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இ�த இதழி�,
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நா�க ெர�!நா�க ெர�!நா�க ெர�!
��க ெர�யா?��க ெர�யா?��க ெர�யா?

வ�� ப��ரவரி 5, ஞாய����க�ழைம அ��
�� ந��வாக���வ�� �த� ந�க��ச�யான

ெபா�க� வாைழ இைல வ����
ேகாலாகலமாக நைடெபற உ�ள�. வ�ழாவ��
உ�கைள மக��வ��க face ெபய����, கைல

ந�க��ச�க�, ேபா�ேடா �� என பல
��ளலான ந�க��க� நைடெபற உ�ளன.
இ�த வ�ழாவ��� வ�வத�� �ைழ� ���

அவச�ய�. 

அற�வ��� மட� 
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த��. மைல�சாமி ேச�ராம�
த��. ெம�ய�ப� ெம�ய�ப�
த��. இராமசாமி �பா�

ந� ச�க உ��ப�ன�க��� ந�� அற��கமான
���க�ட �வைர� ெகா�� இ��� ெசய�ப��.
வழிகா��� ��வ�� இைண�� பணியா�ற இைச�த

அவ�க��� எ�க� மனமா��த ந�ற�க�  . த�க�
பணி ச�ற�க எ�க� வா���க�!

எ��� த�க� ேசைவய��,
இரி�ம�� தமி��ச�க ெசய���

வழிகா��� ��

       இரி�ம�� தமி��ச�க சேகாதர சேகாதரிக���
வண�க�!

ந� ச�க� பணிக� ேம�� ச�ற�க, வழிகா��� ��
ஒ�� ந��வ�ப���ள� எ�பைத மி�க
மக���ச��ட� ெதரிவ���� ெகா�க�ேறா�.

கத�ப� | ஜனவரி 2023 Page 5



             யாமற��த ெமாழிகளிேல தமி�ெமாழி ேபா�
             இனிதாவ� எ��� காேணா�,
              ....
             ேதம�ர� தமிேழாைச உலகெமலா�
             பர��வைக ெச�த� ேவ���.
                          - மகாகவ� ��ப�ரமணிய பாரத�யா�  

அ�� ரி�ம�� தமி�� ச�க ந�ப�க���,

ந� ச�க�த�� 2023-2024 ஆ��களி� ந��வாக� ��வ��
சா�பாக உ�கைள ச�த��பத�� ேப�வைக ெகா�க�ேற�.

ேகாவ�� காலக�ட�த��� ச�ற�பான ந�க��ச�கைள வழ�க�ய
த��மத�. �னா�ச� ச�கர� அவ�களி� தைலைமய�லான
2021-2022 ந��வாக� ��வ�ன��� பாரா��க�� ந�ற���.

எ�க� ��ைவ ேத��ெத��த ேத��� ������ எ�கள�
ந�ற�ைய ெதரிவ���� ெகா�க�ேறா�.

இ�த இர�� ஆ��களி�� வழ�கமான ந�க��ச�கைள
ச�ற�பாக நட�த�, ப��வ�� ப�த�களி� வ�ரிவா�க� ெச��,
தரமான ந�க��ச�கைள வழ��வேத எ�க� ��வ�னரி�
ேநா�க�.
 
    1. இள� மாணவ�களிைடேய ச�க ேசைவய�� ஆ�வ�
ம��� ஒ��கைம��� த�றைன வள��த�
    2. �த�ய உ��ப�ன�களி� ஈ�பா�ைட அத�கரி�த�
    3. தமி�� ப�ளி மாணா�க�களி� ேம�ப���க���
உத�� வைகய�லான ஏதாவ� ஒ� அ��கார� ெபற�
    4. வ�ைளயா�� ந�க��ச�களி� வ�ரிவா�க�

இ�த �ய�ச�ய�� உ�க� உ��ைணைய��, ேமலான
ஆேலாசைனகைள�� எ�ேபா�� அ��ட�
வரேவ�க�ேறா�.

வா��க�, ஊ� �� ேத� இ��ேபா�. ஒ��ைமேய உய�� !

