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முன்னுகர 

அன்புை்ை சாரணரக்ரை, 

வாராந்த சாரணர ்துருப்புக் கூட்டங்கைில் பங்ரகற்ற பிறகு, உங்கைின் 

தத்துவாரத்்த மற்றும் நலடமுலற அறிலவ ரமம்படுத்த உங்கை் அணி 

உறுப்பினரக்ளுடன் நீங்கை் பயன்படுத்தக்கூடிய, பயிற்சி பசய்யக்கூடிய 

தகவல் மற்றும் பசயல்பாடுகைின் பதாகுப்ரப இந்தப் புத்தகம். 

முதலில் நீங்கை் இந்தப் புத்தகத்லத தனிப்பட்ட முலறயில் படிக்கலாம். 

பின்னர ்உங்கை் சாரணர ்திறன்கை் மற்றும் அறிவு மட்டத்லத 

ரமம்படுத்த உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடன் பயிற்சி பசய்யலாம். 

அதன்மூலம் திட்டமிடப்பட்ட காலப்பகுதியில் சாரணர ்அங்கத்துவச ்

சின்னத்லத பவல்வதற்கான ரதலவகலை முழுலமயாக பூரத்்தி 

பசய்யலாம். 

நீங்கை் உங்கைது சாரணர ்வாழ்க்லகயில் முன்ரனற இந்தச ்

பசயல்பாடட்ுப் புத்தகம் ஒரு துலணக் கருவியாக இருக்கும் என்று 

நம்புகிரறாம்.  

வாழ்த்துக்கை், 

ஆசிரியர ்குழாம்,  

ரதசிய நிகழ்சச்ிப் பிரிவு  

இலங்லக சாரணர ்சங்கம் 
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அறிமுகம் 

அன்புை்ை சாரணரக்ரை,  

உலக சாரணர ்இயக்கத்தின் (WOSM) சரகாதரத்துவத்திற்கு எங்கை் 

சாரணர ்பிரிவில் பணியமரத்்தப்பட்டவராக உங்கலை வரரவற்கிரறாம். 

சாரணர ்இயக்கம் 1907 ஆம் ஆண்டு ரபடன் பவல் பிரபு என்பவரால் 

ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. 1907 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 1ஆம் திகதி முதல் 8 ஆம் 

திகதி வலர 22 சிறுவரக்ளுடன் இங்கிலாந்தில் உை்ை பிரவுன்சீ தீவில் 

ரசாதலன முகாம் நடத்தப்பட்டது. இன்று உலக சாரணர ்இயக்கம் 

இலைரயாரக்ளுக்கான (ஆண்/பபண்) மிகப்பபரிய தன்னாரவ் 

அலமப்பாகத் திகழ்கிறது.  

2021 ஆம் ஆண்டின் பதாடக்கத்தில், 171 ரதசிய சாரணர ்

அலமப்புகை்/உறுப்பு நாடுகை் உட்பட 216 பதிவுபசய்யப்பட்ட 

அலமப்புகைில் 54 மில்லியனுக்கும் அதிகமான உறுப்பினரக்லைக் 

பகாண்டுை்ரைாம். எனரவ உங்கை் பாடசாலல வாழ்க்லகயின் ரபாது 

உலகின் இலைஞரக்ளுக்கான மிகவும் பிரபலமான சரவ்ரதச அலமப்பில் 

ரசர நீங்கை் பாக்கியம் பபற்றுை்ைீரக்ை்.  

எங்கை் பயிற்சி முலறயில் நாங்கை் பயன்படுத்தும் வழலமயற்ற 

முலறசாரா கல்வியின் கீழ், நமது நாட்டிற்கும் உலகிற்கும் தகுதியான 

குடிமகனாக ஆவதற்கு நீங்கை் வாழ்நாை் அனுபவத்லதயும் 

மகிழ்சச்ிலயயும் பபறலாம். 

இந்த மாபபரும் அலமப்பில் அங்கத்துவம் பபறுவதற்கு நீங்கை் 

அரப்்பணிப்புடன் இருந்தால், ஆட்ரசரப்்பாைராக குலறந்தபடச்ம் மூன்று 

மாத கால ரசலவயில் உலக சாரணர ்அங்கத்துவச ்சின்னத்லதயும் 

இலங்லக சாரணர ்அங்கத்துவச ்சின்னத்லதயும் பவல்வதற்கு நீங்கை் 

தகுதி பபற்றிருக்க ரவண்டும்.  அங்கதத்ுவச ்சின்னத்லத பவல்வதற்கு, 

வாரத்திற்கு ஒருமுலற துருப்புக் கூட்டங்கைில் தவறாமல் பங்ரகற்று, 

உங்கை் அணிப் பணியில் ஈடுபடட்ு, உங்கை் தத்துவாரத்்த மற்றும் 

நலடமுலற அறிலவ வைரத்்துக் பகாை்ளும்ரபாது, கற்லகபநறியின்படி 

ரதலவகலைப் பூரத்்தி பசய்ய ரவண்டும்.  

இந்த பசயற்பாடட்ுப் புத்தகத்லத (லகரயடு) ஒரு தனி நபராக, அணி 

மற்றும் துருப்பாக கற்றுக் பகாை்ைவும் பயிற்சி பசய்யவும் 

பகாடுக்கப்பட்ட வழிகாடட்ுதலாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். அதிகபடச் 

அனுபவத்துடன் திட்டமிட்ட ரநரத்தில் உங்கை் இலக்லக அலடய இது 

மிகவும் உதவும். 

நீங்கை் அலனத்து ரதலவகலையும் பூரத்்தி பசய்யும் ரபாது, அங்கத்துவச ்

சின்னம், மாவட்ட சின்னம், உங்கை் பாடசாலல / சாரணர ்குழுவின் 



ரதாை்பட்டி மற்றும் அணி சின்னங்களுடன் கூடிய சாரணர ்சீருலடகலை 

முதலீட்டு லவபவத்தில் அணிய முடியும். இது உங்களுக்கு ஒரு 

முக்கியமான நாைாகவும் சாரணர ்வாழ்வின் லமல் கல்லாகவும் 

அலமயும்.   

உங்கை் சாரணர ்வாழ்விற்கு நல்வாழ்த்துக்கை்! 

ஆசிரியர ்குழாம், 

ரதசிய நிகழ்சச்ிப் பிரிவு  

இலங்லக சாரணர ்சங்கம் 
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அங்ைத்துெச ்சின்னத்கத வெல்ெதற்ைான யதகெைள். 

1. அங்கத்துவச ்சின்னம் 

1. சாரணர் ொை்குறுதி மற்றும் விதி  

சாரணர ்வாக்குறுதிலயயும் சாரணர ்விதிலயயும் அறிந்து அலத 

மனப்பாடமாக பாராயாணம் பசய்து, அன்றாட வாழ்வில் சாரணர ்

வாக்குறுதியின்படி வாழ்வலத சாரணர ்தலலவருக்குக் காட்ட முடியும்.  

· சாரணர ்வாக்குறுதிலய எடுக்கும்ரபாது என்ன பசய்ய ரவண்டும் 

என்பலத அறிந்து பகாை்ளுதல்.  

· சாரணர ்வாக்குறுதிரய சாரணியத்தின் அடிப்பலட என்பலத புரிந்து 

பகாை்ளுதல்.  

2. யதசிே கீதம் 

· ரதசிய கீதத்லத தனியாக பாடக் கூடியதாக இருத்தல்.  

· ரதசிய கீதம் பாடும்ரபாது என்ன பசய்ய ரவண்டும் என்பலத பதரிந்து 

பகாை்ளுதல்.  

· ரதசிய கீதத்லத இயற்றியவர ்மற்றும் ரதசிய கீதத்தின் வரலாறு பற்றி 

பதரிந்து பகாை்ளுதல்.  

· ரதசிய கீதத்தின் அரத்்தத்லத அறிந்து பகாை்ளுதல்.  

3. சாரணர் அகடோளம் மற்றும் ெணை்ைம் வசலுத்தும் முகறைள் 

· சாரணர ்அலடயாைம், சாரணர ்வணக்கம் மற்றும் இடது 

லககுலுக்கலின் அரத்்தத்லத அறிந்து பகாை்ளுதல்.  

· லகயால் சாரணர ்அலடயாைத்லத பசய்யக்கூடியதாக இருத்தல். 

· அவற்லற எப்ரபாது பயன்படுத்த ரவண்டும் என்பலத அறிந்து 

பகாை்ளுதல்.     

· எப்ரபாது வணக்கம் பசலுதத் ரவண்டும் என்பலத அறிந்து பகாை்ளுதல்.  

4. நிறுெனர ்

· சாரணர ்இயக்கத்தின் நிறுவனர ்பற்றி பதரிந்து பகாை்ளுதல்.  



· ரபடன் பவல் பிரபு அவரக்ைின் வாழ்க்லகயின் முக்கிய நிகழ்வுகலை 

அறிந்து பகாை்ளுதல்.  

5. சாரணர் விசில் சமிை்கை மற்றும் கைசக்சகைைள்  

· சமிை்கை அகடோளங்ைள்: 

கீரழ குறிப்பிடப்படட்ுை்ை சமிக்லஞ அலடயாைங்கலை அறிந்து 

அதற்ரகற்ப பசயல்படுதல்.  

 பமௌனம்/கவனம்/எனது அடுத்த சமிக்லஞலய பசவிபமடுத்தல்  

 ரபரணி அலழப்பு    

 கலலந்து பசல்லல்   

 ஆபத்து,    

 பரவிச ்பசல்லல்    

 அணித் தலலவரக்ை் மற்றும் கடலம அணித் தலலவர ்அலழப்பு 
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கைசக்சகைைள் -  

கீரழ குறிப்பிடப்படட்ுை்ை லகலசலககலை அறிந்து அதற்ரகற்ப 

பசயல்படக் கூடியதாக இருத்தல்.  

o குதிலர லாட வடிவம்  o வட்ட வடிவம்   o ரநர ்ரகாடுகை்   

o ஒடுங்கிய நிலர  o அகன்ற நிலர   o நிரல் வடிவம்   

o ப வடிவம் (திறந்த சதுரம்)  o வண்டிசச்ில்லு வடிவம்     

6. முடிசச்ுைள் மற்றும் சுலபமான ைடட்ுை்ைள்  

· பின்வரும் முடிசச்ுகலை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பலத அறிந்து 

அவற்றின் பயன்பாடுகலை விைங்கிக் பகாை்ைல். 

oரநரக்் கடட்ு     o துணிக் கடட்ு 

o முலைத்தும்புக் குலழசச்ு   o சுருக்கக் குலழசச்ு  

o வலையக்கடட்ு     o ஒரு வலையமும் இரண்டு 

ஒற்லறக் குலழசச்ுகளும்  

o இலகுத் பதாற்று  

7. துடிநிகல மற்றும் சீரான ஒழுங்கு 

· கீரழ குறிப்பிடப்படட்ுை்ை கட்டலைகளுக்குக் கீழ்ப்படியும் திறலனக் 

பகாண்டிருத்தல்  

o நிமிரந்்து நிற்றல்    o இலகுவாக நிற்றல் 

o வலது பக்கம் திரும்புதல் இடது பக்கம் திரும்புதல் o பின் திரும்புதல்  

o வணக்கச ்லசலக     o கலலந்து பசல்லல் 

8. குறிப்யபடட்ுப் புத்தைம் 

· சாரணர ்தலலவரின் வழிகாடட்ுதலுடன் அவரது சாரணர ்

பசயல்பாடுகைின் தினசரி பதிலவ பராமரிக்கத் பதாடங்குதல்.  

· குறிப்ரபடட்ுப் புத்தகம் சாரணரக்ைின் சாரணர ்வாழ்க்லகயின் 

கலதயாக இருக்க ரவண்டும் என்பலத புரிந்து பகாை்ளுதல்.  

9. சுைாதார விதிைள் 1 



· ரநாய்/பதாற்றுரநாயின் ரபாது சுகாதார அலமசச்ு வழங்கிய சுகாதார 

வழிகாடட்ுதல்கலைப் பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவதல்த அறிந்து 

பகாை்ளுதல்.  

10. உடல் பாதுைாப்பு 

· பசயல்பாடு/லகரயட்டில் பகாடுக்கப்படட்ுை்ை உடல் பாதுகாப்பு 

வழிகாடட்ுதல்கலைப் படித்துப் புரிந்துபகாண்டு, முக்கிய தலலப்புகைின் 

கீழ், உை்ைடக்கங்கலைச ்சுருக்கமாக, அணித் தலலவர ்கவுன்ஸில் 

கூட்டத்தில் அணி பணியாைருக்கு விைக்கவும் (இந்தச ்ரசாதலன  

லகரயட்டின் வழிகாடட்ுதலின் அடிப்பலடயில் பசய்யப்பட ரவண்டும்) 
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11. சிை்ைனம் 

· சிக்கனமாக இருப்பதன் முக்கியதத்ுவத்லத அறிந்து புரிந்து 

பகாை்ளுதல்.  

· ரசமிப்புக் கணக்கு ஒன்லற ஆரம்பித்து பராமரித்தல்.  

12. சிறந்த பழை்ைெழை்ைங்ைள் 1  

· தினமும் ஒரு நல்ல பசயலலச ்பசய்யுங்கை். நீரில் மூழ்கும் பூசச்ிலயக் 

காப்பாற்றுவது ரபான்ற சிறிய பசயலாகவும் இருக்கலாம்.  

· சாரணர ்என்ன பசய்தார ்என்பலத பதிரவடட்ுப் புத்தகத்தில் ஒரு 

வாக்கியத்லத எழுதுதல்.  

· ஒவ்பவாரு வாரமும் குலறந்தது 5 சிறந்த பசயல்கலைச ்பசய்ய முயற்சி 

பசய்யுங்கை். சாரணர ்துருப்பிலன விடட்ு பவைிரயறிய பின்னரும் இந்த 

ரசலவலய பதாடர ரவண்டும். இது வாழ்நாை் முழுவதும் ஒரு 

பழக்கமாகரவ மாற ரவண்டும்.  

சுயமதிப்பீடு - ஒவ்பவாரு இரவும் நித்திலரக்கு பசல்ல முன், அன்லறய 

தினம் நீங்கை் பசய்த நல்ல பசயலல நிலனத்துப் பாருங்கை். அன்லறய 

தினம் எந்த ஒரு நற்பசயலலயும் பசய்யவில்லல என்றால், மறுநாை் 

இரண்டு நல்ல பசயல்கலைச ்பசய்ய முயற்சி பசய்யுங்கை்.  

வீடல்ட விடட்ு பவைிரயறும் முன் உங்கை் பபற்ரறாரின் ஆசிகலைப் 

பபறுவலதப் பழக்கப்படுத்திக் பகாை்ளுங்கை். உங்கை் கலாசச்ாரம், 

மதம் ரபான்றவற்றின் படி இலதச ்பசய்ய ரவண்டும்.  பபற்ரறார ்அருகில் 

இல்லாத சந்தரப்்பங்கைில் என்ன நலடமுலறலயப் பின்பற்றுவது என்பது 

குறித்து உங்கை் சாரணர ்ஆசிரியரிடம் ஆரலாசலனலயப் பபறவும்.  

13. முதலுதவி 

o முதலுதவியின் வலரயலறலய அறிந்து பகாை்ளுதல்.   

o முதலுதவி அைிப்பதன் ரநாக்கம் மற்றும் காரணங்கலை அறிந்து 

பகாை்ளுதல்.   

o சிறிய காயத்லத எப்படி சுத்தம் பசய்வது மற்றும் மருந்து ரபாடுவது 

என்பலத அறிந்திருத்தல்.  

14. மரை் கைவிகன அகடோளங்ைள் 

· சிறுவரக்ளுக்கான சாரணியத்தில் பகாடுக்கப்படட்ுை்ை மரக் லகவிலன 

அலடயாைங்கலைப் பயன்படுத்தி சில தலடகளுடன் (சுமார ்500 மீட்டர)் 

புலதயல் ரவடல்டலய தயார ்பசய்தல்.  



மூன்று மாத பயிற்சி ைாலம் 

சாரணர ்குழுவில் இலணவதற்கான ஆரம்ப வயது 10 வயது 06 மாதங்கை் 

என்பலத நிலனவில் பகாை்ைவும். எவ்வாறாயினும், சாரணர ்10 வயது 03 

மாதங்கைில் சாரணர ்உறுப்பினர ்முன் பசயற்பாட்டின் ரதலவகலை 

பூரத்்தி பசய்யும் படச்த்தில் சாரணர ்பணிலய ஆரம்பிக்க முடியும். 

O தங்கத் தாரலக பவற்றியாைரக்ை் கற்லகபநறியின் ரதலவலய பூரத்்தி 

பசய்தவுடன் அவர/்அவை் சாரணர ்துருப்பில் ரசரந்்த 01 மாதத்திற்குப் 

பிறகு முதலீடு பசய்யலாம்.  

O பவை்ைித் தாரலக பவற்றியாைரக்ை் கற்லகபநறியின் ரதலவலய 

பூரத்்தி பசய்யும் ரபாது அவர/்அவை் சாரணர ்குழுவில் இலணந்து 02 

மாதங்களுக்குப் பிறகு முதலீடு பசய்யலாம்.  

o சாரணரக்ளுக்கு முன்-உறுப்பினர ்நடவடிக்லகத் திட்டத்தில் புதிதாக 

ஆட்ரசரப்்பு பசய்யப்பட்டவராகப் பங்ரகற்று குலறந்தது 03 மாதங்கை் 

ரசலவயாற்றிய சாரணரக்ை், கற்லகபநறியின் ரதலவலயப் பூரத்்தி 

பசய்தவுடன் அவர/்அவை் சாரணர ்துருப்பில் இலணந்து 02 

மாதங்களுக்குப் பிறகு முதலீடு பசய்யலாம். 

தகுதிைாண் சின்னங்ைள் - எதுவுமில்கல    

சீருகட - நிகலோன சாரணர் சீருகட 
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01. சாரணர் ொை்குறுதி மற்றும் சாரணர் விதி  

சாரணர் ொை்குறுதி 

என்னால் கூடுமான வலர 

எனது சமயத்திற்கும், ரதசத்திற்கும் எனது கடலமகலைச ்பசய்ரவன் 

என்றும், 

எக்காலத்திலும் பிறருக்கு உதவி புரிரவன் என்றும், 

சாரணர ்விதிகளுக்கு அலமந்து, பணிந்து நடப்ரபன் என்றும் 

எனது பகௌரவத்தின் மீது நான் வாக்குறுதியைிக்கின்ரறன். 

உங்ைள் மதத்திற்கு ைடகமகே நீங்ைள் எெ்ொறு வசே்கிறீரை்ள் 

உங்கை் மதத்தின் மீது நம்பிக்லக லவத்து தினமும் வழிபடுங்கை் 

உங்கை் பபற்ரறார/்பாதுகாவலர ்(உங்கை் ரகாவில், 

/ரதவாலயம்/விகாலர/மசூதி) உடன் நீங்கை் பதாடரந்்து 

இலணந்திருக்கும் உங்கை் மத ஸ்தலத்லத கவனித்துக் பகாை்ளுதல்.  

உங்கை் மத குருமாரக்லை அவரக்ைின் ரதலவகை் மற்றும் ஆதரவின் 

ரபரில் உங்கை் பபற்ரறார ்/ பாதுகாவலருடன் கவனித்தல்.   

உங்கை் அணி பணி, ரதலவப்படும் ரநரத்தில் உங்கை் பபற்ரறார,் / 

பாதுகாவலர ்/ நண்பரக்ளுடன் இலணந்து மதச ்சடங்குகலை ஏற்பாடு 

பசய்ய உதவுதல்.   

உங்ைள் நாடட்ுை்கு நீங்ைள் ைடகமகே எப்படிச ்வசே்கிறீரை்ள் 

கல்விகற்ற குடிமகனாக மாறுங்கை்  

உங்கை் நாட்டில் மற்றும் உங்கை் சமூகத்தில் உை்ை சட்டத்லத,/ 

மரபுகலை / மதிக்கவும்.  

உங்கை் நாட்டில் உை்ை பிற மதங்கை் / ரதசிய இனங்கலை மதிக்கவும். 

