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இ,",தா அள.லா உவைக ெகா1,"2பா. அ4தைகய வண
அைமயான த2 பாட கைள "ம". ேசாபனா .ேன6 அவக7
பா1னா.
இ,த ேம "ன4ைத நா கட இைச .ழா க இ ைமயானதாக மா9:ய;.
.ழா.9< வ,த அைனவ க =ற,த தைச> "ைள4",தாக7
எ ெசானா அ; ைகயாகா;.
அவ பா1ய 'அைச,தா  ம>ெலா கடா ' பாட , ேக#ட அைனவர;
உ7ள4ைதA கவ,"B2பதாக இ,த;. ';ப ேநைக> யாெழ 4; C
இப ேசக மா#டாயா?' எ பா1 நைம இப கடE =:; ேநர
"ைளக ைவ4தா. கா9ேறா கல,; வ,த அவர; 'கா9: ேல வ Fத'
நைம ெம மறக ெசத;. ேமG 'Hரம ஒதா' பாடைல ேவ9
ெமாகJேலேய அ"க ேக#ட நம< அத தழாக K4;ண=ைய
ெகா 4த;. அதைன4 ெதாட,; அவ பா1ய '<ைற ஒ இ ைல மைற
L4" கணா' பாடEG அவ எ,த <ைறA ைவக. ைல எ
தா ெசா ல ேவ .
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.ேனS9< "த இைச வாU" எற ப#ட4ைத வழVW ெபைம2
ப 4"னா. அைத4 ெதாட,; வ,த ெஜ= XதY <B.ன க
அைமயான இைச Lல ந மனைத ெகா7ைள ெகாடன.
ெவ> பட2 பாட நைமெய லா
ந = வய"9ேக ெகா ெசற;.
Zவணா ம9 அ தா. "ஒ WJ
உ<;" பாட ந உ7ள4ைத உக
ைவ2பதாக அைம,த;. ேமG, பல
பாட கைள <ழ,ைதக[
ெபXயவக[ எB,; ஆட ]1ய
வைக> பா1 அைனவைரA
இப4" ஆ4"ன. ேமG, நம;
அ#லாடா மகJ ர=2K4 தைம ெஜ= XதY <B.னைர .யக
ைவ2பதாக அைம,த; எப;
"இ2ப12ப#ட

ர=ககைள
நாVக7 இத9< 
கட" ைல!" எ
அவக7 ]:ய"E,;
ெத7ள4 ெதJவாக .ளVWய;.
ெஜ= XதY <B.னைர4
ெதாட,; பாட வ,த WX6 கல
கல2பாக2 ேப= அரVக4ைதA
மW=> ஆ4"னா.
ேமG அைன4; ர=ககைளA
தன; இ

ைமயான பாட களா

“

கவ,தா.

காU _ல ேவ  பராச"
காU _ல ேவ 

”

எ அேற ெசானா பார". நம; இைச _க=> ேநாக இேத
தா. 'அ#லாடா. த ைமய' இதைன2 ப9: ". தVகமU
அவக7 _க=> ெதJ` ப 4"னா.
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இைச _க= நைமெய லா மW.4தேதாட லாம , நம; உயXய
ேநாக _ைறேவற உ;ைணயா 1,த; எப" GATS
மW=யைடWற;. ேமG, இ4தைகய ெவ9:ைய அைடய உத.ய உய,த
உ7ளVகளாWய உVக[< ந:ைய சம2HWற;.
இைம ேநர உைன மறக மா#ேடா
எ கட ஆ9றாம

இறக மா#ேடா

அத4 தைழ4 ;றக மா#ேடா
தனெகன வா,த; சா`ெகா2பா<
தB< வாவேத வாவதா<
தேழ உன< வணக
எற பார"தாசனாX வாW9ேக9ப .ைர.ேலேய நம; இலைக ந
ய9=யாG, த மகJ ஒ4;ைழ2பாG அைடேவா எப; உ".
வாக த! வளக த ெமா!

