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இயல்
மூன்று மத்பச்போழிவு

உ ் ்க  ம க் ்க ள்  ெ பா தி ,  ம த ம ,  ய ம பா ழி  மு த லி ய வ ற் ்ற பா ல் 
பிரிநதுள்ளனர. இப்பிரிவிணன்கள் ்கபாரைமபா்க மக்்களிண்்ய 
முரணபபாடு்களும ்மபாதல்்களும ஏற்படுகின்்றன. எல்்பாரி்மும 
அன்பு ்கபாட்டி அணமதிணய்ய வபாழவியல் யநறியபா்கக் ய்கபாணடு 
வபாழநதபால் உ்்கம உயரவண்யும.  இவவுணணம்கணள இ்யசு 
்கபாவியம வழி அறி்வபாம.

கவிததப்்பதை

ோந்்தம் உலடல�ார் லபறுயபற்லறார் எனத்
்தத்துவமும் யோன்னார் – இந்்தத்
்தாைணி முழுவதும் அவர்களுக்கு உரி�து
்தலலவர்கள் அவர்என்றார்!

மாந்்தரின் வாழ்வில் ல்தலவப படுவது
ோந்்தம் ்தான்என்றார் – அது
மணல்ணயும் ஆளும் விணல்ணயும் ஆளும்
மகத்துவம் பார்என்றார்!

ோதிகளோலும் லப்தங்களோலும்
்தள்ளோடும் உலகம் – அது
்தர்மம் ஒன்லற நம்பி� பிறலக
அடங்கிவிடும் கலகம்!

ஓதும் யபாருளோ்தாைம் ்தனிலும்
உன்ன்த அறம்லவணடும் – புவி
உ�ர்வும் ்தாழ்வும் இல்லா ்தான
வாழ்விலனப யபறலவணடும்.

ச�ோல்லும ச்போருளும
ெபாநதம –  அணமதி தபாரணி –  உ்்கம

ம்கத்துவம –  சி்றப்பு தத்துவம –  உணணம 

்பதங்கள் –  ்வறுபபாடு்கள் இரக்்கம –  ்கருணை 

இைக்கம் உலடல�ார் லபறுயபற்லறார் என
இல�சுபிைான் யோன்னார் – அவர்
இைக்கம் காட்டி இைக்கத்ல்தப யபறுவர்
இது்தான் பரிசுஎன்றார்

*வாயும் வயிறும் ஆலேயில் விழுந்்தால்
வாழ்க்லக பாலலவனம் – அவர்
தூ� மனத்தில் வாழ நிலனத்்தால்
எல்லாம் லோலலவனம்!

்தலமயும் வாட்டிப பிறலையும் வாட்டும்
ேணலட ேச்ேைவு – தினம்
்தன்னாடு என்றும் பிறர்நாடு என்றும்
லபசும் யபாய்யுறவு!

இலமக்கும் லபாதில் ஆயிைம் லபாட்டி
எத்்தலன வீணகனவு – தினம்
இலவ இல்லாது அலமதிகள் யேய்்தால்
இ்த�ம் மலல�ளேவு !*

- கண்ண்தாேன்
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்போடலின் ச்போருள்
(தம சீ்ர்களுக்கு அறிவுணர கூ்ற எணணிய இ்யசுநபாதர ஒரு குன்றின் மீது ஏறி நின்று 

்பெத் யதபா்ஙகினபார.)

ெபாநதம என்னும அணமதியபான பணபு ய்கபாண்வர்கள் ்பறு யபற்்றவர்கள். இநத 
உ்்கம முழுவதும அவர்களுக்்்க உரியது. அவர்க்ள தண்வர்கள் ஆவர என்்ற 
உணணமணய இ்யசுநபாதர கூறினபார. மனித வபாழக்ண்கயில் ்தணவப்படுவது யபபாறுணம. அது 
மணணையும விணணையும ஆட்சி யெய்யும யபருணமயுண்யது என்்றபார.

இவவு்்கம ெபாதி்களபாலும ்கருத்து ்வறுபபாடு்களபாலும நிண்தடுமபாறுகி்றது. அ்றம 
என்கி்ற ஒன்்றணன நமபியபி்றகு ெணண்்கள்  நீஙகி உ்்கம அணமதியபாகி விடும. யபபாருள் 
ஈட்டுவதிலும அ்றவழிணயப் பின்பற்்ற ்வணடும. இவவு்்கம ஏற்்றத்தபாழவு இல்்பா 
வபாழணவப் யப்ற ்வணடும.

இரக்்கம உண்்யபா்ர ்பறுயபற்்றவர ஆவர. அவர்கள் பி்ற உயிர்களின் மீது இரக்்கம 
்கபாட்டி இண்றவனின் இரக்்கத்ணதப் யபறுவர. இதுதபான் அவர்களுக்்கபான பரிசு. மனிதன் 
ஆணெயில் விழுநதுவிட்்பால் அவனது  வபாழவு பபாண்வனம்பபால் பயனற்்றதபாகிவிடும. 
அவன்  நல்் உள்ளத்்தபாடு வபாழநதபால் அவன்  வபாழக்ண்க ம்ரச்்ெபாண்யபா்க  மபாறிவிடும.

மனிதர்கள் ெணண் ெச்ெரவு்களபால் தபாமும துன்புற்றுப் பி்றணரயும துன்புறுத்துகின்்றனர. 
்மலும அவர்கள் தன்னபாடு என்றும, பி்றரநபாடு என்றும ்பசி  உணணமயில்்பா உ்றவு்களபா்க 
வபாழகின்்றனர. 

்கணணிணமக்கும ்நரத்திற்குள் ந்க்கும ஆயிரம ்பபாட்டி்களபால் பயனற்்ற 
்கனவு்கள்தபாம ்தபான்றுகின்்றன. இணவ இல்்பாமல் அணமதியபா்க வபாழநதபால் இதயம 
மண்யளவு  உயரநததபா்க மபாறும.

நூல் சவளி
க ண ண ே கா ெ னி ன்  இ ய ற் த ப ய ர  மு த் ர ே ய கா . 
இ வ ர  க வி ய ை சு  எ ன் னு ம்  சி ை ப் பு ப்  த ப ய ை கா லு ம் 
அ ர ை க க ப் ப டு கி ை கா ர .  க கா வி ய ங க ள ,  க வி ர ே க ள , 

கட்டுரைகள, சிறுகரேகள, �காடகஙகள, புதினஙகள தபகான்ை  
இ்லககிய வடிவஙகளில் பல்தவறு நூல்கரள எழுதியுளளகார.  
ஏைகாளமகான  திரைப்படப் பகாடல்கரளயும் எழுதியுளளகார.  இவர ேமிைக 
அைெரவக கவிஞைகாகவும் இருநதுளளகார. 
 இதயசுவின் வகாழ்கரக வை்லகாற்ரையும் அவைது அறிவுரைகரளயும் கூறும் நூல் 
இதயசுககாவியம் ஆகும். இநநூலில் உளள மர்லப்தபகாழிவு என்னும் பகுதியிலிருநது சி்ல 
பகாடல்கள இஙகுத் ேைப்பட்டுளளன.

இ்யசுவின் வபாழவில் ந்நத சுணவயபான நி்கழவு ஒன்றிணன அறிநதுவநது 
வகுப்பண்றயில் பகிர்க.

கற்பதவ கற்றபின்
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மதிபபீடு
ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.

1. மனித வபாழக்ண்கயில் ்தணவப்படுவது _________.

  அ) பைம  ஆ) யபபாறுணம   இ) பு்கழ ஈ) வீடு

2. ெபாநத குைம உண்யவர்கள் _____________ முழுவணதயும யபறுவர.

  அ)  புத்த்கம ஆ)  யெல்வம  இ)  உ்்கம ஈ) துன்பம

3. ’மண்யளவு’ என்னும யெபால்ண்ப்  பிரித்து எழுதக் கிண்ப்பது _________.

  அ) மண் + யளவு  ஆ)  மண்  + அளவு    

  இ)  மண்யின் + அளவு ஈ)  மண்யில் + அளவு

4. ’தன்னபாடு’ என்னும யெபால்ண்ப்  பிரித்து எழுதக் கிண்ப்பது _________.

  அ) தன் + னபாடு  ஆ)  தன்ணம  +  னபாடு    

  இ)  தன் + நபாடு  ஈ)  தன்ணம +  நபாடு

5.  இணவ + இல்்பாது என்பதணனச் ்ெரத்யதழுதக் கிண்க்கும யெபால்  __________.

  அ) இணவயில்்பாது ஆ) இணவஇல்்பாது   இ) இவயில்்பாது     ஈ) இவஇல்்பாது

யபபாருத்து்க.

1. ெபாநதம –  சி்றப்பு

2. ம்கத்துவம –  உ்்கம

3. தபாரணி –  ்கருணை

4. இரக்்கம –  அணமதி

குறுவினபா

1. இநத உ்்கம யபாருக்கு உரியது?

2. உ்்கம நிண்தடுமபா்றக் ்கபாரைம என்ன?

3. வபாழக்ண்க ம்ரச்்ெபாண்யபா்க மபா்ற என்ன யெய்ய ்வணடும?

சிறுவினபா

 ெபாநதம பற்றி இ்யசு்கபாவியம கூறுவன யபாணவ?

