
(ய 27.9.92. 
ரூ.3,00. 

* கோல்ஃப் ஆட்டச் 
த சாதனையாளர் 

2) ஏ நேற்றுவரை நூல்: 
், ட வியாபாரிகள்; இன்று 

பத தி மில் முதலாளிகள்! 
பச ் * "கோமதி மாமி, டாம் அடக் 

தம்பியிருக்கோம்!"" 
* கலெக்டர் பேட்டி 

ட்ட மற்றும் பல கலகலச் 
ழ் ம் ச்! செய்திகள் * 





**ராஜத இரஸ்டு மணி. இல்ஸ்: 
பெஃடர். ஒருவர் இறத்து போல் 
முவைவ், பையன், வெளியில்... அவர்கள். 
வந்துதான்... எல்லாம். 
வேஸ்டும்.. அவர்கள். வரும் 
வரை... சட்லத்துக்கும்... காவல் 
போல் கூடவே. இருந்தேன். 
(கு ஒயவல் வந்தம் சடங்கு 

செய்ய மலாவந்தக்கு் 
ஆட்டிக் கொண்டு. வந்தேன். 
இதெல்லாம் எவக்கு இப்போ 
சேதுமாகம் போல். விட்டது?” 
என்று... சொல்லும்... கோமதி 
மணிக்கு வயது 94. 

சாதாரணமாக, ஆஸ்கள் கூட 
வரத் தயங்கும் மலா (மமக. 
கல ஏற்யாடுகளு டட 
டனும் வந்து சடங்கு. 

இிராதரவாக விட்டு. விட்டுப் போய் 3 
வருஷமாகறது... ஆம்யத்ல் புரோலதம் 

குப்பு வா என். 
கஷ்டத்தைப். பார்த்து விட்டு, கல்யாண 
வீடுகளில் சமையல் வேலைக்குச் ஏிபாரிக: 
செய்தார்... கவ்யாஷங்களுல்ருச். சமைக்க, 
ஏற்றுக். கொண்டு, பிறகு சிறார் 
முதவியவற்றுக்கும். வீடுகளில் சமைக்க 
போனேன்... அப்புறம். ஒரு சாவு வந்த. 
போது, துணைக்கு யாரும் இல்லாமல் ஒரு, 
குடும்பம் கஷ்டப்பட, இந்தகையவர்களுக் 
கம் ட கதவி செய்யலாம் போலிருக்கே. 
என்று தொடங்லவேல்.. 

“ஆனால்... காட்டில், சப்பத்டுகள் 
நதஷ்ணியில்தான் அக நோமும் இர 

அமிலம். ஒரு பொக்மண 
விட்டால் கேட் 

குணுமார ஆம்பத்டம். எரிக்க 
அவஸ்தைப்படுத்நிவார்கள். 
'சொல்வணுமா வேண்டாமா? காரியங்கள். 
தடக்களுமா வேஸ்டாமா? என் இப்படி. 
கனை: பண்ணாலதீர்கள்ர! என்று, புசோல். 
தர்கள் சண்டைக்கு வந்து விடும் நிலைமை. 

இவிக. 

ழஞ், தங்களக்கான் 
ும்கு ய்ருக்கேயம்?” 

முறை கனகன் 
வேறு வழிலில்லாமன், 

பாலீஸ் உதவி இடைத்ததா கங்க. 
ஸ்ர?" 

ம எஸ்.ஐ. வத்தார், முடிக்க வரை: 
௬யவே இருந்தார். இப்பவும். ஏதாவது: 
காது என்றால் போல் பண்ணீவ உடனே. 
நதவிக்கு வத்து விடுல்றார்கள்.". 

இப்போது கொமடி மாமிக்கு கதி ல்க க் கத பள இகம் மணந்த ளிய இடிப்பு இண்ட ம உணவை மாமிகக இ ச இரத்த காய்தா தண் 
வாத்மொர், "நால் இருக்கே 
பலம்: என்று கேட்டார், 
நான் எதற்குப் பலப்பட வே 4 
கேட்டார். கோமதி மசமிட இப்போது 
இவரை நம்பிப் பத்து ரடும்பங்கள். 
பிழைப்பு நடத்துலல்ற. 

பெல்லி கணேஷில் எந் காலமான: 
போது, இவர் செய்வதைக். கவனித்து, 
விட்டு அசந்து போல் விட்டாராம் அவர். 
அப்புறம். மொம்பவும். பாராட்டிப் பேரி. 
விருக்கார். 

ர 



மத்டிரங்களை 
பெல்று எடுத்த் சொல்லுங்கள். 

துணி, 

பின்னை வந்துதான். எல்லாம். ஆரம்பிக். குக் மாமி, பக்வளைத்தன் தக் கேம எல்க் பன்னை 
என்னாம் சங்கு (பொடுத்தேல் ன் மவரவ்ட நள் வரங்களும் மு ஒவ வப் இகவ வேக் 
கொண்டே இருக்கார். ட்டம் வகு "வரம் வரை கூட சமாளித்த விடு சக்க தன்று வொல்டே வேளை ப அழல், வேன் ஏர் (சமக் அனக்கு செம்ம ந் தும அப்டி வே 

சமாவிக்கணுமோ.. அப்படிச் செய்வான். 
தேத்து ராத்ரி கூட 11 மணிக்கு ஒரு: 

உடம்பு சரியில்லாமல். 
'வெளியர் போனாலோ. 

'என் பெண் கற்பகம், காம்! என்று மாமி ஓர் இனம்பன் 
வல். காண்பித்த போது, தூக்வொரிப் 
போட்டது. கல்வாஸமாகி, குழந்தையும் 
இருக்கற கற்பகத்தை, கணவர் கைவிட்டு விட்ட சோகம். முகத்தில். இழைகோப்: "அம்மா 8 நான் வெளியூர் போலிருந்க 
பொது, நான்தான். கொண் டேன்ப.. பயமே போல் விட்டது!” என்றார் 
கற்பகம், சகஜமாக, 

'எலக்கு வாரியா என்றார். கோமஇ். 
மாமி, அந்தக் காலில் வெறுப்பே, 
துவரமோ தென்படவில்லை. 

முப்பது. வருஷத்தச். சோகத்தையும் கமையையும். இன்னொரு தோன் மேல்: 
'இறஃல விடக் இடைத்த ஆகவாசம் கோம் 
மகமிலிடம் தெரித்தது. 

மெடீக்மம) 
ராஜாஜி 5. 4 

(ஓவியர் மணியத்தின்: 
ஓரிஜினல் படங்களுடன்), 

8 வயது முதல் 80 வயதுக்கு. 
அப்பாலும் அனைவரும். 

திரும்பத் திரும்பப் 

'வாரம் தவறாமல் கல்கி 
உங்கள் வீடு தேடி வர. 

(உடனே உள்ளுர் ஏஜெண்டிடம் 
பதிவு செய்யுங்கள். 

ம.8.சிவகுமார் 
எழுதும். 

இதயத்தை வருடி. 
இரக்கவும். 
வைக்கும். 

தொடர்கதை: 

பாப்கான். 
மலாவி 

ப் 25.10.92 
தப்வளி 

சிறப்பிதழில் 
ஆரம்பம் 

பொடியா 



க்கல் கல றன்ன டடத அண்ட 
இன்ஜிவியர். அக்க நிறுவனத்தின் சார்பாக 

கப்ரை மடவ 
் ந்தேன். இல்! 

எல விநாடிகள் கண்க மூரி 
வசன. பிறு 5 

:அப்படிலொன்றும் பிரமாத சாதனை: 
புரத்து விட்டதாக நான் கருதவில்லை. 

*- நிர்றியு] ஒவடகள் பவார். 

கனுக்தசீ சப்பும் 

- கோவைவாழ்! 
ஜெர்மானியரின் 

வருவது நல்லது. ் தேவ் அடக்கமான முன்னுமைக்குப். 

மோசம்ட் சாக்கடை மூடிகளின்றீ வெல்கம் சாணம், சூப்பை மேடுக 
புதர்கள், பார்த்கனியக். காடுக 

லவா. பாடக்கும்ர ௮) உரிமை கொடுக்கார்கள்?" 

இவனை. வெய்ன் 



பரல் தவலுகள் வருவல் நெததிககையக்கையாதிக்ுள்? 
மேடுகளில் வளைய வந்ததும். என்னைக். 

எல்க் னே கத்த அம் 
கடை மண்ணை வாரி தர் ஒரமாக சிலு 
கப்ப மைக்கை 
இந்ச இந்த மூலை விமல் இரும் 

(தோஷப்பட்டார்கள்."” 

சாகர் 
காட்டுலதார். 

ம்மை அழைத்துப் போல்ல் 
க்கப் ட ர்4் கருவிகள் பழுக்கமில்லாக 

தால் ஜெர்மாவில உபகரணங்கள் பெற்று 
வேலை வல்லே 

மெத்தொடக்குவேன்டட டட 
"ணட்டிமில் படிக்கும். என் பஇன். 

ன்று வது பேத்தல், பந்து வவறு பரனும் விடுமுறைகளின் போது: வந்து 
உதவுவார்கள். ஒரு வருஷத்துக்கு. மேல்: 
உழைத்தல் பலன் விடைத்தது... சூர். நிலையே மாறிப் போலிற்து, ஒரு கட்டம். 

(] 

எழும் வனம் மீழ் ஒல் தத 
சேல், வாரி, மண் என உதவி உற்சாகப்: மடுதத்கார்கள். என். மூலத்சிலை. ஒர செம்மண் பாதையாக மும்கில சாலை வனர 

ல்பத்து வாங்க, 2 சொல்வி பசிசலிந்தேன், வட் 
டக்கு யாம நிறுவன காழிலர்கள் இலர் 

ம்போது: தடத்தது. அறிந்து, ஸ்விட்ச் 
வத்த வவ க்வாத ம் 

 சதுவர்களுக்கு 
வ முக்க வருது சக்க 

எனக்குச் சது மு 
வருங்ஸ்கள் உண்டு, அவரவரும் அவரவர் 
பருகிவைச் கந்தமாகவும், ககாகாரமாகவும். வைத்துக். கொண்டால். என்ன தவறு! 
பவே ஒட்டுமெரந்த அழகாக மலராக க்ராமல் என்னை வேதவைய்படுத்துக 
வித்யா மறுபா எடுகளிலிகத்து கப்பை 'மெனினில். வலலறாச்சன். கர்ப்ப சேஷவில். பேல் தருவித்த எமெண்ட் 

பரித்து, முல சேடுக்கலாம். ஆனல் ஏன் இல்லை என்: 
'யங்கு பெறாகது பற்றிக், ௬ட 

ட்டார் 



க்கிய சின நுள்ரரணரரமாம் க ர்வ்ரிற்று வீரர் மார 
பக்ரரிாரிய ரது தாயா எரா ரளி! ஊாவர்ரிமர் 



ட் க்ஷி 

கேரகவலில் நெற்றித் இலகும் போக்: 
மணம் மின்னின் டயர். கே. எபால் அவர்களைச். சத்ுத்தோ இங் தென்னிதிதில ஆலை. உரிமைலாளர் 

சங்கத்தில் தலைவரும். கட, அன்றைய - 
இன்றைய திலைசன் பத்தி அவர் அழகாக 
எடுத்துச் சொல்வ போது தமிழ்நாட்டற்கே. 
இலம், நெகைவதாகோ. என்று. வக்பு 

(இன்று ஆலை முதலாளிகள்! 
ஓ மூம்பத்தல். கோவையில் நூற்பு 

ஆலைகள்தாம் அடிகள், நெசவு ஆலைகள் 
மிகக் குறைவு, கோவையும், அதைச் 
கற்தியுள்ள ஐ ஐலா மீட்டர் வட்டமும். 
தான் உலலலேலே, மிகப் பெரிய ஐவுிக் 
இறை கேற்ம்.. இரண்டாவது. உலகம் 
போருக்குப் பிறகு, கோவை; 
துரை, இருர்சி நயரங்களிலுள்ள கைக்கறிக் நெலைகளுக்கு இடந்தான் மல் விர கனவ்டகக்கத 

பெற 

சகவிலத கொடுத்து வருல்றோம், தொழில் 
இறனில். மட்டுமல்லாது, இட்டமிடுதலி. 
எம், பராமரிப்பில், கலாபக் துறை 

'வடக்கைக் காட்டிலும் வெருவாக: 
நல்வேறி விட்டோம். 
ஓகை மில்கலிலிருந்துதால். 

கடிகியத்கம் [்) 
ஒ௮ள்ளாிலிலரத்து நி 

அதிகபட்சம் அயல்நாடுகளுக்கு ஏற்றுமக. 
வாவு 

க்க வருடம் பகுத்து வில. நயர்வு அரமக ஆலைகள் உதயத்தி 
£றைத்து விட்டதுட்பும பரு வம் 

இல்டோபர் தவம்யரில் துவங்கும், விளைச் 
வைய் பொருத்தே உற்பத்தி அமையும். 

இ பொவை மில்கள் மட்டும் வெற்றிக் 



எடுர்காலம்,. எப்படிளிருந்தா 
பவான கொள்கைகள் சிலவும். 

நவின 
காரணங்கள், நம்பிக் தவ 
துமி வணிகர்களில் 
முடைய நேரிட்டால். 
வோல்தான் அவர்கள் ஆலை நிர்வாகத்து 
நேரமும், பாசமும், கொண்டு பழருலறார் 
2 இந்த ஓர் ஒட்டுறவு காணமாகவே, 

வரை நால்... வியாபாரிகளாக. 
மி இருத்து. வந்தவர்கள், ப 
“லை மூதவானிகளாக உயர்ந்து! 

நனம் நல் 
(வர்களுக்கு பரிவு 
பங்குவநில்லை, ௮௪ 

வய ஆவாய் நாிஸ்டவ 
ஷம்: அடல் பாடுக்கு எக்ணைஸ் ட்ட. 
விற்பனை வரி! கடக்க ஆண்டு பட்றெ 
புல். ௯ட இதற்குக். கண்டிக்கப்பட 
சலுகை மிகக் குறைவு, 

இத் தொழிலடிபர் 
ரனம் ஓட்டும் ப 

கம் வாங்கு வைற்டருக்க 
ர இருக்கைகள் கொண்ட விமானமும் 
நல்ததிடுவ்லார். பேட்டி... முரந்ததம் 
கொளில்பட்டிக்கக் இன்ப அதல் பைல 
இடல் தயாராக இருக்கார் ் 
அன்னாசிப்பழ இலையிலும் 
சன்னத்துணி நெய்யலாம்!. 

(் 'வாவடல் எழு நாட்களும், ஒரு 
தலை இருபத்து நாவ்கு மரி நேரமும் 
இஙங்கும் பில்கள் கலம் இரு இடங் 
இரில்கான் உள்ளவ, ஒன்று ஹாங்காங் மற் 
தொன்று கோலை! நாலில் உன்ள முகல்நர 

் விட்டால், 

நால் இருக்கும், அடும் அஇகபட்சம் 
க லையிய்நான்! சொல்வர், தென்விற்றி, அவுலிக் 

துதை மால் திலைய லம் 
நனி பணய கருக்கமாக வாம் 
இலக்குவர் டி.வி. ரத்ிவம் தறல ஆலைகளின் புட கண்டுபிடிப 
புகக்கும், முதல் உற்பத்திக் இறனுக்ும் 
தகு பன்கைள் வழங்க ஸஹ 
நில் தொடங்கப்பட்ட போது அ ௨௮1 
பவர்கள்தாம் இருந்தார்கள். இன்று ௬. 
பினர் எண்ணிக்கை 2201 

நொடித்துப் போகும் மில்கள் விஷய 
இல், அதற்காவ அறிருநிகளைக் கஸ்டவுட 

பமாக்குவ்தற்காவ வொசவைகளை 
அட்ச வழங்குகிறது "களவப்படுக்துகல் 
இருக்குமாகால்.. தொடித்தம்... போகும் 
இர்னையே லாது!" என்றோர்பக்ள்... 

எழுவ்ெல்வா், அதது அமண் 
பது வருடங்களுக்கு முன், நாம் இங்கருக்து 

இல்லவாந்து சென்று, பிஜி. பெற்றக் )ப்போது, திலைமை 
சற "பாள், இங்கே. உள்ள 
பபஸ்டிட்மட்டுகள் பவ, அயவ்நாட்ட 

இருந்த வரும் ஈம்களின் பலி்ரக்கு வசை 
செ்லிவ்ற இவர்கள் வளரும். நாடு 
கண் சேர்ந்தவர்கள், ஸரிலங்கா, பங்களா 
கேஸ் முறிய நாடுகவிலிருந்தம் நிறையப் 
பெர் வந்து பலிற்ரி பெறுகிறார்கள்!!! என் 
இறார்ரக்வெம். "சென்ற வருட அவுலித் துறை. 
பதி பகம கோடி ரூபாயாக இருக்க 
வருடம் 120 
வோர்!) என்றார் ரந்லெம்... 8080 
என்ற அலல உலகக் தர நிரியைத்தக்கு ஏற்ப. 

பத்தியானவை மட்டுமே ஏற்றுமறிக்கு 
ப்படும் நிலையில், இது பெருமை: 

கரும்புள்ளி விவரம் அல்லவா? 
ல்வாரிப்பழ.... இவைவிலிருந்து: 

துணி நெய்ய முடுயுமார சிட்ராவில் ௮6. 
நவில ஆ பத்தில் ஆராய்ச் 
நங்க திலே நெய்து கஸ்காட்ரிலில் 
வந்ததக்கார்கள். ் ஒப்டிலமைத்துள்ள 

அ ப்லைக்கு வரவ 
மாகும் பாராமல் வட்டு வடக் காது. நர 
ப தலைவர் காலம் சென்ற கேட சனி 
வரவில் கணவு மாலிகை இது, எந்தனை 
இற்பங்கள், வன்மை ஓவியங்கள்! சிந்தப் 
இத்தன வனைமி, ட் 



மன்னத்தாக்கு உடை வனக், ஐப்பாவிய 
நட் ன் 

அந்நாள் முகல் இந்த கன். கி் செல் அவபந்தப்பட்ட அத்தனை 
ங்க மகரலம.. அ வகுப்பு மிமிக்கவைக்கத 
கோவை மில் ஊழியருக்குத்தான். 

ப விரல் தவினலிரத்து புள்ளி விவரம் 
பொருந்தும், அலட்டிக் கொள்ளாமல் 
தெனித்து விடுஜொர் எழ ட் மொத்தம் இரக்கும் 
நூற்பு ஆலைகளும், நெசவு ஆலைகளும் 877. 
என்றால், அஇல் இட்டத்தட்ட பாடு - 185. கொர்வ மாவட்டத்தில் மட்டும். இர் இத் அவ் இற்தியாவில் எத்தனை தெர் 
முமோரபவ, சரி அல இர்நியாவிலும் 22. 
லட்சம் ஸ்பில்முல்கள் இருக்கின்றன என் 

மலும், தத்த்தாம வதா 
வக்க வம, தமழ்தாட் 

“-இவ்லொரு புள்ளி விவரத்இின்படி,. 
இந்தியாவிலேயே அடுகப்படியாகர் 

மம் பெறும் ஐவுனி ஆலை ஊழிய 
'தீதட்ட அ ரூபாவ, ஏனென். 

