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12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் 
இயல் – 4 

பண்டைய காலத்துப் பள்ளிக் கூைங்கள் 
 

 ஆசிரியர் தமிழ்த்தாத்தா உ.வே.சா. 
 மகாமவகாபாத்தியாய, திராவிை வித்தியா பூஷணம், தாக்ஷிணாத்திய கலாநிதி உள்ளட்ை 

பட்ைங்கடள பபற்றேர். 
 கும்பவகாணம் அரசு கடலக்கல்லூரியிலும் பசன்டை மாநிலக் கல்லூரியிலும் தமிழ் 

ஆசிரியராகப் பணியாற்றியேர். 
 1932 இல் பசன்டைப் பல்கடலக்கழகத்திைால் ைாக்ைர் பட்ைம் பபற்ற 

பபருடமக்குரியேர். 
 அேரின் திருவுருேச் சிடல பசன்டை மாநிலக் கல்லூரியில் ேங்கக்கைடல வ ாக்கி 

நிற்கும் ேண்ணம் உள்ளது. 
 பசன்டையில் திருோன்மியூரின் இேர் பபயரில் நூலகம் உள்ளது. 

 

இந்த ேடலதளம் TNPSC வதர்விற்கு தயார் பசய்யும்  ண்பர்களுக்கு உதவும் வ ாக்கத்தில் 
தமிழக அரசின் புதிய சமச்சீர்க்கல்வி பாைப்புத்தகத்திலிருந்து பாைக்குறிப்புகள் ேழங்குப்பட்டுள்ளது. 
வமலும் இதில் 5000 க்கும் வமற்பட்ை Objective Type Questions ேழங்கப்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள மாதிரித் 
வதர்வுகளில் நீங்கள் பயிற்சி பபறலாம். பதாைர்ந்து புதிய பாைக்குறிப்புகளும் ேழங்க இருக்கிவறாம்…. 
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 மில்ைனின் ‘சுேர்க்க நீக்கம்’ என்ற நூடல தமிழில் பமாழிபபயர்த்தேர் உயிரிை 
மருத்துேருமாை பேள்ளக்கால் ப. சுப்பிரமணியைார்.. 

 ேரலாற்றாய்ோளரும் தமிழறிஞருமாை மா. இராசமாணிக்கைார் பமௌைகுருவிைம் 
கல்வி கற்றேர். 

 இரட்டை அர்த்தங்கள் மாண்டுவபாகவில்டல என்னும் நூல் - வபராசிரியர் அ.கா. 
பபருமாள். 
 

வித்தியாரம்பம் கல்வித் பதாைக்கம் 
வித்தியாப்பியாசம் கல்விப் பயிற்சி 
உபாத்தியாயர் ஆசிரியர் 
அக்ஷராப்பியாசம் எழுத்துப் பயிற்சி 
கீழ்ோயிலக்கம் பின்ை எண்ணின் கீழ்த்பதாடக 
வமல்ோயிலக்கம் பின்ை எண்ணின் வமல்பதாடக 
குழிமாற்று  பபருக்கல் ோய்ப்பாடு 
சீதாள பத்திரம்  தாடழ மைல் 
 ேத்வீபம்  ேங்காளத்தில் உள்ள ஓர் ஊர் 

 
வித்தியாரம்பம் 

 முதன்முதலில் ஐந்தாம் பிராயத்தில் வித்தியாப்பியாசம் பசய்யும் பபாழுது பபற்வறார் 
பிள்டளகடள ஆசிரியர்களிைம் அடைக்கலமாக பகாடுத்து ேந்தார்கள். 

 உபாத்தியாயர் ப டுங்கணக்டகச் பசால்லிக்பகாடுக்க, மாணாக்கன் அதடைப் 
பின்பற்றி பசால்லுோன். 

 இப்படி உபாத்தியாயர் ஒன்டறச் பசால்ல அடத மாணக்கர்கள் பலரும் வசர்ந்து 
பசால்ேடத ‘முடற டேப்ப’ பதன்று கூறுோர்கள். 

 உபாத்தியாயருக்குப் பிரதியாகச் சில சமயங்களில் ‘சட்ைாம்பிள்டள முடற’ 
டேப்பதுண்டு. 

டமயாைல் 
 இங்ஙைம் டம தைவிப் புத்தகத்டத ோசிக்கத் பதாைங்குேதைால் அக்ஷராப்பியாசத்டத 

‘டமயாைல் விழா’ என்று பசால்ோர்கள். 
 ‘ஐயான் பைய்தி டமயாடி அறிந்தார் கடலகள் என்கிறது சீேகசிந்தாமணி. 
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 மஞ்சள் குளிப்பாட்டி டமயிட்டு முப்பாலும் மிஞ்சப் புகட்ை மிகேளர்ந்தாய் – தமிழ்விடு 
தூது. 

 ‘பிரபோதி சுேடி’ என்ற புத்தகத்டத வபராசிரியர் அ.கா. பபருமாள் எழுதிைார். 
 இரட்டைத் துடளயுள்ள ஏடுகளில் ஒரு துடளயில் பசப்புக் கம்பி அல்லது மூங்கிற் 

குச்சிடயச் பசருகிக் கட்டுோர்கள். அதற்கு ‘ ாராசம்’ என்று பபயர். 
எழுத்தாணிகள் 

 மைக்பகழுத்தாணி, ோபரழுத்தாணி, குண்பைழுத்தாணி என்பை எழுத்தாணியின் 
ேடககள். 

 மாணேர்கள் எழுத்துத் திறடை வமம்படுத்த ஆசிரியர் தனித்தனிவய ஏடுகளில் தாம் 
வமவல எழுதி அடதப்வபால் எழுதிேரச் பசால்ோர்கள். இதற்கு சட்ைபமன்று பபயர். 

 சுேடிகடள டேப்பதற்கும் எடுத்துச் பசல்ேதற்கும் உபவயாகப்படும் கருவிக்கு ‘தூக்கு’ 
என்று பபயர். இதடை ‘அடச’ என்றும் பசால்ேதுண்டு. 
 

