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தேர்வுத்ோள் 1 

‘அ’ பிரிவு 

A1 தலற்றும 

Q1 முேல் Q5 லமயுள்ர தகாடிட்ட இடங்கமர நிப்புலேற்கு ிகப் பபாருத்ோன தலற்றும 
உருபு ஏற்ம ப ால்மயக் பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ாற்கரியிருந்து தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மை 
அமடப்புக்குமிக்குள் எழுது. (10 ேிப்பபண்கள்) 

Q1. கந்ன் அன்று ____________________சீக்கிாக ழுந்ான். 
 
 (1) அிகாலனயாடு 

   (2)   அிகாலனில் 
   (3)  அிகாலனல  

  (4)  அிகாலனக்கு        ( ) 
 

Q2. காலனக் கடன்கலபச் சீக்கிாக முடித்துிட்டு அன் காற்தந்து ிலபாட 
____________________ சசன்நான். 

 
 (1) ிடலன 

   (2)   ிடலுக்கு 
   (3)  ிடனினிருந்து  

  (4)  ிடலன        ( ) 
 

Q3 TO Q4 – DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 
 
Q5. ____________________ கண்டு அனுலட ண்தர்கள் ிடுக்கிட்டணர்.  
 
 (1) அக்காட்சிில் 

   (2)   அக்காட்சில 
   (3)  அக்காட்சிக்கு  

 (4)  அக்காட்சிினிருந்து       ( ) 
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A2  ப ய்யுள் / பறபாறி 

Q6 முேல் Q10 லமயுள்ர ப ய்யுள் / பறபாறிம நிமமவு ப ய்லேற்கு ஏற்ம ப ால்மயக் 
பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ாற்கரியிருந்து தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மை அமடப்புக்குமிக்குள் 
எழுது. (10 ேிப்பபண்கள்) 

Q6.  ___________________ கலடப்திடி. 

 (1)  ீல   (3)  உலப்லத 
 (2)    ன்ல  (4) ல்னல    ( ) 
 
      
Q7. சட்டிில் இருந்ால்ான் _________________ ரும். 

 (1)  அகப்லதில்  (3)  தாலணில் 
 (2)    லகில்  (4) கண்டிில்    ( ) 
   
      
Q8. ினின்  _________________ சினில் சரிமம். 
 
 (1)  சதருல  (3)  யல 
 (2)    ீல   (4) அருல    ( )  
 
   
Q9. அபவுக்கு  ____________________ அமுமும் ஞ்சு. 

 (1)  சகஞ்சிணால்  (3)  ிஞ்சிணால் 
 (2)    ீநிணால்  (4) சகாஞ்சிணால்    ( )  
 
       
Q10. ________________ ரும் முன் அலயகான யண்டும். 

 (1)  கண்ரீ்  (3)  ண்ரீ் 
 (2)    சள்பம்  (4) சல்னம்    ( ) 
  
 
            
 
A3  அமடபாறி / எச் ம் 

Q11 முேல் Q15 லமயுள்ர அமடபாறி / எச் த்மே நிமமவு ப ய்லேற்கு ஏற்ம ப ால்மயக் 
பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ாற்கரியிருந்து தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மை அமடப்புக்குமிக்குள் 
எழுது. (10 ேிப்பபண்கள்) 

Q11. கல்ிி ீதாபி சந்லில் ணக்கு  ____________________  உலடல ாங்கச் சசன்நாள். 
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 (1)  ிருப்தாண 
 (2)    ிரும்தி 
 (3)  ிரும்பும் 
 (4) ிருப்தம்        ( )  
    
Q12 TO Q14 – DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyright 

Q15. இறுிில் அளுக்குப் திடித்  ____________________ ஓர் உலடல ாங்கிணாள்.   

