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உயிர்ககு்ணஙகள்

ஒவ்வாரு மனிதனிைமும் �லவ்்க�ாை �ணபு்கள் குவி்நது 
கி ை க கி ன் ற ை .  அ வ ற் று ள்  ந ற் � ண பு ்க ளு ம்  உ ண டு ;  தீ � 
�ணபு்களும் உணடு.  தீ�ைவற்்ற விலககி, நலலைவற்்ற 
வளரதது வாழ்வாஙகு வாழ்வபத மனிதனின் ்கை்ம�ாகும். 
மனிதனுககுள் நி்ற்நதிருககும் �ணபு்க்ளக ்கன்னிப்�ா்வ 
என்னும் நூலின் �ாைலவழி அறிபவாம். 

கவிடைபநபடழ

அறிவுஅருள் ஆடெஅச்ெம்

 அன்புஇேககம் கவகுளிநொணம்

நிடறஅழுககொறு எளிடம

 நிடனவுதுணிவு இன்பதுன்பம்

கபொடறம்தம் கடைப்பிடிகள்

 கபொச்ெொப்பு மொனம்அறம்

கவறுப்புஉவப்பு ஊககம்டமைல்

 கவன்றிஇகல் இளடமமூப்பு

மறவிஓர்ப்பு இன்னபிற

 மன்னும்உயிர்க குணஙகள்எல்லொம்

குடறவறப் கபற்றவள்நீ

 குலமொர்த கபண்ணேசி

இடறமகன் வநதிருகக

 இன்னும்நீ உறஙகுதிரைொ

புறப்படு புன்னடகநீ

 பூத்ர்தரலொ கேம்பொவொய!   

- இடறைேென்

ச�ோல்லும் சபோருளும்
நி்ற - பமன்்ம அழுக்காறு - ்�ாறா்ம
்�ா்ற - ்�ாறு்ம மதம் - ்்காள்்்க
்�ாச்்சாப்பு - ப்சாரவு இ்கல - �்்க
்ம�ல - விருப்�ம் மன்னும்  - நி்ல்�ற்ற
ஓரப்பு - ஆராய்நது ்தளிதல 

இயல்
மூன்று
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நூல் சேளி
இன்யரெனின் இயற்சபயர் செ. செசுரொெொ என்ப்தொகும். கல்லூரி ஒன்றில் 
்தமிழப்சபரொசிரியரொகப் பணிபுரி்ந்தவர். ஆண்ொள இயற்றிய திருப்பொனவனயத் 
்தழுவி, கன்னிப்பொனவ என்னும் நூன� எழுதியுளளொர். அ்நநூலில் இரு்நது ஒரு 

பொ்ல் இஙகுத் ்தரப்படடுளளது.

பின்வரும் திருப்�ா்வப் �ாை்லப் �டிதது மகிழ்்க.   

உங்கள் பு்ழக்க்ைத பதாடைதது வாவியுள்
 ்்சழுங்கழுநீர வாய்நகிழ்்நது ஆம்�லவாய கூம்பின் ்காண;
்்சங்கல ்�ாடிககூ்ற ்வண�ல தவததவர,
 தங்கள் திருகப்காயில ்சஙகிடுவான் ப�ாகின்றார
எங்க்ள முன்ைம் எழுப்புவான் வாயப�சும்
 நங்காய! எழு்நதிராய,  நாணாதாய! நாவு்ை�ாய!
்சங்்காடு ்சக்கரம் ஏ்நதும் தைக்்க�ன்
 �ங்க�க ்கணணா்ைப் �ாபைபலா ்ரம்�ாவாய.    �ாைல-14  

போைலின் சபோருள்
அறிவு, ்கரு்ண, ஆ்்ச, அச்்சம், அன்பு, இரக்கம், சிைம், நாணம், பமன்்ம, ்�ாறா்ம, 

எளி்ம, நி்ைவு, துணிவு, இன்�ம், துன்�ம், ்�ாறு்ம, ்்காள்்்க்�ப் பின்�ற்றுதல, 
ப்சாரவு, மாைம், அறம், ்வறுப்பு, மகிழ்ச்சி, ஊக்கம், விருப்�ம், ்வற்றி, �்்க, இள்ம, 
முது்ம, மறதி, ஆராய்நது ்தளிதல ப�ான்ற்வ இவவுலகில நி்ல்�ற்ற மனிதர்களிைம் 
உள்ள �ணபு்களாகும். இவற்்றயு்ை� மனிதகுலததில பிற்நத ்�ணபண! நற்�ணபு்கள் 
எ்வ்�ை அறிவுறுதத இ்றவனின் திருககுமாரன் வ்நதபின்னும் நீ உறங்கலாமா? 
உண்ம்� உணர, புன்ை்்க பூதது நீ புறப்�டுவா�ா்க!   

கறபடே கற்றபின்

சைரிந்து சைளிநேோம்

மொர்கழித் திஙகளில் சபொழுது விடியும் முன்சப சபணகள துயிச�ழு்நது, பி் 
சபணகனளயும் எழுப்பிகசகொணடு, ஆற்றுககுச் சென்று நீரொடி, இன்வனை வழிபடும் வழககம் 
உணடு. இ்தனைப் பொனவ சநொன்பு என்பர். அவவொறு திருமொன� வழிப்ச் செல்லும் சபணகள, 
பி் சபணகனள எழுப்புவ்தொக ஆண்ொள பொடிய நூச� திருப்பொனவ.

இச்தசபொ�ச் சிவசபருமொனை வழிப்ச் செல்லும் சபணகள, பி் சபணகனள 
எழுப்புவ்தொகப் பொ்ப்பட் நூல் திருசவம்பொனவ. இ்தனை இயற்றியவர் மொணிககவொெகர்.

போடே நூல்கள்
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மதிபபீடு

்சரி�ாை வி்ை்�த பதர்ந்தடுதது எழுது்க.

 1. அடுததவர வாழ்்வக ்கணடு  _____ ்்காள்ளககூைாது.

  அ) உவ்்க   ஆ) நி்ற  இ) அழுக்காறு  ஈ)  இன்�ம்

2. நாம் நீக்கபவணடி�வற்றுள் ஒன்று _____ .

  அ) ்�ாச்்சாப்பு ஆ) துணிவு இ) மாைம்  ஈ) எளி்ம

3. ‘இன்�துன்�ம்’ என்னும் ்்சால்லப் பிரிதது எழுதககி்ைப்�து _____.

  அ) இன்�ம் + துன்பு  ஆ) இன்�ம் + துன்�ம்  

  இ) இன்� + அன்�ம்   ஈ) இன்� + அன்பு

4. குணங்கள் + எலலாம் என்�த்ைச் ப்சரத்தழுதக கி்ைககும் ்்சால _____.

  அ) குணங்கள்எலலாம் ஆ) குண்மலலாம் 

  இ) குணங்களிலலாம்  ஈ) குணங்க்ளலலாம்

்�ாருதது்க

1. நி்ற - ்�ாறு்ம

2. ்�ா்ற - விருப்�ம்

3. மதம் - பமன்்ம

4. ்ம�ல - ்்காள்்்க

குறுவிைா

1. மனிதர்களின் ்�ாது இ�ல�ா்கக ்கன்னிப்�ா்வ நூல கூறுவது �ாது?

2.  மனிதர்களிைம் உள்ள �ணபு்களா்கக ்கன்னிப்�ா்வ நூல கூறுவைவற்றுள்
  நற்�ணபு்கள் �ா்வ?

சிறுவிைா

மனிதர்களிைம் குவி்நதிருககும் �ணபு்களா்கக ்கன்னிப்�ா்வ நூல கூறுவை �ா்வ?

சி்நத்ை விைா

 மனிதர்கள் வளரக்கபவணடி� �ணபு்களா்கவும் விலக்கபவணடி� �ணபு்களா்கவும் 
நீங்கள் ்கருதுவை �ா்வ?
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இடளய நைோழனுககு
ம னி த  உ ை லி ல  இ ர ண டு  ் ்க ்க ள்  உ ண டு .  உ ள் ள த தி ல 
இருக்கபவணடி� ‘்்க’ ஒன்று உணடு. அதுபவ நம்பிக்்க. இது 
மக்கள்அ்ைவருககுள்ளும் இரு்நதாலும், அதன் ஆற்ற்ல 
உணர்நது, வாழ்வுககு உறுது்ண�ாககி வாழ்வில ்வன்றவர 
சிலபர. உங்களுககுள் துவணடிருககும் நம்பிக்்க்�த தடடி 
எழுப்பும் ்கவி்த ஒன்்ற அறிபவாம்.

கவிடைபநபடழ

நை

நொடளமடடுமல்ல

இன்றும்

நம்முடைைது்தொன்

நை

பொ்தஙகள்

நைககத்

்தைொேொய இருந்தொல்

பொட்தகள்

மறுப்புச் கெொல்லப்

ரபொவதில்டல.

கநயைொயத் திரிைொய

நீரை மொறினொல்

ர்தொல்வியும் உனகககொரு

தூண்டுரகொலொகும்!

கவற்றி

உடனச்சுற்றி

கவளிச்ெவிட்த

விட்தககும்!

கவடலகடளத்

தூககிகககொண்டு

திரிைொர்த … 

அடவ

டகககுழநட்தகளல்ல..

*ஓடிவநது டககுலுகக

ஒருவருமில்டலைொ? 

உன்னுைன் நீரை

டககுலுககிக ககொள்! 

தூஙகி விழுந்தொல்

பூமி உனககுப்

படுகடகைொகிறது. 

விழித்து நைந்தொல்

அதுரவ உனககுப்

பொட்தைொகிறது!

நீ

விழித்க்தழும் திடெரை

பூமிககுக கிழககு! 

உன்

விேல்களில் ஒளிரும்

சூரிைவிளககு!

நை!

