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THE SOUTH AFRICAN TAMIL FEDERATION

Message

In 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

Message
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வாழ்த்துச்செய்தி

	 தென்னாப்பிரிக்க	ெமிழ்ப்	பேரவை	்கல்வி	குழுமம்,		சரைபெச	(ேன்னாட்டு)		
ெமிழ்	ேணேனாடு		இயக்கம்,	தென்னாப்பிரிக்க	ெமிழ்	ஆசிரியர்கள்	சங்கம்	மற்றும்	
ேனாரத்	ேல்்கவைக	்கழ்கத்தின	மனாணபுமிகு	துவைபைநெர	முவ்ைர	தேனான்வைகப்கனா,	
ஆகிபயனார	தென்னாப்பிரிக்கனாவின		ேல்பைறுேட்்ட	ேனமு்கப்ேணேனாட்டு	சமுெனாயத்தில்	
ெமிழ்	தமனாழியின	ைளரச்சிக்கனா்க	விழிப்புைரவைத்	தூணடும்	ைவ்கயில்	ெங்களது	
சீரிய	 பேரத்வெயும்	 அறிைனாெனாரங்கவளயும்,	 மிகுநெ	 ஈடுேனாட்டு்டன	
அரப்ேணித்துள்ள்ர.		

	 உணவமயில்,	 ெமிழ்க	 ்கல்விக்கனா்க	 ஒனறு	 முெல்	 ேனனிதரண்டனாம்	
ைகுப்பு்களுக்கனா்	 முவையனா்	 ேனா்ட	 புத்ெ்கங்கவள	 பெசியக்கல்வி	 ேனா்டத்திட்்டம்	
மற்றும்	தென்னாப்பிரிக்க	்கல்வித்	துவை	ைனாயிைனா்க	ேதிப்பித்து	தைளியி்டப்ேடுைது,	
தென்னாப்பிரிக்க	ெமிழ்ப்	பேரவை	ைரைனாற்றில்,	இது	ஒரு	உைரச்சிமிக்க	உயரநெ	
சிைப்புவ்டய	அத்தியனாயம்	 மட்டுமல்ை,	 இது	 ஒரு	முழுவமயனா்	 திருப்புமுவ்யும்	
எனபை	கூைைனாம்.	

	 இநெக	்கல்வி	ஏற்ேனாடும்	முனப்ற்ைமும்		தென்னாப்பிரிக்க	ெமிழ்	பேரவைக	
்கல்வி	குழுமம்,		சரைபெச	ெமிழ்ப்	ேணேனாட்டு		இயக்கம்,	தென்னாப்பிரிக்க	ெமிழ்	
ஆசிரியர்கள்	 சங்கம்	 	 மற்றும்	 மனாணபுமிகு	 ேனாரத்	 ேை்கவை்கழ்க	 துவைபைநெர	
முவ்ைர	 தேனான்வைகப்கனா	 	 ஆகிபயனாரின	 தேரும்	 சனாெவ்	 எனறும்	
பேனாற்றுெலுககுரிய	ைளரச்சிக்கனா்	ஒரு	வமல்்கல்		எனறும்	கூைைனாம்.			

ெங்கள்	உணவமயுள்ள	பெசியச்	சமூ்க	பசவைக்கனா்க	
மாரிமுத்து பிள்ளை - ராமய்ா 

ெவைைர,	தென்னாப்பிரிக்க	ெமிழ்	பேரவை	2015-17.			

Mariemoothu Pillay-Ramya
President South African Tamil Federation 2015-2017

THE SOUTH AFRICAN TAMIL FEDERATION

வாழ்த்துச்செய்தி

iv



நிலை 12

Dr.Mickey Chetty
D.Lit	(HON	CAUSA)
President - International Movement for Temil Culture SA

Dr.Mickey Chetty
D.Lit	(HON	CAUSA)

President - International Movement for Temil Culture SA

Message

Message

During 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.
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வாழ்த்துச்செய்தி

	 எஸ்.ஆர.எம்.	ேல்்கவை	்கழ்கம்	2014-ஆம்	ஆணடு	ே்டத்திய	தென	ஆப்பிரிக்க	
ஆசிரியர்கள்	 ேட்்டயம்	 ைழஙகும்	 ேட்்டமளிப்பு	 விழனா	 ே்டநெபேனாழ்து,	
தென்னாப்பிரிக்கனாவிலுள்ள	ெமிழ்ப்	ேள்ளி்களில்,	முெல்	நிவையிலிருநது	 12-ஆம்	
நிவை	ைவரக்கனா்		ெமிழ்ப்	ேனா்ட	நூல்்கவளத்	தெனாகுத்து,	அெவ்	ேவ்டமுவைப்ேடுத்ெ	
ஒரு	திட்்டம்	ைகுக்க	பைணடுதம்	முடிதைடுக்கப்ேட்்டது.	
	 இநெத்	துணி்கர	முடிவு	தென்னாப்பிரிக்க	 ெமிழ்	 ்கல்வி	குழுமத்	 ெவைைர	
முவ்ைர	்கபைஷ்	முரு்கன	மற்றும்	தென்னாப்பிரிக்கத்	ெமிழ்	ஆசிரியர்கள்		சங்கத்	
ெவைைர	முவ்ைர	ஏ.	எம்.	பிள்வள,		IMTC	-	ெமிழ்க	்கல்வி	வசைப்	புைைர,	
திரு.	கிஸ்்டன	சின்ப்ேன	ஆகிபயனாரி்டம்	விைனாதித்து	்கைநெனாபைனாசவ்	தசயெ	
பின்பர	எடுக்கப்ேட்்டது.	
	 இநெத்	 திட்்டத்வெ	 நிவைபைற்றும்	 தேனாருட்டு,	 	 தென்னாப்பிரிக்கச்	
சூழ்நிவைக	ப்கற்ே,	இநதியனாவில்	உள்ள	ெமிழ்ப்		பேரனாசிரியர்கவளக	த்கனாணடு	
ேனா்ட	 நூல்்கவளத்	 ெயனாரிக்க	 உெவுமனாறு	 ேனான	 விடுத்ெ	 ப்கனாரிகவ்கவய	 ேனாரத்	
ேல்்கவை்கழ்க	 துவை	 பைநெர	 முவ்ைர	 மு.தேனான்வைகப்கனா	 அைர்கள்	
்கனிவு்டன	ஏற்று	அெனேடி	ெமிழ்ப்	பேரனாசிரியர்கவள	ஈடுேடுத்திச்	தசயல்ேட்்டனார.	
தசனவ்யில்	ேனா்ட	ஆசிரியரககுழு	எழுதும்	ேனா்டப்தேனாருள்்கள்	தென்னாப்பிரிக்கச்	
சூழ்நிவைக	 ப்கற்ே	 உள்ள்ைனா	 எனறு	 ஆயவு	 தசயயவும்,	 ேனா்ட	 நூல்்களில்	
பைணடிய	திருத்ெம்	தசயயவும்,	 மதிப்பீடு	தசயயவும்,	 ேனான	தென்னாப்பிரிக்கத்	
ெமிழ்	ஆசிரியர்கள்	மற்றும்	ேமது	தசயற்குழு	உறுப்பி்ர்களு்டன,	2017-ஆம்	ஆணடு	
பிப்ரைரி	 மனாெம்,	 	 ேனாரத்	 ேல்்கவை	 ்கழ்கத்திற்குச்	 தசனபைன.	 அநெப்	 ேணி	
தைற்றி்கரமனா்க	முடிநெது.																	
	 தென்னாப்பிரிக்க	ெமிழ்க	்கல்வி	ைரைனாற்றில்	இது	ஒரு	வமல்்கல்	சனாெவ்.		
ைருங்கனாை	 ெவைமுவையி்ர,	முழுைதும்	 ெமிழில்	எழுெப்ேட்டுள்ள	இநெப்	 ேனா்ட	

வாழ்த்துச்செய்தி
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நூல்்கவள	ைரபைற்று,	ேனாரனாட்டி	தென்னாப்பிரிகக்கனாவில்	ெமிவழப்	ேரப்ே	பைணடும்	
எனறு	பிரனாரத்திககிபைன.	
	 இநெத்	 துணி்கரமனா்	 முயற்சிககு	 ஆெரைளித்து	 உெவிய	 ேனாரத்	 ேல்்கவை	
்கழ்கத்	துவை	பைநெர	முவ்ைர	சர.	மு.தேனானவ்ைகப்கனா,	முவ்ைர	பி.ப்க.	
வமஸ்திரி,		வசைப்	புைைர	கிஸ்்டன		சின்ப்ேன,		முவ்ைர	்கபைஷ்	முரு்கன,	
முவ்ைர	 ஏ.எம்.	 பிள்வள,	 	 திருமதி.	 மனாைனா	 ைட்சுமைன,	 திருமதி	 ெரமி	
முத்துககுமனாரசனாமி,	திரு.	ப்கனாேனால்	்கவுண்டர,		திரு.	சுபரஷ்	ேனாபு,		திரு.	எம்.	ப்க.	
துவரசனாமி,	திரு.	தெய	ேனாயுடு,	திரு.	பூபைநதிரன,	திருமதி	மைர	முனியன,	திருமதி	
மூகி	மூட்பை,	திருமதி.	சணமு்கம்	்கபைஷ்,	தென்னாப்பிரிக்க	ெமிழ்ப்	பேரவை	மற்றும்	
ேன்னாட்டு	ெமிழ்ப்	 ேணேனாட்டு	இயக்கம்,	அென	உறுப்பி்ர்கள்	அவ்ைருககும்	
ேனான	ேனறிக	்க்டவமப்ேட்டுள்பளன.
   

மு்ைவர் மிக்கி செட்டி, 	D.LIT	(HON.	CAUSA)																																																							
ெவைைர,	ேன்னாட்டு	ெமிழ்	ேணேனாடு	இயக்கம்,

தென்னாப்பிரிக்கனா					

வாழ்த்துச்செய்தி
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முனைவர் சர் மு.ப�ொனைனவக்கொ
துணைவேந்தர், பாரத் பல்கணைக்கழ்கம்,
செனணனை, ்தமிழ் நாடு, இநதியா

முனனுனை

 இந்தப் புத்்த்கங்கள், ச்தனனைாப்பிரிக்க பள்ளி்களின ஒனறு மு்தல 
பனனிசரண்ாம் ேகுப்பு்களுக்கா்க, ்தமிழ்கப் பள்ளி்களுககும் ்தமிழ் இணையப் 
பல்கணைக ்கழ்கத்திற்கும் ்தமிழ்ப் புத்்த்கங்கள் எழுதிய ஆழ்ந்த அறிவும் 30 
ஆணடு்களுககும் வேைானை நீண் அனுபேமும் ச்காண் ்தமிழ் ஆசிரியர்்களால  
எழு்தப்பட் எளிய இனிய நூல்களாகும். இப்புத்்த்கங்கள், ்தமிழ் இரண்ாம் 
சோழியா்க வபச்சு ேழககுச் சூழல இலைா்த நாடு்களில ேசிககும் குழநண்த்களின 
்தமிழ்க ்கலவிககுப் சபாறுத்்தோனைணே. ஒனறு மு்தல ஐந்தாம் ேகுப்பு்களுக்கானை 
பா்ங்கள் வ்கடடுக்கற்்றல, வபசிக்கற்்றல, படித்துக்கற்்றை, எழுதிக்கற்்றல ஆகிய 
நானகு ்கற்்றல தூண்கணள அடிப்பண்யா்கக ச்காணடு எழு்தப்படடுள்ளனை. வேல 
ேகுப்பு்களுக்கானை புத்்த்கங்களின ்தரம் படிப்படியா்க உயர்த்தி எழு்தப்படடுள்ளனை. 
நானை்காம் ஐந்தாம் ேகுப்பு புத்்த்கங்களு்ன துணைப்பா் நூல்களும் எழுதி 
ேழங்கப்படடுள்ளனை. எலைா ேகுப்புப் புத்்த்கங்களுககும் பயிற்சி நூல்கள் ்தனியா்க 
அச்சிடடு ேழங்கப்படடுள்ளனை. புத்்த்கங்கள் அடுத்துேரும் ோைேர்்களுககு 
நலுங்காேல பயனப் இவோறு செயயப்படடுள்ளது. ஆசிரியர்்கள் சி்றப்பா்க 
பா்ங்கணள ந்த்துே்தற்கு ஏதுோ்க ஆசிரியகண்கவயடு்கள் எழு்தப்படடு 
ேழங்கப்படடுள்ளனை..

 உை்கத்்தமிழ் பணபாடடு இயக்கத்தின ச்தனனைாப்பிரிக்கக கிணளத் ்தணைேர் 
முணனைேர் மிககிச்செடடி அேர்்களின வேணடுவ்காணள பாரத் பல்கணைக்கழ்கத்தின 
துணைவேந்தர் என்ற முண்றயில ஏற்று, முணனைேர் இ..வ்காேதிநாய்கம், 
திருேதி ப.சித்ர்கைா, திருேதி சு.ேெந்தா, புைேர் இ.சீனிோென ஆகிவயார் அ்ஙகிய 
நூைாசிரியர் குழுணே எனைது ்தணைணேயில அணேத்து, ச்தனனைாப்பிரிக்கப் 
பள்ளி்களுககு, ஒனறு மு்தல பனனிசரண்ாம் ேகுப்பு்களுககுத் வ்தணேயானை  
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ெமிழ்கப்	ேனா்டப்	புத்ெ்கங்கவளத்	தெனாகுத்ெவமத்து	ேனா்டங்கவள	எழுதும்	முயற்சியில்	
உருைனா்வைபய	இநெப்	புத்ெ்கங்கள்.	

	 தென்னாப்பிரிக்கனா,	 மரூசியஸ்,	 ரீயூனியன	 பேனானை	 ேனாடு்களில்	 ைனாழும்	
அயை்கத்ெமிழர்கள்	 வசை	 ைழிேனாடு்கவள	 ெமிழில்	 ேனாடுைனார்கள்	 ஆ்னால்	 ெமிழில்	
எழுெப்ேடிக்கத்	 தெரியனாது	 எனேவெ	 அறிநதிருநபென.	 இநெ	 நிவைவயப்பேனாக்க	
ஏபெனும்	 தசயய	 பைணடும்	 எனறு	 நீண்ட	 ேனாட்்களனா்கக	 ்க்வு	 ்கணடு	
த்கனாணடிருநபென.	இநநிவையில்	அயை்கத்ெமிழ்்களின	ெமிழ்க்கல்வித்	பெவை்கவள	
நிவைவு	தசயயும்	பேனாக்கத்பெனாடு	ெமிழ்க	அரசு,	ெமிழ்	இவையப்	ேல்்கவைக்கழ்கம்	
ஒனவை	2000-ஆம்	ஆணடு	அவமத்ெது.	அென	முெல்	இயககுேனாரனா்க	துவைபைநெர	
நிவையில்	 நியமிக்கப்ேட்ப்டன.	 அயை்கத்ெமிழர்கள்	 ெமிழ்	 தமனாழி,	 ெமிழர	 ்கவை,	
ைரைனாறு,	ேணேனாடு	ஆகியைற்வை	இவையைழிக	்கற்ைறியத்	பெவையனா்	இவைய	
ெளத்வெ	 அவமத்து,	 ெமிழ்	 அறிஞர்கள்,	 இவையெள	 ைல்லுேர்கள்	 ஆகிபயனார	
துவைபயனாடு	 இவையெளத்தில்	 மழவைக்கல்வி,	 ேட்்டயம்	 மற்றும்	 ேட்்டக	
்கல்விவயயும்	 2,00,000	 ேக்கங்கவளகத்கனாண்ட	 ெமிழ்	 இைககியங்களும்,	 125	
ப்கனாயில்்களின	ஒளிப்ே்டக்கனாட்சி்களும்,	ெமிழ்ப்ேணேனாட்டு	நி்கழ்ச்சி்களும்	அ்டஙகிய	
மினனூை்கம்	பேனானைைற்வை	இவைய	ெளத்தில்	ைடிைவமத்து	அயை்கத்	ெமிழர்களின		
ேயனேனாட்டிற்்கனா்க		ைழஙகிப்ன.				

	 இத்ெருைத்தில்	 தென்னாப்பிரிக்கனாவிலிருநது	 முவ்ைர	 வி.ப்கனாவிநெசனாமி	
ேவ்டயனாச்சி,	 திரு	 பூ.உை்கேனாென	 பிள்வள	 ஆகிய	 இருைரும்	 ெங்கள்	
துவைவியனார்களு்டன	 ெமிழ்	 இவையப்	 ேல்்கவைக்கழ்கத்தில்	 எனவ்ச்	 சநதிக்க	
ைநெ்ர.	அைர்களுககு	ெமிழ்	இவையப்	ேல்்கவைக	்கழ்கத்தின	இவைய	ெளத்தில்	
ைழஙகியிருநெ	 ேனா்டப்	 தேனாருள்்கவளக	 ்கனாட்டிப்ன.	 அைற்வைப்ேனாரத்து	 மி்கவும்	
வியப்ேவ்டநெனார்கள்.	இவெயல்ைைனா	எதிரேனாரத்து	 ேனாங்கள்	ைனாழ்ேனாள்	முழுைதும்	
்கனாத்திருநபெனாம்	 எனறு	வியநது	கூறி்னார்கள்.	உ்டப்	 ேனான	தென்னாப்பிரிக்கனா	
ைநது	 இதுேற்றி	 தென்னாப்பிரிக்கத்	 ெமிழர்களுககுத்	 தெரிவிக்கபைணடும்	 எனறு	
ப்கட்டுகத்கனாண்டனார்கள்.	அைர்கள்	அவழப்வே	ஏற்று	ேனானும்	என	துவைவியனாரும்	
2002-ஆம்	 ஆணடு	 பிப்பிரைரி	 மனாெம்,	 தென்னாப்பிரிக்கனாவில்	 ெமிழ்	 இவையப்	
ேல்்கவைக	்கழ்கத்தின	தெனா்டரபு	வமயங்கவளத்	தெனா்டஙகி	அஙகு	தென்னாப்பிரிக்கத்	
ெமிழர்களுககுத்	ெமிழ்	இவையப்	ேல்்கவைக	்கழ்கத்தின	ேனா்டதிட்்டங்கவள	அறிமு்கப்	
ேடுத்துைெற்்கனா்கச்	தசனபைனாம்.	
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	 தென்னாப்பிரிக்கனா	 தசனைவு்டன	 அஙகுள்ள	 வசைக	 ப்கனாயில்்களுககுச்	
தசனபைனாம்.	அஙகு	அவ்ைரும்	பெைனார	திருைனாச்கப்	ேனா்டல்்கவள	ேனைனா்கப்	ேனா்டக	
ப்கட்ப்டனாம்.	 ஆ்னால்	 அைர்களனால்	 அப்ேனா்டல்்கவள	 ெமிழில்	 ேடிக்கத்தெரியனாது	
எனேவெத்	தெரிநதுத்கனாணப்டனாம்.	எ்பை	ெமிழ்	இவையப்	ேல்்கவைக	்கழ்கத்தின	
ேனா்டதிட்்டங்கவள	 அறிமு்கப்	 ேடுத்துைெற்கு	 இதுபை	 ேல்ை	 ைனாயப்பு	 எ்க்கருதி,	
ெமிழ்	இவையப்	ேல்்கவைக	்கழ்கத்தின	தெனா்டரபு	வமயங்கவளத்	தெனா்டஙகுைெற்குத்	
பெவையனா்	 ்கணிப்தேனாறியும்	 இவைய	 ைசதியும்	 இருககினைெனா	 எ்த்பெ்டத்	
தெனா்டஙகிப்ன.	அப்தேனாழுது	முவ்ைர	மிககிச்தசட்டி	அைர்கவளச்	சநதித்பென.	
பெனாஹ்ஸ்ேரககில்	 உள்ள	 அைரது	 ேள்ளியில்	 ்கணிப்தேனாறி்கள்	 உள்ளெனா்க	
அறிநபென.	ஆ்னால்	அஙகு	இவைய	ைசதி	இல்வை	எ்த்	தெரியைநெது.	பிைகு	
மிககிச்தசட்டி	அைர்கள்	எங்கவள	்டரேன,	பேனாரட்	எலிசேத்,	ஆகிய	இ்டங்களுககு	
அவழத்துச்	தசனைனார்கள்.	தசனை	இ்டங்களிதைல்ைனாம	ேை	்கல்வியனாளர்கவளயும்,	
ெமிழ்	 ஆரைைர்கவளயும்	 சநதித்பென.	 அைர்கள்	 உள்ளத்தில்	 	 ெமிழ்	 இவையப்	
ேல்்கவைக	 ்கழ்கத்தின	 ேனா்டதிட்்டங்கள்	 மூைம்	 எப்ேடி	 அைர்களது	 நீண்டேனாள்	
்க்ைனாகிய	 	 தென்னாப்பிரிக்க	 இவளஞர்கவள	 ெமிழ்	 அறிநெ	 ெமிழ்	 மக்களனா்க	
ைளரக்கமுடியும்	எனனும்	திட்்டங்கவள	விவெத்பென.	அது	உை்கத்ெமிழ்	ேணேனாட்டு	
இயக்கத்தின	தென்னாப்பிரிக்கக	கிவளத்	ெவைைரனாகிய	முவ்ைர	மிககிச்தசட்டி,	
ேணேனாட்டு	இயக்கத்தின	பிை	உறுப்ே்ர்களின,	பிை	ெமிழ்	ஆரைைர்கள்	ஆகிபயனாரின		
சிநெவ்்கவள	்க்டநெ	10	அல்ைது	12	ஆணடு்களனா்கத்	தூணடி	விட்டுகத்கனாணடிருக்க	
பைணடும்.	 அென	 விவளபை	 இனறு	 தென்னாப்பிரிக்கனாவில்	 ெமிழ்க்கல்வி	
மைரநதுள்ளவமககுக	்கனாரைம்	எ்ைனாம்.

	 தென்னாப்பிரிக்கனாவின	ெமிழ்ச்	சமுெனாயத்திற்்கனா்க	25	ஆணடு்களனா்க	ேனாடுேட்டு	
ைரும்	 ெமிழ்க	 த்கனாவ்டயனாளி	 மிககிச்தசட்டி	 அைர்கள்	 1988-ஆம்	 ஆணடிபைபய	
த்கௌ்டஙகு	 மனாநிைத்தின	 எல்ைனாப்	 ேகுதி்களிலும்	 ெமிழ்	 ைகுப்பு்கவள	 அறிமு்கப்	
ேடுத்தி்னார.	மிககிச்தசட்டி	அைர்கள்	2006-ஆம்	ஆணடில்	பெசிய	ேனா்டதிட்்டத்தில்		
கீவழ	ேனாட்டு	தமனாழிப்ேகுதியில்	்கனாரைமனா்க	இருநெனார.	இநநிவையில்	ேள்ளி்களில்	
ெமிழ்க்கற்பிககும்	ஆசிரியர்கள்	அஙகீ்கரிக்கப்ேட்்ட	ஏபெனும்	ஒரு	ேல்்கவைக்கழ்கத்தில்	
ெமிழில்	 ேட்்டபமனா	 ேட்்டயபமனா	 தேற்றிருக்க	 பைணடும்	 எனை	 ஒரு	 சட்்டத்வெக	
த்கனாணடுைநெது.	 இெற்குத்	 தீரவு	 ்கனாை	 மிககிச்தசட்டி	 அைர்கள்	 SRM	
ேல்்கவைக்கழ்கத்தின	துவைபைநெரனா்க	இருநெ	எனனி்டம்	ைநது	உெவி	ப்கட்்டனார்கள்.	
அைரது	 பைணடுப்கனாவள	 ஏற்று	 	 உை்கத்ெமிழ்	 ேணேனாட்டு	 இயக்கத்தின	
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தென்னாப்பிரிக்கக	 கிவளயு்டன	 புரிநதுைரவு	 ஒப்ேநெம்	 தசயதுத்கனாணடு	 SRM	
ேல்்கவைக்கழ்கம்	 அயை்கத்ெமிழனாரியர	 ேட்்டயப்ேடிப்பிற்்கனா்	 ேனா்டதிட்்டங்கவள	
ைடிைவமத்து	ேனா்டங்கவளயும்	எழுதி	2014-ஆம்	ஆணடு	ைகுப்பு்கள்	தெனா்டங்கப்ேட்்ட்.	
60	 தென்னாப்பிரிக்கத்	 ெமிழ்	 மனாைைர்கள்	 ேனா்டத்திட்்டத்தில்	 பசரநது	
ேயிைத்தெனா்டஙகி்ர.	 SRM	 ேல்்கவைக	 ்கழ்கத்திலிருநது	 ஆசிரியர்கள்	
தென்னாப்பிரிக்கனா	தசனறு	ேனா்டங்கவள	்கற்பித்து	ைநெ்ர.	60	மனாைைர்களில்	47	
பேர	பெரச்சி	தேற்ை்ர.	அைர்களுககு	2015-ஆம்	ஆணடு	மனாரச்சு	மனாெம்	்டரேனில்	
ேட்்டயங்கள்	ைழங்கப்ேட்்ட்.	

	 தென்னாப்பிரிக்கனாவில்	 ெமிழ்	 இரண்டனாம்	 தமனாழியனா்கச்	 பசரக்கப்ேட்்ட	
நிவையில்	ஆசிரியர்களும்	பெரவு	தசயயப்ேட்்ட	பிைகு	ஒனறு	முெல்	ேனனிதரண்டனாம்	
ைகுப்பு்களில்	 மனாைைர்கள்	 ேடிப்ேெற்குத்	 பெவையனா்	 புத்ெ்கங்கள்	 இல்ைனாெ	
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சநதித்து	ஒனறு	முெல்	ேனனிதரண்டனாம்	ைகுப்பு்களுக்கனா்	ேனா்டதிட்்டங்கவளத்தீட்டி,	
ேனா்டங்கவள	 எழுதி	 புத்ெ்கமனா்க	 அச்சிட்டு	 ைழஙகுமனாறு	 ப்கட்டுகத்கனாண்டனார்கள்.	
அைரது	 பைணடுப்கனாவள	 ஏற்று	 ஆழ்நெ	 அறிவும்	 30	 ஆணடு்களுககும்	 பமைனா்	
நீண்ட	அனுேைமும்	த்கனாண்ட	ெமிழ்	ஆசிரியர்களனால்		எழுெப்ேட்்ட	ேனா்ட	நூல்்கபள	
இநெப்	புத்ெ்கங்கள்.	இநெப்	புத்ெ்கங்களில்	உள்ள	ேனா்டங்கள்	தென்னாப்பிரிக்கச்	
சூழலுககு	 ஏற்ைவையனா்க	 உள்ள்்ைனா	 எனேவெ	 தென்னாப்பிரிக்கத்	 ெமிழ்	
ஆசிரியர்களனா்	 முவ்ைர	 ்கப்ஷ்	 முரு்கன,	 முவ்ைர	 ஏ.எம்.பிள்வள,	 வசை	
புைைர,	திரு	கிஸ்்டன,	திருமதி	ெரும	குமனாரி	ஆகிபயனார	சரிேனாரத்து	ைழஙகியுள்ள்ர.	

	 இநெப்	புத்ெ்கங்களில்	உள்ள	ேனா்டப்தேனாருள்்கள்		தென்னாப்பிரிக்க	உள்ேனாட்டு	
நிைவம்கள்,	 சுற்றுப்புை	 சூழல்,	 சமுெனாயம்	 மற்றும்	 அரசியல்	 அவமப்பு்களுககு	
ஏற்ைவையனா்க	எல்ைனா	ைழி்களிலும்	முழு	்கை்த்பெனாடு	சரிேனாரக்கப்ேட்டு	மனாைைர்கள்	
எளிெனா்கப்	புரிநதுத்கனாணடு	ேடிககும்	அளவிற்கு	மி்கச்சிைப்ேனா்க	எழுெப்ேட்டுள்ள்.	
இநெப்	 புத்ெ்கங்கள்	 தென்னாப்பிரிக்க	 மனாைைர்கள்	 ெமிழ்	 தமனாழிவய	 ேனைனா்கப்	
ேயினறு	 ேல்ை	 ெமிழ்க	 குடிம்கன்களனா்க	 தேருவமயு்டன	 ைனாழ	 ேல்ை	 ்கருவூைமனா்க	
இருககும்	எனறு	ேம்புகினபைன.			

மு்ைவர் மு.ச�ானை்வக்்கா
ஆசிரியக	குழுத்ெவைைர

முன்னுரை
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Foreword

These 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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பாடப் பபாருள்களும் மாணாக்கர் பபறும்
்கற்றல் அடடவு்களும்

ை.
எண்.

இயலகள் �ொடபப�ொருள் மொணொககரப�றும் 
கற்றல அவடவுகள்

இயல I இறை	வாழ்த்து-
கம்்ர

கவிச்ெககரவரத்தி	கம்்ர	கூறும்	
இறைவன	�னற�கறள	அறி�ல்	
-	்ாடல்	ஓறெ	அறிநது	
்டித்�ல்	-	கம்்ர,	
கம்்ரா�ாயணம்	குறிப்புகள	
அறி�ல்.

1. மெயயுள 2.ம�ாழிவாழ்த்து

	-சுத்�ானைந�	்ாரதி

�மிழ்	ம�ாழியின	அருற�	
ம்ருற�கறள	-	
�மிழனறனையின	சிைப்புகறள	
-	கவி்யாகி	சுத்�ானைந�	
்ாரதியின	்ாடல்	வழிநினறு	
உணர�ல்	-	்ாடல்	
ஓறெயறிநது	்டித்�ல்	-	
கவிஞர்றறிய	குறிப்பு	அறி�ல்.

2. உறரநறட 3.	“மெம்ம�ாழி
			எம்ம�ாழி’’

�மிழ்ம�ாழி	உயரம�ாழி-
�னிம�ாழி-	மெம்ம�ாழி-அது	
நம்ம�ாழி	-	�மிழின	இனிற�-
இலககண	இலககிய	இனிற�	
அறி�ல்	-	்யன்டுத்�ல்	-	
மொறகளஞ்சியம்	ம்ருகு�ல்

3. இலககணம் 4.	எழுத்திலககணம்	
(மீள்ாரறவ)

�மிழிலுளள	ஐவறக	
இலககணத்துள	
எழுத்திலககணம்	்றறிமுன	
வகுப்புகளில்	கறைவனைவறறை	
நிறனைவு	கூர�ல்.
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4. துறணப்்ாடம் 5.	“உனறனைத்
திருத்திக	மகாள’’
(கற�)

அற�தியாக,	
ஆழ�ாகப்்டிககும்	திைன	
உணர�ல்	-	ற�யககருத்துணர	
திைன	ம்ருகு�ல்	-	கற�கூறும்	
நனமனைறி	அறி�ல்	-	பின்றைல்.

5. ம�ாழிப்்யிறசி 6.	ல-ள-ழ	்வறு்ாடு �யஙமகாலிகள	எனைப்்டும்	
ல-ள-ழ	ஒலி்வறு்ாடு	
உணர�ல்	மொறகளஞ்சியம்	
ம்ருகு�ல்.

இயல II 1.	புைநானூறு ெஙகஇலககியப்	ம்ருற�	-	
�மிழர	்ண்்ாடு-அறி�ல்	
நூறகுறிப்பு	-	ஆசிரியர	குறிப்பு	
அறி�ல்	-	ொன்ைார	
ொன்ைா்ராடு	ொரவர	எனனும்	
வாழ்வியல்	மநறியுணர�ல்	-		
பின்றறு�ல்.

1. மெயயுள 2.	குறுநம�ாறக அக	இலககிய�ானை	குறுநம�ாறக	
காட்டும்	அனபு	மநறி	அறி�ல்	-	
பின்றறு�ல்	-	நூறகுறிப்பு,	
ஆசிரியர	குறிப்பு	அறி�ல்

2. உறரநறட 3.	இலககிய	வரலாறு �மிழ்	இலககிய	வரலாறறுச்	
சுருககம்	அறி�ல்	-	ெஙககால	
இலககியம்	மு�ல்	-	்கதி	
இலககியஙகள	-	இககால	
இலககியஙகள	்றறி	அறி�ல்	
-	மொறகளஞ்சியம்	ம்ருகு�ல்

3. இலககணம் மொல்லிலககணம்	
(மீள்ாரறவ)

�மிழ்	இலககண	வறகயுள	
மொல்லிலககணம்	்றறிக	
கறைனைவறறை	நிறனைவு	கூர�ல்.

4. துறணப்்ாடம் 5.	சிரித்�து	ஏன?
		(கற�)

்டித்�ல்	திைன	வளரத்�ல்	-	
கற�கூறும்	ற�யககருத்து	அறி�ல்	
-	்றடப்்ாறைல்	சிந�றனை	
ம்று�ல்.
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5. மாழிப்்யிறசி 6.	ர-ை;	னை-ண	-	
்வறு்ாடு.

�யஙமகாலிகள	்வறு்ாடு	
அறி�ல்	-	பிறழகளினறி	ஒலிகக,	
எழுது�ல்	திைன	வளர�ல்.	
மொறகளஞ்சியம்	ம்ருகு�ல்.

இயல III 1.	ஏன்டித்்�ாம்...
				(்ாடல்)

்ட்டுக	்காட்றடக	கல்யாண	
சுந�ரம்	காட்டும்	வாழ்வியல்	
மநறிகள	அறி�ல்	-	பின்றைல்	-	
்ாடறல	இறெயுடன	்ாடு�ல்	
திைன	ம்று�ல்.

1. மெயயுள 2.’பிைரககு	உறழகக’
		்வண்டும்’	(்ாடல்)

�மிழறிஞர	வ.சு்.�ாணிககம்	
அவரகள	காட்டும்	வாழ்வியல்	
மநறி	உணர�ல்	-	பின்றறு�ல்

2. உறரநறட 3.	“�ாத்�ாவின
கடி�ம்’’

கு�ரப்்ருவத்து	�ாணவரகள	
பின்றை	்வண்டிய	அைமநறி	
உணர�ல்	-	பின்றைல்,	கடி�ம்	
எழுதும்	முறை	அறி�ல்.

3. இலககணம் 4.ம்ாருள	இலககணம் �மிழ்	இலககணத்திற்கயுரிய	
அகப்ம்ாருள	-	புைப்ம்ாருள	
இலககண	நுட்்ஙகள	அறி�ல்	-	
்யன்டுத்து�ல்.

4. துறணப்்ாடம் 5.	“குணம்நாடி’’	
(கற�)

்டிககும்	திைன	வளர�ல்	-	
ற�யக	கருத்துணர	ஆறைல்	
வளர�ல்	-	வாழ்வியல்	மநறி	
அறி�ல்	-	பின்றறு�ல்.

5. ம�ாழிப்்யிறசி 6.	“ஒரும்ாருள	�ரும்	
்லமொல்	-	
்ல்ம்ாருள	�ரும்	
ஒ்ரமொல்’’

மொறகளஞ்சியம்	ம்ருகு�ல்	-	
ம�ாழிநறட	சிைப்புறு�ல்	-	
்றடப்புகளில்	்யன்டுத்து�ல்.

இயல IV 1.	‘‘�மிழர	்�ாள	
எழுந�ால்’’	
-ம்ருஞ்சித்திரனைார

்ாவல்ரறு	எனை	புகழுககுரிய	
ம்ருஞ்சித்திரனைார	்ாடலின	வழி	
ம�ாழியுணரவு,	இனைவுணரவு	
ம்று�ல்.
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1. மெயயுள 2.	“சிககனைம்’’
			-	சுர�ா

உவற�க	கவிஞர	சுர�ாவின	
நனமனைறிப்்ாடல்வழி	சிககனைம்	
என்�ன	்ல	கூறுகறள	அறி�ல்.

