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அ
ந்த அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பின் 

உள்ளே இருந்த சிறுவர் 

பூங்ாவில் இருநது சிறுவர்்ளின் சிரிப்புச் 

சத்தம் பலமா்க் ்்ட்டுக்்்ாண்டிருந்தது. 

சறுக்கு மரததில் சறுக்கிக்்்ாண்டும் சிலர் 

சீசாவில் ்மலும் கீழுமா் ஆடிக்்்ாண்டும் 

இருந்தனர். 

இ ன் னு ம்  சி ல ் ர ா  அ ங கி ரு ந ்த 

ஊஞசலில் வானத்்த்ே ்்தாட்டுவிடும் 

அளேவுக்கு உேரமா்வும் ்வ்மா்வும் 

ஆடிக்்்ாண்டிருந்தனர். அவர்்ள இறஙகிேதும் 

இடம் பிடிக்் நி்னத்த குழந்்த்ள ஓரமா் 

நின்று்்ாண்டிருந்தனர். 

சிறுவர்்ளுடன் ்சர்நது வி்ளேோடாமல் 

்தனி்ே தூரமா் உட்்ாநதிருந்தான் ்வின். 

அவனது பார்்வ எங்்்ோ இருந்தது. 

மறறவர்்்ளோடு ்சராமல் ்வின் 

்தனிதது அமர்நதிருப்ப்்தத தூரததில் இருநது 

பார்த்த அவனது மாமா ்மா்ன் அவ்ன 

்�ாக்கி வந்தார். 

“என்ன ் வின்… நீ வி்ளேோடப்்பா்்லோ?” 

என்றபடி்ே அவனது அருகில் வநது அமர்ந்தார். 

“இல்ல மாமா எல்்லாரும் என்்னக் 

கிராமததுக்்ாரன்னு கிண்டல் ்சய்யிறாங்”, 

என்று ்சால்லும்்பா்்த அவனது ்ண்்ளில் 

இருநது ் ண்ணீர் வழிேத ் ்தாடஙகிேது. “�ம்ம 

அலகு 1
ப�ொருளியல் – 

ஓர் அறிமுகம்
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விமலனும் ்சர்நது சிரிக்கிறான். எவவளேவு 

ஆ்ச ஆ்சோ் இந்த விடுமு்றக்கு இங்் 

வந்்தன். இப்்பா ஏன் வந்்தாம்னு ்்தாணுது 

மாமா... �ான் திரும்ப எங் ஊருக்்் 

்பாயிடு்றன்,” விசும்ப்லாடு ்சான்னான் 

்வின்.

“அப்படிோ? அவன் எங்்?” என்று அஙகிருந்த 

சிறுவர்்ள கூட்டததில் ்தம் ம்ன் விமல்னத 

்்தடினார். 

“்தம்பி” என்று உரக்் அ்ழத்தார். 

அவர் குர்லக் ்்ட்டு  “என்னப்பா..?”  என்று 

அருகில் வந்தான்.

“�ம்ம ்வி்ன எல்்லாரும் ்சர்நது கிண்டல் 

்சஞசீங்ளோ?” என்றார் ்மா்ன்.

அ ் ம தி ே ா ்  நி ன் று ் ் ா ண் டி ரு ந ்த ா ன் 

விமலன்.

ச ற று  வ ரு த ்த த து ட ன்  ் ம ா ் ன் 

“இன்னிக்கு இவவளேவு ்பரிே �்ரததில் 

இருந்தாலும்.. �ானும் அ்்த கிராமததில 

இருநது வந்தவன்்தான். என்்னாட ்வர் அந்த 

கிராமம்்தான்” என்றவர், “சரி ் பாய் உன்்னாட 

உேர்சிந்த்ன வினா:

பணம் என்ப்்த உலகில் 

இல்்ல்ேன்றால் – ்றப்ன ்சய்.

�ண்பர்்்ளேயும் அ்ழச்சுகிட்டு வா.. �ான் 

உங்்ளோட ்பசணும்” என்று ்சால்லிவிட்டு 

்வின் அருகில் அமர்ந்தார். 

விமலனும் அவனது �ண்பர்்ளும் 

அமர்ந்ததும் “சரி ்�ரடிோ் விஷேததிறகு 

வருகி்றன். �ாம சாப்பிடுற அரிசி, பருப்பு 

எங்் இருநது கி்டக்குதுன்னு ்்தரியுமா?” 

என ்்ட்டார் ்மா்ன். 

“அரிசி, பருப்பு ்தா்ன, ்்டயில இருநது 

வாஙகிக்்்ாண்டு வருவாங்” என்றான் 

ஆனந்தன். 

