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எழில் 
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அனுபவம்" என்றார் ராஜேந்திரன். 

யானை மீது ஒருவர் ஏறிக் கொள்ள, 
0 ஒருபுறத்இலிரந்து, வீடு கட்டும்போது மேன்திரிகள் பயன்படுத்துகிற நீண்ட டேப் 
பைப் பாகனிடம் கொடுக்க, அதை: 

அவர் மறுபச்சம் தி் 
கும். இன்னொரு 
வரிடம் கொடுக்க, 
இன்னொருவர், 
யானையின் வயிற். 
நுக்குக் கீழே 
நின்று, டேப் 
முளைகளைச் 
செர்த்து அளவு 
எடுத்தாராம். 
மெதெபோலவே, 
கழுத்து அளவு, 
முன்னங்கால், 

தாள் பின்னங்கால் 
சுற்றளவு என்று எல்லா அளவு, 

களையும் எடுத்திருக்கறார். 
யானையின் இடுப்பு 20 அங்குலம். 
கழுத்து: 91 அங்குலம். தொடைப் பரு 7 அங்குலம் 
கால் ய அங்குலம். 

*யரனையின் அளவுக்கு ஏற்ப 
துணியை வெட்டித் தைப்பதற்கு நாலு 
தையல் மிஷின்சனில்! மூன்று பசல், இரண்டு. 
இரவுகள் ஆயின. தைத்து முடித்தபின், இஸ். 
ரி போட்டு முடிக்கவே அரை நாளாவிட். 
பது “பேண்ட், சட்டை இரண்டிலுமே நான் 
பட்டனே. பயன்படுத்தவில்லை. அதற்குப் 
(பதிலாக, அழுத்தினால் ஒட்டிக் கொள்ளும்: 
படியான வெல்குரோம்தான். உபயோகத் 
தேன். 

நான். தைத்த உடையை அணிந்து! 
கொண்டு யானை, நடித்தபோது, டர்... என்று 
சத்தம், தையல் பிரிந்து, வெல்குரோம் வந்து 
விட்டது. அதை எடுத்துக் கொண்டு, உள்ளூர்: டைவரிடம் சரி செய்யப் போனபோது, 
டைலர் சடையில் வேடிக்கைப் பார்க்க 
ஏராளமான மக்கள் கூடிவிட்டனர்” என் 
றா. 

பேண்ட், சட்டை. தவிர யானைக்கு ஒரு 
துணி பெலட்டும், தொப்பியும், பிரம்மாண் 
டமான கூலி்களாஸும் தயாரித்துக். 
யானையின் இரண்டு கண்களுக்கும் இடை. 
யில் இருபத்து நாலு அங்குல இடைவெளி, அப்படியென்றால், மூக்குக் சண்ணாடி. எல் 
வளவு பெரிசாக இருந்திருக்கும்! அது உங்கள். 
கற்பனைக்கு 

நார்மல் பேண்ட் துணியிலேயே சற்று. 
தடிமனான துணியாக சட்டைக்கும், 
பேண்ட்டுக்குமாய் நூது மீட்டர் துணி 
வாங்கப்பட்டதாம்! 

யானைக்கு பேண்ட் சட்டை தைக்கு 
மொத்த செலவு எவ்வளவு தெரியுமா? 

'இருபதாவிரம் ரூபாய்! 
நப்பு: எஸ். சந்திரமெளலி 

தாங்க்யூூ லைலா! 
கறுப்பு நிற உடை. அணிந்தால், நிச்சயம் 

கறுப்புத் துணியில் 
வெள்ளை நிற பூக்கள் எடுப்பாக இருக்கும். ப்ளெயின் 
கறுப்பு நிற உடை என்றால், சிவப்பு நிற பாந்தினி. 
துப்பட்டா அழகு சேர்க்கும். ஒரு விஷயம்: கறுப்பு 
அழகுதான்! ஆனால் வெயிலில் அலைவது 
இருந்தால், கறுப்பு உடை வேண்டவே வேண்டாம். 
சூரியன் சொளுத்தி எடுத்து விடும். 

சுரிதார், ஸ்சுர்ட் போன்ற உடைகளைத் 
துணி வாங்கப் போகிறீர்களா? ஒரு நிமி! 

ஷம்! 38, 44)_48,56, 60 சென்டிமீட்டர்களில் வித 
விதமான அகலங்களில் துணிகள் கிடைக்கின்றன 
என்பதால், அளந்து பார்த்தே வாங்குங்கள்! 
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நிலச்சது தினைச்சபடி, பட்டு 
கடைச்சதடி. என்று குரலெடுத்தப் பாடா. 
மல், மூகம் முழுக்க தங்க தளிளை போன்ற. அத்தோஷம் பளபனக்கு பட்டுப் புடைவை. 
அனை வால்கில் கொண்டிருக்க நிருமதிகள். 
சிலரை மடக்கி ஷாப்பில் அனுபவம் 
கெட்டோம். 

"போத்தீஸ்! பட்டுப் பிரிவில் ஜ 
புஷ்பா ஸ்வாமிநாதன்: 

கல்யாணத்துக்கப்புறம். 
சுனடாவில் செட்டிலாக ந 
விட்டேன். ஆனால் அப்பா. 
வோடு தீபாவளி கொண்டாட 
ஒவ்வொரு: வருஷமும் 
சென்னைக்கு வத்துருவோம் 
இரண்டு வருஷமா போத் 
நஸ்லேதான் என் 
ஷாப்பில், இந்த நீபாவளிக்கு 
கணவர் ரூபிதெச்லஸ் வாங்க கொடுத்தார். 
அதற்கு மேச்சில்காக. பட்டுப்புடைவை 
எடுக்க. பொத்தீஸ் வந்தேன். என்னோட 
பட்ஜெட் ஏழாயிரம். மெருன் வித் கரம் 
பார்டரில், செக்டு. ஜரிகைபுட்டாவோடு. 
அதே விலையில் இடைச்சதுலே ரொம்ப 
சந்தோஷம். கனடாவில் நாங்க வளக். 
போண்ட் மெக்மரியில் இந்துக்கள் அஇசம்: 
இபாவளி, ஜென்மாஷ்டமி, ஹோலின்னு. 
இந்தப் பண்டிகைகள் எதுவாயிருந்தாலும் 
அங்கே பட்டுதான் உடுத்துவோம். கனடா 
போனதும் இந்த புடைவை பத்தின புகழ் எங்க அவென்யூ முழுக்கப் பரவிடும். கொலு. 
பார்க்க வர மாதிரி புடைவையைப் பார்க்க 
வருவாங்க. அவங்களுக்கு "இது, போத்தீஸ் 
பட்டுன்னு பெருமையாகக் காண்பிப்பேன். 

மாட ஜவுளி 

"சென்னை சில்க்ஸ் பட்டுப் பிரிவில்.. 
எம்.வி.ாட். 

ஆசியாவிலேயே மிகப் பிரம்மாண்ட 
மான ஜவுளி மாளிசையின்னு விளம்பரம். 
பண்றாங்க. நேர்லே வந்து பார்த்தப்புறம். 
தான் அது: நிஜம்ன்னு தெரியுது. இங்கே. நெயிரம் ரூபாயிலிருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக், 
கம் பட்டுப் புடைவைகள் இருக்கு. நிறம் 
களும் வெரைட்டியும். தடுமாற வைக்குது. 
தரம் பற்றிய கவலையில்லாமல் வாங்கலாம். 

மா தயாரிக்கறாங்க. எட்டாயிரம் ரூபா 
வில் ஒரு புடைவை எடுக்கலாம்ன்னு வந். 
தோம், டிசைன்ஸ் பிடிச்சிருந்ததாலே, 
இரண்டாலிரம் வீதம் நான்கு புடைவை 
எடுத்துட்டேன். 

ஈரதாஸ்' ஷோகுமில் 
சமனா பாலிகா : 

நான மங்களூரிலிருந்து 
பட்டுப் புடைவை. எடுக்கற. 
இக்காகவே வந்திருக்கேன். வழக். 
கமா தசராவுக்கே சென்னை: 
வந்து பட்டு எடுக்கறது வழக்கம், 
இந்த முறை காநாடகாலே. 

தசராவை எளி 
மையா கொண்: 
டாடனும்னு 
சொல்லிட 
டாங்க, அத 
னாலே நீபா 

எடுக்வதேன். என்: 
னோட மகன், 
மகன் சுல்யாணத், 
க்குக் கூட சார 
தாஸ்தான். என்: 
னோட 
எப்போ பட்டு எடுத்தாலு தோழி தோதான். வழி காட்டுவா. அவ. 
னோட ரசனை ரொம்ப நல்லா இருக்கும். 
இப்போ கூட ஒரு மணி, 
நேரத்துலே பர்சேஸ் முடிச் 
இட்டோம். இங்கே அவ்னோ 
ஏகம். நியாயமான விலை. 
கைராசியான கடை! 

- ஸ்ரீசக்கரம் 

டிஜிட்டல் சண்முகம்: 



எங்க ரவிக்கை 
உனக்கு சூப்பரா 





கத் மஹான் பாட சாஹிப் தனை 
வாற்விர் வரார் பிரர காந்த கிகிரிளாச 
கருவிகளுர் காற்று மிரறிநகறாம் 

யல அன்பர்களின் வாழ்வில் எற்பட்ட துன்பங்களை நீஃல 0௩ 4.) அண்ணாதுரை, 
அமைக்கப்பட்டு சகதி ஊட்டிய பிரமிட் க 

காந்த சிலச்சை த குறைந்த விலையில், 
சிறந்த வலி நிவாரணி! மனத்திற்கும் உடலிற்கும் ஆரோக்கியமானது! நோய்த் கீது) 
தடுப்பாற்றல் கொண்டது! நோய்கள் நீங்கவும், உடல்புத்துணர்சசி, 
டென்ஷன், மந்தந் தன்மை, தூக்கமின்மை நீக்கும் சாத்தப் படுக்கை. 
ல்லை 85, 55988 ந5,1000/- ஊ:1*-0௯௮௪ 
ஓ தீய சக்தியை நீக்கும் பாகுவா கண்ணாடிகள் ௫.30- 
ஓ தெளிவான சிந்தனை பெற 20200: விஷ் பிரமிட் ரூ-100/- 
இ கிரக கோளாறுகள் இருப்பவர்களுக்கு துயரம் நீக்கு உதவும் 

நவரத்தினத்துடன் இணைந்த 20,௦0ஃவிஷ் பிரமிட் ரூ.60 
ஓ மங்கள காரியத் தடை நீக்கும் ஐ:௦௦: சிகப்பு பிரமிட் : ரூ-19/- 
இ வியாபார வசிய 120300;தன ஆகர்ஷண எந்திரம் இணைந்த பச்சை பிரமிட் ரூ.330, 
ஓ தேவையற்ற செலவினங்களை குறைக்கும் பிரமிட் வடிவ பணப்பெட்டி ர331/- 
இ குடும்பத்தில் அமைதி நிலவவும், எதிராளிகளின் சூன்மம், ஏவல் விலக உதவும். 
_ தெய்வீக மூலிகை பொடி ரூ.407. 
ஓ டென்ஷன், தலைவலியை நீக்கும் ஹெட் பெல்ட் ரூ.50/.. 
ஓ பருத்த வயிற்றை குறைக்கவும், இடுப்பு வலி, அல்சர், மலச்சிக்கலை நீக்கும் 

ஒபிசிடி பெல்ட் ரூ.160. 
ஓ பிளட் பிரஷர், சர்க்கரை வியாதி, மூல நோய் உள்ளிட்ட பல கோளாறுகளை 
_ சரிபடுத்தவும், காத்த நீர் தயாரிக்க உதவும் உயர்சக்தி காந்தம் ரூ.3 
ஓ ஆர்த்ரிடீஸ், ரூமாட்டிக் பெமினை போக்கும் நீ (௭௦) பெல்ட் ரூ:70/.. 
ஓ மகாமேருவடிவ வின்ட்சிம் சுருவி ரூ.180/.. 
"மத்திய அரசின் அனுமதி பெற்ற எலக்ட்ரோ நேதாமியோபதி டிப்ளமோ படித்து சான்று, 

பெற்று தொழில் புரியலாம், (படிப்பு தகுதி 5:50, தேறியவர்) 
(வகிலேறு சிலமைமுறைகளை தீங்கும் தயால் ூவம் கழு பயணைடயலாம். காத்த 
பூ முறையில் சற்று பயன் பெறலாம். 
"விபரங்களுக்கு ரூசக்கான தபால் தலை அனுப்பவும் 
“தேவையுள்ள கருவியின் விலையுடன் தபால் செலவு ஒன்றி] 

ர்த்து 00. அல்லது 1௦௦, மூலம் அனுப்பிப் பெறலாம், 974. 
மாற்று மருத்துவ மையம் 

'எண்.50, ஜீவன்ஸால் நசர், திருவொற்தியூர், சென்னை - 600 019 
போன் : 5725207 பேக்ஸ் : (044) 6730074, 

'ஷன்னை நகர் விற்பனையாளர் 
புதிய எண். 10, கோபால கிருஷ்ண அய்யர் தெரு, பாண்டிபஜார், 
தி.நகர், சென்னை-600 017, போன் : 8155568/6154465. 

உணவி ரநாசக ஜரா ரஸ்லி:வகவாறாமராளகுளிவ வட 
வேலை நேரம் காலை. 9:00 முதல் மாலை 6 மணி வர. 

தந்த எடுத்த வத்தல், அவாகள் குடுத்த, 



எழும்பூர் ஏரியாவில், இரவு நேரத்தில் 
ஆம்னி பஸ்களுக்கு ஆன் பிடிக்கிறாறபோல, 
சென்னை, ரங்களாதல் தெருவில், வாண்டுப் 
பையன்கள் "அக்கா! அரைமணியில் சரிதார் 
தச்சு வாங்கிடலாம் அக்கா!" என்று ஆன். 
மிடிக்ற காட்சியைக் காணலாம். 

முடித்துவிடுவோம் 
"ரெடிமேட் சரிதார்கள் இடைக்கறெ. 

போது, இப்படி. அவசரமாய்த் தைத்து: 
வாங்குவது ஏன்!" 

'ரெடி.மேட்களில், பொதுவான சைஸ்சள். 
தான் உண்டு, அவரவர்க்சேற்ப பிட்டிங் 
இல் இடைக்காது. எங்கள் சுஸ்டமர்களில் ப அமை மணி. நேரத்தில் சரிதா 

சட் தைத்துக் 
கொழுக்கும் $- 
நூறு பேர் ரங்கனா ன 
ஒல. தெருவில் 
இருக்கிறரக 
குறிப்பாக ஒரே ஷாய்மிங். காம்ப் 
ளெக்னில் மட்டும் 
இருபது 'உடனடி" 
நால் பார்த்துக் கொள்ளுங்களேன்! 
மீ டைலாஸ்' 

குண். 

அருனுடன் மனி பெட்டி 
"அரை மணியில் சுரிதார். தைக்க. 

மிடினஸ் எப்போது வூம்பித்தது?" 
“தந்தாறு வருடங்களாகத்தான், புறநகர் 

பகுந்சளிலிருந்து வருபவர்கள். துணி 
வாங்கு, உடனடியாகத் தைத்து வாங்கக் 
கொண்டு போக அதிக ஆர்வம் காட்டியதன். 
கரணமாக ஆரம்பமான இத்த பிரினஸ், 

ப்போது, வெகு பிரபலமாகிலிட்டது. 
டடமர்கள் துளி வாங்கிக் கொண்டு வந்த 

*ங்களிடம் கொடுத்துவிட்டு, மற்ற பாச்சேஸ் 
சன்ன முடித்துவிட்டு வருவதற்குள் தைத்து 

'மெஜாரிட்டி. சல்லூரி மாணவிகள்தான்! 
"நிஜமால்ச் சொல்லுங்கள். உண்மையில். 

அரை மணி நேரத்தில், ஒரு சரிதார் செட் 
நைத்துத் தர முடியுமா?" 

'ஓ! தாராளமாக! துணியை வெட்டு. 
வதற்கு ஐந்து நிமிடம், தைப்பதற்கு ௮௫௧. 
பட்சம் இருபது நிமிடம், ஆக இருபத் 
நைந்து நிமிடமே போதுமானது. இரண்டு. 

"வர்கள் தைக்கிற பட்சத்தில் இன்னும் 
வரமே தைத்துவிடலாம்! 

"இப்படி அவசர அடி அடித்தால் பினி ஷில் நன்றாக இருக்குமா?" 
"கொஞ்சம். வித்தியாசம் 

இருக்கலாம். அனால், இது, 
வும். நன்றாகலே இருக்கும். 
நன்றாக கனைக்கும் 

பாரதி கள் பரி 
ஆடைச் 
சறமச்தம் 



மனத்தில் ியாயம் என்று பட்டதைப் பேசும், வரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய! 
அரசியல்வாதிகளில் பகஐ.க சட்டமன்றத் தலைவர் கே.௪ன். அட்சமணனும் 
ஒருவர். செழி.அதி.மு.--அடன்) தெருங்கிப் போவதற்கு 54ல்" கிடைத்து. “ன்று ஓராண்டிற்கு முன்னரே சட்டசபையில் சொன்னவர். இந்த ரு 

குடத்தில் தமிழக அரசியல் காட்சிகள் மாதி வரும் நிலையிலும், பரபரப்பாக 
'டமன்றச் கூட்டத் தொடர் தடத்து வருகிற நிலையிலும் லட்சுமணனை; 

்தித்தோம். “ஆளுங்கட்சியை எதற்கெடுத்தாலும் எதிர்த்துக் கொண்டி, வேண்டிய அவசியமில்லை. அதேபோல் எல்லாவற்றையும் ஆதரிக்க வேண்டிய 
அவசியமும் இல்லை; எதிர்ச்ச வேண்டியதை எதிர்த்து, ஆதரிக்க வேண்டியதை 
ஆதரித்து, திருத்த வேண்டியதைத் திருத்த வேண்டும்?! ௪ -”தாரணமாக மதமாற்றத் தடைச் சட்ட மசோதாவை! நாங்கள். 
கண்டிப்பாக ஆதரிப்போம். இந்த விஷயத்தில் முதல்வரின் துணிச்சலைப் 
பாராட்டுவோம். அதேபோல் அரசல் கல்லூரிகளை பல்கலைக் 
கழகத்துடன் இணைக்கும் சட்டத்தையும் ஆதரிப்போம். 

உங்கள் குட்டிக்கும் இ.மு.க.வுக்கும் சட்டமன்ற தடவடிக்கைகளைப்: 
பொறுத்தமட்டில் ஒன்றுபட்ட செயலாக்கம் இருக்காது என்று, 
சொல்லலாமா? 

"அப்படியெல்லாம். சொல்ல முடியாது. "மேயர்" விவகாரத்தில் 
"ஒருவருக்கு ஒரு பதவி' சட்டத்தை முன் 
தேியிட்டு அறிமுகப்படுத்தியதை இழு.க.வடன். 
சேர்ந்து நாங்கள் எஇர்த்தோம். இறுதியில். 
நீஓமன்றமே அந்தச் சட்டம் செல்லாது என்று, 
சொல்லிவிட்டது. அது போல, ஜெயில். 
கைகளைக் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வராமல் 
ஜெயிலிலேயே வைத்து வீடியோ காண்பரன்ஸ்' 
மூலம் விசாரிக்க. வழிவகை செய்யும் சட்டத்தை 
நாங்கள் ஆதரித்தோம். வேறு பல கட்சிகள் 
எதிர்த்தன. எனவே "எதிர்ப்பு : ஆதரவு". 
என்பதெல்லாம் பிரச்னையைப் பொறுத்துதான். 

இத்த அரச சமுதாயத்தின் ௪சல தரப்பையும் 
அதிருப்திக்கு உள்ளாக்இயிருக்றது என்பது. பரவலான 
குற்றச்சாட்டு, கங்கள் கட்சியின 
(நிலை என்னார். ரேஷன் அரிசி 
வலைபன் 
கட்டணம், மன் 
ஆதியவற்றை ஏத்தி, தரன மக்கன் 
இண்டாட 
வைத்திருக்கிறது. 
அதிமுக அரசு என்பது சோஞ்தல்க்தால்! 'லசுமணான் 
ஊழியர்களுக்கு விலைலாள -0௧.என். 
சரொச்கிப்படி கொடுப்பதை நிறுத்தக்கூடாது. அரசாங்க செலலினங்களில் சிக்கனம் செய்ய வேண்டுமென்றால், ஆட்சியில் உள்னோர்தான். ரோல், 
மாடல்களாக இருக்க வேண்டும். மூல்வெமாக, மூதல்வர் தமது: 
10 [931120] 



செயல்பாடுகளில் இக்கனத்தைக். 
கொண்டு வந்தால் அது சழ மட்டம். 
வரை செல்லும். 

'ிக்னல் இடைத்து விட்டது! என்று, 
நீங்கள் சொல்லியபிறகு, இப்போதைய 
நிலையில் ௮.இ.௮.இரமு.கும் - 
பா.துகவும் நெருங்க வந்துவிட்டது. 
என்று கருதுஇறீர்களா? நாடு மூழுதும் 
ப௭.து.க தெர்தலில் தோற்று வரும் 
நிலையில் ஜெ. உங்களுடன் கூட்டணி 
வைத்துக் கொள்வாரா? 

'சகனல் கிடைத்துவிட்டது என்று 
நான் சொன்னது உண்மைதான். 
ஆனால் அதன் பின் நடந்த 
நிகழ்ச்சிகள், இரு கட்டிகளின் 
தெருக்கத்துக்கு அறுசரணையாகவே 
நடந்து வந்இருக்ன்றன என்பது 
எனக்கும் ஆச்சர்யமாக இருக்கிறது, 
குறிப்பாக "பொடா" சட்டத்தை 
ஆதரித்து, கோத்ரா சம்பவத்தில் 
இந்துக்களுக்கு அதரவாக சருத்ுச் 
சொன்னது, அன்னதானம், மதமாற்றத் 
தடைச் சட்டம் என்று, எங்கள் 
நிலைக்கு ஆதரவாகவே ஜெ. எடுத்து 

வந்திருக்கிறார். இன்னமும் சொல்லப். 
போனால் நாட்டுக்கு எது: 
வேண்டுமென்று பா.ஜ.க. 
நினைக்றதோ, அதை ஜெ. செய்லறார். 
ஆனால், மெஜாரிட்டி, அரசை நடத்தி 
வருவதாலும், தமக்கே உரிய குணம் 
காரணமாசவும் எதை: 
வேண்டுமானாலும் பேசுவார் அவர், 
பிரதமர் உட்பட பலரைத் தாக்குறோர். 
தேர்தல் சமயத்தில் எப்படி. கூட்டணி. 
உருவாகும் என்று இப்போது சொல்ல 
முடியாது. ஆனால் ஜெ. எங்களுடன் 
வருவார். என்று நாங்கள். 
எதிர்பார்க்கவில்லை, 

பா.த.க.வுடன் அ.தி.மு.க நெருங்க வருவதற்கான அவசியம் என்ன? 
இதை இரு சட்சிகளுச்சிடையில் 

உள்ள கறவாகக் கருதக் கூடாது, 
மத்திய : மாநில அரசுகள் உறு 
சுமுகமாக இருக்கு வேண்டும் என்ற 
அடிப்படையில்தான் ஜெ. 
செயல்படுவதாக நான் நினைக்கிறேன். 

சத்இப்புட ப்ரியன் 
படம்: ராஜன். 

ட 

எரப்ிதம். 

பூப்ப ந பப 3 வடி 

மந்து ருமாலில் 8. 

அனைத்திலும் தாம் 
உ சட்டுமானத்துறையினர் நிராகரிக்க முடியாத, அனைத்து அம்சங்களுட 

உங்கள் கப்ப கனவுகளை அசசிலதர 
'ஊலவுபதிளைந்தே ருயாய் நாள்: 

ரஷ்ய மர கான 

சர்க்கரை நோய் | தீபாவளி சிறப்பிதழ் 

நட்டு ஈன மேடை ரரும்ய, சொலி 600008 5௧.31 8) ௧07820 பப் லலலா, லம வரவுகளை னா, 

தொழில்துறை தொடர்பான துல்லியமான 
தகவல்களுடன் வெளிவரும் 8251125010 

முலநலம். 

எமது பிற வெளியீடுகள் 
நலாண்ள நலளி உத்ம்ய டமும், 

$ஷள 19௯ உபாவு கும. 
நிலவ ப்ள உபஷஉ வறர ஏல. 
மடவ ரான க டஷவற பண்வ 
மனி நல ச$ல 11௯ 

செமை பஹ உரி 1௦௨. 
மிட ரி கடுமமம் - $ய 



"பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத 
நாடு! 

"என்று கூறினார். பாரதியார், இதையே 
முகம்மத் இச்பால் என்ற கவிஞர்: 

“ஸாரே ஐஹாங்சே அச்சா, இந்துஸ்தான். 
ஹமாரா" என்றார். இங்கு பாரதியார். 
'இக்பாலையோ அல்லது இச்பால் பாரத. 
யாரையோ மொழி பெயர்க்கவில்லை. 
இருவரும் தனித்தனியே, சதந்திரமாக: தண்: கருத்துக்களை வெளியிட்டனர். இருப்பினும். 
கருத்துக்கள். எப்படி. ஒற்றுமையாக இருக் 
இன்றன! இதுபோன்ற பல சருத்துச்சள், பல: 
மொழிக் சவிஞர்களின் இதயத்தில் ஒன்று. போல் தோன்றி உள்ளன. 

தெய்வப்புலவர் இருவள்ளுவரின் இருக்: 
(குறனில் உள்ள பல கருத்துக்கள், இர்ி 
பின் சந்த் கவியான கபிரின் 
செய்யுள்களில் 

காணப்படு, 

மழித்தலும்... நீட்டலும். வேண்டா உலசம் பழித்தது ஒழுத்து விடின்' 
என்ற கருத்தை சபீர் தனது “தோஹா” எனப்படும்... இருவரிகள். கொண்ட 

செய்யுளில் 
தலையை மழித்து பயனில்லை. 
மனதை மழி (இய எண்ணங்களை நீக்கு, 
என்று கூறி புரிய வைத்துள்ளார். இதே. 

போல் ஒளவையாரின். சத்துக்களும், 
புறநானூற்றுப் பாடல்களில் கருத்துக்களும்: கொண்ட பல கவிதைகள் இற மொழியில். 
உள்ளன, இவற்றை புரிந்து கொண்டுவிட். 
டால் வடக்கு - தெற்கு, தமிழ் - இர்இ என்ற வெறுபாட்டு உணர்வுகள் மறைத்துவிடும். 
ஆராயத்து பார்த்தால் தமிழில் உள்ள பல. 
கருத்துக்களும், வழக்கங்களும் இந்தியிலும். உள்ளன. தமிழில் கன்ன ௬௪டதய என்ற 
வரிசையில் தான் இந்தி எழுத்துக்கள் அமைந்: துள்ளன. இன்னும் சொல்லப்போனால், 
'தமிழ் சுற்ற எவரும் மிச சுலபமாக இந்இ. 
மொழியை சற்க முடியும். இந்த ரசசியம். 
தெரியாமல் நாம் பல நற்பயன்களை இழந்து: 
"விடுகிறோம். 

'நல்ல அறிவும், இறமையும், இரந்தும் கட, 
இந்த மொழியில் பேசத் தெரியாததால் (பேச: 

இதுவரை முயற்சி எடுக்காததால் நம்மவர்: கன் பல அரிய வாய்ப்புகளை நழுவ விட்டுள் 
னர். தவிர தமிழ் நாட்டைக் கடந்து சென்: 
நாலே இந்த மொழியில் பேசும் நிர்பந்தம் 
ஏற்பட்டு விடுகிறது. ஒரு ஹோட்டலுக்கு 
செல்வதாக இருந்தாலோ, (வா 1951 பதிவு 
செய்ய வேண்டுமானாலோ. எதுவாக 
இருந்தாலும். இந்தியில் பேசும்படியாக 
உள்ளது. இந்தி தெரியாத காரணத்தால் ஒரு 
பொருளை பேரம் பேடி வாங்குவதோ, 
மற்றவர்கள் பேசுவதை புரிந்து கொள்ளவோ 
முடியாமல் போடுறது. பல நேரங் 

லில் பி 
[நிர்பந்தம் ஏற்பட்டுவிடுகறது. இதை உணர்ந்த, பாரத ஸ்டேட் 

பாங்கு அஇகாரிகள் சங்கப் பயிற்சி மையம். 
(ய மோட! (ஈலி௨ 010௬௨ ௧௧௦010 
வியி, செள) எல்லொருக்கும் உதவும் 
நோக்கல் தபால்! (8081) மூலம். பேச்சு 
மொழி இந்த பயிற்சி அளித்து வருகிறது "றர்டஈ 0௦ஷகயி சாவி (10ம் என்று 
அழைக்கப்படும். இப்பயிற்டி அஞ்சல். 
வழிலில் நடத்தப்படுவதால் எந்த இடத் 
லிருந்தும் இந்இயில் பேசக் கற்றுக் கொள்ள 
லாம். அதாவது பயிற்சியில் சேருபவர்களின் 
விலாசத்தற்கு ஒவ்வொரு மாதமும் பாடல். 
கன் கூரியர் மூலம். அனுப்பப்படும். இப் 
பாடத்தைத் தவிர பேச்சு மொழி சம்பந்தப் 
பட்ட புத்தகங்களும் மற்றும் தமிழ் மூலம் 
பவிலுபவர்களுக்குப் “பேச்சு மொழி இந்தி 
சொற்களஞ்சியம்"! என்ற புத்தகமும் 
ஆக்லலம்.. மூலம்... கற்பவர்சளுக்கு 
ம்ளவிசாவ 910009! என்ற புத்தகமும். 
வழங்கப்படுகிறது. இதைக் தவிர மாதா மாதம் நடக்கும் நேர்முக வகுப்புகளில் பேச 
பயிற்சி அளிச்சப்படுின்றது. 

நர்முக வகுப்புகள் மாதம் ஒருமுறை: 
ஞாயிற்றுக் இழமைகளில் (மய உணவுடன்] 
நடத்தப்படுநெது. நேர்முக வகுப்புகளுக்கு வர முடியாதவர்களுக்கு உதவியாக 8020ப7௦௨ 
சோர மொழிவன மேம்பாட்டு மையங்கள்] 
'இருச்சி, கோவை, மதுரை, இல்லி, ஐதராபாத், 
மும் போன்ற பல இடங்களில் அமைச் 



கப்பட்டுள்ளன. 
'பவிற்சி காலம்: ௪ மாதம்: 
பயிற்சி கட்டணம் : ரூ. 200/. மட்டுமே 

(தேர்வு, நேர்முகப் பயிற்சிக் கட்டணம் 
உட்பட] 

மொழி ஆர்வம் உடைய எவரும் இந்தப்: 
பவிற்சயில் சேரலாம். இந்தி மொழி ஆரம்பம்: 
முதல். சற்பிக்கப்படுவதால் அடிப்படை 
சல்வித் தகுதி, வயது வரம்பு எதுவும் தேவை. 
யில்லை. (பன்னி சிறுவர்கள் முதல் ரிடையர் 
ஆலி வீட்டில் இருப்பவர் வரை ஆர்வ. 

வில் சேர விகும்புபவர்கள். ரூ. 1004 கான 
டிமாண்ட் டிராப்ட் 98108 விய, னாவ 
என்ற பெயரில் எடுத்து, சுயவிலாசமிட்ட,. 
தபால் தலையுடன் (9௨6) கூடிய கறையுடன். 
ேகண்ட முகவரிக்கு எழுதவும். உரையின் 
மேல் நோழிஸ் 1 சமீப காரி 1/2பிபா என்று: 
பவிறசி மொழியைக் குறிப்பிடவும். இந்த ரூ. 
100. பயிற்சிக் கட்டணத்திலருந்தக் கழித்துக் 
கொள்ளப்படும். 

ஒலிநாடாக்கள்: அகர உச்சரிப்பிலிருந்து. 

ம. தர. 1 பரந்த, அலைக், தத அல்லை 5. பட மலிக், மக்கி அநதக, தக மள்ளர், 
"இயக்க நிர. 8. கனை, இத இயங்க 

முடைய அனைவரும் சேரலாம். இப்பயிற்சி 
தமிழ் மற்றும் ஆங்கலம் மூலம் நடத்தப் 
படுகிறது. 

'பயிற்சியில் தேறியவர்களுக்கு வருடா. 
வருடம் நடக்கும் பட்டமனிப்பு விழாவில்: 
மிறிராம/ 0௮௩கபராவி (1ம் சான்றிதழ்: 
கன் வழங்கப்படுகின்றன. இப்பட்டமனிப்பு, 
விழாவில் இதுவரை ஆற்காடு இளவரசர், 
முன்னாள். பிரதமர் சந்திரசேகர், மறைத்த. 
பாரத ரத்னா. சிசுப்ரமணியம், டாகடர் 
இரண்பெடி. (38, பாரத ஸ்டேட் வங்லயின். 
தலைமைப் பொது மேலாளர் இரு. 9.0. 
ஷச்மா, அருட்செல்வர் 0.11. மஹாலிங்கம். 
போன்றவர்கள் முக்யெ விருந்தினராக கரை 
'ிகழ்த்தயுள்ளனர். 

"ஜனவரி 3000ல் துவங்கவிருக்கும் பயிற்ச. 

£தர சஷஷாஸ் பபப) இயக்கு 
பலவகை: சூழ்நிலைகளில் பேசும். பயிற்ச, 
களைக் கொண்ட இரட்டை ஓலி நாடாக்கள் 
(ரண் ௦௦௦1௦5) வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 
இவற்றுடன் வழங்கப்படும் துணை நாலை. 
படித்த வண்ணம், ஒலி நாடாக்களை கேட் 
டால் மிக விரைவில் மொழியைக் சற்றுக் 
கொள்ளலாம். இந்த ஒலி நாடாக்களை பெற: 
விரும்புபவர்கள் ரூ. 10க்கான வரைவோலை: 
தனியாக அனுப்பி பெறறுக் கொள்ளலாம். 

டட லம் நலமா, 
88104 வம, 

229, 4.8.0. 90௨௦ 8மமயம், 
88.140: 1279, ராவி - 600 001. 

1%:04௦: 5340226. 
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ஜங்மனைை ஏழமயமமமல மயம் 

எனைய தயாகு அல்பா எசைன்வை. மயன் முமளவுண சலன ஏஅடபமமாசமு, 

மரருமியக௫ 

ஸனடிழு 

சர்ம 

எமனை 

கரழுவளமறுபசபவக கறு, வணள்கரயன்ட் 

களம அமலம், 

ஒல்லா 

மயச்ஸ்ம 
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ர ஓழு ர/வள்கல் எனபன. 

மனு 
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ஐழுவம் 

ரசம் ரசவள்பச் சரள ஸ்ஸினன ஸு 

அசல 

மை மடபலரு' 

இ ண்டி 

மகளை எதை பணம ஈலளமை. ரடசரவகு ஏளன ஒழுஸ்டு யசரவரு ர௫எ௪ஸ. 
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சஷளில யரா 

வப டட்ட 
ஐழு ஒனிஎ எனன. :ைக பககம்: 

ஏழசகமற அவனைகுவவைகரமவள் 2) 
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கல்கி 
தமிழ்த்திரு நாடுதன்னைய் 

பெற்ற தாயென்று கும்பிடடி 
பதியா 

"மத எற்தத் தடை சட்டத்துக்கு எதர்பப தொலிக்கும் விதமாக கிறிஸ்துவ. மிஷனரி, 
'ன்னிகளை, காகவரையரையின்றி முடுகோம்' என்கின்றனர் கிறிஸ்தவ அமைப்சேர் 

மன்னிகளை மூட தடை கோரி, பிறேபிலின் படப் மில நீதிமன்றத்தில் மனு செய்யத் 

கொடுமை. தொடர்கிறது. ஹரியானா, ஈக தாதி இந்துக்கள் இடங்க 
செந்த மாட்டின் தோலை உரித்த தலித்துகள் 

2002 நவம்பர் 3 
ஐப்பசி 
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ஊர்வலம் நங்கள் வீதி வழியேயும் செல்ல வேண்டும் என தலித்துகள் ஸலத்த கோரிக்கையைப் பிற 
சமுகத்தினர். ஏற்க. மறுக்கின்றனர், காவல் துறையும் கலெக்டரும் இங் விஷயத்தில் ஈதும் 
“்ாட்ட கரங்கள் பத்க் இன்னமும் 4 -டைகளிலு மாவட்ட கிராமங்கள் பலவற்றில் இன்னமும் ட&் கடைகளிலும் ஒட்டங்களிலும் 
குவளை முறை புக்கத்ிலிுக்கிற. ஜாதி ஹிந்துக்கள், தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தவரை ஏற்கவும் அரவணைத்துச் செல்லவும் 
தயாராமில்லாதவரை  மதமாற்றங்கள். நிகழவே செய்யும், எந்த சட்டத்தைக் கொண்டும் அம். 
மதமாற்றங்களை நிறுத்தவோ தடை செய்யகோ முடியாது. கட்டாயப்படுத்தி அல்லது ஆசை காட்டி 
முதம் மாற்றம் உரிமையைத்தான் தடை செய்ய முடியமேயொழிய, ஒருவர் மதம் மாறுவதைத் நடை 
செய்ய முடியாது. மதம் மாறுயலர், தாம் கட்டாயம்படு்தப்பட்டதாகலோ ஆசை காட்டம்பட்டதாகவோ 
ஒல்புக் கொள்ளாதவரை சட்டத்துக்கு வலு ஏது... 

“ இல்வாறிரக்க, அவசர அவசாமாக தமிழக அரசு இச்சட்டந்தைக் கொண்டு வருவாளேன். இச் 
சப்பத்ுக்கு இல்வளவு எதிரும் ஈழுவாளேன்?' 

“இச் சட்பம், ஜெயலகிதா ரசின் வேறு பல நடவடிக்கைகள் போவவே எடுத்தேன், கவிழ்த்தேன் 
ஏன்ற ரகச் செயல்பாடாக இருக்கிறது. இந்தியாவின் பிற மாநிலங்களில் இச் சட்டம் ஏற்கெனவே. 

"உள்ளது; இங்கு அழுலாவதில் மட்டும் என்ன ஆட்சேபணை என்று கேள்வி எழுமபப்படுகிறு. 
(இச் சப்டம் அழுலாகிலிரம்சது மூன்று மாநிலங்களில்தான்: மத்திய பிரதேஷ், ஒரிஸ்ஸா, அருணாச். 
பிரதேஷ். இம் மூன்று மாநிலங்களிலுமே மதமாற்றங்கள் நின்று போனதாகத் நெரிய 
ஒரிஸ்லாவில்தான் ஸ்டேன்ஸ் பாதிரியார் பயங்கரமான முறையில் உலிரோடு எரிக்கப்பட்டார். 

மதமாற்றத் தடை சப்டம் தனது இலக்கை எல்தப் போவதில்லை என்றாலும் மனித உரிமை மீறல் 
களுக்கு அது இடம் கொடுக்கும் என்பதுதான் முக்கிய ஆட்சேபணைக்குரியநாக இருக்கிறது. அரச 
அதிகாரிகளின் கரங்களை இச் சப்டம் பலப்படுத்துவதன் மூலம் அதன் துஞ்பிரயோகந்துக்கம் வழி 
செய்யப்படுகிறது. போடோவைம் போல் அபரிமித அதிகாரம் அளிப்பதால் துஞ்பிரயோகமும் பரி 
முகம் இருக்கும் எனபதே எிரப்பளர்களின் வடசேபணை: பொயோ சப்பராவது உமிர்களோடு 
விளையாடும் பயங்கரவாதத்தைத் தடை செய்ய 

பட்டக், 
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ஜெயலலீதாவை&. 
சரீதக்க நான் ஜெ... 

கிறில்துவழும் இஸ்லாமும் இந்திய கலாசாரத்தோடு கலந்து, நீண்ட நெடுநாட்களாகிவிட்டன. 
மிற மதந்தவலரத் நங்கள் மதற்துக்கு மாற்றுவதென்பது. கிறஸ்துவக் கோட்பாடாசுவே இருந்த. 
வருகிறது. இஸ்லாமும் இதர மதங்களை ஏற்பதில்லை, இந்து மதம் சனாதன தர்மம் என்ற. 
மாரிலையுடையதாக. விளங்குவதால் அதில் மதமாற்றம் என்ற பேச்சுக்கே இடமிய்லை. 

அணைத்து மநங்களிலுமே உயர்ந்த கோட்பாடுகள் உண்டு. கிறிஸ்துவ திரச்சமை அளமப்புகள் 
கல்லித் துறையிலும் மருத்துவத் துறையிலும் ஆற்றிவரும் பணிகள் மிகு உயர்ந்தவை. கிறிஸ்து பள்ளிகளிலும் கல்நூரிகளிலும் படித்து, பொதுவாழ்வில். உயர்ந்துள்ள. ஏராளமானவர்கள் 
இருக்கிறார்கள். இப்பள்ளிகள் கல்லியோடு கிறிஸ்துவத்தையும் பரப்பவே செய்கின்றன. 

தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதாகூட கிறிஸ்துவக் கான்வென்ட் பள்ளியில் பலின்று வந்தவர்தான். 
அதன் விளைவாக தமது ஹிந்து கோட்பாடுகளை அவர் கைவிட்டுவிடலில்லை. 

'ல்லியறிவு பெற்ற பின்னணியும் வசதியான பொருளாதார சூழலும் உடையவர்களை மதனறுமாறு 
மற்புறத்தலோ ஆன்ச காட்டலோ முடியாது.. த்க் ் ஏழை எளியவர்களும் சமுதாயத்தில் ஒதுக்கப்பட்டவர்களும்தான் மதமாற்றத்துக்கு 
இகக்குகளாகிறார்கள். 

“இந்த மக்களின் உயர்வுக்கும் பண்பாட்டுச் சிறப்புக்கும் அரசோ சமுதாய அகபப்போ எல்வகையில், 
உதவியிருக்கிறது என நாம் போசிப்பது முக்கியம்..." ் 

தலித்கள், பிற்படுத்தப்பட்டலர்கள், தாழ்ந்தப்பப்டவர்கள் எள பாகுபடுத்திச் சலுகைகள் 
வழங்குவதில். எல்லா. அரசுகளும் போட்டி போடுகின்றன. இந்த விஷயம், வோட்டு வா 
அரசியலாகிவிட்டதேயொழிய அம் மக்களை மேம்படுத்தும் உயர்நோக்கு எந்த அரசுக்கும் இல்லை. 

படட படித்த, மேல்தட்டு மக்களும்கூட ஜாதி அடிப்படையிலான உதாசீனங்களையும் 
கொடுமைகளையும் தொடர்கின்றனர். 

மரச்னைக்குத் தரவு, அனைவருக்கும் நல்ல கல்வி அறிவு, பொருளாதார மேம்பாடு என்பதுதான். 
இதற்கு அரசம் சழுநாயமும் முயற்சி செய்யாதபோது மதமாற்றம் பிரச்னைனைச் சட்டந்தால் மட்டும் 
சலக திக்க கவல் ச் ன் ம ரன் ் "ஜெயலலிதா அரசு கொண்டு வந்துள்ள மத மாற்றத் தடைச்சட்டம் பி.ஜே.ிக்கு வேண்டுமானால். 
மகழ்ச்சி நாலாம். ஆனால் மதசாற்றம் பிரச்னை தொடர்வதோடு, நிலைமை மேலும் மோசமாகவே 
செய்யம். 
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க்குள் நுழைகிறோம். என்று, 
வைத்துக் கொள்வோம். புராதனமான சேலைக்கட்டில் இருப்பவர் 
பாட்டி. பாந்தமான ஆறு குஜப் புடைவையில் இருப்பவர் அம்மா. 
நீறுக்கென்ற புடைவையில் ஜெயராஜின் ஓவியம் போல இருப்பவர் 
க்கா, தாவணி பாவாடையில் இருப்பவர். தங்கை. ஏிம்பின 
புடைவைக்கட்டில் 
ப்ராக் அல்லது, 

ம.செ. ஓவியம் போல இருப்பவர் அண்ணி 
தறும்பாவாடைகளில் இருப்பதெல் 

யாளம், காட்டிக் 
நால் இப் 

ட்டி, அம்மா, பெண், மருமஃ 
'வீட்டு வேலைக்காரி 

துதான் லேட்டஸ்ட் ஆ 
டது, ் 

'அழகாசுவும், வசதியாகவும் இருப்பதால் 
றய பெண்கள் நைட்டிக்கு மாறிவிட 

டாச்சல், இது ஏற்றுக் கொன்ன வேண்டி௰ 

அ(சொக்நக 
இருக்கிறது. பொழுதுபோக்காக ஆரம்பித்தது. இன், 
ஸாலிவிட்டது. ஐந்து ௩ 
ஷோரூம் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார் 

உள்ள இவரது சடை, நைட்டி, 

'எனக்கு மூன்று பெண்கள். அவர்களுக்கு நைட்டி. வாங்கும் 
போது, நிறைய பிரச்னைகன். உயரம் பற்றாது, அகலம் அதிகமாக 
இருக்கம். கழுத்து பாகம் பெரிதாகத் தொங்கும். சையைத் தூக் 
அக்குள் பளுஇ தெரியும். பட்டன்கள் உடையும். ஒற்றைத் 
என்பதால், கரமே தையல் பிரியும். இதற்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி 
வைப்பது போல, தானே துணி வாங்கி, நைட்டிகள் தைத்தேன். 
அழகாகவும், பாந்தமாகவும் அவை இருக்கலே, தெரிந்தவர். 
களிடமிருந்து ஆர்டர்கள் குவிந்தல 
மகன், அந்த களர் இரவு உடைகளான தைட்சூட், ஹவுஸ் 

ஸ்லீப் டாப்ஸ் என விதவிதமாக வாங்கி அனுப்ப 
அதை அடிப்படையாக வைத்து, நம்ம. ஊருக்கு ஏற்ற சல 

என ஆரம்பித்தேன். பத்து, மாறுதல்கள் செய்து கோரா 
வருஷமாக கார்மெண்ட்ஸ் 
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ஐ 
மதரை ம் 

புதுமண்டபத்தில் தையல் மிஷின்களோடு 
வரிசையாகத் தையல் தொழிலாளிகள் அமர்ந்திருக்க, 
பின்னணியில் பல வண்ணத் துணிகள் கண்ணைப் 
பறிக்கின்றன. 

கோவில்பட்டு குடைகள், பூ சக்கர குடைகள், 
ஆலவட்டம், கொடி, 
தொம்பை, தோரணம், 
தேர்ச்சிலைகள், சுவாமி. 
திரை, முகப்படாம், 
கோவில் யானை மற்றும் 
ஈத மாடுகளுக்கு, 
"அணிவிக்கும் ஆடைகள் 
என்று, பல வண்ண 
அலங்கார ஆடைகள். 
தயார் செய்து தெய்வீகப் 
பாரம்பரியத்தைக் கட்டிக் 

பாண்டிய வெள்ளாளர்கள்! எனப்படும் ஒரு, 
குறிப்பிட்ட சமூகத்தைச் சேர்த்தவர்கள் இத தொழிலை, 
'தலைமுறைகளாகச் செய்து வருகிறார்கள். 1 

தமிழகத் திருக்கோயில்களின் திருத்தேர்களின். 
அலங்கார ஆடை வடிவமைப்புகள் இவர்களின் 
கைவண்ணமே! 

ஈதாரண பேப்பரில் டிஸைன்களை வரைத்து 
குத்தரித்துக் கொள்வோம். அதன் மீது தேவையான 
வண்ணத் துணிகளை ஓட்டுவோம். காய வைத்து, மீண்டும் பேப்பர் டிஸைன் வைத்து சுத்தரிப்போம். 
அதன் பிறகு துணியில் அந்த டிஸைன்களை ஏட்டி. 
வைத்து, சுற்றிலும் வெள்ளை பார்டர் தைத்து 
அலங்கார ஆடைகள் செய்கிறோம். இந்த அலங்கார 
ஆடைகளை நீரில் நனைக்காமல் பாதுகாப்பதன். மூலம்: 
பல வருடங்கள் பயன்படுத்தலாம்” என்கிறார் இருபது, 
வருட அனுபவமிக்க பொன்னுசாமி. உ கி. சிங்காரவடிவேல். 
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கார்மெண்ட்ஸ் அண்ட் 
டிஸைனிங் கோர்ஸ் படித் 
தவர். 

மீரா தரும். 
நைட்டி டிப்ஸ் இதோ: 
உ மலைஸி, காட்டன், 

ஸ்விஸ் சாட்டன், பாலி 
மிக்ஸ். காட்டன், மஸ். 
சரைஸ்ட் காட்டன் போன்: 
றவை நைட்டிகன். தைக்க 
ஏற்ற துணி ரசங்கள். * ஸல, ஸ்லில்லெஸ், 
கப்ளோட்டிங்..ஸ்லீல், 'பினேப் ஸலீல், முக்கால் 
கை போன்றவத்றில் உங்கள். 
உடலுக்கும். வயதுக்கும். 
பொருத்தமானதைத் தேர்ந் 
தெடுத்து அணியுங்கள். 

உ நைட்டியின் நீளம்: 
கணுக்காலோடு நின்று 
விடுவது நல்லது. தரையில்: 
புரனக் கூடாது. 

உ ஹாஸ்டலில் தங்கும் 
இளம் பெண்கள் 'தைட்சுட்! 
அணிவது மேலும் பாதுகாப். யானது. 

உட பருமனானவர்கள், 
உடம்போடு ஓட்டிய நைட்: 
டியை அணிவதைத் தவிர்க்க 
வேண்டும். ஜிப்" வைத்த. 
வெளிர் நிற நைட்டிகள்: 
அடக்கமான அழகு தரும். 

உட்நைட்டி/யை 
அணித்து மார்க்கெட் போவ: 
ததும். வாகலுங் போவதும். 
இப்போது சகதமா௫ிவிட். 
டது. ஆனால் அப்படிப் 
போகும்போது உள்ளாடை. 
கள் அணித்து தப்பட்டாவும் 
(போர்த்திக் கொண்டு செல். 
லங்கள். 

'*கத்தமாகவும், தாகரி 
கமாகவும் அணியப்படும். 
எந்த அடையுமே உங்களுக்கு கெளரவமான தோற்றம். 
கரும். நைட்டி மட்டும் விஜ வைக்கா எனன? 

“டாலி. 
படங்கள்: ஸ்ரீஹரி. 
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"அரிய வால்ப்ப "இனிய தீபாவளிக்: "அரியதோர் படைப்பு? 
'இராசமாதேலியை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள்!!! 

இராசமாக்குவி 
நாடக வடிவில் சீவசசிந்தாமணி "தரத்தக்க தேலர் பெருமான், இயற்திய இக்காப்பியம் 3148 விருததப்பக்களைக் கொண்டது. 