மெயயுள 3.	“�மிழ்	வளரச்சி’’
		-	்ாரதி�ாென

�மிழ்	ம�ாழி	
வளரச்சிம்றுவ�றகானை	
வழிகளாகப்	்ாரதி�ாென	
கூறுவற�	அறி�ல்	-	பின்றைல்

மெயயுள 4.	“ம�ளளிய	மநஞ்ெம்	
்வண்டும்’’
-முறனைவர	
ம்ானனைறவக்கா

வாழும்	கவிஞரின	்ாடல்வழி	
வாழ்வியல்	மநறிகறள	அறி�ல்	
பின்றறு�ல்	-	்ாடல்களின	
ஓறெ,	இனிற�	அறி�ல்.

2. உறரநறட 5.	“காநதியடிகளும்	
மநல்ென	
�ண்மடலாவும்’’

அடிற�	வாழ்வு	அகறை,	
அைமநறி,	அனபு	மநறிவழி	நினறு	
்்ாராடிய	இரும்ரும்	
�றலவரகள	வாழ்கறக	வரலாறு	
அறி�ல்	-	மொறகளஞ்சியம்	
ம்ருகு�ல்.

3. இலககணம் 6.	யாப்பு	-	
மீள்ாரறவ

யாப்பு	இலககணம்	்றறி	நிறனைவு	
கூர�ல்.

4. துறணப்்ாடம் 7.	“�ாயப்்சு’’	(கற�) ்டித்�ல்	திைன	வளர�ல்	-	ற�யக	
கருத்து	உணர�ல்	-	கற�	கூறும்	
மநறி	அறி�ல்	-	பின்றறு�ல்.

5. ம�ாழிப்்யிறசி 8.	ம�ாறகச்	
மொறகறள	விரித்து	
எழுது�ல்

மொறகளஞ்சியம்	ம்ருகு�ல்	-	
பிரித்�ல்	-	விரித்�ல்	-	்வறு்ாடு	
உணர�ல்,	பின்றறு�ல்.

1.

இயல V

1.	மெயயுள
(சிறறிலககியம்)

1.	கலிஙகத்துப்்ரணி
		(இரண்டு்ாடல்கள)

சிறறிலககியஙகளுள	சிைந�	
கலிஙகத்துப்்ரணி	கூறும்	
்்ாரககளககாட்சி	்றறியறி�ல்	
-	்ாடல்	ஓறெயினிற�	ம�ரி�ல்	
-	நூறகுறிப்பு	-	ஆசிரியர	குறிப்பு	
அறி�ல்
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மெயயுள 2.	“மீனைாட்சியம்ற�	
குைம்’’

குை�கள	கூறும்	
ம்ாதிறக�றலவளம்	அறி�ல்	
-	்ாடலின	ஓறெ	அறிநது	
்டித்�ல்	-	்ாடு�ல்	நூறகுறிப்பு	
-	ஆசிரியர	குறிப்பு	அறி�ல்.

2. உறரநறட 3.	“்வறறுற�யுள	
ஒறறுற�’’

ம�னனைாப்பிரிககக	குடியரசு	
நாட்டில்	்வறு்ாடுகள	்ல	
இருந�ாலும்	்வறறுற�யுள	
ஒறறுற�	எனனும்	உயரந�	
குறிக்காறளக	மகாண்டு	
இயஙகும்	சிைப்புணர�ல்	-	
நாட்டுணரவு	ம்று�ல்.

3. இலககணம் 4.அணியிலககணம்	
-மீள்ாரறவ

முன	வகுப்புகளில்	கறை	
அணிகறள	நிறனைவு	கூர�ல்.

4. துறணப்்ாடம் 5.	‘‘�ண்’’	(கற�) அற�தியாக	-	ஆழ�ாகப்்டிககும்	
திைன	ம்று�ல்	-	�மிழர்ண்்ாடு	
உணரத்தும்	கற�	அறி�ல்.

5. ம�ாழிப்்யிறசி 6.	“96	வறகச்	
சிறறிலககியஙகள’’

வீர�ா	முனிவர	ம�ாகுத்துக	கூறும்	
96	வறகச்	சிறறிலககியஙகள	
அறி�ல்.

இயல VI 1.	்�வாரம் திருஞானைெம்்ந�ரின	்�வாரப்	
்ாடல்வழி	-	சிவம்ரு�ான	
ம்ருற�	அறி�ல்.

1. மெயயுள	
(வழி்ாட்டுப்	
்ாடல்கள)

2.	திருவாெகம் �ாணிகக	வாெகரின	திருவாெகப்	
்ாடல்வழி	-	இறைவன	
ம்ருற�யறி�ல்.

3.	திருவருட்்ா வளளலாரின	அருட்்ா	வழி	-	
ந�ச்சிவாயத்தின	ம்ருற�	
அறி�ல்	-	்ாடல்களின	ஓறெ,	
இனிற�	அறி�ல்	-	்ாடு�ல்.

2. உறரநறட 4.	இளங்காவடிகள	
(இலககியநாடகம்)

சிலப்்திகாரம்	எழுந�	சூழல்,	
அறி�ல்	-	நாடக	உத்தி	உணர�ல்	
மொறகளஞ்சியம்	ம்ருகு�ல்.
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3. இலககணம் 5.	விறனைப்்குதி	
�ாறைம்	-ம�ாறக	
நிறலத்	ம�ாடரகள

விறனைப்்குதிறயப்	்ல்்வறு	
வடிவஙகளாககும்முறை	அறி�ல்	
-		ம�ாறக	நிறலத்	ம�ாடர	-	
நிறனைவு	கூர�ல்.

4. துறணப்்ாடம் 6. 
்ால்வண்ணம்பிளறள	
-(கற�)

புதுற�ப்	பித்�னின	கற�ச்	சிைப்பு	
அறி�ல்	-	ம�ாழிநறடயுணர�ல்.

5. ம�ாழிப்்யிறசி 7.	சிறுகற�	எழுதுவது	
எப்்டி?

்டித்�ல்திைன	-	்றடப்பு	ஊககம்	
ம்று�ல்,	்றடப்்ாறைல்	்றறிச்	
சிநதித்�ல்	திைன	ம்று�ல்,	
வளர�ல்.
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இயல் -  1
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இயல-1

(அ). இட்ற வாழ்த்து

ஒன்றே யெனனின ஒன்றே ொம்
 பலயென றுரைக்கின பல்ெொம்
அன்றே யெனனின அன்றே ொம்
 ஆ்ே யெனனின ஆ்ேொம்
இன்றே யெனனின இன்றேொம்
 உளயென றுரைக்கின உள்ெொம்
நன்றே நம்பி குடி ொழக்ரகை
 நேக்கிங் யகைன்னே பிரைபபம்ோ!
        - கம்பர்

 இப்நாடல், ்கம்ரநாமநாயணம யுத்த்கநாணடததின், ்கடவுள் வநாழததுப 
்நாடைநா்க உள்்ளது. இரநாமர்-சீல்த வரைநாறலறைக் கூறும ப்ரிைக்கியம 
இரநாமநாயணம. இ்தலைக் ்கம்ர் இயறறிய்தநால் “்கம்ரநாமநாயணம” எை 
வழங்கப்டுகிறைது.

்கம்்ர்ற்றிய குறிபபு:
 ்கம்ர் ்தமிழ்நாட்டில் உள்்ள “திருவழுந்தூர்” என்னும ஊரில் 
பிறைந்்தநார். இவர்்கநாைம 12ஆம நூறறைநாணடு. சலடயப் வள்்ளல் 
என்்வர் ்கம்லர ஆ்தரிதது வந்்தநார். சரசுவதி அந்்தநாதி, சடப்கநா்ரந்்தநாதி, 
ஏர் எழு்து, திருக்ல்க வழக்்கம, சிலை எழு்து, மு்தைநாை நூல்்கல்ளயும 
்கம்ர் இயறறியுள்்ளநார். ்கம்ர் ‘்கவிசசக்்கரவர்ததி’ எைப 
ப்நாறறைப்டுகிறைநார்.

அருஞசெபாற் ச்பாருள்:

 ஒன்பறையயன்னின்-‘ஒன்பறை’ என்று கூறிைநாலும அன்பறையயன்னின்-
(இன்ை ்தன்லமயது) அன்று, என்று கூறிைநாலும ஆபம என்னின்-

செய்யுள்
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இயல் -  1
(இன்ைஇயல்பிைது) என்று கூறிைநாலும இன்பறை என்னின்-‘இல்லை’ 
என்று கூறிைநாலும, உ்ளது என்று உலரக்கின்- (இலறை) உள்்ளது என்று 
கூறிைநாலும ்மபி-இலறைவன்; குடிவநாழக்ல்க- (அலைததுப 
ய்நாருள்்களுள்ளும) ்தஙகி வநாழும வநாழக்ல்க, ்ன்று - வியபபுக்கு 
உரியது. என்பைநா பிலழபபு - (இபடிப்ட்ட இலறைலயக் ்கணடுணர்ந்து) 
ய்கநாள்வப்த ்நாம யசயயத்தக்்கது, பவறு ஒன்றும ்மமநால் யசயய 
இயைநாது.
்பாைலின் திைணை்கருத்து:
 இலறைலய, ஒருவபை என்்தும, ் ை என்று உலரப்தும உருவம 
இல்ைநா்தது என்்தும, உருவம உலடயது என்்தும ்மமுலடய 
அறியநாலமபய. அவறலறை எல்ைநாம ்கடந்்த, ஒப்றறை ்தன்லம உலடய 
இலறைலய, அந்்தப்ரமய்நாருளின் துலணபயநாடு உணர்ந்துய்கநாள்பவநாம. 
எஙகும நிலறைந்்த அந்்தப ்ரமய்நாருள், ்தம அரு்ளநால்்தநான் ்மலமக் 
்கநாப்நாறறி வருகிறைநார். அந்்த உணலமலய உணர்ந்து, அந்்த இலறைலய 
சரண அலடய பவணடும.

 (ஆ). பமாழிவாழ்த்து

 கைாயொளிருங் குண்டலமும் ரகைக்குெரள
  ொபதியும் கைருரை ோர்பில்
 மீயொளிர் சிநொேணியும் யேல்லிர்டயில்
  ்ேகைரலயும் சிலம்பா ரினபப
 ்பாயொளிர் பூநொளிரனேயும் யபானமுடிச்
  சூளா ேணியும் யபாலிெச் சூடி
 நீதியொளிர் யெங்்கைாலாம் திருக்குறேரளத்
  ொங்கு ெமிழ நீடு ொழகை!
      -சுத்தானந் ்பதாரதியதார்

செய்யுள்
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இயல் -  1
 இப்நாடலை, இயறறியவர் சுத்தநாைந்்த ்நாரதியநார். இவர் 
‘்கவிபயநாகி’ என்று ்நாரநாட்டப ய்றறைவர். இவர் சிறைந்்த ்கவிஞர்; 
நூைநாசிரியர்; யசநாறய்நாழிவநா்ளர்; யமநாழிய்யர்ப்நா்ளர். ்தமிழ உணர்வும, 
ப்தசிய உணர்வும மிக்்கவர். இவர்்கநாைம 1897-1990. பிறைந்்த ஊர், 
சிவ்கஙல்க மநாவட்டதது பசநாழபுரம. ்ரநாசக்தி ம்கநா்கநாவியம என்்து, 
இவரது ஒப்றறை ்லடபபு. இவர், ்ன்யமநாழி அறிஞர். இவர், 
்நாட்டியசசுலவ, ்தமிழிலசப்நாடல்்கள், ்தமிழக்்கைல், ல்ந்்தமிழசபசநாலை 
மு்தைநாை நூல்்கள் இயறறியுள்்ளநார்.
அருஞசெபாற்ச்பாருள் :
ஒளிரும - ஒளிவீசும; குணடைம - ்கநா்தணி; பூந்்தநாள் - மைர்ப்நான்றைதிருவடி; 
நீதி - அறைவுணர்வு; ய்நான்முடி - ய்நான்ைநால் ஆை மகுடம(்தலையணி)
்பாைலின்திைணை ்கருத்து
 ்தமிழன்லை, குணடைப்கசி என்றை ்கநாபபியதல்த ்கநாதில் அணியும 
அணி்கைைநா்கவும, வல்ளயநா்திலய ல்கவல்ளயைநா்கவும, 
சீவ்கசிந்்தநாமணிலய மநார்பில் அணியும அணி்கைைநா்கவும, 
மணிபம்கலைலய யமன்லமயநாை ்தன் இலடயில் அணியும 
அணி்கைைநாவும, சிைப்தி்கநாரதல்தத்தன் திருவடிசசிைம்ணியநா்கவும 
அணிந்து அறைநூைநாகிய திருக்குறைல்ளச யசஙப்கநாைநா்கவும ய்கநாணடு 
்தமிழரசியநா்க ஆட்சியசயது வருகிறைநாள்.
 இவவநாறு, ஐமய்ருங்கநாபபியங்கல்ள அணி்கைைநா்க அணிந்து, 
திருக்குறைல்ளச யசஙப்கநாைநா்கக் ய்கநாணடு வி்ளஙகும ்தமிழரசிபய! நீடூ 
வநாழ்க! எைக் ்கவிஞர் வநாழததுகிறைநார்.

பிரித்துப்டிக்க
 ்கநாய்தநாளிரும  - ்கநாது + ஒளிரும
 ல்கக்குவல்ளயநா்தியும  - ல்கக்கு + வல்ளயநா்தியும
 மீய்தநாளிர்  - மீது + ஒளிர்
 யமல்ைலட  - யமன்லம + இலட
 பூந்்தநாள்  - பூ + ்தநாள்
 நீதியயநாளிர்  - நீதி + ஒளிர்

செய்யுள்
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இயல் -  1
பயிறசி

I. கீழ்வரும் வினபாக்களுககு விரை எழது்க.
 1. ்கம்ர் - சிறுகுறிபபு எழுது்க.
 2. இலறைவன் இயல்பு்க்ளநா்கக் ்கம்ர் கூறுவை யநாலவ?
 3. யமநாழி வநாழததுப ்நாடலை இயறறியவர் யநார்?
 4. ்தமிழன்லையின் அணி்கைன்்கள் யநாலவ?
 5. ்தமிழன்லை எ்தலைச யசஙப்கநாைநா்கக் ய்கநாணடு ஆட்சி 

யசயகிறைநாள்?
 6. ஐமய்ருங்கநாபபியங்கள் எலவ?
 7. சுத்தநாைந்்த ்நாரதியநார் ்றறிச சிறுகுறிபபு எழுது்க.

II ச்பாருத்து்க
  குணடைப்கசி திருவடி
  வல்ளயநா்தி மநார்பு
  சீவ்கசிந்்தநாமணி இலட
  மணிபம்கலை ல்க
  சிைப்தி்கநாரம ்கநாது

III. ெரியபான விரைரயத் தேர்நசேடுத்து எழுது்க.
 1. ஒன்பறை யயன்னின்............ என்று ய்தநாடஙகும்நாடல் 

அலமந்துள்்ள இைக்கியம
  (அ) ய்ரியபுரநாணம (ஆ) இரநாமநாயணம (இ) ம்கநா்நார்தம 
 3. ்தமிழன்லையின் யசஙப்கநால்..........
  (அ) திருவநாச்கம (ஆ) திருவருட்்நா (இ) திருக்குறைள்
 4. ்தமிழன்லையின் ய்நான்முடி.............. 
  (அ) மணிபம்கலை (ஆ) சிைப்தி்கநாரம (இ) சூ்ளநாமணி
செய்முரைப ்யிற்சி
 சிைப்தி்கநாரம, மணிபம்கலை - ்கல்த்கல்ளப ய்றபறைநாரிடம 

ப்கட்டறி்க.

செய்யுள்
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இயல் -  1

1. பெம்பமாழி எம்பமாழி

 மக்்களின் உள்்ளக்்கருதல்த அறிய உ்தவுவது யமநாழி.
உை்கததில் ஆறைநாயிரம யமநாழி்களுக்குபமல்  ப்சசு வழக்கில் உள்்ளை. 
இவறறுள் இைக்கிய, இைக்்கணங்கல்ளக் ய்கநாணட யமநாழி்கள் மூவநாயிரம 
என்்ர். இவறறுள் ்ழலமயநாையமநாழி்கள் ஆறு. அலவ, ்தமிழ, சீைம, 
சமக்கிரு்தம, இைததீன், ஈபரு, கிபரக்்கம என்்ைவநாகும.
 உை்க யமநாழி்களுள் ்ழலமயநாைது; ்ண்ட்டது; பிறையமநாழி 
்கைவநாமல் இயஙகும ்தன்லமயுலடயது; இைக்கியவ்ளம ய்கநாணடது; 
இைக்்கணச யசழிபபுலடயது; யமநாழி்கள் ்ைவறறுக்குத்தநாய ப்நான்றைது; 
எளிலமயநாைது; இனிலமயநாைது; எைப்ை ய்ருலம்கல்ளயுலடயது 
்தமிழச யசமயமநாழி; அதுபவ ்ம யமநாழி.
 ‘்தமிழ’ என்றை யசநால்லுக்கு இனிலம என்்து ய்நாருள். 
யசநால்இனிலம; ய்நாருள் இனிலம; ஓலச இனிலம; இைக்்கண, இைக்கிய 
இனிலம என்றை ்ை இனிலம்கல்ளப ய்றறைது ்தமிழ. இ்தைநால்்தநான்,
 “இனிலமத்தமிழ யமநாழி எமது; - எமக்கு
 இன்்ந்்தரும்டி வநாயந்்த ்ல்அமுது” என்று ்நாரதி்தநாசன் 
்நாரநாட்டிப ்நாடியுள்்ளநார்
 ்தமிழ முத்தமிழ என்று சிறைபபிக்்கப்டுகிறைது. அலவ இயல், 
இலச, ் நாட்கம என்னும மூன்றைநாகும. யசயயுள், உலர்லட ஆகியலவ 
இயறறைமிழ. இலவ எணணங்கல்ள யவளியிட உ்தவுகின்றைை. 
இலசத்தமிழ என்்து இலசப்நாடல்்கல்ளக்குறிக்கின்றைை. இலச எல்ைநா 
உள்்ளங்கல்ளயும இலசவிக்கும; உருக்கும. 
 “்தமிபழநாடு இலச்நாடல் மறைந்்தறிபயன்” - என்று அப்ர் ய்ருமநான் 
்நாடுகிறைநார். - மூன்றைநாவது ்நாட்கத்தமிழ. ப்சசு. ்டிபபு ஆகியவறறைநால் 
உள்்ளக்்கருதது்கல்ளக் ்கநாட்சிப்டுததுவது; ்நாட்கம. இந்்த முத்தமிழ 
்நாகு்நாடு ்தமிழயமநாழிக்ப்கயுரிய ்தனிசசிறைப்நாகும

உரைநரை
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இயல் -  1
 ்தமிழ உை்க யமநாழி்களுள் உயர்ந்்தயமநாழி; ்தனிசசிறைபபு்கள் 
்ைவறலறைக்ய்கநாணட யமநாழி; என்றும நிலைதது நிறகும யசமயமநாழி. 
எைபவ, ்தமிழ உயர்்தனிசயசமயமநாழி எைபப்நாறறைப்டுகிறைது.
 உை்க இைக்கியங்களுள் மு்தன்லம ய்றறுள்்ளலவ, 
்தமிழயமநாழியிலுள்்ள சங்க்கநாை இைக்கியங்கள். இவறறின் யமநாத்த 
அடி்கள் 26,350. இந்்த அ்ளவிறகு “விரிவநா்க உருவநாக்்கப ய்றறை 
இைக்கியங்கள், உைகில் பவறு எமயமநாழியிலும இல்லை”. என்்து, 
யமநாழியியல் ப்ரநாசிரியர்்களின் முடிவநாகும.
 “சங்கத்தமிழறிவநார்; ்தணடமிழின் சீரறிவநார்” என்னும ய்ருலமக்கு 
உரியலவ சங்கஇைக்கியங்கள்.
 ்தமிழ யமநாழியின் இைக்்கண அலமபபு மிகுந்்த சிறைபபுலடயது; 
யமநாழியியல் அறிஞர்்களின் ப்நாறறு்தலுக்கு உரியது; அறிவியல் 
அணுகுமுலறைக்கு ஏறபுலடயது.
 “எணணில் சிறைந்்தது ்தமிழ; எழுததில் சிறைந்்தது ்தமிழ;
 ்ணணில் சிறைந்்தது ்தமிழ; ்நாரினில் ்ரந்்தது ்தமிழ;
 ்கணணில் சிறைந்்தது ்தமிழ; ்கணணிலம சநான்றைது ்தமிழ;
 மணணில் சிறைந்்தது ்தமிழ; மநாசறறு ஒளிர்வது ்தமிழ; என்னும 
ப்நாறறு்தல்்கள் ்ைவறறுக்கு உரியது ்தமிழயமநாழி. இத்தல்கய 
்தமிழயமநாழி, ்ல்லூட்கங்கள்வழி இன்று உை்கம எஙகும ்வனி வந்து 
ய்கநாணடிருக்கிறைது.

பயிறசி

I. கீழக்கபாணும் செபாற்்கள்/சேபாைர்கரை ்வபாய்விட்டுப்டிக்க.
யசமயமநாழி ்ழலமயநாைது ்நாட்கத்தமிழ
்ம யமநாழி ்ண்ட்டது உயர்்தனிசயசமயமநாழி
ஆறைநாயிரம இனிலம சங்கஇைக்கியம
மூவநாயிரம எளிலம யமநாழியியல்

உரைநரை
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இயல் -  1உரைநரை
இைக்்கணம இயறறைமிழ மநாசறறுஒளிர்வது
இைக்கியம இலசத்தமிழ ்கணணிலம சநான்றைது.

II. கீழக்கபாணும் வினபாக்களுககு விரை எழுது்க.
 1. ்ழலமயநாை யமநாழி்கள் எைக்கூறைப்டு்லவ எலவ?
 2. ்தமிழ என்றை யசநால்லுக்கு இனிலம என்்து எவவநாறு 

ய்நாருந்தும?
 3. முத்தமிழ - குறிபபு எழுது்க.
 4. சங்கஇைக்கியங்களின் சிறைபபு்கள் யநாலவ?
 5. ்தமிழ எவவநாயறைல்ைநாம ப்நாறறைப்டுகிறைது?

செய்முரைப்யிற்சி
 ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநாவில் என்யைன்ை யமநாழி்கள் ப்சப்டுகின்றைை 
என்்து ்றறிக் ்கைந்துலரயநாடு்க.
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இயல் -  1

1. உயிர்யமய
2. ஆய்தம
3. உயிர்ளய்லட
4. ஒறறை்ளய்லட
5. குறறியலி்கரம
6. குறறியலு்கரம
7. ஐ்கநாரக்குறுக்்கம
8. ஒ்ள்கநாரக்குறுக்்கம
9. ம்கரக்குறுக்்கம
10. ஆய்தக்குறுக்்கம

குறில்5  ய்டில்     
அ
இ
உ
எ
ஒ

ஆ
ஈ
ஊ
ஏ
ஐ
ஓ

ஒ்ள

வல்லிைம யமல்லிைம இலடயிைம
க் ங ய
ச ஞ் ர்
ட் ண ல்
த ந் வ
ப ம ழ
ற ன் ள்

சுட்டுஎழுத்து்கள்
அ,இ,உ

விைாஎழுத்து்கள்
எ,யநா,ஆ,ஒ,ஏ

மூவல்கபபோலி
மு்தல்,இலட,்கலட

எழுத்து (மீள்்நார்லவ)
 எழுததிைக்்கணம ்றறி முன்வகுபபு்களில் ்டித்தைவறலறைக் 
கீழக்்கநாணும ப்கநாட்டுப்டததின் வநாயிைநா்க நிலைவு்டுததிக்ய்கநாள்்க.

 ்தமிழபமாழி

இலக்கணம்

ஒலிவடிவம (ப்சசு) வரிவடிவம (எழுதது)

மு்தல்எழுதது

உயிர்12  (அ-ஒ்ள) யமய-18 (க்-ன்)
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இயல் -  1துரணப்பாைம்

உனடனைத்திருத்திகப்காள!

 ்கழுகுமலை ஒரு சிறறூர். அஙகு, ்கந்்தன் என்்வன் வநாழந்து 
வந்்தநான். அவன் ஒரு ்கஞ்சன். (ப்தலவயநாை யசைவு்கல்ளச யசய்வன் 
சிக்்கைக்்கநாரன். ப்தலவயநாை யசைவு்கல்ளக் கூடச யசயயநா்தவன் 
்கஞ்சன்.) அவன், மளில்கக் ்கலட லவததிருந்்தநான்.
 மளில்கப ய்நாருள்்களில் ்கைப்டம யசயது விற்நான்; 
வநாடிக்ல்கயநா்ளர்்கல்ள ஏமநாறறிக் ்கநாசு்றிப்நான், பிறைருக்கு 
இரக்்கப்டமநாட்டநான்; எந்்தஉ்தவியும யநாருக்கும யசயயமநாட்டநான். 
்தநானும ்ன்றைநா்க உணணமநாட்டநான்; பிறைருக்கும உணணக் 
ய்கநாடுக்்கமநாட்டநான். எபய்நாழுதும ‘்ணம ் ணம’  என்பறை நிலைததுக் 
ய்கநாணடிருப்நான்.
 பசர்த்த ்ணதல்த எல்ைநாம ்தங்கக்்கநாசு்க்ளநா்க மநாறறுவநான். 
்நாள்ப்தநாறும ்தங்கக்்கநாசு்கல்ள எணணி எணணிப ்நார்தது மகிழசசி 
அலடவநான். யநாருக்கும ய்தரியநாமல் மலறைதது லவப்நான். இரவில் 
தூங்கக்கூட மநாட்டநான். ்தங்கக் ்கநாசு்கல்ள நிலைததுக் ய்கநாணபட 
புரணடு புரணடு ்டுப்நான். அப்டிப்ட்ட ்ணத்தநாலச ்கந்்தனுக்கு!
 ஒரு ் நாள், இந்்தக்்கந்்தன், ்தங்கக்்கநாசு்கல்ள எணணிக் ய்கநாணடிருந்்த 
ய்நாழுது, அவனுலடய வ்ளர்பபு புறைநா அஙகுவந்்தது. ்கந்்தனுக்குத 
ய்தரியநாமல் ஒரு ்தங்கக்்கநாலச எடுததுக் ய்கநாணடு புறைநா யசன்றுவிட்டது.
 மறு்நாள், ்கஞ்சக்்கந்்தன், வழக்்கம ப்நால் ்தங்கக் ்கநாசு்கல்ள 
எணணிப்நார்த்தநான். ஒரு ்கநாசு குலறைந்்தது. புறைநா்தநான் ்கலச எடுததிருக்்க 
பவணடும என்றை முடிவுக்கு வந்்தநான்; ்்தறிைநான்;  அஙகும இஙகும 
ஓடிைநான், ப்தடிைநான்.
 ய்நாந்து ஒன்றில் ்தங்கக்்கநாசு கிடந்்தது. ்கநாலச எடுததுக்ய்கநாணடநான். 
ப்கநா்தப்தநாடு புறைநாலவப ் நார்தது, “ஏ! திருட்டுபபுறைநாபவ! நீ ஏன் இல்தத 
திருடிைநாய? இ்தன்மதிபபு உைக்குபபுரியுமநா? உைக்கு 
இல்தப்யன்்டுத்தவநாவது ய்தரியுமநா? இரணடும ய்தரியநா்த நீ ஏன் 
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இயல் -  1
இல்தததிருடிப்துக்கிலவததுள்்ளநாய? உன்லை அடிததுக் ய்கநான்று 
என் ஆததிரதல்தத தீர்ததுக் ய்கநாள்பவன்” என்றைநான்.
 அ்தலைக்ப்கட்ட புறைநா, “என் மு்தைநாளிபய! ப்கநா்ப்டநாதீர்்கள். 
்நான் யசநால்வல்தக் ப்களுங்கள். மக்்கல்ள ஏமநாறறி, இக்்கநாசு்கல்ளச 
பசர்ததீர்்கள். ்நான் எடுத்தப்தநா ஒபர ஒரு்தங்கக்்கநாசு, நீங்கள் மட்டும 
்கநாசு்கல்ளப ்யன்்டுத்தவநா யசயகிறீர்்கள்? ்துக்கித்தநாபை 
லவததுள்ளீர்்கள்! உங்கல்ளப ப்நாைபவ, ்நானும ்துக்கிலவதப்தன்! 
ஒரு்கநாலசப ்துக்கிலவத்தற்கநா்க, என்லைக் ய்கநால்ைப ப்நாவ்தநா்கக் 
கூறினீர்்கப்ள, ஆயிரக்்கணக்கில் ்துக்கிலவததிருக்கும உங்களுக்கு 
என்ை ்தணடலை ய்கநாடுப்து?” என்று ஏ்ளைமநா்கக் ப்கட்டது.
 ்கஞ்சக் ்கந்்தைநால் ஒன்றும யசநால்ை முடியவில்லை. (்கந்்தனுக்குப 
புததிவந்்தப்தநா  என்ைபமநா ய்தரியவில்லை. இக்்கல்தலயப 
்டிப்வர்்க்ளநாவது ்கந்்தன் ப்நான்றைவர்்கல்ளத திருத்த முயறசியசய்தல் 
பவணடும.)

பயிறசி
 I. இ்நேக்கரேரய, புைபா கூறு்வதுத்பால், ்கற்்ரனயபா்கக கூறு்க; 
எழுது்க.

துரணப்பாைம்
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இயல் -  1
  ல்கர, ள்கர, ழ்கரச் பொற்களின வவறுபாடு அறி்க; அறிந்து 

பயனபடுத்து்க.

1. வநால் - விைஙகின் உறுபபு
2. வநாள் - ்கருவி
3. வநாழ - உயிபரநாடு இரு
4. ்தநால் - ்நாக்கு
5. ்தநாள் - திருவடி
6. ்தநாழ - ்தநாழப்நாள்
7. ஆல் - ஆைமரம
8. ஆள் - ்தனிமனி்தன்
9. ஆழ - மூழகு
10. அழகு - அணி
11. அ்ளகு - ்கநாட்டுக்ப்கநாழி
12. அைகு - ்றைலவயின்மூக்கு
13. இல்ள - யமலி்தல்
14. இலை - முறறிய்தளிர்
15. இலழ - நூல்
16. உைவு - திரி்தல்
17. உ்ளவு - பவவு
18. உழவு - ்யிர்தய்தநாழில்
19. உல்ள - பசறு
20. உலழ - உலழத்தல்
21. எள் - எணயணயவிதது
22. எல் - சூரியன்
23. ்களி - மகிழசசி
24. ்கழி - ப்கநால்

I. கீழ்வரும் செபாற்்களின் ச்பாருைறி்நது, செபாற்சைபாைர அர�க்க.
 உழவு - உைவு, வநாள் - வநாழ
 அழகு - அைகு, ்களி - ்கழி

பமாழிபேயிற்சி
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இயல் -  2

1. பு்றநானூறு

யபானனும் துகிரும் முத்தும் ேனனிெ
ோேரல பெநெ கைாேரு ேணியும்
இர்டபப்டச்்ெெ ஆயினும் யொர்ட புைர்நது
அருவிரல நனகைலம் அரேக்கும் கைாரல
ஒருெழித் ்ொனறி ொங்கு எனறும் ொன்றோர்
ொன்றோர் பாலர் ஆப
ொலார் ொலார் பாலர் ஆகுப்ெ.

       - கண்ணகனதார்

அருஞசெபாற்ச்பாருள் :
 ய்நான்  - ்தங்கம, துகிர் - ்வ்ளம
 மன்னிய - நிலைய்றறை, பசய - ய்தநாலைவு,
 ய்தநாலட - மநாலை ்கைம -  அணி
 சநான்பறைநார் - (எடுததுக்்கநாட்டநா்கச 
             யசநால்ைத்தக்்க) ்ணபுலடயவர்

்பாைலின்ச்பாருள் :
 ்தங்கம, ்வ்ளம, முதது, மநாணிக்்கம, இலவயநாவும யவவபவறு 
இடங்களில் பிறைக்கின்றைை. ஒவயவநான்றுக்கும இலடபய நீணட 
ய்தநாலைவும உள்்ளது. ஆயினும, அவறலறையயல்ைநாம இலணதது 
அணி்கைைநா்க அலமக்கும ய்நாழுது ஒன்று்ட்டு வி்ளஙகும. அதுப்நாை, 
்ண்நா்ளர்்கள், ் ண்நா்ளர்்கள் ் க்்கபம பசருவநார்்கள். (்ண்றறைவர்்கள்) 
தீயவர்்கள் தீயவர்்கப்ளநாடு்தநான் பசருவநார்்கள்.

இப்பாைலின் ஆசிரியர குறிபபு:
 இப்நாடலை இயறறியவர், ்கணண்கைநார். இவர், பசநாழமன்ைன் 
ப்கநாபய்ருஞ்பசநாழனின் அலவக்்க்ளப புைவர்்களுள் ஒருவர். ப்கநாப 

செய்யுள்
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ய்ருஞ்பசநாழன் ்தன் ் ண்ர் புைவர் பிசிரநாந்ல்தயருக்்கநா்கக் ்கநாததிருந்து 
உயிர்விட்ட ய்நாழுது ்கணண்கைநார் இப்நாடலைப ்நாடிைநார்.

நூல்குறிபபு:
 புறை்நானூறு என்்து சங்க இைக்கியங்களுள் ஒன்றைநாை 
எட்டுதய்தநால்க நூல்்களுள் ஒன்று. இது புறைம்றறிய 400 ்நாடல்்களின் 
ய்தநாகுபபு நூல். புறை்நானூறு, ்தமிழர்்களின் வநாழக்ல்க நிலை மன்ைர்்களின் 
வீரம, பு்கழ, ய்கநாலட, யவறறி்கள் ் றறிப ் ை யசயதி்கல்ளக் கூறுகின்றைை. 
்தமிழர்்களின் வரைநாறலறை அறியவும, ் ண்நாட்லட உணரவும ய்ரிதும 
உ்தவுகிறைது புறை்நானூறு.

குறுந்பதாட்க

 முளிெயிர் பிரெநெ கைாநெள் யேல்விைல்
 கைழிவுறு கைலிங்கைம் கைைாஅது உடீஇக்
 குெரள யுணகைண குய்பபுரகை கைழுேத்
 ொன துைநது அட்ட தீம்புளிப பாகைர்
 இனியெனேக் கைைென உண்டலின
 நுணணிதின ேகிழநெனறு ஒணணுெல் முகை்னே.
      - கூடலூர் கிழதார்

அருஞசெபாற்ச்பாருள் :
 முளி்தயிர் - ் ன்றைநா்கத ப்தநாயந்்த ்கட்டித ்தயிர், ்கநாந்்தள் யமல்விரல் 
- ்கநாந்்தள் மைர் ப்நான்றை யமன்லமயநாை விரல்்கள், ்கலிங்கம - ஆலட, 
்கழநாஅது - விரல்்கல்ளக் ்கழுவநாமல், உண்கண - லமயுணட்கண; ்கழும 
- (்கண்களில் புல்கநிலறைய) துழந்துஅட்ட - துழநாவிசசலமத்த, புளிப்நா்கர் 
- புளிக்குழமபு; ஒணணு்தல்- (ஒணலம +நு்தல்) ஒளி ய்நாருந்திய 
ய்றறி;

்பாைலின் ்கருத்து :
 மலைவி, ்கணவனுக்கு, அன்புடன் சலமதது, உணவு அளிக்கும 
சிறைபல் இப்நாடல் கூறுகிறைது.

