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Message

I

n our quest to improve the imperatives and sustainability of Tamil Education, the
South African Tamil Federation Education Board, the International Movement for
Tamil Culture, the South African Tamil Teacher’s Association & the Honourable
Dr.Poonaviakko - Vice Chancellor of Bharath University, Chennai has invested serious
time, resources, commitment and placed major emphasis and awareness in the development
of our Tamil Language in our diverse and multicultural society.
It is indeed, not only an exciting chapter and distinction in the history of the
South African Tamil Federation, but it is also an absolute breakthrough for
Tamil Education in the publication and issue of a formal set of prescribed Tamil
Language Text Books - Grades 1-12 through the National Teaching Curriculum and
South African Department of Education - this educational measure and advancement,
is an achievement and a progressive milestone Praiseworthy of the development &
investment undertaken by the South African Tamil Federation Education Board, the
International Movement for Tamil Culture, the South African Tamil Teacher’s Association
& the Honnorable Dr.Ponnaviakko - Vice Chancellor of Bharath University, Chennai.

Yours faithfully in National Community Service

Mariemoothu Pillay-Ramya

President South African Tamil Federation 2015-2017
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வாழ்த்துச்செய்தி
தென்னாப்பிரிக்க தமிழ்ப் பேரவை கல்வி குழுமம்,  சர்வதேச (பன்னாட்டு)  
தமிழ் பண்பாடு   இயக்கம், தென்னாப்பிரிக்க தமிழ் ஆசிரியர்கள் சங்கம் மற்றும்
பாரத் பல்கலைக் கழகத்தின் மாண்புமிகு துணைவேந்தர் முனைவர் ப�ொன்னவைக்கோ,
ஆகிய�ோர் தென்னாப்பிரிக்காவின்  பல்வேறுபட்ட பன்முகப்பண்பாட்டு சமுதாயத்தில்
தமிழ் ம�ொழியின் வளர்ச்சிக்காக விழிப்புணர்வைத் தூண்டும் வகையில் தங்களது
சீரிய நேரத்தையும்
அறிவாதாரங்களையும்,
மிகுந்த 
ஈடுபாட்டுடன் 
அர்ப்பணித்துள்ளனர்.  
உண்மையில், தமிழ்க் கல்விக்காக  ஒன்று முதல் பன்னிரெண்டாம்
வகுப்புகளுக்கான  முறையான பாட  புத்தகங்களை தேசியக்கல்வி பாடத்திட்டம்
மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க கல்வித் துறை வாயிலாக பதிப்பித்து வெளியிடப்படுவது,
தென்னாப்பிரிக்க தமிழ்ப் பேரவை வரலாற்றில், இது ஒரு உணர்ச்சிமிக்க உயர்ந்த 
சிறப்புடைய அத்தியாயம் மட்டுமல்ல, இது ஒரு முழுமையான  திருப்புமுனையும்
என்றே கூறலாம்.
இந்தக் கல்வி ஏற்பாடும் முன்னேற்றமும்  தென்னாப்பிரிக்க தமிழ் பேரவைக் 
கல்வி குழுமம்,  சர்வதேச தமிழ்ப் பண்பாட்டு  இயக்கம், தென்னாப்பிரிக்க தமிழ்
ஆசிரியர்கள் சங்கம்   மற்றும் மாண்புமிகு பாரத் பலகலைகழக  துணைவேந்தர் 
முனைவர் ப�ொன்னவைக்கோ   ஆகிய�ோரின் பெரும் சாதனை  என்றும்
ப�ோற்றுதலுக்குரிய வளர்ச்சிக்கான ஒரு மைல்கல்  என்றும் கூறலாம்.   
தங்கள் உண்மையுள்ள தேசியச் சமூக சேவைக்காக 

மாரிமுத்து பிள்ளை - ராமய்யா

தலைவர், தென்னாப்பிரிக்க தமிழ் பேரவை 2015-17.   
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D

uring the process of the graduation of the SA Teachers Diploma which was
conducted by SRM university in 2014 was decided that we undertake a programme
to have text books in Tamil to be implemented at out Tamil School for Grades 1 to
12 South Africa.

This venture was underaken after i had discussed with Dr.Ganas Murugan the
chairperson of the SA Tamil Education Board together with Dr.AM Pillay Chairperson
of the SA Tamil Teachers Association and Saiva Pulavar Mr.Kisten Chinappan of the
IMTC - Tamil Education.
I engaged with Sir Dr.Ponnavaikko the Vice Chacellor of Bharath University to
assist us to accomplish this programme, he humble agreed and engaged with the Tamil
Professors in India to prepare the text books to suit the SA situation.

In February 2017 I travelled with Tamil Teachers and member of our executive
to Bharath University to evaluate and correct the draft textbooks which were successfully
completed.
This is a milestone in the history of SA Tamil Education and i pray that the
future generations will appreciate these text books which is wholly in Tamil in South
Africa.
I am grateful to the following persons in assisting me in this venture: Sir
Dr.Ponnavikko Vice Chancellor Bharath University, Dr.PK.Maistry, Siaiva Pulavar
Kisten Chinappan, Dr.Ganas Murugan, Dr.AM.Pillay, Ms.Mala Lutchmanan, Ms.
Dharmie Muttukumarasamy, Mr.Gopal Govender, Mr.Suresh Babbo, Mr.DK.Dorsamy,
MR.Jay Naidoo, Shri Poovendran, Ms.Malar Munian, Ms.Mogie Moodley, Ms.
Shanmugam Ganas, The South African Tamil Federation and the International Movement
for Tamil Culture and its Executive.

Dr.Mickey Chetty

D.Lit (HON CAUSA)
President - International Movement for Temil Culture SA
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வாழ்த்துச்செய்தி
எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலை கழகம் 2014-ஆம் ஆண்டு நடத்திய தென் ஆப்பிரிக்க
ஆசிரியர்கள் பட்டயம் வழங்கும் பட்டமளிப்பு
விழா நடந்தப�ோழ்து,
தென்னாப்பிரிக்காவிலுள்ள தமிழ்ப் பள்ளிகளில், முதல் நிலையிலிருந்து 12-ஆம்
நிலை வரைக்கான  தமிழ்ப் பாட நூல்களைத் த�ொகுத்து, அதனை நடைமுறைப்படுத்த 
ஒரு திட்டம் வகுக்க வேண்டுமென முடிவெடுக்கப்பட்டது.
இந்தத் துணிகர முடிவு தென்னாப்பிரிக்க தமிழ் கல்வி குழுமத் தலைவர் 
முனைவர் கணேஷ் முருகன் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ் ஆசிரியர்கள்  சங்கத்
தலைவர் முனைவர் ஏ. எம். பிள்ளை,  IMTC - தமிழ்க் கல்வி சைவப் புலவர்,
திரு. கிஸ்டன்  சின்னப்பன்  ஆகிய�ோரிடம் விவாதித்து கலந்தால�ோசனை செய்த 
பின்னரே எடுக்கப்பட்டது.
இந்தத் திட்டத்தை  நிறைவேற்றும் ப�ொருட்டு,   தென்னாப்பிரிக்கச்
சூழ்நிலைக் கேற்ப, இந்தியாவில் உள்ள தமிழ்ப்   பேராசிரியர்களைக் க�ொண்டு
பாட  நூல்களைத் தயாரிக்க உதவுமாறு நான்  விடுத்த க�ோரிக்கையை பாரத்
பல்கலைகழக  துணை வேந்தர்  முனைவர்  மு.ப�ொன்னவைக்கோ  அவர்கள்
கனிவுடன் ஏற்று அதன்படி தமிழ்ப் பேராசிரியர்களை ஈடுபடுத்திச் செயல்பட்டார்.
சென்னையில் பாட ஆசிரியர்க்குழு எழுதும் பாடப்பொருள்கள் தென்னாப்பிரிக்கச்
சூழ்நிலைக் கேற்ப  உள்ளனவா  என்று ஆய்வு செய்யவும், பாட  நூல்களில்
வேண்டிய திருத்தம் செய்யவும், மதிப்பீடு செய்யவும், நான்  தென்னாப்பிரிக்கத்
தமிழ் ஆசிரியர்கள் மற்றும் நமது செயற்குழு உறுப்பினர்களுடன், 2017-ஆம் ஆண்டு
பிப்ரவரி மாதம்,  பாரத் பல்கலை கழகத்திற்குச் சென்றேன். அந்தப் பணி
வெற்றிகரமாக முடிந்தது.                 
தென்னாப்பிரிக்க தமிழ்க் கல்வி வரலாற்றில் இது ஒரு மைல்கல் சாதனை.  
வருங்கால தலைமுறையினர், முழுவதும் தமிழில் எழுதப்பட்டுள்ள  இந்தப் பாட 

vi

நிலை 12

வாழ்த்துச்செய்தி

நூல்களை வரவேற்று, பாராட்டி தென்னாப்பிரிக்க்காவில் தமிழைப் பரப்ப வேண்டும்
என்று பிரார்த்திக்கிறேன்.
இந்தத் துணிகரமான  முயற்சிக்கு ஆதரவளித்து உதவிய பாரத் பல்கலை
கழகத் துணை வேந்தர்  முனைவர்  சர். மு.ப�ொன்னைவக்கோ, முனைவர்  பி.கே.
மைஸ்திரி,  சைவப் புலவர் கிஸ்டன்  சின்னப்பன்,  முனைவர் கணேஷ் முருகன்,
முனைவர்  ஏ.எம். பிள்ளை,   திருமதி. மாலா லட்சுமணன், திருமதி தர்மி

முத்துக்குமாரசாமி, திரு. க�ோபால் கவுண்டர்,  திரு. சுரேஷ் பாபு,  திரு. எம். கே.
துரைசாமி, திரு. ஜெய் நாயுடு, திரு. பூவேந்திரன், திருமதி மலர் முனியன், திருமதி
மூகி மூட்லே, திருமதி. சண்முகம் கணேஷ், தென்னாப்பிரிக்க தமிழ்ப் பேரவை மற்றும்
பன்னாட்டு தமிழ்ப் பண்பாட்டு இயக்கம், அதன்  உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும்
நான் நன்றிக் கடமைப்பட்டுள்ளேன்.

முனைவர் மிக்கி செட்டி, D.LIT (HON. CAUSA)                                                       

தலைவர், பன்னாட்டு தமிழ் பண்பாடு இயக்கம்,
தென்னாப்பிரிக்கா     
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முன்னுரை
முனைவர் சர் மு.ப�ொன்னவைக்கோ

துணைவேந்தர், பாரத் பல்கலைக்கழகம்,
சென்னை, தமிழ் நாடு, இந்தியா

முன்னுரை
இந்தப் புத்தகங்கள், தென்னாப்பிரிக்க பள்ளிகளின் ஒன்று முதல்
பன்னிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்காக, தமிழகப் பள்ளிகளுக்கும் தமிழ் இணையப்
பல்கலைக் கழகத்திற்கும் தமிழ்ப் புத்தகங்கள் எழுதிய ஆழ்ந்த அறிவும் 30
ஆண்டுகளுக்கும் மேலான நீண்ட அனுபவமும் க�ொண்ட தமிழ் ஆசிரியர்களால்
எழுதப்பட்ட எளிய இனிய நூல்களாகும். இப்புத்தகங்கள், தமிழ் இரண்டாம்
ம�ொழியாக பேச்சு வழக்குச் சூழல் இல்லாத நாடுகளில் வசிக்கும் குழந்தைகளின்
தமிழ்க் கல்விக்குப் ப�ொறுத்தமானவை. ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்புகளுக்கான
பாடங்கள் கேட்டுக்கற்றல், பேசிக்கற்றல், படித்துக்கற்றல, எழுதிக்கற்றல் ஆகிய
நான்கு கற்றல் தூண்களை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு எழுதப்பட்டுள்ளன. மேல்
வகுப்புகளுக்கான புத்தகங்களின் தரம் படிப்படியாக உயர்த்தி எழுதப்பட்டுள்ளன.
நானகாம் ஐந்தாம் வகுப்பு புத்தகங்களுடன் துணைப்பாட நூல்களும் எழுதி
வழங்கப்பட்டுள்ளன. எல்லா வகுப்புப் புத்தகங்களுக்கும் பயிற்சி நூல்கள் தனியாக
அச்சிட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளன. புத்தகங்கள் அடுத்துவரும் மாணவர்களுக்கு
நலுங்காமல் பயன்பட இவ்வாறு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர்கள் சிறப்பாக
பாடங்களை
நடத்துவதற்கு
ஏதுவாக
ஆசிரியக்கையேடுகள்
எழுதப்பட்டு
வழங்கப்பட்டுள்ளன..
உலகத்தமிழ் பண்பாட்டு இயக்கத்தின் தென்னாப்பிரிக்கக் கிளைத் தலைவர்
முனைவர் மிக்கிச்செட்டி அவர்களின் வேண்டுக�ோளை பாரத் பல்கலைக்கழகத்தின்
துணைவேந்தர்
என்ற
முறையில்
ஏற்று,
முனைவர்
இ..க�ோமதிநாயகம்,
திருமதி ப.சித்ரகலா, திருமதி சு.வசந்தா, புலவர் இ.சீனிவாசன் ஆகிய�ோர் அடங்கிய
நூலாசிரியர் குழுவை எனது தலைமையில் அமைத்து, தென்னாப்பிரிக்கப்
பள்ளிகளுக்கு, ஒன்று முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்குத் தேவையான
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முன்னுரை
தமிழகப் பாடப் புத்தகங்களைத் த�ொகுத்தமைத்து பாடங்களை எழுதும் முயற்சியில்
உருவானவையே இந்தப் புத்தகங்கள்.
தென்னாப்பிரிக்கா, மரூசியஸ், ரீயூனியன்  ப�ோன்ற நாடுகளில் வாழும்
அயலகத்தமிழர்கள் சைவ வழிபாடுகளை தமிழில் பாடுவார்கள் ஆனால் தமிழில்
எழுதப்படிக்கத் தெரியாது என்பதை  அறிந்திருந்தேன். இந்த  நிலையைப்போக்க

ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்று நீண்ட நாட்களாகக் கனவு கண்டு
க�ொண்டிருந்தேன். இந்நிலையில் அயலகத்தமிழ்களின் தமிழ்க்கல்வித் தேவைகளை 
நிறைவு செய்யும் ந�ோக்கத்தோடு தமிழக அரசு, தமிழ் இணையப் பல்கலைக்கழகம்
ஒன்றை 2000-ஆம் ஆண்டு அமைத்தது. அதன் முதல் இயக்குநாராக துணைவேந்தர் 
நிலையில் நியமிக்கப்பட்டேன். அயலகத்தமிழர்கள் தமிழ் ம�ொழி, தமிழர் கலை,
வரலாறு, பண்பாடு ஆகியவற்றை இணையவழிக் கற்றறியத் தேவையான இணைய
தளத்தை  அமைத்து, தமிழ் அறிஞர்கள், இணையதள வல்லுநர்கள் ஆகிய�ோர் 
துணைய�ோடு இணையதளத்தில் மழலைக்கல்வி, பட்டயம் மற்றும் பட்டக் 
கல்வியையும் 2,00,000 பக்கங்களைக்கொண்ட தமிழ் இலக்கியங்களும், 125
க�ோயில்களின் ஒளிப்படக்காட்சிகளும், தமிழ்ப்பண்பாட்டு நிகழ்ச்சிகளும் அடங்கிய
மின்னூலகம் ப�ோன்றவற்றை இணைய தளத்தில் வடிவமைத்து அயலகத் தமிழர்களின்  
பயன்பாட்டிற்காக  வழங்கினேன்.    
இத்தருணத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து முனைவர்  வி.க�ோவிந்தசாமி
படையாச்சி,
திரு
பூ.உலகநாதன்  பிள்ளை  ஆகிய
இருவரும் தங்கள்
துணைவியார்களுடன் தமிழ் இணையப் பல்கலைக்கழகத்தில் என்னைச் சந்திக்க
வந்தனர். அவர்களுக்கு தமிழ் இணையப் பல்கலைக் கழகத்தின் இணைய தளத்தில்
வழங்கியிருந்த பாடப் ப�ொருள்களைக் காட்டினேன். அவற்றைப்பார்த்து மிகவும்
வியப்படைந்தார்கள். இதையல்லவா  எதிர்பார்த்து நாங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும்
காத்திருந்தோம் என்று வியந்து கூறினார்கள். உடனே நான்  தென்னாப்பிரிக்கா 
வந்து இதுபற்றி தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழர்களுக்குத் தெரிவிக்கவேண்டும் என்று
கேட்டுக்கொண்டார்கள். அவர்கள் அழைப்பை ஏற்று நானும் என் துணைவியாரும்
2002-ஆம் ஆண்டு பிப்பிரவரி மாதம், தென்னாப்பிரிக்காவில் தமிழ் இணையப்
பல்கலைக் கழகத்தின் த�ொடர்பு மையங்களைத் த�ொடங்கி அங்கு தென்னாப்பிரிக்கத்
தமிழர்களுக்குத் தமிழ் இணையப் பல்கலைக் கழகத்தின் பாடதிட்டங்களை அறிமுகப்
படுத்துவதற்காகச் சென்றோம்.
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முன்னுரை
தென்னாப்பிரிக்கா சென்றவுடன்  அங்குள்ள சைவக் க�ோயில்களுக்குச்
சென்றோம். அங்கு அனைவரும் தேவார திருவாசகப் பாடல்களை நன்றாகப் பாடக் 
கேட்டோம். ஆனால் அவர்களால் அப்பாடல்களை தமிழில் படிக்கத்தெரியாது
என்பதைத் தெரிந்துக�ொண்டோம். எனவே தமிழ் இணையப் பல்கலைக் கழகத்தின் 
பாடதிட்டங்களை  அறிமுகப் படுத்துவதற்கு இதுவே நல்ல வாய்ப்பு எனக்கருதி,
தமிழ் இணையப் பல்கலைக் கழகத்தின் த�ொடர்பு மையங்களைத் த�ொடங்குவதற்குத்
தேவையான கணிப்பொறியும் இணைய வசதியும் இருக்கின்றதா  எனத்தேடத்
த�ொடங்கினேன். அப்பொழுது முனைவர் மிக்கிச்செட்டி அவர்களைச் சந்தித்தேன்.
ஜ�ோஹனஸ்பர்க்கில் உள்ள  அவரது பள்ளியில் கணிப்பொறிகள் உள்ளதாக 
அறிந்தேன். ஆனால் அங்கு இணைய வசதி இல்லை எனத் தெரியவந்தது. பிறகு
மிக்கிச்செட்டி அவர்கள் எங்களை டர்பன், ப�ோர்ட் எலிசபத், ஆகிய இடங்களுக்கு
அழைத்துச் சென்றார்கள். சென்ற இடங்களிலெல்லாம பல கல்வியாளர்களையும்,
தமிழ் ஆர்வலர்களையும் சந்தித்தேன். அவர்கள் உள்ளத்தில்  தமிழ் இணையப்
பல்கலைக் கழகத்தின் பாடதிட்டங்கள் மூலம் எப்படி அவர்களது நீண்டநாள்
கனவாகிய   தென்னாப்பிரிக்க இளைஞர்களை தமிழ் அறிந்த தமிழ் மக்களாக 
வளர்க்கமுடியும் என்னும் திட்டங்களை விதைத்தேன். அது உலகத்தமிழ் பண்பாட்டு
இயக்கத்தின்  தென்னாப்பிரிக்கக்  கிளைத் தலைவராகிய முனைவர்  மிக்கிச்செட்டி,
பண்பாட்டு இயக்கத்தின் பிற உறுப்பனர்களின், பிற தமிழ் ஆர்வலர்கள் ஆகிய�ோரின்  
சிந்தனைகளை கடந்த 10 அல்லது 12 ஆண்டுகளாகத் தூண்டி விட்டுக்கொண்டிருக்க
வேண்டும். அதன்  விளைவே  இன்று தென்னாப்பிரிக்காவில் தமிழ்க்கல்வி
மலர்ந்துள்ளமைக்குக் காரணம் எனலாம்.

தென்னாப்பிரிக்காவின் தமிழ்ச் சமுதாயத்திற்காக 25 ஆண்டுகளாக பாடுபட்டு
வரும் தமிழ்க் க�ொடையாளி மிக்கிச்செட்டி அவர்கள் 1988-ஆம் ஆண்டிலேயே 
க�ௌடங்கு மாநிலத்தின்  எல்லாப் பகுதிகளிலும் தமிழ் வகுப்புகளை  அறிமுகப்
படுத்தினார். மிக்கிச்செட்டி அவர்கள் 2006-ஆம் ஆண்டில் தேசிய பாடதிட்டத்தில்  
கீழை நாட்டு ம�ொழிப்பகுதியில் காரணமாக இருந்தார். இந்நிலையில் பள்ளிகளில்
தமிழ்க்கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில்
தமிழில் பட்டம�ோ பட்டயம�ோ பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற  ஒரு சட்டத்தைக் 
க�ொண்டுவந்தது. இதற்குத் தீர்வு காண  மிக்கிச்செட்டி அவர்கள் SRM
பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக இருந்த என்னிடம் வந்து உதவி கேட்டார்கள்.
அவரது வேண்டுக�ோளை  ஏற்று   உலகத்தமிழ் பண்பாட்டு
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இயக்கத்தின் 

முன்னுரை
தென்னாப்பிரிக்கக்  கிளையுடன்  புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துக�ொண்டு SRM
பல்கலைக்கழகம் அயலகத்தமிழாரியர் பட்டயப்படிப்பிற்கான பாடதிட்டங்களை 
வடிவமைத்து பாடங்களையும் எழுதி 2014-ஆம் ஆண்டு வகுப்புகள் த�ொடங்கப்பட்டன.
60
தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்
மாணவர்கள் பாடத்திட்டத்தில் சேர்ந்து
பயிலத்தொடங்கினர்.
SRM பல்கலைக் கழகத்திலிருந்து
ஆசிரியர்கள்
தென்னாப்பிரிக்கா சென்று பாடங்களை கற்பித்து வந்தனர். 60 மாணவர்களில் 47
பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர். அவர்களுக்கு 2015-ஆம் ஆண்டு மார்ச்சு மாதம் டர்பனில்
பட்டயங்கள் வழங்கப்பட்டன.
தென்னாப்பிரிக்காவில் தமிழ் இரண்டாம் ம�ொழியாகச் சேர்க்கப்பட்ட
நிலையில் ஆசிரியர்களும் தேர்வு செய்யப்பட்ட பிறகு ஒன்று முதல் பன்னிரெண்டாம்
வகுப்புகளில் மாணவர்கள் படிப்பதற்குத் தேவையான  புத்தகங்கள் இல்லாத 
சூழ்நிலை நிலவியது. இதைத்தீர்க்க முனைவர்  மிக்கிச்செட்டி அவர்கள் என்னை 
சந்தித்து ஒன்று முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கான பாடதிட்டங்களைத்தீட்டி,
பாடங்களை  எழுதி புத்தகமாக  அச்சிட்டு வழங்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார்கள்.
அவரது வேண்டுக�ோளை  ஏற்று ஆழ்ந்த  அறிவும் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான 
நீண்ட அனுபவமும் க�ொண்ட தமிழ் ஆசிரியர்களால்  எழுதப்பட்ட பாட நூல்களே 
இந்தப் புத்தகங்கள். இந்தப் புத்தகங்களில் உள்ள பாடங்கள் தென்னாப்பிரிக்கச்
சூழலுக்கு ஏற்றவையாக  உள்ளனனவா  என்பதை  தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்
ஆசிரியர்களான  முனைவர் கனேஷ் முருகன், முனைவர்  ஏ.எம்.பிள்ளை, சைவ 
புலவர், திரு கிஸ்டன், திருமதி தரும குமாரி ஆகிய�ோர் சரிபார்த்து வழங்கியுள்ளனர்.
இந்தப் புத்தகங்களில் உள்ள பாடப்பொருள்கள்  தென்னாப்பிரிக்க உள்நாட்டு
நிலமைகள், சுற்றுப்புற  சூழல், சமுதாயம் மற்றும் அரசியல் அமைப்புகளுக்கு
ஏற்றவையாக எல்லா வழிகளிலும் முழு கவனத்தோடு சரிபார்க்கப்பட்டு மாணவர்கள்
எளிதாகப் புரிந்துக�ொண்டு படிக்கும் அளவிற்கு மிகச்சிறப்பாக எழுதப்பட்டுள்ளன.
இந்தப் புத்தகங்கள் தென்னாப்பிரிக்க மாணவர்கள் தமிழ் ம�ொழியை நன்றாகப்
பயின்று நல்ல தமிழ்க்  குடிமகன்களாக பெருமையுடன் வாழ நல்ல கருவூலமாக 
இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன்.   

முனைவர் மு.ப�ொன்னவைக்கோ
ஆசிரியக் குழுத்தலைவர்
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Foreword

T

hese Tamil text Books for the Standards 1st to 12th of South African Schools are
the outcome of the services of dedicated, highly knowledgeable and well experienced
the teachers with for over 30 years of experience in writing Tamil books for the schools
in Tamil Nadu and for the Tamil Virtual University. These books are meant for the
students living in the non Tamil speaking environment. The lessons particularly for
standards 1st to 5th are based on the core components of learning such as learning
through hearing, learning through speeking, learning through reading and learning
through writing. The standard is gradually increased for the books of higher standards.
Non-detailed books are introduced for 4th and 5th standards. Exercise books for each
standard are designed and printed separately so that the main book can be preserved for
a long period. Separate teacher manuals are developed and printed as a guide to the
teacher to teach effectively.
Accepting the request of Dr.Mickey Chetty, President of the International
Movement for Tamil Culture, South Africa, a benevolent Tamil Devotee of South
Africa, I as the Vice-Chancellor of Bharath University accepted the responsibility of
writing These Tamil Books for Standards 1st to 12th of South African Schools, with
the help of a team of Tamil Teachers, including Dr.E.Gomathinayagam, M.A.,M.
Ed.,Ph.D., Mrs.P.Chitrakala, M.A.,M.Ed.,M.Phil., Mrs.S.Vasantha, M.A.,M.Ed. and
Mr.E.Srinivasan, M.A.,M.Ed. under my Chirmanship for the benefit of the Diaspora
Tamil Children in South Africa.
I had known that the Tamils in the countries like South Africa, Mauricious and
Reunion have problems in reading and writing Tamil. This created a long cherished
dream in me to help the Diaspora Tamils to learn Tamil language to speak, read and
write, to learn Tamil history and culture and to reap the benefit of the rich Tamil
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literature. To meet such requirements, the Government of Tamil Nadu established a
Tamil Virtual University (TVU) in 2000, and I was appointed as its founder Director
at the level of Vice-Chancellor. I, then, with a team of committed Tamil scholars and
IT personnel, developed a virtual portal for the Tamil Virtual University, which
included web based courses to learn Tamil from Pre-KG till B,A. degree programs,
along with a large digital library having over 2,00,000 pages of Tamil literature,
dictionaries with search facilities and video galleries of 125 temples and cultural events
for the benefit of the Diaspora Tamils to learn Tamil language, literature, history and
culture.
During this period Dr.V.Govindasamy Padaiyachy and Mr.Poo.Ulaganatham
Pillai of Johannesburg, South Africa visited me at TVA. When they saw the Tamil
learning contents in the TVU website they were excited and said that they were waiting
for such an opportunity for a very long time in their life. They invited me to South
Africa to spread this message among the South African Tamils. Me and my wife visited
South Africa in February 2002 to popularize TVU Programmes and to start TVU Study
Centers in South Africa. When we visited the Sivan temples there we found that the
people could recite the Devaram and Thiruvasagam songs well but could not read the
same in Tamil. It was a shocking message for me. I thought that it was the right time
for me to extend the benefit of TVU website to the South African Tamils to learn
Tamil to read and write. I was looking for computers with internet facilities to set up
the study centers of TVU. Fortunately I met Dr,Mickey Chetty. He owned a school in
Johannesburg. The school had computers , but it did not have internet facility. He took
us around South Africa, covering Durban, Port Elizabeth and Cape Town. I met a
number of academic administrators and Tamil Enthusiasts and seeded in their minds
what TVU can fulfill their long pending desire to see that their South African Youths
grow as true Tamil citizens. This probably would have been working strong in the
minds of Dr.Mickey Chetty, the President and the other members of the International
Movement for Tamil Culture, South Africa and the Tamil Enthusiasts in South Africa
for over 10 to 12 years to realize what has been achieved today.
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Dr,Mickey Chetty, having been serving the Tamil community in South Africa
as a philanthropist for nearly 25 years, he had Introduced Tamil classes in all the regions
in Gauteng province in the year 1988. Dr.Mickey Chetty was responsible  for including
Tamil in the national curriculum as Second language within the eastern languages
section in 2006. The Government brought a rule that those teachers who teach Tamil
in the schools should have qualified with a degree or a diploma in Tamil from a
recognized University. As the President of the International Movement for Tamil
Culture-Africa Region, Dr.Mickey Chetty approached me in SRM University for help.
As the Vice-Chancellor of SRM University, I signed an MoU with the International
Movement for Tamil Culture, Africa Region, and introduced a Diaspora Tamil teachers
diploma course for the South African Tamil Teachers, in which 60 candidates studied
and 47 got graduated in 2015.
Now there arose a need for Tamil Text books for 1st to 12th Standard classes
to teach Tamil in the schools. Dr,Mickey Chetty approached me to develop the
curriculum, syllabus, write the books for al the 12 standards and them printed. I accepted
the responsibility and formed a team of teachers, including Dr.E.Gomathinayagam,
M.A.,M.Ed.,Ph.D., Mrs.P.Chitrakala, M.A.,M.Ed.,M.Phil., Mrs.S.Vasantha, M.A.,M.
Ed. and Mr.E.Srinivasan, M.A.,M.Ed. under my Chairmanship. The teachers have
done an excellent job. The books written by these teachers under my supervision were
vetted by a team of South African Tamil Teachers including, Dr. Ganas Murugan
Dr AM Pillay, Saiva Pulavar, Mr Kisten and Dharma Kumari for validation.
Every care has been taken to see that the contents of the books are localized,
environmentally, socially and politically so that the students will have no difficulty in
understanding the contents and in learning Tamil at ease. I am confident that these
books will be of great treasure for the South African Children to learn Tamil and live
as proud Tamil citizen.

Dr.M.Ponnavaikko

Chairman, Book Committee
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வ.
எண்.

பாடப் ப�ொருள்களும் மாணாக்கர் பெறும்
கற்றல் அடைவுகளும்

இயல்கள்

பாடப்பொருள்

இயல் I

இறை வாழ்த்துகம்பர்

1.

செய்யுள்

2.ம�ொழிவாழ்த்து

2.

உரைநடை

3. “செம்மொழி
   எம்மொழி’’

3.

இலக்கணம்

4. எழுத்திலக்கணம்
(மீள்பார்வை)

-சுத்தானந்த பாரதி
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மாணாக்கர்பெறும்
கற்றல் அடைவுகள்

கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் கூறும்
இறைவன் தன்மைகளை அறிதல்
- பாடல் ஓசை அறிந்து
படித்தல் - கம்பர்,
கம்பராமாயணம் குறிப்புகள் 
அறிதல்.
தமிழ் ம�ொழியின் அருமை 
பெருமைகளை தமிழன்னையின் சிறப்புகளை 
- கவிய�ோகி சுத்தானந்த 
பாரதியின் பாடல் வழிநின்று
உணர்தல் - பாடல்
ஓசையறிந்து படித்தல் கவிஞர்பற்றிய குறிப்பு அறிதல்.