“சரி.. ்்டக்கு எங்் இருநது வருது?” 

 “அவங் இன்்னாரு ்்டயில இருநது 

வாஙகிட்டு வருவாங்ளோ்யிருக்கும்.” 

இன்பா சந்்த்ததுடன் “அ்்தப் பயிர் 

்சய்றவங்கிட்ட இருநது வாஙகுவாங்ன்னு 

நி்னக்கி்றன் மாமா,” என்றாள.

”்ராம்பச் சரி! பயிர் ்சய்றவங்ளே்தான் �ாம 

விவசாயின்னு ்சால்லு்றாம். கிராமங்ளில் 

விவசாேம் ்தான் முக்கிேத ்்தாழில்.” 
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"கிராமங்ளில் வாரம் அல்லது மா்தம் ஒருமு்ற ்பாதுவான 

ஒர் இடததில் குறிப்பிட்ட ்�ரததிறகு மக்்ளின் ்்த்வக்்்றற 

குறிப்பிட்ட ்பாருள்்ளே ஒருஙகி்ணதது விறப்ன ்சய்யும் 

இடம் ்தான் சந்்த”.

கு ழ ந ் ்த ் ள  ஆ ச் ச ரி ே த து ட ன் 

ஒருவ்ர்ோருவர் பார்ததுக் ்்ாண்டனர்.

“கிராமததில் இருநது அவங் விவசாேம் 

்சய்து அரிசி, பருப்பு, ்தானிேங்ள, ்ாய்்றி்ள 

்பான்றவற்ற �்ரததின் ்்ட்ளுக்கு 

அனுப்பி ்வக்கிறாங். �ாம அ்்த வாஙகிப் 

பேன்படுததுகி்றாம்.” 

“
இப்்பா எனக்கு ஒரு சந்்த்ம் மாமா” 

என்றான் ்வின்.

“என்ன ்சால்லு ்வின்.” 

“கிராமததுல சில �ாட்்ளல எல்லாப் 

்பாருள்்ளேயும் ஒ்ர இடததிறகுக் ்்ாண்டு 

வநது விறகிற்்தயும் �ான் பார்ததிருக்கி்றன். 

அ்்தக் ்்டனு ்சால்லாம சந்்தனு ஏன் 

்சால்றாங்?”

“ஆமாம்" ்வின்.

அன்றாடத ்்த்வ்்ளேப் பூர்ததி ்சய்ே 

மக்்ள அங்ாடியிலிருநது வாஙகிப் 

பேன்படுததும் ்பாருட்்ள நு்ர்்வார் 

்பாருட்்ள என்று அ்ழக்்ப்படுகின்றன.

(எ.்ா) அரிசி, துணி்ள, மிதிவண்டி்ள 

்பான்ற்வ.

நுகர்பவொர் ப�ொருட்கள்
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�ண்டமொற்று முறையின் சிககல்கள்

“ ச ந ் ்த க் கு  வ ரு ம்  ் ப ா ரு ட் ் ள 

எ ல் ல ா ம்  எ ங கி ரு ந து  வ ரு கி ற து ன் னு 

உங்ளுக்குத ்்தரியுமா?”. 

“்்தரிோது மாமா”.

“ � ா ன்  ஏ ற ் ன ் வ  ் ச ா ன் ன து ் ப ா ல 

கிராமததுல்தான் ்பரும்பாலான ்பாருட்்ள 

வி்ளேவிக்்ப்பட்டுச் சந்்தக்குக் ்்ாண்டு 

வரப்படுகின்றன.”

 “சரி ்வின். சந்்தயில என்ன ்சேல்பாடு 

�்ட்பறுதுன்னு ்்தரியுமா?”

“வாஙகுவதும் விறபதும்,” என்றான் ்வின்.

“அது ்தான் விோபாரம். பரவாயில்்ல்ே 

்வின் நீ அம்மா்வாட சந்்தக்குப் ்பானதும் 

இல்லாமல் இவவளேவு விஷேங்்ளேயும் 

்வனிச்சிருக்கி்ே”.

்பருமி்தததுடன் சிரித்தான் ்வின்.

(குழந்்த்ள எல்்லாரும் ஒன்றா்ச் ்சர்நது)

“கிராமம் பததி முழுசா ் ்தரிஞசுக்்ாம ் வி்னக் 

கிண்டல் பண்ணிட்்டாம்".

 “மன்னிச்சிடுங் மாமா, இனி ோ்ரயும் 

்ாேப்படுததும்படி ்பசமாட்்டாம் . இ்்தப் 

பறறி இன்னும் அதி்மா ்்தரிஞசிக்் ஆவலா 

இருக்்்ாம் மாமா,” என்றனர்.