செய்யுள்
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 ஒளிய்நாருந்திய ய்றறிலயயும, ்கநாந்்தள்மைர் ப்நான்றை 
யமன்லமயநாை விரல்்கல்ளயும உலடய மலைவி மிகுந்்த அன்புடன், 
புளிக்குழமபு லவதது உணவு சலமத்தநாள். அந்்த உணலவ, ்தன்்கணவன் 
மகிழசசியுடன் உண்ல்தக் ்கணடு மலைவியும மகிழசசி அலடகிறைநார். 
(இ்தைநால், ்கணவன் மலைவி அன்பு யவளிப்டுகிறைது)

நூல்குறிபபு
 குறுந்ய்தநால்க - குறுலம+ய்தநால்க, குலறைவநாை அடி்க்ளநால் ஆை 
்நாடல்்களின் ய்தநாகுபபு என்று ய்நாருள்்தரும. இந்்த இைக்கியம400 
்நாடல்்கல்ளக் ய்கநாணடது. ‘்ல்ை குறுந்ய்தநால்க’ என்று ் நாரநாட்டப்டுவது. 
இந்நூல் ் ழங்கநாைத ்தமிழர்்களின் இல்ைறை வநாழக்ல்க, அன்பு, ் நா்கரி்கம 
மு்தைநாைவறலறை வி்ளக்கும சிறைபபுலடயது. எட்டுத ய்தநால்க நூல்்களுள் 
ஒன்று. 

பயிறசி
I. 

 1. புறை்நானூறு - குறிபபு வலர்க
 2. சநான்பறைநார் சிறைபபு யநாது?
 3. மலைவி எவவநாறு சலமத்த்தநா்கக் குறுந்ய்தநால்க கூறுகிறைது?

II. இைம் சுட்டு்க
 “தீமபுளிப்நா்கர் இனிது எை”

பெய்யுள்
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இலககிய வரலாறு

 ்தமிழயமநாழி யசமயமநாழி என்்ல்தயும அதுபவ, ்மயமநாழி 
என்்ல்தயும அறிந்தீர்்கள்.
 இ்தன் ய்ருலமக்குக் ்கநாரணம, இமயமநாழியிலுள்்ள இைக்கிய, 
இைக்்கண வ்ளமநாகும.
 ்தமிழயமநாழியில், ்ழங்கநாைம மு்தல் இக்்கநாைம வலர எணணறறை 
இைக்கியங்கள் ப்தநான்றியுள்்ளை. ்தமிழயமநாழியின் இைக்கிய வரைநாறு 
்றறிச சுருக்்கமநா்கக் ்கநாணப்நாம.
 ்ன்னூறு ஆணடு்களுக்குமுன்ப் மு்தல் சங்கம, இலடசசங்கம, 
்கலடசசங்கம எை மூன்று சங்கங்கள் அலமதது, நூறறுக்்கணக்்கநாை 
புைவர்்கள் குழுமி, நூல்்கள் ்ைவறலறை இயறறியுள்்ளைர். மு்தல் 
சங்கமும, இலடசசங்கமும ்கடல்ப்கநா்ளநால் அழிவுறறைை. ஆ்தைநால், 
அக்்கநாை நூல்்கள் ்மக்குக் கிலடக்்கவில்லை. மூன்றைநாம சங்கமநாகிய 
்கலடச சங்க்கநாைததில் ப்தநான்றிய நூல்்கள் ்மக்குக் கிலடததுள்்ளை.
 ்மக்குக் கிலடததுள்்ள நூல்்களுள் மி்கவும ்லழலமயநாைது 
ய்தநால்்கநாபபியம என்னும இைக்்கணநூல். இது ‘ஒல்்கநாப ய்ருமபு்கழத 
ய்தநால்்கநாபபியம’ என்று பு்கழப்டுகிறைது. இந்நூலை இயறறியவர் 
ய்தநால்்கநாபபியர்.
 ்ததுப்நாட்டு, எட்டுதய்தநால்க என்னும ்தியைட்டு நூல்்களும 
்கலடசசங்க ்கநாைததில் ப்தநான்றியலவ.
 திருமுரு்கநாறறுப்லட, ய்நாரு்ரநாறறு்லட, ய்ரும்நாணநாறறுப 
்லட, சிறு்நாணநாறறுப்லட, முல்லைப்நாட்டு, மதுலரக்்கநாஞ்சி, 
ய்டு்ல்வநாலட, குறிஞ்சிப்நாட்டு, ்ட்டிைப்நாலை, மலை்டு்கடநாம, 
ஆகிய ்தது நூல்்கல்ளயும ்ததுப்நாட்டு என்்ர்.
 ்றறிலண, குறுந்ய்தநால்க, ஐஙகுறுநூறு, ் திறறுப்தது, ் ரி்நாடல், 
்கலிதய்தநால்க, அ்க்நானூறு, புறை்நானூறு ஆகியலவ எட்டுத ய்தநால்க 
நூல்்க்ளநாகும.

உலரநலட



26                           தென்னாப்பிரிக்கத் ெமிழப்்னாடநூல்

இயல் -  2
 ய்தநால்க என்றைநால், ய்தநாகுபபு எைபய்நாருள்்டும. புைவர் 
்ைர்்நாடிய ்நாடல்்களின் ய்தநாகுபப் ய்தநால்கநூல்்கள். ஆைநால், 
்ததுப்நாட்டில் உள்்ள ஒவயவநாரு நூலும, ்தனிப்ட்ட புைவரநால் ் நாடப 
்ட்டலவயநாகும.
 ்ததுப்நாட்டு, எட்டுதய்தநால்க நூல்்க்ளநால், ்ழங்கநாைத்தமிழ 
மன்ைர்்களின், ஆட்சிசசிறைபபு, வீரம, யவறறிசசிறைபபு ஆகியவறலறை 
அறிகிபறைநாம; ்தமிழமக்்களின் வநாழக்ல்கமுலறை, ்ண்நாடு 
மு்தலியைவறலறையும அறிந்து ய்கநாள்கிபறைநாம.

 இலவ்தவிர, ்தியைணகீழக்்கணக்கு என்று வழங்கப்டும 
்தியைட்டு நூல்்களும உள்்ளை. இலவ சங்கம மருவிய்கநாை 
இைக்கியங்கள் எைவும வழங்கப்டுகின்றைை. இலவ ்நாைடியநார், 
்நான்மணிக்்கடில்க, இன்ைநா்நாற்து, இனியலவ்நாற்து, ்கநார்்நாற்து, 
்க்ளவழி ்நாற்து, ஐந்திலண ஐம்து, ஐந்திலண எழு்து, 
திலணயமநாழிஐம்து, திலணமநாலை நூறலறைம்து, திருக்குறைள், 
திரி்கடு்கம, ஆசநாரக் ப்கநாலவ, ்ழயமநாழி, சிறு்ஞ்சமூைம, 
முதுயமநாழிக்்கநாஞ்சி, ஏைநாதி, ல்கந்நிலை என்்ைவநாம.

 ்தியைணகீழக்்கணக்கு நூல்்களுள் ஒன்றைநாை திருக்குறைள், 
உை்கபய்நாதுமலறைஎைப ப்நாறறைப்டுகிறைது. உை்கயமநாழி்கள் ் ைவறறுள் 
யமநாழிய்யர்க்்கப ய்றறை சிறைபபுக்கு உரியது. அ்தைநால்்தநான், 
திருக்குறைல்ள இயறறிய திருவள்ளுவலர, “வள்ளுவன் ்தன்லை 
உைகினுக்ப்க ்தந்து வநான்பு்கழ ய்கநாணட்தமிழ்நாடு” என்று 
ம்கநா்கவி்நாரதியநார் பு்கழகிறைநார்.

 இலவபயயன்றி, ்கல்த்தழுவிய ப்ரிைக்கியங்களும உள்்ளை. 
இவறலறைக் ்கநாபபியங்கள் என்்ர். அலவ, சிைப்தி்கநாரம, மணிபம்கலை, 
சீவ்கசிந்்தநாமணி, வல்ளயநா்தி, குணடைப்கசி ஆகியலவயநாகும. 
இவறலறை, ஐமய்ருங்கநாபபியங்கள் என்று வழஙகுகிபறைநாம.

 பமலும, ப்தவநாரம, திருவநாச்கம, திவவிய பிர்ந்்தம, திருவருட்்நா 
மு்தைநாை ்க்திப்னுவல்்கள் ்மயமநாழியில் உள்்ளை. ய்ரியபுரநாணம, 

உலரநலட
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இயல் -  2
திருவில்ளயநாடற புரநாணம, ்கந்்தபுரநாணம மு்தைநாை புரநாண இைக்கியங்கள் 
உள்்ளை.

 ப்தம்நாவணி, இரட்சணியயநாததிரி்கம, இபயசு ்கநாவியம மு்தைநாை 
கிஸ்துவ சமய இைக்கியங்கள் உள்்ளை.

 சீறைநாபபுரநாணம, மஸ்்தநான் சநாகிபு ்நாடல்்கள் மு்தைநாை இஸ்ைநாமிய 
சமய இைக்கியங்களும ப்தநான்றியுள்்ளை.

 அததுடன், சமண, ய்ௌத்த சமய இைக்கியங்கள் ்ை 
்தமிழயமநாழியில் உள்்ளை. ்ரணி, உைநா, பிள்ல்ளத்தமிழ, ்ள்ளு, 
குறைவஞ்சி மு்தைநாை ய்தநாணணூறறைநாறு வல்கச சிறறிைக்கியங்களும 
உள்்ளை.

 சிறு்கல்த்கள், புதிைங்கள், ்நாட்கங்கள், புதுக்்கவில்த்கள், 
லைக்கூக் ்கவில்த்கள் மு்தைநாை எணணறறை இக்்கநாை இைக்கியங்களும 
ப்தநான்றித ்தமிழ அன்லைக்கு அழகும ய்ருலமயும பசர்ததுவருகின்றைை.
 

பயிறசி

I. கீழக்கபாணும் செபாற்்கரை/சேபாைர்கரை ்வபாய்விட்டுப ்டிக்க.

 ் ழங்கநாைம ய்தநால்்கநாபபியம உை்கபய்நாதுமலறை
 சங்க்கநாைம ்ததுப்நாட்டு ப்ரிைக்கியம
 ்கடல்ப்கநாள் எட்டுதய்தநால்க ப்தவநாரம
 ய்தநால்்கநாபபியர் ்தியைணகீழக்்கணக்கு திருவநாச்கம
 மு்தல்,இலட,்கலடசசங்கம ஐமய்ருங்கநாபபியம திருவருட்்நா
   சிறறிைக்கியம

உலரநலட
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இயல் -  2
II. பிரித்துப்டிக்க
 ்ழங்கநாைம  = ்ழலம + ்கநாைம
 சங்க்கநாைம  = சங்கம + ்கநாைம
 ப்ரிைக்கியம  = ய்ருலம + இைக்கியம
 ஐமய்ருங்கநாபபியம  = ஐந்து + ய்ருலம + ்கநாபபியம
 எணணறறை  = எண + அறறை
 அழிவுறறைை  = அழிவு + உறறைை

III. அருஞசெபாற்ச்பாருள்
 வ்ளம - யசழிபபு
 குழுமி  - கூடி
 ்கடல்ப்கநாள்  - ்கடல் நீரநால் ய்கநாள்்ளப்ட்டு அழி்தல்
 ்கல்த ்தழுவிய  - ்கல்தலய உள்்ளடக்கிய
 ்னுவல்்கள்  - நூல்்கள்

IV. கீழக்கபாணும் வினபாக்களுககு விரை எழுது்க.
 1. ்தமிழயமநாழியின் ய்ருலமக்குக் ்கநாரணம என்ை?
 2. ்தமிழ வ்ளர்த்த சங்கங்கள் எலவ?
 3. ்கடல் ப்கநா்ளநால் அழிவுறறை சங்கங்கள் எலவ?
 4. ்தமிழ யமநாழியில் கிலடததுள்்ள ்ழலமயநாை நூல் எது?
 5. ய்தநாணணூறறைநாறு வல்கச சிறறிைக்கியங்களுள் சிைவறறின் 

ய்யர்்கள் எழுது்க.
 6. சங்கஇைக்கியங்கள் மூைம ்நாம அறிவை யநாலவ?
 7. ்நாரதியநார், திருவள்ளுவலர எவவநாறு பு்கழகின்றைநார்?

V. த்கபாடிட்ை இைங்கரை நிைபபு்க.
 1. யசமயமநாழி ...................
 2. திருமுரு்கநாறறுப்லட .................. ஒன்றைநாகும
 3. ்கல்த ்தழுவிய ப்ரிைக்கியங்கல்ள ............... என்்ர்
 4. ப்தம்நாவணி ............. சமயஇைக்கியம

உலரநலட
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இயல் -  2உலரநலட

 5. சீறைநாபபுரநாணம ................ சமயஇைக்கியம
 6. எணணறறை இைக்கியங்கள் ்தமிழ அன்லைக்கு .................. 

பசர்தது வருகின்றைை.

IV. ச்பாருத்து்க
 1. ்ததுப்நாட்டு ்நாைடியநார்
 2. எட்டுதய்தநால்க ்ரணி
 3. ்தியைணகீழக்்கணக்கு குறிஞ்சிப்நாட்டு
 4. ஐமய்ருங்கநாபபியம அ்க்நானூறு
 5. சிறறிைக்கியம மணிபம்கலை

செய்முரைப்யிற்சி
 I. ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநாவில் ப்தநான்றிய ்தமிழ இைக்கியங்கல்ளத 

திரட்டு்க
 II. குறுந்ய்தநால்கப்நாடல் ்கநாட்சிலய ஓவியமநா்க வலர்க.
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இயல் -  2இைக்கைம்

பொல் (மீள்்நார்லவ)

 யசநால் இைக்்கணம ்றறி முன்வகுபபு்களில் ்டித்தவறலறை 
நிலைவு்டுததிக் ய்கநாள்்க

ஓர் எழுததுத்தனிதது நின்பறைநா, ஒன்றுக்கு பமற்ட்ட 
எழுதது்கள் ய்தநாடர்ந்து வந்ப்தநா, ய்நாருள்்தந்்தநால் அது யசநால் 
எைப்டும.
யசநால், ்்தம, யமநாழி, கி்ளவி -  இலவயநாவும 
ஒபரய்நாருள்்தருவை.

பேயர்்பொல ய்நாருட்ய்யர், இடபய்யர், ்கநாைபய்யர், 
சிலைபய்யர், ்ணபுபய்யர், ய்தநாழிறய்யர் 
எை ஆறு வல்கப்டும.

திலை உயர்திலண, அஃறிலண எை 
இரணடுவல்கப்டும

ோல ஆண்நால், ய்ண்நால், ்ைர்்நால், ஒன்றைன்்நால், 
்ைவின்்நால் எை ஐந்து வல்கப்டும.

எண் ஒருலம, ்ன்லம - எை இருவல்கப்டும.

இடம் ்தன்லம, முன்னிலை, ்டர்க்ல்க எை மூன்று 
வல்கப்டும.

்காைம் இறைந்்த்கநாைம -  நி்கழ்கநாைம - எதிர்்கநாைம எை 
மூன்று வல்கப்டும.

விலை்பொல ஒருயசயலை (விலைலயக்) குறிக்கும யசநால் 
விலைச யசநால் ஆகும.

விலைமுற்று ஒரு யசயல் முடிவு ய்றறைல்தக் குறிக்கும 
விலைச யசநால். விலைமுறறு எைப்டும.
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இயல் -  2இைக்கைம்

எ்ெம் ய்நாருள்முடிவுய்றைநாமல், எஞ்சிநிறகும யசநால் 
எசசம எைப்டும. எசசம, 1 ய்யயரசசம 
(்டித்தய்ண) 
2 விலைஎசசம (்கறறு யவன்றைநான்) எை 
இருவல்கப்டும.

ஆகுபேயர் ஒருய்நாருளினுலடய இயறய்யர் அ்தலை 
உணர்த்தநாமல், அ்தபைநாடு ய்தநாடர்புலடய 
மறயறைநாரு ய்நாருளுக்குத ய்தநான்று ய்தநாட்டு 
ஆகிவருவது, ஆகுய்யர் எைப்டும.

ஆறுவல்க விைா ஒன்லறைப்றறி அறிந்துய்கநாள்்ள, விைவப்டும, 
விைநா ஆறுவல்கப்டும, அலவ,

 1. அறிவிைநா   2. அறியநாவிலை  
 3. ஐயவிைநா   4. ய்கநா்ளல்விைநா
 5. ய்கநாலடவிைநா 6. ஏவல்விைநா

எட்டுவல்கவிலட விைநாக்்களுக்குக் கூறைப்டும விலட்கள் 
எட்டுவல்கப்டும அலவ,

 1.சுட்டுவிலட 2.மலறைவிலட
 3.ப்ர்விலட 4.ஏவல்விலட
 5.விைநாஎதிர்விைநா்தல் 6.உறறைது
    உலரத்தல்விலட
 7.உறுவது கூறைல்விலட 8.இையமநாழிவிலட

அடுககுத்ப்தாடர் ய்நாருள் யசறிவிற்கநா்க ஒரு யசநால் இரணடு, 
மூன்றுமுலறை அடுக்கிவருவது, அடுக்குதய்தநாடர் 
எைப்டும. 
(வரு்க! வரு்க; வநாழ்க! வநாழ்க) 

இரட்லடக கிளவி  பிரிக்்க முடியநாமலும பிரித்தநால் ய்நாருள் 
்தரநா்ததுமநா்க இருயசநால் பசர்ந்து வருவது 
இரட்லடக்கி்ளவி (சைசை; ்கை்கை, சரசர) 
எைப்டும.
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இயல் -  2
ஒருபோருட்ேனபமாழி ய்நாருள் சிறைபபுக்்கநா்க. ஒபர ய்நாருல்ளக் குறிக்்கப 

்ை யசநாற்கள் வருவது, ஒருய்நாருட்்ன்யமநாழி 
எைப்டும. (ஓஙகிஉயர்ந்்த மரம; மீமிலச 
ஞநாயிறு)

மாற்றுபபேயர் ்நான், ்நாம, ்நாங்கள் ஆகிய மூன்று ்தன்லமப 
ய்யர்்கள், பவறறுலம உருபு ஏறகும ய்நாழுது, 
(்நான்+ஐ= என்லை) எைவரும; இப்தப்நால், நீ, 
நீங்கள்-என்்ை பவறறுலம உருபு ஏறகும 
ய்நாழுது (நீ + கு = உைக்கு) எைவரும. 
இலவப்நால்வை மநாறறுபய்யர்

ஆக்கபபேயர் ய்தநாழில், மு்தல், ப்நாய என்்ை ய்யர்சயசநாற்கள். 
இவறறுடன் ஆளி, என்றை விகுதிலயச பசர்தது, 
ய்தநாழிைநாளி, மு்தைநாளி, ப்நாயநாளி எைபய்யர்ச 
யசநாற்கல்ள உருவநாக்குகிபறைநாம. பமலும, ்டி, 
்டி - என்னும விலைச யசநாற்கப்ளநாடு “பபு” 
என்னும விகுதிலயச பசர்தது, ்டிபபு, ்டிபபு 
என்்ைவநா்கப ய்யர்ச யசநாற்கல்ள 
உருவநாக்குகிபறைநாம. இலவப்நால்வை ஆக்்கப 
ய்யர்.

கூட்டுபபேயர் இரணடு அல்ைது ்ை  யசநாற்கல்ள இலணதது 
உருவநாக்்கப்டும ய்யர்ச யசநாற்கள் 
கூட்டுபய்யர்்கள் எைப்டும (வநாயைநாலி, 
நீர்வீழசசி, மின்சநாரம ப்நால்வை கூட்டுப 
ய்யர்்கள்)

இைக்கைம்
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இயல் -  2துலைபோடம்

சிரித்தது ஏன?

 அவள் ஓர் இ்ளவரசி. அவள்்நாடு ஒரு சிறிய ்நாடு. ஆயினும 
இ்ளவரசிக்குஉரிய அலைததுச யசல்வநாக்ப்கநாடும அவள் 
வநாழந்துவந்்தநாள்.

 அவளுலடய ்டுக்ல்க அலறைலயத தூயலம யசயயவும 
்டுக்ல்கலய விரிததுப ்ணிவிலட யசயயவும ்ணிபய்ண ஒருததி 
இருந்்தநாள்.

 ப்கநாலட ்நாள்்களில், இ்ளவரசி ஆறறைங்கலர ஓயவ்கததில் 
்தஙகுவது வழக்்கம. ்்கலுணவுக்குப பின், சறறுப்ரம அஙகு, ்டுதது 
ஓயயவடுப்து வழக்்கம.

 ஒரு்நாள், அந்்தப்ணிபய்ண, இ்ளவரசி ்டுப்்தறகு ்கட்டிலில் 
்டுக்ல்கலய விரித்தநாள். அந்்தப்ரததில் ்கடுமயவயில் அடிததுக் 
ய்கநாணடிருந்்தது. ்சிப்ரமபவறு. உலழபபும மிகுதி. அ்தைநால், 
்ணிபய்ண மி்கவும பசநார்வுடன் இருந்்தநாள்.

 அருகில் யசல்லும ஆறறின் குளுலம, ப்தநாட்டததிலுள்்ள 
மைர்்களின் ் றுமணம, அ்தனுடன் ்கைந்்த ய்தன்றைல்்கநாறறு, இலவயநாவும, 
்ணிபய்ணணின் பசநார்வுக்கு மி்கவும இ்தமநா்க இருந்்தை.

 ்ணிபய்ண, ஒவயவநாரு ்நாளும ்டுக்ல்கலய விரிக்கும 
ய்நாழுதும, ்தநானும அந்்தப ்டுக்ல்கயில் ்டுதது, அந்்தச சு்கதல்த 
அனு்விக்்க பவணடும என்று நிலைததுக் ய்கநாள்வநாள். அ்தற்கநாை 
சூழநிலை அன்று இருந்்த்தநால், அந்்தப ்டுக்ல்கயில் ்டுத்தநாள். 
என்றும அனு்விததிரநா்த இன்்தல்தப ய்றறை்தநால், அயர்ந்து 
உறைஙகிவிட்டநாள்.

 இ்ளவரசி வந்்தநாள், ் ணிபய்ண உறைஙகும ்கநாட்சிலயக் ்கணடநாள். 
யசநால்ைமுடியநா்த ப்கநா்ம ய்கநாணடநாள். ஆததிரதப்தநாடு ்ணிபய்ணணுக்கு 
ஓர் அடி ய்கநாடுத்தநாள். ் ணிபய்ண திடுக்கிட்டுஎழுந்்தநாள். நிலைலமலய 
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இயல் -  2
உணர்ந்துய்கநாணடநாள். ்தன் ்தவறலறை உணர்ந்்த்தைநால், அலமதியநா்க 
எழுந்து நின்றைநாள். இ்ளவரசி ் ணிபய்ணலணக் ்கடுலமயநா்கததிட்டிைநாள்; 
அடித்தநாள்.

 ்ணிபய்ண மு்தலில் அழு்தநாள். பிறைகு திடீயரன்று சிரித்தநாள். 
்ணிபய்ண சிரித்ததும இ்ளவரசியின் சிைம அதி்கமநாயிறறு ‘ஏன் 
சிரித்தநாய அடிலமபய! என்று இ்ளவரசி ப்கட்டநாள். அ்தறகு, 
்ணிபய்ண, “அரசிபய! என்லை மன்னியுங்கள்.ஒபர ஒரு்நாள், சிறிது 
ப்ரம இந்்தக் ய்கட்ட ்டுக்ல்கயில் ்டுத்த்தநால், இவவ்ளவு வலச 
யமநாழி்கல்ளயும அடி்கல்ளயும ய்றபறைன். இந்்தப ்நாழநாயபப்நாை 
்டுக்ல்கயில், வநாழ்நாள் முழுவதும உறைஙகும நீங்கள், எவவ்ளவு 
வலச்கல்ளயும அடி்கல்ளயும ய்றை பவணடிய திருக்குபமநா? ்கடவுப்ள 
அறிவநார்!

 இந்்தப பிறைவியில், அந்்தத்தணடலை இல்ைநாவிட்டநாலும அடுத்த 
பிறைவியில் வட்டியும மு்தலுமநா்கப ய்றபறை ஆ்கபவணடும. இல்த 
உணரநாமல், என்லை நீங்கள் துன்புறுததுகிறீர்்கப்ள! உங்கள் 
அறியநாலமலய எணணிப்நார்தப்தன். எைக்குச சிரிபபு வந்துவிட்டது. 
அ்தைநால் சிரிதப்தன்” என்றைநாள்.

 ்ணிபய்ண யசநான்ைல்தக் ப்கட்டதும, அரசிக்கு, ‘இலறைவன் 
்நார்லவயில், ்தநானுமமறறைவர் ப்நால் ஓர் உயிர்்தநான்’ என்றை உணலம 
வி்ளஙகியது.

 ்தநான் ஒரு ்நாட்டின் இ்ளவரசி என்றை ஆணவதல்த அன்பறை 
ல்கவிட்டநாள். எல்ைநாரிடமும எளிலமயும இனிலமயுஙய்கநாணடு ்ழ்கத 
ய்தநாடஙகிைநாள்.

பயிறசி

1. இக்்கல்தலய ஒரு சிறு ்நாட்கம ஆக்கு்க.
2. இக்்கல்தலய, ்ணிபய்ண கூறுவ்தநா்கக் ்கற்லையசயது எழுது்க.

துலைபோடம்
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இயல் -  2
I. ை்கை ை்கைச் செபாற்்களின், த்வறு்பாடு அறி்க; உரிய முரையில் 
்யன்்டுத்து்க.

 1.  அரம - ஒரு்கருவி

 2.  அறைம - ்தருமம

 3.  அரி - திருமநால் (விஷ்ணு)

 4.  அறி - ய்தரிந்துய்கநாள்

 5. ஆர - நிலறைய

 6. ஆறை - ்தணிய

 7.  இர - இரபபு

 8.  இறை - இறைபபு

 9.  இலர - உணவு, தீனி

 10.  இலறை - ்கடவுள்

 11.  உரவு - வலிலம

 12.  உறைவு - சுறறைம

 13.  உரு - வடிவம

 14.  உறு - மிகுதி

 15.  உலர - யசநால்

 16.  உலறை - மூடி

 17.  ஊர - ்்கர

 18.  ஊறை - சுரக்்க

 19.  எரி - தீ

 20.  எறி - வீசு

பமாழிபேயிற்சி
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இயல் -  2
ண்கை, ன்கை ச் செபாற்்களின் த்வறு்பாடு அறி்க; உரிய முரையில் 
்யன்்டுத்து்க.

 1. மணம - வநாசலை

 2. மைம - உள்்ளம

 3. வணலம - ஈல்க

 4. வன்லம - உறுதி

 5. ்தணலம - குளிர்சசி

 6. ்தன்லம - இயல்பு

 7. ்ணி - ய்தநாழில்

 8. ்னி - குளிர்

 9. ஊண - பசநாறு
 10. ஊன் - புைநால் (மநாமிசம)

II. கீழக்கபாணும் செபாற்்களின் ச்பாருள் த்வறு்பாடு அறி்நது, 
செபாற்சைபாைரில் அர�த்து எழுது்க.
 ்கரி - ்கறி ்கனி - ்கணி ்ரலவ - ்றைலவ
 ஏரி - ஏறி, ்னி - ்ணி
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இயல் -  3
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1. ஏனபடித்வதாம் எனபடதயும் ம்றந்துவிடாவத!

 ஏடடில் படித்ெ்ொடு
  இருநது வி்டா்ெ! - நீ
 ஏன படித்்ொம் எனபரெயும்
  ேறேநதுவி்டா்ெ!

 நாடடின யநறிெெறி
  ந்டநது வி்டா்ெ - நம்
 நல்லெர்கைள் தூற்றும்படி
  ெளர்நது வி்டா்ெ!       (ஏடடில் ............)

மூத்்ொர் யொல் ொர்த்ரெகைரள மீறேக்கூ்டாது - பணபு
முரறேகைளிலும் யோழிெனிலும் ோறேக்கூ்டாது
ோற்றோர்ரகைப யபாருரள நம்பி ொைக்கூ்டாது - ென
ோனேமில்லாக் ்கைாரையு்டன ்ெைக்கூ்டாது! - நீ       (ஏடடில் ......)

துனபத்ரெ யெல்லும் கைல்வி கைற்றி்ட ்ெணும்
்ொம்பரலக் யகைால்லும் திறேன யபற்றி்ட ்ெணும்
ெம்புயெய்யும் குைமிருநொல் விடடி்ட ்ெணும் - அறிவு
ெளர்ச்சியி்ல ொனமுகைடர்டத் யொடடி்ட ்ெணும்-நீ  (ஏடடில் .....)

யெற்றி்ேல் யெற்றிெை விருதுெைப யபருரே ெை
்ேரெகைள் யொனனேது்பால் விளங்கி்ட ்ெணும்
யபற்றே ொயின புகைழும், நீ பிறேநெ ேணணின புகைழும்
ெற்றோேல் உன்னோடு ெளர்த்தி்ட ்ெணும்!-நீ   (ஏடடில் ......)

     - ்ட்டுக்ப்கநாட்லட ்கல்யநாணசுந்்தரம

பெய்யுள்
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இயல் -  3
அருஞசெபாற்ச்பாருள்
 ஏட்டில் - நூல்்களில்,
 ய்றி  - ஒழுக்்கய்றி, ்ண்நாட்டுமுலறை
 நூறறும்டி - ்ழிதது உலரக்கும்டி
 மநாறறைநார் - அயைநார்
 வமபு - தீலம
 வநான்மு்கடு - வநாை உசசி
 விருது - ்ட்டங்கள்
 பமல்த - அறிவிலும ்ணபிலும உயர்ந்்த ய்ரிபயநார்
 வறறைநாமல் - குலறையநாமல்
 (‘பவணடும’ என்னும யசநால் பவணும என்று மருவி வந்துள்்ளது)

்பாைலின் ச்பாருள்
 (எளிலமயநா்கப ய்நாருள் ய்கநாள்வ்தறகு ஏறறை எளிய, 
இனிய்நாடைநா்க உள்்ளது. அருஞ்யசநாறய்நாருள் ்ட்டியல் உ்தவியுடன் 
்நாடலின் ய்நாருல்ள அறிந்து, ய்தளி்க.)

்கவிஞர ்ற்றிய குறிபபு

    இப்நாடலை இயறறியவர் ்ட்டுக்ப்கநாட்லட 
்கல்யநாண சுந்்தரம. இவர், ்தமிழ்நாட்டின் சிறைந்்த 
திலரப்டப ்நாடைநாசிரியர். இவர் ்நாடல்்களில் 
ய்நாதுவுலடலமக் ்கருதது்களும சமூ்க 
விழிபபுணர்வும மிகுந்திருக்கும.

பிறைந்்த ஊர் -  ்தமிழ்நாட்டின், 
்ட்டுக்ப்கநாட்லடக்குப 
்க்்கததிலுள்்ள 
யசங்கப்டுத்தநான்்கநாடு

பெய்யுள்
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இயல் -  3
ய்றபறைநார் - திரு.அருணநாசசைம

 - திருமதி.விசநாைநாட்சி

பிறைபபு - 13/04/1930

மலறைவு - 08/10/1959 (்தம 29 ஆவது வயதில் 
்கநாைமநாைநார்).

பயிறசி

I. கீழ்வரும் வினபாக்களுககு விரை எழுது்க.
 1. எப்டி வ்ளரக் கூடநாது?
 2. எவறலறை மீறைக் கூடநாது?
 3. எவருடன் பசரக் கூடநாது?
 4. ்கல்வி எ்தலை யவல்லும?
 5. எ்தைநால் வநான் மு்கட்லடத ய்தநாட்டிடபவணடும?
 6. பமல்த்கள் யசநான்ைலவயநா்கக் ்கவிஞர் கூறுவை யநாலவ?
 7.  எலவ வறறைநாமல் உன்பைநாடு வ்ளர்ந்திட பவணடும? 

II.  ்கவிஞர ்ட்டுக த்கபாட்ரைக ்கல்யபாணசு்நேைம், இரைஞர்களிைம் 
த்வணடு்வரேத் சேபாகுத்து எழுது்க.

III. இக்கவிஞரின் ்பாைல்்கைபா்க நீங்கள் த்கட்ைறி்நேன்வற்றுள் 
எர்வதயனும் த்வறு இைணடு ்பாைல்்கரை எழுது்க.

பெய்யுள்
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2. பி்றர்ககு உடழக்க வவண்டும்

1) நல்லாவின பால்முழுெதும்
  கைனறுக் கில்ரல
 நறும் பூவின ேைம் முழுதும் 
  ்ொரலக் கில்ரல;

2) யநல்லாகும் கைதிர் முழுதும்
  நிலத்துக் கில்ரல;
 நிரறேகினறே நீர்முழுதும்
  குளத்துக் கில்ரல;

3) பல்லாரும் கைனி முழுதும் 
  ேைத்துக் கில்ரல
 பணைைம் பின இரெமுழுதும்
  ொழுக் கில்ரல!

4) எல்லா்ே பிறேர்க் குரைக்கைக்
  கைாணு கின்றேன
 எனொழவும் பிறேர்க் குரைக்கை
  ்ெணடும்! ்ெணடும்!
     - முனனவர் வ.சு்ப.மதாணிககம

அருஞ செபாற்ச்பாருள்
 ்ல்ைநா  -  (்ல்ை+ஆ) சிறைந்்த ்சு;
 இனிய ்றுமபூ -  மணம நிலறைந்்தமைர்;
 ்ண்ரமபு - இலச எழுபபும யநாழின் ்ரமபு

பெய்யுள்
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 ்ல்ைநாரும - ்ைவநா்க வில்ளந்்த
 ்கனி - ்ழங்கள்
 யநாழ - ஓர் இலசக்்கருவி

பிரித்ேறி்க
 ்ல்ைநா - ்ல் + ஆ
 ்கன்றுக்கில்லை - ்கன்றுக்கு + இல்லை
 பசநாலைக்கில்லை - பசநாலைக்கு + இல்லை
 நிைததுக்கில்லை - நிைததுக்கு + இல்லை
 கு்ளததுக்கில்லை - கு்ளததுக்கு + இல்லை
 மரததுக்கில்லை - மரததுக்கு + இல்லை
 யநாழுக்கில்லை - யநாழுக்கு + இல்லை
 பிறைர்க்குலழக்்க - பிறைர்க்கு + உலழக்்க

்பாைலின் ச்பாருள் 
 (எளிய, இனிய இந்்தப்நாடலை, அருஞ்யசநாறய்நாருள் உ்தவியுடன் 
்டிததுப ய்நாருள் அறிந்து ய்கநாள்்க)

ஆசிரியர குறிபபு
 வ.சு்.மநாணிக்்கம ்தமிழ்நாட்டில், 
புதுக்ப்கநாட்லட மநாவட்டததில் பமலைச 
சிவபுரி என்றை ஊரில் பிறைந்்தவர். பிறைபபு 
09-04-1917. இவருலடய ய்றபறைநார் 
திரு.சுபல்யநா யசட்டியநார் - திருமதி 
ய்தயவயநாலை அமலமயநார் 
வ.சு்.மநாணிக்்கம அவர்்கள், மதுலர்கநாமரநாசர் 
்ல்்கலைக் ்கழ்கததின் துலண பவந்்தரநா்கப 

பெய்யுள்
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்ணியநாறறியவர். ய்தநால்்கநாபபியதல்தயும 
திருக்குறைல்ளயும நுணுகி ஆரநாயந்்தவர். 
‘ய்தநால்்கநாபபியக்்கடல், ‘வள்ளுவம’, 
‘சங்கய்றி’, ‘இைக்கியச சநாறு’, மு்தைநாை ்ை 
நூல்்கல்ள இயறறியுள்்ளநார். இவர் 07-03-1990 
இல் இயறல்க எயதிைநார்.

