொைலிலுள்ள த�ொ்ன, எது்க, இ்யபுச் மசொறக்ள எடுத்து எழுதுக.

குறுவினொ

1. கொட்டுபபூக்களுக்கு எ�்ன உவ்�யொகக் கவிஞர சுர�ொ குறிபபிடுகிறொர?

2. கொட்டின பையனகளொகக் கவிஞர சுர�ொ கூறுவன யொ்வ?

சிறுவினொ

 ‘கொடு’ பைொைலில் விலஙகுகளின மசயல்களொகக் கவிஞர கூறுவனவற்ற எழுதுக.

சி்ந�்ன வினொ

 கொட்்ை இயற்க விடுதி எனறு கவிஞர கூறக் கொரைம் எனன?

மதிபபீடு
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வளம் நி்ற்ந� நிலம், அைர்ந� �ரம், மசடி மகொடிகள், நனனீர, 
நறுஙகொறறு என அ்னத்தும் நிரம்பியது கொைொகும்.  இது 
பைற்வகள், விலஙகுகள், �ொவரஙகள் தபைொனற பைல்லுயிரகளின 
வொழவிை�ொகும். கொடுகளின மசழிபபுக்குக் கொட்டுயிரிகள் 
உ�வுகினறன. �னி�னின மு�ல் இருபபிைம் கொடு�ொன. அ�ன 
�ரபுத் ம�ொைரச்சியொகத் �ொன கொட்்ைபபைறறியும் கொட்டு 

விலஙகுகள் பைறறியும் அறியும் ஆரவம் �னி�ரகளிைம் இனறும் ம�ொைரகிறது. 
கொட்டு விலஙகுகளின உ்றவிை�ொன முணை்நது்ற புலிகள் கொபபைகத்துள் ஓர உலொ 
வருதவொ�ொ!

இயல்

இரண்டு விலஙகு்கள் உல்கம்

உதரநதை உல்கம்

பைள்ளியிலிரு்நது வீடு திரும்பிய ஆதினி �ன அம்�ொவுக்கொகக் கொத்திரு்ந�ொள். பைணியில் 
இரு்நது வீடு திரும்பிய அம்�ொவிைம் ‘அம்�ொ! எனக்குக் கொட்டு விலஙகுகள் பைறறிய 
பு்கபபைைத் ம�ொகுபபு ஒனறு �யொரிக்க தவணடி இருக்கிறது. அ�றகுத் �ொஙகள் �ொன 
உ�வ தவணடும்’ எனறு கூறினொள். ‘அபபைடியொ! எனக்குத் ம�ரி்ந� வனஅலுவலர ஒருவர 
முணை்நது்ற புலிகள் கொபபைகத்தில் பைணியொறறுகிறொர. அவரிைம் முன இ்சவு மபைறறு 
நொ்ள நொம் அஙகுச் மசல்லலொம். வன அலுவலர நம்்�க் கொட்டுக்குள் அ்ழத்துச் 
மசல்வொர; அபமபைொழுது நீ கொட்டு விலஙகுக்ளப பு்கபபைைம் எடுக்கலொம்; அவற்றப 
பைறறிய �கவல்க்ளயும் ம�ரி்நது மகொள்ளலொம். எனன �கிழச்சி�ொதன!’ எனறொர அம்�ொ.
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� று ந ொ ள்  ஆ தி னி யு ம்  அவ ளது � ொ ய்  � ல ர விழி யு ம்  மு ண ை்ந து் ற பு லி க ள் 
கொபபைகத்திறகுச் மசனறனர. அஙகு வன அலுவலர (வனவர) அவரக்ள வரதவறறொர. 
அவரகள் இருவ்ரயும் பைொதுகொபபு ஊரதியில் ஏறறிக் கொட்டுக்குள் அ்ழத்துச் மசனறொர. 
அபதபைொது...

ஆதினி : ஆ! எவவளவு மபைரிய அைர்ந� கொடு! பைொரக்கதவ வியபபைொக உள்ளத�! �ொ�ொ இ்ந�க் 
கொட்்ைப பைறறிச் மசொல்லுஙகதளன! 

வனவர : �னி� முயறசியினறி வளர்ந� �ரஙகள், மசடி, மகொடிகள், புல், பு�ரகள்,  
பூச்சியினஙகள், பைற்வகள், விலஙகுகள் தபைொனற பைல்லுயிரகளின வொழவிைம்�ொன 
இக்கொைொகும். இ்ை இ்ைதய கொட்ைொறுகளும், நீதரொ்ைகளும் இருக்கும்.

�லரவிழி : கொடு பைொரபபை�றகு மிகவும் அழகொக உள்ளது.  இ்ந�ப புலிகள் கொபபைகம் பைறறி 
நொஙகள் ம�ரி்நது மகொள்ளலொ�ொ  ஐயொ?

வனவர : இது �மிழநொட்டில் இரணைொவது மிகபமபைரிய கொபபைகம். 895 சதுர கிதலொ மீட்ைர 
பைரபபைளவு மகொணைது. இஙகு யொ்ன, புலி, சிறுத்்�, �ொன, கரடி, கொட்டு�ொடு தபைொனற அரிய 
விலஙகுகள் வொழகினறன.  அவற்ற எல்லொம் பைொரக்கலொம்.

ஆதினி : இனறு எல்லொ விலஙகுக்ளயும் பைொரக்க முடியு�ொ  �ொ�ொ?

வனவர : அபபைடிச் மசொல்ல முடியொது. நொம் பையைம் மசய்யும் பைொ்�க்கு அருகில் வரக்கூடிய 
விலஙகுக்ளத்�ொன பைொரக்க முடியும்.

�லரவிழி : அ்வ இருக்கும் இைஙகளுக்குச் மசனறு பைொரக்க முடியொ�ொ ஐயொ?

வனவர : எல்லொ இைஙகளுக்கும் மசல்ல முடியொது. கொட்டு விலஙகுகளுக்குத் துனபைம் 
�ருவது  சட்ைபபைடி குறற�ொகும். நொம் அரசு அனு�தித்துள்ள தூரம் வ்ர மசனறு வரலொம். 
கவ்ல தவணைொம். அவவிைத்திறகுள்தளதய அ்னத்து விலஙகுக்ளயும் நம்�ொல் பைொரக்க 
முடியும்.

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

‘யாவ�! யாவ�!’ என்று மகிழ்சசியு்டன் வகதட்டி�ாள. பின்பு அந்த யாவ�கவைப் புவகப்�்டம் 

எடுத்துக் ்காண்்டாள.)

ஆசிய யானை ஆப்பிரிக்க யானை
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Ø த மி ழ் ெ ா ட டி ல்  வ ை க ்க ல் லூ ரி 

அ ன ை ந து ள் ை  இ ்ட ம்  – 

யைடடுப்்ானையம் (ய்கானவ  ைாவட்டம்)

Ø ய ்க ா ன வ யி லு ள் ை  த மி ழ் ெ ா டு 

யவைாண்னைப் ்ல்்கன்க்கழ்கததில்  

இைநின் வைவியல் (BSc. Forestry), 

முதுநின் வைவியல் (MSc. Forestry) 

ஆகிய ்டிப்பு்கள் உள்ைை.

ஆதினி : �ொ�ொ! யொ்ன்யப பைறறிப புதிய �கவல்கள் ஏ�ொவது மசொல்லுஙகதளன?

வனவர : உலகில் இரணடு வ்கயொன யொ்னகள் உள்ளன. ஒனறு ஆசிய யொ்ன; 
இனமனொனறு ஆபபிரிக்க யொ்ன.

ஆதினி : அ்வ இரணடுக்கும் எனன தவறுபைொடு �ொ�ொ?

�லரவிழி : எனக்குத் ம�ரியும். ஆசிய யொ்னகளில் ஆண யொ்னக்குத் �்ந�ம் உணடு. மபைண 
யொ்னக்குத் �்ந�ம் இல்்ல. ஆனொல் ஆபபிரிக்க யொ்னகளில் இரணடுக்குத� �்ந�ம் 
உணடு. சரி�ொதன ஐயொ?

வனவர : சரியொகச் மசொனனீரகள்! அது �ட்டு�னறி அவறறின உயரம், நிறம், நகம் 
ஆகியவறறிலும் சில தவறுபைொடுகள் உள்ளன.

ஆதினி  : �ொ�ொ!  யொ்னகள் எபதபைொதும் கூட்ை�ொகத் �ொன இருக்கு�ொ?

வனவர : ஆம் ஆதினி. யொ்னகள் எபமபைொழுதும் கூட்ை�ொகத் �ொன வொழும். இ்ந�க் 
கூட்ைத்திறகு ஒரு மபைண யொ்ன�ொன �்ல்� �ொஙகும். யொ்னகள் �ஙகளுக்குத் 
த�்வயொன �ணணீர �றறும் உைவு ஆகியவறறிறகொக இைம் மபையர்நது மகொணதை 
இருக்கும். ஒரு யொ்ன நொள் ஒனறுக்கு 250 கிதலொ புல், இ்ல �்ழக்ள உைவொக  
உட்மகொள்ளும். அ�றகுக் குடிக்க அறுபைத்்�்நது லிட்ைர �ணணீர த�்வபபைடும். யொ்ன 
மிகு்ந� நி்னவொறறல் மகொணை விலஙகு. அது பைொசம்   நி்ற்ந� விலஙகும் கூை.

�லரவிழி : ஆனொல் யொ்னகள் �னி�ரக்ளத் �ொக்குவ�ொகச் மசய்தித்�ொள்களில் 
மசய்திகள் வருகினறனதவ ஐயொ?

வனவர :  யொ்னகள் மபைொதுவொக �னி�ரக்ளத் �ொக்குவது இல்்ல. அவறறின 
வழித்�ைஙகளில் குறுக்கிடும்தபைொது �ொன �னி�ரக்ளத் �ொக்குகினறன. த�லும் 
யொ்னக்குக் கணபைொர்வ கு்றவு; தகட்கும் ஆறறலும் த�ொபபை ஆறறலும் மிகுதி. 

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

்தா்டர்ந்து வமவல ்ைன்றது. )

சதரிந்து சதளி்ைொம்
வனவர : அத�ொ! அ்ந� �ரத்தின மீது இருபபைது 
எனனமவனறு மசொல்லுஙகள் பைொரபதபைொம்?

ஆதினி   : ஆ! எவவளவு மபைரிய கரடி. கரடிக்கு 
�ரம் ஏறத்ம�ரியு�ொ?

வனவர : கரடி ஒரு அ்னத்துணணி. அது 
பைழஙகள், த�ன தபைொனறவற்ற உணபை�றகொக 
�ரஙகளில் ஏறும். உதிர்ந� �லரகள், கொய்கள், 
கனிகள், புறறீசல் ஆகியவற்றயும் த�டி 
உணணும். க்ரயொன அ�றகு மிகவும் பிடித்� 
உைவு.
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�லரவிழி : த�ன கூட்்ைக் க்லக்கும் தபைொது 
த�னீக்கள் அ்�க் மகொட்டி விைொ�ொ ஐயொ?

வனவர : கரடியின உை்லப தபைொரத்தி இருக்கும் 
அைர்ந� முடிகள் த�னீக்களிைமிரு்நது அ�்னக் 
கொபபைொறறி விடும். நனகு வளர்ந� கரடி 160 கிதலொ 
எ்ை வ்ர இருக்கும்.

(ஆதினி தன் அவலவ�சியில கரடிவயப் 

புவகப்�்டம் எடுத்துக் ்காண்்டாள. ‘இன்னும் ஒரு 

புலி கூ்ட நெம் கண்ணில �்டவிலவலவய!’ என்று 

ஆதினி சிந்தித்துக் ்காண்டிருந்த ்�ாழுது ை�ைர் 

ஊர்திவய நிறுத்தி�ார். ைறறுத் ்தாவலவில 

புல்ைளி மீது புலி ஒன்று �டுத்திருந்தது.  ை�ைர் 

அவத அவ�ைருக்கும் காட்டி�ார்.)

ஆதினி : எனக்கு அச்ச�ொக உள்ளது. புலி நம்்�த் �ொக்கி விட்ைொல் எனன மசய்வது? 
வொருஙகள் திரும்பிவிைலொம்.

வனவர : அச்சம் தவணைொம் ஆதினி! புலி �னி�ரக்ளத் �ொக்குவதில்்ல. இரவில் �ட்டுத� 
தவட்்ையொடும் �ன்� மகொணைது. 

ஆதினி : அபபைடியொ!  நொன இஙகிரு்ந�பைடிதய பு்கபபைைம் எடுத்துக் மகொள்கிதறன. �ொ�ொ 
இஙகு ஒதர ஒரு புலி �ொதன இருக்கிறது. 

வனவர : ஆ�ொம். புலிகள் �னித்து 
வொழும் இயல்பு்ைய்வ. ஒரு 
குறிபபிட்ை எல்்லக்குள் ஒரு 
பு லி  � ட் டு த �  வ ொ ழு ம் .  � ற ற 
பு லி க ள்  அ ்ந �  எ ல் ் ல க் கு ள் 
மசல்லொது. கருவுறற புலியொனது 
ம�ொணணூறு நொட்களில்  இரணடு 
அல்லது மூனறு குட்டிகள் ஈனும். 
அ ்ந � க்  கு ட் டி க ் ள  இ ர ண டு 
ஆணடுகள் வ்ர வளரத்து வரும். 

அ்வ தவட்்ையொைக் கறறவுைன  அவறறுக்கொன எல்்லக்ளயும் பிரித்துத் �னியொக 
அனுபபிவிடும். 

ஆதினி : அரிய �கவலொக இருக்கிறத�!

வனவர : ஆம். புலி�ொன ஒரு கொட்டின வளத்்�க் குறிக்கும்  குறியீடு. புலி �னக்கொன 
உை்வ தவட்்ையொடிய பினபு  தவறு எ்ந� விலங்கயும் தவட்்ையொடுவதில்்ல. 
எனதவ, அ�்னப பைணபுள்ள விலஙகு எனறு நொஙகள் கூறுதவொம். சரி கொட்டுக்குள் ந�க்கு 
அனு�திக்கபபைட்ை இைம் வ்ரக்கும்  வ்நது விட்தைொம். இனி நொம் அலுவலகம் மசல்தவொம்.
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ஆதினி : ’கொட்டுக்கு அரசன’ எனறு சிஙகத்்�ச் மசொல்கிறொரகதள! அதுபைறறிச் 
மசொல்லுஙகள் �ொ�ொ. 

வனவர : உலகில் ஆசியச் சிஙகம், ஆபபிரிக்கச் சிஙகம் என இரணடு வ்கச் சிஙகஙகள் 
வொழகினறன. இ்நதியொவில் குஜரொத் �ொநிலத்தில் ‘கிர சரைொலயத்தில்’ �ட்டுத� ஆசியச் 
சிஙகஙகள் உள்ளன. நீளம், உயரம், பைரு�ன, எ்ை, பைலம், தவட்்ைத்திறன ஆகிய 
அ்னத்திலும் சிஙகத்்� விை புலிதய உயர்ந�து. எனதவ இயற்க விஞஞொனிகள் 
புலி்யதய கொட்டுக்கு அரசன எனகிறொரகள்.

(ஊர்தி அலுைலகம் வநொக்கி விவரயும் ைழியில ஒரு புளளி மான் தன் குட்டியு்டன் புலதவரயில 

நின்று்காண்டிருந்தது. அவதப் �ார்த்தவு்டன் ஆதினி ஊர்திவய நிறுத்தச ்ைாலலிக் கீவழ இறஙகி 

புவகப்�்டம் எடுத்துக் ்காண்்டாள.)

வ ன வ ர  :  ஆ தி னி , 
இ்வ புள்ளி�ொனகள். 
இ ்ந தி ய ொ வி ல் 
சருகு�ொன, மிளொ�ொன, 
மவளி�ொன எனப பைல 
வ ் க ய ொ ன  � ொ ன க ள் 
உள்ளன. எல்லொவ்க 
� ொ ன க ளி லு ம் 
ந ம்  ந ொ ட் டு ப  
பு ள் ளி � ொ ன க த ள 
அ ழ கி ல்  சி ற ்ந � ் வ 
எனபைர.

( ஆ தி னி யு ம்  அ ை ள 

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

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

1. விலஙகுகள் ம�ொைரபைொன பைழம�ொழிக்ளத் திரட்டி வருக.
 (எ.கொ.) புலி பைசித்�ொலும் புல்்லத் தினனொது.

2. கொட்டு விலஙகுகளின பைைஙக்ளத் திரட்டி  பைைத்ம�ொகுபபு உருவொக்குக.

்கறபேதை ்கற்றபின்
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சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. ஆசிய யொ்னகளில் ஆண - மபைண யொ்னக்ள தவறுபைடுத்துவது ____.

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

2.  �மிழகத்தில் புலிகள் கொபபைகம் அ்�்நதுள்ள இைம் _______.

  அ) தவை்ந�ொஙகல் ஆ) தகொடியக்க்ர  இ) முணை்நது்ற ஈ) கூ்ந�னகுளம் 

3.  ‘கொட்ைொறு’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _______.

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

4. ‘அ்னத்துணணி’  எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் _____.

  அ) அ்னத்து + துணணி  ஆ) அ்ன + உணணி        

  இ) அ்னத் + துணணி   ஈ) அ்னத்து + உணணி

5. ‘தநரம் + ஆகி’ எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் ______.

  அ) தநர�ொகி  ஆ) தநரொகி   இ) தநரம்ஆகி  ஈ)  தநரஆகி 

6. ‘தவட்்ை + ஆடிய’ எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் ______.

  அ) தவட்்ைஆடிய  ஆ) தவட்்ையொடிய  இ) தவட்ைொடிய  ஈ) தவைொடிய

தகொடிட்ை இைத்்� நிரபபுக. 

1. ‘கொட்டின வளத்்�க் குறிக்கும் குறியீடு’  - எனறு அ்ழக்கபபைடும் விலஙகு  _____.

2. யொ்னக் கூட்ைத்திறகு ஒரு ______ யொ்ன�ொன �்ல்� �ொஙகும்.

3. கரடிக்ளத் த�னீக்களிைமிரு்நது கொபபைது அ�ன _____.

குறுவினொ

1. கொடு – வ்ரயறு.

2. யொ்னகள் �னி�ரக்ள ஏன �ொக்குகினறன?

3. கரடி ‘அ்னத்துணணி’ என அ்ழக்கபபைடுவது ஏன?

4. �ொனின  வ்ககள் சிலவறறின மபையரக்ள எழுதுக

சிறுவினொ

 புலிகள் குறித்து நீஙகள் அறி்நது மகொணை மசய்திக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.

சி்ந�்ன வினொ

 கொடுக்ள அழிபபை�ொல் ஏறபைடும் வி்ளவுக்ளப பைட்டியலிடுக.

மதிபபீடு
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�னி� முயறசியினறி  உருவொகிய வொனளொவிய �ரஙகளும் 
அைர்ந� மசடி மகொடிகளும் நி்ற்ந� இைத� கொைொகும். 
ஆனொல் பிரம்�புத்திரொ ஆறறின நடுவில் உள்ள �ைல் தீவில் 
அ்�்ந� இ்ந�க் கொடு சறறு தவறுபைட்ைது.  �ைல் தீவுகளில் 
மூஙகில் �ட்டுத� வளர வொய்பபுணடு எனபைர.  ஆனொல்   
பைல்வ்க �ரஙகள் நி்ற்ந� இ்ந�க் கொட்்ை ஒரு �னி �னி�ர 

உருவொக்கியுள்ளொர. அவ்ரச் ச்நதிபதபைொம்.

இயல்

இரண்டு
இந்திய ைனம்கன்

(்நர்்கொைல்)

விரிைொனம்

ஓ ர  அ ை ர ்ந �  க ொ டு . 
கொட்டின நடுவில் மூஙகிலொல் 
அ ் � ்ந �  ஒ ரு  வீ டு . 
வீட்டினுள் சிலர உறஙகிக் 
ம க ொ ண டி ரு க் கி ன ற ன ர . 
அ ப த பை ொ து  ய ொ ் ன க ள் 
பி ளி று ம்  ஓ ் ச 
த க ட் கி ற து .  வீ ட் டி னு ள் 
உ ற ங கி க்  ம க ொ ண டி ரு ்ந � 
குடும்பைத்�்லவர மவளியில் 
வ ்ந து  பை ொ ர க் கி ன ற ொ ர . 
நள்ளிரவு தநரம் எனபை�ொல் 
ஒ ன று ம்  ச ரி ய ொ க த் 
ம�ரியவில்்ல. ஆனொலும் 
சில யொ்னகள் அவர வீட்்ை தநொக்கி வருவ்�த் �னது நுணைறிவொல் ம�ரி்நது 
மகொள்கிறொர. உைதன வீட்டுக்குள் மசனறு �றறவரக்ள எழுபபி, வீட்்ை விட்டு 
மவளிதயறறிப பைொதுகொபபைொன இைத்திறகு அ்ழத்துச் மசல்கிறொர. யொ்னகள் அவரு்ைய 
மூஙகில் வீட்்ை அடித்து உ்ைக்கினறன. தூரத்திலிரு்நது இக்கொட்சி்யப பைொரத்� 
குடும்பைத்�்லவர �கிழச்சியில் ஆன்ந�க் கணணீர வடிக்கினறொர. யொ்னகள் �னது 
வீட்்ை அடித்து மநொறுக்குவ்�க் கணை ஒருவரொல் �கிழச்சி அ்ைய முடியு�ொ?  

ஆம். அவவொறு �கிழச்சி அ்ை்ந�வர�ொன அஸ்ொம் �ொநிலத்தின தஜொரவிரொட் 
�ொவட்ைத்்�ச் தசர்ந� ஜொ�வபைதயங. அவர பிரம்�புத்திரொ ஆறறின நடுவில் உள்ள 
மிகபமபைரிய தீவில் முபபைது ஆணடுகள் �னது கடின உ்ழபபைொல் ஒரு கொட்்ை 
உருவொக்கியவர. அக்கொட்டிதலதய ��து வொழ்வக் கழித்துக் மகொணடிருபபைவர; 
யொ்னகளின வரு்க்யத் ��து உ்ழபபிறகுக் கி்ைத்� பைரிசொகக் கருதியவர; 
‘இ்நதியொவின வன�கன’ எனறு அ்ழக்கபபைடும் அவருைன உ்ரயொடுதவொம்.
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ைைக்்கம் ஐயொ.  உங்களுக்கு இந்தக் ்கொடதை உருைொக்்க ்ைண்டும் என்்ற எண்ைம் 

எபபேடி உருைொனது?

பிரம்�புத்திரொ ஆறறில் ஆணடுத�ொறும் மவள்ளம் மபைருக்மகடுத்து ஓடும்.  1979 ஆம் 
ஆணடும் அது தபைொனறு ஒரு மபைருமவள்ளம் ஏறபைட்ைது. மவள்ளத்தில் அடித்து வரபபைட்ை 
ஏரொள�ொன பைொம்புகள், �ரஙகள் இல்லொ� இத்தீவில் க்ர ஒதுஙகின. அவறறுள் சில 
பைொம்புகள் இற்நது கிை்ந�ன. பைல பைொம்புகள் மவபபைம் �ொஙகொ�ல் உயிருக்குப தபைொரொடிக் 
மகொணடிரு்ந�ன. இ்ந�க்கொட்சி என்ன மிகவும் பைொதித்�து. ஊருக்குள் மசனறு 
மபைரியவரகளிைம் இ்�ப பைறறிப தபைசிதனன. ‘தீவில் �ரஙகள் இல்்ல, அ�னொல்�ொன 
பைொம்புகள் �டி்நது தபைொகினறன. அ�றகு நொம் ஒனறும் மசய்ய முடியொது’ எனறு கூறி 
விட்ைனர. '�ரஙகள் இல்லொ��ொல் �ொன பைொம்புகள்இற்ந�ன எனில், உலகில் உள்ள 
�ரஙகள் முழுவதும் அழி்நது விட்ைொல் �னி�னும் இபபைடித்�ொதன இற்நது தபைொவொன' எனறு 
எணணிய எனக்கு உைல் நடுஙகியது. அபமபைொழுத� இ்ந�த்தீவு முழுவதும் �ரஙக்ள 
வளரக்க தவணடும் எனற எணைம் என �னத்தில் ஆழபபைதி்நது விட்ைது.

உங்கள் எண்ைத்திறகு ஊர் மக்்கள் எபபேடி உதவி ச�யதொர்்கள்?

ஊர �க்களிைம், ‘அத்தீவில் �ரஙகள் வளரக்கலொம்’ எனறு நொன கூறிய மபைொழுது அ்� 
யொரும் ஏறகவில்்ல. ‘அத்தீவில் �ரஙக்ள வளரக்கதவ முடியொது. தபைொய் உன தவ்ல்யப 
பைொர’ எனறு கூறிவிட்ைனர.

பி்றகு என்ன ச�யதீர்்கள் ஐயொ?

நொன ்ககளில் கி்ைத்� வி்�க்ள எடுத்துக் மகொணடு இ்ந�த்தீவிறகு வ்நத�ன. 
இஙகு அவற்ற வி்�த்துத் நொள்த�ொறும் �ணணீர ஊறறி வ்நத�ன. ஆயினும் ஒரு 
வி்�கூை மு்ளக்கவில்்ல. பிறகு வனத்து்றயின்ர அணுகி எனன மசய்யலொம் எனறு 
தகட்ைதபைொது அவரகள், ‘அத்தீவில் மூஙகில் �ரம் �ட்டுத� வளரும்’ எனறு கூறினர.  எனக்கு 
உைதன உறசொகம் பிற்நதுவிட்ைது. மூஙகில்க்ளக் மகொணடு வ்நது அவற்ற இஙகு  நட்டு 
வளரக்கத் ம�ொைஙகிதனன. அ்வ விரி்நது வளரத் ம�ொைஙகின. இனித�ல் இத்தீவில் �ரம் 
வளரபபைது ஒனதற எனது தவ்ல எனறு அபதபைொத� முடிவு மசய்து விட்தைன .

மூஙகில் மடடு்ம நடைதொ்கக் கூறுகிறீர்்கள். ஆனொல் இந்தக் ்கொடு முழுைதும் பேல்்ைறு 

மரங்கள் ைைர்ந்துள்ைன்ை! எபபேடி ஐயொ?

எஙகள் பைகுதியில் அரசு சமூகக் கொடுகள் வளரபபுத் திட்ைம் ஒன்றச் மசயல்பைடுத்தியது. 
அதில் என்ன நொன இ்ைத்துக் மகொணதைன. அவரகளுைன இ்ை்நது இத்தீவு 
முழுவதும் பைல்தவறு �ரஙக்ள நைத் ம�ொைஙகிதனன. அ்ந�த் திட்ைம் மூனறு ஆணடுகளில் 
முடி்நதுவிட்ைது. நொன �ட்டும் இஙதகதய �ஙகி இரு்நது அ்னத்து �ரக்கனறுக்ளயும் 
பைொதுகொத்து வ்நத�ன. ஆனொல் மூஙகி்லத் �விர தவறு எ்ந� �ரமும் வளரவில்்ல. 
அபதபைொது�ொன அசொம் தவளொண்�ப பைல்க்லக்கழகப தபைரொசிரியர ஜொதுநொத் அவரகளின 
நி்னவு எனக்கு வ்ந�து. சிறுவயதிலிரு்நத� எனக்கு அவ்ரத் ம�ரியும். அவரிைம் மசனறு 
எனனு்ைய �ரம் வளரக்கும் திட்ைம்  பைறறிக் கூறிதனன. உைதன அவர, '�ைல் பைரபபில் 
�றற �ரஙகள் வளர தவணடும் எனில் �ணணின �ன்�்ய அ�றகு ஏறபை �ொறற 
தவணடும். அ�றகு �ணபுழுக்கள் �ட்டுமினறிச் சிவபபுக் கட்மைறும்புகளும் உ�வும்' எனறு 
கூறினொர.
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்கடசைறும்பு்கைொ? அதை ்கடித்தொல் உைம்பில் ்கடுதமயொன எரிச்�ல் ஏறபேடு்ம?

ஆ�ொம். ஆனொல் எனன மசய்வது? �ணணின �ன்�்ய �ொறற தவணடுத� 
அ�றகொகத் நொள்த�ொறும் நூறறுக்கைக்கொன எறும்புக்ளக் மகொணடுவ்நது இஙகு விை 
ஆரம்பித்த�ன. கட்மைறும்புகள் ஊர்நது மசல்லச் மசல்ல �ணணின �ன்� சிறிது சிறி�ொக 
�ொறத்ம�ொைஙகியது. கொடுகளில் ஆஙகொஙதக பைச்்சப பைசும்புறகள் �்லகொட்ைத் ம�ொைஙகின. 
அபமபைொழுது எனக்கு ஏறபைட்ை �கிழச்சிக்கு அளதவ இல்்ல. அ�ன பினபு நொன நட்ை 
�ரஙகள் அ்னத்தும் வளர்ந�ன.  

இவ்ைைவு மரங்கதை ைைர்பபேதறகு விதத்களும் உரமும் உங்களுக்கு எபபேடிக் 

கிதைத்தன?

கொல்ந்ைகள் வளரபபைது�ொன எனனு்ைய தவ்ல. அவறறின சொைத்்� ஒரு துளி 
கூை வீைொக்கொ�ல் இயற்க உரம் �யொரிக்கத் ம�ொைஙகிதனன. ஒரு பைழம் சொபபிட்ைொல் 
கூை அ�ன மகொட்்ை்ய வீசி எறியொ�ல் வி்�யொகச் தசரத்து ்வபதபைன. பிறகு 
�்ழக்கொலம் ம�ொைஙகுவ�றகு முன வி்�க்ள எடுத்து இத்தீவில் தூவத்ம�ொைஙகி 
விடுதவன. இபபைடி ஒவதவொர ஆணடும் நொன தூவிய வி்�கள்�ொம் இபதபைொது நீஙகள் 
பைொரத்துக்மகொணடிருக்கும் இக்கொடு.

மதை இல்லொத ்கொலங்களில் ச�டிக்கு எபபேடித்  தண்ணீர் ஊறறினீர்்கள் ?

ஆறறின க்ரதயொரம் இரு்ந� மசடிகளுக்குத் �ணணீர ஊறறுவதில் எனக்குச் சிக்கல் 
ஏறபைைவில்்ல. ஆனொல் ம�ொ்லவில் இரு்ந� மசடிகளுக்கு நீர ஊறறுவது சறறுக் கடின�ொன 
மசயலொக  இரு்ந�து. அ�றகும் ஒரு வழி்யக் கணடுபிடித்த�ன.  மசடி்யச் சுறறி மூஙகில் 
குச்சிக்ள நட்டு்வத்து அதில் ஒரு பைொ்ன்யப மபைொருத்திதனன.  அதில் ஒரு சிறுது்ள 
இட்டு, நீர மசொட்டுச் மசொட்ைொக வடிவ�றகொன ஏறபைொடுக்ளச் மசய்த�ன. பிறகு அதில் நீர 
நிரபபினொல் ஒரு வொரத்திறகுச் சிக்கல் இருக்கொது. இபபைடித்�ொன �றற மசடிக்ள வளரத்து 
வ்நத�ன.

�ரி,  உங்கள் வீடடிறகு யொதன ைந்த ்கதததயக் கூறுங்க்ைன்!

நொன நட்ை மசடிகள் முழுவதும் �ரஙகளொக வளரத் ம�ொைஙகியதபைொது அவறறில் 
பைற்வகள் வ்நது �ஙகின. பைற்வகளின எச்சத்�ொல்  பைரவிய வி்�கள் இ்ந�க் கொடு வளர 
த�லும் து்ை புரி்ந�ன.  பிறகு முயல், �ொன, கொட்டு �ொடுகள் என விலஙகுகள் பைலவும் 

வரத்ம�ொைஙகின. அபபைடித்�ொன ஒருநொள் 
யொ்னக்  கூட்ைம் ஒனறு வ்ந�து. யொ்னகள் 
� ங கி யி ரு க் கு ம்  க ொ டு � ொ ன  வ ள � ொ ன 
க ொ டு  எ ன று  ம பை ரி த ய ொ ர க ள்  ம ச ொ ல் ல க் 
தகட்டிருக்கினதறன.  நொன வளரத்� கொட்டுக்கு 
யொ்னகள் வ்ந� நொள் என வொழவின மிகவும்  
�கிழச்சியொன நொளொக அ்�்ந�து.  அ�ன 
பிறகு இஙகு பைொம்புகள்,  கழுகுகள்,  கொணைொ 
மிருகஙகள் தபைொனற  கொட்டு விலஙகுகள் 
பைலவும் வரத்   ம�ொைஙகின.  நி்றவொகக் 
‘ க ொ ட் டி ன  வ ள ம் ’  எ ன று  கு றி க் க ப பை டு ம் 
புலிகளும் வ்நது �ஙகத் ம�ொைஙகின.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

Ø	2012 ஆம் ஆண்டு ெவஹர்்ால் யெரு 

்ல்்கன்க்கழ்கம் ொதவுககு ‘இநதிய 

வைை்கன (Forest Man of India) ’ 

எனனும் ்ட்டதனத வழங்கியுள்ைது.

Ø	2015 ஆம் ஆண்டு இநதிய அரசு 

்தை� விருனத வழங்கியுள்ைது.

Ø	ப்கௗ்காததி ்ல்்கன்க்கழ்கம் ‘ைதிப்புறு 

முனைவர்’ ்ட்டம் வழங்கியுள்ைது.
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புலி்களும் இந்தக் ்கொடடில் உள்ைனைொ? உங்களுக்கு அச்�மொ்க இல்தலயொ?

இல்்ல.  புலிகள் வ்ந� பிறகு�ொன இக்கொட்டின உைவுச்சஙகிலி நி்றவ்ை்ந�து, நொன 
புலிகளுக்குத் ம�ொல்்லயில்லொ�ல் எனது பைொ்�க்ள வகுத்துக்மகொணடு இக்கொட்்ைப  
பைொதுகொத்து வருகிதறன.

இது மி்கக் ்கடினமொன பேணி. மற்றைர்்களுக்கு எபபேடித் சதரிந்தது?

ஜிட்டுகலிட்ைொ எனனும் வனவிலஙகு ஆரவலர எனனு்ைய கொட்்ைப பைறறிக் 
தகள்விபபைட்டு இஙகு வ்ந�ொர. நொன இ்ந�க் கொட்்ை உருவொக்கிய மு்ற்ய அவரிைம் 
கூறிதனன. என்னப பைொரொட்டிப தபைசிவிட்டு அவர இஙகிரு்நது மசனறு விட்ைொர. பிறகு 
ஒருநொள் யொ்னக் கூட்ைத்்� விரட்டிக் மகொணடு வ்ந� வனக்கொவலரகள் எனனு்ைய 
இ்ந�க் கொட்்ைக் கணடு விய்ந�னர. அவரகளு்ைய கைக்மகடுபபு வ்ரபைைத்தில் இல்லொ� 
இ்ந�க் கொட்்ைக் கணடு �கிழ்ந�னர. அ�ன பிறகு எனனு்ைய கொடு பைறறி  ்ைம்ஸ ஆப  
இ்நதியொ இ�ழில் மசய்தி மவளிவ்ந�து.

மிக்்க மகிழ்ச்சி ஐயொ. அடுத்து உங்களுதைய பேணி என்ன?

இ ்ந � த் தீ வி ன  � ற ம ற ொ ரு  பை கு தி யி ல்  இ ன ம ன ொ ரு  க ொ ட் ் ை  உ ரு வ ொ க் க த் 
ம�ொைஙகியிருக்கிதறன. எபபைடியும் அ�றகு  முபபைது ஆணடுகள் ஆகலொம். ஆனொல் அ�றகு 
உ�வ எனனு்ைய �்னவியும் குழ்ந்�களும் உள்ளனர. ஆ�லொல் அஙகு உறுதியொக ஒரு 
கொட்்ை உருவொக்குதவன.

உங்களுதைய இந்தத்  திடைத்ததக்  ்்கடகும் சபேொழுது உங்கதை மி்கவும் பேொரொடைத் 

்தொன்றுகி்றது ஐயொ.

நீஙகள் என்னப  பைொரொட்ை தவணடும் எனில் ஆளுக்கு  இரணடு �ரக்கனறுக்ள நட்டு 
வளருஙகள். அதுதவ எனக்குப தபைொதும்.

உறுதியொ்க ஐயொ, உங்க்ைொடு ்பேசிய பி்றகு நொனும் ்கடைொயம் மரக்்கன்று்கதை நடடு 

ைைர்க்்கத்  சதொைஙகு்ைன்.  உங்கள் பேணி ்மலும் சதொைரடடும். இன்னும் சி்றபபேதைய 

ைொழ்த்துகி்்றன். நொன் ச�ன்று ைருகி்்றன் ஐயொ! நன்றி.

ஜொ�வபைதயங தபைொனறு நொமும் ஒரு கொட்்ை உருவொக்க முயல்தவொம்; அ�றகு 
அ்ையொள�ொக நம் வீட்்ைச் சுறறி ஒருசில �ரஙக்ள நட்டு வளரபதபைொம். அ�றகு நொம் 
அ்னவரும் உறுதி ஏறதபைொம். �ரம் வளரபதபைொம்! �்ழ மபைறுதவொம்! நொட்டின வளம் 
கொபதபைொம்! 

உஙகள் பைள்ளி அல்லது நீஙகள் வொழும் பைகுதியில்  �ரக்கனறு ஒன்ற நடுஙகள். 
அ�்ன நொள்த�ொறும் பைொதுகொத்து வொருஙகள். அ�ன விவரஙக்ளப பைதிதவட்டில் 
பைதிவு மசய்யுஙகள்.

்கறபேதை ்கற்றபின்

ஜொ�வபைதயங கொட்்ை எவவொறு உருவொக்கினொர?

மதிபபீடு
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இயல்

இரண்டு நொல்ைத்கக் குறுக்்கங்கள்

்கற்கண்டு

ஒவதவொர எழுத்துக்கும் அ்� ஒலிபபை�றகு உரிய கொல அளவு உணடு. இ்� �ொத்தி்ர 
எனபைர. ஆனொல் எல்லொ எழுத்துகளும் எல்லொ இைஙகளிலும் ��க்குரிய �ொத்தி்ர 
அளவில் முழு்�யொக ஒலிபபைதில்்ல. சில எழுத்துகள் சில இைஙகளில் ��க்குரிய 
கொல அள்வவிைக் கு்றவொக ஒலிக்கும். இவவொறு கு்ற்நது ஒலிக்கும் எழுத்துக்ளக் 
குறுக்கஙகள் எனகிதறொம்.

ஐ்கொரக்குறுக்்கம்

ஐ, ்க, ்பை என ஐகொர எழுத்து, �னித்து வரும் இைஙகளில் �னக்குரிய இரணடு 
�ொத்தி்ர அளவில் முழு்�யொக ஒலிக்கிறது. ்வயம், ச்�யல், பைற்வ என 
மசொறகளின மு�ல், இ்ை, இறுதி ஆகிய இைஙகளில் வரும்தபைொது �னக்குரிய இரணடு 
�ொத்தி்ர அளவிலிரு்நது கு்ற்நது ஒலிக்கிறது. இவவொறு கு்ற்நது ஒலிக்கும் ஐகொரம் 
ஐகொரக்குறுக்கம் எனபபைடும்.

ஐகொரம் மசொல்லின மு�லில் வரும்தபைொது ஒனற்ர �ொத்தி்ர அளவில் ஒலிக்கும்.

ஐகொரம் மசொல்லின இ்ையிலும் இறுதியிலும் வரும்தபைொது ஒரு �ொத்தி்ர அளவில் 
ஒலிக்கும்.

ஔ்கொரக்குறுக்்கம்

ஔ, மவௌ என ஔகொர எழுத்து, �னித்து வரும் இைஙகளில் �னக்குரிய இரணடு 
�ொத்தி்ர அளவில் முழு்�யொக ஒலிக்கிறது. ஔ்வயொர, மவௌவொல் எனச் மசொறகளின 
மு�லில் வரும்தபைொது �னக்குரிய இரணடு �ொத்தி்ர அளவிலிரு்நது கு்ற்நது ஒனற்ர 
�ொத்தி்ர அளவில் ஒலிக்கிறது. இவவொறு கு்ற்நது ஒலிக்கும் ஔகொரம் ஔகொரக்குறுக்கம் 
எனபபைடும்.

ஔகொரம் மசொல்லின இ்ையிலும் இறுதியிலும் வரொது.

ம்கரக்குறுக்்கம்

அம்�ொ, பைொைம் பைடித்�ொன ஆகிய மசொறகளில் �கர ம�ய்மயழுத்து  �னக்குரிய அ்ர 
�ொத்தி்ர அளவில் முழு்�யொக ஒலிக்கிறது. 

 வலம் வ்ந�ொன எனபைதில் �கர ம�ய்மயழுத்்� அடுத்து வகர எழுத்து வருவ�ொல்  
�கரம�ய்யொனது �னக்குரிய அ்ர �ொத்தி்ர அளவிலிரு்நது கு்ற்நது கொல் �ொத்தி்ர 
அளவில் ஒலிக்கிறது.
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தபைொலும் எனனும் மசொல்்லப தபைொனம் எனறும், �ருளும் எனனும் மசொல்்ல 
�ருணம்  எனறும் மசய்யுளில் ஓ்சச் சீர்�க்கொகப பையனபைடுத்தினர.  இச்மசொறகளில் 
�கரம�ய்யொனது ன, ண ஆகிய எழுத்துக்ள அடுத்து வருவ�ொல் �னக்குரிய அ்ர 
�ொத்தி்ர அளவிலிரு்நது கு்ற்நது கொல் �ொத்தி்ர அளவில் ஒலிக்கிறது. இவவொறு 
கு்ற்நது ஒலிக்கும் �கரம் �கரக்குறுக்கம் எனபபைடும். 

ஆயதக் குறுக்்கம்:

அஃது, எஃகு ஆகிய மசொறகளில் ஆய்� எழுத்து, �னக்குரிய அ்ர �ொத்தி்ர அளவில் 
முழு்�யொக ஒலிக்கிறது. 

முள் + தீது எனபைது முஃடீது எனவும், கல் + தீது எனபைது கஃறீது எனவும் தசரும். 
இச்மசொறகளில் உள்ள ஆய்� எழுத்து, �னக்குரிய அ்ர �ொத்தி்ர அளவிலிரு்நது 
கு்ற்நது கொல் �ொத்தி்ர அளவில் ஒலிக்கிறது. இவவொறு கு்ற்நது ஒலிக்கும் ஆய்�ம் 
ஆய்�க்குறுக்கம் எனபபைடும். 

ஐகொர,  ஔகொர, �கர,  ஆய்�க்குறுக்கஙகளுக்கு எடுத்துக்கொட்ைொக அ்�யும் 
மசொறக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. 'தவட்்க' எனனும் மசொல்லில் ஐகொரக் குறுக்கம் மபைறும் �ொத்தி்ர அளவு ______.

  அ) அ்ர ஆ) ஒனறு  இ) ஒனற்ர ஈ) இரணடு

2. �கரக் குறுக்கம் இைம்மபைறொ� மசொல் ________.

  அ) தபைொனம் ஆ) �ருணம்   இ) பைழம் விழு்ந�து  ஈ)  பைைம் கி்ைத்�து 

3.   மசொல்லின மு�லில் �ட்டுத� இைம் மபைறுவது _______.

  அ) ஐகொரக் குறுக்கம்    ஆ) ஔகொரக் குறுக்கம் 

  இ) �கரக் குறுக்கம்    ஈ)   ஆய்�க் குறுக்கம்

குறுவினொ

1. ஔகொரம் எபமபைொழுது முழு்�யொக ஒலிக்கும்?

2.   மசொல்லின மு�ல், இ்ை, இறுதி ஆகிய இைஙகளில் ஐகொரக்குறுக்கம் மபைறும்    
�ொத்தி்ர  அளவு யொது?

3.    �கரக்குறுக்கத்துக்கு இரணடு எடுத்துக்கொட்டுகள் �ருக.

மதிபபீடு
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கேடே.

 இயற்க ஆரவலர ஒருவரது உ்ர்யக் தகட்டு �கிழக.

கீழ்கேகாணும் தலைப்புேளுள ஒனலறைப் ேறறி இரண்டு நிமிடம் கேசுே.
1. கொட்டு வளத� நொட்டு வளம்!

2. கொட்டின பையனகள்.

ச�கால்ை்க கேடடு எழுதுே.
1. �ரஙகள் மவயி்ல �்றக்கும்.
2. �னி�ர வொழவு இயற்கதயொடு இ்ய்ந�து.
3. ஓ்ை வ்ள்நதும் மநளி்நதும் �வழ்நதும் மசல்லும்.
4. கொட்டின வளத்்�க் குறிக்கும் குறியீடு புலியொகும்.
5. யொ்னகள் கூட்ை�ொக வொழும் இயல்பு்ைய்வ.

அறிந்து ேயனேடுத்துகேகாம்.

 பைொல் ஐ்நது வ்கபபைடும். அ்வ ஆணபைொல், மபைணபைொல், பைலரபைொல், ஒனறனபைொல், 
பைலவினபைொல் ஆகியனவொகும்.

 உயரதி்ையில்,

1. ஓர ஆ்ைக் குறிபபைது ஆணபைொல். (எ.கொ.) �ொைவன, மசல்வன.

2. ஒரு மபைண்ைக் குறிபபைது மபைணபைொல். (எ.கொ) ஆதினி, �ொைவி .

3. ஒனறுக்கு த�றபைட்ைவரக்ளக் குறிபபைது பைலரபைொல். (எ.கொ.) �ொைவரகள், �க்கள் .

 அஃறி்ையில்,

4. ஒன்றக் குறிபபைது ஒனறனபைொல். 

  (எ.கொ.) கல், பைசு.

5. ஒனறுக்கு த�றபைட்ைவற்றக் குறிபபைது பைலவினபைொல். 

  (எ.கொ.) �ண புழுக்கள், பைசுக்கள்.

சமொழிதய ஆள்்ைொம்!

எதிர்ப்ேகாலு்ககுரிய  சேயர்ேல்ள எழுதுே.

1. மேளிர்   X ___________ 2. அர�ன  X ___________

3. சேண் X ___________ 4. மகாைேன X ___________

5. சிறுேன X ___________ 6. கதகாழி X ___________
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ேடத்திறகுப் சேகாருத்தமகான ேகாலை எழுதுே.

பிலைலயத் திருத்திச் �ரியகாே எழுதுே.

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

1.  தகொவலன சிலம்பு விறகப தபைொனொள்.

2.  அரசரகள் நல்லொட்சி மசய்�ொர.

3.  பைசு கன்ற ஈனறன.

4.  த�கஙகள் சூழ்நது மகொணைது. 

5. குழலி நைனம் ஆடியது.

ேடிதம் எழுதுே.

நீஙகள் மசனறு வ்ந� சுறறுலொ குறித்து உஙகள் நணபைனுக்குக் கடி�ம் எழுதுக.

சமொழி்யொடு விதையொடு

ேடடத்திலுள்ள எழுத்துேல்ளப் ேயனேடுத்திச் ச�காறேல்ள அலம்கே. 

ஒன்றன்ால் ______________________

___________

___________

___________ ___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________
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நிற்க அதறகுத் த்க...

இதையத்தில் ்கொண்்க

இ்நதியொவிலுள்ள வனவிலஙகுக் கொபபைகஙகள் பைறறிய  விவரஙக்ளத் திரட்டி வருக.

மசொறக்ள இ்ைத்துப புதிய மசொறகள் அ்�க்க.

 (எ.கொ.) வொ்ழ + கொய் = வொ்ழக் கொய்

என மபைொறுபபுகள்...
1. எனனொல் இயனற அளவு �ரக்கனறுக்ள நட்டு வளரபதபைன.

2. இயற்கச் ச�நி்ல்யப தபைணிப பைொதுகொபதபைன.

்கதலச்ச�ொல் அறி்ைொம்.

நீதரொ்ை -  Stream உவ்�  -  Parable
இயற்க வளம் - Natural Resource கொடு - Jungle
வன விலஙகுகள்   - Wild Animals வனவியல்  - Forestry 
வனப பைொதுகொவலர - Forest Conservator பைல்லுயிர �ணைலம்  - Bio Diversity

வொ்ழ �யிர கூடு திைல் பைொட்டு

குருவி மகொய்யொ தசொறு பைழம் பைற்வ

வி்ளயொட்டு கூட்ைம் அவ்ர தபைொட்டி கொய்

விடுக்�களுக்கு வி்ை எழுதுக.

1. �ரம் விட்டு �ரம் �ொவுதவன; குரஙகு அல்ல.
 வ்ள்ந� வொலுணடு; புலி அல்ல.
 மகொட்்ைக்ளக் மகொறிபதபைன; கிளி அல்ல.
 முதுகில் மூனறு தகொடுக்ள உ்ையவன. நொன யொர? ___________.

2. என மபையர மூனறு எழுத்துக்ளக் மகொணைது.
 மு�மலழுத்்� நீக்கினொல் �்றபதபைன.
 இரணைொம் எழுத்்� நீக்கினொல் கு்ரபதபைன.
 மூனறொம் எழுத்்� நீக்கினொல் குதிபதபைன. நொன யொர? ___________.

3. மவள்்ளயொய் இருபதபைன; பைொல் அல்ல.
  மீன பிடிபதபைன; தூணடில் அல்ல
  �வமிருபதபைன;  முனிவரல்ல நொன யொர? ___________.
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இயல்

இரண்டு திருக்கு்றள்

ைொழ்வியல்

அழுக்்கொ்றொதம

1.  ஒழுக்காறாக் ்காளக ஒருைன்தன் ்நெஞ்ைத்து

 அழுக்காறு இலாத இயலபு.

ப்ாருள் : ஒருவர் தன பெஞ்சில் ப்ா்றானையில்்ாத குணதனதயய ஒழுக்க      

பெறியா்கக ப்காண்டு வாழ யவண்டும்.

2. அவ்விய ்நெஞ்ைத்தான் ஆக்கமும் ்ைவ்வியான்

 வகடும் நிவ�க்கப் �டும்.

ப்ாருள்: ப்ா்றானை ப்காண்்டவருன்டய பெல்வமும், ப்ா்றானை  இல்்ாதவருன்டய 

வறுனையும் ொனய்றாரால் ஆராயப்்டும்.

பு்றஙகூ்றொதம

3. கண்நின்று கண்அறச ்ைாலலினும் ்ைாலலறக

 முன்இன்று பின்வநொக்காச ்ைால.

ப்ாருள்: ஒருவருககு யெர்நினறு ்கடுனையாை பொற்கனைச் பொனைாலும் பொல்்்ாம். 

ஆைால், அவர் இல்்ாதய்ாது பு்றங்கூறுதல் கூ்டாது.

4. ஏதிலார் குறறம்வ�ால தம்குறறம் காண்கிறபின்

 தீதுண்வ்டா மன்னும் உயிர்க்கு.*

ப்ாருள்: பி்றருன்டய குற்றதனதக ்காண்்து ய்ால், தனனுன்டய  குற்றதனதயும் 

்காண்்வருன்டய வாழ்வில் துன்ம் இல்ன்.

”அணு்வத் து்ளத்து ஏழகை்லப புகட்டிக்
குறுகத் �ரித்� குறள்”

எனறு திருக்குறளின மபைரு்�்ய ஔ்வயொர  தபைொறறுகிறொர. 
�னி� சமு�ொயத்்� ஆழ்நது தநொக்கி, அஃது எவவொறு வொழ 
தவணடும் எனறு நனகு சி்நதித்து எழு�பபைட்ை நூல் திருக்குறள். 
இது தபைொனற ஒரு நூல் உலகில் எ்ந� ம�ொழியிலும் இதுவ்ர 

த�ொனறியது இல்்ல எனபைர. அத்�்கய மபைரு்�மிகு திருக்குற்ளப பைடிபதபைொம். 
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அருளுதைதம

5. அருட்்ைலைம் ்ைலைத்துள ்ைலைம் ்�ாருட்்ைலைம்

 பூரியார் கண்ணும் உை.

ப்ாருள்: அருைாகிய பெல்வயை பெல்வங்்களுள் சி்றநத பெல்வைாகும். ப்ாருடபெல்வம் 

இழிநதவரி்டததிலும் உள்ைது.

6. ைலியார்முன் தன்வ� நிவ�க்கதான் தன்னின்

 ்மலியார்வமல ்ைலலும் இ்டத்து.

ப்ாருள்: ஒருவர் தனனைவி்ட பைலிநதவனர துனபுறுததும்ய்ாது, தனனை வி்ட 

வலினையுன்டயவரின முன தான அஞ்சி நிறகும் நின்னய எண்ணிப்  ்ார்ததல்  

யவண்டும்.

ைொயதம

7. ைாயவம எ�ப்�டுைது யா்தனின் யா்தான்றும்

 தீவம இலாத ்ைாலல.*

ப்ாருள்: வாயனை எைப்்டுவது ைற்றவர்ககு ஒரு தீங்கும் தராத பொற்கனைச் பொல்லுதல் 

ஆகும்.

8. தன்்நெஞ்சு அறிைது ்�ாயயறக ்�ாயத்தபின்

 தன்்நெஞ்வை தன்வ�ச சுடும்.

ப்ாருள்:  ஒருவர் தன பெஞ்ெறிய ப்ாய பொல்்ககூ்டாது. அவவாறு  கூறிைால் அவர் 

பெஞ்ெயை அவனை வருததும்.

9. உளைத்தால ்�ாயயாது ஒழுகின் உலகத்தார்

 உளைத்துள எலலாம் உைன்.*

ப்ாருள்: உள்ைததில் ப்ாய இல்்ாைல் வாழ்்வர், உ்்கததார்  உள்ைங்்களில்   எல்்ாம் 

இருப்்வர் ஆவார்.

இத்றமொடசி

10. இயறறலும் ஈட்்டலும் காத்தலும் காத்த

 ைகுத்தலும் ைலலது அரசு.*

ப்ாருள்: ப்ாருள் வரும் வழி்கனை அறிதலும், அவவழி்களில் ப்ாருள்்கனைச் யெர்ததலும், 

யெர்தத ப்ாருனைப் ்ாது்காததலும், ்காதத ப்ாருனைப் ்யனுள்ை வன்கயில் 

திட்டமிடடுச் பெ்விடுதலும் சி்றநத அரசின பெய்ாகும்.
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நூல் சைளி

திருககு்றனைத தநத திருவள்ளுவர் இரண்்டாயிரம் 

ஆண்டு்களுககு முற்ட்டவர் எனறு கூறுவர். இவர் 

முதற்ாவ்ர், ப்ாயயில் பு்வர், பெநொப்ய்ாதார் ய்ான்ற 

சி்றப்புப் ப்யர்்கைாலும் குறிப்பி்டப்்டுகி்றார்.

தமிழ்நூல்்களில் ‘திரு’ எனனும் அன்டபைாழியயாடு வருகின்ற முதல் 

நூல் திருககு்றள் ஆகும். திருககு்றள் அ்றததுப்்ால், ப்ாருட்ால், 

இன்ததுப்்ால் என்ற மூனறு ்குப்புக ப்காண்்டது. இதில் அ்றம்-38, 

ப்ாருள்-70, இன்ம்-25 எை பைாததம் 133 அதி்காரங்்கள் உள்ைை. அதி்காரததிறகு 10 

கு்றள்்கள் வீதம் 1330 கு்றட்ாக்கள் உள்ைை. இதறகு முப்்ால், பதயவநூல், ப்ாயயா பைாழி 

ய்ான்ற பி்ற ப்யர்்களும் உள்ைை.

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1.  வொய்்� எனபபைடுவது ______.

      அ) அனபைொகப தபைசு�ல்   ஆ) தீஙகு�ரொ� மசொறக்ளப தபைசு�ல் 

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

2.  ______ மசல்வம் சொனதறொரகளொல் ஆரொயபபைடும்.

  அ) �னனன    ஆ) மபைொறொ்� இல்லொ�வன 

  இ) மபைொறொ்� உள்ளவன   ஈ) மசல்வ்ந�ன

3. ‘மபைொருட்மசல்வம்’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ______.

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

4.  ‘யொம�னின’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ______.

  அ) யொ+எனின  ஆ) யொது+ம�னின  இ) யொ+ம�னின  ஈ) யொது+எனின

5. �ன+மநஞசு எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைபபைது ______.

  அ) �னமநஞசு  ஆ) �னமனஞசு  இ) �ொமனஞசு ஈ) �மனஞசு

6.  தீது+உணதைொ எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் _________.

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

மதிபபீடு
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சிற்ந� அரசின பைணிக்ள வரி்சபபைடுத்தி எழுதுக.

அ)   மபைொரு்ளப பிரித்துச் மசலவு மசய்�ல்.

ஆ)  மபைொருள் வரும் வழிக்ள அறி�ல்.

இ)   தசரத்� மபைொரு்ளப பைொதுகொத்�ல்.

ஈ)   மபைொருள்க்ளச் தசரத்�ல்.

குறுவினொ

1. எபதபைொது �னமநஞதச �ன்ன வருத்தும்?

2. வொழும் மநறி யொது?

3. உலகத்�ொர உள்ளஙகளில் எல்லொம் இருபபைவன யொர?

கீழக்கொணும் மசொறக்ளக் மகொணடு திருக்குறள் அ்�க்க.

பினவரும் பைத்திக்குப மபைொருத்��ொன திருக்குற்ளத் த�ர்நம�டு.

அறவழி எனறவுைன நம் நி்னவுக்கு வருபைவர த�சத்�்ந்� கொ்நதியடிகள். அவர �ம் 
சிறு வயதில் ‘அரிச்ச்நதிரன’ நொைகத்்�ப பைொரத்�ொர. அதில் அரிச்ச்நதிரன எனனும் �னனர 
‘மபைொய் தபைசொ்�’ எனனும் அறத்்� எத்�்கய சூழநி்லயிலும் �வறொ�ல் க்ைபபிடித்�ொர. 
இ்ந� நொைகத்்�க் கணை கொ்நதியடிகள் �ொமும் மபைொய் தபைசொ்�்யக் க்ைபபிடிக்க 
தவணடும் எனறு உறுதி பூணைொர. அ�்னத் �ம் வொழநொள் முழுவதும் பினபைறறினொர. 
இபபைணதபை கொ்நதியடிகள் எல்லொர இ�யத்திலும் இைம் பிடிக்கக் கொரை�ொக அ்�்ந�து.

1. ஒழுக்காறாக் ்காளக ஒருைன்தன் ்நெஞ்ைத்து

  அழுக்காறு இலாத இயலபு.

2. ைாயவம எ�ப்�டுைது யா்தனின் யா்தான்றும்

  தீவம இலாத ்ைாலல.

3. உளைத்தால ்�ாயயாது ஒழுகின் உலகத்தார்

  உளைத்துள எலலாம் உைன்.

1. ___________ ___________ ___________ ___________

 ___________ ___________ ___________

2. ___________ ___________ ___________ ___________

 ___________ ___________ ___________ _

மபைொருட்மசல்வம் எல்லொம் பூரியொர மசல்வத்துள்
கணணும் அருட்மசல்வம் உள மசவிச்மசல்வம்
அச்மசல்வம் �்ல மசல்வம்                  -
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இயல்

மூன்று
அறிவியல் ஆக்்கம்

Ø �ஙேப் ேகாடல்ேல்ளச் சீர்பிரித்துப் ேடி்ககும் திறைனும் ேருத்லத உைரும் திறைனும் 
சேறுதல்  

Ø தமிைர்ேளின  ேப்ேல் ேடடும் சதகாழில்நுடே முலறைலய இை்ககியஙேள ேழி அறிந்து 
வியத்தல் 

Ø சமகாழிசேயர்ப்புப் புதினத்லதப் ேடித்தறிந்து, ேலதலயச் சுரு்கேமகாேச் சுலேேட 
எடுத்துலரத்தல் 

Ø சமகாழியில் ேயனேடுத்தப்ேடும் இை்ககிய ேலேச் ச�காறேல்ள்க ேண்டறிதல் 

்கற்றல் ்நொக்்கங்கள்
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இயல்

மூன்று
்கலங்கதர விைக்்கம்

கைலும் கைல்சொர்ந� இைமும் �மிழரின வொழநிலஙகளுள் ஒனறு. 
கைதலொடு வொழ்ந� �மிழர, �ம் ம�ொழில்நுட்பை அறிவொல் கலம் 
பை்ைத்து, அ�்னக் மகொணடு மீனபிடித்தும், வணிகம் மசய்தும் 
வொழ்நது வ்ந�னர. கைறபையைம் மசனறு க்ர திரும்பைத் �மிழர 
கணை ம�ொழில்நுட்பைத� கலஙக்ர விளக்கம். அது குறித்துச் 
சஙகப பைொைல் விளக்குவ்�க் கொணதபைொம்.

்கவிததப்பேதை

ைா�ம் ஊன்றிய மதவல வ�ால

ஏணி ைாத்திய ஏறறருஞ் ்ைன்னி

விண்்�ார நிைந்த வையா மா்டத்து

இரவில மாட்டிய இலஙகுசு்டர் ்ஞகிழி

உரவுநீர் அழுைத்து ஓடுகலம் கவரயும்

துவற*…….            

- கடியலூர் உருத்திரங கண்ை�ார்.

7th std TAMIL FINAL Layout_28.01.2019.indd   52 30-01-2019   12.51.50 PM



53

ச�ொல்லும் சபேொருளும்

��்ல           - தூண மசனனி -  உச்சி
மஞகிழி - தீச்சுைர உரவுநீர  - மபைருநீரப பைரபபு
அழுவம்  - கைல் க்ரயும் - அ்ழக்கும்
தவயொ �ொைம்  -   ்வக்தகொல் தபைொனறவறறொல் தவயபபைைொது,   
   திண்�யொகச் சொ்நது  பூசபபைட்ை �ொைம்

பேொைலின் சபேொருள்

கலஙக்ர விளக்க�ொனது வொனம் கீதழ விழு்நதுவிைொ�ல் �ொஙகிக் மகொணடிருக்கும் 
தூண தபைொ லத்  த�ொ றற� ளிக்கிறது;  ஏணி  ம கொ ணடு ஏறமுடிய ொ � உய ரத் ்�க் 
மகொணடிருக்கிறது; தவயபபைைொ�ல் சொ்நது பூசபபைட்ை விண்ை முட்டும் �ொைத்்� உ்ையது. 
அம்�ொைத்தில் இரவில் ஏறறபபைட்ை  எரியும் விளக்கு, கைலில் து்ற அறியொ�ல் கலஙகும் 
�ரக்கலஙக்ளத் �னது்ற தநொக்கி அ்ழக்கிறது.

நூல் சைளி

்கடியலூர் உருததிரங்்கண்ணைார் ெங்்க்கா்ப் பு்வர். இவர் ்கடியலூர் என்ற 

ஊரில் வாழ்நதவர். இவர் ்ததுப்்ாடடில் உள்ை ப்ரும்்ாணாறறுப்்ன்ட, 

்டடிைப்்ான் ஆகிய நூல்்கனை இயறறியுள்ைார்.

ப்ரும்்ாணாறறுப்்ன்டயின ்ாடடுன்டததன்வன பதாண்ன்டைான இைநதினரயன. 

இநநூலின 346 முதல் 351 வனர உள்ை அடி்கள் ெைககுப் ்ா்டப்்குதியா்கத தரப்்டடுள்ைை.

வள்ைல் ஒருவரி்டம் ்ரிசு ப்றறுத திரும்பும் பு்வர், ்ாணர் ய்ானய்றார் அநத வள்ைலி்டம் 

பெனறு ்ரிசு ப்்ற, பி்றருககு வழி்காடடுவதா்கப் ்ா்டப்்டுவது  ஆறறுப்்ன்ட  இ்ககியம் 

ஆகும்.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

திருமுரு்காறறுப்்ன்ட  ைதுனரக்காஞ்சி

ப்ாருெராறறுப்்ன்ட  பெடுெல்வான்ட

ப்ரும்்ாணாறறுப்்ன்ட  குறிஞ்சிப்்ாடடு

சிறு்ாணாறறுப்்ன்ட  ்டடிைப்்ான்

முல்ன்ப்்ாடடு  ைன்்டு்க்டாம்

்ததுப்்ாடடு நூல்்கள்
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சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. தவயொ�ொைம் எனபபைடுவது  ______.

      அ)  ்வக்தகொலொல் தவயபபைடுவது  ஆ) சொ்நதினொல் பூசபபைடுவது

      இ) ஓ்லயொல் தவயபபைடுவது  ஈ)  துணியொல் மூைபபைடுவது

2. உரவுநீர அழுவம் – இத்ம�ொைரில் அடிக்தகொடிட்ை மசொல்லின மபைொருள்  ______.      
அ) கொறறு ஆ) வொனம்   இ) கைல் ஈ)  �்ல

3. கைலில் து்ற அறியொ�ல் கலஙகுவன  ______.

      அ) மீனகள் ஆ)  �ரக்கலஙகள் இ)  தூணகள் ஈ)  �ொைஙகள்

4. தூண எனனும் மபைொருள் �ரும் மசொல் ______.

      அ ) மஞகிழி ஆ)  மசனனி  இ)  ஏணி ஈ)  ��்ல

குறுவினொ

1. �ரக்கலஙக்ளத் து்ற தநொக்கி அ்ழபபைது எது?

2. கலஙக்ர விளக்கில் எ்நதநரத்தில் விளக்கு ஏறறபபைடும்?

சிறுவினொ

 கலஙக்ர விளக்கம் பைறறிப மபைரும்பைொைொறறுபபை்ை கூறும் கருத்துக்ள எழுதுக.

சி்ந�்ன வினொ 

 கலஙக்ர விளக்கம் கபபைல் ஓட்டிக்ளத் �விர தவறு யொருக்மகல்லொம் பையனபைடும் என 
நீஙகள் கருதுகிறீரகள்?

மதிபபீடு

1.  கைறக்ரக்குச் மசனறு அஙகுள்ள கொட்சிக்ளக் கணடு �கிழக.

2. ‘கலஙக்ர விளக்கம்’- �ொதிரி ஒனறு மசய்து வருக.

3. கைலும் கலஙக்ர விளக்கமும் – ஓவியம் வ்ர்நது வணைம் தீட்டுக.

்கறபேதை ்கற்றபின்
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இயல்

மூன்று
்கவின்மிகு ்கபபேல்

கைலும் கபபைலும் கணணுக்கு விரு்ந�ொகக் கொட்சியளிபபை்வ. 
அ்லவீசும் கைலில் அ்ச்ந�ொடிச் மசல்லும் கபபை்லக் 
கொைக் கொை உள்ளம் உவ்கயில் துள்ளும்.  அச்சம் �ரும் 
கைலில் அஞசொது கபபைதலொட்டியவர நம் �மிழர. கொறறின 
து்ைமகொணடு கபபை்லச் மசலுத்திய நம் முனதனொரின 
திறத்்�ச் சஙகபபைொைலினவழி அறிதவொ�ொ?

்கவிததப்பேதை

உலகுகிைர்ந் தன்� உரு்கழு ைஙகம்

புலவுத்திவரப் ்�ருஙக்டல நீர்இவ்டப் வ�ாழ

இரவும் எலவலயும் அவைவுஇன்று ஆகி

விவர்ைலல இயறவக ைஙகூழ் ஆட்்ட

வகாடுஉயர் திணிமைல அகன்துவற நீகான்

மா்ட ஒளஎரி மருஙகுஅறிந்து ஒயய

    -  மருதன் இைநொக�ார்
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பேொைலின் சபேொருள்

உலகம் பு்ைமபையர்ந�து தபைொனற அழகு மபைொரு்நதிய  த�ொறறத்்� உ்ையது நொவொய். 
அது புலொல் நொறறமு்ைய அ்லவீசும் மபைரிய கைலின நீ்ரப பிள்நது மகொணடு மசல்லும். 
இரவும் பைகலும் ஓரிைத்தும் �ஙகொ�ல் வீசுகினற கொறறொனது நொவொ்ய அ்சத்துச் 
மசலுத்தும். உயர்ந� க்ர்ய உ்ைய �ைல் நி்ற்ந� து்றமுகத்தில் கலஙக்ர 
விளக்கத்தின ஒளியொல் தி்ச அறி்நது நொவொய் ஓட்டுபைவன நொவொ்யச் மசலுத்துவொன.

நூல் சைளி

ைருதன இைொ்கைார் ெங்்க்கா்ப் பு்வர்்களுள் ஒருவர். ்கலிதபதான்கயின 

ைருதததினணயில் உள்ை முப்்தது ஐநது ்ா்டல்்கனையும் ்ாடியவர் இவயர. 

ைருதததினண ்ாடுவதில் வல்்வர் என்தால்  ைருதன இைொ்கைார் எை 

அனழக்கப்்டுகி்றார். 

அ்கொனூறு எடடுதபதான்க நூல்்களுள் ஒனறு. பு்வர் ்்ரால் ்ா்டப்்ட்ட ொனூறு 

்ா்டல்்கனைக ப்காண்்டது. இநநூலினை பெடுநபதான்க எனறும் அனழப்்ர். இநநூலின 

255 ஆம் ்ா்டல் இங்குத தரப்்டடுள்ைது.

1. கைலில் கி்ைக்கும் மபைொருள்களின மபையரக்ளத் ம�ொகுக்க.

2. கைறபையைம் பைறறிய சிறுக்� ஒன்ற அறி்நதுவ்நது வகுபபை்றயில் பைகிரக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

சதரிந்து சதளி்ைொம்

ெறறினண 

குறுநபதான்க 

ஐங்குறுநூறு

்திறறுப்்தது 

ச�ொல்லும் சபேொருளும்

உரு   –  அழகு  வஙகம் – கபபைல் 

தபைொழ  –  பிளக்க எல் –  பைகல்

வஙகூழ  – கொறறு தகொடு உயர  – க்ர உயர்ந�

நீகொன  –  நொவொய் ஓட்டுபைவன �ொை ஒள்மளரி - கலஙக்ர விளக்கம்

எடடுதபதான்க நூல்்கள்

்ரி்ா்டல்

்கலிதபதான்க

அ்கொனூறு

பு்றொனூறு
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சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. இயற்க வஙகூழ ஆட்ை – அடிக்தகொடிட்ை மசொல்லின மபைொருள் ____________. 

