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  jiya';fk; 

எரு நனிதன் நாநனிதாக உனர்யதற்கு அடிப்டைத்ததடய ஆளுடநத்திாகும். 
ஆளுடநத்தின் ன்து எரு நனிதனுடைன குணங்களின்  திடநகளின் ததாகுப்ாகும். 

தற் ட்ைங்கள்  இருந்தாலும், ததாழில்நுட்ம், டகவிடகள், கட, தச்சு, 

தநாழி, விடனாட்டு முதா திடநகளும் முக்கினம் ன்டத ாம் அறிதயாம். இந்தத் 

திடநகளுக்கு அப்ாற்ட்டு எரு த ால் உண்டு அதுதய ஆளுடந. 

"புத்தியுள் நனிததபல்ாம் தயற்றி காண்தில்ட 

தயற்றி தற் நனிததபல்ாம் புத்தி ாலி இல்ட" 

ஆளுடந ன்து ம் தனித் திடநகள் ன்றில்ாநல், எட்டுதநாத்தநாக ம்டந 

அடைனாப்டுத்தக்கூடின என்று. டிப்ால் திடநனால் எருயர் சிந்த ஆளுடந உடைனயர் 

ன்தற்கு ந்த உத்தபயாதமும் இல்ட.  

 இந்த ஆளுடநத் தின் என்த  ாநானினடயும் ல்  தடயாக்குகிது. 
யலுயா ஆளுடந தகாண்ை எருயர் திர்ாபாத    சூழ்நிடகட திர்  தகாள்யார். 
ஆளுடநக்கும் எழுக்கத்திற்கும்  தருங்கின  ததாைர்பு  உண்டு.  

ல் எழுக்கம் ல் ஆளுடநக்கு வித்திடும்.யிற்சிகள் மூம் ல்தாழுக்கம் 
 ாத்தினம். ப்தாழுது எழுக்கம் மக்கநாக நாறுகிததா அப்தாழுது ஆளுடந தநம்டுகிது. 

எவ்தயாரு நனிதனும் இடப்ண்பு  உடைனயத. அடத உணர்ந்து தன்டத் 
தாழ்த்திக்தகாள்ாநல்  ப்தாதும் ம்பிக்டகதனாடு யாம தயண்டும்.   

டயனத்துள் யாழ்யாங்கு யாழ்யன் யானுடயும் 
ததய்யத்துள் டயக்கப் டும். (குள்.50).  

                                               ன்து குள்.  
தய யாழ்யாங்கு யாம நனிதன் தன் ஆளுடநப் ண்ட தநம்டுத்திக் தகாள் 

தயண்டும்.அப்தாது அயன் தன் உனர்ந்த இடப்ண்ட உணர்ந்து உனர் நிடடன 
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அடைகிான்.ஆற்லின் அவு ல்டனற்து.  
அதன் அடயப் தருக்க, விரும்பிப் தாறுப்புகட ற்து அயசினம். இதால் தடடநப் 
ண்பும் தநம்டும். தநம்ட்ை தடடநப்ண்பு ஆளுடநடனப் தருக்கும்.தான் 

தநற்தகாண்டிருக்கின் த னல்திட்ைத்தின் மீது நடத எருமுகப்டுத்தி அர்ப்ணிப்பு 
உணர்தயாடு த னல்டுகின் தன்டந எரு தடயனுக்குத் ததடயனாதாக இருக்கிது. 

 ண்ணின ண்ணினாங்கு ய்து ண்ணினார் 
திண்ணினர் ஆகப் தறின். (குள்.666) 

ன் குள் இதற்குச்  ான்று. 
கங்காது கண்ை விடக்கண் துங்காது 
தூக்கம் கடிந்து த னல். (குள்.668) 

ற்றுக் தகாண்ை ததாழிட நங்கங்காநல் காந்தாழ்த்தாநல் த ார்வில்ாநல் 
முனற்சிதனாடும் தன் ந உணர்தயாடும் த ய்ன தயண்டும் ன்று யள்ளுயர் தன் குள்யழி 
டுத்துக் கூறுகிார்.எரு நாதரும் த னடச் த ய்துமுடிப்தற்கு நயலிடநதான் 
அடிப்டைக் காபணநாக அடநகிது.சீரின ஆளுடநப் ண்பு உடைனயர்கள் ந்த எரு 
பிபச் டடனயும் துணிதயாடு  நாளிக்க முடியும். 

அஞ் ாடந ஈடக அறிவூக்கம் இந்ான்கும் 
ஞ் ாடந தயந்தர்க் கினல்பு. (குள்-382) 

தான் திர்தகாள்ளும் ந்த எரு பிபச்சிடடனக் கண்டும் அஞ்சி எளிந்துவிைாது துணிதயாடு 
 நாளிப்து  ஆளுடநக்குத் ததடயனா சிந்த ண்பு. தக்குக் கீழ் த னல்டுயர்களின் 
தனித்திட அறிந்து அயர்களுக்குரின ணிகட எதுக்கீடு த ய்யது தடடநக்குரின 
தனித்திாகும். இதட யள்ளுயர், 

இதட இதால் இயன்முடிக்கும் ன்ாய்ந்து 
அதட அயன்கண் விைல். (குள்.517) 

                                                       ன் குளில் கூறுகிார்.  
                  ல் ஆளுடந உடைனயர் தம்டநவிைச் சிந்தயர்கடப் பின்ற்றுயடத இழுக்காக 
ண்ணுயதில்ட.கண்மூடித்தநாக னாடபயும் பின்ற்றுயது நைடந. ஆால், சிர் 
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ம்டநவிைச் சிந்தயர்காக இருப்ார்கதனாால் அயர்கட ாம் பின்ற்றுயதில் 
தயதான்றுமில்ட.  
                  முக்கினநாக அயர்கடப் தாட்டினாபாகக் கருதாநல் உரின நரினாடதடன 
அயர்களுக்கு யமங்கப் மக தயண்டும்.அதததால் தச்சுத்தினும் சிந்த ஆளுடநக்குத் 
ததடயப்டும் முக்கின ண்ாகும்.  

                 இதட, த ால்யல்ன் த ார்வின் அஞ் ான் அயட 
          இகல்தயல்ல் னார்க்கும் அரிது. (குள்.647) 

                                                 ன் குள் மூம் உணர்த்துகிார். 
"ழுமின் விழிமின்" 

           ன்து விதயகாந்தரின் கூற்று. அதுதால் பிபச்சிடகள் யரும் முன்த அயற்ட 
ஊகிப்யர் ல் தடயர் ஆகிார். இதால் பிபச் டகளின் ாதிப்டக் குடக்க முடியும். 
இதுதய எரு ல் ஆளுடநக்கு டுத்துக்காட்டு. ல் ஆளுடந தன்டயும் யர்த்துப் 
பிடபயும் யர்க்கும். நற்யர்களின் வீங்கட விநர்சிக்காது ற்றுக்தகாள்ளும்.  

                     இது சிந்த  மூக தநம்ாட்டுக்கு யழியகுக்கும். ாநானினாக இருந்தாலும் ாட்டை 
ஆளும் தடயபாக இருந்தாலும் அடயருக்கும் ஆளுடந தின் 
இன்றினடநனாதது.ாட்டின் முன்தற்ம் நக்களின் ஆளுடநத் திடப் தாறுத்தது. 

                நனித உவுகட தநம்டுத்த தயண்டின எருயர்  சிம் ன்னும் தீன ண்ட   

 அதய எழிக்க தயண்டும். இதட யள்ளுயர், 

சிம்ன்னும் த ர்ந்தாடபக் தகால்லி 
இம்ன்னும் நப் புடணடனச் சுடும். (குள். 306) 

ன் குளில் டுத்துக் கூறுகிார். தநலும் தீன த னல்கள் பிர்க்கு நட்டும் இன்றி நக்கும் 
தீன விடவுகடதன ற்டுத்தும்;  
தய தீன ண்ணம் தீன த னல் தான்யற்ட அதய எழிக்க தயண்டும்.  இதடத் 

தீனடய தீன  னத்தால்  தீனடய 
தீனனும் அஞ் ப் டும். (குள்.202) 
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ன்று தன் குள்யழி யள்ளுயர் டுத்துக் கூறுகிார். எருயர் நக்குத் தீங்கிடமத்ததாக ாம் 
கருதிால் உைத அயருக்குப் ன்நைங்கு தீங்கிடமக்க விரும்புகிதாம்.  
          வ்யதயா ல் த னல்கள்  ாதடகள் த ய்யதில் ம் தபத்டத த விடுயடத 
விட்டுவிட்டு அயருக்குத் தீடந த ய்யதிததன நது சிந்தடடனயும் த னல்திடயும் 
வீணாக்கும்தாது நது ந அடநதி சீர்குடகிது. 
         ஆளுடநத் தின் சிப்ாய் உள்யர்கால் நட்டுதந தருக்கடினா சூமலிலும்  ரினா 
முடிடய டுக்க இனலும்.ஆடகனால் தன்ம்பிக்டகயும் தடடநப்ண்பும் இருந்தால் 
ம்டந னாபால் தயல் முடியும்? ாம் யர்த்துக்தகாள்ளும் ஆளுடந ம் யாழ்வில் 
அதி னங்கட ற்டுத்தும்.   
         உவினார் ஃப்பாய்டு ஆளுடந குறித்து உணர்த்துடகயில் ைத்டதயினலும்  
ஆளுடநயினலும் இடனபுத்துடகள் ஆகும் ன்கிார். விலிதன நனித ஆளுடநடனத் 
தீர்நானிக்கிது ன்று ஃப்பாய்டு குறிப்பிடுகிார்.  
                      குமந்டதப்ருய அனுயங்கள் நனித ஆளுடநயின் தரும்ங்கு யகிப்தாகக் 
குறிப்பிடுகிார். ஆடகனால் சிறுயனது முதத குமந்டதகளின் ஆளுடநடன யர்ப்தில் 
கல்விக்கூைங்களும் தற்தார்களும் ஆர்யம் த லுத்த தயண்டும்.  
            இக்கட்ைா சூமலில் சிக்கித்தவிக்கும் இன்டன உகிற்கு ல் ஆளுடநதன 
இன்றினடநனாததாகிது. ஆளுடநடன யர்ப்தாம் ஆகச்சிந்த த னல்கடச் 
த ய்திடுதயாம். 

                                                                                   kyh;f;FG 
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fpU#;z  gf;jp 
 

108                   jpt;a njr';fspy; jpUf;nfh~h; itj;jkhepjp 

k';fshrh!dk; bra;ag;gl;lJ. ,e;j CUf;F xUKiw _uhkhD$h; 

bry;Yk; nghJ mt;t{hpypUe;J bgz;kzp xUj;jp mt;t{iutpl;L 

btspna bry;tijg; ghh;j;J fhuzk; nfl;fpwhh;. 
R.ckh  

Mrphpia 

                 mjw;F mg;bgz;kzp "hdkw;w ehd; v';fpUe;jhy; vd;d vd;W TWk; 

mg;bgz;kzp mUshsh;fs; 81 nghpd; mU";bray;fis vy;yhk; vLj;Jf; Twp ,th;fisg; 

nghy fpU#]z gf;jp vdf;fpy;iyna vdf;F ,g;bgUkhs; ,Uf;Fk; Chpy; thH vd;d jFjp 

,Uf;fpwJ vd;fpwhh]. ,uhkhazk;/ kfhghujk;/ ghftjk;/ MH;thh;fs; tuyhW bjhpe;j 

mk;ikahh; 81 thf;fpa';fspy; itztj;ij rhwhf gpHpe;J jUfpwhh;. ,jd; \yk; ek; ghujg; 

bgz;kzpfs; ghkuuha; ,Ug;gpDk; fpU#]z gf;jpapy; nkijfshfnt ,Ue;Js;sdh;. me;j 

81 mUshsh;fspy; rpyhpd; fpU#]z gf;jpiaf; fhz;nghk;. 

                                “mfbkhHpj;J tpl;nlndh tpJuiug; nghny*” 

 m!;jpdhg[u kfhke;jphp tpJuh;. mth; vg;bghGJk; gftj; jpahdj;jpny ,Ug;gth;. 

fpU#;z ehkj;ij b$gpj;Jf; bfhz;nl ,Ug;ghh;. 

 

 

30.07.2021 md;W Mrpuk Mz;LtpHh kw;Wk; epWtdh; gpwe;jehs; tpHhtpd;nghJ rpwg;g[ 

gpuhh;j;jid kw;Wk; Mz;LtpHh bghJf;Tl;lj;jpy; 13 tJ ,-nkfrpd; btspaplg;gl;lJ. 
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ghz;lth;fSf;F chpa ehl;il Jhpnahjdd; bfhLf;f kWj;jhd;. vdnt 

ghz;lth;fSf;fhf fz;zd; m!;jpdhg[uj;jpw;F J}J te;jhh;. 

             mtiu tuntw;f gPkh;/ Jnuhzh;/ Jhpnahjdd;/ fh;zd;/ tpJuh; nghd;nwhh; 

ToapUe;jdh;. fz;zd; j';fs; tPl;oy; jhd; j';Fthh; vd;W xt;bthUtUk; epidj;jdh;. 

mtuth; vd; tPl;ow;F thU';fs; vd miHj;jdh;.  