“சரி ்சால்்றன் ்்ளுங்,” என்று விவரிக்்த 

்்தாடஙகினார் ்மா்ன்.

¾	மாதிரிச் சந்்த அ்மக்்த திட்டமிடவும்.

¾	ஒவ்வாரு மாணவரும் ்ாய்்றி்்ளே்ோ / பழங்்ளே்ோ ்்ாண்டு வரச் ்சய்்தல்

¾	்பாருட்்்ளேச் சந்்த்ேப் ் பான்று ் ாட்சிப்படுததி அ்தன் வி்ல்்ளேக் குறிக்்ச் ் சய்்தல்.

¾	மறற வகுப்பு மாணவர்்்ளேயும் ்பாருட்்்ளே வாங்ச் ்சால்லு்தல்.

¾	இச்்சேல்பாட்டின் மூலம், மாணவர்்ள ்பாருட்்ளின் மதிப்பு, வாஙகு்தல், விறறல் 

்பான்றவறறில் அனுபவத்்தயும், லாபம், �ட்டம், ் ்த்வ மறறும் அளிப்பு ் பான்றவற்றப் 

பறறிே அறிவி்னயும் ்பறுவர்.

¾	சந்்த லாபமான்தா் இருக்் ்வண்டும்.  என்வ லாபம் கி்டக்கும் வ்்யில் 

விறப்ன வி்ல்ே நிர்ணேம் ்சய்ே ்வண்டும்.

்சேல்பாடு 1

்சமிப்பு என்பது ்்யில் கி்டக்கும் 

வருமானததில் நு்ர்வுக்குச் ்சலவு 

்சய்்தது்பா் எதிர்்ாலத ்்த்வக்்ா் 

ஒதுக்்ப்படும் ஒரு ்்தா்்ோகும்.

அளவறிந்து வொழொதொன் வொழகறக யுளப�ொல
இல்லொகித் பதொன்ைொக பகடும்.      

-குறள்: 0479

விளககம்: ்தன் ்சல்வததின் அளேவு அறிநது 

அ்தறகு ஏறப வாழா்தவனு்டே வாழக்்் 

பல வளேங்ளும் இருப்பது ்பாலத ்்தான்றி 

உண்்மயில் இல்லா்தவனாய்ப் பின்பு 

அப்்பாய்த ்்தாறறமும் இல்லாமல் அழியும்.
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“சந்்தயில் விற்ப்படும் ்பாருட்்்ளேச் சிறு 

விோபாரி்ளும் மக்்ளும் பணம் ்்ாடுதது 

வாஙகிட்டுப் ்பாறாங்” என்றார் ்மா்ன்.

“உங்ளுக்கு ஒன்னு ்்தரியுமா?” 

“ப்ழே ்ாலததில் பண்டமாறறு மு்றன்னு 

ஒன்று இருந்தது ஒரு பண்டததிறகுப் பதிலா் 

மற்றாரு பண்டத்்த மாறறிக் ்்ாளவது 

்தான் அது.  (எ.்ா.) ஒரு மூட்்ட அரிசிக்குப் 

“ஒன்றிலிருநது இருபது வ்ரக்கும் ்்ாண்டாட்டம் ்்ாண்டாட்டம்” என்ற 

பாட்லப் பாட / இ்சக்்ச் ்சய்்தல். பாடலின் ்பாரு்ளே விமர்சிக்்ச் 

்சய்்தல்.”

்்ாடுக்்ப்பட்ட அட்டவ்ண்ேப் பூர்ததிச் ்சய்்தல்.

வ. எண். �ாடு்ள �ாணேம் குறியீடு

1. ்ெர்மனி

2. பி்ரசில் 

3. இநதிோ

4. அர்்ெண்டினா

5. சீனா

்சேல்பாடு 2

்சேல்பாடு 3

மு்தல் நி்லத ்்தாழில்்ள

உணவுத ்்த்வக்கும் ்்தாழில் உறபததிக்கும் 

்்த்வோன மூலப்்பாருள்்ளே உறபததி ்சய்வது 

மு்தல் நி்லத ்்தாழில்்ள எனப்படுகிறது.

¾	் வளோண்்ம

¾	் ால்�்ட்ள வளேர்த்தல்

¾	மீன் பிடித்தல்

¾	் னி ம ங ் ள ,  ்த ா து ப் ் ப ா ரு ட் ் ள  ் ப ா ன் ற 

மூலப்்பாருள்ள ்ச்ரித்தல்.

