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9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் – மூன்றாம் பருவம்  - பாடக்குறிப்புகள் 

 

1. பழந்தமிழர் சமூக வாழ்க்கக 

1. சரியான விகடகயத் ததர்ந்ததடுத்துக எழுதுக 

1. முல்லைத் திலைக்கு உரிய தெய்வம் …………………… 

அ) இந்திரன்  ஆ) திருமால்  இ) முருகன்  ஈ) வருைன் 

2. குறிஞ்சிக்கு உரிய தெய்வம் ……………………. 

அ) வருைன் ஆ) முருகன்  இ) திருமால்  ஈ) இந்திரன் 

3. மருெத்திற்கு உரிய தெய்வம் …………………… 

அ) திருமால்  ஆ) முருகன்  இ) வருைன்  ஈ) இந்திரன் 
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4. தெய்ெலுக்கு உரிய தெய்வம் …………… 

அ) முருகன்  ஆ) வருணன்  இ) இந்திரன்  ஈ) திருமால் 

5. தவற்றிக்குத் தெய்வம் ………………………….. 

அ) இைக்குமி ஆ) கலைமகள் இ) தகாற்றகவ ஈ) மலைமகள் 

6. கஞ்சுகம் என்பது எலெக் குறிப்பது ? 

அ) கிளிலய  ஆ) பாத்திரத்லெ இ) காற்சட்லைலய ஈ) தமற்சட்கடகய 

7. அம்மாலை என்பது …………………………. 

அ) வவட்லையாடுெல்    ஆ) ஆண்கள் விலையாட்டு 

இ) தபண்கள் விகையாட்டு  ஈ) ஒருவலக விைங்கு 

சிறுவினாக்கள் 

1. தமிழர்களின் திகண நிலத் ததய்வங்ககைக் குறிப்பிடுக 

குறிஞ்சி நிைத் தெய்வம் முருகன். முல்லை நிைத் தெய்வம் திருமால். மருெ நிைத் தெய்வம் இந்திரன். 

தெய்ெல் நிைத் தெய்வம் வருைன். பாலை நிைத் தெய்வம் தகாற்றலவ. 

2. பழந்தமிழர் விழாக்ககைக் குறிக்க 

பழந்ெமிழர் விழாக்கள், லெத்திங்கள் வொன்பு, லெந்நீராைல், கார்த்திலகத் திருொள், திருவாதிலர விழா, 

பங்குனி உத்திரவிழா, இந்திர விழா, வவைன் தவறியாட்டு விழா, இைவவனில் விழா என்பை. 

3. பண்கடத் தமிழர் பழக்கவழக்கங்ககைக் குறிப்பிடுக 

பண்லைத் ெமிழர் தீமூட்டுவெற்குக் கல்லை உரசிைர்; ஞாயிறு நிைவு, வீண்மீன், வகாள்கள் நிலை, 

மைர்கள் பூக்கும் வவலை ஆகியவற்லறக் தகாண்டு வெரத்லெயும் காைத்லெயும் கைக்கிட்ைைர்; 

இறந்ெவர்கலை முதுமக்கள் ொழியில் இட்டுப் புலெத்ெைர்; விருந்திைலர வீட்டின் வாசல் வலர 

தவளிவய வந்து வழியனுப்பிைர். 

4. சங்கத் தமிழர் அணிகலன் பற்றி எழுதுக 

சங்கத் ெமிழர்கள் உவைாகங்கைாலும் விலையுர்ந்ெ கற்கைாலும் ஆை அணிகைன்கலை அணிந்ெைர். 

சிைம்பு, வமகலை, குலழ, வமாதிரம், கைகம் முெைாைவற்லறப் தபண்கள் அணிந்து மகிழ்ந்ெைர். சிறுவர் 

‘ஐம்பலைத்ொலி’ என்னும் கழுத்ெணிலய அணிந்ெைர். 

5. பழந்தமிழ் இகச நூல்கள் சிலவற்கறக் குறிப்பிடுக 
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பழந்ெமிழ் இலச நூல்கள் பஞ்சமரபு, முதுொலர, முதுகுருகு, தபருொலர, தபருங்குருகு, பஞ்ச 

பாரதீயம், இலசநுணுக்கம் என்பை.  

6. தமிழர் சமுதாயம் எவ்வககப் பண்புகதைாடு உயர்ந்திருந்தது? 

ெமிழர் சமுொயம், அறன் எைப்பட்ைவெ இல்வாழ்க்லக என்னும் பண்புைன் விைங்கியது; உண்பது ொழி 

உடுப்பலவ இரண்வை என்னும் எளிய வாழ்க்லகலயப் பின்பற்றியது; வீட்டிற்கு வந்ெ விருந்திைலர 

உபசரித்து அனுப்பிவிட்டு அடுத்துவரும் விருந்திைலர எதிர்பார்க்கும் உயர் பண்பு மிக்கொய்த் திகழ்ந்ெது; 

வாணிகம் தசய்வதில் தகாள்வதும் அைவுகைந்து தகாள்ைாது, தகாடுப்பதும் குலறவுபைக் தகாடுக்காது 

வாழும் தகாள்லகச் சிறப்புைன் இருந்ெது. வபார்கைத்தில் யாலைலய வீழ்த்துவலெ வீரமாகக் கருதியது; 

ெம்மிைம் அன்புலையவர்களுக்குத் ெமது உைம்லபயும் தகாடுக்கும் தூய அன்வபாமு வாழ்ந்ெது; யாதும் 

ஊவர யாவரும் வகளிர் என்ற உைகப் தபாதுலமயில் உயர்ந்து விைங்கியது. 

7. தமிழர் வழிபாட்டு முகறககை விவரிக்க 

ெமிழர், திலைநிைத் தெய்வ வழிபாடு, இயற்லக வழிபாடு, ெடுகல் வழிபாடு ஆகியவற்லறத் ெம்முலைய 

வழிபாடுகைாய்க் தகாண்டிருந்ெைர். குறிஞ்சிக்கு முருகலையும், முல்லைக்குத் திருமாலையும், 

மருெத்திற்கு இந்திரலையும், தெய்ெலுக்கு வருைலையும், பாலைக்குக் தகாற்றலவலயயும் 

தெய்வங்கைாய்க் தகாண்டு வழிபட்ைைர். 

தவற்றிலயக் தகாண்ைாைக் தகாற்லற என்னும் தபண் தெய்வத்லெ வைங்கும் மரபிருந்ெது. 

இயற்லகப் தபாருள்கைாை ஞாயிறு, நிைவு, தெருப்பு முெைாைவற்லறயும் அவர்கள் வைங்கிைார்கள். 

வீரத்லெ உைர்த்ெ வீரர்களுக்கு ‘ெடுகல் வழிபாடு’ தசய்வதும் வழக்கத்தில் இருந்ெது. 

8. சங்ககாலச் சமுதாய மக்கள் அணிந்த ஆகட ஆழகக விவரிக்க. 

சங்ககாைச் சமுொய மக்கள் வெர்த்தியும் அழகும் மிக்க பல்வவறு வலகயாை ஆலைகலை 

அணிந்திருந்ெைர். ஆைவர், இலையில் ஓர் ஆலையும் வமவை ஒரு துண்டும் அணிந்ெைர்; 

வமற்சட்லைலயக் ‘கஞ்சுகம்’ என்றைர். தபண்கள் புைலவ அணிந்ெைர். பட்டு, பருத்தியாைாை 

ஆலைகலை அலைவரும் பயன்படுத்திைர். தமல்லிய இலழகைால் தெய்யப்பட்ை ஆலைகள் பாம்பின் 

சட்லைலயப்வபாைவும், புலகலயப்வபாைவும், பாைாவிவபாைவும் விைங்கிை. துணிகளுக்கு வண்ைம் 

ஏற்றும் கலைலயயும் பழந்ெமிழர் அறிந்திருந்ெைர். (துணி லெக்கும் பழக்கமும் இருந்ெது. துணி 

லெப்பவர், ‘துன்ைக்காரர் ’ எைப்பட்ைார்) 

9. பழந்தமிழ் தபாழுதுதபாக்கு நிகழ்வுகள், விகையாட்டுகள் பற்றி எழுதுக 

‘ஏறு ெழுவுெல்’ ஆண்மகனின் வீரத்லெக் காட்டுவொய் இருந்ெது. மற்தறாரு சிறந்ெ வீரவிலையாட்டு 

மற்வபாரிைல். கிராமப்புறங்களில் வகாழிச் சண்லையும் ஆட்டுக்கிைாய்ச் சண்லையும் ெலைதபற்றை. 

யாலைச் சண்லை ெலைதபறுவதும் வழக்கத்தில் இருந்துள்ைது. 
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ெகர்ப்புற மக்கள் இலச, ொட்டியம், ொைகம் ஆகியவற்லறக் கண்டு தபாழுதுவபாக்கிைர். தபண்கள் 

கழங்காைல், அம்மாலை, பந்ொடுெல், ஓலரயாடுெல் முெைாை விலையாட்டுகளில் ஈடுபட்ைார்கள். 

10. பழந்தமிழர் உணவுகள் பற்றி எழுதுக 

பழந்ெமிழர் உைவு இயற்லக உைவாய் அலமந்திருந்ெது; உைலைப் பாதுகாப்பொய் விைங்கியது; 

மருந்ொயும் இருந்ெது. அவரவர் வாழும் இைங்களுக்குத் ெக்கபடி உைவு முலறகள் வவறுபட்டிருந்ெை. 

ெமிழர் காய்கனி, இலறச்சி எை இருவலக உைலவயும் உட்தகாண்ைைர்; தெல் வசாற்லற ெண்டுக் 

கறிவயாடும் உண்ைைர்; தெல் வசாற்லறக் காய்கறிவயாடும் உண்ைைர்; அரிசி, திலை, வரகு 

வபான்றவற்லறயும் உைவாய்ப் பயன்படுத்திைர். கடுகு இட்டுத் ொளிக்கும் பழக்கமும் ஊறுகாய் வபாடும் 

பழக்கமும் ெலைமுலறயில் இருந்ெை. 

11. பண்கடத் தமிழர் திருமண முகற பற்றி எழுதுக 

பழந்ெமிழர் வாழ்வு அகம் புறம் எை இருதிறப்பட்ைொய் இருந்ெது. அக வாழ்லவப் பாடுவது ‘அன்பின் 

ஐந்திலை ’ எைப்பட்ைது. தபண்ணுக்கு மைமகன் பரிசும் அளிப்பது வழக்கத்தில் இருந்ெது. மை 

நிகழ்வின்வபாது மைமக்கலை தெல்லும் மைரும் கைந்ெ நீரால் நீராட்டித் தூய ஆலை அணிகைன்கலை 

அணிவித்ெைர். மைமுழவு ஒலிக்க மைமகலை மைமகனிைம் ெந்து மூத்வொர் வாழ்த்துலர 

வழங்கிைர். 

12. பழந்தமிழர் இல்லற வாழ்வின் சிறப்பிகன எழுதுக. 

பழந்ெமிழர் வாழ்க்லக அறம் சார்ந்து விைங்கியது. அெைால் குடும்ப வாழ்லக இல்ைறம் எைப்பட்ைது. 

விருந்திைலர உபசரித்ெல், கற்றத்திைலரப் வபணுெல், ஏலழகள் துயரத்லெப் வபாக்குெல் ஆகியலவ 

இல்ைறத்ொரின் கைலமகைாய் இருந்ெை. இவ்வாழ்க்லகயில் அன்பு விைங்கியது. தசம்மண் நிைத்தில் 

தபய்ெ மலழநீர் நிைத்தின் ென்லமலய ஏற்றுக் கைந்து விடுவது வபால் ெலைவன் ெலையியர் மைங்கள் 

ஒன்றுபட்டு அன்புைன் வாழ்ந்ெைர். ‘இந்ெப் பிறப்புக்குப் பிறகு மறு பிறப்பிலும் நீவய என் கைவன்’ எை 

மலைவி வாழ்ந்ொள். ெலைவவைா ெலை ெலரத்து முதுலம அலைந்ெ நிலையிலும் இைலமக்காைத்துக் 

தகாண்டிருந்ெ அன்புைன் மலைவிலயப் பாதுகாத்ொன். அறிவு நிலறந்ெ மக்கலைப் தபறுவவெ 

இல்ைறத்தின் ெற்வபறு எைப் பழந்ெமிழர் வாழ்ந்ெைர். 

13. பழந்தமிழகத்துக் கல்வி நிகல பற்றி எழுதுக 

திருக்குறளில் கல்வி, வகள்வி, அறிவுலைலம முெைாை அதிகாரங்கள், அக்காைக் கல்வியின் சிறப்லப 

விைக்குவை. பதிதைண்கீழ்க்கைக்கில் அலமந்ெ வவறு நூல்களிலும் கல்வியின் சிறப்பு 

விைக்கப்பட்டுள்ைது. எண்ணும் எழுத்தும் கண்தைைக் வபாற்றப்பட்ைை. இவற்றுைன் வானியல், 

மருத்துவம் வபான்றலவயும் கற்பிக்கப்பட்ைை. கல்வி ஒருவனுக்கு உயிர்வளிக்கும் எை உறுதியாக 

ெம்பியொல் எக்குடிப்பிறப்பினும் யாவவர ஆயினும் அக்குடியில் கற்வறாலர மதித்ெைர். வீட்டுத் 

திண்லைகளும் அலமந்திருந்ெை. பலைவயாலையில் எழுத்ொணி தகாண்டு எழுதும் பழக்கம் 

இருந்ெது. 
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14. பழந்தமிழர் சமூகத்தின் ததாழில் பற்றி விவரிக்க. 

பழந்ெமிழர் சமூகத்தில் பல்வவறு தொழில் பிரிவிைர் இருந்ெைர். உழவுத்தொழில் முென்லமயாை 

தொழிைாய் இருந்ெது. ெச்சுத் தொழில் வமவைாங்கி இருந்ெது. வெர், வண்டி, ொவாய்கள், பைகுகள், 

வீடுகளுக்காை தூண்கள், கெவுெள் முெைாை பை தபாருள்கள் தசய்யப்பட்ைை. இரும்பாலும் 

தபான்ைாலும் கருவிகள் ெலககள் தசய்யப்பட்ைை. உமைர் ஊர் ஊராகச் தசன்று உப்பு வணிகம் 

தசய்ெைர். மீன்பிடிக்கும் தொழில் பற்றிய குறிப்புகள் மிகுதியாய்க் காைப்படுகின்றை. வவறு 

பைவலகயாை சிறுதொழில்கள் தசய்ெவரும் இருந்ெைர். 

பழதமாழித் ததாகுப்பு 

அ) பழக்க வழக்கங்கள் 

1. ஆழும் வவலும் பல்லுக்கு உறுதி 

2. கூழாைாலும் குளித்துக் குடி 

3. வகாழி கூவியா தபாழுது விடியப் வபாகிறது? 

4. பருவத்வெ பயிர் தசய். 

5. உயர்ந்ெ உடுப்பு அயர்ந்ெ அடுப்பு 

ஆ) நம்பிக்கககள் 

1. வீட்டு மாடியில் காக்லக கலரந்ொல் விருந்துவரும். 

2. திங்கட்கிழலம துக்கம் வகட்கப் வபாகக் கூைாது. 

3. தகாடுக்கிற தெய்வம் கூலரலயப் பிய்த்துக் தகாண்டு தகாடுக்கும். 

4. ஒரு முலற ெவறிைால் மூன்று முலற ெவறும்.  

5. வாசலில் வகாைம் இட்ைால் தசல்வம் வசரும். 

சீவக சிந்தாமணி 

1. சீவக சிந்ொமணிக் காப்பியத்தின் உட்பிரிவுக்கு ……………………….. என்று தபயர். 

அ) அத்தியாயம்  ஆ) இலம்பகம்  இ) காலெ  ஈ) பைைம் 

2. விருத்ெப் பாக்கைால் இயற்றப்பட்ை முெற் காப்பியம் ……………………. 

அ) கம்பராமயைம்    ஆ) சிைப்பதிகாரம் 
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இ) சீவகசிந்தாமணி   ஈ) மணிவமகலை 

3. தொலை கீறி – இைக்கைக் குறிப்புத் ெருக 

அ) இரண்டாம் தவற்றுகமத் ததாகக ஆ) இரண்ைாம் வவற்றுலம விரி 

இ) தபயதரச்சத் தொைர்   ஈ) விலைதயச்சத் தொைர் 

4. தபாருந்ொெலெக் கண்ைறிக 

அ) வருக்லக – பைாப்பழம்   ஆ) குப்லப – குவியல் 

இ) தவறி – மைம்    ஈ) அடிசில் – சிறுகல் 

சிறுவினாக்கள் 

1. ஐம்தபருங்காப்பியங்கள் யாகவ? 

ஐம்தபரும் காப்பியங்கள்: சிைப்பதிகாரம், மணிவமகலை, குண்ைைவகசி, வலையாபதி, 

சீவகசிந்ொமணி. 

2. சீவகசிந்தாமணி பற்றிக் குறிப்புத் தருக 

சீவக சிந்ொமணி ஐம்தபருங் காப்பியங்களுள் ஒன்று. இது விருத்ெப்பாக்கைால் இயற்றப்பட்ை முெல் 

காப்பியம். ‘இைம்பகம்’ என்ற உட்பிரிவுகலைக் தகாண்ைது. 13 இைம்பகங்கலைக் தகாண்டுள்ை இந்நூல் 

‘மைநூல்’ எைவும் அலழக்கப்படுகிறது. இென் ஆசிரியர் திருத்ெக்க வெவர். 

3. ஏமாங்கத நாட்டில் ததங்காய் கீதழ விழுவதால் ஏற்படும் ததாடர் நிகழ்வுகள் யாகவ? 

தென்லை மரத்திலிருந்து ென்றாக முற்றிய காய் விழுந்ெது. அது விழுந்ெ வவகத்தில் பாக்கு மரத்தின் 

உச்சியில் உள்ை சுலவமிக்க வெைலைலயக் கிழித்து, பைாப் பழத்திலைப் பிைந்து, மாங்கனிலயச் சிெற 

லவத்து. வாலழப் பழத்திலை உதிர்க்கவும் தசய்ெது. வெங்காய் கீவழ விழுவொல் அலமந்ெ தொைர் 

நிகழ்வுகள் இலவவய ஆகும். 

4. தவள்ைத்தின் வருகககயச் சீவக சிந்தாமணி எவ்வாறு விவரிக்கிறது? 

இரந்து வகட்பவர்க்கு இல்லைதயன்ைாது வாரி வழங்கும் தசல்வர்கலைப் வபான்றது தவள்ைம். அது 

உயர்ந்ெ மலையிலிருந்து தவல்ைக் குவியலைக் வசர்த்துக் தகாண்டு வந்ெது. ஊக்கமில்ைாெ மக்களுக்கு 

ஊர்வொறும் வழங்கும் வலகயில் ொட்டினுள் விலரந்து பாய்ந்ெது எைச் சீவகசிந்ொமணி கூறிகிறது. 

5. ஏமாங்கத நாடு யார் யார்க்தகல்லாம் இடமாக விைங்கியது? 
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ஏமாங்கெ ொடு, உண்லமயாை ெவம் புரிவவார்க்கும் இல்ைறம் ெைத்துவவார்க்கும் இனிய இைம். 

நிலையாை தபாருலைத் வெடுவவார்க்கும் நிலையில்ைாெ தபாருட்தசல்வத்லெத் வெடுவவார்க்கும் 

உகந்ெ இை. 

6. தநற்பயிர் விகைகவச் சீவகசிந்தாமணி எங்ஙணம் கூறிகிறது? 

கருக்தகாண்ை பச்லசப் பாம்புவபாை தெற்பயிர்கள் வொற்றம் தகாண்டுள்ைை. தெற்பயிர்கள் கதிர்விட்டு 

நிமிர்ந்து நிற்பது, பக்குவம் இல்ைாெவர் தசல்வம் தபற்ற நிலையில் ெலைநிமிர்ந்து நிற்பது வபால் 

உள்ைது. அப்பயிர்கள் முற்றியவுைன் தெற்கதிர்கள் சாய்ந்திருப்பது, தெளிந்ெ நூலைக் கற்ற 

ெல்ைவர்களின் பணிலவப்வபால் உள்ைது எை தெற்பயில் விலைலவச் சீவகசிந்ொமணி கூறுகிறது. 

