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தமிழ்நாட் ஒ� ்ம்ப�க்�கக் மலர (A Promising Flower of Tamil Nadu) 
 

ஆேராவ�ல அதன ெதாடக்கத்த்லிேத, �ற்்ி�ள ்்ராமங்ளளன 

இைளஞர்ககக ஒல ஈர்ப சகத்ிா் த்்ழிந வல்்்ந. பதர க்்்பா் 

வரேவற்்ப்ப இலக்்்ார்� - அவர்� இிதக த்்டகத்ல தங்ைள 

ஈபபபகத்க ெ்ாணப, ஆேராவ�ல வாழகை்ி�ல த்்ைமிான 

ெசிறபா்டாளர்ளா் மா்்வ�்டனர. �வ�ழ், விந 24 - அவர 28.02.1996ஆம 

ேதத் ஆேராவ�லத்ன ப�்ிததாளளல இைடினசாவவி�ல ப�்ிதார. அவர 

சம�பகத்ல ஆேராவ�லத்ல ேசர �வ� ெசயந�ளார. பத்தாய் 

ேசரிதவர்கக்ான ிக்ா த்்டகத்னேபாந �வ�ழ்ககம ராக்கககம 

இைடி�தான இித ்திநைரிாடத்ல, ்டித 50 ஆணப்ளளன த�ணட்ாத 

ெதாடரப்ைளிம, பத ்்ராம இைளஞர்கக்ா் ஆேராவ�ல ஆற்்ி 

ஊக்மளளககம பஙை்ிம ்ாண்்ே்ாம. 
 

இித ப்்ர�கக �வ�ழ்ககம, எங்கக்ா் ேதர்ாாைத தடகத்ிதற்ா் 

ராக்கககம ஏக்ரர ஃபார ஆேராவ�லத்ன மனமாரித தன்். 

 
 

 

ஏ4ஏ: ்்ராமகத்ல உங்� கழிைத் பலவம மற்ம இளைம்பலவம பற்்ிம, ஆேராவ�லகடனான உங்� உ்� எவவா் 

வளரிதந எனபைத் பற்்ிம ெசாலத �விமா? 
 

�வபழி: எனந ெபறே்ார ஆேராவ�லகடன 

ெதாடரப ெ்ாணவலக்வ�லைத, ஆனால, 

அவர்� எனந �கத சே்ாத� பவனாவ�ன 

்லவ�க்ா் உதவ�் ப�ளளைிக 

ேதரிெதபகதனர. உதவ�் ப�ளள எனபந 

ஆேராவ�லத்ன �தல ்்ராம் ப�ளளிாகம - 

இந ஒலங்்ைாித ்லவ�ிால ஈரக்்ப்ட 

ஒல ப�ளளிாகம. அஙக உத்ெமங்்கம 

இலிந வலம பலேவ் தனனாரவதர்� 

தங்ளளன பங்ளள்ைப அளளக்்்ார்�. அித 

ேதரகத்ல எங்� ்்ராமகத்ல எங்ககக 

ஒல அர� ப�ளள இலிதந, ஆனால தான 

அஙக ெசலத வ�லமபவ�லைத. உதவ�் 

ப�ளளைி் ெபா்கதவைர, த்ை்ி ேபா்வ 

இலிதந, என ெபறே்ார எனைன ம்்�ம 

தாமதமா் அைழகந் ெசன்தால, எனைன் ெபா்கதவைர மாாவர ேசரகை் �விநவ�்டந. எனகக 3 விந, ஆனால 

தான ப�வவாதமா் இலிேதன, என சே்ாத� பவகத அேத ப�ளளி�ல பவக் ம்்�ம உ்த்ிா் இலிேதன. எனேவ, தான என 

சே்ாத�ி�ன சீலைடைி எபகந, அைத அா�ிந ப�ளளகக் ெசனே்ன. தான எனன ெசானேனன எனபந எனகக 

த்ைனவ�லைத, ஆனால தான அ�ததா் என ெபறே்ார ெசானனார்� ... ேமகம இிககனர சஞசீவ எனகக 3 விதா் 

இலககமேபாந உதவ�் ப�ளளி�ல ேசர ஒ்பகெ்ாணடார.  
 