தமிழ்மொழி உயர்மொழிதனிம�ொழி- செம்மொழி-அது
நம்மொழி - தமிழின் இனிமைஇலக்கண இலக்கிய இனிமை 
அறிதல் - பயன்படுத்தல் ச�ொற்களஞ்சியம் பெருகுதல்
தமிழிலுள்ள ஐவகை 
இலக்கணத்துள் 
எழுத்திலக்கணம் பற்றிமுன் 
வகுப்புகளில் கற்றவனவற்றை 
நினைவு கூர்தல்.
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4.

துணைப்பாடம் 5. “உன்னைத்
திருத்திக் க�ொள்’’
(கதை)

5.

ம�ொழிப்பயிற்சி 6. ல-ள-ழ வேறுபாடு மயங்கொலிகள் எனப்படும்
ல-ள-ழ ஒலிவேறுபாடு
உணர்தல் ச�ொற்களஞ்சியம்
பெருகுதல்.

இயல் II

1. புறநானூறு

1.

செய்யுள்

2. குறுந்தொகை

2.

உரைநடை

3. இலக்கிய வரலாறு

3.

இலக்கணம்

ச�ொல்லிலக்கணம்
(மீள்பார்வை)

4.

துணைப்பாடம்

5. சிரித்தது ஏன்?
  (கதை)
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அமைதியாக,
ஆழமாகப்படிக்கும் திறன் 
உணர்தல் - மையக்கருத்துணர் 
திறன் பெருகுதல் - கதைகூறும்
நன்னெறி அறிதல் - பின்பற்றல்.

சங்கஇலக்கியப் பெருமை தமிழர் பண்பாடு-அறிதல்
நூற்குறிப்பு - ஆசிரியர் குறிப்பு
அறிதல் - சான்றோர் 
சான்றோர�ோடு சார்வர் என்னும்
வாழ்வியல் நெறியுணர்தல் -  
பின்பற்றுதல்.

அக இலக்கியமான குறுந்தொகை 
காட்டும் அன்பு நெறி அறிதல் பின்பற்றுதல் - நூற்குறிப்பு,
ஆசிரியர் குறிப்பு அறிதல்
தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றுச்
சுருக்கம் அறிதல் - சங்ககால
இலக்கியம் முதல் - பக்தி
இலக்கியங்கள் - இக்கால
இலக்கியங்கள் பற்றி அறிதல்
- ச�ொற்களஞ்சியம் பெருகுதல்

தமிழ் இலக்கண வகையுள் 
ச�ொல்லிலக்கணம் பற்றிக் 
கற்றனவற்றை நினைவு கூர்தல்.

படித்தல் திறன் வளர்த்தல் கதைகூறும் மையக்கருத்து அறிதல்
- படைப்பாற்றல் சிந்தனை 
பெறுதல்.
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அகப்பொருள் - புறப்பொருள் 
இலக்கண நுட்பங்கள் அறிதல் பயன்படுத்துதல்.
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ம�ொழிப்பயிற்சி
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மயங்கொலிகள் வேறுபாடு
அறிதல் - பிழைகளின்றி ஒலிக்க,
எழுதுதல் திறன் வளர்தல்.
ச�ொற்களஞ்சியம் பெருகுதல்.

பட்டுக் க�ோட்டைக் கல்யாண
சுந்தரம் காட்டும் வாழ்வியல்
நெறிகள் அறிதல் - பின்பற்றல் பாடலை இசையுடன் பாடுதல்
திறன் பெறுதல்.
தமிழறிஞர் வ.சுப.மாணிக்கம்
அவர்கள் காட்டும் வாழ்வியல்
நெறி உணர்தல் - பின்பற்றுதல்

குமரப்பருவத்து மாணவர்கள் 
பின்பற்ற வேண்டிய அறநெறி
உணர்தல் - பின்பற்றல், கடிதம்
எழுதும் முறை அறிதல்.

படிக்கும் திறன் வளர்தல் மையக் கருத்துணர் ஆற்றல்
வளர்தல் - வாழ்வியல் நெறி
அறிதல் - பின்பற்றுதல்.

ச�ொற்களஞ்சியம் பெருகுதல் ம�ொழிநடை சிறப்புறுதல் படைப்புகளில் பயன்படுத்துதல்.
பாவலரேறு என்ற புகழுக்குரிய
பெருஞ்சித்திரனார் பாடலின் வழி
ம�ொழியுணர்வு, இனவுணர்வு
பெறுதல்.
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1.

செய்யுள்

2. “சிக்கனம்’’
   - சுரதா

செய்யுள்

3. “தமிழ் வளர்ச்சி’’
  - பாரதிதாசன்

செய்யுள்

4. “தெள்ளிய நெஞ்சம்
வேண்டும்’’
-முனைவர் 
ப�ொன்னவைக்கோ

2.

உரைநடை

3.

இலக்கணம்

4.

துணைப்பாடம்

5.

ம�ொழிப்பயிற்சி

இயல் V
1.

1. செய்யுள்
(சிற்றிலக்கியம்)

5. “காந்தியடிகளும்
நெல்சன் 
மண்டெலாவும்’’

6. யாப்பு மீள்பார்வை

7. “தாய்ப்பசு’’ (கதை)

8. த�ொகைச்
ச�ொற்களை விரித்து
எழுதுதல்

1. கலிங்கத்துப்பரணி
  (இரண்டுபாடல்கள்)
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உவமைக் கவிஞர் சுரதாவின் 
நன்னெறிப்பாடல்வழி சிக்கனம்
என்பதன் பல கூறுகளை அறிதல்.
தமிழ் ம�ொழி
வளர்ச்சிபெறுவதற்கான 
வழிகளாகப் பாரதிதாசன் 
கூறுவதை அறிதல் - பின்பற்றல்
வாழும் கவிஞரின் பாடல்வழி
வாழ்வியல் நெறிகளை அறிதல்
பின்பற்றுதல் - பாடல்களின் 
ஓசை, இனிமை அறிதல்.

அடிமை வாழ்வு அகற்ற,
அறநெறி, அன்பு நெறிவழி நின்று
ப�ோராடிய இருபெரும்
தலைவர்கள் வாழ்க்கை வரலாறு
அறிதல் - ச�ொற்களஞ்சியம்
பெருகுதல்.

யாப்பு இலக்கணம் பற்றி நினைவு
கூர்தல்.

படித்தல் திறன் வளர்தல் - மையக் 
கருத்து உணர்தல் - கதை கூறும்
நெறி அறிதல் - பின்பற்றுதல்.
ச�ொற்களஞ்சியம் பெருகுதல் பிரித்தல் - விரித்தல் - வேறுபாடு
உணர்தல், பின்பற்றுதல்.
சிற்றிலக்கியங்களுள் சிறந்த 
கலிங்கத்துப்பரணி கூறும்
ப�ோர்க்களக்காட்சி பற்றியறிதல்
- பாடல் ஓசையினிமை தெரிதல்
- நூற்குறிப்பு - ஆசிரியர் குறிப்பு
அறிதல்

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்

செய்யுள்

2. “மீனாட்சியம்மை 
குறம்’’

2.

உரைநடை

3. “வேற்றுமையுள் 
ஒற்றுமை’’

3.

இலக்கணம்

4.

துணைப்பாடம்

4.அணியிலக்கணம்
-மீள்பார்வை

5.

ம�ொழிப்பயிற்சி

6. “96 வகைச்
சிற்றிலக்கியங்கள்’’

இயல் VI

1. தேவாரம்

செய்யுள் 
(வழிபாட்டுப்
பாடல்கள்)

2. திருவாசகம்

உரைநடை

4. இளங்கோவடிகள் 
(இலக்கியநாடகம்)

1.

2.

5. ‘‘மண்’’ (கதை)

3. திருவருட்பா

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்

குறமகள் கூறும்
ப�ொதிகைமலைவளம் அறிதல்
- பாடலின் ஓசை அறிந்து
படித்தல் - பாடுதல் நூற்குறிப்பு
- ஆசிரியர் குறிப்பு அறிதல்.
தென்னாப்பிரிக்கக் குடியரசு
நாட்டில் வேறுபாடுகள் பல
இருந்தாலும் வேற்றுமையுள் 
ஒற்றுமை என்னும் உயர்ந்த 
குறிக்கோளைக் க�ொண்டு
இயங்கும் சிறப்புணர்தல் நாட்டுணர்வு பெறுதல்.
முன் வகுப்புகளில் கற்ற 
அணிகளை நினைவு கூர்தல்.

அமைதியாக - ஆழமாகப்படிக்கும்
திறன் பெறுதல் - தமிழர்பண்பாடு
உணர்த்தும் கதை அறிதல்.

வீரமா முனிவர் த�ொகுத்துக் கூறும்
96 வகைச் சிற்றிலக்கியங்கள் 
அறிதல்.
திருஞானசம்பந்தரின் தேவாரப்
பாடல்வழி - சிவபெருமான் 
பெருமை அறிதல்.

மாணிக்க வாசகரின் திருவாசகப்
பாடல்வழி - இறைவன் 
பெருமையறிதல்.
வள்ளலாரின் அருட்பா வழி நமச்சிவாயத்தின் பெருமை 
அறிதல் - பாடல்களின் ஓசை,
இனிமை அறிதல் - பாடுதல்.

சிலப்பதிகாரம் எழுந்த சூழல்,
அறிதல் - நாடக உத்தி உணர்தல்
ச�ொற்களஞ்சியம் பெருகுதல்.
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3.

இலக்கணம்

5. வினைப்பகுதி
மாற்றம் -த�ொகை 
நிலைத் த�ொடர்கள்

4.

துணைப்பாடம்

5.

ம�ொழிப்பயிற்சி

6.
புதுமைப் பித்தனின் கதைச் சிறப்பு
பால்வண்ணம்பிள்ளை  அறிதல் - ம�ொழிநடையுணர்தல்.
-(கதை)
7. சிறுகதை எழுதுவது
எப்படி?

10			

வினைப்பகுதியைப் பல்வேறு
வடிவங்களாக்கும்முறை அறிதல்
-  த�ொகை நிலைத் த�ொடர் நினைவு கூர்தல்.

படித்தல்திறன் - படைப்பு ஊக்கம்
பெறுதல், படைப்பாற்றல் பற்றிச்
சிந்தித்தல் திறன் பெறுதல்,
வளர்தல்.

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்

செய்யுள்

இயல் இயல்-1

1

(அ). இறை வாழ்த்து

ஒன்றே யென்னின் ஒன்றே யாம்
பலவென் றுரைக்கின் பலவேயாம்
அன்றே யென்னின் அன்றே யாம்
ஆமே யென்னின் ஆமேயாம்
இன்றே யென்னின் இன்றேயாம்
உளதென் றுரைக்கின் உளதேயாம்
நன்றே நம்பி குடி வாழ்க்கை
நமக்கிங் கென்னே பிழைப்பம்மா!

								- கம்பர்

இப்பாடல், கம்பராமாயணம் யுத்தகாண்டத்தின், கடவுள் வாழ்த்துப்
பாடலாக உள்ளது. இராமர்-சீதை வரலாற்றைக் கூறும் பேரிலக்கியம்
இராமாயணம். இதனைக் கம்பர் இயற்றியதால் “கம்பராமாயணம்” என
வழங்கப்படுகிறது.

கம்பர்பற்றிய குறிப்பு:

	கம்பர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள “திருவழுந்தூர்” என்னும் ஊரில்
பிறந்தார். இவர்காலம் 12ஆம் நூற்றாண்டு. சடையப்ப வள்ளல்
என்பவர் கம்பரை ஆதரித்து வந்தார். சரசுவதி அந்தாதி, சடக�ோபரந்தாதி,
ஏர் எழுபது, திருக்கை வழக்கம், சிலை எழுபது, முதலான நூல்களையும்
கம்பர்
இயற்றியுள்ளார்.
கம்பர்
‘கவிச்சக்கரவர்த்தி’
எனப்
ப�ோற்றப்படுகிறார்.
அருஞ்சொற் ப�ொருள்:

ஒன்றேயென்னின்-‘ஒன்றே’ என்று கூறினாலும் அன்றேயென்னின்(இன்ன தன்மையது) அன்று, என்று கூறினாலும் ஆமே என்னின்-

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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செய்யுள்

இயல் -

1

(இன்னஇயல்பினது) என்று கூறினாலும் இன்றே என்னின்-‘இல்லை’
என்று கூறினாலும், உளது என்று உரைக்கின்- (இறை) உள்ளது என்று
கூறினாலும்
நம்பி-இறைவன்;
குடிவாழ்க்கை(அனைத்துப்
ப�ொருள்களுள்ளும்) தங்கி வாழும் வாழ்க்கை, நன்று - வியப்புக்கு
உரியது. என்னோ பிழைப்பு - (இப்டிப்பட்ட இறையைக் கண்டுணர்ந்து)
க�ொள்வதே நாம் செய்யத்தக்கது, வேறு ஒன்றும் நம்மால் செய்ய
இயலாது.
பாடலின் திரண்டகருத்து:

இறையை, ஒருவனே என்பதும், பல என்று உரைப்பதும் உருவம்
இல்லாதது என்பதும், உருவம் உடையது என்பதும் நம்முடைய
அறியாமையே. அவற்றை எல்லாம் கடந்த, ஒப்பற்ற தன்மை உடைய
இறையை, அந்தப்பரம்பொருளின் துணைய�ோடு உணர்ந்துக�ொள்வோம்.
எங்கும் நிறைந்த அந்தப் பரம்பொருள், தம் அருளால்தான் நம்மைக்
காப்பாற்றி வருகிறார். அந்த உண்மையை உணர்ந்து, அந்த இறையை
சரண் அடைய வேண்டும்.

(ஆ). ம�ொழிவாழ்த்து
காத�ொளிருங் குண்டலமும் கைக்குவளை
		யாபதியும் கருணை மார்பில்
மீத�ொளிர் சிந்தாமணியும் மெல்லிடையில்
		மேகலையும் சிலம்பா ரின்பப்
	ப�ோத�ொளிர் பூந்தாளினையும் ப�ொன்முடிச்
		
சூளா மணியும் ப�ொலியச் சூடி
நீதிய�ொளிர் செங்கோலாம் திருக்குறளைத்
		தாங்கு தமிழ் நீடு வாழ்க!
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-சுத்தானந்த பாரதியார்

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்

செய்யுள்

இயல் -

1

இப்பாடலை, இயற்றியவர் சுத்தானந்த பாரதியார். இவர்
‘கவிய�ோகி’ என்று பாராட்டப் பெற்றவர். இவர் சிறந்த கவிஞர்;
நூலாசிரியர்; ச�ொற்பொழிவாளர்; ம�ொழிபெயர்ப்பாளர். தமிழ் உணர்வும்,
தேசிய உணர்வும் மிக்கவர். இவர்காலம் 1897-1990. பிறந்த ஊர்,
சிவகங்கை மாவட்டத்து ச�ோழபுரம். பராசக்தி மகாகாவியம் என்பது,
இவரது ஒப்பற்ற படைப்பு. இவர், பன்மொழி அறிஞர். இவர்,
நாட்டியச்சுவை, தமிழிசைப்பாடல்கள், தமிழ்க்கனல், பைந்தமிழ்ச்சோலை
முதலான நூல்கள் இயற்றியுள்ளார்.

அருஞ்சொற்பொருள் :

ஒளிரும் - ஒளிவீசும்; குண்டலம் - காதணி; பூந்தாள் - மலர்போன்றதிருவடி;
நீதி - அறவுணர்வு; ப�ொன்முடி - ப�ொன்னால் ஆன மகுடம்(தலையணி)

பாடலின்திரண்ட கருத்து

	தமிழன்னை, குண்டலகேசி என்ற காப்பியத்தை காதில் அணியும்
அணிகலனாகவும்,
வளையாபதியை
கைவளையலாகவும்,
சீவகசிந்தாமணியை
மார்பில்
அணியும்
அணிகலனாகவும்,
மணிமேகலையை
மென்மையான
தன்
இடையில்
அணியும்
அணிகலனாவும், சிலப்பதிகாரத்தைத்தன் திருவடிச்சிலம்பணியாகவும்
அணிந்து அறநூலாகிய திருக்குறளைச் செங்கோலாகவும் க�ொண்டு
தமிழரசியாக ஆட்சிசெய்து வருகிறாள்.
இவ்வாறு, ஐம்பெருங்காப்பியங்களை அணிகலனாக அணிந்து,
திருக்குறளைச் செங்கோலாகக் க�ொண்டு விளங்கும் தமிழரசியே! நீடூ
வாழ்க! எனக் கவிஞர் வாழ்த்துகிறார்.

பிரித்துப்படிக்க

	காத�ொளிரும்
	கைக்குவளையாபதியும்
மீத�ொளிர்
	மெல்லடை
பூந்தாள்
நீதிய�ொளிர்
தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்

-

காது + ஒளிரும்
கைக்கு + வளையாபதியும்
மீது + ஒளிர்
மென்மை + இடை
பூ + தாள்
நீதி + ஒளிர்
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செய்யுள்

இயல் -

பயிற்சி

1

I. கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு விடை எழதுக.

1. கம்பர் - சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
2. இறைவன் இயல்புகளாகக் கம்பர் கூறுவன யாவை?
3. ம�ொழி வாழ்த்துப் பாடலை இயற்றியவர் யார்?
4. தமிழன்னையின் அணிகலன்கள் யாவை?
5.	தமிழன்னை எதனைச் செங்கோலாகக் க�ொண்டு
செய்கிறாள்?
6. ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் எவை?
7. சுத்தானந்த பாரதியார் பற்றிச் சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

ஆட்சி

II ப�ொருத்துக

குண்டலகேசி
திருவடி
வளையாபதி
மார்பு
சீவகசிந்தாமணி
இடை
மணிமேகலை	கை
சிலப்பதிகாரம்	காது

III. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. ஒன்றே யென்னின்............ என்று த�ொடங்கும்பாடல்
அமைந்துள்ள இலக்கியம்
		 (அ) பெரியபுராணம் (ஆ) இராமாயணம் (இ) மகாபாரதம்
3.	தமிழன்னையின் செங்கோல்..........
		 (அ) திருவாசகம் (ஆ) திருவருட்பா (இ) திருக்குறள்
4.	தமிழன்னையின் ப�ொன்முடி..............
		 (அ) மணிமேகலை (ஆ) சிலப்பதிகாரம் (இ) சூளாமணி

செய்முறைப் பயிற்சி
சிலப்பதிகாரம்,
கேட்டறிக.

மணிமேகலை
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-

கதைகளைப்

பெற்றோரிடம்

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்

இயல் -

உரைநடை

1

1. செம்மொழி எம்மொழி
மக்களின் உள்ளக்கருத்தை அறிய உதவுவது ம�ொழி.

உலகத்தில் ஆறாயிரம் ம�ொழிகளுக்குமேல் பேச்சு வழக்கில் உள்ளன.
இவற்றுள் இலக்கிய, இலக்கணங்களைக் க�ொண்ட ம�ொழிகள் மூவாயிரம்
என்பர். இவற்றுள் பழமையானம�ொழிகள் ஆறு. அவை, தமிழ், சீனம்,
சமக்கிருதம், இலத்தீன், ஈப்ரு, கிரேக்கம் என்பனவாகும்.

உலக ம�ொழிகளுள் பழமையானது; பண்பட்டது; பிறம�ொழி
கலவாமல் இயங்கும் தன்மையுடையது; இலக்கியவளம் க�ொண்டது;
இலக்கணச் செழிப்புடையது; ம�ொழிகள் பலவற்றுக்குத்தாய் ப�ோன்றது;
எளிமையானது; இனிமையானது; எனப்பல பெருமைகளையுடையது
தமிழ்ச் செம்மொழி; அதுவே நம் ம�ொழி.
‘தமிழ்’ என்ற ச�ொல்லுக்கு இனிமை என்பது ப�ொருள்.
ச�ொல்இனிமை; ப�ொருள் இனிமை; ஓசை இனிமை; இலக்கண, இலக்கிய
இனிமை என்ற பல இனிமைகளைப் பெற்றது தமிழ். இதனால்தான்,
“இனிமைத்தமிழ் ம�ொழி எமது; - எமக்கு

இன்பந்தரும்படி வாய்ந்த
பாராட்டிப் பாடியுள்ளார்

நல்அமுது”

என்று

பாரதிதாசன்

	தமிழ் முத்தமிழ் என்று சிறப்பிக்கப்படுகிறது. அவை இயல்,
இசை, நாடகம் என்னும் மூன்றாகும். செய்யுள், உரைநடை ஆகியவை
இயற்றமிழ். இவை எண்ணங்களை வெளியிட உதவுகின்றன.
இசைத்தமிழ் என்பது இசைப்பாடல்களைக்குறிக்கின்றன. இசை எல்லா
உள்ளங்களையும் இசைவிக்கும்; உருக்கும்.

“தமிழ�ோடு இசைபாடல் மறந்தறியேன்” - என்று அப்பர் பெருமான்
பாடுகிறார். - மூன்றாவது நாடகத்தமிழ். பேச்சு. நடிப்பு ஆகியவற்றால்
உள்ளக்கருத்துகளைக் காட்சிப்படுத்துவது; நாடகம். இந்த முத்தமிழ்
பாகுபாடு தமிழ்மொழிக்கேயுரிய தனிச்சிறப்பாகும்
தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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உரைநடை

இயல் -

1

	தமிழ் உலக ம�ொழிகளுள் உயர்ந்தம�ொழி; தனிச்சிறப்புகள்
பலவற்றைக்கொண்ட ம�ொழி; என்றும் நிலைத்து நிற்கும் செம்மொழி.
எனவே, தமிழ் உயர்தனிச்செம்மொழி எனப்போற்றப்படுகிறது.
உலக
இலக்கியங்களுள்
முதன்மை
பெற்றுள்ளவை,
தமிழ்மொழியிலுள்ள சங்ககால இலக்கியங்கள். இவற்றின் ம�ொத்த
அடிகள் 26,350. இந்த அளவிற்கு “விரிவாக உருவாக்கப் பெற்ற
இலக்கியங்கள், உலகில் வேறு எம்மொழியிலும் இல்லை”. என்பது,
ம�ொழியியல் பேராசிரியர்களின் முடிவாகும்.
“சங்கத்தமிழறிவார்; தண்டமிழின் சீரறிவார்” என்னும் பெருமைக்கு
உரியவை சங்கஇலக்கியங்கள்.

	தமிழ் ம�ொழியின் இலக்கண அமைப்பு மிகுந்த சிறப்புடையது;
ம�ொழியியல் அறிஞர்களின் ப�ோற்றுதலுக்கு உரியது; அறிவியல்
அணுகுமுறைக்கு ஏற்புடையது.
“எண்ணில் சிறந்தது தமிழ்; எழுத்தில் சிறந்தது தமிழ்;

	பண்ணில் சிறந்தது தமிழ்; பாரினில் பரந்தது தமிழ்;

	கண்ணில் சிறந்தது தமிழ்; கண்ணிமை சான்றது தமிழ்;

மண்ணில் சிறந்தது தமிழ்; மாசற்று ஒளிர்வது தமிழ்; என்னும்
ப�ோற்றுதல்கள் பலவற்றுக்கு உரியது தமிழ்மொழி. இத்தகைய
தமிழ்மொழி, பல்லூடகங்கள்வழி இன்று உலகம் எங்கும் பவனி வந்து
க�ொண்டிருக்கிறது.

பயிற்சி

I. கீழ்க்காணும் ச�ொற்கள்/த�ொடர்களை வாய்விட்டுப்படிக்க.

செம்மொழி	பழமையானது	நாடகத்தமிழ்
நம் ம�ொழி	பண்பட்டது
உயர்தனிச்செம்மொழி
ஆறாயிரம்	
இனிமை	
சங்கஇலக்கியம்
மூவாயிரம்	
எளிமை	ம�ொழியியல்
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உரைநடை

இலக்கணம்	
இலக்கியம்	

இயல் -

இயற்றமிழ்	
மாசற்றுஒளிர்வது
இசைத்தமிழ்	கண்ணிமை சான்றது.

1

II. கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.

1. பழமையான ம�ொழிகள் எனக்கூறப்படுபவை எவை?
2. தமிழ் என்ற ச�ொல்லுக்கு இனிமை என்பது எவ்வாறு
ப�ொருந்தும்?
3. முத்தமிழ் - குறிப்பு எழுதுக.
4. சங்கஇலக்கியங்களின் சிறப்புகள் யாவை?
5. தமிழ் எவ்வாறெல்லாம் ப�ோற்றப்படுகிறது?

செய்முறைப்பயிற்சி

	தென்னாப்பிரிக்காவில் என்னென்ன ம�ொழிகள் பேசப்படுகின்றன
என்பது பற்றிக் கலந்துரையாடுக.

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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இலக்கணம்

இயல் -

எழுத்து (மீள்பார்வை)

1

எழுத்திலக்கணம் பற்றி முன்வகுப்புகளில் படித்தனவற்றைக்
கீழ்க்காணும் க�ோட்டுப்படத்தின் வாயிலாக நினைவுபடுத்திக்கொள்க.
தமிழ்மொழி
ஒலிவடிவம் (பேச்சு)

வரிவடிவம் (எழுத்து)
முதல்எழுத்து

உயிர்12 (அ-ஒள)

1. உயிர்மெய்
2. ஆய்தம்
3. உயிரளபெடை
4. ஒற்றளபெடை
5. குற்றியலிகரம்
6. குற்றியலுகரம்
7. ஐகாரக்குறுக்கம்
8. ஒளகாரக்குறுக்கம்
9. மகரக்குறுக்கம்
10. ஆய்தக்குறுக்கம்

மெய்-18 (க்-ன்)

குறில்5		நெடில்

அ

ஆ

உ

ஊ

இ

ஈ

எ

ஏ

ஒ

ஐ

ஓ

வல்லினம்	மெல்லினம்	

க்	ங்	ய்
ச்	
ஞ்
ர்
ட்	ண்	
ல்
த்	
ந்	வ்
ப்	ம்	ழ்
ற்	
ன்
ள்

ஒள

சுட்டுஎழுத்துகள்

அ,இ,உ

இடையினம்

வினாஎழுத்துகள்

எ,யா,ஆ,ஒ,ஏ
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மூவகைப்போலி

முதல்,இடை,கடை
தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்

இயல் -

துணைப்பாடம்

1

உன்னைத்திருத்திக்கொள்!
	கழுகுமலை ஒரு சிற்றூர். அங்கு, கந்தன் என்பவன் வாழ்ந்து
வந்தான். அவன் ஒரு கஞ்சன். (தேவையான செலவுகளைச் செய்பவன்
சிக்கனக்காரன். தேவையான செலவுகளைக் கூடச் செய்யாதவன்
கஞ்சன்.) அவன், மளிகைக் கடை வைத்திருந்தான்.

மளிகைப்
ப�ொருள்களில்
கலப்படம்
செய்து
விற்பான்;
வாடிக்கையாளர்களை
ஏமாற்றிக்
காசுபறிப்பான்,
பிறருக்கு
இரக்கப்படமாட்டான்; எந்தஉதவியும் யாருக்கும் செய்யமாட்டான்.
தானும்
நன்றாக
உண்ணமாட்டான்;
பிறருக்கும்
உண்ணக்
க�ொடுக்கமாட்டான். எப்பொழுதும் ‘பணம் பணம்’ என்றே நினைத்துக்
க�ொண்டிருப்பான்.

	சேர்த்த பணத்தை எல்லாம் தங்கக்காசுகளாக மாற்றுவான்.
நாள்தோறும் தங்கக்காசுகளை எண்ணி எண்ணிப் பார்த்து மகிழ்ச்சி
அடைவான். யாருக்கும் தெரியாமல் மறைத்து வைப்பான். இரவில்
தூங்கக்கூட மாட்டான். தங்கக் காசுகளை நினைத்துக் க�ொண்டே
புரண்டு புரண்டு படுப்பான். அப்படிப்பட்ட பணத்தாசை கந்தனுக்கு!

ஒரு நாள், இந்தக்கந்தன், தங்கக்காசுகளை எண்ணிக் க�ொண்டிருந்த
ப�ொழுது, அவனுடைய வளர்ப்பு புறா அங்குவந்தது. கந்தனுக்குத்
தெரியாமல் ஒரு தங்கக்காசை எடுத்துக் க�ொண்டு புறா சென்றுவிட்டது.
மறுநாள், கஞ்சக்கந்தன், வழக்கம் ப�ோல் தங்கக் காசுகளை
எண்ணிப்பார்த்தான். ஒரு காசு குறைந்தது. புறாதான் கசை எடுத்திருக்க
வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தான்; பதறினான்; அங்கும் இங்கும்
ஓடினான், தேடினான்.

	ப�ொந்து ஒன்றில் தங்கக்காசு கிடந்தது. காசை எடுத்துக்கொண்டான்.
க�ோபத்தோடு புறாவைப் பார்த்து, “ஏ! திருட்டுப்புறாவே! நீ ஏன் இதைத்
திருடினாய்?
இதன்மதிப்பு
உனக்குப்புரியுமா?
உனக்கு
இதைப்பயன்படுத்தவாவது தெரியுமா? இரண்டும் தெரியாத நீ ஏன்
தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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இயல் -

துணைப்பாடம்

1

இதைத்திருடிப்பதுக்கிவைத்துள்ளாய்? உன்னை அடித்துக் க�ொன்று
என் ஆத்திரத்தைத் தீர்த்துக் க�ொள்வேன்” என்றான்.

அதனைக்கேட்ட புறா, “என் முதலாளியே! க�ோபப்படாதீர்கள்.
நான் ச�ொல்வதைக் கேளுங்கள். மக்களை ஏமாற்றி, இக்காசுகளைச்
சேர்த்தீர்கள். நான் எடுத்தத�ோ ஒரே ஒருதங்கக்காசு, நீங்கள் மட்டும்
காசுகளைப்
பயன்படுத்தவா
செய்கிறீர்கள்?
பதுக்கித்தானே
வைத்துள்ளீர்கள்! உங்களைப் ப�ோலவே, நானும் பதுக்கிவைத்தேன்!
ஒருகாசைப் பதுக்கிவைத்தற்காக, என்னைக் க�ொல்லப் ப�ோவதாகக்
கூறினீர்களே, ஆயிரக்கணக்கில் பதுக்கிவைத்திருக்கும் உங்களுக்கு
என்ன தண்டனை க�ொடுப்பது?” என்று ஏளனமாகக் கேட்டது.
	கஞ்சக் கந்தனால் ஒன்றும் ச�ொல்ல முடியவில்லை. (கந்தனுக்குப்
புத்திவந்தத�ோ
என்னம�ோ
தெரியவில்லை.
இக்கதையைப்
படிப்பவர்களாவது கந்தன் ப�ோன்றவர்களைத் திருத்த முயற்சிசெய்தல்
வேண்டும்.)

பயிற்சி

I. இந்தக்கதையை, புறா கூறுவதுப�ோல், கற்பனையாகக் கூறுக;
எழுதுக.
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இயல் -

ம�ொழிப்பயிற்சி

லகர, ளகர, ழகரச் ச�ொற்களின் வேறுபாடு அறிக; அறிந்து

1. வால்
2. வாள்
3. வாழ்	
4.	தால்
5.	தாள்
6.	தாழ்	
7. ஆல்
8. ஆள்
9. ஆழ்	
10. அழகு
11. அளகு
12. அலகு
13. இளை	
14. இலை
15. இழை	
16. உலவு
17. உளவு
18. உழவு
19. உளை	
20. உழை	
21. எள்
22. எல்
23.	களி
24.	கழி

1

பயன்படுத்துக.