ஒரு முழுமையான நாடக நூல் மதப்பு 2507. தடக் வப்பியங்களுள் முதன்மையானது! கம்பனுக்கு கைகொடுத்த வ்பியம சீவ சிந்தாமனி, 
ஐவெருங் கப்பல்களை ஏன்று 

'சீவகச்செல்வர் சீனி, லிருஷ்ணஸ்வாமி, அவர்களின் கைவண்ணத்தில் ராசமாதேவி” தமிழர்களின் பாசமாதேவி, 
பான மலக் எழுதப்படிக்கத் தெர வட எளிய அனபாகளுல் உணர வேண்டு. (கக மிக எனிய நடையில் நாடக வடிவில் வெளி வத்துனைது. படித்தும் பயஸ். 
* தொடர்கதையாகம் படிக்க வரம்பும் வாசகர்களுக்கு ஏற்ற கணை! 
ந கத்திரைக்கு ஒற்ற கட்சி அமைப்புகள். 
3 வெண்திரை ஒனியமாகக் காண - கதை அசனப் படை! 
£கெடக்கமிடம : திணி பதிப்பா. 15. விஸ். முதித் தெ௫, 02.சண்மு யிட், 

பேன: 112 



டாப்எடண் க௭லக்டர்கள் - 8 

இடம்ப அட்கல் அன வினுன் பிளங்கால் பெர் 
கதத க அ பம் கண்டம் என்னாது, அன்சுல் 

இருநெல்வேலி சலெக்டர் சுனீல் பாலீவால் சொன்னார்! 
'இங்கே எஸ்பி ஆசு இருந்த சருப்பன் இங்கிருந்து மாற்றலாம் போன 

(மிறகு கேன், சத்தியமூரத்டு அதே 'டெம்போ'வைத் தொடர்ந்து வருகிறார். 
ஜால, ராதேயதிரன், சுரத்குமார் என்று டி.ஐ.ஜி மூன்று பேருமே இறமை 
சலிகளாக எங்கள் மாவட்டத்துக்கு இைத்தார்சள். அதனால் சட்டம் 
ஒழுங்கு சட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்து வருகிறது. மானூர் பினாக்கல் உக்ரரன் 
சொட்டை ராமம், நாங்குனேரியில் செண்பகராமறல்லூர், கடையநல்லூரில் 
காித்மம் ராமம்: அப்புறம் விசவநாதபுரம் ராமம் - இங்கே எல்லாம்தான். 
சாத மோதல்களும், சண்டைகளும் அஇிகமாக, நடக்கும். ஆர்ஃ.ஒ.ம், 
மிஎஸ்பியும் இவற்றை முன்கூட்டியே அறிந்து, வாராவாரம் நடக்கும் எங்கள் 
கூட்டத்தில் சொல்வார்கள். இல் இன்டெலீஜென்ஸ் துறையினரும், ஸ்பெஷல் 
பிராஞ்ச் துறையினரும் சலத்து கொள்வார்கள். எனவே எனக்குக் இடைக்கும் 
(தகவல் ஆகாரபூர்வமாக இருக்கும். உடனே செயல்பட்டு, மோதல் வெடிக்காமல். 
நிலைமையைச் சட்டுப்பாட்டுக்குள் சொண்டு வந்து விடுவோம். 

'களளச் சாராயம், கள்ளத்தனமாக சவாரி - இரண்டுமே மருங்கல் குதி 
இவவார்குளம், சொக்கம்பட்டி ஆலய பகுதிசனில் இருந்ததாகவும், எஸ்பி. 
கருப்பன் அவற்றை ஒழித்துவிட்டதாசவும். மறுபடி. பாராட்டினார் சனல் 
பாலீலால், 

சவய்டததஙகாள வளர்ற இட்டப் என்னென? தக கட்டம் கேர காதம் அறுக சதை கலே 

பேப்பரும் ரு 
ணி தருநெல்வேல்: கல்வ பலக் 2 
கடார மலொருத்து வைக்கு கடனா. சக் ப வலப் 
டவ ப்பம்! 
கோழி வயம் 

குறைவான தண்ணீரில்கூட நிறைவான மகசூல் பெற்றதாக விவசாவிகள்: 
உங்கள் நிர்வாகத்தைப் பாராட்டி, ஒரு செய்து வந்இருக்கறதே! 

'கடந்த 10 ஆண்டுகளாக இங்கே போதுமான மழை பெய்யாததால். 
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வவைசாயம் பெரிதும் பாஇக்கப்பட்டது. பாசனத்தில், முதல் 3 கால்வாய்களில் 6 
இதனால் சழற்சி முறையில் பாசனத்தக்குத் ஆம்ரம் ஏக்கர் பாசன நிலங்களுக்கும், கன்னி. 
தண்ணீர் விட, பொதுப்பல மன் கால்வாவில் மார் 10 ஆயிரம் ஏக்கர் 
காரிகளுடன் இட்டமீட்டோம். சழத்சி முறை பாசன நிலங்களுக்கும், கோடகன் கால்வாயில், 
பில இந்த ஆண்டு பாயதாசம், மணிமூத்தாது,.. அமார் 3 ஆயிரம் ஏக்கர் பாசன நிலங்களுக்கும், 
சேர்வலாது அணையில் இருது பாசனத்தக். மணிமுத்தாறு பெருங்கல் பாரணம் பகுதிகளில் 

கஞக்கும்,கார் பருவப் பாச: 
த்துக்கு அணைகளில். 
இருந்து தண்ணீர் வழம்கம். 
படுதத: 

அணையின். ர இருப் 
பைப் பொறுத்து, தொடக். 

ந்தே சுழற்சி முறையில் 4 நாட்களுக்குத் 
இறக்கபயட்டும், 4 நாட 
களுக்கு அடைக்கப்பட்டும் 
கந்த 20 ஆம் தேறி வரை 
தண்ணீர் வழங்கப்பட்டது. 
இப்போது கால்வாய்கள் 
அடைக்கப்பட்டு விட்டன. 
நேசி முறையைக் கடை 
பிடித்ததால், தாமிரபரணி 
மற்றும். மணிமுத்தாறு. 
பாசனப் பகுதிகளில், பாச: 
அத்துக்குக். குறைவான. 
தண்ணீர் விடப்பட்டது. 
சென்ற ஆண்டு. அதே 
அளவு. தலங்களுக்கு 

ப கணில் பாகிவால் 

தத் தண்ணீச் விடப்பட்டது. தீரம் 
பாசனப் பொறியாளர். சங்கர நாரா 

சுந்தரம் போன்ற அஇுகாரிகள் மிசவும் 
ஒத்துழைப்புக் கொடுத்தார்கள். முதலில் 
விவசாயிகள் இதற்கு எதர்ப்புத் தெரிவித் இ: அனை 
நார்கள். ஆனால் அகாரிகள் விவரமாக 
எடுத்துச் சொன்னதும் ஏற்றுக் கொண் வழங்கப்பட்ட 100 சதவி௫தத் தண்ணீரிலிருந்து 
டார்கள். ் 39 சதவிலதம் ருறைவாக, அதாவது 70 சதவி௫. 

தாமிரபரணி மற்றும் மணிழுத்தாறு தமே தண்ணீர் விடப்பட்டது. அப்படியும், தற் 
களின் தீர் இருப்பைப் பொறுத்து, தாமிரபரணி போது அறுவடை நடந்துவரும் பகுடியில் 

311200 க்சி 23. 



ஒன்றரை மடங்கு மககுல் இருப்பதாகவும், 
பயிர்கள் தீய்ந்து விடாமல் காப்பாற்றப்பட்டி. 
குப்பதாகவும் விவசாயிகள் மகழ்ச்சி அடைந் 
இருக்கிறார்கள். தண்ணீர். பற்றாக்குறை, 
(இல்லாத காலத்திலும், விவசாயிகள் தண்ணீரை: 
ஒரே மாதிரியாசப் பயன்படுத்த வேண்டும். 
என்று கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். விவசாயி 

பககம் பட நிகழ்ச்சியில. 
கள் எல்லோரும் சுழற்சி முறைக்கு 
மிகுந்த ஒத்துழைப்புத் தந்தனர். 
[நகரில் பல இடங்களில் போஸ்டர். 
வித்து ஒட்டி, நன்றி தெரிவித்துக் இநார்கள்]. 

பயிர் விளைச்சலை அறிகரிக்கும் 
விவசாயிகளை ஊக்குவிக்க பல்வேறு, 
பயிர்களிலும். 'பயிர் விளைச்சல். 
போட்டி! நடத்தப்பட்டு, போட்டியில் 
வெற்றி பெறும் முதல், இரண்டாவது. 
பரிசு பெறும். /4 விவசாயிகளுக்கு 
இதுவரை 61000 ரூபாய் பரிசுத்தொகையாகக், 
கொடுத்தருக்லநோம். உணவு தானிய உற்பத் 
யைப் பெருக்கும் விவசாயிகளையும். கனக்கு, 
வவத்து வருகிறோம். 

குடிநீர்த் இட்டத்தில் குறிப்பிட்டுச் சொல்லும்படியாக... 
எங்கள் மாவட்டத்துக்சென்றே கூட்டுக் 

கடிதத் இட்டங்கள் சில இருக்கின்றன. (இவை. 
பனீ] செந்தமங்சலத்தல 04 குடியிருப்பு 
களுக்காக, பாப்பாகுடிவில் 31 கடியிருப்ுகளுக் 
காக, சாம்பவார் வடசரையில் 24 குடியிருப்பு 
களுக்காக இவை நடைபெறுகின்றன. 

செங்கோட்டையில் குற்றாலம், இலஞ்ச, 
மெலசரம், எஸ்புதூர் ஆலய 4 பஞ்சாயத்து 

3002 2 பார 

களில் 42 குடியிரு்புகளுக்காசப் பணி நடக் 
தது. 

இவை தவிர, மானூர், குருலிக்குளம், 
தென்காசி, கடுமையான தண்ணீர் பத்றாக்குறை 
உள்ள பனங்குடி, : வள்ளியூர், நீழப்பாலர் 
பொன்னாங்குடி, நாங்குனேரி, இசையன்விளை 
என்று பல இட்டங்கன் வருறே ஆண்டு மார்ச் 
ஜன் மாதங்களில் முடிவடையும். இவை. 

கரப்புற, இராமப்புறக் குடிதீர்த்தட்டங்கள். 

நிர்வாகச் சுறுகறுப்பு எந்த அளவு. 
இருக்கறத? சென்ற 9001 ஆம் ஆண்டு எனக்கு வந்த. 
மொத்த கோரிக்கைகள் 19024. இந்த வருட! 
301200/ வரை, 1,725, இவை எல்லாமே சாலை. 
வசநி. கடி. தண்ணீர், பள்ளிக்கூடம், பென்ஷன், 
பட்டா, வேலை வாய்ப்பு என்று பலதரப் 
பட்டவை, நல்ல மழை இருந்தால், தண்ணீர் 
(பற்றிய கோரிக்கைகள் இருக்காது. 

இவற்றை எப்படித் நீர்த்து வைக்கிறீர்கள்? 
வேறு மாவட்டங்களில் எப்படிச் செய் 

உசரம் விராட 
றார்கள் என்று எனக்குத் தெரியாது. ஆனால். 
இங்கே, எந்தக் துறை பற்றிக் கோரிக்கை 
வருகிறதோ, அந்தத் துறை தாலுகா வாரியாக, 
ப்ளாக் வாரியாக ஒரு ரெஜிஸ்தரில் பதிவு 
செய்துவிட வேண்டும். அந்தந்த அலுவலகங் 
களில் நான் விஸிட் செய்யும்போது, தவறாமல் 
அந்த ரெஜிஸ்தரைப் பார்வையிடுவேன். எவை. 
எவை முடிக்கப்பட்டு, பில்அனுப்பப்பட்டிருக் 
இன்றன. என்று பார்ப்பேன், தீர்க்கப்படாத 
கறை பற்றிய தசவலை என் பெயரிட்டு ஒரு: 
சுவரில் போட்டுத் தருமாது. கேட்பேன். 
வியாழக்கிழமை மாவை, குறிப்பிட்ட அதிகாரி, 
கன் பணிகளை முடித்துவிட்டு, அது ழு. 



மணி ஆனாலும் சரி, ஏழு மணி 
ஆனாலும் சரி என்னைக் கட்டாயம் 
வந்து சநத்து, அது ஏன் நக்கப் 
படாமல் இருக்கறது. என்பதற்கான 
சரணத்தை விளக்கச் சொல்லியாக 
வேண்டும். அப்புறம் குறையைத் நீர்ப்: பதற்கான. வழி வகைகளை 
ஆலோசிப்பொம். எண்ணிக்கையில் [ந 
இரவு செய்தால் மட்டும் போதாது: 
தரத்திலும் அவை இருப்தியளிப்பதாக: இருக்க வேண்டும். ("நாட் ஒன்லி 
கேன்டிடிட் பட் ஆல்ஸோ. இன்: 
கொலிடி!] 

இது தவிர, விவசாயிகளை எல்லா. மாதமும் மூன்றாம் வெள்ளிக்கிழமை சந்த் 
இரேன். முன்னாள் இராணுவத்தினரையும், 
மலர்களையும் ச மாதங்களுக்கு ஒரு முறை 
சந்தித்து, குறைகள் கேட்டுறேன். 

பொதுப்பணித் துறைகளில்...! 'பிரதமர் சாலை மேம்பாட்டுத் இட்டங்கள் 
மல, 40 முடித்து விட்டோம். தார் வாரும். 
பணிலில குறிப்பிட்ட அளவுக்கு முடித்து விட் 
பொம். மொத்தம் 404 பஞ்சாயத்து யூனியன். 
களிலும். சானிடரி காம்ப்ளெல்ஸ் சட்டி 
முடித்து விட்டோம். எதுவும் மீதி இல்லை. 
எல்லா இராம அலுவவர் நிர்வாக அலுவல. 
கமும் (0 கட்டி முடித்தருகல்ோம். தானியம். போரடிக்கும். சளங்கள். ஒவ்வொரு பஞ்சா 
மத்தக்கும். 00100 ரூபாய் செலவில் கட்டிச் 
கொடுத்து வருறோம். சுய உதலிக் குழுக் 
களுக்காக, 70 சதுர அடிலில், ஒரு லட்ச ரூபாய் 
செலவில் சட்டம் சட்டிக் கொடுத்து வகு 
இதோம், வறட்சி நிவாரணப் பணிகளில் (ரல். 
809 முடித்துவிட்டோம்! 

சறுசெமிப்புத் துறையில்... 
இலக்கைத் தாண்டிய அறு மாவட்டம். 

களில், எங்களுடையதும் ஒன்று, இல் இடச். 
(கம் ஊக்கத் தொசையைக் கொண்டு, ஆரம்ப. 
சுகாதார நிலையத்ல் ஆபரேஷன் இயேட்டர், 
மதிய உணவுக்கூடங்கள் பராமரிப்பு எனறு. 
அத்தயாவசியச் செலவுகளைச் செய்றோம். 
வீட்டுக்கொரு செமிப்புக்களக்கு, பள்ளிக் 
குழந்தைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் சிறு சேமிப்பும் கணக்கு என்று புஇிதாக அறிமுகம் செய்து, 
வெற்றி சண்டிருக்கிறோம். 

(குற்றாலம் உங்களுக்கு இயற்கை தந்த சுற்றுலாச் செல்வம் அல்லவா! 
'சந்தேசம் இல்லாமல்! அங்கே. பசுமைப் 

படையைத். துவக்க வைத்து, தூய்மையைப். 
பாதுகாக்கிறோம். பன்னி: சஸ்லூரி மாணவ. 

மாணவர்களுக்கு ஸ்கேட்டிங் பேட்டி 
மாணவியர் இஇல் உற்சாகத்துடன் பங்கெடுத் 
முக் கொண்டிருக்கறார்கள். அவர்களுக்கு நிறை மப் போட்டிகள், பரிச்கள் என்து வைத்து, 
குற்றாலத்தை குதூகல. நகரமாக மாற்றி 
ிருகலிறோம், வருடா வருடம் நடைபெறும். 
"சாரல் விழா; சுற்றுலா வரைபடத்தில் குற்றா 
லத்ுல்கு ஒரு முக்கிய இடத்தைத் தநிுக்ிறு. ஒரு வாரத்துக்கு கலை - சுவாசார விழா என்று, 
இங்கே அமர்க்களமான கொண்டாட்டமாக 
இருக்கம் 

 கெஃடா களீஸ் பாலிவால் தமது 'காம்ப' 
அலுவலக அறையில் வைத்திருக்கும் 34 தடுப்பு 
கன் கொண்ட பதியன் ஹோல்! சவனிக்கப்பட 
வேண்டிய ஒன்று, தாம் சுவளிக்க வேண்டிய 
காடுதங்களை, துறை வாரியாக இதில் 
வைத்திருக்கிறார். யார். உதலியும் இன்றி, 
"டக்கென்று எந்தக் காலத்தையும் எடுத்து, 
கெட்கும் விவரத்தைத் தருகிறார்! ராதுஸ்தான். ஜோத்பா் மாவட்டத்தைச் 
செர்ந்தவர். அனில் பாலீவால், இருத்தமாசத் 
தமிழ பேசுறார். நச்சைப் புரட்டும் சராம் 
பெயர்களைக்கூட், தவறின்றி. உச்சரிஃ்ார் 
ஒழுங்கும், ஸிஸ்டமும், அரசுத் துறையிலும். 
சாத்தியம் என்று செயலில் காண்பித்து வரு: நார், 

கான்பூர் ஐ.ஐஷ.வில் பிடெக் தேதி, 
அமெரிக்க மேரிலாண்ட் பல்சுவைக் கழகத்தில் 
மாஸ்டர்ஸ் பட்டமும் பெற்ற கம்ப்யூட்டர் 
சயன்ஸ் நிபுணர். 

"பிறக ஏன் ஐஏஎஸ்!" 
'எதைச் செய்தாலும் அதன் பலன் நேரடி. வாக மக்களுக்குப் போல்ச் சேர வேண்டும் 

என்று விரும்பினேன். பணியின். மதிப்பும், 
மாண்யும். மனித வாழ்வில் பெருமை. தர 
வெண்டும் என எண்ணினேன்! என்றார். 
சுனீல் பாலிவால், பு்டரப்புடன், 

பேட்டி, சட்டுரை: சாருகேசி 
பபா சி 



ஸ்ரீ சாரதா சக்தி பீடம் கீ 
72, காமராஜ் சாலை, பழைய பெருங்களத்தூர், 

(வழி) தாம்பரம், சென்னை - 63. போன்: 276 0612. 
௦ 011௦: 4௦.7, முதல் மாடி, வேலு தெரு, மேற்கு மாம்பலம், 

71 4942. 

ஏழை மாணவர்களுக்கு உதவுங்கள். 
போச்பதபனி! வணக்கம் 

நம் சக்தி மத்தின் சார்பில் கடந்த 14 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வரும் “ஸீ ராமகிருட்ண 

நாள்தோறும் இறைவழிபாடு, கூட்டு பிள்த்தனை, பகவத்கீதை பாராயணம் ஆகியவைக்ளுடன், 
நல்ல சல்லி, காலை, பாலை உடற்பயிற்சி ஆகியலைகள் அளிப்பதுடன் உணவு, உடை, தங்குமிடம் 
ஆகியவைகளும் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு நல்ல முறையில் வளர்ந்து வருகிறார்கள். 

மேதும் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஞ்ணர், கவாமி விவேகானந்தர் ஆகியோர்களின் உயர்ந்த லட்சியங்கள் 
போழி்கப்படுவதுடன், சமுதாய சேவை பிறசியும் அளிக்கப்படுகிறது. 

நக்குருகுலத்தின் பராமரிப்பு செலவு முழுவதும் நன்கொடையாளர்கள் அளிக்கும் உதலிகள் 
மூகம் மப்டுமே நடைபெற்று வருகிறது. ஆகவே, நாங்கள் இப்பளிதப் பணிக்கு தங்களால் இயள்ற| 
உதவியைச் செய்யும்படி பணிவன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம். 

“* காலை சிற்றுண்டி (60 பேருக்கு. 
*டமதிய உணவு 

இரவு சிற்றுண்டி. 
ஓட இனிப்பு மற்றும் பால் வழங்குதல் 
*.ஒரு மாணவனுக்கு ஓராண்டிற்கு கல்வி உதவித் தொகை: 
*.ஒரு மாணவனுக்கு பராளிப்பு செலவு ஓராண்டிற்கு 

(உணவு, உடை, கல்வி, 
குருகுலத்தின் ஒரு மாதத்திற்கான பராமரிப்பு செலவு, 

மேலும் தங்களின் பிறந்த நாள், திருமண நாள், குழந்தைகளின் பிறந்த நாள், தொழில் வியாபரம் தொடங்கிய நாள், மற்றும் இதா பண்டிகை நாட்களான தீபாவளி, பொங்கல், 
கிறிஸ்துமஸ், ரம்ஜான் போன்றவைகளில் மாணவர்களுக்கு சிறப்பு விருந்து ஒன்றை அளித்து, அவர்களுடன் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். 

தாங்கள் அளிக்கும் தொகை எவ்வளவு சிறியதாக இருந்தாலும் அன்புடன் 
ஏற்றுக்கொள்கிறோம். தங்கள் நன்கொடைகளை “ஞு சாரதா சக்தி பீடம்" என்ற பெயருக்கு 
02002 00/10 மூலம் அனுப்பி வைக்கும்படி பணிவன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம். 

இறைவன் தொண்டில் 
சுவாமி ஸரீ ஸர்வாத்மானந்தர் இறுவனர், 

'நன்கொடைகளுக்கு 80௦ பிரிவின்படி வருமானவரி விலக்கு உண்டு 



இர பரபஞ்சத்ில் உளள பெண்சன்.. நானே எறிர்பார்்கவில்வை 
அனைவருக்கும். 
ஒற்றுமை உண்டு. 

தான் அணித், 
இருக்கும் உடை, 
பதிணெட்டுப்பட்டி, 
சற்று வட்டாரத், 
இல் யாரிடமும். 
இல்லாத அளவு, 
சிறப்பாக, அழ, 
காக. இருக்க 
வேண்டும்! என்று, 
மகளிர் குல இல. 
சங்கள் ஆசைப், 
படுகிறார்கள். 

இந்த ரக 
சியத்தை, மனத் 
இல். கொண்டு, 
தான், தறிகளை: 
யும் 'சாயப்பட் 
டறைகளையும் 
சுற்றிச் சற்றி வரு 
கறார், இ.நகர் 
"விஜய் பொட். 
டீக் டிஸைனர் 
வத்ஸலா, 

மனத்தில் 
அழகுணர்ச்சி 
நிரம்பிய எவருமே. 
புடைவை டிஸை, 
னிங் கலையில், 
மாய்த்து விட 
லாம்” என்டுறார் உற்சாசமாக, 

'ஓரு விஷயத்தில் படு "அடடா! லேட்டஸ்டா இருக்கே!" 
என்று விசாாரிப் 
பவர்களுக்கு பதில் 
சொல்லி. மாள 
வில்லை, அப்படி 
ஆரம்பித்ததுதாக 
இன்றைக்கு தனித் 
துவம். வாய்ந்த 'வதல் ஸாரீஸ் பிர 
பலமாகிலிட்டது"' 
என்கிறார் 
பழச புக 

போல, உருமாறி, 
'நி வருவதால், பாட்டிகளின் டிரங்க் 

பெட்டிகளைக் 
குலடைவது வத்மலா் 
வின். பொழுது 
போக்கு... அந்தக் 
காலத்துப் புடைவை. 
கள், நிறங்கள், 

ரவிவர்மா டிஸைன் 
படைகயில் பரீத்தி 

“(இறு வயசிலிருந்தே வண்ணங்கள் 
என்னைக் சவர்ந்தன. ஒவியம் வரைவதிலும். 
நிறைய ஆர்வம் உண்டு. சாயங்களை விறி 
யோகம் செய்யும் தொழில் செய்யும், (ுடம்பத்துக்கே. மருமகளாகப் போனேன், 
தறி ஆட்சளும், சாயப் பட்டறையாளர் 
சூம், புழங்கும் இடமாக. அமைந்ததால், 
எங்கள் குடும்ப விசேஷம் ஒன்றுக்கு வீட்டி 
துள்ள அனைத்துப் பெண்களுக்கும் பிரத் 
மேகமாக டிஸைன் செய்து கொடுத்தேன். 
ன்ளையாட்டாகச். செய்தது, பெரும் 
பாராட்டை அள்ளிக் கொடுக்கும் என: 

ரிக டிஸைன் பற்றி நேராய்ச்சக் சட்டுரை எழு. 
தும் அளவுக்குத் தவல் 
செகரிதது வைத்திரகலார் "ிவப்பு, கறுப்பு, அடர் 
பச்சை, நீலம் இந்த நான்கு 

ஆடைக் 

சறம்பீதம் 



நிறங்கள்தான் மிக அதிக அளவில் பார்ட 
ரில் பயன்படுத்தப்படுகன்றன. ஆனால் நான் மஞ்சள், பாக்கு, தாவல் பழம், டல் 
நீலம் போன்ற அந்தக் காலத்து வண்ணங்: 
களை பார்டருக்கும், சில்வர் க்ரே, 
கோல்டன் ப்ரவுன், பேபி பிஙச், காப்பர்: 
ரெட் போன்ற இந்தக் காலத்து வண்ணங். 
கனை மேனிக்கும் பயன்படுத்துவேன். 
அம்ப கெட்டப்பே மாறி, புது காம்பி 
னேஷன் இடைககறது. பாவன்றி பார்டர், 
பொடி சட்டம், ருத்ராட்ச பேட், மகேஸ்வரி. 
பேட், முப்பாகம், பட்டாம் பூச்சி, மயிலிறகு, 
போன்ற அந்தக். காலத்து பாரம்பரிய 
டிஸைனில் இந்தக் காலத்து லைட்வெயிட் 
மோகத்துக்கு ஏற்ப தான் உருவாக்கியுள்ள 
சக்ரீ சிம்ஹா புடைவைகள்தான் தீபாவளி, 
லேட்டஸ்ட்!" என்றார். 

உயர்ரக, பருத்தியின் சிறப்பும், பட்டு. 
போன்ற எழிலும் கொண்டு சூரத் ரியால் 

இழைக்கப்பட்ட இந்தப் புடைவைகளை 
உருவாக்கி முடிக்கும்வரை வத்ஸலா பல: 
(இரவுகள் தூங்கவேயில்லையாம். 

“பின்னே? ஒரு சேலை எடுப்பதற்கு, ஒரு 
அலமாரியைப் புரட்டிப் பொட்டுப் பார்க 
கும் பெண்களின் புடைவை ஆசையை 
அவ்வளவு எளிதாகத் இருப்இப் படுத்தி விட முகிபுமா் என்னார் அததான்: பண்ட். 
வந்துவிட்டால், மண்டையை உடைத்துக் 
கொண்டு புதுக புதுசாக டிளைன் செய்ய 
வேண்டியிருச்ெது” என்றார். 

"ஊரார். செலைக் கனவுகளை ஊட்டி 
வளர்த்தால், தன் டிஸைன் தானே வளரும்! 
'இது வத்ஸலாவின் சேலை மொழி! 

பிடிச்சிருக்கா? 
2 அப்ஸரா 

படங்கள் ; யோகா 

மீனாட்சி பட்டு! 
இரு புது பட்டுப்புடைவை எடுக்க ஆயி ஈம் கடைகள் ஏறி இறங்கினாலும் திருப்தி. 

படாத பெண்: 
கஸ். லற்செனவே 
அணியப்பட்ட 
மட்டுப்புடை 

முண்டியடித்துக் 
கொண்டு நிற்: பார்கள். அங்கே. 
ஜரிகைட் திறம் 

ம நரம் பார்சக் 

நமக்கு ஒரு பட். டுப்புடைவை 
கிடைச்சாதா என, 
ஏங்கிப் போம். 
'தற்பார்கள். அது: 
எங்கே? மதுரை 

[869 311200 

மீனாட்சியம்மன் கோயிலில்தான். மீனாட்சி. 
அம்மனுக்கு உபயமாசு வந்து அணிவிக்கப் 
மட்ட பட்டுப்புடைவைகள் ஒவ்வொரு வெள் 
எக் கிழமையன்றும் ஏலம் விடப்படுகின்றன. 

"தினமும். நூறு பட்டுப். புடைவை. 
களுக்கு மேல் உபயமாக, வருகிறது. இந்தப் 
மட்டுப் புடைவைகளைப். பாதுகாத்து 
இருப்பில் வைப்பதைவிட மங்கள வாமாகப் 
போய்ச் சேரட்டும் என்று இந்த ஏற்பாடு. 
ஒவ்வொரு புடைவைக்கும் விலை நிர்ணயம். 
செய்ய ஒரு குழுவை நிர்வாகம் அமைத்துள் 
எது. அந்தக் குழு நிர்ணமித்த விலையோ 
அல்லது. அதற்குக் கூடுதலாகவோ. ஏலக் 

தொகை, அமைந்தால் மட்டுமே கொடுக் 
கப்படும்" என்கிறார் கோலில் நிர்வாக. 
அதிகாரியும், இணை ஆணையருமான 
பாஸ்கரன். 

"இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக, 
நடைமுறையில் இருந்த ஏலம் தற்போது, 
மூன்று மாதங்களாக நடை பெறுவ 
தில்லை. மதுரை, தேளி, திண்டுக்கல். 
மாவட்டங்களில் இந்து சமய அற நிலை. 
மத்துறை சட்டுப்பாட்டில் உள்ள நலி. 
வடைந்த கோவில்களுக்கு, இந்தப் 
புடைவைகள் தானமாக வழங்கப்பட்டு 
விடுகின்றனவம். 

2 கி, சில்காரவடியேல், 



சர்க்கிள் ர்க வக்க 
ற பத்தவர்னி 0 

குட் லைப் சென்டர் $ 
(ஆதரவற்ற குழந்தைகள் மற்றும் மனவளர்ச்சி குன்றியோர் இல்லம்). டி 

(4 ஊஷைதன் நே மனத தவ? அதக, தவை கத அ பகவான் பண் அகோ 3 டவல் 
ம்] தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். 

பலலம் தை வெவ பல சணதிகையம் கண்க ப் மல்க வ கக நத கைக பின்க் அ பகல ன் வயமக்கக க் தவ ப கத வக்் 2 
இற பட நிலையில் தலி்கு் குழந்தைகளின் நலனுக்கை உந்த 1990ஆம் ஆண்டு நலக்கப் 5 பத 
5.5 தற்பாது 1 வயது முதல் 30 வயது வரை உள்ள 84 குழந்தைகள் (141/ பாதிக்கப்பட்டவர் *$:5 டட நணப்கிக் வப அகவை பிலால் காஸ்சி பக அலி தக்ய வை விச 
9 களுக்கு புததுணாசசியையும், மருத்துவ வசதியையும் அளித்து பாதுகாத்து வருகிறோம். 98 பதை மண்ணில் மைந்தர்களாக, ஆனந்தமாய் பிறந்த இக்குழந்தைகள், பூளை வளர் நட மக்கள் வக்க அதம் அ கன்மம் கட்லா ச அடர் வன்க க் அமை கவ்வியது சப ் 

'இவர்களும் தீபாவளி கொண்டாட முடியுமா?!... 
தல உம்ம் கெண்ட 
இழுக்க வகை ப ன தத்வ 
கலை கப்கை வென்பம் 9 

மவன் நாத மர 4 
திருநாள் அன்று புதிய ஆடை 2 அவபர 
விருந்து உணவுகளுடன் இப் 585. 
பண்டிகையை கொண்டாட 48, 
தங்களால் இயன்ற உதலிகளை ௪59 
கக்க பவத வ் 5 அபக வல? கக் 

* தங்களின் பிறந்த நாள. திருமண நாள, குழததைகளின பிறந்த நாள், தொழில. வியாபாரம். 
தொடங்கிய நாள் மற்றும் இதா பணடிகை நாட்களில் ஆதாவறற குழந்தைகளுக்கு “சிறப்பு. ப னப தனிவம் மவ வணக கம்ம அன அ சன்ப 
நன்கொடை. எவ்வளவு சிறியதாக இருந்தாலும் அனபுடன ஏறறுக் கொள்கிறோம். நாத கவ்வ கின கக அக வல பண்ட வர ச ழநவாம கமம் வலம் வல தலமை வயதும் சதி 4 

தாங்கள் அனுப்பும் நன்கொடை 
59000 பாட பெரா என்ற பெயருக்கு 

ஓர் சொகவ0.3.0 மூலம் அனுப்பி வைக்கும்படி 
அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம். 



ட: ட தெருவழி ஓடி. நத நீரில் நனைத்து.. கை நிறைய பூப் பறித்து... உச. 
மலையேறி "அதோ பார் வானம். 
மேகம் உன் தலை மேல் ஓடுது! 
பார்... என்று ௯வ வேண்டும். 

உன் மெல்லிய புன்னகை உதட்டருகே 
ஒரு சன்ன மச்சத்தை என்: 
விரலால் வைக்க வேண்டும். 

பீரோவில் தூங்கும் 
மடிப்புக் கலையாத கண்: 
செலைக்குள். என் கைச், 

காரத்தை. வைக்க 
வேண்டும் 

தண்ட அந்தத் தெருவில் 
நீ தடத்து வருகிறாய். எனக். ன் அதிர்வோடு தையல். 
மிஷின் ஒ௫ுிறது. 

அவஸ்தை... உயிரைப், 
மழித்தெடுக்கும். இம்சை, 
உன்னிடம் சொல்லி விட, 
தினைத்து வைத்திருக்கும். 
ய்ரியங்களை ஒற்றை 
அறைக்குள் புதைத்து வைத் இருகலறேன். சதா மனச், 
கன உன் ஞாபகங்கள். 
மழை பெய்து கொண்டே 
விருகறறது.. சமயங்களில். 
தமொறி கண்களில் வழி. 
இதத: இப்படியான பிரிவுகள் 
உங்களுக்கும். இருந்திருக் கலாம்... பெரும்பாலும் 

யுகயாரதி 

ஈந்தெந்தக் னவுகளால். ல் இந்த முமி அழகா. 
க்கிற! அழகு முழுவதும் காத: 
"ல் நிகழ்ந்தது. எந்தெந்த அவதிகளால். 

இந்த பூமி அழுது வடிகிறதோ, அதுவும்: 
காதலால் நேர்ந்ததுதான்.. 

தீஃ கன் முந்தானையால்: 
தலை துவட்டி விடுவாய் 
என்பதத்காகவே குடை மறத்து வத்ச மழை நானில் 
தரஸாம் ஒஷர்ட்டுமால். 
நினதிகுர்ச கன்னை 
என்ன சொல்லித் இட்டுவது? 'இப்படியாய் இன்னும் ஏராளமான 

ஆசைகள், உண். இமைச் றகடிப்பில் 
இத்தனையும் தொல்ல கொண்டிருக்ெது. 

வதைக்கும் உன் ஞாபகங்களைச் சமத்து 
கொண்டு சாக முடியாது. எல்லாவற்றையும் 
உன்னிடம் கொட்டி, விடுறேன் நீண்ட அந்தத் தெருவில் நீ நடத்து வரு சநாய், கன்றுடன் கூடவே மாலையோடு 

ன், உன் கழுத்திலும் மாலை. 'கண்ணீர் வழிய நிறலறேண். அருகே தீ 
வந்ததும் தலை குனித்து கொள்கிறேன். 
மெட்டி அணிந்த பாதம் என்னைக் கடந்து 
போகிறது. ஏக்கத்தோடு இரும்பிப் பாரக் 
இரேன். அலங்கரிச்சப்பட்ட உன் தடைப் 
மின்னல் கையசைத்துக் 
கொண்டே. செல்லு. 

தோளைப் 
பதச்கலட்டு 

சொடர்த்து போறம் தோழிப் பொண்: 

என்கிற தய்.கந்த 
சாமியின்... கவிதை. 
யொன்று என் ஞாபகத். 
இல் மோதுகறது. நெஞ்சு வலிக்கிறது. நீ. 
என்னை விட்டு வெகுதாரம் போய், 
விட்டால், 

சின்னச் சின்னதாய் எவ்வளவு. ஆசை. 
கள், ஜன்னல் பின்னே நின்று வானம்: 
மார்க்கும் கன்னை இழுத்துச் கொண்டு. 
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தேவதைகள், கனவுக்கும் திஜத்துக்குமான 
இடை வெளியில்தான். நடமாடுதொர்கள். 
இதத தேவதைகள் தான் தூக்கத்தைக் 
கொன்று இரவு மூழுவதும் சிரித்துக் கொண்டிருக்கும். காதல் பிசாசுகளாகப். 
பொலிதார்கள். 



சந்தோஷம், துக்கம், கண்ணீர், புன்னகை. 
இவைகளால் செய்யப்பட்ட காதலின்: 
தோள் மீது தலை சாய்க்கிற அனுபவம் 
வாய்க்காதவன், வாழ்வின் அர்த்தத்தைத் 
தொலைத்து விடுறான். 

அவள் முந்தானையால் தலை துவட்டி 

விடவதற்காகவெ. மனழயில் நனைந்த 
வருவது: “அவன் கைகளால் நெற்றியில் தைலம். 
தடவுவதற்காகவே தலைவலி வராதா | 
ன்று ஏல்லக் இடப்பது, 1 

"அவளின் கோபத்தை ரிப்பதற் 
காகவே சொன்ன நேரத்தைத் தாண்டி, | 
வருவது, இப்படியான காதல் சவாரஸ்யல் 
தனினாவ்தான். வாழ்க்கை நத ஓடச் 
கொண்டிருக்கிறது. அந்த நதியில் கை. 
நிறைய நீரன்னி, தண் முசம். பார்க்காத 

வர்சன் யாரேனும் உண்டா? 

கரதல் ஓர் அற்புத இரவம். அருக்க 
அகுந்த மகழ்ச்சி தகும். அருந்து முடித்து 
பர நினைக்கையில் இராவகமாகிவிடும். 
க்களில் பூச்சரமும், கைகளில் சாட்டைய் 

மல் வருத காதல் 
தாயின்: தாலாட்டும் ஓப் 
பாரியாகிவிடுகறது. 
அவனது. அரவணைப்பு சே ஆனைச் கொல்லும் 
அபாயத்தைத் தருகிறது. தன்னைக் சாதலிக்கச் 
இடைத்த ஒரு ஜீவனை: 
காலமும் சமூகமும் மாஜி 
மாறி குறையாடிப் போவ 
தைக் கண்டால் ஊர்தான் 
உண்மத்தமாகாமல் தப்பிக்க 
முடியும்? உன்மத்தனா காரதவன் சவிஷனாலு விடு 
இன். 
எங்கிருத்து முனைக்: 

குதித்த. 
காதல் தாவரம் : என்: 
'கள்புகுத்து இளை விரிக்க. 
என்ன காரணம்?” 

இரண்டு சண்களிநத்தம் 

66 
இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் 

முதல் காதலர்கள் 
இப்போது 

எங்கேயிருப்பார்கள் 

99 
்] 

இரண்டு கால்களிரத்தும் கண்ணில் பதியவில்லை 

1122 4913 



விட்டு விட்டு மனழையமிக்க. 
தனைத்ததுமில்லை. . எனை: 
விட்டுவிட்டு பூமி வில. 
சழன்றதுமில்லை. 
கன்னைப் பார்த்த நிமிடம் 
உயிரில் கொஞ்சம் துயரம், 
எங்கோ, எப்போதோ, யாராலோ, 

தூவப்பட்ட தானியத்திலிருந்து ஒரு மரம். 
உருவாகிறது. அந்த தானியத்தை வீசிய வனுக்கு நிழல் "தருகிறதோ இல்லையோ, 
ஏந்திச் கொண்ட பூமியை அழகாக்கி விடு 
றது. மருதாணி பூசிக் கொள்ளும் பெண்: 
ணின் நாணத்தை ஒத்தது. அதன் நீழல். 
இருக்கும்போதே இறச்சவும், நடக்கும்போதே. பறக்சவுமான சிங்காரச் சிறடினை தோள்: 
களில் பொருத்து விடுகதது காதல். 

இந்த பூமியின் சுழற்சி தன்னை மட்டும். 
விட்டுவிட்டு சழல்லதான மாயத் தோற் 
நத்தை உற்பத்த செய்றது. இந்த மண்ணில். 
விளைந்த அனைத்து தத்துவங்களும், காதலின் மேன்மையை, போற்றுவதற்காகவே. 

ஈக்கய ஏற்பாடு, மனித குலத்தை, 
நேசிசறைவன் புரட்டிக் காரனென்றால், சச 
மனிதனை / மனுஷியை நேரிப்பவனும். 
உன்னதமானவன்தான். 

ரு மலரை, ஒரு பறவைஸை, ஒரு 
விலங்கை, ஒரு செடியை நேசிப்பது போல் 
உங்களால். இன்னொருவரும் உங்களை 
இன்னொருவரும் சந்தோஷப்படுத்திக் 
கொள்வதெ காதல், இஇல் அவஸ்தைகளும் 
உண்டு. தனிமையின் நரச வேதனையும். 

கண்டு, 
நானொருவன் மட்டிக்கிலும் - 

பிரிவென்பதோர். 
நரகத் துழதுவதோ! என்றான் பாரதி. 
ரசம் மிக மிகக் கொடூரமானது. 
அதனினும் தனிமையான நரசுமெனில். 

சொல்லத் தேவையில்லை. 
மயிலிறகுகனால் கோத விடுற அதே. 

உணர்வு தான் கள்ளிச் செடியாகவும் மாது, 
பிறது, 

இ தப் பிரபஞ்சத்தின் முதல் காதலர் 
கள் இப்போது எங்கேயிரப்பரர்கள்? 

'சொர்க்கத்திலா? நரகத்திலா?. வாழும்: 
போது நரசத்தைச் சந்தித்த காரணத்தால் நச. 
சயமாய் சொர்க்கத்தின் சுதவுகளே அவர். 
சனைச் சுவீகாரம் செய்திருக்கும் 

இந்தத் தொன்மையான மொழியின்: 
முதல் காதல் கடிதம் இப்போது எங்கே 
யிருக்கும்! 

காலத்தால் அழியாமல் போகவே பெண்: 
களின் சண்சளிலும் ஆண்களின் இதயத் 
இலும் அவை மடித்து வைக்சப்பட்டிரக்கம். 

அந்சச் தெருவின் முடிவில்: ௨ வீழருக்கது. 
முத்தச் தெருவின் முடிவில் மசிதோட்டமிரச்கிது. 
எந்தச் தெருவுக்குள் 
இடம் மாறி நுழைந்தாலும்: மனசு நிரம்ப! 
பதித்துச் இதம்பலாம் பச்சனை: 
இழந்த காதலை இலக்கமும், தோற்ற காதலை... இதயங்களும்... சொல்லிக் 

கொண்டே இருக்கும், அள்ளி எடுக்கிற சை 
மணலில் கடல் அகப்படுமெனில் பார்வை. 
கள் வானத்தைத் தொடாதா? முத்தொள்ளா. 
மரத்தில ஒருத்தி காதலன் வந்த குதிரையின் 
காவடி. மண்ணைத் தொட்டெடுக்கறோள். 
எடுத்தவள் என்ன செய்தான்! 

[தொடரும் 

**9$பபஷன் என்பதற்கு எந்தவித இலக்கண 
மும் கிடையாது. எது அழகா புதுமையா இருக் 
அது ஃபேஷனாமிடும். அதனாலே, ஒரு வித்தியாச 
மான உடையலங்காரத்தை, செஞ்சுக்க, எப்பவும் 
கூச்சப்படவே கூடாது. எல்லாரையும் செளரவமா 
வசிசரிக்கறதுதான் நல்ல டிரஸ் செ 

2 அர்ச்சனா உதிர்த்த பேஷன் மொழி! 

(ஸ்ர 311209] 



[ கண்டன் எட்டுக் பரக்கக் 
அந்த சில நாட்கள்... 

எந்தக் கவலையும் 
இல்லை! 

மதெலியலக் வனத்தில் வி ஒத்தம் தல் மடிப்பு சத்புவது இயத்கைதான். தலகதத நவக் பெறத்தக்க நததத்கள் ஒட இடத்தி எற்படும் மமாகளுப உடல் ஒழதக் பாகக் 
மிரத்துகள்சதற்கு? 
 இதோ.,வந்துவிட்டது- 5றல5கக 01] 
தத்தத் லலைக எனல் அன்னு படணடக ச்வ இவாரனம் பேச 
இயற்கையானவழி. 
வனி எழப் போது, அடிவகிறு ம்ம் இம வப் பிமல் பட்டி, தலனன் கக்தம உன வடக் நெததல்மள் 
உ இதுஏர் ஆயர்வேதத் தவிப்பு 
ிவாதவப்பானு. 
இபக்கலிளைவுகள்கிடையாது. 
ஒதுணிகளில்கறைகதவும்எற்படாது 

இப்போது புதிய் பதிப்பு! 

லிப்கோ 
மெகா டிக்ஷனரி 
(இங்கிலீஷ்-இங்கிலீஷ்-தமிழ்?, 

பபரிய சைஸில் 1568 பக்கங்கள், 
அனைத்து வார்த்தைகளுக்கும் உச்சரிப்பு. 

கொட்டிக் சிடக்கும் தகவல்கள் கோடி! 
அகராதி பிளஸ் கலைக் களஞ்சியம்! 

மீ சஸ்களிலும் லிப்கோ டிக்ஷனரிகள் 
கடக்கும் தபால் செலலைத் நல்க்க உங்களூர்: 
புத்தகக் கடையை அணுகு. 

வலியும் இல்லை! 
கவலையும் இல்லை! 

ரஷபிவம்சாவாஷ ஸாம்: 
மயுபடுவியிய யப் 
(வரு ர வம 69௯, 

பது எண், 98, வடக்கு ரோடு, 
மேற்கு ரந்த) 011. நகர், சென்னை 600 035. போன்; 494180, 4336457. 
8௧:044:4010650 

உறவி 9௦0009 2 

1500 017. போன்: 4323296 



அரரசம்பட்டியில் ஆடு மேய்க்கும் 
குதாதாயடக்கும், மாடு மேய்க்கும் 
குதாதாயகனுக்குமிடையே காதல் வந்ததும், 
குட்! ஜீன்ஸ் என்ற ௮இ நவீன ஆடை 
அணிந்து டூயட் பாட ஆஸ் இரேலியா 
போய் விடுவார்கள். 

மகமை! ர்ச் 
இநத அபத்தங்களை எலலாம். தாண்டி 

தமிழ எனிமா கொஞ் 
சம் தலை எருக்கத் 
தொடங்கியுள்ளது. 
தலதத்கதத் 

காம்பும் போதம் 
என்று நினைக்கும் இளைஞர்கள் வரத் 
தொடககியிரககறார்க். 

செல்லாம்" படத்தில், தரிஷாவுககு 
அஹியாசமாக ஆடைகள் தைத்திகுகோர் 
காஸ்ட்மும் ஒர் அனுர என்ற தச 
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வலைச் சொன்னவர். த்ரிஷாவின் அம்மா 

அந்த ஒரு வரி தகவலைப் பிடித்துக் 
கொண்டு இயக்குநர் சந்தோஷிடம் 

கதையை மட்டும் கேட்காதிங்க" என்ற. 
கண்டிஷனுடன்தான். பேசவே தொடங். 

மாவில் நடக்கற ஒரு சம்பவத்தை, 
ஒரு கதாபாத்திரத்தின் மன நிலையை, 
வசனத்தாலோ, 
இசையாலோ,, வெளிப்படுத்துவது. வழக்க. 
மான யுக்தி. இன்னும் ஒரு படி 

கேமிரா கோணங்களினாலும், 
வைட்டிங் எல்பெக்ட்டுகளினாலும் அந்த 
மூடை! வரவழைத்து விட முடியும். ஆ௪ 
மனசெல்லாம் குதாநாய் 
அணியும் அவருடைய 
உணர்வுகளைப் பிரதிபலிக்க. வேண்டும் 

று நினைத்தேன். 

பாட்டாலோ; பின்னணி, 

கதையில், எ: 
ஆடைகள் கூட 

அவள் வயப்படும்போது, 
டர், பின்புறம் எல்லாம் மைல்டாசவும், 

மயமாசவும் இருப்: 
பான். அதுவே அவளது காதலில் மாற்றம் 
வரும்போது, அந்தப் பெண்ணின் உடைகள் 

ஈஇக்கின்ற 
பிணி எல் 

அந்தப் பெண் வண்ட 

மைல்டாக மாறிவிடும். அவளை 
மிஷயங்களான செட்டு 

வாம் பளிச்சென்று ஆ௫விடும். இந்த யுக்தியை 

அனுவிடன் சொன்னேன். ஒரு 
கழித்து, தாம் லைன் செய்த உடைகளைக், 
காண்பித்த அனு, நான் என்ன விதமாகக் 
கற்பனை செய்திகுந்தேனோ, அதை அப் 
படியே உடைகளில் வடிவமைத்திரு்தார் 



தான் அசந்து போனேன்”” என்றார் 
சந்தோஷ், 

வரனுவிடம் பேசியபோது, இன்னும் 
கொஞ்சம் காஸ்ட்யூம் தகவல்கள் தேறின. 
டைரக்டர் சந்தோஷ், சதை சொல்லச் 
சொல்ல, அப்படியே உருப் போய் 
விட்டேன். கதையின் ஓட்டத்துக்கு ஏற்ப, 
த்ரிஷாவின் ஆடைகளை இர 
மாகப் பிரித்துக் கொண்டேன். மாட 
உடைகளுக்கு காபூல் ஷிஃீபான் 
ரகங்களையும், பாரம்பரிய 
உடைகளுக்கு மங்கள. எரி 
புடைவைகளையும். மட்டுமே 
பயன்படுத்தயிருக்கறேன். ஒன்று 

ஓ. பளபளப்பா இருக்கும். இன்: 
கொன்று எளிமையா இருக்கும 

'இந்தப் படத்தில் தரிஷாவுக்கு 
அமக. அவரது தடிப்பு இன்னும் 
அழகு, இது முழுக்கு முழுக்க 
குதாநாயடு சம்பந்தப்பட்ட சதை 

இறமையையும் இ௫ல் பார்க்கலாம் 
அத்த 
என்றார் சந்தோஷ் 

ன ஜீவனுள்ள நடிப்பு' 

த்சிஷை தினந்த் 
சந்தோஷ் பற்றி இனொரு செய்ி. 

அனில ஆரடிஸ்டாகம் பணியாற்றியவர். 
தல்ல ஓவியரும் கூட 

தங்களுக்கும் வண்ணச் செர்க்கைக் 
கம் இல்வனவு முஸ்ியத்துவம் தருவது 
இதனால்தான் 

_ இனுராதா சேகர் 
டம் யோகா 
3102 4௮] 35 



கருணைக்கரம் 
மே! 

நாமும் 
காடடலா 



நேரிய விருது னநி௰: வரு அன்னை தோரா விரதினும் ரானா சர் முத்தையா செட்டியார் வரநினையு் ப 
முதக்கத்திளையும், பாராட்டிக் பெற்றுள்ளது இப்பள்ளி, இபப்ளக்கு உதவி செயம் நல்ல உள்்களுக்காக 
கர்கள் நன் குறம் நீரி கழல் இபபள்ளிக் கழந்தகள் இினந்தோறும் பிரரத்தகள செய்கிறாள் எம்ப 
குதமத்தக்கு. நம் பிறந்த நாள், தரமண நாள், மதாகைய்கள் நனவு நாள்களில் ஒரு நள் உணவு வகி 
கதலி செய்வோமே 
ஆங்கள் ஸல செ்ும் நாம் இந்த முளைடெட் அனாதை ஆசிரமத்த்கும் செக்வோணவ நமது வாழ்வில் புண்ணியம் 
ஜே கோலில்களுக்கச் சென்று கழ்பவெனதைப் போகவே இது போன்ற ஒகு பள்ளிக்கு விஷ் செய்துவந்தால் கோடி 
பண்ணியம் கலப்பு ச்ச், நிம்மதி தகம் ஆவனக செயல்பட்டு வகின்ற கோலை-தி யுனைடெட் ஊாளுத்ஜோர் 
மணிக்கு நழம் உதவி செய்வோமாக 
கமயனத்தன். ஒரு பகுதியை சமூக சேவைக்கு பயன் படுத்தலாம் ஈன்ற பெர்னாட் ஷா வின் வார்த்தைகளை 
ககபபடிப்போன்க 
இப்ப்ளமின் ஒரு நாள் உணவிற்கான 

படுிறார்க?். 
(ர௮,800/- ஆகிறது இதந்காக பக நல்லவர்களின் உதலிகளை: 

இயன்றதை செய்வோப்! இல்காதவரகளுக்க! 
நண்பர்களுடன் இணைந்து நடும் பாதா மதம் ஒருநாள் 

இவர்களின் உணவிற்கான செயலினை ஏற்றுக்கொள்ளவே. 

