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Source: Source: Source: Source:     
�� ெமாழி	 கா�சி 
�தர ச��கனா� உைர�ட� 
ெவளி��டக� :  
��ைவ� ைப�தமி!� பதி�பக�, ��"ேசாி -11, 1991 
-------- 
 
�� அறி�க	�� அறி�க	�� அறி�க	�� அறி�க	    
 
கழக (ச$ககால) இல	கிய$க(), ெபாிய அள+)ள பாட,கைள	 ெகா�ட 
பதிென�- .,க) பதிென� ேம/கண	1 என+�, சிறிய அள+)ள பாட,கைள	 
ெகா�ட பதிென�- .,க) பதிென� கீ!	 கண	1 என+� வழ$க� ெப5�. 
கண	1 எ�றா, .,. பதிென� கீ!	 கண	1 .,க() �� ெமாழி	 கா�சி 
எ�6� இ�த .7� ஒ�றா1�. இதைன இய/றியவ�. ம�ைர	 9ட:�	 கிழா� 
எ�6� கழக� �லவ� ெப;மானாவா�. 
 
�� ெமாழி	 கா�சியாவ�: எ,ேலா;� ெகா�டா-� அறி+ைடேயா� 1/ற� நீ	கி 
ஆரா�� உலக>திய7) �?�த ெபா;ளாகிய அற� ெபா;) இ�ப>ைத அறிய" 
ெசா,வ� �� ெமாழி	 கா�சியா1�. இ�ெபயைர> தா$கிய இ�.7) ப>�� 
ப>�க) உ)ளன. ஒ@ெவா; ப>தி7� தனி> தனி	 1ற) தாழிைசக) ப>� 
இ;	1�. �த, பாட, இர�ட? ெகா�டதாக+� ம/றைவ ஒர?யாக+� இ;	1�. 
�த, பாட,களி, உ)ள "ஆ�கA உலக>� ம	க� ெக,லா�" எ�6� �த, 
அ?ைய� பி�6)ள ஒ�ப� அ?கேளா-� ேச�>�� ெபா;) ெகா)ள, ேவ�-�. 
 
இ�.7) பாி��ைர	க�ப�-)ள ��ெமாழிகைள வா!	ைகயி, பி�ப/றி 
ஒBகி� C-� தி;��� - நா-� தி;��� - ம	களின� உய�வைட��. 
 
��"ேசாி-11      �தர ச��க� 
--------------- 
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உ�ளட�க	உ�ளட�க	உ�ளட�க	உ�ளட�க	    

1.  சிற�த ப>� 6.   இ,ைல� ப>� 
2.  அறி+� ப>� 7.  ெபாD� ப>� 
3.  பழியா� ப>� 8.  எளிய ப>� 
4.  �@வா� ப>� 9.  ந,9��த ப>� 
5.  அ,ல ப>� 10.  த�டா� ப>� 
-------- 
 

1. 1. 1. 1. சிற�த ப��சிற�த ப��சிற�த ப��சிற�த ப��    
 
1. ஆ�கA உலக>� ம	க� ெக,லா� 
ஒதA� சிற�த�5 ஒB	க �ைடைம. 
 
2. காதA� சிற�த�5 க�ண�ச� ப-த,. 
 
3. ேமைதயி� சிற�த�5 க/ற� மறவாைம. 
 
4. வ�ைமயி� சிற�த�5 வாDைம உைடைம. 
 
5. இளைமயி� சிற�த�5 ெமDபிணி இ�ைம. 
 
6. நல� உைடைமயி� நாE" சிற�த�5. 
 
7. 1ல� உைடைமயி� க/�" சிற�த�5. 
 
8. க/றA� க/றாைர வழிப-த, சிற�த�5. 
 
9. ெச/றாைர" ெச5>தA� த� ெசDைக சிற�த�5. 
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10. ��ெப;கA� பி� சி5காைம சிற�த�5. 
 

1111.... சிற�த ப��� க���க�சிற�த ப��� க���க�சிற�த ப��� க���க�சிற�த ப��� க���க�    
    

1. கட, F!�த இ@+லக>தி, உ)ள ம	க(	1 எ,லா�, க,விைய	 கா�?7� 
ந,ெலாB	க� உைடைம சிற�ததா1�. 
 
2. ஒ;வாிட�, அ�ைப	 கா�?7�, தம� உயாிய ப�ைப	 க�- மதி	1� 
�ைறயி, அவ� அ�சி ஒB1� ப? நட�� ெகா)(த, சிற�த�. 
 
