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இவ=ைற� ப�&யாகேவா அ�ல. ,*ைமயாகேவா அ�ல. ேவ	 எ%த வHவ-&ேலா 
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மல� 3 இத� 10 5.12.11 கர ���ைர  28 

ச�க- தைலைமQைர ச�க- தைலைமQைர ச�க- தைலைமQைர ச�க- தைலைமQைர . . . . . . . . . . . . . . . 1 

க ைத மலக�க ைத மலக�க ைத மலக�க ைத மலக�::::    தாTI�" தாTI�" தாTI�" தாTI�"     . . . . .. . . . . 
 அ3மா வாசைனஅ3மா வாசைனஅ3மா வாசைனஅ3மா வாசைன, , , , மHேம� நைடபழI! மHேம� நைடபழI! மHேம� நைடபழI! மHேம� நைடபழI!     

2 

இைச  ழாஇைச  ழாஇைச  ழாஇைச  ழா::::    அ. ஒ" ெபா�மாைல� அ. ஒ" ெபா�மாைல� அ. ஒ" ெபா�மாைல� அ. ஒ" ெபா�மாைல� 
ெபா*.ெபா*.ெபா*.ெபா*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             

 
4 

�	Iெக*-. �	Iெக*-. �	Iெக*-. �	Iெக*-.     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     8 

அ�ைன ெதரசா � அகலாத PைனAக�அ�ைன ெதரசா � அகலாத PைனAக�அ�ைன ெதரசா � அகலாத PைனAக�அ�ைன ெதரசா � அகலாத PைனAக�    . .     9 


	கைத
	கைத
	கைத
	கைத::::    எ� அ3மாஎ� அ3மாஎ� அ3மாஎ� அ3மா    . . . . . . . . . . . . . . .     11 


	கைத
	கைத
	கைத
	கைத::::    ககககடைமடைமடைமடைம    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     12 

நட�Oநட�Oநட�Oநட�O::::    க�யாணமா3 க�யாண3க�யாணமா3 க�யாண3க�யாணமா3 க�யாண3க�யாணமா3 க�யாண3 . . . . . . . . .     14 

    ப&�OI�*ப&�OI�*ப&�OI�*ப&�OI�*    

GREATER  ATLANTA  TAGREATER  ATLANTA  TAGREATER  ATLANTA  TAMIL  SANGAMMIL  SANGAMMIL  SANGAM 



�������  ��	 
 � �  ���  �� 
��� ���� �  ���������  ��	 
 � �  ���  �� 
��� ���� �  ���������  ��	 
 � �  ���  �� 
��� ���� �  ���������  ��	 
 � �  ���  �� 
��� ���� �  ��     

அ�� ெசா�ன� அ� எ��� உ�ள�அ�� ெசா�ன� அ� எ��� உ�ள�அ�� ெசா�ன� அ� எ��� உ�ள�அ�� ெசா�ன� அ� எ��� உ�ள�    
----    ����. . . . ����	
              ����	
              ����	
              ����	
              

த[E- தாT வாE-.த[E- தாT வாE-.த[E- தாT வாE-.த[E- தாT வாE-.    
    

\ரா"� கடJ:-த Pலமட%ைதI ெக�ெலா*�3\ரா"� கடJ:-த Pலமட%ைதI ெக�ெலா*�3\ரா"� கடJ:-த Pலமட%ைதI ெக�ெலா*�3\ரா"� கடJ:-த Pலமட%ைதI ெக�ெலா*�3    
]ரா"3 வதனெமன- &கEபரதI க@ட[&�]ரா"3 வதனெமன- &கEபரதI க@ட[&�]ரா"3 வதனெமன- &கEபரதI க@ட[&�]ரா"3 வதனெமன- &கEபரதI க@ட[&�    
ெதIகண,3 அ&=
ற%த &ரா டந� &"நா:3ெதIகண,3 அ&=
ற%த &ரா டந� &"நா:3ெதIகண,3 அ&=
ற%த &ரா டந� &"நா:3ெதIகண,3 அ&=
ற%த &ரா டந� &"நா:3    
தIக
	 ?ைற�தJ3 த�-தந	% &லக,ேமதIக
	 ?ைற�தJ3 த�-தந	% &லக,ேமதIக
	 ?ைற�தJ3 த�-தந	% &லக,ேமதIக
	 ?ைற�தJ3 த�-தந	% &லக,ேம!!!!    
அ-&லக வாசைனேபா� அைன-.ல�3 இ�ப,றஅ-&லக வாசைனேபா� அைன-.ல�3 இ�ப,றஅ-&லக வாசைனேபா� அைன-.ல�3 இ�ப,றஅ-&லக வாசைனேபா� அைன-.ல�3 இ�ப,ற    
எ-&ைசQ3 OகEமணIக இ"%தெப"% த[ழண�ேகஎ-&ைசQ3 OகEமணIக இ"%தெப"% த[ழண�ேகஎ-&ைசQ3 OகEமணIக இ"%தெப"% த[ழண�ேகஎ-&ைசQ3 OகEமணIக இ"%தெப"% த[ழண�ேக!!!!    
                                                                                                                                                        த[ழண�ேகத[ழண�ேகத[ழண�ேகத[ழண�ேக!!!!    
உ�]�ளைம- &ற3 ய%. உ�]�ளைம- &ற3 ய%. உ�]�ளைம- &ற3 ய%. உ�]�ளைம- &ற3 ய%.     
ெசய�மற%. வாE-..ேமெசய�மற%. வாE-..ேமெசய�மற%. வாE-..ேமெசய�மற%. வாE-..ேம!!!!    
                                                                    வாE-..ேமவாE-..ேமவாE-..ேமவாE-..ேம! ! ! !     
                                                                                            வாE-..ேமவாE-..ேமவாE-..ேமவாE-..ேம!!!!    
    
        ----    மேனா�ம_ய3 ெபமேனா�ம_ய3 ெபமேனா�ம_ய3 ெபமேனா�ம_ய3 ெப. . . . `%தர3 ?�ைள`%தர3 ?�ைள`%தர3 ?�ைள`%தர3 ?�ைள    

ெந�சார� ெபா!த�ைன" ெசா#ல ேவ&டா� 
(ைல)#லா கா*ய�ைத (��த ேவ&டா� 
ந�,டேன ஒ.நா/� பழக ேவ&டா� 
ந#1ணக� இ#லாேரா4 இண5க ேவ&டா�  
 
                    ( உலகநாதனா, உலக\& 2)     

ஈ�ற ெபா*&� ெப�.வI�3 த�மகைன$ஈ�ற ெபா*&� ெப�.வI�3 த�மகைன$ஈ�ற ெபா*&� ெப�.வI�3 த�மகைன$ஈ�ற ெபா*&� ெப�.வI�3 த�மகைன$    
சா�ேறா� எனIேக�ட தாTசா�ேறா� எனIேக�ட தாTசா�ேறா� எனIேக�ட தாTசா�ேறா� எனIேக�ட தாT    
    
அற-.�பா� அற-.�பா� அற-.�பா� அற-.�பா� > > > > இ�லற ய� இ�லற ய� இ�லற ய� இ�லற ய� > > > > Oத�வைர� ெப	த� Oத�வைர� ெப	த� Oத�வைர� ெப	த� Oத�வைர� ெப	த� > > > > 69    

    
    

த� மகைன ந=ப@O Pைற%தவ� என ?ற த� மகைன ந=ப@O Pைற%தவ� என ?ற த� மகைன ந=ப@O Pைற%தவ� என ?ற த� மகைன ந=ப@O Pைற%தவ� என ?ற 
ெசா�லI ேக� Q=ற தாTெசா�லI ேக� Q=ற தாTெசா�லI ேக� Q=ற தாTெசா�லI ேக� Q=ற தாT, , , , தா� அவைன தா� அவைன தா� அவைன தா� அவைன 
ெப=றI கால-&� உ=ற ம!E$
ைய  ட� ெப=றI கால-&� உ=ற ம!E$
ைய  ட� ெப=றI கால-&� உ=ற ம!E$
ைய  ட� ெப=றI கால-&� உ=ற ம!E$
ைய  ட� 
ெப�.3 ம!Eவா�ெப�.3 ம!Eவா�ெப�.3 ம!Eவா�ெப�.3 ம!Eவா�                ----    ,,,,. . . . வவவவ....    
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அ�லா�டா த	
 ம�க��� வண�க�, 
 