K: பா1ய இ2ேபா நா#1ய2 ப7J ேபாறானாேம?
R: அ2ப1யா, அ2ேபா 'ballet பா1ய'i ெசா G!
-லj் 6ணL4", ேமXெய#டா

GATS

வசத மல

May 12
2, 2011

6


1

2

3

4

5
6

7
8
9

10

11

12
14
16

18

13

நா பயப:-.3 த[E அகர,தqக
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/
fabricius/ ம= 3
http://www.dictionary.tamilcube.com/.

15
17
19

 I
1. &"3ப-&"3ப ,ைறயாக, ஏர வ%தா
ெகா:Iக ேவ@:3 வ ! (2)
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நாகா - ஒேறL3 அBய ெப"ைம!
6. ஆ&-த க கால ெபய 
மைற%தாJ3, அவ இைளேயா
இராஜராஜ கால-& அ யைண
அம %த ேவ! மன (7)
8. அப ைகயI ெகா:க”, எறா வாE-த
,HQ3 எ& ைய? (2)
9. இ.ெவறாJ3, ஏெனறாJ3
ைறவாசமா3 அ%தIகால-&! (2)
10. மைன ேயா:, O.l: கட ஒ" Pல3
(2)
11. பைதI!ற. உட, ெகா:பவ
ெகடவ எறேபா. பைத-தாJ3
அ.ேவ ழ%ைத காலா இI!ற.! (2)
14. பாத3 ெகா@: பரத$ ெச
ஆ:3
ஓைச8, அவ பாத3 M:3 உேலாக
இைம (3,4)
17. யாIைகயா! Pேற நா (2)
18. மகர ேமஷ3 எ 3 ஆ&ய%த3 எ 3
பா Iகாம, வச%த3 வழ3 2%தா. (6)
19.
-த மைக எறாJ3, ]மாHI
இ. இ"%தா தாேன ,Hயலகார3 (2)

GATS

வணIக3.
எ:-.Iகா:: ,த= பா&8
.ல!ய. எ*-.IBO
O,
O
இர@டா3 பா&8 மைற%&"%த.
ெபா"BO! (3)
.O எL3
ைட ெத %ததா?

ெந:I
1. ப@Hைகேதா 3 ஒ" ழா, -&ைர8
க&ரவ ேமஷ-& O3 வச%த ெப" ழா
(4)
2. ஆனாJ3 அகரா& ?H-த அ%த ஆ
ணேம த! (3)
3. உட நல3 ?ற நல3 ெப=ேறா நல3
எனI கா-த (4)
4. கட ேதாB மண ேதாறாI கால-ேத,
மணJI o-த பாைற (2)
5. ஆக லாப3 க@கNI, ஆ@ம8 ேதாைக
ய ஆ:3ேபா.! (4)
7. இ%த பழIக3 நமI பைக (2)
8. பல வைக உ@ெடறாJ3 மர3 இதைன,
ெகா@:
BQ3 கN3 க@ேடா3(2)
9. இர@டா3 ேவ= ைமேயா: இ.-தைன
இைண! (2)
10. மத ேநய3 ெகா@டவ, ஆதா3 மL
வ3சவ வ%தவ (4)
11. ேசா வHIக இைத ஏ= (2)
12. உ&I!ற ஞா8 ேதா % ேதா 3,
இ& ப&யான &ன% ேதா 3 (4)
13. ெந:I! ஏ*3  I! எ:3 ேச %த
ெசT&
15. தாTகNI ேமமாத3 ஒ" &ன3
எBலாம த ெபய  ,தqட3
த%தநாH பைழய ெபய (3)
16. OIகக3 ேபாக, ைழ (2)
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அ  ை ன ெ த ர சா  
அ க ல ாத  ை ன க 
"அைன

தா 

ன ெதவ"
ெதவ"