இதில் பேற்றி பபற 
 

 இக்கவிடத சுரதாவின் துடறமுகம் கவிடதத் பதாகுப்பில் இைம்பபற்றுள்ளது. 
 இயற்பபயர் – இராசவகாபாலன். 
 அப்பபயடர பாரதிதாசன் மீது பகாண்ை பற்றிைால் சுப்புரத்திைதாசன் என்று மாற்றி, 

அதன் சுருக்கமாை சுரதா என்னும் பபயரில் மரபுக் கவிடதகடள எழுதிைார். 
 ‘காவியம்’ என்ற இதடழ  ைத்தியவதாடு இலக்கியம், விண்மீன், ஊர்ேலம் வபான்ற 

இலக்கிய ஏடுகடளயும்  ைத்தியுள்ளார். 
 வதன்மடழ, துடறமுகம், மங்டகயர்கரசி, அமுதும் வதனும் உள்ளிட்ை பல நூல்கடள 

படைத்துள்ளார். 
 தமிழக அரசின் கடலமாமணி விருது, பாரதிதாசன் விருது, தஞ்டசத் தமிழ்ப் 

பல்கடலக்கழகத்தின் இராசராசன் விருது உள்ளிட்ை பல விருதுகடளப் பபற்றேர். 
 

இடையீடு 
 

 இக்கவிடத சி. மணியின் இதுேடர என்ற பதாகுப்பில் இைம்பபற்றுள்ளது. 
 இயற்பபயர்  - சி.பழனிச்சாமி. 
 இேர் ‘ டை’ என்னும் சிற்றிதடழ  ைத்தியேர். 
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 இலக்கணம் பற்றிய ‘யாப்பும் கவிடதயும்’ என்னும் நூலும், ேரும் வபாகும், ஒளிச்வசர்க்டக 
ஆகிய கவிடதத் பதாகுப்புகளும் குறிப்பிைத்தக்கடே. 

 ஆங்கிலப்வபராசிரியராை இேர் ‘தாவோ வத ஜிங்’ எனும் சீை பமய்யியல் நூடலத் 
தமிழில் பமாழிபபயர்த்துள்ளார். 

 இேர் புதுக்கவிடதகளில் அங்கத்டத மிகுதியாக பயன்படுத்தியேர். 
 இருத்தலின் பேறுடமடயச் சிரிப்பும் கசப்புமாகச் பசான்ைேர். 
 விளக்கு இலக்கிய விருது, தஞ்டசத் தமிழ் பல்கடலக்கழக விருது, ஆசான் கவிடத 

விருது, கவிஞர் சிற்பி விருது வபான்றேற்டற பபற்றுள்ளார். 
 வே, மாலி, பசல்ேம் என்ற புடைபபயர்களிலும் எழுதியுள்ளார். 

 
புற ானூறு 

 
 பசால்லும் பபாருளும் 

ேள்ளிவயார் – ேள்ளல்கள், ேயங்குபமாழி – விளங்கும் பசாற்கள், உரன் – ேலிடம, 
ேறுந்தடல – பேறுடமயாை இைம், காவிபைம் – கட்டிக்பகாள்ளுதல், கலன் – யாழ், மழு 
– வகாைரி. 

 சிற்றரசராை அதியமான் ப டுமான் அஞ்சி பரிசில் தராமல் காலம் நீட்டித்தவபாது 
ஔடேயார் பாடிய பாைவல இப்பாைப்பகுதி. 

 ஔடேயார் பாடியதாக அக ானூற்றில் 4, குறுந்பதாடகயில் 15,  ற்றிடணயில் 7, 
புற ானூற்றில் 33 எை 59 பாைல்கள்  மக்குக் கிடைத்துள்ளை. 

 
பாதுகாப்பாய் ஒரு பயணம் 

 
 சாடலப்வபாக்குேரத்து உதவிக்குத் பதாடலவபசி எண் 103 ஐ பதாைர்பு பகாள்ளலாம். 
 இந்தியா உலகிவலவய அதிக சாடலப் வபாக்குேரத்து ேசதிகடளக் பகாண்ை 

இரண்ைாேது பபரிய  ாடு. 
 ஏறக்குடறய 55 இலட்சம் கி.மீ. சாடலகள் இந்தியாவில் உள்ளை. 
 பாரிஸ்  கரத்தில் 1909 ஆம் ஆண்டு  ைந்த முதல் பன்ைாட்டு சாடல அடமப்பு 

(International Road Congress) மா ாட்டில் ஒரு பபாதுோை சாடல விதி வேண்டும் 
என்னும் உைன்படிக்டக ஏற்பட்ைது. 
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சான்வறார் சரித்திரம் 
 

 பசன்டை கிறித்துேக் கல்லூரிக்கு தமிழாசிரியர் பணிக்கு வ ர்காணலுக்கு பசன்றார் 
ஒருேர். அங்கு தமிழ்ப் வபாராசிரியர் பரிதிமாற் கடலஞர் ஆோர். 

 பரிதிமாற்கடலஞர் “குற்றியலுகரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டுச் பசால்லுங்கள்” என்று 
வகட்ைார். அேர் “அஃது எைக்குத் பதரியாது” என்று பதிலளித்தார். நீங்கள் வதர்வு 
பசய்யப்பட்டுவிட்டீர்கள் என்றார் வபராசிரியர். 

 ‘அஃது’ என்பது ஆய்தத் பதாைர் குற்றியலுகரம், ‘எைக்கு’ என்பது ேன்பதாைர்க் 
குற்றியலுகரம், ‘பதரியாது’ என்பது உயிர்த்பதாைர் குற்றியலுகம் என்றும் விளக்கிைார் 
பரிதிமாற்கடலஞர். 

 மடலமடலயடிகளின் இயற்பபயர் சுோமி வேதாசலம் ஆகும். 
 ஞாைசாகரம் (1902), ORIENTAL MYSTIC MYNA (1908). OCEAN OF WISDOM 

(1935). முதலாை இதழ்கடள  ைத்திச் சிறந்த இதழாசிரியர் ஆக திகழ்ந்தார். 
 முல்டலப்பாட்டு ஆராய்ச்சியுடர, பட்டிைப்பாடல ஆராய்ச்சியுடர, சாகுந்தல  ாைகம், 

மாணிக்கோசகர் ேரலாறும் காலமும் முதலாை பல நூல்கடள எழுதியுள்ளார். 
 

இயல் 5 
மதராசப்பட்டிைம் 

 
பசன்டையின் பதான்டம 

 பசன்டையில் ஓைக்கூடிய பகாற்றடலயாற்றுப் படுடக மனித  ாகரிகத்தின் 
முதன்டமயாை களங்களிவல ஒன்று எைலாம். 

