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********************************************************* 

த ோழர் அ .க தத க  ளன்க்ி தந ைளகக்  ன்ச ோம 
ர்ச ைைக்ன்ிோிர், எழுச ோிர்  .க ோடொ ன்  க ோண்ொன்ை 
எக ன்ன் க்   க்காசளன் கக் ோன்க்  ைத ன்கர்ன்ர் .
ர்கடன்  கக்  கன்ோடண்ன்ர்.   ைாை   மக் கன்ோடச 
ன்க்ை இைளன்ைி கைன்ைல் ர்ண ிோக்ாை ன்கர்ன்ர். ன்க்ை 
இைளன்ைி ன்  ர் ன்ர் இை ைதக டகக்ன்ளகக் ன்ோ ன் க் ி 
ன்  ர் மள தன்ோட்ர்ோட்சளகச  க ன்கசக்  கண்மடிிோன்ப் 
ர் ைன் ட்டிகளன்ைாோர்  .ன் ன்ோ சக் றக் ன்ததன்க்ாைகளன்ைாோர்.  

எப்தர்ோதத  ன் ன்ோ சக்  ன்ததன்க்ர்ன்கக், 

ன்ைைதகன்ோ ர்ன்க ோன் இகைத ன்கன்ைாோர் எகர்த 
காைப்ர் ண்ச  ளன்த  . கன்தக் கர் ன்த ோன் இிொகக் 
 ோதோி  மக் கன்ோடண்ன்ர்.  

அன்தத ர் ைவுக் எமத ன்கசதக் 

அ .க ர் ைவு ------  

1 //. ன்ோ ன்ர்  க தர்ோளன்ைல் டடிவு க ய்த கன்ோ ிட்சக் 
எக  ன் சன்த ஒகன்க்ன்ி ல் ர்க்ண்ப்ர் க க ய் ைக்ிள 
கன்ோடசத ர்ப்ர் ைல் ர்க்ண்ப்ர்ோிிி க த ோல்ன் தி அல்ைத 
கர்ோ ப்ர் கக் தி  .ர்க்ண்ப்ர் க க ய் ைி ல் அல்ைத 
தநோளன்ச ைல் ர்க்ண்ப்ர்ோிிளக டழு ன் த்ன்ோ க் 
இகளக ோமோல் ன்ோ ன்ர் எப்ர்டி தன்டச ோமோக்க் 

ொைைதகன்ோ ிட்சக் எக  ன் ண்  ோட்ண்ோர்//.  

எமத ன்கசத ---- 
இை ள கூக்ாைல், ஒக ர் த ைளக ர்க்ண்ப்ர்ோிி கன்ோசளகக் 
ஒக்க்ா அர்ச க் ோக இகளன் தன்டசக் எனுக் 
நக்ர் ளக்ன்ி க கன்ிிப்ர்ோச .அத  தநதச ைல் ன்ோ ன்க  ேத 
நக்ர் ளக்ன்ிக்ா  கக் றக் கன்ிிப்ர்சன்ைாத . ”ன்ோ ன்னுக் 



ர்க்ண்ப்ர்ோிி அிவுளக ொச ை ோைை ோக” எக  இை ைதக 
ர்ைடக்ா காைப்ர் சன்ோர். தேளஸ்ர் ிர் ர்க்ண்ப்ொன்க்ின் ண் 
அக்ன் ர்க்ாைி ர் ாைக ன்  ர் மப் ர்க்ண்ப்ொன்  ஏதோிக். 
 ைகளகாகளக எச க்ம ன்   ோம கக்தன்  
ன்ை ைகளன்ைகாம. ர்க்ண்ப்ர்ோிிி க தநோளன்க் 
நைக்ாதன்ாதன்டசக் எகாோல் அன்மத ர்க்ண்ப்ொ அன்க 
நைக்மச த  ட்சக் ோக ன்ோ ன்ர்ன்  எடண தன்டசக் 
எகாோல் அத ைில், ர்டர்ோட்ச, ன்ோை, இண், இசிோ ை இசிோ ை 
 ோக்ாொன்க்ிள ன்ணளன்ைல் எசளன்தன்  ோட்தண்ோ ோ? 

அப்ர்டிிோம ர்ல்தன்  ன்ோ ன் ன்  ர் மொன்க்ிச  ன் ர்சதப் 
ர்க்ண்ப்ர்ோிி எகன்ைா ஒக்க்ாப் ர்ை ோணச ைதைதி 
ர்ைைி ட்ச ன் சதன்ோ ோ? அ மோல் ோக க ோல்ன்ைாோர்ன் . 
“ர்க்ண்ச வுண்க ர்க்ண்ப்ர்ோிி இாைதன் சன்ைாோர்.”.  

