இயல்

மூன்று

கவிதைப்பேழை

மலைப்பொழிவு
உ லக ம க ்க ள் சா தி , ம த ம் , ம�ொ ழி மு த லி ய வ ற்றா ல்
பிரிந்துள்ளனர். இப்பிரிவினைகள் காரணமாக மக்களிடையே
முரண்பாடுகளும் ம�ோதல்களும் ஏற்படுகின்றன. எல்லாரிடமும்
அன்பு காட்டி அமைதியையே வாழ்வியல் நெறியாகக் க�ொண்டு
வாழ்ந்தால் உலகம் உயர்வடையும். இவ்வுண்மைகளை இயேசு
காவியம் வழி அறிவ�ோம்.

சாந்தம் உடைய�ோர் பேறுபெற்றோர் எனத்
தத்துவமும் ச�ொன்னார் – இந்தத்
தாரணி முழுவதும் அவர்களுக்கு உரியது
தலைவர்கள் அவர்என்றார்!

இரக்கம் உடைய�ோர் பேறுபெற்றோர் என
இயேசுபிரான் ச�ொன்னார் – அவர்
இரக்கம் காட்டி இரக்கத்தைப் பெறுவர்
இதுதான் பரிசுஎன்றார்

மாந்தரின் வாழ்வில் தேவைப் படுவது
சாந்தம் தான்என்றார் – அது
மண்ணையும் ஆளும் விண்ணையும் ஆளும்
மகத்துவம் பார்என்றார்!

*வாயும் வயிறும் ஆசையில் விழுந்தால்
வாழ்க்கை பாலைவனம் – அவர்
தூய மனத்தில் வாழ நினைத்தால்
எல்லாம் ச�ோலைவனம்!

சாதிகளாலும் பேதங்களாலும்
தள்ளாடும் உலகம் – அது
தர்மம் ஒன்றை நம்பிய பிறகே
அடங்கிவிடும் கலகம்!

தமையும் வாட்டிப் பிறரையும் வாட்டும்
சண்டை சச்சரவு – தினம்
தன்னாடு என்றும் பிறர்நாடு என்றும்
பேசும் ப�ொய்யுறவு!

ஓதும் ப�ொருளாதாரம் தனிலும்
உன்னத அறம்வேண்டும் – புவி
உயர்வும் தாழ்வும் இல்லா தான
வாழ்வினைப் பெறவேண்டும்.

இமைக்கும் ப�ோதில் ஆயிரம் ப�ோட்டி
எத்தனை வீண்கனவு – தினம்
இவை இல்லாது அமைதிகள் செய்தால்
இதயம் மலையளவு !*
- கண்ணதாசன்

ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
சாந்தம்	

– அமைதி

தாரணி

–

உலகம்

மகத்துவம்	

– சிறப்பு

தத்துவம்	

–

உண்மை	

பேதங்கள்

– 	வேறுபாடுகள்

இரக்கம்	

– 	கருணை
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்போடலின் ச்போருள்
(தம சீ்ர்களுக்கு அறிவுணர கூ்ற எணணிய இ்யசுநபாதர ஒரு குன்றின் மீது ஏறி நின்று
்பெத் யதபா்ஙகினபார.)
ெபாநதம என்னும அணமதியபான பணபு ய்கபாண்வர்கள் ்பறு யபற்்றவர்கள். இநத
உ்்கம முழுவதும அவர்களுக்்்க உரியது. அவர்க்ள தண்வர்கள் ஆவர என்்ற
உணணமணய இ்யசுநபாதர கூறினபார. மனித வபாழக்ண்கயில் ்தணவப்படுவது யபபாறுணம. அது
மணணையும விணணையும ஆட்சி யெய்யும யபருணமயுண்யது என்்றபார.
இவவு்்கம ெபாதி்களபாலும ்கருத்து ்வறுபபாடு்களபாலும நிண்தடுமபாறுகி்றது. அ்றம
என்கி்ற ஒன்்றணன நமபியபி்றகு ெணண்்கள் நீஙகி உ்்கம அணமதியபாகி விடும. யபபாருள்
ஈட்டுவதிலும அ்றவழிணயப் பின்பற்்ற ்வணடும. இவவு்்கம ஏற்்றத்தபாழவு இல்்பா
வபாழணவப் யப்ற ்வணடும.
இரக்்கம உண்்யபா்ர ்பறுயபற்்றவர ஆவர. அவர்கள் பி்ற உயிர்களின் மீது இரக்்கம
்கபாட்டி இண்றவனின் இரக்்கத்ணதப் யபறுவர. இதுதபான் அவர்களுக்்கபான பரிசு. மனிதன்
ஆணெயில் விழுநதுவிட்்பால் அவனது வபாழவு பபாண்வனம்பபால் பயனற்்றதபாகிவிடும.
அவன் நல்் உள்ளத்்தபாடு வபாழநதபால் அவன் வபாழக்ண்க ம்ரச்்ெபாண்யபா்க மபாறிவிடும.
மனிதர்கள் ெணண் ெச்ெரவு்களபால் தபாமும துன்புற்றுப் பி்றணரயும துன்புறுத்துகின்்றனர.
்மலும அவர்கள் தன்னபாடு என்றும, பி்றரநபாடு என்றும ்பசி உணணமயில்்பா உ்றவு்களபா்க
வபாழகின்்றனர.
்க ண ணி ண ம க் கு ம ் ந ர த் தி ற் கு ள் ந ் க் கு ம ஆ யி ர ம ் ப பா ட் டி ்க ள பா ல் ப ய ன ற் ்ற
்கனவு்கள்தபாம ்தபான்றுகின்்றன. இணவ இல்்பாமல் அணமதியபா்க வபாழநதபால் இதயம
மண்யளவு உயரநததபா்க மபாறும.

நூல் சவளி
க ண ண ே கா ெ னி ன் இ ய ற் த ப ய ர மு த் ர ே ய கா .
இ வ ர க வி ய ை சு எ ன் னு ம் சி ை ப் பு ப் த ப ய ை கா லு ம்
அ ர ை க க ப் ப டு கி ை கா ர . க கா வி ய ங க ள , க வி ர ே க ள ,
கட்டுரைகள, சிறுகரேகள, �காடகஙகள, புதினஙகள தபகான்ை
இ்லககிய வடிவஙகளில் பல்தவறு நூல்கரள எழுதியுளளகார.
ஏைகாளமகான திரைப்படப் பகாடல்கரளயும் எழுதியுளளகார. இவர ேமிைக
அைெரவக கவிஞைகாகவும் இருநதுளளகார.
இதயசுவின் வகாழ்கரக வை்லகாற்ரையும் அவைது அறிவுரைகரளயும் கூறும் நூல்
இதயசுககாவியம் ஆகும். இநநூலில் உளள மர்லப்தபகாழிவு என்னும் பகுதியிலிருநது சி்ல
பகாடல்கள இஙகுத் ேைப்பட்டுளளன.

கற்பதவ கற்றபின்
இ ் ய சு வி ன் வ பா ழ வி ல் ந ் ந த சு ண வ ய பா ன நி ்க ழ வு ஒ ன் றி ண ன அ றி ந து வ ந து
வகுப்பண்றயில் பகிர்க.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. மனித வாழ்க்கையில் தேவைப்படுவது _________.
		

அ) பணம்

ஆ) ப�ொறுமை 		

இ) புகழ்	

ஈ) வீடு

2.	சாந்த குணம் உடையவர்கள் _____________ முழுவதையும் பெறுவர்.
		

அ) புத்தகம்	

ஆ) செல்வம்		

இ) உலகம்	

ஈ) துன்பம்

3. ’மலையளவு’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _________.
		

அ) மலை + யளவு		

ஆ) மலை + அளவு				

		

இ) மலையின் + அளவு

ஈ) மலையில் + அளவு

4. ’தன்னாடு’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _________.
		

அ) தன் + னாடு		

ஆ) தன்மை + னாடு				

		

இ) தன் + நாடு		

ஈ) தன்மை + நாடு

5. இவை + இல்லாது என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் __________.
		

அ) இவையில்லாது ஆ) இவைஇல்லாது

இ) இவயில்லாது

ஈ) இவஇல்லாது

பொருத்துக.
1.

சாந்தம்	

–

சிறப்பு

2.

மகத்துவம்	

–

உலகம்

3.

தாரணி

– 	கருணை

4.