எறா ஒளைவயா.
ஒளைவயா. அைனய "ன எறாேல
நம; அைன< அ 4த ப1யாக ந _ைனைவ
.# அகலாதவ அைன ெதரசா,
ெதரசா, அவைர2
ப9:ய _ைன`கேளா =:; ேநர =றக1கலா
வாVக7!
வாVக7!
ந அைனவராG வாlைசேயா அைன எ
அைழக2ப  ஆனY ேகாஜா ேபாஜா(m
ஆகY 26,
26, 1910 ஆ ஆ அ ேப யா
நா#1 Hற,தா.
Hற,தா. இவ தன; ப"ென#டா
வய" ெலாெர#ேடா சேகாதXகJ சைப>
சமய2பர2rயராக இைண,தா.
இைண,தா. 1929 ஆ வட
இ,"யா.G7ள டா(EVW க ய மட2
ப>9=ைய ஆரH4தா.
ஆரH4தா. இவ ெகா க4தா. இ,த ெபாB; ப7Jக[<2
பாட ெசா E4தவைத .HனாG அவ மன; Bவ; வைம>
வா1யவகJட,
வா1யவகJட, ஆதரவ9ேறாகJட தா ெசற;.
ெசற;.
1948 ஆ ஆ ெவ7ைள _ற2 ப4" Kடைவைய அU,; ெகா
<1ைசகJG7ள ஏைழக[< உதவ ஆரH4தா.
ஆரH4தா. ேமா"( E க .
]ட ேதா9.4த" Lலமாக ஆரH4த அவைடய சதாய2 பU பல
இன கைளA தா1,
தா1, வைம> வா1ேயா< உத`வதாக மா:ய;.
மா:ய;.
1950 இ தன; த சைபைய,
சைபைய, வைம> வா1 தன; அ12பைட
ேதைவகைள ]ட r4" ெசய 1யாதவக[காக`,
1யாதவக[காக`,
ேநாA9றவக[காக`,
ேநாA9றவக[காக`, அனாைதக[காக` ெதாடVWனா.
ெதாடVWனா.
1952 ஆ ஆ இ,"ய அ"காXகJ ;ைணைய ெகா
ெகா க4தா. பைழய இ,; ேகா.ைல காJகா# இ லமாக மா9:னா.
மா9:னா. இ;
இற2H .JHE2ேபா< உத`வத9காக`,
உத`வத9காக`, இறக ேபா<
ம த< அைபA,
அைபA, ந ல ம4;வ4ைதA தவைத ேநாகமாக`
ெகா1,த;.
ெகா1,த;. .ைர. அைன ெதரசா ெதாBேநாயா
அவ"2ப ேவா< உதவ சா," நகைர ேதா9.4தா.
ேதா9.4தா. அவX =னXY
ஆ2 சாX#1 எற அைம2K ெதாBேநாயா ;ப4;<7ளானவகJ
காய4ைத க#ட ;UையA,
;UையA, ம,ைதA ெகா க4தா Bவ; வழVWய;.
வழVWய;.
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அைன ெதரசா...
ெதரசா...
1955 இ அவ _மலா =Z பவைனA,
பவைனA, " = #ெர'
#ெர'Y ேஹா ஆ2 "
இமா<ேல# ஹா#ைடA அனாைத <ழ,ைதக[காக`,
<ழ,ைதக[காக`, ட9ற
இைளஞக[காக` ெதாடVWனா.
ெதாடVWனா. 1960 கJ இ,த அைம2K பல
நெகாைடயாளகJ உத.யா இ,"யா Bவ; தன; ேசைவைய4
ெதாடVWய;.
ெதாடVWய;. 1970 கJ பல உலக நா கJG இவ தன; ேசைவைய4
ெதாட,தா.
ெதாட,தா.
இ4தைன சLக ேசைவகைளA அவரா க எJதாக ெசய ப 4த
1ய. ைல.
ைல. எ4தைனேயா .மசனVக[< ம4">ேல ேபாரா14தா
ெவ9: ெப9றா.
ெப9றா. க4ேதாEக ெச"4தாJ ஆ=Xயரான ேட.# Yகா#
அைன ெதரசா வைமைய அ1ேயா ஒக ைனயாம , மகைள
உ>வாழ ைவ2பேதா த ேசைவைய _4" ெகாடா என ]Wறா.
]Wறா.
இ2ப1 ]பவகளா இ4தைகய ேசைவைய ெசய 1Aமா?
1Aமா? எப; தா
ந மன" எB ேக7..
ேக7..
"ெசா வ; எJ;,
எJ;, ெசவ; க1ன"
க1ன" எபத9< எ 4;கா#டாக இ4தைகய
.மசனVக7 உ7ள; எப" மா9 க4; இக 1யா;.
1யா;. இ4தைகய
.மசனVகJ ெபாBெத லா "எவ எைத ]:னாG CVக7 அைத2
KனைகAட ஏ9 ெகா உVக7 ேவைலைய ெசய ேவ "
" எ
]:யவ அைன ெதரசா.
ெதரசா.
இவ இ,"ய அர= உயXய .தான,
.தான, ப4ம z,
z, ஜவகலா ேந .;,
.;,
பாரத ர4னா உ#பட ப ேவ .;கைள2 ெப9றா.
ெப9றா. 1979 இ அைம"கான
ேநாப பXைசA ெப9றா.
ெப9றா. இைத4 த.ர ப ேவ நா க[ அவ<
உய,த பல .;கைள அவர; ேசைவைய2 பாரா#1 ெகா 4தன.
4தன.