 பல்லாேரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை கல் வகாைாரி, இந்திய அகழாய்வுத்துடற 
ேரலாற்றில் பபரும் திருப்புமுடைடய ஏற்படுத்தியது. 

 இன்று பசன்டையில் ஒரு பகுதியாக விளங்கும் மயிலாப்பூர் கி.பி 2 ம் நூற்றாண்டில் 
தாலமி என்பேரால் ‘மல்லியர்பா’ எனும் துடறமுகமாகச் சுட்ைப்பட்டுள்ளது. 

 பல்லாேரத்தில் உள்ள பல்லேர் குடைேடர, முதலாம் மவகந்திரேர்மன் காலத்தில் 
அடமக்கப்பட்ைது. 

 பாரதிதாசன், பக்கிங்காம் கால்ோயில் மயிடல சீனி, வேங்கைசாமி, ப. ஜீோைந்தம், 
உள்ளிட்ை  ண்பர்களுைன் பைகுப் பயணம் பசய்த பசய்திடய ‘மாேலிபுரச் பசலவு’ எனும் 
தடலப்பில் கவிடதயாக்கியிருக்கின்றார். 
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 பசன்டைப் பகுதியில் வபார்த்துக்கீசியர் காலத்தில் கூேம் அழகாை ஆறாக 
கடரபுரண்டு ஓடிக் பகாண்டிருந்த்து பற்றி பசய்தி உள்ளது.  அதற்கு திருேல்லிக்வகணி 
ஆறு என்றும் அதடை அடழத்தைர். 

 பசன்டை, ேை பசன்டைக்குக் பகாற்றடலயாறு, மத்திய பசன்டைக்குக் கூேம், 
பதன்பசன்டைக்கு அடையாறு, அதற்கும் கீவழ பாலாறு இந்த  ான்கு ஆறுகடளயும் 
இடணக்க்க்கூடிய பக்கிங்காம் கால்ோய் மற்றும் காட்ைன் கால்ோய் ஆகியடே 
பசன்டையின் நீர் ஆதாரமாக திகழ்கின்றது. 

 கூேத்திடை பசன்ைப்பரின் இரு மகன்களிைமிருந்து 22.08.1639 ல் ‘பிரான்சிஸ் வை’ 
ோங்கிைார். 

 பசயின்ட் ஜார்ஜ் வகாட்டைக்கு உள்வள வீடுகள் இருந்த பகுதி ‘பேள்டளயர்  கரம்’ 
என்று அடழக்ப்பட்ைது. 

 அவதவபால் ேணிகர்கள் மற்றும் பேள்டளயர்களின் வதடேகடள நிடறவேற்றும் பகுதி 
‘கருப்பர்  கரம்’ எைப்பட்ைது. இவ்விரு பகுதிகளுவம மதராசப்பட்டிைம் ஆகும். 

 அதற்குப் பின் ேைபசன்டைப் பகுதிகள் மதராசப்பட்டிைம் என்றும், பதன்பசன்டைப் 
பகுதிகள் பசன்டைப்பட்டிைம் என்றும் ேழங்கப்பட்ைது. இதடை ஆங்கிவலயர் 
இரண்டும் வசர்ந்து மதராஸ் என்றைர். 

 ஆங்கிவலயர் ‘எலி வயல்’ (Elihu Yale) பசன்டை மாகாணத்தின் முதன் தடலேர் 
ஆைார். அேடரத் பதாைர்ந்து தாமஸ் பிட் தடலேராைார். 

 தாமஸ் பிட்டின் ஆட்சிக் காலத்தில் பசன்டையின் பபாற்காலம் என்பர். 
 1715 ல் உருோை புனித வமரி வதோலய தர்மப் பள்ளி ஆசியாவில்  உருோை முதல் 

ஐவராப்பியக் கல்வி முடற பள்ளியாகும். 
 பசன்டை பல்கடலக்கழகம் 1857ஆம் ஆண்டு உருோக்கப்பட்ைது. 
 1914 இல் பபண்களுக்பகை பதாைங்கப்பட்ை இராணிவமரி கல்லூரி பபண்கல்வி 

ேரலாற்றில் குறிப்பிைத்தக்க கல்வி நிறுேைம் ஆகும். 
 ஆங்கிவலயரின் உதவியின்றி இந்தியர் ஒருேரால் உருோக்கப்பட்ை  கல்வி நிறுேைம் 

பச்டசயப்பன் கல்லூரி. 
இந்வதா-சாரசனிக் கட்ைைக்கடல 

 முகலாயக் கட்ைைக்கடல, பிரித்தானியக் கட்ைைக்கடல, இந்திய பாரம்பரிய பாணி 
ஆகியேற்டற கலந்து உருோக்கப்பட்ைது. 1768ல் கட்டி முடிக்கப்பட்ை முதல் கட்ைைம் 
வசப்பாக்கம் அரண்மடைவய ஆகும். 
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 ஆேணங்கடள முடறயாக டகயாளும் பழக்கம் பகாண்ை ஆங்கிவலயர் உருோக்கிய 
‘பமட்ராஸ் பரக்காட் ஆபிஸ்’ சாரசனிக் கட்ைை முடறயில் அடமந்துள்ளது. இது 
இன்டறய தமிழ் ாடு ஆேணக் காப்பகமாக பசயல்படுகிறது. 

 இந்வதா – சராசனிக் கட்ைைக்கடலப் பாணியில் அடமந்தது பசன்டை நீதிமன்றம். 
 1856 ல் பதன்னிந்தியாவின் முதல்  பதாைர்ேண்டி நிடலயம் இராயபுரத்தில் 

அடமக்கப்பட்ைது. 
 

பசன்டை இலக்கிய சங்கம் 
1812 ல் வகாட்டை கல்லூரியின் இடணோக உருோைது இந்நூலகம்,  

கன்னிமாரா நூலகம்  
1860 ல் அருங்காட்சியகத்தின் அங்கமாகத் பதாைங்கப்பட்ை இந்நூலகம், இந்தியாவின் 
முதல் பபாது நூலகமாகும். 

கீழ்த்திடசச் சுேடிகள் நூலகம் 
காலின் பமக்கன்சியின் பதாகுப்புகடள அடிப்படையாகக்பகாண்டு 1869 ல் 
உருோக்கப்பட்ைது.  