7. ஏமாங்கத நாட்டில் ஆயிரம் ஆயிரமாய் விைங்கியகவ யாகவ? 

வைம் நிலறந்ெ ஏமாங்கெ ொட்டிலுள்ை ஊர்களில் ொள்வொறும் ஆயிரம் வலகயாை உைவுகள் 

கிலைத்ெை. உைவளிக்கும் அறச்சாலைகள் ஆயிரம் இருந்ெை; மகளிர் ஒப்பலை தசய்துதகாள்ை 

மணிமாைங்கள் ஆயிரம் இருந்ெை; தசய்தொழிலில் சிறிதும் வசாம்பல் இல்ைாெ கம்மியர் ஆயிரம்வபர் 

இருந்ெைர். அங்வக நிகழும் திருமைங்களும் ஆயிரமாய் இருந்ெை. ஏமாங்கெ ொட்டில் இல்ைாெை 

இல்லை என்னும் வலகயில் ஆயிரக்கைக்காை நிகழ்வுகள் குலறவின்றி நிகழ்ந்ெை. 

உவகமககை விைக்குக 

அ) வள்ைல் ககத்தல மாந்தரின் 

இரந்து வகட்பவர்ககு இல்லைதயன்ைாது வாரி வழங்கும் தசல்வர்கலைப் வபான்றது தவள்ைம். அது 

உயர்ந்ெ மலையிலிருந்து  தசல்வக் குவியலைச் வசர்த்துக் தகாண்டு வந்து, ஊக்கமில்ைாெ மக்களுக்கு 

ஊர்வொறும் வழங்கும் வலகயில் ொட்டினுள் விலரந்து பாய்ந்ெது. 

ஆ) சூல்பசும் பாம்பின் ததாற்றம் தபால் 

கருக்தகாண்ை பச்லசப் பாம்பிலைப் வபால் தெற்பயிராைது வொற்றம் தகாண்டிருந்ெது. 

இ) தமல் அலார் தசல்வதம தபால். 

பக்குவம் இல்ைாெவர் தசல்வம் தபற்ற நிலையில் ெலை நிமிர்ந்து நிற்பது வபால் தெற்பயிர் கதிர்விட்டு 

நிமிர்ந்து நிற்கிறது. 

ஈ) ததர்ந்த நூற்கல்விதசர் மாந்தரின். 

தெற்களிர் முற்றிய நிலையில் சாய்ந்திருப்பது தெளிந்ெ நூலைக் கற்ற ெல்ைவர்களின் பணிலவப் 

வபால் காைப்படும். 

இலக்கணக் குறிப்பு 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                          Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 8 of 53 

தீந்வென்    - உரிச்தசால் தொைர் 

வீழ, கீறி, வபாழ்ந்து, சிெறி, மடுத்து, இருந்து, ஈன்று, நிறுவி, இலறஞ்சி – இறந்ெ காை விலைதயச்சங்கள் 

தகாழுநிதி    - விலைத்தொலக 

விலரந்ெது    - இறந்ெகாை ஒன்றன்பால் விலைமுற்று 

ஏற்றிைம்    - ஆறாம் வவற்றுலமத் தொலக 

உறீஇ      - தசால்லிலச அைதபலை 

பசும்பாம்பு, ெற்றவம், ெற்தபாருள்  - பண்புத் தொலககள் 

காய்த்ெவவ    - இறந்ெகாைப் பைவின் பால் விலைமுற்று 

தசய் வகாைம்    - விலைத் தொலக 

விலழவிப்பான்   - ‘பான்’ ஈற்று விலைதயச்சம் 

சிந்தும், லவகும்   - தசய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விலைமுற்றுகள் 

பகுபத உறுப்பிலக்கணம் 

கீறி    : கீறு + இ 

     கீறு – பகுதி; இ – விலைதயச்ச விகுதி; விகுதி இறந்ெகாைம் காட்டியது. 

வபாழ்ந்து  : வபாழ் + த்(ந்) + த் + உ 

     வபாழ் – பகுதி; த் – சந்தி; ந் – ஆைது விகாரம்; த் – இறந்ெ காை இலைநிலை;  

     உ – விலைதயச்ச விகுதி 

சிெறி    : சிெறு + இ 

     சிெறு – பகுதி; இ – விலைதயச்ச விகுதி 

     விகுதி இறந்ெ காைம் காட்டியது 

தகாண்ை   :  தகாள் (ண்) + ட் + அ 

     தகாள் – பகுதி; ள் – ண் ஆகியது விகாரம்; ட் இறந்ெகாை இலைநிலை;  

     அ - தபயதரச்ச விகுதி 

மடுத்து    :  மடு + த் + த் + உ 
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     மடு – பகுதி; த் – சந்தி; த் – இறந்ெகாை இலைநிலை; 

     உ – விலைதயச்ச விகுதி 

விலரந்ெது  : விலர + த்(ந்) + த் + அ + து 

     விலர – பகுதி; த் – சந்தி; த் – ந் ஆைது விகாரம்; த் – இறந்ெகாை 

இலைநிலை;  

     அ – சாரிலய; து – ஒன்றன் பால் விலைமுற்று விகுதி 

புக்கு    :  புகு (புக்கு) + உ 

     புகு – பகுதி; புகு – பகுதி ஒற்று இரட்டித்து இறந்ெகாைம் காட்டியது;  

     உ – விலைதயச்ச விகுதி 

இருந்து   :  இரு + த் (ந்) + த் + உ 

     இரு – பகுதி; த் – சந்தி; த் – ந் ஆைது விகாரம்;  

     த் – இறந்ெகாை இலைநிலை; உ – விலைதயச்ச விகுதி 

ஈன்று    : ஈன் + ற் + உ 

     ஈன் – பகுதி; ற் – இறந்ெகாை இலைநிலை; 

     உ – விலைதயச்ச விகுதி 

நிறுவி   : நிறுவு + இ 

     நிறுவு – பகுதி; இ – விலைதயச்ச விகுதி; விகுதி இறந்ெகாைம் காட்டியது. 

இலறஞ்சி  : இலறஞ்சு + இ 

     இலறஞ்சு – பகுதி; இ – விலைதயச்ச விகுதி; விகுதி இறந்ெகாைம் 

காட்டியது 

காய்ந்ெ   :  காய் + த் + த் + அ 

     காய் – பகுதி; த் – சந்தி; த் – இறந்ெகாை இலைநிலை;  

     அ – பைவின்பால் விலைமுற்று விகுதி 

ஓம்புவார்  : ஓம்பு + வ் + ஆர் 
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     ஓம்பு – பகுதி; வ் – எதிர்காை இலைநிலை; ஆர் – பைர்பால் விலைமுற்று 

விகுதி 

விலழவிப்பான் : விலழவி + ப் + பான் 

     விலழவி – பகுதி; ப் – சந்தி; பான் – ‘பான்’ ஈற்று விலைதயச்ச விகுதி. 

    விகுதி எதிர்காைம் காட்டியது 

லவகும்  : லவகு + உம் 

     லவகு – பகுதி; உம் – தசய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விலைமுற்று விகுதி 

     விகுதி எதிர்காைம் காட்டியது. 

முத்ததாள்ைாயிரம் 

1. சரியான விகடகயத் ததர்வு தசய்க 

1. பழைம் என்னும் தசால்லுக்கு ………………. என்பது தபாருள் 

அ) காடு  ஆ) கூடு  இ) பழங்கள்   ஈ) வயல் 

2. கிள்ளி ொடு எது? 

அ) வசர ொடு ஆ) தசாழ நாடு இ) பல்ைவ ொடு ஈ) பாண்டிய ொடு 

3. பாண்டிய ொடு …………………….. உலைய ொடு எைப் வபாற்றப்படுகிறது. 

அ) வசாறு  ஆ) ெந்ெம்  இ) பவழம்  ஈ) முத்து 

4. முத்தொள்ைாயிரச் தசய்யுள்கள் …………………. என்னும் நூலிலிருந்து கிலைத்துள்ைை. 

அ) குறுந்தொலக    ஆ) புறத்திரட்டு  

இ) புறப்தபாருள் தவண்பாமாலை  ஈ) தபருந்தொலக 

சிறுவினாக்கள் 

1. முத்ததாள்ைாயிரம் – நூற்குறிப்புத் தருக 

தவண்பாவால் எழுெப்பட்ை நூல் முத்தொள்ைாயிரம்; மன்ைர்களின் தபயர்கலைக் குறிப்பிைாமல் வசர, 

வசாழ, பாண்டியர் என்று தபாதுவாய்ப் பாடுகிறது. மூன்று மன்ைர்கலைப் பாற்றிப் பாைப்பட்ை 900 

பாைல்கலைக் தகாண்ை நூல் என்பொல் முத்தொள்ைாயிரம் என்று தபயர்தபற்றது. நூல் முழுலமயாய்க் 

கிலைக்கவில்லை புறத்திரட்டு என்னும் நூலிருந்து 108 தசய்யுள்கள் கிலைத்துள்ைை. அலவ 
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முத்தொள்ைாயிரம் என்னும் தபயரில் பதிப்பிக்கப்படுள்ைை. ஆசிரியரின் தபயலர அறிய 

முடியவில்லை. 

2. தசரநாட்டின் வீரச் சிறப்பு யாது? 

வசறுபட்ை நீர்மிக்க வயல்களில் அரக்கு நிறத்தில் தசவ்வாம்பல்கள் தமல்ை விரிந்ெை. பூக்கலைக் கண்ை 

நீர்ப்பறலவகள் ‘ெண்ணீரில் தீப்பிடித்துவிட்ைது’ என்று அஞ்சி விலரந்து ெம் குஞ்சுலகச் சிறகுகளுக்குள் 

ஒடுக்கி லவத்துக் தகாண்ைை. பறலவகளின் இந்ெ அச்சம் ெவிரச் வசர ொட்டில் வவறு அச்சம் இல்லை. 

பலகவர் அஞ்சும் வவலைக் தகாண்ைவன் வசரன். 

3. தசாழநாடு ஏர்க்கைச் சிறப்பும் தபார்க்கைச் சிறப்பும் வாய்ந்தது என்பகத முத்ததாள்ைாயிரம் 

எங்ஙனம் விைங்குகிறது? 

தெல்லை அறுவலை தசய்து காக்கும் உழவர்கள் தெற்வபார் மீவெறி நின்று தபாண்டு மற்ற உழவர்கலை 

‘ொவவைா’ என்று கூவி அலழப்பர். இவ்வாறு அவர்கள் தசய்வது வீரர்கள் வபார்கைத்தில் யாலை மீது 

ஏறி நின்று தகாண்டு மற்ற வீரர்கலை ‘ொவவைா’ என்று அலழப்பது வபாலிருந்ெது. யாலைப் பலைகலை 

உலைய வசாழைது ொடு, வைமும் வீரமும் மிக்கது எை முத்தொள்ைாயிரம் விைக்குகிறது. 

4. பாண்டிய நாட்டின் முத்துவைம் முத்ததாள்ைாயிரத்தில் எங்ஙனம் வருணிக்கப்பட்டுள்ைது? 

சங்குகள் மைலில் ஈனுகின்ற முட்லைகள் முத்துகள் வபால் இருக்கின்றை. ெலரயில் உதிர்ந்து கிைக்கும் 

புன்லை தமாட்டுகள் முத்துகள் வபால் இருக்கின்றை. பாக்கு மரத்தின் பாலையிலிருந்து சிந்தும் 

மணிகளும் முத்துகள் வபால் இருக்கின்றை. முத்துகைால் ஆை தவண்தகாற்றக் குலைலய உலைய 

பாண்டியைது ொடு இத்ெலகய முத்து வைம் மிக்கது. 

5. ‘அள்ைல் பழனத்து’ எனத் ததாடங்கும் முத்ததாள்ைாயிரச் தசய்யுளில் இடம் தபற்றுள்ை அணிகய 

விைக்குக 

“அள்ைல் பழைத்து”  எைத் தொைங்கும் முத்தொள்ைாயிரச் தசய்யுளில் இைம் தபற்றுள்ை அணி 

ெற்குறிப்வபற்ற அணி. 

அணி இலக்கணம் : இயல்பாக நிகழ்கின்ற ஒன்றின் மீது கவிஞர் ெைது கற்பலைலய ஏற்றிக் கூறுவது 

ெற்குறிப்வபற்ற அணி எைப்படும். 

விைக்கம் : வசறுபட்ை நீர்மிக்க வயல்களில் அரங்கு நிறத்தில் தசவ்வாம்பல்கள் விரிந்ெை. பூக்கலைக் 

கண்ை நீர்ப்பறலவகள் ‘ெண்ணீரில் தீப்பிடித்துவிட்ைது’ என்று அஞ்சி விலரந்து ெம் குஞ்சுகலைச் 

சிறகுகளுக்குள் ஒடுங்கி லவத்துக்  தகாண்ைை. பறலவகளின் இந்ெ அச்சம் ெவிரச் வசர ொட்டில் வவறு 

அச்சம் இல்லை. பலகவர் அஞ்சும் வவலைக் தகாண்ைவன் வசரன். 
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வயல்களில் தசவ்வாம்பல் மைர்ந்திருப்பதும் பறலவகள் ெம் சிறகுகளுக்குள் குஞ்சுகலை அைக்குவதும் 

இயல்பாை நிகழ்ச்சிகள். மைர்கலை தெருப்பாகக் கருதிப் பறலவகள் ெம்முலைய குஞ்சுகலைச் 

சிறகுகளுக்குள் ஒடுக்கிக் தகாண்ைை எைக் கற்பலைலை ஏற்றிக் கவிஞர் பாடியுள்ைார். 

6. ‘காவல் உழவர்’ என்னும் தசய்யுளில் இடம் தபற்றுள்ை அணிகய விைக்குக 

‘காவல் உழவர்’ என்னும் தசய்யுளில் இைம் தபற்றுள்ை அணி உவலம அணி. 

அணி இைக்கைம் : ஒரு கருத்லெ விைக்குவெற்காக மற்தறாரு கருத்லெ உவலமயாக்கிக் கூறுவது 

உவலமயணி ஆகும். 

விைக்கம் : தெல்லை அறுவலை தசய்து காக்கும் உழவர்கள் தெற்வபார் மீவெறி நின்று தகாண்டு மற்ற 

உழவர்கலை ‘ொவவைா’ என்று கூவி அலழப்பர். இவ்வாறு அவர்கள் தசய்வது வீரர்கள் வபார்க்கைத்தில் 

யாலை மீது ஏறி நின்று தகாண்டு மற்ற வீரர்கலை ‘ொவவைா’ என்று அலழப்பது வபாலிருந்ெது. 

உழவர்களின் ஓலசக்கு உவலமயாய் வீரர்களின் ஒலச கூறப்பட்டுள்ைது. உழவர்கள் தெற்வபார் மீது 

நிற்பது வீரர் யாலை மீது நிற்பது வபான்றிருந்ெது. 

7. ‘நந்தின் இைஞ்சிகனயும்’ என்னும் தசய்யுளில் இடம் தபற்றுள்ை அணி யாது? விைக்குக 

‘ெந்தின் இைஞ்சிலையும்’ என்னும் தசய்யுளில் இைம் தபற்றிருப்பது உவலம அணி.  

அணி விைக்கம் : ஒன்றிலை விைக்கிக் கூறுவெற்காக அலெப் வபான்ற ஒன்லற உவலமயாக்கிக் 

கூறுவது உவலம அணியாகும். 

விைக்கம்: சங்குகள் மைலில் ஈனுகின்ற முட்லைகள் முத்துகள் வபாை இருக்கின்றை. ெலரயில் உதிர்ந்து 

கிைக்கும் புன்லை தமாட்டுகள் முத்துகள் வபால் இருக்கின்றை. பாக்கு மரத்தின் பாலையிலிருந்து 

சிந்தும் மணிகளும் முத்துகள் வபால் இருக்கின்றை. முத்துகைால் ஆை தவண்தகாற்றக் குலைலய 

உலைய பாண்டியைது ொடு இத்ெலகய முத்து வைம் மிக்கது. 

இலக்கணக் குறிப்பு 

அரக்காம்பல், லகச்சிறகு  - உவலமத் தொலககள் 

தவரீஇ     - தசால்லிலச அைதபலை 

உலைத்து    - ஒன்றன்பால் விலைமுற்று 

ெச்சு      - ‘ெஞ்சு’ என்பென் வலித்ெல் விகாரம் 

ஏறி      - இறந்ெகாரை விலைதயச்சம் 

தகால்யாலை, குவிதமாட்டு, திகழ் முத்ெம்    – விலைத் தொலககள் 
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ெல்யாலை, இைஞ்சிலை, இைங்கமுகு, தவண்குலை  – பண்புத் தொலககள் 

பந்ெர்        -பந்ெல் என்பென் கலைப் வபாலி 

இலசக்கும், ஒடுக்கும், வொன்றும்  - தசய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விலைமுற்றுகள் 

உறுப்பிலக்கணம் எழுதுக 

பட்ைது   : படு (பட்டு) + அ + து 

     படு – பகுதி; பட் எை ஒற்று இரட்டித்து இறந்ெகாைம் காட்டியது. அ – சாரிலய;  

     து – ஒன்றன்பால் விலைமுற்று விகுதி. 

ஒடுக்கும்  : ஒடுக்கு + உம் 

     ஒடுக்கு – பகுதி; உம் – தசய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விகுதி;  

     விகுதி எதிர்காைம் காட்டியது. 

ஏறி     : ஏறு + இ 

     ஏறு – பகுதி; இ – விலைதயச்ச விகுதி; 

     விகுதி இறந்ெகாைம் காட்டிைது. 

இலசக்கும்   :  இலச + க் + கு + உம் 

     இலச – பகுதி; க் – சந்தி; கு – சாரிலய;  

     உம் – தசய்யும் என்னும் வாய்பாட்ை விகுதி. விகுதி எதிர்காைம் காட்டியது 

சிந்தி     :  சிந்து + இ 

     சிந்து – பகுதி; இ – விலைதயச்ச விகுதி; 

     விகுதி இறந்ெகாைம் காட்டியது. 

வொன்றும்   :  வொன்று + உம் 

     வொன்று – பகுதி; உம் – தசய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விகுதி எதிர் காைம் 

காட்டியது. 

காந்தி அடிகள் 

1869 – காந்தி காபா காந்திக்கும் புத்லிபாய் எனும் அம்லமயாருக்கும் மகைாய்ப் வபார்பந்ெரில் பிறந்ொர். 
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1887 – தமட்ரிகுவைஷன் வெர்வில் வெர்ச்சி தபற்றார். 

1891 – இங்கிைாந்தில் பாரிஸ்ைர் பட்ைம் தபற்றார். 

1906 - பிரம்மச்சரிய விரெம் வமற்தகாண்ைார். 

1909 – இந்திய சுயராஜ்யம் என்ற பத்திரிலகயில் எழுதிைார். 

1948 – காந்தி மலறவு 

தபாருளிலக்கணம் 

1. தபாருள் இலக்கணம் எத்தகன வககப்படும்? விைக்குக 

அகப்தபாருள், புறப்தபாருள் என்று தபாருளிைக்கைம் இருவலகப்படும்.  

ெலைவனுக்கும் ெலைவிக்கும் இலையில் உள்ை அன்லபயும் வாழ்க்லக நிகழ்வுகலையும் கூறுவவெ 

அகப்தபாருள். 

அகம் சாராெ அறம், தபாருள், வீடு, கல்வி, வீரம், தகாலை, புகழ் முெலியவற்லறப் பற்றிக் கூறுவது 

புறப்தபாருள். 

அகப்தபாருள் ஒழுக்கத்லெப் பற்றிக் கூறும் இைக்கைம் அகத்திலை எைவும் புறப்தபாருள் 

ஒழுக்கத்லெப் பற்றிக் கூறும் இைக்கைம் புறத்திலை எைவும் அலழக்கப்டுகின்றை. 

2. ததால்காப்பியர் காட்டும் அகத்திகன எத்தகன வகக? அகவ யாகவ? 

