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கற்றல் ந�ோககஙகள்
Ø	 செய்யுளின்	ச�ொருளைச்	செொந்த	நளையில்	கூறு்தல்	-	எழுது்தல்

Ø	 ்தமிழ்	ச�ொழியின்	இனிள�ளை	உணர்நது	ப�ொற்று்தல்

Ø	 ்தமிழ்ச�ொழியின்	்தனிச்சிறப்புகளைப்	�ட்டிைலிடு்தல்

Ø	 ்தன்்னம்பிகளகயுைன்	்த்னககொ்ன	இலககுகளை	உருவொககு்தல்

Ø	 எழுத்துகளின்	வளக,	ச்தொளககளை	அறி்தல்

இயல்
ஒன்று தமிழ்தநதன்
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இயல்
ஒன்று இன்்ப்ததமிழ

ந ம து  த ா ய ் ம ா ழி ய ா கி ய  த மி ழ ை த்  த மி ழ் 
இலக்கியங்கள் ப�ாற்றுகின்றன. தமிழ் வணக்்கம் தற்்கால 
இலக்கிய மர�ா்க ஆகிவிட்டது. �ாரதிதாசன தமிழைப் 
�லவா்றா்கப் ப�ாற்றுகி்றார். ்கணபண! மணிபய! எனறு 
குைநழதழயக் ்்காஞ்சுவதும் உணடு. அதுப�ால அவர் 
நம் ்சநதமிழுக்குப் ்�யர்்கள் �ல சூடடி மகிழ்வழதக் 
்காணப�ாம்.

தமிழுக்கும் அமுததன்றுபேர்! – அநதத்
தமிழ் இன்ேத் தமிழ்எங்கள் உயிருக்கு பேர்! *

தமிழுக்கு நிலதென்று பேர்! – இன்ேத்
தமிழ் எங்கள் சமூ்கத்தின் விளைவுக்கு நீர்! *

தமிழுக்கு மணதமன்று பேர்! – இன்ேத்
தமிழ் எங்கள் ொழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர்! *

தமிழ் எங்கள் இைளமக்குப் ோல்! – இன்ேத்
தமிழ் ேல்ல பு்கழ்மிக்்க புலெர்க்கு பெல்!

தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு ொன்! – இன்ேத்
தமிழ் எங்கள் அசதிக்குச் சுடர்தநத பதன்!

தமிழ் எங்கள் அறிவுக்குத் பதாள்! – இன்ேத்
தமிழ் எங்கள் ்கவிளதக்கு ெயிரத்தின் ொள்!

- ோரதிதாசன்

ச�ோல்லும் ச்போருளும்
நிருமித்த - உருவாக்கிய விழைவு - வைர்ச்சி
சமூ்கம்  - மக்்கள் குழு அசதி - பசார்வு

கவிததபந்பதை
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நூல் செளி
பாரதிதாசனின் இயற்பயர் சுப்புரத்தினம். பாரதியாரின் 
கவிததகள் மீது ்காண்ட பறறின் காரணமாகத் தம் 
்பயதரப் பாரதிதாசன் என மாறறிக் ்காண்டார். தம் 
கவிததகளில் ்பணகல்வி, தகம்்பண மறுமணம், 

்பாதுவுத்டதம, பகுத்தறிவு முதலான புரட்சிகரமான கருத்துகதைப் 
பாடு்பாருைாகப் பாடியுள்ைார். எனவே, இேர் புரட்சிக்கவி என்று 
வபாற்றப்படுகி்றார். இேர் பாவேநதர் என்றும் சி்றப்பிக்கப்படுகி்றார். 
இப்பா்டல், 'பாரதிதாசன் கவிததகள்' என்்ற நூலில் 'தமிழ்' என்னும் 
ததலப்பின்கீழ் இ்டம்்பறறுள்ைது.

1. இன�த்தமிழ் என்ற �ா்டழல இனிய  ஓழசயு்டன �ாடு்க.
2. தமிழை அமுது, நிலவு, மணம் எனறு ்�யரிடடு அழைப்�து �ற்றி வகுப்�ழ்றயில் 

்கலநதுழரயாடு்க.
3. தமிழுக்கு  நீங்கள் சூட்ட விரும்பும் ்�யர்்கழைப் �டடியலிடு்க.
4. தமிழ்க் ்கவிழத்கள், �ா்டல்்கழைப் �டித்து மகிழ்்க.                     
 (எ.்கா.) தமிபை  உயிபர வணக்்கம்
    தாயபிள்ழை உ்றவம்மா உனக்கும் எனக்கும்
    அமிழ்பத நீ இல்ழல என்றால் 
    அத்தழனயும் வாழ்வில் ்கசக்கும் புளிக்கும்
    தமிபை உனழன நிழனக்கும் 
    தமிைன என ்நஞ்சம் இனிக்கும் இனிக்கும்
 - ்காசி ஆனநதன 

்போடலின் ச்போருள்
தமிழுக்கு அமுது எனறு ்�யர்.  இன�ம் தரும் அநதத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு 

இழணயானது.
தமிழுக்கு நிலவு எனறு ்�யர்.  இன�த்தமிழ் எங்கள் சமூ்க வைர்ச்சிக்கு  

அடிப்�ழ்டயான நீர் ப�ான்றது.
தமிழுக்கு மணம் எனறு ்�யர். அது எங்கள் வாழ்விற்்கா்கபவ உருவாக்்கப்�ட்ட 

 ஊர் ஆகும்.
தமிழ் எங்கள் இைழமக்குக் ்காரணமான �ால் ப�ான்றது.  நல்ல பு்கழ்மிகுநத  

புலவர்்களுக்குக்  கூர்ழமயான  பவல் ப�ான்ற ்கருவியாகும்.
தமிழ் எங்கள் உயர்விற்கு எல்ழலயாகிய  வானம் ப�ான்றது. இன�த்தமிழ் எங்கள் 

பசார்ழவ நீக்கி ஒளிரச் ்சயயும் பதன ப�ான்றது.
தமிழ் எங்கள் அறிவுக்குத் துழண ்்காடுக்கும் பதாள் ப�ான்றது. தமிழ் எங்கள் 

்கவிழதக்கு ழவரம் ப�ான்ற உறுதி மிக்்க வாள் ஆகும்.

கற்பதெ கற்றபின்
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சரியான விழ்டழயத் பதர்ந்தடுத்து எழுது்க.

 1. ஏற்்றத் தாழ்வற்்ற ------ அழமய பவணடும்

   அ) சமூ்கம்      ஆ) நாடு                   இ) வீடு          ஈ) ்தரு

 2.  நாள் முழுவதும் பவழல ்சயது ்கழைத்தவர்க்கு ------ ஆ்க இருக்கும்

   அ) மகிழ்ச்சி     ஆ) ப்கா�ம்             இ) வருத்தம்        ஈ) அசதி

 3. நிலவு + எனறு என�தழனச் பசர்த்து எழுதக் கிழ்டக்கும் ்சால் ---------

   அ) நில்யனறு   ஆ) நில்வனறு       இ) நிலவனறு     ஈ) நிலவுஎனறு

 4. தமிழ் + எங்கள் என�தழனச் பசர்த்து எழுதக் கிழ்டக்கும் ்சால் ---------

   அ) தமிைங்கள்   ஆ) தமி்ைங்கள்      இ) தமிழுங்கள்  ஈ) தமிழ்எங்கள்

 5. ’அமு்தனறு’ எனனும் ்சால்ழலப் பிரித்து எழுதக் கிழ்டப்�து ---------

   அ) அமுது + ்தனறு ஆ) அமுது + எனறு  இ) அமுது + ஒனறு ஈ) அமு + ்தனறு

 6. '்சம்�யிர்’ எனனும் ்சால்ழலப் பிரித்து எழுதக் கிழ்டப்�து ---------

   அ) ்சம்ழம + �யிர் ஆ) ்சம் + �யிர்      இ) ்சழம + �யிர்  ஈ) ்சம்பு + �யிர்

இன�த்தமிழ் - �ா்டலின ்கருத்துக்கு ஏற்்ற�டி  ்�ாருத்து்க.
 1. விழைவுக்கு    -  �ால்
 2. அறிவுக்கு    -  பவல்
 3. இைழமக்கு    -  நீர்
 4. புலவர்க்கு    -  பதாள்

ஒத்த ஓழசயில் முடியும் (இழயபு) ்சாற்்கழை  எடுத்து எழுது்க.
 (எ.்கா.)  ப�ர் - பநர்  

குறுவினா
 1. �ாரதிதாசன தமிழுக்குச் சூடடியுள்ை ்�யர்்கள் யாழவ?
 2. நீங்கள் தமிழை எதபனாடு  ஒப்பிடுவீர்்கள்?

சிறுவினா
 1. இன�த் தமிழ் - �ா்டலில் உங்களுக்குப் பிடித்த அடி்கள் இரண்டழன எழுது்க.
 2. சமூ்க வைர்ச்சிக்கும் நீருக்கும் உள்ை ்தா்டர்பு யாது?

சிநதழன வினா
 ப வ ல்  எ ன � து  ஓ ர்  ஆ யு த ம் .   த மி ழ்  ஏ ன  ப வ லு ்ட ன  ஒ ப் பி ்ட ப் � டு கி ்ற து ?  

மதிபபீடு
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கூட்டமா்கக்கூடிக் கும்மியடித்துப் �ாடி ஆடுவது மகிழ்ச்சியான 
அனு�வம். கும்மியில் தமிழைப் ப�ாற்றிப்�ாடி ஆடுவது ்�ரும் 
மகிழ்ச்சி தருவதாகும். வாருங்கள்! தமிழின ்�ருழமழய 
வாயாரப் ப�சலாம்; ்காதாரக் ப்கட்கலாம்; இழசபயாடு 
�ா்டலாம்;  கும்மி ்்காடடி ஆ்டலாம்.

இயல்
ஒன்று தமிழககும்மி

ச�ோல்லும் ச்போருளும்
   

த்காட்டுங்கடி கும்மி த்காட்டுங்கடி இைங
ப்காளதயபர கும்மி த்காட்டுங்கடி – நிலம்

எட்டுத் திளசயிலும் தசநதமிழின் பு்கழ்
எட்டிடபெ கும்மி த்காட்டுங்கடி!

ஊழி ேலநூறு ்கணடதுொம் அறிவு
ஊறதறெனும் நூல்ேல த்காணடதுொம் – தேரும்

ஆழிப் தேருக்கிறகும் ்காலத்திறகும் முறறும்
அழியாமபல நிளல நின்றெதுொம்!

தோய் அ்கறறும் உள்ைப் பூட்டறுக்கும் – அன்பு
பூணடெரின் இன்ேப் ோட்டிருக்கும் – உயிர்

தமய்பு்கட்டும் அறெபமன்ளம கிட்டும் இநத
பமதினி ொழ்ெழி ்காட்டிருக்கும் !

- தேருஞ்சித்திரனார் 

ஊழி –  நீண்ட்தாரு ்காலப்�குதி
உள்ைப்பூடடு – உள்ைத்தின அறியாழம

ஆழிப் ்�ருக்கு - ்க்டல் ப்காள்
பமதினி - உல்கம்

கவிததபந்பதை
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்போடலின் ச்போருள் 
         இைம்்�ண்கபை!  தமிழின பு்கழ் எடடுத்திழச்களிலும் �ரவிடும் வழ்கயில் ழ்க்கழைக் 
்்காடடிக் கும்மியடிப்ப�ாம். 
        �ல நூறு ஆணடு்கழைக் ்கண்டது தமிழ்்மாழி. அறிவு ஊற்்றாகிய நூல்்கள் �லவற்ழ்றக் 
்்காண்ட ்மாழி. ்�ரும் ்க்டல் சீற்்றங்கள், ்கால மாற்்றங்கள் ஆகிய எவற்்றாலும் அழியாமல் 
நிழலத்திருக்கும் ்மாழி.  
      தமிழ், ்�ாயழய அ்கற்றும் ்மாழி; அது மனத்தின அறியாழமழய நீக்கும் ்மாழி; 
அனபுழ்டய �லரின இன�ம் தரும் �ா்டல்்கள் நிழ்றநத ்மாழி; உயிர் ப�ான்ற உணழமழய 
ஊடடும் ்மாழி ; உயர்நத அ்றத்ழதத் தரும் ்மாழி. இநத உல்கம்  சி்றநது வாழ்வதற்்கான  
வழி்கழையும் ்காடடும் ்மாழி தமிழ்்மாழி .

நூல் செளி
்பருஞ்சித்திரனாரின் இயற்பயர் மாணிக்கம். இேர் 
பாேலவரறு என்னும் சி்றப்புப் ்பயரால் அதைக்கப்படுகி்றார்.  
கனிசசாறு, ்காயயாக்கனி, பாவியக்்காத்து, நூ்றாசிரியம் 
முதலான நூல்கதை இயறறியுள்ைார் .  ்தன்்மாழி, 

தமிழ்சசிட்டு, தமிழ்நிலம் ஆகிய இதழ்கதை ந்டத்தினார்.  தனித்தமிதையும் 
தமிழுணர்தேயும் பரப்பிய பாேலர் இேர்.
இப்பா்டல் கனிசசாறு என்னும் நூலில் இ்டம் ்பறறுள்ைது.  இநநூல் எட்டுத் ்தாகுதிகைாக 
்ேளிேநதுள்ைது. இது தமிழுணர்வு நித்றநத  பா்டல்கதைக் ்காண்டது.

1. தமிழ்க்கும்மி  �ா்டழல இழசபயாடு  �ாடி மகிழ்்க.

2. பினவரும் ்கவிழத அடி்கழைப் �டித்து மகிழ்்க.

 வானபதானறி வளி பதானறி ்நருப்புத் பதானறி

   மண பதானறி மழை பதானறி மழல்கள் பதானறி

 ஊன பதானறி உயிர் பதானறி உணர்வு பதானறி

   ஒளி பதானறி ஒலி பதானறி வாழ்நத அநநாள்

 பதன பதானறியது ப�ால மக்்கள் நாவில்

   ்சநதமிபை! நீ பதானறி வைர்நதாய! வாழி!

- ொணிதாசன்

கற்பதெ கற்றபின்
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சரியான விழ்டழயத் பதர்ந்தடுத்து எழுது்க.