              Mdhy; tpJunuh j';fs; khspiff;F thU';fs; vd;W fpU#;ziu jd; tPl;ow;F 

miHj;jhh;. ahd; vdJ vDk; mf';fhukw;w tpJuh; khspifapy; j';fpdhh;. tpJuhplk; 

Jspa[k; mfe;ij ,y;iy xUth; ,wf;Fk; nghJ ahiu epidj;jhy; nkhl;rk; fpilf;Fnkh 

mtnu ,Wjpapy; tpJuiu ghh;f;f Koatpy;iyna vd;w tUj;jj;jpy; nkhl;rk; brd;whh;.  

            mg;ngh;g]gl;l tpJuiug; nghd;W vj;jifa ngW fpilj;jhYk; midj;Jk; mtd; 

bray; vd;W rpwpJk; mfe;ijapd;wp thH;tnj rpwe;j fpU#;z gf;jp mfk;ghtj;ij 

tpl;blhHpj;J gfthid epidj;J bra;a[k; xt;bthU fhhpaKk; ekf;F btw;wpia kl;Lnk 

njoj;jUk;. 

“,Uifa[k; tpl;nlndh jpbusgjpiag; nghny*” 

              Njpd; bfhLikia ciuf;f te;j fhtpankh vd;Dk; mst[f;F jd;epiy ,He;J 

jUkh; NjhLfpwhh;. Njpd; nghijapy; kjpka';fpa jUkh; tPL/ thry;/ ehL/ efuk; 

midj;ija[k; gzak; itj;Jr; Njho ,Wjpapy; jd; kidtp gh";rhypia itj;J 

njhw;fpwhh;. 

              bfsuth; rigf;F jpbusgjp Jr;rhjddhy; ,Gj;J tug;gLfpwhh;. jdJ 

fztdhYk;/ Rw;wj;jhuhYk;/ rignahuhYk; ve;j xU gpunah$dKk; ,y;iy vd;W 

czUk; mth;. rfy $PtuhrpfSf;Fk; ul;rfdhf tps';Fk; Jthufhg[hp mr;Rjid 

miHf;fpwhh;. ruzhfjp jj;Jtj;jpw;F MWngh; rhl;rp gpufyhjd;/ fn$e;jpud;/ JUtd;/ 

mfy;ah tpgPlzd; kw;Wk; jpbusgjp. 

              Kjypy; ,U iffspdhYk; jdJ khdk; nghfhky; kiwj;jgo fz;ziz 

ntz;odhs; gpd; xU ifapy; tz';fpago xU ifahy; khdj;ij kiwj;J myWfpwhs;. 

,Wjpahf Kw;wpYk; mtnd fjp vd;W ,Ufu';fisa[k; jiyf;F nky; cah;j;jp 



                                                                        9                                                           Voice of Gandhiniketan 

 

“nfhtpe;jh” * vd;W miHf;Fk; nghJ fz;zd; ul;rpf;fpwhh; midj;ija[k; mtdplk; 

je;Jtpl;lhy; nghJk; mtd; ek;ikf; fhg;ghw;Wthd; vd;gjw;F ,ijtpl ntW vd;d rhl;rp 

,Uf;fKoa[k;. 

                              “,dpabjd;W itj;njndh rghpiag; nghny” 

                rghpiag; nghy ,iwtDf;fhf fhj;jpUe;jth;fisg; ghh;f;f ,ayhJ. kj';f 

Kdpthpd; rp#;iaahd rghp js;shj tajpYk; uhkd; ehis tUthd; ehis tUthd; vd;W 

beL';fhyk; fhj;jpUe;J mtUf;F (uhkDf;F) if';fh;ak; bra;J nkhl;rk; milfpwhh;. 

ntj';fs; vJt[k; goj;jpuhj xU vspa ntl;Ltg; bgz;zpw;F ,g;ngW fpl;oaJ. kw;wth;fs; 

bfhz;lhl ntz;Lk; vd;W rghp vija[k; bra;atpy;iy. 

            !;jphP jh;kj;jpd;go jd;dhy; ,ad;wij tpUg;g[ btWg;gpd;wp bra;jhs;. Cd; cwf;fk; 

jtph;j;J uhk ehkj;ijna $gpj;J nkhl;rk; mile;jhs;. rghp nkhl;rk; miltjw;F uhknd 

rhl;rpaha; ,Ue;jhh;. jhna vd;W uhkdhy; miHf;fg;gl;l rpwg;g[f; Fhpath;. J}a;ikahd 

vjph;ghh;g;g[ ,y;yhj gf;jpf;F ,ijtpl xU rpwe;j cjhuzk; ,y;iy. 

      bfhnuhdh guty; fhuzkhf 30.07.2021 md;W Mz;LtpHh khzt khztpfs; ,d;wp 

Mrphpah;fs; kw;Wk; CHpah;fs; kl;Lk; r\f ,ilbtspa[ld; fye;J bfhz;ldh;. 

Mz;LtpHh epfH;t[fspd; xU gFjpahf re;jptdj;jpy; g$idapy; fye;J bfhz;lnghJ 

vLj;j glk;. 
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ePz;l Ma[[Sf;F tpj;jpLk; $g;ghd;   

E}W taijj; jhz;o…. 

                $g;ghd; ehl;oy; xf;fpdnth vd;w jPtpy; kf;fs; 100 

taija[k; jhz;o/ ,sika[lDk;/ g[j;Jzh;t[lDk; re;njh#khf 

thH:fpd;whh;fs;.    ,th;fis nehpy; Muha;e;j nghJ/ mth;fspd; 

thH;f;if Kiwapy; khw;wk; ,Ug;gij fz;lhh;. mij vGj;jh;/ 

ekf;F ,t;thW tpsf;Ffpwhh;. kUe;jpy;yhj jhnd cw;gj;jp bra;j 

fha;fwpfs;/ vspa clw;gapw;rp/ cwtpdh; kw;Wk; ez;gh;fspd; 

,dpikahd epfH;t[fs;/ 

 
 

nt.Kj;Jkhhp 

Muk;gg; gs;sp/ 

jiyikahrphpia 

           gz;oif epfH;rprpfspd; fUj;J ghpkhw;wk; vg;bghGJk; RWRWg;gha; ,Ug;gjw;F 

fhuzkhf cs;sJ.  ,jdhy; ,j;jPtpy; thGk; kf;fs; ePz;l Ma[is cilath;fshf 

(fpuhkkhf) jpfH;fpd;wdh;. bra;a[k; ntiyia ghukhf bra;ahky;/ eifr;Rit 

czh;tplDk;;/ KG<Lghl;LlDk; bra;fpd;wdh;. ,iwr;rp mjpfkhf cz;gJ fpilahJ.  

cd; thH;f;if xU mh;j;jj;Jld; ,Uf;f ntz;Lk; vd TWfpd;whh;fs;. 

1. cdf;F gpoj;jkhdJ vJ> 

2. eP vjpy; jpwikrhyp> 

3. mjpy; tUkhdk; tUfpd;wjh> 

4. mjd; \yk; rKjhaj;jpw;F ed;ik cs;sjh> 

             Xt;bthUtUk; jdf;F gpoj;jkhd bray; vd;d vd;W fz;lwpe;J mjpy; jpwikia 

tsh;j;J mjd; \yk; <l;oa gzj;ij itj;J FLk;gj;jpw;Fk;/ r\fj;jpw;Fk; tHp fhl;l 

ntz;Lk;. ,jdhy; $g;ghd; ehl;L kf;fs; 120 tajpw;Fk; nkYk; re;njhrkhf thH;fpd;wdh;. 

ek; ehl;oyk; 200 tUl';fSf;F Kd;g[ ,e;epiy ,Ue;jJ. M';fpnya Ml;rpf;Fg;gpd; 

rpe;jid mw;wth;fshf ntiyahl;fshfnt cs;sdh;. 

                ek; ehl;oy; fy;tp Kiwapy; khw;wk; tu ntz;Lk;. jdf;F gpoj;jkhdij fw;f tHp 

ntz;Lk;. jd; bgw;nwhUf;fhft[k;/ rKjhaj;jpw;fhft[k; gpof;fhj xU bjhHpiy bra;af; 

TlhJ. cdf;fhd bjhHpiy njh;e;bjLj;J mjpy; jpwiknahL gazpf;fg; gHf;f ntz;Lk;. 

,Jnt kdpj rKjhak; nkk;gl tHp tFf;Fk;. ,f; fl;Liu gog;gth;fSk;/ jdJ tPl;oy; 

cs;s FHe;ijfSf;F mt;tha;g;ig Vw;gLj;jpdhy; g[jpabjhU r\fj;ij cUthf;fyhk; 

vd fUJfpnwd;. 
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15.08.2021 md;W Online tHpahf ekJ Mrpukj; jiyth; nguhrphpah; lhf;lh; nt';flrhkp 

Iah mth;fs; jiyika[iua[k;/ Mrpuk eph;thff; FG cWg;gpdh; nguhrphpah; gHdpJiu 

mth;fs; rpwg;g[iua[k; tH';fpdh;.  

 

            11.09.2021 md;W ekJ Mrpukj;jpy; g{jhdj; je;ij tpndhgh mth;fspd; gpwe;j ehs; 

bghJ Tl;lj;jpy; Mrpuk jiyth; nguhrphpah; lhf;lh;.uh.nt';flrhkp mth;fs; 

jiyika[iua[k;/ tpndhgh mth;fSld; gzpahw;wpa r\f Mh;tyh; 

jpUkjp.fpU#;zk;khs; b$fd;ehjd; mth;fs; rpwg;g[iua[k; Online tHpahf tH';fpanghJ 

vLj;j glk;. 
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thH;f;if rpe;jid Jspfs; 

fhy; eidahky; fly; 

fle;jth;fs; cz;L. 

thH;f;ifiaf; fle;jth;fs; ,y;iy* 

cs;sij vg;nghJk;  

 cspahf itj;Jf;bfhs;… 

rpiyahtJk;/ rpiwahtJk;  

 

R.rPjhyl;Rkp  

Muk;gg; gs;sp 

Mrphpia 

eP brJf;Fk; jd;ikia bghWj;jJ* 

thH;f;ifapy; xt;bthU  

behoa[k; kfpH;r;rpahf thG';fs;… 

Vbddpy; thH;f;if ekf;F  

kWtha;g;g[ jug;nghtjpy;iy* 

g{tpd; bkhl;Lf;fs; nghy  

bksdkhf ,Uf;fhky;… 

kyh;e;j g{f;fs; nghy 

vg;nghJk; rphpj;Jf; bfhz;nl ,U';fs;* 

btw;wp bgWk; tiu Fjpiu 

ntfj;jpy; XL… btw;wp 

te;j gpwF Fjpiuia tpl  

ntfkhf XL… mg;bghGJjhd; 

btw;wp cd;dplk; epiyj;jpLk;* 

midtUf;Fk; tuyhw;wpy;  

XU jdp gf;fk; cz;L… 

me;jg;gf;fj;ij epug;g[tJk; 

fhypahf itj;jpUg;gJk; 

mtuth; Kaw;rpapy; jhd; cs;sJ* 

tpiue;J te;njd; vd;gjpy; 

,y;iy. tPH;e;jhYk; 

vGe;J te;njd; vd;gjpy; 

jhd; cs;sJ ek; bgUik..*  
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vd;d bra;a nghfpwha ; 

         mtru cyfk; vd;W ehk; bgahpl;Lf;  bfhz;l cyfk; - vij 

nehf;fpg; ngha;f; bfhz;L ,Uf;fpd;wJ>  bjhHpy; El;g';fs;  tsh;e;J/ 

tpz;btsp Rw;wp/ g{kpia tpl;L ntw;W fpuf';fSf;F Fo nghftjw;F 

jahh; Mfpf; bfhz;L ,Uf;fpd;nwhk;. bgUik jhd;* (,Ug;gij tpl;L 

tpl;L/ gwg;gjw;F Mirgl;l fijaha;*) 

 

ghpksh/  

fy;tpahsh; 

cl;fhh;e;j ,lj;jpnyna ,Ue;J bfhz;L/ cyifr; Rw;wpajhf brhy;yp/ „"hdfdp‟ 

bgw;w gps;isahiug; nghy/ ek; vy;nyhh; ifapYk; fdpzp …. உyifna Rw;wp 

tUfpd;nwhk;. bgUik jhd;** 

 

mk;khgl;oapy; gpwe;jth; - mbkhpf;fhtpy; thrk;; mbkhpf;f mjpfhu gjtpapy; ek;\h;  

bgz; nfl;lbjy;yhk; fpilf;Fk; TFs; - jiyik ek;k Ch; Re;jugpr;ir Ch; bjhpa / 

cyfk; mwpe;jth;fs; jhd; ek;kth;fs;. bgUikjhd;*** 

 

tPl;oy; kpjptz;o  ,Ue;jhny bgUik gl;l fhyk; fiue;J tPl;oy;  cs;s 

xt;bthUtUf;Fk; ce;J cUsp ,Uf;fpd;wJ. bghUshjhuj;jpy; kpf tsh;e;J tpl;nlhk; . 

bgUiknah bgUik jhd;** 

 

giHa  nrhw;W ePh; Foj;J tsh;e;j ek;k tPl;L  bgz;fs;/ nrhW Mf;f kwe;J 

nrhnkhl;nlhit  miHf;fpwhh;fs;. bgUiknah bgUik*. 

