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A/Level Tamil – 9689/22 final draft for set‐up 
INSERT  

October/November 2018 
 

Note to Canon:  

Please set up the Insert from the provided electronic PDF, as 
marked up on the enclosed Insert PDF Printout and Insert Style 
Copy. 

Line numbers will need to be inserted for both texts as in the 
attached Style Copy. 

 

New front page Tamil text: 

 

முதலில் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பைதப் படிக்கவும் 
 
ேகள்வித்தாளுடன் பயன்படுத்தேவண்டிய கட்டுைரகள் இந்த இைணப்பில் உள்ளன.  
 
இந்த இைணப்பில் உன் எண்ணங்கைள எப்படி எழுத ேவண்டும் என்று குறித்துக் 
ெகாள்ளலாம். இந்த இைணப்ைபத் ேதர்வு அதிகாr மதிப்பிட மாட்டார். 
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பகுதி 1 

கட்டுரை ஒன்ரைப் படித்துவிட்டு 1, 2, 3 கேள்விேளுக்குக் ககள்வித்தாளில் விரை அளிக்கவும்.  

ேட்டுரை 1 

ேலாச்சாைப் கபணுரே 
 

கலாச்சாைப் பண்பாட்டு அம்சங்களான பண்ரைய கட்டிைங்கள், கரதகள், கூத்துகள், 
நாைகங்கள், நைனம், ஓவியம் கபான்ைவற்ரை அவற்ைின் சுய வடிவத்தில் முடிந்தவரை 
பாதுகாக்கும் எண்ணம் தற்கபாது பலர் மத்தியிலும் உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ளது. 
இவற்ரைக் காப்பதற்காக பல அைசுசார்ந்த நிறுவனங்கள் உதவி வருகின்ைன. அத்துைன், 
சில தனியார் நிறுவனங்களும் பபருந்பதாரகயான பணத்ரதச் பசலவு பசய்கின்ைரம 
குைிப்பிைத்தக்கது.  
 
கலாசாைப் கபணுரக பற்ைி இந்திய பதால்பபாருள் ஆய்வாளைான ைவிக்குமார் கருத்துத் 
பதரிவிக்கும்கபாது, ‘‘கலாசாைப் கபணுரகக்கான மனநிரலரயப் பின்வருமாறு 
விளக்கலாம். முதலாவதாக, நாம் கலாசாைப் கபணுரகயின் முக்கியத்துவத்ரத 
தனிநபைாக நின்று புரிந்துபகாள்ளல் கவண்டும். இைண்ைாவதாக, அப்படித் தனிநபைாக 
நின்று புரிந்துபகாள்ளும்கபாது நமது கலாச்சாைத்தின் மீது நமக்கு இயல்பான மதிப்பு 
ஒன்று கதான்றும். மூன்ைாவதாக, கமற்கூைிய பசயற்பாடுகள் காைணமாக, எமது 
பண்ரைய கலாச்சாைத்ரதப் கபண கவண்டும் என்ை ஆர்வம் எம்முள் கதான்றுவரதத் 
தவிர்க்க முடியாது. நான்காவதாக, அத்தரகய கபணுரக பற்ைிய உணர்வுைன் கசர்ந்து 
அதரன நாமும் ைசித்து மற்ைவர்களும் ைசிக்க பசய்தல் கவண்டும் என்ை மனப்பாங்கு 
கதான்றும். இறுதியாக, கமல் குைிப்பிட்ை இந்த சுழல் வட்ை பசயற்பாடு பலரையும் 
அரையும்கபாது கலாசாைப் கபணுரகயானது இலகுவானதாகின்ைது’’ என்று கூைினார்.     
 