 1. தாய ்மாழியில் �டித்தால் ------ அழ்டயலாம்

   அ) �னழம  ஆ) பமனழம  இ) ்�ாறுழம  ஈ) சிறுழம

 2. த்கவல் ்தா்டர்பு முனபனற்்றத்தால் ------ சுருஙகிவிட்டது

   அ) பமதினி  ஆ) நிலா  இ) வானம்  ஈ) ்காற்று

 3. ’்சநதமிழ்’ எனனும் ்சால்ழலப் பிரித்து எழுதக் கிழ்டப்�து_______

   அ) ்சந + தமிழ்  ஆ) ்சம் + தமிழ்  இ) ்சனழம + தமிழ்  ஈ) ்சம்ழம + தமிழ்

 4. ’்�ாயய்கற்றும்’  எனனும் ்சால்ழலப் பிரித்து எழுதக் கிழ்டப்�து_________

   அ) ்�ாய + அ்கற்றும்     ஆ) ்�ாய + ்கற்றும்

   இ) ்�ாயய + ்கற்றும்  ஈ) ்�ாய + ய்கற்றும்

 5. �ாடடு + இருக்கும் என�தழனச் பசர்த்து எழுதக் கிழ்டக்கும் ்சால் ---------

   அ) �ாடடிருக்கும்  ஆ) �ாடடுருக்கும்  இ) �ாடிருக்கும்  ஈ) �ாடியிருக்கும்

 6. எடடு  +  திழச என�தழனச் பசர்த்து எழுதக் கிழ்டக்கும் ்சால் ---------

   அ) எடடுத்திழச  ஆ) எடடிதிழச  இ) எடடுதிழச  ஈ) எடடிஇழச

நயம் உணர்நது எழுது்க.
 1. �ா்டல் அடி்களில் முதல் எழுத்து ஒனறுப�ால் வரும் (பமாழன) ்சாற்்கழை  

  எடுத்து எழுது்க.
  2.  �ா்டல் அடி்களில்  இரண்டாம் எழுத்து ஒனறுப�ால் வரும் (எதுழ்க) ்சாற்்கழை  

  எடுத்து எழுது்க.
  3.   �ா்டல் அடி்களில்  இறுதி எழுத்து ஒனறுப�ால் வரும் (இழயபு) ்சாற்்கழை   

எடுத்து எழுது்க.

குறுவினா
 1. தமிழ் ்மாழியின ்சயல்்கைா்கக்  ்கவிஞர் கூறுவன யாழவ?
 2. ்சநதமிழின பு்கழ் எங்்கல்லாம் �ரவ பவணடும் எனறு ்கவிஞர் கூறுகி்றார்?

சிறுவினா
 1. ்கால ்வள்ைத்ழத எதிர்த்து நிற்கும் ்மாழி தமிழ் எனறு ்கவிஞர் கூறுவதன     

  ்காரணம் எனன?
 2. தமிழ்க் கும்மி �ா்டலினவழி நீங்கள் அறிநது்்காண்டவற்ழ்ற உம் ்சாநத நழ்டயில்  

  எழுது்க.

சிநதழன வினா
 தமிழ் ்மாழி அறியாழமழய எவவாறு அ்கற்றும்?

மதிபபீடு
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மூத்த தமிழ்்மாழி எனறும் இைழமயானது; எளிழமயானது; 
இனிழமயானது; வைழமயானது; ்காலத்திற்ப்கற்�த் தனழனத் 
தகுதிப்�டுத்திக்்்காள்வது; நிழனக்கும்ப�ாபத ்நஞ்சில் 
இனிப்�து; நம் வாழ்ழவச் ்சழிக்்கச் ்சயவது; உல்கச் 
்சம்்மாழி்களுள் ஒன்றா்க விைஙகும் தமிழ்்மாழியின 
சி்றப்பு்கழை  அறியலாம் வாருங்கள்.

இயல்
ஒன்று ெளரதமிழ

மனித இனப் �ரிணாம வைர்ச்சியின சி்றப்பு்களுள் ஒனறு ்மாழி. மனிதழரப் பி்ற  
உயிரினங்களி்டம் இருநது பவறு�டுத்தியும் பமம்�டுத்தியும் ்காடடுவது ்மாழி. ்மாழி, நாம் 
சிநதிக்்க உதவுகி்றது. சிநதித்தழத ்வளிப்�டுத்தவும் உதவுகி்றது. பி்றர் ்கருத்ழத நாம் அறிய 
உதவுவதும் ்மாழிபய. உலகில் ஆ்றாயிரத்திற்கும் பமற்�ட்ட ்மாழி்கள் உள்ைன. இவற்றுள் 
சில ்மாழி்கள் மடடுபம ப�ச்சு வடிவம், எழுத்து வடிவம் ஆகிய இரணழ்டயும் ்�ற்றுள்ைன.

உல்க ்மாழி்களுள் �லவற்றுள் இலக்்கண, இலக்கியவைம் ்�ற்றுத் தி்கழும் 
்மாழி்கள் மி்கச்சிலபவ. அவற்றுள் ்சம்ழம மிக்்க ்மாழி என ஏற்றுக் ்்காள்ைப்�ட்டழவ 
சில ்மாழி்கபை. தமிழ்்மாழி அத்தகு சி்றப்பு மிக்்க ்சம்்மாழியாகும்.

தமிழ் இலக்கியங்கள் இனிழமயானழவ. ஓழச இனிழம, ்சால் இனிழம, ்�ாருள் 
இனிழம ்்காண்டழவ. �ல ்மாழி்கள் ்கற்்ற ்கவிஞர் �ாரதியார், 

யாமறிநத தமாழி்களிபல தமிழ்தமாழி போல்
இனிதாெது  எஙகும் ்காபணாம்
எனறு தமிழ்்மாழியின இனிழமழய வியநது �ாடுகி்றார்.

மூ்ததசமோழி
என்று பிறெநதெள் என்று உணராத
இயல்பினைாம் எங்கள் தாய்!
எனறு �ாரதத்தாயின ்தானழமழயப் �ற்றிப்  

� ா ர தி ய ா ர்  கூ றி ய  ்க ரு த் து  த மி ழ் த் த ா ய க் கு ம் 
்�ாருநதுவதா்க உள்ைது.

சாழல்கள் பதானறிய பி்றப்க சாழல விதி்கள் 
பதானறியிருக்கும். அதுப�ால இலக்கியம் பதானறிய 
பி்றப்க அதற்குரிய இலக்்கண விதி்கள் பதானறியிருக்்க 
பவணடும். ்தால்்காப்பியம் தமிழில் நமக்குக் 

உதை�தட உலகம்
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கிழ்டத்துள்ை மி்கப் �ழைழமயான இலக்்கண நூல் 
ஆகும். அப்�டி என்றால் அதற்கும் முனனதா்கபவ 
தமிழில் இலக்கிய நூல்்கள் இருநதிருக்்க பவணடும் 
அல்லவா? இதழனக் ்்காணடு தமிழ் மி்கவும் 
்தானழமயான ்மாழி என�ழத உணரலாம்.

எளிய சமோழி
தமிழ்்மாழி ப�சவும் �டிக்்கவும் எழுதவும் 

உ்கநத ்மாழி. 

உ யி ரு ம்  ் ம ய யு ம்  இ ழ ண வ த ா ல் 
பதானறு�ழவ உயிர்்மய எழுத்து்கள். உயிர் 
எழுத்து்கள்,  ்மய எழுத்து்கள் ஆகியவற்றின 
ஒலிப்பு முழ்ற்கழை அறிநது ்்காண்டால் உயிர்்மய எழுத்து்கழை எளிதா்க ஒலிக்்கலாம்.  
எழுத்து்கழைக் கூடடி  ஒலித்தாபல தமிழ் �டித்தல் இயல்�ா்க நி்கழ்நதுவிடும். 

(எ.்கா.) அ + மு + து = அமுது.

தமிழ்்மாழிழய எழுதும் முழ்றயும் மி்க எளிதுதான.  இதற்ப்கற்�, தமிழ் எழுத்து்கள் 
்�ரும்�ாலும் வலஞ்சுழி எழுத்து்கைா்கபவ அழமநதுள்ைன.

(எ.்கா.)	 வலஞ்சுழி	எழுத்துகள்  - அ,  எ, ஔ, ண, ஞ
	 	 	 இைஞ்சுழி	எழுத்துகள் -  ்ட , ய, ை

சீரதம சமோழி
சீர்ழம என�து ஒழுஙகு முழ்றழயக் குறிக்கும் ்சால். தமிழ் ்மாழியின �லவழ்கச் 

சீர்ழம்களுள் அதன ்சாற்சி்றப்பு குறிப்பி்டத்தக்்கது.  

உயர்திழண, அஃறிழண என இருவழ்கத் திழண்கழை அறிபவாம். உயர்திழணயின 
எதிர்ச்்சால் தாழ்திழண என அழமயபவணடும். ஆனால் தாழ்திழண எனறு கூ்றாமல் 
அஃறிழண (அல் + திழண = உயர்வு அல்லாத திழண) எனறு ்�யர் இட்டனர் நம் முனபனார். 

�ா்கற்்காய ்கசப்புச்சுழவ உழ்டயது. அதழனக் ்கசப்புக்்காய எனறு கூ்றாமல், இனிப்பு 
அல்லாத ்காய �ா்கற்்காய (�ாகு + அல் + ்காய) என வைஙகினர். இவவாறு ்�யரிடுவதிலும் 
சீர்ழம மிக்்கது தமிழ் ்மாழி.

ச�ோல் முதலில் ஆளப்படும் இலககியம் நமறநகோள்

தமிழ் ்தால்்காப்பியம்
தமி்ைன கிைவியும் அதபனா ரற்ப்ற-
்தால் : 386

தமிழ்நாடு
சிலப்�தி்காரம்   
வஞ்சிக்்காண்டம்

இமிழ்்க்டல் பவலிழயத் தமிழ்நாடு ஆக்கிய  
இதுநீ ்கருதிழன ஆயின - வஞ்சி : 165

தமிைன அப்�ர் பதவாரம் ... தமிைன ்கண்டாய - திருத்தாண்ட்கம் : 23

சதரிந்து சதளிநெோம்
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ெளரசமோழி
த மி ழு க் கு  மு த் த மி ழ்  எ ன னு ம் 

சி்றப்புப் ்�யரும் உணடு. இயல்தமிழ் 
எ ண ண த் ழ த  ் வ ளி ப் � டு த் து ம் ; 
இழசத்தமிழ் உள்ைத்ழத மகிழ்விக்கும்; 
நா்ட்கத்தமிழ் உணர்வில் ்கலநது வாழ்வின 
நிழ்றகுழ்ற்கழைச் சுடடிக்்காடடும்.

த மி ழி ல்  ்க ா ல ந ப த ா று ம்   � ல 
வ ழ ்க ய ா ன  இ ல க் கி ய  வ டி வ ங ்க ள் 
புதிது புதிதா்க  உருவாகி  வருகின்றன. 
துளிப்�ா, புதுக்்கவிழத, ்கவிழத, ்சயயுள், 
ப�ான்றன தமிழ்க் ்கவிழத வடிவங்கள். 
்கடடுழர, புதினம், சிறு்கழத  ப�ான்றன 
உழரநழ்ட வடிவங்கள். 

த ற் ப � ா து  அ றி வி ய ல்  த மி ழ் , 
்கணினித்தமிழ் எனறு பமலும்  பமலும் 
வைர்நது ்்காணப்ட வருகி்றது.

சதரிந்து சதளிநெோம்

தோெை இதலப ச்பயரகள்
ஆல், அரசு,  மா, �லா, வாழை இழல

அ்கத்தி, �சழல, முருஙழ்க கீழர

அருகு, ப்காழர புல்
்நல், வரகு தாள்
மல்லி தழை
சப்�ாத்திக் ்கள்ளி, தாழை ம்டல்
்கரும்பு,  நாணல் பதாழ்க
�ழன, ்தனழன ஓழல
்கமுகு (�ாக்கு) கூநதல்

10

ெளதம சமோழி
த மி ழ்  வ ை ழ ம மி க் ்க  ் ம ா ழி .  

் த ா ல் ்க ா ப் பி ய ம் ,  ந ன னூ ல்  உ ள் ளி ட ்ட 
இலக்்கண நூல்்கள் மிகுநதது தமிழ் ்மாழி. 
எடடுத்்தாழ்க, �த்துப்�ாடடு ஆகிய சங்க 
இலக்கியங்கழைக் ்்காண்டது; திருக்கு்றள், 
நாலடியார் முதலிய அ்றநூல்்கள் �லவும்  
நிழ்றநதது; சிலப்�தி்காரம், மணிபம்கழல 
மு த லி ய  ்க ா ப் பி ய ங ்க ழ ை க்  ் ்க ா ண ்ட து .  
இ வ வ ா று  இ ல க் கி ய ,  இ ல க் ்க ண  வ ை ம்  
நிழ்றநதது தமிழ் ்மாழி.  

தமிழ் ்மாழி ்சால்வைம் மிக்்கது. ஒரு 
்�ாருளின �ல நிழல்களுக்கும் ்வவபவறு 
்�யர் சூடடுவது தமிழ் ்மாழியின சி்றப்�ாகும்.  
ச ா ன ்ற ா ்க ,  பூ வி ன  ஏ ழு நி ழ ல ்க ளு க் கு ம் 
ப த ா ன று வ து  மு த ல்  உ தி ர் வ து  வ ழ ர 

தனித்தனிப் ்�யர்்கள்தமிழில் உணடு.

ஓர் எழுத்பத ஒரு ்சால்லாகிப் ்�ாருள்தருவதும் உணடு. ஒரு ்சால் �ல  
்�ாருழைக் குறித்து வருவதும் உணடு. சான்றா்க ‘மா’ – எனனும் ஒரு ்சால் மரம், விலஙகு, 
்�ரிய, திரும்கள், அைகு, அறிவு, அைவு, அழைத்தல், து்கள், பமனழம, வயல், வணடு 
ப�ான்ற �ல ்�ாருள்்கழைத் தருகி்றது.

அரும்பு

்மாடடு             

முழ்க 
மலர் 

்சம்மல்

்மாடடு             அலர்              

வீ 
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புதுதம சமோழி
இனழ்றய அறிவியல், ்தாழில்நுட� 

வைர்ச்சிக்கு ஏற்� தமிழில் புதிய புதிய 
்கழலச்்சாற்்கள் உருவாகி வருகின்றன.  