றால் விலைவாமிக் கு.தி்ட்டெண் 
"எத்தனையோ, 

'இப்பர அடுக்கம் கொண்டே. போ ரவை வகை தபம் சலைவகம், நூற்பாலைகள் சங்கத் சலைவருமான 
ர் எம்... சுப்பிரமணியம். க். 'இவர் நென்வித்றிய. ஆலை. பவானி சங்கத்துக்கும் செயலராகவும் 
ன லகுபவர் 
"நூல் ஏற்றமஇலைப் பொறுந்தவரை, 

ஏற்று அபிலிருக்ட் கெளன்சில் சாக் நாக இல்லை; கோட்டா அடிப்படைலில் கொடுக்கப்படுவதாஸ்,.. தமக்கு. முழுப் பலனும். இடைய்பதில்லை. - குறிப்பாக இமோப்பிய பொகுளாதாரச் சந்தையிலும், 
ஜவக கப்பல்: சம் நும் சரியாக ஒலிக்கவில்லை எஸ்பது என் குறை: நமக்கும் கவியே. ஏற்றுமதி கோட்டா. கொடுக்கள்பட்டால், தம்மால் இன்னும் 

எஷராய ஆலைகள், தோல். பதனிடும். 
'போன்றவற்ஜிலிருந்து வெளிவரும். 

நறை பரிஜதுரை செய்வ அதன்படி விளைவிக்க 
இறியுசை வழங்குல்தேம் என்கிறார் விரிவாக்க வசாயத்துறை பேசிரியர் ஆலிவர், “எண்ணு ஏகக் நிலப்பரப்பில் செயல் 
பதத நெல் ணக மட மவ்கான் 
ன் கொ 

௮ 
அதாவது, சசாயனட பூர் வெக்கடி உயவோலித்து எல்லா வகைப் பூசி, களவும் அழிந்து விடாமல், இயற்கைச் சம. நஇலையயல் காக்கும் கண்ணோட்டத்துடன் 

செயல்படுவது 
'விவாவக்கல்லூரியாக1009 ஆக் ஆண்டு. தெய்வ்ப்பட்டு 1971. இல் பல்கலைக் 

தேசஸ்து பெற்ற இக்க முறிந்த ஆவத்தின். பெறக் ் 



பத ஸரி ஆர வெல்வட்சாமன்ட பரவச் தணைகி | 
ர இனம் கலைஞர்களும் வறிது. தல்யநினை 

உங்கள் ஜாதக 101] 
கேட்டறியுங்கள் 

் (0160992341 



கோலப்படா இல்லை: அிம்மாத்கிமபச் சல்லி 

பக அனவு வத்தாககு மேல்ல ம 
ஏனெல்றால் அடிபட்ச எஸ்பிஸ்விங் "நெற் 
கேதான் இருக்குடா. 

அரிலல் காரணங்களும் ஓ தடையான 
இருந்து, இந்த கோட்டா. விஷயத்தில் கொலைப்... பாடாய்ம்படுத்துலெது போலிருக்றெதா! 
என். டி சி, (தற்கு? மட்டும் 
எப்படி. லாபம் சம்பாதிக்கிறது?” 

வருடங்களுக்கு மன் 
ல் சாடு முழுவதமுன்ன தொடந்து 
பித்து வக்க தொழிலாளர் நலன் ௬௫9. 
மத்திய அரு எற்று நப 

'தாடு முழுக்க இயங்கும் இகல் ஆலை. 
களைப் பொலுக்கவரை நஷ்டமோ நஷ்டம்! 
கர்கம கோடி ரூபாய் ஆனால். 

எல்டடிட "ட வின் தமிழ்நாடு - பாண்டிச் 
பெரிஅமைய்பு மட்டும், இதுவரை இருந்து: 
தொடு, இரண்டு. வருடங்களாக. வருடத் 
தத்வ க கப் வாகம் 

முடிந்இருக்கறது! இவ்வமைப்பில்: 
பனைப் பிரிவு, யாவில் இதா 

மரதிலங்களுக்கு மட்டுமின்றி அயல்நாடு. 
கஷுக்கும் நூலை. விற்பனை: செய்வம், 
வெற்றி கண்டிருக்கறது.. 
10 

"இந எப்படி சாத்இிவமாளிறிகா? 
,இரங்குவர்வில் ஒருவராவ னி, முரி 

“முதலாவது, தமது. ஊழியர்கவின். 
செயல்படும். முறை. இரண்டாவது, நவீன 
அதிமுக்படுத்ததுட் மூன் தாவது, 

)தாழில்துட்பப் பிரிவில் புய வழிமுை. 
க அதில் அத் பர்ல்வய 
எல்லா ஆலைகனிலுமே இய 
நவிமையமாக்கும்... இட்டத்டு 

ரூபாய்க்கு 
திதட்பல். தொழில். இதன் கொண்ட 

பாடிக் கருவிகளை, 

ர, கமாக முன்வந்து ஓல்வு பெறும், நல் கர் படுவ பக் தொகை பெத்துக் கொண்டு. வில் 
வெலவு குறைந்தது. 

வை எல்லாம் இருந்தாலும் கூட, தவிக்கப் பொகுனின் வகைகளும், பரணால்கான். பில வாடுக்கை 
முட்வும். ஆகவே பருத்தி தவிர, செயல்கை இனை நால் துணி 

எக அறிழுகப்படு 

கண்காணித்து... வருல்றோம். . விற்பனை: 
திலையங்களை தாடு முழுக்க இயங்கவைந்: 
தோம்ட. எத் தெற்கு வளர்ந்த கதையைக், 
திவார் முமனி: 



இ பார்க் டவுன் 
1) வெனிபிட் பண்ட் லிமிடெஃ் 

7 மத்திய அரசல் அக்கவக்கப்பட்ட நிதி நிறுவனம் நலக்கம் 1905 வடக கக க்கல் ககன க அசனம் 
பிக்சட் டிபாசிட் திட்டம். 

£45நான் ] 90நாள் [ 8 மாதம் ]1 ஆண்டு ] 2ஆண்டு 13 ஆண்டு [4 ஆண்டு ] 5 ஆண்டு 
13% | 14% [15% | 17% | 18% | 18.5 | 19% 20% 

தனயோகம் டிபாசிட் திட்டம் - வட்டி வீதம் 20% 
'குறைந்த அளவு டிபாசிட் ரூ.29,000/- காலம் 5 ஆண்டுகள், மாத வட்டிக்கான. 

'செக்குகள் முன் கூட்டியே கொடுக்கப்படும். 
சேவிங்ஸ் கணக்குகள் மீது 9,5% வரை வட்டி 

ங்கள் டியாசிட்டுகள் 48 மாதங்களில் 2 மடங்காகிறது 90 மாதங்களில் 4 மடங்காகிறது. 

காமதேனு மாபெரும் திரும்பப் பெறும் திட்டம் 

பிரதி மாதம்! ரூ.1001: வீதம் தொடர்நது 15 வருடம் செலுத்துளி! 
$-ம் ஆண்டு முடிவில் ரூ.6000/-ஐத் திரும்பப் பெறுவ! 

10-ம் ஆண்டு முடிவில் மீண்டும் ரூ.6000/- ஐத் திரும்பப் பெறுளி! 
18-ம் ஆண்டு முடிளில் மிகப் பெருந்தொகையாக ரூ.50,000/- பெறுவீர் 

க பென்ஷனர் நலத்திட்டம். 
'ஐியோடுக்கென்றே அளிக்கப்படும் தட்டம் சேமிப்பு ர15,008/ வட்டி ஸம - 19% கால வரம்பு 12 மாதங்கள் மட்டுமே 

முன்னதாகவே பெறும் காசோலைகள், விதவைகளும், உடல் ஊணுத்றேர்களும் 'தறும் கல்வி, மய அட்கட்டனைகளும் சர்து பன் பெறலாம் செக்கில் ஒயாசிட் திட்டம். 

ர 

ஸ்ம “வதம் வெளளம்கு் 
மதி மாத அக் மக்க பல் கடடைகதம் தொகை ர்வ கடர உ) 60 | 72 12 
௫௯ [991 ௨ [020] 1500] 2௧௨] 526 | ௧௮௭௦ 
௫௮௦ | 1,202280 [47ஐ| 7,200 11௦,080 | 10400 | 17500 

செல்வக்களஞ்சியம் டிபாசிட் திட்டம். 
டக் ழுதைகவ ஓவ அன பயா நரன 

ஞர் செழதத 16 கழடமுில் ஐ. லகி ஐபக் 15 கட மடில க: 
£௩டன் வேண்டுமா? எங்களை அணுகுங்கள், கர ைதக்க கண்: ட்டில் அ கடலுக்கு உச்சலாமபு இல்லை. தருவதில் தாமதமில்லைட உ) கட்ட வேண்டியதில்லை. 
கெல ஆலோச ரகா கார் 
1, பவ்ப்மணியம், ட் 
'முகள்மை அறங்காவலர்... மங்ுதர்களுக்கு மட்டும்; விஷ |1[வா: ஷி 0 830 உட 
க கோட்டம், சென்னை... (1230 2 200 ஜாட 500 ஜரடலேய்வ 620 கடம 12 ௧௦0. (ணி “2. 0சமீப்பே செழிப்புக்கு வழிகாட்டி. க் 





1992. 
செப்டம்பர் 27 
மலர் : 51. 
இதழ்: 5. 

ங்கீரச. 
புரட்டாசி 11. 

பெல்லைய்பெ நது்ளைப்பெற்ற வென்று, 

பேரணிகளும் பெருநஷ்டங்களும் 

மம உடைத்தவனும் ட றா "இம் பொக? இதுதான் சோக், க்களின் அநிலாலைவைக் க. ரத்த கொள்ளவா தலைவர்களில் அதிலாமை என்னிக்கு முரு வாத்து. 
'சனி மக்கன் கட்டு தன் பலத்தைக் காட்ட வேண்டுமாம், அதற் 
னின், காரிலாலக்டனகதத வடு இிரக் அன்று மக்கன் 

(சகட்ட சேவிக்க போவிலரால் இக்கு இசை பாராத இருப்ப லைவீணாகக, 

வின் பெருமையால், 
கோஷம் அர்த்தமற்றது! ணா, அதைலே ௮ ச் 
நெல் கனத்தது நாக்கை வ மல்லி மகனும் 

பார்த்துக் கொண்டு கம்ம நிற்குமை என்பது ட இன்று, ன வந்தகைல வின விந்தை எல்க் மனக் 'ிதைகிலறார்கள் என்பது. இதைவிட முஸ்லலம். முனைவிலேலே. இன்னி. வேண்டில் 
எண்ணம், பாரதத்டின் ஒருமைப்பாடு சதைவுறல் கூடாது என்பது மட்டு 
மல்லு தமிழகம் தவித்நருந்து எவ்வ சாதிக்க முருவும் எவ்பகையு மச வெண்டும், விவசாவத்துக்குக் கண்ணி, மின் உற்யத்தக்ு நிவம்கரி ௭ எதை எடுத்தாலும் அண்டை மாநிலங்களை தம்ப வேண்டில் நிழலில் சவத்க் த அன கா்மிஷ, வியோ மே 

என்! என்பதற்கு ஒப்பாகு கஅபத்தலகல் வ. 
 வெரிலமச்சம்! ஒருவேளை "மண்டல்! ப்பட்டாரோ என்னவோ! ந.மு. க 

சான்றுக்கு எ பன் அட்டக் தொட்த இ;பக. பேரணி, என்ன தன் இடக்கு ஜெ! வரம் செய்து ஒரு கலக்கக் கலக்கின க கல்கக்வாம் அல்ல சம் பல்க இருப பேரக் எ சபமவக அ 5.௩ போணி ஒனற மச வேண் 
[23 "'ுமபதக்குழல் பாதுகாப்ப பற்திவலாவளியாகப் பேகம் அவை்சர் நரக பவல் போய் கத்தக் எந்ச அனைய அள் சமீம் போலத் எல்பதை சோரபபிநகளா இல்லதும் போம் ண்ட் போறத எப ப த தட்ரோ விவ பொகள்களின் தத வக கற பனக பேரல் வரவை அய்யன் கல் ல்ச் பகத என்பதைச் ழதி்பாரா? எந்தனை எனத் நள் வழங எம்று மனிதன் பெய்டு அணைப் நின் வைர வல்கள் ஜனதாகச்ி் நம் உரிலைகாக இருக்காம், அனல் வத னகன் கலக மழகக வெண்டுகே தயை கச்சளக்குக் தன் பரக வ க் படத பபகண்ண் பவன் படவதம் இல்ல் தண்ணம் வலத சில பல் பத்தோயன்து 
தரமும் ளை திர்ணலத்து அதற்கேற்ப கர்லைல்களல் அ] இதபத்தி கொள்ள், அதற்குகேள ம் இங்தக ல் ட கல்கி தம் பொதுவான இத்த ஈட் 
உந்தை எல்லரக்கட்ரித் தலைவர்களும் ரக கலைவர்களுல் ஏற்றால், அவர் 
சத ப் ஏக கா் வரல மன் எழி வழக 

15. 



71. ப்பப்திடுட் ப94. | 1 
ப அடம் ப மக்கல் 

(10 பிந்தி ப கலபித்ப்லில 
'யாடசாலை வித்மார்த்திகவில் ஒரு பரு. 

(ஷால் (கோவிந்த 8கறிநரவர்களால், (29.வ் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு, தொடர்ந்து நடந்து வருங் வேத 
பறடசாலைலை  அிநிலாவது நால் போல். இல்ல். காட்பாற்தி வருவது. தற்போது. பாடசாலைரில் ஐ மாளைய்விகள் வேறக்காலவ் செல்து வருகில்லவர், அவர்களுக்கு ஓர் நான் ப ணவளிய்கக வயு வகைளிலை அஞுசரித்து வார், முறையே ரூ, அட அல்லது 20) 73ஆலத. 
இகம். தர்மம் திரந்கானால் 
பல்குகொள்ளம் கோருல்நோர், தல்கொடை அனுப்பவேண்ட பெயரும் முகக். 

"அத்வைத வித்யாசார்யா மஹாராஜா ஸாஹேப் ஸ்ரீ கோவிந்த. 
திஸிதர் புண்ய ஸ்மரண ஸமிதி, 

76, மூன்றாவது கிராஸ் தெரு, ஸ்ரீநகர் காலனி, 
கும்பகோணம் - 012 001. 

வெல்க சனம் முதலிலவைகளை 6014411104, விற என்ற பெகருக்குனனுப்பவா், கரகர இந்த நல்கொடைைக்கல 10 விலிவ்பட வருமான வரியிலம்கு உண்டுக எ 

'வேத வைதிக நூல்கள் (விலை தபால் செலவு உட்பட) 
(சகல வின தாஷாஷம்மபண்டல்கள ரச 

பெணமலேக அஷ். பகல்கள் [முகல் பாகர் ந.சி இரண்டால் பாகல் ௫. 1 முவ்த நிதிவ்வதபகாயரம்ளிபக் கத்தவசம க.2: 
1 கிரந்தாக்ஷரத்தில் காரிகையுடன் பிரம்மஸ்ரீ முத்துச்ரெளதிகளால். 

பதிப்பிக்கப்பட்ட கிரந்தங்களின் மறுபதிப்புகள் 
(போதலை பரவ ப்சேகம் ௫.29 பரேக், ப.ச. 

வலக மல்க ப்ரேக் ௫.8. கயந்த ந.க. 
ரர ப வவையேவ அக்கை சிலே அ: வற் மவர் வ ் 

சகாலருஞ்ணை பலர 'ர. 2. வர்ஸ்லிருகாலம் - தமழ் பவரை] பக்தித் தைப் ளய்கத்தன் கக்கம் அம் பல்லக முக் ஆச 4/டவெளிச்சொத்கட்: ஆகங்தமிழ் பயலை 
4] கலேதனட வழிமுறையில் கக ளார், ம: ஆ2௧-. ் “ரர. ல் அவ்ர் வதில்லை. முழுக் நொசளையா 10.09 மரம மூலர் 6. 

சதிம்நட்டுள்ள முககிக்கு அனுப்பவும். 0௦4 மூவர் அனும்ப வேண்டாம. 
பீரஸிடெண்ட் - டிரஷரர் - 834:314.002:3. சமிதி, 0.76, மூன்றாவது, 

கிராஸ் தெரு, ஸ்ரீநகர் காலனி, ரும்பகோணம் - 612 001. 
தேரில் வணங்க விரும்புவோர் கீழ்க்கண்ட விலசசல்ல் பெற்றுக் கொள்ளவும். ராஜா வேதகால்ல. தயை, பககம் தெரு, ல்க பருந்து கல பகோக் “சண. 



கேவ மாகராட்டும் கட்டட! 
சற்றுச் கக்க 
பராமசிய்பக்கு ஒரு சாம்பின்: போலை 

மாநகராட்சி ஆணையர். நிரஞ்சன். 
மார்டிலிடம் பொதுவாக வாசகர்கள் கூதிப்: 
பட்டிருக்கும். சில. ககாதாரப். பிரச்னை 
களைச் சொன்ன போது உன்விப் 
கேட்டுக். கொஸ்டார் 
ஆணையர் பொறுப்! 
பல இடங்கள் ஒழுங்குபடுக 

பாராட்டி எழுகிலிருக்ககைக் ௦ 
ஸித்த போது புன்முறுவலுடன் கேட்டும் 
கொண்டார்.) ராஜா. ஸ்ட்ரீட், ஆர்ட்ஸ் கல்ல 
சாலை. என்று ஒவ்வோர். இடத்திலா 
ஸ்கூட்டர்களுக்கும்,. கார்களுக்கும். ய 
இல்பல வாங்குவற், சற்று அடுப்ப 
உள்ளதே. ஒரு கானைக்கு ஓர் 
வகவத்தை திற 
கொண்டால், பீற இடங்களில் வாகனத் 
மறுபாட. நிறுத்தும் போது: பார்க்ல 
வாங்குவதைத்... தவிர்க்கலாமே?” என்ற. 
கோசலை நிய போது, 

அப்ரூவல் இல்லாத வே அவுட்களி: 
எடுகட்டிக் கொண்டு அடிப்படை வசஇிகள். 

லாமல் அவஸ்தைப்படும் கோலை 
"குறைகளைக் கமிஷன் 

முவ்வைதி! 
அப்ரூவல் பெறாத இடங்களில் ௭. 

குட்டிக் கொண்டு விட்டு வசடுகளை ௭6. 
பார்த்தால் எப்படி? 

அப்படி என்றால். தகராட்டி இக்க. 
எாட்டுக்காரர்களிடமிருந்து சொத்து வரி. 
வகுலிப்பது மட்டும். எப்படி தியாவ. 
மாகும்? சொத்து வரி கட்டிய சது இருக்கால் 
தான் இந்த வீடுகளுக்கு மின் இணைப்பும் 
இடைக்கும். அதனால் அவர்களது தலன்: 
கருடந்கான். சொத்து வர்கம் செலுத்து. 

என்றார் ஆணைய 
"இவர்களுக்கு என்ன எப்படியான 

நல்ல 
பொசரவாகவள_ 

ஒலுஞ்ன் வடி, 
தான் வழிர 

"ஒரேயடியாகக் கைவிட்டு விட ம 
டோம், டெவலப்மென்ட் சார்ஜன் 

ம் ரி 
ஸ் செய்க பிறகு. 

மம. இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் இதைர் 
செய்வ முழவும் என்று நம்புகிறேன்!" 

கொளுக்கெது. 
போல் அவரை 



82 1621727 பக்பாம் 
மிக மிக உயர்ந்த பட்டும், நூலும் கலந்து தயாரிக்கப்பட்டது. 