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் 
2010ல் பதாைங்கப்பட்ை இந்நூலகம் ஆசியாவின் இரண்ைாேது மிகப் பபரிய நூலகம் 
ஆகும். 

தமிழாய்வு நூலகங்கள் 
சிறப்பு நிடலயில் தமிழாய்வு நூல்கடளக் பகாண்ை உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுேை 
நூலகம், ராஜா முத்டதயா ஆராய்ச்சி நூலகம், மடறமடலயடிகள் நூலகம், பசம்பமாழித் 
தமிழாய்வு நூலகம், உ.வே.சா நூலகம் வபான்றடே முக்கியமாைடே. 

 
பதய்ேமணிமாடல 

 
 ஆசிரியர் – இராமலிங்க அடிகளார் 
 பாைல் – ஒருடமயுைன் நிைதுதிரு மலரடி நிடைக்கின்ற 

         உத்தமர்தம் உறவுவேண்டும். 
 இப்பாைல் இராமலிங்க அடிகள் இயற்றிய திருேருட்பாவில் ஐந்தாம் திருமுடறயில் 

இைம்பபற்றுள்ள பதய்ேமணிமாடல என்னும் பாமாடலயில் உள்ளது. 
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 இப்பாைல் பசன்டை, கந்தவகாட்ைத்து முருகப்பபருமானின் அருடள வேண்டும் 
‘பதய்ேமணிமாடல’ ஆகும். 

 சமரச சன்மார்க்க ப றிகடள ேகுத்தேரும் பசிப்பிணி வபாக்கியேருமாை அடிகள் 
சிதம்பரத்டத அடுத்த மருதூரில் பிறந்தார், 

 “ோடிய பயிடர கண்ைவபாபதல்லாம் ோடிவைன்” என்னும் ேரிகள் ஊடை உருக்கி 
உள்பளாளி பபருக்கும் தன்டமயுடையடே. 

 திருேருட்பா, ஆறு திருமுடறகளாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 ‘மனுமுடற கண்ை ோசகம்’, ‘ஜீேகாருண்ய ஒழுக்கம்’ ஆகியடே இேருடைய 

உடர டை நூல்கள் ஆகும். 
 

வதோரம் 
 

 பசால்லும் பபாருளும் 
கலிவிழா – எழுச்சி தரும் விழா, மை ல்லார் – இளடம பபாருந்திய பபண்கள், பலிவிழா – 
திடசவதாறும் பூடசயிடும் உத்திரவிழா. 

 பன்னிரு திருமுடறகளில் முதல் மூன்று திருமுடறகள் திருஞாைசம்பந்தர் பாடிய 
பாைல்களின் பதாகுப்பு. 

 இேர் பாைல்கள் இடசப் பாைல்களாகவே திகழ்கின்றை. 
 இப்பாைல்கள்  ம்பயாண்ைார்  ம்பி என்பேரால் பதாகுக்கப்பட்டுள்ளை. 

இப்பாைல்களக்சகு ‘வதோரம்’ என்று பபயர். 
 

அக ாநூறு 
 

 பசால்லும் பபாருளும் 
வேட்ைம் – மீன் பிடித்தல், கழி – உப்பங்கழி, பசறு – ேயல், பகாள்டள – விடல, என்றூழ் – 
சூரியனின் பேப்பம், விைர் – மடலபேடிப்பு, கதழ் – விடரவு, உமணர் – உப்பு ேணிகர், 
எல்ேடள – ஒளிரும் ேடளயல், ஞமலி –  ாய், பேரீஇய – அஞ்சிய, மதர்கயல் – அழகிய 
மீன், புைேன் – காைேன், அள்ளல் – வசறு, பகடு – எருது. 

 உப்பு விடளயும் களத்திற்கு ‘அளம்’ என்று பபயர். பிற நிலங்களில் கிடைக்கும் 
பபாருள்கடள உமணர்கள் உப்பிற்குப் பண்ைமாற்றாகப் பபற்றைர். 
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 பாைல்டேப்பு முடறயில் பாைல் எண்ணிற்கு ஏற்பத் திடணகள் டேத்துத் 
பதாகுக்கப்பட்ை நூல் அக ானூறு. 

 அக ானூறு எட்டுத்பதாடக நூல்களுை ஒன்று. 3 பிரிவுகடள உடையது. 
 களிற்றியாடைநிடர – 120, மணிமிடை பேளம் – 180, நித்திலக்வகாடே – 100 எைப் 

பாைல்கள் உள்ளை. 
 அகப்பாைல் மட்டுவம பாடியேர்களுள் ஒருேர் அம்மூேைார் ஆோர். ப ய்தல் திடண 

பாைல்கடள பாடுேதில் ேல்லேர். 
 அம்மூேைார் பாைல்கள் எட்டுத்பதாடகயில்  ற்றிடண, குறுந்பதாடக, அக ானூறு, 

ஐங்குறுநூறு ஆகியேற்றிலும் பதாகுக்கப்பட்டுள்ளை. 
 

தடலக்குளம் 
 

 ஆசிரியர் – வதாப்பில் முகமது மீரான். 
 வதாப்பில் முகமது மீரான் எழுதிய ‘ஒரு குட்டித் தீவின் ேடரபைம்’ என்ற சிறுகடத 

பதாகுப்பில் இைம்பபற்ற இந்த தடலக்குளம் கடத. . 
 இேர் கன்னியாகுமரி மாேட்ைம் வதங்காய்ப்பட்டிைம் என்னும் சிற்றூரில் 1944ல் 

பிறந்தார். 
 இேர் எழுதிய ‘சாய்வு  ாற்காலி’ எனும் புதிைம் 1997ல் சாகித்திய அகாபதமி விருதிடை 

பபற்றது. 
 துடறமுகம், கூைன் வதாப்பு ஆகிய படைப்புகள் தமிழக அரசின் விருதிடைப் 

பபற்றுள்ளது. 
 

 ேட்ைார ேழக்கு – புதுடமப்பித்தன் ப ல்டலத் தமிழும், சண்முகசுந்தரம் 
வகாடேத்தமிழும், பஜயகாந்தன் பசன்டை ேட்ைாரத் தமிழிலும், தி.ஜாைகிராமன் 
தஞ்டசத் தமிழிலும், வதாப்பில் முகமது மீரான் குமரித் தமிழிலும் எழுதிப் புகழ் 
பபற்றேர்கள். 

