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தமிழ் – XII
அலகு -1 வயலும் வாழ்வும்
ஏறுபூட்டி
‘ உழவு’
உழவர்கள் இவ்வுலகத்தின் ஆணிவவராக இருக்கிறார்கள்.
வவளாண்மையில் சிறந்து விளங்கும் நாவே ஏற்றம்(வளர்ச்சி) அமேகின்றது.
அவ்வமகயில் இலக்கியத்தில் வவளாண்மைக்கு ககாடுக்கப்பட்ே
முக்கியத்துவத்திற்கு சான்றாக அமைவது திருக்குறளில் இேம்கபற்றுள்ள 'உழவு'
என்னும் அதிகாரைாகும். 'உழவு' என்னும் அதிகாரம் கபாருட்பாலில்
இேம்கபற்றுள்ளது.
நூற்குறிப்பு : (திருக்குறள் நூற்குறிப்பு எழுதுக?)
திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ே நூல் திருக்குறளாகும்.
1330 திருக்குறள்களும் அதிகாரத்திற்கு பத்துப்பாேல்களாக கைாத்தம்
133அதிகாரங்கமள ககாண்டுள்ள நூலாகும். உலகப்கபாதுைமற,
கபாய்யாகைாழி,வாயுமறவாழ்த்து,முப்பால்,உத்தரவவதம், கதய்வநூல் எனப் பல
கபயர்களாலும் அமழக்கப்படுகின்ற சிறப்பிற்குரிய நூலாகும். இந்நூல்
அறத்துப்பால்,கபாருட்பால், இன்பத்துப்பால் என்னும் பிரிவுகமள உமேய
நூலாகும்.அறத்துப்பால் 38 அதிகாரங்கமளயும் கபாருட்பால் 70 அதிகாரங்கமளயும்
இன்பத்துப்பால் 25 அதிகாரங்கமளயும் ககாண்டுள்ளது.
திருக்குறள்;- உழவின் பெருமை - வள்ளுவர் கூறும் கருத்துக்கள்.
1.

சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால்
உழந்தும் உழவவ தமல.

உழவுத்கதாழிலில் இருக்கும் துன்பங்களின்(கநருக்கடிகள்) காரணைாக
இத்கதாழில் கசய்வவார் வவறு கதாழில்களுக்குச் கசன்றாலும் இவ்வுலகம்
ஏர்த்கதாழில் கசய்வவார் பின்தான் இயங்குகின்றன. அதனால் எத்தமன
வருத்தங்கள் அல்லது துன்பங்கள் இருந்தாலும் உழவுத்கதாழிவல
முதன்மையானதாக கருதப்படுகின்றது.
2.

உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃதாற்றாது
எழுவாமை எல்லாம் பொறுத்து.

உழவுத்கதாழில் அல்லாத பிறகதாழில்கசய்வவார் அமனவருக்கும்
உழவர்கவள காக்கும் கசயல் கசய்வதால்

அவர்கவள இவ்வுலகிற்கு அச்சாணி

ஆவார்கள்.
3.

உழுதுண்டு வாழ்வாவை வாழ்வார்ைற் பறல்லாம்
பதாழுதுண்டு பின் பெல்ெவர்.
உலகில் உள்ள பிறர்க்காகவும் உழுது தாமும் உண்டு
வாழ்பவர்கள் உழவர்கள். ைற்ற அமனவரும் பிறமர கதாழுது

தருவமத உண்டு பின்வன கசல்பவர் ஆவார் என்கிறார்
4.

அவர்

வள்ளுவர்.

ெலகுமை நீழலும் தங்குமைக்கீழ்க் காண்ெர்
அலகுமை நீழ லவர்.
உழவுத்கதாழில் கசய்வதால் தானியவளம் கபாருந்திய
உழவர்கள்,பலம்கபாருந்திய பல அரசர்களின் ஆட்சி

தனது சிறப்பிற்கு உட்பட்டு இருப்பமதக்
5.

காணலாம்.

இைவார் இைப்ொர்க்பகான்று ஈவர் கைவாது
மகபெய்தூண் ைாமல யவர்.

சிறப்புகமளயும்

தம் மகயால் உழுது உண்ணும் இயல்மப உமேய

உழவர்கள்

பிறரிேம் யாசித்து நிற்கைாட்ோர்கள். அவதவபான்று தம்மிேம் கபாருள் யாசித்து
வந்தவர்களுக்கு இல்மல என்று கசால்லாைல் ககாடுத்து இன்புறுவர்.
6.

உழவினார் மகம்ைைங்கின் இல்மல விமழவதூஉம்
விட்வைம்என் ொர்க்கும் நிமல
உழவுத்கதாழில் கசய்யும் உழவர்கள், தம் வவமலமய
கசய்யாதுவிட்ோல் எல்லா பற்றும்(ஆமசயும்) விட்ே துறவிகளின் வாழ்வவ

அறநிமலயில் இருந்து தவறிவிடும் .
7.

பதாழப்புழுதி கஃொ உணக்கின் பிடித்பதருவும்
வவண்ைாது ொலப் ெடும்.
வவளாண்மை கசய்யும் நிலத்மத பலமுமற உழுது புழுதியாக

ஆகும்படி காயமவத்து பிறகு பயிர் கசய்வானாயின் அந்நிலத்திற்கு ஒருமகப்பிடி
எருகூே இோைவலவய அந்தப்பயிர்

நன்கு வளர்ந்து நல்ல விமளச்சமலக்

ககாடுக்கும்.
8.

ஏரினும் நன்றால் எருவிடுதல் கட்ைபின்
நீரினும் நன்றதன் காப்பு .
வவளாண்மை கசய்யும் நிலத்மத நன்கு உழுவமதவிே

உரம்

நல்லதாகும். அவ்வாறு உரம் இட்ே நிலத்தில் நீர்
பாய்ச்சுவமதக்காட்டிலும் கமள எடுத்த பிறகு பயிமரக் காவல்
கசய்வது நல்லதாகும் என்கிறார் வள்ளுவர்.
9.

பெல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம்புலந்து
இல்லாளின் ஊடி விடும்.

இடுதல்

நிலத்திற்கு உரிய உழவன் தினமும் நிலத்திற்குச் கசன்று
கசய்யவவண்டிய கசயல்கமளச்(உழவு வவமலகமளச்) கசய்யாது
வசாம்பலாய் இருந்தால், தன் கேமைமய கசய்யாத கணவமன

எவ்வாறு

அவன் ைமனவி கவறுத்துக் வகாபம் ககாள்வாவளா அவதவபான்று நிலமும்
கவறுத்துப் பலன் தராது கசன்றுவிடும்.
10.

இலபைன்று அமெஇ இருப்ொமைக் காணின்
நிலபைன்னும் நல்லாள் நகும்.
என்னிேம் ஒரு கபாருளும் இல்மல என்று வசாம்பல்

கண்ோல் நிலம் என்னும் நல்ல கபண் தன்னுள்

உமேயவமரக்

எள்ளி நமகப்பாள்(ஏளனம்

கசய்வாள்).
ெசித்தவர்கள் ெக்கம்
வநசம் விமதத்த காட்டில்
கநருப்பு முமளத்தாலும்
பிடுங்கி எறிந்துவிட்டு
உழுது விமத விமதப்வபன்
தத்துவங்கள் வீழட்டும்
வதசங்கள் சிதறட்டும்
உலகம் எமதயும் பிதற்றட்டும்
பசித்தவர்கள் பக்கவை என்றும்
நான் இருப்வபன்
கவிமத விைர்ெனம்
விைர்சனம் ,திறனாய்வு இரண்டிற்கும் சிறு வவறுபாடு ைட்டுவை உள்ளது.

ஒரு கருத்மத,கசயமல,பமேப்மப,நயத்மத அல்லது அமைப்மப ைதிப்பீடு
கசய்து கருத்மத முன்மவப்பதாகும். விைர்சனத்தின் பயன் என்பது எமத
விைர்சனம் கசய்வதாவைா அமதப்பற்றிய நன்மை -தீமை , பமேப்பின் தரம்
அல்லது ைதிப்பீடுகமள முன்மவக்கின்றது. விைர்சனம், விைர்சனம் கசய்யும்
நபமரப் கபாறுத்து ைாறும் தன்மையுமேயது.
திறனாய்வு;திறனாய்வு என்பது ஒரு உயிருள்ள , உயிரற்ற கபாருளின் பண்புகமளப்
பற்றி ஆராய்ந்து உண்மைத் தன்மைமயயும் அதில் கூறப்பட்ே வநர், எதிர்
கருத்துக்கமள எடுத்து கூறுவது ஆகும்.
ெசித்தவர்கள் ெக்கம் - கவிஞர் ெையவவல் – விளக்கம்
வதசம் என்னும் பாசம் அதிகம் உள்ள நைது நாட்டில் கநருப்பு
என்னும் தீமை வதான்ற வநர்ந்தால் அமத வவவராடு அழித்துவிட்டு நன்மை
என்னும் விமதமய நான் எங்கும் விமதப்வபன். பமழய பஞ்சாங்கங்கள்
இல்லாைல் வபாகட்டும். இந்த உலகம் எமத வவண்டுைானாலும் கூறட்டும்.
நான் எப்கபாழுதும் பசி என்னும் ககாடிய வநாய் உமேயவர்களுேவன
துமணயாக இருப்வபன் என்கிறார் கவிஞர்.
உழவுத்கதாழில் கசய்யும் விவசாயிகள் எப்கபாழுதும் பசிமயப் வபாக்கும்
கசயமல ைட்டுவை கசய்வார்கள். அவர்களுமேய சிந்தமன வவறு எங்கும்
கசல்லாது என்பமதவய விளக்கிச் கசல்கிறார்.

