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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 ரைகயாண்டு தி��்டிய தகவ"்கரைளக்

  ளேகா�்ரைவயாகத் ணெதாகுத்து எழுதுத"்.

  ணெசாற்ணெபாழிவின் முக்கியக் கூறுகள்

➢  முகமன் கூறுத"்

➢ கருத்துகள்

➢ ளேமற்ளேகாள்

➢ ணெமாழிநரை�

 "    தமிழ் ணெமாழியின் இ"க்கிய வளம்"     என்ற தரை"ப்பி"் ணெசாற்ணெபாழிவுரை�ரையத் தயா�் ணெசய்ளேவாம்.

   தமிழ் ணெமாழியின் இ"க்கிய வளம்

 அன்ரைன ணெமாழிளேய!    அழகாய் அரைமந்த ணெசந்தமிளேழ!      எழி"்சா�் கன்னியாய் என்றும் திகழும் தமிழ்
 அன்ரைனளேய ளேபாற்றி!      அரைவளேயா�் அரைனவருக்கும் அன்பான வணக்கத்ரைதத் ணெத�ிவித்துக்ணெகாண்டு

"    தமிழ் ணெமாழியின் இ"க்கிய வளம்"     என்னும் தரை"ப்பி"் உரை�யாற்ற விரைழகிளேறன்.   இ�ண்�ாயி�ம்
        ஆண்டுகளுக்கு முறப்�்� சங்க இ"க்கியங்கரைளத் தன்னகத்ளேத ணெகாண்டு உய�்வாய் விளங்கும் ணெமாழி.

        ஏரைனய உ"க ணெமாழிகளி"் பயி"ப்படுகின்ற இ"க்கணங்கள் எழுத்துக்கும் ணெசா"்லுக்கும் ம�்டுளேம வழி
 வகுத்துக் ணெகாடுதத்ன.          ஆனா"் நம் தாய் ணெமாழியாம் அருந்தமிழி"் தான் வாழ்வுக்கும் இ"க்கணம்

  அரைமத்துக் ணெகாடுத்தா�் ணெதா"்காப்பிய�்.

"       யாமறிந்த ணெமாழிகளிளே" தமிழ் ணெமாழி ளேபா" இனிதாவணெதங்கும் காளேணாம்"   என்றா�் பா�தியா�்.  ஆம்.
  அது முற்றிலும் உணர்ைம.          தமிழ் ணெமாழியின் இனிரைமரைய உணரும்ளேபாது தான் அதன் சுரைவ நமக்குப்
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பு"னாகும்.          கற்கண்டு இனிரைமயானது என்ற உ�ளேனளேய அதன் சுரைவரைய உண� முடியுமா?  அதரைன
    உண்ணும்ளேபாளேத அதன் சுரைவரைய உண� முடியும்.   தமிழும் அவ்வாறுதான்.    தமிழுக்கு இன்ணெனாரு சிறப்பு

 முத்தமிழ் ஆகும்.    முத்தமிரைழ மூன்றாகப் பி�ிப்ப�்.    இம்மூன்று பி�ிவுகரைள இய"், இரைச,  நா�கம் என்று
கூற"ாம்.       உரை�நரை� இ"க்கியங்கரைளக் குறிப்பது இய"் தமிழ்.     இரைவ எணண்தர்ைத ணெவளிப்படுத்த
உதவும்.      இரைசப் பா�"்கரைளக் குறிப்பது இரைசத் தமிழ்.      உள்ளத்ரைத உருக்கி ணெநகிழச் ணெசய்யும் வ"்"ரைம
உரை�யது.       முத்தமிழின் இறுதியான பி�ிவு நா�கம் ஆகும்.     இப்பகுதி ளேபச்சாலும் நடிப்பாலும்

  ணெவளிப்படுதத்ி மக்கரைள ந"்வழிப்படுத்தும்.  

     ளேவறு ணெமாழியி"் இ"்"ாத சிறப்பு தமிழி"் இருக்கிறது.      தமிழ் ணெமாழி ஒன்றின் பருவ கா"ப் ணெபய�்கரைளச்
  சு�்டிக் கா�்டும் தன்ரைமயது.     உதா�ணமாக ஒரு இரை"ரையக் ணெகாழுந்து, தளி�், இரை", பழுப்பு,  சருகு என

  ப" பருவங்களாக அரைழப்ப�்.    கணியன் பூங்குன்றனா�ின் "    யாதும் ஊளே� யாவரும் ளேகளி�்"   என்ற கூற்று
       உ"க மக்கள் அரைனவரை�யும் சளேகாத��்களாகப் பா�்க்கும் உய�ிய பண்பிரைனக் ணெகாண�்து. 

           இதுவரை� நம் தமிழ் இ"க்கிய வளத்தின் சி" கூறுகரைள ம�்டுளேம உங்கள் முன்பு எடுத்துக் கூற
முடிந்தது.           தமிழ் ணெமாழிரைய இன்னும் இன்னும் ஆழமாகப் படித்தா"் இதன் வளரைமயும் ணெசழுரைமயும்
பு"னாகும்.           இந்த உரை�ரைய ஆறற் ந"்" வாய்ப்ரைப வழங்கிய அரைனத்து ந"் உள்ளங்களுக்கும் நன்றிரையக்

  கூறி விரை� ணெபறுகிளேறன்.  நன்றி.  வணக்கம்.

  "  கரைதப்பா�"ின் சிறப்புகள்"     என்னும் தரை"ப்பி"் ணெசாற்ணெபாழிவுரை� தயா�் ணெசய்ளேவாம்.

 கரைதப்பா�"ின் சிறப்புகள்
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   தயா�் ணெசய்த ணெசாற்ணெபாழிரைவக்     குழுவி"் க"ந்துரை�யாடி ளேமம்படுத்தி வகுப்பரைறயி"்

 ணெவளியி�்டுப்   பரை�ப்புத் ணெதாகுப்பி"் இரைணப்ளேபாம்.
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பா�ா�்டுரை�

        ஒருவ�ின் ந"்" ணெசய"்கரைளயும் பரை�ப்புகரைளயும் எடுத்துக்கூறி அவரை�ப் பா�ா�்டுவரைத பா�ா�்டுரை�
என"ாம்.

   பா�ா�்டுரை� தயா�் ணெசய்யும் முரைற

➢       பா�ா�்� ளேவண்டிய நபரை�ப் பறற்ிய முன்னறிவு இருக்க ளேவண்டும்.

➢  அவ�து சாதரைன, ளேசரைவ, சிறப்பிய"்புகள், பரை�ப்புகள், தனிதத்ிறன்,    விருதுகள் ளேபான்றவற்ரைறத்
 தி��்� ளேவண்டும்.

➢          அரைவக்கு வணக்கம் மற்றும் நன்றி கூறுகின்ற முகமன் முரைறயி"் பா�ா�்டுரை� இ�ம்ணெபற
ளேவண்டும்.

➢      அரைவயி"் ளேபச ளேவண்டிய ணெமாழிநரை�ரையப் பின்பற்றுத"் ந"ம்.

  ணெசாற்ணெபாழிவின் முக்கிய கூறுகள்

➢  முகமன் கூறுத"்

➢ கருத்துகள்

➢ ணெமாழிநரை�

           பள்ளி மாணவ�் கரை"விழாவி"் கவிரைத ணெமாழித"் ளேபா�்டியி"் மாநி" அளவி"் முத"ி�ம் ணெபற்ற

 மாணவிரையப்    பா�ா�்டி பா�ா�்டுரை� தயா�் ணெசய்ளேவாம்.

பா�ா�்டுரை�
  அரைவத் தரை"வ�் அவ�்களேள!     மதிப்பிற்கு�ிய தரை"ரைம ஆசி�ிய�் அவ�்களேள!  ஆசி�ிய�்களேள! 

ணெபற்ளேறா�்களேள!  சக மாணவ�்களேள!     உங்கள் அரைனவருக்கும் என் வணக்கத்ரைதத்
ணெத�ிவித்துக்ணெகாள்கிளேறன்.  

