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முகவுரை

கல்வி, அறிவுத் தேடலுகககான பயணம் மட்டுமல்்ல; எதிரககா்ல வகாழ்விற்கு 

அடித்ேளம் அரமத்திடும் கனவின் தேகாடககமும்கூட.  அதே தபகான்று, 

பகாடநூல் என்பது மகாணவரகளின் ரககளில் ேவழும் ஒரு வழிககாட்டி 

மட்டுமல்்ல; அடுத்ே ேர்லமுரை மகாணவரகளின் சிநேரனப் தபகாகரக 

வடிவரமத்திடும் வல்்லரம தககாணடது என்பரேயும் உணரநதுளதளகாம்.

தபற்தைகார, ஆசிரியர மற்றும் மகாணவரின் வணணக கனவுகரளக 

குரைத்து ஓர ஓவியம் தீட்டியிருககிதைகாம். அேனூதட கீழ்ககணட 

த�காககஙகரளயும் அரடநதிடப் தபருமுயற்சி தெய்துளதளகாம்.

•  கற்ைர்ல மனனத்தின் திரெயில் இருநது மகாற்றி பரடப்பின் 

பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

•  ேமிைரேம் தேகான்ரம, வை்லகாறு, பணபகாடு மற்றும் கர்ல, இ்லககியம் 

குறித்ே தபருமிே உணரரவ மகாணவரகள தபறுேல்.

•  ேன்னம்பிகரகயுடன் அறிவியல் தேகாழில்நுட்பம் ரககதககாணடு 

மகாணவரகள �வீன உ்லகில் தவற்றி�ரட பயில்வரே 

உறுதிதெய்ேல்.

•  அறிவுத்தேடர்ல தவறும் ஏட்டறிவகாய்க குரைத்து மதிப்பிடகாமல் 

அறிவுச் ெகாளைமகாய்ப் புத்ேகஙகள விரிநது பைவி வழிககாட்டுேல்.

•  தேகால்வி பயம் மற்றும் மன அழுத்ேத்ரே உற்பத்தி தெய்யும் 

தேரவுகரள உருமகாற்றி, கற்ைலின் இனிரமரய உறுதிதெய்யும் 

ேருணமகாய் அரமத்ேல்

பகாடநூலின் புதுரமயகான வடிவரமப்பு, ஆைமகான தபகாருள மற்றும் 

குைநரேகளின் உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுரை எனப் 

புதுரமகள ப்ல ேகாஙகி உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் 

ேவழும்தபகாழுது, தபருமிேம் ேதும்ப ஒரு புதிய உ்லகத்துககுள நீஙகள 

நுரைவீரகள என்று உறுதியகாக �ம்புகிதைகாம்.

III
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ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
பஞ்சாப ஸிந்து குஜராத மராட்டா
 திராவிட உத்கல பங்கா
விந்திய ஹிமாசல யமுனா கங்கா
 உச்சல ஜலதி தரங்கா.
தவ சுப நாேம ஜாேக
 தவ சுப ஆசிஸ மாேக
 காேஹ தவ ஜய காதா
ஜன கண மங்கள தாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ
 ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!

            -    மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நாட்டுப்பண் - ெபாருள்
 

இந்தியத் தாேய! மக்களின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற நீேய எல்லாருைடய மனத்திலும் 
ஆட்சி ெசய்கிறாய்.

நின் திருப்ெபயர் பஞ்சாைபயும், சிந்துைவயும், கூர்ச்சரத்ைதயும், மராட்டியத்ைதயும், திராவிடத்ைதயும், 
ஒடிசாைவயும், வங்காளத்ைதயும் உள்ளக் கிளர்ச்சி அைடயச் ெசய்கிறது.

நின் திருப்ெபயர் விந்திய, இமயமைலத் ெதாடர்களில் எதிெராலிக்கிறது; யமுைன, கங்ைக 
ஆறுகளின் இன்ெனாலியில் ஒன்றுகிறது; இந்தியக் கடலைலகளால் வணங்கப்படுகிறது.

அைவ நின்னருைள ேவண்டுகின்றன; நின் புகைழப் பரவுகின்றன.
இந்தியாவின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற தாேய! உனக்கு

    ெவற்றி! ெவற்றி! ெவற்றி!

IV

நாடடுப்்பண்
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தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - ெபாருள் 
 

ஒலி எழுப்பும் நீர் நிைறந்த கடெலனும் ஆைடயுடுத்திய நிலெமனும் ெபண்ணுக்கு, 
அழகு மிளிரும் சிறப்பு நிைறந்த முகமாகத் திகழ்கிறது பரதக்கண்டம். அக்கண்டத்தில், 
ெதன்னாடும் அதில் சிறந்த திராவிடர்களின் நல்ல திருநாடும், ெபாருத்தமான பிைற 
ேபான்ற ெநற்றியாகவும், அதிலிட்ட மணம் வீசும் திலகமாகவும் இருக்கின்றன.

அந்தத் திலகத்தில் இருந்து வரும் வாசைனேபால, அைனத்துலகமும் இன்பம் ெபறும் 
வைகயில் எல்லாத் திைசயிலும் புகழ் மணக்கும்படி (புகழ் ெபற்று) இருக்கின்ற 
ெபருைமமிக்க தமிழ்ப் ெபண்ேண! தமிழ்ப் ெபண்ேண! என்றும் இளைமயாக இருக்கின்ற 
உன் சிறப்பான திறைமைய வியந்து உன் வயப்பட்டு எங்கள் ெசயல்கைள மறந்து 
உன்ைன வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம!

நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்ைதக் ெகழிெலாழுகும்
சீராரும் வதனெமனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில்
ெதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிைறநுதலும் தரித்தநறுந் திலகமுேம!
அத்திலக வாசைனேபால் அைனத்துலகும் இன்பமுற
எத்திைசயும் புகழ்மணக்க இருந்தெபருந் தமிழணங்ேக!
 தமிழணங்ேக!
உன் சீரிளைமத் திறம்வியந்து ெசயல்மறந்து வாழ்த்துதுேம!

                                          வாழ்த்துதுேம!
                                          வாழ்த்துதுேம!

 
-    ‘மேனான்மணியம்’ ெப. சுந்தரனார்.

V

தமிழ்ததாய் வாழ்தது
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தீண்டா்ம மனித ்நயமற்ற த�யலும் த்பருங்குற்றமும் ஆகும்

்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிதமாழி

 ‘நாடடின உரி்ம வாழ்்வயும் ஒரு்மப்்பாட்டயும் 
்்பணிக்காதது வலுப்்படுததச் த�யற்்படு்வன’ எனறு உைமார 
நான உறுதி கூறுகி்றன.

 ‘ஒரு்்பாதும் வனமு்ற்ய நா்டன எனறும், �மயம், 
தமாழி, வடடாரம் முதலிய்வ காரணமாக எழும் 
்வறு்பாடுகளுக்கும் பூ�ல்களுக்கும் ஏ்னய அரசியல் 
த்பாருைாதாரக் கு்ற்பாடுகளுக்கும் அ்மதி தநறியிலும் 
அரசியல் அ்மப்பின வழியிலும் நினறு தீர்வு காண்்்பன’ 
எனறும் நான ்மலும் உறுதியளிக்கி்றன.

உறுதிதமாழி

 இநதியா எனது நாடு. இநதியர் அ்னவரும் என உடன 
பிறநதவர்கள். என நாட்ட நான த்பரிதும் ்நசிக்கி்றன. 
இநநாடடின ்பழம்த்பரு்மக்காகவும் ்பனமுக மரபுச் 
சிறப்புக்காகவும் நான த்பருமிதம் அ்டகி்றன. இநநாடடின 
த்பரு்மக்குத தகுநது விைங்கிட எனறும் ்பாடு்படு்வன.

 எனனு்டய த்பற்்றார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் 
மூத்தார் அ்னவ்ரயும் மதிப்்்பன; எல்லாரிடமும் அனபும் 
மரியா்தயும் காடடு்வன.

 என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது 
நிற்்்பன.  அவர்கள் நலமும் வைமும் த்பறுவதி்லதான 
எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.

VI
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தமிழ்
ஒன்பதாம் வகுப்பு

முதல் ்பருவம்
ததாகுதி 1
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8

உ்லகின் மூத்ே தமகாழியகாம் ேமிழின் பல்தவறு பரிமகாணஙகரள

இன்ரைய இளம்ேர்லமுரைககு

அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு துரணககருவியகாக இப்பகாடநூல்.

தமகாழிப்பகாடத்ரே மட்டுமல்்லகாமல் பிைபகாடஙகரளப் பயி்ல,

கருத்துகரளப் புரிநது எதிரவிரனயகாற்ை உேவும்  ஏணியகாய்…..  புதிய வடிவம், தபகாலிவகான 

உளளடககத்துடன் இப்பகாடநூல் உஙகள ரககளில்…

ஆளுரம மிகக

ஆசிரியரகளுககும்   

ஆற்ைல் நிரை

மகாணவரகளுககும்...

இயலின் இறுதியில்

விழுமியப் பககமகாக 

நிற்க அேற்குத் ேக. . .

ஒவதவகாரு இயர்லயும் 

ஆரவத்துடன் அணுக 

உரை�ரடஉ்லகம்,  

கவிரேப்தபரை, விரிவகானம், 

கற்கணடு

ஆகிய ேர்லப்புகளகாய் . . . . .

பகாடப்பகுதிகளின் தேகாழில் 

நுட்பக கருத்ரே விளகக 

திட்பமும் நுட்பமும். . . .

பயின்ை பகாடஙகள குறித்துச்

சிநதிகக, கற்ைல் 

தெயல்பகாடுகளகாய்  

கற்பரவ கற்ைபின் . . . .

பகாடப்பகுதிகளின் 

கருத்ரே விளகக அரிய, 

புதிய தெய்திகரள 

அறிநது தககாளள 

தேரிநது தேளிதவகாம் 

தேரியுமகா? . . . .

தபகாருணரமககு ஏற்ப 

இயலின் தேகாடககத்தில் 

கற்ைல் த�காககஙகள

 படிப்பின்

அக்லமும் ஆைமும் தேகாடை

அறிரவ விரிவு தெய் . . .  

இ்லககியச்சுரவ உணரநது 

நுட்பஙகரள உளவகாஙகி 

தமகாழிரய ஆற்ைலுடன் 

பயன்படுத்ே

தமகாழிரய ஆளதவகாம் . . . . 

உயரசிநேரனத் திைன்தபை, 

பரடப்பகாககத்தின்வழி 

வகாழ்ரவத் ேன்னம்பிகரகயுடன் 

எதிரதககாளள, படித்துச்சுரவகக, 

தமகாழிவிரளயகாட்டு . . . .

மகாணவரேம்

அரடரவ அளவிட 

மதிப்பீடு . . . .

ககா்லத்தின் பகாய்ச்ெலுககு 

ஈடுதககாடுப்பேகாய் 

இரணயவழி உைலிகள . . .

VIII

பகாடநூலில் உளள விரைவு குறியீட்ரட (QR Code) பயன்படுத்துதவகாம்! எப்படி?

 •  உஙகள திைன்தபசியில்,கூகுள playstore /ஆப்பிள app store தககாணடு QR Code ஸதகனர தெயலிரய இ்லவெமகாகப் பதிவிைககம் தெய்து 

நிறுவிகதககாளக.

 •  தெயலிரயத் திைநேவுடன், ஸதகன் தெய்யும் தபகாத்ேகாரன அழுத்தி திரையில் தேகான்றும் தகமைகாரவ QR Code-இன் அருகில் தககாணடு 

தெல்்லவும்.

 •  ஸதகன் தெய்வேன் மூ்லம்   திரையில் தேகான்றும் உைலிரய(URL) தெகாடுகக, அேன் விளககப் பககத்திற்கு தெல்லும்.
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வ.எண் இயல் பாடத்தைலப்புகள் பக்க எண்

1 தமகாழி திைகாவிட தமகாழிககுடும்பம் 2

ேமிதைகாவியம் 8

ேமிழ்விடு தூது* 10

வளரும் தெல்வம் 13

தேகாடர இ்லககணம் 18

2 இயற்ரக, சுற்றுச்சூைல் நீரின்றி அரமயகாது உ்லகு 32

பட்டமைம் 38

தபரியபுைகாணம் * 40

புை�கானூறு * 44

ேணணீர 47

துரணவிரனகள 52

3 பணபகாடு ஏறுேழுவுேல் 64

 மணிதமகர்ல 68

அகைகாய்வுகள 72

வல்லினம் மிகும் இடஙகள 78

திருககுைள * 87

4 அறிவியல், தேகாழில்நுட்பம் இயநதிைஙகளும் இரணயவழிப் 

பயன்பகாடும்

96

ஓ, என் ெமககா்லத் தேகாைரகதள! * 103

உயிரவரக* 105

விணரணயும் ெகாடுதவகாம் 107

வல்லினம் மிககா இடஙகள 113

ெபாருளடக்கம்

 ( * ) இக்குறியிடட ்பாடல்கள் மனப்்பாடப்்பகுதி

- அமுதேன்று தபர

- உயிருககு தவர

- உளளத்தின் சீர

- எட்டுத்திககும்

   தென்றிடுவீர

மின் நூல இகணய வைங்கள்

1.3

1.2

2.1

3.1

4.1

3.2

4.2

3.3

4.3

3.4

4.4

2.2

2.3

2.4

2.5

1.1

1.4

ENGLISH (123-222)
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1

இயல்

ஒன்று
அமுமதன்று ப்பர்

கற்்றல் பநாக்கஙகள்

 தமாழியின ்த்வ, ்தாற்றம், ததான்ம, தனிததன்மகள் ஆகியவற்்ற  அறிதல்

 ்வறு்படட கவி்த வடிவங்க்ைப் ்படிததுப்  த்பாருளுணர்தல்

 தமிழ்ச் த�ாற்க்ையும் பிறதமாழிச் த�ாற்க்ையும் ்வறு்படுததி அறிதல்

 ததாடர்களின அ்மப்பி்ன அறிநது ்பயன்படுததுதல்

 கடிதம், கடடு்ர வாயிலாகக் கருததுக்ை தவளிப்்படுததுதல்
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தி ர ா வி ட  ம � ா ழி க ளு க் கு ள்  மூ த ்த  ம � ா ழி ய ா ய்  இ ல ங் கு வ து 
்தமிழ். எத்தககய கால �ாற்றததிலும் எலலாப் புதுக�களுக்கும் 
ஈடுமகாடுதது இயங்கும் ஆற்றல ்தமிழுக்கு உண்டு. ்தமிழாய்்ந்த 
அயல்ாடடறிஞரும் மெம்ம�ாழித ்தமிழின் சி்றப்கபைத ்தரணிமயங்கும் 
எடுததுகரதது �கிழ்கின்்றனர். இவ்வுகரப்பைகுதி, ்தமிழின் சி்றப்கபைப் 
பி்றம�ாழிகளுடன் ஒப்பிடடு உணர்ததுகி்றது.

இயல்

ஒன்று
திராவிட ம�ாழிக்குடும்பம

்த � க் கு த  த ்த ா ன் றி ய  க ரு த து க க ை ப் 
பி்றருக்கு உணர்த்த �னி்தர் கண்டுபிடித்த 
க ரு வி த ய  ம � ா ழி ய ா கு ம் .  மு ்த லி ல  ்த ம் 
எண்ணங்ககை ம�ய்ப்பைாடுகள், கெகககள், 
ஒ லி க ள் ,  ஓ வி ய ங் க ள்  த பை ா ன் ்ற வ ற றி ன் 
மூல�ாகப் பி்றருக்குத ம்தரிவிக்க முயன்்றனர். 
இ வ ற றி ன்  மூ ல ம்  பை ரு ப் ம பை ா ரு ள் க க ை 
� ட டு த �  ஓ ர ை வு  உ ண ர் த ்த  மு டி ்ந ்த து . 
நுண்மபைாருள்ககை உணர்த்த இயலவிலகல. 
அ ்த ன ா ல ,  ஒ லி க க ை  உ ண் ட ா க் கி ப் 
பையன்பைடுத்தத ம்தாடங்கினர். கெககதயாடு 
த ெ ர் ்ந து  ம பை ா ரு ள்  உ ண ர் த தி ய  ஒ லி , 
க ா ல ப் த பை ா க் கி ல  ்த னி ய ா க ப்  ம பை ா ரு ள் 
உணர்ததும் வலிக�மபைறறு ம�ாழியாக 
வைர்்ந்தது.

�னி்தஇனம் வாழ்்ந்த இடஅக�ப்பும் 
இயறகக அக�ப்பும் தவறுபைடட ஒலிப்பு 
முயறசிககை உருவாக்கத தூண்டின. இ்தனால 
பைல ம�ாழிகள் உருவாயின. உலகததிலுள்ை 
ம � ா ழி க ம ை ல ல ா ம்  அ வ ற றி ன்  பி ்ற ப் பு , 
ம்தாடர்பு,  அக�ப்பு,  உ்றவு ஆகியவறறின் 
அ டி ப் பை க ட யி ல  ம � ா ழி க் கு டு ம் பை ங் க ள் 
பைலவாகப் பிரிக்கப்பைடடுள்ைன. 

ம�ாழிகளின் காட்சிச் சாலை

இ்நதியாவில தபைெப்பைடும் ம�ாழிகளின் 

எ ண் ணி க் க க  1 3 0 0 க் கு ம்  த � ற பை ட ட து .  
இவறக்ற ்ான்கு ம�ாழிக்குடும்பைங்கைாகப் 
பிரிக்கின்்றனர்.  அகவ,

1. இ்நத்தா – ஆசிய ம�ாழிகள்

2. திராவிட ம�ாழிகள்

3. ஆஸ்திதரா ஆசிய ம�ாழிகள்

4. சீன – திமபைததிய ம�ாழிகள்

எ ன  அ க ழ க் க ப் பை டு கி ன் ்ற ன .  பை ல  கி க ை 

உலரநலட உைகம
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ம�ாழிகளும் இங்குப் தபைெப்பைடுவ்தால இ்நதிய 
்ாடு ம�ாழிகளின் காடசிசொகலயாகத 
தி க ழ் கி ்ற து  எ ன் று  ெ .  அ க த தி ய லி ங் க ம் 
குறிப்பிடடுள்ைார்.

உலகின் குறிப்பிடத்தக்க, பைகழக�யான 
்ாகரிகங்களுள் இ்நதிய ்ாகரிகமும் ஒன்று. 
ம�ாகஞெ்தாதரா – ஹரப்பைா அகழாய்வுக்குப் 
பின்னர் இது உறுதிப்பைடுத்தப்பைடடுள்ைது.  
இ க ்த த  தி ர ா வி ட  ் ா க ரி க ம்  எ ன் று 
அறிஞர்கள் கருதுகின்்றனர். திராவிடர் தபைசிய 
ம�ாழிதய திராவிட ம�ாழி எனப்பைடுகி்றது.  
தி ர ா வி ட ம்  எ ன் ்ற  ம ெ ா ல க ல  மு ்த லி ல 
குறிப்பிடடவர் கு�ரிலப்பைடடர்.  ்தமிழ் என்்ற 
மொலலிலிரு்நது்தான் திராவிடா என்்ற மொல 
பி்ற்ந்தது என்று ம�ாழி ஆராய்சசியாைர்கள் 
கருதுகின்்றனர்.  ஹீராஸ் பைாதிரியார் என்பைார் 
இம்�ாற்றதக்தத ்தமிழ் à ்தமிழா à  ்தமிலா  
à  டிரமிலா  à  டரமிலா à  தராவிடா à  
திராவிடா என்று  விைக்குகின்்றார்.

ம�ாழி ஆய்வு

திராவிட ம�ாழிக்குடும்பைம் என்்ற பைகுப்பு 
உருவாவ்தறகு ஒரு வரலாறு இருக்கி்றது. 
்தமிழ், கன்னடம், ம்தலுங்கு ஆகிய ம�ாழிகள் 
ெ�ஸ்கிரு்த ம�ாழியிலிரு்நது உருவானகவ 
எ ன் ்ற  க ரு த து  அ றி ஞ ர்  பை ல ரி க ட த ய 
நிலவிவ்ந்தது. இம்ம�ாழிகளில வடம�ாழிச 
மொறகள் மிகு்நது காணப்பைடட்தால 18ஆம் 
நூ ற ்ற ா ண் டி ன்  ம ்த ா ட க் க ம் வ க ர  இ ்ந தி ய 
ம�ாழிகள் அகனததிறகும் வடம�ாழிதய 
மூலம் எனவும் அதிலிரு்நத்த �ற்ற ம�ாழிகள் 
த்தான்றி வைர்்ந்தன எனவும் அறிஞர்கள் 
கருதினர்.  அறிஞர் விலலியம் த�ான்ஸ் 
என்பைார் வடம�ாழிகய  ஆராய்்நது  �ற்ற 
ஐதராப்பிய ம�ாழிகதைாடு  ம்தாடர்புகடயது 
வடம�ாழி என மு்தன்மு்தலில குறிப்பிடடார். 
ம்தாடர்்நது, 1816ஆம் ஆண்டில தபைராசிரியர்கள் 
பைாப், ராஸ்க், கிரிம் மு்தலாதனாராலும் ம�ாழி 
ொர்்ந்த பைல  ஆய்வுகள் த�றமகாள்ைப்பைடடன. 

மு ்த ன் மு ்த லி ல  பி ர ா ன் சி ஸ்  எ ல லி ஸ் 
எ ன் பை ா ர்  ்த மி ழ் ,  ம ்த லு ங் கு ,  க ன் ன ட ம் , 
� க ல ய ா ை ம்  த பை ா ன் ்ற  ம � ா ழி க க ை 

ஒப்புக�ப்பைடுததி ஆய்்நது இகவ ்தனிமயாரு 
ம�ாழிக்குடும்பைதக்தச தெர்்ந்தகவ என்்ற 
கருதக்த முன்கவத்தார். இம்ம�ாழிககை 
ஒ த ர  இ ன � ா க க்  க ரு தி த  ம ்த ன் னி ்ந தி ய 
ம � ா ழி க ள்  எ ன வு ம்  ம பை ய ரி ட ட ா ர் . 
இ்தகனமயாடடி, �ாலத்தா, த்தாடா, தகாண்டி 
மு்தலான ம� ாழிகள் பைறறிய ஆய்வு கள் 
த�றமகாள்ைப்பைடடன. தஹாக்கன் என்பைார் 
இம்ம�ாழிகள் அகனதக்தயும் இகணததுத 
்தமிழியன் என்று மபையரிடடத்தாடு ஆரிய 
ம�ாழிகளிலிரு்நது இகவ �ாறுபைடடகவ 
என்றும் கருதினார். �ாக்ஸ் முலலரும் இத்த 
கருதக்தக் மகாண்டிரு்ந்தார்.

1 8 5 6 இ ல  தி ர ா வி ட  ம � ா ழி க ளி ன் 
ஒ ப் பி ல க் க ண ம்  எ ன் னு ம்  நூ லி ல 
க ா ல டு ம வ ல ,  தி ர ா வி ட  ம � ா ழி க ள் , 
ஆ ரி ய  ம � ா ழி க் கு டு ம் பை த தி லி ரு ்ந து 
த வ று பை ட ட க வ  எ ன வு ம்  இ ம் ம � ா ழி க ள் 
ெ�ஸ்கிரு்த ம�ாழிக்குள்ளும் மெலவாக்கு 
மெலுததியுள்ைன எனவும் குறிப்பிடடார். 
இ்தகன த�லும் உறுதிப்பைடுத்தப் பைலதவறு 
இ ல க் க ண க்  கூ று க க ை ச  சு ட டி க் க ா ட டி , 
தி ர ா வி ட  ம � ா ழி க ளு க் கு ள்  இ ரு க் கு ம் 
ஒறறுக�ககையும் எடுததுகரத்தார்.

க ா ல டு ம வ ல லு க் கு ப்  பி ன் ன ர் 
ஸ் ம ட ன் க த ன ா ,  த க . வி .  சு ப் க பை ய ா ,  எ ல .
வி . இ ர ா � சு வ ா மி ,  பை த ர ா ,  எ மி த ன ா , 
கமிலசுவலபில, ஆ்நதிரதனாவ்,  ம்த.மபைா.
மீ ன ா ட சி சு ்ந ்த ர ம்  மு ்த ல ா ன  அ றி ஞ ர் க ள் 
திராவிட ம�ாழிகளின் ஆய்விறகுப் பைங்களிப்புச 
மெய்்தவர்களில  குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.

திராவிட ம�ாழிக்குடும்பம

திராவிட ம�ாழிக்குடும்பைம், ம�ாழிகள் 
பைரவிய நில அடிப்பைகடயில ம்தன்திராவிட 
ம � ா ழி க ள் ,  ் டு த தி ர ா வி ட  ம � ா ழி க ள் , 
வ ட தி ர ா வி ட  ம � ா ழி க ள்  எ ன  மூ ன் ்ற ா க 
வ க க ப் பை டு த ்த ப் பை ட டு ள் ை து .  தி ர ா வி ட 
ம�ாழிக்குடும்பைததிலுள்ை ்தமிழ், கன்னடம், 
�கலயாைம் மு்தலானகவ ம்தன்திராவிட 
ம�ாழிகள் எனவும்  ம்தலுங்கு மு்தலான சில 
ம�ாழிகள் ்டுததிராவிட ம�ாழிகள் எனவும் 
பிராகுயி மு்தலானகவ வடதிராவிட ம�ாழிகள் 
எனவும்  பைகுக்கப்பைடடுள்ைன.
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மதன்திராவிடம நடுததிராவிடம ்வடதிராவிடம

்தமிழ் 
�கலயாைம்
கன்னடம்
குடகு (மகாடகு)
துளு
தகாத்தா
த்தாடா
மகாரகா
இருைா

 ம்தலுங்கு
கூயி
கூவி (குவி)
தகாண்டா
தகாலாமி (மகாலாமி)
்ாய்க்கி
மபைங்தகா
முண்டா
பைர்ஜி
க்தபைா
தகாண்டி
தகாயா

குரூக்
�ாலத்தா
பிராகுய் (பிராகுயி)

த � லு ள் ை  பை ட டி ய லி ல  உ ள் ை  2 4 
ம�ாழிகள் ்தவிர அண்க�யில கண்டறியப்பைடட 
எருகலா, ்தங்கா, குறும்பைா, தொழிகா ஆகிய 
்ான்கு ம�ாழிககையும் தெர்ததுத திராவிட 
ம�ாழிகள் ம�ாத்தம் 28 எனக் கூறுவர். 

திராவிடம�ாழிகளின் ம்பாதுப்்பண்புகள்

ம ெ ா ற க ளி ன்  இ ன் றி ய க � ய ா ப் 
பைகுதியான தவர்சமொல என்பைது அடிசமொல 
எ ன ப் பை டு ம் .  தி ர ா வி ட  ம � ா ழி க ளி ன் 
மொறககை ஆராய்்ந்தால, அகவ மபைாதுவான 
அ டி ச ம ெ ா ற க க ை க்  ம க ா ண் டி ரு ப் பை க ்த க் 
காணமுடிகி்றது.

சான்று 

அடிச்தெகால் திைகாவிட தமகாழிகள

கண - ேமிழ்

கணணு - மர்லயகாளம், கன்னடம்

கன்னு - தேலுஙகு, குடகு

ஃகன் - குரூக

தகண - பரஜி

தககாண - தேகாடகா

தி ர ா வி ட  ம � ா ழி க ளி ல  எ ண் ணு ப் 
மபையர்கள் ஒன்று தபைாலதவ அக�்நதுள்ைன.

மூன்று - ேமிழ்

மூணு - மர்லயகாளம்

மூடு - தேலுஙகு

மூரு - கன்னடம்

மூஜி - துளு

குறில், மநடில் ப்வறு்பாடு

திராவிட ம�ாழிகளில உயிர் எழுததுகளில 
உள்ை குறில, ம்டில தவறுபைாடுகள் மபைாருகை 
தவறுபைடுத்தத துகண மெய்கின்்றன. 

அடி – குறில்   வளி – குறில்

ஆடி – த�டில்   வகாளி – த�டில்

ே மி ழ்  வ ட த ம கா ழி யி ன் 

ம க ள ன் று ;  அ து  ே னி க 

குடும்பத்திற்கு உரியதமகாழி; 

ெ ம ஸ கி ரு ே க  க ்ல ப் பி ன் றி 

அது ேனித்தியஙகும் ஆற்ைல் 

தபற்ை தமகாழி; ேமிழுககும் இநதியகாவின் பிை 

தமகாழிகளுககும் தேகாடரபு இருகக்லகாம். 

– ககால்டுதவல்

மதரியு�ா?
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்பால்்பாகு்பாடு

திராவிட ம�ாழிகளில மபைாருள்களின் 
்த ன் க � க ய  ஒ ட டி ப்  பை ா ல பை ா கு பை ா டு 
அக�்நதுள்ைது.  ஆனால, வடம�ாழியில 
இ வ் வ ா று  அ க � ய வி ல க ல .  உ யி ர ற ்ற 
ம பை ா ரு ள் க ளு ம்  க ண் ணு க் த க  பு ல ப் பை ட ா ்த 
நு ண் ம பை ா ரு ள் க ளு ம் கூ ட  ஆ ண் ,  ம பை ண் 
எ ன் று  பை ா கு பை டு த ்த ப் பை டு கி ன் ்ற ன . 
இம்ம�ாழியில ககவிரலகள் மபைண்பைால 
என்றும் காலவிரலகள் ஆண்பைால என்றும் 
த வ று பை டு த ்த ப் பை டு கி ன் ்ற ன .  ம � ர் � ன் 
ம � ா ழி யி லு ம்  இ த ்த க க ய  ்த ன் க � க ய க் 
காணமுடிகி்றது.  முகததின் பைகுதிகைான 
வாய், மூக்கு, கண் ஆகியகவ தவறுதவறு 
பை ா ல க ை ா க ச  சு ட ட ப் பை டு கி ன் ்ற ன .  வ ா ய் -
ஆண்பைால,  மூக்கு -  மபைண்பைால,  கண் - 
மபைாதுப்பைால எனப் பைகுக்கும் நிகல உள்ைது.

தி ர ா வி ட  ம � ா ழி க ளி ல  ஆ ண் பை ா ல , 
ம பை ண் பை ா ல  எ ன் ்ற  பை கு ப் பு  உ ய ர் தி க ண 
ஒருக�யில காணப்பைடுகி்றது.  அஃறிகணப் 
மபைாருள்ககையும் ஆண், மபைண் என்று பைால 
அடிப்பைகடயில பைகுத்தாலும் அவறறிறமகனப்  
பை ா ல க ா ட டு ம்  வி கு தி க ள்  இ ல க ல .  

்தனிசமொறகைாதலதய ஆண், மபைண் என்்ற 
பைகுப்கபை உணர்ததினர்.  (எ.கா. கடுவன் – �்நதி; 
களிறு – பிடி)

விலனச்மசாற்கள்

ஆ ங் கி ல ம்  த பை ா ன் ்ற  ம � ா ழி க ளி ல 
விகனசமொறகள் காலதக்த �டடும் காடடுத� 
்தவிர திகண, பைால, எண் ஆகிய தவறுபைாடகடக் 
காடடுவதிலகல. திராவிட ம�ாழிகளின் 
விகனசமொறகள் இவறக்றத ம்தளிவாகக் 
காடடுகின்்றன.  எடுததுக்காடடு:

வ்ந்தான் -  உ ய ர் தி க ண  ஆ ண் பை ா ல 
ஒருக�

இவ்வியலபுக்கு �ா்றாக �கலயாை ம�ாழி 
�டடுத� அக�்நதுள்ைது.  அம்ம�ாழியில 
தி க ண ,  பை ா ல ,  எ ண்  ஆ கி ய வ ற க ்ற க் 
காடடும் பைாலறி கிைவிகள் இலகல. ்தனிச 
மொறகைாதலதய ஆண், மபைண் பைகுப்கபை 
அறி்நதுமகாள்ை முடியும். 

இ வ் வ ா று   தி ர ா வி ட ம � ா ழி க ள்  சி ல 
ம பை ா து ப் பை ண் பு க க ை ப்  ம பை ற றி ரு ்ந ்த ா லு ம் 
அவறறுள் ்தமிழுக்மகன்று சில சி்றப்புக் 
கூறுகளும் ்தனித்தன்க�களும் உள்ைன. 

காைந்பதாறும தமிழின் ்வரி்வடி்வ ்வளர்ச்சி
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சிை திராவிடம�ாழிகளின் ்பழல�யான இைக்கிய இைக்கணஙகள்

திராவிட ம�ாழிகளில் மசால் ஒற்றுல�

தமிழ் �லையாளம மதலுஙகு கன்னடம துளு கூர்க்

�ரம் �ரம் �ானு �ரம் �ர �ர

ஒன்று ஒண்ணு ஒகடி ஒ்நது ஒஞசி ---------

நூறு நூறு நூரு நூரு நூது ---------

நீ நீ நீவு நீன் ஈ நின்

இரண்டு ஈர்மரண்டு ஈர்மரண்டு எரடு ரடடு ------

்ான்கு ்ால, ்ாங்கு ்ாலுகு ்ாலு ்ாலு  ------

ஐ்நது அஞசு ஐது ஐது ஐனு -------

ம�ாழி இைக்கியம காைம இைக்கணம காைம ஆதாரம

்தமிழ் ெங்க 
இலக்கியம்

மபைா.ஆ.மு. 5 
- மபைா.ஆ.பி. 
2ஆம் 
நூற்றாண்டு  
அைவில

ம்தாலகாப்பியம்  மபைா.ஆ.மு. 
3ஆம்  
நூற்றாண்டு  
அைவில

்தமிழ் இலக்கிய 
வரலாறு (மு.வ.) 
ொகிததிய 
அகாம்தமி

கன்னடம் கவிரா� 
�ார்க்கம்

 மபைா.ஆ.பி. 
9ஆம் 
நூற்றாண்டு

கவிரா� 
�ார்க்கம்

 மபைா.ஆ.பி. 
9ஆம் 
நூற்றாண்டு

இ்நதிய 
இலக்கணக் 
மகாள்கககளின் 
பின்னணியில 
்தமிழ் 
இலக்கணம் – 
மெ. கவ. 
ெண்முகம்

ம்தலுங்கு பைார்தம்  மபைா.ஆ.பி. 
11ஆம் 
நூற்றாண்டு

ஆ்நதிர பைாஷா 
பூஷணம்

 மபைா.ஆ.பி. 
12ஆம் 
நூற்றாண்டு

�கலயாைம் ரா� ெரி்தம்  மபைா.ஆ.பி. 
12ஆம் 
நூற்றாண்டு

லீலா திலகம்  மபைா.ஆ.பி. 
15ஆம் 
நூற்றாண்டு

�கலயாை 
இலக்கிய 
வரலாறு – 
ொகிததிய 
அகாம்தமி

டாக்டர் காலடுமவலலின் திராவிடம�ாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்

தமிழின் தனிததன்ல�கள்

1. ம ்த ா ன் க � யு ம்  இ ல க் க ண 
இ ல க் கி ய வ ை மு ம்  உ க ட ய து  ்த மி ழ் 
ம�ாழியாகும். 

2. இ ல ங் க க ,  � த ல சி ய ா ,  சி ங் க ப் பூ ர் , 
இ்நத்தாதனஷியா, பிஜிததீவு ஆகிய ்ாடுகளில 

� ட டு � ல ல ா � ல  ம ்த ன் ஆ ப் பி ரி க் க ா , 
ம � ா ரி ஷி ய ஸ் ,  இ ங் கி ல ா ்ந து ,  க ய ா ன ா , 
�டகாஸ்கர்,  டரினிடாட,  ஆஸ்திதரலியா, 
கனடா தபைான்்ற ்ாடுகளிலும் தபைெப்பைடும் 
மபைருக�யுகடயது ்தமிழ் ம�ாழி.

3. ஏ க ன ய  தி ர ா வி ட  ம � ா ழி க க ை 
விடவும் ்தமிழ்ம�ாழி ்தனக்மகனத ்தனித்த  
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கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1.  உங்கள் மபையருக்கான  விைக்கம் ம்தரியு�ா? உங்கள் மபையரும் உங்கள் 
்ண்பைர் மபையரும் ்தனித்தமிழில  அக�்நதுள்ை்தா? கண்டறிக.

2. பையன்பைாடடில எவ்வாம்றலலாம் ்தமிழ்ம�ாழியின் தவர்சமொறகள், வடிவ �ாற்றம் 
மபைறுகின்்றன என்பைது குறிதது வகுப்பில கல்நதுகரயாடுக .

 (எ.கா.)  மெய் – மெய்்தாள், மெய்கி்றாள், மெய்வாள், மெய்து, மெய்்த, மெய்வீர், மெய்கித்றாம்

                    வா - ..............................................................................................................

இலக்கணவைதக்தப் மபைறறுத ்தனிததியங்கும் 
ம�ாழியாகும்.

4. திராவிட ம�ாழிகளுள் பி்ற ம�ாழித 
்தாக்கம் மிகவும் குக்ற்ந்த்தாகக் காணப்பைடும்    
ம�ாழி ்தமிதழயாகும்.

5. ்தமிழ்ம�ாழி, திராவிட ம�ாழிகள் 
சிலவறறின் ்தாய்ம�ாழியாகக் கரு்தப்பைடுகி்றது.

6. ஒதரமபைாருகைக் குறிக்கப் பைலமொறகள் 
அக�்ந்த  மொலவைமும் மொலலாடசியும் 
நிரம்பைப் மபைற்ற ம�ாழி ்தமிதழயாகும்.

7. இ ்ந தி ய ா வி ன்  ம ்த ா ன் க � ய ா ன  
க ல ம வ ட டு க ளி ல  ம பை ரு ம் பை ா ல ா ன க வ 
்தமிழிதலதய அக�்நதுள்ைன. 

8. ்த மி ழி ன்  பை ல  அ டி ச ம ெ ா ற க ளி ன் 
ஒலியன்கள், ஒலி இடம்மபையர்்தல என்்ற 

விதிப்பைடி பி்ற திராவிட ம�ாழிகளில வடிவம் 
�ாறியிருக்கின்்றன.   சுடடுப்மபையர்களும் 
மூவிடப்மபையர்களும் மபைரும்பைாலும் குறிப்பிடத 
்தக்க �ாற்றங்ககைப் மபைறறிருக்கின்்றன.

தி ர ா வி ட  ம � ா ழி க் கு டு ம் பை த தி ன் 
ம ்த ா ன் க � ய ா ன  மூ த ்த  ம � ா ழி ய ா க த 
திகழ்கின்்ற ்தமிழ்,  பி்ற திராவிட ம�ாழி 
ககைவிட ஒப்பியல ஆய்வுக்குப்  மபைரு்ந 
துகணயாக அக�்நதுள்ைது. 

்த மி ழ்  ம � ா ழி  மூ ல த தி ர ா வி ட 
ம � ா ழி யி ன்  பை ண் பு க ள்  பை ல வ ற க ்ற யு ம் 
தபைணிப் பைாதுகாதது வருகி்றது. அததுடன் 
்தனித்தன்க� �ாறுபைடா�ல கால்நத்தாறும் 
்தன்கனப் புதுப்பிததுக் மகாள்ளும் பைண்பு 
ம க ா ண் ட ்த ா க வு ம்  ்த மி ழ் ம � ா ழி  வி ை ங் கி 
வருகி்றது.  

மதரியு�ா ? 

ம�ாரிசியஸ, இைஙலக உள்ளிட்ட நாடுகளின் ்பணததாளில் 

தமிழ்ம�ாழி இடமம்பற்றுள்ளது.
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என்ம்றன்றும் நிகலமபைற்ற ்தமிதழ! த்தாற்றததில ம்தான்க�யும் 
நீ்தான்! ம்தாழிலநுடபைதக்த ஏற்ற புதுக�யும் நீ்தான்! அறியும் 
இலக்கணம் ்த்ந்ததும் நீ்தான்! அரிய இலக்கணம் மகாண்டதும் நீ்தான்! 
கால்நத்தாறும் உன்கனப் புதுப்பிததுக் மகாண்டு கணினித ்தமிழாய் 
வலம் வருகி்றாய்! ஆதிமு்தல எலலாமு�ாய் இலங்குகி்ற உன்கனத 
்தமிதழாவிய�ாகக் கண்டு �கிழ்கித்றாம்!

இயல்

ஒன்று
தமிபழாவியம

      காலம் பிறக்கும்முன் பிறந்ெது ெமிமே! எந்ெக்

      காலமும் நிரலோய் இருப்பதும் ெமிமே!

அகோய்ப் புறோய் இலக்கிேஙகள் – அரவ

அரேந்ெரெச் த�ால்லும் இலக்க்ணஙகள்

நிகரிலாக் காப்பிேப் பூவனஙகள் – உன்

தநஞ்�ம் நடத்ெட்டும் ஊர்வலஙகள்!

- காலம் பிறக்கும் முன்….

ஏனிவ விருட்தடனக் மகட்டுவரும் – நீதி

ஏந்திே தீபோய்ப் பாட்டுவரும்

ோனிட மேன்ரேரேச் �ாதித்திடக் – குறள்

ேட்டுமே மபாதுமே ஓதி, நட…

- காலம் பிறக்கும் முன்….

எத்ெரன எத்ெரன �ேேஙகள் – ெமிழ்

ஏந்தி வளர்த்ெது ொதேனமவ

சித்ெர் ேைபிமல தீெறுக்கும் – புதுச்

சிந்ெரன வீச்சுகள் பாய்ந்ெனமவ…

- காலம் பிறக்கும் முன்…

விைரல ேடக்கிேவன் இர�யில்ரல – எழில்

வீர்ணயில் என்று த�ால்வதுமபால்

 குரறகள் த�ால்வரெ விட்டுவிட்டுப் புதுக்

 மகாலம் புரனந்து ெமிழ் வளர்ப்பாய்!

- ஈமைாடு ெமிேன்பன்

கவிலதப் ப்பலழ

      காலம் பிறக்கும்முன் பிறந்ெது ெமிமே! எந்ெக்

      காலமும் நிரலோய் இருப்பதும் ெமிமே!

அகோய்ப் புறோய் இலக்கிேஙகள் – அரவ

அரேந்ெரெச் த�ால்லும் இலக்க்ணஙகள்

நிகரிலாக் காப்பிேப் பூவனஙகள் – உன்

- காலம் பிறக்கும் முன்….

ஏனிவ விருட்தடனக் மகட்டுவரும் – நீதி

ோனிட மேன்ரேரேச் �ாதித்திடக் – குறள்

- காலம் பிறக்கும் முன்….

எத்ெரன எத்ெரன �ேேஙகள் – ெமிழ்

- காலம் பிறக்கும் முன்…

விைரல ேடக்கிேவன் இர�யில்ரல – எழில்

 குரறகள் த�ால்வரெ விட்டுவிட்டுப் புதுக்

- ஈமைாடு ெமிேன்பன்
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நூல் ம்வளி

ஈதைகாடு ேமிைன்பன் எழுதிய ேமிதைகாவியம் என்னும் நூலில் இடம்தபற்றுளள கவிரே 

இது. இககவிரே குறித்துக கவிஞர முன்னுரையில் "ஒரு பூவின் ம்லரச்சிரயயும் ஒரு 

குைநரேயின் புன்னரகரயயும் புரிநதுதககாளள அகைகாதிகள தேரவப்படுவதில்ர்ல.  

பகாடலும் அப்படித்ேகான்!" என்று   குறிப்பிட்டுளளகார.  

ஈதைகாடு ேமிைன்பன் புதுககவிரே, சிறுகரே முே்லகான ப்ல வடிவஙகளிலும் பரடப்புகரள 

தவளியிட்டுளளகார. ரஹககூ, தென்ரியு, லிமரைககூ எனப் புதுப்புது வடிவஙகளில் கவிரே 

நூல்கரளத் ேநதுளளகார.  இவைது ‘வணககம் வளளுவ’ என்னும் கவிரே நூலுககு 2004ஆம் 

ஆணடுகககான ெகாகித்திய அககாதேமி விருது வைஙகப்பட்டது.  ’ேமிைன்பன் கவிரேகள’ ேமிைக அைசின் 

பரிசுதபற்ை நூல். இவைது கவிரேகள இநதி, உருது, மர்லயகாளம், ஆஙகி்லம் உளளிட்ட தமகாழிகளில் 

தமகாழிதபயரககப்பட்டுளளன.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. பி்றம�ாழிக் கலப்பின்றித ்தனித்தமிழில இரண்டு �ணிததுளிகள் வகுப்பைக்றயில தபைசுக.
2.  கவி்த்யத ததாடர்க.
 அன்கன மொன்ன ம�ாழி
 ஆதியில பி்ற்ந்த ம�ாழி
 இகணயததில இயங்கும் ம�ாழி
 ஈடிலாத ம்தான்க� ம�ாழி
 உலகம் தபைாறறும் ம�ாழி
 ஊர்கூடி வியக்கும் ம�ாழி
 ……………………………………………………
 …………………………………………………… 

இனிரமயும் நீரரமயும் ேமிதைனல் ஆகும்

 – பிஙக்ல நிகணடு

மதரிந்து மதளிப்வாம

உ்லகத் ேகாய்தமகாழி �காள 

பிப்ைவரி 21

ேமிரை ஆட்சி தமகாழியகாகக 

தககாணட �காடுகள

இ்லஙரக, சிஙகப்பூர

மதரியு�ா?

இைக்கணக்குறிப்பு

எத்ேரன எத்ேரன, விட்டு விட்டு 

- அடுககுத் தேகாடரகள

ஏநதி - விரனதயச்ெம் 

ககா்லமும் - முற்றும்ரம

்பகு்பத உறுப்பிைக்கணம

வளரப்பகாய் - வளர + ப் + ப் + ஆய்

வளர - பகுதி

ப் - ெநதி,  ப் - எதிரககா்ல இரடநிர்ல

ஆய் - முன்னிர்ல ஒருரம விரனமுற்று விகுதி

யகாமறிநே தமகாழிகளித்ல ேமிழ்தமகாழிதபகால் 

இனிேகாவது எஙகும் ககாதணகாம் 

– பகாைதியகார
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்தமிழின் மபைருக�கயப் பைாடக் கவிஞர்கள் ககயாளும் உததிகள் 
பைறபைல.  கவிக்த, அ்தறமகாரு கருவி.  கிளி, அன்னம், வி்றலி, பைணம், 
்த்நதி என்று பைல தூது வாயிலககைப்பைறறி அறி்நதுள்தைாம்.  
்தமிகழதய தூதுப் மபைாருைாக்கியுள்ைது ‘்தமிழ்விடு தூது’.  ்தமிழின் 
இனிக�, இலக்கிய வைம், பைாசசி்றப்பு, சுகவ, அழகு, தி்றம், ்தகுதி 
ஆகியன இசசிறறிலக்கியததில விரவியுள்ைன. 

இயல்

ஒன்று
தமிழ்விடு தூது

தித்திக்கும் தெள்அமுொய்த் தெள்அமுதின் மேலான

முத்திக் கனிமேஎன் முத்ெமிமே – புத்திக்குள்

உண்ணப் படும்மெமன உன்மனாடு உவந்துஉரைக்கும்

விண்ணப்பம் உணடு விளம்பக்மகள் – ேணணில்

குறம்என்றும் பள்ளுஎன்றும் தகாள்வார் தகாடுப்பாய்க்கு

உறவுஎன்று மூன்றுஇனத்தும் உணமடா – திறம்எல்லாம்

வந்துஎன்றும் சிந்ொ ேணிோய் இருந்ெஉரனச்

சிந்துஎன்று த�ால்லிே  நாச்சிந்துமே* – அந்ெைமேல்

முற்றும்உ்ணர்ந்ெ மெவர்களும் முக்கு்ணமே தபற்றார்நீ

குற்றம்இலாப் பத்துக் கு்ணம்தபற்றாய் – ேற்தறாருவர்

ஆக்கிே வண்ணஙகள் ஐந்தின்மேல் உணமடாநீ

மநாக்கிே வண்ணஙகள் நூறுஉரடோய் – நாக்குலவும்

ஊனை�ம் ஆறுஅல்லால் உணமடா த�விகள்உ்ணவு

ஆன நவை�ம்உண டாயினாய் – ஏமனார்க்கு

அழிோ வனப்பு ஒன்று அலது அதிகம் உணமடா

ஒழிோ வனப்புஎட்டு உரடோய்….    

                                                    (கணணிகள் 69 - 76) 

சீர்ம்பற்்ற மசல்்வம

கவிலதப் ப்பலழ

10
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மசால்லும ம்பாருளும

 கு்றம், பைள்ளு –  சிறறிலக்கிய வகககள்; 
மூன்றினம் – துக்ற, ்தாழிகெ, விருத்தம் ; 
தி்றம�லலாம் – சி்றப்மபைலலாம்; சி்ந்தா�ணி 
–  சீவகசி்ந்தா�ணி, சி்த்றா்த �ணி என்னும்  
இருமபைாருகையும் குறிக்கும் ; சி்நது – ஒருவகக 
இகெப்பைாடல. 

மு க் கு ண ம்  –  மூ ன் று  கு ண ங் க ள் 
(ெததுவம்-அக�தி, த�ன்க� ஆகியவறக்றச 
சுடடும் குணம்; இராெெம் - தபைார், தீவிர�ான 
மெயலககைக் குறிக்கும் குணம்; ்தா�ெம்-
தொம்பைல, ்தாழ்க� தபைான்்றவறக்றக் குறிக்கும் 
குணம்); பைததுக்குணம் – மெறிவு, ெ�நிகல 
மு்தலிய பைததுக்குண அணிகள். 

வண்ணங்கள் ஐ்நது – மவள்கை, சிவப்பு, 
கறுப்பு, �ஞெள், பைசகெ; வண்ணம்நூறு – 
குறில, அகவல, தூங்கிகெ வண்ணம் மு்தலாக 
இகட ம�லலிகெ வண்ணம் ஈ்றாக நூறு.  

ஊனரெம் – குக்றயுகடய சுகவ; ்வரெம் – 
வீரம், அசெம், இழிப்பு, வியப்பு, கா�ம், அவலம், 
தகாபைம், ்கக, ெ�நிகல ஆகிய ஒன்பைது சுகவ; 
வனப்பு- அழகு. அகவ அம்க�, அழகு, 
ம்தான்க�, த்தால, விரு்நது, இகயபு, புலன், 
இகழபு.

்பாடலின் ம்பாருள்

இனிக்கும் ம்தளி்ந்த  அமு்த�ாய்  அ்ந்த  
அ மி ழ் தி னு ம்  த � ல ா ன  வீ டு த பை ற க ்ற த 
்தரும் கனிதய!  இயல இகெ ்ாடகம் என, 
மூன்்றாய்ச சி்ற்நது விைங்கும் என் ்தமிதழ!   
அறிவால உண்ணப்பைடும் த்ததன! உன்னிடம் 
்ான் �கிழ்்நது விடுக்கும் தவண்டுதகாள் 
ஒன்றுள்ைது.  அக்தக் தகடபைாயாக. 

்தமிதழ!  உன்னிடமிரு்நது கு்றவஞசி, 
பைள்ளு என்்ற  நூலககைப்  பைாடிப் புலவர்கள் 
சி்றப்புக்  மகாள்கின்்றனர். நீயும் அவறக்றப் 
பைடிக்க  எடுததுக்  மகாடுப்பைாய். அ்தனால 
உனக்குத ்தாழிகெ, துக்ற, விருத்தம் என்னும் 
மூவககப் பைாவினங்களிலும் உ்றவு ஏத்தனும் 
உண்தடா?  

பைாவின் தி்றம்  அகனததும் ககவரப்மபைறறு 
( ம பை ா ரு ்ந தி  நி ன் று )  எ ன் று த �  ‘ சி ்ந ்த ா 
(மகடா்த)  �ணியாய் இருக்கும் உன்கன 
(இகெப்பைாடலகளுள் ஒருவககயான) ‘சி்நது’ 
எ ன் று  ( அ க ழ ப் பை து  நி ன்  ம பை ரு க � க் கு த 
்தகுத�ா? அவ்வாறு) கூறிய ்ா இறறு விழும் 
அன்த்றா? 

வ ா ன த தி ல  வ சி க் கு ம்  மு ற று ம் 
உ ண ர் ்ந ்த  த ்த வ ர் க ள் கூ ட  ெ த து வ ம் , 
இ ர ா ெ ெ ம் ,  ்த ா � ெ ம்  எ ன் னு ம்  மூ ன் று 
குணங்ககைதய மபைறறுள்ைார்கள். ஆனால, 
நீதயா பைததுக்குற்றங்கள் இலலா�ல மெறிவு, 
ம ்த ளி வு ,  ெ � நி க ல ,  இ ன் பை ம் ,  ஒ ழு கி க ெ , 
உ்தாரம், உய்த்தலில மபைாருண்க�, கா்ந்தம், 
வலி, ெ�ாதி என்னும் பைததுக்குணங்ககையும் 
மபைறறுள்ைாய். 

�னி்தரால உண்டாக்கப்பைடட வண்ணங்கள் 
மவண்க�, மெம்க�, கருக�, மபைான்க�, 
பை சு க �  எ ன  ஐ ்ந தி ற கு த � ல  இ ல க ல . 
நீ த ய ா  பு ல வ ர் க ள்  க ண் ட க ட ்ந ்த  கு றி ல , 
அ க வ ல ,  தூ ங் கி க ெ  வ ண் ண ம்  மு ்த ல ா க 
இகடம�லலிகெ வண்ணம் ஈ்றாக நூறு 
வண்ணங்ககைக் மகாண்டுள்ைாய். 

்ாவின்மீது மபைாரு்நதும் குக்றபைாடுகடய 
உணவின் சுகவகள் ஆறுக்கு த�ல இலகல.  
நீதயா மெவிகளுக்கு விரு்ந்தளிக்கும்  ஒன்பைது 
சுகவககைப் மபைறறுள்ைாய். ்தமிகழ அகடயப் 
மபை்றா்த �றக்றதயார்க்கு அழியா்த அழகு 
ஒன்த்ற ஒன்று அலலா�ல அதிகம் உண்தடா? 
நீதயா நீங்கா்த  அம்க� மு்தலிய அழகு 
எடடிகனப் மபைறறுள்ைாய்.

மதரிந்து மதளிப்வாம

கணணி – இைணடு கணகரளப் தபகால் 

இ ை ண டி ை ண டு  பூ க க ர ள  ர வ த் து த் 

தேகாடுககப்படும் மகார்லககுக கணணி 

எ ன் று  த ப ய ர .  அ த ே த ப கா ல்  ே மி ழி ல் 

இ ை ண டி ை ண டு  அ டி க ள  த க கா ண ட 

எதுரகயகால் தேகாடுககப்படும் தெய்யுள 

வரக கணணி ஆகும்.
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நூல் ம்வளி

ேமிழ்ச் சிற்றி்லககிய வரககளுள ‘தூது’ என்பதும் ஒன்று. இது, ‘வகாயில் இ்லககியம்’, 

‘ெநது இ்லககியம்’ என்னும் தவறு தபயரகளகாலும் அரைககப்படுகிைது. இது ேர்லவன் 

ேர்லவியரகளுள ககாேல் தககாணட ஒருவர மற்தைகாருவரபகால் தெலுத்தும் அன்ரபப் 

பு்லப்படுத்தித் ேம்முரடய கருத்திற்கு உடன்பட்டரமககு  அறிகுறியகாக ‘மகார்லரய 

வகாஙகிவருமகாறு’ அன்னம் முேல் வணடு ஈைகாகப் பத்ரேயும் தூது விடுவேகாகக 

‘கலிதவணபகா’வகால் இயற்ைப்படுவேகாகும். ேமிழ்விடு தூது, மதுரையில் தககாவில்தககாணடிருககும்  

தெகாகக�காேர மீது ககாேல்தககாணட  தபண  ஒருத்தி, ேன் ககாேர்லக கூறிவருமகாறு ேமிழ்தமகாழிரயத் 

தூதுவிடுவேகாக அரமநதுளளது. இநநூல் 268 கணணிகரளக தககாணடுளளது. ேமிழின் 

சிைப்புகரளக  குறிப்பிடும் சி்ல கணணிகள இப்பகாடப்பகுதியில் இடம்தபற்றுளளன. இநநூர்ல 

1930இல் உ.தவ.ெகா. முேன் முேலில் பதிப்பித்ேகார. இேன் ஆசிரியர யகார என அறிநதுதககாளள  

இய்லவில்ர்ல.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. ்�து எண்ணங்ககையும் கருததுககையும் எளி்தாக  எடுததுகரக்க உ்தவுவது 
்தமிழ்ம�ாழி என்்ற ்தகலப்பில ஒரு பைக்க அைவில  உகர ஒன்க்ற எழுதுக.

2.  பைடிததுத திரடடுக.

 "காம்தாளிரும்  குண்டலமும் ககக்கு வகையாபைதியும் கருகண �ார்பின்

 மீம்தாளிர் சி்ந்தா�ணியும் ம�லலிகடயில த�ககலயும் சிலம்பைார் இன்பைப்

 தபைாம்தாளிரும் திருவடியும் மபைான்முடி சூைா�ணியும் மபைாலியச சூடி

 நீதிமயாளிர் மெங்தகாலாய்த திருக்கு்றகைத ்தாங்கு்தமிழ்  நீடுவாழ்க"
       - கவிதயாகி சுத்தான்ந்த பைாரதியார். 

இப்பைாடல காடடும் இலக்கியங்களின் மபையர்ககை  வரிகெப்பைடுததுக.

தககாளவகார - தககாள + வ + ஆர

தககாள - பகுதி

வ - எதிரககா்ல இரடநிர்ல

ஆர - ப்லரபகால் விரனமுற்று விகுதி

உணரநே - உணர + த் (ந) + த் + அ

உணர - பகுதி

த் - ெநதி,  த் - ந ஆனது  விககாைம்

த் - இைநே ககா்ல இரடநிர்ல

அ - தபயதைச்ெ விகுதி

்பகு்பத உறுப்பிைக்கணமஇைக்கணக் குறிப்பு

முத்திககனி – உருவகம்

தேளளமுது – பணபுத்தேகாரக

குற்ைமி்லகா –  ஈறுதகட்ட எதிரமரைப் 

தபயதைச்ெம் 

�கா – ஓதைழுத்து ஒருதமகாழி

த ெ வி க ள  உ ண வ கா ன  –  � கா ன் க கா ம் 

தவற்றுரமத்தேகாரக.

சிநேகாமணி - ஈறுதகட்ட எதிரமரைப் 

தபயதைச்ெம்
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மொறகள் வரலாறக்றப் தபைசுபைகவ. ஒவ்மவாரு மொலலிலும் 
இனததின், ம�ாழியின் வரலாறு இருக்கி்றது.  ்தமிழ்ச மொறகள்வழி 
்தமிழர் ்ாகரிகதக்தயும் வாழ்கவயும் அறியமுடியும்.  இத்ததபைாலத 
்தமிழில வழங்கும் பி்றம�ாழிச மொறகளும் அகவொர்்ந்த 
இனததின் ம�ாழியின் வரலாறக்றக் காடடுகின்்றன.  ்தமிழ்ம�ாழி, 
பி்றம�ாழிச மொறககை அப்பைடிதய ஏறபைதிலகல என்பைது �ரபு.  
அ்ந்த வககயில ககலசமொலலாக்கததிறகான பைணிகள் இன்று 

மு்தன்க� மபைறறுள்ைன.  இதுதவ ம�ாழி வைர்சசிக்கான வாயிலாகவும் உள்ைது.  மொறகள் 
புலப்பைடுததும் வரலாறு, பைண்பைாடு ஆகியவறக்ற உகரயாடலவழிக் காண்தபைாம்.

இயல்

ஒன்று
்வளரும மசல்்வம

உலரயாடல்

்பஙகு ம்பறுப்வார் 

ஆனந்தி, முமதாஜ், படவிட்

த ட வி ட :  ஆ ன ்ந தி ,  ்த மி ழி ல  மு ்த ல 
�திப்மபைண் மபைறறுள்ைாய். என் வாழ்ததுகள்.

ஆன்நதி: ்ன்றி.

மும்்தாஜ் : எனக்கு ஓர் ஐயம். உன்கனக் 
தகடகலா�ா?

ஆன்நதி:  உறுதியாக! தகள் மும்்தாஜ்.

மும்்தாஜ்: ்ாம�லதலாரும் �டிக்கணினி 
( L a p t o p )  பை ய ன் பை டு த து கி த ்ற ா ம் .  க ணி னி 
ம ்த ா ட ர் பை ா ன  ம ெ ா ற க க ை  அ ப் பை டி த ய 
ஆங்கிலததில வழங்குகித்றாத�? அவறறுக் 
மகலலாம் ்தமிழ்சமொறகள் உள்ைனவா 
ஆன்நதி?

ஆன்நதி: அவ்வா்றான ்தமிழ்ச மொறகள் 
இ ப் த பை ா து  எ ங் கு ம்  நி க ்ற ்ந து ள் ை ன . 

எடுததுக்காடடாக

ொப்டதவர் [software] - ம�ன்மபைாருள் 

ப்மரௌெர் [browser] - உலவி 

க்ராப் [crop] - மெதுக்கி 

கர்ெர் [cursor] - ஏவி அலலது சுடடி 

கெபைர்ஸ்தபைஸ் [cyberspace] – இகணயமவளி

ெர்வர் [server] - கவயக விரிவு வகல 
வழங்கி  

ஃதபைாலடர் [Folder] - உக்ற 

தலப்டாப்  [Laptop]    -  �டிக்கணினி  
எ ன் ம ்ற ல ல ா ம்  பை ய ன் பை டு த ்த த  ம ்த ா ட ங் கி 
விடதடாம்.

விரி்வானம
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தடவிட:  எனக்கும் ஐயம் இருக்கி்றது.

ஆன்நதி: மொல தடவிட.

தடவிட :  கணி்தததில ஒன்று, பைதது, 
ஆ யி ர ம்  ஆ கி ய  எ ண் ணி க் க க க ளு க் க ா ன 
்தமிழ்சமொறகள் எனக்குத ம்தரியும். 1/320, 
1/160 ஆகிய எண்ணிக்கககளுக்கான ்தமிழ்ச 
மொறககை எனக்குச மொலவாயா?

மும்்தாஜ்: மொல. ்ானும் தகடகித்றன்.

ஆன்நதி:

த பை ா ன் ்ற  பி ன் ன  இ ல க் க ங் க ளு க் கு ம் 
்தமிழ்சமொறகள் உள்ைன.

தடவிட: இகவமயலலாம் புழக்கததில 
இ ரு ்ந தி ரு ்ந ்த ா ல  ் ம்  எ ல த ல ா ரு க் கு ம் 
ம்தரி்நதிருக்கும் இலகலயா?

ஆ ன ்ந தி :  ஆ ம் .  ் ம்  மு ன் த ன ா ர் க ள் 
பையன்பைடுததிய மொறககைக் கால �ாற்றததில 
க க வி ட டு வி ட த ட ா ம் .  ் ா ம்  நி க ன த ்த ா ல 
அவறக்ற மீடமடடுக்கலாம். என்ன தயாெகன 
மும்்தாஜ்?

மு ம் ்த ா ஜ் :  நீ  ம ெ ா ல வ ம ்த ல ல ா ம் 
்ன்்றாகப் புரிகி்றது. இவ்வைவு வைர்சசி 
மபைற்ற ்ாம் ஏன் கணினிததுக்றச மொறககை 
ஆங்கிலததிலிரு்நது ம�ாழிமபையர்க்கித்றாம்?

ஆன்நதி: ்லல தகள்வி மும்்தாஜ். ஒரு 
துக்ற எங்கு வைர்க்கப்பைடுகி்றத்தா அங்குள்ை 
ம � ா ழி ,  அ த து க ்ற யி ல  ம ெ ல வ ா க் கு ப் 
மபைறறிருக்கும். அததுக்றகயப் மபைறுபைவர்கள் 
அ து  ெ ா ர் ்ந ்த  ம � ா ழி க் கூ று க க ை த  ்த ம் 
ம�ாழியில �ாற்ற தவண்டும். 

மும்்தாஜ்: ஏன் �ாற்ற தவண்டும்?

ஆன்நதி: தவறறு ம�ாழிசமொறககை 
எளி்தாக ்ாம் நிகனவில கவததுக்மகாள்ை 
முடியாது. அவ்வாறு நிகனவில கவததுக் 
ம க ா ள் வ ்த ற கு  த � லு ம்  த ் ர த க ்த ச 
ம ெ ல வி ட த வ ண் டு ம் .  ் ம்  சி ்ந ்த க ன 
த வ க த க ்த யு ம்  இ து  � ட டு ப் பை டு த து ம் . 
மொறகள் அ்ந்த்ந்த ம�ாழி தபைசுதவாரின் 
த பை ச சு று ப் பு க ளு க் கு  ஏ ற பை  அ க � ்ந ்த க வ . 
அவறக்ற ்ாம் தபைசும்தபைாது ஒலிததிரிபு 
ஏறபைடடுப் மபைாருள்�யக்கம் உண்டாகும். 
த க ட த பை ா ர் க் கு ப்  ம பை ா ரு ள் பு ரி ய ா ்த  நி க ல 
ஏறபைடும். 

இது ஒருபு்றமிருக்க ஒரு காலகடடததில 
்த ா ய் ம � ா ழி  ெ ா ர் ்ந ்த  ம ெ ா ற க ளி ன் 
எ ண் ணி க் க க க ய வி ட  த வ ற று  ம � ா ழி ச 
மொறகளின் எண்ணிக்கக மிகுதியாகும். 
எ ன த வ ்த ா ன்  ் ம்  வ ா ழ் க் க க யி ல 
இடம்மபைறும் அறிவியல கருததுகளுக்கான 
ககலசமொறககை எலலாம் ்ம் ம�ாழியிலும் 
உருவாக்க தவண்டிய த்தகவ ஏறபைடுகி்றது.  

தடவிட:  ஆ�ாம்.  ககலசமொறககை 
ஒலிமபையர்ப்புச மெய்த்தா ம�ாழிமபையர்ப்புச 
ம ெ ய் த ்த ா  உ ரு வ ா க் க ல ா ம்  எ ன  எ ங் த க ா 
பைடிததிருக்கித்றன். ஆனாலும், எனக்தகார்  
ஐயம்.

ஆன்நதி: என்ன?

த ட வி ட :  வ ை ர் ்ந ்த  து க ்ற க ளு க் க ா ன 
ம ெ ா ற க க ை  த வ ற று  ம � ா ழி க ளி லி ரு ்ந து 

ம்பயர் எண் அளவு

மு்நதிரி 1/320
அகரக்காணி 1/160
அகரக்காணி மு்நதிரி 3/320
காணி 1/80
கால வீெம் 1/64
அகர�ா 1/40
அகர வீெம் 1/32
முக்காணி 3/80
முக்கால வீெம் 3/64
ஒரு�ா 1/20
�ாகாணி (வீெம்) 1/16
இரு�ா 1/10
அகரக்கால 1/8
மூன்று�ா 3/20
மூன்று வீெம் 3/16
்ாலு�ா 1/5
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்தமிழ் ம�ாழி மபைறுவக்தப் தபைான்று, தவறறு 
ம�ாழிகள் ்தமிழிலிரு்நது மபைறறுள்ைனவா?

ஆன்நதி: மபைறறுள்ைன தடவிட. ்தமிழர்கள் 
பைழங்காலததிதலதய கடலதுக்றயில மபைரும் 
மு ன் த ன ற ்ற ம்  அ க ட ்ந தி ரு ்ந ்த ன ர் .  ெ ங் க 
இலக்கியததில ்ாவாய், வங்கம், த்தாணி, 
கலம்  தபைான்்ற  பைலவககயான கடறகலன்கள் 
இயக்கப்பைடட்தறகான குறிப்புகள் உள்ைன.  
இதில ்தமிழ்சமொலலாகிய ்ாவாய் என்பைத்த 
ஆங்கிலததில த்வி என ஆகியுள்ைது தடவிட. 

மும்்தாஜ்:  ்தமிழரின் கடல ஆளுக� 
ொர்்ந்த தவறு எவ்வககச மொறகள் எ்நம்த்ந்த 
ம�ாழிகளில இடம்மபைறறுள்ைன ஆன்நதி?

ஆ ன ்ந தி :  உ ல கி ன்  ம ்த ா ன் க � ய ா ன 

ம�ாழியாகவும் மெவ்வியல ம�ாழியாகவும் 
தி க ழ் வ து  கி த ர க் க  ம � ா ழி ய ா கு ம் .  இ ம் 
ம�ாழியின் கடல ொர்்ந்த மொறகளில  

தபைான்்ற ்தமிழ்ச மொறகள் இடம்மபைறறுள்ைன. 

மும்்தாஜ்: மிக வியப்பைாக இருக்கி்றது. கடல 
ொர்்ந்த மொறகள் �டடும்்தாம் ்தமிழிலிரு்நது 
தவறறு ம�ாழிகளுக்குச மென்றுள்ைனவா? 

ஆன்நதி: இலகல மும்்தாஜ், பைலதவறு 
துக்ற ொர்்ந்த ்தமிழ்சமொறகளும் தவறறு 
ம�ாழிகளுக்குச மென்றுள்ைன.

9th tamil new -.indd   15 26-02-2018   16:24:27

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



16

தடவிட: இக்தக் தகடபை்தறகு மிக ஆவலாக 
உள்ைது. விரிவாகக் கூறுகி்றாயா?

ஆ ன ்ந தி :  க ட ல ெ ா ர் து க ்ற யி ல 
� ட டு � ல ல ா து  பை ண் க ட த  ்த மி ழ ர் க ள் 
க வி க ்த யி ய லி லு ம்  மு ன் த ன ற ்ற ம் 
மபைறறிரு்ந்தனர். கவிக்த ொர்்ந்த மொறககைத 
்தமிழிலும் கிதரக்க ம�ாழியிலும் ஒப்பைாகக் 
காணமுடிகி்றது.

்தமிழில பைா என்்றால என்னமவன்று 
உ ன க் கு த  ம ்த ரி யு ம் .  இ ச ம ெ ா ல  கி த ர க் க 
ம�ாழியின் ம்தான்க�யான காப்பிய�ாகிய 
இலியாததில பைாய்யிதயானா (πα ιήονα) 
எனக் குறிப்பிடப்பைடடுள்ைது. அப்தபைாதலா  
என்னும் கடவுளுக்குப் பைாடப்பைடுவது 'பைா' எனக் 
கிதரக்கததில குறிக்கப்பைடுகி்றது. 

பைா வகககளுள் ஒன்று மவண்பைா என்பைது 
உனக்குத ம்தரியும். மவண்பைாவின் ஓகெயானது 
ம ெ ப் பை த ல ா க ெ  ஆ கு ம் .  கி த ர க் க த தி ல 
மவண்பைா வடிவப் பைாடலகள் ொப்தபைா என 
அகழக்கப்பைடுகின்்றன. 

இ து  கி த ர க் க த தி லி ரு ்ந து  இ ல த தீ ன் 
ம�ாழிக்கு வ்நது பின் ஆங்கிலததில தெப்பிக் 
ஸ்தடன்ொ என இன்று வழங்கப்பைடுகி்றது.

பை ா வி ன்  சு க வ க ளி ல  ஒ ன் ்ற ா க 
இளிவரல என்்ற  துன்பைச சுகவயிகனத 
்த மி ழி ல க் க ண ங் க ள்   சு ட டு கி ன் ்ற ன . 
கிதரக்கததில துன்பைச சுகவயுகடய பைாடலகள்    
இளிகியா (ελεγεία) என அகழக்கப்பைடுகின்்றன.

தடவிட: நீ கூறும் இலியாத காப்பியம் 
கி.மு. எடடாம் நூற்றாண்கடச ொர்்ந்தது 
அலலவா? 

ஆன்நதி: ஆ�ாம். 

தடவிட: இன்று தவறறு ்ாடடினருடன் 
ம்தாடர்புமகாள்வ்தறகுக் கணினி உள்ைது, 
மென்றுவர வானூர்தி உள்ைது. அன்க்றய 
காலகடடததில அவர்கள் எவ்வாறு ்தகவல 
ம்தாடர்புமகாண்டிரு்ந்தனர் ஆன்நதி?

ஆ ன ்ந தி :   ் ல ல  த க ள் வி .   ் ா ன் 
முன்னதர  ்தமிழரின் கடல ஆளுக� பைறறி 
விைக்கிதனன் அலலவா. ்தமிழரும் கிதரக்கரும் 
கடலவழியாகவும் ம்தாடர்புமகாண்டனர்.

மும்்தாஜ்: விைக்க�ாகச மொல ஆன்நதி.

ஆ ன ்ந தி :  கி த ர க் க த தி லி ரு ்ந து 
்த மி ழ் ் ா ட டி ற கு க்  க ட லி ல  எ வ் வ ழி ய ா க 
வரதவண்டும் என்பைக்தக் கிதரக்க நூமலான்று 
விைக்குகி்றது. 

தடவிட: எவ்வைவு வியப்பைாக உள்ைது. 
இ ்ந நூ லி ல  ்த மி ழ் ் ா டு  பை ற றி ம ய ல ல ா ம் 
குறிப்பிடப்பைடடுள்ை்தா ஆன்நதி?

ஆன்நதி: ஆம். குறிப்பிடப்பைடடுள்ைது 
தடவிட.  அவ்வைவு ஏன்,  எறிதிதரசியன் 
ஆப் ்த மபைரிபுலஸ் (Periplus of the Erythraean 
S e a )  எ ன் னு ம்  இ ்ந நூ லி ன்  ம பை ய ரி த ல த ய 
்தமிழ்சமொல இருப்பை்தாகக் கூறுகின்்றனர். 

மும்்தாஜ்: அப்பைடியா? என்ன மொல அது?

ஆன்நதி: எறிதிகர  என்பைது்தான் அது. 
கடகலச ொர்்ந்த மபைரிய புலம் என்பைத்த 
எ றி தி த ர சி ய ன்  ஆ ப்  ்த  ம பை ரி பு ல ஸ்  எ ன 
ஆகியுள்ைது.  இதுதபைால ம்தால்தமிழின் 
வைர்சசி ம்தாடரவும் நிகலததிருக்கவும் 
்ம்�ாலான பைணிககைச மெய்ய தவண்டும். 

தடவிட : ்ம் ்தமிழ்ம�ாழி நிகலததிருக்க 
்ாம் என்ன மெய்ய தவண்டும்? 

ஆ ன ்ந தி :  வ ை ர் ்ந து ம க ா ண் டி ரு க் கு ம் 
அ றி வி ய ல  து க ்ற க்  க க ல ச ம ெ ா ற க க ை 
உ ட னு க் கு ட ன்  ்த மி ழ் ம � ா ழி யி ல  ம � ா ழி 
மபையர்தது அததுக்றககை த�லும் வைர்க்க 
தவண்டும். அப்தபைாது்தான் ்ம் ்தமிழ்ம�ாழி  
அறிவுக்கான கருவியாக �ாறும்.  ்தமிழில 
உள்ை  ்தததுவம், அரசியல ஆகிய துக்றகளின் 
சி்ந்தகனககை எலலாம் பி்ற ம�ாழிகளுக்குக் 
ம க ா ண் டு  ம ெ ல ல த வ ண் டு ம் .  இ து வு ம் 
் ம்  ்த மி ழ் ம � ா ழி  உ யி ர் த தி ரு க் க   ் ா ம் 
மெய்யதவண்டிய இன்றியக�யா்த பைணியாகும். 
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மும்்தாஜ்: ஆ�ாம்… ஆ�ாம். ெரியாகச 
மொன்னாய். 

