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சிறுகுறிப்பு

      ஒரு ணெபாருள் பற்றிய வி�ிவான ணெசய்திகள் காணப்படும் நிரை"யி"்,  அதன்   முக்கிய கருத்துக்கரைள
  ம�்டும் குறிப்பாக எழுதுத"்

   சிறுகுறிப்பு அரைமயும் முரைற

▪         ஒரு ணெபாருள் குறித்த விளக்கமான ணெசய்திகரைள வாசித்து சுருங்கச் ணெசா"்லும் முரைறயாக
அரைமயும்.

▪ ணெசய்யுளேளா,       நா�்டுப்புற பா�"்களேளா இருக்கின்ற சூழ"ி"் அதன் முழுக் கருத்துக்கரைளயும்
     உ�்ணெகாண்டு அவற்றின் ரைமயப்ணெபாருரைளச் சுருக்கமாகவும் ணெதளிவாகவும் எழுதும்

 முரைறயாக அரைமயும்.

"   ணெவள்ளிக் க"ப்ரைப ணெகாண்டு

  விடிகா"ம் ஏ�்பூ�்டி

   தங்கக் க"ப்ரைபக் ணெகாணட்ு

  த�ிசுழுகப் ளேபானா�ாம்

 மாம்பழதர்ைதக் கீறி

 வயலுக்கு உ�ம்ளேபா�்டு

 ளேதன்பாய்ந்து ணெந"்விரைளயும்

 ணெச"்வமுளா�் புதத்ி�ளேனா

 சம்பா விரைதபாவி

  கருகுச் சம்பா நாத்துவி�்டு

  பிடித்து விரைத பாவி

  ளேகாபு�ம்ளேபா"் ளேபா�் ஏறும்

 க�்டுக் க"ம்காணும்

   கதி�் உழக்கு ணெந"் காணும்

 அடித்துப் ணெபா"ிதூற்ற
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  அதுவும் க"ம் காணும்

  ணெபான் சுளகு ணெகாண்டு

 ணெபாதிதூற்றி நிற்பா�ாம்

 ணெபான்ம�க்கா"் ணெகாண்டு

 ணெபாதியளந்து நிறப்ா�ாம்"

       ளேமற்கண்� பா�"ி"் உள்ள உழவுதண்ெதாழி"் ணெதா��்பான ணெசய்திகரைளச் சிறுகுறிப்பாக எழுதுளேவாம்.

உழவுதண்ெதாழி"்

     த�ிசு நி"தர்ைதக் க"ப்ரைபயா"் நன்கு உழ ளேவணட்ும்.    ணெந"்"ிரைன முரைளக்க ரைவத்து

பாவி,      நாற்றாக்கி பின் நாற்றிரைன ந� ளேவண்டும்.    நாற்றிற்கு முரைறயாக நீ�்ப்பாய்ச்சி,
 உ�மி� ளேவணட்ும்.        ணெநற்கதி�் நன்றாக விரைளந்து முற்றியவு�ன் முற்றிய கதிரை� அறுத்து

 க��்ாகக் க�்டி,     களதத்ிற்குக் ணெகாண்டு வந்து அடிக்க ளேவண்டும்.  பின்பு ரைவக்ளேகாரை"ப்

ளேபா�ாக்கி,  ணெந"்"ிரைன அளந்து,  மூ�்ரை�யாக்க ளேவண்டும்.

      குறிப்புகரைளப் பயன்படுத்தி நா�்டுப்புற மருத்துவம் குறித்துச் சிறுகுறிப்பு எழுதுளேவாம். 

 குறிப்புகள் :       பக்கவிரைளவு ஏற்படுதத்ாது -    ளேநாய்கரைள முற்றிலுமாகக் குணப்படுத்தும் -  எளிதி"்

 கிரை�க்கும் -    பா�ம்ப�ிய உணளேவாடு இரைணந்தது

 நா�்டுப்புற மருத்துவம்
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 ணெதா��் ணெசய"்பாடு

➔        ளேகளப்பன் அவ�்கரைளக் ளேக�ள காந்தி எனக் குறிப்பிடுவதற்கான கா�ணங்கரைளச் சிறுகுறிப்பாக

எழுதுளேவாம்.

 ளேக�ள காந்தி

       எழுதிய சிறுகுறிப்புகரைளக் குழுவி"் க"ந்துரை�யாடி ளேமம்படுதத்ி பரை�ப்புத் ணெதாகுப்பி"் உ�்படுத்துளேவாம்.
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சுவணெ�ா�்டிசுவணெ�ா�்டி  

சுருங்கச் ணெசா"்"ி விளங்க ரைவக்கும் முரைறளேய சுவணெ�ா�்டி ஆகும்.  ஒரு நிகழ்ரைவ மறற்வ�்களுக்கு 
அறிவிக்களேவ ணெபரும்பாலும் சுவணெ�ா�்டி தயா�ிக்கப்படுகிறது.

சுவணெ�ா�்டி அரைமயும் முரைற

 நரை�ணெபறும் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்ற தரை"ப்பு இ�ம்ணெபற ளேவண்டும்.

 நிகழ்ச்சிக்கு வருரைக தரும் சிறப்பு விருந்தின�ின் ணெபய�் இ�ம்ணெபறளேவண்டும்.  ளேமலும் கரை" 

நிகழ்ச்சிகள் நரை�ணெபறும் எனி"் அந்நிகழ்ச்சிகளின் ணெபய�்கள் குறிப்பி�ப்ப� ளேவண்டும்.

 இ�ம், நாள், ளேந�ம் ளேபான்றவற்ரைறக் குறிப்பி� ளேவண்டும்.

 உங்கள் பள்ளியி"் சுதந்தி�த் தினத்தன்று விடுதரை"ப் ளேபா�ா�்� வீ��்களின் தியாகச் 
ணெசயரை"ப் ளேபாற்றுமாறு கருத்த�ங்கம் ஒன்று நரை�ணெபற உள்ளது. இதி"் ச�்�மன்றத் 
தரை"வ�் பங்குணெபற்று, கருத்த�ங்ரைகத் ணெதா�ங்கி ரைவக்கவுள்ளா�். இதற்கான  மாதி�ி
சுவணெ�ா�்டி  கீளேழ ணெகாடுக்கப்ப�்டுள்ளது.

கருத்த�ங்கம்கருத்த�ங்கம்

 தரை"ப்பு : '     விடுதரை"ப் ளேபா�ா�்� வீ��்களின் தியாகச் ணெசய"்கள்'

இ�ம்:  அ�சு ளேம"்நிரை"ப்பள்ளி, ணெநடும்பாரைற, ணெகா"்"ம்

நாள்: 15/08/2022        ளேந�ம்:  காரை" 10.00 மணி

சிறப்பு விருந்தின�்

மாண்புமிகு. வழக்குரை�ஞ�். ஏ. என். சம்சீ�் அவ�்கள்
(  ச�்�மன்றத் தரை"வ�், ளேக�ளா)

 அரைனவரும் வருக!                  கருத்த�ங்ரைகச் சிறப்பிக்க!
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    நமது பள்ளியி"் ஜூன் 05      ஆம் ளேததி சுற்றுச்சூழ"் தினத்ரைத முன்னி�்டு "  பருவநிரை" மாற்றம்"
     என்னும் தரை"ப்பி"் சுற்றுச்சூழ"் விழிப்புண�்வு முகாம் நரை�ணெபறுகிறது,  இந்நிகழ்ரைவ
     ளேவளாண் விஞ்ஞானி முருளேகசன் அவ�்கள் ணெதா�ங்கி ரைவக்கவுள்ளா�்.  இதற்கான சுவணெ�ா�்டி

 தயா�் ணெசய்ளேவாம்.