ைண்வநெம் - அ. முத்தானந்தம்
கதாப்ொத்திைங்கள் ;பாட்மேயா,
மூனா பீனா - முதலாளி
மைனர் முதலாளி
மைனர் முதலாளி ைமனவி .
கமதக்கரு:
ைண்வநசம் என்னும்
கதாப்பாத்திரத்மத,

இச்சிறுகமதயில்

ஒட்டிவய

கதாழில்நுட்பக்கருவிகமள

கமதப்பின்னல்

பயன்படுத்தினாலும்

பாட்மேயா என்னும்
உள்ளது.வவளாண்மையில்
வவமலயாட்களின்

வதமவ

அவசியம் என்பமத இச்சிறுகமதயின் மூலம் ஆசிரியர் கூற விரும்புகிறார்.
பமழய ஆட்கள் என்று குறிப்பிேப்படும் வவளாண் அனுபவம் மிக்கவர்கள்
கருவிகளுேன் வவமலயாட்களின் வதமவமய உணர்ந்து இரண்மேயும் இமணத்து
கசயலாற்றினார்கள். ஆனால் இமளய தமலமுமறயினர் அனுபவக்குமறவின்
காரணைாக நம் முன்வனார் பின்பற்றி வந்த பல வவமலகள் அவர்கள்
அறிவதில்மல என்பவத இதன் கதளிவு.
வொைாளிகள்
வாரிக் களத்தடிக்கும் வந்தபின்பு வகாட்மேபுகும்
வபாரில் சிறந்து கபாலிவாகும் - சீருற்றகசங்வகால்
வைனித் திருைமலரா யன்வமரயில்
மவக்வகாலும் ைால்யமன யாம்.
காளவைகப்புலவர் மகயாண்டுள்ள சிவலமை

சிவலமை : ஒரு கசால் அல்லது கசாற்கறாேர் பல கபாருள் படும்படி அமைவது
சிவலமே எனப்படும்.
யாமனகள் :
வபார்க்களத்தில் யாமனகள் தம் துதிக்மகயால் பமகவரின் பமேவீரர்கமள
வாரி எடுத்துத் தமரயில் வைாதிக் ககால்லும். பின்பு பமக ைன்னரின்
வகாட்மேகமளத் தகர்த்து உள்வள கசல்லும். இமவவய வபார்யாமனயின்
கசயலாகும்.
உழவர்கள்:
முதிர்ந்த கநற்கதிர்கமள அறுவமேகசய்து வாரி அமணத்துக்
ககாண்டு வரப்பட்டு களத்தில் அடித்து கநல்ைணிகமள உதிர்த்துவர்.
மவக்வகாமல வகாட்மேக்குள் வபார்வபாராகச் சீராக மவப்பர்.
இவ்வாறு காளவைகப்புலவர் மவக்வகாலும் யாமனயும்
ஒவர குணம் ககாண்ேதாகப் பாடிய சிவலமேப் பாேலாகும். இவ்வாறாக
யாமனமயயும் மவக்வகால் வபாமரயும் ஒரு கசய்யுளில் இரு கபாருள்பே
பாடியுள்ளார்.
ொைம்ெரிய பநல்வமககமளப் ெட்டியலிடுக?
இந்தியாவில் இரண்டு இலட்சத்திற்கும் அதிகைான
கநல்வமககள் இருந்ததாகக் கூறப்படுகின்றது. வாேன் சம்பா,முருவு
முளுங்கி, குள்ளக்கார், நவமர, குழிகவடிச்சான், அன்னைழகி, ைாப்பிமளச்
சம்பா, சீரகச் சம்பா,விஷ்ணுவபாகம், கிச்சடிச்சம்பா, காட்டுயானம்,
கநய்கிச்சு வபான்றமவயாகும்.

ஏர் எழுெது
வள்ளுவர் உழவுத்கதாழிலின் சிறப்மபயும் இன்றியமையாமையும் உழவு
அதிகாரத்தில் விளக்குகிறார். கம்பர் உலக ைக்கள் அமனவருக்கும் முதுககலும்பாக
இருக்கும் உழவுத்கதாழிலின் சிறப்மப இரு நூல்களில் எடுத்துக் கூறுகிறார். கம்பர்
இயற்றிய நூல்களுள் ஏர்எழுபது, திருக்மக வழக்கம் ஆகியமவ
உழவுத்கதாழிமலயும் உழமவயும் பாராட்டி எழுதியதாகும்.
கார் நைக்கும் ..... ெசி நைக்காது என்னும் ொைலின் விளக்கம் ;
தவறாைல் ைமழ கபய்ய நாட்டில் நல்கலாழுக்கம் மிக்க வவளாளரது
ஏர் நேக்குைாயின் நாட்டில் இயல், இமச, நாேகம் நேக்கும். பல்வவறு
சிறப்புகளும் நேக்கும் . பமேபலம் குன்றாது. உலகில் உயிர்கள் வதான்றும்.
ஆனால் பசி ைட்டும் ைக்கமள வருத்தாது என்கிறார். வவளாண்மை சிறக்குைாயின்
ைக்கள் வறுமை இன்றி ைகிழ்ச்சியுேன் இருப்பர் என்பவதயாகும்.
கம்ெர் எழுதிய நூற்கள்
சிமலகயழுபது, சேவகாபர் அந்தாதி, சரசுவதி அந்தாதி, திருக்மக வழக்கம்,
கம்பராைாயணம் ,ஏகரழுபது, ஒப்பனக்வகாமவ.

நம்ை நிலம்
நம்ை நிலம் - மு.சுயம்புலிங்கம்
நம் முன்வனார்கள் வவளாண்மைமய மிகச் சிறப்பாகவவ கசய்து வந்தார்கள்.
வவளாண்மை கதாேங்கும் முன்பு வகாமே காலத்தில் நிலத்மத பலமுமற உழுது
பயன்படுத்தி பாதுகாத்து வந்திருந்தார்கள்.
ஐப்பசி ைாதம் தவறாைல் ைமழ கபய்யும். குளம், குட்மே, ஓமேகள்
நிமறந்து நிலகைல்லாம் நன்றாக விமளச்சல் தருகிறது. விமளந்த விமளச்சல் களம்

நிமறந்து காணப்படுகிறது. கநல் வசமிக்கும் குலுக்மககளும் வீடு நிமறய
மூட்மேகளும் நிரம்பின.
இவ்வாறு சிறப்பாக நேந்துககாண்டிருக்கும் வநரத்தில் புதிய
வவளாண்முமற என்னும் நிமலக்கு நாம் தள்ளப்பட்ேமத இக்கவிமத நைக்கு
காட்டுகிறது.
இயற்மக உரங்களில் இருந்து இராசயன உரங்கள், கவளிநாட்டு
விமதகள்(ைரபணு ைாற்றப்பட்ே விமதகள்)பூச்சிக்ககால்லி ைருந்துகள்
வபான்றமவ உரக்கமேகளில் நீங்கா இேம்கபற்றுவிட்ேன.
இந்த கசயற்மக வவளாண்மை முமற கபான் விமளந்த நம் ைண்மண தன்
வளத்மத இழக்கச்கசய்தது. விமளச்சல் சரியாக இல்லாததால் ஆடு-ைாடுகளுக்கான
உணவு இல்லாததால் அமவகமள விற்றுவிட்ோர்கள.
வவளாண்மைக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த கலப்மப, ஏர், வபான்றமவ
அடுப்கபரிக்க பயன்படுத்தப்பட்ேன.
இதற்கு ஒவர தீர்வுமீண்டும் நாம் இயற்மக வவளாண்மைக்குச்
கசல்லவவண்டும். இயற்மக உரங்கள், நாட்டு விமதகள் ைற்றும் நம்
முன்வனார்கள் பின்பற்றிய வவளாண் முமறகமள பின்பற்ற வவண்டும்
என்கிறார்.
வநர்காணல்
ஒருவவராடு கதாேர்புககாண்டு அவர் மூலைாக விவரங்கமள
வகட்டுப்கபறுவதாகும். இது வநரிவலா, கதாமலவபசி வழியாகவவா, கடிதம்
அல்லது புதிய தகவல்கதாேர்பு சாதனம் வழியாகவவா அமையலாம்.

கண்டிப்பாக வநாக்கத்வதாடு அமையவவண்டும். வநாக்கைற்ற வநர்காணல்
கபாழுதுவபாக்கு வபச்சாகிவிடும். நேப்பு அறிதல், நமேகபறப்வபாவமதப் பற்றி
அறிதல், தமலவர்கள்,கமலஞர்கள், சிந்தமனயாளர்கள் வபான்றவர்களின்
ஆளுமைத்திறன் (அ)
தனித்தன்மைமய அறிதல்.
தமிழ் ைாதங்கள் அதற்கான இமணயான ைமலயாள ைாதங்கள்
சித்திமர

-

வைேம்

மவகாசி

-

இேவம்

ஆனி

- மிதுனம்

ஆடி

-

ஆவணி

கர்க்கேகம்
சிங்கம்

-

புரட்ோசி

-

கன்னி

ஐப்பசி

-

துலாம்

கார்த்திமக

-

விருச்சிகம்

ைார்கழி

-

தனுசு

மத

-

ைகரம்

ைாசி

-

கும்பம்

பங்குனி

-

மீனம்

ஒரு ைதிப்பெண் வினா-விமைகள்;
1.