  அ)  நிலம் ஆ)  நீர  இ) கொறறு  ஈ) மநருபபு

2. �க்கள் __________ ஏறி மவளிநொடுகளுக்குச் மசனறனர.

  அ)  கைலில் ஆ)  கொறறில் இ)  கழனியில் ஈ) வஙகத்தில்

3. புலொல் நொறறம் உ்ைய�ொக அகநொனூறு கூறுவது _____________. 

  அ)  கொறறு ஆ)  நொவொய்  இ)  கைல் ஈ)  �ைல்

4. 'மபைருஙகைல்' எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ____________.

  அ) மபைரு + கைல் ஆ) மபைரு்� +  கைல்   இ) மபைரிய + கைல் ஈ)    மபைருங +  கைல்

5. இனறு + ஆகி  எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் ____________.

  அ) இனறுஆகி ஆ)  இனறிஆகி  இ)  இனறொகி  ஈ) இனறொஆகி

6. எது்க இைம்மபைறொ� இ்ை ____________.

      அ) இரவு- இயற்க  ஆ) வஙகம் -   சஙகம்      

      இ)  உலகு -  புலவு   ஈ)  அ்சவு -   இ்சவு

மபைொருத்துக.

1.  வஙகம்  - பைகல்

2. நீகொன   - கபபைல்

3. எல்  - கலஙக்ர விளக்கம்

4. �ொை ஒள்மளரி - நொவொய் ஓட்டுபைவன

குறுவினொ

1. நொவொயின த�ொறறம் எவவொறு இரு்ந��ொக அகநொனூறு கூறுகிறது?

2. நொவொய் ஓட்டிகளுக்குக் கொறறு எவவொறு து்ைமசய்கிறது?

சிறுவினொ

 கைலில் கபபைல் மசல்லும் கொட்சி்ய அகநொனூறு எவவொறு விளக்குகிறது?

சி்ந�்ன வினொ 

 �்ரவழிபபையைம், கைல்வழிப பையைம் ஆகியவறறுள் நீஙகள் விரும்புவது எது? ஏன?

மதிபபீடு
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பையைம் மசய்வதில் �மிழரகளுக்கு எபதபைொதும் மபைருவிருபபைம் 
உணடு. பையைம் �்ரவழிப பையைம், நீரவழிப பையைம், 
வொனவழிப பையைம் என மூனறு வ்கபபைடும். நீரவழிப 
பையைத்்� உள்நொட்டு நீரவழிப பையைம்,  கைல்வழிப பையைம் 
என இருவ்கபபைடுத்�லொம். வொனூரதிகள் கணடுபிடிக்கபபைைொ� 
கொலத்தில் மவளிநொட்டுப பையைத்திறகு உ�விய்வ கபபைல்கதள. 

கபபைல் கட்டுவதும் கபபை்லச் மசலுத்துவதும் மிகச் சிற்ந� ம�ொழில்நுட்பைம் சொர்ந� 
க்லகள் ஆகும்.  கபபை்லப பைொரபபைதும் கபபைலில் பையைம் மசய்வதும் �ட்டு�ல்லொ�ல் 
கபபை்லப பைறறிப பைடிபபைதும் உள்ளத்திறகு உவ்க �ரும். 

இயல்

மூன்று
தமிைரின் ்கபபேற்கதல

உதரநதை உல்கம்

�்ழ எனறதும் குழ்ந்�களின நி்னவுக்கு வருவது கொகி�க் கபபைல். �்ழ நீரில் 
கொகி�க் கபபைல் விட்டு வி்ளயொைொ� குழ்ந்�கதள இல்்ல எனலொம். அ்ந� அளவிறகு 
நம் ஆழ�னத்தில் கபபைல் இைம் மபைறறுள்ளது. பைழஙகொலம் மு�ல் �மிழரகள் கபபைல் 
கட்டும் க்லயில் சிற்நதிரு்ந��ன �ரபுத் ம�ொைரச்சி எனறு இ�்னக் கூறலொம். �மிழரகள் 
கபபைல்க்ளக் கட்டினர எனபை�றகும், கபபைல் மூலம் மவளிநொடுகளுக்குச் மசனறனர 
எனபை�றகும் நம் இலக்கியஙகளில் ஏரொள�ொன சொனறுகள் உள்ளன. ந�க்குக் கி்ைத்துள்ள 
நூல்களிதலதய மிகவும் பைழ்�யொனது ம�ொல்கொபபியம். அ்நநூல் மு்நநீர வழக்கம் எனறு 
கைறபையைத்்�க் குறிபபிடுகிறது. எனதவ, ம�ொல்கொபபியர கொலத்திறகு முனதபை �மிழரகள் 
கைல் பையைம் மசய்துள்ளனர எனபை்� அறியலொம்.
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க்டவலா்டா காலைல ்நெடுந்வதர் க்டவலாடும் 

நொைாயும் ஓ்டா நிலத்து              (குறள 496)

எனனும் திருக்குறள், திருவள்ளுவர கொலத்திதலதய மபைரிய கபபைல்கள் இரு்ந�ன 
எனபை�றகுச் சொனறொகும்.  பூம்புகொர து்றமுகத்திலிரு்நது கபபைல்கள் மூலம் மபைொருள்கள் 
ஏறறு�தியும் இறக்கு�தியும் மசய்யபபைட்ைன எனபை்�ப பைட்டினபபைொ்ல விரிவொக 
விளக்குகிறது. 

உலகு கிைர்ந்தன்� உரு்கழு ைஙகம் என்று ்�ரிய கப்�வல அகநொனூறு குறிப்பிடுகிறது.  

இதவ�வய �திறறுப்�த்து என்னும் நூலும்,

“அருஙகலம் தரீஇயர் நீர்மிவை நிைக்கும் 

்�ருஙகலி ைஙகம்”               (�ா்டல 52 )

எனறு குறிபபிடுகிறது.  தச்ந�ன திவொகரம் எனனும் நிகணடு நூலில் பைலவ்கயொன 
கபபைல்களின மபையரகள் குறிபபிைபபைட்டுள்ளன. இ�ன மூலம் �மிழரகள் கபபைல் கட்டும் 
ம�ொழிலில் பைர்நதுபைட்ை அறிவு மபைறறிரு்ந�ொரகள் எனபை்� உைரலொம்.

நீர்ைழிப பேயைத் சதொைக்்கம்

நீரநி்லகளில் �ரக்கி்ளகள் மி�்நது மசல்வ்�யும் அவறறினமீது பைற்வகள், 
�வ்ளகள் மு�லியன அ�ர்நது மசல்வ்�யும் பைழஙகொல �னி�ன கணைொன. நீரில் 
மி�க்கும் மபைொருட்களின மீது �ொனும் ஏறிப பையைம் மசய்ய முடியும் என அவன 
உைர்ந�ொன. மி�க்கும் �ரக்கட்்ைகள் மீது ஏறி அ�ர்நது சிறிய நீரநி்லக்ளக் கைக்கத் 
ம�ொைஙகினொன. மீனகள் �ம் உைலின இரு பைக்கஙகளிலும் உள்ள துடுபபுப தபைொனற 
பைகுதிக்ளப பையனபைடுத்தித் �ணணீ்ரப பினனுக்குத் �ள்ளி நீ்நதுவ்�க் கணைொன. �ொனும் 
�ரத்துணடுக்ளத் துடுபபுகளொகப பையனபைடுத்�த் ம�ொைஙகினொன. பிறகு �ரஙகள் பைலவற்ற 
இ்ைத்துக் கட்டி அவறறின மீது ஏறிப பையைம் மசய்�ொன. அ்வதய இனறுவ்ர 
வழக்கத்தில் உள்ள கட்டு�ரஙகள் ஆகும். அ�ன பினனர எ்ை கு்ற்ந� மபைரிய �ரஙகளின 
உட்பைகுதி்யக் கு்ை்நது எடுத்துவிட்டுத் த�ொணியொகப பையனபைடுத்தினொன. உட்பைகுதி 
த�ொணைபபைட்ை்வ எனபை�ொல் அ்வ த�ொணிகள் எனபபைட்ைன.

�மிழரகள் த�ொணி, ஓைம், பைைகு, பு்ை, மி�்வ, ம�பபைம் தபைொனறவற்றச் சிறிய 
நீரநி்லக்ளக் கைக்கப பையனபைடுத்தினர. கலம், வஙகம், நொவொய் மு�லிய்வ அளவில் 
மபைரிய்வ. இவற்றக் மகொணடு �மிழரகள் கைல் பையைம் த�றமகொணைனர. 

நியூசி்ாநது ொடடு பவலிங்்டன அருங்்காடசிய்கததில் 

்ழங்்கா்த தமிழ்ொடடுக ்கப்்ல்்களில் ்யன்டுததப்்ட்ட ைணி 

ஒனறு இ்டம்ப்றறுள்ைது. தமிழர்்கள் அயல் ொடு்களுககுக 

்கப்்ல்்களில் பென்றைர் என்தறகு இதுவும் ஒரு ொன்றாகும். 

பிற்கா்ச் யொழர்்களில் இராெராெ யொழனும், இராயெநதிர 

யொழனும் ப்ரிய ்கப்்ற்ன்டனயக ப்காண்டு ்் ொடு்கனை 

பவன்றைர் என்னத  வர்ாறு ்்கர்கி்றது.

சதரிந்து சதளி்ைொம்
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்கபபேல் ்கடடும் ்கதல

�மிழரகள் முறகொலத்திதலதய கபபைல் கட்டும் க்ல்ய நனகு அறி்நதிரு்ந�னர. கபபைல் 
கட்டும் க்லஞரகள் கம்மியர எனறு அ்ழக்கபபைட்ைனர. இ�்னக்,

 “கலஞ்்ைய கம்மியர் ைரு்க�க் கூஇய”  (காவத 25, அடி 124 ) 

எ ன னு ம்  � ணி த � க ் ல  அ டி ய ொ ல்  அ றி ய ல ொ ம் .  ம பை ரு ்ந தி ர ள ொ ன  � க் க ் ள யு ம் 
ம பை ொ ரு ள் க ் ள யு ம்  ஏ ற றி ச்  ம ச ல் லு ம்  வ ் க யி ல்  ம பை ரி ய  க ப பை ல் க ் ள த்  � மி ழ ர 
உருவொக்கினர. நீணை தூரம் கைலிதலதய மசல்ல தவணடி இரு்ந��ொல் கபபைல்க்ளப 
பைொதுகொபபைொன்வயொகவும் வலி்� மிக்க்வயொகவும் உருவொக்கினர. 

கபபைல் கட்டுவ�றகு உரிய �ரஙக்ளத் த�ர்நம�டுபபைதில் �மிழரகள் மிகு்ந� கவனம் 
மசலுத்தினர. கபபைல்கள் �ணணீரிதலதய இருபபை்வ எனபை�ொல் �ணணீரொல் பைொதிபபு 
அ்ையொ� �ரஙக்ளதய கபபைல் கட்ைப பையனபைடுத்தினர. நீர�ட்ை ்வபபிறகு தவம்பு, 
இலுப்பை, புன்ன, நொவல் தபைொனற �ரஙக்ளப பையனபைடுத்தினர.  பைக்கஙகளுக்குத் 
த�க்கு, மவணத�க்கு தபைொனற �ரஙக்ளப பையனபைடுத்தினர. �ரத்தின மவட்ைபபைட்ை 
பைகுதி்ய மவட்டுவொய் எனபைர.  அ�ன நிறத்்�க் மகொணடு �ரத்தின �ன்�்ய அறிவர. 
கணை்ை எனபைது இ்ழத்� �ரத்தில் கொைபபைடும் உருவஙகள் ஆகும். த�லும் சுழி உள்ள 
�ரஙக்ளப பையனபைடுத்�ொ�ல் �விரத்�னர. நீளம், அகலம், உயரம் ஆகியவற்றச் சரியொன 
மு்றயில் கைக்கிட்டுக் கபபைல்க்ள உருவொக்கினர. இவற்றத் �ச்சுமுழம் எனனும் 
நீட்ைலள்வயொல் கைக்கிட்ைனர. மபைரிய பைைகுகளில் முனபைக்கத்்� யொ்ன, குதி்ர, 
அனனம் மு�லியவறறின �்ல்யப தபைொனறு வடிவ்�பபைதும் உணடு. கரிமுக அம்பி, 
பைரிமுக அம்பி எனமறல்லொம் இ்வ அ்ழக்கபபைட்ைன.

�ரஙக்ளயும் பைல்கக்ளயும் ஒனதறொடு ஒனறு இ்ைக்கும்தபைொது அவறறுக்கு 
இ்ைதய த�ஙகொய் நொர, பைஞசு ஆகியவறறில் ஒன்ற  ்வத்து நனறொக இறுக்கி ஆணிக்ள 
அ்ற்ந�னர.  சுணைொம்்பையும் சை்லயும் கல்நது அ்ரத்து அதில் எணமைய் கல்நது 
கபபைலின அடிபபைகுதியில் பூசினர.  இ�னொல் கபபைல்கள் பைழு�்ையொ�ல் மநடுஙகொலம் 
உ்ழத்�ன. இம்மு்ற்ய இத்�ொலி நொட்்ைச் தசர்ந� �ொரக்தகொதபைொதலொ எனனும் 
கைறபையணி விய்நது பைொரொட்டியுள்ளொர. இரும்பு ஆணிகள் துருபபிடித்து விடும் எனபை�ொல் 
�ரத்தினொலொன ஆணிக்ளதய பையனபைடுத்தினர. இ்ந� ஆணிக்ளத் ம�ொகுதி எனபைர.

பேொயமரக் ்கபபேல்்கள்

கொறறின உ�வியொல் மசலுத்�பபைடும் 
க ப பை ல் க ள்  பை ொ ய் � ர க்  க ப பை ல் க ள் 
எ ன ப பை ட் ை ன .   ம பை ரி ய  பை ொ ய் � ர ம் , 
திருக்்கத்திப பைொய்�ரம், கொைப பைொய்�ரம், 
தகொசுப பைொய்�ரம் தபைொனற பைலவ்கயொன 
பைொய்�ரஙக்ளத் �மிழர பையனபைடுத்தினர. 
பைொய்�ரஙக்ளக் கட்டும் கயிறுகளும் பைல 
வ்கயொக இரு்ந�ன. ஆஞசொன கயிறு, 
�ொம்பைொஙகயிறு, தவைொஙகயிறு, பைளிங்கக் 
க யி று ,  மூ ட் ை ங க யி று ,  இ ள ங க யி று , 

சதரிந்து சதளி்ைொம்

“ ஆ ங் கி ய ் ய ர்  ்க ட டி ய  ்க ப் ் ல் ்க ன ை ப் 

்னனிரண்டு ஆண்டு்களுககு ஒருமுன்ற 

்ழுது ்ார்க்க யவண்டும். ஆைால் தமிழர் 

்கடடிய ்கப்்ல்்கனை ஐம்்து ஆண்டு்கள் 

ஆ ை ா லு ம்  ் ழு து  ் ா ர் க ்க  ய வ ண் டி ய 

அவசியமில்ன்” எனறு வாக்கர் எனனும் 

ஆங்கிய்யர் கூறியுள்ைார். 
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தகொடிபபைொய்க்கயிறு எனபை்வ அவறறுள் சில. பைொய்�ரக் கபபைலின பைொய், கயிறு ஆகியவறறில் 
பைழுது ஏறபைடும் மபைொழுது அவற்ற �ரபபிசின மகொணடு இ்ைத்�னர எனறு பைரிபைொைல் 
கூறுகிறது.

்கபபேலின் உறுபபு்கள்

கபபைல் பைல்தவறு வ்கயொன உறுபபுக்ள உ்ையது. எரொ, பைரு�ல், வஙகு, கூம்பு, 
பைொய்�ரம், சுக்கொன, நஙகூரம் தபைொனற்வ கபபைலின உறுபபுகளுள் சிலவொகும். கபபைலின 
மு�ன்�யொன உறுபபைொகிய அடி�ரம் எரொ எனபபைடும். குறுக்கு �ரத்்�ப பைரு�ல் எனபைர. 
கபபை்லச் மசலுத்துவ�றகும், உரிய தி்சயில் திருபபுவ�றகும் பையனபைடும் மு�ன்�யொன 
கருவி சுக்கொன எனபபைடும்.  கபபை்ல நி்லயொக ஓரிைத்தில் நிறுத்தி ்வக்க உ�வும் 
உறுபபு நஙகூரம் ஆகும். சமுக்கு எனனும் ஒரு கருவி்யயும் கபபைல்களில் பையனபைடுத்தினர 
எனறு கபபைல் சொத்திரம் எனனும் நூல் குறிபபிடுகிறது.  இது கொ்ந� ஊசி மபைொருத்�பபைட்ை 
தி்சகொட்டும் கருவியொக இருக்கலொம் என ஆய்வொளரகள் கருதுகினறனர. கபபைல் 
மசலுத்துபைவ்ர �ொலுமி, மீகொ�ன, நீகொன, கபபைதலொட்டி மு�லிய பைல மபையரகளொல் அ்ழபபைர.

்கபபேதலச் ச�லுத்தும் முத்ற

கொறறின தி்ச்ய அறி்நது கபபைல்க்ளச் மசலுத்தும் மு்ற்யத் �மிழரகள் நனகு 
அறி்நதிரு்ந�னர. இவவுண்�்ய, 

“நெளியிரு முந்நீர் நொைாய ஓட்டி 

ைளி ்தாழில ஆண்்ட உரவைான் மருக” 

எ ன னு ம்  பு ற ப பை ொ ை ல்  அ டி க ளி ல் 
மவணணிக்குயத்தியொர குறிபபிடுகிறொர. 
க ை லி ல்  க ொ ற று  வீ சு ம்  தி ் ச ,  க ை ல் 
நீதரொட்ைஙகளின தி்ச ஆகியவற்றத் 
�மிழரகள் �ம் பைட்ைறிவொல் நனகு அறி்நது 
அவறறுக்தகறபை உரிய கொலத்தில் சரியொன 
தி ் ச யி ல்  க ப பை ் ல ச்  ம ச லு த் தி ன ர . 
தி்சகொட்டும் கருவி்யப பையனபைடுத்தியும் 
வ ொ னி ல்  த � ொ ன று ம்  வி ண மீ ன க ளி ன 
நி்ல்ய ்வத்தும் தி்ச்ய அறி்நது 
கபபை்லச்  மசலுத்தினர. கபபைல் ஓட்டும் 
�ொலுமிகள் சிற்ந� வொனியல் அறி்வயும் 
மபைறறிரு்ந�னர. தகொள்களின நி்ல்ய 
் வ த் து ப  பு ய ல் ,  � ் ழ  த பை ொ ன ற ் வ 
த � ொ ன று ம்  க ொ ல ங க ் ள யு ம்  க ை ல் நீ ர 
மபைொஙகும் கொலத்்�யும் அறி்நது �கு்ந� 
கொலத்தில் கபபைல்க்ளச் மசலுத்தினர.

்கலங்கதர விைக்்கம்

கைலில் மசல்லும் கபபைல்களுக்குத் 
து ் ற மு க ம்  இ ரு க் கு ம்  இ ை த் ் � க் 
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க ொ ட் டு வ � ற க ொ க  அ ் � க் க ப பை டு வ து 
கலஙக்ர விளக்கம் ஆகும். உயர�ொன 
த க ொ பு ர த் தி ன  உ ச் சி யி ல்  ஒ ளி வீ சு ம் 
வி ள க் கி ் ன க்  ம க ொ ண ை � ொ க  இ ஃ து 
அ்�க்கபபைடும். கலம் எனறொல் கபபைல். 
க்ர�ல் எனறொல் அ்ழத்�ல். கபபை்ல 
அ்ழக்கும் விளக்கு எனனும் மபைொருளில் 
இது கலஙக்ர விளக்கம் எனபபைட்ைது.

மபைரிய கபபைல்கள் து்றமுகத்தில் 
க்ரக்கு அருகில் வர இயலொது. எனதவ 
கபபைலில் வரும் மபைொருள்க்ளத் த�ொணிகள் 
மூலம் க்ரக்குக் மகொணடு வ்ந�னர. 
இச்மசய்தி்ய,

கலம் தந்த ்�ாற�ரிைம்

கழித்வதாணியால கவர வைர்க்குந்து (�ா்டல 343) எனறு புறநொனூறு கூறுகிறது.
முறகொலத்தில் �க்கள் பையைம் மசய்வ�றகு �ட்டு�னறிப தபைொர புரியவும் கபபைல் 

மபைரிதும் பையனபைட்ைது. ஆனொல் இக்கொலத்தில் மபைரும்பைொலும் மபைொருள்க்ள ஏறறிச் 
மசல்லதவ கபபைல்கள் பையனபைடுத்�பபைடுகினறன. அவற்றச் சரக்குக் கபபைல்கள் எனபைர. 
தபைொருக்குப பையனபைடும் மபைரிய கபபைல்களும் இனறு உள்ளன. 

இத்�்கய சீரமிகு கபபைறக்லயில் நம் முனதனொர சிற்நது விளஙகினர எனபைது ந�க்குப 
மபைரு்� அளிக்கும் மசய்தியொகும்.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

்க்டல் ஆனை்கள் இைப்ப்ருக்கததுக்கா்கத 

தகுநத இ்டம் யதடி நீண்்ட தூரம் ்யணம் 

பெயகின்றை. அனவ பெல்லும் வழினயச் 

பெயறன்ககய்காள்்கள் மூ்ம் தறய்ாது 

ஆராயநதுள்ைைர். அவவழியில் உள்ை 

ொடு்களு்டன தமிழர்்கள் வாணி்கத பதா்டர்பு 

ப்காண்டு இருநதனத அறிய முடிகி்றது. 

எையவ ்ழநதமிழர்்கள் ஆனை்கனை 

வழி்காடடி்கைா்கப் ்யன்டுததிக ்க்டல் 

்யணம் பெயது இருக்க்ாம் எனனும் 

்கருததும் உள்ைது.

1. பைலவ்கயொன கபபைல்களின பைைஙக்ளச் தசகரித்துப பைைத்ம�ொகுபபு ஒனறு   
 உருவொக்குக.

2. �்ரவழிப பையைம், கைல்வழிபபையைம், வொனவழிபபையைம் ஆகி்வ குறித்து 
வகுபபை்றயில் கல்நது்ரயொடுக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. �மிழரகள் சிறிய நீரநி்லக்ளக் கைக்கப பையனபைடுத்தியது ___________.

     அ)  கலம் ஆ)  வஙகம்  இ)  நொவொய் ஈ)  ஓைம்
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2. ம�ொல்கொபபியம் கைறபையைத்்� ____________  வழக்கம் எனறு கூறுகிறது.

     அ) நனனீர      ஆ) �ணணீர இ) மு்நநீர ஈ)  கணணீர

3. கபபை்ல உரிய தி்சயில் திருபபுவ�றகுப பையனபைடும் கருவி __________.

    அ)  சுக்கொன     ஆ)  நஙகூரம் இ) கணை்ை    ஈ) சமுக்கு

தகொடிட்ை இைங்ள நிரபபுக.

1. கபபைல் கட்டுவ�றகுப பையனபைடும் �ர ஆணிகள் _________   என அ்ழக்கபபைடும்.

2. கபபைல் ஓரிைத்தில் நி்லயொக நிறக உ�வுவது  ___________.

3. இ்ழத்� �ரத்தில் கொைபபைடும் உருவஙகள்  __________  எனக் குறிபபிைபபைடும்.

மபைொருத்துக.
1. எரொ -  தி்சகொட்டும் கருவி

2. பைரு�ல் -  அடி�ரம்

3. மீகொ�ன - குறுக்கு �ரம்

4. கொ்ந�ஊசி -  கபபை்லச் மசலுத்துபைவர

ம�ொைரகளில் அ்�த்து எழுதுக.

1. நீதரொட்ைம்  2. கொறறின தி்ச 3. வொனியல் அறிவு 4. ஏறறு�தி

குறுவினொ

1. த�ொணி எனனும் மசொல்லின மபையரக்கொரைத்்�க் கூறுக.

2. கபபைல் கட்டும்தபைொது �ரபபைல்ககளுக்கு இ்ைதய த�ஙகொய் நொர (அ) பைஞசு 
்வபபை�ன தநொக்கம் எனன?

3. கபபைல் உறுபபுகள் சிலவறறின மபையரக்ளக் கூறுக.

சிறுவினொ

1. சிறிய நீரநி்லக்ளயும் கைல்க்ளயும் கைக்கத் �மிழரகள் பையனபைடுத்திய 
ஊரதிகளின மபையரக்ள எழுதுக.

2. பைண்ைத் �மிழரின கபபைல் மசலுத்தும் மு்ற பைறறி எழுதுக.

3. கபபைல் பைொதுகொபபைொன�ொக அ்�யத் �மிழரகள் ்கயொணை வழிமு்றகள் யொ்வ?

சி்ந�்ன வினொ 

 இக்கொலத்தில் �க்கள் மவளிநொடுகளுக்குச் மசல்வ�றகுக் கைறபையைத்்�ப மபைரிதும் 
த�றமகொள்ளொ�து ஏன எனச் சி்நதித்து எழுதுக.
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இயல்

மூன்று ஆழ்்கைலின் அடியில்

விரிைொனம்

க ை ல்  பை ல் த வ று  வி ்ந ் � க ் ள த்  � ன னு ள்  ம க ொ ண ை து . 
கைலுக்கடியில் பைலவ்கயொன �ொவரஙகள், மீனகள், விலஙகுகள், 
பைவளபபைொ்றகள், எரி�்லகள் எனப  புது்�கள் பைலவும் 
நி்ற்நது கிைக்கினறன. த�லும் கைலுக்கடியில் பைல நகரஙகளும் 
கபபைல்களும் மூழகிக்கிைக்கினறன.  ஒரு கறபை்னயொன நீரமூழகிக் 
கபபைலில் மசனறு அவற்ற எல்லொம் கொணதபைொம்.

என மபையர பியரி.  நொன ஒரு விலஙகியல் தபைரொசிரியர.  கைலின அடியில் உள்ள 
விலஙகுக்ளப பைறறி ஆரொய்வதில் எனக்கு விருபபைம் மிகுதி.  1886 ஆம் ஆணடு கபபைல் 
�ொலுமிகளி்ைதய ஓர அதிரச்சியொன �கவல் பைரவியது.  கைலில் மசல்லும் மபைரிய 
கபபைல்க்ள உதலொகத்�ொல் ஆன உை்லக் மகொணை ஒரு வி்ந்�யொன விலஙகு �ொக்குகிறது 
எனபைது�ொன அ்ந�ச் மசய்தி.

அ்ந� வி்ந்� விலங்கக் கணடுபிடித்து அழிபபை�றகொக அம�ரிக்கொவின நியூயொரக் 
நகரிலிரு்நது ஒரு தபைொரக்கபபைல் புறபபைட்ைது. கைல் பையைத்தில் திற்� வொய்்ந� 
ஃபைரொகட்  எனபைவர அக்கபபைலின �்லவரொக இரு்ந�ொர. ஈட்டி எறி்நது திமிஙகிலஙக்ள 
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தவட்்ையொடுவதில் வல்லவரொன மநட் எனற வீரரும் அக்கபபைலில் இரு்ந�ொர. நொனும் எனது 
உ�வியொளர கொனசீலும் அக்கபபைலில் மசனதறொம்.

மூனறு �ொ�ஙகள் அம�ரிக்கொவுக்கும் ஜபபைொனுக்கும் இ்ைதய உள்ள மபைருஙகைல் 
பைரபபில் ஓர இைம் விைொ�ல் த�டிதனொம்.  அ்ந� விலஙகு எஙகள் கணணில் பைைதவ இல்்ல. 
எனதவ, கபபைல் எஙகள் நகரத்்� தநொக்கிப பையைத்்�த் ம�ொைஙகியது.

அபமபைொழுது பைளபைளபபைொன உை்லக் மகொணை அ்ந� விலஙகு மிக தவக�ொக எஙகள் 
கபபை்ல தநொக்கி வ்ந�து. “அ்ந� விலங்கச் சுட்டுத் �ள்ளுஙகள்” எனறு கபபைல் �்லவர 
ஃபைரொகட் கட்ை்ளயிட்ைொர. வீரரகள் சுைத் ம�ொைஙகினர.  பீரஙகிக் குணடுகள் அ்னத்தும் 
அ்ந� விலஙகின உை்லத் து்ளக்க முடியொ�ல் ம�றித்து விழு்ந�ன. மநட் வலி்� வொய்்ந� 
ஈட்டிக்ள எய்�ொர. அவறறொலும் அவவிலங்க எதுவும் மசய்யமுடியவில்்ல.

அ்ந� விலஙகு நீ்ரப பீய்ச்சியடித்�பைடி எஙகள் கபபைலின மீது தவக�ொக த�ொதியது. 
நொஙகள் கபபைலிலிரு்நது கைலில் தூக்கி வீசபபைட்தைொம்.  நொன அபபைடிதய �யக்க�்ை்நது 
தபைொதனன.

நொன கணவிழித்�தபைொது உதலொகத்தினொலொன அ்ந�க் மகொடிய விலஙகின 
மீது பைடுத்திரு்நத�ன. எனக்கு முனனொல் எனது உ�வியொளர கொனசீலும் மநட்டும் 
அ�ர்நதிரு்ந�னர.  “நொம் த�டிவ்ந� விலஙகு இது�ொன. உண்�யில் இஃது ஒரு நீரமூழகிக் 
கபபைல்” எனறொர மநட்.

நொஙகள் அ்ந� நீரமூழகிக் கபபைலின மீது தவக�ொகத் �ட்டி உள்தள இருபபைவரக்ள 
உ�விக்கு அ்ழத்த�ொம். நீணை தநரத்திறகுப பிறகு த�ல்பைக்கத்தில் இரு்ந� மூடி 
திறக்கபபைட்ைது.  உள்தள இரு்நது வ்ந�வரகள் எஙகள் மூவ்ரயும் சி்றபபிடித்து ஓர 
அ்றக்குள் ்வத்துப பூட்டினர. 

�றுநொள் கொ்ல கபபைல் �்லவர எஙகள் அ்றக்குள் வ்ந�ொர. ��து மபையர மநத�ொ 
எனறு அவர �ம்்� அறிமுகபபைடுத்திக்மகொணைொர. “நொட்டிலஸ எனனும் இ்ந� நீரமூழகிக் 
கபபை்ல ஒரு வி்ந்�யொன விலஙகு எனறு நொன எல்தலொ்ரயும் நம்பை்வத்திருக்கிதறன. 
இ்ந� உண்�்யத் ம�ரி்நது மகொணை நீஙகள் எக்கொலத்திலும் இஙகிரு்நது விடு�்லயொக 
முடியொது. எனக்கொன ஒரு �னி உலகத்்� இ்ந� நீரமூழகிக் கபபைலிதலதய நொன உருவொக்கி 
்வத்துள்தளன. எனது நம்பிக்்கக்குரிய தவ்லயொள்கள் இஙதக இருக்கிறொரகள். 
எஙகளுக்குத் த�்வயொன அ்னத்து உைவுக்ளயும் கைல்வொழ உயிரிகளிைமிரு்நத� 
உருவொக்கிக் மகொள்கிதறொம். இனி நொன க்ரக்குத் திரும்பைதவ�ொட்தைன. உஙக்ளயும் 
திரும்பை விை�ொட்தைன” எனறொர மநத�ொ. 

நொஙகள் அதிரச்சியில் உ்ற்நது தபைொதனொம். அவரது �னத்்� �ொறற முடியொது எனபைது 
எஙகளுக்குப புரி்நதுதபைொயிறறு. எபபைடியொவது இ்ந�க் கபபைலில் இரு்நது �பபி விை தவணடும் 
எனறு நொஙகள் �னத்துக்குள் திட்ைமிட்டுக்மகொணதைொம்.

ஆழகைலுக்கு அடியில் நீரமூழகிக் கபபைலில் எஙகளது பையைம் ம�ொைர்ந�து.

அ்ந� நீரமூழகிக் கபபைலினுள் எல்லொ இைஙகளுக்கும் மசல்ல எனக்கு மநத�ொ இ்சவு 
அளித்திரு்ந�ொர. கபபைலில் மிகச்சிற்ந� நூலகம் ஒனறும் மிகபமபைரிய அருஙகொட்சியகம் 
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ஒனறும் இரு்ந�ன. இ்ந� அரிய அறிவுக்கருவூலஙகள் யொருக்கும் பையனபைைொ�ல் ஆழகைலில் 
மூழகி கிைக்கினறதவ எனறு  நொன வரு்நதிதனன. இ்ந�க் கபபைல் எ்ந�க் கைலில் எ்ந�ப 
பைகுதியில் இருக்கிறது, கைலுக்கு அடியில் எவவளவு ஆழத்தில் இருக்கிறது ஆகியவற்றத் 
துல்லிய�ொக கொட்டும் மபைரிய தி்ர ஒனறும் அஙதக இரு்ந�து.

“இ்ந�க் கபபைல் மசல்வ�றகொன ஆறறல் எதிலிரு்நது கி்ைக்கிறது?” எனறு நொன 
மநத�ொவிைம் தகட்தைன.

“இ்ந�க் கபபைல் மசல்வ�றகும் இஙகுள்ள விளக்குகள் எரிவ�றகும் த�்வயொன 
மினசொரத்்�த் �யொரிக்கும் கருவிகள் இஙதகதய உள்ளன” எனறொர அவர.  

“கபபை்ல ஆழத்துக்கும் கைல் த�ல் �ட்ைத்துக்கும் எபபைடிக் மகொணடு மசல்கிறீரகள்?” 
எனறு தகட்தைன.

“இ்ந�க் கபபைலில் மிகபமபைரிய நீரத்ம�ொட்டிகள் உள்ளன. அவறறில் �ணணீ்ர 
நிரபபும்தபைொது கபபைல் கைலுக்கு அடியில் மசல்லும்.  அ்ந�த் �ணணீ்ர எ்நதிரஙகள் மூலம் 
மவளிதயறறும் மபைொழுது கபபைலின எ்ை கு்றவ�ொல் கபபைல் கைல் �ட்ைத்திறகுச் மசல்லும்” 
எனறு விளக்கினொர மநத�ொ.

“எல்லொம் சரி, நொம் அ்னவரும் மூச்சு விடுவ�றகொன கொறறு எபபைடிக் கி்ைக்கிறது?” 

“சில நொட்களுக்கு ஒருமு்ற கபபைல் கைல் �ட்ைத்திறகு த�தல வரும்மபைொழுது அ�ன 
த�ல்மூடி்யத் திற்நது கொற்றப புதுபபித்துக் மகொள்தவொம். அது�ட்டு�ல்லொ�ல் இஙகுக் 
கொற்றச் தசகரித்து ்வத்துக்மகொள்ளும் ்பைகள் இருக்கினறன. அவற்ற முதுகில் 
கட்டிக்மகொணடு அ�ன முகமூடி்ய முகத்தில் ்வத்துக் மகொணைொல் ஒனபைது �ணி தநரம் 
வ்ர கைலுக்குள் நீ்ந� முடியும்” எனறொர அவர.

இபபைடியொக எஙகளது பையைம் ம�ொைர்நது மகொணடிரு்ந�து. அ்ந� நீரமூழகிக் கபபைலில் 
இரு்நது �பபிவிை தவணடும் எனற எஙகளது முயறசி பைலமு்ற த�ொல்வியிதலதய முடி்ந�து.

ஒருநொள் திடீமரனறு கபபைல் கைல் �ட்ைத்தில் நினறுவிட்ைது. “எனன ஆயிறறு?” 
எனறு நொன மநத�ொவிைம் 
தகட்தைன.   “கைலுக்குள் 
இ ரு க் கு ம்  க ை ல் பு ற று 
எ ன ப பை டு ம்  � ை ல் 
தி ட் டி ல்   க ப பை ல்  சி க் கி க் 
மகொணடுவிட்ைது.  இனனும் 
ஒரு வொரத்தில் முழுநிலவு 
நொளனறு கைலின நீர�ட்ைம் 
உயரும். அபதபைொது ந�து 
நீரமூழகிக்கபபைல் �ொனொகதவ 
நீ ர � ட் ை த் தி ல்  மி � க் க த் 
ம � ொ ை ங கு ம் .  அ து வ ் ர 
மபைொறுத்திருக்க தவணடும்” 
எனறொர மநத�ொ.
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நொட்டிலஸின த�ல்�ளத்தில் நினறு பைொரத்�மபைொழுது சறறுத் ம�ொ்லவில் ஒரு 
தீவு ம�ரி்ந�து. மநத�ொவிைம் இ்சவு மபைறறு நொனும் மநட்டும் கொனசீலும் ஒரு பைை்க 
எடுத்துக்மகொணடு அ்ந�த் தீவிறகுச் மசனதறொம். அஙகிரு்நது ஏரொள�ொன கொய்கறிக்ளச் 
தசகரித்துக் மகொணடு பைைகில் ஏறிதனொம். திடீமரனறு அ்ந�த்தீ்வச் தசர்ந�, �னி�ரக்ளக் 
மகொனறு தினனும் வழக்கமு்ையவரகள் எஙக்ளத் துரத்திக்மகொணடு வ்ந�ொரகள். 
நொஙகள் மிகு்ந� அச்சத்த�ொடு வி்ரவொகப பைை்கச்  மசலுத்திக்மகொணடு கபபைலுக்கு வ்நது 
தசர்நத�ொம்.

ஏரொள�ொன பைைகுகளில் அ்ந� �னி�ரகள் எஙகள் நொட்டில்்ச் சூழ்ந�ொரகள். 
நொஙகள் த�ல்மூடி்ய இறுக மூடிக்மகொணடு உள்தள இரு்நத�ொம். இ்ந� முறறு்க 
ஆறு நொள்கள் ம�ொைர்ந�து. ஏழொம் நொள் முழுநிலவு நொளனறு கைல்�ட்ைம் உயர்ந�து. 
“இபமபைொழுது நொம் மூடி்யத் திற்நது கொற்றப புதுபபித்துக்மகொணடு ந�து பையைத்்�த் 
ம�ொைஙகலொம்” எனறொர மநத�ொ.

த�ல் மூடி்யத் திற்ந�ொல் அ்ந� �னி�ரகள் உள்தள வ்நது விடுவொரகதள எனறு நொன 
அஞசிதனன. மநத�ொ சிரித்�பைடிதய த�ல் மூடி்யத் திற்ந�ொர.  உள்தள இறஙகுவ�றகு 
ஏணியில் கொல் ்வத்�வரகள் அலறிக் மகொணடு ஓட்ைம் பிடித்�னர.  அ்ந� ஏணியில் 
மினசொரம் பைொய்ச்சி இரு்ந�ொர மநத�ொ. அ�னபிறகு நொஙகள் கொற்றப புதுபபித்துக் மகொணடு 
பையைத்்�த் ம�ொைர்நத�ொம். 

பைல நொட்கள் பையைத்திறகுப பிறகு இ்நதியொவுக்கும் இலங்கக்கும் அருகில் நொட்டிலஸ 
மசனறு மகொணடிரு்ந�து. “இது முத்துக்குளிக்கும் ம�ொழில் சிறபபைொக ந்ைமபைறும் இைம் 
எனபைது உஙகளுக்குத் ம�ரியு�ொ? இ்ந� ஆணடுக்கொன முத்துக்குளிக்கும் பைருவம் இனனும் 
ம�ொைஙகவில்்ல. எனறொலும் நொம் கொறறுப்பைக்ளக் கட்டிக்மகொணடு மசனறு மகொஞசம் 
முத்துச்சிபபிகள் தசகரித்து வருதவொ�ொ?” எனறு தகட்ைொர மநத�ொ.

நொனும் மநத�ொவும் கைலுக்கடியில் மசனதறொம். அஙதக �னன்ந�னியொக ஓர இ்நதியர 
முத்துக்குளிபபை�றகொகக் கைலுக்குள் இறஙகினொர. அவர கொறறுப்பைகள் இல்லொ�ல் 
மூச்்ச அைக்கிக்மகொணடு முத்துச்சிபபிக்ளச் தசகரிக்கத் ம�ொைஙகினொர.  அபதபைொது அ்ந� 
�னி�்ர தநொக்கி ஒரு சுறொமீன தவக�ொகப பைொய்்நது வ்ந�து. மநத�ொ �ம் ்கயிலிரு்ந� 
நீள�ொன வொளினொல் அ்ந�ச் சுறொமீ்னக் குத்திக்கிழித்து அ்ந� �னி�்ரக் கொபபைொறறினொர. 
ஓர இ்நதிய்ரக் கொபபைொறறிய �னநி்றதவொடு நொஙகள் மீணடும் நொட்டிலஸக்குத் 
திரும்பிதனொம். மீணடும் எஙகள் பையைம் ம�ொைர்ந�து. 

வழியில் நொஙகள் பைலவ்கயொன வி்ந்�க்ளக் கணதைொம். இஙகிலொ்நதுக்கும் 
ஸமபையினுக்கும் இ்ைதய ந்ைமபைறற தபைொரினதபைொது கைலில் மூழகடிக்கபபைட்ை 
கபபைல்க்ளப பைொரத்த�ொம். அ்ந�க் கபபைல்களின சி்�வுகளில் இரு்நது �ஙகம், மவள்ளி, 
்வரம் தபைொனறவற்ற அள்ளிக்மகொணதைொம். 

இ ன த ன ொ ர  இ ை த் தி ல்  க ை லு க் கு ள்  தீ ப பி ழ ம் ் பை க்  க க் கி க் ம க ொ ண டி ரு க் கு ம் 
எரி�்ல்யக் கணடு விய்நத�ொம். அ�ன அடியில் பைலநூறு ஆணடுகளுக்கு முனபு ஒதர 
நொளில் பூகம்பைத்�ொல் கைலுக்குள் மூழகிபதபைொன ‘அட்லொணடிஸ’ எனனும் நகரத்தின 
இடிபைொடுக்ளக் கணதைொம். பிறகு பூமியின ம�னதுருவத்திறகுச் மசனதறொம். அஙதக 
மபைனகுவின, கைல்சிஙகம் தபைொனற அரிய பைற்வக்ளயும் விலஙகுக்ளயும் கணதைொம். 

7th std TAMIL FINAL Layout_28.01.2019.indd   67 30-01-2019   12.51.52 PM



68

அஙகிரு்நது திரும்பும் வழியில் மிகபமபைரிய ஆக்தைொபைஸ ஒனறுைன தபைொரிட்டு அ�்னக் 
மகொனதறொம். 

 இபபைடிதய எஙகள் பையைம் ம�ொைர்ந�து. நொள்கள் கை்ந�ன. மீணடும் நிலபபைரப்பை 
அ்ைய முடியும் எனற நம்பிக்்க்ய நொஙகள் இழ்நதுவிட்தைொம். 

ஒருநொள் ம�ொ்லவில் க்ர ஒனறு ம�ரி்ந�து. இனறு எபபைடியொவது �பபிவிை தவணடும் 
எனறு நொஙகள் மூவரும் எணணிதனொம். அ�னபைடி கபபைலுைன இ்ை்நதிரு்ந� சிறிய பைைகு 
ஒனறில் ஏறிதனொம். அபதபைொது நொட்டிலஸ ஒரு மபைரும் கைல்சுழலுக்குள் சிக்கிக்மகொணைது.  
கபபைலுைன இ்ை்நதிரு்ந� எஙகள் பைைகும் சுழலில் சிக்கிக் மகொணைது. அ�ன த�ல் 
�ளத்தில் நினறுமகொணடிரு்ந� நொஙகள் மூவரும் கைலுக்குள் தூக்கி வீசபபைட்தைொம். 

நொஙகள் கணவிழித்�தபைொது நொரதவ நொட்டின கைறக்ரயில் மீனவர ஒருவரின 
குடி்சயில் இரு்நத�ொம். அ�னபிறகு நொட்டிலஸக்கு எனன தநர்ந�து எனபைது பைறறிதயொ, 
மநத�ொ எனன ஆனொர எனபைது பைறறிதயொ யொருக்கும் எ்ந�ச் மசய்தியும் கி்ைக்கவில்்ல. 

நூல் சைளி

அ றி வி ய ல்  பு ன ை ்க ன த ்க ளி ன  த ன ் ை ்க ன  எ ன று 

பு ்க ழ ப் ் டு ் வ ர்  ெூ ல் ஸ்  ப வ ர் ன .  இ வ ர்  பி ர ா ன சு 

ொடன்டச் யெர்நதவர்.  அறிவியல் ்கண்டுபிடிப்பு்கள் 

்் ்கண்டுபிடிக்கப்்டுவதறகு முனய் அவறன்றப் ்றறித தைது 

புதிைங்்களில் எழுதியவர். எண்்து ொளில் உ்்கதனதச் சுறறி, 

பூமியின னையதனத யொககி ஒரு ்யணம்  உள்ளிட்ட ்் 

புதிைங்்கனைப் ்ன்டததுள்ைார். அவர் எழுதிய ஆழ்்க்டலின அடியில் 

எனனும் புதிைம் குறிப்பி்டததக்க ஒனறு. அதன பைாழிப்யர்ப்பின 

சுருக்கம் ெைககுப் ்ா்டைா்கக ப்காடுக்கப்்டடுள்ைது.

'ஆழகைலின அடியில்' க்�்யச் சுருக்கி எழுதுக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

1.  ஆழகைல் கொட்சிமயொன்றக் கறபை்னயொகப பைைம் வ்ர்நது வணைம் தீட்டுக.

2. நீரமூழகிக் கபபைல் இயஙகும் மு்றபைறறிய மசய்திக்ளத் திரட்டித் ம�ொகுத்து 
எழுதுக.
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இயல்

மூன்று இலக்கியைத்கச் ச�ொற்கள்

்கற்கண்டு

பூ,  வொ,  அறம்,  புத்�கம் இச்மசொறக்ள தநொக்குஙகள். 

இவறறில் மு�ல் இரு மசொறகள் ஓமரழுத்்�க் மகொணை்வ. அடுத்� இரணடு 
மசொறகளும் மூனறு,  நொனகு எழுத்துக்ளக் மகொணை்வ. இ்வ அ்னத்தும் மபைொருள் 
�ருகினறன.

இவவொறு ஓர எழுத்து �னித்தும் ஒனறிறகும் த�றபைட்ை எழுத்துகள் ம�ொைர்நதும் வ்நது 
மபைொருள் �ருவது மசொல் எனபபைடும். ம�ொழி, பை�ம், கிளவி எனபைன மசொல் எனனும் மபைொருள் 
�ரும் தவறு மசொறகளொகும். 

இலக்கை மு்றபபைடி மபையரச்மசொல், வி்னச்மசொல், இ்ைச்மசொல்,  உரிச்மசொல்  எனச் 
மசொறகள் நொனகு வ்கபபைடும் எனபை்�  முன வகுபபில் கறறீரகள். அத�தபைொல் இலக்கிய 
வ்கயில் மசொறக்ள இயறமசொல், திரிமசொல், தி்சச்மசொல், வைமசொல் என நொனகு 
வ்கயொகப பிரிக்கலொம்.

இயறச�ொல் 

கைல், கபபைல், எழுதினொன, பைடித்�ொன ஆகிய மசொறக்ளக் கவனியுஙகள். இவறறின 
மபைொருள் இயல்பைொகதவ எளிதில் விளஙகுகிறது. இவவொறு எளிதில் மபைொருள் விளஙகும் 
வ்கயில் அ்�்ந� மசொறகள் இயறமசொறகள் எனபபைடும். இயறமசொல் மபையர, வி்ன, இ்ை, 
உரி ஆகிய நொனகு வ்கயிலும் வரும்.

(எ.கொ.)
�ண, மபைொன மபையர இயறமசொல்

நை்ந�ொன, வ்ந�ொன வி்ன இயறமசொல்

அவ்ன, அவனொல் இ்ை இயறமசொல்

�ொநகர உரி இயறமசொல்

திரிச�ொல்

வஙகூழ, அழுவம், சொறறினொன, உறுபையன ஆகிய மசொறக்ளக் கவனியுஙகள். 
இச்மசொறகள் இலக்கியஙகளில் பையினறு வரும் மசொறகளொகும். இ்வ மு்றதய கொறறு, 
கைல், மசொனனொன, மிகு்ந� பையன எனப மபைொருள் �ரும். இவவொறு கறதறொரக்கு �ட்டுத� 
விளஙகுவ�ொகவும் இலக்கியஙகளில் �ட்டுத� பையினறு வருபை்வயொகவும் அ்�யும் 
மசொறகள்  திரிமசொறகள் எனபபைடும். 
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திரிமசொல் மபையர, வி்ன, இ்ை, உரி ஆகிய நொனகு வ்கயிலும் வரும்.

(எ.கொ.)

திரிமசொறக்ள  ஒரு மபைொருள் குறித்� பைல  திரிமசொறகள் எனவும், பைல மபைொருள் குறித்� 
ஒரு திரிமசொல் எனவும் இருவ்கபபைடுத்�லொம்.

வஙகம், அம்பி, நொவொய் – எனபைன கபபைல்  எனனும் ஒதர மபைொரு்ளத் �ருவ�ொல் ஒரு 
மபைொருள் குறித்� பைல  திரிமசொறகள் எனபைர.

இ�ழ எனனும் மசொல் பூவின இ�ழ, உ�டு, கணணி்�, பை்னதயடு, நொளி�ழ ஆகிய பைல 
மபைொருள்க்ளத் �ருவ�ொல் பைல மபைொருள் குறித்� ஒரு திரிமசொல் எனபைர.

தித�ச் ச�ொல் 

சொவி, சனனல், பைணடி்க, இரயில் மு�லிய மசொறகள் �மிழில் வழக்கில் இரு்ந�ொலும் 
இ்வ �மிழச்மசொறகள் அல்ல. பிறம�ொழிகளில் இரு்நது வ்நது �மிழில் வழஙகி 
வருபை்வயொகும். இவவொறு வைம�ொழி �விர, பிற ம�ொழிகளில் இரு்நது வ்நது �மிழில் 
இைம்மபைறும் மசொறகள் தி்சச்மசொறகள் எனபபைடும்.

முறகொலத்தில் பைொணடிநொட்்ைத் �விர, �மிழநொட்டின பிற பைகுதிகளில் வழஙகிய 
தகணி(கிைறு), மபைறறம் (பைசு) தபைொனற மசொறக்ளயும் தி்சச்மசொறகள் எனதற வழஙகினர.

ைைச�ொல்

வருைம், �ொ�ம், க�லம், விைம், சக்கரம் மு�லிய மசொறகள் �மிழில் வழக்கில் 
இரு்ந�ொலும் இ்வ �மிழச்மசொறகள் அல்ல. இ்வ வைம�ொழி எனபபைடும் ச�ஸகிரு� 
ம�ொழிச்மசொறகள் ஆகும். இவவொறு வைம�ொழியிலிரு்நது வ்நது �மிழில் இைம்மபைறும் 
மசொறகள் வைமசொறகள் எனபபைடும்.

வைமசொறக்ளத் �றச�ம், �றபைவம் என இருவ்கயொகப பிரிபபைர.

க�லம், அலஙகொரம் என வைம�ொழியில் இருபபைது தபைொனதற �மிழில் எழுதுவ்�த் 
�றச�ம் எனபைர.  லக்ஷமி எனபை்� இலக்குமி எனறும், விஷம் எனபை்� விைம் எனறும் 
�மிழ எழுத்துகளொல் �ொறறி எழுதுவ்�ச் �றபைவம் எனபைர.

்கறபேதை ்கற்றபின்

நொளி�ழ மசய்திமயொன்ற எடுத்துக்மகொணடு அதிலுள்ள நொல்வ்கச் மசொறக்ளயும் 
வ்கபபைடுத்திப பைட்டியல் உருவொக்குக.

அழுவம், வஙகம் மபையரத் திரிமசொல்

இயம்பினொன, பையினறொள் வி்னத்  திரிமசொல்

அனன, �ொன இ்ைத்  திரிமசொல்

கூர, கழி உரித்  திரிமசொல்
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மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. எல்லொரக்கும் எளிதில் மபைொருள் விளஙகும் மசொல் ________.

  அ) இயறமசொல் ஆ)  திரிமசொல்   இ)  தி்சச்மசொல்   ஈ)  வைமசொல்

2. பைலமபைொருள் �ரும் ஒருமசொல் எனபைது ___________.

  அ)  இயறமசொல் ஆ)  திரிமசொல்   இ) தி்சச்மசொல்   ஈ)  வைமசொல்

3. வைம�ொழி எனறு அ்ழக்கபபைடும் ம�ொழி ___________.

  அ)  �்லயொளம் ஆ)  கனனைம்  இ)  ச�ஸகிரு�ம் ஈ)  ம�லுஙகு

மபைொருத்துக.

1. இயறமசொல் -  மபைறறம்

2. திரிமசொல் -  இரத்�ம்

3. தி்சச்மசொல் -  அழுவம்

4. வைமசொல் -  தசொறு

குறுவினொ

1. �ண, மபைொன எனபைன எவவ்கச் மசொறகள்? 

2. இயறமசொல்லின நொனகு வ்ககள் யொ்வ?

3. குஙகு�ம், க�லம் எனபைன எவவ்க வைமசொறகள்?

சிறுவினொ

1. இலக்கிய வ்கச் மசொறகள் எத்�்ன வ்கபபைடும்? அ்வ யொ்வ?

2. திரிமசொல்லின வ்ககள் குறித்து விளக்குக.

3. பைணடி்க, தகணி எனபைன எவவ்கச் மசொறகள்? விளக்குக.

சமொழிதய ஆள்்ைொம்!

கேடே. 

 கைறபையைம் ம�ொைரபைொன க்�க்ளப மபைரிதயொரிைம் தகட்டு �கிழக. 
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பினேரும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் கேசுே.

 கபபைல்களின வ்ககளும் பையனகளும். 

ச�கால்ை்க கேடடு எழுதுே.

1. மபைரு்நதிரளொன �க்க்ளயும் மபைொருள்க்ளயும் கபபைல்கள் ஏறறிச்மசல்லும்.

2. கொறறின உ�வியொல் மசலுத்�பபைடுபை்வ பைொய்�ரக் கபபைல்கள்.

3. வொனில் த�ொனறும் விணமீனகளின நி்ல்ய ்வத்துத் தி்ச்ய அறிவர.

4. ஆழகைல் வி்ந்�க்ளப பைறறி ஆய்வுகள் மசய்�ொர.

5. நொரதவ நொட்டின கைறக்ரயில் கணவிழித்த�ொம்.

அறிந்து ேயனேடுத்துகேகாம்.

 கொலம் மூனறு வ்கபபைடும். அ்வ 1. இற்ந� கொலம்  2. நிகழகொலம்  3. எதிரகொலம்.

1. நை்ந� மசய்லக் குறிபபைது இற்ந�கொலம். (எ.கொ.) பைொரத்�ொன, ஆடினொள், பைற்ந�து.

2. நைக்கும் மசய்லக் குறிபபைது நிகழகொலம். (எ.கொ.) பைொரக்கிறொன, ஆடுகினறொள், 
பைறக்கினறது.

3. நைக்கவிருக்கும் மசய்லக் குறிபபைது எதிரகொலம். (எ.கொ.) கொணபைொன, ஆடுவொள், 
பைறக்கும்.

ேடடஙேல்ள நிரப்புே.

்ைர்ச்ச�ொல் இ்றந்த்கொலம் நி்கழ்்கொலம் எதிர்்கொலம்

நை நை்ந�ொள் நைக்கிறொள் நைபபைொள்

எழுது

ஓடு

சிரி

பிடி

இறஙகு

சேகாருத்தமகான ேகாைம் அலமயுமகாறு  திருத்தி எழுதுே.

1. அமு�ன தநறறு வீட்டுக்கு வருவொன.

2. கண�ணி நொ்ள பைொைம் பைடித்�ொள்.

3. �ொடுகள் இபமபைொழுது புல் த�யும்.

4. ஆசிரியர நொ்ள சிறுத�ரவு நைத்தினொர.

5. நொஙகள் தநறறுக் கைறக்ரக்குச் மசல்கிதறொம்.
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சமொழி்யொடு விதையொடு

சேகாடு்கேப்ேடடுள்ள  குறிப்புேல்ள்க சேகாண்டு ேடடுலர எழுதுே.

பையைஙகள் பைலவ்க

 முனனு்ர – பையைத்தின த�்வ – �்ரவழிபபையைம்  – கைல்வழிப பையைம்  – 
வொனவழிப பையைம் – முடிவு்ர.

குறு்கசேழுத்துப் புதிர்.

பிறைசமகாழிச் ச�காறேளு்ககு இலையகான தமிழச் ச�காறேல்ள அறிகேகாம்.

1 2 3

4

5

6 7

8

9 10

11

12

13 14 15

இைமிருந்து ைலம்       ்மலிருந்து கீழ்

1. அச்சன 1.  அதிபைர

2. விஞஞொனம் 3.  ஆச்சரியம்

4.  பைரீட்்ச 7.  ஆரம்பைம்

10. லட்சியம் 12.  ச�ம்

ைலமிருந்து இைம் கீழிருந்து ்மல்

6. அபைொயம் 5.  ஆதி

8. த�கம் 9.  உத்�ரவு

13. சரித்திரம் 11. தினம்

14. சத்�ம் 15.  ச்நத�ொசம்
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நிற்க அதறகுத் த்க...

இதையத்தில் ்கொண்்க

என சேகாறுப்புேள...

1. கைல் �றறும் கைறக்ரயின தூய்்� கொபதபைன.

2. சுறறுச்சூழலுக்குத் தீஙகு �ரொ� மபைொருள்க்ளதய பையனபைடுத்துதவன.

ேலைச்ச�கால் அறிகேகாம்

கலஙக்ர விளக்கம்  - Light house      து்றமுகம் - Harbour    

மபைருஙகைல்  - Ocean புயல்   - Storm    

கபபைல் ம�ொழில்நுட்பைம் - Marine technology �ொலுமி  - Sailor

கைல்வொழ உயிரினம் - Marine creature நஙகூரம்  - Anchor 

நீரமூழகிக்கபபைல் - Submarine  கபபைல்�ளம்  - Shipyard

1. இ்நதியக் கபபைறபை்ையில் உள்ள தபைொரக்கபபைல்கள் பைறறிய மசய்திக்ள இ்ையத்தின 
மூலம் திரட்டுக.

2. கபபை்லக் குறிக்கும் தவறு மபையரக்ள இ்ையம் மூலம் திரட்டுக.

குறிப்புேல்ள்க சேகாண்டு ‘மகா’ எனனும் எழுத்தில் சதகாடஙகும்  ச�காறேல்ள்க ேண்டறிந்து 
ேடடஙேல்ள நிரப்புே.

1. முக்கனிகளுள் ஒனறு

2. கதிரவன �்றயும் தநரம்

3. மபைரு்நதிரளொன �க்கள் கூடும் நிகழவு

4. எழுத்துக்ள ஒலிக்க ஆகும் கொலஅளவு

5. அளவில் மபைரிய நகரம்
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இயல்

நொன்கு
ஓதுைது ஒழி்யல்

Ø ேல்விகய அலனத்திறகும் அடிப்ேலட எனேதலன உைர்தல்

Ø எளிய ேகாடல்ேல்ளச் சீர்பிரித்துப் ேடித்துப் சேகாருள புரிந்துசேகாளளுதல் 

Ø ேலத ேடி்ககும் ஆர்ேத்லத உருேகா்ககுதல்

Ø சமகாழியில் உள்ள எழுத்துேள ச�காறேள ஆகியேறறின ேடடலமப்லே அறிந்து 
ேயனேடுத்துதல்

்கற்றல் ்நொக்்கங்கள்
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இயல்

நொன்கு
இன்பேத்தமிழ்க் ்கல்வி

பை ொ ர தி � ொ ச ன  க வி ் �  எ ழு து வ � ற க ொ க த்  � ொ ் ள யு ம் 
எழுதுதகொ்லயும் எடுத்�ொர. எ்�பபைறறி எழுதுவது எனச் 
சி்நதித்�ொர. வொனம், ஓ்ை, கொடு, ம�னறல், �யில் தபைொனற 
இயற்கப மபைொருள்கள் எல்லொம் அவர கருத்்�க் கவர்ந�ன. 
எனினும் புரட்சிக்கவிஞரொகிய பைொதவ்ந�ர �மிழரின இனனல் 
தீரக்கும் வழி ஒன்றக் கவி்�யொகப பை்ைத்�ொர. அ்� நொமும் 

பைடித்துச் சு்வபதபைொம்.

்கவிததப்பேதை

ஏ்்டடுத்வதன் கவி ஒன்று ைவரந்தி்ட

 என்வ� எழு்தன்று ்ைான்�து ைான்

ஓவ்டயும் தாமவரப் பூக்களும் தஙகளின்

 ஓவியந் தீட்டுக என்றுவரக்கும்

காடும் கழனியும் கார்முகிலும் ைந்து

 கண்வைக் கைர்ந்தி்ட எத்தனிக்கும்

ஆடும் மயில நிகர் ்�ண்க்ைலலாம் உயிர்

 அன்பிவ�ச சித்திரம் ்ையக என்றார்

வைாவலக் குளிர்தரு ்தன்றல ைரும்�சுந்

 வதாவக மயிலைரும் அன்�ம் ைரும்

மாவலப் ்�ாழுதினில வமறறிவையில விழும்

 மாணிக்கப் �ரிதி காட்சி தரும்

வைவலச சுமந்திடும் வீரரின் வதாள உயர்

 ்ைற்�ன்று ்ைாலலி ைவரக என்னும்

வகாலஙகள யாவும் மவல மவலயாய ைந்து

 கூவி� என்வ�  – இைறறிவ்டவய

இன்�லிவல தமிழ் நொட்டினிவலயுளை

 என்தமிழ் மக்கள துயின்றிருந்தார்

அன்�வதார் காட்சி இரக்கமுண்்டாக்கி்யன்

 ஆவியில ைந்து கலந்ததுவை

இன்�த் தமிழ்க் கலவி யாைரும் கறறைர்

 என்றுவரக்கும் நிவல எயதி விட்்டால 

துன்�ஙகள நீஙகும் சுகம் ைரும் ்நெஞ்சினில

 தூயவம உண்்டாகிடும் வீரம் ைரும் !

-  �ாரதிதாைன்.
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ச�ொல்லும் சபேொருளும்

எத்�னிக்கும் –  முயலும்          பைரிதி  –  கதிரவன
மவறபு -  �்ல அனனத�ொர  –  அபபைடிஒரு
கழனி –  வயல்                              கொரமுகில்  –  �்ழத�கம்
நிகர  –  ச�ம்                               துயினறிரு்ந�ொர  –  உறஙகியிரு்ந�ொர

பேொைலின் சபேொருள்

கவி்�  எழு� ஏடு ஒனறு எடுத்த�ன. என்னக் கவி்�யொக எழுதுக எனறு வொனம் 
கூறியது. நீதரொ்ையும் �ொ�்ர �லரகளும் எஙக்ளக் கவி ஓவிய�ொகத் தீட்டுக எனறன. 
கொடும் வயல்களும்  கருநிற த�கஙகளும் என கணக்ளக் கவர்நது, கவி்�யில் இைம்மபைற 
முயனறன. ஆடும் �யில் தபைொனற மபைணகள் அனபி்னக் கவி்�யொக எழுதுக எனறனர. 

தசொ்லயின குளிர்ந� ம�னறல் வ்ந�து. பைசு்�யொன த�ொ்க்யயு்ைய �யில் வ்ந�து. 
அனனம் வ்ந�து. �ொணிக்கம் தபைொல் ஒளி வீசி �ொ்லயில் த�றகுத் தி்சயில் �்றகினற 
கதிரவனும் வ்ந�ொன. தவல் ஏ்நதிய வீரரகள், �்ல தபைொனற எஙகளது த�ொள்களின 
அழகி்ன எழுதுஙகள் எனறனர. இவவொறு  அழகிய கொட்சிகள் எல்லொம் மபைரு்நதிரளொக   
வ்நது �ஙக்ளக் கவி்�யொக எழுது�ொறு கூறின. 

 ஆனொல் துனபைத்தில் கிைக்கும் என �மிழநொட்டு �க்கள் அறியொ்�யில் தூஙகிக் 
கிைக்கிறொரகள். அ்ந�க் கொட்சி என �னத்தில் இரக்கத்்� உணைொக்கி என உயிரில் வ்நது  
கல்நது விட்ைது.  இத்துனபைம் நீஙக அ்னவரும் இனபைத்�மிழக் கல்வி்யக் கறறவரகள் 
எனனும் நி்ல ஏறபைை தவணடும். அ்நநி்ல ஏறபைட்ைொல் வொழவில் துனபைஙகள் நீஙகிடும். 
மநஞசில் தூய்்� உணைொகிடும். வீரம் வரும்.

நூல் சைளி

்கவிஞர்,  இதழாைர் ,  தமிழாசிரியர் எைப் ்னமு்க 

ஆற்றல் ப்காண்்டவர் ்ாரதிதாென. இவர் ்கவினத, 

்கனத, ்கடடுனர, ொ்ட்கம் ஆகியவறன்றப் ்ன்டப்்தில் 

வல்்வர். ்ாண்டியன ்ரிசு, அழகின சிரிப்பு, இனெயமுது, இருண்்ட 

வீடு, குடும்் விைககு, ்கண்ணகி புரடசிக ்காப்பியம் உள்ளிட்ட ்் 

நூல்்கனை எழுதியுள்ைார். இவர் எழுதிய பிசிராநனதயார் எனனும் 

ொ்ட்கநூலுககுச் ொகிததிய அ்கா்டமி விருது அளிக்கப்்ட்டது.

்ாரதிதாென ்கவினத்கள்  எனனும் பதாகுப்பிலிருநது தமிழ்ப்ய்று எனனும் தன்ப்பில் உள்ை  

்ா்டல்  இங்குப் ்ா்டைா்க னவக்கப்்டடுள்ைது.

1. இயற்கக்கொட்சி  குறித்து நொனகு வரிகளில் கவி்� எழுதுக.

2. ’�ொய்ம�ொழி வழிக் கல்விதய சிற்ந�து’  எனபைது குறித்து வகுபபில் கல்நது்ரயொடுக.

்கறபேதை ்கற்றபின்
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சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1.  மபைணகளுக்கு  நிகரொகப பைொரதி�ொசன கூறுவது________.

  அ) �யில் ஆ) குயில்  இ) கிளி        ஈ) அனனம்

2. பினவருவனவறறுள் ‘ �்ல’்யக் குறிக்கும் மசொல்

  அ) மவறபு ஆ) கொடு    இ) கழனி         ஈ) புவி 

3. ’ஏமைடுத்த�ன’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _______.

  அ) ஏமைடு + த�ன                ஆ) ஏட்டு + எடுத்த�ன 

  இ) ஏடு + எடுத்த�ன            ஈ) ஏ + மைடுத்த�ன

4. ‘துயினறிரு்ந�ொர’  எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது  _______.

  அ) துயினறு + இரு்ந�ொர  ஆ) துயில் + இரு்ந�ொர  

   இ) துயினறி + இரு்ந�ொர  ஈ) துயின + இரு்ந�ொர

5. எனறு + உ்ரக்கும் எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க்  கி்ைக்கும் மசொல் ________.

       அ) எனறுஉ்ரக்கும்   ஆ) எனறி்ரக்கும்  

  இ) எனற்ரக்கும்   ஈ) எனறு்ரக்கும்

மபைொருத்துக .

 1. கழனி  - கதிரவன

 2. நிகர  - த�கம்

 3. பைரிதி  - ச�ம்

 4. முகில்  - வயல்

குறுவினொ

1. பைொரதி�ொசனின �னத்்�க் கவர முயனற இயற்கப மபைொருள்கள் யொ்வ?

2. �மிழ ம�ொழிக்கல்வி பையில்வ�ொல் உணைொகும் நன்�கள் எ்வமயனப பைொரதி�ொசன 
குறிபபிடுகிறொர?

சிறுவினொ

  ’இனபைத்�மிழக் கல்வி’ - பைொைலின ்�யக்கருத்்� உஙகள் மசொ்ந� ந்ையில் எழுதுக.  

சி்ந�்ன வினொ 

 �மிழ ம�ொழிக்கல்வி பையில்வ�ொல் ஏறபைடும் நன்�களொக நீஙகள் கருதுவனவற்றத்   
ம�ொகுத்து எழுதுக.

மதிபபீடு
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இயல்

நொன்கு
்கல்வி அை்்க அைகு

�னி�ரகள் �ஙக்ள அழகுபைடுத்திக் மகொள்ள எணைறற 
அணிகலனக்ளப பையனபைடுத்துகினறனர. அ்வ �ஙகம், 
மவள்ளி தபைொனற வி்ல�திபபு மிக்க உதலொகஙகளொல் 
மசய்யபபைட்ை்வயொக உள்ளன. ஆனொல் உண்�யிதலதய 
�னி�னுக்கு அழ்கயும் உயர்வயும் �ரக்கூடிய  அணிகலன 
எது எனறு அறிதவொம்.