3. க,வியி, ெபாிய ேமைதயாD வ,லைம ெப/5 இ;�பைத	 கா�?7�, 
க/றவைர	1� மறவாம, அத� ப? ஒB1த, சிற�த�. 
 
4. வளமான ெச,வ� உைடைமையவிட, உ�ைம யான (�ைற தவறாத) வா!+ 
உைடைம சிற�த�. 
 
5. ேநாேயா- 9?ய இளைமையவிட, ேநாயி�றி ஒரள+ ��ைம இ;�பி6� அ� 
ந,ல�. 
 
6. எ,லா" ெச,வ நல�கைள	 கா�?7�, நாண�� மான�� உைடய வா!	ைக 
சிற�த�. 
 
7. உய� 1ல>ேதா� எ�6� ெப;ைமயி6�, க/�க,வி உைடயவ� எ�6� 
ெப;ைம சிற�த�. 
 
8. ஒ;வ� தா� க/ப� ேபாதா�; க/றவ�கைள� ேபா/றி வழிப-த, சிற�த�. 
 
9. பைகவைர ஒ5>தைலவிட (த�?>தைலவிட), அவாி6� த�ைம 
உய��தவரா	கி	 கா�-த, சிற�த�. 
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10. ��னா, ஆரவாரமாக வா!�� வள� 1�றி� ேபாவதி6�, பி�னா, நிைலைம 
1ைறயாம, நிைற�ட� வா!த, சிற�த�. 
-------- 
 

2. 2. 2. 2. அறி�� ப��அறி�� ப��அறி�� ப��அறி�� ப��    
 
1. ஆ�கA உலக>� ம	க� ெக,லா� 
ேபாி, பிற�தைம ஈர>தி� அறிப. 
 
2. ஈர� உைடைம ஈைகயி� அறிப. 
 
3. ேசாரா ந�ன�� உதவியி� அறிப. 
 
4. க/ற� உைடைம கா�சியி� அறிப. 
 
5. ஏ/ற� உைடைம எதி�ேகாளி� அறிப. 
 
6. சி/றி, பிற�தைம ெப;மித>தி� அறிப. 
 
7. 1>திர� ெசDதA� க)வனாத, அறிப. 
 
8. ெசா/ேசா�+ உைடைமயி� எ" ேசா�+� அறிப. 
 
9. அறி+ ேசா�+ உைடைமயி� பிறி� ேசா�� அறிப. 
 
10. சீ;ைட ஆ�ைம ெசDைகயி� அறிப. 
 
2. 2. 2. 2. அறிய� த�க ப��� க���க�அறிய� த�க ப��� க���க�அறிய� த�க ப��� க���க�அறிய� த�க ப��� க���க�    
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1. கட, F!�த உலகி, உ)ள ம	க(	1) யாவரா யி6�, அவ;ைடய 1ளி��த 
அ;(ைடைமைய	 ெகா�- தா� அவ� உய� 1ல>தா� என அறிய�ப-வா�. 
 
2. ஒ;வ� பிற�	1 அளி	1� ெகாைடைய	 ெகா�- அவ� 1ளி��த அ;(ைடயவ� 
எ�பைத அறியலா�. 
 
3. ஒ;வ� ெசD�� உதவிைய அள+ேகாலாக	 ெகா�-, அவ� தளராத ந�� 
உைடயவ� எ�பைத அறியலா�. 
 
4. ஒ;வர� உ�ைம காE� திற>ைத	 ெகா�-, அவர� க,வி வ,லைமைய 
அறியலா�. 
 
5. ஒ;வ� உய��த ஆராD"சி உைடயவ� எ�பைத, அவ� எதி�கால>தி, வர	 
9?யைத �� 9�? Iனி> �ண��� ெசய,ப-வைத	 ெகா�- அறியலா�. 
 
6. ஒ;வ� த�ைம� ெப;ைம�ப->தி	 ெகா�- ெச;	1/5 இ;�பைத	 ெகா�-, 
அவ� அ/ப	 1-�ப>தி, பிற�தவ� எ�பைத அறியலா�. 
 
7. ஒ;வ� ெசD�� வ�சக" F!"சி" ெசயைல	 ெகா�-, அவ� க)ள>தன� 
உைடயவ� எ�பைத அறியலா�. 
 
8. ஒ;வாி� ெசா, ேசா�ைவ	 ெகா�- - அதாவ� ெசா�ன ெசா,ைல	 
கா�பா/றாதைத	 ெகா�-, அவ� எ,லாவ/றி7� ேசா��� தவ5வா� எ�பைத 
அறியலா�. 
 