திருக்குறளின் வவறு கபயர்கள்?
முப்பால், உத்தரவவதம், கதய்வநூல், திருவள்ளுவம்,
கபாய்யாகைாழி , வாயுமற வாழ்த்து, தமிழ்ைமற, கபாதுைமற .

2.

பசித்தவர்கள் பக்கம் என்னும் கவிமதமய எழுதியவர்?
கவிஞர் சையவவல்

3.

சிவலமே பாடுவதில் வல்லவர்?
காளவைகப் புலவர்

4.

ைண்வதசம் என்னும் சிறுகமதயின் ஆசிரியர்?
அ. முத்தானந்தம்

5.

வபாராளிகள் என்று காளவைகப்புலவர் கூறும் சிவலமேப் கபாருள்?
பமேவீரர்கள் , உழவர்கள்

6.

கூளம் என்னும் கசால்லின் கபாருள் ?
மவக்வகால்

7.

‘ஏர் எழுபது’ என்னும் நூலின் ஆசிரியர்?
கம்பர்

8.

கநல் வசமிக்கும் கபரிய ைண்பாமனயின் கபயர்?
பத்தாயம் , குதிர்(குலுக்மக)

9.

நம்ை நிலம் என்னும் கவிமதயின் ஆசிரியர்?
கவிஞர் மு. சுயம்புலிங்கம்

10.

கவிஞர் மு. சுயம்புலிங்கம் எழுதிய நூல்கள்?
நிறம் அழித்த வண்ணத்துப் பூச்சிகள்,
தீட்டுக்கமற படிந்த பூ, அழிந்த வசமலகள்,
ஒரு பனங்காட்டுக்கிராைம் .

11.

கநல் பயிரிடும் முமற பற்றி கூறும் சங்க நூல் ?
கபரும்பாணாற்றுப்பமே

12.

கபரும்பாணாற்றுப்பமேயில் கலப்மப எவ்வாறு
வருணிக்கப்படுகிறது?
கலப்மப – கபண் யாமன, ககாழு - உடும்பின் முகம்.

13.

தமிழுக்கு கதி எனப் புகழப்பட்ேவர் யார்?
கம்பர்

14. பத்தாயம் அல்லது குதிர் என்பதன் கபாருள்?
கநல் வசமிக்கும் கலன்

ெசும் பூமி
இயற்மக வவளாண்மை அழிந்து விடுவதால் ஏற்ெடும் விமளவுகள்
▪

புதிய வநாய்கள் உண்ோதல்

▪

வநாய் எதிர்ப்பு சக்தி குமறந்து வபாதல்

▪

இயற்மக ைாசுபாடு அமேதல்

▪

சுற்றுப்புறச்சீர்வகடு ஆதல்

இயற்மக உைப்ெயன்ொடு – நன்மைகள்
▪

ைண்வளம் பாதுகாக்கப்பேல்

▪

வநாய்த் கதாற்றுகளிலிருந்து ைனிதர்கமளப் பாதுகாத்தல் .

▪

இயற்மக ைாசுபடுதமலத் தவிர்த்தல்

இயற்மக வவளாண்மைவய சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது
▪ தரைான விமதகமளப் பயன்படுத்தல்
▪ இயற்மக பூச்சிக்ககால்லி ைருந்துகமளப் பயன்படுத்தல்
▪ இயற்மகவயாடு இமயந்த முமறகள்
▪ பாரம்பரியப் கநல்விமதகமளப் பயன்படுத்தல்
▪ பசுந்தாள் உரங்கமளப் பயன்படுத்தல்
▪ ைரபுவழி வவளாண்மை பாதுகாக்கப்பேல்

▪ இயற்மக வளங்கள் உபவயாகித்தால் சுற்றுச்சூழமலயும் பூமிமயயும்
பாதுகாக்கலாம் .
▪ அறிவியல் வளர்ச்சியும் இயற்மக (பூமி )ச் சிமதவும்:
•

ஆமலகள் வந்தன.

•

சாமலகயங்கும் வாகனங்கள் நிமறந்தன .

•

குளிரூட்டிகள் கபருகின.

•

காடுகள் அழிக்கப்பட்ேன.

•

இராசயன உரங்கள் புழக்கத்திற்கு வந்தன .

•

நிலத்தடி நீர் உறிஞ்சப்பட்ேது , காற்று ைாசுபாடு அமேந்தது.

•

ைண்வளம் ைற்றும் நீர்வளம் வபானது.

•

உருகும் பனிப்பாமறகளாய் கேல்நீர் சுடுகிறது.

•

ைண்ணுயிர்களுக்கு அழிவுநிமல கநருங்கிக்ககாண்டிருக்கிறது.

சூட்ைடித்தல் - விளக்கக்குறிப்பு எழுதுக?
முற்றி விமளந்த கநல்மல அரிந்து திரட்டியபின்பு,அக்கதிர்கமளக்
களத்திற்குக் ககாண்டு வருவர் . அக்கதிர்கமளத் தமரயில் அடித்து
கநல்ைணிகளாகக் குவிப்பர் . கநல் முழுவதும் உதிராத கதிர்கமளப் வபாராகக்
குவிப்பர் .அதிலுள்ள கநற்கமள உதிர்ப்பதற்காக அவற்மற வட்ேைாகப் பரப்பி,
ைாடுகமள சுற்றிவரச் கசய்வர் . அதற்கு ‘சூட்ேடித்தல் ‘ என்று கூறுவர்.

பொங்கவலா பொங்கல் !
ஆசிரியர் பழனிபாரதி அவர்கள் இக்கவிமதயில்
விவசாயத்திற்கும் விவசாயிக்கும் ஏற்பட்ே இழிநிமலமயப் பேம்
பிடித்துக்காட்டுகிறார்.
ைாதம் மும்ைாரி ைமழகபய்து, பருவ காலம் கபாய்க்காது இருந்த
காலக்கட்ேங்களில் விவசாயம் கசழித்துக்காணப்பட்ேது. விவசாயியும்
ைகிழ்ச்சியுேன் காணப்பட்ோன் . ஆனால் இன்று பருவ கால ைாற்றத்தால்
ைமழ கபாய்த்துவிட்ேது. ைமழயானது கபய்யக்கூோத வநரத்தில் கபய்தும்
கபய்யவவண்டிய வநரத்தில் கபய்யாைலும் விவசாயிகமள வறுமை
நிமலக்குத் தள்ளிவிடுகின்றது.
காலம் கபாய்க்காது ைமழகபய்த காலத்தில் விமளச்சல் கிமேத்த
சம்பா இன்று இல்லாைவலவய வபாய்விட்ேது. சம்பா பயிரிேப்கபற்ற
நிலம் இன்று கவடித்துக் காணப்படுவதுேன் , நீர்த் தன்மையற்றுத்
திகழும்வபாது, பனிநீர்ப் பட்ேவுேன் சில்லிடுவதாகக் கூறுகிறார்
ஆசிரியர் .
கபாங்கல் பண்டிமகயின் முதல் நாளில் ககாண்ோேப்படுவது
வபாகிப்பண்டிமக . விவசாயம் கசய்து , அறுவமே கசய்த பின்பு வீட்டில்
இருக்கும் பமழய கபாருட்கமள எரிப்பது வபாகியாகக்
ககாண்ோேப்பட்டு வருகின்றது. ஆனால் இன்று பருவகால ைாற்றத்தால்
விவசாயம் நமேகபறாைல் விவசாயிகள் வறுமை நிமலக்குத்
தள்ளப்படுவதும் கேன் அமேக்க முடியாைல் உயிமர
ைாய்த்துக்ககாள்ளுவதும் பத்திரிமகச் கசய்தியின் மூலைாக அறியமுடிகிறது.
இந்த அவலநிமலமயவய ஆசிரியரும் தம் கவிமதயின் வாயிலாக
உணர்த்துகிறார் .

‘மத’ பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள் . மத ைாதம் பிறக்கும்வபாது
கநல் , கரும்பு வபான்ற விவசாயத்தால் இலாபம் கிமேக்கும் . ைமழ
கசய்த பருவைாற்றச் சதியால் ‘மத’ ைாத வரவு ைகிழ்ச்சி தருவதாக
இல்மல .
உமழத்துத் உமழத்துக் கேனாளியாகிப் வபான விவசாயிகள் ஒரு
வவமள உணவுக்குக்கூே வழியில்லாைல் கஷ்ேப் பேவவண்டிய அவல
நிமலமயயும் ஆசிரியர் கவளிப்படுத்துகிறார் . ைமழ இல்லாததால்
விவசாயம் நமேகபறாைல் வபானது. நன்கசய் நிலங்கள் எல்லாம்
புன்கசய் நிலங்களாகிப் வபாயின . அறுவமே இல்லாததால்
ைாடுகளுக்கு உணவாகும் மவக்வகால் இல்லாைல் வபானது. இதனால்
நிலங்கள் எல்லாம் கதாழிற்சாமலகளுக்கு கசல்ல உதவும்
விமரவுசாமலகளாக ைாறின. ைாடுகள் எல்லாம் அடிைாடுகளாக
விற்கப்பட்ேன .
கபாங்கலுக்காகத் தயார்கசய்யப்பட்ே ைண்பாமனகள் எல்லாம்
வீணாகி, உமேந்து வபாய்விட்ேன. ைண்பாண்ேத் கதாழிலாளிகள்
நிமலயும் கவமலயளிப்பதாக ைாறிவிட்ேன . விவசாயிகளின் நிமலமய ,
கவமலமய , வறுமைமய , பசிமய வபாக்குவதாக என் கசால்லரிசிகள்
அமையட்டும் என கவிஞர் பழனிபாரதியின் விவசாயிகள் மீதான
அக்கமறமய உய்த்துணரலாம். விமளநிலங்கள் இயற்மக ைாற்றங்களால்
சீரழிந்து வருகின்றன. வவளாண்மைமயயும் விவசாயிகமளயும் பாதுகாக்க
வவண்டியதன் அவசியத்மத உணர்ந்து இனிவரும் தமலமுமறயினர்
கசயல்பே வவண்டியது காலத்தின் கட்ோயைாகும் .