 

பயிறசி

I. பிரித்துக கூறு்க
 நலைா -
 நிைத்துக கிலலை -
 யாழுக கிலலை -
 பிறர்க குலழக்க -

II. கீழக்கபாணும் வினபாக்களுககு விரை எழுது்க.
 1.  முலைவர் வ.சு்.மநாணிக்்கம ்றறிச சிறு குறிபபு வலர்க.
 2.  பிறைர்க்கு உலழப்ைவநா்கக்கூறை, ்கவிஞர் எவறலறையயல்ைநாம 

எடுததுக்்கநாட்டு்க்ளநா்கக் கூறுகிறைநார்?
 3.  ்கவிஞர் வ.சு்.மநாணிக்்கைநாரின் விருப்ம என்ை?

III. ஏற்ை செபாற்்கரை எடுத்து, த்கபாடிட்ை இைங்கரை நிைபபு்க
 1.  ்ணணரமபின் இலசமுழுதும ........................... இல்லை

 2.  நிலறைகின்றை நீர் முழுதும ............................... இல்லை.

 3.  என் .................................. பவணடும! பவணடும!

 4.  ்றுமபூவின்  .......................... ........................... இல்லை.

 5.  ................................... ்நால் முழுதும ........................... 
இல்லை

பெய்யுள்
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தாத்தாவின மடல்

 சி்தம்ரம
 5-11-2016

எங்கள் அன்புக்குரிய ய்யரன்,

 மதிவநாணனுக்கு ்ல்வநாழதது்களுடன், அன்புத ்தநாத்தநா எழுதும 
மடல், இஙகு ் நாட்டி, மநாமநா, அதல்த உன் அன்புக்குரிய லமததுைர்்கள் 
யநாவரும ்ைம.

 அஙகு, உன்னுலடயவும அப்நா, அமமநா, ்தஙல்க, ்தமபி, உன் 
்ண்ர் குழநாம யநாவருலடய ்ைம அறிய விருமபுகிபறைன்.

 ்திபைநாரநாம நிலையில் ப்தர்சசிய்றறு, ்ன்னிரணடநாம நிலை, 
ப்தர்வு எழு்தவிருக்கிறைநாய என்்ல்த அறிந்ப்தநாம; மகிழகிபறைநாம.

 உன்னுலடய இந்்த வயது, ஓர் இக்்கட்டநாை வயது. ஆைநால் 
எழுசசியநாைவயது; உன்்ருவம குமரப்ருவம. இப்ருவததில், 
உன்னுலடய இ்ளம உள்்ளதல்த ஈர்க்்கக்கூடிய எத்தலைபயநா நி்கழவு்கள் 
உன்லைச சுறறிநி்கழும.

 ்ல்வழிப்டுததுகின்றை யசயல்்களில் ்தநான் உன்்நாட்டம இருத்தல் 
பவணடும. அறிலவயும, ஆறறைலையும சில்தக்கும நி்கழவு்களில், நீ 
சிந்்தலைலயச யசலுத்தக் கூடநாது.

 ஒழுக்்கதல்தயும உயர்்கல்விலயயும வநாழவின் பமம்நாட்லடயுபம 
நீ சிந்திக்்க பவணடும.

 ்நாலியல்பிசகு, ப்நால்தபய்நாருள் ்யன்்நாடு, ப்நான்றை 
தீயயசயல்்களின் நிழல்்கள் கூட உன்னிடம ்டிந்துவிடக் கூடநாது 
என்்தில், நீ மிகுந்்த விழிபபுணர்வுடன் ்டந்து ய்கநாள்்ள பவணடும.

உலரநலட
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 உன்னுலடய யசயல்்நாடு்களில் ்தநான், உன்ய்ருலம, உன் 
குடும்ப ய்ருலம, நீவநாழும உன் ்நாட்டின் ய்ருலம அலைததும 
யவளிப்ட பவணடும.
 அடுத்தமுலறை நீ, ய்றபறைநாருடன் ்தமிழ்கம வந்துயசல். அடிக்்கடி 
மடலில் ய்தநாடர்பு ய்கநாள்்க.

்ன்றி

மிக்்க அன்புடன்
்தநாத்தநா.

பயிறசி

I கீழக்கபாணும் செபாற்்கரை ்வபாய்விட்டுப ்டிக்க
 மடல் ்திபைநாரநாமநிலை ்நாட்டம
 அன்புக்குரிய ்ன்னிரணடநாம நிலை ஒழுக்்கம
 லமததுணன் இக்்கட்டநாை உயர்்கல்வி
 சி்தம்ரம உன்னிப்நா்க ்நாலியல்பிசகு
 ்ண்ர்குழநாம ஈர்க்்கக்கூடிய நிழல்்கள்
   ய்ருலம

II. கீழக்கபாணும் வினபாக்களுககு விரை எழுது்க.
 1. ்தநாத்தநா எந்்த ஊரிலிருந்து மடல் எழுதுகிறைநார்?
 2. ய்யரன் எந்்த நிலைக்குத ப்தர்வு எழு்த விருக்கிறைநான்?
 3. ய்யரன் எந்்தப்ருவததிைன்?
 4. ய்யரன், எல்தப்றறிச சிந்திக்்க பவணடும எைத ்தநாத்தநா 

விருமபுகிறைநார்?

உலரநலட
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 5. எத்தல்கய விழிபபுணர்வு ய்யரனுக்கு வரபவணடும 

எைத்தநாத்தநா, மடலில் கூறியுள்்ளநார்?
 6. ய்யரனுலடய யசயல்்நாடு்களில் எலவயவளிப்ட 

பவணடும? எைத்தநாத்தநா எழுதியுள்்ளநார்?

III. ேபாத்ேபாவின் �ைலுககு, அ்வர �கிழும் விேத்தில் விரை�ைல் 
ஒன்று எழுது்க.

 
IV. கீழக்கபாணும் செபாற்்கள்/செபாற்சைபாைர்கரைச் செபா்நே�பா்கச் 

செபாற்சைபாைர அர�த்து எழுது்க.
 நலவாழத்து்கள், நண்ேர்குழாம், விரும்புகிபறன, மகிழகிபறாம், 

ஈர்க்கககூடிய உனனிபோ்க.
V. “சேன்னபாபபிரிக்கபாவில் ேமிழ இரைஞர்களின் ேமிழப்ணி” - 

என்னும் ேரலபபில் சிறு்கட்டுரை ்வரை்க.
 

உலரநலட
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பபாருள

(மீள்்நார்லவ)

 உை்கததில் வநாழக்ல்கக்கு இைக்்கணம கூறுமயமநாழி ்தமிழ 
யமநாழிபய. வநாழக்ல்க என்்து ய்நாருள் ய்நாதிந்்தது. ய்நாருள் என்்து 
அ்கபய்நாருள், புறைபய்நாருள். அ்கபய்நாருள் என்்து, ஒத்த அன்புலடய 
்தலைவனும ்தலைவியும பசர்ந்து வநாழும வநாழக்ல்க. அது அன்பு 
ய்றிப்ட்டது.
 வீரம, ப்நார், யவறறி, ய்கநாலட, ்ண்நாடு மு்தைநாைவறலறைப 
்றறிக் கூறுவது புறைபய்நாருள். இலவ்றறி முன்வகுபபு்களில் ்கறறைவறலறை 
மீணடும இஙகு நிலைவு்டுததிக் ய்கநாள்பவநாம.
  

1.  யவட்சிததிலண
2.  ்கரந்ல்தத திலண
3.  வஞ்சித திலண
4.  ்கநாஞ்சித திலண
5.  ய்நாசசித திலண
6.  உழிலஞத திலண
7.  துமல்த திலண
8.  வநால்கத திலண
9.  ் நாடநாணதிலண
10. ய்நாதுவியல் திலண
11. ல்கக்கில்ளத திலண
12. ய்ருந்திலண

1.குறிஞ்சி
2.முல்லை
3.மரு்தம
4.ய்ய்தல்
5.்நாலை

1.்கநார்்கநாைம
2.குளிர்்கநாைம
3.முன்்னிக்்கநாைம
4.பின்்னிக்்கநாைம
5.இ்ளபவனிற்கநாைம
6.முதுபவனிற்கநாைம

1.்கநாலை
2.்ண்்கல்
3.எற்நாடு
4.மநாலை
5.யநாமம
6.லவ்கலறை

மு்தலபோருள் ்கருபபோருள்
(ய்தயவம, மக்்கள் 
மு்தலிய 14)

நிைம் (5) போழுது(2)

பேரும்போழுது(6) சிறுபோழுது(6)

உரிபபோருள்
    (5)

பபாருள

புைபச்பாருள்அ்கபச்பாருள்

இைக்கைம்
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திலணயும ய்நாழுதும

திலை பேரும்போழுது சிறுபோழுது

குறிஞ்சி

முல்லை

மரு்தம

ய்ய்தல்

்நாலை

குளிர்்கநாைம, முன்்னிக் ்கநாைம

்கநார்்கநாைம

ஆறுய்ரும ய்நாழுது்கள்

ஆறுய்ரும ய்நாழுது்கள்

இ்ளபவனில், முதுபவனில், பின்்னி

யநாமம

மநாலை

லவ்கலறை

எற்நாடு

்ண்்கல்

“யவட்சி நிலர்கவர்்தல், மீட்டல் ்கரந்ல்தயநாம  
வட்்கநார் பமல் யசல்வது வஞ்சியநாம-உட்்கநாது 
எதிரூன்றைல் ்கநாஞ்சி; எயில்்கநாத்தல் ய்நாசசி அது 
வல்ளத்தைநாகும உழிலஞ-அதிரப ய்நாருவது 
துமல்யநாம ப்நார்க்்க்ளதது மிக்்கநார் யசருயவன்றைது 
வநால்கயநாகும”.

புறைததிலண்கள்

இைக்கைம்
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குணம் நாடி

 இந்திரன் ஒரு ்நாள் ப்தவபைநா்கததில் அலவயில் வீறறிருந்்தநான். 
அபப்நாது அவன், “மனி்தர்்கள் வநாழும உைகில் ்தறசமயம 
கிருஷ்ணப்தவன் என்னும அரசபை மி்கவும ்ல்ைவன். அவலைப 
ப்நான்றை குணசநாலி்கள் எஙகுபம இருக்்க முடியநாது. அவபை 
எல்பைநாலரயும விடச சிறைந்்தவன்” என்று கூறிைநான்.

 இவவி்தம கிருஷ்ணப்தவலைத ப்தபவந்திரன் பு்கழந்து ப்சியது 
அஙகிருந்்த ஒரு ப்தவனுக்குப பிடிக்்கவில்லை. அவன், ‘ப்கவைம ஒரு 
மனி்தலைக் ப்தவரநாஜன் பு்கழுவ்தநா? அப்டி என்ை கிருஷ்ணப்தவனிடம 
ய்ரிய சிறைபபு இருக்கிறைது? அல்தயும ்நார்தது விடுகிபறைன்’ என்று 
தீர்மநானிததுக் கிருஷ்ணப்தவலைச பசநாதிப்்தறகுப புறைப்ட்டநான்.

 ப்தவன் ஓர் இறைந்்த ்நாயின் வடிவததில் கிருஷ்ணப்தவன் வரும 
வழியில் விழுந்து கிடந்்தநான். அந்்த உடலிலிருந்து சகிக்்கபவ முடியநா்த 
ஒரு துர்்நாறறைம வீசிக் ய்கநாணடிருந்்தது.்நாயின் வநாய பவறு கிழிந்து 
அவைட்சணமநா்கக் ்கநாணப்ட்டது.

 கிருஷ்ணப்தவன் அந்்த வழியநா்க வந்்தநான். வழியில் கிடந்்த 
அழுகிய ்நாயின் உடலைக் ்கணடநான். “ஆ்கநா! இந்்த ்நாயின் 
்ல்வரிலச்தநான் எவவ்ளவு அழ்கநா்க இருக்கிறைது! எத்தலை சுத்தமநா்கவும 
யவணலமயநா்கவும இருக்கின்றைை! முததுக்்கல்ளப ப்நால் அல்ைவநா 
பிர்கநாசிக்கின்றைை!” என்று வநாயவிட்டுக் கூறிைநான்.

 கிருஷ்ணப்தவனின் குணதல்தக் ்கணடு மகிழந்்த ப்தவன் ் நாயின் 
உடலை விடுதது, அவன் எதிபர சுய உருவததில் ப்தநான்றிைநான். 
“அரபச! உணலமயிபைபய ்தங்களிடம குணதல்த மட்டுபம ்நாடும 
்தன்லமயும, ்ல்ைைவறலறை மட்டும எடுததுக்ய்கநாள்ளும உயர்ந்்த 
்ணபும உள்்ளை. இந்்த உைகில் ்தங்கல்ளப ப்நான்றை குணவநான்்கப்ள 

துலைபோடம்
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சு்கமநா்க வநாழகிறைநார்்கள்” என்று கூறிக் கிருஷ்ணப்தவலை 
ஆசீர்வதிததுவிட்டுத ப்தவபைநா்கம திருமபிைநான்.

 இந்்தக் ்கல்தயின் மூைம, எதிலும ்ல்ைல்தமட்டும ்கநாணுகின்றை 
்ணபு மி்க ்ல்ை ்ணபு, என்்து ்மக்கு வி்ளஙகுகிறை்தல்ைவநா? 

 ்ல்ைல்தக்்கநாணுங்கள்; ்ல்ைல்தபய ்நாடுங்கள்; ்ல்ைல்தபய 
சிந்தியுங்கள்; ்ன்றைநா்க வநாழவீர்்கள்!

பயிறசி

I. இக்கரேரயச் சிறுநபாை்க�பா்க எழுே முயல்்க.

II. விரை எழுது்க
 1. கிருஷ்ணப்தவன், ்நாயிடம எ்தலை ்ல்ை்தநா்கக் ்கணடநார்?
 2. கிருஷ்ணப்தவலை, ப்தவருைகிைன் எவவநாறு வநாழததிைநான்?

துலைபோடம்
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பொற்களஞ்சியம்

ஒருயசநால் ்தரும இருய்நாருள்
ஒருய்நாருள்்தரும ்ையசநாற்கள்
ஆகியவறலறை அறிந்து ய்கநாள்்க; ்தகுந்்தமுலறையில் ்யன்்டுததிக் 
ய்கநாள்்க.

I. ஒருசெபால் ேரும் இருச்பாருள்
 யசநால்   ய்நாருள்
 1) ்நார்  உை்கம, ்கநாண
 2) இலச  பு்கழ, ்நாட்டு
 3) ்நாண  ்கயிறு, யவட்்கப்டு
 4) யமய  உடல், யமயயயழுதது
 5) திலர  அலை, திலரசசீலை
 6) மலறை  பவ்தம, மலறைததுலவ
 7) பிடி  ய்ணயநாலை, பிடிததுக்ய்கநாள்
 8) ்டி  ்நாடம்டி, ்டிக்்கட்டு
 9) திங்கள்  சந்திரன், மநா்தம
 10) வலி  வலிலம, ப்நாவு

II. ஒருச்பாருள் ேரும் ்ல செபாற்்கள்
 1) சூரியன்  ஞநாயிறு, ்கதிரவன், யவயிபைநான், ்ரிதி
 2) வயல்  ்கழனி, ்ழைம, யசய
 3) ய்ருபபு  தீ, அைல், ்கைல்
 4) யசயயுள்  ்நா, யநாபபு, ்கவில்த
 5) கிளி  ்ததல்த, சு்கம, கிள்ல்ள
 6) குழந்ல்த ம்கவு, குழவி, பசய
 7) ய்ண  மஙல்க, வனில்த, ்ஙல்க
 8) ்கடல்  முந்நீர், ஆழி, ்ரலவ
 9) ்தவறு  மநாசு, குறறைம, பிலழ
 10) நிைநா  சந்திரன், மதி, திங்கள்

பமாழிபேயிற்சி
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பெய்யுள்

1. தமிழர் வதாள எழுந்தால்!

 யகைஞ்சுெதில்ரல பிறேர்பால் அெர்யெய் ்கைடடினுக்கும்
 அஞ்சுெதில்ரல; யோழிரெயும் நாடர்டயும் ஆளாேல்
 துஞ்சுெதில்ரல; எனே்ெ ெமிைர் ்ொயளழுநொல்
 எஞ்சுெதில்ரல; உலகில் எெரும் எதிர்நின்றே!
         - ப்பருஞ்சிததிரனதார்.

அருஞசெபாற்ச்பாருள்
 பிறைர்்நால்  - பிறைரிடம;
 ய்கஞ்சுவது  - ்தநாழந்து ்ணிந்து நிற்து,
 துஞ்சுவது - தூஙகு்தல், பசநாம்லுடன் இருத்தல், இறைத்தல்
  - (இப்டிப ்ை ய்நாருள்்கள் இருந்்தநாலும, 

இறைத்தல் என்்ப்த ்கவிஞர் விருமபும ய்நாருள் 
என்்க.

 எஞ்சுவது - மிஞ்சுவது

பிரித்துப்டிக்க
 ய்கஞ்சுவதில்லை - ய்கஞ்சுவது + இல்லை
 அஞ்சுவதில்லை - அஞ்சுவது + இல்லை
 துஞ்சுவதில்லை - துஞ்சுவது + இல்லை
 ப்தநாய்ளழுந்்தநால் - ப்தநாள் + எழுந்்தநால்
 எஞ்சுவதில்லை - எஞ்சுவது + இல்லை
்பாைலின் ச்பாருள்
 இந்்த உை்கததில் எவரிடமும எ்தற்கநா்கவும ப்கநாலழலயப ப்நால் 
்தநாழந்துவிட மநாட்படநாம; ்ல்கவர்்களுலடய ய்கடு்தல்்கல்ளக் ்கணடு 
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அஞ்சமநாட்படநாம; ்தநாயயமநாழிலயயும ்தநாய்நாட்லடயும ய்நாருலமப்டச 
யசயயநாமல் இறைந்துவிட மநாட்படநாம; ்தமிழர்்கள், ்தங்கள் ப்தநாள்்கல்ளத 
்தட்டி வீறு ய்கநாணடு எழுந்துவிட்டநால், எவரும எதிர்தது நின்று 
மிஞ்சமநாட்டநார்்கள் என்்ப்த உறுதி! என்று, ய்ருஞ்சிததிரைநார் ்தமயமநாழி 
உணர்லவயும, இைஉணர்லவயும யவளிப்டுததுகிறைநார்.

ஆசிரியர குறிபபு
 இப்நாடலை இயறறியவர் ய்ருஞ்சிததிரைநார். இவர், ‘்நாவைர் 
ஏறு’ எைப்நாரநாட்டப்டுகிறைநார். இவர், ‘ய்தன்யமநாழி’ என்றை ்தனித்தமிழ 
இ்தலழத ப்தநாறறுவித்தவர். யமநாழியுணர்வும இைவுணர்வும மிகுந்்த 
இவர்்கநாைம 1933-1995 ய்ருஞ்சிததிரைநாரின் ய்றபறைநார், 
துலரசநாமி-குஞ்சமமநாள். ஊர், பசைமமநாவட்டததிலுள்்ள ‘சமுததிரம.’ 
இவர், யமநாழிஞநாயிறு ப்தவப்யப்நாவநாணரின் மநாணவர். ய்ருஞ் 
சிததிரைநார் அவர்்கள், ‘நூறைநாசிரியம’, ‘்கனிசசநாறு’, ‘எணசுலவ’, ‘்நாவியக் 
ய்கநாதது’, “ம்கபுகுவஞ்சி” மு்தைநாை ்ை ்தனித்தமிழ நூல்்கல்ள 
இயறறியுள்்ளநார்.

பயிறசி

I. ச்பாருள் கூறு்க
 1. பிறைர் ்நால் -
 2. துஞ்சுவதில்லை -
 3. எஞ்சுவது -

II. பிரித்து எழுது்க.

 1. ப்தநாய்ளழுந்்தநால் -
 2. எஞ்சுவதில்லை -
 3. அஞ்சுவதில்லை -

பெய்யுள்
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III. கீழக்கபாணும் வினபாக்களுககு விரை எழுது்க.
 1. ய்ருஞ்சிததிரைநார் - சிறு குறிபபு எழுது்க.
 2. ய்ருஞ்சிததிரைநார் யமநாழி உணர்லவயும இை உணர்லவயும 

எவவநாறு யவளிப்டுததுகிறைநார்?
 3. ்தமிழர் ப்தநாள் எழுந்்தநால் என்ைவநாகும - எைப்நாவைர் 

கூறுகிறைநார்?
 4. ய்ருஞ்சிததிரைநார் யநாருலடய மநாணவர்?
 5. ய்ருஞ்சிததிரைநாரின் ்தனித்தமிழ இ்தழயநாது?

2. சிக்கனைம்

உரைநர்டயின சிக்கைனேநொன கைவிரெ; ஓங்கும்
 உைர்ச்சிகைளின சிக்கைனேநொன அ்டக்கைம்; கைாெல்
ெை்ெற்பின சிக்கைனேநொன யபணணின நாைம்;
 ோளிரகையின சிக்கைனேநொன குடிரெ ொகும்;
உரிரேகைளின சிக்கைனேநொன ெட்ட திட்டம்;
 உைவுகைளின சிக்கைனேநொன பங்கீ ்டாகும்
அைசிெலின சிக்கைனேநொன இண்்ட கைடசி;
 அனுபெத்தின சிக்கைனேநொன நீதி நூல்கைள்
         - ்கவிஞர் சுர்தநா

அருஞசெபாற்ச்பாருள்
 சிக்்கைம - ்தகுதிக்ப்கறறை யசைவு (யசட்டு)
 ்நாணம - யவட்்கம
 ்ஙகீடு - ்ஙகிட்டு வழஙகு்தல்
 அனு்வம - ்ட்டறிவு
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இயல் -  4
்பாைலின் ச்பாருள்
 ்கவில்த என்்து உலர்லடயின் சிக்்கைம; அடக்்கம என்்து 
உணர்சசி்களின் சிக்்கைம; ய்ண்களின் யவட்்கப்ண்நாைது, ்கநா்தல் 
வரபவறபின் சிக்்கைம; ‘குடிலச’ என்்து, மநாளில்கயின் சிக்்கைம; 
்நாட்டில் ்லடமுலறைப்டுத்தப்டும சட்டதிட்டங்கள், உரிலம்களின் 
சிக்்கைம; ்ஙகீடு என்்து உணவுப ய்நாருள்்களின் சிக்்கைம; ்நாட்டில் 
இரணபட ்கட்சி்கள் இருப் ய்தன்்து அரசியல் சிக்்கைம; நீதி 
இைக்கியங்கள் ்லடப்து என்்து அனு்வததின் சிக்்கைமநாகும.
 (இப்நாடல், எட்டநாம, உை்கத்தமிழ மநா்நாட்டின் மைரில் உள்்ளது.)

்பாைலின் ஆசிரியர குறிபபு
 இப்நாடலை இயறறியவர் ்கவிஞர் சுர்தநா. இயறய்யர் 
இரநாசப்கநா்நாைன். இவர் ்நாபவந்்தர் ்நாரதி்தநாசனின் மீது ய்கநாணட 
அன்்நால் சுபபுரததிை்தநாசன் எைத்தன் ய்யலர மநாறறிக் ய்கநாணடு, 
அ்தலையும சுருக்கி ‘சுர்தநா’ எைபபுலைந்து ய்கநாணடநார். இவர் பிறைந்்த 
ஊர், மன்ைநார்குடிக்குப ்க்்கததிலுள்்ள ்லழயனூர்.

3. தமிழ்வளர்ச்சி

எளிெ நர்டயில் ெமிழநூல் எழுதி்டவும் ்ெணடும்
 இலக்கைைநூல் புதிொகை இெற்றுெலும் ்ெணடும்
யெளியுலகில் சிநெரனேயில் புதிதுபுதிொகை
 விரளநதுள்ள எெற்றினுக்கும் யபெர்கையளல்லாம் கைணடு

யெளிவுறுத்தும் ப்டங்கையளாடு சுெடியெலாம் யெய்து
 யெநெமிரைச் யெழுந ெமிைாய்ச் யெய்ெதுவும் ்ெணடும்
எளிரேயினோல் ஒருெமிைன படிபபில்ரல யெனறோல்
 இங்குள்ள எல்லாரும் நாணி்டவும் ்ெணடும்
         - ்பதாரதி்தாசன்

பெய்யுள்
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இப்பாைல் எளியசெபாற்்களில் இனிர�யபா்க உள்ைது. ஆேலபால் 
ச்பாருள் ச்வளிப்ரை.
 ‘்நாபவந்்தர்’ என்றும, புரட்சிக்்கவிஞர் என்னும ்நாரநாட்டப்டும 
இவர், வநாழக்ல்கக் குறிபல் முன்ைபர, ்ைவகுபபு்களில் 
அறிந்துள்ளீர்்கள். ்நாரதி்தநாசன் யமநாழியுணர்வு, இைவுணர்வு 
சமு்தநாயவுணர்வு மு்தைநாைவறலறைப ்நாடுய்நாரு்ளநா்கக் ய்கநாணடு 
்ன்னூறு ்நாடல்்கல்ள இயறறியுள்்ளநார்.

பயிறசி

I விரை எழுது்க
 1. சுர்தநா - சிறு குறிபபு எழுது்க
 2. ்கவிஞர் சுர்தநா ்கநாட்டும சிக்்கைங்கள் யநாலவ?
 3. ்நாரதி்தநாசன், எ்தற்கநா்க யவட்்கப்ட பவணடும என்று 

கூறுகிறைநார்
 4. ்தமிழ வ்ளர்சசியுறை என்யைன்ை யசயய பவணடும எை 

்நாரதி்தநாசன் விருமபுகிறைநார்?

II  அறிவியல், ்வணி்கவியல் சேபாைர்பான ்கரலச் செபாற்்கள் 
எர்வதயனும் ஐ்நரே்நது எழுதி அ்வற்றிற்கு ஏற்ை ேமிழச் 
செபாற்்கரை எழுது்க.
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இயல் -  4

4. பதளளிய பநஞ்ெம் வவண்டும்

யெள்ளிெ யநஞ்ெம் ்ெணடும்
 யெளிநெ்ொர் ்நாக்கைம் ்ெணடும்
உடபரகை இனறி ேக்கைள்
 உறேவுகைள் யெழிக்கை ்ெணடும்

ெேெங்கைள் இரைெ ்ெணடும்
 ொதிகைள் ஒழிெ ்ெணடும்
ேெயெறி ெனரனே ேக்கைள்
 ேனேத்ரெவிட ்டகைற்றே ்ெணடும்

ஒற்றுரே ஓங்கை ்ெணடும்
 ஒழுக்கை்ே சிறேக்கை ்ெணடும்
அழுக்கைா றேகைல ்ெணடும்
 அனபுளம் யபருகை ்ெணடும்

ெள்ளுென ெகுத்ெ நாடு
 ெளோகை ேலை ்ெணடும்
இனமுகைத் ்ொடு ேக்கைள்
 எனறு்ே ொை ்ெணடும்!
     -முனனவர் ப்பதான்னனவக்கதா

அருஞசெபாற்ச்பாருள்
 ய்தள்ளிய - ய்தளிவநாை,
 அழுக்்கநாறு - ய்நாறைநாலம (அ்தநாவது அடுத்தவர் 

வ்ளப்ம, யசழுலம்கணடு உ்ள்ளம 
ய்நாறுததுக் ய்கநாள்்ளநா்த ்தன்லம)

பெய்யுள்
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்பாைலின்ச்பாருள்
 (யநாவரும எளிதில் புரிந்து ய்கநாள்ளும வணணம ்நாடலின் 
ய்நாருள் ய்தளிவநா்க உள்்ளது.)

பிரித்ேறி்க
 1. ய்தளிந்்தப்தநார் - ய்தளிந்்தது + ஓர்
 2. உட்்ல்க - உள் + ்ல்க
 3. மைதல்த விட்ட்கறறை - மைதல்த + விட்டு + அ்கறறை
 4. அழுக்்கநாறை்கை - அழுக்்கநாறு + அ்கை
 5. அன்பு்ளம - அன்பு + உ்ளம

ஆசிரியரகுறிபபு
 இப்நாடலை இயறறிய ்கவிஞர், முலைவர் ய்நான்ைலவக்ப்கநா. 

இவர், ்கவிஞர், நூைநாசிரியர், ்கணினி அறிவியல் அறிஞர், 
்கல்வியநா்ளர் மு்தைநாை ்ன்மு்கததிறைம ய்கநாணடவர்.

 முலைவர் ய்நான்ைலவக்ப்கநா ்தமிழ ்நாட்டின் ்தலை்்கரநாை 
யசன்லையில் வநாழந்து வருகிறைநார்.

 ்தமிழ்நாட்டின், ்நாரதி்தநாசன் ்ல்்கலைக்்கழ்கம, எஸ்.ஆர்.எம. 
்ல்்கலைக்்கழ்கம ஆகிய ்ல்்கலைக்்கழ்கங்களில் துலண 
பவந்்தரநா்கப ்ணியநாறறியவர்.

 ்தமிழ்நாடு, ்தமிழஇலணயக்்கல்விக்்கழ்கததின் மு்தல் 
இயக்கு்ரநா்கப ய்நாறுபப்றறு உை்கம எஙகும ்தமிழயமநாழிலயப 
்ரபபியவர். இவர், உை்கத்தமிழநாரநாயசசி நிறுவைததின் 
துலணத்தலைவரநா்கவும, ்நாரத ்ல்்கலைக்்கழ்கததின் இலண 
பவந்்தரநா்கவும ய்நாறுப்நாறறி வருகிறைநார்.

 இவர் பிறைந்்த ் நாள் 30/01/1944.இவர் ய்றபறைநார் திரு.முருப்கச 
உலடயநார் - திருமதி. ய்நான்னிக்்கணணு அமலமயநார்
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இயல் -  4
பயிறசி

I த்கபாடிட்ை இைங்கரைத் ேகு்நே செபாற்்கைபால் நிைபபு்க.
 1. உட்்ல்கஇன்றி மக்்கள் .............................. யசழிக்்க பவணடும.
 2. சமயங்கள் ............................... பவணடும
 3. அழக்்கநாறு ............................ பவணடும
 4. வள்ளுவன் .................................. வ்ளமநா்க மைரபவணடும
 5. ....................... மக்்கள் என்றுபம ......................... பவணடும.

II முரன்வர ச்பான்னர்வகத்கபாவின் “த்வணடுேல்”்கரைத் சேபாகுத்துக 
கூறு்க.

III திைட்டு்க
 இப்நாடலைபப்நால், ்தமிழ்க அரு்ளநா்ளர்்களுள் ஒருவர் 

‘பவணடும பவணடும’ என்று ்நாடியுள்்ளநார்.
 எடுததுக்்கநாட்டநா்க, “உள்ய்ளநான்று லவததுப புறைம ஒன்று 

ப்சுவநார் உறைவு்கைவநாலம பவணடும ...........................; 
அப்நாடலைத ப்தடிததிரட்டு்க.

பெய்யுள்
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்காந்தியடி்களும் பநல்ென மண்படலாவும்

 அணணல் ்கநாந்தியடி்கள், 
இந்தியநாவின், ‘்நாட்டுத ்தந்ல்த’ எைப 
ப்நாறறைப்டு்வர். இந்தியநாவில், 
ஆஙகிபையர் ஆட்சிலய எதிர்த்தவர். 
இந்தியமக்்கள் உரிலமக்்கநா்கப 
ப்நாரநாடியவர். அறைவழிப ப்நாரநாட் 
டங்கள் மூைமநா்கபவ ஆஙகிபையர்்கல்ள  எதிர்த்தவர். அன்புய்றி, 
வநாயலம ்தவறைநாலம, இன்ைநாயசயயநாலம, மு்தைநாை ் ல்ை்ணி்கல்ளபய 
்தம ஆயு்தமநா்கக் ய்கநாணடவர். உள்்ளத்தநால் ய்நாயயநாது வநாழந்து, 
உை்கமக்்கள் உள்்ளததில் நிலைய்றறைவர் ்கநாந்தியடி்கள்.
 ்கநாந்தியடி்கள், 1893-ல் ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநாவில் வழக்்கறிஞர் 
்ணிபுரியவந்்தவர். ஓரநாணடுக்குள், இந்தியநா திரும் பவணடும என்று 
எணணிக்ய்கநாணடு வந்்தவர், ஏறைக்குலறைய இரு்து ஆணடு்கள் 
ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநாவில் ்தஙகிவிட்டநார். அபய்நாழுது அஙகுவநாழந்்த  
இந்தியர்்ட்ட துன்்ங்கல்ளக் ்கணடு வருந்திைநார். 1906 ஆம ஆணடு 
யசபடம்ர் 11ஆம ்நாள் இந்தியர்்களின் மநா்நாட்லட, பஜநா்கன்ஸ்்ர்க் 
்்கரில் நி்கழததிைநார். அதில் 3000க்கும அதி்கமநாை இந்தியர்்கள் 
்ஙப்கறறைைர். ்கநாந்தியடி்களின் மு்தல் அறைவழிப ப்நாரநாட்டம இது்தநான்.
 ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநாவில் ்கநாந்தியடி்கள் நி்கழததிய ப்நாரநாட்டததில் 
இரு்்தநாயிரததிறகும அதி்கமநாை மக்்கள் ்ஙப்கறறைைர். 
எட்டநாணடு்களுக்குபமல்  இபப்நாரநாட்டம நீடித்தது. 
 “இபப்நாது என்ைநால் இந்திய விடு்தலைப ப்நாரநாட்டததிறகு 
எவறலறையயல்ைநாம ்தரமுடிகிறைப்தநா, அலவயயல்ைநாம ய்தன்ைநாபபிரிக் 
்கநாவிலிருந்து வந்்தலவ” என்று 1925ஆம ஆணடு, ்கநான்பூர் ்கநாஙகிரஸ் 
மநா்நாட்டில் ்கநாந்தியடி்கள் முழஙகிைநார். இதிலிருந்து ்கநாந்தியடி்களுக்கும, 
அவருலடய இந்திய விடு்தலைப ப்நாரநாட்டததிறகும, 
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ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநாவுக்கும இருந்்த உரிலமலய, உறைலவ, ்மமநால் 
உணரமுடியும. 
 ்கநாந்தியடி்கல்ளப ப்நான்பறை, ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநாவில் ஆஙகிபையர் 
ஆதிக்்கதல்த எதிர்த்தவர் ய்ல்சன்மணயடைநா. இவர் ்ை 
அறைபப்நாரநாட்டங்கல்ள நி்கழததியவர். ்கநாந்தியடி்களின் அஹிமலச, 
சதயநாகிர்கக் ய்கநாள்ல்க்கல்ளப பின்்றறியவர்.

 இரு்தப்தழு ஆணடு்கள், ்நாட்டுக்்கநா்கச சிலறைசசநாலைக் 
ய்கநாடுலம்கல்ள அனு்வித்தவர் மணயடைநா.