இைச�ழா 	க�� �ற�பாக நட�த . அத"காக உைழ$த த%னா'வ 
ெதா�ட'க��� ஈ* இைண ஏ � இ,ைல. இ�த �-�ட% 
ப.யா"0வ   ஒ2 வரேம. அ�த அைன$  ந,ல உ5ள7க���� 
என  மனமா'�த ந%9க5. இைச�ழா�"� 550 ேப' வ�  ர�$தன'. 
இைச�ழா�"� வ�  எ7கைள �ற�<$த அைனவ2��� ந%9.  
�ழா�"� ெபா2�த� ெச=த அைனவ2��� ந%9. >7க5 எ,லா� 
எ�ப? உைழ�@A'க5, நா7க5 ெபா2�த�யாவ  ெச=@ேறா� எ%0 
ரBC $1000 ெகா*$த  மனைத ெதா�ட . நா7க5 இ%F� 
G�ட	டH, ஆர�ப JைலK, இ2���ேபா  Lட, நா7க5 எ,லா� 
த	
 ைமய$G"� உ0 ைணயா= இ2�@ேறா� எ%0 10 �*�ப7க5 
தலா $3000 ெகா*�பதா= உ0GயN$த  எ7க��� உ0GையO� 
உ"சாக$ைதO� ெகா*$த . வா27க5, ஆ� அைனவ2� ஒ2 
�*�பமா= உய2ேவா�.  
 
நாைள இர�டா� ஆ�* ப5N ஆ�* �ழா நட�க இ2�@ற . 
�ழா�, 250 �ழ�ைதக5 ப7� ெப0@%றா'க5. இ�த ஆ�?, 
இர�* ப5Nக5 ACCREDITATION ஆ=� Z?$  உ5ளன.  Alpha-
retta த	
 ப5N�� சா%9த
 ெகா*$  ��டா'க5. பாரG ப5N��  
August–இ, ஆ=� இ2���. Columbus ப5NO� ந�Zட� ைகேகா'$  
உ5ள . இர�* ஆ�*கN, இமாலய வள'j� தா% இ . இ%F� 
நா� Jைறய உjச$ைத ெதாட ேவ�டO5ள . வான� ெதா�* �*� 
kர� தா% வா27க5 ெகா�டா*ேவா�.  
 
த	
 நா�?, மா"ற� ஒ%0 தா% மாறாத  எ%ப ேபா, ஆ�� 
மா"ற� வ�  உ5ள . இன ப*ெகாைல ெச=தவ'க�� அத"� 
த%னல� க2G உத�யவ'க�� எG' க�� வlைசK, Lட 
இட	,லாம, காணாம, ேபா=��டா'க5. இ தா% உலக >Gேயா? 

 
வா
க வளZட%! 
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எ� ஜ�ன����	 பா����ேத� 
இைல உ���த ெமா�ைட மர�க�� 
ஏ�கனேவ  க�!ய#  $�ைட 
ஏ#க	ட� %�& வ�தன 
அ�த#  (�)க*, 
ப, மைழ  ெகா�!ய	, 
(ழ�ைத#(#  (��.- ஒ� 
க.ப�   இர12  ஆன	 ! 
5!ய 6�!7* 
ஜ�ன� �ைரைய )ல#8ேன� 
க1ட கா�9 க� மனைத#  
கைரத	! 
 
இற(# க.ப�#(*   
5!# ெகா1ட	 த� ;*ைளகைள 
அ�த தா=# (�) 
�ற�த ெவ�# $�!,� 
நைன�தப! தா�! 
 
ப2#ைக#(? ெச�A 
க.ப�ையB ேபா��ேன� 
கனத	 மன., 
உத& த*�ேன� க.ப�ைய, 
C�ைர Cைற�த	 
தா=#(�)D� CைனEகFடேன ! 

���� ������������ ������������ ������������ ��������    
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9வ�9வ�9வ�9வ�, , , , )GH)GH)GH)GH, ;ர.மா;ர.மா;ர.மா;ர.மா, 
எத�( ெவIேவA ெபய�க*எத�( ெவIேவA ெபய�க*எத�( ெவIேவA ெபய�க*எத�( ெவIேவA ெபய�க*,,,,    
‘‘‘‘அ.மாஅ.மாஅ.மாஅ.மா’ ஒ�A  ேபாதாதாஒ�A  ேபாதாதாஒ�A  ேபாதாதாஒ�A  ேபாதாதா?    
        
M�M�M�M�;ற)N. மA;ற)N.ற)N. மA;ற)N.ற)N. மA;ற)N.ற)N. மA;ற)N.    
C?சய. உ12C?சய. உ12C?சய. உ12C?சய. உ12,,,,    
ஒ�ேபா	. எைன Oஒ�ேபா	. எைன Oஒ�ேபா	. எைன Oஒ�ேபா	. எைன O    
;P���#க இயலாேத;P���#க இயலாேத;P���#க இயலாேத;P���#க இயலாேத!!!!    
        
O %வா9த	O %வா9த	O %வா9த	O %வா9த	    
கா�ற�லகா�ற�லகா�ற�லகா�ற�ல    
என	 நலேனஎன	 நலேனஎன	 நலேனஎன	 நலேன!!!!    
        
கனEகேள உன#(கனEகேள உன#(கனEகேள உன#(கனEகேள உன#(    
வ�த��ைலவ�த��ைலவ�த��ைலவ�த��ைல, , , , எ�எ�எ�எ�    
Cைனைவ 	ற�தா� தாேனCைனைவ 	ற�தா� தாேனCைனைவ 	ற�தா� தாேனCைனைவ 	ற�தா� தாேன!!!!    
        
அHைவ எ�னஅHைவ எ�னஅHைவ எ�னஅHைவ எ�ன    
உDைர#$டB ;ள#க M!N.உDைர#$டB ;ள#க M!N.உDைர#$டB ;ள#க M!N.உDைர#$டB ;ள#க M!N.    
உதாரண.உதாரண.உதாரண.உதாரண.: : : : ON. நா7.ON. நா7.ON. நா7.ON. நா7.!!!!    
        
என#ேகா� ஆைசஎன#ேகா� ஆைசஎன#ேகா� ஆைசஎன#ேகா� ஆைச................    
வ�. ;ற)Dேல7.வ�. ;ற)Dேல7.வ�. ;ற)Dேல7.வ�. ;ற)Dேல7.    
நா� உ� தாயா=நா� உ� தாயா=நா� உ� தாயா=நா� உ� தாயா=    
உைன? Tரா�ட ேவ12.உைன? Tரா�ட ேவ12.உைன? Tரா�ட ேவ12.உைன? Tரா�ட ேவ12.!!!!    
C?சய. அ	E. நட#(.C?சய. அ	E. நட#(.C?சய. அ	E. நட#(.C?சய. அ	E. நட#(.    
எ� ஆைசையஎ� ஆைசையஎ� ஆைசையஎ� ஆைசைய    
Cைறேவ�றCைறேவ�றCைறேவ�றCைறேவ�ற    
O தவ&யேத இ�ைலO தவ&யேத இ�ைலO தவ&யேத இ�ைலO தவ&யேத இ�ைல!!!!    
        
உDP� உ�வ. எ	உDP� உ�வ. எ	உDP� உ�வ. எ	உDP� உ�வ. எ	????    
நா� எ�பா= Oநா� எ�பா= Oநா� எ�பா= Oநா� எ�பா= O    
O எ�ேப� நா�O எ�ேப� நா�O எ�ேப� நா�O எ�ேப� நா�....    
        
O Uக�!ய தVWO Uக�!ய தVWO Uக�!ய தVWO Uக�!ய தVW    
இ�7. இ�#8ற	இ�7. இ�#8ற	இ�7. இ�#8ற	இ�7. இ�#8ற	    
உ� வாசைன 69யப!உ� வாசைன 69யப!உ� வாசைன 69யப!உ� வாசைன 69யப!!!!!    