்ம்ம�ாழி ம்தாடர்்நது நிகலததிருக்க 
தவண்டு�ானால வைர்்நதுவரும் �ருததுவம், 
ம பை ா றி யி ய ல ,  க ணி னி ,  வி ண் ம வ ளி 
த பை ா ன் ்ற  பி ்ற து க ்ற க ளி ன்  பை தி வு க ள் 
எலலாம் உடனுக்குடன் ்ம் ம�ாழிக்குக் 
மகாண்டுவரப்பைட தவண்டும். ்ம்ம�ாழியில 

புதிய புதிய மொலவைம் மபைருகதவண்டும்.  

ஆன்நதி: ்ன்்றாகச மொன்னாய் மும்்தாஜ். 
்ாமும் ்ம்�ாலான பைணிககைத ம்தாடர்்நது 
மெய்தவாம்.

த ட வி ட ,  மு ம் ்த ா ஜ் :  ஆ ம் .  அ ப் பை டி த ய 
மெய்தவாம்.

(மூவரும் விகடமபைறறுச மென்்றனர்)

1.  நீங்கள் ்ாள்த்தாறும்  வகுப்பைக்றயில மிகுதியாகப் பையன்பைடுததும் மொறககைப் 
பைடடியலிடடு, அவறறில இடம்மபைறறுள்ை பி்றம�ாழிச மொறகளுக்கு நிகரான 
்தமிழ்சமொறககை அறி்நது எழுதுக. 

2. உகரயாடகல நிக்றவு மெய்க. அவறறுள் இடம்மபைறும் பி்றம�ாழிச மொறககைத 
்தமிழ்ப்பைடுததுக.

அருண் :  ஹதலா! ்ண்பைா!

்ைன் : ………………………….

அருண்  :  ஆ�ாம்! மடன் இயர்ஸ் ஆசசு இலகலயா?

்ைன் : ஆ�ாம். ்ான் இப்பை �லடடி த்ஷனல கம்மபைனி ஒன்றில பிரா�க்ட த�தன�ரா  
இருக்தகன். நீ?

அரண் : …………………………

்ைன் : அ்ந்த காதலஜ்ல்தான் என் ்தம்பி பைஸ்டு இயர் பைடிக்கி்றான்.

அருண் : …………………………….

்ைன் : கபை! கபை!

மசாற்்பட்டியல் பி்றம�ாழிச் மசாற்கள் நிகரான தமிழ்ச் மசாற்கள்

வகுப்பு, புத்தகம், பிைாக் 
தபைார்டு, தபைனா,  மபைன்சில, 
த்ாடடு, 

ப்ைாக்தபைார்டு            
(BLACK BOARD)

கரும்பைலகக

……………………………… ……………………………… ………………………………

……………………………… ……………………………… ………………………………

கற்்பல்வ கற்்றபின்...
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கற்கண்டு

இயல்

ஒன்று மதாடர் இைக்கணம

எடவர்டு வநதான. 

இ்ந்தச மொறம்றாடரில மபையர்சமொல, 
எடவர்டு என்பை்தாகும். இ்ந்தச மொறம்றாடர் 
எ ழு வ ்த ற கு  அ டி ப் பை க ட ய ா க  அ க � ்ந ்த 
மபையர்சமொலகலதய எழுவாய் என்கித்றாம்.

 கனகாம்்பரம் பூததது. 

இ்ந்தச மொறம்றாடரில விகனசமொல, 
பூத்தது. இ்ந்த விகனசமொலதல பையனிகல 
ஆகும்.  ஒரு ம்தாடரில பையன் நிகலதது 
இருக்கும் இடதக்தப் பையனிகல என்கித்றாம்.

மீனா கனகாம்்பரத்தச் சூடினாள்.

இ த ம ்த ா ட ரி ல ,  ம ெ ா ற ம ்ற ா ட ர் 
எழுவ்தறகுக் காரண�ாக அக�்ந்த மீனா 
எ ன் னு ம்  ம பை ய ர் ச ம ெ ா ல த ல  எ ழு வ ா ய் 
ஆ கு ம் .  அ வ் ம வ ழு வ ா யி ன்  பை ய னி க ல 
சூடினாள் என்பை்தாகும். எனில, �றம்றாரு 
மபையர்சமொலலான கனகாம்பைரம் என்பைது 
ய ா து ?  அ து  ம ெ ய ப் பை டு ம பை ா ரு ள்  எ ன் று 
அ க ழ க் க ப் பை டு கி ்ற து .  எ ழு வ ா ய்  ஒ ரு 
விகனகயச மெய்ய அ்தறகு அடிப்பைகடயாய்த 
த ்த ர் ்ந ம ்த டு க் க ப் பை ட ட  ம பை ா ரு த ை , 
மெயப்பைடுமபைாருள் ஆகும். 

ஒ ரு  த ே கா ட ரி ல்  எ ழு வ கா யு ம் ,  த ெ ய ப் ப டு 

தபகாருளும் தபயரச்தெகால்்லகாக இருககும். 

ப ய னி ர ்ல ,  அ ந ே த்  த ே கா ட ரி ன்  ப ய ன் 

நி ர ்ல த் து  இ ரு க கு ம்  இ ட ம கா கு ம் .  ஒ ரு 

த ே கா ட ரி ல்  த ெ ய ப் ப டு த ப கா ரு ள  இ ரு க க 

தவணடும் என்கிை கட்டகாயம் இல்ர்ல. 

தெயப்படுதபகாருள தேகான்றும் தேகாடர , 

விளககமகாக இருககும்.

்படிததாய்.

இதம்தாடரில பைடித்தாய் என்பைது பையனிகல. 
நீ என்னும் எழுவாய் மவளிப்பைகடயாகத 
ம்தரியவிலகல. இக்தத த்தான்்றா எழுவாய் 
என்று கூறுகித்றாம். 

நான வந்தன.

இதம்தாடரில விகனமுறறு பையனிகலயாக 
வ்ந்தது. இது விகனப் பையனிகல எனப்பைடும்.

த�ானனவள் கலா. 

இங்கு கலா என்னும் மபையர்சமொல 
பையனிகலயாக வ்நதுள்ைது. இது மபையர்ப் 
பையனிகல எனப்பைடும்.

வி்ையாடு்பவன யார்?

இ ங் கு  ய ா ர் எ ன் னும் வினா ச ம ொ ல 
பையனிகலயாக வ்நதுள்ைது. இது வினாப் 
பையனிகல எனப்பைடும்.

சில இடங்கள் ்தவிர, ஒரு மொறம்றாடரில 
எழுவாய்,  பையனிகல,  மெயப்பைடுமபைாருள் 
மூன்றும் இ்ந்த வரிகெயில்தான் வரதவண்டும் 
என்று எ்ந்தக் கடடுப்பைாடும் இலகல. ்தமிழின் 
ம்தாடர் அக�ப்பின் சி்றப்புகளுள் இதுவும் 
ஒன்று. 

எ டு த து க் க ா ட டு :  ் ா ன்  பை ா ட த க ்த ப் 
பைடிதத்தன் (எழுவாய், மெயப்பைடுமபைாருள், 
பையனிகல)

பை ா ட த க ்த  ் ா ன்  பை டி த த ்த ன் 
(மெயப்பைடுமபைாருள், எழுவாய், பையனிகல)

பைடிதத்தன் ்ான் பைாடதக்த (பையனிகல, 
எழுவாய், மெயப்பைடுமபைாருள்)
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விலன ்வலககள் - தன்விலன, பி்றவிலன, காரணவிலன

�ாணவர்கள் காலபை்நது விகையாடிக்மகாண்டிருக்கின்்றார்கள். எங்கும் விகையாடடு, 
�கிழ்சசியின் ஆரவாரம். கண்ணன் முக�துகவ த்ாக்கி, “பை்நக்த என்னிடம் உருடடு” என்று 
கததினான். முக�து பை்நக்தக் கண்ணனிடம் உருடடினான். பை்நது உருண்டது. கண்ணன் முக�து 
மூலம் பை்நக்த உருடடகவத்தான்.

த�றகண்ட சூழலில,

பை்நது உருண்டது என்பைது ்தன்விகன.

பை்நக்த உருடடினான் என்பைது பி்றவிகன.

உருடடகவத்தான் என்பைது காரணவிகன.

வி க ன யி ன்  பை ய ன்  எ ழு வ ா க ய ச 
தெரு�ாயின் அது ்தன்விகன எனப்பைடும்.

விகனயின் பையன் எழுவாகயயன்றிப் 

பி றி ம ்த ா ன் க ்ற ச  த ெ ரு � ா யி ன்  பி ்ற வி க ன 
எனப்பைடும். எழுவாய் ்தாதன விகனகய 
நி க ழ் த ்த ா � ல ,  வி க ன  நி க ழ் வ ்த ற கு க் 
க ா ர ண � ா க  இ ரு ப் பை து  க ா ர ண வி க ன 
எனப்பைடும்.

க ா ர ண வி க ன க ள் ,  வி ,  பி  த பை ா ன் ்ற 
விகுதிககைக் மகாண்டும் மெய், கவ, பைண்ணு 
தபைான்்ற துகண விகனககை இகணததும் 
உருவாக்கப்பைடுகின்்றன.

்ான் பைடிதத்தன் பைாடதக்த (எழுவாய்,  
பையனிகல, மெயப்பைடுமபைாருள்)

பை ா ட த க ்த ப்  பை டி த த ்த ன்  ் ா ன்  
(மெயப்பைடுமபைாருள், பையனிகல, எழுவாய் )

அன்பர�ன நல்ல ்்பயன. 

இதம்தாடரில ்லல என்னும் மொல, 
எ ழு வ ா ய ா க  வ ரு ம்  ம பை ய ர் ச ம ெ ா ல லு க் கு 

அ க ட ய ா க  வ ரு கி ்ற து .  இ வ் வ ா று 
அக�வ்தகனப் மபையரகட என்கித்றாம்.

மகிழ்நன தமல்ல வநதான.

இதம்தாடரில ம�லல என்னும் மொல, 
வ்ந்தான் என்னும் விகனப் பையனிகலக்கு 
அகடயாக வருகி்றது. இக்த விகனயகட 
என்கித்றாம்.
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தன்விலன பி்றவிலன காரணவிலன

்ட ்டதது ்டத்தச மெய்்தார்

அடங்கு
திரு்நதினான்

அடக்கு
திருததினான்

அடக்கச மெய்்தாள்
திரு்ந்தசமெய்்தான்

ஆடினான்
�ாறுவாள்

ஆடடினான்
�ாறறுவாள்

ஆடடுவித்தான் / ஆடகவத்தான்
�ாறறுவித்தாள் / �ா்றசமெய்்தாள்

மெய்்தான்
வா

மெய்வித்தான்
வருவித்தார்

மெய்யகவத்தான்
வரகவத்தார்

காண்
ஆடு

காடடு
ஆடடு

காடடுவி
ஆடடுவி

மசய்விலன, மசயப்்பாட்டுவிலன

அப்பைா மொன்னார், “குமு்தா, இகலயில 
உள்ை இடடிலிகய விகர்நது ொப்பிடு. அடுதது 
த்தாகெ வரப்தபைாகி்றது.” அவள் ொப்பிடடு 
முடிப்பை்தறகுள், த்தாகெ கவக்கப்பைடடது.

அப்பைா மொன்னார் – மெய்விகனத ம்தாடர்

த ்த ா க ெ  க வ க் க ப் பை ட ட து  – 
மெயப்பைாடடுவிகனத ம்தாடர்

இது தபைாலதவ, பைாடடுப் பைாடுகி்றாள் – 
மெய்விகனத ம்தாடர்

பை ா ட டு  ( அ வ ை ா ல )  பை ா ட ப் பை ட ட து  – 
மெயப்பைாடடுவிகனத ம்தாடர்

 ’பைடு’ என்னும் துகண விகனசமொல 
ம ெ ய ப் பை ா ட டு  வி க ன த ம ்த ா ட ரி ல 
தெர்்நதுவிடுகி்றது.
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தெய்பவரை முேன்ரமப்படுத்தும் விரன 

த ெ ய் வி ர ன ;  த ெ ய ப் ப டு த ப கா ரு ர ள 

முேன்ரமப்படுத்தும் விரன தெயப்பகாட்டு 

விரன என்பரே நிரனவில் தககாளக.

தகாவலன் மகாகலயுண்டான்.

ஓவியம் கு�ரனால வகரயப்பைடடது.

வீடு கடடியாயிறறு. 

’படு’ என்பரேப் தபகா்ல, ‘உண,  தபறு’ 

முே்லகான துரணவிரனகள தெயப்பகாட்டு 

விரனகளகாக அரமகின்ைன. அவற்ரைப் 

தபகா்லதவ, எச்ெஙகளுடன் தெரநது ‘ஆயிற்று, 

தபகாயிற்று, தபகானது’ முே்லகான துரண 

வி ர ன க ள  த ெ ய ப் ப கா ட் டு வி ர ன க ர ள 

உருவகாககுகின்ைன.

மதாடர் ்வலககள்

்பயன்்பாட்டுத மதாடர்கள்

்ட ஒரு மொல ம்தாடர்

�ன்னன் வ்ந்தான் எழுவாய்த ம்தாடர்

வ்ந்தான் �ன்னன் விகனமுறறுத ம்தாடர்

அண்ணதனாடு 

வருவான்

தவறறுக�த ம்தாடர்

(ஓடு – தவறறுக� உருபு)

்ண்பைா தகள் விளித ம்தாடர்

உண்ணச மென்்றான் ம்தரிநிகல விகனமயசெத ம்தாடர்

்ன்கு தபைசினான் குறிப்பு விகனமயசெத ம்தாடர் 
(விகனயகடத ம்தாடர்)

பைாடும் குயில ம்தரிநிகலப் மபையமரசெத ம்தாடர்

இனிய காடசி குறிப்புப் மபையமரசெத ம்தாடர் 
(மபையரகடத ம்தாடர்)

பைாம்பு பைாம்பு

வா வா வா

அடுக்குத ம்தாடர்

அப்துல த்றறு வ்ந்தான் ்தன்விகனத ம்தாடர்

அப்துல த்றறு வரவகழத்தான் பி்றவிகனத ம்தாடர்

கவி்தா உகர பைடித்தாள் மெய்விகனத ம்தாடர்

உகர கவி்தாவால பைடிக்கப்பைடடது மெயப்பைாடடுவிகனத ம்தாடர்

கு�ரன் �கழயில ்கன்ந்தான் உடன்பைாடடுவிகனத ம்தாடர்

கு�ரன் �கழயில ்கனயவிலகல எதிர்�க்றவிகனத ம்தாடர்

ெடடி உகட்நது தபைாயிறறு. 

பைணம் காணா�ல தபைானது.

மதரிந்து மதளிப்வாம
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என் அண்ணன் ்ாகை வருவான் மெய்தித ம்தாடர்

எவ்வைவு உயர�ான �ரம்! உணர்சசித ம்தாடர்

உள்தை தபைசிக்மகாண்டிருப்பைவர் யார்? வினாத ம்தாடர்

பூக்ககைப் பைறிக்காதீர் கடடகைத ம்தாடர்

இது ்ாறகாலி
அவன் �ாணவன்

மபையர்ப் பையனிகலத ம்தாடர்

1. மதாடர்கலள �ாற்றி உரு்வாக்குக.

அ) பை்தவிகயவிடடு நீக்கினான் -  இதம்தாடகரத ்தன்விகனத ம்தாடராக �ாறறுக.

ஆ) ம�ாழியியல அறிஞர்கள் திராவிட ம�ாழிககை ஆய்வு மெய்்தனர்– இதம்தாடகரப் 
பி்றவிகனத ம்தாடராக �ாறறுக.

இ) உண்ணப்பைடும் ்தமிழ்தத்ததன – இதம்தாடகர  மெய்விகனத ம்தாடராக �ாறறுக.

ஈ) திராவிட ம�ாழிககை மூன்று ம�ாழிக் குடும்பைங்கைாகப் பைகுததுள்ைனர் – இதம்தாடகர 
மெயப்பைாடடுவிகனத ம்தாடராக �ாறறுக.

உ) நிலவன் சி்ற்ந்த பைள்ளியில பைடித்தார் – இதம்தாடகரக் காரணவிகனத ம்தாடராக �ாறறுக.

2.  மசாற்கலளத மதாடர்களாக �ாற்றுக.

அ) ம�ாழிமபையர் – ்தன்விகன, பி்றவிகனத ம்தாடர்கைாக.

ஆ)  பைதிவுமெய் – மெய்விகன, மெயப்பைாடடுவிகனத ம்தாடர்கைாக.

இ)  பையன்பைடுதது – பி்றவிகன, காரணவிகனத ம்தாடர்கைாக.

ஈ)  இயங்கு - மெய்விகன, மெயப்பைாடடுவிகனத ம்தாடர்கைாக.

3. ம்பாருதத�ான மசயப்்படும்பாருள் மசாற்கலள எழுதுக.

 (்தமிழிலக்கிய நூலககை, மெவ்விலக்கியங்ககை , ்ம்க�, வாழ்வியல அறிகவ)

அ)  ்தமிழ் ............................... மகாண்டுள்ைது.

ஆ)  ்ாம் ___________ வாங்கதவண்டும்.

இ)  புத்தகங்கள் _____________ மகாடுக்கின்்றன.

ஈ)  ்லல நூலகள்  _________ ்லவழிப்பைடுததுகின்்றன.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...
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4. ம்பாருதத�ான ம்பயரலடகலள எழுதுக.

 (்லல, மபைரிய, இனிய, மகாடிய)

அ)  எலதலாருக்கும் _______________ வணக்கம்.

ஆ) அவன் ____________்ண்பைனாக இருக்கி்றான்.

இ)   _____________ ஓவிய�ாக வகர்நது வா.

ஈ)  ______ விலங்கிடம் பைழகாத்த.

5. ம்பாருதத�ான விலனயலடகலளத பதர்வுமசய்க.

 (அழகாக, மபைாதுவாக, தவக�ாக, ம�துவாக)

அ)  ஊர்தி _____________ மென்்றது.

ஆ)  காலம் ____________ ஓடுகி்றது.

இ)  ெங்க இலக்கியம் வாழ்க்கககய _________ காடடுகி்றது.

ஈ) இகணயத்தைததிலிரு்நது பைதிவி்றக்கம் மெய்யப்பைடடக்த அகனவருக்கும்____    காடடு.

6.  அலடப்புக் குறிக்குள் பகட்டுள்ள்வாறு மதாடர்கலள �ாற்றி எழுதுக.

அ)  ்ம் முன்தனார் இயறககதயாடு இகய்ந்த வாழ்வு ்டததினர். (வினாதம்தாடராக)

ஆ)  பைாடினான். (எழுவாய்த ம்தாடராக)

இ) இகெயின்றி அக�யாது பைாடல. (உடன்பைாடடுத ம்தாடராக)

ஈ) நீ இக்தச மெய் எனக் கூறிதனன் அலலவா? (கடடகைத ம்தாடராக)

7. ப்வர்ச்மசாற்கலள ல்வததுச் மசாற்ம்றாடர்கலள உரு்வாக்குக.

அ) ்தா (அடுக்குத ம்தாடர், உடன்பைாடடுவிகனத ம்தாடர், பி்றவிகனத ம்தாடர்)

ஆ) தகள் (எழுவாய்த ம்தாடர், விகனமுறறுத ம்தாடர், வினாத  ம்தாடர்)

இ)  மகாடு (மெய்தித ம்தாடர், கடடகைத ம்தாடர், ம்தரிநிகல  விகனமயசெத ம்தாடர்)

ஈ)  பைார் (மெய்விகனத ம்தாடர், மெயப்பைாடடுவிகனத ம்தாடர், பி்றவிகனத ம்தாடர்)

8. சிந்தலன  வினா

அ)  அகவ யாவும் இருக்கின்்றன.

 அகவ யாகவயும் இருக்கின்்றன.

 அகவ யாவும் எடுங்கள்.

 அகவ யாகவயும் எடுங்கள்.

 அகவ யாவறக்றயும் எடுங்கள்
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 த�றகண்ட மொறம்றாடர்கள் ெரியானகவயா? விைக்கம் ்தருக.

ஆ)  புதிய வார இ்தழ் ஒன்று மவளிவரப் தபைாகி்றது. அ்தறகாக ்ாளி்தழில விைம்பைரம் 
்தருவ்தறகுச மொறம்றாடர்ககை வடிவக�தது எழுதுக.

இ)  மொறம்றாடர் வககககை அறி்நது, அகவ எவ்வாறு தபைசுவ்தறகும் எழுதுவ்தறகும் 
பையன்பைடுகின்்றன என்பைக்தப் பைதிவு மெய்க.

ஈ)  வ்நதிருப்பைவர்கள் அகனவரும் இருக்ககயில அ�ரு�ாறு தகடடுக்மகாள்ைப்பைடுகி்றார்கள். 
இதம்தாடர் ஆங்கிலததிலிரு்நது த்ரடியான ்தமிழ் ம�ாழிமபையர்ப்பைாக இரு்ந்தாலும் ம�ாழி 
�ரகபை இதம்தாடரில தபைணுகித்றா�ா?

உ)  கீழ்க்காணும் காடசிகய விவரிக்க.

ஊ) ்தமிழ் எண்கள் அறிதவாம்.

கலைச்மசால் அறிப்வாம

உருபைன் - Morpheme 

ஒலியன் - Phoneme

ஒப்பிலக்கணம் - Comparative Grammar

தபைரகராதி - Lexicon

  ்தமிழ் எண்களில எழுதுக.

பைலம�ாழிகளிலும் 
உங்கள் மபையர் எழுதி �கிழுங்கள்  

http://mylanguages.org/tamil_write.php

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
க உ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ௧௦ / ௰ 

பைன்னிரண்டு
பைதின்மூன்று
்ாறபைதது மூன்று
எழுபைதம்தடடு
ம்தாண்ணூறு
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்பைவுள் மதரிக.

1. குழுவில விடுபைடட வரிகெகயத த்தர்்நம்தடுக்க.

 அ.  1- வங்கம், 2- �ானு, 3- ்தாழிகெ, 4- பி்றவிகன

 ஆ.  1- ்தாழிகெ, 2- �ானு, 3- பி்றவிகன, 4- வங்கம்

 இ.  1- பி்றவிகன, 2-  ்தாழிகெ, 3- �ானு, 4- வங்கம்

 ஈ.  1- �ானு, 2- பி்றவிகன,  3- வங்கம், 4- ்தாழிகெ

2.  ்தமிழ் விடு தூது  …………….  என்னும் இலக்கிய வகககயச தெர்்ந்தது.

 அ. ம்தாடர்நிகலச மெய்யுள்   ஆ.  புதுக்கவிக்த

 இ. சிறறிலக்கியம்    ஈ.  ்தனிப்பைாடல

3.  விடுபைடட இடததிறகுப் மபைாருத்த�ான விகட வரிகெகயக் குறிப்பிடுக.

 அ.  …………….இனம்    ஆ.  வண்ணம்  …………….

 இ.   …………….குணம்    ஈ.  வனப்பு  …………….

   i)  மூன்று, நூறு, பைதது, எடடு  ii)   எடடு, நூறு, பைதது, மூன்று

   iii)  பைதது, நூறு, எடடு, மூன்று  iv)  நூறு, பைதது, எடடு, மூன்று

4.    காலம் பி்றக்கும்முன் பி்ற்ந்தது ்தமிதழ!

 காலமும் நிகலயாய் இருப்பைதும் ்தமிதழ!........... இவ்வடிகளில பையின்று வரும் ்யங்கள்-

 அ. முரண், எதுகக, இரடகடத ம்தாகட  ஆ.  இகயபு,  அைமபைகட, மெ்நம்தாகட

 இ. எதுகக, த�ாகன, இகயபு   ஈ.  த�ாகன, முரண், அ்ந்தாதி

5.   அழியா வனப்பு,  ஒழியா வனப்பு,  சி்ந்தா �ணி - அடிக்தகாடிடட மொறகளுக்கான  
இலக்கணக்குறிப்பு – 

 அ. தவறறுக�தம்தாகக    ஆ.  ஈறுமகடட எதிர்�க்றப் மபையமரசெம்

 இ. பைண்புதம்தாகக    ஈ.  விகனதம்தாகக

குழு – 1 குழு - 2 குழு – 3 குழு - 4

்ாவாய் �ரம் துக்ற ்தன்விகன
……………. ……………. ……………. …………….
த்தாணி �ர விருத்தம் காரணவிகன

�திப்பீடு
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குறுவினா

1. நீங்கள் தபைசும் ம�ாழி எ்ந்த இ்நதிய ம�ாழிக் குடும்பைதக்தச தெர்்ந்தது?  

2. ்தமிதழாவியம் கவிக்தயில உங்ககை மிகவும் ஈர்த்த அடிகள் குறிதது எழுதுக.

3. கண்ணி என்பை்தன் விைக்கம் யாது?

4. கணினி ொர்்நது நீங்கள் அறி்ந்த எகவதயனும் ஐ்நது ்தமிழ்ச மொறககைத ்தருக . 

5. அக�ாய்ப் பு்ற�ாய் இலக்கியங்கள் – அகவ

 அக�்ந்தக்தச மொலலும் இலக்கணங்கள் – இலக்கியங்களின் பைாடுமபைாருள்கைாக இவ்வரிகள் 
உணர்ததுவன யாகவ?

6. மெய்விகனகயச மெயப்பைாடடு விகனயாக �ாறறும் துகணவிகனகள் இரண்டிகன 
எடுததுக்காடடுடன் எழுதுக.

7. வீகணதயாடு வ்ந்தாள், கிளிதய தபைசு – ம்தாடரின் வகககயச சுடடுக.

சிறுவினா

1. ெங்க இலக்கியததில காணப்பைடும் கடறகலனுக்குரிய மொல கிதரக்க ம�ாழியில எவ்வாறு 
�ாற்றம் மபைறறுள்ைது?

2. திராவிடம�ாழிகளின்  பிரிவுகள் யாகவ? அவறறுள் உங்களுக்குத ம்தரி்ந்த ம�ாழிகளின் 
சி்றப்பியலபுககை விைக்குக.

3. மூன்று என்னும் எண்ணுப்மபையர் பி்ற திராவிட ம�ாழிகளில எவ்வாறு இடம்மபைறறுள்ைது?

4. கால்நத்தாறும் ்தமிழ்ம�ாழி ்தன்கன எவ்வாறு புதுப்பிததுக் மகாள்கி்றது?

5. வைரும் மெலவம் -  உகரயாடலில  குறிப்பிடப்பைடும்  பி்றம�ாழிசமொறககைத ம்தாகுதது 
அ்தறகு இகணயான ்தமிழ்சமொறககைப் பைடடியலிடுக

6. ்தன்விகன, பி்றவிகன, காரணவிகனககை  எடுததுக்காடடுகளுடன் தவறுபைடுததிக் காடடுக.

7.  புதுக்தகாலம் புகன்நது ்தமிழ் வைர்ப்பைாய்- உங்கள் பைங்கிகனக் குறிப்பிடுக.

மநடுவினா

1. திராவிட ம�ாழிகளின் ஒப்பியல ஆய்விறகுத ்தமிதழ மபைரு்நதுகணயாக இருக்கி்றது என்பைக்த 
எடுததுக்காடடுகளுடன்  விவரிக்க.

2. தூது அனுப்பைத ்தமிதழ சி்ற்ந்தது – ்தமிழ்விடுதூது காடடும் காரணங்ககை  விைக்கி எழுதுக.
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ம�ாழிலய ஆள்ப்வாம!

்படிததுச் சுல்வக்க.

 விறகுநான்;  வணடமிமே!  உன்னருள் வாய்த்ெ

பிறகுநான் வீர்ணோய்ப்  மபாமனன்; - சிறகுநான்

சின்னொய்க் தகாணடதொரு  சிற்றீ�ல்; த�ந்ெமிமே!

நின்னால் விோனோமனன்  நான்!

ெருவாய் நிேல்ொன் ெருவாய்; நிெம்என்

வருவாய்  எனநீ  வருவாய்; - ஒருவாய்

உ்ணவாய் உளெமிமே!  ஓர்ந்மென்; நீ பாட்டுக்

க்ணவாய் வழிவரும் காற்று!

    - கவிஞர் வாலி

ம�ாழிம்பயர்க்க.

 1. Linguistics -  ......................................    2.  Literature- ...................................... 

 3. Philologist -  ......................................   4.   Polyglot - ......................................

 5.  Phonologist - ......................................   6.  Phonetics - ...................................... 

அலடப்புக்குள் உள்ள மசாற்கலளக் மகாண்டு பகாடிட்ட இடஙகளில் ம்பாருதத�ான 

விலனமுற்்றாக �ாற்றி எழுதுக.

1. இ்நதிய ம�ாழிகளின் மூலமும் தவரு�ாகத ்தமிழ் ..................  (திகழ்)

2. கவத்தகி ்ாகை ்கடமபைறும் கவியரங்கில .................  (கல்நதுமகாள் )

3. உலகில மூவாயிரம் ம�ாழிகள் .............................. (தபைசு)

4. குழ்நக்தகள் அகனவரும் சுறறுலா .................. (மெல)

5. ்தவறுககைத ………… (திருதது)

்வடி்வம �ாற்றுக.

 பின்வரும் பைததிகயப் பைடிததுப் பைார்தது, அசமெய்திகய உங்கள் பைள்ளி  
 அறிவிப்புப் பைலககயில இடம்மபைறும் அறிவிப்பைாக �ாறறுக.

�ருதூர் அரசு த�னிகலப் பைள்ளி இருபைதக்த்நது ஆண்டுகைாகச சி்ற்ந்த கலவிப்பைணிகய வழங்கி 
வருகி்றது. இப்பைள்ளி, சி்ற்ந்த கவிஞராகத திகழும் இன்சுகவ மு்தலான பைன்முகப் பைகடப்பைாளிககை 
உருவாக்கிய மபைருக� மகாண்டது. ஒரு தொறறுப் பை்த�ாய் �ருதூர்ப் பைள்ளி �ாணவி பூங்குழலி 
பைகடத்த ”உள்ைங்கக உலகம்" என்்ற நூலின் மவளியீடடு விழா 21 �ூன் திங்கள், பிறபைகல 3:00 
�ணியைவில ்கடமபை்ற உள்ைது.  அவ்விழாவில (கின்னஸ் ொ்தகன பைகடத்த) முன்னாள் �ாணவர் 
இன்சுகவ நூகல மவளியிடடு, சி்றப்புகர ஆறறுவார். �ருதூர்ப் பைள்ளி விழா அரங்கததில நிகழும்  
இ்நநூல மவளியீடடு விழாவில கல்நதுமகாள்ை, அகனவகரயும் அகழக்கின்த்றாம்.
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மதாடலரப் ்பழம�ாழிமகாண்டு  நில்றவு மசய்க.

1. இைக�யில கலவி ……………………… 2. சிததிரமும் ககப்பைழக்கம்   …………………………

3. கலலாடம் பைடித்தவதராடு ……………… 4. கறத்றார்க்குச மென்்ற ………………………………..

கடிதம எழுதுக.

 உங்களின் ்ண்பைர், பி்ற்ந்த ்ாள் பைரிொக அனுப்பிய எழுத்தாைர் எஸ். இரா�கிருஷணனின், 
"காலமுகைத்த கக்தகள்" என்னும்  நூல குறித்த கருததுககைக் கடி்த�ாக எழுதுக.

 நயம ்பாராட்டுக.

விரிகின்ற தநடுவானில், கடற்பைப்பில்

விணம்ணாஙகு தபருேரலயில், பள்ளத் ொக்கில்

தபாழிகின்ற புனலருவிப் தபாழிலில், காட்டில்

புல்தவளியில், நல்வேலில், விலஙகில் புள்ளில்

தெரிகின்ற தபாருளிதலல்லாம் திகழ்ந்து தநஞ்சில்

தெவிட்டாெ நுணபாட்மட, தூய்ரே ஊற்மற,

அேகு என்னும் மபதைாழுஙமக, தேய்மே, ேக்கள்

அகத்திலும் நீ குடியிருக்க மவணடுமவமன!

     -  ே.இதல. ெஙகப்பா

நிகழ்ச்சி நிரல் ்வடி்வல�க்க.

 உங்கள் பைள்ளி இலக்கிய �ன்்ற விழா ொர்பில ்கடமபை்றவிருக்கும் உலகத ்தாய்ம�ாழி ்ாள் 
(பிப்ரவரி 21) விழாவிறகான நிகழ்சசி நிரல ஒன்றிகன வடிவக�க்க.

ம�ாழிபயாடு விலளயாடு

அந்தாதிச் மசாற்கலள உரு்வாக்குக. 

 அததி, குருவி, விருது, இனிப்பு, வரிகெயாக.

 (எ.கா)
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அகராதியில் காண்க.

 ்யவாக�, கிைத்தல, தகழ்பு, மெம்�ல, புரிகெ

மகாடுக்கப்்பட்ட ப்வர்ச்மசாற்கலளப் ்பயன்்படுததி விடு்பட்ட  கட்டஙகளில் காைததிற்பகற்்ற 

விலனமுற்றுகலள நில்றவு மசய்க.

தா, காண், ம்பறு, நீந்து, ்பாடு, மகாடு ப்பான்்ற  ப்வர்ச்மசாற்கலளப் ்பயன்்படுததி 

ப�ற்கண்ட கட்டததிலனப் ப்பான்று காைததிற்பகற்்ற விலனமுற்றுகலள அல�தது 

எழுதுக.

அலடப்புக்குள் உள்ள மசாற்கலளக் மகாண்டு எழு்வாய், விலன அடி, விலனக்குப் 

ம்பாருதத�ான மதாடர் அல�க்க.  (திடலில், ப்பாட்டியில், �லழயில், ப்வக�ாக, 

�ண்லண)

 (எ.கா)  ்ான் திடலில ஓடிதனன் (்தன்விகன).

              ்ான் திடலில மிதிவண்டிகய ஓடடிதனன் (பி்றவிகன).

             ்ான் ்ண்பைர்ககைத திடலில ஓடசமெய்த்தன் (காரணவிகன).

்வா

இ்றந்த காைம நிகழ்காைம எதிர்காைம

்ான் வ்நத்தன்

்ாங்கள் வருதவாம்

நீ வருகி்றாய்

நீங்கள் வ்நதீர்கள்

அவன் வருகி்றான்

அவள்

அது வரும்

அவர் வ்ந்தார்

அவர்கள்

அகவ வருகின்்றன

எழுவாய்/ 
த்பயர்

வி்ன அடி தனவி்ன பிறவி்ன காரணவி்ன

்ான் ஓடு

காவியா வகர

கவிக்த ்கன

இகல அகெ

�கழ தெர்

9th tamil new -.indd   29 26-02-2018   16:24:28

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



30

காட்சிலயக் கண்டு கவினு்ற எழுதுக.

மசயல் திட்டம

 நீங்கள் வாழும் பைகுதியில �க்கள் தபைசும் ம�ாழிககைப் பைடடியலிடடு அம்ம�ாழி 
தபைெப்பைடுகின்்ற  இடங்ககை நிலப்பைடததில வண்ணமிடடுக் காடடுக.

நிற்க அதற்குத தக...

 உங்களுகடய  ்ாடகுறிப்பில இடம்மபைற்ற ஒரு வாரததிறகுரிய �கிழ்சசியான மெய்திககைத 
ம்தாகுதது அடடவகணப்பைடுததுக.

திங்கள் வ ரு த ்த ம்  ம ்த ரி வி க் கி த ்ற ன் ,  ம பை ா று த து க்  ம க ா ள் ை வு ம்  ஆ கி ய 
மொறம்றாடர்ககை இன்று இரண்டு முக்ற வகுப்பில பையன்பைடுததிதனன்.  
இ்தனால புதிய ்ண்பைர் கிகடத்தார்.

மெவ்வாய்

பு்தன்

வியாழன்

மவள்ளி வீடடிறகுத த்தகவயான மபைாருள்ககை ்ானாக முன்வ்நது வாங்கிக் 
மகாடுதத்தன். அம்�ா பைாராடடினார்.    

ெனி

ஞாயிறு

அறில்வ விரிவு மசய்

திராவிட ம�ாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் - ராபைர்ட காலடுமவல
ம�ாழிமபையர்ப்பும் ஒலிமபையர்ப்பும் - �ணகவ முஸ்்தபைா
்தமிழ்்கடக் ககதயடு
�ாணவர்களுக்கான ்தமிழ் – என். மொக்கன்

இலணயததில் காண்க.

1.   திராவிட ம�ாழிகள்  http://www.tamilvu.org/courses/degree/a051/a0511/html/a05114l2.htm
2. திராவிட ம�ாழிகளும் ்தமிழும்  http://www.tamilvu.org/ta/courses-degree-a051-a0511-html-a05115in-9477
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 நீரின இனறிய்மயா்ம்ய உணர்நது நீர்நி்லக்ைப்  ்பாதுகாததல்

 கருததரங்கில் கருததுக்ை தவளிப்்படுதத அறிதல் 

 கடடு்ரகள், க்தக்ைப் ்படிததுக் கருததுக்ைச் சுருக்கியும் விரிததும் எழுதுதல்

 இயற்்க அழ்கப் ்்பாற்றும் கவி்தக்ைப் ்ப்டததல்

  து்ணவி்னக்ை  மு்றயாகப் ்பயன்படுததுதல்

இயல்

இரண்டு உயிருக்கு ப்வர்

கற்்றல் பநாக்கஙகள்
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தலைல�யுலர - �ாண்வர் ம்வண்�தி

வ ண க் க த தி ற கு ரி ய  வ கு ப் பை ா சி ரி ய ர் 
அவர்கதை! இனிய ்ண்பைர்கதை! வணக்கம். 
வான்சி்றப்பு என்னும் ்தகலப்பில பைததுக் 

கு்றடபைாக்ககைப் பைாடிய வள்ளுவகரயும்  
�ா�கழ தபைாறறுதும் �ா�கழ தபைாறறுதும் 
எ ன் று  இ ய ற க க க ய  வ ா ழ் த தி ப்  பை ா டி ய 
இ ை ங் த க ா வ டி க க ை யு ம்  வ ண ங் கி  எ ன் 
உகரகயத ம்தாடங்குகின்த்றன்.

ஒ வ் த வ ா ர்  ஆ ண் டு ம்  �ூ ன் 5 ஆ ம் 
் ா ள்  உ ல க ச  சு ற று ச சூ ழ ல  ் ா ை ா க க் 
மகாண்டாடப்பைடுகி்றது. இயறகக வழங்கிய 
்த ண் ணீ ரி ன்  இ ன் றி ய க � ய ா க �  கு றி த து 
எலதலாரும் சி்நதிக்கதவ இ்ந்த ஏறபைாடு.

இ ய ற க க  எ ன் பை து  உ யி ர் க ளு க் கு க்  கி க ட த ்த  ம பை ரு ம் த பை று .  
உயர்்நத்தாங்கிய �கலகள், காடுகள், பைசுக�ப் புலமவளிகள், 
நீர்நிகலகள்,  வயலமவளிகள்,  பைசுக�யான த்தாப்புகள் என 
இயறககயின் மகாகடகள்  கணக்கிலடங்கா்தகவ. அவறக்ற உரிய 
வககயில பையன்பைடுததியும் பைாதுகாததும் அடுத்த ்தகலமுக்றயினருக்கு 
அளிப்பைது ்�து மபைாறுப்பு. எனதவ, நீர் த�லாண்க�யின் த்தகவகய 

உணர்்நத்த ஆகதவண்டிய காலகடடம் இது.

இயல்

இரண்டு
நீரின்றி அல�யாது உைகு

கருததரஙக  அலழப்பிதழ்

பைள்ளிச சுறறுசசூழல �ன்்றததின் ொர்பில ்கடமபைறும் �ாணவர் கருத்தரங்கம்

தலைல�: �ாண்வர் ம்வண்�தி

முன்னிலை: தமிழாசிரியர் கலைச்மசல்வி

 கருததாளர்கள் தலைப்புகள்

 �ாண்வர் ஆமீனா நீர் ப�ைாண்ல�

       �ாண்வர் முகிைன் தமிழ் �க்களும தண்ணீரும

  �ாண்வர் ம�ர்சி இன்ல்றய ்வாழ்வில் தண்ணீர்

அரனவரும் வருக!

அகழி, ஆழிககிணறு, உரைககிணறு, 

அரண, ஏரி, குளம், ஊருணி, கணமகாய், 

தகணி – எனப் பல்தவறு தபயரகளில் 

நீரநிர்லகள உளளன.

மதரிந்து மதளிப்வாம

உலரநலட உைகம
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நீர் இன்று அக�யாது உலகம் என்னும் 
்தம் கருதக்தத ம்தளிவாகப் பைதிவுமெய்துள்ைார் 
தி ரு வ ள் ளு வ ர் .  நீ த ர  � னி ்த  வ ா ழ் வி ன் 
அ டி த ்த ை ம்  எ ன் பை ்த ா ல ,  ் ம் மு க ட ய 
முன்தனார்கள் பைலதவறு வககயான நீர் 
நி க ல  வ டி வ ங் க க ை  உ ரு வ ா க் கி  நீ க ர ப் 
பைாதுகாத்தனர். 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் மபைய்கின்்ற �கழயின் 
அ ை வு  கூ டு ்த ல ா க த வ ா  கு க ்ற வ ா க த வ ா 
இருக்கலாம். ஆனால, �கழ வழங்கிய நீகர 
இ த ்த க க ய  நீ ர் நி க ல க த ை  பை ா து க ா த து த 
்தருகின்்றன.

� க ழ த ய  பை யி ர் க் கூ ட ட மு ம் 
உ யி ர் க் கூ ட ட மு ம்  � கி ழ் ச சி ய ா க  வ ா ழ ப் 
மபைரு்நதுகண புரிகின்்றது.

�கழ உழவுக்கு உ்தவுகி்றது. விக்தத்த 
விக்த ஆயிர�ாகப் மபைருகுகி்றது. நிலமும் 
�ரமும் உயிர்கள் த்ாயின்றி வாழதவண்டும் 
எ ன் னு ம்  த ் ா க் கி ல  வ ை ர் கி ன் ்ற ன 
எ ன் று  � ா ங் கு டி  � ரு ்த ன ா ர்  கூ றி ய க ்த ப் 
புரி்நதுமகாள்ை தவண்டும்.

இக்கருத்தரங்கம் நீகரப்பைறறிய ஆக்கம் 
நி க ்ற ்ந ்த  சி ்ந ்த க ன க க ை  மு ன் க வ க் க 
இருக்கின்்றது.

மு்தல கருத்தாைராக ்ண்பைர் ஆமீனா 
அ வ ர் க க ை  நீ ர்  த � ல ா ண் க �  எ ன் னு ம் 
்தகலப்பில உகர நிகழ்த்த அகழக்கித்றன்.

ஆமீனா

எலதலாருக்கும் இனிய வணக்கம்.

�னி்த வாழ்வின் அடிப்பைகடத த்தகவகள் 
உ ண வு ,  உ க ட ,  உ க ்ற வி ட ம் .  இ வ ற று ள் 
மு்தலிரண்டும் தவைாண்க�கய ஆ்தார�ாகக் 
ம க ா ண் ட க வ .  த வ ை ா ண் க � த ய ா  நீ க ர 
அடிப்பைகடயாகக் மகாண்டது.

� க ழ நீ ர் ,  ஆ ற று நீ ர் ,  ஊ ற று நீ ர் 
ஆகியவறக்றச சிறிய, மபைரிய நீர்நிகலகளில 
த ெ க ரி க் க  த வ ண் டு ம் .  அ ்த க ன 
தவைாண்க�க்குப் பையன்பைடுத்த தவண்டும் 

என்பைக்த ்ம் முன்தனார்கள் திடடமிடடுச 
மெய்்தனர்.

ஒவ்மவாரு வடடாரததின் நில அக�ப்பு, 
�ண்வைம், �க்கள்ம்தாகக ஆகியவறக்றக் 
க ரு த தி ல ம க ா ண் த ட  நீ ர் நி க ல க க ை 
வடிவக�த்தனர். இதில ஏரிகளும் குைங்களும் 
பைாெனததிறகான எளிய வடிவங்கைாகப் 
மபைரு�ைவில பையன்பைடடன.

பைாண்டிய �ண்டலதது நிலப்பைகுதியில 
ஏரிகயக் கண்�ாய் என்று அகழப்பைர். கம்�ாய் 
என்பைது வடடார வழக்குச மொலலாகும்.

�ணறபைாங்கான இடததில த்தாண்டிச 
சு டு � ண்  வ க ை ய மி ட ட  கி ண ற று க் கு 
உ க ்ற கி ண று  எ ன் று ம்  � க் க ள்  பை ரு கு நீ ர் 
உள்ை நீர்நிகலக்கு ஊருணி என்றும் மபையர் 
சூடடியுள்ைனர்.

்த மி ழ க  வ ர ல ா ற றி ல  பை ல 
நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் கரிகாலதொழன் 
க ா ல த தி ல  க ட ட ப் பை ட ட  க ல ல க ண த ய 
விரிவான பைாெனததிடட�ாக இரு்நதுள்ைது. 
கலலகணயின் நீைம் 1080  அடியாகவும் 
அகலம் 40 மு்தல 60 அடியாகவும் உயரம் 
15 மு்தல 18 அடியாகவும் இருக்கி்றது. அது 
வலுவான கடடு�ானத ம்தாழிலநுடபைத்தால 
இன்றும் பையன்பைடுவத்தாடு ்�து வரலாறறுப் 
மபைருக�க்கும் ொன்்றாக நிகலதது நிறகி்றது. 

ககாவிரி ஆற்றின் மீது தபரிய பகாரைகரளக 

த க கா ண டு வ ந து  த ப கா ட் ட ன ர .  அ ந ே ப் 

பகாரைகளும் நீர அரிப்பின் ககாைணமகாகக 

தககாஞெம் தககாஞெமகாக மணணுககுள 

த ெ ன் ை ன .  அ ே ன் த ம ல்  த வ த ை கா ரு 

பகாரைரய ரவத்து �டுதவ ேணணீரில் 

கரையகாே ஒருவிே ஒட்டும் களிமணரணப் 

புதிய பகாரைகளில் பூசி இைணரடயும் 

ஒட்டிகதககாளளும் விேமகாகச் தெய்ேனர. 

இ து த வ  க ல் ்ல ர ண ர ய க  க ட் ட ப் 

பயன்படுத்ேப்பட்ட தேகாழில்நுட்பமகாகக 

கருேப்படுகிைது.

திட்்பமும நுட்்பமும
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�ணிநீரும் �ண்ணும் �கலயும் அணிநிழற
காடும் உகடயது அரண்

எ ன் னு ம்  கு ்ற ட பை ா வி ல  ் ா ட டி ன்  சி ்ற ்ந ்த 
அரண்களுள் நீருக்தக மு்தலிடம் ்தருகி்றார் 
தி ரு வ ள் ளு வ ர் .  உ ண ம வ ன ப் பை டு வ து 
நிலதம்தாடு நீதர என்னும் ெங்கப்பைாடல, நீரின் 
இன்றியக�யாக�கய எடுததுகரக்கி்றது.

இ வ் வ ா று  ்த மி ழ ர் க ள்  ்த ண் ணீ ரி ன் 
த்தகவகய ்ன்்றாகப் புரி்நதுமகாண்டு, நீர் 
த � ல ா ண் க � க ய  அ றி வி ய ல  த ் ா க் கி ல 
க ட ட க � த ்த ன ர் .  அ வ ற க ்ற  இ ன் க ்ற ய 
காலசசூழலுக்கு ஏறபை வைப்பைடுததுவது ்ம் 
அகனவரின் கடக�யாகும்.  ்ன்றி,  வணக்கம்.

அரஙகத தலை்வர் 

ஒ ரு  ் ா ட டி ன்  வ ை ர் ச சி ப் த பை ா க் க க 
ம்றிப்பைடுததுவத்த நீர் த�லாண்க�்தான் 
என்பைக்தக் கருத்தாழததுடன் ்ண்பைர்  ஆமீனா 
சி்றப்பைாக விைக்கினார். இப்தபைாது தகள்வி 
த்ரம்.  பைார்கவயாைர்கள் வினாக்ககை 
எழுப்பைலாம்.  

(கைந்துலரயாடல்)

 இ ப் த பை ா து  அ டு த ்த  ்த க ல ப் பி ற கு ச 
மெலதவாம்.  ்தமிழ்�க்களும் ்தண்ணீரும் 
என்னும் ்தகலப்பில ்ண்பைர் முகிலன் ்த�து 
கருததுகரகய முன்கவக்க வருகின்்றார்.

முகிைன்

அகனவருக்கும் அன்பு வணக்கம். 

்ாம் வாழும் ்தமிழ்்ாடு மவப்பை�ண்டலப் 
பைகுதியில உள்ைது. எனதவ, நீர் ொர்்ந்த 
்தன்னுணர்சசி ்தமிழக �க்களுக்கு மிகுதி. 
்தாகயப் பைழித்தாலும் ்தண்ணீகரப் பைழிக்காத்த 
என்பைது மொல வழக்கு.

்த மி ழ்  � ர பி ல  நீ ரு ம்  நீ ர ா ட லு ம் 
வாழ்வியதலாடு பிகணக்கப்பைடடகவயாக 
வி ை ங் கு கி ன் ்ற ன  எ ன் பை ா ர்  த பை ர ா சி ரி ய ர் 
ம்தா .பைர�சிவன்.  அவர் குளித்தல என்்ற 
மொலகலக் குறிததுக் கூறும் கருததுகள் 
்�க்குப் புதிய சி்ந்தகனககைத ்தருகின்்றன.

குளித்தல என்்ற மொலலுக்கு உடம்பிகனத 
தூய்க� மெய்்தல அலலது அழுக்கு நீக்கு்தல 
என்பை்தலல மபைாருள்; சூரியமவப்பைத்தாலும் 
உடல உகழப்பைாலும் மவப்பை�கட்ந்த உடகலக் 
குளிர கவத்தல என்பைத்த அ்தன் மபைாருைாகும். 
குளிர்த்தல என்பைத்த குளித்தல என்று ஆயிறறு 
என்பைது அவரது விைக்கம். குள்ைக் குளிரக் 
கு க ட ்ந து  நீ ர ா டி  எ ன் கி ்ற ா ர்  ஆ ண் ட ா ள் . 
ம்தய்வசசிகலககைக் குளி(ர்)க்க கவப்பைக்த 
திரு�ஞெனம் ஆடல என்று கூறுவர்.

யார் இ்வர்?

இ ந தி ய  நீ ர ப்  ப கா ெ ன த் தி ன் 

ேநரே என அறியப்படும் ெர 

ஆரேர ககாட்டன் என்ை ஆஙகி்லப் 

தபகாறியகாளர கல்்லரணரயப் ப்ல 

ஆணடுகககா்லம் ஆைகாய்நேகார.

க ல் ்ல ர ண  ப ்ல க கா ்ல ம் 

ம ண ல்  த ம ட கா கி 

நீதைகாட்டம் ேரடப்பட்டது. 

ஒருஙகிரணநே ேஞரெ 

மகாவட்டம் தேகாடரச்சியகாக 

த வ ள ள த் ே கா லு ம் 

வ ை ட் சி ய கா லு ம்  வ ள ர ம 

குன்றியது. இநேச் சூைலில் 

1829இல் ககாவிரிப் பகாெனப் பகுதிககுத் ேனிப் 

தபகாறுப்பகாளைகாக ஆஙகித்லய அைெகால் ெர 

ஆரேர ககாட்டன் நியமிககப்பட்டகார.

இ வ ர ே கா ன்  ப ய ன ற் று  இ ரு ந ே 

கல்்லரணரயச் சிறு சிறு பகுதியகாய்ப் 

பிரித்து மணல் தபகாககிகரள அரமத்ேகார. 

அப்தபகாது, கல்்லரணககு அரமககப்பட்ட 

அ டி த் ே ள த் ர ே  ஆ ை கா ய் ந ே  அ வ ர 

பைநேமிைரின் அரண கட்டும் திைரனயும் 

பகாென தம்லகாணரமரயயும் உ்லகுககு 

எ டு த் து க  கூ றி ன கா ர .  க ல் ்ல ர ண க கு 

கிைகாணட் அரணககட் என்ை தபயரையும் 

சூட்டினகார.

த ம லு ம்  க ல் ்ல ர ண யி ன்  க ட் டு ம கா ன 

உத்திரயக தககாணடுேகான் 1873ஆம் 

ஆணடு தககாேகாவரி ஆற்றின் குறுகதக 

தேௗலீஸவைம் அரணரயக கட்டினகார.
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சிறறிலக்கிய�ாகிய பிள்கைத்தமிழில 
நீராடல பைருவம் என்று ஒரு பைருவம் உண்டு.  
் ா ட டு ப் பு ்ற த  ம ்த ய் வ க் த க ா வி ல க ளி ல 
ொமியாடிகளுக்கு �ஞெள் நீர் மகாடுதது 
அரு்ந்தச மெய்வதும்  நீராடடுவதும் ்தறதபைாதும் 
்கடமுக்றயில உள்ைன.

திரு�ண�ானபின் கடலாடு்தல என்னும் 
வழக்கமும் ்தமிழகததில நிலவுகி்றது. இ்றப்புச 
ெ ட ங் கி லு ம்  உ ட க ல  நீ ர ா ட டு வ ்த ற க ா க 
நீ ர் � ா க ல  எ டு த து  வ ரு ்த ல  எ ன் பை து ம் 
்கடமுக்றயில உள்ைது.

அ ம் க �  த ் ா ய்  க ண் ட வ ர் க ள் 
கு ண � க ட ்ந ்த பி ன்  ்த க ல க் கு த  ்த ண் ணீ ர் 
ஊறறியாகிவிடட்தா? என்று தகடபைது வழக்கம். 

சு � ா ர்  4 0  ஆ ண் டு க ளு க் கு  மு ன் ன ர் 
வாரம் த்தாறும் ்லமலண்மணய் த்தய்ததுக் 
கு ளி ப் பை க ்த த  ்த மி ழ ர் க ள்  � ர பை ா க த வ 
க வ த தி ரு ்ந ்த ன ர் .  ெ னி  நீ ர ா டு  எ ன் பை து 
ஔகவயின் வாக்கு.

அதிகாகலயில விவொய நிலததிறகு 
உ க ழ க் க ச  ம ெ ல த வ ா ர்  நீ ர ா க ா ர ம் 
குடிப்பைார்கள். வீடடிறகு வரும் விரு்நதினர்க்கு 
அன்பைான வரதவறபின் அகடயாை�ாக நீதர 
வழங்கப்பைடுகி்றது. 

இவ்வாறு ்தமிழக �க்களின் குடும்பைம் 
ம்தாடங்கி,  ெமூகம் வகர அகனததிலும் 
்தண்ணீர் முக்கியப் பைங்காறறுகி்றது. ்ன்றி 
வணக்கம்.

பசாழர் காைக் குமிழிததூமபு

மரைகககா்லஙகளில் ஏரி நிைம்பும்தபகாது 

நீ ந து வ தி ல்  வ ல் ்ல வ ை கா ன  ஒ ரு வ ர 

ேணணீருககுள தென்று கழிமுகத்ரே 

அ ர ட ந து  கு மி ழி த் தூ ம் ர ப  த ம த ்ல 

தூககுவகார. அடியில் இைணடு துரளகள 

ககாணப்படும். தமத்ல இருககும் நீதைகாடித் 

துரளயிலிருநது நீர தவளிதயறும். கீதை 

உளள தெதைகாடித் துரளயிலிருநது நீர 

சுைன்று தெற்றுடன் தவளிதயறும். இேனகால் 

தூர வகாை தவணடிய அவசியம் இல்ர்ல.

அரஙகத தலை்வர்

த க ள் வி  த ் ர ம் .  ( க ல ்ந து க ர ய ா ட ல 
்கடமபைறுகி்றது)

அடுதது இன்க்றய வாழ்வில ்தண்ணீர் 
எ ன் னு ம்  ்த க ல ப் பி ல  க ரு த து க ர ய ா ற ்ற 
வருகி்றார் ம�ர்சி.

குமிழிததூமபு மசயல்்படும விதம

திட்்பமும நுட்்பமும
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ம�ர்சி

எலதலாருக்கும் இனிய வணக்கம்.

அ றி வி ய ல  ம ்த ா ழி ல நு ட பை ம் 
வ ை ர் ்ந த ்த ா ங் கி ய  இ ன் க ்ற ய  வ ா ழ் வி ல 
்தண்ணீரின் நிகல குறிதது ஆய்வுமெய்ய 
தவண்டியது இன்றியக�யா்த்தாகும்.

உலகம் முழுவதும் ்தண்ணீர்ப் பைஞெம் 
உருவாகத ம்தாடங்கிவிடடது. அம�ரிக்கா, 
இ்நதியா, பைாகிஸ்்தான், சீனா ஆகிய ்ாடுகளில 
நிலத்தடி நீர்வைம் குக்ற்நது வருகின்்றது. 
கு றி ப் பை ா க  ் � து  ் ா ட டி ல  ர ா � ஸ் ்த ா ன் 
�ாநிலததில பைத்தாண்டுகளுக்கு முன்தபை 
700 அடிவகர ஆழ்குழாய்கள் இ்றக்கியும் நீர் 
கிடடவிலகல. சிறு்கரங்களிலும்கூட நிலத்தடி 
நீர் குக்ற்நது வருகி்றது. தகாகடக் காலததில 
்தண்ணீர்ப் பைற்றாக்குக்ற �க்களுக்குப் மபைரும் 
வாழ்வியல ம்ருக்கடியாக �ாறியுள்ைது.

உலகச சுகா்தார நிறுவனம், உலகம் 
விகரவில குடிநீருக்கான கடும் சிக்ககல 
எதிர்மகாள்ளும் என எசெரிக்கி்றது. 

கு டி நீ க ர  வி க ல ம க ா டு த து  வ ா ங் கு ம் 
அவலம் ம்தாடரும் நிகலகய �ாறறியக�க்கத 
திடடமிட தவண்டியது உடனடித த்தகவயாகும். 
ஆண்டுத்தாறும் மபைய்கின்்ற �கழப்மபைாழிகவ 
ஆ க் க நி க ல யி ல  பை ய ன் பை டு த து ம்  ம ெ ய ல 
திடடதக்த ்ாம் உருவாக்க தவண்டும்.

அறிவியல அணுகுமுக்றயில �கழநீகரத 
த்தக்கி கவததுப் பைாெனததிறகுப் பையன்பைடுத்த 
ஊ ர் த ்த ா று ம்  ஏ ரி க க ை  உ ரு வ ா க் கி ன ர்  
் ம்  மு ன் த ன ா ர் .  அ வ ற க ்ற த  தூ ர் வ ா ரி 
முக்றயாகப் பைரா�ரிப்புப் பைணிககைச மெய்்தல 
தவண்டும். இக்த ஒரு �க்கள் இயக்க�ாக, 
�கழக்காலததிறகு முன்தபை மெய்ய தவண்டும். 

இ ய ற க க  ் � க் கு த  ்த ரு ம் 
்தண்ணீர்க்மகாகடகயத திடடமிடடுப் பையன் 
பைடுததுவத்த நீர்சசிக்ககல எதிர்மகாள்ளும் 
சி்ற்ந்த வழியாகும் என்பைக்தக் கூறி நிக்றவு 
மெய்கின்த்றன். வணக்கம்.

அ க ழி  –  த க கா ட் ர ட யி ன்  பு ை த் த ே 

அகழ்நேரமககப்பட்ட நீர அைண 

அ ரு வி  –  ம ர ்ல மு க ட் டு த்  த ே க க நீ ர 

குத்திட்டுக குதிப்பது

ஆழிககிணறு – கட்லருதக தேகாணடிக 

கட்டிய கிணறு

ஆறு – தபருகி ஓடும் �தி

இ்லஞசி –  ப்லவரகககும் பயன்படும் 

நீரத்தேககம்

உரைககிணறு – மணற்பகாஙககான இடத்தில் 

தேகாணடிச் சுடுமண வரளயமிட்ட கிணறு

ஊருணி – மககள பருகுநீர உளள நீரநிர்ல

ஊற்று – அடியிலிருநது நீர ஊறுவது

ஏரி – தவளகாணரமப் பகாென நீரத்தேககம்.

கட்டுககிணறு – ெைரள நி்லத்தில் தேகாணடி 

கல், தெஙகற்களகால் அகச்சுவர கட்டிய 

கிணறு

கடல் - ெமுத்திைம்

கணமகாய் – பகாணடி மணட்லத்தில் ஏரிககு 

வைஙகப்படும் தபயர

குணடம் – சிறியேகாய் அரமநே குளிககும் 

நீரநிர்ல

குணடு – குளிப்பேற்தகற்ை சிறுகுளம் 

கு மி ழி ஊ ற் று  –  அ டி நி ்ல த் து  நீ ர , 

நி்லமட்டத்திற்குக தககாப்புளித்து வரும் 

ஊற்று

கூ வ ல்  -  உ வ ர ம ண  நி ்ல த் தி ல் 

தேகாணடப்படும் நீரநிர்ல

தகணி – அக்லமும் ஆைமும் உளள 

தபருஙகிணறு

சிரை – தேககப்பட்ட தபரிய நீரநிர்ல

புனற்குளம் – நீரவைத்து மரடயின்றி 

மரைநீரைதய தககாணடுளள குளிககும் 

நீரநிர்ல

பூட்ரடக கிணறு – கமர்ல நீரபகாய்ச்சும் 

அரமப்புளள கிணறு

தமிழகததின் நீர்நிலைப் ம்பயர்களும விளக்கமுமமதரிந்து மதளிப்வாம
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அரஙகத தலை்வர்

்டப்பு வாழ்க்ககயில உள்ை ்தண்ணீர்ச 
சி க் க க ல ச  ெ ா ன் று க ளு ட ன்  ம � ர் சி 
விைக்கியுள்ைார்.  இப்தபைாது வினாக்கள் 
தகடகலாம். 

(கைந்துலரயாடல்)

மூன்று கருத்தாைர்களின் கருததுககையும் 
இ ன் க ்ற ய  ெ மூ க ச  சூ ழ் நி க ல க க ை யு ம் 
இகணததுச சி்நதிக்க தவண்டியது ்�து 
கடக�.

உ ல கி ன்  பை ல லு யி ர் ப்  பை ா து க ா ப் பி ற கு 
அடிப்பைகடத த்தகவயாக உள்ை ்தண்ணீகரப் 
பைாதுகாததுப் பையன்பைடுத்த தவண்டும். ்�து 
முன்தனார்கள் கண்டுணர்்ந்த �ரபைார்்ந்த 
அணுகுமுக்றககைப் பின்பைற்றதவண்டும். 
குைம்,  ஏரி,  காலவாய்,  கிணறு தபைான்்ற 
நீ ர் நி க ல க ளி ன்  பை ா து க ா ப் பு  கு றி த ்த 
விழிப்புணர்கவ �க்களிடம் உருவாக்கு்தல 
தவண்டும்.

பைணம் மகாடுத்தால உணகவ விகலக்கு 
வாங்கிவிடலாம் என்னும் த�தலாடட�ான 
கருதத்தாடடதக்த �ாறறிக் மகாள்தவாம்.  
உ ண வு  உ ற பை த தி க் கு  அ டி ப் பை க ட  நீ த ர . 
அது�டடு�ன்றி நீதர உணவாகவும் இருக்கி்றது 
என்பைக்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 
முன்தபை, 

துப்பைார்க்குத துப்பைாய துப்பைாக்கித துப்பைார்க்குத 
துப்பைாய தூஉம் �கழ

எ ன் று  தி ரு வ ள் ளு வ ர்  கூ றி யு ள் ை க ்த க் 
கருததிலமகாண்டு மெயலபைடுதவாம். அடுத்த 

உ ல க ப் த பை ா ர்  ஒ ன் று  உ ரு வ ா ன ா ல ,  அ து 
்தண்ணீருக்காகத்தான் உருவாகும் என்னும் 
நிகலக�க்கு முடிவுகர எழுதுதவாம்.

்ன்றி, வணக்கம். 

1. நீரின்று அக�யாது உலகு,  நீரின்று அக�யாது யாக்கக இவ்விரண்டு ம்தாடர்ககையும் 
ஒப்புக�ப்பைடுததி  வகுப்பில கல்நதுகரயாடுக .

2. வீடுகளில பையன்பைடுத்தப்பைடும் ்தண்ணீர் எங்கிரு்நது கிகடக்கி்றது? இ்தறகான நீர் எங்கிரு்நது 
வருகி்றது? இன்னும் எவ்வைவு காலததிறகுத ்தண்ணீர் தபைாது�ான்தாக இருக்கும்? 
என்பைவறறுக்கான ்தகவலககைத திரடடி ஒப்பைகடவு உருவாக்குக.

யார் இ்வர்?

ே மி ழ் � கா ட் டி ன்  த ே ன் 

ம கா வ ட் ட ங க ள கா ன  த ே னி , 

திணடுககல், மதுரை, சிவகஙரக, 

இைகாம�காேபுைம் ஆகியவற்றின் 

விவெகாயத்திற்கும் குடிநீருககும் 

உேவும் முல்ர்லப் தபரியகாறு அரணரயக 

கட்டியவர ஜகான் தபன்னி குவிக.

ஆஙகித்லயர ஆட்சிக ககா்லத்தில் ரவரக 

வடிநி்லப் பைப்பில் மரை தபகாய்த்துப் பஞெம் 

ஏற்பட்டேகால் பல்்லகாயிைககணகககான மககள 

பகாதிககப்பட்டனர.  தமற்குத் தேகாடரச்சி 

மர்லயில் தபய்யும் மரைநீர தபரியகாற்றில் 

ஓடி வீணகாகக கடலில் க்லப்பரே அறிநே 

இவர அஙகு ஓர அரண கட்ட முடிவு 

தெய்ேகார. கட்டுமகானத்தின்தபகாது இரடயில் 

கூடுேல் நிதி ஒதுகக ஆஙகித்லய அைசு 

மறுத்ேதபகாது ேனது தெகாத்துகரள விற்று 

அரணரயக கட்டி முடித்ேகார. அவருககு 

�ன்றி தெலுத்தும் 

வி ே ம கா க  அ ப் 

பகுதி மககள ேம் 

குைநரேகளுககுப் 

த ப ன் னி  கு வி க 

எ ன ப்  த ப ய ர 

சூட்டும் வைககம் 

இன்றும் உளளது.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...
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்ம் முன்தனாரின் வாழ்க்கக  இயறககதயாடு இகய்ந்தது. அவர்கள் 
�ரம், மெடி, மகாடிககை மிகவும் த்சித்தனர். கால �ாற்றததில 
இவ்வாழ்வு சிறிது சிறி்தாக �க்ற்நதுமகாண்தட வருகி்றது. �ரம் 
என்பைது �னி்த வாழ்வில மிகவும் இன்றியக�யா்தது. �ரங்கள் 
இலகல என்்றால ்�க்கு உயிர்வளி கிகடக்கா�ல தபைாய்விடும். 
அவ்வககயில பைடடுப்தபைான �ரம�ான்று கவிஞர் ஒருவரின் 
உள்ைததில ஏறபைடுததிய குமு்றகல மவளிப்பைடுததும் இக் கவிக்த, 

�ரங்ககை வைர்ததுப் தபைணிக் காததிட தவண்டும் என்்ற உணர்கவ ்�க்கு ஏறபைடுததுகி்றது. 

- கவிஞர் தமிழ் ஒளி

காலம் எனும்புேல்

 சீறி எதிர்க்கக்

 கலஙகும் ஒருேனிென்

ஓலமி டக்கைம்

 நீட்டிே மபால்இடர்

 எய்தி உேன்றரனமே!

பாடும் பறரவகள்

 கூடி உனக்தகாரு

 பாடல் புரனந்ெதுவும்

மூடு பனித்திரை

 யூடு புவிக்தகாரு

 மோகங தகாடுத்ெதுவும்

ஆடுங கிரளமிர�

 ஏறிச் சிறுவர்

 குதிரை விடுத்ெதுவும்

ஏடு ெருஙகரெ

 ோக முடிந்ென!

 இன்று தவறுஙகனமவ!

தோட்ரடக் கிரளதோடு

 நின்று தினம்தபரு 

 மூச்சு விடும்ேைமே !

தவட்டப் படும்ஒரு

 நாள்வரு தேன்று

 வி�னம் அரடந்ெரனமோ ?

குந்ெ நிேல்ெைக்

 கந்ெ ேலர்ெைக்

 கூரை விரித்ெஇரல !

தவந்து கருகிட

 இந்ெ நிறம்வை

 தவம்பிக் குரேந்ெரனமோ ?

கட்ரட தேனும்தபேர்

 உற்றுக் தகாடுந்துேர்

 பட்டுக் கருகிரனமே !

பட்ரட தேனும்உரட

 இற்றுக் கிழிந்தெழில்

 முற்றும்  இேந்ெரனமே !

இயல்

இரண்டு
்பட்ட �ரம

கவிலதப் ப்பலழ
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மசால்லும ம்பாருளும

குநே – உட்ககாை,  கநேம் - மணம்

மிரெ – தமல் ,  விெனம் - கவர்ல

இைக்கணக்குறிப்பு

தவநது, தவம்பி, எய்தி – விரனதயச்ெஙகள 

மூடுபனி, ஆடுகிரள – விரனத்தேகாரககள 

தவறுஙகனவு – பணபுத்தேகாரக

நூல் ம்வளி

கவிஞர ேமிழ் ஒளி ( 1924–1965)  புதுரவயில் பிைநேவர.  பகாைதியகாரின் 

வழித்தேகான்ை்லகாகவும் பகாைதிேகாெனின் மகாணவைகாகவும் விளஙகியவர. மககளுகககாகப் 

ப்ல பரடப்புகரள உருவகாககியவர. நிர்லதபற்ை சிர்ல, வீைகாயி, கவிஞனின் ககாேல்,  

தம தினதம வருக, கணணப்பன் கிளிகள, குருவிப்பட்டி, ேமிைர ெமுேகாயம், மகாேவி 

ககாவியம் முே்லகானரவ இவரின் பரடப்புகளுள குறிப்பிடத்ேககரவ.  பகாடப்பகுதி ேமிழ் ஒளியின் 

கவிரேகள என்னும் நூலில் இடம்தபற்றுளளது.

1.  விகைநிலங்கள் கடடடங்கைாகின்்றன - என்னும் ்தகலப்பில ஒடடியும் மவடடியும் 
தபைசுக.

2. பைடட�ரம், புதி்தாக முகைவிடட குருதது ஆகிய இரண்டும் தபைசிக்மகாள்வ்தாய்க் கறபைகன 
உகரயாடல நிகழ்ததுக.

3. பைடடணததுப் பை்றகவகளும் ஊர்ப் பை்றகவகளும் என்்ற ்தகலப்பில பை்றகவகள் கூறுவன 
தபைாலச சிறு சிறு கவிக்தகள் பைகடக்க.

 எ.கா - ்படடணததுக் காக்்க  கிராமததுக் கிளி
  ஊகரத தூய்க� மெய்கின்த்றாம்  ்தததிப் பை்றக்கும் உ்றவுகதை
  உ்றகவக் கூடடிப் பைகிர்கின்த்றாம்  மகாததித தின்ன வாருங்கள் 
  ககர்நது ்தாகம் எடுக்கி்றத்த  பைழுததுத ம்தாங்கும் பைழக்கூடடம்
  விகர்நது நீகர கவப்பீதர!  கழுதது வகரக்கும் உண்பீதர!

குரமநேரன - குரம + த்(ந) + த் + அன்+ஐ

குரம - பகுதி

த் - ெநதி.  த் - ந ஆனது விககாைம்

த் - இைநேககா்ல இரடநிர்ல, அன்  - ெகாரிரய

ஐ - முன்னிர்ல ஒருரம விரனமுற்று விகுதி

விரித்ே - விரி + த் + த் + அ

விரி - பகுதி

த் - ெநதி  

த் - இைநேககா்ல இரடநிர்ல

அ - தபயதைச்ெ விகுதி

்பகு்பத உறுப்பிைக்கணம

கற்்பல்வ கற்்றபின்...
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வரப்புயர நீர் உயரும்; நீருயர ம்ல உயரும்; ம்லலுயரக் குடி உயரும். 
உயர்்ந்த குடியாக, ்ாமடலலாம் நீர் ்ாடாகச தொழ்ாடு திகழ்கி்றது. 
காவிரியின் பைாக்தமயலலாம் பூவிரியும் தகாலதக்த அழகாக 
விவரிததுகரக்கி்றது மபைரியபுராணம். வைங்மகழு திரு்ாடடின் 
சி்றப்கபை இயறகக எழிற கவிக்தகைாய்ப் பைடரச மெய்துள்ைது. 

1. ோவி  ரைத்தெழுந்  ொர்ப்ப  வரைெரு

 பூவி  ரித்ெ புதுேதுப்  தபாஙகிட

 வாவி  யிற்தபாலி  நாடு  வளந்ெைக்

 காவி  ரிப்புனல்   கால்பைந்  மொஙகுோல்

மொலலும் மபைாருளும்:  �ா - வண்டு ; �து - த்தன் ; வாவி–மபைாய்கக.

திருநாட்டுச் சி்றப்பு

இயல்

இரண்டு
ம்பரியபுராணம

கவிலதப் ப்பலழ
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2. ேணடுபுனல்   பைந்ெவேல்   வளர்முெலின்  சுருள்விரிேக்

 கணடுேவர்   பெஙகாட்ட   கரளகரளயுங   கரடசிேர்கள்

 ெணடைளஞ்   த�ாரிபணிலம்   இடறியிரட   ெளர்ந்ெர�வார்

 வணடரலயும்   குேல்அரலே   ேடநரடயின்  வைம்பர்ணவார்

 மொலலும் மபைாருளும்: வைர் மு்தல - ம்றபையிர் ;  ்தரைம் - முதது; பைணிலம் - ெங்கு; 
 வரம்பு - வரப்பு.

3. காதடல்லாம்   கரேக்கரும்பு  காதவல்லாம்   குரேக்கரும்பு

 ோதடல்லாம்  கருஙகுவரள  வேதலல்லாம்   தநருஙகுவரள

 மகாதடல்லாம்   ேடஅன்னம்  குளதேல்லாம்   கடல்அன்ன

 நாதடல்லாம்  நீர்நாடு   ெரனஒவவா   நலதேல்லாம்*

 மொலலும் மபைாருளும்:  ககழ - கரும்பு ; கா - தொகல ; குகழ – சிறு கிகை; அரும்பு – �லர் 
ம�ாடடு; �ாடு - பைக்கம்; ம்ருங்குவகை - ம்ருங்குகின்்ற ெங்குகள் ; தகாடு - குைக்ககர.

4. அன்னம்  ஆடும்  அகன்துரறப்  தபாய்ரகயில்

 துன்னும்  மேதி  படிேத்  துரெந்தெழும்

 கன்னி  வாரள  கமுகின்மேற்  பாய்வன

 ேன்னு   வான்மிர�  வானவில்  மபாலுோல்

 மொலலும் மபைாருளும்:  ஆடும் - நீராடும் ; த�தி - எருக� ;  துக்த்நது எழும் - கலக்கி எழும்;  
கன்னி வாகை - இைக�யான வாகைமீன்.

5. அரிெரு   த�ந்தநற்   சூட்டின்  அடுக்கிே  அடுக்கில்  ம�ர்ப்பார்

 பரிவறத்  ெடிந்ெ  பன்மீன்  படர்தநடுங   குன்று   த�ய்வார்

 சுரிவரள  த�ாரிந்ெ  முத்தின்  சுடர்ப்தபரும்  தபாருப்பு  ோப்பார்

 விரிேலர்க்  கற்ரற  மவரி  தபாழிந்திழி   தவற்பு  ரவப்பார்

 மொலலும் மபைாருளும்:  சூடு - ம்ல அரிக்கடடு ; சுரிவகை - ெங்கு ; தவரி - த்தன்.

