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இந்த ோ-அமெோிக்கன் கல்லூோி, மெய்யோறு. 

 ெிழ்த்துறை – இரண்டோம் ஆண்டு 

போடக்குைிப்புகள் (Nov/Dec 2020) 

அலகு – 1 

 ிருக்குைள் 

                    ப ிமெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் மு லோவ ோக றவத்துப் தபோற்ைக்கூடிய நூல் 

 ிருக்குைள். இ ன் ஆெிோியர்  ிருவள்ளுவர். இது அைத்துப்போல்-38 அ ிகோரம், மபோருட்போல்-70 

அ ிகோரம், இன்பத்துப்போல்-25 அ ிகோரம் எெ மூன்று போல்களில் 133 அ ிகோரங்கறளப் மபற்று 

அ ிகோரத் ிற்கு பத்து குைட்போக்கள் வீ ம் 1330 குைட்போக்கள் மபற்றுள்ளது. 

 அைத்துப்போல் – போயிரவியல் (4), இல்லைவியல் (20), துைவைவியல் (13), ஊழியல் (1) 

மபோருட்போல் – அரெியல் (25), அங்கவியல் (32), குடியியல் (13) 

இன்பத்துப்போல் – களவியல் (7), கற்பியல் (18)   

எெ ஒன்பது இயல்களோகப் பிோிக்கப்பட்டுள்ளது. இ ற்கு உத் ிரதவ ம், ம ய்வநூல், 

மபோய்யோமெோழி, வோயுறை வோழ்த்து,  ெிழ்ெறை, மபோதுெறை என்ை தவறு மபயர்களும் உண்டு. “ 

வள்ளுவன்  ன்றெ உலகினுக் தக ந்து வோன்புகழ் மகோண்ட  ெிழ்நோடு” எெறு போர ியோர் 

இந்நூலிறெப் புகழ்ந்துள்ளோர். ‘  ிருவள்ளுவெோறல' என்ை நூல்  ிருக்குைளின் ெிைப்றப 

உணர்த்துகிைது. தெலும்  ிருக்குைள் உலகப்மபோதுெறை எெ அறெவரோலும் அறழக்கப்படுகிைது. 

 ிருவள்ளுர் 

              வள்ளுவர் கி.மு.31இல் பிைந் ோர் எெக் கூைி வள்ளுவரோண்றடக் கணக்கிடச் மெய் ோர் 

ெறைெறலயடிகள். வள்ளுவர் ெயிலோப்பூோில் பிைந் ோர் என்றும் வோசுகி என்ை மபண்றண 

ெணந் ோர் என்றும் கூறுவர். இவர் நோயெோர், த வர், மு ற்போவலர், ம ய்வப்புலவர், நோன்முகன், 

ெோ ோநுபங்கி, மெந்நோப்தபோ ோர், மபருநோவலர், மபோய்யில்புலவர் என்ை தவறுமபயர்களோலும் 

அறழக்கப்படுகிைோர். 

உறரகள் 

              ருெர், ெணக்குடவர்,  ோெத் ர், நச்ெர், போிதெலழகர், போி ி,  ிருெறலயர், ெல்லர், 

போிப்மபருெோள், கோளிங்கர் என்ை பத்துப்தபரும் மு லில் உறரகண்டவர்கள். இ ில் போிதெலழகர் 

உறரதய ெிைந் து என்று தபோற்ைப்படுகிைது. தெலும் ெணக்குடவர், போிதெலழகர், போி ி, 

போிப்மபருெோள், கோளிங்கர் என்ை ஐவோின் உறர ெட்டுதெ கிறடத்துள்ளது. 