 கி.ராஜ ாராயணன் வகாவில்பட்டி ேட்ைாரத் தமிடழப் பயன்படுத்திப் படைத்தார். 
தம்முடைய ேட்ைார எழுத்திற்கு அேர் “கரிசல் இலக்கியம்” என்று பபயரிட்ைார். 

 சிறுகடதகள் ேட்ைாரம் சார்ந்து பதாகுக்கப்பட்டுத் “தஞ்டசக் கடதகள்” என்பது 
வபான்று பேளியீடு பபறுகின்றை. 
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படிமம் 
 

 படிமம் என்றால் காட்சி என்பது பபாருள். விளக்க ேந்த ஒரு காட்சிடயவயா, 
கருத்டதவயா காட்சிப்படுத்திக் காட்டுகிற உத்தி படிமம். 

 பதால்காப்பியர் உேடம ஒன்டறவய அணியாகக் கூறிைார்.  காட்சி தருகிற 
உேடமகள், காட்சி தரா பேறும் உேடமகள் எை இரு பிரிோக உேடமகள் 
பிரிக்கலாம். 

 படிமம்  என்பது உேடமயிைாலும் அடமேது. படிமம் காட்சி தரும் உத்தி என்பதால் 
காட்சி தரும் உேடமகடள மட்டுவம அது பயன்படுத்திக் பகாள்கிறது. 

 
சான்வறார் சரித்திரம் 

 
வசாமசுந்தர பாரதியார் 

 காலம் (1879 -1959). 
  ாேலர் வசாமசுந்தர பாரதியார் சிறந்த ேழக்கறிஞராகவும் திகழ்ந்தார். 
 ேழக்கறிஞர் பதாழிடல விட்டுவிட்டு ே.உ.சி. யின் அடழப்டப ஏற்று ரூ.100 சம்பளத்தில் 

சுவதசிக் கப்பல் நிறுேைத்தின் நிர்ோகப் பபாறுப்டப ஏற்றார். 
 ‘என்னிைம் இரண்டு சரக்குக் கப்பவலாடு மூன்றாேதாக ஒரு தமிழ்க் கப்பலும் உள்ளது’ 

என்று ே.உ.சி பபருமிதத்துைன் இேடரக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 அண்ணாமடலப் பல்கடலக்கழகத்தில் தமிழ்த்துடற தடலேராக பணியாற்றியுள்ளார். 
 வதசரதன் குடறயும் டகவகயி நிடறயும், திருேள்ளுேர், வசரர் தாயமுடற, தமிழும் 

தமிழரும் முதலிய பல நூல்கடள இேர் இயற்றியுள்ளார். 
 பதால்காப்பியப் பபாருளதிகார அகத்திடணயியல், புறத்திடணயியல், பமய்ப்பாட்டியல் 

ஆகியேற்றுக்கு உடர எழுதியுள்ளார். 
 சைங்குகள் இல்லாத திருமண விழாக்கடள முன்னின்று  ைத்திைார். 
 ே.உ.சி., சுப்பிரமணிய சிோ ஆகிவயார் மீதாை ேழக்குகளில் அேர்களுக்காக இேர் 

ோதாடியது குறிப்பிைத்தக்கது.  
 
ஆங்கில பசால்லுக்காை தமிழ் பசால் 

 Affidavit – ஆடண உறுதி ஆேணம், Allegation – சாட்டுடர, Conviction – தண்ைடை, 
Jurisdiction – அதிகார எல்டல, Plaintiff – ோதி. 
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இயல் - 6 
திடரபமாழி 

 
 தாமஸ் ஆல்ோ எடிசன் அடசயும் உருேங்கடளப் படிம்பிடிக்கும் கருவிடயக் 

கண்டுபிடித்தார். 
 அதன் பிறகுதான் படிபிடிப்புக் கருவிவயாடு, திடரயிடும் கருவிடயயும் (Projector) 

வசர்த்து 1895 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 28ஆம்  ாள், பிரான்சின் தடல கரமாை பாரீசில் 
‘கிராண்ட் கவப’ விடுதியில் லூமியர் சவகாதரர்கள் மூலம் திடரப்பைம் எனும் கடல 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது. 

 அன்று ‘கிராண்ட் கவப’ விடுதியில் லூமியர் சவகாதரர்கள் திடரயிட்ை சில துண்டுப் 
பைங்களில் ஒன்று ‘ரயிலின் ேருடக’. 

 அடுத்த நிடலயில் திடரப்பைத்தில் கடதயும் பசால்லலாம் எை கண்டுபிடித்தேர் ஜார்ஜ் 
மிலி என்பேர். 

  ாைகத்டத ஒற்டறக் வகாணக்கடல எைக் கூறுேர். 
  ாைகங்கள் காலத்தில் ஒலிபரப்புக் கருவிகள் இல்லாததால் ேசைங்கடள உரக்கப் வபச 

வேண்டிய வதடேயிருந்தது. 
 திடரயரங்கில் மவுைப்பைங்கள் ஓடிக்பகாண்டிருக்க, திடரக்கு அருவக ஒருேர் 

ஒலிோங்கிடயப் பிடித்து, கடத பசால்லும் காலமும் இருந்தது. அேருக்கு ஆங்கிலத்தில் 
‘வ வரட்ைர்’ என்று பபயர்.  
 

சார்லி சாப்ளின் ோழ்க்டக 
 இலண்ைனில் பிறந்தேர். 
 ‘லிட்டில் டிராம்ப்’ (Little Trump) என்று அேர் உருோக்கிக் பகாண்ை வதாற்றம் 

அேடரப் வபசப்பட்ை  ாயகைாக்கியது. 
 ேறுடம மிக்க தன் இளடம ோழ்டே The Kid என்ற பேற்றிப் பைமாக்கிைார். 
 ‘யுடைபைட் ஆர்டிஸ்ட்ஸ்’ என்ற பை நிறுேைத்டதத் பதாைங்கிைார். 
 அேரது வமடதடமயும் திறடமயும் ‘தி வகால்டு ரஷ்’ (The Gold Rush), ‘தி சர்க்கஸ் (The 

Circus) வபான்ற காவியப் பைங்களாக உருோகிை. 
 அேர் வபசும்பைங்கள் உருோை காலத்தில், வதாற்பார் எை எதிர்பார்த்தைர். 