ஒ4தத:வா உ> வாவா ம9ைறயா
ெச4தா7 ைவக2 ப .
.
- "வ7[வ

ஒ2Kரைவ அ:,; Hற< உத.யாக த வாைகைய அைம4;
ெகா7பவேன உ> வாபவனாக கத2ப வா,
வா, மாறானவ
இற,தவனாவா.
1997,
இற,தவனாவா. இ,த <ற[ேக9ப வா,த உய,த ஆமா 1997,

ெச2டப 5 ஆ ஆ

உட

நல <ைறவா

உ> C4தா.
C4தா.

அைன ெதரசா ஒ ெபXய சLக ேசைவகான ஆலமரமாக ேதா: த
Wைளகைள2 பர2H .# 7ளா.
7ளா. இத9< F _ இ பயனைடA
மக7 பல ேகா1.
ேகா1. இ இ,த அைனய "ன4" உலக4"
ஆதரவ9ேறாக[< எ லா அைனயாக4 "க,த,
"க,த, மனதள. இ
"கWற அைன ெதரசாைவ2 ப9: பW,; ெகாேடா.
ெகாேடா. நா
நமா இயறவைர ஆதரவ9ேறா< உ;ைணயா இ2ேபா.
இ2ேபா. ந:.
ந:.
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எ

அ மா !