அ��ட�,
மா�ெச�� �வ��மா����
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மா�ெச�� 
�வ��மா����
தைலவ�
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     இரி�ம�� நகர தமி� ம�க� அைனவ���� உ�க�
�� தமி��ச�க ந��வாக� ��வ�� சா�பாக எ�
அ�பா��த வண�க�. கட�த இர�� ஆ��கால�
ெகாேரானாவ�� சவாலான நா�களி�� பல
ந�க��ச�கைள நம�காக ெதா��� வழ�க�ய 2021&2022
ந��வாக� ��வ��� எ�கள� ந�ற�.

     இ�த மாத� கத�ப� இத� ஆர�ப��� ���
ஆ��க� ஆக�ற�. கத�ப� இத� 2021-� ஆ��
ஆர�ப��க�ப�ட�. தன� பல ேவைலக��� ம�த�ய��,
ச�ற�பான ஆச�ரிய�கைள ெகா�� இ�த இதைழ
ெதா��� வழ�க�ய �னா�ச� ச�கர� அவ�க����,
அத�� உதவ� �ரி�த கா��த�ேகய� அவ�க����
என� மனமா��த ந�ற�க�. 

     இ�த ஆ�� �த� கத�ப� இத� அத��கான ெச�த�
மட� இய��னைர ெகா�� ெசய�ப��. கட�த ஆ��
கத�ப� இத��� ெகா��த அ��� ஆதர�� இனி வ��
கால�களி�� வழ�க ேவ��க�ேற�. ஒ�ெவா�
மாத�� கைடச� ஞாய����க�ழைம அ�� கத�ப� மாத
இத� ெவளிவ��. தமி� ச�க உ��ப�னராக இ��தா�,
��க�� இ�த இதழி� எ�தலா�. 

     உ�க� பைட��கைள ஒ�ெவா� மத�� 15-� ேதத���
�� newsletter.rts@richmondtamilsangam.org 
 மி�ன�ச�� எ�க��� அ��ப� ைவ�க��. ேவ�
எ�த ேக�வ�க� இ��தா�� இேத மி�ன�ச��
ெதாட�� ெகா�ளலா�. ெவளிய��� க��ைரகைள ேத��
ெச�வத�� ந��வாக���வ�� ���ேப ��வான�. 

     இ�த 2023� வ�ட� உ�க����, உ�க�
���ப�த�ன���� ந�ல     ஆேரா�க�ய�ைத��,
மக���ச�ைய�� தர எ� மனமா��த வா����க�.

அ��ட�,
ச�வச�த� அற���க�ண�,.
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ச�வச�த�
அற���க�ண�
ெச�த�மட�
இய��ன�
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மா�ெச��
�வ��மா����

தைலவ�

�பாஷ�னி
அ�ணாசல
ெசயலாள�

ச�தான�மா�
ேமாகன��தர�
ெபா�ளாள�

ச�வகாமி ெச�ல�ப�
தமி�� ப�ளி
இய��ன�

பரம க�யாணி
உதவ� தமி��ப�ளி

இய��ன�

�லதா ���
ெச�த� ெதாட��
இய��ன�

இளமாற� அ�பழக�
ெச�த� ெதாட��
இய��ன�

�னா�ச� சரவணபா��ய�
ப�பா��
இய��ன�

�வ� கேண�
ப�பா��
இய��ன�

2023 & 2024�கான
RTS ந��வாக��� 
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ைவ��வர�
ச�க� பணிக�
இய��ன�

கா��த�ேகய�
ெசௗ�தரராஜ�
ச�க� பணிக�
இய��ன�

ச�வர�சனி
க���ண���த�

உ��ப�ன� ேமலா�ைம
இய��ன�

�ப�கா �னிவாச� �ரளி
உ��ப�ன�

ேமலா�ைம இய��ன�

மணிக�ட�
வ�ைளயா�� ம���
இைளஞ� ப�ரி�
இய��ன�

�ேம� �ேர�த�ர�

ச�வச�த� அற���க�ண�
ெச�த�மட� இய��ன�

வ�ைளயா�� ம���
இைளஞ� ப�ரி�
இய��ன�
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வ�ைளயா�� - க��ப��

���ள ெசா�கைள அ�டவைணய�� க��ப����க�.