 

bgUik gl vj;jidnah tpa';fspy; ,uf;fj;ij kwe;njhk;. cwt[fis kwe;njhk; 

ey;Yzh;t[fis ,He;njhk; vd;gij czut[k; kwe;Jtpl;nlhk;. 

“ahnuDk;/ eilghijapy; ka';fp tpGe;J tpl;lhy; vd;d bra;tha;” vd;w nfs;tpf;F/ 

“Xog; ngha; KjYjtp bra;ntd; vd;w  gjpy; tUk; vd;W ehk; vjph;ghh;j;jhy;  ehk; Kl;lhs;. “ 

ifngrpapy;  tPonah vLj;J KfE}ypy; nghl;L 1000 iyf; th';Fntd; vd;fpwhh;fs; 

,d;iwa  thiur; bry;t';fs;. 

cz;ikiaa[k;/ rj;jpaj;ija[nk be";rpy; Rke;jth;fs; kfhj;kh fhe;jpa[k;/ fh;k tPuh; 

fhkuhrUk; ,th;fSf;F gpd; ve;j fhkuhrUk; tutpy;iy. fhe;jp kfhDk; gpwf;ftpy;iy. 
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ehl;L kf;fSf;fhf/ jk; tPl;ila[k; Jwe;jth;fs; thH;e;j kz; ,J.* ,d;W v';Fk; Raey; 

thjpfs;  kl;Lnk epiee;Js;sdh;.  

,g;goj;jhd; thHntz;Lk; vd;w tpjpepiy kwe;J „vg;goa[k; thHyhk;‟ vd;w kdepiy 

te;Jtpl;lJ kf;fSf;F. r\f mikjp Fiye;J/ muh$fk;/ ml;?Hpa';fs; bgUfp 

tUfpd;wij jpdrhp ehHpjH;fs; cWjp bra;fpd;wd. 

kpUfj;jpypUe;J gpwe;jtd; kdpjd;  vd;w mwptpay; nfhl;ghl;il jpUg;gpg; nghl;L 

kdpjd; khwptpl;lhd;. kpUfj; jd;ikia btspf;fhl;of; bfhs;snt Kidfpd;whd;. 

rhg;ghL Kjy; rig ehfhPfk; tiu ey;yd kwf;fg;gl;L/ khWgl;L/ khw;wg;gl;L 

rpjwpfplg;gJ khdplj;jpd; mHptpw;F jhndh> ek; jhj;jh/ ghl;o ekf;Ff; bfhLj;j 

gRikahd g{kpia ek; jhj;jh/ ghl;o ekf;Ff; bfhLj;j gRikahd g{kpia/ ehk;/ ek; ngud; 

ngj;jpfSf;F vg;go bfhLf;fg;nghfpd;nwhk;.  

jz;zPhpy; jj;jspf;Fk;  rp';fhu brd;idna  xU ey;y cjhuzk;  ehk; vd;bdd;d 

bra;njhk; vd;gjw;F. 

,aw;ifia vjph;j;J thH Koa[kh> ,aw;ifnahL ,iae;J thH fw;Wf; bfhs;s 

ntz;Lk;. ,d;iwa rKjha R{Hy; khw ntz;Lk;. khw;wg;gl ntz;Lk; vdpy; r\fk; gw;wpa 

rpe;jida[k; rKjhak; gw;wpa vz;z';fisa[k; rPh; bra;a Kd;dth;fs;/ gpd;dth;fSf;F 

thH;e;J fhl;l  ntz;Lk;. 

ve;j xU bgw;nwhUk;/ “ehd; vd; gps;isfis ed;whf tsh;e;Jtpl;nld;” vd;W 

bgUik ghuhl;l KoahJ. ehd; ed;whf tsh;f;ftpy;iy” vd;W tUj;jg;glt[k; KoahJ/ 

bgw;nwhh; ed;whf thH;e;jhy; gps;isfSk; ed;whf tsh]thh]fs;. 

tsUk; gps;isfSf;F ghlk; juntz;oajpy;iy. ,ijr; bra;/ mijr; bra;ahnj 

vd;W brhy;y mtrpakpy;iy. jh';fs; czur; bra;tnj rpwe;j tHp. ek;  gps;isfSf;F 

Kd; xU nfs;tp itg;nghk;. “eP ,g;ngh mzpe;jpUf;fpd;w rl;il ahuhy; fpilj;jJ> vg;go 

te;jJ> epiwa gjpy;fs; tUk; Jzpf;filapy; Jzp th';fp/ ijay;fhuh; ijj;jJ.  

mth; ijj;j rl;ilapy;/ bghj;jhDk;/ my';fhu Jzpa[k; Vnjh xU bjhHpw;rhiyapy; 

400 ngh; bra;j ntiyapy; fpilj;jJ. Jzpapd; epwk; v';nfh xUth; Vw;wpaJ. epwk;  Vw;Wk; 

Kd; Vnjh xU ViH berthsp bra;jJ. bea;tjw;F cs;s E}Yf;F g";R njit.  

g";rpw;F njit gUj;jp. me;j gUj;jpia tpistpj;jtd; btapy;/ kiH ghh;f;fhky;/ 

neuk;/ fhyk; fhzhky; ciHj;j/ rl;ilna nghlhj xU ViH tptrap/ ek; vy;nyhUf;Fk; 

vy;yhtw;wpw;Fk; Muk;gk; tptrhap kl;Lnk. mtdpd;wp ,';F xU mqt[k; mirahJ. Ek; 

FHe;ijfSf;F g[hpaitg;nghk;. 
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,e;j xU rl;ilf;nf ,j;jid ngUila nrit/ njitahf ,Uf;fpd;wJ. 

,th;fSf;bfy;yhk; ehk; vt;tst[ flikgl;Ls;nshk;. rKjhaj;jpy;/ ,g;goj;jhd; ehk; gy 

ngUf;F fld; gl;Ls;nshk;. bgw;wJ jha;/ je;ijahf ,Ue;jhYk; ek;ik brJf;FtJ ehk; 

thGk; rKjhank* me;j rKjhaj;jpw;F eP vd;d bra;a nghfpwha;> gl;l flid vg;go „neh;‟ 

bra;ag; nghfpwha;> 

          c';fs; Fwpf;nfhs;fs;/ rpe;jidfs; bray;fs;‟neh;‟ gll;Lk;. c';fs; rpe;jidfs; 

c';fSf;F ey;y tHp fhl;Lk; vd;w ek;gpf;ifa[ld; thH;it Kd;bdLg;nghk;.  tsh;thh;fs;/ 

thH;thh;fs; ek; kf;fs;* 

thH;j;Jnthk;** 

  

etuhj;jphp tpHhtpidbahl;o ekJ Mrpuk tshfj;jpy; itf;fg;gl;l bfhG 
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ij bgh';fiy Kd;dpl;L nghfpg;gz;oif ehshd 12.01.2022 md;W gs;spapy; nfhyg; 

nghl;o elj;jg;gl;lJ.  

 

 

28.04.2022 md;W Mrpukmof;fy; ehl;oa jpdj;js;W ele;j bghJf;]கூட்ைம் 
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Why Should We Study English? 

              When our nation became free there was a demand from many people 

that English should be banished from our land. It was the language of our 

rulers. It was a painful remainder of our slavery.  J.Krishnadeepa 

Teacher 

Experience has taught us that English is not a subject, but a language only. It is not the 

second language of our administration. 

We are living in a well inter linked world. No one can live like a frog in the well. If 

anything happens in one corner of the world however reote, it is bound to have its effect on all 

countries. The Presidential election is US, the devaluation of the Franc or the strike in the 

industries every one of these events has an impleasant effect to for and wide. 

 Its echoes are heard in the remotest corners of the world. Allthis means that we have to 

be increasingly of the world events. We should have our contacts with the outside world and 

the best medium of this contact is the English language. It is therefore the great window for us 

to look at the world outside. 

Luckily this language is no stranger to us. Our contact with itis now two hundred year 

old. We shall have, therefore not much difficulty in widening its appeal. If we were ever to 

abolish this language it will not only mean starting afresh but we should be throwing away a 

jewel. 

English is a language which embraces the priceless treasures of science and technology 

art and literature. Science cannot develop very fast without this language. In Literature the 

translations from English have enriched the language. For all these reasons it will be wise and 

predent for us to study this priceless language.  
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நபம் !  நண்ணுக்கு யபம் !!! 
 

னன்நபம் உள்ளூர்ப் ழுத்தற்ால் த ல்யம் 
னன் உடைனான்கண் டின்’’                                       ..   திருக்குள் 

               நபங்களின் தருடந த ால்லில் அைங்காது. தாதுயாக நபப் 
யிர்கள் ல்ாம் ஆண்ைாண்ைாய் இருப்டய. 