XVDேல )�டாேலXVDேல )�டாேலXVDேல )�டாேலXVDேல )�டாேல----எ�எ�எ�எ�    
ெபா�பாத. ேநா(ெம�பா=ெபா�பாத. ேநா(ெம�பா=ெபா�பாத. ேநா(ெம�பா=ெபா�பாத. ேநா(ெம�பா=    
தைரDேல இ�டாேலதைரDேல இ�டாேலதைரDேல இ�டாேலதைரDேல இ�டாேல----எ�எ�எ�எ�    
த�க#கா� ேநா(ெம�பா=த�க#கா� ேநா(ெம�பா=த�க#கா� ேநா(ெம�பா=த�க#கா� ேநா(ெம�பா=!!!!    
அ*� எ2�2வா=அ*� எ2�2வா=அ*� எ2�2வா=அ*� எ2�2வா=----ஆ?9 C�ஆ?9 C�ஆ?9 C�ஆ?9 C�    
அ!ம!D� க�!2வா=அ!ம!D� க�!2வா=அ!ம!D� க�!2வா=அ!ம!D� க�!2வா=!!!!    
8*� எ2�2வா=8*� எ2�2வா=8*� எ2�2வா=8*� எ2�2வா=----ஆ?9 C�ஆ?9 C�ஆ?9 C�ஆ?9 C�    
YWம!D� க�!2வா=YWம!D� க�!2வா=YWம!D� க�!2வா=YWம!D� க�!2வா=!!!!    
மா�ேமேல ெதா�!க�!மா�ேமேல ெதா�!க�!மா�ேமேல ெதா�!க�!மா�ேமேல ெதா�!க�!----    என#(என#(என#(என#(    
ம!ேம� நைடபழ#8ம!ேம� நைடபழ#8ம!ேம� நைடபழ#8ம!ேம� நைடபழ#8    
ேதா*ேமேல ெதா�!க�!ேதா*ேமேல ெதா�!க�!ேதா*ேமேல ெதா�!க�!ேதா*ேமேல ெதா�!க�!----    என#(என#(என#(என#(    
	ைடேம� நைடபழ#8	ைடேம� நைடபழ#8	ைடேம� நைடபழ#8	ைடேம� நைடபழ#8    
வள�த அ�ைம எ�னவள�த அ�ைம எ�னவள�த அ�ைம எ�னவள�த அ�ைம எ�ன----    எ�ைனஎ�ைனஎ�ைனஎ�ைன    
ைவ���த ேந��ெய�னைவ���த ேந��ெய�னைவ���த ேந��ெய�னைவ���த ேந��ெய�ன!!!!    
ெப�ற அ�ைம எ�னெப�ற அ�ைம எ�னெப�ற அ�ைம எ�னெப�ற அ�ைம எ�ன----    எ�ைனBஎ�ைனBஎ�ைனBஎ�ைனB    
ேபZவ�த ேந�� எ�னேபZவ�த ேந�� எ�னேபZவ�த ேந�� எ�னேபZவ�த ேந�� எ�ன!!!!    
    
  - நா�2BUறB பாட� 
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  ேசம�ற ேவ�	ெம�� ெத�ெவ�லா� த�� ேசம�ற ேவ�	ெம�� ெத�ெவ�லா� த�� ேசம�ற ேவ�	ெம�� ெத�ெவ�லா� த�� ேசம�ற ேவ�	ெம�� ெத�ெவ�லா� த�� 
�ழ�க� ெச��க� ெச����ழ�க� ெச��க� ெச����ழ�க� ெச��க� ெச����ழ�க� ெச��க� ெச���    

எ�� ெசா�ன பார" ம#	� ேம 1 அ�� அ#லா�டா ஜா�(யா ெட� - இ�  
இ�,"�,தா� அள.லா உவைக ெகா�1�,"�2பா�. அ4தைகய வ�ண� 
அ�ைமயான த��2 பாட�கைள "�ம". ேசாபனா .�ேன6 அவ�க7 
பா1னா�.  

இ,த ேம "ன4ைத நா� க�ட இைச .ழா �க இ�ைமயானதாக மா9:ய;. 
.ழா.9< வ,த அைனவ�� �க� =ற,த த��ைச>� "ைள4"�,தா�க7 
எ�� ெசா�னா� அ; �ைகயாகா;. 

அவ� பா1ய 'அைச,தா	� ம>ெலா�� க�டா�' பாட�, ேக#ட அைனவர; 
உ7ள4ைதA� கவ�,"B2பதாக இ�,த;. ';�ப� ேந�ைக>� யாெழ	4; C 
இ�ப� ேச��க மா#டாயா?' எ�� பா1 ந�ைம இ�ப� கடE� =:; ேநர� 
"ைள�க ைவ4தா�. கா9ேறா	 கல,; வ,த அவர; 'கா9:�ேல வ�� Fத�' 
ந�ைம ெம� மற�க� ெச�த;. ேமG� 'Hர�ம� ஒ��தா�' பாடைல ேவ9� 
ெமா�கJேலேய அ"க� ேக#ட நம�< அத� த�ழா�க� K4;ண��=ைய� 
ெகா	4த;. அதைன4 ெதாட�,; அவ� பா1ய '<ைற ஒ��� இ�ைல மைற 
L�4" க�ணா' பாடEG� அவ� எ,த� <ைறA� ைவ�க.�ைல எ�� 
தா� ெசா�ல ேவ�	�. 

���� ������������ ������������ ������������ ��������    

” 

“ 
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அவ� பா1ய H�, GATS-� சா�பாக �ைனவ�. ப4�� அவ�க7 ேசாபனா 
.�ேனS9< "த�� இைச வாU" எ�ற ப#ட4ைத வழVW ெப�ைம2 
ப	4"னா�.  அைத4 ெதாட�,; வ,த ெஜ�= Xத�Y <B.ன� �க 
அ�ைமயான இைச Lல� ந� மனைத� ெகா7ைள ெகா�டன�.  

ெவ�>� பட2 பாட� ந�ைமெய�லா� 
ந� =� வய"9ேக ெகா�	 ெச�ற;.  
Zவ�ணா ம9�� அ�தா.� "ஒ� WJ 
உ�<;" பாட� ந� உ7ள4ைத உ�க 
ைவ2பதாக அைம,த;. ேமG�, பல 
பாட�கைள <ழ,ைதக[� 
ெபXயவ�க[� எB,; ஆட� ]1ய 
வைக>� பா1 அைனவைரA� 
இ�ப4"� ஆ�4"ன�. ேமG�, நம; 
அ#லா�டா ம�கJ� ர=2K4 த�ைம ெஜ�= Xத�Y <B.னைர .ய�க 

ைவ2பதாக அைம,த; எ�ப; 

"இ2ப12ப#ட ர=க�கைள இ2ப12ப#ட ர=க�கைள இ2ப12ப#ட ர=க�கைள இ2ப12ப#ட ர=க�கைள 
நாVக7 இத9< �� நாVக7 இத9< �� நாVக7 இத9< �� நாVக7 இத9< �� 
க�ட"�ைலக�ட"�ைலக�ட"�ைலக�ட"�ைல!" எ�� 

அவ�க7 ]:ய"E�,; 
ெத7ள4 ெதJவாக .ளVWய;. 

ெஜ�= Xத�Y <B.னைர4 
ெதாட�,; பாட வ,த WX6 கல 
கல2பாக2 ேப= அரVக4ைதA� 
மW��=>� ஆ�4"னா�. 
ேமG� அைன4; ர=க�கைளA� 

தன; இ�ைமயான பாட�களா� கவ�,தா�. 

காU _ல� ேவ�	� பராச�" காU _ல� ேவ�	� பராச�" காU _ல� ேவ�	� பராச�" காU _ல� ேவ�	� பராச�"     

காU _ல� ேவ�	� காU _ல� ேவ�	� காU _ல� ேவ�	� காU _ல� ேவ�	�     

எ�� அ�ேற ெசா�னா� பார". நம; இைச _க��=>� ேநா�க�� இேத 
தா�. 'அ#லா�டா.� த�� ைமய�'  இதைன2 ப9: "�. தVகமU  
அவ�க7 _க��=>� ெதJ` ப	4"னா�.   