பைட��: �லதா 
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தமி��ப�ளி மாணவ�க�
தமி��ப�ளி மழைலய� ெச�வ�களி� ெபா�க� ஓவ�ய�க�.
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ParimalaParimalaParimala
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ெபா�க� ஓவ�ய� 
மழைலய� ப�ரி� - இரி�ம��� தமி��ப�ளி 
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SivaniSivaniSivani
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ெபா�க� ஓவ�ய� 
மழைலய� ப�ரி� - இரி�ம��� தமி��ப�ளி 
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SitaraSitaraSitara
கத�ப� | ஜனவரி 2023

ெபா�க� ஓவ�ய�ெபா�க� ஓவ�ய�ெபா�க� ஓவ�ய�   
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அ���� �ரி�ப��ைள�� 

�த��கைத
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எ�ேபா� த���� எ�ண� வ��? 
[�ற�� ெபா���]

 
 

       உலக�த�� த����� பய�க எ�லா இட�த���
இ��கா�க நாமதா� கவனமா இ��க��, சரி நா�
அ��றமா ேபசேற� எ�� யாரிடேமா அைலேபச�ய�� ேபச�
���தப�ேய வ�தா� ெச�வ�.

வாடா, யாைர� த���க��ேட வ�ேத?

எ� ந�பைன யாேரா ெதாைலேபச�ய�� அைழ��
ஏமா�ற� பா��த���கா�க. வ�க�ய�� இ��� ேப�வ�
ேபால�� காவ��ைற இவைன� �ர��வதாக��
ஏேதேதா கைத வ��� இவ� வ�க� வ�பர�கைள�
ேக����க�றா�க�. பய� எ�ைன�� அேத அைழ�ப��
இைண�� ேபச� ெசா�னா�. ெவ�� த����� ��ட�
எ�ப� ேபான�டேனேய ெதரி�� வ��ட�, இைண�ைப�
����� வ��� அ�த எ�ைண எ� ந�பனி�
ெதாைலேபச�ய�� தைட ெச�ய�� ெசா�ேன�.
த�ப��தா�.

ேகாவ�� ெகா�யவ�களி� �டாரமாக�வ�ட� �டா� எ��
பா�ப�வ� ேபாலேவ இைணய�� கவனமாக பா�கா�க
ேவ��ய இடமாக�வ��ட�. ச�� ெபா��களி�
இ��ெத�லா� த��ட�க� �ைள�க�றா�க�.
அைலேபச�க��, ேவகமான இைணய�� அவ�க����
வசத�யாக�� ேபா�வ��ட�.
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ஆமா�டா ெச�வ�, த���� ெப�க��ேபா��. கால� மாற மாற
த���� எ�ண� ��� ேபா��.

அ�ப�ெய�லா� ஏ�மி�ைல. த���� எ�ேபா�� இ��ேத
வ�த���க�ற�. த���� எ�ப� மனித�களிட� ம��ம�ல,
எ�லா உய��களிட�� இய�ைகயாக இ��ப�.

எ�த�� த���� கா�ைக��, கா�ைக� ���� �ய��
��ைடய��வ�� அேத கா�ைக� ���� இ��� பா���
க��� ��ைடய� த���வ��, மிக எளிய எ����கா��க�.

மனித�க� ம�ற உய�ரின�களிட� இ��� த���வ�
இ�ைலயா எ�ன?

மா��ட� இ��� பாைல� "கற�ப�", ேத����� இ���
ேதைன "எ��ப�", ேகாழி ��ைடைய, ப�����ைவ�
ெகா�� �� எ��ப� என ம�ற உய�ரின�களிட� நா�
"ேவைலைய" கா��� ேபா� ச��க��ைல. வசத�யாக
க�ைண ��� ெகா�க�ேறா�. மனித�களிடேம த����
ேபா�தா� வ�பாக�ற�.

ேட�, எ�னடா த���வ� த�ப��ைல எ�� ெசா�வா� ேபா�
இ��க�றேத?

ேசேச .. அ�ப�� ெசா�லேவ மா�ேட�.
த���� எ�ப� மனிதனி� ச�க வா�ைவ
ேக�வ���ற�யா��� ெசய�. த���� க���ப��த�படா�
ேபானா� ��வாக நா� �� வாழ ��யா�. எனேவ அைத�
��றமாக� க�த� த�டைன�� ெகா���
க���ப���க�ேறா�.

கத�ப� | ஜனவரி 2023 Page 22



ஆனா�� த��டரா�� பா��� த���தாவ��டா� த���ைட
ஒழி�க ��யா� தா�. த��ட�/� எ�ேபா� த����வா�?