6. �ாலியின்  கற்ரற  துற்ற  ெடவரை  முகடு  �ாய்த்துக்

 காலிரும்  பகடு  மபாக்கும்  கரும்தபரும்  பாணடில்  ஈட்டம்

 ஆலிே  முகிலின்  கூட்டம்  அருவரைச்  சிேேச்  �ாைல்

 மபால்வலங  தகாணடு  சூழும்  காட்சியின்  மிக்க  ென்மற.

 மொலலும் மபைாருளும்: பைகடு - எருக�க்கடா ; பைாண்டில - வடடம் ;  சி�யம் - �கலயுசசி.

7. நாளிமக  ைஞ்த�  ருந்தி  நறுேலர்  நைந்ெம்  எஙகும்

 மகாளி�ா  லந்ெ  ோலம்  குளிர்ேலர்க்  குைவம்  எஙகும்

 ொளிரும்  மபாந்து  �ந்து  ெணேலர்  நாகம்  எஙகும்

 நீளிரல  வஞ்சி  காஞ்சி  நிரறேலர்க்  மகாஙகம்  எஙகும்.

 மொலலும் மபைாருளும்:  ்ாளிதகரம் - ம்தன்கன ; ்ர்ந்தம் - ்ாரதக்த ; தகாளி - அரெ�ரம் ; 
ொலம் - ஆசொ �ரம் ; ்த�ாலம் - பைசசிகல �ரங்கள்; இரும்தபைா்நது - பைருத்த பைகன�ரம் ; 

 ெ்நது - ெ்ந்தன �ரம் ; ்ாகம் - ்ாக�ரம் ; காஞசி – ஆறறுப்பூவரசு.
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்பாடலின் ம்பாருள்

1. க ா வி ரி நீ ர்  � க ல யி லி ரு ்ந து  பு தி ய 
பூ க் க க ை  அ டி த து க் ம க ா ண் டு  வ ரு கி ்ற து . 
அ ப் பூ க் க ளி ல   த ்த ன்  நி க ்ற ்ந தி ரு ப் பை ்த ா ல 
வண்டுகள் சூழ்்நது ஆரவாரம் மெய்கின்்றன. 
நீர்நிகலகள் நிக்ற்ந்த  ்ாடடுக்கு வைதக்தத 
்தரும் மபைாருடடுக் காவிரி நீர்  காலவாய்களில  
பைர்நது  எங்கும்  ஓடுகி்றது.

2. ்டடபின் வயலில  வைர்்ந்த ்ாறறின் 
மு்தலஇகல சுருள் விரி்ந்தது. அப்பைருவதக்தக் 
கண்ட உழவர் இது்தான் ககைபைறிக்கும் 
பைருவம் என்்றனர். அவ்வாத்ற ககைககைக் 
ககை்நது மெலலும் உழததியரின் காலகளில 
குளிர்்ந்த முததுக்ககை ஈனும் ெங்குகள் 
இ ட றி ன .  அ ்த ன ா ல ,  இ க ட  ்த ை ர் ்ந து 
வண்டுகள் ம�ாய்க்கும் கூ்ந்தல அகெயு�ாறு 
ம � ன் க � ய ா க  ் ட ்ந து  அ ரு கி ல  உ ள் ை 
வரப்பிகன அகடவர்.

3.  காடுகளில எலலாம் ககழயாகிய 
கரும்புகள் உள்ைன. தொகலகள் எங்கும் 
குகழகளில (மெடிகளின் புதிய கிகைகளில, 
புதிய ்தளிர்களில) �லர் அரும்புகள் உள்ைன. 

பைக்கங்களில எங்கும் கரிய குவகை �லர்கள் 
� ல ர் ்ந து ள் ை ன .  வ ய ல க ளி ல  எ ங் கு ம் 
ம ் ரு க் க � ா க ச  ெ ங் கு க ள்  கி ட க் கி ன் ்ற ன . 
நீ ர் நி க ல யி ன்  க க ர ம ய ங் கு ம்  இ க ை ய 
அ ன் ன ங் க ள்  உ ல வு கி ன் ்ற ன .  கு ை ங் க ள் 
எலலாம் கடகலப்தபைான்்ற பைரப்கபை உகடயன. 
அ்தனால,  ்ாடு முழுதும் நீர்்ாடு என்று 
மொலலத்தக்க்தாய் உள்ைது. இத்தககய 
சி்றப்புகைால  பி்ற ்ாடுகள்  தொழ்ாடடிறகு 
ஈடாக �ாடடா. 

4. அன்னங்கள் விகையாடும்  அகல�ான 
து க ்ற க க ை க்  ம க ா ண் ட  நீ ர் நி க ல க ளி ல 
எருக�கள் வீழ்்நது  மூழ்கும். அ்தனால, 
அ்நநீர்நிகலயில உள்ை வாகை  மீன்கள் 
துள்ளி எழு்நது அருகில  உள்ை  பைாக்கு 
�ரங்களின் மீது பைாயும். இக்காடசியானது 
நிகலயான வானததில  த்தான்றி �க்றயும்  
வானவிலகலப்  தபைான்று விைங்கும்.

5. அரியப்பைடட மெ்நம்லலின் சூடுககை 
அ டு க் கி ப்  ம பை ரி ய  த பை ா ர ா க க்  கு வி ப் பை ர் . 
மி கு தி ய ா க ப்   பி டி க் க ப் பை ட ட  பை ல வ க க 
மீன்ககையும் நீண்ட குன்க்றப்தபைால குவிப்பைர். 
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நூல் ம்வளி

சுநேைரின் திருத்தேகாணடத் தேகாரக அடியவர தபருரமரய ஓர அடியில் கூறுகிைது. 

இரேச் சிறிது விரித்து �ம்பியகாணடகார �ம்பியகால் எழுேப்பட்ட திருத்தேகாணடர 

திருவநேகாதி ஒவதவகாரு பகாடலிலும் அவ அடியகாரகளின் சிைப்ரபக கூறுவேகாக 

அரமநதுளளது. இநே இைணடு நூல்கரளயும் அடிப்பரடயகாகக தககாணடு தெககிைகாைகால்  

ஒவதவகாரு புைகாணத்திலும் ஒவதவகார அடியகாைகாக அறுபத்துமூவரின்  சிைப்புகரள 

விளககிப் பகாடப்பட்டது திருத்தேகாணடர புைகாணம். இேன் தபருரம ககாைணமகாக இது தபரியபுைகாணம் 

என்று அரைககப்படுகிைது.

கி.பி. 12ஆம் நூற்ைகாணரடச் தெரநே தெககிைகார தெகாை அைென் இைணடகாம் குத்லகாத்துஙகன் அரவயில் 

முே்லரமச்ெைகாக இருநேகார. 'பகதிச்சுரவ �னி தெகாட்டச் தெகாட்டப் பகாடிய கவிவ்லவ' என்று இவரை 

மககாவித்துவகான் மீனகாட்சி சுநேைனகார பகாைகாட்டுகிைகார.

1. மூசசு விடும் �ரம்,  புரடடிப் தபைாடட புயல , இகெ பைாடும் பை்றகவகள் , பைனிததுளியில ம்தரியும் 
பைகன,  என் இனிய கனவு தபைான்்ற ்தகலப்புகளில பைள்ளி இலக்கிய �ன்்றததில கவிக்த 
பைடிக்க.

2.  கவிக்தயின் விவரிப்கபை உகர்கடயில எழுதுக.
 வானகத�, இைமவயிதல, �ரசமெறிதவ, நீங்கமைலலாம்
 கானலின் நீதரா? – மவறுங் காடசிப் பிகழ்தாதனா?
 தபைான ம்தலலாம் கனவிகனப்தபைால புக்த்ந்தழி்நத்த 
 தபைான்தனால ்ானும்ஓர் கனதவா? – இ்ந்த
 ஞாலமும் மபைாய்்தாதனா?                               - பைாரதியார்

வகை்ந்த ெங்குகள் ஈன்்ற முததுககையும் 
கு ன் க ்ற ப் த பை ா ல  உ ய ர் த தி க்  கூ ட டு வ ர் . 
த்தன்வடியும் விரி்ந்த �லர்தம்தாகுதிகய  
�கலதபைால குவிதது கவப்பைர்.

6. ம ் ல க ற க ்ற க ள்  கு வி ்ந ்த  ம பை ரி ய 
�கலதபைான்்ற தபைாகர த�தலயிரு்நது ொயச 
மெய்வர். மபைரிய வண்டிககைச மெலுததும் 
கருக�யான எருக�க்கூடடங்கள் வல�ாகச 
சுறறிசசுறறி  மிதிக்கும் இதத்தாற்ற�ானது  
கரிய த�கங்கள் மபைரிய மபைான்�ாகலச ொரல 
மீது வல�ாகச சுறறுகின்்ற காடசிதபைால 

உ ள் ை து .  இ த ்த க க ய  க ா ட சி க ள்  அ ங் கு 
மிகுதியாகத த்தான்றும்.

7. அ ்ந ் ா ட டி ல  எ ங் கு ம்  ம ்த ன் க ன ,   
மெரு்நதி, ்று�ணமுகடய ்ர்ந்தம் தபைான்்றகவ 
உள்ைன. அரெ �ரம், கடம்பை �ரம், பைசசிகல 
�ரம், குளிர்்ந்த �லகரயுகடய குரா �ரம் 
தபைான்்றகவ எங்கும் வைர்்நதுள்ைன.  மபைரிய 
அடிப்பைாகதக்தக் மகாண்ட பைகன, ெ்ந்தனம்,  
கு ளி ர் ்ந ்த  � ல க ர யு க ட ய  ் ா க ம் ,  நீ ண் ட 
இகலககையுகடய வஞசி, காஞசி �லர்கள் 
நிக்ற்ந்த தகாங்கு மு்தலியன எங்மகங்கும் 
மெழிதது வைர்்நதுள்ைன.

இைக்கணக்குறிப்பு

க ரு ங கு வ ர ள ,  த ெ ந த � ல்  –  ப ண பு த் 

தேகாரககள. 

விரிம்லர – விரனத்தேகாரக 

ேடவரை – உரிச்தெகால் தேகாடர

்பகு்பத உறுப்பிைக்கணம

பகாய்வன - பகாய் + வ + அன் + அ

பகாய் - பகுதி

வ - எதிரககா்ல இரடநிர்ல, அன்  - ெகாரிரய

அ - ப்லவின்பகால் விரனமுற்று விகுதி

கற்்பல்வ கற்்றபின்...
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நிலம், நீர், காறறு என்பைகவ �னி்தனின் அடிப்பைகடத த்தகவகைாகும். 
இயறகக ்�க்குக் மகாகடயாகத ்த்நதிருக்கும் இவறக்ற உரிய 
முக்றயில தபைணிப் பைாதுகாக்க தவண்டும். நீரின் இன்றியக�யாக�கய 
உணர்்ந்த ்ம் முன்தனார்கள், நீர்நிகலககை உருவாக்குபைவர்ககை 
“உயிகர உருவாக்குபைவர்கள்” என்று தபைாறறினர்.

வான் உட்கும் வடிநீண ேதில்,

ேல்லல் மூதூர் வே மவந்மெ!

த�ல்லும் உலகத்துச் த�ல்வம் மவணடினும்

ஞாலம் காவலர் மொள்வலி முருக்கி,

ஒருநீ ஆகல் மவணடினும், சிறந்ெ

நல்லிர� நிறுத்ெல் மவணடினும், ேற்று

அென்ெகுதி மகள்இனி மிகுதி ஆள!

நீர்இன்று அரேோ ோக்ரகக்கு எல்லாம்

உணடி தகாடுத்மொர் உயிர் தகாடுத்மொமை!

உணடி முெற்மற உ்ணவின் பிணடம்;

உ்ணதவனப் படுவது நிலத்தொடு நீமை;

நீரும் நிலமும் பு்ணரிமோர், ஈணடு

உடம்பும் உயிரும் பரடத்திசிமனாமை!*

வித்திவான் மநாக்கும் புன்புலம் கண்ணகன்

ரவப்பிற்று ஆயினும், நணணி ஆளும் 

இரறவன் ொட்கு உெவாமெ ! அெனால்

அடுமபார்ச் த�ழிே ! இகோது வல்ரல ;

நிலன் தநளிேருஙகின் நீர்நிரல தபருகத்

ெட்மடார் அம்ே ! இவண ெட்மடாமை !

ெள்ளாமொர் இவண ெள்ளா மொமை ! 

(புறம் 18: 11 - 30)

்பாண்டியன் மநடுஞ்மசழியலனக் 

குடபுைவியனார் ்பாடியது

திரண: தபகாதுவியல்    துரை: தபகாருணதமகாழிகககாஞசி

இயல்

இரண்டு
பு்றநானூறு

கவிலதப் ப்பலழ
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விணர்ண முட்டும் திணணிே தநடுேதில்

வளரே நாட்டின் வலிே ேன்னவா

மபாகும் இடத்திற்குப் தபாருள்

உலகம் தவல்லும் ஒரு ெனி ஆட்சி

வாடாெ புகழ் ோரல வைமவணடுதேன்றால்

ெகுதிகள் இரவொம் ெவறாது தெரிந்துதகாள்

உ்ணவால் ஆனது உடல்

நீைால் ஆனது உ்ணவு

உ்ணவு என்பது நிலமும் நீரும் 

நீரையும் நிலத்ரெயும் இர்ணத்ெவர்

உடரலயும் உயிரையும் பரடத்ெவர்

புல்லிே நிலத்தின் தநஞ்�ம் குளிை

வான் இைஙகவில்ரலமேல் 

ோர் ஆணடு என்ன

அெனால் எனது த�ால் இகோது

நீர்வளம் தபருக்கி நிலவளம் விரிக்கப்

தபற்மறார் நீடுபுகழ் இன்பம் தபற்மறார்

நீணிலத்தில் ேற்றவர் இருந்தும் இறந்தும்

தகட்மடார் ேணணுக்கு பாைோய்க் தகட்மடார் 

மசால்லும ம்பாருளும

யகாகரக – உடம்பு, புணரிதயகார – ேநேவர, 

புன்பு்லம் –  புல்லிய நி்லம்,  ேகாட்கு – 

முயற்சி, ஆளுரம; ேளளகாதேகார இவண 

ே ள ள கா த ே கா த ை  –  கு ர ை வி ல் ்ல கா து  நீ ர 

நிர்ல அரமப்பவரகள குரைவில்்லகாது 

புகழுரடயவரகளகாக விளஙகுவகாரகள.

்பாடலின் ம்பாருள்

 வான்வகர உயர்்ந்த �திகலக் மகாண்ட 
பைகழக�யான ஊரின் ்தகலவதன! வலிக� 
மிக்க தவ்ந்ததன! நீ �றுக� இன்பைதக்த 
அகடய விரும்பினாதலா உலகு முழுவக்தயும் 
மவலல விரும்பினாதலா நிகலயான புககழப் 
மபை்ற விரும்பினாதலா மெய்ய தவண்டியன 
என்னமவன்று கூறுகித்றன். தகடபைாயாக! 

உ ல கி ல  உ ள் ை  ய ா வ ற க ்ற யு ம் 
மிகுதியாகக் மகாண்டு விைங்கும் பைாண்டிய 
ம்டுஞமெழியதன! நீர் இன்றி அக�யா்த 
உடல உணவால அக�வது; உணகவதய 
மு்தன்க�யாகவும் உகடயது. எனதவ உணவு 
்த்ந்தவர் உயிகரத ்த்ந்தவர் ஆவர். 

உ ண வு  எ ன ப் பை டு வ து  நி ல த து ட ன் 
நீரும் ஆகும். நிலதக்தயும் நீகரயும் ஒன்று 
த ெ ர் த ்த வ ர்  இ வ் வு ல கி ல  உ ட க ல யு ம் 
உயிகரயும் ஒன்று தெர்த்தவர். ம்ல மு்தலிய 
்த ா னி ய ங் க க ை  வி க ்த த து  � க ழ க ய ப் 
பைார்ததிருக்கும் பைர்ந்த நில�ாயினும்  அ்தகனச 
ொர்்நது ஆளும் அரெனின் முயறசிக்குச 
சிறிதும் உ்தவாது. அ்தனால, ்ான் கூறிய 
ம � ா ழி க க ை  இ க ழ ா து  வி க ர வ ா க க் 
ககடப்பிடிப்பைாயாக.  

நி ல ம்  கு ழி ்ந ்த  இ ட ங் க ள் த ்த ா று ம் 
நீர்நிகலகயப் மபைருகச மெய்்தல தவண்டும். 
அவ்வாறு நிலததுடன் நீகரக் கூடடிதயார் 
மூவகக இன்பைதக்தயும்  நிகலத்த புககழயும் 
மபைறுவர். இக்தச மெய்யா்தவர் புகழ் மபை்றாது 
வீதண �டிவர்.

இைக்கணக்குறிப்பு

மூ தூ ர ,  � ல் லி ர ெ ,  பு ன் பு ்ல ம்  – 

ப ண பு த் த ே கா ர க க ள ;  நி று த் ே ல்  – 

தேகாழிற்தபயர ;  அரமயகா – ஈறுதகட்ட 

எதிரமரைப் தபயதைச்ெம். 

நீ ரு ம்  நி ்ல மு ம் ,  உ ட ம் பு ம்  உ யி ரு ம் 

–  எ ண ணு ம் ர ம க ள ;  அ டு த ப கா ர  – 

விரனத்தேகாரக. 

தககாடுத்தேகார -  விரனயகா்லரணயும் 

தபயர.

ம்பாதுவியல் திலண

ம வ ட சி  மு ்த லி ய  பு ்ற த தி க ண க ளு க் 
மகலலாம்  மபைாதுவான மெய்திககையும் 
முன்னர் விைக்கப்பைடா்த மெய்திககையும் 
கூறுவது மபைாதுவியல திகணயாகும்.

ம்பாருண்ம�ாழிக்காஞ்சித துல்ற

ொன்த்றார் ம்தளிவாய் ஆராய்்நது ம்தளி்ந்த 
மபைாருள்ககைப் பி்றர்க்குப் பையன்பைடு�ாறு 
எ டு த து க ர ப் பை து  ம பை ா ரு ண் ம � ா ழி க் 
காஞசிததுக்றயாகும். 
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1.  பின்வரும் பு்ற்ானூறறுத ம்தாடர்களுக்கான மபைாருகைப் பைள்ளி நூலகததிறகுச மென்று 
அறி்நது எழுதுக.

 அ) உண்டி மகாடுதத்தார் உயிர் மகாடுதத்தாதர! ( பு்றம் – 18)

 ஆ) உண்பைது ்ாழி உடுப்பைகவ இரண்தட ! (பு்றம் - 189)

 இ) யாதும் ஊதர யாவரும் தகளிர் !  ( பு்றம் – 192 )

 ஈ) ொன்த்றான் ஆக்கு்தல ்த்நக்தக்குக் கடதன ! 

   ்ன்னகட ்லகல தவ்ந்தறகுக் கடதன ! ( பு்றம் – 312 )

 உ) உறறுழி உ்தவியும் உறுமபைாருள் மகாடுததும் , 

   பிறக்றநிகல முனியாது கற்றல ்ன்த்ற ! ( பு்றம் – 183 )

2.  “உணவாகும் �கழ” என்னும் ்தகலப்பில விைக்கக் குறிப்புகளுடன் கூடிய பைடதம்தாகுப்கபை 
உருவாக்குக.

நிறுத்ேல் – நிறு + த் + ேல்

நிறு – பகுதி

த் – ெநதி 

ேல் – தேகாழிற்தபயர விகுதி

தககாடுத்தேகார – தககாடு +த் + த் +  ஓர

தககாடு – பகுதி  

த் – ெநதி 

த் – இைநேககா்ல இரடநிர்ல 

ஓர – ப்லரபகால் விரனமுற்று விகுதி

்பகு்பத உறுப்பிைக்கணம

நூல்ம்வளி

எட்டுத்தேகாரக நூல்களுள ஒன்று புை�கானூறு. இது பணரடய தவநேரகளின் 

வீைம், தவற்றி, தககாரட குறித்தும் குறுநி்ல மன்னரகள, பு்லவரகள, ெகான்தைகாரகள 

உளளிட்டவரகளின் தபருரமகரளப் பற்றியும் அன்ரைய மககளின் புைவகாழ்கரகரயப் 

பற்றியும் கூறுகிைது. இநநூல் பணரடத் ேமிைரகளின் அரிய வை்லகாற்றுச்தெய்திகள 

அடஙகிய பணபகாட்டுக கருவூ்லமகாகத் திகழ்கிைது.

குளம்தேகாட்டுக தககாடு பதித்து வழிசீத்து

உளம்தேகாட்டு உழுவயல் ஆககி - வளம்தேகாட்டுப்

பகாகுபடும் கிணற்தைகாடு என்று இவரவம் பகாற்படுத்ேகான்

ஏகும் தெகாரககத்து இனிது

- சிறுபஞெமூ்லம்

கற்்பல்வ கற்்றபின்...
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ம வ யி ல  கு ரூ ர � ா ய்  அ டி த து வி ட டு த 
்தணியத ம்தாடங்கிய தவகை; பைாெஞ�ர் 
ரயிலின் கூவல மவகு ம்தாகலவிலிரு்நது 
அ ரு வ ல ா க க்  த க ட ட து .  வ ல ல த ் ்ந ்த ல 
்த ா ண் டி ய து ம்  இ ன் ஜி ன்  டி க ர வ ர் க ள் 
இ ப் பை டி த ்த ா ன்  ஒ லி  எ ழு ப் பு வ ா ர் க ள் . 

திண்கணக்கு ஓடிவ்நது, தூகணப் பிடிததுக் 
மகாண்டு திரும்பிப் பைார்த்தாள் இ்நதிரா. 
தூரததில ரயில வருவது �ங்கலாகத ம்தரி்ந்தது.

உள்தை அம்�ா ‘மபைாடடுத ்தண்ணி 
யி ல க ல ’  எ ன் று  ர யி ல  ஊ ்த ல  த க ட டு 

்த ண் ணீ ரி ன்  இ ன் றி ய க � ய ா க � க ய யு ம்  த ்த க வ க ய யு ம் 
பை ண் க ட ய  க ா ல த தி லி ரு ்ந து  இ ல க் கி ய ங் க ள்  வ லி யு று த தி க் 
மகாண்தடயிருக்கின்்றன. இன்று நீர் ம்ருக்கடி உசெததில இருக்கி்றது. 
குறிப்பைாகச சிறறூர்களில இ்ந்த ம்ருக்கடி வாழ்க்ககச சிக்கலாகதவ 
�ாறிவருகி்றது. இக்த உணர்ததுகி்றது  இசசிறுகக்த.

இயல்

இரண்டு

தண்ணீர்

                       - கந்தர்்வன்

விரி்வானம
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அனிசகெயாகச மொலலிக் மகாண்டிரு்ந்தது. 
ஐ ய ா ,  சி க ன  ஆ ட க ட ப்  பை ா ர் த ்த பை டி 
திண்கணயில உடகார்்நதிரு்ந்தார். ஐயாவுக்கு 
எ ப் த பை ா து ம்  க ண க் கு த ்த ா ன் .  ஆ டு  கு ட டி 
தபைாட… குடடி மபைருததுக் குடடிகள் தபைாடடுக் 
குதபைரனாகும் கணக்கு.

இ்நதிரா குடதக்தத தூக்கி இடுப்பில 
க வ த து க் ம க ா ண் டு  வ ா ரி க ய த  ்த ா ண் டி 
ஓடினாள். த�டகட எடடும்தபைாது ஏமழடடுப் 
ம பை ண் க ள்  இ டு ப் பி ல  கு ட ங் க த ை ா டு 
ஓடிவ்நது இ்நதிராகவ மு்ந்தப் பைார்த்தார்கள். 
எலதலாரும் வாலிபைப் மபைண்கள். மு்நதுகி்ற 
மபைண்ககைப் பி்நதுகி்ற மபைண்கள் ெகடககைப் 
பிடிதது இழுத்தார்கள். ககககைப் பிடிதது 
�டக்கினார்கள். அடுத்தவர் குடங்ககைப் 
பைடபைடமவன்று ககயால அடித்தார்கள். சிரிப்பும் 
ககனப்பு�ாக ஓடினாலும் மு்நதுபைவர்ககைப் 
பைார்தது ம்ாடிக்மகாருமுக்ற கடுகடுமவன்று 
த க ா பை � ா ன ா ர் க ள் .  அ டு த ்த  ம ் ா டி யி ல 
மு்நதும்தபைாது சிரிததுக் மகாண்டார்கள்.

இ ர ண் டு  மூ ன் று  கு ட ங் க க ை த 
தூக்கிக்மகாண்டு புயல நுகழவது தபைால ரயில 
நிகலயததுக்குள் பைாய்்ந்தார்கள். 

இ்நதிரா இதில பைடுமகடடியான மபைண். 
எலதலாருக்கும் முன்பைாக இடம்பிடித்தத்தாடு 
� ட டு � ல ல ா � ல ,  பை ்த ற ்ற த � யி ல ல ா � ல 
அலடசிய�ாக நிறகி்ற அழககப் பைார்த்தால 
ஐ்ந்தாறு வருெங்கைாக அத்த இடததில நிறபைது 
தபைால இரு்ந்தது.  இடம்பிடிக்க முடியா்த 
மபைண்கள் சுவர்களில ொய்்நதுமகாண்டு 
எ க த ்த ா ை ம்  த பை சி ன ா ர் க ள் .  ஸ் த ட ஷ ன் 
� ா ஸ் ட ர்  ம வ ள் க ை  உ க ட க த ை ா டு ம் 
பைசகெக் மகாடிதயாடும் வ்ந்தவர் இ்ந்தச 
ெசெரகவப் பைார்ததுவிடடு, ‘ஒரு ்ாகைக்கு 
ஸ்குவார்கட வரசமொலலி எலதலாகரயும் 
அள்ளிக்கிடடுப் தபைாயி ம�யிலல தபைாடுத்றன்’ 
என்்றார். மபைண்கள் இடுப்புக் குடங்களுக்குள் 
முகங்ககைக் கவிழ்தது வக்ககணயாகச 
சிரித்தார்கள்.

ரயில, காடடுயாகன பிளிறிக்மகாண்டு 
வருவதுதபைால நிகலயததுக்குள் நுகழ்ந்தது. 

பையணிகள் யாரும் இ்றங்கும் முன்பைாக இ்நதிரா 
குடதத்தாடு மபைடடிக்குள் பைாய்்ந்தாள். முகம் 
கழுவும் தபைசின் குழாகய அழுததி தவகம் 
தவக�ாக அகரசமெம்பும் கால மெம்பு�ாகப் 
பிடிததுக் குடததில ஊறறிக்மகாண்டிரு்ந்தாள். 
இ்ந்தக் குழாயில  ்தண்ணீர்ச ெனியனும் 
விறுவிறுமவன்று வ்நதுவிடாது; இ்ந்தப் பீகடக் 
குடமும் நிக்ற்நது ம்தாகலக்காது.

இ து ்த ா ன்  ் ா க ை  ெ ா ய ்ந தி ர ம் வ க ர 
வீ ட டு க் கு க்  கு டி ்த ண் ணீ ர் .  இ து வு ம் 
கிகடயாம்தன்்றால, பிலாப்பைடடிக்குப் தபைாக 
தவண்டும் ்லல ்தண்ணீருக்கு. இ்ந்த ஊரும் 
அக்கம்பைக்கதது ஊர்களும் உவடு அரிததுப் 
தபைாய்விடடன. ஊருக்குள் ்ாலு இடங்களில 
கிணறு மவடடிப் பைார்த்தார்கள். உப்மபைன்்றால 
குடகல வாய்க்குக் மகாண்டுவருகி்ற உப்பு. 
கடல ்தண்ணீகரவிட ஒரு�டங்கு கூடு்தலான 
உ ப் பு .  கி ண ற று த  ்த ண் ணீ ரி ல  உ ப் பை ை ம் 
தபைாடலாம் என்்றார்கள்.

எலலா ஊர்களும் தீய்்நது தபைாய்விடடன. 
எ ல ல ா  ஊ ரி லு ம்  பை ரு வ க ா ல த தி ல  � க ழ 
மபைய்யும். புயல வ்ந்தால்தான் இ்ந்தப் பைக்கம் 
பூராவுக்கும் �கழ. �கழ மபைய்வதிலகல…
மபைய்்தால தபைய் �கழ. கண்�ாய், ஊருணி 
எலலாம் உகடப்மபைடுதது மவள்ைம் தபைாய் 
மூன்்றாம் ்ாள் �றுபைடி நீரிலலாப் பூமியாகக் 
கிடக்கும். ஆகாயததுக்கும் பூமிக்கும் இ்ந்த 
ஊர்ப்பைக்கம் நிர்ந்தரப் பைகக. ஐயா காலததில 
உலகம்�ாள் தகாயில கிணறு �டடும் ்லல 
்தண்ணீர்க் கிண்றாக இரு்ந்தது. ஏற்றம் கவதது 
அதிகாகல மு்தல டின் கடடி ்ாகல்நது 
இ ை வ ட ட ங் க ள்  இ க ்ற த து க் ம க ா ண் த ட 
இரு்ந்தார்கள். மபைண்கள் ்தகலயில ஒரு குடம், 
இடுப்பில ஒரு குடம�ன்று எடுததுவ்ந்தார்கள். 
�னங்கள் இலுப்கபை �ரததுக்காய், கண்�ாய்க் 
க ர ம் க பை  எ ன் று  ்த க ல  த ்த ய் த து  � ன் னி 
வருகி்ற �ாதிரி சுக�ாகக் குளித்தார்கள். 
ெ னி க் கி ழ க � க ளி ல  வ ா ன வி ல ல ா க 
எண்மணயும் வாெகனயாகச சீயக்காயும் 
மி்தக்கும், ்்ந்தவனததுக்குப் பைாயும் ்தண்ணீரில.

இ ப் த பை ா து  எ ல ல ா த �  பூ ண் ட ற று ப் 
த பை ா ய் வி ட ட ன .  மு ல க ல  � ண ்ந ்த 
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் ்ந ்த வ ன ம்  கு ட டி ச சு வ ர் க ளி ல  சி ன் ன 
அ க ட ய ா ை ங் க த ை ா டு  பை ா ழ க ட ்ந து 
கிடக்கி்றது. கிணறறில முள்கை மவடடிப் 
த பை ா ட டி ரு க் கி ்ற ா ர் க ள் .  � க ழ ம பை ய் து 
கு ண் டு க் க ா ல  நி க ்ற யு ம் வ க ர  கு டி க் க த 
்தண்ணீர் தவண்டிப் மபைண்கள் குடங்கதைாடு 
பிலாப்பைடடிக்குப் தபைாகி்றார்கள்.

மூணு க�ல தூரம் ்டக்கதவண்டும் 
பி ல ா ப் பை ட டி க் கு .  ஊ ரு ணி க் கு ப் 
பைக்க�ாயிருக்கி்றது அ்ந்த ்லல ்தண்ணீர்க் 
கிணறு. ஊ்ற ஊ்றத்தான் இக்றக்கதவண்டும். 
�தியம் வகர பிலாப்பைடடி �னம் �டடும் 
இக்றததுக்மகாள்ளும். �தியததுக்குத�ல 
மவளியூர் ஆள்களுக்கு விடுவார்கள். காய்்நது 
கருவாடாகக் கிட்நது, ஒரு மொடடு சி்ந்தா�ல 
்ட்நது ஊர் திரும்பி, வீடடுப் பைடிதயறினால 
மபைாழுது ொய்்நதுமகாண்டிருக்கும்.

அ ம் � ா ்த ா ன்  தி ன மு ம் 
பிலாப்பைடடிக்குப்தபைாய் வ்நது மகாண்டிரு்ந்தது. 
வயிறறில கடடி வ்ந்ததிலிரு்நது இ்நதிரா 
கு ட த க ்த  எ டு த ்த ா ள் .  ் ா லு  � ா ெ த து க் கு 
முன்்தான் ரயில நிகலய ஓரதது வீடுகளில 
இ்ந்தப் தபைசசு வ்ந்தது. ‘ஒலகம் பூராவும் 
்த ண் ணி ல யி ல க ல ன் ன ா லு ம்  ெ ரி ,  ் ா ள் 
்தவ்றா� ரயிலுக்கு �டடும் எங்கிரு்ந்தாவது 
மகாண்டு வ்நது ஊததிவிடடுரு்றான் பைாரு'. 
இப்பைடிப் தபைசிப்தபைசிதய மூன்று �ணிக்கு வரும் 
பைாெஞெர் ரயிகலக் குறிகவததுத ்தண்ணீர் 
பிடிக்க ஆரம்பித்தார்கள். 

மூ ன் று  � ணி  ர யி லு க் கு  � தி ய ம் 
பைன்னிரண்டு �ணிக்தக மபைண்கள் வ்ந்தார்கள். 
இ்நதிரா இ்ந்த த்ரங்களில அதிக�ாகக் கனவு 
கண்டாள். உள்ளூரில எவனுக்கும் கழுதக்த 
நீடடிவிடக் கூடாம்தன்றும் பிலாப்பைடடி �ாதிரி 
்தண்ணீருள்ை ஊர்களிலிரு்நது மபைண்தகடடு 
வ ரு வ து  � ா தி ரி யு ம்  க ன வு  க ா ண் பை ா ள் . 
பிலாப்பைடடிக்கு ்ட்நதுதபைாய்த ்தண்ணீர் 
தூக்கிவ்ந்த ராததிரிகளில, கால வலிதயாடு 
விடிய விடியக் கிட்நதிருக்கி்றாள். 

த்ாதவா த்ாக்காதடா,  மபைாம்பிகை 
பிலாப்பைடடி தபைாயாக தவண்டும். ்தண்ணீர் 

மகாண்டுவ்நது தொறு மபைாங்க தவண்டும். 
குடிக்கக் மகாடுக்கதவண்டும்.

இ ்ந தி ர ா  � ா தி ரி  அ க � தி ய ா க  � ற ்ற 
மபைண்கள் கனவு காணா�ல இடம்பிடிக்க 
அடி்தடி ெண்கடகளில இ்றங்குவக்தயும் ரயில 
நிகலயத� அவர்கள் ஆதிக்கததுக்குப் தபைாய்க் 
மகாண்டிருப்பைக்தயும் ஸ்தடஷன் �ாஸ்டர் 
விரும்பைவிலகல. சிப்பை்நதிககைக் மகாண்டு 
ஒரு்ாள் வீடுவகர விரடடினார்.  அன்று 
ஒரு மபைாடடுத ்தண்ணீர்கூட ரயிலிலிரு்நது 
யாராலும் மகாண்டு தபைாகமுடியவிலகல. 
பைாய்ண்டஸ்த�ன் பைக்கதது ஊர்க்காரர். அவகர 
கவததுப் தபைசித்தான் இ்ந்த ஏறபைாடு. ரயில 
வரும்தபைாது்தான் வரதவண்டும். வ்நது ெத்தம் 
தபைாடக்கூடாது. ்தண்ணீர் மகாஞெம்்தான் 
பிடிக்க தவண்டும். இவறறுக்குக் கடடுப்பைடடு 
வ ரு வ ்த ா க ப்  த பை ர் ;  ெ ண் க ட  இ ன் னு ம் 
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்ாறிக்மகாண்டு்தானிருக்கி்றது. எ்ந்தச ெண்கட 
எப்பைடி ்ட்ந்தாலும் இ்ந்தப் மபைண்களுக்கு 
ஆ்றா்த ஆசெரியம் ஒன்று உண்டு. ்ம் ஊர்த 
்த ண் ணீ க ர வி ட  ஒ ெ த தி ய ா ன  ்த ண் ணீ ர் 
ரயில குழாயில வரும்தபைாது, ஏன் சில ரயில 
பையணிகள் மவள்கை மவள்கை பைாடடிலகளில 
்தண்ணீகரப் பைதிகன்நது ரூபைாய்க்கும் இருபைது 
ரூ பை ா ய் க் கு ம்  வ ா ங் கி  க வ த து க் ம க ா ண் டு 
திரிகி்றார்கமைன்று.

இ ்ந தி ர ா  உ ள் ை ங் க க க ய  இ ன் னு ம் 
அ ழு த தி க்  ம க ா ண் டி ரு ்ந ்த ா ள் .  ்த ண் ணீ ர் 
ென்ன�ாக வ்ந்தது குழாயில. பைாதிக்குடம் கூட 
நிக்றயவிலகல. இன்ஜினிலிரு்நது ஊ்தல ஒலி 
வ்ந்தது. அம்�ா ‘மொடடுத ்தண்ணியிலகல ‘ 
என்று முனகியது ஞாபைகததுக்கு வ்ந்தது. சில 
த்ரங்களில இன்ஜினிலிரு்நது ஊ்தல ஒலி 
வ்ந்தாலும் பு்றப்பைடத ்தா�்த�ாகும். ரயில 
்கர்கி்ற �ாதிரி இரு்ந்தது. இன்னும் மகாஞெம் 
�டடிலும் பிடிததுக் குடததில ஊறறிவிடடுக் 
குதிததுவிடலாம் என்று நிகனததுக்மகாண்தட 
உள்ைங்கககய த�லும் அழுததினாள்.

ரயில தவகம் அதிகரிதது பிைாடபைார 
முகன வருவது தபைாலிரு்ந்தது. பைடபைடமவன்று 
மெம்கபை எடுததுக் குடதக்தப் பைாக்தயில 
கவததுவிடடுக் குதிக்கப் தபைானாள். முழங்கக 
வகர கண்ணாடி வகையலகள் அணி்ந்த ஒரு 
வடக்கததிப் மபைண் ஓடிவ்நது இவகை இழுதது 
வண்டிக்குள் ்தள்ளிவிடடுக் தகாபை�ாகக் 
கததினாள். ம�ாழி புரியவிலகலமயன்்றாலும், 
‘்தறமகாகல பைண்ணிக் மகாள்ைவா பைார்த்தாய்?‘ 
என்கி்ற �ாதிரி ஒலித்தது.

சிகன ஆடகடப் பைார்த்தபைடி கணக்குப் 
த பை ா ட டு க் ம க ா ண் டி ரு ்ந ்த  ஐ ய ா  க ா ல ா ்ற க் 
ககடத ம்தருவுக்குப் தபைானதபைாது சின்னவன் 
ஓடிவ்நது இகர்நதுமகாண்தட மொன்னான், 
‘ரயில தபைாயிருசசு… அக்கா இன்னும் வரகல.’ 

ஐயா மராம்பை ொ்தாரண�ாகச மொன்னார், 
‘எங்மகயாவது வாயை்நதுகிடடிருக்கும். தபைாய் 
்லலாப் பைாருமல.’ 

‘ ் ல ல ா ப்  பை ா த து ட டு த ்த ா ன்  அ ம் � ா 
மொலலச மொன்னுசசு.’ 

தலொன பை்தற்றததுடன் வீடு வ்ந்தவரிடம் 
அம்�ா பைடபைடமவன்று மொன்னாள். ‘ஓடுங்க… 
அ்ந்த ரயிகலப் பிடிங்க. எம்�க அதிமல்தான் 
தபைாயிடடா. அடுத்த தடென்ல பிடிங்க தபைாங்க.’

அண்ணன் வீடு, ்தம்பிவீடு, �சசினன் 
வீடுகளிலிரு்நது ஆடகள் ஓடி வ்ந்தார்கள். 
இரண்டு பைஸ்கள் தபைாய் மூன்்றாவ்தாக வ்ந்த 
ரா�்ா்தபுரம் பைஸ்ஸில ஏறியும் ஏ்றா�லு�ாக 
கண்டக்டரிடம் கததினார்கள்.  ‘பைாெஞெர் 
ரயிகலப் பிடிப்பைா…’ டிக்மகட மகாடுப்பைதில 
மு ம் மு ர � ா யி ரு ்ந ்த  க ண் ட க் ட ர் ,  அ க ்த ச 
ெ ா ்த ா ர ண  மு க ்ற யி ல  த க ட டு க் ம க ா ண் டு 
பை்த்றா�லுமிருக்கதவ ஐயாவின் க�ததுனர் 
பைாய்்ந்தார்… 

‘மபைாண்ணு ரயிதலாட தபைாயிருசசுனு 
் ா ங் க  ஈ ர க் கு க ல க ய ப்  பி டி ச சு க் கி ட டு க் 
கததுத்றாம்.  சிணுங்கா�க் தகடடுக்கிடடு 
நிக்கிறீரு. டிகரவர்டட மொலலு�ய்யா, தவக�ா 
ஓடடச மொலலி…’ விவகாரம் தவண்டாம�ன்று 
கண்டக்டரும், ‘தவக�ாப் தபைாங்கண்தண’ 
என்று ஒப்புக்குச மொலலிவிடடு டிக்மகட 
மகாடுததுக்மகாண்டிரு்ந்தார். 

கும்பைல, டிகரவரிடம் தபைாய்க் கததியது. 
டிகரவர் விரடடிக் மகாண்டுதபைாய்ச தெர்்ந்தார்.

இ வ ர் க ள்  த பை ா ய் ச  த ெ ர் ்ந ்த த பை ா து 
ரா�்ா்தபுரம் ரயில நிகலயததில ஈ எறும்புகூட 
இ ல க ல .  ஸ் த ட ஷ ன்  � ா ஸ் ட ரி லி ரு ்ந து 
ஒவ்மவாருவரிட�ாக விொரித்தார்கள். 

‘குடதத்தாட ஒரு மபைாண்ணு எ்றங்குசொ…?’ 
என்று. யாரும் பைார்த்த்தாகச மொலலவிலகல. 
த பை ா ன  ஆ ட க ளி ல  கு யு க் தி ய ா ன  ஒ ரு வ ர் 
ம ெ ா ன் ன ா ர் ,  ‘ பு ள் க ை ட ட  டி க் ம க ட 
இலகலங்கி்ற்தனாமல யாருக்கும் ம்தரியா� 
ஒளிஞசு ஒளிஞசு மவளிதய தபைாயிருக்கும்யா.’

ரயில நிகலயததுக்கு மவளிதய எலலா 
இடங்களிலும் தகடடார்கள். ரா�்ா்தபுரம் 
வடக்குத ம்தருவில, அதக்த வண்டிக்காரத 
ம்தருவில, சின்னம்�ா வீடு, ம்தரி்ந்தவீடு, 
அ றி ்ந ்த வீ டு  பூ ர ா வு ம்  த ்த டி வி ட டு  பை ஸ் 
ஸ்டாண்டுக்குப் தபைானார்கள். பைாலககட, 

9th tamil new -.indd   50 26-02-2018   16:24:33

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



51

1.  உலகில நீர் இலகல என்்றால என்னமவலலாம் ்டக்கும் என்பைக்தக் கறபைகன மெய்து 
உங்கள் கருததுககை வகுப்பைக்றயில  பைகிர்்நது மகாள்க.

2. பீங்... பீங்… என்்ற ெத்தததுடன் ்தண்ணீர் வாகனம் ஒன்று தவக�ாக வ்நது நின்்றது. 
அம்�ா குடங்களுடன் ஓடிசமென்று வரிகெயில நின்்றாள். அப்தபைாது கருத�கங்கள் 
திரண்டன……….. கக்தகயத ம்தாடர்்நது எழுதி நிக்றவு மெய்க.

பை ழ க் க க ட ம ய ன் று  ர ா � ் ா ்த பு ர த க ்த த ய 
ெலலகட தபைாடடுச ெலிததுப் பைார்ததுவிடடுக் 
க வ க ல யு ம்  அ ெ தி யு � ா க  ஆ ட க ள்  ஊ ர் 
திரும்பினார்கள்.

வீடடு வாெலில இவர்ககை எதிர்பைார்ததுக் 
காததிரு்ந்த கூடடததில ஒருவர் ‘ம�டராசுக்தக 
தபைாயிருசதொ புள்கை‘ என்று ெ்நத்தகம் 
எழுப்பை…. ஐயா கததினார், ‘ஒன் கழுதக்தக் 
கடிசசு ம�ன்னுபுருதவன்; தபைொ� இரு‘ ஐயா 
கூடப் தபைாய்த திரும்பிய ஆள்களில ஒருவர் 
கூடடததின் கவகலகயக் கவனிததுவிடடுச 
ம ெ ா ன் ன ா ர் .  ‘ ் ா �  அ டு த ்த டு த ்த 
ஸ்தடஷன்களுக்குப் தபைாய்ப் பைார்ததிருக்கணும் 
எங்மகயாவது புள்கை எ்றங்கித ம்தகெ 
ம்தரியா� நிக்கு்தான்னு… இங்மக உக்கா்நது 
என்ன மெய்யி்றது.’ 

அ ம் � ா வு க் கு  இ ்ந ்த ப்  த பை ச சு க க ை க் 
தகடடுக் கு�டடலும் �யக்கமு�ாய் வ்ந்தது. 
இ்ந்தக் கூடடததில யாரும் எடடமுடியா்த 
தயாெகனக்குப் தபைாய், மபைாருமிக்மகாண்டும் 
வாயில மு்ந்தாகனகய அழுததிக்மகாண்டும் 
ம ெ ா ன் ன ா ள் ,  ‘ எ ம் பு ள் க ை  எ ்ந ்த  ஊ ரு 
்த ண் ட வ ா ை த தி ம ல  வி ழு ்ந து  ம க ட க் த க ா ’ 

அவைால அடக்கமுடியவிலகல. அவகை 
யாரும் பிடிதது அடக்கவும் முடியவிலகல.

ஆ த வ ெ ம்  வ ்ந ்த வ ள் த பை ா ல  ர யி ல 
நிகலயததுக்கு ஓடினாள். பின்னாதலதய 
ஐயாவும் ஊர் �னமும் ஓடியது. மபைாழுது 
இ ரு ட டி க் ம க ா ண் டு  வ ்ந ்த து .  அ ம் � ா 
்த ண் ட வ ா ை த தி ன்  ஓ ர த தி த ல த ய  ஓ ட 
ஆ ர ம் பி த ்த ா ள் .  பை த ்த டி  ஓ டி ய து ம்  ஐ ய ா , 
அம்�ாகவப் பிடிதது இழுதது நிறுததிவிடடுக் 
கூர்்நது பைார்த்தார். தூரததில ஒரு உருவம் 
ம்தரி்ந்தது. 

ம்ருங்க ம்ருங்க அம்�ா்தான் மு்தலில 
க த தி ன ா ள் .  ‘ அ ்ந ்த ா ,  இ ்ந தி ர ா  வ ரு து . 
இடுப்பில ்தண்ணீர்க் குடதத்தாடு இ்நதிரா 
கூ ட ட த ்த ரு கி ல  வ ்ந ்த ா ள் .  அ ம் � ா  நி க ்ற 
பூரிப்பில விம்மிக்மகாண்டு தபைாய்க் குடதக்த 
வாங்கினாள். நிக்றகுடம், மொடடுச சி்ந்தா�ல 
மகாண்டு வ்நதுவிடடாள். 

�கள் வ்நது தெர்்ந்ததில �லர்்நதுதபைாய் 
ஐயா தகடடார்… ‘பைய�கதை.. .  இக்தயும் 
ம ெ ா � ்ந து க் கி ட ட ா  வ ர ணு ம் ;  இ த ்த க ன 
க�லுக்கும்?’ இ்நதிரா மொன்னாள்... ‘ஊக்கும்.. 
்ாகைக்கு வகர குடிக்க எங்மக தபைா்றது?’

நூல் ம்வளி

கநேரவனின் இயற்தபயர �காகலிஙகம். இைகாம�காேபுைம் மகாவட்டத்ரேச் தெரநேவர. 

ேமிழ்�காடு அைசின் கருவூ்லக கணககுத்துரையில் பணியகாற்றியவர. கவிரேகரளயும் 

எழுதியிருககிைகார. ெகாெனம், ஒவதவகாரு கல்்லகாய், தககாம்பன் முேலியரவ இவைது 

குறிப்பிடத் ேகுநே சிறுகரேத் தேகாகுப்புகள.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...
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விலன்வலககள்

வி க ன ச ம ெ ா ற க க ை  அ வ ற றி ன் 
அக�ப்பு, மபைாருள், மொறம்றாடரில அகவ 
ம்தாழிறபைடும் வி்தம் மு்தலான அடிப்பைகடகளில 
பைலவககயாகப் பைாகுபைடுத்தலாம்.

தனிவிலனயும கூட்டுவிலனயும

வி க ன ச ம ெ ா ற க க ை  அ க � ப் பி ன் 
அடிப்பைகடயில ்தனிவிகன, கூடடுவிகன என 
இருவககப்பைடுத்தலாம்.  

தனிவிலன

பைடி, பைடியுங்கள், பைடிக்கி்றார்கள். 

த�றகாணும் மொறககைக் கவனியுங்கள்.  
இ வ ற றி ல  பை டி  எ ன் னு ம்  வி க ன ய டி யு ம் 
சில ஒடடுகளும் உள்ைன.  பைடி என்னும் 
விகனயடி, பைகாப்பை்தம் ஆகும்.  அக்த த�லும் 
மபைாருள்்தரக்கூடிய கூறுகைாகப் பிரிக்க 
முடியாது.  இவ்வாறு, ்தனிவிகனயடிககை 
அலலது ்தனிவிகனயடிககைக் மகாண்ட 
விகனசமொறககைத ்தனிவிகன என்பைர்.

கூட்டுவிலன

ஆகெப்பைடதடன், கண்டுபிடித்தார்கள், 
்த்நதியடிதத்தன், முன்தனறிதனாம்.

த�றகாணும் மொறககைக் கவனியுங்கள்.  
ஆகெப்பைடு, கண்டுபிடி, ்த்நதியடி, முன்தனறு 
என்பைன அவறறின் விகனயடிகள்.  அகவ 
பைகுபை்தங்கள் ஆகும்.  இவ்வாறு  பைகுபை்த�ாக 
உள்ை விகனயடிககைக் கூடடுவிகனயடிகள் 
என்பைர்.  அவ்வககயில கூடடுவிகனயடிககைக் 
மகாண்ட விகனசமொறககைக் கூடடுவிகன 
என்பைர்.

கூடடுவிகனகள் மபைாதுவாக மூன்று 
வககயாக ஆக்கப்பைடுகின்்றன.  

1) ம்பயர் + விலன = விலன 

 ்த்நதி + அடி  = ்த்நதியடி

 ஆகண + இடு = ஆகணயிடு

 தகள்வி + பைடு = தகள்விப்பைடு

2) விலன + விலன = விலன

 கண்டு + பிடி = கண்டுபிடி

 சுடடி+ காடடு = சுடடிக்காடடு

 மொலலி + மகாடு = மொலலிக்மகாடு

3) இலட + விலன = விலன

 முன் + ஏறு = முன்தனறு

 பின் + பைறறு = பின்பைறறு

 கீழ் + இ்றங்கு = கீழி்றங்கு

முதல்விலனயும துலணவிலனயும

்ான் பைடம் பைார்தத்தன்.  

கண்ணன் தபைாவக்தப் பைார்தத்தன்.  

இ்ந்தச மொறம்றாடர்களில, பைார் என்னும் 
விகன, கண்கைால பைார்த்தல  என்னும் 
மபைாருகைத ்தருகி்றது.  இது பைார் என்னும் 
விகனயின் அடிப்பைகடப் மபைாருள் அலலது 
மொறமபைாருள்(LEXICAL MEANING)  எனலாம்.

ஓடப் பைார்தத்தன்.

எழுதிப் பைார்த்தாள்.

இ்ந்தச மொறம்றாடர்களில ஓடப்பைார், 
எழுதிப்பைார் என்பைன கூடடுவிகனகள் ஆகும்.  
இவறறில இரண்டு உறுப்புகள் உள்ைன.  ஓட, 

இயல்

இரண்டு
துலணவிலனகள்

கற்கண்டு

9th tamil new -.indd   52 26-02-2018   16:24:33

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



53

எழுதி என்பைன மு்தல உறுப்புகள்.  இகவ 
அ்ந்த்ந்த விகனகளின் அடிப்பைகடப் மபைாருகைத 
்தருகின்்றன.  பைார் என்பைது இரண்டாவது 
உறுப்பு.  இது இவ்விகனயின் அடிப்பைகடப் 
மபைாருைான பைார்த்தல என்னும் மபைாருகைத 
்தரா�ல  ்தனது மு்தல உறுப்தபைாடு தெர்்நது 
தவறு மபைாருள் ்தருகி்றது.

ஓடப் பைார்தத்தன் - இதில பைார் என்பைது 
முயன்த்றன் என்னும் முயறசிப் மபைாருகைத 
்தருகி்றது.

எழுதிப் பைார்த்தாள் - இதில பைார் என்பைது 
தொதிதது அறி்தல என்னும் மபைாருகைத  
்தருகி்றது.

ஒரு கூடடுவிகனயின் மு்தல உறுப்பைாக 
வ ்ந து  ்த ன்  அ டி ப் பை க ட ப்  ம பை ா ரு க ை த 
்தரும் விகன மு்தல விகன (MAIN VERB) 
எனப்பைடும்.  ஒ ரு  கூ ட டு வி க ன யி ன் 
இரண்டாவது உறுப்பைாக வ்நது ்தன் அடிப்பைகடப் 
மபைாருகை விடடுவிடடு மு்தல விகனக்குத 
துகணயாக  தவறு இலக்கணப் மபைாருகைத 
்தரும் விகன துகணவிகன எனப்பைடும்.  

கூடடுவிகனயின் மு்தல விகன மெய 
அ ல ல து  ம ெ ய் து  எ ன் னு ம்  வி க ன ம ய ச ெ 
வடிவில இருக்கும்.  துகணவிகன விகனயடி 
வ டி வி ல  இ ரு க் கு ம் .  து க ண வி க ன த ய 
தி க ண ,  பை ா ல ,  இ ட ம் ,  க ா ல ம்  க ா ட டு ம் 
விகுதிககைப் மபைறும்.  ்தமிழில ஏ்றத்தாழ 

40 துகணவிகனகள் உள்ைன.  அவறறுள் 
மபைரும்பைாலானகவ மு்தலவிகனயாகவும் 
மெயலபைடுகின்்றன.

பைார் ,  இரு,  கவ,  மகாள்,  தபைா ,  வா , 
முடி, விடு, ்தள்ளு, தபைாடு, மகாடு, காடடு 
மு்தலானகவ இருவகக விகனகைாகவும் 
மெயலபைடுகின்்றன.

துலணவிலனகளின் ்பண்புகள்

1. து க ண வி க ன க ள்  த பை சு த வ ா ரி ன் 
�னநிகல, மெயலின் ்தன்க� தபைான்்றவறக்றப் 
புலப்பைடுததுகின்்றன.  

2. இ க வ  மு ்த ல  வி க ன க ய ச 
ொர்்நது அ்தன் விகனப்மபைாருண்க�க்கு 
ம�ருகூடடுகின்்றன.

3. த பை ச சு  ம � ா ழி யி த ல த ய 
துகணவிகனகளின் ஆதிக்கம் அதிக�ாக 
உள்ைது.

ேற்ககா்லத் ேமிழில் ஆம், ஆயிற்று, இடு, ஒழி, 

ககாட்டு, கூடும், கூடகாது, தககாடு, தககாணடிரு, 

தககாள, தெய், ேளளு, ேகா, தேகார்ல, படு, 

பகார, தபகாறு, தபகா, படு, ரவ, வநது, விடு, 

தவணடகாம், முடியும், முடியகாது, இயலும், 

இய்லகாது,  தவணடும்,  உள தபகான்ை 

ப ்ல  த ெ கா ற் க ள  து ர ண வி ர ன க ள கா க 

வைஙகுகின்ைன.

விலனயடி முதல்விலன துலணவிலன

இரு
புத்தகம் த�கெயில இருக்கி்றது ்ான் �துகரக்குப் தபைாயிருக்கித்றன்.

என்னிடம் பைணம் இருக்கி்றது. அப்பைா வ்நதிருக்கி்றார்.

கவ

அ வ ள்  ம ் ற றி யி ல  ம பை ா ட டு 
கவத்தாள்.

நீ என்கன அழ கவக்காத்த.

அ வ ன்   வ ா ம ன ா லி யி ல  பை ா ட டு 
கவத்தான்.

அவர் ஒருவகரப் பைாட கவத்தார்.

மகாள்

பைாகன ்ான்கு பைடி அரிசி மகாள்ளும். நீ  ம ெ ா ன் ன ா ல  அ வ ன்  த க ட டு க் 
மகாள்வான்.

் ா ன்  ம ெ ா ன் ன க ்த  நீ  க ரு த தி ல 
மகாள்ைவிலகல.

த ் ா ய ா ளி க ய ப்  பை ா ர் த து க் 
மகாள்கித்றன்.
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தபைா
அவன் எங்தக தபைாகி்றான்? �கழ மபைய்யப் தபைாகி்றது.

்ான் ககடக்குப் தபைாதனன். ்ான் பைய்நதுதபைாதனன்.

வா
நீ ்ாகைக்கு வீடடுக்கு வா. அ்நநியர் ்ம்க� ஆண்டு வ்ந்தனர்.

எனக்கு இப்தபைாது்தான் புததி வ்ந்தது. வானம் இருண்டு வருகி்றது.

விடு
யாகரயும் உள்தை விடாத்த. அடுத்த �ா்தம் ்ான் தபைாய்விடுதவன்.

�கழவிடடதும் தபைாகலாம். அப்பைா இனி வ்நதுவிடுவார்.

்தள்ளு

அவன் என்கனக் கீதழ ்தள்ளினான். அவர் கக்தகக்தயாக 
எழுதித்தள்ளுகி்றார்.

காய்கறிவண்டிகயத ்தள்ளிச 
மென்்றார்.

அவன் அகனதக்தயும் வாசிததுத 
்தள்ளுகி்றான்.

தபைாடு

புத்தகதக்தக் கீதழ தபைாடாத்த. �லிவான விகலயில வாங்கிப் 
தபைாடதடன்.

்தகலயில ம்தாப்பிகயப் தபைாடு. விழித்தவுடன் பைாகயச சுருடடிப் 
தபைாடதவண்டும்.

மகாடு

்ான் அவருக்குப் பைணம் 
மகாடுதத்தன்.

பைசித்தவனுக்குச தொறு வாங்கிக் 
மகாடுத்தான்.

அவன் உயிகரக் மகாடுதது தவகல 
மெய்கி்றான்.

பைாடம் மொலலிக் மகாடுப்தபைன்.

காடடு

்தாய் குழ்நக்தக்கு நிலகவக் 
காடடினாள்.

ஆசிரியர் மெய்யுகைப்  பைாடிக் 
காடடினார்.

ொன்த்றார் காடடிய பைாக்தயில மெல. பைடித்தபைடி ்ட்நதுகாடட தவண்டும்.

ஆங்கில ம�ாழியில துகண விகனகள் மு்தல விகனகளுக்கு முன்பைாக இடம்மபைறும். 
(எ.கா.) I will go to School இத ம்தாடரில go மு்தல விகன; will துகணவிகன.  

்தமிழ் �றறும் �ப்பைானிய ம�ாழிகளில அத்தககய உறுப்புகள் மு்தல விகனகளுக்குப் 
பின்தபை இடம்மபைறும். (எ.கா.) கீதழ விழப் பைார்த்தான். இதம்தாடரில விழு (விழ) என்பைது 
மு்தலவிகன; பைார்த்தான் என்பைது துகணவிகன.

்தமிழின் துகணவிகனக் மகாள்கக ஆங்கிலததின் துகணவிகனக் மகாள்ககயிலிரு்நது  
தவறுபைடடது. அ்தாவது, ்தமிழில துகணவிகனயாக வரும் தவர்சமொல சில ம்தாடர்களில 
மு்தலவிகனயாகவும் வரும்.
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கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1.   மபைாருத்த�ான துகணவிகனககைப் பையன்பைடுததுக.

அ) �னி்தகனயும்  விலங்குககையும் (தவறு)  ______________ ம�ாழியாகும்.

ஆ) திராவிட ம�ாழிகள் சில, மபைாதுப் பைண்புககைப் (மபைறு) _____________ .

இ கால்நத்தாறும் ்தன்கனப் (புதுப்பிதது) _____________ ம�ாழி ்தமிழ்.

ஈ) என் ஐயதக்தக் தகடபை்தறகு எவதரனும் கிகடக்க�ாடடார்கைா என்று (த்தடு) 
___________.

2.    கீழ்க்காணும் துகணவிகனககைப் பையன்பைடுததிப் புதிய ம்தாடர்ககை எழுதுக.

 அ) தவண்டும்     ஆ) பைார்   இ) உள்   ஈ) வா         உ) விடு

3.  பி்றம�ாழிச மொறககைப் பையன்பைடுததுககயில துகணவிகனககைச தெர்க்கித்றாம். பி்றம�ாழிச 
மொறககைத ்தமிழ்ச மொறகைாக �ாறறி,  ஏற்ற துகணவிகனககை இடடு எழுதுக

        

4.  சிந்தலன  வினா

அ) தவறறு ம�ாழிச மொறககைப் பையன்பைடுததுககயில துகணவிகனகளின் பைங்கு குறிததுச 
சி்நதிதது எழுதுக. (எடுததுக்காடடு: தபைனாகவ யூஸ் பைண்ணு)

ஆ) ்ாம் ்�து ம்தாகலதபைசி எண்கணச மொலலும்தபைாது �டடும் ஆங்கிலததில மொலகித்றாம்! 
்தமிழில மொலல முயலக.

இ) ெ்நக்தயில காய்கறிககை வாங்கும்தபைாது, உங்களுக்கும் ககடக்காரருக்கும் ்டக்கும் 
உகரயாடகலத துகணவிகனககைப் பையன்பைடுததி எழுதுக.  

�ார்னிங் எழு்நது, பிரஷ பைண்ணி,  யூனிஃபைார்ம்  
தபைாடடு ஸ்கூலுக்குப் தபைானாள்.
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்பைவுள் மதரிக.

1.  “மிகெ” – என்பை்தன் எதிர்சமொல என்ன ?

 அ) கீதழ          ஆ) த�தல        இ) இகெ  ஈ) வகெ

2.  நீர் நிகலகதைாடு ம்தாடர்பிலலா்தது எது ?

 அ) அகழி  ஆ) ஆறு   இ) இலஞசி    ஈ) புலரி  

3.  மபைாருத்த�ான விகடகயத த்தர்க.

 அ.  நீரின்று அக�யாது உலகு -   திருவள்ளுவர்

 ஆ.  நீரின்று அக�யாது யாக்கக  -   ஔகவயார்

 இ.  �ா�கழ தபைாறறுதும்    -  இைங்தகாவடிகள்

 i) அ, இ     ii) ஆ, இ   iii) அ, ஆ    iv) அ, ஆ, இ

4.  மபைாருத்த�ான விகனகய எடுதது எழுதுக.

 கதிர் அலுவலகததிலிரு்நது விகரவாக ---------------. 

 அவன் கபையன் பைள்ளியிலிரு்நது இன்னும்  --------------.

 அ) வ்ந்தான் , வருகி்றான்   ஆ) வ்நதுவிடடான், வரவிலகல  

 இ) வ்ந்தான் , வருவான்   ஈ) வருவான், வர�ாடடான்

5.  �லலல மூதூர் வயதவ்நத்த- தகாடிடட மொலலின் மபைாருள் என்ன?

 அ) �றுக�  ஆ) பூவரசு �ரம்  இ) வைம்   ஈ) மபைரிய

குறுவினா

1.  “கூவல” என்று அகழக்கப்பைடுவது எது?

2. உங்கைது பைள்ளிகயச சுறறியுள்ை நீர்நிகலகளின் மபையர்ககைக் குறிப்பிடுக.

3. உண்டி மகாடுதத்தார் உயிர் மகாடுதத்தாதர – குறிப்பு ்தருக.

4. நிகலயான வானததில த்தான்றி �க்றயும் காடசிக்குப் மபைரியபுராணம்  எ்தகன ஒப்பிடுகி்றது?

5. �ணிநீரும் �ண்ணும் �கலயும் அணிநிழற
 காடும் உகடயது அரண்       - இக்கு்றள் கூறும் ்ாடடின் அரண்கள் யாகவ?

�திப்பீடு
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சிறுவினா

1. அடுத்த ்தகலமுக்றக்கும் ்தண்ணீர் த்தகவ – அ்தறகு ்ாம் மெய்யதவண்டியவறக்ற  எழுதுக.

2. நிகலத்த புககழப் மபைறுவ்தறகுக் குடபுலவியனார் கூறும் வழிகள் யாகவ?

3. தொழர்காலக் குமிழிததூம்பு எ்தறகாகப் பையன்பைடுத்தப்பைடடது?

4. பைடட �ரததின் வருத்தங்கள் யாகவ?

மநடுவினா

1. நீரின்று அக�யாது உலகு – என்னும் வள்ளுவரின் அடி உணர்ததும் மபைாருள் ஆழதக்த 
எடுததுக்காடடுடன் விவரி.

2. மபைரியபுராணம் காடடும் திரு்ாடடுச சி்றப்பிகனத ம்தாகுதது எழுதுக.

3. '்தண்ணீர்’ கக்தகயக் கருப்மபைாருள் குன்்றா�ல சுருக்கித ்தருக.

ம�ாழிலய ஆள்ப்வாம!

  ்படிததுச் சுல்வக்க.

பூ ம�ாழி

வீட்டின் பக்கத்தில் நிற்கிறது ஒரு ேைம்

கூடத்துச் �ன்னரலயும்

�ரேேலரறச் �ன்னரலயும்

விரிந்ெ கிரளகளால்

பார்த்துக் தகாணடிருக்கிறது.

ரககளர�த்துக் கால்களுரெத்துக்

கூடத்தில் கிடக்கும் சிசு

மிேற்றுகிறது ஒரு த�ால்ரல

�ரேேலரறயில்

பணி முரனந்திருக்கிற அம்ோ

அச்த�ால்ரலமே நீள வாக்கிேஙகளாக்கிப்

பதில் அனுப்புகிறாள்.

விைல் நீட்டிச் சிசு மபசுகிறது மீணடும்

அத்தொனியிமலமே அம்ோ குேறுகிறாள்

கடவுளுக்கும் புரிோெ அவவுரைோடரலக் கிைகிக்கக்

கூடத்துச் �ன்னலுக்கும்

�ரேேலரறச் �ன்னலுக்குோய்க்

கிரளகளின் வழிமே ஓடி ஓடிக்

கவனிக்கிறது அணில்.
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தபருகும் த�ாற்களும்

அபூர்வ எதிர்விரனகளும்

அதீெக் குேப்பத்திலாழ்த்ெ

அணில் ஓடிக் கரளக்கிறது �ன்னல்களுக்கிரடமே

அர்த்ெஙகரள ேைம் பூக்களாக தோழிதபேர்த்து

அென்மீது உதிர்த்துக்தகாணடிருப்பது தெரிோேல்.

                                                                                   -யூ�ா வாசுகி

இலணயான தமிழ்ப் ்பழம�ாழிகலள எழுதுக.

1. Every flower is a soul blossoming in nature – Gerard De Nerval

2. Sunset is still my favourite colour, and rainbow is second -  Mattie Stepanek

3. An early morning walk is a blessing for the whole day – Henry David Thoreau

4. Just living is not enough… One must have sunshine, freedom, and a little flower – Hans Christian Anderson

பிலழ நீக்கி எழுதுக.

1. ெர் ஆர்்தர் காடடன் கலலகணயின் கடடு�ான உததிமகாண்டு்தான் ம்தௌலீஸ்வரம் அகணகயக் 
கடடியது.

2. �தியழகன் தீக்காயம் ஏறபைடட இடததில உடனடியாகத ்தண்ணீர் மகாண்டு குளிர கவத்தாள்.

3. �கழதய பையிர்க்கூடடமும் உயிர்க்கூடடமும் வாழப் மபைரு்நதுகண புரிகின்்றன.

4. நீலனும் �ாலனும் அவெரகாலத ம்தாடர்புக்கான ம்தாகலப்தபைசி எண்களின் பைடடியகல 
கவததிருக்கித்றாம்.

5. சூ்றாவளியின் தபைாது த�ல�ாடியில ்தங்கா�ல ்தகரத்தைததிதலதய ்தங்கிய்தால ்தப்பிப்பைான்.

்பழம�ாழிகலளப் ்பயன்்படுததிச் மசாற்ம்றாடர் அல�க்க.

1. ம்லலுக்குப் பைாய்கி்ற ்தண்ணீர் புலலுக்குப் பைாய்வது தபைால.

2. ்தண்ணீர் மவ்நநீர் ஆனாலும் ம்ருப்கபை அகணக்கும்.

3. ம�லலப் பைாயும் ்தண்ணீர் கலகலயும் ககரக்கும்.

4. கிணறறுத ்தண்ணீகர மவள்ைம் மகாண்டு தபைாகாது.

்வடி்வ �ாற்்றம மசய்க. 

 நீர்ச சுழறசி குறித்த கருதது விைக்கப்பைடததின் உடமபைாருகைப் புரி்நதுணர்்நது  பைததியாக �ாறறி 
அக�க்க. 
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்வரப்வற்பு �டல் எழுதுக.

 சுறறுச சூழகலப் தபைணிக்காக்கும் பைள்ளிகளின் வரிகெயில �ாவடடததிதலதய சி்ற்ந்த 
்தாக உங்கள் பைள்ளி த்தர்்நம்தடுக்கப்பைடடுள்ைது. அ்தகனக் மகாண்டாடும் விழாவில 
கல்நதுமகாள்ளும் �ாவடடக் கலவி அலுவலருக்கு  வரதவறபு �டல ஒன்க்ற எழுதுக. 

நயம ்பாராட்டுக.  

கல்லும் ேரலயும் குதித்துவந்மென் – தபருங

       காடும் த�டியும் கடந்துவந்மென்;

எல்ரல விரிந்ெ �ேதவளி – எஙகும்நான்

      இறஙகித் ெவழ்ந்து ெவழ்ந்துவந்மென்.

ஏறாெ மேடுகள் ஏறிவந்மென்-பல

     ஏரி குளஙகள் நிைப்பிவந்மென்;

ஊறாெ ஊற்றிலும் உட்புகுந்மென்-ே்ணல்

     ஓரடகள் தபாஙகிட ஓடிவந்மென்.

                                                                         -   கவிேணி 

ம�ாழிபயாடு விலளயாடு

மசால்லுக்குள் மசால் பதடுக.

 எ.கா.  ஆற்றங்ககரதயாரம் – ஆறு, ககர, ஓரம்

   ககடமயழுவள்ைலகள்,  எடுப்பைார்ககப்பிள்கை, ்தமிழ்விடுதூது

   பைாய்�ரக்கப்பைல,  எடடுக்காலபூசசி.

அகராதியில் காண்க.

 க்நதி, ம்டில, பைாலி, �கி, கம்புள், ககசொதது. 
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மசாற்கலள இலணததுத மதாடர்கலள விரிவு்படுததுக.

 (எ.கா.) அரிசி தபைாடுகித்றன்.

 விகட:

 பு்றாவுக்கு அரிசி தபைாடுகித்றன்.

 காகலயில பு்றாவுக்கு அரிசி தபைாடுகித்றன்.

  ்ாள்த்தாறும் காகலயில பு்றாவுக்கு அரிசி தபைாடுகித்றன்.

 ்ான்   ்ாள்த்தாறும் காகலயில பு்றாவுக்கு அரிசி தபைாடுகித்றன்.

 ்ான்   ்ாள்த்தாறும் காகலயில �்றக்கா�ல பு்றாவுக்கு அரிசி தபைாடுகித்றன்.

 ்ான்   ்ாள்த்தாறும் காகலயில ஒருதபைாதும் �்றக்கா�ல பு்றாவுக்கு அரிசி தபைாடுகித்றன்.

1. �கழ மபைய்்தது.

2. வானவிலகலப் பைார்தத்தன்.

3. குழ்நக்த சிரித்தது.

4. எறும்புகள் தபைாகின்்றன.

5. பைடம் வகர்ந்தான்.

ப ்வ று ்ப ட் ட  வி ல ன ம ய ச் ச ங க ல ள ப்  ்ப ய ன் ்ப டு த தி ,  மு த ல் வி ல ன க ல ள த 

துலணவிலனகளாக �ாற்றுக.

 மு்தலவிகனகள்  - பைார்தத்தன், மகாடுத்தார், ்ட்ந்தான், தெர்்ந்தார், அக�தத்தாம்.

 (எ.கா.) பைார்தத்தன்

விலனயடிகலள முதல்விலனயாகவும துலணவிலனயாகவும அல�ந்த மதாடர்களாக 

உரு்வாக்குக.

 விகனயடி – வா, தபைா, மெய், �ாறறு, இரு, மகாடு, மகாள், எழுது, விடு, தபைாடு.

 (எ.கா.) விகனயடி – கவ

எழுதிப்

பைார்தத்தன் மகாடுததுப்்தடுக்கப்

ஓடப்
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காட்சிலயக் கண்டு கவினு்ற எழுதுக.

 

மசயல்திட்டம

 மகாடுக்கப்பைடட இகணயத்தை இகணப்பில  உள்ை காமணாலிகயக் கண்டு  அதுகுறித்த 
உங்கள் கருததுககை இருபைக்க அைவில எழுதி வகுப்பைக்றயில  கல்நதுகரயாடுக.  

 https://www.youtube.com/watch?v=0ReVrONNvoQ

நிற்க அதற்குத தக...

என் ம்பாறுப்புகள்…

அ)  ்தண்ணீகரச சிக்கன�ாகப் பையன்பைடுததுதவன்.

ஆ)  வகுப்பைக்றயில ்ண்பைர்கள் கவததிருக்கும் மபைாருள்கள் மீது ்ாடடம் இரு்நதும் அவறக்றத 
ம்தரியா�ல எடுக்கும் ஒழுங்கற்ற  மெயகலச மெய்ய�ாடதடன்.

இ)  அக்றகய விடடு மவளிதய மெலலும்தபைாது மின்விசிறி, மின்விைக்குககை நிறுததிவிடடுச 
மெலதவன்.

ஈ)  -------------------------------------------------------------------------------

உ) -------------------------------------------------------------------------------

ஊ)  ------------------------------------------------------------------------------
---

முதல்விலன துலணவிலன

மூடகடகயத ்தகலயில கவத்தான்.

இகலயில இனிப்கபை கவத்தனர்.

அம்�ா குழ்நக்தகயத தூங்க கவத்தார்.

்ான் உனக்கு ஒரு நூல வாங்கி கவதத்தன்.

எ்தறகும் மொலலி கவ.
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கலைச்மசால் அறிப்வாம

குமிழிக் கல - Conical Stone

நீர் த�லாண்க� - Water Management

பைாெனத ம்தாழிலநுடபைம் - Irrigation Technology

மவப்பை �ண்டலம் - Tropical Zone

அறில்வ விரிவு மசய் 

1. அழகின் சிரிப்பு - பைாதவ்ந்தர் பைாரதி்தாென்

2. ்தண்ணீர் ்தண்ணீர் – தகா�ல சுவாமி்ா்தன் 

3. ்தண்ணீர் த்தெம் – கவரமுதது

4. வாய்க்கால மீன்கள் – மவ. இக்றயன்பு

5. �கழக்காலமும் குயிதலாகெயும் – �ா. கிருஷணன்

�க்றநீர் (Virtual Water)

கண்ணுக்குத ம்தரியா�ல ்ாம்  இரண்டு வககயில நீகரப் பையன்பைடுததுகித்றாம். மு்தல 
வகக ்ாம் பையன்பைடுததும் மபைாருள்கள் வழியாக; இரண்டாவது வகக ்ாம் உண்ணும் 
உணவின் வழியாக. புலப்பைடாத ்தண்ணீர் என்பைது உணவுப் மபைாருள்களின் உறபைததி குறிததும் 
அ்தகன உறபைததி மெய்ய மெலவிடப்பைடட ்தண்ணீர்த த்தகவ குறிததும் தபைசுவது ஆகும்.  
ஒரு கிதலா ஆப்பிகை உறபைததி மெய்ய 822லிடடர் ்தண்ணீரும் ஒரு கிதலா ெர்க்ககரகய 
உறபைததி மெய்ய 1780லிடடர் ்தண்ணீரும் ஒரு கிதலா அரிசிகய உறபைததி மெய்ய 2500 
லிடடர் ்தண்ணீரும் ஒரு கிதலா காப்பிக் மகாடகடகய உறபைததி மெய்ய 18,900 லிடடர் 
்தண்ணீரும் த்தகவப்பைடுகின்்றது. நீர்வைதக்தப் பைாதுகாக்க ்ாடடின் த�லபு்ற நீர்வைம் �றறும் 
நிலத்தடி நீர்வைம் குறிதது அக்கக்ற மகாள்ைதவண்டும். நீர் அதிகம் த்தகவப்பைடும் உணவுப் 
மபைாருள்ககை ஏறறு�தி மெய்வக்தத ்தவிர்தது த்தகவக்தகறபை இ்றக்கு�தி மெய்துமகாள்ை 
தவண்டும். இ்தனால ்ாடடின் நிலத்தடி நீரும், ஆறறு நீரும் தெமிக்கப்பைடும். 