இரக்கம்	

–

அமைதி

குறுவினா
1.

இந்த உலகம் யாருக்கு உரியது?

2.

உலகம் நிலைதடுமாறக் காரணம் என்ன?

3.

வாழ்க்கை மலர்ச்சோலையாக மாற என்ன செய்ய வேண்டும்?

சிறுவினா
	சாந்தம் பற்றி இயேசுகாவியம் கூறுவன யாவை?
சிந்தனை வினா
எல்லா மக்களும் ஒற்றுமையாக வாழ என்ன செய்ய வேண்டும்?
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இயல்

மூன்று

கவிததப்்பதை

தன்தை அறிதல்
ஒ வ ய வ பா ரு ம னி த ரு க் கு ள் ளு ம த னி த் த ன் ண ம யு ம
த னி த் தி ்ற ண ம யு ம இ ரு க் கு ம . அ ண த அ றி ய பா த வ ண ர யி ல்
எதிர்கபா்ம அச்ெமூட்டும. நபாம யபார, நம ஆற்்றல் என்ன
என்பணத உைரநதுய்கபாண்பால் வபாழக்ண்க எளிதபாகிவிடும.
இக்்கருத்திணன விளக்கும ்கவிணத ஒன்றிணன அறி்வபாம.

அன்லறக்குத்்தான் அம்மா காக்காவிற்கு
அது குயில் குஞ்சு என்று ய்தரிந்்தது
ய்தரிந்்த பிறகு
இனிலமல் நாம் லேர்ந்து வாழ முடி�ாது.
லபாய்விடு என்றது
பாவம் குயில் குஞ்சு!
அது எங்குப லபாகும்?
அதுக்கு என்ன ய்தரியும்?
அது எபபடி வாழும்?
குயில் குஞ்சும்
எவவளேலவா யகஞ்சிப பார்த்்தது
அம்மா காக்கா லகட்கவில்லல
கிளேம்பிப லபாகச் யோல்லிவிட்டது
குயில் குஞ்ோல் அம்மா காக்லகல�ப
பிரி�முடி�வில்லல
அதுவும் அந்்த மைத்திலலல�
வாழ ஆைம்பித்்தது

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

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

வாழ்க்லக எபபடியும்
அல்த வாழப பழக்கிவிட்டது
ஒரு விடி�லில் குயில் குஞ்சு
“கூ” என்று கூவி�து
அன்று ்தாயனாரு
குயில் என்று கணடு யகாணடது.

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

- லே. பிருந்்தா
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கவிததயின் உட்ச்போருள்
குயில் ஒன்று ்கபாக்ண்கயின் கூட்டில் முட்ண்யிடுகி்றது. முட்ண்யிலிருநது யவளிவநத
குயில்குஞ்சு தன்ணனக் ்கபாக்ண்கக் குஞ்ெபா்க எணணிக் ்கபாக்ண்கணயப் ்பபா்்வ ்கணரய
முயல்கி்றது. தனி்ய யென்று வபாழ அஞ்சுகி்றது. தபான் குயில் என்பணதயும தன்
குரல் இனிணமயபானது என்பதணனயும உைரநத பி்றகு தன்னமபிக்ண்கயு்ன் வபாழத்
யதபா்ஙகுகி்றது. நபாமும நமது ஆற்்றண் உைரநது ய்கபாண்பால் வபாழவில் ெபாதணன்கணளப்
புரிய்பாம என்பது இக்்கவிணதயின் உட்யபபாருள் ஆகும.

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

கற்பதவ கற்றபின்
ப்றணவ்கள், வி்ஙகு்கள் ஆகியவற்றுக்கு உரிய தனித்தன்ணம்கணளப் பட்டியலிடு்க.

மதிபபீடு
ெரியபான விண்ணயத் ்தரநயதடுத்து எழுது்க.
1. கூடு ்கட்்த் யதரியபாத ப்றணவ _______.
அ) ்கபாக்ண்க

ஆ) குயில்

இ) சிட்டுக்குருவி

ஈ) தூக்்கைபாஙகுருவி

2. ‘தபாயனபாரு’ என்னும யெபால்ண்ப் பிரித்து எழுதக் கிண்ப்பது ________.
அ) தபா + ஒரு

ஆ) தபான் + யனபாரு

இ) தபான் + ஒரு

ஈ) தபா்ன + ஒரு

குறுவினபா
1.

்கபாக்ண்க ஏன் குயில் குஞ்ணெப் ்பபா்கச் யெபான்னது?

2.

குயில் குஞ்சு தன்ணன எப்்பபாது ‘குயில்’ என உைரநதது?

சிறுவினபா
குயில் குஞ்சு தன்னமபிக்ண்கயு்ன் வபாழத் யதபா்ஙகிய நி்கழணவ எழுது்க.
சிநதணன வினபா
உங்களி்ம உள்ள தனித்தன்ணம்களபா்க நீங்கள் ்கருதுவன யபாணவ?
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உரைநடை உலகம்

இயல்

மூன்று

கண்ணியமிகு தலைவர்

ம க ்க ளு க் கு வ ழி கா ட் டி ய த லை வ ர ்க ள் ப லர் . அ வ ர ்க ள்
ஒவ்வொருவரும் தமக்கே உரிய தனித்தன்மையான பண்புகளால்
மு த் தி ரை ப தி த் து ள்ள ன ர் . எ ளி மை , நே ர ்மை , உ ழை ப் பு ,
ப�ொறுமை, நாட்டுப்பற்று முதலிய பண்புகளை ஒருங்கே க�ொண்டு
சிறந்து விளங்கிய தலைவர் ஒருவர் ‘கண்ணியமிகு’ என்னும்
அடைம�ொழியால் அழைக்கப்படுகிறார். அப்பெருமைமிகு
தலைவரைப் பற்றி அறிவ�ோம்.
ந ா டு
மு ழு வ து ம்
ம க ்க ள்
வி டு த லை ப்
ப�ோ ர ாட்ட த் தி ல்
த ங ்க ளை மு ழு மை ய ாக ஈ டு ப டு த் தி க்
க�ொண்டிருந்த காலம் அது. காந்தியடிகள்
ஒ த் து ழை ய ாமை
இ ய க ்க த்தை
அ றி வி த் து
அ தி ல் இ ளை ஞ ர ்க ள்
திரளாகக் கலந்து க�ொள்ளவேண்டும்
எ ன் று வேண் டு க�ோ ள் வி டு த்தார் .
அப்போது இளைஞர் ஒருவர் திருச்சி
தூ ய வ ள ன ார் க ல் லூ ரி யி ல் ப யி ன் று
க�ொண் டி ரு ந ்தார் . காந் தி ய டி க ளி ன்
வேண் டு க�ோ ள் அ வ ரு க் கு ள் தீ ர ா த
விடுதலை வேட்கையை ஏற்படுத்தியது.
த ம து
க ல் வி யை வி ட
ந ா ட் டி ன்
விடுதலையே மேலானது என்று எண்ணி
ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் கலந்து
க�ொண்டார்.

எளிமையின் சிகரம்
அந்த இளைஞர் பிற்காலத்தில் பெரிய அரசியல் தலைவராக வளர்ந்தார். அவர்
ப�ொது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து க�ொள்வதற்குத் தனி மகிழ்வுந்தில் செல்லமாட்டார்.
த�ொடர்வண்டி, பேருந்து ப�ோன்ற ப�ொதுப்போக்குவரத்து ஊர்திகளையே பயன்படுத்துவார்.
அன்பர் ஒருவர் அவருக்கு ஒரு மகிழுந்தைப் பரிசளித்தார். ஆனால் அவர் அதை ஏற்க
மறுத்து எப்போதும்போல் த�ொடர்வண்டியிலேயே பயணம் செய்தார். அவர் சார்ந்திருந்த
இயக்கத்தின் சார்பாக அவருக்கு ஒரு மகிழுந்தும் பெருந்தொகையும் பரிசளிக்கப்பட்டன.
அவற்றையும் தாம் த�ொடங்கி வைத்த கல்லூரியின் பயன்பாட்டிற்கு அளித்துவிட்டார்.
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ஆடம்பரம் அற்ற திருமணம்
அவரது குடும்ப நிகழ்வுகளிலும் எளிமையைக் காணமுடிந்தது. அவர் தம் ஒரே
மகனுக்குத் திருமணம் செய்ய முடிவு செய்தார். அவர் மிகப்பெரிய தலைவர் என்பதால்
அவரது இல்லத் திருமணம் மிகவும் ஆடம்பரமாக நிகழப்போகிறது என்று எல்லாரும்
எண்ணியிருந்தனர். ஆனால் எவ்வித ஆடம்பரமும் இல்லாமல் மிக எளிமையாகத் தம்
மகனின் திருமணத்தை நடத்தி முடித்தார். பெண் வீட்டாரிடம் மணக்கொடை பெறுவது
பெருகியிருந்த அக்காலத்தில் மணக்கொடை பெறாமல் அத்திருமணத்தை நடத்தினார்.
மேலும் “மணக்கொடை வாங்கும் திருமணங்களில் கலந்து க�ொள்ள மாட்டேன்“ என்று
வெளிப்படையாக அறிவித்தார்.