- விலங்கின் உறுப்பு
-	கருவி
- உயிர�ோடு இரு
-	நாக்கு
- திருவடி
-	தாழ்ப்பாள்
- ஆலமரம்
-	தனிமனிதன்
- மூழ்கு
- அணி
-	காட்டுக்கோழி
-	பறவையின்மூக்கு
-	மெலிதல்
- முற்றியதளிர்
- நூல்
- திரிதல்
-	வேவு
-	பயிர்த்தொழில்
-	சேறு
- உழைத்தல்
- எண்ணெய்வித்து
- சூரியன்
- மகிழ்ச்சி
-	க�ோல்

I. கீழ்வரும் ச�ொற்களின் ப�ொருளறிந்து, ச�ொற்றொடர் அமைக்க.
உழவு
அழகு

- உலவு,
வாள்
- அலகு,	களி

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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இயல் -

செய்யுள்

2

1. புறநானூறு
ப�ொன்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிய
மாமலை பயந்த காமரு மணியும்
இடைப்படச்சேய ஆயினும் த�ொடை புணர்ந்து
அருவிலை நன்கலம் அமைக்கும் காலை
ஒருவழித் த�ோன்றி யாங்கு என்றும் சான்றோர்
சான்றோர் பாலர் ஆப
சாலார் சாலார் பாலர் ஆகுபவே.

							

- கண்ணகனார்

அருஞ்சொற்பொருள் :
	ப�ொன்		
மன்னிய
	த�ொடை	
சான்றோர்

-	தங்கம்,
துகிர்
- நிலைபெற்ற,	சேய
- மாலை	கலம்	
- (எடுத்துக்காட்டாகச்

-	பவளம்
-	த�ொலைவு,
அணி

ச�ொல்லத்தக்க) பண்புடையவர்

பாடலின்பொருள் :

	தங்கம், பவளம், முத்து, மாணிக்கம், இவையாவும் வெவ்வேறு
இடங்களில் பிறக்கின்றன. ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையே நீண்ட
த�ொலைவும் உள்ளது. ஆயினும், அவற்றையெல்லாம் இணைத்து
அணிகலனாக அமைக்கும் ப�ொழுது ஒன்றுபட்டு விளங்கும். அதுப�ோல,
பண்பாளர்கள், பண்பாளர்கள் பக்கமே சேருவார்கள். (பண்பற்றவர்கள்)
தீயவர்கள் தீயவர்கள�ோடுதான் சேருவார்கள்.

இப்பாடலின் ஆசிரியர் குறிப்பு:

இப்பாடலை இயற்றியவர், கண்ணகனார். இவர், ச�ோழமன்னன்
க�ோப்பெருஞ்சோழனின் அவைக்களப் புலவர்களுள் ஒருவர். க�ோப்
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பெருஞ்சோழன் தன் நண்பர் புலவர் பிசிராந்தையருக்காகக் காத்திருந்து
உயிர்விட்ட ப�ொழுது கண்ணகனார் இப்பாடலைப் பாடினார்.

நூல்குறிப்பு:

புறநானூறு
என்பது
சங்க
இலக்கியங்களுள்
ஒன்றான
எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இது புறம்பற்றிய 400 பாடல்களின்
த�ொகுப்பு நூல். புறநானூறு, தமிழர்களின் வாழ்க்கை நிலை மன்னர்களின்
வீரம், புகழ், க�ொடை, வெற்றிகள் பற்றிப் பல செய்திகளைக் கூறுகின்றன.
தமிழர்களின் வரலாற்றை அறியவும், பண்பாட்டை உணரவும் பெரிதும்
உதவுகிறது புறநானூறு.

குறுந்தொகை
முளிதயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல்விரல்
	கழிவுறு கலிங்கம் கழாஅது உடீஇக்
குவளை யுண்கண் குய்ப்புகை கழுமத்
	தான் துழந்து அட்ட தீம்புளிப் பாகர்
இனிதெனக் கணவன் உண்டலின்
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்ணுதல் முகனே.

						- கூடலூர் கிழார்

அருஞ்சொற்பொருள் :

முளிதயிர் - நன்றாகத் த�ோய்ந்த கட்டித் தயிர், காந்தள் மெல்விரல்
- காந்தள் மலர் ப�ோன்ற மென்மையான விரல்கள், கலிங்கம் - ஆடை,
கழாஅது - விரல்களைக் கழுவாமல், உண்கண் - மையுண்டகண்; கழும
- (கண்களில் புகைநிறைய) துழந்துஅட்ட - துழாவிச்சமைத்த, புளிப்பாகர்
- புளிக்குழம்பு; ஒண்ணுதல்- (ஒண்மை +நுதல்) ஒளி ப�ொருந்திய
நெற்றி;

பாடலின் கருத்து :

மனைவி, கணவனுக்கு, அன்புடன் சமைத்து, உணவு அளிக்கும்
சிறப்பை இப்பாடல் கூறுகிறது.

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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ஒளிப�ொருந்திய
நெற்றியையும்,
காந்தள்மலர்
ப�ோன்ற
மென்மையான விரல்களையும் உடைய மனைவி மிகுந்த அன்புடன்,
புளிக்குழம்பு வைத்து உணவு சமைத்தாள். அந்த உணவை, தன்கணவன்
மகிழ்ச்சியுடன் உண்பதைக் கண்டு மனைவியும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்.
(இதனால், கணவன் மனைவி அன்பு வெளிப்படுகிறது)

நூல்குறிப்பு

குறுந்தொகை - குறுமை+த�ொகை, குறைவான அடிகளால் ஆன
பாடல்களின் த�ொகுப்பு என்று ப�ொருள்தரும். இந்த இலக்கியம்400
பாடல்களைக் க�ொண்டது. ‘நல்ல குறுந்தொகை’ என்று பாராட்டப்படுவது.
இந்நூல் பழங்காலத் தமிழர்களின் இல்லற வாழ்க்கை, அன்பு, நாகரிகம்
முதலானவற்றை விளக்கும் சிறப்புடையது. எட்டுத் த�ொகை நூல்களுள்
ஒன்று.

I.

II.

பயிற்சி
1. புறநானூறு - குறிப்பு வரைக
2. சான்றோர் சிறப்பு யாது?
3. மனைவி எவ்வாறு சமைத்ததாகக் குறுந்தொகை கூறுகிறது?

இடம் சுட்டுக

“தீம்புளிப்பாகர் இனிது என”
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இலக்கிய வரலாறு
	தமிழ்மொழி செம்மொழி
என்பதையும் அறிந்தீர்கள்.

என்பதையும்

அதுவே,

நம்மொழி

இதன் பெருமைக்குக் காரணம், இம்மொழியிலுள்ள இலக்கிய,
இலக்கண வளமாகும்.
	தமிழ்மொழியில், பழங்காலம் முதல் இக்காலம் வரை எண்ணற்ற
இலக்கியங்கள் த�ோன்றியுள்ளன. தமிழ்மொழியின் இலக்கிய வரலாறு
பற்றிச் சுருக்கமாகக் காண்போம்.

	பன்னூறு ஆண்டுகளுக்குமுன்பே முதல் சங்கம், இடைச்சங்கம்,
கடைச்சங்கம் என மூன்று சங்கங்கள் அமைத்து, நூற்றுக்கணக்கான
புலவர்கள் குழுமி, நூல்கள் பலவற்றை இயற்றியுள்ளனர். முதல்
சங்கமும், இடைச்சங்கமும் கடல்கோளால் அழிவுற்றன. ஆதலால்,
அக்கால நூல்கள் நமக்குக் கிடைக்கவில்லை. மூன்றாம் சங்கமாகிய
கடைச் சங்ககாலத்தில் த�ோன்றிய நூல்கள் நமக்குக் கிடைத்துள்ளன.

	நமக்குக் கிடைத்துள்ள நூல்களுள் மிகவும் பழைமையானது
த�ொல்காப்பியம் என்னும் இலக்கணநூல். இது ‘ஒல்காப் பெரும்புகழ்த்
த�ொல்காப்பியம்’ என்று புகழப்படுகிறது. இந்நூலை இயற்றியவர்
த�ொல்காப்பியர்.
	பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை என்னும் பதினெட்டு நூல்களும்
கடைச்சங்க காலத்தில் த�ோன்றியவை.

திருமுருகாற்றுப்படை, ப�ொருநராற்றுபடை, பெரும்பாணாற்றுப்
படை, சிறுபாணாற்றுப்படை, முல்லைப்பாட்டு, மதுரைக்காஞ்சி,
நெடுநல்வாடை, குறிஞ்சிப்பாட்டு, பட்டினப்பாலை, மலைபடுகடாம்,
ஆகிய பத்து நூல்களையும் பத்துப்பாட்டு என்பர்.
	நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப்பத்து, பரிபாடல்,
கலித்தொகை, அகநானூறு, புறநானூறு ஆகியவை எட்டுத் த�ொகை
நூல்களாகும்.
தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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	த�ொகை என்றால், த�ொகுப்பு எனப்பொருள்படும். புலவர்
பலர்பாடிய பாடல்களின் த�ொகுப்பே த�ொகைநூல்கள். ஆனால்,
பத்துப்பாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு நூலும், தனிப்பட்ட புலவரால் பாடப்
பட்டவையாகும்.

	பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை நூல்களால், பழங்காலத்தமிழ்
மன்னர்களின், ஆட்சிச்சிறப்பு, வீரம், வெற்றிச்சிறப்பு ஆகியவற்றை
அறிகிற�ோம்;
தமிழ்மக்களின்
வாழ்க்கைமுறை,
பண்பாடு
முதலியனவற்றையும் அறிந்து க�ொள்கிற�ோம்.

இவைதவிர, பதினெண்கீழ்க்கணக்கு என்று வழங்கப்படும்
பதினெட்டு நூல்களும் உள்ளன. இவை சங்கம் மருவியகால
இலக்கியங்கள் எனவும் வழங்கப்படுகின்றன. இவை நாலடியார்,
நான்மணிக்கடிகை, இன்னாநாற்பது, இனியவைநாற்பது, கார்நாற்பது,
களவழி நாற்பது, ஐந்திணை ஐம்பது, ஐந்திணை எழுபது,
திணைம�ொழிஐம்பது, திணைமாலை நூற்றைம்பது, திருக்குறள்,
திரிகடுகம்,
ஆசாரக்
க�ோவை,
பழம�ொழி,
சிறுபஞ்சமூலம்,
முதும�ொழிக்காஞ்சி, ஏலாதி, கைந்நிலை என்பனவாம்.
	பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
நூல்களுள்
ஒன்றான
திருக்குறள்,
உலகப்பொதுமறைஎனப் ப�ோற்றப்படுகிறது. உலகம�ொழிகள் பலவற்றுள்
ம�ொழிபெயர்க்கப் பெற்ற சிறப்புக்கு உரியது. அதனால்தான்,
திருக்குறளை இயற்றிய திருவள்ளுவரை, “வள்ளுவன் தன்னை
உலகினுக்கே
தந்து
வான்புகழ்
க�ொண்டதமிழ்நாடு”
என்று
மகாகவிபாரதியார் புகழ்கிறார்.
இவையேயன்றி, கதைதழுவிய பேரிலக்கியங்களும் உள்ளன.
இவற்றைக் காப்பியங்கள் என்பர். அவை, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை,
சீவகசிந்தாமணி, வளையாபதி, குண்டலகேசி ஆகியவையாகும்.
இவற்றை, ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் என்று வழங்குகிற�ோம்.
	மேலும், தேவாரம், திருவாசகம், திவ்விய பிரபந்தம், திருவருட்பா
முதலான பக்திப்பனுவல்கள் நம்மொழியில் உள்ளன. பெரியபுராணம்,
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திருவிளையாடற் புராணம், கந்தபுராணம் முதலான புராண இலக்கியங்கள்
உள்ளன.
	தேம்பாவணி, இரட்சணியயாத்திரிகம், இயேசு காவியம் முதலான
கிஸ்துவ சமய இலக்கியங்கள் உள்ளன.
சீறாப்புராணம், மஸ்தான் சாகிபு பாடல்கள் முதலான இஸ்லாமிய
சமய இலக்கியங்களும் த�ோன்றியுள்ளன.
அத்துடன், சமண, ப�ௌத்த சமய இலக்கியங்கள் பல
தமிழ்மொழியில் உள்ளன. பரணி, உலா, பிள்ளைத்தமிழ், பள்ளு,
குறவஞ்சி முதலான த�ொண்ணூற்றாறு வகைச் சிற்றிலக்கியங்களும்
உள்ளன.
சிறுகதைகள்,
புதினங்கள்,
நாடகங்கள்,
புதுக்கவிதைகள்,
ஹைக்கூக் கவிதைகள் முதலான எண்ணற்ற இக்கால இலக்கியங்களும்
த�ோன்றித் தமிழ் அன்னைக்கு அழகும் பெருமையும் சேர்த்துவருகின்றன.

பயிற்சி
I. கீழ்க்காணும் ச�ொற்களை/த�ொடர்களை வாய்விட்டுப் படிக்க.
	பழங்காலம்	த�ொல்காப்பியம்	
சங்ககாலம்	பத்துப்பாட்டு

	கடல்கோள்

உலகப்பொதுமறை
பேரிலக்கியம்

எட்டுத்தொகை	தேவாரம்

	த�ொல்காப்பியர்	பதினெண்கீழ்க்கணக்கு திருவாசகம்

முதல்,இடை,கடைச்சங்கம்	ஐம்பெருங்காப்பியம்	 திருவருட்பா
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	பழங்காலம்
சங்ககாலம்
பேரிலக்கியம்
ஐம்பெருங்காப்பியம்
எண்ணற்ற
அழிவுற்றன

=
=
=
=
=
=

பழமை + காலம்
சங்கம் + காலம்
பெருமை + இலக்கியம்
ஐந்து + பெருமை + காப்பியம்
எண் + அற்ற
அழிவு + உற்றன

வளம்	
குழுமி
	கடல்கோள்
	கதை தழுவிய
	பனுவல்கள்

-

செழிப்பு
கூடி
கடல் நீரால் க�ொள்ளப்பட்டு அழிதல்
கதையை உள்ளடக்கிய
நூல்கள்

III. அருஞ்சொற்பொருள்

IV. கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.
1.
2.
3.
4.
5.

தமிழ்மொழியின் பெருமைக்குக் காரணம் என்ன?
தமிழ் வளர்த்த சங்கங்கள் எவை?
கடல் க�ோளால் அழிவுற்ற சங்கங்கள் எவை?
தமிழ் ம�ொழியில் கிடைத்துள்ள பழமையான நூல் எது?
த�ொண்ணூற்றாறு வகைச் சிற்றிலக்கியங்களுள் சிலவற்றின்
பெயர்கள் எழுதுக.
6. சங்கஇலக்கியங்கள் மூலம் நாம் அறிவன யாவை?
7. பாரதியார், திருவள்ளுவரை எவ்வாறு புகழ்கின்றார்?

V. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.
1.
2.
3.
4.

செம்மொழி ...................
திருமுருகாற்றுப்படை .................. ஒன்றாகும்
கதை தழுவிய பேரிலக்கியங்களை ............... என்பர்
தேம்பாவணி ............. சமயஇலக்கியம்
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5. சீறாப்புராணம் ................ சமயஇலக்கியம்
6. எண்ணற்ற இலக்கியங்கள் தமிழ் அன்னைக்கு ..................
சேர்த்து வருகின்றன.

2

IV. ப�ொருத்துக

1.	பத்துப்பாட்டு	நாலடியார்
2. எட்டுத்தொகை	பரணி
3.	பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
குறிஞ்சிப்பாட்டு
4. ஐம்பெருங்காப்பியம்	
அகநானூறு
5. சிற்றிலக்கியம்	
மணிமேகலை

செய்முறைப்பயிற்சி

I. தென்னாப்பிரிக்காவில் த�ோன்றிய தமிழ் இலக்கியங்களைத்
திரட்டுக
II. குறுந்தொகைப்பாடல் காட்சியை ஓவியமாக வரைக.

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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ச�ொல் (மீள்பார்வை)
	ச�ொல் இலக்கணம்
நினைவுபடுத்திக் க�ொள்க

பற்றி

முன்வகுப்புகளில்

படித்தவற்றை

ஓர் எழுத்துத்தனித்து நின்றோ, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட
எழுத்துகள் த�ொடர்ந்து வந்தோ, ப�ொருள்தந்தால் அது ச�ொல்
எனப்படும்.
ச�ொல், பதம், ம�ொழி,
ஒரேப�ொருள்தருவன.

கிளவி

-

இவையாவும்

பெயர்ச்சொல்	ப�ொருட்பெயர், இடப்பெயர், காலப்பெயர்,
சினைப்பெயர், பண்புப்பெயர், த�ொழிற்பெயர்
என ஆறு வகைப்படும்.
திணை
பால்
எண்

உயர்திணை, அஃறிணை என
இரண்டுவகைப்படும்

ஆண்பால், பெண்பால், பலர்பால், ஒன்றன்பால்,
பலவின்பால் என ஐந்து வகைப்படும்.
ஒருமை, பன்மை - என இருவகைப்படும்.

இடம்	தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கை என மூன்று
வகைப்படும்.
காலம்

வினைச்சொல்
வினைமுற்று

இறந்தகாலம் - நிகழ்காலம் - எதிர்காலம் என
மூன்று வகைப்படும்.
ஒருசெயலை (வினையைக்) குறிக்கும் ச�ொல்
வினைச் ச�ொல் ஆகும்.
ஒரு செயல் முடிவு பெற்றதைக் குறிக்கும்
வினைச் ச�ொல். வினைமுற்று எனப்படும்.

30			

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்

இயல் -

இலக்கணம்

எச்சம்	ப�ொருள்முடிவுபெறாமல், எஞ்சிநிற்கும் ச�ொல்
எச்சம் எனப்படும். எச்சம், 1 பெயரெச்சம்
(படித்தபெண்)
2 வினைஎச்சம் (கற்று வென்றான்) என
இருவகைப்படும்.
ஆகுபெயர்

ஆறுவகை வினா

2

ஒருப�ொருளினுடைய
இயற்பெயர்
அதனை
உணர்த்தாமல்,
அதன�ோடு
த�ொடர்புடைய
மற்றொரு ப�ொருளுக்குத் த�ொன்று த�ொட்டு
ஆகிவருவது, ஆகுபெயர் எனப்படும்.

ஒன்றைப்பற்றி அறிந்துக�ொள்ள, வினவப்படும்,
வினா ஆறுவகைப்படும், அவை,
1. அறிவினா
2. அறியாவினை
3. ஐயவினா
4. க�ொளல்வினா
5. க�ொடைவினா	
6. ஏவல்வினா

எட்டுவகைவிடை

வினாக்களுக்குக்
கூறப்படும்
விடைகள்
எட்டுவகைப்படும் அவை,
1.சுட்டுவிடை	
2.மறைவிடை
3.நேர்விடை	
4.ஏவல்விடை
5.வினாஎதிர்வினாதல்
6.உற்றது
			
உரைத்தல்விடை
7.உறுவது கூறல்விடை	
8.இனம�ொழிவிடை
அடுக்குத்தொடர்	ப�ொருள் செறிவிற்காக ஒரு ச�ொல் இரண்டு,
மூன்றுமுறை அடுக்கிவருவது, அடுக்குத்தொடர்
எனப்படும்.
(வருக! வருக; வாழ்க! வாழ்க)
இரட்டைக் கிளவி
பிரிக்க
முடியாமலும்
பிரித்தால்
ப�ொருள்
தராததுமாக
இருச�ொல்
சேர்ந்து
வருவது
இரட்டைக்கிளவி
(சலசல;
கலகல,
சரசர)
எனப்படும்.
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இலக்கணம்

இயல் -

2

ஒருப�ொருட்பன்மொழி	ப�ொருள் சிறப்புக்காக. ஒரே ப�ொருளைக் குறிக்கப்
பல ச�ொற்கள் வருவது, ஒருப�ொருட்பன்மொழி
எனப்படும். (ஓங்கிஉயர்ந்த மரம்; மீமிசை
ஞாயிறு)
மாற்றுப்பெயர்	நான், நாம், நாங்கள் ஆகிய மூன்று தன்மைப்
பெயர்கள், வேற்றுமை உருபு ஏற்கும் ப�ொழுது,
(நான்+ஐ= என்னை) எனவரும்; இதேப�ோல், நீ,
நீங்கள்-என்பன வேற்றுமை உருபு ஏற்கும்
ப�ொழுது (நீ + கு = உனக்கு) எனவரும்.
இவைப�ோல்வன மாற்றுப்பெயர்
ஆக்கப்பெயர்	த�ொழில், முதல், ந�ோய் என்பன பெயர்ச்சொற்கள்.
இவற்றுடன் ஆளி, என்ற விகுதியைச் சேர்த்து,
த�ொழிலாளி, முதலாளி, ந�ோயாளி எனப்பெயர்ச்
ச�ொற்களை உருவாக்குகிற�ோம். மேலும், படி,
நடி - என்னும் வினைச் ச�ொற்கள�ோடு “ப்பு”
என்னும் விகுதியைச் சேர்த்து, நடிப்பு, படிப்பு
என்பனவாகப்
பெயர்ச்
ச�ொற்களை
உருவாக்குகிற�ோம். இவைப�ோல்வன ஆக்கப்
பெயர்.
கூட்டுப்பெயர்
இரண்டு அல்லது பல ச�ொற்களை இணைத்து
உருவாக்கப்படும்
பெயர்ச்
ச�ொற்கள்
கூட்டுப்பெயர்கள்
எனப்படும்
(வான�ொலி,
நீர்வீழ்ச்சி,
மின்சாரம்
ப�ோல்வன
கூட்டுப்
பெயர்கள்)
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இயல் -

துணைப்பாடம்

2

சிரித்தது ஏன்?
அவள் ஓர் இளவரசி. அவள்நாடு ஒரு சிறிய நாடு. ஆயினும்
இளவரசிக்குஉரிய
அனைத்துச்
செல்வாக்கோடும்
அவள்
வாழ்ந்துவந்தாள்.
அவளுடைய படுக்கை அறையைத் தூய்மை செய்யவும்
படுக்கையை விரித்துப் பணிவிடை செய்யவும் பணிப்பெண் ஒருத்தி
இருந்தாள்.
	க�ோடை நாள்களில், இளவரசி ஆற்றங்கரை ஓய்வகத்தில்
தங்குவது வழக்கம். பகலுணவுக்குப் பின், சற்றுநேரம் அங்கு, படுத்து
ஓய்வெடுப்பது வழக்கம்.
ஒருநாள், அந்தப்பணிப்பெண், இளவரசி படுப்பதற்கு கட்டிலில்
படுக்கையை விரித்தாள். அந்தநேரத்தில் கடும்வெயில் அடித்துக்
க�ொண்டிருந்தது. பசிநேரம்வேறு. உழைப்பும் மிகுதி. அதனால்,
பணிப்பெண் மிகவும் ச�ோர்வுடன் இருந்தாள்.
அருகில் செல்லும் ஆற்றின் குளுமை, த�ோட்டத்திலுள்ள
மலர்களின் நறுமணம், அதனுடன் கலந்த தென்றல்காற்று, இவையாவும்,
பணிப்பெண்ணின் ச�ோர்வுக்கு மிகவும் இதமாக இருந்தன.
	பணிப்பெண், ஒவ்வொரு நாளும் படுக்கையை விரிக்கும்
ப�ொழுதும், தானும் அந்தப் படுக்கையில் படுத்து, அந்தச் சுகத்தை
அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் க�ொள்வாள். அதற்கான
சூழ்நிலை அன்று இருந்ததால், அந்தப் படுக்கையில் படுத்தாள்.
என்றும் அனுபவித்திராத இன்பத்தைப் பெற்றதால், அயர்ந்து
உறங்கிவிட்டாள்.
இளவரசி வந்தாள், பணிப்பெண் உறங்கும் காட்சியைக் கண்டாள்.
ச�ொல்லமுடியாத க�ோபம் க�ொண்டாள். ஆத்திரத்தோடு பணிப்பெண்ணுக்கு
ஓர் அடி க�ொடுத்தாள். பணிப்பெண் திடுக்கிட்டுஎழுந்தாள். நிலைமையை
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இயல் -

துணைப்பாடம்

2

உணர்ந்துக�ொண்டாள். தன் தவற்றை உணர்ந்ததனால், அமைதியாக
எழுந்து நின்றாள். இளவரசி பணிப்பெண்ணைக் கடுமையாகத்திட்டினாள்;
அடித்தாள்.
	பணிப்பெண் முதலில் அழுதாள். பிறகு திடீரென்று சிரித்தாள்.
பணிப்பெண் சிரித்ததும் இளவரசியின் சினம் அதிகமாயிற்று ‘ஏன்
சிரித்தாய் அடிமையே! என்று இளவரசி கேட்டாள். அதற்கு,
பணிப்பெண், “அரசியே! என்னை மன்னியுங்கள்.ஒரே ஒருநாள், சிறிது
நேரம் இந்தக் கெட்ட படுக்கையில் படுத்ததால், இவ்வளவு வசை
ம�ொழிகளையும் அடிகளையும் பெற்றேன். இந்தப் பாழாய்ப்போன
படுக்கையில், வாழ்நாள் முழுவதும் உறங்கும் நீங்கள், எவ்வளவு
வசைகளையும் அடிகளையும் பெற வேண்டிய திருக்கும�ோ? கடவுளே
அறிவார்!
இந்தப் பிறவியில், அந்தத்தண்டனை இல்லாவிட்டாலும் அடுத்த
பிறவியில் வட்டியும் முதலுமாகப் பெற்றே ஆகவேண்டும். இதை
உணராமல்,
என்னை
நீங்கள்
துன்புறுத்துகிறீர்களே!
உங்கள்
அறியாமையை எண்ணிப்பார்த்தேன். எனக்குச் சிரிப்பு வந்துவிட்டது.
அதனால் சிரித்தேன்” என்றாள்.
	பணிப்பெண் ச�ொன்னதைக் கேட்டதும், அரசிக்கு, ‘இறைவன்
பார்வையில், தானும்மற்றவர் ப�ோல் ஓர் உயிர்தான்’ என்ற உண்மை
விளங்கியது.
	தான் ஒரு நாட்டின் இளவரசி என்ற ஆணவத்தை அன்றே
கைவிட்டாள். எல்லாரிடமும் எளிமையும் இனிமையுங்கொண்டு பழகத்
த�ொடங்கினாள்.

பயிற்சி
1. இக்கதையை ஒரு சிறு நாடகம் ஆக்குக.

2. இக்கதையை, பணிப்பெண் கூறுவதாகக் கற்பனைசெய்து எழுதுக.
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இயல் -

ம�ொழிப்பயிற்சி

I. ரகர றகரச் ச�ொற்களின், வேறுபாடு அறிக; உரிய முறையில்
பயன்படுத்துக.
1.

அரம்	

-

ஒருகருவி

3.

அரி

-

திருமால் (விஷ்ணு)

-

நிறைய

-

இரப்பு

-

உணவு, தீனி

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

அறம்	
அறி

ஆர

ஆற	
இர

இற	

இரை	

10. இறை	
11. உரவு

12. உறவு
13. உரு
14. உறு

15. உரை	

16. உறை	
17. ஊர

18. ஊற	
19. எரி

20. எறி

2

-	தருமம்

-	தெரிந்துக�ொள்
-	தணிய
-

இறப்பு

-	கடவுள்
-

வலிமை

-

வடிவம்

-

சுற்றம்
மிகுதி

-	ச�ொல்
-

மூடி

-

சுரக்க

-

வீசு

-	நகர
-
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இயல் -

2

ணகர, னகர ச் ச�ொற்களின் வேறுபாடு அறிக; உரிய முறையில்
பயன்படுத்துக.
1. மணம்	 -

வாசனை

2. மனம்	 -

உள்ளம்

4. வன்மை	-

உறுதி

3. வண்மை	5. தண்மை	6. தன்மை	-

ஈகை

குளிர்ச்சி
இயல்பு

7. பணி

-	த�ொழில்

9. ஊண்
10. ஊன்

-	ச�ோறு
புலால் (மாமிசம்)

8. பனி

-

குளிர்

II. கீழ்க்காணும் ச�ொற்களின் ப�ொருள் வேறுபாடு அறிந்து,
ச�ொற்றொடரில் அமைத்து எழுதுக.
	கரி

ஏரி

- கறி	கனி

- ஏறி,	பனி
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இயல் -

செய்யுள்

3

1. ஏன்படித்தோம் என்பதையும் மறந்துவிடாதே!
ஏட்டில் படித்தத�ோடு
		
இருந்து விடாதே! - நீ
ஏன் படித்தோம் என்பதையும்
		மறந்துவிடாதே!
நாட்டின் நெறிதவறி
		
நடந்து விடாதே - நம்
நல்லவர்கள் தூற்றும்படி
		வளர்ந்து விடாதே!			

(ஏட்டில் ............)

மூத்தோர் ச�ொல் வார்த்தைகளை மீறக்கூடாது - பண்பு
முறைகளிலும் ம�ொழிதனிலும் மாறக்கூடாது
மாற்றார்கைப் ப�ொருளை நம்பி வாழக்கூடாது - தன்
மானமில்லாக் க�ோழையுடன் சேரக்கூடாது! - நீ
(ஏட்டில் ......)
துன்பத்தை வெல்லும் கல்வி கற்றிட வேணும்
ச�ோம்பலைக் க�ொல்லும் திறன் பெற்றிட வேணும்
வம்புசெய்யும் குணமிருந்தால் விட்டிட வேணும் - அறிவு
வளர்ச்சியிலே வான்முகட்டைத் த�ொட்டிட வேணும்-நீ (ஏட்டில் .....)
வெற்றிமேல் வெற்றிவர விருதுவரப் பெருமை வர
மேதைகள் ச�ொன்னதுப�ோல் விளங்கிட வேணும்
பெற்ற தாயின் புகழும், நீ பிறந்த மண்ணின் புகழும்
வற்றாமல் உன்னோடு வளர்த்திட வேணும்!-நீ
(ஏட்டில் ......)
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அருஞ்சொற்பொருள்
ஏட்டில்

	நெறி

3

- நூல்களில்,

- ஒழுக்கநெறி, பண்பாட்டுமுறை

நூற்றும்படி -	பழித்து உரைக்கும்படி
மாற்றார்

வம்பு
வான்முகடு
விருது
	மேதை	
வற்றாமல்
(‘வேண்டும்’

பாடலின் ப�ொருள்

- அயலார்

- தீமை
- வான உச்சி
-	பட்டங்கள்
- அறிவிலும் பண்பிலும் உயர்ந்த பெரிய�ோர்
- குறையாமல்
என்னும் ச�ொல் வேணும் என்று மருவி வந்துள்ளது)

(எளிமையாகப்
ப�ொருள்
க�ொள்வதற்கு
ஏற்ற
எளிய,
இனியபாடலாக உள்ளது. அருஞ்சொற்பொருள் பட்டியல் உதவியுடன்
பாடலின் ப�ொருளை அறிந்து, தெளிக.)