 
திரு.ாநனன் 

இனற்டக  தயாண்அறிஞர் 
 

            இடய நீடித்து நக்கு னன் தகாடுத்துக் தகாண்டு இருக்கும். ஆண்டுப் யிர்கடவிை 
இயற்றின் யருயாய் நீடித்தது நட்டுநல்ாது இதற்கு ாம் த ய்யும் த வும் மிகவும் குடவு.  
ல்யடக நபங்கட பின்யரும் தன்டநகள் தகாண்டு ததர்வு த ய்ன தயண்டும்: 
* கால்டைகளுக்கு தீயம் தகாடுப்டய 
* நட்கு தனாரிக்க தடமகள், கூங்கடக் தகாடுப்டய 
* விகு தகாடுப்டய 
* கட்டுநாப் தாருள்கடக் தருடய 
* நருந்துப் தாருள்கடக் தகாடுப்டய 
* நிமல் தகாடுப்டய 
* காய், கனிகடக் தகாடுப்டய 
* யட்சிடனத் தாங்கக் கூடினடய 
* உள்ளூர்ச் சூமலுக்கு ற்டய 
                     இப்டினாக ல்யடகப் னன்கடக் தகாடுக்கும் நபப்யிர்கட ததர்வு த ய்து ாம் 
நது ண்டணக்குள் ைவு த ய்து தகாள் தயண்டும். 
                   எருமுட ைவு த ய்து ஏபாண்டு ாதுகாத்து யர்த்துவிட்ைால் தாதும்  
ஆண்டுகளுக்கு இடய னன் தகாடுத்துக் தகாண்தை இருக்கும். இதில் கயனிக்க தயண்டின 
நற்தாரு த ய்தி, இந்த ல்யடக நபங்கள் ல்ா நாதங்களிலும் தாயது எருயடகப் 
னடக் தகாடுத்துக் தகாண்டு யரும். இதால் நக்கு நாதந்ததாறும் யருயாய் கிட்டும் 
யாய்ப்பும் உண்டு.  
                  தநத கூறின தாயது எரு யடகயில் தாயது எரு னன்ாட்டுக்கு அது 
உதவும்.ல்யடக நபங்கள் நது ண்டணயில் எதப காத்தில் துளிர்விட்டு எதப காத்தில் 
இட, தடமகடக் தகாடுப்து கிடைனாது. டுத்துக் காட்ைாக தகாடையில் நக்கு தீயப் 
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ற்ாக்குட நிவும். அப்தாது கால்டைகளுக்கு உணவு கிடைப்து கடிம்.    
                  ஆால் அந்தச்  நனத்தில் தயப் நபம் ன்ாக துளிர்விட்டு தடமகடக் தகாடுக்கும். 
அயற்ட ஆட்டுக்குக் தகாடுத்துப் மக்கிவிட்ைால் அயற்ட ஆடுகள் ன்கு உண்ணும். 
தயப் நபத்டதப் தாருத்த அவில் தமிமகத்தில் 90 விழுக்காட்டுப் குதியில் யரும். கடும் 
யட்சிடனத் தாங்கி நிமல் தரும்.  
                     நடமக் காத்தில் விடத தாட்ைாத தாதும், நீர் ஊற் தயண்டின ததடயகூை 
இல்ட. 
இப்டிப்ட்ை நபங்கள்  உள். இயற்ட யர்த்துவிை தயண்டும். தயப் நப இடகள் 
னிக்காத்தில் கருகத் ததாைங்கும் அப்தாது இய நபம் ன்கு ச்ட த் தடமகள் 
தகாடுக்கும்.  
                    இப்டினாக ததாைர்ச்சினாக நக்குத் தடமகள் கிடைக்கும். இத்துைன் ஆடுகட ாம் 
இடணத்துக்தகாண்ைால் நக்கு யருநாம் உறுதி த ய்னப்ட்டுவிடும். 
          இப்டினாக ல்யடக நபங்கள் எதப  நனத்தில் பூப்தும், காய்ப்தும், இட தகாடுப்தும் 
நாறி நாறி ைப்தால் நது ண்டண ஆண்டுததாறும் சுடந நாாநல் இருக்கும். 
            இச்சி, ஆல், அபசு, மூங்கில் தான்டயயும் தயம்டப் தா தகாடையில் ல் இ 
தடமகடக் தகாடுக்கும். இடய கால்டைகளுக்கு ல் தீயநாக இருக்கும். யட்சியில் 
நக்கு ற்டும் தீயப் ற்ாக்குடடன இதன் மூம் தீர்த்துவிை முடியும்.  
             இன்றும் நடயாழ் மங்குடி நக்களிைம் இந்தத் தின் காணப்டுகிது. 
இப்டினா நபங்கட ண்டணயில் யபப்புகளிலும், தயறு யிர்கள் இல்ாத தயற்று 
இைங்களிலும், தரிசுகளிலும் ைாம். 
               அது நட்டுநல்ாது 30 அடி இடைதயளியில் இந்த நபங்கட ட்டு, 20 அடிக்கு தநல் 
கிட பப்ாநல் தயட்டிக் தகாண்டு யந்தால், ாம் யிர் த ய்யும் பப்பில் நிமல் பயாநல் 
ார்த்துக் தகாள்ாம்.  
                அத்துைன் ாம் ருயகாப் யிர்கா தல், த ாம் தான்யற்ட யிர் 
த ய்யும்தாது சுந்தடமகாக நப இடகட தயட்டிப் தாட்டு யிர் த ய்னாம். இதால் 
நிமலும் இருக்காது, நண்யமும் தருகும். 
                   காட்டில் யரும்  ந்த நபம் முழு யர்ச்சி அடைன சுநார் 40 முதல் 60 ஆண்டு காம் 
டுக்கும். அதத  ந்த நபத்தின் அருகில் அகத்தி நபங்கட யர்த்ததாது 11 ஆண்டுகளில் 
முழு யர்ச்சி அடைந்துள்டத ஆஸ்திதபலினாவில் உள் ஆய்யார்கள் நிறுவி உள்ர். 
காட்டுச்  ந்த நபத்தில் இருந்து கிடைக்கும் அதத அவு றுநண ண்தணயும் தபமும் 
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உள்தாக அயர்கள் ததரிவிக்கின்ர் அந்ாட்டு அறிவினர்கள். 
கால்டைத் தீய நபங்கள்: 
                 அகத்தி, நட தயம்பு, நடக் கிளுடய, பூயபசு, முருங்டக, முள்முருங்டக(கல்னாண 
முருங்டக), சூாபுல், உதினன், யாடக அல்து யாதமுைக்கி, துலுக்க தயம்பு தான்டய. 
நட்கு ருத் தடமக்கா நபங்கள்: 
                சீடநக் தகான்ட (கிளிரிசிடினா), புங்கன், தயம்பு தான்டய 
விகுக்கு: 
                  தாச்சி, நடப் பூயபசு, சூாபுல், உசிட, புளி தான்டய 
கட்டுநாத்திற்கு: 
                 யாடக, ஈட்டி,  வுக்கு, ததக்கு, தடிசு, முள் இவு, மூங்கில், ஆய் தான் நபங்கள் 
நருத்துயப் னன் நபங்கள்: 
                 தாச்சி, தயம்பு, வில்யம், அத்தி,  ாதிக்காய், நாசிக்காய், கடுக்காய், தல்லி, தயம்பு 
நிமல்: 
                ஆல், அபசு, பூயபசு, புங்கன் தான்டய 
கனிகள்: 
                      நா, ா, லுமிச்ட ,  ப்தாை…தகாய்னா, ாயல், ப்ாளி 
 இடய நட்டுநல் இன்னும் கணக்கற் நபங்கட இனற்டகத் தாய் நக்கு யமங்கி உள்ாள். 
அயற்ட ாம் ததரிந்ததடுத்து நது ண்டணக்குள் தகாண்டு யபதயண்டும்.  
                     தாருத்தநா இைத்தில் தாருத்தநா நபங்கட ட்டு இணக்கநா யிர்கட 
ைவு த ய்து ஆண்டு முழுயதும் னன்தாம். 
               இணக்கப் யிர்கள் ன்ால் தயற்றிடக்கு அகத்தி, முள் முருங்டக 
தான்யற்டயும், நஞ் ளுக்கு அகத்தி, த ம்ட, ஆநணக்கு தான்யற்டயும் கூாம்.  
               இந்த அறிவுக் கஞ்சினம் இன்னும் யனதா மூத்த தாத்தா, ாட்டிகளிைமும் நடயாழ் 
மங்குடி நக்களிைமும் தகட்ாபற்றுக் கிைக்கிது. இடத நது ‘அறிவினல்’ உகம் 
புக்கணித்தவிட்ைது. ாம் அடதத் ததடித் திபட்ை தயண்டும். 
                அதிகநா தயயில் உள் இைங்களில் நுண்காநிடடன ((Microclimate) உருயாக்க 
இந்த நபப்யிர்  ாகுடி னன்டும்.  
                  பயாக நபங்கட ட்டு தாதின நிமற்குடைகட அடநத்துவிட்ைால் த னற்டக 
நிமல்யடகளுக்கு ாம் ததடயயில்ாநல் த வு த ய்ன தயண்டினதில்ட. இந்த 
நிமல்யடயின் கீழ் தக்காளி, மிகாய், ாகற்காய், கத்தரி தான்யற்ட  ாகுடி த ய்னாம். 
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இதன் விடச் லும் அதிகநாகும்.  
               அதுநட்டுநல்ாது  நடப் குதிகளில்  நட்டும் தான் யரும் ன்று கருதக்கூடின காபட், 
காப்பி, முள்ங்கி, பீட்ரூட் தான் காய்கறி கடயும் விடவிக்க முடியும். 
                   எவ்தயாரு நபத்தின் மீதும் மிகு, தயற்றிட, சீந்தில், சிறுகுறிஞ் ான் தான் 
தகாடிகடப் ைபவிைாம். அத்துைன் ல்ாப் ருயங்களிலும் ாம் யிர் த ய்ன முடியும். 

 
21.06.2022 அன்று உக தனாக தித்தன்று ைந்த நாணய நாணவினரின் ஆ யிற்சி 
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,iwad;g[tpd; rpe;jid thdk; 

(tpHpg;g[zh;t[)  
           thH;f;ifapy; xU kdpjd; caph;j;Jog;nghL ,Ue;jpUf;fpwhd; 

vd;gjw;F milahsk; mtd; tpHpg;g[zh;nthL ,Ug;gJjhd;. tpHpg;g[zh;t[ 

vd;gJ jdpg;gl;l Kaw;rp. fw;Wj; jUtjw;Fk; mg;ghw;gl;lJ. tFg;g[ 

KGtJk; xnu ghlk;jhd; brhy;ypj; jug;gLfpwJ. rpyh; kl;Lk; mjpf 

kjpg;bgz; bgWfpwhh;fs;. B.விநா, Mrphpia 

         Mdhy; ntWrpyh; jhd; thH;f;ifapy; btw;wp bgWfpwhh;fs;. mtruk;/ ntfk; vy;yhk; 

ekJ tpHpg;g[zh;itj; jpd;W tpG';fp tpLfpd;wd. xU fojj;ijf; Tl/ rpw;gp rpiy 

tog;gijg; nghy; ftdkhfr; bra;fpw gf;Ftk; cilath;fshy; jhd; ehs; KGtJk; 

tpHpg;g[zh;nthL ,Uf;fKoa[k;.  

           tpHpj;jpUg;gJ vd;gJ tpHpfs; rk;ge;jg;gl;ljy;y kdk; rk;ge;jg;ggl;lJ. 

cs;Szh;t[ld; J}';Fgtd; tpHpj;bjGe;jJk; mof;fo bfhl;lhtp tpLtjpy;iy. 

tpHpg;g[zh;ita[k;/ jd;dk;gpf;ifiaa[k; tpiy bfhLj;J th';f KoahJ. ahh; 

J}';FfpwnghJ mHfhf ,Uf;fpwhh;fnsh/ ahhplk; J}f;fj;jpy; xU mikjp jtGfpwnjh 

mth;fs; tpHpj;jpUf;Fk; nghJ mjPj tpHpg;g[zh;nthL ,Ug;ghh;fs;. ,He;jjw;fhf 

tUj;jg;glhky;/ mile;jjw;fhf/ mJt[k; ,He;jjd; \yk; mile;jjw;fhf 

kfpH;r;rpailgtd; jhd; tpHpg;g[zh;t[ilatd;. tUj;jg;gLtjhy; ,He;jJ jpUk;gf; 

fpilg;gjpy;iy.                      

,kak; ,Lg;gsnt 

tpilfs; ,y;yhf;  

nfs;tpfs; ,y;iy 

tPzha; tUe;jhnj 

jilfs; Mapuk; 

te;jhYk; kdj; 

jsh;r;rp milahnj 

ghtp ehd; vd; 

tpjpna ,Jbtd 

gjwpf; fplf;fhnj 

cyfk; rhtp ,y;yhky; 

g{l;L bra;jjha; 

rhpj;jpuk; ,y;iy 

kpuz;L m";rp 

XLtjw;fh ,';nf 

eP te;jha;> 

,iwtd; cdf;bfhU  

tpjp bra;Js;shd; 

vd;gij kwthnj 

rp';fj;jpd; Fl;o 

kjp kaf;fj;jhy; 

vypf;Fl;o MfpLnkh> 

gRk; j';fj;ijf; fhl;oYk; 

kjpg;g[zf;Fz;L-brWk; 

jfubkd vz;zk; bfhs;shnj. 

thH;tpy; Jd;gk; 

tUtJ ,aw;if 
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mjw;nfd; tUe;Jfpwha;> 

njhisj; jl;o 

vGe;J epd;why;-eP 

njhw;ghah> njhy;tpaplk; 

gz;g[k;/ gzpt[k; 

cz;ika[k; neh;ika[k; 

kdjpw;FWjp jUk; 

be";rpy; t";rKk;/ bgha;a[k; 

g[ul;Lk; cd;dplk; ,Ue;jhy; 

mJ cd;id beUg;gha; mHpf;Fk; 

ry;yilahYk; epug;gp 

 

vLj;J tuyhk; ePiu-mJ 

bky;y ciwe;J gdpahFk; tiu fhj;jpl 

kdkpUe;jhy; 

btWk; ifnahL ,Uf;fpnwd; 

vd epidg;gJ \lj;jdk; 

cd; ,U iffspy; ,Uf;Fk; 

gj;J tpuy;fSk; ce;jd; \yjdk; 

bghWika[k;/ ciHg;g[k;/ 

g{uz ek;gpf;ifa[k; 

,iwtd; cd;Ds; ,Ug;gij – eP 

czh;e;jhy; - cd; ,Lg;gsnt ,kak;. 

 

 

ekJ Mrpukj;jpy; khl;Lg;bgh';fy; tpHh 15.01.2022 md;W rpwg;ghff; bfhz;lhlg; gl;lJ. 

md;iwa jpdk; Mrpuk khl;Lg; gz;iz Kd; bgh';fy; itj;J rpwg;g[ g{i$ bra;ag;gl;lJ. 
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,e;jpahtpd; if tpsf;F 
(J}a kfhd;) 

 
                   cyfj;jpd; khbgUk; jiyth;fSf;fpilapy; fhe;jp$pf;Fj; 

jdp ,lk; cz;L. jj;Jt"hdp/ J}akfhd;/ bjhGjw;Fhpa Mrhd;/ rf;jp 

tha;e;j vGj;jhsh;/ Mzpj;jukhd ngr;rhsh;/ MapDk; mth; mlf;fk; 

Fobfhz;lth;/ bray; tPuh;. 