 

” 
“ 
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இைச _க��= ந�ைமெய�லா� மW�.4தேதாட�லாம�, நம; உயXய 
ேநா�க� _ைறேவற உ�;ைணயா� �1,த; எ�ப"� GATS 
மW��=யைடWற;. ேமG�, இ4தைகய ெவ9:ைய அைடய உத.ய உய�,த 
உ7ளVகளாWய உVக[�<� ந�:ைய சம�2H�W�ற;. 

இைம ேநர�� உ�ைன மற�க மா#ேடா� இைம ேநர�� உ�ைன மற�க மா#ேடா� இைம ேநர�� உ�ைன மற�க மா#ேடா� இைம ேநர�� உ�ைன மற�க மா#ேடா�     

எ� கட� ஆ9றாம� இற�க மா#ேடா�எ� கட� ஆ9றாம� இற�க மா#ேடா�எ� கட� ஆ9றாம� இற�க மா#ேடா�எ� கட� ஆ9றாம� இற�க மா#ேடா�    

அ�த4 த�ைழ4 ;ற�க மா#ேடா�அ�த4 த�ைழ4 ;ற�க மா#ேடா�அ�த4 த�ைழ4 ;ற�க மா#ேடா�அ�த4 த�ைழ4 ;ற�க மா#ேடா�    

தன�ெகன வா�,த; சா`�ெகா2பா<� தன�ெகன வா�,த; சா`�ெகா2பா<� தன�ெகன வா�,த; சா`�ெகா2பா<� தன�ெகன வா�,த; சா`�ெகா2பா<�     

த�B�< வா�வேத வா�வதா<� த�B�< வா�வேத வா�வதா<� த�B�< வா�வேத வா�வதா<� த�B�< வா�வேத வா�வதா<�     

த�ேழ உன�< வண�க�த�ேழ உன�< வண�க�த�ேழ உன�< வண�க�த�ேழ உன�< வண�க�    

எ�ற பார"தாசனாX� வா�W9ேக9ப .ைர.ேலேய நம; இல�ைக ந� 
�ய9=யாG�, த�� ம�கJ� ஒ4;ைழ2பாG� அைடேவா� எ�ப; உ�".  

வா�க த��! வள�க த�� ெமா�! 

K: பா�1ய� இ2ேபா நா#1ய2 ப7J ேபாறானாேம? 
R: அ2ப1யா, அ2ேபா 'ballet பா�1ய'�i ெசா�G! 
    -லj்� ��6ணL�4", ேமXெய#டா 
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�	I��	I��	I��	I�    
1. &"3ப-&"3ப ,ைறயாக, ஏ�ர� வ%தா� 
ெகா:Iக ேவ@:3 வ�! (2) 
2. அ3ேப! தாE-த�ப�டவ இவ, ஆனா� 
சா&கைள எ&-. ச,தாய-ைத வள-. 
இ%&ய$ ச�ட�கைள$ சைம-த ேமைத! (6) 
5. அ�கலாTIகாம�, ஆய இைவ அ	ப-. 
நா�கா - ஒ�ேறL3 அBய� ெப"ைம! 
6. ஆ&-த க�கால�� ெபய�� 
மைற%தாJ3, அவ� இைளேயா� 
இராஜராஜ�� கால-&� அ�யைண 
அம%த ேவ�! ம�ன� (7) 
8. அ�ப ைகயI ெகா:�க”, எ�றா வாE-த 
,HQ3 எ&�ைய? (2) 
9. இ.ெவ�றாJ3, ஏென�றாJ3 

ைறவாசமா3 அ%தIகால-&�! (2) 
10. மைன ேயா:, O.l: க�ட ஒ" Pல3 
(2) 
11. பைதI!ற. உட�, ெகா:�பவ� 
ெக�டவ� எ�றேபா. பைத-தாJ3 
அ.ேவ �ழ%ைத காலா� இ�I!ற.! (2) 
14. பாத3 ெகா@: பரத$ ெச�  ஆ:3 
ஓைச8�, அவ� பாத3 M�:3 உேலாக 
இ�ைம (3,4) 
17. யாIைகயா! P�ேற� நா� (2) 
18. மகர ேமஷ3 எ�	3 ஆ&ய%த3 எ�	3 
பாIகாம�, வச%த3 வழ��3 2%தா. (6) 
19. 
�-த ம�ைக எ�றாJ3, ]மா�HI� 
இ. இ"%தா� தாேன ,Hயல�கார3 (2) 

ெந:I�ெந:I�ெந:I�ெந:I�    
1. ப@Hைகேதா	3 ஒ" ழா, 
-&ைர8� 
க&ரவ� ேமஷ-&� O�3 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� ேதா�B மண� ேதா�றாI 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@ெட�றாJ3 மர3 இதைன, 
ெகா@:  
BQ3 க�N3 க@ேடா3(2) 
9. இர@டா3 ேவ=	ைமேயா: இ.-தைன 
இைண! (2) 
10. ம�த ே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 
எ�B�லாம� த � ெபய�� ,தqட3 
த%த நா�H� பைழய  ெபய (3) 
16. OIகக3 ேபாக, �ைழ (2)  

1     2   3   4   

    5             

6               7 

              8   

  9         10     

11     12         13 

    14     15       

  16       17       

18             19   

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

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

��������������������    
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""""அ�ைன�� 	தா�� �ன� ெத�வ�அ�ைன�� 	தா�� �ன� ெத�வ�அ�ைன�� 	தா�� �ன� ெத�வ�அ�ைன�� 	தா�� �ன� ெத�வ�" " " " 
எ�றா� ஒளைவயா�எ�றா� ஒளைவயா�எ�றா� ஒளைவயா�எ�றா� ஒளைவயா�. . . . அ�ைனய� "ன� எ�றாேல அ�ைனய� "ன� எ�றாேல அ�ைனய� "ன� எ�றாேல அ�ைனய� "ன� எ�றாேல 
நம; அ�ைன�< அ	4த ப1யாக ந� _ைனைவ நம; அ�ைன�< அ	4த ப1யாக ந� _ைனைவ நம; அ�ைன�< அ	4த ப1யாக ந� _ைனைவ நம; அ�ைன�< அ	4த ப1யாக ந� _ைனைவ 
.#	 அகலாதவ� அ�ைன ெதரசா.#	 அகலாதவ� அ�ைன ெதரசா.#	 அகலாதவ� அ�ைன ெதரசா.#	 அகலாதவ� அ�ைன ெதரசா, , , , அவைர2 அவைர2 அவைர2 அவைர2 
ப9:ய _ைன`கேளா	 =:; ேநர� =றக1�கலா� ப9:ய _ைன`கேளா	 =:; ேநர� =றக1�கலா� ப9:ய _ைன`கேளா	 =:; ேநர� =றக1�கலா� ப9:ய _ைன`கேளா	 =:; ேநர� =றக1�கலா� 
வா�Vக7வா�Vக7வா�Vக7வா�Vக7!!!!    