உதவ�் ப�ளளி�ல, ெ்ாஞசம ெ்ாஞசமா் தாங்� எங்� ஆங்்த அ்்ைவ வளரகநக ெ்ாணேடாம. அந என 

வாழகை்ி�ல ெபலம மாற்ங்ைள ஏறபபகத்ி�ளந. தான ஒல அர�் ப�ளளி�ல பவகத்லிதால எனனவா் 

இலித்லககம என் எனனால ்றபைன ெசயந் பாரக் �விாந - ஆங்்தகத்ல ேபச�ம, ஆேராவ�லகடன அகதை்ி 

ெதாடரப ெ்ா�ள�ம �விாந, தான இ்ேபாந உங்கடன இஙே் இவவா் ேபசமா்ேடன. எனைன எ்பவ 

ெவளள்பபகநவந, எனகக� எவவா் இைாவந, எ்பவ ஆக்்�ரவமா் இலக் ேவணபம, எ்பவ ்வனம ெசககத 

ேவணபம, அித்ிர்கடன எவவா் இைாவந, என பிகத்த்லிந எ்பவ ெவளளேி்வந ேபான் பலேவ் 

வ�ஷிங்ைளிம தான அ்ப�ளளி�த்லிந ்ற்கெ்ாணேடன. 
 

தான 8ஆம வக்ப பவககமேபாந, எனகக 12 அலதந 13 விந இலககம. எங்ககக பாில என் ஒல ஆங்்த ஆச்�ைி 

இலிதார.அவர தமைம் பற்் எ�த ெவவேவ் ேிாசைன்ைளக ெ்ாபகதார, எபகநக்ா்டா், தாங்� எனன ஆ் 

வ�லமப்்ே்ாம, தாம ிார எனபைதக ்ணபப�வ்பந, வாழகை்ி�ல எங்ளளன ேதாக்ம எனன ேபான்ைவ. எனகக இளம 

விந என்ாகம, தான அநக்்கந ஆரவமா் இலிேதன: "தான இஙே் இல்பதன ேதாக்ம எனன?" இந எனைன் பற்் 

த்ை்ி ச்ித்க் ைவகதந, ஆனால அித ேதரகத்ல தான எித பத்கம ்ணபப�வக்வ�லைத. தான எைதிாவந எ�த்ேனன, 

அந ச�ிான பத்லதானா என் ேசாத்க் ஆச்�ைிி�டம ெசனே்ன… ேமகம அவர “த�ங்ேள ச�ிானைதக ்ணபப�வக் 

ேவணபம” என்ார. தான அவ�டம “உங்கைடி ேதாக்கைத த�ங்� ்ணபப�வகத�ர்ளா?” என் ே்்ேடன. அதறக, அவர 
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இவவா் பத்தளளகதார: "ஆம, எனந ேதாக்ம எனன எனபைத தான ்்்டகத்ட ்ணபப�வகநவ�்ேடன, எனேவ, அைத 

த�ங்ேள ்ணபப�வக் ேவணபம. அதறக உங்ககக ேதரம இலக்்்ந, உங்ககக� ேதபங்�”. எனேவ இித ே்�வ�்� 

எனைன தாேன ே்்்�ம உ�ேள இைாக்�ம ெசயதன. ச்த ேதரங்ளளல அந ம்்�ம எளளைமிான வ�ஷிங்� 

�தமா் இலககம. உதாராமா், தாங்� ஒல ஜாவி�ல ஒல �ைவ ைவகந, அதனம�ந மனகைத ஒல�்்பபகத் எங்� 

மனத்ல ேதான்்ிைத் பார்ேபாம, ப�னனர தாங்� பாரகதைத வைரேவாம, அலதந ்வ�ைத்� எ�த் ப�ளளி�ன மாாவர 

�்டகத்ல அைனவலட�ம ப்்ரிந ெ்ா�ேவாம. இித வ�ஷிங்� அைனகநம எங்ைள அ்கத்�� இைாக் 

ைவகதன. 

எங்ககக ேவ் தலத ஆச்�ிர்கம இலிதார்�.ஒல வக்ப�ல 16 கழிைத்� ம்பேம இலிதார்�. பாட் 

பகத்ங்ககக் பத்தா், தாங்� பவக் வ�லமபம அைனகைதிம ெசிலத்்டங்� �தம ்ற்கெ்ாணேடாம - 

உி��ிைத் பவகதேபாந எங்� ெசாித எகமபக�்ைட உலவாக்்ேனாம. தாங்� த்ை்ி வ�கத்ிாசமான 

த்ைர்படங்ைள் பாரகேதாம. 