நேர்மை
அந்தத் தலைவர் ஒருமுறை தமது இயக்க அலுவலகத்தில் இருந்த ப�ோது அங்கிருந்த
பணியாளரை அழைத்தார். அவரிடம் ஓர் உறையையும் பணத்தையும் க�ொடுத்து,
“அஞ்சல்தலை வாங்கி இந்த உறையில் ஒட்டி அஞ்சலில் சேர்த்து விடுங்கள்“ என்று
கூறினார். அந்தப் பணியாளர் “ஐயா நம் அலுவலகத்திலேயே அஞ்சல்தலைகள் வாங்கி
வைத்துள்ளோம், அவற்றிலிருந்து ஒன்றை எடுத்து ஒட்டி விடுகிறேன்“ என்றார். அதற்கு
அந்தத் தலைவர், “வேண்டாம். இது நான் தனிப்பட்ட முறையில் அனுப்பும் கடிதம்.
அதற்கு இயக்கப் பணத்தில் இருந்து வாங்கப்பட்ட அஞ்சல்தலைகளைப் பயன்படுத்துவது
முறையாகாது“ என்று கூறினார்.

மொழிக்கொள்கை
இந்தியா விடுதலை பெற்ற பிறகு நாட்டின் ஆட்சிம�ொழியைத் தேர்வு செய்வது
த�ொடர்பான கூட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெற்றது. மிகுதியான மக்கள் பேசும்
ம�ொழியை ஆட்சி ம�ொழியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்றனர் சிலர். பழமை வாய்ந்த
ம�ொழியை ஆட்சிம�ொழியாகத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்தனர்
வேறு சிலர். ஆனால் அந்தத் தலைவர் “பழமையான ம�ொழிகளிலே ஒன்றைத்தான்
ஆட்சிம�ொழி ஆக்க வேண்டும் என்றால், அது தமிழ்மொழிதான் என்று நான் உறுதியாகச்
ச�ொல்வேன். இன்னமும் விரிவாகச் ச�ொல்ல வேண்டும் என்றால் திராவிட ம�ொழிகள்தாம்
இந்த மண்ணிலே முதன்முதலாகப் பேசப்பட்ட ம�ொழிகள். அவற்றுள் மிகவும் இலக்கியச்
செறிவுக�ொண்ட தமிழ்மொழி தான் மிகப் பழமையான ம�ொழி. எனவே, தமிழ்மொழியை
நாட்டின் ஆட்சி மொழியாக அறிவிக்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டார்.

நாட்டுப்பற்று
அந்தத் தலைவரின் உள்ளத்தில் எப்போதும் நாட்டுப்பற்று மேல�ோங்கி இருந்தது.
இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே 1962 ஆம் ஆண்டு ப�ோர் மூண்டது. அப்போது
தனது ஒரே மகனைப் ப�ோர்முனைக்கு அனுப்ப ஆயத்தமாக இருப்பதாகத் தெரிவித்து அந்தத்
தலைவர் அப்போதைய முதன்மை அமைச்சர் ஜவகர்லால் நேருவுக்குக் கடிதம் எழுதினார்.
இத்தகைய சிறப்புகளுக்கெல்லாம் உரிய தலைவர் யார் தெரியுமா?
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அ வ ர த பா ன் ்க ண ணி ய மி கு ்க பா யி ் த
மி ல் ் த் . அ வ ர து இ ய ற் ய ப ய ர மு ்க ம ம து
இ சு ம பா யி ல் . ஆ ன பா ல் ம க் ்க ள் அ வ ண ர
அ ன் ் ப பா டு ்க பா யி ் த மி ல் ் த் எ ன் று
அணழத்தனர. ‘்கபாயி்த மில்்த்’ என்னும
அரபுச் யெபால்லுக்குச் ெமுதபாய வழி்கபாட்டி
என்று யபபாருள். அப்யபயருக்்்கற்ப மக்்களின்
வழி்கபாட்டியபா்கத் தி்கழநதபார அவர.

சதரிநது சதளி்வோம
ேமிைக அைசியல் வகானில் கவவியிருநே
ககாரிருரள அகற்ை வநே ஒளிககதிைகாகக
ககாயிதே மில்்லத் முகமது இஸ்மகாயில்
அவரகள திகழ்கிைகார.
– அறிஞர அணணகா
இப்படிப்பட்ட ேர்லவர கிரடப்பது அரிது.
அவர �ல்்ல உத்ேமமகான மனிேர.
- ேநரே தபரியகார

அைசியல் ச்போறுபபுகள்

்கபாயி்த மில்்த் 1946 முதல் 1952 வணர
அப்்பபாணதய யென்ணன மபா்கபாைச் ெட்்மன்்ற
உறுப்பினரபா்க இருநது சி்றப்பபா்கப் பணியபாற்றினபார. இநதிய அரசிய்ணமப்பு உருவபாக்்கக்
குழு உறுப்பினரபா்கவும பணியபாற்றினபார. இநதியபா விடுதண் யபற்்றபின் மபாநி்ங்களணவ
உறுப்பினர, மக்்களணவ உறுப்பினர எனப் ப் யபபாறுப்பு்களில் இருநது மக்்களுக்்கபா்கத்
யதபாணடு யெய்தபார.

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

சதோழில்துத்ற
அவர மி்கச் சி்றநத யதபாழில்துண்ற அறிவுயபற்றிருநதபார. இநதிய நபாட்டின் ்கனிம
வளங்கணளப் பற்றிப் நபா்பாளுமன்்றத்தில் எடுத்துணரத்தபார. இதனபால் இநதிய அரசு ்கனிம
வளங்கணளப் பயன்படுத்தும பல்்வறு திட்்ங்கணள நண்முண்றப்படுத்தியது. அதன்
மூ்ம யதபாழில்துண்ற வளரச்சி அண்நதது. மக்்கள் ்நரடியபா்கவும மண்றமு்கமபா்கவும
்வண்வபாய்ப்பிணனப் யபற்்றனர.
தண்வர்கள் ப்ரபாலும பபாரபாட்்ப்பட்் பணபபாளர அவர. எல்்பாரி்மும ்வறுபபாடு
இல்்பாமல் எளிணமயபா்கப் பழகும தன்ணம ய்கபாண்வரபா்க விளஙகினபார. தம வபாழநபாள்
முழுவதும ெமய நல்லிைக்்கத்ணதப் ்பணிவநதபார. இத்தண்கய சி்றப்பு மிக்்க தண்வர்களின்
யபருணம்கணள அறிநது ்பபாற்றுவது நமது ்க்ணமயபாகும.

கற்பதவ கற்றபின்
எளிணமயின் அண்யபாளமபா்கத் தி்கழநத பி்ற தண்வர்கள் குறித்து வகுப்பண்றயில் ்பசு்க.
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மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. 	காயிதேமில்லத் _______பண்பிற்கு உதாரணமாகத் திகழ்ந்தார்.
		

அ) தண்மை	

ஆ) எளிமை		

இ) ஆடம்பரம்		 ஈ) பெருமை

2. 'காயிதே மில்லத்' என்னும் அரபுச் ச�ொல்லுக்குச் _______ என்பது ப�ொருள்.
		

அ) சுற்றுலா வழிகாட்டி		

ஆ) சமுதாய வழிகாட்டி

		

இ) சிந்தனையாளர்			

ஈ) சட்ட வல்லுநர்

3. விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தின்போது காயிதேமில்லத் _______ இயக்கத்தில்
கலந்துக�ொண்டார்.
		