சிநதணன வினபா

எல்்பா மக்்களும ஒற்றுணமயபா்க வபாழ என்ன யெய்ய ்வணடும?
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இயல்
மூன்று தன்தை அறிதல்

ஒ வ ய வ பா ரு  ம னி த ரு க் கு ள் ளு ம  த னி த் த ன் ண ம யு ம 
தனித்தி்றணமயும இருக்கும.  அணத அறியபாத வணரயில் 
எதிர்கபா்ம அச்ெமூட்டும. நபாம யபார, நம ஆற்்றல் என்ன 
என்பணத உைரநதுய்கபாண்பால் வபாழக்ண்க எளிதபாகிவிடும.  
இக்்கருத்திணன விளக்கும ்கவிணத ஒன்றிணன அறி்வபாம. 

கவிததப்்பதை

அன்லறக்குத்்தான் அம்மா காக்காவிற்கு
அது  குயில் குஞ்சு  என்று ய்தரிந்்தது
ய்தரிந்்த பிறகு 
இனிலமல் நாம் லேர்ந்து வாழ முடி�ாது.
லபாய்விடு என்றது

பாவம் குயில் குஞ்சு! 
அது எங்குப லபாகும்?
அதுக்கு என்ன ய்தரியும்? 
அது எபபடி வாழும்?

குயில் குஞ்சும் 
எவவளேலவா யகஞ்சிப பார்த்்தது
அம்மா காக்கா லகட்கவில்லல
கிளேம்பிப லபாகச் யோல்லிவிட்டது

குயில் குஞ்ோல் அம்மா காக்லகல�ப
பிரி�முடி�வில்லல
அதுவும் அந்்த மைத்திலலல� 
வாழ ஆைம்பித்்தது

அம்மா காக்லகல�ப லபால “கா” என்று
அலழக்க மு�ற்சி யேய்்தது
ஆனால் அ்தற்குச் ேரி�ாக வைவில்லல

அ்தற்குக் கூடு கட்டத் ய்தரி�ாது
பாவம் சிறி� பறலவ்தாலன!
கூடு கட்ட அ்தற்கு �ாரும் 
யோல்லித் ்தைவும் இல்லல
அம்மா அபபா இல்லல 
ல்தாழர்களும் இல்லல

குளிரில் நடுங்கி�து 
மலழயில் ஒடுங்கி�து
யவயிலில் காய்ந்்தது
அ்தற்குப பசித்்தது 
்தாலன இலை ல்தடத் ய்தாடங்கி�து

வாழ்க்லக எபபடியும் 
அல்த வாழப பழக்கிவிட்டது

ஒரு விடி�லில் குயில் குஞ்சு 
“கூ” என்று கூவி�து
அன்று ்தாயனாரு 
குயில் என்று கணடு யகாணடது.

- லே. பிருந்்தா
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கவிததயின் உட்ச்போருள்
 குயில் ஒன்று ்கபாக்ண்கயின் கூட்டில் முட்ண்யிடுகி்றது. முட்ண்யிலிருநது யவளிவநத 

குயில்குஞ்சு தன்ணனக் ்கபாக்ண்கக் குஞ்ெபா்க எணணிக் ்கபாக்ண்கணயப் ்பபா்்வ ்கணரய 
முயல்கி்றது. தனி்ய யென்று வபாழ அஞ்சுகி்றது. தபான் குயில் என்பணதயும தன் 
குரல் இனிணமயபானது என்பதணனயும உைரநத பி்றகு தன்னமபிக்ண்கயு்ன் வபாழத் 
யதபா்ஙகுகி்றது.  நபாமும நமது ஆற்்றண் உைரநது  ய்கபாண்பால் வபாழவில்  ெபாதணன்கணளப் 
புரிய்பாம என்பது இக்்கவிணதயின் உட்யபபாருள் ஆகும.

நூல் சவளி
தெ. பிருநேகா  புகழ்தபற்ை தபணகவிஞரகளுள ஒருவர. மரை பற்றிய பகிரேல்கள, 
வீடு முழுகக வகானம், மகளுககுச் தெகான்ன கரே ஆகிய கவிரே நூல்கரள 
எழுதியுளளகார. 

இககவிரே மகளுககுச் தெகான்ன கரே என்னும் நூலிலிருநது எடுத்துத் ேைப்பட்டுளளது.

ப்றணவ்கள், வி்ஙகு்கள் ஆகியவற்றுக்கு உரிய தனித்தன்ணம்கணளப் பட்டியலிடு்க.

கற்பதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.

1. கூடு ்கட்்த் யதரியபாத ப்றணவ _______.

  அ) ்கபாக்ண்க            ஆ) குயில்         இ) சிட்டுக்குருவி            ஈ) தூக்்கைபாஙகுருவி

2. ‘தபாயனபாரு’ என்னும யெபால்ண்ப் பிரித்து எழுதக் கிண்ப்பது ________.

  அ) தபா + ஒரு        ஆ) தபான் + யனபாரு     இ)  தபான் + ஒரு         ஈ) தபா்ன + ஒரு

குறுவினபா

1. ்கபாக்ண்க ஏன் குயில் குஞ்ணெப் ்பபா்கச் யெபான்னது?

2. குயில் குஞ்சு தன்ணன எப்்பபாது  ‘குயில்’ என உைரநதது?  

சிறுவினபா

குயில் குஞ்சு தன்னமபிக்ண்கயு்ன் வபாழத் யதபா்ஙகிய நி்கழணவ எழுது்க.

சிநதணன வினபா

உங்களி்ம உள்ள தனித்தன்ணம்களபா்க நீங்கள் ்கருதுவன யபாணவ?
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மக்்களுக்கு வழி்கபாட்டிய தண்வர்கள் ப்ர.  அவர்கள் 
ஒவயவபாருவரும தமக்்்க உரிய தனித்தன்ணமயபான பணபு்களபால் 
முத்திணர பதித்துள்ளனர.  எளிணம, ்நரணம,  உணழப்பு, 
யபபாறுணம, நபாட்டுப்பற்று முதலிய பணபு்கணள ஒருங்்க ய்கபாணடு 
சி்றநது விளஙகிய தண்வர ஒருவர ‘்கணணியமிகு’ என்னும 
அண்யமபாழியபால் அணழக்்கப்படுகி்றபார. அப்யபருணமமிகு 

தண்வணரப் பற்றி அறி்வபாம.

இயல்
மூன்று கண்ணியமிகு தத்வர்

உதைெதட உ்கம

ந பா டு  மு ழு வ து ம  ம க் ்க ள் 
வி டு த ண ் ப்  ் ப பா ர பா ட் ் த் தி ல் 
தங்கணள முழுணமயபா்க ஈடுபடுத்திக் 
ய்கபாணடிருநத ்கபா்ம அது. ்கபாநதியடி்கள் 
ஒ த் து ண ழ ய பா ண ம  இ ய க் ்க த் ண த 
அ றி வி த் து   அ தி ல்  இ ண ள ஞ ர ்க ள் 
திரளபா்கக் ்க்நது ய்கபாள்ள்வணடும 
எ ன் று  ் வ ண டு ் ்க பா ள்  வி டு த் த பா ர . 
அப்்பபாது இணளஞர ஒருவர திருச்சி 
தூ ய வ ள ன பா ர  ்க ல் லூ ரி யி ல்  ப யி ன் று 
ய ்க பா ண டி ரு ந த பா ர .  ்க பா ந தி ய டி ்க ளி ன் 
் வ ண டு ் ்க பா ள்  அ வ ரு க் கு ள்  தீ ர பா த 
விடுதண் ்வட்ண்கணய ஏற்படுத்தியது. 
த ம து  ்க ல் வி ண ய வி ்  ந பா ட் டி ன் 
விடுதண்்ய ்ம்பானது என்று எணணி 
ஒத்துணழயபாணம இயக்்கத்தில் ்க்நது 
ய்கபாண்பார. 

எளிதமயின் சிகைம
அநத இணளஞர பிற்்கபா்த்தில் யபரிய அரசியல் தண்வரபா்க வளரநதபார.  அவர 

யபபாது நி்கழச்சி்களில் ்க்நது ய்கபாள்வதற்குத் தனி மகிழவுநதில் யெல்்மபாட்்பார. 
யதபா்ரவணடி, ்பருநது ்பபான்்ற யபபாதுப்்பபாக்குவரத்து ஊரதி்கணள்ய பயன்படுத்துவபார. 
அன்பர ஒருவர அவருக்கு ஒரு மகிழுநணதப் பரிெளித்தபார. ஆனபால் அவர அணத ஏற்்க 
மறுத்து எப்்பபாதும்பபால் யதபா்ரவணடியி்்்ய பயைம யெய்தபார.  அவர ெபாரநதிருநத 
இயக்்கத்தின் ெபாரபபா்க அவருக்கு ஒரு மகிழுநதும யபருநயதபாண்கயும  பரிெளிக்்கப்பட்்ன. 
அவற்ண்றயும தபாம யதபா்ஙகி ணவத்த ்கல்லூரியின் பயன்பபாட்டிற்கு அளித்துவிட்்பார.  
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ஆடம்பைம அற்ற திருமணம
அவரது குடுமப நி்கழவு்களிலும எளிணமணயக் ்கபாைமுடிநதது. அவர தம ஒ்ர 

ம்கனுக்குத் திருமைம யெய்ய முடிவு யெய்தபார. அவர மி்கப்யபரிய தண்வர என்பதபால் 
அவரது இல்்த் திருமைம மி்கவும ஆ்மபரமபா்க நி்கழப்்பபாகி்றது என்று எல்்பாரும 
எணணியிருநதனர. ஆனபால் எவவித ஆ்மபரமும இல்்பாமல் மி்க எளிணமயபா்கத் தம 
ம்கனின் திருமைத்ணத ந்த்தி முடித்தபார.  யபண வீட்்பாரி்ம மைக்ய்கபாண் யபறுவது 
யபருகியிருநத அக்்கபா்த்தில் மைக்ய்கபாண் யப்றபாமல் அத்திருமைத்ணத ந்த்தினபார. 
்மலும “மைக்ய்கபாண் வபாஙகும திருமைங்களில் ்க்நது ய்கபாள்ள மபாட்்்ன்“ என்று 
யவளிப்பண்யபா்க அறிவித்தபார. 