பைம்பரையாகப் கபாற்ைப்பட்டு வரும் கலாசாை அம்சங்கள் அரனத்தும் காலப் கபாக்கில் 
சிைிய அல்லது அதிகமான மாற்ைங்களுக்குள் உட்படும். உதாைணமாக, உலகில் உள்ள 
இதிகாசங்கள் எல்லாவற்றுள்ளும் மிகப் பபரியதாகக் கருதப்படும் மகாபாைதம் பல 
ஆயிைம் வருைங்களுக்கு முன்னர் இருந்கத உண்ரமச் சம்பவம் ஒன்ரை 
அடிப்பரையாகக் பகாண்டு ‘பெய’ என்கிை பபயரில் வழங்கி வருகின்ைது. இது பின்னர் 
அைசரவகளில் கவிஞர்களால் பசாற்பசைிவுமிக்க பாைல்களாகப் பாைப்பட்டு வந்தது. 
அத்துைன், ஒவ்பவாரு ஊரிலும் மக்கள் கூடும் இைங்கரள அைிந்து அங்கு நாட்டுப்புைப் 
பாைகர்கள் பாைதக் கரதரய எளிரமயான பமாழியில் விவரித்து நாட்டுப் பாைல்களாகப் 
பாடினார்கள். குைிப்பிட்ை காலத்தின் பின்னர், பிைாமண வம்சத்தினரின் 
பசல்வாக்கிற்குட்பட்டு மகாபாைதம் ககாயில்களில் கரதப்படிப்பாக ஓதிப் பபாருள் 
பசால்லப்பட்ைது. இவ்வாைாக கால மாறுதல்களுக்குட்பட்டு நாட்டுப் பாைல் கரதயாக 
இருந்த மகாபாைதக் கரதயில் பல இரைச்பசருகல்கள் ஏற்பட்டு அது இன்ரைய 
இதிகாசமாக உருவாகியது.   
 
கிைாமங்கரள விை பபரு நகைங்களில் விறுவிறுப்பான வாழ்க்ரக முரை காைணமாகவும் 
கவரலப்பளு காைணமாகவும் பாைம்பரியக் கரலகளின் கபணுரகயானது பல்கவறு 
சிைமங்களுைன் கமற்பகாள்ளப்படுகின்ைது. கமாகன் தனது ஊைான புதுச்கசரியில் 
பிைபலமான இரச நாைகமான அரிச்சந்திை மயான காண்ைத்ரத பல்கவறு சிைமங்களுக்கு 
மத்தியிலும் ஆண்டுகதாறும் கமரைகயற்ைி வருகின்ைார். அவருைன் 
கலந்துரையாடியகபாது அவர்,  ‘‘பல்கவறுபட்ை கவரலப்பளு இருந்த கபாதிலும், 

1 
 

பகுதி 1 

கட்டுரை ஒன்ரைப் படித்துவிட்டு 1, 2, 3 கேள்விேளுக்குக் ககள்வித்தாளில் விரை அளிக்கவும்.  

ேட்டுரை 1 

ேலாச்சாைப் கபணுரே 
 

கலாச்சாைப் பண்பாட்டு அம்சங்களான பண்ரைய கட்டிைங்கள், கரதகள், கூத்துகள், 
நாைகங்கள், நைனம், ஓவியம் கபான்ைவற்ரை அவற்ைின் சுய வடிவத்தில் முடிந்தவரை 
பாதுகாக்கும் எண்ணம் தற்கபாது பலர் மத்தியிலும் உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ளது. 
இவற்ரைக் காப்பதற்காக பல அைசுசார்ந்த நிறுவனங்கள் உதவி வருகின்ைன. அத்துைன், 
சில தனியார் நிறுவனங்களும் பபருந்பதாரகயான பணத்ரதச் பசலவு பசய்கின்ைரம 
குைிப்பிைத்தக்கது.  
 