9. ஒ;வ� அறி+ைடைமயி, 1ைறபா- உைடயவரா யி;�பி�, அவ� 
எ,லாவ/றி7� 1ைறபா- உைடயவரா யி;�பா� எ�பைத அறியலா�. 
 
10. ஒ;வர� சிற�பான ஆ(ைம> த�ைமைய, அவ� ெசD�� ெசய, திறைமைய	 
ெகா�- அறியலா�. 
------------ 
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3. 3. 3. 3. பழியா� ப��பழியா� ப��பழியா� ப��பழியா� ப��    
 
1. ஆ�கA உலக>� ம	க� ெக,லா� 
யா�பிேலாைர இய,� 1ண� பழியா�. 
 
2. மீ�பிேலாைர மீ	1ண� பழியா�. 
 
3. ெப;ைம உைடயத� அ;ைம பழியா�. 
 
4. அ;ைம உைடயத� ெப;ைம பழியா�. 
 
5. நிைறய" ெசDயா	 1ைறவிைன பழியா�. 
 
6. �ைறயி, அரச�நா�- இ;�� பழியா�. 
 
7. ெசDத	க ந/ேகளி� ெசDயாைம பழியா�. 
 
8. அறியா> ேதச>� ஆசார� பழியா�. 
 
9. வறிேயா� வ)ளிய� அ�ைம பழியா�. 
 
10. சிறியா� ஒB	க� சிற�ேதா;� பழியா�. 
 
3. 3. 3. 3. பழியாைம ��	 ப��� க���க�பழியாைம ��	 ப��� க���க�பழியாைம ��	 ப��� க���க�பழியாைம ��	 ப��� க���க�    
    
1. கட, F!�த உலகி, உ)ள ம	க(	1), எ�த	 க�-�பா-� இ,லாதவர� 
இய/ைகயான தா! 1ண> ைத� பழி�பதி, பயனி,ைல. 
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2. ெப;�த�ைம யி,லாத அ/ப�க) த�ைம> தாேம ெப;ைம� ப->தி	 
ெகா)வைத� பழி�பதி, பயனி,ைல. 
 
3. மி	க ெப;ைம	1 உாிய ெசய,, ெசDவத/1 அாியதாD (கJடமாD) இ;�பி�, 
அத/காக ெநா�� (பழி>�) வி�-விட லாகா�. 
 
4. ஒ; ெசய, �?�பத/1 அாியதாD (கJடமாD) இ;�பி�, அத/காக அத� 
உய�விைன� �ற	கணி	க	 9டா�. 
 
5. ஒ;வ� ஒ; ெசயைல நிைற+ெபற �?	காம, 1ைறயாD வி�?;�பி�, அத/காக 
அவைர� பழி	க லாகா�; பி�ன�> ெதாட��� �?	கலா�. 
 
6. ெச$ேகா, �ைற தவறிய அரசன� நா�?, இ;��ெகா�- அறிஞ�க) 
அவைன� பழி>�	 ெகா� ?;�பதி, பயனி,ைல. 
 
7. உதவி ெசDய ேவ�?ய உாிய /ற>தா� உதவி ெசDயாராயி�, அத/காக 
உய��தவ�க) அவ�கைள� பழி	காம, ெபா5>�	 ெகா)வ�. 
 
8. ��பி� அறியாத �திய நா�?/1" ெச�றா,, அ$ேக உ)ள பழ	க 
வழ	க$களி� மா5தைல	 க�- உய��தவ�க) பழி>�ைரயா�. 
 
9. வறியவ� வ)ள,ேபா, வழ$கவி,ைலேய என அவைன எவ;� பழி>�ைரயா�. 
 
10, கீ!ம	களி� இழி ெசய,கைள	 க�-, சிற�த ெபாியவ�க) பழி	காம, - 
க�-� காணாம, விலகி வி-வ�. 
------------ 
 

4. 4. 4. 4. ��வா� ப����வா� ப����வா� ப����வா� ப��    
 
1. ஆ�கA உலக>� ம	க� ெக,லா� , 
பழிேயா� ெச,வ� வ5ைமயி� �@வா�. 
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2. கழி த5க�ைம ேப?யி� �@வா�. 
 
3. நாணி, வா!	ைக பசி>தA� �@வா�. 
 
4. ேபணி, ஈைக மா/றA� �@வா�. 
 
5. ெசDயாைம ேம/ேகா) சித?யி� �@வா�. 
 