 (1)  சுலாண 
 (2)    அட்டகாசாண 
 (3)  தங்காண 
 (4) அகாண        ( ) 
           
A4  முன்னுைர்வுக் கருத்ேமிேல் 

Q16 முேல் Q20 லமயுள்ர தகாடிட்ட இடங்கமர நிமமவு ப ய்லேற்கு ஏற்ம ப ால்மயக் 
பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ாற்கரியிருந்து தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மை அமடப்புக்குமிக்குள் 
எழுது. (10 ேிப்பபண்கள்) 
 

ான்  வ்பவு  தூம் ஓடியணன் ன்தது ணக்யக சரிாது. ணக்கு யல்மூச்சு  

(16) ______________________  ாங்கிது. அந் உரும் ன்லணப் தின் சாடருகிநா ன்று ீண்டும் 

ஒருமுலந ிரும்திப் தார்த்யன். 

கண்ணுக்சகட்டி தூம் ல (17) __________________________ காில்லன. “அப்தாடா”” ன்று 

ிம்ிாக ஒரு சதருமூச்சுிட்யடன். ாகத்ால் ாக்கு (18) _________________________. அந்ப் 

தங்காண உருத்ின் கண்கபில் அகப்தடால் ங்யகாது சசன்று ஒபிந்து சகாள்பயண்டும் 

ன்று ண்ியணன். சுற்றும் முற்றும் தார்த்யன். 

தூத்ில் ஒரு டீு இருப்ததுயதான (19) _________________________. யகாக அந் டீ்லட 

யாக்கி ஓடியணன். அந்ப் சதரி டீ்டின்முன் ான் (20) _______________________ ின்யநன். ‘ணி 

டாட்டம் இல்னா இந் அடர்ந் காட்டிற்குள் இவ்பவு சதரி டீா? இந் டீ்டிற்குள் சிப்தர் 

ார்?’ ன்ந சந்யகத்துடன் கலத் ட்டியணன்.   

Q16. (1) கீழ்மூச்சு 
   (2)   சதருமூச்சு 
   (3)  முழுமூச்சு  

  (4)  தன்மூச்சு        ( ) 
 

Q17 TO Q19 – DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 
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Q20. (1) ங்கி 

   (2)   ங்கி 
   (3)  குணிந்து  

  (4)  ீத்யாடு        ( ) 
 

DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 
 

B5  பேரிவுலிமடக் கருத்ேமிேல்: 

பின்லரும் பகுேிமக் கருத்தூன்மிப் படி. 
 

ஒருாள், ஓரிடத்ில், அநிற்ந ானிதர்கள் மூர் சந்ித்துப் யதசிக் சகாண்டிருந்ணர். 

அப்சதாழுது, அவ்ிய ச ஊர்னம் ஒன்று சசன்நது. அலக் கண்ட அர்கபின் ண்ம் 

த்லப் தற்நிச் சிந்ித்து. ம் ப்சதாழுது ாருக்கு ரும் ன்தல ாரும் அநிந்ில்லன. 

ாம் ன் அந் த்லக் கண்டு யதசி க்கூடாது ன்று ண்ி, த்லக் கண்டு முடிவு 

சசய்து புநப்தட்டணர். 

அர்கள் சிநிது தூம் சசன்நதும் ிய முிர் ஒருர் ருலக் கண்டணர். அர்கள் 

அல அணுகி, “த்ல ங்யக சந்ிக்கனாம்? அது சசய்மம் சகாடுலகலபப் தற்நி உ 

ிரும்புகியநாம். ம் ங்யக இருக்கும் ன்று கூந முடிமா?” ன்நணர். இவ்ிலபஞர்கள் 

மூடர்கள் ன்தல அநிந்துசகாண்ட அந் முிர், “இலபஞர்கயப, 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________தாருங்கள்,” ன்று கூநிணார். 

அர்கள் சிநிது யத்ில் ாந்யாப்லத அலடந்ணர். ஒரு ாத்ின் அடிில் ஒரு  

யட்லடக் கண்டணர். அங்யக கிடந் ண்சட்டி, கடப்தாலந ஆகிற்லநக் சகாண்டு யட்லடத் 

கர்த்ணர். அங்யக புலல் ஒன்லநக் கண்டணர். இணியல் ங்கள் ஆமட்கானம் முழுதும் அலக் 

சகாண்டு இன்தாக ானாம் ணப் யதசிக் சகாண்டணர். த்லத் யடயண்டும் ன்ந ண்ம் 

அர்கள் ணத்லிட்டு ஓடிிட்டது.  