( �ா. அ�தரென்--கண்ணுக்குப் புலப்பைடா்த ்தண்ணீரும் புலப்பைடும் உண்க�களும்)
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கற்்றல் பநாக்கஙகள்

 தமிழர்களின ்பண்்பாடடு அ்�வுக்ை உணர்நது பின்பற்றுதல்

 அறவுணர்்வ தவளிப்்படுததும் வீர வி்ையாடதடன ஏறுதழுவுத்ல ஏற்றல்

 ததால்லியல் எச்�ங்க்ைப் ்பாதுகாததல்

 விழாக்கள் ்பண்்பாடடின ததாடர்ச்சியாகக்  தகாண்டாடப்்படடு வரு்ப்வ என்ப்த 
உணர்நது ்பங்்கற்றல்

 ்படடிமனறம் எனற கருததுப்்பரிமாற்ற வடிவத்த ்நர்ததியுடன ்பயன்படுததுதல்

இயல்

மூன்று உள்ளததின் சீர்
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வீரததிறகும் விகைசெலுக்கும் மெழிப்பிறகும் மெலவததிறகும் 
்தமிழர்கைால அகடயாைப்பைடுத்தப்பைடுபைகவ �ாடுகள். முலகல 
�றறும் �ரு்தநிலங்களில காலமகாண்டு ்தமிழர்்தம் வாழ்தவாடு 
பின்னிப்பிகண்நது பைண்பைாடாகியுள்ைது ஏறு்தழுவு்தல.  ஏறு்தழுவு்தல, 
்தமிழரின் ்ாகரிகதக்த உணர்ததும் விகையாடடு; இகைஞர்களின் 
வீரதக்தப் மபைருமி்தப்பைடுததும் பைண்பைாடடு நிகழ்வு. இது, நூற்றாண்டுகள் 
பைல கட்நதும் ்தமிழர்்தம் அகடயாை�ாகதவ நிறுவப்பைடடிருக்கி்றது.  

பைண்பைாடடுத ம்தான்க�யும் இலக்கிய 
வைக�யும் வாய்்ந்தது ்தமிழர் வரலாறு. 
இயறகககயச ொர்்நதும் பி்ற உயிர்கதைாடு 
இ க ண ்ந து ம்  வ ா ழ் ்ந ்த ன ர்  ெ ங் க க ா ல த 
்தமிழர்கள். இ்தறகுச ெங்க இலக்கியங்களில 
ஏராை�ான ொன்றுகள் உள்ைன. அவறறுள் 
ஒன்று ஏறு ்தழுவு்தல நிகழ்வாகும்.

இைக்கியஙகளில் ஏறு தழுவுதல்

ெங்க இலக்கிய�ான கலிதம்தாககயில, 
ஏறு ்தழுவு்தல பைறறிக் குறிப்பிடப்பைடடுள்ைது. 
முலகலநில ஆயர்கள் பைங்தகறகும் இ்நநிகழ்வு, 
அவர்களின் வீரததிகன ம�ய்ப்பிக்கக்கூடிய 
ஒன்்றாகத திகழ்கி்றது. 

 எழுந்ெது துகள், 

 ஏற்றனர் ோர்பு

 கவிழ்ந்ென ேருப்பு, 

கலஙகினர் பலர் 

(கலி – 102: அடி 21-24)

என்று முலகலக்கலியில ஏறு ்தழுவு்தல கைம் 
குறித்த அடிகள், காடசிகய ்ம் கண்முன்தன 
நிறுததுகின்்றன. காகைகளின் பைாய்செல 
பைறறியும் கலிதம்தாகக கூறுகி்றது.

தி மி ல  ம பை ரு த ்த  க ா க ை க ள்  பை ல , 
நி ல த தி லி ரு ்ந து  நீ க ர க் ம க ா ண் டு 

வருபைகவதபைால நிலதக்த முடடின; சில 
நி ல த க ்த  ம ் ா று க் கி ன ;  சி ல  ்த ம் மு ள் 
முரண்பைடடு ஒன்த்றாமடான்று எதிர்ததுக் 
மகாண்டன; சில �ண்டியிடடுப் பைாய்்ந்தன. 

இயல்

மூன்று
ஏறு தழுவுதல்

உலரநலட உைகம
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எ கி ப் தி ல்  உ ள ள  த ப னி  –  ஹ கா ெ ன் 

சி த் தி ை ங க ளி லு ம் ,  கி ரீ ட்  தீ வி லு ள ள 

கி த ன கா ஸ ஸ  எ ன் னு மி ட த் தி ல்  உ ள ள 

அ ை ண ம ர ன ச்  சி த் தி ை ங க ளி லு ம் 

க கா ர ள ப் த ப கா ர  கு றி த் ே  த ெ ய் தி க ள 

இடம்தபற்றுளளன.

இ்ந்தக் காகைகள் மிடுக்குடனும் வீரததுடனும் 
தபைாருக்குச மெலலும் �ரு்தநிலததுப் தபைார் 
வீரர்ககை நிகர்த்தனவாக இரு்ந்தன. இ்தகன, 

நீறு எடுப்பரவ, நிலம் �ாடுபரவ, 

ோறுஏற்றுச் சிரலப்பரவ, ேணடிப் பாய்பரவோய் 

துளஙகு இமில் நல்ஏற்றினம் பல களம்புகும்

ேள்ளர் வனப்பு ஒத்ென

(கலி - 106: அடி 7-10)

என்று கலிதம்தாகக விவரிக்கி்றது.

க லி த ம ்த ா க க  ்த வி ர ,  சி ல ப் பை தி க ா ர ம் 
மு்தலான இலக்கியங்களிலும் பு்றப்மபைாருள் 
மவண்பைா�ாகல என்னும் இலக்கண நூலிலும்  
ஏறுதகாள் குறிததுக் கூ்றப்பைடடுள்ைது. 

ஏ று  ்த ழு வு ்த ல  பை ற றி ப்  பி ற க ா ல ச 
சி ற றி ல க் கி ய ங் க ளு ள்  ஒ ன் ்ற ா ன  பை ள் ளு  
இ ல க் கி ய த தி லு ம்  கு றி ப் பு க ள்  உ ள் ை ன . 
எ ரு து க ட டி  எ ன் னு ம்  � ா டு  ்த ழு வு ்த ல 
நிகழ்கவக் கண்ணுகடயம்�ன் பைள்ளு பைதிவு 
மெய்துள்ைது.

மதால்சான்றுகள்

ஏறு ்தழுவு்தல குறித்த பைல ்டுகறகள், 
புகடப்புச சிறபைங்கள் ்தமிழகததின் பைலதவறு 
பை கு தி க ளி ல  க ண் ட றி ய ப் பை ட டு ள் ை ன . 

தெலம் �ாவடடததில எருது விகையாடி 
�ரணமுற்றவன் மபையரால எடுக்கப்பைடட எருது 
மபைாரு்தார் கல ஒன்று உள்ைது.  தகாவுரிச 
ெங்கன் கருவ்நதுக்றயிதல எருது விகையாடி 
பைடடான் ெங்கன் �கன் மபைரிய பையலு ்டடகலலு 
என்பைது  அ்ந்டுகல மபைாறிப்பு. கருவ்நதுக்ற 
எ ன் னு ம்  ஊ ரி ல  எ ரு த ்த ா டு  த பை ா ர ா டி 
இ்ற்நதுபைடடவனாகிய ெங்கன் என்பைவனுக்கு 
அவனுகடய �கன் மபைரிய பையல எடுத்த ்டுகல 
என்பைது இ்தன் மபைாருள்.

நடுகல் - பசைம

கரிக்லகயூர் ்பால்ற ஓவியம

  கூ ரி ய  ம க ா ம் பு க ளு ம்  சி லி ர் த ்த 
திமிலகளும் மகாண்ட மூன்று எருதுககைப் 
பைலர் கூடி விரடடுவதுதபைான்்ற பைண்கடய 
ஓ வி ய ம்  நீ ல கி ரி  � ா வ ட ட ம்  த க ா த ்த கி ரி 
அருதகயுள்ை கரிக்ககயூரில காணப்பைடுகி்றது. 
தி மி லு ட ன்  கூ டி ய  க ா க ை ம ய ா ன் க ்ற 
ஒருவர் அடக்க முயலவது தபைான்்ற ஓவியம் 
�துகர உசிலம்பைடடி அருதக கலலூதது 
த�டடுப்பைடடியில கண்டறியப்பைடடுள்ைது. 
த்தனி �யிலாடும் பைாக்ற அருதக சிததிரக்கல 
புடவில என்்ற இடததில திமிலுடன் கூடிய 
காகை ஓவியம் கண்டறியப்பைடடுள்ைது. 

மதரிந்து மதளிப்வாம

9th tamil new -.indd   65 26-02-2018   16:24:34

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



66

சி்நதுமவளி ்ாகரிக வரலாறறிலும் காகை 
முக்கியப் பைங்கு வகிக்கின்்றது. இம்�க்கள் 
க ா க ை க ய த  ம ்த ய் வ � ா க  வ ழி பை ட ட க ்த 
அகழாய்வில கிகடக்கப்மபைற்ற ொன்றுகள் 
வ ா யி ல ா க  அ றி கி த ்ற ா ம் .  சி ்ந து ம வ ளி 
அ க ழ ா ய் வு க ளி ல  க ண் ட றி ய ப் பை ட ட  � ா டு 
்தழுவும் கல முததிகர ஒன்று ்தமிழர்களின் 
பைண்பைாடடுத ம்தாலலியல அகடயாை�ான 
ஏறு ்தழுவு்தகலக் குறிப்பை்தாக ஐராவ்தம் 
�காத்தவன்  ம்தரிவிததுள்ைார்.

்பண்்பாட்டு அலடயாளம

ஏறு ்தழுவு்தல, முலகல நிலதது �க்களின் 
அகடயாைதத்தாடும் �ரு்த நிலதது தவைாண் 
கு டி க ளி ன்  ம ்த ா ழி ல  உ ற பை த தி த ய ா டு ம் 
பைாகல நிலதது �க்களின் த்தகவக்கான 
தபைாக்குவரததுத ம்தாழிதலாடும் பிகண்ந்தது. 
இதுதவ தவைாண் உறபைததியின் பைண்பைாடடு 
அகடயாை�ாக நீடசி அகட்ந்தது. 

ஏரில பூடடி உழவு மெய்ய உ்தவிய காகை 
�ாடுகள் ஏர் �ாடுகள், எருதுகள், ஏறுகள் 
என்று அகழக்கப்பைடடன. ்தமிழக உழவர்கள் 
்தங்களின் உழவு ொர்்ந்த கருவிகதைாடு 
அ று வ க ட க் கு ப்  ம பை ரி து ம்  து க ண நி ன் ்ற 
�ாடுககைப் தபைாறறி �கிழ்விக்க ஏறபைடுததிய 
விழாதவ �ாடடுப் மபைாங்கல. அவ்விழாவன்று 

�ாடுககைக் குளிப்பைாடடிப் பைல வண்ணங்களில 
மபைாடடிடடு, மூக்கணாங் கயிறு, கழுததுக் 
கயிறு, பிடி கயிறு அகனதக்தயும் புதி்தாக 
அணிவிப்பைர்.  மகாம்புககைப் பிசிறு சீவி, 
எண்மணய் ்தடவி, கழுதது �ணியாரம் கடடி, 
மவள்கை தவடடிதயா, துண்தடா கழுததில 
கடடுவர். பின்னர், பூ�ாகல அணிவிததுப் 
மபைாங்கலிடடுத ்தம்த�ாடு உகழப்பில ஈடுபைடட 
�ாடுகளுக்கு ்ன்றி ம்தரிவிக்கும் வி்தததில 
்தளிககப் மபைாங்ககல ஊடடிவிடுவர். 

இ ்த ன்  ம ்த ா ட ர் ச சி ய ா க ,  த வ ை ா ண் 
குடிகளின் வாழ்தவாடும் உகழப்தபைாடும் 
பிகண்நதுகிட்ந்த �ாடுகளுடன் அவர்கள் 
விகையாடி �கிழும் �ரபைாக உருக்மகாண்டத்த 
ஏறு ்தழுவு்தலாகும்.

ஏறு ்தழுவு்தல, ்தமிழகததின் மவவ்தவறு 
பை கு தி க ளி ல  ம வ வ் த வ று  ம பை ய ர் க ளி ல 
அகழக்கப்பைடுகின்்றது. அது �ாடு பிடித்தல, 
�ாடு அகண்தல, �ாடு விடு்தல, �ஞசுவிரடடு, 
தவலி �ஞசுவிரடடு, எருது கடடி, காகை 
விரடடு, ஏறு விடு்தல, ெலலிக்கடடு எனப் பைல 
மபையர்களில அகழக்கப்பைடுகின்்றது.

ெலலிக்கடடு தபைசசுவழக்கில திரிபுறறு, 
� ல லி க் க ட டு  எ ன  அ க ழ க் க ப் பை டு கி ்ற து . 
ெ ல லி  எ ன் பை து  � ா ட டி ன்  க ழு த தி ல 
கடடப்பைடுகின்்ற வகையததிகனக் குறிக்கும். 
பு ளி ய ங் ம க ா ம் பி ன ா ல  வ க ை ய ம்  ம ெ ய் து 
காகையின் கழுததில அணிவிக்கும் வழக்கம் 
்தறதபைாதும் உள்ைது. அக்காலததில புழங்கிக் 
மகாண்டிரு்ந்த ெலலி ்ாணயங்ககை, துணியில 
முடி்நது �ாடடின் மகாம்புகளில கடடிவிடும் 
பைழக்கமும் இரு்ந்தது. �ாடகடத ்தழுவும் 
வீரருக்கு அ்ந்தப் பைணமுடிப்பு மொ்ந்த�ாகும்.

ஏறு தழுவுதலும தமிழர் அ்றமும

த�கல்ாடுகளில குறிப்பைாக,  த்தசிய 
விகையாடடாகக் காகைச ெண்கடகயக் 
ம க ா ண் டி ரு க் கு ம்  ஸ் ம பை யி ன்  ் ா ட டி ல , 
க ா க ை க ய க்  ம க ா ன் று  அ ட க் கு பை வ த ன 
வீரனாகக் கரு்தப்பைடுவான். அவ்விகையாடடில, 
ஆயு்தங்ககைப் பையன்பைடுததுவதும் உண்டு. 

சிந்தும்வளி கல் முததிலர
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ப�லை நாட்டுக் காலள விலளயாட்டு தமிழக ஏறு தழுவுதல்

காகைகய அடக்கும் வீரன் மவன்்றாலும் 
த்தாற்றாலும் ஆடடததின் முடிவில அ்ந்தக் 
க ா க ை  சி ல  ் ா ட டு  வி க ை ய ா ட டு க ளி ல 
மகாலலப்பைடு்தலும் உண்டு. த�கல்ாடுகளில 
ஆண்டு முழுவதும் ்டத்தப்பைடும் காகை 
விகையாடடு, �னி்தனுள் ஒளி்நதிருக்கும் 
வ ன் � த க ்த யு ம்  த பை ா ர்  ம வ றி க ய யு ம் 
மவளிப்பைடுததுவது தபைால இருக்கி்றது.

்த மி ழ க த தி ல  ் க ட ம பை று ம்  ஏ று 
்தழுவு்தலில காகைகய அடக்குபைவர்கள் 
எ்ந்த ஆயு்ததக்தயும் பையன்பைடுத்தக் கூடாது. 
நி க ழ் வி ன்  ம ்த ா ட க் க த தி லு ம்  மு டி வி லு ம் 
காகைகளுக்கு வழிபைாடு மெய்வர். எவராலும் 
அ ட க் க  மு டி ய ா ்த  க ா க ை க ளு ம்  உ ண் டு . 
எனதவ, காகைகளும் மவறறி மபைற்ற்தாகக் 
கரு்தப்பைடும். அன்கபையும் வீரதக்தயும் ஒருதெர 

வ ை ர் த ம ்த டு க் கு ம்  இ வ் வி க ை ய ா ட டி ல 
காகைகய அரவகணதது அடக்குபைவதர 
வீரராகப் தபைாற்றப்பைடுவர்.

நம கடல�

்தமிழர்களின் பைண்பைாடடுத திருவிழாவாக 
விைங்கும் ஏறு ்தழுவு்தல இரண்டாயிரம் 
ஆண்டுகள் ம்தான்க�யுகடயது. 

பை ண் க ட ய  வீ ர வு ண ர் க வ 
நிகனவூடடும் ஏறு்தழுவு்தல விலங்குககை 
மு ன் னி க ல ப் பை டு த து ம்  வ ழி பை ா ட க ட யு ம் 
இயறகக தவைாண்க�கயயும் வலியுறுததும் 
பைண்பைாடடுக் குறியீடு ஆகும்.  ்ம் முன்தனாரின் 
இ த ்த க க ய  பை ண் பை ா ட டு க் கூ று க க ை ப் 
தபைணிப் பைாதுகாப்பைது ்ம் ஒவ்மவாருவரின் 
கடக�யு�ாகும்.

1.  இலக்கியங்கள் காடடும் ஏறு்தழுவு்தல காடசிககை உங்கள் பைகுதியில ்கடமபைற்ற எருது 
விடும் விகையாடடு நிகழ்வுடன் ஒப்பிடடு வகுப்பைக்றயில  கல்நதுகரயாடுக. 

2.  உங்கள் ஊரில மபைாங்கலவிழா ்கடமபைறுகி்றது. அவ்விழாவில ொக்கு ஓடடம், ்தவகை ஓடடம், 
புடடியில ்தண்ணீர் நிரப்பு்தல, இகெ ்ாறகாலி, உருகைக் கிழங்கு மபைாறுக்கு்தல, ஊசியில 
நூல தகாத்தல, தகாலம் தபைாடு்தல, கயிறு இழுத்தல, ம�துவாக மிதிவண்டி ஓடடு்தல, பைாகன 
உகடத்தல ஆகிய தபைாடடிகள் ்கடமபைறுகின்்றன. அப்தபைாடடிகள் குறிதது த்ரடி வருணகன   
மெய்க.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

9th tamil new -.indd   67 26-02-2018   16:24:35

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



68

� க் க ளி ன்  வ ா ழ் வி ல  பி ்ற ்ந ்த து  மு ்த ல ா க  ் ட த ்த ப் பை டு கி ன் ்ற 
நிகழ்வுகளில விழா ்தனக்மகன ஒரு ்தனியிடம் மபைறுகி்றது. �னி்த 
�ாண்புககை எடுததுகரக்கும் விழா, பைண்பைாடடின் மவளிப்பைாடாகவும் 
திகழ்கி்றது. அலலும் பைகலும் உகழப்பில திகைக்கின்்ற �க்ககை 
உறொகப்பைடுததி ஓய்வு ்தரும் வாயில  விழா்தான்.  அவ்வககயில 
புகார் ்கதராடு அதிகம் ம்தாடர்புகடய்தாகத திகழ்்ந்த இ்நதிரவிழா 
சிலப்பைதிகாரததிலும் �ணித�ககலயிலும் விவரிக்கப்பைடுகி்றது. 

அவ்விழா நிகழ்வுககைக் கண்முன்தன காடசிப்பைடுததுவ்தாய் அக�கி்றது �ணித�ககலயின் 
விழாவக்ற காக்த.

தேய்த்திறம் வேக்கு நன்தபாருள் வீதடனும்

இத்திறம் ெத்ெம் இேல்பினிற் காட்டும்

�ேேக் க்ணக்கரும் ெந்துரற மபாகிே

அேேக் க்ணக்கரும்  அகலா ைாகிக்

விழா்வல்ற காலத

கைந்துரு எய்திே கடவு ளாளரும்

பைந்தொருஙகு ஈணடிே பாரட ோக்களும்

ஐம்தபருங குழுவும் எணமபர் ஆேமும்

வந்தொருஙகு குழீஇ வான்பதி ென்னுள் 

(அடிகள் 11-18)

இயல்

மூன்று
�ணிப�கலை

கவிலதப் ப்பலழ
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மொை்ண வீதியும் மொம்அறு மகாட்டியும் 

பூை்ண கும்பமும்  தபாலம்பா லிரககளும்

பாரவ விளக்கும் பலவுடன் பைப்புமின்;

காய்க்குரலக் கமுகும் வாரேயும் வஞ்சியும்

பூக்தகாடி வல்லியும் கரும்பும் நடுமின்;

பத்தி மவதிரகப் பசும்தபான் தூ்ணத்து

முத்துத் ொேம் முரறதோடு நாற்றுமின்;

விேவுேலி மூதூர் வீதியும் ேன்றமும்

பேே்ணல் ோற்றுமின்; புதுே்ணல் பைப்புமின்;

கெலிரகக் தகாடியும் காழ்ஊன்று விமலாெமும்

ேெரல ோடமும் வாயிலும் ம�ர்த்துமின்;

ெணே்ணற் பந்ெரும் ொழ்ெரு தபாதியிலும்

புணணிே நல்லுரை அறிந்மொர் தபாருந்துமின்;

ஒட்டிே �ேேத்து உறுதபாருள் வாதிகள்

பட்டிேண டபத்துப் பாஙகறிந்து ஏறுமின்;

பற்றா ோக்கள் ெம்முடன் ஆயினும்

த�ற்றமும் கலாமும் த�ய்ோது அகலுமின்;

தவணே்ணற் குன்றமும் விரிபூஞ் ம�ாரலயும்

ெணே்ணல் துருத்தியும் ொழ்பூந் துரறகளும்

மெவரும் ேக்களும் ஒத்துடன் திரிெரும்

நாமலழ் நாளினும் நன்கறிந்தீர் என –

ஒளிறுவாள் ேறவரும் மெரும் ோவும்

களிறும் சூழ்ெைக் கணமுைசு இேம்பி

பசியும் பிணியும் பரகயும் நீஙகி

வசியும் வளனும் சுைக்க! என வாழ்த்தி;

அணிவிோ அரறந்ெனன் அகநகர் ேருஙதகன் .

(அடிகள் 43-72)

மசால்லும ம்பாருளும 

ெமயக கணககர -ெமயத் ேத்துவவகாதிகள,  

பகாரடமகாககள - ப்ல தமகாழிதபசும் மககள, குழீஇ-

ஒன்றுகூடி, தேகாம் - குற்ைம், தககாட்டி-மன்ைம், 

தபகா்லம்-தபகான், தவதிரக-திணரண, தூணம்-

தூண, ேகாமம்-மகார்ல, கேலிரகக தககாடி -சிறு சிறு 

தககாடியகாகப்  ப்ல தககாடிகள கட்டியது, ககாழூன்று 

தககாடி - தககாம்புகளில் கட்டும் தககாடி, வித்லகாேம் 

- துணியகா்லகான தககாடி, வசி- மரை, தெற்ைம்- 

சினம்,  க்லகாம்-தபகார, துருத்தி- ஆற்றிரடககுரை 

(ஆற்றின் �டுதவ இருககும் மணல்திட்டு).

்பாடலின் ம்பாருள்

இந்திர விழால்வக் காண ்வந்பதார்

 உ ய ர் வு க ட ய  பு க ா ர்  ் க ரி ல 
ம�ய்ப்மபைாருள் உணர்ததும்  உலகியல,  
்தததுவம், வீடுதபைறு ஆகிய  மபைாருள்ககை 
அ வ ர வ ர்  இ ய ற க க த  ்த ன் க � க் கு  ஏ ற பை 
வி ை க் கு பை வ ர ா கி ய  ெ � ய வ ா தி க ள் 
கூ டி யி ரு க் கி ன் ்ற ன ர் .   ்த � து  ம ் றி யி ல 
சி ்ற ்ந ்த வ ர ா க  வி ை ங் கு ம்  க ா ல த க ்த க் 
கணக்கிடடுச மொலலும் காலக் கணி்தரும் 
கூ டி யி ரு க் கி ன் ்ற ன ர் .  இ ்ந ் க க ர  வி ட டு 
நீங்கா்தவராய்த  ்தம் த்தவருடகல �க்றதது 
�க்கள் உருவில வ்நதிருக்கும் கடவுைரும் 
க ட ல வ ழி  வ ா ணி க ம்  ம ெ ய் து  ம பை ரு ம் 
ம ெ ல வ ம்  க ா ர ண � ா ய் ப்  பு க ா ர்  ் க ரி ல 
ஒன்று திரண்டிருக்கும் பைலம�ாழி தபைசும் 
அயல ்ாடடினரும் குழுமியிருக்கின்்றனர். 
அ ர ெ ர் க் கு ரி ய  அ க � ச ெ ர்  கு ழு வ ா கி ய 
ஐ ம் ம பை ரு ங் கு ழு ,  எ ண் த பை ர ா ய த க ்த ச 
த ெ ர் ்ந ்த வ ர் க ளு ம்  அ ர ெ க வ யி ல  ஒ ன் று 
திரண்டிருக்கின்்றனர்.

விழா முன்பனற்்பாடுகள்

த ்த ா ர ண ம்  க ட டி ய  ம ்த ரு க் க ளி லு ம் 
குற்றமிலலா்த �ன்்றங்களிலும் பூரணகும்பைம், 
மபைாறபைாலிகக,  பைாகவ விைக்கு �றறும் 
பை ல வ க க ய ா ன  � ங் க ல ப்  ம பை ா ரு ள் க க ை 
மு க ்ற ய ா க  அ ழ கு பை டு த தி  க வ யு ங் க ள் .  
குகல முறறிய பைாக்கு �ரதக்தயும் வாகழ 
� ர த க ்த யு ம்  வ ஞ சி க் ம க ா டி க ய யு ம் 
பூ ங் ம க ா டி க க ை யு ம்  க ரு ம் க பை யு ம்  ் ட டு 
க வ யு ங் க ள் .  வீ டு க ளி ன் மு ன்  ம ்த ரு த 
திண்கணயில வரிகெ வரிகெயாக இருக்கும் 
்தங்கத தூண்களிதல முதது �ாகலககைத 
ம்தாங்கவிடுங்கள்.

வி ழ ா க் க ள்  நி க ்ற ்ந ்த  இ ம் மூ தூ ரி ன் 
ம ்த ரு க் க ளி லு ம்  � ன் ்ற ங் க ளி லு ம்  பை க ழ ய 
�ணகல �ாறறிப் புதிய �ணகலப் பைரப்புங்கள்.  
துகில மகாடிககையும் கம்புகளில கடடிய 
ம க ா டி க க ை யு ம்  ம பை ரி ய  � ா ட ங் க ளி லு ம் 
� ா ட ங் க ளி ன்  வ ா யி ல க ளி லு ம்  த ெ ர் த து க் 
கடடுங்கள்.
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்பட்டி�ண்ட்பம ஏறுமின்

 கு ளி ர் ்ந ்த  � ண ல  பை ர ப் பி ய 
பை ்ந ்த ல க ளி லு ம்  � ர ங் க ள்  ்த ா ழ் ்ந து 
நிழல்தரும் ஊர் �ன்்றங்களிலும் ்லலன 
பைறறிச மொறமபைாழிவாறறுங்கள்.  அவரவர் 
ெ � ய த தி ற கு  உ ரி ய  உ ட ம பை ா ரு ை றி ்ந து 
வாதிடுதவார் பைடடி�ண்டபை முக்றககைத 
ம்தரி்நது வாதிடடுத தீர்வு காணுங்கள்.

சினமும பூசலும லகவிடுக

 �ாறுபைாடு மகாண்ட பைககவர்களிடம் 
கூ ட க்  த க ா பை மு ம்  பூ ெ லு ம்  ம க ா ள் ை ா து 
அ வ ர் க க ை வி ட டு  வி ல கி  நி ல லு ங் க ள் . 
ம வ ண் க � ய ா ன  � ண ல  கு ன் று க ளி லு ம் 
�லர் மெறி்ந்த பூஞதொகலகளிலும் குளிர்்ந்த 
ஆ ற றி க ட க் கு க ்ற க ளி லு ம்  � ர க் கி க ை க ள் 
நிழல ்தரும் ்தண்ணீர்த துக்றகளிலும் விழா 
்கடமபைறும். அ்ந்த இருபைதம்தடடு ்ாள்களிலும் 
த்தவரும் �க்களும் ஒன்றுபைடடு �கிழ்வுடன் 
உலாவிவருவர் என்பைக்த ்ன்கு அறியுங்கள்.

்வாழ்ததி அறிவிததல்

 ஒ ளி வீ சு ம்  வ ா த ை ்ந தி ய  க ா ல ா ட 
பைகடயினரும் த்தர்ப்பைகடயினரும் குதிகரப் 
பை க ட யி ன ரு ம்  ய ா க ன ப்  பை க ட யி ன ரு ம் 
சூழ்்நது வர, அகன்்ற முரசிகன அக்ற்நது, 
“பைசியும் த்ாயும் பைககயும் நீங்கி �கழயும் 
வ ை மு ம்  எ ங் கு ம்  ம பை ரு கு வ ்த ா கு க ”  எ ன 
வாழ்ததி  த�றகண்ட மெய்திககை ்கருக்கு 
முரெக்றதவான் அறிவித்தான்.

இைக்கணக் குறிப்பு

தேகாைணவீதியும், தேகாமறு தககாட்டியும் - 

எணணும்ரமகள

ககாய்ககுர்லக கமுகு, பூகதககாடி வல்லி, 

முத்துத்ேகாமம் - இைணடகாம் தவற்றுரம 

உருபும்பயனும் உடன்தேகாககத் தேகாரககள

ம கா ற் று மி ன் ,  ப ை ப் பு மி ன்  -  ஏ வ ல் 

விரனமுற்றுகள

உறுதபகாருள - உரிச்தெகால்தேகாடர

ேகாழ்பூநதுரை - விரனத்தேகாரக

பகாஙகறிநது - இைணடகாம் 

தவற்றுரமத்தேகாரக

�ன்தபகாருள ,  ேணமணல்,  �ல்லுரை - 

பணபுத்தேகாரககள

மதரிந்து மதளிப்வாம

எண்ப்பராயம 

1. கைணத்திய்லவர  

2. கரும விதிகள 

3. கனகச்சுற்ைம் 

4. கரடககாப்பகாளர 

5. �கைமகாநேர  

6. பரடத்ேர்லவர 

7. யகாரன வீைர 

8. இவுளி மைவர 

ஐமம்பருஙகுழு

1. அரமச்ெர

2. ெடஙகு தெய்விப்தபகார

3. பரடத்ேர்லவர

4. தூேர

5. ெகாைணர (ஒற்ைர)
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நூல் ம்வளி

தேகாடரநிர்லச் தெய்யுள வரிரெயில் இைட்ரடக ககாப்பியஙகளகான சி்லப்பதிககாைம், 

மணிதமகர்ல இைணடும் ேமிழ் மககளின் வகாழ்வியர்லச் தெகால்லும் கருவூ்லஙகளகாகத் 

திகழ்கின்ைன. மணிதமகர்ல, ஐம்தபருஙககாப்பியஙகளுள ஒன்று.  மணிதமகர்லயின் 

துைவு வகாழ்கரகரயக கூறுவேகால், இநநூலுககு மணிதமகர்லத் துைவு என்னும் 

தவறு தபயரும் உணடு.  இது தபணரமரய முேன்ரமப்படுத்தும் புைட்சிக ககாப்பியம்; பணபகாட்டுக 

கூறுகரளக ககாட்டும் ேமிழ்கககாப்பியம். இகககாப்பியம் தெகாற்சுரவயும் தபகாருட்சுரவயும் இயற்ரக 

வருணரனகளும் நிரைநேது.  தபௗத்ே ெமயச் ெகாரபுரடயது. கரே அடிப்பரடயில் மணிதமகர்லரயச் 

சி்லப்பதிககாைத்தின் தேகாடரச்சிதயனக கூறுவர. முப்பது ககாரேகளகாக அரமநதுளள மணிதமகர்லயின் 

முேல் ககாரேதய விைகாவரை ககாரே.

மணிதமகர்லக ககாப்பியத்ரே இயற்றியவர கூ்லவகாணிகன் சீத்ேர்லச் ெகாத்ேனகார.  ெகாத்ேன் 

என்பது இவைது இயற்தபயர.  இவர, திருச்சிைகாப்பளளிரயச் தெரநே சீத்ேர்ல என்னும் ஊரில் 

பிைநது மதுரையில் வகாழ்நேவர என்று கூறுவர.  கூ்லவகாணிகம் (கூ்லம் - ேகானியம்) தெய்ேவர.  

இகககாைணஙகளகால் இவர மதுரைக கூ்லவகாணிகன் சீத்ேர்லச் ெகாத்ேனகார என்று அரைககப்தபற்ைகார.  

சி்லப்பதிககாைம் இயற்றிய இளஙதககாவடிகளும் இவரும் ெமககா்லத்ேவர என்பர.  ேணடமிழ் ஆெகான், 

ெகாத்ேன், �ன்னூற்பு்லவன் என்று இளஙதககாவடிகள ெகாத்ேனகாரைப் பகாைகாட்டியுளளகார.  

1. உங்கள் ஊரில ்கடமபைறும் திருவிழாவிறகான அகழப்பி்தழ்  ஒன்றிகன வடிவக�க்க.

2.   குறிப்புககைக் மகாண்டு ஓர் இயறககக் காடசிகய விரிதம்தழுதுக.

 பூஞதொகல – சிரிக்கும் �லர்கள் – பைசுக�யான புலமவளி – கூவும் குயில – வீசும் ம்தன்்றல 
– விகையாடும் குழ்நக்தகள் – அழகிய காடசிகள்

பைப்புமின் – பைப்பு + மின் 

பைப்பு – பகுதி

மின் – முன்னிர்லப் பன்ரம விரனமுற்று 

விகுதி

அரைநேனன் – அரை +த்(ந) + த் +அன்+அன்

அரை – பகுதி  

த் – ெநதி.  த் - ந ஆனது விககாைம் 

த் – இைநேககா்ல இரடநிர்ல 

அன் – ெகாரிரய

அன் – ஆணபகால் விரனமுற்று விகுதி

்பகு்பத உறுப்பிைக்கணம

அைம் எனப்படுவது யகாதேனக தகட்பின்

மைவகாது இதுதகள! மன்னுயிரக தகல்்லகாம்

உணடியும் உரடயும் உரையுளும் அல்்லது 

கணடது இல்.        (மணிதமகர்ல   25: 228 - 231)

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

9th tamil new -.indd   71 26-02-2018   16:24:35

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



72

�னி்தன் த்தான்றிப் பைலலாயிரம் ஆண்டுகள் கட்நதுவிடடன. இன்றும் 
பைண்பைாடடு அைவில சி்ற்ந்த வாழ்கவ மவளிப்பைடுததிய ்தமிழர்களின் 
வரலாறக்ற அறி்நதுமகாள்ை ்தமிழகததின் ம்தான்க�யான 
பைகுதிககை அகழாய்வு மெய்்தல இன்றியக�யா்தது.  அகழாய்வு 
மெய்்தல என்பைது த்தர்்நம்தடுக்கப்பைடட நிலப்பைகுதியில மெதுக்கிச 
மெதுக்கி ஆராய்்தல ஆகும்.  அகழாய்வு வரலாறு முழுக� மபை்ற 
உ்தவுகி்றது. அகழாய்வில கிகடத்த மபைாருள்கள் ்ாம் வாழ்்ந்த 

காலதக்த �டடு�ன்றி, ்�து வரலாறக்றயும் உணர்ததுகின்்றன.

அறிமுகவுலர ( இைக்கிய �ன்்றச் மசயைர்)

அ ன் பி ற கு ரி ய  ் ல லு ள் ை ங் க த ை ! 
வணக்கம். இன்று ்ம் பைள்ளியில  இலக்கிய 
�ன்்றத ம்தாடக்கவிழா இனித்த ம்தாடங்குகி்றது. 
அ ்த க ன  மு ன் னி ட டு  ் க ட ம பை ்ற வு ள் ை 
பைடடி�ன்்றத ்தகலப்பிகன அறிய ஆவலாக 
இருக்கி்ற்தா? இத்தா மொலகித்றன். இன்க்றய 
சூழ்நிகலயில அகழாய்வு என்பைது த்தகவயான 
மெயலபைாடா?  த்தகவயற்ற மெலவின�ா?  
(�ாணவர்கள் கரமவாலி எழுப்பு்தல)

அ ண் க � யி ல  ் க ட ம பை ற ்ற  � ா நி ல ப் 
தபைசசுப்தபைாடடியில மு்தல பைரிசுமபைற்ற ்ம் 
வகுப்புதத்தாழர் பூங்குன்்றன் ்டுவராகப் 
மபைாறுப்தபைறகி்றார். வாதிடுதவாராக ்ம்முடன் 
பை யி லு ம்  மு த து ,  பை ா த தி � ா ,  அ ன் பு த � ரி , 
மெலவன் ஆகிதயார் பைங்தகறகின்்றனர்.  இத்தா 
பைடடி�ன்்றம் ம்தாடங்குகி்றது.

நடு்வர்

அரு்ந்தமிழ் வணக்கம்.

்பட்டி�ன்்ற  அலழப்பிதழ்

்பள்ளி இைக்கிய �ன்்றத மதாடக்கவிழாவில் �ாண்வர்கபள ்பஙபகற்று நடததும 

சிந்தலனப் ்பட்டி�ன்்றம

நடு்வர்: �ாண்வர் பூஙகுன்்றன் 

முன்னிலை: தமிழாசிரியர் கலை்வாணன்

இன்ல்றய சூழ்நிலையில் அகழாய்வு என்்பது 

 பதல்வயான மசயல்்பாபட!

�ாண்வர் ்பாததி�ா

�ாண்வர் மசல்்வன்

 பதல்வயற்்ற மசைவினப�!

�ாண்வர் முதது

�ாண்வர் அன்புப�ரி

அரனவரும் வருக!

இயல்

மூன்று
அகழாய்வுகள் (்பட்டி�ன்்றம)

விரி்வானம
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�திப்பிறகுரிய ்தமிழாசிரியர் அவர்கதை! 
அன்பிறகுரிய ஆசிரியப் மபைரு�க்கதை! அருக� 
� ா ண வ  ் ண் பை ர் க த ை !  அ க ன வ ரு க் கு ம் 
அன்பைான வணக்கம்.

வரலாறக்ற அறிவ்தறகு வககயாய் ஒரு 
்தகலப்மபைடுததுப் தபைெ முகனகின்த்றாம். 
ஒ ரு  ம ெ டி  வ ை ர் வ ்த ற கு ,  வி க ்த க ய 
ஊன்றுவ்தறகுக்கூடக் குழி த்தாண்டுகித்றாம். 
த்தாண்டிய குழிக்குள் ஒரு பைழம்மபைாருள் 
கிகடத்தாலகூடக் மகாண்டாடுகித்றாம். அதில 

பையன்  இருக்கி்ற்தா என்பைக்தச சி்நதிப்பை்தறதக 
இ்ந்த �ாமபைரும் சி்ந்தகனப் பைடடி�ன்்றம்.   

ஆய்வு என்பைது அறிவின் மவளிப்பைாடு. 
அ்தறகு ஓய்வு என்பைத்த கிகடயாது. இத்தா! 
இன்க்றய சூழ்நிகலயில அகழாய்வு என்பைது  
த்தகவயற்ற மெலவினத�! என்னும் ்தகலப்பில 
உகரவீசகெத ம்தாடங்க வரு�ாறு அன்புத 
த்தாழர் முதது அவர்ககை அகழதது என் 
முன்னுகரகய நிக்றவு மெய்கித்றன். ்ன்றி, 
வணக்கம். ( �ாணவர் கரமவாலி)

மதுரை �கருககு அருதக உளள கீைடி என்னுமிடத்தில் �டத்ேப்பட்ட அகைகாய்வில் சுடுமண 

தபகாருளகள, உத்லகாகப் தபகாருளகள, முத்துகள, கிளிஞெல் தபகாருளகள, மகான்தககாம்புகள, தெகாழிகள, 

கிணணஙகள, துரளயிடப்பட்ட பகாத்திைஙகள, இைத்தினககல் வரககள, பழுப்பு, கறுப்பு, சிவப்பு-

கறுப்புப் பகாரனகள, ெதுைஙகக ககாய்கள, ேகானியஙகரளச் தெகரிககும் க்லன்கள, தெம்பு, ெஙகு 

வரளயல்கள, எலும்பினகால் ஆன கூர முரனகள, ேமிழ்-பிைகாமி எழுத்துகள தபகாறிககப்பட்ட பகாரன 

ஓடுகள, கற்கருவிகள,  நீர தெகரிககும் தபரிய மட்க்லன்கள, சிறிய குடுரவகள, உரைககிணறுகள, 

சுடுமண கூரை ஓடுகள தபகான்ை பல்தவறு தேகால்லியல் தபகாருளகள கிரடத்துளளன. மூன்று 

தவவதவறு ககா்லகட்டத்ரேச் தெரநே இவற்றுள தேகான்ரமயகானரவ சுமகார 2300ஆணடுகளுககு 

முற்பட்டரவ எனக கருேப்படுகின்ைன.  இதுவரை அகைகாய்வு தெய்யப்பட்ட தபரும்பகான்ரமயகான 

இடஙகள இைப்பு தேகாடரபகான ேடயஙகரள தவளிப்படுத்துவனவகாக அரமநதிருநேன. ஆனகால், 

கீைடியில் கணடறியப்பட்டுளள முழுரமயகான வகாழ்விடப்பகுதியும் தெஙகல் கட்டுமகானஙகளும் 

இேைப்தபகாருளகளும் ேமிைரின் உயரிய �காகரிகத்ரேக  கணமுன் ககாட்டும் ெகாட்சிகளகாய் 

அரமநதுளளன.

திட்்பமும நுட்்பமும

கீழடி அகழாய்வுக்களம
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முதது

உங்கள் அகனவருக்கும் என் பைணிவான 
வணக்கம். ்டுவர் அவர்கதை! உள்ைங்ககயில 
உலகதக்த அை்நது பைார்க்கும் காலகடடததில 
�ண்கணத த்தாண்டி எலும்புககைத த்தடும் 
�னி்தர்ககைப் பைறறி ்ான் என்ன மொலல? 

அ றி வி ய ல  உ ல க த தி ல  வ ா ழ் ்ந து 
மகாண்டிருக்கித்றாம். பைகழய ்தகலமுக்றகயப் 
பைறறித ம்தரி்நது என்ன மெய்யப் தபைாகித்றாம்? 
ம ெ ல லி ட ப்  த பை சி க் கு ள் த ை ,  உ ல க த க ்த ச 
சுறறும் தவகையில அகழாய்வில கிகடக்கும்  
ம ெ ல ல ா க்  க ா சு க க ை  க வ த து  எ ன் ன 
மெய்வ்தாம்? 

வ ா னு ல க த தி ல  பை ்ற ்ந து  ம ெ வ் வ ா யி ல 
குடிதய்ற வழித்தடும் த்ரததில பைகழய 
வரலாறறுக்கு மு்நக்தய காலதக்தப் பைறறி 
அ றி ்ந து  எ ன் ன  பை ய ன் ?  உ ள் ை ங் க க யி ல 
உலகம் இருக்கி்றது. �டிக்கணினி �கலக்க 
கவக்கி்றது. அக்தமயலலாம் விடடுவிடடு �ண் 
ஓடுகள், இ்ற்நத்தாகரச சு�்ந்த �ண்்தாழிகள் 
இவறக்றக் கண்டறி்நது எக்தச ொதிக்கப் 
தபைாகித்றாம்?

் ா ம்  க ண் டு பி டி க் க  த வ ண் டி ய க வ 
எ வ் வ ை த வ ா  இ ரு க் கி ன் ்ற ன .  அ றி க வ 
விரிவுமெய் எனப் பைாதவ்ந்தர் கூறினார். ்ாம் 
அறிகவ விரயம் மெய்துமகாண்டிருக்கித்றாம். 
எனதவ, ்டுவர் அவர்கதை! அகழாய்வு என்பைது 
த்தகவயற்ற மெலவினத�,  மெலவினத� 
என்றுகூறி என் வா்ததக்த நிக்றவு மெய்கித்றன். 
்ன்றி, வணக்கம்.

நடு்வர்

் ண் பை ர்  மு த து ,  க ா ர ெ ா ர � ா ன  ்த ன் 
வா்ததக்த முன்கவத்தார். மிகவும் அருக�. 
இ்தறகுப் பைாததி�ா,  எப்பைடித்தான் பைதில 
மொலலப் தபைாகி்றார் என்பைது ம்தரியவிலகல. 
வாங்கம்�ா! வாங்க எப்பைடிச ெ�ாளிக்கப் 
தபைாறீங்க!

்பாததி�ா 

அகவதயாகர வணங்கி என் உகரகயத 
ம்தாடங்குகித்றன்.

� ண் க ண த  த ்த ா ண் டி ப்  பை ா ர் ப் பை து 
எ லு ம் பு க க ை ச  த ெ க ரி த து  எ ண் ணி ப் 
பை ா ர் ப் பை ்த ற க ன் று .  ் ம்  மு ன் த ன ா ர் க ளி ன் 
பை ண் பை ா ட க ட  எ ண் ணி ப்  பை ா ர் ப் பை ்த ற கு . 
க ட்ந ்த க ா ல த க ்தப் புரி ்ந தும க ா ள்ைா � ல 
நி க ழ் க ா ல த தி ல  ம வ ற றி ம பை ்ற  மு டி யு � ா ? 
எதிர்காலதக்தத்தான் கணிக்க இயலு�ா? 

் � து  வ ர ல ா று  மி க  நீ ண் ட து .  1 5 0 
ஆ ண் டு க ளு க் கு  மு ன் ன ா ல  1 8 6 3 ஆ ம் 
ஆ ண் டு  இ ர ா பை ர் ட  பு ரூ ஸ் பு ட  எ ன் னு ம் 
ம்தாலலியல அறிஞர் மென்கனப் பைலலாவரம் 
மெம்�ண் த�டடுப்பைகுதியில எலும்கபையும் 
கறகருவிகயயும் கண்டுபிடித்தார்.  இ்ந்தக் 
கறகருவி்தான் இ்நதியாவில கண்மடடுக்கப்பைடட 
மு்தல கலலாயு்தம்.  இ்ந்தக் கலலாயு்தம் 
க ண் டு பி டி க் க ப் பை டு வ ்த ற கு  மு ன் த பை , 
த ர ா � ா னி ய ர் க ளி ன்  பை ழ ங் க ா சு க க ை க் 
தகாகவயில கண்மடடுதத்தாம். 

அரிக்கத�டு அகழாய்வில தரா�ானிய 
� ட பை ா ண் ட ங் க ள்  கி க ட த ்த ன .  அ ்த ன ா ல , 
தரா�ானியர்களுக்கும் ்�க்கும் இரு்ந்த 
வணிகத ம்தாடர்பு உறுதிப்பைடுத்தப்பைடடது.

அ்தறகுப் பின்னால, 1914ஆம் ஆண்டு 
ஆதிசெ்லலூரில ்டத்தப்பைடட அகழாய்வில 
ஏ ர ா ை � ா ன  மு து � க் க ள்  ்த ா ழி க ள் 
கண்டுபிடிக்கப்பைடடன. ்ண்பைர் மொன்னார்! 
உ ள் ை ங் க க யி ல  உ ல க ம்  இ ரு க் கி ்ற ்த ா ம் . 
� டி க் க ணி னி  � க ல க் க  க வ க் கி ்ற ்த ா ம் . 
் ம்  மு ன் த ன ா ர் க ள்  இ ர ண் ட ா யி ர ம் 
ஆ ண் டு க ளு க் கு  மு ன் த பை ,  அ றி வி ய ல 
அடிப்பைகடயிலான பைண்பைாடடு வாழ்க்கககய 
வ ா ழ் ்ந ்த வ ர் க ள் .  ்த மி ழ ர் க ளி ன்  உ ண வு , 
உகட, வாழிடம் மு்தலியன இயறகககயச 
சிக்தக்கா்த இயலபுககைக் மகாண்டகவ 
என்பை்தறகு அகழாய்வில கண்ட ொன்றுகதை 
ஆவணங்கைாகத திகழ்கின்்றன. 

எ தி ர ணி த  ்த க ல வ ரு க் கு  ஒ ன் க ்ற ச 
மொலலி விகடமபைறுகித்றன். �டிக்கணினியில 
பூக்கின்்ற தரா�ா �ணக்காது. மெலலிடப் 
த பை சி யி ல  பை ா ர் க் கு ம்  வ ற ்ற ல  கு ழ ம் பு 
சுகவக்காது.  �ா்றாக ்�து மூகைகயக் 
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குப்கபைதம்தாடடியாக்கும். ்�து �ண்கண 
ம ் கி ழி க்  கி ட ங் க ா க  � ா ற று ம் .  ஆ ன ா ல , 
அ க ழ ா ய் வி ல  கி க ட த ்த  ஆ வ ண ங் க த ை ா 
அடுத்த ்தகலமுக்றக்கு ்ம் பைண்பைாடடின் 
த � ன் க � க ய ப்  பை க ்ற ெ ா ற று ம் .  எ ன த வ , 
் டு வ ர்  அ வ ர் க த ை !  அ க ழ ா ய் வு  எ ன் பை து 
்�க்கு மிகமிகத த்தகவயான மெயலபைாதட! 
எ ன் று கூ றி  ் ல ல  தீ ர் ப் பு  த வ ண் டி 
விகடமபைறுகின்த்றன்.

நடு்வர்

அ த ட ய ப் பை ா !  பை ா த தி � ா வி ன் 
வார்தக்தகளுக்குள் மின்னிய வரலாறு புதிய 
மவளிசெதக்தக் காடடியது. என்ன அன்புத�ரி! 
எ ன் ன  ம ெ ய் ய ப்  த பை ா றீ ங் க ?  த பை ெ த ்த ா ன் 
த பை ா றீ ங் க ை ா ?  இ ல க ல  பை ட டி � ன் ்ற த க ்த 
இ ப் பை டி த ய  மு டி ச சி ட டு த  தீ ர் ப் க பை ச 
மொலலிவிடடடு�ா?

அன்புப�ரி

பைாரதிகய வணங்கித ம்தாடங்குகின்த்றன்.

ஐயா, ்டுவர் அவர்கதை! எங்க ஊர்ல ஒரு 
மொலவகட மொலலுவாங்க. பைகு�ானக் தகாழி 
பை்ற்நதுக்கிடதட முடகட தபைாடடுசொம்.  

நடு்வர்

என்ன! பைகு�ானக் தகாழி பை்ற்நதுக்கிடதட 
முட கட த பைா ட டுச ொ ?  ெரி ,  ்தகல ப்புக்கு 
வாங்கம்�ா.

அன்புப�ரி

இ ல க ல ங் க ய் ய ா ,  ம வ ட டி ப் 
மபைருக�க்காகதவ வீ்றாப்பைா தபைசுபைவர்ககைப் 
பைறறிச மொலல வ்நத்தன். ்ாம் எப்பைடிப்பைடட 
காலததில வாழ்்நதுமகாண்டிருக்கித்றாம்? 
உலகததில குடடி ்ாடுகள்கூட அறிவியல 
வி ்ந க ்த க ை ா ல  வ ா ன த க ்த  அ ை ்ந து 
பைார்க்கின்்றன. அம�ரிக்காவில இருக்கும் 
என் த்தாழியின் ்டகபை இகணயத்தைம் 
இ க ண த து க்  க ா ட டு கி ்ற து .  வி பை த தி ல 
துண்டிக்கப்பைடட காலகளுக்கு அறிவியல, 
மெயறககக் கால மபைாருததி அழகு பைார்க்கி்றது. 
பைழுதுபைடட இ்தயததிறகு �ாறறு இ்தயம் 
மபைாருததி �ருததுவ அறிவியல �னி்தகன 
வாழகவக்கி்றது. 

புறறுத்ாய் என்னும் அரக்ககன வீழ்த்த, 
புதிய �ரு்நது கண்டுபிடிக்க அறிவியலாைர்கள் 
மபைருமுயறசி த�றமகாண்டு வருகி்றார்கள். 
இ ன் னு ம்  எ வ் வ ை த வ ா  ெ ா ்த க ன க ள் 
கண்முன்தன நிகழ்்நது மகாண்டிருக்கின்்றன. 
இ ்ந ்த  உ ல க ப் த பை ா க் கி ற கு  ஈ டு ம க ா டு த து 
் ா மு ம்  ் � து  அ றி வி ய ல  பை ய ண த க ்த 
முன்மனடுக்கா�ல அகழாய்வுக்குள் விழு்நது 
கிடப்பைது என்ன நியாயம்? ்ாமனான்றும் 
அகழாய்விறகு எதிரானவள் இலகல.

இன்க்றய �ாறிவரும் உலகச சூழலில 
அகழாய்வு என்ன, முக்கியத த்தகவகளுள் 
ஒ ன் ்ற ா ?  இ ரு பை த த ்த ா ர ா ம்  நூ ற ்ற ா ண் டு 

மதரிந்து மதளிப்வாம ்பட்டி�ண்ட்பம

பட்டிமணடபம் என்பதுேகான் இ்லககியவைககு. ஆனகால் இன்று �ரடமுரையில் ப்லரும் பட்டிமன்ைம் 

என்தை குறிப்பிடுகிைகாரகள. தபச்சுவைகரகயும் ஏற்றுகதககாளகிதைகாம். 

மகே �ன்�காட்டு வகாளவகாய் தவநேன், பரகப்புைத்துக தககாடுத்ே பட்டிமணடபம் 

என்று சி்லப்பதிககாைத்திலும் (ககாரே 5, அடி 102)

பட்டிமணடபத்துப் பகாஙகு அறிநது ஏறுமின் என்று மணிதமகர்லயிலும் (ககாரே 1, அடி 16) 

பட்டிமணடபம் ஏற்றிரன,  ஏற்றிரன; எட்டிதனகாடு இைணடும் அறிதயரனதய என்று 

திருவகாெகத்திலும்  (ெேகம் 41) 

பன்ன அரும் கர்லதேரி பட்டிமணடபம்  என்று  கம்பைகாமகாயணத்திலும் (பகா்லககாணடம், �கைப் பட்லம் 

154)  பட்டிமணடபம் என்ை தெகால் பயின்று வருகிைது.
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அறிவியலால வியக்க கவக்கின்்ற காலததில, 
இ்ந்தப் பைகழய காலததுப் மபைாருள்ககையும் 
க ட ட ட ங் க க ை யு ம்  க ண் டு பி டி த து  எ ன் ன 
ொதிக்கப் தபைாகின்த்றாம்? 

் டு வ ர்  அ வ ர் க த ை !  பை க ழ ய ன 
கழி்தலும் புதியன புகு்தலும் வழுவல கால 
வககயினாதன என்று ்�து இலக்கணப் 
புலவர் ஒருவர் மொன்னக்த எதிரணிக்கு 
நிகனவூடடி ்லல தீர்ப்புத ்தரு�ாறு தகடடு 
விகடமபைறுகின்த்றன். ்ன்றி, வணக்கம்.

நடு்வர்

அ ரு க � ,  அ ன் பு த � ரி . . .  அ ரு க � . 
உங்களுக்கு ஆ்தரவா ்ன்னூகல இயறறிய 
பைவண்நதி முனிவகரயும் துகணக்கு இழுதது 
வ்நதுடடீங்க. மிக்க �கிழ்சசி. இப்தபைா இ்ந்த 
அணி மகாஞெம் தொர்்நது தபைான�ாதிரி 
ம்தரியுது. ்ண்பைர் மெலவன் வாங்க. எப்பைடிப் 
பைதில மொலலப் தபைாறீங்க. 

மசல்்வன்

அகவக்கு என் பைணிவான வணக்கதக்தக் 
கனிதவாடு ம்தரிவிததுக் மகாள்கின்த்றன்.

் டு வ ர்  அ வ ர் க த ை !  அ றி வி ய க ல த 
்த க ல யி ல  தூ க் கி  க வ த து க்  ம க ா ண் டு  
ஆடுகி்றார் ெதகா்தரி அன்புத�ரி. ஏத்தா, 
்ாங்கள் எலலாம் அறிவியலுக்குப் பைககவர் 
என்பைக்தப் தபைால. அகழாய்தவ அறிவியகல 
ஆ ்த ா ர � ா க க்  ம க ா ண் ட து ்த ா ன்  எ ன் பை க ்த 
அறியா்தவராக இருக்கின்்றார். இதில பைவண்நதி 
முனிவகரதவறு ொடசிக்கு இழுததிருக்கி்றார். 
பை க ழ க � யி ன்  பை ட க ட க ய  உ ரி த து க் 
மகாண்டு்தான் புதுக�தய பி்றக்கும். ்தனியாகப் 
புதுக�க்மகன்று தவதரா விக்ததயா கிகடயாது 
்ண்பைர்கதை! 

க ட ்ந ்த  க ா ல த க ்த  ஆ ர ா ய் ்ந து 
அறி்நதுமகாண்டால்தான் நிகழ்காலதக்தச 
மெம்க�ப்பைடுததிக் மகாள்ைலாம். வருங்காலம் 
வ ை � ா க  அ க � வ ்த ற கு  வ லி க � ய ா ன 
க ட ட க � ப் க பை  உ ரு வ ா க் க ல ா ம் .  ் � து 
முன்தனார்கள் வாழ்்நது மபைற்ற பைடடறிகவ 
வககப்பைடுததித ம்தாகுததுப் பைார்ப்பை்தறகுத 

ம்தாலலியல ஆய்தவ மபைரும் கலவியாக அக�
கின்்றது.                           

தவடிக்கக என்னமவன்்றால, ்தமிழகததில 
பை ண் க ட க்  க ா ல த தி த ல த ய  ் � து  ்த மி ழ் 
முன்தனார்கள் மெம்க�யான பைண்பைாடடுக் 
க ட ட க � ப் த பை ா டு  வ ா ழ் ்ந தி ரு க் கி ்ற ா ர் க ள் . 
்ாம்்தான் அ்ந்தத ம்தான்க� வரலாறறின் 
உண்க�கய அறியா�ல ம்தாடர்சசி அறுபைடடு 
இகடயில எங்தகா பைாக்த�ாறி, பையணிததுக் 
மகாண்டிருக்கித்றாம். 

இன்க்றக்கு ்ாம்  ஒரு புதிய ்ாகரிகச 
சூழகலப் பைழகிக் மகாண்டிருக்கித்றாம். அது 
என்னமவன்்றால, ஒரு மபைாருகை ஒருமுக்ற 
பையன்பைடுததிவிடடுத தூக்கி எறி என்பை்தாகும். 
எழுதுகி்ற தபைனா, குடிக்கி்ற ்தண்ணீர்ப்புடடி, 
பைழுதுபைடட �டிக்கணினி, மெலலிடப்தபைசி 
தபைான்்றவறக்ற ஒருமுக்ற பையன்பைடுததித 
தூக்கி எறிகி்ற வழக்கத்தால மின்ொ்தனக் 
குப்கபைகள் �கலமயனக் குவி்நதுவிடடன. 
சுறறுசசூழல சிக்த்நது புறறுத்ாயாளிகள் 
மபைருகும் அபைாயம் வ்நதுவிடடது. ஆனால, 
் � து   மு ன் த ன ா ர் க ள்  க ண் டு பி டி த து ப் 
பை ய ன் பை டு த தி ய  சு டு � ண் ண ா லு ம் 
உதலாகத்தாலும் மெய்யப்பைடட மபைாருள்கள் 
பைல ்தகலமுக்றககைக் கட்நது பையன்பைாடடில 
இரு்நதிருக்கின்்றன. 

பை ழு து பை ட ட ா ல  ெ ரி ம ெ ய் து  மீ ண் டு ம் 
பை ய ன் பை டு த து த வ ா ம் .  இ து  க ட ்ந ்த 
நூற்றாண்டுவகர ம்தாடர்்ந்தது. எதிரணி கூறிய 
தபைாலி அறிவியல பைண்பைாடடுச சூழல வைர்்ந்த 
பின்்தான் “பையன்பைடுதது, தூக்கி எறி”  என்்ற 
பைழக்கம் பி்ற்நது வைர்்ந்தது. அ்தன் ம்தாடர்சசி 
எதுவகர வ்ந்தது ம்தரியு�ா? மபைறம்றடுதது 
வ ை ர் த ்த  ்த ா ய் ்த ்ந க ்த ய க ர யு ம்  கூ ட ப் 
பையன்பைடுததிவிடடு முதிதயார் இலலததில 
தூக்கி எறிகி்ற மூடத்தனம் உருவாகியிருக்கி்றது.

எனதவ, ்டுவர் அவர்கதை! அகழாய்வு 
்த ரு ம்  ஆ ்த ா ர ங் க ளி ன்  மூ ல ம்  ் � து 
வை�ான வரலாறக்றயும் பைண்பைாடகடயும் 
அறி்நதுமகாண்டு வலிக�யான எதிர்காலதக்த 
உருவாக்க முடியும். ம்டிய வரலாறு ்�க்கு 
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இருக்கி்றது. எனதவ, அ்தகன உறுதியுடன் 
வலியுறுததுகித்றாம். 

்டுவர் அவர்கதை! அகழாய்வு என்பைது 
த்தகவயற்ற மெலவின�லல. த்தகவயான 
ம ெ ய ல பை ா த ட !  எ ன் று  தி க ெ க ள் த ்த ா று ம் 
அ றி வி ய ல  கு ர ல க ள்  ஒ லி க் க த 
ம்தாடங்கிவிடடன. ்லல தீர்ப்பு ்தாருங்கள். 
்ன்றி, வணக்கம்.

நடு்வர்

மெலவனின் ஆய்வுக் கண்தணாடடம் 
அ ரு க � ய ா ன து .  அ ரி ய  ம ெ ய் தி க த ை ா டு 
இ ர ண் டு  அ ணி க ளு ம்  வ ா தி ட டு ள் ை ன . 
1863இல ஆரம்பித்த அகழாய்வுப் பைணி 2018ஆம் 
ஆண்டிலும் ம்தாடரும்தபைாது பைல உண்க�கள் 
உ க ்ற க் க த ம ்த ா ட ங் கி  இ ரு க் கி ன் ்ற ன . 
பைகழயனவறக்ற ஏன் த்தாண்டிமயடுததுப் 
பைாதுகாக்க தவண்டும்? ஆராய தவண்டும்? 
அ ்த ற கு  ் ம்  பு ழ ங் கு ம பை ா ரு ள்  பை ண் பை ா த ட 
ெ ா ன் று க ை ா க  நி ற கி ன் ்ற ன .  த ்த க வ ய ற ்ற 
மெயலபைாதட!  என்று தபைசிய அணியினர் 
கூ றி ய து  த பை ா ல  அ க ழ ா ய் வு  எ ன் பை து 
அறிவியலுக்கு எதிரான சி்ந்தகன அன்று.        

அ றி வி ய லி ல  இ ர ண் டு  வ க க யு ண் டு . 
ஒ ன் று  வ ணி க  அ றி வி ய ல .  � ற ம ்ற ா ன் று 
� க் க ள்  அ றி வி ய ல .  வ ணி க  அ றி வி ய ல , 
மூ ல ்த ன த க ்த ப்  ம பை ரு க் கு வ ்த ற க ா க ப் 
மபைாருள்ககைக் கண்டுபிடிக்கி்றது. அ்தகன 

விறபைகன மெய்கி்றது. அ்தன் விகைவு்தான் 
ம்கிழிக் குப்கபைகள். ஆனால, அகழாய்வில 
கிகடத்த சுடு�ண், கல,  இரும்பு,  மெம்பு 
ஆ கி ய வ ற ்ற ா ல ா ன  பு ழ ங் கு  ம பை ா ரு ள் க ள் , 
கருவிகள் பைல நூற்றாண்டுகைாக வாகழயடி 
வ ா க ழ ய ா க ப்  பை ய ன் பை ா ட டி ல  இ ரு ்ந ்த ன . 
இயறககதயாடு இகண்ந்த      பைண்பைாடடு 
வ ா ழ் க் க க  ் ம் மு க ட ய து  எ ன் பை ்த க ன 
அ றி ்ந து ம க ா ண் த ட ா ம் .  இ து த வ ,  � க் க ள் 
அறிவியல.

�க்கள் அறிவியல என்கி்ற �கத்தான 
சி்ந்தகனகயப் புரி்நது மகாள்வ்தறகும் ்�து 
பை ண் பை ா ட டி ன்  த � ன் க � க க ை  இ ன் க ்ற ய 
்தகலமுக்ற எடுததுக் மகாண்டு சி்றப்பைாக 
வாழ்வ்தறகும் அகழாய்வு துகணநிறகின்்றது.

எனதவ, அகழாய்வு என்பைது அகனவரும் 
ம்தரி்நது மகாள்ை தவண்டிய, புரி்நதுமகாள்ை 
த வ ண் டி ய ,  த ்த க வ ய ா ன  ம ெ ய ல பை ா த ட ! 
அகழாய்கவத ம்தாடர்தவாம், ம்தான்க� 
வ ர ல ா ற க ்ற  மீ ட த பை ா ம்  எ ன் ்ற  எ ன து 
தீர்ப்பிகனக் கூறி,  ்லல வாய்ப்கபைத ்த்ந்த 
இலக்கிய �ன்்றததிறகு ்ன்றி பைாராடடி, 
பைடடி�ன்்றதக்த நிக்றவு மெய்கித்றன். 

வாழிய மெ்ந்தமிழ்! வாழ்க ்ற்றமிழர்!

வாழிய பைார்த �ணிததிரு்ாடு! 

்ன்றி, வணக்கம்.

1.  இகைஞர்களிகடதய பைண்பைாடடிகன  வைர்ப்பைதில மபைரும்பைங்கு வகிப்பைது 
குடும்பை�ா? ெமூக�ா? – என்னும்   ்தகலப்பில மொறதபைார் நிகழ்ததுக. 

2.  ம்தாலலியல துக்ற ொர்்ந்த அலுவலர் ஒருவரிடம் த்ர்காணல 
நிகழ்ததுவ்தறகான வினாப்பைடடியகல உருவாக்குக.

3.  உங்கள் ஊருக்கு அருகில உள்ை ம்தான்க�யான இடதக்தப் 
பைார்கவயிடடுக் குறிப்பு எழுதுக.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...
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வாணன் தவகலக் மகாடுத்தான்.

வாணன் தவகல மகாடுத்தான்.

இ்ந்த இரண்டு ம்தாடர்களுக்கும் உள்ை 
மபைாருள் தவறுபைாடு யாது?

வலமலழுததுகள் க,  ெ ,  ்த ,  பை  ஆகிய 
்ான்கும் ம�ாழிக்கு மு்தலில வரும். இகவ 
நிகலம�ாழியுடன் புணர்ககயில அவறறின் 
ம � ய் ம ய ழு த து க ள்  த ்த ா ன் றி ப்  பு ண ரு ம் . 
இக்த வலலினம் மிகு்தல என்பைர். இவ்வாறு 
எ ்ந ்த  எ ்ந ்த  இ ட ங் க ளி ல  அ வ் வ ல லி ன ம் 
மி கு ம்  எ ன் பை க ்த  வி தி க ளி ன்  மூ ல மு ம் 
எடுததுக்காடடுகள் மூலமும் அறியலாம்.

தெகால்்லரமப்பின் கட்டுப்பகாடுகரளப் 

த ப ண வு ம்  த ப கா ரு ள  ம ய க க த் ர ே த் 

ே வி ர க க வு ம்  த ப ச் சி ன்  இ ய ல் ர ப ப் 

த ப ண வு ம்  இ னி ய  ஓ ர ெ க க கா க வு ம் 

இவவல்லின எழுத்துகளின் புணரச்சி 

இ்லககணம் தேரவப்படுகிைது.

தேகான்ைல், திரிேல், தகடுேல் என விககாைப் 

புணரச்சி மூன்று வரகப்படும்

வல்லினம் மிகுநது வருேல் தேகான்ைல் 

விககாைப் புணரச்சியின்பகாற்படும்.

்வல்லினம மிகும இடஙகள்

்தறகால உகர்கடயில வலலினம் மிகதவண்டிய இடங்கைாகக் கீழ்க்காண்பைனவறக்றக் கூ்றலாம்.

1. அச ெடகட 
இ்ந்தக் காலம்
எத திகெ?  
எ்ந்தப் பைணம்?

அ, இ என்னும் சுடமடழுததுகளுக்குப் பின்னும், 
அ்ந்த, இ்ந்த என்னும் சுடடுப் மபையர்களின் 
பி ன் னு ம் ,  எ  எ ன் னு ம்  வி ன ா ம வ ழு த தி ன் 
பின்னும்,  எ்ந்த என்னும் வினாச மொலலின் 
பின்னும் வலலினம் மிகும்.

2. க்தகவத தி்ற
்தகவலககைத திரடடு
காடசிகயப் பைார்

ஐ  என்னும் இரண்டாம் தவறறுக� உருபு 
மவளிப்பைடும் ம்தாடர்களில வலலினம் மிகும்.

3. முதியவருக்குக் மகாடு 
ம�டடுக்குப் பைாடடு
ஊருக்குச மெல

கு  என்னும் ்ான்காம் தவறறுக� உருபு 
மவளிப்பைடும் ம்தாடர்களில வலலினம் மிகும்.

4. எனக் தகடடார்
வருவ்தாகக் கூறு

என, ஆக  தபைான்்ற மொலலுருபுகளின்பின் 
வலலினம் மிகும்.

த � ற க ண் ட வ ா று  வ ல லி ன ம்  மி கு ம் 
இ ட ங் க க ை  இ ன ங் க ண் டு  பை ய ன் பை டு த ்த த 
ம ்த ா ட ங் கி ன ா த ல ,  ்த வ று க க ை த 
்தவிர்ததுவிடலாம். �ரகபையும் பைடடறிகவயும் 

்தாண்டி, மொறககை ஒலிததுப் பைார்ப்பைதும் 
வ ல லி ன ம்  மி கு ம் ,  மி க ா  இ ட ங் க க ை 
அறிவ்தறகு எளியவழி எனலாம்.

இயல்

மூன்று
்வல்லினம மிகும இடஙகள்

கற்கண்டு
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ப�லும சிை ்வல்லினம மிகும இடஙகலள அறிந்துமகாள்ப்வாம

அ்தறகுச மொன்தனன்
இ்தறகுக் மகாடு
எ்தறகுக் தகடகி்றாய்?

அ்தறகு, இ்தறகு, எ்தறகு என்னும் மொறகளின் பின் 
வலலினம் மிகும்.

இனிக் காண்தபைாம்
்தனிச சி்றப்பு

இனி, ்தனி ஆகிய மொறகளின்பின் வலலினம் மிகும்.

மிகப் மபைரியவர் மிக என்னும் மொலலின்பின் வலலினம் மிகும்.

எடடுத ம்தாகக
பைததுப் பைாடடு

எடடு, பைதது என்னும் எண்ணுப் மபையர்களின்பின் 
வலலினம் மிகும்.

தீப் பிடித்தது
பூப் பை்ந்தல

ஓமரழுதது ஒரு ம�ாழிக்குப் பின் வலலினம் மிகும்.

கூவாக் குயில
ஓடாக் குதிகர

ஈறுமகடட எதிர்�க்றப் மபையமரசெததின்பின் வலலினம் 
மிகும்.

தகடடுக் மகாண்டான்
விறறுச மென்்றான்

வன்ம்தாடர்க் குறறியலுகரங்கள் நிகல ம�ாழியாக 
இரு்நது புணர்ககயில வலலினம் மிகும்.

ஆடச மொன்னார்
ஓடிப் தபைானார்

(அகர, இகர ஈறறு) விகனமயசெங்களுடன் புணர்ககயில 
வலலினம் மிகும்.

புலித த்தால ஆ்றாம் தவறறுக�த ம்தாககயில வலலினம் மிகும்.

கிழக்குப் பைகுதி
வடக்குப் பைக்கம்

திகெப் மபையர்களின்பின் வலிமிகும்.

�லலிககப் பூ
சிததிகரத திங்கள்

இரு மபையமராடடுப் பைண்புத ம்தாககயில வலலினம் மிகும்.

்தா�கரப் பைா்தம் உவக�த ம்தாககயில வலலினம் மிகும்.

ொலப் தபைசினார்
்தவச சிறிது

ொல, ்தவ, ்தட, குழ என்னும் உரிச மொறகளின்பின் 
வலலினம் மிகும்.

நிலாச தொறு
கனாக் கண்தடன்

்தனிக் குறம்றழுதக்த அடுததுவரும் ஆகார எழுததின்பின் 
வலலினம் மிகும்.

வாழ் க் ககப்பைடகு
உலகப் பை்நது

சில உருவகச மொறகளில   வலலினம் மிகும்.
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1. ்வல்லினம மிகைா�ா?

  அ)  மபைடடி __மெய்தி

 ஆ)  விழா __ குழு

 இ)  கிளி __ தபைசசு

 ஈ)  ்தமிழ் __ த்தன்

 உ) க்த __பூெம்

 ஊ)  கூட __மகாடு

 எ)  கததிகய விட __ கூர்க�

 ஐ) கார் __பைருவம்

2. மதாடர் தரும ம்பாருலளக் கூறுக.

 அ) சின்னக்மகாடி, சின்னமகாடி

 ஆ)  த்தாப்புக்கள், த்தாப்புகள்

 இ)  ககடப்பிடி, ககடபிடி

 ஈ)  ்டுக்கல, ்டுகல

 உ)  ககம்�ாறு, கக�ாறு

 ஊ) மபைாய்சமொல, மபைாய்மொல

3.  சிந்தலன  வினா

 ் ா ளி ்த ழ் க ள்  சி ல வ ற றி ல  வ ல லி ன ம் 
மி க த வ ண் டி ய  இ ட த தி ல  மி க ா � ல 
எழுதிவருவக்த நீங்கள் பைார்ததிருப்பீர்கள். 

4.   உரிய இடஙகளில் ்வல்லின

 ம�ய்கலள இட்டும நீக்கியும எழுதுக.

பை ழ ங் க ா ல  � க் க ளி ன்  ் ா க ரி க ம் , 
பை ண் பை ா டு த  ம ்த ா ட ர் பை ா ன  வ ர ல ா று க க ை 
அகழாய்வில கிகடக்கின்்றப் மபைாருள்களும் 
உறுதி பைடுததுகின்்றன.  பைலதவறு இடங்களில 
அகழாய்வுகள் த�றமகாள்ைப்பைடுகின்்றன. 
அ வ் வ க க யி ல  ஆ ய் வு  ் க ட ம பை று கி ன் ்ற 
இடங்களில கீழடியும் ஒன்று. 

கீழடியில வாழ்்ந்த �க்களில பைலர்ச 
மெலவ்ந்தர்கைாக இரு்நதுள்ைனர் என்பைக்த 
அகழாய்வில கிகடத்தப் மபைாருள்கள் ்�க்கு 
உ ண ர் த து கி ன் ்ற ன .  இ ங் கு  கு க ்ற வ ா ன 
எண்ணிக்ககயில ்தான் ்தங்கததினாலானப் 
மபைாருள்கள் கிகடக்கின்்றன. 