மெோழிமபயர்ப்பு 

             ிருக்குைறள அைிஞர்கள் பல்தவறு மெோழிகளில் மெோழிப் மபயர்த்துள்ளெர். அவற்றுள் 

இலத் ீன் – வீரெோமுெிவர் 

மெர்ென் – கிரோல் 

ஆங்கிலம் – ெி.யூ.தபோப் 
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பிமரஞ்சு – ஏோியல் 

வடமெோழி - அப்போ  ீட்ெ ர் 

இந் ி – பி.டி.மெயின் 

ம லுங்கு – றவத் ியநோ நோ ோ 

ெறலயோளம் – தகோவிந் ம் பிள்றள 

தபோன்தைோர்  ிருக்குைறள மெோழிப் மபயர்த் வர்களில் குைிப்பிடத் க்கவர்கள்.                        

        

I. ெக்கட்தபறு 

1. மபறுெவற்றுள் யோெைிவது இல்றல அைிவு அைிந்  

ெக்கட்தபறு அல்ல பிை. 

ஒருவன் மபைத் குந்  மெல்வங்களுள், அைிய தவண்டியவற்றை அைிந்  அைிவுறடய 

பிள்றளகறளப் மபறுவற த்  விர ெற்ை மெல்வங்கறள நோம் ெ ிப்பது இல்றல. 

2. எழுபிைப்பும்  ீயறவ  ீண்டோ பழிபிைங்கோப்  

பண்புறட ெக்கட் மபைின். 

பிைரோல் பழிக்கப்படோ  பண்புறடய நல்ல பிள்றளகறளப் மபறுபவனுக்கு, ஏழு பிைவிகளிலும் 

துன்பங்கள் வந்து தெரோது. 

3.  ம்மபோருள் என்ப  ம்ெக்கள்; அவர்மபோருள் 

 ம் ம் விறெயோன் வரும். 

 ம் பிள்றளகதள  ம்முறடய மபோருள் என்று ெோன்தைோர் கூறுவர்; அப்மபோருள் அவரவர் மெய்யும் 

மெயல்களோல் வந்து தெரும். 

4. அெிழ் ினும் ஆற்ை இெித   ம்ெக்கள் 

ெிறுறக அளோவிய கூழ். 

 ம் பிள்றள  ன் ெிைிய றககளோல் பிறெந்து றவத்  உணவு, மபற்தைோர்க்கு அெிழ் த்ற  விட 

ெிகுந்  சுறவயுறடய ோகும். 

5. ெக்கள் மெய் ீண்டல் உடற்கின்பம் ெற்ைவர் 

மெோற்தகட்டல் இன்பம் மெவிக்கு. 

 ோம் மபற்ை பிள்றளகறளத் ம ோட்டு அறணப்பது, உடலுக்கு இன்பத்ற   ரும்; அவர்கள் தபசும் 

ெழறலச் மெோற்கறளக் தகட்பது மெவிக்கு இன்பம்  ரும். 

6. குழலிெிது யோழிெிது என்ப ம் ெக்கள் 

ெழறலச்மெோல் தகளோ  வர். 

 ோன் மபற்ை குழந்ற யின் ெழறலச் மெோற்கறளக் தகட்டு அைியோ வர்கள், ‘குழல் இறெ இெிது! 

யோழ் இறெ இெிது' என்று கூறுவர். 

7.  ந்ற  ெகற்கோற்றும் நன்ைி அறவயத்து 

முந் ி இருப்பச் மெயல். 

 ந்ற   ன் ெகனுக்கு மெய்யும் நன்றெ என்பது கற்தைோர் கூடிய அறவயில் அவறெ மு ன்றெ 

மபறுெோறு மெய் லோகும். 
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8.  ம்ெின் ம் ெக்கள் அைிவுறடறெ ெோநிலத்து 

ென்னுயிர்க் மகல்லோம் இெிது. 

 ன் பிள்றளயின் அைிவுத் ன்றெ,  ெக்கு இன்பத்ற  அளிப்பற  விட மபோிய உலகத் ில் உள்ள 

உயிர்களுக்மகல்லோம் இன்பம்  ரும். 

9. ஈன்ை மபோழு ின் மபோிதுவக்கும்  ன்ெகறெச் 

ெோன்தைோன் எெக்தகட்ட  ோய். 