ந� அைனவராG� வாlைசேயா	 அ�ைன எ�� ந� அைனவராG� வாlைசேயா	 அ�ைன எ�� ந� அைனவராG� வாlைசேயா	 அ�ைன எ�� ந� அைனவராG� வாlைசேயா	 அ�ைன எ�� 
அைழ�க2ப	� ஆ�னY ேகா�ஜா ேபாஜா(m அைழ�க2ப	� ஆ�னY ேகா�ஜா ேபாஜா(m அைழ�க2ப	� ஆ�னY ேகா�ஜா ேபாஜா(m அைழ�க2ப	� ஆ�னY ேகா�ஜா ேபாஜா(m 
ஆகY	 ஆகY	 ஆகY	 ஆகY	 26262626, , , , 1910 1910 1910 1910 ஆ� ஆ�	 அ�ேப�யா ஆ� ஆ�	 அ�ேப�யா ஆ� ஆ�	 அ�ேப�யா ஆ� ஆ�	 அ�ேப�யா 
நா#1� Hற,தா�நா#1� Hற,தா�நா#1� Hற,தா�நா#1� Hற,தா�. . . . இவ� தன; ப"ென#டா� இவ� தன; ப"ென#டா� இவ� தன; ப"ென#டா� இவ� தன; ப"ென#டா� 
வய"� ெலாெர#ேடா சேகாதXகJ� சைப>� வய"� ெலாெர#ேடா சேகாதXகJ� சைப>� வய"� ெலாெர#ேடா சேகாதXகJ� சைப>� வய"� ெலாெர#ேடா சேகாதXகJ� சைப>� 
சமய2பர2r�யராக இைண,தா�சமய2பர2r�யராக இைண,தா�சமய2பர2r�யராக இைண,தா�சமய2பர2r�யராக இைண,தா�. . . . 1929 1929 1929 1929 ஆ� வ�ட� ஆ� வ�ட� ஆ� வ�ட� ஆ� வ�ட� 
இ,"யா.G7ள டா�(EVW� க��ய� மட2 இ,"யா.G7ள டா�(EVW� க��ய� மட2 இ,"யா.G7ள டா�(EVW� க��ய� மட2 இ,"யா.G7ள டா�(EVW� க��ய� மட2 
ப>9=ைய ஆர�H4தா�ப>9=ைய ஆர�H4தா�ப>9=ைய ஆர�H4தா�ப>9=ைய ஆர�H4தா�. . . . இவ� ெகா�க4தா.� இ�,த ெபாB; ப7Jக[�<2 இவ� ெகா�க4தா.� இ�,த ெபாB; ப7Jக[�<2 இவ� ெகா�க4தா.� இ�,த ெபாB; ப7Jக[�<2 இவ� ெகா�க4தா.� இ�,த ெபாB; ப7Jக[�<2 
பாட� ெசா�E4த�வைத .��HனாG� அவ� மன; �Bவ;� வ�ைம>� பாட� ெசா�E4த�வைத .��HனாG� அவ� மன; �Bவ;� வ�ைம>� பாட� ெசா�E4த�வைத .��HனாG� அவ� மன; �Bவ;� வ�ைம>� பாட� ெசா�E4த�வைத .��HனாG� அவ� மன; �Bவ;� வ�ைம>� 
வா1யவ�கJட��வா1யவ�கJட��வா1யவ�கJட��வா1யவ�கJட��, , , , ஆதரவ9ேறா�கJட�� தா� ெச�ற;ஆதரவ9ேறா�கJட�� தா� ெச�ற;ஆதரவ9ேறா�கJட�� தா� ெச�ற;ஆதரவ9ேறா�கJட�� தா� ெச�ற;. . . .     

1948 1948 1948 1948 ஆ� ஆ�	 ெவ7ைள _ற2 ப�4" Kடைவைய அU,; ெகா�	 ஆ� ஆ�	 ெவ7ைள _ற2 ப�4" Kடைவைய அU,; ெகா�	 ஆ� ஆ�	 ெவ7ைள _ற2 ப�4" Kடைவைய அU,; ெகா�	 ஆ� ஆ�	 ெவ7ைள _ற2 ப�4" Kடைவைய அU,; ெகா�	 
<1ைசகJG7ள ஏைழக[�< உதவ ஆர�H4தா�<1ைசகJG7ள ஏைழக[�< உதவ ஆர�H4தா�<1ைசகJG7ள ஏைழக[�< உதவ ஆர�H4தா�<1ைசகJG7ள ஏைழக[�< உதவ ஆர�H4தா�. . . . ேமா"(�E� க�.� ேமா"(�E� க�.� ேமா"(�E� க�.� ேமா"(�E� க�.� 
]ட� ேதா9�.4த"� Lலமாக ஆர�H4த அவ�ைடய ச�தாய2 பU பல ]ட� ேதா9�.4த"� Lலமாக ஆர�H4த அவ�ைடய ச�தாய2 பU பல ]ட� ேதா9�.4த"� Lலமாக ஆர�H4த அவ�ைடய ச�தாய2 பU பல ]ட� ேதா9�.4த"� Lலமாக ஆர�H4த அவ�ைடய ச�தாய2 பU பல 
இ�ன�கைளA� தா�1இ�ன�கைளA� தா�1இ�ன�கைளA� தா�1இ�ன�கைளA� தா�1, , , , வ�ைம>� வா1ேயா��< உத`வதாக மா:ய;வ�ைம>� வா1ேயா��< உத`வதாக மா:ய;வ�ைம>� வா1ேயா��< உத`வதாக மா:ய;வ�ைம>� வா1ேயா��< உத`வதாக மா:ய;. . . . 
1950 1950 1950 1950 இ� தன; �த� சைபையஇ� தன; �த� சைபையஇ� தன; �த� சைபையஇ� தன; �த� சைபைய, , , , வ�ைம>� வா1 தன; அ12பைட வ�ைம>� வா1 தன; அ12பைட வ�ைம>� வா1 தன; அ12பைட வ�ைம>� வா1 தன; அ12பைட 
ேதைவகைள� ]ட r�4" ெச�ய �1யாதவ�க[�காக`�ேதைவகைள� ]ட r�4" ெச�ய �1யாதவ�க[�காக`�ேதைவகைள� ]ட r�4" ெச�ய �1யாதவ�க[�காக`�ேதைவகைள� ]ட r�4" ெச�ய �1யாதவ�க[�காக`�, , , , 
ேநாA9றவ�க[�காக`�ேநாA9றவ�க[�காக`�ேநாA9றவ�க[�காக`�ேநாA9றவ�க[�காக`�, , , , அனாைதக[�காக`� ெதாடVWனா�அனாைதக[�காக`� ெதாடVWனா�அனாைதக[�காக`� ெதாடVWனா�அனாைதக[�காக`� ெதாடVWனா�. . . .     

1952 1952 1952 1952 ஆ� ஆ�	 இ,"ய அ"காXகJ� ;ைணைய� ெகா�	 ஆ� ஆ�	 இ,"ய அ"காXகJ� ;ைணைய� ெகா�	 ஆ� ஆ�	 இ,"ய அ"காXகJ� ;ைணைய� ெகா�	 ஆ� ஆ�	 இ,"ய அ"காXகJ� ;ைணைய� ெகா�	 
ெகா�க4தா.� பைழய இ,; ேகா.ைல காJகா# இ�லமாக மா9:னா�ெகா�க4தா.� பைழய இ,; ேகா.ைல காJகா# இ�லமாக மா9:னா�ெகா�க4தா.� பைழய இ,; ேகா.ைல காJகா# இ�லமாக மா9:னா�ெகா�க4தா.� பைழய இ,; ேகா.ைல காJகா# இ�லமாக மா9:னா�. . . . இ; இ; இ; இ; 
இற2H� .J�HE�2ேபா��< உத`வத9காக`�இற2H� .J�HE�2ேபா��< உத`வத9காக`�இற2H� .J�HE�2ேபா��< உத`வத9காக`�இற2H� .J�HE�2ேபா��< உத`வத9காக`�, , , , இற�க ேபா<�  இற�க ேபா<�  இற�க ேபா<�  இற�க ேபா<�  
ம�த��< அ�ைபA�ம�த��< அ�ைபA�ம�த��< அ�ைபA�ம�த��< அ�ைபA�, , , , ந�ல ம�4;வ4ைதA� த�வைத ேநா�கமாக`� ந�ல ம�4;வ4ைதA� த�வைத ேநா�கமாக`� ந�ல ம�4;வ4ைதA� த�வைத ேநா�கமாக`� ந�ல ம�4;வ4ைதA� த�வைத ேநா�கமாக`� 
ெகா�1�,த;ெகா�1�,த;ெகா�1�,த;ெகா�1�,த;. . . . .ைர.� அ�ைன ெதரசா ெதாBேநாயா� .ைர.� அ�ைன ெதரசா ெதாBேநாயா� .ைர.� அ�ைன ெதரசா ெதாBேநாயா� .ைர.� அ�ைன ெதரசா ெதாBேநாயா� 
அவ"2ப	ேவா��< உதவ சா," நகைர ேதா9�.4தா�அவ"2ப	ேவா��< உதவ சா," நகைர ேதா9�.4தா�அவ"2ப	ேவா��< உதவ சா," நகைர ேதா9�.4தா�அவ"2ப	ேவா��< உதவ சா," நகைர ேதா9�.4தா�. . . . அவX� �=னXY அவX� �=னXY அவX� �=னXY அவX� �=னXY 
ஆ2 சாX#1 எ�ற அைம2K ெதாBேநாயா� ;�ப4;�<7ளானவ�கJ� ஆ2 சாX#1 எ�ற அைம2K ெதாBேநாயா� ;�ப4;�<7ளானவ�கJ� ஆ2 சாX#1 எ�ற அைம2K ெதாBேநாயா� ;�ப4;�<7ளானவ�கJ� ஆ2 சாX#1 எ�ற அைம2K ெதாBேநாயா� ;�ப4;�<7ளானவ�கJ� 
காய4ைத க#ட ;UையA�காய4ைத க#ட ;UையA�காய4ைத க#ட ;UையA�காய4ைத க#ட ;UையA�, , , , ம�,ைதA� ெகா�க4தா �Bவ;� வழVWய;ம�,ைதA� ெகா�க4தா �Bவ;� வழVWய;ம�,ைதA� ெகா�க4தா �Bவ;� வழVWய;ம�,ைதA� ெகா�க4தா �Bவ;� வழVWய;. . . .     