¾	் னி்ள, ்்ாட்்ட்ள, ்்தன், மூலி்்்ள, ரப்பர், 

பிசின் ்பான்ற்வ ்ச்ரித்தல், மரம் ்வட்டு்தல்.

பதிலா்த ்்த்வோன அளேவு துணி்ேப் 

்பறறுக் ்்ாளவ்தாகும்”.  

“இதி்ல சிக்்ல் என்னன்னா…. ஒருவரிடம் அரிசி 

அதி்மா் இருக்கும், ஒரு ்�சவாளேரிடம் துணி 

அதி்மா் இருக்கும். அரிசி ்வததிருப்பவர் 

துணி்ே வாங் விரும்புவார்.  ஆனால் 

துணி்ே ்வததிருப்பவர் அரிசி்ே வாங்த 

்தோரா் இருத்தல் ் வண்டும். அப்்பாழுது்தான் 

பரிமாறறம் �டக்கும்”.
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“ ப ண் ட ங ் ் ளே  ஒ ரு வ ரு க் ் ் ா ரு வ ர் 

மாறறிக்்்ாளளும்்பாது பண்டங்ளின் 

ம தி ப் பி ல்  ஏ ற ப டு ம்  ் வ று ப ா டு  ப ல 

பிரச்ச்ன்ளுக்கு வழி வகுத்தது. 

இப்பிரச்ச்ன்ேத தீர்க்் ்ண்டுபிடிக்்ப்பட்ட 

்ருவி்தான் பணம்.”

“ஓ! அப்படிோ!” என விேந்தனர் குழந்்த்ள.

“பழங்ாலததுல ்வட்்டோடி்ளோ், உணவு 

்ச்ரிப்பாளேர்்ளோ் வாழநது வந்த மக்்ள, 

படிப்படிோ் ்வளோண்்ம ்சய்ேக் ்றறுக் 

்்ாண்டனர், என்ப்்த நீங்ள அறிவீர்்ள.  

இவவாறு அவர்்ள ்வளோண்்ம ்சய்வறகு 

வசதிோ்்வ நீர் நி்ல்ள அரு்் குடி 

இருப்பு்்ளே அ்மததுக் ்்ாண்டு, அங்்்ே 

நிரந்தரமா்க் குடி்ேறினர்.  இவவாறு 

குடி்ேறிே இடங்்ளே கிராமம், ஊர் என்று 

அ்ழக்்ப்பட்டன.  இன்றளேவும் விவசாேம் 

�மது �ாட்டின் ்பாருளோ்தார ஆணி்வரா்த 

தி்ழகிறது. மனி்தனின் ்்த்வ்ளுக்கும் 

ஆ்ச்ளுக்கும் அளேவில்்ல. அ்தன் 

அடிப்ப்டயி்ல்ே புதிது புதி்தா் 

்்தாழில்்்ளேச் ்சய்ேக் ்றறுக் ்்ாண்டான்.  

்வளோண்்ம மறறும் ்மய்ச்சலில் 

ஈடுபடுபவர்்ள விவசாயி்ள, உழவர்்ள என்று 

அ்ழக்்ப்படுகின்றனர்.

“்்தாழில்்ளி்ல்ே விவசாேம் ்தான் 

மு்தன்்மோன்தா?”

“ ஆ ம ா ம் ,  வி வ ச ா ே ம் 

் ப ா ல ் வ  இ ன் னு ம் 

சில  ்்தாழில்்்ளேயும் 

மு ்த ன் ் ம ே ா ன 

் ்த ா ழி ல் ் ள னு 

்சால்லுவாங்”.  

“ வி வ ச ா ே ம் , 

் ்த ா ழி ற ச ா ் ல ் ள 

எல்லாம் �ம் �ாட்டின் 

் ப ா ரு ளே ா ்த ா ர 

வ ளே ர் ச் சி க் கு 

உ்தவிோ் இருக்கு. உங்ளுக்குப் புரியும்படி 

�மது �ாட்டின் ் பாருளோ்தாரத்்தப் பறறி மூன்று 

பிரிவு்ளோ்ச் ்சால்லலாம்”.

“கிராமம்னா விவசாேம் ்தானா? அங்் 

இ ரு க் கி ற வ ங ்  எ ன் ன  ் வ ் ல க் கு ப் 

்பாவாங்?” என்றான் விமலன்.

“கிராமம் எப்படி இருக்கும் மாமா” என்று 

இன்பாவும் ்சர்நது ்்ாண்டாள. 