உங்கை் குடும்பம்/கிராமம்/சமூகம் மற்றும் நாட்டில் மதிப்புமிக்க 

நபராகுங்கை்.  

ஆரராக்கியமான / பசல்வந்தராகவும் நல்ல ஒழுக்கமுை்ை நபராகவும் 

மாறுங்கை். 



அகனத்து யநரங்ைளிலும் பிறருை்கு எப்படி உதவுகிறீரை்ள். 

பிறரின் மகிழ்சச்ிலயப் பற்றி எப்ரபாதும் சிந்தியுங்கை். 

ஒரு நாலைக்கு ஒரு சிறந்த பசயலலரயனும் பசய்ய முயற்சிக்கவும். 

(நீங்கை் பசய்த நல்ல ரசலவகலைப் பற்றி குறிப்பிட ஒரு லகரயடட்ுப் 

புத்தகத்லத பராமரிக்கவும்.)  

சாரணர ்விதி மற்றும் வாக்குறுதியின் கீழ் உங்கை் நண்பர/்வயது 

வந்ரதார ்ரகடக்ும் எந்த ஆதரலவயும் மறுக்காதீரக்ை்.  

உங்கை் அணி/துருப்புடன் பல்ரவறு வலகயான சமுதாய/சமூக 

ரமம்பாடட்ுத் திட்டங்கலை ஒழுங்கலமக்கவும்.   
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சாரணர் விதிைகள நீங்ைள் எெ்ொறு ைகடப்பிடிை்கிறீரை்ள் 

ஒரு சாரணர ்என்ற முலறயில் நீங்கை் சாரணர ்விதிகளுக்கு கீழ்ப்படிய 

ரவண்டும். 

உங்கை் அணியில் உை்ை உறுப்பினரக்ளுக்கு எந்த ஆவணத்லதயும் 

பயன்படுத்தாமல் சாரணர ்விதிகலை மனப்பாடம் பசய்து பாராயணம் 

பசய்ய கற்றுக்பகாை்ைவும்.  

விதிகைின் ஒவ்பவாரு பகுதிலயயும் புரிந்துபகாண்டு அலத உங்கை் 

அன்றாட வாழ்க்லகயில் பயன்படுத்த முயற்சிக்கவும். 

சாரணர ்விதிகைின் முக்கியத்துவதல்த உங்கை் நண்பரக்ளுக்கு விைக்கி 

பகிரவும்.  

சாரணர் விதிைள்  

1. சாரணன் நம்பத் தகுந்தவன். 

2. சாரணன் பற்றுறுதி உலடயவன். 

3. சாரணன் ரநசமும்  மரியாலதயும் உலடயவன். 

4. சாரணன் மற்பறந்தச ்சாரணனுக்கும் சரகாதரன். 

5. சாரணன் லதரியம் உலடயவன். 

6. சாரணன் விலங்குகை் மீது அன்பு உலடயவன். 

7. சாரணன் ஒத்துலழப்பவன். 

8. சாரணன் மன மகிழ்சச்ி உலடயவன். 

9. சாரணன் சிக்கனமானவன். 

10. சாரணன் சிந்தலன, பசால், பசயலில் தூய்லமயானவன்.  

01.) ஒரு சாரணன் நம்பைமானென்  

நீங்கை் எப்படி நம்பகமான சாரணர ்ஆவீரக்ை்? 

சாரணரக்ை் உண்லமலயச ்பசால்கிறாரக்ை் மற்றும் அவரக்ைின் 

வாக்குறுதிகலை நிலறரவற்றுகிறாரக்ை். ரநரல்ம அவரக்ைின் நடத்லத 

பநறிமுலறயின் ஒரு பகுதியாகும். மக்கை் அவரக்லை சாரந்்து இருக்க 

முடியும். ஒரு சாரணர ்அதிகாரி சாரணர ்ஒருவரிடம் இவ்வாறு கூறினால், 

"உங்கலை நான் நம்புகிரறன் இலதச ்பசய்வீரக்ை் என்ற மரியாலத 

உை்ைது."   

ஒரு சாரணராக உங்கை் குடும்பம்/ உறவுகை்/ நண்பரக்ை்/ பாடசாலல/ 

சமூகம்/நாடு ஆகியவற்றுடன் நம்பகத்தன்லமலய ரபணவும்.  

உங்கைால் இயன்ற வலரயில் கட்டலைகலை பசயல்படுத்தவும், 

அவ்வாறு பசய்வதில் நீங்கை் எதுவும் தலலயிடாதிருக்க கடட்ுப்படவும். 

(உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடன் கலந்தாரலாசிக்கவும்)  



உடற்பயிற்சி: உங்கை் அணி பணியில் உை்ை உறுப்பினரக்ளுக்கு 

நம்பகத்தன்லமயின் மதிப்லப விைக்குங்கை்.  

4 நிமிடங்களுக்குை் நம்பகத்தன்லமயின் மதிப்புகலை 

முன்னிலலப்படுதத், உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடன் ஒரு சிறு 

ரவடிக்லகலய/விலையாலடச ்பசய்யுங்கை். 
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02.) ஒரு சாரணன் நம்பத்தகுந்தென். 

நீங்கை் எப்படி நம்பத்தகுந்த சாரணர ்ஆவீரக்ை்? 

உங்கை் குடும்பம், உறவுகை், சமூகம், பாடசாலல மற்றும் நாட்டிற்கு 

நீங்கை் விசுவாசமாக இருக்க ரவண்டும். நீங்கை் வயது வந்தவராக 

மாறும்ரபாது, உங்கை் நாட்டின் அரசியலலமப்பு, சட்டம் மற்றும் உங்கை் 

முதலாைிகளுக்கு நம்பிக்லகயாக இருக்க ரவண்டும். 

(உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடன் கலந்தாரலாசிக்கவும்) 

உடற்பயிற்சி: 

4 நிமிடங்களுக்குை் நம்பகத்தன்லமயின் மதிப்புகலை 

முன்னிலலப்படுதத், உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடன் 

ரவடிக்லக/விலையாட்டில் ஈடுபடுங்கை்.  

03.) சாரணன் யநசமும்  மரிோகதயும் உகடேென்  

நீங்கை் எப்படி ரநசமும்  மரியாலதயுடனும் இருக்கிறீரக்ை்.  

சாரணரக்ை் அலனவருக்கும் நண்பர.் அவரக்ை் மற்ற சாரணரக்ளுக்கு 

சரகாதரர ்அல்லது சரகாதரி. அவரக்ை் மற்றவரக்லைப் புரிந்துபகாை்ை 

முயல்கிறாரக்ை். அவரக்ை் தங்கை் பசாந்த எண்ணங்கை் மற்றும் 

பழக்கவழக்கங்கை் பகாண்டவரக்லை மதிக்கிறாரக்ை். 

உங்கை் பசாந்த இன்பத்லதரயா, ஆறுதலலரயா, பாதுகாப்லபரயா 

துறந்தாலும், எதற்கும் முன் உங்கை் கடலமலயச ்பசய்ய ரவண்டும். 

இரண்டில் எலதச ்பசய்வது என்று சிரமப்படும்ரபாது, "எனது கடலம எது?" 

என்று நீங்கரை ரகடட்ுக்பகாை்ை ரவண்டும். அதாவது, "மற்றவரக்ளுக்கு 

எது சிறந்தது?"--- அலதச ்பசய்யுங்கை், உயிலரக் காப்பாற்ற அல்லது 

காயமலடந்தவரக்ளுக்கு உதவ நீங்கை் எந்த ரநரத்திலும் தயாராக 

இருக்க ரவண்டும். நீங்கை் ஒவ்பவாரு நாளும் ஒருவருக்கு ஒரு சிறந்த 

ரசலவலய பசய்ய ரவண்டும். சாரணரக்ை் மற்றவரக்லைப் பற்றி 

கவலலப்படுகிறாரக்ை். அவரக்ை் மற்றவரக்ளுக்கு ஊதியரமா 

பவகுமதிரயா இல்லாமல் விருப்பத்துடன் பசயலாற்றுகிறாரக்ை்.  

நீங்கை் எப்ரபாதும் மற்ற சாரணரக்ளுடனும் மற்றவரக்ளுடனும் நட்பாக 

இருக்க ரவண்டும். (உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடன் 

கலந்தாரலாசிக்கவும்.)  

உடற்பயிற்சி: 4 நிமிடங்களுக்குை், நட்பு மற்றும் அக்கலறயின் 

மதிப்புகலை முன்னிலலப்படுத்த, உங்கை் அணி 

உறுப்பினரக்ளுடன் ஒரு சிறு ரவடிக்லக/விலையாலடச ்

பசய்யுங்கை்.  



04.) சாரணன் மற்வறந்தச ்சாரணனுை்கும் சயைாதரன் 

மற்ற சாரணரக்ளுக்கு நீங்கை் எப்படி சரகாதரராக இருக்கிறீரக்ை்? 

நீங்கை் மற்ற சாரணரக்ளுக்கு சரகாதரன் அல்லது சரகாதரி. அவரக்ை் 

மற்றவரக்லைப் புரிந்துபகாை்ை முயல்கிறாரக்ை். அவரக்ை் தங்கை் 

பசாந்த எண்ணங்கை் மற்றும் பழக்கவழக்கங்கை் பகாண்டவரக்லை 

மதிக்கிறாரக்ை். சாரணரக்ை் அலனவருக்கும் நண்பர.்  

(உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடன் கலந்தாரலாசிக்கவும்) 

உடற்பயிற்சி: 4 நிமிடங்களுக்குை், சாரணரக்ைிலடரய 

சரகாதரத்துவத்தின் மதிப்புகலை முன்னிலலப்படுத்த, 

உங்கை் அணியில் உை்ை உறுப்பினரக்ளுடன் ஒரு 

ரவடிக்லக/விலையாடல்ட பசய்யவும்.  
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05. சாரணன் கதரிேம் உகடேென் 

நீங்கை் எப்படி ஒரு லதரியமான சாரணர ்ஆவீரக்ை் 

நீங்கை் என்ன பசய்தாலும், கடினமானதாக இருக்கும் ரபாது, உங்கை் 

சிரமங்கலை சமாைிக்க உங்கைால் முடிந்த அலனத்லதயும் பசய்வீரக்ை். 

(துருப்புக் கூட்டத்தில் உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடன் 

கலந்தாரலாசிக்கவும்) 

உடற்பயிற்சி- உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ைிடம் "ஒரு சாரணர ்

லதரியமானவர"் என்பதில் 3 நிமிட உலரலயச ்பசய்யுங்கை். 

முதல் 5 சாரணர ்விதிகலை உங்கை் அணித் தலலவரிடம் 

பதாடரந்்து பசால்லுங்கை்  

06.) சாரணன் விலங்குைள் மீது அன்பு உகடேென் 

நீங்கை் எப்படி விலங்குகை் மீது அன்புலடய சாரணர ்ஆகிறீரக்ை்? 

சாரணரக்ை் சாந்தமாக இருப்பதில் பலம் இருப்பலதப் 

புரிந்துபகாை்கிறாரக்ை். மற்றவரக்லை எப்படி நடத்த ரவண்டுரமா 

அப்படி நடத்துகிறாரக்ை். அவரக்ை் காரணமின்றி பாதிப்பில்லாத 

விடயங்கைில் பிறலர காயப்படுத்த மாட்டாரக்ை்.  

சாரணரக்ை் விலங்குகைிடம் கருலண காட்ட ரவண்டும்.  

(உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடன் கலந்தாரலாசிக்கவும்) 

உடற்பயிற்சி- 4 நிமிடங்களுக்குை், கருலணயின் மதிப்புகலை 

முன்னிலலப்படுதத், உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடன் ஒரு 

சிறு விலையாடட்ு/ரவடிக்லகலயச ்பசய்யுங்கை். அணி 

அறிவிப்பு பலலகயில் கருலணயின் முக்கியத்துவத்லதப் 

பற்றி 100 வாரத்்லதகை் பகாண்ட கடட்ுலரலய எழுதுங்கை். 

07. சாரணன் ஒத்துகழப்பென் 

நீங்கை் எப்படி ஒத்துலழப்பவன் ஆவீரக்ை்? 

சாரணரக்ை் ஒரு பபாதுவான இலக்லக ரநாக்கி ரவலல பசய்வதில் 

பரஸ்பர உதவிலய பகாண்டவரக்ை்.  

"ஒவ்பவாரு உறுப்பினரும் ஒரு ஒத்துலழப்பு அலகு / அணி பணிகலை 

பதைிவாக வலரயறுத்துை்ைனர"் 



உங்கை் அணி/துருப்பு/சமூகம் மற்றும் உங்கை் குடும்பம் 

ரபான்றவற்றுடன் எப்ரபாதும் ஒத்துலழக்கவும். 

(துருப்புக் கூட்டத்தில் உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடன் 

கலந்தாரலாசிக்கவும்) 

08.) சாரணன் மன மகிழ்சச்ி உகடேென் 

நீங்கை் எப்படி மன மகிழ்சச்ி உலடயவனாக மாறுகிறீரக்ை்? 

வாழ்க்லகயின் பிரகாசமான பக்கத்லதத் ரதடுங்கை். உங்கை் வழியில் 

வரும் பணிகலை மகிழ்சச்ியுடன் பசய்யுங்கை். மற்றவரக்ை் 

மகிழ்சச்ியாக இருக்க உதவ முயற்சி பசய்யுங்கை். (உங்கை் அணி 

உறுப்பினரக்ளுடன் கலந்தாரலாசிக்கவும்)  

உடற்பயிற்சி: உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ைிடம் "ஒரு சாரணர ்

மகிழ்சச்ியாக இருக்கிறார"் என்பதில் 3 நிமிட உலரலயச ்பசய்யுங்கை். 
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09.) சாரணன் சிை்ைனமானென் 

நீங்கை் எப்படி சிக்கனமானவனாக மாறுகிறீரக்ை்? 

ஒரு சாரணர ்தன்னால் இயன்ற பணத்லதச ்ரசமித்து, வங்கியில் லவப்புச ்

பசய்கிறார.் இதனால் ரவலலயில்லாமல் இருக்கும்ரபாது 

தன்லனத்தாரன கவனித்துக் பகாை்ை பணம் இருக்கும். இதனால் 

தன்லன மற்றவரக்ளுக்கு பாரமாக ஆக்கிவிடக்கூடாது அல்லது 

பிறருக்குத் ரதலவப்படும்ரபாது பகாடுக்க அவரிடம் பணம் இருக்கலாம்.  

(உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடன் கலந்தாரலாசிக்கவும்) 

10.) சாரணன் சிந்தகன, வசால், வசேலில் தூே்கமோனென் 

சிந்தலன, பசால், பசயலில் தூய்லமயானவனாக இருப்பது எப்படி? 

சாரணரக்ை் தங்கை் உடலலயும் மனலதயும் பபாருத்தமாகவும் 

சுத்தமாகவும் லவத்துக்பகாை்கிறாரக்ை். அரத இலட்சியங்கைின்படி 

வாழ்வலத நம்புபவரக்ளுடன் அவரக்ை் பழகுகிறாரக்ை். அவரக்ை் தங்கை் 

வீடல்டயும் சமூகதல்தயும் சுத்தமாக லவத்திருக்க உதவுகிறாரக்ை். 

ரபசுவதற்கு முன் ஒருமுலறக்கு இருமுலற ரயாசிப்பாரக்ை்.  

சாரணரக்ை் தங்கலைத் தாங்கரை சலனத்திற்கு வழி விடக் கூடாது, 

எலதயும் சிந்திக்கரவா, ரபசரவா அல்லது பசய்யரவா கூடாது.  

ஏற்றுக்பகாை்ை முடியாததாக கருதப்படும்.  

(உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடன் கலந்தாரலாசிக்கவும்) 

உடற்பயிற்சி -  உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ைிடம் "ஒரு சாரணர ்

சிந்தலன, பசால் மற்றும் பசயலில் தூய்லமயானவர"் என்பது குறித்து 3 

நிமிட உலரலயச ்பசய்யுங்கை். 

10 சாரணர ்விதிகலையும் அணியில் உை்ை உங்கை் உறுப்பினரக்ளுக்கு 

முன்னால் உங்கை் அணித் தலலவரிடம் பதாடரந்்து பசால்லுங்கை். 

நம்பகமான, பற்றுறுதி உலடய, ரநசமும்  மரியாலதயும் உலடய, 

மற்பறந்தச ்சாரணனுக்கும் சரகாதர, லதரியம் உலடய மற்றும் 

விலங்குகை் மீது அன்பு உலடய, ஒத்துலழக்கும், மன மகிழ்சச்ி உலடய, 

சிக்கனமான, சிந்தலன, பசால், பசயலில் தூய்லமயான.. 

குலறந்த படச்ம் 2 விதிகலைத் ரதரந்்பதடுதத்ு ஒரு சிறு விலையாடட்ு 

அல்லது குறுங்கடட்ுலர எழுதவும்.  
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2. யதசிே கீதம் 

· ரதசிய கீதத்லத தனியாக பாட முடியுமானதாக இருத்தல்.  

· ரதசிய கீதம் பாடும்ரபாது என்ன பசய்ய ரவண்டும் என்பலத பதரிந்து 

பகாை்ளுதல்.  

·  ரதசிய கீதத்லத இயற்றியவர ்மற்றும் ரதசிய கீதத்தின் வரலாறு பற்றி 

பதரிந்து பகாை்ளுதல்.  

· ரதசிய கீதத்தின் அரத்்தத்லத அறிந்து பகாை்ளுதல்.  

யதசிே கீதத்தின் ெரலாறு "ஸ்ரீலங்ைா மாதா, அப்ப ஸ்ரீலங்ைா" மற்றும் 

இேற்றிேெர.்  

ரதசிய கீதம் ரதசிய ஒற்றுலமலய சித்தரிக்க ஒரு அரசுபயன்படுத்தும் 

ஒரு வலுவான கருவியாகும். பபாறுப்புை்ை குடிமகனுக்கு ரதசிய 

கீதத்தின் வரலாறு பற்றிய விழிப்புணரவ்ு முக்கியமானது. இலங்லகயின் 

ரதசிய கீதம் - "ஸ்ரீலங்கா மாதா அப்ப ஸ்ரீலங்கா" - இலங்லகயின் 

தற்ரபாலதய அரசியலலமப்பின் ஒரு பகுதியாகும்.  

இலங்லகயின் மீது வீரம் மற்றும் ரதசிய உணரவ்ுகலை புகுத்தும் 

வலகயிலான கவிலதகை், பாடல்கை் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் 

இருந்து பலரால் எழுதப்பட்டன. சுதந்திரம் பபற்ற காலப்பகுதியில், இது 

ரபான்ற பல பாடல்கை் மக்கை் மத்தியில் பிரபலமாக இருந்தன. இலசப் 

பிரபலம் ஆனந்த சமரரகான் அவரக்ை் எழுதிய "நரமா நரமா மாதா" 

என்ற ரதசிய கீதத்தின் அசல் வடிவம் 1946 ஆம் ஆண்டு முதல் நகல் 

ரதசிய கீதமாக ஒலிபரப்பப்பட்டது. இருப்பினும், பிரிட்டிஷ் காலனி 

ஆட்சியின் ரபாது பிரிட்டிஷ் ரதசிய கீதமான "ரகாட் ரசவ்ட் த கிங் ” 

என்பது அதிகாரபூரவ் சந்தரப்்பங்கைில் பாடப்பட்டது. இலங்லக 

சுதந்திரம் பபற்ற நாைான 1948 பபப்ரவரி 04 ஆம் திகதி ஆங்கிரலயரக்ை் 

தங்கைது ரதசிய கீத்லதரய ஒலிபரப்பினர.்   

இலங்லக சுதந்திரத்லத ரநாக்கி பயணிக்கும் ரபாது, ரதசிய கீதத்தின் 

அவசியத்லத உை்ளூர ்தலலவரக்ை் வலுவாக உணரந்்தனர.் ஜனவரி 1948 

இல், இலங்லக கந்தரவ் சலப (உை்ளூர ்இலசக்கலலஞரக்ை் மற்றும் 

இலசயலமப்பாைரக்ைின் முன்னணி சங்கம்) ரதசிய கீதத்லதத் 

ரதரந்்பதடுப்பதற்கான ரபாட்டிலய ஏற்பாடு பசய்தது. "ஸ்ரீ லங்கா மாதா 

பல யச மஹினா" என்ற தலலப்பில் ரபாட்டியின் பவற்றியாைர ்ரதரவ்ு 

பின்னர ்ரத்து பசய்யப்பட்டது. ஏபனனில் அந்த பாடலின் இரண்டு 

இலசயலமப்பாைரக்ளும் ரபாட்டியின் நடுவர ்குழுவில் 

உறுப்பினரக்ைாக இருந்தனர.் ஆனந்த சமரரகானின் “நரமா நரமா 

மாதா”, ரபாட்டியின் ஒரு நுலழவு பாடலாகவும் இருந்தது. இது நாட்டின் 

ரதசிய கீதமாக பலரால் விரும்பப்பட்டது. 