கலாசாைப் கபணுரக பற்ைி இந்திய பதால்பபாருள் ஆய்வாளைான ைவிக்குமார் கருத்துத் 
பதரிவிக்கும்கபாது, ‘‘கலாசாைப் கபணுரகக்கான மனநிரலரயப் பின்வருமாறு 
விளக்கலாம். முதலாவதாக, நாம் கலாசாைப் கபணுரகயின் முக்கியத்துவத்ரத 
தனிநபைாக நின்று புரிந்துபகாள்ளல் கவண்டும். இைண்ைாவதாக, அப்படித் தனிநபைாக 
நின்று புரிந்துபகாள்ளும்கபாது நமது கலாச்சாைத்தின் மீது நமக்கு இயல்பான மதிப்பு 
ஒன்று கதான்றும். மூன்ைாவதாக, கமற்கூைிய பசயற்பாடுகள் காைணமாக, எமது 
பண்ரைய கலாச்சாைத்ரதப் கபண கவண்டும் என்ை ஆர்வம் எம்முள் கதான்றுவரதத் 
தவிர்க்க முடியாது. நான்காவதாக, அத்தரகய கபணுரக பற்ைிய உணர்வுைன் கசர்ந்து 
அதரன நாமும் ைசித்து மற்ைவர்களும் ைசிக்க பசய்தல் கவண்டும் என்ை மனப்பாங்கு 
கதான்றும். இறுதியாக, கமல் குைிப்பிட்ை இந்த சுழல் வட்ை பசயற்பாடு பலரையும் 
அரையும்கபாது கலாசாைப் கபணுரகயானது இலகுவானதாகின்ைது’’ என்று கூைினார்.     
 
பைம்பரையாகப் கபாற்ைப்பட்டு வரும் கலாசாை அம்சங்கள் அரனத்தும் காலப் கபாக்கில் 
சிைிய அல்லது அதிகமான மாற்ைங்களுக்குள் உட்படும். உதாைணமாக, உலகில் உள்ள 
இதிகாசங்கள் எல்லாவற்றுள்ளும் மிகப் பபரியதாகக் கருதப்படும் மகாபாைதம் பல 
ஆயிைம் வருைங்களுக்கு முன்னர் இருந்கத உண்ரமச் சம்பவம் ஒன்ரை 
அடிப்பரையாகக் பகாண்டு ‘பெய’ என்கிை பபயரில் வழங்கி வருகின்ைது. இது பின்னர் 
அைசரவகளில் கவிஞர்களால் பசாற்பசைிவுமிக்க பாைல்களாகப் பாைப்பட்டு வந்தது. 
அத்துைன், ஒவ்பவாரு ஊரிலும் மக்கள் கூடும் இைங்கரள அைிந்து அங்கு நாட்டுப்புைப் 
பாைகர்கள் பாைதக் கரதரய எளிரமயான பமாழியில் விவரித்து நாட்டுப் பாைல்களாகப் 
பாடினார்கள். குைிப்பிட்ை காலத்தின் பின்னர், பிைாமண வம்சத்தினரின் 
பசல்வாக்கிற்குட்பட்டு மகாபாைதம் ககாயில்களில் கரதப்படிப்பாக ஓதிப் பபாருள் 
பசால்லப்பட்ைது. இவ்வாைாக கால மாறுதல்களுக்குட்பட்டு நாட்டுப் பாைல் கரதயாக 
இருந்த மகாபாைதக் கரதயில் பல இரைச்பசருகல்கள் ஏற்பட்டு அது இன்ரைய 
இதிகாசமாக உருவாகியது.   
 
கிைாமங்கரள விை பபரு நகைங்களில் விறுவிறுப்பான வாழ்க்ரக முரை காைணமாகவும் 
கவரலப்பளு காைணமாகவும் பாைம்பரியக் கரலகளின் கபணுரகயானது பல்கவறு 
சிைமங்களுைன் கமற்பகாள்ளப்படுகின்ைது. கமாகன் தனது ஊைான புதுச்கசரியில் 
பிைபலமான இரச நாைகமான அரிச்சந்திை மயான காண்ைத்ரத பல்கவறு சிைமங்களுக்கு 
மத்தியிலும் ஆண்டுகதாறும் கமரைகயற்ைி வருகின்ைார். அவருைன் 
கலந்துரையாடியகபாது அவர்,  ‘‘பல்கவறுபட்ை கவரலப்பளு இருந்த கபாதிலும், 
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சங்கைதாஸ் சுவாமிகள் கலாசாை நிரலயம் என்ை பபயரில் நாைகப் பள்ளி ஒன்ரை நான் 
ஆைம்பித்துள்களன். நாைக வைலாற்ைில் தமிழ் நாைகத் தந்ரத என்று கபாற்ைப்படும் 
சங்கைதாஸ் சுவாமிகளது பங்களிப்பு மிகப் பபரியது. சங்கைதாஸ் சுவாமிகளது நிரனவு 
நாள் அன்று சமய நிகழ்வுகளுைன் கூடிய விழா ஒன்ரை நான் ஒழுங்கு பசய்வது 
வழக்கம். நான் சங்கைதாஸ் சுவாமிகளது மாணவப் பைம்பரையுள் ஒருவன் என்ை ரீதியில் 
அவைது சில இரச நாைகங்கரள இளம் கரலஞர்கரளக் பகாண்டு ஆண்டுகதாறும் 
கமரைகயற்ைி வருகின்கைன். அதில் சிைப்பாக நடிப்பவருக்கு ககையமும் புலரமப் 
பரிசிலாகச் சிறுபதாரக பணமும் பகாடுப்பது எனது வழக்கம். நகைங்களில் சினிமா 
மிகுந்த ஆதைரவப் பபை கிைாமிய நாைகங்கள் குரைந்த ஆதைரவப் பபறுகின்ைன’’ என்று 
கூைினார்.   
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பகுதி 2 