தொல்காப்பியர் காட்டும் அகத்திலை ஏழுவலக. அலவ லகக்கிலை, முல்லை, குறிஞ்சி, பாலை, 

மருெம், தெய்ெல், தபருந் திலை என்பை. 

3. ‘முதற்தபாருள்’ என்பது பற்றி எழுதுக 

வாழ்வியல் நிகழ்வுகள் ெலைதபறுவெற்கு அடிப்பலையாய் அலமந்ெ நிைமும் தபாழுதும் முெற்தபாருள் 

ஆகும். 

4. நிலம் எத்தகன வககப்படும் ? அகவ யாகவ? 

நிைம் ஐந்து வலகப்படும். அலவ குறிஞ்சி, முல்லை, மருெம், தெய்ெல், பாலை என்பை. 

5. குறிஞ்சியாவது யாது? 

மலையும் மலை சார்ந்ெ இைமும் குறிஞ்சி எைப்படும். 

6. முல்கல யாவது யாது? 
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காடும் காடு சார்ந்ெ இைமும் முல்லை எைப்படும். 

7. மருதம் ஆவது யாது? 

வயலும் வயல் சார்ந்ெ இைமும் மருெம் எைப்படும். 

8. தெய்ெல் ஆவது யாது? 

கைலும் கைல் சார்ந்ெ இைமும் தெய்ெல் எைப்படும். 

9. பாகல யாவது யாது? 

சுரமும் சுரம் சார்ந்ெ இைமும் பாலை எைப்படும். 

10. ஒவ்தவாரு திகணக்கும் உரிய ஒழுக்க முகறகள் யாகவ? 

குறிஞ்சித் திலைக்கு (நிைத்துக்கு) உரிய ஒழுக்கம்: ெலைவனும் ெலைவியும் உள்ைத்ொல் இலைவது. 

முல்லைத்திலைக்கு உரிய ஒழுக்கம்: ெலைவன் வருலகக்காகத் ெலைவி காத்திருத்ெல். 

மருெ நிைத்துக்கு உரிய ஒழுக்கம்: ெலைவன் ெலைவிக்கு இலைவய ஏற்படும் சிறுபிைக்காகிய ஊைல். 

தெய்ெல் திலை: கைலுக்குச் தசன்ற ெலைவன் உரிய தபாழுதில் திரும்பாெெற்குத் ெலைவி 

வருந்தியிருத்ெல். 

பாலை: ெலைவன் ெலைவிலய விட்டுப் பிரிெல். 

11. தபாழுது ஆவது யாது? அது எத்தகன வகக? அகவ யாகவ? 

தபாழுது என்பது நிகழ்ச்சி ெலைதபறும் காைம் ஆகும். காைத்லெத் ெமிழர் இரண்ைாகப் பிரிப்பர். அலவ 

தபரும்தபாழுது, சிறுதபாழுது எைப்படும். 

12. கருப் தபாருள் : விைக்குக 

ஒரு கவிலெ நிகழ்லவ உருவாக்கப் பயன்படும் வாழ்வியல் சார்ந்ெ பின்ைணிப் தபாருள்கள் 

கருப்தபாருள்கள் ஆகும். ஒவ்தவாரு திலைக்கும் இன்னின்ை கருப்தபாருள்கள் அலமயைாம் 

என்பலெத் தொல்காப்பியர் முெைாை இைக்கை நூைார் கூறுகின்றைர். அலவ தெய்வம், மக்கள், 

உைவு, விைங்கு, பறலவ, பண், பலற, தொழில், யாழ், ஊர், நீர், பூ என்பைவாகும். இலவ அலைத்தும் 

திலைக்கும் திலை வவறுபாடும். 

13. புறத்திகன யாவது யாது? அது எத்தகன? அகவ யாகவ? 

புறத்திலை என்பது தபாது வாழ்க்லக. அது ஏழு பிரிவுகளில் அைங்கும். அலவ தவட்சி, வஞ்சி, 

உழிலஞ, தும்லப, வாலக, காஞ்வி, பாைாண் என்பை. 
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1. பாடலில் காணப்படும் நிலம், கருப்தபாருள் ஆகியன பற்றி எழுதுக 

 தெறிமருப்பு எருலமயின் ஒருத்ெல் நீள்இைம் 

 தசறிமருப்பு ஏற்றிைம் சிைம்பப் பண் உறீஇப் 

 தபாறிவரி வராலிைம் இரியப் புக்குைன் 

 தவறிகமழ் கழனியுள் உழுெர் தவள்ைவம. 

பாடலில் காணப்படும் நிலம்: மருெம் 

பாடலில் காணப்படும் கருப்தபாருள்கள் : எருலம, ஏறு, வரால் (விைங்குகள்), உழுெர் (மக்கள்) 

2. திகணகய உரிய நிகழ்வுடன் தபாதுத்துக 

திகண நிகழ்வு 

உழிலஞ எதிர் நின்று வபாரிடுெல் 

வஞ்சி பசுக்கூட்ைங்கலைக் கவர்ெலும் மீட்ைலும் 

பாைாண் வலிலமலய ெம்பிப் வபாராடுெல் 

தும்லப ஒருவரின் வமன்லமகலைப் பாடுெல் 

தவட்சி பலக மன்ைரின் வகாட்லைலய முற்றுலகயிைல் 

விலை:  

திகண நிகழ்வு 

உழிலஞ பலக மன்ைரின் வகாட்லைலய முற்றுலகயிைல் 

வஞ்சி எதிர் நின்று வபாரிடுெல் 

பாைாண் ஒருவரின் வமன்லமகலைப் பாடுெல் 

தும்லப வலிலமலய ெம்பிப் வபாராடுெல் 

தவட்சி பசுக் கூட்ைங்கலைக் கவர்ெலும் மீட்ைலும் 
 

3. ததால்காப்பியர் கூறும் புறத்திகணககையும் ஒழுக்கங்ககையும் அட்டவகணப்படுத்துக 

திகண விைக்கம் 

1. தவட்சி மன்ைரின் ஆலைப்படி வீரர்கள் பலக ொட்டு ஆவின் கூட்ைங்கலைக் 

கவர்ெலும், கவர்ந்ெவற்லற மீட்ைலும். 

2. வஞ்சி மண்ைாலச தகாண்டு அரசன் வபார்தொடுத்ெலும் மண்ைாலசயுைன் 

வரும் பலகயரசவைாடு எதிர்நின்று வபாரிடுெலும். 

3. உழிலஞ பலக மன்ைனின் வகாட்லைலய முற்றுலக இடுெலும், வகாட்லையின் 

உள்ளிருக்கும் வவந்ென் வகாட்லைலயக் காத்ெலும். 
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4. தும்லப ெைது வலிலமலய ெம்பிப் வபாரிை வந்ெ மன்ைலை எதிர்த்து 

வலிலமயுைன் வபாரிடுெல் 

5. வாலக வபார்வீரம் மட்டுமல்ைாமல் பல்வவறு துலறகளிலும் மற்றவரிலிருந்து 

வமம்பாடு மிக்கவராய் ெனித்து நிற்றல். 

6. காஞ்சி நிலையாலமலய உைர்த்துவது. நிலையற்ற இந்ெ உைகில் வாழ்த்து 

தகாண்வை நிலையாை வீட்டின்பம் அலைெற்காகப் பைவழிகளிலும் 

தபாருந்திய ெல்ை தெறியிலை வமற்தகாள்ளுெல். 

7. பாைாண் ஒருவர் தபற்ற கல்வி, புகழ், ஈலக வபான்ற வமம்பாடுகலைப் 

வபாற்றிப்பாடுெல்.  

 

1. நில அகமப்புக்கும் தமிழர் வாழ்வுக்கும் உள்ை ததாடர்பு, தற்காலத்தில் தபாருந்துமா ? 

நிை அலமப்புக்கு ெமிழர் வாழ்வுக்கம் உள்ை தொைர்பு, இக்காைத்தில் தபாருந்ொது. ஒவ்தவாரு 

நிைத்துக்கும் உரிய ஒழுக்க தெறி இது எைப் பாடியிருப்பது இைக்கிய உத்திவய ெவிர ெலைமுலற 

வாழ்க்லகலய அல்ை. வசர்ெல், காத்திருத்ெல், சிறுபிைக்கும், இரங்குெல், பிரித்ெல் என்னும் நிகழ்வுகள் 

எல்ைா நிைங்களிலும் எல்ைாக் காைத்தும் ெைப்பலவவய ஆகும். ஒவ்தவாரு நிைத்துக்கும் தபாழுதுகள் 

இலவ கருப்தபாருட்கள் இலவ, உரிப்தபாருள் இது என்பை கவிலெ நிகழ்லவ உருவாக்கப் பயன்படும் 

வாழ்வியல் சார்ந்ெ பின்ைணிவயயாகும். 

இைக்கை நூல்களில் தசால்ைப்பட்டுள்ை கருப்தபாருட்கள் இக்காைத்தில் நிைத்திற்கு நிைம் 

மாறுபட்டுவிட்ைை. மக்கள் வாழ்க்லக தெறிகள் வவறுபட்டுவிட்ைை. எைவவ இலவ இக்காைத்திற்குப் 

தபாருந்துவது கடிைம். 

2. காஞ்சித்திகணக்கும் பாடாண் திகணக்கும் உள்ை ததாடர்பிகனக் குறிப்பிடுக. 

காஞ்சித்திலை என்பது நிலையாலம உைர்த்துவது. நிலையற்ற இந்ெ உைகில் வாழ்வது தகாண்வை 

நிலையாை சிறப்புலைய வீட்டின்பம் அலைவெற்காகப் பைவழிகளிலும் தபாருந்திய ெல்ை தெறியிலை 

வமற்தகாள்ளுெல். 

ஒருவர் தபற்ற கல்வி, புகழ், ஈலக வபான்ற வமம்பாடுகலைப் வபாற்றிப் பாடுவது பாைான் திலையாகும். 

காஞ்சி மறுஉைக இன்பம் பற்றியது. பாைாண் இவ்வுைக இன்பம் சார்ந்ெது. இரண்டு புறப்தபாருள் 

திலைகவை. 

3. ஆநிகர கவர்தலுக்கும் ஏறு தழுவுதலுக்குமான தவறுபாடுககை எழுதுக. 

ஆநிலர கவர்ெல் தவட்சித்திலை: புறப்தபாருட்கஙள் சார்ந்ெது: வபார் தொைங்குவெற்குமுன் பலகவரது 

ொட்டுக்குள் தசன்று பசுக் கூட்ைங்கலைக் கவர்ந்து வரும் நிகழ்ச்சி இது: இரவில் நிகழ்வது: அரசவைாடு 
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தொைர்புலையது: வீரர்களின் கூட்டு முயற்சி: தவட்சிப் வபார் முடிவில் பசுக்கலை பங்கிட்டு வீரர்கள் 

எடுத்துக் தகாள்வர். 

ஏறு ெழுவுெல் ெமிழ்ர் வீர விலையாட்டு. இது முல்லை நிைத்தில் நிகழ்வது: ெனி மனிெனின் வீரத்லெப் 

புைப்படுத்துவது: பைரும் கூடி நின்று காணும்படி தபாது இைத்தில் ெைப்பது: பகற்தபாழுதில் 

நிகழ்த்துவது. 

1. சரியான விகடகயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. தவறுபட்ட குழுவிகனக் கண்டறிக. 

அ) சிைம்பு, வமகலை, குலழ, கைகம் 

ஆ) வொம்பு, நீராைல், திருொள், விழா 

இ) ஊசல், கழங்காைல், ஓலரயாைல், அம்மாலை 

ஈ) கூத்து, பாடினி, இகச, சிற்பம் 

2. தசால்லும் தபாருளும் தபாருந்தியுள்ைது எது? 

அ) வருக்லக – இருக்லக   ஆ) புள் – ொவரம் 

இ) அள்ைல் – தசறு    ஈ) மடிவு – தொைக்கம் 

3. பாதிரி ஒத்ெ பூ, தசய்வகாைம் – இைக்கைக் குறிப்புத் ெருக 

அ) உருவகத்தொைர், விலைத்தொலக  ஆ) உவகமத்ததாடர், விகனத்ததாகக 

இ) விலைத்தொலக, பண்புத்தொலக  ஈ) விலைத்தொலக, உருவகத்தொைர் 

4. ெக்சிலைவவல் வகாக்வகாலெ ொடு, ெல்யாலைக் வகாக்கிள்ளி ொடு – இத்தொைர்களில் 

குறிப்பிைப்படுகின்ற ொடுகள் முலறவய, 

அ) பாண்டிய ொடு, வசர ொடு  ஆ) வசாழ ொடு, வசர ொடு 

இ) தசர நாடு, தசாழ நாடு   ஈ) வசாழ ொடு, பாண்டிய ொடு 

5. தவறிகமழ் கழனியுள் உழுெர் தவள்ைவம – இவ்வடி உைர்த்தும் தபாருள் யாது? 

அ) மணம் கமழும் வயலில் உழவர் தவள்ைமாய் உழுதிருந்தனர் 

ஆ) வறண்ை வயலில் உழவர் தவள்ைமாய் அமர்ந்திருந்ெைர் 

இ) தசறிவாை வயலில் உழவர் தவள்ைமாய்க் கூடியிருந்ெைர் 
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ஈ) பசுலமயாை வயலில் உழவர் தவள்ைமாய் நிலறந்திருந்ெைர் 

சிறுவினாக்கள் 

1. கருக்தகாண்ட பச்கசப் பாம்பு, எதற்கு உவகமயாக்கப்பட்டுள்ைது? 

கருக்தகாண்ை பச்லச பாம்பு, பச்லச தெற்கதிருக்கு உவலமயாக்கட்டுள்ைது 

2. தகாற்கக நகரில் முத்துககைப் தபால் உள்ை தபாருள்கைாகக் காட்டப்படுவன எகவ? 

தகாற்லக ெகரில் முத்துகலைப் வபால் உள்ை தபாருள்கள், சங்குப்பூச்சிகளின் முட்லைகள், புன்லைப்பூ 

தமாட்டுகள், பாக்குப் பாலைகளிலிருந்து விழும் மணிகள் ஆகியை ஆகும். 

3. தமிழரின் சமூகவாழ்க்கக எதற்குச் சிறப்புகடயதாகத் திகழ்கிறது? 

ெமிழரின் சமூக வாழ்க்லக, ொமும் வாழ்ந்து, ெம்லமச் சுற்றியிருக்கும் அலைவலரயும் வாழலவப்பதில் 

சிறப்புலையொகத் திகழ்கிறது. 

4. அள்ைல் பழனத்து அரக்காம்பல் வாய் அவிழ – இவ்வடியில் தசற்கறயும் வயகலயும் குறிக்கும் 

தசாற்கள் யாகவ? 

வசற்லறக் குறிக்கும் தசால் அள்ைல். வயலைக் குறிக்கும் தசால் பழைம். 

5. நீங்கள் வாழும் நிலப் பகுதியின் திகண யாது? 

ொன் வாழும் நிைப்பகுதி மலையும் மலைசார்ந்ெ இைமும் ஆகிய திருப்பரங்குன்றம். இது 

குறிஞ்சித்திலை. 

6. பழந்தமிழர் உலக மக்ககை உறவினராய் எண்ணி வாழ்ந்தனர் – ததாடர் உணர்த்தும் கருத்கத 

எழுதுக 

பழந்ெமிழர், ெமது இைம் கைந்து, சமயம் கைந்து, தமாழி கைந்து உைக மக்கள் அலைவலரயும் 

உறவிைராய் எண்ணி வாழ்ந்ெைர். அெைால் அவர்கள் வாழ்வில் அருள் இருந்ெது; அலமதி இருந்ெது. 

யாவராடும் பலக தகாள்ைவில்லைதயன்றால் வபார் இருக்காது; புகழ் இருக்கும். ‘யாதும் ஊவர யாவரும் 

வகளிர்’ என்பவெ ெமிழர் தெறி. 

7. தற்குறிப்தபற்ற அணிகய எடுத்துக்காட்டுடன் விைக்குக 

‘அள்ைல் பழைத்து’ எைத் தொைங்கும் முத்தொள்ைாயிரச் தசய்யுளில் இைம் தபற்றுள்ை அணி 

ெற்குறிப்வபற்ற அணி. 

அணி இைக்கைம் : இயல்பாக நிகழ்கின்ற ஒன்றின் மீது கவிஞன் ெைது கற்பலைலய ஏற்றிக் கூறுவது 

ெற்குறிப்வபற்ற அணி எைப்படும். 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                          Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 20 of 53 

விைக்கம்: வசறுபட்ை நீர்மிக்க வயல்களில் அரசுக்கு நிறத்தில் தசவ்வாம்பல்கள் விரிந்ெை. பூக்கலைக் 

கண்ை நீர்ப்பறலவகள் ‘ெண்ணீரில் தீப்பிடித்துவிட்ைது’ என்று அஞ்சி விலரந்து ெம் குஞ்சுகலைச் 

சிறகுகளுக்குள் ஒடுக்கி லவத்துக் தகாண்ைை. பறலவகளின் இந்ெ அச்சம் ெவிரச் வசர ொட்டில் வவறு 

அச்சம் இல்லை. பலகவர் அஞ்சும் வவலைக் தகாண்ைவன் வசரன். 

வயல்களில் தசவ்வாம்பல் மைர்ந்திருப்பதும் பறலவகள் ெம் சிறகுகளுக்குள் குஞ்சுகலை அைக்குவதும் 

இயல்பாை நிகழ்ச்சிகள். மைர்கலை தெருப்பாய்க் கருதிப் பறலவகள் ெம்முலைய குஞ்சுகலைச் 

சிறகுகளுக்குள் ஒடுக்கி தகாண்ைை எைக் கற்பலைலை ஏற்றிக் கவிஞர் பாடியுள்ைார். 

8. புறப்தபாருள் அகமந்த சங்க இலக்கிய நூல்ககை அறிந்துததழுதுக 

புறப்தபாருள் அலமந்ெ சங்க இைக்கிய நூல்கள் : திருமுருகாற்றுப் பலை, தபாருெர் ஆற்றுப்பலை, 

சிறுபாண் ஆற்றுப்பலை, மதுலரக் காஞ்சி, தெடுொல்வலை, பட்டிைப்பாலை, மலைபடுகைாம், 

பதிற்றுப்பத்து, பரிபாைல், புறொனுறு. 

9. தசர, தசாழ பாண்டி நாட்டு வைங்ககை முத்ததாள்ைாயிரம் வழி விைக்குக. 

வசறுபட்ை நீர்மிக்க வயல்களில் அரக்கு நிறத்தில் தசவ்வாம்பல்கள் விரித்ெை. புக்கலைக் கண்ை 

நீர்ப்பறலவகள் ‘ெண்ணீரில் தீப்பிடித்துவிட்ைது’ என்று அஞ்சி விலரந்து ெம் குஞ்சுகலைச் 

சிறகுகளுக்குள் ஒடுக்கி லவத்துக் தகாண்ைை. பறலவகளின் இந்ெ அச்சம் ெவிரச் வசர ொட்டில் வவறு 

அச்சம் இல்லை. பலகவர் அஞ்சும் வவலைக் தகாண்ைவன் வசரன். 

தெல்லை அறுவலை தசய்து காக்கும் உழவர்கள் தெற்வபார் மீவெறி நின்று தகாண்டு மற்ற உழவர்கலை 

‘ொவவைா’ என்றுகூவி அலழப்பர். இவ்வாறு அவர்கள் தசய்வது வீரர்கள் வபார்க்கைத்தில் யாலை மீது 

ஏறி நின்று தகாண்டு மற்ற வீரர்கலை ‘ொவவைா’ என்று அலழப்பது வபாலிருந்ெது. 

10. ஏமாங்கத நாட்டில் எகவதயல்லாம் ஆயிரக் கணக்கில் இருப்பதாகத் திருத்தக்க ததவர் 

பாடியுள்ைார் ? 