6. ெபாD ேவளா�ைம �ைலைமயி� �@வா�. 
 
7. ெகா�- க�மாற, ெகா-ைமயி� �@வா�. 
 
8. அறிவிA �ைண�பா- தனிைமயி� �@வா�. 
 
9. இழி+ைட ���	 கத>தி� �@வா�. 
 
10. தாேனா� இ��ற, தனிைமயி� �@வா�. 
 
4. 4. 4. 4. ��வாைம ��	 ப�� உைரக���வாைம ��	 ப�� உைரக���வாைம ��	 ப�� உைரக���வாைம ��	 ப�� உைரக�    
    
1. கட, F!�த உலகி, உ)ள ம	க() பழி�ைடயவாிட� உ)ள ெச,வ�, 
வ5ைமைய� ேபாலேவ �D	க� படா� (Iகர�படா�). 
 
2. அள+	1 மீறிய மற� (Cர�) கா�-த, ேப?> த�ைமைய� ேபாலேவ ந,ல பய� 
தரா�. 
 
3. மான>ேதா- பசி>தி;�பைதவிட, நாண�-மான� இ�றி ம/ெறா;வாிட� வா$கி 
உ�ப� உ�ைமயான உணவாகா�. 
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4. உ�ைமயான வி;�ப� இ�றி	 கடைம	1 ஈவ�, ஈயாத க�ச>தன>ைத� 
ேபாலேவ ெபற> த1திய/ற�. 
 
5. ெசDய	 9டாத ெசய,கைள ேம/ெகா�- ெசDவ�, மட>தனமாD	 க;த�ப�- 
ந,ல பயைன ந,கா�. 
 
6. ெபாDயான உ)ள>�ட� ந?>�" ெசD�� உதவி, கீ!ைமயி6� கீ!ைமயான�. 
 
7. ஒ;வ;ட� ந�� ெகா�-, அவ;	1> ��ப� வ�தேபா� நBவி வி-த, 
ெகா-ைமயி6� ெகா-ைம யா1�. 
 
8. அறிவி,லாத �ட6ைடய �ைண, தனிைமயி6� தா!�த� - பயனி,லாத�. 
 
9. மிக+� தள��� தா!�� இழி�த நிைலயி, உ)ள ��ைம, சின� எ�த 
ந/பயைன�� அைடய" ெசDயாத� ேபா, த	க பயைன எDத" ெசDயா�. 
 
10. ஒ;வ� த� ெச,வ>ைத> தா� ம�-� �D>� மகி!த,, ஒ�5 ம/ற 
ஏைழைமைய�ேபா, �D	காத தாகேவ க;த�ப-�. 
----------- 
 

5. 5. 5. 5. அ�ல ப��அ�ல ப��அ�ல ப��அ�ல ப��    
 
1. ஆ�கA உலக>� ம	க� ெக,லா� 
நீரறி�� ஒBகாதா) தார� அ,ல). 
 
2. தார� மாணாத� வா!	ைக அ�5. 
 
3. ஈர� இ,லாத� கிைளந�� அ�5. 
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4. ேசாரா	 ைகய� ெசா,மைல அ,ல�. 
 
5. ேநரா ெந�ச>ேதா� ந�ேடா� அ,ல�. 
 
6. ேநராம, க/ற� க,வி அ�5. 
 
7. வாழாம, வ;�திய� வ;>த� அ�5. 
 
8. அற>தா/றி� ஈயாத� ஈைக அ�5. 
 
9. திற>தா/றி� ேநாலாத� ேநா�� அ�5. 
 
10. ம5பிற�� அறியாத� ��� அ�5. 
 
5. 5. 5. 5. அ�லாத�அ�லாத�அ�லாத�அ�லாத�. (. (. (. (ஆகாத�ஆகாத�ஆகாத�ஆகாத�) ) ) ) ��	 ப�� ெமாழிக���	 ப�� ெமாழிக���	 ப�� ெமாழிக���	 ப�� ெமாழிக�    
    
1. கட, F!�த உலகி, உ)ள ம	க(	1), ந,ல கணவன� இய,� அறி�� 
ஒBகாதவ) ந,ல மைனவியாகா). 
 
2. மைனவியிட� ந,ல மா�சிைம - மா�� இ,ைலெயனி,, அவளி;	1� 
1-�ப>தி� வா!	ைக சிற��ைடயதாகா�. 
 