்கவிததப்பேதை

ச�ொல்லும் சபேொருளும்

 கலன  –  அணிகலன  முறற  –  ஒளிர

கறவறார்க்குக் கலவி நெலவ� கல�லலால

மறவறார் அணிகலம் வைண்்டாைாம் - முறற

முழுமணிப் பூணுக்குப் பூண்வைண்்டா யாவர

அழகுக்கு அழகு்ைய ைார்*

  -குமரகுரு�ரர்

பேொைலின் சபேொருள்

ஒளிரும் �ணிகளொல் மசய்யபபைட்ை அணிகலனுக்கு த�லும் அழகூட்ை தவறு 
அணிகலனகள் த�்வயில்்ல. அதுதபைொலக் கல்வி கறறவரக்கு அவர கறற கல்விதய அழகு 
�ரும்.   ஆ்கயொல் அழகு தசரக்கும் பிற அணிகலனகள் அவருக்குத் த�்வயில்்ல. 

நூல் சைளி

கு ை ர கு ரு ் ர ர்  ் தி ய ை ழ ா ம்  நூ ற ்ற ா ண் ன ்ட ச் 

யெர்நதவர். தமிழ்பைாழிககுப் ப்ருனை யெர்ககும் ்் 

சிறறி்ககியங்்கனை இவர் ்ன்டததுள்ைார்.  ்கநதர் 

்கலிபவண்்ா, ்கயின்க ்க்ம்்்கம், ெ்க்்க்ாவல்லி ைான், 

மீைாடசியம்னை பிள்னைததமிழ், முததுககுைாரசுவாமி பிள்னைததமிழ் 

ஆகியை அவறறுள் சி்வாகும். 

ைக்களின வாழ்வுககுத யதனவயாை நீதி்கனைச் சுடடிக்காடடுவதால் இநநூல் நீதிபெறி 

விைக்கம் எைப் ப்யர் ப்ற்றது. ்க்டவுள் வாழ்தது உட்்ட 102 பெயயுள்்கள் இநநூலில் 

உள்ைை. இநநூலின  ்தினமூன்றாம் ்ா்டல் ெைககுப் ்ா்டப்்குதியா்கத தரப்்டடுள்ைது. 
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1. கல்வி குறித்து வழஙகபபைடும் பைழம�ொழிக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக. 

2. பிற நூல்களில் இைம்மபைறற கறதறொரின சிறபபுக்ளக் கூறும் பைொைல்க்ளத் 
ம�ொகுத்து எழுதுக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. கறறவருக்கு அழகு �ருவது ________.

      அ) �ஙகம் ஆ) மவள்ளி            இ) ்வரம் ஈ) கல்வி

2.   'கலனல்லொல்' எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ________.

       அ) கலன + லல்லொல்   ஆ) கலம் + அல்லொல் 

  இ) கலன + அல்லொல்    ஈ) கலன +  னல்லொல்

மசொறமறொைரில் அ்�த்து எழுதுக.

1. அழகு  __________________________________________

2. கறறவர  __________________________________________

3. அணிகலன  __________________________________________

குறுவினொ

 யொருக்கு அழகு மசய்ய தவறு அணிகலனகள் த�்வயில்்ல?

சிறுவினொ

  நீதிமநறி விளக்கபபைொைல் கூறும் கருத்துக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக. 

சி்ந�்ன வினொ 

 கல்வியின பையனகளொக நீஙகள் கருதுவனவற்ற எழுதுக.

மதிபபீடு
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உலகில் பைலவ்கயொன மசல்வஙகள் உள்ளன. அவறறுள் 
அழியொ� மசல்வம் கல்விச் மசல்வம் ஆகும். பிற மசல்வஙகள் 
அ்னத்தும் அழியும் �ன்�யு்ையன. கல்வி கறபை�றகுக் கொல 
எல்்ல இல்்ல. கல்வியின இனறிய்�யொ்�, கறக தவணடிய 
நூல்கள்,  கறகும் கொல அளவு ஆகியவற்றக் குறித்து அறி்நது 
மகொள்தவொம்.

இயல்

நொன்கு
ைொழ்விக்கும் ்கல்வி

உதரநதை உல்கம்

உலகிலுள்ள உயிரினஙகளுள் �னி�பபிறவி �னித்�ன்� உ்ையது. ஏமனனறொல் 
�னி�ப பிறவிக்குத்�ொன எதிரகொலம் மசொல்ல முடியொது. ஒரு வொ்ழக்கனறு ்வத்�ொல் 
அஃது எதிரகொலத்தில் வொ்ழ�ர�ொகி வொ்ழயி்ல, வொ்ழபபூ,  வொ்ழக்கொய், 
வொ்ழபபைழம், வொ்ழத்�ணடு ஆகியவற்றத் �ரும் எனறு ்வக்கும்தபைொத� மசொல்லலொம். 
ஒரு பைசு�ொடு கனறு ஈனறொல் அஃது எதிரகொலத்தில் பைொல் �ரும் எனறு மசொல்லிவிைலொம். 
�னி�ன எதிரகொலத்தில் எனன ஆவொன எனறு மசொல்லதவ முடியொது. அ�னொல்�ொன இஃது 
அரு்�யொன பிறவி.

ஒரு வீட்டில்  குழ்ந்� பிற்நது அக்கம்பைக்கத்தில் இருபபைவரகள் எனன குழ்ந்� 
பிற்நதிருக்கிறது எனறு தகட்ைொல்,  ஆணகுழ்ந்� அல்லது மபைணகுழ்ந்�  எனறு�ொன 
மபைறற �ொய் மசொல்லுவொள். அபபைடி இல்லொ�ல் ஒரு �ொவட்ை ஆட்சியர பிற்நதிருக்கிறொர 
எனறு மசொல்ல முடியு�ொ? �கொத்�ொ கொ்நதி பிற்ந� உைதன அவரது �ொயொர புத்திலிபைொயிைம் 
தபைொய் அக்கம் பைக்கத்தில் இரு்ந�வரகள் ’எனன குழ்ந்�?’ எனறு தகட்ைொரகள். ஆண 
குழ்ந்� எனறு�ொதன அ்ந� அம்�ொ மசொல்லி இருபபைொர. அபபைடி இல்லொ�ல் ”இபதபைொது�ொன 
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�கொத்�ொ கொ்நதியடிகள் பிற்நதிருக்கிறொர. உஙகளுக்மகல்லொம் சு�்நதிரம் வொஙகிக் 
மகொடுக்கப தபைொகிறொர” எனறொ மசொல்லியிருபபைொர? 

்கொலமறிதல்

உலகில் மிகவும் அரு்�யொனது எனனமவனறொல் அது கொலம்�ொன. �றற்வ 
எல்லொம் தபைொனொல் வரும். கொலமும் தநரமும் தபைொனொல் வரொது. த�்ச நொறகொலி தபைொனொல் 
வரும். ஆனொல் த�ரவு தநரத்தில் ஒரு ்பையன நொனகு நொள்க்ள வீைடித்து விட்ைொல் 
தபைொனது தபைொனது�ொன. இனமனொரு �ொைவனிைத்திதல கைன தகட்க முடியொது. ”ஒரு 
நொலு நொள் இரு்ந�ொல் மகொடுைொ! �னபபைொைம் பைணணிவிட்டுத் திரும்பைத் �்நது விடுகிதறன” 
எனமறல்லொம் தகட்க முடியொது. இ�றகொகத்�ொன கொல�றி�ல், கல்வி எனனும் இரணடு 
அதிகொரஙக்ளயும் திருவள்ளுவர எழுதியுள்ளொர.

அழியொச்ச�ல்ைம்

இ்ந� உலகத்தில் எல்லொச் மசல்வமும் �்ற்நதுவிடும்; அழி்நதுவிடும். நொன மவளியூர 
மசனறதபைொது நணபை்ரக் தகட்தைன, ”இருபைது இருபைத்்�்நது ஆணடுகளுக்கு முனதன 
இஙதக ஒரு மபைரிய ஆல�ரம் இரு்ந�த�, அஃது எஙதக?” எனறு. ”அது புயல் கொறறிதல 
விழு்நது விட்ைது” எனறு மசொனனொர. அஃது அழிகிற மசல்வம். ”அஙதக ஒரு மபைரிய கட்ைைம் 
இரு்ந�த�, அஃது எஙதக?” எனறு தகட்தைன. ”அது �்ழ மபைய்து இடி்நது விட்ைது” எனறு 
பைதில் வ்ந�து. இதுவும் அழிகிற மசல்வம். 

நொம் தபைசும் தபைொது, ”அத�ொ தபைொகிறொதர, அவர பைத்து ஆணடுகளுக்கு முனதன இரணடு 
இலட்ச ரூபைொய் ்வத்திரு்ந�ொர. இபதபைொது எல்லொம் மசலவொகிபதபைொய் இரணடு ரூபைொய் கைன 
தகட்கிறொர” எனறு மசொல்தவொம். இஃது அழிகிற மசல்வம். கல்வி அபபைடிபபைட்ை�னறு. ”அத�ொ 
தபைொகிறொதர அவர பைத்து ஆணடுகளுக்கு முனதன பைட்ைம் மபைறறிரு்ந�ொர. இபதபைொது எல்லொம் 
மசலவொகிபதபைொய் மவறும் பைத்�ொம் வகுபபு ஆகி விட்ைொர” எனறு மசொல்ல �ொட்தைொம். 
ஏமனனறொல் கல்வி அழியொ�து. அ�னொல்�ொன,

“வகடில விழுச்ைலைம் கலவி ஒருைறகு 

மா்டலல மறவற யவை” 

எனறு வள்ளுவர கூறுகிறொர.

ஒளிவிைக்கு

கல்வி ஓர ஒளிவிளக்கு. அ�ொவது இருக்கும் இைத்்� ஒளி�ய�ொக ஆக்குவது. 
அ�னு்ைய குறிபபு எனனமவனறொல் ஒருவன கறறுவிட்ைொல், அபபைடிக் கறற கல்வி்யப 
பைலருக்கும் அளிக்க தவணடும்.  அபபைடிப பைலருக்கும் ஒளி �ருவது�ொன கல்வி. கல்வி 
இல்லொ� நொடு விளக்கில்லொ� வீடு. விளக்கில்லொ� வீட்டில் யொர குடியிருபபைொரகள்? வீடு 
இருட்ைொக இருக்கும். அதுதபைொல்  கல்வி இல்லொ� குடும்பைத்்� யொரும் �திக்க�ொட்ைொரகள்.

்கற்றைரும் ்கல்லொதைரும்

கல்வியறிவு இல்லொ�வரக்ளத் திருவள்ளுவர தபைொல் கு்ற கூறியவர தவறு யொரும் 
இல்்ல. 

விலங்காடு மக்கள அவ�யர் இலஙகுநூல

கறறாவராடு ஏவ� யைர்
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எனனும் திருக்குறளில் கல்வியறிவு இல்லொ�வ்ன விலஙகு எனகிறொர. ஏன விலஙகு 
எனறு மசொனனொர? அது மசொனனொல் தகட்கொது. �ொடு ஒனறு ம�ருவில் வருகிறது எனறு 
்வத்துக்மகொள்ளுஙகள். அ்ந� �ொட்்ைப பைொரத்து, ”நொன வீட்டுக்குப தபைொகிதறன. என 
பினனொதலதய வொ” எனறொல் வரு�ொ? நம்கூை அது வருவ�றகுக் ்கயில் பைச்்சபபுல் 
்வத்துக்மகொணடு கொட்ைதவணடும். அது �ட்டுமில்லொ�ல் விலஙகு நல்ல மசயல்க்ளத் 
�ொனொகச் மசய்யொது. 

ஒரு பைசு�ொடு இருக்கிறது. ஒரு மபைொரு்ள உருட்ை தவணடும் எனறொல் அது �ொனொகதவ 
தபைொய் உருட்டிவிடும். ஒருமபைொரு்ள உ்ைக்க தவணடும் எனறொல் �ொனொகதவ தபைொய் 
உ்ைத்துவிடும். ஓர ஆ்ள முட்ை தவணடும�னறொல் �ொனொகதவ தபைொய் முட்டிவிடும். 
இவவளவும் மகட்ை மசயல்கள். இவவளவும் மசய்� அ்ந�ப பைசு�ொடு பைொல் மகொடுபபைது நல்ல 
கொரியம். ஆனொல் அ்�த் �ொனொகக் மகொடுக்கொது. �ொனொகதவ நம் வீட்டிறகுள் வ்நது, ‘எஙதக 
மசொம்்பைக் கொதைொத�?’ எனறு அதுவொகதவ எடுத்து வ்நது பைொ்லக் மகொடுத்து விட்டுப 
தபைொகொது. நல்ல மசய்ல �னி�ன �ொனொகச் மசய்ய தவணடும் எனகிறொர வள்ளுவர. 
இனமனொருவர வ்நது மசொல்ல தவணடும் எனறு கொத்திருக்கக் கூைொது. நனறினபைொல் 
உய்பபைது அறிவு எனறு வள்ளுவர இ�றகொகத்�ொன மசொனனொர. அ்ந� அறி்வப மபைற 
உ�வுவது கல்வி.

்கல்வியும் பேள்ளியும்

கல்வி கறபை�றகொகதவ குழ்ந்�க்ளப பைள்ளிக்கு அனுபபுகிதறொம். பைள்ளிக்கூைத்தில் 
ஆசிரியரகள் இருக்கிறொரகள். அவரகளொல்�ொன இளம்பிள்்ளக்ள நல்ல குடி�க்களொக 
உருவொக்க முடியும். �ொைவரகளில் எத்�்னதயொ �ருத்துவரகள் இருபபைொரகள். 
எத்�்னதயொ மபைொறியியலொளரகள் இருபபைொரகள். எத்�்னதயொ அறிவியல் அறிஞரகள் 
இருபபைொரகள். அ்�க் கணடுபிடித்துச் மசொல்பைவரகள் ஆசிரியரகள். அ்� தநொக்கிச் 
மசலுத்துவ�றகொகத்�ொன ஆசிரியரகள் இருக்கிறொரகள்.

ந�து எதிரகொலத்்� உருவொக்கும் பைள்ளிக்குக் தகொயில் எனறு மபையர ்வத்�ொர 
பைொரதியொர. ”பைள்ளித் �ல�்னத்தும் தகொயில் மசய்குதவொம்; எஙகள் பைொர� த�சம�னறு 
த�ொள்மகொட்டுதவொம்” எனறொர. ஏன அபபைடிச் மசொனனொர பைொரதி? ஏமனனில் கல்விக் 
கூைஙகளில்�ொன குழ்ந்�களின எதிரகொலம் நிரையிக்கபபைடுகிறது. �ொைவரகள் 
எல்தலொரும் எதிரகொலத்திதல த�்�களொக ஆகதவணடும். இ்ந� உலகத� தபைொறறக்கூடிய 
அறிஞரகளொக ஆகதவணடும். அ�றகொகத்�ொன தகொயில்களொகிய பைள்ளிக்கூைஙகளில் 
குழ்ந்�க்ளக் மகொணடு வ்நது விடுகிதறொம்.

ஓர ஆசிரிய ர எல்லொ  �ொைவரகளுக்கும் பைொைம் மசொல்லிக் மகொடுத்�ொர . 
அவரகமளல்லொம் பைத்�ொம் வகுபபு, பைனனிரணைொம் வகுபபு எனறு பைடித்து மவறறி 
மபைறறொரகள். அ�றகுப பிறகு இ்ந� ஆசிரியர எனன மசய்வொர? அவரகளுக்மகல்லொம் 
வொழத்துக் கூறி, ’நீஙகள் எல்லொம் த�தல நனறொகப பைடித்துக் கல்லூரியில் மகட்டிக்கொரன 
எனறு மபையர வொஙகுஙகள்’ எனறு மசொல்லித்�ொன அனுபபுவொர. அபபைடியில்லொ�ல் 
அவரகளுக்குச் மசொல்லிக் மகொடுத்�்� எல்லொம் திருபபியொ தகட்பைொர? ’எனனிைம் இரு்ந� 
கல்வி்ய எல்லொம் உஙகளுக்குச் மசொல்லிக் மகொடுத்து விட்தைன. எல்லொக் கல்வி்யயும் 
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நீஙகதள எடுத்துக்மகொணடு தபைொய்விட்ைொல் அடுத்து வருபைவரகளுக்கு நொன எபபைடிச் 
மசொல்லிக் மகொடுபதபைன?  நொன மசொல்லிக்மகொடுத்� கல்வி்ய எல்லொம் திருபபி மகொடுஙக’ 
எனறொ தகட்பைொர? தகட்க�ொட்ைொர. ஏமனனறொல் கல்வியொனது மகொடுக்கக் மகொடுக்க வளரும்.  
பைைம் மகொடுக்கக் மகொடுக்க கு்றயும்.

்கற்க ்க�ை்ற

பைடிக்க தவணடிய நூல்க்ளயும் நனகு ஆரொய்்நது த�ர்நம�டுத்துப பைடிக்க தவணடும். 
சிலர பைத்துப புத்�கஙகள் எழுதுகிறொரகள். சிலர ஐம்பைது புத்�கஙகள் எழுதுகிறொரகள். 
ஆனொல் திருவள்ளுவர வொழநொள் முழுக்க ஒதர ஒரு நூல்�ொன எழுதி இருக்கிறொர. அபபைடி 
எனறொல் எவவளவு சி்நதித்துச் சி்நதித்து எழுதி இருக்க தவணடும்!

சில நூல்க்ளப பைறறிச் சி்ந�்ன மசய்யதவ தவணைொம். சில நூல்கள் பைடித்�வுைதனதய 
விளஙகும். சில நூல்க்ளப பைடித்து விட்டு ஆழ�ொகச் சி்நதிக்க தவணடும். பூமியிதல 
வி்ளகினற மபைொருள்களில் சில பூமிக்கு த�தலதய வி்ளயும். கத்�ரிக்கொய், வொ்ழக்கொய், 
கீ்ர இ்வமயல்லொம் பூமிக்கு த�தல வி்ளயும். சில �ணணுக்குள்தளதய உணைொகி 
இருக்கும். அவற்ற நொம்�ொன த�ொணடி எடுக்க தவணடும். அதுதபைொல நொம் பைடிக்கும் 
நூல்களில் சிலவற்ற ஒரு மு்ற பைடித்�ொல் தபைொ�ொது. மீணடும் மீணடும் ஆழ்நது 
பைடித்�ொல்�ொன அ�ன மபைொருள் விளஙகும். அபபைடிபபைட்ை நூல்க்ள ஆழ்நது ஆரொய்்நது 
பைடிக்க தவணடும். அ�னொல்�ொன திருவள்ளுவர ’கறக - கசைற – கறபை்வ’ எனறு 
மசொனனொர. எ்�ப பைடிக்க தவணடுத�ொ அ்�த்�ொன பைடிக்க தவணடும். எனதவ, நொம் 
வொழநொள் முழுவதும் கறதபைொம்; கறக தவணடியவற்றக் கறதபைொம்; நூலின உட்மபைொரு்ள 
உைர்நது கறதபைொம்; அ�னபைடி நை்நது வொழவில் உயரவ்ைதவொம்.

நூல் சைளி

தி ரு க கு ்ற ள்  வ கு ப் பு ்க ள்  ெ ்ட த தி யு ம்  ப த ா ்ட ர் 

பொறப்ாழிவு்கள் நி்கழ்ததியும் திருககு்றனைப் ்ரப்பும் 

்ணி பெயதவர் திருககு்றைார் வீ. முனிொமி. ென்கச்சுனவ 

ததும்பும் தைது ய்ச்ொல் ைக்கனைக ்கவர்நதவர் இவர். வள்ளுவர் 

உள்ைம், வள்ளுவர் ்காடடிய வழி, திருககு்றளில் ென்கச்சுனவ 

உள்ளிட்ட ்் நூல்்கனை எழுதியுள்ைார்.  உ்்கப்ப்ாதுைன்ற 

திருககு்றள் உனர விைக்கம் எனனும் இவரது நூல் ப்ரும் பு்கழ் 

ப்ற்றது. இக்கடடுனர சிநதனைக ்கைஞ்சியம் எனனும் இவரது 

நூலிலிருநது பதாகுததுத தரப்்டடுள்ைது. 

கல்வி ம�ொைரபைொன பைொைல் வரிக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.

(எ.கொ.) கல்வி க்ரயில; கறபைவர நொள் சில.

்கறபேதை ்கற்றபின்
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சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. கொலத்தின அரு்�்யக் கூறும்  திருக்குறள் அதிகொரம் ______.

   அ)  கல்வி          ஆ) கொலம் அறி�ல்  இ) வி்னயறி�ல்          ஈ) �டியின்�

2. கல்வியில்லொ� நொடு ________ வீடு.

  அ)  விளக்கில்லொ�   ஆ)  மபைொருளில்லொ�

  இ)  க�வில்லொ�   ஈ)  வொசலில்லொ�

3.  ‘பைள்ளித் �ல�்னத்தும் தகொயில் மசய்குதவொம்’ எனறு பைொடியவர ________.

  அ)  திருக்குறளொர   ஆ)  திருவள்ளுவர     
இ) பைொரதியொர   ஈ)  பைொரதி�ொசன

4.  ‘உயரவ்ைதவொம்’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ________.

      அ)  உயர + வ்ைதவொம்   ஆ)  உயர + அ்ைதவொம்

      இ)  உயரவு + வ்ைதவொம்   ஈ)  உயரவு + அ்ைதவொம்

5.  இ்வ + எல்லொம் எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் _______.

  அ)  இ்வஎல்லொம்   ஆ)  இ்வமயல்லொம்        
இ) இதுமயல்லொம்   ஈ)  இவமயல்லொம்

மசொறமறொைரில் அ்�த்து எழுதுக.

1. மசல்வம்     2. இள்�பபைருவம் 3. த�ர்நம�டுத்து

குறுவினொ

1. �னி�ப பிறவிக்கும்  பிற உயிரினஙகளுக்கும் இ்ைதய உள்ள தவறுபைொடு யொது?

2. கல்வி அறிவு இல்லொ�வரகள் பைறறி வள்ளுவர கூறுவது யொது?

3. நூல்க்ள எவவொறு பைடிக்க தவணடும்?

சிறுவினொ

1. கல்விதய அழியொ� மசல்வம் எனபை்� விளக்குக.

2. கல்வி்யயும் விளக்்கயும் திருக்குறளொர எவவொறு ஒபபிடுகிறொர?

சி்ந�்ன வினொ 

 நல்ல நூலின இயல்புகளொக நீஙகள் கருதுவன யொ்வ?

மதிபபீடு
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இயல்

நொன்கு பேள்ளி மறுதி்றபபு

விரிைொனம்

ஒவமவொரு �னி�னுக்கும் சில கை்�கள் உணடு. அ்வ 
�னி�னின ஒவமவொரு பைருவத்திறகும் ஏறபை �ொறுபைடும். 
இள்�பபைருவம் கல்விக்கு உரியது. எனதவ�ொன இள்�யில் 
கல் எனறு ஔ்வயொர கூறினொர.  இள்�யில் கறகும் 
கல்வி ஒருவ்னச் சொனதறொனொக உருவொக்கும்.  எ ்ந�க் 
கொரைத்திறகொகவும் கல்வி கறபை்�க் �விரக்கக் கூைொது எனபை்� 
உைரத்தும் க்� ஒன்றப பைடிபதபைொம்.

பைள்ளி �றுதிறபபுக்கு இரணடு நொள்கள்  இரு்ந�ன. �திவொைனுக்குக்   தகொ்ை 
விடுமு்ற ஒனற்ர �ொ�மும் ஓடி விட்ைது.

தபைரு்நது நிறுத்�ம் கூட்ைத்�ொல் நிரம்பி வழி்ந�து. “எனன சி்ந�்னயைொ, �தி?” 
�திவொைனின த�ொ்ளத் ம�ொட்ைபைடி தகட்ைொன கவின. சிறுவரகளொல் நிரம்பி வழி்ந�து 
த பை ரு ்ந து  நி று த் � ம் .  “ ம ர ண டு 
நொள்தல பைள்ளி திறக்கப தபைொகுது” 
எனறொன �திவொைன. 

“பைள்ளிக்குப தபைொகணும்ஙகற 
கவ்லயொ?”

 “ க வ ் ல யி ல் ல ை ொ ,  மு டி வு 
பைணைனும்”

“எனன முடிவு?”

“பைள்ளிக்குப தபைொற�ொ, இல்தல 
பினனலொ்ை நிறுவனத்துக்குப 
தபைொற�ொனனு..”

“நொஙமகமளல்லொம் பினனலொ்ை நிறுவனத்துக்குத்�ொன. நொன முடிவு பைணணிட்தைன” 
எனறொன கவின.

“எனக்குக் குழபபைம்”

“எனனைொ குழபபைம்? வொரொவொரம் சம்பைளம். தி்ரபபைைம் பைொக்கக் கொசு கி்ைக்குது. 
சொயஙகொல�ொனொ பைதரொட்ைொ.. இ்ையில தபைொணைொ… வீட்ல யொரும் திட்ைறதும் இல்தல. 
�கிழச்சியொத்�ொதன இருக்தகொம். இ்ந� �கிழச்சி தபைொதும்”
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தகொ்ை விடுமு்ற ம�ொைஙகியதபைொதும் இ்ந�க் குழபபைம் �திவொைனுக்கு இரு்ந�து. 
நொ்ல்நது நொள்கள் அக்கொவீடு, அத்்� வீடு தபைொய் வ்ந�ொன. ம�ொ்லக்கொட்சி பைொரத்துப 
மபைொழுது தபைொக்கினொன.

நணபைன கவின ஒரு நொள் அ்ழத்�ொன. ”சும்�ொ�ொதன இருக்தக. வொைொ பினனலொ்ை 
நிறுவனத்துக்குப தபைொகலொம். புதிய உ்ைகள், எழுதுதகொல்கள், குறிபதபைடுகள், 
வொஙகப பைைம் சம்பைொதிச்சுருதவ. இ்ந� விடுமு்றயிதல வீட்தலயும் சு்�யொ இருக்க 
தவணடியதில்தல.. பினனலொ்ை நிறுவனத்துக்கு ஆளு தவணும். வொைொ..” எனறொன.

சரி எனறு தசர்நதுவிட்ைொன.  ஒனற்ர �ொ�ஙகள் ஓடிவிட்ைன. பினனலொ்ை நிறுவன 
தவ்ல புதுசொக இரு்ந�து. ஆ்ைக்ள அடுக்கிக் கட்டும் தவ்ல�ொன.

சனிக்கிழ்� வொரச் சம்பைளம். பைத்து �ணிக்கும் பிறபைகலிலும் வ்ை, த�நீர. இரவில் 
பைதரொட்ைொ, த�ொ்ச எனறு சு்வயொகச் சொபபிை முடி்ந�து. அம்�ொ அவனது சம்பைளப 
பைைத்்�ப பைத்திர�ொக ்வத்திருபபை�ொய்ச் மசொனனொர. மசலவழி்நது தபைொயிரு்ந�ொலும் 
மகொடுத்துவிடுவொர. பைள்ளி திறக்கும்தபைொது நல்லொ மசலவு மசய்யலொம். 

நல்ல சம்பைளம் கி்ைக்கிறது. பினனலொ்ைக்குத் த�்வ மிகுதியொக இருக்கிறது. எனதவ 
தவ்லக்குக் கு்றவில்்ல. 

அதிகொரிகள் ஆய்வுக்கு வரும்தபைொது மவளியில் அனுபபி விடுகிறொரகள். ஒரு தவ்ள 
கணடுபிடித்துவிட்ைொல், வயது பைதி்ன்நது எனறு மசொல்லச் மசொனனொரகள். பினனலொ்ை 
நிறுவனத்துக்குப தபைொய்க்மகொணதை இரு்ந�ொல் அவனும் குழ்ந்�த் ம�ொழிலொளி�ொன. 
வொழக்்க முழுவதும் ம�ொழிலொளி�ொன எனபைது நி்னவுக்கு வ்ந�து.

ம�ொழிலொளியொக இருபபைது தகவலம் இல்்ல. ஆனொல், பைடிக்கிற வயதில் தவ்ல 
த�்வயொ? �ருத்துவர, மபைொறியொளர, மவளிநொட்டு தவ்ல எனறு அவனுக்குள்ளும் 
கனவுகள் இரு்ந�ன.

பைடித்�ொல் தவறு தவ்ல பைொரக்கலொம். அதிக�ொன சம்பைளம் கி்ைக்கும்.  பைடித்துவிட்டுச் 
மசொ்ந��ொகத் ம�ொழிலும் மசய்யலொம். அபபைடி இல்லொ�ல் இ்ந� வயதிலிரு்நது 
ம�ொழிலொளியொகதவ வொழக்்க்யக் கைத்துவ�ொ? சி்நதித்�ொன. 

கல்வியறிவு மு�ன்�யொனது. ஒரு பைட்ை�ொவது வொஙக தவணடும். எதிரில் 
இரு்ந� விளம்பைரபபைல்க கணணில் பைட்ைது. அதில் அம்தபைத்கரும் அபதுல் கலொமும் 
ம�னபைட்ைனர. இவரக்ளப தபைொல் உயரதவணடு�ொனொல் பைடிபபு தவணடும். பைடிபபில்லொ�ல் 
உயரமுடியு�ொ?  பைடிபபு அடிபபை்ைத் த�்வ.

பைள்ளிக்குப தபைொகவில்்ல எனறு மசொனனொலும் அபபைொ “சரி” எனபைொர. ‘சம்பைளம் வருத�’ 
எனபைொர. இ்ந�க் கு்ற்ந� சம்பைளத்திறகொகப பைடிப்பைத் ம�ொ்லபபை�ொ? தபைொணைொவும் 
வ்ையும் பைதரொட்ைொவும்  வீட்டில் கி்ைக்கொது. அவறறுக்கு அடி்�யொவ�ொ? �்ல்ய 
உலுக்கிக் மகொணைொன �திவொைன.

வரும் தபைரு்நதுகள் நிரம்பி வழி்ந�ன. ஒவமவொரு நொளும் இபபைடித்�ொன. மிகுதியொன 
கூட்ைம். தபைரு்நதில் நு்ழவது ஒரு வி்ளயொட்டுச் சொ�்ன. பினனலொ்ை நிறுவனத்துக்குப 
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தபைொனொல் உ்ைமயல்லொம் கசஙகி அழுக்கொகி இருக்கும். இரவும் இத� நி்ல�ொன. தபைரு்நது 
ஒனறு வ்ந�து. கூட்ைம் பிதுஙகி வழி்ந�து. கவின �திவொைனின ்க்ய இழுத்�ொன. 
“கூட்ை்ந�ொன. ஆனொ தபைொயிைலொம்.”

�திவொைன �ன அருகில் வ்நது நினற முதியவ்ரப பைொரத்�ொன. முகம் இடுஙகி 
இரு்ந�து. �ழிக்கபபைைொ� முகம். தசொரவொக இரு்ந�ொர.  “இது நல்லூர தபைொகு�ொ?” எனறு 
தகட்ைொர.

�திவொைன வ்நது நினற தபைரு்ந்�ப பைொரத்�ொன. முதியவரின பைொர்வ அக்கம் 
பைக்கமிரு்ந� சிறுவரகளினமீது இரு்ந�து. ”எனனபபைொ, இது நல்லூர தபைொகு�ொ?”

அவரகளுள் ஒரு சிறுவன தபைரு்நதின முகப்பைக் கூர்நது கவனித்�ொன. எதுவும் 
தபைசொ�ல் புனமுறுவல் வ்ந�து.

“எனனபபைொ தபைொகு�ொ?” எனறு மீணடும் தகட்ைொர அவர.

“யொருக்குத் ம�ரியும்? எஙகளுக்குப பைடிக்கத் ம�ரியொத�”  எனறு கூறியபைடி ஒரு சிறுவன 
முகத்்�த் திருபபிக் மகொணைொன.

“சினனப பைசஙகளொ இருக்கீஙக. இதுகூை பைடிச்சுச் மசொல்லத் ம�ரியொ�ொ?”

ஒருவன மவறுபபுைன இ்ை�றித்�ொன. “மபைரியவதர… இ�ப பைடிக்கக்கூை உஙகளுக்குத் 
ம�ரியொ�ொ…?” ‘ஓ...’மவனறு தகலியொன ஓ்ச வ்ந�து. சிரித்�ொரகள்.

7th std TAMIL FINAL Layout_28.01.2019.indd   88 30-01-2019   12.51.54 PM



89

இ்�க் கவனித்துக் மகொணடிரு்ந�ொன �திவொைன. அவர அருதக மசனறொன. “இ்ந�ப 
தபைரு்நது நல்லூர தபைொகொதுஙக. நல்லூர தபைரு்நது வ்ந�ொ மசொல்தறன” எனறொன.

“சரி �ம்பி”.

முதியவருக்குப பைடிபபு இல்்ல. தபைரு்நதில் எழுதி இருபபை்�ப பைடிக்க முடியவில்்ல. 
இ்ந� வயதிலும் அவ�ொனபபைடுகிறொர. கல்வியறிவு இல்லொ�ல் தபைொய்விட்ைொல் நொனும் 
இபபைடித்�ொன வொழக்்க முழுவதும் அவ�ொனபபைைதவணடும்.  நல்ல கல்வியறிவு 
�்லநிமிர்நது நிறக ்வக்கும். நல்ல பைடிபபு�ொன சிற்ந� �னி�னொக்கும் எனற எணைம் 
வ்ந�து.

தபைரு்நதுகளின ஓ்ச கொ்� அ்ைத்�து. விறுவிறுமவனறு நைக்கத் ம�ொைஙகினொன.

“தைய்” குரல் கவினிைமிரு்நது வ்ந�து. 

“எஙகைொ தபைொதற?”

“பைள்ளிக்கு”

“பைள்ளி திறக்கறதுக்கு இனனும் மரணடு நொள் இருக்தக”

“பைள்ளிக்குப தபைொதறணைொ”

சொ்ல்யக் கை்ந�தபைொது �திவொைனுக்குப மபைருமூச்சு வ்ந�து. இறக்்கக்ளக் 
கட்டிக்மகொணடு பைறபபைது தபைொல் இரு்ந�து. இபபைடிதய பைற்நதுதபைொய் யொருமில்லொ� பைள்ளி்ய 
தவடிக்்க பைொரக்க தவணடும் தபைொலிரு்ந�து அவனுக்கு.

1. 'பைள்ளி �றுதிறபபு' எனனும் க்�்ய வகுபபில் நொைக�ொக நடித்துக் கொட்டுக.

2. எழு�பபைடிக்கத் ம�ரியொ�வரகளுக்கு எவவொறு உ�வுவீரகள்? வகுபபில் 
கல்நது்ரயொடுக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

 �திவொைன பைள்ளிக்குச் மசல்ல முடிமவடுத்� நிகழ்வச் சுருக்கி எழுதுக.

மதிபபீடு

நூல் சைளி

இக்கனதனய எழுதியவர் சுப்ர்ாரதிைணியன. இவர் குழநனதத பதாழி்ாைர் 

முன்ற ஒழிப்பு, இயறன்க வைங்்கனைப் ்ாது்காததல் ய்ான்ற ்கருதது்கனை 

வலியுறுததிச் சிறு்கனத, புதிைம், ்கடடுனர முதலியவறன்ற எழுதியுள்ைார்; 

்கைவு எனனும் இ்ககிய இதனழ ெ்டததி வருகி்றார். பினைல், யவடன்ட, தண்ணீர் யுததம், 

புததுைண், ்கனத பொல்லும் ்கன் உள்ளிட்ட ்் நூல்்கனை எழுதியுள்ைார்.

7th std TAMIL FINAL Layout_28.01.2019.indd   89 30-01-2019   12.51.54 PM



90

இயல்

நொன்கு

ஓசரழுத்து ஒருசமொழி,

பேகுபேதம், பே்கொபபேதம்

்கற்கண்டு

ஓசரழுத்து ஒருசமொழி

ஈ, பூ, ்க ஆகிய எழுத்துக்ளக் கவனியுஙகள். 

இ்வ ஒவமவொனறிறகும் மபைொருள் உணடு. இவவொறு ஓர எழுத்த� மபைொருள் �ரும் 
மசொல்லொக அ்�வ்� ஓமரழுத்து ஒரு ம�ொழி எனபைர.

நனனூல் எனனும் இலக்கை நூ்ல எழுதிய பைவை்நதி முனிவர �மிழில் 
நொறபைத்திரணடு ஓமரழுத்து ஒரும�ொழிகள் உள்ளன எனக் குறிபபிடுகிறொர. இவறறில் மநொ, 
து ஆகிய இரணடு மசொறக்ளத்�விர ஏ்னய நொறபைது மசொறகளும் மநடில் எழுத்துகளொக 
அ்�்ந�்வ ஆகும்.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

1. ஆ- ்சு 2. ஈ- ப்காடு 3. ஊ- இன்றச்சி 4. ஏ- அம்பு 5. ஐ- தன்வன 6. ஓ - ைதகுநீர் 

தாங்கும் ்்ன்க  7. ்கா- யொன்  8. கூ- பூமி  9. ன்க- ஒழுக்கம்  10. ய்கா-அரென  

1 1 .  ொ- இ்றநதுய்ா  12 .  சீ- இ்கழ்ச்சி   13 .  யெ- உயர்வு 14.  யொ-  ைதில்

15. தா- ப்காடு 16. தீ- பெருப்பு  17. தூ- தூயனை  18. யத- ்க்டவுள்  19. னத- னதததல்  

20. ொ- ொவு  21. நீ- முனனின் ஒருனை  22. யெ-  அனபு  23. னெ- இழிவு  

24. யொ- வறுனை 25. ்ா- ்ா்டல்   26. பூ- ை்ர்  27. ய் – யை்கம்  28. ன்- இைனை 

29. ய்ா- பெல்  30. ைா- ைாைரம்  31. மீ- வான  32. மூ - மூப்பு  33. யை- அனபு  

34. னை- அஞ்ெைம்  35. யைா- மு்கததல்  36. யா- அ்க்ம்   37. வா- அனழததல்  

38. வீ- ை்ர்  39. னவ- புல்  40. பவை- ்கவர்   41. பொ- யொய   42. து- உண் .

ஓசரழுத்து ஒரு சமொழி்களும் அைறறின் சபேொருளும்

பேகுபேதம்

தவலன, பைடித்�ொன ஆகிய மசொறக்ளக் கவனியுஙகள்.

தவலன எனனும் மசொல்்ல தவல் + அன எனப பிரிக்கலொம்.

பைடித்�ொன எனனும் மசொல்்ல பைடி + த் + த் + ஆன எனபபிரிக்கலொம். 

இவவொறு சிறுசிறு உறுபபுகளொகப பிரிக்கும் வ்கயில் அ்�யும் மசொறக்ளப 
பைகுபை�ஙகள் எனபைர. பிரிக்கபபைடும் உறுபபுக்ளப பைகுபை� உறுபபுகள் எனக் குறிபபிடுவர.
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சபேயர்பபேகுபேதம்

பைகுபை��ொக அ்�யும் மபையரச்மசொல் மபையரபபைகுபை�ம் ஆகும். இ�்ன, மபைொருள், இைம், 
கொலம், சி்ன, பைணபு, ம�ொழில் என ஆறு வ்கபபைடுத்துவர.

(எ.கொ.)  1.  மபைொருள் - மபைொனனன (மபைொன + அன)

  2. இைம் - நொைன (நொடு + அன)

  3. கொலம் - சித்தி்ரயொன (சித்தி்ர + ஆன)

  4. சி்ன - கணைன (கண + அன)

  5. பைணபு - இனியன (இனி்� + அன)

  6. ம�ொழில் – உழவன (உழவு + அன)

விதனபபேகுபேதம்

பைகுபை��ொக அ்�யும் வி்னச்மசொல் வி்னபபைகுபை�ம் ஆகும்.

(எ.கொ.) உணகினறொன – உண + கினறு + ஆன

பேகுபேத உறுபபு்கள்

பைகுபை� உறுபபுகள் ஆறு வ்கபபைடும். அ்வ பைகுதி, விகுதி, இ்ைநி்ல, ச்நதி, சொரி்ய, 
விகொரம் ஆகிய்வயொகும்.

Ø  பைகுபை�த்தின மு�லில் அ்�்நது மு�ன்�யொன மபைொரு்ளத் �ருவது பைகுதி ஆகும். இது 
கட்ை்ளயொகதவ அ்�யும்.

Ø  பைகுபை�த்தின இறுதியில் அ்�்நது தி்ை, பைொல் ஆகியவற்றதயொ, முறறு, எச்சம் 
ஆகியவற்றதயொ கொட்டுவது விகுதி ஆகும்.

Ø  பைகுபை�த்தின இ்ையில் அ்�்நது கொலம் அல்லது எதிர�்ற்யக் கொட்டுவது 
இ்ைநி்ல ஆகும்.

Ø  மபைரும்பைொலும் பைகுதிக்கும் இ்ைநி்லக்கும் இ்ைதய இைம்மபைறும் ம�ய்மயழுத்து ச்நதி 
எனபபைடும்.

Ø  மபைரும்பைொலும் இ்ைநி்லக்கும் விகுதிக்கும் இ்ைதய இைம்மபைறும் அ்சச்மசொல் 
சொரி்ய எனபபைடும்.

Ø  பைகுதி, விகுதி, ச்நதி, இ்ைநி்ல மு�லியவறறில் ஏறபைடும் �ொறறம் விகொரம் எனபபைடும்.
(எ.கொ.) வ்ந�னன – வொ(வ) + த்(்ந) + த் + அன + அன

  வொ  - பைகுதி. இது வ எனக் குறுகி இருபபைது விகொரம்

  த் - ச்நதி. இது ்ந எனத் திரி்நது இருபபைது விகொரம்

  த் - இற்ந�கொல இ்ைநி்ல

  அன   - சொரி்ய

  அன  - ஆணபைொல் வி்னமுறறு விகுதி.
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1. பைொைபபைகுதியில் இைம்மபைறற மசொறகளில் பைகுபை�ம், பைகொபபை�ம் ஆகியவற்றக் 
கணைறி்நது �னித்�னிதய ம�ொகுக்க.

2. உஙகள் வகுபபு �ொைவ-�ொைவிகளின மபையரக்ளப பைகுபை�ம், பைகொபபை�ம் என 
வ்கபபைடுத்துக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

பே்கொபபேதம்

�ரம், கழனி, உண, எழுது ஆகிய மசொறக்ளக் கவனியுஙகள். இவற்ற த�லும் சிறிய 
உறுபபுகளொகப பிரிக்க முடியொ�ல்லவொ? இவவொறு பைகுபை� உறுபபுகளொகப பிரிக்கமுடியொ� 
மசொல் பைகொபபை�ம் எனபபைடும். இ்வ அடிச்மசொல் அல்லது தவரச்மசொல்லொக இருக்கும்.

மபையர, வி்ன, இ்ை, உரி ஆகிய நொனகு வ்கச் மசொறகளிலும் பைகொபபை�ஙகள் உணடு.

(எ.கொ.)    மபையரப பைகொபபை�ம்   –   நிலம், நீர, மநருபபு, கொறறு.

  வி்னப பைகொபபை�ம் -  நை, வொ, பைடி, வொழ.

  இ்ைப பைகொபபை�ம் - �ன, மகொல், தில், தபைொல்.

  உரிப பைகொபபை�ம் - உறு, �வ, நனி, கழி.

மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1.  நனனூலினபைடி �மிழிலுள்ள ஓமரழுத்து ஒரும�ொழிகளின எணணிக்்க  _______.

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

2.  'எழுதினொன' எனபைது _______. 

  அ) மபையரப பைகுபை�ம்  ஆ) வி்னப பைகுபை�ம்

  இ) மபையரப பைகொபபை�ம்  ஈ) வி்னப பைகொபபை�ம்

3.  மபையரபபைகுபை�ம்  _______ வ்கபபைடும்.

  அ) நொனகு                 ஆ) ஐ்நது                இ) ஆறு                ஈ) ஏழு

4.  கொலத்்�க் கொட்டும் பைகுபை� உறுபபு  _______.

  அ) பைகுதி                ஆ) விகுதி                இ) இ்ைநி்ல        ஈ) ச்நதி
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மபைொருத்துக.

 1.  மபையரப பைகுபை�ம்   – வொழ்ந�ொன

 2.  வி்னப பைகுபை�ம்  - �ன

 3.  இ்ைப பைகொபபை�ம் - நனி

 4.  உரிப பைகொபபை�ம்  - மபைரியொர

சரியொன பைகுபை� உறுப்பை எழுதுக.

 தபைொவொள் – தபைொ + வ + ஆள்    நைக்கினறொன  - நை + க் + கினறு + ஆன

 தபைொ  - _____________  நை  - _____________

 வ  - _____________  க்  - _____________

 ஆள்  - _____________  கினறு  - _____________

        ஆன  - _____________

பினவரும் மசொறக்ளப பிரித்துப பைகுபை� உறுபபுக்ள எழுதுக.

 1. பைொரத்�ொன   2. பைொடுவொர

குறுவினொ

1. ஓமரழுத்து ஒரும�ொழி எனறொல் எனன?

2. பை�த்தின இருவ்ககள் யொ்வ?

3. பைகுபை� உறுபபுகள் எத்�்ன வ்கபபைடும்? அ்வ யொ்வ?

சிறுவினொ

1. விகுதி எவற்றக் கொட்டும்?

2. விகொரம் எனபைது யொது? எடுத்துக்கொட்டுைன விளக்குக.

3. மபையரபபைகுபை�ம் எத்�்ன வ்கபபைடும்? அ்வ யொ்வ?

சமொழிதய ஆள்்ைொம்!

கேடே.

 சிற்ந� கல்வியொளரகளின மசொறமபைொழிவுக்ள இ்ையத்தில் தகட்டு �கிழக.
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கீழ்கேகாணும் தலைப்பில் இரண்டு நிமிடம் கேசுே.

1. கல்வியின சிறபபு.

2. குழ்ந்�த் ம�ொழிலொளர மு்ற ஒழிபபு.

ச�கால்ை்க கேடடு எழுதுே.

1. இள்�ப பைருவத்திதலதய கல்வி கறக தவணடும்.

2. கல்விதய அழியொ� மசல்வம்.

3. கல்வி இல்லொ� நொடு விளக்கு இல்லொ� வீடு.

4. பைள்ளித் �லம் அ்னத்தும் தகொயில் மசய்குதவொம்.

5. நூல்க்ள ஆரொய்்நது ஆழ்நது பைடிக்க தவணடும்.

கீழ்கேகாணும்  ச�காறேல்ள அறுேலேப் சேயர்ே்ளகாே ேலேப்ேடுத்துே.

 நல்லூர, வ்ை,  தகட்ைல்,  முகம், அனனம், மசம்்�, கொ்ல, வரு�ல், த�ொ்க, 
பைொரதி�ொசன,  பைள்ளி, இறக்்க, மபைரியது, தசொ்ல,  ஐ்நது  �ணி, வி்ளயொட்டு,  பு�ன

சபேொருள் இைம் ்கொலம் சிதன குைம் சதொழில்

அறிந்து ேயனேடுத்துகேகாம்.

மூவிைம்

இைம் மூனறு வ்கபபைடும். அ்வ 1. �ன்� 2. முனனி்ல 3. பைைரக்்க. 

�ன்னக் குறிபபைது �ன்�. 

  (எ.கொ.) நொன, நொம், நொஙகள், என, எம், எஙகள். 

முனனொல் இருபபைவ்ரக் குறிபபைது முனனி்ல. 

  (எ.கொ.) நீ, நீஙகள், நீர, நீவிர, உன, உஙகள். 

�ன்னயும், முனனொல் இருபபைவ்ரயும் அல்லொ�ல் மூனறொ�வ்ரக் குறிபபைது 
பைைரக்்க.

  (எ.கொ.) அவன, அவள், அவர, அவரகள், அது, அ்வ, இவன, இவள், இ்வ. 

�ரியகான ச�கால்லை்க சேகாண்டு நிரப்புே.

  (அது, நீ, அவரகள், அ்வகள், அ்வ, நொம், என, உன)

1. ________________  மபையர எனன?

2. ________________  ஏழொம் வகுபபு �ொைவரகள்.
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சமொழி்யொடு விதையொடு

3. ________________ எபபைடி ஓடும்?

4. ________________  எனன மசய்து மகொணடிருக்கிறொய்?

5. ________________  வ்நது மகொணடு இருக்கிறொரகள்.

பினேரும் சதகாடர்ேளில் மூவிடப் சேயர்ேல்ள அடி்ககேகாடிடுே. அேறலறை ேலேப்ேடுத்துே.

1. எஙகள் வீட்டு நொய்க்குட்டி ஓடியது.

2. இவர�ொன உஙகள் ஆசிரியர.

3. நீர கூறுவது எனக்குப புரியவில்்ல.

4. எனக்கு, அது வ்ந��ொ எனறு ம�ரியவில்்ல. நீதய கூறு.

5. உஙகதளொடு நொனும் உைவு உணைலொ�ொ?

ேடிதம் எழுதுே

 உஙகள் பைகுதியில் நூலகம் ஒனறு அ்�த்துத்�ர தவணடி நூலக ஆ்ையருக்குக் 
கடி�ம் எழுதுக.

தன்தம முன்னிதல பேைர்க்த்க

கீகை உள்ள குறிப்புேல்ளப் ேயனேடுத்தி்க ேடடத்தில் எழுத்துேல்ள நிரப்புே.

1. கொ்லயில் பைள்ளி �ணி ________.

2. தி்ரபபைைஙகளில் விலஙகுகள்  ______ 
கொட்சி குழ்ந்�களுக்குப பிடிக்கும்.

3. க தி ர வ ன  க ொ ் ல யி ல்  கி ழ க் த க 
________.

4. நொள்த�ொறும் மசய்தித்�ொள் _______  
வழக்கம் இருக்க தவணடும்.
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நிற்க அதறகுத் த்க...

இதையத்தில் ்கொண்்க

என சேகாறுப்புேள...
 1. பைொைபபுத்�கஙகள் �ட்டு�னறிப  பிற புத்�கஙக்ளயும் பைடிபதபைன.

 2. மபைறதறொர, ஆசிரியர, மூத்த�ொர இவரக்ள எபதபைொதும் �தித்து நைபதபைன.

்கதலச்ச�ொல் அறி்ைொம்.

அணிகலன - Ornament �ொைவர -  Student

தகொ்ை விடுமு்ற -  Summer Vacation நீதி  -  Moral 

குழ்ந்�த்ம�ொழிலொளர -  Child Labour சீரு்ை -  Uniform

பைட்ைம் -  Degree வழிகொட்டு�ல்  -  Guidance

கல்வியறிவு -  Literacy ஒழுக்கம் -  Discipline

ஓர் எழுத்துச் ச�காறே்ளகால் நிரப்புே.

1. ________ புல்்ல த�யும்.  4. ________ பைறக்கும் .

2. ________ சுடும். 5. ________ �ைம் வீசும்.

3. ________ தபைசும்.  

பினேரும் எழுத்துேளு்ககுப் சேகாருள எழுதுே.

(எ.கொ.)  �ொ - மகொடு 

  தீ _______________________

  பைொ _______________________

  ்� _______________________

  ்வ _______________________

  ்� _______________________

பினேரும் ச�காறேல்ள இருசேகாருள தருமகாறு சதகாடரில் அலமத்து எழுதுே.

ஆறு, விளக்கு, பைடி, மசொல், கல், �ொ்ல, இடி

(எ.கொ.)  ஆறு - ஈ ஆறு கொல்க்ள உ்ையது.

    �ஞசொவூரில் கொவிரி ஆறு பைொய்கிறது.

 அறநூல்களின மபையரக்ள இ்ையத்தில் த�டி எழுதுக.
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இயல்

ஐந்து
்கதல ைண்ைம்

Ø		ேலைேளின இனறியலமயகாலமலய்க ேவிலத ேகாயிைகாே அறிதல்

Ø		 இருசேகாருள தரும் ேலேயில் அலமந்த ேகாடலின ச�கால் நயஙேல்ள உைர்தல்

Ø	 ஓவிய்கேலையின  கமனலமலயயும் அது மனித ேகாழகேகாடு இலைந்துள்ள 
நுடேத்லதயும் உைர்ந்து கேகாறறுதல்

Ø	 தமிைேச் சுறறுைகா இடஙேல்ளயும் அலே சேளிப்ேடுத்தும் ேலை, ேண்ேகாடடு்க 
கூறுேல்ளயும் ேடித்தறிதல்

Ø		சதகாழிறசேயரின ேலேேல்ள அறிந்து ேயனேடுத்துதல்

்கற்றல் ்நொக்்கங்கள்
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இயல்

ஐந்து 
ஒரு ்ைண்டு்்கொள்

க ் ல க ள்  � னி � ர க ளி ன  வ ொ ழ த வ ொ டு  இ ் ை ்ந த � 
வ ள ர ்ந தி ரு க் கி ன ற ன .  ஒ ரு  க ் ல ஞ ன  � ொ ன  பை ் ை க் கு ம் 
ஒவமவொன்றயும் அழகியதலொடு பை்ைபபைொன. க்லபபை்ைபபு 
அழகிய்ல �ட்டும் மவளிபபைடுத்தினொல் தபைொ�ொது. அது 
�ொனுைத்்�ப தபைச தவணடும். இ�்னக் க்லஞரகளிைம் ஒரு 
தவணடுதகொளொக ்வக்கிறொர இபபைொைலின ஆசிரியர. அ�்ன 

அறிதவொம்.

்கவிததப்பேதை

கவலயுலகப் பிரும்மாக்கவை

மண்ணின் ை�ப்புக்குப் 

புதிய அழகுகள வைர்ப்�ைர்கவை

ஒரு மானு்டத்தின் வைண்டுவகாள

நீஙகள சிறபிகைாக

�ாவற உவ்டப்�ைனின் 

சிவல ைடித்தால

வியர்வை ்நெடி வீைட்டும் அதில

ையல்ைளி உழைனின் 

உருை ைார்ப்்�னில 

ஈரமண் ைாைம்

இருக்க வைண்டும் அதில

ஓவியர்கைாக

தாயவமயின் பூரிப்வ�ச சித்திரமாக்கி�ால

அைள முகப்்�ாலிவில

ைழித்்தடுக்குமாறு இருக்கட்டும் 

கரிை� �ாை உைர்வுகள

ஒரு சின்� மழவலச சித்திரமா

�ால மைம் கமழ வைண்டும்

அதன் �ளிஙகு வமனியில

*ஆலப்ஸ் மவலச சிகரஙகைா

அட்லாண்டிக் ைமுத்திர அவலகைா

அவமைான் காடுகைா

�னி�்டர் �ளைத்தாக்குகைா

்தாஙகும் அதிையத் வதாட்்டஙகைா

இயறவகயின் பிரமிப்பு எதுவும் 

கவலைடிவு ்காளைலாம்

ஏதாயினும் இவத நிவ�வில ்காளளுஙகள

மானு்ட அவ்டயாைம் ஒன்று 

இருக்கவைண்டும் அதில கட்்டாயம்

மனிதன் இலலாத – இவையாத

எந்த ை�ப்பும் ை�ப்பிலவல

அைன் கலைாத எதிலும்ஜீை உயிர்ப்பிலவல…*

-வத�ரைன்
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ச�ொல்லும் சபேொருளும்

பிரும்�ொக்கள்  –  பை்ைபபைொளரகள் வனபபு  –  அழகு
மநடி    –  நொறறம் பூரிபபு  –  �கிழச்சி
�ழ்ல   –  குழ்ந்� த�னி  –  உைல்

பேொைலின் சபேொருள்

க்லயுலகப பை்ைபபைொளரகதள! �ணணின அழகுக்கு அழகு தசரபபைவரகதள! 
உஙகளுக்கு ஒரு �னி� சமு�ொயத்தின தவணடுதகொள்!

நீஙகள் பைொ்ற உ்ைபபைவரின சி்ல்யச் மசதுக்கினொல், அதில் வியர்வ நொறறம் 
வீசதவணடும். உழவரின உருவ வொரபபைொக இரு்ந�ொல், அதில் ஈர�ணணின �ைம் வீச 
தவணடும். 

�ொயின �கிழச்சியொன உருவத்்� ஓவிய�ொக வ்ர்ந�ொல், அவரின முகத்தில் அனபும் 
பைொசமும் நி்ற்நதிருக்க தவணடும். சிறு குழ்ந்�யின சித்திரத்்�த் தீட்டினொல் அ�ன 
உைலில் பைொல் �ைம் க�ழ தவணடும். 

ஆல்பஸ �்லச் சிகரஙகள், அட்லொணடிக் மபைருஙகைல் அ்லகள், அத�சொன 
கொடுகள், பைனிபைைர பைள்ளத்�ொக்குகள், ம�ொஙகும் த�ொட்ைஙகள் என இயற்கயின 
வி்ந்�த் த�ொறறஙகள் எ்வயும் க்லவடிவம் மபைறலொம். ஆனொல் அதில் �ொனுைப பைணபு 
கட்ைொய�ொக இருக்க தவணடும். �ொனுைம் இல்லொ� எ்ந� அழகும் அழகனறு.  �னி�ன 
கலக்கொ� எதிலும் உயிரபபில்்ல.

நூல் சைளி

யதைரென தமிழாசிரியரா்கப் ்ணியாறறியவர். இவர் வாைம்்ாடி, குயில், 

பதன்றல் ய்ான்ற இதழ்்களில் ்கவினத்கள் எழுதியுள்ைார். இவரது ்கவினத்களில் 

ெமுதாயச் சிக்கல்்கள் எள்ைல் சுனவயயாடு பவளிப்்டும். ைண்வாெல், பவள்னை 

யராொ, ப்யது ்ழகிய யை்கம் ஆகிய ்கவினத நூல்்கனை எழுதியுள்ைார்.

்ா்டப்்குதியிலுள்ை ்கவினத ப்யது ்ழகிய யை்கம் எனனும் நூலிலிருநது எடுததுத 

தரப்்டடுள்ைது.

1. உஙகளுக்குப பிடித்� ஏத�னும் ஒரு க்ல பைறறிய �கவல்க்ளத் திரட்டுக.

2. உ்ழபபைொளரகளின மபைரு்�்யக் கூறும் கவி்�க்ளத் ம�ொகுத்து வ்நது 
வகுபபை்றயில் பைகிரக. 

்கறபேதை ்கற்றபின்
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மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. �யிலும் �ொனும் வனத்திறகு _________ �ருகினறன.

    அ) க்ளபபு ஆ) வனபபு  இ)  �்லபபு  ஈ)  உ்ழபபு

2.  மிளகொய் வறறலின _________ தும்�்ல வரவ்ழக்கும்.

  அ) மநடி ஆ)  கொட்சி  இ)  �ைம்  ஈ)  ஓ்ச

3. அன்ன �ொன மபைறற ______ சிரிபபில் �கிழச்சி அ்ைகிறொர.

   அ) �ங்கயின ஆ)  �ம்பியின  இ)  �ழ்லயின    ஈ)  கைவனின

4. ‘வனபபில்்ல’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ______.

  அ) வனம் + இல்்ல ஆ) வனபபு + இல்்ல

  இ) வனபபு + யில்்ல ஈ) வனப + பில்்ல

5. ‘வொரபபு + எனில்’ எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் ______.

  அ) வொரபஎனில்  ஆ) வொரபபினில்           

  இ) வொரபமபைனில்  ஈ) வொரபபு எனில்

நயம் அறிக.

 ஒதர எழுத்திதலொ ஓ்சயிதலொ முடியும் இ்யபுச் மசொறக்ளப பைொைலில் இரு்நது 
எடுத்து எழுதுக.

குறுவினொ

1.  �ொய்்�யின ஓவியத்தில் நி்ற்நதிருக்க தவணடிய்வ யொ்வ?

2.  ஒரு க்ல எபமபைொழுது உயிரபபு்ைய�ொக அ்�யும்?

சிறுவினொ

 சிறபைஙகளும் ஓவியஙகளும் எவவொறு அ்�ய தவணடும் எனறு கவிஞர கூறுகிறொர?

சி்ந�்ன வினொ

 நீஙகள் ஒரு க்லஞரொக இரு்ந�ொல்  எத்�்கய பை்ைபபுக்ள உருவொக்குவீரகள்?
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இயல்

ஐந்து   
கீதரபபேொத்தியும் குதிதரயும்

(இரடடு்ற சமொழிதல்)

�மிழில் மசொல்நயமும் மபைொருள்நயமும் மிகு்ந� பைலவ்கயொன 
பைொைல்கள் எழு�பபைட்டுள்ளன. ஒதர பைொைலில் இரணடு மபைொருள் 
த�ொனறும்பைடி பைொைபபைடும் இரட்டுறம�ொழி�லும் அவறறுள் 
ஒனறு. இ�்னச் ‘சிதல்ை’ எனறும் கூறுவர. அவவ்கயில் 
அ்�்ந� சு்வயொன பைொைல் ஒன்ற அறிதவொம்.

்கவிததப்பேதை

ச�ொல்லும் சபேொருளும்

வணகீ்ர  - வள�ொன கீ்ர  பைரி  - குதி்ர

முட்ைபதபைொய் -  முழு�ொகச் மசனறு கொல்  - வொய்க்கொல், குதி்ரயின கொல்
�றித்�ல் - �டுத்�ல் (�ண்ை மவட்டித் �டுத்துப பைொத்தி கட்டு�ல்), 
   எதிரிக்ளத் �டுத்துத் �ொக்கு�ல்

பேொைலின் சபேொருள்

கீதரபபேொத்தியில் 

 �ண கட்டிக்ள அடித்துத் தூளொக்குவர.  �ண்ை மவட்டித் �டுத்துப பைொத்திகளொக்கி 
்வத்திருபபைர. வொய்க்கொலில் �ொறி �ொறி நீர பைொய்ச்சுவர. நீர க்ை�்ையின இறுதி வ்ர 
மசனறு �ொறறி விைத் திரும்பும். 

குதிதர

  வணடிகளில் கட்டி, அடித்து ஓட்ைபபைடும். கொல் �ொறி�ொறிப பைொய்்நது மசல்லும்;  
எதிரிக்ள �றித்துத்  �ொக்கும்; தபைொக தவணடிய இைம் முழுவதும் மசனறு மீணடும் திரும்பி 
வரும். 

இக்கொரைஙகளொல்  கீ்ரப பைொத்தியும், ஏறிபபையைம் மசய்யும் குதி்ரயும் ஒனறொகக் 
கரு�பபைடும். 

கட்டி அடிக்வகயால காலமாறிப் �ாயவகயால

்ைட்டி மறிக்கின்ற வமன்வமயால - முட்்டப்வ�ாய

மாறத் திரும்புவகயால ைண்கீவரப் �ாத்தியு்டன் 

ஏறப் �ரியாகு வம*

- காைவமகப்புலைர்

7th std TAMIL FINAL Layout_28.01.2019.indd   101 30-01-2019   12.51.56 PM



102

நூல் சைளி

்காையை்கப்பு்வரின இயறப்யர் வரதன. யை்கம் ைனழ ப்ாழிவது ய்ா்க 

்கவினத்கனை வினரநது ்ாடியதால் இவர் ்காையை்கப்பு்வர் எனறு 

அனழக்கப்்ட்டார். திருவானைக்கா உ்ா, ெரசுவதி ைான், ்ரபிரம்ை விைக்கம். 

சிததிர ை்டல்  ஆகிய நூல்்கனை எழுதியுள்ைார். இவரது தனிப்்ா்டல்்கள் தனிப்்ா்டல் திரடடு 

எனனும் நூலில் இ்டம் ப்றறுள்ைை. அநநூலிலிருநது ஒரு ்ா்டல் இங்குத தரப்்டடுள்ைது.

இருமபைொருள் �ரும் மசொறகள் சிலவற்ற எழுதி, அவறறின இரு மபைொருள்க்ளயும் 
எழுதுக.

(எ.கொ.) �ொ்ல - �லர �ொ்ல, அ்நதிப மபைொழுது

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. ‘ஏறப பைரியொகுத�’ எனனும் ம�ொைரில் ‘ பைரி’ எனபை�ன மபைொருள் __________.

  அ)  யொ்ன  ஆ) குதி்ர   இ) �ொன     ஈ) �ொடு

2. மபைொரு்ந�ொ� ஓ்ச உ்ைய மசொல்  __________.

  அ)  பைொய்்கயொல்    ஆ) த�ன்�யொல்

  இ)  திரும்பு்கயில்   ஈ)  அடிக்்கயொல்

3.  ‘வணகீ்ர’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது __________.

  அ) வண + கீ்ர    ஆ) வணைம் + கீ்ர

  இ) வளம் + கீ்ர    ஈ) வண்� + கீ்ர 

4. கட்டி + அடித்�ல் எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் _________.

  அ)  கட்டியிடித்�ல்   ஆ) கட்டியடித்�ல் 

  இ) கட்டிஅடித்�ல்       ஈ) கட்டுஅடித்�ல்

சிறுவினொ

 கீ்ரபபைொத்தியும் குதி்ரயும் எக்கொரைஙகளொல் ஒத்திருக்கினறன?

சி்ந�்ன வினொ

 நீஙகள் எவற்றக் குதி்ரதயொடு ஒபபிடுவீரகள்?
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ஆயக்லகள் அறுபைத்து நொனகனுள் ஒனறு ஓவியக்க்ல. 
கொணதபைொரின கண்ையும் கருத்்�யும் கவர்நதிழுக்கும் 
ஆறறல் ஓவியத்திறகு உணடு. ஒரு கருத்்�ப தபைச்சொலும் 
எழுத்�ொலும் மவளிபபைடுத்துவ்�க் கொட்டிலும் ஓர ஓவியத்�ொல் 
மிக நுட்பை�ொகப புரிய ்வத்துவிை முடியும். அ�னொல்�ொன 
ஓவியத்்� நுணக்லகளுள் மு�ன்�யொன ஒனறொகக் 

கருதுகினறனர. இத்�்கய சிறபபு மிக்க ஓவியக்க்ல்யப பைறறி அறிதவொம்.

இயல்

ஐந்து 
்பேசும் ஓவியங்கள்

உதரநதை உல்கம்

ஒரு விடுமு்ற நொளனறு கணைனும் �ணியும் அரசுப மபைொருள்கொட்சிக் கூைத்திறகுச் 
மசல்கினறனர.  ஒவதவொர அரஙகொகக் கணடுகளித்�வொதற மசனறு இறுதியில் 
ஓவியக்கூைத்்� அ்ைகினறனர.

�ணி : கணைொ அ்ந� அறிவிபபுப பைல்க்யப பைொர. 

அறிவிப்புப் ்்ன்க

ஓவியங்்கனைத பதா்டாைல் ்ார்ககுைாறு ய்கடடுகப்காள்கிய்றாம் . 

ஓவியங்்களுககுக கீயழ உள்ை ப்ாததானை அழுததிைால் ஓவியங்்கள் 

உங்்களு்டன ய்சும். 
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கணைன : �ணி! இஙகுக் கு்க தபைொனறு வடிவ்�க்கபபைட்ை பைொ்றயில் அழகொன 
ஓவியஙகள் வ்ரயபபைட்டு உள்ளன. அ்ந�ப மபைொத்�ொ்ன அழுத்து கு்க ஓவியம் 
தபைசுவ்�க் தகட்தபைொம். 

(மணி ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்)

கு்க ஓவியம் : ந ொ ன � ொ ன  கு ் க  ஓ வி ய ம் 
த பை சு கி த ற ன .  பை ழ ங க ொ ல  � னி � ர க ள் 
கு ் க க ளி ல் � ொ ன  வ ொ ழ ்ந து  வ ்ந � ன ர . 
அஙகு�ொன அவரகள் மு�லில் ஓவியஙக்ள 
வ்ரயத் ம�ொைஙகினொரகள். மசய்திக்ள 
�றறவரகளுக்குத் ம�ரிவிபபை�றகொக எஙக்ள 
வ்ர்ந�னர. தவட்்ைக்குச் மசல்லு�ல், நைனம் 
ஆடு�ல், தபைொர மசய்�ல் தபைொனற கொட்சிகள் 
வ்ரயபபைட்ைன. நொஙகள் மபைரும்பைொலும் தகொட்தைொவிய�ொக இருபதபைொம். �ண �றறும் கல் 
துகள்க்ளக் மகொணடு எஙகளுக்கு வணைம் தீட்டினர. எஙக்ள உறறு தநொக்கினொல் 
பைழ்ந�மிழரின வொழக்்க மு்றக்ள அறி்நது மகொள்ளலொம்.

�ணி : கணைொ! இத�ொ இஙகுள்ள சுவர ஓவியத்தின மபைொத்�ொ்ன அழுத்து. 
(கண்ைன் ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்.)

சுவர ஓவியம் : � னி � ர க ள்  வீ டு க ட் டி  வ ொ ழ த் 
ம�ொைஙகிய கொலம் மு�ல் சுவர ஓவியஙகளொகிய 
எஙக்ள வ்ர்நது வருகினறனர. அரண�்னகள், 
� ண ை பை ங க ள் ,  த க ொ வி ல் க ள்  த பை ொ ன ற வ ற றி ன 
சுவரகளிலும் த�றகூ்ரகளிலும் எஙக்ளக் 
க ொ ை மு டி யு ம் .  சி த் � ன ன வ ொ ச ல்  எ ன னு ம் 
ஊரில் எஙக்ளப  பைொரத்திருபபீரகள். எஙக்ள 
எவவொறு வ்ர்ந�னர ம�ரியு�ொ? மு�லில் ஆறறு 
�ைலுைன சுணைொம்்பைச் தசரத்துச் சுவ்ரச் 
ச�பபைடுத்துவர. சுவர ஈரபபை��ொக இருக்கும்தபைொது 
எஙக்ள வ்ரவர. சுவர உலர்ந�பிறகு எஙக்ள 
வ்ரவதும் உணடு. �ஞ்சப மபைரியதகொயிலில் 
சுவர ஓவியஙகளொன எஙக்ள ஏரொள�ொகக் 
க ொ ை மு டி யு ம் .  க ரு வ ் ற ச்  சு ற று ச் சு வ ரி லு ம் 
�ணைபைஙகளின சுவரகளிலும் நொஙகள் அழகொகக் 

கொட்சியளிக்கிதறொம். நொயன�ொரகளில் ஒருவரொன சு்ந�ரரின வொழக்்க நிகழவுகளொக 
நொஙகள் வ்ரயபபைட்டிருக்கிதறொம்.