14.0. 27, ஏலா கந்தப்பன் தெரு, சென்னை - 3, போன் : 583213. 
கிளை ஷோ-ரூம் கடை எண் : 7, ராம்ஸ் பஜார் (பனகல் பார்க் எதிரில்) 

"தியாகராய நகர், சென்னை - 17. போன் : 443367 
தேவேந்திரா புடைவைகள் கிடைக்கும் இடங்கள்: 

ப காமரட்ட சில்க் ஹவுஸ், 8/௯ 1:24. அஜ்மல்கான் ரோடு ம் 
/௦௯௧. போன் : கோண, அப். 4 மதராஸ் டெக்ஸ்டை 

மட சரோல் 
நட முனிக்கு பதுமன் ௭ 
மாதங்க, பம்பாவ் 16, ஆ சோலவ்ல் ன 
என். ரோடு, மாதுங்கா, பம்பால் -ச0(6. - வகா ஒருஷ்ணன், பினாட்டெ.2, காமகேனு. 
கோர.ஆப்.பெஸ்டம்சாகர், செம்பூர், பம்பால் -அ(ஒரைஸ் யால்டமி அருலில்); அ ஜெயருர, 
2.௭, தேசப்பிரிய பார்க் ரோடு, கல்கத்தா -26, * இரும டி.எஸ். சருக்தலா விவா 
384௭. லால்பாக் போர்ட் ரோடு, (ம. ன 
பெங்களும் போஸ் அபக; 2/1, வழக்கு பா 
அடுத்து] பெங்களூர் - ஸே 0; இரும. து்காம்பான், தரங்கிணி, 3, வரவண்வா. 
கார்டன்ஸ், வலலுரர் ரோடு, இருர்] - 2௦0/7. போஸ் - 3௯2: ௭ எரா அசோசியேட்ஸ், 
30/6, பாணாதுமை தெற்கு 9, கும்பகோணம். போன் ௮௭௮; ௭ இருமதி எஸ். வட்கமி, 1) (மில்வே ஸ்டேஷன் அருலல்]; உ ரங்காச்சாரி இனா 
.ஆசோக்ல்களம் தோடு கக்கு, ஆர. எடப் 
86, உடுமலை ரோடு, கபர அரி "போன்: அப டன்பற்] பய,மேல வீ, பற்பம் "மலாவி ஏஜென்ட் "கட மலசாகைபுரம் தெகு கல, 3 பன்னத் ச 
கஞ்ிபுரம்; * இருமல் கே. நோலட்கமி, 01, 2-வது. 
பாக்கம், செல்லை - 2௧. போண் 2 ஊன ௭ இருமல் 
8-வது தெரு, தங்க சென்னை - ௭. (பின்னையார். 
ஜவர அ சசோலாலருஷ்ணமூச்க்க, எபி. 1௬, ச. வது தெரு, தென்றல் காலனி, 
முய்போ லகில்) அண்ணாதகர், சென்னை - ௭௦௦20: ௮ பாலாஜி வளாகத் சென் 
கக்கன் நெரு, (வித்யா இயேட்டர் ௭ல்) மேல கலோசல கோவில்ல, 3 எம்.ஐ.டி லெவல் இராணி 
கல மோகன், 1/5, ராகவாசச் தெரு, பெரம்பூர், 
எஸ். பொன்னப்பன் டெக்ஸ்டெல்ஸ், வேது பனா 
அருலல்], செகத்இராயாத் - 20௦0. போர் : கரவ்க ௭௦௯ ௮ ராஸி சாரீஸ், ராணி எஸ். 
இருஷ்ணமூர்6, 13, மஹால் 4-வது கெரு, (இருமலை தரயகர்மஹால் பின்புறம்) மதுரை 
மக 0. பேசன் 2 கலக 4 ஆர். இருஷ்மைநூர்க்கு, பெரிய கண்ணாரக் தெரு, 
மலிலாடுதுறைஃ ச இரும கமல தாகஸ்வாமி, 22, ர்வு தகர், கடலூர், போன் :712: 
ச இருமல் பிரேமா குருராஜன், 1, எண். வஷ்மி திலையம், அரசினர் ஆசியர் பலித்சி! 
பன்விஅருலல், தருமயும் ஊரபட-ச எஸ்உமாராவளி, 115, செட்டித் தெரு, பாண்டிச்சேரி, 

மில் அருலஸ்) போன் 5 
டக (பி.டி... 

குறிப்பு : மற்ற இடங்களில் வாங்குவது எங்களுடைய தயாரிப்பு அல்ல.. 



'சோதனைகளை வென்ற சாதனையாளர் 

யக்லி இது வகுப்பு வரை 
மட்டுமே படித்து, குடும்பத் தலைவிலாச 
விளங்குவடுலேலே  இருப்தி கண்டவர் 
தான் ஜெலலட்கமி தேவராஜ். ஆனால். 
ஏந்தர்ப்பவசத்தால் ஐந்தாறு. நிறுவஸல்: 
கம் பொறுப் ஜேத் பே 
துவங்கவில்லை! ந்றிகரமாக 147283 வரை நான்: ம்பத் 

ற நடத்தியதோடு, விரிவடைகள் ப் தல் ஒலு 
புல நிறுவனமும் தோற்றுவித் "நான் இருக்கது, கமார் ௮௦ தொழிலாளர். 

பணியகம் திதுவன். 
ம இடரென்று இழுத்து மூட முடி மம. எங்கள். நிறுவனங்களுக்கு இருக்க 

"குட்வில்லை. அன்றோட இழந்து விட 
எக்கு மனம் ஒப்பவில்லை. நி பார்த்தேன். 

வபடுவது என்று, 
பெற்றோரும். என்னை 

கி மவுபன் ஜெயவஷ்மி தேவன் 



குவலையற்ற இல்லத்து அரசி 
கை நிறைய சம்பாதிக்கும் அவ, 
வீட்டில் சகல வசதிகள். 
கொஞ்சி விளையாட இரு கண்மணிகள்... 
வீட்டிற்கு 5ரஜரா£ செய்ய... 

விதான் சூப்பர் மார்க்கெட்... 
௨5. வேறு என்ன வேண்டு! 

ர கபா ளா ரர் 

ப ராவப்படுத்வொர். 
""இந்தலைக்கும், பிஸிவஸ் சம்பத்தமா விட்டது! 

இவர் பொறுப்பேற்றுக் க 
தது சில சலாரிப்பக்கனக்த அனஸ் 

பண்றார் வெட இலலப 
று 

முல்லையும் வாங்ல விட்டார் 
படட ரியைன்: பமப்புசளனர் தயாரிக். ம ஒசே நிறுவனம் எங்களுடையுதால்!". என்கிநார் ஜெயலட்சுமி தேவன்: 

சொம்பத்தல் ஒரு கோடி ரூபால் அள வை இருந்த விற்பவை இப்போது இரு 

எலே அனு கொண். 

பவன பண்பான இரக ப பல் இ ப் நன்கு, மகதம் எவ் மகக ட கல் கனம் பமல் அலேக் விகடம். த வ் அண னன் 
வாக்லவேல்! 

ஜெயலட்சுமி விவரித்த போது, பெரு 
லமயை விப தெரில்கம: இவர் 

தொழிலர்: 
தொழில்கள். 

ய 

மங்க தனி இப்போது டம் 
ஆன்மிகக் தொண்டுகலிலூம், ஆலங் கள்" பராமரிப்பிலும் ஜெயலட்சுமி தேவ 

ராஜுக்கு சடுபாடு உண்டு. ரோடரி சங்க 
கதுப்பினரும் கூட. 

எடுத்தும் கொண்டு. படங்கள் விக் செய். 
விலும் தோட்ட வேலையிலும் மும்ம: 
மாக ஈடுபடுகதார் லக்ஷ்மி கடாகஷத்துடன். 

4 கொண்டே இருக்கும் இந்த. 



எவதர்தாராட ் 
“எதி மட்டும்தான் விக்கறேன்னு நினைர் 

கக்கத். 'சவிவில் பஜார் போவா வேண்டியது. 
ஸ்கான்! வாங்கலாம்! அவன் 

இறந்துப் போடறதை அப்படியே வாங் 
இட்டு வரலாம். இங்கே மாடி முலையை: 

ப பேசாதே, கால். 
ஓலோ போடு... £வாசவில்  கல்கதிங்கிக்கும். தது 
மவைவிக்கும்.. நடக்கும்... சண்டையைக் 
காதில் வாங்வயவாதே பெப்பர் பட நங்கநாதனுக்கு மனைவி 

ஆல்மெம் பயமாக வந்கநு. 
ன்டான ஏரியாவில் வரித்துக் கொண்டு; கால்கறிகாரிலிடம். பேரம் பேரிச் சண்டை 
போடாதே எல்நால் ௮ வள் கெட்பதே. 
இல்லை. அது டவுனை ஒட்டிப் புடுயகாக ஏற் 
படுத்தப்பட்ட தகர், பெரும் பமைக்கார்கள் வரிக்கும். வருட, மற்றவர்கள். எல்லாம். 
சொல்வ விலைக்கு, கொடுக்கதை வால்லக் 
கொஸ்டு போய் விவொர்கள். லட்சமி 
மட்டும்தான். சப்தமாக... பேரம். பேரிச் சண்டை போட்டுக் கால்கறி வாங்கவா 
இகனை மற்றவர்கள் வேடிக்கைப் பார்ப் வதைப் பார்க்கும் போது ரங்கநாதனுக்கு அவமானமாக இருக்கும். 

அத்து அவனது மனைவி அவளது. அம்மாவுக்கு உடம்பு சரிசில்லை 
செருக்குப் போல் வி 
தி வங்க வெளி 
கண்டவுடன் காம் 

“அல்மா இல்லிங்களால் 
சஸ்ட்ட க்கு 
ருக்கமாக் முடதீதுக் கொ௱ தேவையானவற்றை... வாங்லுல் கெ உள்ளே போல் விட்டான். இரஸ்டு தாள் 
தொடர்ந்து இந்தக் கேள்ளிஃஃ நூல் 
சன் ஒ்மால் வெளிப்பட்ட. 

ம்மா எப்ப வருவாங்க"! 
என்ட சண்டை வரலையா? என்று இள: 

வலைத் நர்க்கமாகப் 
ப பணக்காரங்க, அலால் 

கெளரவம் குறை 
கொடுவ் ் 

இம் போறாங்க. ஆவா; 
வாக்குவாதம் பண்ணி, பே 
பேசறதை மடக்க பதில் 
மட்டும்தாவ். அகவால அவுங்களைப் பார்ம் 
காம, அவுங்க கூட பேசாமல் இருக்கறத. 
கை ஒடுஞ்சது. போல் இருக்கு: பாஷை. 
தெரிலாத ஊரில வியாபாமம். செல்வறது. 
மாதரி இருக்கு... என்றான். 

ஒரு சந்தோஷமா 

ல 
இட் 



மம ஓ.ல் சாப்பாட்டை 
முடித்து விட்டு, எல்லோரும். வேலைகளில் இதங்ல விட் 
உவர், அடிப் பெட்டி ஓட்டுற வேலை. மேல் பெட்டி ஒட்டு வேலை,. 

குச்சியடுக்குகற வேலைகள். 
சொர்ணம். அவன். வத்து 

நட்கார்ாள்.. மேல்பெட்டி ஒட்டு. 
ஒட்டி முடக்க பெட்டிகளின் குவியல்... 

அவஷக்கு இடதுபுறத்தில் அட்டைக். ் ம் கட்டுகள், எடுசில் என்னப். 

கைகழுவுற குழாயரிலில் ஓவாமல் ரமா வடிக்றெ விளையாட்டும், பூஞ்செடிகள் குக் 'மடததம். பால்கற 

மும் மாறல கவும், விளையாடிக் கொண்டே வேலைய 
மால்பட வாழ்க்கைச் சூறசவனிலில் இக். 
குஷ்ட நிலையிலும் இயல்பு மாறாமல்... 

வ், குட்டிப் பிசாககளா! உள் 



வனே. லதா கழச்சாள் எச்ச வில்லை. அழுவும் இல்லை.. 
விசனம் கொள்ளவும். இல்லை. குறும்பு! 
குறையாமவேயே உள்ளே வந்தன! 

'பாவாடைகவின் சடாடப்புச் சப்தங். 
கனை அமுக லஸ் 
கொண்டு, அந்தச் சிதி கவின் பேசிக் சப்தம். 

மேம்பட்டு 
ளே "பக்கக் 

நடஒல்க்க இருக்கது; 
வென்று எதாச்சும் 
பேகம். கொண்டே 
இருப்பான். 

இப்போதும் 

கொட்டிக் 
பரக்க ஏதேதோ பேச் சத்துக் கொண்ட 
'டேலிருத்நான். 

அடிப்பெட்டிக்கான நீலக் கலரி. 
காலம் ர்ந்து விட்டதைர் சட்டென. 
கைர்த்தான். 

பவனா எத ச "கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க, தா போர், தாம்கட்டு வால்லட்டு வததச்தேல்க்காட" எண்ம ஸ்போர் ரூமுக்குப் 
பெறக். 

மத்தல சம துள்ளும் பு மாநாமல், துள்ளு! 
கறுகலத்நுடன் ஓழனான். உற்சாக 89. இலைபொக்கத் ததும்பி ஒடு 82. 

சொர்ணம். அவனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். பார்வை. பார்வையாக. 
காதால். வேலைளில். கறுகதுப்பாக பல்லக் கொண்டிருந்தன, கைகள், £வதது கட்டுவிரல் பையைத் தொட, 

ஆதே விரலால் நீலதிதல் காலத்தை எடுக்க செக்க இடது சட்டுவம். அட்டையை. அதன் மேல் வைத்து தீட்ட, மத்த வரங்கள் 
ததைந்த கரட்டியெதிய, அவிச்சை செயலாக வேலை இயல்பாக நடந்து கொண்டிகுத்கது, அத்தனை வேசம், 
கிதவிறும்ம 'வென்னைந்தால். வந்தான்... போனது 

அ வரவில்லை, சூத/லமாம்ப் போன பட பதவையாக வந்தன், ் குந்துண்ட “அவன் முகம் வாடச் செத்துக் இடத்து. 
அவவிடம் ததும்பி நின்ற ரூநூகலத்தைக். 

சவனது கண்கள், சிவப்பு சவகு உன் 
பெெ்வுகளை மறைக்க. வத்த ் 
அவன். 

இடிலண்னா6 6ஞ்ஷ்க்கயி, 
[.] 



சென்னைக்கு வருகிறது. 
அன்னபூர்ணா"! 

த வபுவை மங்க. ஒம்பது க்தி கவ 
ப க் "தாமேசதரசாமி. தானல 9௧ கர் 

ந ுத்டகச்கள் துயாலிலுஸ், அமெரிக்காவிலும். தம். 
கஷ்பப்யட்டு உழைக்கிறார்கள். இங்கே அப்படி இல்லையே!" 

அழுகழுகான. 

பனை ஆயங்ப 
இகத்ன் இ: வருவல், 
ஏறுவதற்கும் காரணம் குவெலத் போர் என்றார் தாலேசதரசாலி தாரடு- 

ஓட்டல்கள் இருக்கின்றனவே!" என்றால், "% சென்னையில்தான் அத்தனை 
சென்னை எனக்கும் இடல் தரும்?" என்டிறார். 

தோகடித்தது யார்? 
கேட்க 

கேட்கவில்லை. 

ஒரு வேகணைலின் தடிப்பு பொடிப் பெயர் வியர்வை: 
கழுக்தக்ும் கழே. ர தவனது. மேலாடைலில் அழுக்கான 

வல்கள், பஇத்த அடையாளம். ்] 
இமெஸ்ட் கலரில் பிச்சென்று கண்ணை: 
உறுத்து அக்க. விரல்களின் அழுக்கு. 
வெ்கள், அழுக்கா மலைகளின் வங்க 
அடையாளம் 

சொ்வம் மணைக்குள். வெருஸ் 
. ஸ்டோர் ரூமுக்குள் என்ன நடற்நிருல் 
என்பதை, மூவக்க முடிகிறது. 

ஸ்வ தமைச்சல், மணக், 

"வாழக் கஇயற்து வதுமைலின் காரனை: 
அரும்பு வயலிலேயே உழைக்கப் புறம்: 

படுவ. இராமத்துள். ிறுமிகள்... இராமர்: 
சூழலின் அடக்க ஒடுக்கம் 
சதிப் போன சிதுமிகன், 
அனவுககோடு சேர்க்க, தணம்வையம் 

அத்த்மமைக் முழுவதும் பரக் கடக 
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கோழை இருட்டு. 
'எமர்த்துப் பேசினால், என்ன ஆ. 

விடுமோ என்று பதைத்துக் இடக்கற அறி. 
'இதைப்  பலன்படுத்டக் கொண்டு, அதம் சர்தான் அலைச் அறக் 

வெல்க ஐமிதில் ஊறிப் போன கரிம 
பவல்கன் கூட, செல்லி அழு் கூ்துகு 

" எதுமிலைப் பூவாகவும், குமரியை 
கண்ணியமாகவும், பெ மனுஷ். 
காகவும் ம௫த்து தடத்த வேண்டிய நாகரி. 
கத்தைலே தொலைத்து. வட்டு, மிகல் 

கடித்துக் குதறும் ஓதாய்களாய்... 
கமி கமி. அச்சுத, உள்ளுணர்வு! 
கேனை அமரர் செய்து, நடுங்க வைக்கற. 
கொடில மிருகங்களாய்ப சி! 

'பத்து ஊரும் கை கட்டிக் தலைவனும். 
(ம் சமாஜம் மகன். இவனைப் போல இனம் முய்பது பெருக்கச் சோறு போட்ட 

கலல்கொருந்த, 'கொடுமைளில் இங்கு வந்து. விழுந்தவன்... இத்த அற்பம் பயலுக்கு 
(இவளைந் தொடு துணிச்சலா? 

'பத்ரகாவியால விட்டாள். 
எட்டி அவனது தலைமலிரைல் கற்றை. 

யாக இடதுகையால், பற்றிய அந்தல் கண், 
'யசைப் பிகபிகப்பாவ வலதுகையால். 



தாய்மை அபையும் 
பருவத்திலே 
அங்கள் இருவருக்காக 
“உண்ண? 
வேண்டூமே! 

சங்களுக்குத் தேவை அதிக அளப்.ச்சத்துள்ள 

முதிய (காம்ப்ளாள்) 

விட்டாமில்க்' 
உங்களுக்குள இன்னொரு புதிய உயிர், உங்கள குழந்தை வளர்ந்து, 
கொண்டிருக்கிறது. இந்த முக்கிய நேரத்தில் உங்கள் அரோக்கியத்திற்கும் 
சிசுவின் வளர்ச்சிக்கும் போதுமான கூடுதல் ஊட்டச்சத்துக்கள் தேலை. 

"த. இதில அபாலிக் ஆஸிடு, பால புரம் 
(22.2 ஸாம்), அவட்டமின்கள் 4, 8, மற்றும் 



பளார், பளார், பளார்! 
எந்தவை அறைகள் அறைந்தான், எப். 

பொது நிறுத்இினான் என்பதே அவளுக்குக் 
தெரியாது. கூட்டம் கூடிவிட்டது. 

"ஆவையே அரண்டு 
ப் "புதுமைப் பஸ்: 

அத்த ஸ்டோர்மேன் அன்றே சீட்டும் 
வழல்ப்பட்டான். அதற்குப் பிறகுதான். 
அவள் தவ்விலைக்கு வந்தாள். 