அ) வெள்ளையனே வெளியேறு

ஆ) உப்புக் காய்ச்சும்

		

இ) சுதேசி 			

ஈ) ஒத்துழையாமை

4. 	காயிதே மில்லத் தமிழ்மொழியை ஆட்சிம�ொழியாக்க வேண்டும் என்று பேசிய
இடம் _______.
		

அ) சட்டமன்றம்

ஆ) நாடாளுமன்றம்

இ) ஊராட்சி மன்றம்

ஈ) நகர் மன்றம்

5. ’எதிர�ொலித்தது’ என்னும் ச�ொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது _______.
		

அ) எதிர் + ர�ொலித்தது		

ஆ) எதில் + ஒலித்தது

		

இ) எதிர் + ஒலித்தது		

ஈ) எதி + ர�ொலித்தது

6. முதுமை+ம�ொழி என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் ச�ொல் _______.
		

அ) முதும�ொழி

ஆ) முதுமைம�ொழி

இ) முதியம�ொழி

ஈ) முதல்மொழி

குறுவினா
1.

விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தில் காயிதே மில்லத் அவர்களின் பங்கு பற்றி எழுதுக.

2. 	காயிதே மில்லத் அவர்கள் தன் குடும்பத்திலும் எளிமையைக் கடைப்பிடித்தார்
என்பதற்குச் சான்றாக உள்ள நிகழ்வை எழுதுக.
சிறுவினா
ஆட்சி ம�ொழி பற்றிய காயிதே மில்லத்தின் கருத்தை விளக்குக.
சிந்தனை வினா
நீங்கள் ஒரு தலைவராக இருந்தால் எத்தகைய மக்கள் நலப்பணிகளைச் செய்வீர்கள்?

54

7th Std Tamil CBSE Term 3 Combined 16.05.2019.indd 54

03-10-2019 15:07:47

இயல்

மூன்று

விரிவானம்

பயணம்
தான் மட்டுமே மகிழ்ச்சியாக வாழ நினைப்பது மனிதப்பண்பு
அன்று. பிறருக்கு உதவி செய்வதும் பிறரது சிறு சிறு ஆசைகளை
நி றைவே ற் றி அ வ ர ்க ள து ம கி ழ் ச் சி யை க் கண் டு இ ன்பம்
அடைவதும் சிறந்த மனிதப்பண்பு ஆகும். இதனையே ஈத்துவக்கும்
இ ன்பம் எ ன் று ந ம் மு ன ் ன ோர் கு றி ப் பி ட்ட ன ர் . பி ற ரு க் கு
உதவிசெய்து மகிழ்ந்த ஒருவரின் கதையை அறிவ�ோம்.

இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த நிகழ்ச்சி இது. புறநகரில் ஓர் அஞ்சலகத்தில்
வேலை செய்துக�ொண்டிருந்த காலம்.
எனது மூன்றாவது சம்பளத்தில் நான் ஒரு மிதிவண்டி வாங்கினேன். நூற்றி எண்பது
ரூபாய். மிதிவண்டியில் ஏறிப் புறப்படுவதுதான் என் ப�ொழுதுப�ோக்கு. காற்றுத் தழுவ
ஓட்டத் த�ொடங்கியதுமே அப்படியே ஓட்டிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ப�ோலத்
த�ோன்றும். தெரிந்த ஊர்கள், தெரியாத ஊர்கள் எல்லா இடங்களுக்கும் மிதிவண்டியிலேயே
செல்வதுதான் என் பெரிய மகிழ்ச்சி. இரண்டு கூட்டாளிகளைச் சேர்த்துக் க�ொண்டு
கிருஷ்ணராஜ சாகர் அணைக்கட்டு வரைக்கும் செல்வது ஐந்து ஆறு மாதத்திற்கு
ஒருமுறையாவது நடக்கும். ஒருமுறை மகாபலிபுரம் சென்று வந்தோம்.
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ஹாசன் வழியாக மங்களூரு செல்ல வேண்டும் என்பது என் நீண்ட கால ஆசை.
வழிநெடுக காடு, மலை ஆகியவற்றின் த�ோள்களில் என் மிதிவண்டியை உருட்டிச் செல்ல
ஆர்வம் க�ொண்டிருந்தேன்.
அ தி காலை யி லேயே கி ளம் பி னே ன் . எ ல ் லா வ ற்றை யு ம் வி ட் டு வி டு த லை ய ா கி
வந்திருப்பதில் மனம் உற்சாகமுற்றிருந்தது. இரண்டு நாட்களில் ஹாசன் சேர்ந்துவிட்டேன்.
பகல் வெப்பத்தை ஈடு கட்டுவது ப�ோல் இரவில் கடும் மழை. விடியும் ப�ோது குளிரத்
த�ொடங்கிவிட்டது. ஒரே இரவில் ச�ொல்லிவைத்த மாதிரி பருவம் மாறிப் ப�ோனது. மழை
நின்றபிறகு மறுநாள் பயணத்தைத் த�ொடங்கினேன். சக்லேஷ்பூர் வரைக்கும் சிறு சிறு தூறல்.
முகத்தில் பன்னீர் தெளித்த மாதிரி இருந்த தூறலில் நனைவது கூட மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.
நிற்காமல் சென்று க�ொண்டிருந்தேன். பெரிய இறக்கத்தில் இறங்கும்போது மிதிவண்டிச்
சக்கரத்தில் காற்று இறங்கிவிட்டது. இதை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. ஒட்டுகிற கருவிகளும்
காற்றடிக்கும் கருவியும் எப்போதும் கைவசம் இருப்பது தான் வழக்கம். இந்த முறை தன்
வேலைக்காகக் கடன் வாங்கி எடுத்துச் சென்ற உறவுக்காரப் பையன் திருப்பித்தரவில்லை.
தேடிப் ப�ோனப�ோது வீடு பூட்டிக் கிடந்தது. சரி, பார்த்துக் க�ொள்ளலாம் என்கிற துணிவில்
கிளம்பிவிட்டேன்.
மிதிவண்டியைத் தள்ளிக்கொண்டு நடந்தேன். சுற்றிலும் மரங்கள். எட்டுகிற
உயரத்தில் பெரிய பெரிய பலாப்பழங்களின் த�ொங்கலாட்டம். அதற்குப்பின் தேக்கு
மரங்கள். தாவும் குரங்குகள். ஆள் சந்தடி எதுவும் கண்களில் படவில்லை. எவ்வளவு
தூரம் நடந்திருப்பேன�ோ, எனக்குத் தெரியாது. மழையின் வேகத்தையும் மீறி எழுந்த குரல்
என்னைத் தடுத்து நிறுத்தியப�ோது பாதைய�ோரம் ஒரு குடிசை தெரிந்தது. அதன் கதவுக்கு
அருகில் இருந்துதான் அந்தச் சிறுவன் குரல் க�ொடுத்தான். நான் குடிசையை நெருங்கினேன்.
‘ ர�ொம்ப நேரமா நனைஞ்சிட்டீங்க ப�ோல. எங்கனா நின்றிருக்கலாம்.”
அவன் என்னைப் பார்த்துச் சிரித்தான். உள்ளே ப�ோய் ஒரு துண்டை எடுத்து வந்து
தந்தான். மிதிவண்டியில் இருந்த என் த�ோள் பையை எடுத்தான். அதன் மீது இருந்த நீரை
அவனே வழித்து உதறி ஓரமாக வைத்தான். இதற்குள் உள்ளே இருந்து ஒரு நடுவயதுப்
பெண்மணி கதவருகே வந்து நின்றார். ”அம்மா, பாவம்மா இவரு” என்று என்னைக் காட்டி
அவரிடம் ச�ொன்னான் அச்சிறுவன்.
பேசக் காத்திருந்த மாதிரி அச்சிறுவன் உற்சாகமாகக் கேள்விகளைத் த�ொடுக்க
ஆரம்பித்தான்.
”எந்த ஊர்லேர்ந்து வரீங்க”?
“ பெங்களூரு”.
” மிதிவண்டியிலேவா..?”
“ம்”
அவனால் நம்ப முடியவில்லை. நம்பாமல் இருக்கவும் முடியவில்லை. மீண்டும்
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மீண்டும் கேட்டான். அவன் கண்களில் புதுவித வெளிச்சம். மழையில் நனைந்து
க�ொண்டிருந்த மிதிவண்டியை எட்டித் த�ொட்டான்.
”எவ்வள�ோ தூரம் இருக்கும் பெங்களூரு”?
”இருநூறு மையிலு”
”இருநூறு மையிலுமா மெதிச்சிகிட்டு வர்ரீங்க”
அவன் புருவம் உயர்ந்தது. ஏத�ோ ஓர் அதிசயத்தைக் கண்டது ப�ோல அவன் மனமும்
குரலும் குழையத் த�ொடங்கின.
அவனது அம்மா மீண்டும் வந்து உள்ளே வரச்சொல்லிக் கூப்பிட்டார். நானும் அவனும்
உள்ளே சென்றோம். அவசரமாய் அவர் பழம்பாய் ஒன்றை விரித்தார்.
“மிதிவண்டியில அவ்ளோ தூரம் ப�ோகலாமா?”
“ப�ோவலாமே! அதுல என்ன தப்பு? நான் கன்னியாகுமரிக்கே மிதிவண்டியில
ப�ோயிருக்கேன்” .
அவன் வியப்புத் ததும்ப என்னைப் பார்த்தான்.
”உண்மையாவா”?
“ம்”
”டில்லிக்குப் ப�ோக முடியுமா?”
“ம்”
”இமயமலைக்கு”?
“ம்”
”முடியுமா?”
”ஏன் முடியாது? மனுஷனால முடியாதது எது இருக்குது? மனசு வச்சா எங்க
வேணும்னாலும் ப�ோய் வரலாம்.”
வாய் பிளந்து நின்றவன் முகம் திடுமெனச் சுண்டியது. கரகரத்த குரலில் ச�ொல்லத்
த�ொடங்கினான்.
”எனக்கு மிதிவண்டின்னா ர�ொம்ப ஆசை. ஆனா அம்மா வாங்கித் தரமாட்றாங்க”
என்றான் அம்மாவின் பக்கம் கையைக் காட்டியபடி.
”ஏம்பா, வாய வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருக்க முடியலையா?” என்றார் அவர். சிறுவன்
குனிந்து க�ொண்டான். எனக்கு ந�ொடியில் நிலைமை புரிந்தது. ”இல்லப்பா, நீ ர�ொம்ப
சின்னப் பையன் இல்லையா? ஓட்டறது கடினமாக இருக்கும். நீ பெரியவனாய்ட்டா அம்மா
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வாங்கித் தருவாங்க. எங்க அம்மாகூட பெரியவனாய்ட்ட பிறகுதான் வாங்கித் தந்தாங்க”
என்றேன். அந்தப் பதில் அவனுக்கு மன நிறைவாக இருந்தது. ”அப்படியாம்மா?” என்று தன்
அம்மாவைப் பார்த்தான் அச்சிறுவன். அவர் “ம்” என்று ச�ொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்றார்.
” உனக்கு ஓட்டத் தெரியுமா?”
”குரங்கு பெடல் ப�ோட்டுத்தான் ஓட்டுவேன்”
”மழை நிக்கட்டும் நான் கத்துக் க�ொடுக்கறேன்.”
அவன் மகிழ்ச்சியுடன் தலையை அசைத்துக் க�ொண்டான். உடனே அவன் தனக்குத்
தெரிந்த மிதிவண்டிப் பயிற்சியைப் பற்றிச் ச�ொல்லத் த�ொடங்கினான்.
”அரிசிக்கெரெல மாமா வீடு இருக்குது. அங்குதான் மிதிவண்டி ஓட்டக் கத்துக்கிட்டேன்.
ஆனா மாமா ர�ொம்பக் கண்டிப்பு. அவர் இல்லாத நேரத்தில் தான் மிதிவண்டியைத்
த�ொடமுடியும்.”
அச்சிறுவன் என்னோடு சுவர் ஓரம் படுத்துக்கொண்டான். என்னிடம் கதை கேட்கத்
த�ொடங்கினான். நான் சுற்றிய ஊர்களைப் பற்றியும் பார்த்த மனிதர்களைப் பற்றியும்
கேட்டான். நான் என் சிறுவயசுக் காலத்தை எண்ணியபடி எல்லாவற்றையும் ச�ொன்னேன்.
என் சின்ன வயதின் பிம்பமாக அவன் இருப்பது எனக்கு ஆனந்தமாக இருந்தது.
ப�ொழுது விடிந்தப�ோது மழை விட்டிருந்தது. சிறுவன் எனக்கு முன்னால் எழுந்து
மிதிவண்டி அருகில் நின்றிருந்தான். காற்று இறங்கிப் ப�ோன சக்கரத்தைக் கையால் சுற்றிக்
க�ொண்டிருந்தான். என்னைப் பார்த்ததும் சிரித்தான். சக்கரக் கம்பியில் சிவப்பு நிறத் துண்டுத்
துணி ஒன்றைக் கட்டிவிட்டு அது மேலும் கீழும் மாறி வருவதை ஓட்டிக் காட்டினான். நான்
சிரித்தேன்.
”ம�ொதல்ல சக்கரத்தைச் சரி செய்யணும்” என்றேன்.
”பக்கத்தூர்ல சந்திரேகெளடா
ப�ோவலாம்.”

