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சாதைனப ்ெபண்கள ்வரிைச몭ல ்இன்몭
நாம ்பாரக்க் இ몭பப்몭 பலே்வ몭
몭கஙக்몭க몭் ெசாநத்கக்ாரர்
ெதா몭ல몭்டப் வல몭்நர ்எ몭தத்ாளர்
ெதா몭ல ்몭ைனவர ்தன்னாரவ்லர ்ச몭க
ேசவகர ்எ몭தத்ாளர ்ப몭ற몭்யாளர ்என்몭
பல몭கம ்ெகாண்ட காமே்கர்
몭வேனஸ்வரி அவரக்ள.் கமப்몭்டட்ர்
ெதா몭ல몭்டப்ம ்கற몭்கெ்காண்몭
அதைன பல몭க몭்ம ்பயன்ப몭ம்
வைக몭ல ்ெசய몭் 몭ன்னர ்பல몭க몭்ம்
அதன் 몭லம ்ேவைல வாயப்몭் அளித몭்
தான் ெதரிந몭் ெகாண்டவறை்ற
மறற்வரக்몭ம ்몭லபமாக 몭ரிந몭்
ெகாள몭்ம ்몭தமாக அவறை்ற த몭몭ல்
எளிய 몭ைற몭ல ்몭தத்கஙக்ளாக எ몭몭
ெவளி몭டட்வர ்நான் ெசய몭்ம ்ஒவெ்வா몭
몭ஷயத몭்ற몭்ம ்ஒ몭 몭몭கே்காளிைய
அ몭பப்ைடயாகக ்ெகாண்몭 இ몭
எவவ்ா몭 அ몭தத்வ몭க몭் உத몭ம ்என்몭
ேயா몭த몭் ெசயலப்몭பவர.் இன்몭ம்
தன몭 ெபறே்றா몭க몭் நலல் மகளாக
இ몭ந몭் அவரக்ள ்ைக நீட몭்ம ்பாைத몭ல்



இ몭ந몭் அவரக்ள ்ைக நீட몭்ம ்பாைத몭ல்
ெசன்몭 தன் சாதைனைய அவரக்몭க몭்
சமரப்몭்த몭் எலே்லா몭ம ்பாரத்몭்
몭ன்பறற் ேவண்몭ய ஒ몭 உதாரணமாய்
몭கழப்வர.்

இபே்பா몭 நடந몭் ெகாண்몭몭க몭்ம ்46வ몭
몭தத்கக ்கண்காட몭்몭ல ்ஆனநத்
몭கடன் அரங몭்ல ்இவரின் 몭தத்கஙக்ள்
ஒ몭 ெசலப் ்몭몭வ몭ம்
ைவகக்பப்ட몭몭பப்몭 பாரப்ப்தற몭்



ைவகக்பப்ட몭몭பப்몭 பாரப்ப்தற몭்
ஆசச்ரியதை்த몭ம ்ம몭ழச்몭ைய몭ம ்ஒ몭
ேசர தநத்몭. அேத கண்காட몭்몭ல்
몭ைறத몭்ைற அரங몭்ல ்몭தத்க தனமாய்
தன몭 몭தத்கஙக்ைள தநத்வர.் ஏறக்னேவ
சாதைனபெ்பண்கள ்ெதாடரில ்நாம்
பாரத்த் 몭ரிஜா ராகவன் தன몭 'ேல몭ஸ்
ஸ்ெபஷல'் மாத இத몭ல ்இவைரபப்ற몭்
몭வரமாகச ்ெசால몭் அடை்ட몭ல்
இவைர இடமெ்பறச ்ெசய몭் ெப몭ைம
ேசரத்몭்몭க몭்றார.்

கமப்몭்டட்ைர 몭ரிந몭் ெகாளள் 몭ய몭ம்
எவ몭ம ்இவர ்몭ைண இலல்ாமல ்ெசயய்
இயலா몭. அ몭 மட몭்ம ்அலல்ாமல்
தாயெ்மா몭몭ல ்ெதா몭ல ்몭டப்



தாயெ்மா몭몭ல ்ெதா몭ல ்몭டப்
몭தத்கஙக்ள ்வ몭வ몭 몭க அரிதாக
இ몭நத் 90களில ்அதைன சாதைனயாக
ெசயத்வர.்



பாரை்வயறற்வரக்ள ்பரிடை்ச எ몭த
உத몭யாய ்ஒ몭 ெசய몭ைய என்ேறா
கண்몭몭몭த몭் அவரக்몭க몭் உத몭யாய்
இ몭ந몭்ட வ몭 ெசயத்வர.்



ெவ몭ம ்ெதா몭ல몭்டப்தே்தா몭 நி몭த몭்க்
ெகாளள்ாமல ்மனித ேநயம,் 몭ய
몭ன்ேனறற்ம,் ெபா몭 வாழ몭், மன நலம்
என பல 몭ைறகளி몭ம ்தன몭
அ몭பவதை்த எ몭தத்ாக몭் அதைன
எலே்லா몭க몭்ம ்ப몭த몭்ட தநத்வர.்
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