நொடளமடடுமல்ல

இன்றும்

நம்முடைைது்தொன்

நை! *

 - மு.ரமத்்தொ 

இயல்
மூன்று
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நூல் சேளி
வொைம்பொடி இயககக கவிஞர்களுள குறிப்பி்த்்தககவர் மு.  சமத்்தொ . 
புதுககவின்தனயப் பரவ�ொககிய முன்சைொடிகளுள ஒருவரொக இவனரப் 
சபொற்றுவர்; கணணீர்ப் பூககள, ஊர்வ�ம், செொழநி�ொ, மகு்நி�ொ உளளிட் 

ப� நூல்கனளயும் தினரயினெப்பொ்ல்கனளயும் எழுதியுளளொர்; கல்லூரிப் சபரொசிரியரொகப் 
பணியொற்றி ஓயவு சபற்்வர். இவர் எழுதிய ஆகொயத்துககு அடுத்்த வீடு என்னும் புதுககவின்த 
நூலுககுச் ெொகித்திய அகொச்தமி விருது வழஙகப்பட்து.
மு. சமத்்தொ கவின்தகள என்னும் நூலிலிரு்நது ஒரு கவின்த இஙகுத் ்தரப்படடுளளது. 

1. ‘தன்ைம்பிக்்க’ என்னும் த்லப்பில ்கவி்த ஒன்்ற எழுதி வகுப்பில �கிர்க.

2. ‘நம்பிக்்கப� ்வற்றி’– என்�்த உணரததும் ்க்த ஒன்ற்ைத பதடி எழுதி 
வரு்க.

போைலின் சபோருள்
்்ச�ல�ைத்தாைஙகு!  நா்ள மடடுமலல, இன்றும் நமது நாள்தான். உைது �ாதங்கள் 

நைக்கத த�ாரா்க இரு்நதால, நீ ்்சலலும் �ா்த்கள் உன்்ை எதிரக்கப்ப�ாவதில்ல. 

உலகிற்கு ஒளிப�ற்ற எண்ண�ாய, திரி�ாய உன்்ைப� நீ மாற்றிைால பதாலவியும் 
உன் உ�ரவிற்குத தூணடுப்காலாகும்! ்வற்றி உன் அங்கமாகி, வாழ்வில ஒளிப�ற்றும்.  

்கவ்ல்க்ள உள்ளததில பதங்கவிை பவணைாம். உன்்ைப் �ாராடடிப் புததுணரவூடை 
ஒருவரும் இல்ல்�ன்று வரு்நதாபத! உன்்ைவிை ஒருவரும் உன்்ைப் �ாராடடிப் 
புததுணரவூடை முடி�ாது.  

நீ ப்சார்நது தளர்நதால பூமி உன் பநாயப்�டுக்்க�ாகும். நீ கிளர்நது எழு்நதால 
அதுபவ உைககுப் �ா்த�ாகும். 

நீ ்்ச�ல�ைப் புறப்�டும் தி்்சதான் இனி இ்நதப் பூமிககுக கிழககு. ்கதிரவன் உன் 
விரல்களில விளக்கா்க ஒளிவீசும். ்்ச�ல�ைத ்தாைஙகு!  நா்ள மடடுமலல, இன்றும் 
நமது நாள்தான்.

கறபடே கற்றபின்

மதிபபீடு

்சரி�ாை வி்ை்�த பதர்ந்தடுதது எழுது்க.

 1. உன்னுைன்  நீப�_____்்காள்.

   அ) ப்சர்நது  ஆ) �்்க      இ) ்்ககுலுககிக ஈ) நடபு
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 2. ்கவ்ல்கள்_____அலல

   அ) சு்ம்கள்    ஆ) சு்வ்கள்   

   இ) துன்�ங்கள்    ஈ) ்்கககுழ்ந்த்கள்

 3. ‘விழித்தழும்’ என்னும் ்்சால்லப் பிரிதது எழுதக கி்ைப்�து _____.

   அ) விழி + எழும்    ஆ) விழிதது + எழும்  

   இ) விழி + ்தழும்    ஈ) விழித + ்தழும்

 4. ‘ப�ாவதில்ல’என்னும் ்்சால்லப் பிரிதது எழுதக கி்ைப்�து _____.

   அ) ப�ாவது + இல்ல   ஆ) ப�ா + இல்ல  

   இ) ப�ாவது + தில்ல   ஈ) ப�ாவது + தில்ல

 5. ‘�டுக்்க�ாகிறது’என்னும் ்்சால்லப் பிரிதது எழுதக கி்ைப்�து _____.

   அ) �டுக்்க + �ாகிறது   ஆ) �டுக்்க�ா + ஆகிறது

   இ) �டுக்்க�ா + கிறது   ஈ) �டுக்்க + ஆகிறது

 6. தூககி + ்்காணடு என்�த்ைச் ப்சரத்தழுதக கி்ைககும் ்்சால _____.

   அ) தூககி்்காணடு    ஆ) தூககுக்்காணடு 

   இ) தூககிக்்காணடு    ஈ) தூககு்்காணடு

 7. விழிதது + எழும் என்�த்ைச் ப்சரத்தழுதக கி்ைககும் ்்சால _____.

   அ) விழி்�ழும்    ஆ) விழித்தழும் 

   இ) விழிததழும்    ஈ) விழிததுஎழும்

குறுவிைா

1. ்கவ்ல்க்ளக ்கவிஞர எவவாறு உருவ்கப்�டுததுகிறார?

2. பதாலவி எப்ப�ாது தூணடுப்காலாகும்?

சிறுவிைா

 பூமி எப்ப�ாது �ா்த�ாகும்?

சி்நத்ை விைா

 வாழ்வில உ�ர நம்பிக்்க்�ப் ப�ான்று பவறு என்்ைன்ை �ணபு்கள் பத்வ என்று 
நீங்கள் ்கருதுகிறீர்கள்?
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தன்ைலமற்ற த்லவர்கள் �லர இ்நதி� விடுத்லககுப்  
�ாடு�டைைர. அவர்கள் தமது ்தாணடிைால மக்களின் 
மைததில நீங்கா இைம் ்�ற்றைர. இ்நதி� மக்களுககு அரசி�ல 
விடுத்லப�ாடு, ்சமூ்க விடுத்லயும் கி்ைககும்ப�ாதுதான் 
இ்நதி�ா முழு்ம�ாை விடுத்ல்�ற்ற நாைா்க இருக்க முடியும் 
என்று ்கருதி உ்ழதத த்லவர ஒருவ்ரப் �ற்றி அறிபவாம்.

�ட்ைநமடை அம்நபத்கர்
உடர�டை உைகம்

விடுத்ல்�ற்ற இ்நதி�ாவின் முதல ்சடை அ்மச்்சரா்கவும்  இ்நதி� அரசி�ல 
்சா்சைததின் த்ந்த�ா்கவும் விளஙகி�வர பீமாராவ ராம்ஜி அம்ப�த்கர. இவர ்சமூ்கச் 
சீரதிருததவாதி�ா்க மடடுமலலாமல, மி்கச்சிற்நத ்�ாருளி�ல அறிஞரா்கவும் அரசி�ல 
தததுவபம்த�ா்கவும் �குததறிவுச் சி்நத்ை�ாளரா்கவும் விளஙகிைார. சிற்நத 
எழுததாளரா்கவும்  ப�ச்்சாளரா்கவும் மக்களால ப�ாற்றப்�டைார. 

பி்றபபு
 அம்ப�த்கர 1891 ஆம் ஆணடு ஏப்ரல திங்கள் 14 ஆம் நாள் ராம்ஜி ்சக�ால - பீமா�ாய 

இ்ண�ருககுப் �திைான்்காவது குழ்ந்த�ா்கப் பிற்நதார. இவரது ஊர ம்காராடடிர 
மாநிலததில உள்ள இரததிைகிரி மாவடைத்தச் ப்சர்நத அம்�வாபத என்�தாகும். 
இவரு்ை� த்ந்த இராணுவப்�ள்ளி ஒன்றில ஆசிரி�ரா்கப் �ணிபுரி்நது வ்நதார.

இயல்
மூன்று
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 கல்வி
 அம்ப�த்கர ்சதாராவில உள்ள �ள்ளியில தமது ்கலவி்�த ்தாைஙகிைார. 

இவர ஒடுக்கப்�டை பிரி்வச் ப்சர்நதவர என்�தால �ள்ளிப் �ருவததிபலப� �ல 
அவமதிப்பு்களுககு ஆளாைார.  ம்காபதவ அம்ப�த்கர என்ற ஆசிரி�ர, இவரமீது அன்பும் 
அக்க்றயும் ்்காணைவரா்க விளஙகிைார. இதைால, பீமாராவ ்சக�ால அம்�வாபத்கர 
என்னும்  தம் ்��்ரப் பீமாராவ ராம்ஜி அம்ப�த்கர என்று மாற்றிக்்காணைார.

1904 ஆம் ஆணடு, இவரு்ை� குடும்�ம் மும்்�ககுக குடி்��ர்நதது. அஙகு 
எலபின்ஸைன் உ�ரநி்லப்�ள்ளியில ப்சர்நதார. குடும்�ததில மி்கவும் வறு்ம சூழ்்நத 
நி்லயிலும்  ்கலவி்� விைாமல ்தாைர்நத அவர, 1907 ஆம் ஆணடு தமது �ள்ளிப்�டிப்்� 
முடிததார. பிறகு, �பராைா மன்ைரின் உதவியுைன் மும்்�ப் �ல்க்லக்கழ்கததில �டிதது 
1912 ஆம் ஆணடு இளங்க்லப் �டைம் ்�ற்றார. சிறிது்காலம் �பராைா மன்ைரின் 
அரணம்ையில உ�ரஅலுவலரா்கவும் �ணி�ாற்றிைார.

அசமரிககோவில் உயர்கல்வி
�பராைா மன்ைர ்சா�ாஜிராவ உதவியுைன் உ�ர்கலவி ்கற்்க அ்மரிக்கா ்்சன்றார. 