இப்பபாழுது இைண்ைாம் கட்டுரைரயப் படித்து விட்டு 4, 5 கேள்விேளுக்கு ககள்வித்தாளில் விரை 
அளிக்கவும். 

ேட்டுரை 2 

நாட்டார் கூத்துேள் 
 
தமிழில் அரிதாகிவரும் ஒரு முக்கியமான கரல வடிவம் நாட்ைார் கூத்துகளாகும். மனித 
இனம் கதான்ைிய நாள் முதலாக நைனக் கரலயும் நாைகக் கரலயும் மக்கள் மத்தியில் 
இருந்துள்ளன. இது பின்னர் நாட்டுப்புை மக்கரளச் பசன்ைரைந்தகபாது இரசயுைன் 
கலந்து நாட்டுப்புைக் கூத்துகளாகப்  பரிணமித்தன. இந் நாட்டுப்புைக் கூத்துகள் 
தமக்ககயுரிய அரமப்பும், கநர்த்தியும், கட்டுக்ககாப்பும் பகாண்ைரவ.  
 
நாட்ைார் கூத்துகள் பல அரிய கரலகளாகத் பதாரலக்காட்சியிலும் சமூக 
ஊைகங்களிலும் மட்டும் காட்ைப்படுகின்ை நிரல மனவருத்தத்ரதத் தருகின்ைது. 
அத்துைன் பல்கரலக்கழகங்களில் இக் கரல குைித்த ஆய்வுகள் கமற்பகாள்ளப்பட்ைாலும் 
அரவ பவறுமகன ஆய்வு கமற்பகாண்டு பட்ைப்படிப்ரப நிரைவு பசய்யும் 
கநாக்குைகனகய பல மாணவர்களால் கமற்பகாள்ளப்படுகின்ைன. இந் நிரல மாைி,  
இக்கரலகள் அவற்ைின் இயல்புத் தன்ரம குரையாது, அரவ நிகழ்த்தப்படுகின்ை 
கிைாமங்களிகலகய நிகழ்த்தப்பைல் கவண்டும். கமலும், இரவ கிைாமப்புைக் 
கரலஞர்களால் பாதுகாக்கப்படுவதற்கான ஊக்கமும் உதவிகளும் பபாதுமக்களாலும் 
அைசாலும் வழங்கப்படுதல் கவண்டும்.  
 
பல ஆண்டுகளாக நாட்ைார் கூத்துகள் பலவற்ைிற்கு ஆசிரியைாக இருந்த பபருமாள் 
கருத்துத் பதரிவிக்கும்கபாது, ‘தற்கபாபதல்லாம் கூத்துகரளப் பார்க்க வருபவர்களது 
எண்ணிக்ரக மிகக் குரைவாககவ உள்ளது. பார்ரவயாளர்களின் எண்ணிக்ரகரய 
ரவத்துத்தான் நிகழ்ச்சி சிைப்பாக அரமயும் என்ை தன்ரம கூத்துகளுக்குக் கிரையாது. 
கூத்துகள் பபரும்பாலும் ஏகதனும் ககாயில் சார்ந்த சைங்காக நிகழ்வதால் ககாயிரலச் 
சுற்ைியுள்ள வதீிகளில் கிைாம மக்கள் முன் இலவசமாககவ நைத்தப்படுகின்ைன. 
இரைவகன பிைதான பார்ரவயாளன் ஆகின்ைான். இதனால், சமயம் சார்ந்ததாக இக் 
கூத்துகள் விளங்குகின்ைன’ என்று பபருமாள் விளக்கினார்.  
 
