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பயிற்சி வினா 1   

பின்வரும் தலைப்லபக் க ொண்டு 100 சசாற்களுக்குக் குறையாமல் ஒரு  ட்டுலை எழுது.  ீழே 
க ொடுக் ப்பட்டிருக்கும் உதவிக் குறிப்பு லையும் மனவலைபடத்லதயும் இந்தக்  ட்டுலை 
எழுதுவதற்கு உதவியொ  நீ பயன்படுத்திக் க ொள்ைைொம்.  

   

நான் அடுக்குமாடியிலிருந்து எைிந்த சபாருளால் விறளந்த விபரீதம் 

 நீ எறிந்த ப ொருள் என்ன?   

 அலத எங் ிருந்து நீ வசீி எறிந்தொய்?   

 நீ எறிந்த கபொருைொல் விலைந்த விபரீதம் என்ன?  

 விபரீதம் உன்லன எவ்வொறு பொதித்தது?  

        

   உதவிக் குறிப்பு ள்  

 சினம் என்லன சிந்திக்  விடவில்லை 

 ஆத்திைத்தில் அறிவிேந்து வசீி எறிந்ழதன் 

 பை மொடிக்  ட்டடம் 

 படுக்ல  அலற சொைைம் வேியொ  

 அதி  விலசயுடன்  ீழ் ழநொக் ி பொய்ந்தது  

  ண்ணொடிப் புட்டி  ொலைக் குத்திக்  ிேித்தது  

 இலேத்த குற்றத்திற்குத் தண்டலன 

 வமீ்பொல் விலைந்த விபத்து  
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மனவறைபடம் 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நான் 
அடுக்குமொடியிலிருந்து 
எறிந்த த ொருளொல் 
விறளந்த விபரீதம்  

முன்னுறை 
எங்கக? 

 வடீ்டில் 

முன்னுறை 
என்ன த ொருள்? 

 கண்ணொடிப் புட்டி 

முன்னுறை 
எப்கபாது? 

 மதியம் 
  ள்ளி முடிந்து 

 
 

சபாருளுறை 
எங்கிருந்து 
எறிந்தொய்? 
 வடீ்டின் சொளரம் 

வொயிலொக 

சபாருளுறை 
விபரீதத்தால் விறளந்த பாதிப்பு? 
 
 சுயநினைவற்ற மங்னக 
 தனலயில்  லத்த கொயம் 
 குற்ற உணர்ச்சி 
 கொவல் அதிகொரி – கண்டித்தல் 
 சிறுவன் என் தொல் மன்ைிப்பு 
 எச்சரித்தல் 

 

சபாருளுறை 
என்ன விபரீதம்? 
 
 சிைத்தில் கைமொை 

கண்ணொடிப் புட்டினய வசீி 
 தொயொர் கண்டித்தல் 
 கீழ்த்தளத்தில் அலறல் 

சத்தம் 
 ப பரொலி 
  ட டப்புடன் கீபே 

பசல்லுதல் 

முடிவுறை 
கற்றுக்சகாண்ட பாடம் / நீதி / கூை விரும்பும் கருத்து? 

 
 தவற்னற எண்ணி வருந்துதல் 
 ஆத்திரக்கொரனுக்கு புத்தி மட்டு 
 சிைத்னதக் கட்டுப் டுத்த பவண்டும் 

 திருந்துதல் 
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மனவலைப்படத்லத அடிப்பலடயொ க் க ொண்டு, ககொடிட்ட இடங்களில் த ொருளுரை  குதிரய 
எழுதி 100 கசொற் ளுக்குக் குலறயொமல் இந்தக்  ட்டுலைலய நிரறவு தெய்க.  

 

நான் அடுக்குமாடியிலிருந்து எைிந்த சபாருளால் விறளந்த விபரீதம் 

வொர இறுதிநொளின் இைிய கொனலப் ப ொழுதில்  ள்ளியின் திட்டப் ணிக்கொக இைிய 

பசொற்கனளத் திரட்ட பவண்டுபமன் தொல் நொளிதனே மும்முரமொகப் புரட்டிபைன். அத்தருவொயில் 

‘அடுக்குமொடியிலிருந்து எறிந்த ப ொருளொல் ஏற் ட்ட வி த்து’ என்ற தனலப்புச் பசய்தி 

 த்திரிக்னகயில் குறிப் ிட்டிருந்தது. அதனைக் கண்ணுற்ற எைது புன்ைனகப் பூத்த முகம் 

வொடிப்ப ொை அைிச்சம் பூப்ப ொல மொறியது. எைது எண்ண அனலகள்  ின்பைொக்கிச் பசன்றை. 