 அணணல் ்கநாந்தியடி்கல்ள, ‘்தைது அரசியல் குரு’ எைப 
ப்நாறறியவர் ய்ல்சன்மணயடைநா.

 ‘ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநாவின் ்கநாந்தி’ என்று இன்றும ப்நாறறைப்டு்வர் 
மணயடைநா.

 ்கநாந்தியடி்கள், மணயடைநா இருவரும சட்டக்்கல்வி ் யின்றைவர்்கள். 
்கநாந்தியடி்கள் இந்திய ப்தசிய ்கநாஙகிரஸ் ்தலைவரநா்க இருந்்தவர். 
மணயடைநா, ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநா ்கநாஙகிரஸ் ்தலைவரநா்க இருந்்தவர். 
நிறையவறிலய எதிர்த்தலமக்்கநா்க மணயடைநாவும யவள்ல்ளயர் 
ஆதிக்்கதல்த எதிர்த்த்தற்கநா்கக் ்கநாந்தியடி்களும ்ைமுலறை 
சிலறையசன்றைவர்்கள். இருவரும மக்்கள் சக்திலய ஒன்றுதிரட்டியவர்்கள். 
அறைவழிபப்நாரநாட்டதல்தபய பமறய்கநாணடவர்்கள். இலவ, 
மணயடைநாவுக்கும. ்கநாந்தியடி்களுக்கும உள்்ள ஒறறுலம.

 1993ஆம ஆணடு ய்ல்சன்மணயடைநா, ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநாவில் 
்கநாந்தியடி்களின் சிலைலயததிறைந்து லவத்தநார். அபய்நாழுது. “இந்தியநா, 
்கநாந்தியின் பிறைபபு்நாடு என்றைநால், ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநா ்கநாந்திலயத 
்ததய்தடுத்த்நாடு, அவர் இரணடு்நாடு்களின் குடிம்கன்”. என்று 
மணயடைநா, ்கநாந்தியடி்கல்ளப பு்கழந்து கூறிைநார்.

்கநாந்தியடி்கள் ய்ல்சன்மணயடைநா இருவரும ்தங்கள் மலறைவுக்குப 
பிறைகும  உை்கமக்்களின் ப்நாறறு்தலுக்குரிய ்தலைவர்்க்ளநா்க உள்்ளநார்்கள்.

உலர்லட
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பயிறசி

I. கீழக்கபாணும் செபாற்்கரையும் சேபாைர்கரையும் ்வபாய்விட்டுப்டிக்க
 ய்ல்சன்மணயடைநா இன்ைநாயசயயநாலம ஒறறுலம
 ்கநாந்தியடி்கள் ஏறைக்குலறைய பிறைபபு்நாடு
 ்நாட்டுத ்தந்ல்த முழஙகிைநார் ்ததய்தடுத்த்நாடு
 அறைவழிப ப்நாரநாட்டம அரசியல்குரு குடிம்கன்
 அன்புய்றி நிறையவறி ப்நாறறு்தலுக்குரிய
 வநாயலம ்தவறைநாலம

II. த்கபாடிட்ை இைங்கரை நிைபபு்க.
 1. அணணல் ்கநாந்தியடி்கள் ...................... எைபப்நாறறைப்டுகிறைநார்.

 2. ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநாவில் ஆஙகிபையர் ஆதிக்்கதல்த எதிர்த்தவர் 
.....................

 3. அணணல் ்கநாந்தியடி்கல்ளத ்தைது .......................... 
எைபப்நாறறியவர் ய்ல்சன்மணயடைநா.

 4. ............................... என்று, இன்றும ப்நாறறைப்டு்வர் 
மணயடைநா.

 5. ்கநாந்தியடி்கள், மணயடைநா இருவரும ....................... 
ப்நாரநாட்டதல்தபய பமறய்கநாணடவர்்கள்.

III. கீழக்கபாணும் வினபாக்களுககு விரை எழுது்க.
 1. ்கநாந்தியடி்கள் எ்தைநால் உை்கமக்்கள் உள்்ளங்களில் இடம 

ய்றறைநார்?
 2. மணயடைநா, எத்தலை ஆணடு்கள் சிலறைசசநாலைக் 

ய்கநாடுலம்கல்ள அனு்வித்தநார்?
 3. ்கநாந்தியடி்கள் இந்தியர்்களின் மநா்நாட்லட எஙகு, எபய்நாழுது 

நி்கழததிைநார்?
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 4. ்கநான்பூர் மநா்நாட்டில் ்கநாந்தியடி்கள் எவவநாறு முழஙகிைநார்?
 5. மணயடைநா, ்கநாந்தியடி்கள் இருவருக்கும உள்்ள ஒறறுலம 

யநாது?
 6. மணயடைநா, ்கநாந்தியடி்கல்ள எவவநாறு பு்கழந்து கூறிைநார்?

IV. சிறு்கட்டுரை்கள் எழுது்க.
 1. ‘்கநாந்தியடி்களின் ய்தன்ைநாபபிரிக்்க வநாழவு’
 2. ய்ல்சன்மணயடைநாவின் தியநா்க வநாழவு.

V. செபாற்சைபாைர அர�த்து எழுது்க.
 ஒறறுலம -
 அன்புய்றி -
 நிறையவறி -
 குடிம்கன் -
 ஏறைக்குலறைய -
 மக்்கள்சக்தி -

உலர்லட



தென்னாப்பிரிக்கத் ெமிழப்்னாடநூல்                                                               6362                           தென்னாப்பிரிக்கத் ெமிழப்்னாடநூல்

இயல் -  4இைக்்கணம

யாப்பு
(மீள்்நார்லவ) 

 யநாபபிைக்்கணம ்றறி முன் வகுபபு்களில் ்கறறைவறலறை இஙகு 
நிலைவு ்டுததிக் ய்கநாள்்க.

 யசயயுள், ் நா, ் நாட்டு, தூக்கு ய்தநாடர்புயநாவும, “யசயயுள்” என்பறை 
ய்நாருள் ்தரும யசநாற்க்ளநாகும.

 யசயயுள் இயறறுவ்தறகுரிய இைக்்கணம, யநாபபிைக்்கணமநாகும.

 எழுதது, அலச, சீர், ்தல்ள, அடி, ய்தநாலட ஆகிய ஆறு 
உறுபபு்களும யநாபபின் உறுபபு்க்ளநாகும.

 ்நாக்்கள், யவண்நா, ஆசிரியப்நா, ்கலிப்நா, வஞ்சிப்நா எை 
்நான்கு வல்கப்டும.

 யவண்நாவுக்கு உரிய ஓலச யசப்பைநாலச. ஆசிரியப்நாவுக்கு 
உரிய ஓலச அ்கவபைநாலச. ்கலிப்நாவுக்கு உரிய ஓலச  துள்்ளல்ஓலச. 
வஞ்சிப்நாக்கு உரிய ஓலச தூங்கல்ஓலச.

 ய்தநால்்கநாபபியததில், யசயயுளியல் என்று ஓர் இயல் உள்்ளது. 
அது யநாபபு இைக்்கணம கூறுகிறைது.

 யநாப்ருங்கைவிருததி, யநாப்ருங்கைக் ்கநாரில்க மு்தைநாை 
இைக்்கண நூல்்களும யநாபபிைக்்கணதல்தக் கூறுகின்றைை.

 யவண்நா ஆறுவல்கப்டும. அலவ, குறைள் யவண்நா, 
ப்ரிலசயவண்நா, இன்னிலச யவண்நா, ்ஃயறைநாலட யவண்நா, 
ப்ரிலசச சிந்தியல் யவண்நா, இன்னிலசச சிந்தியல் யவண்நா 
என்்ைவநாகும.
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 ஆசிரியப்நா ் நான்கு வல்கப்டும. அலவ ப்ரிலசயநாசிரியப்நா, 
இலணக் குறை்ளநாசிரியப்நா, நிலைமணடிை ஆசிரியப்நா, அடிமறிமணடிை 
ஆசிரியப்நா என்்ைவநாகும.

பயிறசி
I விரை எழுது்க
 1. ்நான்கு வல்கப்நாக்்கள் யநாலவ?
 2. ் நான்கு வல்கப்நாக்்களுக்குரிய ஓலச்கல்ள வரிலசப்டுதது்க.
 3. யநாபபிைக்்கணம கூறும நூல்்கள் யநாலவ?
 4. “துள்்ளல் ஓலச” - இது, எந்்தப்நாவுக்குரிய ஓலச?
 5. யசயயுளின் உறுபபு்கள் யநாலவ?

II முன்னரப்டித்ேரே நிரனவு்டுத்தி ச்வண்பாவுககு ஓர 
எடுத்துக்கபாட்டு எழுது்க.

இைக்்கணம
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இயல் -  4துலணப்நாடம

தாயப்பசு
       -அகிலன்

 ்ட்டணததுப்நால்்கநாரன் மநாடசநாமியின் வீட்டுப ்சு மநாடு ஒரு 
்கநால்ளக் ்கன்றுக்குத ்தநாயநாகி இருந்்தது. ்சுவுக்கு இது இரணடநாவது 
ஈறறு. மு்தலில் பிறைந்்த கிடநாரிக் ்கன்று வ்ளர்ந்து ய்ரி்தநாகி எஙப்கநா 
ல்கமநாறிப ப்நாய விட்டது. இபப்நாது இது இரணடநாவது குழந்ல்த; 
ஆண குழந்ல்த. அது அஙகுமிஙகும துள்ளிக் குதிதது ஆைந்்தமநா்க 
வில்ளயநாடிக் ய்கநாணடிருந்்தது.

 ்தநாயப்சுவுக்குப ய்ருலம்தநாங்கவில்லை. மடி நிலறையப ்நால் 
சுரந்திருந்துமகூட, அல்தக் குடிக்்கநாமல், இப்டி முட்டி பமநாதிக்ய்கநாணடு 
எந்்தப பிள்ல்ளயநாவது வில்ளயநாடித திரியுமநா?

 சீம்நாலைக் ்கறைந்து விற்க முடியநாது என்்்தநால் மநாடசநாமியும 
்கன்றுக் குட்டிலயப பிடிததுக் ்கட்டி லவக்்கவில்லை. குடித்தநால் 
குடிததுவிட்டுப ப்நா்கட்டுபம என்கிறை ்தநாரநா்ளம.

 ்கன்றுக்குட்டிக்ப்கநா நிலைத்தப்நாய்தல்ைநாம குடிததுக் 
ய்கநாள்்ளைநாபம என்றை ஒரு அைட்சியம.

 அ்தறகு ஒரு ப்தநாழனும கிலடததுவிட்டநான்; மநாடசநாமியின் ம்கன் 
குமரன்-மு்தைநாளியின் ம்கனும ்தன் ம்கனும ஒன்றைநாயக் குைவுவல்தக் 
்கணட ்தநாயப்சு, ய்ருலமபயநாடு அல்தத ்தன் துலணவனுக்குச 
சுட்டிக் ்கநாட்டுவ்தற்கநா்க அடுத்த வீட்டுப ்க்்கம திருமபியது.

 அடுத்த வீட்டுக் ்கநால்ள்தநான் அந்்தப ்சுவுக்குத துலண; அ்தன் 
குழந்ல்த்களின் ்த்கப்ன்.

 அந்்த யசவலைக் ்கநால்ளயும அபப்நாது துள்ளிக் குதிக்கும ்தன் 
்கன்றுக்குட்டிலயத்தநான் பவடிக்ல்க ்நார்ததுக் ய்கநாணடிருந்்தது. 
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இயல் -  4
“்நார்த்தநாயநா உன் ம்கலை, உன்லைப ப்நாைபவ பிறைந்திருக்கிறைநான்!” 
என்று ்சு ்தன் ்கண்க்ளநால் ப்சிய ப்சலச அது புரிந்து ய்கநாள்்ளநாமல் 
இல்லை.

 ்கநால்ளக்்கன்று ஓடியநாடித திரிந்து விட்டுத ்தன் ்தநாயின் அருகில் 
வந்்த நின்றைது. அ்தன் ப்தநாழைநாை குமரனும ்கன்றுக்குட்டியின் 
்கழுதல்தக் ்கட்டிக் ய்கநாணடு ்சுவின் அருகில் வந்்தநான். ்சு 
இருவலரயும மநாறி மநாறிப்நார்த்தது. இரணடு குழந்ல்த்களுபம ்தன் 
குழந்ல்த்கள் என்்து ப்நால் ் நாக்்கநால் குமரலையும ்கன்றுக் குட்டிலயயும 
மநாறி மநாறித ்தடவிக் ய்கநாடுத்தது.

 ஒரு வல்கயில் ்நார்க்்கபப்நாைநால் குமரனும ்தநாயப ்சுவின் 
குழந்ல்த்தநான். மநாடசநாமியின் மலைவி அவலைப ய்றறுவிட்டநாப்ள 
்தவிர, அவளிடம பிள்ல்ளலய வ்ளர்ப்்தறகுப ்நால் இல்லை. ்சுவின் 
்நால்்தநான் இபப்நாது அவனுலடய ப்த்கததில் ஓடும இரத்தம.

 இரணடு மூன்று ்நாட்்கள் யசன்றைை.
 ்கநால்ளக் ்கன்றுக்குட்டிக்குக் ்கழுததுச சஙகிலிபயநாடு வநாயபபூட்டநாை 
கூலடயும கிலடத்தது. நிலைத்த ப்ரததில் ் நால் குடிக்்க முடியவில்லை.

 ்நால் ்கறைக்கும ப்ரததில் மட்டும ்கன்றுக்குட்டிலய அவிழததுவிடும 
மநாடசநாமி, சரியநா்கப ்நால் சுரந்து அ்தன் வநாயக்கு வரும ப்ரததில் 
அல்த இழுததுப பிடிததுக் ்கட்டி விட்டுக் ்கறைக்்கத ய்தநாடஙகிவிடுவநான். 
அவன் ்கறைந்து முடிததுவிட்டு அவிழதது விடுமப்நாப்தநா மடியில் ஒரு 
யசநாட்டுப ்நால் கூட மீ்தமிருக்்கநாது.

 ்கன்றுக் குட்டி முட்டிப ்நார்க்கும; பமநாதிப ்நார்க்கும; 
்க்தறிப்நார்க்கும. இந்்தத துடிபல்க் ்கநாணும அடுத்த வீட்டுக் ்கநால்ளபயநா 
்தன் அடித ய்தநாணலடயிலிருந்து குரல் எழுபபும; குறுக்ப்க நிறகும 
சுவரில் ்தன் ய்கநாமபு்கல்ள அது பமநாதுவதும உணடு.

 ்தநாயப்சுவுக்ப்கநா இந்்த பவ்தலை்கல்ளத ்தநாங்கபவ முடிவதில்லை. 
அ்தைநால் என்ை யசயயமுடியும?

 ்கன்றுக் குட்டியின் ்கன்ைங்கரிய ய்ருவிழி்கள் இரணடும ஒளி 
இழந்து வந்்தை. அ்தைநால் துள்்ளவும முடியவில்லை; குதிக்்கவும 

துலணப்நாடம
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இயல் -  4
முடியவில்லை. ்த்ள்த்ளயவன்று சல்தப பிடிபப்நாடு இருக்்கபவணடிய 
பமனியில் எலுமபுக் கூடு புறைப்டத ய்தநாடஙகியது.

 ்கன்று ்தநாலய ஏக்்கப்தநாடு ் நார்க்கும; ்தநாய ஏக்்கதப்தநாடு ்கன்லறைப 
்நார்க்கும. இணலடயும பசர்ததுப ் நார்க்கும அடுத்த வீட்டுக் ்கநால்ளபயநா, 
மூசசுவிடுவ்தறகுப ்திைநா்க ய்ருபபுக் ்கைலைக் ்கக்கும.

 இந்்தச சமயததில்்தநான் ஒரு்நாள் மநாடசநாமி வழியில் ப்நாயக் 
ய்கநாணடிருந்்த மறயறைநாரு ்நால்்கநாரலைக் கூபபிட்டு அவபைநாடு ஏப்தநா 
ப்சசுக் ய்கநாடுத்தநான். அந்்தப ்நால்்கநாரனின் ப்தநாளிலும ஒரு 
்கன்றுக்குட்டி இருந்்தது. ஆைநால், அது உயிரில்ைநா்த  ்கன்றுக்குட்டி.  
ஏப்தநாகுசசி்கல்ள  லவததுக் ்கட்டி, பசநா்ளக்ய்கநால்லைய்நாமலம ப்நால் 
ஒரு உருவதல்த லவததுக் ய்கநாணடிருந்்தநான் அவன்.

 “மநாடசநாமி! கிடநாரிக் ்கணணுக்குட்டியநா இருந்்தநாலும ் ரவநாயில்லை. 
வ்ளர்த்தநாலும ்நால்ளக்குப ்நால் ய்கநாடுக்கும. ்ல்ை விலைக்கு யநாரும 
ப்கட்டநாலும ய்கநாடுததிடைநாம... இல்த வசசிக்கிட்டு என்ை 
யசயயபப்நாபறை?” “என்ை யசயயறைதுன்னு்தநான் எைக்கும புரியபை. 
ஒரு்நால்ளக்கு இதுபவ ஒரு ்டிப ்நாலைக் குடிசசிடும ப்நாபை 
இருக்கும!”

 மநாடசநாமியின் ப்சலசத துளிகூட ்ம்நா்த அந்்தப ்நால்்கநாரன் 
்கை்கையவன்று சிரித்தநான். “யசய யசய ்நான் எல்தச யசயப்தபைநா 
அல்தத்தநான் நீயும யசயது கிட்டுவர்பறை! துணிஞ்சு யசய! இன்ைம ஒரு 
வநாரம இப்டிபய யசயதீன்ைநா ்தன்ைநாபை எல்ைநாம சரியநாப ப்நாகும!”

 யசநால்லிவிட்டுச சிரிததுக் ய்கநாணபட அவன் ப்நாய விட்டநான் 
‘மனி்தர்்கல்ளயும சரி, மிரு்கங்கல்ளயும சரி, வயிறறில் அடிததுப 
்ட்டினிப்நாட்டு அணுஅணுவநா்கக் ய்கநான்றைநால், அல்தத ்தடுப்்தறகு 
எந்்தச சட்டமுமில்லை’ என்று அவன் மலறைமு்கமநா்க உ்ப்தசம 
யசயதுவிட்டுக் கி்ளமபி விட்டநான்.

 ஒரு வநாரம கூடத ்தநாங்கவில்லை. ஒரு்நாள் ்கநாலையில் ்கன்றுக் 
குட்டியின் மு்கததில் ஈக்்கள் யமநாயத்தை. அல்த எஙப்கபயநா இழுததுக் 
ய்கநாணடு ப்நாயவிட்டநான் மநாடசநாமி. சிை திைங்களுக்குள்்ளநா்கபவ 

துலணப்நாடம
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்தநாயப ்சுவுக்கு முன்ைநால் ஒரு லவக்ப்கநால் ப்நார் அலடத்த ்கன்றுக் 
குட்டிலயக் ய்கநாணடு வந்து நிறுததிைநான் அந்்தப ்நால்்கநாரன்.

 ்சுவின் மடியும ்நால் சுரந்்தது; ்கண்களில் நீரும வழிந்்தது; அது 
்க்தறிய ்க்தறைலுக்கு, சுவருக்கு அப்நால் நின்று ்கநால்ளமநாடும எதியரநாலி 
ய்கநாடுத்தது.

 ல்தபய்நாங்கல் வந்்தது. மனி்தர்்கள் சநாபபிட்ட மறு்நாள் 
மநாட்டுக்்கநா்கவும ய்நாங்கல் லவத்தநார்்கள்.

 அடுத்தவீட்டுக் ்கநால்ளக்கு அ்தன் யசநாந்்தக்்கநாரன் ய்கநாமபு 
சீவிவிட்டு, அைங்கநாரங்கள் யசயதுலவதது, அல்தத ்தட்டிக்ய்கநாடுதது 
ஊர் சுறறை அனுபபி லவத்தநான். கிரநாமததில் அது இருந்்தப்நாது 
மஞ்சுவிரட்டில் ்கைந்து ய்கநாணடு ஊலரபய ்கதி ்கைக்கிய ்கநால்ள. 
்ட்டணததிறகு வந்்த பிறைகு அப்டியயல்ைநாம ஒன்றும ்டக்்கவில்லை. 
்நார வணடி இழுப்ப்தநாடு சரி.

 அந்்தக் ்கநால்ளமநாட்டுக்கு மஞ்சு விரட்டு நிலைவு வந்து விட்டது. 
அந்்த நிலைபவநாடு சுவருக்்கப்நால் நின்றை ்சுலவ எட்டிப ்நார்த்தது. 
்சு ்தைக்ய்கதிரில் லவத்த ய்நாங்கலை மு்தலில் மு்கர்ந்து ்நார்ததுக் 
்கணணீர் வடித்தது; பிறைகு ்தன் ய்கநாமபு்க்ளநால் அந்்தப ்நாததிரதல்தபய 
பமநாதிக் கீபழ உருட்டி விட்டது.

 மநாடசநாமிக்கு ஒன்றும புரியவில்லை; அருகில் நின்றை அவனுலடய 
ம்கனுக்கும ஒன்றும புரியவில்லை. மநாடசநாமி ்சுவின் ்கழுததில் 
அன்ப்நாடு ்தட்டிக்ய்கநாடுததுப ் நார்த்தநான். அ்தன் மு்கததில் யமதுவநா்கத 
்தட்டிக் ய்கநாடுத்தநான். மறு்டியும சநாப்நாட்டுப ்நாததிரதல்த எடுதது 
அ்தன் அருகில் ய்கநாணடு வந்்தநான்.

 இந்்த பவலை்களுக்கிலடயில் அவனுலடய ம்கன் குமரன் சறறு 
விைகிப ப்நாய வில்ளயநாடியல்த அவன் ்கவனிக்்கவில்லை.

 திடீயரன்று ஏப்தநா ஓர் ்ர்ரப்நாை சத்தம ப்கட்டது. ்நாலு்கநால் 
்நாயசசலில் ய்தருபவ அதிரும ஓலசயுடன் அடுத்த வீட்டுக் ்கநால்ள 
அஙப்க வந்து ய்கநாணடிருந்்தது. சீவி விட்ட ய்கநாமபு்கள் மின்ைல் 

துலணப்நாடம
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இயல் -  4
கீறறு்கல்ளப ப்நால் ஒளிர்ந்்தை. ்கண்களில் ய்ருபபுப ய்நாறி்கள் 
்றைந்்தை.

 ்தலரலயக் குததிக் கி்ளறி, ஒவயவநாரு ய்நாமபிலும ஒவயவநாரு 
பிடி மணலணச சுமந்துய்கநாணடு, அது அடுத்த ்நாயசசலுக்கு 
மநாடசநாமியின் ம்கன் குமரலைக் குறி லவத்தது.

 மநாடசநாமி யவடயவடததுப ப்நாைநான். ம்கலைக் ்கநாப்நாறறைப 
ப்நாைநால் ்தன்லைக் ்கநாப்நாறறிக் ய்கநாள்்ள முடியநாது என்றை ்யம 
வந்துவிட்டது  அவனுக்கு. குலை ்டுக்்கததில் ஏப்தப்தநா உ்ளறிக் 
கூக்குரலிட்டநான்.

 ய்நாடிப ய்நாழுதில் என்யைன்ைபவநா ்டந்து விட்டது.

 ்தநாயப்சு முல்ளக் ்கயிறலறை அறுததுக்ய்கநாணடு, ்நாலு ்கநால் 
்நாயசசலில் ப்நாயக் குமரனுக்கும ்கநால்ள மநாட்டுக்கும இலடயில் 
நின்றைது. ்கநால்ளமநாட்டின் ய்கநாமபு்கள் அ்தன் ்கழுததில் ்நாயந்்தை. 
குறுக்ப்க விழுந்்த ்சுலவக் ்கணடவுடன் ்கநால்ளயின் சீறறைம ்சுவின் 
்க்்கம திருமபியது. அது அைறிய அைறைலில், “ய்கநாலைக்குக் ய்கநாலை! 
்ழிக்குப ்ழி” என்றை ஆபவசம குமுறியது.

 ்தநாயப ்சுவும ்திலுக்கு அல்தப ்நார்ததுக் ்க்தறியது. “சீ! நீ 
என்ை, மனி்தலைப ப்நால் ப்கவைமநாய ் டந்து ய்கநாள்கிறைநாய? குமரனும 
என்்நால் குடிதது வ்ளர்ந்்தவன்!... உைக்கு ஏன் இவவ்ளவு யவறி 
வந்துவிட்டது?” என்று ஆததிரதப்தநாடு ்க்தறியது.

 ‘மனி்த’ைநாை மநாடசநாமிக்கு எதுவுபம புரியவில்லை! மநாடு்கள் 
புரிந்துய்கநாணடு ்கணணீர் வடித்தை.

பயிறசி

கீழக்கபாணும் ேரலபபு்களில் நபாற்்த்ரே்நது ்வரி்களுககு மி்கபா�ல் 
்கட்டுரை எழுது்க.
 1. ்கன்றுக்குட்டியின் அழகும அ்தன் முடிவும
 2. ்சுவின்  யசயலும ்கல்த உணர்ததும நீதியும.

துலணப்நாடம
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இயல் -  4

பதாட்கச் பொற்கடள விரித்து எழுதுதல்

பிரித்து எழுதுேல்
விரித்து எழுதுேல் இரணடனுக்கும உள்்ள பவறு்நாட்லட 

அறிந்து ்யன்்டுதது்தல் பவணடும.

எடுத்துக்காட்டு ‘முக்்கனி’ என்்ல்த, மூன்று + ்கனி
  என்றுஎழுதுவது, பிரிதது எழுது்தல்.
 முக்்கனி என்்ல்த “மநா, ்ைநா, வநாலழ” 

என்று எழுதுவது விரிதது எழுது்தல் 
ஆகும.

ப்தால்க  விரி

1. இருவிலை - ்ல்விலை; தீவிலை
2. இரு திலண - உயர்திலண; அஃறிலண
3. இரட்லடக் ்கநாபபியம - சிைப்தி்கநாரம, மணிபம்கலை
4. ஈயரசசம - ய்யயரசசம, விலையயசசம
5. முக்்கநாைம - இறைந்்த்கநாைம, நி்கழ்கநாைம, எதிர்்கநாைம
6. முத்தமிழ - இயல், இலச, ்நாட்கம
7. மூபவந்்தர் - பசரர், பசநாழர், ்நாணடியர்
8. மூவிடம - ்தன்லம, முன்னிலை, ்டர்க்ல்க
9. ்நாற்லட - ப்தர்ப்லட, யநாலைப்லட, 

குதிலரப்லட, ்கநாைநாட்்லட
10. ்நாறறிலச - வடக்கு, ய்தறகு, கிழக்கு, பமறகு
11. ்நானிைம - குறிஞ்சி, முல்லை, மரு்தம, ய்ய்தல்

பமாழிபேயிற்சி
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இயல் -  4
12. ஐந்திைக்்கணம - எழுதது, யசநால், ய்நாருள், யநாபபு, 

அணி
13. ஐமபுைன்்கள் - சுலவ, ஒளி, ஊறு, ஓலச, ்நாறறைம
14. ஐம்நால் - ஆண்நால், ய்ண்நால், ்ைர்்நால், 

ஒன்றைன்்நால், ்ைவின் ்நால்.
15. அறுசுலவ - இனிபபு, ்கசபபு, புளிபபு, உவர்பபு, 

்கநார்பபு, துவர்பபு
16. ஏழிலச - குரல், துத்தம, ல்கக்கில்ள, உலழ, 

இளி, வி்ளரி, ்தநாரம.

பமாழிபேயிற்சி
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இயல் -  5

சிறறிலககியம் - ்கலிங்கத்துப்பரணி

1. வபாரின வபபராலி

 எடும், எடும், எடும் எனே எடுத்ெது ஓர்
  இகைல்ஒலி கை்டல்ஒலி இகைக்கை்ெ;
 விடுவிடு விடுபரி கைரிக்குைாம்
  விடும் விடும் எனும் ஒலி மிரகைக்கை்ெ;

2. வீரர்்களும் அரெர்்களும்

 யபாருபுலி புலியொடு சிரலத்ெ ்பால்
  யபாரு ப்டயைாடு ப்டர் சிரலக்கை்ெ
 அரியியனோடு அரியினேம் அ்டர்பப ்பால்
  அைெரும் அைெரும் அ்டர்க்கை்ெ;

அருஞசெபாற்ச்பாருள்:  

 எடும  - ய்தநாடஙகுங்கள்;  எடுதது  - உரததுக் கூவுவது;
 ஓர்  - ஒப்றறை,  இ்கல்ஒலி  - ப்நார்இலச,
 இ்கக்்க  - யவல்ை,  விடு  - ஏவு;
 ்ரி  - குதிலர,  ்கரி  - யநாலை,
 மில்கக்்க  - மிகுதியநா்க.

பெய்யுள்
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இயல் -  5பெய்யுள்

்பாைலின் ச்பாருள்:
 1. பசநாழர் ்லடயிைரும ்கலிங்கர்்லடயிைரும குதிலரப்லட, 
யநாலைப்லட்கல்ள ஏவிப ப்நார் புரியத ய்தநாடஙகிைர். 
இருதிறைப்லடயிைரும, “போர் ப்தாடங்குங்்கள்! போர் ப்தாடங்குங்்கள்! 
எை எழுபபிய ப்நாரின் ஓலச, ்கடல் ஒலிலயயும யவன்றைது. 
்ல்கவர்பமல், ‘குதிலரபேலடலய ஏவுங்்கள்! ஏவுங்்கள்! ஏவுங்்கள்! 
யாலைப ேலட்கலள விடுங்்கள்! விடுங்்கள்! விடுங்்கள்! எை வீரர்்கள் 
முழஙகும ஓலச எஙகும மிகுந்து ஒலித்தை.

அருஞசெபாற்ச்பாருள்
 2. ய்நாருபுலி -  ்தநாக்கும புலி்கள், சிலைத்தல் - ஆரவநாரிததுப 
ப்நார் புரி்தல்; ய்நாரு்டர் - ப்நார் புரியும வீரர்்கள்,  ்டர் - வீரர்்கள்; 
சிலைக்்க - ஆரவநாரிக்்க; அரி - சிங்கம; அடர்ப்ப்நால்- ய்ருஙகிபப்நார் 
புரிவது ப்நால்.

்பாைலின் ச்பாருள்
 ்தநாக்கும புலி்கப்ளநாடு புலி்கள் ஆரவநாரிததுப ப்நார் புரிவது 
ப்நால், ப்நார்புரியும வீரர்்கள் பிறை்நாட்டுப ப்நார்  வீரர்்கப்ளநாடு 
ஆரவநாரம யசயது ப்நார் புரிந்்தைர். சிங்கங்கப்ளநாடு சிங்கங்களின் 
கூட்டம ப்நார் புரிவதுப்நால் அரசர்்கப்ளநாடு அரசர்்கள் ப்நார் புரிந்்தைர்.

நூல் குறிபபு
 ்தமிழ யமநாழியில் 96 வல்கயநாை சிறறிைக்கியங்கள் உள்்ளை. 
அவறறுள் ஒன்று ்கலிங்கததுப்ரணி.

 ்கலிங்க்நாட்டுமன்ைன், அைந்்தவர்மன்மீது, மு்தல் குபைநாததுங்கச 
பசநாழன், ப்நார்ய்தநாடுத்தநான். அபப்நார்ப்லடத ்தலைவரநா்க இருந்்தவர் 
்கருணநா்கரத ய்தநாணலடமநான். யவறறிய்றறைவரும அவபர. இந்்தப 
ப்நார்்றறிய இைக்கியபம ்கலிங்கததுப்ரணி.

 ்மமுலடய ்நாடப்குதியில் உள்்ள ்நாடல்்கள் ப்நார்க்்க்ளக் 
்கநாட்சிலயக் கூறுவைவநா்க அலமந்துள்்ளை.
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இயல் -  5
நூலபாசிரியர குறிபபு
 ்கலிங்கததுப்ரணிலய இயறறியவர் யசயஙய்கநாணடநார். இவர், 
மு்தறகுபைநாததுங்கச பசநாழனின் அலவக்்க்ளப புைவர். இவர், 
பசநாழ்நாட்டிலுள்்ள தீ்ஙகுடி என்றை ஊரில் பிறைந்்தவர். இவர்்கநாைம, கி.பி 
11ஆம நூறறைநாணடு.

பயிறசி

I. கீழக்கபாணும் வினபாக்களுககு விரை எழுது்க.
 1. ்கலிங்கததுப ்ரணி - சிறு குறிபபு எழுது்க
 2. யசயஙய்கநாணடநார் ்றறிச சிறு குறிபபு எழுது்க
 3. ப்நார்க்்க்ளததில் எத்தல்கய ஒலி்கள் எழுந்்தை?
 4. ப்நார்வீரர்்களும, அரசர்்களும ப்நார் புரிந்்தல்த, 

்கலிங்கததுப்ரணி எவவநாறு கூறுகிறைது?

II. ்பாைலில் ்வரும் உ்வர�ரயப ச்பாருத்திக கூறு்க
 1. ‘்கடல் ஒலி இ்கக்்கபவ’
 2. “அரியியைநாடு அரியிைம அடர்ப்ப்நால்”

III. ்கலிங்கத்துப்ைணிப ்பாைல்்கள் ்கபாட்டும் த்பாரக்கைக ்கபாட்சி்கரை 
ஓவிய�பா்க ்வரை்க.

பெய்யுள்



தென்னாப்பிரிக்கத் ெமிழப்்னாடநூல்                                                               7574                           தென்னாப்பிரிக்கத் ெமிழப்்னாடநூல்

இயல் -  5பெய்யுள்

சிறறிலககியம்

(2) மீனைாட்சியம்டம கு்றம்
ய்நாதிலயமலைவ்ளம

திங்கைள்முடி சூடும்ேரல யெனறேல்விரள ொடும்ேரல
ெங்குபுெல் சூழும்ேரல ெமிழமுனிென ொழும்ேரல
அங்கைெற் கைணஅம்ரேதிரு ெருள்சுைநது யபாழிெயெனேப
யபாங்கைருவி தூங்குேரல யபாதிெேரல எனேரல்ெ!
         - குமரகுரு்பரர்

அருஞபொற்போருள்
 திங்கள் - சந்திரன்
 புயல் - பம்கக்கூட்டம
 ்தமிழமுனிவன் - அ்கததிய முனிவர்
 அங்கயற்கண அமலம -  (அம + ்கயல் + ்கண + அமலம) 

அன்லை மீைநாட்சி

்பாைலின் ச்பாருள்

 “சந்திரலைத ்தன் ்தலைமீது (சூடிய) அணிந்்த மலை; ய்தன்றைல் 
்கநாறறு, ்தவழந்து வில்ளயநாடும மலை; பம்கக் கூட்டங்கள் சூழந்து 
சுழலும மலை; ்தமிழமுனிவர் என்று ப்நாறறைப்டும அ்கததியமுனிவர் 
வநாழந்து வரும மலை; அழகிய ்கயல்மீன்்கள் ப்நான்றை அழ்கநாை 
்கண்கல்ளயுலடய மீைநாட்சியமலமயின், திருவருள் சுரப்து ப்நான்று, 
அருவி நீர் ய்நாஙகி வழியுமமலை.
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இயல் -  5
 இத்தலை, சிறைபபு்கல்ளயுலடய மலை என்னுலடய ய்நாதில்க 
மலையநாகும. என்று குறைததி கூறுவதுப்நால். குமரகுரு்ரர் 
ய்நாதில்கமலையின் வ்ளதல்தக் கூறுகிறைநார்.