்்காலம்பி�ா �ல்க்லக்கழ்கததில ப்சர்நது ்�ாருளாதாரம், அரசி�ல, தததுவம், 
்சமூ்கவி�ல ஆகி� �ாைங்க்ளக ்கற்றார. 1915 இல �ண்ைக்கால இ்நதி� வணி்கம்  
என்ற ஆயவிற்்கா்க முது்க்லப் �டைம் ்�ற்றார. இ்நதி�ாவில ்சாதி்களின் பதாற்றமும் 
வளரச்சியும் என்னும் த்லப்பில ஆயவுக ்கடடு்ர ஒன்்றப் �்ைததளிததார. அ்தச் 
சிறுபுதத்கமா்கவும் ்வளியிடைார. அச்சில ்வளிவ்நத அம்ப�த்கரின் முதல நூல 
இதுபவ. பின்ைர இ்நதி�ாவின் பதசி�ப்�ஙகு வீதம்  என்ற ஆயவுக்கா்க, ்்காலம்பி�ா 
�ல்க்லக்கழ்கம் அவருககு மு்ைவர �டைம் வழஙகி�து. 

1920 ஆம் ஆணடு ்�ாருளாதாரப் �டிப்பிற்்கா்க இலணைன் ்்சன்றார. அஙகிரு்நத 
�ல நூல்கங்களில தமது ்��்ரப் �திவு ்்சயது்்காணைார; நூல்கம் திறககும் ப�ாது 
முதலஆளா்க நு்ழ்நது மூடும்ப�ாது ்க்ைசி ஆளா்க ்வளிப�றுவார; இதத்்க� அ�ராத 
உ்ழப்பின் ��ைா்க 1921  ஆம் ஆணடு முதுநி்ல அறிவி�ல �டைமும் 1923 ஆம் ஆணடு 
ரூ�ாய �ற்றி� பிரச்்ச்ை என்னும் ஆராயச்சிக ்கடடு்ரக்கா்க மு்ைவர �டைமும் ்�ற்றார; 
அபத ஆணடில  ்சடைப் �டிப்பில �ாரிஸைர �டைமும் ்�ற்றார.

�மூகபபணிகள்
�டிப்்� முடிதது இ்நதி�ா திரும்பிைார அம்ப�த்கர.  இ்நதி�ாவில ந்ை்�ற்றுக 

் ்க ா ண டி ரு ்ந த  ஆ ங கி ப ல �  ஆ ட சி க கு  எ தி ர ா ை  ப � ா ர ா ட ை ங ்க ளி ல  த ம் ் ம 
ஈடு�டுததிக்்காணைார. அதுமடடுமலலாமல, 
ஒ டு க ்க ப் � ட ை  ம க ்க ளு க கு  அ தி ்க ா ர ம் 
கி்ைக்கப் ப�ாராை பவணடும் என்றும் 
மு டி வு  ் ்ச ய த ா ர .  1 9 2 4  ஆ ம்  ஆ ண டு 
ஒடுக்கப்�டை மக்களின் முன்பைற்றததிற்்கா்க 
ஒடுக்கப்�டபைார நலவாழ்வுப் ப�ர்வ என்ற 
அ்மப்்� நிறுவிைார.  இவவ்மப்பின் 
மூலம் தாழ்ததப்�டை மக்களின் ்கலவி மற்றும் 

சைரிந்து சைளிநேோம்

 அம்நபத்கரின் சபோன்சமோழி
“நொன் வணஙகும் ச்தயவஙகள மூன்று. 
மு்தல் ச்தயவம் அறிவு; இரண்ொவது 
ச்தயவம் சுயமரியொன்த; மூன்்ொவது 
ச்தயவம் நன்ை்த்ன்த."
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்சமுதா� உரி்மக்கா்கப் ப�ாராடிைார. 1930 ஆம் ஆணடு இலணைனில ந்ை்�ற்ற 
வடைபம்்ச மாநாடடில ்கல்நது்்காள்வதற்்கா்கப் புறப்�டும் முன் “என் மக்களுககு 
நி�ா�மா்க என்ை கி்ைக்க பவணடுபமா, அதற்்கா்கப் ப�ாராடுபவன்; அபத ்சம�ததில 
சு�ராஜ்� ப்காரிக்்க்க்ள முழு மைததுைன் ஆதரிப்ப�ன்” என்று கூறிைார.

பூ்ோ ஒபபந்ைம் 
ஒடுக்கப்�டபைாருககுத தனி வாககுரி்மயும் விகிதாச்்சாரப் பிரதிநிதிததுவமும் 

வழங்கப்�ைபவணடும் என்று இரணைாவது வடைபம்்ச மாநாடடில அம்ப�த்கர 
வலியுறுததிைார. இதன் வி்ளவா்க, ஒரு ்தாகுதியில ்�ாது பவட�ாள்ரத பதர்ந்தடுக்க 
ஒரு வாககும் ஒடுக்கப்�டை ்சமூ்க பவட�ாள்ரத  பதர்ந்தடுக்க ஒரு வாககும் அளிககும் 
இரட்ை வாககுரி்ம வழங்கப்�டைது. ஆைால, இ்த ஏற்்க மறுதத ்கா்நதி�டி்கள் 
உணணாவிரதம் பமற்்்காணைார. இதன் வி்ளவா்க 1931 ஆம் ஆணடு ்்சப்ைம்�ரத 
திங்கள் இரு�தது நான்்காம் நாள் ்கா்நதி�டி்களும் அம்ப�த்கரும் ஓர ஒப்�்நதம் ்்சயது 
்்காணைைர. அதன்�டி ஒடுக்கப்�டபைாருககுத தனி வாககுரி்ம என்�தற்குப் �திலா்கப் 
்�ாது வாக்்கடுப்பில தனித்தாகுதி வழஙகுவது எை முடிவு ்்சய�ப்�டைது. இ்நத 
ஒப்�்நதபம பூைா ஒப்�்நதம் எைப்�டைது.

சுைந்திரத் சைோழிைோளர் கட்சி
1935 ஆம் ஆணடில மாநில சு�ாடசி வழஙகுவதற்்காை இ்நதி� அர்சாங்கச் ்சடைம் 

நி்றபவற்றப்�டைது. அதன்�டி ்�ாதுதபதரதல ந்ை்�றும் என்று அறிவிக்கப்�டைது. 
ஏ்ழ விவ்சாயி்கள், ்தாழிலாளர்கள் ஆகிப�ாரின் நல்ைப் �ாது்காக்கத பதரதலில 
ப�ாடடியிை அம்ப�த்கர விரும்பிைார; சுத்நதிரத ்தாழிலாளர ்கடசி்�த ்தாைஙகித 
பதரதலில ப�ாடடியிடைார. அவர ்வற்றி ்�ற்றதுைன் அவரின் ்கடசி பவட�ாளர்கள் 
�தி்ை்நது ப�ரும் ்வற்றி்�ற்றைர.

தீணைோடமககு எதிரோக அம்நபத்கர் 
அம்ப�த்கர இ்நதி�ச் ்சமூ்க அ்மப்பில நிலவி� ்சாதி�்மப்்�யும் தீணைா்மக 

்்காடு்ம்க்ளயும் எதிரததுத தீவிரமா்கப் ப�ாராடிைார.  ஒடுக்கப்�டை �ாரதம் என்னும் 
இத்ழ 1927 ஆம் ஆணடு துவஙகிைார. ்சமததுவச் ்சமுதா�த்த அ்மககும் பநாககில  

இ வ ர  ்ச ம ா ஜ்  ்ச ம ா த  ்ச ங ்க ம்  எ ன் னு ம் 
அ்மப்்� உருவாககிைார;  1930 ஆம் ஆணடு 
நாசிக ப்காயில நு்ழவுப் ப�ாராடைததி்ை 
நைததி ்வற்றி ்கணைார. 

அரசியல் அடமபபில் அம்நபத்கரின் பஙகு
1947  ஆம் ஆணடு ஆ்கஸட திங்கள் 

�தி்ை்நதாம்  நாள்  இ்நதி�ா விடுத்ல 
்�ற்றது. ஜவ்கரலால பநரு த்ல்மயில 
அ ் ம ்ந த  அ ர சி ல  அ ம் ப � த ்க ர  ்ச ட ை 
அ்மச்்சரா்கவும் இ்நதி� அரசி�ல ்சா்சை 
்ச்�யின் த்லவரா்கவும் ்�ாறுப்ப�ற்றுக 
்்காணைார.

சைரிந்து சைளிநேோம்

இரட்டைமடை சீனிேோ�ன் 
இ ்ந தி ய ர் க ளு க கு  அ ர சி ய ல்  உ ரி ன ம 
வ ழ ங கு வ ன ்த ப்  ப ற் றி  மு டி வு  ச ெ ய ய 
1930 ஆம் ஆணடு நவம்பர்த் திஙகள 
இஙகி�ொ்நதில் மு்த�ொவது வட்சமனெ 
ம ொ ந ொ டு  ந ன ் ச ப ற் ் து .  ஒ டு க க ப் ப ட ் 
மககளின் ெொர்பொளரொக அம்சபத்கரு்ன் 
்தமிழகத்ன்தச் செர்்ந்த  இரொவபகதூர் 
இ ர ட ன ் ம ன �  சீ னி வ ொ ெ னு ம் 
க�்நதுசகொண்ொர்.