9 9668 1 சசி வம் 

ர பா! ஈரரு சவறு 1௭/௦௨ 5௦௬௦௦1 
(கர ஈனியிர 16 ௦18௦0 5201௦0 சர்ச்ச) 

96, 5 14/21 ௦௧ம், பாயாம்ஹகி வவ, போமக1௦௨-641 107. 
ரள! 16. 110 20௦ : 91-0422-667570, 667636. 

சருயம்மரியமிழைராம்மா$ *0ன்ஸைவரவ எண 



சங்கையா பொன்னம்மாள் 

ப.ச மாடுகள் தரிசில் மேய்த்து கொண்டிருந்தன. சாயங்கால. 
வெய்யிலில். அருகம்புல்லும், ஆதாளையும், மத்தாங்கப்புல்லும். களிர் 
'பகமையாகச் எரித்தன. புலலூக்குன் என் மகன் பேச்சி உறங்கக் கொண்டி 
ருக்வறான். மூன்று வயசுப்பிஞ்ச.. சன்னக்கனனத்தில் வழித்தருக்கற 
எச்சிலில் சாயங்காலச் சூரிய இணுக்கு. 

'பளிவெறி கொண்டு பறப்பெடுத்துப் போய் ஆவல் ஆவலாய்ப் புல்லை. 
மேய்வறை பச்சன், "பரரரசசச், பரர்ச்ச்ச" கடிபடுகை புற்களின் வீறிடல் 

'செவலைப் பசு, ஒறங்கக்ஃட்டிருக்கிற எம்பேச்சியோட தலை முடி 
ரோமத்தைத் இங்குது. எம்புள்ளையையே இங்குது. பசுவாயில் கடிபட்டுத் 
தொங்குற பசங்கொழை மாரி. பசவாயில் தொங்குற எம் புன்ளையின் 
பிஞ்சக்கால்கள்... என் குலக்கொடி. வம்சக் கொழுத்து. என உயிரின் உருவம். 

"ஐயய்யோ... ஆக்தா! ஏம்புள்ளை... ஏஞ்செல்லம்... ஏங்கண்ணுட பசுமாடு. 
இனனுருச்சே... நா என்ன செய்வேன் யோ: 

அலதியடித்துக் கொண்டு. விழித்தான் பூவாயி, நெஞ்சுக்குள் 
இசகென்று ஓர் அடைப்பு. மூச்சு பிரியவில்லை. இலெடித்தவனாக அவகலத் 
துகடைந்த அவளை இருட்டு சூழ்ந்திருந்தது. தாரத்தில், பனங்காட்டில் 
மயில்கள் பதறிப் போடுகிற கூப்பாடு 

இருட்டுக்குள் துழாவுஇற உயிரின பதறறம். பபுளளை இடக்கா?' சற்றுத் 
தன்னி புரண்டு படுத்திருக்கிற மகன் மாடசாமி, துழாவுஇறசைக்குத் தட்டுப் 
பட்டான். ஹடடம்மாடி!! 

பத்து வயசுப் பவல். அஞ்சாப்பு படிக்கறான். மகனை இழுத்து தன் 
பக்சுமாச வைத்துக் கொள்னற கையில், மனசின் நடுக்கம். பதறித் தணிந்த 
மரின் ஆசுவாசம். 

'வியரத்துக் கொட்டியிருக்றெ உடம்பு, பிடதி முடிகளைக்கூட நனைத்த 
வியாவை. 

"இப்படியுமா சனா வரும்? அடிலவுறே கலங்கு சனா.ச்சே/ 
கனா மு மாதரி 

மல்லை. நாலாசாஇ. 
சனமும் தாயாய் பிள் 
ளையாய் வாழ்த்த நான் 
போச்சு, கோலில் 
இருவிழா. என்றால் 
ராவுத்தமார். பிரியாணி. 
போட்டு கொண்டாடு. 
இறத, ரம்ஜான் வந்துட் 
டால் எல்லாத் தெருக் 
களிலும் சறிபுளி என்று: 
கூத்தாடுகிறது.. அப்படி. மிருந்த செனஜன்யமான களர், இப்ப என்னவோ ராவணன் வேஷம் கட்டிக் 
கொண்ட. மாதிரி தாறுமாறாக இருக்கறது. குரூரமாக. மாறி இருக்கிறது. 
இது புதுக்கோலம்: புதுவேஷம்: பாவாசத்துலே உப்பு போட்ட மாதிரியிருக்கு. அன்பு இல்லே. பாசமில்லே. சப்பத் தனமையில்லே. வெறுப்புணர்வு, 
பகை. உணர்ச் விறைப்புகள். மூறைப்புகன், வம்யுகளும் தும்பங்களும் 
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வந்து விடியுமோ? 'வெட்டுக்குத்து'ன்னு 
ரணகளமாயிருமோ ஊரு! 

பேசசக்க. மொட்டை 
போடணும். இருக்கண்குடி. மாரியம் 
மான் கோவிலில் பொங்கல் வைத்து, 
மொட்டை போட நேர்த்டுக் சடன், 
"இப்பப் போவோம், பெறகு போவோம்! 
என்று நாளும் பொழுதும் போயிற்று, 
பூவாயி தச்சரிப்புத் தாளாமல், பூச் 
சனும் இனம்பிவிட்டான், பேசசியுடன். 
பொங்கல் வைக்கிற பச்சரிசி, வெல்லம், 
சட்டி, கரண்டி என்று மூட்டை முடிச்சசன். 
பை நிறைய சாமான்கள். 

'சாத்தார் வந்து இறங்கினால்... திலவரம் 

சரியில்லை. பஸ் ஸ்டாண்டில் வழச்சமான: 
கூட்டமில்லை. அங்சொருதலை, இங்கொரு. 

மூகம். முகங்களில் ஒரு 
இல், லல. 

பூவாயிக்கள் படர் என் 
ட் "என்ன... ஆள்போக்கு 
வரத்து இல்லாம, ஊரு 
காத்தாடுது? 

"சாதிக்கலவரம் 
ண்டு நாளா நடக்குது” 

எதவும் சேதமா?" 
"கறுப்புச் சாஇயிலே 

நாலு சாய்ஞ்சிருச்சு, செவ 
லைச் சாடியிலே ஒம்பது. 
போயிருச்சு. இன்னிக்கு. 
எம்புட்டுத்.... தலைக் 
கருள்தே 
பயமில்லாமல் 

சொல்லற. பூச்சனை, 
வெறுப்பும் சடுப்புமாகப் 
பார்க பூவாயி, அவளுக் 
குள். பதற்ற அலை. 
காலெலும்பு.. உருவிக் 
கொண்ட மாதிரி, 

தொடைச் சதையே தொளதொளவென்றாக, 
நடுக்கமெடுக்கிறது. அப்பிய பயத்தில் 
வெளுக்க முகம். பலவீனமாக படபடக்கிற. 
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நெஞ்சு. நா உலர்ந்தது. தலைச் சுமையை: 
இறுக்கப் பிடித்துக் கொண்டான். வயிற்றில் 
நாலுமாசச்சுமை வேறு. 

'பூவாயியின் பயப் பார்வை, அசட்டுத்தன 
மாகச் எரித்த பூச்சன். 

"இந்த மாதரி தெலவரம்னு தெரிஞ்சரும் தமா, கோவிலுக்குப் போவலாம்னு செப்: பினோ 
“நீதான்... நச்சரிச்சப் புடுங்குனேல்லே?” 
"இப்படி. நெலைமைன்னு சொல்றது. 

பட வேண்டாமா, அறிவுகெட்ட மனுச?” 
'நாம எதுக்குப். பயப்படணும்! நாம. 

'அசலூரு கறுப்புச் சாஇயுமில்லே, செவலைச்: 
சாதயுமில்லா, நாமி, வேற சாதி, என்னத் 
துக்குப் பதறணும்!"' 

"இருந்தாலும்... கூறுகெட்ட ஆளுதான. அருவாளும், மூர்க்கமுமா சாத வெறிபுடிச்ச 
வர்ற வெறிநாய்களுக்கு அசலூரு தெரியுமா, 
பெத்த சாதி தெரியுமா! நெறத்தைப் பாத்துப் போட்டுத் தளனிட்டா?" 

போட்டுத் தள்ளிவிட்டது. இடுமென்று: 
வந்த வெறிக்கும்பல், மூடிமுழிக்கும் முன: நடந்து விட்டது. ரில சண நிகழ்வுப் பயம்: 
சரம் 

மூன்றாவது. வெட்டு, பேசசியையும். 
பூச்சனையும் சேர்த்து நெஞ்சில் விழுந்தது. 

தலையிலும் . மார்பிலும் அடித்துக். 
கொண்டு, கோ வென்று சுதறியமுத பூவாயி, 
“ஐயோ... ஆணிவேரையும் பூவையும் அறுத். நுட்டாங் களே... பாவிப்பயக... வெறும்: 
கழுதையா என்னை விட்டுட்டுப் போச்சே... 

'கண்ணீகும் கதறலுமால் நனைந்த காத மாக நைந்து இடந்த பூவாயியை, தாமதமாக, 
வந்த போலீஸ் படை சூழந்து கொண்டது. 
ேபசசயோடு சேர்ந்து கழுத்துப்: 

புருஷனும் போய்ச் செர்ந்து. விட்டான். 
வயிற்றுச் சமை.புருஷனின் உயிர், பச்சனின். 
வெச்ச. 

அதுவே வாழ்வாசவும், வாழ்வதற்கான. வைராக்யமாசவும் இருந்தது. இதோட பக் 
த்தல் பத்து வயசு மாடசாம், அய்யாவைப். 
பார்த்தில்லை. பூச்சனின் மரணத்துக்கு. 
அரசு தந்த ஒருலட்சம். ௮ல் பாதி, மாட 
சாமி பெயரில் வங்கியில். 

'இருந்து என்ன செய்ய? துணை? வாழ: 
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வேண்டிய தாம்பத்தியம்? சூன்யமாடப். 
போனதில் ஒரு சையாக, மாடசாமி, 

இருட்டுக்குள் விழித்இிரந்தான். மனசக் கன். செத்துக் இடந்த பூச்சன். 
அவளுக்குள். குமூறிப் பீதிட்டுவந்த இன்பம். 'வெறுமையானமாதிரி 

வோர் சோகப்ப£ர். உடைப்பெடுத்துக் 
கொண்டு வந்த அழுகை, “ஐயய்யோ... ஐயா, 
எஞ்னம். எங்கப்பன் விம் மோம்க 
துவ கெடலு கெடந்த சரழியயுட்டட்டு 'சரழியவுட்டுட்டு.. இங மட்டும் மண்ணுக்குள்ளே போய்ட்டீசளே... 
எம்... பொழைப்புலே. மண்ணள்ளிப். 
பொட்டுட்டகளே... இது நாயமா? அடம். 
கூத்துவனே... ஒனக்கும் கண்ணு, அவிஞ்சு. போச்சா? இந்தக் கூத்து சட்டணுமா?" 

நி.சப்தத்தன் நெஞ்சைக் ஒழித்துக், 
"கொண்டு... வருகிற காலடிகளின் சத்தம். இடு. 
லையும், பீதியையும் சுவடாக விட்டுச். 
"செல்கிற மனிதக் கூச்சல். கோபமும் ஆத்திர. 
முமான வெறிக் கூத்தாட்டம். ஒரு கூட்டமே 
ஓடுதே தடபுடல் கூப்பாடு. 

"வெட்டுங்கடா... விடாதீகடா... வமசத். 
தையே அழிக்கணும்டா.. போட்டுத் தள்ளும். 
கடா... தீயை வைங்கடா... ஒடுகளை கடைங் 
கடாட சல்லுகளை வீசங்கடாம் 

சத்தைப் பார்த்தவள். கண்ணெதிரே. 
வெட்டுப்பட்டு, வெதுவெதுப்பான ரத்தம். 
கொப்பளித்த கோரத்தை ௬ரித்தவன், 

பதறியடித்துக் கொண்டு, கதவைத் இறந்து 
வெளியே எட்டிப் பார்த்தான். 

தூரத்தில்... ராமம்மான் அவன் வீட்டு 
முற்றத்தில் நிற்கிறான். தலைமுடியை அளனி. 
முடித்து கொண்டு, எச்சிலைத் துப்பிக், 
கொண்டிருந்த அவளிடம் ஓடிவந்தாள், 
பூவாயி, 

"படம். ஓடலைன்னு. பணத்தைத் 
திருப்பிக் கொடுத்திரக்கக் குடாது?" தி 

'ஒக்கட் பணத்தைத் திரும்பக் கேட்டு, மட௪ மார்தத ரசிகர்கள் சாரிசாரியா வீடி 
தேட வர்றாங்க ப அம்பை தேவா. 



“என்ன மயினிட வெட்டு, சத்துன்னு ஒரே. 
கவல்காடா இருக்கே... என்ன விஷயம்?" 

ஈபூள்ளையார். செலையை யாரோ 
ஒடைச்சிட்டாகளாம்”” 

ஈயங்வோட.. இதென்ன கொடுமை? 
வாராம்?" 

"ராவுத்தமாராகத்தான் இருக்கும்னு... 
'நம்மாளுக நெனைப்பு. மனசு கொழச்சுப். 
போய் படைபடையாய்ப் போறாக... 

றவர் 
"இன்னிக்கு எத்தனை தைக உருளுதோ? எத்தனை. வீடுக நொறுங்குதோ...! என்: 

னென்ன எழவெல்லாம் நடக்கப் போகுதோ? 
எல்லாம்டம். தலைகீழாகப் போச்சு... நம்ம: 
தலையிலே என்னென்ன இடி வந்து விடியப். 
போகுதோ... 

ப்ரூவாலக்குன் மிரட்டி. உள்மனம் அச்: 
சத்தில் நனைந்து துவண்டது. அறுபட்ட 
சணல் துண்டாக அந்தரத்தில் நடுங்கு 
உணர்வு. 

பெய்பிசாசைப் பார்த்த மாரி இலைடிக்: (துப் போய் ஒடி வந்து கதவைப் பூட்டிக் 
கொண்டான். வீட்டின் இருட்டு, ஒரு பாது: 
காப்புணர்வு தந்தது. தெருவின் ஆரவாரக் 
குரல்கள் அடிவயிற்றை அறுக்கது. 

கதவு தட்டப்படுதோ... சின்ன விரல்கள்: பயந்து பவந்து மெல்லத் தட்டு மாதரி 
ஒரு சின்ன சத்தம். 

"அவளுக்குள் பரவு அச்சச் சிலிர்ப்பு, 
நெஞ்சு வறனிறது. இக்கெனறு இசைககறது. 
அடிக் தொண்டையில் நடுங்கும் குரல்: 

யாரது... 

பூவாயி கதவைத் இறந்தான், தயங்கித் 
தயங்கி, மனசக்குள் நாறு நூறு நினைவுகள். மருட்சி, சலக்சம். 

"பாருப்பா." 
முகப் நின்றான். மாடசாமி கூடப் 

படிக்கறவன். அடிக்கடி. வீட்டுக்கு வருகிற வன். அவனது சன்ன முகத்தில் மரணபயம். 
புயட்ட பல்லி வாலாக துடிக்கிற இமை: 
வ். அவனது இடுப்பில் மூன்றுவயசுத்: 
தங்கள. 

என்னப்பா. தம்ப. 
அவன் உதடுகள் உலர்ந்து. போய்... 

பயத்தல் நா தடுமாதட வாய் பேசமுடியாமல். 
மூச்சிரைத்தான். "என்னென்னமோ நடக்கு. யார் யாரோ 
செத்துட்டாக. என்னைக் சொல்லுறதுக்கு 
வாராக. நாடஇங்க ஒளிஞ்சுக்கெட்டா?' 

வாசலை மறித்து நிற்றெ பூவாயி, 
அவளுக்குள் கொதிபாலைக் குடித்த பூனை: வின பிஇ கும்பல் வன்முறையை உணர்ந் 
(தவன். யூசுப்பை தேடி. வருவ கும்பல், ஏட்டை நாசம் பண்ணும். மாடசாமியைக். 
கொல்லும். தன்னையும் வெட்டிச் சரிக்கும். 
மதயானை காலில் சிக்கிய மண் குடமாய் 
“இடங் கேபயார 
அவளது தயக்கத்தில் அஇர்ந்து போன 

அதிதப்பிஞ்சு, தம்பிக்சை சதிப் போன 
உணர்வு. நம்ம ஃப்ரெண்டு வீடுன்னு உரிமை: 
யோட வந்த இடத்ல்டமுகத்நில் வந்து: 
மோதுகிற அந்நியம். 'ராமம்மா வீட்டுக்குள்ளே போயி 
ஈட்டா!" புகலத்ற இலியில் கேட்டு பூசப். 
வெள்ளந்ியாகக் கேட்றை அரும்பு. 

'பூவாவியின் பார்வை, யூசுப்பின் இடுப்பி 
லிருக்கும் தங்கச்சி மேல். பேச்சி மாதிரியோர். 
தோற்றம். அதே வயசு. அதே முகச் சாயல், பேச்சட்பேச்சடபேச்ச... 

அடிவயிறறுக்குள்ளிருந்து மேலெழுந்து: வருக பாச உணர்ச்சி, நேசமிருந்து, குபுக் 
சென்று பிதிட்டு வருறெ சுயம். மானுடப். 
பெரன்பு. பூப்போன்ற தாயன்பு. எதையும். 
"தாங்கு இப்போன்ற தாய்ப்பாசம். 

“இங்க. உள்ளே வாப்பா... 
“எங்களாலே. உங்களுக்குத் தொல்லை. 
சாவே வேணும்னாலும். வரட்டும், 

ீல்களும். எம்புன்ளைசதான்.."அவர்களை 
உள்ளிழுத்து, கதவைச் சாத்தினான், பூவாயி: 

அச்சத்தைக் காலில் போட்டு மிறத்த. 
தாய்மை வீரமாய் பூவாயி, நாறு கோடி. 
மின்னைகளையும் ஆரத்தமுலிக் கொள்றெ. 
யாரதத்தாயாக அவள் முகத்தல் கருணைப்: 
பூலின் மலர்ச்சியும், ரெனத்ரவெக்சையும். 
கலத்து, பேரழகு பிரகாசித்தது. 
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* ரெடிமேட் ரவிக்கைகள் 
மெ பெட்டி கோட்ஸ் % நைட்டீஸ் 

% ரெம் 10/25 ச் 1075 

தாங்கள் போட்டு பார்ப்பதற்கர 
இரண்டு பிட்டிங் ரூம்கள். 
நீங்களே உங்கள் ப்ளொஸ்களை தேர்ந்! 
தெடுக்கும் வசதி. | வாங்கும் ரலிக்கைகளில் ஏதேதும் சிதிய। 
'ஆல்ட்ரேஷன் இருந்தால் அதை உடனுக் 
டன் நிவர்த்தி செய்யும் அனுபவம். 
கல்யாண பெண்ணிற்கு ரலிக்கைகள் 
தைத்து கொடுக்கும் சந்தோஷம், 
உங்களுடன் அன்புடன் பழகும் எங்களது 
பெண் விற்பனையாளர்களின். உன்தை, 
மான சேவை. 
இக்க வயா 

1௨0௨௨௦1 8120௨௨௨ 

13 

4 

௭ 2000 76:0913௮ல௭%. 
ட வஙணயம்ரக ணை 8 கள: மிசவவன 
மலமமம 
யம் 
ங்க்மய 

மளாவமம, 
முமலாம 
11 ப்பட்ட 

நயகஃம 

அரிய வாய்ப்பு 
சிறந்த வீட்டு 
சேஷ சலுகையுடன் 
என்து சரநப்படும் நல்ல 

வ்டு மனைகள் அரசு அஙக்காரத்தடனும், 
'இதகவிலோடும், நியாயமான விலையில் 
தங்களைத் தேடி வரும்போது, நாங்கள் 
சொல்ல விரும்புவதெல்லாம் இததான். 
“வாய்ப்பை தவற விடாதீர்கள்" 
நாக்க நான் விரிவடைந்து வரம் பென்னை: 

சந்ரு அருகில் ஒன்றல்லது இரண்டு பணைள் 
எள்ளுங்கன். 

'சுஅன்னை அபிராமி நகர் 

வழில பாகைகள் 50௪4 
த்தமேயே அந்த பெரிய மானப்பிரிக 

மறறும ரலி சதி படையும் பதிகள் 

ஆடக வு றி ட வவல வட்ட 
பவ வவைய்வவை ஷ லவ கநக 



உஇமுகலில் உத்சாசம் குஇியாட்டம் போருகறது. அதத்ூக 
காரணம் ஸ்டாலின் தலைமையில் 
நடத்த இளைஞரணி ஆர்ப்பாட்டம்; எறிரபார்த்ததை. வீட பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்றதுதாள் ஈூர்ம்யாட்டத்தக்கு முன் தடுப்புக் சாவல் சட்டத்தில் நா்றுக்சணக்கல் மிடிபட்டவர்களுக்கு ஜாமீன் இல்லை. 
சொன்னார்கள். பிய 
ஆர்ப்பாட்டத்தின் ஞு பண்பி 
பொது கைது, [1 *. 

நபாவளி 
ஜெயிலில்தான் [ () என்ன ் 
மயழுறுச்சனார்கள். இரத ஆனால் எதத்தம் 

இளைஞர்கள் யில் பெட்டி படுக்கையுடன் மறியமாச்கு வந்து விட்டனர். ஆனால் அரசது பயந்துகொண்டு அவர்களைக் சைது மயயவில்லை" என்று சொன்னார். ஒரு இழுகு பிரமுகர் “இந்த வூர்ப்பாட்டம், மதியல் மூலம் இழு லின் எதிர்காலத் தலைவர். 
மு.கஸ்டாலின்தான் என்பதும் 
அழலரிக்குக் சுட்டித் தொண்டர்களின். 

ஆயிரக்கணக்கான 

பின்பலம் இல்லை என்பதும். 
தெளிவாக்கப்பட்டுவிட்டது. இனியாவது. 

'சித் தலைமை அழலரிக்கு. 
ஊக்சமளிக்காமல் இருக்க வேண்டும்" 
என்றார் அந்தப் பிரமுகர். 

ஓ. 20002001ல் தமிழகத்திற்கு 
மலைவாழ் மக்கள் நலனுக்காக மத்திய 
அரசால் ஒதுக்கப்பட்ட சுமார். 
எட்டரை கோடி, ரூபாய் 
செலவழிக்சப்படாமலேயே சரண்டர்: 
செய்யப்பட்டது. தமிழக சமதா. 
சுட்சியின் மாநிலத் தலைவர் நந்தகுமார். 

மத்திய அரசு பல்வேறு இலாகாக்களில் 
செயல்படுத்தும் நலத்திட்டங்களின்: 
விவரங்களை, அந்தந்த 
அமைச்சர்களைச் சந்தித்துப் பெற 
முனைந்தபோது இந்தத் தகவல் தெரிய 
வந்ததாம். "பல இட்டங்களைப் பற்றி. 
மக்களுக்குச் சரிவரத் தெரிவதில்லை, 
இதனால் ஒதுக்கப்பட்ட பணம்: 
செல்வழிக்கப் படாமலேயே போறது. 

இப்போது நாங்கள் 
அந்தத் 
இட்டங்களைப் பற்றி. 
மக்களிடம் எடுத்துச் 
சொல்வதில் ஈடுபட்டிருக்கறோம்"' 
என்டிறார் நந்தகுமார். 

உமி.ஸி. கணேசன் எழுதிய 
'அண்ணாலின் வாழ்க்கை வரலாறு" 
புத்தகத்தை, சில. 
காரணங்களுக்காக மத்திய அரசு 
புத்தகப் பதிப்புத் துறை பதப்பிச்காமல் பத்து வருடம் நிறுத்தி 
வைத்திருக்கறது, என்பதை இந்தப் 
பகுதியில் குறிப்பிட்டி.ரந்தோம். ஆனால்: 
லெட்டஸ்டாக வந்த செய்தியின்படி, 
மத்திய அரசு, இப் புத்தகத்தை எழுதிய 
வண்ணமெ பிரசரிக்க ஒப்புக் கொண்டு. 
விட்டதாம். 

உ சஞ்சயன். 
படம்: செளரா 
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குழந்தைப்பேறு இல்லாத தம்பதி. 
சுள் பிள்ளைவரம் வேண்டி. இனி, 
எங்கேயும் அலைய வேண்டாம். 
குழந்தை பெறாமைக்கு குறைபாடு, 
சணவனிடம் இருந்தாலும் சரி, 
மனைவியிடம் இருந்தாலும் சரி, 

சர்மா தமதயரக்கு மயானு உலந்த னு ஆகியும், நகப் பரந்த ர 
"ஹோமியோபதி _ சித்தா _ ஆயுர் 
வேதம் முக்கூட்டு மருத்துவத்தின் 
மூலம் மலட்டுத்தன்மை நீக்கு குழந்தை: 
பிறக்கச் செய்கிறார்கள் டாக்டர் ஏ. 
அர்ஜுனா, டாக்டர் வி.ஏ.ஆண்டாள். 
அர்ஜுனா, 'நவீனா வைத்தியாலயா' 
என்ற பெயரில் இவர்கள் ஆஸ்பத்திரி. 
நடத்தி வருகிறார்கள். 

ஆண்களுக்கு அறவே உயிரணு: 
உற்பத்தி இல்லாமல் இருந்தாலும், 
உயிரணு உற்பத்தி குறைவாக இருந் 
தாலும் முக்கூட்டு மருத்துவத்தில் 
குறைபாடுகளை நீக்க கருத்தரிக்கச் 
செய்லறார்கள். 

ப் கரக்கும் அடைப்பு 

பெண்களுக்கு மாதவிடாய் ஒழுங்கு 
படுத்தியும், கருப்பை ஓவரிசளை 
வளரச் செய்தும், சுரப்பையிலும் ஓவரி 
யிலும் உள்ள கட்டிகளை கரைத்தும், 
கருமுட்டை உற்பத்தி செய்தும், 
வெடிக்கச் செய்தும், சுருக்குழாய் 

அடைப்பு நீக்கியும், 
சூதக... வயிற்று. 
வலியை நீக்கியும். 
முக்கூட்டு மருத்து, 
வத்தால் சருத்தரிக், 
சச் செய்கிறார்கள். 
சிலருக்கு ஒரு மாத 
சிலச்சையிலும், சல. 
க்கு சில மாத சச். 
சையிலும் குழந்தை: 
பிறக்கச் செய்றார். 
கள். இவர்களுடைய 
முக்கூட்டு மருத்து, 
வத்தில் 90 சதவீதம். 
வெற்றிவாய்ப்பு 
உண்டு. டாச்டர் ஏ. 
அர்ஜுனா, மருத் 
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ஆண்டு அனுபவ முள்ளவர். 
'இவரது முக்கூட்டு சி௫ச்சை மூலம்: 

அண்மையில் குழந்தை பெற்றவர்கள். 
விவரம் வருமாறு: 

1. விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி 
யைச் சேர்ந்த முருகன் _ தமிழரசி. 
தம்பதிக்கு ஒரே மாத முக்கூட்டு. 
டுச்சையில் 20.8,2002-ல் ஆண் 
குழந்தை பிறந்துள்ளது. 

2. இருவண்ணாமலை டவுனில் ஒரு: 
தம்பதியர் தற்போது ஆறு மாத 
குர்ப்பவியாசு உள்ளார். 

3. மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில்: 
சல்கத்தாவில் இருமதி. பரணி சுரேஷ்: 



தம்பதியர் தற்போது மூன்று மாத: 
கர்ப்பவஇயாக உள்ளார். 

4. பெரம்பலூர் 
உடையார்பாளையத்தில் கிருஷ்ண. 
மூர்த்தி _ கஜலட்சுமி தம்பதியருக்கு 
குழந்தை பிறந்துள்ளது. 

5; துபாயில் இரும. நாசர்பாய்க்கு 
பெண்குழந்தை பிறந்து ஆறு மாத: 
மாகிறது. 

4. தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அகர. 
மாங்குடியில் காமராஜ் தம்பதிக்கு. 
பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. 

2 தஞ்சாவூர் புரசகுடியில் சவுந்தர் 
ராஜன் _ வனரோஜா தம்பதியருக்கு. 
முக்கூட்டு ச௫ச்சையால் ஏற்கெனவே. 
ஒரு பையன் பிறந்துள்ளான். மீண்டும். 
தற்போது வனரோஜா 1/0 மாத. 
கர்ப்பவறியாக உள்ளார். 

8. தேவகோட்டையில் ஜமுனா 
லட்சுமணன் தம்பதியருக்கு பெண் 
குழந்தை பிறந்துள்ளது. 

9. மோசனவேலு _ தோஞ்சலி. 
(445. லே அவுட், கொடஹல்லி 
ரோடு, பெங்களூர்) தம்பதியருக்கு ஒரு 
பையன், ஒரு பெண் பிறந்துள்ளார்கள். 
கோவை பெரியநாயக்கன் பாளை: 

யத்தைச் சேர்ந்த லோகநாதன் என்ப: 
வருக்கு அறவே உயிரணு இல்லை. 
ஒரே மாத முக்கூட்டு மருந்தினால் 1/0 
மில்லியனும், 20 சதவிதம் மொட்டி. 
லிட்டியும் உற்பத்தி ஆ௫யுள்ளது. 
சென்னையைச் சேர்ந்த ரகு 

என்பவருக்கு 29 மில்லியன் இருந்தது. 
முக்கூட்டு சி௫ச்சையால் 12௦. 
மில்லியன் உயர்ந்துள்ளது. 

குழந்தை இல்லாத தம்பதியர்கள்: 
டாக்டர் அர்ஜுனா _ ஆண்டாளிடம். 
முக்கூட்டு சிலச்சை பெற்றால். 
வெற்றிகரமாக குழந்தை பெறலாம். 
தமிழ்நாட்டிலும், இந்தியாவில் எல்லா. 

மாநிலங்களிலும் உல௫ல் எல்லா. 
வெளிதாடுகளிலிருந்தும் வந்து இவர். 
களிடம் முக்கூட்டு ச௫ச்சை பெற்று: 
'பலனடையொர்கள். 

நவீன வைத்தியாலயா 
ஹோமியோபதி _ சித்தா _ ஆயுர்: 

வேத மலடு நீக்கும் ஆஸ்பத்திரி. 
சென்னையில் சனி, ஞாயிறு, 

திங்களில் டாக்டரை சந்திக்குமிடம் - 
எண்: 65, 10௦ அடி ரிங் ரோடு, 
(டி.எஸ்.கவுரிசங்கர் கல்யாண மண்ட 

பம் எதிரில்), 
வடபழனி, சென்னை - 600 026. 
போன்: 044 - 4833464 

(வந்தவாசியில் செவ்வாய், புதன், 
வியாழன், வெள்ளி ஆகிய தினங்களில். 
டாக்டரை சந்திக்குமிடம். 

எண். 30, பிராமணர் தெரு, 
ஈஸ்வரன் கோவில் அருகில், 
வந்தவாசி, 
திருவண்ணாமலை. 
மாவட்டம் - 604 406. 
போன்: 225208, 226180 
87.0.-04183. 
செல்போன்: 098423 - 25208. 

மருத்துவ திலகம். 
டாக்டர் 8. அர்ஜுனா, 

ள் அர்ஜுனா, 



மிரட்டும் டி 
கார... முட்களை 
கவனித்தபடி, மீறி 
வண்டிகள், பேருந்து 
களில் வியர்க்க விறு 
வறுக்க, விரைய 
தொழிலாளி வர்க்கம் 

விலையுயந்த கார் 
களில், டென்னிஸ் மட் 
டைகளோடு கார்ப் 
பரோட் இனப்புசனை 
வலம் வரும் முதலாளி 
வர்க்கம், தடுக விழுத் 
தால். அடிக்கொரு 
தொழிற்சாலை, தாரா 
எமாம்ப்புசஞம் 
கொடிகள், இதுதான் 
இன்னைய  இருப்பூர், ஒரு காலத்தில் "பணி 

ஸ்சட்டி! என்று அழைக்கப்பட்ட, இத்த சன: 
னஞ்சிறு நகராட்சி, இன்று 'எ4்ஸ்போர்ட் 
எட்டி'யாகி, நாட்டுக்கு அத்தியச்செலாவணி 
சட்டித் தருவதில், "நான்தான். நம்பர் ஒன் 
தரிராாஎன்று பெருமையாகக் காலரைத்தாகல 
விட்டுக் கொள்ளும். பின்னலாடைத் தலை 
நகரம். ஆனால், எதிர்வரும். 2092 - ஐனவரி 
முதல் தேதிக்குப் பிறகு, தனது பெருமையை: 
தக்கவைத்துக். கொள்ளுமா? என்ற கேள்வி 

'ியாய் இப்போது இற்கியிருக்தெத! சடல 
என்ன நடக்கப் போகிறது? அதற்கு முன்ப 
இருப்பூர் பற்திய நிறமான சில புள்னி விவரம் 

“ஆதறு லட்சம் பேர் வ௫த்துவரும் இருப்பூர் மக்கன் தொகையில் இரண்டு லட்சம் பேர்: 
பின்னலாடை மற்றும் ஆயத்த ஆடை தொழிர் சாலைகளில் பணிபுரித்து. வருகிறார்கள். 

31200] 

 தகு்ூர நட்கபேில் வெளிழாப்டு வாடிக்கையாளர்கள் 
எஞ்சிய நான்கு லட்சம் 
பெரும் ஏதோ ஒரு வகை 
வில் இந்தத் தொழி லொடும், இதன் துணைத். 
தொழில்களோடும். 
தொட்ாயு கொண்ட 

எமுயதுகள் வரை: 
மலும், உளநாட்டுச் சத் 
சதையை மட்டுமே நம்பி 
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விருந்த இருப்பூர், முதன்முதலாக 1948-ல் டூ 
_ ஷாட்டுகளை ஏற்றுமதி செய்த வகையில், 
பத் தொனபது கோடி, ரூபாய் அந்நியச் செலா 
வாணியாக, ஈட்டியது. தொடர்ந்து உலக. 
வளவில் மற்ற ஆடைகளையும் மளமள. 
வெனது ஏற்றுமதி செய்யத்: தொடங்கியது. 
குதிப்பாக கார்டிகன்ஸ், ஜெர்சி, புல்ஓவர்ஸ், 
பளெனசஸ், ஸ்கர்ட்ஸ் உள்ளிட்ட மகளிர். 



குறிப்பிட்ட அளவு இந்தியா 
லிருந்து ஏற்றுமதி செய்ய 
உத்தரவாதம் தரப்பட்டது. 

880) - நிடயாண்டில் ம 
மைத் தொட்டது. நடப்! 
ஐயாயிரம் கொடியைத் தாண்டும். என்பது. 

விளைவு: ஐரோப்பா, 
ஜப்பான். எ 
இருப்பை கலகம் 
முழுவதும். உச்சரிக் 
கப்படும்... மந்திர 
வார்த்தையாக்கியது, 
கோட்டாமுறை எத் 
வரும் 2000 ஜனவரி 
மாதம் முதல் தேறி 
முதல் ௨௨௪ வர்த்த 
ஒப்பந்தம். அமலுக்கு 

பதால், சந்தைக் 
கட்டுப்பாடுகள் நீக் 
கப்பட்டு, கோட்டா 
முறை காலாவதியா 
இது... இத்தனை 
குறுக காலத்தில் 
இருப்பர் அசர 
வளர்ச்சி. பெறக் 

இழைகளை இத்தனை. 
எப்படிப் பினை முடிந்தது? காரணங்களை காரணமாக இருந்த கோட்டா சந்தை முறை 

ஏத்தாவது உறுதியா விட்ட நிலையில், யார் 
வேண்டுமானாலும், இந்தியச் சந்தைக்குள். 

ப ஸ்சி ௭ 



நுழையலாம் 
உலக வர்த்தக. 
ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட 
டன்ன எத்த 
நாட்டுச் சந்தை 
யிலும் இடம் 
பிடிக்கலாம் 
இந்த சுதந்தர. வணிக மயம், 

இருப்பூருக்கு மிகப் பெரிய 
சவாலாக பயமுறுத்திக் கொண்டிருக்கு. 
இத்த சவாலைச் சந்திக் இருப்பர் தயாராகி 

ட்டதா?. 

**நறககள் இரண்டாயிரமாவது ஆண்டி. 
லேயே தயாராலவிட்டோம” எனலதோர் 
இடுப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத் தலைல: 
ரான சக்திவேல். 

*ஜயக்குப் பிறகு போட்டி கடுமையாக. 
இருக்கும். நவீன பேஷன், தல்வதரம், 
குறைந்த விலையில் கொடுத்தால்தான். 
மலக் சந்தையைச்: சந்திக்க முடியம் 
இதர்சென்று இப்போதே தொழிற்சாலை களை நவீனமயமாக்இ வருகிறோம். 
மதத அரசின் உதவியோடு, சல்லி 
பயத்த ஆடைசன் பூங்கா உருவாக்கும் முயற்சியையும். முடுக்கு விட்டிருக் [ர 
நோம், முக்யமாக, இருப்பூரிலரநது தயாரிக்கப்பட்டு ஏற்றுமதி செய்யப்: 
படும் பின்னலாடைகளுக்கு மேட் இன்: 
இண்டியா' என்ற பொதுவான பிராண்ட் பெய: 
ரைப் பெறு, உலகச் சந்தையைச் சுலபமாகச் 
சந்திப்போம்: என்றாலும், இந்த கண்டக. 
விருந்து சிறு ஏற்றுமதியானாகள். தாக்குப் 
பிடிப்பது சஷ்டம்தான்” என்து ஒப்புக் கொள் 
றார் சல்துவேல், “சது ஏற்றுமதியாளர்கள் 
என்ன? ஆண்டுக்கு தந்தாறு கோடி. ரூபாய்க்கு "ஏற்றுமதி செய்யும் டாப்டென் நிறுவனங்கள். 
கூட், ஆட்டம் காணும் அயாவம் நேரலாம்” 
"என்றார் கலக வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை எக். 
கம் இருப்பூர் -ஐ.ர.யூசி பனியன் பேக்டரி 
தொழிலாளர் சங்கச் செயலாளர்: 
சிடபழனிச்சாம். 

2ருப்பூரின பின்னலாடை, 
மற்றும். ஆயத்த ஆடைகள். 
அமெரிக்கா உள்னிட்ட வளர்ச் 
செல்வதும், அங்கே வாடிக்கை. 
யாளர் மனத்தில் இடம் பிடிப்: 
பதும் ஆரோக்கியமான விஷயம்: 
தான. ஆனால் தவளி இக்கு மதிக்கான தடைகள் அனைத்: 

பன்னல 

தையும் இந்திய அரசு அகத்றியிருப்பது போல, வளர்ச்சி பெற்ற நாடுகள், தங்கள் நாடுகளில், 
இநதிய ஆடை இரக்குமதியைத் தடையின்றி 
வெனுமதிக்கவில்லை. அமெரிக்காவில் பயன் 
படுத்தப்படும் எழுதாற்றைம்பது ஆயத்த ஆடை ஏகங்களில், பஇின்மூன்றை மட்டுமே இந்தியா 
உள்ளிட்ட இதர நாடுகள் ஏற்றுமதி செய்ய 
முடியும். எஞ்சிய எழுதாது முப்பத்தேழு ரக் களைத் தனது நாட்டில் மட்டுமே உற்பத்தி 
செய்வதோடு, அவற்றுக்கு இறக்குமதியால். 
எந்தப் பங்கமும் வராமல் பாதுகாக்றது. இதே 
போல் ஐரோப்பிய தாடுகளில் பயன்படுத்தப் 
படும். இகுநாத்றுப் பத்தொன்பது. ரகங்களில். 
வெறும் பதினான்கு ரகங்களையும், கனடாவில் 
பயன்படும் இருநூற்துத் தொண்ணூற்று ஐந்த: 
ஆயத்த ஆடை ரகங்களில் இருபத்தொல்பதை 
"மட்டுமே இந்தியா ஏற்றுமதி செய்ய முடியம். 

அதே நேரம் இந்தியா 
பொன்ற வளர்முக 
நாட்டின் சந்தைகள் 
முழுவதும், தங்குதடை 
வில்லால். அந்நிய 
நாடுகளால் சைப்பற்றப் 
பட்டு, உள்நாட்டுத் 
தொழில்களுக்கு இப் போதே நேரடிப்போட்டி. 

யாக... வந்துவிட்டன. 
மரண்டாயரத்து ஐந் 
(ப் பிறகு இறந்த விட்டில் 

[நீ ரட் துழைந்ததுபோல. 
இது மேலும் சுலபமாக 
டம் எனவும் பழனிச்சாமி. 

கடுமையான உதாரணம் சாட்டிப் பேசு 
பார். 

“இநதயாவுக்குள் வந்த பெப்னியும், கோக. 
கொலாவும் இந்தியாவின் அனைத்து கள்றாட்டு. மென்பான நிறுவனங்களையும் ஒன்றுவிடாமல் 
ப அகலாமினா (பெப்சி என்லே கோகோ 
பட அக்வாமினா (பெப்ட), இன்லே கோகோ 
கோலா) ஆலயவையே சந்தையை முழுவது 
மாகப் பிடிததுவிட்டன. இவ்விரு. பிராண்டு 
தண்ணீகும் ஆண்டுக்கு ஐயாலிரம் கோடிக்கு 

'பேல் இந்தியாவில் மட்டும். 

பூப் பூ கடவது ர 
அத பவ்ய 

இதக் 1 இ௫ணகவவ்் 



பொன்ற நாடுகளாலும் தர முடிவும் பட்சத்தில், இருப்பூரின் ஏற்றுமதிக்கு எப்படி. பங்கம். 
வராமல் இருக்கும்?" என்கதார் இலர்: 

“ஆனால் இந்த நாடுகளை விடவும் சிறக்க 
தரம்; இயற்கைச் சாயம், ஐ.எஸ். தரத்துடன். 
(இப்போதே இருப்பூர் பின்னலாடைகளைக் 
(நித்த நேரத்தில் சபளை செய்கிறது. இருப்பர் பினனலாடைகளுக்கு உலக அளவில் ஏற். 
கெனவே மரியாதையை உருவாக்கிவிட்டோம். 
னன் தோதும் சாவதேச பேஷன் ஷோக்கள், 
சர்வதேச. பின்னலாடைத் தொழில்நுட்ப 
கண்காட்ரிகள், உலகளாவிய தொழில் நுட்பக். 
கூட்டுறவுக், ஏற்றுமதியாளர், இறக்கும். 
யானா மாநாடுகள் போன்ற, பல ஆக்கபூர்வ. 
மான செயல்களை, அப்பேரல் எக்ஸ்போர்ட் 
புரமோஷன் கவுன்சில் முழுவச்சில் செயது 
வருது” என்றார் எ-ஈ.பிசியன் இணை: 
(இயக்குனரான கேவசந்க் குமார் 

இப்போதைக்கு ௨௯. வர்த்தக ஒப்பந்தம் 
பத்திய சவலையோ, பயமோ இவ்லாமல் இருக் 
(கம் பெரிய ஏற்றுமதியானர்கள், தனிப்பட்ட. 
முறையில் தங்கள் ஏற்றுமதியைத். தற்காத்துக், கொள்ள முனைந்இருக்கறார்களார் எஸ்.னம். 
இரியேஷனஸ் ஏற்றுமதி நிறுவனத்தின் நிர்வாக. 
இயக்குனர். கே. பரமசிவம் சொல்லார், 
"இறக்குமதியாளர்கள் இருப்பூரைத் தேடி, வர மீவண்டிய அவசியம் இல்லாதவாறு: 
எங்கள் நிறுவனத்திந்கென்று, 
பிரத்இியேசு வோஹவுஸ்களை 
'தரோப்பாவில். நிறுவப்போ. 
கீதம். எங்கள் இறுவனத்திற்: 
கென்று தனிப்பட்ட தரத்தைப்: 
பாதுகாக்க தரக்கட்டுப்பாட்டுக. 
குழுவையே உருவாககியிருக் 
கோம். தவிர, உற்பத்திச் செல 
(வைக் குறைக்க, ஒரே கூரையின் ம: 
அனைத்து வசதிகளையும் கொண்டு. 
வந்து நீவிர நவீனமயமாக்கலில் 
பெரும் முதலீட்டை செய்திருக் 
இறோம்* என்னார். 

ஏரத்தமதிமானர்களின். நம்பிக்கையும், 
நவினமயமாக்கலும். ஆறுதல் அளித்தாலும், (ப்பூரின மிகமோசமான அடிப்படைக் 
ட்டுமான வசறிகள் 2004-- சவாலைச் சந்திக்க 

கறுதுணையாக இல்லை. என்பது. அனனை 
இந்தரா தொழிலாளர் பேரவையின் கோவை. 
மாவட்டத் தலைவர் இததிகல குற்றச்சாட்டு. 

“இருப்பூரைப் பொருத்தவரை மின்வெட்டு 
மிகப் பெரிய பிரசனை” என்றோர் இவர், 

'பெரிய ஏற்றுமதியாளர்கள். தங்களைத்: 
தாங்களே. பாதுகாத்துக். கொள்ள. முனைக் 
"இருக்கு மற்றொரு பக்கம், கன்நாட்டுச் சந்தை 

வல்... ஆண்டு 
தோறும் ஆயிரம் 
கொடி. சூபாலக்கு 
வர்த்தகம். செய்து 
வத்த இரும்மா. இறு தயாரிபமா. 
வச்கன், உன் 
நாட்டு. வியா. 
மரிகளின் 
வயித்தில் கடக்க 
சம்ல்மாக ஸ்வ. 
மண்ணை வாரிப். போட்டு, 
விட்டனவாம் மத்திய, மாநில அரசக். இழு. 
ஆட்சியில் பனியன் மற்றும் பின்னவாடைசன். 
மீதான விற்பனை வரி முழுவதுமாக நீக்க; 
மட்டிருந்த நிலையில், அதிமுக, ஆட்டிக்ு வத்ததும் நான்கு சதவீதம். விற்பனைவரி 
விஇித்தது. பிறகு அது ஒரு சதலீதமாகக். 
குறைக்கப்பட்டாலும் மே 2902 முதல் அமலுக்கு. 
வந்துன்ன மத்திய விற்பனை வரித் இருந்தச். சட்டம் கள்நாட்டு வியாபாரத்தையே முடக்க 
விட்டது. எனறு, குமுறுகறொர்கள்.. இந்தச் 
சட்டத்தின்படி. ஒரு மாதிலத்தலிருந்து மற்: 
'நொரு மாதிலத்திற்குப் பினனலாடைகளைக். 
கொள்முதல் செய்தால், ௪ படிவம் தாக்கல் 

செய்யப்பட வேண்டும். இல்லை. 
வெனில் பத்து சதவிலதம் விற. 
பணை வரி கட்ட வேண்டும். 
பெறாட்டு வியாபாரம் செய்யும் 
வணிகர்கள் யாவரும் வியாபார. 
பெமம் பெறாத சிறு மற்றம் 
"கறு வியாபாரிகள். பிளாட் 
பாரக் கடைகளுக்கும் சாலை: 
வெர்... கடைகளுக்கும் 
விழ்யோகம் செய்யும் இவர்: 
களிடம், கரிமம் இல்லாத 
நால் வணிக வரி அலுவல 
கத்தில் சிபடிவம் பெற. 

பகத்... முடியாது. இந்தப் பிரச் 
'னையில் ஐம்பதாயிரம் தொழிலாளர்: 

ள் ஏற்கெனவே வேலை இழந்து விட்டனர் 
எனறு குமுறுகிறார்கள். . 

விலிருந்து, தருவக்கப் வளநாட்டில் பத்து. 
கயாலக்கு. 
பிரசனைக்கே மூச்சுத் இணறும் சது உற். 
பத்இியானர்களின் ௪௫ என்னவாகும், என்பது. 
தான இருப்பூரைக் கலவரப்படுத்திக் கொண்டி. 
ருக்கும் கேள்வி, 

_ ஆர்சி.ஜெயந்தன் 
படங்கள்: ராஜன் 
81202 ௬௮45 



(க் 
ஆணந்த்ராகலவ் 

தமழ்தாட்டில் உள்ளவர்களுக்கு தாயலாத்தைம் பத்தி அவ்வளவாகத். 
தெரிவதில்லை... சப்பை மூக்குக்காரர்கன அத்தனை பேரும் சைனாக் 
காரன் என்கற பொதுவான சணிப்பு இருக்கிறது. தமிழ்ச் சேனல்கள் வந்த 
மிறகுதால்லாத்தவர்கள் வண்டு, பூச்சி, நததையெல்லாவற்றையும் உயிரோடு 
சாப்பிடுவது, குரங்கு தேங்காய் பறிப்பது, என்று நம்மூர் அரசியல் அவ: 
ங்கள் வாளித்து ஓய்ந்த பிறகு, வேடிக்கைச் செய்திகளில் தாய்லாத்நின் 
வால் மட்டும் தொது. 

'அல்கம்ூர், மலேசியா போன்ற தாடுகளுக்குக் கொல்லைப்புதத்திலேயே இரும் 
தாலும், தமிழர்களின் இழக்காசிய நாடுகளின வச்ச முஸ்தபாவோடு நின்றுவிட 
றது, தமிழ் சினிமாவில் ஒன்றிரண்டு படங்களைத் தவிர, அவ்வளவாய் தாய். 
லாந்து இடம் பெறாததும் ஒரு காரணம். "௨லசம் கற்றும் வாலிபனில் எம்.ஆர் 
தாய்லாந்து நடிகையைக் கனவில் காதலித்ததைத் தொடர்ந்து, பிரபு தேவா 
தாய்லாந்து கோயில் கோபுரங்கள் எல்லாம் அதிரும்படி, பிரேக் டான்ஸ் அடிய. 
(தைத் தவிர விசேஷமாய் எதுவும் நடக்கவில்லை. இன்னொரு முக்கிக் காரணம் 
தாய்லாத்தில தமிழ்மொழி பேசம் மக்கள் திறைய இல்லாததுதான். ச்கபபூரும, 
மலேசியாவும் ஏராளமான தமிழ் பேசும் மக்கனைச் சமத்து, அரசு மொழிகளில். 
ஒன்றாகத் தமிழைக் கொண்டு, இட்டிலி தோசையும், தொட்டுக்க தமிழப் படம்: 
கஞம் மிதந்து, தமிழ்க் சலாசாரம் ஒரு தவிர்க்க முடியாத அங்கமாலிவிட்டது. 
தாய்லாந்தில் தமிழர்கள் மிகக் குறைவு. அதனால் தமிழர் தகவல் தொடர்பு 
"இல்லாமல், பூச்சி சாப்பிடும் பிமபத்தோடு நின்றுவிட்டது. 