்ெர்தம
அநதத் தண்வர ஒருமுண்ற தமது இயக்்க அலுவ்்கத்தில் இருநத ்பபாது அஙகிருநத 

பணியபாளணர அணழத்தபார. அவரி்ம ஓர உண்றணயயும பைத்ணதயும ய்கபாடுத்து, 
“அஞ்ெல்தண் வபாஙகி இநத உண்றயில் ஒட்டி அஞ்ெலில் ்ெரத்து விடுங்கள்“ என்று 
கூறினபார. அநதப் பணியபாளர “ஐயபா நம அலுவ்்கத்தி்்்ய அஞ்ெல்தண்்கள் வபாஙகி 
ணவத்துள்்ளபாம, அவற்றிலிருநது ஒன்ண்ற எடுத்து ஒட்டி விடுகி்்றன்“ என்்றபார. அதற்கு 
அநதத் தண்வர, “்வண்பாம.  இது நபான் தனிப்பட்் முண்றயில் அனுப்பும ்கடிதம. 
அதற்கு இயக்்கப் பைத்தில் இருநது வபாங்கப்பட்் அஞ்ெல்தண்்கணளப் பயன்படுத்துவது 
முண்றயபா்கபாது“ என்று கூறினபார.

சமோழிகசகோள்தக
இநதியபா விடுதண் யபற்்ற பி்றகு நபாட்டின் ஆட்சியமபாழிணயத் ்தரவு யெய்வது 

யதபா்ரபபான கூட்்ம நபா்பாளுமன்்றத்தில் நண்யபற்்றது. மிகுதியபான மக்்கள் ்பசும 
யமபாழிணய ஆட்சி யமபாழியபா்க அறிவிக்்க ்வணடும என்்றனர சி்ர. பழணம வபாய்நத 
யமபாழிணய ஆட்சியமபாழியபா்கத் ்தரநயதடுக்்க ்வணடும என்று பரிநதுணர யெய்தனர 
்வறு சி்ர. ஆனபால் அநதத் தண்வர “பழணமயபான யமபாழி்களி்் ஒன்ண்றத்தபான் 
ஆட்சியமபாழி ஆக்்க ்வணடும என்்றபால், அது தமிழயமபாழிதபான் என்று நபான் உறுதியபா்கச் 
யெபால்்வன். இன்னமும விரிவபா்கச் யெபால்் ்வணடும என்்றபால் திரபாவி் யமபாழி்கள்தபாம 
இநத மணணி்் முதன்முத்பா்கப் ்பெப்பட்் யமபாழி்கள். அவற்றுள் மி்கவும இ்க்கியச் 
யெறிவுய்கபாண் தமிழயமபாழி தபான் மி்கப் பழணமயபான யமபாழி. என்வ, தமிழயமபாழிணய 
நபாட்டின் ஆட்சி யமபாழியபா்க அறிவிக்்க ்வணடும" என்று குறிப்பிட்்பார.

ெோட்டுப்பறறு
அநதத் தண்வரின் உள்ளத்தில் எப்்பபாதும நபாட்டுப்பற்று ்ம்்பாஙகி இருநதது. 

இநதியபாவுக்கும சீனபாவுக்கும இண்்ய 1962 ஆம ஆணடு ்பபார மூண்து. அப்்பபாது 
தனது ஒ்ர ம்கணனப் ்பபாரமுணனக்கு அனுப்ப ஆயத்தமபா்க இருப்பதபா்கத் யதரிவித்து அநதத் 
தண்வர அப்்பபாணதய முதன்ணம அணமச்ெர ஜவ்கர்பால் ்நருவுக்குக் ்கடிதம எழுதினபார.

இத்தண்கய சி்றப்பு்களுக்ய்கல்்பாம உரிய தண்வர யபார  யதரியுமபா? 
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அ வ ர த பா ன்  ்க ண ணி ய மி கு  ்க பா யி ் த 
மில்்த். அவரது இயற்யபயர மு்கமமது 
இ சு ம பா யி ல் .  ஆ ன பா ல்  ம க் ்க ள்  அ வ ண ர 
அ ன் ் ப பா டு  ்க பா யி ் த  மி ல் ் த்  எ ன் று 
அணழத்தனர. ‘்கபாயி்த மில்்த்’ என்னும 
அரபுச் யெபால்லுக்குச் ெமுதபாய வழி்கபாட்டி 
என்று யபபாருள். அப்யபயருக்்்கற்ப மக்்களின் 
வழி்கபாட்டியபா்கத் தி்கழநதபார அவர. 

அைசியல் ச்போறுபபுகள்
்கபாயி்த மில்்த் 1946 முதல் 1952 வணர 

அப்்பபாணதய யென்ணன மபா்கபாைச் ெட்்மன்்ற 
உறுப்பினரபா்க இருநது சி்றப்பபா்கப் பணியபாற்றினபார. இநதிய அரசிய்ணமப்பு உருவபாக்்கக் 
குழு உறுப்பினரபா்கவும பணியபாற்றினபார. இநதியபா விடுதண் யபற்்றபின் மபாநி்ங்களணவ 
உறுப்பினர, மக்்களணவ  உறுப்பினர  எனப் ப் யபபாறுப்பு்களில் இருநது மக்்களுக்்கபா்கத் 
யதபாணடு யெய்தபார.  

கல்விப்பணி
்கல்வி ஒன்றுதபான் ஒட்டுயமபாத்தச் ெமூ்க வளரச்சிக்கு உறுதுணையபா்க இருக்கும 

என்று எணணினபார ்கபாயி்த மில்்த். “்கல்வி மிகுநதிடில் ்கழிநதிடும ம்ணம“ என்்ற 
முதுயமபாழிக்கு ஏற்பக் ்கல்வி நிறுவனங்கணள உருவபாக்்க நிணனத்தபார.  திருச்சியில் 
ஜமபால் மு்கமமது ்கல்லூரி, ்்கரளபாவில் ஃபரூக் ்கல்லூரி ஆகியவற்ண்றத் யதபா்ங்க அவ்ர  
்கபாரைமபா்க இருநதபார. 

சதோழில்துத்ற 
அவர மி்கச் சி்றநத யதபாழில்துண்ற அறிவுயபற்றிருநதபார. இநதிய நபாட்டின் ்கனிம 

வளங்கணளப் பற்றிப் நபா்பாளுமன்்றத்தில் எடுத்துணரத்தபார. இதனபால் இநதிய அரசு ்கனிம 
வளங்கணளப் பயன்படுத்தும பல்்வறு திட்்ங்கணள நண்முண்றப்படுத்தியது. அதன் 
மூ்ம யதபாழில்துண்ற வளரச்சி அண்நதது. மக்்கள் ்நரடியபா்கவும மண்றமு்கமபா்கவும 
்வண்வபாய்ப்பிணனப்  யபற்்றனர.

தண்வர்கள் ப்ரபாலும பபாரபாட்்ப்பட்் பணபபாளர அவர. எல்்பாரி்மும ்வறுபபாடு 
இல்்பாமல் எளிணமயபா்கப் பழகும தன்ணம ய்கபாண்வரபா்க விளஙகினபார. தம வபாழநபாள் 
முழுவதும ெமய நல்லிைக்்கத்ணதப் ்பணிவநதபார.  இத்தண்கய சி்றப்பு மிக்்க தண்வர்களின் 
யபருணம்கணள அறிநது ்பபாற்றுவது நமது ்க்ணமயபாகும.

சதரிநது சதளி்வோம

ேமிைக அைசியல் வகானில் கவவியிருநே 
ககாரிருரள அகற்ை வநே ஒளிககதிைகாகக 
ககாயிதே மில்்லத் முகமது இஸ்மகாயில் 
அவரகள திகழ்கிைகார.  

– அறிஞர அணணகா

இப்படிப்பட்ட ேர்லவர கிரடப்பது அரிது. 
அவர �ல்்ல உத்ேமமகான மனிேர.

- ேநரே தபரியகார

எளிணமயின் அண்யபாளமபா்கத் தி்கழநத பி்ற தண்வர்கள் குறித்து வகுப்பண்றயில் ்பசு்க.

கற்பதவ கற்றபின்
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மதிபபீடு
ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.