    

    

அ�ைன ெதரசா�� அ�ைன ெதரசா�� அ�ைன ெதரசா�� அ�ைன ெதரசா�� 
���� ������������ ������������ ������������ ��������    

அகலாத �ைன�க� அகலாத �ைன�க� அகலாத �ைன�க� அகலாத �ைன�க� 
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1955 1955 1955 1955 இ� அவ� _�மலா =Z பவைனA�இ� அவ� _�மலா =Z பவைனA�இ� அவ� _�மலா =Z பவைனA�இ� அவ� _�மலா =Z பவைனA�, , , , " =�#ெர�" =�#ெர�" =�#ெர�" =�#ெர�''''Y ேஹா� ஆ2 " Y ேஹா� ஆ2 " Y ேஹா� ஆ2 " Y ேஹா� ஆ2 " 
இமா�<ேல# ஹா�#ைடA� அனாைத� <ழ,ைதக[�காக`�இமா�<ேல# ஹா�#ைடA� அனாைத� <ழ,ைதக[�காக`�இமா�<ேல# ஹா�#ைடA� அனாைத� <ழ,ைதக[�காக`�இமா�<ேல# ஹா�#ைடA� அனாைத� <ழ,ைதக[�காக`�, , , , �ட9ற �ட9ற �ட9ற �ட9ற 
இைளஞ�க[�காக`� ெதாடVWனா�இைளஞ�க[�காக`� ெதாடVWனா�இைளஞ�க[�காக`� ெதாடVWனா�இைளஞ�க[�காக`� ெதாடVWனா�. . . . 1960 1960 1960 1960 கJ� இ,த அைம2K பல கJ� இ,த அைம2K பல கJ� இ,த அைம2K பல கJ� இ,த அைம2K பல 
ந�ெகாைடயாள�கJ� உத.யா� இ,"யா �Bவ;� தன; ேசைவைய4 ந�ெகாைடயாள�கJ� உத.யா� இ,"யா �Bவ;� தன; ேசைவைய4 ந�ெகாைடயாள�கJ� உத.யா� இ,"யா �Bவ;� தன; ேசைவைய4 ந�ெகாைடயாள�கJ� உத.யா� இ,"யா �Bவ;� தன; ேசைவைய4 
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இ4தைன சLக ேசைவகைளA� அவரா� �க எJதாக ெசய�ப	4த இ4தைன சLக ேசைவகைளA� அவரா� �க எJதாக ெசய�ப	4த இ4தைன சLக ேசைவகைளA� அவரா� �க எJதாக ெசய�ப	4த இ4தைன சLக ேசைவகைளA� அவரா� �க எJதாக ெசய�ப	4த 
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அ�ைன ெதரசா வ�ைமைய அ1ேயா	 ஒ��க �ைனயாம�அ�ைன ெதரசா வ�ைமைய அ1ேயா	 ஒ��க �ைனயாம�அ�ைன ெதரசா வ�ைமைய அ1ேயா	 ஒ��க �ைனயாம�அ�ைன ெதரசா வ�ைமைய அ1ேயா	 ஒ��க �ைனயாம�, , , , ம�கைள ம�கைள ம�கைள ம�கைள 
உ>�வாழ ைவ2பேதா	 த� ேசைவைய _�4"� ெகா�டா� என� ]�Wறா�உ>�வாழ ைவ2பேதா	 த� ேசைவைய _�4"� ெகா�டா� என� ]�Wறா�உ>�வாழ ைவ2பேதா	 த� ேசைவைய _�4"� ெகா�டா� என� ]�Wறா�உ>�வாழ ைவ2பேதா	 த� ேசைவைய _�4"� ெகா�டா� என� ]�Wறா�. . . . 
இ2ப1 ]�பவ�களா� இ4தைகய ேசைவைய ெச�ய �1Aமாஇ2ப1 ]�பவ�களா� இ4தைகய ேசைவைய ெச�ய �1Aமாஇ2ப1 ]�பவ�களா� இ4தைகய ேசைவைய ெச�ய �1Aமாஇ2ப1 ]�பவ�களா� இ4தைகய ேசைவைய ெச�ய �1Aமா? ? ? ? எ�ப; தா� எ�ப; தா� எ�ப; தா� எ�ப; தா� 
ந� மன"� எB� ேக7.ந� மன"� எB� ேக7.ந� மன"� எB� ேக7.ந� மன"� எB� ேக7.. . . .     

    """"ெசா�வ; எJ;ெசா�வ; எJ;ெசா�வ; எJ;ெசா�வ; எJ;, , , , ெச�வ; க1ன�ெச�வ; க1ன�ெச�வ; க1ன�ெச�வ; க1ன�" " " " எ�பத9< எ	4;�கா#டாக இ4தைகய எ�பத9< எ	4;�கா#டாக இ4தைகய எ�பத9< எ	4;�கா#டாக இ4தைகய எ�பத9< எ	4;�கா#டாக இ4தைகய 
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.ம�சனVகJ� ெபாBெத�லா� .ம�சனVகJ� ெபாBெத�லா� .ம�சனVகJ� ெபாBெத�லா� .ம�சனVகJ� ெபாBெத�லா� """"எவ� எைத� ]:னாG� CVக7 அைத2 எவ� எைத� ]:னாG� CVக7 அைத2 எவ� எைத� ]:னாG� CVக7 அைத2 எவ� எைத� ]:னாG� CVக7 அைத2 
K�னைகAட� ஏ9�� ெகா�	 உVக7 ேவைலைய ெச�ய ேவ�	�K�னைகAட� ஏ9�� ெகா�	 உVக7 ேவைலைய ெச�ய ேவ�	�K�னைகAட� ஏ9�� ெகா�	 உVக7 ேவைலைய ெச�ய ேவ�	�K�னைகAட� ஏ9�� ெகா�	 உVக7 ேவைலைய ெச�ய ேவ�	�" " " " எ�� எ�� எ�� எ�� 
]:யவ� அ�ைன ெதரசா]:யவ� அ�ைன ெதரசா]:யவ� அ�ைன ெதரசா]:யவ� அ�ைன ெதரசா. . . .     
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2பாைவ4 {Vக ைவ4; .#	 வ,; 
ேவைலெய�லா� �14; மUைய2 பா�4ேத� மU 
இர` 12 ஆW இ�,த;.  இ�ைற�< அ�ைனய� 
"னம�லவா என எ�U� ெகா�ேட 

ெதாைலேப=ைய எ	4ேத� அ�மா`ட� ேபச.   