 தரபவாத்து பத்த மதத்தைத் தழுவிய நாடு, மற்ற மதத்தவர்கள் வெகு சொரதயம். இந்தியாவின். பரப்பளவில் பஇனைத்து சதவிதம் இருக்கம் தாம். மாத்து, பசமை செழிக்கும் அழகான நவுகளும், சவர்ச்சிக்ரமான பாவையர்களும் 
நிறைந்த, உல்லாசம் பயணிசன் வந்து கவியும் ஒரு சொர்க்கபுரி, காரசாரமான இவர்களின் கணவு கெங்கும் பிரபலமா வருது. உணவுதான் சாரம் 
கள் மிகப் பணிவானவர்கள், எப்போதும் புன்னகைத்துக் கொண்டிருக்கும் 
சனிவான பெண்கள், ஈரமான! எக் என்ற பெயரை இத்த நாட்டிற்கும் 
பெற்றுத் தந்தவர்கள். இந் இயாவை விட பொருள 
தாசதிலையில் பின் 
(தங்கியிருந்த தாய்லாந்து, நாம் 'ரான் காலம் தம் பர. கண்டல். மார்க்கு 
செய்யலாமா வேண் 
டாமா எனது கோரித் 
துக்கொண்டிருந்த. பொருளாதார தாராள 
மயமாக்கலை, பொன 
நூற்றாண்டே' செய்து வளர்ச்சியின் உச்சிக்குச் சென்ற நாடு இந்த் கட்டுரையின் நோக்கம் இது போல 'தம்மூரம் இருக்குதே 
தொனியில் வழக்கமான வெளிநாட்டு சபிட்சக் கதையை பிரஸ்தாபிப்பது அலல. 

இந்தியக் குடியேற்ற நாடு 
நம்மையெல்லாம் பெருமை அடையச் செய்யும், தமிழ்நாட்டவர்கள் 
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தெரித்து கொள்ள வேண்டிய, ஒரு இதம் 
பம்சம் தாய்லாந்தில் இருக்கது. இத்து மத 
வழிமுறைகள் புததமதத்தைச் சார்த்த இவா் 
கனின கவாசாரத்தோடு பிணைத்து பே 
அதிசயம்தான் அந்தச் சிறப்பம்சம். ௦௦௦19௨ 
மேட ன்ற பிரான்க தாட்டு தொல் 

ஈத்து பொருள் ஆராய்ச்சியாளர், தா, 
ன 

பாவ் ாட்டுப் பெண் 
உள்ளடக்கிய தெத்கு ஆசியாவை! 
நரிக் 2121௦௨ 61 8ல் ககக1 ச 
என்று குறிப்பிடும் அனவு இந்திய ஆகிக் 
கம். இருக்கறது. குகிக் பரமோதி என் 

மம் தாயலாததன முன்னான். பிரதமர் 
ஒருவர், “நாங்கள். இந்துக்கள். 
பிறகுதான். புத்தமதம் 

ரல். தாவ்லாத்தில் கல 
வால் இருக்காது” எனகிறா 

படக் காரணம் இருக்கிறது, இந்தியர்கள். 
தான தென்கிழக்கு ஆசியாவில் ௧. 
சாரத்தை அறிமுகம் சர்கள். 

"றாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவிலிருந்த, 
வத்த புத களாலும் தென்கிழக்கு ஆசியா 
சாரம் உருவானது. 

மிட்கக்களாலு 

ஒருவரா. 

இத்தயர்; 

கொள்ள 

தழுவிய 

இது. 

ட 

பகுதியை 
இந்து சமயக் 

கள், இந்துக் கடவுள்களின் வழிபா! 

இழு. 
சம், பிராமணர்: 

தெற்கு ஆசியாலி; 
முதல் இந்றய. 

உருவாக்கப் 
பட்டது என்று நம்பப்படு, 
றது: அதன் பிறகு பதன். 
மூன்று நாற்றாணடுகள். 

இந்திய ரால் உருவாக்கப்பட்ட 

சாஜாம், 

ளோ: இந்தப் 
ஆண்டிருக் 

ம், சட்டமுறை, 
ககன், இலக் 

இயம் எனறு இந்தியத். 
இந்த இருபக். 

நாத்றாண் 
பத்த மதத்தைத் தாய்லாந்தில் 

கடைபிடிக்கப்பட்டு வரு 

பல் 

களானால் தாய்லாந்தை மீட்பதைத் தேர்தல், 
அறிக்கையில் சர்த்து் கொள்வார்கள்] 
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மதல தாய்லாந்தின் மேல் படையெடுத்த. பமா ராணுவத்தால் தாய்லாந்தின் தலைநகர். 
அடியோடு அழிக்கப்பட்டடில் இந்தியர்களின் 
நாய்வாத்துத் தொடர்பு பற்றிய ஆவணங்கள் 
நிறைய அழிந்து போய் விட்டன. ஆவணம்: 
கள் எல்லாம் தேவைப்படாத விதத்தில் தாய் 
லாந்தின் வாழ்க்கை முறையிலேயே இந்தியத். தாக்கம் இருக்கறது. அதைத்தான். பார்க்கப் 
போல்நோம். 

'இந்திய சலாசாரத்தாக்சம் 'ஓவ்வொன்' றையும். விரிவாசம். பார்க்கும். முன் சில. 
ஆச்சரியங்கள் அடங்வெ ட்ரெய்லர்! 

நம் இராமாயணம் அதே கதை மாந். 
தர்களின் பெயர்களோடு இங்கே சதைக் 
கப்படுகிறது. சுடந்த இருநூறு வருடங்களாக ஆட்ரிபுரியும் தாய்லாந்து, மனனர்களின். 
பொதுப் பெயர் 'ராமா'தான். இப்போது: 

ஆட்சி புரிபவர் 'ராமா! ஒன்பதாவது, 
தாய்லாந்தின் முதல் தலைநகரத்தின் பெயர்: 
"அயுத்தியா', ப்ரொபசர்: சனித்தி குமார் சட். 
டாதி என்டு. ஆராய்ச்சியாளர் வேடிக்கை. 
யாயக். குறிப்பிட்டதுபோல், உண்மையான 
ராமராஜ்யம் தால்லாத்திலதான் நடக்கிறது, 

தாய். மொழி சம்ஸ்டிருதத்திலிருந்து 
பாலியிலிருந்தும் உருவானது, தாய்லாந்து. 
மன்னரின் பெயராகிய (பூமிபால் அடுல் தேக" 
என்பதே 'பூமிபால் அடுல்தேஜ்! (பூமியால் 
பூமியைக் காப்பவன், அடுல்தேற்: தன்னி 
சுரில்லாதவன்) என்ற சமஸ்கிருத சொல்தான். 
வரசர் வரிக்கும் பிரம்மாண்டமான தெருவின். 
பெயர 'ராச வற; ராத குமாரி, ராது மந்திரி, 
ராஜாபிஷேசம் போன்ற சொற்பிரயோசம், 
களும், மல்லிகா, சுஜாதா, அகல்யா, சுகன்யா. 
போன்ற பெயர்களும் இங்கு பரவலாக உள்: 
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உட வஷ்ணு, சிவன் பிரம்மா என்று மும். மூர்த்திகளையும், விநாயகர், ஆஞ்சநேயர், 
இந்திரன், அம்மன் போன்ற இந்துக் கடவுள் சுளையும் வழியடுிறார்கள். தாய்லாந்து. 
அரசின் அரசு முத்திரை எது தெரியுமா 
விஷ்ணுவின்... வாகனமான. கருடன் 
தான், 

௪ தமிழ்நாட்டிலிருந்து பல. தலை 
முறைகளுக்கு முன்னால். வந்த பிராமணக் 
குடும்பங்கள் இன்றும். தாய்லாத்தில் 
இகுச்கறார்கள்.. நம். இருப்பாவையும். 
இருவெம்பாவையும் பாராயணம். செய்வது! 
பினைந்து நாள் விழாவாகக் கொண்: 
டாடம்படுகிறது. தெவாரத்திலிருந்தும், 
இருவெம்பாவையிலிருந்தும். பாடல்கள் 
வாரித்துதான், தாய்லாந்து. மன்னருக்கு 
முடிகுட்டு வீழா நடகறெது. உட தாய்லாந்து வணக்கமும். இந்திய 
வணக்கம். போல் இரு கரங்களையும். 
மார்போடு சேர்த்துக் குவிக்கும் முத்திரை. 
தான். 

சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள். தாய் 
லாழ்தையே "இந்தியக் குடியேற்ற நாடு! [ரகா 
ரர] என்று சொல்லுவதன் காரணம், மத. வேற்றுமையை மீறிய சலாசார ஒற்றுமைதான், 
இந்தச் கட்டுரையின் நோக்கமே அது போன்ற 
ஆச்சரியங்களையும் அதன் சரித்திரத்தையும் உங்களோடு படர்ந்து கொள்வதுதான். 

புன்னகைகளின் பூமி 
“ப/எனகைகளின் பூமி! என்று வர்ணிக் 

சுப்படும் தாய்லாந்தில் விருந்தோம்பல் ஒரு 
தேசிய குணம், நம் ஆட்டோ அண்ணா 
களை ஒருமாதம் இங்கு அனுப்பி பவிறித்தல் இருந்தவர்கள். [மீட்டருக்கு மேல் சேட்பதை 
பணிவாகச் சிரித்துக் கொண்டே கேட்பார்கள்] 
இட்லி, தோசை சலபமாகல் இடைப்பதில்லை. 
“என்ற மனக் குறையைத் தவிர, இங்கிருக்கும். இந்தியர்கள். சுதந்திரமாக, சந்தோஷமாக 
வாழ்ந்து வருகிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை, 
பொருளாதார தாராளமயமாக்கலுக்குப் பிறகு, 
ஏராளமான அற்நிய மூதலீடும் அந்தியர்களும். 
வந்து குவிந்திருக்கும் இந்த நாட்டில், மண்ணின்... மைந்தர்... மனப்பான்னம் 
வளராததும். தாய்லாந்து மக்கள் சபாலத் 
இலேயே பணிவும்; நட்புணர்வும். மீச்சவர் களாக இருப்பதும் அதற்குக் காரணம், 

'இந்தியக். குடியேற்ற நாடு" என்று. சொல்லப்பட்ட தாய்லாந்தின். வாழ்க்னக 
முறையில், இந்து மதக் சவாசாரத்தன் பாதிப்பு 
பரவியிருக்கும். ஆச்சரியத்தையும், அதன்: 
சரித்திரத்தையும் அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். 



பலன் தரும் பண்ணை நிலம் -: 

(காஞ்சியும் 
மாலாற்றங்க 3 
கிராமத்தில் முன்பு அநிவித்த 
திட்டத்தின்படி. ஏற்றுமதித் தரம் வாய்ந்த மங்கன்றுகள் ஏற்கெனவே. 
நடப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு 
வருகின்றன. பலர் அந்த நிலங்களை வாங்கியுள்ளனர். 

பழத்தோட்டம் - சொந்தமாக வாங்குதல் - செய்தி. 

புதிய திட்டத்தின்படி 1200 ௫ 
நிலங்கள்: அடி உள்ள பண்ணை. 

பாய் 20,00/- மட்டுமே 
உங்கள் வாழ்நாள் முழுமையும், 

மிறகும் உங்கள் குடும்பத்திற்கு 
ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கணிசமான வருமானம் கிடைக்கும். ௫8. 
தொகையும் மொத்தமாக கொடுப் நி 
பவர்களுக்கு சலுகை விலையில்: 
௫8000/- மட்டுமே. 

உடனே எங்கள் செலவில் |, 
பத்தாம் பதிவு செய்து தப்பும். விலை. கொடுத்து வாங்கிய ட 
நிடப்டங்களுடையதாகிவிடுகிறது. 

அந்த நிலத்தை. கப்பா 
நரம் மாங்கள்றுகளை நப்டு, 

களுக்குக் கவலையில்லாமல் இ ய் 
நாங்களே பா£மரித்துத் தருகிறோம். 

$ ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு. மாங்கனிகள் விற்பனை மூலம் 
கிடைக்கும் வருவாய். வாழ்நாள் 
முழுமையும் உங்களுக்குத்தானே. 

5 அல்லது 6 ஆண்டுகளில். 
கவையான பாங்களிகள் உள்நாட்டில் 
வெளிநாட்டில் விற்பனை (4 
ஆண்டிற் கொருமுறை நல்ல. 
வருமானம் ஈட்டலாம். 

(வசி ப உலவு 
(வளர்ந்த செடியின் அருகில் கலைமாமணி விக்கிரமன்) 

ணக்கம் த ஆண்டுகளுக்கு காவி கும் சேகல் வார இதழ்கள் அன்பளிப்பாக அனுப்பப்படும். 
படம் எதும் உயிள வ (வேலும் "இலக்கியப்" எதும் உய்ன எடத் ஐந்து 

மேலும் விவரங்களுக்கு. 



&பாவளிச் சிநப்ேழ் 
இப்€பாது ஷந்பனைகில்.... 

(எசப்பில் முலாம் பூசப்பட்ட) 

2682௭ 
ஒதாருக௯்கப்யட்ட 

| காசுமாலை 

இிவுறமுடறு 
[மிய ரிதாபர்கள் உட்க பம்ங்கள் 

ரதிக்கு முந்துங்கள்! 



"ஞ்கியைத் தலைநக 
ராகக் கொண்டு கா 
காண்ட மீகேத்திர 
பல்லவர் பல்வேறு, 

ஸ்ரிதி.ழ இ: ஃலைகளில் ஆர் 
வளங்கி, அதனால் நாட்டின் பாதுகாப்பைக் 
கவனியாமல் இருந்தார். இதைத் தெரித்து 
கொண்டு மாபெரும் சேனையுடன் படை 
வெடுத்து வந்தான். சளுக்க. சாம்ராஜ்யத் 
தன்: சக்கரவர்த்தி வாதாமி. புலிகேசி 
அவன் வழியில் எங்கும் தங்காமல் நேரே 
வந்திருந்தால், காஞ்சிக் 
எளிதாக அவன் வசப்பட்டிரக்கும். அதைத். 
தான் புலிசேசிமின் ஒற்றனும் பத்த பிக்ஷு 
வுமான நாகநந்தி விரும்பி, செய்தியும் 
அனுப்பினார் 

வம் கொண்டவர்! 

ஈட்டை மிக. 

ஆனால். மிருக பலத்தை, அறிவா். 
றலுடன் கூடிய மசேத்திர பல்லவரின் தற் 
திர சாமர்த்தியங்கள். முறி 
டித்து விட்டன. நாகநந்தி 
யின் சூழ்ச்சிகளுக்கு எதிர் 
சூழ்ச்சிகள் பல. செய்து, வட 
பெண்ணைக் கரையிலேயே 

புலிகேசியைப் பல காலம் தாமதிக்கச்: 
செய்தார், இதற்கிடையில் தமது மகன் 
மாமல்ல. நாசிம்ம பல்லவனையும் தள 
பதி பாஞ்சோதியையும் ஊக்குவித்துக் 
காஞ்சிக் கோட்டையைப் பலப்படுத் 
திரை 

இ: ட வல்ல நாரிம்மனுக்கும் 
மணி சந்பி மகளும் ஆடலாசியு இ பன சிவவமிக்கம் இடை 

ண்ணி பய காதல் மலர்ந்து, 
நாளுக்கு. நாள் வலுப்பெற்று வந்தது 
புள்ளலுர்ப் போர்க்களத்தில் துர்லி 
தீதனைப் புறங்காணச் செய்து வந்த 
மாடீல்லர், சிவகாமியை மண்டபப்பட்டு 
கிராமத்தில் சந்திக்க, இருவரும் இதயம். 
களைப் பரிமாதிக். கொள்ள, அவர் 
களுடைய காதல். அசைக்க முடியாததா 
மிற்று 



இதே நேத்தில் வாதாபி ஒற்றன் நாக. 
நந்தி பிக்ஷு, சிவகாமியின் கலைத்திறன். 
மீது மோகம் கொண்டவராக, மாமல்ல. 
னைக் கொன்றுவிடவும் முயற்சி செய்தார். 
அந்த முயற்சி மகேந்திர பல்லவரின் 
ஒற்றர்களின் திறமை காரணமாகவும். 
தெய்வ அருளாலும் தோல்லி அடைந்தது. 
மாறு வேஷத்தில் மண்டபப்பட்டு கிராமத் 
துக்கு வந்து மகேத்திர பல்லவர், நாட்டின் 
எதிர்காலத்தை உத்தேசித்து, சிவகாமி. 
தன் காதலைத் தியாகம் செய்து மாமல். 
லனை விட்டுக். கொடுக்க. வேண்டும் 
என்று கோரினார். சிவசாமி உறுதியாக 
இருக்க, மகேந்திர பல்லவர் வெட்கத் 
தோடும் வேதனையோடும் தலைநகர் 
திரும்பினார். 

கோட்டைக்குள். புக, 
(ஞ்சி முற்றுகை. தொடங்கியது. அதே. 

சமயம் இது நாள்வரை தமது ராஜ தத்தித் 
தின் ஒர் அம்சமாசு வெளியே உலவ. 
விட்டிருந்த ஒற்றன் நாகநந்தி பிக்ஷ£வைக். 
கைது செய்து சிறையில் அடைத்தார் 
மகேந்திரர். 

பலகாலம் முற்றுகை நடத்தியும் புலி 

ட பெண்ணைக் கரையிலி 
ருந்து பின் வாங்கிய 

பதினாறாம். 

கேசியால் சாஞ்சிக் கோட்டையைப் பிடிக்க. 
முடியவில்லை. இதற்கிடையில் அவனது, 
சேனையும் போதிய உணவின்றிச் சோர் 
வடையவே சமாதானத் தூது அனுப் 
பினான். அவனை நம்பிய மகேந்திர பல். 
லவர், கோட்டைக்குள் அவனை வர 
வேற்று, ராஜோபசாரம் செய்தார். 

து மாடில்லனுக்குப் 
பிடிக்காமல் போசுவே 
அவனும் தளபதி பர், 
சோதியும் பாண்டிய 

ப் பாடம் சற்ிக்கக் சாஞ்சிக் 
கோட்டையை விட்டு வெளியேறினர் 
அதே நேரத்தில் புலிகேசிக்கு முன் 
ராஜசபையில் நடனமாட மகேந்திர 
பல்லவரால் தருலிக்கப்பட்டாள் சிவசாமி. 

அவள் அழகும், அவளுக்கும் அவள் 
தகப்பனார். ஆயனச் சிற்பிக்கும். சாண் 
மிக்கப்படும். மரியாதையும் புலிகேசியை. 
பிரமிக்க வைத்தன. காஞ்சியின் செல்வச். 
செழிப்பு பொறாமையை வளர்த்தது. மாமல்ல. 
நரசிம்மனைக் காணாதது வியப்பையும் ஏமாற் 
த்தையும் அளித்தது. எல்லாவற்! 
மேலாக, 'ாசநத்தி பிசுஷு என்ன ஆனார்?" 
என்ற கேள்வி புலிகேசியின் உள்ளத்தைக் 
குடைந்து கொண்டிருந்தது 

இனி தொடர்த்து படியுங்கள் 

அத்தியாயம்: 

புலிடகசியின் புறப்பாடு 
துதான் கா்டி நகரில் மீண் 
டும் ஒரு பெரிய கொண் 
டாட்டம். அன்று வாதா 
பீச் சக்கரவர்த்தி புலிகே. 
காஞ்சியிலிருந்து புறப்படு 
வதாக ஏற்பாடாலயிருந் 

தது. புறப்படுவதற்கு முன்னால் இன்: ஜொகு தடவை காஞ்சிமா நகரை நன்: 
நாய்ப் பார்க்க. வேண்டுமென்று: 
புலிகேசி விரும்பினார். 

31200] 

எனவே. இரு சக்கரவர்த்திகளும் 
பட்டத்து யானை மீது அமர்ந்து நகர்: 
வலம். களம்பினார்கள். இந்த வைய. 
வத்தை முன்னிட்டுக் காஞ்சி நகரம்: 
அன்று மிகச் சிறப்பாக அலங்கரிக் 
கப்பட்டிருந்தது. நகரமாந்தர்கள். - 
ஸ்தரீகளும் புருஷர்களும், அழகிய 
ஆடை ஆபரணங்கள் பூண்டு தெரு 
ஓரங்களில் கும்பலாக நின்று கொண் 
ஒிருந்தார்கள். ஆங்காங்கே பலவகை 



வாத்தியங்கள். முழங்கிக் கொண் 
டிருந்த. உப்பரிகை மேல். மாடங் 
களிலிருந்து இரு சக்கரவர்த்இிகளும். 
மெமர்ந்து சென்ற பட்டத்து யானை மீது. 
மலர் மாரி பொழிந்து கொண்டிருந்தது. 

காஞ்சிமா நகரின் அழடிய விசால. 
மான வீதிகளையும், மாட மாளிகை 
களையும், கோயில்களையும், கோபுரங், 
களையும், சிற்ப சித்திர மண்டபம், 
களையும், நடன அங்கங்களையும், 
புத்த விஹாரங்களையும், சமணர் 
ஆலயங்களையும். எவ்வளவுதான். 
பார்த்தாலும் புலிகேசிக்கு அலுப்பு 
ஏற்பட்டதாகத் தெரியவில்லை, 
"பாரவியை , மகா. சலி என்று 

நினைத்துக்கொண்டிருந்தேன். அவர் 
எவ்வளவு மட்டமான சுவி என்பது இப். 
போதுதான். தெரிலறது..! என்றார். 
வாதாபிச் சக்கரவர்த்தி இடீரென்று.. 
அதென்ன. அப்படிச் சொல். 

இறர்கள்? பாரலியின். 'இராதார் 
ஜானியம்' எவ்வளவு அழகான காவி 
மம்... தாங்கள் படித்திருகவறர்கள் அல். 
லவா?" என்றார். மகேந்திர பல்லவர். 

*ஆ! இந்தக் சுவிச் மலையையும். 
காட்டையும் மழையையும் மேகத் 
தையும் வர்ணிக்கச் சொன்னால் 
வர்ணிப்பார்கள். இந்த மாதிரி ஒரு 
நகரத்தை வர்ணிக்கச் சொன்னால் அப் 
போது அவர்களுடைய சாமர்த்திய 
மெல்லாம். எங்கோ போ் விடுறது! 
பாரலி இந்த நகரத்தைப் பத்தி எனக்கு 
எழுஇய வர்ணனையெல்லாம். இதன் 
உண்மைச் சிறப்பில் கால் பங்குகூட 
வராது... பல்லவேந்திரா! நான் ஒன்று 
சொல்கிறேன், கேட்டீர்களா? நாம் 
இருவரும் ஒரு பரிவர்த்தனை செய்து: 
கொள்வோம். நர்மதையிலிருந்து துங்கு 
பத்திரை வரை பரந்து இடக்கும் என்னு: 
டைய சாம்ராஜ்யம். முழுவதையும் 
எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு. மாற்றாக: 
இந்தக் காஞ்சி நகரை மட்டும் எனக்குக் 
கொடுங்கள்!" என்றார் வாதாபி அர. 
சர். 

ருரு ன்னர் மன்னா! 
இவ்யமாக இந்தக் 
காஞ்சி. நகரை 
எடுத்துக்கொள் 

ங்கள். அதற்கு மாறாக, உங்கள் 
இராத்யம் முழுவதையும் எனக்குக் 
கொடுக்க வேண்டாம். அஜந்தா மலை 
யையும் அதன் குசைகளையும் மட்டும். 
கொடுத்தால் போதும்! கல்லினாலும் 
சண்ணாம்பினாலும் மண்ணினாலும். 
மரத்இினாலும் கட்டிய இந்த மாநகரின் 
கட்டடங்கள் எல்லாம் ஒரு காலத்தில். 
இடிந்து தகர்ந்து போனாலும் போக: 
லாம்; அஜந்தா. மலைக் குசைசளில். 
எழுஇய அழியா வர்ணச் சித்திரங்கள்: 
நீடுழி காலம் இருக்கும். சளுச்கு குல. 
சிரேஷ்டரே! தங்களுக்கு ஒரு சமாசாரம் 
தெரியுமா? நேற்று நடனமாடினாள, 
சிவசாமி! "வாதாபிக்குப் போகிறாயா?" 
என்று சேட்டதும், அவள் அவ்வளவு, 
மனத்தாங்கலுடன் பேடினான். அல். 
லவா? நீங்கள் மட்டும் அவள் தந்த 
ஆயனரிடம் அறத்தாவைப் பற்றி ஒரு 
வார்த்தை சொல்ல வேண்டியதுதான்; 
உங்களுடன் வந்தால் அஜந்தா வர்ண 
இரசுசியத்தைத் தெரியப்படுத்துவதாகச் 
சொல்ல வேண்டியதுதான். உடனே உங். 
களுடன் புறப்பட்டு வர ஆயத்தமாக 
விடுவார்..." 

அப்படியா? ஆயனச் சிற்பிக்கு. 
அறந்தாவர்ண விஷயத்தில் அவ்வளவு, 
அக்கறையா?" என்று புலிசேசி கேட்ட 
போது ஏதோ பழைய நினைவு வந்த 
வரைப் போல அவருடைய கண்களில் 
சிந்தனைக் (றி தோன்றியது. 

"ஆமாம்; ஆமாம், அஜந்தா வர்ண 
'இரசசியத்தைத் தெரிந்துகொண்டு வரு. 
வதற்காக ஆயனர் தூது கூட அனும்: 
பினாரே, அது உங்களுக்கு ஞாபசம்: 
இல்லையா?" என்றார். பல்லவ சக்கர. 
வர்த்தி, பின்னர் தொடர்ந்து, "ஆசா! 
அந்த ஓலையைப் படிக்கக். கேட்ட 
போது நீங்கள் எப்படித் இகைத்தீர்கள்!” 
என்று கூறிவிட்டுக் சலசலவென்று: 
நகைத்தார். வித, விஜ என்று சொல் 
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டர், நாவின் அடக்சத்தை: 
இழந்தார். 

யாகாவா ராயினும் 
நாகாக்க காவாக்கால் 





என்னும் பொய்யா 

யின் உடம்பில் ஏச 
காலத்தில். பல. 
தேள்கள் கொட் 
டியது. பொன்ற 
உணர்ச்சியை உண்: 
டாக்கியதாகத் 
தோன்றியது, “சத், 

இ காட்சியை நினைத். 
எனக்கு இன்: 



தூதன் ஓலையைக் கொண்டு வந்து: 
கொடுக்கிறான். அதிலே நீங்கள் எதர் 
பாராதவிதமாய் ஏதோ எழுஇியிருக் 
இது. உங்களுக்குக் கோபம் கோபமாய். 
வருகிறது. அந்தச் சமயத்தில் ஓர்: 
இனம்: பிள்ளையைச் சிறைப்படுத்திச். 
கொண்டு வரு௫றோர்கள். அவனிடமும். 
ஓர் ஓலை இருக்கிறது. அதைப் படித் 
தால், பூஜை வேளையில் கரடியை விடு 
வதுபோல், அஜந்தா வர்ண இரகசியத். 
தைப் பற்றிக் கேட்டிருக்கிறது. அப். 
போது உங்களுடைய முகத்தைப் 
பார்க்கு வேண்டுமே? : அதிர்ஷ்டவசத் 
இனால், அந்தப் பிள்ளையாண்டானை. 
உடனே சிரச்சேதம் பண்ணச் சொல். 
லாமல் நாகார்ஜுன. மலைக்கு 
அனுப்பச் செய்தீர்கள்!!! என்றார். 

"8ிசததர சித்தரே! இதெல்லாம் உங். 
களக்கு எப்படித் தெரிந்தது? இட்ட. 
இருந்து பார்த்தது. போல் சொல்வீர் 
களே?” என்று பல்லைக் கடித்துச். 
கொண்டு கேட்டார் புலிகேரி. 

“இட்ட இருந்து பார்த்ததனால்தான். 
தெரித்தது!" என்றார். மகேந்திர சச்சர. 
வர்த்த, 

புலிகேசி மசெந்திரரின் முகத்தை: 
உற்றுப் பார்த்துவிட்டு "ஆ! அப்படி. 
யானால், அத்த வஜ்ரபாஹு என்: 
இற தாதன் தாங்கள்தானாக்கும்!' என்: 
றார் 

ஈஅடியேன்தான்?! என்றார். மசேத் 
இர பல்லவர். 

"என் மனத்தைக் குழப்பிக் கொண்: 
டிருந்த பல மர்மங்களில் ஒன்று வெளி 
யாகிவிட்டது. மீதமுள்ள மர்மங்களைக் 
கண்டுபிடிப்பதில் இனிமேல் சஷ்டமே. 
யிராது"" என்று, புலிகேசி மெல்லிய 
குரலில் தமக்குத் தாமே சொல்லிக். 
கொண்டார். 

பிறகு உரத்த குரலில் “அப்படி 
யானால் வத்ரபாஹு கொண்டு வந்த 
அந்த ஓலை..." என்று கேட்டார். 
தூதனையே சிருஷ்டி செம்: 

தவனுக்கு ஓலையைச் சிருஷ்டி செய் 
வதுதானா பெரிய காரியம்?" 

“இல்லை, இல்லை! காஞ்9 மகேந்திர 
பல்லவருக்கு எதுவுமே பெரிய காரியம்: 
இல்லை...! ஐயா! இப்போதாவது, 
எனக்குச் சொல்லலாமல்லவா? எது நிஜ. 
ஒலை! எது பொய் ஓலை?" 

'சத்யாச்ரயா! அந்தப் பிள்ளை. 
முதலில் கொண்டு வந்த நிஜமான ஓலை: 
மட்டும் உங்களிடம் அப்போது வந் 
இருந்தால் _.. இன்றைக்கு நீங்களும்: 
நானும் இந்தக் காஞ்சி நகரின் வீதிகளில்: 
பட்டத்து யானையின் மீது அமர்ந்து, 
கர்வலம் வத்து கொண்டிருக்க மாட் 
டோம். ஊர்வலம் வருவதற்கு வீஇியே. 
இராது; காஞ்சி நகரமும் இராது. 
வைஜயந்தி அடைந்த கஇியைக் சாஞ் 
சியும் அடைந்திருக்கும். நண்பரே! இப் 
போது நீங்களும் உண்மையைச் சொல் 
லுங்கள். இந்த அழகான நகரை, அடி. 
யோடு அழித்துவிடும் எண்ணம். அப் 
போது உங்கள். உள்ளத்தில் இருக்க 
வில்லையா?" என்று மசேந்றிரர் கேட் 
டார். 

புலிகேசி தன் மனத்திற்குள், “அப் 
போது அவ்வளவாக இல்லை; இப்: 
போதுதான். இந்த நகரை எரித்துப்: 
பொசுக்கச். சாம்பலாக. விட 
வேண்டுமென்று தோன்றுகிறது" என்று, 
எண்ணிக் கொண்டார். வெளிப்படை 
யாகு, "பல்லவேத்திரா! முதல் ஓலை: 
யில் -. நிஜ. ஓலையில் - என்ன எழுத. 
யிருந்தது?" என்று கேட்டார். 

“வேறொன்றுமில்லை, பாசப் பிரி 
வினைதான். செய்திருந்தது! பல்லவ 
சாம்ராதியத்தையும் காஞ்சி சுந்தரி 
யையும் நீ எடுத்துக் கொன்; நடன கலா. 
ராணி சிவகாமியை மட்டும் எனக்குக் 
கொடுத்துவிடு! என்று பிக்ஷு உம் 
களைக் கேட்டிருந்தார்!” 

இதைக் கேட்ட வாதாபிச் சக்கர 
வர்த்தி, சிறிது நேரம் யோசனையில். 
ஆழ்ந்துவிட்டு, "காஞ்சி சுந்தரியைக் 
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கைப்பற்றுவது அவ்வளவு சுலபமான 
காரியமா?" என்றார். 

"நண்பரே! அந்த ஓலையில் எழு; 
விருந்தபடி நீங்கள் நேரே சாள்சிக்கு. 
வந்திருந்தால் அது. சலபமாகத்தான் 
இருந்திருக்கும். அப்போது இந்தக். 
காஞ்சிக் கொட்டை வாசல்களின். 
கதவுகள் உங்கள் யானைப் படையில். 
ஒரு யானையின் மோதலுக்குக்கூட ஈடு. 
கொடுத்து நின்றிருக்க. முடியாது!” 
என்றார் மகேந்திர பல்லவர். 

(தன. மகெந்திரரை ஏறிட்டு. 
நோக்க, "பல்லவேந்திரா! அர்த்தசாஸ். 
இரத்தை எழுதிய கெளடில்யர் உங். 

லிசேசியின் உள்ளத்தில் பல: 
இ மலைகள் ஏச காலத்தில்: 

ஈஎங்கள். தென்னாட்டிலும் ஒரு 
பிரபல இராஜ தற்ஜிரி உண்டு. அவர்: 
பெயர் இருவள்ளுவர். அத்தப் பெரியார் 
எழுதிய பொருளதிகார நாலை. 
உங்களுக்குப் பரிசளிக்க வேண்டு. 
மென்று எனக்கு விருப்பம். ஆனால், 
எங்கள் செந்தமிழ் மொழியை இன்னும் 
நீங்கள். நன்றாய்ப் பயிலவில்லையே!"” 
என்றார் சத்துகுமல்லர். 

பிறகு, "நண்பரே! போனதெல்லாம். 
பொலிற்று, அதையெல்லாம். பூர்வ. 
இன்ம அநுபவமாக நினைத்து மறந்து: 
விடுங்கள். இந்தப் பத்து இனங்களில் 
நீங்களும் நானும் அத்தியந்த நே 
தர்களாக விட்டோம். உங்களை நான். 
அறிந்துகொண்டேன். என்னையும். 
நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள். உங்: 
கஞடைய படையெடுப்பைத் தடுப்: 
பதற்கு நான் கையாண்ட தந்திரங்களை 
யெல்லாம். என் மனத்திற்குள் வைத்: 
இருப்பது சிநேதத் துரோசம் என்று, 
தான் அவற்றை உங்களுக்குச் சொன்: 
னேன், இனிமேல் நமது நேசத்திற்கு. 
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எவ்விதத் தடங்கலும் இல்லை. நம்மிரு 
வருடைய ஆயுளும் உள்ளவரையில். 
நாம். இனிமேல் நேர்க். என்: 
ஆயுட்சாலத்தில் தங்களுக்கு விரோத மாக இனி தான் ஒன்றும் செய்ய மாட் 
டென், தாங்களும் அப்படித்தானே?"! 
என்று மசேந்இிர. பல்லவர் உண்மை: 
யான உள்ள நெலழ்ச்சியுடன் சேட் 
டார். 

ஈசத்ருமல்லா! அதைப் பற்றிக் கேட்க. 
வேண்டுமா?" என்றார் வாதாபிச் சக்கர. 
வர்த்தி. 

கர்வலம் எல்லாம் முடிந்து: 
பட்டத்து யானை காஞ்சி. 
யின் வடக்குக் சொட்டை 
வாசல் அண்டை. வந்து: 

நின்றது. இரு சக்கரவர்த்திகளும் பிரிய 
வேண்டிய சமயம் வந்தது, 

யானையின் மீதிருந்தவர்கள். பூமி. 
யில் இறங்கார்கள். ஒருவரையொரு: 
வர் ஆலிங்கனம். செய்துகொண்டார் 
கள். 

"பல்லவேந்திரா! உங்கள் நகருக்கு. 
விருந்தனனாக. வந்தில் எனக்கு எவ். 
வளவோ சந்தோஷம். அபூர்வமான 
காட்சிகளைக் சண்டேன். அபூர்வமான 
விஷயங்களைக் கேட்டேன். ஆனால், 
தங்கள் வீரப்புதல்வன் மாமல்லனைப் 
பார்க்காமல் இரும்பிப் போவஇிலேதான் 
கொஞ்சம் வருத்தம்!!! என்றார். புலி. 
சே. 

ஆம், மாமல்லனையும் பார்க்க 
வில்லை, உங்களுக்கு முதலில் ஓலை 
கொண்டு வந்த வாலிபனையும் நீங்கள். 
பார்க்கவில்லை; நாகநந்தி பல்லவ 
ராதியத்துக்குப் பெரியதொரு உபகாரம் 
செய்தார்... சிறந்த வீரத்தளபஇ ஒரு. 
வளை அளித்தார்...” 

புலிகேசி குறுக்கிட்டு, "ஆமாமு 
தளபதி பரஞ்சோதியைப் பாராததலும் 
எனக்கு ஏமாற்றத்தான். அவர்சனித 
வரும் எங்கே என்பதை இன்னு! 





அருள்வாக்கு 
் 
'ஏன்னுடைய ஆத்மா" என்று நாம். 

பேச்சிலே எப்போதாவது. சொன்னால். 
அது தப்பு. இதேபோல இன்னொருத் 
'தனுடைய ஆத்மா என்று சொன்னாலும். 
தப்பு. 'ஆத்மா' என்றால் என்னவென்று: 
தெரியாததால் நாம். பண்ணும் தப்பு. 
ஸாதாரணமாக ஆத்மாவைப் பற்றி எப். 
போது சொல்கிறோம்? யாராவது ரொம். 
பவும் சஷ்டப்பட்டால், ''பாவம், அந்த. 

ஆத்மா படாத: 
பாடு படுகிறது' 
என்கிறோம். 
ஓயாமல் சஞ் 

போடும்போது, 
"அன்னா! 

ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும்" என்று. 
போடுகிறார்கள், இந்த எல்லா. இடத், 
திலுமே "ஆத்மா! என்ற பத ப்ரயோகம். 
ஸரியிங்லை, ஆத்மா பாடும். படாது, நீ் 
மதி இல்லாமலும் இருக்காது. அது புதிதாக, சாந்தி என்று ஒன்றை அடைய வேண்: 
டியதுமில்லை. 

அகண்டமானது ஆத்மா, அதன் கண்ட. 
மான ஆபாஸமே ஜிீவபாவம் அடைந்து. 
தன்னையே "நான்" என்று நினைப்பது. 
தான் அஹங்காரம், ௦00. என்பது, இந்த. 
00 வைத்தான் நாம் பெரும்பாலும் ஆத்மா. 
என்று தப்பாகச் சொல்லிவிடுகிறோம். 
ஸழுத்ரத்திலே ஒரு சொம்பை அமுக்சி, 
அந்த சொம்புக்குள் இருக்கிற நாலு. 
ஆழாக்கு ஜலத்தை ஸமுத்ரம். என்கிறது. 
போலத்தான், நாம் தனி ஜீவ அஹங். 
காரத்தை ஆத்மா என்பதும், சொம்பு ஜலம். 
ஸமுத்ரத்துடையது. என்பது போல, 
(இதுவும் ஆத்மாவுடையதுதான்.. 

- ஜகத்குரு காஞ்சி காமகோடி 
(ஸீ சந்திரசேசுரேந்திர சரஸ்வதி 

'சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள் 
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தாங்கள் சொல்லவில்லையே?" என்றார். 
“பாண்டிய மன்னனை வழி அனுப்ப. 

அவர்சன் போயிருக்கறார்கள்! இன்றைக் 
(கக் காலையிலேதான் செய்இ வந்தது. 
பாண்டியனைக் ஜழச் சோழ நாட்டின் 
எல்லை வரையில் கொண்டு போய்விட்டு 
விட்டார்களாம்!” 

“ஆஹா! நினைத்தேன். ஏதோ பாண்: 
டியனுக்கு நீங்கள் சம்பந்தியாகப் போவ. 
தாக ஒரு வதந்தி இருந்ததே!" 

“சம்பந்தி உபசாரம் செய்வதற்குத்தான் 
மாமல்லனும் பரஞ்சோதியும் போனார் 
சுள்!" என்று கூறி மகேந்திர பல்லவர். 
நகைத்தார். 

"விசித்திர சித்தரே! போய் வருஒறேன். 
போவதற்கு முன்னால் கடைசியாக, ஒரு 
வார்த்தை கட்டுறேன். நாகநந்தி பிக்ஷு 
யார் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?" 
என்று புல்கேரி கேட்க மசேந்திர பல்லவர், 
"உத்தேசமாகத் தெரியும்!!! என்று கூறி: 
வாதாபிச் சக்கரவர்த்தியின் காதோடு 
ஏதோ கூறினார். 

"ஆ! உங்களுக்குத் தெரியாதது. ஒன் 
நுமேயில்லை, அப்படித் தெரிந்திருக்கும். 
போது, அவரை நீங்கள் விடுதலை செய்து 
என்னுடன் அனுப்பப் போவதில்லையா?"' 
என்று புலிகேசி ஆங்காரமான குரலில் 
கேட்டார். 

“சக்கரவர்த்இி கோரினால் அவ்விதமே 
செய்யத் தடையில்லை!" என்றார் மசேந் 
இர பல்லவர். 

"வாதாபி சளுக்க குலத்தார் யாரிடமும் 
எந்தக் கோரிக்கையும். செய்து. கொள் 
வதில்வை!" என்று புலிகேசி சும்பீரமாய்க் 
கூறினார்!" 

"காஞ்சிப் பல்லவ குலத்தினர். யாருக் 
(கும் கோராத வரத்தைக் கொடுப்படில்லை"' 
என்றார் மகேந்திர வர்மர். 

“பல்லவேந்இிரா! போய் வருகிறேன்” 
என்றார் புலிகேசி, 

'சத்யாச்ரயா! ஞாபகம் இருக்கட்டும்” 
என்றார் மகேத்தரர். 

"ஒருநாளும் மறக்க மாட்டேன்!” 
என்றார் வாதாபி மன்னர். 

(தொடரும்) 



ரர்டனாளார கா ரசபலா௦2 மோவரிகாட) 
(4௦.20, சபா 8௦௧6 (15௭ 81லவா! 8௦௦4 09ம்) 4465 14கால்வ்கா, 0௦ - 600 033. 

5௫௦ : 470 0070 
அடா வு 8௦௨ 

பாகம்கபவம022பமக:. 
மெய்யாக கபட. பலன வ 
ரள ச்கபாலால ஈய பிராவ கேஃ்டியாக 

டப/மணி 0ர்சம3ிய பவம் லாரி 
மவ பங. 60000 கவள கசடு வன்ளாக 
 ஜெயமட்டபபு102 பயக: நடுவ போம்வள கிஷ ரபவாக (1080௮), 
வ்வியொறவு, 

80௭ 07௦25௦/௮/25: 
216015, 8௭6௯. 80 0லலக) 
வடக க0யம 
270௭ 00020௬ய( (100/2 500/0] 

முளாவளஎ௦லடி 
ஈஷ1207928 5005 ௬௩௩7௩. 
1001095008 (56:80 "லல௯) 
 0089௭006:0515. 
 சொட0050105 055420 
மபாயமாயம5 
80090000௦௩. 
8௧010௨ 
ரம்பா ரனபவாயம 

ஐர2௨௦௦௯படாகா௦ய 108. 
ஃறறுகள லர 0ப0சருட உளவள பசல் உம பஸ 60005 4 ரடபலபம₹ பம, 

ரி61ர181107 
முச்சு ப 
கண் பயிற்சி எளிய கிழில் 
வது நேரடப்பயற்சி 

24-11-2002. 

யன 
ரூ.200/- (சார்ட் 
ரூ.150/- (பெண்கள், பல் 

மாணவியர்களுக்கு மட்டும்) 

நோட்ஸ் உட் :] 
னி மாணவ 

விபர குறிப்பேடுகள் பெற. 

ஆசிரியரின் £'லை தியானம் 
க்தி, மன ஒருமைபாடு, 
காரிய வெற்றி! 

கேசட் விலை ரூ.50/- கூரியரில் பெற 
ரூ.20/- சேர்த்து 11.0. செய்ய 

வணக போகாசனம் கற்க தவம் ஒரிய நூல் ஆசியன் 
ஆரோக்கிய வழ்க. வழிகாட்டும் போகாசளங்கள் 
'ட11ாலஎ 6000 ஆஷி குற 492. கபாது, 

20,049 22) 240௯௨ 51௧௪, 8௧௮ 011: 129௭1. 
ரிஸ்னா, சோளா -600 035. : 4322634. 
ரொளாவ் - 600 035. 6 : 482634. 



மாதவர் ஆ௫ுதோம். 
* ரோசலின் சாமுவேல், 

மும்பை - 
7 ஷல்வேலி போராட்டத்தில் 
டைரக்டர். பாசதிசாதுர 
சலைஞுரைச் சாட காரணம் 
1 அங்வெகெனாதபடி எங்கும் 
இருள்மயமாய்ப் பரவும் அரசி 
மல் மனோபாவம் இரைப்படல் 
துறையையும் காவிரி பிரச்னை: 
வையும் விட்டு வைக்கும் தொடர்ந்து முதல்வராக உர் இரகக 7 இல் * கோ: பளஸீச்செல்வம,. 

மதி ஏற்பு விழாவில், தன்னை: பதில் அதிர போலில். சென்னை சென்டிரல் ரயில் 
கறுதிமொழி என்ன நிலையம் இனி தமிழில்: 
ஆயத சென்னை [நடுவன் தொடர்: 

1 2ுத்மொழி காத்தோடு அர்த திலையம்! என்று 
போயிற்று, பதவியில் அறைக்கப்படுமாமே. 
நீடிப்பது மத்திய அரசின். மலிழிச்சிதானே? இரபது எ்ல தக் 1 கார் என்ன பெயர் வைச்சா 
*என். பாலூருஷ்ணன், என்ன... ஜனங்க. அகலத்... சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் 

* செய்ததத் சிறப்ப... 2 சென்னை அரிக்கெட் தான் போவாங்க; |. 
டெஸ்டில் இந்திய பந்துவீச்சானர்கள் அகத்தியது பத்தி... செகண்ட் ஸ்லீப்பர் 
/ அகத்தல்தான்; ஆனால் பழம பிட்சில் ஆடாமல், (இ ்கெட்தான் சீசர் 
நாக வசதியாக பிட்ச் தவாரித்து அதில் ஆடச் செய்தல் வேஷன்.. பண்ணு, 
"தத்தன் அலிட்டது. வாங்க, தமிழ்நாடு 
கதா. இராஜென்வரன், மொரட்டுப்பானையம்,...... எச்ஸ்பிரஸ். ஏறி. 
7 கல்௪ன் வீட்டில் தஷனிச்சடை பச்சேண் வளர்: டெல்லில்கோ, பெங் 
பொறுப்பு. கூர் மெயில்ல ஏறி. 
| ஹாளிது பெல்களுடுக்கோ, 
ரூர், அப்துல் சலாம், இருச்சி _ 2; சேரன். கூப்பர் 
7 பாகில்தானுடன். இன்சகெட் ஆட தமது அணியை: 

7722777272 2272 
[(6220227/22-11/7727467722 

வனுப்ப வேண்டாம். என மத்திய அரச எடுத்தன்ன. முத்தாருக்கோத்தான் 
முடிவு சரிதான் என்கிறாரே கபில்தேவ்? போவாங்க. 
/ வாதிபாயியே சார்க் மாநாட்டுக்காக பா௫ிஸ்தான செல்வ... & வி, கஜேந்திரன், குத்தாலம், 
'தாகத் தீர்மானித்த பிறகு, விளையாட்டில் என்ன பிகு 7 இல்நூ _ காஷ்மீர் மாதி. 
வேண்டியிருக்கு? விளையாட்டு என்பதே நட்புறவை. த்தில் முதல்வர் பதவிக்குப் 
வளர்க்சத்தானே; அதை விட்டுவிட்டு விரோதத்தை போட்டி தடையெதுவது: 
வனர்க்க அதைப் பயன்படுத்தினால் நாம் பண்பாடு தெரி சூதித்த... 
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என். மாணிக்கம், 
மின்னல், 

7 சம்சீம் கோர்ட் கத்த. 
தவை. உதாசீனம். 
படுத்திய கர்தாடக. 
முதல்வர்... எப்படி. 



ப. ரூ. 100/- பரிசு பெறுபவர்: உர. 50/- பரிசு பெறுபவர்: 
'ரொசாரியோ ரவிச்சந்திரன், ஆசா, 
19/10, அந்தோணி தெரு, 3/100, ஆவணித் தெரு, 

'கிழக்கு தாம்பரம், சென்னை - 59. நெற்குன்றம், சென்னை - 600 107, 

1 காலம் தாழ்த்தத் தாழ்த்த. 
வாக்களித்த மக்களுக்கு 
நம்பிக்கை... குறையும், 
பயங்கரவாஇகளுக்குத் 
துணிச்சல்... பெருகும். 
வென்றவர்கள். காஷ்மீர் 
நலன் குருஇ விட்டுக். 
கொடுத்து நல்ல முடிவுக்கு. 
வருவது அவசரமான 
அவரியம். 
உக. ரமேஷ், 

பள்ளிபாளையம். 
ச 'சங்கரசச்சாச்யாரை 
தரிசிப்பதுதான் அண், 
ணாவின்.. கொள்] 

உ துங்கன்ளா! 
கையா?! என்று தமிழச 
முதல்வருக்கு எலைஞூர் 
கருணாநிதி... கேள்வி 
விடுத்துள்னாச...? 
1 அண்ணாவின் கொள் 
கையா? அப்படீன்னா?' 
என்று கேட்கும் நிலை இரு 
தரப்பிலும் வந்து ரொம்ப 
சரலமாச்சு... இதல் சங்க. 
நாச்சார்யார். தரிசனத்தை. 
முட்டும். பெரிதுபடுத்து: 
வானேன்!. 

உ.வே. முருகேசன், சென்னை - 6௪. 
7 ஏதினி ஒரு காற்றுப் போன பலூன், அவரால் சிறுவர்: 
ளுக்கு ஸ்டைல் காட்டத்தான் முடியுமே தவிர தாட்டுக்கு: 
ஒன்றும் செல்ய முடியாது... என டாக்டர் ராமதாஸ் று! 
விருப்பது சரியா... 1 அதான் "தேர்தலின்போது பஇல் சொல்றேன்'னு சொல்லிட 
டாரே தினி; அப்புறமென்ன? நாட்டுக்கு நல்லது. செய் 
வார்னு மக்கள் நம்பினால் வோட்டுப் போடுவாங்க. அதை 
அவர் நேரடியாகவும் செய்யலாம்; பின்னணியில் இருந்தும் 

செய்யலாம், அவர் 
இஸ்டம்! 
உ ஜி.ஜி. சரவணன், 

மயிலாடுதுறை. 
2 தமிழச திரைப்: 
படத்துறையினர். 
தங்களுக்காசம். 
போராடிய விதத், 
தைக். சண்ட 

ப பஅமனைவாவம்!.* வறதியத்த பொழி! காவிரி டெல்டா 
பகுதி விவசாயி தன் மனத்திற்: 
குன் என்ன தினைத்திரும்: 
1 கதை, இரைக்கதை, வசனம்: 
சூப்பர்; நடிப்பும் சூப்பர் என்று. 
இனைத்திகுப்பார். ஆயிரம். 
கவலைகளை மறந்த சற்று நேரம் 
ஷோ பார்த்த இருப்றி இடைத் 

ன இருககும் என வான்!.. * ழகர, நெற்குன்றம், 8 
7 நல்ல சவிறுனுக்கு உள்ள. 
அடையாளம் என்ன... 

பததி] பப யலை அறவன் 
1 ் ருந்து ஸ்புரிக்கும் - இது சீட்ஸ். 
ந ரு தெரிவிக்கும் அடையாளம். இவ்வாறு அபரிக்காத கவிதை 
டக ௧௪ எழுதப்படாதிருப்பதே தகவு அகதா * எம். சமயத் வேலாயுதம்மானையம் 7 “சமுதாயத்தில் மரியாதை இல்லை. என்பதற்காச 
மதத்தைவிட்டு ஓடுவது கோழைத்தனம்! என்று இல; கணேசன் கதத. [தோலில் ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதற்காக கொள்ளை கவனம் பதக்கவட்டு கட்டன் அமைத்தும் கொள்ளை செதும் மாப் வணலைகில் அததான் கோழைத்தாம். 