“விவசாேம் ்தான் மு்தன்்மோன ்வ்லோ் 

இ ரு க் கு ம்  வி ம ல ன் .  ப ட் ட ண ம் னு 

்சால்லப்படுகின்ற �்ரம் ்பான்று வசதி்ள 

அங்் இருக்்ாது. அ்்த ்�ரம் அவர்்ளுக்குத 

் ்த ் வ ே ா ன  அ டி ப் ப ் ட ே ா ன ் வ 

கி்டக்கும்படி இருக்கும். சின்னச்சின்ன 

்்ட்ள இருக்கும். அரிசி, பருப்பு மாதிரி்ே 

்ாய்்றி உறபததியும் கிராமங்ளில்்தான் 

அதி்ம். பால், ்ாபி, டீ ்பான்ற பானங்ளில் 

்சர்க்கும் சர்க்்்ர, ஆ்ல்ளில்்தான் 

உறபததிோகுதுன்னாலும் அதுக்கு மூலப் 

்பாருளோன ்ரும்பு கிராமங்ளில்்தான் 

வி்ளேயுது. மிளே்ாய் ்்தாடஙகி ்டுகு வ்ர 

ச்மேலுக்்ான ்பரும்பாலான ்பாருட்்ள 

கிரமதது்லர்நது்தான் வருது.” 

“அ்டேப்பா… இதுக்்்ல்லாம் ்ராம்ப 

வி்ல அதி்ம்னு அம்மா ்சால்லுவாங். 

அப்ப கிராமததில் இருக்கிறவங் எல்லாம் 

பணக்்ாரங்ளோ்த்தான் இருப்பாங் ்பால,” 

என்றான் ஆதிதோ. 

“அப்படி இல்்ல. அங்் உறபததி ்சய்யுறது 

ம ட் டு ம் ்த ா ன்  அ வ ங ் .  அ ப் ் ப ா ரு ட் ் ் ளே 

அவங்ட்ட இருநது வாஙகி, விற் நி்றே 

விோபர இ்ட நி்ல மு்வர்்ள இருப்ப்தால்.. 

விவசாே உறபததிோளேர்்ளுக்குப்   

்பாய்ச்்சரும் பணம் கு்றவா்த்தான் 

இருக்கும்.” 

“ஐ்ோ.. பாவம்! ஆனா.. கிராமம் ்தான் 

உண்்மயி்ல்ே �்ரததின் நிழல் ்பால,” 

என்று விேந்தான் ஆனந்தன்.
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“சின்னத திருத்தம், கிரொமஙகள் நம் நொட்டின் 
முதுபகலும்பு. இதுவும் �ான் ்சால்லவில்்ல. 

ம்ாதமா ்ாநதிேடி்ள ்சான்னது.” 

”அரு்மோ்ச் ்சால்லி இருக்கிறார்,” என்று 

உறசா்மா்ச் ்சான்னான் ்வின். 

அப்்பாது ்மா்னு்டே சட்்டப்்பயில் 

்சல்்பான் சிணுஙகிேது. 

அவர் அ்்த எடுததுப் பார்த்தார். விமலனின் 

அ ம் ம ா  ் ப ா ன் னி  அ ் ழ த தி ரு ந ்த ா ர் . 

்சல்்பா்ன ஆன் ்சய்து, “்சால்லும்மா..” 

என்றார். 

்தகுந்த இடங்ளில் � குறியிடவும்

வ. எண்.
்்தாழில்

மு்தல் நி்லத 

்்தாழில்்ள

இரண்டாம் 

நி்லத 

்்தாழில்்ள

மூன்றாம் 

நி்லத 

்்தாழில்்ள

1. விவசாயி

2. ஆசிரிேர்

3. துணி ்்தப்பவர்

4. ்பாறிோளேர்

5. வஙகி ்மலாளேர்

்சேல்பாடு 4

இரண்டாம் நி்லத ்்தாழில்்ள

மு்தல் நி்லத ்்தாழில்்ள மூலம் ்ச்ரிக்்ப்படும் மூலப்்பாருள்ளில் இருநது 

இேநதிரங்ள மு்தல் அன்றாடத ்்த்வக்்ான ்பாருட்்ள வ்ர ்பருமளேவில் உறபததி 

்சய்்தல் இரண்டாம் நி்ல ்்தாழில்்ள என்றும், ்்தாழில் து்ற என்றும் அ்ழக்்ப்படுகின்றன.

உறபததிக்குத ்்த்வோன மூலப்்பாருள்ள, மூல்தனம், உட்ம ஆகிேவறறின் 

அடிப்ப்டயில் ்்தாழில்்ள வ்்ப்படுத்தப்படுகின்றன.

மூலப்்பாருள பேன்பாடு அடிப்ப்டயில் ்்தாழிறசா்ல்்ளே வ்்ப்படுதது்தல்.