சில மொதங்களுக்கு முன்….. 

 ள்ளி நினறவனடந்து விட்டனதக் குறிக்கும் மணி  ள்ளி முழுவதுமொக ரீங்கொரமிட்டது. 

மொணவர்கள் கூண்டிலிருந்து விடுதனல ப ற்ற  றனவகள் ப ொல தங்களின் மனைக்குத் 

துரிதமொகப் புறப் ட்டைர். நொனும் எைது உற்ற பதொேன் மொறனும் கொற்னறக் கிேித்துக்பகொண்டு 

எங்களது மனைகளுக்கு வினரந்பதொம். பமலும், எங்களது இல்லங்கள் அருகொனமயிபலபய 

இருப் தொல் நொங்கள் அனுதிைமும் ஒன்று பசர்ந்துதொன் இல்லத்திற்குச் பசல்பவொம்.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

எைது தவறொை பசயனல எண்ணி நொன் வருந்திபைன். அப்ப ொழுதுதொன் ஆசிரியர் 

ப ொதித்த திருக்குறள் நினைவிற்கு வந்தது.  

              தன்ரைத்தொன் கொக்கின் ெிைங்கொக்க கொவொக்கொல் 
                தன்ரைகய தகொல்லும் ெிைம் 
  

என்ற பதய்வப் புலவரின் வொக்கின் டி நொன் சிைமனடந்ததொல், அதனைக் கட்டுப் டுத்த 

முடியொமல் இத்தனகய சம் வத்தில் சிக்கிபைன். எப்ப ொழுதும் பகொ த்னதக் கட்டுப் டுத்த 

பவண்டும். இல்னலபயன்றொல் அக்பகொ ம் நம்னமபய பகொன்றுவிடும் என்று இச்சம் வம் 

எைக்குத் பதளிவொக உணர்த்தியது. எைபவ, எப்ப ொதும் ப ொறுனமயொக இருப் து உத்தமம் என்று 

நொன் உறுதிபமொேி எடுத்துக்பகொண்படன்.   
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பயிற்சி வினா 2 

இடம்: நலடபொலத                             கருப்சபாருள்: ப ொறுப் ற்ற பசயல்  

பின்வரும் படத்கதொடலை அடிப்பலடயொ க் க ொண்டு, 100 சசாற்களுக்குக் குறையாமல் ஒரு 
 ட்டுலை எழுது. படத்கதொடரின் அடியில் க ொடுக் ப்பட்டிருக்கும் கசொற் லையும் 
மைவனரப் டத்னதயும் நீ இந்தக்  ட்டுலை எழுதுவதற்கு உதவியொ ப் பயன்படுத்திக் க ொள்ைைொம்.  

 

 

புதிய பூந்கதொட்டி ள்      நலடபொலதயில் 

தவறுதைொ   ீழே      கபண்மணியின் தலையில் 

இைத்தம் வேிந்தது      கூட்டத்லத அப்புறப்படுத்தினர்       

சட்டப்படி குற்றம்       அ ரொதத் பதொனக    
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மனவறைபடம் 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

த ொறுப் ற்ற
தெயல் 

 

முன்னுறை 
எங்கக? 

 

முன்னுறை 
என்ன த ொருள்? 

முன்னுறை 
எப்கபாது? 

 

சபாருளுறை 
என்ன விபரீதம்? 

 

சபாருளுறை 
விபரீதத்தால் விறளந்த 
பாதிப்பு? 

சபாருளுறை 
எங்கிருந்து வசீப்பட்டது? 

 

முடிவுறை 
கற்றுக்சகாண்ட பாடம் / நீதி / கூை விரும்பும் கருத்து? 
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ததொகுதி 1 - பயிற்சி வினொ 1   

நான் அடுக்குமாடியிலிருந்து எறிந்த ப ாருளால் விளைந்த விபரீதம் 

வார இறுதிநாளின் இனிய காலைப் ப ாழுதில்  ள்ளியின் திட்டப் ணிக்காக இனிய 

ப ாற்கலளத் திரட்ட வவண்டுபென் தால் நாளிதலை மும்முரொகப் புரட்டிவனன். அத்தருவாயில் 

‘அடுக்குொடியிைிருந்து எறிந்த ப ாருளால் ஏற் ட்ட வி த்து’ என்ற தலைப்புச் ப ய்தி 

 த்திரிக்லகயில் குறிப் ிட்டிருந்தது. அதலனக் கண்ணுற்ற எனது புன்னலகப் பூத்த முகம் 

வாடிப்வ ான அனிச் ம் பூப்வ ாை ொறியது. எனது எண்ண அலைகள்  ின்வனாக்கிச் ப ன்றன. 