சொர்ணம் தவித்துவமானவன் என்று. ஆலை. முழுவதும் பீராயல்லம் 
வம்புக்கு எவனும் வரவே மா 

அழுக்கு மனசின் அடையாளங். தனைச் கத்து கொண்டு, அஒுபட்ட கொரு 
வாக வாடிப்போல் வருக வெள்ளைக்காள் 

ஏன் சொர்ணந்தைப் போல கொடுக் 
கில்லைர கொந்தளிங்காமல். இருப்பது. 
ஸ் ரோஷம்... இல்லாமலா? மாவங்கை இரஸ்க் சமமதிக இல்லை, இல்லை. 

பால் வந்து முண்ட 
சம் சல்ளி இல்லாக அறியாமை இட் நல் வத்து பல்றிக் கொளி பலம் பீசா 

எல்லார். சோகங்களுக்கும் 
அவலங்களுக்கும் அதீடுகளுல்கும்,. அக்க சிறவ்களுக்கும், உலர் தருவ தனமாக 
இருக்ற இடம், 'சொர்மம் மோசவையோடு வெள் 
ளைந்தாயை ஏறிட்டுப். பார்த்தான். பரிதா 
பமாக இருக்கறது. அவ்பால் : அறுகம் 
'தாலு வார்த்தைகள் சொல்ல. 

இருக்கது. 
'வெள்ளைக்க 

ட வாசகச்சளி 

'- அுகவமாவ தகவல்கள், 
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அடுத்த இதறில்..... 

ஓ. நவராத்திரிக்கு ஒரு கேள்வி. 'சேன்னிகளக்கும் பலலவிக்பார்- விஸ்வா ிலா்சரிா், 
ஓ அமெரிக்காவில் ஒரு “ரத்தப் புரட்சி” 

கை அவலல், மில் கந்த கமையாக ஏதிக்கொண்டதோட ச அமுக்தகதோ 
இணி 

சொர்வத்தற்கு அவளைப். பார்க்கப் 
பார்க்க என்வவோ போலிருந்தது. 

சரக்கடைலில் புரஸ்டெழுத்த பன்றிக் 
ட்டம் இவன் மீது எறிச் செல்வது போல, 
முவகக்குள். ஒரு அழுவருப்பு. உன்மவவை 
அக்கதுத்துக. வாழக்கை வதார்த்தங்கள். 

காட்சண்வயில்றப் 

இர நெ கட்டு ககக பகத, தாதுமாறால், கரைகளை உடைத்துக் கொண்டு அலையுரண்டு மறுக கற்பனை 
ந்து மணி, ராசாத்ி ஓடி 

பாவமாக. 
ஈட என் சட்டையைச் சரியார்த் 

ம் வாங்ல பொருட்கள் எஸ்ஸிம். 
ப, மாலையில் வாங்கே எ்விம். 

௫ கோள். ஒப்பிட்டுப் பாத் 
தான், சரியாக இருக்கது, 

ரியாய்த்காவிருக்கு.": 
போல செங்கம்மாவும் ராம 

மயம் சிட்டைகளுடன் வந்தனர், சரியாத் 
துச் சொன்னாள். 

இவளும். வால். பொருஷக்குரிய 
மெல் பெட்டிகளை ஒப்படைத்து விட்டு, 

இக் கொண்டான். 
துல்கர் சட்டிகளையும், டப்பாக்க 

யும் எடுத்துக் கொண்டு புறப்பட் 
ஆஸ். வாசலை விட்டு வெளியேறிய 

முகந்தில்வந்து தொட்டது மஞ்சள். 

(தொடரும்), 



வ கக ம் 00[111 1 /89ப2 ௦ஈ 586. 

ரர்உ௱௦ரர்டு ஈசஏவா௨ ரா வள்ள 

பா ஈ0பஈ படம ௧ 00௦ 70031! 

ட்ட பல ள் 



'வஷ.. 
பார்த்ததும் அட்சி வத்தத, 

பதில் சொல்லவில்லை; 
(வான், பினாஸ்ல்டல் கர 

ந்தி எடுத்து வந்தான். 
9 அப்புறம். முதல்லே, ஏன் அமுதேர அதற்குப் 

பல், எல்றான், 
"மக ஏதோ நிலைச்சேன், அழுதேன்... 
அமில, சசோஜி, சத்இரா, 

து சமையல். அறைக்குள். 
பே ரக வைத்திருப்பான். அதை 
உன்னில் 

அப்பட தமல்ரு் சுதந்திரம்தான், இட்ட வக, சொல்லு, 
எதுக்கு அழுகை? உங்க அம்மாவை நிவைச்கல்வட்டா? 

/ககோ அழுதேன், யிடுங்களேம்!”. 
க ரசிக்கவில்லை என்று பரந்து 

நிமால் 'வெதித்தது அவனைச் சங்கடப். 
படுத்து: பிளீஸ் சொல்லும்மா, என்லம்பே கட சொல்லக் 

"என்னைப் பத்தி உங்க ஒிவியன் எல்வர "என்றாள் இிடிரென, 
எட எதுக்கு? 
சொல்லுங்க, என்லைப் பத் நீங்க எல்ல நிவைய்வரில்வ 
'சொம்ய அவ்பானவ, சொம்ப. சொம்ப அழுகானவ, 

பபச, அதெல்லாம். வேணாம், நெஜம்மா உங்க மனக. பட்டதைச் சொல்லுங்க... எஸ்ான் அழுந்தமசன கரவில் 
'அவவிடமிருத்து தன் கைகளை விலகக் கொண்டால், வில. ரில் அமரித்கான். மென்ன அவள் மு 

நடந்டகக்க வேண்டும், அவனை வெகுவாவ்ப் பாநித்இருக்க வேண் 
ஸ், இல்லாவிருல் இ௰ல்பால்ச் சகித்துக் கொண்டிருப்பவன், இப் 

படி மலழிலை பாடிக்கப்பட்டு...'உம்'மெல்து இருக்க மாட்டான். 
ம நடந்த? 

மதுப்பாக ஏதோ சொல்ல முலன்றான், 
“ப்ளீஸ், நடந்ததை ப 

அக்மமா வல் சிறியவன், இன்னும் நாலைந்து, வரு 
சம். இருமழைத்தி்கு  எவ்து முடிவெடுத்தக்கால். 

ஈவை இவனுல்ருக் இருமணம் செய்து வைத்தார்கள். வீட்டுல. 
நாதா பெண்கள், அண்ணனும் வேவைக்கும் போல் விட, காலை. 
பத்து மணி முகல் மாலை ஐந்து மணி வசை அவர்கள் மாஜிலம். ஸா கொல்லைப்பக்கம் துணி துவத்துல் கொண்டருக் 

ஐ திவைப்பிலேஃட.. அவன் கால் விழாது என்ற. 

நாறுயார்ர்ராச். 



ப பது 

நல்லா இல்லை, இன் 
அளவே தெரியலே. 

"த வேற, 

ஒண்ணும். அவ்வளவு. 
கப்பு யுன், 

சட காப்பி. வாசனையே. 

மதியம் போய்ப் பார்க்இறே 
கரைஞ்சு போச்சா 

க. இவங்க சாப்பிட்டார்கன்வா. 
மியாதைக்குக் கூட நின்னு போதடில்லே; 

பங்க. கூமூக்கும்.. போயிடறாங்க” 

பக்கீங்க. இங்கே வந்தப்புறம் 
பார்த்ததும். உடனே அம்ம 

பழுலட்டேன் ஆனா. 



தத்தை மஹன்க் அக்க க்ளே 
வந்தவனஜாச, இவற்றைக் கேட்க வந்த கவடு அதியாமல் இரும்பிப் போன: 

உடல்ல பேர்சூட்டதால்க நான் ன்ன அரப்டந்றுபேர்குட்டதால்கதான் 

கட இங்க் அன்னையை இத்தோட ட் மட்டுவா, சாக்கொல் 
ச்ம். வெளியே பாய் விட்டு வரலாம்... ல் வேது வட் மாத்திக் கொண்டு ௮ 
வெவிலில் இனம்பிவர். சாவியைப் பக்கத்து, 
வீட்டில் கொடுத்து விட்டு நடத்தனர். 

ப்பிட அமர்த்தும், சரோஜி. 

பன்ற பெருமை துலங்க. வாலை உங்கிட்டே டிசெய்வில் 

இன்மைலில் படுக்கையறையில். சற் 
இதத போது... கைகளைத் தட்டி விட்டான். 

த பதா சொல்வாங்க, ஆனா: 

பெப்புதம் தங்கநாலு பேரும் சேர்த்துவிட்டு, செல்ல இருக்கற. அத்தையைப் பத்த. 
எம். பண்ணுவீங்க என்று, 

அலன் சொல்வடல் உள்ள அர்த்தம். 
புரிந்தாலும். கோயம். குறையவில்லை. 

"இது என்ன வன்ர புது முசைவார”. 
என்றான் அரில் வத்து காதுத் தோடைத். 
தொட 

ஹைதராபாத். போனப்ப. வால். 
மானே போபறே... முதல். 

ல்லே., மாம்: 
பின்னை அழைப்பும்போதே பொட்டிருந் 
கேன். 

பப்ப எங்கே உன் முகத்தைப் பார்த் 
கேன்ட்கத்டு நண்பர்கள் கேவிதான், உனக்கு, 
இத சொம்ப நல்லா இருக்கு செய்வம்." 

"போங்க! 
'போகறதுரா: என்றால் இன்: 



உடலைம் போல் நான்கு 
00 ஓயறமு: (டல்! 
| நன்ன வ் 
ண் “ஆடத்? தக்ஷ 

11 மாமிசத்தைக். ் க்ப். இறத வளைந்த தங்கள் நமகல்லை, 
மகதர்களின் பழ்கள் அலைப்ப மாமிசப் பட்டிணீகளுடையது. போல் அர் கயாம் வளைந்து இல்லை. 

11. காமம் உண்ணாத... வலன் களைப் போல், மவிதவின் வாயும் மேனி. 
ருந்து கவும் பக்கவாட்டிலும் அசை 

11 சைவ 

ன் இழத (ஸ்ணைம்யு) ஆல்கலி தன்மை. செவ்வக வவ வம் அவ் வனம் விலகல் கமழ் 
"தீமோ அகவை ஜீரணிக்க ஏதுவாக, அமிலத் 
தன்மை அஇிகம் கொண்டதாக இருக்கது. 

11 ஒது. சிறுகுடலும். பெருங்குட 
இணைக்க. நீளம். தமது உடல் ட் கரந்தைப் போல் நான்கு மடங்கு! மம் 

ஜட் வண்தான் அமாம் 
பண்களை கனகன் அக் 
இருக்கறது. 

1 மலய அகண்ம்தல்முவைய 
அமைத்து அ௫ுக, கவ 

கம் வயிற்றுப் பகுஇலிதாள்ன.. நறு... 12 2லில் அரி 
பவல்கள்வி்த பக் 

பல்ல மல்கம் ஆனே! 
,அவப்பு ஈந்த அணுக்களின். 

முடியும். காரணம் 2உடல் கொழுப்பில் சிறு இது காத்துப் பைகள் அடங்லலிருப்பது. 
தான். 

ஷொகுப்பு: உதய்லால், 



அ அப ஒவ ளே வல்லை கத கவடி அனவ அவ தரவ சய ஸல அடர அக. 
னன 0௯௯௯ க பன்ஷ 0. 517101, 517175 உ ஜோல்னக ரூ. 210098 பலம டே 94297 உவ ர வராக 

யூனிட் ட்ரஸ்ட் மற்றம் கார] இணைந்து வழங்கும் திட்டம். 



இருபத்தொன்பதாம் அத்தியாயம் 
தேசத் துரோகி 

இக்கரைப் பாறையில் புலிகேடிக் 
ரும் புத்த பிஷாவுக்கும். நடந்த 

மேலும், 
குொதம். 
சம்பாஷணை மேலும், 

நிறைந்ததாக. 

புலிகோரச்சல்யவர்த்த முயன்றார். ஆனால் 
இத சம்பந்தமாக அவக சொல்ல 

ல்லாம் நாகதத்தியிவ் ருரோதத்தை இன் 
னும் அடுகமால்ல வந்தது. 'சிவ்காமியைப் பற்றிப் புலி 
வுபடுத்றப். புத்திர 
ஆவேசத்துடன் அவளை உயர்த்ுப் போலா 

'சகோதரர்களுக்கடையில்.. மேற்படி. 
விவாதம் ரொம்பவும் காரமடைத்து அவர் 
கள் ஒருவரையொருவர் தாக்லக் கொள்ளு 
வதற்கும். ஆலத்தமால் விட்ட சமயத்ல் 
அவர்கள். உட்கார்த்இருந்த. இடத்துக்ுச் 
றிது தாரத்றல் நடந்த ஒரு கோரமான சம். 
பவம் அவர்களுடைய கவவத்தைக் கவரக் 
கந. 

றல 

கேட்பவர்களிவ் இருகயம் நின் 
ம்படியான பலங்கக் ர. ச.ஸி.ஸ். 
பா தவே!" என்று அலதிக் கொண்டு 

ஒரு மவிதவ் ஓடி வந்து வசநோமா நம்: 
செங்குத்தாவ கரையில் மீது 
நின்றன், மறவரும் “வ வல்று 
அலறி விட்டு விரைந்தோருய நடுப் பரவா 

கத்இல் குடுத்தான். ருடித்தவுடவே நஸ்வி 
நில் மூழிகினான், சில விவாடி வோந்நல் 
கெல்லாம். அவல். டுத்த. இடந்துக்ுர் 
சற்றுக் தரம் இழல்கே அவனுடைய கலை 

'பாகும்படியாவ ஒரு பயங்வம் 
பது, மறுவடிவம் கஸ்ணில் 

முழுலவவன் முழுகலவன் 
நால், அவன் முழுகயதற்கு அடையாளம் 
ேட்அங்கே காணப்படவில்லை, 

மலை வீழ் நலாவ வாநோரா சவல, 
சழ்தந்துடல் விரைத்து பால்த்து கொண் 
ருந்தது. 

இத் வகி, ஜேரத்தக்கன். நடந்து 
முடிந்து விட்ட மேற்படி சம்பவத்தைப் புவி 

பிச் சல்காவர்த்தி கஸ்வெட்டாக பிரப் 
புடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். ஐப் 

ஸரர்கல்க் 
8] 



பிரவாகத்தில். விழுந்த மனிதன். மேலே. 
எழும்பி அலறி விட்டு மதுபடியும் தரல் மூழற்ல போது புலிகேசியின் இருகயத்தை 
வரோ இரும்புக் வடுக்லலிவாவ் இறுக்கப் 
பிடிந்தால்போலிகுந்கது. 

சற்று நேரம் அந்த மனிதன் முழுலெ. இடத்தையே உற்றுப். பார்த்துக் கொண்: 
ருந்து விட்டுப் புலிகேசி இரும்பி நாகத் 
யைப் பார்த்தார். நிஷாவின் முசத்நில் அப் 
போது தோன்றிய புன்வகை புலிகேரிலின் 
உடம்பைச் சிலிர்க்கச் செய்தது. 

“அரை! அக்தர் என்ன செய்து விட்டாய்ர”” என்று புலியே! 
ர், புக்க பிக ஒரு பேய்ச் பிரிப்பர் 

பழட அடத் நெத்காகனுவன் தலைலை குவித்த போதி வ்துடைய பிய கழுத்தில் இங்க் கண்டு நெல் ச்ம் ஒரு கீறல் கற்னேன் நக நய்றன்ன விடம் அவ 
த்தத்தில். அலந்ததும ர ரிச். எடுக்கும், 

தேத்தக்கெல்லாம் அவன் உடம்பு மழு! 
வதும் அல்லவியால் தலக்கப்படுவது போல். 

கருக்கும். அவனுடை 
'காடிப்பெடுத்இருக்கும். ௨ 

முனையையும். கலிரச் செய்வதற்காகவே. 
அப்படி, விரைந்து ஒடி. வந்து நியில், 
குக்தான். அவனுடைய உடம்பும் மூளை 

ம்குனர்த்தகோடு உளரும் குலரத்துபோன் 
இவ அண்னா தீ எப 

இத்தகைய கொடுச ராட்சஸன் ஆவாய்? கர. 
ணையே வடிவமான புத்த பகவானுடைய 
சங்கத்டல் செர்ந்து காவி வஸ்திரம் அவிந்த, 
கொஸ்டு இப்படிப்பட்ட கோர வருந்தவும் 
களைச் செய்ய. வ் மலம் துணி, 
இறதுரா என்று புவிகேி கேட்டார். 

'தாகநத் புவிகேரியை உ. 
மலுடல் கறிவார். 2 
கருணையற்ற சாட்சலல் என்பது| நான் நெரில்ததோர உவக்காகவும். உன் துக்காகவும் இதை விட ப 
மடங்கு கோர இருக்வெங்களை கா வில்லையா? அப்போதெல்லா! 
க்குக் தர்மோ! 
வில்லை காஞ்சி ௧௧ விஷத்தைக் கலத்து அங்தக மக்களை 
வெல்லாம். கொள்று, விடுவதாக. நான் 
சொன்ன போது நீ சந்தோஷத்துடன். 
இந்ததை மதத்து விட்டாவா! 

'ஆம்! அதையெல்லாம். நான்: 
மரம்பில்ல் ஆனால் அது ஒகு காலம்!" 
ட 

என்று கிப், புவிகேரச் சக்கரவர்த்ு 
பெருமூச்சு விட்டார். சற்று நேமம் நதியின் 
மரவாகத்தை, உற்றுப். பார்த்துக் கொண் 
ஒருத்து விட்டு தாகதற்திலின் முகத்தை 
ஏறிட்டு தோக்கார். “அண்ணா! நீ எனக்குர் செய்த உதவி 
களையெல்லாம் நான் மறத்து விடவில்லை. 
இந்த உலிர் உன்னுடையது. ராஜ்யம் உன்னு 
எடது, ம எக்கர் செக்க கசம் 

க்லாம் இக்கவை காலமும் நான்: 
பிரநியொன்றும்... செய்யவில்லை; . இப் 
போது... செய்ய. உத்தேரித்இரு் வறேன், 
சதாம் ச்மாவத்தல் வ்திரத்த சம் 

பஸ்லம். ஆஞும் ககந்தை முப்பந்தை வடுஷகாலம் தான்அனுபவித்து விட்டேன். 
எனக்குப் போதும் போதும் என்று ஆ 
சிட்ட மல்கம் பொறக்க 

மமாசவத்நிவ் ககந்தையும் இ 
ஏற்லக் கொள் இுத்தனைகாலமும் நனவி இருக்க காவி வஸ்திரத்தை நான் ௮. கொண்டு... இந்த. அக்கா. சங்லராமத்ற் 
லேயே மீறவள்ள என் வாழ்தானைக்கழித்து 

ப பிரலருுகேவியும்.. கலைத், 
தேவியும் பாண செளங்தரியத்துடன் கொலு! 

க அக்கா மலைலில் 
நந்தைக்கித்தா், 

கயந்த, 

விதம் புலிகேரிம் சக்கரவர்த்தி 
வந்த. போது, அவருடைய 

எங்கை ஒவ்வொன்றும். உண்டை 
உள்ளற்நிலிருந்து வருவது என்பவை 
மிகச. தெரித்து கொண்டார். இக் 
கொழும் குரோதம் கொடுத்தல். கொண் 
டிருந்த அவருடைய முகம் இப்போது: 
மலர்க்கது. புல்மேளி பேச்சை இடையில் நிறுத்தி மெளவமாவிருந்த சிறிது ஹேத்தல் 
பிஷலில் உள்ளம்... வருங்காலத்தைப். 
பத்திய எந்தவையோ இன்பக் கனவுகளைக் 
கண்டது. அந்தக் கனவுகளின் அறிருறி ஒரு: செறு அவருடைய முகிலே காணம் பட்டது. 