1.  ்கபாயி்தமில்்த்  _______பணபிற்கு உதபாரைமபா்கத் தி்கழநதபார.

  அ) தணணம ஆ) எளிணம  இ) ஆ்மபரம  ஈ) யபருணம

2.  '்கபாயி்த மில்்த்' என்னும அரபுச் யெபால்லுக்குச் _______  என்பது  யபபாருள்.

  அ) சுற்று்பா வழி்கபாட்டி  ஆ) ெமுதபாய வழி்கபாட்டி 

  இ) சிநதணனயபாளர   ஈ) ெட்் வல்லுநர

3.  விடுதண்ப் ்பபாரபாட்்த்தின்்பபாது  ்கபாயி்தமில்்த்  _______  இயக்்கத்தில்  
்க்நதுய்கபாண்பார.      

  அ) யவள்ணளய்ன யவளி்யறு  ஆ) உப்புக் ்கபாய்ச்சும

  இ) சு்தசி    ஈ) ஒத்துணழயபாணம 

4.  ்கபாயி்த மில்்த் தமிழயமபாழிணய ஆட்சியமபாழியபாக்்க ்வணடும என்று ்பசிய         
இ்ம _______.

  அ) ெட்்மன்்றம     ஆ) நபா்பாளுமன்்றம       இ) ஊரபாட்சி மன்்றம         ஈ) ந்கர மன்்றம

5.  ’எதியரபாலித்தது’ என்னும யெபால்ண்ப் பிரித்து எழுதக் கிண்ப்பது _______.

  அ) எதிர + யரபாலித்தது  ஆ) எதில் + ஒலித்தது

  இ) எதிர + ஒலித்தது   ஈ) எதி + யரபாலித்தது

6.  முதுணம+யமபாழி என்பதணனச் ்ெரத்யதழுதக் கிண்க்கும யெபால் _______.

  அ) முதுயமபாழி ஆ) முதுணமயமபாழி   இ) முதியயமபாழி ஈ) முதல்யமபாழி

குறுவினபா

1.  விடுதண்ப் ்பபாரபாட்்த்தில்  ்கபாயி்த மில்்த் அவர்களின் பஙகு பற்றி எழுது்க.

2.  ்கபாயி்த மில்்த் அவர்கள் தன் குடுமபத்திலும எளிணமணயக் ்கண்ப்பிடித்தபார  
என்பதற்குச் ெபான்்றபா்க உள்ள நி்கழணவ எழுது்க.

சிறுவினபா

 ஆட்சி யமபாழி பற்றிய ்கபாயி்த மில்்த்தின் ்கருத்ணத விளக்கு்க.

சிநதணன வினபா

 நீங்கள் ஒரு தண்வரபா்க  இருநதபால் எத்தண்கய மக்்கள் ந்ப்பணி்கணளச் யெய்வீர்கள்?
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தபான் மட்டு்ம மகிழச்சியபா்க வபாழ நிணனப்பது மனிதப்பணபு 
அன்று. பி்றருக்கு உதவி யெய்வதும பி்றரது சிறு சிறு ஆணெ்கணள 
நிண்ற்வற்றி அவர்களது மகிழச்சிணயக் ்கணடு இன்பம 
அண்வதும சி்றநத மனிதப்பணபு ஆகும. இதணன்ய ஈத்துவக்கும 
இன்பம என்று நம முன்்னபார குறிப்பிட்்னர.  பி்றருக்கு 
உதவியெய்து மகிழநத ஒருவரின் ்கணதணய அறி்வபாம.

இயல்
மூன்று ்பயணம

விரிவோைம

இருபது ஆணடு்களுக்கு முன்பு ந்நத நி்கழச்சி இது. பு்றந்கரில் ஓர அஞ்ெ்்கத்தில் 
்வண் யெய்துய்கபாணடிருநத ்கபா்ம. 

எனது மூன்்றபாவது ெமபளத்தில் நபான் ஒரு மிதிவணடி வபாஙகி்னன். நூற்றி எணபது 
ரூபபாய். மிதிவணடியில் ஏறிப் பு்றப்படுவதுதபான் என் யபபாழுது்பபாக்கு. ்கபாற்றுத் தழுவ 
ஓட்்த் யதபா்ஙகியது்ம அப்படி்ய ஓட்டிக்ய்கபாண்் இருக்்க ்வணடும ்பபா்த் 
்தபான்றும. யதரிநத ஊர்கள், யதரியபாத ஊர்கள் எல்்பா இ்ங்களுக்கும மிதிவணடியி்்்ய 
யெல்வதுதபான் என் யபரிய மகிழச்சி. இரணடு கூட்்பாளி்கணளச் ்ெரத்துக் ய்கபாணடு 
கிருஷைரபாஜ ெபா்கர அணைக்்கட்டு வணரக்கும யெல்வது ஐநது ஆறு மபாதத்திற்கு 
ஒருமுண்றயபாவது ந்க்கும. ஒருமுண்ற ம்கபாபலிபுரம யென்று வந்தபாம. 
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ஹபாென் வழியபா்க மங்களூரு யெல்் ்வணடும என்பது என் நீண் ்கபா் ஆணெ. 
வழியநடு்க ்கபாடு, மண் ஆகியவற்றின் ்தபாள்்களில் என் மிதிவணடிணய உருட்டிச் யெல்் 
ஆரவம ய்கபாணடிருந்தன். 

அதி்கபாண்யி்்்ய கிளமபி்னன். எல்்பாவற்ண்றயும விட்டு விடுதண்யபாகி 
வநதிருப்பதில் மனம உற்ெபா்கமுற்றிருநதது. இரணடு நபாட்்களில் ஹபாென் ்ெரநதுவிட்்்ன்.

  ப்கல் யவப்பத்ணத ஈடு ்கட்டுவது ்பபால் இரவில் ்கடும மணழ. விடியும ்பபாது குளிரத் 
யதபா்ஙகிவிட்்து.  ஒ்ர இரவில் யெபால்லிணவத்த மபாதிரி பருவம மபாறிப் ்பபானது.  மணழ 
நின்்றபி்றகு மறுநபாள் பயைத்ணதத் யதபா்ஙகி்னன். ெக்்்ஷபூர வணரக்கும சிறு சிறு தூ்றல். 
மு்கத்தில் பன்னீர யதளித்த மபாதிரி இருநத தூ்றலில் நணனவது கூ் மகிழச்சியபா்க இருநதது. 
நிற்்கபாமல் யென்று ய்கபாணடிருந்தன். யபரிய இ்றக்்கத்தில் இ்றஙகும்பபாது மிதிவணடிச் 
ெக்்கரத்தில் ்கபாற்று இ்றஙகிவிட்்து. இணத நபான் எதிரபபாரக்்கவில்ண். ஒட்டுகி்ற ்கருவி்களும 
்கபாற்்றடிக்கும ்கருவியும எப்்பபாதும ண்கவெம இருப்பது தபான் வழக்்கம. இநத முண்ற தன் 
்வண்க்்கபா்கக் ்க்ன் வபாஙகி எடுத்துச் யென்்ற உ்றவுக்்கபாரப் ணபயன் திருப்பித்தரவில்ண். 
்தடிப் ்பபான்பபாது வீடு பூட்டிக் கி்நதது. ெரி, பபாரத்துக் ய்கபாள்ள்பாம என்கி்ற துணிவில்  
கிளமபிவிட்்்ன்.

  மிதிவணடிணயத் தள்ளிக்ய்கபாணடு ந்ந்தன். சுற்றிலும மரங்கள். எட்டுகி்ற 
உயரத்தில் யபரிய யபரிய ப்பாப்பழங்களின் யதபாங்க்பாட்்ம. அதற்குப்பின் ்தக்கு 
மரங்கள். தபாவும குரஙகு்கள். ஆள் ெநதடி எதுவும ்கண்களில் ப்வில்ண்.  எவவளவு 
தூரம ந்நதிருப்்ப்னபா, எனக்குத் யதரியபாது. மணழயின் ்வ்கத்ணதயும  மீறி எழுநத குரல் 
என்ணனத் தடுத்து நிறுத்திய்பபாது பபாணத்யபாரம ஒரு குடிணெ யதரிநதது. அதன் ்கதவுக்கு 
அருகில் இருநதுதபான் அநதச் சிறுவன் குரல் ய்கபாடுத்தபான்.  நபான் குடிணெணய யநருஙகி்னன்.

 ‘ யரபாமப ்நரமபா  நணனஞ்சிட்டீங்க ்பபா். எங்கனபா நின்றிருக்்க்பாம.”

அவன் என்ணனப் பபாரத்துச்  சிரித்தபான். உள்்ள ்பபாய் ஒரு துணண் எடுத்து வநது 
தநதபான். மிதிவணடியில் இருநத என் ்தபாள் ணபணய எடுத்தபான். அதன் மீது இருநத நீணர 
அவ்ன வழித்து உதறி ஓரமபா்க ணவத்தபான்.  இதற்குள் உள்்ள இருநது ஒரு நடுவயதுப் 
யபணமணி ்கதவரு்்க வநது நின்்றபார. ”அமமபா, பபாவமமபா இவரு” என்று  என்ணனக் ்கபாட்டி 
அவரி்ம யெபான்னபான் அச்சிறுவன். 