இ ழ ண ய ம் ,  மு ்க நூ ல் ,  பு ல ன ம் , 
கு ர ல் ப த ்ட ல் ,  ப த டு ் � ா றி ,  ் ச ய லி , 
் த ா டு தி ழ ர  மு த லி ய  ் ச ா ற் ்க ழ ை 
இதற்கு எடுத்துக்்காட்டா்கக் கூ்றலாம்.  
சமூ்க ஊ்ட்கங்கைான ்சயதித்தாள், 
வ ா ் ன ா லி ,  ் த ா ழ ல க் ்க ா ட சி 
ஆ கி ய வ ற் றி லு ம்  � ய ன � ்ட த் த க் ்க 
்மாழியா்க விைஙகுகி்றது  தமிழ்்மாழி .

அறிவியல் சதோழில்நுட்ப சமோழி
  உலகில் எழுத்து வடிவம் ்�்றாத 
்மாழி்கள் �ல உள்ைன. இநநிழலயில் 
தமிழ் வரிவடிவ எழுத்து்கள் அறிவியல் 
்தாழில்நுட� பநாக்கிலும் �யன�டுத்தத் 
தக்்கழவயா்க உள்ைன.

்மாழிழயக் ்கணினியில் �யன�டுத்த பவணடும் என்றால் அது எண்களின 
அடிப்�ழ்டயில் வடிவழமக்்கப்�்டபவணடும். ்தால்்காப்பியம், நனனூல் ப�ான்றழவ நாம் 
�டிப்�தற்்கா்க எழுதப்�ட்டழவ. ஆயினும் அழவ ்கணினி ்மாழிக்கும் ஏற்்ற நுட�மான 
வடிவத்ழதயும் ்�ற்றுள்ைன. 

மூத்த ்மாழியான தமிழ் - ்கணினி, 
இழணயம் ப�ான்றவற்றில் �யன�்டத்தக்்க 
வழ்கயில் புது ்மாழியா்கவும்  தி்கழ்கி்றது. 
இ த் த கு  சி ்ற ப் பு மி க் ்க  ் ம ா ழி ழ ய க் 
்கற்�து  நமக்குப் ்�ருழமயல்லவா? 
த மி ழ்  ் ம ா ழி யி ன  வ ை ழ ம க் கு ம் 
வைர்ச்சிக்கும் �ங்காற்்றபவணடியது நமது     
்க்டழமயல்லவா?

11

தமிழ் எண்கழை அறிபவாம்.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ௧ ௦
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வ.எண ்சால் இ்டம்்�ற்்ற நூல்

1. பவைாணழம ்கலித்்தாழ்க 101, திருக்கு்றள் 81

2. உைவர் நற்றிழண 4

3. �ாம்பு குறுந்தாழ்க-239

4. ்வள்ைம் �திற்றுப்�த்து-15

5. முதழல குறுந்தாழ்க-324

6. ப்காழ்ட அ்கநானூறு-42

7. உல்கம் ்தால்்காப்பியம், கிைவியாக்்கம்- 56 திருமுரு்காற்றுப்�ழ்ட-1

8. மருநது அ்கநானூறு-147, திருக்கு்றள் 952

9. ஊர் ்தால்்காப்பியம், அ்கத்திழணயியல் -41

10. அனபு ்தால்்காப்பியம், ்கைவியல் 110, திருக்கு்றள் 84

11. உயிர் ்தால்்காப்பியம், கிைவியாக்்கம்- 56, திருக்கு்றள் 955

12. மகிழ்ச்சி ்தால்்காப்பியம், ்கற்பியல்-142, திருக்கு்றள் 531

13. மீன குறுந்தாழ்க 54

14. பு்கழ் ்தால்்காப்பியம், பவற்றுழமயியல் 71

15. அரசு திருக்கு்றள் 554

16. ்சய குறுந்தாழ்க 72

17. ்சல் ்தால்்காப்பியம், 75 பு்றத்திழணயியல்

18. �ார் ்�ரும்�ாணாற்றுப்�ழ்ட, 435

19. ஒழி ்தால்்காப்பியம், கிைவியாக்்கம் 48

20. முடி ்தால்்காப்பியம், விழனயியல் 206

இரண்டாயிரம் ஆணடுகளடாக வழக்கில் இருக்கும் 
சில தமிழ்ச்டாறகள்.
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1. மாற்்றங்களுக்கு ஏற்�த் தனழனப் புதுப்பித்துக் ்்காள்ளும் ்மாழி தமிழ்  என�து 
�ற்றிக் ்கலநதுழரயாடு்க.

2. தமிழ் ப�சத்்தரியாத குடும்�த்தினர் உங்கள் �க்்கத்து வீடடில் உள்ைனர்.  
அவர்்களுக்கு நீங்கள் ்கற்றுத் தர விரும்பும் �த்துத் தமிழ்ச் ்சாற்்கழைப்  
�டடியலிடு்க.

3. வாழ்த்து்கழைத் தமிழில் கூறுபவாம்

 (எ.்கா.)

பி்றநதநாள் வாழ்த்து

   நீண்ட நீண்ட ்காலம்-நீ, நீடு வாை பவணடும்!
   வானம் தீணடும் தூரம்-நீ, வைர்நது வாை பவணடும்!
   அனபு பவணடும்! அறிவு பவணடும்! �ணபு பவணடும்!  �ரிவு பவணடும்!
   எடடுத்திக்கும் பு்கை பவணடும்! எடுத்துக்்காடடு ஆ்க பவணடும்!
   உல்கம் �ார்க்்க உனது ்�யழர, நிலவுத் தாளில் எழுதபவணடும்!
   சர்க்்கழரத் தமிழ் அள்ளி, தாலாடடு நாள் ்சால்லி  வாழ்த்துகிப்றாம்!
   பி்றநதநாள் வாழ்த்து்கள்! பி்றநதநாள் வாழ்த்து்கள்! 

  இனிய பி்றநதநாள் வாழ்த்து்கள்!

 - அறிவுமதி

சரியான விழ்டழயத் பதர்ந்தடுத்து எழுது்க.

 1. ‘்தானழம’ எனனும் ்சால்லின ்�ாருள்__________

   அ) புதுழம ஆ) �ைழம இ) ்�ருழம ஈ) சீர்ழம

 2. ‘இ்டப்பு்றம்’  எனனும் ்சால்ழலப் பிரித்து எழுதக் கிழ்டப்�து_________

   அ) இ்டன + பு்றம் ஆ) இழ்ட + பு்றம் இ) இ்டம் + பு்றம் ஈ) இ்டப் + பு்றம்

 3. ‘சீரிைழம’  எனனும் ்சால்ழலப் பிரித்து எழுதக் கிழ்டப்�து_________

   அ) சீர் + இைழம ஆ) சீர்ழம + இைழம இ) சீரி + இைழம ஈ) சீற் + இைழம

கற்பதெ கற்றபின்

மதிபபீடு
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 4. சிலம்பு + அதி்காரம் என�தழனச் பசர்த்து எழுதக் கிழ்டக்கும் ்சால்________

   அ) சிலம்�தி்காரம் ஆ) சிலப்�தி்காரம்

   இ) சிலம்புதி்காரம் ஈ) சில �தி்காரம்

 5. ்கணினி + தமிழ் என�தழனச் பசர்த்து எழுதக் கிழ்டக்கும் ்சால் ________

   அ) ்கணினிதமிழ் ஆ) ்கணினித்தமிழ் இ) ்கணிணிதமிழ் ஈ) ்கனினிதமிழ்

 6. “தமிழ்்மாழி ப�ால் இனிதாவது எஙகும் ்காபணாம்” எனறு �ாடியவர் ________

   அ) ்கணணதாசன ஆ) �ாரதியார் இ) �ாரதிதாசன ஈ) வாணிதாசன

 7. 'மா' எனனும் ்சால்லின ்�ாருள்________

   அ) மா்டம் ஆ) வானம் இ) விலஙகு ஈ)  அம்மா

ப்காடிட்ட இ்டத்ழத  நிரப்பு்க.

 1. நாம் சிநதிக்்கவும் சிநதித்தழத ்வளிப்�டுத்தவும் உதவுவது .................................................

 2. தமிழில் நமக்குக் கிழ்டத்துள்ை மி்கப் �ழைழமயான இலக்்கண நூல் ...............................

 3.  ் மாழிழயக் ்கணினியில் �யன�டுத்த பவணடும் எனில் அது .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

அடிப்�ழ்டயில் வடிவழமக்்கப்�்ட பவணடும்.

்சாற்்கழைச் ்சாநதத் ்தா்டரில் அழமத்து எழுது்க.

 1. தனிச்சி்றப்பு      .................................................................................................................... 

 2. நாள்பதாறும்    .................................................................................................................... 

குறுவினா

 1. தமிழ் ஏன மூத்த்மாழி எனறு அழைக்்கப்�டுகி்றது?

 2. நீங்கள் அறிநத தமிழ்க் ்காப்பியங்களின ்�யர்்கழை எழுது்க.

சிறுவினா

 1. அஃறிழண, �ா்கற்்காய ஆகிய ்சாற்்களின ்�ாருள் சி்றப்பு யாது?

 2. தமிழ் இனிய ்மாழி என�தற்்கான ்காரணம் தரு்க.

 3. தமிழ் ்மாழியின சி்றப்ழ�க் குறித்து ஐநது வரி்களில் எழுது்க.

சிநதழன வினா

 1. தமிழ் ்மாழி �டிக்்கவும் எழுதவும் எளியது என�து �ற்றி உங்கள் ்கருத்து  யாது?

 2. தமிழ் ்மாழி வைர்்மாழி என�ழத உணர்கிறீர்்கைா? ்காரணம் தரு்க.
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 இ்டம்  : மதுழர 
 நாள்   : 12-05-2017
அனபுள்ை அத்ழதக்கு, 
 வணக்்கம்.  நான நலம்.  நீங்கள் நலமா?  
 என �ள்ளிப்�ருவக் ்கனவு நனவாகி விட்டது.  ஆம் 
அத்ழத.  இைம் அறிவியல் ஆயவாைர் �ணிக்கு நான ்தரிவு 
்சயயப்�டடிருக்கிப்றன.  நாழை ்காழல சதீஷதவான 
விண்வளி ஆயவு நிறுவனத்தில் �ணியில் பசரபவணடும். 

இநத மகிழ்ச்சியான பநரத்தில்  உங்கழைத்தான நிழனத்துக் ்்காள்கிப்றன. நான ஆ்றாம் வகுப்பு 
�டித்தப�ாது உங்களுக்கு ஒரு ்கடிதம் எழுதிபனபன!  நிழனவிருக்கி்றதா?

இயல்
ஒன்று கனவு ்பலி்ததது 

கடிதம்

தமிழில் இயல் உணடு; இழச உணடு; நா்ட்கம் உணடு;  
இழவமடடுமல்ல அறிவியலும் உணடு. தமிழுக்கு அறிவியல் 
புதிதல்ல. அனறு முதல் இனறு வழர அறிவியல் ்சயதி்கழை 
இ ல க் கி ய ங ்க ள்  வ ா யி ல ா ்க  ் வ ளி யி ட டி ரு க் கி ்ற ா ர் ்க ள் 
நம் முனபனார்்கள். இலக்கியங்கள் கூறும் ்சயதி்கழை 
அறிபவாமா!

அதனபி்றகு நீங்கள் எனக்குத் ்தா்டர்நது �ல ்கடிதங்கள் எழுதினீர்்கள். ்சயதி்கள் 
�லவற்ழ்றக் கூறி  ஊக்்கம் அளித்துக்்்காணப்ட இருநதீர்்கள். என  ஐயங்கள் எல்லாவற்ழ்றயும் 
தீர்த்துழவத்தீர்்கள். என ்கனவு்களுக்கு உரம் ஊடடியழவ உங்களின ்கடிதங்கபை!   
அக்்கடிதங்கழை அறிவுக் ்கருவூலங்கைா்க இனறும் �ாது்காத்து வருகிப்றன. எனனுழ்டய 
உயர்வுக்குக் ்காரணமான அவற்ழ்ற மீணடும் மீணடும்  �டித்துப்  �ார்ப்�து  வைக்்கமாகிவிட்டது.

விரிெோனம்
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இ்டம்: ்சனழன
நாள்: 04-03-2006

அனபுள்ை  இனசுழவ,
இஙகு நான நலமா்க இருக்கிப்றன.  உன ்கடிதம் 

கிழ்டத்தது.  ஆ்றாம் வகுப்பிபலபய உன எதிர்்கால 
இலக்கிழன நீ உருவாக்கிக் ்்காணடு விட்டாய.  
மகிழ்ச்சி!  தமிழில் �டித்தால் சாதிக்்க முடியாது என�து 
தவ்றான எணணம். சாதழனயாைர்்கள் �லரும் தங்கள் 
தாய்மாழியில் �டித்தவர்்கபை! சாதழனக்கு ்மாழி ஒரு 
தழ்டபய இல்ழல. 

நீண்ட ்நடுங்காலமா்கபவ அறிவியல் சிநதழன்கபைாடு விைஙகியவர்்கள் தமிைர்்கள். 
தமிழ் இலக்கியங்களில் அறிவியல் சிநதழன்கள் �ல ்காணப்�டுகின்றன. அவற்றுள் சிலவற்ழ்ற  
உனனு்டன  �கிர  நிழனக்கிப்றன. 

நிலம், நீர், ்நருப்பு, ்காற்று, ஆ்காயம் எனனும் ஐநதும் ்கலநதது இவவுல்கம் என�து 
அறிவியல் உணழம. ்தால்்காப்பியர் தமது ்தால்்காப்பியம் எனனும் நூலில் இக்்கருத்ழதக் 
குறிப்பிடடுள்ைார். பமலும் உல்க உயிர்்கழை ஓரறிவு முதல் ஆ்றறிவு வழர வழ்கப்�டுத்தியும்  
உள்ைார்.  

்க்டல் நீர் ஆவியாகி பம்கமாகும்.  பினனர் பம்கம் குளிர்நது மழையா்கப் ்�ாழியும். 
�ைநதமிழ் இலக்கியங்கைான முல்ழலப்�ாடடு, �ரி�ா்டல், திருக்கு்றள், ்கார்நாற்�து 
திருப்�ாழவ முதலிய நூல்்களில்  இநத அறிவியல் ்சயதி குறிப்பி்டப்�டடுள்ைது.

திரவப் ்�ாருள்்கழை  எவவைவு அழுத்தினாலும் அவற்றின அைழவச் சுருக்்க முடியாது 
என்ற அறிவியல் ்கருத்து

ஆழ	அமுககி	முகககினும்	ஆழ்கைல்நீர்
நொழி	முகவொது	நொல்	நொழி

எ ன  ஔ ழ வ ய ா ர்  � ா ்ட லி ல்  
கூ்றப்�டடுள்ைது.  