�ணி : கணைொ வொ.  அத�ொ! அஙகுள்ள துணி ஓவியஙக்ளப பைொரபதபைொம்.

(கண்ைன் துணி ஓவியத்தின் அருகிலுளை ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்.)

துணி ஓவியம் : துணிகளில் ஓவியஙகள் வ்ரயும் மு்ற பைழஙகொலம் மு�தல வழக்கத்தில் 
இரு்நதுள்ளது. ஓவியம் வ்ரயப பையனபைடும் துணி்ய எழினி, தி்ரச்சீ்ல, கிழி, 
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சதரிந்து சதளி்ைொம்
பைைொம் எனப பைல மபையரகளில் அ்ழபபைர. 
சீவகசி்ந�ொ�ணிக் கொபபியத்தில் குை�ொ்ல 
எ ன னு ம்  � ் ல வி  ய ொ ் ன ் ய க்  க ண டு 
அஞசிய கொட்சி்யச் சீவகன துணியில் 
வ்ர்ந��ொகக் கூறபபைட்டுள்ளது. �றகொலத்தில் 
எஙக்ளக் கலம்கொரி ஓவியஙகள் எனனும் 
மபையரில் �மிழகத்திலும் ஆ்நதிரொவிலும் 
ஓவியரகள் வ்ர்நது வருகினறனர.
கணைன : �ணி, வொ! அ்ந� ஓ்லச்சுவடி 
ஓவியத்்�ப பைொரபதபைொம்.

(கண்ைன் ஓவலசசுைடி ஓவியத்தின் அருகிலுளை ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்)

ஓ்லச்சுவடி ஓவியம் : ஓ்லச்சுவடிகள் 
மீ து  எ ழு த் � ொ ணி க ் ள க்  ம க ொ ண டு 
தகொட்தைொவிய�ொகவும் வணைபபூச்சு 
ஓவிய�ொகவும் எஙக்ள வ்ரவொரகள். 
ந ொ ங க ள்  ம பை ரு ம் பை ொ லு ம்  இ தி க ொ ச ம் 
�றறும் புரொைக் கொட்சிகளொகதவ இருக்கிதறொம். �றகொலத்தில் எஙக்ளக் கொணபைது 
அரி�ொகிவிட்ைது. �ஞசொவூர சரசுவதி �கொல் நூலகத்திறகுச் மசனறொல் எஙக்ளக் 
கொைலொம்.

�ணி: �ொள்களில் ஓவியம் வ்ரயும்தபைொத� நொம் அழிபபைொனக்ளக் மகொணடு பைலமு்ற 
அழித்து அழித்து வ்ரகிதறொம். ஒருமு்ற எழுத்�ொணியொல் கீறிவிட்ைொல் திருத்�முடியொ� 
ஓ்லச்சுவடிகளில் நம் முனதனொர ஓவியம் வ்ர்நதுள்ளனர. அவரகளின திற்�்ய 
எணணிப பைொரத்�ொல் வியபபைொக இருக்கிறது. 

கணைன : சரி, வொ. மசபதபைட்டுஓவியம் எனன மசொல்கிறது எனறு தகட்தபைொம். 
(கண்ைன் ்ைப்வ�ட்டு ஓவியத்தின் அருகிலுளை ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்)

ம ச ப த பை ட் டு  ஓ வி ய ம்  :  மு ற க ொ ல த் தி ல்  � ன ன ர க ளி ன  ஆ ் ை க ் ள யு ம்   அ ர சு 
ஆவைஙக்ளயும் மசபதபைடுகளில் மபைொறிபபைது வழக்கம். அ்�பதபைொல  உளிமகொணடு 

வ ் ர த க ொ டு க ள ொ க  எ ங க ் ள யு ம் 
வ்ர்ந�னர. மபைொதுவொக நீரநி்லகள், 
மசடிமகொடிகள், பைற்வகள், விலஙகுகள், 
குறியீடுகள் தபைொனற்வயொக எஙக்ளக் 
கொைலொம். 

கணைன : அஙதக சில புது்�யொன 
ஓவியஙகள் கொைபபைடுகினறனதவ. வொ! 
மசனறு பைொரக்கலொம்.

� ணி  :  � ்ந �  ஓ வி ய ங க ள்  எ ன று 
குறிபபிைபபைட்டுள்ளத�! இ்வ யொர �்ந� 
ஓவியஙகளொக இருக்கும்? 

சதரிந்து சதளி்ைொம்

ஓவிய ைண்்ட்ததில் ்் வன்க ஓவியங்்கள் 

வனரயப்்டடிருநதை. ஓவியங்்கள் குறிதது 

அறிநயதார் அறியாதவர்்களுககு விைககிக 

கூறிைர் என்ற பெயதி ்ரி்ா்டலில் இ்டம் 

ப்றறுள்ைது. 

இனை ்்்் எழுததுநின் ைண்்ட்ம்

துனனுெர் சுட்டவும் சுடடு அறிவுறுததவும்  

- ்ரி்ா்டல் (19 : 54-55)

பு ன ை ய ா  ஓ வி ய ங் ்க ள்  ் ற றி  ெ ம் 

இ்ககியங்்கள் கூறும் பெயதி்கள்

புனையா ஓவியம் ்கடுப்்ப் புனைவில் 

- பெடுெல்வான்ட

புனையா ஓவியம் பு்றம் ய்ாநதனை 

-ைணியை்கன் 

7th std TAMIL FINAL Layout_28.01.2019.indd   105 30-01-2019   12.51.57 PM



106

(கண்ைன் தந்த ஓவியத்தின் அருகிலுளை ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்)

�்ந� ஓவியம் :  நொஙகள் யொ்னத் 
� ்ந � ங க ளி ன  மீ து  வ ் ர ய ப பை ட் ை 
ஓவியஙகள். வயது முதிர்நது இற்ந� 
யொ்னயின �்ந�ஙகளினமீது பைலவ்க 
நீ ர வ ண ை ங க ் ள ப  பை ய ன பை டு த் தி 
அழகொன ஓவியஙகளொக எஙக்ள வ்ரவொரகள். எஙக்ளக் தகரள �ொநிலத்தில் 
அதிக�ொகக் கொைமுடியும்.

கணைன : வொ! அஙதக உள்ள கணைொடி ஓவியஙக்ளப பைொரபதபைொம். 

(கண்ைன் கண்ைாடி ஓவியத்தின் அருகிலுளை ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்.) 

கணைொடி ஓவியம் : கணைொடிகள் முகம் பைொரக்க �ட்டும்�ொன பையனபைடும் என 
நி்னத்திருபபீரகள். ஆனொல்  அழகிய வணை  ஓவியஙகளொகிய எஙக்ள வ்ரயவும் 
கணைொடிக்ளப பையனபைடுத்துகினறனர. பைலவ்கயொன உருவஙகள், இயற்கக் கொட்சிகள் 
தபைொனற்வகளொக நொஙகள் வ்ரயபபைடுகிதறொம். எஙக்ள உருவொக்கும் ஓவியரகள் 
�ஞசொவூரில் மிகுதியொக உள்ளனர. 

�ணி : அைைொ, ஓவியஙகளில்�ொன எத்�்ன வ்ககள்! இத�ொ! இருபை�ொம் நூறறொணடு 
ஓவியஙகள் எனனும் இறுதிப பைகுதிக்கு வ்நதுவிட்தைொம்.  அத�ொ! அஙதக நொம் இபதபைொது 
வ்ரவது தபைொலத் �ொள்களில் வ்ரயபபைட்ை ஓவியஙகள் உள்ளன. வொ, மசனறு பைொரக்கலொம். 

(கண்ைன் தாள ஓவியத்தின் அருகிலுளை ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்)

�ொள் ஓவியம் : �றகொலத்தில் பைரவலொன பையனபைொட்டில் இருபபைவரகள் நொஙகதள. 
தகொட்தைொவியஙகள், வணை ஓவியஙகள், நவீன ஓவியஙகள் எனப பைலவ்கயொன 
வடிவஙகளில் நொஙகள் கொைபபைடுகினதறொம். கரிக்தகொல், நீரவணைம், எணமைய் 
வணைம் ஆகியவற்றப பையனபைடுத்தி எஙக்ள வ்ரகினறனர. 

(கண்ைன் அருகிலிருந்த கருத்துப்�்ட ஓவியத்தின் ்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்.)

கருத்துபபைை ஓவியம் : அரசியல் கருத்துக்ள எளி்�யொக விளக்குவ�றகு நொஙகள்  
பையனபைடுகிதறொம்.  இ்நதியொ இ�ழில் பைொரதியொர�ொன எஙக்ள மு�னமு�லில் 

சதரிந்து சதளி்ைொம் ்ைறுசபேயர்்கதை அறி்ைொம்

ஓவியம் ஓ வு ,  ஓ வி ய ம் ,  ஓ வ ம் ,  சி த தி ர ம் ,  ் ்ட ம் ,  ் ்ட ா ம் , 

வடடின்கச்பெயதி

ஓவியம் வனர்வர் ்கண்ணுள் வினைஞர், ஓவியப் பு்வர், ஓவைாக்கள், 

கிைவி வல்ய்ான, சிததிரக்காரர், விதத்கர்

ஓவியக கூ்டம் எழுபதழில் அம்்்ம், எழுததுநின் ைண்்ட்ம், சிததிர 

அம்்்ம், சிததிரககூ்டம், சிததிரைா்டம், சிததிரைண்்ட்ம், 

சிததிர ென்
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�மிழில் அறிமுகபபைடுத்தினொர. இபதபைொது 
மபைரும்பைொலொன இ�ழகளில் நீஙகள் எஙக்ளப 
பைொரக்க முடியும். எஙகளு்ைய �றமறொரு 
வடிவத� தகலிச்சித்திரம் ஆகும்.  �னி� 
உருவஙக்ள வி்ந்�யொன த�ொறறஙகளில் 
ந்கச்சு்வ த�ொனறும்பைடி வ்ரவ்�தய 
தகலிச்சித்திரம் எனபைர.

(கண்ைன் நெவீ� ஓவியத்தின் அருகிலுளை 

்�ாத்தாவ� அழுத்துகிறான்)

ந வீ ன  ஓ வி ய ம்  :  ஓ வி ய க் க ் ல யி ன 
மிகப புது்�யொன வடிவ�ொக நொஙகள்  
வி ள ங கு கி த ற ொ ம் .  பு து ் � ய ொ ன 
பை ொ ர ் வ யி ல்  பு தி ய  க ரு த் து க ள் 
மவளிபபைடு�ொறு எஙக்ள வ்ரகினறனர. 
பை ொ ர ் வ ய ொ ள ர க ளி ன  � ன ப பை ொ ன ் � க் கு 
ஏ ற பை ப  ம பை ொ ரு ள் ம க ொ ள் ளு ம்  வ ் க யி ல் 
த க ொ டு க ள ொ க வு ம்  கி று க் க ல் க ள ொ க வு ம் 
நொஙகள் வ்ரயபபைடுகிதறொம். பைல வணைக் 
க ல ் வ க ் ள க்  ம க ொ ண டு ம்  எ ங க ் ள 
வ்ரகினறனர. 

� ணி  :  இ ்ந � க்  க ண க ொ ட் சி யி ன  மூ ல ம் 
பைலவ்கயொன ஓவியஙக்ளப பைறறி அறி்நது 
மகொணதைொம். 
கணைன : அதிலும் ஓவியஙகதள நம்த�ொடு 

தபைசியது மிகமிகச் சிறபபைொக இரு்ந�து. இ்ந� நொ்ள நம்�ொல் �றக்கதவ முடியொது! நொமும் 
சிற்ந� ஓவியஙக்ள வ்ர்நது பைழகுதவொம்!

ஐயராப்பியக ்கன் நுணுக்கதது்டன 

இநதியக ்கனத ைரபு்கனை இனணதது 

ஓ வி ய ங் ்க ளி ல்  பு து ன ை ்க ன ை ப் 

பு கு த தி ய வ ர்  இ ர ா ெ ா  இ ர வி வ ர் ை ா .  

இ வ ர து  ் ா ணி  ஓ வி ய ங் ்க ள் 

பிற்கா்ததில் ொட்காடடி்களில் அதி்கம் 

்யன்டுததப்்ட்டை.  ொட்காடடி ஓவியம் 

வனரயும் முன்றயின முனயைாடி்களுள் 

ஒ ரு வ ர ா ்க க  ்க ரு த ப் ் டு ் வ ர் 

ப ்க ா ண் ன ்ட ய ர ா ெு .  ெ ா ட ்க ா ட டி 

ஓவியங்்கனைப் ்ொர்  ப்யிண்டிங் 

எனறும் அனழப்்ர்

சதரிந்து சதளி்ைொம்

1. உ�க்குப பிடித்� கொட்சி்ய  வ்ர்நது வணைம் தீட்டுக.

2. பைருவ இ�ழகளில் மவளிவ்ந� பைலவ்க ஓவியஙக்ளச் தசகரித்துப பைைத்ம�ொகுபபு 
உருவொக்குக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. கு்க ஓவியஙகளில் வணைம் தீட்ைப பையனபைட்ை மபைொருள்களில் ஒனறு _______.

  அ) �ணதுகள்   ஆ) நீர வணைம்    இ) எணமைய் வணைம்   ஈ) கரிக்தகொல்

்ாரதியார் பவளியிட்ட ய்கலிச்சிததிரம்
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2. ந்கச்சு்வ உைரவு மவளிபபைடு�ொறு  வ்ரயபபைடும் ஓவியம் ________.

  அ) கு்க ஓவியம்   ஆ) சுவர ஓவியம் 

  இ) கணைொடி ஓவியம்   ஈ) தகலிச்சித்திரம்

3. 'தகொட்தைொவியம்' எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ________.

  அ) தகொடு + ஓவியம்   ஆ) தகொட்டு + ஓவியம் 

  இ) தகொட் + தைொவியம்  ஈ) தகொடி + ஓவியம்

4. 'மசபதபைடு' எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ________.

  அ) மசபபு + ஈடு   ஆ) மசபபு + ஓடு

  இ) மசபபு + ஏடு   ஈ) மசபபு + தயடு

5. எழுத்து + ஆணி எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் ________.

  அ) எழுத்துஆணி   ஆ) எழுத்�ொணி  

  இ) எழுத்து�ொணி   ஈ) எழு�ொணி

தகொடிட்ை இைங்ள நிரபபுக.

1. கருத்துப பைைஙக்ள அறிமுகபபைடுத்தியவர _______.

2. கலம்கொரி ஓவியம் எனறு அ்ழக்கபபைடுவது _______.

3. �னனரகளின ஆ்ைக்ளயும் அரசு ஆவைஙக்ளயும் _____ மீது மபைொறித்துப 
பைொதுகொத்�னர.

குறுவினொ

1. ஓவியஙகளின வ்ககள் யொ்வ?

2. கு்க ஓவியஙகளில் இரு்நது நொம் அறியும் மசய்திகள் யொ்வ?

3. �ொள் ஓவியஙக்ள எவற்றக் மகொணடு வ்ரவர?

4. சுவர  ஓவியஙகள் கொைபபைடும் இைஙக்ளக்  கூறுக.

5. மசபதபைட்டு ஓவியஙகளில் கொைபபைடும் கொட்சிகள் யொ்வ?

சிறுவினொ

1. தகலிச்சித்திரம் எனறொல் எனன?

2. ஓ்லச்சுவடி ஓவியஙகள் குறித்து நீஙகள் அறி்நது மகொணைவற்ற எழுதுக.

சி்ந�்ன வினொ 

 �்ந� ஓவியஙகள் தகரளொவில்  அதிகம் கொைபபைடுவது ஏன?
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இயல்

ஐந்து தமிழ் ஒளிர் இைங்கள் 

விரிைொனம்

�னி�ரகள் புதிய புதிய இைஙக்ளக் கொணபைதில் விருபபைம் 
உ்ையவரகள். பைழ்�யொன நி்னவுச் சினனஙகள், இயற்க 
அழகு நி்ற்ந� பைகுதிகள், வழிபைொட்டு இைஙகள், கைறக்ரப 
பைகுதிகள், த�சியப பூஙகொக்கள் தபைொனற இைஙக்ளக் கொணபைது 
உ ள் ள த் து க் கு  � கி ழ ச் சி ் ய த்  � ரு ம்  அ வ ற று ள்  � மி ழி ன 
மபைரு்�்ய விளக்கும் இைஙகள் சிலவற்ற அறிதவொம்.

அனபு �ொைவரகதள! புத்�கஙகளில் பைல வ்க உணடு. க்�ப புத்�கஙகள், கட்டு்ரப 
புத்�கஙகள், கவி்�ப புத்�கஙகள் ஆகிய்வ நீஙகள் அறி்ந�்வதய. இது �மிழுைன 
ம�ொைரபு்ைய இைஙகள் குறித்� ்கதயடு. இக்்கதயடு அத்�்கய இைஙக்ள தநரில் 
கொை தவணடும் எனற ஆரவத்்�த் தூணடும் வ்கயில் வடிவ்�க்கபபைட்டுள்ளது. 

இ்நதியொவில் உள்ள ம�ொன்�யொன நூலகஙகளுள் �ஞ்ச சரசுவதி �கொல் 
நூலகமும் ஒனறு. இ்நநூலகம் கி.பி. (மபைொ.ஆ.) 1122 மு�ல் இயஙகி வருவ�ொகக் 
கல்மவட்டுச் மசய்திகள் கூறுகினறன. இஙகுத் �மிழ,  ம�லுஙகு உள்ளிட்ை 
பைல்தவறு ம�ொழிகளின ஓ்லச் சுவடிகளும் ்கமயழுத்துப பைடிகளும் உள்ளன. 
�்லசிற்ந� ஓவியஙகளும் ம�ொன்�யொன  இ்சக் கருவிகளும் சிறபைஙகளும் இஙகு 
இைம்மபைறறுள்ளன. 

தஞத� �ரசுைதி ம்கொல் நூல்கம்
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தமிழ்ப பேல்்கதலக்்கை்கம் -  தஞ�ொவூர்

ம ச ம் ம � ொ ழி ய ொ கி ய 
�மிழுக்கு ஒரு பைல்க்லக்கழகம் 
அ ் � ய  த வ ண டு ம்  எ ன ற 
எ ண ை த் தி ன  அ டி ப பை ் ை யி ல் 
�மிழக அரசொல் கி.பி. (மபைொ.ஆ.) 
1981 இல் த�ொறறுவிக்கபபைட்ைது 
� மி ழ ப பை ல் க ் ல க் க ழ க ம் . 
இ து  � ஞ ச ொ வூ ரி ல்  ஆ யி ர ம் 
ஏ க் க ர  நி ல ப பை ர ப பி ல் 
அ ் � க் க ப பை ட் டு ள் ள து . 
வ ொ ன த் தி ல்  இ ரு ்ந து  பை ொ ர க் கு ம் 
ம பை ொ ழு து  “ � மி ழ ந ொ டு “  எ ன த் 
ம�ரியும் வ்கயில் இ�ன கட்ைை 
அ ் � ப பு   உ ள் ள து .  இ ்ந தி ய 
நொகரிகத்தின பைணபைொட்டுக்  கூறுகள் 
அ ் ன த் ் � யு ம்  வி ரி வ ொ க வு ம் 
ஆழ�ொகவும் ஆரொய தவணடும் 
எனபைத� இபபைல்க்லக்கழகத்தின தநொக்கம். 

இஙகுக் க்லபபுலம், சுவடிபபுலம், வளர�மிழபபுலம், ம�ொழிபபுலம், அறிவியல்புலம் 
ஆகிய ஐ்நது புலஙகளும் இருபைத்்�்நது து்றகளும் உள்ளன. இபபைல்க்லக்கழகம் 
�மிழம�ொழி ஆய்வுகள் மசய்வது �ட்டு�னறி, சித்� �ருத்துவத்து்ற மூலம் 
மபைொது�க்களுக்குப பையனுள்ள வ்கயில் �ருத்துவத் ம�ொணடு மசய்து வருகிறது. இ்நதிய 
ஆட்சிபபைணி பையிறசியொளரகளுக்குத் �மிழம�ொழிபபையிறசி்ய இபபைல்க்லக்கழகத� 
வழஙகுகிறது. இஙகு மிகபமபைரிய நூலகம் ஒனறு அ்�்நதுள்ளது.  உலகின பைல்தவறு 
நொடுக்ளச் தசர்ந� ஏரொள�ொன �ொைவரகள் இஙகுக் கல்வி கறறு வருகினறனர. 

உ.்ை.�ொ  நூல்கம் – ச�ன்தன

கி.பி. (மபைொ.ஆ.) 1942 இல் ம�ொைஙகபபைட்ை இ்நநூலகத்தில் �மிழ, ம�லுஙகு, வைம�ொழி 
உள்ளிட்ை பைல்தவறு ம�ொழி நூல்கள் உள்ளன. இஙகு 2128 ஓ்லச்சுவடிகளும் 2941 
�மிழ நூல்களும் உள்ளன.

கீழ்த்தித� நூல்கம் – ச�ன்தன

 இ்நநூலகம் கி.பி. (மபைொ.ஆ.) 1869ஆம் ஆணடு ம�ொைஙகபபைட்ைது. இஙகுத் �மிழ, 
ம�லுஙகு, கனனைம், �ரொத்தி உள்ளிட்ை பைல்தவறு ம�ொழிகளின ஓ்லச்சுவடிகள் 
உள்ளன. கணி�ம், வொனியல், �ருத்துவம், வரலொறு உள்ளிட்ை பைல்தவறு து்ற 
நூல்களும் இைம்மபைறறுள்ளன. இது �றதபைொது அணைொ நூறறொணடு நூலகத்தின ஏழொம் 
�ளத்தில் இயஙகி வருகினறது.
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்கன்னிமொரொ நூல்கம் – ச�ன்தன

ைள்ளுைர் ்்கொடைம் - ச�ன்தன

தி ரு வ ள் ளு வ ரி ன  பு க ் ழ  உ ல க றி ய ச்  ம ச ய் யு ம்  வ ் க யி ல்  ம ச ன ் ன க் 
தகொைம்பைொக்கத்தில் வள்ளுவர தகொட்ைம் எனனும் க்லக்கூைம் அ்�க்கபபைட்டுள்ளது. 
இ�ன கட்டு�ொனப  பைணிகள் கி.பி.(மபைொ.ஆ.)  1973 இல் ம�ொைஙகி 1976 இல் 
முடிக்கபபைட்ைன. இது திருவொரூரத் த�ர தபைொனற வடிவில் அ்�க்கபபைட்டு அ�்ன 
இ ர ண டு  ய ொ ் ன க ள்  இ ழு த் து ச் 
மசல்வது தபைொனறு கருஙகறகளொல் 
உ ரு வ ொ க் க ப பை ட் டு ள் ள து .  இ � ன 
அ டி ப பை கு தி  இ ரு பை த் ் � ்ந து  அ டி 
நீளமும் இருபைத்்�்நது அடி அகலமும் 
உ்ையது. த�ரின ம�ொத்� உயரம் 
128  அடி.  இரணடு பைக்கஙகளிலும் 
பை க் க த் தி ற கு  ந ொ ன கு  ச க் க ர ங க ள் 
�னிக்கறகளொல் அ்�க்கபபைட்டுள்ளன. 
க்ைக்தகொடி இரணடு சக்கரஙகள் 
மபைரியனவொகவும் நடுவில் இரணடு 
சக்கரஙகள் சிறியனவொகவும் உள்ளன. 
த�ரின ்�யத்தில் உள்ள எணதகொை 
வடிவக் கருவ்றயில் திருவள்ளுவரின 
சி்ல கவினுற அ்�க்கபபைட்டுள்ளது.  
வள்ளுவர தகொட்ைத்தில்  நிகழச்சிகள் நைத்துவ�றகொன அரஙகம் ஒனறும் உள்ளது. 
வள்ளுவர தகொட்ைத்தில் 1330 குறட்பைொக்களும் மசதுக்கபபைட்டுள்ளன. அறத்துபபைொல் 
கருநிறப பைளிஙகுக் கல்லிலும் மபைொருட்பைொல் மவணணிறப பைளிஙகுக் கல்லிலும் 
இனபைத்துபபைொல் மச்நநிறப பைளிஙகுக் கல்லிலும் அழகொகப மபைொறிக்கபபைட்டுள்ளன. த�லும் 
திருக்குறளின கருத்துக்ள விளக்கும் ஓவியஙகளும்  வ்ரயபபைட்டுள்ளன. 

கி . பி .  ( ம பை ொ . ஆ . )  1 8 9 6  இ ல் 
ம�ொைஙகபபைட்ை கனனி�ொரொ நூலகம் 
� மி ழ ந ொ ட் டி ன  ் � ய  நூ ல க ம் 
ஆ கு ம் .  இ து  இ ்ந தி ய  ந ொ ட் டி ன 
களஞசிய நூலகஙகளில் ஒனறொகவும் 
விளஙகுகிறது. இ்நநூலகத்தில் ஆறு 
இலட்சத்திறகும் த�றபைட்ை நூல்கள் 
உள்ளன. இ்நதியொவில் மவளியிைபபைடும் 
பு த் � க ங க ள் ,  ந ொ ளி � ழ க ள் ,  பை ரு வ 
இ�ழகள் ஆகியவறறின ஒரு பிரதி 
இ ங கு ப  பை ொ து க ொ க் க ப பை டு கி ற து . 
இ்நநூலகத்தின மூனறொம் �ளத்தில் 
� ் ற � ் ல  அ டி க ள்  நூ ல க மு ம் 
மசயல்பைட்டு வருகினறது.
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திருைள்ளுைர் சிதல - ்கன்னியொகுமரி

இ்நதியொவின  ம�றகு எல்்லயொகிய 
கனனியொகு�ரியில்  திருவள்ளுவரின 
சி்ல �மிழக அரசொல் நிறுவபபைட்டுள்ளது. 
விதவகொன்ந�ர பைொ்றக்கு அருகில், கைல் 
நடுதவ நீர �ட்ைத்திலிரு்நது முபபைது 
அ டி  உ ய ர ப  பை ொ ் ற  மீ து  இ ச் சி ் ல 
அ்�க்கபபைட்டுள்ளது. கி.பி.(மபைொ.ஆ.) 
1990ஆம் ஆணடு இபபைணி ம�ொைஙகியது. 
மபைொது�க்கள் பைொர்வக்கொக 2000ஆம் 
ஆ ண டு  ச ன வ ரி த்  தி ங க ள்  மு � ல் 
நொள் அனறு திற்நது்வக்கபபைட்ைது. 
பை ொ ் ற யி லி ரு ்ந து  சி ் ல யி ன  உ ய ர ம் 
ம�ொத்�ம் 133 அடி. இது திருக்குறளின 
ம�ொத்� அதிகொரஙக்ளக் குறிக்கிறது. 
அ ற த் து ப பை ொ லி ன  அ தி க ொ ர ங க ் ள 
உ ை ர த் து வ து த பை ொ ல்  பீ ை ம் 
முபபைத்ம�ட்டு அடி உயரம் மகொணை�ொக 
அ்�க்கபபைட்டுள்ளது. மபைொருட்பைொல், 
இனபைத்துபபைொல் ஆகியவறறின ம�ொத்� 
அதிகொரஙக்ளக் குறிக்கும் வ்கயில் 
சி்ல ம�ொணணூற்ற்நது  அடி உயரம் 
உ்ைய�ொக அ்�க்கபபைட்டுள்ளது. 

பீைத்தின  உட்புறத்தில் �ணைபைம் ஒனறு அ்�்நதுள்ளது. �ணைபைத்தின உட்சுவரில் 
அதிகொரத்திறகு ஒரு குறள் வீ�ம் 133 குறட்பைொக்கள் �மிழிலும் ஆஙகிலத்திலும் 
மசதுக்கபபைட்டுள்ளன. திருவள்ளுவர சி்ல அ்�பபை�றகு மூனறு ைன மு�ல் எட்டு ைன 
வ்ர எ்ை உள்ள 3,681 கருஙகறகள் பையனபைடுத்�பபைட்டுள்ளன. திருவள்ளுவர சி்ல  
ம�ொத்�ம்  ஏழொயிரம் ைன எ்ை மகொணைது. திருவள்ளுவர சி்லக்குச் மசல்வ�றகுப 
பைைகு வசதி மசய்யபபைட்டுள்ளது. உள்நொட்டிலிரு்நதும் மவளிநொட்டிலிரு்நதும் ஏரொள�ொன 
சுறறுலொப பையணிகள் இஙகு நொள்த�ொறும் வ்நது மசல்கினறனர. �மிழின மபைரு்�மிகு 
அ்ையொள�ொக இச்சி்ல உயர்நது நிறகிறது. 

உல்கத் தமிழ்ச் �ங்கம் - மதுதர

�து்ர �ொநகரின �ல்லொகுளம் பைகுதியில் கொ்நதி அருஙகொட்சியகம் அருகில் 
உலகத் �மிழச் சஙகம் நிறுவபபைட்டுள்ளது. இது சு�ொர எணபைத்த�ழு ஆயிரம் சதுரஅடி 
பைரபபைளவில் �னத்்�க் கவரும் வ்கயில் கட்ைபபைட்டுள்ளது. கி.பி. (மபைொ.ஆ.) 1981-ஆம் 
ஆணடு �து்ரயில் ந்ைமபைறற உலகத்�மிழ �ொநொட்டில் �து்ரயில் உலகத் �மிழச் 
சஙகம் நிறுவபபைடும் எனறு அறிவிக்கபபைட்ைது. அ�னபைடி இக்கட்ைைம் கட்ைபபைட்டு  
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சிறபேக் ்கதலக்கூைம் - பூம்பு்கொர்

இரணைொயிரம் ஆணடுகளுக்கு முன தசொழரகளின �்லநகர�ொகவும் து்றமுக 
நகர�ொகவும் விளஙகியது பூம்புகொர. இ்நநக்ரப பைறறிய மசய்திகள் சிலபபைதிகொரத்திலும் 
பைட்டினபபைொ்லயிலும் இைம்மபைறறுள்ளன. இஙகு �ருவூரபபைொக்கம் எனனும் கைல் 
பைகுதியும் பைட்டினபபைொக்கம் எனனும் நகரப பைகுதியும் அ்�்நதிரு்ந��ொகச் சிலபபைதிகொரம் 
குறிபபிடுகிறது. பினனர ஏறபைட்ை கைல்தகொளினொல் பூம்புகொர நகரம் அழி்நதுவிட்ைது. 
இ்நநகரத்தின மபைரு்�்ய உலகறியச் மசய்ய கி.பி.(மபைொ.ஆ.)  1973 ஆம் ஆணடு பூம்புகொர 
கைறக்ரயில் சிறபைக் க்லக்கூைம் ஒனறு ஏறபைடுத்�பபைட்ைது. இக்கூைம் ஏழுநி்ல 
�ொைஙக்ளக் மகொணைது. கணைகியின வரலொற்ற விளக்கும் நொறபைத்ம�ொனபைது 
சிறபைத் ம�ொகுதிகள் இதில் இைம்மபைறறுள்ளன. �ொ�விக்கும் ஒரு மநடிய சி்ல இஙகு 
நிறுவபபைட்டுள்ளது. 

கி.பி. (மபைொ.ஆ.) 2016 ஆம் ஆணடு திற்நது்வக்கபபைட்ைது. இ�னுள் பைனனொட்டு 
அளவிலொன கருத்�ரஙகக் கூைஙகள், ஆய்வரஙகஙகள், நூலகம், பைொர்வயொளர 
அரஙகம் ஆகியன கவினுற அ்�க்கபபைட்டுள்ளன. மவளிபபுறச் சுறறுச்சுவரகளில் 1330 
குறட்பைொக்களும்  இைம்மபைறறுள்ளன. 

உலகத் �மிழச் சஙகத்தின �றதறொர அ்�பபைொன சஙகத்�மிழக் கொட்சிக்கூைம்  
�னிக்கட்ைைத்தில் இயஙகி வருகிறது. �ருமிக்குப பைொணடிய �னனன மபைொறகிழி 
வழஙகிய திருவி்ளயொைல் புரொைக் கொட்சி இ�ன நு்ழவொயிலில் பு்ைபபுச் சிறபை�ொகச் 
மசதுக்கபபைட்டுள்ளது. இஙகுள்ள கொட்சிக் கூைத்தில் வள்ளல்கள், புலவரகள் 
ஆகிதயொரின வொழக்்க நிகழவுகள் ஓவியஙகளொகவும் சிறபைஙகளொகவும் உள்ளன. 
ம�ொல்கொபபியர, ஔ்வயொர, கபிலர ஆகிதயொரின முழுஉருவ மவணகலச் சி்லகள் 
நிறுவபபைட்டுள்ளன. த�லும் இ�ன சுறறுச் சுவரகளில் சஙக இலக்கியக் கொட்சிகள் 
வணை ஓவியஙகளொக வ்ரயபபைட்டுள்ளன. மூனறொம் �மிழச் சஙகம் அ்�்ந� 
�து்ரயில் உலகத் �மிழச் சஙகக் கட்ைைமும் சஙகத்�மிழக் கொட்சிக்கூைமும் �மிழின 
மபைரு்�்யப பை்றசொறறி நிறகினறன.
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 நீஙகள் சுறறுலொ வழிகொட்டியொக இரு்ந�ொல், சுறறுலொக் ்கதயடு எனனும் பைகுதியில் 
உள்ள இைஙக்ளப பைொர்வயிை வருபைவரகளுக்கு எவவொறு விளக்கிக் கூறுவீரகள்?

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

1. உஙகள் �ொவட்ைத்திலுள்ள சுறறுலொ இைஙகளின சிறபபுக்ள எழுதி வருக.

2. நீஙகள் கணடுகளித்� இைஙகளின �னித்�ன்�க்ள எழுதுக.

க்லக்கூைத்திறகு அருகில் இலஞசி�னறம், பைொ்வ�னறம், மநடுஙகல்�னறம் 
ஆ கி ய ன  அ ் � ்ந து ள் ள ன .  இ ல ஞ சி � ன ற த் தி லு ம்  பை ொ ் வ � ன ற த் தி லு ம் 
வடிவ்�க்கபபைட்டுள்ள மபைணகளின உருவஙகள் நம் கண்ையும் கருத்்�யும் 
கவரகினறன. மநடுஙகல் �னறத்தில் மநடிய கறறூண ஒனறும் அ்�ச் சுறறி 
எட்டுச் சிறிய கறறூணகளும் எட்டு �னி� உருவஙகளும் �றகொலச் சிறபைக்க்லக்கு 
எடுத்துக்கொட்டுகளொய் நிறகினறன. 

இக்்கதயட்டில் நொம் கணை பைகுதிகள் அ்னத்தும் �மிழின மபைரு்�்ய 
உலகறியச் மசய்ய நிறுவபபைட்ை்வ ஆகும். இவற்றக் கொணும் மபைொழுது �மிழரின 
வொழ்வயும் �மிழம�ொழியின சிறப்பையும் அறிய முடிகிறது. இத்�்கய சிறபபுமிக்க 
இைஙகளுக்குச் மசனறு பைொர்வயிடுவதும் அவற்றப பைொதுகொபபைதும் �மிழரொகிய 
நம்மு்ைய கை்� ஆகும்.
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இயல்

ஐந்து சதொழிறசபேயர்

்கற்கண்டு

உழவர மசய்யும் ம�ொழில் உழு�ல். ்�யல்கொரர மசய்யும் ம�ொழில் ்�த்�ல். 
இத்ம�ொைரகளில் உழு�ல், ்�த்�ல் எனபைன மசயல்களின மபையரகளொக அ்�கினறன.   
இவவொறு ஒரு  மசயலின அல்லது வி்னயின மபையரொக அ்�வது ம�ொழிறமபையர 
எனபபைடும். ம�ொழிறமபையர எண, இைம், கொலம், பைொல் ஆகியவற்றக் கொட்ைொது. பைைரக்்க 
இைத்தில் �ட்டும் வரும்.  

(எ.கொ.)  பைடித்�ல், ஆைல், நடிபபு, எழுது�ல் , மபைொறுத்�ல்

ம�ொழிறமபைய்ர விகுதி மபைறற ம�ொழிறமபையர, மு�னி்லத் ம�ொழிறமபையர, மு�னி்ல 
திரி்ந� ம�ொழிறமபையர  என வ்கபபைடுத்துவர.

விகுதி சபேற்ற சதொழிறசபேயர் 

நைத்�ல், உணைல், வொழவு, வொழக்்க  ஆகிய மபையரக்ளக் கவனியுஙகள். இவறறில் 
நை, உண, வொழ ஆகிய வி்னபபைகுதிகள் �ல், அல், வு, ்க  ஆகிய விகுதிகதளொடு தசர்நது 
ம�ொழிறமபையரகளொக அ்�கினறன.

இவவொறு வி்னபபைகுதியுைன ம�ொழிறமபையர விகுதி தசர்நது வருவது விகுதி மபைறற 
ம�ொழிறமபையரொகும்.

�ல், அல், அம், ஐ, ்க, ்வ, கு, பு, வு, தி, சி, வி, ்� தபைொனற்வ ம�ொழிறமபையர 
விகுதிகளொக வரும். 

(எ.கொ.)
�ரு�ல் - �ல் நட்பு- பு
கூறல் - அல் �்றவு - வு
ஆட்ைம் – அம்  �றதி- தி
வி்ல – ஐ  உைரச்சி- சி
வரு்க - ்க கல்வி- வி
பைொர்வ- ்வ மசய்யொ்� - ்�
தபைொக்கு - கு

முதனிதலத் சதொழிறசபேயர்

வொனில் இடி இடித்�து 

தசொறு மகொதி வ்ந�து

இடி, மகொதி எனனும் மசொறகள் இடித்�ல், மகொதித்�ல் எனனும் மசொறகளின 
பைகுதிகளொகும். இவவொறு ஏவல் ஒரு்� வி்னயொக அ்�யும் வி்னச்மசொறகளின 
பைகுதி்ய மு�னி்ல எனபைர. மு�னி்ல எவவ்க �ொறறமும் மபைறொ�ல் ம�ொழிறமபையரொக 
அ்�வது  மு�னி்லத் ம�ொழிறமபையர எனபபைடும்.
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(எ.கொ.)   மசல்ல�ொக ஓர அடி அடித்�ொன

   அறிஞர அணைொ �ம் தபைச்சொல் புகழ மபைறறொர

இவறறில் அடிக்தகொடிட்ை மசொறகள் விகுதி மபைறொ�ல் �ம்மபைொரு்ள உைரத்துகினறன.

முதனிதல திரிந்த சதொழிறசபேயர்

�மிழ பைடிக்கும் தபைறு மபைறதறன.

உைவின  சூடு கு்றயவில்்ல.

இத்ம�ொைரகளில் தபைறு, சூடு ஆகிய மசொறக்ளக் கவனியுஙகள்.  மபைறு, சுடு எனனும் 
பைகுதிகளின மு�மலழுத்து நீணடு, தபைறு, சூடு எனத் திரி்நது ம�ொழிறமபையரகளொக �ொறி 
உள்ளன. இவவொறு மு�னி்ல  திரிவ�ொல் உருவொகும் ம�ொழிறமபையர மு�னி்ல திரி்ந� 
ம�ொழிறமபையர எனபபைடும். 

(எ.கொ.) விடு- வீடு, மின- மீன, மகொள்- தகொள், உைனபைடு- உைனபைொடு

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

1. தபைசும் ஓவியஙகள் பைொைபபைகுதியில் இைம் மபைறறுள்ள ம�ொழில் மபையரக்ளக் 
கணைறி்நது ம�ொகுக்க.

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. பினவருவனவறறுள் விகுதி மபைறற ம�ொழிறமபையர எது?

  அ) எழுது  ஆ) பைொடு               இ) பைடித்�ல்  ஈ) நடி

2. பினவருவனவறறுள் மு�னி்ல திரி்ந� ம�ொழிறமபையர எது?

  அ) ஊறு ஆ) நடு               இ) விழு   ஈ) எழு�ல்

மபைொருத்துக.

 1. ஒட்ைம்  - மு�னி்லத் ம�ொழிறமபையர

 2. பிடி  - மு�னி்ல திரி்ந� ம�ொழிறமபையர    

 3. சூடு - விகுதி மபைறற  ம�ொழிறமபையர

சிறுவினொ

1. வளர�ல், தபைசு�ல்  – இ்வ எவவ்கப மபையரகள்? விளக்கம் �ருக.

2. மு�னி்ல திரி்ந� ம�ொழிறமபையர எனறொல் எனன? சொனறு �ருக.
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கேடே. 

 தகொட்தைொவியம் பைறறிய மசய்திக்ள உஙகள் பைள்ளி ஓவிய ஆசிரியரிைம் தகட்டு அறிக.

கேசுே.

 நீஙகள் கணடு விய்ந� ஓவியஙகள் �றறும் சிறபைஙகள் பைறறி வகுபபை்றயில் தபைசுக.

ேவிலதலய நிலறைவு ச�யே.  

 வொனும் நிலவும் அழகு

 வயலும் _______ __________    

 ________ _______ ________

 ________ _______ ____அழகு 

ேடம் உைர்த்தும் ேருத்லத ஐந்து ேரிேளில் எழுதுே.

சேகாடு்கேப்ேடடுள்ள ச�காறேல்ள ஒரு சதகாடரில் முதல் மறறும்  இறுதிச்ச�கால்ைகாே்க  
சேகாண்டு ச�காறசறைகாடர் உருேகா்ககுே.

(ஓவியக்க்ல, இ்ச, கட்ைைக்க்ல, வணைஙகள்)

(எ.கொ.) ஓவியக்க்ல கண்ையும் கருத்்�யும் கவரகிறது.

   நுணக்லகளுள் ஒனறு ஓவியக்க்ல.

ச�கால்ை்க கேடடு எழுதுே. 

1. க்லபபை்ைபபு �ொனுைத்்�ப தபைச தவணடும்.

2. இருமபைொருள் �ரு�ொறு பைொைபபைடுவது இரட்டுற ம�ொழி�ல் ஆகும்.

3. வணைஙகள் பையனபைடுத்�ொ�ல் வ்ரவது பு்னயொ ஓவியம்.

4. ஆறறு �ைலுைன சுணைொம்்பைச் தசரத்துச் சுவ்ரச் ச�பபைடுத்துவர.

5. வள்ளுவர தகொட்ைத்தின அ்�பபு திருவொரூரத் த�ர தபைொனறது.

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

சமொழிதய ஆள்்ைொம்!
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இலடச்ச�கால் ’ஐ’ க�ர்த்துத் சதகாடலர மீண்டும் எழுதுே.

 (எ.கொ) வீடு கட்டினொன – வீடு + ஐ + கட்டினொன = வீட்்ைக் கட்டினொன

         1. கைல் பைொரத்�ொள்   2.  புல் தினறது         3. க�வு �ட்டும் ஓ்ச

        4. பைொைல் பைொடினொள்    5. அறம் கூறினொர

கீழ்கேகாணும் குறிப்புேல்ள்க சேகாண்டு ேடடுலர எழுதுே.

எஙகள் ஊர

 (முனனு்ர – அ்�விைம் – மபையரக்கொரைம் - ம�ொழில்கள் – சிறபபு மிகு இைஙகள்- 
திருவிழொக்கள் – �க்கள் ஒறறு்� - முடிவு்ர )

சமொழி்யொடு விதையொடு

கீழ்கேகாணும் புதிலரப் ேடித்து விலடலய்க ேண்டறிே.

1. நொன இனி்� �ரும் இ்சக் கருவி.

  எனது  மபையர ஆறு எழுத்துக்ள உ்ையது.

  அதில்  இறுதி நொனகு எழுத்துகள் வி்ல உயர்ந�  ஒரு உதலொகத்்�க் குறிக்கும்.

  மு�ல் இரணடு �றறும் க்ைசி இரணடு எழுத்துக்ளச் தசரத்�ொல் விலஙகின 
தவறு  மபையர கி்ைக்கும்.   நொன யொர?  ______________.

2. நொன ஒரு கொறறுக் கருவி.

  நொன  புல் வ்க்யச் தசர்ந� �ொவரத்திலிரு்நது உருவொக்கபபைடுகிதறன.

  எனது மபையர ஏழு எழுத்துக்ளக் மகொணைது.

  மு�ல் இரணடு எழுத்துகள் ஒரு �ொவர வ்க்யக் குறிக்கும்.

  இறுதி மூனறு எழுத்துகள் எனது வடிவத்்�க் குறிக்கும்.   நொன யொர?  _______.

பினேரும் ேத்திலயப் ேடித்து, கேடேப்ேடடுள்ள வினகா்கேளு்ககு விலடயளி்கே

சொ்ல விபைத்துக்ளத் �விரக்கச் சொ்லவிதிக்ள அறி்நது ஒவமவொருவரும் 
வொகனஙக்ள ஓட்ை தவணடும். 

சொ்லயில் வொகனஙக்ள இைபபுற�ொகதவ மசலுத்� தவணடும். இருவழிச் சொ்லயின 
்�யத்தில் விட்டுவிட்டுப தபைொைபபைட்டுள்ள மவள்்ளக்தகொடு இரு தபைொக்குவரத்துக்கொகச் 
சொ்ல சரி ச��ொகப பிரிக்கபபைட்டுள்ள்�க் குறிக்கும். வொகனஙக்ள மு்நதுவ�றகுக் 
தகொட்டுக்கு வலது பைக்கம் உள்ள சொ்ல்யப பையனபைடுத்திக் மகொள்ள அனு�தி உணடு. 
இருவழிச் சொ்லயின ்�யத்தில் ம�ொைரச்சியொக மவள்்ள அல்லது �ஞசள் தகொடு 
வ்ரயபபைட்டிரு்ந�ொல் மு்நதுவ�றகு வலது பைக்கச் சொ்ல்யப பையனபைடுத்�க்கூைொது.  
இரட்்ை �ஞசள்தகொடு வ்ரயபபைட்டிரு்ந�ொல் மு்நதுவ�றகு எக்கொரைம் மகொணடும் வலது 
பைக்கச் சொ்ல்யப பையனபைடுத்�க் கூைொது.
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நிற்க அதறகுத் த்க...

இதையத்தில் ்கொண்்க

என சேகாறுப்புேள....

1. நம் நொட்டுத் ம�ொன்�க் க்லக்ள �திபதபைன.

2. க்லகளில் ஒன்றதயனும் கறறுக் மகொள்தவன.

3. க்லச் சினனஙக்ளப பைொதுகொபதபைன.

4. �மிழகச் சுறறுலொச் சிறபபு வொய்்ந� இைஙகளுக்குச் மசனறு �மிழர�ம் 
க்லத்திற்ன அறி்நது தபைொறறுதவன.

்கதலச்ச�ொல் அறி்ைொம்.

பை்ைபபைொளர –  Creator அழகியல்  –  Aesthetics

சிறபைம் –  Sculpture தூரி்க  –  Brush

க்லஞர –  Artist கருத்துபபைைம்  –  Cartoon

கல்மவட்டு  –  Inscriptions கு்க ஓவியஙகள் –  Cave paintings

்கமயழுத்துபபைடி   – Manuscripts நவீன ஓவியம்        -  Modern Art

 ஓவியம், சிறபைம், இ்ச, நைனம் உள்ளிட்ை க்லகளில் புகழமபைறதறொரின மபையரக்ள 
இ்ையத்தில் த�டி எழுதுக.

ஒருவழிபபைொ்� எனறு குறிபபிைபபைட்டுள்ள சொ்லயில் அனு�திக்கபபைட்டுள்ள 
தி்சயில் �ட்டுத� வொகனஙக்ளச் மசலுத்� தவணடும்.  �ைக்தகொடுகள் இைபபைட்டுள்ள 
சொ்லயில் �ைத்தின உள்தளதய வொகனஙக்ளச் மசலுத்� தவணடும். வொகனத்்�ப பின 
ம�ொைரும்தபைொது மிகவும் மநருக்க�ொகப பின ம�ொைரக் கூைொது.  திரும்பும் தபைொது ்ச்க 
கொட்ை அ்ையொள விளக்்க ஒளிரச் மசய்ய தவணடும்.

வினொக்கள்
1. சொ்லயின எ்ந�ப பைக்க�ொக வொகனஙக்ளச் மசலுத்� தவணடும்?

2.  விட்டுவிட்டுப தபைொைபபைடும் மவள்்ளக்தகொடு எ�்னக் குறிக்கும்?

3. எ்ந�க் தகொட்்ைத் �ொணடி வொகனஙக்ள மு்நதிச் மசல்ல அனு�தி இல்்ல?

4. ஒருவழிப பைொ்� எனபபைடுவது யொது?

5. வொகனஙக்ளப பின ம�ொைரவ�றகொன மு்ற்யக் கூறு.
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இயல்

ஐந்து திருக்கு்றள்

ைொழ்வியல்

்கல்வி

1. கறக கை்டறக் கற�வை கறறபின்

 நிறக அதறகுத் தக.

ப்ாருள் : ்கற்க யவண்டியவறன்றப் பினழ இல்்ாைல் ்கற்க யவண்டும். ்கற்றபின ்கற்ற 

                 வழியில் ெ்டக்க யவண்டும்.

2. எண்்ைன்� ஏவ� எழுத்்தன்� இவ்விரண்டும்

 கண்்ைன்� ைாழும் உயிர்க்கு.

ப்ாருள் : எண்ணும், எழுததும் வாழும் ைக்களுககுக ்கண்்கள் ய்ான்றனவ.

3. ்தாட்்டவ�த்து ஊறும் மைறவகணி மாந்தர்க்குக்

 கறறவ�த்து ஊறும் அறிவு.*

ப்ாருள் : யதாண்டும் அைவிறகு ஏற் ைணறய்கணியில் நீர் ஊறும். அதுய்ால் ்கறகும் 

அைவிறகு  ஏற் ைக்களுககு அறிவு வைரும்.

4. வகடில விழுச்ைலைம் கலவி ஒருைறகு

 மா்டலல மறவற யவை.

ப்ாருள் : அழிவில்்ாத சி்றநத பெல்வம் ்கல்வியய.  ஒருவருககு அதனைவி்டச் சி்றநத 

பெல்வம் யவறு இல்ன்.

சதரிந்து ச�யல்ைத்க

5. ்ையதக்க அலல ்ையக்்கடும் ்ையதக்க

 ்ையயாவம யானும் ்கடும்.

ப்ாருள் : பெயயதத்காத பெயல்்கனைச் பெயவதாலும் பெயயததக்க பெயல்்கனைச் 

 பெயயாைல் விடுவதாலும் தீனை உண்்டாகும்.

6. எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்

 எண்ணுைம் என்�து இழுக்கு.*

ப்ாருள் : எநதச் பெயன்யும் ெனகு சிநதிதத பின பதா்டங்்க யவண்டும். பதா்டங்கிய பின  

எண்ணிப் ்ார்க்க்ாம் என்து குற்றைாகும்.
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7. நென்றாறறல உளளும் தைறுண்டு அைரைர்

 �ண்�றிந்து ஆறறாக் கவ்ட.

ப்ாருள் : ொம் ஒருவருன்டய ்ண்ன் அறிநது அவருககு ெனனை பெயய யவண்டும். 

                 இல்்ாவிட்டால்  ெனனை பெயதாலும் தீனை வநது யெரும்.

சுற்றந்தைொல்

8. காக்வக கரைா கவரந்துண்ணும் ஆக்கமும்

 அன்� நீரார்க்வக உை.

ப்ாருள் : ்கா்கம் தைககுக கின்டததனத ைன்றக்காைல் தன சுற்றததானரக கூவி அனழதது 

உண்ணும். அததன்கய ்ண்பு உன்டயவர்்களி்டயை பெல்வமும் யெரும்.

மடியின்தம

9. மடிவய மடியா ஒழுகல குடிவயக்

 குடியாக வைண்டு �ைர்.

ப்ாருள் : தம் குடினயச் சி்றப்புன்டய குடியா்கச் பெயய விரும்பு்வர், யொம்்ன்த 

                துன்ைா்கக ்கருதி முயறசியயாடு வாழ்தல் யவண்டும்.

இடுக்்கண் அழியொதம

10. இடும்வ�க்கு இடும்வ� �டுப்�ர் இடும்வ�க்கு

 இடும்வ� �்டாஅ தைர்.*

ப்ாருள் : துன்ம் வநத ய்ாது வருநதிக ்க்ங்்காதவர், அநதத துன்ததிறய்க துன்ம் 

                உண்்டாககி அதனை பவனறு விடுவர்.

மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1.   _____________ தீ்� உணைொகும். 

      அ) மசய்யத்�கு்ந� மசயல்க்ளச் மசய்வ�ொல் 

      ஆ) மசய்யத்�கொ� மசயல்க்ளச் மசய்யொ�ல் இருபபை�ொல் 

      இ) மசய்யத்�கு்ந� மசயல்க்ளச் மசய்யொ�ல் இருபபை�ொல் 

      ஈ) எதுவும் மசய்யொ�ல் இருபபை�ொல் 

2. �னகுடி்யச் சிற்ந� குடியொகச் மசய்ய விரும்புபைவரிைம் ______ இருக்கக்   கூைொது.

  அ) தசொம்பைல்  ஆ) சுறுசுறுபபு   இ) ஏழ்�    ஈ) மசல்வம்
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3.  ‘எழுத்ம�னபை’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _________.

  அ) எழுத்து + ம�னபை   ஆ) எழுத்து + எனபை                    
இ) எழுத்து + இனபை    ஈ) எழுத் + ம�னபை

4 .  ’க்ர்நதுணணும்’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _________.

  அ) க்ர்நது + இனனும்   ஆ) க்ர + துணணும்   

  இ) க்ர்நது + உணணும்    ஈ) க்ர + உணணும்

5.  கறற்னத்து+ ஊறும் எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல்  _______.

  அ)  கறற்னத்தூறும்   ஆ) கறற்னதூறும் 

  இ) கறற்னத்தீறும்   ஈ) கறற்னத்த�ொறும்

மபைொருத்துக. 

1. கறகும் மு்ற   - மசயல்

2. உயிரக்குக் கணகள்  - கொகம்

3. விழுச்மசல்வம்  -  பி்ழயில்லொ�ல் கறறல்

4. எணணித் துணிக   - எணணும் எழுத்தும்

5. கரவொ க்ர்நதுணணும்  -  கல்வி

குறுவினொ 

1. ‘நன்� மசய்வதிலும் தீ்� உணைொகும்’ எபதபைொது?

2. தீ்� உணைொக்கும் இரணடு மசயல்க்ள எழுதுக.

3. துனபைத்திறகுத் துனபைம் உணைொக்குபைவர யொர?

பைொைபபைகுதியிலிரு்நது பைைஙகளுக்குப மபைொருத்��ொன திருக்குற்ள எழுதுக.

1 0 2 3 8
அ ஆ க  ச ை �

___________ _________ _________ ___________

___________ _________ _________. 

___________ _________ _________ ___________

___________ _________ _________. 
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இயல்

ஆறு 
நயத்தகு நொ்கரி்கம்

Ø ேதிசனண்கீழ்கேை்ககு நூல்ேள ேகாடடும் �மூே ேகாழவியலைப் புரிந்து சேகாளளுதல்

Ø எளிய நகாடடுப்புறைப்ேகாடல்ேளின ஓல� நயத்திலனயும் அதில் சேகாதிந்துள்ள �மூேச் 
ச�யதிேல்ளயும் புரிந்து சேகாளளுதல்

Ø திருசநல்கேலி மகாேடடத்தின ேரைகாறலறையும் சிறைப்புேல்ளயும் அறிதல்

Ø ேருத்துேல்ளத் சதகாகுத்து ேடிதம் எழுதும் திறைன சேறுதல்

Ø அணியகால் சுலே சேறும் ேகாடல்ேல்ளப் ேடித்துச் சுலேத்தல்

்கற்றல் ்நொக்்கங்கள்

7th std TAMIL FINAL Layout_28.01.2019.indd   123 30-01-2019   12.51.59 PM



124

இயல்

ஆறு
விருந்்தொம்பேல்

�மிழரகளின பைணபைொட்டுக் கூறுகளில் ‘விரு்நத�ொம்பைல்’ 
மு�ன்�யொன�ொகும். ��க்கு இல்லொவிட்ைொலும் இருபபை்� 
விரு்நதினருக்குத்  �்நது � கிழ்ந� நிகழவு க்ளத்  �மிழ 
இலக்கியஙகள் தபைசுகினறன. க்ைமயழு வள்ளல்களுள் ஒருவர 
பைொரி. அபபைொரியின பு�ல்வியர பைொைரகளுக்குப புது்�யொக உைவு 
அளித்� மசய்தி்யக் கூறும் பைொை்ல அறிதவொம்.

்கவிததப்பேதை

மாரி்யான்று இன்றி ைறந்திருந்த காலத்தும்

�ாரி ம்டமகள  �ாண்மகறகு – நீர்உவலயுள

்�ான்திறந்து ்காண்டு புகாைா நெலகி�ாள 

ஒன்றாகு முன்றிவலா இல

- முன்றுவற அவரய�ார்

ச�ொல்லும் சபேொருளும்

�ொரி  -  �்ழ 

வற்நதிரு்ந� - வறணடிரு்ந�

புகவொ - உைவொக

பேொைலின் சபேொருள்

�்ழயினறி வறட்சி நிலவிய கொலத்தில், பைொரி �களிரொன அஙக்வ, சஙக்வ 
ஆகிதயொரிைம் பைொைரகள் இர்நது நினறனர. பைொரி�களிர உ்லநீரில் மபைொன இட்டு 
அவரகளுக்குத் �்ந�னர. அ�னொல் மபைொருள் ஏதும் இல்லொ� வீடு எதுவும் இல்்ல எனபை்� 
அறியலொம்.

இபபைொைலில் இைம் மபைறறுள்ள பைழம�ொழி ஒனறொகு முனறிதலொ இல் எனபை�ொகும். 
ஒனறுமில்லொ� வீடு எதுவுமில்்ல எனபைது இ�ன மபைொருள். 

�ை�கள் -  இள�கள்

நல்கினொள் - மகொடுத்�ொள்

முனறில்  - வீட்டின முன இைம் (திண்ை) 
   இஙகு வீட்்ைக் குறிக்கிறது
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நூல் சைளி

்ழபைாழி ொனூறு நூலின ஆசிரியர் முனறுன்ற அனரயைார் ஆவார். இவர் 

கி.பி. (ப்ா.ஆ.) ொன்காம் நூற்றாண்ன்டச் யெர்நதவர் என்ர். ்ழபைாழி ொனூறு 

நூலின ்க்டவுள் வாழ்ததுப் ்ா்டல் மூ்ம் இவர் ெைண ெையதனதச் யெர்நதவர் 

எை அறியமுடிகி்றது.

்ழபைாழி ொனூறு ்திபைண்கீழ்க்கணககு நூல்்களுள் ஒனறு. இது ொனூறு ்ா்டல்்கனைக 

ப்காண்்டது. ஒவபவாரு ்ா்டலின இறுதியிலும் ஒரு ்ழபைாழி இ்டம் ப்றறிருப்்தால் இது 

்ழபைாழி ொனூறு எனனும் ப்யர்ப்ற்றது. இநநூலின ஒரு ்ா்டல் இங்குத  தரப்்டடுள்ைது.

1. வள்ளல்கள் எழுவரின மபையரக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.

2. விரு்நத�ொம்பைல் பைண்பை விளக்கும் க்� ஒன்ற அறி்நது வ்நது வகுபபை்றயில் கூறுக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. �ரம் வளரத்�ொல் _________ மபைறலொம்.

   அ) �ொறி ஆ) �ொரி     இ) கொரி       ஈ) பைொரி

2. ‘நீரு்லயில்’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _______.

   அ) நீரு + உ்லயில்  ஆ) நீர + இ்லயில்            

  இ) நீர + உ்லயில்   ஈ) நீரு + இ்லயில்   

3. �ொரி + ஒனறு எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் _______.

  அ)  �ொரிமயொனறு  ஆ) �ொரிஒனறு             

  இ) �ொரியினறு   ஈ) �ொரியனறு  

குறுவினொ

1.   பைொரி �களிரின  மபையரக்ள எழுதுக.

2.   ‘மபைொருள் ஏதும் இல்லொ� வீடுகதள இல்்ல’ – எவவொறு?

சி்ந�்ன வினொ

 �மிழரகளின பிற பைணபைொட்டுக் கூறுக்ள எழுதுக.
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இயல்

ஆறு  
ையலும் ைொழ்வும்

உலகில் பைலவ்கயொன ம�ொழில்கள் ந்ைமபைறுகினறன. 
அ வ ற று ள்  பை சி தீ ர க் கு ம்  ம � ொ ழி ல ொ கி ய  உ ழ வு த் ம � ொ ழி ல் 
மு�ன்�யொன�ொகும். நிலத்்�த் ம�ரிவு மசய்�ல்,  நொறறுப 
பைறித்�ல், நொறறு நடு�ல், நீர பைொய்ச்சு�ல், அறுவ்ை மசய்�ல், 
தபைொரடித்�ல், மநல்மபைறு�ல் ஆகியன உழவுத்ம�ொழிலின  
மசயல்பைொடுகள் ஆகும். இவற்றப பைறறிய நொட்டுபபுறபபைொைல் 
ஒன்ற அறிதவொம்.

்கவிததப்பேதை

ஓவ்ட எலலாம் தாண்டிப்வ�ாயி  - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

ஒண்ைவரக்குழி நிலமும் �ார்த்து - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

சீவல்யலலாம் ைரிஞ்சுக்கட்டி - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

வைத்துக்குளவை இறஙகுறாஙக - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா

நொத்்தலலாம் பிடுஙவகயிவல - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

நெண்டும் வைர்த்துப் பிடிக்கிறாஙக - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

ஒருைாணுக்கு ஒரு நொறறுத்தான் - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

ஓடிவயாடி நெட்வ்டாவமயா - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

ம்டம்டன்னு மவ்டைழிவய - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

மண்குளிரத் தண்ணீர்�ாய - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

ைாலுைாலாத் தாளுவிட்டு - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

நொலுநொலா ைைருதம்மா - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

மணிவ�ாலப் �ாலபிடித்து - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

ம�வத்யலலாம் மயக்குதம்மா - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

அறுப்�றுக்க ஆளுக்்கலலாம் - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

ஆளு�ைம் ்காடுத்துைாரான் - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

சும்மாடும் வதர்ந்்தடுத்து - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

சுறுசுறுப்�ாயக் ்காண்டு வ�ா�ார் - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

கிழக்கத்தி மா்்டலலாம் - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

கீவழ �ார்த்து மிதிக்குவதயா - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

கால�்டவும் கதிருபூரா - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

கழலுவதயா மணிமணியா - ஏவலலஙகிடி ஏவலவலா 

                                 ்தாகுப்�ாசிரியர் – கி.ைா. ்ெகந்நொதன்
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ச�ொல்லும் சபேொருளும்

குழி   - நில அள்வபமபையர  சீ்ல  -  புை்வ
சொண - நீட்ைல் அள்வபமபையர  �்ை  - வயலுக்கு நீர வரும் வழி 
�ணி  - முறறிய மநல் கழலு�ல் -  உதிர�ல்
சும்�ொடு - பைொரம் சு�பபைவரகள் �்லயில் ்வத்துக்   மகொள்ளும் துணிச்சுருள்

பேொைலின் சபேொருள்

 உழவு மசய்யும் �க்கள் ஓ்ை்யக் 
கை்நது மசனறு ஒனற்ரக் குழி நிலத்்�த் 
த�ர்நம�டுத்�னர. மபைணகள் புை்வ்ய 
இறுகக்கட்டி நைவு மசய்ய வயலில் இறஙகினர. 
ந ொ ற று ப  பை றி க் கு ம் த பை ொ து  ஆ ண க ளு ம் 
ம பை ண க ளு ம்  வ ய ல்  வ ர ப பி ல்  உ ள் ள 
நணடுக்ளயும் பிடித்�னர. 

 ஒ ரு  ச ொ ணு க் கு  ஒ ரு  ந ொ ற று  வீ � ம் 
சுறுசுறுபபைொக நட்ைனர. நைவு நட்ை வயலின  
�ணகுளிரு�ொறு �்ைவழிதய நீரபைொய்ச்சினர. 
நட்ை மநறபையிரகள் வரி்சயொக வளர்நது 
ம ச ழி த் � ன .  பை ொ ல்  பி டி த் து  மு ற றி ய 
ம ந ல் � ணி க ள்  � ன ம்  � ய ங கு � ொ று 
வி்ள்ந�ன. அறுவ்ை மசய்யும் ஆட்களுக்குப 
பைைம் மகொடுத்�னர. அறுவ்ை மசய்� மநல்�ொள்க்ளக் கட்டுகளொகக் கட்டித் �்லக்குச் 
சும்�ொடு ்வத்துத் தூக்கிச் மசனறு களத்தில் தசரத்�னர. கதிரடித்� மநல்�ொள்க்ளக் 
கிழக்கத்தி �ொடுக்ளக் மகொணடு மிதிக்கச் மசய்�னர. �ொடுகள் மிதித்� மநறகதிரகளில் 
இரு்நது மநல்�ணிகள் �ணி�ணியொய் உதிர்ந�ன.

நூல் சைளி

ொடடுப்பு்றங்்களில் உனழககும் ைக்கள் தங்்கள் ்கனைப்புத பதரியாைல் 

இருப்்தற்கா்கப் ்ாடும் ்ா்டய் ொடடுப்பு்றப்்ா்டல் எைப்்டுகி்றது. இதனை 

வாயபைாழி இ்ககியம் எனறும் வழங்குவர். ்ல்யவறு பதாழில்்கள் குறிதத 

ொடடுப்பு்றப்்ா்டல்்கனை  ைன் அருவி எனனும் நூலில் கி.வா. பெ்கநொதன பதாகுததுள்ைார். 

அநநூலில் உள்ை உழவுதபதாழில் ்றறிய ்ா்டல் ஒனறு இங்குத தரப்்டடுள்ைது.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

அ று வ ன ்ட  ப ெ ய த  ப ெ ற ்க தி ர் ்க ன ை க 

்க ை த தி ல்  அ டி த து  ப ெ ல் ன ் ப் 

பிரிப்்ர்.  பெல்தாளில் எஞ்சியிருககும் 

ப ெ ல் ை ணி ்க ன ை ப்  பி ரி ப் ் த ற ்க ா ்க 

ைாடு்கனைக ப்காண்டு மிதிக்கச் பெயவர். 

இதறகுப் ய்ாரடிததல் எனறு ப்யர். 

ம ா டு க ட் டி ப்  வ � ா ர டி த் த ா ல  ம ா ை ா து 

்ைந்்நெல்லன்று

ஆவ�கட்டிப் வ�ாரடிக்கும் அழகா� 

்தன்மதுவர 

(நொட்டுப்புறப்�ா்டல)

தவளொண்� சொர்ந� கருவிகளின மபையரக்ள எழுதி வருக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

7th std TAMIL FINAL Layout_28.01.2019.indd   127 30-01-2019   12.52.00 PM



128

மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1.   உழவர தசறறு வயலில் __________ நடுவர.

       அ) மசடி  ஆ) பையிர  இ) �ரம்    ஈ) நொறறு 

2.   வயலில் வி்ள்நது முறறிய மநறபையிரக்ள __________ மசய்வர.

        அ) அறுவ்ை    ஆ) உழவு    இ) நைவு    ஈ)  விறபை்ன

3.   ‘த�ர்நம�டுத்து’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _____.

  அ) த�ர + எடுத்து    ஆ) த�ர்நது + ம�டுத்து

  இ) த�ர்ந�து + அடுத்து   ஈ) த�ர்நது + எடுத்து  

4.  ‘ஓ்ை + எல்லொம்’ எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் ______.

  அ)  ஓ்ைஎல்லொம்   ஆ) ஓ்ைமயல்லொம்

  இ) ஓட்்ைமயல்லொம்  ஈ)  ஓமைல்லொம்

மபைொருத்துக.

 1. நொறறு  - பைறித்�ல்

 2. நீர  - அறுத்�ல் 

 3. கதிர  -  நடு�ல்

 4. க்ள  - பைொய்ச்சு�ல் 

வயலும் வொழவும் பைொைலில்  உள்ள த�ொ்ன, எது்கச் மசொறக்ள எழுதுக.

 தபைச்சு வழக்குச் மசொறக்ள எழுத்து வழக்கில் எழுதுக.

 தபைொயி,  பிடிக்கிறொஙக, வளருது, இறஙகுறொஙக, வொரொன:  (எ.கொ.) தபைொயி - தபைொய்

குறுவினொ 

1.   உழவரகள் எபதபைொது நணடு பிடித்�னர?

2.  மநறகதிரிலிரு்நது மநல்�ணி்ய எவவொறு பிரிபபைர?

சிறுவினொ

  உழவுத்ம�ொழிலின நிகழவுக்ள வரி்சபபைடுத்தி எழுதுக.

சி்ந�்ன வினொ

 உழவுத்ம�ொழிலில் கொல்நத�ொறும் ஏறபைட்டுவரும் �ொறறஙகள் பைறறி எழுதுக.

்மொதனச் ச�ொற்கள் எதுத்கச் ச�ொற்கள்
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ம�ொைக்கத்தில் கொடுகளில் வொழ்நது வ்ந� �னி�ன பினனர 
ஊரக்ள உருவொக்கிக் மகொணடு வொழத் ம�ொைஙகினொன. சிறிய 
ஊரகள் வளரச்சி அ்ை்நது நகரஙகளொக �ொறின. நகரஙகளில் 
மபைரும்பைொலொன்வ ஆறறஙக்ரகளில் அ்�்நதிரு்ந�ன. 
ஆறறஙக்ரகளில் சிற்நது விளஙகும் நகரஙகள் �மிழநொட்டில் 
பைல உள்ளன. அவறறுள் ஒரு நகரத்்�ப பைறறி அறிதவொம்.