வைம் நிலறந்ெ ஏமாங்கெ ொட்டில் ஊர்களில் ொள்வொறும் வலகயாை உைவுகள் ஒப்பலை 

தசய்துதகாள்ை மணிமாைங்கள் ஆயிரம் இருக்கின்றை: தசய்தொழிலில் சிறிதும் வசாம்பல் இல்ைாெ 

கம்மியர் ஆயிரம் உள்ைைர். அங்வக நிகழும்திருமைங்களும் ஆயிரமாக இருக்கின்றை. ஏமாங்கெ 

ொட்டில் இல்ைாெை இல்லை என்னும் வலகயில், ஆயிரக்கைக்காை நிகழ்வுகள் குலறவின்றி 

நிகழ்கின்றை எைத் திருத்ெக்க வெவர் பாடியுள்ைார். 

தபாருத்தமான இடங்களில் அகடதமாழியிட்டு, தசாற்தறாடகர விரிவாக்குக 

1. புத்ெகம் படிக்கைாம் (ெல்ை, ஆழ்ந்து, ொளும், வெர்ந்து, மகிழ்ந்து, உயர்ந்து) 

2. விலையாடுவது ென்று (ஓடியாடி, மாலையில், வசர்ந்து, திைலில், அலைவருைன்) 

எ.கா: ெல்ை புத்ெகம் படிக்கைாம், ொளும் ெல்ை புத்ெகம் படிக்கைாம். 
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விகட: 1. ொளும் ெல்ை புத்ெகம் வெர்ந்து மகிழ்ந்து ஆழ்ந்து உைர்ந்து படிக்கைாம். 

2. மலையில் அலைவருைன் வசர்ந்து திைலில் ஓடியாடி விலையாடுவது ென்று 

பிகழ நீக்குக 

தபறுந்ெலைவர் காமராசர் பள்ளிப் படிப்லப நிலரவு தசய்யவிள்லை எண்ராலும் ெமிழலும் 

ஆங்கிைத்திலும் புத்ெங்கள் படிக்கும் அைவுக்கு புைலமகள் தபற்றிருந்ெது பைருக்குத் தெரியாது. 

ஆங்கிைச் தசய்தி இெழ்கலை ொள்வொறும் படித்ெது. எப்வபாது அலரலய விட்டு தவளிவய வபாைாலும் 

மின்விசிரிலய நிருத்ெ மறப்பதில்லை. தவளியூருக்குச் தசல்லும்வபாது ெம்முலைய துணிமணிகலைத் 

ொவம எடுத்து லவத்துக்தகாள்வார். 

விகட: தபருந்ெலைவர் காமராசர் பள்ளிப் படிப்லப நிகறவு தசய்யவில்கல என்றாலும் ெமிழிலும் 

ஆங்கிைத்திலும் புத்ெகங்கள் படிக்கும் அைவுக்குப் புலகம தபற்றிருந்ெது பைருக்குத் தெரியாது. 

ஆங்கிைச் தசய்தி இெழ்ககை ொள்வொறும் படித்தார். எப்வபாது அகறலய விட்டு தவளிவய வபாைாலும் 

மின்விசிறிலய நிறுத்ெ மறப்பதில்லை. தவளியூருக்குச் தசல்லும்வபாது ெம்முலைய துணிமணிகலைத் 

ொவம எடுத்து லவத்துக் தகாள்வார். 

நயம் பாராட்டல் 

முன்னுகர: 

உள்ைத்து உள்ைது கவிலெ – இன்பம் 

உருதவடுப்பது கவிலெ 
தெள்ைத் தெளிந்ெ ெமிழில் – உண்லம 

தெரிந்து உலரப்பது கவிலெ 
 

கவிலெக்கு இவ்வாறு இைக்கைம் கூறுவார் கவிமணி. ‘ஆற்றல் நிரம்பிய தசாற்கள் ொமாகப் தபாங்கி 

வழிவவெ கவிலெ’, ‘கால்வாய் இல்ைாெ இைத்தில்’ தபய்ெ ஒளிமலழவய கவிலெ’. எைவும் தவளிொட்ைார் 

கூறுவது உண்டு. இருபொம் நூற்றாண்டில் ெமிழ் ொட்டில் வொன்றிய பாரதி, பாரதிொசன், கவிமணி, 

ொமக்கல்ைார் எை வரும் கவிஞர் வரிலசயில் வாணிொசனும் ஒருவர். அவரது கவிலெ ஒன்று இங்குத் 

ெரப்பட்டுள்ைது. அென் ெயங்கலை இங்வக காண்வபாம். 

ஆசிரியர்:  

கவிஞர் வாணிொசம் புதுச்வசரிக்கு அருகில் உள்ை வில்லியனூரில் பிறந்ெவர். இவரது இயற்தபயர் 

அரங்கசாமி. ெமிழச்சி, தகாடிமுல்லை, எழிவைாவியம், தொடுவாைம் முெலியை இவருலைய நூல்கள். 

காைம் 1915 – 1974. 

கருத்து: 
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இந்ெக் கவிலெ ஒரு ெதிலய வருணிக்கிறது. கவிஞர் அலெப் பார்த்துக் கூறுகிறார்: “ஆவற! நீ வலைந்து 

வலைந்து கால்கைால் ஓடி வயலிலைவய புகுந்ொய்; தெற்கதிர்கலை விலைத்ொய். பை பக்கங்களிலும் 

ஓலையாய்ச் தசன்று ொமலர, தகாட்டி, ஆம்பல் ஆகிய நீர்த்ொவரங்கள் தசழித்து வைர்ந்து மைர்கள் இெழ் 

விரியும்படி தசய்ொய்; கயல் என்னும் மீன் வலகயும் சிவந்ெ கண்கலையுலைய கறுப்பாை வரால் என்னும் 

மீனும் வாலை மீனும் உைது கலரயில் வைரும் தென்லை மரங்களில் பாயும்படி தசய்ொய். மலழ 

தபாழியும்வபாது வமகம் சூழ்ந்ெ வாைத்லெப் வபால் விைங்கும் தபருங்குைத்லெ உைது தவள்ைப் 

தபருக்கிைால் நிலறத்து விட்ைாய். 

தசால் நயம்: 

‘எழில் விருத்ெம்’ என்னும் நூலில் உள்ை கவிலெ இது. ஆறாைது வலைந்து தசல்லும் ‘கால்கைால்’ 

ெைந்ெது. ‘கால்கைால் ’ என்னும் தசால் ெைப்பெற்கு உெவும் கால்கலையும் குறிக்கும். கால்வாய் – 

வாய்க்கால் என்னும் நீர் வழிகலையும் குறிக்கும். கவிஞரின் இந்ெச் தசால்ைாட்சி சிறப்புலையது. 

எதுகக:  

வயலிலை, அயலுை – ஆம்பலின், கயலிலை, தபயலிலை எை ொன்கு அடிகளிலும் ‘அடி எதுலக’ ென்கு 

அலமந்துள்ைது. 

தமாகன:  

வயல்- வலைந்து, அயலுை – ஆம்பிலின், கயலிலை – கலரவைர், தபயலிலை – தபருங்குைம் எை 

அடிவொறும் 1, 5 ஆம் சீர்களில் வமாலை ெயம் உள்ைது. 

இந்ெக் கவிலெ எழுசீர் ஆசிரிய விருத்ெம் என்னும் இைக்கைத்தில் அலமந்துள்ைது. 

முடிவுகர: 

ஆற்லறப் பாைாெ கவிஞன் இல்லை. ஆற்லறப் பாைாெவன் கவிஞவை இல்லை என்பர். வாணிொசன் 

இந்ெக் கவிலெ ஆறு வெைாய்ப் பாய்கிறது எைைாம்.  

புதிர் 

ொன்தகழுத்துக்காரன்;  முெல் இரண்டும் அம்மாவில் “மா”லவத் தொலைத்து நிற்கும்; 

அடுத்ெ எழுத்லெச் வசர்த்ொல்  வில்லின் துலைவன்; கலை இரண்டும் கைக்கில் ‘இது’ என்பர்! 

முழுொய்ப் பார்த்ொல் வமகத்திலை தெரிவான்! 

அவன் யார்? 

விகட: அம்புலி 

 

அகராதியில் காண்க 

ஈலக   –  தகாலை   புகல்   -  அலைக்கைம் 
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குறும்பு  - தொந்ெரவு   தமாய்ம்பு - வலிலம 

வகான்  - அரசன்   

   

பண்புத்ததாககககை இட்டு நிகறவு தசய்க 

(இன்வைாலச, வபதராளி, சிற்வறாலை, வபரின்பம், லபங்கிளி, வபரூர், தசந்ொமலர) 

மாைாமதுலர ஓர் அழகாை தபரூர். நீண்ை வயல்களும் சிற்தறாகடகளும் நிலறந்ெ அவ்வூரின் ெடுவவ 

வானுயர்ந்ெ வகாபுரத்துைன் கூடிய வகாவில் குைத்தில் எங்கும் தசந்தாமகரப் பூக்கள் மைர்ந்துள்ைை; 

கதிரவனின் தபதராளி வீசிைச், வசாலைப் கபங்கிளிகளின் இன்தனாகச வகட்வபாலரப் தபரின்பம் 

அலையச் தசய்கிறது. 

 

குறிப்புககைக் தகாண்டு மாவட்டத்தின் தபயகரக் கண்டுபிடிக்க. 

1. ெமிழக மாவட்ைங்களுள் ஒன்று 

2. கிழக்குக் கைற்கலரச் சாலையில் அலமந்துள்ை மாவட்ைம். 

3. வங்காை விரிகுைாவின் கலரகளில் வவகமாக வைர்ந்து வரும் தபருெகரம் எைைாம். 

4. தொைர்வண்டி நிலையத்வொடு இலைக்கப்பட்ை புகழ்வாய்ந்ெ கைற்கலரத் துலறமுகம் இங்குள்ைது. 

5. இந்தியாவிவைவய அதிகைவு பழுப்பு நிைக்கரி கிலைக்கும் சுரங்கம் உலைய ஊலரக் தகாண்ை மாவட்ைம். 

6. சுரபுன்லைக் காடுகளுைன் கூடிய ஏரி இம்மாவட்ைத்தின் அழகாை சுற்றுைாத்ெைம் ஆகும் 

7. வபார்த்துக்கீசியர்கள் வணிகம் ெைத்திய பழலமயாை ‘பரங்கிப்வபட்லை’ இங்குள்ைது. 

8. வாடிய பயிலரக் கண்ைவபாது வாடிய ‘பசிப்பிணி மருத்துவர்’ பிறந்து வாழ்ந்ெ மாவட்ைமும் இதுவவ. 

9. பாைல் தபற்ற பலழலமயாை பை வகாவில்கள் நிலறந்ெ மாவட்ைம். 

10. இயற்லகச் சீற்றங்கைால் அடிக்கடி அல்ைல்படும் மாவட்ைம் எனில் மிலகயில்லை. 

விகட: கடலூர் 

2. தபரியாரின் சிந்தகனகள் 

1. சரியான விகடகயத் ததர்வு தசய்க 

1. ‘தபரியார்’ என்றவுைன் ெம்முலைய நிலைவுக்கு வருவது அவரது ……………………… 

அ) பகுத்தறிவுக் தகாள்கக  ஆ) தபண் விடுெலைக் தகாள்லை 

இ) மதுவிைக்குப் வபாராட்ைம்  ஈ) தமாழிப் வபார் 

2. தபரியார் எதிர்த்ெலவ ……………………. 

அ) இந்தித்திணிப்பு, இராணுவக் தகாள்லக ஆ) இந்தித்திணிப்பு, குழந்கதத் திருமணம் 

இ) குைக்கல்வித் திட்ைம், எழுத்துச் சீர்திருத்ெம் ஈ) எழுத்துச் சீர்திருத்ெம், பகுத்ெறிவுக் தகாள்லக 

3. தபரியார் ெைத்திய இெழ்கள் ……………………… 

அ) குடியரசு, ெவசக்தி   ஆ) ெவசக்தி, விடுெலை 
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இ) ெவசக்தி, உண்லம   ஈ) குடியரசு, விடுதகல 

சிறுவினாக்கள் 

1. தந்கத தபரியாகரச் சிறப்பிக்கும் ததாடர்ககை எழுதுக 

ெந்லெ தபரியாலரச் சிறப்பிக்கும் தொைர்கள்: தவண்ொடி வவந்ெர், பகுத்ெறிவுப் பகைவன், லவக்கம் 

வீரர், ஈவராட்டுச் சிங்கம், தெற்காசியாவின் சாக்ரஐசு, சுய மரியாலெச் சுைர், தபண்ணிைப் வபார் முரசு, 

புத்துைகத் தொலை வொக்காைர். 

2. ‘மதம்’ குறித்துப் தபரியாரது சிந்தகன யாது?  

‘மெங்கள் என்பை மனிெ சமூகத்தின் வாழ்க்லக ெைத்திற்வக ஏற்படுத்ெப்பட்ைை. ஆைால், இன்று 

மெத்தின் நிலை என்ை? மெம் என்பது மனிெர்கலை ஒற்றுலமப்படுத்ெவா? பிரித்து லவப்பெற்கா?’ எைப் 

தபரியார் பகுத்ெறிவு விைாக்கலை எழுப்பிைார்; கைவுள் மறுப்புக் தகாள்லகலயக் கலைப்பிடித்ொர். 

3. திருக்குறள் பற்றிப் தபரியார் கருத்கத எழுதுக 

திருக்குறளில் அறிவியல் கருத்துகளும் ெத்துவக் கருத்துகளும், அலைவருக்கும் தபாதுவாை வலகயில் 

இைம் தபற்றிருப்பொல் அலெ மதிப்புமிக்க நூைாகப் தபரியார் கருதிைார். இந்நூலில் அரசியல், சமூகம், 

தபாருைாொரம் உள்ளிட்ை அலைத்தும் அைங்கியுள்ைை. இலெ ஊன்றிப் படிப்பவர்கள் சுயமரியாலெ 

உைர்ச்சி தபறுவார்கள் என்றார்.  

4. தந்கத தபரியார் சாதி தவறுபாடு பற்றிக் தகாண்டிருந்த கருத்துககை எழுதுக 

ெந்லெ தபரியார் வாழ்ந்ெ காைத்தில் சமூகத்தில் சாதி பிரிவுகள் வமவைாங்கி இருந்ெை. பிறப்பின் 

அடிப்பலையில் உயர்ந்வொர், ொழ்ந்வொர் என்னும் வவறுபாடுகள் இருந்ெை. சாதி என்னும் தபயரால் 

ஒருவலர ஒருவர் இழிவு தசய்யும் தகாடுலம இருந்ெது. இந்ெ இழிநிலை கண்டு ெந்லெ தபரியார் 

தகாதித்தெழுந்ொர். ‘சாதி உைர்வு ஆதிக்க உைர்லவ வைர்க்கிறது; மற்றவர்களின் உரிலமகலைப் 

பறிக்கிறது; மனிெர்கலை இழிவுபடுத்துகிறது. அந்ெச் சாதி என்ற கட்ைலமப்லபப் பறிக்கிறது; 

மனிெர்கலை இழிவுபடுத்துகிறது. அந்ெச் சாதி என்ற கட்ைலமப்லப உலைத்தெறிய வவண்டும். 

சாதியிைால் மனிெ வாழ்விற்கு எவ்விெச் சிறு பயனும் விலையப் வபாவதில்லை. அெைால் வீண் 

சண்லைகளும் குழப்பங்களுந்ொன் வமவைாங்குகின்றை” என்றார். 

5. தமாழி, இலக்கியம் பற்றியப் தபரியார் கருத்ததுக்ககை எழுதுக. 

‘ஒரு தமாழியின் வெலவ என்பது, அென் பயன்பாட்டு முலறலயக் தகாண்வை அலமகிறது. 

இந்தியாவிவைவய பழலமயாை தமாழி ெமிழ் தமாழியாகும். இன்லறய அறிவியல் வைர்ச்சிக்வகற்ற 

நூல்கள் ெமிழில் பலைக்கப்பை வவண்டும்’ என்று தபரியார் கூரிைார். 
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‘தமாழிவயா நூவைா இைக்கியவமா எதுவாைலும் மனிெனுக்கு மாைம், பகுத்ெறிவு, வைர்ச்சி, ெற்பண்பு 

ஆகிய ென்லமகலை உண்ைாக்க வவண்டும்’ என்று கருதி தமாழி, இைக்கியம் ஆகியவற்றின் வைர்ச்சி 

குறிக்தும் தபரியார் ஆழ்ந்து சிந்தித்ொர். 

மெம், கைவுள் ஆகியவற்றின் தொைர்பற்ற இைக்கியம், யாவருக்கும் தபாதுவாை இயற்லக அறிலவத் 

ெரும் இைக்கியம், யாவரும் மறுக்க முடியாெ அறிவியல் பற்றிய இைக்கியம் ஆகியவற்றின் மூைம்ொன் 

ஒரு தமாழியும் அென் இைக்கியங்களும் வமன்லம அலைய முடியும்: அத்துைன் அவற்லறப் 

பயன்படுத்தும் மக்களும் அறிவுலையவராக உயர்வார் என்று தபரியார் கூரிைார். 

ஒளியின் அகமப்பு 

1. சரியான விகடகயத் ததர்வு தசய்க 

1. ‘புதுக்கவிலெயின் ெந்லெ’ எைப் வபாற்றப்படுபவர் …………………………… 

அ) பாரதியார்    ஆ) பிச்சமூர்த்தி 

இ) வல்லிக்கண்ைன்   ஈ) வவெொயகம் பிள்லை 

2. ‘தபருமரத்துைன் வபாட்டியிடுகிறது’ என்று கவிஞர் குறிப்பிடும் மரம் எது? 

அ) கமுகு     ஆ) தென்லை 

இ) பலை     ஈ) மூங்கில் 

3. பிறவி இருள், தபருமரம்: இச்தசாற்களுக்குரிய இைக்கைக் குறிப்பு  

அ) உருவகம், உவலமத்தொலக  ஆ) உருவகம், பண்புத்ததாகக 

இ) உவலமத் தொலக, உருவகம்  ஈ) உவலமத் தொலக, பண்புத் தொலக 

சிறுவினாக்கள் 

1. கமுகு மரம் எகதத் ததடியது ? 

கமுகு மரம், ொன் வொனிறிய இைத்தில் இருந்ெ தபருமரத்தின் நிழல் என்னும் இருலைத் துலைத்து 

நின்றது. தபருமரத்தின் நிழலை தவறுத்ெது. உச்சிக்கிலைலைவமவை உயர்த்தியது.விண்ணிலிருந்து 

வரும் கதிரவன் ஒளியாகிய உயிர்ப்லபத் வெடியது. 

2. வாழ்க்ககப் தபாரில் எது இன்பம்? எது மலர்ச்சி? 

முண்டி வமாதி வமவை தசல்லும் துணிவவ வாழ்க்லகப் வபாரில் இன்பம்: முயற்சிவய வாழ்வின் மைர்ச்சி. 

இலக்கணக் குறிப்பு 
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துலைத்து, தவறுத்து, உயர்த்தி, வெடி, இைங்கி,  

தயளிந்து, நீட்டி, வலைத்து, ெம்பி   -  இறந்ெகாை விலைதயச்சங்கள் 

பிறவி இருள், ஒளியமுது, வாழ்க்லகப் வபார்  - உருவகங்கள் 

வபாகிறது, வைருகிறது    - ஒன்றன்பால் விலைமுற்றுகள் 

உறுப்பிலக்கணம்: 

தவறுத்து  : தவறு + த் + த் + உ 

தவறு – பகுதி; த் – சந்தி; த் – இறந்ெ காை இலைநிலை; 

உ – விலைதயச்சவிகுதி 

உயர்த்தி : உயர்த்து + இ 

உயர்த்து – பகுதி; இ – விலைதயச்ச விகுதி; 

விகுதி இறந்ெகாைம் காட்டியது. 

வெடி  : வெடு + இ 

வெடு – பகுதி; இ – விலைதயச்ச விகுதி 

விகுதி இறந்ெகாைம் காட்டியது. 

வவண்டி : வவண்டு + இ 

வவண்டு – பகுதி; இ – விலைதயச்ச விகுதி. 