மிதிவண்டிக் கடை வைச்சிருக்காரு. அவர் கிட்ட

மிதிவண்டியைத் தள்ளிவர அவனே முன் வந்தான். அவன் கைகள் பழகிய ஒரு
நாய்க்குட்டியின் கால்களைப் பற்றுவது ப�ோல மிதிவண்டியின் கைப்பிடிகளைப் பற்றின.
சைக்கிள் பழுதற்றிருந்தால் ஏறிப் பறந்து விடுவான் ப�ோலத் த�ோன்றியது. மணியை அழுத்தி
சத்தமெழுப்பிக் க�ொண்டே வந்தான்.
எ ன்னைப் ப ற்றி விசா ரித்தபடியே சந்திரேகெள டா சக்க ரத்தைச் சரி ச ெ ய் து ,
காற்றடைத்துத் தந்தார். நான் க�ொடுத்த பணத்தை நன்றியுடன் வாங்கிக் க�ொண்டார்.
வரும் ப�ோது அவனை மிதிவண்டியில் ஏறி ஓட்டி வரும்படி ச�ொன்னேன். அவன்
மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை. குரங்கு பெடலில் தெத்தித் தெத்தி ஓட்டினான். அவனைப்
பிடித்து நிறுத்தி இருக்கையில் உட்கார வைத்து முதுகை வளைக்காமல் இருக்கும்படி
ச�ொன்னேன். கால்கள் ஓரளவு எட்டியும் எட்டாமலும் இருந்தன. தடுமாறினான். கால்
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எட்டாமல் ப�ோகும் ப�ோது இடுப்பை அதிகமாக வளைத்து விழுந்தான்.
ஏறத்தாழ இரண்டு மணி நேரம் ஓட்டிக்கொண்டிருந்து விட்டுத் திரும்பின�ோம். அவனது
அம்மா சூடாக அவல் வறுத்துத் தந்தார். சாப்பிட்டுக் க�ொண்டிருக்கும்போதே மழை
பிடித்துவிட்டது.
மழை நின்றதும் நான் கிளம்பிட நினைத்தேன். ஆனால் சிறுவன் ”எனக்கு நல்லா ஓட்ட
கத்துத்தரன்னுதானே ச�ொன்னீங்க. எல்லாம் ப�ொய் தானா?” என்று மடக்கினான்.
மழை நின்ற பிறகு அவனை அழைத்துக் க�ொண்டு வெளியே ப�ோனேன். மிதிவண்டியை
ஓட்டிக் க�ொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று அவன் ஆசைப்பட்டான். கால் எட்டுகிறதா
இல்லையா என்று அடிக்கடி தலை குனிந்து பார்த்தான். அதுதான் ஒரே குறை. மற்றபடி
இடுப்பு படிந்துவிட்டது.
” மிதிவண்டி ஓட்ற மாதிரியே இல்ல. ஏத�ோ றெக்க கட்டி பறக்கிற மாதிரி இருக்குது"
என்றான். அவன் கண்களைப் பார்க்க எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.
நண்பகலில் மீண்டும் மழை த�ொடங்கியது. சாயங்காலம்தான் நின்றது. நான்
”கிளம்பட்டுமா?” என்றேன். அச்சிறுவன் முகம் ப�ோன ப�ோக்கு சரியில்லை. ”வழியில
மறுபடியும் பேஞ்சா என்ன செய்வீங்க?” என்றான். ”எல்லாம் சமாளிச்சிடுவேன்” என்றேன்.
அவனும் அவன் அம்மாவும் தடுத்தார்கள். இரவு முழுக்கச் சிறுவனிடம் மிதிவண்டிப் பயண
அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து க�ொண்டேன்.
”விடிஞ்சதும் நானும் உங்கள�ோடு வரட்டுமா”?
” ம்” என்று உற்சாகமூட்டினேன்.
”அரிசிக்கெரெல என்ன விட்டுடுங்க.
திரும்பிடுவேன்”.

