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ஆண்  8 

ந வரக் க் ம் சைபேயா க் ம் என  அன்பாரந்்த வணக்கம். 

“ெசம்ெமா  த ன் ெதான்ைம மறேவல்” 

“ெமா ன் ப் பண்பா  இல்ைல” எம  பண்பாட் ன் அைடயாளம் 

தாய்ெமா யா ய த ழ்ெமா .  

         “த ழன் என்ேறார ்இன ண்  

        தனிேய அவற்ெகா  ண ண்  

அ ழ்தம் அவ ைட ெமா யா ம் 

அன்ேப அவ ைட வ யா ம்” என்றார ்க ஞர ்நாமக்கல். 

 

எல்ேலாரிடத் ம் அன் ெச த்  இன்ெசால் ேப  வாழ்வ  த ழரக்ளின் 

உயரிய பண்பாடா ம். அன் னால் நாம் எதைன ம் சா க்கலாம். ”எல்லா 

உ ரக்ளிடத் ம் நாம் அன் ெச த்  வாழேவண் ம்” என்  த ழ் 

இலக் யங்கள் அழகாக எ த் ைரக் ன்றன.  

அறத் ன்வ  வாழ்தல் த ழரக்ளின் க் ய பண்பாடா ம். நம  

ன்ேனாரக்ள் எமக் த் ேதைவயான அறெந கைள அ பவங்கள் லம் 

எ த் ைரத் ள்ளனர.் ஔைவப்பாட்  “அறஞ்ெசய ம் ” என்  வரக்ளா ய 

எங்க க் ப் ேபா க் றார.் ெபாய் ேபசா த்தல், ேநரை்மயாய் இ த்தல், 

ற க்  ேக  ெசய்யாைம என்பன றந்த அறங்களா ம்.  

ஒ க்கத் டன் வாழ்வ ம் த ழரக்ளின் உயரிய பண்பாடா ம். ஒ க்கதை்த 

உ ைர ட ேமலானதாக எண்ணி வாழ்ந்  காட் யவரக்ள் த ழரக்ள். ”ஒ க்கம் 

எப்ெபா ம் உயரை்வேய த ம்” என க் றள் ன்ற . மாணவரக்ளா ய 

நாம் ேநரை்ம ட ம் ெபா ப் ட ம் வளர ஒ க்கம் க அவ யம்.  

ற க்  ெகா த்  வாழ்வ ம், ந்ேதாம் வ ம் த ழரப்ண்பாட் ல் 

றந்தெதான்றா ம். இல்ைலெயன்  வந்தவரக்்  இல்ைலெயன்  ெசால்லா  

அள்ளிக்ெகா க் ம் ெகாைடப்பண்  ெகாண்டவரக்ள்  த ழரக்ள். 

“யா ம் ஊேர யாவ ம் ேகளிர”் என்  இரண்டா ரம்  வ டங்க க்  ன்ேப 

கணியன் ங் ன்றனார ் உல க் த் த ழரின் உயரிய பண்ைபக் ைவதத்வர ்

அன்ேறா?   

எனேவ லம்ெபயர ் மண்ணில் வா ம் நாங்கள் எங்களின் 

தாய்ெமா ைய ம் ய கலாசாரத்ைத ம் பா காக்கேவண ம். அத் டன் 

எங்கள் வ ங்கால சந்த க் ம் இவற்ைற எ த் ச ் ெசல்வ  எம  கடைமெயன்ற 

உ ேயா  வாழ்ேவாம்! 

 

வாழ்க த ழ்ெமா , வளரக் எம் ெசம்ெமா . 

நன் , வணக்கம். 