அ .க ர் ைவு -------  

//2) ர்க்ண்ப்ர் க  மிசதன்க் கணர்ைத க ன்ோொன்ச  ளன்த, 

ஈசர்ட்சப் தர்ோக்ாச ளன்த  . மோல் ர்க்ண்ப்ொ எகர்த 
 மிிோன் இிொகன்த எகா ஒிின்ட்ண்  ை ப்ொ 
த தைோொகன்ைாதர்ோத இப்ர்டி ன்ோ ன்களகம “த் ை ைதக்” 

அிிளன்ப்ர்சன்ைாத  .கடக் ி ல் இத ன்ோ ன்க்தப் 
ர்க்ண்ப்ர்ோிிறக், ர்க்ண்ப்ர்ோிிக்ி ன்ோ ன்கக் தடடிசத 
ன் சன்ைா க ில் எகதா எமளகச த ோக ன்ைாத//. 
எமத ன்கசத ------ 
கடக் ி ல் இத ர்க்ண்ப்ர்ோிிி க  கமன்ொன்ோதசக் ச 
 ன்ர்ளன்ைாத  .ன்ோ ன்ைக ர்க்ண்ப்ர் க  ே ோம ர்கடன்ப் 

ர்ோர்க்ன்ளக இண் ிிளன்ைாத .ர்க்ண்ப்ர் ல் ன்ோ ன்ைக 
ர்ொன்ிிப்க்ர்ள தன்ோகன்ைாத .ஒக ன்க்ன்ி ல் ன்ோ ன்க்த 

இக்ணிோம  ிச ைல் இகச ை, ர்க்ண்ப்ர்ோிி – ன்ோ ன்ர் 
கான் க்ம ன்க்ப்ர்சசதன்ைாத. 
அ .க .ர் ைவு -----  



//3) ர்க்ண்ப்ர் க தநோளன்சக்  க ன்ோொன்ைளகன்ோடண் ன்ோ ன்ர் 
அக் ச  மத அத ைில் / மூன்/ர்டர்ோட்சப் ர்ோர்க்ன்ன்திோச 

கர்ோகச ை ன் ைவுர்சச ைளகன்ோ ன்ோர் .அப்தர்ோத ர்க்ண்ப்ொ 
இககமோக  ிச ைக்க ன்கன்ைாத//.  

எமத ன்கசத ----- 
நோனுக் கண்கர்சன்ைதாக. இைநைக்ைக் க்ி த க்க் 
ஸ்தூை ோளகன் க்க இை  ன்ோ ன் க் ி ன்  ர் மக் 
க ன் ிோய் அக் றக். 
அ .க.ர் ைவு -----  

//4) ர்க்ண்ப்ர் க அழன்ைில்  ைச ைப்ொன்க்ி ன்ோ ன்ர்  மத 
தன்ோணச ைல் த ைப்ர்தக், ன் ிளகன்தக் தன்  .அ ைதை கூண் 
ர்க்ண்ப்ர்ோிிி க  மத ோச ன்ோ ன்  மடக் 
இக்ணைதன் ட்ண்ோல் அத  ன்ச ோம கன்க்ாை//. 
எமத ன்கசத------ 
ர்க்ண்ப்ர்ோிிி க  மத ோச ன்ோ ன்  மடக் 
இக்ணைதன் ண் தன்டசக் எகன்ைா டக நைர்ை க்ம 
எ க்க? ர்க்ண்ப்ர் க அர்ச க் தன்காோக ர்ை ோணக் 
கன்ோடண்ோல் ோக  ன்காகம? ஒக ர் த ை ர்ை 
அர்ச ொன்க்ிள கன்ோசப்ர்த ன்க்ைி க க ழுக்  
அல்ைன்ோ? 

அ .க.ன்கசத -----  

//5) “எக தன்க்ை ர்க்ண்ப்ர்த ோச டடிைதன் ட்ண்த, ன்ோ ன்ர் 
எப்ர்டி எசசதளகன்ோ ன்ைாோர் எக  நோக 
ன்ன்க்ைப்ர்சன் ைல்க்ை” எக  க ோல்ன்ைா ர்க்ண்ப்ர்ோிின்  
கடக் ி ல் எை   ோ ைைிோம ன்ோ ன்ர்ன்ிிண் ைகைத 
எப்ர்டிப்ர்ட்ண் எ ைர்ன் க்ம ன்கன்ைாத எக  
ர்ோர்சதளகன்ோடச ோக இகளன்ைாோர்ன் //. 
எமத ன்கசத---- 



கடக்  ோக. ர்க்ண்ப்ர்ோிி ன்ோ ன்ைக எ ைர்ன் க்மன்க்ி 
எ ைர்ர்ோர்ளன்ைாோர் ோக. இ க்கள ன்ோதணக கம? அன்தோல் 
ன்ோ ன்க்தப் ொாை  ிின் ண் டடிிோத. த க்க் ன்ோ ன்ைக 
நைக்ைக்ி அாைன்ோர்ை  ஜமநோின் பூர்ன் ோன் 
டகக்ன்ளன்ச ோக இை ள தன்ோட்ர்ோச ர்ிகர்சக். 
அ .க.ன்கசத ------  

//6) “எழுச ோிக”, “ன்க்ைஞக” எக   டர்ோைோன்ம 
க ோல்ன் க்க  ோாோன், “ர்க்ண்ப்ர்ோிி” எகா கர்ோதமக ோல் 
ொழளன்ச ைக்க ன்ைதகன்ோடடிகப்ர்த நல்ை  ோக்ாக்  .அத  
தர்ோல் “ன்ோ ன்க” எக   டர்ோைைல் க ோல்ன் க்கப் 
ர் ைைோன், “ன்ோ ன்ர்” எக  கர்ோதப்ர்ோைைல் 
அக்ண்ிோிப்ர்சசதன் க்க நோக்  ோாைோத ?// 

இை ள ன்கசக்  டழு ோன் ஏக்ன்ைதாக. 
 