கவிஞர் பற்றிய குறிப்பு

இப்பாடலை இயற்றியவர் பட்டுக்கோட்டை
கல்யாண சுந்தரம். இவர், தமிழ்நாட்டின் சிறந்த
திரைப்படப் பாடலாசிரியர். இவர் பாடல்களில்
ப�ொதுவுடைமைக்
கருத்துகளும்
சமூக
விழிப்புணர்வும் மிகுந்திருக்கும்.
பிறந்த ஊர்

- 	தமிழ்நாட்டின்,
பட்டுக்கோட்டைக்குப்
பக்கத்திலுள்ள
செங்கப்படுத்தான்காடு
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செய்யுள்

பெற்றோர்

- திரு.அருணாச்சலம்

3

- திருமதி.விசாலாட்சி
பிறப்பு

- 13/04/1930

மறைவு

- 08/10/1959 (தம் 29 ஆவது வயதில்
காலமானார்).

பயிற்சி
I. கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

எப்படி வளரக் கூடாது?
எவற்றை மீறக் கூடாது?
எவருடன் சேரக் கூடாது?
கல்வி எதனை வெல்லும்?
எதனால் வான் முகட்டைத் த�ொட்டிடவேண்டும்?
மேதைகள் ச�ொன்னவையாகக் கவிஞர் கூறுவன யாவை?
எவை வற்றாமல் உன்னோடு வளர்ந்திட வேண்டும்?

II. 	கவிஞர் பட்டுக் க�ோட்டைக் கல்யாணசுந்தரம், இளைஞர்களிடம்
வேண்டுவதைத் த�ொகுத்து எழுதுக.
III.

இக்கவிஞரின் பாடல்களாக நீங்கள் கேட்டறிந்தனவற்றுள்
எவையேனும் வேறு இரண்டு பாடல்களை எழுதுக.

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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இயல் -

செய்யுள்

3

2. பிறர்க்கு உழைக்க வேண்டும்
1)
நல்லாவின் பால்முழுவதும்
		கன்றுக் கில்லை
நறும் பூவின் மணம் முழுதும்
		ச�ோலைக் கில்லை;
2)	நெல்லாகும் கதிர் முழுதும்
		 நிலத்துக் கில்லை;
நிறைகின்ற நீர்முழுதும்
		 குளத்துக் கில்லை;
3)
பல்லாரும் கனி முழுதும்
		மரத்துக் கில்லை
பண்ணரம் பின் இசைமுழுதும்
		யாழுக் கில்லை!
4)
எல்லாமே பிறர்க் குழைக்கக்
		காணு கின்றேன்
என்வாழ்வும் பிறர்க் குழைக்க
		வேண்டும்! வேண்டும்!
					

அருஞ் ச�ொற்பொருள்
	நல்லா
இனிய நறும்பூ
	பண்நரம்பு

-

- முனைவர் வ.சுப.மாணிக்கம்

(நல்ல+ஆ) சிறந்த பசு;
மணம் நிறைந்தமலர்;
இசை எழுப்பும் யாழின் நரம்பு
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இயல் -

செய்யுள்

	பல்லாரும்	
	கனி
யாழ்	

-	பலவாக விளைந்த
-	பழங்கள்
- ஓர் இசைக்கருவி

பிரித்தறிக

	நல்லா	
	கன்றுக்கில்லை	
	ச�ோலைக்கில்லை	
நிலத்துக்கில்லை	
குளத்துக்கில்லை	
மரத்துக்கில்லை	
யாழுக்கில்லை	
பிறர்க்குழைக்க

3

-	நல் + ஆ
-	கன்றுக்கு + இல்லை
-	ச�ோலைக்கு + இல்லை
நிலத்துக்கு + இல்லை
குளத்துக்கு + இல்லை
மரத்துக்கு + இல்லை
யாழுக்கு + இல்லை
பிறர்க்கு + உழைக்க

பாடலின் ப�ொருள்

(எளிய, இனிய இந்தப்பாடலை, அருஞ்சொற்பொருள் உதவியுடன்
படித்துப் ப�ொருள் அறிந்து க�ொள்க)

ஆசிரியர் குறிப்பு

வ.சுப.மாணிக்கம் தமிழ்நாட்டில்,
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மேலைச்
சிவபுரி என்ற ஊரில் பிறந்தவர். பிறப்பு
09-04-1917. இவருடைய பெற்றோர்
திரு.சுப்பையா செட்டியார் - திருமதி
தெய்வயானை அம்மையார்
வ.சுப.மாணிக்கம் அவர்கள், மதுரைகாமராசர்
பல்கலைக் கழகத்தின் துணை வேந்தராகப்

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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இயல் -

செய்யுள்

பணியாற்றியவர். த�ொல்காப்பியத்தையும்
திருக்குறளையும் நுணுகி ஆராய்ந்தவர்.
‘த�ொல்காப்பியக்கடல், ‘வள்ளுவம்’,
‘சங்கநெறி’, ‘இலக்கியச் சாறு’, முதலான பல
நூல்களை இயற்றியுள்ளார். இவர் 07-03-1990
இல் இயற்கை எய்தினார்.

I. பிரித்துக் கூறுக

நல்லா	
நிலத்துக் கில்லை	
யாழுக் கில்லை	
பிறர்க் குழைக்க

3

பயிற்சி
-

II. கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.
1.
2.

முனைவர் வ.சுப.மாணிக்கம் பற்றிச் சிறு குறிப்பு வரைக.
பிறர்க்கு உழைப்பனவாகக்கூற, கவிஞர் எவற்றையெல்லாம்
எடுத்துக்காட்டுகளாகக் கூறுகிறார்?
3. 	கவிஞர் வ.சுப.மாணிக்கனாரின் விருப்பம் என்ன?

III. ஏற்ற ச�ொற்களை எடுத்து, க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக

1. 	பண்ணரம்பின் இசைமுழுதும் ........................... இல்லை
2.

நிறைகின்ற நீர் முழுதும் ............................... இல்லை.

3.

என் .................................. வேண்டும்! வேண்டும்!

4. 	நறும்பூவின் .......................... ........................... இல்லை.
5.

...................................
இல்லை

42			

பால்

முழுதும்

...........................

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்

இயல் -

உரைநடை

3

தாத்தாவின் மடல்
சிதம்பரம்

எங்கள் அன்புக்குரிய பெயரன்,

5-11-2016

மதிவாணனுக்கு நல்வாழ்த்துகளுடன், அன்புத் தாத்தா எழுதும்
மடல், இங்கு பாட்டி, மாமா, அத்தை உன் அன்புக்குரிய மைத்துனர்கள்
யாவரும் நலம்.
அங்கு, உன்னுடையவும் அப்பா, அம்மா, தங்கை, தம்பி, உன்
நண்பர் குழாம் யாவருடைய நலம் அறிய விரும்புகிறேன்.
	பதின�ோராம் நிலையில் தேர்ச்சிபெற்று, பன்னிரண்டாம் நிலை,
தேர்வு எழுதவிருக்கிறாய் என்பதை அறிந்தோம்; மகிழ்கிற�ோம்.

உன்னுடைய இந்த வயது, ஓர் இக்கட்டான வயது. ஆனால்
எழுச்சியானவயது; உன்பருவம் குமரப்பருவம். இப்பருவத்தில்,
உன்னுடைய இளம் உள்ளத்தை ஈர்க்கக்கூடிய எத்தனைய�ோ நிகழ்வுகள்
உன்னைச் சுற்றிநிகழும்.
	நல்வழிப்படுத்துகின்ற செயல்களில் தான் உன்நாட்டம் இருத்தல்
வேண்டும். அறிவையும், ஆற்றலையும் சிதைக்கும் நிகழ்வுகளில், நீ
சிந்தனையைச் செலுத்தக் கூடாது.
ஒழுக்கத்தையும் உயர்கல்வியையும் வாழ்வின் மேம்பாட்டையுமே
நீ சிந்திக்க வேண்டும்.
	பாலியல்பிசகு,
ப�ோதைப்பொருள்
பயன்பாடு,
ப�ோன்ற
தீயசெயல்களின் நிழல்கள் கூட உன்னிடம் படிந்துவிடக் கூடாது
என்பதில், நீ மிகுந்த விழிப்புணர்வுடன் நடந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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இயல் -

உரைநடை

3

உன்னுடைய செயல்பாடுகளில் தான், உன்பெருமை, உன்
குடும்பப் பெருமை, நீவாழும் உன் நாட்டின் பெருமை அனைத்தும்
வெளிப்பட வேண்டும்.
அடுத்தமுறை நீ, பெற்றோருடன் தமிழகம் வந்துசெல். அடிக்கடி
மடலில் த�ொடர்பு க�ொள்க.
நன்றி

மிக்க அன்புடன்
தாத்தா.

பயிற்சி
I

கீழ்க்காணும் ச�ொற்களை வாய்விட்டுப் படிக்க

மடல்	பதின�ோராம்நிலை	நாட்டம்
அன்புக்குரிய	பன்னிரண்டாம் நிலை

	மைத்துணன்

இக்கட்டான	

	நண்பர்குழாம்	

ஈர்க்கக்கூடிய

சிதம்பரம்	

ஒழுக்கம்

உயர்கல்வி

உன்னிப்பாக	பாலியல்பிசகு
நிழல்கள்

			பெருமை

II. கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.
1.
2.
3.
4.

தாத்தா எந்த ஊரிலிருந்து மடல் எழுதுகிறார்?
பெயரன் எந்த நிலைக்குத் தேர்வு எழுத விருக்கிறான்?
பெயரன் எந்தப்பருவத்தினன்?
பெயரன், எதைப்பற்றிச் சிந்திக்க வேண்டும் எனத் தாத்தா
விரும்புகிறார்?
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உரைநடை

இயல் -

5. எத்தகைய விழிப்புணர்வு பெயரனுக்கு வரவேண்டும்
எனத்தாத்தா, மடலில் கூறியுள்ளார்?
6. பெயரனுடைய செயல்பாடுகளில் எவைவெளிப்பட
வேண்டும்? எனத்தாத்தா எழுதியுள்ளார்?

3

III.	தாத்தாவின் மடலுக்கு, அவர் மகிழும் விதத்தில் விடைமடல்
ஒன்று எழுதுக.
IV.

V.

கீழ்க்காணும் ச�ொற்கள்/ச�ொற்றொடர்களைச் ச�ொந்தமாகச்
ச�ொற்றொடர் அமைத்து எழுதுக.
நல்வாழ்த்துகள், நண்பர்குழாம், விரும்புகிறேன், மகிழ்கிற�ோம்,
ஈர்க்கக்கூடிய உன்னிப்பாக.

“தென்னாப்பிரிக்காவில் தமிழ் இளைஞர்களின் தமிழ்ப்பணி” என்னும் தலைப்பில் சிறுகட்டுரை வரைக.

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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இலக்கணம்

ப�ொருள்

இயல் -

3

(மீள்பார்வை)
உலகத்தில் வாழ்க்கைக்கு இலக்கணம் கூறும்மொழி தமிழ்
ம�ொழியே. வாழ்க்கை என்பது ப�ொருள் ப�ொதிந்தது. ப�ொருள் என்பது
அகப்பொருள், புறப்பொருள். அகப்பொருள் என்பது, ஒத்த அன்புடைய
தலைவனும் தலைவியும் சேர்ந்து வாழும் வாழ்க்கை. அது அன்பு
நெறிப்பட்டது.

வீரம், ப�ோர், வெற்றி, க�ொடை, பண்பாடு முதலானவற்றைப்
பற்றிக் கூறுவது புறப்பொருள். இவைபற்றி முன்வகுப்புகளில் கற்றவற்றை
மீண்டும் இங்கு நினைவுபடுத்திக் க�ொள்வோம்.

ப�ொருள்

		

அகப்பொருள்

புறப்பொருள்

முதல்பொருள் கருப்பொருள்
உரிப்பொருள்
(தெய்வம், மக்கள்
(5)
முதலிய 14)
நிலம் (5)
1.குறிஞ்சி
2.முல்லை
3.மருதம்
4.நெய்தல்
5.பாலை

ப�ொழுது(2)
பெரும்பொழுது(6)
1.கார்காலம்
2.குளிர்காலம்
3.முன்பனிக்காலம்
4.பின்பனிக்காலம்
5.இளவேனிற்காலம்
6.முதுவேனிற்காலம்
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சிறுப�ொழுது(6)
1.காலை
2.நண்பகல்
3.எற்பாடு
4.மாலை
5.யாமம்
6.வைகறை

1. 	வெட்சித்திணை
2. 	கரந்தைத் திணை
3. வஞ்சித் திணை
4. 	காஞ்சித் திணை
5. 	ந�ொச்சித் திணை
6. உழிஞைத் திணை
7. தும்பைத் திணை
8. வாகைத் திணை
9. 	பாடாண்திணை
10.	ப�ொதுவியல் திணை
11.	கைக்கிளைத் திணை
12.	பெருந்திணை
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இயல் -

இலக்கணம்

3

திணையும் ப�ொழுதும்
திணை

பெரும்பொழுது

சிறுப�ொழுது

குறிஞ்சி

குளிர்காலம், முன்பனிக் காலம்

யாமம்

முல்லை

கார்காலம்

மாலை

மருதம்

ஆறுபெரும் ப�ொழுதுகள்

வைகறை

நெய்தல்

ஆறுபெரும் ப�ொழுதுகள்

எற்பாடு

இளவேனில், முதுவேனில், பின்பனி

நண்பகல்

பாலை

“வெட்சி நிரைகவர்தல், மீட்டல் கரந்தையாம்
வட்கார் மேல் செல்வது வஞ்சியாம்-உட்காது
எதிரூன்றல் காஞ்சி; எயில்காத்தல் ந�ொச்சி அது
வளைத்தலாகும் உழிஞை-அதிரப் ப�ொருவது
தும்பையாம் ப�ோர்க்களத்து மிக்கார் செருவென்றது
வாகையாகும்”.
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புறத்திணைகள்
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இயல் -

துணைப்பாடம்

3

குணம் நாடி
இந்திரன் ஒரு நாள் தேவல�ோகத்தில் அவையில் வீற்றிருந்தான்.
அப்போது அவன், “மனிதர்கள் வாழும் உலகில் தற்சமயம்
கிருஷ்ணதேவன் என்னும் அரசனே மிகவும் நல்லவன். அவனைப்
ப�ோன்ற குணசாலிகள் எங்குமே இருக்க முடியாது. அவனே
எல்லோரையும் விடச் சிறந்தவன்” என்று கூறினான்.
இவ்விதம் கிருஷ்ணதேவனைத் தேவேந்திரன் புகழ்ந்து பேசியது
அங்கிருந்த ஒரு தேவனுக்குப் பிடிக்கவில்லை. அவன், ‘கேவலம் ஒரு
மனிதனைக் தேவராஜன் புகழுவதா? அப்படி என்ன கிருஷ்ணதேவனிடம்
பெரிய சிறப்பு இருக்கிறது? அதையும் பார்த்து விடுகிறேன்’ என்று
தீர்மானித்துக் கிருஷ்ணதேவனைச் ச�ோதிப்பதற்குப் புறப்பட்டான்.
	தேவன் ஓர் இறந்த நாயின் வடிவத்தில் கிருஷ்ணதேவன் வரும்
வழியில் விழுந்து கிடந்தான். அந்த உடலிலிருந்து சகிக்கவே முடியாத
ஒரு துர்நாற்றம் வீசிக் க�ொண்டிருந்தது.நாயின் வாய் வேறு கிழிந்து
அவலட்சணமாகக் காணப்பட்டது.
கிருஷ்ணதேவன் அந்த வழியாக வந்தான். வழியில் கிடந்த
அழுகிய நாயின் உடலைக் கண்டான். “ஆகா! இந்த நாயின்
பல்வரிசைதான் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது! எத்தனை சுத்தமாகவும்
வெண்மையாகவும் இருக்கின்றன! முத்துக்களைப் ப�ோல் அல்லவா
பிரகாசிக்கின்றன!” என்று வாய்விட்டுக் கூறினான்.
கிருஷ்ணதேவனின் குணத்தைக் கண்டு மகிழ்ந்த தேவன் நாயின்
உடலை விடுத்து, அவன் எதிரே சுய உருவத்தில் த�ோன்றினான்.
“அரசே! உண்மையிலேயே தங்களிடம் குணத்தை மட்டுமே நாடும்
தன்மையும், நல்லனவற்றை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளும் உயர்ந்த
பண்பும் உள்ளன. இந்த உலகில் தங்களைப் ப�ோன்ற குணவான்களே
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இயல் -

துணைப்பாடம்

3

சுகமாக
வாழ்கிறார்கள்”
என்று
கூறிக்
கிருஷ்ணதேவனை
ஆசீர்வதித்துவிட்டுத் தேவல�ோகம் திரும்பினான்.
இந்தக் கதையின் மூலம், எதிலும் நல்லதைமட்டும் காணுகின்ற
பண்பு மிக நல்ல பண்பு, என்பது நமக்கு விளங்குகிறதல்லவா?
	நல்லதைக்காணுங்கள்; நல்லதையே
சிந்தியுங்கள்; நன்றாக வாழ்வீர்கள்!

நாடுங்கள்;

நல்லதையே

பயிற்சி
I. இக்கதையைச் சிறுநாடகமாக எழுத முயல்க.
II. விடை எழுதுக

1. கிருஷ்ணதேவன், நாயிடம் எதனை நல்லதாகக் கண்டார்?

2. கிருஷ்ணதேவனை, தேவருலகினன் எவ்வாறு வாழ்த்தினான்?

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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இயல் -

ம�ொழிப்பயிற்சி

ச�ொற்களஞ்சியம்

3

ஒருச�ொல் தரும் இருப�ொருள்

ஒருப�ொருள்தரும் பலச�ொற்கள்

ஆகியவற்றை அறிந்து க�ொள்க; தகுந்தமுறையில் பயன்படுத்திக்
க�ொள்க.

I. ஒருச�ொல் தரும் இருப�ொருள்

	ச�ொல்			ப�ொருள்
1) பார்		
உலகம், காண்
2) இசை		
புகழ், பாட்டு
3) நாண்		கயிறு, வெட்கப்படு
4) மெய்		
உடல், மெய்யெழுத்து
5) திரை		
அலை, திரைச்சீலை
6) மறை		வேதம், மறைத்துவை
7) பிடி		பெண்யானை, பிடித்துக்கொள்
8) படி		பாடம்படி, படிக்கட்டு
9) திங்கள்		
சந்திரன், மாதம்
10) வலி		
வலிமை, ந�ோவு

II. ஒருப�ொருள் தரும் பல ச�ொற்கள்

1) சூரியன்		
ஞாயிறு, கதிரவன், வெயில�ோன், பரிதி
2) வயல்		கழனி, பழனம், செய்
3) நெருப்பு		
தீ, அனல், கனல்
4) செய்யுள்		பா, யாப்பு, கவிதை
5) கிளி		தத்தை, சுகம், கிள்ளை
6) குழந்தை	
மகவு, குழவி, சேய்
7) பெண்		
மங்கை, வனிதை, நங்கை
8) கடல்		
முந்நீர், ஆழி, பரவை
9) தவறு		
மாசு, குற்றம், பிழை
10) நிலா		
சந்திரன், மதி, திங்கள்
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இயல் -

செய்யுள்

4

1. தமிழர் த�ோள் எழுந்தால்!
கெஞ்சுவதில்லை பிறர்பால் அவர்செய் கேட்டினுக்கும்
அஞ்சுவதில்லை; ம�ொழியையும் நாட்டையும் ஆளாமல்
துஞ்சுவதில்லை; எனவே தமிழர் த�ோளெழுந்தால்
எஞ்சுவதில்லை; உலகில் எவரும் எதிர்நின்றே!

		

						

அருஞ்சொற்பொருள்
பிறர்பால்
	கெஞ்சுவது
துஞ்சுவது
		
எஞ்சுவது

பிரித்துப்படிக்க

- பெருஞ்சித்திரனார்.

- பிறரிடம்;
-	தாழ்ந்து பணிந்து நிற்பது,
- தூங்குதல், ச�ோம்பலுடன் இருத்தல், இறத்தல்
- (இப்படிப் பல ப�ொருள்கள் இருந்தாலும்,
இறத்தல் என்பதே கவிஞர் விரும்பும் ப�ொருள்
என்க.
- மிஞ்சுவது

	கெஞ்சுவதில்லை	
அஞ்சுவதில்லை	
துஞ்சுவதில்லை	
	த�ோளெழுந்தால்
எஞ்சுவதில்லை	

பாடலின் ப�ொருள்

-	கெஞ்சுவது + இல்லை
- அஞ்சுவது + இல்லை
- துஞ்சுவது + இல்லை
-	த�ோள் + எழுந்தால்
- எஞ்சுவது + இல்லை

இந்த உலகத்தில் எவரிடமும் எதற்காகவும் க�ோழையைப் ப�ோல்
தாழ்ந்துவிட மாட்டோம்; பகைவர்களுடைய கெடுதல்களைக் கண்டு
தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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இயல் -
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4

அஞ்சமாட்டோம்; தாய்மொழியையும் தாய்நாட்டையும் ப�ொருமைப்படச்
செய்யாமல் இறந்துவிட மாட்டோம்; தமிழர்கள், தங்கள் த�ோள்களைத்
தட்டி வீறு க�ொண்டு எழுந்துவிட்டால், எவரும் எதிர்த்து நின்று
மிஞ்சமாட்டார்கள் என்பதே உறுதி! என்று, பெருஞ்சித்திரனார் தம்மொழி
உணர்வையும், இனஉணர்வையும் வெளிப்படுத்துகிறார்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

இப்பாடலை இயற்றியவர் பெருஞ்சித்திரனார். இவர், ‘பாவலர்
ஏறு’ எனப்பாராட்டப்படுகிறார். இவர், ‘தென்மொழி’ என்ற தனித்தமிழ்
இதழைத் த�ோற்றுவித்தவர். ம�ொழியுணர்வும் இனவுணர்வும் மிகுந்த
இவர்காலம்
1933-1995
பெருஞ்சித்திரனாரின்
பெற்றோர்,
துரைசாமி-குஞ்சம்மாள். ஊர், சேலம்மாவட்டத்திலுள்ள ‘சமுத்திரம்.’
இவர், ம�ொழிஞாயிறு தேவநேயப்பாவாணரின் மாணவர். பெருஞ்
சித்திரனார் அவர்கள், ‘நூறாசிரியம்’, ‘கனிச்சாறு’, ‘எண்சுவை’, ‘பாவியக்
க�ொத்து’, “மகபுகுவஞ்சி” முதலான பல தனித்தமிழ் நூல்களை
இயற்றியுள்ளார்.

பயிற்சி
I. ப�ொருள் கூறுக

1. பிறர் பால்

-

3. எஞ்சுவது

-

2. துஞ்சுவதில்லை	

II. பிரித்து எழுதுக.

1. த�ோளெழுந்தால்
2. எஞ்சுவதில்லை	
3. அஞ்சுவதில்லை	
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இயல் -

செய்யுள்

III. கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.

4

1. பெருஞ்சித்திரனார் - சிறு குறிப்பு எழுதுக.
2. பெருஞ்சித்திரனார் ம�ொழி உணர்வையும் இன உணர்வையும்
எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறார்?
3. தமிழர் த�ோள் எழுந்தால் என்னவாகும் - எனப்பாவலர்
கூறுகிறார்?
4. பெருஞ்சித்திரனார் யாருடைய மாணவர்?
5. பெருஞ்சித்திரனாரின் தனித்தமிழ் இதழ்யாது?

2. சிக்கனம்
உரைநடையின் சிக்கனந்தான் கவிதை; ஓங்கும்
உணர்ச்சிகளின் சிக்கனந்தான் அடக்கம்; காதல்
வரவேற்பின் சிக்கனந்தான் பெண்ணின் நாணம்;
	மாளிகையின் சிக்கனந்தான் குடிசை யாகும்;
உரிமைகளின் சிக்கனந்தான் சட்ட திட்டம்;
உணவுகளின் சிக்கனந்தான் பங்கீ டாகும்
அரசியலின் சிக்கனந்தான் இண்டே கட்சி;
அனுபவத்தின் சிக்கனந்தான் நீதி நூல்கள்
									

அருஞ்சொற்பொருள்

- கவிஞர் சுரதா

சிக்கனம்	 -	தகுதிக்கேற்ற செலவு (செட்டு)
	நாணம்	 -	வெட்கம்
	பங்கீடு
-	பங்கிட்டு வழங்குதல்
அனுபவம்	-	பட்டறிவு
தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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இயல் -

செய்யுள்

பாடலின் ப�ொருள்

4

	கவிதை என்பது உரைநடையின் சிக்கனம்; அடக்கம் என்பது
உணர்ச்சிகளின் சிக்கனம்; பெண்களின் வெட்கப்பண்பானது, காதல்
வரவேற்பின் சிக்கனம்; ‘குடிசை’ என்பது, மாளிகையின் சிக்கனம்;
நாட்டில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் சட்டதிட்டங்கள், உரிமைகளின்
சிக்கனம்; பங்கீடு என்பது உணவுப் ப�ொருள்களின் சிக்கனம்; நாட்டில்
இரண்டே கட்சிகள் இருப்ப தென்பது அரசியல் சிக்கனம்; நீதி
இலக்கியங்கள் படைப்பது என்பது அனுபவத்தின் சிக்கனமாகும்.
(இப்பாடல், எட்டாம், உலகத்தமிழ் மாநாட்டின் மலரில் உள்ளது.)

பாடலின் ஆசிரியர் குறிப்பு

இப்பாடலை
இயற்றியவர்
கவிஞர்
சுரதா.
இயற்பெயர்
இராசக�ோபாலன். இவர் பாவேந்தர் பாரதிதாசனின் மீது க�ொண்ட
அன்பால் சுப்புரத்தினதாசன் எனத்தன் பெயரை மாற்றிக் க�ொண்டு,
அதனையும் சுருக்கி ‘சுரதா’ எனப்புனைந்து க�ொண்டார். இவர் பிறந்த
ஊர், மன்னார்குடிக்குப் பக்கத்திலுள்ள பழையனூர்.

3. தமிழ்வளர்ச்சி
எளிய நடையில் தமிழ்நூல் எழுதிடவும் வேண்டும்
இலக்கணநூல் புதிதாக இயற்றுதலும் வேண்டும்
வெளியுலகில் சிந்தனையில் புதிதுபுதிதாக
விளைந்துள்ள எவற்றினுக்கும் பெயர்களெல்லாம் கண்டு
தெளிவுறுத்தும் படங்கள�ொடு சுவடியெலாம் செய்து
	செந்தமிழைச் செழுந் தமிழாய்ச் செய்வதுவும் வேண்டும்
எளிமையினால் ஒருதமிழன் படிப்பில்லை யென்றால்
இங்குள்ள எல்லாரும் நாணிடவும் வேண்டும்
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இயல் -

செய்யுள்

இப்பாடல் எளியச�ொற்களில் இனிமையாக உள்ளது. ஆதலால்
ப�ொருள் வெளிப்படை.

4

‘பாவேந்தர்’ என்றும், புரட்சிக்கவிஞர் என்னும் பாராட்டப்படும்
இவர்,
வாழ்க்கைக்
குறிப்பை
முன்னரே,
பலவகுப்புகளில்
அறிந்துள்ளீர்கள்.
பாரதிதாசன்
ம�ொழியுணர்வு,
இனவுணர்வு
சமுதாயவுணர்வு முதலானவற்றைப் பாடுப�ொருளாகக் க�ொண்டு
பன்னூறு பாடல்களை இயற்றியுள்ளார்.

பயிற்சி
I

II

விடை எழுதுக

1. சுரதா - சிறு குறிப்பு எழுதுக
2. கவிஞர் சுரதா காட்டும் சிக்கனங்கள் யாவை?
3. பாரதிதாசன், எதற்காக வெட்கப்பட வேண்டும் என்று
கூறுகிறார்
4. தமிழ் வளர்ச்சியுற என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என
பாரதிதாசன் விரும்புகிறார்?

அறிவியல், வணிகவியல் த�ொடர்பான கலைச் ச�ொற்கள்
எவையேனும் ஐந்தைந்து எழுதி அவற்றிற்கு ஏற்ற தமிழ்ச்
ச�ொற்களை எழுதுக.

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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இயல் -

செய்யுள்

4

4. தெள்ளிய நெஞ்சம் வேண்டும்
தெள்ளிய நெஞ்சம் வேண்டும்
	தெளிந்தத�ோர் ந�ோக்கம் வேண்டும்
உட்பகை இன்றி மக்கள்
உறவுகள் செழிக்க வேண்டும்
சமயங்கள் இணைய வேண்டும்
	சாதிகள் ஒழிய வேண்டும்
மதவெறி தன்னை மக்கள்
	மனத்தைவிட் டகற்ற வேண்டும்
ஒற்றுமை ஓங்க வேண்டும்
ஒழுக்கமே சிறக்க வேண்டும்
அழுக்கா றகல வேண்டும்
அன்புளம் பெருக வேண்டும்
வள்ளுவன் வகுத்த நாடு
	வளமாக மலர வேண்டும்
இன்முகத் த�ோடு மக்கள்
என்றுமே வாழ வேண்டும்!
					

அருஞ்சொற்பொருள்
	தெள்ளிய
அழுக்காறு

-முனைவர் ப�ொன்னவைக்கோ

-	தெளிவான,
-	ப�ொறாமை (அதாவது அடுத்தவர்
வளப்பம், செழுமைகண்டு உளளம்
ப�ொறுத்துக் க�ொள்ளாத தன்மை)
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பாடலின்பொருள்

இயல் -

4

(யாவரும் எளிதில் புரிந்து க�ொள்ளும் வண்ணம் பாடலின்
ப�ொருள் தெளிவாக உள்ளது.)

பிரித்தறிக
1.
2.
3.
4.
5.

தெளிந்தத�ோர்
உட்பகை	
மனத்தை விட்டகற்ற	
அழுக்காறகல	
அன்புளம்	

ஆசிரியர்குறிப்பு

-	தெளிந்தது + ஓர்
உள் + பகை
மனத்தை + விட்டு + அகற்ற
அழுக்காறு + அகல
அன்பு + உளம்

இப்பாடலை இயற்றிய கவிஞர், முனைவர் ப�ொன்னவைக்கோ.
இவர், கவிஞர், நூலாசிரியர், கணினி அறிவியல் அறிஞர்,
கல்வியாளர் முதலான பன்முகத்திறம் க�ொண்டவர்.
முனைவர் ப�ொன்னவைக்கோ தமிழ் நாட்டின் தலைநகரான
சென்னையில் வாழ்ந்து வருகிறார்.

	தமிழ்நாட்டின், பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், எஸ்.ஆர்.எம்.
பல்கலைக்கழகம் ஆகிய பல்கலைக்கழகங்களில் துணை
வேந்தராகப் பணியாற்றியவர்.
	தமிழ்நாடு,
தமிழ்இணையக்கல்விக்கழகத்தின்
முதல்
இயக்குநராகப் ப�ொறுப்பேற்று உலகம் எங்கும் தமிழ்மொழியைப்
பரப்பியவர். இவர், உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின்
துணைத்தலைவராகவும், பாரத் பல்கலைக்கழகத்தின் இணை
வேந்தராகவும் ப�ொறுப்பாற்றி வருகிறார்.
இவர் பிறந்த நாள் 30/01/1944.இவர் பெற்றோர் திரு.முருகேச
உடையார் - திருமதி. ப�ொன்னிக்கண்ணு அம்மையார்
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4

I க�ோடிட்ட இடங்களைத் தகுந்த ச�ொற்களால் நிரப்புக.