ஆேராவ�லத்ல உ�ள பலேவ் 

வ�ஷிங்ைள ஆராயிந அ்்ிநெ்ா�ள 

உதவ�் ப�ளள எங்ைள அ�மத்கதந, 

இவவா்தான தான ஆேராவ�லகடன 

இைாிேதன.  
உதவ�் ப�ளளி�ல எனந ப�ளள 

தா்்ககக் ப�்க, தான11 மற்ம 12ஆம 

வக்ப பவ்பதற்ா் கி�தா்பாைளிம 

ேமலத்ைத் ப�ளளகக் ெசனே்ன, இந 

ஒல ஆேராவ�ல ்்ராம் ப�ளளிாகம. 

ஆனால, மாாவர்ளளன எணா�கை்  

அத்்மாகம. இந இரணப ப�ளள்கககம 

இைடேி ஒல ெப�ி மாற்ம! இ்ப�ளள 

பாடகத்்டங்� மற்ம மத்்ெபண்� 

ெப்தல ஆ்்ிவற்்ல ��ைமிா் 

்வனம ெசககத்ிந. ஆனால, தான அதறகக திாரா் இலிேதன – உதவ�் ப�ளளி�ல ெபற் அைனகந பின்கம எனகக 

உதவ�ிாய இலிதன. அதன ப�்க, தான பாணவ்ேச�ி�ல உிர்லவ� பவக் வ�லமப�ேனன. ஆனால. என ெபறே்ாரால 

பவ்ப் ெசதவ�ற்ான பாகைத ெசககத வசத்ி�லைத. 

ஆனால அித ேதரகத்ல, என அமமா தாமைரி�ல ேவைத ெசயி ஆரமப�கத்லிதார. அஙக�ள இடகைத �கதம 

ெசயிமேபாந, மாாவர்� தங்� உிர பவ்ப்ககக உதவ�் ெப்வதற்ா் வலவைதிம சித்்பைதிம அவர பாரகதார 

- “�் ஃபார த் ரடாரர” (Reach for the Stars) என் த்்டகைத் பற்் தான அ்்ிேதன. எனேவ, தான எங்� ்்ராமகத்ல 

உ�ள அகத்்டகத்ன ெபா்்பாள�டம ெசனே்ன, அவர எனகக வழ்்ா்வனார.  
தான ஒல ்்பைர எ�த ேவணவி�லிதந, எனந எத்ர்ாதம மற்ம தான எனனவா் இலக் வ�லமப்்ே்ன, ஐிந 

ஆணப்ககக் ப�்க தான எஙே் இல்ேபன எனபந பற்் தான எ�த்ிந எலதாம எனகக த்ைனவ�லக்்்ந. ்ா�னள 

ெபா்்ி�ில எனபந எனந உிர்லவ�கக தான 

ேதரிெதபகதந, எனந ெபா்்ி�ில பவ்ைப 

�வகந ம்்ழ்ச்ிா் இலக்�ம எனைன் 

ேபாத ேபாராபம மக்ககக ஆதரவளளக்�ம 

வ�லமப்்ே்ன என் எ�த்ேனன. இன�ம 

ஒல இ்த் ேதர� இலிதந, அந ஒல 

தனள்ப்ட ேதர்ாால ஆகம. அத்ல ஒல 

தாக்மான ே்�வ�ைி அவர்� 

�னைவகதனர: "த� மற்வர்ளளடம்லிந 

ேவ்ப்டவர என் எ்பவ த்ைனக்்்ாய?" 

தான எ்பவ ெசானேனன என் எனகக ச�ிா் 

த்ைனவ�ல இலைத, ஆனால தான இவவா் 

ெசானேனன: “தான தா�்� மற்ம ேமா்டார 

ைசக்்�்ைள ஓ்ப்்ே்ன” 
 

ஏ4ஏ: த� எனன? த� தா�்ைள ஓ்ப்்்ாிா? 

�வபழி: ஆமாம தான ஓ்வேனன, தான ஓ்ப்்ே்ன – ெப�ி வா்னங்�, வராகடர்�, ்்ிர ைபகக்ைள ஓ்ப்்ே்ன. என 

திைத ஒல வைரவர, எனகக13 அலதந 14 விந இலககமேபாந அவர எனககக ்ற்க ெ்ாபகதார. அவர்� 

ஆ்ச�ி்ப்டார்�, ஆனால ்்ராமகத்ல இகத்்டகத்றக ெபா்்பான தபர அைத உ்த்்பபகத்னார: "அவ� இித 

எலதாவறை்ிம ெசய்்்ா�!" 
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ஏ4ஏ: இந உன பைட்பாற்த்ன ஒல பகத் என் த்ைனக்்்ாிா? 