8th Std Tamil _Term_3.indd   58 06-11-2019   3.39.54 PM



59

சைரிந்து சைளிநேோம்1947 ஆம் ஆணடு ஆ்கஸட திங்கள் 29 
ஆம் நாள் அரசி�ல நிரண� மன்றம் ஒரு 
தீரமாைம் நி்றபவற்றி�து. அதன்�டி இ்நதி� 
அரசி�ல்மப்புச் ்சடைத்த எழுத அம்ப�த்கர 
த்ல்மயில அவர உட�ை ஏழுப�ர ்்காணை 
அரசி�ல்மப்புச் ்சடை வ்ரவுககுழு (Drafting 
committee) உருவாக்கப்�டைது. இககுழுவில, 
ப்கா�ால்சாமி, அலலாடி கிருஷ்ணமூரததி, 
ப்க. எம். முன்ஷி, ்்ச�து மு்கமது ்சாதுலலா, 
மாதவராவ,  டி.  பி .  ்்கதான் ஆகிப�ார 
உறுப்பிைர்களா்க இைம்்�ற்றைர. இககுழு 
தைது அறிக்்க்� 1948, பிப்ரவரி 21-இல 
ஒப்�்ைததது. அம்ப�த்கர த்ல்மயிலாை 
்சடை வ்ரவுககுழு, அப்ப�ாது மக்களாடசி 
ந்ை்�ற்ற நாடு்கள் �லவற்றிலிரு்நது இ்நதி� 
ந்ைமு்றககுப் ்�ாரு்நதும் ்சடைககூறு்க்ள, 
இ்நதி� அரசி�ல்மப்பு வ்ரவில ப்சரததது.

இஙகிலா்நது,   ஐககி� அ்மரிக்கா ,  அ�ரலா்நது,  ஆஸதிபரலி�ா,  ்கைைா, 
ப்சாவி�தயூனி�ன், ்ஜரமனி, ்தன் ஆப்பிரிக்கா முதலி� நாடு்களின் ்சடைங்க்ளயும் 
ஆராய்நது இ்நதி� நாடடிற்்காை ்சடைம் இ �ற்றப்�டடுள்ளது.  அம்ப�த்கரா ல 
உருவாக்கப்�டை இ்நத அரசி�ல அ்மப்புச் ்சடைம், குடிமக்களின் உரி்ம்களுககுப் 
�லவ்்க்களில �ாது்காப்்� அளிப்�தா்க அ்ம்நதது. இது மி்கச்சிற்நத ்சமூ்க ஆவணம் எை 
வரலாற்று ஆசிரி�ர்களால ப�ாற்றப்�டுகிறது. 

புத்ை �மயம் மீது பறறு
அம்ப�த்கர புதத ்சம�க ்்காள்்்க்களின் மீது ஈடு�ாடு ்்காணைார. இலங்்கயில 

ந்ை்�ற்ற புததத துறவி்கள் ்கருததரஙகில ்கல்நது்்காணை அவர, உல்கப் ்�ௌதத ்சம� 
மாநாடு்களிலும் ்கல்நது்்காணைார. 1956 ஆம் ஆணடு அகபைா�ர 14 ஆம் நாள் நாகபூரில 
இலட்சக்கணக்காை மக்கபளாடு புதத ்சம�ததில தன்்ை இ்ணததுக்்காணைார.  அவர 
எழுதி�  புததரும் அவரின் தம்மமும் என்னும் புதத்கம் அவரது ம்றவுககுப் பின் 1957 ஆம் 
ஆணடு ்வளி�ாைது.

ஒடுக்கப்�டை மக்களுக்கா்கத தம் வாழ்நாள் முழுவதும் உ்ழதத அம்ப�த்கர, 1956 ஆம் 
ஆணடு டி்சம்�ர 6 ஆம் நாள் ்காலமாைார. அவரு்ை� ம்றவிற்குப்  பின், இ்நதி�ாவின் 
உ�ரி� விருதாை  �ாரத ரதைா விருது 1990 ஆம் ஆணடு வழங்கப்�டைது.

கறபடே கற்றபின்
1. ்சமூ்கச் சீரதிருததததிற்கு உ்ழதத பிற த்லவர்களின் ்��ர்க்ளப் �டடி�லிடு்க.

2. அம்ப�த்கரின் �ணபு்களா்க நீங்கள் உணர்நதவற்்ற எழுது்க.

அரசியல் அடமபபுச �ட்ைம்
உ�கின் மிகப்சபரிய குடியரசு நொ்ொக 
இ ்ந தி ய ொ  வி ள ங கு கி ் து .  இ ்ந ந ொ ட டி ல் 
பல்சவறுபட் இை, சமொழி, ெமயஙகனளச் 
ெ ொ ர் ்ந ்த  ம க க ள  வ ொ ழ கி ன் ் ை ர் . 
இவர்கனள ஒன்றினணகக, ஆடசி ந்த்்த 
அடிப்பன்யொை ெட்ம் ச்தனவப்படுகி்து. 
இ ச் ெ ட ் த் தி ன ை ச ய  அ ர சி ய � ன ம ப்பு ச் 
ெட்ம் என்பர். உ�கில் உளள அனைத்து 
நொடுகளும் அ்ந்த்ந்த நொடடு அரசிய�னமப்புச் 
ெட்த்ன்தக சகொணச் இயஙகுகின்்ை. 
அ ஃ து  எ ழு ்த ப் ப ட ் ்த ொ க ச வ ொ  அ ல் � து 
எழு்தப்ப்ொ்த்தொகசவொ இருககககூடும்.
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மதிபபீடு
்சரி�ாை வி்ை்�த பதர்ந்தடுதது எழுது்க.

1. இ்நதி�ாவின் முதல ்சடை அ்மச்்சர ___________

  அ) இராதாகிருடடிணன்  ஆ) அம்ப�த்கர  

  இ) ்நௌபராஜி      ஈ) ஜவஹரலால பநரு

2. பூைா ஒப்�்நதம் __________ மாற்ற ஏற்�டுததப்�டைது.

  அ) ்்சாததுரி்ம்�   ஆ) ப�ச்சுரி்ம்� 

  இ) எழுததுரி்ம்�    ஈ) இரட்ை வாககுரி்ம்�

3. ்சமததுவச் ்சமுதா�ம் அ்ம� அம்ப�த்கர ஏற்�டுததி� இ�க்கம் ________

  அ) ்சமாஜ் ்சமாத ்சங்கம்  ஆ) ்சமாத ்சமாஜ ப�ர்வ 

  இ) தீணைா்ம ஒழிப்புப் ப�ர்வ ஈ) மக்கள் நல இ�க்கம்

4. அம்ப�த்கரின் ்சமூ்கப்�ணி்க்ளப் �ாராடடி இ்நதி� அரசு ______ விருது 
வழஙகி�து.

  அ) �தமஸ்ரீ     ஆ) �ாரத ரதைா    இ) �தமவிபூ்சண        ஈ) �தமபூ்சன்

ப்காடிடை இைத்த நிரப்பு்க.

1. புதத ்சம�ம் ்தாைர�ா்க அம்ப�த்கர எழுதி� நூல __________.

2. அம்ப�த்கர நிறுவி� அரசி�ல ்கடசியின் ்��ர ________.

3. ்�ாருளாதாரப் �டிப்பிற்்கா்க அம்ப�த்கர ________ ்்சன்றார.

குறுவிைா

1.   அம்ப�த்கர தன் ்��்ர ஏன் மாற்றிக்்காணைார?

2.  தீணைா்மககு எதிரா்க அம்ப�த்கர பமற்்்காணை �ணி்கள் இரணடி்ை எழுது்க.

3. வடைபம்்ச மாநாடடில ்கல்நது ்்காள்ளும் முன் அம்ப�த்கர கூறி�து �ாது?

சிறுவிைா

      1.   இ்நதி� அரசி�ல அ்மப்புச் ்சடைம் உருவா்க அம்ப�த்கர ஆற்றி� �ணி்கள் �ா்வ?

      2.   அம்ப�த்கரின் முதல பதரதல ்வற்றி குறிதது எழுது்க.

்நடுவிைா

      பூைா ஒப்�்நதம்  �ற்றி எழுது்க

சி்நத்ை விைா

    �ாகு�ாடிலலாத மக்கள் ்சமூ்கம் உருவா்க நமது ்கை்ம்களா்க நீங்கள் ்கருதுவை �ா்வ? 
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போல் ம்ம்
விரிேோ்ம்

குழ்ந்த மைம் எலலா உயிர்க்ளயும் ்சமமா்கக ்கருதுவது; 
பிறர துன்�ம் ்கணடு இரஙகுவது; அத்ை நீக்க மு�லவது. 
குழ்ந்த்களின் வளரச்சியில ்�ற்பறார்கள் முககி�ப் �ஙகு 
வகிககின்றைர.  ்சமூ்கம்,  ்�ற்பறார்களின் தாக்கததால 
குழ்ந்த்களின்  மை இ�லபு்களில ஏற்�டும் மாற்றத்த 
விளககும் ்க்த ஒன்்ற அறிபவாம்.

�்ைப்பின் பநரததி ்வகு விசிததிரமாைது. அதில மனிதனின் ஆரம்�க்கடைமாை 
குழ்ந்தப் பிரா�ம்தான் எதத்ை அழகு! 

“கிருஷ்ணா!” என்று குரல ்்காடுததவாபற குழ்ந்த்�த பதடிைாள் மன்னி.

பிஞசு விரல்களால ஜன்ை்லப் பிடிததவாபற நின்று ்தரு்வப் �ாரததுக்்காணடிரு்நத 
குழ்ந்த கிருஷ்ணா, தன் மு்கத்தத திருப்பிப் �ாரததாள். ஈரம் பிதுஙகும் ்வள்ளரிப் 
பிஞ்சா்க மு்கம். சிறகு்களா்கப் �ை�ைககும் இ்ம்கள். ்கணணாடி மணி்களா்க உருளும் 
விழி்கள். பூ ந�ம் ப�ால உதடு்கள். ஒளி�ரும்பு்களாை  �ற்்கள். நுஙகு நீரின் குளிரச்சி�ா்கக 
குரல. ்தயவ வடி்வச் சின்ை உைலில சி்றப்பிடிதத ்க்ள. மு்கததில எ்நத பநரமும் 
உல்்கப் புரி்நது்்காள்ள மு�லும் மைவளரச்சிக்காை ஒரு சி்நத்ைச் ்சா�ல.