1. உட்பகைஇன்றி மக்கள் .............................. செழிக்க வேண்டும்.
2. சமயங்கள் ............................... வேண்டும்
3. அழக்காறு ............................ வேண்டும்
4. வள்ளுவன் .................................. வளமாக மலரவேண்டும்
5. ....................... மக்கள் என்றுமே ......................... வேண்டும்.

II முனைவர் ப�ொன்னவைக்கோவின் “வேண்டுதல்”களைத் த�ொகுத்துக்
கூறுக.
III திரட்டுக

இப்பாடலைப்போல், தமிழக அருளாளர்களுள் ஒருவர்
‘வேண்டும் வேண்டும்’ என்று பாடியுள்ளார்.

எடுத்துக்காட்டாக, “உள்ளொன்று வைத்துப் புறம் ஒன்று
பேசுவார் உறவுகலவாமை வேண்டும் ...........................;
அப்பாடலைத் தேடித்திரட்டுக.
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4

காந்தியடிகளும் நெல்சன் மண்டெலாவும்
அண்ணல்
காந்தியடிகள்,
இந்தியாவின், ‘நாட்டுத் தந்தை’ எனப்
ப�ோற்றப்படுபவர்.
இந்தியாவில்,
ஆங்கிலேயர் ஆட்சியை எதிர்த்தவர்.
இந்தியமக்கள்
உரிமைக்காகப்
ப�ோராடியவர். அறவழிப் ப�ோராட்
டங்கள் மூலமாகவே ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்தவர். அன்புநெறி,
வாய்மை தவறாமை, இன்னாசெய்யாமை, முதலான நல்லபணிகளையே
தம் ஆயுதமாகக் க�ொண்டவர். உள்ளத்தால் ப�ொய்யாது வாழ்ந்து,
உலகமக்கள் உள்ளத்தில் நிலைபெற்றவர் காந்தியடிகள்.
	காந்தியடிகள், 1893-ல் தென்னாப்பிரிக்காவில் வழக்கறிஞர்
பணிபுரியவந்தவர். ஓராண்டுக்குள், இந்தியா திரும்ப வேண்டும் என்று
எண்ணிக்கொண்டு வந்தவர், ஏறக்குறைய இருபது ஆண்டுகள்
தென்னாப்பிரிக்காவில் தங்கிவிட்டார். அப்பொழுது அங்குவாழ்ந்த
இந்தியர்பட்ட துன்பங்களைக் கண்டு வருந்தினார். 1906 ஆம் ஆண்டு
செப்டம்பர் 11ஆம் நாள் இந்தியர்களின் மாநாட்டை, ஜ�ோகன்ஸ்பர்க்
நகரில் நிகழ்த்தினார். அதில் 3000க்கும் அதிகமான இந்தியர்கள்
பங்கேற்றனர். காந்தியடிகளின் முதல் அறவழிப் ப�ோராட்டம் இதுதான்.
	தென்னாப்பிரிக்காவில் காந்தியடிகள் நிகழ்த்திய ப�ோராட்டத்தில்
இருபதாயிரத்திற்கும்
அதிகமான
மக்கள்
பங்கேற்றனர்.
எட்டாண்டுகளுக்குமேல் இப்போராட்டம் நீடித்தது.

“இப்போது என்னால் இந்திய விடுதலைப் ப�ோராட்டத்திற்கு
எவற்றையெல்லாம் தரமுடிகிறத�ோ, அவையெல்லாம் தென்னாப்பிரிக்
காவிலிருந்து வந்தவை” என்று 1925ஆம் ஆண்டு, கான்பூர் காங்கிரஸ்
மாநாட்டில் காந்தியடிகள் முழங்கினார். இதிலிருந்து காந்தியடிகளுக்கும்,
அவருடைய
இந்திய
விடுதலைப்
ப�ோராட்டத்திற்கும்,
தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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தென்னாப்பிரிக்காவுக்கும்
உணரமுடியும்.

இருந்த

உரிமையை,

உறவை,

4

நம்மால்

	காந்தியடிகளைப் ப�ோன்றே, தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆங்கிலேயர்
ஆதிக்கத்தை
எதிர்த்தவர்
நெல்சன்மண்டெலா.
இவர்
பல
அறப்போராட்டங்களை நிகழ்த்தியவர். காந்தியடிகளின் அஹிம்சை,
சத்யாகிரகக் க�ொள்கைகளைப் பின்பற்றியவர்.
இருபத்தேழு
ஆண்டுகள்,
நாட்டுக்காகச்
க�ொடுமைகளை அனுபவித்தவர் மண்டெலா.
அண்ணல் காந்தியடிகளை,
ப�ோற்றியவர் நெல்சன்மண்டெலா.

‘தனது

அரசியல்

சிறைச்சாலைக்
குரு’

எனப்

‘தென்னாப்பிரிக்காவின் காந்தி’ என்று இன்றும் ப�ோற்றப்படுபவர்
மண்டெலா.
	காந்தியடிகள், மண்டெலா இருவரும் சட்டக்கல்வி பயின்றவர்கள்.
காந்தியடிகள் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்தவர்.
மண்டெலா, தென்னாப்பிரிக்கா காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்தவர்.
நிறவெறியை
எதிர்த்தமைக்காக
மண்டெலாவும்
வெள்ளையர்
ஆதிக்கத்தை
எதிர்த்ததற்காகக்
காந்தியடிகளும்
பலமுறை
சிறைசென்றவர்கள். இருவரும் மக்கள் சக்தியை ஒன்றுதிரட்டியவர்கள்.
அறவழிப்போராட்டத்தையே
மேற்கொண்டவர்கள்.
இவை,
மண்டெலாவுக்கும். காந்தியடிகளுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை.
1993ஆம் ஆண்டு நெல்சன்மண்டெலா, தென்னாப்பிரிக்காவில்
காந்தியடிகளின் சிலையைத்திறந்து வைத்தார். அப்பொழுது. “இந்தியா,
காந்தியின் பிறப்புநாடு என்றால், தென்னாப்பிரிக்கா காந்தியைத்
தத்தெடுத்தநாடு, அவர் இரண்டுநாடுகளின் குடிமகன்”. என்று
மண்டெலா, காந்தியடிகளைப் புகழ்ந்து கூறினார்.
காந்தியடிகள் நெல்சன்மண்டெலா இருவரும் தங்கள் மறைவுக்குப்
பிறகும் உலகமக்களின் ப�ோற்றுதலுக்குரிய தலைவர்களாக உள்ளார்கள்.
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இயல் -

4

I. கீழ்க்காணும் ச�ொற்களையும் த�ொடர்களையும் வாய்விட்டுப்படிக்க
	நெல்சன்மண்டெலா	
	காந்தியடிகள்
	நாட்டுத் தந்தை	
அறவழிப் ப�ோராட்டம்	
அன்புநெறி
வாய்மை தவறாமை

இன்னாசெய்யாமை	 ஒற்றுமை
ஏறக்குறைய
பிறப்புநாடு
முழங்கினார்	தத்தெடுத்தநாடு
அரசியல்குரு
குடிமகன்
நிறவெறி
ப�ோற்றுதலுக்குரிய

II. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.

1. அண்ணல் காந்தியடிகள் ...................... எனப்போற்றப்படுகிறார்.
2. தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்தவர்
.....................
3. அண்ணல் காந்தியடிகளைத் தனது ..........................
எனப்போற்றியவர் நெல்சன்மண்டெலா.
4. ............................... என்று, இன்றும் ப�ோற்றப்படுபவர்
மண்டெலா.
5. காந்தியடிகள், மண்டெலா இருவரும் .......................
ப�ோராட்டத்தையே மேற்கொண்டவர்கள்.

III. கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.

1. காந்தியடிகள் எதனால் உலகமக்கள் உள்ளங்களில் இடம்
பெற்றார்?
2. மண்டெலா, எத்தனை ஆண்டுகள் சிறைச்சாலைக்
க�ொடுமைகளை அனுபவித்தார்?
3. காந்தியடிகள் இந்தியர்களின் மாநாட்டை எங்கு, எப்பொழுது
நிகழ்த்தினார்?
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4. கான்பூர் மாநாட்டில் காந்தியடிகள் எவ்வாறு முழங்கினார்?
5. மண்டெலா, காந்தியடிகள் இருவருக்கும் உள்ள ஒற்றுமை
யாது?
6. மண்டெலா, காந்தியடிகளை எவ்வாறு புகழ்ந்து கூறினார்?

4

IV. சிறுகட்டுரைகள் எழுதுக.

1. ‘காந்தியடிகளின் தென்னாப்பிரிக்க வாழ்வு’
2. நெல்சன்மண்டெலாவின் தியாக வாழ்வு.

V. ச�ொற்றொடர் அமைத்து எழுதுக.
ஒற்றுமை	
அன்புநெறி
நிறவெறி
குடிமகன்
ஏறக்குறைய
மக்கள்சக்தி
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இலக்கணம்

4

யாப்பு

(மீள்பார்வை)

யாப்பிலக்கணம் பற்றி முன் வகுப்புகளில் கற்றவற்றை இங்கு
நினைவு படுத்திக் க�ொள்க.
	செய்யுள், பா, பாட்டு, தூக்கு த�ொடர்புயாவும், “செய்யுள்” என்றே
ப�ொருள் தரும் ச�ொற்களாகும்.
	செய்யுள் இயற்றுவதற்குரிய இலக்கணம், யாப்பிலக்கணமாகும்.
எழுத்து, அசை, சீர், தளை, அடி, த�ொடை ஆகிய ஆறு
உறுப்புகளும் யாப்பின் உறுப்புகளாகும்.
	பாக்கள், வெண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா என
நான்கு வகைப்படும்.
	வெண்பாவுக்கு உரிய ஓசை செப்பல�ோசை. ஆசிரியப்பாவுக்கு
உரிய ஓசை அகவல�ோசை. கலிப்பாவுக்கு உரிய ஓசை துள்ளல்ஓசை.
வஞ்சிப்பாக்கு உரிய ஓசை தூங்கல்ஓசை.
	த�ொல்காப்பியத்தில், செய்யுளியல் என்று ஓர் இயல் உள்ளது.
அது யாப்பு இலக்கணம் கூறுகிறது.
யாப்பருங்கலவிருத்தி, யாப்பருங்கலக் காரிகை
இலக்கண நூல்களும் யாப்பிலக்கணத்தைக் கூறுகின்றன.

முதலான

	வெண்பா ஆறுவகைப்படும். அவை, குறள் வெண்பா,
நேரிசைவெண்பா, இன்னிசை வெண்பா, பஃற�ொடை வெண்பா,
நேரிசைச் சிந்தியல் வெண்பா, இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா
என்பனவாகும்.
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ஆசிரியப்பா நான்கு வகைப்படும். அவை நேரிசையாசிரியப்பா,
இணைக் குறளாசிரியப்பா, நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா, அடிமறிமண்டில
ஆசிரியப்பா என்பனவாகும்.

I

விடை எழுதுக
1.
2.
3.
4.
5.

பயிற்சி

நான்கு வகைப்பாக்கள் யாவை?
நான்கு வகைப்பாக்களுக்குரிய ஓசைகளை வரிசைப்படுத்துக.
யாப்பிலக்கணம் கூறும் நூல்கள் யாவை?
“துள்ளல் ஓசை” - இது, எந்தப்பாவுக்குரிய ஓசை?
செய்யுளின் உறுப்புகள் யாவை?

II முன்னர்ப்படித்ததை நினைவுபடுத்தி வெண்பாவுக்கு ஓர்
எடுத்துக்காட்டு எழுதுக.
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தாய்ப்பசு

							

4

-அகிலன்

	பட்டணத்துப்பால்காரன் மாடசாமியின் வீட்டுப் பசு மாடு ஒரு
காளைக் கன்றுக்குத் தாயாகி இருந்தது. பசுவுக்கு இது இரண்டாவது
ஈற்று. முதலில் பிறந்த கிடாரிக் கன்று வளர்ந்து பெரிதாகி எங்கோ
கைமாறிப் ப�ோய் விட்டது. இப்போது இது இரண்டாவது குழந்தை;
ஆண் குழந்தை. அது அங்குமிங்கும் துள்ளிக் குதித்து ஆனந்தமாக
விளையாடிக் க�ொண்டிருந்தது.
	தாய்ப்பசுவுக்குப் பெருமைதாங்கவில்லை. மடி நிறையப் பால்
சுரந்திருந்தும்கூட, அதைக் குடிக்காமல், இப்படி முட்டி ம�ோதிக்கொண்டு
எந்தப் பிள்ளையாவது விளையாடித் திரியுமா?
சீம்பாலைக் கறந்து விற்க முடியாது என்பதால் மாடசாமியும்
கன்றுக் குட்டியைப் பிடித்துக் கட்டி வைக்கவில்லை. குடித்தால்
குடித்துவிட்டுப் ப�ோகட்டுமே என்கிற தாராளம்.
	கன்றுக்குட்டிக்கோ
நினைத்தப�ோதெல்லாம்
க�ொள்ளலாமே என்ற ஒரு அலட்சியம்.

குடித்துக்

அதற்கு ஒரு த�ோழனும் கிடைத்துவிட்டான்; மாடசாமியின் மகன்
குமரன்-முதலாளியின் மகனும் தன் மகனும் ஒன்றாய்க் குலவுவதைக்
கண்ட தாய்ப்பசு, பெருமைய�ோடு அதைத் தன் துணைவனுக்குச்
சுட்டிக் காட்டுவதற்காக அடுத்த வீட்டுப் பக்கம் திரும்பியது.
அடுத்த வீட்டுக் காளைதான் அந்தப் பசுவுக்குத் துணை; அதன்
குழந்தைகளின் தகப்பன்.
அந்த செவலைக் காளையும் அப்போது துள்ளிக் குதிக்கும் தன்
கன்றுக்குட்டியைத்தான்
வேடிக்கை
பார்த்துக்
க�ொண்டிருந்தது.
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“பார்த்தாயா உன் மகனை, உன்னைப் ப�ோலவே பிறந்திருக்கிறான்!”
என்று பசு தன் கண்களால் பேசிய பேச்சை அது புரிந்து க�ொள்ளாமல்
இல்லை.
	காளைக்கன்று ஓடியாடித் திரிந்து விட்டுத் தன் தாயின் அருகில்
வந்த நின்றது. அதன் த�ோழனான குமரனும் கன்றுக்குட்டியின்
கழுத்தைக் கட்டிக் க�ொண்டு பசுவின் அருகில் வந்தான். பசு
இருவரையும் மாறி மாறிப்பார்த்தது. இரண்டு குழந்தைகளுமே தன்
குழந்தைகள் என்பது ப�ோல் நாக்கால் குமரனையும் கன்றுக் குட்டியையும்
மாறி மாறித் தடவிக் க�ொடுத்தது.
ஒரு வகையில் பார்க்கப்போனால் குமரனும் தாய்ப் பசுவின்
குழந்தைதான். மாடசாமியின் மனைவி அவனைப் பெற்றுவிட்டாளே
தவிர, அவளிடம் பிள்ளையை வளர்ப்பதற்குப் பால் இல்லை. பசுவின்
பால்தான் இப்போது அவனுடைய தேகத்தில் ஓடும் இரத்தம்.
இரண்டு மூன்று நாட்கள் சென்றன.

	காளைக் கன்றுக்குட்டிக்குக் கழுத்துச் சங்கிலிய�ோடு வாய்ப்பூட்டான
கூடையும் கிடைத்தது. நினைத்த நேரத்தில் பால் குடிக்க முடியவில்லை.

	பால் கறக்கும் நேரத்தில் மட்டும் கன்றுக்குட்டியை அவிழ்த்துவிடும்
மாடசாமி, சரியாகப் பால் சுரந்து அதன் வாய்க்கு வரும் நேரத்தில்
அதை இழுத்துப் பிடித்துக் கட்டி விட்டுக் கறக்கத் த�ொடங்கிவிடுவான்.
அவன் கறந்து முடித்துவிட்டு அவிழ்த்து விடும்போத�ோ மடியில் ஒரு
ச�ொட்டுப் பால் கூட மீதமிருக்காது.
	கன்றுக் குட்டி முட்டிப் பார்க்கும்; ம�ோதிப் பார்க்கும்;
கதறிப்பார்க்கும். இந்தத் துடிப்பைக் காணும் அடுத்த வீட்டுக் காளைய�ோ
தன் அடித் த�ொண்டையிலிருந்து குரல் எழுப்பும்; குறுக்கே நிற்கும்
சுவரில் தன் க�ொம்புகளை அது ம�ோதுவதும் உண்டு.
	தாய்ப்பசுவுக்கோ இந்த வேதனைகளைத் தாங்கவே முடிவதில்லை.
அதனால் என்ன செய்யமுடியும்?

	கன்றுக் குட்டியின் கன்னங்கரிய பெருவிழிகள் இரண்டும் ஒளி
இழந்து வந்தன. அதனால் துள்ளவும் முடியவில்லை; குதிக்கவும்
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முடியவில்லை. தளதளவென்று சதைப் பிடிப்போடு இருக்கவேண்டிய
மேனியில் எலும்புக் கூடு புறப்படத் த�ொடங்கியது.
	கன்று தாயை ஏக்கத�ோடு பார்க்கும்; தாய் ஏக்கத்தோடு கன்றைப்
பார்க்கும். இண்டையும் சேர்த்துப் பார்க்கும் அடுத்த வீட்டுக் காளைய�ோ,
மூச்சுவிடுவதற்குப் பதிலாக நெருப்புக் கனலைக் கக்கும்.

இந்தச் சமயத்தில்தான் ஒருநாள் மாடசாமி வழியில் ப�ோய்க்
க�ொண்டிருந்த மற்றொரு பால்காரனைக் கூப்பிட்டு அவன�ோடு ஏத�ோ
பேச்சுக் க�ொடுத்தான். அந்தப் பால்காரனின் த�ோளிலும் ஒரு
கன்றுக்குட்டி இருந்தது. ஆனால், அது உயிரில்லாத கன்றுக்குட்டி.
ஏத�ோகுச்சிகளை வைத்துக் கட்டி, ச�ோளக்கொல்லைப�ொம்மை ப�ோல்
ஒரு உருவத்தை வைத்துக் க�ொண்டிருந்தான் அவன்.
“மாடசாமி! கிடாரிக் கண்ணுக்குட்டியா இருந்தாலும் பரவாயில்லை.
வளர்த்தாலும் நாளைக்குப் பால் க�ொடுக்கும். நல்ல விலைக்கு யாரும்
கேட்டாலும்
க�ொடுத்திடலாம்...
இதை
வச்சிக்கிட்டு
என்ன
செய்யப்போறே?” “என்ன செய்யறதுன்னுதான் எனக்கும் புரியலே.
ஒருநாளைக்கு இதுவே ஒரு படிப் பாலைக் குடிச்சிடும் ப�ோலே
இருக்கும்!”
மாடசாமியின் பேச்சைத் துளிகூட நம்பாத அந்தப் பால்காரன்
கலகலவென்று சிரித்தான். “செய் செய் நான் எதைச் செய்தேன�ோ
அதைத்தான் நீயும் செய்து கிட்டுவர்றே! துணிஞ்சு செய்! இன்னம் ஒரு
வாரம் இப்படியே செய்தீன்னா தன்னாலே எல்லாம் சரியாப் ப�ோகும்!”
	ச�ொல்லிவிட்டுச் சிரித்துக் க�ொண்டே அவன் ப�ோய் விட்டான்
‘மனிதர்களையும் சரி, மிருகங்களையும் சரி, வயிற்றில் அடித்துப்
பட்டினிப�ோட்டு அணுஅணுவாகக் க�ொன்றால், அதைத் தடுப்பதற்கு
எந்தச் சட்டமுமில்லை’ என்று அவன் மறைமுகமாக உபதேசம்
செய்துவிட்டுக் கிளம்பி விட்டான்.
ஒரு வாரம் கூடத் தாங்கவில்லை. ஒருநாள் காலையில் கன்றுக்
குட்டியின் முகத்தில் ஈக்கள் ம�ொய்த்தன. அதை எங்கேய�ோ இழுத்துக்
க�ொண்டு ப�ோய்விட்டான் மாடசாமி. சில தினங்களுக்குள்ளாகவே
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தாய்ப் பசுவுக்கு முன்னால் ஒரு வைக்கோல் ப�ோர் அடைத்த கன்றுக்
குட்டியைக் க�ொண்டு வந்து நிறுத்தினான் அந்தப் பால்காரன்.
	பசுவின் மடியும் பால் சுரந்தது; கண்களில் நீரும் வழிந்தது; அது
கதறிய கதறலுக்கு, சுவருக்கு அப்பால் நின்று காளைமாடும் எதிர�ொலி
க�ொடுத்தது.
	தைப்பொங்கல் வந்தது. மனிதர்கள்
மாட்டுக்காகவும் ப�ொங்கல் வைத்தார்கள்.

சாப்பிட்ட

மறுநாள்

அடுத்தவீட்டுக் காளைக்கு அதன் ச�ொந்தக்காரன் க�ொம்பு
சீவிவிட்டு, அலங்காரங்கள் செய்துவைத்து, அதைத் தட்டிக்கொடுத்து
ஊர் சுற்ற அனுப்பி வைத்தான். கிராமத்தில் அது இருந்தப�ோது
மஞ்சுவிரட்டில் கலந்து க�ொண்டு ஊரையே கதி கலக்கிய காளை.
பட்டணத்திற்கு வந்த பிறகு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் நடக்கவில்லை.
பார வண்டி இழுப்பத�ோடு சரி.
அந்தக் காளைமாட்டுக்கு மஞ்சு விரட்டு நினைவு வந்து விட்டது.
அந்த நினைவ�ோடு சுவருக்கப்பால் நின்ற பசுவை எட்டிப் பார்த்தது.
பசு தனக்கெதிரில் வைத்த ப�ொங்கலை முதலில் முகர்ந்து பார்த்துக்
கண்ணீர் வடித்தது; பிறகு தன் க�ொம்புகளால் அந்தப் பாத்திரத்தையே
ம�ோதிக் கீழே உருட்டி விட்டது.
மாடசாமிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை; அருகில் நின்ற அவனுடைய
மகனுக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை. மாடசாமி பசுவின் கழுத்தில்
அன்போடு தட்டிக்கொடுத்துப் பார்த்தான். அதன் முகத்தில் மெதுவாகத்
தட்டிக் க�ொடுத்தான். மறுபடியும் சாப்பாட்டுப் பாத்திரத்தை எடுத்து
அதன் அருகில் க�ொண்டு வந்தான்.
இந்த வேலைகளுக்கிடையில் அவனுடைய மகன் குமரன் சற்று
விலகிப் ப�ோய் விளையாடியதை அவன் கவனிக்கவில்லை.
திடீரென்று ஏத�ோ ஓர் பரபரப்பான சத்தம் கேட்டது. நாலுகால்
பாய்ச்சலில் தெருவே அதிரும் ஓசையுடன் அடுத்த வீட்டுக் காளை
அங்கே வந்து க�ொண்டிருந்தது. சீவி விட்ட க�ொம்புகள் மின்னல்
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இயல் -

துணைப்பாடம்

4

கீற்றுகளைப் ப�ோல் ஒளிர்ந்தன. கண்களில் நெருப்புப் ப�ொறிகள்
பறந்தன.
	தரையைக் குத்திக் கிளறி, ஒவ்வொரு ப�ொம்பிலும் ஒவ்வொரு
பிடி மண்ணைச் சுமந்துக�ொண்டு, அது அடுத்த பாய்ச்சலுக்கு
மாடசாமியின் மகன் குமரனைக் குறி வைத்தது.
மாடசாமி வெடவெடத்துப் ப�ோனான். மகனைக் காப்பாற்றப்
ப�ோனால் தன்னைக் காப்பாற்றிக் க�ொள்ள முடியாது என்ற பயம்
வந்துவிட்டது
அவனுக்கு. குலை நடுக்கத்தில் ஏதேத�ோ உளறிக்
கூக்குரலிட்டான்.
	ந�ொடிப் ப�ொழுதில் என்னென்னவ�ோ நடந்து விட்டது.
	தாய்ப்பசு முளைக் கயிற்றை அறுத்துக்கொண்டு, நாலு கால்
பாய்ச்சலில் ப�ோய்க் குமரனுக்கும் காளை மாட்டுக்கும் இடையில்
நின்றது. காளைமாட்டின் க�ொம்புகள் அதன் கழுத்தில் பாய்ந்தன.
குறுக்கே விழுந்த பசுவைக் கண்டவுடன் காளையின் சீற்றம் பசுவின்
பக்கம் திரும்பியது. அது அலறிய அலறலில், “க�ொலைக்குக் க�ொலை!
பழிக்குப் பழி” என்ற ஆவேசம் குமுறியது.
	தாய்ப் பசுவும் பதிலுக்கு அதைப் பார்த்துக் கதறியது. “சீ! நீ
என்ன, மனிதனைப் ப�ோல் கேவலமாய் நடந்து க�ொள்கிறாய்? குமரனும்
என்பால் குடித்து வளர்ந்தவன்!... உனக்கு ஏன் இவ்வளவு வெறி
வந்துவிட்டது?” என்று ஆத்திரத்தோடு கதறியது.
‘மனித’னான மாடசாமிக்கு எதுவுமே புரியவில்லை! மாடுகள்
புரிந்துக�ொண்டு கண்ணீர் வடித்தன.

பயிற்சி

கீழ்க்காணும் தலைப்புகளில் நாற்பத்தைந்து வரிகளுக்கு மிகாமல்
கட்டுரை எழுதுக.
1. கன்றுக்குட்டியின் அழகும் அதன் முடிவும்
2. பசுவின் செயலும் கதை உணர்த்தும் நீதியும்.
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இயல் -

ம�ொழிப்பயிற்சி

4

த�ொகைச் ச�ொற்களை விரித்து எழுதுதல்
பிரித்து எழுதுதல்
விரித்து எழுதுதல்

இரண்டனுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை
அறிந்து பயன்படுத்துதல் வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு
‘முக்கனி’ என்பதை, மூன்று + கனி
		என்றுஎழுதுவது, பிரித்து எழுதுதல்.
முக்கனி என்பதை “மா, பலா, வாழை”
என்று எழுதுவது விரித்து எழுதுதல்
ஆகும்.
த�ொகை		 விரி
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

இருவினை
இரு திணை	
இரட்டைக் காப்பியம்	
ஈரெச்சம்	
முக்காலம்	
முத்தமிழ்	
மூவேந்தர்
மூவிடம்	
நாற்படை	

10. நாற்றிசை	
11. நானிலம்	

-	நல்வினை; தீவினை
- உயர்திணை; அஃறிணை
- சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை
-	பெயரெச்சம், வினையெச்சம்
- இறந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம்
- இயல், இசை, நாடகம்
-	சேரர், ச�ோழர், பாண்டியர்
-	தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கை
-	தேர்ப்படை, யானைப்படை,
குதிரைப்படை, காலாட்படை
- வடக்கு, தெற்கு, கிழக்கு, மேற்கு
- குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல்
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இயல் -

ம�ொழிப்பயிற்சி

12. ஐந்திலக்கணம்	

-

13. ஐம்புலன்கள்
14. ஐம்பால்

-

15. அறுசுவை	

-

16. ஏழிசை	

-

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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எழுத்து, ச�ொல், ப�ொருள், யாப்பு,
அணி
சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம்
ஆண்பால், பெண்பால், பலர்பால்,
ஒன்றன்பால், பலவின் பால்.
இனிப்பு, கசப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு,
கார்ப்பு, துவர்ப்பு
குரல், துத்தம், கைக்கிளை, உழை,
இளி, விளரி, தாரம்.
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இயல் -

செய்யுள்

5

சிற்றிலக்கியம் - கலிங்கத்துப்பரணி
1. ப�ோரின் பேர�ொலி
எடும், எடும், எடும் என எடுத்தது ஓர்

		

இகல்ஒலி கடல்ஒலி இகக்கவே;

		

விடும் விடும் எனும் ஒலி மிகைக்கவே;

விடுவிடு விடுபரி கரிக்குழாம்

2. வீரர்களும் அரசர்களும்
ப�ொருபுலி புலிய�ொடு சிலைத்த ப�ோல்

		ப�ொரு படர�ொடு படர் சிலைக்கவே
அரியின�ொடு அரியினம் அடர்ப்ப ப�ோல்

		

அரசரும் அரசரும் அடர்க்கவே;

அருஞ்சொற்பொருள்:
எடும்
ஓர்
இகக்க
	பரி
மிகைக்க

-

த�ொடங்குங்கள்;
எடுத்து
ஒப்பற்ற,
இகல்ஒலி
வெல்ல,
விடு
குதிரை, 	கரி
மிகுதியாக.
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- உரத்துக் கூவுவது;
- ப�ோர்இசை,
- ஏவு;
- யானை,
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இயல் -

செய்யுள்

பாடலின் ப�ொருள்:

5

1. ச�ோழர் படையினரும் கலிங்கர்படையினரும் குதிரைப்படை,
யானைப்படைகளை
ஏவிப்
ப�ோர்
புரியத்
த�ொடங்கினர்.
இருதிறப்படையினரும், “ப�ோர் த�ொடங்குங்கள்! ப�ோர் த�ொடங்குங்கள்!
என எழுப்பிய ப�ோரின் ஓசை, கடல் ஒலியையும் வென்றது.
பகைவர்மேல், ‘குதிரைப்படையை ஏவுங்கள்! ஏவுங்கள்! ஏவுங்கள்!
யானைப் படைகளை விடுங்கள்! விடுங்கள்! விடுங்கள்! என வீரர்கள்
முழங்கும் ஓசை எங்கும் மிகுந்து ஒலித்தன.

அருஞ்சொற்பொருள்

2. ப�ொருபுலி - தாக்கும் புலிகள், சிலைத்தல் - ஆரவாரித்துப்
ப�ோர் புரிதல்; ப�ொருபடர் - ப�ோர் புரியும் வீரர்கள், படர் - வீரர்கள்;
சிலைக்க - ஆரவாரிக்க; அரி - சிங்கம்; அடர்ப்பப�ோல்- நெருங்கிப்போர்
புரிவது ப�ோல்.

பாடலின் ப�ொருள்

	தாக்கும் புலிகள�ோடு புலிகள் ஆரவாரித்துப் ப�ோர் புரிவது
ப�ோல், ப�ோர்புரியும் வீரர்கள் பிறநாட்டுப் ப�ோர்
வீரர்கள�ோடு
ஆரவாரம் செய்து ப�ோர் புரிந்தனர். சிங்கங்கள�ோடு சிங்கங்களின்
கூட்டம் ப�ோர் புரிவதுப�ோல் அரசர்கள�ோடு அரசர்கள் ப�ோர் புரிந்தனர்.

நூல் குறிப்பு

	தமிழ் ம�ொழியில் 96 வகையான சிற்றிலக்கியங்கள் உள்ளன.
அவற்றுள் ஒன்று கலிங்கத்துப்பரணி.

	கலிங்கநாட்டுமன்னன், அனந்தவர்மன்மீது, முதல் குல�ோத்துங்கச்
ச�ோழன், ப�ோர்தொடுத்தான். அப்போர்ப்படைத் தலைவராக இருந்தவர்
கருணாகரத் த�ொண்டைமான். வெற்றிபெற்றவரும் அவரே. இந்தப்
ப�ோர்பற்றிய இலக்கியமே கலிங்கத்துப்பரணி.
	நம்முடைய பாடப்பகுதியில் உள்ள
காட்சியைக் கூறுவனவாக அமைந்துள்ளன.
தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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ப�ோர்க்களக்
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இயல் -

செய்யுள்

நூலாசிரியர் குறிப்பு

5

	கலிங்கத்துப்பரணியை இயற்றியவர் செயங்கொண்டார். இவர்,
முதற்குல�ோத்துங்கச் ச�ோழனின் அவைக்களப் புலவர். இவர்,
ச�ோழநாட்டிலுள்ள தீபங்குடி என்ற ஊரில் பிறந்தவர். இவர்காலம், கி.பி
11ஆம் நூற்றாண்டு.