விகுதி இறந்ெகாைம் காட்டியது 

வபாகிறது :  வபா + கிறு + அ + து 

வபா – பகுதி; கிறு – நிகழ் காை இலைநிலை; 

அ – சாரிலய; து – ஒன்றன்பால் விலைமுற்று விகுதி 

வைருகிறது  :  வைர் + உ + கிறு + அ + து 

வைர் – பகுதி; உ – சாரிலய; கிறு – நிகழ்காை இலைநிலை 

அ – சாரிலய; து – ஒன்றன்பால் விலைமுற்று விகுதி 

முயற்சி :  முயல் + சி 
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முயல் – பகுதி; ல் – ற் ஆகியது விகாரம். சி – தொழிற்தபயர் விகுதி 

மைர்ச்சி : மைர் + ச் + சி 

மைர் – பகுதி; ச் – தபயர் இலைநிலை; சி – தொழிற்தபயர் விகுதி 

தாதவா தத ஜிங் 

1. சரியான விகடகயத் ததர்வு தசய்க 

1. ைா வவாட்சு ……………….. ொட்டுக் கவிஞர்? 

அ) இந்தியா  ஆ) சீனா  இ) இங்கிைாந்து ஈ) கிவரக்கம் 

2. வாயிலும் சன்ைலும் …………………. என்பொல் பயன்படுகின்றை. 

அ) கெவி  ஆ) மரம்  இ) வழி  ஈ) தவற்றுதவளி 

2. சிறுவினாக்கள் 

1. சக்கரம் குறித்தும் அதன் பயனிடம் குறித்தும் லாதவாட்சு என்ன கூறிகிறார்? 

முப்பது ஆரக்கால்களும் சக்கரத்தின் லமயத்தில் இலைகின்றை. ஆைால், சக்கரத்தின் பயன்பாடு 

அென் காலிப் பகுதியால் கிலைக்கிறது எை ைா வவாட்சு கூறிைார். 

2. மண்பாண்டம் குறித்தும் அதன் பயன்பாட்டு இடம் குறித்தும் லா தவாட்சு என்ன கூறுகிறார்? 

களிமண்ைால் பாண்ைம் உண்ைாகிறது. பாண்ைத்தின் பயன்பாடு பாண்ைத்திைால் அலமவது இல்லை: 

பாண்ைத்தில் உள்ை காலிப் பகுதியால் ொன் அலமகிறது. 

3. வாயிலும் சன்னலும் பயன்படுவது எதனால் என லா தவாட்சு கூறிகிறார்? 

வீட்டில் உள்ை வாயிலும் சன்ைலும் கூை சுவரின் தவற்றிைவம. அதுவவ ெமக்குப் பயன்பாடு. சுவர்களுக்கு 

இலைவய உள்ை தவற்றிைவம அலறயாகப் பயன்படுகிறது. 

4. ‘ஆரக்கால்’ எனத் ததாடங்கும் கவிகத மூலம் கவிஞ் லா தவாட்சு உணர்த்தும் கருத்தும் யாது? 

தபாருள்கலைப் பயன்படுத்தும் வபாது பயன்பாடு இரண்டு விெங்களில் அலமகின்றது. ஒரு பக்கம், 

தபாருைாைது கண்ைால் காைப்படும் உருவாமாகப் பயன்படுகிறது. இன்தைாரு பக்கம் தபாருளில் 

அலமந்ெ உருவம் இல்ைாெ ென்லமயால் பயன்படுகிறது எைக் கவிஞர் ைா வவாட்சு கூறுகிறார். 

இலக்கணக் குறிப்பு 

இலைகின்றை, பயன்படுகின்றை - பைவின்பால் விலைமுற்றுகள் 
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கிலைக்கிறது    - ஒன்றன்பால் விலைமுற்று 

பாண்ைம் பாண்ைமாக   - அடுக்குத் தொைர் 

தவற்று தவளி    - பண்புத் தொலக 

வாயிலும் சன்ைலும்   - எண்ணும்லம 

களிமண்    - இருதபயதராட்டுப் பண்புத்தொலக 

உறுப்பிலக்கணம் 

இலைகின்றை : இலை + கின்று + அன் + அ 

இலை – பகுதி; கின்று – நிகழ்காை இலைநிலை; 

அன் – சாரிலய; அ – பைவின்பால் விலைமுற்று விகுதி 

கிலைக்கிறது  :  கிலை + க் + கிறு + அ + து 

கிலை – பகுதி; க் – சந்தி; கிறு – நிகழ்காை இலைநிலை;  

அ – சாரிலய; து – ஒன்றன்பால் விலைமுற்று விகுதி 

யதசாதர காவியம் 

1. யவசாெர காவியம் ……………………… காப்பியங்களுள் ஒன்று 

அ) அறதெறி ஆ) ஐஞ்சிறு  இ) ஐம்தபரும்  ஈ) நீதி 

2. ஆக்க வவண்டுவது …………………… 

அ) அறம்   ஆ) தபாருள்  இ) இன்பம்  ஈ) புகழ் 

3. வபாக்க வவண்டுவது ………………. எை யவசாெர காவியம் கூறுகிறது 

அ) காமம்  ஆ) தசல்வம்  இ) மயக்கம்  ஈ) தவகுளி 

4. வொக்குவது ஏதெனில் …………………….. வொக்குக 

அ) அறம்  ஆ) தவகுளி  இ) ஞானம்  ஈ) விரெம் 

5. ொம் காக்க வவண்டியது ………………………. 

அ) அரசு  ஆ) பலை  இ) பணிவு  ஈ) விரதம் 
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1. யதசாதர காவியம் கூறும் நீதிககைக் கூறுக. 

ொம் ஒரு தசயலைச் தசய்வதென்றால் அச்தசயல் பயன் ெரத் ெக்க அறச்தசயைாக இருத்ெல் 

வவண்டும்.: ெம்மிைம் உள்ை தீய பண்புகலை நீக்கிை வவண்டுமாயின் முெலில் சிைத்லெ நீக்க 

வவண்டும்: ஆராய வவண்டுதமைால் தமய்யறிவு நூல்கலை ஆராய வவண்டும்: இலைவிைாது வபாற்றிக் 

காக்க வவண்டுமாைால் ொம் தகாண்ை தகாள்லகயிலைக் காக்க வவண்டும். 

இலக்கணக் குறிப்பு 

ஆக்குக, வபாக்குக, வொக்குக, காக்க - வியங்வகாள் விலைமுற்றுகள் 

உறுப்பிலக்கணம்: 

ஆக்குக  : ஆக்கு + க 

ஆக்கு – பகுதி; க – வியங்வகாள் விலைமுற்று விகுதி 

வபாக்குக   :  வபாக்கு + க 

வபாக்கு – பகுதி; க – வியங்வகாள் விலைமுற்று விகுதி 

வொக்குக   :  வொக்கு + க 

வொக்கு – பகுதி; க – வியங்வகாள் விலைமுற்று விகுதி 

காக்க  :  கா + க் + க 

ஆக்கு – பகுதி; க் – சந்தி; க – வியங்வகாள் விலைமுற்று விகுதி 

யாப்பிலக்கணம் 

1. அகசயாவது யாது? அது எத்தகன வகக? 

எழுத்துகைால் ஆைது ‘அலச’ எைப்படும். ஓதரழுத்தொ, இரண்தைழுத்வொ நிற்பது அலச எைப்படும். 

இது வெரலச, நிலரயலச எை இரு வலகப்படும். 

2. தநரகசயாவது யாது? எடுத்துக்காட்டுத் தருக. 

வெரலச 

ெனிக்குறில் ப 

ெனிக்குறில் ஒற்று பல் 

ெனிதெடில் பா 

ெனிதெடில்,ஒற்று பால் 
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3. நிகரயாவது யாது ? 

நிலரயலச 

இருகுறில் அணி 

இருகுறில் ஒற்று அணில் 

குறில், தெடில் விழா 

குறில், தெடில் ஒற்று விழார் 

4. சீர் ஆவது யாது? அது எத்தகன? அகவயாகவ? 

ஒன்று அல்ைது ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ை அலசகளின் வசர்க்லக சீர் ஆகும். இருவவ பாைலில் ஓலசக்கு 

அடிப்பலையாய் அலமயும். ஓரலசச்சீர், ஈரிலசச்சீர், மூவிலசச்சீர், ொைலசச்சீர் எைச் சீர்கள் ொன்கு 

வலகப்படும்.  

5. தநர்பு, நிகரபு அகசகள் எனப்படுபகவ யாகவ? 

வெர் என்பவொடு ‘பு’ என்னும் எழுத்து இலைந்து முடிவது உண்டு. அெலை வெர்பு என்னும் அலசயாகக் 

தகாள்வர். நிலர  என்னும் அலசவயாடு ‘பு’ என்னும் எழுத்து இலைந்து முடியும் அலசகள் நிலரபு என்று 

கூறப்படும். இலவ தவண்பாவின் இறுதியாய் மட்டுவம அலசயாகக் தகாள்ைப்படும். 

6. தவண்பாவின் ஈற்று அகசச் சீர்க்கு உரிய வாய்பாடுகள் யாகவ? 

அலச வாய்பாடு 

வெர் ொள் 

நிலர மைர் 

வெர்பு காசு 

 நிலரபு பிறப்பு 

7. ஈரிகசச் சீர்க்கு உரிய வாய்பாடுகள் யாகவ? 

அலச வாய்பாடு 

வெர் வெர் வெமா 

நிலர வெர் புளிமா 

வெர் நிலர கூவிைம் 

நிலர நிலர கருவிைம் 

8. மூவகசச் சீர்க்கு உரிய வாய்பாடுககைக் கூறுக. 

காய்ச்சீர் 

அலச வாய்பாடு 

வெர் வெர் வெர் வெமாங்காய் 

நிலர வெர் வெர் புளிமாங்காய் 
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நிலர நிலர வெர் கருவிைங்காய் 

வெர் நிலர வெர் கூவிைங்காய் 

 

கனிச்சீர் 

அலச வாய்பாடு 

வெர் வெர் நிலர வெமாங்கனி 

நிலர வெர் நிலர புளிமாங்கனி 

நிலர நிலர நிலர கருவிைங்கனி 

வெர் நிலர நிலர கூவிைங்கனி 

9. தவண்பாவில் வரும் சீர்கள் யாகவ? 

தவண்பாவில் இயற்சீரும் மட்டுவம வரும். பிற சீர்கள் வாரா. 

10. அடியாவது யாது? அஃது எத்தகன வகக? அகவ யாகவ? 

இரண்டும் இரண்டிற்கு வமற்பட்ை சீர்கள் தொைர்ந்து வருவது ‘அடி’ எைப்படும். அலவ ஐந்து வலகப்படும். 

இரண்டு சீர்கலைக் தகாண்ைது குறைடி: மூன்று சீர்கலைக் தகாண்ைது சிந்தி: ொன்கு சீர்கலைக் 

தகாண்ைது அைவடி: ஐந்து சீர்கலைக் தகாண்ைது அைவடி: ஆறு சீர்கலைக் தகாண்ைது தெடிைடி: ஆறு 

சீர் அல்ைது அெற்கு வமற்பட்ை சீர்கலைக் தகாண்ைது கழிதெடிைடி. 

11. ததாகட எனப்படுவது யாது? அஃது எத்தகன வகக? அகவ யாகவ? 

தொலை-தொட்ைல். பாைலின் அடிகளிவைா, சீர்களிவைா எழுத்துகள் ஒன்றிவரத் தொடுப்பது ‘தொலை’ 

ஆகும். தொலை என்னும் தசய்யுள் உறுப்பு, பாைலில் உள்ை அடிகள்வொறும் அல்ைது சீர்கள்வொறும் ஒரு 

குறிப்பிட்ை வலகயிைாை ஓலச தபாருத்தி வருமாறு அலமக்கிறது. 

வமாலை, எதுலக, இலயபு, அகதபலை, முரண், இரட்லை, அந்ொதி, தசந்தொலை என்று எட்டு 

வலககைாகத் தொலை அலமகிறது. 

12. தமாகனத் ததாகடகய விைக்குக. 

வமாலைத் தொலை: ஒரு பாைலில் அடிகவைா, சீர்களிவைா முெதைழுத்து ஒன்றி அலமவது. 

(எ.கா)  ஒற்தறாற்றித் ெந்ெ தபாருலையும் மற்றுவமார்  

           ஒற்றிைால் ஒற்றிக் தகாைல். 

13. எதுககயாவது யாது? விைக்குக. 

எதுககத் ததாகட: அடிகளிவைா, சீர்களிவைா முெல் முெல் எழுத்து அைதவாத்து நிற்க இரண்ைாம் 

எழுத்து ஒன்றி அலமவது. 
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(எ.கா) திறைல்ை ெற்பிறர் தசய்யினும் வொதொந்து 

         அறைல்ை தசய்யாலம ென்று. 

14. இகயயுத் ததாகடகய விைக்குக. 

இகயயுத் ததாகட: அடிகள்வொறும் இறுதி எழுத்வொ, அலசவயா, சீவரா, அடிவயா ஒன்றியலமவது. 

(எ.கா) வாைரங்கள் கனிதகாடுத்து மந்திதயாடு தகாஞ்சும் 

          மந்திசிந்தி கனிகளுக்கு வான்கவிகள் தகஞ்சும். 

1. கீழ்க்கானும் திருக்குறகை அலகிட்டு அதன் வாய்பாடுககை காண்க 

கற்றெைா ைாய பயதைன்தகால் வாைறிவன் 

ெற்றாள் தொழா அதரனின் 

வரிகச சீர் அகச வாய்பாடு 

1 கற்/றெ/ைா வெர் நிலர வெர் கூவிைங்காய் 

2 ைா/ய வெர் வெர் வெமா 
3 பய/தைன்/தகால் நிலர வெர் வெர் புளிமாங்காய் 

4 வா/ைறி/வன் வெர் நிலர வெர் கூவிைங்காய் 

5 ெற்/றாள் வெர் வெர் வெமா 
6 தொழா/அ நிலர வெர் புளிமா 
7 தரனின் நிலர மைர் 

2. பாடல்களில் பயின்வரும் ததாகட நயங்ககை எடுத்து எழுதுக 

தகாண்ைல் வகாபுரம் அண்லையில் கூடும் 
தகாடிகள் வாைம் படிெர மூடும் 
கண்ை வபரண்ைம் ெண்ைலை ொடும் 

கைக முன்றில் அைம் விலையாடும் 
விண்ை பூமது வண்ைலிட்டு ஓடும் 
தவயில் தவய்வயான் தபான்தையில் வழி வெடும் 

அண்ைர் ொயகர் தசண்ைைங் காரர் 
அழகர் முக்கூைல் ஊர் எங்கள் ஊவர 

தமாகன 

தகாண்ைல் – தகாடிகள், கண் – கைக, விண்ை – தவயில், அண்ைர் – அழகர் 

எதுகக 

தகாண்ைல் – கண்ை, விண்ை – அண்ைர் 

இகயபு 

கூடும் – மூடும், ொடும் – ஆடும், ஓடும் – வெடும் 
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1. கீழ்க்காணும் தபயர்ககை தநர் – நிகர அகசகைாகப் பிரித்துப் பார்க்க 

வவ/ைா/யுென்  - வெர் வெர் நிலர 

சாந்/ொ  - வெர் வெர் 

கார்த்/திவக/யன் - வெர் நிலர வெர் 

உஷா   - நிலர 

ஸ்ரீ/நிதி  - வெர் நிலர 

2. மூவககச் சீரில் அகமந்த தபயர்கள் நான்ககக் குறிப்பிடுக 

மீ/ைாம்/பிலக   ஆ/ைந்/தி 

யூ/சுப்/கான்   மில்/ைர்/ஜான் 

3. தம்தபாருள் என்பதம் மக்கள் அவர்தபாருள் 

தம்தம் விகனயான் வரும் 

இக்குறட்பாவில் பயின்றுவரும் தமாகன, எதுகக ஆகியவற்கற கண்டறிக 

வமாலை : தம்தபாருள், தம் ெம் 

எதுலக : ெம்தபாருள், ெம் ெம் 

4. தகையின் வககககை எழுதுக 

பாைலில், நின்ற சீரின் ஈற்றலசயும், அெலையடுத்து வரும் சீரின்முெல் அலசயும் தபாருந்துெல் ‘ெலை’ 

எைப்படும். இது ஒன்றியும் ஒன்றாமரும் வரும். அது ஏழு வலகப்படும். 

1. வெதரான்றாசிரியத்ெலை - மா முன் வெர் 

2. நிலரதயான்றாசிரியத்ெலை - விைம் முன் நிலர 

3. இயற்சீர் தவண்ைலை  - மா முன் நிலர, விைம் முன் வெர் 

4. தவண்சீர் தவண்ைலை  - காய் முன் வெர் 

5. கலித்ெலை   - காய் முன் நிலர 

6. ஒன்றிய வஞ்சித்ெலை  - கனி முன் நிலர 

7. ஒன்றா வஞ்சித்ெைை  - கனி முன் வெர் 
 

1. சரியான விகடகயத் ததர்ந்ததடுக்க 

கூற்று  : தபரியார் உயிர் எழுத்துகளில் ‘ஐ’ என்பெலை ‘அய்’ எைவும் ‘ஔ’ 

என்பெலை ‘அவ்’ 

எைவும் சீரலமத்ொர். 

காரைம்  : சிை எழுத்துகலைக் குலறப்பென் வாயிைாகத் ெமிழ் எழுத்துகளின் 

எண்ணிக்லகலயக் குலறக்கைாம் என்று எண்ணிைார். 

அ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு  ஆ) கூற்று, காரைம் இரண்டும் சரி 

இ) கூற்று, காரைம் இரண்டும் ெவறு  ஈ) கூற்று ெவறு, காரைம் சரி 

2. காைத்திைால் தசய்ெ ென்றி சிறிதெனினும்  

ஞாைத்தின் மாைப் தபரிது – இக்குறளின் ஈற்றுச் சீரின் வாய்பாடு யாது? 

அ) ொள்  ஆ) மைர்  இ) காசு  ஈ) பிறப்பு 
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3. முண்டி வமாதும் துணிவவ இன்பம் – இவ்வடியில் இன்பமாக உருவகிக்கப்படுவது 

அ) மகிழ்ச்சி  ஆ) வியப்பு  இ) துணிவு  ஈ) மருட்சி 

4. விலைக்வகற்ற விைாலவத் வெர்க 

பாலையின் தபற்றிைவம ெமக்குப் பயன்படுகிறது. 

அ) பாகனயின் எப்பகுதி நமக்குப் பயன்படுகிறது? 

ஆ) பாலை எப்படி ெமக்குப் பயன்படுகிறது? 

இ) பாலை எெைால் ெமக்குப் பயன்படுகிறது? 

ஈ) பாலை எங்கு ெமக்குப் பயன்படுகிறது? 

5. ஞாைம் என்பென் தபாருள் யாது? 

அ) ொைம்  ஆ) தெளிவு  இ) சிைம்  ஈ) அறிவு 

 

சிறுவினாக்கள் 

1. பகுத்தறிவு என்றால் என்னா? 

எச்தசயலையும் அறிவியல் கண்வைாட்ைத்துைன் அணுகி ஏன்? எெற்கு? எப்படி? என்ற விகாக்கலை 

எழுப்பி, அறிவின் வழிவய முடிதவடுப்பவெ பகுத்ெறிவாகும். 

2. தாதவா ததஜி ‘இன்தனாரு பக்கம்’ என்று எதகனக் குறிக்கிறது? 

தபாருள்கலைப் பயன்படுத்தும் வபாது பயன்பாடு இரண்டு விெங்களில் அலமகின்றது. ஒரு பக்கம், 

தபாருைாைது கண்ைால் காைப்படும் உருவமாகப் பயன்படுகிறது. இன்தைாரு பக்கம் தபாருனில் 

அலமந்ெ உருவம் இல்ைாெ ென்லம பயன்படுகிறது எைக் கவிஞர் ைா வவாட்சு கூறிைார். முன்வைார்கள் 

தசய்கார்கள் என்பெர்க்காகவவ ஒரு தசயலை அப்படிவய பின்பற்றி ெைக்கக்கூைாது. 

3. கமுகு மரம் எதகனத் ததடியது? 