பதருக்களிலும் பூங்காக்களிலும் கூத்துகரள நைாத்தி பபாதுமக்களுக்கு அது பதாைர்பான 
ஆர்வத்ரத கமம்படுத்தி வரும் நிறுவனம் கரலக்கழகமாகும். இதன் நிர்வாகியான 
அழகப்பன் தனது கூத்து பற்ைிய ஈடுபாட்ரை விவரிக்கும்கபாது, ‘எங்கள் வடீ்டுக்கு எதிகை 
ஒரு மைம் இருந்தது. அதில் இைாமலிங்கப்பிள்ரள என்ை தமிழைிஞர் ஒருவர் இருந்தார். 
எனக்கு எட்டு வயதாக இருக்கும்கபாது அந்த மைத்தில் அமர்ந்து எனது பாைசாரலப் 
பாைங்கரள படிப்பது வழக்கம். அப்கபாது மைத்தின் தரலவரைப் பார்க்கபவன பலர் 
வருவார்கள். அவர்கள் கூறும் தகவல்கரளயும் பாடிய பாைல்கரளயும் கவனமாகக் 
ககட்கபன். மிக எளிரமயான பசால்நரையில் அரமந்திருக்கும் அந்தப் பாைல்கள் எனக்கு 
மிகவும் பிடித்துப் கபாயின. கநைம் கிரைப்பதற்குத் தக்கவாறு நாட்ைார் பாைகர் பாைரலக் 
கூட்டிகயா குரைத்கதா பாடுவார்கள். அவற்ைிற்கு பாைகர் ஆலாபரனகரள மனம் கபான 
வரகயில் கசர்ப்பார். இவ்வாறு பாடும்கபாது இரசயின் இனிரம கூடி ககட்பவருக்கு 
இன்பம் தரும். இதுகவ பிற்பட்ை காலத்தில் நான் நாட்ைார் கூத்துகரளப் பாதுகாக்க 
கவண்டும் என்ை உந்துதலுக்குக் காைணமாக இருந்தது’ என்று கூைினார்.  
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பகுதி 2 

இப்பபாழுது இைண்ைாம் கட்டுரைரயப் படித்து விட்டு 4, 5 கேள்விேளுக்கு ககள்வித்தாளில் விரை 
அளிக்கவும். 

ேட்டுரை 2 

நாட்டார் கூத்துேள் 
 
தமிழில் அரிதாகிவரும் ஒரு முக்கியமான கரல வடிவம் நாட்ைார் கூத்துகளாகும். மனித 
இனம் கதான்ைிய நாள் முதலாக நைனக் கரலயும் நாைகக் கரலயும் மக்கள் மத்தியில் 
இருந்துள்ளன. இது பின்னர் நாட்டுப்புை மக்கரளச் பசன்ைரைந்தகபாது இரசயுைன் 
கலந்து நாட்டுப்புைக் கூத்துகளாகப்  பரிணமித்தன. இந் நாட்டுப்புைக் கூத்துகள் 
தமக்ககயுரிய அரமப்பும், கநர்த்தியும், கட்டுக்ககாப்பும் பகாண்ைரவ.  
 