¾	் வளோண் அடிப்ப்டத ்்தாழிறசா்ல்ள – பருததி, சர்க்்்ர, உணவுப்தப்படுதது்தல்.

¾	் ாடுசார்ந்த ்்தாழிறசா்ல்ள – ்ாகி்தத்்தாழில், மரச்சாமான்்ள, ்ட்டுமானப் ்பாருள்ள.

¾	் னிமத ்்தாழிறசா்ல்ள – சி்மண்ட், இரும்பு, அலுமினிேம் ்பான்ற ்்தாழிறசா்ல்ள.

¾	் டல்சார் ்்தாழிறசா்ல்ள – ்டல் உணவு ப்தப்படுதது்தல்.
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“அங்் என்ன உட்்ார்நதுகிட்டுக் ்்்த 

அளேநதுகிட்டு இருக்கீங். பசங்்ளேயும் 

அ்ழச்சுட்டு வீட்டுக்கு வாங். சாப்பாடு ்தோரா 

இருக்கு,” என்று ்சால்லிவிட்டுப் ்பா்ன 

்வததுவிட்டார். 

“சரி வாங் எங் வீட்டுக்குப் ்பா்லாம். 

சாப்பாடு ்தோரா இருக்குன்னு,” எழுந்தார் 

்மா்ன். பின்னடி்ே பசங்ளும் “்ேய்!” 

என்று உறசா்மாய்ச் சத்தம்்பாட்டபடி 

எழுந்தனர். 

 “கிராமம் எவவளேவு முக்கிேமானதுன்னு 

்சான்னீங். அப்்பா �்ரம் முக்கிேமானது 

இல்்லோ?” என்று ்்ட்டாள இன்பா.

“ஒன்று முக்கிேமா் இருந்தால் மற்றான்று 

முக்கிேமில்லா்தது என்று ோர் ்சான்னது? 

அ ்த ன ்த ன்  அ ளே வி ல்  ஒ வ ் வ ா ன் று ம் 

முக்கிேமானது்தான்.”

அ ப் ப டீ ன் ன ா ,  � ் ர த ் ்த ப்  ப ற றி யு ம் 

்சால்லுங்்ளேன்,” என்று ்்ட்டாள இன்பா.

மூன்றாம் நி்லத ்்தாழில்்ள

முன்னர் கூறிே இரண்டு நி்ல்ளில், குறிப்பா் ்்தாழில் து்றயில், ்பாருட்்்ளே உறபததி 

்சய்வ்தறகும் உறபததிப் ்பாருள்்ளே ்்த்வோன மக்்ளுக்குக் ்்ாண்டு ்சர்ப்ப்தறகும் 

்்த்வோன ்ச்வ்்ளே வழஙகுவ்தால் இ்வ ்ச்வத து்ற ்்தாழில்்ள என்றும் 

அ்ழக்்ப்படுகின்றன. மக்்ளின் அன்றாடத ்்த்வ்்ளேயும் ்ச்வத து்ற வழஙகுகிறது.

¾	் பாக்குவரதது – சா்ல, ரயில், ்டல், ஆ்ாேப் ்பாக்குவரதது்ள.

¾	் ்தா்லத ்்தாடர்பு – அஞசல், ்்தா்ல்பசி, ்த்வல் ்்தாழில்நுட்பம்.

¾	வர்த்த்ம் – ்பாருள்்ளேக் ்்ாளமு்தல் ்சய்்தல், விறப்ன ்சய்்தல்.

¾	வஙகி – பணப் பரிமாறறம், வஙகிச் ்ச்வ்ள.

“அவவளேவு்தா்ன.. ்சான்னால் ்பாச்சு. இன்று 

உல் மக்்ள ்்தா்்யில் 50 ச்தவீ்தததிறகும் 

அதிகமான மக்்ள �்ரங்ளில் ்தான் 

வாழகிறார்்ள. �ம்ம ்தமிழ�ாட்டில் 47 ச்தவீ்த 

மக்்ள �்ரங்ளில் வாழகிறார்்ளோம்.”

”அ்டேப்பா!”

 “அதுமட்டுமல்ல.  ்தமிழ�ாடு உறபததி 

்்தாழிலிலும் ்ச்வத்்தாழிலிலும் சிறநது 

விளேஙகும் மாநிலம்.  இ்வ �்ரங்்ளே 

்மேமா்க்்்ாண்்ட இேஙகுகின்றன.”

“்்ட்்்வ ்பரு்மோ இருக்கு மாமா. 

இந்தச் ்சேல்பாடு்்ளே என்ன்வன்று 

்சால்லுங்்ளேன்” என்றான் ்வின்.