ஒரு  ோய்  ன் ெகறெப் மபற்மைடுக்கும் தபோது அறடயும் இன்பத்ற  விட உலகெக்கள் அவறெச் ‘ 

ெோன்தைோன்’ எெக் கூறும் தபோது அற க்தகட்டு பன்ெடங்கு இன்பம் மகோள்கிைோள். 

10. ெகன்  ந்ற கோற்றும் உ வி இவன் ந்ற  

என்தநோற்ைோன் மகோல் எனும்மெோல். 

ெகன்  ந்ற க்குச் மெய்யும் உ வி ‘ இவறெ ெகெோகப் மபற்ைறெக்கு இவன்  ந்ற  என்ெ  வம் 

மெய் ோதெோ?’ என்று பிைர் கூறுெோறு மெய்வது  ோன். 

 II. விருந்த ோம்பல் 

1. இருந்த ோம்பி இல்வோழ்வ ம ல்லோம் விருந்த ோம்பி 

        தவளோண்றெ மெய் ற் மபோருட்டு. 

    வீட்டில் ெறெவிதயோடு இருந்து மபோருள்கறளக் கோத்து வோழ்வது எல்லோம் விருந் ிெறரப் 

தபோற்ைி அவர்களுக்கு உ வி மெய்வ ற்தக ஆகும். 

             2.   விருந்து புைத்  ோத்  ோனுண்டல் ெோவோ 

                   ெருந்ம ெினும் தவண்டோற்போற் ைன்று. 

விருந் ிெறர வீட்டில் ஒரு புைத்த  இருக்க றவத்து  ோன் ெட்டும்  ெித்து உண்பது அெிழ் ெோக 

இருந் ோலும் அது விரும்பத் க்கது அன்று. 

             3.   வருவிருந்து றவகலும் ஓம்புவோன் வோழ்க்றக 

                    பருவந்து போழ்படு ல் இன்று. 

 ன்ெிடம் வந்  விருந் ிெறர நோள்த ோறும் உபெோிப்பவெது வோழ்க்றக, வறுறெயோல் வருந் ிக் 

மகடுவது இல்றல. 

             4.   அகெெர்ந்து மெய்யோள் உறையும் முகெெர்ந்து 

                   நல்விருந்து ஓம்புவோன் இல். 

 குந்  விருந் ிெறர முகம் ெலர்ந்து உபெோிப்பவெது வீட்டில்  ிருெகள் ெெம் ெகிழ்ந்து வோழ்வோள். 

             5.  வித்தும் இடல்தவண்டும் மகோல்தலோ விருந்த ோம்பி 

                   ெிச்ெில் ெிறெவோன் புலம். 

விருந் ிெறர மு லில் உபெோித்து, பின்பு ெிஞ்ெிய உணறவத்  ோன் உண்ணும் இயல்பு 

உறடயவெது நிலத்துக்கு விற யும் விற க்க தவண்டுதெோ?. 
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             6.  மெல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து போர்த் ிருப்போன் 

                   நல்வருந்து வோெத்  வர்க்கு. 

வந்  விருந் ிெறர உபெோித்து, இெி வரப்தபோகும் விருந் ிெறர எ ிர்போர்த் ிருப்பவன், வோெத் ில் 

உள்ள த வர்களுக்கு நல் விருந் ிென் ஆவோன். 

             7.  இறெத்துறணத்து என்பது ஒன்ைில்றல விருந் ின் 

                  துறணத்துறண தவள்விப் பயன். 

விருந்த ோம்பல் என்னும் தவள்வியின் பயன் இத் றகயது என்று அளவிட முடியோது; அது 

விருந் ிெோின்  கு ிக்கு ஏற்ப அளவிறெ உறடயது. 

             8.  போிந்த ோம்பிப் பற்ைற்தைம் என்பர் விருந்த ோம்பி 

                  தவள்வி  றலப்படோ  ோர். 

விருந் ிெறர உபெோித்து ெெி  தவள்வி பயன் அறடயோ வர், மபோருறள வருந் ிக்கோத்துப் பின்பு 

இழந்து வருந்துவர். 