122 சி எ 



ஏழை மக்களும் அந்தஸ்து தேடும் எளிய 
வர்களும் மதம் மாறுவது, அறியாமையாலும். 
இயலாமையினாலும் தானேயொழிய, 
கோழைத்தனத்இினால் அல்ல! அப்படிச் 
குறம் சாட்டும்போது அவர்களை மேதும். 
வெதயப் படுத்துகீர்கள்!. உ.இ.கே.எஸ். மூர்த்தி, 

'கோபிசெட்டிப்பாளையம், 
7 விகடனின் பவழவிழா மலர் சண்டீரா?' 

1: செய்ய வேண்டியதை. உடனே இ / கண்டேன், களிபபுற்றேன். உள்ளடக்கத்தை. 
செய்னு ஆம்சல போர்டு வச்சது தப்பா இ முத்திக் கொண்டு நவீன செய்நேர்த்தி 
போச்சபஏன்?" உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொண்டுவிடுகிறது. 

"கேஷியர் அஞ்சு லட்சம் பனத்தோட இ உ ந.வி.மூர்த்தி, சென்னை 1. 
நலைமறைவாயிட்டார' 7 சென்னை மாதகராட்சியின் 2007 _ 

திதிதிலை அதிக்கைக்கு உட்பட்ட பணி. 
னில் கடத்த ஏழு மாதங்களில் பத்து: 

திறைவேறவில், 
இச 

! மேவரைப் பதவியிலிருந்து நீக்கும் முக்கிய. 
மான பணி நடந்திருப்பது போதும் என்று, 
வைத்துவிட்டார்கள் போலிருக்கு, 
உ.ஜி. ஜெயராமன், கூந்தலூர். 2 தொட்டிலையும் ஆட்டிவிட்டு, பிள்ளை: 
மையும் இன்னிவிடுகிற சதை இக்கு 
மசியல் உதாரணம் உண்டா... 
1 தீவிரவாதத்தை ஒழிக்க இந்தியாவுடன். 

சகட்ட அதிகமாகிவிட்டது. கைகோத்துக் கொண்டு அந்தப் பக்கம். 
பாடஸ்தானுக்கும். உதவி. வருதே. 
அமெரிக்க 
* பொன்விழி, அன்னூர். 

"அதையும் காணோம் மன்னா”... இ? சக்கனமாயிகுப்பதை கஞ்சத்தனம் என்று, 
_ எஸ். மோகன்: 'சொல்வது சரியா? 

ட் 1 குழத்தை ஃபைவ் ஸ்டார் கேட்டால்: 
எசனேர். வாக்கை. கொடுப்பது. சிக்கனம், 

சப்பச் சொத்த்கா” அ ஒல்கி ண்ணா ர அத்தி 
“திரும்பி வந்த என்னோட கதையைக் 9) உ ஜொசாரியோ ரவிச்சந்திரன், 

கொடுக்கும்போது, பக்கத்துத் தெர பந்தா சென்னை 22. 0. 
மன் கறையும் திரும்பி வந்திருக்கு சார்று இ 7 ஒழுக்கம், சடின கழைய்பு . இவற்தி் 

தம்பிக்கை: வைத்து முன்னேறுவதை: 
விட்டுவிட்டு வாஸ்து, சாசிச் சல் மோதிரம், 
தஜொசியம். என்று மக்கன் நேரத்தையும் 
பணத்தையும் செலவிமுகிதார்களே...!' 
1 இதற்கு முக்வெமான காரணம் என்ன: 
தெரியுமா...! பகுத்தறிவுப். பாசறையில். 
பயின்று வந்ததாகச் கூறிக் கொள்பலர்கள். 
அந்தர்பல்டி அடித்து நியூமராலஜி, வாஸ்து, 
ஜொரியம, யாகம் என்று பைத்தியம் படித்த, 
அலைவதுதான். 



'சம்பாதிக்கலாம் வாங்க... 
சாமர்த்தியம் வேண்டாம்... 
நேர்மை போதும்... 
150 9002 சான்றிதழ் பெற்ற. 

கம்பெனி இந்தியாவின் 140.1 பர. 
கம்பெனி. இலவச வங்கக். 
கணக்குடன் &714/088[7 கார்டு. 
இடைக்கின்றது. 
முதலீடு 
விற்பனை: 
புள்ளிகள். 

பூ 

அண டநி)00) 
தொலைபேசி! 0442720184 
செல்: 9894062902. 

க்கு: 
திருமதி, ராதா பிரகாஷ், 9,00ஈ. 
0௦16: 10, 29வது தெரு, 

திருப்புகழ் இசை வழிபாடு 
ரி|/0/0 0199861165 6 00/88 06% 
[திருப்புகழ் - 66 - 2 பகுதிகள் 
[68 ராகங்களில் : புத்தகத்துடன் ரூ.100. 
[திருப்புகழ் - 108 - 8 பகுதிகள் 
115 ராகங்களில் - புத்தகத்துடன் ரூ.400) 

ஆறுபடை வீடு திருப்புசழ் 
திருப்புகழ் அமிர்தம் உ திருப்புகழ் 
அருவி * வேண்டுவது அளிக்கும் 

வேலன் திருப்புகழ் * சுவாமிமலைத்: 
'ரபுகழ் ஈ வேல் வழிபாடு 

உ அபிஷேகங்களில் அழகு முருகன், 
& அர்ச்சனை திருப்புகழ் ஆறு 

உ அருள்வாய் ஆறுமுகா 
ஒவ்வொன்று விலை ரூ.50/- 

பருக பருக ஆனந்தம் 
அதிக ஆனந்தம் 

சுத்தமான தஞ்சாஷர் 
டிகிரி காப்பிக்கு. 

1 ன் ஜீவா கா 
திருமணங்களுக்கும் மற்றும் 
அனைத்து விசேஷங்களுக்கும் 

100% பியூர் பில்டர் காபி பவுடர் 
தயாரிப்பாளர்கள்... , 
ஜீவா காபி ஒர்க்ஸ் 

28, இனி, நாயக்கன் நெரு 
திருவல்லிக்கேணி, சென்னை - 600 005 
இலவச டோர் டெலிவரிக்கு தொடர்பு 

கொள்ளவும் (சென்னை) 8444725,6442027 
டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா கண்க வயவயகம், 

ந டை விகக்தும த் ண பம 

ந, என்றும் ராசி! 
டரா ம வாமி 
&ஸ பிய விளாக 

பாஸ ௨34 

4/0 87சசசா£ 3௪௭௪20. 
174, மச்சம் எரர் ரிம், 

ரிரிகர்2$ - 34. 
(1162 1101 பனாமா 080 - 

1600802120 81006 ப யா௦10ா) 
(011. 8218 10800) 
ர: 817 3944 

"திருப்புகழ் சங்கமம். எங்கள் நகைகளின் உயாந்த 
52, முத்தையா முதலி இரண்டாவது. 

தெரு, ராயப்பேட்டை, சென்னை - 14, 
போன் : 547446. 

[ஸ்கந்த சஷ்டி விசேஷ தள்ளுபடி - 15% 

தரம் உங்கள் தாத்தா 
பாட்டிக்கே தெரியும். 

0000 பாமா ய 



எந்த இரண்டு பேருமே முழுமையாக ஒத்த ரசனை கொண்டவர்களாக. 
இருக்க முடியாது. என்பது, இந்தப் பதினாறு வயதிலேயே எனக்குக் தெரிந் 
இருந்தது. ஆனால் உடை உடுத்தும் விஷயத்தில் அம்மாவும் அப்பாவும் இப்படி. 
வண்டார்டிகாவும். சஹாராவுமாக. இருந்தது, எனக்குள். அடிக்கடி. 
'வியப்பலைகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டுதான இருக்கறது. 

'அப்பாவுக்கு உடை என்பது 'மானம் காக்க; அவ்வளவே. அலுவலகத்துக்கு 
பாண்ட் சட்டை, கோவிலுக்கு வேட்டி. துணடு, வீட்டுக்குள் லங்கு பனியன்: 
'இங்வளவுதான் அவரது அதிகபட்ச உடை சித்தாந்தம். அழுக்கான உடையை! 

மாற்றுவது. கூட் அவரைப் பொறுத்தவரை அடிகப்படி, அமுக்கு 
தெரியும்போது மாத்றிக்கொண்டால் போதாதா! 

'அம்மா எதிர் ஜா. உடைகளைத் தேர்வு செய்வதில் மட்டுமல்ல, அவள்: 
உடுத்திக் கொள்வதிலும் ரசனை நன்கு வெளிப்படும். அவளது உடை 
களுக்கென்று தனி பீரோ. அதல் எப்போதும் சந்தன மணம் கமழும், அல்லது 
தம்ப மலர்களின் வாசம் வீசம். அவற்றிற்கான வாசனைப் பொடி, பாக் 
செட்டுகளை அவ்வப்போது வாங்கி நிரப்புவான. ஒருமுறை ஒரு புடை 
வையைப் பயன்படுத்தினால் அதை டிரைக்ளீனிங் செய்த பிறகுதான் மறு. 
முறை உடுத்துவது, ஒவ்வொரு புடைவைக்கும். இரண்டு. பொருத்தமான 
ஜாக்கெட்டுசள் என்று பலவித நெறிமுறைகளைக் கடைப்பிடித்தான். 

அம்மாவின் பீரோவைப் பார்ப்பதே பரவசம் தரும், எந்தெந்தப். புடை 
வைகளை, எந்த வரிசையில் வைத்தால் கண்ணுக்கு ரம்மியமாக இருக்கும் 
என்று சந்தித்து அடுக்கெது. போல் சாட்ட. தரும், எந்த அவசரத்திலும் 
புடைவை கட்டுவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரத்தை மட்டும் அம்மா 
குறைத்துக் கொண்டதே இல்லை. 

"ஆனால், சிறுவயதில் என்னை பிரமிக்க வைத்த அம்மாலின அநித உடை 
ரசனை நாளடைவில் கொஞ்சம் மாறிவிட்டது. இவ்வளவு ஈடுபாடு உடை 
விஷயத்தில் இருப்பது கொஞ்சம் ரசக்குறைவாகச் கூடம்பட்டது. அதவும் 
பாட்டி அதுகுறித்து அடிக்கடிக் குறைப்பட்டுக் கொண்ட பிறகு, பாட்டி. அதே 
ஊரில் ஐந்து தெரு தன்னிவிருக்கும் பெரியப்பா வீட்டிலேயே தங்கத் இர்: 
மானித்ததற்கு, அம்மா 
வின் அதீத உடை விரும் 
பழமும் அது தொடர்பான 
சச்சரவுகளும். முக்கியக் 
காரணங்களாக இருத்தன வ 
நாகரிகக் குறையான சண்: 
டைசன் இல்லை அவை. 
ஆனால் அடிக்கடி இரு: 
தரப்பிலும் 'நறுக் சரச! 
பம்புகள் பறந்து கொள்டே 
விருந்தன. 'இனி என் பெரிய 
மிள்ளை வீடுதான்" என்ற 
முடிவுடன் பாட்டி ளெம்பியபோது, அப்பாவின் கண்களிலிருந்து தொடர்ந்து: 
நச் வழிந்தது. அம்மாவின் முகத்தில் எத்தவித உணர்ச்சியையும் காண 
முடியவில்வை. பாட்டி ஆட்டோவில் அப்பாவோடு ஏறிக் கொண்டபோது, 
'ஒரு நிமிஷம்" என்றபடி. உன்னேவிருந்து ஒரு கம்பளியைக் கொண்டு வந்து: 
கொடுத்தான். குளிர்காலம் தொடங்கியிருந்தது. "அதைக்: கொடுப்பதற்காக. 
நான் இன்னொரு முறை போயிருப்யேன்”" எனது பிறகு அப்பா. 
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ஆற்றாமையோடு கூறினார். 

பறட்டி மரந்து போனாலும் அதில் ஒரு நாகுக்கு இருத் 
தது. எனவே, பெரியப்பா வீட்டிற்கு அப்பா அடிச்சடி போவ 
இல் எந்தத் தடையோ, தயக்கமோ ஏற்படவில்லை, ஆனால்: 
ஒருமுறை கூட அம்மா தானாகச். சென்று, பாட்டியைப் 
பார்த்ததில்லை, அப்பாவாசக் கூப்பிட்டால் மறுப்பு சொல் 

காதுடமு பாட்டி 
யைப் பார்க்கச் சென், 
திருந்த போது பாட்டி. 
இடைவிடாமல் இருமிக் 
கொண்டிருந்தது. நினை: 

அப்பா 
வத். 

துக்கொள்வார், மால 
வட்டுக்கு பதற்காக 
ந்தாலும். 

அம்மாவுக்கு 
ஒரு பாசம் இருக்கத்தான். 
செய்யுது." என்றபோது, 

(ப்பா கொஞ்சம் விரக. 

இட சாசுப். 
பிழைச்சுச். 

கிடக்கும் போது, 
ப்ப! உடை 

லாமல் இளம்புவான். அங்கே போனா பட்டம் நந்தன | அலங்காரமும். 
னவ வன்க சற்கால க இதம் அழக க்கக் தத் அவ்ன் அக்கலை ந பல்க்க அ க தகட்க வம் ந ந்ததைச் 
வென், சொல்றேன்? அயம் மச் பகன் அட ர வாமம் பம்ப். தம லம வன்மை யக ப தோன் க் அம்பன் இய ர்கள் இர் 
இபப சத் மழட அ ராபா தட என் தத்த ம்வவ் வொன்டுகறன, . கட கமகம மோரு 
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மாதிரிடா இதெல்லாம். ஒரு மரபு, அல். 
வளவுதான். பாசம் இல்லை” எனறார். 

வரர இறுதி நாட்களில் பெரியப்பா. 
வீட்டுக்கு ஒருமுறை நான் செனதிருந்த. போதுதான். பாட்டி. மார்பைப் பிடித்துக் 
கொண்டு 'தயோ! என்றவதினான். 

'ஏதோ விபரீதம் என்று உணர்த்து: 
அடுத்த தெரு டாக்டருக்கு போன் செய்தார. 
பெரியப்பா, "நான். போய். அப்பாவை. 
அழைச்சிக்டுட்டு வரேன்" என்றபோது: 
தடுத்தார். "உன உதவி தேவைப்படலாம்" 
என்றபடி, தகவலை அப்பாவுக்குத் தொலை: 
பெரி மூலம் தெரிவித்தார். 

'டாக்டர் வந்து பல கெள்விசளைக் 
கெட்டார். பாட்டியைப். பரிசோதித்து, 
மாத்திரைகள் கொடுத்துவிட்டுச் சென்றார். 
காலையில் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து: 

வரச் சொன்னார். 
அவர இளம்பிய அடுத்த இரண்டாவது. 

நிமிடம் “அம்மாவுக்கு என்ன ஆச்சு?" என்ற 
பதற்ற ஒலி சேட்டது. அப்பா, பின்னால். 
அம்மா, அத்தனை. பேருக்கும் அத்த. 
ஸ்ுஇபேதம் புலப்பட்டது. 

அம்மா பட்டுப்புடைவையில், பொருக்க 
மான ரவிக்கையோடும், ஒப்பனையோடு. 
காட்சி தந்தான். காதில் தொங்கட்டான்கள். 
இலேசான சென்ட்! மணம் வேறு. 
"கங்கம்மா சரியஸானது. இவஞுக்குக். 
கொண்டாட்டமான விஷயமோ என்: 
னோர்! என்று பெரியம்மா தன் கண 
வரிடம் முணுமுணுத்தது என் காதுகளிலும். 
விழுந்தது. அடுத்து அம்மா செய்த காரியமும்: 
பொருத்தமற்றதாக இருந்தது. இறந்தவரின். 
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| அடடட வன்ணப்பட்த் 
'சங்கர் சச்! 

உடலுக்கெழிரில் நின்று கண்மூடி, அஞ்சலி 
செலுத்துவார்கனே, அதுபோல் கண்களை: 
மூடிக் கொண்டு ஏதோ முணுமுணுத்தாள். மிரார்த்தனையோ?. 

மறுதான் பாட்டி. இறந்துவிட்டாள். 
அப்பாதான். அதிகம். திலைகுலைந்தார். 
பெரியப்பா அவரைத் தேற்றினார். அம்மா 
அப்படியெதற்கும் முயற்சித்தாகத் தெரிய 
வல்வை... "உங்கப்பா அழுதுதான். ஓய 
ணுண்டா"! என்று என்னிடம் சொன்ன 
போது முகத்தைத் இருப்பிக் கொண்: 
டேன, 

கரரியங்கள். முடித்தபிறகு வீடு. 
இரும்பினோம். அப்பாவுடன் இடைத்த. 
தனிமையில் அவர். உணர்வுகளை நானும். 
பலத்து கொள்வதை உணர்த்த விரும் 

மினேன்; 
எ அம்மாவாலே. எனக். 

கும் ரொம்ப அவமான 
மாம் போச்சப்பா" என்: 
தேன் 

"நான். என்னடா 
செய்வேன்!!! என்பது. 
போன்ற ஓர் சையாலா. 
காத உணர்வை எதிர்: 
பார்த்திருக்க, அப் 
பாவின். முகத்தில் 
அதிரச தெரிந்தது. 
'ஏண்டா அப்படிச் 

'தவமுக்த்தி | சொல்றே?” என்றார் 
'யாட்டி, சாகப் 

மிழைக்கக் இடக்கும் 
போது அப்படி. ஒரு உடை 

அலங்காரமும். மேக்கப்புமாக அமமா 
வந்ததைச் சொல்றேன்?"” 

'ஜனனைக்கு அம்மாவும் நானும் மஞ்சு 
நாத சார் வீட்டுக் கல்யாண ரிசப்ஷனுக், 
காகக். இம்பிக்இட்டிருந்தொம்டா. 
அப்போதான் பாட்டி சரியஸ்ங்கிற தகவல் 
வந்தது?" “இருக்கட்டுமே. டக்குனு எளிமையா ஒரு 
புடைவையை மாத்ிகலட்டு முகத்தை. 
அலம்மிண்டு வந்திருக்கலாமே. வாருக்குமே. 
அெய்யடித்தானேப்பா தோணும்?" 

“உங்கம்மாவுக்குத். தோணல்லே. 
நான்கூட வழிலிலே “இன: செய்துக்கட் 
ஒருத்த சட்டையை வெளியே எடுத்து, 
விட்டுக்கட்டேன்”' என்றவர் சற்று இமை, 
வெளிவிட்டு “அதனாலேதான். உங்க அம். 
மாவை எனக்கு அதிகம் பிடிக்குதுடா"" 
என்றார் தெழவு பொல்லிய கூரலில்.6. 



தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்! 
இல்லத்தில் செல்வ வளம் பெ 
100 வழங்கும் ஓர் அரிய வாய்ப்பு. 

தங்கள் வேலைக்கு செல்வா, 
'இல்லத்தரசியா, சவ தொதில் புதியவரா (௬2. 

'வுப்ப ஓய்வு பெற்றவரா 
உங்கள் வருமானம் பன்மடங்காக 

பெருக இதோ 
1/௮ வழங்கும் 

ஓர் அரிய வாய்ப்பு! 
உங்கள் பொன்னான நேரத்தை. விளம்பரம் செய்ய 

ஒரு சில மணி நேரமே ரூ. 1250/- மட்டுமே. வ னக 

செய்து பயனடைவீர்! தொடர்பு கொள்ளவும் 

பக்கங்களில் 

73 ர 

1016 : 98412 71567, 98410 85191, 
9941271334 

நிர௦ச/ச சாம... பர்க்மிரரமகாம. ககனகிபர்மாம 316/௮ பபிரன. மைந்தரை. ட மதத ட ர ததத னா ட ர் டப்ப பட ப்ர 
கவைவ்யானவைல் 

ட ட் 
'085561165 & 005 212016 ஈ 21 16801 110510 510165. 

09400 0௮0 8. ப. 
பர வ9௧௧ 15 (பமல 01100 சொல் 600 000 ஸ்ட மஜா அன 



பொழப்மிலலாதவர்கள், பாலியல், 
தவறுகளை பாப்கார்ன் சாப்பிடுவதுபோல. 
எடுத்துச் கொள்கிறவர்கள், இனச்சவர்் 
இயை காதலாகக் சற்பித்துக் கொன்றவர் 
கள் இவைதான் சமீபத்திய தமிழப் படங்கள் 
இத்தரித்து. வரும் இளைஞர் உலகம், 
இலிருந்து மாறுபட்டு, இளைஞர்கள் 
தரமாகச் சிந்தக்கக் கூடியவர்கள், குடும்ப 
அமைப்பின்மீது நம்பிச்சையும் பொறுப்பும் 
கொண்டவர்கள். என்பதாக, சொரஞ்சம் 
மதார்த்தத்தையும் சொல்ல முயன்றிருக் 
றோர் புதிய இயக்குனர். வசந்த பாலன். 

இருபது வயதில் சம்யூனிசச் கொள்சை 
யின் பால் கவரப்படும் இளைஞனை, 
நாயகனாக முன் திறுத்தி, படத்னதைந். 
தொடங்குடறோர்கள். ஆனால் அந்த இளம்: 
காம்ரேட், புரட்டு வராது! என்று புரிந்து. 
கொண்டாரோ என்னவோ, பிறகு குடும்பம், 
காதல், வில்லன் என்றை பெமிலி டிராமா 
வுக்கள் அவரும் ஒரு தமிழ்ப்பட நாயகனாக. வி௫ுலறார். நாயகன், நாய் இருவருக்கும் 
அடுத்தடுத்த வீடு. இருவரது குடும்பங்களுக்கு. 
இடையிலும் நல்ல அந்நியோன்யம். இருத் 
தும், இவர்கள் இருவரும் காதல் வயப்பட் 
டிருப்பது கடைசியில்தான் தெரிய வருகிறது, என்றால் எப்படி. நம்ப? 

படத்தில் கூடுதல் யதார்த்தத்தோடு 
மனிர்வது. உறவு, முறைகளுக்கு இடையி 
லான கணர்ச்ச்களைச் சித்ரித்துள்ள 
விதம் குறிப்பாக, நாயகன் ஜீவா (ராஜேஸ். 
வரது நத்தை (பாலச்சத்திர மேனன்), தாய: 
சரிதா], தங்கை [ஹேமலதா], காதலி 
(ஸ்ுஇகா) இடையிலான பாசமும், காதலும், 
ஒவ்வொரு கோணத்திலும் கவிதை 

வீட்டை விட்டு வெளியேறிய மகளைப்: 
பார்க்கத் தவிப்போடு சென்னைக்கு வரும். 
அப்பாவாக, மலையான நடிகர் பாலச் 
ரந்தரமேனன் வெளிப்படுத்தும் அளவான 

உணர்ச்சள் 
நடிப்பைக் சற்றுக் 
கொள்ள விரும்பு 
ஜெவர்சளுச்குப் 

ஒரே. ஒரு: காட்சியில் வந்து 
போனாலும் 
பாப்லோ தெடடா 
மாதரி சலி 
தையை ஆயுத 
மாக்கும் கனல், 
களோடு, சென் 
னைக்கு வந்து, 
தள்ளுவண்டியில், 
நாவல் பழம் விற் 
ஜெ பிரகாஸ் ராஜ் 
பாத்திரம் சனம். 

விடிந்தால் 
இருமணம், என்ற 

நிலையில், இரண்டு பேரும் ஒடிப் போயிட 
லாம்' என்ற ரீஇியில் கல்யாண மண்டப 
மொட்டை மாடியில் படரங்கமாக நாயகன் 
நாயு பேசிக் கொண்டிருப்பதும், இறகியில் 
எதிர்பார்த்த மாதிரியே. இருவரும் 
இணைந்து விடுவதும், படத்தை மேலொ 
முராமாவாக ஆக்க விடுறது. என்றாலும் 
புரட்டம் புரட்ட போரடிச்சலில்லை. என்: 
பதே ஆல்ப் அறுதல். 

- விஷுவல்தாசன். 

ஒ௮பவ் ஆவரெஜ்: 



வெப்பமும் வெளிச்சமுமாய் விரிந்து இடக்கறது அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன், 
மின்சார ரவிலொன்று, தடதடத்து வத்து நின்றதும், ஏறுவதும் இறங்குவதும், 
படிகளில் முட்டி மோதிக் கொண்டு ஒடுவதுமாக, எல்லாருக்கும் ஏதோ அவசரம்! 
என்னவோ தலை போடற. 
வேலை! 

'இரண்டு கைகளிலும் 
துணிப் பைகளை, தூக்க. 
மாட்டாமல். சுமந்து 
கொண்டு வரும் மேரி _ 
ராஜெந்திரன் தம்பிக்கும் 
குடும்பம், அலுவலகம், 
வேலை, என ஆயிரம், 
வேலை இருக்கத்தான் செய் 
இறது. ஆனாலும் அவர்: 
னின் செயலைக் சுவனியும். 
கன். அஇல்தான் எத்தனை. 
அன்பு! 

அழுக்கேறிய சிமெண்ட் பெஞ்சுக்கு அடியில், 
சுருண்டு இடக்கும் 'அந்த' உருவத்தை நெருங்குகிறார்கள். 
மெள்ள, தட்டி எழுப்பும் மேரி, கச்சி போல உலர்ந்த 
அந்த இளைஞனின் கைகளில் ஏதோ ஒரு இனபண்: 
டத்தை வைக்க, அவன் மலங்க மலங்க விழிக்கறொன். 
சட்டென்று ராஜேந்திரன், அவனது உடலில் பெயருக்கு. 
ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும். கந்தலாடையைக் களைத்து, 
விட்டு, பையிலிருக்கும் பேண்ட், சட்டையை மாட்டி 
விடுகிறார். அழுக்கேறிய துர்வாடை வீசம் பழைய துணியை ஞாபகமாகச் சுருட்டி. 
பாலிதீன் சுவரில் வைத்துக் கொண்டு இனம்பு௫ுறார்கள், மேரி, ராஜேந்திரன் தம்பதி! 

பல வருடங்களாக இந்த 'மானம் காக்கும் சேவை/யை ஓசையில்லாமல் செய்து, 
வரும் வித்தியாசமான தம்பதியைப் பறறிக் கேள்விப்பட்டு, அவர்களைச் சந்க்கு. 
பல்லாவரம், பச்சையம்பண் நகருக்குச் சென்றோம். 

“பேட்டியெல்லாம் வேணாம். ஏதோ எங்களாலே முடிஞ்ச சிறு சேவை” என்று. 
மேரி முதலில் மறுத்தாலும், விடாப்பிடியாகப் பேசியதில், கொஞ்சம். 
மனமிரங்கனார். "நானும். என் கணவரும். ஒரு நான் அலுவலகம். போய்க் 
கொண்டிருந்தோம். தெருவோரம் இருந்த குப்பைத் தொட்டி. அருகே ஒரே 
கூட்டம். என்னவென்று எட்டிப் பார்த்த எங்களுக்கு அஇர்ச்சி. 
தாங்கவில்லை. இருபத்தைந்து வயது மதிக்கத்தக்க இனம் பெண்ணொருக்க, 
மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவன். எச்சில் இலைகளைக இனறிக் கொண்: 
மிருந்தான். அவள் உடம்பில் மெல்லிய நைலான் புடைவை; அதுவும் ஏகப். 
பட்ட ஒழிசல்களுடன் அவிழ்ந்து தொங்லக் கொண்டிருந்தது. விடலைப். 
'பையன்சள் சுற்றிலும் நினது சிரித்துக் கொண்டிருக்க, இனப் பையன்கள் 
'சல்லெறிந்தும், குச்சியால் சூத்தியும் இம்சை க கா அகத் மன் வக்கக்க் அ அத கன் அஆஃஸூடக் 
வில்லை. கூடியிருந்த கும்பலை விரட்டினார். பீதழ் 



என்னைக் காவலாக நிற்க வைத்துவிட்டு, 
ஒரே ஓட்டமாக வீட்டுக்கு ஒடி, என்னுடைய 
(பழைய தைட்டியை எடுத்து வந்தார். முதலில். 
முரண்டு பிடித்து, இமிறிய அந்தப் பெண்,. எங்கள் ஃடியன் பாக்ஸிலிருந்த தோசையை: 
எடுத்துக் கொடுத்ததும், கொஞ்சம் அமை. யானான். கையில் கீறல் எல்லாம் வாங்கக். 
கொண்டு நைட்டியை ஒருவழியாக மாட்டி. விட்டோம். 

4 அலுவலகத்துக்கு இரண்டு. பேருமே லேட். ஆனாலும். மனசக்குன். 
விவரிக்க முடியாத சந்தோஷம். சமூகத்தால் வெறுத்து ஒதுக்கப்பட்ட இந்த மாஜரியான 
'இவன்சளுக்கு, சயநினைவே இல்லாத மண: 
நிலை பாஜக்ப்பட்டவர்களுக்கு, 
அணிவிப்பதைத் தொடரத்தால் எனன? 
என்று தோன்றியது. அந்த நல்ல எண்ணமும் கடவுள் இருபையால்தான். ஏற்பட்டது. 
ஜெதற்கு ஆண்டவனுக்கு தன்றி” என்றார் 

மமனிதாபிமானமிக்க இந்தச் சேவையில், 
மேரிக்கு இப்போது அவரது மகன் விக்டா. 
துணையாகப் போகிறாச... காரணம், 
ராஜெந்திரன் இப்போது உயிருடன் இல்லை. 
எட்டு மாதங்களுக்கு முன்பு எலும்புப்: 
புற்றுநோயால் இறந்துவிட்டார் ராஜேக்இரன. 

"காலடியிலே இருக்கை பூமி, சட்டென்று 
மினந்து கொண்டால், எப்படி அதிர்ச்ச. 
ஏறபடுமோ அப்படி. நடந்து போச்சு. அவர் 

ரொம்ப ஆரோக்கியமானவர். எத்தக் 
கெட்டப் பழக்கமும் இல்லாதவர். 'இரக் 
சப்படுகின்றவன் பாக்கியவான் னு எப்பவும் 
சொல்லிக்லட்டிருப்பார். அவர் கோமா 

'இல்லங்கறதுக்காக, கடுப்பு தர மறந்துடாதே மேரி! விகடரை அழைச்சச்கட்டுப் போ". 
என்று சொன்னார். அதற்கப்புறம் முழு: 
வார்த்தையா அவர் எதுவுமே பேசலை"! 
“என்று கண்களைத் துடைத்துக் கொண்டார். 
மேர். 

“வீசம் துர்நாற்றத்தைத் தாங்கக் 
கொண்டு, மனதிலை. பாடக்சப்பட்ட 
வர்களிடம் நெருங்கப் பழச நிறைய சடுப்புத் 
தன்மை வேண்டுமில்லையா?” என்று சேட் 
டால், “நம்ம கூடம். பிறந்த அக்காவோ, 
தம்பியோ இப்படிக் இடந்தா, பார்ததுக்கட்டு 
மெமா போவோமா?” என்று, பனிச்சென்று 
கேட்டோர் மேரி 

கணவர் இராஜேந்திரன் உயிரோடு 
இருந்த போதே, ஜோசஃப் இல்லம்! என்ற 
கருணை இல்லத்தை மிக. எளிமையான: 
முறையில் நடத்தி வந்தாராம். எதிர்பாராத: 
விதமாக அவர் தோய்வாய்ப்படவே,, 
ஜோசஃப் இலலவாசிகளைப்: பராமரிக்க 
முடியாத மேரி, தனக்குத் தெரிந்த முதியோர். 
இல்லங்களிலும், அநாதைகள் விடுதிகளிலும், 
விட்டுவிட்டு வந்தருககறார். ராஜேந்திரன் 
இறந்த செய்தி கேட்டு அமுத உள்ளங்கள்: 
மீண்டும் மேரியிடமே வந்து, “நீங்க கஞ்சி. 
வெத்தினாலும் பரவாயில்லை. நாங்க உங்க 
கூடவே இருக்கோம்" என்று சொல்லவே, 
மீண்டும் ஜோசஃப் இல்லத்தை நிர்மாணிச் 
(ம் வோசனையிலிருக்றார் மேரி. எனக்கு. அரசாங்க. வேலை, என்: 
சேவகம் தனியார். சல்லூரியில் உயர் 
பதவியில் இருந்தவர். ஆசைக்கொரு மகளும், வன்புக்கொரு மகனுமாக மவழச்சிகரமாகப் 
பொய்க். சொண்டிருந்த என் வாழ்க்கை, 
இப்படிச் குன்வமாலப் போனதற்கும் ஏதோ 
ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும். கர்த்தர், 
எனனை ஏதோ ஒரு பெரிய காரியத்துக்காகத். 
தவார். செய்லிறார் என நம்புறேன். என்: கோவரின் சேமீப்பையெல்லாம். பொட்டு, 
க௫ுணை இல்லத்தை விரிவுப்படுத்தம் போல்ேன். அகறகு, தல்ல நெஞ்சங்களின். 
௫ தேவை என்ஸறார் மெரி. 

- ஆதர்ஷ் 
படம் : யோகா. 



[ந உடலில ௨௪௪ இல்லொரு செல்களும் ஊளரகள்றன. இல்கொரு இிடமம் பைய செல்கள் அழிந்து புதிய செல்கள் 
"உருவம் கொண்டே இருஃக்றன. இற்கு இ.ற்கையாகலை இரு கட்டுப்படு உள்சத. ஆனால சில் சேலகள் கட்டுப்படி 

ம பலக் பெருக ஊன ஆம்ீக்தக் கடடுப்படு இல்லக் வர்்சியலடயும் ரேலகள் இ. 
தத்தன் பற்றே என்கிற. ஸல். ௬ பற்ற நோய்களுக்கு ரில் வரை பழக்க ஷ்ககே 'கரணம இ௫க்ககதள புகககலல் போடுவதால் வல் புது தேம், சக0ட மித்தல் கணமாக நரைன், நோ 

ப, முத்திக் பவல் பறற நோம், பெடி போடுவ, மு பு நேம், த அருந்தவும் 
தல் வல்ல, இன்கம் புற்று நோம் அறிக கரந்தை பேறும், பல் ஆண்களுடன் தொடரு கொள்ளுத் 
'ஆலிவத்தை வப்ப பறறு நோய, எ$படக்றத. சேலம் நம் உணும் உல வைகள் தரப் நிலங்களில் போங்கள், மருநதகச் கேப்தடும, சதா கழிதலும், அம்வப்பேது ந. 
"பயக்கும் இனையன மத்திலகால்க் அழகான சோம, ப், ட பபப அடகடி உணவி பப்படம் போச்றவததக் வாணமாம: தோன்றும் நம்பத் தலச் பது நோம் காம். இ; பற்று நேம் செல் பல்கி பேரி 
பு நோம் உட்ப சறவநத்கு சரத்து ! மதல 10 ஆனு ஆக். 

[வயு 3இப்கம் ஷதல்ஹான ஜேய் வதம் 9 வஹா அதிதறிக் நன் 
தமிய எய்ம் ஆகியன ஒளக தம்கமபோது இரும, சள. 

ஈம் றல அலட்சியப்படுத்த கூடது. எலல புற்று ஜோய்ககேச நளிய்பட்ட அறிரிகள் கிடமது, போழவான: 
பெெதறிகுப௪ பறற 'ேய் இரும வாய்வை அறி 3. வல் நச, ா்கல், அம், தி, வேதிக், நம்மை 
"ஷேல், இந்திய வணி, மரம் நெ, விலங்கி, வல்லை ஆமியலைகளை பெடி செயது பிள் ௯.தலல 
இ ம்ப சக்த எவததம் வெள்கி பின இதல் இரந்து நண்டு ஸ் ள் ஈடு இர டம் நனக 2 னைக இர மணி ஜேஸ் மன்பக வன் பகல், இஷ, ஆகிய முற வேளையும் படமே வேணடும் இம மூல்லளின். 
மதல பத சங்க பெரம் ஊசி அடத நலெப்படுக்ற பனக புற க்கள் "ஆவத, படட 3 
 கெழவா வெளியேறப்படுககறத. இத களம கேகய முன்கை உணடு ஊத மறப்ப உண்மைய. 

ற தேவாஸ் பவ விவ நலல. 
ராச நில பச நிரதநிலு 12 பயகிகா மறல பங்கை பற மோனத் தூ கலை இயறிய வைட்ட. 10 தகன அதிஸ் வைப்பன் ஸில் பட்டமரேட்டள பொருள் உள்சத, இத ௫ ஆண்டி ஆக்சிடென்ட் பறையை. 
ரிம் கணம் இறகு வட் தவளி, அவ பப்ப; வெய, ஆாகு௨ ஆமி. இறட்க. சம்சா, நெ்ல்வ் 
ஓட்சடேஸ், மபரட் போனதில் கரமோ ரங்கள் அதிக்: வறை அடி ணபயடிஞகக பறநற. சவப். இர்மல் ம்பெருள் இத உணவுகளை சப்பல் பெருங்குடல் ஜெடயான பற்றே வரவ (சைய்து வேதமை வடி மேசம் பவ, வம, நிய்டலை, அவலை கறிக், வெள்ளக், வெண்ணடகம் 
மபபாணி, வெரல, போனம் வாழைப் ஆகிபறில நங்க அதிகம் கேலு ருக்க கரை பொள்னாங்களி 
(கடை மந்தகவள் சடை மஞ்ச, ரகம் கசி வவர, வெகசைப்பண்டு ஓஸ்வவ் ஆவதும் பறற நோலத் நடுக். 
(நொதி பொருட்கள் ஆடியை. ஆகலை இலைகளை டக்க, நகத உணகளில் தூறல் பயன்படுத்துவது நல்ல. 

சென்னை கக 118 பணைவக் தேறித், கே கேக் மத்தில் வேகஸ் செ 210 
[ “3 ] தத சகல இரை ஆல் தகு வைட மட டக 8௨1. [ஐ சண்மஸ் கண்வ 

ரப? அவளி மலிலைகள் ம்திய 78 வருட அனுபவ ஆவிகள் அடங்கிய “கிய முறையில் மணி அகற்றம் 
௨ மலிலைகள் என்ற புந்தாந்தினை பதிவுத் நபில் பேத (100/4 இபற்மை உணவகளின் பெருகக்: அதிர 

பணைசமகள் அட என்றம் இலை ஊம்கம் இம்மை உணகள் எனற பதத்தை பதவ் தமில் பெற ௬10/4. 'மலிசை பந்தய ஆனே கோட்ட பேற ப10/' தலல்கை மலைிக்ு 0.0. அம்லது 40. அனுபபல். 



ப 

பா. ராகவன் கனிழதாரர் “1 

(இரண்டு கார்கள். ஒரு வேன், கதவுகள் இறந்து, கால்கள் தரையைத் 
தொட்டதும் மண்டபம் பரபரப்படைந்தது. மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரர்கள் 
வந்து விட்டார்கள். ஆரத்தி எங்கே? அப்பா எங்கே? ஓடிப் போய்: 
மைலிக்கு விஷயத்தைச் சொல்லு. அவன் ஜானவாச ரவிக்கை கொஞ்சம் 
மிடிப்பதாகச் சொன்னானே, பிரித்துக் கொடுத்தாயிற்றா? சாப்பி, காப்பி 
ரெடியா என்று சமையல்காரரைக் கேன், அவர்கள் பக்கத்தில் பல பேருக்கு 
ஷுகர் சம்ப்ளைண்ட். விசாரித்து, சவனிக்கச் சொல்லு. வாங்கோ, வாங்கோ. 

"போட்டோகிராபர் முதல் படத்துக்கு கபோகஸ் செய்து முடிப்பதற்குள் 
மாப்பிள்ளை நகர்ந்து உள்ளே வர, கட்டி வைத்த வாழையைக் காதலுடன். 
பார்த்துக் கொண்டிருந்த மாடு மங்களகரமாக முதலில் பதிவானது. அதனா. 
கென்ன, பச மாடு, பரம விசேஷம்: 

ட்டம் கன்ளே நுழைந்ததும் ஆரத்ிச் சிவப்பில் கோலம், வேறு, 
கொலம் கொண்டது. எல்லாமே அழகுதான். எல்லாமே மங்கலம்தான். 
மனசு அல்லவா இர்மானிக்ிது? 

£பெண் இருக்கும் அறையை மாப்பிள்ளை பார்வையில் தேடிச் 
கொண்டிருந்தார். ஒகு தரிசனம். அரைப் புன்னகை. உதட்டு நடனத்தில். 
ஒரு ஹலோ. தவறென்ன? நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த மறுதினமே, என்னவோ 
இஎஸ்ஐ. ஆடிட் என்று அகமதாபாத் போய் விட்டார். மாதிலத்தன் மத். 
கொந்தளிப்பு எஸ்டிடடி. பூக்களுக்கு விடுமுறை அளித்திருக்க சமயம் அது. 
வேண்டாத வெளிதேச விருந்தாளிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்க, வேண்டிய 
மத்திய அமைச்சர்கள். விமானம் பிடித்து வந்இறங்க காவல் கெடுபிடி 
நாட்கள்: 

'வருங்கால மனைவியுடன் போனில் கூடப் பேச முடியாத மாப்பிள்ளை, 
நாடு தழுவிய கட்டுமான நிறுவனத்தில் சீனியர் இஞ்சினியர். அகமதா 
பாத்இலிருந்து ஐதராபாத். பிறகு பகளாபாத். பிஸீபேனாபாத். மைதிலியும் 
(இனிமேல் கூடவே சுற்றிச் கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும். 

ஐ. தானி!" என் 
நாள் அவள், நல்லுறவு. வளர்த்து வர வெளி 
தேசங்கள் செல்லும் 
குடியரசுத் தலைவர், 
உபகுடியரகத் தலை. 
வர்களின் மனைவி 
களைத் தவறாமல் 
அவள். தொலைக் 
மாட்டிகளில். பார்த். 
இருக்கிறான். எத்தனை. 
இனிமையான 
வாழ்க்கை: என்று எண்ணியிகுப்பாள். அத்தனை சொகுசு வாய்க்கா. 
விட்டாலும் கட்டுமான இஞ்சினியரின் மனைவியாகக். குறைந்தபட்சம்: 
சென்னைக்கு வெளியிவாவது சென்று பார்க்க முடியும். 

“நாலு ஜனவ, எப்ப வேணா, எங்க வேணா ட்ரான்ஸ்பர் பண்ணுவா”. 
என்று மாப்பின்னையின் அப்பர் முன்னதாக அறிவித்திரந்தார். 

'இருவல்லிச்கேணியில் வீடு அமைந்தால் தேசத்தின் ஒரு எல்லை மிகவும் 
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(குறு விடுகிறது. அங்கே. இரவெல்லாம், விடுவா” எனறான் ௮ஐ 
(பகலெல்லாம் விழித்திருந்து வடக்கு நோக்கக். “9 போ என்று செல்லமாக வெட்கப் 
கை காட்டும் அண்ணா இந்த வாழக்கை: ற 
யைத்தான். இத்தனை வருஷங்களாகச் 
சுட்டிக்காட்டியிருக்கறார் போலும். பெரிய சல்யாணம்னா, தங்கை கொஞ்சம் அசமஞ், 
வர்களுக்கு நன்றி. சமா காட்டிக்கறதுதான் நல்லது” என்றான். 

ஆன வயதுக்கு மீவி. 
பார்த்து, பாட்டி இப்படிக் 
கெட்டுப். போயிருக்க, 
வேண்டாம். என்று அனு: 
நனைத்தான். 

மட்டுமா? 
இருட்டு சிடில படம் பார்க் 

களாக இட்டு நிரப்பியிருந் 
கல்யாணி. சித்தியை, 

மைதிலி உற்சாகமாயிருந்தான் 
முன்தினம். அழகு நிலையம்: 
வந்தருந்தல் முகத்தில் சற்று மெருகு 
கூடியிருந்தது. மாயவரத்துக். கமலா 
பாட்டி அதைக் கல்யாணக் களை: 
என்று வருணித்தான். 

'கல்யாணக் களையா? அது வேற. 
பாட்டி. ரொம்ப காஸ்ட்லி அது. 
ஒண்ணரை லட்சம் செலவு. அப்பா 
முகத்தைப் பார். அங்கேதான் அது இருக்கு. ஏகமனதாகப் பாராட்டினார்கள். சமையல் 
இந்தக் களை கம்யாரிடிவலி சப்: முன்னூறு ஆட்கள் அழுக்குத் துண்டுடன் காப்பி வானி 
ரூபாதான். உணக்கு வேணும்னாலும் பண்ணி வைத் தூக்கக் கொ 



போதெல்லாம் கேட்டுக் சேட்டு அரை வாய் 
குடித்தார்கள் "நம்மாத்து மனுஷாளே காப்பியை காலி 
பண்ணிட்டா மாப்பிள்ளை ஆத்துக் 
காராளுக்கு வெற்தர்தான் தரவேண்டியிருக், 
கும்னு உங்கக்கா சவலைப்படறாடி. அனு: 
தச்லரதை"! என்று காதில் வைத்த. 
டிரான்னீஸ்டரில் காமென்ட்ரி கேட்ட 
படிக்குச் சொல்லி விட்டுப் போனார் 
ம்பம் பெரியப்பா. 

'நரசல்வரம் உரக்க ஒலித்தது. பெண்கள் 
ரித்தார்கள். மாலைகள் மீன்பாடி. வண்டி. 
யில் வந்து இறங்க. பெண்கள் முகம் கழுவ 
எழுந்து போனார்கள். பரிவாரங்களுடன். 
வாத்தியார். லந்து சேர்ந்தார். பெண்கள். 
நிலைக்கண்ணாடியை முகங்களால். நிறத் 
நார்கள். அக்குளில் இடுக்கி எல்.ஜி கூட்டுப் 
பெருங்காயப் பையில் சொத்து முழுவதை 
யும் இனத்தற்ியில் சுற்றிச் செருக கொண்டு 
அப்பா அலைந்து கொண்டிருப்பதை அனு 
பார்த்தாள். பெற்ற இரண்டும் பெண்களாயப் 
போய் விடுவநில் மிடில் இளாஸ் தந்தைக்கு 
நாற்பஇிலேயே நரைத்து விடுகிறது. அஇலும். பாதி உறரந்து விட்ட இடத்தை அவ்வப் 
போது தடவிப் பார்த்துக் கொண்டு நிமிர் 
வதற்குள் பந்தயக். குஇிரைகள் உத்தரவுக்கு 
[நின்று விடுகின்றன. சமை என்றால் சுமை, 
சுகம் என்றால் சுகம், மனசே நீ ஒரு மற்ற. 
மோகன், 

கடத்து போற வேகத்தில் தன் இரண்: 
டாவது மகனை அரைக் ணம் பார்த்துச் 
ஏரித்தார் நரசிம்மன், இதோ வந்துடறேம்மா. 
படுத்தது நீதான். "இரண்டையும் பெண்களாகப் பெற்றும் 
ததால் அவருக்கு முதுகிலும் இரு சண்கள் உஇத்திருந்தன. சுடந்த ஒன்றரை. மணி 
நேரத்தில் அனுவைத் துளைத்த "அவர்கள். 
பக்கத்து! விழிச் அனைத்தையும் அவர்: பதிவார். வாலிப, வயோதிக அன்பர்களின் 
வயதுக்கேற்ற வருணனைகள் அங்கொன்றும் 
இங்கொன்றுமாக அவர் காதுகளில் அதர் 
கள் விழுத்தருந்தன. 'அழகான அனு, லஷ்மிகரமான அனு. 
செம் ஃபிகர் அனு, பாங்கான அனு. கூட்டி. 
கையான அறு. நல்ல டிக்கெட் அனு. 

அவரால் பெருமூச்சு விட மட்டுமே. 
முடிந்தது. நல்ல டிச்செட் என்து வருணித்: 'தவனிடம் சென்று, டிபன் ரெடியா இருக்கு 
வாங்கோ" என்று அழைத்து விட்டுப் பெரு 
மூச்சு விட்டார். 
80 (ஸ்சி3 1200] 

யா! 
செம ஐடியா 

நடக்கப் பரசி 
ம் ஆரம்பிச்சடுங்க 

பட்டுத் தங்கித்தான். 
செலக்ஷனுக்?! 

வராங்க, வடிக்க 
உங்களுக்கும் 6௫/ எம். அருள்மூர்த்தி 

“இருட்டத் தொடங்க நேரம் வாத்தி. 
யார் மந்திரங்களை உச்சரிக்க ஆரம்பித்தார். 
அன்று படித்த நிச்சயதார்த்தம் பத்திரி 
கையை மீண்டும் படித்தார் அப்பா, மேளம். 
ஓங்க ஒலித்தது, சகாய சன்மானத்துச்கு 
ஒப்புக் கொண்ட நாகஸ்வர வித்வான், மீல். 
சனியா , ஆபோலுயா என்று சண்டுபிடிக்க 
முடிலாமல். பத்து நிமிடம் குழப்பி விட்டு 
"மாகுபல்க குனா தேயிரா' எனறு எடுத்தார் 

விழந்து, சேவித்து, குவாலியர் கூட்டில் உடையைப் பெற்றுக் கொண்டு, மாய். 
பிள்ளை. தன். வீட்டாகுடன். பக்கத்துச் 
கோயிலுக்கு வழிபடப் புறப்பட்டார், இரம்பி 
வரும் போது வரவேற்கத் தயாராக மைதிலி. 
தன் கடைசி விறாடி ஒப்பனைகளில் இரும் 
நாள். 

"யாருடி. அந்த ட்வின்ஸ்?” என்றாள் 
அனு, அவள் காதருகில் ரகசியமாக. 

“மாப்பிள்ளை பக்கத்துல அந்த இடது! 
மூக்குத்தி மாமியை ஒட்டி நின்னுண்டி. குந்தானே!" 

"நான். பார்க்கலையே?! என்றான். 
மைதிலி, 

"ஏன் பார்க்கலைன்னு நான் சேட்சுலை. 
அவா. யாரு? மாப்பிள்ளை சைடுல என்ன: 
உறவுன்னுதான் கேட்டேன்?" 

மைதிலி அவளை ஒருகணம் நிமிர்ந்து 
திறப் பார்த்தான். காதோரம் அடங்காமல். 

காற்றுக்குப் பறந்த இழைகளை மீண்டும். 
ஒருதரம் வாரிப் படி.ய வைத்தபடி, "ரெண்டு. 
பெரும் பேரா இருந்தானா?" என்று கேட். 

எம் 



அண்ட பேகம் பேல் போப்,ி 
கஜானா 

"ரெண்டு பேரும் ஒரே சலர் டிரெஸ்!" 
*அசப்புல கொஞ்சம் காம்ப்ளான் பாய். 

மாதரி... 
"சொல்லுடி" என்று பரபரத்தாள். 
"நான் பார்க்கலை. ஆனா அவர் ஒருதரம். 

சொல்லியிருக்கார். அவரொட் மாமா பசங் 
களாம். ரெண்டும் அண்ணா பூனிவர்சிடில 
படிக்கறதாம். &பைனல் இயானு சொன் 
னார்னு ஞாபகம். ஏன் கெக்கறே!" 

சற்று நேரம் யோசனையில் இருந்தவள். 
சட்டென்று மொட்டலிழ்ந்தவளாகு, "ம்! 
(த்தம், கூட்டத்துல அந்த ரெண்டு. பசங்க மட்டும் வித்தியாசமா தெரிஞ் 
சாளேன்னு கேட்டேன்?" 

மண்டப வாயிலில் மேனச் சப்தம் சேட். 
டது. கோயிலுக்குப போனவர்கள் இரும்பி 
(வந்து விட்டார்கள். பல பேர் பரபரப்பாக, 
ஓடினார்கள். ஆரத்தி ஆரத்தி என்று மாமி. 
கள். குரல் கொடுத்தார்கள். தன் புதிய 
ஷாயிரம் ரூபாய் புடைவையில் அம்மா: 
அவசரமாச உள்ளே வந்தான், 

"மைதிலி, வா?” 
அவசரத்துக்கு. அருகில் இருந்த. 