 ிை ொதங்களுக்கு முன்….. 

 ள்ளி நிலறவலடந்து விட்டலதக் குறிக்கும் ெணி  ள்ளி முழுவதுொக ரீங்காரெிட்டது. 

ொணவர்கள் கூண்டிைிருந்து விடுதலை ப ற்ற  றலவகள் வ ாை தங்களின் ெலனக்குத் 

துரிதமாகப் புறப் ட்டனர். நானும் எனது உற்ற வதாைன் ொறனும் காற்லறக் கிைித்துக்பகாண்டு 

எங்களது மனைகளுக்கு விலரந்வதாம். வெலும், எங்களது இல்ைங்கள் அருகாலெயிவைவய 

இருப் தால் நாங்கள் அனுதிைமும் ஒன்று வ ர்ந்துதான் இல்ைத்திற்குச் ப ல்வவாம்.  

இல்ைத்லத வந்தலடந்ததும் “ ாலு, இன்லறக்கு ஏன் இவ்வளவு குதூகைம்?” என்று என் 

ப ற்வறார் வினவினார். “இன்று வதர்வுகளின் முடிவுகலள ஆ ிரியர் பகாடுத்து விட்டார் அம்ொ. 

அதில் நான்  ிறப்புத் வதர்ச் ி அலடந்து விட்வடன்” என்று பூரிப்புடன்  திைளித்வதன். அலதக் 

கூறும்வ ாது ப ருெகிழ்வு என் இதயத்தில் குடிபகாண்டது. ஆனால்,  

“அகத்தின் அழகு முகத்தில் பதரியும்’’ 

என் து வ ாை தாயின் முகத்தில் ெகிழ்ச் ி இல்ைாதது அவரின் முக ாவம் காட்டிக் பகாடுத்தது.   

அம்ொவின் முகத்தில்  ந்வதாஷத்லதக் காணாத  ாலு, குைப் த்தில் இருந்தான். அம்ொ 

தான் வகட்ட புதிய வ னாலவ இன்னும் வாங்கவில்லை என் லத அறிந்தவ ாது அவனுக்குக் 

கடுங்வகா ம் வந்தது.  ீற்றத்தினால் நான்  ற்கலள நறநறபவனக் கடித்துக் பகாண்வட, “என்ன, 

எனக்கு ெிகவும்  ிடித்த வ னாலவ வாங்கவில்லையா? நான் முதைிவைவய ப ான்வனன் 

அல்ைவா, வ னாலவ வாங்கி லவயுங்கள், உறுதியாகச்  ிறப்புத் வதர்ச் ி அலடவவன் என்று!” என 

நான் சறீ்றத்துடன் கத்திவனன். ஆத்திரத்தில் ஒரு கனொன கண்ணாடிப் புட்டிலய எடுத்வதன். 

“ ாலு!” என்று அம்ொ பதாண்லடக் கிைியக் கூச் ைிட்டுக் பகாண்டிருக்கும்வ ாவத, அலதப் 

ப ாருட் டுத்தாெல் நான் கண்ணாடிப் புட்டினய வவகத்துடன் எறிந்வதன்.  

சிகரம் P6 தமிழ்க் கட்டுனர வினடத்தாள் 
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நான் அசுர வவகத்தில் எறிந்த புட்டி சாளரம் வாயிைாக பவளிவயறியது. கீழ்த்தளத்தில் 

“ஐவயா!’’ என்ற வ பராைி வகட்டது. திலகப் லடந்த அம்ொ வாய்  ிளந்து உலறந்துவ ாய் நின்றார். 

அவரது விைிகள் அகை விரிந்தன.  தீி என்லன பெது பெதுவாய் பகௌவ என் இதயம் 

 லத லதத்தது. அம்ொ  ிங்கம் வ ாை கர்ஜித்தார். “ஏன்  ாைா இப் டிச் ப ய்தாய்? உனது 

ஆத்திரத்தினால் புத்திலய இைந்து ப யல் ட்டாய் அல்ைவா?” என்று அம்ொ என்லனக் கடிந்துக் 

பகாண்டிருக்கும் வ ாவத 

“கத்தினயத் தடீ்டாதத உந்தன் புத்தினயத் தடீ்டு’’ 

என்ற  ாடல் வரி என் காதுகளில் இல த்துக் பகாண்டிருப் து வ ாை உணர்ந்வதன். வகா த்தில் 

என்ன காரியம் ப ய்துவிட்வடன்! பவட்கத்தில் தலைக் கவிழ்ந்து அம்ொவிடம் ென்னிப்புக் 

வகட்வடன். அவர், “ ரி வா, கீவை வ ாகைாம். யாருக்கும் ஒரு ஆ த்தும் வரக்கூடாது கடவுவள’’ 

என்று  ட டப்புடன் கூறினார். நாங்கள் இருவரும் பநாடிப்ப ாழுதில் அடுக்குொடிக் 

கீழ்த்தளத்திற்கு விலரந்வதாம்.  