ரதசியக் பகாடிக்கு அரச அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டலதத் பதாடரந்்து 1951 

ஆம் ஆண்டு ரதசிய கீதத்திற்கும் அரச அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது. 

அந்த கீதத்திற்கு நிலலயான பமல்லிலசலய உருவாக்க உை்நாட்டு 

அலுவல்கை் அலமசச்ு நடவடிக்லக எடுத்தது. சீதுவ பாரல்வயற்ரறார ்

பாடசாலல மாணவரக்ை் ஒலிப்பதிவில் இதலன பாடினர.்  இலங்லக 

ஒலிபரப்புக் கூடட்ுத்தாபனம் இராணுவ இலசக்குழுவுடன் இலணந்து 

கிழக்கு மற்றும் ரமற்கத்திய இலச ஏற்பாடுகலை வழங்கியது. 1961 ஆம் 

ஆண்டு ரதசிய கீதத்தின் ஆரம்பம் "நரமா நரமா மாதா" என்பதிலிருந்து 

"ஸ்ரீ லங்கா மாதா அப்ப ஸ்ரீலங்கா" என்று மாற்றப்பட்டது. ரதசிய கீதமும் 

அதன் பமல்லிலசயும் அதிகாரப்பூரவ்மாக 1978 அரசியலலமப்பில் 

பிற்ரசரக்்லகயாக இலணக்கப்பட்டது.    

ரதசிய கீதத்லத தனியாக பாட இயலுமானதாக இருத்தல்  

சரியான தாைத்துடன் உங்கை் அணிகைில் வாரத்்லதகலை சரியாகப் 

பாரத்்துக்பகாண்டு ரதசிய கீதத்லதப் பாடுங்கை். இறுதியாக, உங்கை் 

அணிக்கு முன்னால் நீங்கை் ரதசிய கீதத்லத தனியாகப் பாட ரவண்டும்.  
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யதசிே கீதம் பாடும்யபாது என்ன வசே்ே யெண்டும் என்பகத 

வதரிந்து வைாள்ளுதல்.  

நீங்கை் ரதசிய கீதத்லதப் பாடும்ரபாது எசச்ரிக்லக/அவதானமாக 

இருக்க ரவண்டும். 

நீங்கை் சாரணர ்சீருலடயில் இருந்தால், ரதசிய கீதம் பாடும் ரபாது 

சாரணர ்பதாப்பிலய கழற்ற ரவண்டியதில்லல.  

நீங்கை் ரவறு வலகயான தலலக்கவசத்லத அணிந்திருந்தால், நீங்கை் 

ரதசிய கீதம் பாடும் ரபாது அலத அகற்ற ரவண்டும். 

நீங்கை் சாரணர ்சீருலடயில் இருந்தால், ரதசிய கீதத்லதப் பாடி முடித்த 

பிறகு வணங்க ரவண்டியதில்லல. 

உடற்பயிற்சி 

உங்கை் பதிரவடட்ுப் புத்தகத்தில் ரதசிய கீதத்லத சரியாக 

எழுதுங்கை். 

நீங்கை் துருப்புக் கூட்டத்லதத் பதாடங்குவதற்கு முன், உங்கை் 

அணி உறுப்பினரக்ளுடன் ரதசிய கீதத்லதப் பாடுங்கை். 

(பயிற்சி) 

ரமரல பகாடுக்கப்படட்ுை்ை ரதசிய கீதத்லதப் பற்றிய 

தகவல்கை் குறித்து உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடன் 

கலந்துலரயாடுங்கை். 

ரதசிய கீதம் பற்றி உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ைிலடரய ஒரு 

வினாடி வினா ரபாட்டிலய ஏற்பாடு பசய்யுங்கை். 

துருப்புக் கூட்டத்லதத் பதாடங்கும்ரபாது ரதசிய கீதத்லத 

சரியாகப் பாடுங்கை். 

உங்கை் குறிப்ரபடட்ுப் புத்தகத்தில் ரதசிய கீதத்லத 

இயற்றியவர ்மற்றும் ரதசிய கீதத்தின் வரலாறு உட்பட 

இலங்லகயின் ரதசிய கீதம் பற்றி ஒரு கடட்ுலரலய 

எழுதுங்கை். (அலத உங்கை் அணி தலலவர ்மற்றும் சாரணர ்

தலலவரிடம் காண்பிக்கவும்)  

உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுக்கு முன்னால் ரதசிய கீதத்லத 

தனியாகப் பாடுங்கை். 

யைள்விைள்  



· 1. இலங்லகயின் ரதசிய கீதத்லத இயற்றியவர ்யார?் (ஆனந்த 

சமரரகான்) 

· 2. நரமா நரமா மாதா ரதசிய கீதம் முதலில் எப்ரபாது இலங்லக அரசால் 

அரச அங்கீகாரம் பபற்றது. (1951) 

· 3. ‘நரமா நரமா மாதா’ என்ற ரதசிய கீதத்தின் முதல் வரி எப்ரபாது 

‘ஸ்ரீலங்கா மாதா’ என மாற்றப்பட்டது. (1961) 

·4. இலங்லகயின் ரதசிய கீதமும் அதன் பமல்லிலசயும் எப்ரபாது 

உத்திரயாகபூரவ்மாக எமது நாட்டின் அரசியலலமப்பில் 

பிற்ரசரக்்லகயாக ரசரக்்கப்பட்டது? 1978 

·5. ரதசிய கீதம் பாடும்ரபாது என்ன பசய்ய ரவண்டும். 

(எசச்ரிக்லக/அவதானமாக இருக்க ரவண்டும்) 
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3. சாரணர் அகடோளம் மற்றும் ெணை்ைம் வசலுத்தும் முகறைள் 

o சாரணர ்அலடயாைம், சாரணர ்வணக்கம் மற்றும் இடது 

லககுலுக்கலின் அரத்்தத்லத அறிந்து பகாை்ளுங்கை் 

o லகயால் சாரணர ்அலடயாைத்லத பசய்ய முடியும். 

o அவற்லற எப்ரபாது பயன்படுத்த ரவண்டும் என்பலத அறிந்து 

பகாை்ளுதல்.  

o எப்ரபாது வணக்கம் பசலுத்த ரவண்டும் என்பலத அறிந்து 

பகாை்ளுதல்.  

·சாரணர் ெணை்ைச ்கசகை  

சாரணர்  ெணை்ைம் 

சாரணர ்வணக்கம் நீங்கை் ஒரு சாரணர ்என்பலதக் காடட்ுகிறது. 

சாரணர ்வாக்குறுதிலய ஒவ்பவாரு முலறயும் பசால்லும் ரபாது 

வணக்கச ்லசலகலய காடட்ுங்கை்  

நீங்கை் ஒரு சாரணலரச ்சந்திக்கும் ரபாது, நீங்கை் ஒரு சாரணர ்என்று 

உங்கலை அறிமுகப்படுத்த சாரணர ்வணக்கத்லதக் காட்டலாம். 

  

ஒரு சாரணர ்வணக்கத்லத பசலுத்தும் ரபாது அலனதத்ு சாரணரக்ளும் 

அதலன பசய்து உருவாக்கி கவனத்திற்கு வர ரவண்டும்.  

சாரணர ்வணக்கதல்தக் பகாடுக்க, உங்கை் வலது லகயின் சுண்டு 

விரலின் நகத்லத உங்கை் வலது கடல்டவிரலால் மூடவும்  



உங்கை் வலது லகலய உயரத்்தி, 90 பாலக ரகாணத்தில் வலைத்து, 

உங்கை் லகயின் மூன்று நடு விரல்கலை ரமல்ரநாக்கிப் பிடித்துக் 

பகாை்ளுங்கை். 

அந்த விரல்கை் சாரணர ்வாக்குறுதியின் மூன்று பகுதிகலைக் 

குறிக்கின்றன.  

உலபகங்கிலும் உை்ை சாரணரக்லை ஒன்றிலணக்கும் பிலணப்லபக் 

குறிக்க உங்கை் கடல்டவிரலும் சுண்டு விரலும் பதாடுதல் ரவண்டும்.  
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சாரணர் ெணை்ைம் 

சாரணர ்வணக்கம் மரியாலதலயக் காடட்ுகிறது. நாட்டின் ரதசிய 

பகாடிக்கு வணக்கம் பசலுத்த இலதப் பயன்படுத்தவும். நீங்கை் ஒரு 

சாரணர ்தலலவர,் மற்பறாரு சாரணர ்அல்லது சமூகத்தில் ஒரு 

புகழ்பபற்ற நபருக்கு வணக்கம் பசலுத்தலாம். 

  

உங்கை் வலது லகயால் சாரணர ்வணக்கக் குறிலய உருவாக்கி, உங்கை் 

ஆை்காட்டி விரல் உங்கை் பதாப்பியின் விைிம்பு அல்லது வலது 

புருவத்தின் வலைலவத் பதாடும் வலர அந்த லகலய ரமரல பகாண்டு 

வருவதன் மூலம் சாரணர ்வணக்கம் பசலுத்துங்கை். உங்கை் 

உை்ைங்லகலய காட்டக்கூடாது. 

நீங்கை் வழக்கம் ரபால் சாரணர ்தண்டத்லத உங்கை் இடது லகயால் 

லவத்திருந்தால், ரமரல படம் 2இல் காட்டப்படட்ுை்ைது ரபான்று உங்கை் 

இடது லகயில் சாரணர ்குறியிடுடன் வணக்கம் பசலுதத் ரவண்டும். 

நீங்கை் எண்ணுவதற்கு ஒரு கட்டலைலயப் பயன்படுத்தி வணக்கம் 

பசலுத்தும் ரபாது,  (ரமரல-2-3-கீரழ)  

எமது சாரணர ்வணக்கம் என்பது மரியாலத, லககுலுக்கல், வீரம் மற்றும்  

துணிவின் அலடயாைமாகும். காலனித்துவ காலத்தில், பல ஆண்கை் 

பாதுகாப்புக்காக ஆயுதங்கலை ஏந்தியிருந்தனர.் சில ரநரங்கைில் 

அவரக்ை் ஒருவலரபயாருவர ்சந்திக்கும்ரபாது, ஒவ்பவாரு நபரும் 

மற்றவரின் வலது லகயில் ஆயுதம் இருக்கிறதா என்று அவதானிப்பர.்  

அங்கு வாை் அல்லது துப்பாக்கி இருந்தால் ரமாதல் ஏற்படலாம். ஆனால் 

வலது லக அவருலடய  தலலயில் உை்ை பதாப்பிக்கு பசன்றால் அது 

நட்பு மற்றும் மரியாலதயின் அலடயாைம்.  



சாரணர் கைகுலுை்குதல் 

இடது லககுலுக்குதலானது கீழ்ப்படிதல் மற்றும் மரியாலதயின் 

அலடயாைமாகும்.  

  ரமற்கு ஆபிரிக்காவில் ஏறக்குலறய 

100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சாரணிய நிறுவனர ்ரபடன் பவல் பிரபு ஊடாக 

அஷாந்தி பழங்குடியினரக்ைிடமிருந்து இடது லககுலுக்கல் நமக்கு 

வருகிறது. 
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அஷாந்தி பழங்குடியினரின் தலலவரான பிரரம்ரப பிடிபட்டரபாது அவர ்

முன்னால் வந்து இடது லகலய நீட்டினார ்ஆனால் ரபடன் பவல் பிரபு 

அவரக்ை் திரும்ப அவரது வலது லகலய பகாடுத்தார.்  

தலலவர ்பிரரம்ரப, தனது நாட்டில் துணிசச்லானவரக்ை்  

துணிசச்லானவரக்ளுக்கு இடது லகயால் லககுலுக்குவதாகவும் 

ஏபனனில் அவ்வாறு பசய்ய நாம் நமது ரகடயங்கலையும்  

பாதுகாப்லபயும் லகவிட ரவண்டும்” எனவும் பதிலைித்தார.் 

அஷாந்திகை் ரபடன்-பவல் பிரபு அவரக்ைின் துணிசச்லல 

அறிந்திருந்தனர.் ஏபனனில் அவரக்ை் அவருக்கு எதிராக ரபாராடினர.்  

ரமலும் அவரக்ை் லதரியத்தின் இடது லகலய வழங்குவதில் பபருமிதம் 

பகாண்டனர.்  

இந்த சம்பவத்திலிருந்து இடது லக குலுக்கல் என்பது சாரணியத்தில் 

நட்பு, வீரம் மற்றும் மரியாலத ஆகியவற்றின் அலடயாைமாக 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

ரபடன் பவல் அவரக்ை் ரமலும் கூறியதாவது, உலகம் முழுவதிலும் உை்ை 

சாரணர ்தலலவரக்ை் இடது லக குலுக்கல் பயன்படுதத்ுவலத ஒப்புக் 

பகாண்டுை்ைனர.் இது மற்ற எந்த ரநரல்மயான லககுலுக்கலலப் 

ரபாலரவ இடது லக பயன்படுத்துவது ஒரு சூடான பிடியாகும்.  ஏபனனில் 

இது நட்பின் லக, இதயத்திற்கு மிக அருகில் உை்ைது. எல்லா 

இடங்கைிலும் உை்ை சாரணரக்ை் ஒருவலரபயாருவர ்சூடான இடது லக 

குலுக்கி வாழ்த்துகின்றனர.் இலதப் பயன்படுத்தினால், அவர/்அவை் 

'பசாந்தமானவர'் என்றும், அரத ரசலவக் குறியீட்டிற்கு 

அரப்்பணிக்கப்படட் உலகின் பல்ரவறு பகுதிகைில் உை்ை மில்லியன் 

கணக்கான சாரணரக்ைில் ஒருவர ்என்றும் உணர லவக்கிறது. 

நீங்கை் சாரணர ்வணக்கம் மற்றும் லககுலுக்கலலப் 

பயன்படுத்தும்ரபாது, அலவ மரியாலத மற்றும் துணிவின் 

அலடயாைங்கை் என்பலத நிலனவில் பகாை்ளுங்கை். 

உடற்பயிற்சி 

உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடனும் உங்கை் பலடயுடனும் 

ரமற்கூறியவற்லறப் பயிற்சி பசய்யுங்கை். 

உங்கை் அணி/துருப்பு உறுப்பினரக்ளுடன் அதன் அதிரடிப் பாடலலப் 

பயிற்சி பசய்யுங்கை் 

ஒவ்பவாரு சாரணரக்ளும் முகத்திற்கு முகம் பாரக்்கும் வலகயில் 

இரண்டு வட்டங்கலை உருவாக்கவும். இப்ரபாது உங்களுக்கு முன்னால் 

ஒரு நண்பர ்இருக்கிறார.் 



கீரழ குறிப்பிடப்படட்ுை்ை பசயலுடன் பாடலலப் பாடத் பதாடங்குங்கை். 

காலல வணக்கம் என் அன்பு நண்பரர (உங்கை் முன் இருக்கும் 

சாரணரக்்கு சாரணர ்வணக்கம்)  

இன்று காலல எப்படி இருக்கிறீரக்ை் (உங்கை் இடது லகயால் அவருடன் 

லககுலுக்குங்கை்) 

நாங்கை் ஒரு வட்டத்தில் நடனமாடுரவாம், உங்கை் இடது லககலை 

முழங்லககைில் ஒன்றாக இலணத்து, அரத இடத்தில் எதிர ்கடிகார 

திலசயில் ஒரு வட்டத்தில் நடனமாடுரவாம்.  

விலடபபற்று கடந்து பசல்லுங்கை் (மீண்டும் வணக்கம் பசலுத்தி ஒரு 

படிலய உங்கை் வலது பக்கம் கடந்து அடுத்த நண்பலரச ்சந்தித்து 

பதாடரவும்)   
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4. நிறுவுனர், சாரணிேத்தின் சுருை்ைமான ெரலாறு 

சாரணர ்இயக்கதல்த நிறுவியவர ்பற்றி பதரிந்து பகாை்ளுதல்  

ரபடன் பவல் பிரபு அவரக்ைின் வாழ்க்லகயின் முக்கிய நிகழ்வுகலை 

அறிந்து பகாை்ளுதல்  

எப்ரபாது, எங்கு பதாடங்கியது, இலைஞர ்சாரணீயம் பவைியீடு, 

இலங்லக சாரணர ்நிறுவுனர ்மற்றும் ஆண்டு.  

நிறுெனர.் 

  

· பலப்டினன்ட் பஜனரல் பறாபட் ஸ்டீவன்சன் ஸ்மித் ரபடன்-பவல்  

பறாபரட்் ஸ்டீவன்சன் ஸ்மித் ரபடன் பவல் அவரக்ை் 22 பபப்ரவரி 1857 

அன்று இங்கிலாந்தின் லண்டனில் உை்ை அவரது பபற்ரறாரின் வீட்டில் 

பிறந்தார.் ரபடன்-பவலின் முலறயான கல்வி பகன்சிங்டன் சதுக்கத்தில் 

உை்ை ரடம்ஸ் பாடசாலலயில் பதாடங்கியது.  

1868 இல் அவர ்டன்பிரிட்ஜ் பவல்ஸில் உை்ை ரராஸ் ஹில் பாடசாலலயில் 

பயின்றார.்  அங்கு அவரது தந்லதயும் கல்வி பயின்றுை்ைார.்  

இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு (1870) அவர ்லண்டனில் உை்ை சாரட்்டர ்

ஹவுஸ் பாடசாலலயில் புலலமபரிசில் பபற்றார.் 

அவர ்பிரிட்டிஷ் இராணுவத்தில் ரசரந்்து பசப்டம்பர ்11, 1876 இல் பதின் 

மூன்றாவது ஹுசாரஸ்ில் துலண பலப்டினன்ட் ஆனார.்  

1899 ஆம் ஆண்டில் பதன்னாப்பிரிக்காவில் உை்ை ரபாயரஸ்ிடமிருந்து 

பமபகிங் நகரத்திலன பவற்றிகரமாக மீட்டார.் இது அவரது சிறந்த 

இராணுவ வாழ்க்லகயில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க அத்தியாயமாகும்.  

ரபடன் பவல் அவரக்ை் தனது 43 வயதில் ஒரு ரமஜர ்பஜனரலாக பதவி 

உயரவ்ு பபற்றார.்  அத்துடன் அவர ்சமூகத்தில் பிரபலமானதுடன் 



ஒவ்பவாரு இலைஞனின் கதாநாயகனாகவும் ஆனார.் இருப்பினும் அவர ்

தனது பசாந்த பங்லகயும் அவரது ஊக்கமைிக்கும் தலலலமயின் 

மதிப்லபயும் எப்ரபாதும் குலறத்துக்பகாண்டார.் 217 நாை் முற்றுலகயின் 

ரபாது பபாறுப்பான ரவலலகளுக்கு சிறுவரக்லைப் பயன்படுதத்ுவதன் 

மூலம் இலைஞரக்ை் ஒரு சவாலுக்கு எவ்வைவு சிறப்பாக 

முகங்பகாடுக்கிறாரக்ை் என்பலத அவர ்கற்றுக்பகாண்டார.் ரபடன் 

பவல் அவரக்ைின் 'எய்டஸ்் டு ஸ்கவுட்டிங்' புத்தகம் பவைியிடப்படட்ு 

ரநாக்கம் பகாண்ட இராணுவத்லத விட பரந்த வாசகரக்லை அலடந்தது. 