மாமா வீட்ல ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு

விடிந்தப�ோது மழை விட்டிருந்தது. அவர்களுக்குக் க�ொஞ்சம் பணம் தரலாம் என்று
த�ோன்றிய எண்ணத்தை உடனடியாய் விலக்கினேன். எதுவும் தராமல் இருப்பதும்
வருத்தமாக இருந்தது. விடைபெற்றுக் க�ொள்ளும் ப�ோது மனசில் ஊமைவலி எழுந்தது.
சிறுவன் மிகவும் வாதாடி என்னுடன் வருவதற்கு அனுமதி பெற்று விட்டான். அவனது
அம்மா மீண்டும் ”பத்தரம் பத்தரம்” என்று திரும்பத் திரும்பச் ச�ொன்னார். அவரது
அக்கறையையும் கவலையையும் என்னால் புரிந்துக�ொள்ள முடிந்தது.
நாங்கள் புறப்பட்டோம். அவன் பின்னால் உட்கார்ந்து க�ொண்டான். அந்தச் சூழல்
மிகவும் மகிழ்ச்சியூட்டுவதாக இருந்தது. பெரிய பெரிய மரங்கள். குன்றுகள். சிறுவன்
பேசியபடி வந்தான். மிகவும் தயங்கி “நான் க�ொஞ்சம் ஓட்டட்டுமா”? என்றான். நான்
இறங்கிச் சிறிது நேரம் அவனிடம் தந்தேன். க�ொஞ்சதூரம் ப�ோய்விட்டு மீண்டும் வருமாறு
ச�ொல்லிவிட்டு ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்தேன்.
அவன் திரும்பி வந்ததும் எங்கள் பயணம் த�ொடர்ந்தது. பத்துப் பதினைந்து மைலுக்கு
அப்புறம் மீண்டும் அவன் ஓட்டினான். வழியில் உணவகம் ஒன்றில் சாப்பிட்டோம்.
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அரிசிக்ய்க்ர யநருஙகியதும வீடு்கள் யதன்பட்்ன. வபா்கனங்களும மனித ந்மபாட்்மும
யதரிநதன. மூன்று நபாட்்களுக்்கப்பு்றம மனித ந்மபாட்்த்ணதப் பபாரத்த்பபாது மனம
கிளரச்சியுற்்றது .
“இன்னும ய்கபாஞ்ெ தூரமதபான் எங்க மபாமபா வீடு. அது வணரக்கும நபா்ன மிதிவணடியி்
்பபாய் வரட்்பா? ய்கபாஞ்ெ ்நரம அவங்க மிதிவணடிணயத் யதபாட்டுட்்பா என்னபா
்கத்து ்கத்துவபாங்க யதரியுமபா? இப்ப அவங்க முன்னபா் நபான் ்பபாய் எ்றஙகினது்ம
அதிெயப்படுவபாங்க. அதுவணரக்கும ்பபாய் வரட்்பா?”
அவன் உற்ெபா்கத்ணதக் குண்க்்க விருப்பமில்ண். ”ெரி” என்்்றன். ”பபாரத்து பபாரத்து”
என்று எச்ெரிப்பதற்குள் அவன் பபாய்நதுவிட்்பான். நபான் ்தநீர குடிக்்கச் யென்்்றன். குடித்து
விட்டு யவளி்ய வநது அவனுக்்கபா்கக் ்கபாத்திருந்தன்.
ெபாண் மி்கவும பரபரப்பபா்க இருநதது. ்வ்க்வ்கமபா்கச் யெல்லும வபா்கனங்கள்..
மஞ்ெள் துணி ்பபாரத்திய ஆட்்்பாக்்கள். ்பாரி்கள். நபான் ெட்ய்ன அச்சிறுவணனப்
பற்றி ்யபாசித்்தன். அவன் குடுமபம, அவன் ஆணெ, அவன் ்வ்கம எல்்பா்ம மனசில்
அண்்மபாதின. ெட்ய்ன ஒரு முடிவு எடுத்்தன். அவெரமபாய்த் யதருமூண் வணரக்கும
பபாரத்்தன். அவன் மு்கம யதரிவது ்பபால் இருநதது. என்ணனப் பபாரத்துப் யபருமிதமபாய்
அவன் சிரிப்பது ்பபா்வும இருநதது. எதிரபபாரபாதவிதமபா்க முன்னபால் வநது நின்்ற ஹபாென்
்பருநதில் ெட்ய்ன்று ஏறி உட்்கபாரநதுவிட்்்ன். வணடியும உ்்ன கிளமபி விட்்து.

நூல் சவளி
பகாவணணன் சிறுகரே, கவிரே, கட்டுரை எனப் பல்தவறு வரகயகான இ்லககிய
வடிவஙகளிலும் எழுதி வருகிைகார. கன்னட தமகாழியிலிருநது ப்ல நூல்கரளத்
ேமிழில் தமகாழிதபயரத்துளளகார. தவரகள தேகார்லவில் இருககின்ைன, த�ற்று
வகாழ்நேவரகள, கடத்லகாை வீடு, பகாய்மைககப்பல், மீரெகககாை பூரன, பிையகாணம் உளளிட்ட ப்ல
நூல்கரள எழுதியுளளகார.
பிையகாணம் என்னும் நூலில் உளள பயணம் என்னும் சிறுகரே இஙகுத் ேைப்பட்டுளளது.

கற்பதவ கற்றபின்
1.

நீங்கள் யென்று வநத பயைம குறித்து வகுப்ண்றயில் ்க்நதுணரயபாடு்க.

2.

நீங்கள் சுற்று்பா யெல்் ்மற்ய்கபாண் ஆயத்தப் பணி்கள் பற்றிப் ்பசு்க.

மதிபபீடு
'பயைம' ்கணதணயச் சுருக்கி எழுது்க.
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கற்கண்டு

இயல்

மூன்று

ஆகுபெயர்

த�ோட்டத்தில் மேயுது வெள்ளைப்பசு.
இத்தொடரில் வெள்ளை என்னும் ச�ொல் வெண்மை என்னும் நிறப் ப�ொருளைத்
தருகிறது. இஃது இயல்பான பெயர்ச்சொல் ஆகும்.
வீட்டுக்கு வெள்ளை அடித்தான்.
இத்தொடரில் வெள்ளை என்பது வெண்மை நிறத்தைக் குறிக்காமல் வெண்மை
நிறமுடைய சுண்ணாம்பைக் குறிக்கிறது. இவ்வாறு ஒன்றன் பெயர் அதனைக் குறிக்காமல்
அதன�ோடு த�ொடர்புடைய வேறு ஒன்றிற்கு ஆகி வருவது ஆகுபெயர் எனப்படும்.
ப�ொ ரு ள் , இ டம் , காலம் , சி னை , ப ண் பு , த�ொ ழி ல் ஆ கி ய ஆ று வ கை ய ா ன
பெயர்ச்சொற்களிலும் ஆகுபெயர்கள் உண்டு.

ப�ொருளாகுபெயர்
மல்லிகை சூடினாள்.
மல்லிகை என்னும் ஒரு முழுப்பொருளின் பெயர் அதன் ஓர் உறுப்பாகிய மலரைக்
குறிக்கிறது. இவ்வாறு ப�ொருளின் பெயர் அதன் சினையாகிய உறுப்புக்கு ஆகிவருவது
ப�ொருளாகுபெயர் எனப்படும். இதனை முதலாகு பெயர் எனவும் கூறுவர்.

இடவாகு பெயர்
சடுகுடு ப�ோட்டியில் தமிழ்நாடு வெற்றி பெற்றது.
தமிழ்நாடு என்னும் பெயர் அவ்விடத்தைச் சேர்ந்த விளையாட்டு அணியைக்
குறிப்பதால் இஃது இடவாகு பெயர் ஆகும்.