“ஆமா.. அதுவுமில்லாமல்.. கிராமங்்ளேவிட 

�்ரங்ளில் ்வ்ல வாய்ப்பு்ள அதி்ம். 

சிறு்்தாழில் ்சய்பவர்்ள ்்தாடஙகி அ்மப்பு 

சாரா ்்தாழிலாளேர்்ள வ்ர �்ரததில் ்தான் 

அதி்மா் இருக்்ாங்.”

“புரிே்ல்ே.”
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“இன்னும் ்்ாஞசம் ்�ரம் வி்ளேோடிட்டு 

சாப்பிடப் ்பாகி்றாம்”, என்றனர் குழந்்த்ள.

்வினின்  ்்்ேப்  பறறிக்்்ாண்டு , 

கு ழ ந ் ்த ் ள  பூ ங ் ா ் வ  ் � ா க் கி 

ஓட்ட்மடுத்தனர்.

எல்்லாரும் ஒறறு்ம்ோ்ட வி்ளேோடப் 

்பாவ்்தப்  ்பருமி்தததுடன்  பார்தது, 

�ல்ல விஷேங்்ளேக் குழந்்த்ளுக்குச் 

்சால்லிக்்்ாடுத்த  திருப்தி்ே உணர்ந்தார், 

்பாருளோ்தார ஆசிரிேரான ்மா்ன்.

கற்ைல் பவளிப�ொடுகள்
¾	குழந்்த்ள ‘சந்்த’ என்ப்தன் 

்பாரு்ளே புரிநது ்்ாளவர்

¾	‘பண்டமாறறு மு்ற’ பறறித 

்்தளிவான ்ருத்்தப் ்பறுவர்

¾	பலவி்தமான ்்தாழில்்்ளேப் பறறிே 

அறிவி்னப் ்பறுவர்

கறலசபசொற்கள்
¾	நு்ர்்வார் – ்பாருட்்்ளேப் 

பேன்படுதது்வார்

¾	குடியிருப்பு்ள – மனி்தர்்ள வாழுமிடம்
 

“இப்்பா கிராமததில் முடி திருத்த்ம், 

து ணி ் ் ளே த  து ் வ த து ,  இ ஸ் தி ரி 

்பாட்டுக்்்ாடுக்கும் சல்வ நி்லேங்ள 

எல்லாம் ஒண்்ணா ்ரண்்டா ்தா்ன 

இருக்கும். ஆனால் �்ரததில் இந்த மாதிரி 

சிறு்்தாழில் ்சய்பவர்்ள எண்ணிக்்்யில் 

அதி்மா் இருப்பார்்ள. இப்படி �்ரததில் 

கி்டக்்க்கூடிே உபரி வருவாயும் அதி்மா் 

இருக்கும்.”

 “ஓ!” 

“ஆமா, �ன்கு வடிவ்மக்்ப்பட்ட சா்ல்ள, 

து்றமு்ம், விமான நி்லேம், ரயில் 

நி்லேங்ள ்பான்ற இடங்ள எல்லாம் 

ஏறறுமதி, இறக்குமதி சிறப்பா் �டக்்த 

து்ண புரிகின்றன.  இ்தறகு உ்தவுவ்தறகு 

ஏறறார் ்பால வஙகிக் கி்ளே்ள �்ரங்ளில் 

அதி்ம். இப்படி அன்றாடப் பணப்புழக்்ததிறகுப் 

்பருமளேவில் வஙகி்ள உ்தவி ்சய்வ்்தாடு, 

�ாட்டின்  ்பாருளோ்தார  வளேர்ச்சிக்கும் 

து்ணோ் நிறகின்றன.”

“இ்வ அ்னத்்தயும் மூன்றாம் நி்ல 

்்தாழில்்ள எனலாம்.”

“�ான் இங்்்ே இருநதும், எனக்கு 

இ்்தல்லாம் ்்தரிேல அப்பா ,” என்றான் 

விமலன்.

“உண்்மயில்ே நி்றே ்சய்தி்ள 

்்தரிஞசுகிட்்டாம் மாமா,” என்றாள இன்பா.

“�ல்லது. இனி்ம கிராமம்்தான் உசததி, 

�்ரம்்தான் உசததின்னு ோராச்சும் 

்சால்லுவீங்ளோ?”

“நிச்சேமா்ச் ்சால்லமாட்்டாம் மாமா. ோராச்சும் 

அப்படிச் ்சான்னால் எங்ளுக்குத ்்தரிஞச்்த 

அவங்ளுக்கும் ்சால்லிக்்்ாடுப்்பாம்,” 

என்று ஒ்ர குரலில் கூறினர் குழந்்த்ள.