பமபகிங் திட்டத்லத பதாடரந்்து, பதன்னாப்பிரிக்க கான்ஸ்டாபுலரிலய 

ஒழுங்கலமக்கும் பணி ரபடன் பவல் அவரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டது. 1903 

ஆம் ஆண்டில், குதிலரப்பலட இன்ஸ்பபக்டர ்பஜனரலாக இங்கிலாந்து 

திரும்பியரபாது, நாடு முழுவதும் உை்ை இலைஞர ்தலலவரக்ை் மற்றும் 

ஆசிரியரக்ை் அவரக்ைது புத்தகத்லத பயன்படுத்தப்படுவலத 

அவதானித்தார.் அவர ்கூட்டங்கை் மற்றும் ரபரணிகைில் 

உலரயாற்றினார.் சிறுவரக்ை் பலடயணியின் நிறுவனர ்ரசர ்வில்லியம் 

ஸ்மித், சிறுவரக்லை நற்பிரலஜகைாக உருவாக்கபவன பயிற்சி 

அைிக்கும் திட்டத்லத உருவாக்குமாறு ரகடட்ுக் பகாண்டார.் 
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இேை்ைத்தின் ஆரம்பம்  

ரபடன் பவல் அவரக்ை் ஒரு இலைய தலலலமக்காக தனது புத்தகத்லத 

மீண்டும் எழுதும் ரவலலலய பதாடங்கினார.் ரமலும் 1907 ஆம் ஆண்டில் 

அவர ்தனது ரயாசலனகலை முயற்சிக்க ரடாரப்சட், பூல், பிரவுன் சீ தீவில் 

ஒரு ரசாதலன முகாலம நடத்தினார.் அவர ்பபாது பாடசாலலகைில் 

இருந்து சிலலரயும், உலழக்கும் வரக்்க வீடுகைில் இருந்து சிலலரயும் 

ஒன்றுகூட்டி 22 சிறுவரக்ளுடன் தன் தலலலமயில் முகாம் நடத்தினார.் 

அந்த முகாமின் முடிவுகை் இப்ரபாது உலகம் முழுவதும் சாரணியமாக 

பிரபல்யமலடந்துை்ைது.  

1908 ஆம் ஆண்டு 'ஸ்கவுட்டிங் ஃபார ்பாய்ஸ் – இலைஞர ்சாரணீயம்'  என்ற 

புத்தகம் ஆறு பதிலனந்து பகுதிகைாக 4d பிரதியில் பவைியிடப்பட்டது. 

புத்தகத்தின் விற்பலன அபரிமிதமாக இருந்தது. அவரது ரயாசலனகலை 

முயற்சிக்க சிறுவரக்ை் சாரணர ்அணிகைாக தங்கலை உருவாக்கினர.் 

தற்ரபாதுை்ை நிறுவனங்களுக்கான பயிற்சி உதவியாக கருதப்பட்டலவ 

ஒரு புதிய மற்றும் இறுதியில் உலகைாவிய இயக்கத்தின் லகரயடாக 

மாறியது. சிறுவரக்லைப் பற்றிய ரபடன் பவல் அவரக்ைின் சிறந்த 

புரிதல்,  இந்த நாட்டிலும் மற்றவரக்ைிடமும் உை்ை இலைஞரக்ைிலடரய 

ஒரு அடிப்பலட தைத்லத பதாட்டது. 

சுருை்ைம் 

Ø பறாபரட்் ரபடன்-பவல் அவரக்ை் பறாபரட்் ஸ்டீபன்சன் ஸ்மித் பவல் 

அவரக்ளுக்கு 22, பபப்ரவரி 1857 அன்று இங்கிலாந்தின் லண்டனில் உை்ை 

அவரது பபற்ரறார ்இல்லத்தில் பிறந்தார.் 

Ø ரபடன்-பவல் அவரக்ைின் முலறயான கல்வியானது பகன்சிங்டன் 

சதுக்கத்தில் உை்ை ரடம்ஸ் பாடசாலலயுடன் பதாடங்கியது. 

Ø 1868 இல் அவர ்டன்பிரிட்ஜ் பவல்ஸில் உை்ை ரராஸ் ஹில் 

பாடசாலலயில் பயின்றார.் அங்கு அவரது தந்லதயும் கல்வி 

பயின்றிருந்தார.்  

Ø இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு (1870) லண்டனில் உை்ை சாரட்்டர ்

ஹவுஸ் பாடசாலலக்கு புலலமபரிசில் பபற்றார.்  

Ø அவர ்பிரிட்டிஷ் இராணுவத்தில் ரசரந்்தார ்மற்றும் பசப்டம்பர ்11, 1876 

இல் ரபடன்-பவல் பதின்மூன்றாவது ஹுசாரஸ்ில் துலண பலப்டினன்ட் 

ஆனார.் 

Ø Mafeking பணிக்குப் பிறகு, அவரது பவற்றியின் காரணமாக அவர ்ரமஜர ்

பஜனரல் பதவிக்கு உயரத்்தப்பட்டார ்



Ø 1906 இல் அவர ்"இலைஞர ்சாரணீயம்" என்று ஒரு சிறு ஆவணத்லத 

எழுதினார.்  அங்கு அவர ்தனது சில ரயாசலனகலை அசச்ில் 

முன்லவத்தார.் 

Ø 1907 ரகாலட காலத்தில் ரபடன்-பவல் தனது ரயாசலனகைின்படி 

பசயல்பட்டார.் ரடாரப்சட் கடற்கலரயில் உை்ை பிரவுன்சீ தீவில் 

சிறுவரக்ளுக்கான ரசாதலன முகாலம நடத்தினார.் 10 முதல் 17 வயது 

வலரயிலான இருபத்தி இரண்டு சிறுவரக்ை் கலந்து பகாண்ட முகாமில் 

சலமத்தல், பாடுதல் மற்றும் கலதபசால்லல் ஆகியவற்லற உை்ைடக்கிய 

வாராந்திர பயிற்சி அைிக்கப்பட்டது. இதுரவ சாரணர ்இயக்கத்தின் 

ஆரம்பம். 
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1912 ஆம் ஆண்டில், இலங்லகயில் பதிவுபசய்யப்பட்ட சிறுவர ்

சாரணரக்ைின் முதலாவது துருப்பு மாத்தலை கிறிஸ்ட் சரச் ்கல்லூரியில் 

மாவட்ட சிவில் பபாறியியலாைர ்எஃப்.ஜி. ஸ்டீபன்ஸ் அவரக்ைால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

  

Ø 1921 – துலணவியார ்ஒலவ் ரபடன்-பவலுடன் ரபடன் பவல் பிரபு 

அவரக்ை் இலங்லகக்கு விஜயம் பசய்தார.் கண்டி சாரணரக்ை் அவலர 

புலகயிரத நிலலயத்தில் வரரவற்ற பின், 1917-1919 இல் பதாடரந்்து மூன்று 

வருடங்கை் அரசர ்பகாடிலய பவன்ற தரம்ராஜா கல்லூரி சாரணர ்

குழுலவ பாரல்வயிட வருலக தந்தனர.் 
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5. சாரணர் ஊதுகுழல் மற்றும் கை சமிை்கைைள் 

· ஊதுகுழல் சமிை்கைைள்: 

கீயழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ஊதுகுழல் சமிை்கைைகள அறிந்து 

அதற்யைற்ப வசேற்படலாம்: 

o நிசப்தம்/கவனம்/எனது அடுத்த சமிக்லஞலய ரகளுங்கை் 

o ரபரணி அலழப்பு   o ஆபத்து, பரவுதல் 

o கலலந்து பசல்லல் o அணித் தலலவரக்ை் மற்றும் கடலம   

அணித் தலலவர ்அலழப்பு 

அகத சரிோன முகறயில் பேன்படுத்த 

ைற்றுை்வைாள்ளுங்ைள்.  

Ø பிரதான துலைலய உங்கை் உதடுகளுக்கு ரநராக லவக்கவும் 

Ø பக்கத் துலைகலை மூட ரவண்டாம்.   

Ø உங்கை் வாயால் பதாடரந்்து காற்லற ஊதவும். 

Ø ஊதுகுழல் சமிக்லஞலய உருவாக்க உங்கை் நாக்கினால் வீசும் 

காற்லறக் கடட்ுப்படுத்தவும். 

Ø பீப்களுக்கு இலடயில் ரதலவயான இலடபவைிகலை லவத்திருங்கை். 

Ø ஊதுகுழல் சமிக்லஞகை்/அலழப்பு வடிவத்லத சத்தமாக உருவாக்கவும் 

Ø எப்ரபாதும் ஒரு சாரணர ்ஊதுகுழல் பயன்படுத்தவும். 

/__________________ / நீண்ட பீப் 

// குறுகிய பீப் 



a) நிசப்தம்/கவனம்/எனது அடுத்த லசலகலயக் ரகளுங்கை். 

/__________________/ நீண்ட பீப் 

b.) ரபரணி அலழப்பு. /_ _ _ _ _ _ _ / பல குறுகிய பீப்கை் 

ஒன்றுகூடல் லமதானத்தில் ரபரணிக்காக ஒன்றுகூடுங்கை் அல்லது 

சாரணர ்தலலவரிடம் உடனடியாகப் சமூகமைிக்கவும். 

c.) அணித் தலலவரக்ை் /_ _ ____ / மூன்று குறுகிய பீப் மற்றும் ஒரு நீண்ட 

பீப் 

(அலர பநாடியில் ஒரு குறுகிய பீப் மற்றும் ஒரு பநாடியில் ஒரு நீண்ட பீப்) 
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d.) கடலம அணித் தலலவர ்/ ____ _ _ / ஒரு நீண்ட பீப் மற்றும் இரண்டு 

குறுகிய பீப்ஸ்) 

(அலர பநாடியில் ஒரு குறுகிய பீப் மற்றும் ஒரு பநாடியில் ஒரு நீண்ட பீப்) 

இ.) ஆபத்து, பரவுதல் /____ _ ____ _ ____ _ ____ _ / நீண்ட பீப், குறுகிய பீப், / 

நீண்ட பீப் குறுகிய பீப் / பதாடரவும். 

f.) கலலந்து பசல்லல், / ____ ____ ____ ____ / சில நீண்ட பீப் 

 

கை சமிை்கைைள் - 

கீரழ குறிப்பிடப்படட்ுை்ை லக சமிக்லஞகலை அறிந்து அதற்ரகற்ப 

பசயல்பட ரவண்டும்.  

o குதிலர லாட வடிவம்  o வட்ட வடிவம்   o ரநர ்ரகாடுகை்   

o ஒடுங்கிய நிலர  o அகன்ற நிலர   o நிரல் வடிவம்   

o ப வடிவம் (திறந்த சதுரம்)  o வண்டிசச்ில்லு வடிவம்     

கை சமிை்கைைள் - 

a) குதிகர லாட ெடிெம் உருொை்ைம். 
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துருப்பு ஒரு குதிலர லாட வடிவத்லத உருவாக்கும். உதவி சாரணர ்

தலலவரக்ை் குதிலர லாட வடிவ முலனகளுக்கு இலடயில் ஒரு ரநர ்

ரகாடல்ட அலமக்கின்றனர ். சாரணர ்தலலவர ்மற்ற தலலவரக்ளுக்கு 

இரண்டு அடிகளுக்கு முன்னால் நிற்பர.் சாரணர ்தலலவரின் இடது 

புறத்தில் கடலம அணித் தலலவர ்நிற்பார.்  

கடிகாரம் வாரியாக குதிலர லாடத்தின் வலமிருந்து இடமாக கடலம 

வரிலசப்படி அலனதத்ு அணி உறுப்பினரக்ளும் இருப்பர.் அணிப் 

பிரிவின் வலது பக்க மூலலயில் அணித் தலலவர ்இருக்க ரவண்டும். 

அணி உறுப்பினரக்ைின் இடது பக்க மூலலயில் உதவியாைர ்இருக்க 

ரவண்டும். அணி உறுப்பினரக்ளுக்கு இலடரய முழங்லக லவத்து 

இரண்டு அணிகளுக்கு இலடயில் லக நீை இலடபவைி இருக்க ரவண்டும்.  

b) நிரல் ெடிெம்   

 

நீங்கை் நிரலாக கூடியிருக்கும் ரபாது, அலனத்து அணித் தலலவரக்ளும் 

சாரணர ்தலலவரின் முன் வரிலசயில் நிற்பர.்  ஒவ்பவாரு அணிக்கும் 

நடுவில் அணித் தலலவருக்கும் இலடயில் லக நீை இலடபவைிலய 

லவத்து வலமிருந்து இடமாக அன்லறய கடலம வரிலசப்படி 3 படிகை் 

பின்னால் சாரணர ்தலலவருக்கு முன்னால் நிற்க ரவண்டும்.  

அணிப் பிரிவின் மற்ற உறுப்பினரக்ை் லக நீை இலடபவைிலய 

லவத்துக்பகாண்டு அணித் தலலவரின் பின்னால் நிற்க ரவண்டும்.  

உதவி அணித் தலலவர ்வரிலசயின் கலடசியில் நிற்க ரவண்டும். 

வழிமுலறகலை வழங்க அல்லது ஒரு விலையாடல்ட நடத்த, நீங்கை் 

இந்த உருவாக்கம் ரபால் கூடியிருக்கலாம். 

ரமரல உை்ைவற்லற உங்கை் அணி மற்றும் உங்கை் துருப்புக்களுடன் 

பயிற்சி பசய்யுங்கை். ஒவ்பவாருவருக்கும் தலலலம தாங்க வாய்ப்பு 

கிலடக்க ரவண்டும் 



22 

c) ஒடுங்கிே நிகர யைாடுைள்  

  

 

ஒவ்பவாரு அணிப் பிரிவினரின் சாரணரக்ளும் கடலமக் 

கட்டலையின்படி அணி வாரியாக கடலம அணிக்குப் பின்னால் 

வரிலசயாக நிற்பர.் பசயல் அணி லமயமானது சாரணர ்தலலவரின் 

முன் 3 படிகை் பின்ரனாக்கி இருக்க ரவண்டும் என்பதுடன் அரத அணி 

உறுப்பினரக்ளுக்கு இலடயில் முழங்லகலய இலணத்திருக்க ரவண்டும். 

அணித் தலலவரக்ை் வலது மூலலயில் இருக்க ரவண்டும். மற்ற அணித் 

தலலவரக்ளுக்கு இலடரய ஒரு லக நீைத்லத லவத்திருக்க ரவண்டும்.  

அணியின் அலனத்து உறுப்பினரக்ளும் வலது பக்கதத்ிலிருந்து 

ரகாடிலன லவத்திருக்க ரவண்டும்.  

உதவி அணித் தலலவரக்ை் அணிக்கு இடது மூலலயில் இருக்க 

ரவண்டும். 
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ஈ) அைன்ற நிகர யைாடுைள்   

  

ஒவ்பவாரு அணி பிரிவின் சாரணரக்ளும் பசயல் அணிகளுக்குப் 

பின்னால் அணி வாரியாக கடலம ஒழுங்கின் படி நிற்பர.் பசயல் அணி  

லமயமானது சாரணர ்தலலவரின் முன் 3 படிகை் பின்ரனாக்கி இருக்க 

ரவண்டும். அரத அணி உறுப்பினரக்ளுக்கு இலடயில் முழங்லகலய 

இலணத்து இருக்க ரவண்டும். 

அணித் தலலவரக்ை் வலது மூலலயில் இருக்க ரவண்டும். மற்ற அணித் 

தலலவரக்ளுக்கு இலடரய இரண்டு லக நீைத்லத லவத்திருக்க 

ரவண்டும். அணி உறுப்பினரக்ை் அலனவரும் வலது பக்கத்திலிருந்து 

ரகாடிலன லவத்திருக்க ரவண்டும். 

உதவி அணித் தலலவரக்ை் அணிக்கு இடது மூலலயில் இருக்க 

ரவண்டும். 

இதலன அலமக்கும் ரபாது வரிலசயில் இருந்து பசயல் அணித் தலலவர ்

நகரக்கூடாது. கடலம அணிக்குப் பின்னால் உை்ை இரண்டாவது அணி 

ஒரு அடி பின்வாங்கும். மூன்றாவது அணி இரண்டு படிகை் பின்வாங்கும். 

நான்காவது அணி தனது அணி உறுப்பினரக்ளுடன் மூன்று படிகை் 

பின்வாங்கி வலது பக்கத்திலிருந்து ரகாடிலன லவத்திருக்கும்.  
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இ) ப ெடிெம் (திறந்த சதுரம்)  

  

  

சாரணர ்தலலவர ்நிற்கும் முன் பக்கத்லதத் திறந்து லவக்கவும். 

துருப்புக்கலை மூன்று சம குழுக்கை் அல்லது இரண்டு சம குழுக்கை் 

மற்றும் ஒரு குழுவாகப் பிரித்து, அணி வாரியாக வலரபடத்தில் 

காட்டப்படட்ுை்ைலதப் ரபால உருவாக்கவும்.  

இந்த உருவாக்கம் ஒரு பசயல் விைக்கம், பசயற்பாடுகை் 

ரபான்றவற்றுக்குப் பயன்படுத்திக்பகாை்ைலாம்.  
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f) ெண்டிசச்ில்லு ெடிெம்    

  

  

சாரணர ்தலலவரிடம் இருந்து 3 படிகை் பின்வாங்கி லக நீைத்துடன் 

அணித் தலலவரக்ை் ஒரு அலர வட்டத்லத அலமப்பர.் அணி குழுவின் 

உறுப்பினரக்ை் அணித் தலலவரின் பின்னால் லக நீைத்லத லவத்து ஒரு 

வண்டி வடிவத்லத உருவாக்குவர.் (வலரபடம்)  
 

உதவி அணித் தலலவர ்வரிலசயின் முடிவில் இருக்க ரவண்டும்.  
 

அணித் தலலவரக்ளுக்கு முக்கியமான ஆரலாசலனகலை வழங்க இந்த 

உருவாக்கத்லத பயன்படுத்தலாம்.  ஏலனயவரக்ை் ரகடப்தற்கும் 

பபாருந்தும்.  
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g) ெட்ட ெடிெம்  

 

 

தலலவர ்ஒரு லகலயப் பயன்படுத்தி அவரக்ளுக்கு முன்னால் காற்றில் 

ஒரு வட்டத்லத உருவாக்கி திலசயில் ரதலவயான வட்டத்லத 

உருவாக்குகிறார.் சாரணரக்லை அணி வாரியாக ஒரு வட்டமாக 

உருவாக்க ரவண்டும். சாரணர ்தலலவலரச ்சுற்றி கடிகார வாரியாக ஓட 

ரவண்டும். சாரணர ்தலலவர ்தனது லகலய கீரழ இறக்கும்ரபாது, 

சாரணரக்ை் ஓடுவலத நிறுத்திவிடட்ு சாரணர ்தலலவலர எதிரப்காை்ை 

வலதுபுறம் திரும்ப ரவண்டும். 

இந்த உருவாக்கம் ஒரு விலையாடட்ு, பசயல் விைக்கம், ஒரு பாடல் 

பாடுவது, கலத பசால்லுதல் ரபான்றவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம்.  

h) யநரை்் யைாடு 

உங்கை் அணி பணிகலைக் கலந்து, உங்கை் உயரத்திற்கு ஏற்ப 

ரநரர்காட்டில் (ரதாைில் இருந்து ரதாை் வலர) நிற்கவும், உயரமானவரக்ை் 

உங்கை் வலது பக்கம் வரும்ரபாதும், குடல்டயானவரக்ை் உங்கை் இடது 

பக்க மூலலயிலும் இருக்க ரவண்டும்.  

ஒற்கற ெரி - அணி ொரிோை 
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சாரணரக்ை் கடலம வரிலசயில் அணி வாரியாக ஒற்லற வரியில் 

வரிலசயில் நிற்க ரவண்டும். அரத ரநரத்தில் அணித் தலலவருக்கும் 

உதவி அணித் தலலவருக்கும் இலடரய ஒரு லக நீைம் மற்றும் 

ரதலவப்படும் ரபாது முழங்லக இலணப்பு லவத்திருக்க ரவண்டும். 