'அவ்ணா! எவ்வ. சொல்லுவாய்? 
பவக்ருச்சம்மதத்தானேர : என்று புவிகேரி ட போது, அவருடைய வார்க்கையி 

இஷவுங்கும் மாம சம்பை வ 
டருக்கபோகிலும். இ: தடுப்புத் கொள்ளும். பொ தம்பி! இப்போது, தீ சொன்ன வார்த்தை: 

வெல்லாம் உண்மையா? அல்லது காவி 
வஸ்திரம் தர 
எம் பரிகாசம். 
வே 



விடம் சொல்வி உனக்கும் விரகக்இலிருந்த. 
விடுதலை வாங்லித் தருல்றேன். ஆனால், 
இதற்கெல்லாம். ஒரே ஒரு நிபந்தனை. 
மட்டும் இருக்கது: அந்தக் கன்சி தவத்து மை நீ இவாகம் செல்து: 

த வல்வினை 
மடக் அக ண கக்க அ பட பல வத்து சமன் 

“படனம் பெண்ணில் சாகத் இவிக வலில கலைஞனுக்கு என்ன சதி 

தெர்த்ததோ அதே ௧௫ ஒருவேளை புவி. 
'த்இருக்கக்கூடும். ஆனால், 

யமான, பத்தைச், கவர்ததல்டம் கெகிவிப்பகத்காச 
தரைத் தேடி வருவதாகவும் தோன்றியது. 

'இதைக் கவனித்த விவா தம் உள்ளத் 
ஆ (ஜல தானத்தில் ஏதோ ஒரு இழிவாவ. 

சூழ் இருக என்று சந்தேலத்தேன். த உண்மையா 
அண்ணா தன்ற சக வோளித்தம் 

(ல்க வ்திரக்க 



ன வைபை 'தாகநத்இயோ பழையபடி தாக வர்ப்பல் தைப் போல் திக் கொண்டு, "சண்டானா! 
பாதகா] நீ தாசமடைவால்। உன் தலைநகரம் 
எரிந்து. சாம்பலாகும்! உண் சாம்சாஜ்கம் 
இன்னா. பிவ்வமால். அழியும்! தேலேக். 
இரனுடைய பதவி கிடைப்பதாலிருக்காலாம் இில்காமியை என்னால் இயாகம் செய்ய முரு 

பர்க் யார் அவர்கள் உன்னுடைய வி் மெய்நிமைச் கொண்டு வடுகர் 
சன்!" என்து கறிவார். 

இஇபபடி தெரம்மைல் கக்கம் வாரக் 
தகன நாக்க கறிக் கொண்டிருக்கு 
போது நநிலின் மது கரையோடு விரைத்து: 
வந்தவர்கள் மேற்கே சற்துத் தாத்இவிக்க முல்க் மரப்பாலத்தன் வழியாக தடுமைம் 
பந்து சல்கவரத்றயம் பிகாம் இருக்க பாறையை அணுகினார்கள். ட 

'நாகததில தமது சொல்லைக்காரியத்இல். 
நடத்இவைக்கும் பொருட்டு இரண்டு அடி. 
எடுத்து வைத்தல், . புறாலோமனை 
செந்த காலம் இலார் வருதெலர் உவர் போவத் 2 ் 
ம எல்ன செய்தி கொண்டு வருகிறார்கள் 
என நச்வமால்த் தெரதது கொள்ளும் பெரப்டு அவ் அவ்வல் கல்ல 
ள் எல்லகுடை௰ மனத்தி ஜம் ல் வதும் ஒரகொன்கம் த்வத் அன மகன்கள் அழல் மார்க சண கக வத் சி வடாம் அடப் கன் 

ஆம், பிரபு! மிகவும் மூக்கமான: 
நம்பவே முடியாக. 

ம் தயக்கமாலிருக். 
இறதா என்று, (மிதம் மற் கறிவார். 

அதென்ன அவ்வளவு, செய்டி? எங்லருத்து. யார் கொண்டு. வத். 
"தார்கள்! ஏன் எல்லோரும் இப்படிப் பயத்த. 

3. 

சாதகன் வரராவது பகைவர்கள் சளுக்க 
செம்சாஜ்வத்தின். மீது படையெடுத்து வரு இறார்கனார சகலம் சொல்லூங்கள்!"' "மகம். விபு! தாங்களே சொல்லி 

'இது என்ன பிதற்றல்ர தான் என்ன: 
சொல்வேன்!" 

“பகைவர்கள் சக்க ராஜ்யத்டுன் மீது: 
படையெடுத்து. வருவதாகச். சொன்னர். 

(ஆம், சல்கரவர், 
அடசயமாவ வார்அந்தர் 

கத்துருர வடக்கே. ஹர்ஷராவிருக்க முர. 
வாது; அவரிடமிருந்து சமீபத்இிவே ரிதேகம். 
இறைக்க அழைய்புக் கடிதம் வஜ்ஜருக்கறது, 
மற்றபடி மேற்கேவும் வழல்கேயும் சந்தர் 
கள் இல்லை. வந்தால் தெற்கேளிருந்துகான். 
மெ வேண்டும். வார், காஞ்சி, மாமல்லன். 
படையெடுத்து வருவா?" 

"அப்படித்தான் தகவல், பிரபு!!! 
ப எகுநானம், தால் தம்ப மாட்டேன் 

அப்படிவேலிருந்தாலூம். எதற்காக, நீங்கள் 
இப்படிக் கஃமடைத்தருக்கறீர்கள்?. 
கைவ முமுலப் போய் விட்டது?" 

பெருமானே! 
இல் பெரும்பருநிநர்மரைக் கரையில் இருக் இது, இவ்வொகு பெரும் பரு வோ 

லத: மரதம மத்தி 
தெவால் எல்வர மாமல்வன் காஞ்) 

லைகுத்து வருவதத்குன் தம்முடைய சைவ, மங்களை வாதாபிக்குக் கொஸ்டு வர மூ. 
கார பமமல்லன்...காஞ்டிலில்_ இல்லை. 
பிரபு! பல்லை சைவிலம் வடபெண்ணை 
லைம். கடந்து. ஒரு. வாரம். ஆறது. இப்போது தங்கயத்இிரையை.. தெருங்ல் 
ம ன்டட்பத கதை அன்னை "இது என் ர செய்டி வா! 
கொண்டு வந்தத! "இவர்கள் வாதாபிலிலிருந்து 
கொண்டு வத்ஜருக்கறார்கள், இரவு பச். 
ங்கும். தங்காமல் விரைத்து. வநரம் 
இறார்கள்!-: என்று பிரதம மத்இிரி சொல்லி. 
இரு தூகர்களை முவ்வால் திறுத்இவார். 

கெல்களை மார் அறுமின்கள்? 
ஓலை ஏத உ வது கொண்டு வந்திரும் இயக் என்று புலிகேசி இசைப்புடன்: 

'இல்லை, பெருமானே! ஓலை எழுது: 
வதற்குக். கூட நேரமில்லை. வாதாபிக். 
கோட்டைத் தலைவர் வாவ்மொழியாகர். 
செய்இ சொல்லி அனுப்பிவார். நாங்கள். 
ஆறு பேர் ஐந்து தாளைக்கு முல்பு இனம்: 
சனோம். வழியில் நாலு, பேர் விழுந்து: 



கடல்களை வெட்டாமல் ப உசந்த, 
கொன்ன வேண்டும், புக வைல்லெ. 

படை கெடுப்புக்காகக் கப்பல்கள். கட்டில 
கொண்டிருப்பதாகவல்லவா தால் கேள்விய 
பட்டோம்? ப் ப தர்பை அ 
மகத்து 4 வல் வன்வம் கோட்டைத் நலைவக்க் இவர் மனைக் கொண்டு. வ்இருக்கார்கம்: 

(வால் விவரமாவ ஓலை. 

பத்ிரையைல். கடல்கருல்க. வேண்டும். 
தங்கபத்டிரைக்.. கரைவிலிருக்க.... சைவ 
மத்தை அக்கப் பிரதோசக்லல் பஞ்சம் என்று, 
கொஞ்ச நாளைக்கு முவ்புகான் வேல்லக்கு 

பப தனா தவத் பாத்தார் ப் கவல வகை 
க் ன் முகத்தை ஏறிட்டுப். 

மக்கு ஏன் முன்னா. 
வேலே. வரவில்லை... காஞ்ிலிலிருந்து. 
பல்லவ சைனியம் புறப்பட்ட செய்டு கூட 

ம் வாதாடியிலிருக்கும்போதே. 



(டைய படையெடுப்புச் செய்டு தங்களுக்கு. 
முன்னாலே தெரியுமார வேண்டுமென்றே. என்னிடம் சொல்லாமல், மறைத்து வைத்: 

தம்பி) உன் கேள்விக்கு இவர்கள் எல். 
லாருடைய முஸ்னிலைலிலும், தான். மது. 
மொழி சொல்ல வேண்டுமா?" என்றார். 

க்கும் இவி வாதொரு உறவும் இல்லை. 
சல்வவில்லையார இப்போது: 

இஞ்ர உண்மையை: உடனே சொன்லூல் 
வாலால்... சொல்லுவேன். 
'பெடும்புச் செல்ல எனக்கு 

தெரியம், தல்றிலில்லாக பாக ல உனக்குக் தஹ்டனை இடைக்கும் 
பொருட்டே உன்னிடம் சொல்லவில்வை!". எல்று தாகதற்ற கர்ஜிக்க... 
"" இந்தக் தேசத் துரோல்லைய் பிடித்து 

கட்டுங்கள்"! என்று சக்கரவர்த்தி கட்டனை. 
கிட்டதும், அங்கு, தின்ற எட்டும் பேரும் 
பிக்ஷாவைச் சூழ்ந்து கொண்டார்கள். 
வத மடலில். செருலலிருக்க 

வளைந்க எது, கத்யம். பன்ச்சென்று. 
எடுத்தக் கொண்டு, "ஜாக்ல 
தெருங்லவன் 

கொண்டார்கள். 
“அப்படிச் செய்யுங்கள்! சூர எகா 

மணிகள் எட்டுப் பேர் சேர்த்து ஒரு பிகசா: 
பக் கந்இயால் வெட்டிக் கொல்லுங்கள். 

அவ்விதமே எட்டுப் பேரும் விலுக். 
கொஸ்டார்கள். எனினும் சக்கரவரித்ிலின் 
பேரில் மா பால்த்து விடக்கடுல் என்ற: 
எஸ்ஸிஜாக்பரதையாகவே நின்றார்கள். 

பாவைப் பார்த்தப். புலிகேசி 
சல்வவர்த்டு கூறிவார். அடிகளே! 
கேம்முடைய உளிரை வாங்குவது தவறுட 

(மை தம்பிய சகோதரனுக்கும். உமது: 
கும் நீர் செய்த மகா துரோகத்துக்கு 

தஸ்டகாலம். 
டய பாவத், 

வேண்டும். உம்முடைய. துரோகத்தை இவைத்து நினைத்துக் கண்ணீர் விட 
வேஸ்டும்; மனித உருக்கொண்ட துஷ்டம். 

அழுது கொண்டிரு..! 
“ஆகமம் ததும்பிய குரலில். விம்ம. 

லோடு கலத்து புலிகேசி கூதிய மேற்படி 
கடு மொழிகளைக் கேட்டுக். கொண்டு. 
நாதத் கற்ளிலையைப் போல் நின்றார் 
புஸிவேள நிறுத்தும் ஒரு வார்த்தைய 
மறுமொழி ஆறாமல் நடக்கரையோடு. 
க்கு தோல் நடக்கக் தொடங்கினார், 

பிஷரபோகும் வையே ம்ம் பொன்ற பன்கோட் ன வதம் ப்ரான் அதத னம் ந்த ல் வக அங்க ககர கடக பன் வலைத் தத டங்கள், பமபல இப கேணல் தடம் அப இன் லம் தங்க எம்லோரம் அகத அண் வபாய் கதத அம்பல் அதம் மனன நும் இத ப்ப அக் போங்கோல். தனக அல் தம கோம் கட அ கக அமக வேண்டு ர சக அத்தை வ கண்டவனை வக்க அன்பை அல்ப தக அபபோம் அன்த [ப இஅ தகன ண் நல் கபே வா சவுகத் வன்க சேன் ச்ம் அகமே மான் வெக ரன கன அன்ப 
இத்தனை நாளும் இருந்து வந்தது. அந்த. 
மனக்குறை இப்போது நீர்த்து. விடப்: கலலான அதம நத அதப் 
சாஜ்லத்தோடு சேர்த்து ஒன்றாக விடப்: வகதகம் 

(தொடரும்) 



இதா இதமானத்க் கோவையின் ஒரு 
மிரயவ பெஸ்மணி. இவர் தன் பெயருக்கு மூன் இருக்கும் "பிரமல - என்க வா 
தலை எப்படி பெற்றார்? என்வ செய்தார்? 

அவன் ஆனால். 
நமம வவமாவில அவன் முகத்தல், பேர் 
இல் இவர் 

ப என்றாலாம். ௦ 
ப ஏன்ற என் 

பபற அதியாய மாற்றம் வருக்கம் ௧௬. 
வேதனை! தருல்றது, கவலைலில். 

இவர்களுக்கு ஏதாவது: 
மட்க வேண்டும். 

முடிகுமா? எ 
)குவேங்கடசாலி சாலைலின் சல்ஸ்: 

டிரெஸ் புசைனர்னில் கோவம். சல்லத். 
தேசம்... "இருபது வருடங்களா 
நாங்கள் கோவை வத்து, அப்பா புகைப் 
அப்பாவால். விட்டார். அம்மா குடும்ப 
தத். தாங்க. வெவிநாட்டு. வேலையை 
ஒப்பும். கொண்டாவித்து, அதனால். என்: 
படிப்பு முழுக்க கோவையில் கனி மனுஷி. 

ந்ததானம். வழுங்குகலில். 
"ல்பட்டது. தான் வழங்கினேன். 

மற்றவர்களுக்கு. எடுத்துச் சொன்னேன். 
பங்குபெற வந்தவர்களில் நிறைய மாண 

குந்த ககம எந்தளவு இருக்கது (ன்று விவரம் தந்தார்கள், ஏற்கெனவே. 
கவலையை அுக்படுக0, 

வேண்டும் 

செலன்ஜ்!" 'புன்வகையுடன் பெருமூச்க வெளிப். 
படுத்துலறார். 

கவ பலம்ர இன்னபிற வி ்] கேன் பலம்ர இன்னபிற விவரங்களை, 2 கொண்டேன். வெறுமனே 
ப விவரங்கலில்லை. இனவ. 

முகம். மாதி, துப்யறித்த 
வதர அத்சகொள்வதுர தகு இட்ட ய 

(இல் பல பருக்கள் இ 
'தாஸ்டுபவல், 

மூதிப்பத்ுச் கபம் என்து புரந்து. 
“அவர்கள். தொடர்: 

துழைக்கக் தயாரானரர்கள். மாணவர்களுக் 
'பணக்கட்டுப்பாடு.. ஏற்படுத்துவது: 

மத்தால் ப் எ*ய்புக் கொண்டார்கள். 
தொ, ஃஷா். 
எனக்கு உதவ உள்ளுக்குள் ஆர்வம், 

ளா 



'வெளிவில் பயம். என்ற ஒரு பருஇயை 

இந்தியாவின் சொத்து, 0 அக்தர் பணக் 
நாம் புரிந்து. 
ததோ தேரலாமலோ இது ஜொத் 
விட்டது. மீண்டு வந்தால் சமூகத்தை எட் நோக்க வேண்டுமே என்தை கூச்சமே. அவர் 
கனை மேலும் மேலும் இடல் தாண்டுகிறது. 
எனப். புரிந்தது... நட்புடன். அவர்களை 
அணுகிவேன். சடும்பம், கடமைகள் 

வவூட்டி, காரணம் கேட்டதில் 
ஆனால். ஒரு. கட்டத்தில் அவர்களை: மூடுிருந்த ஐஸ். 

பறித்தது. பதை உடையும்... என்றூ 
பொங்கிய தன்றி, பெற்ற அவ 
எடுகட்டிகது, ஆக்மபலம் தந்தது 

நிறுக்தல்றார் போதை மருத்து வித்த பெண்களை 
மும் சத்தத்துப் பேலிவேவ். அவர் 
மனை மோல் சழகக்தைம் பாம் 

போலாபோசிங் இடை நம் இம்பா 
கும் தடைசெய்ய வந்துட்ங்களேர" அங்க. 
வரல்த்தார்கள் : இதுக்கு முதலீடு பண்ணப். 
பணம் நேவைலில்லை, வித்துட்டு கக. 
தந்தப். போதும், விக்கததும்.. கலயம்: 
தப்புன்னு புரியுது. ஆன எங்களுக்கு வலிறு, 

தினசரி இரு கண்கள்! 
அக மகக தொழக் முக ௨ இரண்டு வ வள் வ பவலும் 

கைகுலுக்கிக் க 

வாழ்க்கை, விடு கொங்கன். வேதனை வந்தது, தடுக்க சாம, 
தான, பேத, தண்டம் என வழிகள் யோசித்: 

கண்ணகன் அலியாக்ள் ப க பள 
ம், 'என் முரட்டுச் கபாவமும் தனிமை: 
வவ ஒருசேர. எடிர்கொண்: 

'டியதுதான், ஆனால் என் 

பக்கம், அவை ம்... இடமாய். எதர்கவொள்ளலாமே. 
வலத் நமாவித்கல் படர் என்ற இக்க 

'எனக்குக் தேவை, நிஜமாய் 
உன்னங்கள், மக்களின்: 

கனழைக்க. 
'தாடரித்த ஆகவ. பெத்தேசன் ஒத்துழைய்பு, அச்சத் னன கோண. பாணனின் சமார் 

ரக்த 
கதவி கோவை! 
இருபது சகளிகம் இன்று பே 
படம்ற வால்ல் முலல்றால். தடுக்க 
இருப்ப, அவர்கள் வரழ்க்கைகை! ம மின்றி எதி்கால இந்வொவையும் வ 

தார்?! 

நிதியுதவ, உருவானநு! 
க அதிதவின 

எழமக, ஆத்மார்ந்க. மான சேவையும், க்க வரும் பல்லா. 
வரல் கணக்கான ஏழை-எளிய மக்களும் ரக் கிடக்க இன்னும் சில அவ்ர் 



மதத தரங்களில்: 
ப்படியோ, கோவையில் 

நூற்பாலைகள் சார்த்த எத! 
தொழில்களும், விவமால மக்ப செட்டுகள் தொடர் 

ரிது ஆரம்பிப்பது... வின்ணப்பங்களையும், 
படிவங்களையு பர்க் செல்க, 
எ்தெத்த அஒுகாரிக்கு அனுப்புவது என்று, வினங்கு்நோம்.. தார்களே , இவத்தை 
வாங்கி, அனுமடயும் பெற்றுக். 
விழுமந்தாம். இதைச் பென ஒருமுக 

ந 
ஜய 

சன் பத்தி ஆலோசனை வருப்புகள் நடத்து 
க்கெ டப்பு மவத்சில் சடபடக்கம் ய்து ல் ஈடுபட 
தருங்தோம்,... தொழில்... முனைவோர். 