நாட்ைார் கூத்துகள் பல அரிய கரலகளாகத் பதாரலக்காட்சியிலும் சமூக 
ஊைகங்களிலும் மட்டும் காட்ைப்படுகின்ை நிரல மனவருத்தத்ரதத் தருகின்ைது. 
அத்துைன் பல்கரலக்கழகங்களில் இக் கரல குைித்த ஆய்வுகள் கமற்பகாள்ளப்பட்ைாலும் 
அரவ பவறுமகன ஆய்வு கமற்பகாண்டு பட்ைப்படிப்ரப நிரைவு பசய்யும் 
கநாக்குைகனகய பல மாணவர்களால் கமற்பகாள்ளப்படுகின்ைன. இந் நிரல மாைி,  
இக்கரலகள் அவற்ைின் இயல்புத் தன்ரம குரையாது, அரவ நிகழ்த்தப்படுகின்ை 
கிைாமங்களிகலகய நிகழ்த்தப்பைல் கவண்டும். கமலும், இரவ கிைாமப்புைக் 
கரலஞர்களால் பாதுகாக்கப்படுவதற்கான ஊக்கமும் உதவிகளும் பபாதுமக்களாலும் 
அைசாலும் வழங்கப்படுதல் கவண்டும்.  
 
பல ஆண்டுகளாக நாட்ைார் கூத்துகள் பலவற்ைிற்கு ஆசிரியைாக இருந்த பபருமாள் 
கருத்துத் பதரிவிக்கும்கபாது, ‘தற்கபாபதல்லாம் கூத்துகரளப் பார்க்க வருபவர்களது 
எண்ணிக்ரக மிகக் குரைவாககவ உள்ளது. பார்ரவயாளர்களின் எண்ணிக்ரகரய 
ரவத்துத்தான் நிகழ்ச்சி சிைப்பாக அரமயும் என்ை தன்ரம கூத்துகளுக்குக் கிரையாது. 
கூத்துகள் பபரும்பாலும் ஏகதனும் ககாயில் சார்ந்த சைங்காக நிகழ்வதால் ககாயிரலச் 
சுற்ைியுள்ள வதீிகளில் கிைாம மக்கள் முன் இலவசமாககவ நைத்தப்படுகின்ைன. 
இரைவகன பிைதான பார்ரவயாளன் ஆகின்ைான். இதனால், சமயம் சார்ந்ததாக இக் 
கூத்துகள் விளங்குகின்ைன’ என்று பபருமாள் விளக்கினார்.  
 
பதருக்களிலும் பூங்காக்களிலும் கூத்துகரள நைாத்தி பபாதுமக்களுக்கு அது பதாைர்பான 
ஆர்வத்ரத கமம்படுத்தி வரும் நிறுவனம் கரலக்கழகமாகும். இதன் நிர்வாகியான 
அழகப்பன் தனது கூத்து பற்ைிய ஈடுபாட்ரை விவரிக்கும்கபாது, ‘எங்கள் வடீ்டுக்கு எதிகை 
ஒரு மைம் இருந்தது. அதில் இைாமலிங்கப்பிள்ரள என்ை தமிழைிஞர் ஒருவர் இருந்தார். 
எனக்கு எட்டு வயதாக இருக்கும்கபாது அந்த மைத்தில் அமர்ந்து எனது பாைசாரலப் 
பாைங்கரள படிப்பது வழக்கம். அப்கபாது மைத்தின் தரலவரைப் பார்க்கபவன பலர் 
வருவார்கள். அவர்கள் கூறும் தகவல்கரளயும் பாடிய பாைல்கரளயும் கவனமாகக் 
ககட்கபன். மிக எளிரமயான பசால்நரையில் அரமந்திருக்கும் அந்தப் பாைல்கள் எனக்கு 
மிகவும் பிடித்துப் கபாயின. கநைம் கிரைப்பதற்குத் தக்கவாறு நாட்ைார் பாைகர் பாைரலக் 
கூட்டிகயா குரைத்கதா பாடுவார்கள். அவற்ைிற்கு பாைகர் ஆலாபரனகரள மனம் கபான 
வரகயில் கசர்ப்பார். இவ்வாறு பாடும்கபாது இரசயின் இனிரம கூடி ககட்பவருக்கு 
இன்பம் தரும். இதுகவ பிற்பட்ை காலத்தில் நான் நாட்ைார் கூத்துகரளப் பாதுகாக்க 
கவண்டும் என்ை உந்துதலுக்குக் காைணமாக இருந்தது’ என்று கூைினார்.  
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