3. ஒ;வ�	1 ஒ;வ� 1ளி��த அ�பி�றி	 ெகா)(� ெதாட��, உற+� ஆகா� - 
ந��� ஆகா�. 
 
4. பிற�	1 ஒ�5� உதவாத ைகைய�ைடய க;மி �கழாகிய மைல	1 - 
மைலய>தைன� �கB	1 உாியவ� ஆகா�. 
 
5. ஒ�5 கல�� ெபா;�தாத உ)ள� உைடயவ� உய��த ந�பனாக	 
க;த�படா�. 
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6. ஆசிாிய�	1 ஒ;தவி�� ெசDயாம, வ�சி>�	 க/1� க,வி உ�ைமயான 
க,வியாகா�. 
 
7. தா� வள>�ட� வாழாவி?6�, பிற� அ@வா5 வாழ�?யாைமைய	 க�- 
வ;��� வ;>த� உ�ைம யான வ;>தமாகா�. 
 
8. அறவழியி, ஈ�?ய ெபா;ைள ந��ைறயி, - ந,லத/1	 ெகாடாத ெகாைட 
உ�ைம	 ெகாைடயாகா�. 
 
9. உாிய �ைறயி, ேநா/காத ேநா�� (தவ�) உ�ைம ேநா�� ஆகா�. 
 
10. ம5பிற�� எ�பைத ��9�? அறி�� அத/1 ஏ/றப? ஒBகாம,, ஆ�?, 
ம�-� L>த L��, உ�ைமயான பய6)ள L�பாகா�. 
----------- 
 

6. 6. 6. 6. இ�ைல� ப��இ�ைல� ப��இ�ைல� ப��இ�ைல� ப��    
 
1. ஆ�கA உலக>� ம	க� ெக,லா� 
ம	க) ேப/றி� ெப;�ேப5 இ,ைல. 
 
2. ஒ��ர+ அறிதA� த1வர+ இ,ைல. 
 
3. வாD��ைட வழ	கி� ந,வழ	1 இ,ைல. 
 
4. வாயா வழ	கி� தீவழ	1 இ,ைல. 
 
5. இையவ� கர>தA� ெகா-ைம இ,ைல. 
 
6. உண�வில� ஆதA� சா	கா- இ,ைல. 
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7. நைசயி� ெபாியேதா� ந,1ர+ இ,ைல. 
 
8. இைசயி� ெபாியேதா� எ"ச� இ,ைல. 
 
9. இர>தA Mஉ$1 இளிவர+ இ,ைல. 
 
10. இர�ேபா�	1 ஈதA� எD�� சிற�� இ,ைல. 
 
6. 6. 6. 6. இ�ைல இ�ைல இ�ைல இ�ைல ----    இ�ைல என� ��	 ப�� ெமாழிக�இ�ைல என� ��	 ப�� ெமாழிக�இ�ைல என� ��	 ப�� ெமாழிக�இ�ைல என� ��	 ப�� ெமாழிக�    
    
1. கட, F!�த உலகி, உ)ள ம	க(	1 எ,லா�, பி)ைள�ேப/ைற விட ேவ5 
ெபாிய ேப5 இ,ைல. 
 
2. உலக நைட�ைற அறி�� ஒ;வ�	1 ஒ;வ� உதவி வா!வைத	 கா�?7� த	க 
ெசய, - த	க வர+ இ,ைல. 
 
3. ந,ல வாD�� - வசதி த;� பழ	க வழ	க>ைத	 கா�?7� சிற�த பழ	கவழ	க� 
இ;	க �?யா�. 
 
4. ந,ல வாD�� - வசதி தராத பழ	கவழ	க>ைத	 கா�?7� C� ெசய, ேவ5 
இ�5. 
 
5. த�னா, ெசDய �?�த ந,ல ெசயைலேயா - ெகாைடையேயா மைற>தA6� 
ெகா-ைம ேவெறா�5� இ,ைல. 
 
6. ந,லறி+� ந,7ண�"சி�� இ,லாத மர	க�ைட யாD வா!தைலவிட ேவ5 சா+ 
இ,ைல. இ�த வா!ேவ சா+	1" சம�. 
 
7. ேபராைசைய	 கா�?7� ெபாிய வ5ைம>தன� ேவ5 இ;	க �?யா�. 
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8. நம	1� பி� வி�-� ேபாக	9?ய எ"ச�ெபா;) �கழி6� ேவேற�� இ�5. 
 
9. ஒ;வாிட� ெச�5 ெக�சி	 ேக�- இர>தைல	 கா�?7� இழி+ ேவ5 யா�� 
இல�. 
 