விவொயத்வதாடு பதாைர்புமைய ெழபைாழிகள்:
•

காற்றுள்ளவபாவத தூற்றிக்ககாள் .

•

அகல உழுவமதவிே ஆழ உழுவவத நல்லது .

•

ஆடிப் பட்ேம் வதடி விமத .

•

பார்க்காத பயிர் வீண் .

•

ஆடு கிேந்த இேத்தில் கநல்மல விமத .

அலகு -2 கமலயும் ெண்ொடும்
நாட்ைார் ெண்ொடு
ைதுமை நகரின் அழகு - கான்ொகிபு கமதப்ொைல்
ைதுமர நகரில் வதங்காய் தண்ணீரில் வைாதுகின்றதாம் . தூய்மையான சிறு
ைல்லிமகப்பூ உதிர்ந்து விழுகின்றதாம் . இந்த ைதுமரக் வகாட்மேயில் ைாங்காய்
காய்த்து குமல உதிர்கின்றதாம் . நல்ல ைங்மகயர்கள் பந்தாடுகிறார்கள் . அன்மறய
காலகட்ேத்தில் கபண்கள் விமளயாடும் விமளயாட்டுக்களில் ைலர் பந்து
ஆடுதலும் ஒன்றாகும் .
இந்திரனின் யாமனயான கவள்மள யாமன ைதுமர வீதிகளில்
விமளயாடுகின்றதாம். கவண்கதலிக்குமல கநருக்கைாகக் காணப்பட்ேது .
அமிர்தம் எல்லாத்திமசகளிலும் கசாரிகின்றது. நீண்ே வீதிகளில் பல வமகயான
ைலர்களின் வாசம் வீசுகின்றது . ைந்தாமர, முல்மல, இருவாட்சி,
கசண்பகப்பூக்களில் இருந்து விழுகின்ற வதனானது இந்தத் தூய்மையான நகர
வீதிகளில் ஒழுகுகின்றதாம். ைதுமரக்வகாட்மேயில் நவைணி குவித்து
மவக்கப்பட்டுள்ளதாம் . வாமழைரங்கள் சாய்ந்து காணப்படுகின்றதாம் .
குரங்குகள் பலாப்பழத்மத ைத்தளம் ககாட்டுகிறது. தாமழதனில் ையில் வதாமக
விரித்து ஆடுகின்றது . வண்டு பூக்களில் உள்ள வதமனக் குடித்து ரீங்காரம்
இமசக்கின்றது . ககாத்தளங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது .

ைதுமைநகரின் அழகு - வர்ணமனக் குறிப்ொக எழுதுக ?
•

கமதப் பாேல் மூலம் கமல ைற்றும் பண்பாடுகமள அறிதல்
கமதமயப் பாேலாக பாடும் பழங்கால ைக்கள் இயல்பு.

•

ைதுமரயின் இயற்மக வளம்.

•

ைங்மகயர்கள் கண்டு ைகிழும் வண்ணம் ைல்லிமக வபான்ற

ைலர்கள்

பூத்துக்குலுங்குதல்.
•

நீண்ே கதருக்களின் அமைப்பு முமற.

•

சித்திமரத் திருவிழா சிறப்பு .

•

அழகர்வகாவிலின் இயற்மகயழகும் குரங்குகளின்

•

வகாட்மேயின் சிறப்பு.

•

முக்கனிகளின் சிறப்பு( ைா, பலா , வாமழ ).

•

கமதப்பாேல்கள் பண்பாட்டுச் கசய்திகமளச் கசால்லும்

வசட்மேகளும்.

கருவூலங்களாக

அமைகின்றன .
வெைாமெயின் ெரிசு ( நாட்ைார் கமதகள் )
நாட்டுப்புற ைக்களின் பண்பாட்மேப் பமற சாற்றுவதில் நாட்டுப்புறக்
கமதகளுக்கும் முக்கியப் பங்குண்டு. மிக எளிய நமேயில் படிக்காதவர்களும்
புரிந்துககாள்ளும் நமேயில் கூறப்படுவது இதன் சிறப்பாகும் .
'வபராமசயின் பரிசு' என்ற கமதயில் பாைர ைக்களின் ைனநிமல
பேம்பிடித்துக்காட்ேப்படுகிறது.
•

நாட்ோர் ைக்களின் கமதகூறும் வழக்கத்மத இக்கமதகள்

அறியலாம்.

மூலம்

•

ஆமசவய துன்பத்திற்குக் காரணம் என்ற புத்தரின் கபான்கைாழிமய

திமனவூட்டுகிறது.
•

வபராமச கபருநஷ்ேம்

•

ைனம் வபால வாழ்வு

•

வகடு நிமனப்பவன் ககடுவான்

•

நன்மை நிமனத்தால் நன்மை நேக்கும்

•

கபாறுத்தார் பூமி ஆள்வார்.

•

நாட்டுப்புற ைக்களின் ைன்னிக்கும் குணம் வபசப்பேல்

•

கபாறாமையால் ஏற்படும் விமளவுகமள உணர்த்துதல்

•

பாைர ைக்களின் இயல்பான நற்சிந்தமனகமள நவில்தல்

•

ஏமழயாக இருப்பவமன ஏளனம் கசய்யக்கூோது. அவனும்

ஒருநாள்

வசதியுமேயவனாக ைாறலாம்.
•

சூழலால் பணக்காரன் ஏமழயாவதுமுண்டு என்பமத

•

பணத்மதவிே அன்வப கபரிது.

•

நல்லது நிமனத்தால் நல்லவத நேக்கும்.

உணர்த்தல் .

என்பன வபான்ற நற்கருத்துகள் ைாணவர்களிேம் நற்குணங்கமள
வபாதிக்கக்கூடியதாகவும் பண்பாட்டுச் சிந்தமனகமள
வளர்ப்பதாகவும் திகழ்கின்றன. வபராமசயின் பரிசு என்ற கமத
மூலம் பாைர ைக்களின் இயல்பான சிந்தமனகள் கவளிப்படுவது
உண்மைவய .

பெவ்விலக்கியப் ெண்ொடு
ெங்க இலக்கியத்தில் தமிழர் ெண்ொடு:

• யாதும் ஊவர! யாவருங் வகளிர்! - ஓருலக ைனப்பான்மை
‘ஒன்வற உலகம் ‘ என்ற உயரிய சிந்தமன .

•

தமிழ்நாட்டுச் சைய வரலாறு - நம் ைக்களின் ஒப்பற்ற
கபருந்தன்மைக்குச் சான்றாதல் .

•

எட்டுத்கதாமக , பத்துப்பாட்டு நூல்கள்
தமிழர் பண்பாட்மேப் பேம்பிடித்துக் காட்ேல் .

•

நடுகற்கள் - வீரத்மதப் வபாற்றியதன் அமேயாளம் .

•

இயற்மகவயாடு இமயந்த வாழ்க்மக முமற

•

நீதியும் ஒழுக்கமும் அமைந்த அரசியல் அமைப்பு முமறகள் .

•

கபாருட் கசல்வத்மதவிே

அருட் கசல்வம் , கசவிச் கசல்வம் , கல்விச்

கசல்வம் , கபருந்தன்மைச் கசல்வம் , ஈமகச் கசல்வம் ,

வபான்றமவகளுக்கு

முக்கியத்துவம் அளித்த சிறப்பு .