“அம்மா! அபதா �ாரம்மா, நாயககுடடி!” அவள் பிஞசு விரல ்காடடி� இைததில குப்்�த 
்தாடடிப�ாரம் ஒரு ்்சாறிநாய �டுததிரு்நதது.

“சீ! அது அசிங்கம்! நம்ம நாயககுடடி ‘ைாமி’்�ப் �ார. அழ்கா்க, சுததமா்க..”

“அம்மா! அ்நத நாயககும் ப்சாப்புப் ப�ாடடுக குளிப்�ாடடிைா என்ைம்மா?”

“அது ்தரு நாய. அ்தத ்தாைப்�ைாது.”

“ஏன் ்தாைப்�ைாது? நம்� நா்� மடடும் ்தாைலாமா?”

“அப்�ா திடடுவாங்க” என்று முததாயப்பு ்வக்க மு�ன்றாள் மன்னி.

குழ்ந்த�ா விடுவாள்? “அப்�ா, திடைாடைா ்தாைலாமா அம்மா?” என்று தன் 
ப்கள்வி்�த ்தாைர்நததும் நான் அைக்க முடி�ாமல சிரிததுவிடபைன்.

மன்னி என்னிைம் கு்றப்�டடுக ்்காணைாள். “�ாபரன் ராமு! இவள் ப்கள்விககுப் 
�தில்்சாலலபவ ஒரு தனி ஆள் ப�ாை பவணடி�துதான்! உம்! நீ �டி. இவள் இப்�டிப் 
ப�சிைால நீ �டிககிற்தஙப்க?... வாம்மா, கிருஷ்ணா! உள்பள ப�ா்கலாம். சிததப்�ா 
�டிக்கடடும்.”

இயல்
மூன்று

8th Std Tamil _Term_3.indd   61 06-11-2019   3.39.54 PM



62

எைககுப் �டிக்க ஓைவில்ல. குழ்ந்தககுத ்தரு நாயும் வீடடு நாயும் பவறில்ல 
என்ற ்சமர்ச பநாக்கா? அலலது இததகு ்ச்நபத்கங்களின் மூலம் உல்்க அறி� மு�லும் 
ஆவலா?

்கா்லயில கீ்ர ்்காணடு வரும் �ாடடி்�க ்கணைதும் கிருஷ்ணா உற்்சா்கமா்க 
ஓடிைாள்.

 “கிருஷ்ணா! கிழவி்�ப் ப�ாயத ்தாைாபத. உைம்பு ்சரியிலலாதவள்” என்று மன்னி 
கூவிைாள்.

அவள் குரலிலிரு்நத ்கணடிப்�ால தி்்கப்�்ை்நத குழ்ந்த என்்ைப் �ாரததாள். 
“அப்�ாவுககு உைம்பு ்சரியிலலாதப்ப�ா நீ ்தாைலி�ா சிததப்�ா?”

நான் கிருஷ்ணா்வத தூககிக ்்காணபைன். “்சமரததா அம்மா ்்சான்ை�டி ப்கடைா, 
்சா�்நதிரம் ்கா்நதி மணை�ம் அ்ழச்சுககிடடு ப�ாபவன்.”

 “நிஜம்மாவா சிததப்�ா?”

“ஆமாம் !”

 ்்சான்ை�டிப� அன்று மா்ல கிருஷ்ணா்வக ்கா்நதி மணை�ததுககு அ்ழததுச் 
்்சன்றுவிடடுத திரும்பிக ்்காணடிரு்நபதன். ்்கவணடி்� நி்ற்நத �ாரததுைன் ்நம்பி 
இழுததவாபற ்்சன்று்்காணடிரு்நதார ஒருவர.

“சிததப்�ா! �ாவம் அவர! ்காலிபல ்்சருப்ப� ப�ாை்ல சிததப்�ா! ்கல குததுபம, ்வயில 
சுடுபம! என்பைாை ்்சருப்பு அவருககுச் சின்ைது! உன் ்்சருப்்�க குடுததுடு சிததப்�ா! 
நீதான் பூடஸ வச்சிருககிப�…!”

குழ்ந்தயின் குரலிலிரு்நத உருக்கத்தயும், துன்�ம் ்கணடு ்�ாறாத மைத்தயும் 
்கணடு நான் ்நகிழ்்நபதன்.  அவ்ள அப்�டிப� வாரி அ்ணததுக ்்காணபைன். 
குழ்ந்த�ா ப�சுகிறாள்? 
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“்்சருப்்�க குடுததிடு சிததப்�ா.”

“அவர தூரப்ப�ாயிடைார. இன்்ைாரு நாள் குடுததுக்கலாம்” என்று அவ்ளச் 
்சமாதாைப்�டுததி வீடடுககு அ்ழதது வ்நபதன். 

ப்கா்ைம்ழ ்்காடடிக்்காணடிரு்நதது. ்தரு்வலலாம் ஈர ந்சந்சப்பு. மரங்களும் 
்்சடி்களும் மணணும் குளிர்நது கிை்நதை. இரவின் அ்மதி்� ம்ழயும் சிலவணடு்களின் 
ரீங்காரமும் தவ்ள்களின் ்சததமும் அவவப்ப�ாது ்க்லதத வணணம் இரு்நதை.

் த ரு ் வ  ஒ ட டி �  வ ர ா ்ந த ா வி ல  ம ் ழ யி ன்  கு ளி ர  ந டு க ்க த ் த க  கு ர லி ல 
பிரதி�லிததவாறு இரணடு சிறு ஆடடுககுடடி்கள் நின்றிரு்நதை. 

்�ாழுது விடி்நதது.

மன்னியின் குரல �ல விளககிக்்காணடிரு்நத என்்ை உசுப்பி�து. “எஙப்க, 
்்கககுழ்ந்தகிடபை இரு்நத �ால புடடி்�க ்காபணாம்? �ால வாங்கணும்னு ப�ாபைன். 
இரணடுவாய �ாலதான் குழ்ந்த குடிச்சிருப்�ான். புடடி்�க கீபழ வச்சிடடுப் 
ப�ாயிரு்நபதன். இஙப்க ்காபணாபம?”

எைககு ஒரு ்ச்நபத்கம் ஏற்�டைது.  ்தருக ்கதவருப்க ஓ்்சயிைாது எடடிப் �ாரதபதன். 
என் ஊ்கம் ்�ாய�ா்கவில்ல. என்ை வி்ந்த? உணரச்சி்�க கூறுப�ாடடுக்்காள்ள 
அணணா்வயும், மன்னி்�யும் ஓ்்சயிைாது வரவ்ழததுவிடடுக ்காமிரா்வயும் எடுதது 
வ்நபதன்.

ம்ழச்்சாரலில ஒன்றி நின்றதால உபராமங்கள் ந்ை்நது ்கரும்�டைா்கப் �டி்நதிருக்க, 
இளம் குழவி்களா்க நின்ற அ்நத இரு ஆடடுககுடடி்களில ஒன்றின் வாயில �ாலபுடடியின் 
குமி்ழ ்வததுக குழ்ந்த கிருஷ்ணா அதற்குப் �ா்ல ஊடடிக ்்காணடிரு்நதாள். அவள் 
்கண்களில அருள் ்வள்ளம். மு்கததில அன்பு நிழல. மைததிபலா ்�ாஙகிப் ்�ருகும் 
்கரு்ணப்�ரிவு. அ்நத இரு சின்ை உயிர்களுககும் அவள் ஒரு தா�ாகி விடைாளா? அ்நத 
உணரச்சிககு பவறு  என்ை ்��ர சூடைலாம்? வி�ப்புைன் நிற்கிபறாம் நாங்கள். 

என் ஃபிளாஷ் அ்நதக ்காடசிககு நிர்நதர உருவம் தருகிறது. அப்ப�ாதும் குழ்ந்தயின் 
ஈடு�ாடு சிதறவில்ல. 

 “�ாவம்மா, ஆடடுககுடடி! அதுககு �ாரம்மா �ால தருவா? ராததிரி பூரா ்சாப்பிைாபம 
இ்நத ஆடடிககுடடிககு ்ராம்�ப் �சிககும்மா?”

 “நீதான் இருககிப�டி!”  என்று கிருஷ்ணா்வ ஆரத தழுவிக ்்காணபை மன்னி அவள் 
்கன்ைங்களில மாறி மாறி முததம்ழ ்�ாழி்நதாள்.

அபத ்சம�ம் குழ்ந்த கிருஷ்ணா தைக்்கன்று ்�ற்றிரு்நத இரக்க சு�ாவம், 
்கரு்ணமைம் இவற்்றக ்கணடு மன்னி ்ராம்�வும் வருததப்�ை ஆரம்பிததாள். 
இப்�டியிருககிறாபள, தம்பிககு ்வததிரு்நத �ா்ல வீணாககுகிபறாபம என்று 
்தரி�வில்லப�, எப்�டி இ்நத உல்கததிபல ப�ர ்்சாலலப் ப�ாகிறாள்? ஓ்ராரு 
குழ்ந்த்க எப்�டிச் ்சமரததா்க இருககிறது்கள்!” என்று ப�்ச ஆரம்பிததுவிடைாள்.

“குழ்ந்ததாபை அவள்! வளர்நதால ்சரி�ாகிவிடும்” என்பறன் நான். மைதுககுள் 
மடடும் அவ்ளப் �ற்றி� ்�ருமிதம் தஙகியிரு்நதது.
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்காலப்பூங்காவில ஐ்நது வ்ச்நதங்கள் வணண ஜாலம் ்்சயது ம்ற்நதை. அணணா 
ஊர ஊரா்க மாறிக்்காணடிரு்நதார. நான் ்்சன்்ையிபலப� தஙகிப் �டிப்்� முடிதபதன். 
அதன்பின் வாழ்க்்கககு நி்லதத ஒரு வருமாைம் தரும் உததிப�ா்கத்தயும் ஏற்பறன். 
என் முதல ்சம்�ளத்தப் ்�ற்றுக்்காணை நான், அ்த என் அணணாவின் ்்கயில த்நது 
வாழ்ததுப் ்�றத திருச்சிககுப் புறப்�டபைன்.