பயிற்சி
I. கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.
1.
2.
3.
4.

கலிங்கத்துப் பரணி - சிறு குறிப்பு எழுதுக
செயங்கொண்டார் பற்றிச் சிறு குறிப்பு எழுதுக
ப�ோர்க்களத்தில் எத்தகைய ஒலிகள் எழுந்தன?
ப�ோர்வீரர்களும், அரசர்களும் ப�ோர் புரிந்ததை,
கலிங்கத்துப்பரணி எவ்வாறு கூறுகிறது?

II. பாடலில் வரும் உவமையைப் ப�ொருத்திக் கூறுக
1. ‘கடல் ஒலி இகக்கவே’
2. “அரியின�ொடு அரியினம் அடர்ப்பப�ோல்”

III. கலிங்கத்துப்பரணிப் பாடல்கள் காட்டும் ப�ோர்க்களக் காட்சிகளை
ஓவியமாக வரைக.
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சிற்றிலக்கியம்
(2) மீனாட்சியம்மை குறம்
ப�ொதியைமலைவளம்

திங்கள்முடி சூடும்மலை தென்றல்விளை யாடும்மலை
தங்குபுயல் சூழும்மலை தமிழ்முனிவன் வாழும்மலை

அங்கயற் கண்அம்மைதிரு வருள்சுரந்து ப�ொழிவதெனப்

ப�ொங்கருவி தூங்குமலை ப�ொதியமலை என்மலையே!
									

அருஞ்சொற்பொருள்

- குமரகுருபரர்

திங்கள்

-

சந்திரன்

	தமிழ்முனிவன்

-

அகத்திய முனிவர்

புயல்

-	மேகக்கூட்டம்

அங்கயற்கண் அம்மை	 -

பாடலின் ப�ொருள்

(அம் + கயல் + கண் + அம்மை)
அன்னை மீனாட்சி

“சந்திரனைத் தன் தலைமீது (சூடிய) அணிந்த மலை; தென்றல்
காற்று, தவழ்ந்து விளையாடும் மலை; மேகக் கூட்டங்கள் சூழ்ந்து
சுழலும் மலை; தமிழ்முனிவர் என்று ப�ோற்றப்படும் அகத்தியமுனிவர்
வாழ்ந்து வரும் மலை; அழகிய கயல்மீன்கள் ப�ோன்ற அழகான
கண்களையுடைய மீனாட்சியம்மையின், திருவருள் சுரப்பது ப�ோன்று,
அருவி நீர் ப�ொங்கி வழியும்மலை.
தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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இத்தனை, சிறப்புகளையுடைய மலை என்னுடைய ப�ொதிகை
மலையாகும்.
என்று
குறத்தி
கூறுவதுப�ோல்.
குமரகுருபரர்
ப�ொதிகைமலையின் வளத்தைக் கூறுகிறார்.

நூல்குறிப்பு

இப்பாடல், குமரகுருபரர் இயற்றிய “மீனாட்சியம்மை குறம்”
என்னும் சிற்றிலக்கியத்தில் உள்ளது. மதுரை மீனாட்சி அம்மை,
பாட்டுடைத்தலைவி.

இது குறவர் குலத்தைச் சார்ந்த பெண்ணொருத்தி தன்னுடைய
மலை வளம் கூறுவதுப�ோல் அமைந்துள்ளபாடல்
‘குறவஞ்சி’ ‘குறத்திபாட்டு’ எனவும் இது, வழங்கப்படுகிறது.

நூலாசிரியர் குறிப்பு

இப்பாடலை இயற்றியவர் குமரகுருபரர். இவர் 17ஆம்
நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர். குமரகுருபரர் தமிழ் ம�ொழியையும்,
தெய்வத்தையும் தம் இரண்டு கண்களைப்போல் ப�ோற்றி வாழ்ந்த
துறவி.

குமரகுருபரர் பிறந்தஊர், தமிழ்நாட்டிலுள்ள திருவைகுண்டம்.
இவர், வேளாண் மரபினர்.
குமரகுருபரரின் தந்தையார் - சண்முக சிகாமணிக் கவிராயர்;
தாய் - சிவகாமி சுந்தரி.

இவர், ஐந்து வயது வரை பேசும் திறன் அற்றவராக இருந்து,
பின்னர், திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமான் திருவருளால் பேசும்திறன்
பெற்றார்.

குமரகுருபரர் இயற்றிய வேறுநூல்கள், கந்தர் கலிவெண்பா,
முத்துக் குமார சுவாமி பிள்ளைத்தமிழ், மதுரைக் கலம்பகம்,
மீனாட்சியம்மை
பிள்ளைத்தமிழ்,
சகலகலாவல்லிமாலை,
நீதி
நெறிவிளக்கம் முதலியவை.
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விடை எழுதுக

1. குமரகுருபரர் இயற்றிய நூல்கள் இரண்டன் பெயர் எழுதுக
2. குமரகுருபரர் முருகன்மீது பக்தியுடையவர் என்பதற்குரிய
சான்று எது?
3. ப�ொதிகைமலையில் வாழும் முனிவர்யார்?
4. ப�ொதிகைமலையில் அருவி எவ்வாறு ப�ொங்கிவழிகிறது?
5. ப�ொதிகைமலையின் வளத்தைக், குமரகுருபரர் எவ்வாறு
கூறுகிறார்?

II. தென்னாப்பிரிக்காவிலுள்ள மலையை வருணித்து ஒரு கட்டுரை
வரைக
III. ப�ொதிகை மலையின் வளத்தை இப்பாடல் கூறும் முறையில்
ஓவியமாக வரைக.
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5. வேற்றுமையுள் ஒற்றுமை
(தென்னாப்பிரிக்காவில்)

	தென்னாப்பிரிக்கா ஒரு குடியரசுநாடு. இது ஆப்பிரிக்காவின்
தெற்கு முனையில் உள்ளது. அட்லாண்டிக் பெருங்கடல், இந்தியப்
பெருங்கடலிடையே கடற்கரையில் அமைந்துள்ளது. நிலப்பரப்பில்
உலகில் 25ஆவது மிகப்பெரிய நாடு.
	தென்னாப்பிரிக்காவில், கறுப்பினத்தவர், வெள்ளை இனத்தவர்,
ஆசியர்கள் எனப் பல்வேறு இனத்தவர்கள் வாழ்ந்துவருகின்றனர்.
	ச�ோசா, சூலு, வெண்டா, பாப்பேடி, பச�ோத்தா,
ஆப்பிரிக்கானர் எனப் பல்வேறு குழுவினர்கள் உள்ளனர்.

சுவாசி,

சூலு, ச�ோ சா, ஆப்பிரிக்கானம், ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு,
த�ோபெப்லே, வெண்டா, சுவாசி, தமிழ், இந்தி, உருது, தெலுங்கு
எனப்பலம�ொழிகள் பேசுவ�ோர் வாழ்கின்றனர்.

மக்காச் ச�ோளம், பழவகைகள், சூரியகாந்தி, கரும்பு முதலான
பல்வேறு விளைப�ொருள் விளைவிக்கப் படுகின்றன. ஏற்றுமதியும்
செய்யப்படுகின்றது.
இந்து, கிறித்தவம், இசுலாம், சீக்கியம், ஜைனம் முதலானபல்வேறு
மதத்தினர் உள்ளனர். அனைத்து மதக் க�ோயில்களும் இங்கு உள்ளன.

	தென்னாப்பிரிக்காவில்
மூன்று
தலைநகரங்கள்
உள்ளன.
கேப்டவுன் அரசியலமைப்புத் தலைநகரமாகவும், பிரிட்டோரியா
நிர்வாகத்தலைநகரமாகவும், புள�ோயம் ஃபாண்டைன் நீதித்துறைத்
தலைநகரமாகவும் உள்ளன.
ஒயினும், சூரியகாந்தி எண்ணெயும் மிகுதியாக உற்பத்தி
செய்யப்பட்டு ஏற்றுமதியும் செய்யப்படுகின்றது. மேலும், வைரம்,
தங்கம்,
உல�ோகம்,
சர்க்கரை,
கம்பளி
முதலியவையும்
தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து ஏற்றுமதியாகின்றன.
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	கால்பந்து,
ரக்பியூனியன்,
கிரிகெட்,
கால்ஃப்
முதலான
பலவிளையாட்டுகள்
தென்னாப்பிரிக்கமக்களால்
விளையாடப்
படுகின்றன.

இங்கு, சிங்கங்கள், வேங்கைகள், வெள்ளைக் காண்டாமிருகங்கள்,
நீலக்காட்டுமான்கள்,
இம்பாலாக்கள்
கழுதைப்புலி,
நீர்யானை,
ஒட்டகச்சிவிங்கிகள், நெருப்புக்கோழிகள் முதலான காட்டு உயிரிகள்
மிகுதியாக உள்ளன.
	தென்னாப்பிரிக்க சமையல்முறை, உணவு வகை ஆகியவை
சுற்றுலாப் பயணிகளால் விரும்பப்படுகின்றன. சமையலில் பன்னாட்டு
முறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன.

	தென்னாப்பிரிக்கா,
இசை,
நடனம்
முதலானவற்றிலும்
சிறந்துவிளங்குகிறது. ‘குவைத�ோ’ என்னும், தென்னாப்பிரிக்க இசை,
புகழ்வாய்ந்தது.

‘உலகிலேயே ப�ோராட்டங்கள் செழித்தநாடு’ என்று ஆய்வாளர்களால்
வருணிக்கப்படுகிற நாடு தென்னாப்பிரிக்கா.
இவ்வாறு, வாழும் இனம், பேசும்மொழி, பின்பற்றும் சமயநிலை,
உணவுப்பழக்க வழக்கம், கலை, த�ொழில்கள் முதலானவற்றுள்
வேற்றுமைகள் பல இருந்தப�ோதும் “வேற்றுமையுள் ஒற்றுமை” என்னும்
உயர்ந்த குறிக்கோளை மையமாகக் க�ொண்டு பெருமையுடன்
இயங்கிவருகிறது, தென்னாப்பிரிக்கக் குடியரசு.

பயிற்சிகள்

I. கீழ்க்காணும் ச�ொற்கள், த�ொடர்களை வாய்விட்டுப் படிக்க
	வேற்றுமை	
ஒற்றுமை	
	தெற்குமுனை
	பெருங்கடல்
	பலம�ொழிபேசுவ�ோர்
	வெவ்வேறு இனத்தவர்

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்

மக்காச் ச�ோளம்	
நீதித்துறை
சூரியகாந்தி	காட்டுஉயிரிகள்
விளைப�ொருள்
சுற்றுலாப்பயணிகள்
ஏற்றுமதி
குவைத�ோ இசை
அரசியலமைப்பு
ஆய்வாளர்
நிர்வாகம்	
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5

1. தென்னாப்பிரிக்காவில் பேசப்படும் ம�ொழிகள் யாவை?
2. தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள குழுவினருள் நான்கு
குழுவினர் பெயர் எழுதுக.
3. தென்னாப்பிரிக்க மக்களால் பின்பற்றப்படும் மதங்கள்
யாவை?
4. தென்னாப்பிரிக்கத் தலைநகரங்களின் பாகுபாட்டை
விளக்குக
5. தென்னாப்பிரிக்காவின் புகழ்வாய்ந்த இசை எது?
6. தென்னாப்பிரிக்கக் குடியரசின் உயர்ந்த குறிக்கோள் யாது?

III. தென்னாப்பிரிக்காவில் ‘வேற்றுமையுள் ஒற்றுமை’ என்னும்
தலைப்பில் கட்டுரை வரைக
IV. செய்முறைப்பயிற்சி

	தென்னாப்பிரிக்கப் பல்சமையக் க�ோயில்களின் படங்களைத்
திரட்டுக; படத்தொகுப்புத் தயார் செய்க.

V. ச�ொந்தமாகச் ச�ொற்றொடரில் அமைத்து எழுதுக
1. பெருங்கடல்
2. நிர்வாகம்	
3. நீதித்துறை	
4. விளைப�ொருள்
5. ஏற்றுமதி
6. ஆய்வாளர்
7. பெருமையுடன்
8. பழக்கவழக்கம்	
9. காட்டு உயிரிகள்
10. சுற்றுலாப் பயணிகள்
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5

அணி

(மீள்பார்வை)
‘அணி’ என்ற ச�ொல்லுக்கு ‘அழகு’ என்பது ப�ொருள். அழகான
செய்யுளை, மேலும் அழகுபடுத்துவதற்காகச் ச�ொல்லப்படுவது
அணி என்று வழங்கப்படுகிறது. முன் வகுப்புகளில் கற்ற
அணிகள் சிலவற்றை மீண்டும் இங்கு நினைவு படுத்திக்
க�ொள்க.
1. உவமையணி

ஒருசெய்யுளில், உவமை, உவமிக்கப்படும் ப�ொருள் உவமஉருபு
இவை மூன்றும் வெளிப்படையாகவந்தால் அது உவமையணி

2. எடுத்துக்காட்டு உவமையணி

ஒரு செய்யுளில், உவமையும் உவமிக்கப்படும் ப�ொருளும்
வெளிப்படையாகநின்று, உவமஉருபு மறைந்து நின்றால் அது,
எடுத்துக்காட்டு உவமையணி.

3. இல்பொருள் உவமையணி

உலகத்தில், இல்லாத, நிகழமுடியாத ஒன்றை
வைத்துக் கூறுவது, இல்பொருள் உவமையணி

உவமையாக

4. உருவகஅணி

உவமை, உவமிக்கப்படும்பொருள் இரண்டனுக்கும் வேறுபாடு
த�ோன்றாமல், ஒன்றை மற்றொன்றாகச் செய்வது (உருவகிப்பது)
உருவக அணி.

5. பிறிதும�ொழிதல் அணி

	கவிஞர், தாம் கூற விரும்புவதை நேரடியாகக் கூறாமல்,
பிறித�ொன்றைக் கூறித்தம் கருத்தை வெளிப்படுத்துவது, பிறிது
ம�ொழிதல் அணி.
தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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இலக்கணம்

6. தற்குறிப்பேற்றவணி

5

இயல்பாக நிகழும் ஒன்றில், கவிஞர்தம் கருத்தை (குறிப்பை)
ஏற்றி உரைப்பது, தற்குறிப்பேற்றவணி.

7. இரட்டுற ம�ொழிதல் அணி

ஒருசெய்யுளை அல்லது செய்யுளில் வரும் ச�ொற்களை,
இரண்டுப�ொருள்கள் தருமாறு அமைத்துப் பாடுவது, இரட்டுற
ம�ொழிதல் அணி. (இதனை, சிலேடை அணி என்றும் கூறுவர்)

8. ச�ொல் பின் வருநிலை அணி

ஒரு செய்யுளில் ஒரே ச�ொல் மீண்டும் வந்து ப�ொருளில்
வேறுபட்டு அமைவது ச�ொல்பின்வருநிலை அணி. (ச�ொல்
ஒன்று; ப�ொருள் வேறு)

9. ப�ொருள்பின்வருநிலையணி

ஒருசெய்யுளில், ஒரே ப�ொருள்தரும் வேறு வேறு ச�ொற்கள்
அமைந்து வருவது.ப�ொருள்பின்வருநிலை அணி. (ப�ொருள்
ஒன்று; ச�ொற்கள் வேறுவேறு அமைதல்)

10. ச�ொற்பொருள் பின்வருநிலை அணி

மீண்டும் மீண்டும் ஒரு செய்யுளில், வந்த ச�ொல்லே வந்து
தந்தப�ொருளைத் தருவது ச�ொற்பொருள்பின்வரு நிலை அணி.
(ஒரேச�ொல், அதேப�ொருளில் மீண்டும் வருவது)

(அணிஇலக்கணம் கூறும் நூல்கள்
1. தண்டிஅலங்காரம்
2. மாறன் அலங்காரம்)

பயிற்சி

கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக

1. எவையேனும் ஐந்து அணிகளின் பெயர்கள் எழுதுக
2. அணி - என்றால் என்ன?
3. அணி இலக்கணம் கூறும் நூல்கள் ஒன்றன் பெயர் எழுதுக.
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5

மண்

(அய்க்கண்)
அன்று சூரப்பட்டி, மாரியம்மன் க�ோவில் உற்சவம் ப�ோல்,
விழாக்கோலம் பூண்டிருந்தது.
ஊர் நுழைவாயிலில் உள்ள க�ோயில் எதிரே க�ொட்டகை ப�ோட்டு,
வாழை மரங்கள் கட்டியிருந்தார்கள். அங்கிருந்து, கிராமத்தின் ஒரே
“தேசிய சாலை” யான வீதியில், இரண்டு பக்கங்களிலும் ராமாயி வீடு
வரை, கம்பங்கள் நட்டு, தென்னங் குருத்து, மாவிலைத் த�ோரணங்கள்
காற்றிலே மெல்லச் சலசலத்துக் க�ொண்டிருந்தன. பெண்களின்
கைவண்ணம் மிளிர்ந்தது.
அந்த ஊரில் பிறந்த சின்னத்தாயி, இங்கிலாந்திலிருந்து
பெற்றோருடன் - இருப்பத�ோரு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு - பெற்ற தாய்
தந்தையின் கிராமத்திற்கு அன்று வருகிறாள்.
அவளை வரவேற்கத்தான் அந்த ஊரிலே அன்று அவ்வளவு
உற்சாகம், மகிழ்ச்சி, பெருமை பரபரப்பு, எல்லாம்!
ஆனால் - 21 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு - இந்தச் ‘சின்னத்தாயி’
ராமாயியின் குடிசையிலே மூன்றாவது பெண் குழந்தையாகப்
பிறக்கும்போது.
அந்தக் குடிசையில் தான் எத்தனை மயான அமைதி...
ராமாயிக்கு ஏற்கனவே இரண்டு பெண் குழந்தைகள் அவதரித்து,
அவள் வீட்டுத் தரித்திரத்தைப் பங்குப�ோட்டுக் க�ொண்டிருந்தன.
அவளுடைய கணவன் கருப்பையா, விவசாயிக் கூலி,
மழைபெய்து, கண்மாய்கள் நிறைந்தால், வருஷத்தில் மூன்று அல்லது
நான்கு மாதங்கள், வேளாண்மை வேலைகள் கிடைக்கும். உழவு,
நாற்றுப்பாவுதல், நடவு, களையெடுப்பு, அறுவடை என்று, மனைவிய�ோடு
தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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சுற்றுப்புறக் கிராமங்களுக்கெல்லாம் நடந்து ப�ோய் வேலைபார்ப்பார்கள்.
கிடைக்கும் கூலியைக் க�ொண்டு
வந்து, குடிசையிலே சேமித்து
வைத்து, அவ்வப்போது கிடைக்கும் ‘மெய்க்காட்டு’ வேலைகளையும்
பார்த்து, ஓர் ஆண்டுக் காலத்தை
அரைவயிற்றுக் கஞ்சிய�ோடு,
ஜீவன�ோபாயம் நடத்துகின்ற குடும்பம் அது...
அந்த வட்டாரத்தில், பெண் குழந்தை பிறந்து விட்டால், அந்த
வீடு இழவு வீடுதான். ச�ோகத்தில் மட்டுமல்ல - உண்மையிலே, அது
‘இழவு வீடு’ ஆகிவிடும்!
	கள்ளிப்பால், கருக்காய், நெல் என்று ஏதாவது க�ொடுத்து,
தாய்மார்களே ஒன்று கூடி சிசுவைக் க�ொன்று புதைத்துவிடுவார்கள்..
‘அப்பாடா! ஒரு ப�ொட்டச்சி, கஸ்டப்படாம, கரை சேர்த்துட்டோம்...’
என்ற மனநிறைவ�ோடு மகிழ்ச்சியடையும் அந்த கிராமம்.
அப்படிப்பட்ட இழவு சம்பவம், ராமாயி வீட்டிலே ஏற்கனவே
இரண்டு தடவை ஏற்பட இருந்தது. கையும் கள்ளிப்பாலுமாகச் சுற்றி
நின்ற பெண்களிடம் கெஞ்சி, அழுது இரண்டு பெண்குழந்தைகளையும்
புதை குழிகளிலிருந்து மீட்டு விட்டாள்.
“ஆத்தா!... பெண்டுகளா! எப்படியாச்சம் இந்தப் புள்ளையை
நான் வளர்த்துக் காப்பாத்திடறேன். ஆத்தா! பெத்த வயிறு துடிக்கு,
கள்ளிப்பால் குடுக்க மனசு கேக்கலே!... இந்தப் புள்ளையை விட்டுடுங்க...
என்று உறவினர்களிடம் கண்ணீர் மல்கக் கதறிக் கதறி, இரண்டு
மகள்களையும் சாவிலிருந்து காப்பாற்றி விட்டாள்.
இப்போது மூன்றாவது பெண் குழந்தை!

அந்தக் கிராமத்துக்கு அடிக்கடி வந்து செல்லும் ‘ஸேவா’
என்னும்தொண்டு நிறுவனத்தின் க�ோவிராஜ், பெண்சிசுக் க�ொலையின்
க�ொடுமையை அவ்வப்போது உருக்கமாக எடுத்துச் ச�ொல்வார். அவர்
பேச்சை சுவாரஸ்யமாகக் கேட்பார்கள். ஆனால், குழந்தை பிறந்த
வீட்டில், பெண் சிசுவின் அழுகைக் குரல்தான், அவர்கள் நெஞ்சுக்குள்
பாய்ந்து உலுக்குமே தவிர, க�ோவிராஜின் பேச்சே நினைவுக்குள்
எட்டிப்பார்க்காது.
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இந்தத் தடவை ராமாயிக்குக் குழந்தை பிறந்ததுமே, குடிசையின்
முன்னால் வந்து ஆஜராகி விட்டார் அவர்.

அவருடைய த�ொண்டு நிறுவனத்திற்கு ஆண்டுத�ோறும் வந்து
நிதியுதவி செய்யும் இங்கிலாந்து நாட்டுத் தம்பதிகள் ரிச்சர்டும், லிஸியும்
குழந்தைப்பேறு இல்லாதவர்கள். ஆகையால் ஓர் ஏழைக் குழந்தையைத்
தத்து எடுத்துக்கொள்ள விரும்புவதாக அவரிடம் தெரிவித்திருந்தார்கள்.
ராமாயியின் குதுந்தையை, அந்தத் தம்பதிகளுக்குத் தத்துக்
க�ொடுக்க ஏற்பாடு செய்ய முன் வந்தார் க�ோவிராஜ். அதைக் கேட்டதும்,
கிராமத்துப் பெண்களுக்கு, பாதி ஆச்சரியம்.

“என்ன ச�ொல்றீக நம்மபுள்ளையை வெள்ளைக்காரங்க, தத்து
எடுத்துக்கிறாகளா?” என்று இடங்கிய கண்களை அகலப்படுத்தினாள்
கிழவி செல்லாயி.
“கறுப்பு நிறம்னாலே வெள்ளைக்காரர்களுக்குப் பிடிக்காதுனு
அய்யா ச�ொல்லுவாகளே?” என்று கேட்டாள் சிகப்பி. அவளுடைய
தாத்தா வெள்ளைச்சாமி, சுதந்திரப் ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, ஆகஸ்டு
புரட்சியில் சிறைக்குப் ப�ோய்வந்த தியாகி.

“அய்யய்யோ...! நம் ப�ொண்ணு கஸ்டப்படக் கூடாதுனுதான்,
கள்ளிப்பால் க�ொடுத்துச் சாகடிக்கிற�ோம். இதை வெள்ளைக்காரங்களுக்குத்
தூக்கிக் குடுத்து, அங்கே அவங்க அதைக் கஷ்டப்படுத்தினா, யாரு
கேக்கிறது?”
“அதெல்லாம் வேண்டாம்யா!... இது என்ன புதுப் பளக்கம்?...
அதிலும் ப�ொட்டப் புள்ளையை யாராச்சும் தத்து எடுத்துக்குவாகளா?”

“நம்ம வீட்டிலே ப�ொறந்த புள்ளையை நாம வளக்கணும்.
இல்லேன்னா நாமே க�ொன்னு புதைச்சிடணும்... நமக்குப் புள்ளை
வளர்க்க வக்கு இல்லேங்கிறதுக்காக, வெள்ளைக்காரங்களுக்குக்
குடுக்கறதா?... அதெல்லாம் வேண்டாம்...” என்று சுற்றியிருந்தவர்கள்
எல்லாம் ஆட்சேபணை தெரிவித்தார்கள். ஆனால் பெற்றவளுக்கோ,
தன் சிசுவைச் க�ொல்ல மணம் இல்லை. கண்காணாத தூரமாயிருந்தாலும்,
எங்கேயாவது உயிர�ோடே அவளுடைய குழந்தை இருந்தாலே ப�ோதும்
என்று நினைத்தாள் அவள்...
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“அடியே ராமாயி! ஊரிலே இல்லாத புது வளக்கம் எல்லாம்
உண்டாக்காதே... அப்புறம், பெரியவங்க எல்லாம் கூடி, உன்னை
ஊரை விட்டே தள்ளிவச்சிருவாக...” என்று எச்சரிகை செய்தது ஒரு
பெரிசு”...

	கடைசியில், க�ோவிராஜின் முயற்சி வெற்றி பெற்றது... ரிச்சர்ட் லிஸி தம்பதிகளுக்கு, குழந்தையைத் தத்துக் க�ொடுக்க, சட்டபூர்வமான
நடவடிக்கைகள் எல்லாம் செய்து முடித்தார் அவர். பெற்றவளைத்
தவிர, ஊரில் எல்லோரும் மறந்துப�ோன அந்தப் பெண்குழந்தைதான்,
இப்போது பருவப் பெண்ணாக, பெற்றெடுத்தவர்களைப் பார்க்க
இங்கிலாந்திலிருந்து பறந்து வருகிறாள்!

இந்த 21 ஆண்டுகளில் சூரப்பட்டியும் எவ்வளவ�ோ மாறிவிட்டது!

“அடடே! நம்ம வளக்கப்படி, பாட்டிய�ோட பேரையே பேத்திக்கு
வச்சிருக்காகளே,
வெள்ளைக்காரங்க!”
என்ற
வியப்புடனும்
பெருமையுடனும், தங்கள் ஊரில் பிறந்து வெள்ளைக்காரியாய்
வளர்ந்திருக்கிற
‘சின்னத்தாயி’
யைப்
பார்க்க,
ஆவல�ோடு
காத்திருந்தார்கள், கிராம மக்கள்.
மதுரை விமான நிலையத்தில் வந்து இறங்கிய ரிச்சர்ட், லிஸி,
சின்னத்தாயி குடும்பத்தை, காரில் அழைத்துக் க�ொண்டு, சூரப்பட்டிக்கு
வந்தார் க�ோவிராஜ். அவர்கள் ஊருக்குள் நுழைந்ததும், குலவை
ஒலிப�ோட்டுப் பாடி, மாலைகள் அணிவித்து, ராமாயியின் வீட்டு
வாசலிலே ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றார்கள்.

சின்னத்தாயி, பெற்றோரைப் பார்த்ததும், உணர்ச்சி ப�ொங்க,
“ஆத்தா! அப்பா! நன்றாக இருக்கிறீர்களா? என்று குரல் கம்ம,
கட்டிப்பிடித்துக் கண்கலங்கியதைக் கண்டு கிராமத்து மக்களுக்கு
இரண்டு ஆச்சரியம் - பிறந்த உடனே வெள்ளைக்கார நாட்டுக்குப்
ப�ோன பெண், எப்படி இவ்வளவு சுத்தமாக தமிழ் பேசுகிறாள்? அவள்
மட்டுமல்ல - ரிச்சர்ட், லிஸி தம்பதியரும், தமிழில் பேசுகிறார்களே?
மக்களுடைய முகத்தில் கவிந்த வியப்பைப் புரிந்து க�ொண்டார்
க�ோவிராஜ்.

“டாக்டர் ஜி.யூ. ப�ோப்னு ஒரு பாதிரியார் ர�ொம்ப காலத்துக்கு
முன்னாலே, தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருந்தார். தெரியுமா? திருக்குறளையும்
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திருவாசகத்தையும் இங்கிலீஷில் ம�ொழி பெயர்த்து, உலகத்திற்குத்
தமிழின் பெருமையை வெளிப்படுத்தினரே, ப�ோப்? என்று கேட்டார்
க�ோவிராஜ்.
	பாவம்! அந்தக் கிராமத்தார்களுக்கு, ப�ோப், திருக்குறள்,
திருவாசகம் என்பதெல்லாம் தெரியுமா? அவர்கள் மேலும் விழிபிதுங்கி
நின்று க�ொண்டிருந்தார்கள்.
	தன் கல்லறையில் “ஜி.யூப�ோப் - ஒரு தமிழ் மாணவன்’னு எழுதச்
ச�ொன்னாரே, அந்த ப�ோப் பரம்பரையில் வந்தவர்கள் தான் இந்த
ரிச்சர்ட் ஸார் குடும்பம்”... என்று அறிமுகப்படுத்தினார் க�ோவிராஜ்.

“யா... சிறுவயதிலிருந்தே தமிழையும் கற்றுக் க�ொள்வது எங்கள்
குடும்பப் பழக்கம்.. யாராவது தமிழர்களைக் கண்டால் அவர்கள�ோடு
தமிழிலேயே பேசி சந்தோஷப்படுவ�ோம்...” என்று ஆம�ோதித்தார்
ரிச்சர்ட்.

“சின்னத்தாயியின் குழந்தைப் பருவத்திலிருந்தே, உங்களைப்
பற்றிச் ச�ொல்லியே வளர்த்தோம். இப்போது, அவள் உங்களையெல்லாம்
பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாள் அதற்காகத்தான் அவளை
அழைத்துக் க�ொண்டு வந்தோம் உங்களைப் பார்த்ததில் அவளுக்கு
மட்டுமல்ல... எங்களுக்கும் சந்தோஷம்!” என்று சிவந்த முகமெல்லாம்
சிரிப்புப் ப�ொங்கி மலரச் ச�ொன்னாள் லிஸி.
அன்றைக்கு என்று அரிசிச் ச�ோறு வடித்து, குழம்பு,காய்கறிகள்,
ரஸம், பாயசம்,
வைத்துப் பரிமாறினாள் ராமாயி. இருபத்தொரு
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, தன் வயிற்றில் பிறந்த மகளுக்கு உணவூட்டி
மகிழ்ந்தாள் அந்தத் தாய்.
	வெள்ளைக்காரக் குடும்பம் இங்கிலாந்திலிருந்து வந்து அங்கே
தங்கியிருக்கும் செய்தி, வெளியில் பரவி, பத்திரிக்கைக்காரர்கள் பேட்டி
காண வந்து விட்டார்கள்.

“நான் பிறந்த புனித பூமியை மீண்டும் தரிசிப்பதில் மிகவும்
மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.
ஆனாலும்
என்
பெற்றோர்,
இன்னும்
வறுமையிலே வாடுவதைத்தான், என்னால் தாங்கிக் க�ொள்ள
முடியவில்லை. இந்த மண்ணில், எப்போது ப�ொன் விளையும் என்று
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ஆதங்கப்படுகிறேன்.” என்று கண்களில் நீர் மல்கக் கூறி அழுதாள்
சின்னத்தாயி.