இயல்

ஆறு  
திக்ச்கல்லொம் பு்கழுறும் திருசநல்்ைலி

உதரநதை உல்கம்

அனபு நணபைன எழிலனுக்கு, 

வைக்கம்.  நொன நலம். நீயும் உன குடும்பைத்தினரும்  நல�ொ? மசனற ஆணடுவ்ர நொம் 
ஒதர பைள்ளியில் ஒனறொகப பைடித்து வ்நத�ொம். இ்ந� ஆணடு என �்ந்�யின பைணி �ொறு�ல் 
கொரை�ொக எஙகள் மசொ்ந� ஊருக்கு வ்நது விட்தைொம். வரும் தகொ்ை விடுமு்றயில் 
எஙகள் ஊரொகிய திருமநல்தவலிக்கு நீ வர தவணடும் எனறு  உன்ன அனபுைன 
அ்ழக்கிதறன. 

திருமநல்தவலி �மிழகத்தின பைழ்�யொன நகரஙகளுள் ஒனறு. பைழ்ந�மிழகத்்�ச் 
தசர, தசொழ, பைொணடியர எனனும் மூதவ்ந�ர  ஆணடு வ்ந�னர எனபைது ந�க்குத் 
ம�ரியும். அவரகளுள் பைொணடியரகளின �்லநகர�ொக �து்ர விளஙகியது. அவரகளது 
இரணைொவது �்லநகர�ொகத் திருமநல்தவலி விளஙகியது. 
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இ ்ந ந க ் ர ச்  சு ற றி  ம ந ல்  வ ய ல் க ள் 
த வ லி  த பை ொ ல்  அ ் � ்ந தி ரு ்ந � � ொ ல் 
தி ரு ம ந ல் த வ லி  எ ன ப  ம பை ய ர  ம பை ற ற து . 
� ற த பை ொ து  ம ந ல் ் ல  எ ன று  � ரு வி 
வழஙகபபைடுகிறது. திக்மகல்லொம் புகழுறும் 
திருமநல்தவலி எனறு திருஞொனசம்பை்ந�ரும், 
� ண ம பை ொ ரு ் ந ப  பு ன ல்  ந ொ டு  எ ன று 
தசக்கிழொரும் திருமநல்தவலியின சிறப்பைப 
தபைொறறியுள்ளனர.

தி ரு ம ந ல் த வ லி  � ொ வ ட் ை ம்  � ் ல 
வளம் மிகு்ந� பைகுதியொகும். இபபைகுதியின சிறபபுமிக்க �்லயொகிய மபைொதி்க �்ல 
இலக்கியஙகளில் பைொரொட்ைபபைட்டு உள்ளது.  

்�ாதியி லாயினும் இமய மாயினும்

�தி்யழு அறியாப் �ழஙகுடி

எனறு இளஙதகொவடிகள் மபைொதி்க �்லக்கு மு�லிைம் மகொடுத்துப பைொடுகிறொர.  
இலக்கியஙகளில்  திரிகூை�்ல என வழஙகபபைடும் குறறொல�்ல புகழ மபைறற சுறறுலொ 
இை�ொகத் திகழகினறது.

ைா�ரஙகள கனி்காடுத்து மந்தி்யாடு ்காஞ்சும்

மந்திசிந்து கனிகளுக்கு ைான்கவிகள ்கஞ்சும்

எனறு குறறொல �்லவளத்்�த் திரிகூை இரொசபபைக் கவிரொயர �ம் குறறொலக் குறவஞசி 
நூலில்  பைொடியுள்ளொர.

திருமநல்தவலிப பைகுதி்ய வளம் மசழிக்கச் மசய்யும் ஆறு �ொமிரபைரணி ஆகும். 
இ�்னத் �ணமபைொரு்ந நதி எனறு முனனர அ்ழத்�னர.  இது பைச்்சயொறு, �ணிமுத்�ொறு, 
சிறறொறு, கொ்ரயொறு, தசரவலொறு, கைனொநதி எனறு பைல கி்ள ஆறுகளொகப பிரி்நது 
திருமநல்தவலி்ய நீரவளம் 
மிக்க �ொவட்ை�ொகச் மசய்கிறது.

திருமநல்தவலி �ொவட்ைப 
ம பை ொ ரு ள ொ � ொ ர த் தி ல் 
மு � ன ் � ய ொ ன  பை ங கு 
வ கி ப பை து  உ ழ வு த் ம � ொ ழி ல் . 
�ொமிரபைரணி ஆறறின மூலம் 
இ ங கு  உ ழ வு த் ம � ொ ழி ல் 
ந ் ை ம பை று கி ன ற து .  இ ங கு க் 
குளத்துப பைொசனமும் கிைறறுப 
பைொசனமும்கூைப பையனபைொட்டில் 
உள்ளன. இருபைருவஙகளில் 
ம ந ல்  பை யி ரி ை ப பை டு கி ன ற து . 
� ொ ன ொ வ ொ ரி ப  பை யி ர க ள ொ க ச் 

சதரிந்து சதளி்ைொம்

மு ற ்க ா ் த தி ல்  தி ரு ப ெ ல் ய வ லி க கு 

ய வ ணு வ ை ம்  எ ன னு ம்  ப ் ய ரு ம் 

இருநதுள்ைது. மூங்கில் ்காடு என்து 

அதன ப்ாருைாகும். மூங்கில் பெல் 

மி கு தி ய ா ்க  வி ன ை ந த ன ை ய ா ல் 

அப்்குதிககு பெல்யவலி எனனும் ப்யர் 

ஏற்டடிருக்க்ாம் எைவும் ்கருதுவர்.
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சிறு�ொனியஙகள், எணமைய்வித்துகள், 
க ொ ய் க னி க ள் ,  பை ரு த் தி ,  பை ய று வ ் க க ள் 
தபைொனறன பையிரிைபபைடுகினறன. இரொ�ொபுரம், 
நொஙகுதநரி, அம்பைொசமுத்திரம், ம�னகொசி 
தபைொனற பைகுதிகளில் மபைரு�ளவில் வொ்ழ  
பை யி ரி ை ப பை டு கி ன ற து .  இ ங கு  வி ் ள யு ம்  
வொ்ழத்�ொரகள்  �மிழநொடு �ட்டு�னறிக் 
க ர ந ொ ை க ம் ,  த க ர ள ம்  த பை ொ ன ற  பி ற 
�ொநிலஙகளுக்கும் அனுபபைபபைடுகினறன. 
மநல்லிக்கொய் உறபைத்தியில் �மிழகத்தில் 
ம ந ல் ் ல  � ொ வ ட் ை த �  மு � லி ை ம் 
வகிக்கினறது. கைதலொர �றறும் உள்நொட்டு 
மீனபிடித் ம�ொழிலும் இம்�ொவட்ைத்தில் 
சிறபபைொக ந்ைமபைறுகிறது. 

�ொமிரபைரணி கைதலொடு கலக்கும் இைத்தில் மகொற்க எனனும் து்றமுகம் இரு்ந�து.  
இஙகு முத்துக்குளித்�ல் சிறபபைொக ந்ைமபைறற�ொகத் �மிழ இலக்கியஙகள் கூறுகினறன. 
மகொற்கயில் வி்ள்ந� பைொணடி நொட்டு முத்து உலகப புகழ மபைறற�ொக விளஙகியது.

முத்துப்�டு �ரப்பிற ்காறவக முன்றுவற  (நெறறிவை 23:6)

்காறவகயில ்�ருந்துவற முத்து  (அகம் 27:9)

எனறு சஙக இலக்கியஙகள் மகொற்கயின முத்துக்ளக் கூறுகினறன. கிதரக்க, உதரொ�ொபுரி 
நொடுக்ளச் தசர்ந�வரகளொன யவனரகள் இ்ந� முத்துக்ள விரும்பி வொஙகிச் மசனறனர.

மபைொரு்ந எனபபைடும் �ொமிரபைரணி ஆறறின க்ரயில் அ்�்நதுள்ள மநல்்ல 
�ொநகரின அ்�பபு சிறபபைொனது. நகரின நடுதவ மநல்்லயபபைர திருக்தகொவில் 
அ்�்நதுள்ளது. தகொவி்லச் சுறறி நொனகு பைக்கஙகளிலும் �ொை வீதிகள் அ்�்நதுள்ளன. 
அவற்றச் சுறறித் த�தரொடும் வீதிகள் அழகுற அ்�்நதுள்ளன.  இஙகுத் திஙகள்த�ொறும் 
திருவிழொ ந்ைமபைறும் எனபை்�,

திஙகள நொளவிழா மலகு திரு்நெல

வைலியுவற ்ைலைர் தாவம

எனனும் திருஞொனசம்பை்ந�ர பைொைல் அடிகளொல் அறியலொம்.

மநல்்ல �ொநகரில் உள்ள ம�ருக்கள் பைல அ�ன பைழ்�க்குச் சொனறொக உள்ளன.  
கொவறபு்ரத் ம�ரு எனறு ஒரு ம�ரு உள்ளது. கொவறபு்ர எனறொல் சி்றச்சொ்ல. அரசரொல் 
�ணடிக்கபபைட்ைவரகள் இஙகுச் சி்ற ்வக்கபபைட்ை�ொல் இபமபையர மபைறறது.

த�ல வீதி்ய அடுத்துக் கூ்ழக்க்ைத் ம�ரு உள்ளது. கூலம் எனபைது �ொனியத்்�க் 
குறிக்கும். கூலக்க்ைத்ம�ரு  எனபைத� �ருவிக் கூ்ழக்க்ைத் ம�ரு என வழஙகபபைடுகிறது.

அக்கசொ்ல எனபைது அணிகலனகளும் மபைொறகொசுகளும் உருவொக்கும் இைம். 
முறகொலத்தில் மபைொன நொையஙகள் உருவொக்கும் பைணியொளரகள் வொழ்ந� பைகுதி 
அக்கசொ்லத் ம�ரு எனனும் மபையரில்  அ்�்நதுள்ளது.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

தி ரு ப ெ ல் ய வ லி க கு  அ ரு கி லு ள் ை 

ஆ தி ச் ெ ெ ல் லூ ர்  எ ன னு ம்  இ ்ட த தி ல் 

நி ்க ழ் த த ப் ் ட ்ட  அ ்க ழ் வ ா ய வி ல் 

இ்றநதவர்்களின உ்டல்்கனைப் புனதக்கப் 

்ழநதமிழர்்கள் ்யன்டுததிய முதுைக்கள் 

த ா ழி ்க ள்  ்க ண் ப ்ட டு க ்க ப் ் ட டு ள் ை ை . 

ய ை லு ம்  த மி ழ ரி ன  ப த ா ன ன ை க கு ம்  

ொ்கரி்கச் சி்றப்புககும் ொன்றா்க விைங்கும் 

பதால்ப்ாருள்்கள் இங்குக கின்டததுள்ைை. 

இ வ வூ ர்  த ற ய ் ா து  தூ த து க கு டி 

ைாவட்டததில் உள்ைது. 
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மநல்்ல நகரின த�றதக தபைட்்ை 
எ ன னு ம்  ஊ ர  உ ள் ள து .  வ ணி க ம் 
ந்ைமபைறும் பைகுதி்யப தபைட்்ை என 
வழஙகு�ல் பைண்ைய �ரபு.  இபபைகுதி 
முனபு மபைருவணிகம் ந்ைமபைறற இை�ொக 
இரு்நதிருக்க தவணடும். பைொணடிய �னனன 
நினறசீர மநடு�ொற்ன மநல்்ல நகர 
�க்கள் எதிரமகொணடு வரதவறற இைம் 
பைொணடியபுரம் எனவும் அவன த�வியொகிய 
�ங்கயரக்கரசி்ய �களிர எதிரமகொணடு 
வரதவறற இைம் திரு�ங்க நகர எனறும் 
வழஙகபபைடுகினறன.

ந ொ ய க் க  � ன ன ரி ன  � ள வ ொ ய ொ க 
விளஙகிய  அரியநொயகரின வழித் த�ொனறல் வீரரொகவர. அவரது  மபையரில் அ்�்ந� ஊர 
வீரரொகவபுரம் எனவும், அவரது து்ைவியொர மீனொட்சி அம்்�யொர மபையரில் உள்ள ஊர 
மீனொட்சிபுரம் எனவும் வழஙகபபைட்டு வருகினறன.

த ச ர ன � ொ த � வி ,  க ங ் க ம க ொ ண ை ொ ன , 
திரு�்லயபபைபுரம்,  வீரபைொணடியபபைட்டினம், 
குலதசகரனபைட்டினம் தபைொனற ஊரகள் பைண்ைய 
வரலொற்ற நி்னவூட்டுவனவொக உள்ளன. 
பை ொ ் ள ய ங த க ொ ட் ் ை ,  உ க் கி ர ன த க ொ ட் ் ை , 
ம ச ங த க ொ ட் ் ை  எ ன னு ம்  ம பை ய ர க ள் 
இ ம் � ொ வ ட் ை த் தி ல்  த க ொ ட் ் ை க ள்  பை ல 
இரு்ந�்�க்குச் சொனறொக விளஙகுகினறன.

அகத்தியர மபைொதி்க �்லயில் வொழ்ந�ொர 
எ ன பை ர .  ச ங க ப  பு ல வ ர ொ ன  � ொ த ற ொ க் க த் து 
நபபைச்லயொர,  நம்�ொழவொர,  மபைரியொழவொர, 
கு � ர கு ரு பை ர ர ,   தி ரி கூ ை ர ொ ச ப பை க்  க வி ர ொ ய ர ,  
கவிரொசப பைணடி�ர  ஆகிதயொர  திருமநல்தவலிச் 
சீ ் � யி ல்  பி ற ்ந து  � மி ழு க் கு ச்  ம ச ழு ் � 
தசரத்துள்ளனர. அயல்நொட்டு அறிஞரகளொன 
ஜி . யு .  த பை ொ ப ,  க ொ ல் டு ம வ ல் ,  வீ ர � ொ மு னி வ ர 
தபைொனதறொ்ரயும் �மிழினபைொல் ஈரத்� மபைரு்�க்கு உரியது திருமநல்தவலி.

 இத்�்கய சிறபபு மிக்க திருமநல்தவலிக்கு உன்ன அனதபைொடு அ்ழக்கினதறன.

          இபபைடிக்கு,

               உன அனபு நணபைன,

                    அறிைழகன்.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

தாமிர்ரணி ஆறறின யைறகுக ்கனரயில் 

திருபெல்யவலியும் கிழககுக ்கனரயில் 

்ானையங்ய்காடன்டயும் அனைநதுள்ைை. 

இ வ வி ரு  ெ ்க ர ங் ்க ளு ம்  இ ர ட ன ்ட 

ெ்கரங்்கள் எை அனழக்கப்்டுகின்றை. 

்ானையங்ய்காடன்டயில் அதி்க அைவில் 

்க ல் வி  நி ன ் ய ங் ்க ள்  இ ரு ப் ் த ா ல் 

அ ந ெ ்க ன ர த  ப த ன னி ந தி ய ா வி ன 

ஆகஸ்ய்ார்டு என்ர்.
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1. உஙகளு்ைய �ொவட்ைத்தில் உள்ள சுறறுலொ இைஙகள் பைறறிய மசய்திக்ளத் த�டித்  
ம�ொகுக்க.

2. �மிழநொட்டில் உள்ள �ொநகரொட்சிகள் பைறறிய மசய்திக்ளத் ம�ொகுக்க.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1.  திருமநல்தவலி_________ �னனரகதளொடு ம�ொைரபு உ்ையது.

    அ) தசர   ஆ) தசொழ   இ) பைொணடிய  ஈ) பைல்லவ

2.  இளஙதகொவடிகள் _________ �்லக்கு மு�ன்� மகொடுத்துப பைொடினொர.

  அ) இ�ய ஆ) மகொல்லி  இ) மபைொதி்க ஈ) வி்நதிய

3.  திருமநல்தவலி _________ ஆறறின க்ரயில் அ்�்நதுள்ளது.

  அ) கொவிரி ஆ) ்வ்க  இ) ம�னமபைண்ை      ஈ) �ொமிரபைரணி

மபைொருத்துக. 

 1. �ணமபைொரு்ந - மபைொனநொையஙகள் உருவொக்கும் இைம்

 2. அக்கசொ்ல - குறறொலம்

 3. மகொற்க  - �ொமிரபைரணி

 4. திரிகூை�்ல - முத்துக் குளித்�ல்

குறுவினொ

1. �ொமிரபைரணி ஆறறின கி்ள ஆறுகள் யொ்வ?

2. மகொற்க முத்து பைறறிக் கூறுக.

சிறு வினொ

1. திருமநல்தவலிப  பைகுதியில் ந்ைமபைறும்  உழவுத் ம�ொழில் குறித்து எழுதுக.

2. திருமநல்தவலிக்கும் �மிழுக்கும் உள்ள ம�ொைரபு குறித்து எழுதுக.

3. திருமநல்தவலி நகர அ்�பபுப பைறறிக் கூறுக.

சி்ந�்ன வினொ

 �க்கள் �கிழச்சியொக வொழ ஒரு நகரம் எவவொறு இருக்க தவணடும் எனறு 
நி்னக்கிறீரகள்?
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நல்ல பைொைல்க்ளப பைடித்துச் சு்வபபைது உள்ளத்திறகு �கிழச்சி 
அளிக்கும். அதுதபைொலதவ சிற்ந� புலவரக்ளப பைறறி அறி்நது 
மகொள்வதும் ந�க்கு �கிழச்சி �ரும். �மிழகத்தின பைல்தவறு 
பைகுதிகளிலும் சிற்ந� புலவரகள் பைலர உருவொகியுள்ளனர. 
அவரகளுள் திருமநல்தவலிப பைகுதி்யச் தசர்ந� புலவரக்ளப 
பைறறி அறி்நது மகொள்தவொம்.

இயல்

ஆறு  திருசநல்்ைலிச் சீதமயும் ்கவி்களும்

விரிைொனம்

ஒரு நொட்டில் கொவியம் உணைொகிக் மகொணதை இருக்க தவணடும�னறு எதிரபைொரபபைது 
அவவளவு சரியல்ல. மபைொதுவொக, ஆயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு �ை்வ கவிஞன பிறக்கிறொன 
எனறு மசொல்லுவொரகள். ஒருவ்கயொக அஃது உண்��ொன. கவி அவவளவு அரு்�. 
ஆனொல், கவி்ய அனுபைவிக்கிற திற்� அவவளவு அபூரவ�ொன விஷயம் அல்ல; ஆண, 
மபைண எல்தலொருத� அனுபைவிக்கிற விஷய்ந�ொன அது.

வொனத்தில் வி்ள்ந� சுைரகள்தபைொல இயற்கயில் வி்ள்ந� கவிக்ளத்�ொன 
கவிகள் எனறு மசொல்ல தவணடும். மினமினிப பூச்சி்யயும் ‘கொக்கொப’ மபைொன்னயும் 
பைொரத்து ஏ�ொ்நது தபைொகக் கூைொது. திருமநல்தவலி ஜில்லொ மநடுகிலும் உண்�யொன 
கவிஞரகள் பிற்நதிருக்கிறொரகள். அவரகளு்ைய பைொைல்க்ளயும் �க்கள் அனுபைவித்து 
வ்நதிருக்கிறொரகள்.

பைொரதியொர பிற்நது வளர்ந� இைம் எட்்ையபுரம். எட்்ையபுர ச�ஸ�ொனம் 
மநடுகிலும் ஊர ஊரொய்ப புலவரகளும் கவிரொயரகளும் வொழ்ந�னர. த�சிகவிநொயகனொர 
கனனியொகு�ரிப பைக்கம் - அ�ொவது நொஞசில் நொட்டில் பிற்நது வளர்ந�வரொய் இரு்ந�ொலும் 
அவர �மி்ழ அழுத்��ொக ஆரவத்த�ொடு கறற இைம் திருமநல்தவலி நகர�ொன.
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பைொரதியொரும் த�சிகவிநொயகனொரும் நம்த�ொடு ஒட்டியவரகள். அவரக்ள விட்டுவிட்டு, 
மகொஞசம் மு்நதியுள்ள கவிஞரக்ளப பைொரக்கலொம். தகொயில்பைட்டியிலிரு்நது கிழக்தக எட்டு 
்�ல் தூரத்தில்�ொன பைொரதியொரின பிறபபிை�ொகிய எட்்ையபுரம் இருக்கிறது. அஙதக சு�ொர 
இருநூறு வருஷஙகளுக்கு முன இரு்ந�வர கடி்கமுத்துப  புலவர. அவர மவஙகதைசுர 
எட்ைபபை ரொஜொ்வப பைறறிப பைல பைொைல்கள் பைொடியிருக்கிறொர.

�ணியொச்சியிலிரு்நது ஏமழட்டு ்�ல் தூரத்தில் �ொமிரபைரணி நதியும் சிறறொறும் 
கலக்கிற இைம்�ொன சீவலபதபைரி எனகிற முக்கூைல். முக்கூைல் பைள்ளு எனனும் பிரபை்ந�ம் 
முக்கூை்லப பைறறியது�ொன. சொ�ொரை�ொக �்ழ மபைய்யொ� இைத்தில் �்ழ மபைய்கிறது 
எனறொல் குடியொனவரகளுக்கு ஒதர கும்�ொளி அல்லவொ? அ்ந�க் கும்�ொளி,

ஆறறு ்ைளைம் நொவை ைரத் வதாறறு வதகுறி – மவல

யாை மின்�ல ஈழ மின்�ல சூழ மின்னுவத!

எனற அடியிதல இருக்கிறது. குடியொனவரகளுக்கு இடிமுழக்கம்�ொன சஙகீ�ம்; மினனல் 
வீச்சுத்�ொன நைனம்.

இனி, திருமநல்தவலிக்குப தபைொகலொம். சு�ொர மு்நநூறு வருஷஙகளுக்கு முன �து்ரப 
பைக்கத்திலிரு்நது பைலபைட்ை்ைச் மசொக்கநொ�ப புலவர மநல்்லக்கு வ்ந�ொர. மநல்்லயபபைர 
தகொவிலில் எழு்ந�ருளியுள்ள கொ்நதி�தித் �ொ்யத் �ரிசித்�ொர. மரொம்பை மரொம்பை உரி்� 
பைொரொட்டி, சுவொமியிைம் சிபைொரிசு மசய்யதவணடும் எனறு முரணடுகிறொர.

திருமநல்மவலியிலிரு்நது திருச்மச்நதூருக்குப தபைொகிற �ொரக்கத்திதல பைதிமனட்ைொவது 
்�லில் ஆறறுக்கு வைக்ரயில் சீ்வகுணைம் இருக்கிறது. பிள்்ளபமபைரு�ொள் 
சீ்வகுணைத்துப மபைரு�ொ்ளப பைறறிப பைொடியுள்ளொர. ஆறறுக்குத் ம�னக்ரயில் 
நம்�ொழவொர அவ�ொர ஸ�ல�ொன ஆழவொரதிருநகரி இருக்கிறது. பூரவத்தில் இ�றகுத் 
திருக்குருகூர எனறு மபையர. நம்�ொழவொர ��து ஈடுபைொட்்ை ஆயிரம் �மிழபபைொட்டில் 
(திருவொய்ம�ொழியில்) மவளியிட்ைொர. இது �மிழுக்குக் கி்ைத்� தயொகம்.

இனி த�ொட்ைொர வணடி்ய ஒரு முக்கிய�ொன ஊருக்கு விை தவணடும். மகொற்க 
எனகிற சிறு ஊர�ொன அது. அ�ன புகதழொ அபைொரம். சு�ொர இரணைொயிரம் வருஷத்துக்கு 
முனனிரு்ந� ஒரு மபைருஙகவிஞர முத்ம�ொள்ளொயிர ஆசிரியர. பைல த�சஙகளிலுமிரு்நது 
வரத்�கரகள் வ்நது முத்து வியொபைொரம் மசய்கிற்� அவர பைொரத்�ொர. த�றதக தரொ�ொபுரி, 
கிதரக்கத�சம் மு�ல் கிழக்தக ்சனொ வ்ரயும் மகொற்கயிலிரு்நத� முத்து தபைொய்க் 
மகொணடிரு்ந�து. புலவர முத்து வளத்்� நனறொய் அனுபைவித்�ொர; பைொடினொர.

திருச்மச்நதூருக்குச் சுவொமி ம�ரிசனம் மசய்யப தபைொக தவணடியது�ொன இனி. 
வழியிதல, கொயல்பைட்ைைத்தில் மகொஞசம் இறஙகி விட்டுப தபைொகலொம். கொயல்பைட்ைைத்தில் 
இருநூற்றம்பைது வருஷத்துக்கு முன சீ�க்கொதி எனற மபைரிய வொணிகர இரு்ந�ொர. 
அவரு்ைய கபபைல்கள் பைல த�சஙகளுக்கும் மசனறு வரத்�கத்தின மூல�ொக மிகு்ந� 
திரவியத்்�ச் சம்பைொதித்து வ்ந�ன. அவர  �மிழப புலவரகளுக்குப மபைருஙமகொ்ை மகொடுத்து 
வ்ந�ொர. அவர இற்ந�தபைொது, புலவரகள் இ�யத்தில் இடி�ொன விழு்ந�து. ந�சிவொயப புலவர 
எனபைவர எனன ஆறறொ்�தயொடு அலறுகினறொர பைொருஙகள்:
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பூமாது இருந்்தன்  புவிமாது இருந்்தன் இப்பூதலத்தில

நொமாது இருந்்தன்� நொமும் இருந்்தன்� நொைலர்க்குக்

வகாமான் அழகமர் மாலசீதக்  காதி ்காவ்டக்கரத்துச

சீமான் இறந்திட்்ட வ�ாவத புலவமயும்  ்ைத்ததுவை!

உண்�யொன உைரச்சி .

இனிப தபைொக தவணடியது திருச்மச்நதூருக்குத்�ொன. திருபபுகழ பைொடிய அருைகிரிநொ�ர 
வ்நது, ந்ந�வனஙக்ளப பைொரத்து அனுபைவித்�ொர. ஏரிநீர ந்ந�வனஙகளில் கட்டிக் கிைபபை�ொல் 
தசல்மீனகள் துள்ளிக் குதிக்கவும் பூஞமசடி மகொடிக்ளதய அழிக்கவும் �்லபபைட்ைன 
எனறு பைொடியுள்ளொர.

சமுத்திரத்்� முட்டியொகிவிட்ைது.  த�ொட்ைொர வணடி்யத் திருபபி,  தநதர 
கழுகு�்லக்குப தபைொதவொம். இக்கொலத்தில் பைொடுகிற கொவடிபபைொட்மைல்லொம் கழுகு�்ல 
முருகன த�ல்�ொன. இக்கொவடிச்சி்ந்�ப பைொடியவர அணைொ�்லயொர. கொவடிபபைொட்்ைக் 
தகட்க தவணடு�ொனொல், பைம்்பை, த�ளம், ஆட்ைம் எல்லொவறதறொடும் தகட்ைொல்�ொன 
ர்மும், சக்தியும் ம�ரியும். 

இஙகிரு்நது சஙகரனதகொயில் பைனனிரணடு ்�ல். மபைரிய சிவஸ�லம். அம்பைொள் 
தகொ�தித் �ொய். தகொ�தித் �ொ்யப பைறறி உண்�யொன பைக்தியும் �மிழப பைணபும் வொய்்ந� 
ஒரு பைொைல். அ்�ப பைொடியவர திருமநல்தவலி அழகிய மசொக்கநொ�ர

‘ைா்டா’ எ� அவழத்து ைாழ்வித்தால அம்ம உவ�க்

கூ்டா்தன் றார் தடுப்�ார் வகாமதித்தாய ஈஸ்ைரிவய!

பைக்தியொனது �மிழுக்குள்தள வ்ள்நது வ்ள்நது ஓடுவது அழகொய் இருக்கிறது!

சஙகரனதகொயிலுக்கு வைக்தக எட்டு ்�லில் முக்கிய�ொன ஸ�லம் கரு்வநல்லூர. 
இ�றகுக் கரிவலம் வ்ந� நல்லூர எனறும்  மபையர. தகொயிலும் சுறறு வீதிகளும் அழகொய் 
அ்�்நதிருக்கினறன. இத்திருத்�லத்தின சிறபபில் த�ொய்்ந� புலவர ஒருவர திருக்கரு்வ 
மவணபைொ அ்ந�ொதி, பைதிறறுபபைத்�்ந�ொதி, கலித்து்ற அ்ந�ொதி எனற மூனறு நூல்க்ளப 
பைொடியிருக்கிறொர. அவறறில் அதநக பைொைல்கள் பைக்தியும் மசய்யுள் நயமும் நி்ற்நது, பைொைப 
பைொை நொவுக்கு இனி்� �்நது மகொணடிருக்கினறன.

இனி, குறறொலத்துக்கு தநரொகப தபைொக தவணடும். கவி இல்லொ�தல �ன்சக் 
கவரக்கூடிய இைம் குறறொலம். தகொயில், அருவி, தசொ்ல மபைொதி்ந� �்ல, ம�னறல் எல்லொம் 
தசர்நது அ்�்நதிருபபை்�ப பைொரத்�ொல், உலகத்திதலதய இ்ந� �ொதிரி இைம் இல்்ல எனதற 
மசொல்லலொம். சு�ொர ஆயிரத்து மு்நநூறு வருஷஙகளுக்கு முன திருஞொன சம்பை்ந�ர இஙகு 
வ்ந�ொர.  நுண துளி தூஙகும் குறறொலம் எனறு பைொடினொர.

�ொணிக்கவொசகரும் ஒரு பைொைல் பைொடியிருக்கிறொர :

உறறாவர யான்வைண்வ்டன் ஊர்வைண்வ்டன் வ�ர்வைண்வ்டன்

கறறாவர யான்வைண்வ்டன் கற��வும் இனி அவமயும்

குறறாலத் துவறகின்ற கூத்தாஉன் குவரகழறவக

கறறாவின் ம�ம்வ�ாலக் கசிந்துருக வைண்டுைவ�!
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பிறகொலத்திதல எழு்ந� �மிழ இலக்கியஙகளில் முக்கிய�ொனது குறறொலக் குறவஞசி. 
அஃது உண்�யொன �மிழப பைணபும் கவிபபைணபும் வொய்்ந�து. இருநூற்றம்பைது 
வருஷஙகளுக்கு முன குறறொலத்துக்குக் கிழக்தக இரணடு ்�லில் உள்ள த�லகரத்தில் 
வொழ்நதுவ்ந� திரிகூைரொசபபைக் கவிரொயர பைொடிய நூல். �மிழக் கவியின உல்லொச 
வி்ளயொட்டு இனனது எனறு ம�ரிவ�றகு இதிதல ஒரு சிறு பைொை்லப பைொரக்கலொம். குறி 
மசொல்லுகிற மபைண  குறறொல�்லயின மபைரு்�்யக் மகொழிக்கிறொள்:

கயிவல எனும் ை்டமவலக்குத் ்தறகுமவல அம்வம!

    க�கமகா வமரு்ை� நிறகும்மவல அம்வம!

துயிலும் அைர் விழிப்�ாகி அகிலம் எஙகும் வதடும்

    துஙகர்திரி கூ்டமவல எஙகளமவல அம்வம!

இபபைொட்டு, �்லயிலுள்ள அருவிக்ளப தபைொல் கும்�ொளி தபைொடுகிறது.

இத்�்கய சிறபபுமிக்க திருமநல்தவலிக் கவிகளின கவி்�க்ளப பைடித்துச் 
சு்வபதபைொம்! 

குறிபபு: இக்கட்டு்ர ஏறத்�ொழ எழுபைது ஆணடுகளுக்குமுன எழு�பபைட்ைது. எனதவ 
அக்கொல ந்ையில் எழு�பபைட்டுள்ளது.

திருமநல்தவலிச் சீ்� எனறு குறிபபிைபபைடுவது இன்றய திருமநல்தவலி �றறும் 
தூத்துக்குடி �ொவட்ைஙகள் இ்ை்ந� பைகுதியொகும்.

நூல் சைளி

டி.ய்க.சி எை அனழக்கப்்டும் டி.ய்க. சிதம்்ரொதர் 

வழக்கறிஞர் பதாழில் பெயதவர்; தமிழ் எழுததாைரா்கவும் 

தி்றைாயவாைரா்கவும் பு்கழ் ப்ற்றவர்; இரசி்கைணி 

எனறு சி்றப்பிக்கப்்ட்டவர். இவர் தைது வீடடில் ‘வட்டதபதாடடி’ 

எனனும் ப்யரில் இ்ககியக கூட்டங்்கள் ெ்டததி வநதார். இவர் 

்கடித இ்ககியததின முனயைாடி, தமிழினெக ்காவ்ர், வைர்தமிழ் 

ஆர்வ்ர், குற்றா் முனிவர் எைப் ்்வா்றா்கப் பு்கழப்்டுகி்றார்.  

்ா்டப்்குதியில் இ்டம்ப்றறுள்ை ்கடடுனர இவரது இதய ஒலி எனனும் 

நூலில் இருநது தரப்்டடுள்ைது.

உஙகளுக்குப பிடித்� கவி்�  ஒன்றப  பைறறி  வகுபபை்றயில் கல்நது்ரயொடுக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

 டி.தக.சி குறிபபிடும் திருமநல்தவலிக் கவிஞரகள் பைறறிய மசய்திக்ளத் ம�ொகுத்து 
எழுதுக.
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இயல்

ஆறு  அணி இலக்்கைம்

்கற்கண்டு

அணி

அணி எனனும் மசொல்லுக்கு அழகு எனபைது மபைொருள். ஒரு மசய்யு்ளச் மசொல்லொலும், 
மபைொருளொலும் அழகு மபைறச் மசய்�்ல அணி எனபைர.

உைதம அணி

�யில் தபைொல ஆடினொள்.

மீன தபைொனற கண.

இ த் ம � ொ ை ர க ் ள ப  பை டி யு ங க ள் . 
இத்ம�ொைரகளில் நைனம் ஆடும் மபைணதைொடு 
� யி ் ல யு ம் ,  க ண ணு ை ன  மீ ் ன யு ம் 
ஒபபிட்டுள்ளனர. இவவொறு ஒபபிட்டுக் கூறபபைடும் மபைொரு்ள  (�யில், கண) உவ்� 
அல்லது உவ�ொனம் எனபைர. உவ்�யொல் விளக்கபபைடும் மபைொரு்ள உவத�யம்  எனபைர. 
இத்ம�ொைரகளில் வ்நதுள்ள ‘தபைொல’, ‘தபைொனற’ எனபை்வ உவ� உருபுகளொகும். 

  அகழ்ைாவரத் தாஙகும் நிலம்வ�ாலத் தம்வம 

  இகழ்ைார்ப் ்�ாறுத்தல தவல  (்�ாவறயுவ்டவம)

பூமி �ன்னத் த�ொணடுபைவ்ரப மபைொறுத்துக் மகொள்வது தபைொல நொம் நம்்� இகழ்நது 
தபைசுபைவ்ரப மபைொறுத்துக்மகொள்ள தவணடும் எனபைது இக்குறளின மபைொருள். 

இதில் பூமி �ன்னத் த�ொணடுபைவ்ரப மபைொறுத்துக் மகொள்ளு�ல் எனபைது உவ்�. 
நொம் நம்்� இகழ்நது தபைசுபைவ்ரப மபைொறுத்துக்மகொள்ள தவணடும் எனபைது ஒபபிைபபைடும் 
மபைொருள் (உவத�யம்).  ‘தபைொல’ எனபைது  உவ� உருபு.

ஒரு பைொைலில் உவ்�யும், உவத�யமும் வ்நது உவ� உருபு மவளிபபை்ையொக வ்ந�ொல் 
அது உவ்� அணி எனபபைடும். தபைொல, பு்ரய, அனன, இனன, அறறு, இறறு, �ொன, கடுபபை, 
ஒபபை, உறழ தபைொனற்வ  உவ� உருபுகளொக வரும்.  

எடுத்துக்்கொடடு உைதம அணி

்தாட்்டவ�த்து ஊறும் மைறவகணி மாந்தர்க்குக்

கறறவ�த்து ஊறும் அறிவு                    (கலவி)

�ைறதகணியில் த�ொணடிய அளவிறகு நீர ஊறும். �னி�ரகள் கறகும் அளவிறகு 
ஏறபை அறிவு மபைருகும் எனபைத� இக்குறளின கருத்�ொகும். இதில் ம�ொட்ை்னத்து ஊறும் 
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�ைறதகணி எனபைது உவ்�. �ொ்ந�ரக்குக் கறற்னத்து ஊறும் அறிவு எனபைது உவத�யம். 
இ்ையில் ‘அதுதபைொல்’ எனனும்  உவ� உருபு �்ற்நது வ்நதுள்ளது. 

இவவொறு உவ்� ஒரு ம�ொைரொகவும் உவத�யம் ஒரு ம�ொைரொகவும் வ்நது உவ� உருபு 
�்ற்நது வ்ந�ொல் அஃது எடுத்துக்கொட்டு உவ்� அணி எனபபைடும்.

இல்சபேொருள் உைதமயணி

�ொ்ல மவயிலில் �்ழத்தூறல்  மபைொன�்ழ மபைொழி்ந�துதபைொல் த�ொனறியது.

கொ்ள மகொம்பு மு்ளத்� குதி்ர தபைொலப பைொய்்நது வ்ந�து.

இத்ம�ொைரகளில் ‘மபைொன�்ழ மபைொழி்ந�து தபைொல்’, ‘மகொம்பு மு்ளத்� குதி்ர தபைொல’ 
எனனும் உவ்�கள் வ்நதுள்ளன. உலகில் மபைொன �்ழயொகப மபைொழிவதும் இல்்ல. 
மகொம்பு மு்ளத்� குதி்ரயும் இல்்ல.  இவவொறு உலகில் இல்லொ� ஒன்ற உவ்�யொகக் 
கூறுவ்� இல்மபைொருள் உவ்� அணி எனபைர.

பினவரும் ம�ொைரகளில் உள்ள உவ்�, உவத�யம், உவ� உருபு ஆகியவற்றக் 
கணைறி்நது எழுதுக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

குறுவினொ

1.  உவ்�, உவத�யம், உவ� உருபு விளக்குக.

2.  உவ்� அணிக்கும் எடுத்துக்கொட்டு உவ்� அணிக்கும் உள்ள தவறுபைொடு 
யொது? 

பதா்டர்்கள் உவனை உவயையம் உவை உருபு

மலரன்ன பேொதம் மலர் பேொதம் அன்ன

்தன் ்பேொன்்ற தமிழ்

புலி ்பேொலப பேொயந்தொன் ்�ொைன்

மயிசலொபபே ஆடினொள் மொதவி 
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கேடே.

 புகழ மபைறற கவிஞர ஒருவரது உ்ரயின ஒலிபபைதி்வக் தகட்டு �கிழக. 

கீழ்கேகாணும் தலைப்புேளுள ஒனறு ேறறி இரண்டு நிமிடம் கேசுே.

1. நொன விரும்பும் கவிஞர.

2. எனக்குப பிடித்� பைொைல். 

ச�கால்ை்க கேடடு எழுதுே. 

1. �ொடுகள் மகொணடு நிலத்்� உழு�னர.
2. நீரவளம் மிக்க ஊர திருமநல்தவலி.
3. மநல்்லயில்  �மிழக் கவிஞர பைலர வொழ்ந�னர.
4. அகத்தியர வொழ்ந� �்ல மபைொதி்க �்ல.
5. இல்லொ� மபைொரு்ள உவ்�யொக்குவது இல்மபைொருள் உவ்� அணி.

ேகாடலைப் ேடித்து வினகா்கேளு்ககு விலடயளி்கே. 

�வ� மரவம  �வ� மரவம 

ஏன் ைைந்வத  இத் தூரம்?

குடிக்கப்  �தனியாவ�ன்!

்காண்டு விறக நுஙகாவ�ன்!

தூரத்து  மக்களுக்குத்  

தூவதாவல நொ�ாவ�ன்!

அழுகிற  பிளவைகட்குக்

கிலுகிலுப்வ� நொ�ாவ�ன்!

வகதிரிக்கும் கயிறுமாவ�ன்!

கன்றுகட்்டத் தும்புமாவ�ன்! 

                  - நொட்டுப்புறப்�ா்டல

வினகா்கேள 

1. பை்ன �ரம் �ரும் உைவுப மபைொருள்கள் யொ்வ?

2. பை்ன �ரம் யொருக்குக் கிலுகிலுப்பை்யத் �ரும்?

3. 'தூத�ொ்ல' எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழுதுக.

4. பை்ன�ரம் மூலம் ந�க்குக் கி்ைக்கும் மபைொருள்க்ளப பைட்டியலிடுக.

5. பைொைலுக்கு ஏறற �்லப்பை எழுதுக.

பினேரும் தலைப்பில் ேடடுலர எழுதுே.

 என்னக் கவர்ந� நூல்.

சமொழிதய ஆள்்ைொம்!
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சமொழி்யொடு விதையொடு

1 2

3 4

5 6

7

8

9 10

11 12

13 14

குறுக்ச்கழுத்துப புதிர்.

 �மிழநொட்டில் உள்ள ஊரப மபையரக்ளயும் அவறறின சிறப்பையும் அறிதவொம்.

இைமிருந்து ைலம்     ைலமிருந்து இைம்

1. பினனலொ்ை நகரம் 3.  �்லக்தகொட்்ை நகரம்

2. �்லகளின அரசி 5.  ஏ்ழகளின ஊட்டி

6.    �மிழகத்தின �்லநகரம் 8.  �ொஙகனித் திருவிழொ

13. மநறகளஞசியம் 11.  �ஞசள் �ொநகரம்

்மலிருந்து கீழ்     கீழிருந்து ்மல்

1. பூட்டு நகரம் 9.  பைட்ைொசு நகரம்

3.  த�ர அழகு நகரம் 10.   தூஙகொ நகரம்

4. ம�றகு எல்்ல 12. �்லகளின இளவரசி

7. புலிகள் கொபபைகம் 14.  கர�வீரர நகரம்

 சதகாடரு்ககுப் சேகாருத்தமகான உேலமலய எடுத்து எழுதுே.

1. என �ொயொர என்ன __________________ கொத்து வளரத்�ொர.

  (கண்ை இ்� கொபபைது தபைொல / �ொ்யக் கணை தச்யப தபைொல)
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நிற்க அதறகுத் த்க...

இதையத்தில் ்கொண்்க

என சேகாறுப்புேள....

1. நகரஙகளின சிறபபுத் �ன்�்ய அறி்நது தபைொறறுதவன.

2. ஒவமவொரு ஊரிலும் ந்ைமபைறும் ம�ொழில்களின சிறப்பை அறி்நது ம�ொழில் 
மசய்தவொ்ர �திபதபைன.

்கதலச்ச�ொல் அறி்ைொம்.

நொகரிகம்  - Civilization  தவளொண்�  - Agriculture

நொட்டுபபுறவியல்  -  Folklore  கவிஞர   -  Poet 

அறுவ்ை  -  Harvest   மநறபையிர  -  Paddy

நீரபபைொசனம் -  Irrigation   பையிரிடு�ல்  -  Cultivation 

அயல்நொட்டினர  -  Foreigner  உழவியல்  -  Agronomy 

 திருமநல்தவலிப பைகுதியில் வழஙகி வரும் நொட்டுபபுறப பைொைல்களில் – ம�ொழில், வணிகம் 
சொர்ந� பைொைல்க்ள இ்ையத்தில் த�டி எழுதி வருக.

சேகாடு்கேப்ேடடுள்ள ஊரின சேயர்ேளில் இருந்து புதிய ச�காறேல்ள உருேகா்ககுே.

(எ.கொ) திருமநல்தவலி – திரு, மநல், தவலி, தவல்
1.  நொகபபைட்டினம்  - ___________________________

2.  கனனியொகு�ரி  - ___________________________

3.  மசஙகல்பைட்டு  - ___________________________

4.  உ�க�ணைலம் - ___________________________

5.  பைட்டுக்தகொட்்ை  - ___________________________

2. நொனும் என த�ொழியும் __________________ இ்ை்நது இருபதபைொம்.

  (இஞசி தினற குரஙகு தபைொல / நகமும் ச்�யும் தபைொல)

3. திருவள்ளுவரின புக்ழ ___________________ உலகத� அறி்நதுள்ளது.

  (எலியும் பூ்னயும் தபைொல / உள்ளங்க மநல்லிக்கனி தபைொல)

4. அபதுல் கலொமின புகழ ______________ உலமகஙகும் பைரவியது.

  (குனறினத�லிட்ை விளக்கு தபைொல / குைத்துள் இட்ை விளக்கு தபைொல)

5. சிறுவயதில் நொன பைொரத்� நிகழச்சிகள் ______________ என �னத்தில் பைதி்ந�ன.

  (கிைறறுத்�வ்ள தபைொல / பைசு�ரத்�ொணி தபைொல)
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இயல்

 ஏழு 
நொடு அதத நொடு

Ø புறைநகானூறறுப் ேகாடலின லமய்கேருத்து சேளிப்ேடும் ேலேயில் உைர்ச்சியுடன 
ேகாயவிடடுப் ேடித்தல்

Ø ேலதப்ேகாடலின தனலமலய உைர்ந்து ேடித்தல்

Ø உலரயகாடல் ேகாயிைகாே்க ேருத்துேல்ள நிரல்ேட சேளிப்ேடுத்தும் முலறையறிதல்

Ø நகாடடுப்ேறறில் சிறைந்து வி்ளஙகிய ஆளுலமேள குறித்த தேேல்ேல்ளப் ேகாடப்ேகுதி 
ேழி புரிந்து சேகாளளுதல்

Ø ச�காறேள மறறும் சதகாடர்ேளில் ேயினறுேரும் விலனமுறறுேல்ள அறிந்து 
ேயனேடுத்துதல்

்கற்றல் ்நொக்்கங்கள்
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இயல்

 ஏழு  
புலி தஙகிய குத்க

�மிழரகள் பைழஙகொலம் மு�தல கல்வியிலும் வீரத்திலும் சிற்நது 
விளஙகினர. நொட்்ைக் கொக்கப தபைொரக்களம் மசல்வ்�த் 
�ம் மு�ன்�யொன கை்�களுள் ஒனறொகக் கருதினர.  
கல்வியறிவும் கவிபைொடும் திறனும் மபைறற சஙககொலத் �ொய் 
ஒருவர �ம் �கனின வீரத்்�ப பைறறிப மபைருமி�த்துைன கூறும் 
மசய்தி்ய அறிதவொம்.

்கவிததப்பேதை

ச�ொல்லும் சபேொருளும்

சிறறில்  –  சிறு  வீடு யொணடு  –  எஙதக
கல் அ்ள  –  கறகு்க ஈனற வயிறு  –  மபைறமறடுத்� வயிறு

பேொைலின் சபேொருள்

(சொல்பு்ைய மபைண ஒருத்தி புலவரின வீட்டிறகுச் மசனறு, ‘அன்னதய! உன �கன 
எஙகு உள்ளொன?’ எனறு தகட்ைொள். ) 

‘சிறு அளவிலொன எம் வீட்டின தூ்ைப பைறறிக்மகொணடு, ஏதும் அறியொ�வள் தபைொல 
நீ “உன �கன எஙதக?” என என்னக் தகட்கிறொய். அவன எஙகுள்ளொன எனறு எனக்குத் 
ம�ரியவில்்ல. ஆயினும் புலி �ஙகிச் மசனற கு்க தபைொல அவ்னப மபைறமறடுத்� வயிறு 
எனனிைம் உள்ளது. அவன இஙகில்்ல எனில் தபைொரக்களத்தில் இருக்கக்கூடும். தபைொய்க் 
கொணபைொயொக’ எனறு புலவர  பைதிலளித்�ொர.

சிறறில நெறறூண் �றறி  நின்மகன்

யாண்டு உைவ�ா எ�வி�வுதி என்மகன்

யாண்டுஉைன் ஆயினும் அறிவயன் ஓரும்

புலிவைர்ந்து வ�ாகிய கலஅவை வ�ால

ஈன்ற ையிவறா இதுவை

வதான்றுைன் மாவதா வ�ார்க்கைத் தாவ�

 -காைற்�ண்டு

்கவிநதை உதர

எம் சிறுகுடிலின் அழகிய தூவைப் �றறி நின்று 

என் மகன் எஙவக என்று வி�வும் ்�ண்வை!

அைனிருக்கும் இ்டம் யா�றிவயன்;

புலி தஙகிச ்ைன்ற குவக வ�ால

அைவ�ப் ்�றற ையிறு இஙகுளைது;

ஒருவைவை  வ�ார்க்கைத்தில இருக்கக் கூடும்! 

7th std TAMIL FINAL Layout_28.01.2019.indd   144 30-01-2019   12.52.03 PM



145

நூல் சைளி

்காவறப்ண்டு ெங்்க்கா்ப் ப்ண்்ாறபு்வர்்களுள் ஒருவர். யொழ ைனைன 

ய்ாரனவக ய்காப்ப்ரு ெறகிள்ளியின பெவிலிததாயா்க விைங்கியவர் என்ர். 

்கல்வியில் யதர்ச்சியும் ்கவி்ாடும் ஆற்றலும் மிக்க இவர், ெங்்க ்கா் ைக்களின 

வீரதனதக ்கருப்ப்ாருைா்கக ப்காண்டு  இப்்ா்டன்ப் ்ாடியுள்ைார். இவர் ்ாடிய ஒயர ஒரு 

்ா்டல் பு்றொனூறறில் இ்டம்ப்றறுள்ைது.

பு்றொனூறு எடடுதபதான்க நூல்்களுள் ஒனறு. இநநூல் ்ண்ன்டக்கா்த தமிழ் ைக்களின 

வாழ்கன்கமுன்ற, ொ்கரி்கம், ்ண்்ாடு, வீரம் முதலியவறன்ற பவளிப்்டுததும் நூ்ா்க 

விைங்குகி்றது. இநநூலில் 86-ஆம் ்ா்டல் இங்குத தரப்்டடுள்ைது.

1. சஙக கொலப மபைணபைொற புலவரகளின மபையரக்ள அறி்நது எழுதுக.

2. பைண்ைக்கொலப தபைொரக்கருவிகள் சிலவற்றப பைைம் வ்ர்நது அவறறின 
மபையரக்ள எழுதுக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. 'யொணடு' எனனும் மசொல்லின மபைொருள் _______.

  அ) எனது ஆ) எஙகு  இ) எவவளவு  ஈ) எது

2. ‘யொணடுளதனொ?’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ______.

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

  இ)  யொ + உளதனொ?   ஈ)  யொணடு + உதனொ?

3. ‘கல் +  அ்ள’ எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் _______.

  அ) கல்ல்ள ஆ)  கல்அ்ள  இ) கலல்ள ஈ) கல்லு்ள 

குறுவினொ

  �ம் வயிறறுக்குத் �ொய் எ�்ன உவ்�யொகக் கூறுகிறொர?

சிறுவினொ

 �ம் �கன குறித்துத் �ொய் கூறிய மசய்திக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.

சி்ந�்ன வினொ

 �ொய் �ன வயிற்றப புலி �ஙகிச்மசனற கு்கதயொடு ஒபபிடுவது ஏன?
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இயல்

 ஏழு  
்தசிஙகுரொ�ன்

க்� �ழுவிய நி்லயில் அ்�யும் பைொைல் க்�பபைொைல் 
ஆகும். க்�பபைொைல்கள் சமூகக் க்�பபைொைல்கள், வரலொறறுக் 
க்�பபைொைல்கள், புரொைக் க்�ப பைொைல்கள் எனப பைல 
வ ் க ப பை டு ம் .  வ ர ல ொ ற று க்  க ் � ப பை ொ ை ல ொ க  அ ் � ்ந � 
த�சிஙகுரொசன க்�பபைொை்ல அறிதவொம்.

்கவிததப்பேதை

்தசிஙகுரொ�ன் ்கதத 

மசஞசி்யத் �்லநகரொகக் மகொணடு ஒரு குறுநிலப பைகுதி்ய ஆணடு வ்ந�வர 
மசொரூபைசிங. அவரது �கன த�சிஙகு. டில்லி பைொதுஷொவுக்குச் மசொ்ந��ொன யொரொலும் அைக்க 
முடியொ� ‘நீலதவணி’ எனனும்  குதி்ர்யத் த�சிஙகு அைக்கினொன. அ�்ன  அைக்க 
முயனறு த�ொல்வியுறறுச் சி்றபபைட்டிரு்ந� �ன �்ந்�்ய மீட்ைொன.  

�்ந்�யின �்றவுக்குபபின  த�சிஙகுரொசன மசஞசிப பைகுதி்யச் சிறபபைொக ஆட்சி 
மசய்து வ்ந�ொன. ஆறகொட்டு நவொபு ��க்குக் கபபைம் கட்டு�ொறு தகட்டுத் த�ொனற�ல்லன 
எனபைவ்னத் தூது அனுபபினொர. தஷக் முக�து எனபைவன த�சிஙகுரொசனின வீரத்்�ப 
பைறறித் த�ொனற�ல்லனிைம் கூறிய மசய்திகளும் த�ொனற�ல்லன த�சிஙகுரொச்னச் 
ச்நதித்�தபைொது நிகழ்ந�்வகளும் இஙகுத் �ரபபைட்டுள்ளன.
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ச�ொல்லும் சபேொருளும்

சூரன  –  வீரன சிபபைொய் – பை்ைவீரன
மஜயிக்க  -   மவறறிமபைற பைலம்  –  வலி்�

பேொைலின் சபேொருள்

த�ொனற�ல்லதன! நொன மசொல்வ்�க் தகட்பைொயொக. த�சிஙகுரொசன மபைரிய வீரன. அவன  
மசஞசிக் தகொட்்ையின கொவல் வீரன. அவன கண்ை உருட்டிப பைொரத்�ொன எனறொல் 
பை்கவரின  கொல் வலி்�யும் ்க வலி்�யும் �ளர்நது அழி்நதுவிடும். பை்கவரக்ளக் 
க்ந�ல் க்ந�லொக ஆக்கி விடுவொன. நீ அவனுைன சண்ையிட்டு மவறறி மபைற  முடியொது.

்தொன்்றமல்லன் ்தசிஙகுரொ�தனச் �ந்தித்த்பேொது நி்கழ்ந்ததை

�லவலப் �்ட�்ட்ைன்று கடித்தாவ�யா ராைாவதசிஙகு

வகவயத் தூக்கிக் கவ�த்துத் தட்டி�ான் ராைாவதசிஙகு

இனியிலலாத வகா�மாசசுது ராைாவுக்கு ஆ�ாலும்

வகா�த்தி�ாவல அைவ�க் ்காலலக் கத்தி்யடுத்தா�ாம்

�ார்த்தவு்டவ� வதான்றமலலன் �வதத்து விழுந்தா�ாம்

விழுந்தவு்டவ� ைாலம் ்ையது வைண்டிக் ்காண்்டா�ாம்

தவலயவைத்துத் வதாள ்நெறித்தான் தாவும் சிஙகம் வ�ால

அ்டா என்� வ�சசு வ�சி�ாய்டா வதான்றமலலண்ைா

அந்தப் வ�சவைக் காதிவல வகட்்டான் வதான்றமலலனும்

கால நெடுஙகிக் வக நெடுஙகிக் கவைத்து விழுந்தா�ாம்.

்ைத்த பிைம் வ�ால இருந்தான் வதான்றமலலனும்

மூர்சவை ்தளிந்து எழுந்தாவ�யா வதான்றமலலனும்

�ார்க்கப் �ார்க்கக் வகா�ம் மீறுது ராைாவுக்கு ஆ�ாலும்

வகா�ம் ைருைவதக் கண்ைாவல கண்்டான் வதான்றமலலனும்

எந்தன் வமவல வகா�ம் வைண்்டாம் ராைா வதசிஙகு

நொன் இப்வ�ாவத ஓடிப் வ�ாகிவறன் ராைா வதசிஙகு

ைலாம் ்ையது திரும்பி�ான் ஐயா வதான்றமலலனும்

்ேக் மு்கமது ்தசிஙகுரொ�னின் வீரத்ததப பேறறிக் கூறியதை

நொ்�ாரு ைார்த்வத ்ைாலகிவறன் வகளும் வதான்ற மலலண்ைா

அைனும் மகாசூரவ�யா ராைா வதசிஙகு

்ைஞ்சிக் வகாட்வ்ட சிப்�ாய ஐயா ராைா வதசிஙகு

அைன் கண்வை உருட்டிப் �ார்த்தா�ா�ால சிப்�ாய வதசிஙகு

கால�லஙகளும் வக�லஙகளும் கதறிவயாடுவம தான்

்டாறு ்டாறாய தீர்த்துப் வ�ாடுைான் ராைா வதசிஙகு

ைண்வ்ட �ண்ணி ்ெயிக்க மாட்்டாய வதான்றமலலண்ைா
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நூல் சைளி

யதசிங்குராென ்கனதப்்ா்டல் ்்ரால் ்திப்பிக்கப்்டடுள்ைது. ெம் ்ா்டப்்குதி 

்கனதப்்ா்டல் சுவடித திரடடும் ்திப்பும் எனனும் உ்்கத தமிழாராயச்சி நிறுவைத 

பதாகுப்பு நூலிலிருநது எடுக்கப்்ட்டது. 

 உஙகள் வீட்டில் உள்ள மபைரிதயொரிைம் நொட்டுபபுறக் க்�ப பைொைல்க்ளக் தகட்டு 
வ்நது வகுபபை்றயில் பைகிரக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. ‘சலொம்’ எனற மசொல்லுக்கு இ்ையொன �மிழச் மசொல் _______.

  அ) நனறி  ஆ) வைக்கம்   இ) வருக  ஈ) �கிழச்சி 

பேொைலின் சபேொருள் 

த�ொனற�ல்லன கபபைம் கட்டு�ொறு கூறியவுைன த�சிஙகுரொசன சினத்துைன  பைல்்லப 
பைைபைைமவனறு கடித்�ொன; ்க்யத் தூக்கித் �ட்டினொன;  மசறுமினொன. முன எபதபைொதும் 
இல்லொ� அளவிறகுச் சினம் மகொணைொன. த�ொனற�ல்ல்னக் மகொல்வ�றகுக் கத்தி்ய 
எடுத்�ொன. அ்�ப பைொரத்�வுைன த�ொனற�ல்லன அஞசி நடுஙகி விழு்ந�ொன.  பைொசொஙகு 
மசய்து மகஞசினொன. அ�்னக் கணை த�சிஙகுரொசன �ொவுகினற சிஙகம் தபைொல் 
�்லய்சத்துத் த�ொளி்ன மநறித்�ொன; ‘எனன தபைச்சு தபைசினொயைொ த�ொனற�ல்லொ’ 
எனறொன.

த�சிஙகுரொசனின தபைச்்சக் தகட்ை த�ொனற�ல்லன ்க கொல் நடுஙகிச் தசொர்நது 
விழு்ந�ொன; உயிரறற  உைல் தபைொலக் கிை்ந�ொன; பினனர �யக்கம் ம�ளி்நது எழு்ந�ொன. 
த�சிஙகுரொசனுக்குத்  �ன்னப பைொரக்கப பைொரக்கச் சினம் மிகுவ்�க் கணைொன 
த�ொனற�ல்லன. ‘என மீது சின�்ைய  தவணைொம்; நொன இபமபைொழுத� ஓடிபதபைொய் 
விடுகிதறன’  எனறு கூறித் த�சிஙகுரொசனுக்கு வைக்கம் மசய்து திரும்பிச் மசனறொன.

ச�ொல்லும் சபேொருளும்

சொலம்  –  பைொசொஙகு மூரச்்ச –  �யக்கம்
சலொம் –  வைக்கம் பை்�த்து –  நடுஙகி
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2. ‘சிபபைொய்’ எனனும் மசொல்லின மபைொருள் ________.

  அ) சிறியபைொய்  ஆ) சிற்ந� பைொய்  இ) தபைொர வீரன  ஈ) �ொலுமி 

3. அதிரச்சி அளிக்கும் மசய்தி்யக் தகட்ை �ங்க _______ அ்ை்நது  விழு்ந�ொள்.

  அ) வருத்�ம்  ஆ) கவ்ல   இ) மூரச்்ச  ஈ) வியபபு

4. தகொபைம் எனனும் வைமசொல்லுக்கு இ்ையொன �மிழச்மசொல் _______.

  அ) வருத்�ம்  ஆ) அச்சம்   இ) சினம்  ஈ) �னம்

5. ‘�்லய்சத்து’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ______.

   அ) �்ல்ய + அ்சத்து    ஆ) �்ல +  அ்சத்து         

   இ) �்ல + ய்சத்து   ஈ) �்ல்ய + ய்சத்து

6. ‘நொன + ஒரு ‘ எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் _______.

   அ) நொதனொர ஆ) நொனஓர   இ) நொதனொரு ஈ) நொமனொரு

மபைொருத்துக.

 1. கண்ை  - �ட்டினொன

 2. பைல்்ல  - உருட்டினொன

 3. ்க்ய - எடுத்�ொன

 4. கத்தி்ய  - கடித்�ொன

குறுவினொ

1. த�ொனற�ல்லன கபபைம் தகட்ைவுைன த�சிஙகுரொசன மசய்�்வ யொ்வ?

2. த�ொனற�ல்லன  பை்�த்து விழக் கொரைம் எனன?

சிறுவினொ

1. த�சிஙகுரொச்னப பைறறி தஷக் முக�து கூறியன யொ்வ?

2.  த�சிஙகுரொசனின தபைச்்சக் தகட்ை த�ொனற�ல்லன மசய்�்வ யொ்வ?

சி்ந�்ன வினொ

 சிறறரசரகளில் சிலர தபைரரசரகளுக்குக் கபபைம் மசலுத்� �றுத்�து ஏன? 
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தபைச்சொறறல்  எனபைது �க்களின 
உ ள் ள ங க ் ள க்  க வ ரு ம் 
ஆ ற ற ல் க ளு ள்  ஒ ன று .  � ம் 
த பை ச் ச ொ ற ற ல ொ ல்  இ ல க் கி ய ப பை ணி 
மசய்த�ொர சிலர. சமு�ொயப பைணி 
மசய்த�ொர சிலர.  அரசியல் பைணி 

மசய்த�ொர சிலர.  இ்வ அ்னத்்�யும் ஒருதசரச் மசய்� 
�்லவர ஒருவ்ரப பைறறி அறிதவொம்.

இயல்

 ஏழு  

பேசும்சபேொன் முத்துரொமலிங்கரின்  

்பேச்�ொற்றல்

உதரநதை உல்கம்

ய ொ ழி னி  ஏ ழ ொ ம்  வ கு ப பு  � ொ ை வி .  அ வ ள் 
பை டி க் கு ம்  பை ள் ளி யி ல்  த பை ச் சு ப த பை ொ ட் டி  ந ை த் � 
தி ட் ை மி ட் டி ரு ்ந � ொ ர க ள் .  ய ொ ழி னி யு ம்  அ தி ல் 
கல்நதுமகொள்ள விரும்பினொள்.  �ன �ொத்�ொவிைம் 
தகட்ைொல் நி்றய மசய்திகள்  கி்ைக்கும் என 
எணணினொள். �ன �ொத்�ொவிைம் மசனறொள்.

யொழினி : �ொத்�ொ எஙகள் பைள்ளியில் ந்ைமபைறும் 
தபைச்சுபதபைொட்டியில் கல்நது மகொள்ள விரும்புகிதறன. 
நீஙகள்�ொன எனக்கு உ�வ தவணடும்.

�ொத்�ொ :   அ ப பை டி ய ொ ?  எ ன ன  � ் ல ப பி ல் 
தபைசபதபைொகிறொய்? 

யொழினி :  நொன விரும்பும் �்லவர எனறு 
�்லபபுக் மகொடுத்துள்ளொரகள். தபைச்சொறறலில் சிற்ந� 
�்லவர ஒருவ்ரப பைறறிப தபைச விரும்புகிதறன.

�ொத்�ொ  :  அபபைடியொனொல் நீ பைசும்மபைொன முத்துர�லிஙகர பைறறிப தபைசலொம். 

யொழினி : அவர மிகச் சிற்ந� தபைச்சொளரொ �ொத்�ொ?

�ொத்�ொ : ஆ�ொம். மபைரியொர கூை அவ்ரப பைறறி, ‘வீரப தபைச்சொல் எத்�்னதயொ 
தியொகிக்ளயும் விதவகப தபைச்சொல் எத்�்னதயொ அறிவொளிக்ளயும் உணைொக்கியவர. 
உண்�்ய �்றக்கொ�ல் மவளியிடுவதில் �னித்துணிச்சல் மபைறறவர. சுத்�த் தியொகி’ 
எனறு பைொரொட்டியுள்ளொர.

யொழினி :  அவர கல்லூரியில் பைடித்துப பைல பைட்ைஙகள் மபைறறவரொ �ொத்�ொ?
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�ொத்�ொ : அவர கல்லூரிக்குச் மசனறு 
பை டி த் � வ ர  அ ல் ல ர .  இ ர ொ � ந ொ � பு ர த் தி ல் 
பைள்ளிபபைடிபபுப பைடித்துக் மகொணடிரு்ந�தபைொது 
அவவூரில் பிதளக் தநொய் பைரவிய�ொல் அவரது 
பை டி ப பு  பை ொ தி யி ல்  நி ன ற து .  அ � ன பி ற கு 
�ொ�ொகதவ நி்றய  நூல்க்ளப பைடித்துத் 
��து அறி்வயும் ஆறற்லயும் வளரத்துக் 
மகொணைொர.

யொழினி : அவர மு�னமு�லொக எபதபைொது 
தபைசினொர �ொத்�ொ? அ்ந�ப தபைச்சுக்கு அவருக்கு 
ஏ�ொவது பைரிசு கி்ைத்��ொ?

�ொத்�ொ : அவரது மு�ல் தபைச்தச ஒரு வியபபைொன நிகழவு�ொன. அ்ந�ப தபைச்சுக்கொக 
அவருக்குப புது்�யொன பைரிசு ஒனறு கி்ைத்�து.

யொழினி : அபபைடியொ! அது எனனமவனறு மசொல்லுஙகள் �ொத்�ொ.

�ொத்�ொ : சொயல்குடி எனனும் ஊரில் உள்ள ‘விதவகொன்ந�ர வொசகசொ்ல’யின 
மு�லொவது ஆணடு விழொ ந்ைமபைறறது. அவவிழொவில் தபைசுவ�றகு ஒபபுக்மகொணடிரு்ந� 
சிறபபுப தபைச்சொளரொல் வர  இயலவில்்ல. விழொக் குழுவினர தகட்டுக்மகொணை�றகு 
இைஙக முத்துரொ�லிஙகர ��து மு�ல் உ்ர்ய ஆறறினொர. விதவகொன்ந�ரின மபைரு்� 
எனனும் �்லபபில் மூனறு �ணிதநரம் சிறபபைொன மசொறமபைொழி்வ நிகழத்தினொர.

யொழினி : மு�ல் தபைச்தச மூனறு �ணி தநர�ொ? அபபைடியொனொல் அ�றகுப மபைரிய 
பைரிசொகத்�ொன கி்ைத்திருக்கும்.

�ொத்�ொ: உண்��ொன. அவருக்குக் கி்ைத்� பைரிசு மபைரியது�ொன. அ்ந�க் கூட்ைத்தில் 
கொ�ரொசரும் இரு்ந�ொர. ‘இது தபைொனற ஒரு தபைச்்ச இதுவ்ர நொன தகட்ைதில்்ல; 
முத்துரொ�லிஙகரின வீரம்மிக்க தபைச்சு விடு�்லப தபைொருக்கு மிகவும் உ�வும்’ எனறு 
கொ�ரொசர பைொரொட்டினொர. இ்�விைச் சிற்ந�  பைரிசு தவறு எனன இருக்க முடியும்?

ய ொ ழி னி :  அ ப பை டி ய ொ ன ொ ல்  � மி ழி ல் 
மிகச்சிற்ந� தபைச்சொளர முத்துரொ�லிஙகர 
எனறு மசொல்லுஙகள்.

�ொத்�ொ :  � மி ழி ல்  � ட் டு � ல் ல 
யொழினி, ஆஙகிலத்திலும் அவர மிகச்சிற்ந� 
த பை ச் ச ொ ள ர ொ க  வி ள ங கி ன ொ ர .  ஒ ரு மு ் ற 
க ொ சி  இ ்ந து ப  பை ல் க ் ல க் க ழ க த் தி ல் 
அவர �ொைவரகளுக்கொக ஆஙகிலத்தில் 
உ்ரயொறறினொர. அவரது தபைச்்சக் தகட்ை 
�ொைவரகளும் தபைரொசிரியரகளும் �குடிக்கு 
�யஙகிய நொகஙகள் தபைொல �யஙகினர. 

சதரிந்து சதளி்ைொம்

சதரிந்து சதளி்ைொம்

1 9 3 6   ஆ ம்  ஆ ண் டு  ெ ன ்ட ப ் ற ்ற 

யதர்தலில் விருதுெ்கரில் ய்ாடடியி்டக 

்காைராெர் முன வநதார். ெ்கராடசிககு வரி 

பெலுததியவர்்கள் ைடடுயை யதர்தலில் 

ய்ாடடியி்ட முடியும் எனனும் நின் 

இருநதது. எையவ, முததுராைலிங்்கர் 

ஓர் ஆடடுககுடடினய வாங்கிக ்காைராெர் 

ப்யரில் வரி ்கடடி அவனரத யதர்தலில் 

ய்ாடடியி்ட னவததார்.    

்சும்ப்ான முததுராைலிங்்கர் 1937 , 

1946 ஆகிய ஆண்டு்களில் ென்டப்ற்ற 

ெட்டைன்றத யதர்தல்்களில் பவறறிப்ற்றார். 