பாட்டியை மட்டும் சேவித்து விட்டு மைதிலி, 
புறப்பட்டாள். “மனசச்குள்ள. வனமாலி கதிசாங்கு 
சொல்லிண்டே இரு” என்றான் அம்மா, 

வனமாலி சதீராங்ல் சய சல்லி சரக்க. 
ஒரு தேவதையைப் போல். நடந்து 

மைதிலி மண்டபத்தின் வாவிலை அடைந் 

தாள். அவளை ஒட்டிக் கொண்டு நெருக்க. 
மாக நின்றிருந்த அனுவுச்கு போட். 
டோடராபர் தனியாக டைட் குளோசப்: வைத்தார். 

மைதிலி, புன்னகை பூசிய பார்வையில் 
குவாலியர் ஷர்ட்டைப் பார்த்தான். நீடித்த 
பந்தம். காதுகளில் ஒலிக்க விளம்பரக் சல். 
கழுத்தில் விழுந்த முதல் மாலைக்ருச் கூட் டம் சைதட்டியது. 

மின்னிய ஃப்ளாஷ்களில் மண்டபம். 
மிரசன்னமடைந்தது. அதெயமாக, ராசம். 
புரியும்படி. நாசஸ்வரவித்வான். வாசிக்க 
தூம்பித்தார். நடத்து வரும் மாப்பிள்ளைக்கு 
வழிசாட்டியவராக, அப்பா, அப்போதும். 
இருந்தது, அக்குளில் இடுக்கெ கூட்டுப் 
பெருங்காய பை. 

'இருலிழாவுக்குப் போன சிறுவன் பஞ்சு 
மட்டாம்க்காரனையே பார்த்துக் கொண்டி. 
(குப்பது போல அப்போதும் அனுவின் 
கவனம் அந்த இரட்டையரின் மீதே இரும் 
து 

அழகான இரட்டையர். அண்ணா 
யூனிவாசிடி இரட்டையர், இரண்டு பேரில் 
யாரோ. ஒருவன், அவள் பார்க்காத. 
போதெல்லாம். அவளைப் பார்ப்பதாக 
அவளது ஏழாவது அறிவு சொன்னது. யார் அவன்? 

நெருக்குப் பார்த்துவிட நேர்ந்தால். 
சொல்லி வைத்த மாதிரி ஒரு பால் பாச்செட். 
புன்னகை ஏித்துலறார்கள். ஒரே மாஇரி, அச்சு. 
பிசகாமல், அப்படியே வாயில் ஆளுக்கொரு 
குழலைச் சொரு, உச்சந்தலையில் ஐங்டு ஒரு. 
அழுத்தம் கொடுத்தால் பப்பர பப்பர: 
பொய்ங் என்று ஜெமினி இரட்டையர் 
போலா விடக்கூடும் என்று அவள் நினைத்: 
நாள். 

வெடித்துக் கொண்டு. புறப்பட்ட 
ரறிப்பை அவளால் கட்டுப்படுத்த முடிய 
வில்லை. 

(மரம் உச்சத்தில் ஒலித்தது. மாப்பின்: 
ளையும் மைதிலியும் மேடைக்குப் போனார். 
சன். அனுவும் கூடவே போனாள். 

"அந்த ரெண்டு பேர்தானே!" மைதிலி: 
அவளைக் கள்ளி, ஜாடையில் சேட்டான். பத்ம 

"அடிப்பாவி, உன்னையேதான். பார்த் 
துண்டுருக்கு, ரெண்டும்”. “தெரியும்” என்றாள் அனு, 

தொடரும், 
(1202 ஸி 8 



சென்னை அடையாதில் உள்ள இருலிதாங்கூர் அரண்மனை 
வளாசம் எங்கும், வண்ணமயமான குடிதார்களும், சேலைகளும்தாம். 
சாயமிடும் 'டையிம்' ப! பிரிண்ட்டிங் பகு, எம்பிராய்டரி, டெய்லரிங் 
என்று அரண்மனையின் பல பழைய கட்டடங்களும் உயிர்த் துடிப்போடு. 
இயங்குகின்றன. 'சமார் பத்து வருடங்களுக்கு முன் நான் இதை ஆழம்பித்தபோது 
ஒரே ஓர் உதவியாளர்தான் இருந்தார், இப்போது 28 பேர் இங்சே வேலை 
மார்கீறைரர்கள்” என்றார் கோபிகா வர்மா, 

"த்கள் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண். இந்தத் துறையில் நுழையச்: 
காரணம் என்ன? 

"அது ஒரு சோகக் கதை... எனக்குக் குழந்தை இல்லை என்று 
சென்னையின் மிசப் பிரபல மசளிர் மருத்துவரிடம் போனேன். யாருடைய 
கபைலையோ பார்த்துவிட்டு, எனக்குச் சசசையைத் தவறாகச் செய்து, 
குழப்படி செய்து விட்டார். டாக்டர்கள் பெரும்பாலும் ஆதரவாக எடுத்துச் 
சொல்லுவார்கள். இவர் ஒரே முரட்டுத்தனம். டெஸ்ட் ட்யூப் பேயிக்ும் 
வழியில்லை. மோனி ஆட்டம் நடன நிகழ்ச்சிகள் எதற்கும் என் உடலும் 
ஒத்துழைக்கவில்லை. மனம் ஒரேயடியாகச் சோர்ந்துபோய் இருந்தது. 
இளப்பு'களுக்குப் போய் நேரம் சழிப்பது வீண் என்று தெரியும். இலிருந்து. 
மீளவும் வேண்டும். பிறருக்குப் பயண்படும்படியாக ஏதாவது. செய்ய 
வேண்டும் என்று எழுந்து நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தேன், அப்புறம்தான் சிறியதாக, 
ஒரு பூனிட் தொடங்கினேன். பிரிண்ட்டிங், டையில், பத்க் என்று, 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. விரிவுபடுத்தினேன். இங்சேயே எல்லோருக்கும் 
(பயிற்சி கொடுக்க வழி செய்தேன்; உடல் கனனமுற்றோர், செவி சேனாத: 

'வாம் பேசாத பெண்கள் என்று வாழ்க்கையில் ஆதரவு இல்லாதவர் 

1 அரண்மனையில் 
உருவாகு கம் ஆட்கள்! | 

களுக்கும் பயிற்சி பெற வசடி செய்து கொடுத்தேன். லர் என்னுடன்: 
இங்கேயே இன்னும் இருக்கிறார்கள். சிலர் வெளியே வேலை பார்க்றோர். 

“ஆறுதலுக்காக இஇல் இறங்கினீர்கள். உங்கள் உடல் நிலை. 
என்னவாயிற்று?" 

ஈமி பக்தையான டாக்டர் ஹிரமாலினி சேஷாத்ரியை அஇர்ஷ்ட 
வசமாகச் சந்திக்க நேர்ந்தது. அவர் என்னுடைய 
பிரச்னையைக் சேட்டு விட்டு, பரிசோஇத்த பிறகு 
எனக்குத் தைராய்டு பிரச்னை இருக்கிறது. என்று 
கண்டுபிடித்தார். அதற்கு மருத்துவம் செய்தார், நான் 
குணமானது மட்டுமல்ல, இப்போது என் மானுக்கு: 
(தந்து வயது ஆலவிட்டது" 

"அப்புறம். இந்த பிஸினஸை. விட்டுவிட 
யோசித்தீர்களா?" 

(ட பன் அகரிக்த 2றும்ப்தம் ந் தலை: வக 
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களைக் சைவிட்டுவிட தான் விரும்ப! 
வில்லை. வியாபாரமும். விறுவிறுப்பாக. 
மிருந்து. அதனால் தொடர்ந்து நடத்து இன. 

பழைய பட்டுச் சேலை 
கனை, வயதான மாமிசளிட 
மிருந்து பெற்று, நெசவாளியிடம். 
கொடுத்து, அதே மாரி 
டிசைனில் நெய்து. வாங்கிக். 
கொள்ளுகிறார் கோபிகா, ஓவ்வு 
நேரம் சிறிது இடைத்தாலும், 
தெசவாளியிடம் போய் உட் 
கார்ந்து கொண்டு, தம் ஐடி. 
யாக்களைச் சொல்லி, புது. 
வடிவம் உருவாக் விடுலறார். 

ஈரோட்டிலிருந்தும், ருப்பூரி. 1 
லிருந்தும் மல் துணிசன் வாங்க. 
வந்து... வடிவமைக்தாலும், இது 
ஆந்திராவிலிருந்தும் நிறையத். துணிகளை வரவழைக்கறார். 
"மீரமாதமான இடம் ஆந்இரா' என்கிறார். 

'ஷிலக், ஸிலக் - காட்டன், ஸ்பன் ஸில், 
மல், பாலிகாட் என்று சேலைகளுக்கும், 
சல்வார். சமீஸாக்கும் இவர்: ஐடியாக்கள். 
கொடுக்க, நெசவாளர் அவருடைய இறனைப் 
பயன்படுத்து அவற்றுக்கு கருக்கொடுத்து 
விடுலறார்!. 

போர்டு எதுவும் இல்லாமலே, விளம்பரம்: 

எதுவும் இல்லாமலே வியாபாரம் ஒழுங்காக 
ஒருவர். 

வாங், இருப்இ அடைந்தால், அவர் பத்துப் 
பேரிடம் சொல்கறார். "இப்படித்தான் வால். 

நடக்கறது. என்கிறார் கோபிகா. 

மொழியாக என் சண்டமர்கள் பெரு 
சொர்கள்!” என்றார் கோபிசா. 

'இத்துடன். நின்று விடவில்லை; 
சுமார் மும்பது. பெண்கள், சொந்தக் 
காலில் நின்று, சுதந்தரமாக பிஸின. 
ஸணில ஈடுபட விரும்பியதால், அவர்கள். 
கோயிகாவிடமிரந்து தவாரிப்புகளைப் 
பெற்று, வீட்டிலிகந்தபடியே விற்றுக் 
கணிசமாகள் சம்பாதிக்கறோர்களாம். 

நான் சொல்லும் வசையில் தைத் 
தக் தர எங்களிடமே டைலர்களும் 
இருகிறார்கள். டையில், பிரிண்ட்டிம், 
எம்பிரால்டரி, டெய்லரிங் என்று ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு வேண்டி௰ எல். 
லாமே ஒரே கரையின் ழ் என்னிடம் 
இடைக்கும்! குறைந்தபட்ச மார்ஜின் 
வைத்துத்தான். விலை வைகறேன். 
சஸ்டமருக்குக் கூடுதல் பயன் லடைத் அனுப்ப பவ் 

மகழ்ச்சா! என்கிறார். 
கோபிசா, 

"ஏற்றுமதி?" 
“தான். செய்வ. 

இல்லை. எனக்கு, 
அத்த ப்ரொளீஜர் 
எல்லாம். அவர்தி, 
ஆனால். என்னிட 
மிகுந்து. வாங்கக். 
கொண்டு போலிறவர், 
ள் துபாய்க்கும், இங், 
கப்பூருக்கும். ஏற்று, 
மஇ செய்து வருறோர். 

தொண்ணூறு, 
சதவிஜதத்துக்கு மேற். 
பட்ட பெண்கள். 
காட்டன் துணியை 

ஸித்தடிக் துணிவகைகள்: விரும்பினாலும், 
வசியாசவும், விலை குறைவாகவும் இருப்ப. 
தால், அவற்றுக்கு ஆதரவு இருக்கத்தான் 
செய்கிறது” என்கிறார் கோபிகா வர்மா. 

சப்பு சாருகேசி 
வண்ணப்படம்: வெங்கடேஷ் 
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*கெஃலப்படுதது' எனும் இந்தல். 
ஜெயாமித்ரா என்பவரால் வங்காளத்தில் எழு: 
தப்பட்டது. பாட்டானி மக்களுக்கு ஆதரவாக. 
இந்திய : அரசியல் சமூக அமைப்பை மாற்ற. 
விரும்பிய பெண்மணி ஜெயாமித்ரா. இதன்: 
காரணமாக அரசியல் கைதியாக 19ல் கைது. செய்யப்பட்டு, நான்கு ஆண்டுகள் விசாரணை 
இன்றி சிறை வைக்கப்பட்டார். அத்த அனு! பவங்களை நூலாக எழுதி இருக்கா”. 

புத்தகத்தைப் படித்து முட.ககதும் மனத்தில் எழுவது. பெண்களுக்கிடையேயான நட்புறவு, பரிவு, குழந்தைகள் மீதான பாசம் முதலிய 
குணங்களை, அவர்கள். சிறை வாழவிலும். 
பேணி வருகின்ற ஆச்சர்யம். உணவினைப், 
பரந்து கொள்வதும், தங்களது துணிகளைக், 
இழித்து ௪௪ சதியின் குழ 
தைகளுக்கு கவுன் தைப்பதும் 
என்று ஒவ்வொரு கதையிலும் 
ஏதோ ஓர் இழையில் பிணைந் 
இருக்கும் அன்பு. தம்மை 
வியக்க. வவக்றது. சிறை. 
வாழ்வு பெண்களை இறுக்கம். 
நட்டிப் போகச் செய்ய வில்லை. மாறாக, அவர்கள். 
தோழமையும், அன்பும் 
கொண்டு இர்ந்தெழுகறார் 

ஜெயாமித்ரா 
வன் நடையில் 
அல்வப்போது, 
செப்பானதொரு நகைச்சுவையும், 
தேர்ந்ததொரு கச்சிதமும் 
வெளிப்படு இறது. மொழி 
பெயர்ப்பு, 
அதனை மேலும் கூர்மைப்படுத்துவது போலி: 
(சைத: மொழி பெயர்த்தவர். க, ருஷ்ண 
முர்தது 

ப வாவில் வழியே ஸ்ட்செச்சர் வெனிலே: 
வந்தத: இத போஸில் ஸ்டேஷனா, மருத்தவ. 
மனையா அல்லது: எங்கன தரத்தின் சிய: 
'சிறையர என்து புரியவில்லை. காலையில் 
என்னை திடிமனைத்துல்கு அனைத்துப் போகும். 
பொது ஒழு காவவ்தறை அதிகாரி என்னிடம்: 
சொன்னாச். தேங்க போவம் ஸ்டெஷன்லே 
84 [2623112001 

ஃகொல்லப்படுகிறது] 

கல்களுக்த தருவர் கொழுவைிம் செயலே. சாகம் கசெக்கள்ல? இதைச் கேடு தான்: 
வணிகரும் க்கத்தில் ததுவெனது! தம் 
பின். அத்ச எச்சிலில் இரத்தக்கறை 

1எசலலை தென்பட்டால் அது இரத்தமா. 
அல்லது இரத்தக்கறையா?, 

ப/ததகததல் காணப்படும். மனிதாகளும், 
அவர்களது. வாழவும். நம்மைப் பல்வேறு, 
பரவுகளுக்கு ஆட்படுத்துவது. உண்மை. 
அதே போன்ற மற்றொரு கண்மை: துண்டு இண்டான சம்பவங்களையும், பல்வேறு பெண் 
களின் கதைகளையும் தொகுத்திருக்கும் விதம், 
சற்று ஏமாற்றமனிக்கறது. எல்லா கனமான 

விஷயங்களும். தனித்தனியே 
பஇரியாக இருப்பது போனற. 
உணவு. நிரடுகறது. என்ற 
போதிலும், இது நிச்சயம் படிக், 
கப்பட வேண்டிய புத்தகமே. 
ல இடங்கள் கவிதையால், சு, 
கதையாய்ப் பளிச்சிடுமறன. 'காலை. வேளையில், 
எனக்கு அனுமதிச்சம்யட்ட 
நோக்கில் தோட்டத்தில் கஸ். ஓன்... சழத்தைகனுக்கும் 
பாடம் சொல்லிக்க ஆசிரியை: 
அன வந்தரக்கறார்கன். இந்கச். 
குழதிதைஎன. பெண் கைதி. 
கனி வந்தவர்கள் அஸ்து. இரைவிலேலே பிதர்சவர்சன். 
அல தாசரி தாடிகளில் கழர்சை 

ஏன்ன மகளிரை சிறையில் போடுவதில்லை. 
வாஸ் இக்கல் மழகக. 

"மூனை பாரக்கதக்கமார்கள் தாய் பார்த் 
(கில்லை, கை மல் சாத்தான்" அன். நுண் 
"தண்டு சிறைவாசம் முந்து வற இரும் 
அத்த தரு அரம் முண்டி அன் முன்று களில் பையனை: பலமாக அடுத்து விட்டான். 12௧. 
ஏன் தறர்தையை அடிக்கல?” என்து, தான் 
கெட்டதர்குச் சொன்னான். 

“பின்னே என்மைமா, இப்படி அச்சானி௰ 
கரம் பேதறான்!வரறதலைலாகி தாம வட்ுக்தம் 
பொனா வட்டில வாகு தம்மை லால் அப்டி 
பண்ண? முட்டுவாகளனனு. கேக்கதான்ட் 

35 தெற்கு (அலைகள் வெளியீட்ட 
வன் கோயில் தெரு, கோடம்பாக்கம், 
சென்னை - 2, விலை ௫/9. 



பாபம் பத அட்டக் பட்ட நடபம01 
சாமான் லிஸ்டில் *சையால்” ஐ சேர்த்து விட்டீர்களா? 

*ஜசைபால்' உங்களுக்குப் பல வழிகளில் உதவுகிறது. 
நாணம் சமையலறையில் உழுல்வதாலும், பாத்திரங்களைக் 

“முவுவதாலும், துண்களைத் துவைப்பதாலும் உங்கள் கை, 
ல்" விரல்களிடையே செந்துப்புண் உண்டாகிறது. த்துப் புண்களை விரைவில் கற்ற வல்லது “சையால்", 

ஓ உங்கள் கணவரோ. சகோதரரோ மு 
அவ, ஏற்படும் எட்டு, 
ஆற்றக்கூடிய மருந்து “சையால்* ஒன்று தான். 

திருமணத்திற்கு நிற்கும் உங்கள் மகளின் முகத்தில் தோன்றும். 
பருக்களை "சையாஸ் எளிதில் மறையச் எசய்து: 
முகத்திற்குப் புதுப்பொலினினைத் தருகிறது. 

ஓ. உங்கள் அருமை மகள் சமையல் கற்றுக்கொள்ளும்போது, 
'கைவிரல்களைச் சுட்டுக்கொள்ள நேரிடும். அத் தீக்காயங்களை, 
ஆற்றக்கூடியது. "சையால்! 

ஓ. உங்கள் எல்ல மகன் ஓடிவிளையாடும்போது சிராய்ப்புகளும். 
காயங்களும் ஏற்படும் அவன் உடம்பிலுள்ள 
காயங்களைக் கழனி பின்னர். 'சையால்! நடவுங்கள் 

மால்! அவனின் காயங்களை எளிதிம். 
சரும்ரோக நியாரளி கணய்பருத்துகிறது 
809900 வினை, டடு ஜூ 

இ 5முதியோர் இல்லம் இ) 
"இங்கு முதியோர்களுக்கு இலவச மருத்துவமனை, ஆரம்பிக்கப்பட்டு அளைவரையும் தனித்தனியாக 

பரிசோதனை செய்து, உடம் ஆரோக்கியம் கண்காணிக்கப் படுகிறது. ப( மில் உள்ள 
முதியோர்கள் அனைவரையும் 24 மணி நேரமும் நர்சுகளும், உதவிய 

மகள். மற்றும் எல்லா வயது ஆன்/பெண். 
தோயாளிகளுக்கென்று தனி இல்லம் மருத்துவ வசதியுடன் செயல்பட்டு வருகிறது. 

'எல்லா வயது உட்பட்ட அதிக பட்ச மனதால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு (ஆண், பெண்: 
இருமாலரும்) சிறப்பு பாதுகாப்பு வசதியுடன் முற்ிறும் இலவச மருத்துவ வசதியுடன் தனித் தனி 
இல்லம் செயல்படுகிறது. 

ங்கள் பிறந்த. நாள் மற்றம் சிறப்பு. 
சாழ்ககலை சாய்பா்தய ரச்௪ 
அவம் 
அனையார் அவை பெரியது? 

நன்கொடைக்கு வருமானவரி விலக்கு (800, 110071 79: 8)02£9100) உண்டு: 
5.4 ப௦ஙாட்ா0ஈ கடட 

50/88, ளவ கள 624 9109, (198 கயாம்வம்ரோ 8௦1019) 
காம்வி/க௱, ரசா! - 600 106. 

9. 0ர: 475 5700, 475 1356, 475 5709. 
09114௦, : 98400 84363 
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௬கீனா கார்த்திகேயன் 

யூ/வனா என்ற. புடைவை பிசாசே, புடைவை பிசாசே, "ரேஷன் 
புடைவை பருவாயில்லை, நாற்பது ரூபாய் பருவாயில்லை, மலீவு சேலை, 
பருவாவில்லை"' எனது சொன்னபோது, என் ஒரு காதில் சஞ்சியும், 
மறுகால் பிரியாணியுமாக விழுந்து இக்குமுக்காடச் செய்தது; 

"புவனா! சொல்வது நீதானா... சொல் சொல் என் கெள்விக்குதியே!!" 
எனறு ஆச்சர்யக் குறிகளோடு என் மனைவியைக் செட்டு நின்றேன், 

“அப! நான் சொன்னா சொன்னதுதான்... தேரா ரேஷன் சடை 
பேதம்... நறுக்குறு நாற்பது ரூபா புடைவையை அள்ளிட்டு வர்றோம். 
எனக்கு மட்டும் நீங்க படற கஷ்டம் தெரியாதா என்ன? இத்தனை மலிவா 
அரசாங்கமே. சொடுக்கதபோது, நம் பங்குக்கு அதை வாங்கறது. நம்ப 
பமையில்லையாப.. அப்படி, எனன வாரி இளச்சி செலவு பண்றாம் 
போலவா இப்ப நம்ப நிலைமை இருக்கு... தீபாவளி முடிஞ்சதும். தம்ப 
பையன். சல்யாணம், வருது, ஆர்ப்மாட்டமா. செலவு செஞ்சா 
கப்மயபடியாகுமட அதனால்தான் இந்த முஞர" பவளா கழதிலாக் 

ண்டு வெடிக்காத சாஷ்ம்ரால், சபினி தடுக்காத காவிரியாய், புவனா. 
இந்த வருட நபாவளி பர்சேனில் இப்படியொரு இன்ப அதிர்ச்சியைத் 
தருவாளென்று நான் நினைத்துப் பார்க்கவில்லை. 

"உம். 9ககரமா எம்புங்கட, ரேஷன் கடையிலே பெரிய இழுலாம், 
நாப்பது சூயாயிலே "ஸாரி! இடைச்சர யார்தான் வேண்டாம் வெரி 
ராரின்னு சொல்லுவாங்களாம்?!! என்று வித்தியாசமாக சிலேடையுடன் 
வேது பெ சிவர்ச்ச வைத்தான், 

[வனாவின் தீபாவளிப் புடைவை “பர்சேஸ்! என்பது. பலவகைகளில். 
யாஜப்பை உண்டாக்கும். 
சங்கறியாக எனக்குப். 
'பழகிபோன ஒன்று, முத. 
வீல் என்னிடமிருக்கும். 
சேர்ப்பட்ட இரெடிட் 
கார்டுகளையும். தேய்க்க 
செளகர்யமாக, முந்தைய 
குடன்களையெல்லாம். 
அடைத்து அந்த அட். டைகளைத் தயார்”. 
செய்து கொள்ள வேண் 
ஓம். "எதை மாற்றினா 
லும் மாற்றுவேண். இந்தக். 
குறிப்பிட்ட ஜவுளிக், 
குடையை மாற்ற மாட்டேன்" என்ற லட்சுமியின் உயரிய கொள்கைக்கு 
முற்றிலுமாக மாறுபட்டு, ஜெயசந்திரனில் ஆரம்பித்து சென்னை சில்க் வழி. 
யாக 'நலலி நாறு” வரை நானூது சடைசளின் நாலைந்து மாடிகளை இவ. 
சூடன் ஏறி இறங்க வேண்டும். அப்படியும் அடர்ந்த காட்டுக்குள் அலைந்து: 
தேடியும் கிடைக்காத வீரப்பனாக இவளுடைய புடைவை வேட்டை 
தோல்வியுறும். ஒருமுறை இங்கே சென்னையில் ஒரு ரவுண்ட் வந்து புடைவை. 
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செலக்ஷன் ஆகாமல், ஈரோடு. வரை: 
சென்று 'பரணிில் பட்டு வாங் வந்த 
சாதனையும் புவனா செய்இிருக்றொன. 

இவளது. புடைவை பொறுக்கலுக்குப்: 
பொறுமையாக நாட்கணக்கில் காத்தருப்பது. 
பழலிவிட்டது.. ஆபிஸில் பெண்மணிகளுக்கு. 
கருத்தரிப்பு லீவ் மாஇரிஆண்களுக்கு, 

காத்திருப்பு லீக்" வழங்க இப்போ 
தெல்லாம் அரசாங்கமே முன். வந் 
இருப்பதில், இந்த முறையும். அப்படி ஒரு விடுப்போடுதான இவள நீபாவள், 
புடைவைத் தேடலுக்குத் தயாரால், 
நெர்தேன் 'சாதாரணமாக ஆண்டுதோறும் 
வரும் இயாவனியாச இது இல்லையஸ் 
ோவளிக்கு அடுத்தபடியாக. என 
மலுடைய கல்யாணமும் செர்த்து 
விட், ஆபீஸாக்கு "ஒரெடிட் கார்ட் வால் 
'கலையொ ஒரெடிட் கார்ட்! என்று கலாத 
இரையாக வகுல். அனைத்து வன்னி 

னரிடமிகுததும் புதுப். புது அட்டைகளாகக 
வாங்கு சேகரித்துக் கொண்டுமாயிற்று, 

'இப்படி. ஜவுளி சந்தைக்கு ஏதோ பார் 
டச் சண்டைக்கு போவது போல ஆயத் 
தங்கள் செய்துகொண்டு ஒரு பெரும் 
'பேதாரான சங்கடத்தை எதிர்கொள்ள. 
மனத்தை இடப்படுததிக் கொண்டிருந்த 

போதுதான் இப்படி. ஓர் 
அதிரடி. அதிர்ச்சியை 
புவனா தத்து நின்றாள். 
பேதம் வழில. 

மறுபடியும். புவனாவைச் 
கெட்டேன். 

ல்லா மோரிச்ச தான்: 
முடிவெடுத்தியா புவனா! 
மெகா ஏரியல் அப்பாக்கள் 
கதாநாயல் மகனிடம் சேட் 
ஒம் பாத்தத்தோடு கெட் 
டேன். முடிவை மாற்றிக், 
கொண்டு மறுபடியும் 
முருங்கை மரம் ஏறி விடா. 
மல் புடைவைம் பிசாச 
இருநது தொலைக்க வேண்: 
டுமே என்ற பதும் இர் 
ி ஆனால. புவளாலை. 
நனை புடைவை மோகம் 
பேயாட்டம். பிடித்துக் 
கொண்டுவிட்டது. 

போசனை 

டக 

லோசனை... இதோ நாலு தெரு தாண்டி 
இருக்கிற ரேஷன் கடையிலே இடைக்கறதை, 
விட்டுட்டு, நாலு மாடி. அஞ்சு மாடின்னு. 
பழப்பாங்களா. என்ன?!" பளிச்சென்று, 
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வேண்டும். 
லேஸ், எம்பிராய்டரி, பெரிய 

பிரிண்ட் போடப்பட்ட டிஸைன்: 
மேலாடையும், கான்! 

படவளித்தாள். 
எபுடைவையை. ந. பார்த்திருக்க. 

மில்லே!" என்றேன். தயக்கத்துடன. 
ஏன்... இன்னிக்குக் கார்த்தாலே. 

முனியம்மா சட்டிட்டு வந்தானே. நீங்க பார்ச்சுலையார* என்று கேட்டான். 
ஹி...ஹி... நான் ஏண்டி அதையெல்லாம். 

பாக்கப் போறேன்” என்று சொன்னாலும் 
உண்மையில் பார்த்திருந்தேன். ஏதோ எனி. 
வொருச்கான புடைவை, பணத்துக்காக பரு 
வாயில்லை! என்று நானே ஒப்புக் கொள்ள 
முடியாத. ரகம், தபாவளியென்றால். பிரத்வேசுமான டிசைனில், லேட்டலட் 
இனிமாப் பெயரோடு மார்கெட்டில் விதக் படும் சேலைகளுக்கு துவ, இது எப்படி 
புவனாவைத். இரும்இப்படுத்தும். என்பது. 
புஇராக இருந்தது. 

"முனியம்மா. என்ன, 
மாமிகூட இன்னிக்கு ஒண்ணு சேஷ. 

பக்கத்து வீட்டு 
வாங்கக் கட்டிண்டு வந்தா... ஆஹா 
ஓஹோன்னு ஐந்நாது ஆயிரம் கொட்டி 
வாங்னொத்தான. புடைவையா என்ன? 
ஆர்ப்பாட்டமா இல்லேன்னாலும் சிம்பினா 
இருக்கா இல்லையா? அதனாவேதான் சட்டு 
புட்டன்னு போய் வாங்கிட்டு வத்து, 
ணும்னு தோணிச்சு... நீங்க என்ன 
டான்னா இத்தனை தயங்கறீங்களே?” என்று: 
பயத்தை, பதறடித்து விரட்டினான். 

ஆஹா அரசாங்கமே தீ வாழ்க! ஆண்டு. 
தோறும் தீபாவளி சமயங்களில் சேஷனில், 
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அஸ்காவை. அதிகப்படியாப். போட்டு 
ஆனத்தப்படுத்துவாய்... இந்த முறை அல்வா 
வாக புடவையையல்லவா தத்து என் ரெ. 
டிட் கார்டுகளைத் தேயாமல் பாதுகாத்து 
விட்டால்! 

ரேஷன் ஸ்வீட், ரேஷன் ஜவுளி, ரேஷன் 
பட்டாக என்று இப்படி. வந்துவிட்டால். 
பாவனி செலிபி£ரேஷன்! செலவில்லாமல். 
போய்விடுமே! 

எங்க இத்த கலா எப்படி இருக்கு! இது: 
பரவாவில்லையா?"" என்று அங்கிருந்த 
பத்துப் பதினைந்து புடைவைகளை வால். 
புவனா அடுகஇக் கொண்டிருந்தான். 

'அடுக்கட்டுமே, வாருக்கெனன சவலை? 
பினைந்து வாங்கலும் என் பர்ஸ். 
ஒன்றும் கழிய ப்போவதில்லை. வருஷத்துக்கு 
பருப்பு, புளி என்று என் அம்மா அந்தக் 
காலத்தில் வால்லி. வைத்துக் கொள்வது! 
போல், இவளும் வருஷத்துக்கும் புடைவை. 
வாங்கிக் கொள்கிறானோ என்னவோ! இனி 
தை தளஞபடி, ஆடிக் கழிவு என்று ஆண்டு. தொதும் புடைவை புரோலராம் இருக்காது. 
பாருங்கள்! 

**ஏன புவனா நிறுத்திவிட்டாய்?. 
இன்னும். ரெண்டு. எடுத்துக்கறதுதானே!"' 
என்று என்றுமில்லாத வாஞ்சையோடு 
புவனாவைக் கேட்டேன். 

இதைக் கேட்டு புளகாங்தெமடைவாள். புவனா எனறு நினைத்து ஏமாந்தேன். 
“'றிதான். இது என்ன ஊறுகாயா என்ன: 

வால, போட்டு வைச்சுக்ிறதுக்கு! எல் 
லாம். கணக்கு பண்ணிதான். வால்கியிுக் 
கேன, உங்க அக்கா, தங்கை, மன்னிக், 
தம்ம பொண்டாட்டி, உங்க, மாமிசள்னு! 
எல்லாப். பட்டானத்துக்கும் நம்ப பையன்: 
கல்யாணத்துக்கு. வைச்சு கொடுக்க பதி 
வைஞச. புடைவை. போறாதா.. அதிலே 
ஒண்ணு மீறும். அதை மூனியம்மாலுக்கக், 
கொடுத்தாகணும்... சரி, சரி சட்னு "பே! 
பண்ணிட்டு வாங்க... வீட்டுக்குக் கொண்டு மோல் இத்த மூட்டையை எறிஞ்சட்டு, 
இ;தகா போயாகணும்... நீபாவளிக்குமா சல் மாணத்துக்குமா சோத்து. எனக்கும், என்: 
அம்மாவுக்கும், தங்கைகளுக்கும். புடைவை. 
வாங்லயாகனும்... எத்தனை. கடை. ஏறி. 
இதங்கணுமோ தெரியவே!" அலட்சியமாகச் 
கேதிவட்டு புவனா விடுவிடுவென்று நகர் தா், 

வாசடா அது சடைக்குள்ளே பட்டாச. 
வெடிக்கறது?” என்று ரேஷன் சடை ரம்: 
யத கேட்கும் உச்சத்திற்கு என் பற்களைக் 
கடித்துக் கொண்டு நின்றேன். 



பழக் நிவல கன்களை மாற்றும்பே கதிம் சகல ந்லே 
ஏற்படும் சர்ப்ப அல்வது புண்களுக்கு இது நல்ல மரந்து. தொபந்து தினமும் இதைப் மண்ணும் 

இதைப் பயன்படுத்துவதம்நல்லது. 

(ஏர) மலாவி கலே 10, சொ: 40000 20. வம் 
[விவ எ விகவிவ பத கச் வர் 4 மர 
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எனற மட கசம அணிவ கமா, 
ட்டம் அ ய்படம்தி பல்ஸ் ணன 
சிட்1ல் வர் நல்லி 314௮) அரி னி 

பபனளகளிம் வண்ம 
ஃ பி.ஜி.டிபி.சி, மங வட. ஈட வக்க கோசன்ட ய 
ஃபிஜி.டிிசிய மல 2. ரர அன்க்க்ப 
உளம்ஃபிஏ, ஸங்கிவபடடும். 

செய்கைக்கு மடல் வத 1000ம் 

உக ாவ்த்தகளில் ஜொல் பளை 
ஒதிவ்வேவைககு நுணைந்தால் போலு ச்ள. 

ப மதுகக்லிற்தளம் ிங்தநிலைபன்னாட்டு மகககைய்மாத்திளாக் கிங்கு. 
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ணார ருதம் 
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மரசரசஸி றட ரமான பின்டுட ரஹஸ்கி ஓக். மமுவலருறறட 

ணள்ம்பல-டு 

எஸ் 

வமா 

ஒனைரமெ 

படமர். 

ப்பன் 
அ
ப
ல
ை
 

முராரி 
அழஎலா 

ரஏள்9சடு தலமை டுவஸைஎசசரிரு ஸமயம் எடு எூழுஸ்பு:ம 

ரிமதரமு 

எலுவசரு 

கே 

ரமமார்த 

எழாம். 

ஏசு றம ஒழாவவச பஜ. 

சஷடஈ மச எலரமலமகரு ஓர்மமத். ச்ம் ஐருயள ஈமவயா. 

ஜழத 

பலம 

எனிராச 

ஸர்வ ரந மனமக. 
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கணிநீறறரு! 
ப -பனப்பான காரில் வந்திறங்கினார். ரமேஷ வோரா. தல்ல உடற்கட்டு. 

வாட்டசாட்டமான தேகம். சண்டினால் ரத்தம் தெறிக்குமோ போன்ற சிவந்த 
நிறம். எந்நேரமும் கரன்ஸியை சவாசிய்பவர் போன்ற தோற்றத்துடன் இருந்தார. 
வடக்குத்திக்காரர். 

“டாகடர் ஸாப்! எனக்கு நிறைய பணம் இருக்கு. அன்பான மனைவி, அழகான 
குழந்தைகள் இருக்காங்க, அனால் இரண்டு வருஷமாச்சு நான் சரியாகத் தூங்க, 
"தூக்க மாத்திரை போட்டால் ஒரு நாலு மணி தரம் தூங்க முடியது. மாத்திரை. 
எதுவும் சாப்பிடாமலேயே, என்னாலே எல்லாரையும் போல இயல்பாகத் தாங்க 
முடியாதா?" என்று பரிதாபமாகக் 
கேட்டார். 

அமைஇியான உறக்கமும், அது: ஜ் ஒய்வம் இல்லாததால், ஆசா 
கு தலைச் சுற்றல் வேறு சோந் 

இர்ந்தது. ரமேஷ் வோராவுக்கு. 
எடுக்கப்பட்ட டெஸ்ட்டுகள் எல். 
வதமே. நார்மலாக. இருந்ததால், 
சலவினையோ பில்லி குனியமோ?” 
என்றெல்லாம். அவர். பயந்து 
போலிருந்தார் 

“ஓகே ஸார், உங்க. வியாதிக்கு. 
சிறந்த மருந்து இருக்கு. நாளைக்கு வாங்க"! என்று. சொல்லியனுப் 
பினோம். மறுநான் கன் மருந்து 
சனோடு கூடிய சிரோதாரை சிலச்சை 
அவருக்குக் தரப்பட்டது. 

*இிரோதாரை' என்றால். என்: 
கேச ஏதோ என்று நினைக்க. 
வேண்டாம். எண்ணெயக் குனியல்தான். 

'சிலசசை தேவைப்படுபவரை, அவரது தலைக்கு 
மேலே ஒரு சட்டியில் எண்ணெய் வி 
மெல்லிய தாரையாக அவரது நெற்றி 
விழும்படி செய்வோம். சிற்ராமூட்டி 
மூலிகைகளினால் தயாரிக்கபயட்ட தன்வத்தரி, 
தைலம், சீராக நாற்பத்தைந்து நிமிடங்களுக்கு, 
தொடர்ச்சியாக நெற்றியில் விழும். இதைச் செய்யும்போது உடலுக்கு எண்ணெய் 
மீழியப்படும் 'காயஸேகம்' என்ற சிஓுச்சை செய்யப்படும். இவற்றை பின்னர்: 
தனியாக வினக்குலறேன். 

'இந்த *ரோதாரை' சலச்சைலை, ரமேஷுக்கு பஇனான்கு நாட்கள் தந்ததும் 
அவரது உடல் நலம் ஆச்சரியப்படும் வண்ணம் முன்னேறியது. மருந்து மாத்திரை: 
இல்லாமலேயே அமைதியானத் தூக்கம் ஏற்பட்டது. ஆயுர்வேதம் மிகவும். 
உயர்ந்ததாகச் சிலாலக்கும் ஸ்தேக சிசசையை நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலேயே. 
எண்ணெய்க் குனியலாக எடுத்துக் கொள்ளலாம். 

ஏண்ணெய் தேய்த்துக் குளிப்பதைப் பற்றி ரொம்ப விசேஷமாகச் சொல். 
வம்பட்டிருக்கிறது. "ஸ்நானம்! என்றாலே அபயங்க ஸ்தானம்தான். எண்ணெய்த் 

ணகி எ 



தெய்ச்சட்டு குளிக்க பழக்கம்தான். தல்ல. முறை, அதுதான். தீண்ட காலமா. பழக் 
கத்திலும் இருந்தது. ஆனா. இப்போ, சென்னை மாதிரியான சில ஊர்களிலே, 
குளிச்சிட்டு எண்ணெய் தேய்ச்சுககறாங்க. 
அப்புறம். சைனஸ் வந்ததுன்னு சொல். 
நாங்க. "சனி நீராடுன்னு ஒளவையே சொல்லி, 
விருக்காங்க. 'சனிங்கிறது. வாத இரகம். 
வாதத்தோட ரூக்ஷத் தன்மை (வறட்சி). 
மாறணுக்கதுச்காச, சனிக்கிழமை எண் 
ணெய் தெய்ச்சக்கறோம். என்னிலே. 
விருந்துதான். எண்ணெய். வந்தது. தல். 
லெண்ணெய், சனி சரசத்துச்குப் பாஜ. 
மானது, 'தைலம்' என்பது "இலம்" என்ற. 
வார்த்தையிலே வந்ததுதான். தரமான நல். 
லெண்ணெயை, இலேசாகச் கூடாக, 
எண்ணெய்க், குளியலுக்குப். பயன்படுத். 
தணும்.. பொது, 
வாகவே, சூரியன்: 
&இத்த பிறகுதான், 
எண்ணெயைத் 
தெய்ச்சக்கணும். 
குரியன் கதயம் ஆக. துக்கு முன்னாலே. 
எண்ணெய் தேயச்: 
சக் குளிப்பது, நரக: 

பண்டிகை அன்று 
மட்டும்தான். 

எண்ணெய்த் தேய்ப்பதற்கும் ஒரு: 
இமம் இருக்கு. எண்ணெயை எடுத்து இலே. 
சாகச் சூடாக்கி, உச்சந்தலையில் தடவணும். 
தலையிலே. எண்ணெய் தடவுவதற்கு. 
இரோப்வங்கம்'னு. பேரு. சிரோப்யங்கத். 
இற்கு எல குணங்கள் இருக்கு, தலைக்கு 
எண்ணெய் தெய்ச்சச் களில்கும்போது, அது. 
பிராண சக்தியைக் வளப்படுத்துகிறது. 

தலையில் தெய்த்து முடித்தபிறகு, பாதத்தில் தேயக்சணும். பாதத்தில் எண்: 
ணெய் தேய்ப்பதால், கண்ணுக்கு நல்லது. 
நல்ல தூக்கம் வரும். அதற்குப் பிறகு. 
இரண்டு கைகளிலும், தொப்புளிலும் 
தெய்த்து, மேலிருந்து ழோக மசாஜ் பண்ணி. 
பத்இலிருந்து பினைந்து நிமிஷம். ஊறிய: 
பிறகு ஆற வைத்த வெந்நீரில் களிப்பது: 
ரொம்ப நல்லது. 

311202. 

பதில் : ஆயர்தம், ஒரே வேளையில் 
அதிக அளவு தண்ணீர் 4௭: 
வதில்லை. ஒரு சிலருக்கு, இவ்வாறு. கண் 
குடிப்பதால், மலைத்தியை ஏற்படுத்தி, பல. 

எண்ணெய் தேயச்சு் குளி்சதும், ஒரு 
லர் மத்தியானம் முழுக்கத் தாங்குவார். 
கன்ட அது தவறு. எண்ணெய் தேயத்தக் 
குளித்தால் அன்று பசல் உறக்கம் கூடாது. 
தமர் சம்பந்தப்பட்ட கணவு சாப்பிடக். 
கூடாது. ஸ்ரீ், கூல டிரிங்க்ஸ் இதெல். 
லாம் தவிர்க்சணும். எண்ணெய்ப் பல. 
காரங்கள் சாப்பிடறது, மது அருந்துவது, 
வெயிலில் அலைவது இதெல்லாம். நிச்ச. 
வமா செய்யக் கூடாது. எண்ணெய் ஸ்நா. 
னம் செய்தவர்கள், மிக மிதமாச 'மல. 
மீளக்! சாப்பிடறது முண்டு, அதுக்கு 
"ஸ்தேக ஸ்வேத விரேசனம்'னு சொல். 
துண்டு. 'லேக்ஸேடில்! எடுத்துச்கிறதும் 
நல்ல. பழச்சம்தான்.. தப்பில்லை. இரி 
பலாப் பொடி, (கடுக்கால், நெல்லிக்காய், 

குளிப்பதால் என்ன: 
பலன் தெரியும்? 
வது தேசு சரமத் 
தைப். போக்கும். 
பசக. [வியாச 
வள்சாகனு சொல்: 
நாங்களே, அந்தக் 
கோளாறை அறவே. 
போக்கும். நரம்புத் 
தளர்ச்சி, அலும்பு. 
எல்லாம்... தருவ 
தொடு, சருமமும். 
சருக்கமில்லாமல்,, 

'பளபனப்பாக இருக்கும், மூப்பு சீக்கிரமா. 
வராது. தேச புஷ்டி. தரும், சண்கள் தெளி, 
வாக இருக்கும். சரீரம் இடமாகும், சருமம்: 
மிருதுவாகும். இதெல்லாம் அப்யங்கத்தின். 
குணங்கள். 

"தைலம்! என்றாலே. நல்லெண்ணெய்: 
தான். அது உஷ்ண விரியமானது., வாத, 
பகரமானது, கொலஸ்ட்ராலை. உண். 

டாக்காதது , மெலிந்தவர்களுக்கும் உடல். 
பருத்தவர்களுக்கும். நல்லெண்ணெய்: 
நன்மை தரும். சமையலுக்கெல்லாம். 
நல்லெண்ணெய். பயன்படுத்தலாம். சில. 
சமயங்கள்லேதான். அஸிடிடி, சரும. 
தோவைக் கூட்டக் கூடிய தன்மையைக் 
இனறிவிடும். அந்தச் சமயத்திலே மட்டும். 
கொஞ்சம். குறைச்சுக்கணும். மற்றபடி. 
நல்லெண்ணெய், நல்ல எண்ணெயெதான். 



2222253333 222253322%53322%222. 
5... நமன் செயற்க 7 அதிர்ஷ்ட மீக்லையார் 
க் £யகர் சதுர்த்தி உங்கள் சந்தோஷங்களுக்கு ஆரத்தி... ச ஆககவ ல மத லாக 
பவம் அதுவவ ௧ ஆலிப் நட்ட 
க நப ௦122 சரய்லகல11க 
ப்பட்ட கை நல்லவன் வ வககர 0. 

டரடப0௨40 8000428 
நடுதகிகுக்குக்குகுகுகுகுமுகுமுமுகுகுடுக்மும்கம்கம்க3. 

(டைரி வியாழன், வெள்ளி. சனி ஆகிய 3 தினங்கள் இயற்கை நல்வாழ்வு 
'டணம் ரூ.601 மட்டும். 

| * நாள்பட்ட நோய்களுக்கு இயற்கை குடில்களில் இயற்கை முறையில் சிகிச்சை வழங்கப்படும். 
(ண்டிம்பாக 7 நாட்கள் தங்க வேண்டும். தங்கும் இடம், மருந்துவ ஆலோசனை இலவசம்) 
முன் பதிவு செய்ய வேண்டும். 



'சங்கரய்யர் சுயத்ராவை கூர்மையாசம் பார்த்தார். அவள் இடக்: 
கையைத் தன் வலக்கையில் வைத்து தடவிக் கொடுத்தார். மெல்லச் 
எரித்தார். 

'இலோ இப்ப குண்டா இருக்கறதுக்குக். காரணம்: சாப்பாடு. 
மட்டுமில்லை. உள்ளுக்குள்ள சில ரசாயன மாறுதல்கள் வேகமா ஏற்பட 
றது. குழந்தை சீச்லரம் பெரியவளாவிடுவோ. அப்போ தானா 
இளைச்சீடுவோ. சவலைப்பட வேண்டாம். இரண்டு குழந்தேளும் அற்புத: 
மான குழந்தேன். முன்ன நான் சொன்ன மாதிரி இரண்டும் இரண்டு. 
வரம், கவலைப்பட வேண்டாம். ஏதாவது கேள்வி இருக்கா!” 

'ரெவஇயைப் பார்த்துக் கேட்டார். 
ரவி இல்லையென்று தலையசைத்தான. 
தன்னைப் பார்த்துக் கேட்பாரோ என்று ராதாடருஷ்ணன் ஆவலாக, 

(இருக்க, அவரைப் பார்க்காமல் சுபத்ராவின் அருகே போய் மெல்ல. 
அவளை அணைத்துக் கொண்டார் 

"பகவத் இதையிலிருந்து முக்யமான ஸ்லோகங்கள்! என்று, 
தொகுக்கப்பட்ட தமிழ் வடமொழி புத்தகத்தை குழந்தைகளுக்குப் 
பரிசளித்தார். ராதா௫ருஷ்ணனை நோக் கைகூப்பினார். 

"எனக்கொரு கேன்வி” என்று ராதாகிருஷ்ணன் பல்யமாகச் சொல்ல, 
கெனக்கு எப்படி, வருமானம் வருது. தீ என்னமா சம்யாதக்கற. இது: 
என்ன உனக்குத் தொழிலா. இல்லை. விளையாட்டா. அப்படின்னு, 
செட்கப் போறீரா?" என்று கூர்மையாகச் சொல்ல ராதாடருஞ்ணன். 
இடுக்கட்டார் 

'தான் சற்று நெரம் மூன்பு இல்லிதமே யோடத்தது. அவருக்குத் 
தெரிந்தது. ஆனால் மன்னிப்புக் கேட்க முடியவில்லை. 

"வயசாக, வயசாக நமக்குள்ளே வர சள்ளத்தனத்துக்கு அளவே. 
இல்லை. உம்ம குழந்தை மனசுல இருக்கறத வெளிய பேசினான். எல். 
லாத்தையும் வெளிய கொட்டினான். அவன் உள்ள காலியா இருந்தான். 
அவளைக் தொட்ட 
வுடனே நெருப்பு பிடிச் 
சிண்டா மாதிரி சுவாமி ண ண் ரம 
என்ன சொன்னாலும். 

 ,ருகுதே 
தனத்தை வெனிய விரட். 
இம். அப்புறம் பார்க். 
சலாம்” என்று கடுமை 
யாக சங்கரய்யர் சொல்ல, ராதாஇிருஷ்ணன் மறுபடியும். இகைத்தார். 
"சரி என்று தலையசைத்தார். 

'ஏதோ அடிபட்டு அவமானப்பட்டவர்போல கை கட்டிக்கொண்டு. 
மெல்லப் பின்னடைத்தார். 

(ரேவ வழுத்து நமஸ்கரித்தாள். 

ட்ப நரா 



“அவரை ரொம்ப கடுமையாகக் சோவிச் 
சக்கு வேண்டாம். அவர் குழந்தை 

'மெல்லிய குரலில் ரேவறக்கு மட்டும். 
கேட்கும்படி. பதில் சொன்னார். 

"நான் விட்டுட மாட்டே 
படாத. ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு வைத் 

இயம். கன் புருஷனுக்கு கொஞ்சம்: 
கடுமையாத்தான் சொல்லணும். நான்: 
பார்த்துக்குறேன். நான் கூடவே இருப் 
பேன். ஞாயித்துக்கிழமை கார்த்தால. 
குழந்தேளை அனுப்பு. டீவி பார்க்காம 
என்கூட வந்து உட்சார்த்இருக்கட்டும்" 
என்று கட்டளையிட்டார். 

ரேவதி சரியென்று சொன்னாள். 
ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ரேவ. 

குரல்யரோடு தனியே பெ௫ியது பிடிக்க 
வில்லை. 

ஓர் ஆணின் அகங்காரம் அகம். 

வெளிப்படும் இடம் பெண்: 
ணின் முன்னிலைதான். இன்: 
னும் குறிப்பாக மனைவியின். 
முகத்துக்கு எதிரேதான். 
ஆணின் அசங்காரம் பிரம்மாண்டமாக. 
வெளிப்படுகிறது. என்னை யாருன்னு. 

நினைச்சண்டிருக்கே, 
என்ற மார் தட்டுதல் பல. 
முறை மனைவியிடமே. 
ஆண்கள் செய்டிறார்சள். 
மற்றவரிடம் எற முடி. 
யாத தாயத்தையெல்லாம். 
அப்பரவியான மனை: 
வியின் முன்னே செய்: 
றார்கள். அசங்காரப் 
பட்டு... அசங்காரப்பட்டு. 
தோல்வியடைந்த ஆண்: 
களே சமயம் நேரும்போது, 
(இந்த மனைவிமார்களைக். 
கடுமையாகக். குத்தக் 
காட்டுகிறார்கள் 

பட்டு வ 
என்ன ஒழித்தாய்!" என்று, 
ஏளனம் செய்டுறார்கள். 
குடும்ப வாழ்வில் விரிசல். 
அகங்காரத்தினால்தான் 
ஏற்படுகின்றன. 
என்ற மகத்தான விஷயம். 