           நமது பள்ளி மாணவி கவிதா அவ�்கள் மாநி" அளவி"் நரை�ணெபற்ற கவிரைத ணெமாழித"் ளேபா�்டியி"்
 ணெவற்றிரையக் ரைகப்பறற்ினா�்.      கவிரைத ணெசா"்லும் திறன் ம�்டும"்".      சிறந்த பரை�பப்ாற்ற"் திறன்

ணெகாண�்வ�்.          ஆசி�ிய�்கள் மற்றும் ணெபற்ளேறா�்களின் வழிகா�்டுதலு�ன் மிகச் சிறப்பாக தனது திறரைன
  ணெவளிப்படுதத்ி சாதரைன பரை�த்துள்ளா�்.       தனது ணெபற்ளேறாருக்கும் நம் பள்ளிக்கும் நமது

       மாவ�்�தத்ிற்கும் ணெபருரைம ளேச�்த்த அவ�்களுக்கு எனது வாழத்்துகரைளயும் பா�ா�்டுகரைளயும்
  கூறிக்ணெகாண்டு விரை� ணெபறுகிளேறன்.  நன்றி.  வணக்கம்.
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 ம�ம், ணெசடி,          ணெகாடிகள் எதுவும் வாழ வாய்ப்பின்றி ணெவறும் மண"் தீவாக இருந்த முஜு"ித் தீரைவத்
          தனது கடும் முயற்சியா"் அ��்ந்த கா�ாக மாற்றிய ஜாதவ் அவ�்கரைளப் பா�ா�்டி உரை�

தயா�ிப்ளேபாம்.

பா�ா�்டுரை�

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

 ணெவளியி�்டுப்   பரை�ப்புத் ணெதாகுப்பி"் இரைணப்ளேபாம்.
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 அலுவ"கக் கடிதம்

      அலுவ"கங்கரைளச் சா�்ந்து எழுதப்படுகின்ற கடிதங்கரைள அலுவ"கக் கடிதங்கள் என"ாம்

    அலுவ"கக் கடிதம் எழுதும்ளேபாது க"னிக்க ளேவண்டியரைவ:

➢ அனுப்புந�்,     ணெபறுந�் எழுதும்ளேபாது முற்றுப்புள்ளிளேயா(.) காற்புள்ளிளேயா(,) ளேபா�க்கூ�ாது.

➢    அனுப்புந�் மற்றும் ணெபறுந�் -      இ"் இ�ம்ணெபறும் முகவ�ி ஒவ்ணெவான்றின் இறுதியிலும்
    காற்புள்ளியி�்டுக் கரை�சியி"் முற்றுப்புள்ளி ரைவக்க ளேவண்டும்.  

➢          ணெபறுந�் என்னும் முகவ�ிப் பகுதியி"் ணெபய�் இருந்தா"் திரு என்று எழுத ளேவண்டும். ணெபய�ி"்"ாம"்
  பதவி இருப்பின் திரு,      உய�்திரு மறற்ும் அவ�்கள் என எதுவும் ளேபா�க்கூ�ாது. 

➢  ஐயா /       அம்ரைமயீ�் என்னும் பகுதியி"் ணெபறுந�ி"் உள்ளவ�் ஆண் /    ணெபண் எனத் ணெத�ியாம"்
    இருந்தா"் ளேமற்கண்�வாறு இ�ண்டுளேம ளேபா�்டுக் ணெகாள்ள"ாம்.     உங்களுக்குத் ணெத�ியும் எனி"்

   ஒன்ரைற ம�்டும் ளேபா�்டுக் ணெகாள்ளுங்கள்.

➢ ஐயா/    அம்ரைமயீ�் என்னும் இ�த்தி"் காற்புள்ளி(,)  ரைவத்த"் அவசியம்.

➢    ணெபாருள் என்னும் இ�த்தி"் முக்காற்புள்ளி(:)  ரைவத்த"் ளேவண்டும்.     நாம் ணெபறுந�ி�ம் என்ன
    ளேக�்கின்ளேறாளேமா அவறர்ைறச் சுருக்கமாகச் ணெசா"்"ி -    ணெதா��்பாக என முடிக்க ளேவணட்ும்.

➢         ணெதா��்பாக என்பது இரைதபப்ற்றி இன்னும் ளேபசப் ளேபாகின்ளேறன் எனப் பு�ிந்து ணெகாள்ள"ாம்.

➢          ணெபாருள் பகுதியி"் நாம் என்ன ணெசா"்" ளேவணட்ும் என நிரைனக்கின்ளேறாளேமா அவற்ரைறத்
   ணெதளிவான முரைறயி"் ணெசா"்" ளேவண்டும்.

➢       ணெபாருள் ஆ�ம்பிப்பதற்கு முன்னா"் வணக்கம் என்று குறிப்பிடுவது சிறப்பு.

➢       வணக்கம் கூறிவி�்�ா"் முடிவி"் நன்றி க�்�ாயம் இ�ம்ணெபறற்ிருத்த"் ளேவண்டும்.    தாழ்ந்த என்று
 பயன்படுத்த ளேவண்�ாம்.  'பணிவு'  என்று பயன்படுதத்"ாம்.

➢        ரைகணெயழுத்து ளேபாடுகின்ற பகுதியி"் தங்கள் உணர்ைமயுள்ள என்ளேற பயன்படுதத் ளேவணட்ும்.

➢      இப்படிக்கு தங்கள் அன்புள்ள என்று ளேபாடுத"் கூ�ாது.  

➢   இறுதியி"் காற்புள்ளி (,)  ரைவதத்"் அவசியம்.     அது வ"ப்பக்கதத்ி"் இருத்த"் ளேவண்டும்.

➢      இ�பப்க்கதத்ி"் இ�ம் நாள் என்பரைவயும் இ�ம்ணெபற்றிருதத்"் அவசியம்

➢       தங்கள் உண்ரைமயுள்ள என்பதன் கீழ் ரைகணெயழுத்து ளேபா� ளேவண்டும்.     அதற்குக் கீழ் அனுப்புந�ின்
    ணெபய�ிரைனத் ணெதளிவான முரைறயி"் எழுதுத"் ளேவண்டும்.
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       நமதுஊ�ி"் குடிநீ�்த் த�ட்ுப்பாடு மிகக் கடுரைமயாக உள்ளது.     இரைத மாவ�்� ஆ�்சியருக்குத்
      ணெத�ிவித்து ந�வடிக்ரைக எடுக்கக் ளேகா�ி விண்ணப்பம் தயா�் ணெசய்ளேவாம்.

   அலுவ"கக் கடிதம்

அனுப்புந�்
 உங்கள் ணெபய�்,
 வீ�்டுப் ணெபய�்,

முகவ�ி.

ணெபறுந�்
  மாவ��் ஆ�்சிய�் அவ�்கள்,

  மாவ��் ஆ�்சிய�் அலுவ"கம்,
பா"க்காடு.

 மதிப்பிற்கு�ிய ஐயா/அம்ரைமயீ�்,
 ணெபாருள் :     குடிநீ�் வசதி ணெசய்து ணெகாடுப்பது ணெதா��்பாக

வணக்கம்.
     எங்கள் ஊ�ி"் நூற்றுக்கும் ளேமற்ப�்� வீடுகள் உள்ளன.      எங்கள் ஊ�ி"் குடிநீ�் த�்டுப்பாடு

ஏற்ப�்டுள்ளது.           தினச�ி குடிநீ�்த் ளேதரைவக்காக இ�ண்டு கிளே"ாமீ��்ருக்கு ளேம"் ணெசன்று எடுத்து வ�
ளேவண்டியுள்ளது.         எனளேவ எங்களுக்கு குடிநீ�் வசதி ணெசய்து தருமாறு பணிவு�ன் ளேக�்டுக்ணெகாள்கிளேறாம்

நன்றி.