த�லும் இரும்கபை பையன்பைடுததி மெய்்தக் 
தகாடரி, குததீடடிகள் மு்தலான கருவிகளும் 
யாகன ்த்ந்தததினால மெய்்தச சீப்பு, த�ாதிரம், 
பைககட, கா்தணிகள், கண்ணாடி மபைாருள்களில 
உருவாக்கிய �ணிகள், வகையல, த்தாடுப் 
தபைான்்றகவயும் கிகடததுள்ைன .  

அ வ் வ ா று  எ ழு து வ து  ம � ா ழி க் கு  வ ை ம் 
தெர்க்கு�ா? வலலினம் மிகதவண்டிய்தன் 
முக்கியததுவதக்த எழுதுக.

அ்தறக்கு - ்தவறு அ்தறகு  = அது+அன்+கு
அது (சுடடுப்மபையர்) + அன் (ொரிகய) + கு (தவறறுக� உருபு)
அ்தன்+கு = அ்தறகு - என்பைத்த ெரி
(எ.கா.)
இ்ந்தப் மபைாருள் தவண்டாம். அ்தறகுப் பைதிலாக இக்த கவததுக்மகாள்.  

ககடபிடித்தல

ககடப்பிடித்தல

ககடபிடித்தல - ககடகயப்பிடித்தல
ககடப்பிடித்தல - பின்பைறறு்தல
(எ.கா.)
தெகர் புதி்தாக வாணிகம் ம்தாடங்கக் ககடபிடித்தார்.
்ாங்கள் என்றும் தூய்க�கயக் ககடப்பிடிப்தபைாம்.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...
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்பைவுள் மதரிக.

1.  மபைாரு்ந்தா்த இகண எது?

 அ)  ஏறுதகாள் – எருதுகடடி   ஆ) திருவாரூர் – கரிக்ககயூர்

 இ) ஆதிசெ்லலூர் – அரிக்கத�டு  ஈ)  பைடடி�ன்்றம் – பைடடி�ண்டபைம் 

2.  முக்றயான  ம்தாடர் அக�ப்பிகனக் குறிப்பிடுக.

 அ) ்தமிழர்களின் வீரவிகையாடடு ம்தான்க�யான  ஏறு்தழுவு்தல.

 ஆ) ்தமிழர்களின் வீரவிகையாடடு  ஏறு்தழுவு்தல ம்தான்க�யான.

 இ) ம்தான்க�யான வீரவிகையாடடு  ்தமிழர்களின் ஏறு்தழுவு்தல.

 ஈ) ்தமிழர்களின் ம்தான்க�யான வீரவிகையாடடு  ஏறு்தழுவு்தல.

3. பின்வருவனவறறுள்  ்தவ்றான மெய்திகயத ்தரும் கூறறு –

 அ) அரிக்கத�டு அகழாய்வில தரா�ானிய ்ாணயங்கள் கிகடத்தன. 

 ஆ) பு்றப்மபைாருள் மவண்பைா�ாகல என்னும் இலக்கண நூலிலும் ஏறுதகாள் குறிததுக் 
கூ்றப்பைடடுள்ைது.

 இ) எடடு, பைதது ஆகிய எண்ணுப் மபையர்களின் பின் வலலினம் மிகாது.

 ஈ) பைடடி�ண்டபைம் பைறறிய குறிப்பு �ணித�ககலயில  காணப்பைடுகி்றது.

4. ஐம்மபைருங்குழு, எண்தபைராயம் – மொறம்றாடர்கள் உணர்ததும் இலக்கணம்

 அ)  திகெசமொறகள்    ஆ) வடமொறகள்

 இ) உரிசமொறகள்    ஈ) ம்தாககசமொறகள்

5. மொறம்றாடர்ககை முக்றப்பைடுததுக.

 அ) ஏறு்தழுவு்தல என்பைக்த   ஆ) ்தமிழ் அகராதி   இ) ்தழுவிப் பிடித்தல என்கி்றது

 i)  ஆ – அ - இ        ii)     ஆ – இ - அ   iii)    இ - ஆ - அ     iv)   இ – அ - ஆ 

குறுவினா

1. நீங்கள் வாழும் பைகுதியில ஏறு்தழுவு்தல எவ்வாம்றலலாம் அகழக்கப்பைடுகி்றது?

2. ம்தாலலியல ஆ்தாரங்கள் காணப்பைடும் இடங்ககை அகழாய்வு மெய்ய தவண்டும். ஏன்?

3. ஏறு்தழுவு்தல நிகழ்விறகு இலக்கியங்கள் காடடும் தவறுமபையர்ககைக் குறிப்பிடுக.

4. பைழ�ணல �ாறறுமின்; புது�ணல பைரப்புமின் - இடஞசுடடிப் மபைாருள்விைக்குக.

5. பைடடி�ண்டபைம், பைடடி�ன்்றம் – இரண்டும் ஒன்்றா? விைக்கம் எழுதுக.

6. ஏறு்தழுவு்தல குறிததுத ம்தாலலியல ொன்றுகள் கிகடத்த இடங்ககைப் பைடடியலிடுக.

�திப்பீடு
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சிறுவினா

1. தவைாண் உறபைததியின் பைண்பைாடடு அகடயாை நீடசிகய விைக்குக.

2. ஏறு்தழுவு்தல, திகணநிகல வாழ்வுடன்  எவ்வி்தம் பிகண்நதிரு்ந்தது?

3. வியத்தகு அறிவியல விரவிக் கிடக்கும் நிகலயில அகழாய்வின் த்தகவ குறித்த உங்கைது 
கருததுககைத ம்தாகுததுகரக்க.

4. உங்கள் ஊரில ்கடமபைறுகின்்ற விழா முன்தனறபைாடுககை இ்நதிரவிழா  நிகழ்வுகளுடன் 
ஒப்பிடுக

மநடுவினா

1. ஏறு்தழுவு்தல ்தமிழரின் அ்றசமெயல என்று தபைாற்றப்பைடுவ்தறகான காரணங்ககை விவரிக்க.

2. பைண்பைாடடுக் கூறுககைப் தபைணிப் பைாதுகாக்க  ்ாம் மெய்ய தவண்டிய மெயலககைத ம்தாகுதது 
எழுதுக. 

ம�ாழிலய ஆள்ப்வாம!

்படிததுச் சுல்வக்க.

ஆைாமைா ஆரிைாமைா ஆைாமைா ஆரிைாமைா

தூஙகாெ கணம்ண உரனத் தூஙக ரவப்மபன் ஆரிைாமைா

ோம்பேத்ரெக் கீறி வேலுக்கு உைம்மபாட்டுத்

மென் பார்த்து தநல்விரளயும் த�ல்வந்ெனார் புத்திைமனா!

தவள்ளித்மெர் பூட்டி மேகம்மபால் ோடுகட்டி

அள்ளிப் படிேளக்கும் அதிர்்ஷடமுள்ள  புத்திைமனா

முத்துச் சிரிப்பேகா முல்ரலப்பூப்  பல்லேகா

தொட்டில் கட்டித் ொலாட்ட தூக்கம் வருமோடா

கதிைறுக்கும்  மநைத்திமல கட்டியுன்ரனத் மொளிலிட்டால்

ேதிேத்து தவயிலிமல ேேக்கமும்ொன் வாைாமொ

வேலிமல மவரல த�ய்மவன் வைப்பினிமல மபாட்டிடுமவன்

வேரலவிட்டு ஏறுமுன்னம்  வாய்விட்டு அழுவாமோ?

                 - நாட்டுப்புறப்பாட்டு,  ெகவலாளர்: மவலம்ோள்

ம்பான்ம�ாழிகலள ம�ாழிம்பயர்க்க. 

A nation’s culture resides in the hearts and in the soul of its people – Mahatma Gandhi

The art of  people is a true mirror to their minds – Jawaharlal Nehru

The biggest problem is the lack of love and charity – Mother Teresa

You have to dream before your dreams can come true – A.P.J. Abdul Kalam

Winners don’t do different things; they do things differently – Shiv Khera
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்வடி்வம �ாற்றுக.

 பின்வரும் கருததுககை உள்வாங்கிக் மகாண்டு, வரிகெப்பைடுததி முக்றயான பைததியாக்குக.

1. உலகின் மிகப்மபைரிய கல�ரப் பைடி�மும் இங்தக்தான்  கண்மடடுக்கப்பைடடுள்ைது. 

2. கடதனாெர்கள் உலாவித திரி்ந்த ்தமிழ்�ண் என்று அரியலூர் மபைரம்பைலூர் �ாவடடங்கள் 
அறியப்பைடுகின்்றன. மபைரம்பைலூர் �ாவடடததில கடலபைகுதி இரு்நதுள்ைது என்பைக்த அங்குக் 
கிகடததுள்ை ஆ்தாரங்கள் உறுதி மெய்கின்்றன.

3. இங்குக் கலலாகிப் தபைான கடதனாெர் முடகடகள், பைாக்றப் பைடி��ாகக் கிகடத்த கடல 
்தக்த, கடதனாெரின் வாலபைகுதி, கடல கிளிஞெலகளின் பைாக்றப் பைடி�ங்கள் தபைான்்றகவ 
கிகடததுள்ைன.

4. ்தமிழ்�க்களின் ம்தான்க�கய மீடமடடுப்பைதுடன் ்ாம் வாழ்கின்்ற நிலப்பைகுதியின் 
வரலாறக்றயும் ம்தரி்நதுமகாள்ை அரியலூரும் மபைரம்பைலூரும் அரிய ஊர்கைாய்த 
திகழ்கின்்றன. 

�ரபு இலணச் மசாற்கலளத மதாடரில் அல�தது எழுதுக.

 1. த�டும் பைள்ைமும்    2. ்கமும் ெக்தயும்    3.  மு்தலும் முடிவும்

  4. தகளிக்ககயும் தவடிக்ககயும்       5. கண்ணும் கருததும்

 (எ.கா.) ஆரிப் மொன்னதில ்ம்பிக்கக இலலா�ல கு�ார் த�லும் கீழும் பைார்த்தான்.

மதாகுப்புலர எழுதுக.

பைள்ளியில ்கடமபைற்ற இலக்கிய�ன்்ற விழா நிகழ்சசிககைத திரடடித ம்தாகுப்புகர 
உருவாக்குக.    

்பததிலயப் ்படிதது வினாக்களுக்கு விலடயளிக்க. 

ம்தன்னி்நதியாவின் அகடயாைச சின்ன�ாகக் காங்தகயம் �ாடுகள் தபைாற்றப்பைடுகின்்றன. 
்தமிழக �ாடடினங்களின் ்தாய் இனம் என்று 'காங்தகயம்' கரு்தப்பைடுகி்றது. பி்றக்கும்தபைாது 
சிவப்பு நி்றததில இருக்கும் காங்தகயம் �ாடுகள், ஆறு �ா்தம் வைர்்ந்த பி்றகு ொம்பைல நி்றததுக்கு 
�ாறிவிடுகின்்றன. பைசுக்கள் ொம்பைல அலலது மவள்கை நி்றததில இருக்கின்்றன. மிடுக்கான 
த்தாற்றததுக்குப் மபையர்மபைற்ற காங்தகயம் இனக் காகைகள் ஏறு்தழுவு்தல நிகழ்விறகும் மபையர் 
மபைறறுள்ைன. அததுடன், ஏர் உழுவ்தறகும் வண்டி இழுப்பை்தறகும் அதிகம் பையன்பைடுத்தப்பைடுகின்்றன. 

கடுக�யாக உகழக்கக்கூடிய காங்தகயம் �ாடுகள் தகரைம், கர்்ாடகம், ஆ்நதிரம் ஆகிய 
�ாநிலத்தவரால விரும்பி வாங்கிச மெலலப்பைடுகின்்றன. இலங்கக, பிதரசில, பிலிப்கபைன்ஸ், 
�தலசியா ஆகிய ்ாடுகளுக்கும் ஏறறு�தி மெய்யப்பைடுகின்்றன. கரூர் அ�ராவதி ஆறறுத துக்றயில 
காங்தகய �ாடுகளின் உருவம் மபைாறித்த கி.மு. மு்தல நூற்றாண்கடச தெர்்ந்த தெரர் கால 
்ாணயங்கள் கண்மடடுக்கப்பைடடுள்ைன. 

1.   பின்்வரும நான்கு வினாக்களுக்கும ம்பாருந்தும ஒரு விலடலயத தருக.

 அ)  மிடுக்குத த்தாற்றததிறகும் ஏறு்தழுவு்தலுக்கும் மபையர் மபைற்றகவ எகவ?

 ஆ)  ்தமிழக �ாடடினங்களின் ்தாய் இனம் என்று கரு்தப்பைடுவது யாது?
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 இ)  பி்ற �ாநிலத்தவர் விரும்பி வாங்கிச மெலகின்்ற காகை இனம் எது?

 ஈ)  த�றகண்ட பைததி எக்தக் குறிப்பிடுகி்றது?

2. ம்பாருந்தாத மசால்லைக் கண்டறிக.

 அ)  கர்்ாடகம்  ஆ) தகரைா    இ) இலங்கக   ஈ) ஆ்நதிரா

3.  பிரிதது எழுதுக: கண்மடடுக்கப்்பட்டுள்ளன.

 அ)  கண்டு + எடுக்கப்பைடடு + உள்ைன  

 ஆ)  கண்டு + எடுக்கப் + பைடடுள்ைன 

 இ)  கண்மடடுக்க + பைடடு + உள்ைன      

 ஈ)  கண் + மடடுக்க + பைடடு + உள்ைன

4.  மதன்னிந்தியாவின் அலடயாளச் சின்ன�ாகக் காஙபகயம �ாடுகள்    

ப்பாற்்றப்்படுகின்்றன – இது எவ்வலகத மதாடர்?

 அ)  வினாதம்தாடர்   ஆ)  கடடகைதம்தாடர் 

 இ)  மெய்திதம்தாடர்  ஈ)  உணர்சசிதம்தாடர்

ம�ாழிபயாடு விலளயாடு

ம்பாருள் எழுதித மதாடரல�க்க.

 ககர, கக்ற; குைவி, குழவி;  வாகை, வாகழ; பைரகவ, பை்றகவ; �கர, �க்ற; 

 எ.கா

 அகல - கடலகல  இன்று கடலகலயின் தவகம் மிக அதிக�ாகவுள்ைது.

 அகழ - வரவகழத்தல  என் ்ண்பைர்ககை வரவகழததுள்தைன்.

அகராதியில் காண்க.

 இயகவ, ெ்ந்தப்தபைகழ, சிடடம், ்தகழ்வு, மபைௌரி

ம்பாருள்தரும ்வலகயில் மசாற்ம்றாடர் உரு்வாக்குக.

மகாடுக்கப்பைடடுள்ை மொறககைக் மகாண்டு மபைாருள்்தரும் வககயில ஒரு மொலலில 
ம்தாடகரத ம்தாடங்குக.  அததுடன் அடுத்தடுததுச மொறககைச தெர்தது, புதிய புதிய 
மொறம்றாடர்ககை உருவாக்குக. இறுதித ம்தாடர் அகனததுச மொறககையும் தெர்த்த்தாக அக�ய 
தவண்டும்.

காலங்களில ம்தருவில கவக்காதீர்கள் காப்புக் கம்பிகள் கவனக் குக்றவுடன் ஆகியவறறின் 
மீது காகல அறு்ந்த �கழக் மின்கம்பிகள்.
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 1.  கவக்காதீர்கள்

 2. . . . .  . . . . . .. . . . . . .  கவக்காதீர்கள்

 3.  . . . .  . . . . . .. . . . . . .    . . . .. . . . . . . . .. . .  . . . .    கவக்காதீர்கள்

 4. . . . .  . . . . . .. . . . . . .  

குறுக்மகழுததுப் புதிர்

இடமிருந்து ்வைம

2.  விழாவக்ற காக்த குறிப்பிடும் விழா (6)

5.  ெரி என்பை்தறகான எதிர்சமொல ்தரும் 
எழுததுகள் இடம் �ாறியுள்ைது (3)

7.  மபைாங்கல விழாகவமயாடடி ்டத்தப்பைடும் 
சிறுவர்களுக்கான தபைாடடிகளில ஒன்று 
(7)

10.  ஊழ் என்பை்தறகுத ்தறகாலப் பையன்பைாடடில 
உள்ை மொல (2)

13.  �ா + அடி  - இ்தன் புணர்்ந்த வடிவம் (3)

19 .  மகாள் என்பை்தன் மு்தலநிகல திரி்ந்த 
ம்தாழிறமபையர் (2)

்வைமிருந்து இடம

9.  தூ ய் க � ய ற ்ற  கு ரு தி க ய  எ டு த து ச 
மெலலும் இரத்தக் குழாய் (2)

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18 19

11.  ஆராய்சசி என்பை்தன் மொறசுருக்கம் (3)

12.  �ணித�ககல காப்பியததின் ஆசிரியர் (5)

18.  ்தனி + ஆள்  -தெர்தது எழுதுக. (4)

ப�லிருந்து கீழ்

1. ்தமிழர்களின் வீர விகையாடடு (7)

2.  இவள் + ஐ – தெர்்ந்தால கிகடப்பைது (3)

3.  � ர த தி ல  க ா ய் க ள் … … . . ஆ க க் 
காய்ததிரு்ந்தன (4)

5.  உரிசமொறகளுள் ஒன்று (2)

6.  …………..சி்ற்ந்தது (2)

8.  த்ரதக்தக் குறிப்பிடும் வானியல மொல 
(2)

12.  அகழாய்வில கிகடத்த மகாள்கலன்களுள் 
ஒருவகக (4)

15.  காய் பைழுத்தால ………(2)

கீழிருந்து ப�ல்

14. ஒருவர் பைறறி ஒருவர் பி்றரிடம் இக்த 
கவக்கக் கூடாது (3)

17.  யா மு்தல வரும் வினாப்மபையர்(2)

18. ்தகவிலர் என்பை்தறகு எதிர்சமொலலாகத 
திருவள்ளுவர் குறிப்பிடுவது (4).
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காட்சிலயக் கண்டு கவினு்ற எழுதுக

மசயல்திட்டம 

்தமிழ்்ாடடில அகழாய்வு த�றமகாள்ைப்பைடட இடங்கள் குறித்த மெய்திககை, ்ாளி்தழ்களிதலா 
புத்தகங்களிதலா திரடடிச மெய்திப் பைடதம்தாகுப்பிகன உருவாக்குக. 

நிற்க அதற்குத தக...

நான் ்பாராட்டு ம்பற்்ற சூழல்கள்

அ)  கூடு்தலாக மீ்தம் மகாடுத்த ககடக்காரரிடம் அ்ந்தப் பைணதக்த மீண்டும் அளித்த தபைாது.

ஆ)  கடடுகர ஏடுககைக் கீதழ ்தவ்றவிடட என் ஆசிரியருக்கு அக்த எடுததுத ்த்ந்ததபைாது.

இ) ………………………………………………………………………………………………

ஈ) …………………………………………………………………………………………………

அறில்வ விரிவு மசய்

1. ்தமிழர் ்ாகரிகமும் பைண்பைாடும் - அ. ்தடசிணாமூர்ததி

2. ்தமிழக வரலாறும் ்தமிழர் பைண்பைாடும் - �ா. இராெ�ாணிக்கனார்

3 ்தமிழ்ச மெவ்வியல இலக்கியததில பை்றகவகள் – க. ரதனம்

4.  ம்தாலலியல த்ாக்கில ெங்க காலம் - கா. ரா�ன்

5.  ்தமிழர் ொலபு - சு. விதயான்ந்தன்
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ம்பால்றயுலடல�

1) அகழ்வாரைத் ொஙகும் நிலம்மபாலத் ெம்ரே

 இகழ்வார்ப் தபாறுத்ெல் ெரல.

 ்தன்கனத த்தாண்டுபைவகரத ்தாங்கும் நிலம் தபைாலத ்தன்கன இகழ்பைவகரப் மபைாறுப்பைது 
்தகலசி்ற்ந்தது.

 அணி - உவக�யணி

2) திறனல்ல ெற்பிறர் த�ய்யினும் மநாதநாந்து

 அறனல்ல த�ய்ோரே நன்று.

  பி்றர் ்தனக்குத ்தரக்கூடா்த துன்பைதக்தக் ்த்ந்தாலும்
 �னம் ம்ா்நது அ்றம் அலலா்த மெயலககைச மெய்யாக�  சி்றப்புக்குரியது.

இயல்

மூன்று
திருக்கு்றள்

்வாழ்வியல்
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3) மிகுதிோன் மிக்கரவ த�ய்ொரைத் ொம்ெம்

 ெகுதிோன் தவன்று விடல்.*

 மெருக்கினால துன்பைம் ்த்ந்தவகர ்ம்முகடய மபைாறுக�யால மவலல தவண்டும்.

தீவிலன அச்சம

4) தீேரவ தீே பேத்ெலால் தீேரவ

 தீயினும் அஞ்�ப் படும்.

 தீயகவ தீயவறக்றதய ்தரு்தலால 
       தீகயவிடக் மகாடிய்தாகக் கருதி அவறக்றச மெய்ய அஞெதவண்டும்.

5) ேறந்தும் பிறன்மகடு சூேற்க சூழின்

 அறஞ்சூழும் சூழ்ந்ெவன் மகடு.

 �்ற்நதும்கூடப் பி்றருக்குக் மகடு்தல மெய்ய நிகனக்கக் கூடாது. 
 நிகனத்தால, நிகனத்தவருக்குக் மகடு்தல மெய்ய அ்றம் நிகனக்கும்.

பகள்வி

6) த�ல்வத்துள் த�ல்வம் த�விச்த�ல்வம் அச்த�ல்வம்

 த�ல்வத்துள் எல்லாந் ெரல. 

 மெலவததில சி்ற்ந்தது மெவியால தகடடறியும் தகள்விசமெலவம். 
 அது பி்ற வழிகளில வரும் மெலவங்ககைவிடத ்தகலசி்ற்ந்தது.
 அணி – மொறமபைாருள் பின்வருநிகலயணி

7) எரனத்ொனும் நல்லரவ மகட்க அரனத்ொனும் 

 ஆன்ற தபருரே ெரும். *

 எவ்வைவு சிறி்தானாலும் ்லலவறக்றக் தகடடால, 
 தகடட அைவுக்குப் மபைருக� உண்டாகும்.

8) நு்ணஙகிே மகள்விேர் அல்லார் வ்ணஙகிே

 வாயினர் ஆெல் அரிது.

 நுடபை�ான தகள்வியறிவு இலலா்தவர்
 அடக்க�ான மொறககைப் தபைசுவது அரிது.

9) த�வியிற் சுரவயு்ணைா வாயு்ணர்வின் ோக்கள்

 அவியினும் வாழினும் என்.

 தகடபை்தன் சுகவகய உணரா�ல ்ாவின் சுகவ �டடும் உணர்பைவர்
 இ்ற்ந்தால்தான் என்ன! இரு்ந்தால்தான் என்ன!
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மதரிந்துமதளிதல்

10) கு்ணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள்

 மிரகநாடி மிக்க தகாளல்.

 ஒருவரின் குணதக்தயும் குற்றதக்தயும் ஆராய்்நது,
 அவறறுள் மிகுதியானக்தக் மகாண்டு அவகரப்பைறறி முடிவு மெய்க.
 அணி – மொறமபைாருள் பின்வருநிகலயணி

11) தபருரேக்கும் ஏரனச் சிறுரேக்கும் ெத்ெம்

 கருேமே கட்டரளக் கல்.

 ஒருவரின்  மபைருக�க்கும்  சிறுக�க்கும்
 அவரது மெயலபைாடுகதை  ஆராய்்நது அறியும் உகரகல ஆகும்.
 அணி – ஏகத்தெ உருவக அணி

12) மெைான் தெளிவும் தெளிந்ொன்கண ஐயுறவும்

 தீைா இடும்ரப ெரும். 

 ஆராயா�ல ஒருவகரத த்தர்வு மெய்வதும் அவ்வாறு த்தர்வு மெய்்தபின் 
 அவகரப்பைறறி ஐயப்பைடு்தலும் தீரா்த துன்பைம் ்தரும்.

ஒற்்றாடல்

13) ஒற்தறாற்றித் ெந்ெ தபாருரளயும் ேற்றுமோர்

 ஒற்றினால் ஒற்றிக் தகாளல்.

 ஒற்றர் ஒருவர் மொன்ன மெய்திகய �றத்றார் ஒற்றரால அறி்நது முடிவு மெய்க!

விலனததூய்ல�

14) ஓஒெல் மவணடும் ஒளிோழ்கும் த�ய்விரன

 ஆஅதும் என்னு ேவர்.*

  வாழ்வில உயர நிகனப்பைவர் புககழக் மகடுக்கும் மெயலககைப் பு்றம் ்தள்ைதவண்டும். 

15) ஈன்றாள் பசிகாணபான் ஆயினுஞ் த�ய்ேற்க

 �ான்மறார் பழிக்கும் விரன.

 ்தாயின் பைசிகயக் கண்டதபைாதும் ொன்த்றார் பைழிக்கும் மெயலககைச மெய்யாத்த.

16) �லத்ொல் தபாருள்த�ய்மெ ோர்த்ெல் பசுேண

 கலத்துநீர் தபய்திரீஇ ேற்று.

 தீய மெயலால மபைாருள் தெர்ததுப் பைாதுகாத்தல  சுடா்த �ண்கலததில நீரூறறி கவப்பைக்தப் 
தபைான்்றது.

 அணி - உவக�யணி
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்பலழல�

17) விரேெரகோன் மவணடி இருப்பர் தகழுெரகோற்

 மகளாது நட்டார் த�யின்.

 ்டபின் உரிக�யில  ்தம்க�க் தகடகா�தலதய  ஒரு மெயகலச மெய்்தாலும்                 
 ்டபு பைாராடடுதவார் விருப்பைதத்தாடு அசமெயலுக்கு உடன்பைடுவர்.

தீ நட்பு

18) கனவினும் இன்னாது ேன்மனா விரனமவறு

 த�ால்மவறு பட்டார் தொடர்பு.

 மெயல தவறு, மொல தவறு என்று உள்ைவர் ்டபு கனவிலும் இனிக� ்தராது.

ப்பலதல�

19) நா்ணாரே நாடாரே நாரின்ரே ோதொன்றும்

 மப்ணாரே மபரெ தொழில்.

 ்தகா்த மெயலுக்கு மவடகப்பைடாக�, ்தக்கவறக்ற ்ாடாக�, பி்றரிடம் அன்பு இலலாக�, 
ஏம்தான்க்றயும் பைாதுகாக்காக�  மு்தலியகவ தபைக்தயின் மெயலகள்.

20)  ஓதி உ்ணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் ொனடஙகாப்

 மபரெயின் மபரெோர் இல்.

  பைடிததும் பைடித்தக்த உணர்்நதும் உணர்்ந்தக்த �ற்றவருக்குக் கூறியும் ்தான் அ்தன்பைடி 
மெயலபைடா்த தபைக்தகயப் தபைாலப் தபைக்த யாருமிலகல!

நூல் ம்வளி

உ்லகப் பணபகாட்டிற்குத் ேமிழினத்தின் பஙகளிப்பகாக அரமநே நூல், திருககுைள.  

இனம், ெகாதி, �காடு குறித்ே எவவிே அரடயகாளத்ரேயும் முன்னிர்லப்படுத்ேகாே உ்லகப் 

தபகாதுமரை இநநூல். இது முப்பகால், தபகாதுமரை, தபகாய்யகாதமகாழி, வகாயுரைவகாழ்த்து, 

தேய்வநூல், ேமிழ்மரை, முதுதமகாழி, தபகாருளுரை தபகான்ை ப்ல தபயரகளகால் 

அரைககப்படுகிைது.  ேருமர, மணககுடவர, ேகாமத்ேர, �ச்ெர, பரிதி, பரிதம்லைகர, 

திருமர்லயர, மல்்லர, பரிப்தபருமகாள, ககாளிஙகர ஆகிய பதின்மைகால் திருககுைளுககு முற்ககா்லத்தில் 

உரை எழுேப்பட்டுளளது. இவவுரைகளுள பரிதம்லைகர உரைதய சிைநேது என்பர. இநநூல் 

பதிதனணகீழ்ககணககு நூல்களுள ஒன்று. இநநூர்லப் தபகாற்றும் பகாடல்களின் தேகாகுப்தப 

திருவளளுவ மகார்ல. 

உ்லகின் ப்ல தமகாழிகளிலும் பன்முரை தமகாழிதபயரககப்பட்டதுடன், இநதிய தமகாழிகளிலும் ேன் ஆற்ைல் 

மிகக அைக கருத்துகளகால் இடம் தபற்ைது திருககுைள. ேமிழில் எழுேப்பட்ட உ்லகப் பனுவல் இநநூல்.

பிை அைநூல்கரளப் தபகால் அல்்லகாமல் தபகாது அைம் தபணும் திருககுைரள இயற்றியவர திருவளளுவர. 

இவருககு �காயனகார, தேவர, முேற்பகாவ்லர, தேய்வப் பு்லவர, �கான்முகனகார, மகாேகானுபஙகி, 

தெந�காப்தபகாேகார, தபரு�காவ்லர தபகான்ை சிைப்புப் தபயரகள உணடு.
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1. ்படததிற்பகற்்ற கு்றலளத பதர்வு மசய்க.

அ) ்ாணாக� ்ாடாக� ்ாரின்க� யாம்தான்றும்
      தபைணாக� தபைக்த ம்தாழில.

ஆ)  விகழ்தககயான் தவண்டி இருப்பைர் மகழு்தககயாற
       தகைாது ்டடார் மெயின்.

இ)  மெலவததுள் மெலவம் மெவிசமெலவம் அசமெலவம்
       மெலவததுள் எலலா்ந ்தகல.

2. ்பாடலின் ம்பாருளுக்குப் ம்பாருதத�ான திருக்கு்றலளக் கண்டறிக.

்பாடல்

 ஆண்டில இகையவமனன்று அ்நத்தா அக்நக்தயினால
 ஈண்டிங்கு இகழ்்நம்தன்கன ஏைனம்மெய் – �ாண்பைற்ற
 காரிருள்தபைால உள்ைத்தான் கா்நதி�தி ்ா்தகனப் 
 பைாரதி சின்னப் பையல.

கு்றள்

அ)  மெவியிற சுகவயுணரா வாயுணர்வின் �ாக்கள்
 அவியினும் வாழினும் என்.

ஆ)  மிகுதியான் மிக்ககவ மெய்்தாகரத ்தாம்்தம்
 ்தகுதியான் மவன்று விடல.

இ)  குணம்்ாடிக் குற்றமும் ்ாடி அவறறுள்
 மிகக்ாடி மிக்க மகாைல.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...
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3. மபைாருளுக்தகற்ற அடிகயக் கண்டுபிடிததுப் மபைாருததுக.

4. தீரா இடும்கபை ்தருவது எது?

 அ.    ஆராயாக�,  ஐயப்பைடு்தல

 ஆ.    குணம், குற்றம்

 இ.    மபைருக�, சிறுக�

 ஈ.     ்ாடாக�, தபைணாக�

5. மொலலுக்கான மபைாருகைத ம்தாடரில அக�தது எழுதுக. 

 அ. நுணங்கிய தகள்வியர் - நுடபை�ான தகள்வியறிவு உகடயவர்

 ----------------------------------------------------------

 ஆ. தபைணாக� - பைாதுகாக்காக�

 ----------------------------------------------------------

 இ. மெவிச மெலவம் – தகடபை்தால மபைறும் அறிவு

 ----------------------------------------------------------

 ஈ. அ்றனலல மெய்யாக� – அ்றம் அலலா்த மெயலககைச மெய்யாதிருத்தல

       --------------------------------------------------------

குறுவினா

1.  நிலம் தபைால யாரிடம் மபைாறுக� காக்கதவண்டும்?

2.  தீயகவ தீய பையத்தலால தீயகவ
 தீயினும் அஞெப் பைடும்.

 இக்கு்றடபைாவின் கருதக்த  விைக்குக.

3.  ஒறம்றாறறித ்த்ந்த மபைாருகையும் �றறுத�ார்
 ஒறறினால ஒறறிக் மகாைல.

 இக்கு்றடபைாவில அக�்நதுள்ை ்யங்ககை எழுதுக.

4. கனவிலும் இனிக்கா்தது எவர் ்டபு?

பைசு�ண் கலததுநீர் மபைய்திரீஇ யறறு ஒருவனின் மெயலபைாடுகதை உரசி அறியும் 
உகரகல

்தத்தம் கரு�த� கடடகைக்கல அவ்வைவிறகுப் மபைருக� உண்டாக்கும்

அகனத்தானும் ஆன்்ற மபைருக� ்தரும் சுடா்த �ண்கலததில நீரூறறி கவப்பைக்தப் தபைால
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கலதக்குப் ம்பாருதத�ான கு்றலளத பதர்வு மசய்து காரணதலத எழுதுக.

ம�ௌனவிர்தம் என்னும் ்தகலப்பில ்ான்கு ்ண்பைர்கள் ஒரு மொறமபைாழிகவக் தகடடனர். 
்தாங்களும் ஒரு வாரததுக்கு ம�ௌனவிர்தம் இருப்பை்தாகத தீர்�ானம் மெய்்தனர். ம�ௌனவிர்தம் 
ஆரம்பை�ாகி விடடது! மகாஞெ த்ரம் தபைானதும் ஒருவன் மொன்னான், “எங்கள் வீடடு அடுப்கபை 
அகணததுவிடதடனா ம்தரியவிலகலதய!“

 பைக்கததிலிரு்ந்தவன் “அடப்பைாவி! தபைசிடடிதய!“ என்்றான்.

 உடதன மூன்்றாவது ஆள், “நீ �டடும் என்ன? நீயும்்தான் தபைசிவிடடாய்!“ என்்றான்.

 ்ான்காவது ஆள், “்லலதவகை!  ்ான் �டடும் தபைெவிலகல!“ என்்றான்.

 இப்பைடியாக அவர்களின் ம�ௌனவிர்தம் முடி்நதுதபைானது.

1. ேறந்தும் பிறன்மகடு சூேற்க சூழின்

 அறஞ்சூழும் சூழ்ந்ெவன் மகடு.

2. திறனல்ல ெற்பிறர் த�ய்யினும் மநாதநாந்து 

 அறனல்ல த�ய்ோரே நன்று.

3. ஓதி உ்ணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் ொனடஙகாப்

 மபரெயின் மபரெோர் இல்.

திருக்கு்றள் ்பற்றிய சிை ஆராய்ச்சிச் மசய்திகள்

திருக்கு்றள் மு்தன்மு்தலில அசசிடப்பைடட ஆண்டு-1812

திருக்கு்றள் அகரததில ம்தாடங்கி னகரததில முடிகி்றது.

திருக்கு்றளில இடம்மபைறும் இரு�லர்கள்-அனிசெம், குவகை

திருக்கு்றளில இடம்மபைறும் ஒதர பைழம்- ம்ருஞசிப்பைழம்

திருக்கு்றளில இடம்மபைறும் ஒதர விக்த- குன்றி�ணி

திருக்கு்றளில இருமுக்ற வரும் ஒதர அதிகாரம்- குறிப்பைறி்தல

திருக்கு்றளில இடம்மபைற்ற இரண்டு �ரங்கள்- பைகன, மூங்கில

திருக்கு்றள் மூலதக்த மு்தன் மு்தலில அசசிடடவர்- ்தஞகெ ஞானப்பிரகாெர்

திருக்கு்றளுக்கு மு்தன் மு்தலில உகர எழுதியவர்-�ணக்குடவர்

திருக்கு்றகை ஆங்கிலததில ம�ாழிமபையர்த்தவர்- ஜி.யு.தபைாப்

திருக்கு்றளில தகாடி என்்ற மொல ஏழு இடங்களில இடம்மபைறறுள்ைது.

ஏழு என்்ற மொல எடடுக் கு்றடபைாக்களில எடுத்தாைப்பைடடுள்ைது.

திருக்கு்றள் இதுவகர நூறறுக்கும் த�றபைடட ம�ாழிகளில மவளிவ்நதுள்ைது.
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கலைச்மசால் அறிப்வாம

அகழாய்வு - Excavation

கலமவடடியல - Epigraphy

்டுகல - Hero Stone

பைண்பைாடடுக் குறியீடு - Cultural Symbol

புகடப்புச சிறபைம் - Embossed sculpture

மபைாறிப்பு - Inscription

தமிழகததில் அகழாய்வு நலடம்பற்்ற முக்கிய இடஙகள்
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கற்்றல் பநாக்கஙகள்

 மி ன ன ணு  இ ய ந தி ர ங் க ளி ன  ் த ் வ ் ய யு ம்  இ ் ண ய த தி ன 
இனறிய்மயா்ம்யயும் அறிநது ்பயன்படுததுதல் 

 இலக்கியங்கள் காடடும் தமிழர்களின அறிவியல் சிநத்னகள், �மூகத 
்த்வகளுக்கு ஏற்்ப  ்மம்்படடு வருவ்த உணர்தல்

 ததால்காப்பியம் குறிப்பிடும் உயிர்களின வ்கப்்பாடடி்ன அறிவியல் 
த�ய்திக்ைாடு   ஒப்பிடல்

  அறிவியல் த�ய்திக்ையும் கவி்தயாக்க முடியும் என்ப்த அறிநது ்ப்டப்பூக்கம் 
த்பறுதல்

 ்நர்காணலின ்நாக்கமறிநது ஏற்றவாறு வினாக்க்ை வடிவ்மததல்

இயல்

நான்கு
எட்டுததிக்கும மசன்றிடுவீர்
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இய்நதிரங்கள் இலலா்த �னி்த வாழ்க்கககயக் கறபைகன மெய்ய 
முடியா்த அைவிறகு இன்று ம்தாழிலநுடபைம்  ்ம்க�ச சூழ்்நதுள்ைது. 
இகணயவழிப் பையன்பைாடு  வாழ்கவ எளி்தாக்கி, த்ரதக்தயும் 
உகழப்கபையும் வீணாக்கா�ல ்தடுக்கி்றது.  என்்றாலும்,  பைல 
்ன்க�களும் சில தீக�களு�ாக �ாற்றங்களும் முன்தனற்றங்களும் 
்ம்க� முன்தனாக்கிப் பையணிக்கச மெய்கின்்றன. எதிர்கால 

்லன் ஒன்க்றதய கருததிலமகாண்டு  இய்நதிரங்ககையும் இகணயதக்தயும் முக்றயாகப் 
பையன்பைடுததி வாழ்வில ஏற்றம் மபைறுதவாம்.

த பை ரு ்ந து க ளி ல  பை ய ண ச சீ ட டு 
வ ழ ங் கு வ ்த ற கு ம்  உ ண வு  வி டு தி க ளி ல 
உணவுக் கடடணச சீடடு வழங்குவ்தறகும் 
உரிய கருவிககைப் பைார்ததிருப்தபைாம். அகவ 
எளிய வடிவிலான மின்னணு இய்நதிரங்கள்; 
இகணய இகணப்பு இலலா்தகவ. அ்ந்த்ந்த 
நிறுவனததின் த்தகவக்மகன்று �டடுத� 
வடிவக�க்கப்பைடடகவ. இவறக்றப் தபைான்்ற 
பைல இய்நதிரங்ககை அன்்றாடம் பையன்பைடுததும் 
காலததில ்ாம் வாழ்கித்றாம்.

மு ்த ன் மு ்த ல ா க  மி ன் ன ஞ ெ ல 
மூ ல ம்  ம ்த ா ட ர் பு ம க ா ண் ட த பை ா து  உ ல க ம் 
சுருங்கிவிடடது என்று �கிழ்்நத்தாம். கடி்தப் 
தபைாக்குவரதது குக்ற்ந்தது. குறுஞமெய்தியின் 
வ ரு க க க் கு ப் பி ன்  ்த ்ந தி  வி க ட ம பை ற று க் 
மகாண்டது.  ெமூக வகலத்தைங்கள் மூலம் 
க ா ம ண ா லி  இ க ண ப் பி ல  த பை சு க க யி ல , 
உலகம் உள்ைங்ககக்குள் அடங்கிவிடுகி்றது. 
ஆண்டிபைடடியில ்கடமபைறும் திரு�ணதக்த 
அ ம � ரி க் க ா வி ல  அ த ்த  த ் ர த தி ல 

பைடி 1 
மெயலிகய நிறுவு்தல

பைடி 2 
 முன்பைதிவு மெய்்தல

பைடி 3 
பையணசசீடகடப் 

மபைறு்தல

பைடி 4 
பையணப் பைதிவு (PNR) 
நிகலகய அறி்தல 

இயல்

நான்கு
இயந்திரஙகளும இலணய்வழிப் ்பயன்்பாடும

உலரநலட உைகம
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இ க ண ய வ ழி க்  க ா ம ண ா லி மூ ல ம்  க ா ண 
முடிகி்றது. இகணயம் என்னும் உன்ன்த 
உ ல கி ல ,  அ க ன த து த  து க ்ற க ளு ம் 
பு கு ்ந து ம க ா ண் ட ன .  வ ங் கி க ள்  ்த ரு ம் 
அடகடகளில உருள்கி்றது வாழ்க்கக. 

அறிவியல முன்தனற்றத்தால, �னி்தனின் 
பையணத்ரம் குக்ற்நதுள்ைது. அறிவியல  
க ண் டு பி டி ப் பு க ள்  ் � து  த ் ர த க ்த ப் 
பை ல வ ழி க ளி லு ம்  மி ச ெ ப் பை டு த து கி ன் ்ற ன . 
ெக�யல எரிவாயு பைதிவு மெய்வது, கணினிப் 
பையன்பைாடு மிகு்நதுள்ை்தால மின் கடடணம் 
ம ெ லு த து வ து ,  பை ய ண த தி ற கு  மு ன் பை தி வு 
மெய்வது தபைான்்ற மெயலகளுக்கு த்ரில 
மென்று வரிகெயில நிறபைது குக்ற்நதுள்ைது. 
அங்காடிகளுக்குச மென்று மபைாருள்ககை 
வ ா ங் கு வ து ம் கூ ட  இ க ண ய வ ழி யி ல 
ம்தாடங்கிவிடடது. ம்தருவுக்குத ம்தரு 24 x 7 
்தானியக்கப் பைண  இய்நதிரமும் ககடக்குக் 
ககட,  வங்கி அடகடகள் பையன்பைடுததும் 
இய்நதிரமும் புழக்கததிறகு வ்நதுவிடடன. 
இ்ந்த இய்நதிரங்களின் பின்னால இருப்பைது 
கணினி யுகததின் கண்ணுக்குத ம்தரியா்த 
இகணய வகல! இகணப்பு அகல!

ஒளிப்்படி  இயந்திரம ( Photo copier)

க ல வி ,  வ ணி க ம் ,  அ ர சு  � ற று ம் 
்தனியார் அலுவலகங்கள் என அகனததுத 

துக்றகளிலும் ்கல எடுக்கப் பையன்பைடுகின்்ற 
முக்கிய�ான இய்நதிரம் இது. அகனவரும் 
ம�ராக்ஸ் (Xerox) என்று மபைாதுவாகக் கூறுவது 
புழக்கததில உள்ை மொல.

நியூயார்க்ககச தெர்்ந்த காப்புரிக�ச 
ெடட வலலு்ரும் பைகுதித்ர ஆய்வாைரு�ான 
மெஸ்டர் கார்லென் (chester Carlson) ,   ்தம் 
ம ்த ா ழி லு க் க ா க  நி க ்ற ய  க ா கி ்த ங் க க ை ப் 
பை டி  எ டு க் க  த வ ண் டி யி ரு ்ந ்த து .  அ ்ந ்த ப் 
பை ணி ச சு க � த ய  அ வ க ர  இ ப் பு தி ய 
க ண் டு பி டி ப் க பை  த ் ா க் கி த  ்த ள் ளி ய து . 
மின்னணுப் புககப்பைடச தொ்தகனகளுக்குத 
்த � து  ெ க � ய ல க ்ற க ய த ய  அ வ ர் 
பையன்பைடுததிக்மகாண்டார். க்ந்தகம் ்தடவிய 
துத்த்ாகத ்தடகடக்மகாண்டு,  1938இல 
உலகின் மு்தல ஒளிப்பைடிகய எடுத்தார். 
கிதரக்க ம�ாழியில சீதராகிராஃபி (Xerography) 
என்்றால உலர் எழுததுமுக்ற (dry writing) 
என்று மபைாருள். அவரால 1959இல இ்ந்த 
இய்நதிரம் உலகிறகு அறிமுகப்பைடுத்தப்பைடடது. 
இன்று, பைல மபைரிய நிறுவனங்கள் ஒளிப்பைடி 
எடுக்கும் கருவிகய உருவாக்கி விறபைகன 
ம ெ ய் ்த ா லு ம்   ம � ர ா க் ஸ்  எ ன் ்ற  ம பை ய த ர 
நிகலதது விடடது.

மதாலைநகல் இயந்திரம (Fax)

 ம்தாகல்கல இய்நதிரம் தகாப்புககையும் 
ஒ ளி ப் பை ட ங் க க ை யு ம்  உ ட ன டி ய ா க 
ஓ ரி ட த தி லி ரு ்ந து  � ற த ்ற ா ர்  இ ட த தி ற கு 
அனுப்பைப் பையன்பைடுகி்றது.

1 8 4 6 இ ல  ஸ் க ா ட ல ா ்ந து க் 
கண்டுபிடிப்பைாைர் அமலக்ொண்டர் மபையின் 
(A l ex ande r  B a i n )  எ ன்பைார் குறியீடுககை 
மி ன் ன ா ற ்ற ல  உ ்த வி யு ட ன்  அ ச சி டு வ தி ல 
மவறறிகண்டு அ்தறகுரிய காப்புரிக�கயப் 
ம பை ற ்ற ா ர் .  இ த ்த ா லி  ் ா ட டு  இ ய ற பி ய ல 
அறிஞர் ஜிதயாவான்னி காசிலலி (Giovanni 
Caselli) பைான்மடலிகிராஃப் (Pantelegraph) என்்ற 
ம்தாகல்கல கருவிகய உருவாக்கினார். 
அ வ ரு க ட ய  க ண் டு பி டி ப் க பை க் ம க ா ண் டு , 
1 8 6 5 இ ல  பை ா ரி ஸ்  ் க ரி லி ரு ்ந து  லி ய ா ன் 
் க ர த து க் கு த  ம ்த ா க ல ் க ல  த ெ க வ 
ம்தாடங்கப்பைடடது.
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ம்தாகலதபைசிகயக் கண்டுபிடிப்பை்தறகுப் 
பைதிதனாராண்டுகளுக்கு முன்தபை இ்நநிகழ்வு 
் ட ்ந ்த து .  பி ன் ன ர்  அ றி வி ய ல  அ றி ஞ ர் 
பை ல ரி ன்  மு ய ற சி ய ா ல  இ ்ந ்த  இ ய ்ந தி ர ம் 
த�ம்பைடுத்தப்பைடடது. 

1 9 8 5 இ ல  அ ம � ரி க் க ா வி ன்  ஹ ா ங் க் 
� ா க் ன ஸ் கி  ( H a n k  M a g n u s k i )  எ ன் பை வ ர் 
க ணி னி  மூ ல ம்  ம ்த ா க ல ் க ல  எ டு க் கு ம் 
ம்தாழிலநுடபைதக்தக் கண்டுபிடித்தார். அ்ந்த 
இய்நதிரததிறகு கா�ா ஃதபைக்ஸ் (Gamma 
F a x )  எ ன் று  ம பை ய ரி ட டு  வி ற பை க ன க் கு க் 
மகாண்டுவ்ந்தார். 

தானியக்கப்  ்பண  இயந்திரம (Automated 

Teller Machine)

உகழததுச தெர்த்த பைணதக்தப் மபைடடியில 
பூடடி கவக்கும் பைழக்கம் இன்று இலகல. 
அரசின் உ்தவிதம்தாகக,  ஊக்கதம்தாகக, 
பை ணி ய ா ை ரி ன்  ஊ தி ய ம்  த பை ா ன் ்ற வ ற க ்ற 

வங்கிக் கணக்குகளில த்ரடியாகச மெலுததும் 
மின்னணுப் பைரி�ாற்றமுக்ற ்கடமுக்றக்கு 
வ்நதுவிடடது. அ்தகன எடுக்க வங்கிக்குச 
மெலலதவண்டியதிலகல. ்தானியக்கப் பைண  
இய்நதிரம் மூலத� பைணம் எடுக்கலாம்; 
மெலுத்தலாம்.

 இங்கிலா்நக்தச தெர்்ந்த மபைாறியாைரான 
�ான் மஷப்பைர்டு பைாரன் (John Shepherd Barron) 
என்பைவர் ்தகலக�யிலான குழுமவான்று, 
பைார்க்தலஸ் வங்கிக்காக இலண்டனில 1967 
�ூன் 27இல ்தானியக்கப் பைண  இய்நதிரதக்த  
நிறுவியது. 

வ ங் கி  அ ட க ட ம ய ல ல ா ம்  அ ப் த பை ா து 
கி க ட ய ா து .  வ ங் கி யி ல  வ ழ ங் க ப் பை ட ட 
க ா த ெ ா க ல க ய க்  ம க ா ண் டு ்த ா ன்  பை ண ம் 
எ டு க் க ப் பை ட ட து .  அ ்ந ்த க்  க ா த ெ ா க ல யி ல 
உள்ை குறியீடுககை இய்நதிரம் பைடிததுப் 
பு ரி ்ந து ம க ா ண் டு  பை ண த க ்த த  ்த ள் ளு ம் . 
பின்னர் அது வாடிக்ககயாைரின் ஆறிலக்கக் 
கடவுசமொல ்தரு�ாறு த�ம்பைடுத்தப்பைடடது. 
இ்ந்தக் காதொகலககை ஒருமுக்ற �டடுத� 
பையன்பைடுத்த முடியும். பைணம் எடுக்கும்தபைாது 

மதரிந்து மதளிப்வாம

�கான் இஙகி்லகாநதித்லகா உ்லகின் எநே 

மூர்லயித்லகா இருநேகாலும் என் வஙகிப் 

பணத்ரே எடுத்துப் பயன்படுத்துவேற்தககாரு 

வழிரயச் சிநதித்தேன். ெகாகத்லட்டுகரள 

த வ ளி த் ே ள ளு ம்  இ ய ந தி ை த் தி லி ரு ந து 

தயகாெரன கிரடத்ேது. அஙகு ெகாகத்லட்; 

இஙதக பணம். 

- ஜகான் தஷப்பரடு பகாைன்
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ஆட்ரியன் ஆஷஃபீல்டு (Adrian Ashfield) 

என்பவர 1962இல் கடவுச்தெகால்லுடன் 

கூடிய அட்ரடககு இஙகி்லகாநதில் ககாப்புரிரம 

தபற்றிருநேகார.  ஆைம்பத்தில் தபட்தைகால் 

ேருவேற்குப் பயன்படுத்ேதவ ககாப்புரிரம 

ேைப்பட்டது. அதுதவ பின்னர அரனத்துப் 

ப ய ன் ப கா ட் டு க கு ம கா ன  க கா ப் பு ரி ர ம ய கா க 

மகாற்ைப்பட்டது.

க ா த ெ ா க ல ,  இ ய ்ந தி ர த து க் கு  உ ள் த ை 
தபைாய்விடும்.

பி ன் ன ர்  வ ங் கி க ளி ன்  அ ட க ட க ளி ல 
்தனிப்பைடட அகடயாை எண்கண உருவாக்கித 
்தானியக்கப் பைண  இய்நதிரததில பையன்பைடுத்தத 
ம்தாடங்கினர். இன்று உலமகங்கும் பைரவியுள்ை 
்தானியங்கி இய்நதிரம் பைல வெதிகளுடன் 
விைங்குகி்றது. வங்கி அடகடதய இலலா�ல, 
அகலதபைசி எண் �றறும் வங்கிக் கணக்கு 
எண் ஆகியவறக்றப் பையன்பைடுததிப் பைணம் 
மெலுததும் முக்ற வ்நதுவிடடது.

இது வங்கிக்குச மெலவக்தப் மபைரு�ைவு 
குக்றததுவிடடது. ஆனாலும், மபைருகிவரும் 
இகணயப் பையன்பைாடடின் காரண�ாகவும் 
பை ண � ற ்ற  வ ணி க மு க ்ற  அ க ன த து 
இடங்களிலும் ்கடமுக்றப்பைடுத்தப்பைடுவ்தன் 
காரண�ாகவும் இ்ந்தத ்தானியக்கப் பைண 
இ ய ்ந தி ர ங் க ளி ன்  பை ங் கு  எ தி ர் க ா ல த தி ல 
குக்ற்நதுவிடக்கூடும்.

அ ட் ல ட  ்ப ய ன் ்ப டு த து ம  இ ய ந் தி ர ம 

(Swiping Machine)

 ககயில பைணத� இலலா�ல ககடக்குச 
மென்று மபைாருள் வாங்கவும் �ற்ற வணிகப் 
பை ரி � ா ற ்ற ங் க ளு க் கு ம்  இ ்ந ்த க்  க ரு வி 
பை ய ன் பை டு த ்த ப் பை டு கி ்ற து .  இ து ,  க ட ட ண ம் 
மெலுததும் கருவி (payment terminal) என்றும் 
விறபைகனக் கருவி (point of sale terminal) என்றும் 
அகழக்கப்பைடுகி்றது. 

இ்ந்த இய்நதிரததில வங்கி அடகடயின் 
க ா ்ந ்த ப் பை ட க ட  இ ரு க் கு ம்  பை கு தி க ய த 

த ்த ய் க் கு ம் த பை ா து  வ ா டி க் க க ய ா ை ரி ன் 
விவரங்கள், இகணயத ம்தாடர்பின் மூலம் 
வங்கிக் கணினிக்குச மெலகி்றது. கணினியால 
அடகட ஆராயப்பைடடுக் கடவுச மொலகலச 
ெ ரி பை ா ர் த ்த பி ன்  பை ண ப் பை ரி வ ர் த ்த க ன க் கு 
வங்கி ஒப்பு்தல அளிக்கி்றது. ்தறகாலததில 
பையன்பைடுத்தப்பைடும் அடகடகளில சிலலு (chip) 
என்று மொலலப்பைடும் பைகுதி மூலம் வணிகப் 
பைரி�ாற்றங்கள் ்கடமபைறுகின்்றன.

 தமிழக அரசின் நியாயவிலைக் கலட - 

தி்றனட்லடக் கருவி (TNePDS)

 

்தமிழக �க்கள் பையன்பைடுததும் குடும்பை 
அடகடகள் தி்றன் அடகடகைாக ( sma r t 
c a rd s )  �ாற்றப்பைடடுள்ைன. குடும்பைததில 
உ ள் ை வ ர் க ளி ன்  ஆ ்த ா ர்  எ ண் க ள் , 
அகலதபைசி எண்கள், முகவரி உள்ளிடட 
விவரங்ககைச தெர்ததுத தி்றன் அடகடகள் 
வழங்கப்பைடுகின்்றன. குடும்பை உறுப்பினர்  
நி ய ா ய வி க ல க்  க க ட க் கு ச  ம ெ ல க க யி ல 
அவர்கைது தி்றன் அடகட அங்கிருக்கும் 

மதரிந்து மதளிப்வாம
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வி ற பை க ன க்  க ரு வி யி ல  வ ரு ட ப் பை டு கி ்ற து 
(scanning) .  அங்கு விறபைகன மெய்யப்பைடும் 
பை ண் ட ங் க ளு ம்  வி க ல  வி வ ர ங் க ளு ம் 
பை ற றி ய  கு றி ப் பு க ள்  பை தி வு  ம ெ ய் ய ப் பை ட ட 
அகலதபைசி எண்ணுக்குக் குறுஞமெய்தியாக 
வ்நதுவிடுகின்்றன.

ஆளறிபசாதலனக் கருவி (B iomet r i c 

Device) 

ஆைறிதொ்தகனக் கருவி �னி்தனின் 
ககதரகக, முகம், விழிததிகர ஆகியவறறில 
ஒ ன் க ்ற த ய ா  அ க ன த க ்த யு த � ா 
அகடயாை�ாகப் பைதிவு மெய்யவும் பைதிவு 
ம ெ ய் ்த  அ க ட ய ா ை ம்  மூ ல ம்  � று பை டி 
ஆகை அறியவும் பையன்பைடுகி்றது. ்டுவண் 
அரசின் ஆ்தார் அகடயாை அடகடகயப் 
மபைறுவ்தறகு ்ம்முகடய ஒளிப்பைடதக்தயும் 
விழிததிகரகயயும் இரு கககளின் பைதது விரல 
தரககககையும் பைதிவு மெய்கித்றாம்.

அ ர சு  நி று வ ன ங் க ளி லு ம்  ்த னி ய ா ர் 
நிறுவனங்களிலும் வருககப் பைதிவுக்காகவும் 
மவளிதயறுககப் பைதிவுக்காகவும் இக்கருவி 
பையன்பைடுகி்றது. 

இலணய ்வணிகம

 இங்கிலா்நக்தச தெர்்ந்த க�க்தகல 
ஆ ல ட ரி ச  ( M i c h a e l  A l d r i c h )  1 9 7 9 இ ல 
இகணய வணிகதக்தக் கண்டுபிடித்தார். 
இ து  இ க ண ய  உ ல கி ன்  � ற ம ்ற ா ரு 
பைாய்செலாகக் கரு்தப்பைடுகி்றது.  1989இல 
அம�ரிக்காவில இகணயவழி �ளிககக்ககட 
ம்தாடங்கப்பைடடது.

1991இல இகணயம், மபைாது�க்களின் 
பையன்பைாடடுக்கு வ்ந்தது. இன்று  இகணய 
நிறுவனங்கள் விறகா்த மபைாருள்கள் எதுவும் 
உலகில இலகல. கரும்பு மு்தல கணினி வகர 
இகணயவழியில விறகப்பைடுகின்்றன.  இகணய 
வ ணி க ம்  ்த வி ர் க் க  மு டி ய ா ்த  இ ட த க ்த ப் 
பிடிததுள்ைது.

இ ந் தி ய த  ம த ா ட ர் ்வ ண் டி  உ ண வு 

்வ ழ ங க ல்  � ற் று ம  சு ற் று ை ா க்  க ழ க 

இலணய ்வழிப் ்பதிவு (IRCTC)       

� க் க ள் ம ்த ா க க  மி கு ்ந ்த  இ ்ந தி ய ா 
தபைான்்ற ்ாடுகளில வரிகெயில நிறபைது த்ர 
விரயம். இ்தகனக் குக்றப்பைதுடன், இரு்ந்த 
இடததிலிரு்நத்த பையணசசீடடு எடுப்பைக்த 
எளி்தாக்கிய மிகப் மபைரிய இ்நதிய நிறுவனம் 
இ்நதியத ம்தாடர்வண்டி உணவு வழங்கல 
�றறும் சுறறுலாக் கழகம். இது பையணசசீடடு 
வழங்குவக்தயும் சுறறுலாவுக்கு ஏறபைாடு 
மெய்வக்தயும் தி்றம்பைடச மெய்து வருகி்றது. 

இ ்த ன்  இ க ண ய த ்த ை த தி ல  பை தி வு 
மெய்வது,  மிகவும் எளி்தானது.  பையணம் 
மெய்ய தவண்டிய ்ாளில ஊர்களுக்குச 
ம ெ ல லு ம்  ம ்த ா ட ர் வ ண் டி க க ை யு ம் 
அ வ ற றி ன்  த ் ர ங் க க ை யு ம்  பை ய ண ம் 
மெய்ய விரும்பும் வகுப்புககையும் (மபைடடி 
வகககள்) அ்தறகுண்டான ம்தாகககயயும் 
க ா ண் பி க் கி ்ற து .  வ ங் கி  அ ட க ட க ளி ன் 
உ்தவியுடன் ம்தாகககயச மெலுததி முன்பைதிவு 
ம ெ ய் து ம க ா ள் ை ல ா ம் .   மி ன் ன ஞ ெ லி ல 
பை ய ண ச சீ ட டு  வ ்ந து வி டு கி ்ற து .  ் � து 
அ க ல த பை சி க் கு க்  கு று ஞ ம ெ ய் தி யு ம் 
வ ்ந து வி டு கி ்ற து .  பை ய ண த தி ன் த பை ா து 
கு று ஞ ம ெ ய் தி க ய யு ம்  ் � து  அ க ட ய ா ை 

1990இல் டிம் தபரதனரஸ லீ (Tim Berners 

– Lee) ரவயக விரிவு வர்ல வைஙகிரய 

( w w w  -  s e r v e r )  உ ரு வ கா க கி ன கா ர . 

“இரணயத்தில் இது இல்ர்லதயனில், 

உ்லகத்தில் அது �ரடதபைதவயில்ர்ல!”  

என்பது லீயின் புகழ் தபற்ை வகாெகம்.

மதரிந்து மதளிப்வாம

9th tamil new -.indd   100 26-02-2018   16:24:39

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



101

அடகடகயயும் காண்பித்தாதல தபைாதும். 
பையணம் த்தகவயிலகலமயனில, பையணச 
சீ ட க ட  நீ க் க ம்  ம ெ ய் வ க ்த யு ம்  இ ்ந ்த த 
்தைததிதலதய மெய்து மகாள்ைலாம். 

2 0 0 2 ஆ ம்  ஆ ண் டு  இ ்ந ்த  வ ெ தி 
அறிமுகப்பைடுத்தப்பைடட தபைாது ெராெரியாக 
ஒ ரு  ் ா க ை க் கு  2 9  பை ய ண ச சீ ட டு க ள்  
இகணயவழிதய பைதிவு மெய்யப்பைடடன. 
ஆனால,  13  ஆண்டுகள் கழிதது 2015 
ஏப்ரல 1 அன்று ஒதர ்ாளில 13 இலடெம் 
பையணசசீடடுகள் பைதிவு மெய்யப்பைடடது ஒரு 
ொ்தகன. ்தறதபைாது ஒரு நிமிடததிறகு 1500 
பையணசசீடடுகள் பைதிவு மெய்யும் வககயிலும் 
3 இலடெம் பையனர்கள் ஒதர த்ரததில 
இகணயவழிச தெகவகயப் பையன்பைடுத்தவும் 
உ ரி ய  வ ழி வ க க  ம ெ ய் ய ப் பை ட டு ள் ை து 
குறிப்பிடத்தக்கது.

இலணயப் ்பயன்்பாடு

 ்த ற க ா ல த தி ல  த பை ரு ்ந து  மு ன் பை தி வு , 
வி � ா ன  மு ன் பை தி வு ,  ்த ங் கு ம்  வி டு தி க ள் 

முன்பைதிவு ஆகியவறக்ற இகணயம் மூல�ாக 
த�றமகாள்ைப் பைல முகக�கள் உள்ைன. 
இது பைலருக்கு தவகலவாய்ப்கபையும் ்தருகி்றது. 
ம பை ரு ் க ர ங் க ளி ல  தி க ர ப் பை ட ங் க ளி ன் 
இ ரு க் க க க ள்  மு ன் பை தி வு  ம ெ ய் வ து கூ ட 
இகணயம்  மூலம் ்கடமபைறுகின்்றது. 

அரசுக்குச மெலுத்ததவண்டிய மொதது 
வரி, ்தண்ணீர் வரி ஆகியன இகணயவழியில 
மெலுத்தப்பைடுகின்்றன.  அரசின் அகனததுத 
தி ட ட ங் க ளு க் கு ம்  உ ரி ய  பை டி வ ங் க க ை ப் 
பை தி வி ்ற க் க ம்  ம ெ ய் து ம க ா ள் ை ல ா ம் . 
அவறக்ற நிரப்பி இகணயம் மூல�ாகதவ 
விண்ணப்பிக்கலாம்.  பி்றப்புச ொன்றி்தழ், 
வரு�ானவரிச ொன்றி்தழ், ொதிச ொன்றி்தழ் 
தபைான்்றகவ அரொல �க்களுக்கு இகணயம் 
மூ ல ம்  வ ழ ங் க ப் பை டு கி ன் ்ற ன .  அ ர சி ன் 
மின்னணுச தெகவ க�யங்களின் உ்தவிகய 
்ாடியும் த�றகண்ட தெகவககைப் மபை்றலாம்.

்டுவண் அரசும் �ாநில அரசும் பைள்ளி 
�ாணவர்களுக்குக் கலவி  உ்தவித ம்தாகக 
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கற்்பல்வ கற்்றபின்...

வழங்குவ்தறகு ஆண்டுத்தாறும் பைல தபைாடடித 
த்தர்வுககை ்டததுகின்்றன. பைத்தாம் வகுப்பு 
�ாணவர்களுக்குத த்தசியத தி்றனாய்வுத 
த்தர்வு (National Talent Search Exam),  எடடாம் 
வகுப்பு �ாணவர்களுக்குத த்தசியத தி்றனாய்வு 
�றறும் கலவி உ்தவித ம்தாககத த்தர்வு 
(National Means-cum -Merit Scholarship Scheme 
Exam) ,  கிரா�ப்பு்றப் பைள்ளிகளில பைடிக்கும் 
ஒன்பை்தாம் வகுப்பு �ாணவர்களுக்கு ஊரகத 
தி்றனாய்வுத த்தர்வு (TRUST – Tamilnadu Rural 
Students Talent Search Examination) ஆகியகவ 
் ட த ்த ப் பை டு கி ன் ்ற ன .  அ வ ற றி ல  க ல ்ந து  
மகாள்ை விரும்பும்  �ாணவர்கள்  ்தாங்கள் 

பைடிக்கும் பைள்ளிகளிதலதய இகணயததின்வழி 
விண்ணப்பிக்கலாம். 

பை ள் ளி க் க ல வி  மு டி த ்த  � ா ண வ ர் க ள் 
க ல லூ ரி க ளு க் கு  இ க ண ய ம்  வ ழி ய ா க 
வி ண் ண ப் பி க் க ல ா ம் .  பை ள் ளி க்  க ட ட ண ம் , 
க ல லூ ரி க்  க ட ட ண ம்  ஆ கி ய வ ற க ்ற யு ம் 
இகணயம் வழியாகதவ மெலுத்த முடியும். 
த ்த ர் வு க்  க ட ட ண ங் க ள்  ம ெ லு த து ்த ல , 
த ்த ர் வு  அ க ்ற  அ க ட ய ா ை ச  சீ ட டு 
்தரவி்றக்கம் மெய்்தல ஆகியகவ இகணயச 
மெயலபைாடுகைாக ஆகிவிடடன. ்தமிழ்்ாடு 
அரசுப் பைணியாைர் த்தர்வாகணயம் தபைான்்ற 
த்தர்வு முகக�கள் ்டததும் த்தர்வுகளுக்கு 
இ க ண ய ம்  மூ ல த �  வி ண் ண ப் பி த ்த ா ல 
தபைாது�ானது. பைன்னிரண்டாவது முடித்தபின் 
� ா ண வ ர் க ள்  பை ல த வ று  ம ்த ா ழி ற க ல வி 
நுகழவுதத்தர்வுகளுக்கு  இகணயததிதலதய  
விண்ணப்பிக்கின்்றனர். 

� னி ்த இ ன ம்  த ்த ா ன் றி ய து  மு ்த ல 
இன்றுவகர பைலதவறுவி்த�ான வைர்சசி 
ககைக் கண்டுள்ைது. �னி்தனது த்தகவகள் 
மபைருகப் மபைருக கண்டுபிடிப்புகளும் மபைருகின. 
த்ரதக்தயும் தூரதக்தயும் சுருக்குவதில 
� னி ்த ன்  ம வ ற றி  ம பை ற ்ற ா ன் .  நீ ரி ன் றி 
அக�யாது உலகு என்பைதுதபைால,  இன்று 
இய்நதிரங்களும் கணினிகளும் இன்றி உலகம் 
இயங்குவதிலகல!

1.  வங்கியில  இகணயவழி தெமிப்புக் கணக்குத ம்தாடங்கும் ்கடமுக்றகய எழுதுக.

2. உங்கள் குடும்பைததினருடன் மவளியூர் மென்்ற ம்தாடர்வண்டிப் பையணததிறகு  இகணயததில 
எவ்வாறு முன்பைதிவு மெய்தீர்கள்? அ்தன் வழிமுக்றககை அனுபைவததில (அ) தகடடறி்நது 
வகுப்பைக்றயில வழங்குக. 

3. விரலியில (Pendrive) உள்ை பைாடலககையும் எழுததுக் தகாப்புககையும் (Document) கணினியில 
நுகழ்நது உக்றகளில (Folder) இடடுச தெமிப்பைக்தச மெய்து பைார்ததுத ம்தரி்நது மகாள்க.

ப த் ே கா ம்  வ கு ப் பு ம் 

பன்னிைணடகாம் வகுப்பும் 

முடித்ே மகாணவரகளுககு, 

அ ை சி ன்  த வ ர ்ல வ கா ய் ப் பு 

அ லு வ ்ல க த் தி ல் 

த ெ ய் ய ப் ப ட த வ ண டி ய  ப தி வு , 

ஆ ண டு த ே கா று ம்  அ வ ர க ள  ப டி த் ே 

ப ள ளி க ளி த ்ல த ய  இ ர ண ய த் தி ன் 

வழியகாகச் தெய்யப்பட்டு வருகிைது. அைசின் 

விர்லயில்்லகா மிதிவணடி, மடிககணினி 

ஆகியவற்ரைப் தபற்ை மகாணவரகளின் 

விவைஙகள இரணயத்தின் மூ்லம் பதிவு 

தெய்யப்படுகின்ைன.

மதரியு�ா ? 
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அ ்ற வி ய லு ம்  அ றி வி ய லு ம்  இ க ண ்ந து  வ ை ர் ்ந ்த த ்த  ்த மி ழ் ச 
ெமூகம். எனதவ அ்றவியதலாடு அறிவியல கண்தணாடடமும் 
வைர்க்கப்பைட தவண்டும் என்பைக்தத  ்தறகாலப் பைகடப்பைாைர்கள் 
வ லி யு று த து கி ன் ்ற ன ர் .  அ வ் வ க க யி ல  அ றி வி ய ல  து க ்ற யி ல 
்தமிழர்கள் சி்ற்நது விைங்க தவண்டும் என்்ற ்தம் விகழகவ 
இப்பைாடல மூலம் கவிஞரும் மவளிப்பைடுததுகின்்றார்.

கிளிக்கு தறக்ரக இருக்கும் வரைக்கும்

 கிேக்கு வானம் தூைமில்ரல

முரளக்கும் விரெகள் முரளக்கத் துடித்ொல்

 பூமி ஒன்றும் பாைமில்ரல

பாய்ந்து பைவும் இரளே நதிகமள

 பள்ளம் நிைப்ப வாருஙகள்

காய்ந்து கிடக்கும் கேனிகள் எஙகும்

 கதிர்கள் சுேந்து ொருஙகள்

முன்மனார் த�ான்ன முதுதோழி எல்லாம்

 முதுகில் சுேந்ொல் மபாொது

த�ான்மனார் கருத்ரெ வாழ்க்ரகப் படுத்ெ

 துணிந்ொல் துன்பம் வாைாது

காட்டும் தபாறுரே அடக்கம் என்னும்

 கட்டுப் பாட்ரடக் கடவாதீர்

கூட்டுப் புழுொன் பட்டுப் பூச்சிோய்க்

 மகாலம் தகாள்ளும் ேறவாதீர்

அறிரவ  ேறந்ெ உ்ணர்ச்சி என்பது

 திரிரே ேறந்ெ தீோகும்

எரியும் தீரே இேந்ெ திரிொன்

 உ்ணர்ச்சி தொரலந்ெ அறிவாகும்

பரேேரவ எல்லாம் பேரே அல்ல

 பணபும் அன்பும் பரேேரவொம்

இரளேவர் கூட்டம் ஏந்தி நடக்க

 இனமும் தோழியும் புதிேரவொம்

அறிவிேல் என்னும் வாகனம் மீதில்

 ஆளும் ெமிரே நிறுத்துஙகள்

கரிகா லன்ென் தபருரே எல்லாம்

 கணிப்தபாறி யுள்மள தபாருத்துஙகள்*

ஏவும் திர�யில் அம்ரபப் மபால

 இருந்ெ இனத்ரெ ோற்றுஙகள்

ஏவு கர்ணயிலும் ெமிரே எழுதி

 எல்லாக் மகாளிலும் ஏற்றுஙகள்.*

- ரவைமுத்து

இயல்

நான்கு
ஓ, என் ச�காைத பதாழர்கபள!

கவிலதப் ப்பலழ
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நூல் ம்வளி

கவிஞர ரவைமுத்து தேனி மகாவட்டத்திலுளள தமட்டூர என்னும் ஊரில் பிைநேவர. 

இநதிய அைசின் உயரநே விருதுகளுள ஒன்ைகான பத்மபூஷண விருதிரனப் தபற்ைவர. 

களளிகககாட்டு இதிககாெம் புதினத்துகககாக 2003ஆம் ஆணடு ெகாகித்திய அககாதேமி 

விருது தபற்ைவர.  இநதியகாவின் சிைநே பகாட்லகாசிரியருகககான தேசிய விருதிரன ஏழு 

முரையும் மகாநி்ல அைசின் விருதிரன �கான்கு முரையும் தபற்ைவர. இவருரடய கவிரேகள இநதி, 

தேலுஙகு, மர்லயகாளம், வஙககாளம், ஆஙகி்லம் உளளிட்ட ப்ல தமகாழிகளில் தமகாழிதபயரககப்பட்டுளளன. 

இப்பகாடப் பகுதி ரவைமுத்து கவிரேகள என்னும் தேகாகுப்பில் இடம்தபற்றுளளது.

1. அறிவியல மெய்திககை மவளிப்பைடுததும் கவிக்தககைத ம்தாகுதது வகுப்பைக்றயில பைடிததுக் 
காடடுக.

2.      வி�ானமும் ஏவுககணயும் தபைசிக்மகாள்வதுதபைால ஓர் உகரயாடகலக் குழுவாகச தெர்்நது 
உருவாக்குக.

3.    பைாடலில அக�்நதுள்ை ம்தாகட்யங்ககை எழுதுக.

   கிளிக்கு ம்றக்கக இருக்கும் வகரக்கும் 
       கிழக்கு வானம் தூரமிலகல

   முகைக்கும் விக்தகள் முகைக்கத துடித்தால
      பூமி ஒன்றும் பைாரமிலகல"

இைக்கணக்குறிப்பு

பணபும் அன்பும், இனமும் தமகாழியும் - 

எணணும்ரமகள.

தெகான்தனகார - விரனயகா்லரணயும் தபயர. 

்பகு்பத உறுப்பிைக்கணம

தபகாருத்துஙகள  - தபகாருத்து + உம் + கள

தபகாருத்து - பகுதி

உம் - முன்னிர்லப் பன்ரம விகுதி 

கள - விகுதி தமல் விகுதி

பு்லவர பகாடும் புகழுரடதயகார விசும்பின்

வ்லவன் ஏவகா வகான ஊரதி

புை�கானூறு 

பகாடல் 27,  அடி 7-8.

அந்ெைத் ொர்ேே மனஎன ஐயுறும் 

ெந்திைத்ொல் ெே நூல்கரை கணடவன் 

தவந்திற லான், தபருந் ெச்�ரனக் கூவி,“ஓர்

எந்திை வூர்திஇ ேற்றுமின்” என்றான்.

                                 - சீவக சிந்ொேணி 

நாேகள் இலம்பகம் 50.

