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Year 9 

ந வர்க க் ம் சைபேயா க் ம் என  அன்பான வணக்கம். 

த ழால் இைணந்  த ழராய் நி ரே்வாம் 

"யாம ந்த ெமா களிேல த ழ்ெமா ேபால் 
இனிதாவ ெதங் ங் காேணாம்” என்  த ழ் ெமா ன் றப் ைன மகாக  ப்ரமணிய 
பார யார ்பா ள்ளார,் 
 

எம  அ  த் க்   க க் யமான எண், எ த் க்கைள உலகப் ெபா மைறயா ய 
க் றளில் வள் வர ்

 
“எண்ெணன்ப ஏைன எ த்ெதன்ப இவ் ரண் ம் 
கண்ெணன்ப வா ம் உ ரக்் ” எனக் ப் ட் ள்ளார ் 

அ  மட் மல்ல,  

"ைவயத் ள் வாழ்வாங்  வாழ்பவர ்வா ைற ம்  

ெதய்வத் ள் ைவக்கப் ப ம்."    என்  அறவ  நின்  வா ம் ைறைய வ த் க் ற  
க் றள்.  

அக்காலத் த ழ் மக்கள் ர வாழ்க்ைகைய ம் ெகாைடச ் றப்ைப ம் ெகாண் ந்தனர ்
என்பதற் ச ்சான்றாகத் கழ்வ  பத் ப்பாட் ம் எட் த் ெதாைக மா ம். ற ெமா களில் 
இல்லாத அள ற்  த ல் மைலயள  அற ல்கள் உள்ளன.  

இத்த  றப் க்க , ெசால் க் ள் அடக்க யாத, எம  த ழ் ெமா ைனப்  லம் ெபயர ்
நா களில் த ழரக்ள் தங்களின் பரம்பைர னர ்த ைழ மறந் டாமல் இ க்க, தங்களால் 
ஆன எல்லா யற் கைள ம் ேமற்ெகாள் றாரக்ள். த ழ்ெமா  அ  த் டன், அதன் 
பண்பாட்  யங்கைள ம் கலாசாரத்ைத ம் எம  அ த்த சந்த ன க்  எ த் ச ்
ெசல்லக் யவா   த ழ்ப் பாடசாைலகளின் ெசயற்பா கள் அைம ன்றன. 

வய ந்ேத த ழ் ெமா ையக் கற்ைக ல் மாணவரக்ள் ப்பமாக ம், 
ஆரவ்த் ட ம் கற்ப  மட் மல்லா  அவரக்ள் வளரந்்த ன் சரளமாகத் த ல் 
உைரயா வைத ம் நண்பரக்ளாகத ்ெதாடரவ்ைத ம் காண் ேறாம்.  

எம  ெமா ையக் கற்பதற் ம் பண்பாடை்ட ம் கலாசாரத்ைத ம் ேபணிப் 
பா காப்பதற் ம், அ த்த  சந்த னர ் தமக் ள் ஒற் ைம டன் ன்ேன வதற் ம் 

லம்ெபயர ்த ழ்சச் கம் ேம ம் றப்பாகச ்ெசயற்பட ேவண் ம். 

த ழால் இைணந்  த ழராய் நி ரே்வாம்! 

 

நன் !! வணக்கம்!! 