            9.  உறடறெயுள் இன்றெ விருந்த ோம்பல் ஓம்போ 

                 ெடறெ ெடவோர்கண் உண்டு. 

மெல்வநிறலயில் உள்ள வறுறெ என்பது விருந்த ோம்பு றலப் தபோற்ைோ  அைியோறெயோகும்; அது 

அைிவிலிகளிடம் உள்ள மெயல். 

            10.தெோப்பக் குறழயும் அெிச்ெம் முகந் ிோிந்து 

                  தநோக்கக் குறழயும் விருந்து. 

அெிச்ெப்பூ முகர்ந்  உடன் வோடிவிடும். அதுதபோல் முகெலர்ச்ெியற்று தவறுபட்டுப் போர்த் வுடன் 

விருந் ிெர் வோடிவிடுவர். 

III. இறைெோட்ெி 

1. பறட,குடி,கூழ், அறெச்சு, நட்பு,அரண், ஆறும் 

உறடயோன் அரெருள் ஏறு. 

பறட, குடி, மெல்வம், அறெச்சு, நட்பு, அரண் என்னும் ஆறு அங்கங்கறள உறடயவதெ அரெருள் 

ஆண்ெிங்கத்ற ப் தபோன்ைவன். 

2. அஞ்ெோறெ, ஈறக, அைிவு, ஊக்கம் இந்நோன்கும் 

எஞ்ெோறெ தவந் ற்கு இயல்பு. 

அஞ்ெோறெ, ஈறக, அைிவு, ஊக்கம் என்னும் நோன்கு குணங்கறளயும் எப்தபோதும் மபற்ைிருப்பத  

அரெனுக்கு இயல்பு. 
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3. தூங்கோறெ, கல்வி, துணிவுறடறெ இம்மூன்றும் 

நீங்கோ நிலெோள் பவர்க்கு. 

கோலம்  ோழ்த் ோறெ, கல்வி, துணிவுறடறெ என்னும் மூன்றும் நிலத்ற  ஆளும் அரெனுக்கு 

நீங்கோெல் நிறலத் ிருக்க தவண்டிய குணங்கள் ஆகும். 

4. அைெிழுக்கோ  ல்லறவ நீக்கி ெைெிழுக்கோ 

ெோெம் உறடய  ரசு. 

அைமநைி  வைோது, அைம் அல்லோ வற்றை அகற்ைி, வீரத் ில் குறையோ  ெோெத்ற  உறடயவதெ 

அரென் ஆவோன். 

5. இயற்ைலும், ஈட்டலும், கோத் லும், கோத்  

வகுத் லும் வல்ல  ரசு. 

மபோருள் வரும் வழிறய உண்டோக்கலும், வந்  மபோருறளச் தெர்த் லும், அற ப் பிைர் களவோடோெல் 

கோத் லும், கோத் ற த்  ிட்டெிட்ட மெயலுக்குப் பிோித்து மெலவு மெய்யும் வல்லறெ வோய்ந் வதெ 

அரென். 

6. கோட்ெிக்கு எளியன் கடுஞ்மெோல்லன் அல்லதெல் 

ெீக்கூறும் ென்ென் நிலம். 

அரென் எல்தலோருக்கும் கோண்ப ற்கு எளியவெோகவும், கடுறெயோெ மெோற்கறளச் 

மெோல்லோ வெோகவும் இருந் ோல், அந்  அரச்ெது நோட்றட உலகம் புகழும். 

7. இன்மெோலோல் ஈத் ளிக்க வல்லோர்க்குத்  ன்மெோலோல் 

 ோன்கண் டறெத் ிவ் வுலகு. 

இெிய மெோற்கறளச் மெோல்லிக் மகோறட மகோடுத்துக் கோக்க வல்ல அர்ெனுக்கு, இவ்வுலகம் அவன் 

விரும்பியபடி நடக்கும். 

8. முறைமெய்து கோப்போற்றும் ென்ெவன் ெக்கட்கு 

இறைமயன்று றவக்கப் படும். 