ப�ார்க்்கைத்தில் மார்பில் புண�டுவது 
இயல்பு.  வீரர் ஒருவரின ்காயத்ழத  ்வணணி்ற 
ஊசியால் ழதத்த ்சயதி �திற்றுப்�த்து எனனும்  
நூலில் இ்டம்்�ற்றுள்ைது. 

சு்றாமீன தாக்கியதால் ஏற்�ட்ட புணழண,  
நரம்பினால் ழதத்த ்சயதியும் நற்றிழண 
எனனும் நூலில் ்காணப்�டுகி்றது.  முற்்கால 
இலக்கியங்களில் இ்டம் ்�ற்றுள்ை அறுழவ 
மருத்துவத்துக்்கான இனழ்றய கூறு்கள் 
வியப்�ளிக்கின்றன அல்லவா?

் த ா ழ ல வி ல்  உ ள் ை  ் � ா ரு ளி ன 
உருவத்ழத அருகில் பதான்றச் ்சயய முடியும். 
அறிவியல் அறிஞர் ்கலீலிபயா  நிறுவிய ்கருத்து இது. இக்்கருத்து திருவள்ளுவமாழல 
எனனும் நூலில் ்கபிலர் எழுதிய �ா்டலில் இ்டம்்�ற்றுள்ைது.

நிலம் தீ நீர் ெளி விசும்போடு ஐநதும் 
்கலநத மயக்்கம் உல்கம் ஆதலின்.

- ததால்்காப்பியம் 

தேடு தெள்ளூசி தேடு ெசி ேரநத ெடு.
- ேதிறறுப்ேத்து

்கடல்நீர் மு்கநத ்கமஞ்சூழ் எழிலி….
-  ்கார்ோறேது

ப்காட்சுறொ எறிநததனச் சுருஙகிய 
ேரம்பின் முடிமுதிர் ேரதெர்

- ேறறிளண
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தற்்காலத்தில் அறிவியல் துழ்றயில் மடடுமனறி 
அழனத்துத் துழ்ற்களிலும் தமிைர்்கள் ப்காபலாச்சி 
வருகி்றார்்கள்.

சாதழனயாைர்்களின வாழ்க்ழ்க நி்கழ்வு்கழை 
அறிநது்்காள். நமது ஊர் நூல்கம் உனக்கு மி்கவும் உதவியா்க இருக்கும்.  நூல் வாசிப்பு  உன 
சிநதழனக்கு வைம் பசர்க்கும். அறிவியல் மனப்�ானழம ்�ருகும்.

தமிைாலும் தமிைராலும் எநதத் துழ்றயிலும் எழதயும் சாதிக்்க முடியும். ்தா்டர்நது முயற்சி  
்சய. நீ ்வல்வாய! உன ்கனவு நனவா்க வாழ்த்துகிப்றன.

அனபு்டன உன அத்ழத,
நறுமுழ்க. 

அத்ழதயின ்கடிதக் ்கருத்து்கழைச் சுருக்கி எழுது்க.

கற்பதெ கற்றபின்
1. இக்்கடிதத்திற்கு  நீங்கள் விரும்பும் வழ்கயில் பவ்்றாரு தழலப்பிடு்க.
2. உங்கள் எதிர்்காலக் ்கனவு குறித்து ஒரு ்கடிதம் எழுது்க.
3. இனசுழவயின எணணம் நிழ்றபவ்றக் ்காரணங்கைா்க நீங்கள் எவற்ழ்றக் 

்கருதுகிறீர்்கள்?
4. '்கனவு �லித்தது'   என்ற தழலப்பு இக்்கடிதத்திற்கு எவவாறு ்�ாருநதுகி்றது 

என�தழன விைக்கு்க. 

நீ ங ்க ள்  கூ றி ய � டி  நூ ல் ்க ள் 
� ல வ ற் ழ ்ற யு ம்  ் த ா ்ட ர் ந து  � டி த் து 
வ ந ப த ன .  உ ங ்க ள்  அ ன பு  எ ன 
எணணம் நிழ்றபவ்ற உறுதுழணயா்க 
விைஙகியது. தமிழ்  இலக்கியங்களும் 
பி ்ற  நூ ல் ்க ளு ம்  எ ன க் கு  ந ம் பி க் ழ ்க 
ஊ ட டி ன .  இ வ ற் ழ ்ற  ந ா ன  எ ன று ம் 
ம ்ற க் ்க  ம ா ட ப ்ட ன .  ச மு த ா ய த் தி ற் கு 
எ ன ன ா ல்  இ ய ன ்ற  ந ன ழ ம ்க ழ ை ச் 
் ச ய ப வ ன .  அ த ற் ப ்க ற் � ப் 
�ணியாற்றுபவன. நனறி அத்ழத.

 அனபு்டன,
 இனசுழவ.

சதரிந்து சதளிநெோம்

்தமிழில்	�யின்ற	அறிவிைல்	அறிஞர்கள்

•  ப ம ன ா ள்  கு டி ய ர சு த்  த ழ ல வ ர்  
பமதகு ்டாக்்டர் ஆ. �. ்ெ. அப்துல்்கலாம்

•  இ ஸ ப ர ா  அ றி வி ய ல்  அ றி ஞ ர்  
்டாக்்டர் மயில்சாமி அணணாதுழர.

•  இ ஸ ப ர ா வி ன  த ழ ல வ ர்  ்ட ா க் ்ட ர்   
ழ்க. சிவன.

மதிபபீடு

திளனயைவு போதாச் சிறுபுல்நீர் நீணட  
ேளனயைவு ்காட்டும்
 - திருெள்ளுெமாளல
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இயல்
ஒன்று தமிழ எழு்ததுகளின் ெதகயும் சதோதகயும்

கறகண்டு

ஒலித்துப்	�ொர்த்து		உணர்பவொம்!
அ, இ, உ, எ, ஒ  -  ஆகிய ஐநதும்  குறுகி ஒலிக்கின்றன. 

ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ  - ஆகிய ஏழும் நீணடு ஒலிக்கின்றன.

உலகில் உள்ை ஒவ்வாரு ்�ாருழையும் மனிதன உற்றுபநாக்கினான. அவற்றின 
இயல்பு்கழை அறிநது்்காண்டான. இவவாப்ற ்மாழிழயயும் ஆழ்நது ்கவனித்தான. 
்மாழிழய எவவாறு ப�சவும் எழுதவும் பவணடும் என�ழத வழரயழ்ற ்சயதான. அநத 
வழரயழ்ற்கபை இலக்்கணம் எனப்�டும்.

தமிழ் ்மாழியின  இலக்்கண வழ்க்கள் ஐநது. 

• எழுத்து இலக்்கணம்
• ்சால் இலக்்கணம்
• ்�ாருள் இலக்்கணம்
• யாப்பு இலக்்கணம்
• அணி இலக்்கணம் 

எழு்தது
ஒலி வடிவமா்க எழுப்�ப்�டுவதும் வரிவடிவமா்க எழுதப்�டுவதும் எழுத்து 

எனப்�டுகி்றது.

உயிர எழு்ததுகள்
உயிருக்கு முதனழமயானது ்காற்று. இயல்�ா்கக் ்காற்று ்வளிப்�டும்ப�ாது  

உயிர் எழுத்து்கள் பி்றக்கின்றன. வாழயத் தி்றத்தல், உதடு்கழை  விரித்தல்,  உதடு்கழைக் 
குவித்தல் ஆகிய எளிய ்சயல்�ாடு்கைால் 'அ' முதல் 'ஔ' வழரயுள்ை �னனிரணடு உயிர் 
எழுத்து்களும் பி்றக்கின்றன.
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• நீணடு  ஒலிக்கும்  ஆகிய ஏழும் 
சநடில்	எழுத்துகள்.

• கு று கி  ஒ லி க் கு ம் ஆகிய ஐநதும்  குறில்	எழுத்துகள்.

க், ச், ட, த், ப், ற்
வல்லினம்

ங, ஞ், ண,  ந, ம், ன
்மல்லினம்

ய, ர், ல், வ, ழ், ள்
இழ்டயினம்

்மய எழுத்து்கள் ஒலிக்கும் 
்கால அைவு - அழர மாத்திழர

ஒவபவார் எழுத்ழதயும் உச்சரிப்�தற்குக் ்கால அைவு உணடு.
எழுத்ழத உச்சரிக்்க எடுத்துக்்்காள்ளும் ்கால அைழவக் ்்காணப்ட குறில், ்நடில் 

என வழ்கப்�டுத்துகிப்றாம்.  

மோ்ததிதை
மாத்திழர என�து இஙகுக் ்கால அைழவக் குறிக்கி்றது. ஒரு மாத்திழர என�து 

ஒருமுழ்ற ்கண இழமக்்கபவா ஒருமுழ்ற ழ்க்நாடிக்்கபவா ஆகும் ்கால அைவாகும்.

• குறில் எழுத்ழத ஒலிக்கும் ்காலஅைவு                  -  1 மாத்திழர

• ்நடில் எழுத்ழத ஒலிக்கும்  ்காலஅைவு         -  2 மாத்திழர

சமயசயழு்ததுகள்
்மய என�து உ்டம்பு எனப் ்�ாருள்�டும். ்மய எழுத்து்கழை ஒலிக்்க உ்டல் 

இயக்்கத்தின �ஙகு இனறியழமயாதது. க், ங, ச், ஞ், ட, ண, த், ந, ப், ம், ய, ர், ல், வ, ழ், ள், ற், ன 
ஆகிய  �தி்னடடும் ்மய்யழுத்து்கள் ஆகும்.
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ஒலித்துப்	�ொர்த்து	உணர்பவொம்!
 • க், ச், ட, த், ப், ற்  - ஆகிய ஆறும் வனழமயா்க ஒலிக்கின்றன.
 • ங, ஞ், ண,  ந, ம், ன  - ஆகிய  ஆறும் ்மனழமயா்க ஒலிக்கின்றன.
 •  ய, ர், ல், வ, ழ், ள் - ஆ கி ய  ஆ று ம்  வ ன ழ ம ய ா ்க வு ம்  இ ல் ல ா ம ல் , 

்மனழமயா்கவும் இல்லாமல் இரணடிற்கும் இழ்டப்�டடு ஒலிக்கின்றன.

உயிரசமய
்மய எழுத்து்கள் �தி்னடடு்டன உயிர் எழுத்து்கள் �னனிரணடும் பசர்வதால் 

பதானறும் 216 எழுத்து்களும் உயிர்்மய எழுத்து்கள் ஆகும்.

்மயயு்டன உயிர்க்குறில் பசர்நதால் உயிர்்மயக் குறில் பதானறுகி்றது. ்மயயு்டன 
உயிர் ்நடில் பசர்நதால் உயிர்்மய ்நடில் பதானறுகி்றது. ஆ்கபவ உயிர்்மய 
எழுத்து்கழையும் உயிர்்மயக் குறில், உயிர்்மய ்நடில் என இருவழ்கப்�டுத்தலாம்.  

ஆயத எழு்தது
தமிழ் ் மாழியில்  உயிர், ் மய, உயிர்்மய எழுத்து்கள் தவிர தனி 

எழுத்து ஒனறும் உள்ைது.  அது  ஃ  எனனும் ஆயத  எழுத்தாகும்.

ஆயத எழுத்ழத ஒலிக்்க 
ஆகும் ்காலஅைவு  
அழர மாத்திழர 

உங்கள் ்�யர் மற்றும் உங்கள் நண�ர்்கைது ்�யர்்களுக்்கான மாத்திழர 
அைழவக் ்கணடுபிடி.

(எ.்கா.) ்கபிலர் - 1 + 1 + 1 + ½ = 3½

கற்பதெ கற்றபின்

மதிபபீடு

சகொடுககப்�ட்டுள்ை		�ொத்திளை	அைவுகபகற்�ச்	செொற்களை	எழுதுக

 1. உயி்ரழுத்தில் ் தா்டஙகும் இரணடு மாத்திழர அைவுள்ை ் சால் -----------

 2. இரணடு மாத்திழர அைவுள்ை ஓ்ரழுத்துச்்சால் -------------

 3. ஆயத எழுத்து இ்டம்்�றும் இரண்டழர மாத்திழர அைவுள்ை ் சால் -------

குறுவி்னொ

 1. தமிழ் இலக்்கணம் எத்தழன வழ்கப்�டும்? அழவ யாழவ?

 2. ்மய்யழுத்து்கழை மூவழ்க இனங்கைா்க வழ்கப்�டுத்தி எழுது்க.

 3. தமிழ் எழுத்து்களுக்குரிய மாத்திழர அைவு்கழைக் குறிப்பிடு்க.
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பகட்டும்	�ொர்த்தும்	உணர்க.
1. இனிய தமிழ்ப் �ா்டல்்கழைக்  ப்கடடு மகிழ்்க.

2. தமிைறிஞர்்களின வா்னாலி,  ்தாழலக்்காடசி உழர்கழைக் ப்கடடு மகிழ்்க.  

கீழ்ககொணும்	்தளலப்புகளில்	ஒரு	நிமிைம்	ப�சுக.
• தமிழ் இனிது  • தமிழ் எளிது  • தமிழ் புதிது

செொல்லக	பகட்டு	எழுதுக.
இன�த்தமிழ் ்தால்்காப்பியம்     சுப்புரத்தினம் �னனிரணடு

�ாபவநதர் அஃறிழண   ்சநதமிழ்  ஆராயச்சியாைர்

உயிரினங்கள் ்கருவூலங்கள்

கீழ்ககொணும்	�த்திளைப்		�டித்து		வி்னொககளுககு	விளை	்தருக.
   விரிவான  ்கருத்ழதச் சுருக்கிச் ்சால்வபத �ை்மாழியின சி்றப்பு. சான்றா்க, 

சுத்தம் பசாறு ப�ாடும் எனனும் �ை்மாழி தரும் ்�ாருழைக் ்காணப�ாம். சுத்தம் 
பநாயற்்ற வாழ்ழவத் தரும். உ்டல்நலபம உழைப்புக்கு அடிப்�ழ்ட. உழைத்துத் 
பதடிய ்�ாருைால் உணவு, உழ்ட, உழ்றவி்டம் ஆகியவற்ழ்றப் ்�றுகிப்றாம். இழவ 
அழனத்திற்கும் சுத்தபம அடிப்�ழ்ட. இவவிரிநத ்கருத்து சிறு அடிக்குள் அ்டஙகியுள்ைது.