  சுற்றுச்சூழ"் விழிப்புண�்வு முகாம்

  ளேபாரைத ஒழிப்பு,  மாசரை�த"்,   தணண்ீ�் ளேசமிப்பு,     காடுகரைளப் பாதுகாத்த"் ளேபான்ற கருத்துகளின்

   அடிப்பரை�யி"் சுவணெ�ா�்டிகள் தயா�் ணெசய்ளேவாம்.

       தயா�் ணெசய்த சுவணெ�ா�்டிகரைளக் குழுவி"் க"ந்துரை�யாடி ளேமம்படுத்தி வகுப்பரைறயி"்

ணெவளியிடுளேவாம்.    பரை�ப்புத் ணெதாகுப்பி"் உ�ப்டுத்துளேவாம்.
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அறிவிப்பு

      ஒரு நிகழ்விற்கான அறிவிப்பு அரைனவருக்கும் ணெத�ிவிக்கும் விதமாக அரைமவதாகும்.  இதரைனத்

    ணெதளிவாக அரைமக்கும் முரைறயிரைன அறிந்திருபப்து அவசியமாகும்.    அறிவிப்ரைபக் கண்�வு�ன்

      அந்நிகழ்ச்சியின் முழு வடிவத்ரைதயும் உண�்ந்துணெகாள்ளும் விதமாக அரைமப்பது முக்கியம்.

   அறிவிப்பி"் இ�ம்ணெபற ளேவண்டிய தகவ"்கள்

    ரைமயப்ணெபாருளின் அடிப்பரை�யி"் அரைமந்த தரை"ப்பு,  நாள்,  இ�ம்,    ளேந�ம் ளேபான்றரைவ குறிப்பி�
ளேவண்டும்.

      நிகழ்ச்சியி"் க"ந்து ணெகாள்ளும் சிறப்பு விருந்தின�ின் ணெபய�்,     அவ�ின் பணி அ"்"து பதவி
  இவற்ரைறக் குறிப்பி� ளேவணட்ும்.

    நிகழ்ச்சிநி�"் ணெகாடுப்பது மிகச் சிறப்பாகும்.

      பள்ளி இ"க்கிய மன்றம் சா�்பி"் கவிய�ங்கம் நரை�ணெபறவுள்ளது.   கவிய�சு ரைவ�முத்து
       அவ�்கள் தரை"ரைம தாங்கும் இந்நிகழ்ச்சிக்கான மாதி�ி அறிவிப்பு கீளேழ த�ப்ப�்டுள்ளது.

கவிய�ங்கம்
அன்புரை�யீ�்,

வணக்கம்.  கூவக்காடு,          அ�சு உய�்நிரை"ப் பள்ளியி"் பள்ளி இ"க்கிய மன்றத்தின் சா�்பி"் 25-10-2022
  அன்று காரை" 10.00        மணிக்கு கவிய�ங்கம் நரை�ணெபற இருக்கிறது இந்நிகழ்ச்சியி"் அரைனவரும்

  க"ந்துணெகாள்ளுமாறு அன்பு�ன் ளேக�்டுக்ணெகாள்கிளேறாம்.

 கவிய�ங்கத் தரை"ப்பு
  தமிழுக்கு அழகு ணெசய்வது

 இய"் தமிளேழ! இரைசதத்மிளேழ! நா�கத்தமிளேழ!
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 நிகழ்ச்சி நி�"்

                                                     இரைற வணக்கம் :       மாணவ�்கள்
                                                          வ�ளேவற்புரை� :        தரை"ரைம ஆசி�ிய�்

        பங்கு ணெபறுளேவா�்

                கவிஞ�் ரைவ�முத்து :        கவிய�ங்க ஒருங்கிரைணப்பாள�்

            கவிஞ�் முத்துக்குமா�் :           தமிழுக்கு அழகு ணெசய்வது இய"் தமிளேழ!

                 கவிஞ�் கண்ணன் :         தமிழுக்கு அழகு ணெசய்வது இரைசதத்மிளேழ!

      கவிஞ�் அப்து"் இ�குமான் :         தமிழுக்கு அழகு ணெசய்வது நா�கத்தமிளேழ!

                                                           நன்றியுரை� :         இ"க்கிய மன்றத் தரை"வ�்

                                                                                                              இ�ம் இப்படிக்கு,
                                                                                               நாள் பள்ளி இ"க்கிய மன்றத் தரை"வ�்

     நம் பள்ளிக் கரை"விழா நவம்ப�் 2       ஆம் ளேததி பள்ளிக் கரை"ய�ங்கி"் ரைவத்து நரை�ணெபற உள்ளது.  
        நமது க"்வியரைமச்ச�் மாண்புமிகு சிவன்கு�்டி அவ�்கள் ணெதா�ங்கி ரைவத்துச் சிறப்புரை�

ஆறற்ுகிறா�்.       மாணவிகளின் இரைறவணக்கத்து�ன் ஆ�ம்பமாகும் இவ்விழாவி"் தரை"ரைம
      ஆசி�ிய�் வ�ளேவற்புரை� கூற மாணவ�் தரை"வ�் நன்றியுரை� கூறுகிறா�்.     பள்ளி மாணவ�்களின்

 கரை"நிகழ்ச்சிகளும் நரை�ணெபறும்.       இதரைனப் ணெபாதுமக்களுக்குத் ணெத�ிவிக்கும் வரைகயி"்
  அறிவிப்பு தயா�் ணெசய்ளேவாம்

 பள்ளிக் கரை"விழா
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 நிகழ்ச்சி நி�"்

    தயா�் ணெசய்த       அறிவிப்பிரைனக் குழுவி"் க"ந்துரை�யாடி ளேமம்படுதத்ி வகுப்பரைறயி"் ணெவளியி�்டு
 பரை�ப்புத்ணெதாகுப்பி"் இரைணப்ளேபாம். 
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துண்டுப்பி�சு�ம்  

     ஒரு கருத்திரைனப் ணெபாதுமக்களுக்கு உண�்த்தும் ளேநாக்கி"்    சுருக்கமான முரைறயி"் கூறுகின்ற
 ணெமாழிவடிவளேம துண்டுப்பி�சு�ம்.

   துண்டுப்பி�சு�த்தி"் இ�ம்ணெபற ளேவண்டிய தகவ"்கள்

 ணெகாடுக்கப்ப�்டிருக்கும் அ"்"து கூறவிருக்கும் ணெபாருண்ரைமக்கு ஏற்ப ணெபாதுதத்ரை"ப்பு ந"்க
ளேவண்டும்.

 ளேதரைவயற்ற வி�ிவான விளக்கங்கள், கருத்துகள் இ�ம்ணெபறுத"் கூ�ாது.

 துண்டுப்பி�சு�தத்ின் அடியி"் துண்டுப்பி�சு�த்ரைத ணெவளியிடும் மன்றளேமா,  அரைமபள்ேபா
எதுவாயினும் அதன் ணெபய�் ணெகாடுக்க ளேவண்டும்.

 நிகழ்ச்சி, ளேததி, இ�ம், ளேந�ம் ளேபான்றரைவ இ�ம்ணெபறுத"் கூ�ாது.

 விழிப்புண�்வு ஏற்படுத்தளேவா, ணெகாள்ரைகயிரைன விளக்களேவா, முக்கிய ணெசய்திகரைளளேயா குறிக்கும்
வரைகயி"் துண்டுப்பி�சு�ம் ணெவளியிடுவதா"்,  சிறப்பு விருந்தின�்,  நிகழ்ச்சி நி�"் ளேபான்ற
தகவ"்கள் இ�ம்ணெபறாது.