அைமநைி  வைோெல் ஆட்ெி மெய்து, ெக்கறளக் கோக்கும் ென்ென் கடவுள் தபோல் கரு ப்படுவோன். 

9. மெவிறகப்பச் மெோற்மபோறுக்கும் பண்புறட தவந் ன் 

கவிறகக்கீழ்த்  ங்கும் உலகு. 

குறை கூறுதவோோின் மெோற்கறளச் மெவி மவறுக்கும் நிறலயில் மபோறுத்துக் மகோள்ளும் குணம் 

உறடய அரெெது குறடநிழலில் உலகம்  ங்கும்.  

10. மகோறடயளி மெங்தகோல் குடிதயோம்பல் நோன்கும் 

உறடயோெோம் தவந் ர்க் மகோளி. 

மகோறட, கருறண, மெங்தகோல் ஆட்ெி, துன்புற்ை ெக்கறளக் கோத் ல் என்னும் நோன்கு 

குணங்கறளக் மகோண்டவன், அரெர்களுக்கு எல்லோம் விளக்கு தபோன்ைவன். 
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IV. கோலெைி ல் 

1. பகல்மவல்லும் கூறகறயக் கோக்றக இகல்மவல்லும் 

தவந் ர்க்கு தவண்டும் மபோழுது. 

கோகம்  ன்றெவிட வலிறெயோெ ஆந்ற றயப் பகலில் மவன்றுவிடும்.அதுதபோல, பறகவறர 

மவல்ல நிறெக்கும் தவந் ன் கோலம் வரும் வறர கோத் ிருக்க தவண்டும். 

2. பருவத்ம ோடு ஓட்ட ஒழுகல்  ிருவிறெத் 

 ீரோறெ ஆர்க்குங் கயிறு. 

கோலம்  ப்போெல் கோோியம் மெய் ல், மெல்வம் நீங்கோெல் நிறலக்குெோறு கட்டும் கயிறு ஆகும்.  

3. அருவிறெ என்ப உளதவோ கருவியோன் 

கோலம் அைிந்து மெயின். 

மெயறல முடிப்ப ற்கு உோிய கருவிறயயும் கோலத்ற யும் அைிந்து மெய் ோல், மெய்ய முடியோ  

மெயல்களும் உண்தடோ?. 

4. ஞோலம் கரு ினுங் றககூடுங் கோலம் 

கரு ி இடத் ோற் மெயின். 

மெயறல முடிப்ப ற்கு உோிய கோலத்ற யும் இடத்ற யும் அைிந்து மெய் ோல், உலறகதய 

மபைநிறெத் ோலும் முடியும். 

5. கோலம் கரு ி இருப்பர் கலங்கோது 

ஞோலம் கருது பவர். 

உலறக அறடய விரும்புபவர், மெயலில் மபருறெறய எண்ணிக் கவறலயறடயோெல் 

மெயலுக்குைிய கோலத்ற  எ ிர்போர்த்துக் கோத் ிருப்பர். 

6. ஊக்கம் உறடயோன் ஒடுக்கம் மபோரு கர் 

 ோக்கற்குப் தபருந்  றகத்து. 

ஊக்கம் இருந்தும் மெயல்படோது ஒடுங்கி இருப்பது ஆட்டுக்கிடோவோெது பறககிடோறவ  ோக்க 

பின்தெோக்கிச் மெல்வது தபோன்ைது. 

7. மபோள்மளெ ஆங்தக புைம்தவரோர் கோலம்போர்த்து 

உள்தவர்ப்பர் ஒள்ளி யவர். 

அைிவுறடயவர்கள் பறகவோின் மகோடுறெறயக் கண்டு மவளிப்பறடயோகக் தகோபப்படெோட்டோர். 

அவறர மவல்லும் கோலத்ற  போர்த்து ெெதுக்குள்தள தகோபெறடவர். 

8. மெறுநறரக் கோணின் சுெக்க இறுவறர 

கோணின் கிழக்கோம்  றல. 