இந்த உருவாக்கம் ஒரு விலையாடல்ட விலையாட, ஒரு உயரல்வ 

அனுப்ப, நலட ரபான்றலவக்கு பயன்படுத்தப்படலாம்.  
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6. முடிசச்ுைள் மற்றும் இலகுத் தகட விரிசச்ுைள்  

· பின்வரும் முடிசச்ுகலை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பலத அறிந்து 

அவற்றின் பயன்பாடுகலை விைக்க முடியும்.  

oரநரக்்கடட்ு  

o துணிக்கடட்ு  

o முலைத் தும்புக் குலைசச்ு  

o சுருக்குக் குலழசச்ு  

o வலையக் கடட்ு  

o ஒன்லற வலையமும் இரண்டு ஒற்லற குலழசச்ும்  

o நுனிக்குலழவுத் தலட வரிசச்ு  

யநரை்்ைடட்ு  

 

நீங்கை் பயிற்சி பசய்யும்ரபாது இரண்டு கயிறுகலைப் 

பயன்படுத்துங்கை். இரண்டு கயிறுகைின் முலனகலைக் காட்டவும்.  

விைக்கம் - ரநரக்்கடட்ு, அல்லது சதுரக்கடட்ு, ஒரு பபாருலைச ்சுற்றி ஒரு 

கயிறு அல்லது ரகாடிலன பாதுகாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு 

பழங்கால மற்றும் இலகுவான பிலணப்பு முடிசச்ு ஆகும். இது சில 

ரநரங்கைில் பஹரக்ுலஸ் முடிசச்ு என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. முடிசச்ு 

ஒரு இடது லக ரமல் லக முடிசல்சக் கடட்ுவதன் மூலமும் வலது லக ரமல் 

லக முடிசச்ு அல்லது ரநரம்ாறாகவும் உருவாக்கப்படுகிறது.   

வலக: பிலணப்பு, வலைவு - வழக்கமான பயன்பாடு: ஒரு பபாருலைச ்

சுற்றி பிலணக்க ஒற்லற வரியின் இரண்டு முலனகலை இலணத்தல்.  
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வெளியீடு: வநருை்குதல்  

எசச்ரிக்லக: ஒரு வலைவாக பாதுகாப்பு இல்லல. இலவச முலனகைில் 

ஒன்லற பவைிப்புறமாக இழுத்தால் எைிதில் கழன்றுவிடும். இரண்டு 

ரகாடுகை் ஒரர தடித் தன்லமயாக இல்லாவிட்டால் நன்றாகப் பிடிக்காது. 

பபயரக்ை்: Reef knot, Square knot, Hercules knot, Double knot, brother hood knot  

யதாற்றம்: பழகமோனது 

ரநரக்்கடட்ு அல்லது சதுரக் கடட்ு ஒரு பபாருலைச ்சுற்றி ஒரு கயிறு 

அல்லது ரகாடிலனப் பாதுகாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பழங்கால 

மற்றும் இலகுவான பிலணப்பு முடிசச்ு ஆகும். இது சில ரநரங்கைில் 

பஹரக்ுலஸ் முடிசச்ு என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒரு இடது லக ரமல் 

லக முடிசல்சக் கடட்ுவதன் மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது. பின்னர ்வலது 

லக ரமல் லக முடிசச்ு அல்லது ரநரம்ாறாகவும். இந்த நலடமுலறக்கான 

பபாதுவான நிலனவுக்காக "வலது ரமல் இடது; இடது ரமல் வலது", இது 

பபரும்பாலும் "... முடிசச்ு ரநரத்்தியாகவும் இறுக்கமாகவும் இருக்கும்" 

என்ற பிற்குறிப்புடன் இலணக்கப்படுகிறது. 

இது உலகைவில் பபாதிகை், ரரால்கை் மற்றும் மூடல்டகளுக்கு 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. கடலில் இது எப்ரபாதும் ரீஃபிங் மற்றும் 

பாய்மரங்கலை வீசுதல் மற்றும் உலரத்்துவதற்கு துணிகலை நிறுத்துதல் 

ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

கீரழ குறிப்பிடப்படட்ுை்ை தகவல்கை் இந்த முடிசல்சப் படிக்கவும் ரமலும் 

அறிலவப் பபறவும் மடட்ுரம. 

ஆனால் எந்தச ்சூழ்நிலலயிலும் அலத ஒரு வலைவாகக் கட்டக்கூடாது, 

ஏபனன்றால் சமமற்ற அைவிலான இரண்டு முலனகைால் கட்டப்பட்டால் 

அல்லது ஒரு முலன மற்பறான்லற விட விலறப்பாகரவா அல்லது 

பமன்லமயாகரவா இருந்தால், முடிசச்ு கிட்டத்தட்ட அவிழ்ந்துவிடும். 

பிலணப்பதன் உண்லமயான ரநாக்கத்லதத் தவிர, அது தவிரக்்கப்பட 

ரவண்டிய முடிசச்ு. ரநர ்முடிசச்ு குலறந்தது 4,000 ஆண்டுகை் 

பழலமயானது. "ரீஃப் முடிசச்ு" என்ற பபயர ்குலறந்தபடச்ம் 1794 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து வந்தது மற்றும் ரீஃப் பாய்மரங்களுக்கு அதன் பபாதுவான 

பயன்பாட்டிலிருந்து உருவானது. அதாவது பலத்த காற்றில் அதன் 

பயனுை்ை பரப்பைலவக் குலறப்பதற்காக பாய்மரத்தின் ஒரு பகுதிலயக் 

கீரழ கட்ட ரவண்டும். 

முடிசல்ச விடுவிக்க ஒரு மாலுமி ஒரு லகயால் இழுக்க முடியும்; படகின் 

எலட சரிந்த முடிசல்சத் துண்டிக்கச ்பசய்யும். குறிப்பாக இந்த 



நடத்லததான் இரண்டு கயிறுகலை ஒன்றாக இலணக்க முடிசல்ச 

பாதுகாப்பற்றதாக ஆக்குகிறது. 

உடற்பயிற்சி 

உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடனும் உங்கை் துருப்புடனும் ரமற்கூறிய 

முடிசல்சப் பயிற்சி பசய்யுங்கை். ரநர ்முடிசச்ுடன் 

லகவிலனப்பபாருடக்ை் மற்றும் எடுதத்ுக்காடட்ு மாதிரிகலைத் 

தயாரித்து, அடுத்த துருப்புக் கூட்டத்தில் உங்கை் அணி மூலலயில் ஒரு 

கண்காட்சிலய ஏற்பாடு பசய்யுங்கை். 
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துணிை் ைட்டு 

  

பருமனான துணிகலை நீட்டிக்க ரவண்டும். ஆனால் உங்கைிடம் 

இருப்பது ஒரு பமல்லிய கயிறுதானா? வருத்தப்பட ரவண்டாம். 

துணிக்கடட்ு ஒரு உதவிக்கரம் பகாடுக்க முடியும். பபக்பகட் வலைவு, 

பநசவாைர ்தலட அல்லது பநசவாைர ்முடிசச்ு என்றும் அலழக்கப்படும் 

முடிசச்ு, பவவ்ரவறு விட்டம் பகாண்ட கயிறுகலை இலணக்க 

பரிந்துலரக்கப்படட்ாலும், சமமான பருமன் பகாண்ட கயிறுகளுக்கும் 

சமமாக பயனுை்ைதாக இருக்கும்.  புடலவ ஆலலகைில் அதன் வரலாற்று 

பயன்பாட்டிற்கு இது பநசவாைர ்முடிசச்ு என்ற பபயலரக் 

பகாண்டுை்ைது. இருப்பினும், பநசவாைரக்ை் அலத பல்ரவறு வழிகைில் 

கட்ட முலனகிறாரக்ை். அதன் முக்கியத்துவம் தி ஆஷ்ரல புக் ஆஃப் 

நாட்ஸில் முதல் முடிசச்ாக இடம்பபற வழிவகுத்தது. 

முகளத்தும்புை் குகழசச்ு  

  

முலைதும்புக் குலழசச்ு என்பது ஒரு வலக முடிசச்ு. துணிக்கடட்ு 

வலையக்கட்டிலன விட இது பபரும்பாலும் மிக முக்கியமான முடிசச்ுகைில் 

ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. பபாதுவாக டபுை் ஹிடச் ்என 

குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒரு முலைதும்புக் குலழசச்ு என்பது பபாருலைச ்

சுற்றி அடுத்தடுதத்ு இரண்டு அலர அடிகை் குறுக்கு முடிசச்ாக மிகவும் 

திறம்பட பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு பிலணப்பு முடிசச்ாக 

பயன்படுத்தப்படலாம்.  கயிற்றின் பசாந்த நிற்கும் பகுதிலயச ்சுற்றி 

உருவாக்கப்பட்ட ஒரு முலைதும்புக் குலழசச்ானது, இரண்டு அலர-

https://www.101knots.com/wp-content/uploads/2016/05/Sheet-Bend.jpg


தடுப்புகை் அல்லது பன்டல்லன் ஹிடச் ்என அலழக்கப்படுகிறது. 

முலைதும்புக் குலழசச்ு திருப்பங்கை் தலடபட்ட பபாருைிலிருந்து விலகி 

அல்லது ரநாக்கி முன்ரனறுகிறதா என்பலதப் பபாறுத்து. விலரவு 

பவைியீடட்ு முடிசல்ச வலலப்பக்கதத்ுடன் இலணக்கலாம். இது ஒரு 

சுவாரஸ்யமான வன பாடசாலல நடவடிக்லகயாக இருக்க முடியும்.   
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அதன் ரதாற்றம் பதினாறாம் நூற்றாண்டின் முதல் காலாண்டில் சிவப்பு 

ரகாடுகைில் கட்டப்பட்டலதக் காணலாம். இந்த உண்லமக்கான 

சான்றுகை் ஆரம்பகால சிற்பங்கை் மற்றும் ஓவியங்கைில் உை்ைன. 

முலைதும்புக்  குலழசச்ு என்ற வாரத்ல்தயானது பிைவு அல்லது 

பிரிக்கப்பட்டது என்று பபாருை்படும். முடிசச்ின் பின்புறத்தில் கயிற்றின் 

இலணயான ரகாடுகை் ரதான்றுவதால் இதற்கு இவ்வாறு 

பபயரிடப்பட்டது. 

      

பேன்பாடு 

ஓடும் முலனயின் நீைம் சரிபசய்யப்பட ரவண்டிய இடத்தில் இந்த முடிசச்ு 

மிகவும் பயனுை்ைதாக இருக்கும், ஏபனனில் இரு திலசயிலிருந்தும் 

கயிற்றில் ஊடட்ுதல் ஒரு புதிய நிலலயில் இறுக்கப்பட ரவண்டிய 

முடிசல்ச தைரத்்தும். சில வலகயான தண்டுகளுடன்,  முலைதும்புக் 

குலழசச்ு ஏற்றப்படும் ரபாது நழுவக்கூடும். நவீன ஏறும் கயிற்றில், 

முலைதும்புக் குலழசச்ு ஒரு புை்ைியில் நழுவி, பின்னர ்நழுவுவலத 

நிறுத்தும்.[5] சிறிய விட்டம் பகாண்ட கயிறுகளுடன், அதிக எலட 

பகாண்ட பிறகு, அலத அவிழ்ப்பது கடினம். வட்டமாக இல்லாமல், சதுர 

அல்லது பசவ்வக இடுலகயில் பயன்படுத்தும்ரபாது இது 

நம்பகத்தன்லமயற்றது. முலைதும்புக் குலழசச்ு பபாதுவாக முன்ரனாடி 

வழியாக்கல் பசயற்பாட்டின் ஆரம்பத்தில் சதுரக் கடட்ு, முக்காலிக் கடட்ு, 

சுற்றுக் கடட்ு மற்றும் கத்தரிக் கடட்ு ரபான்ற கடட்ுகலைத் பதாடங்கவும் 

முடிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.         

நன்கமைள்  

பதற்றத்தின் கீழ் பாதுகாப்பாக உை்ைது. 

குறிப்பாக கரடுமுரடான கயிறுகளுக்கு. 

ரசதமலடந்த, பலவீனமான அல்லது உலடந்த கயிற்லறப் 

பாதுகாக்கிறது. 

தீகமைள்  

. பதற்றத்தில் இருந்தாலும் வழுக்கும் பசயற்லகக் கயிறுகைால் 

கட்டப்படும்ரபாது சுலமயின் கீழ் ரதால்வியலடகிறது. 



· சுலமயின் கீழ் கடட்ுவது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது. · பதமான அல்லது 

அலடப்புகை் வழியாக பசல்ல முடியாது. 
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சுருை்ைை் குகழசச்ு  

 

 

சுருக்குக் குலழசச்ு பமல்லிய மற்றும் பலவீனமான ஒன்று: ஒரு கயிற்லற 

தற்காலிகமாக சுருக்குவதற்கான ஒரு கயிறு முடிசச்ு  

· சுருக்கக் குலழசச்ு பபரும்பாலும் கயிற்றின் நீைத்லத தற்காலிகமாக 

குலறக்க பயன்படுகிறது. ஒரு நிலலயான முடிசச்ு இல்லாததால், அது 

அதிக எலட அல்லது மிகக் குலறந்த சுலமயின் கீழ் விழுகிறது. எனரவ, 

அலத தவிரக்்க ரவண்டும். ஆஷ்ரல புக் ஆஃப் நாட்ஸ் அலதப் 

பயன்படுத்துவதற்கு எதிராக எசச்ரிக்கிறது மற்றும் ரதலவ முற்றிலும் 

தற்காலிகமானதாக இல்லாவிட்டால், அலதப் பாதுகாப்பாக லவக்க 

முலனகலைப் பிடிக்க அல்லது பாதுகாக்க அறிவுறுத்துகிறது. 
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ெகளேை்ைடட்ு  

   

வலையக்கடட்ு என்பது ஒரு கயிற்றின் முடிவில் ஒரு நிலலயான 

வலையத்லத உருவாக்க பயன்படும் ஒரு பழலமயான மற்றும் 

எைிலமயான முடிசச்ு ஆகும். இது கடட்ுவதற்கும் அவிழ்ப்பதற்கும் 

எைிதானது என்ற நற்பண்புகலைக் பகாண்டுை்ைது. மிக முக்கியமாக, 

ஒரு சுலமக்கு உட்பட்ட பிறகு அவிழ்ப்பது எைிது. சுற்று மற்றும் அதன் 

முக்கியத்துவம் காரணமாக சில ரநரங்கைில் முடிசச்ுகைின் ராஜா என்று 

குறிப்பிடப்படுகிறது.  

ஒரு ரகாட்டின் ஒரு முலனயில் ஒரு வலையத்லத உருவாக்க சுருக்கக் 

குலழசச்ு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது "வால்" அல்லது "முடிவு" என்றும் 

அலழக்கப்படும் கயிற்றின் ரவலல முலனயுடன் பிலணக்கப்படட்ுை்ைது. 

முடிசச்ு பசய்யும் ரபாது வலையம் ஒரு பபாருலைச ்சுற்றி அல்லது அதன் 

வழியாகச ்பசல்லலாம். ரகாட்டின் நிற்கும் பகுதியில் (இழுக்கப்படும்) 

ஏற்றப்படும் ரபாது முடிசச்ு இறுக்கமலடகிறது. 

ஒரு சுருை்ைை்  குகழசச்ின் பேன்ைள் என்ன? 

இது நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகைாக மாலுமிகைால் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு சுருக்கக் குலழசச்ுடன் படகில் நீங்கை் 

ஒன்றாக இலணக்கக்கூடிய பல விடயங்கை் உை்ைன. ரமலும் நீங்கை் 

படலக கப்பல்துலறயுடன் இலணக்க பயன்படுத்தலாம். உங்கை் 

இலகுரக விமானத்லத ஒரு சுருக்கக் குலழசச்ுடன் கட்டவும் FAA 

பரிந்துலரக்கிறது.  

சுருக்கக் குலழசச்ுகை் மலல ஏறுபவரக்ை் தங்கை் ரசணங்களுடன் 

தங்கலை இலணத்துக்பகாை்ைவும், மறுமுலனலய கனமான ஒன்றில் 

நங்கூரமிடவும் பயன்படுதத்ுகின்றனர.் நீங்கை் தாங்கும் நாட்டில் 

இருந்தால், உங்கை் உணலவ ஒரு பாதுகாப்பான லபயில் லவத்து, அலத 

ஒரு கிண்ண முடிசச்ுடன் மரங்கைில் தூக்கி லவக்கவும். 

முகாமிடுவலதப் பற்றி ரபசுலகயில், மரங்களுடன் இலணக்க ஒரு 

சுருக்கக் குலழசல்சப் பயன்படுத்தினால், நீங்கை் ஒரு வலலயிலான 



தூங்குமஞ்சத்தில் எைிதாக ஓய்பவடுக்கலாம். ரவறு சில முடிசச்ுகலைப் 

ரபாலல்லாமல், இது சுலமயின் கீழ் வலுவலடகிறது. 

சுருக்குக் குலழசச்ு ஒரு சிறந்த மீட்பு முடிசல்ச உருவாக்குகிறது. அது 

நபலரப் பாதுகாப்பாகப் பிடிக்கும், ரதலவப்பட்டால், மீடக்ப்படும் நபர ்

ஒரு லகயால் முடிசச்ுப் ரபாடலாம்.  
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ஒரு ெகளேமும் இரண்டு ஒற்கற குகழசச்ுைளும்  

  

 

ஒரு வலையமும் இரண்டு ஒற்லற குலழசச்ுகளும் (அல்லது அதற்கு 

ரமற்பட்ட) (ABOK # 1720, ப 296) ஒரு கயிற்லற வலையம், படல்ட, துருவம் 

அல்லது கப்பல்துலற இடுலகயில் இலணக்க மிகவும் பயனுை்ைதாக 

இருக்கும். இருப்பினும் நங்கூரம் (மீனவர)் ஹிடச்ல்ச விட குலறவான 

பாதுகாப்பு உை்ைது. பபயர ்குறிப்பிடுவது ரபால, ஒரு வலையமும் 

இரண்டு ஒற்லற குலழசச்ு இரண்டு முக்கியமான பகுதிகலைக் 

பகாண்டது: 

1. சுற்று வலைவு: ஆரம்ப 'சுற்று வலைவு' - உண்லமயில் இரண்டு பகுதி 

வால்கை் - நீங்கை் முடிசல்ச முடிக்கும்ரபாது ஆரம்ப அழுத்தத்லத எடுக்க 

ரவண்டும். கடல்ட கயிறு லகயாளும் ரபாது இது முக்கியமானதாக 

இருக்கலாம். நீங்கை் அதிக சுலமலயக் லகயாளும் ரபாது, ஒரு கூடுதல் 

திருப்பம் அல்லது இரண்டு கூடுதல் திருப்பங்கை் கூட முதலில் ரசரக்்க  

ரவண்டும். உதாரணம், பபரிய கப்பல் அல்லது பலத்த காற்றில் இந்த 

திருப்பங்கை் நீங்கை் ரசரக்்கும் ரபாது சுலமலயக் கடட்ுப்படுத்த 

உங்கலை அனுமதிக்கின்றன.  

2. இரண்டு அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட அலர குலழசச்ுகை். உண்லமயில் 

இது நிற்கும் முலனலயச ்சுற்றி ஒரு முலைதும்புக் குலழசச்ு அலடப்லப 



உருவாக்குகின்றன. இருப்பினும், முடிசல்ச மிகவும் பாதுகாப்பானதாக்க 

அல்லது அதிகப்படியான வரிலயப் பயன்படுத்த, கூடுதலாக ஒன்று 

அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட அலரத் தலடகலைப் பாரப்்பது பபாதுவானது. 

முடிசச்ு கடட்ுதல்: ஒரு லகயால் அலர அடிகலை கட்ட 

கற்றுக்பகாை்ளுங்கை்! நீங்கை் கடட்ுப்படுத்த முடியாதலத விட அதிக 

சக்தியுடன் எைிதாக இழுக்கக்கூடிய ஒரு கப்பலின் திரிபுகலை எடுக்க 

இது உங்கலை அனுமதிக்கிறது. ரமரல வலியுறுத்தப்பட்டபடி, அத்தலகய 

சக்திலயக் லகயாளும் ரபாது, அழுதத்த்லதக் கடட்ுப்படுத்த ரதலவயான 

பல திருப்பங்கலைப் பயன்படுத்தவும். 
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வழி: அலர குலழசச்ுக்கலை எப்ரபாதும் ஒரர 'திலசயில்' கட்டவும். 