நூல்குறிபபு
 இப்நாடல், குமரகுரு்ரர் இயறறிய “மீைாட்சியம்லம குறம்” 
என்னும சிறறிைக்கியததில் உள்்ளது. மதுலர மீைநாட்சி அமலம, 
்நாட்டுலடத்தலைவி.
 இது குறைவர் குைதல்தச சநார்ந்்த ய்ணயணநாருததி ்தன்னுலடய 
மலை வ்ளம கூறுவதுப்நால் அலமந்துள்்ள்நாடல்
 ‘குறவஞசி’ ‘குறத்திோட்டு’ எைவும இது, வழங்கப்டுகிறைது.

நூலபாசிரியர குறிபபு
 இப்நாடலை இயறறியவர் குமரகுரு்ரர். இவர் 17ஆம 
நூறறைநாணடில் வநாழந்்தவர். குமரகுரு்ரர் ்தமிழ யமநாழிலயயும, 
ய்தயவதல்தயும ்தம இரணடு ்கண்கல்ளபப்நால் ப்நாறறி வநாழந்்த 
துறைவி.
 குமரகுரு்ரர் பிறைந்்தஊர், ்தமிழ்நாட்டிலுள்்ள திருலவகுணடம. 
இவர், பவ்ளநாண மரபிைர்.
 குமரகுரு்ரரின் ்தந்ல்தயநார் - சணமு்க சி்கநாமணிக் ்கவிரநாயர்; 
்தநாய -  சிவ்கநாமி சுந்்தரி.
 இவர், ஐந்து வயது வலர ப்சும திறைன் அறறைவரநா்க இருந்து, 
பின்ைர், திருசயசந்தூர் முரு்கபய்ருமநான் திருவரு்ளநால் ப்சுமதிறைன் 
ய்றறைநார்.
 குமரகுரு்ரர் இயறறிய பவறுநூல்்கள், ்கந்்தர் ்கலியவண்நா, 
முததுக் குமநார சுவநாமி பிள்ல்ளத்தமிழ, மதுலரக் ்கைம்்கம, 
மீைநாட்சியமலம பிள்ல்ளத்தமிழ, ச்கை்கைநாவல்லிமநாலை, நீதி 
ய்றிவி்ளக்்கம மு்தலியலவ.

பெய்யுள்
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இயல் -  5பெய்யுள்

பயிறசி

I விரை எழுது்க
 1. குமரகுரு்ரர் இயறறிய நூல்்கள் இரணடன் ய்யர் எழுது்க
 2. குமரகுரு்ரர் முரு்கன்மீது ்க்தியுலடயவர் என்்்தறகுரிய 
சநான்று எது?
 3. ய்நாதில்கமலையில் வநாழும முனிவர்யநார்?
 4. ய்நாதில்கமலையில் அருவி எவவநாறு ய்நாஙகிவழிகிறைது?
 5. ய்நாதில்கமலையின் வ்ளதல்தக், குமரகுரு்ரர் எவவநாறு 
கூறுகிறைநார்?

II. சேன்னபாபபிரிக்கபாவிலுள்ை �ரலரய ்வருணித்து ஒரு ்கட்டுரை 
்வரை்க

III. ச்பாதிர்க �ரலயின் ்வைத்ரே இப்பாைல் கூறும் முரையில் 
ஓவிய�பா்க ்வரை்க.
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இயல் -  5
 

5. வவறறுடமயுள ஒறறுடம
(ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநாவில்)

 ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநா ஒரு குடியரசு்நாடு. இது ஆபபிரிக்்கநாவின் 
ய்தறகு முலையில் உள்்ளது. அட்ைநாணடிக் ய்ருங்கடல், இந்தியப 
ய்ருங்கடலிலடபய ்கடற்கலரயில் அலமந்துள்்ளது. நிைப்ரபபில் 
உைகில் 25ஆவது மி்கபய்ரிய ்நாடு.
 ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநாவில், ்கறுபபிைத்தவர், யவள்ல்ள இைத்தவர், 
ஆசியர்்கள் எைப ்ல்பவறு இைத்தவர்்கள் வநாழந்துவருகின்றைைர்.
 பசநாசநா, சூலு, யவணடநா, ்நாபப்டி, ்பசநாத்தநா, சுவநாசி, 
ஆபபிரிக்்கநாைர் எைப ்ல்பவறு குழுவிைர்்கள் உள்்ளைர்.
 சூலு, பசநா சநா, ஆபபிரிக்்கநாைம, ஆஙகிைம, பியரஞ்சு, 
ப்தநாய்பபை, யவணடநா, சுவநாசி, ்தமிழ, இந்தி, உருது, ய்தலுஙகு 
எைப்ையமநாழி்கள் ப்சுபவநார் வநாழகின்றைைர்.
 மக்்கநாச பசநா்ளம, ்ழவல்க்கள், சூரிய்கநாந்தி, ்கருமபு மு்தைநாை 
்ல்பவறு வில்ளய்நாருள் வில்ளவிக்்கப ்டுகின்றைை. ஏறறுமதியும 
யசயயப்டுகின்றைது.
 இந்து, கிறித்தவம, இசுைநாம, சீக்கியம, லஜைம மு்தைநாை்ல்பவறு 
ம்தததிைர் உள்்ளைர். அலைதது ம்தக் ப்கநாயில்்களும இஙகு உள்்ளை.
 ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநாவில் மூன்று ்தலை்்கரங்கள் உள்்ளை. 
ப்கபடவுன் அரசியைலமபபுத ்தலை்்கரமநா்கவும, பிரிட்படநாரியநா 
நிர்வநா்கத்தலை்்கரமநா்கவும, புப்ளநாயம ஃ்நாணலடன் நீதிததுலறைத 
்தலை்்கரமநா்கவும உள்்ளை.
 ஒயினும, சூரிய்கநாந்தி எணயணயும மிகுதியநா்க உற்ததி 
யசயயப்ட்டு ஏறறுமதியும யசயயப்டுகின்றைது. பமலும, லவரம, 
்தங்கம, உபைநா்கம, சர்க்்கலர, ்கம்ளி மு்தலியலவயும 
ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநாவிலிருந்து ஏறறுமதியநாகின்றைை.

உலர்லட
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இயல் -  5உலர்லட

 ்கநால்்ந்து, ரக்பியூனியன், கிரிய்கட், ்கநால்ஃப மு்தைநாை 
்ைவில்ளயநாட்டு்கள் ய்தன்ைநாபபிரிக்்கமக்்க்ளநால் வில்ளயநாடப 
்டுகின்றைை.
 இஙகு, சிங்கங்கள், பவஙல்க்கள், யவள்ல்ளக் ்கநாணடநாமிரு்கங்கள், 
நீைக்்கநாட்டுமநான்்கள், இம்நாைநாக்்கள் ்கழுல்தபபுலி, நீர்யநாலை, 
ஒட்ட்கசசிவிஙகி்கள், ய்ருபபுக்ப்கநாழி்கள் மு்தைநாை ்கநாட்டு உயிரி்கள் 
மிகுதியநா்க உள்்ளை.
 ய்தன்ைநாபபிரிக்்க சலமயல்முலறை, உணவு வல்க ஆகியலவ 
சுறறுைநாப ்யணி்க்ளநால் விரும்ப்டுகின்றைை. சலமயலில் ்ன்ைநாட்டு 
முலறை்கள் பின்்றறைப்டுகின்றைை.
 ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநா, இலச, ்டைம மு்தைநாைவறறிலும 
சிறைந்துவி்ளஙகுகிறைது. ‘குலவப்தா’ என்னும, ய்தன்ைநாபபிரிக்்க இலச, 
பு்கழவநாயந்்தது.
 ‘உைகிபைபய போராட்டங்்கள் பெழித்்தநாடு’ என்று ஆயவநா்ளர்்க்ளநால் 
வருணிக்்கப்டுகிறை ்நாடு ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநா.
 இவவநாறு, வநாழும இைம, ப்சுமயமநாழி, பின்்றறும சமயநிலை, 
உணவுப்ழக்்க வழக்்கம, ்கலை, ய்தநாழில்்கள் மு்தைநாைவறறுள் 
பவறறுலம்கள் ்ை இருந்்தப்நாதும “பவற்றுலமயுள் ஒற்றுலம” என்னும 
உயர்ந்்த குறிக்ப்கநால்ள லமயமநா்கக் ய்கநாணடு ய்ருலமயுடன் 
இயஙகிவருகிறைது, ய்தன்ைநாபபிரிக்்கக் குடியரசு.

பயிறசி்கள
I. கீழக்கபாணும் செபாற்்கள், சேபாைர்கரை ்வபாய்விட்டுப ்டிக்க
 பவறறுலம மக்்கநாச பசநா்ளம நீதிததுலறை
 ஒறறுலம சூரிய்கநாந்தி ்கநாட்டுஉயிரி்கள்
 ய்தறகுமுலை வில்ளய்நாருள் சுறறுைநாப்யணி்கள்
 ய்ருங்கடல் ஏறறுமதி குலவப்தநா இலச
 ்ையமநாழிப்சுபவநார் அரசியைலமபபு ஆயவநா்ளர்
 யவவபவறு இைத்தவர் நிர்வநா்கம 
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II. கீழக்கபாணும் வினபாக்களுககு விரை எழுது்க
 1. ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநாவில் ப்சப்டும யமநாழி்கள் யநாலவ?
 2. ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநாவில் உள்்ள குழுவிைருள் ்நான்கு 

குழுவிைர் ய்யர் எழுது்க.
 3. ய்தன்ைநாபபிரிக்்க மக்்க்ளநால் பின்்றறைப்டும ம்தங்கள் 

யநாலவ?
 4. ய்தன்ைநாபபிரிக்்கத ்தலை்்கரங்களின் ்நாகு்நாட்லட 

வி்ளக்கு்க
 5. ய்தன்ைநாபபிரிக்்கநாவின் பு்கழவநாயந்்த இலச எது?
 6. ய்தன்ைநாபபிரிக்்கக் குடியரசின் உயர்ந்்த குறிக்ப்கநாள் யநாது?

III. சேன்னபாபபிரிக்கபாவில் ‘த்வற்றுர�யுள் ஒற்றுர�’ என்னும் 
ேரலபபில் ்கட்டுரை ்வரை்க

IV. செய்முரைப்யிற்சி
 ய்தன்ைநாபபிரிக்்கப ்ல்சலமயக் ப்கநாயில்்களின் ்டங்கல்ளத 

திரட்டு்க; ்டதய்தநாகுபபுத ்தயநார் யசய்க. 
V. செபா்நே�பா்கச் செபாற்சைபாைரில் அர�த்து எழுது்க
 1. ய்ருங்கடல் -
 2. நிர்வநா்கம -
 3. நீதிததுலறை -
 4. வில்ளய்நாருள் -
 5. ஏறறுமதி -
 6. ஆயவநா்ளர் -
 7. ய்ருலமயுடன் -
 8. ்ழக்்கவழக்்கம -
 9. ்கநாட்டு உயிரி்கள் -
 10. சுறறுைநாப ்யணி்கள் -
 

உலர்லட
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இயல் -  5இைக்்கணம

அணி 
(மீள்்நார்லவ)

 ‘அணி’ என்றை யசநால்லுக்கு ‘அழகு’ என்்து ய்நாருள். அழ்கநாை 
யசயயுல்ள, பமலும அழகு்டுததுவ்தற்கநா்கச யசநால்ைப்டுவது 
அணி என்று வழங்கப்டுகிறைது. முன் வகுபபு்களில் ்கறறை 
அணி்கள் சிைவறலறை மீணடும இஙகு நிலைவு ்டுததிக் 
ய்கநாள்்க.

1. உவலமயணி

 ஒருயசயயுளில்,  உவலம, உவமிக்்கப்டும ய்நாருள் உவமஉருபு 
இலவ மூன்றும யவளிப்லடயநா்கவந்்தநால் அது உவலமயணி

2. எடுத்துக்காட்டு உவலமயணி

 ஒரு யசயயுளில், உவலமயும உவமிக்்கப்டும ய்நாருளும 
யவளிப்லடயநா்கநின்று, உவமஉருபு மலறைந்து நின்றைநால் அது, 
எடுததுக்்கநாட்டு உவலமயணி.

3. இலபோருள் உவலமயணி

 உை்கததில், இல்ைநா்த, நி்கழமுடியநா்த ஒன்லறை உவலமயநா்க 
லவததுக் கூறுவது, இல்ய்நாருள் உவலமயணி

4. உருவ்கஅணி

 உவலம, உவமிக்்கப்டுமய்நாருள் இரணடனுக்கும பவறு்நாடு 
ப்தநான்றைநாமல், ஒன்லறை மறயறைநான்றைநா்கச யசயவது (உருவகிப்து) 
உருவ்க அணி.

5. பிறிதுபமாழி்தல அணி

 ்கவிஞர், ்தநாம கூறை விருமபுவல்த ப்ரடியநா்கக் கூறைநாமல், 
பிறிய்தநான்லறைக் கூறித்தம ்கருதல்த யவளிப்டுததுவது, பிறிது 
யமநாழி்தல் அணி.
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6. ்தற்குறிபபேற்றவணி
 இயல்்நா்க நி்கழும ஒன்றில், ்கவிஞர்்தம ்கருதல்த (குறிபல்) 

ஏறறி உலரப்து, ்தறகுறிபப்றறைவணி.
7. இரட்டுற பமாழி்தல அணி
 ஒருயசயயுல்ள அல்ைது யசயயுளில் வரும யசநாற்கல்ள, 

இரணடுய்நாருள்்கள் ்தருமநாறு அலமததுப ்நாடுவது, இரட்டுறை 
யமநாழி்தல் அணி. (இ்தலை, சிபைலட அணி என்றும கூறுவர்)

8. பொல பின வருநிலை அணி
 ஒரு யசயயுளில் ஒபர யசநால் மீணடும வந்து ய்நாருளில் 

பவறு்ட்டு அலமவது யசநால்பின்வருநிலை அணி. (யசநால் 
ஒன்று; ய்நாருள் பவறு)

9. போருள்பினவருநிலையணி
 ஒருயசயயுளில், ஒபர ய்நாருள்்தரும பவறு பவறு யசநாற்கள் 

அலமந்து வருவது.ய்நாருள்பின்வருநிலை அணி. (ய்நாருள் 
ஒன்று; யசநாற்கள் பவறுபவறு அலம்தல்)

10. பொற்போருள் பினவருநிலை அணி
 மீணடும மீணடும ஒரு யசயயுளில், வந்்த யசநால்பை வந்து 

்தந்்தய்நாருல்ளத ்தருவது யசநாறய்நாருள்பின்வரு நிலை அணி. 
(ஒபரயசநால், அப்தய்நாருளில் மீணடும வருவது)

 (அணிஇலககணம்	கூறும்	நூல்கள
 1. ்தணடிஅைங்கநாரம
 2. மநாறைன் அைங்கநாரம)

பயிறசி
கீழக்கபாணும் வினபாக்களுககு விரை எழுது்க
 1. எலவபயனும ஐந்து அணி்களின் ய்யர்்கள் எழுது்க
 2. அணி - என்றைநால் என்ை?
 3. அணி இைக்்கணம கூறும நூல்்கள் ஒன்றைன் ய்யர் எழுது்க.

துலணப்நாடமஇைக்்கணம
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இயல் -  5துலணப்நாடம

மண்
(அயக்்கண)

 அன்று சூரப்ட்டி, மநாரியமமன் ப்கநாவில் உறசவம ப்நால், 
விழநாக்ப்கநாைம பூணடிருந்்தது.

 ஊர் நுலழவநாயிலில் உள்்ள ப்கநாயில் எதிபர ய்கநாட்டல்க ப்நாட்டு, 
வநாலழ மரங்கள் ்கட்டியிருந்்தநார்்கள். அஙகிருந்து, கிரநாமததின் ஒபர 
“ப்தசிய சநாலை” யநாை வீதியில், இரணடு ்க்்கங்களிலும ரநாமநாயி வீடு 
வலர, ்கம்ங்கள் ்ட்டு, ய்தன்ைங குருதது, மநாவிலைத ப்தநாரணங்கள் 
்கநாறறிபை யமல்ைச சைசைததுக் ய்கநாணடிருந்்தை. ய்ண்களின் 
ல்கவணணம மிளிர்ந்்தது.

 அந்்த ஊரில் பிறைந்்த சின்ைத்தநாயி, இஙகிைநாந்திலிருந்து 
ய்றபறைநாருடன் - இருப்ப்தநாரு ஆணடு்களுக்குப பிறைகு - ய்றறை ்தநாய 
்தந்ல்தயின் கிரநாமததிறகு அன்று வருகிறைநாள்.

 அவல்ள வரபவற்கத்தநான் அந்்த ஊரிபை அன்று அவவ்ளவு 
உறசநா்கம, மகிழசசி, ய்ருலம ்ர்ரபபு, எல்ைநாம!

 ஆைநால் - 21 ஆணடு்களுக்கு முன்பு - இந்்தச ‘சின்ைத்தநாயி’ 
ரநாமநாயியின் குடிலசயிபை மூன்றைநாவது ய்ண குழந்ல்தயநா்கப 
பிறைக்குமப்நாது.

 அந்்தக் குடிலசயில் ்தநான் எத்தலை மயநாை அலமதி...

 ரநாமநாயிக்கு ஏற்கைபவ இரணடு ய்ண குழந்ல்த்கள் அவ்தரிதது, 
அவள் வீட்டுத ்தரிததிரதல்தப ்ஙகுப்நாட்டுக் ய்கநாணடிருந்்தை.

 அவளுலடய ்கணவன் ்கருபல்யநா, விவசநாயிக் கூலி, 
மலழய்யது, ்கணமநாய்கள் நிலறைந்்தநால், வருஷததில் மூன்று அல்ைது 
்நான்கு மநா்தங்கள், பவ்ளநாணலம பவலை்கள் கிலடக்கும. உழவு, 
்நாறறுப்நாவு்தல், ் டவு, ்கல்ளயயடுபபு, அறுவலட என்று, மலைவிபயநாடு 
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சுறறுபபுறைக் கிரநாமங்களுக்ய்கல்ைநாம ் டந்து ப்நாய பவலை்நார்ப்நார்்கள். 
கிலடக்கும கூலிலயக் ய்கநாணடு  வந்து, குடிலசயிபை பசமிதது 
லவதது, அவவபப்நாது கிலடக்கும ‘யமயக்்கநாட்டு’ பவலை்கல்ளயும 
்நார்தது, ஓர் ஆணடுக் ்கநாைதல்த  அலரவயிறறுக் ்கஞ்சிபயநாடு, 
ஜீவபைநா்நாயம ்டததுகின்றை குடும்ம அது...

 அந்்த வட்டநாரததில், ய்ண குழந்ல்த பிறைந்து விட்டநால், அந்்த 
வீடு இழவு வீடு்தநான். பசநா்கததில் மட்டுமல்ை - உணலமயிபை, அது 
‘இழவு வீடு’ ஆகிவிடும!

 ்கள்ளிப்நால், ்கருக்்கநாய, ய்ல் என்று ஏ்தநாவது ய்கநாடுதது, 
்தநாயமநார்்கப்ள ஒன்று கூடி சிசுலவக் ய்கநான்று புல்தததுவிடுவநார்்கள்.. 
‘அப்நாடநா! ஒரு ய்நாட்டசசி, ்கஸ்டப்டநாம, ்கலர பசர்ததுட்படநாம...’ 
என்றை மைநிலறைபவநாடு மகிழசசியலடயும அந்்த கிரநாமம.
 அப்டிப்ட்ட இழவு சம்வம, ரநாமநாயி வீட்டிபை ஏற்கைபவ 
இரணடு ்தடலவ ஏற்ட இருந்்தது. ல்கயும ்கள்ளிப்நாலுமநா்கச சுறறி 
நின்றை ய்ண்களிடம ய்கஞ்சி, அழுது இரணடு ய்ணகுழந்ல்த்கல்ளயும 
புல்த குழி்களிலிருந்து மீட்டு விட்டநாள்.
 “ஆத்தநா!... ய்ணடு்க்ளநா! எப்டியநாசசம இந்்தப புள்ல்ளலய 
்நான் வ்ளர்ததுக் ்கநாப்நாததிடபறைன். ஆத்தநா! ய்த்த வயிறு துடிக்கு, 
்கள்ளிப்நால் குடுக்்க மைசு ப்கக்்கபை!... இந்்தப புள்ல்ளலய விட்டுடுங்க... 
என்று உறைவிைர்்களிடம ்கணணீர் மல்்கக் ்க்தறிக் ்க்தறி, இரணடு 
ம்கள்்கல்ளயும சநாவிலிருந்து ்கநாப்நாறறி விட்டநாள்.
 இபப்நாது மூன்றைநாவது ய்ண குழந்ல்த!
 அந்்தக் கிரநாமததுக்கு அடிக்்கடி வந்து யசல்லும ‘பேவநா’ 
என்னுமய்தநாணடு நிறுவைததின் ப்கநாவிரநாஜ், ய்ணசிசுக் ய்கநாலையின் 
ய்கநாடுலமலய அவவபப்நாது உருக்்கமநா்க எடுததுச யசநால்வநார். அவர் 
ப்சலச சுவநாரஸ்யமநா்கக் ப்கட்்நார்்கள். ஆைநால், குழந்ல்த பிறைந்்த 
வீட்டில், ய்ண சிசுவின் அழுல்கக் குரல்்தநான், அவர்்கள் ய்ஞ்சுக்குள் 
்நாயந்து உலுக்குபம ்தவிர, ப்கநாவிரநாஜின் ப்சபச நிலைவுக்குள் 
எட்டிப்நார்க்்கநாது.

துலணப்நாடம துலணப்நாடம
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இயல் -  5துலணப்நாடம

 இந்்தத ்தடலவ ரநாமநாயிக்குக் குழந்ல்த பிறைந்்ததுபம, குடிலசயின் 
முன்ைநால் வந்து ஆஜரநாகி விட்டநார் அவர்.
 அவருலடய ய்தநாணடு நிறுவைததிறகு ஆணடுப்தநாறும வந்து 
நிதியு்தவி யசயயும இஙகிைநாந்து ் நாட்டுத ்தம்தி்கள் ரிசசர்டும, லிஸியும 
குழந்ல்தபப்று இல்ைநா்தவர்்கள். ஆல்கயநால் ஓர் ஏலழக் குழந்ல்தலயத 
்ததது எடுததுக்ய்கநாள்்ள விருமபுவ்தநா்க அவரிடம ய்தரிவிததிருந்்தநார்்கள்.
 ரநாமநாயியின் குதுந்ல்தலய, அந்்தத ்தம்தி்களுக்குத ்தததுக் 
ய்கநாடுக்்க ஏற்நாடு யசயய முன் வந்்தநார் ப்கநாவிரநாஜ். அல்தக் ப்கட்டதும, 
கிரநாமததுப ய்ண்களுக்கு, ்நாதி ஆசசரியம.
 “என்ை யசநால்றீ்க ்மமபுள்ல்ளலய யவள்ல்ளக்்கநாரங்க, ்ததது 
எடுததுக்கிறைநா்க்ளநா?” என்று இடஙகிய ்கண்கல்ள அ்கைப்டுததிைநாள் 
கிழவி யசல்ைநாயி.
 “்கறுபபு நிறைமைநாபை யவள்ல்ளக்்கநாரர்்களுக்குப பிடிக்்கநாதுனு 
அயயநா யசநால்லுவநா்கப்ள?” என்று ப்கட்டநாள் சி்கபபி. அவளுலடய 
்தநாத்தநா யவள்ல்ளசசநாமி, சு்தந்திரப ப்நாரநாட்டததில் ஈடு்ட்டு, ஆ்கஸ்டு 
புரட்சியில் சிலறைக்குப ப்நாயவந்்த தியநாகி.
 “அயயயபயநா...! ்ம ய்நாணணு ்கஸ்டப்டக் கூடநாதுனு்தநான், 
்கள்ளிப்நால் ய்கநாடுததுச சநா்கடிக்கிபறைநாம. இல்த யவள்ல்ளக்்கநாரங்களுக்குத 
தூக்கிக் குடுதது, அஙப்க அவங்க அல்தக் ்கஷ்டப்டுததிைநா, யநாரு 
ப்கக்கிறைது?”
 “அய்தல்ைநாம பவணடநாமயநா!... இது என்ை புதுப ்்ளக்்கம?... 
அதிலும ய்நாட்டப புள்ல்ளலய யநாரநாசசும ்ததது எடுததுக்குவநா்க்ளநா?”
 “்மம வீட்டிபை ய்நாறைந்்த புள்ல்ளலய ்நாம வ்ளக்்கணும. 
இல்பைன்ைநா ்நாபம ய்கநான்னு புல்தசசிடணும... ்மக்குப புள்ல்ள 
வ்ளர்க்்க வக்கு இல்பைஙகிறைதுக்்கநா்க, யவள்ல்ளக்்கநாரங்களுக்குக் 
குடுக்்கறை்தநா?... அய்தல்ைநாம பவணடநாம...” என்று சுறறியிருந்்தவர்்கள் 
எல்ைநாம ஆட்பச்லண ய்தரிவித்தநார்்கள். ஆைநால் ய்றறைவளுக்ப்கநா, 
்தன் சிசுலவச ய்கநால்ை மணம இல்லை. ்கண்கநாணநா்த தூரமநாயிருந்்தநாலும, 
எஙப்கயநாவது உயிபரநாபட அவளுலடய குழந்ல்த இருந்்தநாபை ப்நாதும 
என்று நிலைத்தநாள் அவள்...
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இயல் -  5
 “அடிபய ரநாமநாயி! ஊரிபை இல்ைநா்த புது வ்ளக்்கம எல்ைநாம 
உணடநாக்்கநாப்த... அபபுறைம, ய்ரியவங்க எல்ைநாம கூடி, உன்லை 
ஊலர விட்பட ்தள்ளிவசசிருவநா்க...” என்று எசசரில்க யசய்தது ஒரு 
ய்ரிசு”...
 ்கலடசியில், ப்கநாவிரநாஜின் முயறசி யவறறி ய்றறைது... ரிசசர்ட் - 
லிஸி ்தம்தி்களுக்கு, குழந்ல்தலயத ்தததுக் ய்கநாடுக்்க, சட்டபூர்வமநாை 
்டவடிக்ல்க்கள் எல்ைநாம யசயது முடித்தநார் அவர். ய்றறைவல்ளத 
்தவிர, ஊரில் எல்பைநாரும மறைந்துப்நாை அந்்தப ய்ணகுழந்ல்த்தநான், 
இபப்நாது ்ருவப ய்ணணநா்க, ய்றயறைடுத்தவர்்கல்ளப ்நார்க்்க 
இஙகிைநாந்திலிருந்து ்றைந்து வருகிறைநாள்!
 இந்்த 21 ஆணடு்களில் சூரப்ட்டியும எவவ்ளபவநா மநாறிவிட்டது!
 “அடபட! ்மம வ்ளக்்கப்டி, ்நாட்டிபயநாட ப்லரபய ப்ததிக்கு 
வசசிருக்்கநா்கப்ள, யவள்ல்ளக்்கநாரங்க!” என்றை வியபபுடனும 
ய்ருலமயுடனும, ்தங்கள் ஊரில் பிறைந்து யவள்ல்ளக்்கநாரியநாய 
வ்ளர்ந்திருக்கிறை ‘சின்ைத்தநாயி’ லயப ்நார்க்்க, ஆவபைநாடு 
்கநாததிருந்்தநார்்கள், கிரநாம மக்்கள்.
 மதுலர விமநாை நிலையததில் வந்து இறைஙகிய ரிசசர்ட், லிஸி, 
சின்ைத்தநாயி குடும்தல்த, ்கநாரில் அலழததுக் ய்கநாணடு, சூரப்ட்டிக்கு 
வந்்தநார் ப்கநாவிரநாஜ். அவர்்கள் ஊருக்குள் நுலழந்்ததும, குைலவ 
ஒலிப்நாட்டுப ்நாடி, மநாலை்கள் அணிவிதது, ரநாமநாயியின் வீட்டு 
வநாசலிபை ஆரததி எடுதது வரபவறறைநார்்கள்.
 சின்ைத்தநாயி, ய்றபறைநாலரப ்நார்த்ததும, உணர்சசி ய்நாங்க, 
“ஆத்தநா! அப்நா! ்ன்றைநா்க இருக்கிறீர்்க்ளநா? என்று குரல் ்கமம, 
்கட்டிபபிடிததுக் ்கண்கைஙகியல்தக் ்கணடு கிரநாமதது மக்்களுக்கு 
இரணடு ஆசசரியம - பிறைந்்த உடபை யவள்ல்ளக்்கநார ்நாட்டுக்குப 
ப்நாை ய்ண, எப்டி இவவ்ளவு சுத்தமநா்க ்தமிழ ப்சுகிறைநாள்? அவள் 
மட்டுமல்ை - ரிசசர்ட், லிஸி ்தம்தியரும, ்தமிழில் ப்சுகிறைநார்்கப்ள? 
மக்்களுலடய மு்கததில் ்கவிந்்த வியபல்ப புரிந்து ய்கநாணடநார் 
ப்கநாவிரநாஜ்.
 “டநாக்டர் ஜி.யூ. ப்நாபனு ஒரு ்நாதிரியநார் யரநாம் ்கநாைததுக்கு 
முன்ைநாபை, ்தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருந்்தநார். ய்தரியுமநா? திருக்குறைல்ளயும 

துலணப்நாடம துலணப்நாடம
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இயல் -  5
திருவநாச்கதல்தயும இஙகிலீஷில் யமநாழி ய்யர்தது, உை்கததிறகுத 
்தமிழின் ய்ருலமலய யவளிப்டுததிைபர, ப்நாப? என்று ப்கட்டநார் 
ப்கநாவிரநாஜ்.
 ்நாவம! அந்்தக் கிரநாமத்தநார்்களுக்கு, ப்நாப, திருக்குறைள், 
திருவநாச்கம என்்ய்தல்ைநாம ய்தரியுமநா? அவர்்கள் பமலும விழிபிதுஙகி 
நின்று ய்கநாணடிருந்்தநார்்கள்.
 ்தன் ்கல்ைலறையில் “ஜி.யூப்நாப - ஒரு ்தமிழ மநாணவன்’னு எழு்தச 
யசநான்ைநாபர, அந்்த ப்நாப ்ரம்லரயில் வந்்தவர்்கள் ்தநான் இந்்த 
ரிசசர்ட் ேநார் குடும்ம”... என்று அறிமு்கப்டுததிைநார் ப்கநாவிரநாஜ்.
 “யநா... சிறுவயதிலிருந்ப்த ்தமிலழயும ்கறறுக் ய்கநாள்வது எங்கள் 
குடும்ப ்ழக்்கம.. யநாரநாவது ்தமிழர்்கல்ளக் ்கணடநால் அவர்்கப்ளநாடு 
்தமிழிபைபய ப்சி சந்ப்தநாஷப்டுபவநாம...” என்று ஆபமநாதித்தநார் 
ரிசசர்ட்.
 “சின்ைத்தநாயியின் குழந்ல்தப ்ருவததிலிருந்ப்த, உங்கல்ளப 
்றறிச யசநால்லிபய வ்ளர்தப்தநாம. இபப்நாது, அவள் உங்கல்ளயயல்ைநாம 
்நார்க்்க பவணடும என்று ஆலசப்ட்டநாள் அ்தற்கநா்கத்தநான் அவல்ள 
அலழததுக் ய்கநாணடு வந்ப்தநாம உங்கல்ளப ்நார்த்ததில் அவளுக்கு 
மட்டுமல்ை...  எங்களுக்கும சந்ப்தநாஷம!” என்று சிவந்்த மு்கயமல்ைநாம 
சிரிபபுப ய்நாஙகி மைரச யசநான்ைநாள் லிஸி.
 அன்லறைக்கு என்று அரிசிச பசநாறு வடிதது, குழமபு,்கநாய்கறி்கள், 
ரேம, ்நாயசம,  லவததுப ்ரிமநாறிைநாள் ரநாமநாயி. இரு்தய்தநாரு 
ஆணடு்களுக்குப பிறைகு, ்தன் வயிறறில் பிறைந்்த ம்களுக்கு உணவூட்டி 
மகிழந்்தநாள் அந்்தத ்தநாய.
 யவள்ல்ளக்்கநாரக் குடும்ம இஙகிைநாந்திலிருந்து வந்து அஙப்க 
்தஙகியிருக்கும யசயதி, யவளியில் ் ரவி, ் ததிரிக்ல்கக்்கநாரர்்கள் ப்ட்டி 
்கநாண வந்து விட்டநார்்கள்.
 “்நான் பிறைந்்த புனி்த பூமிலய மீணடும ்தரிசிப்தில் மி்கவும 
மகிழசசியலடகிபறைன். ஆைநாலும என் ய்றபறைநார், இன்னும 
வறுலமயிபை வநாடுவல்தத்தநான், என்ைநால் ்தநாஙகிக் ய்கநாள்்ள 
முடியவில்லை. இந்்த மணணில், எபப்நாது ய்நான் வில்ளயும என்று 

துலணப்நாடம
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இயல் -  5
ஆ்தங்கப்டுகிபறைன்.” என்று ்கண்களில் நீர் மல்்கக் கூறி அழு்தநாள் 
சின்ைத்தநாயி.
 கிரநாமததில் எல்பைநாருலடய வீடு்களுக்கும யசன்று, ்நார்தது 
அவர்்கள் அன்புடன் ்தந்்த கூழ, ்கஞ்சி, ் நாை்கம, ் ைஙகிழஙகு, ப்தனீர், 
பசநா்ளக்்கதிர், ் ைம நுஙகு்கல்ள மகிழசசியுடன் வநாஙகிச சநாபபிட்டநார்்கள் 
யவள்ல்ளக்்கநாரத ்தம்தி்களும ம்களும.
மூன்று ்நாட்்கள் ்கழிதது, ய்ஞ்சம ்கைஙகி வருந்்தப.....பிரியநாவிலட 
ய்றறுப புறைப்ட்டநாள் சின்ைத்தநாயி. ரநாமநாயியும ்கருபல்யநாவும 
்கணணீர்ப ் டைம விழி்கல்ள முட்டிதய்தறிக்்கப ய்றறை ம்கல்ள அனுபபி 
லவத்தநார்்கள்.
 மதுலர விமநாை நிலையததிறகு வந்்ததும. ரிசசர்டும லிஸியும 
ப்கநாவிரநாலஜத ்தனிபய அலழததுக் ய்கநாணடுப்நாயப ப்சிைநார்்கள்.
 “மிஸ்டர் ப்கநாவிரநாஜ்! என் ம்களின் குடும்ததின் வறுலமலயப 
்நார்க்்க எங்களுக்கு வருத்தமநா யிருக்கிறைது. இவவ்ளவு ஏழலமயிலும 
எந்்த எதிர்்நார்பபும இல்ைநாமல் அவர்்கள் எங்களிடம ்கட்டிய அன்ல் 
எங்க்ளநால் மறைக்்க முடியநாது” என்று ......உ்ளபபூர்வமநா்கக் குரல் 
்தழு்தழுக்்கச யசநான்ைநாள் லிஸி.
 “யநா.... மிஸ்டர் ப்கநாவிரநாஜ்! ய்றறை ்தநாயும ்தந்ல்தயும இவவ்ளவு 
வறுலமயில்  வநாடிக் ய்கநாணடிருப்்தநால், அவர்்களுக்கு ்நாம 
ய்நாருளு்தவி யசயபவநாம என்று எங்களிடம ஒரு வநார்தல்த கூட 
சின்ைத்தநாயி யசநால்ைவில்லை. அது எங்கள் மைதல்த உருக்கிவிட்டது. 
எங்கள் அனுமதி இல்ைநாமபை அவ்ளநால் அவர்்களுக்குப ்ண உ்தவி 
யசயயமுடியும. ஆைநாலும அவள், அப்டி எங்கல்ளச மீறிச 
யசயயவில்லை. உணலமயில் இந்்த மணணின் ம்க்ளது உத்தமப 
்ணல்ப ்நார்தது ்நான் யரநாம்ப ய்ருலமப்டுகிபறைன். எஸ் வீ ஆர் 
ரியலி பரவுடு ஆஃப ைநாவிங ........  அஸ் அவர் டநாட்டர்!” என்று 
ய்ருமி்தம ய்நாஙகும குரலில் யசநால்லி மகிழந்்தநார் ்தந்ல்த.
 அந்்தத ்தம்தியரின் உணர்வு ்கமழும ப்சசு, ப்கநாவிரநாஜின் 
மைததிறகுள் ஆழந்்த சிலிர்பல்ப ்ரபபியது .....ல்கபல்யிலிருந்து 
ப்நாட்டுக் ்கறலறை்கல்ள எடுதது அவரிடம ்கநாட்டிைநார் ரிசசர்ட்.