கருகு மரம், ொன் வொன்றிய இைத்தில் இருந்ெ தபருமரத்தின் நிழல் என்னும் இருலைத் துலைத்து 

நின்றது. தபருமரத்தின் நிழலை தவறுத்ெது. உச்சிக்கிலைலய வமவை உயர்த்தியது. விண்ணிலிருந்து 

வரும் கதிரவன் ஒளியாகிய உயிர்ப்லபத் வெடியது. 

4. யதசாதர காவியத்தின் பாட்டுத் தகலவன் யார்? 

யவசாெர காவியத்தின் பாட்டுத் ெலைவன் யவசாெரன் என்ற அவந்தி ொட்டு மன்ைன். 

5. அகச எத்தகன வககப்படும்? அகவ யாகவ? 

எழுத்துகைால் ஆைது ‘அலச’ எைப்படும் ஓதரழுத்வொ, இரண்தைழுத்வொ நிற்பது அலச ஆகும். இது 

வெரலச, நிலரயலச எை இருவலகப்படும். 

6.  சிக்கனம் குறித்து தபரியாரின் கருத்துக்ககை இன்கறய நகடமுகறதயாடு ததாடர்புபடுத்தி 

எழுதுக. 

சிக்கம் என்னும் அருங்குைத்லெப் தபரியார் தபரிதும் வலியுறுத்திைார். அெற்வகற்பத் ொமும் வாழ்ந்து 

காட்டிைார்: தபாருைாொரத் ென்னிலறவு அலையாெ நிலையில் அலைவரும் சிக்கைத்லெக் 

கலைப்பிடிபப்பது கட்ைாயம் என்றார். விழாக்களும் சைங்குகளும் மூைப்பழக்கம் வைர்வவொடு, 

வீண்தசைவும் ஏற்படுவொல் வெலவயற்ற சைங்குகலையும் விழாக்கலையும் ெவிர்க்க வவண்டும் 

என்றார். 
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இன்லறய ெலைமுலறயில் சிக்கைம் என்பது பைராலும் கலைப்பிடிக்கப்பைவில்லை. வகாவில் 

விழாக்களும் திருமை நிகழ்வுகளும் ஆைம்பரவம வமவைாங்கி நிற்பலெப் பார்க்கிவறாம். 

7. நாம் ககடபிடிக்க தவண்டிய வாழ்க்கக தநறிகைாக யதசாதர காவியம் குறிப்பிடுவன யாகவ? 

ொம் ஒரு தசயலைச் தசய்வெதென்றால் அச்தசயல் பயன் ெரத் ெக்க அறச்தசயைாக இருந்ெல் 

வவண்டும். ெம்மிைம் உள்ை தீய பண்புகலை நீக்கிை வவண்டுதமயின் முெலில் சிைத்லெ நீக்க வவண்டும் 

ஆராய வவண்டுதமைால் தமய்யறிவு நூல்கலை ஆராய வவண்டும். இலைவிைாது வபாற்றிக் காக்க 

வவண்டுதமைால் ொம் தகாண்ை தகாள்லையிலைகை காக்க வவண்டும். 

8. பிறதமாழி இலக்கியங்ககைத் தழுவி எழுதப்பட்ட தமிழ் இலக்கியங்ககைக் குறிப்பிடுக. 

பிறதமாழி இைக்கிய்கலைத் ெழுவி எழுெப்பட்ை ெமிழ் இைக்கியம் சீைகசிந்ொமணி, தபருங்கலெ, 

சூைாமணி, கம்பராமாயைம், வில்லிபாரெம், கந்ெபுராைம். 

9. யாதசாதர காவியம் தவளிப்படுத்தும் வாழ்க்கக தநறிககைத் திருக்குறளுடன் ஒப்பிட்டு எழுதுக. 

ஆக்குவது ஏது எனில் அறத்கத ஆக்குக : தசய்ய வவண்டிய தசயல் எது என்றால் அறவமயாகும் 

என்பது கருத்து. திருக்குறளில் அறன் வலிறுத்தும் என்னும் அதிகாரத்லெ இது நிலைவுப்படுத்துகிறது. 

‘அறத்தின் ஊங்கு ஆக்கமும் இல்லை’ என்பது குறள். விைவவண்டியது தவகுளிலயவய என்கிறது 

யவசாெர காவியம் ‘மறத்ெல் தவகுளிலய யார்மட்டும்’ என்று தவகுைாலம என்னும் அதிகாரத்தில் 

வள்ளுவர் குறிப்பிட்டுகிறார். 

ஆராய வவண்டுதமைால் அமய்யறிவு நூல்கலை ஆராய வவண்டும் என்கிறது யவசாெர காவியம். ‘கற்று 

ஈண்டு தமய்ப்தபாருை“ கண்ைார் ெலைப்படுவர் மற்று ஈண்டு வாரா தெறி’. தமய்யுைர்ெல் 

அதிகாரத்தில் உள்ை குறள் இது. 

ொன் தகாண்ை தகாள்லகலய விைாமல் காக்க வவண்டும் என்கிறது யவசாெர காவியம். கூற்றும் 

குதித்ெலும் லககூடும் வொற்றலின் ஆற்றல் ெலைப்பட்ைவர்க்கு என்பது குறள். தகாள்லக விைாமல் 

காப்பொல் உண்ைாகும் பயலை வள்ளுவர் உைர்த்துகிறார்.  
 

தசாற்தறாடர்ககை அகடப்புக் குறிக்குள் உள்ைவாறு மாற்றுக 

1. மறுொள் வீட்டுக்கு வருவொக முரளி கூறிைார். 

(வெர் கூற்றாக மாற்றுக) 
விகட : “ொன் ொலை வீட்டிற்கு வருவவன்” என்று முரளி கூறிைார். 

2. “தென்ைாட்டுப் தபர்ைாட்ஷா என்று அறிஞர் அண்ைாலவப் புகழ்கிவறாம்” என்று ஆசிரியர் கூறிைார். 

(அயற் கூற்றாக மாற்றுக) 
விகட: தென்ைாட்டுப் தபர்ைாட்ஷா என்று அறிஞர் அண்ைாலவத் ொங்கள் புகழ்வொக ஆசிரியர் 

கூறிைார். 

3. மார்னிங் ொஷ்ைாவுக்கு இரண்டு வொலசகள் வ ாட்ைலில் சாப்பிட்ைான். 

(பிறதமாழிச் தசாற்கலைத் ெமிழாக்குக) 
விகட: காலைச் சிற்றுண்டிக்கு இரண்டு வொலசகள் உைவு விடுதியில் சாப்பிட்ைான். 

4. அைறும் மயிலும் கூவும் ஆந்லெயும் வசவலும் வபான்ற இயற்லகயின் அழகாை ஓலிகலை ொம் 

வெசிக்கவவண்டும் 
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(ஒலிமரபுப் பிலழகலைத் திருத்துக) 
விகட: அகவும் மயிலும் அைறும் ஆந்லெயும் கூவும் வசவலும் வபான்ற இயற்லகயின் அழகாை 

ஒலிகலை ொம் வெசிக்க வவண்டும். 

5. வகாழிக்குட்டிகலைப் பிடிக்கப் பூலைக்குஞ்சுகள் ஓடிை 

(தபயர் மரபுப் பிலழகலைத் திருத்துக) 
விகட: வகாழிக் குஞ்சுகலைப் பிடிக்கப் பூலைக் குட்டிகள் ஓடிை. 

 

நயம் பாராட்டல் 

திங்கள்முடி சூடுமலை 

                   தென்றல்விலை யாடுமலை 

ெங்குமுகில் சூழுமலை 

                 ெமிழ்முனிவன் வாழுமலை 

அங்கயற்கண் அம்லமதிரு 

             அருள்சுரந்து தபாழிவதெைப்  
தபாங்கருவி தூங்குமலை 

             தபாதியமலை என்மலைவய 

- குமரகுருபரர் 

முன்னுகர:  

பதிவைழாம் நூற்றாண்டில் வொன்றிய ெமிழ்க் கவிஞர்கள் வரிலசயில் முெலிைம் தபறுபவர் 

குமரகுருபரர். கந்ெர்கலி தவண்பா, மீைாட்சியம்லம பிள்லைத்ெமிழ், மதுலரக்கைம்பகம், நீதிதெறி 

விைக்கம், சகைகைாவல்லி மாலை, மீைாட்சி அம்லம குறம் என்னும் இலவ முெைாை நூல்கலை அவர் 

அருளியுள்ைார். 

அவற்றுள் மீைாட்சி அம்லம குறம் என்னும் நூலில் உள்ை பாைல் இங்குத் ெரப்பட்டுள்ைது. இதில் 

அலமந்ெ ெயங்கலை இக்கட்டுலரயில் காண்வபாம். 

கருத்து: 

தபாதிய மலையாைது சந்திரலை உச்சியில் சூடும் மலை; தென்றல் விலையாடும் மலை; வமகம் சூழும் 

மலை; ெமிழ் முனிவர் அகத்தியர் வாழும் மலை; அங்கயற் கண்ைம்லமயின் திருவருள் சுரந்து தபாழிவது 

வபாை அருவி விழும் மலை. அது எைது மலை. (இவ்வாறு குறத்தி கூறுகிறாள்) 

தபாருள் நயம்:  

தபாதிய மலையின் உயரத்லெ எப்படிச் தசால்வது? வாைைாவிய மலை என்வபாம். சந்திரலை 

உச்சியில் சூடிய மலை எைக் கவிஞர் கூறுகிறார். சந்திர மண்டிைத்ெைவுக்கு உயரமாை மலை எை உயர்வு 

ெவிற்சி அணி அலமயப்பாடுகிறார். 

தபாதிமலைத் தென்றல் புைவர்கைால் வபாற்றப்படுவது. வமகம் சூழ்ந்து விைங்கும் மலை அது. ெமிழ் 

முனிவராகிய அகத்தியர் வாழும் இைம் தபாதியமலை என்பது மரபு. அெலை இங்வக குறிக்கிறார். 

வபரருவி, ஐந்ெருவி முெைாை அருவிகைால் புகழ் தபற்றது தபாதியமலை. குற்றாைம் எைக் கூறப்படும் 

இைம் இதுவவ. 
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அருவி தபாழிவது எலெப் வபான்று விைங்குகிறது? அங்கயற்கண் அம்லமயின் அருள் தபாங்கி 

வழிவது வபால் விழுகின்றொம். தபாதிலக அருவியில் நீராடுவது உைலுக்கு இன்பம். அன்லை அருளில் 

குளிப்பது உயிருக்கு இன்பம். 

தமாகன நயம்:  

திங்கள் – தென்றல், ெங்கு – ெமிழ், அங்கயற்கண் – அருள், தபாங்கு – தபாதியமலை எை வமாலை 

ெயம் இப்பாைலில் அலமந்துள்ைது. 

எதுகக நயம்: 

திங்கள் – ெங்கு – அங்கயற்கண் – தபாங்கருவி எை எதுலக ெயம் சிறந்துள்ைது. 

முடிவுகர: 

இப்பாைல் இலசவயாடு பாைவும் அெற்கு ஏற்ப ஆைவும் தபாருத்ெமாைது. இலெப் வபான்ற இயற்லக 

வருைலைப் பாைல்கலைப் படித்து மகிழ்வவாம். 

தபாருத்தமான வாய்பாடுககை தகாடிடுக 

பகைவன் - காசு/கருவிைம்/கூவிைங்கனி 

மைர்ச்சி - கூவிைம்/புளிமா/கருவிைம் 

ொவவாவியம் - ததமாங்கனி/வெமா/பிறப்பு 

தவற்றிைம் - ொள்/கூவிைம்/புளிமா 

பூங்குட்டி - கருவிைங்கனி/மைர்/ததமாங்காய் 

தபாருள் கூறுக 

வயம்   –  தவற்றி;   ஓெம்   –  கைல்; 

தபாலிெல்  –  மிகுெல்;   துைக்கம்  –  தெளிவு; 

ெைலை   -  துன்பம் 

விகனத்ததாககககைப் தபாருத்தி எழுதுக 

(வைர்ெமிழ், விலைநிைம், குளிர்காற்று, விரிவாைம், உயர்மதில், நீள்வீதி, கலரவிைக்கு, மூடுபனி, 

வைர்பிலற, ெளிர்பூ) 

1. வைர்பிகற நிைவுைன் விரிவானம் அழகாகக் காட்சியளிக்கிறது. 

2. தளிர்பூங்தகாடிகளும் விகைநிலங்களும் மைத்லெக் தகாள்லையடிக்கின்றை. 

3. நீள்வீதிகள் அலைத்தும் மூடுபனியில் முழுகிக்கிைக்கின்றை. 

4. தமல்ை வீசும் குளிர் காற்றும் வைர் தமிழ் புகழ்பாடுகின்றது. 

5. தொலைவில் கைங்ககர விைக்கத்தின் ஒளி உயர்மதில் சுவலர ஒளிரச் தசய்கிறது. 

தபாருத்துக 

       விகட 

1. வெர் வெர் நிலர -  கருவிைங்காய் -  வெமாங்கனி 

2. நிலர நிலர வெர் -  கூவிைம் - கருவிைங்காய் 

3. வெர நிலர  - வெமாங்காய் - கூவிைம் 

4. நிலர நிலர  - வெமாங்கனி - கருவிைம் 

5. வெர் வெர் வெர் - கருவிைம் - வெமாங்காய்  
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3. விரிவாகும் ஆளுகம 

1. சரியான விகடகயத் ததர்வு தசய்க 

1. ‘யாவரும் வகளிர்’. வகளிர் என்னும் தசால்லின் தபாருள் ……………………………. என்பது 

அ) உறவினர் ஆ) வகளுங்கள் இ) பலகவர்  ஈ) மலைவாழ் பழங்குடியிைர் 

2. ‘ொன் மனிென்; மனிெலைச் சார்ந்ெ எதுவும் எைக்குப் புறமன்று’ – இெலைக் கூறியவர் 
…………………………. 
அ) வகார்ைன் ஆல்வபார்ட்  ஆ) வகார்ைன்  இ) தததறன்ஸ் ஈ) மார்க்ஸ் 

3. ‘திருக்குறளில் உள்ைலவ வபான்ற தசய்யுள்கலை உைக இைக்கியத்தில் காண்பது அரிது’ எைக் 

கூறியவர் ………………… 

அ) ஆல்பர்ட் சுகவட்சர்  ஆ) வகார்ைன்  இ) வீரமாமுனிவர் ஈ) ஜி.யு.வபாப் 

4. ென்லமலய ென்லமக்காகவவ தசய்ெ வள்ைல் ……………………. 

அ) அதியமான்  ஆ) ஆய்  இ) ஓரி   ஈ) ெள்ளி 

5. ‘ெம்ொடு எல்ைா மக்களுக்கும் ொய்ொடு’ எைக் கருதுெல் வவண்டும் எைக் கூறியவர் 

அ) வகார்ைன் ஆல்வபார்ட்  ஆ) தசனக்கா  இ) தெதறன்ஸ் ஈ) மார்க்ஸ் 

6. ஜி.யு.வபாப் திருவள்ளுவலர ………………………. எைப் வபாற்றிைார். 

அ) அறச்சான்வறார்   ஆ) உலகப் புலவர்   

இ) தெய்வக் கவிஞர்  ஈ) தபரும்புைவர் 

2. சிறுவினாக்கள் 

1. அக்காலத்திதலதய ஒரு நாட்டவர் பிற நாட்டவதராடு உறவு பாராட்ட விரும்பியுள்ைனர் என்பகதத் 

தனிநாயக அடிகள் எங்ஙனம் விைக்கியுள்ைார்? 

கணியின் பூங்குன்றைரின் “யாதும் ஊவர யாவரும் வகளிர்” என்னும் தகாள்லக எல்ைா 

நூற்றாண்டுகளுக்கும் தபாருத்ெமாக உள்ைது. 

யாொனும் ொைாமல் ஊராமல் என்தைாருவன்  

சாந்துலையும் கல்ைாெ வாறு 

என்னும் திருக்குறள் முன்பு எப்வபாலெயும் விை ெம் காைத்திற்குப் தபாருத்ெமாை அறிவுலறயாக 

விைங்குகின்றை. ஒரு ொட்ைவர் பிற ொட்ைவர் பிற ொட்ைவவராடு உறவு பாராட்ை அக்காைத்திவைவய 

விரும்பியுள்ைைர். இந்ெ இரண்டு சான்றுகள் மூைம் ெனிொயக அடிகள் விைக்கியுள்ைார். 

2. இலத்தீன் புலவர் தததறன்ஸ் கூற்று யாது? 

‘ொன் மனிென்: மனிெலை சார்ந்ெ எதுவும் எைக்குப் புறமன்று’ என்பவெ இைத்தீன் புைவர் தெதறன்ஸ் 

கூற்று. 

3. ஆய் என்ற வள்ைலுக்கு அகமந்த தபருகம யாது? 

கலைதயழு வள்ைல்களுல் ஒருவராக ஆய் என்பவலரப் வபாற்றுவெற்குக் காரைம் அவர் ென்லைலய 

ென்லமக்காகவவ தசய்ெதுொன். பிறர் வபாற்றுவா்கள் என்வறா வவறு ெைன்கலைப் தபறைாம் என்வறா 

அவர் ென்லமலயகலைச் தசய்யவில்லை. 

இம்லமச் தசய்ென் மறுலமக்கு ஆதமனும்  

           அறவிலை வணிகன் ஆய் அைன் 
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எைப் புறொனூறு, ஆய் என்ற வள்ைலுக்கு அலமந்ெ அபருலமக் கூறுகிறது. 

4. தமிழ் இலக்கியயம் காட்டும் பண்பாட்டுச்சிறப்கப எழுதுக. 

பிறர்க்காக வாழும் மக்கள் இவ்வுைகில் இல்லைதயன்றால், ெம் வாழ்வது அரிது. பிறர்க்காக வாழ்வவெ 

உயர்ந்ெ பண்பும் பண்பாடும் ஆகும். “உண்ைாைம்ம இவ்வுைகம்” என்ற புறப்பாட்டு இந்ெப் பண்லபப் 

அழபாப எடுத்துக் காட்டுகிறது. 

பண்புலைலம என்னும் அலதிகாரத்திற்கு உலர கண்ை பரிப்தபாருள் பின்வறுமாறு கூறியுள்ைார்: 

“பண்புலைலமயாவது யாவர்மாட்டும் அன்பிைராய்க் கைந்து ஒழுகுெலும், அவரவர் வருத்ெத்திற்குப் 

பரிெலும் பகுத்து உண்ைலும் பழிொைலும் முெைாை ெற்குைங்கள் பைவும் உலைலம” 

5. விரிவாகும் ஆளுகமகய அகடய வள்ளுவர் கூறும் அறிவுகரகள் யாகவ? 

விரிவாகும் ஆளுலமலய அலைய ‘உள்ைற்க உள்ைம் சிறுகுவ ’, ‘ உள்ளுவது எல்ைாம் உயர்வுள்ைல்’ 

என்னும் இரண்டு அறிவுலரகலை வள்ளுவர் கூறியுள்ைார். 

6. பிறர் மீதான அன்பு பாராட்டகலப் பரப்பியதில் பாவர், புலவர் பங்கு குறித்து எழுதுக?   

ெமிழ் இைக்கியத்லெ ஆராயும்வபாது, பிறர் ெைக்தகாள்லகலயயும் பிறர் மீொை அன்பு பாராட்ைலையும் 

முென்முெலில் பரப்புவெற்குக் காரஅமாய் இருந்ெவர்கள் ெமிழ்ொட்டுப் பாைரும் புைவருவம ஆவர். 

பாைர்க்கும் தசாந்ெ ஊரும் ொடும் உண்டு. ஆயினும் அவர்கள் ெமிழ் வழங்கும் அைதம்கும் தசன்று 

அரசர்கலையும் வள்ைல்கலையும் மக்கலையும் வாழ்த்தி வந்ெொல் ‘ெமிழகம்’ என்ற ஒற்றுலம உைர்வு 

உண்ைாைது. அம்தமாழிபரவிய நிைம் அலைத்லெயும் ‘ெமிழகம்’ என்றும் ‘ெமிழ்ொடு’ என்றும் வழ்த்திைர். 

பிறொடுகலைக் குறிப்பிடும்வபாது வவற்று ொடு, பிறொடு என்று குறிக்காது தமாழிமாறும் ொடு-

தமாழிதபயர் வெசம்-என்வற வலரயறுத்துக் கூறியுள்ைைர். 