 

 

R.fhnthp 

Mrphpia 

 midtUf;Fk; mth; md;g[j;je;ij/ mhpa ez;gh;. itafj;jpy; kpft[k; ty;yik 

tha;e;j xU nguuirna mth; Ml;o itj;jhh;. itrpuha;fSlDk;/ khkd;dh;fSlDk; 

rhprkkhfg; gHfpdhh;/ vd;whYk; fjp ,y;yhj guk ViHiag; nghy; thH;e;jhh;. mth; ViH 

g';fhsh;. Mdhy; ehl;od; KoNo nte;juhd fhe;jp$p ifahy; E}w;W ifahy; bea;j vspa 

fjh;j;Jzpiana tpUk;gp mzpe;jhh;.  

         bfsjk g[j;jUf;Fg; gpwF ,e;jpahtpy; njhd;wpa kfhd;fspy; mtnu jiyrpwe;jth; 

vd;W fUJfpwhh;fs;. Mdhy; fhe;jp$p g[j;jiu tplg; bgUik tha;e;jth; my;yth> mth; 

ekf;fhf  mUspa mw;g[jf; fUj;Jf;fspy; rpy  vtd; xUtd; jdf;Fj;jhnd 

fl;Lg;gghLfis Vw;gLj;jpf; bfhz;L/ filgpoj;J tUfpwhndh mtnd Rje;jpukhdtd;. 

jpahfk; jhd; rpwe;j tPuk; me;j tpj;ijapd; Mjpa[k; me;jKnk gpuhh;j;jidjhd;. 

Jd;gg;gLk; capu]fSf;F bra;a[k; gzpahFk;. fz;fis ,He;ftd; FUldy;y. vtd; 

jd;dplKs;s Fiwfis kiwf;fpwhndh mtnd FUld;. 

 fjhpy;yhj Rnjrpak; caphpy;yhj cly; nghd;wJ. md;g[ v';fpUf;fpwnjh m';nf 

flt[s; ,Uf;fpwhh;. eP';fs; vijr; bra;jhYk; c';fs; cs;sj;jpw;Fk;/ cyfj;jpw;Fk; 

cz;ikahfnt ele;J bfhs;S';fs;. fhe;jp$p tHp xU jdptHp. 
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ண்டண 
              ங்கத் தமிமாது இனல், இட , ாைகதந மூன்று யடகனாகும். 
இதில் இட  ன்து தமிழிட னாகும். மந்தமிழ் நக்கள் தயறு இ 
நக்களுைன் தருங்கின ததாைர்பு தகாள்யதற்கு முன்த இட யும் 
அததாடு இடணந்த கூத்தும் உருயாகி யபத் ததாைங்கி. இட , கூத்து 
ஆகினயற்றின் கட நுட்ங்கட விக்கும் இக்கணத் தமிழ் நூல்கள்  

 

னா.நம்நது 

ழுந்த. இந்நூல்கள் ழுதப்ட்ை காம் முச் ங்க காதந அறினப்டுகிது. இம்முச் ங்க 
காம் த்தாம மூயாயிபம் ஆண்டுகளுக்கு முற்ட்ைது. தய தமிமர் இட யும் கூத்தும் 
மூயாயிபம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தத த வ்வின கடகாக விங்கி  
உறுதினாகக் தகாள்ாம். 
தமிழிட யில் முக்கின இைத்டத யகிக்கும் இன்றினடநனாத த ாற்களில் என்று ‘ண்டண’ 
ன்தாகும். 
               'ண்டண, ஆனம்' ன்து குழு, கூட்ைம், கூத்து (ாைகம், ாட்டினம்) ன்டதக் குறித்த 
த ால். தநலும் நகளிர் விடனாட்டையும் குறிப்து இச்த ால். சிம்பின் 'ஆனத்தார் த ால்' 
இதற்தகார்  ான்று ஆகிது.ல்தயறு விடனாட்டுகளிலிருந்தத ஆைல்கள் 
ததான்றியுள்.'தகையபல், ண்டண ஆயிபண்டும் விடனாட்டு'ன்ார் ததால்காப்பினர். 
(ததால்.802) 'ஆனம்' ன் த ால் முல்ட நித்து ாகரிகம் ததான்றின காத்து நர்ந்த 
த ால்.'ஆனம்' ன் த ால்லில் 'ஆ' ன்து சுடயயும் 'ஆனம்' ன்து சுக்ககளின் கூட்ைம் 
ன் சு நிடனயும் குறித்தது.  
             தய 'ஆனத்தார்' ன்து குழுவிர் ன்று தாருள்டும். 'ஆனம்' ன் த ால்லிற்கு 
ததாழி ன் தாருளும் உண்டு. ண்டண ன் த ால் ண் ன்திலிருந்து உருயாது. 
இதன் மூப் தாருள் 'த ய்' அல்து 'உருயாக்கு' ன்து.  
                'ண்' ன் த ால்லின் தயர்ச்த ால் 'ள்' ன்து. 'ள்' ன்ால் 'த ய்யது' ன்று 
தாருள். 'ள்' ன் த ால் தயாண்டநடனக் குறிப்து. தயாண்டநடனக் 
கண்டுபிடித்ததார் தண்கத. தய ள் ன்து முது ததான்டநச் த ால். இதிலிருந்தத 
'ள்ளு' ன் த ால் உருயாகியுள்து. 'ள்ளுப்ாட்டு (ள்  ல்)' ன்ால் தயாண்டநப் 
ாட்டு ஆகும். 
                'ண்' ன் த ால்லிலிருந்து ண்ணு, ண்பு, ண்ணினல், ாண், ாணர், ாணச்சி, ாணி, 
டண, ண்டண, ண்டணனம், தண்டண, ண்ணத்தி, ணி, ண்ணினம், ண்ணயர், ண்ைர், 
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ண்ைாபம், ண்ணல், ணு முதலின த ாற்கட ம் முன்தார் உருயாக்கி உள்ர்.'ாண்' 
ன்து இட , ாட்டு, ாணர் ஆகின தாருள் தருயது.'டண, தண்டண' ன் த ாற்கள் 
ண்டுத்தப்ட்ை நித்டதக் குறிக்கிது.இந்தப் ண் ன் த ால்லிலிருந்து ாகரிகம் ன்று 
தாருள் டும் ண்ாடு ன் த ால்ட ாம் உருயாக்கிக் தகாண்டிருக்கிதாம்.  
            ண் - ண்பு + ஆடு = ண்ாடு.ண்டண ன்ால் கூட்ைம், குழு ன் தாருள் 
தகாண்ைது ன்று ார்த்ததாம். பாநா த ாத்துக்களும் நிங்களும் தகாண்ையடபப் 
ண்டணனார் ன்றும். பாநா நாடுகடக் தகாண்ை கூட்ைத்டதப் ண்டண நாடு 
ன்றும் அடமக்கிதாம். 
             ண்டண ன்து கூட்ைம். இதன் முதன்டநச் த ால்ா ண் ன்தும் 
கூட்ைத்டததன குறிக்கும். ததர்ந்த இட ச்சுபங்களின் கூட்ைதந, ததாகுதிதன ண் 
ஆகிது.தய ண்டண ன்து 'ாடி ஆடும் குழு' ன் தாருளில் ண்டை ாட்களில் 
யமக்கில் ஆப்ட்டுள்து.ஆகதய ண்டண, ஆனம் ன்து தாதுயாக குழுயாக 
ஆடிப்ாடுதடக் குறித்தது.  
                 அந்த ஆைல், கூத்து, ாைகம் ன்டதயும் குறிப்து.'ண்டணத் ததான்றின 
ண்ணான்கு தாருளும்' ன்து ததால்காப்பின தநய்ப்ாட்டின் முதல் நூற்ா (1195). அதற்கு 
தபாசிரினர் கீழ்கண்ையாறு உடப கூறுகிார்.முடியுடை தயந்தரும் குறுநி நன்ரும் 
முதாயிதார் ாைக நகளிர் ஆைலும், ாைலும் கண்டும் தகட்டும் ன்தாகும். 
           'ண்டணத் ததான்றின' - விடனாட்டு ஆனத்தின்கண் ததான்றின ன்றும், 'ண்டண 
உடைனது' - ண்டண ன்ாயிற்று ன்றும் இம்பூபணர் கூறுயார்.இப்ண்டணயிலிருந்து 
உருயா ல்தயறு ாைல்களும், இக்கினங்களும் பாம்.  
                  நகளிரின் கூட்ைம், குழு ன்டதக் குறிக்கும் ஆனம், ண்டண ன் ண்டைன 
நபபிலிருந்து உருயாடய இடய. சிப்திகாப முதல் காடதனா 'நங்க யாழ்த்துப்ாைல்' 
ன் நகளிரின் திருநண யாழ்த்து, ண்டைன நகளிர் குழுயாகப் ாடின ண்டண ன்தின் 
யழினாக யந்தது. இன்றும் ண்டைன யள்டப்ாட்டு, யரிப்ாைல் யடககா அம்நடயரி, 
கந்துகயரி , ஊஞ் ல்யரி முதலினடய இப்ண்டணயிலிருந்தத பிந்த இட ப்ாைல்கள். 
நாணிக்கயா கர் ாடின திரு அம்நாட, திருதாற்சுண்ணம், திருக்தகாத்தும்பி, 
திருத்ததள்தம், திருச் ாமல், திருப்பூயல்லி, திருத்ததாள் தாக்கம், திருப்தான்னூ ல் 
முதலின இக்கினங்களுக்குத் ததாற்றுயாய் இப்ண்டணதன.'எண்ணுதல் அரிடய ண்டண 
ாய்ந்தத' ன்றும் 'ண்டண ாய்தயாள்' ன்றும்  ங்க இக்கினத்துள் என்ா 
ங்குறுநூறு இடதப்ற்றிக் கூறும். 
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'ன் தறிப்ண்டண' ன்று கல்ாைம் கூறுகிது.'கீடப, ண்டண நகளிர் விடனாட்டு' 
ன்று தியாகபம் நற்றும் பிங்கம் ததரிவிக்கிது.  
                 ண்டண ன்டதப் ண் நற்றும் ண்ணிட  ன்த ரிாைல் கூறும்.'யண்ணயண்டு 
இமிர்க்குபல் ண்டண தாந்ததய' ன்து ரிாைல். 

ததயதனப்ாயாணர் கூறுயது: 
ண் ன்னும் விடச்த ால்லினின்றும், திருந்த அல்து இனிதாய்ச் த ய்னப்தற்து 
ன்னும் தாருளில் ண்டண ன்னும் நிப்தனரும், ண் ன்னும் இட த்தமிழ் 
அடநப்பின் தனரும் ததான்றியுள்.ன்று ண்டண ன் த ால்லிற்கு 
விக்கப்தாருள் கூறுகிார். 
இவ்யாாக, ததால்காப்பினர் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திவு த ய்த இட ச்த ய்தி 
இன்றுயடப நடனாது ம் தமிழிட யில் ததாைர்ந்து யருயடதக் காண்கிதாம். இது தான் 
அறின குதிகளும் த ாற்களும் நிபம் தற்து ம் தமிழிட . அடதக் கற்தும் தணிக் 
காப்தும் ம் தடனான கைடநனாகும். 
 ான்றுப் ாைல்கள் ( தண்கள் குழுப் ாைல்கள் )  
                                                        1)  ாந்து தாட்டு - சீயகங்டகச்சீடந 

             2) முத்துமுத்தா – அன்க்கிளி 
             3) யாபாய் ன் ததாழி – ா நர். 

 
13.06.2022 அன்று ைந்த ஆசிபந நிறுயர் நிடவு ாள் 

நபஞ் லி 
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fhe;jpapd; +g';fs; 

                    ,d;iwa FHe;ijfis c';fSf;Fg; gpoj;j njrj; jiyth; ahh; vd;w 

nfs;tpnahL nehf;fpdhy; fhe;jp jhj;jh vd;w gjpy; jhd; tUk; mnj FHe;ijfsplk; fhe;jp 

jhj;jh ekf;F vd;dbty;yhk; je;Js;shh; vd;W nfl;lhy; Rje;jpuk; th';fp bfhLj;jhh; vd;w 

gjpy; kl;Lnk tUk;. FHe;ijfs; kl;Lky;y bgUk;ghyhd ,is"h;fSk; ,jpy; 

tpjptpyf;fy;y. 

          kfhj;kh fhe;jpaofs; bgw;Wj; je;j Rje;jpuj;ij tpl gykl';F kjpg;g[kpf;f jdJ 

thH;f;ifia ekf;fhf jpwe;j g[j;jfkhf je;Js;shh; vd;gnj Kf;fpak;. ghhP!;lh; gl;lk; 

bgw;w tf;fPy; jd;dplk; te;j fl;rpf;fhuh]fSf;fhf thjho btw;wp bgw;Wj; je;J mjd; \yk; 

,d;iwa kjpg;gpy; gynfhofis rk;ghjpj;J uh$thH;f;if thH;e;jpUf;fyhk;.  