அடுக்குொடி கீழ்த்தளத்லத அலடந்தவுடன் அங்வக சுயநிலனவற்ற ஒரு ெங்லகலய 

ெருத்துவ வண்டிக்குள் எடுத்துச் ப ல்வலதக் கண்ணுற்வறாம். குற்ற உணர்ச் ி எனது இதயத்லத 

வருடியது. அப்வ ாது ஒரு காவல் அதிகாரி என்லன வநாக்கி “கண்ணாடிப் புட்டி உங்கள் 

வடீ்டிைிருந்துதான் எறியப் ட்டது. அவ்வாறு ப ாருள்கலள எறிவது  ட்டப் டி குற்றம். ஆனால், நீ 

 ிறுவனாக இருப் தால் உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு பகாடுக்கிவறன். ெறு டியும் இப் டிச் ப ய்தால் உன் 

ப ற்வறார்கள் அ ராதம் கட்ட வநரிடும்” என்று எச் ரித்தார். அவரிடம் ென்னிப்பு கூறியதும் 

நானும் அம்ொவும் இல்ைத்திற்குப் புறப் ட்வடாம்.  

எனது தவறான ப யலை எண்ணி நான் வருந்திவனன். அப்ப ாழுதுதான் ஆ ிரியர் 

வ ாதித்த திருக்குறள் நிலனவிற்கு வந்தது.  

              தன்னைத்தான் காக்கின் சிைங்காக்க காவாக்கால் 
                தன்னைதய பகால்லும் சிைம் 
  

என்ற பதய்வப் புைவரின் வாக்கின் டி நான்  ினெலடந்ததால், அதலனக் கட்டுப் டுத்த 

முடியாெல் இத்தலகய  ம் வத்தில்  ிக்கிவனன். எப்ப ாழுதும் வகா த்லதக் கட்டுப் டுத்த 

வவண்டும். இல்லைபயன்றால் அக்வகா ம் நம்லெவய பகான்றுவிடும் என்று இச் ம் வம் 

எனக்குத் பதளிவாக உணர்த்தியது. எனவவ, எப்வ ாதும் ப ாறுலெயாக இருப் து உத்தெம் என்று 

நான் உறுதிபொைி எடுத்துக்பகாண்வடன்.   
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அருஞ்தசொற்தபொருள் 

1. அத்தருவொயில்   - அந்த நேரத்தில் (at the time)   

2. துரிதமொக    - நேகமாக (fast)   

3. மளன   - ேடீு (house)  

4. அனுதினமும்  - அன்றாடம் (daily)       

5. சறீ்றத்துடன்    - நகாபத்துடன் (with anger)   

6. புட்டிளய      - நபாத்தலை (bottle)    

7. சொைரம்   - சன்னல் (window)    

8. அபரொதம்      - தண்டலனக்குரிய கட்டணம் (fine)    

 

 

ததொகுதி 1 - பயிற்சி வினொ 2  

 

ப ாறுப் ற்ற பசயல் 

காலை பபாழுது இனிலமயாகப் புலர்ந்தது. கண்ணனின் தந்லத பம்பரமாய் சுழன்று 

நேலை பசய்தார். பசடி ேளர்ப்புப் பண்லணயில் மலிவு ேிலை ேிற்பலனயில் ோங்கி ேந்த 

புதிய பூந்பதாட்டிகலள ேலடபாலதயில் அழகாக எடுத்துலேத்தார். அேருக்குத் நதாட்டநேலை 

என்றால் தகொள்ளை ஆளச. கண்ணன் அேருக்கு உதேி பசய்தான். அப்நபாது எதிர்பாராத 

ேண்ணம் ேலடபாலத கம்பியில் அேர் மொட்டிய ஒரு பூந்பதாட்டி லகத்தேறி கீநழ ேிழுந்தது.  