•

சங்க கால ைக்களின் பழக்க வழக்கங்கள் ைற்றும் நம்பிக்மககமள

விளக்குதல் .
ெங்கத் தமிழர் வொற்றிய பெல்வங்கள்

•

அருள் கசல்வம்

•

கசவிச்கசல்வம்

•

கபருந்தன்மைச்கசல்வம்

•

கல்விச்கசல்வம்

•

ஆண்மைச்கசல்வை

•

ஈமகச்கசல்வம்
தமிழறிஞர்கள் தமிமழ எவ்வாபறல்லாம் பொற்றுகின்றனர் ?
தனித்தமிழ் , கசந்தமிழ் , முத்தமிழ் , தீந்தமிழ், வதன்தமிழ் , தண்ேமிழ்
, வண்ேமிழ், வகாதில் தமிழ் , தீதில் தமிழ் .
ெங்க இலக்கியத்தின் சிறப்பியல்புகள் :

•

இயற்மக ஈடுபாடு

•

அழவகாடு இரண்ேறக் கலத்தல்

•

தூயக் ககாள்மககள்

•

வாழ்க்மகயின் வைலான குறிக்வகாள்
ெண்மையத்தமிழர் திருைணம் (அகநானூறு – 86)
உழுந்தம் பருப்மபக் கூட்டிச் சமைத்த கபாங்கவலாடு , கபரிய
வசாற்றுத் திரமள உண்ணுதல் ஆரவாரத்துேன்

நிகழ , வரிமசயாகக்

கால்( தூண்கள் ) கமளயுமேய கபரிய பந்தலில் , ககாணர்ந்து இட்ே
புதிய ைணமலப் பரப்பி , ைமனயில் விளக்குகமள ஏற்றிமவத்து ,
ைாமலகமளத் கதாங்கவிட்டுத் தீயக் வகாள்களின் கதாேர்பு நீங்கிய,
வமளந்த கவண்ணிலாமவக் குற்றைற்ற சிறந்த புகமழயுமேய வராகினி
என்னும் நாள் அமேந்த வவமளயில் , மிக்க இருள் நீங்கிய அழகான
காமல வநரத்தில் , தமல உச்சியில் குேத்மத மவத்திருப்பவர்களும் ,
புதிய அகன்றப் பாமனகமளத் தூக்கி மவத்திருப்பவர்களும் ஆகிய
திருைணத்திமனச் கசய்து மவக்கும் ஆரவாரமுமேய முதிய ைங்கல
ைகளிர் முன்வன தருவனவாகவும் , பின்வன தருவனவாகவும் முமறவய

தந்திே , புதல்வர்கமளப் கபற்ற , வதைலுமேய அழகிய வயிற்மற
உமேய , தூய அணிகமள அணிந்த நான்கு கபண்கள் கூடி ,
கற்பினின்று வழுவாது நல்ல வபறுகமளத் தந்து உன்மன எய்தியக்
கணவமன விரும்பிப் வபணும் கபண்ணாக நீ ஆக என்று தண்ணீருேன்
கூடிய ஈரைான இதழ்கமளயுமேய பூக்கமள கநல்லுேன் அவளுமேய
அேர்ந்தக் கருமையான கூந்தலில் தூவி வாழ்த்தினர் . இவ்வாறு
திருைணம் முடிந்த பின்னர் , அவளுமேய சுற்றத்தார் ஒலியுேன்
விமரந்து வந்து , 'கபரிய ைமனக்கிழத்தி ஆவாயாக நீ', என்று அவமள
ஆசீர்வதித்தனர்.
ெரியானவற்மறப் பொருத்தி எழுதுங்கள்:
(1)

கபாங்கவலா கபாங்கல்

- தனி நாயக அடிகள்

(2)

ைதுமர நகரின் அழகு

- நாட்ோர் கமதகள்

(3)

வபராமசயின் பரிசு

- கான்சாகிபு கமதப்பாேல்

(4)

சங்க இலக்கியத்தில்தமிழர்பண்பாடு - கவிஞர் பழனிபாரதி

விமை :
(1) கபாங்கவலா கபாங்கல் - கவிஞர் பழனிபாரதி
(2) ைதுமர நகரின் அழகு

-கான்சாகிபு கமதப்பாேல்

(3) வபராமசயின் பரிச

- நாட்ோர் கமதகள்

(4) சங்க இலக்கியத்தில் தமிழர் பண்பாடு -தனிநாயக அடிகள்

ெரியாகப் பொருத்தி எழுதுங்கள் – என்று வகட்கப்ெை வாய்ப்புள்ளமவகள்
(1) வணிகத்தின் கைாழி

- ஆங்கிலம்

(2) சட்ேத்தின் கைாழி

- இலத்தீன்

(3) இமசயின் கைாழி

- கிவரக்கம்

(4) தத்துவத்தின் கைாழி

- கெர்ைன்

(4) தூதின் கைாழி

- பிகரஞ்சு

(5) காதலின் கைாழி

- இத்தாலி

(6) இரக்கத்தின் கைாழி

- தமிழ்

ஒரு ைதிப்பெண் வினாக்கள்
1.

வயல்வளம் மிக்க நாடு எது ?
வசாழ நாடு

2.

‘ வசாறுமேத்து ‘என்று சிறப்பிக்கப்படும் நாடு ?
வசாழ நாடு

3.

இன்மறய திமரப்பே உலகிற்கு முன்வனாடியாகக் கருதப்படுவது .
கூத்துகள்

4.

விழா என்னும் திறந்த வாசல் வழியாகத்தான் நம் நாட்டு ைக்கமள
அறிந்து ககாள்ள முடியும் என்று கூறியவர் .
தாகூர்

5.

வாய் கைாழிப் பாேல்களில் முதலிேம் வகுப்பது ?
தாலாட்டு

6.

ஒரு திமசப்கபயகராடு இன்கனாரு திமசப்கபயகராடு இன்கனாரு
திமசப்கபயவரா, வவறுகபயவரா இமணவது .
திமசப்கபயர் புணர்ச்சி

7.

கவண்ேல் விக்கி என்ற அகைரிக்க அரசியல் அறிஞர் எழுதி கவளியிட்ேநூல்

ஒவர உலகம்
8.

பிறந்த இேத்துப் கபருமைமயச் கசால்லிப் பாேப்படும் நாட்டுப்
புறப்பாேல் வமக .
தாலாட்டுப்பாேல்

9.

பண்புப்கபயர் புணர்ச்சியில்,நடுவில் நின்ற கைய்கயழுத்து இரட்டித்து
வரும் எனில் சிறுமை + ஊர் என்பது எவ்வாறு ைாற்றைமேயும் ?
சிற்றூர்

10. கபாங்கவலா கபாங்கல் என்னும் நூலின் ஆசிரியர்?
கவிஞர் பழநிபாரதி
11.பழநிபாரதி அவர்களின் பிற நூல்கள் ?
புறாக்கள் ைமறந்த இரவு, தண்ணீரில் விழுந்த கவயில்,
காதலின் பின் கதவு
12. கநல் அறுவமே பற்றிய கசய்தி இேம்கபற்ற சங்க நூல்?
கபாருநர் ஆற்றுப்பமே
13.வவங்மக என்ற கசால்லிற்குரிய இரு கபாருள்கமள எழுதுக.
(1) ைரம்

(2) புலி

14. இரு கதாம்பாக்களின் கபயர்கமள எழுதுக ?
(1) நீர்த்கதாம்பா (2) பணத்கதாம்பா
15. 'பாயா வவங்மக' என்பமதக் குறிக்கும் கசால் எது?
ைரம்

16. 'சூோத வாமக' என்பமதக் குறிக்கும் கசால் எது?
ைரம்
17. 'பூவா வவங்மக' என்பமதக் குறிக்கும் கசால் எது?
புலி
18. 'வாோதவாமக' என்பமதக் குறிக்கும் கசால் எது?
கவற்றி

வவலன் பவறியாட்டு
1. ைக்களுக்கு இரு நிமலகளில் வநாய் ஏற்படுகிறது. அமவ யாமவ?
விளக்குக
ைக்களுக்கு இரு நிமலகளில்வநாய் ஏற்படுகிறது. ஒன்று உேல் வநாய் .
இரண்டு ைன வநாய். உேல் வநாய் சுற்றுச் சூழலால் ஏற்படுவது. ைனவநாய்
கதய்வம் அல்லது தீயச் சக்திகளின் தீண்டுதலால் ஏற்படுவது.
2. ைனவநாய் பாதிக்கப்பட்ேவர்கள் நிமல எவ்வாறு இருக்கும்?
பட்டியலிடுக.
• ைனவநாய் பாதிக்கப் பட்ேவர்கள் உணவு, உமே, உறக்கம் பற்றிக்
கவமலப்படுவதில்மல.
• நல்ல ஆமே, அணிகலன்கள் அணிவதில்மல.
• இரகவல்லாம் தூக்கமின்றி விழித்திருப்பர்.
• எதிலும் ஆர்வம் காட்டுவதில்மல.
3.

‘வவலன் கவறியாட்டு’ எதற்காக நேத்தப்படுகிறது?

கதய்வவதாஷம் நீங்கி, ைன வநாயினின்றும் காப்பாற்றும் கபாருட்டு
அக்காலத்தில் நேத்தப்பட்ே ஒரு சேங்கு தான் வவலன் கவறியாட்டு.
இந்வநாய் முருகன் வருத்துவதால் உண்ோவதாக ஒரு நம்பிக்மக.
எனவவ வவலனுக்கு எடுக்கப்படும் இச்சேங்கு வவலன் கவறியாட்டு
எனப்பட்ேது.
4.

கவறியாட்டு என்பதன் கபாருள் யாது?
ஆடுவது

5.

வவலன் கவறியாட்டு நேத்தும் இனத்தவர் எவ்வாறு
அமழக்கப்பட்ேனர்?
வவலன்

6.

வவலன்கவறியாட்டு சேங்கு நேத்துவதின் முக்கிய வநாக்கம் யாது?
வவலமன அமழத்து கவறியாேச்கசய்து முருகப் கபருைானுக்குப்
பலி தருவவத இச்சேங்கின் முக்கிய வநாக்கைாகும்.

7.