துலணப்நாடம துலணப்நாடம
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இயல் -  5
 “மிஸ்டர் ப்கநாவிரநாஜ்! இந்்தப ்ணம - இந்திய ரூ்நாயில் சுமநார் 
இரணடு ைட்சம இருக்கும - இல்த ரநாமநாயிடம ய்கநாடுங்கள் அவர்்களுக்கு 
உ்தவியநா்க இருக்கும” என்று ய்கநாடுதது விட்டுப புறைப்ட்டநார் அவர்.
 அவர்்கள் இஙகிைநாந்து ப்நாயச பசர்ந்்த ப்நாப்த, ப்கநாவிரநாஜிடமிருந்து 
்கடி்தமும வந்து பசர்ந்்தது.
 “மிஸ்டர் ரிசசர்ட்! நீங்கள் ்ணம ய்கநாடுத்தனுபபியல்த 
ரநாமநாயிடமும ்கருபல்யநாவிடமும யசநான்பைன். அவர்்கள் அல்த 
வநாஙகிக் ய்கநாள்்ள மறுதது விட்டநார்்கள். ்நாங்கள் குழந்ல்தலயக் 
ய்கநாடுத்தது ்ணததிற்கநா்க அல்ை. எங்களிடம குழந்ல்தச யசல்வம 
இருந்்த்தநால் அவர்்களுக்குத ்தநாைம ய்கநாடுதப்தநாம. விலைக்குக் 
ய்கநாடுக்்கவில்லை என்று யசநால்லிவிட்டநார்்கள். ்ணதல்த இததுடன் 
திருபபியனுபபியிருக்கிபறைன்.” என்று எழுதியிருந்்தநார் ப்கநாவிரநாஜ்.
 அல்தப ்நார்ததுத தில்கதது நின்றைநார்்கள் யவள்ல்ளக்்கநாரத 
்தம்தி்கள்.
 “ஓ! தீஸ் டமிலியன்ஸ் -  கிபரட்டர் ப்தன் ்த கிபரட்டஸ்ட் 
பீபபிள்!அந்்த மணணிபை்தநான் திருக்குறைளும திருவநாச்கமும 
சின்ைத்தநாயும பிறைக்்க முடியும லிஸி!” என்று மலைவியிடம ய்ஞ்சம 
ய்கிழச யசநான்ை ரிசசர்டின் நீை விழி்களில், ்கணணீர் யவள்ளிய 
துளியநாயப ்்ள்்ளத்தது.

பயிறசி

1.  மண - சிறு்கல்தயின் ்கருபய்நாருளும சுலவயும குன்றைநாமல் சுருக்கி 
வலர்க

2.  இக்்கல்தயிலைச ‘சின்ைத்தநாயி’ கூறுவ்தநா்க மநாறறி எழுது்க
3.  மண - இக்்கல்த மநாந்்தர்்களுள் நும மைங்கவர் மநாந்்தர் ஒருவர் 

குறிதது விரிவநா்க எழுது்க.

துலணப்நாடம
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இயல் -  5

அறிந்து ப்காள்க

வீரமநாமுனிவர் கூறும 96 வல்கச சிறறிைக்கியங்கள்

1. ச்த்கம
2. பிள்ல்ளத்தமிழ
3. ்ரணி
4. ்கைம்்கம
5. அ்கபய்நாருள் ப்கநாலவ
6. ஐந்திலணச யசயயுள்
7. வருக்்கக் ப்கநாலவ
8. முமமணிக்ப்கநாலவ
9. அங்கமநாலை
10. அட்ட மங்கைம
11. அநுரநா்கமநாலை
12. இரட்லடமணி மநாலை
13. இலணமணிமநாலை
14. ்வமணி மநாலை
15. ்நான்மணி மலை
16. ்நாமமநாலை
17. ்ைசந்்த மநாலை
18. ்கைம்்கமநாலை
19. மணிமநாலை
20. பு்கழசசி மநாலை
21. ய்ருமகிழசசிமநாலை
22. வருத்தமநாலை
23. யமயகீர்ததி மநாலை
24. ்கநாபபுமநாலை

25. பவனில்மநாலை
26. வசந்்த மநாலை
27. ்தநாரல்க மநாலை
28. உற்வ மநாலை
29. ்தநாலைமநாலை
30. முமமணிமநாலை
31. ்தணட்க மநாலை
32. வீரயவட்சிமநாலை
33. யவறறிக்்கரந்ல்த மஞ்சரி
34. ப்நார்க்ய்கழு வஞ்சி
35. வரைநாறறு வஞ்சி
36. யசருக்்க்ள மநாலை
37. ்கநாஞ்சி மநாலை
38. ய்நாசசி மநாலை
39. உழிலஞமநாலை
40 துமல் மநாலை
41. வநால்கமநாலை
42. வப்தநாரணமஞ்சரி
43. எணயசயயுள்
44. ய்தநால்கநிலைச யசயயுள்
45. ஒலியல் அந்்தநாதி
46. ்திறறைந்்தநாதி
47. நூறறைந்்தநாதி
48. உைநா

யமநாழிப்யிறசியமநாழிப்யிறசி
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இயல் -  5

49 உைநாமடல்
50 வ்ளமடல்
51 ஒரு்நா ஒரு்ஃது
52. இரு்நா இரு்ஃது
53. ஆறறுப்லட
54 ்கண்லட நிலை
55. துயியைலட நிலை
56. ய்யரின்னிலச
57. ஊரின்னிலச
58. ய்யர் ப்ரிலச
59. ஊர் ப்ரிலச
60 ஊர் யவண்நா
61. வி்ளக்்க நிலை
62. பிறைநிலை
63. ்கலடநிலை
64. ல்கயறுநிலை
65. ்தசநாங்கப்தது
66. ்தசநாங்கத ்தயல்
67. அரசன் விருத்தம
68. ்யைப்தது
69. ்பயநா்தரப ்தது
70. ்நா்தநாதி ப்கசம
71. ப்கசநாதி ்நா்தம
72. அைங்கநாரப ்ஞ்ச்கம

73. ல்கக்கில்ள
74. மங்கை வள்ல்ள
75. தூது
76. ்நாற்து
77. குழம்கன்
78. ்தநாணட்கம
79. ்தி்கம
80. ச்த்கம
81. யசவியறிவுறூஉ
82. வநாயுலறை வநாழதது
83. புறைநிலை வநாழதது
84. ்வனிக்்கநா்தல்
85. குறைததிப்நாட்டு
86. உழததிப்நாட்டு
87. ஊசல்
88. எழுகூறறிருக்ல்க
89. ்கடில்க யவண்நா
90. சின்ைபபூ
91. விருத்த விைக்்கணம
92. முது்கநாஞ்சி
93. இயன்யமநாழி வநாழதது
94. ய்ருமங்கைம
95. ய்ருங்கநாபபியம
96. சிறு்கநாபபியம

(சதுர்கரநாதியுள் வீரமநாமுனிவர் குறிபபிடும 96 வல்க் 
சிற்றிைககியங்்கள் இலவ. இவறறுள் கூறைப்டநா்த சிைவறலறை 

இைக்்கண நூல்்கள் குறிபபிடுகின்றைை.)

யமநாழிப்யிறசி
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வழிபாட்டுப் பாடல்்கள

1. வதவாரம்

இ்டரினும் ெளரினும் எனேதுஉறு ்நாய்
யொ்டரினும் உனேகைைல் யொழுது எழு்ென
கை்டல்ெனில் அமுயொடு கைலநெ நஞ்ரெ
மி்டறில் அ்டக்கிெ ்ெதிெ்னே
இது்ொ எரே ஆளுோறு ஈெது ஒனறு எேக்கு இல்ரல்ெல்
அது்ொ உனேது இனனேருள் ஆெடுதுரறே அை்னே!
       - திருஞதானசம்பந்ர்

அருஞசெபாற்ச்பாருள்
 இடர்  - துன்்ம;  
 ்த்ளரினும  - ்த்ளர்சசியலடந்்தநாலும;
 உறுப்நாய  - ்லழயவிலை்கள்;
 ்கழல்  - திருவடி;
 ்ஞ்சு  - விஷம;
 மிடறு  - ்கணடம
 ஈவது  - ய்கநாடுப்து
 ஆவடுதுலறை - திருவநாவடுதுலறை என்னும சிவத்தைம;
 அரபை  - சிவய்ருமநாபை

்பாைலின் ச்பாருள்
 துன்்ம வந்்தநாலும ்த்ளர்சசி வந்்தநாலும, என் ்லழய விலை்கள் 
ய்தநாடர்ந்்தநாலும, யநான் உன்திருவடி்கல்ளபய வணஙகுபவன். 
திரு்நாற்கடலில் இருந்து அமு்தம வந்்தது விஷமும வந்்தது. அவறறுள், 

பெய்யுள்
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விஷதல்த உணடு, ்கணடததில் அடக்கிய இலறைவபை! எமலம 
ஆளுமவி்தம இது்தநாபைநா? எமக்குக் ய்கநாடுப்்தறகு ஒன்றும 
இல்லையநா? அப்டியநாைநால், எைக்கு அருள்்கநாட்டும வி்தம 
இது்தநாபைநா? திருஆவடுதுலறையில் எழுந்்தருளியுள்்ள சிவய்ருமநாபை! 
உன்லைபய வணஙகுபவன் என்று திருஞநாைசம்ந்்தர், சிவய்ருமநாலை 
வணஙகி வழி்டுகிறைநார்.

நூற்குறிபபு
 இப்நாடல், திருஞநாைசம்ந்்தர் ் நாடிய ப்தவநாரப்நாடல். ‘ப்தவநாரம’ 
என்்து ப்த + வநாரம எைபபிரிந்து நின்று, ய்தயவப்நாமநாலை என்றை 
ய்நாருள் ்தரும.
 திருஞநாைசம்ந்்தர், திரு்நாவுக்்கரசர், சுந்்தரர் ஆகிய மூவரும, 
சிவய்ருமநான் மீது ்நாடிய ்நாடல்்கள் ப்தவநாரம எைப்டும.

ஆசிரியரகுறிபபு
 திருஞநாைசம்ந்்தர், ்தஞ்லச மநாவட்டததிலுள்்ள சீர்்கநாழி என்னும 
ஊரில் பிறைந்்தவர். ்தந்ல்தயநார் - சிவ்நா்தஇரு்தயர்; ்தநாயநார் - ்்கவதி 
அமலமயநார். மூன்று வயதிபைபய சிவன் அருள் ய்றறைவர்; ப்தவநாரப 
்நாடல்்கல்ளப ்நாடத ய்தநாடஙகிைநார். இவர் ஞநாைக் குழந்ல்த. சிவன் 
அரு்ளநால் ்ை அறபு்தங்கல்ளச யசய்தவர். ‘்நாளும இன்னிலசயநால் 
்தமிழ ்ரபபும ஞநாைசம்ந்்தர்’ எைப பு்கழப்டு்வர். இவர்்கநாைம 
7 ஆம நூறறைநாணடு.

 பயிறசி
I பபாருள எழுது்க
 அரன் -
 இடர் - 
 மிடறு -
 ்கழல் -
 ஈவது - 
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II கீழக்கபாணும் வினபாக்களுககு விரை எழுது்க.
 1) ப்தவநாரம - சிறுகுறிபபு எழுது்க.
 2) திருஞநாைசம்ந்்தர் - சிறுகுறிபபு எழுது்க.
 3) எந்்த ஊரில் எழுந்்தருளிய சிவலை, ஞநாைசம்ந்்தர் ் நாடுகிறைநார்?
 4) திருஞநாைசம்ந்்தர் சிவய்ருமநாலை எவவநாறு வழி்டுகிறைநார்?

III இப்பாைரல �னப்பாைம் செய்து எழுது்க  
Iv திருஞபானெம்்்நேர ்பாடிய த�லும் எர்வதயனும் இைணடு 
்பாைல்்கரைக த்கட்டு அறி்க.

2) திருவாெ்கம்

அம்ரே்ெ அபபா ஒபபிலா ேணி்ெ
 அனபினில் விரளநெ ஆைமு்ெ
யபாய்ரே்ெ யபருக்கிப யபாழுதிரனேச் சுருக்கும்
 புழுத்ெரலப புரலெ்னேன ெனேக்குச்
யெம்ரே்ெ ஆெ சிெபெம் அளித்ெ
 யெல்ெ்ே சிெயபரு ோ்னே
இம்ரே்ெ உனரனேச் சிக்யகைனேப பிடித்்ென
 எங்குஎழுநது அருளுெது இனி்ெ?

     - மதாணிககவதாசகர்

அருஞசெபாற்ச்பாருள்
 ஒபபிைநா  - (ஒபபு+இைநா) உவலம 

கூறைஇயைநா்த 
 மணிபய  - மணிப்நான்று சிறைப்நா்க 

ஒளிர்்வபை

பெய்யுள்
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 ஆரமுப்த  - (ஆர்+அமுப்த) நிலறைந்்த 
அமு்தம ப்நான்றைவபை

 ய்நாயலம  - ய்நாயயநாை வநாழக்ல்க
 ய்நாழுது  - ்கநாைம;
 சுருக்கும  - குலறைக்கும(வீணநாக்கும)
 புழுத்தலைபபுலையபைன்  - இழிந்்த பிறைபபிைன்
 யசமலம  - சிறைந்்த
 சிவ்்தம  - சிவைருள்
 இமலம  - இபபிறைவி
 சிக்ய்கை  - உறுதியநா்க
 எழுந்்தருளுவது  - (என்லைவிட்டு) நீவிர் 

எஙகுசயசன்று விட முடியும
்பாைலின் ச்பாருள்
 எல்ைநா உயிர்்களுக்கும ்தநாய ப்நான்றைவபை! ்தந்ல்தயநா்கவும 
இருப்வபை! உவலமகூறை முடியநா்த மணிபய! அன்புக் ்கடலில் 
வில்ளந்்த சிறைந்்த அமு்தபம ்நான் ய்நாயயநாை இந்்த உை்க 
வநாழக்ல்கலயப ய்ருக்குகிபறைன்;  யமயயநாை வநாழக்ல்கப ய்நாழுதிலைச 
சுருக்குகிபறைன். இழிவநாை பிறைவியைநாகிய எைக்கு (சிவைருல்ள) உன் 
அருல்ள வழஙகிய யசல்வபம! சிவய்ருமநாபை! இபபிறைவிபைபய 
்நான், உன்லை, உறுதியநா்கப பிடிததுக் ய்கநாணபடன்; இனிபமல், நீ 
என்லை விட்டு எஙகுபப்நாவநாய? (என்லை, உன்ைநால் விட்டுவிட 
முடியநாது) என்று மநாணிக்்கவநாச்கர், சிவய்ருமநான் மீது ்தமக்குள்்ள 
்றறிலை யவளிபடுததுகிறைநார்.

நூல்குறிபபு

 இப்நாடல் மநாணிக்்கவநாச்கர் இயறறிய திருவநாச்கம என்னும 
நூலில் உள்்ளது.

 சிவய்ருமநான்மீது, மநாணிக்்கவநாச்கர் உள்்ளம உரு்கப்நாடியது 
திருவநாச்கம. “திருவநாச்கததிறகு உரு்கநார், ஒரு வநாச்கததிறகும உரு்கநார்” 
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என்்து முதுயமநாழி. ஐபரநாபபியத ்தமிழறிஞர் ஜி.யு.ப்நாப 
திருவநாச்கததிலை ஆஙகிைததில் யமநாழி ய்யர்ததுள்்ளநார்.

ஆசிரியர குறிபபு
 திருவநாச்கதல்த இயறறியவர் மநாணிக்்கவநாச்கர் 
இவர், மதுலரக்குப ்க்்கததிலுள்்ள, ‘திருவநா்தவூர்’ 
என்றை ஊரில் பிறைந்்தவர் ‘திருவநா்தவூரர்’ என்றும 
அலழக்்கப்டுகிறைநார். ்கநாைம 4ஆம நூறறைநாணடு.

 மநாணிக்்கவநாச்கர், ்நாணடிய மன்ைன், 
அரிமர்த்தை ்நாணடியன் என்்வரிடம மு்தல் 
அலமசசரநா்கப ்ணியநாறறியவர். “ய்தன்ைவன் 
பிரமரநாயன்” என்னும ் ட்டம ய்றறைவர். சிவய்ருமநான், 
மநாணிக்்க வநாச்கருக்்கநா்கபவ, மதுலரயில் ்நான்கு 
திருவில்ளயநாடல்்கல்ளச யசய்தநார்.

 ‘அழு்தநால் உன்லைப ய்றைைநாபம” என்்தும, 
‘அவன் அரு்ளநாபை அவன் ்தநாள் வணஙகி’ என்்தும 
மநாணிக்்கவநாச்கரின் சிறைப்நாை ்கருதது்க்ளநாகும.

 திருவநாச்கம, திருக்ப்கநாலவயநார், திருயவம்நாலவ  ஆகியலவ 
மநாணிக்்கவநாச்கர் இயறறிய திருப்நாடல்்கள்.

பயிறசி

I.  1) ச்பாருள் எழுது்க
 1. ஒபபிைநா -
 2. யசமலம -
 3. புழுத்தலை -
 4. இமலம -

பெய்யுள்
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2) பிரித்து எழுது்க
 1.  1. ஒபபிைநா -
   2. ஆரமுப்த -
   3. எஙய்கழுந்்தருளுவது -

II. குறிபபு எழுது்க
 1.  1. திருவநாச்கம
   2. மநாணிக்்க வநாச்கர்
 2. மநாணிக்்கவநாச்கர் எந்்த ்நாட்டு மு்தைலமசசரநா்க 

இருந்்தவர்?
 3. மநாணிக்்கவநாச்கரின் சிறைப்நாை ்கருதது்கள் என்று 

கூறைப்டு்லவ யநாலவ?
 4. மநாணிக்்கவநாச்கர், சிவய்ருமநான் மீதுள்்ள ்றறிலை 

எவவநாறு யவளிப்டுததுகிறைநார்?

III �பாணிக்க்வபாெ்கருக்கபா்க இரை்வன் நி்கழத்திய 
திருவிரையபாைல்்கரைக த்கட்ைறி்நது எழுது்க.

3. திருவருட்பா

 யபற்றே ொய்ெரனே ேகைேறேநொலும்
  பிள்ரளரெப யபறும் ொய்ேறேநொலும்
 உற்றே ்ெகைத்ரெ உயிர்ேறேந ொலும்
  உயிரை ்ேவிெ உ்டல்ேறேந ொலும்
 கைற்றே யநஞ்ெகைம் கைரலேறேந ொலும்
  கைணகைள் நினறு இரேபபது ேறேநொலும்
 நற்றேெத்ெெர் உள்ளிருநது ஓங்கும்
  நேச்சிொ ெத்ரெ நானேறே ்ெ்னே!     

      - இரதாமலிஙக அடிகள்



98                           தென்னாப்பிரிக்கத் ெமிழப்்னாடநூல்

இயல் -  6
அருஞசெபாற்ச்பாருள்
ம்க - குழந்ல்த ப்த்கம - உடல்;
பமவிய - ்தழுவிய ய்ஞ்ச்கம - உள்்ளம
்கலை - ்கறறை்கல்வி  இலமப்து - இலம்கள் அலசவது
உள்ளிருந்து - உள்்ளததில் ஓஙகும - நிலைய்றறு இருக்கும
்றறைவத்தவர் - (்ல்+ ்தவத்தவர்) சிறைந்்த ்தவமுனிவர்்கள்
 
்பாைலின் ச்பாருள்
 ய்றறுவ்ளர்த்த்தநாலயக் குழந்ல்த மறைந்்தநாலும, ய்றறை 
பிள்ல்ளலயத ்தநாய மறைந்்தநாலும, இந் உடமல் உயிர் மறைந்்தநாலும 
உயிர் உடமல் மறைந்்தநாலும, ்டித்தலவ யநாவும மறைந்து ப்நாைநாலும, 
்கணஇலம்கள் இலமப்ல்த மறைந்்தநாலும, ்தவமுனிவர்்களின் உள்்ளததில் 
நிலைய்றறு இருக்கின்றை ‘்மசசிவநாய’ என்னும மந்திரதல்த ்நான் 
மறைக்்கபவமநாட்படன்” எை இரநாமலிங்க அடி்கள் சிவய்ருமநான் மீதும 
அவருலடய ்மசசிவநாய மந்திரததின் மீதும ்தமக்குள்்ள உறுதியநாை 
்க்திலய யவளிப்டுததுகிறைநார்.

நூல்குறிபபு
 திரு + அருள் + ்நா = திருவருட்்நா என்்து, “இலறைவன் 
திருவருல்ளப ய்றுவ்தற்கநா்கப ்நாடிய ்நாடல்” என்றும, “இலறைவன் 
திருவரு்ளநால் ் நாடபய்றறை ் நாடல்” என்றும ய்நாருள் ்தரும. திருவருட்்நா, 
ஏறைத்தநாழ 6000 ்நாடல்்கல்ளக் ய்கநாணடது.

ஆசிரியர குறிபபு
 ‘திருவருட்்நா’லவ இயறறியவர் 
இரநாமலிங்க அடி்கள்.
 இவர் ‘திருவருட்பிர்கநாச வள்்ளைநார்’ 
என்றும ப்நாறறைப்டுகிறைநார். இவர், பிறைந்்தஊர், 
சி்தம்ரததிறகுப ்க்்கததிலுள்்ள மருதூர்.
 ய்றபறைநார்-இரநாலமயநாபபிள்ல்ள; - 
சின்ைமலமயநார்

பெய்யுள்
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இயல் -  6பெய்யுள்

 இவர் சமரச சன்மநார்க்்க ய்றிலயத ப்தநாறறுவிததுப ்ரபபியவர்.
 வள்்ளைநார், “வநாடிய்யிலரக் ்கணடப்நாய்தல்ைநாம வநாடிய” 
அரு்ளநா்ளர்.
 ஜீவ்கநாருணய ஒழுக்்கம, மனுமுலறை்கணட வநாச்கம என்்ை 
இவரியறறிய உலர்லட நூல்்கள். வள்்ளைநார் ்கநாைம, கி.பி 1823 மு்தல் 
1874 முடியவநாகும.

பயிறசி

I ச்பாருள் எழுது்க
 ம்க -
 ப்த்கம -
 பமவிய
 ஓஙகும -

II கீழக்கபாணும் வினபாக்களுககு விரை எழுது்க.
 1) திருவருட்்நா - இ்தன், இரணடு ய்நாருள்்கல்ள எழுது்க.
 2) இரநாமலிங்க அடி்கள் எழுதிய உலர்லட நூல்்கள் எலவ?
 3) வள்்ளைநார், ப்தநாறறுவித்த ய்றியநாது?

III விரை எழுது்க
 1) ்மசசிவநாய மந்திரததில், ்தமக்குள்்ள உறுதிலய இரநாமலிங்க 

அடி்கள் எவவநாறு யவளிப்டுததுகிறைநார்?
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இயல் -  6
இளஙவ்காவடி்கள
(இைக்கிய ்நாட்கம)

இடம்		 :	 ்்ரியாறைஙகறர.
உறுப்பினைரகள		 :	 (்ெர�னனைன	மெஙகுட்டுவன,	இளங்காவடிகள,	

சீத்�றலச்	ொத்�னைார,	�றலவாழ்	�ககள.
சூழ்நிறல		 :	 ்ெர�னனைன	 மெஙகுட்டுவன,	 �றலவளம்	

காணச்	மெனைான.	அஙகுப்	் ்ரியாறைஙகறரயில்	
அ�ரநதிருந�ான.	�னனைனுடன,	இளங்காவடி	
களும்,	் ாண்டிய	நாட்டுப்	புலவர	ொத்�னைாரும்	
இருந�னைர.	 அப்ம்ாழுது	 �றலவாழ்	 �ககள	
�னனைறனைக	காண	வருகினைனைர.

மலைவநாழ மக்்கள் : வநாழ்க! வநாழ்க! மன்ைர் வநாழ்க!
மறறும சிைர்  : இமயவரம்னின் யசல்வங்கப்ள வநாழ்க! 

இ்ளஙப்கநாவடி்கப்ள! வநாழ்க!
யசஙகுட்டுவன்  : மலைவநாழ மக்்கப்ள! நீவிர் வநாழ்க! குலறைபயதும 

உணடநா?
மலைவநாழ மக்்கள்
்தலைவன்  : ்தங்கள் ஆட்சியில் குலறைபயதும இல்லை, 

மன்ைவநா! இஙகுப புதுலமயநாை ஒரு ்கநாட்சிலயக் 
்கணபடநாம. அ்தலைத ்தங்களிடம கூறை 
விருமபுகிபறைநாம.

யசஙகுட்டுவன்  : புதுலமயநாை ்கநாட்சியநா? என்ை அது?
ம.்தலைவன்  : மன்ைர் ய்ருமநாபை! மலைச சநாரலில் பவஙல்க 

மரத்தடியில் ஒரு ய்ண நின்று ய்கநாணடிருந்்தநாள். 
அவள் ய்தயவப ய்ண ப்நான்றிருந்்தநாள். 

உலரநலட
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இயல் -  6உலரநலட

வநாைததிலிருந்து ஒரு ப்தர் வந்்தது. அதிலிருந்து 
ஒருவன் இறைஙகி வந்்தநான். அவன் அபய்ணலண 
அலழததுக் ய்கநாணடு அப்த ப்தரில் வநான் 
வழிபய யசன்றுவிட்டநான். இது ப்நான்றை ஒரு 
்கநாட்சிலய இ்தறகு முன் ்நாங்கள் ்கணணநால் 
்கணடதும இல்லை, ்கநா்தநால் ப்கட்டதும இல்லை. 
இ்தைநால் ்நாட்டுக்கு ஏப்தனும தீஙகு ஏற்டுபமநா 
எை அஞ்சிபைநாம ்தங்களிடம ய்தரிவிக்்க 
ஓபடநாடி வந்ப்தநாம! வநாழ்க! மன்ைநா!

யசங : என்பை! வியபபு! அபய்ண யநாரநா்க இருப்நாள்? 
எக்குடிலயச பசர்ந்்தவள்? எந்்த ்நாட்டவள்? 
யநார் அறிவநார்?

இ்ளஙப்கநாவடி்கள்  : யநானும அல்தப ்றறித்தநான் எணணிக் 
ய்கநாணடிருக்கிபறைன் அணணநா! அபய்ண யநாரநா்க 
இருக்்கக்கூடும? அறிய மி்கவும ஆவைநா்க 
இருக்கிறைப்த!

சநாத்தைநார்  : அரபச! அபய்ணணின் வரைநாறலறை யநாம 
அறிபவநாம!

யசங : அப்டியநா! மிக்்க மகிழசசி! மலைவநாழ மக்்கப்ள! 
நீங்கள் யசன்று வரு்க! புதுலமயநாை ்கநாட்சிலய 
எமக்குத ய்தரிவிததீர்! ்ன்று! யசன்று வரு்க!

ம.வநா.மக்்கள்  : வநாழ்க மன்ைநா! யசன்று வருகிபறைநாம!

்காட்சி - 2

உறுபபிைர்்கள்  : யசஙகுட்டுவன், இ்ளஙப்கநாவடி்கள், சநாத்தைநார்.
இ்ளஙப்கநாவடி்கள்  : (சநாத்தைநாலர ப்நாக்கி) ்நாணடிய ்நாட்டுப 

ல்ந்்தமிழப புைவபர! சநாத்தைநார் ய்ரும! 
மலைவநாழ மக்்கள் கூறிச யசன்றை ய்ணணின் 
வரைநாறலறைத ்தநாங்கள் அறிந்துள்்ள்தநா்கச 
யசநான்னீர்்கப்ள! கூறுங்கள்!
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இயல் -  6
சநாத்தைநார்  : இ்ளவரபச! அவள் பசநாழ்நாட்டுப ய்ண. ்கநாவிரிப 

பூம்ட்டிைதல்தச சநார்ந்்தவள். அவள் ய்யர் 
்கணணகி. அவள் ்கணவன் ய்யர் ப்கநாவைன். 
இ்ளம ்ருவததிபைபய திருமணம முடிதது 
லவக்்கப ய்றறை அவவிருவரும இனிப்த 
வநாழந்து வந்்தைர். ்கலை்களில் மிகுந்்த விருப்ம 
உலடயவைநாை ப்கநாவைன் மநா்தவி என்னும 
்நாட்டியப ய்ண பமல் ்நாட்டம ய்கநாணடநான். 
அவளுடபை வநாழக்ல்கயும ்டததிைநான். சிை 
்கநாைததிறகுப பிறைகு  மநா்தவிலய விட்டுப பிரிந்து 
மீணடும ்கணணகியிடபம வந்து பசர்ந்்தநான்....‘

இ்ளஙப்கநா  : அபபுறைம என்ை நி்கழந்்தது, புைவர் ய்ருமநாபை?
சநாத்தைநார் :  மநா்தவிபயநாடு வநாழந்்த ்கநாைததில் ப்கநாவைன் 

்தன் யசல்வதல்த எல்ைநாம இழந்்தநான். இழந்்த 
யசல்வதல்த மீணடும ய்றை எணணிைநான். 
மதுலர யசன்று வநாணி்கம யசயய விருமபிைநான். 
்கணணகிபயநாடு அஙகுச யசன்றைநான். ்கணணகியின் 
சிைமபு்களுள் ஒன்லறை விறறுப ்ணம 
ய்கநாணடுவருவ்தற்கநா்கக் ப்கநாவைன் மட்டும 
்கலடதய்தருவுக்குச யசன்றைநான். ்கலடதய்தருவில், 
ல்கயில் சிைமபுடன் ப்கநாவைன் யசல்வல்தக் 
்கணடைர் சிைர். அவர்்களுள் ஒருவன், ் நாணடிய 
்நாட்டு அரசியின் சிைமல்த திருடியவன். 
அவன், அரசியின் சிைமல்த திருடியவன் 
ப்கநாவைபை எை வஞ்ச்கமநா்கக் குறறைம 
சநாட்டிைநான். அரசனிடமும யசன்று கூறிைநான். 
உணலம அறியநா்த அரசன், ‘அரசியின் 
சிைமல்த திருடியவலைக் ய்கநான்று சிைமல்க் 
ய்கநாணடு வரு்க’ எைக் ்கநாவைருக்கு 
ஆலணயிட்டநான். ப்கநாவைன் ய்கநாலை 
யசயயப்ட்டநான்.

உலரநலட
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இயல் -  6
இ்ளஙப்கநா  : அந்ப்தநா! என்பை! முலறையறறை யசயல்! 

ப்கநாவைனுக்கு இப்டியநா ஒரு நிலை ஏற்ட 
பவணடும? ்கணணகி என்ை ஆைநாள் 
சநாத்தைநாபர!

சநாத்தைநார்  : ப்கநாவைன் ய்கநால்ைப்ட்ட யசயதிலயயும, 
அ்தற்கநாை ்கநாரணதல்தயும ்கணணகி அறிந்்தநாள். 
அழு்தநாள், அரறறிைநாள். துடித்தநாள், ்த்கநாது 
யசய்த மன்ைன் மீது ப்கநா்ம ய்கநாணடநாள்; 
ய்நாஙகி எழுந்்தநாள்; புயயைைப புறைப்ட்டநாள்; 
அரசலவ யசன்றைநாள். ்தன் ்கணவன் ்கள்வன் 
அல்ைன் என்்ல்த யமயபபிததுக் ்கநாட்டிைநாள். 
்தன்னுலடய ்தவறலறை உணர்ந்்த ்நாணடிய 
மன்ைன் உயிர் நீத்தநான். அரசியும உடன் உயிர் 
விட்டநாள். ்கணணகியின் சிைததீ மதுலர 
மநா்்கலர எரித்தது.

  ்கணணகிலயக் ்கணபடநார் ல்கய்தநாழு்தைர். 
்கறபுத ய்தயவம எைப ப்நாறறிைர். 
அக்்கணணகிபய இன்று மலைவநாழ மக்்கள் 
்கணடு வந்து கூறிய ய்ணணநாவநாள்! அவல்ள 
அலழததுச யசன்றைவன் ப்கநாவைபை!

யசஙகுட்டுவன்  : என்பை! ்கணணகியின் ய்ருலம! ்நாணடியனின் 
்ணபு!

இ்ளஙப்கநாவடி்கள்  : புைவர் ய்ருமநாபை! எந்்தத ்தவறும யசயயநா்த 
ப்கநாவைன் இவவநாறு ஏன் ஒரு ்ழிக்கு 
ஆ்ளநாைநான்?

சநாத்தைநார்  : அடி்கப்ள! அது, ப்கநாவைன் முறபிறைபபில் யசய்த 
தீவிலைப ்யன்!

இ்ளஙப்கநாவடி்கள்  : விலைப்யைநா! சநாத்தைநாபர! இந்்த வரைநாறு 
மி்கவும சிறைப்நா்க உள்்ளது. அரசியலில் ்தவறு 
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இயல் -  6
யசய்வர்்கல்ள அறைம ்தணடிக்கும; ்கறபுலடய 
ய்தயவப ய்ணலண உை்க மக்்கள் 
ப்நாறறுவநார்்கள்; ஒருவன் யசய்த விலைப்யன் 
அவலை விடநாது வந்து ்றறும; என்றை மூன்று 
உணலம்கல்ள உணர்ததும முலறையில் 
அலமந்துள்்ளது. அ்தைநால் இந்்த உணலம்கல்ள 
வலியுறுததிக் ப்கநாவைன் ்கணணகி வரைநாறலறை 
்நாபை ஒரு ்கநாபபியமநா்கச யசயபவன். 
அலைததுக்கும சிைமப் ்கநாரணமநா்க இருந்்த்தநால் 
இந்நூலுக்குச சிைப்தி்கநாரம என்று ய்யர் 
சூட்டுபவன்! என்ை யசநால்கிறீர், சநாத்தைநாபர!

சநாத்தைநார்  : யசநால்வ்தறகு என்ை இருக்கிறைது! இமயவரம்ன் 
ய்றறை இ்ளஙப்கநாபவ! ்றபசநாலணயநார் ஈன்றை 
்மபிபய! நீபர இக்்கணணகியின் வரைநாறலறைக் 
்கநாபபியமநா்கப ்லடக்்க முறறிலும 
்தகுதியுலடயவர்; ஏயைனில் இது முத்தமிழ 
்நாட்டுக்கும உரியது. ஆம! ்கணணகி பசநாழ 
்நாட்டிபை பிறைந்்தவள்! ்நாணடிய ்நாட்டிபை 
சிறைந்்தவள்; பசர ்நாட்டிபை மலறைந்்தவள். 
ஆ்தலின், அடி்கள் நீபர அருளு்க!