த���ைட அற� சா��த ஒ�றாக� க�த�னா�, த����
எ�ண� அவ� மனத�� �ைளய�ேலேய ந���த�ப��.
ஐய� வ��வ� க�ளாைம என ஒ� �� அத�காரேம
எ�த�ய���கா�.

த��டாேத, த��டாேத த����னா� வ�� ெபா�� �த��
ெபரிதாக� ேதா�ற�னா�� ��வ�� இ��பைத�� அ����
ெகா�� ேபா�வ���, த���� �ண� ஏ�ப���� த�ரி�
(காத� எ�க�றா�) �ராத ��ப�ைத� த��, அ��தவ�
ெபா�ைள க�ள�தா� க�ேவா� என ந�ைன�ப� �ட
��கான� எனேவ த��டலாமா எ�� ந�ைன��� �ட
பா��காேத, அளவற��� வாழாேதாேர (living within means)
த����� ப�க� ேபாக�றா�க� - எனேவ உ� ச�த��� உ�ப�ட
வா��ைகைய வா� எ�க�றா�. ஊரா� ெபா�ைள த���
வா�வ�, ஏ���, ஊழ� ெச�� ெவ��� ெசல� ெச�வ�
எ�லா� "அளவ�� க� ந��� ஒ�க ��யாதவ�க�" (Within
means வாழ ��யாதவ�க�) ெச�வ� எ�க�றா�.

இ�த "அள���� வா�" எ�பைத அ��த� அ��த� பல�ைற
ெசா�க�றா�. உ� "அள�" கட�த வா��ைகேய த����
எ�ண�ைத ஏ�ப���க�ற�, "அள� அற��தவ�" ெந�ச�
அற� ப�க�

ந����, "கள� அற��தவ�" ெந�ச� வ�ச�த�� ப�க�
ெச��� - ந�லவனாக இ��க அளேவா� வா�, கள�
ெச�யாேத எ�க�றா�.

ஐய� வழி நட�க �ய�� நா� த���� சரி எ�ேபனா?
த���� ப�ற�ய ந� எ�ண-�ரைண (Hypocrisy)
எ����கா��கேளா� ெசா�ேன�, அ�வள�தா�.
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ேயாச���� பாேர�. ேசா���� இ�லாம த���றவ� ெவ�
�ைற�. ேபராைசய�� த���பவேர மிக� ெப��பா��.

எனேவ, நா� அளவற��� வா�ேவா�, தனி�ெசா�ேதா ெபா��
ெசா�ேதா - க�ேவா� எ�ற எ�ண� �ட வரா� வா�ேவா�,
த����� பச�களிட� இ��� ந�ைம� கா��� ெகா�ேவா�.

ேநரமாய���� இ�ெனா� நா� வ�ேற�, காப�
ந�லாய������ எ�றப�ேய க�ள�ப�னா�.

ேட�, அ� "�" டா. 

ஒ� ேவைலயாக இ�த� ப�க� வ�ேத� அ�ப�ேய உ�ைன�
பா��த��� ேபாகலா� எ�� வ�ேத�. அ��றமாக
சாவகாசமாக வ�ேற� எ�றப�ேய க�ள�ப�னா�, ெச�வ�.

ேட� இ�டா. அ�த "Within means" �ற�ல ஒ�ைறயாவ�
என�� வ�ள�க��� இ�த ேத�ைர� ���ச��� ேபா.

சரி ெசா�ேற� ேக�. அ�ப�ேய �ரி��. மிக எளிய �ற�.
அத� சர�� தா� கன�.

அளவ��க� ந��ெறா�க� ஆ�றா� களவ��க�
க�ற�ய காத லவ�

அளவ��க� = அள����
ந��� ஒ�க� ஆ�றா� = ந��� வாழ ��யாதவ�
களவ��க� = கள����
க�ற�ய = மி��த
காதலவ� = ஆைச�ைடயவ�

அள���� வாழ ��யாதவேர
த������ ஆைச ப�க�றவராக�றா�.
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       நா� ச�ல ஆ��க��� ��ன� எ� மக�க� இ��த
சாரண� பைட�கான இைணய தள�ைத�� தகவ�
ெதாட�ைப�� ந��வக���� ெகா����ேத�. நம�� ேவ�
எ�ன ெதரி��?  அ�ேபா� சாரண�பைட�காக ஒ� இலவச
மி�ன�ச� கண�ைக �வ�க� பைடய�� சா�ப�� அ�த
�கவரிய�� இ��� மி�ன�ச� அ��ப�� ெகா����ேத�.
அ�வ�ேபா� அ�த �கவரி�� வ�� அ�ச�கைள
பா��பத�� எளிதாக இ��பத�காக, அ�த �கவரி�� வ��
மி�ன�ச�க� எ� தனி�ப�ட �கவரி�� வ�மா�
ெச�த���ேத�.  இ�ேபா� அ�த சாரண�பைட ேவ�
இைணயதள�த��� மாற� இ�த மி�ன�ச� �கவரிைய
பய�ப���வத��ைல. இ��தா�� எ�ேபாதாவ� யாராவ�
தவ�தலாக அ�த �கவரி�� மி�ன�ச� அ��ப�னா�,
இ��� என�� வ�� ெகா����க�ற�.

        சரி - கைத�� வா எ�க���களா? ேந�� அ�ப��ப�ட ஒ�
மி�ன�ச� வ�த�. ச�ல மாத�க��� �� உ�க� சாரண�
பைடய�� த����� ேபா� வ��ட� எ�� ேக�வ�� ப�ேட�.
உ�க� �ெர�லைர யாேரா உைட�� ெபா��கைள�
த���வ��டா�களா�. எ�களிட� ஒ� �ெர�ல� இ��க�ற�.
ெச�ற ஆ�� எ�க� சாரண� பைடைய கைல�� வ��ேடா�.
அ�த �ெர�ல��, �கா� நட�த உத�� அைன��
ெபா��க�� இ��க��றன. அதனா� உ�க��� அைத
த�க�ேறா� எ�� எ�த�ய���தா�க�. �ெர�லைர நா�க�
ெகா�� தரவா, ��கேள வ�� ெகா�� ேபாக���களா எ�ற
மாத�ரி ேபான� அவ�க� மி�ன�ச�. அ��� அ�த
மி�ன�ச� அ��ப�ய சாரண� பைடய�ன� இ��ப�
வ��கா��� மாந�ல�த��. ஆமா� வட�ேக ச�காேகா����
ேமேல, கனடா��� ப�க�த�� இ���� அேத வ��கா���
மாந�ல�தா�! 

ந�லா� ஒ�வ�
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       இ� ஏேதா �� ஏமா�� ேவைலயாக இ���ேமா எ��
ச�ேதக� வ�த�. நா�தா� த�ன� ஒ� �� மாத�ரி இைணய
ஏமா�� ேவைலக� ப�ற� ப���� ெகா����க�ேறாேம! சரி
அவ�க��� பத�� ஏ�� அ��� ��ன� இைணய�த��
ஏதாவ� சாரண� பைட த���� ப�ற� ெச�த� வ�த���க�றதா
எ�� ேத�� பா��ேபா� எ�� உ�கா��ேத�.

      இ�� சாரண� பைடக� ந�ைறய உ�� ஒ�ெவா�
ஊரி��. ஒ�ெனா� பைட��� ஒ� எ� இ����. அ�தா�
சாரண� பைட�� அைடயாள�. இ�த�யாவ�� சாரண� பைட
ப�ளிைய சா��த�����. அத��� தனியாக ெபய� இ����.
ப����ய�� எ�க� ப�ளிய�� இர�� சாரண� பைடக�
இ��தன. நா� இ��த� வ��வ� சாரண� பைட.
அ��ததாக வ�ளலா� சாரண� பைட இ��த�. அத��
பத�லாக இ�� எ�க�. ��� 735, ��� 720 எ�� ெபய�க�
இ����. ஆமா� - ந�ம ஊ� கா��டப��க� மாத�ரி!

      சாரண� பைட �ெர�ல� �ற��� உ�க��� ெசா�ல
ேவ���. ஒ� சாரண� பைட �கா� அைம�க ஏ�வான பல
சாதன�க� இ�த �ெர�ல�களி� இ����. நா�ைக��
ேக� அ���க�, பா�த�ர� ப�ட�, ேக� ச���ட�க�,
ெகடாத உண�� ெபா��க�, �டார� அைம�க க�வ�க�,
ெகா�க�, �த�தவ�� ெப��க�,  ம���  பலவைகயான
உபகரண�க� எ�� �வ��த�����. 