வவலன் கவறியாட்டு நேத்தும் விதத்மத குறிப்பாக எழுதுக?
• இரவு வநரம் கவறியாட்டு நமேகபறும்.
• நிலத்மதத் திருத்தி கவறியாட்டுக்களம் அமைத்தனர்.
• தூய்மையான கவண்ைணமல விரிப்பர்.
• களம் முழுதும் உதிரிப்பூக்கமளத் தூவுவர்.
• களத்தின் நடுவவ முருகவவலின் ஆயுதைாகிய ஒளி கபாருந்திய
நீண்ே வவல் ஒன்று மவக்கப்படும்.
• வவலிற்கு ைாமல அணிவிக்கப்படும்.
• ஆட்டுக் குட்டிமயப் பலியாகக் ககாடுப்பர்.
• முருகப்கபருைான் தன் வைல் ஏறியதாக வவலன் அமசந்து அமசந்து
ஆேத் கதாேங்குவான்.

• இரவு முழுவதும் கவறியாட்ேம் நமே கபறுவதுண்டு.
நடுகல்
1)

‘வீரம் கசறிந்த தமிழ்நாடு’ என்று பாடியவர் யார்?
பாரதியார்

2)

'நடுகல்' குறித்து விளக்கக்குறிப்பு எழுதுக?
அக்காலத்தில் தமிழர்கள் வீரமுள்ளவர்களாக இருந்தனர் .
வீர்ர்கமளப்வபாற்றுவதும் புகழ்வதும் வாழ்த்துவதும் வணங்குவதும்
பண்மேத்தமிழர் பண்பாோகவவ இருந்தது.
அக்காலத்தில் நாட்டுக்காகப் வபாராடுவது என்பது ஒரு நித்திய
நிகழ்ச்சியாகவவ நேந்துள்ளது. வைலும் அன்னிய நாட்மேச் சார்ந்தவர்கள்
ஒரு நாட்டுக்குள் புகுந்து அன்மறய ைக்களின் முக்கிய வாழ்வாதாரைாக
விளங்கிய ஆடுைாடுகமளக் கவர்ந்து கசல்வதும் வழக்கைாக
இருந்துள்ளது. சில வநரங்களில் வனவிலங்குகள் கிராைங்களுக்குள்
புகுந்து ைக்கமள அச்சப்படுத்துவதும் துன்புறுத்துவதும் உண்டு. இது
வபான்ற சூழ்நிமலகளில் வீரம் மிகுந்தவர்கள் நாட்டு ைக்கமளயும்
ஆடுைாடுகமளயும் காப்பாற்றும் கபாருட்டுப் பமக
நாட்டுப்பமேகமளயும் திருேர்கமளயும் எதிர்த்துப் வபாராடுவர்.
இவ்வாறாகப் வபார்

முதலான ஏவதனும் வீரச் கசயல்களில் ஈடுபட்டு

வீரைரணம் அமேந்த வீர்ர்களின் நிமனவாக, ஒரு கபரிய கல்மல
நாட்டி வழிபடுவது அன்மறய ைரபு. வீரர்களின் நிமனவாக
நாட்ேப்படும் இக்கல் ‘நடுகல்’ என அறியப்பட்ேது.
3)

நடுகல்லின் அமைப்மெயும் வழிொட்டு முமறமயயும் பதாகுத்பதழுதுக?
• நடுகற்களில் வீரனின் உருவம் கபாறிக்கப் பட்டிருக்கும்.

• இேக்மகயில் வில்லும் வலக்மகயில் வாளும் தாங்கிய
நிமலயில் கசதுக்கப் பட்டிருக்கும்.
• உருவத்தின் ஒரு பக்கத்தில் வீரனின் கபயர், அவன் புரிந்த வீரச்
கசயல் ஆகியமவ குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.
• நடுகல்லின் வைல் புேமவயால் கசய்யப்பட்ே பந்தல் அமைப்பர்.
• தூய நீரினால் நடுகல்மல நீராட்டுவர்.
• சிவந்த பூக்கமளயும் தமழமயயும் விரவித் கதாடுத்துக் கட்டிய
ைாமலமயயும், வவங்மக ைரத்தின் பூக்களால் கதாடுத்த
ைாமலமயயும் கல்லுக்கு அணிவிப்பர்.
• நடுகல்மலச் சுற்றி வவலி வபால் வகேயங்கமள நிறுத்தி மவப்பர்.
• வகேயங்கமளத் தாங்குவதற்காக வவல்கமள ஊன்றி மவப்பர்.
• கள்மள நிமறத்து கல்லின் முன்னால் பமேப்பர்.
இவ்வாறு நடுகல்மலத் கதய்வைாக நிமனத்து வழிபடுவர்.
4)

சிலப்ெதிகாைம் குறிப்பிடும் ெதிபனாரு வமக கூத்துகமளப் ெட்டியலிடுக?
1.

அல்லியம்

2.

ைல்

3.

துடி

4.

குமே

5.

குடி

6.

வபடு

7.

ைரக்கால்

8.

பாமவ

9.

கமேயல்

10.

பாண்ேரங்கம்

ககாடுககாட்டி

11.
5)

கீழ்வரும் பொற்கமள அகைவரிமெப்ெடுத்தி எழுதுக?
நடுகல், வீரம், தமிழர், காலம் , கூத்து , ைரம், சின்னம், அணி

விமை : அணி, காலம், கூத்து, சின்னம், தமிழர்,நடுகல்,ைரம்,வீரம்.

குறிஞ்சிப்ொட்டு
1.

குறிஞ்சிப்பாட்டு எந்த இலக்கிய வமகமயச் வசர்ந்தது?
பத்துப்பாட்டு
2. ெரியானவற்மறப் பொருத்தி எழுதுங்கள்:
(அ) குறிஞ்சி

- காடும் காடு சார்ந்த இேமும்

(ஆ) முல்மல

- ைமலயும் ைமல சார்ந்த இேமும்

(இ) ைருதம்

- கேலும் கேல் சார்ந்த இேமும்

(ஈ) கநய்தல்

- வயலும் வயல் சார்ந்த இேமும்

விமை:
(அ) குறிஞ்சி

- ைமலயும் ைமல சார்ந்த இேமும்

(ஆ) முல்மல

- காடும் காடு சார்ந்த இேமும்

(இ) ைருதம்

- வயலும் வயல் சார்ந்த இேமும்

(ஈ) கநய்தல்

- கேலும் கேல் சார்ந்த இேமும்

3.

‘அறத்பதாடு நிற்றல்’ – குறிப்பு எழுதுக?
காதலர் இருவர் தாவை தனியராக எதிர்ப்பட்டு உள்ளம் கலந்து
களவு ஒழுக்கம் ககாள்வர். இக்களகவாழுக்கம் அறத்கதாடு நிற்றல்
வாயிலாகப் பிறருக்கும் கவளிப்படும். அறத்கதாடுநிற்றல் என்பது
தமலவி தன்னுமேய காதமல அறத்தின் வழிநின்று வதாழிக்கு
எடுத்துமரத்தலாகும். வதாழி தன்னுமேய தாயாகிய கசவிலிக்கு

இமதத் கதரிவிப்பாள். கசவிலி, தமலவியின் தாயாகிய நற்றாய்க்கு
இந்தச் கசய்திமயச் கசால்லுவாள். நற்றாய் இதமனத் தமலவியின்
தந்மதயாகிய தன் கணவனுக்கும் தமலவியின் சவகாதரர்களுக்கும்
கதரிவிப்பாள். இவ்வாறு தமலவியின் காதல்கசய்தி முமறப்படி
கவளிப்படுவவத அறத்கதாடு நிற்றல் எனப்படும்.
4.

குறிஞ்சிப்பாட்டு நூலின் ஆசிரியர் யார்?
கபிலர்

5.

குறிஞ்சிப்பாட்டு யாருக்காகப் பாேப்பட்ேது?
ஆரிய அரசன் பிரகத்தனுக்குத் தமிழ் அறிவித்ததற்குப்
பாடியது.

6.

99 வமக ைலர்கள் பற்றி கூறும் நூல் எது?
குறிஞ்சிப்பாட்டு

7.

கீழ்வரும் கதாேர்களுள் சரியான கதாேர்கமள எடுத்கதழுதுக?
(அ) குறிஞ்சிப் பாட்டு நூலின் ஆசிரியர் கபிலர்
(ஆ) குறிஞ்சிப்பாட்டு எட்டுத்கதாமக நூல்களுள் ஒன்று
(இ) குறிஞ்சிப்பாட்டு அறத்கதாடுநிற்றல் பற்றி கூறுகிறது
(ஈ) குறிஞ்சிப்பாட்டு 99 வமக ைலர்கள் பற்றிக் கூறுகிறது

விமை :

(அ) குறிஞ்சிப்பாட்டு நூலின் ஆசிரியர் கபிலர்
(இ) குறிஞ்சிப்பாட்டு அறத்கதாடுநிற்றல் பற்றிக் கூறுகிறது.

கூத்துக்கலை
குறிஞ்சிக் கூத்து
1.'கூத்து' குறித்து குறிப்பு எழுதுக?