அடி்கள்  : அங்ஙைபம யசயபவன்! (யசஙகுட்டுவலை 
ப்நாக்கி) அணணநா! ்தநாங்களும என்லை வநாழததி 
அருளுங்கள்.

யசஙகுட்டுவன்  : இ்ளஙப்கநாபவ! வநாழ்க! சிைப்தி்கநாரம 
பிறைக்்கட்டும! யசந்்தமிழர் சிந்ல்தயயல்ைநாம 
சிறைக்்கட்டும! புவியரலசத துறைந்்த நீ ்கவியரசநா்க 
மைர்்க! வநாழ்க! வநாழ்க!

உலரநலட



தென்னாப்பிரிக்கத் ெமிழப்்னாடநூல்                                                               105104                           தென்னாப்பிரிக்கத் ெமிழப்்னாடநூல்

இயல் -  6

திடர
I அருஞசெபாற்ச்பாருள் அறி்க :
 குடி  -  குடும்ம, ்நாட்டம - விருப்ம,
 முதியவள்  -  வய்தநாைவள் (்நாட்டி), 
 அந்ப்தநா  -  வருத்ததல்தக் குறிக்கும யசநால்,
 அரறறிைநாள்  -  வநாயவிட்டு அழு்தநாள்,
 யமயபபிதது  -  ்தக்்க சநான்று்களுடன் உணலமலய நிலை்நாட்டி,
 ல்கய்தநாழு்தைர்  -  ல்க்கல்ளக் குவிதது வணஙகிைர்,
 புவியரசு  -  ் நாட்லட ஆளும அரசன்,
 சிந்ல்த  -  உள்்ளம,
 துறைந்்த  -  நீஙகிய,
 நீத்தநான்  - நீஙகிைநான்(விட்டநான்)

II எதிரச்செபால் அறி்க :
 வநாழ்க × வீழ்க,  குலறை × நிலறை,
 விருமபுகிபறைநாம × யவறுக்கிபறைநாம,  இறைஙகி × ஏறி,
 தீஙகு × ்ன்லம,  பிரிந்து × பசர்ந்து,
 இழந்்தநான் × ய்றறைநான்,  முதியவள் × இல்ளயவள்,
 தீவிலை × ்ல்விலை.

III செபாற்்கரைப பிரித்து அறி்க:
 இ்ளஙப்கநாவடி்கள்  - இ்ளஙப்கநா + அடி்கள்,
 அமர்ந்திருந்்தநான்  - அமர்ந்து + இருந்்தநான்,
 குலறைபயதும - குலறை + ஏதும,
 ல்ந்்தமிழ  - ்சுலம + ்தமிழ, 
 முலறையறறை  - முலறை + அறறை, 
 அரசலவ  - அரசு + அலவ,
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இயல் -  6
 முறபிறைபபு  - முன் + பிறைபபு, 
 ்கறபுலடய  - ்கறபு + உலடய,
 சிைப்தி்கநாரம  - சிைமபு + அதி்கநாரம,
 வநாழததியருளுங்கள்  - வநாழததி + அருளுங்கள்,
 யசந்்தமிழர்  - யசமலம + ்தமிழர்

IV. அ. கீழ உள்ை வினபாக்களுககு ஒரு செபாற்சைபாைரில் விரை 
எழுது்க:
 1. ப்ரியநாறறைங்கலரயில் யநார் யநார் இருந்்தைர்?
 2. மலைசசநாரலில் ்கணட ய்ணணின் வரைநாறலறைக் கூறிய 

புைவர் யநார்?
 3. ப்கநாவைன் மதுலர யசல்ைக் ்கநாரணம என்ை?
 4. இ்ளஙப்கநாவடி்களின் ்தநாய, ்தந்ல்த யநாவர்?
ஆ. கீழ உள்ை வினபாக்களுககுச் சுருக்க�பான விரை எழுது்க:
 1. மலைவநாழ மக்்கள் ்கணடுவந்து கூறிய ்கநாட்சி யநாது?
 2. ப்கநாவைன் எவவநாறு ய்கநாலை யசயயப ்ட்டநான்?
 3. ப்கநாவைன் ய்கநாலை யசயயப்ட்ட பிறைகு ்கணணகி என்ை 

யசய்தநாள்?
 4. இ்ளஙப்கநாவடி்கள், ்கணணகி வரைநாறலறை “்நாபை 

்கநாபபியமநா்கச யசயபவன்” என்று கூறைக் ்கநாரணம என்ை?
 5. சிைப்தி்கநாரம உணர்ததும மூன்று உணலம்கள் யநாலவ?
 6. யசஙகுட்டுவன் இ்ளஙப்கநாவடி்கல்ள எவவநாறு வநாழததிைநான்?

பயிறசி

I ேகு்நே செபாற்்கைபால் த்கபாடிட்ை இைங்கரை நிைபபு்க:

 1. இஙகு...................... ஒரு ்கநாட்சிலயக் ்கணபடநாம.
 2. ப்கநாவைன் மநா்தவி என்னும ்நாட்டியப ய்ண பமல் 

............... ய்கநாணடநான்.
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இயல் -  6
 3. ்தன் ்கணவன் ்கள்வன் அல்ைன் என்்ல்த ............

்கநாட்டிைநாள்.
 4. அரசியலில் ்தவறு யசய்வர்்கல்ள .............. ்தணடிக்கும.
 5. இந்நூலுக்குச ................... என்று ய்யர் சூட்டுபவன்.

II செபா்நே�பா்கச் செபாற்சைபாைர அர�த்து எழுது்க.
 1. ப்நாறறுவநார்்கள்
 2. உரியது
 3. ்தகுதியுலடயவர்
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இயல் -  6

இலக்கணம்
த்வறு்பாடு அறி்க

விலைபேகுதி விலைமுற்று பேயபர்ெம் விலைபய்ெம்  ப்தாழிற்பேயர்

1. ்டி ்டித்தநான் ்டித்தய்ண ்டிதது மகிழந்்தநாள் ்டித்தல்

2. ்டி ்டித்தநான்  ்டித்த்டி்கர் ்டிததுசயசன்றைநான் ்டித்தல்

3. ப்சு ப்சிைநான் ப்சியமநாணவன் ப்சிசசிரித்தநான் ப்சு்தல்

4. வலர வலரந்்தநார் வலரந்்தமநாணவி வலரந்து்கநாட்டிைநார் வலர்தல்

5. ஓடு ஓடிைநான் ஓடியல்யன் ஓடிக்்கல்ளத்தநான் ஓடு்தல்

6. ்நாடு ்நாடிைநாள் ்நாடியசிறுமி ்நாடி ஆடிைநாள் ்நாடு்தல்

7. உண உணடநான் உணடசிறுவன் உணடுமகிழந்்தநான் உணணல்

8. உறைஙகு உறைஙகிைநார் உறைஙகிய்தநாத்தநா உறைஙகிஎழுந்்தநார் உறைஙகு்தல்

9. வில்ளயநாடு வில்ளயநாடிைநார் வில்ளயநாடியமநாணவர் வில்ளயநாடியவன்றைநார் வில்ளயநாடு்தல்

10. ப்தடு ப்தடிைநான் ப்தடியசிறுவன் ப்தடிஓடிைநான் ப்தடு்தல்

பயிறசி

த�தல ்டித்ே்வற்ரை நிரனவில் ச்கபாணடு, த்கட்டுள்ை்டி �பாற்று்க.

 1) “்கறறைல்” - “ஆடு்தல்” - இதய்தநாழிற ய்யர்்கல்ள, 
முறறைநா்கவுமவிலையயசசமநா்கவும மநாறறு்க.

 2. “வநா” - “்தநா” - இந்்த விலைப்குதி்கல்ள, 
ய்யயரசசமநா்கவும, விலையயசசமநா்கவும, 
ய்தநாழிறய்யரநா்கவும மநாறறு்க.

 3. “மகிழந்்த அமமநா” - இபய்யயரசசததிலை முறறைநா்கவும 
ய்தநாழிறய்யரநா்கவும மநாறறு்க.

இைக்கைம்
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இயல் -  6
 4. “வீசிய ய்தன்றைல்” - இபய்யயரசசததிறகு ஏறறை 

விலைப்குதிலயயும, விலைமுறலறையும எழுது்க.

II கீழ்வரும் சேபார்கநிரலத் சேபாைர்கரை நிரனவு்டுத்திக ச்கபாள்்க

எடுத்து்காட்டு்கள்

1.  பவறறுலமதய்தநால்க  - நூல்்டிதப்தன், ்நால்்ருகிபைன், 
்கறப்கநாயில், ்தலைவலிமருந்து 
- ப்நால்வை.

2.  விலைதய்தநால்க  -  சுடுபசநாறு, ஊறு்கநாய, எழுஞநாயிறு, 
வ்ளர்மதி, யசயய்தநாழில் - 
ப்நால்வை.

3.  ்ணபுதய்தநால்க -  ல்ந்்தமிழ, மூபவந்்தர், 
வட்டக்்கல், யசந்்தநாமலர - 
ப்நால்வை.

4.  உவலமதய்தநால்க  -  முததுப்ல், ்கயற்கண, 
ப்தன்யமநாழி, மதிமு்கம - 
ப்நால்வை

5.  உமலமதய்தநால்க  -  இரவு்்கல், யவறறிலை்நாக்கு, 
இரநாமைட்சுமணன், பூரிக்கிழஙகு 
- ப்நால்வை.

6.  அன்யமநாழிதய்தநால்க  -  பூஙகுழல்வந்்தநாள், 
துடியிலடஆடிைநாள் - ப்நால்வை.

த�தல, ்டித்ேரேநிரனவு்டுத்திக கீழக்கபாணும் வினபாக்களுககு 
விரை எழுது்க.
1)  ய்தநால்கநிலைத ய்தநாடர்்கள் யமநாத்தம எத்தலை? 

அலவயநாலவ?
2)  ‘்கல்வி ்கறறைநான்’ - இது என்ை ய்தநால்க?

இைக்கைம்
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இயல் -  6
3)  சுடுபசநாறு; இன்யசநால்; ்தணணீர் - இலவ எந்ய்தந்்த 

ய்தநால்கக்குரிய எடுததுக்்கநாட்டு்கள்?
4)  ்தநாய்தந்ல்த - இதுஎன்ை ய்தநால்க?
5) ்வ்ளவநாய; ்கமைக்்கண - இந்்த எடுததுக்்கநாட்டு்கள் எந்்தத 

ய்தநால்கக்கு உரியலவ?

இைக்கைம்
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இயல் -  6

பால்வண்ணம் பிளடள
புதுலமபபித்தன்

 ்நால்வணணம பிள்ல்ள ்கயைக்டர் ஆபீஸ் 
குமநாஸ்்தநா.வநாழக்ல்கபய ்தஸ்்தநாபவஜிக் 
்கட்டு்க்ளநா்கவும அ்தன்இயக்்கபம அ்தட்டலும 
்யமுமநா்கவும அ்தன் முறறுபபுள்ளிபய 
்தறய்நாழுது 35 ரூ்நாய்கவும அவருக்கு இருந்து 
வந்்தது. அவருக்குப ் யமும அ்தைநால் ஏற்டும 
்ணிவும வநாழக்ல்கயின் சநாரம. அ்தட்டல் அ்தன் 
விதி விைக்கு.
 பிரநாணி நூல், மிரு்கங்களுக்கு, முக்கியமநா்க 
முயலுக்கு ்நான்கு ்கநால்்கள் என்று கூறுமநாம, ஆைநால் ்நால்வணணம 
பிள்ல்ளலயப ய்நாறுத்தவலர அந்்த அபூர்வப பிரநாணிக்கு மூன்று 
்கநால்்கள்்தநான். சித்த உறுதி, ய்கநாள்ல்கலய விடநாலம, அமமநாதிரியநாை 
குணங்கள் எல்ைநாம ்லட வீரனிடமும சததியநாக்கிரகி்களிடமும 
இருந்்தநால் ய்ருஙகுணங்க்ளநா்கக் ்கரு்தப்டும. அது, ப்நாயும ப்நாயும 
ஒரு ்கயைக்டர் ஆபிஸ் குமநாஸ்்தநாவிடம ்தஞ்சம புகுந்்தநால் 
அசட்டுத்தைமநாை பிடிவநா்தம என்று கூறுவநார்்கள்.
 ்நால்வணணம பிள்ல்ள ஆபீஸில் ்சு. வீட்டிபைநா ஹிட்ைர். 
அன்று ப்கநா்ம, ஆபீஸிலிருந்து வருமய்நாழுது ஹிட்ைரின் மீலச 
அவருக்கு இல்ைநாவிட்டநாலும உ்தடு்கள் துடித்தை. முக்கியமநா்க பமல் 
உ்தடு துடித்தது. ்கநாரணம, ஆபீஸில் ்க்்கததுக் குமநாஸ்்தநாவுடன் ஒரு 
சிறு பூசல். இவர் யமக்ஸிப்கநா ய்தன் அயமரிக்்கநாவில் இருக்கிறைய்தன்றைநார். 
இவருலடய ் ண்ர் பூப்கநா்ள சநாஸ்திரம பவறு மநாதிரி கூறுகிறைய்தன்றைநார். 
்நால்வணணம பிள்ல்ள ்தைது ்கட்சிலய நிரூபிப்்தற்கநா்க யவகு 
பவ்கமநா்க வீட்டிறகு வருகிறைநார்.
 ்நால்வணணம பிள்ல்ளக்கும அவருலடய மலைவியநாருக்கும 
்கர்ப்த்தலடயில் ்மபிக்ல்க கிலடயநாது. அ்தன் வில்ளவு 

துலணப்நாடம
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இயல் -  6
வருஷம்தவறைநாது ஒரு குழந்ல்த. ்தறய்நாழுது ்நால்வணண சந்்ததி 
்நான்்கநாவது எணணிக்ல்க; பிறைகு வருகிறை சிததிலரயில் ்மபிக்ல்க.

 இப்டிப்ட்ட குடும்ததில் ்நால்வணணக் ‘ய்கநாடுக்கு’்கள் ‘ப்பி 
பஷநா’க்்களில் ் ரிசு ய்றும என்று எதிர்்நார்க்்க முடியநாது.்நால்வணணம 
பிள்ல்ளயின் ச்க்தர்மிணி, உலழபபிலும பிரசவததிலும பசநார்ந்்தவள். 
ப்த்கததின் பசநார்விைநாலும உள்்ளததின் ்கல்ளபபிைநாலும ஏற்ட்ட 
ய்நாறுலம.

 ல்கக்குழந்ல்தக்கு முந்தியது சவலை. ல்கக்குழந்ல்த ்ைவீைம. 
்தநாயின் ்கல்ளத்த ப்த்கம குழந்ல்தலயப ப்நாஷிக்்கச சக்தியறறுவிட்டது. 
இப்டியும அப்டியும ்தர்ம ஆஸ்்ததிரியின் மருந்துத ்தணணீரும 
வநாடிக்ல்கப ் நால்்கநாரனின் ்கடன் ் நாலுமநா்க குழந்ல்த்கல்ளப ப்நாஷிதது 
வருகிறைது. அந்்த மநா்தம ்நால் ‘்ட்யஜட்’ எபய்நாழுதும ப்நால் ்நான்கு 
ரூ்நாய பமைநாகிவிட்டது.

 இமமநாதிரியநாை நிலைலமயில் ்நால் பிரசசலைலயப ்றறிப 
்நால்வணணம பிள்ல்ளயின் ச்க்தர்மிணிக்கு ஒரு யுக்தி ப்தநான்றியது. 
அது ஒன்றும அதிசயமநாை யுக்தியன்று. குழந்ல்த்களுக்கு 
உ்பயநா்கமநாகும்டி ஒரு மநாடு வநாஙகிவிட்டநால் என்ை என்்து்தநான்.

 ய்தயவததின் அருல்ளத திடீயரன்று ய்றறை ்க்்தனும புதி்தநா்க 
ஒரு உணலமலயக் ்கணடுபிடித்த விஞ்ஞநானியும ‘சுமமநா 
இருக்்கமநாட்டநார்்கள். ச்ளச்ளயவன்று ப்கட்கிறைவர்்கள் ்கநாது புளிக்கும்டி 
யசநால்லிக் ய்கநாட்டிவிடுவநார்்கள். ்நால் வணணம பிள்ல்ளயின் 
மலைவிக்கும அப்த நிலை ஏற்ட்டது.

 பிள்ல்ளயவர்்கள் வீட்டிறகு வருமய்நாழுது அவர் ஸ்கூல்ல்ைல் 
வகுபபில் உ்பயநாகித்த பூப்கநா்ளப ்நாடம எஙகு இருக்கிறைது. 
மநாடியிலிருக்கும யஷல்பிைநா அல்ைது அரஙகிலிருக்கும மரபய்ட்டியிைநா 
என்று எணணிக் ய்கநாணடு வந்்தநார்.

 வீட்டிறகுள் ஏறியதும “ஏ்ளநா! அரஙகுச சநாவி எஙப்க?” என்று 
ப்கட்டுக் ய்கநாணபட மநாடிக்குச யசன்று யஷல்ல் ஆரநாயந்்தநார்.

துலணப்நாடம
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இயல் -  6துலணப்நாடம

 அவர் மலைவி சநாவிலய எடுததுக்ய்கநாணடு பின் ய்தநாடர்ந்்தநாள். 
அவளுக்குப ்நால் ய்ருக்்கடிலய ஒழிக்கும மநாட்டுப பிரசலைலய 
அவரிடம கூறை பவணடும என்று உ்தடு்கள் துடிததுக் ய்கநாணடிருந்்தை. 
ஆைநால், யமக்ஸிப்கநா பிரசலையில் ஈடு்ட்டிருக்கும ்நால் வணணம 
பிள்ல்ளயின் மைம இல்த வரபவறகும நிலையில் இல்லை.
 “என்ை ப்தடுதிய?” என்றைநாள்
 “ஒரு ய்நாஸ்்த்கம. சநாவி யயஙப்க?”
“இந்்தநாருங்க. ஒஙகிட்பட ஒணணு யசநால்ைணுபம! இந்்தப 
புள்ல்ள்களுக்குப ் நால் யசைவு சநாஸ்தியநா இருக்ப்க! ஒரு மநாட்யடத்தநான் 
்ததுநூறு குடுதது புடிசசிபபிட்டநா என்ை?” என்றைநாள்.
 “இஙப்க வரபவணடியது்தநான். ஒபர ரநாமநாயணம. மநாடு கீடு வநாங்க 
முடியநாது. எம புள்ய்ளய நீத்தணணிலயக் குடிசசு வ்ளரும” என்று 
விட்டநார். யமக்ஸிப்கநா வட அயமரிக்்கநாவிலிருந்்தநால் பிறைகு ஏன் 
அவருக்குக் ப்கநா்ம வரநாது?

 ்நால் பிரசசலை அததுடன் தீர்ந்து ப்நா்கவில்லை. அவர் 
மலைவியின் ல்கயில் இரணடு ய்கட்டிக் ்கநாபபு இருந்்தது. அவளுக்குக் 
குழந்ல்தயின் மீதிருந்்த ்நாசததிைநால் அந்்தக் ்கநாபபு்கள் மயிலைப 
்சுவும ்கன்றுக் குட்டியுமநா்க மநாறிை.

 இரணடு ்நாள் ்கழிததுப ்நால்வணணம பிள்ல்ள ஆபீஸிலிருந்து 
வந்து புறைவநாசலில் ்கநால் ல்க ்கழுவச யசன்றை ய்நாழுது உரலில் 
்கட்டியிருந்்த ்கன்று லவக்ப்கநால் அலச ப்நாட்டிருக்கும மநாட்லடப 
்நார்தது ‘அமமநா’ யவன்று ்கததியது.

 “ஏ்ளநா?” என்று கூபபிட்டநார்.

 மலைவி சிரிததுக் ய்கநாணபட உள்ளுக்குள் ் யம்தநான் - வந்்தநாள்.

 “மநாடு எபய்நாழுது வந்்தது? யநார் வநாஙகிக் ய்கநாடுத்தநா?” என்றைநார்.

 “பமை  வீட்டு அணணநாசசி வநாஙகித ்தந்்தநாை. ்நாலு ஒரு்டி 
்கறைக்குமநாம!” என்றைநாள்.
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இயல் -  6
 அன்று புதுப்நால், வீட்டுப்நால், ்கநாபபி, ய்கநாணடு வந்து லவததுக் 
ய்கநாணடு ்கணவலரத ப்தடிைநாள். அவர் இல்லை.
 அதிலிருந்து பிள்ல்ளயவர்்கள் ்கநாபபியும பமநாரும 
சநாபபிடுவதில்லை.
 அவர் மலைவிக்கு மிகுந்்த வருத்தம. ஒரு ்க்்கம குழந்ல்த்கள். 
மறயறைநாரு ்க்்கம புருஷன் என்றை குழந்ல்த. வமச விருததி என்றை 
இயறல்க விதி அவல்ள யவன்றைது.
 இப்டி ்திலைந்து ்நாட்்கள்.
 மநாட்லட என்ை யசயவது?
 அன்று இரவு எட்டு மணி இருக்கும. ்நால்வணணம பிள்ல்ளயும 
சுபபிக் ப்கநாைநாரும வீட்டினுள் நுலழந்்தநார்்கள்.
 “மநாட்லடப ்நாரும, 25 ரூ்நாய ய்றுபம?” என்றைநார்.
 “சநாமி! மநாடு அறு்து ரூ்நாய ய்றுபம?” என்றைநான் சுபபுக்ப்கநாைநார்.
 “இரு்தல்தந்து்தநான். உைக்்கநா்க முப்து ரூ்நாய. என்ை? 
இபய்நாழுப்த பிடிததுக் ய்கநாணடு ப்நா்க பவணடும!”
 “சநாமி ரநாததிரியிைநா? ்நால்ளக்கு விடியன்பை பிடிசசுக்கிடுப்தன்” 
என்றைநான் சுபபுக்ப்கநாைநார்.
 “உம, இப்பவ?”
 மநாட்லடயவிழத்தநாயவிட்டது.
 மலைவி ‘மநாடு எழு்து ரூ்நாயிறபறை. குழந்ல்த்களுக்குப 
்நாைநாயிறபறை’ என்று ்தடுத்தநாள். பம வரும்டி பவறு வருகிறை்தநாம.
 “என் புள்ய்ள்கள் நீத்தணணி குடிசசு வ்ளந்துக்கிடும” என்று 
விட்டநார்.
 சுபபுக்ப்கநாைநார் மநாட்லட அவிழததுக்ய்கநாணடு ப்நாகும ய்நாழுது 
மூத்த ல்யன் “அமமநா என் ்கணணுக்குட்டி” என்று எழுந்து உட்்கநார்ந்து 
ய்கநாணடு அழு்தநான்.
 “சுமமநா ய்கட சவபம!” என்றைநார் ்நால்வணணம பிள்ல்ள.

துலணப்நாடம
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இயல் -  6துலணப்நாடம

பயிறசி

1. ்நால்வணணம பிள்ல்ள - ்கல்தலயக் ்கருபய்நாருளும சுலவயும 
சில்தயநாமல் சுருக்கி வலர்க.

2. இந்்தக் ்கல்தலய ்நாட்க வடிவில் எழுது்க.
3. ்நால்வணணம பிள்ல்ள ்நாததிரப்லடபல் ஆய்க.
4. ்நால்வணணமபிள்ல்ள பிடிவநா்தகுணதல்த விட்டுச சிறைந்்த 

குடும்த ்தலைவரநா்க மநாறிய்தநா்க உம ்கற்லைத திறைத்தநால் ஒரு 
்கல்த எழுது்க.
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சிறு்கடத எழுதுவது எப்படி?

 அன்பு மநாணநாக்்கர்்கப்ள? நீங்கள் ்டித்த ்கல்த்கள் மூைம ்கல்த 
எழு்த பவணடும என்றை ஆர்வதல்தப ய்றறிருபபீர்்கள். அ்தற்கநாை 
வழி்கள் ்றறி வல்லு்ர்்கள் கூறுவல்தப ்டிததுப்நாருங்கள்.

 சிறு்கல்த்கள் குறுகிய ்கநாைததில் ்டிதது முடிப்்தற்கநா்கபவ 
ப்தநான்றிை; எனினும, அது ஒன்று மட்டுபம அவறறின் 
இைக்்கணமநாகிவிடவில்லை. இைக்கியம ்ை பிரிவு்கல்ள உலடயது: 
ஒவயவநாரு பிரிவுக்கும ஒவயவநாரு வடிவம உணடு; ்தனித்தனிபய சிை 
இைக்்கணங்கள் உள்்ளை. எைபவ, குறுகிய ்கநாைததில் ் டிதது முடிக்்கக் 
கூடியது, என்்து சிறு்கல்த்களின் யவளி வடிவ அலமபபுக்குரிய 
இைக்்கணபமயன்றி, அ்தன் உள்்ளலமபபுக்குரிய இைக்்கணங்கள் பவறு. 
இந்்த இருவல்க அலமபபு்களுக்கும உரிய இைக்்கணங்கல்ள ஒன்று 
பசர்தது, ேநாமர்யேட் மநாம என்றை பமலை ்நாட்டுச சிறு்கல்த ஆசிரியர் 
கூறுகிறைநார்.

 “சிறைந்்த சிறு்கல்தயில் ்ல்ை ்கல்தயமசம இருக்்க பவணடும. 
அது ஏ்தநாவது ஒரு நி்கழசசிலய மட்டுபம விவரிப்்தநா்க இருக்்க 
பவணடும. ஒபர மூசசில் ்டிதது முடிக்்கக்கூடிய்தநா்க அல்த அலமக்்க 
பவணடும. அது ்தைக்ய்கை ஒபர ்தனிப்ணல்க் ய்கநாணடிருக்்க 
பவணடும. ்டிபப்நார் மைததில் ஆழப ்திந்து கிளுகிளுபல் 
ஏற்டுத்த பவணடும. ஆரம்ததிலிருந்து முடிவு வலரயில் ய்தநாயவின்றி 
ஒபர சீரநா்கச யசல்ை பவணடும.

 - ஸாமர்பஸட் மாம்

 “சிறு்கல்த என்்து இைக்கியததில் ஒரு ்குதி; இைக்கியததின் 
ஒரு வடிவம. இைக்கியம என்்து ஒரு ்கலை, ்கலைலயப ்லடப்து 

யமநாழிப்யிறசி
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இயல் -  6யமநாழிப்யிறசி

்லடபபுததிறைன். ்லடபபுததிறைலை ஒருவன் இன்யைநாருவனுக்குக் 
்கறபிக்்க முடியது; ஒருவனிடமிருந்து இன்யைநாருவன் ்கறறுக் ய்கநாள்்ளவும 
முடியநாது. அப்டிக் ்கறபிக்்க முடியநாமலும ்கறறுக்ய்கநாள்்ள முடியநாமலும 
இருப்து்தநான் ்லடபபுததிறைன். 

 ்லடபபுததிறைலைக் ்கறபிக்்க முடியநா்தநா? இது என்ை புதிர்? 
என்று சிைர் ஆசசரியப்டைநாம. ஆம! அல்தக் ்கறபிக்்க முடியநாது்தநான். 
விருத்தப்நாலவ இயறறுவது எப்டி என்று ஒருவன் மறயறைநாருவனுக்குக் 
்கறபிக்்கைநாம. ்கறறுக் ய்கநாணடவன் விருத்தப்நாலவ இயறறிவிடைநாம. 
ஆைநால், அந்்த விருத்தப்நா ஒரு ்கலைப்லடப்நா்க, ஒரு சிறைந்்த 
்கவில்தயநா்க அலமவது, இயறறியவரின் திறைலமலயப ய்நாறுத்த 
விஷயம. உைகில் எல்ைநா ்நாடு்களிலும ப்கநாடிக்்கணக்்கநாைவர்்கள் 
இைக்கிய இைக்்கணங்கல்ளக் ்கறறிருக்கிறைநார்்கள் ஆைநால் ்கவிஞர்்கள்  
ப்கநாடிக்்கணக்கில் இருக்்கவில்லை. ்கம்ர், பஷக்ஸ்பியர், ்கநாளி்தநாசர், 
்தநாந்ப்த என்று ஒரு சிைலரத ்தநான் ம்கநா்கவி்கள் என்று யசநால்கிபறைநாம. 
அந்்த ம்கநா்கவி்கள் மறறைவர்்களிடம இைக்்கணதல்தயும இைக்கியதல்தயும, 
அ்தன் ்யங்கல்ளயும்தநான் ்கறறுக்ய்கநாணடநார்்கப்ள ஒழிய ்லடபபுத 
திறைலைக் ்கற்கவில்லை.

 ்கல்தயின் லமயமநாை அமசபம, அ்தன் ்கருபவ, அக்்கல்தயின் 
உருவதல்தயும, ்லடலயயும நிர்ணயிக்்கக் கூடிய்தநாகும. எைபவ 
்கல்தயின் சிறைபபுக்கு மூை்கநாரணமநா்க இருப்து அ்தன் ்கரு்தநான். 
்கருவில் திரு இல்லையயன்றைநால், ்கல்தயிலும வ்ளம இரநாது. எைபவ 
்கரு ்ைமநாை்தநா்க இருக்கிறை்தநா என்று ்நார்ததுக் ய்கநாள்்ளபவணடும. 
அடுத்த்டி அந்்தக் ்கருவுக்கு ய்கநாடுக்்கப்ட்ட ்கல்த - உருவம - 
சரி்தநாைநா என்று ்நார்க்்கபவணடியது அவசியம. அந்்த உருவததில் 
்கல்தயின் ்கரு சிறைப்நா்க முழு வ்ளர்சசி ய்றறு, ்கல்தக்குச சிறைபல்க் 
ய்கநாடுக்கிறை்தநா, அல்ைது பவயறைநாரு உருவில் ்கல்தலய எழுதியிருந்்தநால் 
இன்னும ்ன்றைநா்க இருக்குமநா என்று ்கவனிக்்கபவணடும. எழு்தப்ட்ட 
்கல்தக்குக் ய்கநாடுக்்கப்ட்ட உருவதல்தவிட, பவபறைநார்  உருவம 
்ன்றைநா்க இருக்குயமன்று ப்தநான்றிைநால் அந்்த உருவததில் எழு்தபவணடும. 
இ்தறகு, உருவதல்தப ்றறிய உணர்வு எழுத்தநா்ளருக்கு 
இருக்்கபவணடியது அவசியம. உருவம என்றைநால் என்ை? லமயக் 
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இயல் -  6
்கருதல்தக் ்கசசி்தமநா்கவும, குன்றைநாமலும, குலறையநாமலும சரியநாை 
இடததில் ய்தநாடஙகிச சரியநாை இடததில் முடிப்து  உருவததிறகு 
பமறப்நாக்்கநாை ஒரு வி்ளக்்கமநாகும.

 பவணடநா்த வி்ளக்்கங்கப்ளநா, வர்ணலை்கப்ளநா இருக்்ககூடநாது. 
பவணடிய வி்ளக்்கங்களும இல்ைநாமல் ப்நாயவிடவும கூடநாது. உருவம 
அலமவ்தறகு இன்றியலமயநா்த விஷயங்கள் இலவ. ்கல்தயில் சிை 
்குதி்கல்ளக் குலறைதது விட்டநால் உருவம ய்கடநாது, அல்ைது உருவம 
அலமயும, அல்ைது உருவம இன்னும ்கசசி்தமநா்க அலமயும என்று 
ப்தநான்றிைநால் அந்்தப ்குதி்கல்ளக் குலறைததுவிட பவணடும. 
யசநால்ைபப்நாைநால், ஒரு சிறு்கல்தயில் ப்தலவயில்ைநாமல் ஒரு ்குதி 
மட்டுமல்ை, ஒரு வநார்தல்தபயநா, ஒரு ்கநாறபுள்ளிபயநா (‘்கமா’) கூட 
இருக்்கக்கூடநாது. இருந்்தநால் அந்்த அ்ளவுக்கு அது ்கல்தக்குக் ப்கடு 
யசயயும.

 ்கல்தயின் ்கருததும, உருவமும, ் லடயும சிறைப்நா்க இருப்துடன், 
்தஙகு்தலடயறறை ஓட்டமும இருக்கிறை்தநா என்று ்கவனிக்்கபவணடும, 
்கல்தலய அந்்தரததில் நிறுததி லவக்கும எந்்த அறபு்த வியநாக்கியநாைமும 
சரி, வர்ணலையும சரி ்கல்தக்கு அறைபவ ஆ்கநா்த விஷயம என்று 
ய்கநாள்்ளபவணடும.

்கலடசியா்க் சிை முககிய ்கருத்து்கள் பினவருமாறு:

 1.  சிறு்கல்த எழுதுகிறைவன் வநாழ்நாய்ளல்ைநாம 
மறறைவர்்களுலடய சிறு்கல்த்கல்ளப ்டிததுய்கநாணபட 
இருக்்க பவணடும.

 2. சிறு்கல்த்கப்ளநாடு, ்கநாவியம, ்நாவல், ்நாட்கம ப்நான்றை 
இைக்கியங்கல்ளயும, உை்க அனு்வங்கல்ளயும 
்கறறுக்ய்கநாணபட இருக்்க பவணடும.

 3. ்தநான் ்கநாணகிறை, ப்கட்கிறை, ்டிக்கிறை அனு்விக்கிறை 
ஒவயவநான்றினுலடய உணலமலயயும சநாரதல்தயும 
்கணடறிவ்தறகு முயைபவணடும.

யமநாழிப்யிறசி
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இயல் -  6

 4. இைக்கியங்கல்ளப ்டிப்ப்தநாடு, இைக்கிய 
விமர்சைங்கல்ளயும ்டிக்்க பவணடும.

 5. பிறைர் யசயயநா்த ஒரு ்கநாரியதல்த அல்ைது ஒரு புதுலமலயச 
சநாதிப்்தறகு மட்டும்தநான் சிறு்கல்த எழு்த பவணடும.

 6. யசநாந்்தப புததிலய உ்பயநாகிக்்கநாமல் பிறைர் ்கருதல்த 
அப்டிபய ஏறகும ்கணமூடித்தைபமநா அல்ைது 
அைட்சியமநா்க உ்தநாசீைம யசயயும அ்கம்நாவபமநா கூடபவ 
கூடநாது.

 7. எழுதும ்யிறசிலய நிரந்்தரமநா்க லவததுக்ய்கநாள்்ள 
பவணடும. நீணட ்கநாைம எழு்தநாமல் நிறுததிலவப்து 
்தவறு. எழு்த எழு்தத்தநான் எழுதது சிறைக்கும. ‘சிததிரமும 
ல்கப்ழக்்கம’ என்்து ப்நால், எழுததுச சிததிரமும 
ல்கப்ழக்்கத்தநால் ்தநான் சிறைக்கும.

 8. ்லடமுலறை வநாழக்ல்கலய ஆ்தநாரமநா்க லவதது எழுதும 
்கல்த்களில் ்டக்்கமுடியநா்த சம்வங்கல்ளயும, ்கநாண 
முடியநா்த ்நாததிரங்கல்ளயும ப்கள்விப்டநா்த 
ய்யர்்கல்ளயும புகுத்தபவ கூடநாது.

           - கு. அழகிரிசதாமி

யமநாழிப்யிறசி
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