                          இப்படிக்கு
இ�ம்  தங்கள் உண்ரைமயுள்ள
நாள்                    ரைகணெயாப்பம்

ணெபய�்

        நமது பள்ளிக்கு அருகாரைமயிலுள்ள சாரை"ளேயா�த்தி"் சி"�் ணெதா��்ந்து குப்ரைப ளேபாடுவதா"்
  சுற்றுச்சூழலுக்குத் தீங்கு ஏற்படுகிறது.      இரைத நக�ா�்சிக்குத் ணெத�ியப்படுத்தி ந�வடிக்ரைக

    எடுக்கக் ளேகா�ி விணண்ப்பம் தயா�் ணெசய்ளேவாம்.
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 அலுவ"கக் கடிதம்

அனுப்புந�்

ணெபறுந�்

ஐயா,

ணெபாருள்:

வணக்கம்.

இ�ம்
நாள்  தங்கள் உண்ரைமயுள்ள,

    தயா�் ணெசய்த அலுவ"கக் கடிததர்ைதக்     குழுவி"் க"ந்துரை�யாடி ளேமம்படுத்தி வகுப்பரைறயி"்

 ணெவளியி�்டுப்   பரை�ப்புத் ணெதாகுப்பி"் இரைணப்ளேபாம்.

8



தரை"யங்கம்

       இதழ்களி"் இ�ம்ணெபறும் ணெசய்திகளுக்ணெக"்"ாம் தரை"யானதும் பதத்ி�ிரைக ஆசி�ிய�ின் எழுத்தாகவும்
  அரைமவது தரை"யங்கம் எனப்படும்.

  தரை"யங்கம் தயா�ிக்கும் முரைற

➢       தரை"யங்கம் எந்த விருப்பு ணெவறுப்புமின்றி நடுநிரை"ளேயாடு அரைமத"் ளேவண்டும்.
➢          தரை"ப்பு ஒரு தரை"யங்கத்தின் முழு கருதர்ைதயும் விளக்கும் வரைகயி"் ணெசறிவாக அரைமய

ளேவண்டும்.
➢       சமகா" பி�ச்சிரைனரையத் தரை"யங்கத்தின் முக்கிய ணெபாருண்ரைமயாக எடுத்துக்ணெகாள்ள

ளேவண்டும்.
➢  பி�ச்சிரைன விளக்கம்,  அ"சி ஆ�ாய்த"், பகுப்பாய்வு,     தீ�்வு என்ற நிரை"களி"் தரை"யங்கம்

 எழுதப்ப� ளேவண்டும்.

➢    வி�ிவாகவும் ணெதளிவாகவும் எழுத ளேவண்டும்.

        நா�்டுப்புறக் கரை"கள் ந"ிவரை�வதற்கான கா�ணங்கரைளயும் அதற்கான தீ�்ரைவயும் வ"ியுறுத்தி
   பதத்ி�ிரைகக்குத் தரை"யங்கம் தயா�் ணெசய்ளேவாம்.

  நா�்டுப்புறக் கரை"கரைளப் ளேபாற்றுளேவாம்

     நா�்டுப்புற மக்கள் வாழ்விய"ின் ணெவளிப்பாளே� நா�்டுப்புறக் கரை"கள்.    நா�்டுப்புற கரை"கள்
       ந"ிவரை�கின்றன என்றா"் நமது பண்பாடும் க"ாச்சா�மும் ந"ிகிறது என்ளேற ணெபாருள்.   பண்ரை�க்

     கா"த்தி"் நா�்டுப்புறக் கரை"கரைளப் ணெபாழுதுளேபாக்கிற்காக ம�்டும் பயன்படுதத்வி"்ரை".   நா�்டுப்புறக்
   கரை"கள் ணெசய்தி ஊ�கங்களாகளேவ பா�்க்கப்ப�்�ன.      நா�்டுப்புறக் கரை"களி"் சமூக வள�்ச்சிக்கும்
     மக்களின் மனணெவழுச்சிக்கும் ளேதரைவயான கருத்துகள் இ�ம்ணெபற்று இருந்தன.

       தற்கா"தத்ி"் ளேமரை" நா�்டு நாக�ிகத் தாக்கத்தா"் நமது பண்பாடு க�ாச்சா�ஙகளின்
    அரை�யாளங்களான நா�்டுப்புறக் கரை"கள் ந"ிவரை�வது ளேவதரைனககு�ியதாகும்.    நாம் அரைனவரும்

        சமூக அந்தஸ்து என்ற நிரை"யி"் நா�்டுப்புறக் கரை"கரைள இ�ண்�ாம் த�மாகக் கருதுகிளேறாம்.

ப�தநா�்டியம்,        ளேமாகினியா�்�ம் ளேபான்ற ணெசவ்விய"் கரை"கரைளக் கற்பரைத நாம் உய�்வாகக்
கருதுகிளேறாம்.          ளேமலும் நா�்டுப்புறக் கரை"கரைள முரைறயாகக் கற்றுக் ணெகாடுக்கிற அரைமப்பு இ"்ரை".

     நா�்டுப்புறக் கரை"ஞ�்களுக்குப் ளேபாதிய வருமானம் கிரை�ப்பதும் இ"்ரை".    இளம் தரை"முரைறயின�்
      பா�ம்ப�ிய கரை"ரையக் கற்றுக் ணெகாள்வதி"் ஆ�்வம் கா�்டுவதும் இ"்ரை".     தகவ"் ணெதாழி"் நு�்ப

 ஊ�கங்களான திரை�ப்ப�ம்,  ணெதாரை"க்கா�்சி,     சமூக ஊ�கங்கள் ளேபான்றவற்றி"் இன்ரைறய
       தரை"முரைறயின�ின் முழுரைமயான ஈடுபாடு ளேபான்ற ப"்ளேவறு கா�ணங்களா"் நா�்டுப்புறக் கரை"கள்

ந"ிவரை�கின்றன.

9



     நா�்டுப்புறக் கரை"கரைளப் பாதுகாப்பதன் மூ"ம் நமது க"ாச்சா�ம்,    பண்பாடு அழியாம"் பாதுகாக்க
முடியும்.         திரை�ப்ப� நடிக�்கரைள அரைழபப்துளேபா" நா�்டுப்புறக் கரை"ஞ�்கரைளயும் அரைழத்து விழா ந�த்த

    ணெவளிநாடு வாழ் இந்திய�்கள் முன்வ� ளேவண்டும்.      அ�சு மற்றும் தனியா�் நிறுவனங்களின் விழாக்களி"்
      நா�்டுப்புறக் கரை"ஞ�் மற்றும் நா�்டுப்புறக் கரை"கரைள உ�்படுத்துத"் நன்று.    கரை"ஞ�்களுக்கு வீ�்டு

வசதி,      ஓய்வூதியம் வழங்க அ�சாங்கம் முன் வ� ளேவணட்ும்.  

பள்ளி,       க"்லூ�ிப் ப"்கரை"க்கழகக் கரை"விழாக்களி"் நா�்டுப்புறக் கரை"கரைளயும் உ�்படுத்தி
 ஊக்குவிக்க ளேவண்டும்.  க"்லூ�ி,     ப"்கரை"க்கழகப் பா�த்தி��்த்தி"் நா�்டுப்புறக் கரை"கரைளயும்

      உ�்படுதத்ி அரைதப் படிக்கின்ற மாணவ�்களுக்கு ஊக்கத்ணெதாரைக வழங்குவதற்கான தி��்ங்கரைள
  அ�சாங்கம் நரை�முரைறப்படுத்த ளேவண்டும்.      கி�ாமங்கரைளச் சா�்ந்து நா�்டுப்புறக் கரை"கரைளக் கறற்ுக்

    ணெகாடுப்பதற்கான தி��்ங்கரைள அ�சாங்கம் தீ�்� ளேவண்டும்.  