1952, 1957 ஆகிய ஆண்டு்களில் ெ்டநத 

ெட்டைன்ற, ்ாராளுைன்றத யதர்தல்்களில் 

ய்ாடடியிடடு இரண்டிலும் பவறறி ப்ற்றார். 

1962இல் ென்டப்ற்ற ்ாராளுைன்றத 

யதர்தலில் உ்டல்ெ்ககுன்றவு ்காரணைா்க, 

்ரப்புனர பெயய இய்ாதய்ாதிலும் 

யதர்தலில் பவறறிப்ற்றார்.
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அக்கூட்ைத்திறகுத் �்ல்� வகித்� சர. சி.பி.
இரொ�சொமி, ‘ஆஙகிலம் உல்க ஆள்கிறது. 
நம் முத்துரொ�லிஙகர மூனறு �ணிதநரம் 
ஆஙகிலத்்� அைக்கி ஆணைொர’ எனறு 
பைொரொட்டினொர. 

யொழினி : அவர எ்�ப பைறறிமயல்லொம் 
தபைசினொர �ொத்�ொ?

� ொ த் � ொ :  அ வ ர  இ ல க் கி ய ச் 
ம ச ொ ற ம பை ொ ழி வு க ள்  ஆ ற றி ன ொ ர . 
ஆனமிகத்்�ப பைறறியும் தபைசினொர. அரசியல் 
த�்ைகளிலும் தபைசினொர. ஆஙகில ஆட்சிக்கு 
எதிரொக �க்களிைம் மபைரும் எழுச்சி ஏறபைடும் 
வ்கயில் வீர உ்ரயொறறினொர. அவரது தபைச்்சக் தகட்டு �க்கள் ஆஙகில ஆட்சிக்கு 
எதிரொக வீறுமகொணடு எழு்ந�னர. அ�னொல் அச்ச�்ை்ந� ஆஙகில அரசு பைலமு்ற 
அவ்ரக் ்கது மசய்து சி்றயில் அ்ைத்�து. த�லும் வொய்பபூட்டுச் சட்ைம் மூலம் 
த�்ைகளில் அரசியல் தபைசக்கூைொது எனறு அவருக்குத் �்ை விதித்�து. வைஇ்நதியொவில் 
வொய்பபூட்டுச் சட்ைத்தினபைடி தபைசத் �்ை விதிக்கபபைட்ை �்லவர பைொலகஙகொ�ர திலகர. 
அவ்ரபதபைொலதவ ம�னனொட்டில் தபைச �்ைவிதிக்கபபைட்ை  �்லவர  முத்துரொ�லிஙகர 
எனபைதிலிரு்நது அவரது தபைச்சின ஆறற்ல நீ உைரலொம்.

யொழினி: அவர �மிழநொடு முழுவதும் மசனறு தபைசி இருபபைொர இல்்லயொ �ொத்�ொ?

�ொத்�ொ: �மிழநொட்டில் �ட்டு�ல்ல, வை இ்நதியொவின பைல நகரஙகளிலும் அவர 
தபைசினொர. த�லும் பைர�ொவுக்கும் மசனறு பைல இைஙகளில் தபைசி அஙகுள்ள �க்க்ளயும் 
கவர்ந�ொர. புத்�ச�யத் �்ல்�த் துறவியொகிய இச் சொணதைொ முனனி்லயில் 
ந்ைமபைறற கூட்ைத்தில் புத்�ரின சி்ந�்னக்ளப பைறறிச் சிறபபைொக உ்ரயொறறினொர. 
உ்ரயில் இைம்மபைறற கருத்துக்ள தகட்டுப புத்� ச�யத் துறவிகள் வியபபை்ை்நது 
முத்துரொ�லிஙக்ரப பைொரொட்டினர. ‘இனறு அடி்� இ்நதியனொகக் மகொடி ஏறறுகிதறன; 
நொ்ள, �ொயின �ணிக்மகொடி்யச் சு�்நதிர இ்நதியொவில் ஏறறும் கொலம் எதுதவொ என 

எணணிக் கணணீர விட்தைன’ எனறு அவர  
தபைசிய்�க் தகட்டு அஙகுள்ள �க்கள் �னம் 
உருகினர. இவவொறு தகட்தபைொர �னத்்� 
உருக்கும் வ்கயில் தபைசும் ஆறறல் மபைறறவர 
முத்துரொ�லிஙகர.

யொழினி: அபபைடியொனொல் அவர தபைசிய 
கூ ட் ை ங க ளு க் கு  � க் க ள்  ம பை ரு � ள வி ல் 
திரணடு வ்நதிருபபைொரகதள!

�ொத்�ொ : ஆ�ொம். அ�றகுச் சொனறொக 
ஒ ரு  நி க ழ ் வ க்  கூ று கி த ற ன  த க ள் .  

சதரிந்து சதளி்ைொம்

சதரிந்து சதளி்ைொம்

அக்கா்ததில் ைதுனர மீைாடசியம்ைன 

ய்காவிலுககுள் பெல்் ஒரு ொராருககுத 

தன்ட இருநதது. அததன்டனய எதிர்தது 

ைதுனர னவததியொதர்  ய்காவில் 

நுனழவுப் ய்ாராட்டம்  ெ்டததிைார். 

மு த து ர ா ை லி ங் ்க ர்  அ வ ரு க கு த 

து ன ண நி ன று  அ ப் ய ் ா ர ா ட ்ட த ன த 

பவறறிப்்றச் பெயதார்.

ஆங்கி் ஆடசியில் ைக்கனை அடினைப்்டுதத 

1914 ஆம் ஆண்டு ப்காண்டு வரப்்ட்டது 

குற்றப்்ரம்்னரச் ெட்டைாகும்.  1948 இல் 

அச்ெட்டம் நீக்கப்்டும் வனரயிலும் ைக்கனைத 

திரடடிப் ய்ாராடிைார் முததுராைலிங்்கர்.

32 சிறறூர்்களில் தைககுச் பொநதைா்க 

இருநத வினைநி்ங்்கனை உழு்வர்கய்க 

் ங் கி ட டு க  ப ்க ா டு த த ா ர் .  அ வ ற ன ்ற 

ஒ டு க ்க ப் ் ட ்ட  ை க ்க ளு க கு ம்  அ ளி த து 

ைகிழ்நதார்.
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சதரிந்து சதளி்ைொம்

சதரிந்து சதளி்ைொம்

யதசியம் ்காதத பெம்ைல், யவதாநத ்ாஸ்்கர், 

பிரணவ ய்கெரி, ெனைார்க்க ெண்்டைாருதம், 

இநது புததெைய யைனத

மு த் து ர ொ � லி ங க ர  த ந � ொ ஜி  எ ன னு ம் 
வொர இ�்ழ நைத்தினொர.  1949  ஆம் 
ஆ ண டு  ஜ ன வ ரி  2 3  ஆ ம்  ந ொ ள ன று 
அ்ந� இ�ழின ம�ொைக்க விழொ �து்ர 
�முக்கம் ்��ொனத்தில் ந்ைமபைறறது. 
அ க் கூ ட் ை த் தி ற கு  ஏ ற த் � ொ ழ  மூ ன று 
இலட்சம் தபைர திரணைனர. கூட்ைம் முடி்நது 
�க்கள் க்ல்நது மசல்லதவ இரணடு �ணி 
தநரம் ஆயிறறு எனறொல், அ்ந�க் கூட்ைத்தின அள்வத் ம�ரி்நது மகொள்ளலொம். 

யொழினி: அவரது தபைச்்சப மபைொது�க்கள் எல்லொம் மிகவும் புகழ்நது பைொரொட்டி 
இருபபைொரகதள!

� ொ த் � ொ :  ம பை ொ து � க் க ள் 
� ட் டு � ல் ல ,  � ் ல வ ர க ள் 
பை ல ரு ம்  அ வ ர து  த பை ச் ் ச ப 
புகழ்நது பைொரொட்டி உள்ளனர. 
‘ ம � ன ன ொ ட் டு ச்  சி ங க ம் 
எனறு முத்துரொ�லிஙக்ரச் 
ம ச ொ ல் லு கி ற ொ ர க த ள ,  அ து 
ச ொ ல ப ம பை ொ ரு ்ந து ம்  எ ன 
அவரது த�ொறறத்்�ப பைொரத்� 
உ ை த ன த ய  நி ் ன த் த � ன . 
அவர தபைசத் ம�ொைஙகியதும் 
சிஙகத்தின முழக்கம் தபைொலதவ 
இ ரு ்ந � து ’  எ ன று  அ றி ஞ ர 
அணைொ பைொரொட்டியுள்ளொர. 

‘முத்துரொ�லிஙகர தபைச்சு உள்ளத்தில் இரு்நது மவளிவருகிறது; உ�டுகளிலிரு்நது அல்ல. 
உள்ளத்�ொல் எதிலும் பைறறறறு உண்�மயனப பைட்ை்� �்றக்கொ�ல் அபபைடிதய 
தபைசிவிடுவது அவர வழக்கம்’  எனறு மூ�றிஞர இரொஜொஜி பைொரொட்டியுள்ளொர. 
பைொரொளு�னறத்தில் இவர ஆஙகிலத்தில் தபைசிய தபைச்சு மவள்்ளயர கொலத்தில் விட்ைல் பைொய், 
வல்லபைபைொய் பைட்தைல் தபைொனற த�்�கள் தபைசிய தபைச்்சப தபைொல் இரு்ந��ொக வைஇ்நதிய 

இ�ழகள் பைொரொட்டின. அவர சட்ை�னற 
உறுபபினரொக இரு்ந� தபைொது சட்ை�னறத்தில் 
ஆறறிய உ்ரக்ள அ்னவரும் பைொரொட்டினர.

யொழினி: முத்துரொ�லிஙகனொர பைறறி 
நீஙகள் கூறிய மசய்திக்ளப பையனபைடுத்தி 
நொ்ள நொன சிறபபைொகப தபைசிப தபைொட்டியில் 
மவறறி மபைறுதவன �ொத்�ொ.

�ொத்�ொ: வொழத்துகள் யொழினி.

முத்துரொமலிங்கரின் சி்றபபுப சபேயர்்கள்

் சு ம் ப ் ா ன  மு த து ர ா ை லி ங் ்க ர் 

இம்ைண்ணு்கில் வாழ்நத ொள்்கள் 

20,075. சுதநதிரப் ய்ாராட்டததிற்கா்கச் 

சின்றயில் ்கழிதத ொள்்கள் 4000. தன 

வாழ்ொளில் ஐநதில் ஒரு ்ங்கினைச் 

சின்றயில் ்கழிதத தியா்கச் பெம்ைல் 

முததுராைலிங்்கர் ஆவார்.
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1. பைசும்மபைொன முத்துரொ�லிஙகரின வொழக்்க வரலொறறுக் குறிபபுக்ளத் திரட்டிச் 
சுருக்கி எழுதுக.

2. தபைச்சொறறலில் சிற்ந� பிற �்லவரக்ளப பைறறிய மசய்திக்ளத் திரட்டி எழுதுக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. முத்துரொ�லிஙகரின கல்வி �்ைபைைக் கொரைம் ________ தநொய்.

  அ)  கொய்ச்சல் ஆ) பிதளக்  இ)  கொலரொ ஈ)  மபைரியம்்�

2. முத்துரொ�லிஙகர மு�னமு�லில் உ்ரயொறறிய இைம் ___________.

  அ)  தூத்துக்குடி ஆ)  கொ்ரக்குடி  இ) சொயல்குடி  ஈ)  �னனொரகுடி

3. முத்துரொ�லிஙகர நைத்திய இ�ழின மபையர _________.

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

4. வொய்பபூட்டுச் சட்ைத்�ொல் தபைசத் �்ை விதிக்கபபைட்ை வைநொட்டுத் �்லவர _____.

  அ)  கொ்நதியடிகள்  ஆ) பைட்தைல்   இ) திலகர ஈ)  தந�ொஜி

குறுவினொ

1. முத்துரொ�லிஙக்ரப பைொரொட்டிப மபைரியொர கூறியது யொது?

2. முத்துரொ�லிஙகரின தபைச்சுக்கு வொய்பபூட்டுச் சட்ைத்தின மூலம் �்ைவிதிக்கபபைைக்   
கொரைம் யொது?

3. முத்துரொ�லிஙகரின தபைச்்சப பைறறிய இரொஜொஜியின கருத்து யொது?

சிறுவினொ

1. முத்துரொ�லிஙகரின மு�ல் மசொறமபைொழிவு பைறறிய மசய்திக்ளக் எழுதுக.

2. பைர�ொவில் முத்துரொ�லிஙகர நிகழத்திய மசொறமபைொழிவுகள் பைறறிய மசய்திக்ளத் 
ம�ொகுத்து எழுதுக.

சி்ந�்ன வினொ

 ஒரு தபைச்சு சு்வயொக அ்�ய அபதபைச்சில் இைம்மபைற தவணடிய்வ எ்வ என நீஙகள் 
கருதுகிறீரகள்?
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 ம�னனொட்டில் உள்ள தூத்துக்குடி அ்நநொளில் எ்நநொட்ைவரும் 
அறி்ந� து்றமுக நகரம். அ்நநகரின மபைரு்�்யத் �ம் 
மபைரு்�யொக்கிக் மகொணைவர சி�ம்பைரனொர. அவர �னனலம் 
துற்ந� �னிபமபைரும் ம�ொணைர. ‘இ்நதியக் கைலொட்சி எ�த� 
எனக் கருதி இறு�ொ்நதிரு்ந� ஆஙகிதலயர மபைொறி கலஙகி, 
மநறி�யஙகக் கபபைதலொட்டிய �மிழர சி�ம்பைரனொர. நொட்டிதல 

சு�்நதிர உைரச்சி்ய ஊட்டிய�றகொக  அவ்ரச் சி்றக்தகொட்ைத்தில் �ொட்டி �கிழ்ந�து 
ஆஙகில அரசொஙகம். சி்றவொசம் தீர்ந� பினனரத்  தூத்துக்குடிக்குத் திரும்பினொர 
சி�ம்பைரனொர. ஒரு நொள் �ொ்லபமபைொழுது து்றமுகத்தின அருதக உலொவச் மசனறொர. 
பை்ழய நி்னவுகள் எல்லொம் அவர �னத்திதல பைைர்ந�ன. அக்கைறக்ரயில் நினறு 
அவர தபைசியிரு்ந�ொல் எனன தபைசியிருபபைொர? இத�ொ அவர வொயொதலதய தகட்தபைொம்!

இயல்

 ஏழு  ்கபபே்லொடடிய தமிைர்

விரிைொனம்

“ம�னனொட்டுத் து்றமுகத�! 
மு ்ந நூ று  ஆ ண டு க ள ொ க  நீ த ய 
இம்முத்துக் க்ரயில் மு�ன்� 
ம பை ற று  வி ள ங கு கி ன ற ொ ய் ! 
மு ன ன ொ ளி ல்  வ ள மு ற றி ரு ்ந � 
ம க ொ ற ் க ப  ம பை ரு ்ந து ் ற யி ன 
வ ழி த் த � ொ ன ற ல்  நீ த ய 
எ ன று  உ ை ர ்ந து  உ ன ் ன 
வ ை ங கு கி ன த ற ன ;  வ ொ ழ த் து 
கினதறன. ஆயினும், அக்கொலத் 
து ் ற மு க த் தி ன  � ொ ட் சி ் ய யு ம் 
இ க் க ொ ல த் தி ல்  க ொ ணு ம் 
கொட்சி்யயும் நி்னத்துப பைொரக்கும் மபைொழுது என மநஞசம் குமுறுகினறத�! 

பைொர அறி்ந� மகொற்கத் து்றமுகத்திதல பைொணடியனு்ைய மீனக்மகொடி உயர்நது 
பைற்ந�து. மகொற்கக்கைல் முத்துவளம் மகொழித்�து. பைழஙகுடிகளொகிய பைர�வர �ரக்கல 
வணிகத்�ொல் வளம்மபைறறு �ொை�ொளி்கயில் வொழ்ந�ொரகள். இது, மசனற கொலத்தின சிறபபு. 
இனறு, மீனக்மகொடி எஙதக? ஆஙகில நொட்டுக் மகொடியனதறொ இஙகு பைறக்கினறது? பைரஙகியர 
கபபைலனதறொ எஙகும் பைற்நது திரிகினறது? மகொள்்ள இலொபைம் அ்ைகினற மவள்்ளயர 
கபபைலில், கூலி தவ்ல மசய்கினறனர நம் நொட்டு �க்கள்! மசொ்ந� நொட்டிதல வ்ந�வருக்கு 
அடி்�மசய்து வயிறு வளரபபைது ஒரு வொழவொகு�ொ? வ்சமயொழிய வொழவொதர வொழவொர 
எனற வள்ளுவர வொய்ம�ொழி்ய �றக்கலொ�ொ?
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வள�ொர்ந� து்றமுகத�! இ்ந� வ்ச்ய ஒழிபபை�றகொக இ்நநகரில் சுத�சக் கபபைல் 
கம்மபைனி ஒனறு  உருவொயிறறு. பைொர�நொட்டுச் மசல்வரும் அறிஞரும் அ்ந�க் கம்மபைனியில் 
பைஙகுமகொணைொரகள். பைழஙகொலப பைொணடிய்ரப தபைொல் �து்ர �ொநகரிதல �மிழச் 
சஙகம் அ்�த்துப புலவர பைொடும் புகழ உ்ையவரொய் விளஙகிய பைொணடித்து்ரயொர 
அக்கம்மபைனியின �்லவர ஆயினொர. அ�ன மசயலொளனொக அ்�்நது பைணி மசய்யும் 
தபைறு எனக்குக் கி்ைத்�து. கம்மபைனியொர வொஙகிய சுத�சக் கபபைல் உன து்றமுகத்்� 
வ்ந�்ை்ந�து. மவள்தளொட்ைம் பைொரபபை�றகொக அக்கபபைல் இஙகிரு்நது மகொழும்புத் து்ற்ய 
தநொக்கிப புறபபைட்ை நொளில், இனபை மவள்ளம் என உள்ளத்திதல மபைொஙகி எழு்ந�து;  
கணகளில் ஆன்ந�க் கணணீர வழி்ந�து.

வொணிக �ொ�ணிதய! அனறுமு�ல் சுத�சக் கபபைல் வொணிகம் வளர்ந�து;  மவள்்ளயர 
வொணிகம் �ளர்ந�து. அதுகணடு அவர உள்ளம் எரி்ந�து. மவறுக்கத்�க்க சூழச்சிக்ள 
அனனொர ்கயொளத் �்லபபைட்ைனர; சுத�சக் கம்மபைனி தவ்லயினினறும் நொன 
விலகிக்மகொணைொல் நூறொயிரம் ரூபைொய் ்கயைக்கம் �ருவ�ொக �்றமுக�ொகக் கூறினர. 
எனக்கு உறற து்ையொக நினறு ஊக்கம் �்ந� நணபைரக்ளப பைலவொறு பையமுறுத்தினர; 
இ்வமயல்லொம் பையனறறு ஒழி்ந� நி்லயிதல அைக்குமு்ற்யக் ்கயொளக் கருதி 
அரசொஙகத்தின உ�வி்ய நொடினர. 

பைரஙகியர ஆளும் து்றதய! ஆஙகில அரசொஙகம் சரவ வல்ல்�யு்ையது எனறும்,  
அ்� அ்சக்க எவரொலும் ஆகொம�னறும் அபதபைொது மபைொது�க்கள் எணணியிரு்ந�ொரகள். 
அ�னொல் அடி்�த்�னம் நொமளொரு த�னியும் மபைொழும�ொரு வணைமு�ொக இ்நநொட்டு 
�க்களி்ைதய வளர்ந�து.  து்ரத்�னத்�ொர எனன மசொனனொலும் எதிரத்துப தபைசொ�ல், 
‘சொர, சொர’ எனறு சலொமிட்டும், ‘புத்தி, புத்தி’ எனறு வொய் மபைொத்திச் ‘சரி, சரி’ எனச் 
சம்�தித்துத் �ொளம் தபைொடும் தபைொலி அறிஞரகள், பைட்ைஙகளும் பை�விகளும் மபைறறு 
உயர்ந�ொரகள். அரசொஙகம் ஆட்டுவித்�ொல் அபபைது்�கள் ஆடும்; எபதபைொதும், ‘அரசு 
வொழக’ எனறு பைொடும். இத்�்கய சூழநி்லயிதல எழு்ந�து சு�்ந�ர நொ�ம்! 

வ்நத� �ொ�ரம் எனற சுத�ச �்நதிரம் வஙக நொட்டிதல பிற்ந�து; கொட்டுக்கனல் தபைொல் 
எஙகும் பைரவிறறு. சு�்ந�ரம் எனது பிறபபுரி்�; அ்� அ்ை்நத� தீருதவன எனறு 
வைநொட்டிதல �ொர�ட்டி நினறொர �ரொட்டிய வீரர ஒருவர. அவதர பைொர�நொடு தபைொறறும் 
பைொலகஙகொ�ர திலகர. ம�னனொட்டிதல த�ொனறினொர நொவீறு்ைய நணபைர பைொரதியொர. 

அவர அஞசொ� மநஞசினர. மசஞமசொறகவிஞர; 
வ ்ந த �  � ொ � ர ம்  எ ன த பை ொ ம் ,  எ ங க ள் 
�ொநிலத்�ொ்ய வைஙகுதும் எனதபைொம் எனறு 
அழகிய பைொட்டி்சத்து, நொட்டிதல ஆரவத்்�த் 
�ட்டி எழுபபினொர.

புது்�கணை து்றமுகத�! அ்நநொளில் 
‘ வ ்ந த � � ொ � ர ம் ’  எ ன ற ொ ல்  வ ்ந � து 
ம�ொல்்ல. அ்ந� வொசகத்தில் ஒரு வஞசகம் 
இருபபை�ொக ஆஙகில அரசொஙகம் கருதிறறு. 
ம பை ொ து க் கூ ட் ை ங க ளி லு ம்  ம � ொ ழி ல ொ ள ர 
கூ ட் ை ங க ளி லு ம்  ந ொ ன  த பை சு ம் ம பை ொ ழு து 

சதரிந்து சதளி்ைொம்

’ சி த ம் ் ர ை ா ரி ன  பி ர ெ ங் ்க த ன த யு ம் , 

்ாரதியாரின ்ாடன்டயும் ய்கட்டால் 

பெதத பிணம் உயிர்ப்றறு எழும். புரடசி 

ஓங்கும். அடினைப்்ட்ட ொடு ஐநயத 

நிமி்டங்்களில் விடுதன் ப்றும்’

- சிதம்்ரைாருககு இரடன்ட வாழ்ொள் 

சின்றததண்்டனை வழங்கிய நீதி்தி 

பினயஹவின கூறறு.

7th std TAMIL FINAL Layout_28.01.2019.indd   156 30-01-2019   12.52.05 PM



157

‘வ்நத� �ொ�ர’த்்� அழுத்��ொகச் 
மசொல்வது வழக்கம். அ்�க்தகட்டு 
ந ொ ட் டு  � க் க ள்  ஊ க் க மு ற ற ொ ர க ள் ; 
உைரச்சி மபைறறொரகள். உள்ள்�ச் 
ம ச ொ ன ன ொ ல்  க ள் ள மு ் ை ய வ ர 
உள்ளம் எரியும் அல்லவொ? எரிவுறற 
அ ர ச ொ ங க ம்  எ ன ் ன  எ தி ரி ய ொ க க் 
கருதிறறு;  என மீது பைல வ்கயொன 
கு ற ற ம்  ச ொ ட் டி ற று .  ந ொ ட் டி ன 
அ்�தி்ய நொன மகடுத்த�னொம்! 
நல்ல மு�லொளி�ொருக்குத் ம�ொல்்ல 
ம க ொ டு த் த � ன ொ ம் !  ம வ ள் ் ள ய ர 
மீ து  ம வ று ப ் பை  ஊ ட் டி த ன ன ொ ம் ! 
வீரசு�்நதிரம் மபைற வழிகொட்டிதனனொம்! 

ம வ ள் ் ள ய ர  த க ொ ர ட் டி த ல 
இக்குறற விசொர்ை விறுவிறுபபைொக நை்ந�து. இரட்்ைத் தீவொ்ந�ர �ணை்ன எனக்கு 
விதிக்கபபைட்ைது. அபபீல் தகொரட்டிதல சி்றத் �ணை்னயொக �ொறிறறு அத்தீரபபு. 
ஆறொணடு தகொ்வச் சி்றயிலும் கணைனூரச் சி்றயிலும் மகொடும்பைணி மசய்த�ன. 
என உைல் சலித்�து. ஆயினும், உள்ளம் ஒருநொளும் �ளர்ந�தில்்ல; சி்றச்சொ்ல்ய 
�வச்சொ்லயொக நொன கருதிதனன; ்கவரு்ந� ம�ய் வருத்�ச் மசய்� பைணிகள் எல்லொம் 
�ொய்நொட்டின விடு�்லக்கொகப புரி்ந� அரு்ந�வம் எனறு எணணி உள்ளம் �கிழ்நத�ன.

மசல்வச் மசழு்நது்றதய!  சி்றச்சொ்லயில் என்னக் கணகொணித்�வர பைலர. 
கடும்பைணி இட்ைவர பைலர. அவ்ர நொன எ்நநொளும் மவறுத்�தில்்ல. ஆனொல், மு்ற�வறி 
நை்ந�வரக்ள எதிரத்த�ன. வ்ர�வறிப தபைசியவரக்ள வொயொல் அைக்கிதனன. 

ஒரு நொள் �ொ்லபமபைொழுது;  உைல் நலி்நது, உள்ளம் �ளர்நது சி்றக்கூைத்தில் 
உட்கொர்நதிரு்நத�ன. அஙதக வ்ந�ொன ஒரு மஜயிலர; அதிகொரத் த�ொர்ையில்  நீட்டி 
நிமிர்நது நினறு மகொணடு எனக்குச் சில புத்தி�திக்ளச் மசொல்லத் ம�ொைஙகினொன. 
அபதபைொது என �னத்தில் தகொபைம் மபைொஙகி எழு்ந�து. ‘அதை �்ையொ! நீயொ எனக்குப 
புத்தி�தி மசொல்பைவன? மூடு வொ்ய! உனக்கும் உன அபபைனுக்கும் புத்தி மசொல்தவன  நொன.  
உனனு்ைய கவரனருக்கும் �னனருக்கும் புத்தி மசொல்தவன நொன’ எனறு தவகமுறப 
தபைசிதனன. �ொனமிழ்நது வொயிலிலிரு்நது �்ற்ந�ொன மஜயிலர.

�மிழப மபைரு்நது்றதய!  உன �ொழவிலும் வொழவிலும்  எ்ந� நொளிலும் என �மிழத் 
�ொ்ய  நொன �ற்ந�றிதயன.  இ்ந� நகரத்தில் வக்கீல் தவ்ல பைொரத்து வளமுற வொழ்ந� 
நொளில் வள்ளல் பைொணடித்து்ரதயொடு உறவு மகொணடு �மிழ நூல்க்ளக் கறதறன. 
அ�னொல் நொன அ்ை்ந� நன்�க்கு ஓர அளவில்்ல. சி்றச்சொ்லயில் மசக்கிழுத்� 
துயரத்்� �ொறறியது என மச்ந�மிழனதறொ? ்கத்த�ொல் உரியக் கடும்பைணி புரி்ந�தபைொது 
என கணணீ்ர �ொறறியது கனனித் �மிழனதறொ? 

ம�ொல்கொபபியத்்�ப பைடித்துப பைடித்து என ம�ொல்்லமயல்லொம் �ற்நத�ன. 
இனனி்ல்யக் கறறு என இனனல்க்ளமயல்லொம் மவனதறன. ஆஙகில ம�ொழியில் 

சி்றயில் சி�ம்பைரனொர இழுத்� மசக்கு
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ஆலன எனபைவர இயறறிய அறிவு  நூல்களில் ஒன்ற �னம் தபைொல் வொழவு எனறு �மிழில் 
ம�ொழிமபையரத்த�ன. உயர்ந� நூல்களில் கணை உண்�க்ள இ்ளஞரும் எளிதில் 
அறி்நது மகொள்ளு�ொறு ம�ய்யறிவு, ம�ய்யறம் எனற சிறு நூல்க்ள இயறறிதனன. 
இவற்ற என  �மிழத்�ொயின திருவடிகளில் ்கயு்றயொக ்வத்த�ன. சி்றயில் இரு்நது 
இயறறிய நூல்க்ளயும் உவ்நது ஏறறுக்மகொள்ளு�ொறு மச்ந�மிழத்�ொயின திருவரு்ள 
தவணடுகிதறன.

வருஙகொலப மபைருவொழதவ! கொலம் கடிது மசனறது. என சி்றவொழவு முடி்ந�து. 
இ்நநக்ர வ்ந�்ை்நத�ன. என அரு்�க் குழ்ந்�க்ளக் கணடு ஆன்ந�முறதறன. 
ஆயினும் என  ஆ்சக்குழ்ந்�்ய - த�சக் கபபை்ல இத்து்றமுகத்தில் கொைொது ஆறொத் 
துயருறதறன. ‘பைட்ை பைொமைல்லொம் பையனறறுப தபைொயிறதற’ எனறு பைரி�வித்த�ன. ‘எனறு 
வருத�ொ நறகொலம்’ எனறு ஏஙகிதனன. இனறு இல்லொவிட்ைொலும் எனதறனும் சு�்ந�ரம் 
வ்நத� தீரும்.  வீரசு�்ந�ர மவள்ளம் புறபபைட்டு விட்ைது. அ்�த் �டுத்து நிறுத்� யொரொல் 
ஆகும் பைொர�நொட்டிதல? 

�ாயக் காண்�து சுதந்திர்ைளைம்

�ணியக் காண்�து ்ைளவையர் உளைம்

எனறு நொம் பைொடும் நொள் எ்நநொதளொ?”  எனறு உருக்க�ொகப தபைசிக் கைறக்ர்ய விட்டு 
அகனறொர வீர சி�ம்பைரனொர.

நூல் சைளி

இரா.பி.யெது தமிழறிஞர், எழுததாைர், வழககுனரஞர், யைன்டப் 

ய்ச்ொைர் எைப் ்னமு்கத தி்றன ப்ற்றவர். இவனரச் 

பொல்லின பெல்வர் எைப் ய்ாறறுவர்.  பெயயுளுகய்க 

உரிய எதுன்க, யைானை என்வறன்ற உனரென்டககுள் ப்காண்டு 

வநதவர் இவயர என்ர். இவரது  தமிழின்ம் எனனும் நூல் இநதிய 

அரசின ொகிததிய அ்காபதமி விருது ப்ற்ற முதல் நூல் ஆகும். 

ஆற்றங்்கனரயினிய், ்க்டற்கனரயினிய், தமிழ் விருநது, தமிழ்கம்- ஊரும் 

ய்ரும், யைன்டப்ய்ச்சு உள்ளிட்ட  ்் நூல்்கனை இவர் எழுதியுள்ைார். 

வ.உ. சிதம்்ரைார் ய்சுவதா்க அனைநத ெம் ்ா்டப்்குதி ்க்டற்கனரயினிய் எனனும் 

நூலிலிருநது எடுததாைப்்டடுள்ைது.

பைொரதியொர, மகொடிகொத்� கு�ரன தபைொனற விடு�்லப தபைொரொட்ை வீரரகளுள் ஒருவரொக 
உஙக்ளக் கறபை்ன மசய்து மகொணடு வகுபபில் உ்ரயொறறுக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

வ.உ. சி�ம்பைரனொரின உ்ர்ய வொழக்்க வரலொறொகச் சுருக்கி எழுதுக.
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இயல்

 ஏழு  ைைக்கு

்கற்கண்டு

எழுத்திலும் தபைச்சிலும் மசொறக்ளப பையனபைடுத்தும் மு்ற வழக்கு எனபபைடும். நம் 
முனதனொர எ்நம�்ந�ச் மசொறக்ள எனமனனன மபைொருளில் பையனபைடுத்தினொரகதளொ, 
அச்மசொறக்ள அவவொதற பையனபைடுத்துவ்� வழக்கு எனபைர.

இயல்பு வழக்கு, �குதி வழக்கு என வழக்கு இருவ்கபபைடும்.

இயல்பு ைைக்கு

ஒரு மபைொரு்ள அ�றதக உரிய இயல்பைொன மசொறகளொல் குறிபபிடுவது இயல்பு வழக்கு 
ஆகும். இயல்பு வழக்கு மூனறு வ்கபபைடும்.

1. இலக்கைமு்ையது

2. இலக்கைபதபைொலி

3. �ரூஉ

1.  இலக்்கைமுதையது

நிலம், �ரம், வொன, எழுது - ஆகிய மசொறக்ள தநொக்குஙகள். இ்வ ��க்குரிய 
மபைொரு்ள எவவ்க �ொறுபைொடும் இல்லொ�ல் இயல்பைொகத் �ருகினறன. இவவொறு இலக்கை 
மநறி �ொறொ�ல் மு்றயொக அ்�்ந� மசொல் இலக்கைமு்ையது ஆகும்.

2.  இலக்்கைப்பேொலி

இல்லத்தின முன பைகுதி்ய இல்முன எனக் குறிக்க தவணடும். ஆனொல் அ�்ன 
நம் முனனொர முனறில் என �ொறறி வழஙகினர. கி்ளயின நுனி்யக் கி்ளநுனி 
எனக் கூறொ�ல் நுனிக்கி்ள எனக் குறிபபிடுகிதறொம். இவவொறு இலக்கை மு்றபபைடி 

அ்�யொவிடினும், இலக்கைமு்ைய்வ 
தபைொலதவ ஏறறுக் மகொள்ளபபைடும் மசொறகள் 
இலக்கைபதபைொலி எனபபைடும்.

இலக்கைபதபைொலி எனபைது மபைரும்பைொலும் 
மசொறகளின முனபின பைகுதிகள் இைம்�ொறி 
வருவ்�தய குறிக்கும். எனதவ, இலக்கைப 
தபைொலி்ய முனபினனொகத் ம�ொக்க தபைொலி 
எனவும் குறிபபிடுவர.

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

சதரிந்து சதளி்ைொம்

ைொயில்-ைொ�ல்

இல்்ததுககுள் நுனழயும் வழி இல்வாய 

(இல்்ததின வாய) எைக குறிப்பி்டப்்்ட 

யவண்டும். ஆைால் அதனை வாயில் 

எை வழங்குகிய்றாம். இது இ்க்கணப் 

ய்ாலியாகும்.

வாயில் எனனும் பொல்ன்ப் ய்ச்சு 

வழககில் வாெல் எை வழங்குகிய்றாம். 

இது ைரூஉ ஆகும்.
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3.  மரூஉ

நொம் எல்லொச் மசொறக்ளயும் எல்லொ இைஙகளிலும் முழு்�யொன வடிவத்தில் 
பையனபைடுத்துவது இல்்ல. �ஞசொவூர எனனும் மபைய்ரத் �ஞ்ச எனறும், திருமநல்தவலி 
எனனும் மபைய்ர மநல்்ல எனவும் வழஙகுகிதறொம். இவவொறு இலக்கை மநறியிலிரு்நது 
பிறழ்நது, சி்�்நது வழஙகும் மசொறகள் �ரூஉ எனபபைடும்.

(எ.கொ.)- தகொ்வ, குை்ந்�, எ்ந்�, தபைொது, தசொைொடு

தகுதி ைைக்கு

ஏத�னும் ஒரு கொரைத்தினொல் பிறரிைம் மசொல்லத் �குதியறற மசொறக்ளத் �குதியொன 
தவறு மசொறகளொல் குறிபபிடுவது �குதி வழக்கு ஆகும். �குதி வழக்கு மூனறு வ்கபபைடும்.

1.  இைக்கரைக்கல்

2.  �ஙகலம்

3.  குழூஉக்குறி

1.   இைக்்கரைக்்கல்

பிறரிைம் மவளிபபை்ையொகச் மசொல்லத் �கொ� மசொறக்ளத் �குதியு்ைய தவறு 
மசொறகளொல் கூறுவது இைக்கரைக்கல் ஆகும்.

(எ.கொ.)  கொல் கழுவி வ்ந�ொன.

   குழ்ந்� மவளிதய தபைொய்விட்ைது.

   ஒனறுக்குப தபைொய் வ்நத�ன.

2.  மங்கலம்

மசத்�ொர எனபைது �ஙகலமில்லொ� மசொல் என நம் முனதனொர கருதினர. எனதவ, 
மசத்�ொர எனக் குறிபபிைொ�ல் துஞசினொர எனக் குறிபபைட்ைனர. நொம் இக்கொலத்தில் இயற்க 
எய்தினொர எனறு குறிபபிடுகிதறொம். இவவொறு �ஙகலமில்லொ� மசொறக்ள �ஙகல�ொன 
தவறு மசொறகளொல் குறிபபை்� �ஙகலம் எனபைர.

(எ.கொ.)  ஓ்ல - திருமுகம்
   கறுபபு ஆடு - மவள்ளொடு
   விளக்்க அ்ை - விளக்்கக் குளிர்வ
   சுடுகொடு – நனகொடு

3.  குழூஉக்குறி

பைலர கூடியிருக்கும் இைத்தில் சிலர �ட்டும் ��க்குள் சில மசய்திக்ளப 
பைகிர்நதுமகொள்ள விரும்பினொல் �றறவரகள் புரி்நதுமகொள்ள இயலொ� வ்கயில் 
மசொறக்ளப பையனபைடுத்துவர. இவவொறு ஒரு குழுவினொர ஒரு மபைொருள் அல்லது மசய்லக் 
குறிக்கத் ��க்குள் பையனபைடுத்திக்மகொள்ளும் மசொறகள் குழூஉக்குறி எனபபைடும்.

(எ.கொ.)  மபைொன்னப பைறி எனல் (மபைொறமகொல்லர பையனபைடுத்துவது)

   ஆ்ை்யக் கொ்ர எனல் (யொ்னபபைொகர பையனபைடுத்துவது)
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சதரிந்து சதளி்ைொம்

இபபேடியும் கூ்றலொம்

இ்டக்கர்டக்கல், ைங்்க்ம், குழூஉககுறி மூனறும் ஒரு பொல்லுககு ைாற்றா்க யவறு பொல்ன்ப் 

்யன்டுததும் முன்ற்கைாகும்.

• ொ்கரி்கம் ்கருதி ைன்றமு்கைா்கக குறிப்பிடுதல் இ்டக்கர்டக்கல்

• ைங்்க்ைற்ற பொற்கனை ைாறறி ைங்்க்ச் பொற்கைால் குறிப்பிடுதல் ைங்்க்ம்

• பி்றர் அறியாைல் ஒரு குழுவுககு ைடடும் புரியும் வன்கயில் குறிப்பிடுதல் குழூஉககுறி

்பேொலி

அறம் மசய விரும்பு- இஃது ஔ்வயொர வொக்கு. 

அறன வலியுறுத்�ல் எனபைது திருக்குறள் அதிகொரஙகளுள் ஒனறு. 

இத்ம�ொைரகளில் அறம், அறன ஆகிய மசொறகளில் ஓர எழுத்து �ொறியுள்ளது. ஆனொல்  
மபைொருள் �ொறுபைைவில்்ல. 

இவவொறு மசொல்லின மு�லிதலொ, இ்ையிதலொ, இறுதியிதலொ இயல்பைொக இருக்க 
தவணடிய ஓர எழுத்திறகுப பைதிலொக தவறு ஓர எழுத்து இைம்மபைறறு அத� மபைொருள் �ருவது 
தபைொலி எனபபைடும். தபைொலி எனனும் மசொல் தபைொல இருத்�ல் எனபைதிலிரு்நது த�ொனறியது. 
தபைொலி  மூனறு வ்கபபைடும்.   

1.  மு�றதபைொலி

2.  இ்ைபதபைொலி

3.  க்ைபதபைொலி

1.   முதற்பேொலி

பைசல் – ்பைசல், �ஞசு- ்�ஞசு, �யல்- ்�யல் ஆகிய மசொறகளில் மு�ல் எழுத்து 
�ொறினொலும் மபைொருள் �ொறவில்்ல.

இவவொறு மசொல்லின மு�லில் இருக்க தவணடிய எழுத்திறகுப பைதிலொக தவறு ஓர 
எழுத்து அ்�்நது அத� மபைொருள் �ருவது மு�றதபைொலியொகும்.

2.   இதைப்பேொலி

அ�ச்சு – அ்�ச்சு, இலஞசி – இ்லஞசி, அரயர- அ்ரயர ஆகிய மசொறகளில் 
இ்ையில் உள்ள எழுத்து �ொறினொலும் மபைொருள் �ொறவில்்ல.

இவவொறு மசொல்லின இ்ையில் இருக்க தவணடிய எழுத்திறகு பைதிலொக தவறு ஓர 
எழுத்து அ்�்நது அத� மபைொருள் �ருவது  இ்ைபதபைொலியொகும். 
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3.   ்கதைப்பேொலி

அகம்- அகன, நிலம்- நிலன, முகம் – முகன, பை்ந�ல்- பை்ந�ர, சொம்பைல்- சொம்பைர ஆகிய 
மசொறகளில் இறுதியில் உள்ள எழுத்து �ொறினொலும் மபைொருள் �ொறவில்்ல.

இவவொறு மசொல்லின இறுதியில் இருக்க தவணடிய எழுத்திறகு பைதிலொக தவறு ஓர 
எழுத்து அ்�்நது அத� மபைொருள் �ருவது  க்ைபதபைொலியொகும். 

அஃறி்ைப மபையரகளின இறுதியில் நிறகும் �கர எழுத்திறகுப பைதிலொக னகரம் 
க்ைபதபைொலியொக வரும்.  லகர எழுத்திறகுப பைதிலொக ரகரம் க்ைபதபைொலியொக வரும்.

முறறுப்பேொலி

 மூவ்கப தபைொலிகள் �ட்டு�னறி தவறு ஒரு வ்கப தபைொலியும் உணடு. ஐ்நது- அஞசு- 
இச்மசொறக்ள தநொக்குஙகள். இதில் அஞசு எனனும் மசொல் ஐ்நது எனனும் மசொல்லின 
தபைொலி வடிவ�ொகும். அஞசு எனற மசொல்லில் உள்ள எழுத்துகள் அ்னத்தும் தவறுபைட்டு 
இரு்ந�ொலும் அஃது ஐ்நது எனனும் மபைொரு்ளதய �ருகிறது. 

இவவொறு ஒரு மசொல்லில் இயல்பைொக அ்�்ந� எழுத்துகளுக்குப பைதிலொக எழுத்துகள் 
அ்னத்தும் தவறுபைட்ைொலும் மபைொருள் �ொறொ�ல் இருபபைது  முறறுபதபைொலி எனபபைடும். 

மூவ்கப தபைொலிகளிலும் எ்நம�்ந� எழுத்துகள் எ்நம�்ந� எழுத்துகளொக �ொறுகினறன 
எனபை்� அறி்நது ம�ொகுக்க.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மபைொருத்துக.

 1. பை்ந�ர - மு�றதபைொலி

 2. ்�ஞசு - முறறுபதபைொலி

 3. அஞசு - இ்ைபதபைொலி

 4. அ்ரயர - க்ைபதபைொலி

குறுவினொ

1. வழக்கு எனறொல் எனன? 

2. �குதி வழக்கின வ்ககள் யொ்வ?

3. வொ்ழபபைழம் மிகவும் நஞசு விட்ைது. – இத்ம�ொைரில் இைம் மபைறறுள்ள தபைொலிச் 
மசொல்்லக் கணைறிக. அ�ன சரியொன மசொல்்ல எழுதுக.

மதிபபீடு
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கேடே.

பைசும்மபைொன முத்துரொ�லிஙகர தபைச்சின ஒலிபபைதி்வக் தகட்டு �கிழக.

கீழ்கேகாணும் தலைப்புேளுள ஒனறு ேறறி இரண்டு நிமிடம் கேசுே.

1.  த�சியம் கொத்� மசம்�ல்

2.  கபபைதலொட்டிய �மிழர

ச�கால்ை்க கேடடு எழுதுே. 

1. அவன எஙகுள்ளொன என எனக்குத் ம�ரியவில்்ல.

2.  க்� �ழுவிய நி்லயில் அ்�யும் பைொைல் க்�பபைொைல் எனபபைடும்.

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

4.  ம�ொல்கொபபியத்்�ப பைடித்துத் ம�ொல்்லமயல்லொம் �ற்நத�ன. 

5.  இலக்கை மநறி �ொறொ�ல் மு்றயொக அ்�்ந� மசொல் இலக்கைமு்ையது ஆகும்.

அறிந்து ேயனேடுத்துகேகாம்.

 ஒரு ம�ொைரில் மூனறு பைகுதிகள் இைம்மபைறும்.

 அ்வ 1. எழுவொய்  2. பையனி்ல  3. மசயபபைடுமபைொருள்

 ஒரு ம�ொைரில் யொர? எது? எ்வ? எனனும் வினொக்களுக்கு வி்ையொக  அ்�வது 
எழுவொய்.

 (எ.கொ.)  நீலன பைொைத்்�ப பைடித்�ொன. 

    பைொரி யொர?  

    புலி ஒரு விலஙகு. 

 இத்ம�ொைரகளில் நீலன, பைொரி, புலி ஆகியன எழுவொய்கள்.

 ஒரு ம�ொை்ர வி்ன, வினொ, மபையர ஆகியவறறுள் ஏத�னும் ஒன்றக் மகொணடு 
முடித்து ்வபபைது பையனி்ல.

 (எ.கொ.)  கரிகொலன கல்ல்ை்யக் கட்டினொன. 

    கரிகொலன யொர? 

    கரிகொலன ஒரு �னனன.

 இத்ம�ொைரகளில் கட்டினொன, யொர, �னனன ஆகியன பையனி்லகள்.

சமொழிதய ஆள்்ைொம்!
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 யொ்ர, எ்�, எவற்ற எனனும் வினொக்களுக்கு வி்ையொக வருவது மசயபபைடுமபைொருள்.

 (எ.கொ.)  நொன கவி்�்யப பைடித்த�ன.  

    என புத்�கத்்� எடுத்�து யொர?  

    மநல்லிக்கனி்யத் �்ந�வர அதிய�ொன.

 இத்ம�ொைரகளில் கவி்�, புத்�கம், மநல்லிக்கனி ஆகியன மசயபபைடு மபைொருள்கள்.

பினேரும் சதகாடர்ேல்ள எழுேகாய, ேயனிலை, ச�யப்ேடுசேகாருள எனப் பிரி்கே.

1.  வீரரகள் நொட்்ைக் கொத்�னர.

2.  மபைொது�க்கள் அ்நநியத்துணிக்ளத் தீயிட்டு எரித்�னர.

3.  த�சிஙகுரொசன நீலதவணிக் குதி்ர்ய அைக்கினொன.

4.  திருக்குற்ள எழுதியவர யொர?

5.  கபிலர குறிஞசிபபைொட்்ை எழுதிய புலவர.

எழுைொய பேயனிதல ச�யபபேடுசபேொருள்

எழுேகாய, ேயனிலை, ச�யப்ேடுசேகாருள ஆகிய மூனறும் அலமயும்ேடி ஐந்து சதகாடர்ேல்ள 
எழுதுே.

1. ________________________ ________________________  

2. ________________________ ________________________

3. ________________________ ________________________  

4. ________________________ ________________________

5. ________________________ ________________________

கீழ்கேகாணும் தலைப்பில் ேடடுலர எழுதுே.

 நொன விரும்பும் �்லவர.
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சமொழி்யொடு விதையொடு

இலடச்ச�கால் ‘கு’ க�ர்த்துத் சதகாடலர எழுதுே.

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

 1.  �ொடு புல் மகொடுத்�ொர _________________________________

 2.  பைொட்டு மபைொருள் எழுது _________________________________

 3.  மசடி பைொய்்ந� நீர _________________________________

 4.  முல்்ல த�ர �்ந�ொன பைொரி _________________________________

 5.  சுவர சொ்நது பூசினொள் _________________________________

அேம் என முடியும் ச�காறேல்ள எழுதுே.

 (எ.கொ.) நூலகம்

 1.   _________________________________

 2.   _________________________________

 3.   _________________________________

 4.   _________________________________

இரண்டு ச�காறேல்ள இலைத்துப் புதிய ச�காறேல்ள உருேகா்ககுே.

கேகாடிடட இடஙேல்ளத் தமிழ எண் சேகாண்டு நிரப்புே.

 (எ.கொ.)  திருக்குறள் ௩ பைொல்க்ளக் மகொணைது.

   1. எனது வயது __________.

   2. நொன பைடிக்கும் வகுபபு __________.

   3. �மிழ இலக்கைம் __________ வ்கபபைடும்.

   4. திருக்குறளில் __________ அதிகொரஙகள் உள்ளன.

   5. இ்நதியொ __________ ஆம் ஆணடு விடு�்ல மபைறறது.
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நிற்க அதறகுத் த்க...

இதையத்தில் ்கொண்்க

என சேகாறுப்புேள....

1.  விடு�்லப தபைொரொட்ை வீரரகளின வரலொறுக்ள அறி்நது தபைொறறுதவன.

2.  �்லவரகளின அரிய பைணபுக்ள உைர்நது பினபைறறுதவன

்கதலச்ச�ொல் அறி்ைொம்.

ேலதப்ேகாடல் - Ballad கேச்�காறறைல் - Elocution
துணிவு - Courage ஒறறுலம - Unity
தியகாேம் - Sacrifice முை்கேம் - Slogan
அரசியல் கமலத - Political Genius �மத்துேம் - Equality

 வ.உ. சி�ம்பைரனொர வொழக்்கக் குறிபபுக்ள இ்ையத்தில் த�டி எழுதுக.

தி ரு ப பூ ர கு � ர ன

ரு �ொ கொ ன க க் க நொ ்ல

வ ்ந � யொ ர டு ட் க �

ள் ஜி ரொ ஜொ யொ ர ை ம் ன

ளி ஜொ ச ர தி யொ மபைொ ்� ன

ய ரொ ர னொ ர பை ம் � சி

ம் இ டி ண பைொ ர � மி ற

்� வொ ஞ சி நொ � ன ழி ப

ர யொ சி ச் நொ லு தவ ல் பு

1.  மூ�றிஞர

2.  வீர�ங்க

3.  பைொஞசொலஙகுறிச்சி வீரன

4.  மவள்்ளய்ர எதிரத்� தீரன

5.  மகொடிகொத்�வர

6.  எளி்�யின இலக்கைம்

7.  தில்்லயொடியின மபைரு்�

8.  கபபைதலொட்டிய �மிழர

9.  பைொட்டுக்மகொரு புலவன

10.  விருதுபபைட்டி வீரர

11.  கள்ளுக்க்ை �றியல் மபைண�ணி

12.  �ணியொட்சியின தியொகி

குறிப்புேல்ள்க சேகாண்டு தலைேர்ேளின சேயர்ேல்ள்க ேடடஙேளிலிருந்து ேண்டுபிடித்து 
எழுதுே.
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இயல்

 எடடு 
ஒபபுரவு ஒழுகு

Ø ேகாடலின சேகாருள அறிய அேரகாதிலயப் ேயனேடுத்தும் திறைன சேறுதல்

Ø அ றை ச ந றி ச் � கா ர ப்  ே கா ட லி ல்  உ ள ்ள  உ ரு ே ே த் ல த யு ம்  அ றை ்க ே ரு த் து ே ல ்ள 
எடுத்துலர்ககும் ேகாஙகிலனயும் ேடித்தறிதல்

Ø  ஒரு ேருத்லத லமயப்ேடுத்திய ேடடுலரேளின ேருத்து சேளிப்ேகாடடுத் தனலமயிலன 
உைர்ந்து ேயனேடுத்துதல்

Ø ேட்கேகாடசிேள ேழி ேருத்துேல்ளப் புரிந்து சேகாளளுதல்

Ø ேகாடல்ேளில்  இடம்சேறும் அணிேல்ள அலடயகா்ளம் ேகாணும் திறைன சேறுதல்

்கற்றல் ்நொக்்கங்கள்
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இயல்

 எடடு 
புதுதம விைக்கு

உள்ளத்தூய்்�தயொடு நனமனறியில் நைபபைத� சொனதறொரின 
இயல்பு.  இ்றவழிபைொட்டில் சைஙகுக்ள விை உள்ளத் 
தூய்்�தய மு�ன்�யொனது. இயற்க்யயும் �ம் உள்ளத்து 
அன்பையும் விளக்கொக ஏறறி வழிபைட்ை சொனதறொரகளின 
பைொைல்க்ளக் கறறு �கிழதவொம்.

்கவிததப்பேதை

ச�ொல்லும் சபேொருளும்

்வயம்  –  உலகம்   

மவய்ய   –  மவபபைக்கதிர வீசும் 

சுைரஆழியொன  –  ஒளிவிடும் சக்கரத்்�  
   உ்ைய திரு�ொல்         

பேொைலின் சபேொருள்

பூமி்ய அகல்விளக்கொகவும், ஒலிக்கினற கை்ல மநய்யொகவும், மவபபைக்கதிர வீசும் 
கதிரவ்னச் சுைரொகவும் மகொணைவன திரு�ொல். சிவ்ந� ஒளிவீசும் சக்கரத்்� உ்ைய 
அவனது திருவடிகளுக்கு என துனபைக்கைல் நீஙக தவணடிப பைொைலொல் �ொ்ல சூட்டிதனன.

நூல் சைளி

ப்ாயன்கயாழ்வார் ்காஞ்சிபுரததிறகு அருகிலுள்ை திருபவஃ்கா எனனும் ஊரில் 

பி்றநதவர். ொ்ாயிரத திவவியப் பிர்நதததில் உள்ை  முதல் திருவநதாதி இவர் 

்ாடியதாகும். அதன முதல் ்ா்டல் ெைககுக ப்காடுக்கப்்டடுள்ைது.

வையம் தகளியா ைார்க்டவல ்நெயயாக

்ையய  கதிவரான் விைக்காகச – ்ையய 

சு்டர்ஆழியான் அடிக்வக சூட்டிவ�ன் ்ைாலமாவல

இ்டர்ஆழி  நீஙகுகவை என்று*

  - ்�ாயவக ஆழ்ைார்

இைரஆழி  –  துனபைக்கைல்

மசொல் �ொ்ல - பைொ�ொ்ல   
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ச�ொல்லும் சபேொருளும்

�களி – அகல்விளக்கு 

ஞொனம் – அறிவு       

பேொைலின் சபேொருள்

ஞொனத்�மிழ பையினற நொன அன்பைதய அகல்விளக்கொவும், ஆரவத்்�தய மநய்யொகவும், 
இனி்�யொல் உருகும் �னத்்�தய இடுகினற திரியொகவும் மகொணடு,  ஞொன ஒளியொகிய 
சுைர விளக்்க  �னம் உருக திரு�ொலுக்கு ஏறறிதனன.

நூல் சைளி

பூதததாழ்வார் பெனனைனய அடுததுள்ை ைாைல்்புரததில் பி்றநதவர். இவர் 

ொ்ாயிரத திவவியப் பிர்நதததில் இரண்்டாம் திருவநதாதினய இயறறியுள்ைார். 

ெம் ்ா்டப்்குதி இரண்்டாம் திருவநதாதியில் உள்ை முதல்்ா்ட்ாகும். 

அன்வ�  தகளியா ஆர்ைவம ்நெயயாக

இன்புருகு சிந்வத இடுதிரியா – நென்புஉருகி

ஞா�சசு்டர் விைக்கு ஏறறிவ�ன் நொரைறகு

ஞா�த்தமிழ் புரிந்த நொன்           

- பூதத்தாழ்ைார்

சதரிந்து சதளி்ைொம் சதரிந்து சதளி்ைொம்

ஒ ரு  ் ா ்ட லி ன  இ று தி  எ ழு த ய த ா 

அனெயயா, பொல்ய்ா அடுதது வரும் 

் ா ்ட லு க கு  மு த ் ா ்க  அ ன ை வ ன த 

அநதாதி என்ர். (அநதம் –  முடிவு, ஆதி 

– முதல்).

இ வ வா று  அ ந த ா தி ய ா ்க அ ன ையு ம் 

்ா்டல்்கனைக ப்காண்டு அனைவது 

அ ந த ா தி  எ ன னு ம்  சி ற றி ் க கி ய 

வன்கயாகும்.

நொரைன - திரு�ொல்

திருைான்ப் ய்ாறறிப் ்ாடியவர்்கள் 

்னனிரு ஆழ்வார்்கள். அவர்்கள் ்ாடிய 

்ா்டல்்களின பதாகுப்பு  ொ்ாயிரத 

திவவிய பிர்நதம் ஆகும்.  இதனைத 

பதாகுததவர் ொதமுனி ஆவார்.

்னனிரு ஆழ்வார்்களுள் ப்ாயன்க 

யாழ்வார், பூதததாழ்வார், ய்யாழ்வார் 

ஆகிய மூவனரயும் முத்ாழ்வார்்கள் 

என்ர். 
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மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. “இைர ஆழி நீஙகுகதவ” – இத்ம�ொைரில் அடிக்தகொடிட்ை மசொல்லின மபைொருள்_____. 

  அ) துனபைம்  ஆ) �கிழச்சி   இ) ஆரவம்  ஈ) இனபைம்

2. ‘ஞொனச்சுைர’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது __________.

  அ) ஞொன + சுைர  ஆ) ஞொனச் + சுைர  இ) ஞொனம் + சுைர   ஈ) ஞொனி + சுைர

3. இனபு + உருகு   எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க்  கி்ைக்கும் மசொல் _________.

  அ) இனபு உருகு    ஆ) இனபும் உருகு  இ) இனபுருகு      ஈ) இனபைருகு        

மபைொருத்துக.

 1.  அனபு  -  மநய்

 2.  ஆரவம் –  �களி

 3.  சி்ந்� -  விளக்கு

 4.  ஞொனம் - இடுதிரி

குறுவினொ

1. ம பை ொ ய் ் க ய ொ ழ வ ொ ரு ம்  பூ � த் � ொ ழ வ ொ ரு ம்  அ க ல் வி ள க் க ொ க  எ வ ற ் ற 
உருவகபபைடுத்துகினறனர?

2. மபைொய்்க ஆழவொர எ�றகொகப பைொ�ொ்ல சூட்டுகிறொர?

சிறுவினொ

 பூ�த்�ொழவொர ஞொனவிளக்கு ஏறறும் மு்ற்ய விளக்குக.

சி்ந�்ன வினொ

 மபைொய்்கயொழவொர ஞொனத்்� விளக்கொக உருவகபபைடுத்துகிறொர. நீஙகள் எவற்ற 
எல்லொம் விளக்கொக உருவகபபைடுத்துவீரகள்?

பைனனிரு ஆழவொரகளின மபையரக்ளத் திரட்டுக

்கறபேதை ்கற்றபின்
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இயல்

 எடடு 
அ்றம் என்னும் ்கதிர்

இள்�பபைருவம் எ�்னயும் எளிதில் கறறுக்மகொள்ளும் 
பை ரு வ � ொ கு ம் .  இ ப பை ரு வ த் தி ல்  க ல் வி ் ய  � ட் டு � ல் ல ொ து 
ந ற பை ண பு க ் ள யு ம்  க ற று க் ம க ொ ள் ள  த வ ண டு ம் .  அ து 
வ ொ ழ வு  மு ழு ் � க் கு ம்  பை ய ன ளி க் கு ம் .  அ ற ம ந றி க ் ள 
இள்�பபைருவத்தில் கறறுக்மகொள்வ்� உழவுத்ம�ொழிதலொடு  
ஒபபிட்டுக் கூறும் பைொைல் ஒனற்ன அறிதவொம்.

்கவிததப்பேதை

ச�ொல்லும் சபேொருளும்

வித்து - வி்� க்ள -  தவணைொ� மசடி

ஈன  - மபைற  ்பைஙகூழ - பைசு்�யொன பையிர

நிலன -  நிலம் வனமசொல் - கடுஞமசொல்

பேொைலின் சபேொருள்

இனிய மசொல்்லதய வி்ளநில�ொகக் மகொள்ளதவணடும். அதில் ஈ்க எனனும் 
பைண்பை வி்�யொக வி்�க்க தவணடும். வனமசொல் எனனும் க்ள்ய நீக்க தவணடும். 
உண்� தபைசு�ல் எனனும் எருவி்ன இைதவணடும். அனபைொகிய நீ்ரப பைொய்ச்ச 
தவணடும். அபதபைொது�ொன அற�ொகிய கதி்ரப பையனொகப மபைற முடியும். இளம் வயதிதலதய 
இச்மசயல்க்ளச் மசய்ய தவணடும்.

இன்்ைால விவைநில�ா ஈதவல வித்தாக

ைன்்ைால கவைகட்டு ைாயவம எருைட்டி

அன்புநீர் �ாயசசி அறக்கதிர் ஈ�ஓர்

வ�ஙகூழ் சிறுகாவலச ்ைய*

- முவ�ப்�ாடியார்

நூல் சைளி

முனைப்்ாடியார் திருமுனைப்்ாடி எனனும் ஊனரச் யெர்நத ெைணப்பு்வர். 

இவரது ்கா்ம் ்தினமூன்றாம் நூற்றாண்டு. 

இவர் இயறறிய அ்றபெறிச்ொரம் 225 ்ா்டல்்கனைக ப்காண்்டது. அ்றபெறி்கனைத 

பதாகுததுக கூறுவதால் இநநூல் அ்றபெறிச்ொரம் எைப் ப்யர்ப்ற்றது.  இநநூலின 

்தினைநதாம் ்ா்டல் ெைககுப் ்ா்டைா்கத தரப்்டடுள்ைது. 
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1. பிறருைன தபைசும்தபைொது நீஙகள் பையனபைடுத்தும் இனமசொறக்ளத் ம�ொகுத்துக் கூறுக.

2. உன அன்ன பையனபைடுத்திய இனமசொல்லொல் நீ �கிழ்ந� நிகழவு ஒன்றக் கூறுக. 

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. கொ்நதியடிகள் எபதபைொதும்  -----------ப தபைசினொர

      அ) வனமசொறக்ள    ஆ) அரசிய்ல     இ) க்�க்ள          ஈ) வொய்்�்ய

2.    ‘இனமசொல்’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது __________.

  அ) இனிய  + மசொல்    ஆ) இன்� + மசொல்   இ) இனி்�  + மசொல்   ஈ) இன + மசொல்

3. அறம் + கதிர எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் __________. 

  அ) அற கதிர    ஆ) அறுகதிர    இ) அறக்கதிர    ஈ) அறம்கதிர

4. ’ இள்�’ எனனும் மசொல்லின  எதிரச்மசொல் _________.

  அ) முது்�    ஆ) புது்�       இ) �னி்�    ஈ) இனி்�

மபைொருத்துக.

 1. வி்ளநிலம் - உண்�

 2. வி்�   - இனமசொல் 

 3. க்ள   - ஈ்க

  4. உரம்   - வனமசொல்

குறுவினொ
1. அறக்கதிர வி்ளய எ�்ன எருவொக இைதவணடும் என மு்னபபைொடியொர 

கூறுகிறொர?

2. நீக்கதவணடிய க்ள எனறு அறமநறிச்சொரம் எ�்னக் குறிபபிடுகிறது?

சிறுவினொ

இளம் வயதிதலதய மசய்ய தவணடிய மசயல்களொக மு்னபபைொடியொர கூறுவன யொ்வ?

சி்ந�்ன வினொ
இளம் வயதிதலதய நொம் கறறுக்மகொள்ள தவணடிய நறபைணபுகள் எ்வ எனக் 
கருதுகிறீரகள்?
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� னி � ர க ள்  � னி த் து  வ ொ ழ ப  பி ற ்ந � வ ர க ள்  அ ல் ல ர . 
சமு�ொய�ொகக் கூடி வொழ்நது ஒருவருக்மகொருவர உ�வி 
மசய்து வொழபபிற்ந�வரகள். பிறருக்கு உ�வி மசய்யும் மபைொழுது 
அவரகளுக்குத் �ொழவு ஏறபைைொவணைம் உ�வுவத� சிற்ந� 
பைணபைொகும். அறமநறியில் மபைொருளீட்டித் �ொமும் வொழ்நது 
பிற்ரயும் வொழ ்வபபைத� ஒபபுரவு மநறியொகும். அ�்னப 

பைறறிய சி்ந�்னக்ள அறிதவொம்.

இயல்

 எடடு 
ஒபபுரவு சநறி

உதரநதை உல்கம்

இ்ந� �ொனுைப பிறவி �றமசயலொகதவொ விபைத்தின கொரை�ொகதவொ அ்�்ந�து 
அனறு. இஃது ஓர அரிய வொய்பபு. ஒதர ஒரு �ை்வ �ட்டுத� வழஙகப மபைறும் வொய்பபு. 
இ்ந�ப பிறவி்ய �தித்துப தபைொறறிப பையன மகொள்ளு�ல் கை்�. அ�னொல் எவவளவு 
நொள் வொழ்நத�ொம் எனபைது அல்ல, எபபைடி வொழ்நத�ொம் எனபைத� தகள்வி. வொழ்ந� கொலம் 
எ்ந�முத்தி்ர்யப மபைறறது? வொழ்ந� கொலம் ஏ�ொவது அ்ையொளஙக்ளப மபைறற�ொ? நம் 
மபையர கொல்நத�ொறும் தபைசபபைடு�ொ எனமறல்லொம் சி்நதிபபைவரகள் வொழும்மநறி பைறறிக் 
கவ்லபபைடுவொரகள்; குறிக்தகொளுைன வொழத்�்லபபைடுவொரகள். 

ைொழ்வின் குறிக்்்கொள்

வொழக்்க குறிக்தகொள் உ்ையது. அக்குறிக்தகொள் எது?  �ொம் வொழவ�ொ? �ொம் 
வொழ�ல் எனபைது சொ�னம் ஆ�லொல், �ொம் வொழ�ல் எனபைது எளிய ஒனறு. இயற்கதய கூை 
வொழவித்துவிடும். நல்ல சமூக அ்�பபும் அரசும் த�ொனறிவிட்ைொல் �ொம் வொழ�ல் எனபைது 
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எளிது. வொழக்்க, ம�ொணடி்னதய குறிக்தகொளொக உ்ையது. இ்ந�க் குறிக்தகொளுைன�ொன 
ஒபபுரவு மநறி்யத் திருக்குறள் அறிமுகபபைடுத்துகிறது. திருக்குறள் மநறியில் �க்கள் 
ஒருவருக்மகொருவர கை்�க்ளச் மசய்வ�றகு உரியவரகள். உரி்�க்ளப மபைறுவ�றகும் 
உரியவரகள். ஒருவர எல்லொருக்கொகவும், எல்லொரும் ஒருவருக்கொகவும் எனனும் 
மபைொதுவு்ை்� மநறிதய திருவள்ளுவரின வொழும் மநறி. 

ைொழ்வும் ஒபபுரவும்

ஒருவர மசய்யும் மசயலொனது அது �ரும் பைய்னவிை, மசய்பைவரின �னபபைொஙகு, 
உைரவு ஆகியவறறின அடிபபை்ையிதலதய �திபபிைபபைடுகிறது. �ரத்்�க் கொட்டுகிறது. 
ஒருவருக்மகொருவர உ�வி மசய்து மகொள்ளு�ல் �ட்டும் தபைொ�ொது. உ�வி மசய்�ல் எ�றகொக? 
�றகொபபுக்கொகவும் இலொபைத்திறகொகவும்கூை உ�வி மசய்யலொத�! மசொல்லபதபைொனொல் 
இத்�்கய உ�விகள் ஒருவ்கயில் வொணிகம் தபைொலத்�ொன. அத� உ�வி்யக் கட்டுபபைொட்டு 
உைரவுைன, உ�வி மபைறுபைவ்ர உறவுபபைொஙகில் எணணி, உரி்� உ்ையவரொக நி்ன்நது, 
உ�விமசய்வ�றகுப பைதில் அவதர எடுத்துக் மகொள்ளும் உரி்�்ய வழஙகு�ல் ஒபபுரவு 
ஆகும்.

ஒபபுரவின் இயல்பு 

ஒபபுரவில் மபைறுபைவர அ்நநியர அல்லர; உறவினர. கை்�யும் உரி்�யும் உ்ையவர. 
ஒபபுரவுமநறி சொர்ந� வொழக்்கயில் வள்ளல்கள் இல்்ல. வொஙகுபைவரும் இல்்ல. 
ஒபபுரவுமநறி சொர்ந� வொழக்்கயில் உ்ை்�ச்சொரபு இறுக்க�ொன �னியு்ை்�யொக 
இல்லொ�ல் அறமநறி சொர்ந� குறிக்தகொளு்ைய உ்ை்�யொக அ்�யும். ஒபபுரவில் ஈ�ல்- 
ஏறறல் எனபை�ன வழியொக அ்�யும் புரவலர- இரவலர உறவு இல்்ல. ஒபபுரவுமநறி 
சொர்ந� வொழக்்க உரி்�யும் கை்�யும் உ்ைய வொழவு மு்றயொக அ்�வ�ொல் 
கை்�கள் உரி்�க்ள வழஙகுகினறன.

சபேொருள்ஈடைலும் ஒபபுரவும்

மபைொருள் ஈட்ைலிலும் அ்ந�ப மபைொரு்ள நுகர�லிலும் அறிவியல் பைொஙகு த�்வ. 
அயலவர உணைொது இருக்கும்தபைொது நொம் �ட்டும் உணபைது மநறியும் அனறு; மு்றயும் 
அனறு. அது�ட்டு�ல்ல, பைொதுகொபபும் அனறு. அயலவன விழித்து எழு்ந�ொல் ந�து நி்ல 
பைொதிக்கும். ஆ�லொல் வொழவு அறநி்லயப பைொதுகொவல் வொழவொக அ்�ய தவணடும். 
இம்மு்ற்ய அபபைரடிகள் எடுத்துக் கூறினொர. அணைல் கொ்நதியடிகள் வழிம�ொழி்ந�ொர. 
பைொதவ்ந�ர பைொரதி�ொசனும் உலகம் உணை உண. உடுத்� உடுபபைொய் எனறொர. மசல்வத்துப 
பையன ஒபபுரவு வொழக்்க. 