          Mdhy; mt;thwpy;yhky; njitaw;w tHf;Ffisj; jtph;j;J ePjpkd;wj;jpw;F  

btspna rkhjhd cld;ghLfis bra;J bfhs;S';fs; vd g[j;jp brhy;thuhk;. jhd; ,e;J 

kjj;ij nrh;e;jtuhf ,Ug;gDk; ,e;J/ fpU!;[j;Jt/  ,!;yhkpa/ ghurPf/ g[j;j kj 

E}y;fisa[k; rhd;nwhhpd; E}y;fisa[k; fw;W mw thH;f;iff;F jd;id jahh; gLj;jpf; 

bfhz;lhh;.  

         jhd; kl;Lkpd;wp  jd;idr;  rhh;e;jth;fSf;Fk; cjhuzkhf thH;e;jhh;. ,jw;fhf 

bjd;Mg;gphpf;fhtpy; Xh; Mrpukj;ij cUthf;fpdhh;. mjpy; rhjp/ kj/ ,d/ bkhHp 

ntWghod;wp ,e;Jf;fs;/ fpU!;j;Jth]fs;/ ,!;yhkpah;fs;/ ghurPfh;fs; vd midtUk; xU 

bghpa FLk;gk; nghy thH;e;jdh;. 

           jPz;lhik bfhSe;J tpl;L vhpe;j me;j rkaj;jpny midtUf;Fk; xnu rikayiw/ 

xnu rhg;gpLkplk; vd;gij tHf;fg;gLj;jpdhh;. m';F j';fpapUe;jth]fs; gy;ntW bjhHpiyr; 

bra;jth]fshf  ,Ue;jhYk; m';fj;jpdh; xt;bthUtUf;Fk; khjr; bryt[f;F +.40 kl;Lnk 

xJf;fg;gl;lJ. md;iwa fhyfl;lj;jpy; ghhp!;lUf;F tUkhdk; khjk; +4000 MFk;. 

             fhe;jpaofspd; fUj;Jg;go \isf;F ntiy bfhLj;jhy; kl;Lk; nghjhJ. Xt;bthU 

kdpjDk; rpwpjsthtJ cly; ciHg;gpy; <Lgl ntz;Lk; vd;fpwhh;. 

goj;jth;fs;/ gof;fhjth;fs; vd;w ntWghod;wp vy;nyhUila gzpfSf;Fk; rk Cjpa 

tH';fg;gl ntz;Lk; vd tpUk;gpdhh;.  

           Mrpukj;jpy; xU rpwpa tPl;il g[jpjhf fl;lj; Jt';fpa nghJ mjd; Tiu nky; 

Kjypy; VwpaJ fhe;jpaofs; jhd; gy;ntW igfSld; Toa xU bghpa rl;ilia 

mzpe;jpUe;jhh;. 
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           me;jg] igfspy; Rj;jpay;/ uk;gk;/ JisapLk; fUtp gy;ntW MzpfSk; 

!;FUf;fSk; mjpy; ,Ue;jd. gy ehl;fs; btapypy; ntiy bra;J me;j tPL cUthdJ. 

 xU Kiw jdJ miwf;F xU g[j;jf mykhwpia bra;a tpUk;gpdhh;. mjw;fhf 

ahUila cjtpiaa[k; vjph;ghh;f;ftpy;iy. 7 kzp neuk; fLikahd ciHg;gpdhy; 

Tiuia bjhLk; mstpw;F bghpa mykhhpiaj; jdp xUtuhf jahhpj;J tpl;lhh;. 

        xU Kiw Mrpukj;jpypUe;J bjU tiuf;Fk; cs;s ghijia ruisfs; gug;gp 

mikf;f tpUk;gpdhh;. Mdhy; mjw;F mjpf bryt[ MFk; vd jpl;lkplg;gl;lJ. mjw;F 

gjpyhf jpdrhp fhiy neuj;jpy; btspna ele;J tpl;L jpUk;gp tuk; neuj;jpy; ifapy; 

bfh";rk; fw;fisf; bfhz;L te;J nrh;f;f Jt';fpdhh;.  

              ,jidg; ghh;j;j Mrpukj;jpy; ,Ue;j midtUk; mtiug; gpd;gw;wpdhy; Fiwe;j 

fhyj;jpnyna ruisf; fy; ghij jahuhfp tpl;lJ. thGk; Kiwia brhy;ypj; jUtJ 

Kjy; ufk;/ thH;eJ fhl;LtJ ,uz;lhk; ufk; ,jpy; fhe;jpaofs; ,uz;lhtJ ufkhthh;. 

            “cly; ciHg;g[ bra;gth;fis ehk; jhH;e;jth;fshf fUJtjhy; mth;fspd; 

gzpapy; rpwg;iga[k;/ nkd;ikiaa[k;/ fyhr;rhuj;ija[k; mtkjpj;J tpl;nlhk; bjhHpy; 

ty;Ydh;fis cah;e;jth;fshft[k; fUjp ekf;F ehnk moikj; jdj;ij tsh;j;Jf; 

bfhz;L tpl;nlhk; vd;gJ fhe;jpaofs; fUj;J. 

 ,jnt jhd; ekJ bjhz;lh; nfh.nt. apd; kdepiya[khFk;. dnt jhd; fhe;jpaofs; 

Jt';fpa Mrpuk';fisg; nghynt nj.fy;Yg;gl;oapy; fhe;jpepnfjd; Mrpukj;ij Jt';fp 

mtuJ brhy;go ele;J te;jdh;. bra;a[k; gzpiaf; bfhz;L ve;j tpjkhd Vw;wj; 

jhH;t[fisa[k; bfhs;shky; vy;yhj; bjhHpy;fSk; eilbgWk; ,lkhf cUthf;fpdhh;fs;. 

mjpYk; Mrphpah;fs;/ ngdh gpof;Fk; mYtyh;fSf;Ff; Tl me;j vz;zk; te;Jtplf; 

TlhJ vd;gjw;fhfj;jhd; rpuk jhdj;ij bray;gLj;jp te;Js;shh;fs;.  

                    ehd; jw;nghJ Mrphpauhf ,Ug;gpDk; kz;btl;o/ tpsf;FkhW vd vija[k; 

vLg;gjw;F rpwpjst[k; jaf;fk; fhl;l khl;nld;. ,jw;F fhuzk; ehd; Mrpukj;jpd; Kd;dhs; 

khztd;. ,j;jifa vz;zk; vdf;F Vw;gl;L tsh;e;jjw;F fhuzk; fhe;jpaofSk;/ 

bjhz;lh; nfh.nta[k; kw;Wk; Mrpukj;ij tsh;j;bjLj;j bghpnahh;fSnk. 

,e;j bjhlh; fl;Liuapy; fhe;jpaofspd; gy +g';fis fhz ,Uf;fpnwhk;. 

bjhlUk;… 
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        ஆசிபந விய ான ணிகளில் சி   
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Fsph; gpunjr gHg;gaph;fs; -Xh; fz;nzhl;lk; 

gHg;gaph;fspd; Kf;fpaj;Jtk; 
               gHg;gaph;fs; mit tsh;f;fg;gLk; jl;g btg;g R{H;epiyf;nfw;g 

tifg;gLj;jg;gLfpwJ. Fsph;gpunjr gH';fs; my;yJ kiyg;gFjp 

gHtiffs;/ jl;gbtg;g kz;ly gHtiffs;/ kpjjl;gbtg;g kz;ly 

gHtiffs; kw;Wk; twz;l epy kw;Wk; khdhthp epy gHtiffs; vd 

tifg;gLj;jg;gLfpd;wd. 

 

  S.uhk;Fkhh; 

njhl;lf;fiy 

tphpt[iuahsh; 

            ,e;jpah mstpy; Rkhh; 4.96 kpy;ypad; bQf;nlh; gug;gstpy; Rkhh; 49.29 kpy;ypad; 

ld;fs; gH';fs; cw;gj;jp bra;ag;gLfpwJ. mjpy; jkpH;ehl;oy; kl;Lk; 2.24 yl;rk; bQf;nlh; 

gug;gstpy; 44.6 yl;rk; ld;fs; cw;gj;jp bra;ag;gLfpwJ. ruhrhpahf xU bQf;nlUf;F 9.9 

ld;fs; cw;gj;jp MfpwJ. 

2020 –d; ekJ kf;fs; bjhif vz;zpf;ifapid cj;njrkhf 50 kpy;ypad; ld;fs; 

gH';fs; njitg;gLbkd fzf;fplg;gLfpwJ. Cs;ehl;Lj; njitfSf;Fk; /Vw;Wkjp 

njitfSf;Fk;/ gjg;gLj;Jjy; kw;Wk; kjpg;g{l;lg;gl;l bghUl;fs; cw;gj;jp bra;tJ 

nghd;wtiffspy; gHg;gaph;fspd; njit mjpfhpj;Jf;bfhz;nl bry;fpwJ. ,jd; \yk; 

mjpf gug;gstpy; gHg;gaph;fs; gaph; bra;tJld; kl;Lky;yhky; jdp egh; tUkhdKk; 

/thH;f;ifj;juKk; mjpfhpf;f ey;y tha;g;ghf mikfpwJ. braw;if cu';fs;/ ; g{r;rp kUe;Jfs;/ 

neha; jLg;g[ kUe;Jfs; nghd;witfis gad;gLj;jp gH';fspy; er;Rg;bghUl;fs; nrh;e;J ekJ 

cly; Mnuhf;fpaj;jpid rPh;Fiyf;Fk; epiyf;Fk; js;sg;gLfpnwhk; .  

mjdhy; jw;nghJ ,aw;if tHpapyhd tptrha Kiwfis gpd;gw;wp ey;y rj;jhd 

gH';fis cw;gj;jp bra;tjd; \yk; ekJ md;whl thH;f;ifapy; gH';fs; mjpf mstpy; 

gad;gLj;jp ekJ cly; Mnuhf;fpaj;ij mjpfhpf;f bra;ayhk;. btspehLfSf;F Vw;Wkjp 

bra;tjw;Fk; ,aw;if tHpapy; tpistpf;fg;gl;l gH';fSf;F mjpf fpuhf;f pcs;sJ. gH';fs; 

ekf;F tUkhdj;ij jUtJld; mjpf mstpt; ntiytha;gpid cUthf;ft[k; cjt[fpwJ. 

 ekf;F itl;lkpd; rj;Jf;fs; / clYf;F njitahd Mw;wy;/ neha;/ vjph;g;g[ 

rf;jpapida[k; bfhLf;fpwJ. ,e;jpa kUj;Jt Muha;r;rp FGkj;jpd; ghpe;Jiuapd;go 

ruhrhpahf 120 fpuhk; gH';fs; ekJ md;whl cztpy; nrh;j;Jf;bfhs;s ntz;Lbkd 
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TWfpwJ. njhl;lf;fiy ,af;fj;jpd; ey;y jpl;l';fis bray;gLj;Jtjd; \yk; mjpf 

mstpy; cw;gj;jp bra;J ey;y tUkhdj;jpida[k; <l;lyhk;. 

njhl;lf;fiyapd; g[jpa tha;g;g[fs; 

jw;nghJ ekJ czt[ ghJfhg;gpw;fhf njitahd mst[ njhl;lf;fiy gaph;fspd; 

cw;gj;jpa[k; njitahd rj;Jf;fis bfhLg;gjw;fhd jpl;lKk; nrh;j;J bray;gLj;j 

ntz;oa[s;sJ. ekJ xl;Lbkhj;j cw;gj;jpapy; 13.08% gug;gstpy; 28% xl;Lbkhj;j 

tsh;r;rpapYk; njhl;lf;fiygaph;fs; g';F tfpf;fpwJ. bkhj;j Vw;Wkjpapy; 37% g';F 

tfpf;fpwJ.  

xU';fpize;j Kaw;rpfspd; \yk; cyf mstpy; ,uz;lhtJ ,lj;jpy; gH';fs; 

fha;fwpfs; cw;gj;jpapy; cs;sJ. Vw;WkjpapYk; bgUk; g';F tfpf;fpwJ . 

cah; bjhHpy;El;g njhl;lf;fiy bjhHpy; El;g';fis gad;gLj;jt[k; /xU';fpize;j 

cunkyhz;ik/ g{r;rp neha; nkyhz;ik /fl;Lg;gLj;jg;gl;l rPnjh#zepiyapy; 

njhl;lf;fiyg;gaph;fs; tsh;g;g[/ Jy;ypa gz;izak;/ rPhpa ePh;ghrd Kiwfs;/ mjpf 

tpisr;ry; juf;Toa fyg;gpd tpijfs;/ tPhpa xl;L uf';fs; kw;Wk; g{r;rp kw;Wk; neha; 

vjph;g;g[bfhz;Ls;s uf';fis gad;gLj;jp mjpf kfR{Yk; mjpf yhgKk; bgwyhk;.  