பத்தாேது மாடியிைிருந்து அசுர நேகத்தில் கீழ்நோக்கிச் பசன்ற பூந்பதாட்டி கீநழ ேடந்து 

பசன்று பகாண்டிருந்த ஒரு மொதுவின் தலையில் நமாதி ேிழுந்தது. “ஐநயா!” என்று காலதப் 

பிளக்கும் ேண்ணம் அைறிய அந்த மாது அடியற்ற மரம் நபாை மண்ணில் சாய்ந்தார். 

மாடியிைிருந்து எட்டிப்பார்த்த கண்ணனுக்கும் அேன் தந்லதக்கும் லகயும் ஓடேில்லை காலும் 

ஓடேில்லை.  

ேிழுந்தடித்துக்பகாண்டு இருேரும் கீழ்த்தளத்திற்கு ஓடினார்கள். அடிபட்ட மாதுேின் 

தலையிைிருந்து குருதி ஆறாய் பபருக்பகடுத்து ேழிந்தது. அலதக்கண்ட இருேர் பேஞ்சமும் 

பதற்றத்தில் “படக்! படக்!” என்று தாளம் நபாட்டது. சற்றும் தாமதிக்காமல் கண்ணனின் தந்லத 

தனது லகத்பதாலைநபசியிைிருந்து அேசர மருத்துே ஊர்திளய அலழத்தார்.            

கண் இலமக்கும் போடிக்குள் அேசர மருத்துே ேண்டியும் காேல்துலறயும் சம்பே 

இடத்லத ேந்தலடந்தன. முதலுதேி தாதியர்கள் காயம்பட்ட பபண்மணிக்கு ேிலரந்து முதலுதேி 

அளித்தார்கள். காேல் அதிகாரிகள் திரளாகக் கூடி நேடிக்லக பார்த்த மக்கலளக் கலைந்து 
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நபாகுமாறு பணிநோடு நகட்டுக்பகாண்டார்கள். கூட்டத்தில் இருந்த சிை துஷ்டர்கள் தங்கள் 

லகத்பதாலைநபசியால் அடிபட்ட பபண்மணிலயப் படம் பிடித்தார்கள்.  

“நல்லது தசய்தல் ஆற்றரீ் ஆயினும் அல்லது தசய்தல் ஓம்புமின்'' 

உதேி பசய்யாேிட்டாலும் பரோயில்லை, உபத்திரவம் பசய்யாதீர்கள் என்று காேல் அதிகாரிகள் 

அந்த துஷ்டர்களுக்கு அறிவுலர ேழங்கினார்கள். முதலுதேி அளித்த தாதியர்கள் அந்த 

பபண்மணியின் உயிருக்கு ஆபத்தில்லை என்று பசான்ன பிறகுதான் கண்ணனுக்கும் அேன் 

தந்லதக்கும் நபான உயிர் திரும்பியது.  

 கண்ணனின் தந்லதலய அணுகிய காேல் அதிகாரிகள் “உயரமான இடத்திைிருந்து 

ப ாருள்கலள ேசீுேது சட்டப்படி குற்றம் என்று உங்களுக்குத் பதரியாதா?’’ என்று நகட்டு 

கடிந்துபகாண்டனர். பிறகு கண்ணனின் தந்லதக்கு ஒரு பபரும் பதாலகலய அபராதமாக 

ேிதித்தனர்.      

“ஆய்ந்து பொரொதொன் கொரியந் தொன் சொந்துயரந் தரும்” 

ஒரு பசயலை பசய்யும் முன் அலத ேன்கு ஆராய்ந்த பின் ப ாறுப்வ ாடு பதாடங்க நேண்டும். 

அவ்ோறு இல்ைாமல் துேங்கினால் அது மிகத்துயரத்லத பகாடுத்துேிடும் என்பலத கண்ணனின் 

தந்லத உணர்ந்தார். இந்தச் சம்பேம் கண்ணனுக்கும் ஒரு பாடமாக அலமந்தது. 

அருஞ்தசொற்தபொருள் 

1. புலர்ந்தது    - ேிடிந்தது (lighten, sunrise)   

2. மலிவு     - குலறந்த ேிலை (low priced)   

3. தகொள்ளை ஆளச  - அதிக ஆலச (desire)    

4. மொட்டிய     - பதாங்கேிட்ட (hanged)   

5. மொதுவின்     - பபண்மணியின் (lady)    

6. குருதி       - இரத்தம் (blood)    

7. ஊர்திளய     - ேண்டிலய (van)     

8. துஷ்டர்கள்    - பகடுதல் பசய்பேர்கள் (bad people)  

9. உபத்திரவம்     - பதால்லை (harm) 

10. அணுகிய      - பேருங்கிய (approached) 
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