      மாணவ�்களாகிய நாம் ணெபாதுமக்களிரை�ளேய நா�்டுப்புறக் கரை"களின் முக்கியத்துவத்ரைத எடுத்துக்

    கூறும் விதம் விழிப்புண�்வு முகாம்கள் ந�த்துவது,    துண்டுப் பி�சு�ங்கள் வாயி"ாக விளம்ப�ப்படுத்துவது
       ளேபான்ற ணெசய"்களி"் ஈடுப�்டு கரை"கரைளக் கற்கும் முயற்சியி"் ஈடுப� ளேவண்டும்.   பள்ளி விழாக்களி"்

     நா�்டுப்புறக் கரை"ஞ�்கரைள அரைழத்துக் ணெகௌ�விப்பளேதாடு அவ�்களேளாடு க"ந்துரை�யாடுவதற்கான
   வாய்ப்புகரைள ஏற்படுத்துவது ந"ம் பயக்கும்.

         இயற்ரைக ளேவளாண்ரைம ந"ிவரை�ந்து வரும் இக்கா"த்தி"் அரைதக் காப்பதற்கான ளேதரைவரைய
    வ"ியுறுத்திப் பதத்ி�ிரைகக்குத் தரை"யங்கம் தயா�் ணெசய்ளேவாம்.

தரை"யங்கம்
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   தயா�் ணெசய்த தரை"யங்கதர்ைதக்     குழுவி"் க"ந்துரை�யாடி ளேமம்படுத்தி வகுப்பரைறயி"்

 ணெவளியி�்டுப்   பரை�ப்புத் ணெதாகுப்பி"் இரைணப்ளேபாம்.
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ஒப்பீடு

         ஒரு ணெபாருளின் தனித்தன்ரைமகரைள அ"்"து சிறப்புகரைள அறிவதற்கு அதரைன அதளேனாடு ஓ�ளவு ஒதத்
     இன்ணெனாரு ணெபாருளேளாடு ஒப்பி�்டுப் பா�்ப்பது நம்முரை�ய இய"்பு.      அதரைன நாம் ஒப்பீடு என்று கூற"ாம்.
 கவிரைதகள் கரை"கள்,        கதாபாதத்ி�ங்கள் ளேபான்றவறர்ைற ஒப்பீடு ணெசய்யும் நிரை"யி"் ப" ணெசய"்பாடுகள்

  நம் பா�ப்பகுதியி"் உள்ளன.

   ஒப்பீடு தயா�் ணெசய்யும் முரைற

➢          ஒளே� கருதர்ைத ளேவறுப�்� வரைகயி"் ரைகயாண்� இரு பரை�ப்புகரைள ஒப்பி�்டுக் கூறும் நிரை"
➢     இரு பரை�ப்புகளின் ணெபாருரைளயும் உ�்ணெகாள்ளுத"் ளேவணட்ும்.

➢      இரு பரை�ப்புகளின் ணெபாதுத் தன்ரைமரையயும் கண�்றித"் ளேவண்டும்.
➢          பரை�ப்பாளன் கூறிய கருத்ரைத இன்ரைறய கா" க�்�தத்ி"் ணெபாருத்திப் பா�்க்கும் நிரை"யிலும்

  ஒப்பீடு ணெசய்வது உண்டு.
➢     மாணவனின் ணெசாந்த கருத்ரைதயும் ணெவளிப்படுத்துத"் சிறப்பானது.

   கூன் விழுந்த மூதா�்டிரைய
     ளேபருந்து ந�த்துன�் ணெபருசு ஏறு சீக்கி�ம்

   என்று கூறாம"் ரைகப்பிடித்து
   ஏற்றிக் ணெகாள்வரைதக் காணும்ளேபாது

  என்னுள் மனிதளேநயப் பூப்பூக்கும்

      என்னும் பா�"் வ�ிகரைள இன்ரைறய சூழளே"ாடு ஒப்பி�ட்ு எழுதுளேவாம்.

ஒப்ப�ீ்டுக்குறிப்பு

  முதியவ�்களின் இன்ரைறய நிரை"

"   தாயிற்சிறந்த ளேகாயிலும் இ"்ரை".       தந்ரைத ணெசா"் மிக்க மந்தி�ம் இ"்ரை""  என்ணெற"்"ாம்
         ணெபற்ளேறா�்களுக்குப் புகழா�ம் சூ�்டும் நம் நா�்டி"் தான் இன்று ணெபற்ளேறா�்கரைள முதிளேயா�் இ"்"த்துக்கு

   அனுப்பும் அவ" நிரை" நி"வுகிறது.        முதிளேயா�்களுக்கு நாம் அவ�்களின் ளேதரைவகரைள அறிந்து உதவி
ணெசய்வதி"்ரை".         முதிளேயா�்கரைள இன்ரைறய சமுதாயம் சுரைமயாகப் பா�்க்கின்ற நிரை" இன்று நி"வுகிறது.
           

     பா�"ி"் இ�ம்ணெபறும் ந�த்துந�் பா�்டிரைய அன்பு�ன் ந�த்துகிறா�்.     அவ�் மனித ளேநயத்து�ன்
ந�ந்துணெகாள்கிறா�்.        ஆனா"் இன்ரைறய சமுதாயம் மனித ளேநயத்து�ன் ணெசய"்படுவதி"்ரை".   நம்

       வாழ்க்ரைகயி"் நாம் முதியவ�்கரைளஆத�ித்து நம்மா"ான உதவிகரைளச் ணெசய்ய ளேவண்டும்.
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   குளி�ி"் நடுங்கும் பாரைதளேயா�

   முதியவருக்கு வீ�்டுத் திணர்ைணயி"்
  இ�ம் கிரை�த்தா"்

   மு�ங்கி உற்கும் அவரை�க்
  காணும் ளேபாது
  என்னுள் மனிதளேநயப் பூப்பூக்கும்

        என்னும் பா�"் வ�ிகரைள இன்ரைறய சூழளே"ாடு ஒப்பி�ட்ுக் குறிப்பு தயா�் ணெசய்ளேவாம்.

 ஒப்ப�ீ்டுக் குறிப்பு

 முதிளேயாரை�ப் பாதுகாப்ளேபாம்

    தயா�் ணெசய்த ஒப்ப�ீ்டுக் குறிப்ரைபக்     குழுவி"் க"ந்துரை�யாடி ளேமம்படுத்தி வகுப்பரைறயி"்

 ணெவளியி�்டுப்   பரை�ப்புத் ணெதாகுப்பி"் இரைணப்ளேபாம்.
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  ஒ"ிப்ணெபருகக்ி அறிவிப்பு

      ணெநருக்கடியான கா"க��்த்தி"் ணெபாதுமக்களுக்குத் தகவ"்கரைளப் ப�ிமாறுவதற்கு ஒ"ிப்ணெபருக்கி
 அறிவிப்ரைபப் பயன்படுத்துகிளேறாம்.

    ஒ"ிப்ணெபருக்கி அறிவிப்பு தயா�் ணெசய்யும் முரைற

➢       ணெபாதுமக்களுக்கு ஒரு கருத்ரைதக் அறிவிக்கும் நிரை"யி"் அரைமத"் ளேவண்டும்.

➢  அன்புரை�யீ�் /  அன்ப�்களேள /  ணெப�ிளேயா�்களேள. . . தாய்மா�்களேள. .     ளேபான்ற அரைழப்புச் ணெசாற்கள்
  இதி"் இ�ம்ணெபற ளேவண்டும்.  

➢         ணெபாது மக்களி�ம் விழிப்புண�்வு ஏற்படுத்தும் நிரை"யிளே"ா அ�சாங்க க��்ரைளகரைள அறிவிக்கும்
   நிரை"யிளே"ா ஒ"ிப்ணெபருக்கி அறிவிப்பு அரைமவதுண்டு.

          ப�வி வரும் ணெபருந்ணெதாற்றி"ிருந்து நம்ரைமப் பாதுகாக்க முகக் கவசம் அணிவது மிகவும்
க�்�ாயமாக்கப்ப�்டுள்ளது.        இரைதப் ணெபாது மக்களுக்கு அறிவிக்கும் வரைகயி"் ஒ"ிப்ணெபருக்கி

  அறிவிப்பு தயா�் ணெசய்ளேவாம்.