Mg;gps; 

,e;jpahtpy; gaphplg;gLk; gH';fs; kh/ vYkpr;ir/ thiH ,tw;Wf;F mLj;jgoahf 

Mg;gps; ,Uf;fpwJ. Rkhh; 2.31 yl;rk; bQf;nlhpy; bkhj;jkhf 13.8 yl;rk; ld;fs; cw;gj;jp 

bra;ag;gLfpwJ. $k;K fh#;kPh; /Qpkhrygpunjrk;/ cj;uh";ry; kw;Wk; mUzhry gpunjrk; 

khepy';fspy; mjpf mstpy; gaphplg;gLfpwJ. jkpH;ehl;oy; ePyfphp kiyg; gFjpfspYk; 

gaphplg;gLfpwJ. 

ekJ njitf;fhf ehk; ,d;Dk; ,wf;Fkjp bra;a[k; R{Hypy; cs;nshk;. Mg;gps; gH';fs;/ 

Mg;gps; $P!; nghd;wita[k; ,wf;Fkjp bra;ag;gLfpd;wd. Mfnt ekJ cw;gj;jpapid 

bgUf;fp ekJ tUkhdj;ij mjpfhpf;f tha;g;gs;sJ. mWtilf;Fg;gpd; bra; neh;j;jp kw;Wk; 

kjpg;g{l;lg;gl;l bghUl;fshf khw;Wtjw;Fk; mjpf tha;g;g[fs; cUthfpa[s;sJ. 
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,ju gH';fs; 

               nghpf;fha;/ gpsk;!;/ gPr;/ k';F!;jhd;/ !;l;uhbghp/ jhl;g{l; gHk;/ Itpuyp /Jhpad;/ 

btz;bza; gHk; nghd;w ,ju gH';fSf;Fk; cs;Sh; re;ij tha;g;g[fSk; „gjg;gLj;jg;gl;L 

kjpg;g{l;lg;gl;l bghUl;fdhf khw;wp tpw;gid bra;a[k; ey;y tha;g;g[fs; cs;sJ. Vw;Wkjp 

re;ij tha;g;g[fisa[k; ghh;j;J mjw;Fj; jFe;jhw;nghy cw;gj;jpapida[k; mjpfhpj;J ey;y 

yhgk; milashk;. 

Fsph;gpunjr gH';fis mjpfstpy; gaphpl;L mjpf yhgk; milnthkhf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrpuk eph;thff; FG cWg;gpdh; lhf;lh; nt.bt';fl; uhkfpU#;zd; Iah mth;fs; Mrpuk 

gFjpfis ghh;itapl;L njitahd Mnyhridfs; tH';fpdhh;. 

  

29.01.2022 md;W Mrpukj;jpy; eilbgw;w rpukjhd epfH;tpy; vkJ gs;spfspd; Mrphpah;fs; 

kw;Wk; mYtyf gzpahsh;fs; Mrpuk tshfj;jpy; J}a;ik gzpapy; <Lgl;l nghJ vLj;j 

glk;. 
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el;g[ rpwf;f 

 

kdpj czh;t[fspy; el;g[ kpft[k; mHfhdJ. FLk;gk; ,y;yhj 

kdpjh;fs; Tl ,Uf;fyhk;. Mdhy; el;g[ ,y;yhj kdpjh; vd;W xUth; 

,Uf;fnt KoahJ. cz;ikahd el;g[ vjph;ghh;g;g[ mw;wJ. ek; kd 

Mnuhf;fpaj;Jf;Fk; jdpg;gl;l  thH;f;ifapd; cah;t[f;Fk; „el;gpd; 

Mnuhf;fpak;‟ kpft[k; mtrpak; . 

 

eh.ghf;fpa yl;Rkp  

Mrphpia 

kjPg;gPL bra;ahjPh;fs; 

 Ie;J tpuy;fs; xd;W nghy; ,y;iy. mJ nghy; jhd; kdpjh;fSk; Kf;fpakhf 

ez;gh;fs;. kdpjh;fspd; tpUg]g[k; btWg]g[k; ,ay;g[k; mth;fs; tsh;e;j tpjk; FLk;gr; NHy;/ 

,Uf;Fkplj;ijg; bghWj;J khWgLk;. mth;fspd; ,ay;g[fs;/ gHf;f tHf;f';fis 

mqFtJ el;ig epiyf;fr; bra;a[k;. 

kwg;nghk; kd;dpg;nghk; 

 jtW ,iHg;gJk; mij czh;e;J jpUj;jpf; bfhs;tJk; kdpjh;fspd; mog;gil 

,ay;g[. vdnt ez;gh;fspd; jtiwg; bgUe;jd;iknahL mqFtJ el;g[ brHpf;f cjt[k;.  

            jtiw xU nghJk; g{jf;fz;zho bfhz;L mqfhjPh;fs; ez;gh;fs; kd;dpg;g[f; 

nfl;lhy; mijg; bgUe;jd;iknahL kd;dpj;Jg; gHF';fs; c';fSila kd;dpg;g[ el;iga[k; 

c';fisa[k; nkd;ikg;gLj;Jk;. 

kdk; tpl;Lg; ngR';fs; 

 thH;f;ifapy; vy;yhg; bghGJfSk; ,dpikahf ,Ug;gjpy;iy. el;g[f;F ,J 

bghUe;Jk; fUj;J ntWghLfs; el;gpYk; Vw;gLk;. mijf; ifahSk; tpjk;/ el;iga[k; 

c';fisa[k; gyg;gLj;Jk;. fUj;J ntWghLfis kdk; tpl;Lg; ngR';fs; mjd; gpd; ahh; 

gf;fk; epahak; cs;sJ vd;gJ c';fSf;Fg; g[hpak;. me;jg; g[hpjny fUj;J ntWghLfis 

mfw;Wk; el;ig tYg;gLj;Jk;. 

fhJ bfhLj;Jf; nfS';fs; 

 kdj;jpy; g[ije;jpUf;Fk; mGf;Ffisa[k; kdj;jpy; njhd;Wk; Mf;fg;g{h;t 

vz;z';fisa[k; vt;tpjj; jaf;fKkpd;wp ez;gh;fsplk; jhd; gfpu Koa[k;. kdk; tpl;Lg; 

ngRtJ Jf;fj;ij mfw;Wk;. ftiyiaf; fisa[k;/ kfpH;r;rpiag; bgUf;Fk;. vdnt  

ez;gh;fs; ngRtijr; brtprha;j;Jf; nfl;f vg;nghJk; jahuhf ,U';fs;. 
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flik 

 thH;f;ifapy; ehk; re;jpf;Fk; ,Hg;g[fSk; gpd;dilt[fSk; ek;ikr; nrhh;tilar; 

bra;a[k;. me;jr; nrhh;t[ mspf;Fk; kd mGj;jj;jpypUe;J kPs;tjw;Fg; bgUk; Kaw;rpfs; 

njit. Kaw;rpfspd; nghjhikahy; rpyhpd; thH;t[ mr;nrhh;tpnyna nj';fptpLk;. 

          xU ntis c';fs; ez;gh; mj;jifa nrhh;t[f;Fs;shthh; vd;why; mjpypUe;J 

mtiu kPl;f Kay;tJ el;gpd; flik. vdnt „cdf;fhf ehd; ,Uf;fpnwd;‟ vd;fpw 

ek;gpf;if Vw;gLk; tpjkhf c';fs; eltof;iffis mikj;Jf; bfhs;S';fs; ,it 

midj;Jk; el;g[ld; ehk; ,Uf;f cWJizahf ,Uf;Fk;. 
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kdjpy; cWjp ntz;Lk; 

 

vg;nghJk; kdjpy; 

ghrpl;ot;thf nahrpj;jhy;/ ve;j xU braiya[k; 

Jzpe;J  bra;ayhk;. 

cjhuzkhf ekJ kdk; befl;ot;thf epidf;Fk; 

nghJ VjhtJ xU njhy;tp 

ele;jhYk; mij mt;tst[ rPf;fpuk; kwf;fhky;  

 

f.b$ae;jp/ 

Mrphpia 

,Uf;Fk;. ,jdhy; ve;j braiy 

bra;a[k; nghJk; v';F njhy;tp fpilf;Fnkh vd;W 

gae;J <!pahdtw;iwf; Tl 

,Hf;f nehpLfpwJ. Mfnt thH;tpy; btw;wpia 

nehf;fp Kd;ndw vd;d bty;yhk; 

bra;a ntz;Lk; vd;W goj;J bjhpe;J 

bfhs;S';fnsd;… 

kw;wth;fs; TWtij nfl;fhky;/ c';fs; 

cs;sk; brhy;tijf; nfS';fs;/ c';fs; 

cs;sk; vd;d brhy;fpwnjh/ mij bra;a[';fs;. 

kw;wth;fs; brhy;tijf; nfl;L 

elg;gjhy;/ btw;wpia mila KoahJ. Mfnt 

c';fs; kdk; brhy;Yk; 

thh;j;ijfisf;nfl;L/ mjd; go elf;f ntz;Lk;. 

cjhuzkhf/c';fSf;F 

VnjDk; xU g[jpa tp#a';fis bra;a[k; nghJ 

kw;wth;fs; KoahJ vd;W 

epidg;gij Tl/ eP';fs; KGftdj;njhL/ 

bra;J Kog;gPh;fs;. 

ve;j neuj;jpYk; eP';fns KobtL';fs; 

,Jtiu rpWtajpy; c';fSf;F 
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c';fs; tPl;oy; ,Uf;Fk; bgw;nwhh;fs; 

KobtLg;ghh;fs;. ,g;nghJ eP';fs; 

tsh;e;J tpl;Oh;fs;. ,e;j neuk; jhd; 

eP';fs; Rakhf c';fs; Kot[fis 

vLf;f ntz;oa jUzk;. vg;nghJk; vija[k; 

bra;a Koatpy;iy vd;W 

kw;wth;fsplk; kd;dpg;g[ nfl;fhky;/  

bghWg;g[zh;nthL ,Uf;f ntz;Lk;. 

thH;f;ifapy; Kd;ndw ntz;Lbkd;why;/ 

epidj;jhy; kl;Lk; nghjhJ/  

Rakhf Kot[ vLf;f bjhpe;jpUf;f ntz;Lk;. 

,J jhd; kpft[k; 

Kf;fpakhd xd;W. nkny brhd;dJ nghy;/ 

thH;f;ifapy; Kd;ndWk; nghJ 

njhy;tpfis re;jpj;J jhd; Mf ntz;Lk;. 

mjw;fhf me;j njhy;tpfisna kdjpy; 

itj;Jf; bfhz;L thH;f;ifapy; ,Uf;f TlhJ. 

“njhy;tp jhd; btw;wpapd; Kjy; go” 

njhy;tpfis re;jpf;f re;jpf;f jhd; kdk; bjk;ghf/ midj;ija[k; vjph;j;J epd;W/ 

ijhpakhf bry;y Koa[k;. ,jdhy; btw;wpiaa[k; vspjpy; mila Koa[k;. 

 ,d;iwa fhyj;jpy; epiwa kf;fs; nrhk;ngwpj; jdj;Jld;/ ftdf;FiwnthL/ vijg; 

gw;wpa[k; ftiy ,y;yhky; ,Uf;fpd;wdh;. Vbddpy; mth;fSf;F ve;j xU bghpa 

ghuhl;ila[k; bgwg; nghtjpy;iy. Mdhy; njhy;tpaile;J tpl;lhy; kl;Lk; mij epidj;J 

kdij jsutpl;L/ thH;f;ifia tPzhf;FtJ.  

        Mfnt mt;thW ,y;yhky;/ kdij vg;nghJk; RWRWg;ghf itg;gnjhL/ mila 

ntz;oa ,yf;if kdj;jpy; bfhz;L RWRWg;ghf bray; gl ntz;Lk;. 