எல்லோர். தலையிலும். உட்கார்ந்தருக்கும் 
பொழுது இந்த அகங்காரம் அர்த்தமற்றரக் 
ட 
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ணார 

[நம்மை | 
தீபாவளி இரட்டைச் 

சிறப்பிதழ் 

ர் ப்ராணக்கறைகள் 
நபீட்க்கதைகளா? 
கல்லூரி மாணலிகள் அலசகிறார்கள். 

ச் ஹோ உற்ளமமாய் 
(101: 

ஆனால், எந்த மனிதனுக்கும் தலையில் 
உட்சார்ந்இருக்கன்ற மரணம் பற்றி நினைவே. 
இருப்பதில்லை. அதனால்தான். சசலமும் 
தெரிந்தவன், மிருந்த வல்லமை உடையவன். 
என்கற முறைப்பு இடையறாது தோன்றிக் 
கொண்டே இருக்கறது. வலி என்பது மரணத் 
இன் சாயல், உடல் வலியோ, மன வலியோ 
ஏற்படு$றபொழுது மரணம் நினைவு 
படுத்தப்படுகைது. அப்போது அகங்காரம். 
என்பது மெல்ல மெல்ல குறைந்து, வலியுனு. 
டைய விலதாச்சாரத்திற்கேற்ப கடைசிப், 
புள்ளிவரை தேய்ந்து அமர்ந்தருக்கிறது. வலி 
மறைந்ததும். அசங்காரம் மீண்டும் தலை. 
பெடுக்கறது. இப்படியொரு விஷயம் உள்ளே 
நடைபெறுகிறது. என்பதே மனிதர்களில் 
முக்கால்வாரிப் பேருக்குத் தெரியாது. நெரி 
தவர்களும் இதை எப்படி, அடக்குவது என்று, 
தெரியாமல் விழிக்கறார்கன். அசங்காரம். 
நீக்குவதற்குண்டான உபாயம். சத்சங்கம். 
நல்லவர்களின். நட்பு. நல்லவர்களின் நட் 
பால் ஏற்படும் ஞானம், அந்த ஞானத்தின்: 
உதவியால் ஏற்படும். விசாரம், தன்னை 
விசாரித்து, யார் என்று அறிந்து கொள்வதால். 
உண்டான தெளிவு, அதனாலேயே அகத் 
சதையை அழிக்க முடியும் என்பதை இரும்பத் 
இரும்ப பல பெரியோர்கள் சொல்லியிருக் 
இார்கள். ஆனால், கலகம் உண்மையான உபதெசங் 
களைக் கண்டுகொள்வதே இல்லை, காது. 
கொடுத்து எதையும் செட்பறில்லை, கண்: 
இறந்து எதையும் பார்ப்பதில்லை, தனக்குள் 
ஓ? உலகத்தை உருவாக்க கொண்டு 
அதற்குள் தன் அகங்காரத்தைப் படரவிடு 
இறார்கள். அந்த உள் உலகத்தில் இருக்கின்ற 
ஆர்தரமும் ஆகுமையுமே வெளியே மற்ற 
வாகன் மீது விதம் விதமாகப் படர்கன்றன. 
இடையறாத இம்சை நடைபெறுநெது, 

ராதாடுருஷ்ணனுக்குள் இனம் தெரியாத 
வன்மம் இளர்ந்தெழுந்தது. எங்கே பாய்வது. 
என்று தெரியாமல் உள்ளுக்குள்ளேயே 
அலைந்தது. அவர் அதை மனைவியின் மீது 
பாய விட்டார். ராதாகிருஷ்ணன். தந்திர. 
மானவர். உடனடியாக அந்த வண்மத்தை. 
வெளிப்படுத்தாமல் சங்கரய்யரைச் சற்ஜ்து. 
ஷு மணி நேரம் கழித்து, மிகத் தந்திரமாக 
வேறு ஒரு விஷயத்தில் மனைவியைச்: 
கண்டிப்பது போல், கோபத்தைக் காட்டி. 

ஜிந்தரை மணிக்கு உப்புமாவைக் 



கொண்டு வந்து எதிரே வைத்தபோது, கற்றுப் 
பார்த்த ராதாகிருஷ்ணனுக்கு, தன்: கோபத்தை எப்படி செயல்படுத்துவது என்று 
தெரித்துவிட்டது. “என்ன இது?" 

ப்புமா? ரேவதி சாதாரணமாக பதில். 
சொன்னாள். 
பட்ததக்கர் என்று கேட்க இகைத்தம் 

ந்தப் பைத்தியக்காரன் சாப்பிடுவான். 
இதை! உப்புமாவை பளிச்சென்று வேகமாக 
நகர்த்தினார். 

தட்டு சுழன்று உப்புமா ழே சிந்தியது. "ஏன்? என்னாச்சு?" 
"வெறும் உப்புமாவைக் கொண்ணாந்து 

கொடுத்தா நான் என்ன பிச்சைக்காரனா?" 
மறுபடியும் சதினார். 
“என்னாச்சு உங்களுக்கு?" 
“நான் கேட்ட கென்லிக்கு பதில் சொல்லு, 

நான் புருஷனா, பிச்சைக்காரனா?" 
"ல்க புருஷன்தான்?” அப்பாவியாக, ஒரு கேள்விக்குப் படல்: 

சொல்வது போல ரேவஇ பதில் சொல்ல, 
வர் அவளை சுடுகடுப்பாகப் பார்த்தார் 

அந்தப் பார்வை, ரேவதக்குப் பயத்தைக். 
கொ 

"ஏன்னா. ஏன் கோச்சுக்கறேள்!' 
அவள் செஞ்சினாள். அவர் வேகமாக, 

மஞ்சினார் 
“தொட்டுக்கறதுக்கு ஒண்ணும் இல்: லாமல், வெறும். தட்டுல ஒரு உப்புமாவை. 

போட்டு, என்னவோ தெருநாய்க்குப் போடற. 
மாதிரி கொண்டு வந்து வைக்கற. உனக்கு 
அறிவே இடையாதா! இதுதான் சொல்லிக் 
கொடுத்தானா உன் வீட்ல” 

மவன் துணுக்குற்றாள். *கொண்டு வந்து வைச்சுட்டு தொட்டுக் 
நறதுக்கு சர்க்கரையா, சனறுசாயா, குழம். 
பான்னு செட்கறதுக்காசு வந்தேன். மூணுக்: 
தையுமே எடுத்துண்டு வந்துடலாமேன்று. 
உள்ள போனேன். ஏன் இவ்வளவு, 
வெசுப்படறேள்!" 

"இந்த மூணும் தேவையில்லை!” 
'வேறு என்ன வேணும்?" 
ஈதொட்டுக்கறதுக்கு என்ன பண்ணி 

வருக்க?" 
"கப்புமாக்கு தொட்டுக்கறதுக்கு இது: 

முணுதானே! 
“கத்திரிக்காம் கொத்ஸு பண்ணக் 

கூடாதா?" 

'இதோ. இப்போ பண்ணிடறேன்: 
எதேவையில்லை"' 
அவர் எட்டி, தள்ளிவிட்ட தட்டைக் கப் 

புறக் சவிழ்த்தார். உப்புமா தரையில் பர. 
வலியது. 

"புருஷன்மேல அக்கறை இல்லைடி. 
உணக்கு. குடித்தனம் பண்றதுக்கு லாயக்கே. 
(இல்லாத போயிட்டே"' 

அவன் புரியாமல் விழித்தாள். 
குடித்தனம். பண்ற பொம்மனாட்டி, 

புுஷனுக்கு என்ன வேணும், புள்ளை. 
கஞக்கு என்ன வேணும்னு சதா யோசனை: 
பண்ணிண்டு இருக்கணும். வேற எங்கயும். 
சந்தனைய வைக்கப்படாது” 

'நான் எங்க வைச்சேன்? உங்களைப் 
(பத்தான் யோசனை பண்ணிண்டிருக்கேன்” 

“யோசனை பண்றவளா இருந்தா கத் 
தரிக்காம். கொத்ஸு முன்னமேயே 
வந்தருக்கும்' *மன்னிச்சுக்கோங்கோ, இப்போ உடனே 
கத்தரிக்காய். கொத்ஸாக்கு ஏற்பாடு 
பண்றேன்! 

அவள் நகர்ந்து போனாள். 
படிச்சு பல்லை உடைச்சுடுவேன்” 
ராதாகிருஷ்ணன் கை ஒங்லனார். 
யார் மறுபடியும் அடிக்கு மாட்டார். 

களோ, யார் சின்ன எதிர்ப்புகூட சாட்ட. 
மாட்டார்களே, யார் தன் வலிவு மொத், 
தமூம் சேர்தது தாக்குதலை வாங்கக் கொள்: 
இறார்சளோ, மெளனமாக ஏற்று அமு 
இறார்களோ அவர்களைத்தான் மறுபடிகும். 
தாக்குவது ஆண்களின் வழக்கம். பதிலுக்குச் 
குடம் எதர்பபு வந்தால் அவர்கள் மன்னிப். 
யுக கேட்கவும், மண்டியிட்டு அழவும். 
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தயாராக இருப்பார்கள். 

டர வக்குக் கண்ணிலிருந்து குபுக் 
கென்று நர் பெருக்கெடுத்து ஓடி சன்னத்தில் 
வழிந்தது. 

'என்னாச்சு உங்களுக்கு? இன்னிக்கு, கார்த்தாலகூட சாதாரணமாகத்தானே இருக 
தேன். அல்பமான விஷயத்துக்கு இப்படிக் 
கைய ஒங்கறேளே. 

ஈபுகுஷனுக்கு. சோது போடாதது 
அல்பமான விஷயமா?" 

"உங்களுக்கு சோது போட மாட்டேன்னு. 

விரும்பும் சமயங்களில் வெள்ளை. 

கப்பா வதைகள். ஸு 
“எனக்கு அப்படித் தெரியலை”. 
"ஏன் இப்படி. நிஷ்டேரமா பேசறேன்?" 
“உனக்கு இமிர் ஜாஸ்இியாயிடுச்சு நாயே" அகடம் கயன் பதத ட வ பப க 
குழத்தைகன் இரண்டு பேரும் மெத்: நர்த்தன இரண்டு பேரம் பேத இ ல் தக பவாளக்க 

இப்போ. என்ன, கத்தரிக்காய் கொத்லை 
பண்ணி எடுத்துண்டு வரேன். அவ்ளோ. பச 

[கல்கி 311200: 

“வேண்டாம்?” 
“வேறே என்ன வேணும்?" 
“ஒரு இழவும் வேண்டாம்” 
மறுபடியும் சற, வீடு இசைத்துப் போய். 

அவரையே பார்த்தது. 

ரரதாககுஷ்ணனுக்கு அந்தப் பார் 
வையை சந்க்க முடியவில்லை. குழந்தைகள். 
வேதனைபபடுவது. உள்ளூர வருத்தத்தை 
ஏதபடுத்தியது. ஆனால். வலிந்து, தன்: கோபத்தை: முகத்தில். தேக்லு வைத்துக் 
கொண்டார். 

"என்ன பண்ணணும்? சொல்லுங்கோ? 
“ஒரு இழவும் வேணாம்”' 
அவர் பளிச்சென்று... எழுந்தார். 

சட்டையை எடுத்து மாட்டிக் கொண்டார். 
“நான் வெளிய போய் கொட்டிக்கதேன், 

இழவு எடுத்த வீடா இருக்கு" என்று, 
மறுபடியும் சிுசிடுத்தார் 

குழந்தைகள் பயத்தோடு அவரை 
பார்த்தன... ரேவ மிரட்சியோடு அவரை 
எப்படி, சமாதானப்படுத்துவது என்று தெரி. 
யாமல் அவரையே பார்த்துக் கொண்டிரம் 
தான், 

"நான் வேறே ஏதாவது தப்பு பண்ணிட் 
பென?! என்று இடீரென்று ஞாபகம். 
வந்தவனாய்க் சேட்டான். 

'எனக்கு மரியாதை கொடுடி. 
போதும்” 

நான் எப்போ மரியாதைக் குறைவா. 
நடந்துண்டிருக்கேன்?' பட்தமபப்போ தடத்துக்கதே எனக்க அத 
க்கை 
“என்னன்னு சொல்லுங்கோளேன்? 
"புருஷனைப் பத்தி புருஷன்டட்ட பேசு, 

புருஷனைப் பத்தி இன்னொருத்தனடட்ட 
கறை சொல்லாத” 

“ஐவோட நான் அப்படிச் சொல்லவே. 
“சொல்லியிருக்க. 
அவன் அமைஇயாக யோசனை செய்து, 

பாரத்தான். 
அவர் வேட்டியை உதறி மறுபடியும் கட். 

டிக் கொண்டு வராண்டாவிற்குப் போனார். 
பின்னை அம்மாவை நெருங்கினான். 
“அம்மா, தீ சங்கரன் மாமாலோட 

பேசறது அப்பாக்கும் பிடிக்கலை, பார்தது, 
பல்லைக் கடிச்சா. நான் பார்த்துட்டேன். 
என்து சொல்ல ரேவதிக்கு பளிச்சென்று 
'உனளுக்குன் வினக்கு எரிந்தது. 

(தொடரும், 



சோமவார (அமாவாசையில்) அடியார்களுக்கு அழுதளிப்பது சிவனுக்குச் செய்யும் ஜீவசேவையாகும்! 

டம் பட் ட வபய் 
அன்னதானம் செய்வோம் வாருஈ்கள்! 

ஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளின் 
அருளாசியுடன் புனித க்ஷேத்ரமான காசியில் 

அன்னதானம் செய்வதில் தீங்களும் பங்கேற்கலாம்... 
(ீ அள்ளபூரணி அன்னதான லேலா டிரஸ்டிள் நாள்காம் ஆண்டில் தொடர்ந்து துன்ளதான சேவை! 

'போன்பரபம்! வணக்க ரள ஞீ அனாள் ஒன்னை தவி, நரமனில நங்களுகக நனைந்த நன களைப் ந்தா பர ்தககளேம் 'விவபதிம விஷன் மபனவ வேண வ்ைக் வலைய பன்ன வு, சினம் ஆணட வச] 
த்த தசவானை பவி வைவ் ககர கணபவ்ைை வ சவி ஞ்ச. மம்ாமுனள் ப வா்விஹ வேன் தலைய பேண்ட ந்னு 
| யாக ஸதி அளனபூரகசி காசிலி கொடுவீறதிருகக்றாள். ஒவ்வொரு தசவனி க௭வ/சையன்றல அன்னாபிஷேகம், வட்டு தேர், அனனக்கூடு| [கனகா வசப் க அன்னா தத்த ம அ கயான அரா வனும் தராத ணவ டும் கவி வரி [காக தனத்த [த ழான் அணைய கண டதா அணைக் வக அமக ட 

நாங் தளக் நக்மெலடாவ்வட திக இழுது் அன்பர் ஏுந்வோள்றடும்... 
௫500 :அதய்ம் ஆன்ஸ்ே அள்பர்கூக்கு ஒக் மைி95 கண்ற்த கத் வயப் 
௫1000. தப்பம் ஆன்மீக ஆன்பரகளுக்க சுமன் எத இத் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தப்பி வக்க்பும. 
(380. அரும் ஆன் ஒன்க்குக்க 'க்ன் ஸர நெற்பதது ஆன்டுகுககு தப வலயப் 

சழக நம்பா தபனந, ஜஜ ம தன வேதாள எத நண ச கழிய வது தேமல் தர தவவ கற வழிக் தமை சன்று விச் சதைய மட சதபத அரத வல பத்வ்ட (தாகமாக தன்னைக் வண்ட 9 தகக வரண தம சுப கப 
வவ த ப் சை வகபுஸ்டை வர அவை ர வல் தறை படி மழுபழ ஒகர கேர டுகள் 

பப்டி தறம கமத நப் கடகி சக்கை ஜங் ஸ் கஷ் டசிரம. ஆல தச்ச ஏலினதவிச் பார கா் பஜ. 
பெர்சி வட சைய ௩:0௦ வழுக்கை, 000 அவரு வ 82௬ தகக ப ஜிஷஷி 44 பட பசக தமி வவட 

ட பிரயாகை (இரிவேணி சங்கமம்) ஆலய இல்மூன்று த்ர கேஷத்ரங்களிலும் புண்ணிய 
'இதகு காரியங்கள், பிண்டம் போடுதல், தம்மக்கள், சத்தம், திவசம், தர்ப்பணம், 
ந. அவரவர் விுப்பமபடி அன்னதானக் கைங்கர்ய அல்பர்களுக்கு செய்து நாப்படும. 

அள்சநர்$5, 

' மஸ மவழவ்கபட, ச்ஸ் வேண்டு தீ என்கண் சங்க சேய ஸ்ட் ஐஸ் ச்வடக். 
1 ஸல், ண, மஸ ஆ மன்ற கற்க வழ்க தனந ழல்மை நப் 10001 
ட பரல் வட ஸகல அவச வேர. வற வேழ சேன அஸ்க அவி மர்ி்கறு கடைமை க 29௦/) ததலம் ஆக சலப் சம்ம ஜோபித ஷப ரகர ஆன. 

கடட வேழம் வத ஏர. சம கப் (நான் சன்று 
த்க் நர முஷ் நனி 

"அன்னதான சேவையில் ஈடுபட விருப் ஆன்மீக அன்பர்கள் தங்கள் நன்கொடையை... போ நமி மூலம் பள்க்பைழனான் களனிய க ர, கள்) என்ற பெயருக்கு எடுத்து கீழ்க்கண்ட மூஈவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும், கலியுகத்தில் அன்னதான சமுதாயப்பணிட மகத்தான தெய்வீகம் 
பணியாக காசி திருத்தலத்தில் தழைத்திட உதவுமாறு அன்புகூர்ந்து வேண்டுகிறோம். - 

'ர2ற.0/10 அதுப்ப வேண்டிய முகவரி. 

5 தர018200வ யய தரியமப்தாக ஊகாரபகா லய) 
65, 163ப 81291, (029: *1 ஜெயல ணத), 1)/29016, நேசா! - 600 004. 

29302 "2௦: (044) 7102308 உருக: ககக! 
'பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பண பூஜை செய்வது ஒவ்வொருவரின் இன்றியமையாத கடமையாகும்! 



மான வாரம், பொன், பொருள், நகைகள்னு, 
சேர்ப்ப கணவன்மார்சனே, பாஸ் பத்ரம். 
குடும்பத்தில் சின்னப் பிரச்னைகள் ஏற்பட்டு. விலகும், இதுக்காக சவலைப்பட வேண்டாம். 
விட்டுக் கொடுத்துப் போவது. நல்லது, சனி 
சஞ்சாரம் காரணமாக, சக்சலான பிரச்னை 
களையும். சமயோரிதமா: செயல்பட்டு திறை வேற்றுவீலக, புதிய முயற்சிகள் கைகூடும் 
ஒங்களோட உண்மையான உழைப்பு, மனோ 
இடம், கடமையுணர்வு உங்களைப் பிரகாசிக்க 
வைகும். கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்துல. 
கவளமா இருங்க, ் 

சிஷபம். | இந்த வாரம் எதிர்பாராத 
பயணம். சவருக்கு ஏற்படலாம், எதுக்கும் 
தயாரா. இருங்க, அலுவலசத்தில் இடர் 
இருப்பம் உருவாகும் சக்சலான பிரச்னையை: 
யும், உங்க சாதுர்யத்தால வெற்றிகரமா 
நிறைவேற்றுவீமக, இதனால மேலதிகாரிகள் 
பாராட்டுக் கடைக்கும். கடன் தொல்லைகள் 
ஷு கையிருப்பு அஇகரி்கும் கடம்பத்ில். ஒத்துமை, மலழ்ச்சிக்குப் பஞ்சமிருக்காது, 
பணம் பலவுழிகன்ல வரும். கலைத் துறைச் 
சேர்ந்தவங்களுக்ு பிய ஒப்பந்தம் இடைக்கம் 
பெண்களுக்கு இது உற்சாகமான வாரம். 

மிதுனம் 1 இந்த வாரம் தெய்விக சாரி 
பங்களில் ஈடுபாடு அஜிகரக்கும். நண்பாசள், 
உறவினர்கள். கதவ முன் வருவாங்க. 
எதிர்ப்புகள் இருக்காது. ர்கள் ஓடிப் போய்டு 
வாங்க. சுயமா. தொழில். 
பண்றவல் களுக்கு 
முன்னேற்றம். உண்டு. 

'கம்பமட்டர், 
ழக சாதனப் பொருட் 
கன் ஆய இனக்கள் 
வாயல் தகம் குடும்பத்துல 
கணவன் மனைவி உறவு. 
நிலை இருப்தியா இருக்: 
கும். குருபலம் நிறைந் இருப்பதால். பொன், பொருள், ஆபரண 
செர்க்கை, திகழும், கடும்யத்துல சுபகாரிய 
முயற்சிகள் வெற்றிகரமா. நடக்கும், கலைத் 

வர 

துறையைச் சேர்ந்தவங்களுக்கு, பெயர்: 
புகழ் கண்டு. கடசும் : இந்த வாரம் எடுத்த. காரியத்தை எப்பாடுபட்டாவது. "வெற்றிகரமா செய்து முடிச்சிடுவீங்க. 
இதனால, மனசல சந்தோஷமும். உற்சாகம் பிறக்கும். அலுவலகத்இல் மேல. 

காரிகன். பாராட்டுற அளவில். ஏதாவது. 
செய்வீர்கள். பதலி_ உயர்வு, இடமாற்றம். 
ஆகியவை ஏற்படலாம். மதிப்பு, அந்தஸ்து, 
உயரும். இதுவரை வராமலிருந்த தொகை: 
இப்போ வந்து நிம்மதி தரும். எழுத்து, கணிதம், 
பத்திரிசை ஆசிய துறைகளைச் சேர்ந்தவங்க, 
முன்னேற்றம் காண்பாங்க, குடும்பத்துல 
மகழ்ச்சி நிறைந்து இருக்கும். பெண்களுக்கு இது ஜாலியான வாரம். 

'சிம்மம் | இந்த வாரம் சரளமான பண 
வசி இடைக்கும். இதனால சந்தோஷம். 
நாண்டவமாடும். புதிய வேலை தேடுறவம். 
களுக்கு அதுக்கான வாய்ப்பு வரும், சய. 
தொழில் பண்றவங்களுக்கு ஆதாயம் உண்டு. 
கணிதம், எழுத்து, பத்திரிக்கை ஆசிய துறை 
களைச் செர்ந்தவங்களுக்கு முன்னேற்றம். 
உண்டு. கவைத்துறையைச் செர்ந்தவங்க 
வளர்ச்சி காண்பாங்க, குடும்பத்துல ஒற்றுமை. 
நிலடும். தண்பர்கள், உறவினர்கள் உதவ முன்: 
வருவாங்க, மாணவர்கள், படிப்புக்காக மேல் 
நாடு செல்ல வாய்ப்புண்டு, முன்ன பின்ன: 
தெரியாதவங்கச்கிட்ட அதிகமா வாய்விட 
வேண்டாம். பேச்சில் இனிமை அவரியம், 

கள்ளி | இவ அறிர்ஷ்டம், எதிர்பாராத 
பயணம் என்று இந்த வாரம் ஜாலியா இரும் 
கும். இப்போ நீக எடுக் முடிவு உங்க எத்: 
காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பலமா அமையும் 

அதனால எந்தக் காரியத்துலயும். நல்லா இத. 
இத்து செயல்படுங்க, தேவைக்கு ஏற்ப பண 
வசத இடைகும். அலுவலகத்தில் சமூகமான 

நிலை காணப்படும். மேலதிகாரிகள். 
பாராட்டு இடைக்கும். பார்ட்னர்: 
ஷிம்பில் தொழில் பண்றவங்களுக்கு 



முன்னேற்றம் உண்டு. பழைய கடன் தொல்லை. 
கன். நக, புது தெம்பனிக்கம். குடும்பத்துல. பே செலவினங்கள் உண்டாகும். சிலருக்கு வி, 
வாங்கும், கட்டும் பாக்கியம் இருக்கு 

துலாம் : உஙக புத்திசாலித்தனம் வெளிப்: 
படற ஜேரம். மனசுல அமைதி நிலவும். இது வரை விரோதமா இருந்து வந்த உறவினர்கள், 
நண்பர்கள், மனம் மாறி சகஜ. நிலைக்கு 
இப்போ வருவாங்க, எதிர்பாராத பயணம்: 
உண்டு. தயாரா. இருங்க. அலுவலகத்தில் 
)டையறுகள் வில் அமைதியான குழல் 
வும். சிவருக்கு இடமாற்றம்; பதவி உயர்வு 

இடைக்கும். கொடுக்கல் வாங்கல், பிரச்னை 
வில்லாம. இருக்கும். கலைத் துறையைச் 
செர்ந்தவங்களுக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள். 
வரலாம். குடும்பத்தில் சிறு சிறு பிரச்னைகள் ஏத்பட்டு விலகும். பேச்சில் கடுமை வேண்: 
டாம். விட்டுக் கொடுத்துப் போங்க. 

'விரச்சிகம் | எடுத்த காரியத்தை இந்த. 
வாரம். இட்டமிட்டபடி. 
முடிச்சிடுவீங்க 
பயணத்தால் அனுகூலம். 
ண்டு பணவசதி தாரா. 
மா கிடைக்கும். அதக், காக டாம் ம்னு செல. வழிக்காதில்க, அலுவல. 
மத்தில் உற்சாகமான: 
மனநிலை இடைச்கும். 
எலருக்கு, புதிய 
பொறுப்புகள். வந்து 
சேரும். வியாபாரிகள். 
புதிய தொழிலில் சடுபட இது தல்ல நேரம். பனை, நிலம், வீடு, தொடர் 
பான இனங்கள் லாபம்: 
தரும். குடும்பத்தில் சப. 
காரிய முயற்சிகள் நடக்கும். பெண்களுக்கு 
இது சந்தோஷமான வாரம். 

'தனுக | உங்களுக்கு இருந்த எதிர்பு. கள், இடையூறுகள் காணாமல் போகும். 
உங்க இறமை, புத்திசாலித்தனம் வெளிப்படும். 
இக்கலான பிரச்னைகள் எனிதில் நிறைவேறும், 
வலுவவசத்தில் மேவதிகாரிகள். பாராட்டு. 
இடைக்கும். சிலருக்கு எதிர்பாராத அதிர்ஷ்ட 
வாய்ப்புகள் இருக்கு. எஇர்பார்த்ிரந்த உதவி, 
தகக சமயத்தில் வந்து செரும். வியாபாரிகள் 
அனுகூலம் அடைவாங்க. கடன்கள் குறையும். 
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். வழக்கு 
விவகாரங்களில் நல்ல இருப்பம் வரும். இலர் 
புனித ஸ்தல யாத்இரை செல்வ வாய்ப்பிருக்கு. 
(2 மகரம் : அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் தேடி வரப்: 
போகுது. பொருளாதார. பிரச்னை இருககும். 
முனசல சந்தோஷம் தவழும், தன்னம்பிக்கை. 

மிதக்கும். அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகள். 
பாராட்டு இடைக்கும். சிலர் வேலை. 
விஷயமா வெளிநாடு போக வாய்ப்பிருக்கு 
வமா தொழில் பண்றவங்களுக்கு. முன் 
னேற்றம் உண்டு. அரசியல்வாதிகளின் மதிப்பு 
அந்தஸ்து உயரும். சினிமா, சங்கதம், நாடகம் 
போன்ற. துறைகளைச் சேர்ந்தவங்களுக்கு, 
புகழ், பாராட்டு இடைக்கும். இருமணம்: 
ஆகாதவங்களுக்கு அதுக்கான வாய்ப்பு வரும். 
மாணவர்கள் நிலை உயரும் 

கும்பம் : இதுவரை இருந்து வந்த குற் மடக், தடைகள் விலு மனசுக்கு நிம்யத 
தரும். புதிய முயற்சிகளில் அவசரம் வேண்: 
டாம். எந்தக் காரியத்தையும், ஒரு முனறக்குப் 
பலமுறை. சி்இச்சு செயல்படுவது நல்லது. 

று பிரச்னைகள் வந்தாலும். 
பெரிய பா௫ப்பு இருக்காது. கொடுக்கல். 
வாரங்கல் வசையில. எச்சரிக்கை. அவரியம். 

பிரச்னைகள் வரலாம். பார்ட்னர். 
ஷிபல தொழில் பண்றவங்களுக்கு ஆதாயம். உண்டு. குடும்பத்தில் 
ஒற்றுமை, மச்சி நிலவும். புதிய பொருள் சரக்கை, நகமும். 
பெண்களுக்கு சில. பிரச்னைகள்: 
ஏதபட்டு விலகும். சாப்பாடு 
விஷயத்தில் சவனம் அவசியம். 

ட] உடல் உபாதைகள் வந்து இம்சை 
பண்ணலாம். 

மீனம் உ இந்த வாரம் சரள: 
மான பண வசதி இடைக்கும், 
தெய்விக ஈடுபாடு அதிகமாகும் 

இட்டமிட்டபடி. 
எல்லாக் 
காரியங்களும். 

ப வெற்றிகரமா 
பி முடியும். புதிய 
முயற்சிகள் பெனுகூலம். 
தரும், வேலை. 
சம்பந்த மாக, 
ம் / பெளிதாம் 
போசு வாய்ப். 
பிருக்குட டில. 
ருக்கு புதிய 

பொறுப்புகள் வந்து சேரும். மனசுல தண்: 
னம்மிக்கை, பிறக்கும். கலைத்துறையைச். 
சேர்ந்தவங்களுக்கு புஇய ஒப்பந்தங்கள் வந்து 
ரும். குடும்பத்தில் கதாசலம் நிறைந்திருக்கும். 
"இருமணம் ஆகாதவங்களுக்கு, அதுக்கான. 
வாய்ப்பு வந்து செரும். பெண்களுக்கு கர். 
சாகமான மனநிலை உண்டாகும். 



கூட்டி, ஒரு சலத்துரையாடல் தடத்தா. விட்டால், ஜென்மம் சாயல்யம். அடை 
நமா? ஏற்பாடு செய்து விட்டோம். அவர்: 
களது உடையாடலின் சில பகுதிகள்: 

பல்கு பெற்றவர்சன் : ரம்யா, அஸ்வத், 
சாதார, வெங்கடேஷ், ரேஷமா, சிவசங்கரி. 

'ரசஷ்மா ; என்ன! இபோவனி பர்சேஸ்: 
எல்லாம் முடிச்சாச்சா!? 

ரம்யா : இப்பல்லாம். £பாவளிக்குப் பது: 
டிரஸ் எடுக்கறதுல ஒரு இரில்லே இல்லை! 

வஸ்வத்த் : ஆமாம்! முன்னெல்லாம். 
இபாவளி, பிறந்த நான, வீட்டிலே ஏதாவது: விசேஷம்னாதான் புது டிரஸ் எடுப்பாங்க. 
ஆனால், இப்போ நினைச்சப்போ டிரஸ் 
வாங்கற பழக்கம் வந்துடுச்சு. ஒரு பண்டிகை: 
யும். இல்லாத அடி. மாசம்கூட, 'ஆடிக். 
தள்ளுபடி'ன்னு சேல்ஸ் பண்றாங்க, 

ரம்யா ; இன்றைய தலைமுறைக்கு 'டரஸ். சென்ஸ்! நிறையவே இருக்கு. 
ராஜா : ஆனா, காலேஜ் பசங்க, படிக்க. 

வர்றாங்களா, இல்லை. பிக்னிக் வர்றாங். 
களான்னு நினைக்கத் தோணுது: முக்கால். 
பேண்ட் போட்டுக்கிட்டு ஒரு பையன்: 
எங்கள் காலேஜுக்கு வந்தான். 

'சிவசங்கரி : எல்லாரும் இண்டல். 
பணணினாங்களா! பாராட்டினாங்க! 

ராதா; ஒரு லர் இண்டல் பண் 
னாங்க, ஆனா மறு நாளே நிறையப் பேர்: 
முக்கால் பேண்டு போட்டுக்ட்டு வந்தாங்க 

ப்ரியா: சுல்லூரி நிர்வாகம் கண். 
இுக்கலையா!. 

ராஜா : பெரிசா 
தண்டனைன்னு. 
தரலை. 

ரேஷ்மா 1 கண் 
டிச்ச விட்டுட்டாங்க. 
எங்க காலேஜ்லே இத்த 
உடைதான்... அணி 
மணும்னு சட்டுப்பா 
பெல்லாம் இடையா 
தும்பா. ஆனா, எது. 
மாதிரி கடை அணியச் 
கூடாதுன்னு ூல்ஸ் 
இருக்கு. மீறினால் டெஞ்சர்தான். டைட் 
பான உடை கூடாது. குட்டையான உடை 
கூடாது! இப்படித்தான் ரூல்ஸ் 

வெங்கடேஷ் : 'நல்லா ரஸ் பண் 
ணிககட்டு இருக்காளினு சொல்லணும்னா 
சவங்கனொட் உடை எப்படி இருக்கணும்? 
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இவசங்கரி : இடத்துக்கும், சந்தர்ப்பத். 
துக்கும் ஏற்ற மாதிரி டிரஸ் பண்ணிக்ட்டு, 
போறவங்களைத்தான். இப்படிச் சொல். 
வேன. 

'சம்யா : பாரம்பரிய உடையணிபவலரத். 
தான நான் 'வெல் டிரஸ்டு' என்று சொல்லு: 
வேன். 

வெங்கடேஷ் : இது கொஞ்சம் பேச்! 
இனம்: பெண்களோட பாரம்பரிய டிரஸ். 
பாவாடை. - தாவணிதான்!! இன்னிக்கு எத். 
தனை பேர் அப்படி. ஷர்றாங்க, கிராமத்து: 

னிமாவில்கூட பாவாடை தாவணியைக், 
காணோமே! 

ராஜா : உடை என்பது செனகரியத். 
தைப் பொருத்த விஷயம். ஃபாஷன் என்று 
சொல்லிக் கொண்டு மிகவும் டைட்டா. 
கவோ, இல்லை தொளபுளா என்றோ 



உடை யணிவது அசட்டுத்தனம். 
அஸ்வந்த் ; கல்லூரி மாணவ, மாணவி. 

கள் டிரஸ் பண்ணிக் கொள்வதைப், 
பார்த்துத்தான். நாங்கள் அதேபோல டிரஸ். 
வணில்நோம் என்று சினிமா நட்சத்திரங்கள் 
சொல்கிறார்கள். இஇல் எனக்கு உடன் 

சடன் கூல. 
உண்மையில், கல். 
லூரி மாணவர்கள் 
சினிமாவில். 
மாதிரி 
அணிய ஆசைப்பட 

ரேஷ்மா 
சினிமாவிலே, நல்ல. 

சென்ஸ். டிரஸ் 
உள்ளவங்க நிறை, 
ப்பெர் இருக்காங்க 
அறுபது வயது. 

வெள்ளை தாடிக்காரராக இருந்தாலும். 
நேர்த்தியா உடையணி௫றாரே அமிதாப். 
பச்சன்! 

வெங்கடேஷ் : அதேபோல பெண்களில். 
ஷபனா ஆஸ்மியைச் சொல்லலாம்! பாரம். 
பரியம் பீனஸ் புது சிந்தனை கலந்த அவரது. 
பர்ஸனாலிட்டிக்கு ஏற்ற டிரஸ் அணிறார். 

ரேஷ்மா ; சோனியா காந்தியும், பிரியங். 
காவும் என் சாய்ஸ். 

ராஜா ; நம்ப சமல் ஹாசனுக்கு நல்ல. 

டேஸ்ட் கண்டு. 
இவசங்கரி : மம். 

மூட்டி கூட ஓகே. 
வஸ்வந்த் : சுஷ்மா. 
(வராஜை விட்டுட்டீங்: 

களே! ஐஸ்வர்யா ராய் 
கூட அழகா டிரஸ் 
'பண்ணிக்கிறாங்க! 

ரம்யா ; போதும் சினி: 
மாயப் பேச்சு! காஸ்ட்லியா 
இருக்கிறதுதான். நல்ல. 
டரஸ்ஸா?. 

அஸ்வந்த் : அப்படி 
இடையாது. அதற்காக, பிளாட்பார ரேட்டும். 
வேண்டாம். ஆயிரம், ஆயிரத்து ஐந் 
நூறுன்னு கொட்டவும் வேண்டாம். நடுத் 
தரமா இருக்கணும்... அழகும். தரமும். 
முககயம்ளாதும், பட்ஜெட்டையும் பார்க் 
கணுமே! 

ரெஷ்மா : ஆண்களைப் பார்த்தால் பாவ 
மாக. இருக்கு 
பெண்களுக்கு 
எத்தனையோ. 
வெரைட்டி டிரஸ் 
இடைச்குகு. 
ஆனால் ஆண் 
சளக்கு... பாலம். 
டை களை 
மட்டை, முழுக் 
கைச் சட்டை, 
மஷர்ட், எல். 
வாத்துக்குமே. 
பெண்ட்தான்! 

சங்கரி 
ஏன்... வேஷ்டி 
இருக 

அஸ்வந்த்: 

மூன்று பாச்கெட் வைச்சுக்கலாம். ஆனா 
வேஷ்டியிலே. என்ன &பாஷனும் பண்ண 
முடியாதே! 

ரம்யா: 
வைத்த வேஷ்டியை டிஸைன் செக்து 
அத்த நபோவளிக்கு ரிலீஸ் பண்ணிட்டா. 
மொச்ச! 

அதனால் என்ன? பாக்கெட் 

தொகுப்பு ; கெளதம் ராம். 
படங்கள் : ஸ்ரீஹரி 

1122 எ௮)10 



இ: புதிது திய ரிவளியீடுகள் 
குடியரகத் தலைவர் “பாரத ரத்னா" 
டாக்டர் ஆ.பஜ, அப்துல்கலாம் ல். | 

ஓ “எழுச்சி. தீபங்கள்? 

நீரிழிவு நேர்க் வட்ப".. 
கட்டுப்படு விவசாயம் 

-அரக்கக்பறமஸ் சக பவக். 
வலை ரூ. 60/- அவச விலை ரூ.$0/-. 

க் குடும்பத் ௦) விண்டோஸ் 
தலைவியின் தோழி (9. எக்ஸ் ப் 

253 விலை ரூ 190/- வலை ரூ.200/- 

வீட்டுக்குள் பத்து நாட்களில் 
தோட்டம் நரம றாம் 

பமக மயக்க. ம, கார்த்கிக்ககவன். 

கண்ணதாசன். பழச்பேதுக் 
ஐ, கண்ணதாசன் சாலை, களை :1,முகல்மாடி, 

சென்னை - 600017 வேது தெரு, வசந்த நகர், 
போன் : ௮௮, ளம் மதுரை - 68 008. போன் : 608704 

ஸல்] : கமத பி1ம5வ௫௭201,000. 



முழுப் பூசணிக்காயைச் சோற்றில் 
மறைக்கு முடியுமா. என்று தெரியாது. 
ஆனால் எனக்குத் தெரிந்த தையல் கலை. 
மூலம் தொப்பையுடன். உள்ள மனிதர் 
களைக் கூட, சற்று தொப்பையை மறைக்கும் 
வகையில் சில யுக்இிகளுடன் கோட்டு. 
தைத்துத் தர முடியும்" என்று சவால் விடு 
இறார் சதிதுக் அசமது, 

"ஒலருக்கு ஒரு தோன் இறங்கி இருக்கும். இலருக்கு மார்புப் புஇகளிலும் வித்தியாசம் 
இருக்கும். இது போன்ற குறைபாடுள்ள. 
மனிதர்களுக்கு, அவை: 
தெரியாத வகையில், 
கோட்டுகள் தைக்க. 
முடியும்" என்றும். 
சொல்றார் அகமது, 

ச்ஜக் அசமது, 
வின்: தாத்தா, சையது. 

மனைத் தையல்கார. 
ராக இருந்தவர். மகா. 
ராதா பரம்பரைக்குக் 
கோட்டு தைத்துக், 
கொடுத்த பரம்பரைக்கு 
சொந்தக்காரரான 
சத்தக்,... இன்று. சென்னையில் குட் 

;தப்பதில் ஒரு தனிப் பெயரை எடுத்திரக் 
நார். கவர்னர்கள், நீதிபதிகள், ஐ.ஏ.எஸ். 
அதிகாரிகள், சினிமா நடிகர்சள் என்று 
பலரும் இவரது வாடிக்கையாளர்கள். 

'எங்களிடம் சூட் தைக்க. தாங்கள் 
போடும். ஒரே நிபந்தனை, எங்களிடமே 
துணி வாங்க. வேண்டும். என்பதுதான்"” 
என்று சொல்லும் சதுஜக், தமது வாடிக்கை 
யாளர்களில் மறைந்த நடிகர். ரங்காராவ் 
பத்தி பெருமிதமாகச் சொல்கிறார். “அவ. 
ருக்கு மிசப் பிரமாதமாசப் பொருந்தும். 
உடை அது, நாங்களும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஈட. 
பாட்டுடன் அவருக்குத் தைப்போம். அதே. 
பொல் என்.டி.ராமாராவுக்கும். நான்தான் 
'தைப்பேன்"' என்றார் பெருமிதத்துடன். 

'வளர்ப்பு மசன் சுதாகரன், ஸ்டாலின் 
மன் கதய நிி ஆல்வோரது' கல்யாணத். 

"இற்கு தைத்துக் கொடுத்தது இவரது குடும்பம். தான், மத்திய அளமச்சர் மாறன், இளைய 
ராஜா, ஏர் ரஹ்மான், பிரசாந்த் ஆ. 
யோர் சத்ஜத்நின் சஸ்டமர்கள், இவரிடம். 
பதினெட்டு தையல் சலைஞர்கள் வேலை. 
பார்த்தாலும், சத்ஜத்தான். துணியை சட் 
டிங் செய்து கொடுப்பாராம். கூட் தைப்ப: 
இல் மிஷினை விட, கைத் தையல்தான். 
அதிகம், அளவுகளைக் குறித்து வைத்திருக், 
கும். நோட்டுப் புத்தகத்தைப் பார்த்தா! 
நீதிபதிகள், தொழில் அதிபர்கள் என்று, 

சென்னையில் விலிஐ.பிக்களாகத் தென்படு 
இறார்கள். 1994ல் சஜ்ஜத் சிறந்த தையல். 
கலைஞருச்கான விருதை, அமைச்சராக 
இருந்த அர்ஜுன் யிடம் பெத்திருகறார் 

கல்யாணத்திற்கு கொட்டு தைக்கும் 
முழக்கம் தற்போது குறைந்து வருமிறதா? 

“உண்மைதான், இப்போது எத்னிக் 
டிரஸ் என்று சொல்லப்படும் 
மரபுரிஇ யான கடைகளுச் 
குத்தான். இராக், அந்த 
வகையில் கல்யாண மாப் 
பிள்ளைகள் சலைநயத் 
துடன் கூடிய ஷெர்வாணி, 

குர்தா "அணிவதையே. 
விரும்பதார்கள்? 

2 கெளசி. 
ராஜன். 



ரிய 
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ஆடவன் பண்கள் பெர் 
பற்றிச் சொன்னேன். வேத சப்தமானது. 
நம்மை அப்படியே ஏர்க்கக். கூடியது. 
பர்த்தத்தனவும் செல்ல வேண்டியிராமலே, 
சய்த சவாரஸ்யத்தினாலேயே. நம்மை. 
சர்க்கிது. இந்த வேத சப்தந்தையே தமிழ்: சப்தமும். அப்படியே உரித்து வைத்துக், 
கொண்டிருப்பதனாலே. பகவானுடைய 
'வடிவழகை தமிழும் சிறப்பாகக் காட்டுகிறது. 'மஹரிஷி வால்மீதயின் வாக்கும் ௮ல். 
வண்ணமே ஓசை ஓலியாலும், பொருள் 
நயத்தாலும் பசவானைச் காட்டித் தகுகறது, 
அவன் பாபங்களைப் போக்கச் கூடியவன். 
மர்வதாக்குஹத்இிலே விளங்கச் கூடியவன் 
எம்பெருமான் என்கிறது ராமாயணம். 

ஒரு சர்மா முடிஜெபோது, அந்த கர்மா 
வினாலே நாம். பூரண பலனை அடைய 
வேண்டுமானால், ஐயாஇி ஹோமம் என்று: 
ஒன்னறச் செய்ய வேண்டும். பூர்வ காலத். 
இலே பிருஹன்யதி, தேவர்களுக்கே இதைப் 
பண்ணிவைத்தார். அதனாலேயே அவர்: 
களுக்கு ஜெயம் ஏற்பட்டது. எல்லாக் காலத் 
இலும், கல்யாண காலத்திலும், சமந்த காலத் 
இல்லாமலிருக்காது, அதற்கப்புறம்தான் 
பிராயஸ்சித்த ஹோமம், ஜெயாதி ஹோமம். 
பம சுவாகாகாரங்களுடன் கூடியது. எல்லா 

தேவதைகளும் அங்கே. வருஇறார்கள். 
"விஷ்ணு ! ப்பர்வதானாம் அஇபதி ; - பர்: 
வதங்களுக்கெல்லாம் அஇபஇியாய் இருக். 
இறான் விஷ்ணு என்று அஇலே வருது: அதனால்தான் சுவாமி தேசிகல் வேங்கட 
வெற்பென விளங்கும் வேத வெற்பே' என்று. 
பாடினார். 

இருவேங்கடமூடையான். எழுந்தருளி 
மருக்கிறானே... அந்த வேதமே ஏழுமலை யாஜ்த் தாங்குகிறது அவனை - ஏழு காண் 
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ரளறயொர்று 

டங்களும் ஏழு மலையாடத் 
ட தாங்குகின்றன. அதில் வேத. 

சொல்லப்படக்கூடிய: எம். 
பெருமான் அழகாகக் காட்டி 

தருகிறான். 
'தயா சதகத்திலேயும்'பிரபத்யே தம் இர்: 

பராய: என்று வருகிறது. அவன் பெரிய 
கரும்புக் சடை : பசவான், பக்தர்களெல். 
லாம். கோவிந்தா!" என்று சொல்லிக் 
கொண்டு வருகிறார்கள். அப்போது அந்த. 
குரம்புக் கடை அப்படியே உரு), சருப் 
'பஞ்சாறு ஓடி. வருது! பக்தர்களைக்: 
கண்டமாத்திரத்திலே அப்படியே மலையாக, 
உறைந்து போவது! சற்கண்டு மலை அது! 
குற்கண்டுக் கட்டி! இல்வாறு பர்வதமே பகவத் ஸ்வரூபம்: 
ன காரணத்தினாலே, 'அந்தப் பர்வதத்: 
தைம் பார், அது நம்முடைய பாபத்தைப் 
போக்கும், என்கிறது. வேதம் இங்கே! 

'வேங்கடய இதி வேங்கட: : அந்த வேம்: 
கட சப்தத்இிலேயே பார்க்கலாம் இந்த விஷ: 
யத்தை. 

சஞ்சிதம் காமி, பராம்கம் என்று 
மூன்று வித பாபக் குவியல்களுக்கும் சேர்ந்து. ஒரு பதம் உண்டானால் அது 'வேன்! என்: 
இற பதம்தான். 

'சஞ்சிதம் என்றால் : தாம் நிறைய 
சேர்த்து வைத்திருக்க. பாபம். மூட்டை. 
மூட்டையாக இருக்கிறது. : இன்னும்: 
அவிழக்கவே இல்லை, அந்தப் பாபங்களை 
யெல்லாம். 

இப்போது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக் 
இறோமே இந்த உலகத்திலே... நாம... 
ருபத்தோடு வாழ்ந்து சொண்டிருக்கஜோமே, (இதெல்லாம். என்னவென்று, செட்ணால், 
அத்தனை மூட்டைகளில் ஒரே. 
டையை எடுத்து அவிழ்த்து 6; 
கொண்டு அனுபவிகவநோம். மதயெஞ்தக் 
நிறைய இருக்கறது. அவிழ்த்த மூட்ல 
மட்டும்தான் . இது பிராரப்தம். 

இதற்கும் மேலே நாம் சும்மாவா இகுச் 



வம் 

ஷியா? 

ட
ட
 



இறோம்.? ஏத்தனையோ:-பாபங்கள் பண்ணு: 
இறோரம். "அவை  பாட்டுக்குச் சேர்நது. 
கொண்டேயிருக்கறன. மூட்டை மூட்டை 
யாகக் சோடின்றன ஆசாமி. 

கையினாலே, சஞ்சிதம், ஆகாமி, பூர்வ 
உத்தராகங்கள் என்று பெயர், பிராரப்தம். 
என்பது. பயனைக் கொடுக்க ஆரம்பித்த. 
கர்ம வினை. இவை மூன்றையும் சேர்த்தது. தான் வேன்! என்ற சொல்லால் குறிப்: 
மிடுவது. 

"வேங் சுடயத' என்றால் இந்தப் பர்வதா. 
இருஹத்துக்குச் சென்று, அந்த எம்பெரு 
மானைச் சேவித்து, யார் அந்தத் இருமலை. 
யிலேயிருந்து இறங்குகறார்கனோ, அவர்: 

"ய பயமெல்லாம் பொசக்கப்படு 
இது! அடியோடு பாபமில்லாமல் மாறறி 
வி௫ுல்றான் பரமாத்மா, 

பர்வதாகாரத்திலேயே பரமாத்மா இருப்: 
பதனாலே, எம்பெருமானுடைய அனுகர 
ஹம் பெற்றவர்களுக்கு இந்த உலலலே. 
ஹிம்ஸை என்பது. உண்டோ? கஷ்டங்கள் 
ஏற்படுமோ... ஒரு கஷ்டமும் ஏற்படாது. 
இந்த லோகத்திலேயும் உயர்வுதான்; அந்த. லோகத்திலேயும் உயரவுதான். 

'சவேதாஸ்வதர உபநிஷத்திலே விசேஷ. 
மாக இந்த மந்திரம், எம்பெருமானின்: 

சம்கி, சல்லா, 
தில்லா, பூல்காரி, 
ஸீக்வின்ஸ், 

இதெல்லாம். என்ன தெரியுமா? 

பெருமையைக் காட்டக்கூடிய மந்திரமாக 
அமைந்திருக்கிறது. - பாபங்களைப் போக், 
பெர்த்த கதியை வழங்கக்கூடியவன் அவன்: 
ஒருவனே என்கிறது. இத்த உயர்ந்த. காரி 
வத்தை அவன் ஒருவனால்தான். பண்ண 
முடியும். 

யாப - இவ்ருத்தியே மோட்சமில்லை, 
இதை நாம் நன்றாகக் கவனிக்க வேண்டும். 

யாப திவ்ருத்இ பூர்வக: 
பரியூர்மை பகவத பிராப்தி - இதுதான். மோக்ஷம். 
ரோக தில்ருத்தியே ஆரோக்கியம் அல்ல. 