 
 ஒ"ிப்ணெபருக்கி அறிவிப்பு

 அன்பிற்கினிய ணெப�ிளேயா�்களேள. . . .  தாய்மா�்களேள . . . நணப்�்களேள. . .

                              நமது நா�்டி"் ணெகாளே�ானா ணெதாற்று அதிக�ித்து வரும் நிரை"யி"் இதி"ிருந்து நம்ரைமக்

      காப்பாற்றிக் ணெகாள்ள முகக் கவசம் அணிவது மிகவும் அவசியம்.     எனளேவ அரைனவரும் க�்�ாயமாக

     முகக் கவசம் அணிந்து ணெவளிளி"் வ� ளேவண்டும்.      மீறினா"் காவ"் துரைறயின�் ரூபாய் 500  அப�ாதம்

விதிப்ப�்.        ளேமலும் ணெபாது இ�ங்களி"் சமூக இரை�ணெவளிரையக் கரை�பிடிக்க ளேவண்டும்.    முகக் கவசம்

   …   அணிந்து நம்ரைமயும் பிறரை�யும் பாதுகாப்ளேபாம் ணெபாறுப்பு�ன் ந�ந்து ணெகாள்ளேவாம்.

         காற்றழுத்த தாழவ்ு நிரை" கா�ணமாகஅ�பிக் க�"ி"் க�"் சீற்றம் அதிகமாக உள்ளது.   எனளேவ
         மீனவ�்கள் யாரும் க�லுக்குச் ணெச"்" ளேவண்�ாம் என அறிவிக்கும் விதமாக ஒ"ிப்ணெபருக்கி

  அறிவிப்பு தயா�் ணெசய்ளேவாம்.
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 ஒ"ிப்ணெபருக்கி அறிவிப்பு

    தயா�் ணெசய்த ஒ"ிப்ணெபருக்கி அறிவிப்ரைபக்     குழுவி"் க"ந்துரை�யாடி ளேமம்படுத்தி வகுப்பரைறயி"்

 ணெவளியி�்டுப்   பரை�ப்புத் ணெதாகுப்பி"் 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 ளேபான்றவற்ரைற 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.

 "    ஐம்பு"ன்களுக்கும் மகிழ்ச்சி தரும் இயற்ரைக"     என்ற தரை"பப்ி"் ஒரு க�்டுரை�

எழுதுளேவாம்.

    ஐம்பு"ன்களுக்கும் மகிழ்ச்சி தரும் இயற்ரைக

இயற்ரைக,       மனித வாழ்வுக்கு மிகவும் ளேதரைவயான ஒன்றாக விளங்குகிறது.   மனிதனின்

  அடிப்பரை�த் ளேதரைவகளான உணவு,  உரை�,     உரைறவி�ம் ஆகிய அரைனத்தும் இயற்ரைகயாளே"ளேய

அரைமகின்றன.        இயற்ரைக நம் ஐம்பு"ன்களுக்கும் இன்பம் தரும் பாங்கிரைன இக்க�்டுரை�யின்

 வழி காண்ளேபாம்.

ஐம்பு"ன்கள்

     மனிதனுக்கு உண�்ரைவத் தரும் உறுப்புகரைளளேய பு"ன்கள் என்கிறா�்கள்.   ணெமய்,  வாய்,  கண்,

மூக்கு,       ணெசவி ஆகியன மனித உ�"ிலுள்ள ஐந்து பு"ன்கள் ஆகும்.   ணெமய் -  ணெதாடுத"் உண�்வு,
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  வாய் -  சுரைவதத்"் உண�்வு,  கண் -  பா�்க்கும் தன்ரைம,  மூக்கு -  நுகரும் தன்ரைம,  ணெசவி - ளேக�்�"்
        உண�்வு என ஐம்பு"ன்கள் நாம் அன்றா� வாழ்க்ரைக முரைறயு�ன் மிக ணெநருங்கிய

ணெதா��்புரை�யன.

 ஐம்பு"ன்களும் இயற்ரைகயும்

   இயற்ரைக ஐம்பு"ன்களுக்கும் விருந்தாக அரைமகிறது.      நாம் இயற்ரைகயி"் அனுபவிக்கும்

மரைழ,  குளி�்,        ணெதன்ற"் ளேபான்றரைவ நம் ணெமய்க்கு இன்பம் தருவதாக அரைமகிறது.

     இயற்ரைகயி"ிருந்து நமக்குக் கிரை�க்கும் உணவுப் ணெபாரு�்களான காய்கனிகள்,  கரும்புச்சாறு,

 கிழஙக்ு வரைககள்,      கீரை�கள் ளேபான்றரைவ நம் வாய்க்கு இன்பம் தருகின்றன.

   இயற்ரைகக் கா�்சிகளான ம"�்ச் ளேசாரை"கள்,   ப"வரைக உயி�ினங்கள்,  காடு,  மரை",  அருவிகள்,

க�"்,      சூ�ியன் ளேபான்றரைவ நம் கண்களுக்கு விருந்தளிக்கின்றன.    ம"�்களின் வாசரைன,

 ம�ங்களின் வாசரைன,   கனிகளின் வாசரைன,  இஞ்சி,    மஞ்சள் ளேபான்ற உணவுப்பயி�்களின்

வாசரைன,       கரும்பாரை"களி"் கரும்புச்சாறு காய்ச்சும்ளேபாது ஏற்படும் வாசரைன இரைவ அரைனத்தும்

   நம் மூக்கிற்கு இன்பம் தருகின்றன.    பறரைவகளின் ஒ"ி,    உழவ�்களின் இரைச ஒ"ி,  ம�ங்கள்

  அரைசயும்ளேபாது எழும் ஒ"ி,         வி"ஙக்ுகளின் ஒ"ி என இயற்ரைக எழுப்பும் ப"்ளேவறு ஒ"ிகள் நம்

 ணெசவிக்கு விருநத்ாகின்றன.

 பிற நன்ரைமகள்

       உணவாக அரைமவது ம�்டுமன்றி நமக்கு நிழ"ாகவும் மருநத்ாகவும் தாகத்துக்கு நீ�ாகவும்

   சுவாசிக்கக் காற்றாகவும் இயற்ரைக உதவுகிறது.      வி"ங்கினங்கள் மனித வாழ்க்ரைகக்கு ப"

 வரைககளி"் உதவுகின்றன.       நாம் உயி�்வாழ்வதும் இந்த நி"த்தின் மீளேத.    நி"ம்தான் நம்ரைமத்

தாஙக்ுகிறது.

     இவ்வாறு இயற்ரைக நம் ஐம்பு"ன்களுக்கும் இன்பம் பயக்கிறது.     அது ம�்டுமன்றி நம்
    வாழ்க்ரைகக்குப் ப" வழிகளி"் உதவியாக உளள்து.      அந்த இயற்ரைகரையப் பாதுகாப்பதும் நமது

 க�ரைம ஆகும். 

 '   புதிய தரை"முரைறயும் ளேவளாண்ரைமயும்'    என்னும் தரை"ப்பி"் க�ட்ுரை� எழுதுளேவாம்.
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  புதிய தரை"முரைறயும் ளேவளாணர்ைமயும்

18



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

  பரை�ப்புத் ணெதாகுப்பி"் இரைணப்ளேபாம்.
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 நயம் பா�ா�்டுத"்

        ஒரு கவிரைதயி"் மரைறந்திருக்கும் அழகுகரைளக் கண்டுபிடித்து வ�ிரைசப்படுத்தி எழுதுதளே" நயம்
 பா�ா�்டுத"் எனப்படும்.

    நயம் பா�ா�்டுதரை"த் தயா�் ணெசய்யும் முரைற

➢    கவிரைதயின் ரைமயக் கருத்திரைனக் கண்�றித"். 