2பாைவ4 {Vக ைவ4; .# வ,;
ேவைலெய லா 14; மUைய2 பா4ேத மU
இர` 12 ஆW இ,த;. இைற< அைனய
"னம லவா என எU ெகாேட
ெதாைலேப=ைய எ 4ேத அமா`ட ேபச.
அமா தா எ 4தா7 ஹேலா எபத9<7 "காக:A ேவணா ஒ|
ேவணா CVக # < வ,; ேச,தா ேபா;i" க4"னா7. எனமா?
அ ேபசேற எேற நா. அட! அ<#1 எனடா இ4தைன
மU< மா2ள பக4;ல இகாVகளா? நா க4"#ேட1 அ2பாi
_னZ எறா7 ெவ<Jயாக. பரவா> லமா அ2பா எVக? எ
12பத9<7 "உVக அ2பா தாேன காைல>ல காH <1Z# காக: வாVக
ேபானவ தா கைட>ல _iW# ஒ மU ேநரமா அத வாVகவா இத
வாVகவாi ப4; ேபாi. ேபாi< கா ேபாட பண என மர4"ைலயா
கா<;" எ ெபாX,; த7Jனா7 அமா. "அ;காக ஏமா "#ட}Vக
கைடல இக2ப" எேற.
அ~வள` தா "வ,;#1யா உVக அ2பா`< வகால4; வாVக ேந4;
ஆ#ேடால ஏ ேபா; ெகாlச கா இட:# அ;< <"கறா
வான4;< r< ஆ#ேடாகார எனமா ஆZறா என< ஒேர
ெவ#கமா ேபாZ. C உVக2பா வ,ேதான த ல இத ேககற" எறா7
LZ .டாம .
இைடேய L தடைவ மா2ள பக4"ல இ ைலேய எ ேக7. ேவ.
அவேள ெதாட,தா7 மU ெராப ஆேசா? என ஆமா 12:30 எேற
நா. அேசா {Vகல? எறா7. "அைனய "ன ந வா4;க7" அமா
எேற கைட=யாக அவ7 என< ேபச இைடெவJ .#ட மW=> .
ெராப ந:1 பா2பா எறா7 ெவ#க கல,த மW=Aட. ேபா {V<
ெராப ேநர ஆ Z உன< ஒ4;கா;. அ2பா` ப= தாVக
மா#டாVக நா ேபா இ#E ஊ4தேற எ ெதாைலேப=ைய ைவ4தா7
எ அமா.
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கட ை ம
ஜனைலேய ெவ:4;2 பா4;ெகா1,ேத. இ~வள` ெபXய #1
அமா`< H14த இட இ,த ஜனG அத பக4" இ< ஈ=
ேசதா. இVேக வ,; உ#கா,; ஜன வேய ெதXA
அரVகநாதைடய ேகா> ேகாKர4ைதேய பா4; ெகா12பா7. "அ2ப1
எனதா ேபசற அ,த ரVகேனாட, இ~வள` க6ட4ைத
ெகா 4;#1ேயi மன=ேலேய சைட ேபாட:யா?" எ ேக#டா
"இ லடா பாலா, எ2ேப2ப#ட க6டமானாG C என ைக .டேவ
இ ைலேயi ந: ெசா லேற" எபா7. எ2ேபா; "ஹாஃ2
ளாY ஃK " ஆ#1#m#தா.
அ2பா தவ: ேபா த யாளா எைன வள4தேபா;, ஒ அG2K சE2K
Wைடயா;.ஒ1சலான ேதக, எGைச _ற, சாதாரண  Kடைவயாக
இ,தாG பJெச க#1 ெகா எ2ெபா; ெமEதான
=X2Kடதா இ2பா7.நா ேவைல<2 ேபான`ட ரா"காைவ க யாண
ெச; ைவ4;.#டா7. ேப4" வஷா Hற,தேபா; ரா4"X எ லா க
.4; பா4; ெகா ஆன,த2 ப#டா7.
வஷா. 2ரசவ"9காக ேபாகேவ  எ ரா"கா ஆரH4த`ட
ெதா
 வய; அமாைவ யா பா4;ெகா7வ; எற கவைல
வ,த;. ஒேர H7ைளயான நா அெமXகா ேபா.#டா எ2ப1 எ
ெசா E2பா4ேத. "வஷா` நம< ஒேர ெபதாேன? க யாணமாW
இ4தைன வஷ க4; இ2பதா H7ைளயா1கா. Hரசவ4;< நாம
ேபாகைலனா யா ேபாவா?" எற ரா"கா. ேக7.< எ ட ப"
இ ைல. "தாபர4;< பக4" ஒ எ ெடE ேக ெசட இகா.
எBப; வய;< ேம9ப#டவா ம#  தா. ெராப நனா பா4;கறாளா.
ெதன டாட,ைடய6ய எ லா வராளா. இ; ஓ ேட ேஹா இ ல.
அ;` ெரேட மாசதா. நாம "H வ,த உடேன ேபா ]#1
வ,;டலா." ரா"கா ெசானா7.
ஊ< ேபாவத9<  அமா`ட ேப=ய கைட= வா4ைதக7 மன"
_ழலா1ய;. "என< பயமா இ<டா. நமா4த .# நா எVகA
ேபான" லேய." <ரE ஒ ந க இ,த;. ககJ ஒ ெகlச ,
க `. எ2ேபா; கரமா பா4த அமாைவ அ பாக 1ய. ைல.
என ெசா Gவ;i KXயாம ைகைய2 H14;ெகா
உ#கா,",ேத.