கிராமத்தில் எல்லோருடைய வீடுகளுக்கும் சென்று, பார்த்து
அவர்கள் அன்புடன் தந்த கூழ், கஞ்சி, பானகம், பனங்கிழங்கு, தேனீர்,
ச�ோளக்கதிர், பனம் நுங்குகளை மகிழ்ச்சியுடன் வாங்கிச் சாப்பிட்டார்கள்
வெள்ளைக்காரத் தம்பதிகளும் மகளும்.

மூன்று நாட்கள் கழித்து, நெஞ்சம் கலங்கி வருந்தப்.....பிரியாவிடை
பெற்றுப் புறப்பட்டாள் சின்னத்தாயி. ராமாயியும் கருப்பையாவும்
கண்ணீர்ப் படலம் விழிகளை முட்டித்தெறிக்கப் பெற்ற மகளை அனுப்பி
வைத்தார்கள்.
மதுரை விமான நிலையத்திற்கு வந்ததும். ரிச்சர்டும் லிஸியும்
க�ோவிராஜைத் தனியே அழைத்துக் க�ொண்டுப�ோய்ப் பேசினார்கள்.

“மிஸ்டர் க�ோவிராஜ்! என் மகளின் குடும்பத்தின் வறுமையைப்
பார்க்க எங்களுக்கு வருத்தமா யிருக்கிறது. இவ்வளவு ஏழ்மையிலும்
எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அவர்கள் எங்களிடம் கட்டிய அன்பை
எங்களால் மறக்க முடியாது” என்று ......உளப்பூர்வமாகக் குரல்
தழுதழுக்கச் ச�ொன்னாள் லிஸி.

“யா.... மிஸ்டர் க�ோவிராஜ்! பெற்ற தாயும் தந்தையும் இவ்வளவு
வறுமையில்
வாடிக் க�ொண்டிருப்பதால், அவர்களுக்கு நாம்
ப�ொருளுதவி செய்வோம் என்று எங்களிடம் ஒரு வார்த்தை கூட
சின்னத்தாயி ச�ொல்லவில்லை. அது எங்கள் மனத்தை உருக்கிவிட்டது.
எங்கள் அனுமதி இல்லாமலே அவளால் அவர்களுக்குப் பண உதவி
செய்யமுடியும். ஆனாலும் அவள், அப்படி எங்களைச் மீறிச்
செய்யவில்லை. உண்மையில் இந்த மண்ணின் மகளது உத்தமப்
பண்பைப் பார்த்து நான் ர�ொம்பப் பெருமைப்படுகிறேன். எஸ் வீ ஆர்
ரியலி ப்ரவுடு ஆஃப் ஹாவிங் ........ அஸ் அவர் டாட்டர்!” என்று
பெருமிதம் ப�ொங்கும் குரலில் ச�ொல்லி மகிழ்ந்தார் தந்தை.
அந்தத் தம்பதியரின் உணர்வு கமழும் பேச்சு, க�ோவிராஜின்
மனத்திற்குள் ஆழ்ந்த சிலிர்ப்பைப் பரப்பியது .....கைப்பையிலிருந்து
ந�ோட்டுக் கற்றைகளை எடுத்து அவரிடம் காட்டினார் ரிச்சர்ட்.
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“மிஸ்டர் க�ோவிராஜ்! இந்தப் பணம் - இந்திய ரூபாயில் சுமார்
இரண்டு லட்சம் இருக்கும் - இதை ராமாயிடம் க�ொடுங்கள் அவர்களுக்கு
உதவியாக இருக்கும்” என்று க�ொடுத்து விட்டுப் புறப்பட்டார் அவர்.

அவர்கள் இங்கிலாந்து ப�ோய்ச் சேர்ந்த ப�ோதே, க�ோவிராஜிடமிருந்து
கடிதமும் வந்து சேர்ந்தது.

“மிஸ்டர்
ரிச்சர்ட்!
நீங்கள்
பணம்
க�ொடுத்தனுப்பியதை
ராமாயிடமும் கருப்பையாவிடமும் ச�ொன்னேன். அவர்கள் அதை
வாங்கிக் க�ொள்ள மறுத்து விட்டார்கள். நாங்கள் குழந்தையைக்
க�ொடுத்தது பணத்திற்காக அல்ல. எங்களிடம் குழந்தைச் செல்வம்
இருந்ததால் அவர்களுக்குத் தானம் க�ொடுத்தோம். விலைக்குக்
க�ொடுக்கவில்லை என்று ச�ொல்லிவிட்டார்கள். பணத்தை இத்துடன்
திருப்பியனுப்பியிருக்கிறேன்.” என்று எழுதியிருந்தார் க�ோவிராஜ்.
அதைப்
தம்பதிகள்.

பார்த்துத்

திகைத்து

நின்றார்கள்

வெள்ளைக்காரத்

“ஓ! தீஸ் டமிலியன்ஸ் கிரேட்டர் தேன் த கிரேட்டஸ்ட்
பீப்பிள்!அந்த
மண்ணிலேதான்
திருக்குறளும்
திருவாசகமும்
சின்னத்தாயும் பிறக்க முடியும் லிஸி!” என்று மனைவியிடம் நெஞ்சம்
நெகிழச் ச�ொன்ன ரிச்சர்டின் நீல விழிகளில், கண்ணீர் வெள்ளிய
துளியாய்ப் பளபளத்தது.

பயிற்சி
1.
2.
3.

மண் - சிறுகதையின் கருப்பொருளும் சுவையும் குன்றாமல் சுருக்கி
வரைக
இக்கதையினைச் ‘சின்னத்தாயி’ கூறுவதாக மாற்றி எழுதுக

மண் - இக்கதை மாந்தர்களுள் நும் மனங்கவர் மாந்தர் ஒருவர்
குறித்து விரிவாக எழுதுக.

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்

89

இயல் -

ம�ொழிப்பயிற்சி
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அறிந்து க�ொள்க
வீரமாமுனிவர் கூறும் 96 வகைச் சிற்றிலக்கியங்கள்
1. சதகம்
2. பிள்ளைத்தமிழ்
3.	பரணி
4.	கலம்பகம்
5. அகப்பொருள் க�ோவை
6. ஐந்திணைச் செய்யுள்
7. வருக்கக் க�ோவை
8. மும்மணிக்கோவை
9. அங்கமாலை
10. அட்ட மங்கலம்
11. அநுராகமாலை
12. இரட்டைமணி மாலை
13. இணைமணிமாலை
14.	நவமணி மாலை
15.	நான்மணி மலை
16.	நாமமாலை
17.	பலசந்த மாலை
18.	கலம்பகமாலை
19. மணிமாலை
20. புகழ்ச்சி மாலை
21. பெருமகிழ்ச்சிமாலை
22. வருத்தமாலை
23.	மெய்கீர்த்தி மாலை
24.	காப்புமாலை
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25.	வேனில்மாலை
26. வசந்த மாலை
27.	தாரகை மாலை
28. உற்பவ மாலை
29.	தானைமாலை
30. மும்மணிமாலை
31.	தண்டக மாலை
32. வீரவெட்சிமாலை
33.	வெற்றிக்கரந்தை மஞ்சரி
34. ப�ோர்க்கெழு வஞ்சி
35. வரலாற்று வஞ்சி
36.	செருக்கள மாலை
37.	காஞ்சி மாலை
38.	ந�ொச்சி மாலை
39. உழிஞைமாலை
40 தும்பை மாலை
41. வாகைமாலை
42. வத�ோரணமஞ்சரி
43. எண்செய்யுள்
44.	த�ொகைநிலைச் செய்யுள்
45. ஒலியல் அந்தாதி
46.	பதிற்றந்தாதி
47. நூற்றந்தாதி
48. உலா
தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்

ம�ொழிப்பயிற்சி

49 உலாமடல்
50 வளமடல்
51 ஒருபா ஒருபஃது
52. இருபா இருபஃது
53. ஆற்றுப்படை
54	கண்படை நிலை
55. துயிலெடை நிலை
56.	பெயரின்னிசை
57. ஊரின்னிசை
58.	பெயர் நேரிசை
59. ஊர் நேரிசை
60 ஊர் வெண்பா
61. விளக்க நிலை
62. பிறநிலை
63.	கடைநிலை
64.	கையறுநிலை
65.	தசாங்கப்பத்து
66.	தசாங்கத் தயல்
67. அரசன் விருத்தம்
68.	நயனப்பத்து
69.	பய�ோதரப் பத்து
70.	பாதாதி கேசம்
71.	கேசாதி பாதம்
72. அலங்காரப் பஞ்சகம்

இயல் -
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73.	கைக்கிளை
74. மங்கல வள்ளை
75. தூது
76.	நாற்பது
77. குழமகன்
78.	தாண்டகம்
79.	பதிகம்
80. சதகம்
81.	செவியறிவுறூஉ
82. வாயுறை வாழ்த்து
83. புறநிலை வாழ்த்து
84.	பவனிக்காதல்
85. குறத்திப்பாட்டு
86. உழத்திப்பாட்டு
87. ஊசல்
88. எழுகூற்றிருக்கை
89.	கடிகை வெண்பா
90. சின்னப்பூ
91. விருத்த விலக்கணம்
92. முதுகாஞ்சி
93. இயன்மொழி வாழ்த்து
94.	பெருமங்கலம்
95.	பெருங்காப்பியம்
96. சிறுகாப்பியம்

(சதுரகராதியுள் வீரமாமுனிவர் குறிப்பிடும் 96 வகைச்
சிற்றிலக்கியங்கள் இவை. இவற்றுள் கூறப்படாத சிலவற்றை
இலக்கண நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன.)
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செய்யுள்
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வழிபாட்டுப் பாடல்கள்
1. தேவாரம்
இடரினும் தளரினும் எனதுஉறு ந�ோய்
த�ொடரினும் உனகழல் த�ொழுது எழுவேன்
கடல்தனில் அமுத�ொடு கலந்த நஞ்சை
மிடறில் அடக்கிய வேதியனே
இதுவ�ோ எமை ஆளுமாறு ஈவது ஒன்று எமக்கு இல்லையேல்
அதுவ�ோ உனது இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே!
							

அருஞ்சொற்பொருள்
இடர்
	தளரினும்
உறுந�ோய்
	கழல்
	நஞ்சு
மிடறு
ஈவது
ஆவடுதுறை	
அரனே

பாடலின் ப�ொருள்

-

- திருஞானசம்பந்தர்

துன்பம்;
தளர்ச்சியடைந்தாலும்;
பழையவினைகள்;
திருவடி;
விஷம்;
கண்டம்
க�ொடுப்பது
திருவாவடுதுறை என்னும் சிவத்தலம்;
சிவபெருமானே

துன்பம் வந்தாலும் தளர்ச்சி வந்தாலும், என் பழைய வினைகள்
த�ொடர்ந்தாலும்,
யான்
உன்திருவடிகளையே
வணங்குவேன்.
திருபாற்கடலில் இருந்து அமுதம் வந்தது விஷமும் வந்தது. அவற்றுள்,
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விஷத்தை உண்டு, கண்டத்தில் அடக்கிய இறைவனே! எம்மை
ஆளும்விதம் இதுதான�ோ? எமக்குக் க�ொடுப்பதற்கு ஒன்றும்
இல்லையா? அப்படியானால், எனக்கு அருள்காட்டும் விதம்
இதுதான�ோ? திருஆவடுதுறையில் எழுந்தருளியுள்ள சிவபெருமானே!
உன்னையே வணங்குவேன் என்று திருஞானசம்பந்தர், சிவபெருமானை
வணங்கி வழிபடுகிறார்.

நூற்குறிப்பு

இப்பாடல், திருஞானசம்பந்தர் பாடிய தேவாரப்பாடல். ‘தேவாரம்’
என்பது தே + வாரம் எனப்பிரிந்து நின்று, தெய்வப்பாமாலை என்ற
ப�ொருள் தரும்.

திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர் ஆகிய மூவரும்,
சிவபெருமான் மீது பாடிய பாடல்கள் தேவாரம் எனப்படும்.

ஆசிரியர்குறிப்பு

திருஞானசம்பந்தர், தஞ்சை மாவட்டத்திலுள்ள சீர்காழி என்னும்
ஊரில் பிறந்தவர். தந்தையார் - சிவபாதஇருதயர்; தாயார் - பகவதி
அம்மையார். மூன்று வயதிலேயே சிவன் அருள் பெற்றவர்; தேவாரப்
பாடல்களைப் பாடத் த�ொடங்கினார். இவர் ஞானக் குழந்தை. சிவன்
அருளால் பல அற்புதங்களைச் செய்தவர். ‘நாளும் இன்னிசையால்
தமிழ் பரப்பும் ஞானசம்பந்தர்’ எனப் புகழப்படுபவர். இவர்காலம்
7 ஆம் நூற்றாண்டு.

I ப�ொருள் எழுதுக

பயிற்சி

அரன் இடர் மிடறு 	கழல் ஈவது -
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II கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.
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1) தேவாரம் - சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
2) திருஞானசம்பந்தர் - சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
3) எந்த ஊரில் எழுந்தருளிய சிவனை, ஞானசம்பந்தர் பாடுகிறார்?
4) திருஞானசம்பந்தர் சிவபெருமானை எவ்வாறு வழிபடுகிறார்?

III இப்பாடலை மனப்பாடம் செய்து எழுதுக		

Iv திருஞானசம்பந்தர் பாடிய மேலும் எவையேனும் இரண்டு
பாடல்களைக் கேட்டு அறிக.

2) திருவாசகம்
அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே
அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே
ப�ொய்மையே பெருக்கிப் ப�ொழுதினைச் சுருக்கும்
புழுத்தலைப் புலையனேன் தனக்குச்
செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த
	செல்வமே சிவபெரு மானே
இம்மையே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்குஎழுந்து அருளுவது இனியே?
					

அருஞ்சொற்பொருள்
ஒப்பிலா
மணியே
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ஆரமுதே
	ப�ொய்மை
	ப�ொழுது
சுருக்கும்
புழுத்தலைப்புலையனேன்
	செம்மை
சிவபதம்
இம்மை
சிக்கென
எழுந்தருளுவது

பாடலின் ப�ொருள்

இயல் -

- (ஆர்+அமுதே) நிறைந்த
அமுதம் ப�ோன்றவனே
- ப�ொய்யான வாழ்க்கை
- காலம்;
- குறைக்கும்(வீணாக்கும்)
- இழிந்த பிறப்பினன்
- சிறந்த
- சிவனருள்
- இப்பிறவி
- உறுதியாக
- (என்னைவிட்டு) நீவிர்
எங்குச்சென்று விட முடியும்

6

எல்லா உயிர்களுக்கும் தாய் ப�ோன்றவனே! தந்தையாகவும்
இருப்பவனே! உவமைகூற முடியாத மணியே! அன்புக் கடலில்
விளைந்த சிறந்த அமுதமே நான் ப�ொய்யான இந்த உலக
வாழ்க்கையைப் பெருக்குகிறேன்; மெய்யான வாழ்க்கைப் ப�ொழுதினைச்
சுருக்குகிறேன். இழிவான பிறவியனாகிய எனக்கு (சிவனருளை) உன்
அருளை வழங்கிய செல்வமே! சிவபெருமானே! இப்பிறவிலேயே
நான், உன்னை, உறுதியாகப் பிடித்துக் க�ொண்டேன்; இனிமேல், நீ
என்னை விட்டு எங்குப்போவாய்? (என்னை, உன்னால் விட்டுவிட
முடியாது) என்று மாணிக்கவாசகர், சிவபெருமான் மீது தமக்குள்ள
பற்றினை வெளிப்டுத்துகிறார்.

நூல்குறிப்பு

இப்பாடல் மாணிக்கவாசகர் இயற்றிய திருவாசகம் என்னும்
நூலில் உள்ளது.
சிவபெருமான்மீது, மாணிக்கவாசகர் உள்ளம் உருகப்பாடியது
திருவாசகம். “திருவாசகத்திற்கு உருகார், ஒரு வாசகத்திற்கும் உருகார்”
தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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இயல் -
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6

என்பது
முதும�ொழி.
ஐர�ோப்பியத்
தமிழறிஞர்
ஜி.யு.ப�ோப்
திருவாசகத்தினை ஆங்கிலத்தில் ம�ொழி பெயர்த்துள்ளார்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

திருவாசகத்தை இயற்றியவர் மாணிக்கவாசகர்
இவர், மதுரைக்குப் பக்கத்திலுள்ள, ‘திருவாதவூர்’
என்ற ஊரில் பிறந்தவர் ‘திருவாதவூரர்’ என்றும்
அழைக்கப்படுகிறார். காலம் 4ஆம் நூற்றாண்டு.

மாணிக்கவாசகர்,
பாண்டிய
மன்னன்,
அரிமர்த்தன பாண்டியன் என்பவரிடம் முதல்
அமைச்சராகப்
பணியாற்றியவர்.
“தென்னவன்
பிரமராயன்” என்னும் பட்டம் பெற்றவர். சிவபெருமான்,
மாணிக்க வாசகருக்காகவே, மதுரையில் நான்கு
திருவிளையாடல்களைச் செய்தார்.
‘அழுதால் உன்னைப் பெறலாமே” என்பதும்,
‘அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி’ என்பதும்
மாணிக்கவாசகரின் சிறப்பான கருத்துகளாகும்.

திருவாசகம், திருக்கோவையார், திருவெம்பாவை
மாணிக்கவாசகர் இயற்றிய திருப்பாடல்கள்.

ஆகியவை

பயிற்சி
I. 1) ப�ொருள் எழுதுக
1.
2.
3.
4.

ஒப்பிலா	
செம்மை	
புழுத்தலை
இம்மை	

-
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செய்யுள்

2) பிரித்து எழுதுக

6

1.		 1. ஒப்பிலா	
			 2. ஆரமுதே	
			 3. எங்கெழுந்தருளுவது -

II. குறிப்பு எழுதுக

1.		1. திருவாசகம்
			2. மாணிக்க வாசகர்
2. மாணிக்கவாசகர் எந்த நாட்டு முதலமைச்சராக
இருந்தவர்?
3. மாணிக்கவாசகரின் சிறப்பான கருத்துகள் என்று
கூறப்படுபவை யாவை?
4. மாணிக்கவாசகர், சிவபெருமான் மீதுள்ள பற்றினை
எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறார்?

III மாணிக்கவாசகருக்காக இறைவன் நிகழ்த்திய
திருவிளையாடல்களைக் கேட்டறிந்து எழுதுக.

3. திருவருட்பா
பெற்ற தாய்தனை மகமறந்தாலும்
		
பிள்ளையைப் பெறும் தாய்மறந்தாலும்
உற்ற தேகத்தை உயிர்மறந் தாலும்
		
உயிரை மேவிய உடல்மறந் தாலும்
	கற்ற நெஞ்சகம் கலைமறந் தாலும்
		கண்கள் நின்று இமைப்பது மறந்தாலும்
நற்றவத்தவர் உள்ளிருந்து ஓங்கும்
		
நமச்சிவா யத்தை நான்மற வேனே! 				
						- இராமலிங்க அடிகள்

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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இயல் -
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அருஞ்சொற்பொருள்
மக	
மேவிய
கலை
உள்ளிருந்து
நற்றவத்தவர்

-

6

குழந்தை	தேகம்	
- உடல்;
தழுவிய	நெஞ்சகம்	 - உள்ளம்
கற்றகல்வி
இமைப்பது - இமைகள் அசைவது
உள்ளத்தில்
ஓங்கும்	
- நிலைபெற்று இருக்கும்
(நல்+ தவத்தவர்) சிறந்த தவமுனிவர்கள்

பாடலின் ப�ொருள்

	பெற்றுவளர்த்ததாயைக்
குழந்தை
மறந்தாலும்,
பெற்ற
பிள்ளையைத் தாய் மறந்தாலும், இந் உடம்பை உயிர் மறந்தாலும்
உயிர் உடம்பை மறந்தாலும், படித்தவை யாவும் மறந்து ப�ோனாலும்,
கண்இமைகள் இமைப்பதை மறந்தாலும், தவமுனிவர்களின் உள்ளத்தில்
நிலைபெற்று இருக்கின்ற ‘நமச்சிவாய’ என்னும் மந்திரத்தை நான்
மறக்கவேமாட்டேன்” என இராமலிங்க அடிகள் சிவபெருமான் மீதும்
அவருடைய நமச்சிவாய மந்திரத்தின் மீதும் தமக்குள்ள உறுதியான
பக்தியை வெளிப்படுத்துகிறார்.

நூல்குறிப்பு

திரு + அருள் + பா = திருவருட்பா என்பது, “இறைவன்
திருவருளைப் பெறுவதற்காகப் பாடிய பாடல்” என்றும், “இறைவன்
திருவருளால் பாடப்பெற்ற பாடல்” என்றும் ப�ொருள் தரும். திருவருட்பா,
ஏறத்தாழ 6000 பாடல்களைக் க�ொண்டது.

ஆசிரியர் குறிப்பு

‘திருவருட்பா’வை இயற்றியவர்
இராமலிங்க அடிகள்.

இவர்
‘திருவருட்பிரகாச
வள்ளலார்’
என்றும் ப�ோற்றப்படுகிறார். இவர், பிறந்தஊர்,
சிதம்பரத்திற்குப் பக்கத்திலுள்ள மருதூர்.
	பெற்றோர்-இராமையாப்பிள்ளை;
சின்னம்மையார்

-
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இயல் -

செய்யுள்

இவர் சமரச சன்மார்க்க நெறியைத் த�ோற்றுவித்துப் பரப்பியவர்.

வள்ளலார்,
அருளாளர்.

“வாடியபயிரைக்

கண்டப�ோதெல்லாம்

வாடிய”

ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம், மனுமுறைகண்ட வாசகம் என்பன
இவரியற்றிய உரைநடை நூல்கள். வள்ளலார் காலம், கி.பி 1823 முதல்
1874 முடியவாகும்.

பயிற்சி
I ப�ொருள் எழுதுக
மக 	தேகம் 	மேவிய
ஓங்கும் -

II கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.

1) திருவருட்பா - இதன், இரண்டு ப�ொருள்களை எழுதுக.
2) இராமலிங்க அடிகள் எழுதிய உரைநடை நூல்கள் எவை?
3) வள்ளலார், த�ோற்றுவித்த நெறியாது?

III விடை எழுதுக

1) நமச்சிவாய மந்திரத்தில், தமக்குள்ள உறுதியை இராமலிங்க
அடிகள் எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறார்?

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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இயல் -

உரைநடை

இளங்கோவடிகள்

6

(இலக்கிய நாடகம்)

இடம்

: பேரியாற்றங்கரை.

சூழ்நிலை 

: சேரமன்னன் செங்குட்டுவன், மலைவளம்
காணச் சென்றான். அங்குப் பேரியாற்றங்கரையில்
அமர்ந்திருந்தான். மன்னனுடன், இளங்கோவடி
களும், பாண்டிய நாட்டுப் புலவர் சாத்தனாரும்
இருந்தனர். அப்பொழுது மலைவாழ் மக்கள் 
மன்னனைக் காண வருகின்றனர்.

உறுப்பினர்கள்  : (சேரமன்னன் செங்குட்டுவன், இளங்கோவடிகள்,
சீத்தலைச் சாத்தனார், மலைவாழ் மக்கள்.

மலைவாழ் மக்கள் : வாழ்க! வாழ்க! மன்னர் வாழ்க!
மற்றும் சிலர்

செங்குட்டுவன்

: இமயவரம்பனின்
செல்வங்களே
இளங்கோவடிகளே! வாழ்க!

வாழ்க!

: மலைவாழ் மக்களே! நீவிர் வாழ்க! குறையேதும்
உண்டா?

மலைவாழ் மக்கள்
தலைவன்
:	தங்கள் ஆட்சியில் குறையேதும் இல்லை,
மன்னவா! இங்குப் புதுமையான ஒரு காட்சியைக்
கண்டோம்.
அதனைத்
தங்களிடம்
கூற
விரும்புகிற�ோம்.
செங்குட்டுவன்
ம.தலைவன்

: புதுமையான காட்சியா? என்ன அது?

: மன்னர் பெருமானே! மலைச் சாரலில் வேங்கை
மரத்தடியில் ஒரு பெண் நின்று க�ொண்டிருந்தாள்.
அவள் தெய்வப் பெண் ப�ோன்றிருந்தாள்.
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இயல் -

உரைநடை

செங்	
இளங்கோவடிகள்

சாத்தனார்
செங்	
ம.வா.மக்கள்
காட்சி - 2

உறுப்பினர்கள்

இளங்கோவடிகள்

6

வானத்திலிருந்து ஒரு தேர் வந்தது. அதிலிருந்து
ஒருவன் இறங்கி வந்தான். அவன் அப்பெண்ணை
அழைத்துக் க�ொண்டு அதே தேரில் வான்
வழியே சென்றுவிட்டான். இது ப�ோன்ற ஒரு
காட்சியை இதற்கு முன் நாங்கள் கண்ணால்
கண்டதும் இல்லை, காதால் கேட்டதும் இல்லை.
இதனால் நாட்டுக்கு ஏதேனும் தீங்கு ஏற்படும�ோ
என அஞ்சின�ோம் தங்களிடம் தெரிவிக்க
ஓட�ோடி வந்தோம்! வாழ்க! மன்னா!

: என்னே! வியப்பு! அப்பெண் யாராக இருப்பாள்?
எக்குடியைச் சேர்ந்தவள்? எந்த நாட்டவள்?
யார் அறிவார்?

: யானும்
அதைப்
பற்றித்தான்
எண்ணிக்
க�ொண்டிருக்கிறேன் அண்ணா! அப்பெண் யாராக
இருக்கக்கூடும்? அறிய மிகவும் ஆவலாக
இருக்கிறதே!
: அரசே! அப்பெண்ணின்
அறிவ�ோம்!

வரலாற்றை

யாம்

: அப்படியா! மிக்க மகிழ்ச்சி! மலைவாழ் மக்களே!
நீங்கள் சென்று வருக! புதுமையான காட்சியை
எமக்குத் தெரிவித்தீர்! நன்று! சென்று வருக!
: வாழ்க மன்னா! சென்று வருகிற�ோம்!

:	செங்குட்டுவன், இளங்கோவடிகள், சாத்தனார்.

: (சாத்தனாரை ந�ோக்கி) பாண்டிய நாட்டுப்
பைந்தமிழ்ப் புலவரே! சாத்தனார் பெரும!
மலைவாழ் மக்கள் கூறிச் சென்ற பெண்ணின்
வரலாற்றைத்
தாங்கள்
அறிந்துள்ளதாகச்
ச�ொன்னீர்களே! கூறுங்கள்!
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சாத்தனார்

இளங்கோ

சாத்தனார்

6

: இளவரசே! அவள் ச�ோழநாட்டுப் பெண். காவிரிப்
பூம்பட்டினத்தைச் சார்ந்தவள். அவள் பெயர்
கண்ணகி. அவள் கணவன் பெயர் க�ோவலன்.
இளம் பருவத்திலேயே திருமணம் முடித்து
வைக்கப் பெற்ற அவ்விருவரும் இனிதே
வாழ்ந்து வந்தனர். கலைகளில் மிகுந்த விருப்பம்
உடையவனான க�ோவலன் மாதவி என்னும்
நாட்டியப் பெண் மேல் நாட்டம் க�ொண்டான்.
அவளுடனே வாழ்க்கையும் நடத்தினான். சில
காலத்திற்குப் பிறகு மாதவியை விட்டுப் பிரிந்து
மீண்டும் கண்ணகியிடமே வந்து சேர்ந்தான்....‘
: அப்புறம் என்ன நிகழ்ந்தது, புலவர் பெருமானே?

:		மாதவிய�ோடு வாழ்ந்த காலத்தில் க�ோவலன்
தன் செல்வத்தை எல்லாம் இழந்தான். இழந்த
செல்வத்தை மீண்டும் பெற எண்ணினான்.
மதுரை சென்று வாணிகம் செய்ய விரும்பினான்.
கண்ணகிய�ோடு அங்குச் சென்றான். கண்ணகியின்
சிலம்புகளுள்
ஒன்றை
விற்றுப்
பணம்
க�ொண்டுவருவதற்காகக் க�ோவலன் மட்டும்
கடைத்தெருவுக்குச் சென்றான். கடைத்தெருவில்,
கையில் சிலம்புடன் க�ோவலன் செல்வதைக்
கண்டனர் சிலர். அவர்களுள் ஒருவன், பாண்டிய
நாட்டு அரசியின் சிலம்பைத் திருடியவன்.
அவன், அரசியின் சிலம்பைத் திருடியவன்
க�ோவலனே
என
வஞ்சகமாகக்
குற்றம்
சாட்டினான். அரசனிடமும் சென்று கூறினான்.
உண்மை
அறியாத
அரசன்,
‘அரசியின்
சிலம்பைத் திருடியவனைக் க�ொன்று சிலம்பைக்
க�ொண்டு
வருக’
எனக்
காவலருக்கு
ஆணையிட்டான்.
க�ோவலன்
க�ொலை
செய்யப்பட்டான்.
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இளங்கோ

சாத்தனார்

6

: அந்தோ!
என்னே!
முறையற்ற
செயல்!
க�ோவலனுக்கு இப்படியா ஒரு நிலை ஏற்பட
வேண்டும்?
கண்ணகி
என்ன
ஆனாள்
சாத்தனாரே!

:	க�ோவலன்
க�ொல்லப்பட்ட
செய்தியையும்,
அதற்கான காரணத்தையும் கண்ணகி அறிந்தாள்.
அழுதாள், அரற்றினாள். துடித்தாள், தகாது
செய்த மன்னன் மீது க�ோபம் க�ொண்டாள்;
ப�ொங்கி எழுந்தாள்; புயலெனப் புறப்பட்டாள்;
அரசவை சென்றாள். தன் கணவன் கள்வன்
அல்லன் என்பதை மெய்ப்பித்துக் காட்டினாள்.
தன்னுடைய தவற்றை உணர்ந்த பாண்டிய
மன்னன் உயிர் நீத்தான். அரசியும் உடன் உயிர்
விட்டாள்.
கண்ணகியின்
சினத்தீ
மதுரை
மாநகரை எரித்தது.

		கண்ணகியைக்
கண்டோர்
கைத�ொழுதனர்.
கற்புத்
தெய்வம்
எனப்
ப�ோற்றினர்.
அக்கண்ணகியே இன்று மலைவாழ் மக்கள்
கண்டு வந்து கூறிய பெண்ணாவாள்! அவளை
அழைத்துச் சென்றவன் க�ோவலனே!
செங்குட்டுவன்

இளங்கோவடிகள்
சாத்தனார்
இளங்கோவடிகள்

: என்னே! கண்ணகியின் பெருமை! பாண்டியனின்
பண்பு!
: புலவர் பெருமானே! எந்தத் தவறும் செய்யாத
க�ோவலன் இவ்வாறு ஏன் ஒரு பழிக்கு
ஆளானான்?
: அடிகளே! அது, க�ோவலன் முற்பிறப்பில் செய்த
தீவினைப் பயன்!