 முதத்ிரை� வாக்கியம் ளேபான்று கருத்துக்கரைள எளிரைமயாக விளக்கும் ணெதா��்கள் இ�ம்ணெபற"ாம்.

 நமது சுற்றுப்புறத்திலுள்ள மூ"ிரைகச் ணெசடிகரைளப் பாதுகாக்க ணெபாதுமக்களுக்கு
விழிப்புண�்ரைவ ஏற்படுத்தும் வரைகயி"் துண்டுப்பி�சு�ம்  தயா�் ணெசய்ளேவாம்.

மூ"ிரைகச்  ணெசடிகரைளப் பாதுகாப்ளேபாம்!  பயன்படுத்துளேவாம்!

அன்புரை�யீ�்,

இயற்ரைக அறிந்ளேதா,  அறியாமளே"ா ப"விதமான உதவிகரைள நமக்குச் ணெசய்து வருகின்றது.   நம்
சுற்றுப்புறத்துலுள்ள மூ"ிரைககள் ப"்ளேவறு வரைகயான ளேநாய்கரைளக் குணப்படுத்தும் மருந்துகளாக
உள்ளன.  அவற்றின் குணந"ன்கரைள உண�ாம"் ப"்ளேவறு முரைறயி"் அதரைன அழித்து வருகின்ளேறாம்.
நம்மி�ம் உள்ள இயற்ரைக மருத்துவதர்ைத விடுத்து ஆங்கி" மருத்துவத்ரைத நாடி ப"்ளேவறு புதியவரைக
ளேநாய்களுக்கு ஆளாகின்ளேறாம்.  நம் பகுதியிலுள்ள மூ"ிரைகயின் மருத்துவப் பயன்பா�ர்ை� அறிந்து,
அதரைனப் பாதுகாக்க ளேவண்டும். 

                           இப்படிக்கு,
                              பள்ளிப் பசுரைம மன்றம்
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  உ"கி"் மிகப்ணெப�ிய மக்களா�்சி முரைறரையக் ணெகாண�் ஜனநாயக  நாடு இந்தியா.   வாக்களிப்பது
நம் ஒவ்ணெவாருவ�ின் முக்கிய க�ரைமயாகும்.  இதனடிப்பரை�யி"் வாக்களிப்பின் 
முக்கியத்துவத்ரைத ணெபாதுமக்களிரை�ளேய ஏற்படுத்தும் ளேநாக்கி"் துண்டுப்பி�சு�ம் தயா�ிப்ளேபாம்.

 அரைனவரும் வாக்களிப்பீ�்!!

அன்புரை�யீ�்,

                                                                                         இ�ம் இப்படிக்கு
                                                                                ளேததி சமூக அறிவிய"் மன்றம்

     தயா�் ணெசய்த துணட்ுப் பி�சு�த்ரைதக்     குழுவி"் க"ந்துரை�யாடி ளேமம்படுத்தி வகுப்பரைறயி"்
 ணெவளியி�்டு  பரை�ப்புதண்ெதாகுப்பி"் இரைணபள்ேபாம்.
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 தன்விவ�ப்ப�்டிய"் 

      தன்விவ�ப்ப�்டிய"் என்பது ஒருவ�ின் விவ�ங்கரைள முரைறப்படுத்திக் கூறும் வடிவமாகும்.

    தன்விவ�ப் ப�்டிய"ி"் இ�ம்ணெபற ளேவண்டிய தகவ"்கள்

 வாழ்க்ரைகக் குறிப்பிரைன அடிப்பரை�யாகக் ணெகாண்டு தன்விவ�பப்�்டிய"் தயா�ிக்க
ளேவண்டும்.

 ணெபய�்,  பிறந்தத் ளேததி,  ணெபற்ளேறா�்,  முகவ�ி,  பணியின் ணெபய�்,  எழுதிய நூ"்கள்,  விருதுகள்
ளேபான்ற அரைமப்பு முரைறயி"் அரைமவது சிறப்பானது ஆகும். 

 கவிய�ச�்.  கண்ணதாசன் அவ�்கள் ஜூன் 24  ஆம் ளேததி 1927  இ"் பிறந்தா�்.  இவ�ின்
தந்ரைத சாதத்ப்பனா�். தாய் விசா"ா�்சி .  தமிழகதத்ி"் சிவகங்ரைக மாவ�்�ம் சிறுகூ�"்
ப�்டி என்னும் சிற்றூ�ி"் பிறந்தா�்.  திரை�ப்ப�ப் பா�"ாசி�ியயாகவும்,  தமிழக அ�சரைவக்
கவிஞ�ாகவும் விளங்கினா�்.  இளேயசு காவியம்,  அ�்த்தமுளள் இந்து மதம்,  மாங்கனி,  ஒரு
கவிஞனின் கரைத ளேபான்ற நூ"்கரைளப் பரை�த்துள்ளா�்.  சாகித்திய அகாணெதமி விருது
ணெபற்ற இவ�் 1981 ஆம் ஆண்டு அக்ளே�ாப�் 17 இ"் ம�ணம் அரை�ந்தா�்.

    இக்குறிப்பின் அடிப்பரை�யி"் தன்விவ�ப்ப�்டிய"் தயா�் ணெசய்ளேவாம்.

தன்விவ�ப்ப�்டிய"்

              ணெபய�் : கவிய�ச�். கண்ணதாசன்

     பிறந்த ளேததி : 24-06-1927

        ணெபற்ளேறா�் :  சாத்தபப்னா�் -  விசா"ா�்சி

             முகவ�ி :  சிறுகூ�"் ப�்டி,  சிவகங்ரைக மாவ�்�ம், தமிழ்நாடு.

                பணி :  திரை�ப்ப�ப் பா�"ாசி�ிய�்,   தமிழகஅ�சரைவக் கவிஞ�்

            நூ"்கள் :  இளேயசு காவியம், மாங்கனி,   அ�த்்தமுள்ள இந்து மதம், 

  ஒரு கவிஞனின் கரைத

விருது          :   சாகித்திய அகாணெதமி விருது

 இறப்பு          : 17-10-1981
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 கவிஞ�்.    ரைவ�முத்து அவ�்கள் 1953     ஆம் ஆண்டு ஜூரை" 13     ஆம் ளேததி �ாமசாமி -

   அங்கம்மாள் தம்பதியினருக்கு மகனாகப் பிறந்தா�்.   தமிழகத்தி"் ளேதனி மாவ�்�த்திலுளள்

   வடுகப்ப�்டி இவ�ின் ணெசாநத் ஊ�ாகும்.    கவிஞ�ாகவும் திரை�ப்ப�ப் பா�"ாசி�ிய�ாகவும்

 சிறந்து விளஙக்ுகிறா�்.   தண்ண�ீ் ளேதசம்,    வி"்ளே"ாடு வா நி"ளேவ,   கருவாச்சிக் காவியம்,

    களள்ிக்கா�்டு இதிகாசம் ளேபான்ற நூ"்கரைள எழுதியுள்ளா�்.   இவருக்கு பத்மஶ்ரீ ,  ளேதசிய

விருது,      கரை"மாமணி ளேபான்ற விருதுகள் கிரை�த்துள்ளன.   இக்குறிப்பின் அடிப்பரை�யி"்

 தன்விவ�ப்ப�்டிய"் தயா�ியுங்கள்.

தன்விவ�ப்ப�்டிய"்

     தயா�் ணெசய்த தன்விவ�ப் ப�்டியரை"க்    குழுவி"் க"ந்துரை�யாடி ளேமம்படுதத்ி வகுப்பரைறயி"்

 ணெவளியி�்டு  பரை�ப்புத்ணெதாகுப்பி"் இரைணப்ளேபாம்.
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 இ�சரைனக்குறிப்பு 

     ஓ�் இ"க்கியதத்ி"் ப"்ளேவறு இ"க்கியக் கூறுகள் காணப்படும்.     இ"க்கியக் கூறுகள் இ"க்கியத்தி"்
         எவ்வாறு இ�ம்ணெபற்றுள்ளன என்பரைத இ�சரைனளேயாடு ணெவளியிடும் ஒரு ணெமாழி ணெவளியீ�்டு வடிவளேம

 இ�சரைனக் குறிப்பு.