காலவாகு பெயர்
திசம்பர் சூடினாள்.
இத்தொடரில் திசம்பர் என்னும் காலப்பெயர் அக்காலத்தில் மலரும் பூவைக் குறிப்பதால்
இது காலவாகு பெயர் ஆயிற்று.

சினையாகு பெயர்
தலைக்கு ஒரு பழம் க�ொடு
இத்தொடருக்கு ஆளுக்கு ஒரு பழம் க�ொடு என்பது ப�ொருளாகும். இவ்வாறு சினையின்
(உறுப்பின்) பெயர் முதலாகிய ப�ொருளுக்கு ஆகிவருவது சினையாகு பெயர் எனப்படும்.
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பண்பாகுபெயர்
இனிப்பு தின்றான்.
இத்தொடரில் இனிப்பு என்னும் பண்புப் பெயர் தின்பண்டத்தைக் குறிப்பதால் இது
பண்பாகுபெயர் ஆயிற்று.

த�ொழிலாகு பெயர்
ப�ொங்கல் உண்டான்.
இத்தொடரில் ப�ொங்கல் (ப�ொங்குதல்) என்னும் த�ொழிற்பெயர் அத்தொழிலால்
உருவான உணவினைக் குறிப்பதால் இது த�ொழிலாகு பெயர் ஆகும்.

இரட்டைக்கிளவி
த ங ்கை வி று வி று வெ ன ந டந் து ச ெ ன் று த�ோட்ட த் தி ல் ம ல ர ்ந்த ம ல ர ்க ளை க்
கலகலவெனச் சிரித்தபடியே மளமளவெனக் க�ொய்யத் த�ொடங்கினாள்.
இத்தொடரிலுள்ள விறுவிறு, கலகல, மளமள ஆகிய ச�ொற்களைக் கவனியுங்கள். இவை
ஒவ்வொன்றிலும் அசைச்சொற்கள் இரண்டிரண்டாக இணைந்து வந்துள்ளன. அவற்றைப்
பிரித்துப் பார்த்தால் ப�ொருள் தரவில்லை. இவ்வாறு இரட்டையாக இணைந்து வந்து,
பிரித்தால் தனிப்பொருள் தராத ச�ொற்களை இரட்டைக்கிளவி என்பர்.

அடுக்குத்தொடர்
சிறுவர்கள் விளையாடிக்கொண்டிருந்தனர். அமுதன் திடீரென, பாம்பு பாம்பு பாம்பு
என்று கத்தினான். எங்கே எங்கே? என்று கேட்டபடியே மற்ற சிறுவர்கள் அவனருகே
ஓடிவந்தனர். “இல்லை இல்லை. சும்மாதான் ச�ொன்னேன்” என்று ச�ொல்லிச் சிரித்தபடியே
ஓடினான் அமுதன். “அவனைப் பிடி பிடி பிடி பிடி” என்று கத்திக்கொண்டே மற்றவர்கள்
துரத்தினார்கள்.
இப்பகுதியில் சில ச�ொற்கள் இரண்டு, மூன்று, நான்கு முறை இடம்பெற்றுள்ளன.
இவ்வாறு அச்சம், விரைவு, சினம் ப�ோன்ற காரணங்களால் ஒரு ச�ொல் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட
முறை தொடர்ந்து வருவதை அடுக்குத்தொடர் என்பர். அடுக்குத் த�ொடரில் பலமுறை
இடம்பெறும் ஒவ்வொரு ச�ொல்லும் ப�ொருளுடையது.

அடுக்குத்தொடர் இரட்டைக்கிளவி - ஒப்பீடு
அடுக்குத்தொடரில் உள்ள ச�ொற்களைத் தனித்தனியே பிரித்துப் பார்த்தாலும்
அவற்றுக்குப் ப�ொருள் உண்டு. இரட்டைக் கிளவியைப் பிரித்தால் அது ப�ொருள்
தருவதில்லை.
அடுக்குத் த�ொடரில் ஒரே ச�ொல் இரண்டு முதல் நான்கு முறை வரை வரும்.
இரட்டைக்கிளவியில் ஒரு ச�ொல் இரண்டு முறை மட்டுமே வரும்.
அடுக்குத் த�ொடரில் ச�ொற்கள் தனித்தனியே நிற்கும். இரட்டைக் கிளவியின் ச�ொற்கள்
இணைந்தே நிற்கும்.
அடுக்குத் த�ொடர் விரைவு, வெகுளி, உவகை, அச்சம், அவலம் ஆகிய பொருள்கள்
காரணமாக வரும். இரட்டைக்கிளவி வினைக்கு அடைமொழியாகக் குறிப்புப் பொருளில் வரும்.
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கற்பவை கற்றபின்
1.

பள்ளி நூலகத்திலிருந்து நூல் ஒன்றை எடுத்துவந்து அந்நூலில் ஆகுபெயர்களாக
இடம் பெற்றுள்ள பெயர்ச்சொற்களைத் த�ொகுக்க.

2.

அன்றாடப் பேச்சு வழக்கில் இடம்பெறும் அடுக்குத்தொடர், இரட்டைக்கிளவி
ஆகியவற்றைத் த�ொகுக்க.

மதிப்பீடு
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. 	ப�ொருளின் பெயர் அதன் உறுப்புக்கு ஆகி வருவது ______.
		

அ) ப�ொருளாகு பெயர் 		

ஆ) சினையாகு பெயர்

		

இ) பண்பாகுபெயர் 			

ஈ) இடவாகு பெயர்

2. இந்த வேலையை முடிக்க ஒரு கை குறைகிறது என்பது ______.
		

அ) முதலாகு பெயர் 		

ஆ) சினையாகு பெயர்

		

இ) த�ொழிலாகு பெயர் 		

ஈ) பண்பாகுபெயர்

3. மழை சடசடவெனப் பெய்தது. – இத்தொடரில் அமைந்துள்ளது ______.
		

அ) அடுக்குத்தொடர் 		

ஆ) இரட்டைக்கிளவி

		

இ) த�ொழிலாகு பெயர் 		

ஈ) பண்பாகுபெயர்

4. அடுக்குத் த�ொடரில் ஒரே ச�ொல் ______ முறை வரை அடுக்கி வரும்.
		அ) இரண்டு

ஆ) மூன்று 		

இ) நான்கு

ஈ) ஐந்து

குறுவினா
1.

ஒரு பெயர்ச்சொல் எப்போது ஆகுபெயர் ஆகும்?

2.

இரட்டைக் கிளவி என்பது யாது? சான்று தருக.

சிறுவினா
1. 	ப�ொருளாகு பெயரையும் சினையாகு பெயரையும் வேறுபடுத்துக.
2.

இரட்டைக்கிளவி, அடுக்குத்தொடர் - ஒப்பிடுக.
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ம�ொழியை ஆள்வோம்!

கேட்க.
மனித நேயம் பற்றித் தலைவர்கள் ஆற்றிய உரைகளைக் கேட்டு மகிழ்க.
கீழ்க்காணும் தலைப்புகளுள் ஒன்றைப் பற்றி இரண்டு நிமிடம் பேசுக.
அ) உண்மை 		

ஆ) மனிதநேயம்		

இ) உதவிசெய்து வாழ்தல்

ச�ொல்லக் கேட்டு எழுதுக.
1.

மனித வாழ்க்கையில் தேவைப்படுவது ப�ொறுமை.

2.

குயில் குளிரில் நடுங்கியது; மழையில் ஒடுங்கியது; வெயிலில் காய்ந்தது.

3.

இரக்கம் உடைய�ோர் அருள்பெற்றவர் ஆவர்.

4. 	காயிதே மில்லத் என்னும் ச�ொல்லுக்குச் “சமுதாய வழிகாட்டி“ என்று ப�ொருள்.
5.

விடியும் ப�ோது குளிரத் த�ொடங்கிவிட்டது.

கீழ்க்காணும் தலைப்புகளில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கவிதை எழுதுக.
அ) அன்பு

ஆ) தன்னம்பிக்கை	

சரியான இணைப்புச் ச�ொல்லால் நிரப்புக.
(எனவே, ஏனெனில், அதனால், ஆகையால், அதுப�ோல, இல்லையென்றால், மேலும்)
(எ.கா.) 	காயிதே மில்லத் அவர்கள் மகிழுந்தில் பயணம் செய்வதை விரும்பாதவர்.
				