இப்புலலன ப்தடி ங்கள் டீ்டிற்குக் சகாண்டுயதாது ன்று ஆயனாசித்ணர். சிநிது 

யத்ில் அர்களுக்குப் தசித்ால் , அர்கபில் ஒருன் தாணமும் உவும் ாங்கி ச் சசன்நான் 
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.ஒவ்சாருரும்_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

உவும் தாணமும் ாங்கின் அணில் ஞ்லசக் கனந்து ந்து சகாடுத்ான். அற்லநப் 

சதற்றுக் சகாண்டதும் அந் இருரும் அலணக் சகான்றுிட்டு அன் சகாண்டு ந் உல 

உண்டு இநந்ணர். முிரின் ாக்குப்தடி அம்மூரும் ாந்யாப்தில் த்லக் கண்டணர். 

Q21 முேல் Q24 லமயுள்ர லினாக்கள் தற்கண்ட பகுேிமபாட்டி 
அமந்துள்ரன. ஒவ்பலாரு லினாலிற்கும் உரி ிகப் பபாருத்ோன 
லிமடமத் தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மை அமடப்புக்குமிக்குள் எழுது.  (8 ேிப்பபண்கள்)       

Q21. இலபஞர்கள் ன் த்லப் தற்நிப் யதசிணர்? 
 
 (1)     மூரும் சந்ித்துக் சகாண்டால் 

(2)  திம் ஒன்லநக் கண்டால் 
(3)   திம் ஒன்று தூக்கிச் சசல்னப்தடுலக் கண்டால் 
(4)  ார் ம் அலடார்கள் ண அநி     ( ) 

   

Q22. மூரும் முில ன்ண யகட்டணர்?  
 

(1)  ாந்யாப்பு ங்கிருக்கிநது ன்று யகட்டணர் 
(2)  த்ின் ி ங்கிருக்கிநது ன்று யகட்டணர்  
(3)   ம் ங்யக இருக்கும் ன்று யகட்டணர்  
(4)  ம் ப்தடி இருக்கும் ன்று யகட்டணர்     ( ) 

     

Q23. அர்கள் ப்யதாது த்ல நந்ார்கள்? 
 

(1)  சிநி யட்லடப் தார்த்யதாது 
(2)  த்லப் தார்க்க முடிாால் 

 (3)   யட்லடத் கர்த்ால் 
 (4)  புலலனப் தார்த்ால்       (      ) 
 

Q24. அர்கள் வ்ாறு த்லக் கண்டணர்? 
 

(1)   உவு ாங்கிலணக் சகான்நால் 
       (2)   இருர் ஞ்சுண்டு இநந்ால் 
       (3)   மூரும் இநந்ால் 
       (4)   துயாகம் சசய்ால்        (       ) 
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ப ாற்பபாருள்: 

லினா Q25-இல் இடம்பபற்றுள்ர ப ால்யின் பபாருமர உைர்த்தும்  ரிான ப ால்மயக் 
பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ாற்கரியிருந்து தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மை அமடப்புக்குமிக்குள் 
எழுது. (2 ேிப்பபண்கள்) 

Q25. உதாத்ல  (1) ில 
    (2)  தில 
    (3)  உத்ில 
    (4)  துன்தத்ல      (        ) 

 
 

‘ஆ’ பிரிவு 

 
C6 ஒயி தலறுபாட்டுச் ப ாற்கள்: 

பின்லரும் பகுேிில் Q26 முேல் Q29 லமயுள்ர தகாடிட்ட இடங்கமர நிப்புலேற்குப் 
பபாருத்ோன லிமடமத் தேர்ந்பேடுத்து, அேன் எண்மை அமடப்புக்குமிக்குள் எழுது.  
(8 ேிப்பபண்கள்) 
 

 
 
 

Q26. சில் அிகாக இருந்ால், ணக்குத் ாகாக இருந்து. 
    குபிர்தாணம் அருந்ிதும் ன் ாகம் ___________________. 
  