�வபழி: ஆமாம, இந ஒல ைத�ிமான வ�ஷிம என் தான �்ேவன, ஏெனன்ால உங்� பிகத்றக அ்பாறப்ட 

ஒனை் த�ங்� உலவாக் ேவணபம. இித வ�ஷி�ம என��ேள எ�ிந ெ்ாணவலக்்்ந: “எனந பாத்னம ்ாராமா் 

ஆண்கடன ஒ்ப�பமேபாந தான ச்்்ிவ� அலத”. என�டன பவககம அேத விந ச்்வனளன வ�ஷிகத்ல, அவன ஒல 

தா�ைி ஓ்வனால தலதந என் மக்� ெசாலவார்�, என வ�ஷிகத்ல தான வா்னம ஓ்வனால மக்� எனைன 

ஆ்ச�ிகநடன பார்பார்�. ஒல வ�கத்ிாசம இலக்்்ந என் அரகதம. ெபண்கம இேத வ�ஷிங்ைள் ெசயி 

�விம எனபைத தான ்ா்ட வ�லமப்்ே்ன. 

எனேவ, தான ைமதகத்ல உ�ள ்ல்�ைி ேதரிெதபகந அஙக பவக்் ெசனே்ன, அஙக தானக ஆணப்� ்ா�னள 

அ்்வ�ில ெபா்்ி�ில பவ்ைப �வகேதன. தான ப்லேதர ்ல்� மாாவ�ிா் இலிேதன, எனேவ த்ன�ம எனந 

்்ராமகத்த்லிந ்ாைத 8:30 மா�கக பர்்ல ெசலேவன. தாங்� 45 த்ம்டங்� ்ழ்கந ைமதகைத அைடேவாம. தான 

்ா�னள அ்்வ�ிைதக ேதரிெதபகேதன, அத்ல பேரா்்ராம்ஙை் ்ற்கெ்ாணேடன; அித ேதரகத்ல தாங்� “ச்“ 

தாஙேவைஜக ்ற்கெ்ாணேடாம. ஆனால, இ்ேபாந தாங்� “ச்“இல ேவைத ெசயிவ�லைத. எனந பா�ி�டகத்ல தான 

ைபகதான பேரா்்ராம்ஙை் ெசய்்ே்ன. 

அேதேதரகத்ல தான தாமைரி�ன மாைத ைமிகத்றக் ெசலவந வழக்ம. தான 5:30 மா�கக வ �் ைட அைடித ப�்க, தான 

தாமைரகக் ெசலேவன. அஙக கழிைத்ககக வ �் ப்பாடம ெசயவதறக உதவ தான �னவிேதன. அவர்ககக 

வ �் ப்பாடம இலைதெின்ால, தடனம, தாட்ம, பைட்ப தடவவகை்்� இலிதன. 

மற் எலதா “�் ஃபார த் ரடாரர” மாாவர்ைளிம ெபா்கதவைர, ஒவெவால ஞாி�ற்க்்ழைமிம ஒன்ைர மா� 

ேதரம ஆங்்த வக்ப்ளளல ்திந ெ்ா�கமபவ எனனளடம ே்்்்ப்டந. தாங்� 2 க�க்ளா்் ப��க்்ப்ேடாம, 

ேமகம சரளமா் ஆங்்தம ெத�ிதவர்� ஜ்லத்ன தாட் வக்ப�றக் ெசன்ார்�. ஜ்ல ெசானனைத் ப�னபற் �விாத 

மற்வர்கம, �பதல உதவ� ேதைவ்ப்டவர்கம, ப�னனர எனந க�வ�றக விதார்�, அஙக தான அவர்ககக 

அவ்பைட இதக்ாம மற்ம ேப�ம ஆங்்தம ்றப�கேதன. ரெடபானள (“�் ஃபார த் ரடாரர”-இன ஒலங்்ைா்பாளர) 

எனகக உதவ�ிா் ஒல இதக்ா் பகத்கைத ெ்ாபகதார. தான என மாாவர்ளளடம எ�கந் பி�றச்்ைள் ெசயி் 

ெசானேனன, அவர்ககக எ�த ச்த தைத்ப்ைளக ெ்ாபகேதன, வ �் வறக எபகந் ெசன் த்லகத்ேனன. இவற்்ன 

�தம எனந ெசாித இதக்ா தவ்்ைள் பற்்ிம த்ை்ி ்ற்கெ்ாணேடன. 