இைக்கியஙகளில் அறிவியல்

கற்்பல்வ கற்்றபின்...
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கண்டு தகடடு உண்டு உயிர்தது உற்றறியும் ஐம்புல உணர்வுகளின் 
வாயிலாகதவ அறிவு என்பைக்த ்ாம் மபைறுகித்றாம். இ்தறகுரிய 
மபைாறிகைான கண், காது, வாய், மூக்கு, உடல என்னும் ஐ்நது 
உறுப்புகளில எது குக்ற்ந்தாலும் குறிப்பிடட ஓர் அனுபைவதக்த 
இழ்நதுவிடுதவாம். ஆனால, எலலா உயிரினங்களுக்கும் இ்ந்தப் 
புலன் அறிவுகள் எலலாம் இருப்பைதிலகல. இக்தக் மகாண்டு 

உயிரினங்ககைப் புலன்களின் எண்ணிக்கக அடிப்பைகடயில முன்தனார் பைகுத்தனர். ஆ்றாவது 
அறிவு �னத்தால அறியப்பைடுவது என்பைர்.

ஒன்றறி வதுமவ உற்றறி வதுமவ

இைணடறி வதுமவ அெதனாடு நாமவ

மூன்றறி வதுமவ அவற்தறாடு மூக்மக

நான்கறி வதுமவ அவற்தறாடு கணம்ண

ஐந்ெறி வதுமவ அவற்தறாடு த�விமே

ஆறறி வதுமவ அவற்தறாடு ேனமே

மநரிதின் உ்ணர்ந்மொர் தநறிப்படுத் தினமை

                                       - தொல்காப்பிேர்

இயல்

நான்கு
உயிர்்வலக

கவிலதப் ப்பலழ
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அறிவுநிலை அறியும ஆற்்றல் உலரயாசிரியர்களின் 

எடுததுக்காட்டு

ஓரறிவு உற்றறி்தல (ம்தாடு்தல உணர்வு) புல, �ரம்

ஈரறிவு உற்றறி்தல + சுகவத்தல சிப்பி, ்தக்த

மூவறிவு உற்றறி்தல + சுகவத்தல + நுகர்்தல ககரயான், எறும்பு

நானகறிவு உற்றறி்தல + சுகவத்தல + நுகர்்தல + காணல ்ண்டு, தும்பி

ஐநதறிவு உற்றறி்தல + சுகவத்தல + நுகர்்தல + காணல + 
தகடடல

பை்றகவ, விலங்கு

ஆறறிவு உற்றறி்தல + சுகவத்தல + நுகர்்தல + காணல + 
தகடடல +பைகுத்தறி்தல (�னம்)

�னி்தன்

1.  அ.  ்தடடான் பூசசி ்தாழப்பை்ற்ந்தால ்தப்பைா�ல �கழ வரும்.

 ஆ.  வானில பை்றக்குது குதிகர
        பை்றக்கப் பை்றக்க வால குக்றயும் குதிகர – அது என்ன?

 -இகவ தபைான்்ற அறிவியல மெய்திகள் மகாண்ட பைழம�ாழிகள், விடுகக்தககைப் 
பை டி த தும்  த க ட டு ம் ,   அ வ ற றி ன்  அறி விய ல  அடி ப் பை க ட க ய  வ கு ப் பை க ்ற யி ல 
கல்நதுகரயாடுக.

2.   'வி�ான நிகலயததில ்ான்' - கறபைகனயாகக் கக்த ஒன்றிகன எழுதுக.

நூல் ம்வளி

்தமிழ்ம�ாழியில கிகடக்கப்மபைற்ற மு்தல இலக்கணநூல ம்தாலகாப்பியம். 
இ்தகன இயறறியவர் ம்தாலகாப்பியர். ம்தாலகாப்பியம் பிறகாலததில 
த்தான்றிய பைல இலக்கண நூலகளுக்கு மு்தல நூலாக அக�்நதிருக்கி்றது. இது 
எழுதது, மொல, மபைாருள் என மூன்று அதிகாரங்ககையும் 27 இயலககையும் 

மகாண்டுள்ைது. எழுதது, மொல அதிகாரங்களில ம�ாழி இலக்கணங்ககை விைக்குகி்றது. 
மபைாருைதிகாரததில  ்தமிழரின் அகம் பு்றம் ொர்்ந்த வாழ்வியல ம்றிககையும் ்தமிழ் 
இலக்கியக் தகாடபைாடுககையும் இ்நநூல விைக்குகி்றது. இ்நநூலில பைல அறிவியல கருததுகள் 
இடம்மபைறறுள்ைன. குறிப்பைாகப் பி்றப்பியலில எழுததுகள் பி்றக்கும் இடங்ககை உடறகூறறியல 
அடிப்பைகடயில விைக்கியிருப்பைக்த அயல்ாடடு அறிஞர்களும் விய்நது தபைாறறுகின்்றனர். இது 
்தமிழர்களின் அறிவாற்றலுக்குச சி்ற்ந்த ொன்்றாகும். 

இைக்கணக்குறிப்பு

உணரநதேகார -  விரனயகா்லரணயும் 

தபயர. 

்பகு்பத உறுப்பிைக்கணம

த�றிப்படுத்தினர - த�றிப்படுத்து+இன்+அர

த�றிப்படுத்து - பகுதி

இன் - இைநேககா்ல இரடநிர்ல 

அர - ப்லரபகால் விரனமுற்று விகுதி

கற்்பல்வ கற்்றபின்...
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ஒ ரு  வ ண் ண த து ப்  பூ ச சி யி ன்  சி ்ற க க ெ ப் பு ,  உ ல கி ல  எ ங் த க ா  
எ தி ர் வி க ை க வ  ஏ ற பை டு த து ம்  எ ன் று  அ றி வி ய ல  கூ று கி ்ற து . 
ஆனால, ்ம் இ்நதிய விண்மவளிததுக்ற விண்ணில அனுப்பிய 
மெயறககக்தகாள்கள் �க்களின் வாழ்க்ககத ்தரததில வியத்தகு 
�ாற்றங்ககை ஏறபைடுததியிருக்கின்்றன. விகெயுறு பை்நதிகனப் 
த பை ா ல  உ ள் ை ம்  த வ ண் டி ய  த ் ர த தி ல  எ ல ல ா ம்  ் ம் � ா ல 
திகெயன்விகையிலிரு்நது திலலிவகர ம்தாடர்புமகாள்ை முடிகி்றது. 

இகணயததில வாழ்க்ககப் பையணம் – பையணததில பைாதி இகணயம் என்று ்ம்்ாடு 
�ாறிக்மகாண்டிருக்கி்றது. இ்ந்த �ாற்றததில ்தமிழ் அறிவியலாைர்களுக்கும் 
பைங்கு உண்டு. இவறக்றமயலலாம் ்ாம் அறியக்கூடிய வாயிலாக விைங்குவது, 
ம்தாகலக்காடசியிலும் வாமனாலியிலும் இ்தழ்களிலும்  காணும் ஒரு ககல 
வடிவ�ான  த்ர்காணல. மெய்திககைத ்தருவதில கடடுகர, கக்த, கவிக்த 
வடிவங்ககைப் தபைால த்ர்காணல வடிவமும் த்ர்ததியானது்தான்.

இருபை்தாம் நூற்றாண்டில இ்நதிய வானியல அறிவியல துக்றயில ்தமிழர்களின் பைங்கு 
�கத்தானது!  அப்துல கலாம், �யிலொமி அண்ணாதுகர, வைர்�தி தபைான்த்றார் வரிகெயில 
�றறும�ாரு கவரம், ்தமிழ்்ாடகடச தெர்்ந்த அறிவியலாைர் சிவன். இஸ்தராவின் ஒன்பை்தாவது 
்தகலவர், இ்ந்தப் பை்தவிகய ஏறறிருக்கும் மு்தல ்தமிழர் என்னும் சி்றப்புகளுக்கு உரியவர். 2015ஆம் 
ஆண்டில விக்ரம் ொராபைாய் விண்மவளி க�யததின் இயக்கு்ராக இரு்நது, இ்நதிய விண்மவளி 
ஆராய்சசி நிறுவனததின் (ISRO) ்தகலவராகப் மபைாறுப்தபைறறுள்ைார்.

அவர் இஸ்தராவின் ்தகலவரான பி்றகு அளித்த த்ர்காணல

இயல்

நான்கு
விண்லணயும சாடுப்வாம

விரி்வானம
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ஐயா ்வணக்கம!  தஙகளுக்கு எஙகள் 

்வாழ்ததுகள்! தஙகளின் இளல�க்காைம 

்பற்றிக் கூறுஙகள்.

‘எனக்குச மொ்ந்த ஊர், ்ாகர்தகாவில 
பைக்கம் வலலங்கு�ாரவிகை என்்ற கிரா�ம். 
அ ங் கு ள் ை  அ ர சு ப்  பை ள் ளி யி ல ்த ா ன் 
்தமிழ்வழியில பைடிதத்தன். என் அப்பைா ககலாெ 
வடிவுக்கு,  �ாங்காய் வியாபைாரம்.  அவர், 
'எவ்வைவு தவணும்னாலும் பைடி. ஆனால, உன் 
பைடிப்புக்கு உண்டான மெலகவ நீதய தவகல 
மெஞசு ெம்பைாதிசசுக்க’ என்று மொன்னார். 
அ்தனால தவகல மெய்துமகாண்தட பைடிதத்தன். 
கலலூரியில கணினி அறிவியல இைங்ககலப் 
பை டி ப் பி ல  மு ்த ல ா வ ்த ா க  வ ்ந த ்த ன் .  எ ன் 
ஆசிரியர், 'நீ ்ன்்றாகப் பைடிக்கி்றாய். எம்.ஐ.டி-
யி ல  வ ா னூ ர் தி ப்  ம பை ா றி யி ய ல  எ ன் னு ம் 
துக்றகய எடுததுப் பைடி’ என்று அறிவுகர 
கூறினார். அ்ந்த வார்தக்தகய அப்தபைாது்தான் 
் ா ன்  த க ள் வி ப் பை ட த ட ன் .  இ ரு ்ந ்த ா லு ம் 
்ம்பிக்ககதயாடு நுகழவுதத்தர்வு எழுதி, 
எம்.ஐ.டி-யில தெர்்நத்தன். அத்த துக்றயில 
எம்.இ பைடிதது முடிதது, விக்ரம் ொராபைாய் 
நிறுவனததில மபைாறியாைர் ஆதனன்.

சிறிய ்வயதில் உஙகள் கனவு என்ன்வாக 

இருந்தது?

சின்ன வயதில என்னுகடய அதிகபைடெக் 
கனவு, எங்கள் கிரா�ததுக்கு த�தல பை்றக்கும் 
வி�ானததில என்்றாவது ஒரு்ாள் பை்றக்க 

தவண்டும் என்பைது்தான். 'இ்ந்த ஏதராப்பிதைன் 
எப்பைடிப் பை்றக்குது? ்ாமும் இதுதபைால ஒன்று 
மெய்து பை்றக்கவிடணும்’னு நிகனப்தபைன். 
சி றி ய  வ ய தி லி ரு ்ந த ்த  ் ா ன்  நி க ன த ்த து 
எதுவும் ்டக்கவிலகல. ஒவ்மவாரு முக்றயும் 
்ான் ஆகெப்பைடுவது நிராகரிக்கப்பைடும். 
இரு்ந்தாலும் கிகடத்தக்த �கிழ்சசியுடன் 
ஏ ற று க் ம க ா ள் த வ ன் .  ஆ ன ா ல ,  ' எ ல ல ா ம் 
் ன் க � க் த க ’  எ ன் று  ம ெ ா ல வ து த பை ா ல , 
முடிவில எனக்கு எலலாம் ்லல்தாகதவ 
மு டி ்ந தி ரு க் கி ்ற து .  அ ப் பை டி த ்த ா ன்  ் ா ன் 
அறிவியல வலலு்ர் ஆனதும்.

தஙகளுலடய ஆரம்பகாைப் ்பணி ்பற்றிக் 

கூறுஙகபளன்…

1983ஆம் ஆண்டு, மு்தன்மு்தலில பி.எஸ்.
எல.வி (Polar Satellite Launch Vehicle) திடடதக்தத 
ம்தாடங்க, அரொங்கம் இகெவு ்த்ந்தது. அ்தறகு 
ஓர் ஆண்டு முன்னால்தான் ்ான் தவகலயில 
த ெ ர் ்ந த ்த ன் .  வி ண் ம வ ளி  ஆ ர ா ய் ச சி யி ல 
ஆனா ஆவன்னாகூடத ம்தரியாது.  �ற்ற 
அறிவியலாைர்களுக்கும் அ்ந்தத திடடப்பைணி 
புதிது்தான். ஒரு குழ்நக்ததபைால எலலாருத� 
்தததித ்தததித்தான் கறறுக்மகாண்தடாம்.

ஒரு மெயறககக்தகாள் ஏவு்தைததில 
என்ன�ாதிரி ம�ன்மபைாருள் பையன்பைடுத்த 
தவண்டும், வாகனததின் வடிவம் எப்பைடி 
இ ரு க் க  த வ ண் டு ம் ,  எ வ் வ ை வு  உ ய ர ம் , 
எவ்வைவு அகலம், எ்ந்தப் பைாக்தயில தபைாக 

இ வ ர  ‘ இ ந தி ய  வி ண த வ ளி த்  தி ட் ட த் தி ன்  ே ந ர ே ’  எ ன் று 

அரைககப்படுகிைகார. ஆரியபட்டகா என்ை முேல் தெயற்ரககதககாள 

ஏவுேலுககுக ககாைணமகானவர. தெயற்ரககதககாள உேவியுடன் 

தேகார்லகககாட்சி வழியகாக 24,000 இநதிய கிைகாமஙகளில் உளள 

ஐம்பது இ்லட்ெம் மககளுககுக கல்விரய எடுத்துச் தெல்்ல உேவினகார.  

இவரின் தபயைகால் ‘விகைம் ெகாைகாபகாய் விணதவளி ரமயம்’ 

திருவனநேபுைத்தில் தெயல்பட்டுவருகிைது. இஙகு, வகானூரதியியல் 

(Aeronautics), வகான்பயண மின்னணுவியல் (Avionics), கூட்டரமப் 

தபகாருளகள (Composites) ,  கணினி - ேகவல் தேகாழில்நுட்பம் 

உளளிட்ட ப்ல துரைகளில் ஆைகாய்ச்சிகளும் வடிவரமப்புகளும் 

தமற்தககாளளப்படுகின்ைன. இவருரடய முயற்சியகால்ேகான் இஸதைகா 

தேகாடஙகப்பட்டது.

விக்ரம  சாரா்பாய்
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தவண்டும் ஆகியவறக்ற முடிவுமெய்வது என் 
தவகல. வன்மபைாருள் பைகுதிகயத ்தவிர்த்த 
�ற்ற தவகலகள் எலலாவறக்றயும் ்ான் 
கவனிக்க தவண்டும். அப்தபைாது ்ான் இரவு 
பைகலாக முயறசி மெய்து, ஒரு மெயலிகய 
உருவாக்கிதனன். அ்தறகுப் மபையர் 'சித்தாரா’.  
(SITARA - Software for Integrated Trajectory 
Analys is  with Real  t ime Applicat ion) .   இது, 
மெயறககக்தகாள் ஏவு ஊர்தி பைறறிய முழு 
விவரங்ககையும் மின்னிலக்க முக்றயில 
(Digital) தெகரிக்கும். அக்தப் பையன்பைடுததி, 
வாகனததின் மெயலபைாடு எப்பைடி இருக்கும் 
என்பைக்த முன்கூடடிதய கணிக்கலாம். 

எ ளி ்த ா க ச  ம ெ ா ல வ ்த ா ன ா ல ,  ஒ ரு 
கலகலத தூக்கி வீசும்தபைாது, அ்ந்தக் கல 
எ்ந்தத திகெயில, எவ்வைவு தகாணததில, 
எவ்வைவு த்ரததில, எ்ந்த இடததில, எவ்வைவு 
அழுத்தததில விழும் என்று மொலவது்தான் 
' சி த ்த ா ர ா ’ வி ன்  பை ணி .  ஏ ்த ா வ து  ்த வ று 
்ட்நதிரு்ந்தால, உடதன கண்டுபிடிததுச ெரி 
மெய்துவிடலாம். இக்தப் பையன்பைடுததித்தான் 
பி.எஸ்.எல.வி. ஏவப்பைடடது.

இ ப் த பை ா து வ க ர  ் ம் மு க ட ய 
் ா ட டி லி ரு ்ந து  ஏ வ ப் பை டு ம்  அ க ன த து ச 
மெயறககக்தகாள் ஏவு ஊர்திகளும் 'சித்தாரா’ 
மெயலிகயப் பையன்பைடுததித்தான் விண்ணில 
ஏ வ ப் பை டு கி ன் ்ற ன .  இ ்ந தி ய  வி ண் ம வ ளி 
ஆ ர ா ய் ச சி த  து க ்ற க் கு  இ து த வ  எ ன் 
முக்கிய�ான பைங்களிப்பு.

முன்னாள் குடியரசுத தலை்வர் அறிவியல் 

்வல்லுநர் அப்துல் கைாம ்பற்றி…

என் அனுபைவததில ்ான் பைார்த்த சி்ற்ந்த 
�னி்தர், அப்துல கலாம். ்தன்னுடன் தவகல 
ம ெ ய் பை வ ர் க ளு க் கு த  ்த ன் ன ா ல  மு டி ்ந ்த 
உ்தவிககைச மெய்வார்.  கலாம்,  எனக்கு 
வயதில மூத்தவர்; மிகவும் அக�தியானவர்; 
யாராவது சிறிய்தாகச ொதித்தாதல, மபைரி்தாகப் 
பைாராடடுவார்.  ்ான் 'சித்தாரா ’  தபைான்்ற 
ம்தாழிலநுடபை ம�ன்மபைாருள் உருவாக்கிய்தால, 
என்கன எப்தபைாதும் ம�ன்மபைாறியாைர் என்த்ற 
அகழப்பைார்.

நீஙகள் அனுப்புகி்ற மசயற்லகக்பகாள்கள் 

இ ந் தி ய க்  கு டி � க் க ளு க் கு  எ ப் ்ப டி ப் 

்பயனளிக்கின்்றன?

1 9 5 7 ஆ ம்  ஆ ண் டு  மு ்த த ல  இ ர ஷ ய ா 
உடபைட, பைல ்ாடுகள் மெயறககக்தகாள்ககை 
ஏ வி யி ரு க் கி ன் ்ற ன .  அ வ ற க ்ற ம ய ல ல ா ம் 
இ ர ா ணு வ த து க் கு  � ட டு த �  பை ய ன் 
பை டு த தி ன ா ர் க ள் .  வ ல ல ர சு  ் ா டு க ள் , 
அவறறின் ஆற்றகலக் காண்பிக்கதவ இ்ந்தத 
ம்தாழிலநுடபைதக்தப் பையன்பைடுததின. ஆனால 
ஐம்பைது ஆண்டுகளுக்கு முன் ்ம் ்ாடடு 
அறிவியலாைர் டாக்டர் விக்ரம் ொராபைாய் 
இ்ந்தத ம்தாழிலநுடபைதக்த �க்களுக்கு எப்பைடிப் 
பையன்பைடுத்தலாம் என்த்ற சி்நதித்தார். 

அப்துல்கைாம

இ ந தி ய கா வி ன்  1 1 ஆ வ து  கு டி ய ை சு த் 

ே ர ்ல வ ை கா க ப்  ப ணி ய கா ற் றி ய  இ ந தி ய 

அ றி வி ய ்ல கா ள ர .  ே மி ழ் � கா ட் டி ன் 

இைகாதமசுவைத்ரேச் தெரநேவர. ஏவுகரண 

ம ற் று ம்  ஏ வு க ர ண  ஏ வு  ஊ ர தி த் 

த ே கா ழி ல் நு ட் ப  வ ள ர ச் சி யி ல்  க ்ல கா மி ன் 

ஈடுபகாட்டினகால் அவர ‘இநதிய ஏவுகரண 

�காயகன்’ என்று தபகாற்ைப்படுகின்ைகார. 

பகாதுககாப்பு ஆைகாய்ச்சி மற்றும் தமம்பகாட்டு 

நி று வ ன த் தி லு ம்  இ ந தி ய  வி ண த வ ளி 

ஆைகாய்ச்சி நிறுவனத்திலும் விணதவளிப் 

த ப கா றி ய கா ள ை கா க ப்  ப ணி ய கா ற் றி ன கா ர . 

இ ந தி ய கா வி ன்  உ ய ரி ய  வி ரு ே கா ன 

பகாைேைத்னகா விருது தபற்ைவர. இவர ேம் 

பளளிக கல்விரயத் ேமிழ்வழியில் கற்ைவர  

என்பது குறிப்பிடத்ேககது.
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ம ்ப ா து � க் க ளு க் கு  இ ந் த த  ம த ா ழி ல் 

நுட்்பததால் என்ன ்பயன்?

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் விவொயததின் 
மூலம் எவ்வைவு விகைசெல கிகடக்கும் 
எ ன் பை க ்த க்  க ணி த து  அ ர சு க் கு த 
ம்தரிவிக்கித்றாம். இக்தப் பையன்பைடுததி அரொல 
அ்தறகு ஏற்ற திடடங்கள் வகுக்க முடிகி்றது. 
நி ல த தி ல  எ ்ந ்த  இ ட த தி ல  நீ ரி ன்  அ ை வு 
எவ்வைவு இருக்கும் என்பைக்தச மெயறககக் 
தகாள் மூலம் மொலகித்றாம். கடல பைகுதியில 
எ்ந்த எ்ந்த இடங்களில மீன்கள் அதிக�ாகக் 
கிகடக்கும் என்றும் மீனவர்களுக்குச மொலல 
முடிகி்றது. 

இப்தபைாது ்ாம் தி்றன்தபைசிககைப் (Smart 
phones)  பையன்பைடுததுகித்றாம்; ்தானியக்கப் 
பை ண இ ய ்ந தி ர ம் ,  அ ட க ட  பை ய ன் பை டு த து ம் 
இய்நதிரம் இ்தறமகலலாம் மெயறககக்தகாள் 
பை ய ன் பை டு கி ்ற து .  � க் க ள்  பை ய ன் பை டு த து ம் 
இ க ண ய ச  ம ெ ய ல க ள்  அ க ன த தி ற கு ம்  
மெயறககக்தகாள்கள் அவசியம் த்தகவ. 
் ா ட டு  � க் க ளி ன்  வ ா ழ் க் க க த  ்த ர ம் 
உ ய ர் வ ்த ற கு ச  ம ெ ய ற க க க் த க ா ள் க ள் 
பையன்பைடுகின்்றன. 

இஸபராவின் தலை்வராக நீஙகள் எதற்கு 

முன்னுரில� தருவீர்கள்?

இ ்ந தி ய  வி ண் ம வ ளி  ஆ ர ா ய் ச சி 
நிறுவனததின் முக்கிய த்ாக்கத�, இ்ந்தத 
ம்தாழிலநுடபைதக்தப் பையன்பைடுததிக் குக்ற்ந்த 
மெலவில �க்களுக்குத ்தர�ான தெகவககைக் 
மகாடுப்பைது்தான்.

த ற் ப ்ப ா து  உ ங க ள்  மு ன்  உ ள் ள 

அல்றகூ்வல்கள் எல்வ?

இ து வ க ர  இ ்ந தி ய ா வு க் க ா க  4 5 
மெயறககக்தகாள்கள் மெலுத்தப்பைடடுள்ைன. 
ஆனால ்ம்முகடய த்தகவகளுக்கு த�லும் 
45 மெயறககக்தகாள்கள் த்தகவ! இப்தபைாது 
இ ரு க் கு ம்  வ ெ தி  வ ா ய் ப் பு க க ை  க வ த து 
இவறக்ற விண்மவளியில நிறுவக் குக்ற்ந்தது 
்ான்கு ஆண்டுகைாவது ஆகும். ஆனால, 
அ்தறகுள் ்ம்முகடய த்தகவகள் இன்னும் 
இரண்டு �டங்காகிவிடும்!

3 0 , 0 0 0  அ டி  உ ய ர த தி ல்  ்ப ்ற ந் து 

மகாண்பட,  கீபழ நம அலு்வைகததில் 

உ ள் ள ்வ ர் க ப ள ா டு  ம த ா ட ர் பு 

ம க ா ள் ள மு டி கி ்ற து .  ஆ ன ா ல்  க ட லி ல்  

ம ச ன் று  மீ ன் பி டி க் கு ம  மீ ன ்வ ர் க ள் 

ஆழ்கடலுக்பகா அல்ைது 300 கடல்ல�ல் 

தூரம மசன்்றாபைா  நம�ால் மதாடர்பு 

மகாள்ள முடியவில்லைபய, ஏன்?

’த்விக்’ (NAVIC) என்்ற மெயலிகயக் கடல 
பையணததிறகாக உருவாக்கி இருக்கித்றாம். 
அகனதது மீனவர்களுக்கும் அ்ந்தச மெயலி 
ம பை ா ரு த ்த ப் பை ட ட  க ரு வி ,  பை ல வி ்த ங் க ளி ல 
பை ய ன் பை டு ம் .  அ வ ர் க ள் ,  க ட லி ல  எ ல க ல 
்த ா ண் டி ன ா ல  உ ட ன டி ய ா க  எ ச ெ ரி க் கு ம் . 
மீன்கள் அதிகம் உள்ை பைகுதிகயக் காடடும் 
மெயலிகயயும் உருவாக்கியிருக்கித்றாம். 
இ ்ந ்த க்  க ண் டு பி டி ப் பு க க ை  � க் க ளி ட ம் 
ம க ா ண் டு  த ெ ர் க் கு ம்  மு ய ற சி க க ை 
முன்மனடுப்தபைாம்.

நாம மசயற்லகக்பகாள் உரு்வாக்கு்வதில் 

அ ல ட ந் த  மு ன் ப ன ற் ்ற த தி ல ன , 

அதலனச் மசலுததும மதாழில்நுட்்பததில் 

அலடயவில்லை என்்ற கருதலத எப்்படிப் 

்பார்க்கிறீர்கள்?

்வளர்�தி

அரியலூரில் பிைநே இவர, 2015இல் ேமிழ்�காடு 

அைசின் அப்துல்க்லகாம் விருரேப் தபற்ை முேல் 

அறிவியல் அறிஞர. இஸதைகாவில் 1984ஆம் 

ஆணடு முேல் பணியகாற்றி வருகிைகார. 2012இல் 

உள �காட்டித்லதய உருவகான முேல் தைடகார 

இதமஜிங தெயற்ரககதககாள (R ISAT-1 ) 

திட்டத்தின் இயககு�ைகாகப் பணியகாற்றினகார. 

இவர, இஸதைகாவின் தெயற்ரககதககாள திட்ட 

இயககு�ைகாகப் பணியகாற்றிய இைணடகாவது 

தபண அறிவியல் அறிஞர ஆவகார.
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இது ்தவ்றான கருதது.  விண்மவளித 
து க ்ற யி ல  மூ ன் று  வ க க ய ா ன 
ம ்த ா ழி ல நு ட பை ங் க ள்  இ ரு க் கி ன் ்ற ன . 
ம ெ ய ற க க க் த க ா க ை  ஏ வு வ ்த ற க ா ன 
ம ்த ா ழி ல நு ட பை ம் ,  ம ெ ய ற க க க் த க ா க ை 
ஏறறிசமெலலும் ஏவு ஊர்தி, அ்ந்த ஏவு ஊர்தி 
யிலிரு்நது விடுபைடட மெயறககக்தகாள் ்தரும் 
மெய்திககைப் மபைறறு அக்தப் மபைாது�க்கள் 
பை ய ன் பை ா ட டு க் கு க்  ம க ா ண் டு வ ரு ்த ல . 
இ ்ந ்த  மூ ன் று  கூ று க ளு க் கு ம்  த ்த க வ 
ய ா ன  அ க ன த து  மூ ல ப் ம பை ா ரு ள் க ள்  
க க ை யு ம்  ம ்த ா ழி ல நு ட பை ங் க க ை யு ம் 
இ்நதியாவிதலதய உருவாக்கியிருக்கின்த்றாம். 
விண்மவளிததுக்றயில இ்நதியா ்தன்னிக்றவு  
மபைறறுவிடடது என்பைத்த உண்க�.

உ ை கி ப ை ப ய  இ ந் தி ய ா  கு ல ்ற ந் த 

ம ச ை வி ல்  ம ச ய ற் ல க க் ப க ா ள் க ல ள 

வி ண் ம ்வ ளி யி ல்  நி று வு கி ்ற து .  இ ல த 

எப்்படிச் சாததியப்்படுததுகிறீர்கள்?

ம ்த ா ழி ல நு ட பை ம்  ் ா ளு க் கு  ் ா ள் 
� ா றி க் ம க ா ண் த ட  வ ரு கி ்ற து .  கு க ்ற ்ந ்த 
மெலவில நிக்ற்ந்த பையகனப் மபைறுவத்த 
சி ்ற ப் பை ா ன து .  ம ெ ல க வ க்  கு க ்ற ப் பை தி ல 
பை ல  வ ழி க ள்  இ ரு க் கி ன் ்ற ன .  ்த ற த பை ா து 
�றுபையன்பைாடடிறகு ஏற்ற ஏவு ஊர்திககை 
உ ரு வ ா க் கி ம க ா ண் டி ரு க் கி த ்ற ா ம் .  அ ்ந ்த 
மு ய ற சி யி ல  மு ்த ல  க ட ட த க ்த யு ம் 
மவறறிகர�ாகக் கட்நதுவிடதடாம். இன்னும் 
சி ல  ஆ ண் டு க ளி ல  � று பை ய ன் பை ா ட டு  ஏ வு 
ஊ ர் தி க க ை  உ ரு வ ா க் கு வ தி ல  ம வ ற றி 
மபைறறுவிடுதவாம்.

அ தி க  எ ல ட ம க ா ண் ட  ம ச ய ற் ல க க் 

பகாள்கலள அதன் ்வட்டப்்பாலதகளில் 

நி று ்வ  பி ்ற  ந ா டு க ல ள த த ா ன் 

சார்ந்திருக்கிப்றாம, இல்லையா?

உண்க�்தான். கூடிய விகரவில இ்ந்த 
நிகலயில த�ம்பைாடு அகட்நதுவிடுதவாம். 
ஜி.எஸ்.எல.வி.  �ார்க்-2 ஏவுககண 2.25 
ட ன் க ளி லி ரு ்ந து  3 . 2 5  ட ன் க ள்  சு � க் கு ம் 
தி ்ற ன ா க  � ா ற ்ற ப் பை டு ம் .  ஜி . எ ஸ் . எ ல . வி . 
�ார்க்-3 ஏவுககணயின் சு�க்கும் தி்றன் 3 
டன்களிலிரு்நது 6 டன்கைாக அதிகரிக்கப்பைடும்.

ச ந் தி ர ய ா ன்  –  1  ந ம  வி ண் ம ்வ ளி த 

துல்றக்குப் ம்பரிய புகலழக் மகாடுததது. 

சந்திரயான் -2 இன் ்பணிகள் என்ன?

ெ்நதிரயான் -1 நிலவின் பு்றமவளிகய 
ஆ ர ா ய் வ க ்த  த ் ா க் க � ா க க்  ம க ா ண் ட து . 
மெயறககக்தகாகை நிலவில இ்றக்குவ்தன் 
விகைகவ ஆராய்்நது பைார்ததுவிடதடாம். 
ெ்நதிரயான்-2இன் பைணியில, ஆய்வுப் பையண 
ஊர்தி இ்றங்கு்தகல (exp l o r a t i on  v eh i c l e 
lander) நிலவின் த�றபைரப்பில துலலிய�ான 
க ட டு ப் பை ா டு க ளி ன்  மூ ல ம்  ம ெ ய ல பை டு த ்த 
உள்தைாம். அதிலிரு்நது தராவர் (rover ) 
எனப்பைடும் ஆராயும் ஊர்தி, தராதபைாடடிக் 
( r o b o t i c )  ம ்த ா ழி ல நு ட பை  உ ்த வி யி ன ா ல 
்தானாகதவ மவளிவ்நது, நிலவில இ்றங்கிப் 
பைதினான்கு ்ாள்கள் பையணிக்கும். பைலதவறு 
பைரிதொ்தகனககை அங்கு த�றமகாள்ளும். 
அ ்த ற க ா ன  ஏ ற பை ா டு க ள்  மு ழு வ து ம் 
முடி்நதுவிடடன. ெ்நதிரயான் – 2 நிலவில 
இ்றங்கும் இடதக்தக் கூடத தீர்�ானிதது 
விடதடாம். 

அருணன் 

சுப்ல்பயா

இநதிய விணதவளி 

ஆய்வு ரமயத்தின் 

அ றி வி ய ்ல கா ள ர 

ம ற் று ம்  தி ட் ட 

இயககு�ர ஆவகார. 

தி ரு த � ல் த வ லி 

ம கா வ ட் ட த் தி ன் 

ஏ ர வ கா டி  அ ரு கி ல் 

உளள தககாரேதெரி என்னும் ஊரைச் 

தெரநேவர. இயநதிைப் தபகாறியியலில் பட்டம் 

தபற்று, 1984இல் திருவனநேபுைத்திலுளள 

விகைம்ெகாைகாபகாய் விணதவளி ரமயத்தில் 

பணியில் தெரநது, ேற்தபகாது தபஙகளூரில் 

உ ள ள  இ ந தி ய  வி ண த வ ளி  ஆ ய் வு 

ரமயத்தில் பணிபுரிகிைகார .  2013இல் 

ம ங க ள ய கா ன்  த ெ ய ற் ர க க த க கா ர ள 

உருவகாககிய இநதியகாவின் தெவவகாய் 

சுற்றுக்லன் திட்டத்தின் திட்ட இயககு�ைகாக 

இருககின்ைகார.
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வி ண் ம ்வ ளி த து ல ்ற யி ல்  உ ங க ளி ன் 

எதிர்காைச் மசயல்திட்டம என்ன ?

மூன்று ஆண்டுகள், ஏழு ஆண்டுகள், 
15 ஆண்டுகள் என இஸ்தராவில மூன்று 
வககயான திடடங்கள் எப்தபைாதும் இருக்கும். 

அக்தச மெயலபைடுததுவதில தீவிர�ாகச 
மெயலபைடடு வருகித்றாம்.

்வ ணி க  ப ந ா க் கி ல்  இ ஸ ப ர ா வி ன் 

மசயல்்பாடு என்ன ?

் ம்  ் ா ட டி ற கு த  த ்த க வ ய ா ன 
மெயறககக்தகாகை விண்ணில அனுப்பி  ்ம் 
த்தகவககை நிக்றவு மெய்வத்த இஸ்தராவின் 
மெயலபைாடு. அத்தத்ரததில அருகில உள்ை 
் ா டு க ளி ன்  ம ெ ய ற க க க் த க ா ள் க க ை யு ம் 
அனுப்புவ்தன் மூலம் கிகடக்கும் வருவாய் 
இ ஸ் த ர ா வி ன்  வ ை ர் ச சி த தி ட ட ங் க ளு க் கு 
உ்தவும்.

வி ்வ ச ா ய க்  கு டு ம ்ப த தி ல்  பி ்ற ந் த 

நீ ங க ள்  க டி ன � ா ன  ்ப ா ல த ல ய க் 

க ட ந் து  ்வ ந் தி ரு க் கி றீ ர் க ள் .  த ற் ப ்ப ா து 

இஸபராவின் தலை்வராகியிருக்கிறீர்கள். 

உ ங க ள்  ம ்வ ற் றி யி ன்  பி ன் னு ள் ள 

காரணிகள் யால்வ?

பை டி ப் பை ா க  இ ரு ப் பி னு ம் 
பை ணி ய ா க  இ ரு ப் பி னு ம்  ் ா ன்  மு ழு 
ஈ டு பை ா ட டு ட ன்  ம ெ ய ல பை டு த வ ன் .  நி தி 
ம ் ரு க் க டி க ளு க் கி க ட யி ல  எ ன் க ன 
உயர்கலவி பைடிக்க கவத்த என் மபைறத்றார், 
பைள்ளி ஆசிரியர்கள், ம்தாழிலநுடபைக் கலலூரி 
ஆசிரியர்கள், இஸ்தராவின் மூத்த அறிஞர்கள், 
ெ க பை ய ணி க ள் ,  அ க ன வ ரு க் கு ம்  ் ா ன் 
என்ம்றன்றும் ்ன்றியுகடயவன்.

விண்மவளிததுக்றயில நீங்கள் த�ன்த�லும் 
�கத்தான  ொ்தகனகள் பைகடக்க 

வாழ்ததுகள்.

்ன்றி!

1) பி.எஸ்.எல.வி. (PSLV) பைறறியும் ஜி.எஸ்.எல.வி. (GSLV) பைறறியும் மெய்திககைத திரடடி 
விைக்கப் பைடதம்தாகுப்பு  உருவாக்குக.

2) வகுப்புத த்தாழர் ஒருவகர அறிவியல அறிஞராக அ�ரசமெய்து வகுப்பைக்றயில கறபைகனயாக 
த்ர்காணல ஒன்க்ற நிகழ்ததுக.

�யில்சாமி அண்ணாதுலர

' இ ர ள ய  க ்ல கா ம் '  எ ன் று  அ ன் பு ட ன் 

அரைககப்படும் இவர தககாரவ மகாவட்டம் 

தபகாளளகாச்சி வட்டம், தககாேவகாடி என்னும் 

சி ற் றூ ரி ல்  பி ை ந ேவ ர .  1 1 ஆ ம்  வ கு ப் பு 

வரை அைசுப் பளளிகளில் ேமிழ்வழியில் 

ப டி த் ே வ ர .  இ து வ ர ை  5  மு ர ன வ ர 

பட்டஙகள தபற்றுளளகார. 1982ஆம் ஆணடு 

இநதிய விணதவளி ஆய்வு ரமயத்தில் 

ப ணி யி ல்  த ெ ர ந ே  இ வ ர  ே ற் த ப கா து 

இயககு�ைகாகப் பணிபுரிகிைகார. �ம் �காடு 

நி்லவுககு முேன் முேலில் அனுப்பிய 

ஆய்வுகக்லம் ெநதிையகான்-1 திட்டத்தின் 

திட்ட இயககு�ைகாகப் பணியகாற்றியவர. 

ெ ந தி ை ய கா ன் - 2  தி ட் ட த் தி லு ம் 

பணியகாற்றிவருகிைகார. ெர.சி.வி. இைகாமன்   

நிரனவு அறிவியல் விருது உளளிட்ட ப்ல 

விருதுகரளப் தபற்ைவர. ேமது அறிவியல் 

அ னு ப வ ங க ர ள க  ர க ய ரு த க  நி ்ல கா 

என்னும் நூ்லகாக எழுதியுளளகார.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...
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த்தாப்புக்கள் – த்தாப்புகள்

கததி மகாண்டு வ்ந்தான் – கததிக்மகாண்டு வ்ந்தான்

த � ற க ண் ட  ம ெ ா ற க ளி ல  வ ல லி ன ம் 
மிகும்தபைாது ஒரு மபைாருளும் மிகா்ததபைாது 
தவம்றாரு மபைாருளும் வருவக்த அறியலாம். 
்ாம் தபைசும்தபைாதும் எழுதும்தபைாதும் மபைாருள் 

� ய க் க ம்  ்த ர ா ்த  வ க க யி ல  ம � ா ழி க ய ப் 
பை ய ன் பை டு த து வ ்த ற கு  வ ல லி ன ம்  மி க ா 
இடங்ககை அறிவது இன்றியக�யா்த்தாகும்.

்வல்லினம மிகா இடஙகள்:

்தறகால உகர்கடயில வலலினம் மிகா இடங்கைாகக் கீழ்க்காண்பைவறக்றக் கூ்றலாம்.

அது மெய்
இது காண்

அது, இது என்னும் சுடடுப் மபையர்களின் பின் 
வலலினம் மிகாது.

எது கண்டாய்?
எகவ ்தவறுகள்?

இவ்வினாப் மபையர்களின் பின் வலலினம் மிகாது.

குதிகர ்தாண்டியது.
கிளி தபைசும்.

எழுவாய்த ம்தாடரில வலலினம் மிகாது.

அண்ணதனாடு தபைா.
எனது ெடகட.

மூன்்றாம், ஆ்றாம் தவறறுக� விரிகளில வலலினம் 
மிகாது.

்த்நக்ததய பைாருங்கள்.
�கதை ்தா.

விளித ம்தாடர்களில  வலலினம் மிகாது.

வ்ந்த சிரிப்பு
பைார்த்த கபையன்

மபையமரசெததில வலலினம் மிகாது.

்ாடு கண்டான்.
கூடு கடடு

இரண்டாம் தவறறுக�த ம்தாககயில வலலினம் 
மிகாது.

வரும்பைடி மொன்னார்.
மபைறும்பைடி கூறினார்.

பைடி என்று முடியும் விகனமயசெததில வலலினம் 
மிகாது.

வாழ்க ்தமிழ்
வருக ்தகலவா!

வியங்தகாள் விகனமுறறுத ம்தாடரில வலலினம் 
மிகாது.

குடி்தண்ணீர், வைர்பிக்ற, 
திருவைர்மெலவன்

விகனதம்தாககயில வலலினம் மிகாது.

இயல்

நான்கு
்வல்லினம மிகா இடஙகள்

கற்கண்டு
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ஒரு புத்தகம், மூன்று தகாடி எடடு, பைதது ்தவிர பி்ற எண்ணுப் மபையர்களுடன் 
புணரும் வலலினம் மிகாது.

்தாய்்த்நக்த, இரவுபைகல உம்க�த ம்தாககயில வலலினம் மிகாது.

அன்று மொன்னார்.
என்று ்தருவார்.
அவராவது ்தருவ்தாவது
யாரடா மொல.
ஏனடி மெலகி்றாய்?
கம்பைகரப் தபைான்்ற கவிஞர் யார்?

அன்று, இன்று, என்று, ஆவது, அடா, அடி, தபைான்்ற 
என்னும் மொறகளின் பின் வலலினம் மிகாது.

அவ்வைவு மபைரியது.
அத்தகன சிறியது.
அவ்வாறு தபைசினான்.
அத்தககய பைாடங்கள்.
அப்தபைாக்தய தபைசசு.
அப்பைடிப்பைடட காடசி.
த்றக்றய ெண்கட.

அவ்வைவு, இவ்வைவு, எவ்வைவு, அத்தகன, 
இத்தகன, எத்தகன, 
அவ்வாறு, இவ்வாறு, எவ்வாறு, 
அத்தககய, இத்தககய, எத்தககய,
அப்தபைாக்தய, இப்தபைாக்தய, எப்தபைாக்தய,
அப்பைடிப்பைடட, இப்பைடிப்பைடட, எப்பைடிப்பைடட
த்றக்றய, இன்க்றய, ்ாகைய ஆகிய
மொறகளின் பின் வலலினம் மிகாது.

என்தனாடு தெர்.
�ரததிலிரு்நது பைறி.
குரங்கினது குடடி.

மூன்று, ஐ்நது, ஆ்றாம் தவறறுக�த ம்தாடர்களில 
வலலினம் மிகாது.

்தமிழ் பைடி. (ஐ)
கக ்தடடு. (ஆல)
வீடு மென்்றாள். (கு)
வகர பைாய்்ந்தான். (இரு்நது)

இரண்டாம்,  மூன்்றாம்,  ்ான்காம்,  ஐ்ந்தாம், 
தவறறுக�த ம்தாகககளில வலலினம் மிகாது.

்தகலவி கூறறு.
ம்தாண்டர் பைகட

நிகலம�ாழி உயர்திகணயாய் அக�யும் மபையர்த 
ம்தாககயில வலலினம் மிகாது.

உறு மபைாருள்
்னி தின்்றான்.
கடி காவல

ொல, ்தவ, ்தட, குழ என்னும் உரிசமொறககைத 
்தவிர ஏகனய உரிசமொறகளின் பின் வலலினம் 
மிகாது.

பைார் பைார்
ெல ெல

அடுக்குத ம்தாடர், இரடகடக் கிைவி ஆகியவறறில 
வலலினம் மிகாது.

கருததுகள்
மபைாருள்கள்
வாழ்ததுகள்

க ள்  எ ன் னு ம்  அ ஃ றி க ண ப்  பை ன் க �  வி கு தி 
தெரும்தபைாது வலலினம் மிகாது.
(மிகும் என்பைர் சிலர்)

கபைகள், கககள் ஐகார வரிகெ உயிர்ம�ய் ஓமரழுததுச மொறகைாய் 
வர ,  அவறத்றாடு கள் விகுதி தெரும்தபைாது 
வலலினம் மிகாது.
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1. ்வல்லினம ்வரு�ா? 

அ) த்தாழி __ கூறறு

ஆ) மபைரிய __்தம்பி

இ) சிறிய __ பை்றகவ

ஈ) பைழகு __்தமிழ்

உ) இது __தகள்

ஊ) எலி __ கடிக்கும்

எ) ஓடிய __ குதிகர

ஏ) ்தரும்பைடி __ மொன்னார்

ஐ) வாழ்க __ ்தகலவர்

ஒ) கார் __ காலம்

2. ்வல்லினம இடைா�ா?

அ)  வாழ்தது __கள்

ஆ)  எழுதது__ கள்

இ) திருநிக்ற __ மெலவன்

ஈ)  திருவைர் __ மெலவி

3. எது சரி? எது த்வறு? காரணம கூறுக.

அ)  அண்ணா�கலப் பைலககலக் கழகம்

ஆ)  அத்தகனச சிறிய

இ)  ஆததிசசூடி

ஈ)  எடுததுக்காடடுகள்

ஏ)  கீழ்பைக்கம்

ஐ)  ொன்த்றார் தபைரகவ

ஒ)  மென்கனப் பைலககலக்கழகம்

ஓ)  ்தயிர்சதொறு  

4. கீழ்க்காணும மதாடர்களில் 

்வல்லினம மிகும, மிகா இடஙகலளக் 

கண்டறிந்து அதற்கான இைக்கணம 

அறிக.

அ)  வங்கி கடன்

ஆ)  பைழங்ககை பைறிக்காதீர்கள்

இ)  திடட குழு

ஈ)  அரசு ஆகண பி்றப்பித்தது

உ)  �ரு்நது ககட

ஊ)  தவகலயிலலா பைடட்தாரி

எ)  சி்றப்பு பைரிசு

அறில்வ விரிவு மசய். 

1. அக்கினிச சி்றகுகள் - அப்துல கலாம்

2. மின்மினி- ஆயிஷா ்டரா�ன்

3. ஏன், எ்தறகு, எப்பைடி? - சு�ா்தா

கற்்பல்வ கற்்றபின்...
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்பைவுள் மதரிக.

1.   கீழ்க்காணும் மூன்று ம்தாடர்களுள்  -

அ) இரு்ந்த இடததிலிரு்நத்த பையணசசீடடு எடுப்பைக்த எளி்தாக்கிய மிகப் மபைரிய இ்நதிய நிறுவனம்    
இ்நதியத ம்தாடர்வண்டி உணவு வழங்கல �றறும் சுறறுலாக் கழகம் ஆகும்.

ஆ) வங்கி அடகட இலகல என்்றால அகலதபைசி எண், வங்கிக் கணக்கு எண் ஆகியவறக்றக்  
மகாண்டு பைணம் மெலுதது்தல இயலாது.

இ) தி்றன் அடகடகள் என்பைகவ குடும்பை அடகடகளுக்கு �ாற்றாக வழங்கப்பைடடனவாகும்.

 i) அ, ஆ  ஆகியன ெரி;  இ  ்தவறு    ii) அ, இ  ஆகியன ெரி;  ஆ  ்தவறு  

 iii)  அ  ்தவறு;  ஆ, இ  ஆகியன ெரி    iv)  மூன்றும் ெரி

2.  ்தமிழ்்ாடு அரசு கிரா�ப்பு்ற �ாணவர்களுக்கு ்டததும் தி்றனாய்வுத த்தர்வு எது?

 அ) த்தசியத தி்றனாய்வுத த்தர்வு   ஆ) ஊரகத தி்றனாய்வுத த்தர்வு 

 இ) த்தசியத தி்றனாய்வு �றறும் கலவி உ்தவித ம்தாககத த்தர்வு     ஈ) மூன்றும் ெரி

3.  ஒன்்றறிவதுதவ உற்றறிவதுதவ
     இரண்டறிவதுதவ அ்தமனாடு ்ாதவ 

 இவ்வடிகளில அ்தமனாடு என்பைது எக்தக் குறிக்கி்றது?

      அ) நுகர்்தல ஆ) ம்தாடு உணர்வு இ) தகடடல         ஈ) காணல

4.  பின்வரும் ம்தாடர்ககைப் பைடிதது ‘்ான்’ யார் என்று கண்டுபிடிக்க.

 அறிவியல வாகனததில நிறுத்தப்பைடுதவன் 

 எலலாக் தகாளிலும் ஏற்றப்பைடுதவன்

 இகையவர் கூடடம் என்கன ஏ்நதி ்டப்பைர் 

 அ)  இகணயம்           ஆ) ்தமிழ்           இ)  கணினி       ஈ)  ஏவுககண

5.  விகட வரிகெகயத த்தர்க.

 அ)  இது மெயறககக்தகாள்  ஏவு ஊர்தியின் மெயலபைாடகட முன்கூடடிதய கணிக்கும்.

  ஆ) இது கடலபையணததுக்காக உருவாக்கப்பைடட மெயலி.

 i) த்விக், சித்தாரா    ii) த்விக், வானூர்தி      iii) வானூர்தி, சித்தாரா      iv) சித்தாரா, த்விக்

�திப்பீடு

9th tamil new -.indd   116 26-02-2018   16:24:41

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



117

குறுவினா

1. கூட்டுப் புழுரவ எடுத்துக்காட்டிக் கவிஞர் உ்ணர்த்தும் கருத்துகரள எழுதுக. 

2.  இகணயவழியில இயங்கும் மின்னணு இய்நதிரங்கள் எகவதயனும் ஐ்நதிகனக் குறிப்பிடுக.

3.  மூன்றறிவதுமவ அவற்தறாடு மூக்மக 

 நான்கறிவதுமவ அவற்தறாடு கணம்ண

     ஐந்ெறிவதுமவ அவற்தறாடு த�விமே

 இவ்வடிகளில ம்தாலகாப்பியர் குறிப்பிடும், மூவறிவு,  ்ான்கறிவு, ஐ்ந்தறிவு உயிர்கள் யாகவ?

4. மெயறககக்தகாள்  ஏவு ஊர்தியில மபைாருததும் மெயலிகயப் பைறறி திரு. சிவன் கூறுவது யாது?

சிறுவினா

1. 'என் ெ�காலத த்தாழர்கதை' கவிக்தயில கவிஞர் விடுக்கும்  தவண்டுதகாள்  யாது?

2. அறிகவயும் உயிரினங்ககையும் ம்தாலகாப்பியர் எவ்வாறு ம்தாடர்புபைடுததுகி்றார்?

3. பைள்ளி �ாணவர்களுக்கான ்தமிழக அரசின் இகணயவழிச தெகவககை எழுதுக.

4. �க்களின் வாழ்க்ககத ்தரம் உயர்வதில மெயறககக்தகாளின் பைங்கு யாது?

5.  வலலினம் இடடும் நீக்கியும் எழுதுவ்தன் இன்றியக�யாக�கய எடுததுக்காடடுகளுடன் 
விைக்குக.

மநடுவினா

1.  அன்்றாட வாழ்வில நீங்கள் பையன்பைடுததும் இரண்டு இகணயவழிச தெகவகள் பைறறி விரிவாகத 
ம்தாகுதது  எழுதுக.

2. இ்நதிய விண்மவளித துக்ற பைறறிய மெய்திககை விவரிக்க.

ம�ாழிலய ஆள்ப்வாம!

்படிததுச் சுல்வக்க.

ேயில்தபாறிரே வானத்தில் பறக்க ரவத்மொம்

 ேணிபல்லவத் தீவிற்குப் பறந்து த�ன்மறாம்

குயில்தோழிோம் கண்ணகிரே அரேத்துச் த�ல்லக்

 குன்றுக்கு வானவூர்தி வந்ெ தென்மற

உயில்மபான்று நம்முன்மனார் எழுதி ரவத்ெ

 உணரேகரள அறிவிேலின் அற்பு ெத்ரெப்

பயில்கின்ற காப்பிேத்தில் படித்ெ தெல்லாம்

 பார்ென்னில் நனவாகக் காணு கின்மறாம்!

                                           - பாவலர் கருேரலத்ெமிோேன்
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ம�ாழிம்பயர்க்க. 

 Bottle xylophone,    Make music with bottles

 You will need:  6 glass bottles, Wooden spoon, Water, Food coloring.

1.  Fill one bottle with water, then fill each other bottle with slightly less than the bottle next to it.

2.  Add some food coloring to help you to see the different levels of water.

3.  Tap the bottles with the end of a wooden spoon. Can you play a tune?

Water music

 Hitting the bottles with the spoon makes them vibrate and produce a sound.  The more the bottle vibrates, the 
higher the note will be. The more water in a bottle, the less it vibrates, so less water means higher notes.

பின்்வரும ்பததியில் இடமம்பற்றுள்ள பி்றம�ாழிச் மசாற்களுக்கு நிகரான தமிழ்ச் 

மசாற்கலள எழுதுக.

 ் ாக்கு்தான் ஐம்புலன்களிதலதய மராம்பை வீக்கு! அ்தறகு ்ான்கு ஆ்தார ருசிகள்்தாம் ம்தரியும்.  
எலுமிசகெயின் புளிப்பு, ெர்க்ககரயின் திததிப்பு, காபியின் கெப்பு, உப்பு.  இகவ ்தவிர தேவரி  என்று 
மொலகி்ற தடஸ்ட எலலாம் இ்ந்த  ்ான்கு ஆ்தார  ருசிகளின் கலப்பு்தான். இ்ந்த ருசிககைத ம்தாடடு 
அறிய ்ாக்கில மவவ்தவறு இடங்கள் உண்டு. திததிப்பு – நுனி ்ாக்கு, உப்பு – பைரவலாக, குறிப்பைாக 
நுனியில. கெப்பு – உள்்ாக்கு. புளிப்பு, தேவரி – ்ாக்கின் வலது – இடது பு்றங்கள்! ஒரு ெராெரி 
�னி்தனுகடய ்ாக்கில 9,000 சுகவ அரும்புகள் உண்டு. அலடடல  தவண்டாம். குழ்நக்தயின் 
்ாக்குடன்  ஒப்பிடும்தபைாது இது ஒன்றுத� இலகல. ஏ்தாவது  �ரு்நக்த ்ாக்கில ம்தாடடால 
குழ்நக்தகள் என்ன�ாக எக்ஸ்பிரஷன் காடடுகின்்றன! சுகவக்கு வாெகனயும் தெரதவண்டும்.  
இரண்டும்  ஒததுகழத்தால்தான்  பைா்தாம் அலவா, ஐஸ்க்ரீம் தபைான்்றவறக்ற ரசிக்க முடியும். 
மூக்ககப்  பிடிததுக் மகாண்டு ஐஸ்க்ரீம் ொப்பிடடுப் பைாருங்கள். ஜிலமலன்று இருக்கும். அவ்வைதவ. 
கூடதவ  சூடும், உணவின் த்தாற்றமும் முக்கியம். மூக்குக்கு ம�ாத்தம் ஏழு வாெகனகள். கறபூர 
வாெகன, மபைப்பைர்மிண்ட வாெகன, �லர்களின் வாெகன, �ஸ்க் என்னும் அரபுதெக் மெண்ட 
வாெகன, ஈத்தர் அலலது மபைடதரால வாெகன, அழுகிய முடகட வாெகன, காடட�ான அமில 
வாெகன. இ்ந்த ஏழு வாெகனகளின் கலப்புகைால ்ம்�ால  ஆயிரக்கணக்கான வாெகனககை 
உணர முடிகி்றது.   ( ஏன்? எ்தறகு? எப்பைடி? – சு�ா்தா)
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கலதலயப் ்படிதது உலரயாடைாக �ாற்றுக.

ஒரு சிப்பி, இன்மனாரு சிப்பியிடம் மொன்னது – ‘ஐதயா, என்னால வலி ்தாங்கமுடியவிலகலதய'. 
‘ஏன்? என்னாசசு? ’ என்று விொரித்தது இரண்டாவது சிப்பி.

‘எனக்குள் ஏத்தா ஒரு கன�ான உருண்கட, பை்நது உருள்வதுதபைால இருக்கி்றது. மராம்பை வலி. ’ 

இக்தக் தகடடதும் இரண்டாவது சிப்பிக்கு மிகு்ந்த �கிழ்சசி. மபைருக�யுடன் ம்ஞசு நிமிர்ததி,  
'ஆகா! ்ான் எ்ந்த வலியும் இலலா�ல, ்ல�ாக இருக்கித்றன்' என்்றது உறொக�ாக.

இவர்கள் தபைசுவக்தக் தகடடுக்மகாண்டிரு்ந்த ஒரு ்ண்டு, இரண்டாவது சிப்பியிடம் மொன்னது– 
‘உனக்கு எ்ந்த வலியும் இலகல என்பைது உண்க�யாக இருக்கலாம். வலிகயத ்தாங்க விரும்பைா்த 
நீ, எப்மபைாழுதும் இப்பைடிதய மவறுக�யாகக் கிடக்க தவண்டியது்தான். ஆனால, இப்தபைாது 
சிர�ப்பைடுததும் அ்ந்த வலி, இன்னும் சில ்ாள்களில, ஓர் அழகான முத்தாக உருமவடுக்கும். அது 
மபைருக� த்தடித்தரும். ’  

மசய்து கற்க.

1)  மெய்தித்தாள்களில இடம்மபைறறுள்ை ஒரு வாரததிறகுரிய அறிவியல மெய்திககைப்  பைடிததுக் 
குறிப்மபைடுக்க.

2)  அங்காடியில வாங்கிய உணவுப் மபைாருளின் உருவாக்க ்ாள்,  முடிவு ்ாள்,   உக்றயில 
அசெடிக்கப்பைடட உணவுப்மபைாருளின் ஆற்றல, குறியீடடுப் பைடகட (Barcode) ஆகியவறறின் 
விவரங்ககைக் மகாண்டு  உணவுப் மபைாருளின் உண்க�த்தன்க�கய எவ்வாறு அறிவது?

நயம ்பாராட்டுக.

தபாஙகியும் தபாலிந்தும் நீணட புதுப்பிடர் ேயிர்சி லிர்க்கும்

சிஙகமே! வான வீதி திகுதிகு எனஎ ரிக்கும்

ேஙகாெ ெ்ணற்பி ேம்மப! ோணிக்கக் குன்மற! தீர்ந்ெ

ெஙகத்தின் ெட்மட! வானத் ெகளியிற் தபருவி ளக்மக!

கடலிமல மகாடி மகாடிக் கதிர்க்ரககள் ஊன்று கின்றாய்

தநடுவானில் மகாடி மகாடி நிரறசுடர்க் ரககள் நீட்டி

இரடப்படு ேரலமோ காமடா இல்லமோ தபாய்ரக ஆமறா

அடஙகநின் ஒளிஅ ளாவ அரேந்ெரன! பரிதி வாழி!

                                                                            - பைாரதி்தாென்

ம�ாழிபயாடு விலளயாடு

குழுவில் விலளயாடுக.

• ்ான்கு �ாணவர்கள்  மகாண்ட குழுக்கைாக எண்ணிக்ககக்கு ஏறபைப் பிரி்நது மகாள்க.

• மு்தல �ாணவர் ஒரு மொலகலத ம்தாடங்குக.

• அ்ததனாடு ம்தாடர்புகடய ஒரு மொலகல இரண்டாம் �ாணவர் கூறுக. 

• இப்பைடிதய ்ான்கு �ாணவர்களும் கூறிய மொறககைக் மகாண்டு ஒரு ம்தாடர் அக�க்க.
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 எ.கா.  �ாணவர் 1  : கணினி   �ாணவர் 2 :  அறிவியல

           �ாணவர் 3 :   ்தமிழ்    �ாணவர் 4 :  ம�ாழி

 மொலலப்பைடட மொறகள்: கணினி, அறிவியல,  ்தமிழ், ம�ாழி

 ம்தாடர்: அறிவியல, கணினித ம்தாழிலநுடபை வைர்சசி ஆகியவறறுக்கு ஈடுமகாடுததுத ்தமிழ் 
ம�ாழி வைர்்நது  வருகி்றது.

அகராதியில் காண்க.

 இமிழ்்தல, இகெவு, துவனம், ெபைகல, துகலம்

ஒரு மசால்ைால் மதாடரின் இரு இடஙகலள நிரப்புக. (விைஙகு,  எழுதி, அகல், கால், அலை)

அ)   எண்மணய் ஊறறி …..  விைக்கு ஏறறியவுடன், இடதக்தவிடடு  …..

ஆ)   எனக்கு ….. பைங்கு பிரிததுக் மகாடுக்க வா! கீதழ ஈரம்; பைார்தது உன் …..  ஐ கவ.

இ)   ககப்மபைாருகைக் கடல …..  யில ம்தாகலததுவிடடு, ககரயில த்தடி ……்ந்தால கிகடக்கு�ா?

ஈ)  வீடடு ……  ஆன ்ாயுடன் விகையாடுவது �கிழ்சசி ்தரும்; மவளியில அ்தகனக் கழுதது …… 
உடன் �டடுத� பிடிததுச மெலல தவண்டும்.

உ)  எழுத்தாணி மகாண்டு ……ய ்தமிகழ, ஏவுககணயில ……. எலலாக் தகாளிலும் ஏறறுங்கள்.

ஒரு மதாடரில் இருவிலனகலள அல�தது எழுதுக.

 குவி்நது – குவிதது; தெர்்நது - தெர்தது; பைணி்நது – பைணிதது; மபைாரு்நது – மபைாருதது; �ாறு – 
�ாறறு. 

 (எ.கா.) விரி்ந்தது – விரித்தது

அ.  �கழக்காறறு வீசிய்தால, பூவின் இ்தழ்கள் விரி்ந்தன; �யில த்தாகககய விரித்தது.

ஆ.   ----------------------------------------------------------------------

இ.  -----------------------------------------------------------------------

ஈ.  -----------------------------------------------------------------------            

காட்சிலயக் கண்டு கவினு்றக் கருததளிக்க.
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மசயல்திட்டம

 மின்ொர தெமிப்பு பைறறிய விழிப்புணர்வு முழக்கதம்தாடர்ககை எழுதி வகுப்பைக்றயிலும் 
பைள்ளியிலும் காடசிப்பைடுததுக.

நிற்க அதற்குததக...

 என் மபைறத்றார் �கிழு�ாறு ்ான்  மெய்ய தவண்டியது 

 என் வீடடின் நிகலயறி்நது, த்தகவயறி்நது மபைாருள்கள் வாங்குவது. 

 அகலதபைசிப் பையன்பைாடடிகனப் பைதது நிமிடங்களுக்கு த�ல நீடடிக்கா�ல இருப்பைது.

 ம்தாகலக்காடசி பைார்ப்பைக்தக் குறிப்பிடட த்ர�ாகக் குக்றததுக் மகாள்வது.

 -----------------------------------------------------------------------           

 -----------------------------------------------------------------------   

 -----------------------------------------------------------------------  

கலைச்மசால் அறிப்வாம

ஏவு ஊர்தி - Launch Vehicle

ஏவுககண - Missile

கடலக�ல - Nautical Mile

காமணாலிக் கூடடம் - Video Conference

பைதிவி்றக்கம் - Download

பையணியர் மபையர்ப் பைதிவு - PNR - Passenger Name Record

மின்னணு இய்நதிரங்கள் - Electronic devices

இலணயததில் காண்க 

மசயல்்பாட்டிற்கான ம�ன்ம்பாருள் / மசயலிலயத தரவி்றக்கம மசய்யும உரலி

IRCTC - இகணயததில ம்தாடர் வண்டிப் பையணததிறகான முன்பைதிவு மெய்து PNR நிகலகய  அறி்தல 

http://play.google.com/store/apps/details?id=cris.org.in.prs.ima
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ஆத்லகாெரனக குழு 

முரனவர இ. சுநேைமூரத்தி, 

தமனகாள துரணதவநேர, ேமிழ்ப் பல்கர்லககைகம், ேஞரெ.

முரனவர சி. சுப்பிைமணியன், 

தமனகாள துரணதவநேர, ேமிழ்ப் பல்கர்லககைகம், ேஞரெ.

முரனவர கி. �காச்சிமுத்து, 

தமனகாள தபைகாசிரியர, மத்தியப் பல்கர்லககைகம், திருவகாரூர.

முரனவர வீ. அைசு, 

தமனகாள தபைகாசிரியர மற்றும் துரைத்ேர்லவர, தென்ரனப் பல்கர்லககைகம், தென்ரன.

தம்லகாய்வகாளர குழு

முரனவர சிற்பி பகா்லசுப்பிைமணியம், தமனகாள ேமிழியல் 

துரைத்ேர்லவர, பகாைதியகார பல்கர்லககைகம், தககாரவ.

திரு பிைபஞென், எழுத்ேகாளர, புதுரவ.

முரனவர பகா. மதிவகாணன், ேமிழ்த்துரை ேர்லவர 

பகாைதிேகாென் பல்கர்லககைகம், திருச்சிைகாப்பளளி.

திரு. ம. இைகாமகாகிருட்டினன், முேன்ரமககல்வி அலுவ்லர, திருச்சி.

பகாட வல்லு�ர குழு

முரனவர மு. சுேநதிைமுத்து, 

இரணப்தபைகாசிரியர (ப.நி), மகாநி்லக கல்லூரி, தென்ரன.

முரனவர பகா. தடவிட் பிைபகாகர, இரணப்தபைகாசிரியர 

தென்ரன கிறித்ேவக கல்லூரி, ேகாம்பைம், தென்ரன.

முரனவர ே. புகதைநதி, இரணப்தபைகாசிரியர 

�நேனம் அைசு ஆடவர கர்லக கல்லூரி (ேன்னகாட்சி), தென்ரன.

முரனவர ெ. திருஞகானெம்பநேம், 

இரணப்தபைகாசிரியர (ப.நி), ேமிழ்த்துரை உயைகாய்வு ரமயம் , அைெர கல்லூரி, திருரவயகாறு

முரனவர சு. ேகாமரைப்பகாணடியன், 

உேவிப்தபைகாசிரியர, உ்லகத் ேமிைகாைகாய்ச்சி நிறுவனம், ேைமணி , தென்ரன.

முரனவர இைகா. இ்லட்ெகாைகாமன், முேல்வர (ப.நி), ஸ்ரீமத் சிவஞகான 

பகா்லய சுவகாமிகள ேமிழ் அறிவியல் கல்லூரி, மயி்லம், விழுப்புைம்.

முரனவர க ப்லைகாமன், 

உேவிப்தபைகாசிரியர, �நேனம் அைசு ஆடவர கர்லக கல்லூரி (ேன்னகாட்சி), தென்ரன.

பகாடநூல் உருவகாககக குழு

திருமதி க.சு. ெஙகீேகா, உேவிப் தபைகாசிரியர, மகாநி்லக கல்வியியல் 

ஆைகாய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், தென்ரன.

திருமதி ப. சுமதி, விரிவுரையகாளர, மகாவட்ட ஆசிரியர கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், 

திருவல்லிகதகணி, தென்ரன.

திரு �கா. ஹரிகுமகார, பட்டேகாரி ஆசிரியர, இைகாஜகாமுத்ரேயகா தமனிர்லப்பளளி, 

இைகாஜகாஅணணகாமர்லபுைம், தென்ரன.

திரு தவ. ெஙகரைகாம், பட்டேகாரி ஆசிரியர, அைசு ஆணகள

தமனிர்லப்பளளி, ெஙகைன்தககாவில், திருத�ல்தவலி.

திரு மு. பகா்லகிருஷணன், பட்டேகாரி ஆசிரியர, எஸ. எஸ. என். அைசு 

தமனிர்லப்பளளி, தககாம்மடிகதககாட்ரட, தூத்துககுடி.

திருமதி தவ. மீனகாட்சி, பட்டேகாரி ஆசிரியர,

அைசு உயரநிர்லப்பளளி, ஏனகாத்தூர, ககாஞசிபுைம்.

முரனவர தககா. �காைகாயணமூரத்தி, பட்டேகாரிஆசிரியர,

பகாைதி தமனிர்லப்பளளி, �காமககல்.

திரு அ. பகாணடியன், பட்டேகாரி ஆசிரியர,

அ.தவ.�கா.தெ. அைசு தமனிர்லப்பளளி, ஜி.அரியூர, விழுப்புைம்.

திரு இைத்தின. புகதைநதி, பட்டேகாரி ஆசிரியர,

அைசு உயரநிர்லப்பளளி, மன்னம்பகாடி, கடலூர.

திரு இைகா. பகாணடியன், பட்டேகாரி ஆசிரியர,

அைசு உயரநிர்லப்பளளி, தவணபகாவூர, தபைம்பலூர.

திரு க. தவல்முருகன், பட்டேகாரி ஆசிரியர,

அைசு உயரநிர்லப் பளளி, ஆரப்பகாககம், திருவணணகாமர்ல.

திரு ஆ. சின்னதுரை, பட்டேகாரி ஆசிரியர,

அைசு தமனிர்லப்பளளி, தேவியகாககுறிச்சி, தெ்லம். 

திரு அ. இைவிச்ெநதிைன், முதுகர்ல ஆசிரியர,

அைசு மகளிர தமனிர்லப்பளளி, மணப்பகாரை, திருச்சி.

திரு தவ. பகா்லமுருகன், பட்டேகாரி ஆசிரியர,

அைசு தமனிர்லப்பளளி, ஆைம்பகாககம், திருவளளுர.

திரு க. சிவககுமகார, பட்டேகாரி ஆசிரியர,

அைசு தமனிர்லப்பளளி, ஏ்லகாககுறிச்சி, அரியலூர.

திரு கும. திருப்பதி, பட்டேகாரி ஆசிரியர,

மு.�கா.தெ. உயரநிர்லப்பளளி, தககாப்பணகாபட்டி, புதுகதககாட்ரட.

கவிஞர �கா. முத்துநி்லவன், ேமிைகாசிரியர (ஓய்வு),

அைசு முன்மகாதிரி தமல்நிர்லப்பளளி, புதுகதககாட்ரட.

திருமதி தககா. ேகாட்ெகாயணி, பட்டேகாரி ஆசிரியர,

அைசு தபணகள உயரநிர்லப் பளளி, அயப்பகாககம், தென்ரன.

திரு அ. அநதேகாணிைகாஜ், முதுகர்லத் ேமிைகாசிரியர,

புனிே வளனகார தம.நி.ப., மஞெககுப்பம், கடலூர

திருமதி டி.தே. ஷரமிளகா, பட்டேகாரி ஆசிரியர

அ.தம.நி.ப., தமகாசூர, தவலூர.

ஒன்பேகாம் வகுப்பு – ேமிழ்

ஆககம்

கர்ல மற்றும் வடிவரமப்புக குழு

ேர்லரம ஒருஙகிரணப்பகாளர 

வடிவரமப்பு - ஆககம்

சீனிவகாென் �டைகாஜன்

வரைபடம்

திரு க.ே. ககாநதிைகாஜன்,

ஆய்வு வளரமயர, ேமிழ் இரணயக கல்விககைகம், தென்ரன

திரு ெ.தகளேம்,

திரு தபகா. வளளி�காயகம், ஓவிய ஆசிரியர,

ஸ்ரீமநதிைமூரத்தி தமனிர்லப் பளளி, திருத�ல்தவலி.

மு. விசுதவசுவை ஆசிதவல் குமைன், ஓவிய ஆசிரியர, 

அ.தம.நி. பளளி, முணடியம்பகாககம், விழுப்புைம்.

ககா. புகதைநதி,  பட்டேகாரி ஆசிரியர, 

அைசு முன்மகாதிரி தம.நி. பளளி, புதுகதககாட்ரட.

திரு ஏ. தஜம்ஸபகாணட், ஓவிய ஆசிரியர, அைசு உயரநிர்லப் பளளி, அைெரகுளம், 

அைநேகாஙகி, புதுகதககாட்ரட.

திரு. தஜசு�காேன், ஓவியர, தென்ரன.

திரு. தவ. ககாரத்திதகயன், அைசு கவின் கர்லககல்லூரி , தென்ரன

ஓவிய ஆசிரியரகள,

ேமிழ்�காடு அைசு.

மகாணவரகள

அைசு கவின் கர்ல கல்லூரி,

தென்ரன மற்றும் கும்பதககாணம்

�ன்றி 

ஓவியரகள

திரு. தககாபுலு

திரு. மணியம் தெல்வன்

திரு. தபருமகாள

ஓவிய ஆசிரியர  திரு. எஸ. முைளிேைன், தெ்லம்.

வரைகர்ல & வடிவரமப்பு 

திரு. பரையவ்லம் பகா. இைகாம�காேன், தென்ரன.

In-House - QC 

திரு. தககாபு ைகாசுதவல், தென்ரன.

ேட்டச்ெர

திருமதி. ப. குமுேகா, தென்ரன.

கணினித் தேகாழில்நுட்பம்

திரு இைவிககுமகார, விரிவுரையகாளர, 

மகா.ஆ.க.ப.நி, தென்ரன. 

தெல்வி ே. தைவதி, பட்டேகாரி ஆசிரியர, 

�.உ.நி.ப. இைகாஜதககாபகா்லபுைம், புதுகதககாட்ரட.

வல்லு�ர & ஒருஙகிரணப்பகாளர

முரனவர �கா. அருளமுருகன், துரண இயககு�ர,

ேமிழ்�காடு பகாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள கைகம், தென்ரன.
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The revised course book for English standard IX is based on the communicative approach which 
recognizes the importance of developing students’ competence to express them fluently, confidently and 
appropriately. The syllabus aligns with the recommendations of the National Curriculum Framework 2005. 
The selection of contents has been determined by the students’ present and future academic and social needs.

Each unit focuses on inculcating universal human values, gender sensitization and inclusivity. To 
explore the digital world, ICT Corner is introduced in each unit at first time in State Board Text Book.

• Different types of warm up activities can be used to discuss 
 the theme.
 • Make use of the different genres in the text for understanding 
 and appreciating the plot and characterization.
• 'Do You Know' boxes can be used for thinking beyond the 
 texts.

 • Facilitate the children to enjoy and appreciate the poem.

 • Encourage the students to practice the situational grammar   
exercises.

 • Think and Answer questions can be used for promoting higher 
 order thinking skills.

 • Use the listening, speaking, reading and writing activities to support 
effective learning.

  • Open-ended questions in the writing tasks can be used for promoting 
creative writing.

 • Project can be used for developing team spirit and collaborative 
learning.

  • Motivate the students to read independently and 
 explore by accessing resources in the library and other 
 ICT resources.
 • Make use of literary and non-literary texts to develop 
 analytical, inferential and evaluative reading strategies.

PREFACE

How to use the book
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EnglishPage 127

Warm Up

Think of what you would like to do 
in future. Fill in the spaces.

My Goals
Timeline Action Plans

2020
20....
20....-20....
20....-20....
2030 0nwards

Kris Shrikkanth, an experienced 
sports person is happy to share 
with you his winning formula in the 
process of goal setting.

1. Very often in life, you find 
yourself at a crossroads. The most 
common example taken is that of Alice 
in Wonderland, a children's classic 
written by Lewis Carroll. Alice comes to 
a crossroads during her travel and she 

Goal Setting
Kris Srikkanth

finds a cat sitting there. She asks the 
cat, “Which road do I take?” You know 
what the response is? The cat says, 
“Where do you want to go?” When you 
make a career choice, you may want to 
take up engineering, you want to get into 
medicine or you want to take up a job. 
You must know what you want to do.

2. I am a very firm believer in one thing. 
You will ultimately become what your 
innermost and deep-rooted desire is. Of 
course, desires change for a person from 
time to time. But your deep rooted desire 
is what motivates you.

3. During my third year or fourth year of 
engineering, suddenly I had this desire 
to play cricket, first play for Tamil Nadu,  
then play cricket for India. Again, it was 
in my subconscious mind that I wanted to 
play for India.