 ்பெக் ்கபாத்திருநத மபாதிரி அச்சிறுவன் உற்ெபா்கமபா்கக் ்்கள்வி்கணளத் யதபாடுக்்க 
ஆரமபித்தபான்.

”எநத ஊர்்ரநது வரீங்க”?

“ யபங்களூரு”.

” மிதிவணடியி்்வபா..?”

“ம” 

அவனபால் நமப முடியவில்ண். நமபபாமல் இருக்்கவும முடியவில்ண்.  மீணடும 
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மீணடும ்்கட்்பான்.  அவன் ்கண்களில் புதுவித யவளிச்ெம. மணழயில் நணனநது 
ய்கபாணடிருநத மிதிவணடிணய எட்டித் யதபாட்்பான்.  

”எவவ்ளபா தூரம இருக்கும யபங்களூரு”? 

”இருநூறு ணமயிலு” 

”இருநூறு ணமயிலுமபா யமதிச்சிகிட்டு வரரீங்க” 

அவன் புருவம உயரநதது. ஏ்தபா ஓர அதிெயத்ணதக் ்கண்து ்பபா் அவன் மனமும 
குரலும குணழயத் யதபா்ஙகின.

அவனது அமமபா மீணடும வநது உள்்ள வரச்யெபால்லிக் கூப்பிட்்பார. நபானும அவனும 
உள்்ள யென்்்றபாம. அவெரமபாய் அவர பழமபபாய் ஒன்ண்ற விரித்தபார.

“மிதிவணடியி் அவ்ளபா தூரம ்பபா்க்பாமபா?”

“்பபாவ்பா்ம! அது் என்ன தப்பு? நபான் ்கன்னியபாகுமரிக்்்க மிதிவணடியி் 
்பபாயிருக்்்கன்” .

அவன் வியப்புத் ததுமப என்ணனப் பபாரத்தபான்.

  ”உணணமயபாவபா”?

“ம” 

”டில்லிக்குப் ்பபா்க முடியுமபா?”

“ம” 

 ”இமயமண்க்கு”?

“ம”  

 ”முடியுமபா?”

”ஏன் முடியபாது? மனுஷனபா் முடியபாதது எது இருக்குது? மனசு வச்ெபா எங்க 
்வணுமனபாலும ்பபாய் வர்பாம.”

வபாய் பிளநது நின்்றவன் மு்கம திடுயமனச் சுணடியது.  ்கர்கரத்த குரலில் யெபால்்த் 
யதபா்ஙகினபான். 

”எனக்கு மிதிவணடின்னபா யரபாமப ஆணெ. ஆனபா அமமபா வபாஙகித் தரமபாட்்றபாங்க” 
என்்றபான் அமமபாவின் பக்்கம ண்கணயக் ்கபாட்டியபடி. 

”ஏமபபா, வபாய வச்சுக்கிட்டு சுமமபா இருக்்க முடியண்யபா?” என்்றபார அவர. சிறுவன் 
குனிநது ய்கபாண்பான். எனக்கு யநபாடியில் நிண்ணம புரிநதது. ”இல்்ப்பபா, நீ  யரபாமப 
சின்னப் ணபயன் இல்ண்யபா? ஓட்்்றது ்கடினமபா்க இருக்கும. நீ யபரியவனபாய்ட்்பா அமமபா 
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வபாஙகித் தருவபாங்க.  எங்க அமமபாகூ் யபரியவனபாய்ட்் பி்றகுதபான் வபாஙகித் தநதபாங்க” 
என்்்றன்.  அநதப் பதில் அவனுக்கு மன நிண்றவபா்க இருநதது. ”அப்படியபாமமபா?” என்று தன் 
அமமபாணவப் பபாரத்தபான் அச்சிறுவன். அவர  “ம” என்று  யெபால்லிவிட்டு உள்்ள யென்்றபார.

” உனக்கு ஓட்்த் யதரியுமபா?”

”குரஙகு யப்ல் ்பபாட்டுத்தபான் ஓட்டு்வன்” 

”மணழ நிக்்கட்டும நபான் ்கத்துக் ய்கபாடுக்்க்்றன்.”

 அவன் மகிழச்சியு்ன் தண்ணய அணெத்துக் ய்கபாண்பான். உ்்ன அவன் தனக்குத் 
யதரிநத மிதிவணடிப் பயிற்சிணயப் பற்றிச் யெபால்்த் யதபா்ஙகினபான். 

”அரிசிக்ய்கயர் மபாமபா வீடு இருக்குது. அஙகுதபான் மிதிவணடி ஓட்்க்  ்கத்துக்கிட்்்ன்.  
ஆனபா மபாமபா யரபாமபக் ்கணடிப்பு. அவர இல்்பாத ்நரத்தில் தபான் மிதிவணடிணயத்  
யதபா்முடியும.” 

 அச்சிறுவன் என்்னபாடு சுவர ஓரம படுத்துக்ய்கபாண்பான். என்னி்ம ்கணத ்்கட்்கத் 
யதபா்ஙகினபான். நபான் சுற்றிய ஊர்கணளப் பற்றியும பபாரத்த மனிதர்கணளப் பற்றியும 
்்கட்்பான்.  நபான் என் சிறுவயசுக் ்கபா்த்ணத எணணியபடி எல்்பாவற்ண்றயும யெபான்்னன். 
என் சின்ன வயதின் பிமபமபா்க அவன் இருப்பது எனக்கு ஆனநதமபா்க இருநதது.  

யபபாழுது விடிநத்பபாது மணழ விட்டிருநதது. சிறுவன் எனக்கு முன்னபால் எழுநது 
மிதிவணடி அருகில் நின்றிருநதபான். ்கபாற்று இ்றஙகிப் ்பபான ெக்்கரத்ணதக் ண்கயபால் சுற்றிக் 
ய்கபாணடிருநதபான். என்ணனப் பபாரத்ததும சிரித்தபான். ெக்்கரக் ்கமபியில் சிவப்பு நி்றத் துணடுத் 
துணி ஒன்ண்றக் ்கட்டிவிட்டு அது ்மலும கீழும மபாறி வருவணத ஓட்டிக் ்கபாட்டினபான்.  நபான் 
சிரித்்தன்.

”யமபாதல்் ெக்்கரத்ணதச் ெரி யெய்யணும”  என்்்றன்.

”பக்்கத்தூர் ெநதி்ரய்கள்பா  மிதிவணடிக் ்கண் ணவச்சிருக்்கபாரு. அவர கிட்் 
்பபாவ்பாம.”

 மிதிவணடிணயத் தள்ளிவர அவ்ன முன் வநதபான். அவன் ண்க்கள் பழகிய ஒரு 
நபாய்க்குட்டியின் ்கபால்்கணளப் பற்றுவது ்பபா் மிதிவணடியின் ண்கப்பிடி்கணளப் பற்றின. 
ணெக்கிள் பழுதற்றிருநதபால் ஏறிப் ப்றநது விடுவபான் ்பபா்த் ்தபான்றியது.  மணிணய அழுத்தி 
ெத்தயமழுப்பிக் ய்கபாண்் வநதபான். 

என்ணனப் பற்றி விெபாரித்தபடி்ய ெநதி்ரய்கள்பா ெக்்கரத்ணதச் ெரி யெய்து, 
்கபாற்்றண்த்துத் தநதபார. நபான் ய்கபாடுத்த பைத்ணத நன்றியு்ன் வபாஙகிக் ய்கபாண்பார.

 வரும ்பபாது அவணன மிதிவணடியில் ஏறி ஓட்டி வருமபடி யெபான்்னன். அவன் 
மகிழச்சிக்கு அள்வ இல்ண். குரஙகு யப்லில் யதத்தித் யதத்தி ஓட்டினபான். அவணனப் 
பிடித்து நிறுத்தி இருக்ண்கயில் உட்்கபார ணவத்து முதுண்க வணளக்்கபாமல் இருக்குமபடி 
யெபான்்னன். ்கபால்்கள் ஓரளவு எட்டியும  எட்்பாமலும இருநதன. தடுமபாறினபான். ்கபால் 
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எட்்பாமல் ்பபாகும ்பபாது இடுப்ணப அதி்கமபா்க வணளத்து விழுநதபான். 

ஏ்றத்தபாழ இரணடு மணி ்நரம ஓட்டிக்ய்கபாணடிருநது விட்டுத் திருமபி்னபாம.  அவனது 
அமமபா  சூ்பா்க அவல் வறுத்துத் தநதபார. ெபாப்பிட்டுக் ய்கபாணடிருக்கும்பபா்த மணழ 
பிடித்துவிட்்து. 

மணழ நின்்றதும நபான் கிளமபி் நிணனத்்தன். ஆனபால் சிறுவன் ”எனக்கு நல்்பா  ஓட்் 
்கத்துத்தரன்னுதபா்ன யெபான்னீங்க. எல்்பாம யபபாய் தபானபா?” என்று ம்க்கினபான். 

மணழ நின்்ற பி்றகு அவணன அணழத்துக் ய்கபாணடு யவளி்ய ்பபா்னன். மிதிவணடிணய 
ஓட்டிக் ய்கபாண்் இருக்்க ்வணடும என்று அவன் ஆணெப்பட்்பான். ்கபால் எட்டுகி்றதபா 
இல்ண்யபா என்று அடிக்்கடி தண் குனிநது பபாரத்தபான். அதுதபான் ஒ்ர குண்ற. மற்்றபடி 
இடுப்பு படிநதுவிட்்து.