மபைொருளீட்ைல் �ொன�ட்டும் வொழவ�றகொக எனபைது அறிவியல் கருத்து அனறு. 
மபைொருளீட்டும் வொழக்்கதயகூைச் சமூக வொழக்்க�ொன. �றறவரகளுக்கு வழஙகி, 
�கிழவித்து �கிழ, வொழவித்து வொழப மபைொருள் த�்வ எனபைத� மபைொருளீட்ைலுக்கு உரிய கரு. 
இரபபைொரக்கு இல்மலனறு இ்யவது கரத்�ல் அறிவியல் அனறு; அறமும் அனறு. மசய்வது 
மசய்து மபைொருள் ஈட்டி இரபபைொர துனபைத்்� �ொறறுவத� சமூகத்தின மபைொது நி்ல. மபைொருள் 
ஈட்ைல், தசரத்�ல், பைொதுகொத்�ல் �னி� வொழக்்கயில் ந்ைமபைறும் ஒரு பைணி - இல்்ல - 
ஒரு தபைொரொட்ைம். மபைொருள் த�டுவது ஒரு மபைரிய கொரியம். அ்�விைப மபைரிய கொரியம் அ்� 
மு்றயொக அனுபைவிபபைதும் மகொடுத்து �கிழவதும் ஆகும். 
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வறு்�்யப பிணி எனறும் மசல்வத்்� �ரு்நது எனறும் கூறுவது �மிழ �ரபு. 
மபைொருள் த�ைல் வொழக்்கயின லட்சியம் அனறு. மபைொருள் வொழக்்கயின கருவிதய. நல்ல 
அறிவும் பைணபும் உ்ையவரகளுக்குப பைைம் பைணியொள். ஆனொல், இ்வ இல்லொ�வரக்தகொ 
த�ொச�ொன எச�ொனன. வொழக்்க்ய உைர்நது மகொள்ளச் மசல்வம் �ட்டு�னறி 
வறு்�யும்கூைத் து்ை மசய்யும். மபைொருளும் த�்வ; அ்�த் துய்க்கத் திறனும் த�்வ. 
மபைொரு்ள �றறவரகளுக்குக் மகொடுத்து �கிழச்சி மபைறலொம். மசல்வத்்�த் �னிதய 
அனுபைவித்�ல் இழத்�லுக்குச் ச�ம்.

்ைலைத்துப் �யவ� ஈதல

துயப்வ�ம் எனிவ� தப்புநெ �லவை

எனகிறது புறநொனூறு. 

ஒபபுரவின் பேயன்

ஊருணி, த�்வபபைடுதவொர அ்னவரும் �ணணீர எடுத்துக் குடிபபை�றகு உரி்� 
உ்ையது. அ்�த் �டுபபைொர யொருமில்்ல. ஊருணித்�ணணீர எடுத்து அனுபைவிக்கபபைடுவது. 
பைழுத்� பையன�ரத்தின கனிக்ள அ்னவரும் எடுத்து அனுபைவிக்கலொம். பையன�ரம் 
பைழஙக்ளத் �ருவது உரி்� எல்்லக்ளக் கவனத்தில் மகொணைல்ல. �ரு்நது�ரம் உ�வி 
மசய்�லில் �ன்ன �ற்ந� நி்லயிலொன பையனபைொட்டு நி்ல ஒனதற கொைபமபைறுகிறது. 
தநொயு்ையொர எல்லொரும் பையனபைடுத்�லொம். ஒபபுர்வ விளக்கப பையனபைடுத்தியுள்ள இ்ந� 
உவ்�கள் இனறும் பையனபைடுத்�த் �க்க்வயொகதவ அ்�்நதுள்ளன. ஆயினும் ஊருணி, 
பையன�ரம், �ரு்நது�ரம் ஆகியன �னி�ரகள் �ம் பை்ைபபைொறற்லக் மகொணடு பை்ைத்�்வ 
எனபை்� நி்னவில் மகொள்க!

ஒபபுரவும் ்கைதமயும்

ஊருணி்ய அகழ்ந�வன �னி�ன. அ்ந� ஊருணியில் �ணணீ்ரக் மகொைர்நது 
த�க்கியது யொர? �னி�ர�ொம். ஊருணி்ய அ்�த்துத் �ணணீ்ரத் த�க்கும் கை்� 
மபைொறுபபுைரவுைன -கூட்டுப மபைொறுபபுைன மசய்யப மபைறறொல்�ொன ஊருணியில் �ணணீர 
நி்றயும். பைலரும் எடுத்துக் குடிக்கலொம். பையன�ரும் �ரஙக்ள வளரத்�ொல்�ொன கனிகள் 
கி்ைக்கும். தினறு அனுபைவிக்கலொம். 

இஙகும் �னி�னின பை்ைப்பைத் 
ம�ொைர்நது�ொன நுகரவு வருகிறது. 
ஒ ப பு ர வு  வ ரு கி ற து .  அ த � த பை ொ ல 
� ரு ்ந து � ர ங க ் ள யு ம்  ந ட் டு 
வளரத்�ொல்�ொன பையனபைடுத்� முடியும். 
ஆ�லொல் ஒபபுரவொண்�யுைன வொழ 
மு�லில் த�்வபபைடுவது உ்ழபபு. 
கூ ட் டு  உ ் ழ ப பு .  ம பை ொ ரு ள் க ் ள ப 
பை்ைக்கும் கை்�கள் நிகழொ� வ்ரயில் 
ஒபபுரவு வொழவு �லரொது. கை்�கள் 
இயறறப மபைறொ�ல் ஒபபுரவு த�ொனறொது. 
ஒதரொவழி த�ொனறினொலும் நி்லத்து 

சதரிந்து சதளி்ைொம்

ஊருணி நீர்நின்றநது அறய்ற உ்்கவாம்

ய்ரறி வாைன திரு.           (கு்றள். 215)

உ்கிைர் விரும்புைாறு உதவி பெயது வாழ்்வரது 

பெல்வைாைது ஊருணியில் நிரம்பிய நீர்ய்ா்ப் 

்்ருககும் ்யன்டும்.

்யனைரம் உள்ளூர்ப் ்ழுததுஅற்றால் பெல்வம்

ெயனுன்ட யான்கண் ்டின.       (கு்றள். 216)

ெற்ண்பு உன்டயவரி்டம் பெல்வம் யெர்வது 

ஊருககுள் ்ழைரததில் ்ழங்்கள் ்ழுததிருப்்னதப் 

ய்ான்றது.
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நில்லொது. கை்�களில், மபைொருள் மசய்�லில் ஒவமவொருவரும் கூட்டு உ்ழபபில் 
ஈடுபைட்ைொல்�ொன ஒபபுரவுமநறி த�ொனறும்; வளரும்;  நி்லத்து நிறகும். 

நித்றைொ்க

ந ொ ம்  இ ன று  வ ொ ழ வ து  உ ண ் � .  ந � க் கு  வ ொ ய் த் தி ரு க் கு ம்  வ ொ ய் ப பு க ளு ம் 
அரு்�யொன்வ. ஏன கொலம் கைத்� தவணடும்? இனறு நனறு, நொ்ள நனறு எனறு 
எணணிக் கொலத்்�ப பைொழடிபபைொதனன? இனதற வொழத் ம�ொைஙகுதவொம். வொழத் 
ம�ொைஙகிய�ன மு�றபைடியொகக் குறிக்தகொ்ளத் ம�ளிவொகச் சி்நதித்து முடிவு மசய்தவொம். 
இ்ந�ப புவி்ய நைத்தும் மபைொறுப்பை ஏறதபைொம். மபைொது்�யில் இ்ந�ப புவி்ய நைத்துதவொம். 
மபைொதுவில் நைத்துதவொம். உலகம் உணை உணதபைொம். உலகம் உடுத்� உடுத்துதவொம். எஙகு 
உலகம் �ஙகியிருக்கிறத�ொ அஙதகதய நொமும் �ஙகுதவொம். �ணைகத்தில் விணைகம் 
கொணதபைொம்.

நூல் சைளி

ைக்கள் ்ணினயயய இன்றப் ்ணியா்க எண்ணிததம் 

வாழ்ொள் முழுவதும் பதாண்டு பெயதவர் தவததிரு 

குன்றககுடி அடி்கைார்.  குன்றககுடி திருை்டததின 

தன்வரா்க விைங்கிய இவர் தைது ய்ச்ொலும் எழுததாலும் 

இன்றதபதாண்டும் ெமூ்கத பதாண்டும் இ்ககியத பதாண்டும் 

ஆறறியவர்.  திருககு்றள் பெறினயப் ்ரப்புவனதத தம் வாழ்ொள் 

்க்டனையா்கக ப்காண்்டவர்.  ொயனைார் அடிச்சுவடடில், கு்றடபெல்வம், 

ஆ்யங்்கள் ெமுதாய னையங்்கள் உள்ளிட்ட ்் நூல்்கனை 

எழுதியுள்ைார். அருயைானெ, அறி்க அறிவியல் உள்ளிட்ட சி் 

இதழ்்கனையும் ெ்டததியுள்ைார்.

ஒப்புரவு பெறி எனனும் தன்ப்பில் அடி்கைார் கூறியுள்ை ்கருதது்கள்  ெம் ்ா்டப் ்குதியில் 

பதாகுததுத தரப்்டடுள்ைை.

பிறருக்கொக உ்ழத்துப புகழமபைறற சொனதறொரகள் பைறறிய மசய்திக்ளத் திரட்டி வ்நது 
வகுபபை்றயில் பைகிரக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1.  ஒருவர எல்லொருக்கொகவும் எல்லொரும் ஒருவருக்கொக எனபைது ________  மநறி.

  அ) �னியுை்�    ஆ) மபைொதுவு்ை்�

  இ)  மபைொருளு்ை்�   ஈ) ஒழுக்கமு்ை்�

7th std TAMIL FINAL Layout_28.01.2019.indd   176 30-01-2019   12.52.08 PM



177

2. மசல்வத்தின பையன ________ வொழவு.

  அ) ஆைம்பைர    ஆ) நீணை    இ) ஒபபுரவு  ஈ) தநொயறற

3. வறு்�்யப பிணி எனறும் மசல்வத்்� ________ எனறும் கூறுவர.

  அ) �ரு்நது    ஆ)  �ருத்துவர      

  இ)  �ருத்துவ�்ன  ஈ)  �ொத்தி்ர

4. உலகம் உணை உண; உடுத்� உடுபபைொய் எனறு கூறியவர ________.

  அ) பைொரதியொர    ஆ)  பைொரதி�ொசன      

  இ) முடியரசன   ஈ)  கணை�ொசன

எதிரச்மசொறக்ளப மபைொருத்துக.

 1. எளிது - புரவலர

 2. ஈ�ல் - அரிது

 3. அ்நநியர - ஏறறல்

 4. இரவலர - உறவினர

ம�ொைரகளில் அ்�த்து எழுதுக.

 குறிக்தகொள் _________________________________________

 கை்�கள் _________________________________________

 வொழநொள் _________________________________________

 சி்நதித்து _________________________________________

குறுவினொ

1.  மபைொருளீட்டுவ்� விைவும் மபைரிய மசயல் எது?

2.  மபைொருளீட்டுவ�ன தநொக்க�ொகக் குனறக்குடி அடிகளொர கூறுவது யொது?

சிறுவினொ

1. ஒபபுரவுக்கு அடிகளொர �ரும் விளக்கம் யொது?

2. ஊருணி்யயும் �ரத்்�யும் எடுத்துக்கொட்டிக் குனறக்குடி அடிகளொர கூறும் 
மசய்திகள் யொ்வ?

சி்ந�்ன வினொ

 ஒபபுரவுக்கும் உ�விமசய்�லுக்கும் தவறுபைொடு யொது?
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உலக �க்கள் அ்னவ்ரயும் உைனபிற்ந�வரொகக் கருதுவத� 
உயர்ந� �னி�பபைணபு ஆகும்.  அபபைண்பைப மபைறுவத� சிற்ந� 
அறிவொகும். அத்�்கய அறிவு்ைய சொனதறொரகள் துனபைபபைடும் 
�க்களுக்குத் �ம்�ொல் இயனற உ�வி்யச் மசய்வொரகள். 
அவவொறு  உ�வும்தபைொது ��க்கு இழபபு ஏறபைடினும் அ்�ப 
பைறறிக் கவ்லபபைை �ொட்ைொரகள். இக்கருத்துக்ள விளக்கும் 

மஜன க்� ஒன்றப பைைக்க்�யொகக் கொணதபைொம்!

இயல்

 எடடு 
உண்தம ஒளி

விரிைொனம்

பென குரு ஒருவர் ைாணவர்்களுககுப் ்ா்டம் ்கறபிததுக ப்காண்டிருககி்றார்.

குழநனத்கயை! உண்னையாை 

ஒளி எது என்னதப் ்றறி இனறு 

அறிநது ப்காள்ைப் ய்ாகிய்றாம்.

அறிநது ப்காள்ை ஆவ்ா்க 

உள்யைாம் ஐயா!
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பி்றப்பின 

அடிப்்ன்டயில் 

எல்்ா 

உயிரும் 

ஒனய்ற. ்சி, 

தா்கம், தூக்கம் 

ஆகியனவ 

எல்்ா 

உயிர்்களுககும் 

உண்டு

பதான்வில் நிறகும் வி்ங்கு 

குதினரயா? ்கழுனதயா? 

என்னத அன்டயாைம் 

்காணககூடிய பொடியில் 

பவளிச்ெம் வநதுவிட்டனத 

ொன அறியவன ஐயா.

குரு ைறுததுத தன்யனெககி்றார்.

இல்ன். யவறு 

யாராவது 

கூறுங்்கள் 

்ார்ப்ய்ாம். 

தூரததிலிருககும் ைரம் ஆ்ைரைா? 

அரெைரைா? என்னத அன்டயாைம் 

்காணககூடிய யெரததில் உண்னையா்க 

விடிநதுவிட்டது என்னத அறிய்ாம். 

ெரிதாயை ஐயா?

யைலும் இரவும் ்்கலும் ைாறி ைாறி 

வருவது ய்ா் வாழ்வில் இன்மும் 

துன்மும் ைாறி ைாறி வரும். இப்ப்ாழுது 

உங்்கனை ஒரு ய்கள்வி ய்கட்கடடுைா?

இருள் ்கன்நது, 

பவளிச்ெம் 

வநதுவிட்டது 

என்னத

எநத பொடியில்

நீங்்கள் 

அறிவீர்்கள்?
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இல்ன். யவறு யாருக்காவது பதரியுைா?

எங்்களுககுத 

பதரியவில்ன் ஐயா. 

தாங்்கயை கூறி விடுங்்கள்.

ஒரு ைனிதனரக ்காணும்ய்ாது 

இவர் என உ்டனபி்றநதவர் 

எனறு எப்ய்ாது நீங்்கள்  

உணர்கிறீர்்கயைா, 

அப்ய்ாதுதான உண்னையாை 

ஒளி உங்்களுககுள் 

ஏற்டுகி்றது என்து ப்ாருள்.

இரவும் ்்கலும் பவறும் ்கா்யவறு்ாடு்கள்தான. 

உண்னையாை ஒளி உள்ைததின உள்யை 

ஏற்்ட யவண்டியது என்னத ொங்்கள் புரிநது 

ப்காண்ய்டாம் ஐயா.

உள்ளுககுள் ஒளி இல்ன்பயன்றால் உச்சி 

பவயில்கூ்டக ்காரிருயை என்னதப் புரிநது 

ப்காள்ளுங்்கள். மீண்டும் ொனை ெநதிப்ய்ாம்.

வகுப்பு முடிநது ைாணவர்்கள் 

்கன்நது பெல்கின்றைர்.

குரு அருகில் உள்ை சிறறூருககுப் பு்றப்்டுகி்றார். 

இருடடுவதறகுள் ஊனர 

அன்டய யவண்டும்.

வழியில்… ஆ! யாரது ொன்யயாரம் 

்டுததுககி்டப்்து!
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குதினரனய நிறுததி, 

கீயழ இ்றங்கிய குரு 

அநத ைனிதனை 

எழுப்புகி்றார்.

குழநதாய! எழுநதிரு. 

நீ யார்? ஏன இங்ய்க 

்டுததிருககி்றாய?

இவன ையக்கம் 

அன்டநதிருககி்றான. 

்டுததிருப்்வருககு 

நீனரப் ்ரு்கத 

தருகி்றார்.

குழநதாய! 

எழுநதிரு. இநத 

நீனரக ப்காஞ்ெம் 

குடி.

ையக்கைன்டநதவர் எழுநது 

உட்காருகி்றார்.

்சியால் ையங்கி 

விழுநது விடய்டன 

ஐயா. ொன 

்க்கதது ஊருககுச் 

பெல்் யவண்டும். 

அப்்டியா! ெரி 

எனனி்டம் 

குதினரயிருககி்றது. 

ொன உனனை 

அனழததுச் 

பெல்கிய்றன.

குரு, அவனைத தன 

குதினரயினமீது 

உட்காரனவககி்றார்.

பைதுவா்க ஏறுப்்ா! 

்ார்தது உட்கார்.

குதினரயில் ஏறிய அவன  

குதினரனய அடிதது விரட்டத 

பதா்டங்குகி்றான.

ஆ! எனை இது?  ஓ! 

இவன திரு்டன ய்ா் 

இருககி்றது. என 

குதினரனயத திரு்டயவ 

இப்்டி ெடிததிருககி்றான.
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குரு ஏைாற்றதது்டன ெ்டநது ஊனர அன்டகி்றார். 

இங்கு எப்்டியாவது 

ஒரு குதினரனய 

வாங்கிக 

ப்காண்டுதான 

ஊருககுத திரும்் 

யவண்டும்.

குரு குதினரச் ெநனதககுச் பெல்கி்றார்.

ஆ! அயதா அங்கு நிற்து 

எனனுன்டய குதினரனயப் 

ய்ால் உள்ையத!

குருவி்டம் குதினரனயத திருடியவன அங்கு 

நிறகி்றான. குரு அவன யதானைத பதாடுகி்றார்.

ஆ! நீங்்கைா?

குழநதாய! 

குரு பைல்்ச் சிரிககி்றார். 

யாரி்டமும் 

பொல்்ாயத! 

எனத? 

ஏன? 

குதினரனய நீயய 

னவததுகப்காள். 

ஆைால், இது உைககு 

எப்்டிக கின்டததது 

எனறு யாரி்டமும் 

பொல்்ாயத. 

இவர் ஏைாநதது 

யாருக்காவது 

பதரிநதால் அவைாைம் 

எனறு நினைககி்றார் 

ய்ாலிருககி்றது.
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1.  மஜன க்�களில் தவறு சிலவற்ற அறி்நது வ்நது வகுபபை்றயில் பைகிரக.

2.  ‘உண்� ஒளி’ பைைக்க்�்ய  வகுபபை்றயில் நொைக�ொக நடித்துக் கொட்டுக. 

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

‘உண்� ஒளி’ பைைக்க்�்யக் க்�யொகச் சுருக்கி எழுதுக.

நூல் சைளி

பென எனனும் ெப்்ானிய பைாழிச் பொல்லுககு தியாைம் பெய என்து ப்ாருள்.  

புதத ைததனதச் ொர்நத து்றவியரில் ஒரு பிரிவிையர பென சிநதனையாைர்்கள். 

இவர்்கள் ப்ரும்்ாலும் சீைா, ெப்்ான ஆகிய ொடு்களில் வாழ்நது வநதைர். 

அவர்்கள் தைது சிநதனை்கனைச் சிறு நி்கழ்ச்சி்கள், எளிய ்கனத்கள் ஆகியவறறின மூ்ம் 

விைககிைர். 

பென ்கனத்களுள் ஒனறு இங்குப் ்்டக்கனதயா்கத தரப்்டடுள்ைது.

நீ நினைப்்து எைககுப் புரிகி்றது 

குழநதாய! ஆைால், ொன ஏைாநது 

ய்ாைது  பதரிநதால் எதிர்்கா்ததில் 

உண்னையிய்யய யாராவது ொன்யில் 

ையங்கிக கி்டநதால்கூ்ட அவர்்களுககு 

யாரும் உதவ முனவர ைாட்டார்்கள். 

புரிகி்றதா? குறுகிய தனை்ததுக்கா்க ெல்் 

ய்காட்ாடு்கனை அழிதது வி்டககூ்டாது. 

இனத நீ பதரிநதுப்காள்.

குருவின 

ப்ருநதனனைனய 

உணர்நத 

அவன பவடகித 

தன்குனிகி்றான.
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இயல்

 எடடு 
அணி இலக்்கைம்

்கற்கண்டு

உருை்க அணி

ஒரு மபைொரு்ள விளக்க �றமறொரு மபைொரு்ள உவ்�யொகக் கூறுவது உவ்� 
அணி என முனனரக் கறதறொம். உவ்� தவறு உவமிக்கபபைடும் மபைொருள் தவறு எனறு 
இல்லொ�ல் இரணடும் ஒனதற எனபைது த�ொனறும்பைடி கூறுவது உருவக அணியொகும்.  இதில் 
உவமிக்கபபைடும் மபைொருள் முனனும் உவ்� பினனு�ொக  அ்�யும். 

‘த�ன தபைொனற �மிழ’ எனறு கூறுவது உவ்� ஆகும். �மிழொகிய த�ன எனனும் 
மபைொருளில் ‘�மிழத்த�ன’ எனறு கூறுவது உருவகம் ஆகும். மவள்ளம் தபைொனற இனபைத்்� 
‘இனபை மவள்ளம்’ எனறு கூறுவதும் கைல் தபைொனற துனபைத்்�த் ‘துனபைக்கைல்’ எனறு 
கூறுவதும் உருவகம் ஆகும்.

வையம் தகளியா ைார்க்டவல ்நெயயாக

்ையய  கதிவரான் விைக்காகச – ்ையய 

சு்டர்ஆழியான் அடிக்வக சூட்டிவ�ன் ்ைாலமாவல

இ்டர்ஆழி  நீஙகுகவை என்று 

இபபைொைலில் பூமி அகல்விளக்கொகவும், கைல் மநய்யொகவும், கதிரவன சுைரொகவும் 
உருவகபபைடுத்�பபைட்டு உள்ளன. எனதவ, இபபைொைல் உருவக அணி அ்�்ந��ொகும்.

ஏ்க்த� உருை்க அணி

 அறிவு எனனும் விளக்்கக் மகொணடு அறியொ்�்ய நீக்க தவணடும்.

இத்ம�ொைரில் அறிவு விளக்கொக உருவகபபைடுத்�பபைட்டு உள்ளது. அறியொ்� இருளொக 
உருவகபபைடுத்�பபைைவில்்ல.  இவவொறு கூறபபைடும் இரு மபைொருள்களில் ஒன்ற �ட்டும் 
உருவகபபைடுத்தி, �றமறொன்ற உருவகபபைடுத்�ொ�ல் விடுவது ஏகத�ச உருவக அணி ஆகும். 
(ஏகத�சம் – ஒரு பைகுதி)

்�ருவமக்கும் ஏவ�ச சிறுவமக்கும் தத்தம்

கருமவம கட்்டவைக் கல.       (திருக்குறள)

விைக்்கம்

வள்ளுவர �க்களின மசயல்க்ளப மபைொனனின �ரத்்� அறிய உ�வும் உ்ரகல்லொக 
உருவகம் மசய்துவிட்டு,  �க்களது உயர்வயும் �ொழ்வயும் மபைொனனொக உருவகம் 
மசய்யவில்்ல. எனதவ இக்குறளில் இைம்மபைறறிருபபைது ஏகத�ச உருவக அணியொகும்.
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உவ்�த் ம�ொைரக்ள எழுதி அவற்ற உருவகஙகளொக �ொறறுக.

(எ.கொ.) �லர தபைொனற முகம் – முக�லர

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

குறுவினொ

1. உருவக அணி்ய விளக்குக.

2. உருவக அணிக்கும் ஏகத�ச உருவக அணிக்கும் உள்ள தவறுபைொடு யொது?

கேடே.

நீதிக்க்�க்ளக் தகட்டு �கிழக.

கேசுே.

 நீதிக்க்� ஒன்ற அறி்நது வ்நது வகுபபை்றயில் கூறுக.

ச�கால்ை்க கேடடு எழுதுே. 

1.  மபைொய்்கயொழவொர திருமவஃகொ எனனும் ஊரில்  பிற்ந�ொர.

2.  இனிய மசொல்்லதய வி்ளநில�ொகக் மகொள்ளதவணடும்.

3.  வொழக்்க குறிக்தகொள் உ்ையது.

4.  மசல்வத்துப பையன ஒபபுரவு வொழக்்க. 

5.  உவ்�யும் உவத�யமும் ஒனறொக அ்�வது உருவக அணி.

அறிந்து ேயனேடுத்துகேகாம்.

 ஏத�னும் ஒன்ற அறி்நதுமகொள்வ�றகொக வினவபபைடுவது வினொவொகும். வினொ தகட்கப 
பையனபைடுத்தும் மசொறகள் வினொச்மசொறகள் எனபபைடும். 

 ‘எது, எனன, எஙகு, எபபைடி, எத்�்ன, எபமபைொழுது, எவற்ற, எ�றகு, ஏன, யொர, யொது, 
யொ்வ’ தபைொனறன வினொச்மசொறகள் ஆகும்.

சமொழிதய ஆள்்ைொம்!

7th std TAMIL FINAL Layout_28.01.2019.indd   185 30-01-2019   12.52.11 PM



186

�ரியகான வினகாச்ச�கால்லை இடடு நிரப்புே.

1.  மநல்்லயபபைர தகொவில் ___________ உள்ளது ?

2.  மு�ல் ஆழவொரகள் ___________ தபைர ?

3.  ___________ மசொறக்ளப தபைச தவணடும் ?

4.  அறமநறிச்சொரம் பைொை்ல எழுதியவர ___________?

5.  அறமநறிச்சொரம் எனபை�ன மபைொருள் ___________?

பினேரும் சதகாடலரப் ேடித்து வினகா்கேள எழுதுே.

 பூஙமகொடி �ன த�ொழியுைன திஙகட்கிழ்� கொ்லயில் தபைரு்நதில் ஏறிப பைள்ளிக்குச் 
மசனறொள். 

 (எ.கொ.) பூஙமகொடி பைள்ளிக்கு எபபைடிச் மசனறொள்?

 1.  ___________________________________

 2.  ___________________________________

 3.  ___________________________________

தலைப்புச் ச�யதிேல்ள முழு ச�காறசறைகாடர்ே்ளகாே  எழுதுே.

 (எ.கொ.) �்லபபுச் மசய்தி:  �மிழகத்தில் வைகிழக்குப பைருவ�்ழ ம�ொைக்கம் – வொனி்ல 
்�யம் அறிவிபபு.

 �மிழகத்தில் வைகிழக்குப பைருவ�்ழ ம�ொைஙகி உள்ளது எனறு வொனி்ல ்�யம் 
அறிவித்துள்ளது.

1.  சொ்லயில் கிை்ந� பைைத்்� உரியவரிைம் ஒபபை்ைத்� �ொைவன - �ொவட்ை  ஆட்சியர 
பைொரொட்டு

2. �முக்கம் ்��ொனத்தில் புத்�கக் கணகொட்சி ம�ொைக்கம் - �க்கள் ஆரவத்துைன   
வரு்க 

3.  த�சிய அளவிலொன ்கபபை்நதுப தபைொட்டி – �மிழக அணி மவறறி 

4.   �ொவட்ை அளவிலொன அறிவியல் கணகொட்சி – ஏழொம் வகுபபு �ொைவி மு�லிைம்  

5.    �ொநில அளவிலொன தபைச்சுபதபைொட்டி- மசன்னயில்  இனறு ம�ொைக்கம் 

ேடடுலர எழுதுே.

 ஒறறு்�தய உயரவு 
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சமொழி்யொடு விதையொடு

கீழ்கேகாணும் ேடஙேள �கார்ந்த ச�காறேல்ள  எழுதுே.

(எ.கொ.) கரும்பைல்க, வகுபபை்ற, _______________

_____________________________________

_____________________________________

(எ.கொ.) �ரம், ந்ைபைொ்�, ____________________

_____________________________________

_____________________________________

கீழ்கேகாணும்  ச�காறேல்ளப் சேயர்ச்ச�கால்ைகாேவும் விலனச்ச�கால்ைகாேவும் ேயனேடுத்தித் 
சதகாடர்ேள உருேகா்ககுே. (விலத, ேடடு, ேடி, நிைவு, நகாடு, ஆடு)

(எ.கொ.) வி்�
வி்�மநல் வொஙகினொன.

தசொளம் வி்�த்�ொன.

நிற்க அதறகுத் த்க...

இதையத்தில் ்கொண்்க

என சேகாறுப்புேள...

 1. எ்ந�ச் சூழநி்லயிலும் இனிய மசொறக்ளதய தபைசுதவன. 

 2. அ்னவரிைமும் �ரியொ்�யுைன நை்நது மகொள்தவன.

 3. என வொழவில் எளி்�்யக் க்ைபபிடிபதபைன.

 4. திருக்குறள் கூறும் ஒபபுரவு மநறி்யப பினபைறறி நைபதபைன.

்கதலச்ச�ொல் அறி்ைொம்.

குறிக்தகொள்  - Objective     மபைொதுவு்ை்�  - Communism       வறு்�  - Poverty 
மசல்வம்  - Wealth    கை்�  - Responsiblity   ஒபபுரவுமநறி - Reciprocity 
லட்சியம்  - Ambition  அயலவர   - Neighbour   நறபைணபு  - Courtesy

அறக்கருத்துக்ளக் கூறும் நூல்களின மபையரக்ள இ்ையத்தில் த�டித் ம�ொகுக்க.
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இயல்

 எடடு திருக்கு்றள்

ைொழ்வியல்

விதனச�யல் ைத்க

1. ்�ாருளகருவி காலம் விவ�இ்ட்�ாடு ஐந்தும்

 இருளதீர எண்ணிச ்ையல.

ப்ாருள் : யவண்டிய ப்ாருள், ஏற்ற ்கருவி, தகுநத ்கா்ம், யைறப்காள்ளும் பெயலின 

தனனை , உரிய இ்டம் ஆகிய ஐநனதயும் ஐயம்தீர ஆராயநது ஒரு பெயன்ச் 

பெயய யவண்டும்.

2. விவ�யால விவ�யாக்கிக் வகா்டல நெவ�கவுள

 யாவ�யால யாவ�யாத் தறறு.*

ப்ாருள் :  ஒரு யானைனயகப்காண்டு ைறப்றாரு யானைனயப் பிடிப்்ர். அது ய்ா் ஒரு 

பெயன்ச் பெயயும்ய்ாயத  அச்பெய்ால் ைறப்றாரு பெயன்யும் பெயது முடிததுக 

ப்காள்ைல் யவண்டும்.  

அணி      : உவனை அணி

அதை அஞ�ொதம

3. கறறாருள கறறார் எ�ப்�டுைர் கறறார்முன்

 கறற ்ைலச்ைாலலு ைார்.

ப்ாருள் : தாம் ்கற்றவறன்றக ்கற்றவர்முன பதளிவா்கச் பொல்் வல்்வர், ்கற்றவருள் 

மி்கவும் ்கற்றவரா்க ைதிக்கப்்டுவார்.

4. கறறார்முன் கறற ்ைலச்ைாலலித் தாம்கறற

 மிக்காருள மிக்க ்காைல.

ப்ாருள் : ்கற்றவர் முன தான ்கற்றவறன்ற ைைததில் ்தியும்்டி பொல்லி, அவர்்கள் 

்கற்றவறன்றயும் ய்கடடு, அறிநது ப்காள்ை யவண்டும்.

நொடு

5. உறு�சியும் ஓைாப் பிணியும் ்ைறு�வகயும்

 வைராது இயலைது நொடு.*

ப்ாருள்: மிக்க ்சியும், ஓயாத யொயும், அழிவு பெயயும் ்ன்கயும் யெராைல் ெல்் வன்கயில் 

ென்டப்றுவயத ொ்டாகும்.
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6. நொ்்டன்� நொ்டா ைைத்த� நொ்டலல

 நொ்ட ைைம்தரு நொடு.

ப்ாருள் : ப்ரிய அைவில் முயறசி இல்்ாைல் வைம்தரும் ொய்ட சி்றநத ொ்டாகும். முயறசி 

பெயது யெரும் வைதனத உன்டய ொடு சி்றநத ொடு ஆ்காது.

அரண்

7. மணிநீரும் மண்ணும் மவலயும் அணிநிழல

 காடும் உவ்டயது அரண்.

ப்ாருள் : பதளிநத நீரும், நி்மும், ைன்யும், அழகிய நிழல் உன்டய ்காடும் ஆகிய ொனகும் 

உள்ையத அரண் ஆகும்.

8. எவ�மாட்சித்து ஆகியக் கண்ணும் விவ�மாட்சி

 இலலார்கண் இலலது அரண்.

ப்ாருள் :  அரண் எவவைவு ப்ருனையுன்டயதா்க  இருநதாலும், பெயல் சி்றப்பு 

இல்்ாதவரி்டததில் அது ்யனில்்ாதது ஆகும்.

சபேருதம

9. பிறப்்�ாக்கும் எலலா உயிர்க்கும் சிறப்புஒவ்ைா

 ்ைய்தாழில வைறறுவம யான்.*

ப்ாருள் :  பி்றப்்ால் ைக்கள் அனைவரும் ஒதத இயல்புன்டயவர்்கயை. அவர்்கள் 

பெயயும் ெனனை, தீனையாகியச் பெயல்்கைால் அவர்்கைது  சி்றப்பியல்பு்கள் 

ஒததிருப்்தில்ன்.

10. ்�ருவம உவ்டயைர் ஆறறுைார் ஆறறின்

 அருவம உவ்டய ்ையல.

ப்ாருள் : உயர்நத ்ண்பு்கனை உன்டயவர் பெயவதறகு அரிய பெயல்்கனை உரிய 

பெறிமுன்றயில் பெயது முடிப்்ர்.

மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1.  __________ ஒரு நொட்டின அரைனறு.

  அ) கொடு  ஆ) வயல்    இ) �்ல   ஈ) ம�ளி்ந� நீர

2. �க்கள் அ்னவரும் __________ ஒத்� இயல்பு்ையவரகள்.

  அ) பிறபபைொல் ஆ) நிறத்�ொல்   இ) குைத்�ொல்  ஈ) பைைத்�ொல்
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3.   ‘ நொமைனபை’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது_________.

  அ) நொன + எனபை  ஆ) நொ + மைனபை   இ) நொடு + எனபை   ஈ) நொடு + மைனபை

4.   கண + இல்லது எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க்  கி்ைக்கும் மசொல் _________.

  அ) கணிஇல்லது ஆ) கணில்லது  இ) கணணில்லொது ஈ) கணணில்லது

பினவரும் குறட்பைொக்களில் உவ்�யணி பையினறுவரும் குற்ளத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1.   பிறப்்�ாக்கும் எலலா உயிர்க்கும் சிறப்்�ாவ்ைா

 ்ைய்தாழில வைறறுவம யான்.

2. விவ�யான் விவ�யாக்கிக் வகா்டல தவ�கவுள

 யாவ�யால யாவ�யாத் தறறு.

3.  கறறார்முன் கறற ்ைலச்ைாலலித் தாம்கறற

 மிக்காருள மிக்க ்காைல.

குறுவினொ 

1. ஒரு மசய்லச் மசய்ய எவற்றமயல்லொம் ஆரொய தவணடும்?

2. ஒரு நொட்டுக்கு எ்வமயல்லொம் அரணகளொக அ்�யும்?

3. சிற்ந� நொட்டின இயல்புகளொக வள்ளுவர கூறுவன யொ்வ?

பைைஙகளுக்குப மபைொருத்��ொன திருக்குற்ள எழுதுக.

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

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

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

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

7th std TAMIL FINAL Layout_28.01.2019.indd   190 30-01-2019   12.52.12 PM



191

இயல்

 ஒன்பேது 
மொனுைம் சைல்லும்

Ø ேகாடலின சேகாருள அறிய அேரகாதிலயப் ேயனேடுத்தும் திறைன சேறுதல்

Ø ஆளுலமேள ேறறிய விேரஙேல்ளத் சதகாகுத்து ேலேப்ேடுத்திப் கேசும் திறைன 
சேறுதல்

Ø இ ை ்க ே ம கா ன  உ றை ல ே ப்  க ே ணு த ல் ,  உ ை ர் வு ே ல ்ள ்க  ல ே ய கா ளு த ல் , 
தனனம்பி்கலேயுடன சூைல்ேல்ள எதிர்சேகாளளுதல் கேகானறை ேகாழ்கலேத் 
திறைனேல்ளப் சேறுதல் 

Ø ச�காறேளின தனலமயிலன சமகாழியில் அலடயகா்ளம் ேண்டு ேயனேடுத்துதல்

்கற்றல் ்நொக்்கங்கள்
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இயல்

 ஒன்பேது 
மதலபசபேொழிவு

உ ல க  � க் க ள்  ச ொ தி ,  � � ம் ,  ம � ொ ழி  மு � லி ய வ ற ற ொ ல் 
பிரி்நதுள்ளனர. இபபிரிவி்னகள் கொரை�ொக �க்களி்ைதய 
முரணபைொடுகளும் த�ொ�ல்களும் ஏறபைடுகினறன. எல்லொரிைமும் 
அனபு கொட்டி அ்�தி்யதய வொழவியல் மநறியொகக் மகொணடு 
வொழ்ந�ொல் உலகம் உயரவ்ையும்.  இவவுண்�க்ள இதயசு 
கொவியம் வழி அறிதவொம்.

்கவிததப்பேதை

ைாந்தம் உவ்டவயார் வ�று்�றவறார் எ�த்

தத்துைமும் ்ைான்�ார் – இந்தத்

தாரணி முழுைதும் அைர்களுக்கு உரியது

தவலைர்கள அைர்என்றார்!

மாந்தரின் ைாழ்வில வதவைப் �டுைது

ைாந்தம் தான்என்றார் – அது

மண்வையும் ஆளும் விண்வையும் ஆளும்

மகத்துைம் �ார்என்றார்!

ைாதிகைாலும் வ�தஙகைாலும்

தளைாடும் உலகம் – அது

தர்மம் ஒன்வற நெம்பிய பிறவக

அ்டஙகிவிடும் கலகம்!

ஓதும் ்�ாருைாதாரம் தனிலும்

உன்�த அறம்வைண்டும் – புவி

உயர்வும் தாழ்வும் இலலா தா�

ைாழ்விவ�ப் ்�றவைண்டும்.

ச�ொல்லும் சபேொருளும்

சொ்ந�ம் –  அ்�தி �ொரணி –  உலகம்

�கத்துவம் –  சிறபபு �த்துவம் –  உண்� 

தபை�ஙகள் –  தவறுபைொடுகள் இரக்கம் –  கரு்ை 

இரக்கம் உவ்டவயார் வ�று்�றவறார் எ�

இவயசுபிரான் ்ைான்�ார் – அைர்

இரக்கம் காட்டி இரக்கத்வதப் ்�றுைர்

இதுதான் �ரிசுஎன்றார்

*ைாயும் ையிறும் ஆவையில விழுந்தால

ைாழ்க்வக �ாவலை�ம் – அைர்

தூய ம�த்தில ைாழ நிவ�த்தால

எலலாம் வைாவலை�ம்!

தவமயும் ைாட்டிப் பிறவரயும் ைாட்டும்

ைண்வ்ட ைசைரவு – தி�ம்

தன்�ாடு என்றும் பிறர்நொடு என்றும்

வ�சும் ்�ாயயுறவு!

இவமக்கும் வ�ாதில ஆயிரம் வ�ாட்டி

எத்தவ� வீண்க�வு – தி�ம்

இவை இலலாது அவமதிகள ்ையதால

இதயம் மவலயைவு !*

- கண்ைதாைன்
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பேொைலின் சபேொருள்

(�ம் சீைரகளுக்கு அறிவு்ர கூற எணணிய இதயசுநொ�ர ஒரு குனறின மீது ஏறி நினறு 
தபைசத் ம�ொைஙகினொர.)

சொ்ந�ம் எனனும் அ்�தியொன பைணபு மகொணைவரகள் தபைறு மபைறறவரகள். இ்ந� 
உலகம் முழுவதும் அவரகளுக்தக உரியது. அவரகதள �்லவரகள் ஆவர எனற 
உண்�்ய இதயசுநொ�ர கூறினொர. �னி� வொழக்்கயில் த�்வபபைடுவது மபைொறு்�. அது 
�ண்ையும் விண்ையும் ஆட்சி மசய்யும் மபைரு்�யு்ையது எனறொர.

இவவுலகம் சொதிகளொலும் கருத்து தவறுபைொடுகளொலும் நி்ல�டு�ொறுகிறது. அறம் 
எனகிற ஒனற்ன நம்பியபிறகு சண்ைகள்  நீஙகி உலகம் அ்�தியொகி விடும். மபைொருள் 
ஈட்டுவதிலும் அறவழி்யப பினபைறற தவணடும். இவவுலகம் ஏறறத்�ொழவு இல்லொ 
வொழ்வப மபைற தவணடும்.

இரக்கம் உ்ைதயொதர தபைறுமபைறறவர ஆவர. அவரகள் பிற உயிரகளின மீது இரக்கம் 
கொட்டி இ்றவனின இரக்கத்்�ப மபைறுவர. இது�ொன அவரகளுக்கொன பைரிசு. �னி�ன 
ஆ்சயில் விழு்நதுவிட்ைொல் அவனது  வொழவு பைொ்லவனம்தபைொல் பையனறற�ொகிவிடும். 
அவன  நல்ல உள்ளத்த�ொடு வொழ்ந�ொல் அவன  வொழக்்க �லரச்தசொ்லயொக  �ொறிவிடும்.

�னி�ரகள் சண்ை சச்சரவுகளொல் �ொமும் துனபுறறுப பிற்ரயும் துனபுறுத்துகினறனர. 
த�லும் அவரகள் �னனொடு எனறும், பிறரநொடு எனறும் தபைசி  உண்�யில்லொ உறவுகளொக 
வொழகினறனர. 

கணணி்�க்கும் தநரத்திறகுள் நைக்கும் ஆயிரம் தபைொட்டிகளொல் பையனறற 
கனவுகள்�ொம் த�ொனறுகினறன. இ்வ இல்லொ�ல் அ்�தியொக வொழ்ந�ொல் இ�யம் 
�்லயளவு  உயர்ந��ொக �ொறும்.

நூல் சைளி

்க ண் ண த ா ெ னி ன  இ ய ற ப ் ய ர்  மு த ன த ய ா . 

இ வ ர்  ்க வி ய ர சு  எ ன னு ம்  சி ்ற ப் பு ப்  ப ் ய ர ா லு ம் 

அ ன ழ க ்க ப் ் டு கி ்ற ா ர் .  ்க ா வி ய ங் ்க ள் ,  ்க வி ன த ்க ள் , 

்கடடுனர்கள், சிறு்கனத்கள், ொ்ட்கங்்கள், புதிைங்்கள் ய்ான்ற  

இ்ககிய வடிவங்்களில் ்ல்யவறு நூல்்கனை எழுதியுள்ைார்.  

ஏராைைாை  தினரப்்்டப் ்ா்டல்்கனையும் எழுதியுள்ைார்.  இவர் தமிழ்க 

அரெனவக ்கவிஞரா்கவும் இருநதுள்ைார். 

 இயயசுவின வாழ்கன்க வர்ாறன்றயும் அவரது அறிவுனர்கனையும் கூறும் நூல் 

இயயசு்காவியம் ஆகும். இநநூலில் உள்ை ைன்ப்ப்ாழிவு எனனும் ்குதியிலிருநது சி் 

்ா்டல்்கள் இங்குத தரப்்டடுள்ைை.

இதயசுவின வொழவில் நை்ந� சு்வயொன நிகழவு ஒனறி்ன அறி்நதுவ்நது 
வகுபபை்றயில் பைகிரக.

்கறபேதை ்கற்றபின்
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மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. �னி� வொழக்்கயில் த�்வபபைடுவது _________.

  அ) பைைம்  ஆ) மபைொறு்�   இ) புகழ ஈ) வீடு

2. சொ்ந� குைம் உ்ையவரகள் _____________ முழுவ்�யும் மபைறுவர.

  அ)  புத்�கம் ஆ)  மசல்வம்  இ)  உலகம் ஈ) துனபைம்

3. ’�்லயளவு’ எனனும் மசொல்்லப  பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _________.

  அ) �்ல + யளவு  ஆ)  �்ல  + அளவு    

  இ)  �்லயின + அளவு ஈ)  �்லயில் + அளவு

4. ’�னனொடு’ எனனும் மசொல்்லப  பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _________.

  அ) �ன + னொடு  ஆ)  �ன்�  +  னொடு    

  இ)  �ன + நொடு  ஈ)  �ன்� +  நொடு

5.  இ்வ + இல்லொது எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல்  __________.

  அ) இ்வயில்லொது ஆ) இ்வஇல்லொது   இ) இவயில்லொது     ஈ) இவஇல்லொது

மபைொருத்துக.

1. சொ்ந�ம் –  சிறபபு

2. �கத்துவம் –  உலகம்

3. �ொரணி –  கரு்ை

4. இரக்கம் –  அ்�தி

குறுவினொ

1. இ்ந� உலகம் யொருக்கு உரியது?

2. உலகம் நி்ல�டு�ொறக் கொரைம் எனன?

3. வொழக்்க �லரச்தசொ்லயொக �ொற எனன மசய்ய தவணடும்?

சிறுவினொ

 சொ்ந�ம் பைறறி இதயசுகொவியம் கூறுவன யொ்வ?

சி்ந�்ன வினொ

எல்லொ �க்களும் ஒறறு்�யொக வொழ எனன மசய்ய தவணடும்?
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இயல்

 ஒன்பேது 
தன்தன அறிதல்

ஒ வ ம வ ொ ரு  � னி � ரு க் கு ள் ளு ம்  � னி த் � ன ் � யு ம் 
�னித்திற்�யும் இருக்கும்.  அ்� அறியொ� வ்ரயில் 
எதிரகொலம் அச்சமூட்டும். நொம் யொர, நம் ஆறறல் எனன 
எனபை்� உைர்நதுமகொணைொல் வொழக்்க எளி�ொகிவிடும்.  
இக்கருத்தி்ன விளக்கும் கவி்� ஒனறி்ன அறிதவொம். 

்கவிததப்பேதை

அன்வறக்குத்தான் அம்மா காக்காவிறகு

அது  குயில குஞ்சு  என்று ்தரிந்தது

்தரிந்த பிறகு 

இனிவமல நொம் வைர்ந்து ைாழ முடியாது.

வ�ாயவிடு என்றது

�ாைம் குயில குஞ்சு! 

அது எஙகுப் வ�ாகும்?

அதுக்கு என்� ்தரியும்? 

அது எப்�டி ைாழும்?

குயில குஞ்சும் 

எவ்ைைவைா ்கஞ்சிப் �ார்த்தது

அம்மா காக்கா வகட்கவிலவல

கிைம்பிப் வ�ாகச ்ைாலலிவிட்்டது

குயில குஞ்ைால அம்மா காக்வகவயப்

பிரியமுடியவிலவல

அதுவும் அந்த மரத்திவலவய 

ைாழ ஆரம்பித்தது

அம்மா காக்வகவயப் வ�ால “கா” என்று

அவழக்க முயறசி ்ையதது

ஆ�ால அதறகுச ைரியாக ைரவிலவல

அதறகுக் கூடு கட்்டத் ்தரியாது

�ாைம் சிறிய �றவைதாவ�!

கூடு கட்்ட அதறகு யாரும் 

்ைாலலித் தரவும் இலவல

அம்மா அப்�ா இலவல 

வதாழர்களும் இலவல

குளிரில நெடுஙகியது 

மவழயில ஒடுஙகியது

்ையிலில காயந்தது

அதறகுப் �சித்தது 

தாவ� இவர வத்டத் ்தா்டஙகியது

ைாழ்க்வக எப்�டியும் 

அவத ைாழப் �ழக்கிவிட்்டது

ஒரு விடியலில குயில குஞ்சு 

“கூ” என்று கூவியது

அன்று தா்�ாரு 

குயில என்று கண்டு ்காண்்டது.

- வை. பிருந்தா
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்கவிததயின் உடசபேொருள்

 குயில் ஒனறு கொக்்கயின கூட்டில் முட்்ையிடுகிறது. முட்்ையிலிரு்நது மவளிவ்ந� 
குயில்குஞசு �ன்னக் கொக்்கக் குஞசொக எணணிக் கொக்்க்யப தபைொலதவ க்ரய 
முயல்கிறது. �னிதய மசனறு வொழ அஞசுகிறது. �ொன குயில் எனபை்�யும் �ன 
குரல் இனி்�யொனது எனபை�்னயும் உைர்ந� பிறகு �னனம்பிக்்கயுைன வொழத் 
ம�ொைஙகுகிறது.  நொமும் ந�து ஆறற்ல உைர்நது  மகொணைொல் வொழவில்  சொ�்னக்ளப 
புரியலொம் எனபைது இக்கவி்�யின உட்மபைொருள் ஆகும்.

நூல் சைளி

யெ. பிருநதா  பு்கழ்ப்ற்ற ப்ண்்கவிஞர்்களுள் ஒருவர். ைனழ ்றறிய ்கிர்தல்்கள், 

வீடு முழுக்க வாைம், ை்களுககுச் பொனை ்கனத ஆகிய ்கவினத நூல்்கனை 

எழுதியுள்ைார். 

இக்கவினத ை்களுககுச் பொனை ்கனத எனனும் நூலிலிருநது எடுததுத தரப்்டடுள்ைது.

பைற்வகள், விலஙகுகள் ஆகியவறறுக்கு உரிய �னித்�ன்�க்ளப பைட்டியலிடுக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1. கூடு கட்ைத் ம�ரியொ� பைற்வ _______.

  அ) கொக்்க            ஆ) குயில்         இ) சிட்டுக்குருவி            ஈ) தூக்கைொஙகுருவி

2. ‘�ொமனொரு’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது ________.

  அ) �ொ + ஒரு        ஆ) �ொன + மனொரு     இ)  �ொன + ஒரு         ஈ) �ொதன + ஒரு

குறுவினொ

1. கொக்்க ஏன குயில் குஞ்சப தபைொகச் மசொனனது?

2. குயில் குஞசு �ன்ன எபதபைொது  ‘குயில்’ என உைர்ந�து?  

சிறுவினொ

குயில் குஞசு �னனம்பிக்்கயுைன வொழத் ம�ொைஙகிய நிகழ்வ எழுதுக.

சி்ந�்ன வினொ

உஙகளிைம் உள்ள �னித்�ன்�களொக நீஙகள் கருதுவன யொ்வ?

7th std TAMIL FINAL Layout_28.01.2019.indd   196 30-01-2019   12.52.13 PM



197

�க்களுக்கு வழிகொட்டிய �்லவரகள் பைலர.  அவரகள் 
ஒவமவொருவரும் ��க்தக உரிய �னித்�ன்�யொன பைணபுகளொல் 
முத்தி்ர பைதித்துள்ளனர.  எளி்�, தநர்�,  உ்ழபபு, 
மபைொறு்�, நொட்டுபபைறறு மு�லிய பைணபுக்ள ஒருஙதக மகொணடு 
சிற்நது விளஙகிய �்லவர ஒருவர ‘கணணியமிகு’ எனனும் 
அ்ைம�ொழியொல் அ்ழக்கபபைடுகிறொர. அபமபைரு்�மிகு 

�்லவ்ரப பைறறி அறிதவொம்.

இயல்

 ஒன்பேது 
்கண்ணியமிகு ததலைர்

உதரநதை உல்கம்

ந ொ டு  மு ழு வ து ம்  � க் க ள் 
வி டு � ் ல ப  த பை ொ ர ொ ட் ை த் தி ல் 
�ஙக்ள முழு்�யொக ஈடுபைடுத்திக் 
மகொணடிரு்ந� கொலம் அது. கொ்நதியடிகள் 
ஒ த் து ் ழ ய ொ ் �  இ ய க் க த் ் � 
அ றி வி த் து   அ தி ல்  இ ் ள ஞ ர க ள் 
திரளொகக் கல்நது மகொள்ளதவணடும் 
எ ன று  த வ ண டு த க ொ ள்  வி டு த் � ொ ர . 
அபதபைொது இ்ளஞர ஒருவர திருச்சி 
தூ ய வ ள ன ொ ர  க ல் லூ ரி யி ல்  பை யி ன று 
ம க ொ ண டி ரு ்ந � ொ ர .  க ொ ்ந தி ய டி க ளி ன 
த வ ண டு த க ொ ள்  அ வ ரு க் கு ள்  தீ ர ொ � 
விடு�்ல தவட்்க்ய ஏறபைடுத்தியது. 
� � து  க ல் வி ் ய வி ை  ந ொ ட் டி ன 
விடு�்லதய த�லொனது எனறு எணணி 
ஒத்து்ழயொ்� இயக்கத்தில் கல்நது 
மகொணைொர. 

எளிதமயின் சி்கரம்

அ்ந� இ்ளஞர பிறகொலத்தில் மபைரிய அரசியல் �்லவரொக வளர்ந�ொர.  அவர 
மபைொது நிகழச்சிகளில் கல்நது மகொள்வ�றகுத் �னி �கிழவு்நதில் மசல்ல�ொட்ைொர. 
ம�ொைரவணடி, தபைரு்நது தபைொனற மபைொதுபதபைொக்குவரத்து ஊரதிக்ளதய பையனபைடுத்துவொர. 
அனபைர ஒருவர அவருக்கு ஒரு �கிழு்ந்�ப பைரிசளித்�ொர. ஆனொல் அவர அ்� ஏறக 
�றுத்து எபதபைொதும்தபைொல் ம�ொைரவணடியிதலதய பையைம் மசய்�ொர.  அவர சொர்நதிரு்ந� 
இயக்கத்தின சொரபைொக அவருக்கு ஒரு �கிழு்நதும் மபைரு்நம�ொ்கயும்  பைரிசளிக்கபபைட்ைன. 
அவற்றயும் �ொம் ம�ொைஙகி ்வத்� கல்லூரியின பையனபைொட்டிறகு அளித்துவிட்ைொர.  
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ஆைம்பேரம் அற்ற திருமைம்

அவரது குடும்பை நிகழவுகளிலும் எளி்�்யக் கொைமுடி்ந�து. அவர �ம் ஒதர 
�கனுக்குத் திரு�ைம் மசய்ய முடிவு மசய்�ொர. அவர மிகபமபைரிய �்லவர எனபை�ொல் 
அவரது இல்லத் திரு�ைம் மிகவும் ஆைம்பைர�ொக நிகழபதபைொகிறது எனறு எல்லொரும் 
எணணியிரு்ந�னர. ஆனொல் எவவி� ஆைம்பைரமும் இல்லொ�ல் மிக எளி்�யொகத் �ம் 
�கனின திரு�ைத்்� நைத்தி முடித்�ொர.  மபைண வீட்ைொரிைம் �ைக்மகொ்ை மபைறுவது 
மபைருகியிரு்ந� அக்கொலத்தில் �ைக்மகொ்ை மபைறொ�ல் அத்திரு�ைத்்� நைத்தினொர. 
த�லும் “�ைக்மகொ்ை வொஙகும் திரு�ைஙகளில் கல்நது மகொள்ள �ொட்தைன“ எனறு 
மவளிபபை்ையொக அறிவித்�ொர. 

்நர்தம

அ்ந�த் �்லவர ஒருமு்ற ��து இயக்க அலுவலகத்தில் இரு்ந� தபைொது அஙகிரு்ந� 
பைணியொள்ர அ்ழத்�ொர. அவரிைம் ஓர உ்ற்யயும் பைைத்்�யும் மகொடுத்து, 
“அஞசல்�்ல வொஙகி இ்ந� உ்றயில் ஒட்டி அஞசலில் தசரத்து விடுஙகள்“ எனறு 
கூறினொர. அ்ந�ப பைணியொளர “ஐயொ நம் அலுவலகத்திதலதய அஞசல்�்லகள் வொஙகி 
்வத்துள்தளொம், அவறறிலிரு்நது ஒன்ற எடுத்து ஒட்டி விடுகிதறன“ எனறொர. அ�றகு 
அ்ந�த் �்லவர, “தவணைொம்.  இது நொன �னிபபைட்ை மு்றயில் அனுபபும் கடி�ம். 
அ�றகு இயக்கப பைைத்தில் இரு்நது வொஙகபபைட்ை அஞசல்�்லக்ளப பையனபைடுத்துவது 
மு்றயொகொது“ எனறு கூறினொர.

சமொழிக்ச்கொள்த்க

இ்நதியொ விடு�்ல மபைறற பிறகு நொட்டின ஆட்சிம�ொழி்யத் த�ரவு மசய்வது 
ம�ொைரபைொன கூட்ைம் நொைொளு�னறத்தில் ந்ைமபைறறது. மிகுதியொன �க்கள் தபைசும் 
ம�ொழி்ய ஆட்சி ம�ொழியொக அறிவிக்க தவணடும் எனறனர சிலர. பைழ்� வொய்்ந� 
ம�ொழி்ய ஆட்சிம�ொழியொகத் த�ர்நம�டுக்க தவணடும் எனறு பைரி்நது்ர மசய்�னர 
தவறு சிலர. ஆனொல் அ்ந�த் �்லவர “பைழ்�யொன ம�ொழிகளிதல ஒன்றத்�ொன 
ஆட்சிம�ொழி ஆக்க தவணடும் எனறொல், அது �மிழம�ொழி�ொன எனறு நொன உறுதியொகச் 
மசொல்தவன. இனனமும் விரிவொகச் மசொல்ல தவணடும் எனறொல் திரொவிை ம�ொழிகள்�ொம் 
இ்ந� �ணணிதல மு�னமு�லொகப தபைசபபைட்ை ம�ொழிகள். அவறறுள் மிகவும் இலக்கியச் 
மசறிவுமகொணை �மிழம�ொழி �ொன மிகப பைழ்�யொன ம�ொழி. எனதவ, �மிழம�ொழி்ய 
நொட்டின ஆட்சி ம�ொழியொக அறிவிக்க தவணடும்" எனறு குறிபபிட்ைொர.

நொடடுபபேறறு

அ்ந�த் �்லவரின உள்ளத்தில் எபதபைொதும் நொட்டுபபைறறு த�தலொஙகி இரு்ந�து. 
இ்நதியொவுக்கும் சீனொவுக்கும் இ்ைதய 1962 ஆம் ஆணடு தபைொர மூணைது. அபதபைொது 
�னது ஒதர �க்னப தபைொரமு்னக்கு அனுபபை ஆயத்��ொக இருபபை�ொகத் ம�ரிவித்து அ்ந�த் 
�்லவர அபதபைொ்�ய மு�ன்� அ்�ச்சர ஜவகரலொல் தநருவுக்குக் கடி�ம் எழுதினொர.

இத்�்கய சிறபபுகளுக்மகல்லொம் உரிய �்லவர யொர  ம�ரியு�ொ? 
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அ வ ர � ொ ன  க ண ணி ய மி கு  க ொ யி த � 
மில்லத். அவரது இயறமபையர முகம்�து 
இ சு � ொ யி ல் .  ஆ ன ொ ல்  � க் க ள்  அ வ ் ர 
அ ன த பை ொ டு  க ொ யி த �  மி ல் ல த்  எ ன று 
அ்ழத்�னர. ‘கொயித� மில்லத்’ எனனும் 
அரபுச் மசொல்லுக்குச் சமு�ொய வழிகொட்டி 
எனறு மபைொருள். அபமபையருக்தகறபை �க்களின 
வழிகொட்டியொகத் திகழ்ந�ொர அவர. 

அரசியல் சபேொறுபபு்கள்

கொயித� மில்லத் 1946 மு�ல் 1952 வ்ர 
அபதபைொ்�ய மசன்ன �ொகொைச் சட்ை�னற 
உறுபபினரொக இரு்நது சிறபபைொகப பைணியொறறினொர. இ்நதிய அரசியல்�பபு உருவொக்கக் 
குழு உறுபபினரொகவும் பைணியொறறினொர. இ்நதியொ விடு�்ல மபைறறபின �ொநிலஙகள்வ 
உறுபபினர, �க்கள்வ  உறுபபினர  எனப பைல மபைொறுபபுகளில் இரு்நது �க்களுக்கொகத் 
ம�ொணடு மசய்�ொர.  

்கல்விபபேணி

கல்வி ஒனறு�ொன ஒட்டும�ொத்�ச் சமூக வளரச்சிக்கு உறுது்ையொக இருக்கும் 
எனறு எணணினொர கொயித� மில்லத். “கல்வி மிகு்நதிடில் கழி்நதிடும் �ை்�“ எனற 
முதும�ொழிக்கு ஏறபைக் கல்வி நிறுவனஙக்ள உருவொக்க நி்னத்�ொர.  திருச்சியில் 
ஜ�ொல் முகம்�து கல்லூரி, தகரளொவில் ஃபைரூக் கல்லூரி ஆகியவற்றத் ம�ொைஙக அவதர  
கொரை�ொக இரு்ந�ொர. 

சதொழில்துத்ற 

அவர மிகச் சிற்ந� ம�ொழில்து்ற அறிவுமபைறறிரு்ந�ொர. இ்நதிய நொட்டின கனி� 
வளஙக்ளப பைறறிப நொைொளு�னறத்தில் எடுத்து்ரத்�ொர. இ�னொல் இ்நதிய அரசு கனி� 
வளஙக்ளப பையனபைடுத்தும் பைல்தவறு திட்ைஙக்ள ந்ைமு்றபபைடுத்தியது. அ�ன 
மூலம் ம�ொழில்து்ற வளரச்சி அ்ை்ந�து. �க்கள் தநரடியொகவும் �்றமுக�ொகவும் 
தவ்லவொய்பபி்னப  மபைறறனர.

�்லவரகள் பைலரொலும் பைொரொட்ைபபைட்ை பைணபைொளர அவர. எல்லொரிைமும் தவறுபைொடு 
இல்லொ�ல் எளி்�யொகப பைழகும் �ன்� மகொணைவரொக விளஙகினொர. �ம் வொழநொள் 
முழுவதும் ச�ய நல்லிைக்கத்்�ப தபைணிவ்ந�ொர.  இத்�்கய சிறபபு மிக்க �்லவரகளின 
மபைரு்�க்ள அறி்நது தபைொறறுவது ந�து கை்�யொகும்.

சதரிந்து சதளி்ைொம்

தமிழ்க அரசியல் வானில் ்கவவியிருநத 

்காரிருனை அ்கற்ற வநத ஒளிக்கதிரா்கக 

்காயியத மில்்த மு்கைது இஸ்ைாயில் 

அவர்்கள் தி்கழ்கி்றார்.  

– அறிஞர் அண்ணா

இப்்டிப்்ட்ட தன்வர் கின்டப்்து அரிது. 

அவர் ெல்் உததைைாை ைனிதர்.

- தநனத ப்ரியார்

எளி்�யின அ்ையொள�ொகத் திகழ்ந� பிற �்லவரகள் குறித்து வகுபபை்றயில் தபைசுக.

்கறபேதை ்கற்றபின்
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மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1.  கொயித�மில்லத்  _______பைணபிறகு உ�ொரை�ொகத் திகழ்ந�ொர.

  அ) �ண்� ஆ) எளி்�  இ) ஆைம்பைரம்  ஈ) மபைரு்�

2.  'கொயித� மில்லத்' எனனும் அரபுச் மசொல்லுக்குச் _______  எனபைது  மபைொருள்.

  அ) சுறறுலொ வழிகொட்டி  ஆ) சமு�ொய வழிகொட்டி 

  இ) சி்ந�்னயொளர   ஈ) சட்ை வல்லுநர

3.  விடு�்லப தபைொரொட்ைத்தினதபைொது  கொயித�மில்லத்  _______  இயக்கத்தில்  
கல்நதுமகொணைொர.      

  அ) மவள்்ளயதன மவளிதயறு  ஆ) உபபுக் கொய்ச்சும்

  இ) சுத�சி    ஈ) ஒத்து்ழயொ்� 

4.  கொயித� மில்லத் �மிழம�ொழி்ய ஆட்சிம�ொழியொக்க தவணடும் எனறு தபைசிய         
இைம் _______.

  அ) சட்ை�னறம்     ஆ) நொைொளு�னறம்       இ) ஊரொட்சி �னறம்         ஈ) நகர �னறம்

5.  ’எதிமரொலித்�து’ எனனும் மசொல்்லப பிரித்து எழு�க் கி்ைபபைது _______.

  அ) எதிர + மரொலித்�து  ஆ) எதில் + ஒலித்�து

  இ) எதிர + ஒலித்�து   ஈ) எதி + மரொலித்�து

6.  முது்�+ம�ொழி எனபை�்னச் தசரத்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மசொல் _______.

  அ) முதும�ொழி ஆ) முது்�ம�ொழி   இ) முதியம�ொழி ஈ) மு�ல்ம�ொழி

குறுவினொ

1.  விடு�்லப தபைொரொட்ைத்தில்  கொயித� மில்லத் அவரகளின பைஙகு பைறறி எழுதுக.

2.  கொயித� மில்லத் அவரகள் �ன குடும்பைத்திலும் எளி்�்யக் க்ைபபிடித்�ொர  
எனபை�றகுச் சொனறொக உள்ள நிகழ்வ எழுதுக.

சிறுவினொ

 ஆட்சி ம�ொழி பைறறிய கொயித� மில்லத்தின கருத்்� விளக்குக.

சி்ந�்ன வினொ

 நீஙகள் ஒரு �்லவரொக  இரு்ந�ொல் எத்�்கய �க்கள் நலபபைணிக்ளச் மசய்வீரகள்?
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�ொன �ட்டுத� �கிழச்சியொக வொழ நி்னபபைது �னி�பபைணபு 
அனறு. பிறருக்கு உ�வி மசய்வதும் பிறரது சிறு சிறு ஆ்சக்ள 
நி்றதவறறி அவரகளது �கிழச்சி்யக் கணடு இனபைம் 
அ்ைவதும் சிற்ந� �னி�பபைணபு ஆகும். இ�்னதய ஈத்துவக்கும் 
இனபைம் எனறு நம் முனதனொர குறிபபிட்ைனர.  பிறருக்கு 
உ�விமசய்து �கிழ்ந� ஒருவரின க்�்ய அறிதவொம்.

இயல்

 ஒன்பேது 
பேயைம்

விரிைொனம்

இருபைது ஆணடுகளுக்கு முனபு நை்ந� நிகழச்சி இது. புறநகரில் ஓர அஞசலகத்தில் 
தவ்ல மசய்துமகொணடிரு்ந� கொலம். 

எனது மூனறொவது சம்பைளத்தில் நொன ஒரு மிதிவணடி வொஙகிதனன. நூறறி எணபைது 
ரூபைொய். மிதிவணடியில் ஏறிப புறபபைடுவது�ொன என மபைொழுதுதபைொக்கு. கொறறுத் �ழுவ 
ஓட்ைத் ம�ொைஙகியதுத� அபபைடிதய ஓட்டிக்மகொணதை இருக்க தவணடும் தபைொலத் 
த�ொனறும். ம�ரி்ந� ஊரகள், ம�ரியொ� ஊரகள் எல்லொ இைஙகளுக்கும் மிதிவணடியிதலதய 
மசல்வது�ொன என மபைரிய �கிழச்சி. இரணடு கூட்ைொளிக்ளச் தசரத்துக் மகொணடு 
கிருஷைரொஜ சொகர அ்ைக்கட்டு வ்ரக்கும் மசல்வது ஐ்நது ஆறு �ொ�த்திறகு 
ஒருமு்றயொவது நைக்கும். ஒருமு்ற �கொபைலிபுரம் மசனறு வ்நத�ொம். 
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ஹொசன வழியொக �ஙகளூரு மசல்ல தவணடும் எனபைது என நீணை கொல ஆ்ச. 
வழிமநடுக கொடு, �்ல ஆகியவறறின த�ொள்களில் என மிதிவணடி்ய உருட்டிச் மசல்ல 
ஆரவம் மகொணடிரு்நத�ன. 

அதிகொ்லயிதலதய கிளம்பிதனன. எல்லொவற்றயும் விட்டு விடு�்லயொகி 
வ்நதிருபபைதில் �னம் உறசொகமுறறிரு்ந�து. இரணடு நொட்களில் ஹொசன தசர்நதுவிட்தைன.

  பைகல் மவபபைத்்� ஈடு கட்டுவது தபைொல் இரவில் கடும் �்ழ. விடியும் தபைொது குளிரத் 
ம�ொைஙகிவிட்ைது.  ஒதர இரவில் மசொல்லி்வத்� �ொதிரி பைருவம் �ொறிப தபைொனது.  �்ழ 
நினறபிறகு �றுநொள் பையைத்்�த் ம�ொைஙகிதனன. சக்தலஷபூர வ்ரக்கும் சிறு சிறு தூறல். 
முகத்தில் பைனனீர ம�ளித்� �ொதிரி இரு்ந� தூறலில் ந்னவது கூை �கிழச்சியொக இரு்ந�து. 
நிறகொ�ல் மசனறு மகொணடிரு்நத�ன. மபைரிய இறக்கத்தில் இறஙகும்தபைொது மிதிவணடிச் 
சக்கரத்தில் கொறறு இறஙகிவிட்ைது. இ்� நொன எதிரபைொரக்கவில்்ல. ஒட்டுகிற கருவிகளும் 
கொறறடிக்கும் கருவியும் எபதபைொதும் ்கவசம் இருபபைது �ொன வழக்கம். இ்ந� மு்ற �ன 
தவ்லக்கொகக் கைன வொஙகி எடுத்துச் மசனற உறவுக்கொரப ்பையன திருபபித்�ரவில்்ல. 
த�டிப தபைொனதபைொது வீடு பூட்டிக் கிை்ந�து. சரி, பைொரத்துக் மகொள்ளலொம் எனகிற துணிவில்  
கிளம்பிவிட்தைன.

