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பண்பும் பழக்கமும் 

நல்ல பண்புடையவர்கடை நாம் நண்பர்கைாக ஏற்றுக் ககாள்ை 

வவண்டும். அவர்களின் குணங்கடை நாமும் கடைப்பிடிக்க 

வவண்டும். அவர்கைால் தான் இவ்வுலகம் கெயல்படுகிறது.   

இதடை  

              பண்புடையார்ப்  பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்வறல்  

              மண்புக்கு மாய்வது மன்.   

என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார். நாம் கெய்கின்ற நல்ல கெயல்கவை 

நமது பண்பாகும். வமலும் நல்ல கெயல்கள் நல்ல சிந்தடையின் 

மூலம் கவளிப்படும்.  

         ெரி வாருங்கள்!.. நாம் வதாட்ைத்திற்கு கெல்வவாம்.  

வதாட்ைத்தில் எத்தடை எத்தடை மரங்கள்... அதில் எத்தடை 

எத்தடை.. மலர்கள், இடலகள், பழங்கள்.... இடவககைல்லாம்.. 

 நான் இனிப்பாயிருக்கிவறன், நீ கெப்பாயிருக்கிறாய், என்  

இடலகள் பச்டெ, உன் இடலகள் பழுப்பு, என்று தங்களுக்குள் 

ெண்டையிட்டுக் ககாள்வதில்டல. ஏன் விலங்குகள் கூை  

உணடவத் தவிர்த்து பிறவற்றிற்காகச் ெண்டையிடுவதில்டல. 

ஆைால் மனிதர்கள்.........? 

       ெரி! நல்ல பண்டப எப்படி தான் வைர்த்துக் ககாள்வது?.. நல்ல 
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நல்ல புத்தகங்கடைப் படிக்கலாம், கபரியவர்களின்  

அறிவுடரடயக் வகட்கலாம். அடவவய நாைடைவில் நமக்குப் 

பழக்கமாகிவிடும். பழக்கம் எப்படி வரும்? சிறு உதாரணம் மூலம் 

பார்ப்வபாமா! 

               பூந்கதாட்டியில் விடதயிட்டு நீர் ஊற்றுங்கள், சிறியதாய் 

கெடி முடைத்து வரும். கெடிடய வடைத்து நூலிைால் கட்டுங்கள். 

சில நாட்களுக்குப் பின் நூலிடை கவட்டி விடுங்கள். ஆைாலும் 

கெடி கெங்குத்தாக வைராமல் வடைந்வத வைரும். ஏகைன்றால் 

கெடி அவ்வாறு பழக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதடைப் வபால நாமும் 

நல்ல பண்புகடை கதாைர்ந்து கெய்தால் அதுவவ நமக்கு 

பழக்கமாகும்.          

             இதடைத்தான் ஐந்தில் வடையாதது ஐம்பதில் வடையாது? 

என்று கூறுவர். எைவவ நாம் நல்ல பண்புகடை சிறுவயதிவல 

வைர்த்துக் ககாள்ை வவண்டும். வகாபம், கபாறாடம, படக, கபாய் 

கொல்லுதல் வபான்ற தீய குணங்கடை விட்டு விை வவண்டும்.  

நல்ல பண்புகடைப் பழக்கப்படுத்திக் ககாண்டு 

பண்புடையவர்கைாக வாழ்வவாம். 
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1. பயிற்சிகள்: 
 

1. பண்பு என்றால் என்ை? 
  
  
2. பண்பிடை பழக்கப்படுத்துவது எப்படி? 
  
  
3. நல்ல பண்பிடை எந்த வயதில் பழக்கப்படுத்திக் ககாள்ை வவண்டும்? 
  
  
4. நாம் யாடரப் பின்பற்ற வவண்டும்? 
  
  
5. நீ கடை பிடிக்கும் நல்ல பழக்கங்கடை பட்டியலிடு. 
 
II.  ககோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக:  
 
  1. பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்வறல் 
     
_______________________________________________ 
  
 2.   ஐந்தில் வடையாதது ஐம்பதில் ________________?  
  

III. தனித்திறன் பயிற்சிகள்: 
                  கபிலன் வடை தின்று ககாண்டு இருந்தான். அப்வபாது காகம் ஒன்று 

பறந்து  வந்தது. கபிலன் சிறிது வடைடய காகத்திற்கு வபாட்ைான். காகம்  

கா...கா.. எை கடரந்து அடைத்து காகங்கடையும் அடழத்தது. அடைத்து 

காகங்களும் ஒற்றுடமயாய் வடைடய ககாத்தி ககாத்தித்  தின்றை. கபிலன் 

காகத்திைமிருந்து ஒற்றுடமடயயும் பகிர்ந்து உண்படதயும் கற்றுக்  

ககாண்ைான்.  
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       நீங்கள் விலங்குகளிைமிருந்து கற்றுக் ககாண்ை பண்பிடை  

ஆசிரியருைன் உடரயாடுங்கள்.  

IV. எழுதிப்பழகு: 

1. திருக்குறள்          _____________________________    

2. திருவள்ளுவர்   ______________________________    

3. பண்புடையார்   ______________________________  

4. எத்தடை              ______________________________  

5. சிந்தடை              ______________________________  

6. வதாட்ைம்              ______________________________   

7. பழக்கம்                 ______________________________    

8. கெங்குத்து           ______________________________  

9. சிறுவயதில்         ______________________________    

10. ஒற்றுடம             ______________________________ 

11. பாரதியார்          ______________________________ 

12. பாரதிதாென்      ______________________________ 

13. வீரசிவாஜி        ______________________________ 

14. பகத்சிங்              ______________________________  
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