தான 2017ஆம ஆணவல ேதரவ�ல ேதர்ச் ெபறே்ன. எனந ்ல்� பவ்பகக் ப�்க தான ரெடம (STEM)-இல ேசரிேதன, 

இந அ்்வ�ில ெதாழ்ல்்ப ெபா்்ி�ில மற்ம ்ா�தகைத க்்க்்்ந, இந ்லவ� �தம அ்்வ�ிைத ஊககவ�ககம 

ைமிமாகம. ரெடம தனெ்ாைட்� �தம, ைசி�ன ்ீழ ெசிலபப்்்ந. இந ஆரமபகத்ல உதவ�் ப�ளளி�ல 

ெதாடங்்ிந, இ்ேபாந அந �ற்்ி�ள பலேவ் ப�ளள்ளளகம, ஆேராவ�லத்கம ஐக்்ிம ப�ளள, தாமைர, த் த்வ�ங 

்ம்னள்வ, ஏவ�ஏஜ் வளா்கத்ல உ�ள சரவேதச ெதாழ்ல்்ப த்்வனம ேபான்வற்்ல பரிந வ��ிந�ளந.  

இன், ெபாலளாதார �த்ிா் எனந கபமபகத்னலககம எனககம உதவ, தான ரெடம ேதண் ஆரா *ஆ்ேடா* 

வைச�க்ா், ்ாைத 8 மா� �தல மாைத 5:30 மா� வைர ��தா� ேவைத ெசய்்ே்ன. ெபங்க�ல உ�ள ஆரா 

ெசம்்ணடகடர என் த்்வனகத்ல தாங்� ெதாைத�ர ேவைத ெசய்்ே்ாம, ஆனால தான ஒல �ை் அஙக 

ெசன்�ேளன. ரெடம-இன த்்ட த்ரவா்்ிம, இதறக �னப அித த்்வனகத்ல பா�ப�ிதவலமான சஞசீவ (ரங்தாதன) 

�தம இந ஆேராவ�லகடன இைாக்்ப்ப�ளந. 

இித ேவைத ப�ளள்ளளல ஒல தாைளகக 3 மா� ேதரம தனனாரவதரா் ்றப�க்�ம எனைன அ�மத்க்்்ந. உதவ�் 

ப�ளளி�ல, ஒல தனனாரவதரா், 6 மற்ம 3ஆம வக்ப மாாவர்ககக ்ா�தகைதிம, இைசிமபதம ப�ளளி�ல 

�ற்்சழல அ்்வ�ிைதிம ்றப�க்்ே்ன. ச்்்ி கழிைத்ககக இந அவர்ளளன ச�் மற்ம இிறை் சழகக்ான 

ஒல அவ்பைட அ�க�ை்ிாகம - அவர்ளந கபமபம அவர்ளளன �தல ப�ளள, ப�ளளகக ேமதத்்மா், மற்ம 

அவர்� தங்ைள் �ற்் பாரக்க�வி அைனகநம - மரங்� மற்ம தாவரங்�, ெவவேவ் வாழகை் வவவங்� 

எ்பவ இலக்்ன்ன, அைவ எனன த்்ம ேபான்ைவ. வ�கத்ிாசமான கழிைத்கடன எ்பவ தடிநெ்ா�ள ேவணபம, 

உடல ஊன�ற் கழிைத்ைள எ்பவ தடகத ேவணபம எனபைதிம அவர்ைள ே்த் ெசயிக�டாந எனபைதிம தான 

அவர்ககக ்றப�க்்ே்ன. 
 

ஏ4ஏ: ஆேராவ�லகக்ான இைா்ப எவவா் 

அத்்�கதந எனபந உங்ககக த்ைனவ�லக்்்தா - 

ஒல ைமல்ல, க்்்பா் உங்ைள ்வரித ஒன்? 

�வபழி: உதவ�் ப�ளளி�ல இலிதேபாந, தாங்� ஒல 

�ை் ேபானபிலக்ா் மாக�மித்லகக அைழகந் 

ெசலத்ப்ேடாம, தாங்� அஙக த்ிானம 

ெசயேதாம. அித ேதரகத்ல தான அஙக இலிதேபாந 

இித தலாங்� அைனகநம எனகக ம்்�ம ச்்்ப 

வாயிதைவ. 
 