   இ�சரைனக்குறிப்பி"் இ�ம் ணெபற ளேவண்டியரைவ

➢ ஒ�் இ"க்கியத்தி"் காணப்படும் கரை"த்தன்ரைம மற்றும் அழகிரைனப் பற்றி ஆ�ாய்வது.

➢ ணெசா"்நயம், ணெபாருள் நயம், உண�்ச்சி, உவரைம, உருவங்கள், வடிவங்கள் ளேபான்ற பகுதிகரைள
உள்ள�க்கியது.

➢ கவிரைதயின் எளிரைமத்தன்ரைம இ�சரைனக்கு உ�்படுத்தப்படுகிறது.

      பின்வரும் கவிரைதக்கான இ�சரைனக் குறிப்பு தயா�் ணெசய்ளேவாம்.

“நீ"க்க�ளே"ா�ம்
கருத்தம்மா அழுதகு�"்
காயம் சுமந்து வந்தாய்
மனப்புண் தழும்பாக
ஏசுதாஸ் சிந்தும் இரைசயமுதி"்
கரை�ந்து கரை�ந்ணெதம்ரைமக்
காணாம"் ளேபாக ரைவத்தாய்"

ரைமயக்கருத்து

மரை"யாளக் கரை�ளேயா�ம் என்ற கவிரைதயின் ஆசி�ிய�் சிற்பி.  பா"சுப்பி�மணியம் அவ�்கள் எழுதிய
மரை"யாளக் காற்ளேற வா!  எனும் கவிரைதயி"் ளேக�ளாவின் சிறப்புகரைளக் குறிப்பிடுகிறா�்.  தகழி
சிவசங்க�ன் பிள்ரைள எழுதிய ணெசம்மீன் என்ற நாவ"ின் கதாபாதத்ி�ம் கருத்தம்மா. அந்நாவ"் மரை"யாள
இ"க்கியத்தி"் முக்கியமாக இ�ம்பிடித்துள்ளது.எனளேவ  அக்கரைதரைய இங்ளேக குறிப்பி�்டுள்ளா�்.  பா�க�்
ஏசுதாஸ் தன் அழகியப் பா�"்களா"் நம் அரைனவ�ின் இதயங்கரைளக் கவ�்ந்தவ�்.  அவரை�த் தந்ததும்
ளேக�ளளேமயாகும். இவ்வாறு ளேக�ளத்துச் சிறப்புகள் இதி"் குறிப்பி�ப்ப�்டுள்ளன. 

ணெசா"்நயம்

இக்கவிரைத வ�ிகளி"் கருத்தம்மா,  காயம்,  கரை�ந்து,  காணாம"் ளேபான்ற ளேமாரைனநயம்மிக்கச் ணெசாற்கள்
இ�ம்ணெபறுகின்றன.  இக்கவிரைதயின் அரைனத்துச் ணெசாற்களும் நயத்ளேதாடு அரைமந்துள்ளன.  கரை�ந்து
கரை�ந்து என்ற அடுக்குதண்ெதா�ரும் இக்கவிரைதயி"் இ�ம்ணெபறற்ிருப்பரைதக் காண"ாம்.
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ஓரைசநயம்

ஒவ்ணெவாரு வ�ிகளிலும் ஓரைசநயம் இ�ம்ணெபற்றுள்ளரைதக் காணமுடிகிறது.  கான�ாகக் கந்தருவன்,
கரை�ந்து கரை�ந்ணெதம்ரைம ளேபான்ற வ�ிகளும் காயம் சுமந்து வந்தாய்,  காணாம"் ளேபாக ரைவத்தாய் ஆகிய
வ�ிகளும் படிக்கும் ணெபாழுது ஒதத் ஓரைச நயத்து�ன் இ�ம்ணெபறுகின்றன.  இக்கவிரைத வாசிப்பதற்கும்
பு�ிந்துக் ணெகாள்வதற்கும் ஏற்ற மிகுந்த அழளேகாடு விளங்குகிறது என்றா"் மிரைகய"்".

    பின்வரும் பா�"ி"் உள்ள எதுரைக, ளேமாரைன,     இரையபு ஆகிய நயங்கரைள எடுத்து எழுதுளேவாம்.

    தமிழ் எங்கள் உயி�் என்பதாளே" - ணெவ"்லுந்
   த�முணட்ு தமிழருக்கு இப்புவி ளேமளே"

    தமிழ் என்னி"் எம்முயி�்ப் ணெபாருளாம் -  இன்பத்
   தமிழ்குன்று ளேம"் தமிழ்நாணெ�ங்கும் இருளாம்

   தமிழுண்டு தமிழ் மக்களுண்டு - இன்பத்
    தமிழுக்கு நாளும் ணெசய்ளேவாம் ந"்" ணெதாண்டு

  ளேமாரைன : த  மிழ் - த�ம்
                . . . . . . . . . . .
           . . . . . . . . . . .
        . . . . . . . . . . .

  எதுரைக :        . . . . . . . . . . . .
           . . . . . . . . . . .
           . . . . . . . . . . .

  இரையபு . . . . . . . . . . .
          . . . . . . . . . . .
          . . . . . . . . . . .

 கீழ்வரும் பா�லுக்கு இ�சரைனக்குறிப்பு எழுதுளேவாம். 

“ரைவரைக ணெபருகிவ�ப்
ணெப�ியாற்றி"் ளேதங்கிநின்றாய்
ளேகாரைவ கரைளப்பாறச்
சிறுவாணியா"் விசிறினாய்
பறம்பிக் குளத்தா"் ணெநஞ்சி"்
பச்ரைசப் பிடிக்க ரைவத்தாய்
இத்தரைனயும் ணெசய்தாய்
மரை"யாளப் பூங்காற்ளேற
என்ன ரைகம்மாறு ணெசய்ளேதாம்?”
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 இ�சரைனக் குறிப்பு

     தயா�் ணெசய்த இ�சரைனக் குறிபர்ைபக்     குழுவி"் க"ந்துரை�யாடி ளேமம்படுத்தி வகுப்பரைறயி"்
 ணெவளியி�்டுப்  பரை�ப்புதண்ெதாகுப்பி"் இரைணபள்ேபாம்.
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நூ"ரை�வு

ஒரு நூரை"ப் பற்றிய சுருக்கமான பா�்ரைவளேய நூ"ரை�வாகும்.

  நூ"ரை�வி"் இ�ம்ணெபற ளேவண்டியரைவ

➢ அரைனத்து நூ"்களிலும் அ�ர்ை�ப்பக்கத்தி"் நூ"ரை�வு இ�ம்ணெபற்றிருக்கும்.  (மாணவ�்கள்
நூ"கத்திற்குச் ணெசன்று நூ"்களிலுள்ள நூ"ரை�விரைன ளேந�டியாகக் காண்பது சிறப்பு)

➢ நூ"ின் ணெபய�்,  ஆசி�ிய�்,  நூ"் வரைக,  பதிப்பகம்,  ணெவளியி�்� ஆண்டு,  பக்கங்கள்,  விரை" என்ற
வ�ிரைச முரைறயி"் நூ"ரை�வு அரைமய ளேவண்டும்.