7. அகத்திகண இலக்கியம் காட்டும் பரந்த மனப்பான்கமகய விைக்குக. 

அகத்திலை இைக்கியம் பல்வவறு வழிகளில் பரந்ெ மைப்பான்லமலயயும் விரிவாை ஆளுலமயும் 

வைர்த்ெது. ஐவலக நிைங்களின் தபரும்தபாழுது, சிறுதபாழுது,கருப்தபாருள் ஆகியவற்லறப் 

புைவரும் பாைரும் இைக்கியம் பயில்வவாரும் ெவறாது கற்று வந்ெைர். தொல்காப்பியர் நிைத்லெப் 

பிரித்ெமுலற உைகின் பிரிவாகவவ அலமந்ெது. 

கைதவாழுக்கத்திலும் தற்தபாழுக்கத்திலும் பிற உயிதரான்லறக் காெலிப்பொலும் குழந்லெகலைப் 

வபணுவொலும் பரந்ெ மைப்பான்லம ஆளுலமயும் விரிவலைய வாய்ப்பிருந்ெது. புைவர்கள் ெம் 

தசய்யுல்களில் ெலைவன், ெலைவி, வொழி, தசவிலித்ொய் ஆகிவயாலரக் கற்பலை தசய்து பாடுவொல் 

பிறர் பற்றி அறியும் பண்லப எளிொக உைர்த்ெ முடிந்ெது. 

8. கங்ககயும் இமயமும் புறநானூற்றில் இடம் தபற்றுள்ை தன்கமகய விைக்குக. 

வை இந்தியாவுைன் தொைர்புகள் வைர வைரக் கங்லகயும் இமயமும் அடிக்கடி தொலகநூல்களில் 

எடுத்ொைப்பட்ைை. இமயமலை, நிலைத்ெ உறுதிக்கு வமற்வகாைாகக் காட்ைப்படுகின்றை. 

இமயத்துக் 
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தகடு உயர்ந்தன்ன தம் இகச நட்டுத் 

தீது இல் யாக்ககதயாடு மாய்தல் 

தவத்தகலதய                      (புறம் 214) 

புைவர்கள் குமரி ஆறு, காவிரி ஆறு வபான்ற மைல் நிலறந்ெ இைங்கலை நீண்ை வாழ்க்லகக்கும் 

பன்லமக்கும் உவலமயாகக் கூறுகிறார்கள். அத்துைன் கங்லகலயயும் இமயத்தில் தபய்யும் மலழலயயும் 

உவலமயாகச் வசர்த்துக் தகாள்கிறார்கள். 

“இமயத்து ஈண்டி இன்குரல் பயிற்றிக் 

தகாண்டல் மாமகழ தபாழிந்த 

நுண்பல் குளியினும் வாழிதய பலதவ”                (புறம் 24) 

சிை புைவர்கள் இமயத்லெயும் கங்லகலயயும் ெமிழ்ொட்டு மலைகளுைனும் ஆறுகளுைனும் வசர்த்வெ 

பாடுகின்றைர். 
 

அக்ககற 

1. சரியான விகடகயத் ததர்வு தசய்க 

1. லசக்கிளில் வந்ெ கூலையில் இருந்ெ தபாருள் ……………………….. 

அ) ஆப்பிள்  ஆ) கத்திரிக்காய்  இ) தக்காளி  ஈ) மாங்காய் 

2. பழங்கலைவிைவும் ெசுங்கிப் வபாைது ……………………. 

அ) லசக்கிள்    ஆ) பழம் தகாடுவந்ெவர் மைம் 

இ) தெருவில் இருந்ெ ொய்க்குட்டி  ஈ) அடுத்த மனிதர்கள் மீதான அக்ககற 

சிறுவினாக்கள் 

1. மனித தநயம் குகறந்து வருவகதக் கல்யாண்ஜி எங்ஙனம் காட்டுகிறார்? 

தெருவில் ஒருவர் லசக்கிளில் வந்து தகாண்டிருந்ொர். லசக்கிளில் ஒரு கூலை இருந்ெது. கூலை 

நிலறயெை ெக்காளிப் பழங்கள். திடீதரன்று கூலை சரிந்ெது ெக்காளிப் பழங்கள் ெலரயில் உருண்ைை:  

ெசுங்கிை. மக்கள் பைரும் அந்ெ இைத்லெக் கைந்து ெைந்து தசன்றைர்.யாரும் அெலைக் கண்டு 

தகாள்ைவில்லை. அவரவர்க்குத் ெலைக்கு வமவை வவலை. பழங்கலை விைவும் ெசுங்கிப் வபாைது 

அடுத்ெ மனிெர்கள் மீொை அக்கலற எை மனிெவெயம் குலறந்து வருவலெக் கல்யாண்ஜி காட்டுகிறார். 

இலக்கணக் குறிப்பு 

வந்ெ   - இறந்ெகாைப் தபயதரச்சம் 

சரிந்து   - இறந்ெகாை விலைதயச்சம் 

அலைவரும்  - முற்றும்லம 

உருண்ைது, வபாைது  - ஒன்றன்பால் விலைமுற்றுகள் 

உறுப்பிலக்கணம் 

வந்தி  : வா (வ) + த் (ந்) + த் + அ 

வா – பகுதி; ‘வ’ எைக் குறுகியது விகாரம்; 

த் – சந்தி; த் – ந் ஆைது விகாரம்; த் – இறந்ெகாை இலைநிலை; 

அ – தபயதரச்ச விகுதி 
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சரிந்து  : சரி + த் (ந்) + த் + உ 

சரி – பகுதி; த் – ந் ஆைது விகாரம்; 

த் – இறந்ெகாை இலைநிலை; உ – விலைதயச்ச விகுதி 

உருண்ைது  :  உருள் (ண்) + ட் + அ + து 

உருள் – பகுதி; ள் – ண் ஆைது விகாரம்; ட் – இறந்ெகாை இலைநிலை; 

அ – சாரிலய; து – ஒன்றன்பால் விலைமுற்று விகுதி 

வபாைது  :  வபா + இ(ன்) + அ + து 

வபா – பகுதி; இன் – இறந்ெகாை இலைநிலை; ‘இ’ – தகட்ைது 

அ – சாரிலய; து – ஒன்றன்பால் விலைமுற்று விகுதி 

குறுந்ததாகக 

1. சரியான விகடகயத் ததர்வு தசய்க 

1. குறுந்தொலக …………………………. நூல் தொகுதிலயச் வசர்ந்ெது. 

அ) எட்டுத்ததாகக  ஆ) காப்பியம்  இ) பத்துப்பாட்டு ஈ) பதிதைண் கீழ்க்கைக்கு 

2. குறுந்தொலகயில் கைவுள் வாழ்த்து நீங்கைாக உள்ை பாைல்களின் எண்ணிக்லக 

அ) 399  ஆ) 400  இ) 401  ஈ) 402 

சிறுவினாக்கள் 

1. தகலவன் விகரவில் வந்து தகலவிகயக் காண்பான் என்பகதத் ததாழி எவ்வாறு உணத்தினாள்?  

வொழி ெலைவியிைம், “ெலைவன் உன்னிைம் மிகுந்ெ விருப்பம் உலையவன். அவன் தபாருள் 

சம்பாதிப்பெற்காக உன்லைப் பிரிந்து  தசன்றுள்ைான். விலரவில் வந்து உன்லைக் காண்பான். 

ஏதைன்றால் அவன் பிரிந்து தசன்ற வழியில், தபண் யாலையின் பசிலயப் வபாக்கப், தபரிய லககலை 

உலைய ஆண் யாலை, தமல்லிய கிலைகலை உலைய ‘யா’ மரத்தின் பட்லைய உரித்துத் ென் அன்லப 

தவளிப்படுத்தும். அந்ெக் காட்சிலயத் ெலைவனும் காண்பான்: அக்காட்சி அவனுக்கு உன்லை 

நிலைவுபடுத்தும். எைவவ அவன் விலரந்து உன்லை ொடி வருவான். வருந்ொது தபாருத்திருப்பாய் 

என்று கூறிைாள்.   

இலக்கணக் குறிப்பு 

உலையர்   - குறிப்பு விலைமுற்று 

ெல்கலும் ெல்குவர்  - எச்ச உம்லம 

பிடிபசி   - ஆறாம் வவற்றுலமத் தொலக 

கலை இய   - தசால்லிலச அைதபலை 

தபருங்லக, தமன்சிலை - பண்புத் தொலககள் 

தபாளிக்கும்   - தசய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விலைமுற்று 

அன்பின்   - பைவின்பால் விலைமுற்று 

தசன்ற   - இறந்ெகாைப் தபயதரச்சம் 

உறுப்பிலக்கணம் 

உலையர்  : உலை + ய் + ஆர் 

உலை – பகுதி; ய் – உைம்படுதமய் சந்தி; 
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அர் – பைர்பால் விகுதி 

ெல்குவர்   : ெல்கு + வ் + அர் 

ெல்கு – பகுதி; வ் – எதிர் காை இலைநிலை; 

அர்  - பைர்பால் விலைமுற்று விகுதி 

தபாளிக்கும்  :  தபாளி + க் + கு + உம் 

தபாளி – பகுதி; க் – சந்தி; கு – சாரிலய; உம் – தசய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு 

விலைமுற்று விகுதி. விகுதி எதிர்காைம் காட்டியது. (காைம் காட்டும் விகுதி 

இச்தசால்லில் அலமந்திருப்பொல் ெனிவய இலைநிலை வெலவயில்லை. 

‘கு’ என்று 

சாரிலய அலமக்கப்பட்ைது) 

அணியிலக்கணம் 

1. உவகம அணிகய விைக்குக. 

ஒரு தபாருகுக்கு மற்தறாரு தபாருலை ஒப்பிட்டுக் கூறுவது உவலம ஆகும். ஒரு தசய்யுளில் உவலம 

ஒரு தொைராகவும்  தபாருள் (உவவமயம்) ஒரு தொைராகவும் அலமய அவற்லற இலைக்கும்  

தசால்ைாகிய உவம உருபு தவளிப்பலையாம் அலமந்திருப்பது உவலம அணிலயின் இைக்கைமாகும். 

(எ.கா)   இனிய உைவாக இன்னாத கூறல்  

            கனியிருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று 

விைக்கம் : அனிய உைவாக இன்ைாெ கூறல் – உவவமயம்  

             கனிஇருப்பக்காய்கவர்ெல் – உவலம 

          அற்று – உவம உருபு 

2. உருவக அணியாவது யாது? விைக்குக. 

உவலமயின் ென்லமலயப் தபாருள்வமல் ஏற்றிக்கூநுவது ‘உவுவகம்’ எைக் கூறப்படும். உவலம, 

உவவமயம் என்னும் ஒன்வற என்று வொன்றும்படி கூறுவது உருவக அணி ஆகும். 

(எ.கா)   இன்தசால் விலைநிைமா ஈவெை வித்ொக 
             வன்தசாற் கலைகட்டு வாய்லம எருவட்டி 
    அன்புநீர் பாய்ச்சி அறக்கதிர் ஈன்றவொர் 
        லபங்கூழ் சிறுகாலைச் தசய். 

இப்பாைலில், இன்தசால் – நிைமாகவும், வன்தசால் – கலையாகவும், வாய்லம – எருவாகவும், அன்பு – 

நீராகவும், அறம் – கதிராகவும் உருவாகப் படுத்ெப்பட்டுள்ைை. 

3. தசால் பின்வருநிகல அணிகய விைக்குக. 

முன் வந்ெ தசால்வை பின்னும் பைவிைத்தும் வந்து வவறு தபாருள் உைர்த்துவது தசால் பின்வருநிலை 

அணியாகும். 

(எ.கா)   துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் 
            துப்பாய தூஉம் மலழ. 

இக்குறளில் ‘துப்பு’ என்ற தசால் மீண்டும் மீண்டும் வந்து வவறு தபாருள்கைலைத் ெருகிறது. 
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துப்பார்க்கு – உண்பவர்க்கு: துப்பு – ெல்ை, ென்லம: துப்பு – உைவு என்று பல் தபாருள்களில் வருவலெக் 

காைைாம். 

4. தபாருள் பின்வருநிகல அணி என்றால் என்ன? விைக்குக. 

தபாருள் பின்வருநிகலயணி :  தெய்யுளில் முன் வந்ெ தபாருவை பின்ைர்ப் பை இைங்களிலும் 

வருவது தபாருள் வருநிலையணி ஆகும். 

   (எ.கா) அவிழ்ந்ெ வொன்றி யைர்ந்ெை காயா 
           தெகிழ்ந்ெை வெர்முலக முல்லை – மகிழ்ந்திெழ் 
    விண்ைை தகான்லற விரிந்ெ கருவிலை 

     தகாண்ைை காந்ெள் குலை. 

இச்தசய்யுளில் அவிழ்ந்ெை, அைர்ந்ெை, தெகிழ்ந்ெை, விண்ைை, விரிந்ெை, தகாண்ைை ஆகிய 

தசாற்கள் மைர்ந்ெை என்ற ஒரு தபாருலைவய ெந்ெது. 

5. தசாற்தபாருள் பின்வருநிகல அணி விைக்குக. 

முன்ைர் வந்ெ தசால்லும் தபாருளும் பின்ைர்ப் பை இைங்களிலும் வருவது தசாற்தபாருள் 

பின்வருநிலையணி ஆகும். 

(எ.கா)   எல்லா விைக்கும் விைக்கல்ல சான்தறார்க்குப் 

            தபாய்யா விைக்தக விைக்கு. 

இக்குறட்பாவில் ‘விைக்கு’ என்னும் தசால் ஒவர தபாருளில் பைமுலற வந்துள்ைொல் இது தசாற்தபாருள் 

பின்வருநிலையணி  ஆகும். 

6. தகடில் விழுச் தசல்வம் கல்வி ஒருவற்கு 

   மாடல்ல மற்கற யகவ – இக்குறளில் பயிலும் அணிகய விைக்குக. 

இக்குறளில் தபாருள் பின்வருநிலை அணி வந்துள்ைது. 

அணி இலக்கணம் : தசய்யுளில் முன்வந்ெ தபாருவை பின்ைர்ப் பை இைற்களிலும் வருவது. தபாருள் 

பின் வருநிலையணி ஆகும். 

விைக்கம் :  இக்குறட்பாவில் தசல்வம், மாடு ஆகிய இரு தசாற்களுவம தசல்வத்லெவய குறிக்கின்றை. 

7. வஞ்சிப்புகழ்ச்சி என்பது யாது ? விைக்குக. 

வஞ்சிப் புகழ்ச்சியணி என்பது புகழ்வது வபாைவவ பழிப்பது, பழிப்பது வபாைவவப் புகழ்வதும் ஆகும். 

  (எ.கா)    ததவ ரகனயர் கயவர் அவருந்தாம் 

               தமவகன தசய்ததாழுக லான். 

கயவர்கள் வெவர்ககுக்கு ஒப்பாைவர்கள் என்று புகழப்படுவது வபாைத் வொன்றிைாலும், கயவர்கள் 

இழிந்ெ தசயல்ல்கலை தசய்வர் என்னும் தபாருலைக் குறிப்பால் உைர்த்துகிறது. எைவவ, இது 

புகழ்வது வபாைப் பழிப்பது ஆகும். 

பாரி பாரி என்று பை ஏத்தி,  

ஒருவற் புகழ்வர், தசந்ொப் புைவர் 
   பாரி ஒருவனும் அல்ைன்: 

மாரியும் உண்டு, ஈண்டு உைகுபுரப் பதுவவ. 
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இப்பாடலின் தபாருள் : புைவர் பவைரும் பாரி ஒருவலைவய புகழ்கின்றைர். பாரி ஒருவன் மட்டுமா 

லகம்மாறு கருொமல் தகாடுக்கின்றான்? மலழயும்ொன் லகம்மாறு கருொமல் தகாடுத்து 

இவ்வுைகத்ெலத் காக்கிறது. 

இது பாரிலய இகழ்வது வபாரத் வொன்றிைாலும், பாரிக்கு நிகராகக் தகாடுப்பவரில்லை என்று 

புகழ்கிறது. 

8. கீழ்க்காணும் குறப்பாக்கில் அந்ெ அணி வலகலயக் கண்ைறிக 

அ) ஊழி தபயரினும் ொம்தபயரரர் சான்றாண்லமக்கு  

 ஆழி எைப்படு வார். 
இக்குறளில் அலமந்துள்ை அணி ஏகவெச உருவகம். இரண்டு தபாருள்கலை எடுத்துக் தகாண்டு 

அவற்றுள் ஒன்லற உருவகம் எசய்து மற்தறான்லற உருவகம் தசய்யாமல் விடுவது இந்ெ அணியின் 

இைக்கைம். 

சான்றாண்லமப் பண்பிலைக் கலர எை உருவகித்ெ ஆசிரியர் சான்வறாலரக் கைல் எை உருவகம் 

தசய்யாமல் விட்ைொல் இது ஏகததச உருவக அணி ஆகும். 

ஆ) பிறர்ொைத் ெக்கது ொன்ொைான் ஆயின் 

அறம்ொைத் ெக்கது உலைத்து 

இதில் ஆட்பகட நிகல அணி அலமந்துள்ைது என்பார் பாவாைர். 

இ) தீயலவ தீய பயத்ெைால் தீயலவ  

தீயினும் அஞ்சப் படும் 
இதில் அலமந்துள்ை அணி தசாற்தபாருள் பின்வருநிகல அணி. 

9. உவகம அணி அகமந்த பாடல் அடிககை எழுதுக 

அரம்வபாலும் கூரிலமய வசனும் மரம்வபால்வர் 
மக்கட்பண்பு இல்ைா ெவர். 

10. கீழ்க்காணும் புதுக்கவிகதயில் அகமந்த அணியிகன எழுதுக. 

விருட்சங்கள் 

மண்ைரசி மைக்காமவைவய 

பிடித்துக் தகாண்டிருக்கும் 
பச்லசக் குலைகள். 

மண்லை அரசியாகவும் மரங்கலைக் குலையாகவும் உருவகம் தசய்திருப்பொல் இதில் அலமந்ெ அணி 

உருவக அணி. 

1. சரியான விகடகயத் ததர்வு தசய்க 

1. இமயத்துக் வகாடு உயர்ந்ென்ை – இவ்வடிவில் அடிக்வகாடிட்ை தசால்லின் தபாருள் யாது? 

அ) தகாம்பு  ஆ) மகலயுச்சி  இ) சங்கு  ஈ) வமடு 

2. ெமிழ்ப் புைவலரப வபாைவவ உவராமச் சிந்ெலையாைர் தகாண்ை தகாள்லக 

அ) நிலையற்ற வாழ்க்லக  ஆ) பிறருக்காக வாழ்ெல்  

இ) இம்லம மறுலம   ஈ) ஒன்தற உலகம் 

3. வண்ைொசனுக்குக் சாகித்திய அகாதெமி பரிசு தபற்றுத் ெந்ெ நூல் 
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அ) ஒரு சிறு இகச  ஆ) முன்பின்  இ) அந்நியமற்ற ெதி  ஈ) உயரப் பறத்ெல் 

4. யா மரம் என்பது எந்ெ நிைத்தில் வைரும்? 

அ) குறிஞ்சி   ஆ) மருெம்  இ) பாகல   ஈ) தெய்ெல் 

5. வகடில்விழுச் தசல்வம் கல்வி ஒருவற்கு 

மாைல்ை மற்லற யலவ – இக்குறளில் பயின்று வந்துள்ை அணி? 

அ) தசால் பின்வருனிலையணி  ஆ) தபாருள் பின்வருநிகலயணி 

இ) தசாற்தபாருள் பின்வருநிலையணி ஈ) வஞ்சப் புகழ்ச்சியணி 

சிறுவினாக்கள் 

1. தமிழ்ச் சான்தறார்க்கும் உதராகமயச் சான்தறார்க்கும் உள்ை தவறுபாடு யாது? 