றல வரப்பில். 29 பேருக்கு வருப்ப. ன் நடத்தல்நோம்!” என்றார். சனி 

வேழ வகைகள் தெரிந்து விட்டால். 
நவம் குழு கதவு நத கலக்டர் 
நல்டட கன் நகைய. மின் புக் இடைக் தலகலை எல் 
தடு பாறு எல்ல கொடுத்து விடு ல 

6 
அ ம் 

ட் ர் 

ன் (வது. என்பதோடு, தொடங்கு 
தொழில் க இயங்க. வாவ்பயு இரும் 
இறத, மரரக்கெட பல. 
இறிக்கை வேது, தயார். செல்து கதவு நா்க பத்துக் கொடுத்து விடுலநார்கள்! இவை, 
எல்லாமே. புஇதாகக் தொழில் நொடங்க. இலைகளும். ஆர்வம்... உன்னவர்களுக்ு 

உதவுது; வாடி. மிருக்க வெகுவாக குடும்பத்துப் பெண்ட் பலர் இப் போது: 
கோவையில் தொழில்கள் தொடங்க இவர்: 
கள் உதவியை தாடிலிருக்கறார் கை கல்லுன் அனவில், கடை வருட 
மாணவர்க்கு. மவ வல. வாய்ப்பு 
முத்தும் தொழில்கள் கொடங்கும் வாய்ப்பு 

கவலை. 
அடுத்த தேவை நிறு வடி, கோவையைப், 
பொதுக்தவசை, பம் பவட எனப்படுவது. கணா வல்லதான்: கோட்ட மேலாளர் ரான் 
வொயாவைச் சஜ்இத்தோம 

"தாங்கள் அரசாங்கத் இட்டங்களைச். 
அரகக்கும். பிற. 

பசக், 

மதகியும். செய 
எல், பெரிலதாவக்கன்பானையத் 

(இல் அம்பேத்கார் கயவேலை! வாய்ப்பும் 
பன்ச் மையல், ஒன்றை, இஙச்ன் 



எத் க்கு விடை தம்ம கட்சில பயங்கர. ஏமாற்று, 
கொல்லு! மாட்டி! அதிரடிகால் ஆம் | வேலை நடக்குது! 
மித்த புஸ்ஸென்று. அத “என்ன விசயம் தலைவரே 
என்ன? 'கட் அவுட்டுக்கு வெள்ளையடிக்க. 

இத, தெரனதா்கள் வன] ஆலிஸ் ஸபா செலயுன்னு கணக்கு 
ரணைக் கமிஷன். எுதிருக்கங்க!"” 

படட - அம்பை தேவா, 
வார்த்தல் பன்புசென்.. பழுதுபார்த்தல்... “வன்னி... விவரல்.. கதிப்புகள்பர, 
போன்ற பலித்சிகஷும் அலிக்லறார்கள். 

"பொதுவாக இங்கு ஒரு தொயில், 
வு, அடைவது அபூர்வம்தான் தாரணம் ஒன்று. 

கோவைக்கு அருகல். தார் ராஜகோபால். 

தது, கடன் கணக்குச் ௪1 
படவே இல்லை... வட்டியும் 
கொஸ்டே இருத்தது; தீவிர நடவடிக்கை 

வங்ல்க்கம். 
எரி, தஷ்டத்டல்தான். முரு 

என்வே உரிமையாளரை அழைக்க, 
வத்தை அலரி ஒரு செயல் இட்டத்தையும். 
ருக்தோம். இதிது அவகாசமும் அன் 

இட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச ரூபாலைக் ட் 
விட்டார்கள். போகப் போக நிலைமை 
நொம் விடும் என்ற தம்பிக்கையும் தோன்றி 
விட்டதா! 

போரல ஆஃம் இந்தியாவின். முது: 
இலை மேவார் ஒறுவர் இங்னொரு 
இிஷவத்தைர். சொன்னார். 2 தொழில் 
ஒன்று ஜொடித்து தோளில் விரும் கிலை 
ஆல்பம். வேன தவம். ஒன் ம் கொண்டு விடும் வாய்பயகள் (இங்கே அகம்!" கவரி ததவ. எனன, 
பெச்ன்ல் போன்றவை இரும்பால், 
அவற்றை து தொரக்க பெருக இங்கே வளர்த்து கொண்டே இரும் 
இன்றன. ஒரு று தொழிவடியரின் வெற்றி, இன்னும் பலரை உருவாக்குக, “கடன் வழங்குவது இருக்கட்டும். 
வரல் எப்படிச் 
40. 

மொத்தமாகக் கோவை... மாவட்டத்டுல் 
(து சநவில்தந்துக்கு மேற்பட்டவர்கள். 

டவ் தவலைகளை ஒழுங்காகச் செலுத் 
விடுவார்கள். 

போகாது: 
ஓல்வன் ட இன்னும் பெரிய அளவில் சிறு 

'தம் கடமை. 
'எல்வறார் தொழில்கள் வன 

மச் செய்ய வேண்டும்!” 
யாரின் மல்.) 

மோகன் நம்பியார்... தென்னித்டுய 
(இஞ்சினியரிங் பொருள்கள் உற்பத்ொளர் 
மங்கத் தலைவர். 

“வெட்டி விலநத்தைக் குறைக்க வல்ல. 

இல் 'சங்க உறுப்பிவர்களின் தயாரிப்புக் 
கன் ஏராளம், "இந்தியாவில் தயாராகு! 

பல்பு ல், ஐம்பது, 
'கோவைலில்தான். . தயாமா தெவிலதம். 

இன்றன விவசாய விளைநிலமும் இங்கே 
மருத்டு கற்ப அலிகம். கணிசமாக 

போது, கோலவைகில் சிறு தொழில்கள் - 
கவுதொழில்கன் வனர்சீசி அபரிமிதமாகக்: 
காணப்படுகிறது என்றால் மக்களின் மனோ. 
பாவமும், அவற்றுக்கு ஏற்பச் செயல்படும். 
அமைப்புகளும், வாட்டி, வதைக்காக நிற. 
முதவி வங்லகனுமே காரம். 

- வாதூலன், எஸ்.வி.என்: 



ஓவொரு குப்பதாகக் கற்பக எற்க் தெல்யவாக்காக. சம்பு வனை! ஒரு அம்மவாகவே மக்கள் ௬ தொடங்க அறன் பலனாகக் தவிமை வாத் இக்கு உட்படுத்தப்படும் சேவ் - நும் ஒரு சாளரம். பெஸ்தான், 
தவங்கள்ளும் ஆசாபாாங்கள். இருக் 
நலம்ககன்று துணை தேரி ஒரு மலர. 
மான இல்வற வாழ்க்கைல அமைந்தும் 
கொள்ள வெண்டும். என்பதை, உணர்ந்து 
அதற்காக விழைவு கொள்ளும் ரே 

முதல் முறையாக, தன் அண்ணல். 
அல்லாத ஒரு வித்தியாசமான ஆண்: 
முகவர். சந்தத்து, அவனுடைய ஒல். 
கொடு செயலையுமேட ஒரு புதுமையாக 
உவர்த்து, படிப்படியாக அவன்பால். தன்: 
முத்தைப் பதிகொடுக்கும் ரேவடு - 

"அவனை அடைவதற்குக் குறுக்கே எது. 

பண்ணவே. குறுவ்லட்டாலு! 
அவ்வல் இல்லை எல்பது பின்னர் உடை 
படும் சது பிள்னைக்களமாவ சஸ்பென்ஸ்), 

ந்கனைல் குறை 
இல் இியாயமில்லை, 

அவர்கள் கழைப்பு விழலுக் 
இறைக்க தர் ஆகிறது என்றால். து அவர்களுடைய நிறமைக் இறைவிவால். அல்லை பழப் 
மோஷ பார்த்து. அலுத்துப் 
போன பாத்திரங்கள், தக் இடன் எவ்பது தாவ் கோளாறு, காரதக் ஆகட்டும், விறு 
குமார் ஆகட்டும், மியித்யாவா 
கட்டும், ராதா ரவி ஆக் 
ஒசே மாடிரிலாவ கண்ர் 
இரங்களே அளிக்கப்படும் 
பொது, என்னதான். இறமை. 
வால்த்தவர்களாவாலும், வேது, 

மாடுரியான. 
ஏற்றுச் செ 
களுக்கு ஏற்படுகிறதோ வையோ, தமக்கு ஏற்படுவது! 

அலுப்பு. 
சி.ஆர். கே. 





வண்கை அவ 
அயபது 

கன்பனான. 





கொண்டு 
வர் செயலராக 

நுகர்வோர் 
ஸம் தலங்காது. எடுத்தல் 

காப்பும் 
மேட்டுப்பாளையம் 

் ் | ் 

"'நன்திகெரிவிப்பார்கள். ஜேனீஸ் அமைப்பு ஒரு: 
"உங்களை மக்கன் வந்து பாராட்டியதுண்டார' 

விருது கொடுத்தது!” என்றார் அடக்கமாக, 

போது, கக பைசாவை 4.29 என்று கொண்டு வந்தது. 

என்று கடர்மதுயோனைல் கேட்டோம். 

போக்குவரத்துத் துறை, பார்த்தார் கஇர்மதியோன்.. பிடித்தார் ஒரு பிடி. கல. ஆல விட்டது. 
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நக்கா பகன் இருக்க எட் 
துக்குத்தான் ௪ வரும்! கொக இருக்கற எடம், 
தத் தேடித்தான் மலேரியா வரும். 

பெசில 2 அம்மா மலேரியா னல 
போடறவங்க, 
வைப புரிலும்படியாவே சொல்லேன். 

இவருக்கு ஜூரம். வந்தா எனக்ருக் தர்மா 
மீட்டர் வைப்பாங்க! பெசில ? வாரத்க முட்டாள் 

பண்ன 5 வட் அப் ர்க் 
7) இன்னுமா புரியலை! இவருக்கு நன்பன்டாட்ட £பெளில 2 அடிப்பாவி! கல்வி சழிலாக வாலிபன் மேவ பழிகமத்துறியோ கர்ப நல்க பொய் சொல்றா 

விண 2 ஆவ்றைட் 
பெரிய மனுஷன 

இங்க வாருங்க 

பண்ணை தான்றால்! 
வின பகல்ல பாழுல்கெறா எங்க. 

'இரும்குன்னு சொல்லுங்க, 
பண்ணை 2 கோயிலாண்ட ஒரு இணறு! 

இருக்குஃட பக்கத்துல. வலக்காடல. ஒரு 
இறை இருக்கு. 'பெரில 2 எங்க, அவுங்க என்ன தூர் 

படநுக்காகவா மேக்கறாங்க?. 
கண்ணைய பின்னர் 
பெசின 2 சம்மா தொய்புன்னு கிக்க. 

துக்கு வசாிக்கது! 
'எல்லைச்சாலி உ அசர் எல்லை. இண: 

நுல்நு ஒண்ணு இந்த மாஜி விஷயங்: 
கஷம்குன்வே தோண்டி வச்சிருக்குகே! 

வெளில 2 என்ன கட்டவமோ அதைக்: 
உள்ள குறிக்கலா. 

எ சரம்பானதடம்) 2 
அல்மா தங்களும். பொண்ணு 
நனம் பொஸ்ணுடட ஒரு பொண்: 
வோடகஷ்டம் இன்னொரு பொண்: 

பரியும்னு.. சொல். 
பெரிய 2 யாரு சொல்வாங்க 

மாகும்... சொல்லலை... தீங்களா 
இிவைச்கக்க, வேண்டியது... தாங்க 
எப்பவாவது. சொல்தமார். அம்ப 

வினா 218, ரங்கவாதன் தெரு, 
மாம்பலம் - இங்க குடும்பம் நடத் 

வெளில 
சரவணா ஸ்பே 

நீ. சொல்ற அட்ரஸ்: 
॥ பொய் சொன்: 

வாலும் பொருந்தச் சொல்லணும் 
வீணை : என் வலித்துல வளர்ற. 

பக்கு நீங்க பொறுப்பு இவ்வர. 



வளரும். பொறுப்பு எடுத்துக்க முடம்... 
கொர வயத்துல வர்றது கட்டி இல்ல 

சார் கட்டி மாஸ்டர் பூவாக! 
பெசில் 2 தோ. தான் இதை நம்ப மாட் 

டேல். பண்ணை 2 எதுக்கு வீண் சச்சரவு? கர் 
பால் வொஸ்டாடா. 

தெருப்புமுஇ இந்தாங்க. மண்ணை 4 இதைக் கைல ஏற் வர்கம் இட்டு சத்ஜஎம் பண்ணுங்க நீங்க சொல்றது. 
நிர்வா கை கடாது, பொல்யின்னா 2. 

பாரு, 
என் தலார்! கொண்டாங்க, 

சொல்வ! பொருக்க அது எய்த 
இருக்கு தாள் ஆத்தாவே சொல்லிட்டா! வெங்கட எல்லோரும். வெளிலே. வீனா 1 எதுக்கும். ஒரு நாணயம். 
வேணும் மிஸ்டர் பெரியதர்வி! 

பரி? அதான் இந்த நாயைத்து மேல 
சரியாக்க ஏர்றிவேல் வீணா ட்டி 
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(ண்ணா அமு லத்தி ககுப்பாலி: நீநான் அவரைப் புருசன்றே. இல்லன்னு கற்பூரத்த ஏற் சந்ெம் 
வீனா 1 வெறும் கைல கற்பூரத்த எத் 

இவா உள்ளங்கை ஓட்டையாயிடும்னு நெரி 
வாநார கற்மூரக்க ஒக்க ரூபா காகக்கு மே 
ஓக்க சத்யம் செஞ்சிருக்காரு!., பாருங்க! 

(நிதம். போவ. காசைக் 
கட்டும்] 

"என்ன இந்தனை கறுப்பா. 
லடிக்ய கறுப்புப் பணமா, 

வினா 2 நல்லா கேட்டுக்குங்க. 
கு அம்விரியா! 

பண்ணை 2 எங்க பாட்டி பாட்டனும். 
கன்னம் மலேரியா! 

வீனா : அம்விரியா ஒரு வியா! 
பண்ணை! வியாலயா?. 
வினா உ இந்த வியாடு இருந்தா பழக 

நீது போன்டும்! வனை 2அப்பரின்வ பண்ணைக்கும் 
அம்லா! கிரை நிறமாவார. 
பண்ணை 1 அட ஆமாங்கேன்... ஒரு 

வாட்டி வகமாத்தா ஆகிரம் ரூபா வாங்ல் 
இத்தன்ப மறக்ப்பான். 'வின 2 இது அப்படி இல்ல... ஒரு வாட்டி என் புருசன் பெலிண்ட் அடிக்கும் 

பரு 

மா 

'ககற்பூம் வெஞ்தி, சத்திய செய்கிறான் ப்டனை 
போ மடஇரந்க 23. வழக்கு பரமன் மண்டல் செம சம் விண்டிகில இரத்து என்னைச் கல்யான் 
பஸ்ஷீய்பட்டது குடும்பம் நடத்து எம் 
லாம் மறத்து போச், கருப்பி 1 நல்லவேளை! பின் மண்: 
பைளில் அடியட்டுக்கடட முன் பக்கம் ௮௭ 
பட்டிுந்தா. எதிர்காலமும், இல்ல மறத்து 
பொரிருக்கம் பண்ணை 1 ௭.0.௧.ர. முன்வினை: பக்கம தப்பிச்சிட்டாகு!... இதுக்கு 
மருந்தா. 

"வினா மருந்தாவது மாயமாவதுர... 
மறுபடியும் தலைல அடிபடணும்... அ, 
அதிய்ிில பழைய தாயகம். இரும் 

)ல்ளோதானே! விடு! 
கொம்ப 
பன்னை ஆலுங்கட்ட சொன்னாசபாகத் 
தையே கவட மாட்டாக்க! 

வினா 1 லேசா கட்டிட்டு விட்டுப்: 
போறாங்க. ஞாபகம். வந்து எல்லாத்தை: 

'ந்துக்கற. வரைக்கும். தட்டச் 
சொல்லுங்க. 
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(மடையில் ஒரு பக்கமாக மட்டும். 
கெவில்ம்ட பெரியதம்பி நடந்து வம. 
அவலை் தால்க ஆட்கள் கம்புடன் பின். 
வருகல்ப வெளில ? என்வப்பா என்ன விஷயம்? 

எல்வைச்சாலி 2 ஒங்களுக்கு மெக்ஸீ 
யாவர் 

எஸ$ம.ஸீ.€ர். 
ஓரனம்' 2: 99). 

எ 



துஆ வத்தடிச்க வெகிள 2 மெக்விசியாவார. எல்லைச்சாலி 2 அதாங்க பழசெல்லாம். 
மதத்து போற விலா அமரபத்துல கட 
வன்க வல. 

அம்விசயாவள!... எனக்கு 
அதுவ்று வாதப்பா சொன்னால் 'லைலைச்சாலி 2 ஓங்க சம்சாரங்தான்! ல்மைம் ஷூயகம் 

கண்டக் அம்வே்வ் அண்டா. ப இந்கக் வராமத்துல வாழ்த்து, ாணுவத் 
ஆன் 2 நீ மறத்துட்ட இ: துல செத்தது தீயா. ர 

வரவால் கட்கடன்னு சொல்கூவ பார்! (தொடரும்) 
நனப்பதற்காகள் கம்யை ஓங்க... படங்கள் யோகா. 

அனக்கு 
மாகு எது ௮ 

தயாராகிறது. 
வண்ணமும் இலக்கிய மணமும் 
வாழ்க்கைப் பயனும் மிக்க இனிய 
மலர்! 

கல்கி இியுலுவி 
௩. மலாீ0௦2_ 



மாலை, மலராத. வலக்க.மாகச்சக்திக்கும். 
பார்க்கவ அர்ச்சா வ 
“தன் இன்ற ரது 

பர அபத்த ரி 

பகு 
(॥ (112 

”-- த | 
அடடடா [் 4) 

௨ அறச் இ 
ச சு 

அய்திபாக/ ஏவான் ஒழ வந்த? மூக்தறைக்து 2 

'கதால்ட் மிகாடட் மர்டர், அருற்றியசல. 
சட்யநக்ககு வ. ஐ 
ஐப்பாம் க யாரது? 



இக்கும் மைகாலை 2 எக்கு தய்யாக்ள் 
கதற ஒசை சகட 

அந்தக் கலர் மூ ஐரிம் வராத அட்ட இருக்கே. 
பிம் அழுக்கு காக்காடு- 

அக்குல், நான். வளியே கபோத ராத் 
நுக்காகக் காத்திருக்து.. கவலையை முச்ச்ச கக்கன். கன் கண்க அரவும் 

'ஒடிட்டான் / 

அன் அரவம் ககமகவும் 
ட ட்ட்ட்டனு ஒடிம்டான் 



தமிழில் அறிவியல் வளர்ப்போம் ! 

தமிழில் சிறந்த அறிவியல் 
நூல்களுக்கு எம். ஆர். எல். பறிசு 

ரூ10,000 

சென்னை எண்ணேம் ததகப்பு தலை ரறத பையில் கரதத தொழில முறைககம் கெயாண்டு காரனாக சேர்பு சல் மள்க அரசன் நிறம். ட. 
தொழலதப்ப வேயயாட்,ள் அவசியத்தை உணர்ந்து அதனை எசமான் இந்த நிறுவனம், 
செனநாட். வாழ்க்கையில் தொழிலதுபப மேபபாடு அளிக் பதிய பரிமாணத்தை உணர்த்தும் நெ தழ அதமம் நூல்கள பரமன் முல வநத. 
அறிவியல் நூல் ஆசிரியர்கள் 999 மற்றும் 86.ஆம் ஆண்டுகளில் எழுதிப் பிரசுரித்த அறிவியல்: 
முத்தகம்சனை "சிறந்த தமிழ் அறிவில் நூல் நேரு: அழுதசரப், 143, வஙகி செய் தெரு, 
சென்னை 2௦ 00] என்ற முகவரிக்கு அளுப்பி வைக்கவும் 
அனுப்பப்படும். நூல் மொழி பெயர்ப்பு. செம்யப்பட்டதாகவோ, தழுவியதாகவோ இல்லை. என்ற. இல்ம் தமன தனக? 'கரககமான கறபபுகளை இரு ப. அளவை எழுத் இணைத்த அனுப்ப 

ுழவின பரக்கத் பறத சிறுது அச்மல் ூஸ்கககாளம் பர்க் நல்கிப் 
'தபபயுடிவானை, நக அதில் நூலுக்கான முதல பச ௭ ௧௦௦௭௩ தத்த அதவம நமக்க மேணடாவத ர உ௧௦வ. 