1. �ை்மாழியின சி்றப்பு  ்சால்வது
அ) விரிவா்கச்  ஆ) சுருங்கச்  இ) �ழைழமழயச்  ஈ) �ல ்மாழி்களில்

2. பநாயற்்ற வாழ்ழவத் தருவது 

3. உ்டல்நலபம  அடிப்�ழ்ட 

4. உழைத்துத் பதடிய ்�ாருைால் நாம் ்�றுவன யாழவ?

5. �த்திக்குப் ்�ாருத்தமான தழலப்புத் தரு்க.

பிறச�ொழிக		கலப்பின்றிப்		ப�சுக.

 1. எங்க ஸகூல்பல சுற்றுலா கூடடிடடுப் ப�ா்றாங்க.  
 2. ்�ற்ப்றாரி்டம்  �ர்மிசன ்லட்டர் வாஙகி வரச் ்சானனாங்க. 

ஆய்ந்தறிக.
்�யரில் தழலப்்�ழுத்ழதப் �லவழ்கயா்க எழுதுகினப்றாம்.

 S. இனியன, எஸ. இனியன, ச. இனியன  -  இவற்றுள் சரியானது எது?  ஏன? 

கடி்தம்	எழுதுக. 

விடுப்பு விணணப்�ம்

சமோழிதய ஆள்நெோம் !
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சமோழிநயோடு விதளயோடு

திைட்டுக.

	 ’ள�’	என்னும்	எழுத்தில்	முடியும்	செொற்களின்	�ட்டிைல்	்தைொரிகக.

செொல்	வைம்	ச�றுபவொம்.

1.	 கீழ்ககொணும்	 செொற்களில்	உள்ை	 எழுத்துகளைக	 சகொண்டு	 புதிை	 செொற்களை	
உருவொககுக.

(எ.கொ)	 கரும்பு			 –	 கரு,	கம்பு

	 கவிள்த		 –	

	 �திற்றுப்�த்து	 –	

	 �ரி�ொைல்	 –	

2.	இைண்டு	செொற்களை	இளணத்துப்	புதிை	செொற்களை	உருவொககுக.

நூல் ்மாழி ப்கால் மீன நீதி எழுது

்கண ்வளி தமிழ் மணி மாழல விண 

(எ.்கா.) விணமீன

ச�ொருத்்த�ொ்ன	செொற்களைக	சகொண்டு	ச்தொைர்களை	நிைப்புக.

 அைகு, ஏற்்றம்,  இன�ம்,   ஊக்்கம்,  இனிழம, ஆற்்றல், ஈடு,  இழச,  உணர்வு,  ஏடு்கள், 
உரிழம,  எனறும்,  எளிதாய,  உவழ்க, , அனபு

 (எ.்கா.)

   அ -  அனபு     தருவது தமிழ் 

   ஆ -    தருவது தமிழ்

   இ -    தருவது தமிழ்

   ஈ -    இல்லாதது    தமிழ்

   உ -    தருவது தமிழ்

   ஊ -    தருவது தமிழ்

   எ -    பவணடும் தமிழ்

   ஏ -    தருவது தமிழ்
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கட்ைஙகளில்	�ளறநதுள்ை	ச�ைர்களைக	கண்டுபிடிகக.

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

4. ___________________________________________

5. ___________________________________________

�ா ர தி தா ச ன ்க

 ர ம் தா ர சு ச ம்

தி ரு வ ள் ளு வ ர்

யா �ா ழத ஔ ழவ யா ர்

ர் ன ச தா ணி வா ன

நிறக அதறகு்த தக...

இதைய்ததில் கோண்க

உனக்குப் பிடித்த தமிழ்க் ்கவிஞர் �ற்றிய ்சயதி்கழை இழணயத்தில் பதடி அறி்க. 

்கழலச் ்சால் அறிபவாம்

வலஞ்சுழி  - Clock wise    இ்டஞ்சுழி  - Anti Clock wise
இழணயம்  - Internet    குரல்பத்டல் - Voice Search
பதடு்�ாறி  - Search engine   ்தாடுதிழர  - Touch Screen
மு்கநூல்  - Facebook    ்சயலி - App
புலனம்  - Whatsapp    மினனஞ்சல்  - E-mail

என ்�ாறுப்பு்கள்...
1.   நான தாய்மாழியிபலபய ப�சுபவன.
2. தாய்மாழியிபலபய ்கல்வி ்கற்ப�ன.
3. தமிழ்ப்்�யர்்கழைபய சூடடுபவன.
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இளணைச்	செைல்�ொடுகள்

செைல்�ொட்டிற்கொ்ன	உைலி 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jishyut.pizhai&hl=en

செைல்�ொட்டின்	�டிநிளலககொ்ன	�ைஙகள்	:

�டி 1  

்்காடுக்்கப்�டடிருக்கும் உரலி / விழரவுக் குறியீடழ்டப் 
�யன�டுத்திப் பிழை எனனும் ்சயலிழயப் �திவி்றக்்கம் ்சயது  நிறுவிக்்்காள்்க.   

�டி 2  
்சயலிழயத் தி்றநதவு்டன நல்வரவு எனனும் திழரயில் play குறியீடடு வடிவில் 
இருக்கும் ்�ாத்தாழன அழுத்தவும்.  

�டி 3  

திழரயில் பதானறும் வார்த்ழத்களில் ஒற்று அல்லது எழுத்துப் பிழை உண்டா? 
இல்ழலயா? என�ழதத் ்தரிவு ்சய்க. 

�டி 1 �டி 2 �டி 3

பிளழ
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கற்றல் ந�ோககஙகள்
	 இயற்கையின்	சிறப்புகை்ை	அறிதல்

	 இயற்கை்யப்	பாதுகைாக்கும்	வழிமு்றகைள்	பறறி	விவாதிததல்

	 உழவுத	ததாழிலுக்கு	ம்ழ	இன்றிய்மயாதது	என்ப்த	உணரதல்

	 ம்ழ	தபயயாவிட்ால்	ஏறபடும்	வி்ைவுகை்ை	வகுப்ப்றயில்	விவாதிததல்

	 	பற்வகைளுக்கும்	சுறறுச்சூழலுக்கும்	இ்்யயயான	ததா்ர்ப	அறிதல்

இயல்
இரண்டு இயற்க இன்பம்
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திங்களைப் ப�ோற்றுதும் திங்களைப் ப�ோற்றுதும்
க்கோஙகு அலர்ோரச் கென்னி குளிர கெண்குளை ப�ோன்றுஇவ் 
அங்கண் உலகு அளித் லோன்

ஞோயிறு ப�ோற்றுதும் ஞோயிறு ப�ோற்றுதும்
்கோவிரி நோைன் திகிரிப�ோல் க�ோற்ப்கோட்டு
பேரு ெலம் திரி்லோன்

*ேோேளை ப�ோற்றுதும் ேோேளை ப�ோற்றுதும்
நோே நீர பெலி உலகிற்கு அென் அளிப�ோல்
பேல்நின்று ்ோன் சுரத்லோன்*
  - இைஙப்கோெடி்கள்

26

இயல்
இரண்டு சிலப்பதிகோரம்

நம்மைச் சுற்றிலும எங்குப் பார்த்ாலும இயற்்கையின் 
அழகு ககைாட்டிக் கிடக்கிறது.  கைடலும, மை்ையும, கைதிரும, 
நிைவும மை்ழயும பனியும இயற்்கையின் ககைா்டகைள் 
அலைவா? அவற்்றக் கைண்டு மைகிழா்வர உண்்டா? நிைவின் 
குளிரச்சி்யயும கைதிரவனின் கவம்மை்யயும, மை்ழயின் 
பய்ையும சிைப்பதிகைாரம ்பாற்றுகிறது. 

வான்நிைா ்பாற்று்வாம! வான்நிைா ்பாற்று்வாம! 
மைா்ை அணிந் ்�ாழனின் குளிரந்
கவண்கு்ட ்பாை அரு்ை வழங்கும
வான்நிைா ்பாற்று்வாம! வான்நிைா ்பாற்று்வாம!

கைதிரவன் ்பாற்று்வாம! கைதிரவன் ்பாற்று்வாம!
கைாவிரி நாடன் ்�ாழனின் ஆ்ைச்
�க்கைரம ்பாை்வ இமைய்த்் வைமவரும
கைதிரவன் ்பாற்று்வாம! கைதிரவன் ்பாற்று்வாம!

வான்மை்ழ ்பாற்று்வாம! வான்மை்ழ ்பாற்று்வாம!
கைடலசூழ் உைகுக்கு அரு்ைப் கபாழியும
மைன்ை்ைப் ்பாை முகிலவழி சுரக்கும
வான்மை்ழ ்பாற்று்வாம! வான்மை்ழ ்பாற்று்வாம!

கவி்ைபந்ப்ை
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நூல் வெளி
சிலப்பதிகாரம் என்னும் காபபியத்தை இயற்றியவர் 
இளங்காவடிகள்.  இவர் ்ேர  மன்்னர் மர்்பச் 
்ேர்்நதைவர் என்று சிலப்பதிகாரப ்பதிகம் கூறுகிறது. இவர் 

காலம் கி.பி. இரண்ாம் நூற்றாணடு என்்பர்.
ஐம்்்பருஙகாபபியஙகளுள் ஒன்று சிலப்பதிகாரம். இது்வ தைமிழின் 
முதைல் காபபியம். இது முததைமிழ்க் காபபியம், குடிமக்கள் காபபியம், 
என்்றல்லாம் ்்பாற்றப்படுகிறது. சிலப்பதிகாரமும் மணி்மக்லயும் 
இரட்்க் காபபியஙகள் என்று அ்ைக்கப்படுகின்ற்ன.
திஙகள், ஞாயிறு, ம்ை எ்ன இயற்்க்ய வாழ்ததுவதைாக இ்நநூல் ்தைா்ஙகுகிறது. 
அவவாழ்ததுப்பகுதி நமக்குப ்பா்மாகத தைரப்படடுள்ளது. 

1. ’வைரபி்றயும ்்ய்பி்றயும’ என்னும ்்ைப்பில ்பசுகை.

2. நீங்கைள் விருமபும இயற்்கைப் கபாருள்கைளின் கபயரகை்ைப் பட்டியலிடுகை.

3. “நிைா ” என்னும ்்ைப்பில நான்கு அடிகைளில கைவி்் ப்ட்ததிடுகை.

்போடலின வ்போருள் 
்்ன் நி்றந் ஆ்ததிமைைர மைா்ை்ய அணிந்வன் ்�ாழ மைன்ைன். அவனு்டய 

கவண்ககைாற்றக் கு்ட குளிரச்சி கபாருநதியது. அ்்ப் ்பாை்வ கவண்ணிைவும ்ன் 
ஒளியால உைகுக்கு இன்பம அளிக்கிறது. அ்ைால கவண்ணிை்வப் ்பாற்று்வாம.

கைாவிரி ஆறு பாய்நது வைம க�ய்யும நாட்்ட ஆட்சி க�ய்பவன் ்�ாழ மைன்ைன். 
அவைது ஆ்ைச் �க்கைரம ்பாை, கைதிரவனும கபான்்பான்ற சிகைரங்கை்ையு்டய 
இமையமை்ை்ய வைப்புறமைாகைச் சுற்றிவருகிறது. அ்ைால கைதிரவ்ைப் ்பாற்று்வாம!

அச்�ம்ரும கைட்ை எல்ையாகைக் ககைாண்ட உைகிற்கு மைன்ைன் அருள் க�ய்கிறான். 
அது்பாை, மை்ழ, வானிலிருநது கபாழிநது மைக்கை்ைக் கைாக்கிறது. அ்ைால மை்ழ்யப் 
்பாற்று்வாம! 

வ�ோல்லும் வ்போருளும் 
திங்கைள் - நிைவு
ககைாங்கு -  மைகைரந்ம
அைர - மைைர்ல
திகிரி -  ஆ்ைச்�க்கைரம

கபாற்்கைாட்டு -  கபான்மையமைாை சிகைர்ததில
்மைரு  -  இமையமை்ை
நாமைநீர -  அச்�ம ்ரும கைடல
அளி -  கைரு்ை

கற்ப்ெ கற்றபின
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சரியான	வி்்்யத	யதர்நததடுதது	எழுதுகை.

1. கைழு்ததில சூடுவது ------

 அ) ்ார ஆ) கை்ையாழி இ) ்ண்்ட ஈ) ்மைகை்ை

2. கைதிரவனின் மைற்கறாரு கபயர ------

 அ) பு்ன் ஆ) ஞாயிறு இ) �நதிரன் ஈ) க�வவாய்

3. 'கவண்கு்ட’ என்னும க�ால்ைப் பிரி்தது எழு்க் கி்டப்பது ------

 அ) கவண்  +  கு்ட ஆ)கவண்்மை + கு்ட

 இ) கவம + கு்ட ஈ) கவம்மை + கு்ட

4. ’கபாற்்கைாட்டு’ என்னும க�ால்ைப் பிரி்தது எழு்க் கி்டப்பது ------

 அ) கபான் + ்கைாட்டு ஆ) கபாற் + ்கைாட்டு

 இ) கபாண் + ்கைாட்டு ஈ) கபாற்்கைா + இட்டு

5. ககைாங்கு  +  அைர என்ப்்ைச் ்�ர்தது எழு்க் கி்டக்கும க�ால ------

 அ) ககைாங்குஅைர ஆ) ககைாங்அைர இ) ககைாங்கைைர ஈ) ககைாங்குைர

6. அவன்  +  அளி்பால என்ப்்ைச் ்�ர்தது எழு்க் கி்டக்கும க�ால ------

 அ)அவன்அளி்பால ஆ) அவைளி்பால

 இ) அவன்வளி்பால ஈ) அவைாளி்பால

நயம்	அறிகை.

1. பாடலில இடமகபற்றுள்ை ்மைா்ைச் க�ாற்கை்ை எடு்தது எழுதுகை
2. பாடலில இடமகபற்றுள்ை எது்கைச் க�ாற்கை்ை எடு்தது எழுதுகை

குறுவினா

1. சிைப்பதிகைாரக் கைாப்பியம எவகவவற்்ற வாழ்்ததி்த க்ாடங்குகிறது?
2. இயற்்கை ்பாற்ற்த்க்கைது ஏன்?

சி்நத்னவினா

 இயற்்கை்யப் ்பாற்றும வழக்கைம ஏற்படக் கைாரைமைாகை எவற்்றக் கைருதுகிறீரகைள்?