10. த�மிட� வ�� ஒ�5 ேக�- இர�பவ�	1	 ெகா-�பைதவிட உய��த சிற�� 
ேவ5 இ;>த/1 இ,ைல. 
----------- 
 

7. 7. 7. 7. ெபா(� ப��ெபா(� ப��ெபா(� ப��ெபா(� ப��    
 
1. ஆ�கA உலக>� ம	க� ெக,லா� 
ேபரறிவிேனா� இனி� வாழாைம ெபாD. 
 
2. ெப;� சீேரா�த� ெவ1ளி இ�ைம ெபாD. 
 
3. க) (�ேபா� ேசா�வி�ைம ெபாD. 
 
4. கால� அறியாேதா� ைக�ற, ெபாD. 
 
5. ேம,வர+ அறியாேதா� த/கா>த, ெபாD. 
 
6. உ5விைன காDேவா� உய�+ ேவ�ட, ெபாD. 
 
7. சி5ைம ேநானாேதா� ெப;ைம ேவ�ட, ெபாD. 
 
8. ெப;ைம ேநானாேதா� சி5ைம ேவ�ட, ெபாD. 
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9. ெபா;)நைச ேவ�ைகேயா� �ைறெசய, ெபாD. 
 
10. வாAய� அ,லாேதா� தவ�ெசDத, ெபாD. 
 
7. 7. 7. 7. ெபா(யான ப�� உைரக�ெபா(யான ப�� உைரக�ெபா(யான ப�� உைரக�ெபா(யான ப�� உைரக�    
    
1. கட, F!�த இ@+லகி, வாB� ம	க(	1), உய��த ெபாிய அறிவாள� 
இனிைமயாD வா!வதி,ைல எ�ப� ெபாD; அவ� உ)ள� இனியதாகேவ இ;	1�. 
 
2. மிக� ெபாிய ெச,வ�� ெச,வா	1� ெப/றவ� பிறாிட� சின� (ேகாப�) 
கா�டமா�டா� எ�ப� ெபாD. ெச;	கினா, அவ� -�க� கா�டலா�. 
 
3. க) உ�பவ� எதி7� ேசா�வைடயா� - தா!வைடயா� எ�ப� ெபாD. 
 
4. ெசDய ேவ�?ய ெசயைல உாிய கால� அறி�� ெசDயாதவ6	1" ெசய, 
ைக9? வ;� எ�ப� ெபாD. 
 
5. எதி� கால>தி, ேநர	 9?யைத Iனி>�ண��� (உ>ேதசமாகவாவ� அறி��) 
அத/1 ஏ/ப ��9�? நட�� ெகா)ளாதவ� த�ைன	 கா>�	 ெகா)வா� 
எ�ப� ெபாD. 
 
6. உ/ற ெசயைல	 காD�� ெவ5>�" ெசDயா தவ� உய�+ ெப5த, இயலா�. 
 
7. எைத�� ெபா5>� அட	கமாD இ,லாதவ�, ெப;ைமைய ேவ�?� ெப5த, 
இயலா�. 
 
8. தன	1� ெப;ைம ேவ�டாதவ�, - அதாவ�த/ெப;ைமைய வி;�பாதவ� 
சி5ைம அைடத, இ,ைல. 
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9. ெபா;ளி�ேம, ேபரவா	 ெகா)பவ�, �ைற யாக� ெபா;) ஈ�-வா� எ�ப� 
ெபாD. 
 
10. NDைமயான உ)ள>தா� அ,லாதவ�, உய��த தவ� ெசDவா� எ�ப� 
ெபாD. 
---------- 

8. 8. 8. 8. எளிய ப��எளிய ப��எளிய ப��எளிய ப��    
 
1. ஆ�கA உலக>� ம	க� ெக,லா� 
�க! ெவDேயா�	1� �>ேத)நா- எளி�. 
 
2. உற! ெவDேயா;	1 உ5ெச; எளி�. 
 
3. ஈர� ெவDேயா�	1 ந�ெகாைட எளி�. 
 
4. 1றைள ெவDேயா�	1 மைறவிாி எளி�. 
 
5. ��ப� ெவDேயா�	1 இ�ப� எளி�. 
 
6. இ�ப� ெவDேயா�	1> ��ப� எளி�. 
 
7. உ�? ெவDேயா�	1 உ5பிணி எளி�. 
 
8. ெப�?� ெவDேயா�	1� ப-பழி எளி�. 
 
9. பார� ெவDேயா�	1� பா>�� எளி�. 
 