கயிற்றின் ரமரல இருந்து வால் கடந்து பசல்லும் முதல் அலர குலழசச்ும் 

நீங்கை் பதாடங்கினால், அடுத்தலதயும் பசய்யவும். 

ஒரு கயிற்று சுருக்லக பயன்படுத்தி மாறுபாடு: நீண்ட வால் இருக்கும் 

ரபாது, முடிவிற்குப் பதிலாக ஒரு கயிற்று சுருக்லக (லூப்) பயன்படுத்தி 

அலர குலழசச்ுகலை கட்டலாம். இது அதிகப்படியான கயிற்லற 

உடப்காை்கிறது, இல்லலபயனில் வழியில் பதாங்கலாம் அல்லது சுருை் 

ரதலவப்படலாம். 

 

 வபாது குகலவுத் தகட ெரிசச்ு  

  

வபாதுொன குகலவுத் தகட ெரிசச்ு ைடட்ும் ெழிமுகறைள் 

· கயிற்றில் கயிற்லற அடுக்கி, கயிற்றின் மூலம் ஒரு முதுலக 

உருவாக்கவும். கயிறு அதன் முடிவில் இருந்து சிறிது தூரம் (விட்டம் 

ஒன்றலர மடங்கு) அடிக்கப்பட ரவண்டும் என்பலத நிலனவில் பகாை்க. 

· கயிற்றின் கயிறு மற்றும் கயிற்றின் கயிற்றில் பாதுகாப்பாகச ்சுற்றிக் 

கட்டத் பதாடங்குங்கை். கயிறு தடிமனாக இருப்பலத விட சவுக்லக 

ஒன்றலர மடங்கு அகலமாக இருக்கும் வலர மடக்கவும்.  

கயிற்றின் ரவலல முலனலய கயிற்று சுருக்கு வழியாக இயக்கவும். 

கயிறு மற்றும் ரவலல முலனயானது சவுக்கின் கீழ் இழுக்கப்படும் வலர 

கயிற்றின் நிற்கும் முலனலய கவனமாக இழுக்கவும் (குறிப்பு: கயிற்று 

சுருக்கம் முழுவதுமாக இழுக்கப்படுவலதத் தடுக்க பபாதுவாக ரவலல 

முலனயில் பதற்றத்லத பராமரிக்க ரவண்டியது அவசியம்.  

இல்லலபயனில் குலலவுத் தலட வரிசச்ு விழும்.) கயிறு முலனக்கு ஒரு 

முடிக்கப்பட்ட ரதாற்றத்லத அைிக்க சவுக்லகயின் விைிம்புகளுடன் 



கயிறு பறிப்லப பவடட்ுங்கை். அவர ்பபாதுவான குலலவுத் தலட வரிசச்ு 

என்பது கயிறு அவிழ்வலதத் தடுக்கும் ரநாக்கத்துடன் கூடிய 

முடிசச்ுகைின் வரிலசயின் எைிலமயான வலகயாகும். இது எைிதில் 

கயிற்றில் இருந்து நழுவக்கூடியது என்பதால், லகயாைப்படும் கயிறு 

முலனகளுக்கு பபாதுவான குலலவுத் தலட வரிசல்ச 

பயன்படுத்தக்கூடாது. இந்த வரிசச்ு உலகின் சில பகுதிகைில் 'ஓநாய்' 

முடிசச்ு என்றும் அலழக்கப்படுகிறது. 'ரஹங்ரமன்'ஸ் நாட்' என்பது இந்த 

குலலவுத் தலட வரிசச்ின் மாற்றுப் பபயர.்  
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· பபாதுவான குலலவுத் தலட வரிசச்ின் நன்லம என்னபவன்றால், 

கருவிகை் எதுவும் ரதலவயில்லல மற்றும் கயிறு அவிழ்க்கப்பட 

ரவண்டியதில்லல. பிரசச்லன என்னபவன்றால், அது சிறிய 

தூண்டுதலுடன் கயிற்றின் முலனயிலிருந்து சரியும். மற்ற குலலவுத் 

தலட வரிசச்ுகை் கயிற்றின் குலலவுடன் வரிசல்ச தவிரத்்து, நழுவுவலதத் 

தவிரக்்க வரிசச்ுகளுடன் உராய்லவ உருவாக்குகின்றன. 

· சாதாரணமாக ஒரு இயற்லக நார ்கயிறு பகாண்டு 

உருவாக்கப்படுகிறது. கயிற்றின் அைவு கயிற்றின் அைலவக் குறிக்கிறது. 

எந்த கயிறும் பயன்படுத்தப்படலாம், ஆனால் தார ்பசய்யப்பட்ட இரண்டு 

இலழ சணல் (மாரல்லன்) விரும்பப்படுகிறது. பசயற்லக இலழ 

கயிறுகை் அவிழ்வலதத் தடுக்க அவற்றின் முலனகலை பவப்பத்தால் 

இலணக்கப்பட ரவண்டும். 

உடற்பயிற்சி 

உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடன் இந்த முடிசச்ுகலைப் பயிற்சி 

பசய்யுங்கை். 

அடுத்த துருப்பு கூட்டத்தில் உங்கை் அணி மூலலயில் மாதிரிகை், 

அலங்காரங்கை் மற்றும் வித்தியாசமான பயன்பாடுகளுடன் கூடிய 

கண்காட்சிலயத் தயாரிக்கவும். 
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 07. துடிநிகல மற்றும் சீரான ஒழுங்கு 

· கீரழ குறிப்பிடப்படட்ுை்ை கட்டலைகளுக்குக் கீழ்ப்படியும் திறலனக் 

காடட்ுங்கை் 

a) கவனம்/எசச்ரிக்லக   b) இலகுவாக  c) வலது திருப்பம்  

d) இடது திருப்பம் e) பின் திரும்பு    f. சாரணர ்வணக்கம்  

g. கலலந்து பசல் 

a) ைெனம்/ எசச்ரிை்கை 

  

உங்கை் எலட உங்கை் கால்கைின் குதிகால் மற்றும் நுனிக்கால் சமமாக 

லவக்கப்பட ரவண்டும். நீங்கை் கவனத்திற்கு வரும்ரபாது, 45 பாலக 

ரகாணத்லத உருவாக்குவதன் மூலம் உங்கை் குதிகால்கலை 

புத்திசாலித்தனமாக இலணக்கவும். 

உங்கை் முழங்கால்கலை இலணக்காமல் உங்கை் கால்கலை ரநராக 

லவத்திருங்கை். உங்கை் உடலல இடுப்பு மட்டத்தில், உங்கை் மாரல்ப 

உயரத்்தி, ரதாை்கலை சதுரமாகவும் சமமாகவும் லவத்திருக்கவும். 

உங்கை் லககை் ரநராக பதாங்க ரவண்டும். ஆனால் கடினமாக இல்லல. 

உங்கை் லககைின் பின்புறம் பவைிப்புறமாக இருக்க ரவண்டும். உங்கை் 

விரல்கலை சுருட்டவும், அதனால் நம் கடல்டவிரல்கைின் நுனிகை் 

ஒன்றாகவும், ஆை்காட்டி விரல்கைின் முதல் மூடல்டத் பதாடவும். உங்கை் 

கடல்டவிரல்கை் ரநராகவும் உங்கை் கால்சடல்ட அல்லது பாவாலடயின் 

லதயல்கைிலும் இருக்க ரவண்டும். உங்கை் ஆை்காட்டி விரல்கைின் 

முதல் மூடட்ு கால்சடல்ட அல்லது பாவாலடலயத் பதாட ரவண்டும். 

உங்கை் தலலலய நிமிரந்்து, ரநராக முன் பாரக்்கவும். பின்வரும் 

பபாதுவான ரதாரலணகை் மற்றும் சரியான ரதாரலணலய 

உை்ைடக்கிய கவனத்தின் நிலல அல்லது கவனத்தில் நிற்கும் நிலல: 

பிரபலமாக "கன்னம், மாரப்ு, ரதாை்கை் பின்புறம், வயிறு உை்ரை".  

· இரு பக்கத்திலும் லககை் ஒட்டியிருக்கும் இராணுவ பயிற்சியின் 

பிரத்திரயகங்கலைப் பபாறுத்து  கால்சடல்ட அல்லது பாவாலட 



மடிப்புக்கு இலணயாக, பக்கவாட்டில், கடல்டவிரல் அல்லது நடுவிரல் 

பபாருத்தப்படும்.   

· "கண்கை் முன்": தலல மற்றும் கண்கை் ஒரு நிலலயான முன்ரனாக்கி 

ரதாரலணயில் இருக்கும். பதாலலதூர பபாருைின் மீது அலசயாத 

கண்கை் பபாருதத்மாக இருக்கும். பவற்று முகபாவலன. 

· குதிகால்கலை ஒன்றாக லவதத்ு, கால்விரல்கலைத் தவிர 

· இராணுவப் பயிற்சியின் ரதலவக்ரகற்ப ரபசச்ு, முகம் அல்லது உடல் 

அலசவுகை் எதுவும் இல்லல. 
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b. இலகுொை நில்  

 

"இலகுவாக நில்" என்ற கட்டலை வழங்கப்பட்ட பின் சாரணரக்ை் நின்று 

பின்வரும் படிகலைச ்பசய்ய ரவண்டும்: 

1. இடது பாதத்லத வலது பாதத்தின் இடது பக்கம் சுமார ்10 அங்குலம் 

நகரத்்தவும். முழங்கால்கலை ஒட்டாமல் கால்கலை ரநராக லவத்து, 

உடலின் எலடலய குதிகால் மற்றும் கால்கைின் லவ வலைவுகைில் 

சமமாக லவக்கவும். 

2. அரத ரநரத்தில், லககலை பின்புறத்தின் சிறிய இடுப்பின் லமயத்தில் 

லவக்கவும். இரண்டு லககைின் விரல்கலையும் நீட்டி, இலணத்து, 

கடல்டவிரல்கலை ஒன்ரறாபடான்று இலணக்கவும், இதனால் வலது 

லகயின் உை்ைங்லக பவைிப்புறமாக இருக்கும் (வலதுபுறத்தில் உை்ை 

படத்லதப் பாரக்்கவும்). 

3. தலலலயயும் கண்கலையும் முன்ரனாக்கிப் பாரத்த்ு, அலழப்பு 

விடுக்கும் நபலரப் பாரக்்கவும். பமௌனமாக இருங்கை் மற்றும் ரவறு 

வழியில்லாமல் நகர ரவண்டாம். 

பயிற்சி:…………………… அணி இலகுவாக நில்  

·…………………… அணி இலகுவாக நிற்கும் ஒன்று – இரண்டு எண்ணுங்கை்    

(ஒன்று எண்ணுங்கை் - உங்கை் இடது காலல ரமரல உயரத்்தவும் - 

பதாலடலய தலரயில் இலணயாக உயரத்்தவும் மற்றும் முழங்காலில் 

இருந்து 90 பாலக வலைக்கவும், இடது பாதத்லத முழங்காலுக்கு 

ரநராகவும் வலைக்கவும். 

· (இரண்டு எண்ணுங்கை் - உங்கை் இடது காலல வலது காலின் குதிகாலில் 

இருந்து சுமார ்10 அங்குலங்கை் விடட்ு கீரழ லவக்கவும். 



· …………… அணி எசச்ரிக்லக எண்ணவும் ஒன்று - இரண்டு 

ஒன்லற எண்ணுங்கை் - உங்கை் இடது காலல ரமரல -பதாலடலய 

தலரயில் இலணயாக உயரத்்தி, முழங்காலில் இருந்து 90 பாலக 

வலைக்கவும், இடது பாதத்லத முழங்காலுக்கு ரநராகவும் வலைக்கவும். 

· (இரண்டு எண்ணுங்கை் - உங்கை் இடது கால் குதிகால் வலது காலின் 

குதிகால் மீது அடிக்கவும். 
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c. நின்று ெலதுபுறம் திரும்புதல் 

 

 

“இந்த இயக்கம் கற்பிக்கப்படுவதற்கான காரணம், நீங்கை் ஒரு 

தனிநபராக அல்லது ஆண்கைின் உடலில் 90 பாலக ரகாணத்தில் 

வலப்புறமாக, புத்திசாலித்தனமான, சீருலடயில் மற்றும் சிப்பாய் 

ரபான்ற முலறயில் பசல்ல உதவும். இலகுவாக நில் கட்டலையில், இந்த 

வழிலயப் பாருங்கை், இயக்கத்தின் முழுலமயான விைக்கத்லத நான் 

உங்களுக்குத் தருகிரறன். 

முழங்கால். கவனத்தின் சரியான நிலலலயப் பபறுவதற்கு வலது 

பக்கமாக இடது கால் தலரலய ரநாக்கி பசலுத்தப்படுகிறது. எண்கை் 

மூலம் திருப்புதல், 

வலது திருப்பம் ஒன்று. 



கட்டலைச ்பசால்லலப் பபற்ற உடரனரய, தலல, ரதாை்கை், உடல் 

மற்றும் வலது கால் என் வலது காலின் குதிகால் மற்றும் இடது காலின் 

பந்தின் மீது பிரவாட் பசய்வதன் மூலம் வலப்புறமாக 90 பாலக 

ரகாணத்தில் கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறது. நான் இந்த நிலலயில் 

நின்ரறன்" 
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வலது திருப்பம் இரண்டு. 

“உடனடியாக, அந்த கட்டலைலயப் பபற்றவுடன், இடது காலல 

முழங்காலில் வலைத்து, உடலின் முன் வலுக்கட்டாயமாகத் பதாலட 

தலரயில் இலணயாக, கால் இயற்லகயாக கீரழ பதாங்கும். 

பயிற்சி: ……………………… அணி வலது திருப்பம் (ஒன்று - - இரண்டு 

"உடனடியாக, அந்த கட்டலைலயப் பபற்றவுடன், இடது காலல 

முழங்காலில் வலைத்து, உடலின் முன் வலுக்கட்டாயமாக இருக்க 

ரவண்டும், இதனால் பதாலட தலரயில் இலணயாக இருக்கும், கால் 

முழங்காலுக்கு கீரழ இயற்லகயாக பதாங்கும். கவனத்தின் சரியான 

நிலலலயப் பபறுவதற்கு வலது பக்கமாக இடது கால் தலரலய ரநாக்கி 

பசலுத்தப்படுகிறது. 

பயிற்சி: ……………………… அணி வலது திருப்பம் (ஒன்று - - இரண்டு) 

ஈ. நின்று இடதுபுறம் திரும்புதல்  

 

 

"இந்த இயக்கம் கற்பிக்கப்படுவதற்குக் காரணம், ஒரு தனிமனிதனாக, 

அல்லது ஆண்கைின் உடலில் 90 பாலக ரகாணத்தில் இடதுபுறமாக ஒரு 

புத்திசாலித்தனமான, சீருலடயில் மற்றும் சிப்பாய் ரபான்ற முலறயில் 

நகரும் ரபாது. இலகுவாக நில் கட்டலையில், இந்த வழிலயப் பாருங்கை், 

இயக்கத்தின் முழுலமயான விைக்கத்லத நான் உங்களுக்குத் 

தருகிரறன். 
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"எண்கை் மூலம் திருப்புதல்,    

இடது திருப்பம் ஒன்று."   

“உடனடியாக கட்டலையின் வாரத்்லதலயப் பபற்றவுடன், தலல, 

ரதாை்கை், உடல் மற்றும் வலது கால் ஆகியலவ இடது பக்கம் 90 பாலக 

ரகாணத்தில் என் இடது காலின் குதிகால் மற்றும் வலது காலின் 

வலைவில் மீது பசலுத்துவதன் மூலம் கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றன. 

நான் இந்த நிலலயில் உலறந்ரதன்" 

இடது திருப்பம் இரண்டு 

“உடனடியாக, அந்த கட்டலைலயப் பபற்றவுடன், வலது காலல 

முழங்காலில் வலைத்து, உடலின் முன் வலுக்கட்டாயமாகத் பதாலட 

தலரயில் இலணயாக, கால் முழங்காலுக்குக் கீரழ இயற்லகயாகத் 

பதாங்கும். கவனதத்ின் சரியான நிலலலயப் பபறுவதற்கு, வலது கால், 

இடதுபுறம் தலரலய ரநாக்கி பசலுதத்ப்படுகிறது. 

……………………… அணி இடது திருப்பம் (ஒன்று - - இரண்டு) 

இ. நின்று பின் திரும்புதல் பற்றி 
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"இந்த இயக்கம் கற்பிக்கப்படுவதற்கான காரணம், ஒரு தனிமனிதனாக 

அல்லது ஆண்கைின் உடலில் 180 பாலக ரகாணத்தில் வலதுபுறமாக ஒரு 

புத்திசாலித்தனமான, சீருலட மற்றும் சிப்பாய் ரபான்ற முலறயில் 

பசல்ல உதவும். இலகுவாக நில் என்ற கட்டலையில், இந்த வழிலயப் 

பாருங்கை், இயக்கத்தின் முழுலமயான விைக்கத்லத நான் உங்களுக்குத் 

தருகிரறன்.  

பின் திரும்புதல். "எண்கை் மூலம் திருப்புதல்”  

“உடனடியாக கட்டலையின் வாரத்்லதலயப் பபற்றவுடன், தலல, 

ரதாை்கை், உடல் மற்றும் வலது கால் ஆகியலவ எனது வலது காலின் 

குதிகால் மற்றும் இடது காலின் வலைவின் மீது பிரவாட் பசய்வதன் 

மூலம் வலப்புறமாக 180 டிகிரி ரகாணத்தில் 

கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றன. நான் இந்த நிலலயில் உலறந்ரதன்" 

பின் திரும்புதல் இரண்டு பற்றி. 

"உடனடியாக, அந்த கட்டலைலயப் பபற்றவுடன், இடது காலல 

முழங்காலில் வலைத்து, உடலின் முன் வலுக்கட்டாயமாக இருக்க 

ரவண்டும், இதனால் பதாலட தலரயில் இலணயாக இருக்கும், கால் 

முழங்காலுக்கு கீரழ இயற்லகயாக பதாங்கும். கவனத்தின் சரியான 

நிலலலயப் பபறுவதற்கு வலது பக்கமாக இடது கால் தலரலய ரநாக்கி 

பசலுத்தப்படுகிறது. 

பயிற்சி: ……………………………….. திருப்பத்லத சுற்றி அணி 

ரமரல உை்ைவற்லற உங்கை் அணி மற்றும் உங்கை் துருப்புக்களுடன் 

பயிற்சி பசய்யுங்கை். 

ஒவ்பவாருவருக்கும் தலலலம தாங்க வாய்ப்பு கிலடக்க ரவண்டும். 

f. சாரணர ்ெணை்ைம்  
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சாரணர ்வணக்கம் மரியாலதலயக் காடட்ுகிறது. நாட்டின் பகாடிக்கு 

வணக்கம் பசலுதத் இலதப் பயன்படுத்தவும். நீங்கை் ஒரு சாரணர ்

தலலவர,் மற்பறாரு சாரணர ்அல்லது சமூகத்தில் ஒரு புகழ்பபற்ற 

நபருக்கு வணக்கம் பசலுத்தலாம். 

உங்கை் வலது லகயால் சாரணர ்அலடயாைத்லத உருவாக்கி, உங்கை் 

ஆை்காட்டி விரல் உங்கை் பதாப்பியின் விைிம்பு அல்லது வலது 

புருவத்தின் வலைலவத் பதாடும் வலர அந்த லகலய ரமரல பகாண்டு 

வருவதன் மூலம் சாரணர ்வணக்கம் பசலுத்துங்கை். உங்கை் உை்ைங்லக 

காட்டக்கூடாது. 

நீங்கை் வழக்கம் ரபால் சாரணர ்பணியாைரக்லை உங்கை் வலது 

லகயால் லவத்திருந்தால், படம் 2 க்கு ரமரல பிரகாசித்த உங்கை் இடது 

லகயின் சாரணர ்அலடயாைத்துடன் வணக்கம் பசலுதத் ரவண்டும். 