“சரி சாப்பிட ்பா்லாம் எல்்லாரும் வாங்,” 

என்று கூப்பிட்டார் ்மா்ன்.
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�யிற்சிகள்
I) பகொடிட்்ட இ்டஙகறள நிரபபுக.
1. ்தானிேங்்ளே உறபததி ்சய்பவர்்ள _______________.

2. ‘்்தன் ்ச்ரித்தல்,’ என்பது _______________ ்்தாழில்.

3. மூலப்்பாருட்்்ளேப் பேன்பாட்டுப் ்பாருட்்ளோ் மாறறுவது _______________ எனப்படும்.

4. ்ாநதிேடி்ளின் கூறறுப்படி, கிராமங்ள �ம் �ாட்டின் _______________.

5. ்தமிழ�ாட்டில் _______________ ச்தவீ்த மக்்ள �்ரங்ளில் வாழகின்றனர்.

II) ப�ொருத்துக.
1. ்ால்�்ட்ள வளேர்ப்பு    –  இரண்டாம்நி்லத ்்தாழில்

2. உணவு ப்தப்படுதது்தல்    –  ்ச்வ

3. இரும்பு எஃகுத ்்தாழிறசா்ல   –  மு்தல்நி்லத ்்தாழில்

4. ்்தா்ல்பசி    – ்வளோண்சார் ்்தாழிறசா்ல

5. பருததிோ்ல    – மூன்றாம்நி்லத ்்தாழில்

III)  ப�ொருத்திய பின் ப�ொருந்தொத இறைறயக கண்டறிக.
1. சிறிே அளேவிலான ்்தாழிறசா்ல –  பண பரிவர்த்த்ன

2. ்ாடுசார்ந்த ்்தாழிறசா்ல்ள – ்த்வல் ்்தாழில்நுட்பம்

3. ்ச்வ்ள     – ்ாகி்தத ்்தாழிறசா்ல்ள

4. வஙகி     – ்ால்�்ட்ள வளேர்ப்பு

IV)  சரியொன விற்டறயக கண்டறிக.
1. ்வளோண்்ம என்பது (மு்தன்்ம / இரண்டாம் )நி்லத ்்தாழிலாகும்.

2. ்பாருளோ்தார �டவடிக்்்்ள (உ்ட்ம / பேன்பாடு) அடிப்ப்டயில் பிரிக்்ப்படுகின்றன.

3. சர்க்்்ர ஆ்ல (மு்தன்்ம / இரண்டாம்) நி்லத ்்தாழிலாகும்.

4. ்வளோண்்மசார் ்்தாழிறசா்ல (பருததி ோ்ல / மரச்சாமான்்ள).

5. பால்பண்்ண ஒரு (்பாது நிறுவனம் / கூட்டுறவு து்ற).

V) கீழகண்ட வினொககளுககு சுருககமொக விற்ட தருக.
1. சந்்த – வ்ரேறு.

2. பண்டமாறறுமு்ற என்றால் என்ன?

3. வணி்ம் என்றால் என்ன?

4. ்சமிப்பு என்றால் என்ன?

5. பணம் ்ண்டுபிடிக்் ்வண்டிே்தன் அவசிேம் ோது?

6. நீர்நி்ல்ளுக்கு அருகில் குடியிருப்பு்ள வளேர்ச்சிே்ட்தற்ான ்ாரணம் என்ன?

7. இரண்டாம்நி்லத ்்தாழில்்ள என்று எவற்ற அ்ழக்கின்்றாம்?

8. �்ரங்்ளே ்மேமா்க் ்்ாண்டு இேஙகும் ்்தாழில்்ள எ்வ?
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1901 23.84 -
1911 25.21 0.56
1921 25.13 -0.03
1931 27.90 1.04
1941 31.87 1.33
1951 36.11 1.25
1961 43.92 1.96
1971 54.81 2.20
1981 68.33 2.22
1991 84.33 2.16
2001 102.70 1.97
2011 121.02 1.66

(Source: Registrar General of India)

1951 39.9 27.4
2001 25.4 8.4
2011 21.8 7.11

(Source: Source: Registrar General of India)
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1951 117
2001 325
2011 382

(Source: Registrar General of India)

1951 946
2001 933
2011 940

(Source: Source: Registrar General of India)
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7.4

7.4.1

1951 32.5 31.7 32.1
1991 58.6 59.0 58.7
2001 61.6 63.3 62.5
2011 62.6 64.2 63.5

(Source: Registrar General of India)

1951 18.3 27.2 8.9
2001 64.8 75.3 53.7
2011 74.04 82.1 65.5

(Source: Registrar General of India)
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6.

7.

7.8.7
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