எதிர்பார்ப்புகடள முறியடித்து ‘சிட்டி டலட்ஸ்’ (City Lights) என்ற பைத்டத எடுத்ததன் 
ோயிலாக எதிரிகளின் ோய்கடள அடைத்தார். 
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 மூன்று ஆண்டு உடழப்பில் ‘மாைர்ன் டைம்ஸ்’ (Modern Times) பைத்டத பேளியிட்ைார். 
இதில் அன்டறய பதாழில்மய உலகில் வகடுகடள விமரிசைம் பசய்தார். 

 அேரது சாதடைப்பைமாை ‘தி கிவரட் டிக்வைட்ைர்’ ( The Green Dictator) 1940 ல் 
பேளியாைது. ஹிட்லர் புகவழணியில் ஏறிக் பகாண்டிருந்த காலத்தில் அேடர 
விமரிசித்து ேந்த முதல்பைம் அது. 

 ‘மனித குலத்திற்கு வதடே வபாரல்ல,  ல்லுணர்வும் அன்பும்தான்’ என்படதப் ‘தி கிவரட் 
டிக்வைட்ைர்’ பைம் உணர்த்தியது. 

 இேருக்கு ோழ் ாள் சாதடையாளர் என்னும் ேடகயில் ஆஸ்கார் விருது 
ேழங்கப்பட்ைது. 

 
கண்களும் மூடளயும் காட்சி பமாழியும் 

  ாம் கைற்கடரயில் நின்று கைடல பார்ப்பது மீ வசய்டமக் காட்சித்துணிப்பு (EXTREME 
LONG SHOT) என்பர். 

 வபருந்டதப் பிடிக்க, சாடலடயக் கைக்கும்வபாது சாடலகளின் இருபக்கங்களிலும் 
பார்ப்பது வசய்டமக் காட்சித் துணிப்பு(LONG SHOT) என்பர். 

  ாம்  ைந்து ேரும்வபாது எதிர்ப்படும் ஆட்கடள  ாம் இடுப்பு ேடர மட்டுவம 
பார்க்கிவறாம், இங்குக் கண் ஆடள முழுதாகப் பார்த்தாலும்  ம் கேைம், இடுப்புேடர 
மட்டுவம எடுத்துக் பகாள்கிறது இதடை  டுக் காட்சிதுணிப்பு (MID SHOT) என்பர். 

 வீட்டிற்குள் நுடழந்ததும் அம்மாவின் முகத்டத மட்டுவம பார்க்கிவறாம். அம்மாவின் 
முகம் மட்டுவம  மக்கு பதிோகிறது இதடை அண்டமக் காட்சித்துணிப்பு (CLOSE 
UPSHOT) என்பர். 

 காலிலிருந்து பசருப்டபக் கழற்றி ோசலில் விடும்வபாது, கண் கீவழ குனிந்து பசருப்டப 
மட்டும் பார்க்கிறது இது மீ அண்டமக் காட்சித்துணிப்பு (EXTREME CLOSEUP SHOT) 
என்கிவறாம். 

 பதன்னிந்திய சினிமாவில் முதலில் சாமிக்கண்ணு வின்பசன்ட் என்பேர் 
பிபரஞ்சுக்காரர் டுபான் என்பேரிைமிருந்து 2500 ரூபாய்க்கு ஒரு புபராஜக்ைடரயும் சில 
துண்டுப்பைங்கடளயும் ோங்கி பைம் காட்ை ஆரம்பித்தார். 

பைத்பதாகுப்பு 
 ‘மாைர்ன் டைம்ஸ்’ (1936) திடரப்பைத்தில் ஒரு காட்சியில் பசம்மறியாடுகள் 

முண்டியடித்துச் பசல்கின்றை. மற்பறாரு காட்சியில் மனிதர்கள் 
பதாழிற்சாடலக்குள் முண்டியடித்து பசல்கின்றைர். இக்காட்சி மூலவம 
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காட்சிகடள மாற்றி மாற்றி டேப்பதன்மூலம் பேவ்வேறு காட்சிகடள உருோக்கிக் 
காட்ை முடியும். இவ்ோறு காட்டுேடத ‘குலவஷாவ் விடளவு’(KULESHOV 
EFFECT) என்பார்கள். 

 தி கிவரட் டிக்வைட்ைர் என்னும் கடதயில் ஹிட்லடர உருேகப்படுத்தி பென்வகால் 
என்னும் கடதப்பாத்திரத்டத, சாப்ளின் உருோக்கிைார். 

 
கவிடதகள் 

 
 கவிஞர்  குலன் (இயற்பபயர் - டி.வக. துடரசாமி) கும்பவகாணத்தில் பிறந்தேர். 
 மூன்று, ஐந்து, கண்ணாடியாகும் கண்கள்,  ாய்கள், ோக்குமூலம், சுருதி உள்ளிட்ை சிறு 

சிறு பதாகுதிகளாக ேந்துள்ளை இேருடைய கவிடதகள். 
 பாரதியின் கவிடதகடள ஆங்கிலத்தில் பமாழி பபயர்த்துள்ளார். 
 இருப்பதற்பகன்றுதான்  

ேருகிவறாம்  
இல்லாமல் 
வபாகிவறாம்  -  குலன் 

 
சிலப்பதிகாரம் 

 
 பசால்லும் பபாருளும் 

கடழ – மூங்கில், விரல் – ஆைேர், ஓவிய விதாைம் – ஒவியம் தீட்ைப்பட்ை பந்தல், நித்திலம் 
– முத்து, விருந்து – புதுடம,  ாேலம்பபாலம் – சாம்பூ தம் என்னும் உயர்ந்த ேடகப் 
பபான், தடலக்வகால் –  ாைகக் கணிடகயர் பபறும் பட்ைம், அரசு உோ – பட்ைத்து 
யாடை, பரசிைர் – ோழ்த்திைர், பல்இயம் – இன்னிடசக் கருவி, குயிலுே  மாக்கள், - 
இடசக் கருவிகள் ோசிப்வபார், வதாரிய மகளிர் – ஆைலில் வதர்ந்த பபண்கள், ோரம் – 
பதய்ேப்பாைல், ஆமந்திரிடக – இைக்டக ோத்தியம், இடலப்பூங்வகாடத – அரசன் 
அணிந்துள்ள பச்டச மாடல, கழஞ்சு – ஒரு ேடக எடை அளவு. 