அ�மா தா� எ	4தா7 ஹேலா எ�பத9<7 "கா�க:A� ேவணா� ஒ�|� 
ேவணா� CVக �#	�< வ,; ேச�,தா ேபா;�i" க4"னா7. எ�ன�மா? 
அ�� ேபசேற� எ�ேற� நா�. அட! அ���<#1 எ�னடா இ4தைன 
மU�< மா2ள ப�க4;ல இ��காVகளா? நா� க4"#ேட�1 அ2பா�i 
_ன�Z எ�றா7 ெவ<Jயாக.  பரவா>�ல�மா அ2பா எVக? எ�� 
�12பத9<7 "உVக அ2பா தாேன காைல>ல காH <1�Z#	 கா�க: வாVக 
ேபானவ� தா� கைட>ல _�i�W#	ஒ� மU ேநரமா அத வாVகவா இத 
வாVகவா�i ப4; ேபாi. ேபாi�< கா�	 ேபாட பண� எ�ன மர4"ைலயா 
கா��<;" எ�� ெபாX,; த7Jனா7 அ�மா. "அ;�காக ஏ�மா "#ட}Vக 
கைடல இ��க2ப" எ�ேற�.   

அ~வள` தா� "வ,;#1யா உVக அ2பா`�< வ�கால4; வாVக ேந4; 
ஆ#ேடால ஏ�� ேபா; ெகாlச� கா� இட:#	 அ;�< <"�கறா� 
வான4;�<� r��<� ஆ#ேடாகார� எ�ன�மா ஆ�Z�றா� என�< ஒேர 
ெவ#கமா ேபா�Z. C உVக2பா வ,ேதா�ன �த�ல இத ேக�கற" எ�றா7 
L�Z .டாம�.  

இைடேய L�� தடைவ மா2ள ப�க4"ல இ�ைலேய எ�� ேக7. ேவ�. 
அவேள ெதாட�,தா7 மU ெரா�ப ஆ�ேசா? என ஆமா� 12:30 எ�ேற� 
நா�. அ�ேசா {Vகல? எ�றா7. "அ�ைனய� "ன ந�வா�4;�க7" அ�மா 
எ�ேற� கைட=யாக அவ7 என�< ேபச இைடெவJ .#ட மW��=>�.  
ெரா�ப ந�:1 பா2பா எ�றா7 ெவ#க� கல,த மW��=Aட�. ேபா� {V< 
ெரா�ப ேநர� ஆ�	�Z உன�< ஒ4;�கா;.  அ2பா`� ப= தாVக 
மா#டாVக நா� ேபா� இ#E ஊ4தேற� எ�� ெதாைலேப=ைய ைவ4தா7 
எ� அ�மா.  

எ
 அ�மா எ
 அ�மா எ
 அ�மா எ
 அ�மா !!!!    

���� ������������ ������������ ������������ ��������    
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ஜ�னைலேய ெவ:4;2 பா�4;�ெகா�1�,ேத�. இ~வள` ெபXய �#1� 
அ�மா`�< H14த இட� இ,த ஜ�னG� அத� ப�க4"� இ��<� ஈ= 
ேச��தா�. இVேக வ,; உ#கா�,; ஜ�ன� வ�ேய ெதXA� 
அரVகநாத�ைடய ேகா>� ேகாKர4ைதேய பா�4;� ெகா�1�2பா7. "அ2ப1 
எ�னதா� ேபசற அ,த ரVகேனாட, இ~வள` க6ட4ைத� 
ெகா	4;#1ேய�i மன=ேலேய ச�ைட ேபாட:யா?" எ�� ேக#டா� 
"இ�லடா பாலா, எ2ேப�2ப#ட க6டமானாG� C எ�ன ைக .டேவ 
இ�ைலேய�i ந�: ெசா�லேற�" எ�பா7. எ2ேபா;� "ஹாஃ2 
�ளாY ஃK�" ஆ#1#m#தா�. 
 
அ2பா தவ: ேபா� த�யாளா� எ�ைன வள�4தேபா;�, ஒ� அG2K சE2K 
Wைடயா;.ஒ1சலான ேதக�, எG��ைச _ற�, சாதாரண �� Kட ைவயாக 
இ�,தாG� பJ�ெச�� க#1� ெகா�	 எ2ெபா;� ெமEதான 
=X2Kட�தா� இ�2பா7.நா� ேவைல�<2 ேபான`ட� ரா"காைவ க�யாண� 
ெச�; ைவ4;.#டா7. ேப4" வ�ஷா Hற ,தேபா; ரா4"X எ�லா� க� 
.�4; பா�4;� ெகா�	 ஆன,த2 ப#டா7. 
 
வ�ஷா.� 2ரசவ"9காக ேபாகேவ�	� எ�� ரா"கா ஆர�H4த`ட� 
ெதா��� வய; அ�மாைவ யா� பா�4;�ெகா7வ; எ�ற கவைல 
வ,த;.  ஒேர H7ைளயான நா� அெமX�கா ேபா�.#டா� எ2ப1 எ�� 
ெசா�E2பா�4ேத�. "வ�ஷா`� நம�< ஒேர ெப�தாேன? க�யாணமாW 
இ4தைன வ�ஷ� க�4; இ2பதா� H7ைளயா�1��கா. Hரசவ4;�< நாம 
ேபாகைல�னா யா� ேபாவா?" எ�ற ரா"கா.� ேக7.�< எ��ட� ப"� 
இ�ைல. "தா�பர4;�< ப�க4"� ஒ� எ�ெட�E ேக� ெச�ட� இ��கா�. 
எBப; வய;�< ேம9ப#டவா ம#	� தா�. ெரா�ப ந�னா பா�4;�கறாளா�. 
ெதன� டா�ட�,ைடய�6ய� எ�லா� வராளா�. இ; ஓ�ேட� ேஹா� இ�ல. 
அ;`� ெர�ேட மாச�தா�. நாம "��H வ,த உடேன ேபா� ]#1�	 
வ,;டலா�." ரா"கா ெசா�னா7.  
 
ஊ��< ேபாவத9< �� அ�மா`ட� ேப=ய கைட= வா�4ைதக7 மன"� 
_ழலா1ய;. "என�< பயமா இ��<டா. ந�மா4த .#	 நா� எVகA� 
ேபான"�லேய." <ரE� ஒ� ந	�க� இ�,த;. க�கJ� ஒ� ெகlச�, 
க�`. எ2ேபா;� க��ரமா� பா�4த அ�மாைவ அ�� பா��க �1ய.�ைல. 
எ�ன ெசா�Gவ;�i KXயாம� ைகைய2 H14;ெகா�	 
உ#கா�,"�,ேத�. 

கடைமகடைமகடைமகடைம    
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C�ட அைம"�<2 H� "சXடா பாலா. வ�ஷா�<� ேவற யா� இ��கா. அவ 
மா�யா�� இ�ல. C ரா"காேவாட ேபா� Hரசவ4ைத ந�லப1யா பா4;#	 
வா. நா� இVேக ேஹா�ல இ�,;�கேற�." எ�றா7. அ�மாைவ� ெகா�	 
ேபா� .#	 நாVக7 Wள�H அெமX�கா ேபா� ேச�,த H� 
"ன�� ஃேபா�� ேப=� ெகா�1�,ேத�. இ�ஃெப�j� வ,; இ�� 
இ�� ெதா�ைட K�ணாW ேபச �1யாம� க6ட2ப#டா7. இ�i� ஒ� 
வார4"� வ�ஷா�< ெடEவX. அ�மா`ைடய உட� நலேமா நா[�< நா7 
ேமாசமாW� ெகா�1�,த;. சா2H#ட சா2பா	 எ�லா� வ>9:� தVகாம� 
வா," எ	4;� ெகா�1�,தா7. ஒ�| .#ட மாமா ஹXைய ேபா�2 
பா�4;�	 வர�ெசா�E ேக#	�ட"�, அவ� ேபா� பா�4;#	 வ,தா�. 
"பாலா, ஒVக�மாேவாட உட�K ந�னா>�ைல. வயசா>	4ேதாேனா?" எ�றா�. 
இ�2K� ெகா7ளாம� த.4ேத�. ஃேபா�� ந�Y தா� ேப=னா7. "சா�, 
பா#1 நா� ந�லா இ��ேக�i உVகW#ட ெசா�ல ெசா�றாVக. ஆனா 
அ,த�மா ம�,; ]ட _�காம வா," எ	�<;" ேக#கேவ மனெச�லா� 
வE4த;. "நாள���< வ�ஷாேவாட ெடEவX ஆன2Kற� அ�மா உட�K 
ேதவைல ஆகைல�னா Wள�KVேகா. அ�மா�< சXயா>	�" எ�றா7 ரா"கா. 