➢ நூ"ரை�வின் வ�ிரைச முரைறரைய மாற்றி அரைமபப்து சிறப்பாக இருக்காது என்பரைத உண�்ந்து
எழுதுத"் ந"்"து.

➢ பதத்ியாகக் ணெகாடுக்கப்ப�்டிருக்கும் நூரை"ப் பற்றியச் ணெசய்திகரைள நூ"ரை�வு வ�ிரைசயி"்
எழுதுத"் ளேவண்டும்.

 சிவகாமியின் சபதம் என்ற நூரை" க"்கி எழுதியுள்ளா�்.  இது ச�ிதத்ி� நாவ"ாகும்.
ணெசன்ரைனயிலுள்ள விக�ன் பி�சு�ம் என்ற பதிப்பகத்தா"் 2021  ஆம் ஆணட்ு 23  வது பதிப்பாக
ணெவளிவந்துள்ளது.  இதன் விரை" 900  ரூபாய் ஆகும்.  இந்நாவ"ின் ணெமாத்தப் பக்கங்கள் 452
ஆகும். இதற்கான நூ"ரை�விரைனத்  தயா�் ணெசய்ளேவாம்.

   
 நூ"ரை�வு

நூ"ின் ணெபய�்            : சிவகாமியின் சபதம்

ஆசி�ிய�் : க"்கி

நூ"்வரைக : ச�ித்தி� நாவ"்

பதிப்பகம் :  விக�ன் பி�சு�ம், ணெசன்ரைன 

பதிப்பிதத் ஆணட்ு : 2021 (23 ஆம் பதிப்பு)

பக்கங்கள் : 452

விரை"            : ரூபாய். 900
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 அஞ்ஞாடி என்னும் நாவரை" பூமணி அவ�்கள் எழுதியுள்ளா�்.  2014  ஆம் ஆண்டு
ணெசன்ரைனயிலுள்ள திருவள்ளுவ�் பதிப்பகம் இந்நாவரை" ணெவளியி�்டுள்ளது. 1066  பக்கங்கரைளக்
ணெகாண்� இந்நூ"ின் விரை" 350  ரூபாய் ஆகும்.  இது சாகித்திய அகாணெதமி விருது ணெபறற்
நாவ"ாகும்.  இதற்கான நூ"ரை�விரைனத் தயா�ியுங்கள்.

நூ"ரை�வு

    தயா�் ணெசய்த நூ"ரை�ரைவக்     குழுவி"் க"ந்துரை�யாடி ளேமம்படுதத்ி வகுப்பரைறயி"்

 ணெவளியி�்டு  பரை�ப்புத்ணெதாகுப்பி"் இரைணப்ளேபாம்.
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க�்டுரை� 

         ஒரு ணெபாருணர்ைமரையப் பற்றிய கருத்துகரைள கா�ண கா�ணதள்ேதாடு அ"சி ஆ�ாய்ந்து வி�ிவாகவும்
      ணெதளிவாகவும் ணெவளியிடும் ஒரு ணெமாழி ணெவளியீ�்டு வடிவளேம க�ட்ுரை�

   க�்டுரை� எழுதும்ளேபாது கவனிக்க ளேவண்டியரைவ

➢ முன்னுரை�, முடிவுரை�, துரைணதத்ரை"ப்புகள் ளேபான்றரைவ அரைமத்து எழுத ளேவண்டும்.

➢ முன்னுரை�யி"் க�்டுரை� அரைமய இருக்கும் கருத்துகள் அ"்"து ணெபாருள் குறிதத் அறிமுகமாக
அரைமய ளேவண்டும்.

➢ தரை"ப்பிற்குப் ணெபாருத்தமான துரைணத்தரை"ப்புகள்,  கருத்ளேதாடு ணெபாருத்தமுரை�யதாக
இருத்த"்ளேவண்டும்.

➢ ளேமற்ளேகாள்கள் இ�ம் ணெபற்றா"் க�்டுரை�யின் அரைமப்பு மிகச் சிறப்பாக இருக்கும்.

➢ ளேமற்ளேகாள் க�்டுரை�யின் ணெபாருள் விளக்கத்திற்கு ஏற்றதாக  அரைமத"் ளேவண்டும்.

➢ முடிவுரை�யி"் க�்டுரை�யின் ஒ�்டு ணெமாதத்  கருத்துகளும் சுருக்கமாகக் கூறும் நிரை"யி"்
அரைமக்க ளேவண்டும்.

➢ எழுத்துப்பிரைழ, கருத்துப்பிரைழ, வாக்கியப்பிரைழகள் இ"்"ாம"் இருக்க ளேவண்டும்.

➢ சிறுசிறு வாக்கிய அரைமப்பாக இருப்பது ந"்"து.

➢     ணெதளிவான ணெமாழிநரை�யி"் க�்டுரை� அரைமவது சிறப்பு.

 “அறிவிய"் தமிழ்" என்னும் தரை"ப்பி"் க�்டுரை� எழுதுளேவாம்.

அறிவிய"் தமிழ்

முன்னுரை�

“வாரைனயளப்ளேபாம் க�"் மீரைன அளப்ளேபாம்
 சந்தி� மண்�"தத்ிய"் கண்டு ணெதளிளேவாம்"

என்றா�் பா�தியா�்.  கா"ந்ளேதாறும் வள�்ச்சிக்கு�ியது ணெமாழி.  அவ்வாறு வள�்ச்சி அரை�யும் ணெமாழிளேய
நிரை"த்து நிற்கும்.  அறிஞ�்களா"் பா�ா�்�பப்�்� நம் தமிழ்ணெமாழி கா"்டுணெவ"்ரை"யும் ளேபாப்ரைபயரை�யும்
வீ�மாமுனிவரை�யும் தன்பா"் ஈ�்தத்து.    அந்தத் தமிழ் ணெமாழி இய"்தமிழ்,  இரைசத்தமிழ்,  நா�கத்தமிழ் ,
அறிவிய"்  தமிழ் என இன்று வள�்ந்துள்ளரைதக்  காண முடிகிறது.
.
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அறிவிய"் வள�்ச்சி
உயி�ினத்தி"் மனிதளேன தரை"முரைறளேதாறும் அறிவு வள�்ச்சி ணெபறும் ஆறற்ரை"ப் ணெபறற்ுள்ளான்.
இதரைனத் திருவள்ளுவ�்,
             “தம்மின் தம்மக்கள் அறிவுரை�ரைம"
என்று கூறியுள்ளா�்.  அணெம�ிக்கா,  பி�ான்சு,  இங்கி"ாந்து,  இத்தா"ி,  �ஷ்யா,  ணெஜ�்மனி ஆகிய நாடுகளி"்
உ"கு வியக்கும் அறிவிய"் கண்டுப்பிடிப்புகள் ந�ந்துள்ளன.  இந்தியாவிலும் ஜகதீஷ் சந்தி�ளேபாஸ்,
ச�்.சி.வி இ�ாமன்,  சந்தி�ளேசக�் ளேபான்ற அறிவிய"் ளேமரைதகள் அ�ிய ஆக்கங்கரைளக்
கண்டுப்பிடித்துள்ளன�்.  இந்நிரை"யி"் அறிவிய"ின் வள�்ச்சி நிரை"ளேயாடு தமிழும் வள�்ச்சி ணெபற்றுள்ள
நிரை"யிரைனக் காண"ாம்.