 யாழின் ேடககள் 
21  ரம்புகடளக் பகாண்ைது வபரியாழ் 
17  ரம்புகடளக் பகாண்ைது மகரயாழ் 
16  ரம்புகடளக் பகாண்ைது சவகாையாழ் 
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7  ரம்புகடளக் பகாண்ைது பசங்வகாட்டியாழ் 
 தமிழரின் கடல,  ாகரிகம், பண்பாடு முதலாைேற்டற உள்ளைக்கிய கருவூலமாகச் 

சிலப்பதிகாரம் திகழ்கிறது. 
 அரசகுடி அல்லாதேர்கடளக் காப்பியத்தின் தடலமக்களாக டேத்துப் பாடியதால் அது 

‘குடிமக்கள் காப்பியம்’ எைப்படுகிறது. 
 புகார், மதுடர, ேஞ்சிக் காண்ைங்கள் முடறவய வசாழ, பாண்டிய, வசர மன்ைர்கடளப் 

பற்றியடே என்பதால் ‘மூவேந்தர் காப்பியம்’ எைவும் அடழக்கப்படுகிறது. 
 முதன் முதலாக பபண்டண முதன்டமப் பாத்திரமாகக் பகாண்டு, அேள் அரசடை 

எதிர்த்து ேழக்காடியடதப் பாடியதால் ‘புரட்சிக் காப்பியம்’ எைப்படுகிறது. 
 இயல், இடச,  ாைகம் ஆகிய மூன்று கூறுகளும் இைம்பபற்றுள்ளதால் ‘முத்தமிழ்க் 

காப்பியம்’ எைப்படுகிறது. 
 பசய்யுளாகவும், பாைலாகவும், உடர டையாகவும் பாைப்பட்டுள்ளதால் இது 

‘உடரயிைப்பட்ை பாட்டுடைச் பசய்யுள்’ எைப்படுகிறது. 
 இந்நூல் ‘பபாதுடமக் காப்பியம்’, ‘ஒற்றுடமக் காப்பியம்’, ‘ேரலாற்றுக் காப்பியம்’ எைவும் 

அடழக்கப்படுகிறது. 
 சிலப்பதிகாரமும் மணிவமகடலயும் ‘இரட்டைக் காப்பியங்கள்’ எை 

அடழக்கப்படுகின்றை. 
 சிலப்பதிகாரத்டத இயற்றியேர் இளங்வகாேடிகள். 
 ேரந்தரு காடதயில் இளங்வகாேடிகள் தன்டைப்பற்றிக் குறிப்பிடுடகயில் தான் வசரன் 

பசங்குட்டுேன் தம்பி என்படதயும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 
 ‘வசரன் தம்பி சிலம்டப இடசத்ததும்’ என்று பாரதி குறிப்பிட்டுள்ளார். 

 
பமய்ப்பாட்டியல் 

 
 பசால்லும் பபாருளும் 

 டக – சிரிப்பு, இளிேரல் – சிறுடம, மருட்டக – வியப்பு, பபருமிதம் – பபருடம, பேகுளி – 
சிைம், உேடக – மகிழ்ச்சி 

 நூற்பா பபாருள் 
சிரிப்பு, அழுடக, சிறுடம, வியப்பு, அச்சம், பபருடம, சிைம், மகிழ்ச்சி, என்று பமய்ப்பாடு 
எண் ேடகப்படும். 
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 இலக்கணக் குறிப்பு 
 டக, அழுடக, இளிேரல், மருட்டக, அச்சம், பபருமிதம், பேகுளி, உேடக – 
பதாழிற்பபயர்கள். 

 பதால்காப்பியத்தின் ஆசிரியராை பதால்காப்பியடர தமிழ்ச் சான்வறார் ‘ஒல்காப் 
பபரும்புகழ்த் பதால்காப்பியன்’ என்று வபாற்றுகின்றார். பதால்காப்பியம் நூல் 
முழுடமக்கும் இளம்பூரணர் உடர எழுதியுள்ளார். 

 
 டிகர் திலகம் 

 
 “என்டைப் வபால் சிோஜி  டிப்பார். ஆைால் என்ைால்தான் சிோஜிவபால்  டிக்க 

முடியாது” – மார்லன் பிராண்வைா (ொலிவுட்  டிகர்). 
 சிோஜி கவணசன் பபற்ற விருதுகள் 

 ஆப்பிரிக்க – ஆசியத் திடரப்பை விழாவில் (பகய்வரா) சிறந்த  டிகருக்காை 
விருது. 

 கடலமாமணி விருது 
 பத்ம ஸ்ரீ விருது ( தாமடரத் திரு) 
 பத்ம பூஷன் விருது (தாமடர அணி) 
 பசோலியர் விருது 
 தாதாசாபகப் பால்வக விருது 

 மடலயாளக் கவிஞரும்  டிகருமாை பாலச்சந்திரன் சுள்ளிக்காடு எழுதிய ‘சிதம்பர 
ஸ்மரண’ என்னும் நூலில் சிோஜி பற்றி எழுதியுள்ளார். இேரின் இந்நூடல 
வக.வி.டசலஜா ‘சிதம்பர நிடைவுகள்’ என்னும் தடலப்பில் தமிழில் 
பமாழிபபயர்த்துள்ளார். 

 
காப்பிய இலக்கணம் 

 
 பபயர்க்காரணமும் பசால்லாட்சியும் 

காப்பியத்டத ஆங்கிலத்தில் EPIC என்பர். இது EPOS என்னும் கிவரக்கச் 
பசால்லிலிருந்து வதான்றியது.  EPOS என்பதற்கு பசால் அல்லது பாைல் என்பது 
பபாருள்.  இது ேைபமாழியில் காவியம் எை ேழங்கப்படுகிறது 
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 ஐம்பபருங்காப்பியம் என்ற ேடகடம எப்வபாது வதான்றியது என்று அறிதியிட்டு கூறு 
முடியவில்டல. 