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கடைம
Cட அைம"<2 H "சXடா பாலா. வஷா< ேவற யா இகா. அவ
மாயா இ ல. C ரா"காேவாட ேபா Hரசவ4ைத ந லப1யா பா4;#
வா. நா இVேக ேஹால இ,;கேற." எறா7. அமாைவ ெகா
ேபா .# நாVக7 WளH அெமXகா ேபா ேச,த H
"ன ஃேபா
ேப= ெகா1,ேத. இஃெபj வ,; இ
இ ெதாைட KணாW ேபச 1யாம க6ட2ப#டா7. இi ஒ
வார4" வஷா< ெடEவX. அமா`ைடய உட நலேமா நா[< நா7
ேமாசமாW ெகா1,த;. சா2H#ட சா2பா எ லா வ>9: தVகாம
வா," எ 4; ெகா1,தா7. ஒ| .#ட மாமா ஹXைய ேபா2
பா4; வரெசா E ேக# ட" , அவ ேபா பா4;# வ,தா.
"பாலா, ஒVகமாேவாட உடK நனா> ைல. வயசா> 4ேதாேனா?" எறா.
இ2K ெகா7ளாம த.4ேத. ஃேபா
நY தா ேப=னா7. "சா,
பா#1 நா ந லா இேகi உVகW#ட ெசா ல ெசா றாVக. ஆனா
அ,தமா ம,; ]ட _காம வா," எ <;" ேக#கேவ மனெச லா
வE4த;. "நாள < வஷாேவாட ெடEவX ஆன2Kற அமா உடK
ேதவைல ஆகைலனா WளKVேகா. அமா< சXயா> " எறா7 ரா"கா.
அ 4த நா7 இ1யா அ,த _mY வ,த;. அமா தவ:.#டா7 எ.
ப >னா mெரா2H ஃ2ைள# காசலாW L நா#க7 க4;4தா
ேபா ேச,ேத. அமா`ைடய க ]ட பாக 1ய. ைல.
காXயெம லா 1,; ச`1 2ராண ேபா ேச,த; அமா`ைடய
ஈ= ேசX ேபா உ#கா,ேத. "இ~வள` க6ட2ப# வள4தேய, கைட=ல
உ ெமாக4த ]ட பாகEேய, எ ைகயால ெகா7J ைவக]ட
1யலேயமா" எ <GVWேன. "பாலா, அழாதடா அச . என< உ
ேமல வ4தேம இ லடா. C= எVேகயாi Fேழ,; ேமல ேபாறத
பா4"Wேயா? அத மா"Xதா வாைகA. நேமாட கடைமக7 த ல
நமேய நH இகற <ழ,ைதகைள2 பா;கற;தாடா. உ>ேராட
இ,தேபா; எைன தாVW#ட. ேபான2Kற ெகா7J ைவகறேதாட
அ;தாடா ெபXZ. ணா மனைச ேபா# ெகாழ2Hகாத. எ ெகா7[
ேபரன2 ேபா பா4;ேகா." அமா <ர ெதJவாக ேக#ட;. "ன
Yவாேயாட ேப=ய அமாைவ2 பா4; =X4த என< இ2ேபா "ன
அமா <ர ேககற;.
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இ,த வட4" க2 Hர=4" ெப9ற
"மணமாக ஏ2ர 29 ஆ நா7 இளவரச
. Eய, ேக#Y 1 #ட  "மண
நட,; 1,த;. மைற,த இளவர=
டயானா, சாலY ஆWேயாX மகனான
. Eய9<, ேக# 1 #டi<
KராடYட# ைற2ப1 ேமா"ர மா9:
"மண நட,த;. நட,; 1,த
"மண4தா மகJ வX2பண
ெபமள. ண1க2ப#ட; எப;
பரவலான க4தாக லட
ேபச2ப#ட;,
அெத லா ஒKற இக நம; பழ ெப "மண ைறகைள2 ப9:
=:; பாகலா வாVக7!
நம; ஒ# ெமா4த இ,"யக7 ஆக# , தழக7 ஆக#  "மண
உறைவ இறள` க உனதமான வாைக> அVகமாகேவ
க;Wறன. ந நா#1 பல HXைவ சா,தவக[ ஐWயமாவத9<
பாகேவ இ,த இ,; மத4" ைற2ப1 8 வைகயான "மண
ைறக7 வைரயக2ப# 7ள;. அைவயாவன: Hரமா "மண, ைதவா
"மண, அசா "மண, Hரஜப4"ய "மண, கா,தவ "மண,
அZரா "மண, ரா#சச "மண, ைபசாச "மண. இ" Hரமா
"மண ைறA, Hரஜப4"ய ைறAேம இறள` ெபபாைமயாக
நைடைற> உ7ள;. த ைற2ப1 மணமக #டா தன;
மகiேக9ற ெபைண ெப #டாX < ப பாரபXய4ைத ெகா
ேத,ெத 4; ெப ேக#பாக7. ெப #டா மணமக  க .4
த<"கைள ஆரா,; தன; ெபைண ெகா க ஒ4; ெகா7வ.
இரடாவ; ைற2ப1 ெப #டா தன; ெப|ேக9ற மணமகைன4
ேத1 மண12பா. கா,தவ "மண எப; இைறய காத "மண
எ ]ற2ப  வைகைய ேச,ததா<. இதைன4 தா நம; சVக
இலWயVக7 கள.ய எ ]Wற;. எ 4;கா#டாக ெதா கா2Hய
] கள.ய பபா#ைட காேபா:

"ஒேற ேவேற எ:பா வ>
ஒ: Aய,த பால தாைண>
ஒ4த Wழவi Wழ4"A காப
ேகா னா>i க1வைர >ேற"
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கயாணமா

கயாண !

"மண4"9< உXய பவ எ"ய ஆ| ெப| தாேம எ"2ப#
காதE4; மண,; ெகாடன. இ~வா மண2ப; அவரவ .">
வேய _கB எWறா ெதா கா2Hய. ம9ற "மண ைறக7 இைறய
வாைக ழG< நம< ஒ~வாதைவ ஆ<. (ந::ெவ#1V.ஐல~
இ,"யா.கா)
நம; இ,"யா. பல ப<"கJ "மண ப,த4"9< மாVக ய எப;
க Wயமான ஒறாக கத2ப Wற;. அேத ேபா "மண4"9கான
அைடயாளமாக <V<ம, மlச7, வாைழ மர இைவ எ லா நம;
தழக4" வழகமாக உ7ள;. "மண4" ேபா; நம;
உற.னகெள லா K"தாக மன 12பவகைள வா4;வ;, "மண
#டா வா4"யவக[< ந ல உண.# வ அi2KதG ெதா
ெதா#ேட நம; பபாடாக இ,; வWற;. இ4தைகய "மணVகைள
ஆடபர லாமG, வ:ேயா< உண.# ஆ= ெப9 நட4;
வழக4ைத அ4"2 r4தா ேபா எவேரi ஆVகாVேக ெச;
ெகா தா உ7ளன.
இ4தைகய =ற2K2 ெப9ற "மண உற.னா
ப9: வ7[வ Fகடவா ]Wறா:

ேதா இ வாைகைய2

"அறெனன2 ப#டேத > வாைக யஃ;
Hறப2ப; " லா> ன"
அற எ =ற2H4; ெசா ல2ப#ட; இ வாைகேய ஆ<. அ;`
ம9றவ ப< <9ற லாம இ,தா ேமG நைமயா<.
வ7[வX இ,த வாைக2 Hப9: வா,தாேல ந வாைக
இ ைமயானதாக இ<ம லவா!
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