மறறும் இரணடு ஆறுதல் பர்சகள தலா ஐ. 1,350 வழங்கப்படும். நேர்தெடுக்கப்படாத நூல்களை திப்பி அனுபப இமவாது, 

தேர்வுக்கு நூல்களை அனுப்ப வேண்டிய கடைசி நாள் :15.10.1992 

மதறாஸ் ரி.ஃபைனரீஸ் லிமிலடட் 
480, அண்ணா சாலை, சென்னை 600 035. 



நீங்கள் கேட்டவை - 

1 இயால்களுக்ுப் பரிக அலிப் பது எல்பது இப்போது ஒன்றும் 
பதில விஷயமில்லை. தேம் 

ழக அரக ிலல் ஒது: அய்போன் 
ராஜாஜி மேற்குவங்க ஆனவரை இருக்கார். 
மிரர் காலங்கள்ல கான் கேட 
மாக் குறுக்டெ முடிகாது, என்றாலும் கல் வெண்ஷத்துடன் ஆலோசனை! வழங்கு 
தேன். இந்தச் செயல் தவறாவது. இலாகக் 

(கல்ல உணர்த்து நிலத்தைக் இருப்பித் தத்நார்கள். 
மகம் அந்த யோசவையைக் கைவிட்டது. 
இதான் இன்றைக்கும் நால் கம். 

ஜேன், இயால்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள். 
என்றால், அது அவர்கள் விரும்பி, வலிய 
ஏற்துக் கொண்ட ஒன்று. இலாகம் 
செய்கேனே, எனக்கு உதவுங்கள்" என்பது. 
இவாகமாகாது,. இயால்களை அவர்களது. 
குடும்பற்மனர் பரிவோடு கவனித்து வரு. 
வத்தல் சரி. 
*தரெ சாஜாலுட சிதம்பரம், ம. 
9 வென்னையர். ஆட்டிலில் கவ வவாக் 

ப்போ, 'வகுதகள் வழல்ல் ட் ம அவமக்ல் 

தைப் பெற விரும்பியவர்கள் மறுக் 
முன்னவர்கள் பெற்ற பட்டங்களை பி 
இருடத்கமுதல்வள்?... ஒழுடுத்தபிகன்ர. 

இலழ்த்கார்கள். ஆனாலும். அந்தப். பட்டங்களுக்கு அந்கக் 
மதிப்பு இருக்கது. இன்று மானாவாரியாக 
அன்னக் கொடுக்கப்படும். பட்டங்களுக்கு 
மதப்பு ஸ்லம். 
*ரும்கப் 
2 பெட்ரோல். விலை மறுபடி கரித்து 
வெட்டதே! ஜெ, ஆலிரம் சார் பவனி மறுபடி புறப்படுவரா!. 

போல் விலை உயர்வு பற்றி அவ! 
மதிக்கப் போல்ததா? 
என்று அறிலிக்காலிட்டாலும் ஐந்தாறு காரா. 
வது இரும் செல்லாதா. என்ன் 

என்றுதான் வாழ மரப் பத்தும் பழவகை அவங்காரங்களும்.. ஏற்பாடா 
முன்னை! 

(ஸ், நரல்புதாதன், அரக்கோணம், 
“கட்டிலில். பூசல் இருக்கறது; பினவு, 

2: என்னிறாரே வாழய்யாரிலார்; 
க்கம் என்ன? 

9) இடக்கரடக்கல்! 
ஓ முஃவை முத்துசாமி, தொண்டி. 
2 அடுத்த முதல்வர் இருதாவுக்கசாமே? 

(க்க பிரதமர் எத்ுவாவாமே! 'பெல்- 
ர் சொல்லிட்டாரே! 

ஓ உலவணன், சேலம். 
2 சனிமாகட்டணம் சகர்வு பற்றி? 
1 இனிம கட்டணம் உயர்ந்தால். என்ன். 
வீடியோடெக்வாங்லவீட்டிலேயேடிவிமா. று (பிரெஞ்சு. அர. 

டவ உயர்வை அனுமதித்த நம் 



ஓ.௮, அப்துல்கதர், அரியதாயகியம் 
7 "எழுத்தாளர்களிடம். பப் பார்ப்பது அபத்தம்?! என்கிறாரே, சாதார. 
1 அழகில் ஒற்றுமை இகம், பி தான். அதற்காக எ சங்கம் அமை நச் க நற்பணிகள் செய்வடில் கட ஒல் 
நமை இங்லைகெல்றால் இவர்கள் எப்படி ஒருமைப்பாடு பற்தி எழுதிப் பிறருக்கு வர். 
கட்டமும்! 
ஓர், நீலகண்டன், வேப்பத்து! 
7 அபரல்டச் ப, தலகண்டன் பத்தி. 
1 எம்.ஜி.ஆரை வைத்தும் பதினேழு படங்: கள், எல்லாம் வெற்றி, கதர் தவிர வேது எந 
மும். அவயோக கால்கஸ்கா. 

பானர், பந்கரிகை: ஆமிரியர்.. என் 
தொடங்கு, "முள்ளில் ரோஜா! டட கே, கேரதரர்கள் அரங்கேற்ற, நாட்க ஆர. 
இியராகம் பரிஸயிக்கவர். ர் இருவர் 
ர் 

ப பனலக அவவை 
*மாட்பழனிசாமி, கோவை, 
2 இவ்வளவு வசட, செல்வாக்கு இருந்தும் 
பரிகங்கா பி.ஏ, தேர்வில் தோல்லி அடை, தன்னாஜே? 
1 வடக்கும் படிப்புக்கும் சம்பந்தமில்லை. என்பது. மீண்டும். ஒருமுறை. நிருபணம். 
செல்வாக்குக்கு அவரது ஆசிரியர்கள் அடி. மைப்படவில்லை என்பது நிதர்சனம், 
*மஞ்கதேவன், கல்கத்தா. 
9 பங்கரரப்பா? 

'பிகிரும்பது விளக்கெண்: 

1 ஓல்றல்ல, இசஸ்டு, நாட்டின் அவ்வியம் நவவி இலை இந்தனை மோசமாக 
க்கும் போது, என்னடா இ 

இரங் இல்டை கோரி மாம் செல 
ட அயவ்நாடுகளுக்குப் (வறேன் எ்டுநாறே: மற்ற பக் 

கஞம்கு அனுமதிக்கப்படுவதை, 

சிதம்பரம் - 608 001.. 

மடங்கு ௮இிகற் கேட்டாலே, பிரதமர் படுவோரு அ.9.மு.௪. 
னில் ஆகவ கரு அனுமதிக்கிற முறல்வருடன் சசிகலா விர. பந்த அர அநிகார்களும் மூன்று போல்ஸ் அகார் 
கேம் போகத்தான் வேண்டுமா? இனச் 
பக்க வேண்டும். போலிருக்கே என்று, 
எஸ்வரிலிும்க சமயத்தில், தமது, ஐம்பது. நான் பயணம் இட்டந்தை அந்திச் செலா 
வலி நிலை ௬௩௨9 முகல்வர் ரத்து செல்து 
விட்டார். என்ற செல்வந்த. மிரந்க மலற்சசி அளித்தது. இரஸ்டாவது, மாண 
வரிகள், பெற்றோர்களின் சரக்கை எற்று, கனியா மருத்துவக் கல்லும் வி தது கொள்கையை: முறவ்வர், மாற்றிக் 
கொஸ்டது. இஸ்டுமேபல்டிகள்தால் என் 
நாலும் பாராட்டுக்குரிய பல்ருகளே! 
ஓ. ஆ. கோவன், இனாம்ணியார்சி, 
9 இந்தியாவின் நாலாந்தாக் குடிமகன் கார்! 
(8ம்... பெட்டிக்... தொழிவசங்களிலும் க்ப் தொழி விலும் போறிய 
பாதுகாப்பு இல்றி, நாள் கூலிக்கு வேலை. 
செய்யும் ஆண், பெண், குழந்தைகள் இம் 
லாஸ்டு நீபாவலி கொண்டாடி மத்தாப்பு கொளுந்தும் போத, உங்கள் வட்டு வா வில். ஓவி. சத்த, தங்கள் ரடும்பங்களில் 
ரன் கவித்துக் கொண்டவர்களைச் சற்றே டத ன்! க பரத] எங்வக கனாக் 

காகவும் படுகாயமடைந்து பரிதவிக்கும் 17 
பேருக்காகவும் ஒரு திமிடம் மெனவ அனு. 
தாயமாவது செலுத்துங்கள். 

ட் 



[அ 

உங்கள் பாதுகாப்பான 
வரங் ம். 
பாதை அமையுங்கள். 





டெலிஃபோவில் செய்ற வந்தால் கவலை. 
மும்குழம்பமும் அடைவது இல்புகானேர நானும் கோபுவும் ராஜெத்திர இருஷ்ணன் 
சிட்டை அடைந்து பத்கதடல் உள 
அதர் வமனகர்த்தா அமர்ந்து தைப் பார்த்ததும்தான் சற்று நிம்மதியுடன் 

பெருமுக்க விட்டோம். "என்ன, காலைளில் கொடுக்க ஐலாலி 
பததையும் குர மெல்கட்டிவேட்டுவி டாட விட்டதல்லவா? ௭ ர த்தப் சோயாவில் அமர் 

“பக்த நாம்பாப்டையும் ஒருக்க 
ண காண்டு போல் விட் 

ஒருஷ்மைய் ஆறும். அடை வனை நான் வவதேல் 
ரீத்தையில் பல் வந்தது : 

ப படுஅடர்ச, 
மூடாமலிருந்த என்னைம். 

பார்த்து ர வருஷ்ஷ், "ஜாக்பாட் 
எவ்வளவு தெரியமா? என்து கேட்டார். 

“ஒரு வட்சமார.. பண்டார. 
எந்தா" க்கம் போட்டு விடாஜங்க நா்: 
பத் எட்டு ப எக ஐயாலிரம் 

ரூபாய் நாஜெத்தெ இருஞ்ணவ் எச்சி்ிருக்க வைலையானால். நால் நிலுமாகவே மலம் 
முத்தன் விழத்தருப்பேன்! "எவ்வளவு! 
எங்து அலங்க வேய. "பட்ட கஷ்டம் போதும்; சேஸ் மோகக் இலிகுந்து விடுபட வேண்டும்! ௭ சென்னைக்கு ஓரி வந்து விட்டவளை, கவநலத்தக்காகம். இருப்ப. யம்யால 
அழைத்து வத்து, மேஸ் ஆடப் பணமும். 
கொடுத்து அனுப் போக, அவருக்கு. இப்படி ஒரு அநிர்ஷ்டமா! 

'இந்தை கிரைசேஸ்சரித்தித்லேயே 
௦. 

இதற்குமுன்பம்சரி, பன்னும் இப்பட ஒரு ஜாக்பாட் 
நித சம்பவத்துகம் மறரகான் மத்த அரக கூட விழித்துக். கொண்டு சேணில். 
தெளிக்கும். பணத்துக்கும். வரி விழிக்க. 
தேம்பித்தது என்று நினைக்கறேன்! 

ட தடிகர் ராஜேத்திச குமார் என்: ப இம்பால் ஜட் 
சொல்லிலிருக்வறேன். சென்னைக்கு வந் 
"தால் என் வீட்டில் ஒரு வேளையாவது உண. வருக, சந்து நேரம் பேரிக் கொண்டிருந்து 
விட்டுக்கான் போவார். இம். மு. -ைஐ. 
சென்னை வற்ிரு்க போது என் பிரிவை 
களை நல்கு அறிந்க அவர், சித்ராலயாவில்: 
நிலைமயற்கி வினிகக. 'பாருலாக நெரக்கடமை ஜனவ 
தமாலிக்கு, ஹி ஹீரோ: 98 பெற்ற வெற்தி உகவிகது, என்றாலும். முழுவது. தரவில்லை! ை 

“தமிழிலே. ஹீரோ. என்ன 
ஆெரிற்று் சிவாஜியும், தம்பி ஷண்முகமும் என் 
வளவோ முயன்றும். எனக்குக். கால்ஷீட் 
அட்துஸ்ட் பஸ்ஷிம் கொடுக்க. முடில: 
வில்லை, படம் நொங்கவில்தால். இருக். 
கறத, சிரத்தையுடன் கேட்டுக் கொண்ட 
ராஜேக்கர குமார், சற்று நேரம் மெளனமாக: 
தோத்து வட்டம் இவனது ன் 
(ர், நீங்க என் எம்.ஜி.ஆரை வைத்து ஒரு, 

ஆடாது?! என் கேப்பார். 
எனக்குத் 

தூக்லவாரிம். 
பதில் சொல்வது. 
என்று. ஷெரியாமல் 
நான் தலகில நமொற, அவரே 
தொட்ர்ற் து னககள் 
பறை ந அமு 

தான் வழி என்று தோன்றுகதத!" என்றா 
"தான். நிதானமாக, "உங்களுக்கு என் 

மெல் உள்ள அக்கறை எவக்குப் புரிவது. ஆனால் உங்கள் ஆலோசவையைச் செயல் 
'சாந்மெயில்லை"! என்றேன். 

உங்களுக்குக் கால்ஷீட் தரமாட்டாரார"" 



பப்படிலில்லை, ஏற்கெனவே எம். 
ஜி.ஆரை வைத்து, ஒது, படத்தை ஆமம் இல காட்சிகள் மட்டுமே எடும் பட்டழ்லைளில், கொடர்தது எம்.வி.ஆரன். 

படத்தை 

முக் அப்பரு நீதித்! இப்போ அந்தம். பழைய 
வதமை நிலைத்தம் கொண்டு எல்லி, இக இத்தழைய்் வ மத்ம் எனறு எனல் கக்தொன்றவில்லை. கொல்வது உண்மையாவே 
இருக்கலாம். பலம் ஒரு சரம இடம் இப்போளம்ளிரர் பல்வகை. நாக வைத்துக் கொண்டால் எவ நினைப்பா "ஓஹோ! தம்ம படம் பாதன் 
மெடுக்கப் போல் விட்டாரா, பிகர" "என்னு 
கிவி தப்பா செய்து க 
இலாஹி படத்தை எடுத்து முழத்து விட்டு வர, அப்புறம். பார்க்கலாம்! என்று ௯ற. 

லேயே நிற்க, எம்.ஸி.ஆரை. 

கடும். அல்லது. எம்.ஜி.ஆரே, நகலில். 

இதன உரக பண்மைகளென்ன் நாகன் 
கான் வழி 

“பெரிய சிஸ்க்இல்லையார”” 

நானும் அவர் போசவையை ஏற்பது என்று. 
நரகன். இதற்கு மூன்ற 2 
சத்தக்க தெரிந்த போ ன ரும் சேர்தது ஒரு படம் வ கல்றே 
டும், முன்பு ஒருமுறை. ஆரம்பித்த படம்: 
பட நின்ற போல் விபட என்று அகி 
வது எனக்கு தினைவு இருக்கது. அதை. களை உப்சாரமாகம் கிகிருப்பசோர் "வார் என்ன விமர்சனம் செல்தாலும் சர, 
் படல் என்று நீர்மலை ஆலாகாம் உன்னா ௮ 'கொள்வாசோர?. 

அப்பா பீதாம்பா அப்பா பி 

பண்ன ஏம். அம்.விஆரிடம் 

சொல்ல, எம்.ஜி.ஆரின் பல். கி 
தட்அகிலே ம க்ல்ம க்க மலடு ஒருமுறை வெனிப்பட்டத. ம் 

கடல்ல டம் 
ப்பது ம ஸ்ரீகர், பட்டதும். 

பன அடம் வேடம் பப இரக்லால் 
ந காக்தா கதம் 
து. அகே சமயம் அவர். தல 

மலமாக அவர் ன. ஜே 
வெர்காலில் விழப்பேசனேன்" என்று! 
வர்கள், அந்த அவமானம் எனக்கு நேரக் 
டாது என்று அவர் நினைத்தார். அதனாய் 
“யாது நண்பர்... வீட்டில் 'சந்க்கலாம்!. 

நவக் 
நான் ஹெ 

பவ்ிபரை தால் பன்ற அற்ிப்பது 
பமா கலைமதி, அவர் உன்னம் எனக் 

ர 



ஒவத்தவத்கமம்... *ஜஞங்ல். 
வலம். 

ட்ட 
சமுதாயம் சார்த்த கல்விப் பணி 
'சழுகாலத்தில் வவமூற்றவங்களை, கம்மா. 

தலையுடன் பார்த்தும் கொண்டே லிகுக்கால். 
பொதுமார அவல்களுக்கக் தவில் கள்ளி வாதி. 

இக்கும் இணைந்த, அந்த. ன் 
பவரை க்கை 

எப் 'இங்கே கஸ்மை சால்பிஞக்குச் லைற்தை. 
(இம சொல்லினருல்லதோம். கள்லார்லின். 

வனக்கம் பக்கத்தைப், பரக்கால்தான். கெர் 

வல்இரு பெ்மிகளைப் பா 
'இதுவரைகாற்பதுகும் மே்பட்டசிலுக்க. 

நாத்து அறுவைச் எவை இங்கே செய்திருக். இொ்கன்: அகக் குறைக்க செலவு “மும் 
சால்க்குள் முந்து விடுறது! 

“டில்டிங் கிரைண்டர்"! 
சதாரண விவாகம் கடுப்பில் பகத 

செரித்த ஆர். துசைசமி, கோலைளின் தெர்: 
ப ததச்சூழவின் காவை எடுத்து வைக்கபோது: 

அழகன பங்களாக்கள், 
ஆனால் தெருவில் குப்பை.. 
இதனை எதிர்த்துப் போராடும். 

எக்ஸ்னோரா போன்ற சமூக நல. 
அமைப்புக்களின் நடவடிக்கை: 

நட அண்ட ப ட ப பம 



வி. கே. லட்சுமணன் பே 

கோக்கும். எஸ்.ஸ எட்கசனஸ், பல்லை 

“ரகங்கள் தொுடலில்யஸ்கள் மேங்பாட்டுக் இவ்டங்களை நிறைவேற்ற, ௮௮௩ அுகாரிகளின். 
பு உங்களுக்குக் கடைக்கார 'உன்ஷேர் அஇுவாரிகளின் 
இரவல, ஸலாம் யிலான போனான் 

ஓழும் பதுவருடங்கள்கஉ பவோலுக்காமம். 
கவு கார்ப்பரேஷன் வசம் 4/௪ ஏக்கர் இவர், 
இருக்தது. சேலத்தில் அவரிகனுக்கு அக்கு நான நிலம் கொடுத்து விட்டாள், இதை 
எடுத்துக் கொள்ளலாம் 

ஓடத் ரிதைச்சாலை காரும்குமற்ில். 
நவ் ருக்க வேஸ்டுரார (ல ஏல்வ நிலப் 
“நு இங்கே ஒரு எய்கரிரிகோடு சபாஸ். சிதைர் 

வலையை யேறு இடத்துக்கு எற்திவால் என்ரை. பளாவடேசில் 'பெக்லலாஜிகள். 
எதுவாலாலுள், 

நிலம் வளர்சி்கும் ௪௧. மாணவர்களுக்கும், 
வனே 

ஓட லக் சம்மர் என்று பெய்சே தளி, அங்கே பெகிதகக ளவு (ல்லை, "ஊருக்குள்ளே 
இருக்கறது அங்கே ஆவியாறு போங்த பக ஜில் என் வலம் கல்லுரிலை வைத்தும் கொள்ளம் 

*. வாலரங்குனந்துககம். 
கரலேஜ் ரோடை... இணைக்கும் 
எலைகோோடு சாலை அரைக்க £தென்கல் குறையும் ௭ கால், முலையில் இட்டர்! 
சொத்றிகக்கறார்களாம். 

