
வ�ரம -  17   ஊககப ப�டல  எண - 17

அலலவவ த�ய அறம பபரகம நலலவவ
ந�ட இன�ய ப��ல�ன.

நயனஈனற நனற� பயககம பயன ஈனற
பணப#ன �வலபப#ரய�ச ப��ல.

��றவ&யள ந)ஙக�ய இனப��ல &றவ&யம
இமவ&யம இனபம �ரம.

இனப��ல இன�தஈனறல க�ணப�ன எவனபக�தல�
வனப��ல வழஙக வத.

இன�ய உளவ�க இனன�� கறல 
கன�இரபபக க�யகவரந �றற. 

- ��ரவளளவர

��ரககறள

1

��ரககறள ப�ட மடத� ப#றக &�ணவரகள வ#ரமபக�ற
இவ�தய�ட ப�டக�ற, உடல அவ�வடன ப�டக�ற 6 / 8 வரகள

உவடய ப�டலகவள த�ரவ ப�யத ப�டவவதத ஊககவ#ககவம.  

ப#றக ப�னற வ�ரம எழ��ய வ )டடப
ப�டஙகவள தகடட வ�ஙக�த ப��கபப#ல வவககவம.

ப#றக &�ணவரகள�டம அனப�கபதப�� கடந� ஏழ
ந�ளகள�ல எனன ப�ய�)ரகள எனற இயலப�கப 

தப�வவதத அவரகவள உஙகதள�ட இவணககவம.
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 த&லளள ப��றகவள &�ணவரகள  உணரசப�யயவம
வ#ன�ச ப��றகவளச ��ற�ய ப��டரகவள இவணததக

க�டட உளவ�ஙகச ப�யயவம
 எனன ப�ரயம  ?       ஏன வந��ய  ?        எஙக இரகக�ற�ய  ?   2

=WHAT எனன

=WHY ஏன

= �வற= எஙக

=WRONG �வற=WRONG �வற=WRONG �வற= எத

=WRONG �வற=WRONG �வற=WRONG �வற= எபபட

WHERE

WHICH

HOW

வ#ன�ச ப��றகள அற�மகம

=WHEN எபபப�ழத
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வ#ன�பபய#ற��யம வ#வடயள�த�லம

எனன ப�ரயம ?

சழலகக ஏறப வ#ன�ச ப��றகவள  வ )டடலம 
வகபபவறய#லம  பயனபடத� ஊககவ#ககவம

எழ� , படகக , ப�ட எனககத ப�ரயம .

ஏன வந��ய ?

�&�ழப ப�டம படகக வநத�ன .

எஙக படகக�ற�ய ? 

�&�ழப பளள�ய#ல படகக�தறன .

எபபப�ழத த�ரந��ய ?

இந� ஆணட த�ரநத�ன . 

எபபடப படகக�ற�ய ?

ந�ன நனற�கப படகக�தறன . நனற� . வணககம . 
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அழக�க எழ�வம ஒல�ககவம பய#ற�� �ரவம.

எழததகவள எஙக ப��டஙக� எஙக மடகக தவணடம
எனப�றகம பய#ற�� �ரவம.  எழததகள அழக�க இலவல

எனற�ல தநரதக�ட வவளதக�டடப படஙகவள  
எழதவ�றக மனப�கப பய#ற�� �ரவம. 
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 (  கறறகபக�ணட ஞ ஞ  எழததகள	  க
ழ� எழத�ப ப�கவம )

&�ணவர பபயர …..................................... ந�வல............ ந�ள................

&�ணவர  ப�யறப�ட  எண - 1
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 (  கறறகபக�ணட ற ற எழததகவள  கEதழ எழ��ப பழகவம )

&�ணவர பபயர …..................................... ந�வல............ ந�ள................

&�ணவர  ப�யறப�ட  எண - 2
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 (  &�ணவரகதள வகபபவறய#ல எழதவ� இவணததப படகக ஊககவ#ககவம.  இ�வன 
வ )டடறகக பக�டதத,  பய#ற�� ப�யத , அடத� வ�ரம வரம பப�ழத இயலப�கப படகக  

ஊககவ#ககவம. &�ணவரகள இ�வன &னபப�டம ப�யத ஒபபவ#ககக கட�த. )

ந�வனவடடல - 

றற  வற  பற   &ற   கற  �ற
வஞ வற  &ற  பறபற 

றற  வறற  கறற  &றற  நறற
&ஞ�ள  பஞ�ம  கஞ�ன
வஞ�கன  நஞ�கம  

கறறவர  &றறவர  பஞ�&ர
&ரஙகள  &ஞ�ம  �ஞ�ம
�ஞ�லம   பஞ�கம  பறற

&�ணவர பபயர …..................................... ந�வல............ ந�ள................
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 ( &�ணவரகள�டம   �&�ழச  ப�ய��த��வளக   பக�டதத 
ஒவபவ�ர  எழத��க  இவணததப  படகக 
ஊககவ#ககவம.  .   இவணததப  படத�தம 

அ�றக�ன  பப�ரவள  உணரப  பய#றறவ#ககவம . 

�&�ழ ஆஙக�ல அகர���வய  வவததக பக�ணட 
��ன படககம ப��றகளகக�ன   பப�ரவள  ��ன 

அற�ந� ப&�ழ�ய#ல   உணரச ப�யத  உளவ�ஙகச  ப�ய��ல
அசப��றகள   ஆழ&�கப ப��யம. )
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