“ணெசன்றிடுவீ�் எ�்டுதத்ிக்கும்
கரை"ச்ணெச"்வங்கள் யாவும்
ணெகாண�்ந்திங்கு ளேச�்ப்பீ�்"

என்று பா�தி தன் ளேவ�்ரைகயிரைன ணெவளிப்படுதத்ினா�். ஆ�்சியிய"், மருத்துவம், ணெபாறியிய"், ச��்விய"்,
ளேவளாணிய"்,  ணெதாழி"்நு�்பம்,  வானிய"்,  ணெசயற்ரைகக்ளேகாள்,  கணினியிய"்,  இரைணயதளம் ளேபான்ற
துரைறகளி"் அறிவிய"் கரை"ச்ணெசாற்கள் உருவாக்கப்ப�்டு தமிரைழ அறிவியளே"ாடு இரைணந்து வளரும்
நிரை"ரையக் காண"ாம்.

கணினித் தமிழ்
அறிவிய"் உ"ரைக கணினி உ"கமாக மாற்றிய ணெபருரைம கணினிக்கு உண்டு. ஆ�ம்ப கா"த்தி"் கணக்குப்
ளேபாடுவதற்கு ம�ட்ுளேம பயன்படுத்தபப்�்� கணினி இன்று  மக்கள் வாழ்வின் அரைனத்து நிரை"களிலும்
தன்ரைனப் பதிவு ணெசய்து வருகின்றது.  கணினிக் க"்வி கற்காதவன் க"்"ாதவன் ஆவான்.  முதத்மிழ்
இன்று கணினிளேயாடு இரைணந்து நற்றமிழாக வள�்ச்சி அரை�ந்துள்ளது.

இரைணயதத்மிழ்
கணினி உ"ரைக உள்ளங்ரைகக்குள் ணெகாண்டு வந்த ணெபருரைம இரைணயத்திற்கு உண்டு. இதரைனத் 'தகவ"்
வரை"யம்'  என்று கூறுவ�்.  இன்று ஆங்கி"த்திற்கு அடுத்த நிரை"யி"் இரைணயதளத்தி"் தமிழ்ப்
பயன்பா�்டு ணெமாழியாக வ"ம் வந்து ணெகாண்டிருக்கிறது.  ணெதான்ரைம ணெமாழிகளி"் தமிழுக்கு ம�ட்ுளேம
இவ்வாய்ப்பு உண்டு.  தமிழ்,  இரைணயதளத்தி"் பயன்படுத்துவதற்கு இ"குவான ணெமாழியாக
அரைமந்துள்ளரைம மகிழ்ச்சிரைய அரை�ய ரைவக்கிறது. 

“நாளும் இன்னிரைசயா"் தமிழ்ப் ப�ப்பிய ஞானசம்பந்தன்"   ளேபா"் நாளும் இரைணயத்தா"் தமிழ்
உ"க நாடுகள் முழுவதும் ப�வி வருகின்றது என்றா"் அது மிரைகயி"்ரை".

முடிவுரை�
ஏடுகளி"் இருந்த தமிழ் இன்று அறிவிய"ின் வள�்ச்சியா"் அரைனவ�ாலும் பயி"க்கூடிய நிரை"க்கு

உய�்ந்துள்ளது. இன்று அரைனத்து துரைறகளும் தமிழ் வழியி"் பயிலுவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்ப�்டுள்ளரைதக்

காணமுடிகிறது.  “ணெம"்" தமிழ் இனிச் சாகும்"  என்ற நிரை" மாறி அறிவிய"ா"் "  ணெம"்" தமிழ் இனி

ஓங்கும்" என்ற நிரை" உருவாகியுள்ளது என்பளேத உண்ரைம.
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 “ளேவற்றுரைமயி"் ஒற்றுரைம" என்னும் தரை"ப்பி"் க�்டுரை� தயா�் ணெசய்யுங்கள்.

குறிப்பு   : முன்னுரை� - ஒருரைமப்பா�்டு உண�்வு - பண்பா�்டுத் துரைண - 
ஒருரைமப்பாடு வள� வழிகள் - முடிவுரை�

 ளேவற்றுரைமயி"் ஒற்றுரைம

முன்னுரை�

        நம் நாடு ப"்ளேவறுப��் க"ாச்சா�ங்கரைளயும் ணெமாழிகரைளயும் மதங்கரைளயும் இனங்கரைளயும் ணெகாண்�
நாடு.

ஒருரைமப்பா�்டு உண�்வு

பண்பா�்டுத் துரைண
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ஒருரைமப்பாடு வள� வழிகள்

முடிவுரை�

   தயா�் ணெசய்த க�்டுரை�ரையக்     குழுவி"் க"ந்துரை�யாடி ளேமம்படுத்தி வகுப்பரைறயி"்

   ணெவளியி�்டுப் பரை�ப்புத் ணெதாகுப்பி"் இரைணப்ளேபாம்
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விம�்சனம் 

விம�்சனம் என்பது ஒரு கருதர்ைத,  பரை�பர்ைப,  பரை�ப்பின் கதாபாத்தி�தர்ைத மதிப்பீடு ணெசய்து முன்
ரைவக்கப்படும் கருத்து நிரை"யாகும்.   ஒரு பரை�ப்ரைப விம�்சனம் ணெசய்யும் ணெபாழுது ஒருசா�்பு நிரை"யி"்
அரைமயாம"் நடுநிரை"ளேயாடு விருப்பு ணெவறுபப்ற்ற மனநிரை"ளேயாடு  ணெசய்த"் ளேவண்டும்.  பரை�ப்பின் மீது
விம�்சனம் ணெசய்யும் நப�் முன்ரைவக்கும் கருத்து என்பது அவ�ின் பா�்ரைவயாகளேவ அரைமயும்.

விம�்சனம் ணெசய்யும் முரைற

➢ பரை�ப்பிரைன தற்கா"ச் சூழளே"ாடு ணெபாருதத்ிப் பா�்க்கும் முரைற

➢ பரை�ப்பின் சமூக, அ�சிய"், கா" பண்பா�்டுப் பிண்னனியும் அறிந்து விம�்சனம் ணெசய்ய ளேவண்டும்.

➢ சிறுகரைதயிரைன விம�்சிக்கும் ணெபாழுது ரைமயக்கருத்து,  கதாபாதத்ி�ங்கள்,  கரைத உத்தி,
ணெமாழிநரை� ளேபான்ற கருத்துகளின் அடிப்பரை�யி"் விம�்சனம் ணெசய்வது மிகச் சிறப்பாக அரைமயும்.

➢ கரைதயின் அ"்"து பரை�ப்பின் நிரைற, குரைறகரைளத் தகுந்த முரைறளேயாடு எடுத்துக்கூற ளேவண்டும்.

➢ எக்கா�ணங்ணெகாண்டும் பரை�ப்பாளியிரைன மத,  இன,  ணெமாழி,  சாதி அடிப்பரை�யி"் சாடுத"்
கூ�ாது.

➢ பரை�ப்ரைபயும் பரை�ப்பாளிரையயும் த�ம் தாழ்த்திக் கருத்துக்கரைள ணெவளியிடுத"் கூ�ாது.

 கரைத விம�்சனம்

•         சிறுகரைத என்பது ஒரு ரைமயக் கருவிரைன அ"்"து நிகழ்ச்சியின் அனுபவத்ரைத விவ�ிக்கும்

 இ"க்கிய வரைகயாகும்.       சிறுகரைத விறுவிறுப்பாய்த் ணெதா�ங்கி அதன் ணெதா��்ச்சியி"்

        ணெநகிழ்ச்சியி"்"ாம"் இயங்கி உச்ச நிரை"க்குச் ணெசன்று முடிவு வரை� படிப்பவ�ின் கவனத்ரைத

 ஒருமுகப்படுத்த ளேவண்டும்.