  ன்னூலுக்கு உடர எழுதிய மயிடல ாதர், தைது உடரயில் ஐம்பபருங்காப்பியம் 
என்னும் பசாற்பறாைடரயும், தமிழ்விடுதூது பாடிய புலேர் அந்நூலில் பஞ்சகாப்பியம் 
என்னும் பசாற்பறாைடரயும் குறிப்பிடுகின்றைர். ‘பபாருள்பதாடக நிகண்டு’, 
திருத்தணிடக உலா ஆகிய நூல்கள், பபருங்காப்பியம் ஐந்து எைக் குறிப்பிட்டு 
அேற்றின் பபயர்கடளயும் ேழங்கியுள்ளை. 

 ேைபமாழியில் ‘காவ்யதர்சம்’ என்னும் நூடலத் தழுவி தமிழில் எழுதப்பட்ை 
அணியிலக்கண நூல் ‘தண்யலங்காரம்’ ஆகும். 

 காப்பியத்டதக் குறிக்கும் பிறபயர்கள் 
பபாருட்பைாைர்நிடலச் பசய்யுள், கடதச் பசய்யுள், அகலக்கவி, பதைர் டைச் பசய்யுள், 
விருத்தச் பசய்யுள், உடரயிடையிட்ை பாட்டுடைச் பசய்யுள், மகாகாவியம். 

 காடத – சிலப்பதிகாரம், மணிவமகடல 
சருக்கம் – சூளாமணி, பாரதம் 
இலம்பகம் – சீேக சிந்தாமணி 
பைலம் – கந்தபுராணம், கம்பராமாயணம் 
காண்ைம் – சிலப்பதிகாரம், கம்பராமாயணம். 

பபருங்காப்பியம் 
 அறம், பபாருள், இன்பம், வீடு ஆகிய  ான்கும் பபருங்காப்பியத்தின் திரண்ை பபாருளாக 

அடமந்திருக்க வேண்டும். 
 பதிபைட்டு உறுப்புகளும் இயற்டக ேருணடைகளாக அடமதல் வேண்டும். 
 சிலப்பதிகாரம் முதலாை ஐம்பபருங்காப்பியங்களும் சிறப்பு ோய்ந்தடேவய. எனினும், 

பபருங்காப்பியத்திற்குரிய  ான்குேடக உறுதிப் பபாருள்களும் பிற உறுப்புகளும் 
முழுடமயாக அடமயப்பபற்று விளங்கும் காப்பியம் சீேகசிந்தாமணிவய என்பர். 

சிறுகாப்பியம் 
 அறம், பபாருள், இன்பம், வீடு ஆகிய  ான்கனுள் ஒன்வறா இரண்வைா குடறந்து ேருேது 

சிறுகாப்பியம் ஆகும். 
பாவிகம்  

 காப்பியத்தின் பண்பாகப் ‘பாவிகம்’ என்படதத் தண்டியலங்காரம் குறிக்கின்றை. 
 காப்பியத்தில் கவிஞன் ேலியுறுத்த விரும்பும் அடிப்படைக் கருத்திடைவய பாவிகம் 

என்பர். 
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 “பிறனில் விடழவோர் கிடளபயாடுங் பகடுப்” என்பது கம்பராமாயணத்தின் பாவிகம்.  
 “அரசியல் பிடழத்வதார்க்கு அறம் கூற்றாகும், உடரசால் பத்திடைடய உயர்ந்வதார் 

ஏத்துேர், ஊழ்விடை உறுத்து ேந்து ஊட்டும்” என்பது சிலப்பதிகாரத்தின் பாவிகம். 
அணி இலக்கணம் 

 அணிகளின் இலக்கணத்டதக் கூறும் நூல்களுள் முதன்டமயாைது தண்டியலங்காரம். 
இந்நூல் முத்தகம், குளகம், பதாடகநிடல, பதாைர்நிடல ஆகிய பசய்யுள் ேடககடளக் 
கூறுகிறது. இந் ான்கனுள் பதாைர்நிடல என்னும் ேடக, காப்பியத்டதக் குறிப்பதாகும். 

 பதைர்நிடல ஒரு பாைடலயும், மற்பறாரு பாைடலயும் பசால்லாலும் பபாருளாலும் 
பதாைர்பு ஏற்படுத்தும் பசய்யுள் ேடகடயக் குறிக்கும். இது பபாருள்பதாைர்நிடல, 
பசால்பதாைர்நிடல என்று இருேடகப்படும். 
எ.கா.பபாருள்பதாைர்நிடல – சிலப்பதிகாரம், கம்பராமாயணம் 
பசால்பதாைர்நிடல – அந்தாதி இலக்கியங்கள். 

 விருத்தம் என்னும் ஒவரேடகச் பசய்யுளில் அடமந்தடே சீேக சிந்தாமணி, 
கம்பராமாயணம். 

 பாட்டும் உடர டையும் கலந்து பல்ேடகச் பசய்யுள்களில் அடமந்த்து சிலப்பதிகாரம். 
 

பாரதியார் பாஞ்சாலி சபதம், குயில்பாட்டு 
பாரதிதாசன் பாண்டியன் பரிசு, தமிழச்சியின் கத்தி, இருண்ை 

வீடு, எதிர்பாராத முத்தம், சஞ்சீவி பர்ேத்த்தின் 
சாரல், வீரத்தாய், புரட்சிக்கவி 

கவிமணி மருமக்கள் ேழி மான்மியம் 
கண்ணதாசன்  ஆட்ைைத்தி ஆதிமந்தி, மாங்கனி, ஏசுகாவியம் 
கவிவயாகி 
சுத்தாைந்த 
பாரதியார் 

பாரசக்தி மகா காவியம் 

புலேர் குழந்டத இராேண காவியம் 
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சான்வறார் சரித்திரம் 
 

 டே.மு.வகா (டேத்தமாநிதி முடும்டப வகாடத ாயகி அம்மாள்) 
 இேருைய முதல் நூல் “இந்திர வமாகைா” என்ற  ாைக நூல் ஆகும். இேர்தான் “ ாேல் 

ராணி”, ‘கதா வமாகினி’, ஏக அரசி என்பறல்லாம் தம் சமகால எழுத்தாளர்களால் 
அடழக்கப்பட்ைார்.  

 இேர் ‘ஜகன் வமாகி’ என்ற இதடழ முப்பத்டதந்து ஆண்டுகள் பதாைர்ந்து  ைத்திைார். 
115  ாேல்கள் எழுதியுள்ளார்.  

 ‘தபால் விவைாதம்’ என்பது இேரது குறு ாேல் ஆகும். 
 

 