ஏ4ஏ: இ்ேபாந த�ங்� ிக்ா த்்ழ்ச்கக ெசன் 

விந�ள �ர்�, ஒல பத்தாய்ேசரிதவரா் ஆ்் 

ஆேராவ�லத்ல ேசர �வ� ெசயந�ள �ர்�, ஏன 

எனபைத வ�ளக் �விமா? 
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�வபழி: தான இித ே்�வ�ைி த�ணட்ாதமா் எனகக� ே்்பகெ்ாணவலக்்ே்ன. தான ஆேராவ�லகட�ம அைத் 

�ற்்ிம இவவள� ்ாதமா் இைாித்லக்்ே்ன, தான ச்்ம்ிா் இலிதேபாந என ஆச்�ிர எனனளடம ே்்ட 

ே்�வ�கக தான பத்தளளக்க�வி இடம இந என் தான ்ணேடன: “இஙே் இல்பதன எனந ேதாக்ம எனன?” இித 

ே்�வ�க்ான பத்ைத தான இன�ம ேதவகெ்ாணவலக்்ே்ன, எனகக� ேதபவதற்ான இடம ஆேராவ�லேத எனபைத தான 

்ாண்்ே்ன. இித தமப�கை்ேி எனைன இஙக ெ்ாணப வல்்்ந. 
 

ஏ4ஏ: ஆமாம, ஒலேவைள த�ங்� �னப �்்ிந ேபால “எனைன் ேபாத ேபாராபம மக்� ம்்ழ்ச்ிா் இலக்�ம 

அவர்ககக உதவ�ம” �ட இலக்தாம. 

�வபழி: த்்சிமா் மற்வர்ககக, ஆம! மற்வர்ககக அவறை்் ெசயி தான ிார எனபைத அ்்ிந ெ்ா�ள 

ேவணபம.  
 

ஏ4ஏ: ஆேராவ�லத்ல உங்ைளக ்வரிந�ளந ஏேத�ம உ�ளதா, உங்� ஆேராவ�ல அ�பவகைத் பற்் ப்்ரிந ெ்ா�ள 

வ�லமப்்்�ர்ளா? 

�வபழி: க்்்ப�டகதக் வ�ஷிம எனனெவன்ால, எலேதாலம பன�்கதனைமி�ல ஒற்ைமைிக க்்க்்்ார்�: 

ெவவேவ் மனளதர்கடன தாம எவவா் ெதாடரபெ்ா�்்ே்ாம, இன�ம ஒல மனளதனா் இலக்்ே்ாம, மனளதேதி 

உாரைவ ைவகத்லக்்ே்ாம, இதனால தாம உணைமி�ல அக்ை் ெ்ா�வைத அ்்ேவாம. தான எபககம எித 

தடவவகை்ிம அதன அவ்பைடி�ல இலககம, தான ெசலதேவணவி த்ைசைிக ்ா்ப்்்ந. பன�்கதனைமி�ல இித 

ஒற்ைம த்ைச, ஆேராவ�லத்ல எலதாவறை்ிம இிககம ைமி் ப�ளள என் தான ்லந்்ே்ன, இநதான தான 

க்்்ப�டகதக்தா்க ்லந்்ே்ன 
 

ஏ4ஏ: ்ைடச் ே்�வ�, �வ�ழ் என்ால தம்ழ்ல எனன அரகதம? 

�வபழி: � எனபந மதர, வ�ழ் எனபந ்ண்� அலதந பாரைவ, எனேவ �வ�ழ் என்ால “மதர ்ண்�” அலதந “மதர 

பாரைவ” என் ெபால�.  
 

ஏ4ஏ: ம்க் தன்் �வ�ழ் !! 

�வபழி: ம்க் தன்். 

 

இைடினசாவவ ்்ராமகநககம ஆேராவ�லகககம இைடேி ெதலக்மான ெதாடரப்ைள உலவாக் தாமைர ச�தாி 
ைமிம ஆேராவ�லவாச்்ளால உலவாக்்ப்டந. "�் ஃபார த் ரடாரர" த்்டம ஒல ஆேராவ�ல �ன�ிறச் ஆகம, 
இந ஆேராவ�லைத் �ற்்ி�ள ்்ராமங்ளளன ஏழைமம ப�னனா�ி�ல உ�ள இைளஞர்ககக உிர்லவ�கக 
த்த்ிளளக்்்ந. "�் ஃபார த் ரடாரர" என் எ�்ச்்்பம வ �வேிாம ்்ளள்ைப த�ங்� ்ாாதாம: 
https://www.youtube.com/watch?v=kAtrM0KRXmI 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