ெமிழ் மக்கள் ‘சான்வறான்’  எைப்படும் குறிக்வகாள் மாந்ெலைப் பாராட்டிைர். உவராலமயருலைய 

‘சாப்பியன்ஸ்’ அல்ைது சான்வறார் என்பவன் சமுொயத்திலிருந்துவிைகித் ொன் பண்புகலைவய 

வைர்ப்பவைாக இருந்ொன். உவராலமயருலைய சான்வரார் அரிொகவவ சமுொயத்தில் வொன்றுவர். 

2. பிடி பசி ககைஇய தபருங்கக தவழம் – இவ்வடியில்  உள்ை இலக்கணம் குறிப்புககைக் கண்டறிக. 

பிடி பசி  - ஆறாம் வவற்றுலமத் தொலக 

கலை இய  - தசால்லிலச அைதபலை 

தபருங்லக  - பண்புத் தொலக 

தபருங்லக வவழம் - இரண்ைாம் வவற்றுலம உருபும் பயனும் உைன் தொக்க தொலக 

3. குறுந்ததாகக – தபயர்க்காரணம் எழுதுக. 

குறுந்தொலக என்பது குலறந்ெ அடிகலை உலைய தசய்யுள்கைால் தொகுக்கப்பட்ை நூைாகும். 

பாைல்கள் குலறந்ெ அைவாக ொன்கு அடிகலையும் அதிக அைவாக எட்டு அடிகலையும் தகாண்ைலவ. 

இவற்லறக்காட்டிலும் கூடிய அைவில் பாைல்கள் அலமந்ெ நூல்ல்களிலிருந்து வவறுபாடு தெரியும் 

தபாருட்டு இந்நூல் குறுந்தொலக எைப்தபயர் தபற்றது. 

4. நிகனத்ததன் கவித்ததன் பகடத்ததன் சுகவத்ததன் – அத்ததாடரில் அகமந்துள்ை உருவகத்கதக் 

கண்டறிக. 

இத்தொைரில் அலமந்துள்ை உருவகம் ‘கவித்வென்’ என்பது . கவிலெ, வெைாக உருவாகம் 

தசய்யப்பட்டுள்ைது. 

5. உலக இலக்கியத்தில் காண இயலாத அரிய கருத்துகைாக ஆல்பர்ட் சுகவட்சர் குறிப்பிடுவன 

யாகவ? 

ஒழுக்க இயலை ென்கறிந்து எழுதிய உைகவமலெ ஆல்பர்ட் சுலவட்சர், திருக்குறலைப் பற்றிக் கூறும் 

வபாது, “இத்ெலகய உயர்ந்ெ தகாள்லககலைக் தகாண்ை தசய்யுள்கலை உைக  இைக்கியத்தில் காண்பது 

அரிது” என்று குறிப்பிடுகிறார். 

6. தகார்டன் ஆல்தபார்ட் கூறும் மூன்று இலக்கணங்ககைக் குறிப்பிடுக? 

முதிர்ந்ெ ஆளுலமக்குத் வெலவயாை மூன்று இைக்கைங்கள் எை வகார்ைன் ஆல்வபார்ட் என்ற உைநூல் 

வள்ளுெர் கூறுவை. 

முெைாவொக மனிென், ென் ஈடுபாடுகலை விரிவாக வைர்ப்பவைாக இருத்ெல் வவண்டும். பிறருலைய 

ெைத்திற்கும் இன்பத்திற்கும் பாடுபைக்கூடிய வலகயில் ென் ஆளுலமலய விரிவலையச் தசய்து 
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தசழுலமப்படுத்ெ வவண்டும். இரண்ைாவொக, ஒருவன் பிறரால் எவ்வாறு கணிக்கப்படுகிறாவைா அலெ 

அறிந்து தகாள்ளும் ஆற்றல்பலைத்ெவைாக இருத்ெல் வவண்டும். மூன்றாவொக அவைது 

வாழ்க்லகக்குத் ென் ஓர்லமலயத் ெரும் வாழ்க்லகத் ெத்துவத்லெக் கலைபிடித்து ெைத்ெல் வவண்டும். 

7. பழங்ககை விடவும் நசுங்கிப் தபானது – இடம் சுட்டிப் தபாருள் விைக்குக தருக. 

இடம் : இத்தொைர், கல்யாண்ஜி என்னும் கவிஞர் எழுதிய அக்கலற என்ற புதுக்கவிலெயில் இைம் 

தபற்றுள்ைது. 

விைக்கம் : தெருவில் ஒருவர் லசக்கிளில் வந்து தகாண்டிருந்ொர். லசக்கிளில் ஒரு கூலை இருந்ெது. 

கூலை நிலறயெை ெக்காளிப் பழங்கள். திடீதரன்று கூலை சரிந்ெது ெக்காளிப் பழங்கள் ெலரயில் 

உருண்ைை:  ெசுங்கிை. மக்கள் பைரும் அந்ெ இைத்லெக் கைந்து ெைந்து தசன்றைர்.யாரும் அெலைக் 

கண்டு தகாள்ைவில்லை. அவரவர்க்குத் ெலைக்கு வமவை வவலை. பழங்கலை விைவும் ெசுங்கிப் 

வபாைது அடுத்ெ மனிெர்கள் மீொை அக்கலற எை மனிெவெயம் குலறந்து வருவலெக் கல்யாண்ஜி 

காட்டுகிறார். 

8. மணல் விகையாட்டு என்னும் தகலப்பில் சிறு கவிகத பகடக்க.  

மணல் விகையாட்டு 

 

இப்தபாது 

ஒன்பொம் வகுப்புப் படிக்கிவறன். 

ஐந்துவயதில் 

மைலில் விலையாடிய 

தபாறியாைர்கள் ொங்கள். 

ஆயிரம் வகாபுரம் 
ஆைந்ெமாய்க் கட்டிவைாம். 

அவற்றில் சுரங்கம் 
அழகாய் அலமத்வொம். 

அவற்லற உலைக்கும் வபாதும் ஆைந்ெவம! 

எந்ெத் துன்பமும் அப்வபாது இல்லை. 

கைவுலின் விலையாட்டும் 

இப்படித்ொன். 

அெைால் ொன் தசால்கிறார்கவைா 
குழந்லெயும் தெய்வமும் குைத்ொல் ஒன்று என்று. 

9. ‘யா’ மரத்தின் பட்கடகய உரித்தது எது? எதற்காக? விைக்குக. 

‘யா’ மரத்தின் பட்லைலய உரித்ெது ஆண் யாலை, தபண் யாலையின் பசிலயப் வபாக்க உரித்ெது. 

அென் மூைம் ஆண் யாலை ெைது அன்லபப் தபண்யாலைக்கு தவயிப்படுத்தியது. தபாருளீட்ைச் 

தசன்ற ெலைவன் பாலை வழியில் அக்காட்சிலயக் காண்பான். காட்சியாைது ெலைவிலய 

நிலைவுப்படுத்தும். அெைால் ெலைவிலயக் காை விலரவில் வருவான் என்பென் கருத்து.  

10. உருவக அணிகய எடுத்துக்காட்டுடன் எழுதுக. 
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உவலமயின் ென்லமலயப் தபாருள்வமல் ஏற்றிக்கூறும் ென்லமவய ‘உருவகம்’ எைக் கூறப்படும். 

உவலம, உவவமயம் என்னும் இரண்டும் ஒன்வற என்று வொன்றும்படி கூறுவது உருவக அணி ஆகும். 

(எ.கா)  இன்தசால் விகைநிலமா ஈததல வித்தாக 

           வன்தசாற் ககைகட்டு வாய்கம எருவட்டி 

          அன்புநீர் பாய்ச்சி அறக்கதிர் ஈன்றததார் 

          கபங்கூழ் சிறுகாகலச் தசய். 

இப்பாைலில், இன்தசால் – நிைமாகவும், வன்தசால் – கலையாகவும், வாய்லம – எருவாகவும், அன்பு – 

நீராகவும், அறம் – கதிராகவும் உருவாகப் படுத்ெப்பட்டுள்ைை. 

தபாருத்தமான நிறுத்தக் குறியிடுக 

ஆசிரியர் மாைவர்களிைம் மாைவர்கவை கைவுைலரயும் ெலைவர்கலையும் குழந்லெயாகக் கருதி 

எழுெப்பட்ை சிற்றிைக்கிய வலக பற்றித் தெரியுமா ெமிழ்ச் சிற்றிைக்கிய வலககளுள் பிள்லைத் ெமிழும் 

ஒன்று என்ற கூறிைார். 

பிள்லைத் ெமிழ் நூல்கள் முத்துக்குமாரசாமி பிள்லைத் ெமிழ் அமுொம்பிலக பிள்லைத் ெமிழ் முெலியை 

அைைா என்று சிலிர்ப்பூட்டும் பட்ைறிலவப் படிப்பவர்க்கு அளிக்கும் வலகயில் குமரகுருபரரின்   

  மீைாட்சியம்லம பிள்லைத்ெமிழ் மிகச் சிறந்ெொகத் திகழ்கிறது 

விகட: 

ஆசிரியர் மாைவர்களிைம், “மாைவர்கவை, கைவுைலரயும் ெலைவர்கலையும் குழந்லெயாகக் கருதி 

எழுெப்பட்ை சிற்றிைக்கிய வலக பற்றித் தெரியுமா? ெமிழ்ச் சிற்றிைக்கிய வலககளுள் பிள்லைத் ெமிழும் 

ஒன்று” என்று கூறிைார். 

பிள்லைத் ெமிழ் நூல்கள், முத்துக்குமாரசாமி பிள்லைத் ெமிழ், அமுொம்பிலக பிள்லைத் ெமிழ் 

முெலியை. 

‘அைைா!’ என்று சிலிர்ப்பூட்டும் பட்ைறிலவப் படிப்பவர்க்கு அளிக்கும் வலகயில், குமரகுருபரரின் 

மீைாட்சியம்லம பிள்லைத்ெமிழ் மிகச் சிறந்ெொகத் திகழ்கிறது. 

தசாற்தறாடர் உருவாக்குக 

1.  தசந்ெமிழும் சுலவயயும் வபாை. 

விகட : ‘தசந்தமிழும் சுகவயயும் தபால மைமக்கள் இலைந்து வாழ வவண்டும்’ எைத் ெலைவர் 

வாழ்த்திைார். 

2. பசுமரத்ொணி வபாை. 

விகட : என் ஆசிரியர் கற்றத் ெந்ெ உறுப்பிைக்கைம் பசுமரத்தாணி தபால மைத்தில் பதிந்ெது. 

3. உள்ைங்லக தெல்லிக்கனி வபால். 

விகட : ெமிழின் தபருலம உள்ைங்கக தநல்லிக்கனி தபால் உைகிற்குத் தெரிகிறது. 

4. அத்தி பூத்ொற் வபாை 

விகட : எப்வபாொவது வரும் என் மாமா எங்கள் வீட்டிற்கு வந்ெவபாது என் ெந்லெ அவலர வொக்கி, 

“அத்தி பூத்ொற்வபாை உங்கள் வருலக இருக்கிறவெ” என்றார். 

5. மலழமுகம் காைப் பயிர் வபாை. 
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விகட : எங்கள் ஆசிரியர் விடுப்பில் தசன்ற வபாது மாைவர்கைாகிய ொங்கள், மலழ முகம் காைாப் 

பயிர்வபாை வாடிவைாம். 

பாடலில் காணும் இலக்கிய வடிவங்ககையும் அவற்றுக்குப் புகழ் தபற்தறாகரயும் கண்டறிந்து எழுதுக 

தவண்பாவிற் புகவழந்தி; பரணிக்குஓர் 
சயங்தகாண்ைான், விருத்ெம் என்னும் 

ஒண்பாவிற்கு உயர்கம்பன்; வகாலவஉைா 
அந்ொதிக்கு ஓட்ைக் கூத்ென்; 

கண்பாய கைம்பகத்திற்கு இரட்லையர்கள்; 

வலசபாைக் காை வமகம்; 
பண்பாய் பகர்சந்ெம் படிக்காசு 
அைாதொருவர் பகர ஒைாவெ 

        - பலபட்டகசச் தசாக்கநாதப் புலவர் 

1. ெைதவண்பா   - புகவழந்திப் புைவர் 

2. கலிங்கத்துப் பரணி  - சயங்தகாண்ைார் 

3. கம்பராமாயம்   - கம்பர் 

4. மூவர் உைா   - ஒட்ைக் கூத்ெர் 

5. திருஆமாத்தூர்க் கைம்பகம் - இரட்லைப் புைவர்கள் 

6. திருவாலைக்கா உைா  - காைவமகப் புைவர் 

7. தொண்லை மண்ைைசெகம் - படிக்காசுப் புைவர் 

நயம் பாராட்டுக 

“எத்துலையும் வபெமுறாது எவ்வுயிரும் 

ெம்முயிர்வபால் எண்ணி உள்வை 

ஒத்துரிலம உலையவராய் உவக்கிறார் 
யாவர் அவர் உைம்ொன் சுத்ெ 

சிந்துருவாய் எம்தபாருமான் ெைம்புரியும் 
இைம் எை ொன் தெரிந்வென் அந்ெ 
வித்ெர்ெம் அடிக்குவல் புரிந்திை என் 

சிந்லெ மிக விலழந்ெ ொவைா” 
- வள்ைலார் 

முன்னுகர : 

தபாருள்கலைப் பயன் கருொது பிறருக்கு வழங்குபவர்கலை வள்ைல் என்வறாம். ஆைால் 

அருைாைரும் கவிஞரும் ஆகிய ஒருவர்க்கும் இப்தபயர் அலமந்திருக்கிறது. வள்ைல் என்னும் தபயவராடு 

‘ஆர்’ என்னும் பன்லம விகுதியும் ‘வள்ைைார்’ எை அலழக்கப்படுகிறார். அவர் யார்? அவர்ொம் வைலூர் 

இராமலிங்க அடிகள். சமரச சுத்ெ சன்மார்க்க தெறிகலை வற்புறுத்தியவர் அவர். அவருலைய பாைல் ஒன்று 

இங்குத் ெரப்பட்டுள்ைது. இதில் அலமந்துள்ை ெயங்கள் இக்கட்டுலரயில் காண்வபாம். 

கருத்து :  
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மிகச் சிறிய அைவு கூை வவற்றுலம கருொமல் எல்ைா உயிர்கலையும் ெம்முலைய உயிர்வபால் 

நிலைத்துச் சமமாை மைத்வொடு மகிழ்ச்சிவயாடு விைக்குபவர். யாவரா, அவரது உள்ைவம தூய அறிவு 

வடிவாய் இலறவன் ெைம் இடும் இைம் எை தெரிந்துக் தகாண்வைன். அந்ெப் பண்புலையவர் வமைாைவர். 

அவருலைய திருவடிகளில் பணிந்து அவருலைய கட்ைலைலய ஏற்று ெைக்க என் தெஞ்சம் மிகவும் 

விரும்புகிறது. 

தபாருள் நயம் :  

மனிெர்கலை மட்டுவம அல்ைாமல் ஏலையவற்றயும் ெம்முயிர் வபால் நிலைக்க வவண்டும் என்கிறார் 

வள்ைைார்.  அவ்வாவற அவர் வாழ்ந்ொர். வாடிய  பயிலரக் கண்ை வபாதெல்ைாம் வாடிைார்: மக்கள் பைரும் 

பலி இருவெற்காகச் வசவல் ஆடு முெலியவற்லறக் தகாண்டு தசல்லும்வபாது வள்ைைார் கண்டு மைம் 

பலெத்ொர். 

எல்ைா உயிகளிலும் இலறவன் இருக்கிறான் ஆைால் எல்ைா உயிர்கலையும் ெம்உயிர்ப்வபால் 

நிலைப்பவர் மைங்களிவைா இலறவன் ஞாைவடிவாய் ெைைம் ஆடுவொய்க் கூறுகிறார். அவர்கலை 

வித்ெககர் என்று வபாற்றுகிறார். சாமர்த்தியம் – தகட்டிக்காரத்ெைம் – உலையவர் என்பது தபாருள். இது 

எப்படி? இலறவைது அருலைப் தபறும் வழிலய அறிந்ெவர்கள் அவர்கள் என்பதுொன். அந்ெ 

அடியவ்களுக்குத் தொண்டு தசய்ய வள்ைைார் மிகவும் ஆலசப்படுகிறார். 

எதுகக : 

எத்துலையும், ஒத்துரிலம, சித்துருவாய், வித்ெர் எை அைவொறும் எதுலக ெயம் அலமந்துள்ைது. 

முடிவுகர : 

இராமலிங்க வள்ைைாரின் கருலை தெஞ்சம் வபாற்றி வியப்பெற்கு உரியது. அவருலைய 

திருவடிகலை வைங்கி அவரது வழி ெைப்வபாம். 

தசாற்ககைக் கண்டுபிடி 

1. புன்பதமாப்ைலமழி  -  பன்தமாழிப் புைலம 

2. யனிவெம்ெம   -  மைெ வெயம் 

3. கச்வப்ஞ்புசிழ்ச   - வஞ்சப்புகழ்ச்சி 

4. லெக்விதுகபு   - புதுக்கவிலெ 

5. டுசிப்காட்ஞ்ப்   - காஞ்சிப்பட்டு 

தபாருள் கூறுக. 

குரிசில் -  ெலைவன் ெலையளி  -  கருலை 

ெயம்  -  வமன்லம          உய்த்ெல்  -  தசலுத்துெல் 

இருசு  -  அச்சு  

 

ததாககச் தசாற்ககைக் தகாண்டு பத்திகயச் சுருக்குக. 

வசர, வசாழ, பாண்டிய அரசர்களிைம் யாலைப்பலை, குதிலரப்பலை, வெர்ப்பலை, ெலரப்பலை ஆகியலவ 

இருந்ெை. அவர்கள் மா, பைா, வாலழ ஆகிய கனிகளுைன் விருந்வொம்பல் தசய்ெைர். கிழக்கு, வமற்கு, 

வைக்கு,, தெற்கு ஆகிய திலசகளில் அவர்களின் ஆட்சிப்புகழ் பரவியிருந்ெது. ெமிழகத்தின் குறிஞ்சி, 
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முல்லை, மருெம், தெய்ெல் ஆகிய நிைங்களில் எள்ை புைவர்கள் இவ்வரசர்கலை இம்லமயிலும் 

மறுலமயிலும் வாழ்கதவன்று வாழ்த்திைர். 

விகட : 

மூவவந்ெர்களிைம் ொல்வலகப் பலைகள் இருந்ெை. அவர்கள் முக்கனிகளுைன் விருந்வொம்பல் தசய்ெை. 

ொன்கு திலசகளில் அவர்களின் ஆட்சிப் புகழ் பரவியிருந்ெது. ெமிழகத்தின் ொல்வலக நிரங்களில் உள்ை 

புைவர்கள் இவ்வரசர்கலை இம்லமயிலும் வாழ்க என்று வாழ்த்திைர். 

விகனப் பகுதிககை எச்சங்கைாகவும் முற்றாகவும் மாற்றுக. 

பூங்தகாடி வெற்றுப் பள்ளிக்குச் தசன்று ென் வொழிகரைக் கண்டு மகிழ்ச்சியுைன் உகரயாடினாள். பின் 

வங்கிக்குப்தபாய்த்ொன் கூடுெைாகச் தசலுத்திய தொலகலயத் திரும்பப் தபற்றுக் தகாண்டு வந்ொள். 

வரும் வழியில் வீட்டுக்கு தவண்டிய தபாள்கலை வாங்கினாள். அங்கு நின்ற வபருு்தில் ஏறி வீடு 

திரும்பினாள். 

தபாருத்தமான தமிழ் எண்ககைக் தகாண்டு நிரப்புக. 

ெமிழிலுள்ை  தமாத்ெ எழுத்துகள் உசஎ ஆகும்: இலவ முெதைழுத்து, சார்தபழுத்து என்று உ பிரிவாகப் 

பிரிக்கப்படும்: கஉ உயிதரழுத்துக்கள், கஅ தமய்தயழுத்துக்கள் ஆகிய ங0 எழுத்துகளும் 

முெதைழுத்துகள் எைப்படும்: இவற்லறச் சார்ந்து பிறப்பலவ சார்தபழுத்துகள் என்றலழக்கப்படுகின்றை: 

சார்தபழுத்துகள் க0 வலகப்படும்.  
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