  விம�்சனத்தின் முக்கிய கூறுகள்

➢ ரைமயக்கருத்து

➢  பாத்தி�ப்பரை�ப்பு

➢ கரைதக்களம்

➢ உத்திகள்

➢ ணெமாழிநரை�

ரைமயக்கருத்து

      ஒவ்ணெவாரு சிறுகரைதயும் ஒரு ரைமயக் கருத்தின் அடிப்பரை�யி"்தான் எழுதப்ப�்டிருக்கும்.  அந்தக்

      கருத்திரைனக் கண்�றிந்து மிகச் சுருக்கமாகவும் ணெதளிவாகவும் எழுத ளேவண்டும்.  
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கதாபாத்தி�ம்

       ஒரு பரை�ப்பு என்ற நிரை"யி"் முன்னிரை" வகிப்பது பாத்தி�ங்களேள ஆகும்.      சிறிய கரைத என்பதா"் ளேதரைவயற்ற

    பாத்தி�ங்கள் தவி�்க்கப்ப�ட்ு ளேத�ந்்ணெதடுத்த பாத்தி�ங்களேள இ�ம்ணெபறுகின்றன.    முதன்ரைமக் கதாபாத்தி�த்ரைத

   வரை�யறுத்துக் ணெகாள்வது மிக இன்றியரைமயாததாகும்.       முதன்ரைமப் பாதத்ி�த்ரைத ளேநாக்கி வாசகனின் கவனம்

 ணெச""் ளேவண்டும்.          கதாபாத்தி�தத்ின் பண்பு ந"ன்கரைள எடுத்துக் கூறும் வரைகயி"் விம�்சனம் அரைமத"் நன்று.  

 கரைதக் களம்

     கரைத ந�க்கும் சூழ"் கா"ம் ஆகியரைவளேய கரைதக்களம்.     கரைதயின் ரைமயக் கருரைவயும்

        கதாபாத்தி�ங்கரைளயும் ஒரு வாழ்க்ரைகச் சூழ"ி"் நம்பகமாகப் ணெபாருத்திக் கா�்டுவது கரைதக்கு மிகவும்

அவசியம்.          கரைதயிரைன நாம் விம�்சனம் ணெசய்கின்றளேபாது கரைத எங்ளேக ந�க்கிறது எப்ளேபாது

       நரை�ணெபறுகிறது எவ்வளவு கா"ம் நரை�ணெபறுகிறது ஆகிய வினாக்களுக்கு விரை�யளிக்கும் வரைகயி"்

 அரைமய ளேவண்டும்.

உத்திகள்

      ஒரு சிறுகரைத கரைத கூறும் ளேகாணத்திலும் சிறந்திருக்க ளேவண்டும்.     கரைத கூறும் ளேநாக்கதர்ைத

   ளேநாக்குநிரை" உத்தி என்று கூறுவ�்.        குறிப்பி��் ஒரு நிகழ்சச்ிரைய ஆசி�ிய�் எந்த ளேகாணத்தி"ிருந்து

  பா�்க்கிறா�் என்பது முக்கியம்.   ஆசி�ிய�் ளேநாக்கு,      பாத்தி� ளேநாக்கு என்று ளேநாக்குநிரை" ப" வரைகப்படும்.

        நனளேவாரை� முரைற என்பது வாசக�்கரைளச் சுண்டி இழுக்கும் ஒரு உத்தியாகளேவ கருதப்படுகிறது.   உள்

        மனதின் எணண்ங்கரைள அரை"யாகக் கிளப்பிவி��் நிரை" அவற்றிற்குச் ணெசா"் வடிவம் தருவளேத

   நனளேவாரை� உத்தி என்று கூற"ாம்.        பின்னா"் நிகழ இருப்பரைத முன் உண�்த்துவதும் முன்

       நிகழ்ந்தவற்ரைறப் பின் உண�்த்துவதுமாகிய முன்ளேனாக்கு உத்திகளும் பின்ளேனாக்கு உத்திகளும் உள்ளன.

        நமது பா�ப்பகுதியி"் இ�ம்ணெபறும் கரைதகரைள விம�்சனம் ணெசய்யும் ளேவரைளயி"் உத்திகரைளப் பற்றிய

  பு�ித"் ளேவண்டும்.

ணெமாழிநரை�

     ணெமாழிநரை� என்பது ஆசி�ியருக்ளேக உ�ிய தனிதத்ிறன் ஆகும்.   “    நரை� என்பது ஒரு ஆசி�ிய�ின்

  ளேமற்ச�ர்ை� ளேபான்றது அன்று.    ”  உ�ம்பின் ளேதா"் ளேபான்றது என்று கூறுவா�்.கா�்ரை""்.   ணெபாதுவாக தமிழி"்

  தூய தமிழ் நரை�,      கிண்�லும் எள்ளலும் நரைகச்சுரைவயும் நி�ம்பிய நரை�,   ஆறண்ெறாழுக்கான நரை�,

 ளேபச்சுத்தமிழ் நரை�,       வ�்�ா� வழக்கு நரை� என்று ப" வரைககள் உள்ளன.     அதி"் நாம் விம�்சனம் ணெசய்யும்

        சிறுகரைத எந்த நரை�யி"் எழுதப்ப�்டுள்ளது என்பரைதச் சு�்டிக்கா�்டி தகுந்த உதா�ணங்களு�ன் எழுத

ளேவண்டும்.
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    ணெஜயகாந்தன் அவ�்கள் எழுதிய '  சுரைம ளேபதம்'      என்ற கரைதயிரைன விம�்சனம் ணெசய்து எழுதுளேவாம்.

(முழுரைமப்படுத்துளேவாம்)

ரைமயக்கருத்து

"   ணெசய்யும் ணெதாழிளே" ணெதய்வம்"       என்ற ணெபான்ணெமாழிக்கு ஏற்ப இக்கரைதயின் ரைமயக்கருத்து

அரைமந்துள்ளது.       எந்த ணெதாழிலும் இழிவானது அ"்" என்பரைத வ"ியுறுத்துகிறது.

பாதத்ி�ப்பரை�ப்பு

கரைதக்களம்

  ணெசன்ரைன நக�த்தி"் ஒதுக்குப்புறமான,  சமூக,     ணெபாருளாதா� நிரை"யி"் பின்தங்கிய மக்கள்

    வாழ்கின்ற பகுதிகளேள இக்கரைதயின் கரைதக்களமாக அரைமந்துள்ளது.  கரைத,   ணெதா�க்கம் முத"் முடிவு

       வரை� ஒரு வா�த்திற்குள் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகரைளஆசி�ிய�் ளேகா�்ரைவயாகப் பரை�த்துள்ளா�்.

 கரைத உத்தி

ணெமாழிநரை�

   தயா�் ணெசய்த க�ட்ுரை�ரையக்     குழுவி"் க"ந்துரை�யாடி ளேமம்படுத்தி வகுப்பரைறயி"்  ணெவளியி�்டுப்

  பரை�ப்புத் ணெதாகுப்பி"் இரைணப்ளேபாம்.
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ணெசாற்ணெபாழிவுரை�

         ஒரு ணெபாருணர்ைமயி"் ளேபச விரும்பும் கருத்துகரைளத் ணெதாகுத்து வி�ிவாக உரை�க்கும் நிரை"யி"்
     அரைமவளேத ணெசாற்ணெபாழிவு என்னும் ணெமாழி ணெவளியீ�்டு வடிவம்.

   ணெசாற்ணெபாழிவு தயா�் ணெசய்யும் முரைற

➢  தகவ"்கரைளத் தி��்டுத"்.

➢    தி��்டிய தகவ"்கரைளப் பகுப்பாய்வு ணெசய்த"்.

➢   ணெபாருதத்மான ளேமற்ளேகாள்கரைளக் கண்�றித"்.

➢         அரைவக்கு வணக்கம் மற்றும் நன்றிரையக் கூறி முகமன் இ�ம்ணெபறும் வரைகயி"் அரைமத"்.