ஓட புலை கன்டம் போலீஸ் பால்ஸ் இனப்: 
இருக்மது. ஒரு இருளை மண்டபம் கட்டினா 

பவன் இடைக்கு! 
இடமுள் வேஸ்டும் எஸ்கறாிகள், உண் 

அப்பம் இருக்கலாம்; இருமை 
ரர், அதத்காவ நிலம் இருக்கல!" 

இப்படி எம்.எல்.எ. வட்கமணன், வன! 
மடம் நிலம். கேட்டு நீண்ட பட்ட 
'வைய்டருக்கறார் என்பதோடு, ஒல்லொல்றை. 

/ தொடர்ந்து விசாரித்துக் கொண்டேதான். 
இருக்ஷோர். 

வாரி வழங்கப் 
திகள்... 
இளைஞ! ங்களின் ஏற்ற மிகு செயல்பாடு 

ட்டுப் பின்னர் மறந்து போன வாச்ருறு. 

.. என நல்லதும் கெட்டதும் நிறைய இருக்கிறது எழுத. 
உங்கள் கடிநங்களின் அடிப்படையில் சில இடங்களுக்கு, 
நேரில்வந்துபார்த்து சாதனைகளை விவரித்து பிரச்னை களைச் 
கட்டிக்காட்டி எழுதுகிறோம் 
'தென் சென்னைவாசிகளின் கடிதங்கள் வந்நு' 
கடைசித் தேதி : அக்டோபர் 3௨. 
"உடனடியாக எழுதுங்கள். உறையின் மேல் "மாதம் ஒரு நகரம்: 

என மறவாமல் குறிப்பிடுங்கள். 
ப ஆசிரியர் 

வேண்டிய 



சத் 
நெக்கை எடுத்தால். வ்னொு ப இன்கவி உங்கள் நகக்கப்படுலகா ம்கூம் எழுயபுமறார் பன் கள்கி மீத நடம் நதுபோவச செலல் வண்டில் 

றக. பிக்பாக்கெட்டுக 
ளம் குறைக்கு, மாதம். 
இல் முதல் வாரம், 
முழுக்கசர்ப்மைஸ் செக். 

வதையும், பண்: 
புலை இரமண சீசனில் 
கெடுதலான ரோர்துகள். 
போவதையும், சமுக 
விரோத நபர் என்று, 
கருகப்படும் கார 

கொக்குகள் ட பிடவம் 
டுஷுடு ச நலமு03. சமல்ல "பல்லில். ஒருவரிடம். 

இக்பாக்கெட் செ, 
'கோவை போலீஸ் கமிஷனர் பேட்டி பொதுப் அவ்தம், அள் 
கு ள் சிலு அடல் ம், வப்பதி, பிஃபாக்கெட், ரெளத். ஒன்று 0 சர் த்து அவனைப் பிடித்தும் 

கொலைகள் - இவை எல்லாமே... காவல் துறையிடம் ஒப்படைப்பது மு... 
நீசம் கொஞ்சமாக அஇகரித்து வரு. ஈத காரியமா?" என்றும் கேட்டு 
கொலையில் பலரும் கட்டக் காட்டி ம் புழுங்கம். ௮6. தொழில் - வியாபார நவம் கோலை 

வொஸ் உள்ளே. தள்ளிவால்,. நாலா. 
"பெல்லில்: வந்து வி௫ுவறார்கள்! எனவே. 
குஸ்டர்கள் சட்டத்தில் ஒரு நபரை உள்ளே 
வைத்திருக்கலாம் என்றால், அது! சம்பந்த 
மாகக் கூற்றம். பதிவு 0 

படர், குறைத்தது. எட்டு முறையாவது. 
செல்லை வந்து போக வேஸ்டிலிருக்றறது! 

ப்ட் பவத்துபோ 
மனற இல்வளவு கஞ்டங்களுக்படரிலம் 
சம் போ படலகைத்த வர்கள் பாயக் 
கிலா நன அக்கால எங்கள் டல் 
'பபினடந்வவம் வோலைலில் மட்டு தாக் நக்கா பெய்தால், சரன் 
பவ ந்தம் வு வதும், வதில் இர அல்கங்களின் ஒக்துழையபம் 
தொய்மிய் ருக்கு, இடைத்தால்தால். நாங்கள். 
நகப்படுந்க. லி ஓதல் பல் எல்லோருக்கும் இடைக்கு 

ஈத்த ஓப்டல்ல மட் விட்டுக்கு எடுத்துப்போவ் 
இட ஏன் அக்கனைம் லு மாட்டிக் கொண்டு. 
கூட்டம்?" 3 வந்து கொடுக்கலாமாம்!"' 

7 லங்கை ஜி. ரறுசேகர் 
அக்க மட்டும் [அடி டர் 

ல 



8115100885 ஈஈா ௦8௦8 50/48 

ர் உ ரள 

15 19 2% 
ர்ரார்சாகர் ௦ 1-$௨௦ா 00 5௭௦௦ 

511405 068 500746 
ச் மால ௦ஈதடி 

ரத்ன 10.5% ஆ. 8௨ 5,000/- 
171.0% ஸ். 8, 5,000/-. 

பலவ விவி பந் ரமர$ண் ட கண்வலி ர 324, எம் என்க (படவா மலல்பவிஷிம்ல்ப ப்ப பரிப10ி 
80060 ௦8 5பொய46 

சண்ட] அபக | 85 ந. 
ஷிவ] 17% | 18% | 19% 

[1111 பல பப்ப] 

71/0௫ ௦௦ப8125 ॥பபஎ 44 ஈரா 

வாள் |... வளரும வால. 
பணத் நட்பு கபபபிகடம 

101000 170. 260 (மட 5,000 | 4,500 1 19400 பட500 பு 12800 |. 15,000 |. 20,200 
(௯. 10,000 | 17,880] 14,800] 17,000) 36,000 | 36,900. 
ரணில் ஈம் எர 
14௨ ௦4௭ 2௯௭௦1 0௦௦௭ 85, 2,400/- ஐ௦ா உவம 

82 8பரஎ 0௪ய1௦, ளோ/சய1: 

அர்ளாறஎர் 8வாளரிர் யா 
432 8, 6.9 வாவவளாடு 8௦௦6, (099. 51௭1௦ 8௭04: ௨1 18/5௦) 14-௯௯ - 18. 

பொரி ன்ப 8ன! 20 அசி -வ்ளஏ ரர 31,0822 ௮ 
௫, (பட) 11,0.8, சோடி, (1422 8௯லார ந$கஷனா 8௨ ரானார்), 

£ஸ்॥ 844௯௬, /ரகன்௭ - 600 090. 



'கே௱வை மாவட்ட ஆட்லொளரா 
ப் பதவி. ஏற்றுக் கொண்ட 

த்த உடனே, பவ வாசகர்கள் கிப் திக்க (காம் அனுபவ பர்வ 
அவதிப்்பர வோலைட கா 

ஆட்டோ நக்ஷாக்கரர்களில் அநியாய 
சொட்கை விதத்தை எடுத்த் சொன் 

பெரும். 
பரலோர் ஆட்டோக்களைம் பயவ்படு்த 
வதில்லை, அதனால். வார் பயன்படுத்து. 
இறார்களோ அவர்களிடம். இரண்டு. 
மடங்கு, மூன்று மடங்கு வசூலிக்கார்கள் 
போலிருக்கிறது. சரி ர வைறந்தயட்ச 
வடக்காக, ட்டில் ச ரபால் அல்லது 
ம ரூபால் என்து இங்கே நிர்ணளிந்நால் 
சென்னைலிலேயே ருறைந்தபட்சம் ரூ. 4:40 

இக்கட்டை ் 

கலெல்டரும் ஸ்பே 
சொல்வாரோ” 
ஒருவிலுசி வலையில் இரந்த டண்ணரிலையங்கே! 

பனம். இதை அரசப். போக்கு 
வரத்துக் துறை அணுமஇிக்ற போதுதான் 

படுக்க முழவம், ஆவாய் ஓர் இடத். 
விருந்து இன்னோர் இடத்துக்கு இத்தனை கட்டவும். எல்று. இப்போதைக்கு அறி பிக்க இட்டத்தைப் பரிரலவை செய்ல 

ஜாம்: (இதையே போலீஸ் கமிஷனர் ககரனும் அலனிப்பதாகச் சொன்னா 
'காந்இுபுரத்திலும், ... ஒப்பணக்காரத். தெருவிலும். ஜதெரிசல், போக்குவரத்து 

நெரிசல் காரணமாக ஒரு பருஒலிலிருந்து. 
இவ்லொரு  பரநிக்குக் கடப்பது. கஷ்ட மாக. இருப்பதாகவும், இந்த இரண்டு 
இடங்களிலும் உம்0 வ கட்டும்படிும் 
மோசவை சொய்துடுார் ஒரு வாசகர், 

மப்பணக்காரத் தெரு வெரு குறுக லாவ தேரு: இங்கே சப்வே சாத்டியமாகாது. 
(விற கொன்றது, காற்இபுரம். பன். 

லாஸ்ட் அருகே, எற்கெவவே தமிழ்நாடு அரியல் பெவலப்மெ பன் மர, 
இடு சப்வே கட்டு பரித்தமை பரிர்யனை 
வல் இருக்வெதா!" விலைக் கடைகளில் இலர் (வற இட்டம். ஒதாவது. 

(9ல குறையாடுகளைச் கட 
சா) £வட ஆற்காடு மாவட்டத்தில் கோவா ப ட்ரடில் சப் பலல்ந்சார் பொதுப் 

றச் சோதனை விடுவதாகக் கேள் 
விம்பட்டேன் இங்கேயும் பதக் 
இம்படைனல் வப்பேயரது. கோ கலை 

இடன் றது. இன்டென்மய 
போதும் கூட்ட 

மிறுப்பர். எல்டா் பந்தை, எடுத்தக் கொண்டிருக். 
லதோம், சிவில். 



ர, ரெவின்ற, உ பப்ப வரவு. போலீஸ், 
கூட்டுறவுத் துறை எல்லா டர வம 
இணைத்தல் கொண்டு 

'தாடர்த்து. இன்ஸ்பெல். 
ஷன் போல்தோம். போ. 
வலிலில் போத, கடும் 

விலலளில் சில அவி மான பொகுட்சளை விற்கோடுக்கும் இட்ட 
மும் இருக்கறது; இவை 

லாரிகளில் சரக்கு வரும் ் கியர் 
வ்ஸ்பெல்ட ர மிலி. 

வேலே கூடப் போகிறா அசல் 
இவ்லுமுல்லுகள் தவிரக்கப்படுகின்றன. /ஷன் கார்டு வழங்குவநல் தாமதம் 
ஏற்படுவதாகச் சில கரதங்கள்ட.." 

அச்சிட்ட அபாரங்கள் இப்போது: 
கொடுக்கப்பட ஈன கேஸ்கவில் தாமதம். எதுவ 

௨ ஏற்பாடு செல்இருகல். 
மேது. மாதிலங்களி 

் உங்களிலிருந்து. மாற்ற லால் வரும் நபர்கள் விஷயத்துல உடனே. 
கொடுத்து... விடுல்தேசம்..... எப்படியா 

(வரி வம்குன் எல்லாருக்குமே. இய 
அர்டுகள் கொடுத்தாக வேண்டுமே?" 

'இரவு நேரப் பேருத்துகள் இன்னு 
கூடுதலாக விட வேண்டும். என்லறா 
னே 

டது 
போது வ் 

என்து கேட்டதித்த கலெக்டர், “இது பற்றி 
நான் மாம் வின் நிர்வாக இயக்குனருடன் 
லம் பேலிதேன். கெலைய்ப்டான் மம் இரவு தேர பஸ்கனைக் கூடுதலாக 

டன் வதுதான், குறிப். 

ப்பர். பெரு வரும், வியாபார. 
மெழரவால் விட்டது. கொணைக்கும் இரும் 
புரக்கும் இடையே மின்சார மில் விடம். 'சொல்லிலிருக்றறார் 

வத்த குனம். கூட்மை 
பினாட்டுகளாக வத்து விட்ட நிலையில், 
ிவத்தடி தர் குறைந்து கொண்டே போவது. 
டன், தண்ணந் தட்டுப்பாடும் வரக் காரண 

"இதற்கு என்ன செய்யவிருக் 
"இப்போது. முதலமைச்சர். இங்கே. 

நகுக போது ட் இது பற்றிப் பேரி, 
இங் அகத்தும் மெலன் ஒமிவியன் 
பத வேண்டும். என்றார். இப்போதிருக் 
ட குளங்களின், ஏரிகளில். கரைகளை: 
வவர தரைத் தேக்க கதவுவோர 
இங்கே எல்லாம் பிளாட்டுகள் உருவாக் 
இட்டது என்பதே எங்கள். அறிக்கையும் 
படட தவிர மக்களும். இப்போது: இதன் 
தளத்தை அவர்கனகவே உண தொடங்கு விட்டார்கள். சூணூர், இருக, 
பகுஇகவில் அவர்களாகவே முன் அதமம் எினக்காமல்... காப்பதற்கும் 



வட்டமேஜை: 

நண்ணம 
ஒட துன் பேராப்டங்கள்1" பற்ிய 
இம்கங்ககள் சளைக்காத விட்டன 
ததம்ள 
*: சோனியா காத்தி எழுதிய 
ஒ்திருந்து சல, எட புக்க ஆஞ்கை் கரிழாக்க்திய் 
படிக்க போது ரால்! என்னும் அரசியல். தலைவராக அவர் எங்கள் கண்ணுக்குப் பட நல்லை. சோனியாவின் கணவராக ராகுல், பிரியங்காவின் தந்தையாக எங்கள் ௯ முன்னே ராஜீல் வர, நெஞ்சில் வேதனை: 
அடைந்தது, படக், என். ஜிலிதேவராம், 
*: "மனித ஆசைகளின் முப்பரிமாண, 
வை மூன்று சிறுகதைகளும் (நடங்க, இன் புதிதால் மணந்த, ராசாத்திக்கு தன்றி) 
வெளிப்படுத்தின என்றால் தான்காகை 1அஞ்சன பக்த மனத்நினைக் கட்டியது: கந்தை, ஆல் ராகவன், 
*: இந்தா ஜில்லு கொஞ்சம் தில்ல! நயம் 
நனவும் சேர்த்த அடிக்கே வட்டி கிர் 

(ன்னு இருக்க! தவலை, மஜெயப்பித்.. 
* “ரோஜா? - இடைவேடை 
'ஒரு திறனாவ்வு" கலாம். ஓட்டும் சேவகன்?" என்ற சம்பந்த! வெல் பொருந்து விட்கக்ள்ட ாதகபய்லை, 
இன்னன ர, கபில வேங்கடேசன். 

"சனிமாவில் பயங்கரவாத 

இரகம்யாணகற்கூம். 
*: மஷருந்திவத்தை மனஞ்திறத்து பாராட்டிய கேப் ம வாரும் இல்லை, இ்பகோன்தா தட க தரேஸ் 

எங்கெங்கு தேராலுல்முல்வளைப் பதறிய லையே என்று நினைக்ுர். போதும் அடைகிறேன். பென்னை, ௮.இரன். 
*: வருக்துவ்தில் மெய்தா! தேத்து விளங்குகின்றன என்று இல 
ர் லில் சந்தவை 
கட்டுரைவமைத்தரக்கு. காந்தக்கும, 
* ராக (64, 

3௪, 69:92 இதழில் “சென்னையில் கலவித் எ்றபேட்டிக்கட்கே படித்தேன். பல்லவன் ஓட்டுனர்கள் போக்கு 
வெந்த ர்க ஒதிப்பதேயில்லை என்ப 
பத்த பக்கஅடப்படையிம் கேள்ளி கொடுத் ததத சிகர மனவருக்கமனில்கிறு ஒல. 
வெ ஓட்டுனர்கள் கவறு செய்யலாம், அனை: 
வருக்அல்ல. பென்னை-21, பபெருமான், 

சிவம் 2 90" என்ற தலையங்கம் 
12) படித்தேன். அன்னாருக்கு ஹாது வலது என்பதைப் படிக்க போகு 

முதலில் வியப்படைத்தேன். அவரது தோற்ற முஸ் உழைய்பும்அவரைஅக்களை வவதான் வரக் காட்டவில்லை. ஆனால் அவர் செய் 
துன்ன தற்பணியளையும், அவரும் ஜெம் அளித்துள்ள தன்கொடைகளையும் 
எண்ணிப் பாக்கும் பேது அவருக்கு இகுநுறு வெது என்று கட சொல்லலாம், மற்றய 
க்கு, அவர் செல்துன்னைவைகளைச் செய்க 
இருது ஆண்டுகள் வேண்டி வகுக்கிருக்குர் இதனால்தான் இருது வயது என்றிறேன். 

சொல்கிறது சாட்டுகள். நு நமிழகத்துககும் முடிவில்லா நன்மைகளைச் செய்கு வரும் சகாசிவ் அவர்களைத் தமிழ் 
நா தினைவில் இருத்தி வாழ்த்து. வர்கள் என்பதில்யயில்லைட் 

சென்னைய, பொ. வ்ரவேலு, 

முகவரி (47, தகாதமாலால் தேரு சாளை! இவக: 2122826 சரக்குவேஷை மானே 232562, வளம்பாம் உள்நாடு “ஐ 194]. வெளிகாடு 

சைன த க தவத மை பலவைக! னன் அவர்கல் வன ணக பகை எனை 
தா (262 2)டைரகடா:234202) பல் தமல் ௫) 3001) விமானத் தயால் ரூ.1030. 

'உண்தடு அட 78). வெளிநாடு கப்பல் தயால்! ௫. 2001. வினாத் தால் (ஐ. 588/ 



இலரீதல் அவே அடும் உங்கள் அஇலலத்திர௪ வந்தாக, 

அவர்க ப௫ஃ அதை ணுபதகம்தோல ௬௪ம். 

இவ்வர எள ்ிம்மி் பவட வஙகர்க வமான ப் சின் 9] ப்ப! பணத் தரு்த ஆம் இதனை 
எனி இங்வாவு பாலை நன் இறவார நயரி்த இல்மல. அபிமிவான பாஷப் பே. இன்ற வங்கள் என் 

1, சக கறக க களக் பககடுள்ல் 



திடீரென்று உங்களை உடம்புவலி தாக்கினால்... குடும்பப் பொறுப்பு, 
சிரித்துப் பேசி மகிழ்வது, வேலை, எதுவுமே பாரமாகத் தோன்றும். 

அடம்பு வலியைப் போக்குங்கள் 
ஐண்டூ பாம் தடவுங்கள். 

விரைவில் துடிப்புடன் விளங்குங்கள். 

ட பனக வவட தட்டி செயல் 
பட்டர் ற்காக சரிக் சரகிர்மே 