மதிபபீடு
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இயல்
இரண்டு கோணி நிலம்

அடுக்கைகைங்கைளில வாழும பைர இயற்்கை ்ரும இன்ப்த்் 
எண்ணி ஏங்குகிறாரகைள். ’வீடு’ என்பது எப்படி இருக்கை 
்வண்டும என்று பாரதியார கைற்ப்ை க�ய்கிறார. இயற்்கைச் 
சூழ்ை உருவாக்கை ்வண்டிய்ன் ்்்வ்ய உைர்ததுகிறார.
இயற்்கை்யப் பைவ்கைகைளிலும ்பாற்றிடும பாரதியின் கைைவு 
இலை்த்்ப் பற்றி அறி்வாம.

*்கோணி நிலம் பெண்டும் - �ரோெக்தி
்கோணி நிலம் பெண்டும் – அஙகுத
தூணில் அைகிய்ோய் – நன்ேோைங்கள்
துய்ய நிறததின்ோய் – அந்க்
்கோணி நிலததிளைபய – ஓர ேோளிள்க
்கட்டித ்ரபெண்டும் – அஙகுக்
ப்கணி அருகினிபல – க்ன்ளனேரம்
கீற்றும் இைநீரும் 
�ததுப் �ன்னிரண்டு – க்ன்ளனேரம்
�க்்கததிபல பெணும் * – நல்ல
முததுச் சுைர ப�ோபல – நிலோகெோளி
முன்பு ெரபெணும் – அஙகுக்
்கததுங குயிபலோளெ – ெற்பற ெநது
்கோதில் �ைபெணும் – என்றன்
சித்ம் ேகிழ்நதிைபெ – நன்றோய் இைம்
க்ன்றல் ெரபெணும்.

- �ோரதியோர

கவி்ைபந்ப்ை

வ�ோல்லும் வ்போருளும்
கைாணி  -  நிை அை்வக் குறிக்கும க�ால
மைாடங்கைள் - மைாளி்கையின் அடுக்குகைள்
சி்த்ம - உள்ைம.
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1. பாட்ை ஓ்�நய்ததுடன் படி்தது மைகிழ்கை.
2. கைாணி என்பது நிை அை்வக் குறிக்கும க�ால.  இது்பாை நிை்த்் அைக்கைப் 

பயன்படும  க�ாற்கை்ைப் பட்டியலிடுகை.
3. என் கைைவு இலைம என்னும ்்ைப்பில ்பசுகை.

சரியான	வி்்்யத	யதர்நததடுதது	எழுதுகை.
 1. ’கிைறு’ என்ப்்க் குறிக்கும க�ால------
  அ) ஏரி  ஆ)  ்கைணி   இ)  குைம ஈ)  ஆறு

 2. ’சி்த்ம’ என்ப்ன் கபாருள் ------
  அ)  உள்ைம ஆ)  மைைம இ)  குைம ஈ) வைம

    நூல் வெளி
இ ரு ்ப தை ா ம்  நூ ற் ற ா ண டி ன்  இ ் ை ய ற் ற  க வி ஞ ர் 
்ப ா ர தி ய ா ர் .  அ வ ர து  இ ய ற் ் ்ப ய ர்  சு ப பி ர ம ணி ய ன் . 
இள்மயி்ல்ய சிறப்பாகக் கவி்பாடும் திறன் ்்பற்றவர். 
எட்யபுர மன்்னரால் ்பாரதி என்னும் ்பட்ம் வைஙகிச் 

சிறபபிக்கப்பட்வர். தைம் கவி்தையின் வழியாக விடுதை்ல உைர்்வ 
ஊடடியவர். மண உரி்மக்காகவும் ்்பண உரி்மக்காகவும் 
்பாடியவர். நாடடுப்பற்றும் ்மாழிப்பற்றும் மிக்க ்பா்ல்கள் ்பலவற்்றப ்ப்்ததைவர். 
்பாஞோலி ே்பதைம், கணைன் ்பாடடு, குயில் ்பாடடு ்்பான்ற ்பல நூல்க்ள இயற்றி உள்ளார்.
்பாரதியார் கவி்தைகள் என்னும் ்தைாகுபபில் இப்பா்ல் இ்ம் ்்பற்றுள்ளது. 

மதிபபீடு

கற்ப்ெ கற்றபின

பாடலின் கபாருள் 

கைாணி அைவு நிைம ்வண்டும. அங்கு ஒரு மைாளி்கை கைட்டி்த்ர ்வண்டும. அழகைாை 
தூண்கை்ையும தூய நிறமு்டய மைாடங்கை்ையும அது ககைாண்டிருக்கை்வண்டும.  
நலை நீ்ரயு்டய கிைறும அங்்கை இருக்கை ்வண்டும. இைநீரும கீற்றும ்ரும  
க்ன்்ைமைரங்கைள் ்வண்டும.

அங்்கை மு்தது ்பான்ற நிைகவாளி வீ� ்வண்டும. கைாதுக்கு இனிய குயிலின் 
குர்ைா்� ்கைட்கை ்வண்டும. உள்ைம மைகிழுமைாறு இைநக்ன்றல ்வழ ்வண்டும.
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 3. மைாடங்கைள் என்ப்ன் கபாருள் மைாளி்கையின் ------
  அ) அடுக்குகைள் ஆ)  கூ்ர இ)  �ாைரம ஈ)  வாயில

 4. நன்மைாடங்கைள் என்னும க�ால்ைப் பிரி்தது எழு்க் கி்டப்பது ------
  அ) நன்+மைாடங்கைள் ஆ) நற் +மைாடங்கைள்
  இ) நன்்மை  +  மைாடங்கைள் ஈ)  நல  +  மைாடங்கைள்

 5. நிை்ததினி்ட்ய என்னும க�ால்ைப் பிரி்தது எழு்க் கி்டப்பது ------
  அ) நிைம + இ்ட்ய     ஆ ) நிை்ததின் +  இ்ட்ய
  இ) நிை்தது  +  இ்ட்ய ஈ) நிை்த  +  தி்ட்ய

 6. மு்தது  + சுடர என்ப்்ைச் ்�ர்தது எழு்க் கி்டக்கும க�ால______
  அ) மு்ததுசுடர ஆ) முச்சுடர இ) மு்ததுடர ஈ) மு்ததுச்சுடர

 7. நிைா + ஒளி என்ப்்ைச் ்�ர்தது எழு்க் கி்டக்கும க�ால_______
  அ) நிைாஒளி ஆ) நிைஒளி இ) நிைாகவாளி ஈ) நிைவுஒளி

தபாருததுகை.
 1. மு்ததுச்சுடர்பாை  - மைாடங்கைள்

 2. தூய நிற்ததில  - க்ன்றல

 3. சி்த்ம மைகிழ்நதிட  - நிைாஒளி

நயம்	அறிகை.

 1. கைாணி நிைம பாடலில இடமகபற்றுள்ை ்மைா்ைச் க�ாற்கை்ை எடு்தது எழுதுகை.

 2. கைாணி நிைம பாடலில இடமகபற்றுள்ை எது்கைச் க�ாற்கை்ை எடு்தது எழுதுகை.

குறுவினா
 1. கைாணி நிைம பாடலில  பாரதியார ்வண்டுவை யா்வ?

 2. பாரதியார இயற்்கையின் மீது ககைாண்டுள்ை விருப்பம குறி்தது எழுதுகை.

சி்நத்னவினா
  பாரதியார வீட்டின் அருகில க்ன்்ை மைரங்கைள் ்வண்டும என்கிறார.  

நீங்கைள் எநக்ந் மைரங்கை்ை வைரப்பீரகைள் எை எழுதுகை.
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இயல்
இரண்டு சி்றகின ஓ்�

மைனி்ரகைள் கபாருள் ்்டுவ்ற்கைாகை ்வறு ஊரகைளுக்குச் 
க�லகிறாரகைள். சிைர திருமபுகிறாரகைள். சிைர அங்்கை்ய 
்ங்குகிறாரகைள். மைனி்ரகை்ைப் ்பாை்வ பற்வகைளும ்வறு 
இடங்கைளுக்கும நாடுகைளுக்கும க�லகின்றை. பற்வகைள் 
்பாகைா் நாடுகைள் இல்ை; மை்ைகைள் இல்ை; நீரநி்ைகைள் 
இல்ை; பற்வகை்ைாடு ககைாஞ�ம பறநது ்பாகைைாமைா!

மை னி ் ர கை ள்  க வ ளி யூ ர கை ளு க் கு ச் 
க�ன்று மீண்டும ்ம க�ாந் ஊருக்கு்த 
திருமபுவ்் அறி்வாம. அ்்ப் ்பாை்வ 
பற்வகைளும கவளிநாடுகைளுக்குச் க�ன்று 
திருமபுகின்றை என்பது உங்கைளுக்கு்த 
க்ரியுமைா?

பற்வகைள் கைண்டமவிட்டுக் கைண்டம 
பறக்கின்றை. அ்வ கபருங்கைடலகை்ையும 
மை ் ை கை ் ை யு ம  கை ட ந து  ் ப ா கி ன் ற ை ; 
குறிப்பிட்ட கைாை்ததிற்குப் பிறகு புறப்பட்ட 
இட்ததிற்்கை வநது ்�ரகின்றை. இவவாறு 
பற்வகைள் இடம கபயர்்ை வை்� 
்பா்ல என்பர. நீரவாழ் பற்வகை்ை 
கபருமபாலும வை்� ்பாகின்றை. 

உைவு, இருப்பிடம, ்ட்பகவப்பநி்ை மைாற்றம, இைப்கபருக்கைம இவற்றிற்கைாகை்வ 
பற்வகைள் இடம கபயரகின்றை. நிைவு, விண்மீன், புவிஈரப்புப் புைம ஆகியவற்்ற 
அடிப்ப்டயாகைக் ககைாண்்ட பற்வகைள் இடம 
கபயரகின்றை. கபாதுவாகை வடக்கிலிருநது 
க்ற்கு ்நாக்கியும, ்மைற்கிலிருநது கிழக்கு 
்நாக்கியும பற்வகைள் வை்� ்பாகின்றை. 

ப ற ் வ கை ள்  ் ங் கை ளு க் க கை ை  ஒ ரு 
வ ழி ்த ் ட ்த ் ் ்த  ் ் ர ந க ் டு ்த து ,  அ ந ் ப் 
பா்்யி்ை்ய பறக்கின்றை. சிை பற்வ இைங்கைள் 
அ்் பா்்யில ்ாய்நிைங்கைளுக்கு்த திருமபுகின்றை. 
சிை பற்வ இைங்கைள் ்பாவ்ற்கும வருவ்ற்கும இரு்வறு 
பா்்கை்ைப் பயன்படு்ததுகின்றை. 

உ்ர�்ட உலகம்
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பயைம க�ய்யும்பாது சிைவ்கைப் 
ப ற ் வ கை ள்  இ ் ர ,  ஓ ய் வு  ் ப ா ன் ற 
் ் ் வ கை ளு க் கை ா கை ்த  ் ் ர  இ ற ங் கு ம . 
இ ் ட யி ல  எ ங் கு ம  நி ற் கை ா மை ல  ப ற ந து , 
வாழிடம ்�ரும பற்வகைளும உண்டு. 

வல்சயின்யபாது	 பற்வயின்	 உ்லில்	
ஏறபடும்	மாறறஙகைள்
 • ்்ையில சிறகு வைர்ல
 • இறகுகைளின் நிறம மைாறு்ல
 • உடலில கைற்்றயாகை முடி வைர்ல 
ஒ ரு வ ் கை ப்  ப ற ் வ  ் வ று வ ் கை ப் 
ப ற ் வ ய ா கை  உ ரு மை ா றி ்த  ் ் ா ன் று ம  
அ ை வி ற் கு க் கூ ட ச்  சி ை  ் ந ர ங் கை ளி ல 
மைாற்றங்கைள் ஏற்படும.

்மிழகை்ததிற்கு கவளிநாட்டுப் பற்வகைள் வை்� வருவது பற்றி இைக்கியங்கைளிலும 
க�ய்திகைள் உள்ைை. ஏற்த்ாழ 1500 ஆண்டுகைளுக்கு முன்பு வாழ்ந் �்ததிமு்த்ப்புைவர 
“நாராய், நாராய், க�ங்கைால நாராய்” என்னும பாட்ை எழுதியுள்ைார. அப்பாடலில உள்ை 
“ததன்தி்சக்	குமரிஆடி	வ்தி்சக்கு	ஏகுவீர	ஆயின்” என்னும அடிகைள்  பற்வகைள் வை்� 
வந் க�ய்தி்யக் குறிப்பிடுகின்றை. 

ஐ்ராப்பாவில இருநது ்மிழகை்ததிற்குச் க�ங்கைால நா்ரகைள் வருவது ்ற்்பா்்ய 
ஆய்விலும உறுதிப்படு்த்ப்பட்டு உள்ைது. கவளிநாட்டுப் பற்வகைளுக்கும புகைலிடமைாகை்த 
திகைழ்கிறது ்மிழ்நாடு. 

்ற்்பாது கவகுவாகை அழிநது வரும பற்வயிைம எது? உங்கைளுக்கு்த க்ரியுமைா? 
சிட்டுக் குருவி்ான் அது. 

உருவ்ததில சிறிய இந்ப் பழுப்புநிறப் பற்வ்யப் பார்த்வுட்ை ஆண், கபண் 
்வறுபாட்்ட உைர முடியும. ஆண்குருவியின் க்ாண்்டப்பகுதி கைறுப்பு நிற்ததில 
இருக்கும. உடலபகுதி அடரபழுப்பாகை 
இ ரு க் கு ம .  க ப ண்  கு ரு வி யி ன்  உ ட ல 
முழுவதும மைங்கிய பழுப்பு நிற்ததில 
இருக்கும. 

சி ட் டு க் கு ரு வி  கூ டு கை ட் டி  வ ா ழு ம 
பற்வயிை்த்்ச் �ாரந்து. கூடுகைட்டும 
கைாைங்கைளில �்த்மிட்டுக் ககைாண்்ட 
இருக்கும. கூடுகைட்டிய பின் மூன்று மு்ல 
ஆறு முட்்டகைள் வ்ர இடும. பதிைான்கு 
நாள்கைள் அ்டகைாக்கும. பதி்ைந்ாம 
நாளில குஞசுகைள் கவளிவரும.