'கூத்து' தமிழர்களின் பாரம்பரிய நாட்ோர் கமல வடிவைாகும். கிராைத்தின்
ைண்வாசமனமயயும் , கிராை ைக்களது வாழ்வாதாரங்கமளயும், அவர்கள்
அதன்மீது ககாண்ே பற்றுதமலயும் கவளிப்படுத்தும் வமகயில் அமைவது
கூத்துக்கமல . கூத்துகள் பல்வவறு கசய்திகமளச் சமூகத்திற்குச் கசால்கின்றன.
முற்காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் கபாழுது வபாக்கிற்காகவும் தங்களது
கமளப்மபப் வபாக்கும் கசயல்பாடுகளாகவும் ஒன்று கூடி ஆடிப் பாடி
ைகிழ்ந்தனர். அது நாளமேவில் பல்வவறு பரிைாணங்கமளயும் கபற்று
கமலகளாகத் வதாற்றம் கபற்று வளர்ந்து நிற்கின்றன. கதருக்கூத்தின்
வளர்ச்சிதான் நாேகம் எனின் மிமகயாகாது. கூத்து ஆடுவவார் கூத்தர்
எனப்பட்ேனர்.
2.கூத்துக்கமலஞர் ஒருவமை வெட்டிக் காண ஆறு வினாக்கள் பகாண்ை வினாநிைல்
தயார்பெய்க?
▪

கூத்துக்கமலயில் ஆர்வம் எவ்வாறு ஏற்பட்ேது?

▪

கூத்து நேத்தும் முமறமய விவரியுங்கள்?

▪

கமதக் களத்மத எவ்வாறு வதர்வு கசய்கிறீர்கள் ?

▪

கூத்தில் பயன்படுத்தும் ஆமே, ஆபரணங்கள் பற்றி கூறுங்கள்?

▪

கூத்துக்கமலயில் ஏற்படும் பிரச்சிமனகள் எமவகயமவ?

▪

கூத்துக்கமலகள் தற்வபாது நலிவமேயக் காரணம் யாது?

ைைபுத்பதாைர்
1.

'ைைபுத்பதாைர்' விளக்கம் தருக?
ஒன்றிற்கு வைற்பட்ே கசாற்கள் இமணந்து வருவது கதாேர் எனப்படும்.

ைரபு என்பது காலங்காலைாகச் கசால்லப்பட்டு வருவது இவ்வாறு கதாேர்ந்து
கசால்லப்பட்டு வரும் கசாற்கறாேர்கவள ைரபுத்கதாேர் எனப்படும்.
2. 'கிணற்றுத் தவமள' என்ற ைைபுத்பதாைர் குறிக்கும் பொருள் யாது?
உலக அனுபவம் இல்லாைல் குறிப்பிட்ே வட்ேத்திற்குள் வாழும்
ைனிதர்கமளக் கிணற்றுத் தவமள என்பார்கள்.
3.

ைைபுத் பதாைர்கமளப் ெட்டியலிடுக?
(அ) பிள்மளயார் சுழி
(ஆ) ஊசி குத்த இேம் இல்மல
(இ) ஓட்மேக்மக
( ஈ ) ருசிக் கண்ே பூமன
(உ) கவளுத்து வாங்கு
விருந்வதாம்ெல்
. சிலப்ெதிகாைம் காட்டும் விருந்வதாம்ெல் ெண்பிமனக் குறித்து குறிப்பு
எழுதுக ?
கண்ணகியின் விருந்வதாம்ெல் ெண்பு

கண்ணகிமய ைணந்த வகாவலன் சிலகாலம் அவளிேம் குடும்பம்
நேத்திவிட்டு , அவமள விட்டுப் பிரிந்து ைாதவியிேம் கசல்கிறான்.
ைணிவைகமல என்ற குழந்மதயும் பிறந்தது . பின்னர் ைாதவியிேம்

ஏற்பட்ே ைனக்கசப்பால் அவமள விட்டுப்பிரிந்து, கண்ணகியிேம்
வருகிறான் . வகாவலன் ைாதவியிேம் வாழ்ந்து தன் கசல்வத்மத
எல்லாம் இழந்ததற்கு வருந்துகின்றான் . கண்ணகியின் காற்சிலம்மப
மவத்து இழந்த கசல்வத்மத மீட்க எண்ணி அவமளயும் அமழத்துக்
ககாண்டு , ைதுமரக்கு வந்து, ைாதரி என்னும் ஆயர்குலப் கபண்ணின்
வீட்டில் தங்குகிறான். கண்ணகி உணவு சமைத்துக் ககாடுக்கிறாள் .
அப்வபாது வகாவலன் கண்ணகிமயப் பார்த்து ைனவருத்தத்துேன் ,
உனக்குப் பல சிறுமைகள் கசய்வதன் . ஆனாலும் திரும்பி வந்து
அமழத்தவுேன் என்னுேன் வந்துவிட்ோவய என்று வகட்கிறான் . அதற்கு
கண்ணகி , சான்வறார்களுக்குத் தானம் கசய்வதற்கும் , அந்தணர்கமளக்
காப்பதற்கும் முற்றும் துறந்த முனிவர்கமள வரவவற்பதற்கும் ,
விருந்தினர்கமள உபசரிப்பதற்கும், முடியாைல் வபாயிற்வற என்பதற்காக
ைட்டுவை தான் வருத்தப்பட்ேதாகக் கூறுகிறாள். கணவனுேன் வசர்ந்து
குடும்பம் நேத்தும் கபண்கவள இவ்வாகறல்லாம் கசய்வர்.
பண்மேத்தமிழர் விருந்வதாம்பலுக்கு ககாடுத்த முக்கியத்துவத்மத இதன்
மூலம் அறியமுடிகிறது .

நங்மகயர் கூத்து
1. நங்மகயர் கூத்து - பெயர்க்காைணம் எழுதுக?
நங்மக என்பது கபண்மணக் குறிக்கும் கசால். நங்மகயர்கள் ஆடும்
ஆட்ேவை. கபண்களின் நேனம் என்னும் கபாருளில் நங்மகயர் கூத்து என்று
அமழக்கப்படுகிறது.

2. சிலப்ெதிகாைத்திற்கும் நங்மகயர் கூத்திற்கும் உள்ள பதாைர்பிமன எழுதுக?

சிலப்பதிகாரத்தில் அரங்வகற்றுக்காமதயில் கூத்தின் பல
இலக்கணங்களும் கூறப்பட்டு உள்ளது. சிலப்பதிகாரத்தில் இேம் கபற்றுள்ள
முக்கிய கதாபாத்திரங்களுள் ஒன்று ைாதவி . வகாவலன் சிலகாலம்
ைாதவியுேன் குடும்ப வாழ்க்மக நேத்துகிறான். இவர்களுக்குப் பிறந்த ைகள்
ைணிவைகமல . ைாதவி தனது ஐந்து வயது முதல் கதாேர்ந்து ஏழு
ஆண்டுகள் பதிகனாரு வமக கூத்திமனக் கற்றாள் என்றும், தனது
பன்னிரண்ோவது வயதில் அரங்வகற்றம் கசய்தாள் என்றும் கூறப்படுகிறது.
இந்தப் பதிகனாரு வமக கூத்துகமளயும் ஒன்வறாடு ஒன்று கலவாது ஆடும்
ஆற்றல் கபற்றவள் இந்த ைாதவி என்பமதயும் சிலப்பதிகாரம் மூலம்
அறியமுடிகிறது. இமத ைட்டுைல்லாைல் அகக்கூத்து , புறக்கூத்து வமககமளயும்
அறிந்தவள் ைாதவி என்று இளங்வகாவடிகள் கூறுகிறார். வைலும்
இமசக்கருவிகள் பற்றிய குறிப்பும், அரங்க அமைப்பு பற்றிய குறிப்பும்
காணப்படுகிறது.
நங்மகயர் கூத்தில் இமசக்கப்படும் மிழாவு என்னும் வதால்
வாத்தியவை அன்மறய முழவு என்றும் கூறப்படுகிறது. சிலப்பதிகாரத்தில்
அரங்வகற்றுக் காமதயில் கூத்தின் பல இலக்கணங்களும் கூறப்பட்டு
இருப்பதில் இருந்தும், இந்திரவிழா ஊகரடுத்த காமதயில் கூத்துக் கமலஞர்கள்
பற்றியும், அவர்கள் உபவயாகித்த இமசக் கருவிகமளப் பற்றிய குறிப்புகள்
காணப்படுவதில் இருந்தும் இந்த நங்மகயர் கூத்து இரண்ோயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ேது என்றும் கதளிவாகிறது.
3. நங்மகயர் கூத்து நிகழ்த்தும் முமற குறித்து குறிப்பு எழுதுக ?

ஒன்று அல்லது இரண்டு கபண்கள் சைஸ்கிருத ஸ்வலாகங்கமள
நிதானைாக இராகத்துேன் பாடி தாளம் ககாட்ே அபிநயம் காட்ே வவண்டிய

இேங்களில் காலால் அேவுகள் வபாட்டு கமதமயத் கதரிவிப்பர். இதற்குத்
துமணயாக மிழாவுகள் , இமேக்கா, திமிமல என்னும் வதால் வாத்தியக்
கருவிகள் இமசக்கப்படும். பல சையங்களில் ஸ்வலாகத்மதத் கதாேர்ந்து
நீண்ே வநரம் தாளங்களில் வவறுபட்ே ஒலிக்க ைட்டும் இமேவிோைல்
வகட்டுக் ககாண்டு இருக்கும் . இதற்கு ஏற்ப நேனைாடும் நங்மக நின்வறா,
ஸ்டூலின் வைல் அைர்ந்து ககாண்வோ அபிநயம், முத்திமரகமளக் காட்டி,
முகத்தில் உணர்ச்சிகமளத் தத்ரூபைாக வரவமழத்துப் பார்மவயாளர்கமள
அப்படிவய கமத நேக்கும் காலக்கட்ேத்திற்கு அமழத்துச் கசல்வார்.

4. நங்மகயர் கூத்து நிகழ்த்தும் கால அளவு குறித்து எழுதுக?