➢      கவிரைதயி"் ணெபாதுவாக இ�ம்ணெபறும் நயங்கரைளக் கண்�றித"் (எதுரைக, ளேமாரைன, இரையபு, 
மு�ண், அணிநயம்)

➢          க�்டுரை�யின் அரைமப்பு முரைற ளேபான்ளேற கவிரைதயின் ரைமயக் கருத்ரைதயும் நயங்கரைளயும்
  வரைகப்படுத்தி முரைறயாக எழுத"்.

ரைமயக்கருத்து

 ணெசா"் நயம்

     எதுரைக

     ளேமாரைன

     இரையபு

     மு�ண்

 ணெபாருள் நயம்

 அணி நயம்

ரைமயக்கருத்து

   பா�"ின் ஒ�ட்ுணெமாத்த ணெபாருரைளயும்      ணெதாகுத்து மிகச் சுருக்கமாக எழுதுவளேத ரைமயக் கருத்து.  
       த�ப்ப�ட்ுள்ள பா�"ின் ரைமயக் கருத்திரைன மிகச் சுருக்கமாக எழுத ளேவண்டும்.

ணெசா"்நயம்

      கவிரைதயி"் கண்�றிகின்ற நயங்களுக்குப் ணெபாருத்தமான விளக்கம் எழுத ளேவண்டும்.   நயங்கள்
    இ�ம்ணெபறும் ணெசாற்கரைளக் கண்�றிந்து எழுத ளேவணட்ும்.

  ளேமாரைன :       அடிளேதாறும் முத"் எழுத்துகள் ஒன்றுளேபா"் வருவது ளேமாரைன.

  எதுரைக :        அடிளேதாறும் இ�ண்�ாம் எழுத்துகள் ஒன்றுளேபா"் வருவது எதுரைக.

  இரையபு :        அடிளேதாறும் இறுதி எழுத்துகள் ஒன்றுளேபா"் வருவது இரையபு.
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  மு�ண் :        பா�"் வ�ிகளி"் எதி�்ச் ணெசாற்கள் இ�ம் ணெபறுவது மு�ண்.

 ணெபாருள் நயம்

    பா�"ின் முழு கருதர்ைதயும் ணெதாகுத்து எழுதுத"்.

 அணி நயம்

    அணி என்பதறகு அழகு என்பது ணெபாருள்.        உணவுக்கு உப்பு எவ்வாறு சுரைவயளிக்கின்றளேதா அது ளேபான்று

       ஒரு கவிரைதக்கு அழகு ளேச�்ப்பதி"் அணி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.    கவிரைதயி"் இ�ம்ணெபறும்

         அணிரையக் கண�்றிந்து அதற்கான விளக்கதர்ைத எழுதி குறிபப்ி�்� பா�"் வ�ிரையயும் எடுதண்ெதழுதி

 நிறுவ ளேவண்டு்ம்.

         பின்வரும் நயம் பா�ா�்டுத"் மாதி�ிரைய உற்று ளேநாக்கிப் பு�ிந்துணெகாண்டு ணெதா��்ப் பயிற்சிகரைள
 ளேமற்ணெகாள்ளுத"் ளேவணட்ும்.

      பின்வரும் பா�"ின் ரைமயக்கருதர்ைதச் சு�்டிக்கா�்டி நயம் பா�ா�்டுளேவாம்.

 ளேவப்பிரை"ரையத் தின்ன"ாம்

  விரும்பித் துளசி தின்ன"ாம்

 காப்பதரைவளேய உ�"்ந"ம்

  கருதித் தின்றா"் ணெக�"ி"்ரை"

 பாகற்காளேயா கசப்புதத்ான்

  பழகிப்ளேபானா"் சுரைவப்புத் தான்

  நாவுக்காக வாழாரைம

  ந"த்துக் கான வாழ்வாளேம

 ளேசாற்றுக்காக வாழ்வளேதா?

  சுரைவரையக் கருதி வாழ்வளேதா?

   கூற்ரைற ணெவ"்லும் ஆற்றரை"க்

  ணெகாள்ள"ாகும் நா காத்தா"்

 நயம் பா�ா�்டுத"்

 கவிஞ�் இ�ா.      இளங்கும�ன் அவ�்கள் எழுதிய பா�ளே" இது.      நமது உ�"் ந"த்ரைதக் காக்கும்

 ளேநாக்கி"் எழுதப்ப�்டுள்ளது.        இப்பா�"ின் ரைமயக் கருத்து மற்றும் ணெசா"் நயம்,  ணெபாருள்

  நயதர்ைதயும் இங்கு காண்ளேபாம்.
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ரைமயக்கருத்து

        நாவுச் சுரைவக்கு ம�்டும் முக்கியத்துவம் த�ாம"் உ�"் ந"தத்ிற்கு முக்கியத்துவம் தரும்

     உணவுகரைளளேய உண்ண ளேவண்டும் என்பளேத இப்பா�"ின் ரைமயக்கருத்து.

ணெசா"்நயம்

        ஒரு கவிரைதக்கு ரைமயக்கருத்து எவ்வளவு முக்கியளேமா அந்த அளவுக்கு ணெசா"் நயமும்

முக்கியம்.    இப்பா�"ி"் எதுரைக,  ளேமாரைன,      இரையபு ளேபான்ற நயங்கள் இ�ம்ணெபற்று பா�லுக்கு

 அழகு ளேச�்க்கின்றன.  

எதுரைக

       பா�"ி"் அடிளேதாறும் இ�ண�்ாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது எதுரைக ஆகும்.   இப்பா�"ி"்

ளேவப்        பிரை" - காப்பதரைவ

விரு           ம்பி - கருதி

ளேசாற்  – றுக்காக கூற்   ரைற    ஆகிய எதுரைகச் ணெசாற்கள் இ�ம்ணெபறுகின்றன.

ளேமாரைன

      அடிளேதாறும் முத"் எழுத்து ஒன்றி வருவது ளேமாரைனஆகும்.   இப்பா�"ி"்

நா  வுச்சுரைவ - நாளும்

கா  ப்பதரைவ - கருதி

பா  கற்காய் - பழகி

நா  – வுக்காக ந   "த்துக்கான

    ளேபான்றளேமாரைனச் ணெசாற்கள் இ�ம்ணெபற்று பா�ரை" அழகாக்குகின்றன.  

இரையபு

         ணெசய்யுளி"் அடிளேதாறும் இறுதி எழுதள்ேதா ணெசா"்ளே"ா சீளே�ா ஒன்றி வருவது இரையபு ஆகும்.
இப்பா�"ி"்

தின்ன"ாம் - தின்ன"ாம்

 கசப்புத்தான் - சுரைவப்புத்தான்

 வாழ்வளேதா - வாழ்வளேதா

            விரும்புத"் -   விரும்புத"்    ஆகிய இரையபுச் ணெசாற்கள் இ�ம்ணெபறுகின்றன.

22



ணெபாருள்நயம்

        நம் உ�"் ந"மாக இருக்க ளேவண்டுணெமன்றா"் நாவுக்கான உணவுக்கு முக்கியத்துவம் த�ாம"்

    உ�"் ந"த்துக்கான உணவுகரைள உ�்ணெகாள்ள ளேவண்டும்.   ளேவப்பிரை",  துளசி,  பாகற்காய்

   ளேபான்றவற்ரைறயும் உணவி"் இரைணக்க ளேவண்டும்.     உ�"் ந"த்துக்கான உணரைவ உ�்ணெகாண்�ா"்

    கூற்றுவரைனக் கூ� நம்மா"் ணெவ"்" முடியும்.      இக்கருத்து மிகுநத் நயத்ளேதாடு இப்பா�"ி"்

விளக்கப்படுகிறது.  

       சிறு பிள்ரைளகளும் வாசித்துப் பு�ிந்து ணெகாள்ளும் விதம் இக்கவிரைத எளிரைமயாக

இயற்றப்ப�்டுள்ளது.    இதன் ணெசா"் நயம்,      ணெபாருள் நயம் ளேபான்றரைவ மிக அழகாக உள்ளன.