 
Q27 TO Q28 – DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the 
copyrights 
 
Q29. சிறுர்கள் கடற்கலில் ிலபாடிக் சகாண்டிருந்ணர். 
 அப்யதாது ண்டுகள் ________________ இருந்து சபிய ந்ண. 
 

(1) லனில் 
 

(2) ிந்து 

(3) சதாநித்து 
 

(4) லபில் 

(5) ணிந்து 
 

(6) உல 

(7) உலந 
 

(8) சதாரித்து 

 

 

Q26(       ) 

 

 

Q27(       ) 

 

 

Q28(       ) 

 

 

Q29(       ) 
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தலவுச் சீட்டுகலபப் 
சதற்றுக்சகாள்ளும் இடம்: 

திான் சமூக ன்ந 
அலுனகம்  

சாந்ிபுஷ்தக்கலட  
* ிணமும் காலன 8 முல் 

ாலன 6 ி ல 

 

 

 

 

D7 கருத்து லிரக்கப்படக் கருத்ேமிேல்: 
 
தின்ரும் ிபம்தத்லக் கருத்தூன்நிப் தடி. 
 
 

பிளான் குழுத்போகுேியும் 
இந்ேி கயாச் ா ன்மமும் இமைந்து ஏற்பாடு ப ய்யும் 

 

பபாங்கல் கமயநிகழ்ச் ி 2016 

ாள்   : 15.01.2016 

இடம்   : திான் சமூகன்நம் 

யம்   : காலன 9 முல் ாலன 5 ல  

திவுக் கட்டம்  : $10.00 (இனச ி உவு ங்கப்தடும்)   
 

 ஜணரி 9-ஆம் யிக்குள் திவு சசய்து சகாள்தர்களுக்குப் சதாங்கல் 
சலப்தற்காண அலணத்துப் சதாருட்களும் இனசாகக் சகாடுக்கப்தடும். ால்ர் 
சகாண்ட குழுாகப் திவு சசய்துசகாண்டால் 20% கிவு உண்டு. இந்ச் சிநப்புச 
சலுலககலபப் சதந உடயண திவு சசய்துசகாள்ளுங்கள்! 
 

 இந்ிகழ்ச்சிின் சிநப்பு ிருந்ிணாண திான் குழு சாகுித் லனருடன் இந்ி 
கனாச்சா ன்நத்லச் யசர்ந் ிரு னும் ருலக ருகிநார்.  
 

 உங்கள் கண்களுக்கு ிருந்பிக்க கீா டணக் குழுிணரின் சிநப்பு டணமும் 
இடம்சதறும். 
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Q30 முேல் Q33 லம இடம்பபற்றுள்ர லினாக்கள் முன்பக்கத்ேில் ேப்பட்டுள்ர லிரம்பத்மே 
அடிப்பமடாகக் பகாண்டு அமந்துள்ரன. ஒவ்பலாரு பேரிவுலிமடக்கும் லினாலிற்கும் உரி 
ிகப் பபாருத்ோன லிமடமத் தேர்ந்பேடுத்து,  அேன் எண்மை அமடப்புக்குமிக்குள் எழுது.  
சுலிமட லினாலிற்கு லிரம்பத்ேியிருந்து லிமடமக் கண்டமிந்து எழுது. (10 ேிப்பபண்கள்) 
 
 
Q30.  இந்ிகழ்ச்சிின் சிநப்பு ிருந்ிணர் ார்? 

(1) திான் சமூகன்நத் லனர்  
(2) இந்ி கனாச்சா ன்நத்லச் யசர்ந் ிரு ன் 
(3) திான்குழு சாகுித் லனர் 
(4) கீா டணக் குழுிணர்    

(         ) 

Q31.  ந் அலப்புகள் இந் ிகழ்ச்சிக்கு ற்தாடு சசய்துள்பண? 

  )1(  ீணா புஷ்தக்கலடமம் இந்ி கனாச்சா ன்நமும் 
  )2(  திான் சமூகன்நமும் திான்குழுத் சாகுிமம் 
  )3(  இந்ி கனாச்சா ன்நமும் திான் சமூகன்நமும்   
  )4(  திான்குழு சாகுிமம் இந்ி கனாச்சா ன்நமும் 

(    ) 

Q32. ாருக்கு இனச சலல் சதாருட்கள் ங்கப்தடும்? 