: வினைப்பயனா! சாத்தனாரே! இந்த வரலாறு
மிகவும் சிறப்பாக உள்ளது. அரசியலில் தவறு
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உரைநடை

சாத்தனார்

அடிகள்
செங்குட்டுவன்

6

செய்பவர்களை அறம் தண்டிக்கும்; கற்புடைய
தெய்வப்
பெண்ணை
உலக
மக்கள்
ப�ோற்றுவார்கள்; ஒருவன் செய்த வினைப்பயன்
அவனை விடாது வந்து பற்றும்; என்ற மூன்று
உண்மைகளை
உணர்த்தும்
முறையில்
அமைந்துள்ளது. அதனால் இந்த உண்மைகளை
வலியுறுத்திக் க�ோவலன் கண்ணகி வரலாற்றை
நானே
ஒரு
காப்பியமாகச்
செய்வேன்.
அனைத்துக்கும் சிலம்பே காரணமாக இருந்ததால்
இந்நூலுக்குச் சிலப்பதிகாரம் என்று பெயர்
சூட்டுவேன்! என்ன ச�ொல்கிறீர், சாத்தனாரே!

:	ச�ொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது! இமயவரம்பன்
பெற்ற இளங்கோவே! நற்சோணையார் ஈன்ற
நம்பியே! நீரே இக்கண்ணகியின் வரலாற்றைக்
காப்பியமாகப்
படைக்க
முற்றிலும்
தகுதியுடையவர்; ஏனெனில் இது முத்தமிழ்
நாட்டுக்கும் உரியது. ஆம்! கண்ணகி ச�ோழ
நாட்டிலே பிறந்தவள்! பாண்டிய நாட்டிலே
சிறந்தவள்; சேர நாட்டிலே மறைந்தவள்.
ஆதலின், அடிகள் நீரே அருளுக!
: அங்ஙனமே
செய்வேன்!
(செங்குட்டுவனை
ந�ோக்கி) அண்ணா! தாங்களும் என்னை வாழ்த்தி
அருளுங்கள்.

: இளங்கோவே!
வாழ்க!
சிலப்பதிகாரம்
பிறக்கட்டும்!
செந்தமிழர்
சிந்தையெல்லாம்
சிறக்கட்டும்! புவியரசைத் துறந்த நீ கவியரசாக
மலர்க! வாழ்க! வாழ்க!
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I அருஞ்சொற்பொருள் அறிக :
குடி
முதியவள்
அந்தோ
அரற்றினாள்
	மெய்ப்பித்து
	கைத�ொழுதனர்
புவியரசு
சிந்தை
துறந்த
நீத்தான்

6

இயல் -

உரைநடை

-

திரை

குடும்பம், நாட்டம் - விருப்பம்,
வயதானவள் (பாட்டி),
வருத்தத்தைக் குறிக்கும் ச�ொல்,
வாய்விட்டு அழுதாள்,
	தக்க சான்றுகளுடன் உண்மையை நிலைநாட்டி,
	கைகளைக் குவித்து வணங்கினர்,
	நாட்டை ஆளும் அரசன்,
உள்ளம்,
நீங்கிய,
நீங்கினான்(விட்டான்)

II எதிர்ச்சொல் அறிக :

வாழ்க × வீழ்க,
விரும்புகிற�ோம் × வெறுக்கிற�ோம்,
தீங்கு × நன்மை,
இழந்தான் × பெற்றான்,
தீவினை × நல்வினை.

குறை × நிறை,
இறங்கி × ஏறி,
பிரிந்து × சேர்ந்து,
முதியவள் × இளையவள்,

III ச�ொற்களைப் பிரித்து அறிக:
இளங்கோவடிகள்
அமர்ந்திருந்தான்
குறையேதும்	
	பைந்தமிழ்
முறையற்ற
அரசவை
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-

இளங்கோ + அடிகள்,
அமர்ந்து + இருந்தான்,
குறை + ஏதும்,
பசுமை + தமிழ்,
முறை + அற்ற,
அரசு + அவை,
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முற்பிறப்பு
	கற்புடைய
சிலப்பதிகாரம்
வாழ்த்தியருளுங்கள்
	செந்தமிழர்

-

முன் + பிறப்பு,
கற்பு + உடைய,
சிலம்பு + அதிகாரம்,
வாழ்த்தி + அருளுங்கள்,
செம்மை + தமிழர்
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IV. அ. கீழ் உள்ள வினாக்களுக்கு ஒரு ச�ொற்றொடரில் விடை
எழுதுக:

1. பேரியாற்றங்கரையில் யார் யார் இருந்தனர்?
2. மலைச்சாரலில் கண்ட பெண்ணின் வரலாற்றைக் கூறிய
புலவர் யார்?
3. க�ோவலன் மதுரை செல்லக் காரணம் என்ன?
4. இளங்கோவடிகளின் தாய், தந்தை யாவர்?

ஆ. கீழ் உள்ள வினாக்களுக்குச் சுருக்கமான விடை எழுதுக:

1. மலைவாழ் மக்கள் கண்டுவந்து கூறிய காட்சி யாது?
2. க�ோவலன் எவ்வாறு க�ொலை செய்யப் பட்டான்?
3. க�ோவலன் க�ொலை செய்யப்பட்ட பிறகு கண்ணகி என்ன
செய்தாள்?
4. இளங்கோவடிகள், கண்ணகி வரலாற்றை “நானே
காப்பியமாகச் செய்வேன்” என்று கூறக் காரணம் என்ன?
5. சிலப்பதிகாரம் உணர்த்தும் மூன்று உண்மைகள் யாவை?
6. செங்குட்டுவன் இளங்கோவடிகளை எவ்வாறு வாழ்த்தினான்?

பயிற்சி

I தகுந்த ச�ொற்களால் க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக:

1. இங்கு...................... ஒரு காட்சியைக் கண்டோம்.
2. க�ோவலன் மாதவி என்னும் நாட்டியப் பெண் மேல்
............... க�ொண்டான்.
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உரைநடை

இயல் -

3. தன் கணவன் கள்வன் அல்லன் என்பதை ............
காட்டினாள்.
4. அரசியலில் தவறு செய்பவர்களை .............. தண்டிக்கும்.
5. இந்நூலுக்குச் ................... என்று பெயர் சூட்டுவேன்.

6

II ச�ொந்தமாகச் ச�ொற்றொடர் அமைத்து எழுதுக.
1. ப�ோற்றுவார்கள்
2. உரியது
3. தகுதியுடையவர்

தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்
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இயல் -

இலக்கணம்

வேறுபாடு அறிக
வினைப்பகுதி

6

இலக்கணம்

வினைமுற்று

பெயரெச்சம்

வினையெச்சம் 	த�ொழிற்பெயர்

1. படி	படித்தான்	படித்தபெண்	படித்து மகிழ்ந்தாள்	படித்தல்
2. நடி	நடித்தான் 	நடித்தநடிகர்	நடித்துச்சென்றான்	நடித்தல்
3. பேசு

பேசினான்

பேசியமாணவன்

பேசிச்சிரித்தான்

பேசுதல்

4. வரை	

வரைந்தார்

வரைந்தமாணவி

வரைந்துகாட்டினார்

வரைதல்

5. ஓடு

ஓடினான்

ஓடியபையன்

ஓடிக்களைத்தான்

ஓடுதல்

6. பாடு	பாடினாள்	பாடியசிறுமி	பாடி ஆடினாள்	பாடுதல்
7. உண்	

உண்டான்

8. உறங்கு

உறங்கினார்

உண்டசிறுவன்

உண்டுமகிழ்ந்தான்

உண்ணல்

உறங்கியதாத்தா	

உறங்கிஎழுந்தார்

உறங்குதல்

9. விளையாடு விளையாடினார் விளையாடியமாணவர் விளையாடிவென்றார் விளையாடுதல்
10. தேடு	தேடினான்	தேடியசிறுவன்	தேடிஓடினான்	தேடுதல்

பயிற்சி

மேலே படித்தவற்றை நினைவில் க�ொண்டு, கேட்டுள்ளபடி மாற்றுக.
1) “கற்றல்” - “ஆடுதல்” - இத்தொழிற் பெயர்களை,
முற்றாகவும்வினையெச்சமாகவும் மாற்றுக.
2. “வா” - “தா” - இந்த வினைப்பகுதிகளை,
பெயரெச்சமாகவும், வினையெச்சமாகவும்,
த�ொழிற்பெயராகவும் மாற்றுக.
3. “மகிழ்ந்த அம்மா” - இப்பெயரெச்சத்தினை முற்றாகவும்
த�ொழிற்பெயராகவும் மாற்றுக.
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இயல் -

இலக்கணம்

4. “வீசிய தென்றல்” - இப்பெயரெச்சத்திற்கு ஏற்ற
வினைப்பகுதியையும், வினைமுற்றையும் எழுதுக.
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II கீழ்வரும் த�ொகைநிலைத் த�ொடர்களை நினைவுபடுத்திக் க�ொள்க
எடுத்துகாட்டுகள்

1. 	வேற்றுமைத்தொகை

-

2.

வினைத்தொகை

-

3. 	பண்புத்தொகை	

-

4.

உவமைத்தொகை

-

5.

உம்மைத்தொகை

-

6.

அன்மொழித்தொகை

-

நூல்படித்தேன், பால்பருகினேன்,
கற்கோயில், தலைவலிமருந்து
- ப�ோல்வன.
சுடுச�ோறு, ஊறுகாய், எழுஞாயிறு,
வளர்மதி, செய்தொழில் ப�ோல்வன.
	பைந்தமிழ், மூவேந்தர்,
வட்டக்கல், செந்தாமரை ப�ோல்வன.
முத்துப்பல், கயற்கண்,
தேன்மொழி, மதிமுகம் ப�ோல்வன
இரவுபகல், வெற்றிலைபாக்கு,
இராமலட்சுமணன், பூரிக்கிழங்கு
- ப�ோல்வன.
பூங்குழல்வந்தாள்,
துடியிடைஆடினாள் - ப�ோல்வன.

மேலே, படித்ததைநினைவுபடுத்திக் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு
விடை எழுதுக.
1) 	த�ொகைநிலைத் த�ொடர்கள் ம�ொத்தம் எத்தனை?
அவையாவை?
2)
‘கல்வி கற்றான்’ - இது என்ன த�ொகை?
தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழ்ப்பாடநூல்

109

இலக்கணம்

3)

இயல் -

சுடுச�ோறு; இன்சொல்; தண்ணீர் - இவை எந்தெந்த
த�ொகைக்குரிய எடுத்துக்காட்டுகள்?
4) 	தாய்தந்தை - இதுஎன்ன த�ொகை?
5)	பவளவாய்; கமலக்கண் - இந்த எடுத்துக்காட்டுகள் எந்தத்
த�ொகைக்கு உரியவை?
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பால்வண்ணம் பிள்ளை
புதுமைப்பித்தன்

	பால்வண்ணம் பிள்ளை கலெக்டர் ஆபீஸ்
குமாஸ்தா.வாழ்க்கையே
தஸ்தாவேஜிக்
கட்டுகளாகவும் அதன்இயக்கமே அதட்டலும்
பயமுமாகவும்
அதன்
முற்றுப்புள்ளியே
தற்பொழுது 35 ரூபாயகவும் அவருக்கு இருந்து
வந்தது. அவருக்குப் பயமும் அதனால் ஏற்படும்
பணிவும் வாழ்க்கையின் சாரம். அதட்டல் அதன்
விதி விலக்கு.

பிராணி நூல், மிருகங்களுக்கு, முக்கியமாக
முயலுக்கு நான்கு கால்கள் என்று கூறுமாம், ஆனால் பால்வண்ணம்
பிள்ளையைப் ப�ொறுத்தவரை அந்த அபூர்வப் பிராணிக்கு மூன்று
கால்கள்தான். சித்த உறுதி, க�ொள்கையை விடாமை, அம்மாதிரியான
குணங்கள் எல்லாம் படை வீரனிடமும் சத்தியாக்கிரகிகளிடமும்
இருந்தால் பெருங்குணங்களாகக் கருதப்படும். அது, ப�ோயும் ப�ோயும்
ஒரு கலெக்டர் ஆபிஸ் குமாஸ்தாவிடம் தஞ்சம் புகுந்தால்
அசட்டுத்தனமான பிடிவாதம் என்று கூறுவார்கள்.
	பால்வண்ணம் பிள்ளை ஆபீஸில் பசு. வீட்டில�ோ ஹிட்லர்.
அன்று க�ோபம், ஆபீஸிலிருந்து வரும்பொழுது ஹிட்லரின் மீசை
அவருக்கு இல்லாவிட்டாலும் உதடுகள் துடித்தன. முக்கியமாக மேல்
உதடு துடித்தது. காரணம், ஆபீஸில் பக்கத்துக் குமாஸ்தாவுடன் ஒரு
சிறு பூசல். இவர் மெக்ஸிக�ோ தென் அமெரிக்காவில் இருக்கிறதென்றார்.
இவருடைய நண்பர் பூக�ோள சாஸ்திரம் வேறு மாதிரி கூறுகிறதென்றார்.
பால்வண்ணம் பிள்ளை தனது கட்சியை நிரூபிப்பதற்காக வெகு
வேகமாக வீட்டிற்கு வருகிறார்.
	பால்வண்ணம் பிள்ளைக்கும் அவருடைய மனைவியாருக்கும்
கர்ப்பத்தடையில்
நம்பிக்கை
கிடையாது.
அதன்
விளைவு
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இயல் -

6

வருஷம்தவறாது ஒரு குழந்தை. தற்பொழுது பால்வண்ண சந்ததி
நான்காவது எண்ணிக்கை; பிறகு வருகிற சித்திரையில் நம்பிக்கை.

இப்படிப்பட்ட குடும்பத்தில் பால்வண்ணக் ‘க�ொடுக்கு’கள் ‘பேபி
ஷ�ோ’க்களில் பரிசு பெறும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது.பால்வண்ணம்
பிள்ளையின் சகதர்மிணி, உழைப்பிலும் பிரசவத்திலும் ச�ோர்ந்தவள்.
தேகத்தின் ச�ோர்வினாலும் உள்ளத்தின் களைப்பினாலும் ஏற்பட்ட
ப�ொறுமை.
	கைக்குழந்தைக்கு முந்தியது சவலை. கைக்குழந்தை பலவீனம்.
தாயின் களைத்த தேகம் குழந்தையைப் ப�ோஷிக்கச் சக்தியற்றுவிட்டது.
இப்படியும் அப்படியும் தர்ம ஆஸ்பத்திரியின் மருந்துத் தண்ணீரும்
வாடிக்கைப் பால்காரனின் கடன் பாலுமாக குழந்தைகளைப் ப�ோஷித்து
வருகிறது. அந்த மாதம் பால் ‘பட்ஜெட்’ எப்பொழுதும் ப�ோல் நான்கு
ரூபாய் மேலாகிவிட்டது.

இம்மாதிரியான நிலைமையில் பால் பிரச்சனையைப் பற்றிப்
பால்வண்ணம் பிள்ளையின் சகதர்மிணிக்கு ஒரு யுக்தி த�ோன்றியது.
அது
ஒன்றும்
அதிசயமான
யுக்தியன்று.
குழந்தைகளுக்கு
உபய�ோகமாகும்படி ஒரு மாடு வாங்கிவிட்டால் என்ன என்பதுதான்.
	தெய்வத்தின் அருளைத் திடீரென்று பெற்ற பக்தனும் புதிதாக
ஒரு
உண்மையைக்
கண்டுபிடித்த
விஞ்ஞானியும்
‘சும்மா
இருக்கமாட்டார்கள். சளசளவென்று கேட்கிறவர்கள் காது புளிக்கும்படி
ச�ொல்லிக் க�ொட்டிவிடுவார்கள். பால் வண்ணம் பிள்ளையின்
மனைவிக்கும் அதே நிலை ஏற்பட்டது.

பிள்ளையவர்கள் வீட்டிற்கு வரும்பொழுது அவர் ஸ்கூல்பைனல்
வகுப்பில் உபய�ோகித்த பூக�ோளப் பாடம் எங்கு இருக்கிறது.
மாடியிலிருக்கும் ஷெல்பிலா அல்லது அரங்கிலிருக்கும் மரப்பெட்டியிலா
என்று எண்ணிக் க�ொண்டு வந்தார்.
வீட்டிற்குள் ஏறியதும் “ஏளா! அரங்குச் சாவி எங்கே?” என்று
கேட்டுக் க�ொண்டே மாடிக்குச் சென்று ஷெல்பை ஆராய்ந்தார்.
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அவர் மனைவி சாவியை எடுத்துக்கொண்டு பின் த�ொடர்ந்தாள்.
அவளுக்குப் பால் நெருக்கடியை ஒழிக்கும் மாட்டுப் பிரச்னையை
அவரிடம் கூற வேண்டும் என்று உதடுகள் துடித்துக் க�ொண்டிருந்தன.
ஆனால், மெக்ஸிக�ோ பிரச்னையில் ஈடுபட்டிருக்கும் பால் வண்ணம்
பிள்ளையின் மனம் இதை வரவேற்கும் நிலையில் இல்லை.
“என்ன தேடுதிய?” என்றாள்
“ஒரு ப�ொஸ்தகம். சாவி யெங்கே?”
“இந்தாருங்க.
ஒங்கிட்டே
ஒண்ணு
ச�ொல்லணுமே!
இந்தப்
புள்ளைகளுக்குப் பால் செலவு சாஸ்தியா இருக்கே! ஒரு மாட்டெத்தான்
பத்துநூறு குடுத்து புடிச்சிப்பிட்டா என்ன?” என்றாள்.
“இங்கே வரவேண்டியதுதான். ஒரே ராமாயணம். மாடு கீடு வாங்க
முடியாது. எம் புள்ளெய நீத்தண்ணியைக் குடிச்சு வளரும்” என்று
விட்டார். மெக்ஸிக�ோ வட அமெரிக்காவிலிருந்தால் பிறகு ஏன்
அவருக்குக் க�ோபம் வராது?
	பால் பிரச்சனை அத்துடன் தீர்ந்து ப�ோகவில்லை. அவர்
மனைவியின் கையில் இரண்டு கெட்டிக் காப்பு இருந்தது. அவளுக்குக்
குழந்தையின் மீதிருந்த பாசத்தினால் அந்தக் காப்புகள் மயிலைப்
பசுவும் கன்றுக் குட்டியுமாக மாறின.

இரண்டு நாள் கழித்துப் பால்வண்ணம் பிள்ளை ஆபீஸிலிருந்து
வந்து புறவாசலில் கால் கை கழுவச் சென்ற ப�ொழுது உரலில்
கட்டியிருந்த கன்று வைக்கோல் அசை ப�ோட்டிருக்கும் மாட்டைப்
பார்த்து ‘அம்மா’ வென்று கத்தியது.
“ஏளா?” என்று கூப்பிட்டார்.

மனைவி சிரித்துக் க�ொண்டே உள்ளுக்குள் பயம்தான் - வந்தாள்.
“மாடு எப்பொழுது வந்தது? யார் வாங்கிக் க�ொடுத்தா?” என்றார்.

“மேல வீட்டு அண்ணாச்சி வாங்கித் தந்தாஹ. பாலு ஒருபடி
கறக்குமாம்!” என்றாள்.
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அன்று புதுப்பால், வீட்டுப்பால், காப்பி, க�ொண்டு வந்து வைத்துக்
க�ொண்டு கணவரைத் தேடினாள். அவர் இல்லை.
அதிலிருந்து
சாப்பிடுவதில்லை.

பிள்ளையவர்கள்

காப்பியும்

ம�ோரும்

அவர் மனைவிக்கு மிகுந்த வருத்தம். ஒரு பக்கம் குழந்தைகள்.
மற்றொரு பக்கம் புருஷன் என்ற குழந்தை. வம்ச விருத்தி என்ற
இயற்கை விதி அவளை வென்றது.
இப்படி பதினைந்து நாட்கள்.
மாட்டை என்ன செய்வது?

அன்று இரவு எட்டு மணி இருக்கும். பால்வண்ணம் பிள்ளையும்
சுப்பிக் க�ோனாரும் வீட்டினுள் நுழைந்தார்கள்.
“மாட்டைப் பாரும், 25 ரூபாய் பெறுமே?” என்றார்.

“சாமி! மாடு அறுபது ரூபாய் பெறுமே?” என்றான் சுப்புக்கோனார்.

“இருபத்தைந்துதான். உனக்காக முப்பது ரூபாய்.
இப்பொழுதே பிடித்துக் க�ொண்டு ப�ோக வேண்டும்!”

என்ன?

“சாமி ராத்திரியிலா? நாளைக்கு விடியன்னே பிடிச்சுக்கிடுதேன்”
என்றான் சுப்புக்கோனார்.
“உம், இப்பவே?”

மாட்டையவிழ்த்தாய்விட்டது.

மனைவி ‘மாடு எழுபது ரூபாயிற்றே. குழந்தைகளுக்குப்
பாலாயிற்றே’ என்று தடுத்தாள். மே வரும்படி வேறு வருகிறதாம்.
“என் புள்ளெகள் நீத்தண்ணி குடிச்சு வளந்துக்கிடும்” என்று
விட்டார்.

சுப்புக்கோனார் மாட்டை அவிழ்த்துக்கொண்டு ப�ோகும் ப�ொழுது
மூத்த பையன் “அம்மா என் கண்ணுக்குட்டி” என்று எழுந்து உட்கார்ந்து
க�ொண்டு அழுதான்.
“சும்மா கெட சவமே!” என்றார் பால்வண்ணம் பிள்ளை.
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1.	பால்வண்ணம் பிள்ளை - கதையைக் கருப்பொருளும் சுவையும்
சிதையாமல் சுருக்கி வரைக.
2.
இந்தக் கதையை நாடக வடிவில் எழுதுக.
3.	பால்வண்ணம் பிள்ளை பாத்திரப்படைப்பை ஆய்க.
4.	பால்வண்ணம்பிள்ளை பிடிவாதகுணத்தை விட்டுச் சிறந்த
குடும்பத் தலைவராக மாறியதாக உம் கற்பனைத் திறத்தால் ஒரு
கதை எழுதுக.
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சிறுகதை எழுதுவது எப்படி?

அன்பு மாணாக்கர்களே? நீங்கள் படித்த கதைகள் மூலம் கதை
எழுத வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தைப் பெற்றிருப்பீர்கள். அதற்கான
வழிகள் பற்றி வல்லுநர்கள் கூறுவதைப் படித்துப்பாருங்கள்.
சிறுகதைகள் குறுகிய காலத்தில் படித்து முடிப்பதற்காகவே
த�ோன்றின;
எனினும்,
அது
ஒன்று
மட்டுமே
அவற்றின்
இலக்கணமாகிவிடவில்லை. இலக்கியம் பல பிரிவுகளை உடையது:
ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் ஒவ்வொரு வடிவம் உண்டு; தனித்தனியே சில
இலக்கணங்கள் உள்ளன. எனவே, குறுகிய காலத்தில் படித்து முடிக்கக்
கூடியது, என்பது சிறுகதைகளின் வெளி வடிவ அமைப்புக்குரிய
இலக்கணமேயன்றி, அதன் உள்ளமைப்புக்குரிய இலக்கணங்கள் வேறு.
இந்த இருவகை அமைப்புகளுக்கும் உரிய இலக்கணங்களை ஒன்று
சேர்த்து, ஸாமர்ஸெட் மாம் என்ற மேலை நாட்டுச் சிறுகதை ஆசிரியர்
கூறுகிறார்.
“சிறந்த சிறுகதையில் நல்ல கதையம்சம் இருக்க வேண்டும்.
அது ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சியை மட்டுமே விவரிப்பதாக இருக்க
வேண்டும். ஒரே மூச்சில் படித்து முடிக்கக்கூடியதாக அதை அமைக்க
வேண்டும். அது தனக்கென ஒரே தனிப்பண்பைக் க�ொண்டிருக்க
வேண்டும். படிப்போர் மனத்தில் ஆழப் பதிந்து கிளுகிளுப்பை
ஏற்படுத்த வேண்டும். ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரையில் த�ொய்வின்றி
ஒரே சீராகச் செல்ல வேண்டும்.
- ஸாமர்ஸெட் மாம்
“சிறுகதை என்பது இலக்கியத்தில் ஒரு பகுதி; இலக்கியத்தின்
ஒரு வடிவம். இலக்கியம் என்பது ஒரு கலை, கலையைப் படைப்பது
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படைப்புத்திறன். படைப்புத்திறனை ஒருவன் இன்னொருவனுக்குக்
கற்பிக்க முடியது; ஒருவனிடமிருந்து இன்னொருவன் கற்றுக் க�ொள்ளவும்
முடியாது. அப்படிக் கற்பிக்க முடியாமலும் கற்றுக்கொள்ள முடியாமலும்
இருப்பதுதான் படைப்புத்திறன்.
	படைப்புத்திறனைக் கற்பிக்க முடியாதா? இது என்ன புதிர்?
என்று சிலர் ஆச்சரியப்படலாம். ஆம்! அதைக் கற்பிக்க முடியாதுதான்.
விருத்தப்பாவை இயற்றுவது எப்படி என்று ஒருவன் மற்றொருவனுக்குக்
கற்பிக்கலாம். கற்றுக் க�ொண்டவன் விருத்தப்பாவை இயற்றிவிடலாம்.
ஆனால், அந்த விருத்தப்பா ஒரு கலைப்படைப்பாக, ஒரு சிறந்த
கவிதையாக அமைவது, இயற்றியவரின் திறமையைப் ப�ொறுத்த
விஷயம். உலகில் எல்லா நாடுகளிலும் க�ோடிக்கணக்கானவர்கள்
இலக்கிய இலக்கணங்களைக் கற்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் கவிஞர்கள்
க�ோடிக்கணக்கில் இருக்கவில்லை. கம்பர், ஷேக்ஸ்பியர், காளிதாசர்,
தாந்தே என்று ஒரு சிலரைத் தான் மகாகவிகள் என்று ச�ொல்கிற�ோம்.
அந்த மகாகவிகள் மற்றவர்களிடம் இலக்கணத்தையும் இலக்கியத்தையும்,
அதன் நயங்களையும்தான் கற்றுக்கொண்டார்களே ஒழிய படைப்புத்
திறனைக் கற்கவில்லை.
	கதையின் மையமான அம்சமே, அதன் கருவே, அக்கதையின்
உருவத்தையும், நடையையும் நிர்ணயிக்கக் கூடியதாகும். எனவே
கதையின் சிறப்புக்கு மூலகாரணமாக இருப்பது அதன் கருதான்.
கருவில் திரு இல்லையென்றால், கதையிலும் வளம் இராது. எனவே
கரு பலமானதாக இருக்கிறதா என்று பார்த்துக் க�ொள்ளவேண்டும்.
அடுத்தபடி அந்தக் கருவுக்கு க�ொடுக்கப்பட்ட கதை - உருவம் சரிதானா என்று பார்க்கவேண்டியது அவசியம். அந்த உருவத்தில்
கதையின் கரு சிறப்பாக முழு வளர்ச்சி பெற்று, கதைக்குச் சிறப்பைக்
க�ொடுக்கிறதா, அல்லது வேற�ொரு உருவில் கதையை எழுதியிருந்தால்
இன்னும் நன்றாக இருக்குமா என்று கவனிக்கவேண்டும். எழுதப்பட்ட
கதைக்குக் க�ொடுக்கப்பட்ட உருவத்தைவிட, வேற�ோர்
உருவம்
நன்றாக இருக்குமென்று த�ோன்றினால் அந்த உருவத்தில் எழுதவேண்டும்.
இதற்கு,
உருவத்தைப்
பற்றிய
உணர்வு
எழுத்தாளருக்கு
இருக்கவேண்டியது அவசியம். உருவம் என்றால் என்ன? மையக்
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கருத்தைக் கச்சிதமாகவும், குன்றாமலும், குறையாமலும் சரியான
இடத்தில் த�ொடங்கிச் சரியான இடத்தில் முடிப்பது
உருவத்திற்கு
மேற்போக்கான ஒரு விளக்கமாகும்.
	வேண்டாத விளக்கங்கள�ோ, வர்ணனைகள�ோ இருக்ககூடாது.
வேண்டிய விளக்கங்களும் இல்லாமல் ப�ோய்விடவும் கூடாது. உருவம்
அமைவதற்கு இன்றியமையாத விஷயங்கள் இவை. கதையில் சில
பகுதிகளைக் குறைத்து விட்டால் உருவம் கெடாது, அல்லது உருவம்
அமையும், அல்லது உருவம் இன்னும் கச்சிதமாக அமையும் என்று
த�ோன்றினால் அந்தப் பகுதிகளைக் குறைத்துவிட வேண்டும்.
ச�ொல்லப்போனால், ஒரு சிறுகதையில் தேவையில்லாமல் ஒரு பகுதி
மட்டுமல்ல, ஒரு வார்த்தைய�ோ, ஒரு காற்புள்ளிய�ோ (‘கமா’) கூட
இருக்கக்கூடாது. இருந்தால் அந்த அளவுக்கு அது கதைக்குக் கேடு
செய்யும்.
	கதையின் கருத்தும், உருவமும், நடையும் சிறப்பாக இருப்பதுடன்,
தங்குதடையற்ற ஓட்டமும் இருக்கிறதா என்று கவனிக்கவேண்டும்,
கதையை அந்தரத்தில் நிறுத்தி வைக்கும் எந்த அற்புத வியாக்கியானமும்
சரி, வர்ணனையும் சரி கதைக்கு அறவே ஆகாத விஷயம் என்று
க�ொள்ளவேண்டும்.
கடைசியாகச் சில முக்கிய கருத்துகள் பின்வருமாறு:
1.

சிறுகதை
எழுதுகிறவன்
மற்றவர்களுடைய சிறுகதைகளைப்
இருக்க வேண்டும்.

வாழ்நாளெல்லாம்
படித்துக�ொண்டே

2.

சிறுகதைகள�ோடு, காவியம், நாவல், நாடகம் ப�ோன்ற
இலக்கியங்களையும்,
உலக
அனுபவங்களையும்
கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும்.

3.	தான் காண்கிற, கேட்கிற, படிக்கிற
ஒவ்வொன்றினுடைய
உண்மையையும்
கண்டறிவதற்கு முயலவேண்டும்.
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4.

இலக்கியங்களைப்
படிப்பத�ோடு,
விமர்சனங்களையும் படிக்க வேண்டும்.

இலக்கிய

5.

பிறர் செய்யாத ஒரு காரியத்தை அல்லது ஒரு புதுமையைச்
சாதிப்பதற்கு மட்டும்தான் சிறுகதை எழுத வேண்டும்.

6.	ச�ொந்தப் புத்தியை உபய�ோகிக்காமல் பிறர் கருத்தை
அப்படியே
ஏற்கும்
கண்மூடித்தனம�ோ
அல்லது
அலட்சியமாக உதாசீனம் செய்யும் அகம்பாவம�ோ கூடவே
கூடாது.
7.

எழுதும் பயிற்சியை நிரந்தரமாக வைத்துக்கொள்ள
வேண்டும். நீண்ட காலம் எழுதாமல் நிறுத்திவைப்பது
தவறு. எழுத எழுதத்தான் எழுத்து சிறக்கும். ‘சித்திரமும்
கைப்பழக்கம்’ என்பது ப�ோல், எழுத்துச் சித்திரமும்
கைப்பழக்கத்தால் தான் சிறக்கும்.

8.	நடைமுறை வாழ்க்கையை ஆதாரமாக வைத்து எழுதும்
கதைகளில் நடக்கமுடியாத சம்பவங்களையும், காண
முடியாத
பாத்திரங்களையும்
கேள்விப்படாத
பெயர்களையும் புகுத்தவே கூடாது.
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