ஏனெனில் அவர் எளிமையை விரும்பியவர்.

1.

நாம் இனிய ச�ொற்களைப் பேச வேண்டும். ___________ துன்பப்பட நேரிடும்.

2.

குயிலுக்குக் கூடு கட்டத் தெரியாது. _____________ காக்கையின் கூட்டில்
முட்டையிடும்.

3.

அதிக அளவில் மரங்களை வளர்ப்போம். _____________ மரங்கள்தான்
அடிப்படை.

4.

பிறருக்குக் க�ொடுத்தலே செல்வத்தின் பயன். ________பிறருக்குக் க�ொடுத்து
மகிழ்வோம்.

5.

தமிழகத்தில் மழை பெய்துவருகிறது. ____________ இரண்டு நாட்கள் மழை
நீடிக்கும் என வானிலை ஆய்வுமையம் அறிவிப்பு.

மழைக்கு
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கடிதம் எழுதுக.
உங்கள் ஊரில் நடைபெறும் திருவிழாவைக் காண வருமாறு அழைப்பு விடுத்து உறவினர்
ஒருவருக்குக் கடிதம் எழுதுக.

ம�ொழிய�ோடு விளையாடு
குறிப்புகளைப் பயன்படுத்தி இடமிருந்து வலமாகக் கட்டங்களை நிரப்புக.

1.

நூலகத்தில் இருப்பவை ________. நூல்கள் நிறைந்துள்ள இடம் ___________.

2.

உலகப்பொதுமறை ______________. புரட்சிக்கவிஞர் __________________.

3.

முனைப்பாடியார் இயற்றியது ____________________. நீதிநெறி விளக்கம்
பாடியவர் __________________

4.

குற்றால மலைவளத்தைக் கூறும் நூல் ______________________. சுரதா
என்பதன் விரிவாக்கம் _______________________.

5.

குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடியவர் ______________________.

கீழ்க்காணும் படங்களைப் பார்த்து இரட்டைக்கிளவி அமையுமாறு த�ொடர் உருவாக்குக.

(எ.கா.) மழை சடசட வெனப் பெய்தது.
__________________________
__________________________

______________________________
______________________________
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கீழ்க்காணும் அறிவிப்பைப் படித்து அதன்பின் கேட்கப்படும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க.

தீ விபத்தும் பாதுகாப்பு முறைகளும்
தீ விபத்து ஏற்பட்டால்
செய்ய வேண்டியவை

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்
Ø

வீடுகளிலும் ப�ொது இடங்களிலும்
தீ பாதுகாப்புக் கருவிகள் ப�ொருத்தப்
பட்டிருக்கவேண்டும்.

Ø

ப�ொ து இ ட ங ்க ளி ல் தீ த்த டு ப் பு
எச்சரிக்கை ஒலிப்பான்கள் ப�ொருத்தப்
பட்டிருக்கவேண்டும்.

Ø

எச்சரிக்கை ஒலி எவ்வாறு இருக்கும்
எ ன்பதை ப்
ப ணி ய ா ள ர ்க ள்
அறிந்திருக்கவேண்டும்.

Ø

த ர ம ா ன மி ன் சா த ன ங ்க ளையே
பயன்படுத்தவேண்டும்.

Ø

சமையல் செய்யும் ப�ோது இறுக்கமான
ஆ டைகளை உ டு த் தி க் க�ொள்ள
வேண்டும்.

Ø

ப ட ் டா சு களை ப் ப ா து காப் பா ன
இ ட ங ்க ளி ல் , பெ ரி ய வ ர ்க ளி ன்
மேற் பா ர ்வை யி ல்தா ன் வெ டி க ்க
வேண்டும்.

Ø

நி று வ ன ங ்க ளி ல்
ப ணி பு ரி யு ம்
ப ணி ய ா ள ர ்க ளு க் கு த் தீ த்த டு ப் பு ப்
பயிற்சிகள் அளிக்கப்படவேண்டும்.

Ø

ப�ொ து ம க ்க ள் கூ டு ம் இ ட ங ்க ளி ல்
தீ விபத்து ஏற்பட்டால் உடனடியாக
வெளியேறும் வகையில் அவசரகால
வ ழி க ள் அ மைக ்க ப்ப ட் டி ரு க ்க
வேண்டும்

Ø

உ ட ன டி ய ாக த் தீ ய ண ை ப் பு மீ ட் பு ப்
ப ணி த் து றை க் கு த் த�ொலைபே சி
வ ழி ய ாக த் த க வ ல் தெ ரி வி க ்க
வேண்டும்.

Ø

அ வ ்வா று த க வ ல் தெ ரி வி க் கு ம்
ப�ொ ழு து தீ வி ப த் து ஏ ற்ப ட் டு ள்ள
இடத்தினைத் தெளிவாகத் தெரிவிக்க
வேண்டும்.

Ø

தீ விபத்து ஏற்பட்டு இருக்கும் பகுதியில்
உ ட ன டி ய ாக மி ன் இ ண ை ப்பை த்
துண்டிக்கவேண்டும்.

Ø

தீ விபத்து ஏற்பட்ட உடனே அங்குள்ள
தீ ய ண ை ப் பா ன ்க ளை க் க�ொண் டு
ஆ ர ம ்ப க் கட்ட த் தி லேயே தீ யை
அணைக்க முயற்சி செய்யவேண்டும்.

Ø

உ டு த் தி யி ரு க் கு ம்
ஆ டை யி ல்
தீப்பிடித்தால் உடனே தரையில் படுத்து
உருளவேண்டும்.

Ø

தீக்காயம் பட்ட இடத்தை உடனடியாகத்
தண்ணீரைக் க�ொண்டு குளிர வைக்க
வேண்டும்.

Ø

ப�ொ து இ ட ங ்க ளி ல் தீ வி ப த் து
ஏற்பட்டால் பதற்றமடைந்து ஓடாமல்,
அ வ ச ர கால வ ழி யி ல் வெ ளி யேற
வேண்டும்.

Ø

அருகில் இருக்கும் கட்டடங்களுக்குத்
தீ ப ர வ ா ம ல் இ ரு க் கு ம் வ கை யி ல்
முன்னெச்சரிக்கை செய்யவேண்டும்.
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தீ விபத்து ஏற்படும் ப�ோது
செய்யக் கூடாதவை
Ø

தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ள கட்டடத்தின் மின் தூக்கியைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

Ø

எண்ணெய் உள்ள இடத்தில் ஏற்பட்ட தீயை அணைக்கத் தண்ணீரைப் பயன்படுத்தக்
கூடாது.

Ø

தீக்காயம் பட்ட இடத்தில் எண்ணெய், பேனா மை ப�ோன்றவற்றைத் தடவக்கூடாது.

வினாக்கள்
1.

தீ விபத்தினால் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு, செய்ய வேண்டிய
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் யாவை?

2.

தீ விபத்து ஏற்பட்டால் உடனடியாகச் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் யாவை?

3.	ப�ொது இடங்களில் தீ விபத்து ஏற்பட்டால் வெளியேறும் முறையைக் கூறுக.
4.

தீ விபத்து ஏற்பட்டால் செய்யக்கூடாதவை யாவை?

5.

உடலில் தீப்பற்றினால் செய்யவேண்டிய முதலுதவி யாது?

நிற்க அதற்குத் தக...
என் ப�ொறுப்புகள்...
1. நான் எப்போதும் எளிமையைக் கடைப்பிடிப்பேன்.
2. அனைவரிடமும் அன்புடன் நடந்து க�ொள்வேன்.
3. என் பணிகளை நேர்மையாகச் செய்வேன்.
4. நான் என்றும் ப�ொறுமையுடன் இருப்பேன்.

கலைச்சொல் அறிவ�ோம்.
சமயம்

-

Religion

தத்துவம்

-

Philosophy

எளிமை	

-

Simplicity	நேர்மை	

-

Integrity

ஈகை	

-

Charity

வாய்மை	

-

Sincerity

கண்ணியம் -

Dignity

உபதேசம்

-

Preaching		

க�ொள்கை	

Doctrine

வானியல்	

-

Astronomy

-

இணையத்தில் காண்க
மனிதநேயத்தை வலியுறுத்தும் நிகழ்வுகளை இணையத்தில் தேடிக் காண்க.
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