(1)     10 சள்பி கட்டம் சசலுத்ி திவு சசய்தர்களுக்கு  
(2)  ஜணரி 9-ஆம் யிக்குள் திவு சசய்தர்களுக்கு 
(3)  ால்ர் சகாண்ட குழுாகப் திவு சசய்தர்களுக்கு 
(4)  திான் சமூகன்நத்ில் திவு சசய்தர்களுக்கு 

(    ) 

Q33. சதாங்கல் கலனிகழ்ச்சிின் சிநப்புச் சலுலககபால் ஒருர் அலடமம் ன்லகள் ால?  

  ________________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________________ 
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DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 
 
D8 சுலிமடக் கருத்ேமிேல்: 
 
பின்லரும் கட்டுமப் பகுேிமக் கருத்தூன்மிப் படி. 
 

ஓர் லக் குடிாணன் ன் னில் ஒரு தாம்புப் புற்லநக் கண்டான். அில் ஒரு தாம்பு 

இருப்தலக் கண்டு அன் அற்குத் ிணமும் தால் ார்த்துிட்டுப் யதாான். அந்ப் தாம்பும் அந்ப் 

தாலனக் குடித்துிடும். குடிாணன் அல ாக யல ன்யந ிலணத்துந்ான். அனுக்கு 

ிணமும் அந்ப் தாம்பு ஒரு சதாற்காலசக் சகாடுத்து ந்து. 

 

 இப்தடிய தன ாட்கள் சசன்நண. ஒருமுலந அந்க் குடிாணன் யறு ஊருக்குச் 

சசல்னயண்டி ிித்ம் ற்தட்டது. அன் ிரும்தி ருற்கு சகாஞ்ச ாட்கபாகும் ன்தால் 

அன் தாம்திற்கு ிணமும் தால் ிடயண்டும் ன்று ன் கணிடம் கூநிணான்.  

 

 கயணா றுாள் தாம்லதக் சகான்றுிட்டுப் புற்நில் ிலநந்து கிடந் ங்க ாங்கலப 

ஒயடிாக டுத்துக்சகாள்ப ஆலசப்தட்டான். __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ஞ்சு லனக்யகநிால் அன் இநந்ான். 

 

 குடிாணன் ிரும்திந்து டந்ல அநிந்து தாலன டுத்துக்சகாண்டு தாம்புப் புற்நின் 

அருயக சசன்நான். ாக யலல ண்ிக் கூப்திட்டான். அன் அங்கு சசன்ந சிநிது 

யத்ிற்சகல்னாம் தாம்பு அன் முன் யான்நி, “ீமம் உன் கலணப் யதால் யதாலச சகாண்டன். 

உன் கன் இநந்து யதாணலக் கூட நந்து தாலன டுத்துக் சகாண்டு ந்ிருக்கிநாய! ணக்குப் 

தால் ார்த்துிட்டு றுதடிமம் சதாற்காலசப் சதந ிலணக்கிநாய!________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

புகுந்து. 

 

 
Q34 முேல் Q40 லமயுள்ர லினாக்களுக்கு தற்கண்ட பகுேிியிருந்து லிமடகமரக் கண்டமிந்து 
எழுது. (22 ேிப்பபண்கள்) 
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Q34. லக் குடிாணன் தாம்லத ங்யக கண்டான்? (2 ிப்சதண்கள்) 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Q35. ிணந்யாறும் தாம்பு அனுக்கு ன்ண சகாடுத்து?  (2 ிப்சதண்கள்) 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

Q36. யறு ஊருக்குச் சசல்னிருந்ால் குடிாணன் கணிடம் ன்ண கூநிச் 
 சசன்நான்? (3 ிப்சதண்கள்) 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 
Q37. கன் ந்ல இல்னா யம் ன்ண சசய் ண்ிணான்? 
 (4 ிப்சதண்கள்) 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
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Q38. கன் இநந்ல நந் ந்லிடம் தாம்பு ன்ண கூநிது? 
 (4 ிப்சதண்கள்) 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 
Q39.  “ீமம் உன் கலணப் யதால் யதாலச சகாண்டன்” ன்னும் ாக்கித்ில் 