நீங்கை் வணக்கம் பசலுத்தும் ரபாது, ஒரு கட்டலைலயப் பயன்படுத்தி 

எண்ணுவதற்கு   

(ரமரல-2-3-கீரழ) 

எங்கை் சாரணர ்வணக்கம் மரியாலத மற்றும் லககுலுக்கல் துணிவு 

மற்றும் மரியாலதயின் அலடயாைம். காலனிதத்ுவ காலத்தில், பல 

ஆண்கை் பாதுகாப்புக்காக ஆயுதங்கலை ஏந்தியிருந்தனர.் சில 

ரநரங்கைில் அவரக்ை் ஒருவலரபயாருவர ்சந்தித்தரபாது, ஒவ்பவாரு 

மனிதனும் மற்றவரின் வலது லகலயப் பாரக்்கும்ரபாது ஒரு சங்கடமான 



தருணம் இருந்தது. அது அவனது வாளுக்கு அல்லது துப்பாக்கிக்கு 

பசன்றால் சண்லட வரலாம், ஆனால் அது அவனுலடய பதாப்பிக்கு 

பசன்றால் அது நட்பு மற்றும் மரியாலதயின் வணக்கம்.  

g. ைகலந்து வசல் 

நீங்கை் இங்கு வரும்ரபாது “துருப்பு/அணி சிதறல்” கட்டலை 

நீங்கை் வலதுபுறம் திரும்பி (ஒன்று/இரண்டு-மூன்று எண்ணும் ரபாது) 

உங்கை் வலது லகயால் வணக்கம் பசலுத்துங்கை் 

(எண்ணும்ரபாது/இரண்டு மூன்று/கீரழ) இடது/வலது/இடது என்று 3 படிகை் 

முன்ரனாக்கிச ்பசன்று விடுங்கை். 
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08. பதிவு புத்தைம் 

சாரணர ்ஆசிரியரின் வழிகாடட்ுதலுடன் உங்கை் சாரணர ்

பசயல்பாடுகைின் தினசரி பதிலவ பராமரிக்கத் பதாடங்குங்கை். இது 

உங்கை் பசாந்த ஆக்கப்பூரவ்மான தயாரிப்பாக இருக்க ரவண்டும்.  

சாரணரக்ைில் உங்கை் வாழ்க்லகக் கலதலயப் புரிந்துபகாை்ை முடியும். 

உங்கை் சாரணர ்தலலவர ்மற்றும் உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடனும் 

உங்கை் சாரணர ்துருப்புக்களுடனும் பாரம்பரிய முக்கிய கட்டலமப்பு 

மற்றும் உங்கை் பலடப்பாற்றலில் பிறந்த திறலமகளுடன் ஒரு பதிவு 

புத்தகத்லத எவ்வாறு தயாரிப்பது என்பது பற்றி விவாதிக்கவும். 

உங்கை் பதிவுப் புத்தகத்லதத் பதாடங்கும் முன் பல்ரவறு வலகயான 

பதிவுப் புத்தகங்கலைப் பாரத்்து ஒரு ரயாசலனலயப் பபறுங்கை். 

   

 

 

9. சுைாதார விதிைள் 1 

· பதாற்றுரநாய்/ரநாயின் ரபாது சுகாதார அலமசச்ு வழங்கிய சுகாதார 

வழிகாடட்ுதல்கலைப் பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவதல்த அறிந்து 

பகாை்ளுங்கை்.  

நீரிலிருந்து பாதுைாத்துை் வைாள்ளுங்ைள் 

பகாதிக்க லவத்த நீர/்சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீலர குடிப்பதற்கு 

பயன்படுத்தவும். 



சலலவ ரநாக்கங்களுக்காக சுத்தமான தண்ணீலரப் பயன்படுத்துங்கை். 

சுற்றுசச்ூழலில் அசுத்தமான தண்ணீருடன் பணிபுரியும் ரபாது லக 

அல்லது கால் லகயுலறகலைப் பயன்படுத்தவும். 

விவசாயம்/கடட்ுமானங்கை்/ ரபான்றவற்றின் ரபாது. 
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ைாற்றில் இருந்து பாதுைாத்துை் வைாள்ளுங்ைள் 

மாசுபட்ட காற்லற சுவாசிப்பலத தவிரக்்கவும். ((தூசி/புலக/கிருமிகை்) 

முகக்கவசம் ரதலவப்படும்ரபாது சரியாகப் பயன்படுத்தவும். 

நீங்கை் பயன்படுதத்ும் ரபாது முகக்கவசத்தின் உட்புறத்லதத் 

பதாடாதீரக்ை். 

ஒரர முகக்வசத்லத மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்த ரவண்டாம். 

முகக்வசத்லத யாருடனும் பகிரந்்து பகாை்ை ரவண்டாம்.  

நீங்கை் வழக்கு பதாடுத்த முகக்வசதல்த சீக்கிரம் அகற்றிவிடுங்கை். 

உணவில் இருந்து பாதுைாத்துை் வைாள்ளுங்ைள் 

சாப்பிடுவதற்கு முன் காய்கறிகை்/பழங்கை்/தானியங்கலைச ்சரியாகக் 

கழுவவும். 

சரியாக சலமத்த உணலவ பயன்படுத்தவும். 

(முன் தயாரிக்கப்பட்ட மற்றும் ரபக் பசய்யப்பட்ட உணலவப் 

பயன்படுத்துவதற்கு முன் உற்பத்தி மற்றும் காலாவதி திகதிகலைச ்

சரிபாரக்்கவும்.) 

வபாதுொன வபாருடை்கள/உபைரணங்ைகள வதாடுெகதயும் 

பேன்படுத்துெகதயும் பாரத்்துை்வைாள்ளவும் 

பபாருடக்லை/உபகரணங்கலை பதாடுவதற்கு முன்னும் பின்னும் 

லககலை சவற்காரமிடட்ு நன்கு கழுவி கழிப்பலறகலை 

பயன்படுத்தவும். பதாற்றுநீக்கிலய பயன்படுத்துங்கை். 

ரதலவப்படும் ரபாது லகயுலறகலைப் பயன்படுத்தவும். 

விலங்குகைிடம் இருந்து பாதுகாப்பு (பூசச்ிகை் / பாம்புகை் / பறலவகை் / 

புழுக்கை் /) 

சுகாதார அதிகாரிகைின் அறிவுறுத்தலின்படி மற்றவரக்ைிலடரய 

குறிப்பிட்ட தூரத்லத லவத்திருங்கை். 

பகாசுக்கை், ஈக்கை், நாய்கை், பூலனகை், பறலவகை், மீன்கை் 

ரபான்றவற்றிலிருந்து பாதுகாதத்ுக் பகாை்ளுங்கை். 

 



10. தீங்கிலிருந்து பாதுைாப்பு - உடல் பாதுைாப்பு 

· சாரணரக்ைின் முதன்லமயான “உடல் பாதுகாப்பு” பற்றிய பின்வரும் 

தகவலலப் படித்துப் புரிந்துபகாண்டு, கவுன்சில் கூட்டத்தில் அணி 

பணியில் ஈடுபடும் உங்கை் அணிக்கு முக்கிய தலலப்புகைின் கீழ் 

உை்ைடக்கங்கலை சுருக்கமாக விைக்கவும். 
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உங்கை் உடலலப் பாதுகாப்பாக லவத்திருக்க நீங்கை் பயன்படுத்தும் 

பபாருடக்ை் என்ன? 

· உங்கை் தலலலய பாதுகாக்க  தலலக்கவசம். 

உங்கை் கால்கலைப் பாதுகாப்பதற்கான கிரிக்பகட் மடல்டகை். 

· உங்கை் விரல்கலைப் பாதுகாக்க லகயுலறகை். 

· உங்கை் கால்கலைப் பாதுகாக்க காலணிகை். 

· உங்கை் உடலலப் பாதுகாக்க சூடான ஆலடகை். 

· சூரிய கதிரக்ை் / மலழயில் இருந்து உங்கை் தலலலய பாதுகாக்க 

பதாப்பிகை். 

· சூரியக் கதிரக்ைில் இருந்து உங்கை் கண்கலைப் பாதுகாக்க சூரியக் 

கண்ணாடிகை். 

· நீர/்கப்பரலாட்டம்/பவை்ைம்/உலாவு ஆகியவற்றிலிருந்து 

அவசரகாலத்தில் உங்கை் உயிலரப் பாதுகாக்க பாதுகாப்பு 

அணிகலன்கை். 

சூரியக் கதிரக்ை்/ குைிர/்குைிரச்ச்ியிலிருந்து உங்கை் சருமத்லதப் 

பாதுகாக்க முக மற்றும் பிற கிரீம்கை். 

நம் உடலின் பாதுைாப்கபப் உறுதிவசே்ே நாம் என்ன வசே்ேலாம் 

· சரியான உபகரணங்கலைத் ரதரந்்பதடுதத்ு சரியான முலறயில் 

பயன்படுத்தவும். 

· நீங்கை் வீதிலயக் கடக்கும்ரபாது பாதசாரிகை் கடப்பலதப் 

பயன்படுத்துங்கை். 

· வீதிகை் / ரயில் பாலதகைில் / லசக்கிை் ஓடட்ும் ரபாது லகயடக்கத் 

பதாலலரபசிகலைப் பயன்படுத்த ரவண்டாம். 

· ரபருந்துகை் / வாகனங்கைில் இருந்து சரியான இடத்தில் / சரியான 

ரநரத்தில் இறங்கவும். 

· சரியாக நீந்த முடியாவிட்டால் தண்ணீரில் இறங்க ரவண்டாம். 

· மரத்தில் ஏறுவதற்கு நீங்கை் நன்கு பயிற்சி பபறவில்லல என்றால், 

மரத்தில் ஏறாதீரக்ை். 



· நீங்கை் ஒரு குழுவுடன் பணிபுரியும் ரபாது மற்றவரக்ைின் 

பாதுகாப்லபப் பற்றி எப்ரபாதும் சிந்தியுங்கை். 

· சரிவிகித உணலவ ரதரந்்பதடுத்து சாப்பிட பயன்படுத்தவும். 

· பாம்புகை், விலங்குகை் மற்றும் தீங்கிலழக்கும் மனிதரக்ைிடம் 

எசச்ரிக்லகயாக இருங்கை். 

· பதரியாத நபரக்ைிடமிருந்து பரிசுகை் அல்லது உணலவ ஒருரபாதும் 

ஏற்றுக்பகாை்ைாதீரக்ை். 

· உங்களுக்கு தீங்கு விலைவிக்கும் பல்ரவறு வலகயான 

முன்பமாழிவுகை் / அசச்ுறுத்தல்கை் / நண்பரக்ை் / பபரியவரக்ை் / 

பதரியாத நபரக்ைின் ரபரம் ஆகியவற்லற ஒருரபாதும் ஏற்காதீரக்ை். 

· 
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இங்கு குறிப்பிட்டது யபான்ற ஒரு சம்பெத்கத நீங்ைள் சந்தித்தால் 

என்ன வசே்வீரை்ள். 

சாரணர ்உடல் பாதுகாப்பு விதிகலைப் பயன்படுத்தவும். 

· 1 “இல்லல” அல்லது “நிறுத்து” என உரத்த குரலில் பசால்லவும்.  

· 2. உதவிக்காக உரத்த குரலில் ரகாஷமிடவும். 

· 3. குறித்த இடத்லத விடட்ு ஓடவும். 

· 4. சம்பவத்லதப் பற்றி நீங்கை் நம்பும் ஒருவரிடம் பசால்லுங்கை். 

(பபற்ரறார/்ஆசிரியர/்சாரணர ்தலலவர/்சிறந்த நண்பர)் 

· உடற்பயிற்சி 

· ரமரல குறிப்பிடப்பட்ட தகவலல உங்கை் அணி உறுப்பினரக்ளுடன் 

கலந்துலரயாடி, சமூகத்தில் உை்ை உங்கை் நண்பரக்ளுக்கு இந்த 

பசய்திலய வழங்க ஒரு சுவபராட்டிலய வலரயவும்.  

 

11. சிை்ைனம் 

· அறிவு மற்றும் புரிதல் சிக்கனம்· 

. ரசமிப்புக் கணக்லகத் திறப்பது/பராமரித்தல் 

12. நல்ல பழை்ைங்ைள் 1 

· தினமும் ஒரு நல்ல பசயலலச ்பசய்யுங்கை். நீரில் மூழ்கி பூசச்ிலயக் 

காப்பாற்றுவது ரபான்ற சிறிய விஷயமாக இருக்கலாம். சாரணர ்என்ன 

பசய்தார ்என்பலதப் பற்றி பதிரவடட்ுப் புத்தகத்தில் ஒரு வாக்கியத்லத 

எழுதுங்கை். 

· ஒவ்பவாரு வாரமும் குலறந்தது 5 நல்ல பசயல்கலைச ்பசய்ய முயற்சி 

பசய்யுங்கை். சாரணர ்துருப்பிலன விடட்ு பவைிரயறிய பின்னரும் இது 

முழுவதும் பதாடர ரவண்டும். இது வாழ்நாை் முழுவதும் ஒரு பழக்கமாக 

மாற ரவண்டும். 

சுயமதிப்பீடு - 

ஒவ்பவாரு இரவும் உறங்கச ்பசல்லும் முன், அன்லறய தினம் நீங்கை் 

பசய்த நல்ல பசயலல நிலனத்துப் பாருங்கை். அன்லறய தினம் எந்த ஒரு 



நற்பசயலலயும் பசய்யவில்லல என்றால், மறுநாை் இரண்டு நல்ல 

பசயல்கலைச ்பசய்ய முயற்சி பசய்யுங்கை். 

வீடல்ட விடட்ு பவைிரயறும் முன் உங்கை் பபற்ரறாரின் ஆசிகலைப் 

பபறுவலதப் பழக்கப்படுத்திக்பகாை்ளுங்கை். உங்கை் கலாசச்ாரம், மதம் 

ரபான்றவற்றின் படி இலதச ்பசய்ய ரவண்டும், இதற்குப் பபற்ரறார ்

கிலடக்காத ரபாபதல்லாம், என்ன நலடமுலறலயப் பின்பற்றுவது 

என்பது குறித்து உங்கை் சாரணர ்ஆசிரியரின் ஆரலாசலனலயப் 

பபறவும். 
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13. முதலுதவி 

 முதலுதவியின் வலரயலறலய அறிந்து பகாை்ளுங்கை் 

 முதலுதவி வழங்குவதற்கான காரணங்கலை அறிந்து 

பகாை்ளுங்கை் 

 ஒரு சிறிய காயத்லத எப்படி சுத்தம் பசய்து மருந்து ரபாடுவது 

என்று பதரிந்து பகாை்ைல்.  

மனித உடல்கை் காயங்கை், ரநாய்கை் மற்றும் அதிரச்ச்ிகளுக்கு 

ஆைாகின்றன. நமக்கு அல்லது நாம் விரும்பும் நபரக்ளுக்ரகா அல்லது 

நம்லமச ்சுற்றி இருப்பவரக்ளுக்ரகா ஏரதனும் காயம் ஏற்படும் ரபாது 

நமக்குத் பதரியாது. 

எனரவ, சிக்கலான சூழ்நிலலகலைக் கவனிதத்ுக்பகாை்வதற்கும், 

ரமாசமான நிலலயிலிருந்து ரமாசமலடயாமல் இருப்பதற்கும் அல்லது 

மருத்துவ உதவி வரும் வலரக்கும் ஓரைவு அடிப்பலட அறிலவக் 

பகாண்டிருப்பது எப்ரபாதும் நல்லது. 

அலுவலகம் மற்றும் பாடசாலல ரநரங்கைில் அல்லது சில விபத்துகைின் 

ரபாது மற்றும் நிகழ்வுகைின் ரபாது பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு முதலுதவி 

வழங்குவது ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. முதலுதவி வழங்குவதற்கான 

அடிப்பலடகலை ஒருவர ்அறிந்திருக்க ரவண்டும். இந்த அறிவு பயிற்சி 

பபறுவதன் மூலம் கிலடக்கிறது. 

முதலுதவி பயிற்சி ஏன் முக்கியமானது என்பதற்கான 5 காரணங்கை் 

1. பாதுகாப்லப அதிகரிக்கிறது 2. உயிரக்லை காப்பாற்ற உதவுகிறது.  

3. வலிலயப் ரபாக்க உதவுகிறது 4. மக்கலை மிகவும் பாதுகாப்பானதாக 

ஆக்குகிறது 

5. நிலலலம ரமாசமலடயாமல் தடுக்கிறது 

1. பாதுைாப்கப அதிைரிை்கிறது: முதலுதவி பயிற்சியின் அடிப்பலட 

"தடுப்பு" ஆகும். வருந்துவலத விட எப்ரபாதும் பாதுகாப்பாக இருப்பது 

நல்லது. முதலுதவி பற்றிய அறிவு மக்கைிலடரய பாதுகாப்பு மற்றும் 

நல்வாழ்வு உணரல்வ ஊக்குவிக்கிறது. அவரக்ை் வசிக்கும் 

சுற்றுப்புறங்கைில் அதிக விழிப்புடனும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்க 

அவரக்லைத் தூண்டுகிறது. விழிப்புணரவ்ு மற்றும் விபத்தில்லாது இருக்க 

ரவண்டும் என்ற ஆலச உங்கலை மிகவும் பாதுகாப்பாகவும் 

பாதுகாப்பாகவும் லவத்திருக்கும். விபத்துகைின் எண்ணிக்லகலயக் 

குலறக்கிறது.  



2. • உயிரை்களை் ைாை்ை உதவுகிறது: முதலுதவி அைிக்கப் பயிற்சி பபற்ற 

ஒருவர,் அவருக்கு அருகில் ஏரதனும் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டால், உடனடி 

நடவடிக்லக எடுக்கப்படட்ு உயிலரக் காப்பாற்ற முடியும். நம்மில் 

பபரும்பாரலார ்காயமலடந்த நபலர ஆதரிப்பது இயல்பானது 

என்றாலும், பயிற்சி பபற்ற ஒருவர ்மிகவும் நம்பகமானவராகவும், 

தன்னம்பிக்லக உலடயவராகவும், அதிரச்ச்ிகரமான சூழ்நிலலகைில் 

தன்லனயும் தனது பசயல்கலையும் கடட்ுப்படுத்திக் 

பகாண்டிருப்பவராகவும் இருக்கிறார.் 

3. • ெலிகேப் யபாை்ை உதவுகிறது: சில காயங்களுக்கு ஐஸ் கட்டி 

அல்லது விலரவாக ரதய்த்தல் ரபான்ற மிக எைிய தீரவ்ு 

ரதலவப்படுகிறது. அவசர அலறக்கு பசல்ல ரவண்டிய அவசியமில்லல, 

குலறந்தபடச்ம் சிறிது ரநரம் அல்ல. இதுரபான்ற சந்தரப்்பங்கைில், 

முதலுதவி படிப்புகைில் பயிற்சி பபற்ற ஒருவலர அலழப்பது மிகவும் 

நம்பகமானது. அவரக்ை் இலகுவான நலடமுலறகலைச ்பசய்வதன் 

மூலம் வலிலயக் குலறக்க உதவலாம். குலறந்தபடச்ம் தற்காலிகமாக 

வலிலயக் குலறக்க உதவலாம். 

4. • மை்ைகள மிைவும் பாதுைாப்பானதாை ஆை்குகிறது: 

ரதலவப்படும்ரபாது உங்கை் பசாந்த உயிலரரயா அல்லது உங்களுக்குத் 

பதரிந்தவரக்ை் அல்லது சில அவசரகாலங்கைில் அதிரச்ச்ியில் 

உை்ைவரக்ைின் உயிலரரயா உங்கைால் காப்பாற்ற முடியும் என்பலத 

அறிவது. நீங்கை் ரமலும் ஓய்பவடுக்கவும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்க 

உதவுகிறது. பாதுகாப்பு உணரவ்ு உங்கலைச ்சுற்றி ஆரராக்கியமான 

மற்றும் அதிக நம்பிக்லகயான சூழலல ஊக்குவிக்கிறது. அங்கு நீங்களும் 

உங்கலைச ்சுற்றியுை்ைவரக்ளும் மிகவும் பாதுகாப்பாக உணருவீரக்ை். 

அத்தலகயவரக்ைின் இருப்பு சூழ்நிலலயில் உை்ை மற்றவரக்ளுக்கு 

உறுதியைிக்கிறது. 