 ” மிதிவணடி ஓட்்ற மபாதிரி்ய இல்்.  ஏ்தபா ய்றக்்க ்கட்டி ப்றக்கி்ற மபாதிரி இருக்குது"  
என்்றபான்.  அவன் ்கண்கணளப் பபாரக்்க எனக்கு மகிழச்சியபா்க இருநதது. 

நணப்கலில் மீணடும மணழ யதபா்ஙகியது. ெபாயங்கபா்மதபான் நின்்றது. நபான் 
”கிளமபட்டுமபா?” என்்்றன். அச்சிறுவன் மு்கம ்பபான ்பபாக்கு ெரியில்ண். ”வழியி் 
மறுபடியும ்பஞ்ெபா  என்ன யெய்வீங்க?” என்்றபான். ”எல்்பாம ெமபாளிச்சிடு்வன்” என்்்றன். 
அவனும அவன் அமமபாவும தடுத்தபார்கள். இரவு முழுக்்கச் சிறுவனி்ம மிதிவணடிப் பயை 
அனுபவங்கணளப் பகிரநது ய்கபாண்்ன்.

  ”விடிஞ்ெதும நபானும உங்க்ளபாடு வரட்டுமபா”? 

” ம” என்று உற்ெபா்கமூட்டி்னன். 

”அரிசிக்ய்கயர் என்ன விட்டுடுங்க.  மபாமபா வீட்் யரணடு நபாள் இருநதுட்டு 
திருமபிடு்வன்”.

 விடிநத்பபாது மணழ விட்டிருநதது. அவர்களுக்குக் ய்கபாஞ்ெம பைம தர்பாம என்று 
்தபான்றிய எணைத்ணத உ்னடியபாய் வி்க்கி்னன். எதுவும தரபாமல் இருப்பதும 
வருத்தமபா்க இருநதது. விண்யபற்றுக் ய்கபாள்ளும ்பபாது மனசில் ஊணமவலி எழுநதது. 
சிறுவன் மி்கவும வபாதபாடி என்னு்ன் வருவதற்கு அனுமதி யபற்று விட்்பான்.  அவனது 
அமமபா மீணடும ”பத்தரம பத்தரம” என்று திருமபத் திருமபச் யெபான்னபார.  அவரது 
அக்்கண்றணயயும ்கவண்ணயயும என்னபால் புரிநதுய்கபாள்ள முடிநதது.  

நபாங்கள் பு்றப்பட்்்பாம. அவன் பின்னபால் உட்்கபாரநது ய்கபாண்பான். அநதச் சூழல் 
மி்கவும மகிழச்சியூட்டுவதபா்க இருநதது. யபரிய யபரிய மரங்கள். குன்று்கள். சிறுவன் 
்பசியபடி வநதபான்.  மி்கவும தயஙகி “நபான் ய்கபாஞ்ெம ஓட்்ட்டுமபா”? என்்றபான். நபான் 
இ்றஙகிச் சிறிது ்நரம அவனி்ம தந்தன். ய்கபாஞ்ெதூரம ்பபாய்விட்டு மீணடும வருமபாறு 
யெபால்லிவிட்டு ஒரு மரத்தடியில் உட்்கபாரந்தன். 

 அவன் திருமபி வநததும எங்கள் பயைம யதபா்ரநதது. பத்துப் பதிணனநது ணமலுக்கு 
அப்பு்றம மீணடும அவன் ஓட்டினபான்.  வழியில் உைவ்கம  ஒன்றில் ெபாப்பிட்்்பாம. 
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அரிசிக்ய்க்ர யநருஙகியதும வீடு்கள் யதன்பட்்ன. வபா்கனங்களும மனித ந்மபாட்்மும 
யதரிநதன. மூன்று நபாட்்களுக்்கப்பு்றம மனித ந்மபாட்்த்ணதப் பபாரத்த்பபாது மனம 
கிளரச்சியுற்்றது .

“இன்னும ய்கபாஞ்ெ தூரமதபான் எங்க மபாமபா வீடு. அது வணரக்கும நபா்ன மிதிவணடியி் 
்பபாய் வரட்்பா? ய்கபாஞ்ெ ்நரம அவங்க மிதிவணடிணயத் யதபாட்டுட்்பா  என்னபா 
்கத்து ்கத்துவபாங்க யதரியுமபா? இப்ப அவங்க முன்னபா் நபான் ்பபாய் எ்றஙகினது்ம 
அதிெயப்படுவபாங்க. அதுவணரக்கும ்பபாய் வரட்்பா?” 

அவன் உற்ெபா்கத்ணதக் குண்க்்க விருப்பமில்ண். ”ெரி” என்்்றன். ”பபாரத்து பபாரத்து” 
என்று எச்ெரிப்பதற்குள் அவன் பபாய்நதுவிட்்பான்.  நபான் ்தநீர குடிக்்கச் யென்்்றன்.  குடித்து 
விட்டு யவளி்ய வநது அவனுக்்கபா்கக் ்கபாத்திருந்தன்.

ெபாண்  மி்கவும பரபரப்பபா்க இருநதது.  ்வ்க்வ்கமபா்கச் யெல்லும வபா்கனங்கள்.. 
மஞ்ெள் துணி ்பபாரத்திய ஆட்்்பாக்்கள். ்பாரி்கள்.  நபான் ெட்ய்ன அச்சிறுவணனப் 
பற்றி ்யபாசித்்தன். அவன் குடுமபம, அவன் ஆணெ, அவன் ்வ்கம எல்்பா்ம மனசில் 
அண்்மபாதின. ெட்ய்ன ஒரு முடிவு எடுத்்தன். அவெரமபாய்த் யதருமூண் வணரக்கும 
பபாரத்்தன். அவன் மு்கம யதரிவது ்பபால் இருநதது. என்ணனப் பபாரத்துப் யபருமிதமபாய் 
அவன் சிரிப்பது ்பபா்வும இருநதது. எதிரபபாரபாதவிதமபா்க முன்னபால் வநது நின்்ற ஹபாென் 
்பருநதில் ெட்ய்ன்று ஏறி உட்்கபாரநதுவிட்்்ன். வணடியும உ்்ன கிளமபி விட்்து.

நூல் சவளி
பகாவணணன் சிறுகரே, கவிரே, கட்டுரை எனப் பல்தவறு வரகயகான இ்லககிய 
வடிவஙகளிலும் எழுதி வருகிைகார. கன்னட தமகாழியிலிருநது ப்ல நூல்கரளத் 
ேமிழில் தமகாழிதபயரத்துளளகார. தவரகள தேகார்லவில் இருககின்ைன, த�ற்று 

வகாழ்நேவரகள, கடத்லகாை வீடு, பகாய்மைககப்பல், மீரெகககாை பூரன, பிையகாணம் உளளிட்ட ப்ல 
நூல்கரள எழுதியுளளகார.
பிையகாணம் என்னும் நூலில் உளள பயணம் என்னும் சிறுகரே இஙகுத் ேைப்பட்டுளளது.

1.  நீங்கள் யென்று வநத பயைம குறித்து வகுப்ண்றயில் ்க்நதுணரயபாடு்க.

2.  நீங்கள் சுற்று்பா யெல்் ்மற்ய்கபாண் ஆயத்தப் பணி்கள் பற்றிப் ்பசு்க.

கற்பதவ கற்றபின்

மதிபபீடு
'பயைம' ்கணதணயச் சுருக்கி எழுது்க.
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இயல்
மூன்று ஆகுச்பயர்

கறகண்டு

்தபாட்்த்தில் ்மயுது யவள்ணளப்பசு.

இத்யதபா்ரில் யவள்ணள என்னும யெபால் யவணணம என்னும நி்றப் யபபாருணளத் 
தருகி்றது. இஃது இயல்பபான யபயரச்யெபால் ஆகும. 

வீட்டுக்கு யவள்ணள அடித்தபான்.  

இத்யதபா்ரில் யவள்ணள என்பது யவணணம நி்றத்ணதக் குறிக்்கபாமல் யவணணம 
நி்றமுண்ய சுணைபாமணபக் குறிக்கி்றது. இவவபாறு ஒன்்றன் யபயர அதணனக் குறிக்்கபாமல் 
அத்னபாடு யதபா்ரபுண்ய ்வறு ஒன்றிற்கு ஆகி வருவது ஆகுயபயர எனப்படும.

யபபாருள்,  இ்ம,  ்கபா்ம,  சிணன,  பணபு,  யதபாழில் ஆகிய ஆறு வண்கயபான 
யபயரச்யெபாற்்களிலும ஆகுயபயர்கள் உணடு.

ச்போருைோகுச்பயர்
மல்லிண்க சூடினபாள். 

மல்லிண்க என்னும ஒரு முழுப்யபபாருளின் யபயர அதன் ஓர உறுப்பபாகிய ம்ணரக் 
குறிக்கி்றது. இவவபாறு யபபாருளின் யபயர அதன் சிணனயபாகிய உறுப்புக்கு ஆகிவருவது 
யபபாருளபாகுயபயர எனப்படும. இதணன முத்பாகு யபயர எனவும கூறுவர.