     பின்வரும் பா�ரை" நயம் பா�ா�்டி எழுதுங்கள்.

   ளேதனினும் இனியநற் ணெசந்தமிழ் ணெமாழிளேய!
   ணெதன்னாடு விளங்குறத் திகழுந்ணெதன் ணெமாழிளேய!

   ஊனினும் ஒளி�்வுறும் ஒண்�மிழ் ணெமாழிளேய!
   உண�்வினுக் குண�்வதாய் ஒளி�தமிழ் ணெமாழிளேய!

   வானினும் ஓங்கிய வண்�மிழ் ணெமாழிளேய!
   தரைழத்தினி ளேதாங்குவாய் தண்�மிழ் ணெமாழிளேய!

- கா. நமச்சிவாய�்

 நயம் பா�ா�்டுத"்
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    நயம் பா�ா�்டுதரை"த் தயா�் ணெசய்து     குழுவி"் க"ந்துரை�யாடி ளேமம்படுத்தி வகுப்பரைறயி"்

   ணெவளியி�்டு பரை�ப்புத் ணெதாகுப்பி"் இரைணப்ளேபாம்.
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அறிவிப்பு

   நாம் பங்கு ணெகாள்ளும் அரைமப்பு,  பள்ளி,    அலுவ"கம் ளேபான்றரைவகளின் ளேதரைவகளுக்காகளேவா
       ளேநாக்கங்களுக்காகளேவா நாம் ஒரு நிகழ்ரைவ ந�தத் ளேவண்டிய சூழ"் ஏற்ப�"ாம்.   அதற்காகத் தி�்�மி�ட்ு

  அறிவிப்ரைப உருவாக்க ளேவணட்ும்.

  அறிவிப்ரைப எழுதும் முரைற:

➢  தரை"ப்பு இ�ம், நாள், ளேந�ம்,       சிறப்பு விருந்தின�் ளேபான்ற தகவ"்கரைள உள்ள�க்கி சுருக்கமாகவும்
  ணெதளிவாகவும் எழுத ளேவண்டும்.  

➢       அறிவிப்பிற்குத் ளேதரைவ என்றா"் நிகழ்ச்சி நி�ரை"யும் இரைணத்துக் ணெகாள்ள"ாம்.

 நிகழ்ச்சி நி�"்

இரைறவணக்கம்

வ�ளேவற்புரை�

தரை"ரைமயுரை�

  சிறப்புரை�

வாழ்த்துரை�

நன்றியுரை�

     நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்ப நிகழ்ச்சி நி�"ிலும் மாற்றம் ஏற்படும்.

       பள்ளி இ"க்கிய மன்றம் சா�்பி"் கரை"விழா நரை�ணெபற உள்ளது.    இவ்விழாரைவப் ணெபாதுமக்கள்
   அறிந்து ணெகாள்ளுமாறு அறிவிப்பு தயா�ியுங்கள்.

அறிவிப்பு

 மாணெபரும் கரை"விழா

இ�ம்:   அ�சு தமிழ் ளேம"்நிரை"ப்பளள்ி, சாரை"

 நாள் : 07.12.2022,   காரை" 10 மணி
அன்புரை�யீ�்,

       எமது சாரை" அ�சு தமிழ் ளேம"்நிரை"ப் பள்ளியி"் வருகின்ற 7-    ஆம் ளேததி புதன் கிழரைமயன்று
 காரை" 10     மணியளவி"் மாணெபரும் கரை"விழா நரை�ணெபற உள்ளது.   இவ்விழாவி"் பள்ளி
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     மாணவ மாணவிய�ின் அழகான கரை"நிகழ்ச்சிகள் நரை�ணெபற உளள்ன.    இதி"் சிறப்பம்சமாக
    பள்ளி ஆசி�ிய�்களின் நா�கமும் நரை�ணெபற உள்ளது.     ணெபாது மக்கள் அரைனவரும்

      இவ்விழாவிரைனக் கண்டு மகிழ வருரைக தருமாறு அன்ளேபாடு அரைழக்கிளேறாம்.

சாரை",                                                                                                              இவண்
02.12.2022.                                                                                      பள்ளி இ"க்கிய மன்றம்

        பள்ளி ஆளே�ாக்கிய மன்றம் சா�்பாக இ�தத் தான முகாம் 12.12.2022   அன்று காரை" 10 மணியளவி"்
    நம் பள்ளியி"் ரைவத்து நரை�ணெபற உள்ளது.      இவ்விழாரைவப் ணெபாதுமக்களுக்கு அறிவிக்கும் விதம்

 அறிவிப்பு தயா�ியுங்கள்.

அறிவிப்பு

 இ�த்ததான முகாம்

                                               

                                          

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

  பரை�ப்புத் ணெதாகுப்பி"் இரைணப்ளேபாம்.
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விம�்சனம்

   விம�்சனம் என்பது ஒரு கவிரைத,        ஒரு கதாபாதத்ி�ம் மற்றும் ஒரு சிறுகரைத ளேபான்றவற்ரைற மதிப்பீடு
    ணெசய்து முன் ரைவக்கப்படும் கருத்துகள் ஆகும்.       நிரைற குரைறகரைளச் சு�்டிக்கா�்டி ஒரு பரை�ப்பு

      சமூகத்துக்கு எடுத்துரை�க்கும் கருத்துகரைளயும் அக்கருத்துகளின் மீது தங்களுரை�ய விம�்சனக்
  கருத்துகரைளயும் ஒருங்கிரைணத்துக் கூறுவதாகும்.

 கவிரைத விம�்சனம்

      கவிரைத எந்ணெதந்த ணெமாழிகளி"் இருக்கின்றளேதா அங்கு விம�்சனம் இருக்கும்.   கவிரைத சிறப்பாக
        அரைமவதற்கு விம�்சனம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்று கூறினா"் அது மிரைகயாகாது.   ஒரு

         கவிரைதரைய விம�்சனம் ணெசய்யும் ளேவரைளயி"் நாம் கவனிக்க ளேவண்டிய முக்கிய கூறுகள் கீழ்வருமாறு:

➢  கவிரைதயின் சிறப்பு

➢    ரைமயப்ணெபாருள் பறற்ிய ஒரு பா�்ரைவ

➢    கவிரைதயி"் இ�ம்ணெபற்றுள்ள நிரைறகள் குரைறகள்

➢ பா�ா�்டுகள்

உதா�ணமாக

"வரை�ந்த
அன்ளேற

 அழிக்கப்படும் ஓவியங்கள்
மாக்ளேகா"ங்கள்"

        ணெபாதுவாக நாம் ஒரு கா�ியதர்ைதச் ணெசய்யும்ளேபாது அரைதப் பிறகு அழிப்பதற்காகச் ணெசய்வதி"்ரை".
        ஆனா"் ளேகா"ம் ளேபாடும்ளேபாது அது அன்ளேற அழிக்கப்ளேபாகிளேறாம் என்பரைதத் ணெத�ிந்ளேத வரை�கிளேறாம்.  நம்

        மனதிற்குச் சாதா�ணமாக வ�ாத இந்த எண்ணத்ரைதக் கூறுவதன்மூ"ம் இக்கவிரைத நம் எதி�்பா�்ப்ரைப
   ஏமாற்றி நம் மனரைதக் கவ�்கிறது.        ளேமலும் எத்தரைனளேயா அழகான ணெபாரு�்கள் அதிக முயற்சியு�ன் சிறிய

   ளேந�த்திற்காகச் ணெசய்யப்படுவரைத நிரைனவூ��்வும் ணெசய்கிறது.