முதலில என் நி்ைவுககு வ்நதவள் குழ்ந்த கிருஷ்ணா. இப்ப�ாது எடடு 
வ�திருககுபம, �ள்ளியில �டிப்�ாள். எப்�டிப் ப�சுவாள்! எப்�டி நைப்�ாள்?  என்னுள் 
இனி� ்கற்�்ை�ா்க அவள் ந்ையு்ை �ாவ்ை்கள் ்�ாஙகிப் பிரவகிததை. என் ை�ரியில 
�ததிரப்�டுததியிரு்நத அவள் பு்்கப்�ைத்த எடுததுப் �ாரதபதன். என்ை அழ்காை 
்காடசி! குழ்ந்த கிருஷ்ணா ஆடடுககுடடிககுப் �ாலூடடும் ்காடசி பநற்று நை்நதாற்ப�ால 
பதான்றுகிறது.

கிருஷ்ணா என்னிைம் உைபை ஓடி வராமல ்வட்கததுைன் நின்றிரு்நதாள். சிறிது 
பநரததிபலப�, பிரி்நதிரு்நததால ஏற்�டை ்வட்கம் நீங்கப் ்�ற்றவளாயச் ்ச்கஜ �ாவததுைன் 
என்னுைன் �ழகிைாள். 

அன்று மா்ல கிருஷ்ணா்வ அ்ழததுக்்காணடு ்க்ைத்தருப்�க்கம் ப�ாபைன். 
தன் �ள்ளி்�ப் �ற்றி, கூைப் �டிககும் மாணவி்க்ளப் �ற்றி, அப்�ாவும் அம்மாவும் 
வாஙகித த்நத உ்ை்க்ளப் �ற்றி அவள் ்கல்கலப்�ா்கப் ப�சிக்்காணபை வ்நதாள். நான் 
மகிழ்ச்சி�ா்கக ப்கடடுக்்காணபை வ்நபதன். கிருஷ்ணா ்தாைர்நதாள்.  “ரவி்�ப் �ாரு 
சிததப்�ா! �ால்சாதத்தத ்தருநாயககுப் ப�ாைறான். நம்ம ‘ைாமி’ககுததாபை ப�ாைணும்?”

நான் குழ்ந்த்�ப் �ாரதபதன். அவள் வளர்நதுவிடைாள். உல்்கப் ப�ாலபவ 
மற்றவர்க்ளப்�ற்றி நி்ைக்கக ்கற்றுக்்காணைாள். ஆைால என்னுள் மகிழ்ச்சி 
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எழபவயில்ல. சிரிப்�்தவிைச் சி்நதிப்�தில அதி்கம் ஈடு�டடிரு்நத குழ்ந்த எப்�டிததான் 
மாறிவிடைாள்? 

்தருவில கிருஷ்ணாவின் அடை்கா்சச் சிரிப்்�ாலி ப்கடகிறது. என்ை்வன்று 
எடடிப்�ாரதபதன். எைககு அதிரச்சி! ்கலலடி�டை ஆடடுககுடடி,  “ம்பம! ம்பம!” என்ற 
பவத்ை முை்கபலாடு ்நாணடி�வாபற தததித தததி ஓடிக்்காணடிரு்நதது. அ்தப் 
�ாரததுக ்்க்்காடடி ந்்கககிறாள் கிருஷ்ணா.

“கிருஷ்ணா! இப்�டிததான் ஆடடுககுடடி்�க ்கலலால அடிககிறதா? ்நாணடுகிறது 
�ார! முடைாள்! இஙப்க வா, சின்ைக குழ்ந்தயில இரக்கததுைன் நைப்�ாய. வளர வளர 
எலலாம் ப�ாயவிடைதா? உள்பள ப�ா!”

இ�லபுககு மாறாை சூழ்நி்லயில அ்கப்�டடுக்்காணைாற்ப�ால அவள் மு்கம் 
வாடி�து. 

வா்சலில ்சா்லபவ்ல ்்சயயும் கூலி�ாள் குடிக்கத தணணீர ப்கடகிறார. அவ்ரப்  
‘ப�ா ப�ா’ ்வன்று விரடடுகிறாள் கிருஷ்ணா. “எப்�வும் இஙப்கதான் ப்கடப�, ப�ா, நான் தர 
மாடபைன்.”

நான் ்கணடிக்கக குர்லடுககும்முன் மன்னியின் குரல ப்கடகிறது. “பநததிககு வ்நதவர 
தாபை? திைமும் ஒரு ஆள் தணணீர ்்காடுக்க நிற்்க பவணடி�துதான். பவபற பவ்ல 
இல்ல.”

 “நான் விரடடிடபைன்மா!”

 “அதுதான் ்சரி. ்சமரதது! உள்பள வா!”

குழ்ந்த ்தயவீ்க மைம் �்ைததிரு்நதப�ாது ்சலிதத தா�ார, ்சாதாரண உணர்வ 
ஏ்நதி�தும் பு்கழ்கிறாள். ம்ல�ருவி இம�ப்ப�ார்வயிலிரு்நது விடு�டடுப் பூமித தூசியில 
்கல்நது விடைதற்கு இதத்ை மகிழ்வா?

இப்�ததான் ்சமரததாபம! எம்மாதிரி �ழககுகிபறாபமா அம்மாதிரிதான் �ணபு 
வளரகிறது. இ�ற்்்க உணர்வப� ்்ச�ற்்்க உணரவா்கத தி்்ச திருப்பிவிடும் நம் 
�ழக்க வழக்கங்களுககு நாம்தான் ்�ாறுப்்�ன்றால, நம்்மத தி்்ச மாற்றி அ்மதத 
்�ற்பறார, நம் ்சமூ்கம் எலலாம் ்�ாறுப்ப�ற்்க பவணடி�துதான். குழ்ந்த்கள் குப்்�்கள் 
்கலக்காத மாணிக்கங்கள்! அவற்றின் மை்மாழி ்மய்�ச் சூழலுககு ஏற்� நாம்தான் 
திருததி�்மககிபறாம். அப்�டி மாறாதவர்க்ள ்வகுளி, அ்சடு என்கிபறாம். 

அன்று ஆடடுககுடடிககுப் �சிககுபம என்று �ரிதா�ப்�டடுத தம்பிககு ்வததிரு்நத 
�ாலபுடடி்� எடுதது ஊடடி� குழ்ந்த, இன்று ்கலலால அடிதது, அது ்நாணடுவ்தக 
்கணடு ்்க்்காடடிச் சிரிககிறாள். ்தருநா்�யும் குளிப்�ாடைலாம் என்றவள், அதற்கு 
ஏன் �ாலப்சாறு, நம் நாயகப்க ப�ாைலாம் என்கிறாள். ்்சருப்பிலலாமல வணடி இழுககும் 
கூலி�ா்ளக ்கணடு மைம் ்வதும்பி என் ்்சருப்்�த தரும்�டி தூணடி�வள், ்சா்லயில 
பவ்ல்்சயயும் ்தாழிலாளியின் தா்கததுககுத தணணீர தராமல விரடடுகிறாள்.

இனி, மன்னி ��ப்�ை பவணைாம்! கிருஷ்ணா தனிப� �ஸஸில �ள்ளிகூைம் ்்சன்று 
�டிதது வருகிறாள். சின்ை டி�ன் �ாததிரததில ஓர உருண்ை தயிர்சாதம் மடடும் 
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நூல் சேளி
சகொமகளின் இயற்சபயர் இரொஜ�டசுமி; சிறுகன்தகள, 
புதிைஙகள, குறும்புதிைஙகள, வொசைொலி, ச்தொன�ககொடசி 
நொ்கஙகள மு்தலியவற்ன் எழுதியுளளொர்.  இவரது 

அன்னை பூமி என்னும் புதிைம் ்தமிழநொடு அரசின் விருதினைப் 
சபற்்து. ்தஞனெத் ்தமிழப் பல்கன�ககழகத்தின்  ்தமிழ அன்னை 
வி ரு தி ன ை யு ம்  ச ப ற் று ள ள ொ ர் .  உ யி ர்  அ மு ்த ொ ய ,  நி � ொ க க ொ � 
நடெத்திரஙகள,  அன்பின் சி்த்ல் உளளிட் ப� நூல்கனள  
எழுதியுளளொர். 
பொல் மைம் எனும்  இககன்த அ. சவணணி�ொ ச்தொகுத்்த மீ்தமிருககும் செொற்கள எனும் 
நூலிலிரு்நது எடுககப்படடுளளது.

குழ்ந்த்களின் நற்�ணபு்களா்கப் ‘�ால மைம்’ ்க்தயின் வழி நீங்கள் அறி்நதவற்்ற 
எழுது்க. 

கறபடே கற்றபின்

மதிபபீடு

குழ்ந்த கிருஷ்ணாவின் �ணபுநலன்்க்ளப் �ற்றித ்தாகுதது எழுது்க.

எடுததுப்ப�ாயச் ்சாப்பிடடுப் �சி்� அைக்கக ்கற்றுக்்காணைாள். இ�்நதிரமா்க நாம் 
நிரணயிதத ்சடைதிடைங்களுககுள் எவவித எதிரப்பும் இன்றி லயிததுக ்கல்நது �ழகி� 
�சுவாகிவிடைாள்!

“நீ �ாரதத கிருஷ்ணா ்ராம்� வளர்நதுை்ல? ்்கடடிக்காரி ஆகிவிடைாள்!” அணணன் 
்�ரு்மப்�டுகிறார.