இடவோகு ச்பயர்
ெடுகுடு ்பபாட்டியில் தமிழநபாடு யவற்றி யபற்்றது. 

தமிழநபாடு என்னும யபயர அவவி்த்ணதச் ்ெரநத விணளயபாட்டு அணிணயக் 
குறிப்பதபால் இஃது இ்வபாகு யபயர ஆகும.

கோ்வோகு ச்பயர்
திெமபர சூடினபாள். 

இத்யதபா்ரில் திெமபர என்னும ்கபா்ப்யபயர அக்்கபா்த்தில் ம்ரும பூணவக் குறிப்பதபால் 
இது ்கபா்வபாகு யபயர ஆயிற்று.

சிதையோகு ச்பயர்
தண்க்கு ஒரு பழம ய்கபாடு

இத்யதபா்ருக்கு ஆளுக்கு ஒரு பழம ய்கபாடு என்பது யபபாருளபாகும. இவவபாறு சிணனயின் 
(உறுப்பின்) யபயர முத்பாகிய யபபாருளுக்கு ஆகிவருவது சிணனயபாகு யபயர எனப்படும.
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்பண்்போகுச்பயர்
இனிப்பு தின்்றபான். 

இத்யதபா்ரில் இனிப்பு என்னும பணபுப் யபயர தின்பண்த்ணதக் குறிப்பதபால் இது 
பணபபாகுயபயர ஆயிற்று.

சதோழி்ோகு ச்பயர்
யபபாங்கல் உண்பான். 

இத்யதபா்ரில் யபபாங்கல் (யபபாஙகுதல்) என்னும யதபாழிற்யபயர அத்யதபாழி்பால் 
உருவபான உைவிணனக் குறிப்பதபால் இது யதபாழி்பாகு யபயர ஆகும.

இைட்தடககிைவி
தஙண்க விறுவிறுயவன ந்நது யென்று ்தபாட்்த்தில் ம்ரநத ம்ர்கணளக் 

்க்்க்யவனச் சிரித்தபடி்ய மளமளயவனக் ய்கபாய்யத் யதபா்ஙகினபாள்.

இத்யதபா்ரிலுள்ள விறுவிறு, ்க்்க், மளமள ஆகிய யெபாற்்கணளக் ்கவனியுங்கள். இணவ 
ஒவயவபான்றிலும அணெச்யெபாற்்கள் இரணடிரண்பா்க இணைநது வநதுள்ளன.  அவற்ண்றப் 
பிரித்துப் பபாரத்தபால் யபபாருள் தரவில்ண். இவவபாறு இரட்ண்யபா்க இணைநது வநது, 
பிரித்தபால் தனிப்யபபாருள் தரபாத யெபாற்்கணள இரட்ண்க்கிளவி என்பர.

அடுககுத்சதோடர் 
சிறுவர்கள் விணளயபாடிக்ய்கபாணடிருநதனர. அமுதன்  திடீயரன, பபாமபு பபாமபு பபாமபு 

என்று ்கத்தினபான். எங்்க எங்்க? என்று ்்கட்்படி்ய மற்்ற சிறுவர்கள் அவனரு்்க 
ஓடிவநதனர. “இல்ண் இல்ண். சுமமபாதபான் யெபான்்னன்” என்று யெபால்லிச் சிரித்தபடி்ய 
ஓடினபான் அமுதன். “அவணனப் பிடி பிடி பிடி பிடி” என்று ்கத்திக்ய்கபாண்் மற்்றவர்கள் 
துரத்தினபார்கள்.

இப்பகுதியில் சி் யெபாற்்கள் இரணடு, மூன்று, நபான்கு முண்ற இ்மயபற்றுள்ளன. 
இவவபாறு அச்ெம, விணரவு, சினம ்பபான்்ற ்கபாரைங்களபால் ஒரு யெபால் ஒன்றுக்கு ்மற்பட்் 
முண்ற யதபா்ரநது வருவணத அடுக்குத்யதபா்ர என்பர. அடுக்குத் யதபா்ரில் ப்முண்ற 
இ்மயபறும ஒவயவபாரு யெபால்லும யபபாருளுண்யது.

அடுககுத்சதோடர் இைட்தடககிைவி - ஒபபீடு
அடுக்குத்யதபா்ரில் உள்ள யெபாற்்கணளத் தனித்தனி்ய பிரித்துப் பபாரத்தபாலும 

அவற்றுக்குப் யபபாருள் உணடு. இரட்ண்க் கிளவிணயப் பிரித்தபால் அது யபபாருள் 
தருவதில்ண்.

அடுக்குத் யதபா்ரில் ஒ்ர யெபால் இரணடு முதல் நபான்கு முண்ற வணர வரும. 
இரட்ண்க்கிளவியில் ஒரு யெபால் இரணடு முண்ற மட்டு்ம வரும.

அடுக்குத் யதபா்ரில் யெபாற்்கள் தனித்தனி்ய நிற்கும. இரட்ண்க் கிளவியின் யெபாற்்கள் 
இணைந்த நிற்கும.

அடுக்குத் யதபா்ர விணரவு, யவகுளி, உவண்க, அச்ெம, அவ்ம ஆகிய யபபாருள்்கள் 
்கபாரைமபா்க வரும. இரட்ண்க்கிளவி விணனக்கு அண்யமபாழியபா்கக் குறிப்புப் யபபாருளில் வரும.
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1. பள்ளி நூ்்கத்திலிருநது நூல் ஒன்ண்ற எடுத்துவநது அநநூலில் ஆகுயபயர்களபா்க 
இ்ம யபற்றுள்ள யபயரச்யெபாற்்கணளத் யதபாகுக்்க.

2. அன்்றபா்ப் ்பச்சு வழக்கில் இ்மயபறும அடுக்குத்யதபா்ர, இரட்ண்க்கிளவி  
ஆகியவற்ண்றத் யதபாகுக்்க.

கற்பதவ கற்றபின்

மதிபபீடு

ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.

1.  யபபாருளின் யபயர அதன் உறுப்புக்கு ஆகி வருவது ______.

  அ) யபபாருளபாகு யபயர   ஆ) சிணனயபாகு யபயர 

  இ) பணபபாகுயபயர    ஈ)  இ்வபாகு யபயர

2.  இநத ்வண்ணய முடிக்்க ஒரு ண்க குண்றகி்றது என்பது ______.

  அ) முத்பாகு யபயர   ஆ) சிணனயபாகு யபயர

  இ) யதபாழி்பாகு யபயர   ஈ) பணபபாகுயபயர

3.  மணழ ெ்ெ்யவனப்  யபய்தது. – இத்யதபா்ரில் அணமநதுள்ளது ______.

  அ) அடுக்குத்யதபா்ர   ஆ) இரட்ண்க்கிளவி

  இ) யதபாழி்பாகு யபயர   ஈ) பணபபாகுயபயர

4.  அடுக்குத் யதபா்ரில் ஒ்ர யெபால் ______ முண்ற வணர அடுக்கி வரும.

       அ) இரணடு  ஆ) மூன்று   இ) நபான்கு  ஈ) ஐநது

குறுவினபா

1.  ஒரு யபயரச்யெபால் எப்்பபாது ஆகுயபயர ஆகும?

2.  இரட்ண்க் கிளவி என்பது யபாது? ெபான்று தரு்க.

சிறுவினபா

1.  யபபாருளபாகு யபயணரயும சிணனயபாகு யபயணரயும ்வறுபடுத்து்க.

2.  இரட்ண்க்கிளவி, அடுக்குத்யதபா்ர - ஒப்பிடு்க.
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க்கட்க.

மனித ்நயம பற்றித் தண்வர்கள் ஆற்றிய உணர்கணளக் ்்கட்டு மகிழ்க.

கீழ்க்்காணும் தலைபபு்களுள் ஒனல்ப பற்றி இரண்டு நிமி்டம் கபசு்க.

 அ) உணணம    ஆ) மனித்நயம  இ)  உதவியெய்து வபாழதல்

த�ாலைக் க்கடடு எழுது்க. 

1.  மனித வபாழக்ண்கயில் ்தணவப்படுவது யபபாறுணம.

2.  குயில் குளிரில் நடுஙகியது; மணழயில் ஒடுஙகியது; யவயிலில் ்கபாய்நதது.

3.  இரக்்கம உண்்யபார அருள்யபற்்றவர ஆவர.

4.  ்கபாயி்த மில்்த் என்னும யெபால்லுக்குச் “ெமுதபாய வழி்கபாட்டி“ என்று யபபாருள்.

5.  விடியும ்பபாது குளிரத் யதபா்ஙகிவிட்்து. 

கீழ்க்்காணும் தலைபபு்களில ஒனல்த் கதரந்ததடுத்துக் ்கவிலத எழுது்க.

 அ) அன்பு  ஆ) தன்னமபிக்ண்க  

�ரியான இலைபபுச த�ாலைால நிரபபு்க.

 (என்வ, ஏயனனில், அதனபால், ஆண்கயபால், அது்பபா், இல்ண்யயன்்றபால், ்மலும)

 (எ.்கபா.)  ்கபாயி்த மில்்த் அவர்கள் மகிழுநதில் பயைம யெய்வணத விருமபபாதவர. 

    ஏயனனில்  அவர எளிணமணய விருமபியவர.