➢         அரைவயி"் ளேபசத் தகுந்த ணெமாழிநரை�ரையக் ரைகயா்ண்டு தி��்டிய தகவ"்கரைளக் ளேகா�்ரைவயாகத்

 ணெதாகுத்து எழுதுத"்.

  ணெசாற்ணெபாழிவின் முக்கிய கூறுகள்

➢  முகமன் கூறுத"்
➢ கருத்துகள்
➢ ளேமற்ளேகாள்
➢ ணெமாழிநரை�

 "  அம்ளேபத்க�ின் அரும்பணி"     என்ற தரை"ப்பி"் ணெசாற்ணெபாழிவுரை�ரையத் தயா�் ணெசய்ளேவாம்.

 அம்ளேபத்க�ின் அரும்பணி

      இருரைள அகற்றி அறிவு ஒளிரைய ஊ�்டும் ஆசி�ியப் ணெபருமக்களேள!   ஒளிரும் ந�்சதத்ி�ங்கரைளப் ளேபான்று

  மின்னிக் கண்சிமி�்டும் மாணவ�்களேள!     உங்கள் அரைனவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம்.

         நான் இங்கு அம்ளேபதக�ின் அரும்பணி என்ற தரை"பப்ி"் சி" கருத்துக்கரைளக் கூற விரைழகிளேறன்.

         ம�ா�்டிய மாநி"ம் ணெகாங்கண் மாவ�்�த்தி"் தளேபா"ி என்னும் சிற்றூ�ி"் பிறந்த பீமா�ாவ் என்ற

         சிறுவனுக்கு பள்ளியி"் பயிலும் கா"த்திளே" தன் சக மாணவ�்களு�ன் ச�ிசமமாக உ�்கா� அனுமதி

மறுக்கப்ப��்து.     அச்சிறுவயதி"ிருந்ளேத தீண�்ாரைமயின் ணெகாடுரைமரைய அனுபவித்து

வ�த்ணெதா�ங்கினான்.      அச்சிறுவன்தான் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குப் பின் 1947    ஆம் ஆண்டு மிடுக்கான

      உரை� அணிந்து மாமனித�ாக நா�ாளுமன்றதத்ி"் வந்து நின்ற �ாக்��்.   அம்ளேபத்க�் என்றா"்

மிரைகயாகாது.        அவ�் ரைககளி"் இந்தியாவின் எதி�்கா"தர்ைதளேய உருவாக்கும் இந்திய அ�சிய"் அரைமப்பு
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   சாசன ச�்� வரை�வு இருந்தது.     அவ�் சமுதாய மறும"�்ச்சியின் முன்ளேனாடி.   ப"்ளேவறு மத,  இன,  ணெமாழி,

        சமூகப் பழக்கவழக்கங்கள் ணெகாண�் நமது நா�்ரை� இந்திய அ�சிய"் அரைமப்புச் ச�்�த்தா"்

ஒருங்கிரைணத்தவ�்.

       அம்ளேபத்க�் இ"ண�்னி"் பா�ிஸ்��் ப�்�ம் ணெபற்றுத் திரும்பிவந்து வழக்கறிஞ�ாக ஏரைழகளுக்குக்

     க��்ணமின்றி வழக்காடி நீதிரையயும் ணெபற்றுத் தந்து மாதி�ியானா�்.   அறியாரைமதான் அரைனத்திற்கும்

  மூ"கா�ணம் என்பரைத நன்குண�்ந்தவ�். எனளேவ, 

“    தகணெ�ன்று ணெகா�்டு மு�ளேச - ணெபாய்ம்ரைம
   சாதி வகுப்பிரைன ணெய"்"ாம்"

         என மு�சு ணெகா�்� அரைறகூவ"் விடுதத் ளேதசியகவி பா�தியாரை�ப் ளேபான்று "   சாதி கரைளயப்ப� ளேவண்டிய

கரைள"    என்று அவ�் கருதினா�்.      சமூக மாற்றதத்ிற்குச் சிந்தரைன விரைதகரைளத் தூவுகின்ற

    பு��்சிகளாளே"ளேய இந்த ரைவயகம் வாழ்கிறது என்றா�்.    இந்திய�்களின் ந"த்திற்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் சாதி

        என்னும் ளேநாய் தீங்கு விரைளவிக்கிறது என்பரைத உணரும்படி ணெசய்துவி�்�ா"் ளேபாதும் என்றா�்.
  ஜனநாயகம் என்றா"் என்ன?       எ"்"ா மனித�்கரைளயும் ஒளே� மாதி�ியாக ந�த்துவளேத சமத்துவமாகும் என

  ஜனநாயகத்திற்கு விளக்கம் தந்தா�்.   ஜனநாயகத்தின் மறுணெபய�்தான் சளேகாத�த்துவம்.

   அம்ளேபத்க�் ஓ�் அறிவுச் சு�ங்கம்.       இவ�் அறியாரைமரைய நீக்க ஆற்றிய பணிகள் மகத்தானரைவ.
  அணண்"் அம்ளேபத்க�் தன்ன"மற்றவ�்.      மிகவும் ஆ�்வத்து�னும் விரை�ந்தும் தன்னந் தனியாகச்

ணெசய"்ப��்வ�்.         தமக்குக் ணெகாடுக்கப்ப��் பணியி"் கருமளேம கண்ணாக இருந்தவ�் என்று இந்தியாவின்

   முத"் குடிய�சு தரை"வ�் �ாக்��்.      இ�ாளேஜந்தி� பி�சாத் அவ�்களா"் பா�ா��்ப் ணெபற்றவ�்.  நா�்டிற்காக
    அய�ாது உரைழத்த அண்ண"் அம்ளேபத்க�் 1956      ஆம் ஆணட்ு டிசம்ப�் மாதம் 6    ஆம் நாள் புகழு�ம்பு

எய்தினா�்.

       இந்திய அ�சு பா�த �த்னா என்னும் உய�ிய விருரைத 1990    ஆம் ஆணட்ு வழங்கிப்

ணெபருரைமப்படுத்தியது.         இந்திய நா�்டின் ஒளிமிகுந்த எதி�்கா"த்ரைதப் பற்றி கனவு கண்� இ"�்சிய

 மனித�் இவ�ாவா�்.       தாம் கண�் இ"�்சிய கனவுகரைள அறிவுத் திறத்தினா"் உறுதிப்படுதத்ியவ�். க"்வி
     அறிவின்றி நாடு முன்ளேனற முடியாது என்று உரை�தத்வ�்.   சமுதாயதத்ி"் புறக்கணிக்கப்ப�்�

    மக்களுக்காகத் தம்ரைம முழுரைமயாக அ�்ப்பணித்துக் ணெகாண�்வ�்.

           என்றும் அழியா புகழு�ன் நம் நிரைனவி"் வாழும் அணண்"் அம்ளேபத்கரை� ஒருமுரைற கூ� புகழா�ம் சூ�்�

         வாய்ப்பளித்தரைமக்கு நன்றி கூறி என் உரை�ரைய முற்றுரை�யாக்கி விரை� ணெபறுகிளேறன் நன்றி வணக்கம்.

 "    மக்கள் வாழ்வி"் கரை"களின் பங்கு"     என்ற தரை"ப்பி"் ணெசாற்ணெபாழிவு தயா�் ணெசய்யுங்கள்.
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   மக்கள் வாழ்வி"் கரை"களின் பங்கு

   தயா�் ணெசய்த க�ட்ுரை�ரையக்     குழுவி"் க"ந்துரை�யாடி ளேமம்படுத்தி வகுப்பரைறயி"்  ணெவளியி�்டுப்

  பரை�ப்புத் ணெதாகுப்பி"் இரைணப்ளேபாம்.
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