வைரிந்து வைளிநெோம்

கைப்பல்	பற்வ
சி ற கை டி க் கை ா மை ல 
கைட்ையும ்ாண்டிப் 
ப ற க் கு ம  ப ற ் வ 
கை ப் ப ல  ப ற ் வ 
(Friga te  b ird) .  இது 
் ் ர யி ற ங் கை ா மை ல 

400 கி்ைா மீட்டர வ்ர பறக்கும. 
இ து  கை ப் ப ல  கூ ் ழ க் கை ட ா , 
கைடற்ககைாள்்ைப் பற்வ என்றும 
அ்ழக்கைப்படுகிறது.
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இ்நதியாவின்	பற்வ	மனிதர

இ ன் ் ற ய  ப ற ் வ யி ய ல 
ஆ ய் வ ா ை ர கை ளு க் கு  மு ன் ் ை ா டி 
டாக்டர �லீம அலி. ்ம வாழ்நாள் 
மு ழு வ து ம  ப ற ் வ கை ் ை ப்  ப ற் றி 
ஆராய்ச்சி க�ய்வதிலும  அவற்்றப் 
ப ட ம  பி டி ப் ப தி லு ம  ஈ டு ப ட் ட ா ர . 
அ்ைால, அவர ‘இநதியாவின் பற்வ 
மைனி்ர’ என்று அ்ழக்கைப்படுகிறார. 
பற்வகைள் குறி்ததுப் பை நூலகை்ை 
எ ழு தி யு ள் ை ா ர . 
் ன்  வ ா ழ் க் ் கை 
வரைாற்று நூலுக்குச் 
‘ சி ட் டு க் கு ரு வி யி ன் 
வீ ழ் ச் சி ’  ( T h e  f a l l 
o f  s p a r r o w )  எ ன் று 
கபயரிட்டுள்ைார.

துருவப் பகுதிகைள் ்விர மைனி்ன் வாழும இடங்கைளில எலைாம சிட்டுக்குருவிகைளும 
வாழ்கின்றை. இநதியா முழுவதும சிட்டுக்குருவிகை்ைக் கைாைைாம. இமையமை்ை்த க்ாடரில 
4000 மீட்டர உயர்ததில கூட இ்வ வாழ்கின்றை.

்ானியங்கைள், புழுபூச்சிகைள், மைைர அருமபுகைள், இைந்ளிரகைள், ்்ன் ்பான்ற்வ 
சிட்டுக் குருவிகைளின் உைவாகும. சிட்டுக்குருவியின் குஞசுகைள் கபருமபாலும புழு, 
பூச்சிகை்ை்ய உட்ககைாள்ளும. அ்ைால, ்ாய்க்குருவி புழு பூச்சிகை்ைப் பிடி்தது்த ்ம 
குஞசுகைளுக்கு ஊட்டிவிடும. சிட்டுக்குருவியின் வாழ்நாள் ப்தது மு்ல பதின்மூன்று 
ஆண்டுகைள் ஆகும. சிட்டுக்குருவி உருவ்ததில சிறியது. ஆைாலும ்வகைமைாகைப் பறக்கும. 
அ்ைால்ான் வி்ரவாகைச் க�லபவ்ைச் சிட்டாய்ப் பறநது விட்டான் என்று கூறுகி்றாம.  

சிடடுக்குருவிகைளின்	அழிவுக்குக்	கைாரணஙகைள்
 •  மைனி்ரகைள் விவ�ாய்ததிற்குப் பூச்சிக்ககைாலலிகை்ைப் பயன்படு்ததுவ்ால குருவிக் 

குஞசுகைளுக்கு உைவாை புழுபூச்சிகைள் கி்டப்பதில்ை.
 • நவீை கைட்டடங்கைள் குருவிகைள் கூடு கைட்ட ஏற்ற்வயாகை இல்ை.
 •  ் ற்கைாை்ததில ்ாவர ்வலிகைளுக்கு மைாற்றாகைச் க�யற்்கை ்வலிகைள் அ்மைக்கைப் 

படுகின்றை. எை்வ சிட்டுக்குருவிகைள் வாழ உகைந் ்வலி்த ்ாவரங்கைள் கு்றநதுவிட்டை. 
 • சிட்டுக்குருவிகைள் ஓய்கவடுக்கும பு்ரச்க�டிகைளும இல்ை. 
 •  உ ை வு க் கு ம ,  இ ரு ப் பி ட ்த தி ற் கு ம  சி ட் டு க் கு ரு வி கை ளு ட ன்  மை ற் ற  ப ற ் வ கை ள் 

்பாட்டியிடுகின்றை. 

பற்வயினஙகை்ைக்	கைாப்பாறற	நாம் 
தசயய	யவண்டிய்வ

 •  ஆல, அரசு ்பான்ற மைரங்கை்ையும 
அ வ ் ர ,  பு ட ் ை  ் ப ா ன் ற 
ககைாடிகை்ையும வைரக்கை ்வண்டும. 

 •  நமைது மைண்ணுக்்கைற்ற பிறவ்கை 
உ ள் ளூ ர ்த  ் ா வ ர ங் கை ் ை யு ம 
வைரக்கை ்வண்டும. 

 •  ் ் ா ட் ட ங் கை ளி லு ம 
வ ய ல க வ ளி கை ளி லு ம  க � ய ற் ் கை 
உ ர ங் கை ள் ,  பூ ச் சி க் க கை ா ல லி 
மை ரு ந து கை ள்  ஆ கி ய வ ற் ் ற ்த 
க்ளிப்ப்்்த ்விரக்கை ்வண்டும.

கைாக்்கைகுருவி எங்கைள் �ாதி - என்று 
பாரதியார பாடிைார. �்மைப்ப்ற்கு்த 
்ன் மை்ைவி ்வ்ததிருந் சிறி்ைவு 
அரிசி்யயும முற்ற்ததில இருந் சிட்டுக் 
குருவிகைளுக்கு மைகிழ்வுடன் ்பாட்டுவிட்டுப் 
பட்டினியாகை இருந்ாராம இவர. 
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உலகிலலலே 
நெடுநநதொலலவு 
22,000 கி.மீ. 
பேணம் நெய்யும் 
பறலையினம்

ஆர்டிக் ஆலொ.
மனிதன்	இல்லாத	உலகில்	பற்வகைள்	

வாழமுடியும்!
பற்வகைள்	இல்லாத	உலகில்	மனிதன்	

வாழமுடியாது!

என்கிறார பற்வயியல ஆய்வாைர 
�லீம அலி. இவவுண்்மை்ய நாமும 
உ ை ர ந து  இ ய ற் ் கை ் ய ப்  ் ப ா ற் றி ப் 
பற்வகை்ைக் கைாப்்பாம.

்பற்வ ்பற்றிய ்படிபபு ஆர்னிததைாலஜி 
(ORNITHOLOGY) எ்னப்படும்.

உலகச் சிடடுக்குருவிகள் நாள் மார்ச் – 20

1. உங்கைள் பகுதியில கைாைப்படும பற்வகைளின் கபயரகை்ைப் பட்டியலிடுகை.
2.  உங்கைள் வீட்டுக்கு அருகில பற்வகைள் வருவ்ற்கு என்கைன்ை வழி வ்கைகைள் 

க�ய்யைாம என்பது பற்றி வகுப்ப்றயில கைைநது்ரயாடுகை.
3. பற்வகைள் க்ாடரபாை பழகமைாழிகை்ை்த க்ாகு்தது எழுதுகை.
4.  இயற்்கை்யப் பாதுகைாக்கும வ்கையில முழக்கை்த க்ாடரகை்ை எழுதுகை. 

(எ. கைா.)  கைாப்்பாம கைாப்்பாம! பற்வகை்ைக் கைாப்்பாம!

சரியான	வி்்்யத	யதர்நததடுதது	எழுதுகை.

 1. ’்ட்பகவப்பம’ என்னும க�ால்ைப் பிரி்தது எழு்க் கி்டப்பது ______.

   அ) ்ட்பம + கவப்பம ஆ) ்ட்ப  + கவப்பம

   இ) ்ட் + கவப்பம  ஈ) ்ட்பு + கவப்பம

 2. ’்வதியுரங்கைள்’ என்னும க�ால்ைப் பிரி்தது எழு்க் கி்டப்பது ______.

   அ) ்வதி + யுரங்கைள் ஆ) ்வதி + உரங்கைள்

   இ) ்வ்த  +  உரங்கைள் ஈ) ்வதியு  +  ரங்கைள்

 3. ்்ர + இறங்கும என்ப்்ைச் ்�ர்தது எழு்க் கி்டக்கும க�ால_______.

   அ) ்்ரயிறங்கும  ஆ) ்்ரஇறங்கும  இ) ்்ரயுறங்கும  ஈ) ்்ரய்றங்கும

கற்ப்ெ கற்றபின

மதிபபீடு
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 4. வழி  +  ்டம என்ப்்ைச் ்�ர்தது எழு்க் கி்டக்கும க�ால_______.

   அ) வழி்டம ஆ) வழி்த்டம இ) வழிதிடம ஈ) வழி்ததிடம

 5. சிட்டுக்குருவி வாழ முடியா் பகுதி_______.

   அ) துருவப்பகுதி ஆ) இமையமை்ை இ) இநதியா ஈ) ்மிழ்நாடு

்கைாடிட்ட இடங்கை்ை நிரப்புகை.

 1. மிகை நீண்டக்ா்ைவு பறக்கும பற்வ ________________.

 2. பற்வகைள் வை்� ்பாவ்்ப் பற்றிப் பாடிய ்மிழ்ப்புைவர ________________.

 3. பற்வகைள் இடமகபயரவ்ற்கு  ________________ என்று கபயர.

 4. இநதியாவின் பற்வ மைனி்ர  ________________.

 5. பற்வகைள் வை்� ்பாகைக் கைாரைங்கைளுள் ஒன்று ________________.

க�ாற்கறாடர அ்மை்தது எழுதுகை.

 1. கவளிநாடு__________________________________________ 

 2. வாழ்நாள்__________________________________________     

 3. க�யற்்கை__________________________________________   

கபாரு்த்மைாை க�ால்ைக் ககைாண்டு நிரப்புகை.

 1.   மைரங்கை்ை வைர்தது ________________ ்யக் கைாப்்பாம  ____________
உரங்கை்ை்த ்விர்தது நிைவைம கைாப்்பாம. (க�யற்்கை / இயற்்கை)

 2.  ் மிழகை்ததில வை்�ப் பற்வகைகைளின் வரு்கை  ________________ ்ற்்பாது 
சிட்டுக் குருவிகைளின் எண்ணிக்்கை ________________ (கு்றநதுள்ைது / 
மிகுநதுள்ைது)

குறுவினா
 1. பற்வகைள் எக்கைாரைங்கைளுக்கைாகை இடம கபயரகின்றை?
 2. வை்�யின்்பாது பற்வயின் உடலில ஏற்படும மைாற்றங்கைள் யா்வ?

சிறுவினா
 1. சிட்டுக் குருவியின் வாழ்க்்கை பற்றிச் சிறு குறிப்பு எழுதுகை.
 2. வை்�ப் பற்வகைளின் பயைம பற்றி நீங்கைள் அறிந்்வ யா்வ?

சி்நத்னவினா
  பற்வ இைங்கைள் அழியாமைல கைாப்பாற்றப்பட நாம க�ய்ய ்வண்டிய்வ பற்றிச்    

 சிநதி்தது எழுதுகை.
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இயல்
இரண்டு கிைெனும் கடலும்

மைனி்ன் இயற்்கை்யாடு ்பாராடிக்ககைாண்்ட இருக்கிறான்.  
சிை ்நரங்கைளில கவற்றி கபறுகிறான்.  சிை ்நரங்கைளில 
்்ாலவி அ்டகிறான்.  ஆைால முயற்சிகைள் என்றும 
ஓ ய் வ தி ல ் ை .  மை னி ் ன்  இ ய ற் ் கை ் ய ா டு  ந ட ்த து கி ற 
்பாராட்ட்மை அவன் வாழ்்வ அ்மைக்கிறது. ்பாராடுவதில 
மைகிழ்ச்சியும கவற்றியும இருக்கிறது. மீன் பிடிக்கைப் ்பாராடும 
மீைவர ஒருவரின் வாழ்்வப் பாரப்்பாமைா!

இயற்்கைக்கும மைனி்னுக்கும இ்ட்ய நடக்கும ்பாராட்ட்மை இந்க் கை்்.  
இக்கை்்யின் நாயகைன் �ாண்டியா்கைா.  வயது முதிரந் மீைவர அவர. முன்கபலைாம 
கைடலுக்குச் க�ன்றால மீன் இலைாமைல திருமபமைாட்டார.  ஆைால, கைடந் எண்ப்தது நான்கு 
நாள்கைைாகை ஏ்ைா அவருக்கு ஒரு  மீனும கி்டக்கைவில்ை.  மை்ைாலின் என்னும சிறுவன் 
மீன்பிடிக்கைக் கைற்றுக்ககைாள்வ்ற்கைாகை மு்ல நாற்பது நாள்கைளும அவருடன் கைடலுக்கு 
வந்ான். அவன், அவருக்கு ்வண்டிய உ்விகைள் க�ய்்்்ாடு ்பச்சு்தது்ையாகைவும 
இருந்ான்.  அவ்ராடு கைடலுக்குப் ்பாைால ஒரு மீனும கி்டப்பதில்ை என்று அவ்ை 
்வறு படகிற்கு அனுப்பிவிட்டைர அவைது கபற்்றார.  இப்்பாக்லைாம ்னியாகை்வ 
மீன்பிடிக்கைச் க�லகிறார  �ாண்டியா்கைா.  

அன்று எண்ப்தது ஐந்ாவது நாள்… 

விரிெோனம்

கி ழ வ னு ம்  க ட லு ம்  ( T h e 
Oldman and the Sea.) என்னும் 
ஆ ங் கி ல ப்  பு தி ன ம்  த மி ழி ல் 
ம � ொ ழி ம ெ ய ர ்க க ப் ெ ட் டு 
ெட்ககததயொக இங்குச் சுரு்ககி்க 
ம க ொ டு ்க க ப் ெ ட் டு ள ்ள து .  
இ ந் நூ ல்  1 9 5 4 ஆ ம்  ஆ ண் டு 
ந�ொெல் ெரிசு மெற்றது. இந்நூலின் 
ஆசிரியர எரமனஸ்ட் மெமிங்நவ. 
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அடு்த் நாள் கைா்ை. நண்பகைல

அட்ட! தூண்டில 
கையிற்்ற ஏ்்ா 
இழுப்பது ்பால 
இருக்கிற்்!  ஏ்்ா 
மீன்்ான்  வநதிருக்கும 
எை நி்ைக்கி்றன்.