 Have you found yourself at a crossroads?

There are 5 steps to the goal setting 
process. The first step is the most 
important one:

Telegram-plane Put your goals on paper.
Telegram-plane Analyse what the benefits are.
Telegram-plane Identify obstacles and challenges.
Telegram-plane Help required: People and Resources
Telegram-plane Put down milestones with dates.

 Which is the most important step in  
the goal setting process?

ProseUnit 1
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like Sunil Gavaskar, Kapil Dev, Mohinder
Amarnath all established cricketers there, 
and this guy says, he is going to captain 
India. But I said, “Boss, you wait and 
watch. In fi ve years’ time, I'll captain 
India.” 

6. As I said, rewind your life. You think 
about it. There must have been small and 
big desires. Always there will be something 
within you, speaking to you, right? You 
will make it! You will succeed. As long as 
the inner feeling is there that you will 
succeed, just continue trying. Continue 
doing it. Don’t worry about failure. You 
will succeed.  

7. When you talk 
about deep-rooted 
desire, what did 
Sachin say, even 
after winning the 
2011 World Cup? 
Sachin said that his 
deep-rooted desire 

was to win the World Cup. Don’t forget, 
this man had all the records in the world.  

8. He had got everything in the world that 
one would want as a batsman and as a 
cricketer; but still, his deep-rooted desire 
was to win the World Cup one day and 
be a part of a World Cup-winning team 
for India. That ultimately happened. 
Maybe, it happened after a long time.  

What made Srikkanth keep trying to 
realise his dream?

What kind of attitude helps us to succeed? 

4. Believe it or not, I played for India. 
That was the deep-rooted desire. As 
you all know, we won the 1983 World 
Cup. But after the 1983 World Cup, 
unfortunately, my form deteriorated. 
Sometime later, a stage came where in, 
within about six to seven months of the 
1983 World Cup, my form was so bad, 
they really even thought of dropping me 
from the Tamil Nadu Ranji Trophy team. 
That was the stage I was in... This was 
it! But then, something kept on telling me 
“Don’t worry, Cheeka… you will make it. 
You will make a comeback in the Indian 
team, you will be a successful cricketer". 
There was this little voice... an inner 
voice that kept on telling me. 

5. That time, it was a Ranji Trophy match 
in Coimbatore, and I still remember 
the events very clearly. Today’s famous 
commentator L. Sivaramakrishnan and 
a few others were all sitting in a room 
and chatting. We were all having some 
fun. Then, suddenly I told them, “Guys, 
take it from me - in fi ve years' time, I‘ll 
captain India”. This was way early in 1984. 
They thought I’d gone mad. Here is a guy 
struggling to fi nd a place in the Tamil Nadu 
team. He says that in fi ve years’ time, 
he will captain India, and with people 

Indian cricket 
team is the only one to 
have won world cups of 
sixty overs, fi fty overs 
and twenty overs.
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But still, he himself admitted that this is 
the best thing that ever happened to him 
in cricket. Don’t forget, my dear friends, 
when you have a deep-rooted desire and 
when you consciously work towards it, 
you will achieve it.

9. Passion is the key word. When I say 
passion, you do something with your 
heart and soul. When you do something 
with passionate interest, you’ll always 
be successful in life. When you put your 
heart and soul and you are passionate, 
you start enjoying what you do. And 
when you enjoy what you do, ultimately 
you do everything in the right manner. 
That’s what I mean by passion. Without 
passion, please don’t do anything. 
There are times when you are down 
and out and when you just don’t feel 
like doing something; but, nevertheless 
you just do something for the sake of 
doing. Never ever do that. The moment 
your mind is not there, just stop doing 
something, take a break and come back, 
because whatever you do in life, please 
do it with passion.

10. The best example I can think of 
for doing something with passion is 
Sachin Tendulkar. Just imagine, this 
guy has got all the records you want 
in international cricket. He has played 
the maximum number of test matches, 
one-day matches; he has got all the 
runs and all the records with him. But 

When will you be successful in life?
Why should you enjoy what you do?

till his retirement, whenever he played, 
he played with great passion. That's 
why Sachin was so successful. 

Keep in Mind!

11. Here are some ways to make sure 
that the goals that you are working on 
are things that you want and not just 
things that sound good.

12. Set goals on a yearly basis. Set 
smaller goals and achieve the smaller 
goals, and go on a step-by-step basis. 
When you go on a step-by-step basis, as I 
told you with live examples, it becomes 
easier to achieve your goals. Time 
management is important when you want 
to achieve your goals. If you work towards 
it in a very conscious manner, with passion, 
by putting your heart and soul into 
whatever you want to be, you will get it.

 13. The next step in the goal setting  
process is to identify the benefits of 
achieving that goal. Make sure that 
you’re going towards where you  
actually want to go. 
 

What is the secret of Sachin 
Tendulkar’s success?

Telegram-plane  Write your goal with positive 
attitude.

Telegram-plane  Write your goal in complete  
detail.

Telegram-plane Make sure your goal is high enough.

What are the steps in the goal setting 
process?

How do goals become easy to achieve? 
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14. Make sure that you take an informed 
decision when choosing your career. 
Let us see what happens when you are 
choosing your career.

Choosing a career

15. There are lots of factors which actually 
influence you when you are trying to 
choose your career.

We need to have proper career orientation. 
Your personality plays an important role 
in choosing the type of career you want. 
Choose something you enjoy and really 
want to do and you will be successful. 

They are your

Telegram-plane              educational background,
Telegram-plane              parental infl uence,
Telegram-plane              teachers and mentors,
Telegram-plane              the environment that you are in.
Telegram-plane              personal aspirations and
Telegram-plane              peer pressure.

Glossary

crossroads (n.) :
 to be at a point when 
you have to make a very 
important decision 

deteriorated (v.) : 
became worse 

infl uence (n.) : 
the capacity to have an effect on the 
character development

peer (n.) : 
person of same age, status or ability

Passion (n.) : 
strong desire

ultimately (adv.) :
 being the best or most extreme example

Read and Understand

A. Based on your understanding of 
the lesson, answer the following 
questions by choosing the correct 
options.

i)  The author’s desire was to _________ 

a) become an engineer.

b) become a big shot in life.

c) play football.

d) play cricket.

ii)  After the 1983 World Cup, he was 
dropped from the Indian team 
because ___________

a) his form deteriorated.

b) he went abroad.

About the author

Kris Srikkanth, former 
Indian Cricket Team 
Captain, is a member 
of the 1983 world cup 
winning team.  He was the former chairman 
and senior selection committee of the 
2011 World Cup Winning Indian Team. 
He works as a broadcaster and expert 
commentator with various sports and 
news channels and is well-known for his 
honest, straightforward comments, often 
laced with humour.
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c) he got a job.

d) he was not healthy.

iii) A little voice in Srikkanth said,

a) “You should become a big shot.”

b) “You will make it.”

c) “Be sure of your goal.” 

d) “Don’t give up.”

iv)   You should not do anything without  
_______________ 

a) goal.

b) involvement. 

c) passion. 

d) personality. 

v)   _______________ change for a person 
from time to time.

a) Aims
b) Goals
c) Desires
d) Opportunities

B. Answer the following questions 
in one or two sentences.

1.  According to the author, what are the 
steps in the goal setting process?

2.  Explain “Don’t worry, Cheeka… you 
will make it. You will make a comeback 
in the Indian team, you will be a 
successful cricketer."

3.  How did the author’s deep rooted 
desire become a reality?  

4.  What was Tendulkar’s greatest wish?

5.  When can you achieve your own goals 
in life? 

C. Answer the following in about  
80 - 100 words each.

1.  Describe how Srikkanth achieved his 
professional goals.

 2.  Even after being dropped from the 
Indian team, why did they select him 
to be the captain?

3.  What is Srikkanth’s advice to achieve 
your goals?

D. Think and Answer.

1.  Give four or five factors which could  
influence you in the choice of subjects 
or career.

2.  Passion is the keyword to success. 
Explain this with Sachin’s achievement.

Vocabulary

E. Match the words in 
column A with their  
synonym in column B.

A B
fructify plan
concrete oppose
relevant appropriate
contradict fruitful
strategy real

F. Match the words in column A with 
their antonym in column B.

A B
success forget
remember failure
gradually physically
destruction suddenly
mentally creation
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Homonyms

G. Use the words given below in your 
own sentences so as to get different 
meanings. One is done for you.

cricket
Cricket is a popular sport.
A cricket is active at night.

bank

will

bark

watch

Homophones

H. Consult a dictionary, to find the 
homophones for the given words.

1 in
2 know
3 be
4 to
5 watt
6 right

7 were

Prefix and Suffix

Homonyms are words with similar 
sound and spelling, but with a 

different meaning.

Homophones are words with 
similar sound but different spelling 

and meaning.

Prefixes are added to the 
beginning of a root word while 
suffixes are added to the end.

I. Look at the prefixes given and 
frame two new words for each prefix 
and suffix. One is done for you.

Prefix Word-1 Word-2

sub subway subconscious

un

re

en

dis

ir

Suffix Word-1 Word-2

ly suddenly happily

or

er

ness

ian

ist

*Listening

J. Listen to the passage on 
Paralympics and choose the correct 
answer.

1. The Paralympic games are for _____

a. children.
b. disabled people.
c. women.

2.  The Paralympic games usually 
happen ___________

a. in Greece.
b. every four years.
c. after the Olympic Games.

*Listining text is on Page No. 218
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3.  The first true Paralympic Games 
happened in Rome in _________

a. 1960.
b. 1952.
c. 1848.

4.  In 394 BCE, the ________ stopped 
the Greek Olympic Games, because 
they didn’t like them. 

a. Romans
b. Greeks
c. British

5.  …………..was a doctor at the Stoke 
Mandeville hospital in England.

a. Pierre de Coubertin
b. Sir Ludwig Guttmann
c. Natalie du Toit

Speaking

K. Just a minute

Given below are five main qualities 
for true sportsmanship.

 i. Determination

ii. Optimization

iii. Stamina

iv. Perseverance

v. Decisiveness

Get into groups of four. Each group will 
choose one quality to talk about to the whole 
class for about one minute. But before you 
talk, you have two minutes to think about it. 
You can make notes if you wish.

L. Prepare a speech  in about 
80-100 words for the morning 
assembly, stressing on the 
importance of games and sports in 
ensuring a healthy body and mind.

Writing

M. Your friend who lives in another  
town/city has won his/her championship 
trophy in the recent sports meet. Write a 
letter congratulating him/ her.

N. Collect information from newspapers, 
magazines, periodicals and books about 
any two famous sports women. Prepare 
their profiles. Use the following format.  

Name Details

Date of birth
State/Team she  
represents 
Sports/ Games she is  
associated with
Debut (first entry)

Best in her career

Hobbies

Awards/ Medals received 

Creative Writing

O. Write a newspaper article in about 
100 words, comparing the achievements 
of the two sportswomen based on the 
information you have already collected.
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Reading 

Folk Culture And Folklore Of Tamil 
Nadu

Tamil Nadu is deeply rooted in a great 
tradition of folk arts and crafts, which 
display the customs and skills that have 
come down from generations. The folk 
music and dances of Tamil Nadu represent 
the ethos, aesthetic, values and melody 
of the region. Traditionally, folk dances 
and music are performed during festivals 
and community functions. The following 
article describes some of the folk musical 
styles and dances of Tamil Nadu. 

Karagaattam is a popular folk 
dance of Tamil Nadu, which involves 
balancing a pot on the head to musical 
accompaniment. The Karagam pots are 
decorated with a cone of flower arrange-
ments, topped by a paper parrot. The 
parrot swings as the dancer swings along. 

Karagaattam has two divisions— atta 
karagam and sakthi karagam. This form 
of dance is very popular all over Tamil 
Nadu. Both male and female performers 
participate in this dance. Acrobatics such 
as dancing on a rolling block of wood, 

moving up and down a ladder, threading 
a needle while bending backwards form a 
part of this dance.

Kavadi Aattam is one of the 
predominant folk dances of Tamil Nadu. 

When the ancient Tamils went on 
pilgrimages, they used to carry offerings 
tied on either end of a long stick, balanced 
on their shoulders. A kavadi is made of 
bamboo strips and a light pole. To lessen 
the boredom of the long travel, they sing 
and dance in praise of God. Kavadi  
Aattam traces its origin to this practice. 
This led to the composition of special 
songs for carrying the kavadi. 

Poikkal Kudhirai Aattam is a 
dance in which the dancer puts on the 
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dummy figure of a horse on his / her hips. 
This folk dance needs a lot of training and 
skill. The dummy is made of lightweight 
materials and the cloth at the sides of the 
dummy swings to and fro covering the legs 
of the dancer who dons wooden legs so 
that they look like the hooves of the horse. 
While performing, the dancer brandishes 
either a sword or a whip.

Parai Aattam is a special type of 
dance in Tamil culture in which the 
performers  beat the parai and dance to 

its rhythm. This is one of the oldest 
traditional dances. In olden days, the 
parai was used for multiple reasons, 
ranging from warning people about the 
upcoming war, requesting civilians to 
leave the battlefield, announcing victory 
or defeat, stopping a breach of a water 
body, gathering farmers for farming 
activities, warning wild animals about 
human presence, during festivals, 
weddings, celebrations, worship of nature 
and so on. Parai Attam plays a prominent 
part in all the celebrations in Tamil Nadu  
even today. 

Bommalaattam or Puppetry is 
held in rural areas of Tamil Nadu during 
festivals and fairs. Skilled puppeteers 

manipulate the puppets with strings or 
wires. They stand behind a screen and 
the puppets are held in front. The 
puppetry depicts stories mainly from the 
Puranas, epics and folklore. Even during 
Indian freedom struggle awareness 
programmes for the common people were 
conducted through puppet shows to instill 
patriotism among the people. 

Therukoothu is usually 
conducted during village festivals in the 
months of Aadi and Panguni. Theru 
koothu is performed on the streets and in 
open air. In this dance form, make-up 
and costumes are considered very 
important. The performance involves 
storytelling, songs, dance and dialogue 
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rendering. The performances are based 
on stories from Puranas, Ramayana, 
Mahabharata and the local folklore. 

Silambaattam is a martial art 
form, practised from the days of the Tamil 
kings. It has metamorphosed into a 

non-violent form of folk dance, adding 
stepping styles into the dance to the 
measure of time. This martial art form 
also teaches the performer the methods 
of self-defense. 

A. Answer the following questions 
briefl y.

1.  What do Tamil Nadu folk dances and 
folk arts represent? 

2.  When are folk dances and folk music 
usually performed? 

Silambam was banned in Tamil 
Nadu during the British rule. Britishers 
viewed this martial art as a potential 
threat in the face of revolts.

3. How is Karagattam performed? 

4.  How were offerings carried during the 
ancient period? 

5.  Bring out a few differences between 
the two art forms Therukoothu and 
Bommalattam. 

ANAGRAMS

 An anagram is a word or a phrase 
formed by rearranging the letters of 
a different word or phrase, typically 
using all the original letters exactly 
once.

B. Work with a partner 

Pick out two words from the article on folk 
culture and folklore of Tamil Nadu with 
which you can form anagrams. Take turns 
and ask your partner to solve the anagram 
and come out with the right words. 

LEMON

MELON

Now try to solve these 
anagrams.

1 ELBOW
2 SECTION
3 VIEWER
4 RIPPLES
5 NEEDLESS

a.
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A Talk Show 

C. Work in groups of 4-6. Choose one folk art form, that is rarely or no longer per-
formed. Find out the reasons for this and suggest practical solutions/steps that can be 
taken to prevent this. After discussion and research, conduct a talk show in the class on 
the topic FOLK ARTS - A REVIVAL. The following inputs will help you.

Grammar

Preposition

A preposition is a word that is placed before a noun or a pronoun to show its 
relationship to other words in a sentence.

 

Each group will consist of the following members.

1. The host
2. A folk artist
3.  A representative from an NGO engaged in reviving some of the dying folk arts
4. A student
5. A citizen from the city.

NOTE: Your teacher will distribute role cards with cues to each member of the 
group to help you play your roles. 
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I. Prepositions of Time
These prepositions are used to indicate when a particular event happened. These 
include: in, on, at, since, for, during etc 

e.g. : 1. I was studying in the morning.
2. She was born on the 5th of July.
3. I will reach there at 6 o’clock.

II. Prepositions of Place

These prepositions are used to indicate the location and come before a noun or pronoun 
These include: in, on, between, behind, under, over, near, etc 

e.g. : 1. The cat is on the wall.
2. Jenny lives near her workplace.
3. Raj is in his room.

III. Prepositions of Movement
These prepositions are used to describe movement. These include: to, into, towards, 
through etc.

e.g. : 1. I went to the book store.
2. The swimmer jumped into the pool.
3. The dog was coming towards him.

IV. ‘Since’ and ‘For’
‘Since’ refers to a particular point of time. 

e.g. : 1. I have been studying since 5 a.m., and I am at it even now. 
2. The construction of this building has been going on since January.

‘For’ refers to the duration of the time. 

e.g. : 1. Maya has worked in this institution as an accountant for 23 years. 
2.  Many ideas were discussed for three weeks before the annual day theme 

was finalised.

V. ‘During’ and ‘In’
Both ‘during’ and ‘in’ are used to describe actions that happen in a particular period of 
time. 

e.g. : 1. We will be visiting my grandparents during the summer vacation. 
(or) 

2. We will be visiting my grandparents in the summer vacation.
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VI. ‘Between’ and ‘Among’

‘Between’ is used when naming defi nite, individual items. 

e.g. : 1.   The discussion on a sports meet between our school and schools are going 
on for two days. 

2.  The fi nal match will be held between India and Australia.

‘Among’ is used  when the items are part of a group, and are not specifi cally named.

e.g. : 1. The sailors divided the money among themselves; and the ship sailed on.
2.   We’d discussed this point among ourselves many times over the past 

months.

D.  Choose the most appropriate preposition from the brackets.

1.  We have been living in Chennai _________ eight years. (for/ since)

2.  Abdul has taken______ his father. (after/ at)

3.  Vimal generally goes to his workplace______ bus. (by/on)

4.  The cricket ball was hidden ______ the leaves. (among/ between)

5.  Mani divided his toys______his brothers and sisters. (among/ between)

E. Identify the prepositions in the given sentences and underline them. 

1.  Riya borrowed a dress from me and lent it to her friend, Mary. 

2.  When I moved back to the city, things had changed considerably. 

3.  The burglar found the keys under the pot in the balcony. 

4.  Prabhu was hiding behind the door when his sister came looking for him. 

5.  My dog sat on my hat and squashed it. 

F. Complete the passage by fi lling in appropriate prepositions from the list-
(with, out, to, in, from, during, of, for, by). Some prepositions may be used 
more than once. 

In Tamil Nadu, a very interesting form of 
recitation named Villupattu developed (a) 
____________ the 15th century. Villupattu 
means bow—song because a bow—shaped 
musical instrument (b) ___________ strong 
high tension string is used (c) __________ 
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placing it (d) _______________ an earthen 
pitcher. It is believed that this narrative form 
was an invention (e) ____________Arasa 
Pulavar. The troupe gives its performance 
mostly (f) ___________________ temple 
festivals. There are seven to eight 
persons in a troupe who form a kind  
(g) _________________ chorus that 
supports the main singer-narrator. When 
the chief narrator sings, the chorus 
takes (h) ____________ the refrain 
(i) _______________ the song and 
repeats it in unison. The whole party 
sits (j) ______________ the ground 
and performs (k) ______________ a lot 
(l) _____________ gesticulation and facial 
expression to suit the narrative they have 
taken. The ballad style songs are composed 
(m) ________________ the rural dialect 
which appeals (n) _______________ the 
audience who sometimes join the troupe 
(o) ________________ suitable notes or 
words. 

Preposition with verbs  

G. Some verbs are usually followed 
by prepositions before the object of 
the verb.

Examples

i.  The kids laughed at the hilarious  
antics of the clown.

ii.  Fathima planned to stay at a hotel, 
when she visited Mumbai.

iii.  I have pressing matters to attend to 
in Kolkata.

iv.  I believe in the healing power of a 
mother’s touch.

v.  She was so happy in life that she 
could not ask for more.

vi.  The Sharma couple care for their 
pets as they do for their children.

vii. I agree with everything you’ve said.

H. Frame sentences using the 
prepositional phrases given in the 
box.

benefit from care for agree with
stand in ask for laugh at
stay at joke about believe in
go into  consist of pay for

prepare for attend to rely on

Fairs and festivals form an integral part 
of the culture of Tamil Nadu. They are 
an excellent platform to promote and 
preserve the vibrant art and culture of 
the Tamils. 

I. Given below is a picture of a 
carnival. Complete the factual 
description by filling in the blanks 

with appropriate prepositions.

A thiruvizha is a source of excitement and 
thrill for villagers. The village thoroughfare 
wears a festive look, as the open spaces 
are cleaned, spruced up and decorated 
(a) ________colourful streamers.
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People throng the premises (b) ______catch a glimpse (c)________their village deity 
(d)______ a magnificently decorated chariot, and pay their respects. There is a big 
crowd (e)_____ the food stalls that serve free piping hot sakkaraipongal (sweet pongal), 
lemon rice and curd rice.

People (f)______nearby villages and towns display their wares attractively, and call 
out loudly (g)______the people (h)_______buy their wares. Cotton candy, cut raw  
mangoes smothered (i)________salt and chilly powder, boiled groundnuts, murukku, 
sweets, buttermilk etc are sold. Men, women, grandmas, grandpas and little children 
dressed (j)_________their best clothes, enjoy the Thiruvizha greatly.

You can hear the shrieks (k)________happy children enjoying the rides on ferris wheels 
and carousels, elders looking (l)_________ each other with smiles on their faces.

The entire day is spent (m) _______fun and gaiety. All the village people irrespective of 
their age, look forward (n)_________the thiruvizha every year.

Clauses  
A clause is a group of words that contains both a subject and a predicate 
(or a verb). There are two types of clauses. They are independent clause 
and dependent clause.

Examples of independent and dependent Clauses 

Telegram-plane Karagattam is a popular folk dance which is performed during village festivals.

(Independent Clause) (Dependent Clause)

Telegram-plane The pots are decorated with a cone that has flowers in it.

(Independent Clause) (Dependent Clause)

Telegram-plane Skilled puppeteers manipulate the puppets that they pull.

(Independent Clause) (Dependent Clause)  

Telegram-plane  The whole village celebrates when there is a thiruvizha.

(Independent Clause) (Dependent Clause)

Independent Clauses are complete sentences. They can stand alone and express a 
complete thought.   Examples: I need a book.

 Mary prefers coffee.
 Ram is a good volleyball player.
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There are three main types of dependent clauses: adjective, adverb, and noun.

An adjective clause describes or gives more information about a 
noun—tells us which one, what kind, or how many.

Example: The book that I left on the bus belongs to Mr. Baskar. 

An adverb clause describes or gives more information about the 
verb—tells us when, where, how, to what extent, or under what 
condition something is happening. 

Example: She was happy because her father gave her a watch.
A noun clause takes the place of a noun in the sentence.

Example: This is the best route that I know.

Phrases

A phrase is a group of words that forms a meaningful unit, but it is not a complete 
sentence. In other words, it does not have a subject or a verb.

There are several kinds of phrases in the English language. Some of the  common 
ones are described below.

Examples of Noun phrases

Dependent Clauses contain a subject and a predicate, but they do not express a 
complete thought.   Examples:  When it is raining

Because you were late
After you go to school

Telegram-plane the black hat

Telegram-plane blown away

Telegram-plane in the wind

Example of phrases put together in a sentence:
The black hat was blown away in the wind.

A Noun Phrase is a group of words made up of a noun and its modifiers.

Telegram-plane the white car
Telegram-plane my English teacher
Telegram-plane the book shop
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Examples of Verb Phrases

Examples of Prepositional Phrases: 

Phrases and Clauses

J. Identify the dependent clauses or phrases in the following sentences and 
underline them.

1.  Texting on his phone, the man swerved into a ditch.

2.  It isn’t necessary to cram all night if you have studied a little each day.

3.  We climbed up the hill to enjoy the view.

4.  I enjoy painting during my holidays.

5.  Whether he attends the party or not, I have decided to go.

6.  I will stop playing the drums when you go to sleep.

K. Complete the following sentences using appropriate prepositional phrases.

1.  I would like to order coffee__________tea.
a) instead of b) instead from 
c) instead to

2. ____________ the rains, we went out.

a) In spite of b) In spite 
c) In spite on

A Verb phrase is a group of words made up of a verb, helping verbs, and modifiers.

Telegram-plane ran quickly to catch
Telegram-plane filled with horror
Telegram-plane dedicated to

A Prepositional phrase is a group of words that begin with a preposition and help to 
explain the relationship between two things.

Telegram-plane on the boat
Telegram-plane over the tree
Telegram-plane in the school
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3.  ___________ fire, break the glass to escape.

a) In case of b) In case 
c) In case with

4.  I am standing here_______ my friends.

a) in behalf of b) on behalf of 
c) on behalf

5.  We solved the problem _______ a new device developed by our engineers.

a) by means of b) by means 
c) by means to

6.  ________ we are impressed with their performance.

a) In general b) On general 
c) In generally

Writing 

You stayed with your grandparents at your native village during Pongal. You had an 
unforgettable time with them. You visited the village fair and enjoyed the simple 
pleasures of life like bathing in the river, strolling in the fields, eating food cooked in 
earthen utensils over firewood, sleeping on a cot on the terrace under the star-lit sky, 
visiting temple fairs and watching Karagattam presentation. 

L.Write a letter to your friend, describing the joy of celebrating festivals in a village.

Project
M. Your class has to stage a Puppet Show in the Assembly Open Forum on the topic 
‘Child Labour’. Divide yourselves into groups and discuss the requirements for the 
presentation like storyline, characters, dialogues, choice of puppets and music for the 
interlude. Now complete the dialogues given below. 

Ramesh : 
Let us present a Puppet Show on CHILD LABOUR for our Assembly Open Forum.

Mohammed : 
That is a very good idea! Let us start planning right away.

Geetha :
_________________________________________________________________?

Leema : 
I suggest we begin with the storyline first.

Mani : 
How _____________________________________________________________ ?
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Ramesh : 
We can have around five characters.

Mohammed : 
What ___________________________________________________________ ?

Meena : 
We can focus on the problems of poverty and illiteracy as the major reasons for child 
labour.

Ramesh : 
Can _____________________________________________________________?

Leema : 
I am good at making stick puppets. I will make them myself. But I require some help.

Mani :

I _______________________________ . Tell me, __________________________ 

Leema : 

Thank you, Mani. Let us stay back after the meeting and discuss.

Ramesh : 

Have ___________________________ ?

Meena : 
I think we should have some music for the interlude.

Geetha : 
That would make it really interesting. I will get my music group to start working on  the 
tunes for our puppet show.

Now you are ready to start writing your script for Bommalattam on ‘Child Labour’. 

Guidelines for script writing

Telegram-plane Write a brief description of the play in a story map format. (storyline, conflict/ problem, 
resolution, moral, puppet characters, backdrop and setting, properties). 

Telegram-plane Write a rough draft of the puppet play script (sound effects, timings/ pauses, what 
the characters  may  be doing when not talking , direction for props etc.) 

Telegram-plane Edit and revise your rough draft. Make sure that the story is lucidly conveyed and 
feels like natural conversation to the listeners.  

Telegram-plane When your puppet play is ready, pick puppets of your choice and start practising.
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* Stopping by Woods on a Snowy Evening
        Robert Frost

Poem

Warm Up1. Have you ever travelled through a forest? How did you feel? 
2. Did you have any time to stop and enjoy the beauty of the forest?

 Whose woods these are I think I know.    

 His house is in the village though;

 He will not see me stopping here

 To watch his woods fi ll up with snow.

 My little horse must think it queer

 To stop without a farmhouse near

 Between the woods and frozen lake 

 The darkest evening of the year.

 He gives his harness bells a shake

 To ask if there is some mistake.

 The only other sound’s the sweep

 Of easy wind and downy fl ake.

 The woods are lovely, dark and deep.

 But I have promises to keep,

 And miles to go before I sleep,

 And miles to go before I sleep. 

    Robert Frost
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GLOSSARY

queer (adj.) : strange, odd

woods (n.) : forest

harness (n.) : 
straps and fi ttings by which a horse is 
fastened to a cart or carriage

frozen (adj.) : in ice form

About the author

Robert Frost 
(1874-1968) was 
an American poet 
noted for his realistic 
descriptions of 
rural life. Born on 
26 March 1874, he spent his fi rst 
40 years as an unknown entity. He 
received four Pulitzer prizes for poetry 
and was a special guest at President 
John F. Kennedy‘s inauguration. 
Frost became a poetic force and 
the unoffi cial Poet Laureate of the 
United States. Some of his famous 
works are The Road Not Taken, West 
Running Brook, Mending Wall, 
After Apple Picking, etc.

sweep (v.) : soft, gentle sound

downy (adj.) : feather-like

fl ake (n.) :  a small piece of 
something

A.  Answer the following questions in 
a sentence or two. 

1.  He will not see me stopping here 
To watch his woods fi ll up with snow.   

i. Who does ‘he’ refer to?

ii.  Identify the season with these 
lines

2.  My little horse must think it queer 
To stop without a farmhouse near  

i. Who is the speaker?

ii.  Why should  the horse think it 
queer?

iii. Pick out the rhyming words.

3.  He gives his harness bells a shake 
To ask if there is some mistake.

i.  Whom does ‘he’ refer to in these 
lines?

ii.  Why does ‘he’ give his harness 
bells a shake?

iii.  How does the horse communicate 
with the poet?

4.  The woods are lovely, dark and deep, 
But I have promises to keep

i.  How are the woods?

ii. Who does ‘I’ refer to?

iii.  What are the promises the 
speaker is talking about?

Jawaharlal Nehru, the former 
Prime Minister of India, had the 
last two lines of this poem written 
in block letters and placed it on his 
desk as these lines reminded him of his 
responsibilities.
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e.  And miles to go before I sleep,  
And miles to go before I sleep.

i.  Why has the poet repeated the 
last line?

ii.  Explain: miles to go before I sleep

B.  Write down the summary of the 
poem by filling in the blanks.

After a long travel the poet entered  
a___________. He wondered to whom the 
wood _______! He realized that the owner 
of the wood lived in a ________. He was  
happy that the owner would not be 
able to ___________him stopping in his 
woods to watch _____________ fill the 
woods. The poet felt that the horse would 
think it very _________ to stop near the 
woods as he had never _____. He was 
actually standing between the woods and 
_______. The time was ________. The 
horse indicated that the poet has made a 
________ by shaking its head. The poet 
felt  that the woods are lovely, _______
and ______. He suddenly realized that 
he had worldly ______which  would not 
allow him to _______ in the woods for a 
long time.

C.  Answer the questions in three or 
four sentences.

a.  What information does the poet 
highlight  about the season and the 
time of the day in the poem?

b.  In which way is the reaction of the 
speaker different from that of the 
horse? What does it  convey?

c.  What are the sounds heard by the 
poet?

d.  The poet is aware of two choices. What 
are they? What choice does he make 
ultimately?

e.  Pick out words from the poem that 
bring to mind peace and quiet.

Appreciating the poem

D.  Identify the rhyme scheme used 
in each stanza. One example has 
been done for you.

stanza rhyme scheme

1 aaba

2

3

4

E.  Complete the table by identifying 
lines, against the poetic devices 
from  the poem. One example is 
done for you.

Poetic device
Lines from the 

poem 

Alliteration watch his woods 

Personification 

Repetition 

Imagery 
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*Listening 

F.  Listen to your teacher read a 
passage or play on a recorder, 
on the importance of keeping 
promises. As you listen, complete 
the blanks.

a.  When you make a promise, keep it, 
even if it____________ you more 
than you expected.

b.  Do not promise _______ but ______ 
more then you promise.

c.  A promise ________ people together.

d.  Some people make promises _______.

e.  Saying 'yes' is easier than refusal but 
can lead to _________ and decrease in 
trust.

f.  Before making promises, consider  
the long-term _______.

Writing

G.  Answer the following questions 
in a paragraph about 80 -100 
words

a.  It is said that, “the choices made by 
one, shapes one’s destiny”. The theme 
of choice is important throughout this 
poem.

H.  Work in pairs and discuss the  
factors that contribute towards 
making a choice and make a  
presentation to the class. 

I.  Write down your presentation as 
an article.

b. Though attracted to the peace and 
quiet of the woods, the poet decides to 
go on to the village. Express your opinion 
on why the poet does so. 

J.  You can use the following words 
while expressing your opinion. 
Write a short speech in not more 
than 100-150 words.

My view... In my opinion...

My belief... Speaking personally...

I am certain.. I would say that...

I am sure... My impression is that...

I presume... I have no doubt...

I guess... From my point of view..

Read and Enjoy

Leisure

What is this life if, full of care, 
We have no time to stand and stare.

No time to stand beneath the boughs, 
And stare as long as sheep or cows.

No time to see, when woods we pass, 
Where squirrels hide their nuts in grass.

No time to see, in broad daylight, 
Streams full of stars, like skies at night.

No time to turn at Beauty’s glance, 
And watch her feet, how they can dance.

No time to wait till her mouth can 
Enrich that smile her eyes began.

A poor life this is, if full of care, 
We have no time to stand and stare. 
                    William Henry Davies

*Listening text is on Page No. 218
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Now, share your views about 
the changes that you and your 
classmates expect in your school 
and classroom in about 20-50 years.

Read the story to find out how a student 
like  Margie studies in the year 2157.

1. Margie even wrote about it that night 
in her diary. On the page headed 17 May 
2157, she wrote, “Today Tommy found a 
real book!”

2. It was a very old book. Margie’s 
grandfather once said that when he was 
a little boy his grandfather told him that 
there was a time when all stories were 
printed on paper.

3. They turned the pages, which were 
yellow and crinkly, and it was awfully  
funny to read words that stood still instead 

Supplementary

The Fun They Had
                                    Isaac Asimov

Warm Up

Here is an imaginary 
high school class 
depicted in a French 
post card (1901-
1910). Discuss what 
do you think have 
come true in the 
present century. 

of moving the way they were supposed  
to—on a screen, you know. And then 
when turned back to the page before, 
it had the same words on it that it had 
when they read it the first time.

4. “Gee!,” said Tommy, “What a waste. 
When you’re through with the book, you 
just throw it away, I guess. Our television 
screen must have had a million books on 
it and it’s good for plenty more. I wouldn’t 
throw it away.”

5. “Same with mine,” said Margie. She 
was eleven and hadn’t seen as many 
telebooks as Tommy had. He was thirteen.

6. She said, “Where did you find it?”

7. “In my house”. He pointed without 
looking, because he was busy reading. 
“In the attic.”
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8. “What’s it about?”

9. “School.”

10. Margie was scornful. “School ? What’s 
there to write about school? I hate school.”

11. Margie always hated school, but 
now she hated it more than ever. The 
mechanical teacher had been giving her 
test after test in geography and she had 
been doing worse and worse until her 
mother had shaken her head sorrowfully 
and sent for the country inspector.

12. He was a round little man with a red 
face and a whole box of tools with dials 
and wires. He smiled at Margie and gave 
her an apple, then took the teacher apart. 
Margie had hoped he wouldn’t know how 
to put it together again, but he knew how 
all right, and, after an hour or so, there it 
was again, large and black and ugly, with 
a big screen on which all the lessons were 
shown and the questions were asked. 
That wasn’t so bad. The part Margie 
hated most was the slot where she had 
to put homework and test papers. She 
always had to write them out in a punch 
code they made her learn when she was 
six years old, and the mechanical teacher 
calculated the marks in no time.

13. The inspector had smiled after he 
was finished and patted Margie’s head. 
He said to her mother, “It’s not the 
little girl’s fault, Mrs. Jones. I think the 
geography sector was geared a little too 
quickly. Those things happen sometimes. 
I’ve slowed it up to an average ten 
year level. Actually, the overall pattern of 
her progress is quite satisfactory.” And he 
patted Margie’s head again.

14. Margie was disappointed. She had 
been hoping they would take the teacher 
away altogether. They had once taken 
Tommy’s teacher away for nearly a month 
because the history sector had blanked 
out completely.

15. So she said to Tommy, “Why would 
anyone write about school?”

16. Tommy looked at her with very superior 
eyes. “Because it’s not our kind of school, 
stupid. This is the old kind of school that 
they had hundreds and hundreds of years 
ago.” He added loftily pronouncing the 
word carefully, “Centuries ago.”

17. Margie was hurt. “Well I don’t know 
what kind of school they had all that time 
ago.” She read the book over his shoulder 
for a while, then said, “Anyway, they had 
a teacher.”

18. “Sure they had a teacher, but it was 
not a regular teacher. It was a human.”

19. “A human?  How could a human be a 
teacher?”

20. “Well, she told boys and girls things 
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and gave them homework and asked 
them questions.”

21. “A human isn’t smart enough.”

22. “Sure one is.”

23. Margie wasn’t prepared to dispute 
that. She said, “I wouldn’t want a stranger 
in my house to teach me.”

24. Tommy screamed with laughter. “You 
don’t know much, Margie. The teachers 
didn’t live in the house. They had a special 
building and all the kids went there.”

25. “And all the kids learned the same 
thing?”

26. “Sure, if they were the same age.”

27. “But my mother says a teacher has to 
be adjusted to fit the mind of each boy 
and girl it teaches and that each kid has 
to be taught differently.”

28. “Just the same they didn’t do it that 
way then. If you don’t like it, you don’t 
have to read the book.”

29. “I didn’t say I didn’t like it,” Margie 
said quickly. She wanted to read about 
those funny schools.

30. They weren’t even half finished when 
Margie’s mother called, “Margie! School!”

31. Margie looked up. “Not yet, Mamma.”

32. “Now!” said Mrs. Jones.  “And it’s 
probably time for Tommy, too.”

33. Margie said to Tommy, “Can I read the 
book some more with you after school?”

34. “Maybe,” he said nonchalantly. He 

walked away whistling, the dusty old 
book tucked beneath his arm.

35. Margie went into the schoolroom. It 
was right next to her bedroom, and the 
mechanical teacher was on and waiting 
for her. It was always on at the same time 
every day except Saturday and Sunday, 
because her mother said little girls learned 
better if they learned at regular hours.

36. The screen was lit up, and it said: 
“Today’s arithmetic lesson is on the 
addition of proper fractions. Please insert 
yesterday’s homework in the proper slot.”

37. Margie did so with a sigh. She was 
thinking about the old schools they had 
when her grandfather’s grandfather 
was a little boy.  All the kids from the 
whole neighborhood came, laughing 
and shouting in the schoolyard, sitting 
together in the schoolroom, going home 
together at the end of the day. They 

In October 2017, the robot became 
a Saudi Arabian citizen, the first robot 
to receive citizenship of any country. 
In November 2017, Sophia was named 
the United Nations Development 
Programme’s first ever Innovation 
Champion, and the first non-human 
to be given any United Nations title.
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learned the same things, so they could 
help one another with the home work 
and talk about it.

38. And the teachers were people…

39.  The mechanical teacher was fl ashing on 
the screen: “When we add fractions ½ 
and ¼…

40.  Margie was thinking about how the 
kids must have loved it in the old 
days. She was thinking about the fun 
they had.

Isaac Asimov, 
born on January 
2nd, 1920 was an 
American writer 
and professor of 
Biochemistry at 
Boston University. 
He was known for his work of science 
fi ction and 'popular science'. Asimov 
was a prolifi c writer and edited more 
than 500 books, an estimated 90,000 
letters and postcards. Asimov 
wrote 'Hard Science Fiction' along 
with Robert A. Heinlein and Arthur 
C. Clarke. He was considered one of 
the best science fi ction writers during 
his lifetime.

About the author

Glossary

crinkly (adj.) : with
many folds or lines

awfully (adv.) :
very, extremely

attic (n.) : 
a space just below the roof used as a 
store room

scornful (adj.) : 
feeling or expressing contempt

loftily (adv.) : 
something done in a proud or haughty 
manner

century (n.) : 
a period of one hundred years

Punched tape or perforated paper tape 
is a form of data storage consisting of 
a long strip of paper in which holes are 
punched to store data.
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nonchalantly (adv.) :  
in a casually calm and relaxed manner

Understanding the story:

A.  Identify and name the character/
speaker

1.  She was given test after test in 
geography.

2.  He was a round little man with a red 
face and a whole box of tools with 
dials and wires. 

3.  She had been hoping they would take 
the teacher away altogether. 

4.  They learned the same things, so they 
could help one another with the home 
work and talk about it.

5.  The teachers didn’t live in the house. 
They had a special building and all 
the kids went there.

B.  Fill in the blanks with the clues 
given below to complete the 
paragraph.

Tommy and Margie found something about 
the (i)_____ of the past. Tommy found a  
(ii) _____ which has been printed on paper. 
The book was old and the pages were 

(iii) ______ At present, the (iv) ______ 
were moving on a television screen. The 
television had over (v) ______. He had 
found the old book in the (vi) ______ of 
his house. While reading Tommy found 
that it was about the old schools. Margie 
hated school because she was having 
problems with learning (vii) ______. The 
mechanical teacher was black and large 
with a screen. Margie hated the slot 
where she had to insert her homework or 
(viii) ______. Margie did not understand 
how a (ix) ______ could be a teacher and 
how the students were taught the (x) 
______.Then it was (xi) ______ school 
for Margie and Tommy. Margie went to 
the schoolroom in her (xii) ______, where 
the mechanical teacher stood. She was 
thinking about the old school and how 
much fun the children had, (xiii) ______ 
time together.

C.  Bring out the difference between 
your school and Margie’s school 
in the given tabular column. An 
example is done for you. 

Margie’s school Your school

Teacher is a 
machine.

Teacher is a 
human being.

Books are in 
printed form.

School is at  
home.

There is no 
playground.

millions of books 
yellow and crinkly 
learning and spending 
geography 
test papers 
attic 
time 

real book 
same thing 
person  
schools 
words 
house 
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D.  Complete the following statements based on your reading.

1.  The old book was found by ____________________________________

2.  Margie was surprised to see the old book because ___________________________

3.  The mechanical teacher was giving Margie__________________________________
____________

4.  Margie had to study always at the same time every day, because her mother said 
little girls ____________________________________________________________
__________________

5.  The geography sector in mechanical teacher was ____________________________
______________________________________________

Think and Write

E.  On the basis of your reading and using your own ideas, answer the following 
in about 125-150 words each.

1.  Describe Margie’s mechanical teacher and her classroom in your own words.

2.  Why did Margie hate her school? What was she thinking about at the end of the story?

3.  What was strange about the ‘book’? Why did Margie find it strange? 
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Millionaire Game

Screen shot of the Game

Demo Steps

1. Scan the QR code. It will go to a website.
2. The link for the game will be there.
3. Click the URL and download the game
4. Click play.
5. Answer the questions within 20 minutes.
6. You will earn Rs.20000/ for every right answer.
7. Play the game and become a millionaire.

Images for the Demo Steps

ICT Corner

Learning activity

1. Write down the sentences you learned.

Download Software / 
 Application

URL address
https://drive.google.com/
open?id=1SZuh5U2OJlE13b-
BuMSg3J6lpEDPBBCWe

You can download this game 
and play it offline on your 

computer
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Read the story given below. Find out why 
the narrator feels that he can’t climb.

He stood on the grass verge by the side 
of the road and looked over the garden 
wall at the old house. It hadn’t changed 
much. The old house built with solid 
blocks of granite wasn’t altered at all. 
But there was a new outhouse, and there 
were fewer trees. He was glad to see that 
the jackfruit tree still stood at the side of 
the building casting its shade on the wall. 
He remembered his grandmother saying:

 ‘A blessing rests on the house where 
the shadow of a tree falls.’ And so the 
present owners must also be receiving 
the tree’s blessings. At the spot where 
he stood there had once been a turnstile, 
and as a boy he would swing on it, going 
round and round until he was quite dizzy. 
Now the turnstile was gone, the opening 
walled up. Tall hollyhocks grew on the 
other side of the wall.

‘What are you looking at?’

Prose

I Can’t Climb Trees Anymore 
         Ruskin Bond

It was a disembodied voice at fi rst. 
Moments later a girl stood framed 
between dark red hollyhocks staring at 
the man. She was only twelve or thirteen, 
with lively eyes and long black hair.

‘I’m looking at the house. Is it yours?,’ 
he asked. 

'No. It's my father's. Why? Do you want 
to buy it?'

'And what does your father do?'

'He's only a colonel.'

'Only a colonel?'

'Well, he should have been a brigadier 
by now.' 

 The man burst out laughing. 

 'It's not funny,' she said.  'Even Mommy 
says he should been a brigadier.'

It was on the tip of his tongue to make 
a witty remark (‘Perhaps that’s why he’s 
still a Colonel’), but he did not want to 

Warm up

a.  Have you tried swinging from a tree?
b.  Have you ever climbed up a tree to pluck fruits?
c.  Think of other occasions when you have climbed 

up trees, either near your homes or outside. Share 
your reasons with the class. 

Unit 2
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give offence. They stood on either side 
of the wall, appraising each other.

"Do you want to buy it?"

"No", he said.

'Well' she said,'If you don’t want to buy 
the house, what are you looking at?’

‘I used to live here twenty-five years 
ago. As a boy. As a young man.... And 
then my grandmother died, and we sold 
the house and went away.’

She was silent for a while, taking in this 
information. Then she said, ‘And you’d 
like to buy it back now, but you don’t 
have the money?’ He did not look very 
prosperous.

‘No, I wasn’t thinking of buying it back, 
wanted to see it again, that’s all. How 
long have you lived in it?’

‘Only three years,’ she smiled. 

‘Would you like to come in and look 
more closely?’

‘Wouldn’t your parents mind?’

‘They’ve gone to the club.’ They won’t mind. 
I’m allowed to bring my friends home.’

‘Even elderly friends like me?’

‘How old are you?’

‘Oh, just middle aged, but feeling young 
today.’ And to prove it he decided he’d 

1.  What was the old house built with?

2.  Does the narrator still live in the 
house?

A flying trapeze is a circus act in which 
people swing from one end of the 
circus tent on ropes.

climb over the wall instead of going round 
to the gate. He got up on the wall all right, 
but had to rest there, breathing heavily.

‘Middle-aged man on the flying  
trapeze,’ he muttered to himself.

‘I’ll help you,’ she said, and gave him her 
hand. 

He slithered down into a flower-bed,  
shattering the stem of a hollyhock. 

As they walked across the grass he spotted 
a stone bench under a mango tree. It was 
the bench on which his grandmother used 
to rest, when she was tired of pruning 
rose bushes and bougainvillea. ‘Let’s 
just sit here,’ he said. ‘I don’t want to go 
inside.’

She sat beside him on the bench.

They were silent for some time. The man 
closed his eyes and remembered other 
times - the music of a piano, the chiming 
of a grandfather clock, the constant 
twitter of budgerigars on the veranda, his 
grandfather cranking up the old car....
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‘I used to climb the jackfruit tree,’ he said, 
opening his eyes. 

‘Do you want to climb it again? My 
parents won’t mind.’

‘No, no. Not after climbing the garden 
wall. Let’s just sit here for a few min-
utes and talk. I mention the jackfruit tree 
because it was my favourite place. Do 
you see that thick branch stretching out 
over the roof ? Half  way along it there’s 
a small hollow in which I used to keep 
some of  my treasures.’
‘What kind of treasures?’

‘Oh, nothing very valuable. Marbles I’d won. 
A book I wasn’t supposed to read. A few old 
coins I’d collected. Things came and went. I 
was a bit of a crow, you know, collecting 
bright things and putting them away. There 
was my grandfather’s Iron Cross. Well, not 
my grandfather’s 
exactly, because he was British and the Iron 
Cross’ was a German decoration awarded for 
bravery during the War - the First World War 
- when my grandfather fought in France. He 
got it from a German soldier.’ 

The Param Vir Chakra 
is the highest wartime 
gallentry award, given 
to soldiers of the Indian 
Armed Forces, for the 
display of utmost courage 
and complete selfl essness when 
facing the enemy. Since its inception 
in 1950, 21 fearless heroes (14 
posthumous) have been awarded the 
medal till January 2018.

is the highest wartime 
gallentry award, given 
to soldiers of the Indian 
Armed Forces, for the 

'Do you still have it?’

‘No’, he said, looking her in the eyes. ‘I 
left it in the jackfruit tree.’

‘You left it in the tree?’

‘Yes, I was so excited at the time, 
packing and saying goodbye to people 
and thinking about the ship I was 
going to sail on that I simply forgot all 
about it.’

‘Yes’, he said. ‘It’s twenty-fi ve years, but 
it may still be there. Unless someone else 
found it….’

‘Would you like to go and look?’

‘I can’t climb trees any more.’

‘If  you can’t, I will go and see. You just 
sit here and wait for me.’

‘I’ve found it!’ she cried. ‘I’ve found some-
thing!’

And now, barefoot, she ran breathlessly 
towards him, in her outstretched hand a 
rusty old medal.

He took it from her and turned it over on 
his palm.

‘Is it the Iron Cross?’ she asked eagerly.

‘Yes’, he said, ‘this is it.’

‘Now I know why you came. You wanted 
to see if it was still in the tree.’

‘You may be right. I’m not really sure why 
I came. But you can keep the Cross. You 
found it, after all.’

1. How did the narrator get the iron cross?
2.  Do you think the girl kept the iron 

cross?
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‘No, you keep it. It’s yours.’

‘But it could have remained in the tree for 
another twenty-fi ve years if you hadn’t 
climbed up to look for it.’

‘But if you hadn’t come back again....’

‘On the right day, at the right time, and with 
the right person’, he said, getting up and 
placing the medal in her hands. ‘It wasn’t 
the Cross I came for. It was my youth.’  

She didn’t understand that, but she 
walked with him to the gate, Where 
the road turned, he looked back and 
waved to her. Then he quickened his 
steps and moved briskly towards the 
bus stop. There was sprightliness in 
his step, and something cried aloud in 
his heart.

20.The mango scented summer breeze 
made the blood course in his veins, and 
he forgot, for a moment, that he couldn’t 
climb trees any more….

        (Slightly adapted)

Glossary

turnstile(n) :
  a mechanical gate 
consisting of revolving 
horizontal arms fi xed to 
a vertical post, allowing 
only one person at a 
time to pass through 

hollyhocks(n.pl) :

  a tall Eurasian plant of the mallow family, 
with large showy fl owers

About the author

Ruskin Bond was 
born on 19th May 
1934. He is an 
award winning Indian 
author of British 
descent. He is much 
renowned for his role in promoting 
children’s literature in India. The 
Indian council for Child Education has 
recognized his role in the growth of 
children’s literature in India. He got 
the Sahitya Akademi Award in 1992 for 
'Our trees still grow in Dehra'. He was 
awarded the Padmashri in 1999 and 
Padma Bhushan in 2014. As a prolifi c 
writer, he has written over 500 short 
stories, essays and novels. His popular 
novel 'The Blue Umbrella' was made 
into a Hindi fi lm and was awarded 
the National Film Award for the best 
children’s fi lm in 2007.

colonel(n) :

a rank of offi cer in the army 

brigadier(n) :
 a rank of offi cer in the British army, 
above Colonel

trapeze(n) :
a horizontal bar hanging by two ropes 
and free to swing, used by acrobats in a 
circus

bougainvillea(n) :
an ornamental shrubby climbing plant 
that is widely cultivated in tropics
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budgerigars(n.pl) : 

a small Australian bird of the parrot family, 
often kept in a cage as a pet

muttered(v.pt) : 

to utter words in a low tone

slithered(v.pt) : 

slide or slip unsteadily on a loose or  
slippery surface

pruning(v) : the act of trimming a plant

drenched(v.pt) : 

thoroughly wet, soaked

chiming(v) : 

make melodious ringing sounds typically 
to indicate the time

cranking(v) : start, get going

eddies(n.pl) : 

circular movement of air or water, whirl, 
spiral

sprightliness(n) : 

liveliness, spirit, life

lissome(adj.) : 

slim, thin, slender, graceful, active

prosperous(adj.) : 

flourishing, successful

appraising(v) : 

assess, evaluate,  
estimate

A.  Based on your understanding of  
the story, indicate either ‘T’ (True) 
or ‘F’( False) against the columns.

T / F

1 The narrator had hidden a 
few old coins in the  tree. 

2 The jack fruit tree was still 
there.

3  As a boy the narrator used 
to swing on the turnstile.

4 The narrator had sold the 
house.

5 A girl came out of the 
house.

6
The narrator’s  grandfather 
used to sit on the stone 
bench.

7
The narrator was able to 
remember the music of a 
piano.

8 The narrator was able to 
climb the jack fruit tree.

9
The purpose of the visit of 
the narrator was to buy his 
ancestral house back.

10 The narrator climbed over 
the wall easily.

B. Based on your understanding 
of the story, answer the following 
questions by choosing the correct 
answer.

i.  The story I Can’t Climb Trees  
Anymore highlights the importance  
of ________

a) old age. b) youth. 
c) adulthood. d) middle age.
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ii.  The house which was visited by the 
man____________

a) remained unchanged. 
b) was totally changed. 
c) was slightly repaired. 
d) was given a facelift.

iii.  Who said, “A blessing rests on the 
house where the shadow of a tree 
falls”?

a) grand mother 
b) grand father 
c) uncle 
d) the narrator

iv.  The author came back to the house 
because he ________________

a) wanted to see the jackfruit tree. 
b) was looking for his lost youth. 
c) wanted to look again at his old house 
d) wanted to buy the house.

v. He gifted _________ to the little girl.

a) an iron cross 
b) a bronze medal 
c) marbles 
d) old coins

C. Answer the following questions in 
a sentence or two.

i.  Explain:“Blessings rest on the house 
where the shadow of a tree falls.”

ii.  What did the writer observe about 
the house?

iii.  What was the local superstition 
about trees?

iv.  What did the Narrator do with the 
turnstile when he was a boy?

v. Who is the owner of the house now?

vi.  Why did the narrator return to his 
old house?

vii.  How did he get back the Iron Cross? 

viii.  Who did the house belong to  
originally?

ix.  What did he do with the old Iron Cross?

x.  Where had he left  his childhood  
treasures ?

D. Match the words in column  
A with the meanings in column B by  
drawing a line as shown.

A B

1  . pruning soaked

2  . chiming shaky

3  . drenched flourishing,

4  . dizzy life

5  . prosperous emit a sound

6  . sprightliness trimming a plant

7  . prosperous ancient

8  . treasure bell, gong

9  . chiming
a collection of 

precious things

10. rusty well-off

E. Read these shortened forms of 
words and write the fullform for the 
remaining words and complete the 
table given below.

won’t : will not

I’d : I had/ I would

I’ll : I will
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i.  you’d 

ii.  they’ve

iii.  he’d

iv.  he’s  

v.  wasn’t

vi.  isn't

vii.  doesn't

viii.  aren't

ix.  wouldn't

x  can't

Read the poem.

Child Memories

When I was a young girl

We used to play

Out in the field

Of flowers all day.

There were roses and daisies

And lilies, too.

We used to trade them,

Saying from me to you.

At lunchtime we’d have

A picnic in the field.

We’d go get the basket

And eat a good meal.

There were muffins and chocolates

And berries, too.

We would even get

A cookie or two.

Oh, the life of the young ones

Was such a beautiful phase.

We would look at the field

And happily gaze.

F. Now choose the correct option 
and put a tick mark (✓) above it.

1. The poet used to play in the house 
when she was young / lazy.

2.  The flowers mentioned in the poem are 
roses / holly hocks.

3.  The poet used to go home for tea / 
lunch.

4.  Muffins /grapes were the favourite food 
of the poet.

5.  Life was beautiful / happy when the 
poet was young.

6.  There was plenty of time to gaze / walk 
in the field.

Speaking

G. You are visiting the primary school 
where you studied classes I to IV, 
after six years. You get a chance to 
go to your standard two classroom 
and you are permitted to sit at the 
same place where you used to sit. 

i. What would you remember?

ii. Describe your feelings at that time.

iii.  Who do you miss very badly , your 
friends or teachers?

iv. Share your thoughts with the class.
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Writing

H.  On seeing these pictures, you would have gone down your memory 
lane. Write a paragraph in about 50 words  describing your favourite sport 
when you were young.

Think and write.

I.  Based on the story and your own ideas write your answers in about 
80 to 100 words each.

a.  Imagine yourself as the writer. Narrate the story of your visit to your 
ancestral house.

b.  The man who came to the house gave the cross as a gift to the girl. Why did he 
do this? What do you think would have happened if he had taken back the cross 
with him?

c.  What are the benefits of growing and preserving trees? Use ideas from what you 
   have read so far and your own ideas.

Creative writing

J. Write a letter to your friend describing your ancestral house.
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Reading

The Spirit of Adventure

K.  Given below are four headlines and information about four young National 
Bravery Award winners. 

Match the headline to the passages and write it in the space provided.

Lad Rescues Kin From Leopard

Little Girl: Big Prowess Unlucky Boy Saves Two

Smart Sense Saves Sibling

1. _____________________________

Fourteen-year-old Siya Vamansa Khode from Dharwad, Karnataka risked her 
own life to save her 2-year-old brother from certain death due to electrocution. In 
April 2015, Siya was playing hide and seek with her cousins when she decided to go 
to the rooftop. The toddler followed her; but after playing for a while she suddenly 
realised that her brother was nowhere to be seen. Horrified to find him in contact 
with a live wire, she held him by his shirt (she knew touching him directly meant 
risking her own death) and pulled him away to safety. For her exemplary thinking, 
she was awarded the National Bravery Award.

2. _____________________________

When 15-year-old Sumit Mamgain’s older cousin Ritesh was being dragged away 
by a leopard at Manoharpur in Uttarakhand, he told Sumit to run away and save his 
life. But the brave lad decided to fight the leopard and save his cousin’s life. Holding 
its tail, he hit it with a sickle. When the leopard charged towards him, he kept pelting 
stones at the animal till it finally ran away. For his exemplary courage, Mamgain was 
awarded the Sanjay Chopra Award.
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I.  In pairs, discuss what is common about all these incidents you have just 
read. Complete the chart below with the characteristic features of an act of 
bravery. (One example is given for you.)

3. _____________________________

On May 19, 2016, 9-year-old Tarh Peeju drowned while saving her friends 
Phassang Marry and Tarh Charu when they attempted to cross Pachin River in 
Naharlagun. A Class IV student at Alphabet Public School in Nirjuli, Tarh jumped 
into the turbulent river and dragged both Marry and Charu to safety. However, 
she herself was submerged and swept downstream by the strong current of the 
river. Displaying unbelievable courage, Tarh sacrificed her life in saving her friends 
and was posthumously conferred the Bharat Award (the top honour at the National 
Bravery Awards).

4. _____________________________

On July 22, 2003, 11-year-old Kandha Kumar of Karur district in Tamil Nadu was 
returning home in his school van.  The van broke down in the middle of  an unmanned 
level crossing and seeing the train approaching, the van driver panicked and fled, 
leaving seven school children trapped. The class VII boy immediately jumped off the 
van and rescued two children. But, while he was trying to help other children, the 
train rammed into the van killing Kandha Kumar, three children and a helper. For his 
valiant act, he was awarded the National Bravery Award posthumously.

Act Of Bravery

Selflessness

9th_english_R-Unit_2_Prose2_165-181.indd   166 26-02-2018   17:33:00

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



EnglishPage 167

Read the following  passage about 
mountaineering.

Scaling Heights

1. Mountains have a great fascination for 
men and people. Mountain climbing, 
however, is not without risks. It is a 
challenge to the unconquerable spirit of 
man and his love of adventure. That it is 
a dangerous sport cannot be denied. As 
one climbs higher and higher, breathing 
becomes more and more difficult. Some 
climbers, therefore, carry a heavy 
apparatus from which they inhale oxygen.

2. Mountain climbing is dangerous in the 
extreme. There are snow storms and 
blizzards. It is difficult to walk through the 
snow. It is still more difficult to climb on 
ice because it is difficult to keep foothold 
and cut steps with axes in order to make 
progress. The cold is so severe that the 
climber’s skin, feet, toes, fingers and 
tissues freeze, become numb and they 
may suffer frostbite. The most serious 
difficulty is  the climber at a high altitude 
gets exhausted with a little effort.

3. Mountain climbing requires proper  
training, skill and knowledge. The 
climbers must be well-equipped. They 
must be in good physical condition and 
should possess courage, perseverance 
and power of endurance. They should 
carry with them maps, compasses 
and other equipment so that they are 
able to find out where they are in the 
absence of any tracks. They must travel 
through dense woods as they approach 
a mountain and then climb steep rocks. 
Near the summit of a high peak, the 
climbers have to move over snow fields 
and glaciers. In dangerous areas they 
use ropes to tie themselves in groups.

4. The climbers carry with them packs 
loaded with first-aid supplies, food 
and extra clothing for sudden changes 
of weather. They display spirit of 
sportsmanship and fellow-feeling and 
face the severe risks of life undaunted. 
Mountain climbing is a common sport 
in Europe. There are mountaineering 
clubs where training in mountaineering is 
imparted.

5. There are high peaks in India and 
there have been successful expeditions 
to scale these highest peaks. 
After the conquest of the Everest 

 A research team discovered in 
1994 that Everest continues to grow 
approximately 4mm every year due 
to geological uplift.
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by Tensing and Hillary in 1953, the 
Mountaineering Institute at Darjeeling 
was established to develop interest in 
mountain-climbing among the Indians. 
Expeditions have been sent to climb the 
highest peaks in the country.

6. Mountain climbing is a thrilling 
adventure. It brings into play the heroic 
qualities of humankind. Mountaineers 

deserve all praise for their courage and 
heroism. In recent years Mt. Everest has 
been scaled several times by foreign 
climbers. India too has organized several 
expeditions to Everest. Lately an Indian 
Sherpa scaled the Everest without the 
use of oxygen. Mrs. Bachchendri Pal also 
succeeded in scaling the Everest. She is 
the first Indian woman to do it.

You can use a variety of reading strategies to help you understand a text better. Your 
teacher will now explain how to ‘skim ‘and ‘scan’ a text for information.

M.  Based on your reading answer the following questions in a sentence or 
two.

GRIPFIRE Is mountaineering a dangerous sport?. Why? (para 1)

GRIPFIRE What is frostbite? (para 2)

GRIPFIRE What are the qualities of a good climber? (para 3)

GRIPFIRE What do climbers carry with them? (para 4)

GRIPFIRE Where are the highest peaks in India? (para 5)

GRIPFIRE What qualities of humankind are brought out by this adventurous sport? (para 6)

GRIPFIRE Why do mountaineers deserve praise? (para 6)

GRIPFIRE What kind of visitors does Mt. Everest get? (para 6) 

CAT UP A TREE? CHIMP IN A CHIMNEY

Fire crews in the capital had to help 
620 animals last year. The fire brigade 
says if an animal is stuck call the SPCA 
first.

Unusual rescues

Unusual rescues include a chimp in a chimney, a parrot trapped 
in a cage, an iguana stuck on a roof and a hamster trapped 
in a disabled lift. Fire crew also rescued a cat stuck in a tree 
branch and a snake at a restaurant.

You can skim to  
find out what  
it is all about

You can scan to 
look for important 

information
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N.  Here is a story about a holiday adventure. The paragraphs  are jumbled. 
Rearrange them to form a meaningful story.

A Holiday Adventure

A: Riya’s family had a 
nice little holiday home 
near the sea-shore. The 
weather was fi ne and the 
children went swimming 
every day.

D: “Did you see that! 
That dolphin saved your 
life!“ shouted Jody when 
she was back in their 
boat. “I can’t believe 
it”, said Riya. And they 
rowed back to the beach 
as fast as they could.

G: Her leg was caught 
in seaweed! Just then, a 
dolphin quickly came to 
rescue her. The dolphin 
took Riya on its mouth 
and took her up to the 
boat. It made a loud 
noise and swam away. 

E: Riya wanted to row 
back but she lost her 
balance and fell into the 
water. Jody started to cry 
and didn’t know what to 
do. "Uh!" cried Jody. Riya 
couldn’t swim! “Help! 
Help!” cried Jody. 

H: Last summer Riya 
spent her holidays 
together with her 
parents and her little 
brother. They  went 
to the coast.

B: She saw water and 
dolphins all around."How 
deep!" she thought. 

C: One day Riya and 
Jody took a boat from 
the beach to a small 
island. It was a nice 
small rowing boat.

Finish the story on your own!
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….....
...............................................................................................
...............................................................................................

F: While they were 
rowing along the 
coastline, a strong 
wind caught the boat 
and took it out to the 
open sea.
and took it out to the 
open sea.

Put the texts 
in the correct 

order! 

1 = text ….
2 = text ….
3 = text ….
4 = text ….
5 = text ….
6 = text ….
7 = text ….
8 = text ….

Identify and write down the words!

beachseasandsuntoweloceanswim
w a v e u m b r e l l a s u n g l a s s e s r e l a x
funsw imsu i t sboatsuntanseashe l l s
i cec reamcoas t seaweedsur f i ng
…………………………………..…………
…………………………..…………………
…………………..…………………………
……………..………………………………
……..………………………………………
………………………………………..……
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Poster Making

Posters are a mixture of notices, advertisements, and invitations. They may be in the 
form of large hoardings to be put up on walls, or the size of handbills and charts to be 
displayed on notice boards. Hence, they have to be captivating, attractive and persua-
sive so as to infl uence a large number of people. 

O . The Adventure Club of your school is organising an expedition to 
Kolli hills. Design an attractive poster for the same, giving relevant 
details. (The following table will help you design your poster.)

SUMMER CAMP AT OOTY

Script Your Adventure

TREKKING

ZIP-LINE ROCK CLIMBING

KAYAKING RAPPELLING

Adherence to world-class safety standards
Under the supervision of certified and experinced
Outdoor educators, survival experts and naturalists
Contact: Antony - +91 9677101078 
Or visit: www.tamilnadutourism.org/Adventure-tour.html

Adventure 
Sports

Catchy Caption

Issuing 
Authority

Visual
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Layout Content Expression
Telegram-plane Visually Attractive

Telegram-plane Catchy title?

Telegram-plane Sketch on simple visuals

Telegram-plane  Fonts of different shapes 
and size

Telegram-plane Themes/Subject

Telegram-plane  Description/deatils  
related to the theme 

Telegram-plane Date-time-venue

Telegram-plane  Name of Issuing 
authority/ organisation

Telegram-plane  Organising and 
sequencing of content 

Telegram-plane  Appropriate language

Telegram-plane  Creativity

Grammar

Degrees of Comparison

Comparison can be made using the three forms of an adjective.

Adjective is a word that describes or qualifies a noun. It gives more information about 
a noun. 
  eg. The tiger is a strong animal. Meena is a girl.

There are three degrees of comparison (1) Positive (2) Comparative (3) Superlative  
  eg. Kumar is a kind man.  
  eg. A tsunami is more destructive than a cyclone.  
  eg. Mount Everest is the highest peak in the world.

Read the following examples

Positive Comparative Superlative

No other girl in the class 
is as tall as Ramya. 

Ramya is taller than any 
other girl in the class.

Ramya is the tallest girl 
in the class.

Very few girls in the class 
are as tall as Ramya.

Ramya is taller than most 
other girls in the class.

Ramya is one of the 
tallest girls in the class.

The Positive Degree is used to express or describe a quality.

The Positive Degree of an adjective states the characteristic of the noun.

Telegram-plane It is a tall building.

Telegram-plane Mango is sweet to taste.
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The Comparative Degree is used when two things (or two sets of things) are 
compared.

Telegram-plane This building is taller than any other building.

Telegram-plane Mango is sweeter than pineapple.

The Superlative Degree is used when more than two things are compared.

Telegram-plane This is the tallest building.

Telegram-plane Mango is the sweetest fruit.

Examples

Telegram-plane Prabhu is young. (Positive Degree)

Telegram-plane Prabhu is younger than Amirtha. (Comparative Degree)

Telegram-plane Prabhu is the youngest of all. (Superlative Degree)

A.  Work with a partner and fill in the table with information about your locality. 
You may add more information, if necessary. When you finish filling the 
table, write a short paragraph comparing the two places.

Locality Your Place Your Partner's Place

Telegram-plane  proximity to the railway station

Telegram-plane proximity to the airport

Telegram-plane number of malls

Telegram-plane number of temples

Telegram-plane important heritage centres

Telegram-plane sea, lakes, rivers or ponds

Telegram-plane traffic

Telegram-plane 

Telegram-plane 
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B.  Give your opinion and compare the items in each picture using -er, more, 
less, or an irregular form. Use the words. You may form your sentences in 
more than one way.

1. 

 (a)____________________________________________________ 
(b)____________________________________________________ 
(c)____________________________________________________

2.   

 (a)____________________________________________________ 
(b)____________________________________________________ 
(c)____________________________________________________

3.   

 (a)____________________________________________________ 
(b)____________________________________________________ 
(c)____________________________________________________

4.   

 (a)____________________________________________________ 
(b)____________________________________________________ 
(c)____________________________________________________

5.   

 (a)____________________________________________________ 
(b)____________________________________________________ 
(c)____________________________________________________

6.   

 (a)____________________________________________________ 
(b)____________________________________________________ 
(c)____________________________________________________

7.   

 (a)____________________________________________________ 
(b)____________________________________________________ 
(c)____________________________________________________

healthy, wholesome, calorific

eco-friendly, economical, safer

low cost, effectual, nourishing

educational, interesting, trendy

heavy, simple, common

cozy, costly, sturdy

safe, comfortable, quick
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C.  Look at the bar-graph. Write five sentences using the appropriate de-
grees of comparison.
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D.  *Listen to the conversation 
between Leena and her mother 
and list down a few new words. 
Using a dictionary find out the 
meaning for those words.

New Word Meaning

Versatile able to adapt to 
different activities

E. Just a Minute

The class will be divided into groups of 
five. Each one of you will get a topic to 
speak on, which will be related to the 
theme of the unit. A preparation time of 
one minute will be given. Then, you have 
to speak for one minute continuously. 
The teacher will ring the bell to signal the 
end of a minute. Next person in the team 
will take over.

The challenges of the one minute 
speech are to speak without

Telegram-plane  hesitation, stuttering and stammering.

Telegram-plane pauses, gesticulations and repetitions.

Telegram-plane deviating from the topic.

*Listening text is on Page No. 219
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F.  Work with a partner.Match the words and pictures by writing the numbers 
in the space provided.Use an encyclopedia to fi nd out more about these 
adventure sports.

Name of 
the Sport How it is played! S.

No

Bungee 
Jumping

It is an activity that involves jumping from 
a tall structure while connected to a large 
elastic cord.

Hang 
Gliding

It is also known as powered paragliding, 
enables you to fl y like a bird with the help 
of a powered paraglider.

Jet 
Skiing

 A small machine like a motorcycle that can 
travel on the surface of water.

Kite 
Surfi ng

It is a wind powered surface watersport 
using a kite and a board to move across 
the water.

Para 
Motoring

It is an air sport in which a pilot fl ies 
a light, non-motorized, foot-launched, 
heavier-than-air aircraft.

Rock 
Climbing

An activity in which participants climb up, 
down or across rocks or artifi cial rock walls.

Scuba 
Diving

It is a form of underwater diving where the 
diver uses a breathing apparatus.

Images S.No

1

2

3

4

5

6

7

Now, read this hilarious anecdote from 
the life of a journalist and enjoy.

1. In 1977, Mr .Nicholas Scotti,a journalist 
from San Francisco,fl ew from America 
to Italy to visit some cousins.The plane 
stopped for an hour in JFK Airport in New 
York. Mr Scotti thought he was at Rome 
Airport and got off the plane. Of course 
his cousins were not there to meet him.

2. Mr. Scotti spent two days in New york 
believing he was in Rome. In their letters 
his cousins always talked about the traffi c 
problems and the famous building in 

Rome. Mr Scotti decided to fi nd their home 
without their help.On his journey round 
the city,Mr Scotti asked a policeman to tell 
him the way to the bus station .Mr Scotti 
asked him in Italian .Luckily, the policeman 
was an Italian from Naples, Italy and 
could reply in the same language.

3. On the next day, after 12 hours of 
travelling round by buses, Mr Scotti was 
surprised that the policemen and drivers 
speak in English. A policeman tried to tell 
him that he was in New york, but Mr Scotti 
didn’t believe it and even got angry.  
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G.  Complete the following table with 
information from the anecdote 
about Mr Scotti’s short trip.

Name Nicholas Scotti
Occupation
Reason for his trip
Means of transport
Destination

H.  Circle the best option. 

1.  In New York Mr Scotti left the plane 
because he thought he

(a) had to change the plane.
(b) was in Rome.
(c) had to phone his cousins.
(d) changed his mind.

2.  He decided to find his cousins’ home 
without their help. He asked the 
policeman for information in Italian 
because he

(a) thought he was in Italy.
(b)  knew the policeman.
(c) didn’t speak any other language.
(d) liked the language.

3.  On the next day, Mr Scotti was 
__________ at how the local people 
responded to his queries.

(a) surprised
(b) unhappy
(c) glad
(d) upset

4.  Circle three words that best describe 
Mr.Scotti

clever / unlucky / stupid / successful / 
miserable / happy

I.  Have you experienced any 
unexpected turn of events in your 
life? What happened? How did you 
feel about it at that moment? How 
do you feel about it now? Write an 
article for your school magazine 
describing your experience in 
about 150 words.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_______________________________.
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Non-Finite Verbs

.

Finite verb:

 Finite verbs change tense and number according to the subject.

Arun invited Sujith to his daughter’s birthday. 
Her friends presented the girl with a toy.
His friend presented a watch.

 Non-finite verbs have no subject and do not change according to the tense or number. 
Non-finite verbs are broadly classified as follows:

i. Gerunds 1.  Walking is a healthy habit 
(Present participle used as a noun)

ii. Infinitive 2.  I like to walk early in the morning. 
(to infinitive)

iii. Present participle 3.  These are my walking shoes. 
(Present participle used as an adjective)

iv. Past participle 4. Having walked a long distence I felt tired

J.   Look at the action words in bold. Identify whether they are either finite or 
non-finite verb. 

They want to try a new approach.
Trying is easy.
Having tried everything , he gave up
All I can do is try.
If she tried, she would succeed.

A non-finite verb (also known as a verbal) is the term used to describe a verb that 
does not indicate tense. The non-finite verbs are called gerunds, infinitives, and par-
ticiples.

Finite verb

A verb that indicates tense and 
changes according to the subject 

Non-Finite verb

A verb that does not indicate tense and 
does not change according to the subject 
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Infinitives And Gerunds

 The infinitive is often called a  
‘to verb’

Infinitives may be used without to and 
we call such infinitives a plain infinitive or 
a bare infinitive.

Eg. She made me do my project.  

We use plain/bare infinitives with these 
modals.

shall will do did would

may might could must let

make dare need see hear

The infinitive may function as a subject, 
direct object, subject complement, 
adjective, or adverb in a sentence. 
Although an infinitive is easy to locate 
because of the to+verb form, deciding 
what function it has in a sentence depends 
on the meaning.

OBJECT

SUBJECT I can function as 
a subject. 

I can function as 
an object. 

To swim is a good exercise.

I like to swim.

Telegram-plane  To wait seemed foolish when decisive 
action was required.(subject)

Telegram-plane  Everyone wanted to go. (direct object)

Telegram-plane  His ambition is to fly. (subject 
complement)

Telegram-plane  He lacked the strength to resist.
(adjective)

Telegram-plane  We must study to learn.(adverb)

Gerunds

K. Read the following pairs of  
sentences

Telegram-plane  Travelling might satisfy your desire 
for new experiences.

Telegram-plane   The study abroad program might 
satisfy your desire for new experiences.

Identify the subject in the first sentence 
_______________ .

Telegram-plane  They do not appreciate my singing.
Telegram-plane  They do not appreciate my assistance.