தபாம  ன்னும் சசால் லக் குநிக்கிநது? (3 ிப்சதண்கள்) 
 
___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 
Q40. யதாலசால் குடிாணணின் கனுக்கு ற்தட்ட ிலனல ிபக்கி ீ உன்     

ண்தருக்குக் குநிப்பு ழுது. (4 ிப்சதண்கள்) 
 

  அன்புள்ப ண்தனுக்கு 

____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
  இப்தடிக்கு   
  உன் யான்  
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அருஞ்ப ாற்பபாருள்: 
 

1. கசிந்து    - ஒழுகிது, சிநிது சபிந்து(Bleeding) 

2. ிடுக்கிட்டணர்   - தம் கனந் ஆச்சரித்துடன் 

3. அமுமும்    - சுலிக்க உவு(Ambrosia/Tasty Food) 

4. அலயகான    - அல கட்ட(Build Dam) 
 

POINT 5 TO POINT 23 – DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 
 

24. ஞ்சு     - ிம் (Poison) 

 

லிமடகள் 
 
தேர்வுத்ோள் 1 
 

1. 2   13. 1   25. 3 

2. 2  14. 1   26. 2 

3. 3  15. 4  27. 6 

4. 1  16. 1   28. 3  

5. 2   17. 1   29. 1 

6. 2   18. 3   30. 3  

7. 1   19. 4   31. 4 

8. 4   20. 1  32. 2 

9. 3   21. 3  

10. 2   22 2 

11. 1   23. 4 

12. 2   24. 3 



P5 / PSLE தேர்வுத்ோள் (2017 - NEW FORMAT-A) 
 

NO PHOTOCOPY / REPRODUCE / NOT FOR CIRCULATION P a g e  | 13 
COPYRIGHTS RESERVED FOR WORDSMITH EDU GROUP- SIGARAM TAMIL TUITION 
 
 

33. அர் சதாங்கல் சலப்தற்காண அலணத்துப்  சதாருள்கலபமம் இனசாகப்  சதறுார்; 
யலும் அர்  20% கிவும்  சதறுார். இலய சிநப்புச் சலுலககபால் ஒருர் அலடமம் 
ன்லகள் ஆகும். 

 
34. லக் குடிாணன் தாம்லதப் தாம்பு புற்நினுள் கண்டான். 

35. ிணந்யாறும் தாம்பு லக் குடிாணனுக்கு ஒரு சதாற்காலசத் ந்து. 

36. யறு ஊருக்குச் சசல்னிருந்ால் குடிாணன் ன் கணிடம் தாம்திற்குத் ிணமும் 
 தால் ிடயண்டும் ன்று கூநிச் சசன்நான். 

37. கன் ந்ல இல்னா யம் தாம்லதக் சகான்றுிட்டு புற்நில் ிலநந்து கிடந்  ங்க 
 ாங்கலப ஒயடிாக டுத்துக்சகாள்ப ண்ிணான். 

38. கன் இநந்ல நந் ந்லிடம் தாம்பு அனும் அணது கலணப் யதால் 
 யதாலசக்கான் ன்று  கூநி இணியல் சதாற்காசு சகாடுக்க  முடிாது ன்று கூநிது. 

39. லக் குடிாணன் ன் கன் இநந்லமம் நந்து, தாம்திற்கு றுதடிமம் தாலன ார்த்துப் 
சதாற்காசுகலபப் சதந ண்ிது ‘யதாலச’லக் குநிக்கிநது. 

40. குடிாணணின்  கன்  தாம்லதக்  சகான்றுிட்டுப் புற்நில்  ிலநந்து  கிடக்கும்  ங்க
 ாங்கலப ஒயடிடிாக டுத்துக் சகாள்ப ஆலசப்தட்டான். அணால் அன்  தாம்லதக்
 சகால்ன முற்சி சசய்ான். தாம்யதா அலணிடால் துத்ிக் கடித்து.  அன் ஞ்சு 
 லனக்யகநி இநந்ான். ன்நி 
 