  மிதிவணடி்யத் �ள்ளிக்மகொணடு நை்நத�ன. சுறறிலும் �ரஙகள். எட்டுகிற 
உயரத்தில் மபைரிய மபைரிய பைலொபபைழஙகளின ம�ொஙகலொட்ைம். அ�றகுபபின த�க்கு 
�ரஙகள். �ொவும் குரஙகுகள். ஆள் ச்ந�டி எதுவும் கணகளில் பைைவில்்ல.  எவவளவு 
தூரம் நை்நதிருபதபைதனொ, எனக்குத் ம�ரியொது. �்ழயின தவகத்்�யும்  மீறி எழு்ந� குரல் 
என்னத் �டுத்து நிறுத்தியதபைொது பைொ்�தயொரம் ஒரு குடி்ச ம�ரி்ந�து. அ�ன க�வுக்கு 
அருகில் இரு்நது�ொன அ்ந�ச் சிறுவன குரல் மகொடுத்�ொன.  நொன குடி்ச்ய மநருஙகிதனன.

 ‘ மரொம்பை தநர�ொ  ந்னஞசிட்டீஙக தபைொல. எஙகனொ நினறிருக்கலொம்.”

அவன என்னப பைொரத்துச்  சிரித்�ொன. உள்தள தபைொய் ஒரு துண்ை எடுத்து வ்நது 
�்ந�ொன. மிதிவணடியில் இரு்ந� என த�ொள் ்பை்ய எடுத்�ொன. அ�ன மீது இரு்ந� நீ்ர 
அவதன வழித்து உ�றி ஓர�ொக ்வத்�ொன.  இ�றகுள் உள்தள இரு்நது ஒரு நடுவயதுப 
மபைண�ணி க�வருதக வ்நது நினறொர. ”அம்�ொ, பைொவம்�ொ இவரு” எனறு  என்னக் கொட்டி 
அவரிைம் மசொனனொன அச்சிறுவன. 

 தபைசக் கொத்திரு்ந� �ொதிரி அச்சிறுவன உறசொக�ொகக் தகள்விக்ளத் ம�ொடுக்க 
ஆரம்பித்�ொன.

”எ்ந� ஊரதலர்நது வரீஙக”?

“ மபைஙகளூரு”.

” மிதிவணடியிதலவொ..?”

“ம்” 

அவனொல் நம்பை முடியவில்்ல. நம்பைொ�ல் இருக்கவும் முடியவில்்ல.  மீணடும் 
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மீணடும் தகட்ைொன.  அவன கணகளில் புதுவி� மவளிச்சம். �்ழயில் ந்ன்நது 
மகொணடிரு்ந� மிதிவணடி்ய எட்டித் ம�ொட்ைொன.  

”எவவதளொ தூரம் இருக்கும் மபைஙகளூரு”? 

”இருநூறு ்�யிலு” 

”இருநூறு ்�யிலு�ொ ம�திச்சிகிட்டு வரரீஙக” 

அவன புருவம் உயர்ந�து. ஏத�ொ ஓர அதிசயத்்�க் கணைது தபைொல அவன �னமும் 
குரலும் கு்ழயத் ம�ொைஙகின.

அவனது அம்�ொ மீணடும் வ்நது உள்தள வரச்மசொல்லிக் கூபபிட்ைொர. நொனும் அவனும் 
உள்தள மசனதறொம். அவசர�ொய் அவர பைழம்பைொய் ஒன்ற விரித்�ொர.

“மிதிவணடியில அவதளொ தூரம் தபைொகலொ�ொ?”

“தபைொவலொத�! அதுல எனன �பபு? நொன கனனியொகு�ரிக்தக மிதிவணடியில 
தபைொயிருக்தகன” .

அவன வியபபுத் �தும்பை என்னப பைொரத்�ொன.

  ”உண்�யொவொ”?

“ம்” 

”டில்லிக்குப தபைொக முடியு�ொ?”

“ம்” 

 ”இ�ய�்லக்கு”?

“ம்”  

 ”முடியு�ொ?”

”ஏன முடியொது? �னுஷனொல முடியொ�து எது இருக்குது? �னசு வச்சொ எஙக 
தவணும்னொலும் தபைொய் வரலொம்.”

வொய் பிள்நது நினறவன முகம் திடும�னச் சுணடியது.  கரகரத்� குரலில் மசொல்லத் 
ம�ொைஙகினொன. 

”எனக்கு மிதிவணடினனொ மரொம்பை ஆ்ச. ஆனொ அம்�ொ வொஙகித் �ர�ொட்றொஙக” 
எனறொன அம்�ொவின பைக்கம் ்க்யக் கொட்டியபைடி. 

”ஏம்பைொ, வொய வச்சுக்கிட்டு சும்�ொ இருக்க முடிய்லயொ?” எனறொர அவர. சிறுவன 
குனி்நது மகொணைொன. எனக்கு மநொடியில் நி்ல்� புரி்ந�து. ”இல்லபபைொ, நீ  மரொம்பை 
சினனப ்பையன இல்்லயொ? ஓட்ைறது கடின�ொக இருக்கும். நீ மபைரியவனொய்ட்ைொ அம்�ொ 
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வொஙகித் �ருவொஙக.  எஙக அம்�ொகூை மபைரியவனொய்ட்ை பிறகு�ொன வொஙகித் �்ந�ொஙக” 
எனதறன.  அ்ந�ப பைதில் அவனுக்கு �ன நி்றவொக இரு்ந�து. ”அபபைடியொம்�ொ?” எனறு �ன 
அம்�ொ்வப பைொரத்�ொன அச்சிறுவன. அவர  “ம்” எனறு  மசொல்லிவிட்டு உள்தள மசனறொர.

” உனக்கு ஓட்ைத் ம�ரியு�ொ?”

”குரஙகு மபைைல் தபைொட்டுத்�ொன ஓட்டுதவன” 

”�்ழ நிக்கட்டும் நொன கத்துக் மகொடுக்கதறன.”

 அவன �கிழச்சியுைன �்ல்ய அ்சத்துக் மகொணைொன. உைதன அவன �னக்குத் 
ம�ரி்ந� மிதிவணடிப பையிறசி்யப பைறறிச் மசொல்லத் ம�ொைஙகினொன. 

”அரிசிக்மகமரல �ொ�ொ வீடு இருக்குது. அஙகு�ொன மிதிவணடி ஓட்ைக்  கத்துக்கிட்தைன.  
ஆனொ �ொ�ொ மரொம்பைக் கணடிபபு. அவர இல்லொ� தநரத்தில் �ொன மிதிவணடி்யத்  
ம�ொைமுடியும்.” 

 அச்சிறுவன எனதனொடு சுவர ஓரம் பைடுத்துக்மகொணைொன. எனனிைம் க்� தகட்கத் 
ம�ொைஙகினொன. நொன சுறறிய ஊரக்ளப பைறறியும் பைொரத்� �னி�ரக்ளப பைறறியும் 
தகட்ைொன.  நொன என சிறுவயசுக் கொலத்்� எணணியபைடி எல்லொவற்றயும் மசொனதனன. 
என சினன வயதின பிம்பை�ொக அவன இருபபைது எனக்கு ஆன்ந��ொக இரு்ந�து.  

மபைொழுது விடி்ந�தபைொது �்ழ விட்டிரு்ந�து. சிறுவன எனக்கு முனனொல் எழு்நது 
மிதிவணடி அருகில் நினறிரு்ந�ொன. கொறறு இறஙகிப தபைொன சக்கரத்்�க் ்கயொல் சுறறிக் 
மகொணடிரு்ந�ொன. என்னப பைொரத்�தும் சிரித்�ொன. சக்கரக் கம்பியில் சிவபபு நிறத் துணடுத் 
துணி ஒன்றக் கட்டிவிட்டு அது த�லும் கீழும் �ொறி வருவ்� ஓட்டிக் கொட்டினொன.  நொன 
சிரித்த�ன.

”ம�ொ�ல்ல சக்கரத்்�ச் சரி மசய்யணும்”  எனதறன.

”பைக்கத்தூரல ச்நதிதரமகளைொ  மிதிவணடிக் க்ை ்வச்சிருக்கொரு. அவர கிட்ை 
தபைொவலொம்.”

 மிதிவணடி்யத் �ள்ளிவர அவதன முன வ்ந�ொன. அவன ்ககள் பைழகிய ஒரு 
நொய்க்குட்டியின கொல்க்ளப பைறறுவது தபைொல மிதிவணடியின ்கபபிடிக்ளப பைறறின. 
்சக்கிள் பைழு�றறிரு்ந�ொல் ஏறிப பைற்நது விடுவொன தபைொலத் த�ொனறியது.  �ணி்ய அழுத்தி 
சத்�ம�ழுபபிக் மகொணதை வ்ந�ொன. 

என்னப பைறறி விசொரித்�பைடிதய ச்நதிதரமகளைொ சக்கரத்்�ச் சரி மசய்து, 
கொறற்ைத்துத் �்ந�ொர. நொன மகொடுத்� பைைத்்� நனறியுைன வொஙகிக் மகொணைொர.

 வரும் தபைொது அவ்ன மிதிவணடியில் ஏறி ஓட்டி வரும்பைடி மசொனதனன. அவன 
�கிழச்சிக்கு அளதவ இல்்ல. குரஙகு மபைைலில் ம�த்தித் ம�த்தி ஓட்டினொன. அவ்னப 
பிடித்து நிறுத்தி இருக்்கயில் உட்கொர ்வத்து முது்க வ்ளக்கொ�ல் இருக்கும்பைடி 
மசொனதனன. கொல்கள் ஓரளவு எட்டியும்  எட்ைொ�லும் இரு்ந�ன. �டு�ொறினொன. கொல் 
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எட்ைொ�ல் தபைொகும் தபைொது இடுப்பை அதிக�ொக வ்ளத்து விழு்ந�ொன. 

ஏறத்�ொழ இரணடு �ணி தநரம் ஓட்டிக்மகொணடிரு்நது விட்டுத் திரும்பிதனொம்.  அவனது 
அம்�ொ  சூைொக அவல் வறுத்துத் �்ந�ொர. சொபபிட்டுக் மகொணடிருக்கும்தபைொத� �்ழ 
பிடித்துவிட்ைது. 

�்ழ நினறதும் நொன கிளம்பிை நி்னத்த�ன. ஆனொல் சிறுவன ”எனக்கு நல்லொ  ஓட்ை 
கத்துத்�ரனனு�ொதன மசொனனீஙக. எல்லொம் மபைொய் �ொனொ?” எனறு �ைக்கினொன. 

�்ழ நினற பிறகு அவ்ன அ்ழத்துக் மகொணடு மவளிதய தபைொதனன. மிதிவணடி்ய 
ஓட்டிக் மகொணதை இருக்க தவணடும் எனறு அவன ஆ்சபபைட்ைொன. கொல் எட்டுகிற�ொ 
இல்்லயொ எனறு அடிக்கடி �்ல குனி்நது பைொரத்�ொன. அது�ொன ஒதர கு்ற. �றறபைடி 
இடுபபு பைடி்நதுவிட்ைது.

 ” மிதிவணடி ஓட்ற �ொதிரிதய இல்ல.  ஏத�ொ மறக்க கட்டி பைறக்கிற �ொதிரி இருக்குது"  
எனறொன.  அவன கணக்ளப பைொரக்க எனக்கு �கிழச்சியொக இரு்ந�து. 

நணபைகலில் மீணடும் �்ழ ம�ொைஙகியது. சொயஙகொலம்�ொன நினறது. நொன 
”கிளம்பைட்டு�ொ?” எனதறன. அச்சிறுவன முகம் தபைொன தபைொக்கு சரியில்்ல. ”வழியில 
�றுபைடியும் தபைஞசொ  எனன மசய்வீஙக?” எனறொன. ”எல்லொம் ச�ொளிச்சிடுதவன” எனதறன. 
அவனும் அவன அம்�ொவும் �டுத்�ொரகள். இரவு முழுக்கச் சிறுவனிைம் மிதிவணடிப பையை 
அனுபைவஙக்ளப பைகிர்நது மகொணதைன.

  ”விடிஞசதும் நொனும் உஙகதளொடு வரட்டு�ொ”? 

” ம்” எனறு உறசொகமூட்டிதனன. 

”அரிசிக்மகமரல எனன விட்டுடுஙக.  �ொ�ொ வீட்ல மரணடு நொள் இரு்நதுட்டு 
திரும்பிடுதவன”.

 விடி்ந�தபைொது �்ழ விட்டிரு்ந�து. அவரகளுக்குக் மகொஞசம் பைைம் �ரலொம் எனறு 
த�ொனறிய எணைத்்� உைனடியொய் விலக்கிதனன. எதுவும் �ரொ�ல் இருபபைதும் 
வருத்��ொக இரு்ந�து. வி்ைமபைறறுக் மகொள்ளும் தபைொது �னசில் ஊ்�வலி எழு்ந�து. 
சிறுவன மிகவும் வொ�ொடி எனனுைன வருவ�றகு அனு�தி மபைறறு விட்ைொன.  அவனது 
அம்�ொ மீணடும் ”பைத்�ரம் பைத்�ரம்” எனறு திரும்பைத் திரும்பைச் மசொனனொர.  அவரது 
அக்க்ற்யயும் கவ்ல்யயும் எனனொல் புரி்நதுமகொள்ள முடி்ந�து.  

நொஙகள் புறபபைட்தைொம். அவன பினனொல் உட்கொர்நது மகொணைொன. அ்ந�ச் சூழல் 
மிகவும் �கிழச்சியூட்டுவ�ொக இரு்ந�து. மபைரிய மபைரிய �ரஙகள். குனறுகள். சிறுவன 
தபைசியபைடி வ்ந�ொன.  மிகவும் �யஙகி “நொன மகொஞசம் ஓட்ைட்டு�ொ”? எனறொன. நொன 
இறஙகிச் சிறிது தநரம் அவனிைம் �்நத�ன. மகொஞசதூரம் தபைொய்விட்டு மீணடும் வரு�ொறு 
மசொல்லிவிட்டு ஒரு �ரத்�டியில் உட்கொர்நத�ன. 

 அவன திரும்பி வ்ந�தும் எஙகள் பையைம் ம�ொைர்ந�து. பைத்துப பைதி்ன்நது ்�லுக்கு 
அபபுறம் மீணடும் அவன ஓட்டினொன.  வழியில் உைவகம்  ஒனறில் சொபபிட்தைொம். 
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அரிசிக்மகதர மநருஙகியதும் வீடுகள் ம�னபைட்ைன. வொகனஙகளும் �னி� நை�ொட்ைமும் 
ம�ரி்ந�ன. மூனறு நொட்களுக்கபபுறம் �னி� நை�ொட்ைத்்�ப பைொரத்�தபைொது �னம் 
கிளரச்சியுறறது .

“இனனும் மகொஞச தூரம்�ொன எஙக �ொ�ொ வீடு. அது வ்ரக்கும் நொதன மிதிவணடியில 
தபைொய் வரட்ைொ? மகொஞச தநரம் அவஙக மிதிவணடி்யத் ம�ொட்டுட்ைொ  எனனொ 
கத்து கத்துவொஙக ம�ரியு�ொ? இபபை அவஙக முனனொல நொன தபைொய் எறஙகினதுத� 
அதிசயபபைடுவொஙக. அதுவ்ரக்கும் தபைொய் வரட்ைொ?” 

அவன உறசொகத்்�க் கு்லக்க விருபபைமில்்ல. ”சரி” எனதறன. ”பைொரத்து பைொரத்து” 
எனறு எச்சரிபபை�றகுள் அவன பைொய்்நதுவிட்ைொன.  நொன த�நீர குடிக்கச் மசனதறன.  குடித்து 
விட்டு மவளிதய வ்நது அவனுக்கொகக் கொத்திரு்நத�ன.

சொ்ல  மிகவும் பைரபைரபபைொக இரு்ந�து.  தவகதவக�ொகச் மசல்லும் வொகனஙகள்.. 
�ஞசள் துணி தபைொரத்திய ஆட்தைொக்கள். லொரிகள்.  நொன சட்மைன அச்சிறுவ்னப 
பைறறி தயொசித்த�ன. அவன குடும்பைம், அவன ஆ்ச, அவன தவகம் எல்லொத� �னசில் 
அ்லத�ொதின. சட்மைன ஒரு முடிவு எடுத்த�ன. அவசர�ொய்த் ம�ருமூ்ல வ்ரக்கும் 
பைொரத்த�ன. அவன முகம் ம�ரிவது தபைொல் இரு்ந�து. என்னப பைொரத்துப மபைருமி��ொய் 
அவன சிரிபபைது தபைொலவும் இரு்ந�து. எதிரபைொரொ�வி��ொக முனனொல் வ்நது நினற ஹொசன 
தபைரு்நதில் சட்மைனறு ஏறி உட்கொர்நதுவிட்தைன. வணடியும் உைதன கிளம்பி விட்ைது.

நூல் சைளி

்ாவண்ணன சிறு்கனத, ்கவினத, ்கடடுனர எைப் ்ல்யவறு வன்கயாை இ்ககிய 

வடிவங்்களிலும் எழுதி வருகி்றார். ்கனை்ட பைாழியிலிருநது ்் நூல்்கனைத 

தமிழில் பைாழிப்யர்ததுள்ைார். யவர்்கள் பதான்வில் இருககின்றை, யெறறு 

வாழ்நதவர்்கள், ்க்டய்ார வீடு, ்ாயைரக்கப்்ல், மீனெக்கார பூனை, பிரயாணம் உள்ளிட்ட ்் 

நூல்்கனை எழுதியுள்ைார்.

பிரயாணம் எனனும் நூலில் உள்ை ்யணம் எனனும் சிறு்கனத இங்குத தரப்்டடுள்ைது.

1.  நீஙகள் மசனறு வ்ந� பையைம் குறித்து வகுப்றயில் கல்நது்ரயொடுக.

2.  நீஙகள் சுறறுலொ மசல்ல த�றமகொணை ஆயத்�ப பைணிகள் பைறறிப தபைசுக.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

'பையைம்' க்�்யச் சுருக்கி எழுதுக.
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இயல்

 ஒன்பேது 
ஆகுசபேயர்

்கற்கண்டு

த�ொட்ைத்தில் த�யுது மவள்்ளபபைசு.

இத்ம�ொைரில் மவள்்ள எனனும் மசொல் மவண்� எனனும் நிறப மபைொரு்ளத் 
�ருகிறது. இஃது இயல்பைொன மபையரச்மசொல் ஆகும். 

வீட்டுக்கு மவள்்ள அடித்�ொன.  

இத்ம�ொைரில் மவள்்ள எனபைது மவண்� நிறத்்�க் குறிக்கொ�ல் மவண்� 
நிறமு்ைய சுணைொம்்பைக் குறிக்கிறது. இவவொறு ஒனறன மபையர அ�்னக் குறிக்கொ�ல் 
அ�தனொடு ம�ொைரபு்ைய தவறு ஒனறிறகு ஆகி வருவது ஆகுமபையர எனபபைடும்.

மபைொருள்,  இைம்,  கொலம்,  சி்ன,  பைணபு,  ம�ொழில் ஆகிய ஆறு வ்கயொன 
மபையரச்மசொறகளிலும் ஆகுமபையரகள் உணடு.

சபேொருைொகுசபேயர்

�ல்லி்க சூடினொள். 

�ல்லி்க எனனும் ஒரு முழுபமபைொருளின மபையர அ�ன ஓர உறுபபைொகிய �ல்ரக் 
குறிக்கிறது. இவவொறு மபைொருளின மபையர அ�ன சி்னயொகிய உறுபபுக்கு ஆகிவருவது 
மபைொருளொகுமபையர எனபபைடும். இ�்ன மு�லொகு மபையர எனவும் கூறுவர.

இைைொகு சபேயர்

சடுகுடு தபைொட்டியில் �மிழநொடு மவறறி மபைறறது. 

�மிழநொடு எனனும் மபையர அவவிைத்்�ச் தசர்ந� வி்ளயொட்டு அணி்யக் 
குறிபபை�ொல் இஃது இைவொகு மபையர ஆகும்.

்கொலைொகு சபேயர்

திசம்பைர சூடினொள். 

இத்ம�ொைரில் திசம்பைர எனனும் கொலபமபையர அக்கொலத்தில் �லரும் பூ்வக் குறிபபை�ொல் 
இது கொலவொகு மபையர ஆயிறறு.

சிதனயொகு சபேயர்

�்லக்கு ஒரு பைழம் மகொடு

இத்ம�ொைருக்கு ஆளுக்கு ஒரு பைழம் மகொடு எனபைது மபைொருளொகும். இவவொறு சி்னயின 
(உறுபபின) மபையர மு�லொகிய மபைொருளுக்கு ஆகிவருவது சி்னயொகு மபையர எனபபைடும்.
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பேண்பேொகுசபேயர்

இனிபபு தினறொன. 

இத்ம�ொைரில் இனிபபு எனனும் பைணபுப மபையர தினபைணைத்்�க் குறிபபை�ொல் இது 
பைணபைொகுமபையர ஆயிறறு.

சதொழிலொகு சபேயர்

மபைொஙகல் உணைொன. 

இத்ம�ொைரில் மபைொஙகல் (மபைொஙகு�ல்) எனனும் ம�ொழிறமபையர அத்ம�ொழிலொல் 
உருவொன உைவி்னக் குறிபபை�ொல் இது ம�ொழிலொகு மபையர ஆகும்.

இரடதைக்கிைவி

�ங்க விறுவிறுமவன நை்நது மசனறு த�ொட்ைத்தில் �லர்ந� �லரக்ளக் 
கலகலமவனச் சிரித்�பைடிதய �ள�ளமவனக் மகொய்யத் ம�ொைஙகினொள்.

இத்ம�ொைரிலுள்ள விறுவிறு, கலகல, �ள�ள ஆகிய மசொறக்ளக் கவனியுஙகள். இ்வ 
ஒவமவொனறிலும் அ்சச்மசொறகள் இரணடிரணைொக இ்ை்நது வ்நதுள்ளன.  அவற்றப 
பிரித்துப பைொரத்�ொல் மபைொருள் �ரவில்்ல. இவவொறு இரட்்ையொக இ்ை்நது வ்நது, 
பிரித்�ொல் �னிபமபைொருள் �ரொ� மசொறக்ள இரட்்ைக்கிளவி எனபைர.

அடுக்குத்சதொைர் 

சிறுவரகள் வி்ளயொடிக்மகொணடிரு்ந�னர. அமு�ன  திடீமரன, பைொம்பு பைொம்பு பைொம்பு 
எனறு கத்தினொன. எஙதக எஙதக? எனறு தகட்ைபைடிதய �றற சிறுவரகள் அவனருதக 
ஓடிவ்ந�னர. “இல்்ல இல்்ல. சும்�ொ�ொன மசொனதனன” எனறு மசொல்லிச் சிரித்�பைடிதய 
ஓடினொன அமு�ன. “அவ்னப பிடி பிடி பிடி பிடி” எனறு கத்திக்மகொணதை �றறவரகள் 
துரத்தினொரகள்.

இபபைகுதியில் சில மசொறகள் இரணடு, மூனறு, நொனகு மு்ற இைம்மபைறறுள்ளன. 
இவவொறு அச்சம், வி்ரவு, சினம் தபைொனற கொரைஙகளொல் ஒரு மசொல் ஒனறுக்கு த�றபைட்ை 
மு்ற ம�ொைர்நது வருவ்� அடுக்குத்ம�ொைர எனபைர. அடுக்குத் ம�ொைரில் பைலமு்ற 
இைம்மபைறும் ஒவமவொரு மசொல்லும் மபைொருளு்ையது.

அடுக்குத்சதொைர் இரடதைக்கிைவி - ஒபபீடு

அடுக்குத்ம�ொைரில் உள்ள மசொறக்ளத் �னித்�னிதய பிரித்துப பைொரத்�ொலும் 
அவறறுக்குப மபைொருள் உணடு. இரட்்ைக் கிளவி்யப பிரித்�ொல் அது மபைொருள் 
�ருவதில்்ல.

அடுக்குத் ம�ொைரில் ஒதர மசொல் இரணடு மு�ல் நொனகு மு்ற வ்ர வரும். 
இரட்்ைக்கிளவியில் ஒரு மசொல் இரணடு மு்ற �ட்டுத� வரும்.

அடுக்குத் ம�ொைரில் மசொறகள் �னித்�னிதய நிறகும். இரட்்ைக் கிளவியின மசொறகள் 
இ்ை்நத� நிறகும்.

அடுக்குத் ம�ொைர வி்ரவு, மவகுளி, உவ்க, அச்சம், அவலம் ஆகிய மபைொருள்கள் 
கொரை�ொக வரும். இரட்்ைக்கிளவி வி்னக்கு அ்ைம�ொழியொகக் குறிபபுப மபைொருளில் வரும்.
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1. பைள்ளி நூலகத்திலிரு்நது நூல் ஒன்ற எடுத்துவ்நது அ்நநூலில் ஆகுமபையரகளொக 
இைம் மபைறறுள்ள மபையரச்மசொறக்ளத் ம�ொகுக்க.

2. அனறொைப தபைச்சு வழக்கில் இைம்மபைறும் அடுக்குத்ம�ொைர, இரட்்ைக்கிளவி  
ஆகியவற்றத் ம�ொகுக்க.

்கறபேதை ்கற்றபின்

மதிபபீடு

சரியொன வி்ை்யத் த�ர்நம�டுத்து எழுதுக.

1.  மபைொருளின மபையர அ�ன உறுபபுக்கு ஆகி வருவது ______.

  அ) மபைொருளொகு மபையர   ஆ) சி்னயொகு மபையர 

  இ) பைணபைொகுமபையர    ஈ)  இைவொகு மபையர

2.  இ்ந� தவ்ல்ய முடிக்க ஒரு ்க கு்றகிறது எனபைது ______.

  அ) மு�லொகு மபையர   ஆ) சி்னயொகு மபையர

  இ) ம�ொழிலொகு மபையர   ஈ) பைணபைொகுமபையர

3.  �்ழ சைசைமவனப  மபைய்�து. – இத்ம�ொைரில் அ்�்நதுள்ளது ______.

  அ) அடுக்குத்ம�ொைர   ஆ) இரட்்ைக்கிளவி

  இ) ம�ொழிலொகு மபையர   ஈ) பைணபைொகுமபையர

4.  அடுக்குத் ம�ொைரில் ஒதர மசொல் ______ மு்ற வ்ர அடுக்கி வரும்.

       அ) இரணடு  ஆ) மூனறு   இ) நொனகு  ஈ) ஐ்நது

குறுவினொ

1.  ஒரு மபையரச்மசொல் எபதபைொது ஆகுமபையர ஆகும்?

2.  இரட்்ைக் கிளவி எனபைது யொது? சொனறு �ருக.

சிறுவினொ

1.  மபைொருளொகு மபைய்ரயும் சி்னயொகு மபைய்ரயும் தவறுபைடுத்துக.

2.  இரட்்ைக்கிளவி, அடுக்குத்ம�ொைர - ஒபபிடுக.
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கேடே.

�னி� தநயம் பைறறித் �்லவரகள் ஆறறிய உ்ரக்ளக் தகட்டு �கிழக.

கீழ்கேகாணும் தலைப்புேளுள ஒனலறைப் ேறறி இரண்டு நிமிடம் கேசுே.

 அ) உண்�    ஆ) �னி�தநயம்  இ)  உ�விமசய்து வொழ�ல்

ச�கால்ை்க கேடடு எழுதுே. 

1.  �னி� வொழக்்கயில் த�்வபபைடுவது மபைொறு்�.

2.  குயில் குளிரில் நடுஙகியது; �்ழயில் ஒடுஙகியது; மவயிலில் கொய்்ந�து.

3.  இரக்கம் உ்ைதயொர அருள்மபைறறவர ஆவர.

4.  கொயித� மில்லத் எனனும் மசொல்லுக்குச் “சமு�ொய வழிகொட்டி“ எனறு மபைொருள்.

5.  விடியும் தபைொது குளிரத் ம�ொைஙகிவிட்ைது. 

கீழ்கேகாணும் தலைப்புேளில் ஒனலறைத் கதர்ந்சதடுத்து்க ேவிலத எழுதுே.

 அ) அனபு  ஆ) �னனம்பிக்்க  

�ரியகான இலைப்புச் ச�கால்ைகால் நிரப்புே.

 (எனதவ, ஏமனனில், அ�னொல், ஆ்கயொல், அதுதபைொல, இல்்லமயனறொல், த�லும்)

 (எ.கொ.)  கொயித� மில்லத் அவரகள் �கிழு்நதில் பையைம் மசய்வ்� விரும்பைொ�வர. 

    ஏமனனில்  அவர எளி்�்ய விரும்பியவர.

1.  நொம் இனிய மசொறக்ளப  தபைச தவணடும். ___________ துனபைபபைை தநரிடும்.

2.  குயிலுக்குக் கூடு கட்ைத் ம�ரியொது. _____________ கொக்்கயின கூட்டில்      
முட்்ையிடும்.

3.  அதிக அளவில் �ரஙக்ள வளரபதபைொம். _____________ �ரஙகள்�ொன    �்ழக்கு 
அடிபபை்ை.

4.  பிறருக்குக் மகொடுத்�தல மசல்வத்தின பையன. ________பிறருக்குக் மகொடுத்து    
�கிழதவொம்.

5.  �மிழகத்தில் �்ழ மபைய்துவருகிறது. ____________ இரணடு நொட்கள் �்ழ  
நீடிக்கும் என வொனி்ல ஆய்வு்�யம் அறிவிபபு.

சமொழிதய ஆள்்ைொம்!
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சமொழி்யொடு விதையொடு

குறிப்புேல்ளப் ேயனேடுத்தி இடமிருந்து ேைமகாே்க ேடடஙேல்ள நிரப்புே.

1.  நூலகத்தில் இருபபை்வ ________. நூல்கள் நி்ற்நதுள்ள இைம் ___________.

2.  உலகபமபைொது�்ற ______________. புரட்சிக்கவிஞர __________________.

3.  மு்னபபைொடியொர இயறறியது ____________________. நீதிமநறி விளக்கம் 
பைொடியவர __________________

4.  குறறொல �்லவளத்்�க் கூறும் நூல் ______________________. சுர�ொ  
எனபை�ன விரிவொக்கம்  _______________________.

5.  குறறொலக் குறவஞசி  பைொடியவர ______________________.

கீழ்கேகாணும் ேடஙேல்ளப் ேகார்த்து இரடலட்ககி்ளவி அலமயுமகாறு சதகாடர் உருேகா்ககுே.

(எ.கொ.) �்ழ சைசை மவனப மபைய்�து.
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________

ேடிதம் எழுதுே.

உஙகள் ஊரில் ந்ைமபைறும் திருவிழொ்வக் கொை வரு�ொறு அ்ழபபு விடுத்து உறவினர 
ஒருவருக்குக் கடி�ம் எழுதுக. 
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முன்சனச்�ரிக்த்க நைைடிக்த்க்கள்

Ø	வீடுகளிலும் மபைொது இைஙகளிலும் 
தீ பைொதுகொபபுக் கருவிகள் மபைொருத்�ப 
பைட்டிருக்கதவணடும்.

Ø	ம பை ொ து  இ ை ங க ளி ல்  தீ த் � டு ப பு 
எச்சரிக்்க ஒலிபபைொனகள் மபைொருத்�ப 
பைட்டிருக்கதவணடும்.

Ø	எச்சரிக்்க ஒலி எவவொறு இருக்கும் 
எ ன பை ் � ப  பை ணி ய ொ ள ர க ள் 
அறி்நதிருக்கதவணடும்.

Ø	� ர � ொ ன  மி ன  ச ொ � ன ங க ் ள த ய 
பையனபைடுத்�தவணடும்.

Ø	ச்�யல் மசய்யும் தபைொது இறுக்க�ொன 
ஆ ் ை க ் ள  உ டு த் தி க்  ம க ொ ள் ள 
தவணடும்.

Ø	பை ட் ை ொ சு க ் ள ப  பை ொ து க ொ ப பை ொ ன 
இ ை ங க ளி ல் ,  ம பை ரி ய வ ர க ளி ன 
த � ற பை ொ ர ் வ யி ல் � ொ ன  ம வ டி க் க 
தவணடும்.

Ø நி று வ ன ங க ளி ல்  பை ணி பு ரி யு ம் 
பை ணி ய ொ ள ர க ளு க் கு த்  தீ த் � டு ப பு ப 
பையிறசிகள் அளிக்கபபைைதவணடும்.

Ø	மபைொது�க்கள் கூடும் இைஙகளில் 
தீ விபைத்து ஏறபைட்ைொல் உைனடியொக 
மவளிதயறும் வ்கயில் அவசரகொல 
வ ழி க ள்  அ ் � க் க ப பை ட் டி ரு க் க 
தவணடும்

கீழ்கேகாணும் அறிவிப்லேப் ேடித்து அதனபின கேடேப்ேடும் வினகா்கேளு்ககு விலடயளி்கே.

தீ விபேத்தும் பேொது்கொபபு முத்ற்களும்

தீ விபேத்து ஏறபேடைொல்  

ச�யய ்ைண்டியதை

Ø	உைனடியொகத் தீய்ைபபு மீட்புப 
பை ணி த்  து ் ற க் கு த்  ம � ொ ் ல த பை சி 
வ ழி ய ொ க த்  � க வ ல்  ம � ரி வி க் க 
தவணடும்.

Ø	அ வ வ ொ று  � க வ ல்  ம � ரி வி க் கு ம் 
ம பை ொ ழு து  தீ வி பை த் து  ஏ ற பை ட் டு ள் ள 
இைத்தி்னத் ம�ளிவொகத் ம�ரிவிக்க 
தவணடும்.

Ø	தீ விபைத்து ஏறபைட்டு இருக்கும் பைகுதியில் 
உ ை ன டி ய ொ க  மி ன  இ ் ை ப ் பை த் 
துணடிக்கதவணடும்.

Ø	தீ விபைத்து ஏறபைட்ை உைதன அஙகுள்ள 
தீ ய ் ை ப பை ொ ன க ் ள க்  ம க ொ ண டு 
ஆ ர ம் பை க்  க ட் ை த் தி த ல த ய  தீ ் ய 
அ்ைக்க முயறசி மசய்யதவணடும்.

Ø	உ டு த் தி யி ரு க் கு ம்  ஆ ் ை யி ல் 
தீபபிடித்�ொல் உைதன �்ரயில் பைடுத்து 
உருளதவணடும்.

Ø	தீக்கொயம் பைட்ை இைத்்� உைனடியொகத் 
�ணணீ்ரக் மகொணடு குளிர ்வக்க 
தவணடும்.

Ø	ம பை ொ து  இ ை ங க ளி ல்  தீ  வி பை த் து 
ஏறபைட்ைொல் பை�றற�்ை்நது ஓைொ�ல், 
அ வ ச ர க ொ ல  வ ழி யி ல்  ம வ ளி த ய ற 
தவணடும்.

Ø	அருகில் இருக்கும் கட்ைைஙகளுக்குத் 
தீ பைரவொ�ல் இருக்கும் வ்கயில் 
முனமனச்சரிக்்க மசய்யதவணடும்.
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நிற்க அதறகுத் த்க...

இதையத்தில் ்கொண்்க

என சேகாறுப்புேள...

  1. நொன எபதபைொதும் எளி்�்யக் க்ைபபிடிபதபைன.

 2. அ்னவரிைமும் அனபுைன நை்நது மகொள்தவன.

 3. என பைணிக்ள தநர்�யொகச் மசய்தவன. 

 4. நொன எனறும் மபைொறு்�யுைன இருபதபைன.

்கதலச்ச�ொல் அறி்ைொம்.

�மயம் - Religion தத்துேம்  -  Philosophy 
எளிலம - Simplicity கநர்லம - Integrity  
ஈலே -  Charity  ேகாயலம - Sincerity  
ேண்ணியம் -  Dignity உேகத�ம் - Preaching   
சேகாளலே -  Doctrine ேகானியல் - Astronomy

�னி�தநயத்்� வலியுறுத்தும் நிகழவுக்ள இ்ையத்தில் த�டிக் கொணக.

தீ விபேத்து ஏறபேடும் ்பேொது  

ச�யயக் கூைொததை

Ø	தீ விபைத்து ஏறபைட்டுள்ள கட்ைைத்தின மின தூக்கி்யப பையனபைடுத்�க்கூைொது.

Ø	 எணமைய் உள்ள இைத்தில் ஏறபைட்ை தீ்ய அ்ைக்கத் �ணணீ்ரப பையனபைடுத்�க் 
கூைொது.

Ø	தீக்கொயம் பைட்ை இைத்தில் எணமைய், தபைனொ ்� தபைொனறவற்றத் �ைவக்கூைொது.

வினகா்கேள

1. தீ விபைத்தினொல் மபைரிய பைொதிபபு ஏறபைைொ�ல் இருபபை�றகு, மசய்ய தவணடிய 
முனமனச்சரிக்்க நைவடிக்்ககள் யொ்வ?

2. தீ விபைத்து ஏறபைட்ைொல் உைனடியொகச் மசய்ய தவணடிய மசயல்கள் யொ்வ?

3. மபைொது இைஙகளில் தீ விபைத்து ஏறபைட்ைொல் மவளிதயறும் மு்ற்யக் கூறுக.

4. தீ விபைத்து ஏறபைட்ைொல் மசய்யக்கூைொ�்வ யொ்வ?

5. உைலில் தீபபைறறினொல் மசய்யதவணடிய மு�லு�வி யொது?
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திருக்கு்றள்

17.  அழுக்்கொ்றொதம

1. ஒழுக்காறாக் ்காளக ஒருைன்தன் ்நெஞ்ைத்து

 அழுக்காறு இலாத இயலபு.

2. விழுப்வ�றறின் அஃ்தாப்�து இலவல யார்மாட்டும்

 அழுக்காறறின் அன்வம ்�றின்.

3. அறன்ஆக்கம் வைண்்டாதான் என்�ான் பிற�ாக்கம்

 வ�ைாது அழுக்கறுப் �ான்.

4. அழுக்காறறின் அலலவை ்ையயார் இழுக்காறறின்

 ஏதம் �டு�ாக்கு அறிந்து.

5. அழுக்காறு உவ்டயார்க்கு அதுைாலும் ஒன்�ார்

 ைழுக்கியும் வகடீன் �து.

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

 உண்�தூஉம் இன்றிக் ்கடும்.

7. அவ்வித்து அழுக்காறு உவ்டயாவ�ச ்ையயைள

 தவ்வைவயக் காட்டி விடும்.

8. அழுக்காறு எ�ஒரு �ாவி திருச்ைறறுத்

 தீயுழி உயத்து விடும்.

9. அவ்விய ்நெஞ்ைத்தான் ஆக்கமும் ்ைவ்வியான்

 வகடும் நிவ�க்கப் �டும்.

10. அழுக்கறறு அகன்றாரும் இலவலஅஃது இலலார்

 ்�ருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல.

19. பு்றஙகூ்றொதம

1. அறம்கூறான் அலல ்ையினும் ஒருைன்

 புறம்கூறான் என்றல இனிது.

2. அற�ழீஇ  அலலவை ்ையதலின் தீவத

 புற�ழீஇப் ்�ாயத்து நெவக. 

3. புறம்கூறிப் ்�ாயத்துயிர் ைாழ்தலின் ைாதல

 அறம்கூறும் ஆக்கம் தரும்.

4. கண்நின்று கண்அறச ்ைாலலினும் ்ைாலலறக

 முன்இன்று பின்வநொக்காச ்ைால.

5. அறஞ்்ைாலலும் ்நெஞ்ைத்தான் அன்வம புறஞ்்ைாலலும்

 புன்வமயால காைப் �டும். 

6. பிறன்�ழி கூறுைான் தன்�ழி யுளளும்

 திறன்்தரிந்து கூறப் �டும்.

7. �கச்ைாலலிக் வகளிர்ப் பிரிப்�ர் நெகச்ைாலலி

 நெட்�ா்டல வதறறா தைர்.

8. துன்னியார் குறறமும் தூறறும் மரபி�ார்

 என்வ�்கால ஏதிலார் மாட்டு. 

9. அறன்வநொக்கி ஆறறுங்கால வையம் புறன்வநொக்கிப்

 புன்்ைால உவரப்�ான் ்�ாவற. 

10. ஏதிலார் குறறம்வ�ால தம்குறறம் காண்கிறபின்

 தீதுண்வ்டா மன்னும் உயிர்க்கு.

7th std TAMIL FINAL Layout_28.01.2019.indd   214 30-01-2019   12.52.16 PM



215

25. அருளுதைதம

1. அருள்ைலைம் ்ைலைத்துள ்ைலைம் ்�ாருள்ைலைம்

 பூரியார் கண்ணும் உை.

2. நெலலாறறான் நொடி அருைாளக �லலாறறான்

 வதரினும் அஃவத துவை. 

3. அருளவைர்ந்த ்நெஞ்சி�ார்க்கு இலவல இருளவைர்ந்த

 இன்�ா உலகம் புகல. 

4. மன்னுயிர் ஓம்பி அருளஆளைாறகு இல்லன்�

 தன்னுயிர் அஞ்சும் விவ�.

5. அலலல அருளஆளைார்க்கு இலவல ைளிைழஙகும்

 மலலலமா ஞாலம் கரி. 

6. ்�ாருளநீஙகிப் ்�ாசைாந்தார் என்�ர் அருளநீஙகி

 அலலவை ்ைய்தாழுகு ைார். 

7. அருளிலலார்க்கு அவ்வுலகம் இலவல ்�ாருளிலலார்க்கு

 இவ்வுலகம் இலலாகி யாஙகு. 

8. ்�ாருளஅறறார் பூப்�ர் ஒருகால அருளஅறறார்

 அறறார்மறறு ஆதல அரிது. 

9. ்தருைாதான் ்மயப்்�ாருள கண்்டறறால வதரின்

 அருைாதான் ்ையயும் அறம்.

10. ைலியார்முன் தன்வ� நிவ�க்கதான் தன்னின்

 ்மலியார்வமல ்ைலலும் இ்டத்து.

30. ைொயதம

1. ைாயவம எ�ப்�டுைது யா்தனின் யா்தான்றும்

 தீவம இலாத ்ைாலல. 

2. ்�ாயம்வமயும் ைாயவம இ்டத்த புவரதீர்ந்த

 நென்வம �யக்கும் எனின். 

3. தன்்நெஞ்சு அறிைது ்�ாயயறக ்�ாயத்தபின்

 தன்்நெஞ்வை தன்வ�ச சுடும். 

4. உளைத்தால ்�ாயயாது ஒழுகின் உலகத்தார்

 உளைத்துள எலலாம் உைன். 

5. ம�த்்தாடு ைாயவம ்மாழியின் தைத்்தாடு

 தா�ம்்ைய ைாரின் தவல. 

6. ்�ாயயாவம அன்� புகழிலவல எயயாவம

 எலலா அறமும் தரும். 

7. ்�ாயயாவம ்�ாயயாவம ஆறறின் அறம்பிற

 ்ையயாவம ்ையயாவம நென்று. 

8. புறந்தூயவம நீரான் அவமயும் அகந்தூயவம

 ைாயவமயால காைப் �டும்.

9. எலலா விைக்கும் விைக்கலல ைான்வறார்க்குப்

 ்�ாயயா விைக்வக விைக்கு.

10. யா்மயயாக் கண்்டைறறுள இலவல எவ�த்்தான்றும்

 ைாயவமயின் அலல பிற.
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39. இத்றமொடசி

1. �வ்டகுடி கூழ்அவமசசு நெட்புஅரண் ஆறும்

 உவ்டயான் அரைருள ஏறு.

2. அஞ்ைாவம ஈவக அறிவுஊக்கம் இந்நொன்கும்

 எஞ்ைாவம வைந்தறகு இயலபு. 

3. தூஙகாவம கலவி துணிவுவ்டவம இம்மூன்றும்

 நீஙகா நிலன்ஆள �ைர்க்கு. 

4. அறன்இழுக்காது அலலவை நீக்கி மறன்இழுக்கா

 மா�ம் உவ்டயது அரசு.

5. இயறறலும் ஈட்்டலும் காத்தலும் காத்த

 ைகுத்தலும் ைலலது அரசு. 

6. காட்சிக்கு எளியன் கடுஞ்்ைாலலன் அலலவ�ல

 மீக்கூறும் மன்�ன் நிலம். 

7. இன்்ைாலால ஈத்தளிக்க ைலலார்க்குத் தன்்ைாலால

 தான்கண் ்டவ�த்துஇவ் உலகு.

8. முவற்ையது காப்�ாறறும் மன்�ைன் மக்கட்கு

 இவற்யன்று வைக்கப் �டும். 

9. ்ைவிவகப்�ச ்ைாற்�ாறுக்கும் �ண்புவ்ட வைந்தன்

 கவிவகக்கீழ்த் தஙகும் உலகு. 

10. ்காவ்டஅளி ்ைஙவகால குடிஓம்�ல நொன்கும்

 உவ்டயா�ாம் வைந்தர்க்கு ஒளி.

40.  ்கல்வி

1. கறக கை்டறக் கற�வை கறறபின்

 நிறக அதறகுத் தக. 

2. எண்என்� ஏவ� எழுத்துஎன்� இவ்விரண்டும்

 கண்என்� ைாழும் உயிர்க்கு. 

3. கண்உவ்டயர் என்�ைர் கறறார் முகத்துஇரண்டு

 புண்உவ்டயர் கலலா தைர். 

4. உைப்�த் தவலக்கூடி உளைப் பிரிதல

 அவ�த்வத புலைர் ்தாழில. 

5. உவ்டயார்முன் இலலார்வ�ால ஏக்கறறும் கறறார்

 கவ்டயவர கலலா தைர். 

6. ்தாட்்டவ�த்து ஊறும் மைறவகணி மாந்தர்க்குக்

 கறறவ�த்து ஊறும் அறிவு.

7. யாதானும் நொ்டாமால ஊராமால என்்�ாருைன்

 ைாந்துவையும் கலலாத ைாறு. 

8. ஒருவமக்கண் தான்கறற கலவி ஒருைறகு

 எழுவமயும் ஏமாப்பு உவ்டத்து. 

9. தாம்இன் புறுைது உலகுஇன் புறக்கண்டு

 காமுறுைர் கறறறிந் தார். 

10. வகடில விழுச்ைலைம் கலவி ஒருைறகு

 மா்டலல மறவற யவை.
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47.  சதரிந்து ச�யல் ைத்க

 1. அழிைதூஉம் ஆைதூஉம் ஆகி ைழி�யக்கும்

 ஊதியமும் சூழ்ந்து ்ையல.

2. ்தரிந்த இ�த்்தாடு வதர்ந்்தண்ணிச ்ையைார்க்கு

 அரும்்�ாருள யா்தான்றும் இல.

3. ஆக்கம் கருதி முதலிழக்கும் ்ையவிவ�

 ஊக்கார் அறிவுவ்ட யார். 

4. ்தளிவு இலதவ�த் ்தா்டஙகார் இளிவுஎன்னும்

 ஏதப்�ாடு அஞ்சு �ைர். 

5. ைவகயறச சூழாது எழுதல �வகைவரப்

 �ாத்திப் �டுப்�வதார் ஆறு.

6. ்ையதக்க அலல ்ையக்்கடும் ்ையதக்க

 ்ையயாவம யானும் ்கடும். 

7. எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்

 எண்ணுைம் என்�து இழுக்கு. 

8. ஆறறின் ைருந்தா ைருத்தம் �லர்நின்று

 வ�ாறறினும் ்�ாத்துப் �டும். 

9. நென்றுஆறற லுளளும் தைறுண்டு அைரைர்

 �ண்�றிந்து ஆறறாக் கவ்ட. 

10. எளைாத எண்ணிச ்ையலவைண்டும் தம்்மாடு

 ்காளைாத ்காளைாது உலகு.

53. சுற்றந்தைொல்

1. �றறறற கண்ணும் �வழவம�ா ராட்டுதல

 சுறறத்தார் கண்வை உை. 

2. விருப்புஅறாச சுறறம் இவயயின் அருப்புஅறா

 ஆக்கம் �லவும் தரும்.

3.  அைைைாவு இலலாதான் ைாழ்க்வக குைைைாக்

 வகாடுஇன்றி நீர்நிவறந் தறறு. 

4. சுறறத்தால சுறறப் �்டஒழுகல ்ைலைம்தான்

 ்�றறத்தால ்�றற �யன்.

5. ்காடுத்தலும் இன்்ைாலும் ஆறறின் அடுக்கிய

 சுறறத்தால சுறறப் �டும்.

6.  ்�ருங்காவ்டயான் வ�ைான் ்ைகுளி அைனின்

 மருஙகுவ்டயார் மாநிலத்து இல. 

7. காக்வக கரைா கவரந்துண்ணும் ஆக்கமும்

 அன்�நீ ரார்க்வக உை. 

8. ்�ாதுவநொக்கான் வைந்தன் ைரிவையா வநொக்கின்

 அதுவநொக்கி ைாழ்ைார் �லர். 

9. தமராகித் தன்துறந்தார் சுறறம் அமராவமக்

 காரைம் இன்றி ைரும். 

10. உவழப்பிரிந்து காரைத்தின் ைந்தாவ� வைந்தன்

 இவழத்திருந்து எண்ணிக் ்காைல.
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61.  மடியின்தம

1. குடி்யன்னும் குன்றா விைக்கம் மடி்யன்னும்

 மாசுஊர மாயந்து ்கடும்.

2. மடிவய மடியா ஒழுகல குடிவயக்

 குடியாக வைண்டு �ைர். 

3. மடிமடிக் ்காண்்்டாழுகும் வ�வத பிறந்த

 குடிமடியும் தன்னினும் முந்து. 

4. குடி மடிந்து குறறம் ்�ருகும் மடிமடிந்து

 மாண்்ட உஞறறி லைர்க்கு. 

5. ்நெடுநீர் மறவி மடிதுயில நொன்கும்

 ்கடுநீரார் காமக் கலன். 

6. �டியுவ்டயார் �றறவமந்தக் கண்ணும் மடியுவ்டயார்

 மாண்�யன் எயதல அரிது. 

7. இடிபுரிந்து எளளும்்ைால வகட்�ர் மடிபுரிந்து

 மாண்்ட உஞறறி லைர். 

8. மடிவம குடிவமக்கண் தஙகின்தன் ஒன்�ார்க்கு

 அடிவம புகுத்தி விடும்.

9. குடிஆண்வம யுளைந்த குறறம் ஒருைன்

 மடிஆண்வம மாறறக் ்கடும். 

10. மடிஇலா மன்�ைன் எயதும் அடிஅைந்தான்

 தாஅயது எலலாம் ஒருஙகு.

63.  இடுக்்கண் அழியொதம

1. இடுக்கண் ைருஙகால நெகுக அதவ�

 அடுத்துஊர்ைது அஃ்தாப்�து இல.

2. ்ைளைத்து அவ�ய இடும்வ� அறிவுவ்டயான் 

 உளைத்தின் உளைக் ்கடும். 

3. இடும்வ�க்கு இடும்வ� �டுப்�ர் இடும்வ�க்கு

 இடும்வ� �்டாஅ தைர். 

4. மடுத்தைாய எலலாம் �கடுஅன்�ான் உறற

 இடுக்கண் இ்டர்ப்�ாடு உவ்டத்து.

5. அடுக்கி ைரினும் அழிவிலான் உறற

 இடுக்கண் இடுக்கண் �டும்.

6. அறவறம்என்று அலலல �டு�வைா ்�றவறம்என்று

 ஓம்புதல வதறறா தைர். 

7. இலக்கம் உ்டம்புஇடும்வ�க்கு என்று கலக்கத்வதக்

 வகயாறாக் ்காளைாதாம் வமல. 

8. இன்�ம் விவழயான் இடும்வ� இயல்�ன்�ான்

 துன்�ம் உறுதல இலன். 

9. இன்�த்துள இன்�ம் விவழயாதான் துன்�த்துள

 துன்�ம் உறுதல இலன். 

10. இன்�ாவம இன்�ம் எ�க்்காளின் ஆகும்தன்

 ஒன்�ார் விவழயுஞ் சிறப்பு.
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68.  விதன ச�யல்ைத்க

1. சூழ்சசி முடிவு துணிவுஎயதல அத்துணிவு

 தாழ்சசியுள தஙகுதல தீது. 

2. தூஙகுக தூஙகிச ்ையற�ால தூஙகறக

 தூஙகாது ்ையயும் விவ�.

3. ஒலலும்ைாய எலலாம் விவ�நென்வற ஒலலாக்கால

 ்ைலலும்ைாய வநொக்கிச ்ையல.

4. விவ��வக என்றிரண்டின் எசைம் நிவ�யுஙகால

 தீ்யசைம் வ�ாலத் ்தறும். 

5. ்�ாருளகருவி காலம் விவ�இ்ட்�ாடு ஐந்தும்

 இருளதீர எண்ணிச ்ையல.

6. முடிவும் இவ்டயூறும் முறறியாஙகு எயதும்

 �டு�யனும் �ார்த்துச ்ையல. 

7. ்ையவிவ� ்ையைான் ்ையன்முவற அவ்விவ�

 உளைறிைான் உளைம் ்காைல.

8. விவ�யால விவ�யாக்கிக் வகா்டல நெவ�கவுள

 யாவ�யால யாவ�யாத் தறறு. 

9. நெட்்டார்க்கு நெலல ்ையலின் விவரந்தவத

 ஒட்்டாவர ஒட்டிக் ்காைல.

10. உவறசிறியார் உளநெடுஙகல அஞ்சிக் குவற்�றின்

 ்காளைர் ்�ரியார்ப் �ணிந்து.

73.  அதை அஞ�ொதம

1. ைவகஅறிந்து ைலலவை ைாயவைாரார் ்ைாலலின்

 ்தாவகயறிந்த தூயவம யைர்.

2. கறறாருள கறறார் எ�ப்�டுைர் கறறார்முன்

 கறற ்ைலச்ைாலலு ைார்.

3. �வகயகத்துச ைாைார் எளியர் அரியர்

 அவையகத்து அஞ்ைா தைர். 

4. கறறார்முன் கறற ்ைலச்ைாலலித் தாம்கறற

 மிக்காருள மிக்க ்காைல. 

5. ஆறறின் அைைறிந்து கறக அவையஞ்ைா

 மாறறங ்காடுத்தற ்�ாருட்டு. 

6. ைா்ைாடுஎன் ைன்கண்ைர் அலலார்க்கு  நூ்லாடுஎன்

 நுண்ைவை அஞ்சு �ைர்க்கு. 

7. �வகயகத்துப் வ�டிவக ஒளைாள அவையகத்து

 அஞ்சு மைன்கறற நூல. 

8. �லலவை கறறும் �யமிலவர நெலலவையுள

 நென்கு ்ைலச்ைாலலா தார்.

9. கலலா தைரின் கவ்ட்யன்� கறறறிந்தும்

 நெலலார் அவைஅஞ்சு ைார்.

10. உைர்எனினும் இலலா்ராடு ஒப்�ர் கைன்அஞ்சிக்

 கறற ்ைலச்ைாலலா தார்.

68.  விதன ச�யல்ைத்க
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74. நொடு

1. தளைா விவையுளும் தக்காரும் தாழ்விலாச

 ்ைலைரும் வைர்ைது நொடு. 

2. ்�ரும்்�ாருைால ்�ட்்டக்கது ஆகி  அருஙவகட்்டால

 ஆறற விவைைது நொடு.

3. ்�ாவறஒருஙகு வமலைருஙகால தாஙகி இவறைறகு

 இவறஒருஙகு வநெர்ைது நொடு.

4. உறு�சியும் ஓைாப் பிணியும் ்ைறு�வகயும் 

 வைராது இயலைது நொடு. 

5. �லகுழுவும் �ாழ்்ையயும் உட்�வகயும் வைந்தவலக்கும்

 ்காலகுறும்பும் இலலது நொடு. 

6. வக்டறியாக் ்கட்்ட இ்டத்தும் ைைஙகுன்றா

 நொ்்டன்� நொட்டின் தவல. 

7. இருபு�லும் ைாயந்த மவலயும் ைருபு�லும்

 ைலலரணும் நொட்டிறகு உறுப்பு. 

8. பிணியின்வம ்ைலைம விவைவுஇன்�ம் ஏமம்

 அணி்யன்� நொட்டிறகுஇவ் வைந்து. 

9. நொ்்டன்� நொ்டா ைைத்த� நொ்டலல

 நொ்ட ைைந்தரு நொடு. 

10. ஆஙகவமவு எயதியக் கண்ணும் �யமின்வற

 வைந்துஅவம விலலாத நொடு.

75. அரண்

1. ஆறறு �ைர்க்கும் அரண்்�ாருள அஞ்சித்தன்

 வ�ாறறு �ைர்க்கும் ்�ாருள. 

2. மணிநீரும் மண்ணும் மவலயும் அணிநிழல

 காடும் உவ்டயது அரண். 

3. உயர்வுஅகலம் திண்வம அருவமஇந் நொன்கின்

 அவமவுஅரண் என்றுவரக்கும் நூல. 

4. சிறுகாப்பின் வ�ரி்டத்த தாகி உறு�வக

 ஊக்கம் அழிப்�து அரண்.

5. ்காைறகுஅரிதாயக் ்காண்்டகூழ்த் தாகி அகத்தார்

 நிவலக்குஎளிதாம் நீரது அரண். 

6. எலலாப் ்�ாருளும் உவ்டத்தாய இ்டத்துஉதவும்

 நெலலாள உவ்டயது அரண். 

7. முறறியும் முறறாது எறிந்தும் அவறப்�டுத்தும்

 �றறற கரியது அரண்.

8.  முறறாறறி முறறி யைவரயும் �றறாறறிப்

 �றறியார் ்ைலைது அரண். 

9. முவ�முகத்து மாறறலர் ைாய விவ�முகத்து

 வீ்றயதி மாண்்டது அரண். 

10. எவ�மாட்சித்து ஆகியக் கண்ணும் விவ�மாட்சி

 இலலார்கண் இலலது அரண்.
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98. சபேருதம

1. ஒளிஒருைறகு உளை ்ைறுக்வக இளிஒருைறகு

 அஃதுஇறந்து ைாழ்தும் எ�ல. 

2. பிறப்்�ாக்கும் எலலா உயிர்க்கும் சிறப்்�ாவ்ைா

 ்ைய்தாழில வைறறுவம யான். 

3. வமலிருந்தும் வமலலலார் வமலலலர் கீழிருந்தும்

 கீழலலார் கீழல லைர். 

4. ஒருவம மகளிவர வ�ாலப் ்�ருவமயும்

 தன்வ�த்தான் ்காண்டுஒழுகின் உண்டு. 

5. ்�ருவம உவ்டயைர் ஆறறுைார் ஆறறின்

 அருவம உவ்டய ்ையல.

6. சிறியார் உைர்சசியுள இலவல ்�ரியாவரப்

 வ�ணிக்்காள வைம்என்னும் வநொக்கு. 

7. இறப்வ� புரிந்த ்தாழிறறாம் சிறப்பும்தான்

 சீரல லைர்கண் �டின். 

8. �ணியுமாம் என்றும் ்�ருவம சிறுவம

 அணியுமாம் தன்வ� வியந்து.

9. ்�ருவம ்�ருமிதம் இன்வம சிறுவம

 ்�ருமிதம் ஊர்ந்து வி்டல. 

10. அறறம் மவறக்கும் ்�ருவம சிறுவமதான்

 குறறவம கூறி விடும்.

வொனபுகழ வள்ளுவரின அறக்கருத்துகள் �ொைவரிைம் மசனறு தசர தவணடும். 
அ�னவழி நனமனறிப பைணபுகள் �ொைவரி்ைதய வளர தவணடும் எனற தநொக்கில் 
திருக்குறளின 150 பைொக்கள் தசரக்கபபைட்டுள்ளன.

 �ொைவரகள் எளிதில் பைடித்துப மபைொருள் புரி்நதுமகொள்வ�றகு ஏறறவ்கயில் 
குறட்பைொக்களின சீரகள் பிரித்துத் �ரபபைட்டுள்ளன; அலகிடுவ�றகொக அல்ல.

திருக்கு்றள் ்கருத்து்கதை 

மொைைர்்களிதை்ய பேரபபுைதற்கொன ைழி்கொடடுதல்்கள்

Ø நொள்த�ொறும் வழிபைொட்டுக் கூட்ைத்தில் திருக்குற்ளப மபைொருளுைன கூறலொம். 
Ø வகுபபு வொரியொகத் திருக்குறள் ஒபபுவித்�ல் தபைொட்டி நைத்�லொம். 
Ø இலக்கிய �னறக் கூட்ைஙகளில் குறட்பைொக்கள் ம�ொைரபைொன க்�க்ளக் கூறலொம். 
Ø திருக்குறள் கருத்துக்ள விளக்கும் நொைகஙக்ள நைத்�ச் மசய்யலொம்.
Ø திருக்குறள் கருத்துக்ள விளக்கும் ஓவியப தபைொட்டி்ய நைத்�லொம்.
Ø குறட்பைொக்கள் ம�ொைரபைொன வினொக்க்ளத் ம�ொகுத்து வினொடி வினொ நைத்�லொம்.
Ø சொனதறொர வொழவில் நிகழ்ந� சு்வயொன நிகழச்சிகள் மூலம் திருக்குறள் கருத்துக்ள 

விளக்கலொம்.
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ஆ்லொ�தனக் குழு

முலனேர் நகா. அருள முருேன
இ்ை இயக்குநர, 
ஒருஙகி்ை்ந� பைள்ளிக் கல்வி, மசன்ன. 

முலனேர் இரகாம. ேகாண்டுரஙேன
இ்ை இயக்குநர, (பைணிநி்றவு),
�ொநிலக் கல்வியியல் ஆரொய்ச்சி �றறும் பையிறசி நிறுவனம்,
மசன்ன.

்மலொயைொைர் குழு

முலனேர் சேகான. குமகார்
இ்ை இயக்குநர,
�ொநிலக் கல்வியியல் ஆரொய்ச்சி �றறும் பையிறசி நிறுவனம்,
மசன்ன.

திருமதி ஏ.எஸ். ேத்மகாேதி
எழுத்�ொளர, மசன்ன.

முலனேர் து. ேகை�மூர்த்தி
மு�ன்�க்கல்வி அலுவலர, தசலம் �ொவட்ைம்.

முலனேர் பூந்துறையகான இரத்தினமூர்த்தி
முதுநி்ல ஆசிரியர (பைணி நி்றவு), 
கள்ளிபபைட்டி, ஈதரொடு �ொவட்ைம்.

பேொை ைல்லுநர் குழு

முலனேர்  ே. ேல்ேனகா
இ்ைபதபைரொசிரியர, 
பைொரதி �களிர கல்லூரி (�னனொட்சி), பைொரிமு்ன,  மசன்ன.

முலனேர்  சு. தகாமலரப்ேகாண்டியன
உ�விப தபைரொசிரியர, 
உலகத் �மிழொரொய்ச்சி நிறுவனம், மசன்ன.  

ஏழாம் வகுப்பு  -  தமிழ் 

ஆக்கம்

்கன் ைறறும் வடிவனைப்புககுழு

ஓவியம் மறறும் ஒளிபபேைம் 
திரு ே.த. ேகாந்திரகாஜன
ஆய்வு வள்�யர, �மிழ இ்ையக் கல்விக் கழகம், மசன்ன.

திரு. கே. புேகைந்தி
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, அரசு த�ல்நி்லப பைள்ளி, கரம்பைக்குடி,  
புதுக்தகொட்்ை  �ொவட்ைம்.

திரு. அ. கஜம்ஸ்ேகாண்ட
ஓவிய ஆசிரியர,  அரசு ஆணகள் த�ல்நி்லப பைள்ளி,  அற்ந�ொஙகி,  
புதுக்தகொட்்ை  �ொவட்ைம்.

திரு. சி. சதயகேந்திரன
ஓவிய ஆசிரியர, அரசு உயர நி்லப பைள்ளி,  �ொஙகுளம்,  
�து்ர �ொவட்ைம்.

திரு. ேகா. தனஸ் தீே்க  ரகாஜன, ஓவியர்
திரு. ேகா. ந்ளன நகானசி ரகாஜன,  ஓவியர்

பேக்்க ைடிைதமபபேொைர்

ேலையேைம் ேகா. இரகாமநகாதன
மசன்ன.

தரக் ்கடடுபபேொடு

திரு. இரகா. மகனகாேர்
திரு. கே.�கா. ஜகாண்ஸ்மித்

அடதைபபேைம் 

திரு. ேதிர் ஆறுமுேம்

ஒருஙகிதைபபு

திரு. ரகமஷ் முனி�காமி

பேொைநூலொசிரியர் குழு

திரு. மு. க�ேரன
விரிவு்ரயொளர, �ொவட்ை ஆசிரியர கல்வி  �றறும் பையிறசி நிறுவனம், 
மபைரு்நது்ற, ஈதரொடு �ொவட்ைம்.

திரு. நி. சிே்ககுமகார்
விரிவு்ரயொளர, �ொவட்ை ஆசிரியர கல்வி �றறும் பையிறசி நிறுவனம், 
குமுளூர,  திருச்சி �ொவட்ைம்.

திரு. கு. �ம்ேந்தம்
முதுநி்ல ஆசிரியர (பைணிநி்றவு) 
டி.ஆர.பி.சி.சி.சி. இ்நது த�ல்நி்லப பைள்ளி, திருவள்ளூர.

திரு. சிே. முரளி
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, தஜ.எப.த�ல்நி்லப பைள்ளி, புலிவலம், 
திருச்சி �ொவட்ைம்.

திரு. த. ஜீேகானந்தம்
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, ஊரொட்சி ஒனறிய நடுநி்லப பைள்ளி, 
அட்ைபபைட்டி, மகொட்ைொம்பைட்டி ஒனறியம்,  �து்ர �ொவட்ைம்.

முலனேர் ே. சமயயப்ேன
ஆசிரியப பையிறறுநர, வட்ைொர வள்�யம், பைவொனிசொகர, 
ஈதரொடு �ொவட்ைம்.

திருமதி நகா. ஜகானகி
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, அரசு  மபைணகள் த�ல்நி்லப பைள்ளி, 
சினனத்�ைொகம், தகொ்வ �ொவட்ைம்.

திரு. சே. ேகாைமுருேன
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, அரசு த�ல்நி்லப பைள்ளி,  ஆரம்பைொக்கம், 
திருவள்ளூர �ொவட்ைம்.

திருமதி ே. ச�ந்தில் குமகாரி
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, ஊரொட்சி ஒனறிய நடுநி்லப பைள்ளி, 
மு�ல்்�ல், கூைலூர, நீலகிரி �ொவட்ைம்.

திரு. ே. சிேகுமகார்
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, அரசு த�ல்நி்லப பைள்ளி, ஏலொக்குறிச்சி, 
அரியலூர �ொவட்ைம்.

திரு. ம. மீனகாடசி சுந்தரம்
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, அரசு த�ல்நி்லப பைள்ளி, சருகுவ்லயபைட்டி, 
�து்ர �ொவட்ைம்.

திரு. மகா. ேைனி
�்ல்� ஆசிரியர, ஊரொட்சி ஒனறிய நடுநி்லப பைள்ளி, 
சினனபபைள்ளத்தூர, மபைனனொகரம், �ரு�புரி �ொவட்ைம்.

திரு. கே. ச�ந்தில்சிேகுமகார்
பைட்ை�ொரிஆசிரியர, அரசு உயரநி்லப பைள்ளி, மபைொட்ைல்புதூர,
திருமநல்தவலி �ொவட்ைம்.

திரு. கஜ. ஆகரகா்கய சடகாமினி்கரகாஜ்
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, கொர�ல் த�ல்நி்லப பைள்ளி, நொகரதகொவில், 
கனனியொகு�ரி �ொவட்ைம்.

பேொைநூல் ஒருங்கினணப்பு

முலனேர் மு. தீேகாஞ்சி
து்ை இயக்குநர, 
�ொநிலக் கல்வியியல் ஆரொய்ச்சி �றறும் பையிறசி நிறுவனம், மசன்ன.

திருமதி  மு. ச�ல்வி
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, அரசு உயர நி்லப பைள்ளி, தசரி,  
கொதவரிபபைொக்கம் ஒனறியம், தவலூர �ொவட்ைம்.

விதரவுக் குறியீடு ்மலொண்தமக் குழு 

திரு. இரகா. சஜேநகாதன
இ்ைநி்ல ஆசிரியர, ஊரொட்சி ஒனறிய நடுநி்லப பைள்ளி,
கதைசபுரம்- தபைொளூர, 
திருவணைொ�்ல �ொவட்ைம். 

திரு. ந. சஜேன
பைட்ை�ொரி ஆசிரியர, அரசு ஆணகள் த�ல்நி்லப பைள்ளி, 
உத்திரத�ரூர, கொஞசிபுரம்.

திருமதி ஆ. கதவி சஜஸிந்தகா
அரசு உயரநி்லப பைள்ளி, என.எம். தகொவில், தவலூர.

இ்நநூல் 80 GSM த�பலித்த�ொ �ொளில் அச்சிைபபைட்டுள்ளது. 
ஆபமசட் மு்றயில் அச்சிட்தைொர ;
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