Identify the direct object in the first 
sentence _________________ 

Telegram-plane  My cat’s favourite activity is sleeping.
Telegram-plane  My cat’s favourite food is salmon.

Identify the subject complement in the 
first sentence ______________

Telegram-plane  The police arrested him for speeding.
Telegram-plane  The police arrested him for criminal 

activity.

Identify the object of the preposition in 
the first sentence________________

A gerund is an action word that ends 
in –ing and functions as a noun
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Points to remember:

Telegram-plane  A gerund phrase consists of a 
gerund plus modifier(s), object(s), 
and/or complement(s).

Dinesh and Deepa have been  
assigned homework on non finites.They 
are not sure when to use a gerund and 
when to use an infinitive. They decide to 
meet their teacher and get their doubts 
cleared. The teacher introduces them to 
Mr.Gerund and Ms.Infinitive.  

L. You may role-play the  
conversation.

Teacher : 
This is Mr.Gerund.You may have seen 
him after these verbs ‘enjoy’, ‘finish’, 
‘keep’, ‘mind’, ’suggest’, ’forgive’, ’excuse’, 
‘postpone’,’go’

Gerund :
I come after a Preposition too. 

Teacher : 
Mr.Gerund comes in handy to describe a 
real action. 

Infinitive : 
Hello friends, I am Infinitive. Words such 
as ‘like’, ‘refuse’ are followed by me.

Dinesh : 
I know you. I take your help to describe 
a general or future action. 

(I think I need to get up early tomorrow 
to complete my grammar exercise.)

Divya : 
You have helped me  to express ‘reason’, 
’intention’,’ purpose’. 

(I wish to finish my assigment by tonight.)

Gerund :
 Do you know, after verbs like ‘begin’,’ 
love’,’ continue’, ‘try’, ‘learn’, ‘start’, 
‘neglect’, you can use either of us?

Infinitive : 
But remember we mean different things 
when used after ‘stop’.

Dinesh : 
Divya,When we saw Rajesh at the mall, 
I stopped  to talk to him.Why didn’t you 
wait?

Divya : 
Don’t you know I stopped talking to 
him?

Gerund : 
I am also used after these phrases –‘It’s 
no use ‘ , ‘It’s no good‘

Dinesh and Divya : 

Thank you , mam. Bye Mr.Gerund and 
Ms.Infinitive.
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M.  Now, work in pairs and help Dinesh and Divya complete the exercise 
given below.

Where are the astronauts headed to?

1.  Write the gerund/infi nitive form of the verbs in the blanks.

1.  The astronauts managed ___________ (complete) their training in record 
time.

2.  They learned how __________ (survive) in space without gravity.

3.  The best astronaut almost quit _________ (try) to learn the complex 
information.

4.  Their mission appeared __________ (be) in jeopardy.

5.  Then Marina encouraged him by saying, "It’s no good __________ (quit) the 
project right at the end."

6.  Being an astronaut will enable you __________ (achieve) great success in life.

7.  If you give up ____________ (study) now, our mission will be scrubbed.

8.  Think of your fellow astronauts who wouldn’t hesitate __________ (help) you 
in time of trouble.

9.  We astronauts must keep on _______________ (prepare) for our space launch.

10.  Some say it’s no use _____________ (travel) to distant planets, because it 
takes too long.

11.  But we really want ____________ (visit) other planets and fi nd 
out if life exists on them.

12.  Can you imagine ___________ (walk) up to a Martian and shaking 
hands and ____________ (say), “Hello, how are you? “hands and ____________ (say), “Hello, how are you? “
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13.  We really look forward  
_____________ (meet) alien 
creatures and ________ (fi nd) 
out what they are really like.

14.  Many scientists have warned us 
not _____________ (take) this 
dangerous journey, but we are 
not discouraged.

15.  Travelling to far away planets involves ____________ (risk) our lives for the 
thrill of discovery.

16. However we won’t delay ____________ (blast) off into space.

17. Would you like __________ (accompany) us on our journey if you could?

18.  During our training we have got used to ___________ (be) weightless and 
___________ (live) under diffi cult conditions.

19.  Scientists admit to __________ (be) intensely curious about life on other 
planets.

20. I’m sure they would also enjoy __________ (travel) with our crew.

21.  We told them ____________ (come) with us on our trip, but some of them 
think it is a waste of time ____________ (search) for life that doesn’t exist.

22.  We have been taught how __________ (endure) hardships during our trai-
ning and now we can’t afford __________ (waste) money.

We’re on our way!

Which planet are the astronauts heading to fi rst? Add the infi nitives. 

Neptune-10 Venus-09 Mars-18 Jupiter-11

21.  We told them ____________ (come) with us on our trip, but some of them 
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Warm Up

A.  Choose the option that suits your 
own behavior in the given situa-
tions. Compare your answers with 
a partner's answers.

1. You overhear a friend talking badly 
about you. How angry does that make 
you feel?

 I don’t feel angry at all.

 I feel moderately angry.

 I feel slightly annoyed.

 I feel very angry.

 I feel a little angry.

 I feel furious.

2. Your friend persuades you to take 
help to prepare for the Maths board 
examination, from a close friend. That 
person does not turn up at all, as agreed. 
How angry does that make you feel?

 I don’t feel angry at all.

 I feel moderately angry.

 I feel slightly annoyed.

 I feel very angry.

 I feel a little angry.

 I feel furious.

3. You have agreed to pick up some 
friends at the train station. They are 
coming to stay with you for a few days. 
You’ve arranged with your elder brother/
sister to drive the car for the day. You 
are about to leave the house when you 

A Poison Tree
         William Blake

realise the car is outside but your brother/
sister has gone to work, taking the keys!. 
How angry does that make you feel?

 I don’t feel angry at all.

 I feel moderately angry.

 I feel slightly annoyed.

 I feel very angry.

 I feel a little angry.

 I feel furious.

4. During a get together, your friend 
makes fun of your singing in front of 
your friends. You thought your singing 
was fine, but your friend thinks you really 
need to practice much more. How angry 
does that make you feel?

 I don’t feel angry at all.

 I feel moderately angry.

 I feel slightly annoyed.

 I feel very angry.

 I feel a little angry.

 I feel furious.

B.  Answer the following questions. 
Share your views with the class

Telegram-plane  Do you argue often with your 
classmates ?

Telegram-plane  Do you forgive them or choose to  
remain enemies forever?

Telegram-plane How long does your anger last?

Poem
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Read the poem with your partner and then answer the questions that follow.

9. And it grew both day and night,

 Till it bore an apple bright .

 And my foe beheld it shine,

 And he knew that it was mine.

13. And into my garden stole,

 When the night had veiled the pole;

 In the morning glad I see,

 My foe outstretched   beneath the tree.

     William Blake

1. I was angry with my friend;

 I told my wrath, my wrath did end.

 I was angry with my foe:

 I told it not, my wrath did grow.

5. And I water’d it in fears,

 Night and morning with my tears:

 And I sunned it with smiles,

 And with soft deceitful wiles.

A Poison Tree
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Glossary

wrath (n.) - anger

foe (n.) - enemy

deceitful (adj.) - 

  cunning, 
treacherous

wiles (n.) - tricks

veiled (v.) - covered

C.  Answer the following questions in 
a sentence or two.

1.  I was angry with my friend 
I told my wrath ‘my wrath did end.

i. Who does ‘I’ refer to?

ii.  How did the anger of the poet 
come to an end? 

iii. Write a synonym for ‘wrath’.

2.  And I watered it in fears 
Night and morning with my tears;

i. What does ‘it’ refer to?

ii.  How is ‘it’ watered?

3.  In the morning glad I see 
My foe outstretched beneath the tree

i.  How did the poet feel in the 
morning?

About the author

William Blake (1757 – 1827) was an English Poet, 
painter and print maker.  Blake is now considered a 
seminal figure in the history of English poetry.He was 
born in London. He was a boldly imaginative rebel 
in both his thought and his art. Some of his famous 
poems are “The Lamb” and “The Tiger”.

ii. Who is the ‘foe’ referred to here?

iii.  Why was the ‘foe’ found lying 
outstretched beneath the tree?

4.  And it grew both day and night,

    Till it bore an apple bright.

i. Who does ‘it’ refer to?

ii. What does ‘apple’ signify?

iii.  What grew both day and night?

D.  Complete the summary by filling 
in the given spaces with suitable 
words. 

Once the poet was angry with 
his friend. He expressed his (i) 
________________ and it ended. They 
became friendly but when he grew angry 
with his foe, he (ii) _______________ it 
and allowed his anger to grow. Day and 
night he watered it with his tears allowing 
it to grow. He (iii) ___________ his foe 
with false smiles and cunning tricks. The 
tree kept growing and yielded a bright 
apple which (iv) ___________ his foe to 
eating it stealthily during the night. The 
next morning the poet was happy to see 
his foe lying (v) _________ under the tree.
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E. Answer the following questions 
in about 80-100 words

1.  How did the poet’s anger with his 
friend end?

2.  Describe how his anger kept 
growing.

3.  Describe the effect of the poisonous 
fruit on the ‘enemy’.

F.  Poem appreciation

   Figures of Speech

There is alliteration  
in the line : And 
I sunned it with 
smiles.

The sound /s/ is 
repeated in the 
words ‘sunned’ and 
‘smiles’.

Pick out at least 
two instances of 
alliteration from 
the poem.

G.  Read the following lines from the 
poem and answer the questions 
that follow.

1.  I was angry with my friend; 
I told my wrath, my wrath did end. 
I was angry with my foe 
I told it not, my wrath did grow.   

i. Pick out the rhyming words.
ii.  What is the rhyme scheme of 

the stanza?
iii.  Identify  the figure of speech in 

the title of the poem.

2.  And I watered it in fears 
Night and morning with my tears;

i.  What figure of speech is used 
in ‘watered it in fears’?

* Listening

H.  Listen to your teacher reading out 
the tips on anger management. 
(The script can be either read out 
by the teacher or student, or re-
corded and played more than once 
as required).Listen and match the 
sentence parts by drawing a line. 

1 
Meditation is 
definitely a great 
technique .......

a. who will take 
care of the  
reason why you 
got angry ?

2 There is a person 
living inside you 
.............

b. to know how 
to handle it is a  
virtue.

3 Getting angry 
is natural but 
..............

c. to calm your 
inner self.

4 Anger is 
something that 
releases the 
tension ............

d. speak to your 
self and calm 
yourself.

5
Close your eyes 
and ...........

e. who always 
tells you how to 
act.

*Listening text is on Page No. 220
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I.  Answer the following in about 80-
100 words. Take ideas from the 
poem and also use your own ideas.

1. Recall a recent situation when 
you became angry. What were the 
consequences of your anger? After 
listening to the guidelines on anger 
management, find out how well you could 
have handled the situation. Write your 
findings.

2. What might have caused the conflict 
which led to the poet becoming angry with 
his enemy? Think of one such situation 
that you have experienced. Describe   
how you felt and how the enmity grew 
and things became worse.

J.  Discuss and Write.

a. Identify five to six qualities which make 
an ordinary person, loved and respected 
by all. Work in groups of five or six. Each 
group has to take up one quality and 
discuss the methods for imbibing that 
quality and identify the challenges that 
need to be faced.

b. Recall an incident when you were 
angry with someone. How did you feel 
then? How did you overcome it?

c. Adolescents are often distracted by 
feelings like anger, disappointment and 
general helplessness when they face 
challenges at school or at home. Suggest 
way to turn such feelings into positive 
ones.

Read and Enjoy

The Power of a Smile

The power of a sun can kill

And the power of foe can burn 

The power of wind can chill

And the power of mind can learn

The power of anger can rage

Inside until it tears you apart

But the power of a smile 

Especially yours can heal a frozen heart

 -Tupac Shakur,  
An American Musician

Different types of laughter

 Smirk.  Laugh

 Smile.  Cackle

 Grin.  Guffaw.

 Snicker.  Howl.

 Giggle.  Shriek.

 Chuckle.  Convulse.

 Chortle.  Die laughing.
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Now read the Japanese folk tale about 
two neighbours.

1. In the old, old days, there lived an 
honest man with his wife, who had a pet 
dog, which they used to feed with fish 
and tit-bit from their own kitchen. One 
day, as the old folks went out to work 
in their garden, the dog went with them, 
and began playing about. All of a sudden, 
the dog stopped short, and began to 
bark, “Bow, wow, wow!” wagging his tail 
violently. 

The old people thought that there 
must be something nice to eat under the 
ground, so they brought a spade and 
began digging, when, lo and behold! The 
place was full of gold pieces and silver, 
and all sorts of precious things, which 
had been buried there. So, they gathered 
the treasure and after giving alms to the 
poor, bought themselves rice-fields and 
corn-fields, and became wealthy people.

The Envious Neighbour

Warm upDiscuss the following.

1.  Ratan Tata, Azim Premji are a few rich people of India who spend a part of 
their wealth on charity. What influences them to share and care for others?

2.  Think of any undesirable quality that you would like to get rid of and discuss 
it with your friends. 

3. Do you like pets? Why? 

Supplementary

2. Now, in the neighbouring house 
there dwelt a covetous and stingy old 
couple, who when they heard what 

had happened, came and borrowed 
the dog and having taken him home,  
prepared a great feast for him, and said— 
“If you please, Mr. Dog, we should be 
much obliged to you if you would show 
us a place with plenty of money in it.”

3. The dog, however, who up to that time 
had received nothing but cuffs and kicks 
from his hosts, would not eat any of the 
dainties which they set before him; so, 
the old people began to get cross, and, 
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putting a rope around the dog’s neck, led 
him out into the garden. But it was all in 
vain; he let them lead him where they 
might, not a sound would the dog utter. 
He had no “bow-wow” for them. At last, 
however, the dog stopped at a certain 
spot, and began to sniff. So, thinking that 
this must surely be the lucky place, they 
dug, and found nothing but a quantity 
of dirt and nasty offal, over which they 
had to hold their noses. Furious at being 
disappointed, the wicked old couple 
seized the dog, and killed him.

4. When the good old man saw that the 
dog, whom he had lent, did not come 
home, he went next door to ask what had 
become of him; and the wicked old man 
answered that he had killed the dog and 
buried him at the root of a pine-tree; so 
the good old fellow, with a heavy heart, 
went to the spot, and having set out a 
tray with delicate food, he burnt incense, 
and adorned the grave with flowers, as 
he shed tears over his lost pet.

5. That night, when the good old man 
was fast asleep in bed, the dog appeared 
to him, and, after thanking him for all 
his kindness, said “Cause the pine-tree,  
under which, I am buried, to be cut 
down and made into a mortar, and use it,  
thinking of it as if it were myself.”

6. The old man did as the dog had told 
him to do, and made a mortar out of 
the wood of the pine-tree; but when 
he ground his rice in it, each grain of 
rice turned into some rich treasure. 

When the wicked old couple saw this, 
they came to borrow the mortar; but no 
sooner did they try to use it, all their rice 
turned into filth; so, in a fit of rage, they 
broke the mortar and burnt it. But the 
good old man, little suspecting that his 
precious mortar had been broken and 
burnt, wondered why his neighbours 
did not bring it back to him.

7. One night the dog appeared to him 
again in a dream, and told him what had 
happened, adding that if he would take 
the ashes of the burnt mortar and sprinkle 
them on withered trees, the trees would 

revive, and 
suddenly put 
out flowers. 
After saying 
this the dream 
vanished, and 
the old man, 
who heard for 
the first time 
of the loss of 
his mortar, ran 

Dogs were 
domesticated from 
wolves 15,000 years 
ago. New evidence 
suggests that dogs 
were first domesticated in East Asia, 
possibly China. Over time, hundreds 
of breeds with a great degree of 
variation have come into being.
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out weeping to the neighbours’ house, 
and begged them, at any rate, to give 
him back the ashes of his treasure.

Having obtained it, he returned 
home, and made a trial of their virtues 
upon a withered cherry tree, which, upon 
being touched by the ashes, immediately 
began to sprout and blossom. When he 
saw this wonderful effect, he put the 
ashes into a basket, and went about the 
country, announcing himself as an old 
man who had the power of bringing dead 
trees to life again.

8. A certain prince, hearing of this, and 
thinking it a mighty strange thing, sent for 
the old fellow, who showed his power by 
causing all the withered plum and cherry 
trees to shoot out and put forth flowers. 
So, the prince gave him a rich reward 
of pieces of silk and cloth and other 
presents, and sent him home rejoicing.

As soon as the neighbours heard 
of this they collected all the ashes that 
remained, and having put them in a 
basket, the wicked old man went out into 
the castle town, and gave out that he 
was the old man who had the power of 

reviving dead trees, and causing them to 
flower. He had not to wait long before he 
was called into the prince’s palace, and 
ordered to exhibit his power. 

9. But when he climbed up into a withered 
tree, and began to scatter the ashes, not 
a bud or flower appeared; but the ashes 
all flew into the prince’s eyes and mouth, 
blinding and choking him. When the 
prince’s retainers saw this, they seized 
the old man, and beat him almost to 
death, so that he crawled off home in a 
very sorry plight. When he and his wife 
found out what a trap they had fallen 
into, they scolded themselves.

The good old man and woman, as 
soon as they heard of their neighbours’ 
distress, sent for them, and, after 
reproving them for their greed and 
cruelty, gave them a share of their own 
riches, which, by repeated strokes of 
luck, had now increased to a goodly sum. 

Dogs in warfare have a long and 
checkered history. From war dogs 
trained in combat to their use as 
scouts, sentries and trackers, their 
uses have been varied and some 
continue to exist in modern military 
usage.
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B.  Based on your understanding 
of the story choose the right  
answers from the given options.

(i)  The old farmer and his wife loved the 
dog

(a)  because it helped them in their 
day-to-day work.

(b) as if it was their own baby.

(c)  as they were kind to all living  
beings.

(ii)  When the old couple became rich, 
they

(a) gave the dog better food.

(b)  invited their greedy neighbours to 
a feast.

(c)  lived a comfortable life and were 
generous towards their poor 
neighbours.

(iii)  The greedy couple borrowed the 
mortar to make

(a) rich pastry and bean sauce.
(b) magic ash to win rewards.
(c) a pile of gold.

C.  Answer the following questions 
in a paragraph of about 80 to 100 
words. 

1.  The old farmer was a kind person. Jus-
tify the statement with suitable exam-
ples from the story. 

2.  (i) How did the dog 
help the farmer even 
after its death? 
(ii) How did it help 
him next?

So, the wicked old people mended their 
ways, and led good and virtuous lives 
ever after.

Glossary

tit-bit (n.):

a small piece of tasty  
food

wagged (n.): 

 move or cause to move rapidly to and 
fro

covetous (adj.): 

having or showing a great desire to 
possess something belonging to someone 
else

withered (v.): 

become dry and shriveled

obliged (v.): 

make (someone) legally or morally 
bound to do something

A.  Fill in the blanks with the new 
words from the glossary and use 
the words only once.

1.  On seeing the old man, the dog ______ 
the tail.

2.  The neighbour was a_______ cruel 
and superstitious man.

3. Grass had ______ in the fields.

4.  Doctors are ______________ to take 
certain precautions. 

5.  When you are out with your puppy 
always have a ______ in your pocket.
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3.  Why did the Prince reward the farmer but punish the neighbour for the same act?

4.  Bring out the difference between the two neighbours with suitable examples to sup-
port your view. 

D.  Refer to what happens in the folktale and complete the story with the help 
of the hints given in the mind map. 

(1)  There lived an honest man with his wife, 
who had a favourite _______________  
got a treasure. 

(2)  There dwelt a covetous and stingy old 
man and woman _______________

(5)  They collected all the ashes that 
remained _______________

(3)  The wicked old couple seized the 
dog, and ___________________

(4)  They broke the mortar _______________
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Fun with Degrees

Screen shot of the Game

Demo Steps

1. Scan the QR code. It will go to a website.
2. The link for the game will be there.
3. Click the URL and download the game
4. Click play.
5. At Level I choose the write answer to help the bird.
6. At Level II rearrange the words to make sentences.
7. At Level III change the given sentences into positive degree.

Images for the Demo Steps

ICT Corner

Language activity

1. Write down the sentences you learn.

Download Software /
 Application

URL address
https://drive.google.com/
open?id=1SZuh5U2OJlE13b-
BuMSg3J6lpEDPBBCWe

You can download this game 
and play it offline on your 

computer
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Warm up

�Look�at�these�pictures�of�cyclone,�floods,�
earthquake�and�tsunami.

A.��Discuss�in�pairs�for�two�minutes�on�any�
one�of�these�natural�disasters.�You�may�
use�the�following�points.

Telegram-plane Causes Telegram-plane Damages� Telegram-plane Precautions 

B.��Fill�the�word�web�with�words�related�to�
natural�disasters.�One�example�is�done�
for�you.

Natural 
Disasters

collapse

C.��Imagine�a�situation�where�your�house�
is�surrounded�by�water�and�answer�the�
following.�

i.� What� health� hazards� are� caused�
when�water� stagnates� around� your�
place?

ii.�When�there�is�a�power�shutdown�
for� long� hours� during� floods,� what�
will�you�do?

iii.�What�precautions�would�you�take�
if� there� is� an� announcement� about�
flooding�in�your�area?�

D.��List� out� the� Human� activities� which�
have�an�impact�on�nature.�Complete�the�
tabular�column.�One�is�done�for�you.

Human  
Activities

Impact on  
Nature 

1.�Dumping�of�toxic�
waste�into�oceans

Affects�marine�life

2.�Using�of�
aerosol�and�air�
conditioner�

3.�Encroaching�in�
forest area 

4.�Disposal�of�non-
bio�degradable�
wastes

5.�Emission�of�
smoke�from�
industries�and�
vehicles�

Drama

Old Man River 
 Dorothy�Deming

Unit 3
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Divide� the� class� into� two� groups.� Allot�
the�roles�for�reading�aloud.�Start�reading�
Scene�-�1,�followed�by�Scene�-�2.

Time : Late afternoon in March 
Setting:  Living room of the Marshall 

home

Scene - 1

At Rise
Amy Betty and Rose are sitting around 
the living room table. Amy and Rose are 
knitting.�Betty is looking at pictures in a 
magazine. The stage is not very bright.

Rose :
Goodness,� it� gets� dark� early� on� these�
rainy�days.�Mind�if�I�raise�the�shade�a�bit,�
Amy?

Amy�:
No,� do,� but� I� guess� we� need� the� light�
on,�too.�(She goes over and puts on the 
electric light.)

Rose :
(going to the window):�How� it� rains!� In�
sheets,�and�look!�Your�backyard�is�a�small�
lake.

Amy�:
(joining Rose at the window):�Gracious!�
I’ve�never�seen�it�rain�so�hard�and�this�is�
the�third�day�of�it.

Betty :
(puts down magazine and runs to the 
window):� Whee..ee!� It’s� more� than� a�
lake,� it’s� a� sea!�The� radio� said� the� river�
was� above� flood� stage� this� morning–�
whatever�that�means.

Amy�:

It� means� that� the� water� is� above� that�
white� line� on� the� bank� at� Thompson�
Bridge.� It�must� have� covered� the� south�
meadows�and�the�highway�there.

Rose :

It� isn’t� only� the� rain.� It’s� the� snow� 
melting� in� the� hills� in� the� northern� part�
of� the�state.� (The girls return to the ta-
ble.)� Oh,� I� hope� we� don’t� have� a� flood�
here!�(There is a noise of stamping feet 
and someone breathing hard. The girls 
all look to the right, the direction of the 
sounds.)

Jim�Hall�:

(entering from right in shining wet rain 
coat and rain helmet, which he drags 
off as he enters. He is panting.) Gosh, 
girls,� it’s� a� cloudburst!� (He kicks off his 
rubbers.)�I’ve�run�every�step�of�the�way�
from�school�to�get�here.�The�river�is�rising�
fast.�The�Burnett�Dam�gave�way�an�hour�

Characters

Amy Marshall - 17�years�old

Betty Marshall - her�younger�sister

Rose Field -  16�years�old,� 
the�Marshall’s�
neighbour

Sara Field -  9�years�old,�Rose’s�
sister

Jim Hall -  17�years�old,�
another�neighbour

Mr. Peters -  member�of�the�
Red�Cross�Disaster�
Committee

Penny Marsh - Red�Cross�nurse
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ago�they�say�and� it� looks�bad!�Where� is�
your�mother,�Amy?

Amy�:

She�took�Dick�to�the�dentist�and�was�go-
ing� to� stop� at� Mrs.� Brant’s� for� a� recipe�
on�her�way�home.�She�ought�to�be�here�
soon.

Jim�:�And�your�father?

Amy�:
In�Chicago�on�business,�but�why�all�the�
questions,�Jim?

Jim�: 
Well,�er---�you�see�----�(He is interrupted 
by the ring of the telephone. Amy exits 
left to answer it. Her voice can be heard 
clearly.)

Amy�: 
Hello.�Yes,�Mother�–�I�know.�Isn’t�it�awful?�
How�will�you�get�home?�Yes,�mother,�I’m�
listening� carefully.� (Amy’s voice grows 
very serious) Yes�–�yes�–�yes,�I�will.�No,�
mother,�no,�I�won’t.�Jim�Hall�is�here�and�
Rose�Field�too.�Yes,�all�right,�I’ll�tell�them.�
Goodbye.�(Amy returns to the room. She 
is looking very scared.) Mother�can’t�get�
home� from� Mrs.� Brant’s.� The� bridges�
between�here�and�town�are�under�water.�
Rose,�mother�says�you�are� to� telephone�
your�mother�right�away�and�tell�her�you�
will�spend�the�night�here.  

Rose : 
I�will.�That�will�be�fun!�(hurries from the room)

Amy�: 
Betty,�you�and�I�are�to�fill�all� the�bowls,�
tubs,�pails�and�pitchers�with�fresh�water�

in�case�the�town�supply�is�cut�off�or�made�
unsafe� to� drink.�Mother� says� she� hopes�
you�will�stay�and�help�us,�Jim.�

Jim�: 
That’s�just�why�I�came.�Amy,�I�think�I’ll�
look up a lantern and…

Betty : 
(interrupting)�I’ve�got�a�flashlight.�I’ll�get�
it�and�some�candles.

Rose : 
(from outside still at the telephone, 
with irritation):� Central� Central!� I’m�
trying�to�get�Main�3022—I�can’t�–�(There 
is a pause and Rose comes to the door, 
her face frightened.)� The� telephone� is�
dead!�I�can’t�get�Central.�There�isn’t�even�
a�buzzing�on�the�line!

Jim�: 
Means�the� lines�are�down�between�here�
and�town!�Well,�girls,�let’s�get�organized!�
Betty,�look�up�your�flashlight�and�candles,�
lamps,� lanterns� or� anything� you’ve� got.�
Rose,�fill�the�tubs�and�pails�and�Amy�and�
I�will�check�on�food,�blankets�and�coats.�
Better�get�out� the�first-aid�kit.�Everyone�
make� it� snappy! (Rose and Betty exit 
left. Jim turns to Amy.)� This� is� serious.�
Amy,�I�don’t�want�to�scare�you,�but�your�
house�is� in�the�direct� line�of�the�river.�If�
the�dam�has�given�way�– (he goes to the 

Precipitation� in� the� atmosphere� is�
the� conversion� of� water� vapour� into�
rain.� A� cloud� burst� is� an� unusually�
heavy�and�rapid�precipitation�resulting�
in�very�heavy�downpours.
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window.)��Well,�if�it�has,�you�can�see�for�
yourself� that� it�means�we� can’t� get� out�
by�the�main�road�and�we�are�already�cut�
off�from�the�south�side.�Look!�(He points 
out of the window. Amy joins him. She 
gasps.)

Amy�:
Jim!�The�water�is�up�around�the�garage!�I�
thought�it�was�just�a�pool�in�the�garden,�
but�it’s�—�it’s�—�Jim�(soberly):�The�river.�
Yes,� Ay,� that’s� old� man� river� himself�
creeping�up� to�your�door. (Jim and Amy 
watch it a moment. Amy shudders.) 

Amy�:�Oh,�Jim,�I’m�scared!

Jim�: 
(placing a hand on her shoulder)�Steady,�
old�pal!�We’ve�been�through�bad�things�
before�and�come�out�safely.�Remember�
the�school�fire?�First�thing,�we�must�not�
let� the� others� see� how� scared�we� are.�
Next,�get�all�the�things�you�can�togeth-
er� here:� water,� food,� blankets,� coats,�
lights.� I’m� glad� I� served� on� the� Junior 
Red Cross emergency�squad�during�the�
war!�It’s�too�bad�you�live�in�a�bungalow�
instead� of� a� two-storey� house,� but�we�
can�always�climb�into�the�attic and�onto�
the�roof.

Amy�: 
(still staring out the window)�How�fast�is�
the�river�raising,�do�you�think,�Jim?

Jim�: 
I�don’t�know�and� it�might�stop�before� it�
reaches�us.�If�only�the�rain�would�let�up!�
We�will�signal�for�help�from�the�roof.�They�
will�send�a�boat�or�something.

Rose : 
(entering left)� I’ve� got� enough� fresh�
water�to�last�us�a�week!�Who�will�send�a�
boat� for�us,� Jim,� and� from�where?� (She 
goes to the window, screams)� Horrors!�
Look�at�the�river!�

Amy�: 
Hush,� Rose.� Don’t� tell� the� others.� Jim�
says�we�will� be�all� right.� Let’s� see�what�
food�we�have�on�hand.

Betty : 
(entering left)� Here� are� lights.� Did� you�
say� food? Hark,� what’s� that?� (All four 
stand perfectly still, listening. From far 
off a child’s voice is heard.)

Sara�:�Ro-ose!�It’s�me!�Sara!

Rose : 
Sara!�Where�is�she?�(All turn to the 
window.)

Amy�: 
There� she� is!� On� the� playhouse� porch. 
How�did�she�get�there?

If�you�experience�an�emergency�of�any�
kind,� accidents� or� natural� disasters�
anywhere� in� India,� the� number� you�
should�call�is�108.
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Rose : 
Followed� me� here,� probably,� she� loves�
that�playhouse,�the�little�monkey!

Jim�: 
(goes out calling)� Stay� where� you� are.�
Sara,�I’ll�get�you.

Amy�: 
It’s�lucky�the�playhouse�is�on�high�ground.�

Rose : 
(still at the window)� But� it� isn’t.� Look�
it’s� nearly� afloat!� (The girls gather at 
the window.)�There�goes� Jim.�Look,� the�
water�is�above�his�knees.

Amy�: 
He�will�need�dry�clothes.�See� if�you�can�
find�some�of�Dad’s�things�for�Jim,�Betty.�
Sara�can�have�Dick’s.

Rose : 
There!�He’s�got�her!

Amy�: 
I’ll� make� some� hot cocoa for� every-
one.�(There is a thumping and voices at 
the right and Jim enters carrying Sara 
pickaback.�Sara is beaming.)  

Sara�: 
Hello,� everybody!� That� was� fun!� Ride�
some�more,�please�Jim!

Jim�: 
No,� young� lady,� that’s� enough.� You’re�
heavy.�She�is�dry�as�a�bone.�

Rose:�I’m�not!

Amy�:�You�can�have�some�of�Dad’s�things.�
I’m� going� to� get� us� some� supper� – (As 

she says this, the lights go out. They all 
gasp and Betty screams.)

Jim�: 
(trying to sound casual)� Power� house�
must� be� out� of� commission.� Light� your�
candles,� Betty.� (Betty switches on the 
flashlight, lights three candles.)

Amy�: 
I’m�glad�we�have�an�oil�stove�for�cooking.

Rose : 
(taking a candle)� Forward� march� to�
the� kitchen!� (Betty takes a candle and 
follows, with Sara trailing, all exit right, 
humming ‘Tramp, tramp, tramp the boys 
are marching’)

Jim�: 
(in a low voice to Amy)�The�river�was�up�
another�foot,�Amy.�Another�hour�and�that�
playhouse�would�have�been�floating�out�
in�the�current.�At�this�rate�the�floor�here�
will�be�under�water�by�morning.

Amy�:�
What�will�we�do�then,�Jim?�Neither�Sara�
nor�Betty�is�a�strong�swimmer.

Jim�: 
I’m� going� to� climb� out� on� the� roof� and�
start�waving�the�flashlight.�Someone�will�
see�it�and�come�for�us.

Amy�: 
But�who?�No�one�is�on�the�main�road�and�
there� are� no� houses� within� sight� of� us.�
That�will�be�just�a�pinpoint�of�light.�Aren’t�
you�scared?

Jim�:�You�bet!�Are�you?
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Amy�: Terrified.�But�I’m�glad�you’re�here.

Jim�: 
We’ll�see�it�through.�If�we�just�keep�our�
heads.

- Curtain -

E.��Discuss�with�your�partner�and�answer�
the�following�questions�

1.��What�were�the�girls�doing�in�the�living�
room?

2.��Why�was�Mother�not�able�to�come�
home?

3.��How� did� Jim� want� the� girls� to� ‘get�
organised’?

�4.��Which� two� important� things� did� Jim�
want� the� girls� to� do� to� avoid� getting�
scared?

5.��Where�did�Jim�want�the�girls�to�climb�
up?�How�was�it�going�to�help�them?

6.��Who�went�to�get�Sara?�Where�was�she?

Scene - 2

Time     : An hour later.
Setting : The same.

At Rise
Same group is in the living room with 
the exception of Jim. Sara is asleep, 

covered with the blanket, in a big chair. 
Amy, Rose and Betty have three candles 
on the table. Betty is trying to read.

Betty :
[Putting down her book with a thud] 
I� can’t� read� by� this� light.� How� do� you�
suppose�our�grandmothers�ever�did?�

Rose :
I�don’t�believe�they�tried�to�read.�I�guess�
they�went�to�bed�when�it�grew�dark.

Amy�: 
Maybe�we�ought�to�go�to�bed.�It’s�nearly�
eleven,�but�I�couldn’t�sleep�a�wink. 

Betty : Nor�I. 

Rose : 
Nor�I.�Listen,�what’s�that�noise?�[All three 
listen. Rose, running to the window and 
peering out] I�can’t�see�a�thing.�It's�pitch�
dark.�It�sounded�like�something bumping 
against�the�house.

Mr.�Peter�: 
(Still outside):� Mr.� Marshal,� are� you� all�
right?�This�is�Tom�Peters�and�Miss�Marsh,�
the�Red�Cross�nurse.�We’re�here�in�a�boat. 

Jim�: 
Row�around� to� the�back�porch.�You�can�
get� in� there.� (There is a bumping of 
the boat against wood. Voices):� ‘Steady�
now-there-I’ve� got� hold� of� the� rail.� Tie�
here�up’.�(Jim and Amy exit right towards 
the voices. More voices greeting, and 
then Mr. Peters enters the living room 
with a lighted lantern, followed by Miss 
Marsh, Amy and Jim.)
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Sara�:�Oh,�where�am�i?

Rose : 
Come� on!� (She helps Sara to her feet 
and quickly wraps a blanket around her) 
To�the�attic!�(Exits left leading Sara, and 
taking one of the candles with her.)

Amy�: 
Ought�to�get�father’s�most�valuable�books�
and�mother’s�jewel�case�and�–

Jim�: 
Amy,�we�will�need�water�and� food�more�
than�books�and�jewels.�You�don’t�seem�to�
realize–(He is interrupted by a cry from 
outside, right)

Mr.�Peters�: 
Hello� there!� Hello� in� the� house!� Mr.�
Marshall!�Mr.�Marshall!

Amy�: 
They� have� come� for� us!� Here� we� are! 
(She runs to the window.)

Jim�: 
(picking up the third candle from the 
table, running to the window and waving 
it back and forth):�Here�we�are!�In�here!

Betty : 
(entering on the run from the left, 
carrying her dress box)�Are�we�rescued?�
Who�is�there?�

Mr.�Peter�: 
(still outside):� Mr.� Marshal,� are� you� all�
right?�This�is�Tom�Peters�and�Miss�Marsh,�
the�red�cross�nurse.�We’re�here�in�a�boat.�

Betty : 
We’re� rescued,� we’re� rescued!� Come,�
Sara!

Mr.�Peters�: 
Why,�are�you�children�all�alone?

Amy�:�
Yes,� we� —� (There is a terrific crash, 
followed by a wail of pain and a scream.)

Rose : 
(Offstage left)�Oh,�Sara!�She’s� fallen�off�
the�step�ladder!�Come�quick,�somebody!�
I’ve�dropped�my�candle�and�it’s�gone�out!�
(Mr. Peters, Miss Marsh, who is carrying a 
small black bag, and Amy rush off stage, 
left.)

Betty : 
Oh,�I�hope�she�hasn’t�broken�her�neck!

Jim�: 
Get� the� first-aid� box.� It’s� in� that� pile� of�
coats.�I’ll�fix�a�place�for�her�to�lie�down.�
(He arranges chairs so Sara can lie down.)

Mr.�Peters�: 
(enters left carrying Sara)� Steady� now,�
you� are� all� right.� More� frightened� than�
hurt,� I� think.� (He places Sara on the 
chairs.)

Amy�: 
(Placing the lantern near Sara):�I’m�glad�
Miss�Marsh�is�here!�(Miss Marsh is exam-
ining Sara. Sara is sobbing softly, saying 
every so often�‘It�hurts.’�Rose kneels be-
side Sara’s chair; holding her hand, Jim 
stands in the background with Betty.)
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Sara�: It’s�my�leg�that�hurts!

Miss�Marsh�: 
Yes,�you�have�hurt�it�badly,�Sara,�but�we�
can�fix� it�up�and�we�will�all�get� into� the�
boat�and�take�you�home.�You�are�going�to�
be�alright.�(She motions to Mr. Peters, Jim 
and Amy to move to one side of the stage. 
Rose stays with Sara.)� She� has� broken�
her�right�leg�just�below�the�knee.�We�can�
splint it�up�with�pillows�and�umbrella�and�
lift� her� safely� into� the� boat.� I� think� we�
ought�to�take�her�to�the�emergency�Red�
Cross�hospital�in�the�Armoury.

Mr.�Peters�:
We� can� take� Rose� and� Betty� along� too,�
but� Jim,� you� and�Amy�will� have� to� stay�
until� we� can� get� back� for� you� or� send�
some� other� boat. [Miss Marsh returns 
to surround Sara’s right leg with pillows, 
using an umbrella and cane along the 
outside to keep the leg stiff.]

Jim�: 
That’s�all�right,�we�will�be�perfectly�safe�
up�on�the�roof.

Mr.�Peters�: 
We�can�leave�you�an�extra�lantern�and�a�
jar�of�coffee,�need�anything�else?

Amy�: 
Only�some�of�your�calmness!�We�will�be�
all�right,�thanks.

Mr.�Peters�: 
Don’t� thank� me,� thank� the� Red� Cross.�
(He goes over to Sara and helps lift her 
into a blanket rolled to form a stretcher. 
Miss Marsh picks up her bag. Jim and 
Mr.Peters lift and carry Sara toward the 
right.)�We� can� swing�her� down� into� the�
boat� very� easily.� It� won’t� hurt� a� mite,�
Sara.Get�your�things,�Rose�and�Betty,�you�
are�going�with�us. (Rose and Betty grab 
their coats. Betty takes her dress box.)

The� fourth� oldest� dam� in� the� world�
was� built� by� King� Karikala� Chola� 
across� the� river� Kaveri� in� the� 
2nd� Century� CE.� It� is� called� the� 
Kallanai�Dam�or�the�Grand�Anaicut.
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Sara�: 
(drowsily)�Miss�Marsh�gave�me�something�
to�stop�the�hurt.�It�has�almost�gone!

Amy�: 
(at the door, dropping a kiss on Sara’s 
forehead as they carry her out)� That’s�
fine� dear!� Have� a� nice� boat� ride!� (She 
waves as the stretcher goes out, followed 
by Rose and Betty.)� Try� to� get� word� to�
Mother�that�we�are�all�right,�Betty,�and�to�
Jim’s�family,�too!

Betty : 
I’ll�try.�I�hope�you’ll�be�rescued�soon.�Bye.

Rose :�Good-bye�Amy,�good�luck!

Amy�: 
Good-bye.�(There is more thumping, only 
less loud than before, and voices giving 
directions. Amy fusses with the lantern, 
trying to get it lighted.)

Mr.�Peters�: 
[off stage]�You�will�be�all�right,�Jim?

Jim: 
(still offstage)� Yes�
don’t� worry� about� us.�
Goodbye.� (Voices in 
distance, the sound of 
oars. Jim enters right,  
wiping his forehead. 

Amy gets the lantern lighted and blows 
out candles.)� Water’s� dropping!� (He 
pours two cups of coffee from Mr. Peters' 
jar. Hands one to Amy. Raises his cup as 
though in a toast.)�Here’s� to� the�coffee,�
lantern� and� rescue!� I’m� glad� we� have�
a� wide–awake,� well-equipped� Disaster�
Committee�in�this�town! 

Amy�: 
And�a�Red�Cross�nurse�for�emergencies!�
Thank�God� for� the� rescue! [Both lift the 
coffee cups and drink, still standing.]

- Curtain -

(Slightly�adapted)

F.��Discuss�with�your�partner�and�answer�
the�following�questions.

1.��What�were�the�important�objects�that�
the� girls� and� Jim� try� to� move� to� the�
attic?�Why?

2.�Who�came�to�rescue�the�children?

3.�What�happened�to�Sara?

4.��Who�is�Miss�Marsh?�How�does�she�
help�Sara?

5.��Who�were�taken�in�the�boat?�Who�
were�left�behind?

6.��How�does�Red�Cross�help�the�
children?

Glossary:

knitting (v)�:�
to� make� (a� garment,� fabric,� etc.)� by�
interlocking� loops� of� one� or� more� yarns� 
either�by�hand�with�knitting�needles�or�by�
machine

cloudburst (n)�:�
a�sudden�violent�rainstorm

stamping (v)�:�
bring� down� (one’s� foot)� heavily� on� the�
ground

pitcher (n) :�a�large�jug

lantern (n) : 
a� lamp� with� a� transparent� case�
protecting�the�flame�or�electric�bulb,�and�
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typically�with�a�handle�by�which�it�may�be�
carried�or�hung

gasp (v) :
catch�one’s�breath�with�an�open�mouth,�
owing�to�pain�or�astonishment

shudder (v) :
shiver� typically� as� a� result� of� fear� or�
revulsion

attic (n)�: 
�a�space�or�room�inside�or�partly�inside�
the�roof�of�a�building

splint (n)�:�
a�long�flat�object�used�as�a�support�for�a�
broken�bone�so�that�the�bone�stays�in�a�
particular��position�while�it�heals

hark (v)�:�listen,�pay�attention

hot cocoa (n)�:�
a� hot� drink� made� from� cocoa� powder�
mixed�with�milk�or�water

squeak (n)�:�
a�short,�high�–�pitched�sound�or�cry

Red Cross (n)�:�
an� international� organization� that� helps�
people�who�are�suffering,�for�example�as�
a�result�of�war,�floods,�or�disease

porch (n)�:�
a� covered� shelter� projecting� in� front� of�
the�entrance�of��a�building

thump (v)�:�
hit�and�strike�heavily,�especially�with�fist�
or�a�blunt�instrument

pickaback (n)�:�
a�piggyback�ride,�on�the�back�and� 
shoulders�of�another�person

wink (v)�:�
close�and�open�one�eye�quickly,�shine�or�
flash�intermittently

bump (v)�:�
knock�or�run�into�someone�or�something�
with�a�jolt�to�hit�something�with�force

scornfully (adv) : 
feeling�or�expressing�contempt�or�
derision,�mocking

lapping (v) : 
(of�water)�wash�against�(something)�with�
a� gentle� rippling� sound,� to� fold� over� or�
around�something

drape (n)�:�long�curtains

cracker (n)�:�
a� thin� dry� biscuit,� typically� eaten� with�
cheese

G.��Based� on� your� understanding� of� the�
play� ,�choose� the�correct�answer�and�
fill�in�the�blanks.

1.��The�radio�announced�
that__________________________

i.� the�river�was�above�the�flood�stage.
ii.� the�Burnet�Dam�had�given�way.
iii.�there�will�be�a�cloud�burst.
iv.�they�will�be�a�cyclone.

2.��Mother�couldn’t�get�home�from�Mrs.�
Brant’s�because_____________

i.� it�was�raining�heavily.
ii.� �the�bridges�between�home�and�the�

town�were�under�water.
iii.� �there�was�an�emergency�at�Mrs.�

Brant’s�house.
iv.� she�had�broken�her�leg.
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3.�The�Burnett�Dam�gave�away�
as____________

i.� it�rained�for�days.
ii.� the�dam�was�weak.
iii.� �it�rained�heavily�and�the�snow�was�

melting.
iv.� the�maintenance�was�poor.

4.�There�was�no�power�because_______

i.� �the�power�house�was�out�of�
commission.

ii.� the�power�house�was�flooded.
iii.� the�dam�gave�away.
iv.� there�was�fire.

5.��Why�did�they�splint�up�Sara’s�leg�with�
pillows?

i.� She�was�unconscious�out�of�fear.
ii.� �She�had�broken�her�leg�below�the�

knee.
iii.�She�was�too�lazy�to�walk.
iv.� She�was�making�a�fuss.

H.��Match�the�following�by�drawing�a�line�
across�column�A�and�B.�

�1.�Amy to�Chicago�on�business

�2.�Betty dentist

�3.�Rose flash�light

�4.�Sara nurse

�5.�Jim blankets

�6.�Penny�Marsh Mrs.�Brant’s

�7.�Mrs.Peters fractured�leg

�8.�Mother tubs�and�pails

�9.�Dick Junior�Red�Cross

10.�Dad rescues�the�children

I.��Based� on� your� reading,� answer� the�
following� in� two� or� three� sentences�
each.

1.� Why�did�Jim�run�from�school?
2.� Where�was�Amy’s�mother?
3.� �Why�did�Amy�ask�Betty�to�fill�in�the�

water�tubs?
4.� �According�to�Jim�what�are�the�

two�things�that�a�person�should�
remember�in�times�of�emergency?

5.� Why�is�Jim�climbing�on�the�roof?
6.� �Who�were�there�in�the�living�room?�

What�were�they�doing?
7.� �Why�were�they�going�to�sleep�in�

the attic?
8.� Who�came�in�the�boat?
9.� �Who�is�the�founder�of�the�Junior�

Red�Cross?

J.��Based� on� your� understanding� of� the�
text,� answer� the� following� in� about� 3�
to�4�sentences�each.

1.� �Describe�the�‘home�alone’�experience�
of�the�children.

2.� �Elaborate�the�rescue�operation� 
undertaken�by�Mr.�Peter.

3.� �How�did�Jim�prove�himself�as�a�good�
rescuer�in�the�flood�situation?

4.� �Briefly�narrate�the�happenings�of�the�
play�in�Scene�II.

a.� �How�did�Amy�manage�the�situation�
at�home?

b.� �How�did�Jim�prove�to�be�a�real�
rescuer ?

c.� How�did�the�Marshal�save�the� 
� children?
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Think and answer

�You�are�one�of�the�survivors�of�an�earthquake�that�has�affected�your�city�a�lot.�Share�
the�trauma�you�underwent�and�what�helped�you�to�sail�through�it.�Give�a�talk�for�two�
minutes.

K.��Using�a�dictionary,�find�out�the�synonyms�and�the�antonyms� 
of�the�words�given�below.�One�has�been�done�for�you.

Word Parts of speech Synonym Antonym 

Hard
Flood

Interrupt
Scared

Irritation
Organize
Serious
Snappy

Emergency
Rescue

Adjective
Noun
Verb

Adjective
Noun
Verb

Adjective
Adjective

Noun
verb

____Difficult____
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

_____Easy_____
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

*Listening�text�is�on�Page�No.�221

*Listening

L.��Listen�to�the�paragraph�and�fill� in�the�
blanks.

The�______________South�Indian�floods�
resulted� from� heavy� rainfall� generated�
by� the� annual� north� east� monsoon� in�
_________________�2015.�They�affected�
the ___________� region� of� the� South�
Indian� states� of� _________________, 
and�the�Union�Territory�of�___________, 
with� Tamil� Nadu� and� the� city� of�

__________________ particularly 
hard-hit.� More� than� ________ people 
were� killed� and� over� 18� lakh� people�
were______________.�With�estimates�of�
damages�and�losses�ranging�from�nearly�
200�billion�rupees�to�over�1�trillion�rupees,�
the ___________� were� the� costliest� to�
have�occurred�in�2015,�and�were�among�
the�costliest�natural�disasters�of�the�year.�
The� flooding� has� been� attributed� to� the�
2014-16�________________�.
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Writing

M.��As� a� local� government� official� 
working�in�the�flood�affected�area�you�
are� talking� to� an� old� lady� who� has�
lost�her�belongings.�Write� a�dialogue� 
between� you� and� the� old� woman.�
Complete�the�conversation.�

You� :�Good�morning�Madam.

Old�lady� :�Good�morning.

You� :��I�am�from�the�Fire�and�Rescue�
department.�How�can�I�help�
you?

Old�lady :______________________ 
_______________________________

You� :______________________ 
_______________________________

Old�lady :______________________ 
_______________________________

You� :______________________ 
_______________________________

Old�lady :______________________ 
_______________________________

You� :______________________ 
_______________________________

Old�lady :______________________ 
_______________________________

You� :______________________ 
_______________________________

Old�lady :______________________ 
_______________________________

Creative Writing

N.��Write�a�letter�to�your�friend�about�your�
experiences� during� the� recent� ‘Ochki’�
cyclone.

O.��Make�a�poster�of�any�natural�disaster,�
giving� details� about� the� devastations�
caused.

P.��Bravery� awards� are� given� to� 
individuals� who� have� saved� the� lives�
of� people.� List� the� people� who� have�
received� such� awards.� For� example,�
“What� role� can� students� play� to� raise�
awareness� about� the� precautions� to�
be� taken� at� the� time� of� any� natural� 
disaster?”�

Q.��You� are� a� volunteer� in� your� locality�
to� serve� people� who� are� affected� by�
floods.�How�will� you� caution� them� to�
move�to�a�safer�place�taking�only�their�
bare�necessities?�Describe.

Think and Do

R.��Given�below�are�some�qualities�that�the�
characters�in�the�play�displayed�during�
the� floods� for� survival.� Identify� and�
write�the�character�with�the�qualities.

anxiety� serious� fun
sober� excitement� scared
frightened� shudder� hopeful
horror� enjoyment� terrified
levelheaded� scornful� hysterical 
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Little Sarah

Warm up 

Rearrange the pictures by writing the numbers in the correct order in the boxes, to 
indicate the step by step process of cultivation and harvest.

A.  Given below are the common names of everyday food items in India. Group them to 
fill in the appropriate columns. Work with a partner. Share you choices with the class.

Breakfast Lunch Dessert

Poem

dosa idli vada
laddu fried rice payasam
chappathi sambar rice curd rice
kolukattai puliotharai biriyani
jelabi ice cream idiyappam
rasam cake biscuit
noodles poori pongal
sweet pongal fruit salad kesari
upma pulav
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Now, read this fast–paced poem about Sarah, whose enthusiasm to please her old 
grandmother leads her and the reader through an exciting learning experience .

LITTLE SARAH 

  Little Sarah she stood by her grandmother’s bed, 
“And what shall I get for your breakfast?” she said; 
“You shall get me a Johnny-cake: quickly go make it, 
In one minute mix, and in two minutes bake it.” 
So Sarah she went to the closet to see  
If yet any meal in the barrel might be. 
The barrel had long time been empty as wind; 
Not a speck of the bright yellow meal could she find.

  But grandmother’s Johnny-cake-still she must make it,  
In one minute mix, and in two minutes bake it.

  She ran to the shop; but the shopkeeper said, 
“I have none—you must go to the miller, fair maid; 
“For he has a mill, and he’ll put the corn in it, 
And grind you some nice yellow meal in a minute;

  But run, or the Johnny-cake, how will you make it,  
In one minute mix, and in two minutes bake it?” 
Then Sarah she ran every step of the way; 
But the miller said, “No, I have no meal to-day; 
Run, quick, to the cornfield, just over the hill, 
And if any be there, you may fetch it to mill.

  Run, run, or the Johnny-cake, how will you make it, 
In one minute mix, and in two minutes bake it?”

  She ran to the cornfield-the corn had not grown, 
Though the sun in the blue sky all pleasantly shone . 
“Pretty sun,” cried the maiden, “please make the corn grow.” 
“Pretty maid,” the sun answered, “I cannot do so.”
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  “Then grandmother’s Johnny-cake—how shall I make it,
In one minute mix, and in two minutes bake it?”

  Then Sarah looked round, and she saw what was wanted;
The corn could not grow, for no corn had been planted.

  She asked of the farmer to sow her some grain,
But the farmer he laughed till his sides ached again.
“Ho! ho! for the Johnny-cake-how can you make it,
In one minute mix, and in two minutes bake it?”

  The farmer he laughed, and he laughed out aloud,-
“And how can I plant till the earth has been ploughed?

  Run, run to the ploughman, and bring him with speed;
He’ll plough up the ground, and I’ll fi ll it with seed.”

  Away, then, ran Sarah, still hoping to make it,
In one minute mix, and in two minutes bake it.

  The ploughman he ploughed, and the grain it was sown,
And the sun shed his rays till the corn was all grown;
It was ground at the mill, and again in her bed 
These words to poor Sarah the grandmother said:
“You shall get me a Johnny-cake-quickly go make it,
In one minute mix, and in two minutes bake it.”
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Glossary

Johnny-cake (n) :  
an early American 
staple food, corn meal 
flat bread

barrel (n) : a cylindrical container

closet (n) : a cupboard or wardrobe

yellow meal (n) :  
corn meal ground from dried maize

miller (n) :  
a person who owns or operates a mill 
that grinds grain into  flour

plough (v) : 
to turn up the earth with a plough,  
especially before sowing or cultivating  
or tilling

maiden (n) :  
an unmarried woman or a young girl

ground (v) :  
(past participle of grind) reduced to fine 
particles by crushing or mincing

B.  Fill in the blanks to complete the 
summary of the poem .

One day fair little Sarah stood by her 
grandmother’s bed and asked her 
(i) ___________. The grandmother replied 
that she wanted a (ii) ____________ 
and also told her (iii)______________. 
So Sarah went to the cellar (iv) 
_______________to bake the cake. But 
unfortunately there was no flour in the 
barrel and so (v) _____________ some 
corn flour. Since he had no flour, he 
(vi) ______________. There she could get 
some corn and (vi) ______________ so 

that, she could get some nice yellow corn 
flour in a minute. When Sarah came to the 
miller, (viii) ______________ because he 
had no corn with him. He asked her to go 
to the cornfield (ix) ______________and 
asked her to fetch (x) ___________. 

Little Sarah ran to the cornfield but she 
could find that there was no corn in the 
field also.  She (xi) _____________if it 
could make the corn grow but the sun 
replied that it cannot do that right now. 
Sarah asked the farmer to sow some 
grain so that she could get some corn. 
But the farmer (xii) _____________  if, 
he had to sow the seeds. So Little Sarah 
went to (xiii)______________and asked 
him (xiv)________. 

At last the ploughman (xv)_________, 
the farmer (xvi)__________ and the 
sun (xvii)___________ so that the 
corn would grow fully. Once the corn 
was grown, she (xvi)____________ 
and (xvii)___________ it in the 
mill. When everything was done, 
she (xviii)__________and stood 
(xix)_______________. Again her 
grandmother asked her to get her a 
Johnny cake as quickly as possible.

C.  Read the lines taken from the poem 
and based on your understanding, 
answer the following questions briefly.

1.  So Sarah she went to the closet to see 
If yet any meal in the barrel might be…

a. Why did Sarah go to the closet? 
b. What is a ‘closet’?
c.  Why was Sarah looking for some ‘meal’?
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2.  For he has a mill, and he’ll put the 
corn in it, 
And grind you some nice yellow meal 
in a minute;…

a.  Who will grind the corn for Sarah?
b. How will he grind the corn?

3.  “Pretty sun,” cried the maiden, 
“Please make the corn grow.” 
“Pretty maid,” the sun answered,  
“I cannot do so.”

a.  Why did the maiden ask the sun to 
make the corn grow?

b. Did the sun accept her request? 

c. Who is the ‘pretty maid’ here?

3.  You shall get me a Johnny-cake  
quickly go make it,  
In one minute mix, and in two 
minutes bake it.

a.  What are the two main steps 
involved here?

b. Who is asking for a  Johnny-cake?
c. Who is making the cake now ?

5.  She asked of the farmer to sow her 
some grain,  
But the farmer he laughed till his 
sides ached again.

a.  What did ‘she’ ask of the farmer?
b. How did the farmer laugh ?
c. Why did the farmer laugh?

Appreciating the poem

D.  Read the poem and answer following 
questions.

1.  'In one minute mix, and two minutes 
bake it?'

a.  The poet has repeated this line again 
and again in the poem. Why do you 
think he has done so?

b.  What is the figure of speech  
employed here?

2.  Identify the rhyme scheme in the 
poem.

3.  Pick out the rhyming words from the 
poem. Make a list and see if you can 
add more words to the list. 

E. Read the following lines and answer 
the questions

1.  Little Sarah she stood by her 
grandmother’s bed…
So Sarah she went to the closet to see 
The ploughman he ploughed…

Note how the words, ‘she’ and ‘he’ 
are mentioned after the names. 
Why do you think the poet has done it? 
Identify more examples of such usage 
from the poem. What effect does it have 
on the narrative?

A Refrain, is a phrase, line, or 
group of lines repeated at intervals 
throughout a poem, generally at the 
end of the stanza.

Narrative poetry is a form of 
poetry that tells a story, often 
using the voices of a narrator and 
characters as well;
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F.  Answer the questions that follow in about 150 words.

1.  Describe sequentially Little Sarah’s search for corn flour.

2.  List out the persons who helped Little Sarah in getting her corn flour and also discuss 
what sort of help each one did for her.

3.  Attempt a character sketch of Little Sarah with special reference to her attitude.

4.  The poet makes effective use of the repetition of the refrain, ‘In one minute mix, and 
in two minutes bake it.’ 

 What kind of effect does it have on the readers? Does the repetition help the poet 
influence the reader in any way?

Parallel reading

Read and enjoy the poem.

You

Terrie Brushette

Never stop caring about the little things in life.
Never stop dreaming, and don’t give into strife.
Never stop wondering are we on our own.
Never stop thinking has your spirituality grown.

Never stop building bridges that lead to better tomorrows.
Never stop trying, and don’t give into sorrow.
Never stop feeling amazed at the beauty that surrounds you.
Never stop hearing the music, and don’t give into the blues.

Never stop pushing away negative
Thoughts that make you feel sad.
Never stop looking at all the miracles we have had.
Never stop loving the ones you hold dear.
Never stop giving, and don’t give into fear.

Never stop smiling, but look forward to each new day.
Never stop shining in your own special way.
Never forget that all storms will clear.
Remember brighter tomorrows are always near.
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Warm up

Work with a partner and discuss the 
following questions.  Share your views 
with the class.

Telegram-plane  What exactly counts as behaviour? 

Telegram-plane  What triggers behaviorus? 

Telegram-plane  Are they hard-wired in animals' genes, 
or learned based on experience?

Now, read this story about a young bear 
cub that bravely fended off a possible 
attack from much bigger and ferocious 
fellow animals in a cage.  Willpower 
and self-confidence triumph over brute 
strength.

We find little kids hugging their teddies 
and not parting from them even when 
they sleep. Perhaps the warm and furry 
appearance of the bear attracts them and 
offers them comfort.They love the doll so 
much that they spend their time feeding 
it, dressing it up and holding it to their 
bosom.

Little kids cry when they are separated 
from their mothers. Mothers too would 
not allow their children to be taken away 
from them.

Supplementary

Little Cyclone: The Story of a Grizzly Cub
                                            William Temple Hornaday

How do you think animals would behave 
when they are isolated from their families?

Here is an interesting story of a young 
grizzly bear which proved its strength and 
grit, not wishing to be cowed down or 
dominated by other bigger bears.

Little Cyclone is a grizzly cub from Alaska, 

who earned his name by the vigour of 
his resistance to ill-treatment. When his 
mother was fired at, on a timbered hillside 
facing Chilkat River, he and his brother 
ran away as fast as their stumpy little legs 
could carry them. When they crept where 
they had last seen her, they thought her 
asleep; and cuddling up close against her 
yet warm body they slept peacefully until 
morning.

Before the early morning sun had 
reached their side of the mountains, 
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the two orphans were awakened by the 
rough grasp of human hands. Valiantly 
they bit and scratched, and bawled aloud 
with rage. One of them made a fight so 
fierce and terrible that his nervous captor 
let him go, and that one is still on the 
Chilkoot.

Although the other cub fought just as 
desperately, his captor seized him by 
the hind legs, dragged him backwards, 
occasionally swung him around his head, 
and kept him generally engaged until ropes 
were procured for binding him. When finally 
established, with collar, chain and post, in 
the rear of the saloon in Porcupine City, two-
legged animals less intelligent than himself 
frequently and violently prodded the little 
grizzly with a long pole "to see him fight." 
Barely in time to save him from insanity, 
little Cyclone was rescued by the friendly 
hands of the Zoological Society's field agent, 
placed in a comfortable box, freed from all 
annoyance, and shipped to New York.

He was at that time as droll and roguish-
looking a grizzly cub as ever stepped. In 
a grizzly-gray full moon of fluffy hair, two 
big black eyes sparkled like jet beads, 
behind a pudgy little nose, absurdly 
short for a bear. Excepting for his high 
shoulders, he was little more than a big 
bale of gray fur set up on four posts of 
the same material. But his claws were 
formidable, and he had the true grizzly 
spirit.

The Bears' Nursery at the New York 
Zoological Park is a big yard with a shade 

tree, a tree to climb, a swimming pool, 
three sleeping dens, and a rock cliff. It 
never contains fewer than six cubs, and 
sometimes eight.

Naturally, it is a good test of courage 
and temper to turn a new bear into that 
roistering crowd. Usually a newcomer is 
badly scared during his first day in the 
Nursery, and very timid during the next. 
But grizzlies are different. They are born 
full of courage and devoid of all sense of 
fear.

When little Cyclone's travelling box was 
opened, and he found himself free in the 
Nursery, he stalked deliberately to the 
centre of the stage, halted, and calmly 
looked about him. His air and manner 
said as plainly as English: "I'm a grizzly 
from Alaska, and I've come to stay. If 
any of you fellows think there is anything 
coming to you from me, come and take 
it."

Little Czar, a very saucy but good-natured 
European brown bear cub, walked up and 
aimed a sample blow at Cyclone's left 
ear. Quick as a flash, outshot Cyclone's 
right paw, 
as only a 
grizzly can 
strike, and 
caught the 
would-be 
hazer on 
the side of 
the head. 
A m a z e d 
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About the author

William Temple 
Hornaday, Sc.D. 
(December 1, 1854 - 
March 6, 1937) was 

an American 
z o o l o g i s t , 

conservationist, taxidermist, and 
author. He was a pioneer in the early 
wild life conversation movement in 
the United States. During is life time 
he published many books and articles 
on the need for conservation of 
wild llife

and confounded, Czar fl ed in wild haste. 
Next in order, a black bear cub, twice 
the size of Cyclone, made a pass at the 
newcomer, and he too received so fi erce 
a countercharge that he ignominiously 
quit the fi eld and scrambled to the top of 
the cliff.

Cyclone conscientiously met every attack, 
real or feigned, that was made upon him. 
In less than an hour it was understood 
by every bear in the Nursery that, that 
queer-looking gray fellow with the broad 
head and short nose could strike quick 
and hard, and that he could fi ght any 
other bear on three seconds' notice.

From that time on Cyclone's position 
has been assured. He is treated with the 
respect that a good forearm inspires, but 
being really a fi ne-spirited, dignifi ed little 
grizzly, he attacks no one, and never has 
had a fi ght.

Glossary

stumpy : short and thick
bawled : cried noisily
procured : obtained
prodded : dug, poked
droll : curious and amusing 
pudgy : short and fat
formidable : dangerous
roistering : celebrating noisily
stalked : walked stiffl y with pride
saucy : cheeky, impertinent
hazer : a person who drives cattle while 
on horseback
confounded : confused
ignominiously : shamefully
conscientiously : 
carefully and meticulously
feigned : faked, not genuine

Vocabulary

A.  Use the following phrases in sentences 
of your own.

B.  Now refer a dictionary and fi nd idioms on 
the following animals, birds and insects.  
Learn their meanings and share what 
you have learnt with your class. Try to 
frame illustrative sentences with those 
idioms.  Find opportunities to use them 
in your everyday conversations.

earn one's name; in the rear of; 
to see one fi ght; devoid of; air and 
manner; quick as a fl ash; in wild 
haste; make a pass

lion mouse parrot fox 
hawk snake monkey dog 
snail bee

About the author

William Temple 
Hornaday, Sc.D. 
(December 1, 1854 - 
March 6, 1937) was 
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C.  Based on your reading, answer the 
following questions in a paragraph of 
about 100—150 words each.

1  Describe the appearance of Little 
Cyclone.

2  What does the fight Little Cyclone 
and his brother put up, tell you about  
the nature of grizzly bears?

3  "If any of you fellows think there is 
anything coming to you from me, come 
and take it". How did Liitle Cyclone prove 
this?

4  Describe the confrontation between 
Little Czar and Little Cyclone. 

D. Telling the Story Again.

Little Cyclone was a grizzly cub from 
___________________ earned his name 
___________________ When his mother 

was fired at, they ____________ The 

next day at sinrise the two orphans found 

themselves at ___________________ 
One of them escaped 
____________________ So the captor  
let him go. But the other cub was 
________________________ and taken 
to the _________________________ 
at New York. The Zoological Park had  
______________ Usually a newcomer 
is badly scared on his first day 
but ________________ When the  
box was opened he stood up with 
courage_________________________ 
Cyclone courageously met  every 
_______________ In less than an 
hour all the other bears understood 
________________ From then on Little 
Cyclone's position was ______________

E. Choose the correct answer.

1. Little Cyclone is a grizzly cub who 
earned his name by his ____________

a) appearance and behaviour.
b) viguor of  resistence to ill-treatment.
c) speed and courage.
d) escape from a cyclone.

2.The nervous captor let one bear go 
because ________________

a) he was afraid of bears.
b) he did not have proper equipment to 
seize him.
c)the bear fought so fiercly.
d)the bear escaped and ran away.

3.Little Cyclone was rescued by the 
____________

a)members of the Blue Cross.
b)friendly hands of the Zoological Society.
c)members of the National Zoo.
d)volunteers from New York.

4.Little Czar was a ___________

a) good natured European brown bear.
b)grizzly cub from Alaska.
c)furry little Polar bear.
d)North American black bear.

5.Little Cyclone will fight any other bear 
in ____________

a) 10 minutes' notice.
b) 15 minutes' notice.
c) 03 seconds' notice.
d) 10 seconds' notice.
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IDIOM MEANING

a. hungry as a bear being very hungry

b. gruff as a bear
being unsociable, speaking in a very 
abrupt, rude way

c. take the bear by the tooth put oneself in a dangerous position

d. as busy as a hibernating bear remaining idle

e. a bear hug
put one's arms around someone and hug 
them affectionately

f. a bear market
a period of time when investors are  
more likely to sell rather than buy shares

F. Learn the following idioms on bears.

In 1902, American President  
Franklin Delano Roosevelt also 
known as  Teddy participated in a 
bear-hunting trip in Mississippi. 
While hunting, Roosevelt declared 
the behavior of the other hunters 
“unsportsmanlike" after he refused 
to kill a bear they had captured.

As news of the hunting trip spread, 
many newspapers around the 
country featured political cartoons 
starring “Teddy" and “the bear."

Meanwhile, in Brooklyn, New York, a shop owner named Morris Michtom saw one 
of the cartoons and had an idea. Michtom and his wife created plush, stuffed 
bears and placed them in the front window of their shop. With permission from 
Roosevelt, Michtom named the bears “Teddy bears."
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Play with Punctuation

Screen shot of the Game

Demo Steps

1. Scan the QR code. It will go to a website.
2. The link for the game will be there.
3. Click the URL and download the game
4. Hover over the Punctuation marks.
5. Click on the Punctuation mark, which you think is right.
6. To fi nd capitalization just hover over the sentence.

7. Click when cursor changes into Hand.

Images for the Demo Steps

ICT Corner

Language activity

1. Write down the sentences with correct Punctuation.

Download Software /
 Application

URL address
https://drive.google.com/
open?id=1SZuh5U2OJlE13b-
BuMSg3J6lpEDPBBCWe

You can download this game 
and play it offline on your 

computer
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and  because it’s easier for Paralympic 
athletes to stay in Olympic hotels and to 
run in Olympic stadiums, the Paralympics 
usually happen in the Olympic cities, 
too. Think of swimming with only one 
leg against people with two legs.  Think 
of running with artificial legs. Think 
of playing basketball in a wheelchair. 
Disabled people can do some wonderful 
things! 

[source : True Heroes of Sport 
by Donatella Fitzgerald]

STOPPING BY WOODS ON A SNOWY 
EVENING

F. Listen to the following passage

When you make a 
promise, keep it, even 
if it costs you more 
than you expected or 
you have to work much 
longer on it than you 

intended. Do not make promises you 
cannot keep or that you do not know you 
can keep. Sometimes it is best to promise 
that you will try, though be sure the other 
person understands that you are not 
promising to deliver.

A useful saying is ‘Under-promise 
and over-deliver’. Do not promise too 
much. Then deliver more than you 
promised. In doing this only deliver 

LISTENING PASSAGES

GOAL SETTING

J. Listen to the following story 

The Olympic 
Games began in 
Greece about three 
thousand years ago. 
All wars stopped for 
the Olympics in those 
days.  The discus and the Pentathlon 
began in these early Olympic Games. 
In 394 the Romans stopped the Greek 
Olympic Games, because they didn’t like 
them. In 1896, a Frenchman – Pierre 
de Coubertin began the Olympic Games 
again.  These days the Olympic Games 
usually happen every four years.  But how 
did the Paralympics for disabled begin? 
In the 1940s Sir Ludwig Guttmann was a 
doctor at the stoke Mandeville hospital in 
England. At the hospital there were many 
disabled soldiers from World War II and 
Guttmann wanted these soldiers to get 
better by doing sports. 

The Paralympics are younger than 
the Olympics, but they are getting bigger 
all the time. The first true paralympic 
Games happened in Rome in 1960. Four 
hundred disabled athletes from twenty-
three different countries came to these 
Games.  At the Being Paralympics in 
2008, there were 4,000 disabled athletes 
from 144 countries! These days there 
are Paralympic  Games every four years, 
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a little more. If you deliver too much 
you can cause embarrassment or cause 
suspicion as to your intent.Promise leads 
to expectation, and expectation leads 
to prediction. When predictions fail we 
feel a loss of control 

Promises also acts at the 
personal, relationship level. A promise 
seeks trust and bonds people together 
more tightly. Breaking the promise causes 
a betrayal response, damaging or even 
severing the bond

Some people make promises too 
easily. They agree to actions without 
knowing whether they will be able to keep 
the promise. This often happens when 
they are focusing on the short term. The 
prospect of immediate gain, especially if 
it is significant, can overwhelm thoughts 
of future punishment and lead people 
into deception. We also make promises 
when we want to be liked and are trying 
to please people. Saying ‘yes’ is socially 
easier than refusal but can lead to 
disappointment and decrease in trust.

Promises can vary in intensity. There 
is a difference between saying casually 
you will do something and swearing you 
will do it. Breaking a sworn promise has 
far greater damage to trust So before 
making promises, however minor, size up 
the other person, consider the long-term 
impact on your reputation. This includes 
making promises they might doubt you 
will keep. When you surprise them with 

your determination to keep promises, 
their trust in you will leap upwards.

(Transcript source: changingminds.
org/techniques/how_to/trust_me/keep_
promises.htm)

THE SPIRIT OF ADVENTURE

D. Leena has a great fascination 
for adventure. During her winter 
holidays she wishes to explore 
an adventure sport. Listen to the 
conversation between Leena and her 
mother and complete the dictionary 
activity.

Mother :
Leena, what are your plans for the winter 
vacation? I thought we could go to a 
heritage site in India.

Leena : 
No Mom. This time, I wish to take up 
an adventure sport which I have been 
planning for long. But I am not sure 
whether we have good options for 
adventure sports in India.

Mother : 
Why not! India is a versatile and 
multifaceted country and every part 

of it offers some new 
adventure to see, 
some new place to 
visit. Ranging from the 
wonderful treks on the 
powerful and the bold 

mountain ranges of Himalayas, sky diving 
adventures in the west, hill stations of the 
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south, proclaiming beauty of the Karst 
caves to the desert trips in Thar, all the 
varieties are found in one nation.  

Leena : 
That’s great to know that with the brooding 
modern nation, you can savour all the 
adventures either in the midst of towns or 
surrounded with the nature’s bounty.

Mother : 
But we must carefully choose 
the organization that offer such 
programmes.  We should go for ones 
that are registered with Adventure Tour 
Operators Association of India and 
Ministry of Tourism.

Leena : 
Ok, Mom. Let us see if any of those 
places have bungee jumping. I have been 
dreaming of doing this dare-devil jump 
for the past two years.

Mother : 
If you are really ready for bungee-jump-
ing, I suggest we go to Rishikesh.  Apart 
from leaping off a cliff, you can do 
white-water rafting too. What do you 
say?  Let's talk to your father and ask 
him to do some enquiries.

Leena : 
Yaayyy!!! I am so excited.  I can’t wait for 
Dad to come back from office.

A POISON TREE 

H. Listening input for Anger  
Management 

It’s natural to get angry. But it’s a virtue 
to know how to handle it. It deals with 
certain  anger management issues . Here 
are some of the best anger  management 
tips to help you get over being angry 
quickly. 

Meditation is definitely a great technique 
to calm your inner self, thereby controlling 

those sudden angry 
outbursts. Meditation 
does not always require 
that you sit in a place 
and keep peeping at 
the watch. You need 

a peaceful place to sit upright.  Start 
relaxing with the top of your head and 
then slowly release the tension of your 
body, one muscle at a time and breathe 
deeply.

Try to connect yourself with your 
inner person. There is a person living 
inside you who always tells you how to 
act. After a strong situation, it is you that 
inner person who understands you better 
than anyone else. So initiate a positive 
conversation within yourself. Close your 
eyes and speak to yourself and calm 
yourself. 

Anger is something that releases 
the tension you have been feeling all the 
while but who will take care of the reason 
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why you got angry in the first place? It 
is as simple as a solution that you need. 
Forgive and forget . It’s easier to get the 
apologies over and done with right away 
so you can forget about your anger and 
move on. 

Start good one by saying , “I’m 
sorry” or “I forgive you”. Forgiving is a 
blessing. Spread the goodness. Instead 
of allowing others to laugh at you, laugh 
at your oneself. Think of all the words 
you said and think of  how  you could 
have changed the situation by acting in a 
different way.

OLD MAN RIVER

L. Listening input for fill in the 
blanks

The 2015 South Indian floods resulted 
from heavy rainfall generated by the 
annual north east monsoon in Novem-
ber-December 2015. They affected the 
Coromandel Coast region of the South 
Indian states of Tamil Nadu and Andhra 
Pradesh, and the union territory of 
Puducherry, with Tamil Nadu and the 
city of Chennai particularly hard- hit. 

More than 500 people 
were killed and over 18 
lakh people were dis-
placed. With estimates 
of damages and losses 
ranging from nearly 

200 billion rupees to over 1 trillion ru-
pees, the floods were the costliest to 
have occurred in 2015, and were among 
the costliest natural disasters of the 

year. The flooding has been attributed to 
the2014-16 El-Nino event .

Some useful links

https://publicdomainreview.org/collections/
france-in-the-year-2000-1899-1910/

http://www.tamilnadutourism.org/index.html

http://tnpubliclibraries.gov.in

http://www.nationallibrary.gov.in/

https://www.poetryfoundation.org
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