பறகவறரக் கண்டோல் மபோறுத்துச் மெல்ல தவண்டும். அப்பறகவர்க்கு முடிவுகோலம் வந்  தபோது 

அவருறடய  றல கீதழ விழும். 
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9. எய் ற் கோியது இறயந் க்கோல் அந்நிறலதய 

மெய் ற் கோிய மெயல். 

கிறடத் ற்கோிய கோலம் வந் ோல் அந்  வோய்ப்றபப் பயன்படுத் ிக் மகோண்டு அப்தபோத  

மெய் ற்கோியச் மெயல்கறளச் மெய்ய தவண்டும். 

10. மகோக்மகோக்க கூம்பும் பருவத்து ெற்ை ன் 

குத்ம ோக்க ெீர்த்  இடத்து. 

மபோறுத் ிருக்கும் கோலத் ில் மகோக்குப் தபோல் அறெ ியோக இருக்க தவண்டும். கோலம் வோய்த்  

தபோது அ ன் குத்து தபோல்  வைோெல் மெய்து முடிக்க தவண்டும். 

V. மநஞ்மெோடு புலத் ல் 

              1.  அவர்மநஞ்சு அவர்க்கோ ல் கண்டும் எவன்மநஞ்தெ 

        நீஎெக்கு ஆகோ  து. 

மநஞ்ெதெ! அவர் மநஞ்சு அவர்க்கு அடங்கி என்றெ நிறெக்கோ தபோது நீ ெட்டும் ஏன் எெக்கு 

அடங்கோெல் அவறர நிறெக்கிைோய். 

2. உைோஅ வர்க் கண்ட கண்ணும் அவறரச் 

  மெைோஅமரெச் தெைிமயன் மநஞ்சு. 

மநஞ்தெ! நம்ெிடம் அன்பு இல்றல என்பற க் கண்டும், அவர் ெிெம் மகோள்ளோர் என்று எண்ணி 

அவோிடதெ மெல்கிைோதய! 

3. மகட்டோர்க்கு நட்டோர்இல் என்பத ோ மநஞ்தெநீ 

  மபட்டோங்கு அவர்பின் மெலல். 

மநஞ்தெ! நீ உன் விருப்பத் ின் படிதய அவர்பின் மெல்வ ற்கு கோரணம் துன்பத் ோல் இருப்பவருக்கு 

நண்பர் இல்றல எண்ப ோதலோ!. 

4. இெியன்ெ நின்மெோடு சூழ்வோர்யோர் மநஞ்தெ 

  துெிமெய்து துவ்வோய்கோண் ெற்று. 

மநஞ்தெ! ஊடியபின் கூட நிறெக்கெோட்டோய். அற ப்பற்ைி இெி உன்தெோடு யோர் தபசுவோர்?. 

5. மபோைோஅறெ அஞ்சும் மபைின்பிோிவு அஞ்சும் 

  அைோஅ இடும்றபத்ம ன் மநஞ்சு. 

கோ லன் வரவில்றலதய என்று அஞ்சும்; வந் ோல் பிோிந்து விடுவோதரோ என்று அஞ்சும். இவ்வோறு 

என் மநஞ்சு  ீரோ  துன்பம் அறடகிைது. 

6.  ெிதய இருந்து நிறெத் க்கோல் என்றெத் 

   ிெிய இருந் ம ன் மநஞ்சு. 

கோ லறர பிோிந்து  ெிதய இருந்து அவர்  வறுகறள நிறெத் தபோது என்மநஞ்ெம் என்றெத் 

 ின்பது தபோல் துன்பம்  ரும். 
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7. நோணும் ெைந்த ன் அவர்ெைக் கல்லோஎன் 

  ெோணோ ெடமநஞ்ெிற் பட்டு. 

கோ லறெ ெைக்க முடியோ  என்னுறடய ெடமநஞ்ெிதெோடு தெர்ந்து, நோனும் நோணத்ற  ெைந்த ன். 

8. எள்ளின் இளிவோம்என்று எண்ணி அவர் ிைம் 

  உள்ளும் உயிர்க்கோ ல் மநஞ்சு. 