5. • நிகலகம யமாசமகடெகதத் தடுை்கிறது: பதாழில்முலற உதவி 

வரும் வலர பயிற்சி பபற்ற ஒருவர ்நிலலலமலய ரமாசமாக்காமல் 

எப்படி லவத்திருப்பது என்பலத அறிந்திருப்பார.் அவரக்ை் தற்காலிக 

சிகிசல்சலய வழங்குவாரக்ை். இது பாதிக்கப்பட்டவரின் நிலல 

ரமாசமலடயாமல் இருக்க உதவும்.   
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முதலுதவி பற்றிய அறிவு ஆரராக்கியமான, பாதுகாப்பான மற்றும் 

பாதுகாப்பான சூழலல ரமம்படுத்துகிறது. ரமலும் மக்கை், அவரக்ைது 

குடும்பத்தினர,் அவரக்ைது சக ஊழியரக்ை் மற்றும் நண்பரக்ை் மத்தியில் 

நம்பிக்லகலய ஏற்படுத்துகிறது. அதிரச்ச்ிகரமான சூழ்நிலலகலைக் 

லகயாை்வதில் அடிப்பலட முதலுதவி அறிவு மிகவும் உதவியாக 

இருக்கும். அவரக்ை் வழங்கும் மருத்துவ உதவி மடட்ுமல்ல, அவரக்ை் 

பவைிப்படுத்தும் நம்பிக்லகயும் உயிரிழப்புகைின் ரபாது மிகவும் 

உதவியாக இருக்கும். முதலுதவி அைிக்க பயிற்சி பபறுவது தனக்கும் 

சமுதாயத்திற்கும் பயனுை்ைதாக இருக்கும். 

· ஒரு எைிய காயத்லத எப்படி சுத்தம் பசய்வது மற்றும் மருந்து ரபாடுவது 

என்பலத அறிந்து பகாை்ளுங்கை். 

ஒரு சிறிய காயம் / சிராய்ப்பு (சிராய்ப்புகை்) சுத்தம் பசய்து மருந்து ரபாடவும்.  

 

 

1. உங்கை் லககலை கழுவி உலர லவக்கவும். இது ரநாயாைிக்கு 

கிருமிகை் உங்கைிடம் பரவுவலதத் தடுக்கும். 

2. இரத்தப்ரபாக்கு நிறுத்தவும். ரநரடி பமன்லமயான அழுத்தத்லதப் 

பயன்படுத்தி இலதச ்பசய்யலாம். சிறிய காயங்கை் மற்றும் 

சிராய்ப்புகை் பபாதுவாக இரத்தப்ரபாக்கு தானாகரவ நின்றுவிடும். 

3. காயத்லத ஓடும் நீரில் சுத்தம் பசய்யவும். கிலடத்தால், சாதாரண 

ரசலலன் பகாண்டு சுத்தம் பசய்யவும். நீங்கை் இலகுவான கிருமி 

நாசினிலயப் பயன்படுத்தலாம் (உதா. நீரத்்த படட்ரடால்) 

4. காயத்லத உை்ரை இருந்து பவைிரய ஒரு சிறிய துணியால் சுத்தம் 

பசய்யவும். 2) படம் – 1 (படம் 1 & 

5. காயப் பகுதிலய உலர ்துணியால் பமதுவாகத் தட்டவும். 

6. பாதிப்பற்ற கிரீம் இருந்தால் தடவவும். (உதா. பபட்டாடின்) 

7. காயத்லத ஒரு துணியால் மூடவும். 

8. ஒரு பிைாஸ்டர ்ரபாடவும் / துணிலய லவக்க ஒரு கடட்ு ரபாடவும். 
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14. மரக் லகவிலன அலடயாைங்கை் 
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· இலைஞரக்ளுக்கான சாரணியம் புத்தகத்தில் பகாடுக்கப்படட்ுை்ை மரக் 

லகவிலன அலடயாைங்கலைப் பயன்படுத்தி சில தலடகளுடன் (சுமார ்

500 மீட்டர)் புலதயல் ரவடல்டலயச ்பசய்யுங்கை். 

கீரழ குறிப்பிடப்படட்ுை்ை மரக் லகவிலன அலடயாைங்கலைக் கற்று, 

புரிந்து பகாை்ளுங்கை், நீங்கை் காடுகை், பதரியாத இடங்கலை உங்கை் 

அணிப் பணியில் உை்ை உறுப்பினரக்ைின் பாதுகாப்பிற்காகப் 

பயன்படுத்தும்ரபாது அவற்லறப் பயன்படுத்தவும். 

பூமி, கற்கை், மரக் குசச்ிகை் ரபான்ற அரத பகுதியில் இருக்கும் இந்த 

அலடயாைங்கலைத் தயாரிக்க இயற்லகயான பபாருட்கலைப் 

பயன்படுத்த முயற்சிக்கவும். 

வழலம ரபால் உங்கை் சாரணர ்துருப்புக் கூட்டங்கலை நடத்தும் உங்கை் 

பகுதியில் அணி பணியுடன் கீரழ பிரகாசிக்கும் மர லகவிலனப் 

பலலககலைப் பயன்படுத்தி 100 மீட்டர ்புலதயல் ரவடல்டலயத் 

தயாரிக்கவும். 

பயிற்சிை் ைாலம் மூன்று (03) மாதங்ைள் 

· கனிஷ்ட சாரணர ்குழுவில் ரசருவதற்கான ஆரம்ப வயது 10 ஆண்டுகை் 

06 மாதங்கை். எவ்வாறாயினும், சாரணர ்உறுப்பினர ்முன் பசயற்பாட்டின் 

ரதலவகலை பூரத்த்ி பசய்யும் படச்த்தில் சாரணர ்10 வருடங்கை் 02 

மாதங்கைில் சாரணர ்பணிலய ஆரம்பிக்க முடியும். 

· தங்கத் தாரலக பவற்றியாைரக்ை் கனிஷ்ட சாரணர ்துருப்பில் ரசரந்்த 

01 மாதத்திற்குப் பிறகு அவரக்ை் குறிப்பிட்ட கற்லகபநறியின் ரதலவலய 

பூரத்்தி பசய்யும் ரபாது முதலீடு பசய்யலாம். 

· பவை்ைித் தாரலக பவற்றியாைரக்ை் கனிஷ்ட சாரணர ்துருப்பில் 

ரசரந்்த 02 மாதங்களுக்குப் பிறகு அவரக்ை் குறிப்பிட்ட கற்லகபநறியின் 

ரதலவலய பூரத்்தி பசய்யும் ரபாது முதலீடு பசய்யலாம். 

§ நிபுணத்துவ சின்னங்கை் - எதுவுமில்லல 

§ ரநரக்ாணல் பசய்பவர ்- சாரணர ்தலலவர ்

§ சீருலட - நிலலயான சாரணர ்சீருலட 
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இலங்கை சாரணர் சங்ைம் 

சாரணர ்அங்கதத்ுவச ்சின்னம் 

சாரணர ்பபயர:் ……………………………………………………………… 

சாரணர ்மாவட்டம்: …………………………………………………………………… 

சாரணர ்குழு: …………………………………………………………………… 

சாரணர ்குழு/சாரணர ்குழுவில் ரசரந்்த திகதி: 

……………………………………………………… 

பிறந்த திகதி: ………………………………………………… 

துருப்பின் பபயர:்…………………………………………………… 

அணி பபயர:் ………………………………………………………………… 

அங்கத்துவ பதிவு இல.: …………………………………………… 

ரதலவகை் 14 

ரதரச்ச்ி பபற்ற திகதிகை் மற்றும் சாரணர ்தலலவரின் லகபயாப்பம் 

· (அணித் தலலவரக்ளுக்கான உபகரணங்கலை சாரணர ்தலலவரால் 

சரிபாரக்்க ரவண்டும்) 

அலனத்து ரதலவகலையும் பூரத்்தி பசய்த திகதி: திகதி  ...... 

மாதம்………….வருடம்………… 

வயது: ஆண்டுகை்…… மாதங்கை்…… நாட்கை்……. 

லகபயாப்பம்: அணித் தலலவர ்கவுன்ஸில் தலலவரின்: 

………………………………  

நாை் ……………………. 

அணித் தலலவர ்கவுன்ஸில் தலலவரின் பபயர:் 

……………………………………………………… 

லகபயாப்பம்: சாரணர ்ஆசிரியர:் ………………………………… 

திகதி……………………. 



சாரணர ்ஆசிரியரின் பபயர ்…………………………………………. 

பதவி வழங்கப்பட்ட திகதி: நாை்........   மாதம் .......   வருடம் ........... 

வயது: ஆண்டுகை்:…………………… மாதங்கை்: ………….நாட்கை்:………. 

குழு சாரணர ்தலலவரின் லகபயாப்பம்……………………………………  

திகதி…………. 

முத்திலர 
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முன்யனற்ற அறிை்கை  

சாரணர ்அங்ைத்துெச ்சின்னம்  

 

சாரணர ்பபயர ்………………………………………………………………………… 

பிறந்த திகதி … …………………………………. 

சாரணர ்குழு ………………………………………………………………………… 

 14 ரதலவகை் ரதரச்ச்ி 

திகதி 

அணித் 

தலலவரின் 

லகபயாப்பம் 

சாரணர ்

தலலவரின் 

லகபயாப்பம் 

01 சாரணர ்ொை்குறுதி  

சாரணர ்வாக்குறுதிலய 

நிலனவாற்றலால் பசால்லுங்கை் 

 சாரணர ்வாக்குறுதிலய 

எடுக்கும்ரபாது என்ன பசய்வது 

 சாரணர ்வாக்குறுதிலயப் 

புரிந்துபகாை்வது 

சாரணரக்ைின் 

அடிப்பலடயாகும். 

 அன்றாட வாழ்க்லகயில் 

சாரணர ்வாக்குறுதியின்படி 

அறிவு.  

மற்றும் சாரணர ்விதி 

 சாரணர ்விதிலய  

நிலனவாற்றலால் 

பசால்லுங்கை் 

 சாரணர ்சட்டத்தின் பபாருலை 

சற்று பதரிந்து பகாை்ளுங்கை்  

   

02 யதசிே கீதம்  

ரதசிய கீதத்லத மடட்ும் பாடுங்கை். 

 ரதசிய கீதம் பாடும்ரபாது என்ன 

பசய்ய ரவண்டும். 

 ரதசிய கீதத்லத இயற்றியவர ்

 ரதசிய கீதத்தின் வரலாறு 

 ரதசிய கீதத்தின் அரத்்தத்லத 

அறிந்து பகாை்ளுங்கை் 
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03 சாரணர ்சமிை்கை, ெணை்ைம் 

மற்றும் கை குலுை்குதல் 

 சாரணர ்சமிக்லஞலய காடட்ு 

 சாரணர ்வணக்கதல்த சரியான 

ரதாரலண, ரநரம் மற்றும் 

புத்திசாலித்தனமாக 

பசய்யுங்கை். 

 இடது லககுலுக்கல் 

 எப்ரபாது பயன்படுத்த 

ரவண்டும், எப்ரபாது வணக்கம் 

பசலுத்த ரவண்டும் என்பது 

பற்றிய அறிவு 

   

04 நிறுெனர ் 

 சாரணர ்அலமப்லப 

நிறுவியவரின் முழுப் 

பபயலரயும் பதரிந்து 

பகாை்ளுங்கை் 

 நிறுவனர ்பிறந்த திகதி மற்றும் 

பிறந்த இடம் 

 கலடசியாக படிதத் பாடசாலல 

 வயது மற்றும் ஆண்டு 

இராணுவத்தில் ரசரந்்தார ்

 சாரணர ்பதாடங்கிய 

ஆண்டு/இடம்/சாரணரக்ைின் 

எண்ணிக்லக 

 இலங்லகயில் சாரணர ்

எப்ரபாது, எங்கு பதாடங்கினார ்

 இலங்லகயின் சாரணர ்

அலமப்பின் நிறுவனர ்யார?் 

 

   

     

05 சாரணர ்ஊதுகுழல் மற்றும் கை 

சமிை்கைைள் 

சாரணர ்விசில் சமிக்லஞகை் 

 சாரணர ்விசிலல எவ்வாறு 

சரியாகப் பயன்படுத்துவது 

என்று பதரிந்து பகாை்ளுங்கை் 

கீரழ குறிப்பிடப்படட்ுை்ை ஊதுகுழல் 

சமிக்லஞகை் பற்றிய அறிவு மற்றும் 

அதன்படி பசயல்பட முடியும்: 

 நிசப்தம்/கவனம்/எனது அடுதத் 

லகலகலய ரகை்  

 ரபரணி அலழப்பு 

 ஆபத்து 
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 கலலந்து பசல் 

 அணித் தலலவரக்லை 

அலழப்பு  

 கடலம அணித ்தலலவர ்

அலழப்பு  

லக சமிக்லஞகை் 

(புரிந்து பசயல்பட மடட்ுரம 

முடியும்.) 

o குதிலர லாட வடிவம்   

o வட்ட வடிவம்    

o ரநர ்ரகாடுகை்   

o ஒடுங்கிய நிலர   

o அகன்ற நிலர    

o நிரல் வடிவம்  

o ப வடிவம் (திறந்த சதுரம்)  

o வண்டிசச்ில்லு வடிவம்    

06 முடிசச்ுைள் மற்றும் ைடட்ுைள் 1. .உ.தா  

பின்வரும் முடிசச்ுகலை எவ்வாறு 

உருவாக்குவது என்பலத அறிந்து 

பகாை்ைவும், அவற்றின் 

பயன்பாடுகலை விைக்கவும். 

oரநரக்்கடட்ு  

o துணிக்கடட்ு  

o முலைத் தும்புக் குலைசச்ு  

o சுருக்குக் குலழசச்ு  

o வலையக் கடட்ு  

o ஒன்லற வலையமும் இரண்டு 

ஒற்லற குலழசச்ும்  

o நுனிக்குலழவுத் தலட வரிசச்ு  

   

07 துடிநிகல மற்றும் சீரான ஒழுங்கு  

கீரழ குறிப்பிடப்படட்ுை்ை 

கட்டலைகளுக்கு கீழ்படியும் திறன்: 
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என்;  

கவனம்/எசச்ரிக்லக    

b) இலகுவாக   

c) வலது திருப்பம்  

d) இடது திருப்பம்  

e) பின் திரும்பு     

f. சாரணர ்வணக்கம்  

g. கலலந்து பசல் 

08 பதியெடட்ுப் புத்தைம்  

 தினசரி பதிரவடட்ுப் 

புத்தகத்லதத் பதாடங்கி 

பராமரிக்கவும் 

 பதிரவடட்ுப் புத்தகம் 

பதாடங்கும் திகதி 

 இலங்லக சாரணர ்சங்கத்தால் 

சரிபாரக்்கப்பட்ட திகதி 

   

09 சுைாதார விதிைள் 1  

பதாற்றுரநாய்/ரநாயின் ரபாது 

சுகாதார அலமசச்ு வழங்கிய 

சுகாதார வழிகாடட்ுதல்கலைப் 

பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவத்லத 

அறிந்து பகாை்ளுங்கை் 

 நீரில் இருந்து பாதுகாதத்ுக் 

பகாை்ளுங்கை் 

 காற்றில் இருந்து பாதுகாத்துக் 

பகாை்ளுங்கை் 

 உணவில் இருந்து பாதுகாத்துக் 

பகாை்ளுங்கை் 

 பபாதுவான 

பபாருடக்லை/உபகரணங்கலை 

பதாடுவதிலும் 

பயன்படுத்துவதிலும் இருந்து 

பாதுகாத்துக் பகாை்ைவும் 

 விலங்குகைிடம் இருந்து  

பாதுகாப்பு (பூசச்ிகை் / 

பாம்புகை் / பறலவகை் / 

புழுக்கை்) 
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10 தீங்கிலிருந்து பாதுைாப்பு -07 உடல் 

பாதுகாப்பு  

 உங்கை் உடலலப் பாதுகாப்பாக 

லவத்திருக்க நீங்கை் 

பயன்படுத்தும் பபாருடக்ை் 

என்ன? 

 உடலின் பாதுகாப்லபப் 

பாதுகாக்க நீங்கை் என்ன 

பசய்யலாம் 

 குறிப்பிட்டது ரபான்ற 

எதிரப்ாராத சம்பவத்லத நீங்கை் 

சந்தித்தால், நீங்கை் என்ன 

பசய்வீரக்ை். 

 சாரணர ்உடல் பாதுகாப்பு 

விதிகை். 

   

11 சிை்ைனம் ·  

 அறிவு மற்றும் புரிதல் சிக்கனம் · 

 ரசமிப்புக் கணக்லகத் 

திறப்பது/பராமரிதத்ல் 

 
 

கணக்கு எண்……………………………. 

வங்கி/ ………………………………………… 

திகதி…………………………………………. 
 

   

12 நல்ல பழை்ைங்ைள்  

 ஒவ்பவாரு நாளும் ஒரு நல்ல 

பசயலலச ்பசய்யுங்கை். 

சாரணர ்என்ன பசய்தார ்

என்பலதப் பற்றி பதிவு 

புத்தகத்தில் ஒரு வாக்கியத்லத 

எழுதுங்கை். இது வாழ்நாை் 

முழுவதும் ஒரு பழக்கமாக மாற 

ரவண்டும். 

 சுய மதிப்பீடு - ஒவ்பவாரு இரவும் 

நீங்கை் உறங்கச ்பசல்வதற்கு 

முன், நீங்கை் அன்று பசய்த 

நல்ல பசயலல நிலனத்துப் 

பாருங்கை். 

 வீடல்ட விடட்ு பவைிரயறும் 

முன் பபற்ரறாரின் 

ஆசீரவ்ாதத்லதப் 

பபறுவதற்கான வழிலயப் 

பழக்கப்படுத்திக்பகாை்ளுங்கை்.  

   



13 முதலுதவி  

 முதலுதவியின் வலரயலறலய 

அறிந்து பகாை்ளுங்கை் 

 முதலுதவி வழங்குவதற்கான 

காரணங்கலை அறிந்து 

பகாை்ளுங்கை் 

 ஒரு எைிய காயத்லத எப்படி 

சுத்தம் பசய்து மருந்து 

ரபாடுவது என பதரிந்து 

பகாை்ளுங்கை். 

   

14 மர கைவிகன அகடோளங்ைள்  

 அணி மூலம் மர லகவிலன 

அலடயாைங்கலைப் 

பயன்படுத்தி 100 M புலதயல் 

ரவடல்டலயத் தயாரிக்கவும். 
 

 அணி / துருப்பு (சாரணர ்

தலலவர/் SLல் 

தயாரிக்கப்பட்டது) மர 

லகவிலன அலடயாைங்கலைப் 

பயன்படுத்தி 500 M புலதயல் 

ரவடல்டயில் பங்ரகற்கவும் 

 

 

பயிற்சி காலம் மூன்று மாதங்கை். 
 

 சாரணர ்துருப்புக்கு பதிவு 

பசய்த திகதி மற்றும் வயது 

 திகதி……………………………… வயது…… 

ஆண்டுகை்……. மாதங்கை்..... 

நாட்கை் 

 

 அலனத்து ரதலவகலையும் 

பூரத்்தி பசய்யும் திகதி 

 
 

திகதி……………………………… 

வயது ……. வருடங்கை் …… மாதங்கை் …… 

நாட்கை் 

 

 அணித் தலலவர ்கவுன்ஸில் 

பரிந்துலர திகதி 
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………………………………. 
 

 சாரணர ்தலலவரின் இறுதி 

பரிந்துலர 

 
 

சாரணர ்தலலவரின் பபயர ்
…………………………………………………… 

சாரணர ்தலலவரின் 

லகபயாப்பம் 

திகதி…………………….. முத்திலர 
 

நியமனம் பபற்ற திகதி 
 
………………………………. 
 

குழு சாரணர ்தலலவரின் பரிந்துலர 

 

லகபயாப்பம் 

……………………………………………………. 

 

பபயர…்……………………………………… 

 

திகதி………………………………. 

 

முத்திலர 

 

சிறப்பு குறிப்புகை், 

 

பங்ரகற்பு, 

 

சிறப்பு சாதலனகை் 
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