10. சா�� இேலா;	1 உ5ெகாைல எளி�. 
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8. 8. 8. 8. உ�த� எளிதான பஉ�த� எளிதான பஉ�த� எளிதான பஉ�த� எளிதான ப�� ெமாழிக��� ெமாழிக��� ெமாழிக��� ெமாழிக�    
    
1. கட, F!�த உலகி, வாB� ம	க(), �கழான ெசய,கைள வி;�பி" 
ெசDபவ�	1> ேதவ� வாB� இ�ப உலக� எளிதி, கிைட	1�. 
 
2. ேபாைர ஏ/5 உ�ைமயாD� ேபாாி-பவ;	1� ெபாிய ேபாாி, ெவ/றி 
கிைட>த, எளி�. 
 
3. 1ளி��த உ)ள�� உைடயவ�க�1, பிற� வி;��� ெபா;ைள	 ெகா->த, 
எளி�. 
 
4. பிற�ேம, ேகா) ெசா,7தைல வி;��பவ�, எ�த மைற ெபா;ைள�� 
(இரகசிய>ைத��) எளிதி, ெவளியி�-வி-வ�. 
 
5. உைழ�பினா, உ�டா1� ��ப>ைத� (சிரம> ைத�) ெபா;�ப->தா� 
உைழ�பவ�	1 இ�ப� கிைட�ப� எளி�. 
 
6. உைழ	காம, இ�ப>ைத ம�-ேம வி;��பவ�க) எளிதி, ��ப� எD�வ�. 
 
7. ெப;� தீனிைய வி;�பி உ�ெகா)பவ�	1, மி1�த ெபாிய ேநாDக) எளிதி, 
உ�டா1�. 
 
8. த� மைனவி யி,லாத ம/ற ெப�கைள வி;�� பவ�	1� ெப;� பழி ேந�த, 
எளி�. 
 
9. பிற� பார>ைத> (பிற� ைமைய>) தா$கி	 கா	க ேவ�-� எ�6� அ;) 
உைடயவ�க), ம/ற வ�	1� ப1>�	 ெகா->� உ�Eத, எளிய ெசயேல; 
�?யாத த�5. 
 
10. எ�த� ெபா5��� கவைல�� இ,லாதவ�	1, பிறைர� ப-ெகாைல ெசDத, 
எளி� 
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----------- 
 

9. 9. 9. 9. ந��*�த ப��ந��*�த ப��ந��*�த ப��ந��*�த ப��    
 
1. ஆ�கA உலக>� ம	க� ெக,லா� 
�ைறஇ, அரச�நா- ந,9�� த�5. 
 
2. மிக L>ேதா� காம� ந,9��த�5. 
 
3. ெச/5 உட� உைறேவாைன" ேச�த, ந,9�� 
த�5. 
 
4. பிணி கிட�ேதா� ெப/ற இ�ப� ந,9��த�5. 
 
5. த� ேபா/றாவழி� �லவி ந,9��த�5. 
 
6. �தி�+ைடேயா� ேமனி அணி ந,9��த�5. 
 
7. ெசா, ெச,லாவழி" ெசால+ ந,9��த�5. 
 
8. அக� வறிேயா� ந�ண, ந,9�� த�5. 
 
9. உ�1 இ,வழி" சின� ந,9�� த�5. 
 
10. ந�� இ,வழி" ேசர, ந,9�� த�5. 
 
9. 9. 9. 9. ந��*தலாக� ந��*தலாக� ந��*தலாக� ந��*தலாக� ((((வறியதாக�வறியதாக�வறியதாக�வறியதாக�) ) ) ) ��	 ப��� க���க���	 ப��� க���க���	 ப��� க���க���	 ப��� க���க�    
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1. கட, F!�த உலகி,, ம	கைள ஆ(� அரச� ெச$ேகா, �ைற தவறி�, அவ� 
ஆ(� நா- ந,9��த தா1� - வ5ைம �ைடயதா1�. 
 
2. மிக+� அகைவ (வய�) �தி��தவ� காம>ைத வி;��த, - அதாவ� ேம7� 
�திதாக> தி;மண� ெசD� ெகா)ள வி;��த, பயன/றதா1�. 
 
3. உட� இ;��ெகா�ேட உ)ள>தி, பைக ெகா�- ெசயலா/5பவ6ட� 
ேச��தி;>த, வறி தானேத - Cணானேத. 
 
4. ெபாிய பிணியாளி ெப5கி�ற இ�ப� எ�ப� உ�ைமயான பய� 
உைடயதாகா�. 
 