இரவு முழுவதும கைடலில 
இருநதுவிட்்டன்.  ஒரு 
மீனும சிக்கைவில்ை்ய!  
ஆைது ஆகைட்டும!  இனி 
நான் மீன் இலைாமைல கை்ர 
திருமபப் ்பாவதில்ை.

்னியாகை வநதிருக்கைக் கூடாது.  
்பச்சு்த து்ைக்கு மை்ைாலின் 
இருந்ால எவவைவு நன்றாகை 
இருநதிருக்கும!

வா!  வா! மீ்ை! தூண்டில 
முள்ளில உைக்கைாகைச் 
சூ்ரமீ்ை மைாட்டி 
்வ்ததிருக்கி்றன்.  
�ாப்பிடு, �ாப்பிடு… 
அப்்பாது்ா்ை  நீ 
என்னிடம மைாட்டுவாய் வா!  
வா!  அப்படி்த்ான்.. வா!

தூண்டிலிட்டுக் கைா்ததிருக்கிறார.கைடலுக்கு மீன்பிடிக்கைச் க�லகிறார  �ாண்டியா்கைா.

தூண்டில கையிறு அ்�கிறது 

தூண்டி்ை ்வகைமைாகை  
இழுக்கிற்்! 
நிச்�யமைாகை இது 
கபரிய மீைாகை்த்ான் 
இருக்கை்வண்டும.

தூண்டிலில மீன் சிக்கிக்ககைாள்கிறது 

எைக்கு மீன்கைள் 
கி்டக்கை்வ 
கி்டக்கைாது என்று 
எல்ைாரும 
க�ாலகிறாரகைள்.  
அ்் மைாற்றிக்கைாட்ட 
்வண்டும.
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மீ்ைப் படகுக்குள் இழுக்கை முயற்சி 
க�ய்கிறார. முடியவில்ை.

மீன் நீருக்கு ்மை்ை வருவதும 
மூழ்குவதுமைாகை இருக்கிறது.

மீ்ை! ஏன் இப்படி 
தூண்டி்ை 
இழுக்கிறாய்?  
என்்ையும கைடலுக்குள் 
இழு்தது்த ்ள்ளிவிடப் 
பாரக்கிறாயா?

்மை்ையும வராமைல 
ஆழ்ததிற்கும க�லைாமைல 
பட்கை எங்்கைா இழு்ததுக் 
ககைாண்்ட ்பாகிற்்! 
இருக்கைட்டும. இருக்கைட்டும!  
எப்படியும ்மை்ை வநது்ா்ை 
ஆகை ்வண்டும!

மம… அப்படி்த்ான் 
ஆகைட்டும.  ்மை்ை வா! 
இன்று என்னிடம இருநது 
உன்ைால ்ப்பிக்கை்வ 
முடியாது.

மைா்ை ்நரம.

பசியும ்�ாரவும என்்ை வாட்டுகின்றை. 
நண்பகைல தூண்டிலில சிக்கிய மீன் 
நாலு மைணி ்நரமைாகை என்னிடம ஆட்டம 
கைாட்டுகிற்்!

மீன் மீண்டும 
தூண்டி்ை இழுக்கிறது. 
�ாண்டியா்கைாவின் 
உறக்கைம கை்ைகிறது.  

ஓ!  இரவு 
முழுவதும தூக்கைம 
இலைா்்ால 
என்்ை அறியாமைல 
தூங்கிவிட்்ட்ைா? 
இனியும சுமமைா 
இருக்கை முடியாது.

மீன் அ்�வின்றி இருக்கிறது. 
மீனுடன் ்பாராடிய 
கை்ைப்பில �ாண்டியா்கைா  
�ற்றுக் கைண்ையரநது விட்டார.
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�ாண்டியா்கைா  தூண்டி்ை இழுக்கிறார.  மீன் 
மு்ன்மு்ைாகை நீருக்கு ்மை்ை துள்ளிக் குதிக்கிறது.

மீன் படகுக்கு அருகில ்மைகைழுமபிக் குதிக்கிறது. 
�ாண்டியா்கைா ஈட்டியால மீ்ைக் கு்ததுகிறார.

மீன் பட்கைச் சுற்றி வட்டமிடுகிறது.

ஏ, மீ்ை!  பட்கைச் 
சுற்றிச் சுற்றி 
ஏன் இப்படி 
வட்டமிடுகிறாய்?  
நில,  நில!  என் 
வலி்மை்ய 
எலைாம 
திரட்டி உன்்ை 
எதிரக்கைப் 
்பாகி்றன்.   

மீண்டும  ்மை்ை 
வருகிறாயா?   
விடமைாட்்டன் நீ, 
எவவைவு கபரிய 
மீைாகை இருந்ாலும 
எைக்குக் 
கைவ்ையில்ை. என் 
உயிர உள்ைவ்ர 
உன்னுடன் ்பாராடி 
கவற்றி கபறு்வன்.

உன் உயி்ரக் கைாப்பாற்றிக் 
ககைாள்ை நீ ்பாராடுகிறாய்,  
நான் என் இைக்்கை அ்டயப் 
்பாராடுகி்றன்.  இந்ப் 
்பாராட்ட்ததின் முடிவில ஒன்று 
நான் உயி்ராடு இருப்்பன் 
அலைது நீ இருப்பாய்.

நான்  �ாப்பிடவும இல்ை, 
தூங்கைவும இல்ை. இ்த்்ை 
மைணி ்நரமைாகை உன்னுடன் 
்பாராடுகி்ற்ை! ஏன் 
இப்படி்த துள்ளுகிறாய்?

ஆகைா! தூண்டிலில மைாட்டியது  நீ்ாைா? 
இப்்பாது்ான் உன்்ை முழு்மையாகைப் 
பாரக்கி்றன். அ்டயப்பா!  எவவைவு கபரிய மீன்!

இறுதியாகை  உன்்ைக்  
ககைான்று விட்்டன்.  
இனி்மைல ்ான் நி்றய 
்வ்ை இருக்கிறது, 
கையிறுகைளில சுருக்குகைள் 
்பாட ்வண்டும. 
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மீனின் நீைம அதிகைமைாகை  
இருந்்ால  அ்்ப் படகின் 
பக்கைவாட்டில கைட்டுகிறார.

அப்்பாது பட்கை ்நாக்கிச்சுறா 
மீன் வருகிறது!

�ாண்டியா்கைா 
சுறா மீன்கை்ை 
வீழ்்ததுகிறார.

்மைலும சிை சுறாமீன்கைள் வருகின்றை.

பட்கைாடு இருந் 
மீ்ைப் பாரக்கிறார.

நான் பிடி்த் 
மீ்ை அவவைவு 
எளி்ாகைப் 
பறிககைாடு்ததுவிட 
மைாட்்டன்…

எைக்கு மீன் 
கி்டக்கைாது என்று 
எல்ைாரும 
க�ான்ைாரகைள், 
பார்ததீரகைைா?  
வ்ை இலைாமைல 
இவவைவு கபரிய 
மீ்ை யாராவது 
பிடி்த்து உண்டா?  
விடா முயற்சியின் 
பய்ை இன்று நான் 
உைரந்்ன்.

என்ை ஒரு 
்பாராட்டம! அப்பாடா 
ஒருவழியாகை 
எலைாம ஓய்ந்து. 
இந் மீன் க�ய்் 
அட்டகைா�ங்கை்ை 
மை்ைாலின் 
பார்ததிருக்கை 
்வண்டும! �ரி 
்பாகைட்டும. உட்ை 
க�ன்று நடந் 
எலைாவற்்றயும 
அவனிடம க�ாலை 
்வண்டும.

கை்ரயில்…

ஒரு வழியாகைக் கை்ரக்கு வநது விட்்டன். மிகைவும 
கை்ைப்பாகை இருக்கிறது �ரி, பட்கை இழு்ததுக் 
கைட்டுகி்றன்.  

ஆ! என்ை இது! சுறாக்கைள் தின்றது 
்பாகை கை்டசியில மீனின் ்்ையும 
அ்ன் எலுமபும்ாம 
மிஞசியுள்ைைவா?

நான் பிடி்த் 
மீ்ைச் �ாப்பிடவா 
வருகிறாய்!. 
என் ஈட்டிக்கு 
நீயும இ்ரயாகை 
்வண்டியது்ான்.
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�ாண்டியா்கைா்வக் 
கைாை மை்ைாலின் 

வருகிறான்.

வீடடில்… ்ா்த்ா உன்்ைப் 
பாரக்கை்த்ான் 
ஓ்டாடி வந்்ன். 

மை்ைாலின்   நான் பிடி்த் மீ்ை 
நீ பார்த்ாயா? கை்டசியில  
எலுமபும ்்ையும்ான்  மிச்�ம!

அ்ைால  என்ை 
்ா்த்ா?  உன் திற்மையும 
விடாமுயற்சியும 
கவன்றுவிட்ட்்!  
இனி உன்்ை யாரும 
பழி்ததுப் ்ப�முடியாது. 
்ா்த்ா! உன்னிடம 
கைற்றுக்ககைாள்ை 
்வண்டிய ் வ நி்றய 
இருக்கின்றை. இனி நான் 
உன்்ைாடு்ான் மீன் 
பிடிக்கை வரு்வன்…

1. கைடல கைாட்சி ஒன்்றப் படம வ்ரநது வண்ைம தீட்டுகை.
 அப்பட்ததிற்குப் கபாரு்த்மைாகை நான்கு வரிகைளுக்குள் குறிப்பு எழுதுகை.
2. இக்கை்்யின்வழியாகை நீங்கைள் உைரந்வற்்ற வகுப்பில பகிரகை.
3. �ாண்டியா்கைா குறி்தது  உங்கைள்  கைரு்தது யாது?

'கிழவனும கைடலும' என்னும படக்கை்்்ய உங்கைள் க�ாந் ந்டயில கை்்யாகை எழுதுகை.

அ்டயப்பா!  எவவைவு கபரிய மீன் 
அது!  மீன்பிடிப்பதில கபரிய வீரன் 
்ா்த்ா நீ!

கற்ப்ெ கற்றபின

மதிபபீடு
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இயல்
இரண்டு முைவலழுத்தும் �ோரவ்பழுத்தும்

எழுததுகைள்	இரண்டு	வ்கைப்படும்

 1. மு்ல எழு்ததுகைள்
 2. �ாரபு எழு்ததுகைள்

முதல்	எழுததுகைள்

உயிர எழு்ததுகைள் பன்னிரண்டு, கமைய்கயழு்ததுகைள் பதிகைட்டு ஆகிய முப்பது 
எ ழு ்த து கை ளு ம  மு ் ல  எ ழு ்த து கை ள்  ஆ கு ம .  பி ற  எ ழு ்த து கை ள்  ் ் ா ன் று வ ் ற் கு ம 
இயங்குவ்ற்கும மு்ற்கைாரைமைாகை இ்வ இருக்கின்றை. எை்வ இவற்்ற மு்ல 
எழு்ததுகைள் என்பர.

சாரபு	எழுததுகைள்

மு்ல எழு்ததுகை்ைச் �ாரநது வரும எழு்ததுகைள்  
�ாரகபழு்ததுகைள். இ்வ ப்தது வ்கைப்படும.

1.  உயிரகமைய்

2. ஆய்்ம

3.  உயிரைகப்ட

4. ஒற்றைகப்ட

5. குற்றியலிகைரம

6. குற்றியலுகைரம

7.  ஐகைாரக்குறுக்கைம   9.  மைகைரக்குறுக்கைம

8. ஒைகைாரக்குறுக்கைம   10. ஆய்்க்குறுக்கைம

இவவகுப்பில உயிரகமைய், ஆய்்ம ஆகிய இரண்டு �ாரகபழு்ததுகைள் பற்றிக் கைாண்்பாம.

உயிரதமய

•  கமைய் எழு்ததுகைளும உயிர எழு்ததுகைளும ஒன்றுடன் ஒன்று ்�ரவ்ால உயிரகமைய் 
எழு்ததுகைள் ்்ான்றுகின்றை. 

முதல்	எழுததுகைள்

சாரபு	எழுததுகைள்

கறகண்டு
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• உயிரகமைய் எழு்ததின் ஒலிவடிவம கமைய்யும உயிரும ்�ரந்்ாகை இருக்கும.

•  வரிவடிவம கமைய்கயழு்த்் ஒ்ததிருக்கும. ஒலிக்கும கைாை அைவு உயிர எழு்த்் 
ஒ்ததிருக்கும.

• மு்ல எழு்ததுகை்ைச் �ாரநது வருவ்ால இ்வ �ாரகபழு்தது வ்கையுள் அடங்கும.

ஆயதம்

• மூன்று புள்ளிகை்ை உ்டய ்னி்த் வடிவம கபற்றது.

•  முப்புள்ளி, முப்பாற்புள்ளி, ்னிநி்ை, அஃ்கைைம என்ற ்வறு கபயரகைளும  
இ்ற்கு உண்டு. 

• நுட்பமைாை ஒலிப்புமு்ற்ய உ்டயது.

•  ் ைக்குமுன் ஒரு குறில எழு்த்்யும ்ைக்குப்பின் ஒரு வலலிை உயிரகமைய் 
எழு்த்்யும கபற்றுச் க�ாலலின் இ்டயில மைட்டு்மை வரும.

• ்னி்தது இயங்கைாது.

•  மு்ல எழு்ததுகைைாகிய உயி்ரயும, கமைய்்யயும �ாரநது இயங்குவ்ால  
ஆய்் எழு்தது �ாரகபழு்தது ஆகும

1. மு்ல எழு்ததுகைள், �ாரபு எழு்ததுகைள் க்ாடர்பப் பற்றி விவாதிக்கை
2. மு்ல எழு்ததுகைள் மைட்டும இடமகபறும க�ாற்கை்ை எழுதுகை.
 (எ.கைா.)   ஆம
3. மு்ல எழு்ததுகைள் இடமகபறா் க�ாற்கை்ை எழுதுகை.
 (எ.கைா.)   குருவி

 1. மு்ல எழு்ததுகைள் என்ப்வ யா்வ? அ்வ எ்ைால அவவாறு     
  அ்ழக்கைப்படுகின்றை ?

 2. �ாரகபழு்ததுகைள் எ்த்்ை? அ்வ யா்வ?
 3. க�ாற்கைளில ஆய்் எழு்தது எவவாறு இடமகபறும?

மதிபபீடு

கற்ப்ெ கற்றபின
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