“nkw;Twpathbwy;yhk; ele;J te;jhy;/ thH;f;ifapy; bghpa btw;wpia miltnjhL/ 
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thH;tpy; xU ey;y epiyf;Fk; tuyhk;”. 

gjdpgUtj;jpdhpd; ,f;fhy fl;l kdepiy 

 

                      gjpd; gUtk; vd;gJ 13 Kjy; 19 tiua[s;s 

tajhFk;. euk;gpay; epg[zh; Tw;Wg;go ,f;fhy fl;lj;jpy; cs;s 

gUtj;jpdhpd; kd tsh;r;rpahdJ kw;wth;fisf; fhl;oYk;  

mjpfkhf J}';FtjpYk;/ mth;fSila  bghWg;g[fisj; jl;of; 

  

kJkpjh –XII-A 
ghf;fpajh;#pdp–XII-A 

fHpg;gjpYk; njitaw;wij cz;gjhYk;/ bfl;l ez;gh;fSld; gHf;fk; itj;Jf; 

bfhs;tjhYk; Vw;gLfpwJ.,ijf; fle;J r\f Clf';fspy; mjpfkhf mth;fspd; jd; 

Mh;tKld; bray;gLtjhy; mth;fspd; epiyik kpft[k; gpd; j';fp cs;sJ vd;gijg; gw;wp 

,f; fl;Liuapy; fhz;nghk;. 

nehf;fk;. gjpd;gUt tajpdh; FHe;ij kdg;ghd;ika[ld; bray;gLk; 

jd;ika[ilath;. nkYk; ,th;fs; kpf ntfkhf kw;wth;fSld; <h;g;g[j; jd;ik 

bfhz;ltuhf ,Ug;gh;. mth;fs; vijf; fhz;fpwhh;fnsh mJthfnt jd;id ghtid 

bra;a[k; kdg;ghd;ika[ilath;fs;.  

vspjhf cly; hPjpahft[k; kd hPjpahft[k; khWk; jd;ik cilath;fs;.  

r\f Clf';fis fhz;gjd; \yk; mjpy; mjpfk; \H;Fk; jd;ika[ilatuhf mjpy; 

ghjpg;g[f;Fs;shfpd;wdh;. fhqk; fjhghj;jpuk; nghy; jd;id khw;wpf; bfhs;Sk; gUtj;jpdh;.  

,f;fhyfl;lj;jpy; ,th;fspd; njly; vd;gJ rpe;jidf;F mg;ghw;gl;L jtwhd 

ghijia nehf;fp bry;fpwJ. Fwpf;nfhs; kf;fs; bjhif fzf;bfLg;gpd;go 90 gjpd;gUt 

kf;fs; r\f Clfj;ij gad;gLj;Jfpwhh;fs;.  

r\f ,izajsk;/ ntiy kw;Wk; fy;tprhh;e;j epWtdk; kw;Wk; njly;fSf;Fk; 

kw;wth;fSld; ciuahLtjw;Fk; gad;gLj;jg;gl;l r\f ClfkhdJ jw;nghija 

fhyf;fl;lj;jpy; vjph;ghh;f;fhj xU ,yf;if nehf;fpr; bry;fpwJ.  

             ,jdhy; gjpd;gUtj;jpdh; mjpy; mjpf <LghLld; <LgLtJ cyfstpy; mjpf 

ghjpg;iga[k; mth;fs; kd mstpy; gpd;j';fpa epiyikiaa[k; cUthf;fp vjph;fhyj;ij 

vjph;bfhs;Sk; rthy;fspypUe;J jd;idf; nfhiHahf;fpf; bfhs;Sk; kndhghtj;jpy; 

js;sg;gLfpwhh;fs;. 

jPh;t[ 

     bgw;nwhUld; neuk; fHpj;jy; \yk; r\f Clfj;ij jtph;f;fyhk;. 
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     rhpahf gog;gjd; \yk;. 

     FLk;g NH;epiyfis czh;tjd; \yk;. 

     tpisahl;Lfspy; <LgLtjd; \yk; ,ij ,g;gUtj;jpdh; jtph;f;fyhk;.  
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கற்தாான னன்?... 
Mrphpah;fSf;fhd gapyu';fk; mJ. 

“Vd; eP';fs; fw;gpf;fpwPh;fs;?” vd;W mg;gapyu';if 

tHpelj;jpath; tpdtpdh; midtUk; rpwpJneuk; 

mikjpfhj;jdh;.. 

„ khzth;fs; ey;yntiyf;Fr; bry;y mth;fis Maj;jk; 

bra;a.vd;W xUth; mikjpia cilj;jhh;..  

 
திரு.அரிஅப தயன் 

 முக – கல்விச் 
த னற்ாட்ைார் 

„mth;fs; trjpahf thH;tjw;F.. “vd;W ,d;bdhUth; bjhlh;e;jhh;.. 

„mg;bghGJjhd; v';fSf;Fr; rk;gsk; fpilf;Fk;. “vd;W fyfyg;g{l;odhh; kw;bwhUth;. 

gpd;dh;MshSf;F VnjDk; Twj; bjhl'fpdh;. tHp elj;Jeh; mikjpahf midj;ija[k; 

nfl;Lf;bfhz;oUe;jhh;.. 

xUth; „khzth;fspd; mwpit tsh;f;f ..”vd;wJk; „fy;tpapd; nehf;fk; mwpit tsh;g;gJ 

kl;Le;jhdh? vd;W tpdtpdhh; tHpelj;Jeh;.. 

kWgoa[k;mu';fpw;Fs; mikjp Fog[Fe;jJ. xUtiubahUth; ghh;j;Jg; 

g[d;diff;Jf;bfhz;ldh;.  

“mg;g[wk; vJf;F..? mJf;Fj;jhd;! vd;w fyfyg;g{l;o g[d;difnahL mu';if xUKiw 

fz;fshy; mse;jhh;.mtuJ fz;fis fz;nzhL nehf;fpa kw;bwhUth; jdJ fl;iltpuiy 

cah;j;jp mtiug; ghuhl;Lk; bghGnj MSf;F xd;iwf; Twj; bjhl';fpdh;.fyitahd 

FubyhypfSf;F ,ilapy; ,”khzth;fis ey;yth;fshf khw;wt[k; vd;W xypj;jJ xU 

bky;ypa Fuy;. 

me;jf; FuYf;F chpathplk;. “mg;gobad;why; khzth;fs; bfl;lth;fsh”vd]W btFspg{f;f 

tpdtpdhh; ,d;bdhUth;. 

“,y;iy Mdhy; nkYk; ey;yth;fshf khw;w.. „ vd;whh; Kd;dnu ,f;fUj;ijf; Twpath;. 

mthplk;/ “tpuyirtpy; jfty;fisg;bgw tha;g;g[s]s ,e;j bjhHpy;El;g CHpapy; khzth;fs; 

,izaj;jpnyna j';fSf;fhd mwpitj; njof;bfhs;s Koa[nk. mth;fs; Vd; gs;spf;F 

tuntz;Lk;” vd;W tpdtpdhh; tHpelj;Jeh;. 

“,izak; Mrphpauhf Koahnj “ vd;whh; fyfyg;g{l;o. 
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“mg;goahdhy; Mrphpah; ahh;” vd;W tpdtpdhh; tHpelj;Jeh;. 

“mth;fspd; Ia';fisg;nghf;Fgth;” vd;whh; mJtiu mikjpahf ,Ue;jth;. 

“Ia';fisg;nghf;Ftjw;fhd jut[fis Mrphpah; v';fpUe;J bgWfpwhh;” vd;w tpdhit 

tHpelj;Jeh; Kog;gjw;F Kd;dnu “g[j;jfj;jpypUe;Jjhd;” vd]whh; fyfyg;g{l;o. 

“me;jg; g[j;jfj;ij khztnu goj;Jf;bfhs;s khl;lhuh?” vd;W mtiu klf;fpdhh; bky;ypa 

Fuyhh;. mu';fk; rphpg;ghy; epiwe;jJ. 

“fy;tp mwpitj; jUfpwJ. Mdhy; mj;njhL mJ epd;WtpLtJ ,y;iy” vd;whh; 

tHpelj;Jeh;.  

“nrhWk; jUfpwjh….?”vd;whh;fyfyg;g{l;o. 

“,e;jf; fye;Jiuahlypy; g';nfw;f c';fSf;F tpUg;gk; ,y;iybad;why; mikjpahf 

,U';fs; . eifr;Ritahfg; ngRtjhf epidj;Jf;bfhz;L ,ila{W bra;ahjPh;fs;” vd;W 

fz;og;ghd Fuypy; fyfyg;g{l;oia vr;rhpj;j bky;ypaFuyhh;/ “khzth;fis ey;yth;fshf 

Mf;fpaJ vd;nwnd” vd;whh; tHpelj;Jeiug; ghh;j;J. 

“vg;goey;yth;fshf Mf;FfpwJ?” vd;W tpdtpdhh; tHpelj;Jeh;.  

“fy;tpapd; gad;ghL elj;ijkhw;wk; vd;W fy;tpapay; ghlj;jpy; goj;jpUf;fpnwhk;” vd;whh; 

mikjpahsh;. 

“ve;j elj;ijvg;go khWfpwJ?”vd;whh;bky;ypaFuyhsh;. 

“vz;zk;nghy; bray;gLk; elj;ij fy;tpahy; ,lk;/bghUs;/ Vty; mwpe;J gf;Ftkhfr; 

bray;gLk; elj;ijahf khWfpwJ”vd;W tpsf;fpdhh; mikjpahsh;. 

“vLj;Jf;fhl;Lf; TW';fss;”ntz;odhh; bky;ypaFuyhh;. 

“ehnd ey;y vLj;Jf;fhl;l” vd;whh; fyfyg;g{l;o. 

“vg;go?”tpdtpdhh; bky;ypaFuyhh;. 

“tFg;g[f;F ,ila{whf ,Ue;j ehd;/ ,g;bghGJ bghWg;ghfg; ngRfpnwnd” vd;whhh;. 

fyfyg;g{l;o. 

“mg;goahdhy; khzth;fisg; bghWg;g[s;stuhf cUthf;FtJjhd; fy;tpapd nehf;fkh?” 

vd;W tHpelj;Jehplk; tpdtpdhh; xUth;.  

vy;nyhUk; tHpelj;Jeiug; ghh;j;jdh;. 
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ey;yth vd;why; ahh;?” vd;W mth; tpdt/ “kw;wth;fSf;F ed;ik bra;gth;”vd;W xU Fuy; 

\iyapypUe;J te;jJ. 

“xUtUf;Fr; bra;a[k; ed;ik/ ntW ahUf;Fk; jP';Fgaf;f tha;g;gpUf;fpwjh?,” vd;W 

tHpelj;Jeh; kPz;Lk; tpdt/ “tha;g;gpUf;fpwJ” vd;whh; mJtiu final;oy; gl';fisf; 

fpWf;fpf;bfhz;oUe;jth;. 

fye;Jiuahly; R{Lgpoj;jJ. 

“mg;goahdhy; ey;yth; vd;gJ R{Hy;rhh;e;jjh?” tpdtpdhh; bky;ypa Fuyhh; 

“Mk;” vd;whh; mikjpahsh;. 

“bghWg;ghdth;;;;; vd;why;?” tpdtpdhh; bky;ypa Fuyhh;. 

“xUtiu vg;bghGJbghWg;ghdth;vd;W TWtPh;fs;?” vd;W tpdtpdhh; tHpelj;Jeh;. 

“xU braiy chpa neuj;jpy; chpa Kiwapy; epiwntw;Wgtiu”tiuaWj;jhh; fyfyg;g{l;o. 

“mjdhy; mtUf;F ,Hg;ngh te;jhYk;mjidmth;bra;thuh” tpdtpdhh; Xtpah;.  

“bra;thh;” vd;W mGj;jkha;f; Twpdhh; bky;ypaFuyhh;. 

“ey;ytUf;Fk; bghWg;ghdtUf;Fk; ,ilna cs;s ntWghL ,g;bghGJ g[hpe;jjh” vd;W 

tpdtpdhh; tHpelj;Jeh;. 

“g[hpfpwJ” vd;W Twpa bky;ypaFuyhh;/ “xUth; bghWg;ghdtuhf ,Ug;gjw;F 

mwpt[j;jpwi;kl;Lk; nghjhjh‟vd;W tpdtpdhh;. 

“nghjhJ” vd;whh; Xtpahplk;/ “Vd;” vd;W tpdtpdhh; mJtiu tHpna bjhpa[k; 

ntg;gkuj;ij ntof;if ghh;j;Jf;bfhz;oUe;jth;. 

“mwpt[j;jpwdhy; rpe;jpf;fyhk;. Mdhy; bghWg;nghL ,Uf;f czh;t[fisa[k; ifahsj;bjhpa 

ntz;Lk;” vd;whh; Xtpah;. 

“r\fj;njhL ,iae;J ,a';f ntz;Lk;” vd;W fUj;jhff; Twpdhh; fyfyg;g{l;o. 

“mg;goahdhy;/ khzth;fSf;F mwpt[j;jpwida[k; czh;t[fSf;F <LbfhLf;Fk; jpwida[k; 

r\fj;jpwida[k; xUnru tH';FtJjhd; fy;tpapd;; nehf;fkh?” vd;W tHp elj;Jeiu 

tpdtpdhh; bky;ypaFuyhh;. 

“Mk;” vd;whh; tHpelj;Jeh;.  

me;j mkh;t[ epiwt[bgw;wJ. 
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