அருள் வடிவாைவள், ்வறும் பலா்கா�தச் ப்சற்றில மு்ளதத பூணைாகிவிடைாபள… 
அ்த வளரச்சி என்று எப்�டி ஏற்�து?

நான் என் கிருஷ்ணா்வ, எைககுப் பிடிதத உணரவு்க்ள ஏ்நதி நின்ற குழ்ந்த்�க, 
்காண வ்நபதன். அவ்ளக ்காணமுடி�ாத ஏமாற்றதபதாடு திரும்பிப் ப�ாகிபறன். 
அப்�டிப்�டைவ்ளக ்காணமுடி�ாது என்ற உண்ம, என் ்கணைததுள் ஓர இர்கசி� 
பவத்ை�ா்க முடடுகிறது. 

்கைவுளின் பிரதிநிதி�ா்கக குழ்ந்த பூமியில ஜனிககிறது. ஆைால மனிதனின் 
பிரதிநிதி�ா்க உல்்க விடடு நீஙகுகிறது!
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அணி இைகக்ணம்
கறகணடு

்்சயயுளுககு அழகு தருவைவாகி� அணி்கள் சிலவற்்ற முன் வகுப்பு்களில ்கற்பறாம். 
இன்னும் சில அணி்க்ள இஙகுக ்கற்ப�ாம்.

பிறிது சமோழிைல் அணி
ம்ல�ப்�ன் சிற்நத உ்ழப்�ாளி. ஆைால தைது உைலநலததில அக்க்ற ்காடை 

மாடைான். அதைால அடிக்கடி பநாயவாயப்�டுவான். ஒருமு்ற பநாயுற்றிரு்நத அவ்ைப் 
�ாரக்கவ்நத அவைது உறவிைர ஒருவர, “தம்பி சுவர இரு்நதாலதான் சிததிரம் வ்ர� 
முடியும். இ்த நன்றா்கப் புரி்நது்்காள்” என்றார. ம்ல�ப்�ன், “எைககும் இப்ப�ாதுதான் 
புரிகிறது. இனி நான் என் உைலநலததில ப�ாதி� அக்க்ற ்்சலுததுபவன்”என்றான். 

இப்�குதி்�ப் �டிததுப் �ாருங்கள். “சுவர இரு்நதாலதான் சிததிரம் வ்ர� முடியும். 
அதுப�ால உைல நலமா்க இரு்நதாலதான் உ்ழக்க முடியும்”என்று ்்சாலலவ்நத உறவிைர 
உவ்ம்� மடடுபம கூறிைார. அவர ்்சாலலவ்நத ்கருத்த ம்ல�ப்�ன் தாைா்கப் 
புரி்நது்்காணைான். இவவாறு உவ்ம்� மடடும் கூறி, அதன் மூலம் கூறவ்நத ்கருத்த 
உணர்வப்�து பிறிது்மாழிதல அணி எைப்�டும். 

(எ.்கா.)  கடவைாடா கால்ேல் பநடுநவதர் கடவைாடும்
                நாோயும் ஓடா நிைத்து

இததிருககுறள், ”நிலததில ஓடும் பதர ்கைலில ஓைாது. ்கைலில ஓடும் ்கப்�ல நிலததில 
ஓைாது” என்று உவ்ம்� மடடும் கூறுகிறது. இதன்மூலம் ஒவ்வாருவரும் தமககு உரி� 
இைததில ்வற்றி ்�றமுடியும்; தமககுப் ்�ாருததமிலலாத இைததில ்வற்றி்�றுதல 
இ�லாது என்னும் ்கருத்த நாம் உணர்நது்்காள்கிபறாம். எைபவ இககுறட�ாவில 
பிறிது்மாழிதல அணி இைம்்�ற்றுள்ளது.

நேறறுடம அணி
பதனும் ்வள்்ளச்்சரக்க்ரயும் இனிப்புச்சு்வ உ்ை�்வ. அவற்றுள், பதன் 

உைலுககு நன்்ம ்்சயயும்;  ்வள்்ளச் ்சரக்க்ர உைலுககுத தீஙகு ்்சயயும்.

இப்�குதி்�க ்கவனியுங்கள். ்வள்்ளச்்சரக்க்ரககும் பதனுககும் இ்ைப� 
ஒற்று்மயும் உணடு; பவற்று்மயும் உணடு. இரணடும் இனிப்புச்சு்வ உ்ை�்வ 
என்�து ஒற்று்ம. ஒன்று உைலுககு நன்்ம ்்சயயும்; இன்்ைான்று தீஙகு ்்சயயும் என்�து 
பவற்று்ம. இவவாறு இரணடு ்�ாருள்்களுககு இ்ைப� உள்ள ஒற்று்ம்�க கூறி, 
பிறகு அவற்றுள் ஒன்்ற பவறு�டுததிக ்காடடுவது பவற்று்ம�ணி எைப்�டும்.

இயல்
மூன்று

8th Std Tamil _Term_3.indd   67 06-11-2019   3.39.55 PM



68

எ.்கா.)  தீயினால் சுடட புண் உள்்ாறும் ஆைாவத
   நாவினால் சுடட ேடு.
இததிருககுறளில முதலில ்நருப்பு, ்்காடுஞ்்சால ஆகி� இரணடும் சுடும்தன்்ம 

உ்ை�்வ என்று கூறப்�டுகிறது. பின்ைர, ்நருப்பிைால சுடை ்கா�ம் ஆறிவிடும்; 
உள்ளததில ஏற்�டை வடு ஆறாது என்று இரணடுககும் இ்ைப� உள்ள பவறு�ாடு 
கூறப்�டுகிறது. எைபவ இது பவற்று்ம அணி ஆகும்.

இரட்டு்றசமோழிைல்அணி
்காலில ்கா�ததிற்குக ்கடடுப்ப�ாடடிரு்நத இ்ளஞன் ஒருவன் ப�ரு்நதில ஏறிைான். 

”எ்நத ஊருககுப் ��ணச்சீடடு பவணடும்?” என்று நைததுநர ப்கடைார. அபதபநரம் 
அருகிலிரு்நதவர, ”உன் ்காலில எதைால ்கா�ம் ஏற்�டைது?” என்று ப்கடைார. அவன், 
“்்சங்கல�டடு” என்று கூறிைான். அவன் கூறி�து இருவரின் விைாக்களுககும் 
்�ாருததமாை வி்ை�ா்க அ்ம்நதது. அவன் ்்சலல பவணடி� ஊர ்்சங்கல�டடு என்று 
நைததுநர புரி்நது்்காணைார. அவன் ்காலில ்்சங்கல �டைதால ்கா�ம் ஏற்�டைது எை 
மற்றவர புரி்நது்்காணைார. இவவாறு ஒரு ்்சால அலலது ்தாைர இரு்�ாருள் தருமாறு 
அ்மவது இரடடுற்மாழிதல என்னும் அணி�ாகும். இத்ைச் சிபல்ை என்றும் கூறுவர.

 (எ.கா.) ஓடும் இருக்கும் அதனுள்ோய் பேளுத்திருக்கும்
   நாடுங் குபைதனக்கு நாணாது - வசடிவய
   தீங்காயது இல்ைா திருமபைரா யனேபரயில்
   வதங்காயும் நாயும்வநர் பசப்பு

இப்�ாைலின் ்�ாருள் பதங்காய, நாய ஆகி� இரணடுககும் ்�ாரு்நதுவதா்க 
அ்ம்நதுள்ளது. 

பதங்காயில ஓடு இருககும்; பதங்காயின் உட�குதி ்வண்ம நிறததில இருககும்; 
பதங்காய ப்காணல இலலாமல கு்ல�ா்கத ்தாஙகும். 

நாய சில்சம�ம் ஓடிக்்காணடிருககும்; சில்சம�ம் ஓரிைததில �டுதது இருககும்; அதன் 
வாயின் உட�குதி ்வண்ம�ா்க இருககும்; கு்ரப்�தற்கு ்வட்கப்�ைாது. 

இவவாறு இப்�ாைல இரணடு ்�ாருள் தரும்�டி �ாைப்�டடுள்ளதால இஃது 
இரடடுற்மாழிதல அணி ஆகும்.

கறபடே கற்றபின்
திருககுறளில அணி்கள் இைம் ்�ற்றுள்ள குறட�ாக்களுள் ஐ்நத்ைக ்கணைறி்நது 
அவற்றில இைம்்�ற்றுள்ள அணி்களின் ்��ர்க்ள எழுது்க
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மதிபபீடு

்சரி�ாை வி்ை்�த பதர்ந்தடுதது எழுது்க.

1. பிறிது்மாழிதலஅணியில_____ மடடும் இைம்்�றும்.

  அ) உவ்ம  ஆ) உவபம�ம்   இ) ்தா்ை  ஈ) ்ச்நதம்

2. இரணடு ்�ாருள்்களுககு இ்ைப� உள்ள ஒற்று்ம்�யும் பவற்று்ம்�யும் 
கூறுவது _____ அணி.

  அ) ஒற்று்ம  ஆ) பவற்று்ம  இ) சிபல்ை    ஈ) இரடடுற ்மாழிதல

3. ஒபர ்்சயயு்ள இரு்�ாருள்�டும்�டி �ாடுவது __________  அணி.

  அ) பிறிது்மாழிதல   ஆ) இரடடுற்மாழிதல 

  இ) இ�லபு நவிற்சி   ஈ) உ�ரவு நவிற்சி

4.  இரடடுற்மாழிதல அணியின் பவறு ்��ர _____________ அணி.

  அ) பிறிது்மாழிதல   ஆ) பவற்று்ம  

  இ) உவ்ம    ஈ) சிபல்ை

சிறுவிைா

1. பிறிது்மாழிதல அணி்� விளககி எடுததுக்காடடுத தரு்க.

2. பவற்று்ம அணி என்றால என்ை?

3. இரடடுற்மாழிதல  அணி எவவாறு ்�ாருள் தரும்?