ஒரு கமதமய முழுவதுைாக நிகழ்த்த தினசரி நான்கு அல்லது ஐந்து
ைணி வநரைாக நாற்பது நாற்பத்மதந்நு நாட்கள் ஆகும். எடுத்துக்ககாண்ே
கமதயம்சத்மதப் கபாறுத்து நாட்கள் வித்தியாசப்படும் . இதனால்
கபரும்பாலும் ஒரு குறிப்பிட்ே கமதயில் ஏவதா ஒரு பாகத்மத ைட்டும்
எடுத்துக்ககாண்டு சில நாட்கள் நிகழ்த்துவர்.

5. நங்மகயர் கூத்தில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஆமை, அலங்காைங்கள்

குறித்து

எழுதுக?

நங்மகயர்

கூத்மதப் கபாறுத்த அளவில் ஏற்றுக் ககாண்ே

கதாபாத்திரங்களுக்குத் தகுந்த உமே அலங்காரவைா முக அலங்காரவைா
ைாறுபடுவது இல்மல. ஏகனன்றால் ஒருவவர எல்லாருமேய
பாத்திரங்கமளயும் ஏற்று அபிநயித்து நடித்துக் காண்பிப்பதால் ஏறக்குமறய
ஒவர விதைான அலங்காரவை எல்லாக்

கமதகளிலும் காணப்படும் .

சிவப்பு நிறத்தில் ரவிக்மக கழுத்மதச் சுற்றி அேர்த்தியாக
ைணிைாமலகள் , மககளின் வைல்பாகத்தில் வங்கி வபான்ற ஆபரணம்,
காதுகளில் மிகப் கபரிய கபான்னிறத் வதாடுகள் இரண்டு , பின்னல் ெமே,
அதன் வைல் காகிதப்பூவவா அல்லது வண்ண நூலால் ஆன பூக்கவளா
சுற்றப்பட்டிருக்கும்.
தமலயில் சோரி வபான்ற அமைப்பில் உள்ள சிவப்புத் துணியால் ஆன
கிரீேம், அதன் நடுவில் ஒரு நாகம் , கவள்மள நிறத்தில் சாதாரண துணியில்
கீழாமே , வைவல ஒரு துண்டு இமவதான் எல்லா கதாப்பாத்திரங்களுக்கும்
எல்லாக் கமதகளுக்கும் உள்ள அலங்காரம். இமதத் தவிர இளஞ்சிவப்பு நிறம்
காணப்படும் .

6. நங்மகயர் கூத்து நைத்தப்ெடும் வைமையில் காணப்ெடும் பொருட்கள் யாமவ ?
நங்மகயர் கூத்து வைமேயில் ஒரு கபரிய குத்துவிளக்கு ஏற்றப்பட்டு, அதன்
அருகில் ஒரு வாமழ இமலயில் அரிசி, பூ, பழங்கள், வதங்காய் நிவவதனைாக
மவக்கப்பட்டிருக்கும்.பக்கத்தில் ஒரு கபரிய ைரக்கால்படி வபான்று
பித்தமளயால் ஆன பாத்திரத்தில் வழிய வழிய கநல் ககாட்ேப்பட்டு அதன்
நடுவவ கமுகு பூக்கள் கசருகப்பட்டிருக்கும்.

ஒரு ைதிப்பெண் வினாக்கள் :
1.

வகரள வகாவில் கமலயான கூடியாட்ேத்வதாடு கநருங்கிய
கதாேர்புமேய கமலவடிவம் எது ?
நங்மகயர் கூத்து

2.

நம்பியார் இனத்மதச் வசர்ந்த கபண்கள் ஆடும் கூத்து எது ?
நங்மகயர் கூத்து

3.

நங்மகயர் கூத்தில் பயன்படுத்தப்படும் இமசக்கருவிகள் எமவ ?
மிழாவு , திமிமல , இமேக்கா

4.

நங்மகயர் கூத்து ஆடுவதில் முக்கியைானவர்கள் யார் யார் ?
ைார்கி

5.

சதி , ைார்கி உஷா

ைார்கி சதி எழுதிய நூல் எது ?
ஶ்ரீராைசரிதம் நங்மகயாரம்ைா கூத்து

ைாைாங்கம்
ைாைாங்கம் குறித்து ெத்திரிமகக்கு அனுப்ெப் பெட்டிச்பெய்தி தயார் பெய்க?

பக்கம் : 15

08.02.2021
திங்கள்

தினச்கசய்தி

விமல : 5.00

வகைளத்தில் பகாண்ைாைப்ெடும் ைாைாங்கம்
வகரளா ; பிப். 8
வகரளத்தின் பழங்கால விழாக்களில் மிகவும் முக்கியைான ஒரு விழாதான்
ைாைாங்கம் . 'வகரள ைகா கூட்ேம்' என்பதன் சுருக்கம்தான் ைாைாங்கம் எனக்
கூறுவதுண்டு. இவ்விழா பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற நேப்பதாகும்.
திருநாவாய் ஆற்றின் கமரவயார ைணல்திட்டில் இவ்விழா நமேகபறும்.
ைகரைாதம் பூசம் நாளில் ஆரம்பித்து கும்ப ைாதம் ைகம் நாளில்
நிமறவுகபறும். முப்பது நாட்கள் கதாேர்ந்து நமேகபறும். அரச
குடும்பத்தினர் ைற்றும் பிரபுக்களின் ஊர்வலம் கண்கவர் காட்சியாக
அமையும்

ைாைாங்கம், ைகாைகம் இவற்றிற்கிமைவய உள்ள வவறுொடுகமளப்
ெட்டியலிடுக.
ைாைாங்கம்:
(அ) வகரளத்தின் பழங்கால விழாக்களில் ஒன்று.
(ஆ) 12 -ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற நமேகபறும்.
(இ) இேம்: திருநாவாய் ஆற்றின்கமர.
(ஈ) காலம்: 30 நாட்கள்.
ைகாைகம்:
(அ) தமிழகத்தின் விழா
(ஆ) 12-ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற நமேகபறும்
(இ) இேம்: கும்பவகாணம்
(ஈ) ைாசிைாதம் நமேகபறும்

ஓண நன்னாள்
ஓணவிழாவின் சிறப்பிமன எடுத்துக்கூறி, ஓணவிழா பகாண்ைாை உங்கள்
வீட்டிற்கு வருமக தருைாறு அமழத்து உனது நண்ெனுக்கு / வதாழிக்கு கடிதம்
எழுதுக?
அன்புள்ள நண்பனுக்கு /வதாழிக்கு ,
நான் இங்கு நலம் . நீ நலைாக இருக்கிறாயா? உன் படிப்கபல்லாம்
எப்படி வபாகிறது. நன்றாகப் படிக்கவும். வீட்டில்
எல்வலாரும் எப்படி இருக்கிறார்கள் . எல்வலாமரயும் விசாரித்ததாகச்
கசால்லவும். வகரளாவில் ஓணவிழா சிறப்பாகக் ககாண்ோடுகிறார்கள் . வகரள
ைக்கள் ககாண்ோடும் விழாக்களில் மிக முக்கியைானது திருவவாணத் திருவிழா.
இது ஒரு வதசிய விழாவுைாகும். வகரளத்தில் இவ்விழாமவக்
ககாண்ோேதவர்கள் இருக்கைாட்ோர்கள். காணம் விற்றும் ஓணம் உண்க
என்னும் கூற்று ஓணத்தின் கபருமைமயக் கூறும்.
எல்வலாரும் எப்படி இருக்கிறார்கள் . எல்வலாமரயும் விசாரித்ததாகச்
கசால்லவும். வகரளாவில் ஓணவிழா சிறப்பாகக் ககாண்ோடுகிறார்கள் . வகரள
ைக்கள் ககாண்ோடும் விழாக்களில் மிக முக்கியைானது திருவவாணத் திருவிழா.
இது ஒரு வதசிய விழாவுைாகும். வகரளத்தில் இவ்விழாமவக்
ககாண்ோேதவர்கள் இருக்கைாட்ோர்கள். காணம் விற்றும் ஓணம் உண்க
என்னும் கூற்று ஓணத்தின் கபருமைமயக் கூறும்.
திருைாலின் அவதாரைாகிய வாைமனயும் வகரள ைன்னன் ைகாபலிமயயும்
கதாேர்புபடுத்தும் ஒரு புராணக்கமத ஓணவிழாவின் வதாற்றத்திற்குக்
காரணைாகக் கூறப்படுகின்றது. ஓணவிழா பற்றிய ஒரு கசய்தி சங்க இலக்கியப்
பாேல்களில் இேம் கபறுகின்றது. தமிழகத்திலும் இவ்விழா ககாண்ோேப்
படுகிறது என்பமத இதன் மூலம் அறியமுடிகிறது. திருவவாணத்தன்று ைகாபலி
தன் ைக்கமளக் காண வருவதாக ஐதீகம். பத்து நாட்கள் இவ்விழா ககாண்ோேப்
படுகிறது எங்கள் வீட்டிலும் திருவவாணம் சிறப்பாகக் ககாண்ோடுவவாம். நீயும்
உனது குடும்பத்தாரும் எங்கள் வீட்டிற்கு வந்தால் நாம் அமனவரும் ஒன்றாக
ஓணவிழாவிமனக் ககாண்ோடி ைகிழலாம். எனவவ கண்டிப்பாக
வரவவண்டும்.
கபறுபவர் முகவரி :
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