        நா� இ�ேபா� அ�த சாரண� பைட�ட� அ�வளவாக�
ெதாட�ப�� இ�ைல. ஓரிர�� ந�ப�களி� ப��ைளக�
இ��க�றா�க�, ம��� ஒ� ச�ல ந��வாக�கைள� ெதரி��.
�ெர�ல� த����� ேபான� ப�ற� நா� ேக�வ��படவ��ைல.
அ��� வ��கா��� மாந�ல�த�� இ��பவ���
ெதரி�த���க�றேத எ�� வ�ய�� அ�த மி�ன�சைல
அ�ப�ேய எ�க� பைடய�� ஒ� ந��வாக��� அ��ப�
வ�சாரி�ேத�. ந� பைடய�� ஒ��� த��� ேபாகவ��ைல
எ�� பத�� வ�த�. 
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      இ�த ��ணியவா��� ஒ� பத�� அ��ப�ேன�. ஐயா
ெரா�ப ந�ற�. நா�க� வ�ஜினியாவ�� ெகா� க��� பற���
ஒ� பைட. ��க� அ��ப ேவ��ய� மி�ச�கனி� இ����
பைட எ�� ந��க�ேற�. அவ�களி� ந�ெகாைட ேவ���
தள�த�� ���ைய அ��ப�  அவ�கைள அ�க
வழிய���க�ற� எ�� எ�த�ேன�. அைன�� சாரண�
சா�ப�� உ�க��� ஒ� ெபரிய ��ப��! 

 ந�லா� ஒ�வ� உளேர� அவ�ெபா��� எ�லா����
ெப��� மைழ!

 அ�தா� வ��கா��னி� பனி�ட� ேச��� ெபாழிக�ற�!

- நா� பர�

     ம�ப��� கைத�� வ�ேவா�. எ�க� பைட எ�ைண�
ேபா�� த���� எ�� ேத�ேனனா, அட ஆமா�! பல ெச�த��
���க� வ�� ந��றன. எ�க�  பைடய�� �ெர�லைர
உைட�� ஆறாய�ர� டால���� அத�கமான மத����ள
ெபா��கைள த���வ��டா�களா�. ஆனா� எ�ன - த�����
ேபான� மி�ச�க� மாந�ல�த�� இ���� ஒ� சாரண�
பைடய��! ��ரா�� நகர�த�� இ��க�ற� இ�த சாரண� பைட.
அ�த� பைட��� எ�க� எ�தா�. ஒ�ெவா� மாந�ல
அளவ��தா� பைடகளி� எ� தனி�ப�� இ����
ேபா���க�ற�. அ�தா� ப�க�� மாந�ல�த�� இ����
அ�த மனித� அவ�க��� அ��ப ேவ��ய மி�ன�சைல 
 தவ�தலாக எ�க��� அ��ப� வ��டா�. அ�த ெச�த�களி�
அ�த� பைட ெபா� ம�களிட� ந�ெகாைட ேக�� ஆர�ப��த
ஒ� தள�ைத�� பா��ேத�. அத�� அவ�கைள அ�க ஒ�
�கவரி�� இ��த�. 
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இ�த மாத கத�ப� இைதழ� ப�ற�ய உ�க� க��ைத
ெதரிவ��க வ���ப�னா�, இ�த                        �ல�
எ�க��� ெதரிவ��க ேவ��க�ேறா�. 

newsletter.rts@richmondtamilsangam.org எ��
மி�ன�ச��� எ�கைள ெதாட�� ெகா�ளலா�.
ந�ற�!

ப�வ�த��

கத�ப� இத� அழகாக அைமய வா���க�!

ந�ற�.
-நா�

வாசக� க��� ப�வ� 
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All submissions for Kadambam/கத�ப� should be
emailed to newsletter.rts@richmondtamilsangam.org by
the 15th of each month.

கத�ப� இதழி� த�க� கைத, க��ைர, கவ�ைத ம���
பல பய��ள வ�ஷய�கைள இரி�ம�� ச�க��ட�
பக���� ெகா�ட அைண�� எ��தாள�க����
தமி��ச�க ந��வாக ��வ�� மனமா��த ந�ற�க�. 

ந�ற� உைர 

இ�ப���,
ச�வச�த� அற���க�ண�,
ெச�த�மட� இய��ன�.
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