1.  நபாம இனிய யெபாற்்கணளப்  ்பெ ்வணடும. ___________ துன்பப்ப் ்நரிடும.

2.  குயிலுக்குக் கூடு ்கட்்த் யதரியபாது. _____________ ்கபாக்ண்கயின் கூட்டில்      
முட்ண்யிடும.

3.  அதி்க அளவில் மரங்கணள வளரப்்பபாம. _____________ மரங்கள்தபான்    மணழக்கு 
அடிப்பண்.

4.  பி்றருக்குக் ய்கபாடுத்த்் யெல்வத்தின் பயன். ________பி்றருக்குக் ய்கபாடுத்து    
மகிழ்வபாம.

5.  தமிழ்கத்தில் மணழ யபய்துவருகி்றது. ____________ இரணடு நபாட்்கள் மணழ  
நீடிக்கும என வபானிண் ஆய்வுணமயம அறிவிப்பு.

சமோழிதய ஆள்்வோம!
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சமோழி்யோடு விதையோடு

குறிபபு்கல்ளப பயனபடுத்தி இ்டமிருந்து வைமா்கக் ்கட்டங்கல்ள நிரபபு்க.

1.  நூ்்கத்தில் இருப்பணவ ________. நூல்்கள் நிண்றநதுள்ள இ்ம ___________.

2.  உ்்கப்யபபாதுமண்ற ______________. புரட்சிக்்கவிஞர __________________.

3.  முணனப்பபாடியபார இயற்றியது ____________________. நீதியநறி விளக்்கம 
பபாடியவர __________________

4.  குற்்றபா் மண்வளத்ணதக் கூறும நூல் ______________________. சுரதபா  
என்பதன் விரிவபாக்்கம  _______________________.

5.  குற்்றபா்க் கு்றவஞ்சி  பபாடியவர ______________________.

கீழ்க்்காணும் ப்டங்கல்ளப பாரத்து இரடல்டக்கி்ளவி அலமயுமாறு ததா்டர உருவாக்கு்க.

(எ.்கபா.) மணழ ெ்ெ் யவனப் யபய்தது.
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________

்கடிதம் எழுது்க.

உங்கள் ஊரில் நண்யபறும திருவிழபாணவக் ்கபாை வருமபாறு அணழப்பு விடுத்து உ்றவினர 
ஒருவருக்குக் ்கடிதம எழுது்க. 
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முன்சைச்�ரிகதக ெடவடிகதககள்
Ø	வீடு்களிலும யபபாது இ்ங்களிலும 

தீ பபாது்கபாப்புக் ்கருவி்கள் யபபாருத்தப் 
பட்டிருக்்க்வணடும.

Ø	ய ப பா து  இ ் ங ்க ளி ல்  தீ த் த டு ப் பு 
எச்ெரிக்ண்க ஒலிப்பபான்்கள் யபபாருத்தப் 
பட்டிருக்்க்வணடும.

Ø	எச்ெரிக்ண்க ஒலி எவவபாறு இருக்கும 
எ ன் ப ண த ப்  ப ணி ய பா ள ர ்க ள் 
அறிநதிருக்்க்வணடும.

Ø	த ர ம பா ன  மி ன்  ெ பா த ன ங ்க ண ள ் ய 
பயன்படுத்த்வணடும.

Ø	ெணமயல் யெய்யும ்பபாது இறுக்்கமபான 
ஆ ண ் ்க ண ள  உ டு த் தி க்  ய ்க பா ள் ள 
்வணடும.

Ø	ப ட் ் பா சு ்க ண ள ப்  ப பா து ்க பா ப் ப பா ன 
இ ் ங ்க ளி ல் ,  ய ப ரி ய வ ர ்க ளி ன் 
் ம ற் ப பா ர ண வ யி ல் த பா ன்  ய வ டி க் ்க 
்வணடும.

Ø நி று வ ன ங ்க ளி ல்  ப ணி பு ரி யு ம 
ப ணி ய பா ள ர ்க ளு க் கு த்  தீ த் த டு ப் பு ப் 
பயிற்சி்கள் அளிக்்கப்ப்்வணடும.

Ø	யபபாதுமக்்கள் கூடும இ்ங்களில் 
தீ விபத்து ஏற்பட்்பால் உ்னடியபா்க 
யவளி்யறும வண்கயில் அவெர்கபா் 
வ ழி ்க ள்  அ ண ம க் ்க ப் ப ட் டி ரு க் ்க 
்வணடும

கீழ்க்்காணும் அறிவிபலபப படித்து அதனபின க்கட்கபபடும் வினாக்்களுக்கு வில்டயளிக்்க.

தீ வி்பத்தும ்போதுகோபபு முத்றகளும
தீ வி்பத்து ஏற்பட்டோல்  

ச�யய ்வண்டியதவ
Ø	உ்னடியபா்கத் தீயணைப்பு மீட்புப் 

ப ணி த்  து ண ்ற க் கு த்  ய த பா ண ் ் ப சி 
வ ழி ய பா ்க த்  த ்க வ ல்  ய த ரி வி க் ்க 
்வணடும.

Ø	அ வ வ பா று  த ்க வ ல்  ய த ரி வி க் கு ம 
ய ப பா ழு து  தீ வி ப த் து  ஏ ற் ப ட் டு ள் ள 
இ்த்திணனத் யதளிவபா்கத் யதரிவிக்்க 
்வணடும.

Ø	தீ விபத்து ஏற்பட்டு இருக்கும பகுதியில் 
உ ் ன டி ய பா ்க  மி ன்  இ ண ை ப் ண ப த் 
துணடிக்்க்வணடும.

Ø	தீ விபத்து ஏற்பட்் உ்்ன அஙகுள்ள 
தீ ய ண ை ப் ப பா ன் ்க ண ள க்  ய ்க பா ண டு 
ஆ ர ம ப க்  ்க ட் ் த் தி ் ் ் ய  தீ ண ய 
அணைக்்க முயற்சி யெய்ய்வணடும.

Ø	உ டு த் தி யி ரு க் கு ம  ஆ ண ் யி ல் 
தீப்பிடித்தபால் உ்்ன தணரயில் படுத்து 
உருள்வணடும.

Ø	தீக்்கபாயம பட்் இ்த்ணத உ்னடியபா்கத் 
தணணீணரக் ய்கபாணடு குளிர ணவக்்க 
்வணடும.

Ø	ய ப பா து  இ ் ங ்க ளி ல்  தீ  வி ப த் து 
ஏற்பட்்பால் பதற்்றமண்நது ஓ்பாமல், 
அ வ ெ ர ்க பா ்  வ ழி யி ல்  ய வ ளி ் ய ்ற 
்வணடும.

Ø	அருகில் இருக்கும ்கட்்்ங்களுக்குத் 
தீ பரவபாமல் இருக்கும வண்கயில் 
முன்யனச்ெரிக்ண்க யெய்ய்வணடும.
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நிறக அதறகுத் தக...

இதணயத்தில் கோண்க

என தபாறுபபு்கள்...

  1. நபான் எப்்பபாதும எளிணமணயக் ்கண்ப்பிடிப்்பன்.

 2. அணனவரி்மும அன்பு்ன் ந்நது ய்கபாள்்வன்.

 3. என் பணி்கணள ்நரணமயபா்கச் யெய்்வன். 

 4. நபான் என்றும யபபாறுணமயு்ன் இருப்்பன்.

கத்ச்ச�ோல் அறி்வோம.
�மயம் - Religion தத்துவம்  -  Philosophy 
எளிலம - Simplicity கநரலம - Integrity  
ஈல்க -  Charity  வாய்லம - Sincerity  
்கண்ணியம் -  Dignity உபகத�ம் - Preaching   
த்காள்ல்க -  Doctrine வானியல - Astronomy

மனித்நயத்ணத வலியுறுத்தும நி்கழவு்கணள இணையத்தில் ்தடிக் ்கபாண்க.

தீ வி்பத்து ஏற்படும ்்போது  
ச�யயக கூடோததவ

Ø	தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ள ்கட்்்த்தின் மின் தூக்கிணயப் பயன்படுத்தக்கூ்பாது.

Ø	 எணயைய் உள்ள இ்த்தில் ஏற்பட்் தீணய அணைக்்கத் தணணீணரப் பயன்படுத்தக் 
கூ்பாது.

Ø	தீக்்கபாயம பட்் இ்த்தில் எணயைய், ்பனபா ணம ்பபான்்றவற்ண்றத் த்வக்கூ்பாது.

வினாக்்கள்

1. தீ விபத்தினபால் யபரிய பபாதிப்பு ஏற்ப்பாமல் இருப்பதற்கு, யெய்ய ்வணடிய 
முன்யனச்ெரிக்ண்க ந்வடிக்ண்க்கள் யபாணவ?

2. தீ விபத்து ஏற்பட்்பால் உ்னடியபா்கச் யெய்ய ்வணடிய யெயல்்கள் யபாணவ?

3. யபபாது இ்ங்களில் தீ விபத்து ஏற்பட்்பால் யவளி்யறும முண்றணயக் கூறு்க.

4. தீ விபத்து ஏற்பட்்பால் யெய்யக்கூ்பாதணவ யபாணவ?

5. உ்லில் தீப்பற்றினபால் யெய்ய்வணடிய முதலுதவி யபாது?
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