உயிர் தெல் கோ ல் மகோண்ட என்மநஞ்சு, கோ லறர இகழ்வது இழிவு என்று நிறெத்து அவர் 

உயர்றவதய நிறெக்கும். 

9. துன்பத் ிற்கு யோதரோ துறணயோவோர்  ோமுறடய 

  மநஞ்ெம் துறண அல்வழி. 

துன்பம் வந்  தபோது,  ம்முறடய மநஞ்தெ  ெக்கு துறணயோகோவிட்டோல் தவறு யோர் துறண 

ஆவோர். 

10.  ஞ்ெம்  ெரல்லர் ஏ ிலோர்  ோமுறடய 

  மநஞ்ெம்  ெரல் வழி. 

 ெக்குச் மெோந் ெோெ மநஞ்ெதெ நட்புச் மெய்யோ  தபோது, அயலோர் பறகவரோக இருப்பது எளித . 

ெோ ிோி விெோக்கள்: 

இரு ெ ிப்மபண் விெோக்கள் ( பகு ி – அ ) 

1.  ிருக்குைளின் ெிைப்றப உணர்த்தும் நூல் எது? 

2. எ றெத்  ம் மபோருள் என்று ெோன்தைோர் கூறுவர்? 

3. அெிழ் ினும் இெியது எது? 

4. உடலுக்கும், மெவிக்கும் இன்பம்  ருவது எது? 

5.  ந்ற  ெகனுக்கு ஆற்றும் நன்ைி யோது? 

6. ெகன்  ந்ற க்கு ஆற்றும் உ வி யோது? 

7. எது? விரும்பத் க்கது அன்று? 

8. எவன் த வர்களுக்கு விருந் ிெர் ஆவோன்? 

9. அரெருள் ஏறு தபோன்ைவன் யோர்? 

10. நிலன் ஆள்பவர்க்கு உோியது எது? 

11. அரெர்களுக்கு எல்லோம் விளக்கு தபோன்ைவன் யோர்? 

12. ஊக்கம் உறடயோன் ஒடுக்கம் எ றெப் தபோன்ைது? 

13.  ன் மநஞ்தெ  ெக்கு துன்பம்  ருவ ோக  றலவி கூறுவது எ ெோல்? 

14. துன்பத் ிற்கு துறணயோவது எது? 

15. ஞோலம் கரு ினும் றகக்கூடும் எப்தபோது? 

ஐந்து ெ ிப்மபண் விெோக்கள் ( பகு ி – ஆ ) 

1. ‘ ந்ற  - ெகன்' மெயல் பற்ைி வள்ளுவர் கூறுவற  விளக்குக. 

2. விருந்து உபெோிப்பு பற்ைி வள்ளுவர் கூறுவது யோது? 
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3. அரென் மபற்ைிருக்க தவண்டிய குணங்களோக வள்ளுவர் கூறுவற  விளக்குக. 

4. கோலம் அைிந்து மெய்யும் மெயல்களோக கோலம் அைி ல் என்னும் அ ிகோரம் கூறுவற  

எழுதுக. 

5.  றலவி  ன் மநஞ்றெ எவ்வோமைல்லோம் த ற்றுகிைோள் என்பற  விளக்குக. 

பத்து ெ ிப்மபண் விெோக்கள் ( பகு ி – இ ) 

1. ‘ெக்கட்தபறு’ குைித்து வள்ளுவர் கூறுவற  விளக்கி எழுதுக. 

2. விருந்த ோம்பலின் ெிைப்பிறெ வள்ளுவர் வழி விளக்குக. 

3. அரெெின் இயல்புகளோக ‘ இறைெோட்ெி’ என்னும் அ ிகோரத் ின் வழி விளக்கி எழுதுக. 

4. ‘கோலம் அைி ல்’ அ ிகோரத் ில் வள்ளுவர்  ரும் கருத்துகறளத்  ருக. 

5. ப ிமெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் குைித்து கட்டுறர எழுதுக. 

             

 

 

 