அ	4த நா7 இ1யா� அ,த _mY வ,த;. அ�மா தவ:.#டா7 எ��. 
ப�>னா� mெரா2H� ஃ2ைள# கா�சலாW L�� நா#க7 க�4;4தா� 
ேபா� ேச�,ேத�. அ�மா`ைடய �க� ]ட பா��க �1ய.�ைல. 
காXயெம�லா� �1,; ச`�1 2ரா�ண� ேபா� ேச�,த;� அ�மா`ைடய 
ஈ= ேசX� ேபா� உ#கா�,ேத�. "இ~வள` க6ட2ப#	 வள�4தேய, கைட=ல 
உ� ெமாக4த ]ட பா�கEேய, எ� ைகயால ெகா7J ைவ�க]ட 
�1யலேய�மா" எ�� <GVWேன�. "பாலா, அழாதடா அச	. என�< உ� 
ேமல வ�4தேம இ�லடா. C����= எVேகயாi� Fேழ,; ேமல ேபாறத 
பா4"��Wேயா? அத மா"Xதா� வா��ைகA�. ந�ேமாட கடைமக7 �த�ல 
ந�மேய ந�H இ��கற  <ழ,ைதகைள2 பா;�கற;தா�டா. உ>ேராட 
இ�,தேபா; எ�ைன தாVW#ட. ேபான2Kற� ெகா7J ைவ�கறேதாட 
அ;தா�டா ெபXZ. �ணா மனைச ேபா#	 ெகாழ2H�காத. எ� ெகா7[ 
ேபரன2 ேபா� பா4;�ேகா." அ�மா <ர� ெதJவாக ேக#ட;. "ன� 
Yவா�ேயாட ேப=ய அ�மாைவ2 பா�4; =X4த என�< இ2ேபா "ன� 
அ�மா <ர� ேக�கற;. 

கடைமகடைமகடைமகடைம    
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இ,த வ�ட4"� �க2 Hர=4" ெப9ற 
"�மணமாக ஏ2ர� 29 ஆ� நா7 இளவரச� 
.�Eய�, ேக#Y �1�#ட�� "�மண� 
நட,; �1,த;. மைற,த இளவர= 
டயானா, சா�லY ஆWேயாX� மகனான 
.�Eய�9<�, ேக# �1�#டi�<� 
KராடYட�# �ைற2ப1 ேமா"ர� மா9: 
"�மண� நட,த;.  நட,; �1,த 
"�மண4தா� ம�கJ� வX2பண� 
ெப�மள.� �ண1�க2ப#ட; எ�ப; 
பரவலான க�4தாக ல�ட�� ேபச2ப#ட;, 
அெத�லா� ஒ�Kற� இ��க நம; பழ� ெப�� "�மண �ைறகைள2 ப9: 
=:; பா��கலா� வா�Vக7! 

நம; ஒ#	 ெமா4த இ,"ய�க7 ஆக#	�, த�ழ�க7 ஆக#	� "�மண 
உறைவ இ�றள`� �க உ�னதமான வா��ைக>� அVகமாகேவ 
க�;W�றன�.  ந� நா#1� பல HXைவ� சா�,தவ�க[� ஐ�Wயமாவத9< 
��பாகேவ இ�,த இ,; மத4"� �ைற2ப1 8 வைகயான "�மண 
�ைறக7 வைரய��க2ப#	7ள;. அைவயாவன: Hர�மா "�மண�, ைதவா 
"�மண�, அ�சா "�மண�, Hரஜப4"ய "�மண�, கா,த�வ "�மண�, 
அZரா "�மண�, ரா#சச "�மண�, ைபசாச "�மண�. இ"� Hர�மா 
"�மண �ைறA�, Hரஜப4"ய �ைறAேம இ�றள`� ெப��பா�ைமயாக 
நைட�ைற>� உ7ள;.  �த� �ைற2ப1 மணமக� �#டா� தன; 
மகi�ேக9ற ெப�ைண ெப� �#டாX� <	�ப பார�பXய4ைத� ெகா�	 
ேத�,ெத	4; ெப� ேக#பா�க7.  ெப� �#டா� மணமக�� க�.4 
த<"கைள ஆரா�,; தன; ெப�ைண ெகா	�க ஒ4;� ெகா7வ�. 
இர�டாவ; �ைற2ப1 ெப� �#டா� தன; ெப�|�ேக9ற மணமகைன4 
ேத1 மண�12பா�.  கா,த�வ "�மண� எ�ப; இ�ைறய� காத� "�மண� 
எ�� ]ற2ப	� வைகைய� ேச�,ததா<�. இதைன4 தா� நம; சVக 
இல�WயVக7 கள.ய� எ�� ]�W�ற;. எ	4;�கா#டாக ெதா�கா2Hய� 
]�� கள.ய� ப�பா#ைட� கா�ேபா�: 

"ஒ�ேற ேவேற எ�:�பா� வ>�  
ஒ�: Aய�,த பால தாைண>� 
ஒ4த� Wழவi� Wழ4"A� கா�ப  
��ேகா னா>i� க1வைர >�ேற" (கள.ய� -௨) 

க�யாணமா� க�யாண�! 
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"�மண4"9< உXய ப�வ� எ�"ய ஆ|� ெப�|� தாேம எ"�2ப#	 
காதE4; மண,;� ெகா�டன�. இ~வா� மண2ப; அவரவ� .">� 
வ�ேய _கB� எ�W�றா� ெதா�கா2Hய�. ம9ற "�மண �ைறக7 இ�ைறய 
வா��ைக� �ழG�< நம�< ஒ~வாதைவ ஆ<�. (ந�::ெவ#1V.ஐல~ 
இ,"யா.கா�) 

நம; இ,"யா.� பல ப<"கJ� "�மண ப,த4"9< மாVக�ய� எ�ப; 
�க ��Wயமான ஒ�றாக க�த2ப	Wற;. அேத ேபா� "�மண4"9கான 
அைடயாளமாக <V<ம�, மlச7, வாைழ மர� இைவ எ�லா� நம; 
த�ழக4"� வழ�கமாக உ7ள;. "�மண4"� ேபா; நம; 
உற.ன�கெள�லா� K"தாக மன� �12பவ�கைள வா�4;வ;�, "�மண 
�#டா� வா�4"யவ�க[�< ந�ல உண.#	 வ� அi2KதG� ெதா�� 
ெதா#ேட நம; ப�பாடாக இ�,; வ�W�ற;.  இ4தைகய "�மணVகைள 
ஆட�பர��லாமG�, வ:ேயா��< உண.#	 ஆ= ெப9�� நட4;� 
வழ�க4ைத அ4"2 r4தா� ேபா� எவேரi� ஆVகாVேக ெச�; 
ெகா�	தா� உ7ளன�. 

இ4தைகய =ற2K2 ெப9ற "�மண உற.னா� ேதா��� இ�வா��ைகைய2 
ப9: வ7[வ� F��க�டவா� ]�W�றா�: 

"அறெனன2 ப#டேத >�வா��ைக யஃ;� 
Hற�ப�2ப; "�லா> ன��"  

 

அற� எ�� =ற2H4;� ெசா�ல2ப#ட; இ�வா��ைகேய ஆ<�. அ;`� 
ம9றவ� ப��<� <9ற��லாம� இ�,தா� ேமG� ந�ைமயா<�.  

வ7[வX� இ,த வா�ைக2 H�ப9: வா�,தாேல ந� வா��ைக 
இ�ைமயானதாக இ��<ம�லவா!  

க�யாணமா� க�யாண�! 