 கரைத விம�்சனம்

         சிறுகரைத என்பது ஒரு ரைமயக் கருவிரைன அ"்"து நிகழ்ச்சியின் அனுபவத்ரைத விவ�ிக்கும் இ"க்கிய
வரைகயாகும்.        சிறுகரைத விறுவிறுப்பாய்த் ணெதா�ங்கி அதன் ணெதா��்சச்ியி"் ணெநகிழ்ச்சியி"்"ாம"் இயங்கி

        உச்ச நிரை"க்குச் ணெசன்று முடிவு வரை� படிப்பவ�ின் கவனதர்ைத ஒருமுகப்படுத்த ளேவண்டும்.
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  விம�்சனம் ணெசய்யும் முரைற

➢   ரைமயக்கருத்து இ�ம்ணெபறற்ிருக்க ளேவணட்ும்

➢     பாத்தி�ப்பரை�ப்பிரைனத் ணெதளிவாக விளக்கிக் கூற ளேவண்டும்.

➢       கரைத எழுத ஆசி�ிய�் ரைகயாண்� உதத்ிகரைளக் கூற ளேவண்டும்.

➢    ந"்" ணெமாழிநரை�ரையக் ரைகயாள ளேவணட்ும்.

➢ 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.

ரைமயக்கருத்து

      ஒவ்ணெவாரு சிறுகரைதயும் ஒரு ரைமயக் கருத்தின் அடிப்பரை�யி"்தான் எழுதப்ப�்டிருக்கும்.  அந்தக்
      கருத்திரைனக் கண்�றிந்து மிகச் சுருக்கமாகவும் ணெதளிவாகவும் எழுத ளேவண்டும்.  

கதாபாத்தி�ம்

       ஒரு பரை�ப்பு என்ற நிரை"யி"் முன்னிரை" வகிப்பது பாத்தி�ங்களேள ஆகும்.     சிறிய கரைத என்பதா"்
     ளேதரைவயற்ற பாத்தி�ங்கள் தவி�்க்கப்ப�்டு ளேத�்ந்ணெதடுதத் பாத்தி�ங்களேள இ�ம்ணெபறுகின்றன.  முதன்ரைமக்

    கதாபாத்தி�தர்ைத வரை�யறுத்துக் ணெகாள்வது மிக இன்றியரைமயாததாகும்.    முதன்ரைமப் பாத்தி�தர்ைத
    ளேநாக்கி வாசகனின் கவனம் ணெச"்" ளேவண்டும்.      கதாபாதத்ி�த்தின் 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.
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உத்திகள்

      ஒரு சிறுகரைத கரைத கூறும் ளேகாணதத்ிலும் சிறந்திருக்க ளேவண்டும்.     கரைத கூறும் ளேநாக்கத்ரைத
   ளேநாக்குநிரை" உத்தி என்று கூறுவ�்.        குறிப்பி�்� ஒரு நிகழச்்சிரைய ஆசி�ிய�் என்ற ளேகாணத்தி"ிருந்து

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

        நனளேவாரை� முரைற என்பது வாசக�்கரைளச் சுண்டி இழுக்கும் ஒரு உத்தியாகளேவ கருதப்படுகிறது.   உள்
        மனதின் எண்ணங்கரைள அரை"யாகக் கிளப்பிவி��் நிரை" அவற்றிற்குச் ணெசா"் வடிவம் தருவளேத

   நனளேவாரை� உத்தி என்று கூற"ாம்.        பின்னா"் நிகழ இருபப்ரைத முன் உண�்த்துவதும் முன்
       நிகழ்ந்தவற்ரைறப் பின் உண�்த்துவதுமாகிய முன்ளேனாக்கு உத்திகளும் பின்ளேனாக்கு உத்திகளும் உள்ளன.

         நமது பா�ப்பகுதியி"் இ�ம்ணெபறும் கரைதகரைள விம�்சனம் ணெசய்யும் ளேவரைளயி"் உத்திகரைளப் பறற்ிய பு�ித"்
 மாணவ�்களுக்கு 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�,      கிண�்லும் எள்ளலும் நரைகச்சுரைவயும் நி�ம்பிய நரை�,   ஆறண்ெறாழுக்கான நரை�,
 ளேபச்சுத்தமிழ் நரை�,       வ�்�ா� 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.

   மளேகஷ்வ�் எழுதிய "    தவமணி உண�்த்திய உ�"் தானம்"     என்ற சிறுகரைதரைய விம�்சனம் ணெசய்து
எழுதுளேவாம்.

விம�்சனம்

ரைமயக்கருத்து

        இன்ரைறய கா"க�்�தத்ிற்குத் ளேதரைவயான உ�"் உறுப்பு தானதத்ின் முக்கியத்துவத்ரைத எடுத்துக் கூறி
     ணெபாது மக்களி�ம் விழிப்புண�்ரைவ ஏற்படுத்துவளேத இக்கரைதயின் ரைமயக்கருத்தாகும்.  

கதாபாத்தி�ங்கள்

     சிறுகரைதயின் உயி�ாகவும் கரைத நக�்த்துவதற்குக் கா�ணமாகவும் இருப்பவ�்கள்
  கதாபாத்தி�ங்கள் ஆவ�்.    இக்கரைதயி"் தவமணி,  ஆரூ�ம்,     இவ�்களின் மகன் ளேகாபா" கிருஷ்ணன்,

      இ�த்த தானம் ணெசய்த இரைளஞன் ஆகிய கதாபாத்தி�ங்கள் இ�ம்ணெபறுகின்றன.    தவமணி என்பவ�் உ�"்
   தானம் ணெசய்வதி"் உறுதியாக இருக்கிறா�்.       அவரை�த் தடுக்கும் முயற்சியி"் அவ�து மகனும் மரைனவியும்

இருக்கிறா�்கள்.     இறுதியி"் ஒரு சூழ்நிரை"யி"்       தவமணியின் உ�"் தானத்ரைத ஆத�ிக்கும் முடிவுக்கு
வருகிறா�்கள்.             தவமணி மற்றும் அவ�து மகன் ளேகாபா" கிருஷண்னின் தியாக மனநிரை" நமது மனதி"்
நிற்கின்றது.
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கரைதக்களன்

     இக்கரைதயானது தவமணியின் இ"்"தத்ி"் நரை�ணெபறும் நிகழ்வாகளேவ கா�்�ப்படுகிறது.    ஒரு சாதா�ண
       குடும்பத்து மனித�்களின் வாழ்க்ரைக முரைறயும் மனநிரை"யும் இங்கு ப�ம்பிடித்துக் கா��்ப்ப�டுள்ளது.   

     மருத்துவமரைனயி"் அவ�்கள் மனம் மாறும் சூழ"் ஏறப்டுகிறது.

உத்திகள்

          இக்கரைதயின் நிகழ்வுகள் யாவும் எந்த இ��்பாடும் இன்றி ணெதா�க்கம் முத"் இறுதி வரை� கரைதயின்
 ளேபாக்கு அரைமகிறது.      இக்கரைத நனளேவாரை� உதத்ியு�ன் எழுதப்ப�்டுள்ளது.    அரைனவருக்கும் பு�ியும்

    வரைகயி"் மிக எளிய நரை� ரைகயாளப்ப�்டுள்ளது.

ணெமாழிநரை�

"    தவமணி உண�்த்திய உ�"் தானம்"      என்ற சிறுகரைதயின் ணெமாழிநரை� படித்தவ�்கள் முத"்
        சாதா�ணமானவ�்கள் வரை� வாசிக்க முடிகின்ற விததத்ிலும் பு�ிய முடிகின்ற விததத்ிலும் எளிரைமயான

  ஆறண்ெறாழுக்கு நரை�யி"் எழுதியுள்ளா�்.

 "   மனித ளேநயம் கரை�ச்ச�க்க"்""    என்ற கரைதரையத் திறனாய்வு ணெசய்ளேவாம்.

விம�்சனம்
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   தயா�் ணெசய்த விம�்சனத்ரைதக்      குழுவி"் க"ந்துரை�யாடி ளேமம்படுத்தி வகுப்பரைறயி"் ணெவளியி�்டுப்

  பரை�ப்புத் ணெதாகுப்பி"் இரைணப்ளேபாம்.
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