சமோழிடய ஆள்நேோம்!

த்கட்்க.

  தன்ைம்பிக்்க்� வளரககும் ்க்த்க்ளப் ்�ரி�வர்களிைம் ப்கடடு மகிழ்்க.

கீழக்்காணும்	்தளலப்பில்	இரணடு	நிமி்ம்	த்பசு்க.

1.  நம்பிக்்கப� உ�ரவு.

2.  நலவாழ்விற்குத பத்வ�ாை நற்�ணபு்கள்.
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க�ால்லக்	த்கட்டு	எழுது்க.

  அம்ப�த்கர தமது வாழ்க்்கயில ‘புதி� திருப்�ம்’ ்காண வழி ஒன்்றக ்கணைறி்நதார. 
அது ‘�டிப்பு, �டிப்பு, �டிப்ப�’ ஆகும். அ்த  அ்ையும் மு�ற்சியில அ�ராது உ்ழக்கத 
்தாைஙகிைார. எப்ப�ாதும் புதத்கமும் ்்கயுமா்கபவ தி்கழ்்நதார. இ்தக ்கணை அவரு்ை� 
த்ந்த பவறு ்்சலவு்க்ளக கு்றததுக ்்காணடும் ்கைன் வாஙகியும் புதத்கங்க்ள வாஙகித 
த்நதார. புதத்கங்கள் �டிககும் �ழக்கத்த அம்ப�த்கர ்க்ைசிவ்ர ்க்ைப்பிடிததார. 
வடைபம்்ச மாநாடடிற்்கா்க அம்ப�த்கர இஙகிலா்நது ்்சன்றார. மாநாடு முடி்நதபிறகு 
அ்மரிக்கா ்்சன்ற அவர தம் �்ழ� நண�ர்க்ளயும் ப�ராசிரி�ர்க்ளயும் ்கணடு 
மகிழ்்நதார. தாயநாடு திரும்பி� ப�ாது �திைான்கு ்�டடி்கள் நி்ற�ப் புதத்கங்க்ளக 
்்காணடுவ்நதார. 

அறிந்து	்பயன்்படுததுதவாம்	

்தான்,	்தாம்	என்னும்	க�ாற்்கள

தான் என்�து ஒரு்ம்�க குறிககும். தாம் என்�து �ன்்ம்�க குறிககும். 
இவபவறு�ாடடி்ை அறி்நது ்தாைர்களில ��ன்�டுதத பவணடும்.

தான், தன்்ை, தன்ைால, தைககு, தைது ஆகி�வற்்ற ஒரு்மத ்தாைர்களில 
��ன்�டுதத பவணடும்.

தாம், தம்்ம, தம்மால, தமககு, தமது ஆகி�வற்்றப் �ன்்மத ்தாைர்களில 
��ன்�டுதத பவணடும்.

(எ.்கா.)   த்லவர தமது ்்க�ால �ரிசு வழஙகிைார.

   மாணவன் தைது ்்க�ால ்�ற்றுக ்்காணைான்.

(இஙகுத த்லவர என்�து ஒருவ்ரக குறிததாலும் இது மரி�ா்தப் �ன்்ம ஆகும்)

(எ.்கா.)  மாடு்கள் தமது த்ல்� ஆடடிை.

   ்கன்று தைது த்ல்� ஆடடி�து.

த்காடிட்்	இ்ங்கள்ளப்	க்பாருத்த்மாை	க�ாற்்க்ளால்	நிரப்பு்க.

1. சிறுமி ______ (தைது/தமது) ்்கயில மலர்க்ள ்வததிரு்நதாள்.

2. அம்ப�த்கர ஒடுக்கப்�டை மக்களின் உ�ரவுக்கா்கத ______ ( தைது/தமது) 
உ்ழப்்� நலகிைார.

3. உ�ர்நபதார ________ (தம்்மததாபம/தன்்ைததாபை) பு்கழ்்நது ்்காள்ள 
மாடைார்கள்.

4. இ்வ ______ (தான்/தாம்) எைககுப் பிடிதத நூல்கள்.

5. குழ்ந்த்கள் ________ (தன்ைால/தம்மால) இ�ன்ற உதவி்க்ளப் பிறருககுச் 
்்சயகின்றைர.
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சமோழிநயோடு விடளயோடு

க்தா்ரில்	உள்ள	பிளழ்கள்ளத	திருததி	எழுது்க.

  முதி�வர ஒருவர தைது ்கால்களில ்்சருப்பிலலாமல தன்ைால இழுக்க முடி�ாத 
வணடி்� இழுததுச் ்்சன்றார. அத்ைக ்கணை கிருஷ்ணா தம்மு்ை� சிததப்�ாவிைம் 
அவரு்ை� ்காலணி்க்ளக ்்காடுககுமாறு கூறிைாள். அவரிைம் வி்லயு�ர்நத 
்காலணி்கள்தான் இரு்நதை. எைபவ, தைது பவறு ்காலணி்க்ளப் பிறகு தருவதா்கச் 
சிததப்�ா கூறிைார. 

்கட்டுளர	எழுது்க.

 உ்ழப்ப� உ�ரவு.

பின்வரும்	விைாக்்கள்ளப்	்படிதது	இருவிைாக்்களுக்கு	ஒரு	விள்	்தரு்க.

(எ.்கா)  குழம்பும் கூடடும் மணப்�து ஏன்?

    குருதி மிகுதி�ாயக ்்காடடுவது ஏன்?  ்�ருங்கா�ததால

1. ஆ்ை ்நயவது எதைாபல? அறி்வப் ்�றுவது எதைாபல? 

2. மாடு்கள் ்வகப்கால தின்�து எஙப்க? மன்ைர்கள் �லரும் இற்நதது எஙப்க? 

3. ்கதிரவன் ம்றயும் பநரம் எது?  ்கழுததில அழ்காயச் சூடுவது எது?

4. வானில பதய்நது வளரவது எது? வாரம் நான்கு ்்காணைது எது?

நிறக அைறகுத் ைக...

இட்ணயத்தில் கோணக

இ்நதி� அரசி�ல்மப்பின் சிறப்பு்கள் குறிதது இ்ண�ததில பதடி எழுது்க.

என் ்�ாறுப்பு்கள்...

1. வாழ்வுககு ்வற்றிதரும் நற்�ணபு்க்ள வளரததுக ்்காள்பவன்.

2. ்சமுதா� விடுத்லககுப் �ாடு�டை த்லவர்களின் வரலாற்்ற அறி்நது ப�ாற்றுபவன்.

கடைசச�ோல் அறிநேோம்.
குறிகப்காள் - Objective �ல்க்லக்கழ்கம் - University

நம்பிக்்க - Confidence ஒப்�்நதம் - Agreement

மு்ைவர �டைம் - Doctorate அரசி�ல்மப்பு - Constitution

வடை பம்்ச மாநாடு -   Round Table Conference     

இரட்ை வாககுரி்ம -  Double voting
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திருககு்றள்
78. படைச்கெருககு

1. என்ஐமுன் நில்லன்மின் க்தவ்விர் பலர்என்ஐ

 முன்நின்று கல்நின் றவர்.

2. கொன முைல்எய்த அம்பினில் ைொடன

 பிடழத்்தரவல் ஏந்தல் இனிது.

3. ரபேொண்டம என்ப ்தறுகண்ஒன்று உற்றககொல்

 ஊேொண்டம மற்றுஅ்தன் எஃகு.

4. டகரவல் களிற்கறொடு ரபொககி வருபவன்

 கமயரவல் பறிைொ நகும்.

5. விழித்்தகண் ரவல்ககொண்டு எறிை அழித்துஇடமப்பின்

 ஒடைன்ரறொ வன்கண் அவர்ககு.

6. விழுப்புண் பைொ்தநொள் எல்லொம் வழுககினுள்

 டவககும்்தன் நொடள எடுத்து.

7. சுழலும் இடெரவண்டி ரவண்ைொ உயிேொர்

 கழல்ைொப்புக கொரிடக நீர்த்து.

8. உறின்உயிர் அஞ்ெொ மறவர் இடறவன்

 கெறினும்சீர் குன்றல் இலர்.

9. இடழத்்தது இகவொடமச் ெொவொடே ைொரே

 பிடழத்்தது ஒறுககிற் பவர்.

10. புேந்தொர்கண் நீர்மல்கச் ெொகிற்பின் ெொககொடு 

 இேநதுரகொள் ்தககது உடைத்து.

79. நடபு

1. கெைற்கரிை ைொவுள நடபின் அதுரபொல்

 விடனககரிை ைொவுள கொப்பு.

2. நிடறநீே நீேவர் ரகண்டம பிடறமதிப்

 பின்நீே ரபட்தைொர் நடபு.

3. நவில்க்தொறும் நூல்நைம் ரபொலும் பயில்க்தொறும்

 பண்புடை ைொளர் க்தொைர்பு.

4. நகு்தல் கபொருடடுஅன்று நடைல் மிகுதிககண்

 ரமற்கென்று இடித்்தல் கபொருடடு.

5. புணர்ச்சி பழகு்தல் ரவண்ைொ உணர்ச்சி்தொன் 

 நடபொம் கிழடம ்தரும்.

6. முகம்நக நடபது நடபுஅன்று கநஞ்ெத்து

 அகம்நக நடபது நடபு.

7. அழிவின் அடவநீககி ஆறுயத்து அழிவின்கண்

 அல்லல் உழப்ப்தொம் நடபு.

8. உடுகடக இழந்தவன் டகரபொல ஆஙரக 

 இடுககண் கடளவ்தொம் நடபு.

9. நடபிற்கு வீற்றிருகடக ைொக்தனின் ககொடபின்றி

 ஒல்லும்வொய ஊன்று நிடல.

10. இடனைர் இவர்எமககு இன்னம்ைொம் என்று 

 புடனயினும் புல்கலன்னும் நடபு.
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