5. த�ைன� ெபா;�ப->தா� �ற	கணி�பவ ாிட>தி, சின� ெகா)வ� ெச,லா� - 
பயன/ற�. 
 
6. மிக+� அகைவ �தி��த L>ேதா� த�ைன ஆைடயணிகல�களா, ஒ�பைன 
(அல$கார�) ெசD� ெகா)வ� அ@வளவாக எ-படா�. 
 
7. தன� ேப" எ-படாத இட>தி, ேபத, எ�ப� பயன/ற C�ெசயலா1�. 
 
8. உ)ள>தி, 1ளி�"சி யி�றி வற�சி�/றி;�ப வேனா- - அதாவ� - உ)ள�� 
இ,லாதவேனா- ேச�� தி;>த, பய� தராததா1�. 
 
9. தம� ெப;ைமைய	 க�- அ�சி மதி�� ெகாடாத இட>தி, சின� கா�-தலா, 
பயனி,ைல. 
 
10. உ�ைமயான ந�� இ,லாதவாிட>தி, இ� ெசா,ைலேயா - ஓ� உதவிையேயா 
ெபற உ)ள>தி, வி;�பி" ெச,7தலா, ஒ; பய6� இரா�. 
----------- 
 

10. 10. 10. 10. த+டா� ப��த+டா� ப��த+டா� ப��த+டா� ப��    
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1. ஆ�கA உலக>� ம	க� ெக,லா� 
ஓ$க, ேவ�-ேவா� உய�ெமாழி த�டா�. 
 
2. C$க, ேவ�-ேவா� ப,�க! த�டா�. 
 
3. க/ற, ேவ�-ேவா� வழிபா- த�டா�. 
 
4. நி/ற, ேவ�-ேவா� தவ�ெசய, த�டா�. 
 
5. வா!	ைக ேவ�-ேவா� F!"சி த�டா�. 
 
6. மி1தி ேவ�-ேவா� வ;>த� த�டா�. 
 
7. இ�ப� ேவ�-ேவா� ��ப� த�டா�. 
 
8. ��ப� ேவ�-ேவா� இ�ப� த�டா�. 
 
9. ஏம� ேவ�-ேவா� �ைறெசய, த�டா�. 
 
10. காம� ேவ�-ேவா� 1றி��" ெசய, த�டா�. 
 
10. 10. 10. 10. தவறாைம ப,றிய ப�� உைரக�தவறாைம ப,றிய ப�� உைரக�தவறாைம ப,றிய ப�� உைரக�தவறாைம ப,றிய ப�� உைரக�    
1. கட, F!�த உலகி, வாB� ம	க(	1), தா� ஓ$கி உய�+ ெபற வி;��பவ�, 
உய��த ெமாழிகைள - பிறைர� ப/றி உய�வான �கBைரகைள	 9ற> தவிர 
மா�டா� (த�டா�). 
 
2. தா� ெப;ைமயி, ெப;க வி;��பவ�, பல �க!" ெசய,கைள" ெசDய> 
தவிரா�. 
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3. க,வி க/க வி;��பவ� ஆசிாியைர வண$1வதி, பி� வா$கமா�டா�. 
 
4. உலகி, �கBட� நிைல>� நி/க வி;��பவ� உய��த தவ� இய/5தைல> 
தவி�	கமா�டா�. 
 
5. தா� ந��ைறயி, வாழ ேவ�-பவ�, ெபாிேயா;ட� F!�� (ஆேலாசி>�) 
வாB� வழி அறிதைல> தவிரா�. 
 
6. தா� ேம�ேம7� வளர வி;��பவ�, �ய/சி �ட� உைழ�பைத விடமா�டா�. 
 
7. இ�ப� ெபற விைழபவ�, அைத� ெப5� �ய/சியினிைடேய ஏ/ப-� 
இ�ன,கைள	 க�- ேசார மா�டா�. 
 
8. பி�னா, ��ப�பட இ;�பவ�, ��னா, ேதைவயி,லாத சி/றி�ப$கைள 
விடா� Iக�வா�. 
 
9. 1?ம	களி� ந�ைமைய வி;��� அரச�, ெச$ேகா, �ைற தவறாம, 
ஆ(தைல	 ைகவிட மா�டா�. - 
 
10. இ�ப� வி;��பவ�, ெபாிேயாாி� 1றி�பறி�� ெசயலா/5தAனி�5� 
நீ$கா�. 
 

--------------------------------------------    