ஒருத்தர். இரண்டு மாதமாகப் படுத்துக் 
கொண்டிருக்கிறார்... ஏகமாசம் படுத்துக் 
கொண்டிருக்கிறார். இப்போது அந்த வியா. 
அவரைவிட்டுப் போய்விட்டது. ஆனால், 
அந்த வியாதி இத்தனை நானாக அவரை: 
ஆக்ரமித்துக் கொண்டிருந்தாலே, சரீரம். 
எத்த வேலையையும் செய்வதற்கு வேகமாக 
வரமாட்டேனென்கது. தன்னாமை அதிக 
மாய் இருகிறது. சரத்தாக வேலை செய்ய 
மாட்டேனென்லதார். அதற்காக இன்னொரு: 
மருந்தைக் கொடுத்து, "இதைச் சாப்பிடுங்கள் 
'தாற்பது நாட்களுக்கு” என்கிறார்கள். அதைச்: 
சாப்மிட்டவுடனே புஷ்டி வருகிறது. புஷ்டி. 
வந்தவுடனே பரிபூரளை ஆரோக்கியமும் 
ஏழபட்டுவி௫ுவறது. இடுல்முவென்று வேலை 
செய்தோர். 

ஆதலால், ரோக திவ்ருத்தியே ஆரோக்: 
இயம் இல்லை... ரோக நிவ்ருத்தி பூர்வக; 
பரிபூர்ண ஆரோக்யதா இத்தி. முதலில் ரோகம்: நிவ்ருத்தி ஆகு 
வேண்டும், அதன் பின் பரிபூர்ண ஆரோக். 
இயம் அமைய வேண்டும். 

இதேபோல்தான். சம்ஸார. நிவ்ருத்தி 
முதலில் அமைய வேண்டும். ஆனால் சம். 
கொர திவ்ருத்தியே மோக்ஷமில்லை.. 

சம்ஸார நிவ்ருத்தி பூர்வக : 
மிராப்த. 

அவன் இருவடியிலே போய்க் கைங்கர், 
யம். பண்ண வேண்டுமல்லவா... இத்த 
ஞம்ணாரம் நம்மை விட்டுவிட்டது; சுவர்க்க 
லோகத்திலே போய் உட்கார்த்து கொண்: 
டால் அல்லது. மற்றொரு லோகத்துக்குச் 
சென்றால் அது. மோக்ஷமாடுவிடுமா. 
மறுபடி பிறவிதான் தரும் அந்நிலைகள். 

'பிறலியைத் தராமல், பிறவித் துயர் மாஜ்- 
பிழவிவை அறுக்கும் மருந்து எது என்றாகி, நம்மாழ்வார். இருவாய்மொழியிலே. சொல் 

பகவத் 



கார். 
'வேதங்கள் அறிந்தன; ஞானிகள் உணர்ந், 

தரை, இஇகாஸ: புராணங்கள். நமக்குக் 
காட்டித் தருனெறன... என்னவென்று... நம் 
நோய்கள் அறுக்கும் மருந்து அந்த பரமாத். மாவே என்று, 

மஹாவீர் வைபவம் என்று சொல்லும் 
படியான ரகுவீர கத்யம் : ராம பிரானுடைய : 
பெருமைகளைச் சொல்வது. இதை யார் 
சொல்றொர்களே, கேட்டிநார்களோ அவர் 
களுக்கெல்லாம். பிறவி என்னும் நோய்க்கு. 
இது மருந்தாக அமையும், 

ஆகையினால், 'மருந்தே நம் வினைக்கு” 
என்றார் ஆழ்வார். 

முதல் வைத்தியன் பரமாத்மாதான்! மருந். 
தைக் கொடுத்து பாபத்தை நீக்கி உயர்ந்த. 
குஇியைக் கொடுக்கிறான். கவேதாஸ்வதர: 
உபதிஷத்தில் வரும் இவ்வுயர்ந்த கருத்து, உபநிஷத் ஸாரமாக, வேத ஸாரமாக : கலாம் 
தேசிகனால் அழகாய் எடுத்தானப்படுகறது. 

பரமாத்மாவை. அவ்வாறு. அழைம். 
பதற்கக் காரணம் என்ன... 

'இத்தனை உயர்ந்த லட்சியங்கள் இருப்ப 
தனாலேயே அவன் பரமாத்மா, இலட்சியம் 
என்பது அவனேதான். அவனைக் காட்டக் 
கூடிய லட்சணங்கள். எவை... 

'பஜினொகு லட்சணங்கள் இருக்கின்றன. 
இந்தப் பதினொரு லட்சணங்களதான் அவ. 
னைப் பரமாத்மாவாகக். காட்டித் ௬. 
இன்றன. இல்லையென்றால் அவனை: 
அவ்வாறு சொல்வதற்கும் அழைப்பதற்கும் 
இல்லை. 

ஸர்வோப நிஷத்ஸாரமான ஒரு சொல். 
உண்டா என்றால், அச சொல்தான். 
பரமாத்மா, 

நரரமாயணத்திலே பாருங்கள்... எங் 
செல்லாம். நூல் போட்டுத் தேடினாலும். 
ஒரே ஒரு இடம் தவிர வேறு எங்கேயும். 
பரமாத்மா என்ற சப்தம் இடையாது. 

ராமாயணத்தில் அனேக இடங்களிலே 
மஹாத்மா என்று சொல்கிறார்கள் ராமனை: 
ஆனால். பரமாத்ம. சப்தம். ஒரே ஒரு 
இடத்தில்தான். ராவணன் ழே விழுந்து இடக்கறான். 
மண்டோதரி அவன் பக்கத்தில் உட்கார்த்து 
அழுகிறாள். 

நல்லதைப் பண்ணுகிறவன். நல்லதை 
அடை௰தான்; இதைப் பண்ணுகறெவன் 
இயதையே அடைிறான். 

“விபீஷணன். உயர்ந்ததைப். பண்ணி. 

ஆடையில் லிப்ஸ்டிக குறையா? 
இலேசில் போகாது, அடம். பிடிக்கும் 
இரண்டு சொட்டு கிளிஸரின விட்டு, 
கசக்கவும். பிறகு, அரை டீஸ்பூன் அமோ 
னியா. கலந்த தீரில் கழுவி - மிதமான 
ஷாம்மு, விட்டு. அலசவும், குறையா? 
தெடிக்கிட்டே இருப்பீங்க 

- *வாம்:மை டிப்ஸ் தந்தவர் மேதா. 
னான்ட தல்லதை. அடைகிறான். தாங்கள். 
இப்படிக் கெட்டுவிட்டீர்களே. தப்புப் 
பண்ணி இப்படி வீழ்த்து விட்டீர்களே!" 

“வில பிடித்த கையினனாய், சிரஸிலே. 
இடை, இடையிலே மரவுரி... அதே. 
கோலத்தில் ஸரீ ராமன்: பக்கத்தில் ந்து. 
இததான். 

மண்டோதரி அவனணைய் பக்கத்தில், 
ஈர்க்இறான், பார்க்கிற பொழுது. அவள்: 
(னை சொல்கிறான்... ரொம்ப அழகான 

வாக்கு மண்டோதரியுடையது. 
எஇிதனிவாய்ச் சொல்லேன்; இதோ 

இருக்கானே, அவன் பரமாத்மா! மகா. 
வோல், சனாதனன், சங்க சக்கர. சதாபாணி 
யாய் வஷஷஷ்தலத்திலே. மஹாக்ஷ்மியோடு. 
காட்சியளிக்தொன். வானரர்கள். மொத்த 
பேரும் தேவர்கள். இக்தனை நாழியும் நடந் 
தது தேவாகர யுத்தம்” என்று ஸ்பஷ்டமாய்ச்' 
சொல்கிறான். 

க்ஷத்சிய புருஷனாக அவதரித்தாலும். 
மஹா பஇிவ்ரதையான மண்டோதரியின். 
கண்களுக்குத் தன்னை மறைக்க மூடிய 
விலலை பரமாத்மாவினால்! 

(வளரும், 
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ப்படி. ஒரு தொடக்குத்தோடு. 
இருக்கும் இரைப்படப் பாடலில் 'ஊத் 
(இச்சு! என்பதற்கு பதிலாக "உடுத்ிக்க' 
என்று பட்டாலும் வண்ணாரம். 
பேட்டைச்குப் பொருத்தமாக இருக்கும் 

'இதகர் ரங்கனாதன் தெரு அளவுக்கு 
ட என்று சொல்ல முடியாவிட்டாலும், 

அதில் முக்கால்பங்கு இருக்கிறது. வண்: 
ணாரப்பேட்டை. எம்.சி சாலையும், 
இி..சாலையும். எப்போதும் பிஸியாக, 
இருக்கிறன. இந்தப் பகுதியில் மட்டும். 
சுமார் ஆயிரத்து ஐந்நாறு துணிக் கடை 
கள் இருக்கின்றன. சிறிதும், பெரிதுமாக, 
இல்வறை, மொத்த வியாபாரம் செய்: 
யும், இந்தச் சடடைகளை மொய்ப் 
பவர்கள் பெரும்பாலும். வறுமைச்: 
கோட்டுக்குக் ழே இருக்கும் ஏழை: 
எளிய, நடுத்தர மக்கன்... தமிழக எல் 
லைப் பகுஇியை ஒட்டியிருக்கக் கூடிய 
ஆந்திர இராமங்களில் சிறு துணிக். 
குடைகள் வவத்தருப்பவர்கள மற்றும் 
சைக்கிளில் துணி வியாபாரம் செய் 
பவர்களும், வண்ணாரப்பேட்டையை ன 
நாடி வருகிறார்கள். 

"அட போங்க ஸார். சில வருடங், 
களுக்கு மூன் வரை ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து 

( கூட வியாபாரிகள் இங்கு வந்து பெரிய 
123 வளவில் கொள்முதல் செய்துகொண்டு 
் போனார்கள். ஆனால் அவர்கள் இப் ஆஹதிது ::22-22 2௮22 | இவ் 

சி 

கொள்முதல் செய்கிறார்கள். இதசரில் 
வருடத்துக்கு ஒரு புதிய பெரிய ஷோ: 

பகிர் 

கம் இறக்கு, சணிசமான கூட்டம். அந்தப் பக்சமும் இரும்பி. 
யிருக்கிறது. இருந்தாலும், இங்கு இடைப்பது போல மலிவாக, 
சேலை மற்றும் ஆண்களுக்கு வேண்டிய ரகங்களை எங்கும் 
வாங்க முடியாது" என்றார் மொத்த வியாபாரியான சுரேஷ், 

எம்.சி சாலையில் உள்ள துணிக்கடை. அதிபர்கள். சூரத் 
இற்கும் வேறுபல ஊர்களுக்கும் சென்று, நேரடியாகக் கொள்: 
முதல் செய்து வருவதாலும், மிகக் குறைந்த லாபத்துக்கு விற்ப 
தாலும், மக்களுக்கு மிச, மிச, சகாய விலையில் துணி ரகங்கள். 
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ஓடைக்கின்றன. ஷிபான்” சேலை. 
களில். நூற்றுக்கணக்கான டிசைன்கள். 
இருக்கின்றன. ப்ளெயின் பார்டர் 
ரசகுல்லா சேலை, ரூபாய் இருநாறு 
முதல் அறுநாது. ரூபால் வரை இருக் 
கிறது. 'இந்தப் பகுஇக்கு, பல வசதிக் குறை: 
வுகள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக மின்சார 

ரயில் வசதி இடையாது. பன் 
வசதியும் நிறைவாக இல்லை. 
அது. தவிர, இங்கு பார்க்கும் 
வசதியும் இல்லை. இருந்தாலும், 
எங்களாலும். சஸ்டமர்களைக் 
சவர்ந்இழுச்ச. முடில்றது. என் 
நால் அதற்குச் காரணம் எங்கள் 
மலிவு விலையும் வாடிக்கையா 
னர்கள் இருப்தப் படும்வரை 
ரகம், ரகமாக... சோம்பல் 
இல்லாமல். எடுத்துக் காட்டும் 
நடைமுறையும்தான்” என்டிறார் 
சரஸ் 

இன்த வல் டக்க 

ஒன்றுக்கு சுமார் 20 
கோடி. ரூபாய். துணி 
வியாபாரத்தில் புரள். 
ஓது. மிகவும் புகழ். 
பெற்ற செளத்தரபாண்டி, 
ஸ்டோர்ஸ் இப்போது, 
கைமாறி இருக்கறது. 

"இங்கு நாங்கள் மீச. 
ஹை! பைல் கஸ். 
மர்களை எதர்பார்ப். 
பதில்லை... பட்டுச் 
சேலைகள்கூட இரண்: 
டாயிரம். மதிப்பில்தான். 
அதிகமாக வைத்திருப்: 
போம். ஆடி, புரட்டாசி 
மாதங்களில் வியாபாரம். 
கொஞ்சம் டல்லடிக்கும். 
மற்றபடி. வியாபாரம் சறு. 
சறுதான் 
அதன் புதிய நிர்வாடு 

உகக்கும் சபையி. 
கஞ் ஒருவரான இர். இவர்களின் 
பலம் பன்னிப்பிள்னைகளின் சீருடை. இட் 
டத்தட்ட ஜம்பது பள்ளிகளின் சிருடைத் 
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இளவரசி என்று அறிவித்த பின்பும் யா 
வரவில்லையே, காளையைப் பார்த்து பயமா?” 

'இல்லை. மன்னா... இளவரசியைப்: 
பார்த்து... 

"என்னதான். நீங்க சுப்பர் மார்க்கெட் 
வியாபாரியா இருந்தாலும் பெண் பார்க்கப் 
போகும்போது பையன். கழுத்தில் 14,8,8 
50002யிரம்னு எழுதி மாட்டிக்கிட்டுப் போறது. 
கொஞ்சமும் நல்லாயில்லைங்க...” 

- சாயம் வெ. ராஜாராமன். 

னை 

"வீரப்பன்கிட்ட இருந்து வந்த புது கேசட்டுல. 
என்ன செய்தியாம்?” 

'தீபாவளியன்று புது டிரெஸ், 
ல்நானத்துக்கு எண்ணெய், பட்ட! 
தூதர்கிட்ட கொடுத்து அணுப்பணுமாம்!! 

* வி. சகிதா முருகள்| 
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[துணிகளை இவர்கள்தான் விற் 
'இறார்கள். 

௭.௪. சாலையில் மற்றொரு, 
முகவை மொத்த விற்பனையாளர். 
ஒலி, ராஜேந்திரன். 

“தாங்கள். மக்களுக்குத். துணி, 
வியாபாரம் மட்டும் செய்யவில்லை. 
பலருக்குச் சய வேலை: வாய்ப்பும் 
உருவாகக் கொடுக்கிறோம்" என்: 
இதார். இவர் சூரத்தில் கொள்முதல் 
செய்யும்போது நூற்று இருபது 
கபால் ஆகும் சேலை இவர்களால் 
நூற்று முப்பது ரூபாய்க்கு மட் 
டுமே வித்கப்படுகறது. ஆயிரம் 
கயாம். முதலீட்டில் துணி வியா 
பாரத்தைத் துவங்கிய குரோம். 
பேட்டை பெண்மணி ஒருவர் 
இனது இவரிடம் ஐந்து லட்சம். 
ரூபாய்க்குத் துணி வாங்க, தவணை 
முறையில் வியாபாரம் செய்றார்! 
நூற்று முப்பது ரூபாய்க்கு வாங்கப் 
படும் சேலை, ஐந்து மாதத் தவணை: 
முறையில் சுமார் இருநூற்று முப்பது. 
சபாய் முதல் இருநாற்று. ஐம்பது. ஞயால் வரை விற்கப்படுகிறது. 
தமிழகம் முழுவதும் இது போன்ற 
சய வேலை. வாய்ப்பில். ஈடுபட் 
டிருக்கும் இருநூறுக்கும். மேற்பட் டவர்கள், ராஜேந்திரனிடம் 
மினினஸ். செய்து வருகிறார்கள். 
இவரிடம் உள்ள சிறப்பு, விற் 
பனைக்காக வாங்டுச் செல்லப்படும். 
சரக்குகள்... வியாபாரிகளிடம் 
தேங்க். போனாலும், அதை 
மாற்றிக் கொண்டு தேவையான 
வேது ரகங்களைக் கொடுப்பது. 
தான். 

“எம்.சி. சாலை என்பது, ஏழை: 
தடுத்தர மக்களுக்கு மட்டுமல்ல; சிறு 
தணி வியாபாரிகளின் சொர்க்கமும். 
இததான். அத்த வகையில் இந்தப் 
பகுஇயில் உன்ன துணிக் கடை 
களுக்கு. என்றென்றும். பிஸினஸ் 
இருந்து கொண்டேயிருக்கும். என்: 
பதில் சந்தேகமில்லை!" என்றார். 
ராதேக்திரன். 

_ ஸரீநிவாசன். 
படங்கள்: ராஜன். 



பாவளி மூடு! வந்து ஏற்கெனவே 
'ஆசையில் பரபரவென்று இருக்கும்: 

பெண்களிடம், ஒரு புகைப்படத்தைக் காட்டி, 
சின்னப் பொறி ஒன்றைப் பற்ற வைத்தோம். 

தீபாவளி லேட்டஸ்டாக நல்லி சில்க் 
வில் வந்திருக்கிற லட்ச ரூபாய் புடைவை 
இது! இதைப் பற்றி உங்க அபிப்ராயம் என் 
வோ?” என்று கேட்டதுமே பூச்சட்டியும் 
முத்தாப்பும் முகத்தில் அப்பட்டமாய்ப் 
மூத்தது. 

சுகுணா: ரொம்ப அழகா இருக்கு 
வேலைப்பாடு அப்படியே கண்ணைப் 
பறிக்குது. காலம். இருக்கற இருப்புலே. 
வெள்ளி ஜரிகை போட்ட புடைவையையே, 
அசந்தா, முந்தானையை மட்டும் வெட் 
டீக் ஒட்டுப். போயிடறாங்க... லட்ச 
ரூபாய புடைவைன்னா, 
ஆளையே கடத்தக்கட் 
இப் போயிடுவாங்க. அப் 
புறம் பாதுகாப்புப் படை: 
போடதான். வெளியே 
போகணும். அழசான 
ரிஸ்க்! 

பதமா ரங்கராஜன்: 
குத்த வேஸ்ட்! பட்டிலும்: 
ஜரிகையிலும் இவ்வளவு. 
பணம் கொட்டற மாதி 
ரியா... தம்ப. தாட்டு 
பொருளாதாரம் இருக்கு? ஒரு லட்ச 

சபாவ்க்குப் புடைவை வாங்கறதெல்லாம். 
வீண் பந்தா! அதுக்கு ஐயாயிரம் விலையில், 
இருபது புடைவை வாக), வாழ்நாள் பூரா 
அழகா உடுத்திக்கலாம்!. 

'சல்கதோ : ரொம்ப பிரமாதமான கலைத் 
'இறன். பார்டரும், உடல்நிறமும் எவ்வனவு 
அற்புதமா இழைஞ்சிருக்கு! "ஐஸ்வர்யா 
"அழ! அது இதுனு நீக போ சொன்னா 
லும், எனக்சென்னவோ, சண்ணன் வரவுக் 
காச, காதலுடன். காத்திருக்கும். ராதை 
போலத்தான். தெரிது. பல. லட்சம் 

கொடுத்து சொகுசு கார் 
பசறதில், 

லையா? அது! 
இரி இதவும் 

ஓர் அந்தஸ்து. 
க்கா 

அடையாளம்! 
கூந்தலிருக்கிற. 
மொட்டி அள்ளி 
முடியட்டுமே! 

மீரா ஃ பத்தா 
யிரம் ரூபாய் 
கொடுத்து வாங்குற பட்டுப் புடைவையே, 
உடுத்த சந்தர்ப்பம் வராமல், பீரோவில். 
தூங்குது. அழல ஐஸ்வர்யா இப்போ பாப் 
புலரா இருக்காங்க. இன்னும் இருபத்தைந்து 
வருஷம் கழிச்சு, புடைவை அப்படியே 

ளா 

810 அசி 15. 



புடைவை, ரூபாய் 
நெரயிரத்இலேயிர்து தரத்துக்கேற்ப 
இடைக்குது. அக 
பட்ச விலை ஒரு 
டைய காஞ்சிபுரம் 
ஷா இந்த டிஸை 
னைத் தயாரித்து, 
வந்து காட்டினார் 
புதுமையும், பாரம் 
பரியமும். இணைந்த 
கலைநேரத்தி 
என்னை சட்டென்று, 
கவாந்துவிட்டது 
புடைவையில் 
நெய்யப்பட்ட அந்த 
முகம், ஐஸ்வர்யா 
ஜாடையில் இட 

இருக்கும். அவங்களுக்கு மா்கெ௦ அழல என்று பெயர் குட்டினோம். 
டிஸைன் பிடிச்சவங்க, ஆறாயிரம். ரூபாய் 

த்து புடைவை வாங்கறாங்க, உயர் 
காது, அப்ப புடைவைக்கும் மவுசு 
டமோ என்னவோ? சினிமா நடிகைக 
பெரிய வீட்டுப் பெண்களும் சுட்டலாம் 2 த் 

டி நு தரம் பார்க்கிறலங்க, லட்ச ரூபாயைப் பற்றிக் 
“இரு ஒட்ச ஓயாம புடைவைன்று. கல 

நீங்க. குறிப்பிட்டிருந்தாலும் இந்த 'அழடி' குப்புசாமி, 
வப்படறதேயில்லை" என்றார். நல்லி. 

லை வஷைமியஷைடு உ ரளன்ஸ வ மரவ நைய வ எவவ பயனை கயல் னிளிவான் :0. ரான் டு காயி கவ்வ, யப பருவ: $நம்ன 98. ரய. 
வரிஷுய ரில் புஷ்பா, ரஸா 60009. 

ிஷப்ராக : 8ணட :2045626 சேயா பிய, கம்னத காம கள்ளர்களை! :2346023. 
பெள்கமாவ க 0௦ (204022 7யட2116221 மல வகிடு (3 9௯ 3301 ல ரலரு 8ப்கனித்க (கய: 1௨ 108-. 
"09 (பிய) மயல் : 6205. 09௭௧ $ரிஸம1௨2000-. 

114 [89 பற] 



டி அணை, பரு 

(மரன் 
2405௪0. 

2ச கதையாக எழுதலாம் எங்கள் பட்டுகளைப் பற்றி. ஆனால் வித்தியாசமாக, இந்த பட்டு பேசட்டுமே!' 

ு ஈணவுகுச ந ஜல 



(தன் பில்டிங் 827, மவுண்ட் ரோடு, சென்ளை-600 002. போன் : 8521177,8520227 

16 



ம
ு
ட
 ம
ு
ர
ு
ய
ா
ட
 

2002:11'8£ 



2002'6றரஜு உயயஈன்டு 5 

ர
ட
ம
ம
ம
ு
 

ஈ/
ர 

- 
ரா
த:
 

ட
வ
 

மு
மஸ

்ர
(ம
௦ம

. 

கண்ர் மூதா ௨0% 

மமரமமமு ஓ2சலஞ புசமயாத் (மமம் 
“டமா மலங-உ (2௫ (ரோறப2ப௪ ௪2௯8-௧௨ 

எரமேரது 

சகி 

பழடி 

கி 

ஓ 
:ஞீ௪௫ி 

௦5, 

“ஓதுமுமை 

சம 

சமமமமாமு 

ஒரு 

(எஙக 

ன ரகப் 

மல்ல ம௱ளல்௪ 4௦22௫0 ரே 

௪௮௪ 

நீச்ச 

மை 

பமுழு 

இமம் 

“சமஓகர்ரமம௫ 

௪௫௩௫ 

மழிச்எரம 

முசுமாத் 

ஒக, 

போக, மூறயம$ய௪௫ [மேடி ரூ ௪1 (சமயம் (டு. “மம எும22 ௫9௪௫ 

அத் 

ஜெசி 

௫ 

ரப 

மடி 

ரமா 

முல௦, 

௫. 

மேல் 

சாறி 

முறம் 

மாமர 



8 200217801௮ 91ப௦ய9ன9. 

மமைழபாள் 
நன்ன!) 

மது 
ஈடரறஞமரக. 

ப
ா
ர
ா
ம
 

ரா௫, ப
க
ு
 

ப5ுசப2கரரமச 
ர
ா
ச
ி
ய
ா
 

*௪யரூஞிு 
௭
௫
௫
0
-
1
2
.
 

"ரா 
மபராழாா ப

ீ
 ஜமூகுமுநீ£ 

-ஏ/மரரசமு 
அழு, 

"
இ
ம
ய
 

முழியுமா 
ஸ்ரமகடு 

முஸிஏரஞு௫பா 
ஏன ப

வ
ட
ய
 
1
/
௪
 
ப
ந
ர
 
ம
 

மரஎஙசிர 
அ
ப
ஸ
 

முராகுமி௫ 
:ர/லசமுல 

ர
ா
ம
ம
்

 

மூதி 
ர
ூ
 

எசன்/ள 
சய௱மு5/8சபம8 

(82ம். 
ச
ழ
 தர்ரமு ப

ச
ு
 
“
ட
ன
்

 

-ரார்சசசமல ச
ப
ற
 

௫
௫
ற
ய
ா
 

8
ம
ம
/
௪
 

ஏ
ழ
 

ஓ
ய
ா
 

ஸர்மமஓன்/ 
இஜ்மஓ 

மங்கு. ட
 ய
த
ா
.
 

“| 
ச
ய
ர
ா
ஐ
 

ற ம
ஷ
(
.
ஐ
(
௫
௰
 
2
௪
.
7
3
 

:ரா/மசஓன்/௪. 

சயய்மள் இிஸ்பசற ரமப (முது ரா: 

நரோழயாக 

சாமி 

விழற 

ய
ல
 

- ராசி 
ர.௮02-1ப.ரஜீ 

சீபமமூழாகமா(5 
பபுதத௫் 

படிராள் 
[ர 

- 
எஏ.பமசஓ 

மரர்1681. ஐச$ரமன | - படன்மூ௫ூறு. 

புதலழ5 12 ழு 
- 

பு5]ஙகனா.ட 
பூபுமாமமு. ராமி மமஞ ர. - மமக 

ர
.
 மலமமமு 

ஈ/ர 
- 
ம
த
 

ராழச 



200260 (௮ு 
ப12ய9மன்து 

ஆ. 

௫
௫
-
௫
0
 

எ
ழ
 

'
ு
ய
2
2
ய
௮
ஐ
 

சமுமர்ரம் ஐயாறு 
௫
 

“முசழுமமு 
க
ர
ா
ய
 

மயா 
-ரார்மச சமல 

ஓரசசப௪ற 
ப
ப
 
எ
ட
ு
 
ப
ச
 
எஓமரு 

4 
மய௫ 

ஒசருகு 
மசய௫ 

மமபமை௫் 
ர
ம
 

'பசமும(ம 
'மசம௪ 

ஐர9ஏ பற 
மயா 

சஜ்பழமட 
/பமசழுகு 

பிாலிய௪ 
நுோறழயாச 

சரம் 
இ 

ம
த
ன
 

[| - 
ப
ச
 

எடு௫௪ 
ம
ி
ள
 

| - 
1/9 

எலுமரு 
ம
ி
ம
ள
 

உ: 
ம
ய
 

ஏமருகு 
வ
ட
ம
 

ரர 
- சய௪ 

ழு5யமசஏ் 
நவட/ன 

மயாராமமதத 
- ௫
 

முதரரமனா 
2 

- 
புலமுடரடு 

ப
ய
:
 பதாமழு 

ரம்மி யமஞு இமஷர௫ 
- 
ஏ
ழ
 

ரம 
மகம 

ஓடின! 
- 

சூபரா 
எதழ்பு5டு. 

(மதத 
முழும௫ுமம 

0
0
2
 

-மஜ0502 
1மலய5ம920. 



6 
2
0
0
2
0
6
0
7
1
௮
 

0
 10௦ய௮மன 

(யாறு 
ரமாரரர5 

0த0ச பய 
“ரய 

ரஜுரபச 
ஈன்றற/௪, 

8௫௫/௪ 
ெ
ல
௫
 

௪ய819 
ஸூறம௫ 

௪௫-மககு 
'ஜெலைநாடச 

மீயாறு 
2ப௫ 

எஸ்மல மர] 
சுசமாற௫ 
8.0. 
ம
ு
ர
ல
 

ப
ட
ு
க
 

பலஓமர்மியாறு 
89௯). 

முய௪ 
ஏ
ழ
 
ம
ு
ஜ
ி
ற
க
ு
 
௭
௫
 

யாள் 
எமுமச 

ர ப
்
ப
 
த
ட
 ப
த
 ப்ப்ட பப க

ழ
ி
ய
 

89120. 
ர
ர
 

ர
த
ம
்

 

1 ம
ர
ம
 மஎ௫ு ம ம

2
த
ம
ம
 

சப. 
பச 

'ர/9ம12ப௫ரு. 
ஏறுமா 

2
 

அப்டக 
*.2 

பப 
2
௪
௫
.
 

மூசரி 
ர
ழ
ா
ர
ம
ு
 
௫
 

ரர சமலகு 
ஓழுல04 

உயிராக. 
ப
ல
ம
ு
ம
்

 

மீயாறு 
1 மரா பல 

தபச 
இரபலஙறகு 

:நயளசழ 
ம
ம
.
 

ரரம 
ந
ர
க
ு
.
 
ர
ய
ல
ம
ர
ு
ம
ஓ
 

"ஓஓ 
மும௪.. 

0
8
௫
௫
 

"
ர
ர
 

ம
ய
ா
 
௪
9
1
0
5
 
0
0
௭
0
)
 

மூ.யஷளிஎ. 



ர பறமானவயமாண்டி 9 
ரினை ர உ ங்யாகு எமத ஜரிஷன |: பருமசள அம௪ டா தப்ப 

ரகமமது |
 -
 நெளிஐகலைகர க

ு
 

சச்சு, 
ப டடக் 
ப
 ரக்ஷ ர. ஐவ. 

ஒயர. ரய. கழுர்டுற. ஐசசளு 
(லைம மனவருமம் 

ஈடும் ட. 

கிபயஷறு (௧௫ இ௫ னநடுலாமச இரகு, (அம்ச சிரம, ஏமாகககறு ஓதகுமாற டட சரத் மல்கு எக்றம எலு. ஏயாசைசலனாயாறு ரரஎள் எர. அசலா. 

மம 

ஏ 
ரறறமள் 

மற 

டி 

௫ சறமமம௪ 

ஜஜரியாபல “ருள் பமுஷு “எ்மாகுறளாகு அலபயலப்ராடள்த்டுபறு மலமலமா. 
மறகற ரய வஜம்ச மமம் லய அஷதவுள. இதிழறயாது, 

ஏய்ச சயா 



4 
2002ப 

6
0
 
01ய௦ய/28. 

ப
ட
்
ட
த
 

ப 
1 

பப 
௫
 

கர் 
- 
மயா 

ர
ர
ி
 

த 
- 
பன்ரா 

: ஓஓழயாஏ 
ஓஓ 

கயா. 
ந
ம
த
)
 

முழு 
மம 

ஓழற 
மயா 

யரா 
ரண்யக்சாகுங 

ஈ
ர
௪
௫
 

றயளி 
,றலலு 

ரர, 
:சயலஜரமஞு. 

00௪. 
அைாரா$பளகு. 

8ீபளாகு. 
-ர௫ருசரபாற 

ஈரிசசை 
முழழாச் 

ரூஷம்ஹயாது 
புதிரா 

ன்பாகுரளாக 
ச
ம
ா
ர
ம
ு
ச
2
ப
ச
ற
 

றதுன் ன 

மதி) 
“ர/சலசய௪று 

மூஞி௫ிமறு 
ராமராம 

என். ரமராள் ராராசமஙரிமு 
உமய6௪: 

ஸா/்சமதழ எற 070௪. 
ஜசரராசச பகடு க

ப
ற
 

ஏரபலஙாமகு 
ஈழப் 

சய௱ன் ப௱று 'முசயமா/ரா0 
01% 

௫௯௪ 
1
0
.
௯
௫
 

:ர/௦0பளாமாரா 

நிர்மல 
என 

றஷழாச் ஏஎமஐரிழு 
ஓ.முமட௪ 

ர
ி
 

இர்சரூமியளாழா 
:
ர
/
2
க
 

1சிள்மக 
ரூயமூரூராமு 

ம
ல
ர
 

1-169 
(
0
7
 
(
௫
௪
 
ர
ா
 

ர
ம
ழ
ா
ச
்

 
ர
ற
்
ச
ம
ங
ர
ி
ழ
ூ
 
ஒ
ர
ம
ா
?
 

மோழமாச் 
ச
ர
ம
 

மதியன் 
ர - ஸுரரா௫ 

பஷஜுர் 
(௪) 

ம
ச
 

ஐசருழு. 
ச
ர
ம
 

| - 
212 

ப
ல
ம
ா
 



2002 /207௮ 0பயரும்ரா6 5 

-இபர௩ம. 
ஓஓி*் 

பி௮ஙுநுமேரகுமியளகு 
பவா 

ய
ா
ற
 

ரரலுமு 
20/௪ 

ப
ர
ம
 
1
௦
2
)
 
ம
ம
 
5பளப௫ 

ப
ை
ர
 

சரா வமர வ.ம. 
ர
ி
ம
ள
 

 ஓ௫ு 
ரளாஞுகஊமரு 

ஓ௫ 

நோயாக சகம் 
ருகமைழை 2/1 - ரோரயஓநமமு ஈழ சட 

ரமமமழ 

ஈ/[ 

- 
ஜரரராசயஎமு. 

ஈருல04 

எப 
மஜூ 

001 

- 
ஊத 

ஈ ஜூலி 

அருள 

[| 
- 
1219 

ஓஓ.ர 

ஜெ 

- 
ஈர 

ரக௦மழ ச - பூலா ஈர. ் ஈறா௫ரு நாத 
எஸர்பபடிமகமலகு, 

ச
ச
 

மூயாறு 
1600. 

௪முயசறு 
29௩௪ 

த
ப
ா
 

பா 
அவ 1
 

நுரோழயாச சாரி 

ரதட.தமழூ 

உ.யயராஏ 

- 
பதமிமமஎ் 

1௧/௪ 

மயறாமுமதற 

- 
ற: 



6 
2
0
0
2
0
6
0
0
௫
0
 

0
 பா
ய
ச
.
 

அர்லேளழா ரமா செரு 

மத 

(508) 

சேசரி௫ 

எமது 

889 

எலி 

ஒயாது 

ஸி 

ஓ 

வயளாசசொகு. 

இமய 

மூஏ௫/ள 

ஓயாற௫மழாகு 

மூறராலு 

க0மமுல 

*.௫மயற 

"முல. 

9யருமு(8 

2௩/௪, 

ர்க எத ரள 26 ரய௪ 

கத 

ூறளத 

௪௫ 

உய௱௫மழர 

பமமெ௫ஐ 

யா 

ர௫9.ர௫2பா. 

28. 

மெசட௫ு 

:மசய௩ாரஓ௫. 

,ஆ௮ர/௪, ுஐய.ரஐ ரஷ 

ரார்எதமம ல இருமாத எமி 

28] 

ஈர2௫ 

ஏச 

றாத 

மய 

9சமழு. 

] ௪ ழுயசசச :ர/மாரமா ழு 

ஒருநமுவமுல 

ம.மு௫ஏும 

அயமயாள் 

"௫.ரமமலகு. ஓழூஏயராஏமு மூமமஎ 
ஐஐ 9சச௩கு. ஐலா ஓர 

னர்கமஎழு 

ஓ2ள 

யர 

ஓய19எ.௫0௦ 

பற 

ப௫ளாக 

ஈஜுரளரு 

8ஐ 

8எமம 

மம 

௪௪0ய9ஐ 

ருருாடு/எ 

"ரயமசயாஐ 

ராசசழயாள் 

ஓஓ 

கயா 

'ர 

8 

மய௱ாஏ் 

ஐலா 



20
02

60
 

9
 

0)
ப௦
ய௦
00
5 

0 

மூஞயா 
ஈகுசறப 

ஓரிதமுமு 
ப
ம
ல
 

(சிஜஜபம௫ு 
இஜ்மா 

சயாசமுழரு 
ன்ட் 

௫
 

அருகு 
இ
ஓ
ஸ
 

ஓருரு 
ர; 

(2௦௫ ற
ற
:
 

இஓயி௫௫ ௮௨2 ௫௨௨.0௫ 
“ஏர்சர ராறு 

மமிமலை௫வ/2 
குழு 

மூஞ்ச்ரூன்று 
௫
.
 

இரும/௪ 
முஜுஜ்மன்று 

எ
ற
 

நுரோரழயாச 
ச
ம
 

ம
ா
ர
ா
 

கர் 
- 
மயா 

றன் ம
ம
க
 

ம
ா
ர
ா
 

சர் 
- 
ம
ய
.
 

ர்சயக/ச 
ப
ச
ி
ய
ா
ற
ு
 

- 
சரும 

எமுக ச
ற
 

1ம௪. 
1௦5/௪ 

பசியாறாுமுனறு 
- 

பசம௫ுமமிச் 
ர
ம
ன
 

ட
்
ட
 

த
ப
்
ப
ட
்
ட
 ப்ப 

'ராயமு- (
௫
௪
௮
/
௪
.
 

ட
ி
ப
ய
:
 

ப
க
ு
 

ச
ர
ச
ு
 

றாயமுராமமமி 
ஏம்முு 

ஐழசநடாமுடு 
ரகு 

7
-
2
 12சயம 

ம
ு
 

த
ள
 

ஏ
ம
ா
 

ம
ய
 

சூழாமுமக 
ம
ா
ள
ா
:
 

ராப ளாமப் எற்ஐநு 

(ளா 
ச 

இலள் 111௧௪ ௩0௪. 
த
ம
ய
க
 

ம
ு
ய
 

௨.டி சேரா 
29௪. 

௪௫1) 
பயயசபஓ 

ஏயமறரசறு. 
ஏலமம 

இ௫ப சற 
ரர்பபடிம பமபல 

ஈழுஏஸ்ம 
முழுமிம் 

ர
:
 

உப யரடுஸப௪ 
சறளல(௬ 

ப2எஎ்மஏரிஓு 
சான் 

ஓஏமுமுமம 
2௦089௮. 



11. 20026 0௮) 0பசய9மஸ்9. 

"ரார்பேளாழா? 
௫
1
1
௫
 
ம
ு
ழ
ு
க
 

ப
 பமராஏ் 

என்பயடியமன. 
மடியசரி/எ 

இஏன்/ள 
ரழாறுசரா 

2
0
௫
 
'
ர
ா
்
ம
்
ம
ச
 

ம
ம
 பமம.டி 

ப
ப
 

அ(ு0ீராஐ. 

நுரோரழயாச் 
ச
ா
ர
ம
 

ச 
பசறு ராமம் 

- 
பாம 

12௪இரா. 

முரசம் 
மழு 

- 
௩௨ மஜமமமு.ட 

முழு 
ப
ர
ம
ா
 

ராச 
ர - 

மமமதழக 
ம
ா
ர
ா
 
8
 

- 
ம
ய
ா
 ரஜ மமழே ர - ப௦எ௫.ம/ச ௫௧09. 

ரம 

மழு 

ச 
- 

பூச௫,மம9ி 
ம
ற
ு
 

ப
 வாம 

ஈஜூமாமிஎ் 

கட்டட 
ட
்
ப
 

ள/பேளழா 
௫
1
௫
 ம
ு
ழ
ல
 

ய
 

பசராஏ் 
என்ப 
ம
ட
ம
ை
 

மகயராமிர௪ 
2ஐ-1௪ 

சீயோதரா௫ 
2
2
1
8
 

இஏ்/௪ 
முழாடுமதரு? 

ரர 
2பல(ு முஸுஏ ர

ா
 சமா.டி 

நயன் 
ரச 

ரான் மாமுது ஜைழயாள் 
எமஸ்மக்கு பனு 

ர
ம
 

மறுப் 
*ர்று 

சமுரா, 

ஓ%மஐ ஓழு மழுரயவாஞ 
ஸர்மிமபளாழா 

ஈ௫ிசழமஙம/ள 
இஜமுமு 

0௧௪ 
மார்ச 

மூறுராஐ 
129. ப௮று பமல 

ச.ய௮ 



90021 9றரஜு 9ய௦ய9/2$ 
81 

மசலயளிர சசசயறு ளிய அசைய மய9/ 'ராளிரரமஷனை “ரளி ருளினயாு முமயஸ்கர் 
ர/ச0பளழா 

௫
௪
/
௪
 

சஎ
௫ம
மி
. 

ஒ
ர
 

ஞு
ழா
ஹச
ரு
 

ள
ப
ம
்
ஷ
ர
ா
க
ு
 

ச
ை
ய
 

யா
கு
 

1 பம
ைர
ளத
 

ரு
று
மம
ாற
ு 

*ர
்த
ு 

*ர
ுர
ா 

கள
ும
்
 

நு
ழை
யச
்
 

சள
மட
ி 

கத
ிக
ள்
 

ர - மு
கம
லக
கு
 

ட
 

மா
சழ
ாம
கு
 

ரம
ைம
மு
 

உ.-
 

மல
ஞ 

தர
ன்

 
0௧
0 

ரப
ணய
மம
ு 

உட
 
ம
ம
க
 

ம
ா
ர
ா
 

சர
்
 

- வ
ய
ா
 

9:
 

ச
ி
ர
ச
 

நமம தற மமசமச( மி 
எக்மஐ ஒழுமு ரிஷப 

"ராடு பா(1௮௪ 

ரா/்சரா 

ஒஸ்்று 

சுரு 

மபா 

1ஞயமமு௫ 

:ர௫ம॥௨மஐ 

சுய 

12யஎ௫யழா 

சிபு 

ரா 
ரருமு 

இக் 

௫-1 

பாற 

ூழ 
௩1௫ 

ஏரமமஓ 

ப 
1௦1௦2 

(௫-1: 

பழு. 

தரமம 

ம 
மம 

ஒற் 

இஜ்மா 

சரமஐ 

ழா 

ராமூசமஏ் 

ர, 
பஊ.பராரிர 

பதழுரப 

வாமு 

8ம.ரன 

12. "ரசய:பசசசய௱குடு ரா$பசசமு பலாச மழு மஷாமு மன் : ரழ௫ உ௱குசம 



6. 
2
0
0
2
0
6
 
ர
ஜ
 

0 1ப௦ய9045 

சூழாராடு/எ 
ர
/
௦
ர
ர
௱
 
௫
 

050௫ 
-1முஐ௪ய௮ 

மூழமஎம) 

நுரோழயாச 
ச
ா
ட
ி
 

ம
ஜ
ி
 

| - 
நுதமக(.ம. 

பமுழுமாமனு. ராம.ரீனூ ரர - றமுமரு மமாமலு. ர மடிரைற ர. - ராத கரும. சரயன 9. - பயன. 

எல 
உ: 

மமுமஏபு௪ 
எஏின்பாறு, 

(
ப
ர
 

ம்யாறு 
முதசமு 

(
ப
ல
 
09%) 

எச
ழு

சய
ா 

உ-
 

இ 
ரக
ழு
மு
ழு
 

மய
ா 

ட
்
ட
 

த
ட
்
ட
 

ப
ப
 

/ர
ாஐ
யம
ு௪
௫௫
/ள
 

சி
ற 

சற
ு 

நற
்ற

/ 
கர

மம
ரா

று
 

மப
தற
ி(
௬ 

மஅ
று
(ம
 

பய
ாத
ு 

பய
ர்

 
எர
்ம
்ர
 

பம
எம

ஏர
ிட

ு 
ப 

பம
ச(

௦ப
௪௭

0(
௫ 

பஞ
்
 

க்ப் 
ழ
ம
ா
ற
 

ர
ூ
ம
 

-
1
-
ப
ச
ு
 
ஒ
/
ர
௫
 

0.02.ட 
/,ர.ம்பா/எ 

ப
ர
ச
,
 

முயஎ்ற்/௪ 

ப
த
ற
 

ராழுசரு502 
பரூழஷாமமு 

4 ம௨ர௫ 
ஓர் 

:
ர
ா
ம
ெ
ல
௫
 

எ.பாராமம௫ 
ர
ா
ம
ர
ா
 

ராஇஒக்மஐ. 

சரளா 
௫
 ர
ச
ச
ழ
 

யாள சுழமசஙளிர 
ம 

யாது பசமார*் 
ம
ா
ர
ய
த
ர
௫
 
ஏ
ர
ி
ய
த
ு
 

௭
௫
%
ல
௫
 

சய௱குடு 
0
/
௪
 



9002 (60 £௮ு பபயசம்ராத 
ஒழ. 

ட்ப பட்டதே ட்ட 

சயாரமம/ 

8 
டயட 

சியா 

றி 

பளழா 

ர/சரரசறு 

சகு 

மு௫ீகீழமாம 

"ர/்சிழுவைமு/ள. 

௫ுமுமபசறு 

முகற 

முர. 

முழுது 

மமமம௫ 

முற 

ய௫ 

எயா(-10௧2. 

ழா 

கறக 

மஞஸி) 

(மிமி) 

நிரு/௪ 

௫.0௫. 

ஸ்ர ஏ/சி முமுச௫- ஏறுமா 

மூளத.. 

கீ௫/௪. 

ரஸிலகி 

ஏழுமழறு 

ரசம் மூயய௫ ஏமுற ய௫ 122/9 சயம்பாஏ். முறளாஐ.12௪/௪ -ர/உஎ௫/௪ மனு மமமமமு ஐங்-ப/£ இகி (ழி) முழழிஸ்மழு, சல் பலறு பலற பலது 1௦௦1. எப012பாமமு, 
௫... 

படிமலழு-1௫றாயுா 
8
௪
௫
/
௨
.
 

ருன்மறு 
ங
ய
௮
 
ம
ற
 

ம
ப
எ
ன
்

/
௪
 

நிஏப.சற 
ம
ய
ா
 

(
ச
ம
௫
/
௪
 
ர
ய
 

'முஎய(௫. 

ரீற 
சிர்ஞெஸுாடு/௪ 

189 
2ஐ 

ப
ற
ப
ற
 

,ம2-1/ம88ம 
ம
 

:ரா/மமதமும் 
௫2070 -1(0௪1௦. 

ப
ற
 
ச
ய
ச
ய
 

ர
ூ
.
௫
௫
 

சறாமுர்முனஏ.ய௮ 
(௦2/2 ஜமமு 

சயப்பாள் 
ரர 

எ0-௪ ஈம யம05,யர7ம(ு 
மராஜ 

ஏ1ம.பசழு' 
ஏ
ம
 

எமுஏர ஜ
ய
ா
 
௦
0
2
௪
 

இ௫ 



91. 
800206 

0
0
 

௦)யஃயம்சா6. 

ரஜவ2ழு 
| - 

150௫ 
ச௱பலாாறு 

ஈழூஓ(மம் 
நரம/ள 

வடயாறாமுமளறு 
- 

ர மமரு மஷுமமமு, 
(றது 

- 
88௦௫ 

டும7] 
(
௫
 

ந
ம
 

படயாறாகுமுலறு 
- 
ராச. மதரிகலா 

| - ம
ச
 

ச
ெ
ர
ு
 

ஏல 
ரர 

- 
0
௫
 

முது ரச 
ர - புழம( 

ராச 
ர - 

மேய௫ 
பாமக 

உயிரோ மேள 

(்ராசயாற 
ஏழு ரரா பழ 

ச்மகு 
ம
ு
ன
ா
 
ப
ல
 ப
ச
ல
ி
 
௦
ப
௫
ழ
ு
 
௪
ஞ
ீ
ச
௫
 

உ
ற
ா
 
ப
ச
ஐ
௪
௫
-
ர
1
ு
(
_
ா
௪
 

:ப2ஐ 
௪
௫
-
1
9
 
ப
ட
ி
ய
ி
ல
ு
ம
்

.
 

ஸர்மபசயசயசடு 
௪2ச௫.டி 

௫
-
ர
௨
௫
ஐ
 
(
6
2
 

எழமுசைமுலற ப 
ஈசர்) 

மகஷரா 
ம
ி
ல
 
ம
ய
 

(௫-௮ (ம
 (வ 

மஜள் ரம்மஜ் 
பல யயாமுமூயகமு 

0௦.ம 
ய
ா
ம
,
 

இரச). 
ம
ா
ர
க
 

உ: 
மஜி எஜ்முமு 

ம
ம
 

பாசமு/சாபம. 
$ும22 

ம
ு
ழ
ு
 மம. 

ய
ம
ம
்

 

இறகு, 
முழசஙாமுமு 

மது 
மி.ஷ-ரு-௪ 

ர
ர
 

௪
௭
௫
 
எ
௫
ர
ச
ம
(
௫
 
ம
ம
 

இ
ர
ம
/
௪
 
ஈ
ய
ா
 

ரஏத்கும்ழு 
முழுமஎம-ரரரயமடது 

ர
ச
 

1
1
 

௭௪௫ 
எஏ்பசற 

ஏாமிமப௪ 
ஏப்றமுகா் 

இ
 

யய௪ 
109/௨ 

ப
ட
ு
 



20026 
0
0
 
91ய௦ய92$ 

9 

மாம்றுதே 
ஈர 
-
 ராயலபரு 

அமலா 

டுமினி ஏபரஎசழயாஏ் ரறுமுஐள்-1 மமப௫ 
(ம

ுழ
ு 

.
ய
௱
ர
ா
ம
9
/
௪
 

௪
.
2
 

ய
ா
ன
ா
 

ா௫
-1
௪.
 

மூஙயு. மூழாராள. இராது. உஐ௮௪ மறான் இதல 'ரபாரருபமம௫ 50௫ ஜசரழு 

ச
ஜ
 

(-
மஃ
பன
்ம
 

5
.
 

7ஐ
௫0
--
2௪
௦(
௫ 

௪ப
ளச
பா
ஞு
ச(
 

ள௫
இப
சட
ு 

த
ப
 

ம
ஐ
 

ஜ
ய
 

சக
ு 

ம
த
:
 

மூ
௯1

௬ 

முமுஞடு (மஸ) மயா ராீயாதுரடு) எலன் 
முழு ர௫ஓருப-ரஐய௪ “ஞா. ஓராருகு 

மய
 

(9
01
 

“
ற
 
ம
ய
ா
 
ப
ா
ட
 

மர். 
ஜ
ெ
ச
ம
ப
 

ஓரிரு 
லை 

மிபளழா 
ர
ண
்
 ப
ம
ல
 ல
க
ர
 

2ய-ஓ 
ஒ
ச
ர
 

ரசசம்மு 
ஞீபகமு 
ஓக் 
(02 
1
2
 

எடுடிரா 
88022. 
மேய௫ 
பாறமலறு 
ய
௫
 

ஐ5மூ(ு 
“மலமும் 
4௪. 
சூனிஎ. 
ர/மஎத 
பற 
சழ்மத் 
(லறாபல 
0௦/0/9ஜ100௦ 
ப
ப
ச
 

-/ராமுஎஎ௫ 
சருகு 
122ப2ஐ 
ப
ச
 

ச௱பமஙமரு 
-ர/௦ய௪ஏ௫ 

முஞராடு௫ 
௧0௦௮. 
பா௫ு 
'இ௫ப௪ற 
1280௬. 
௫௨௨17 
(தஇ௫ 
ச
ல
 

ஈம 
மரு 
ம௧1ம(ு. 

நுரரழயாச் 
ச
ம
ி
 



41. 
8002 9

0
7
௮
 
பெமய9மசாட 

பாறாபசறு 
௫
 
இ௫ 

“பஏழ்மம 
॥2ய 121௫ 

[ரம 
இக 

:5-)இ80(௩ 
--1ா௪௪௫.ம 

ஈஐபம௪ 
எ
ட
 

மொரலண்று 
ரலைமலல 

ஏம(ம 
(மயகற 

'௫யாது 
சான் 

ஒன்ரு 
ம
ம
்
ம
 

ஓர். 
(ஓஏஞர்)(ம 

௪9.700/௪ 

படட யமசபமூம(௫ 
(மம 

எ௫லஇ 
ராம 

ஐ: 
"ஏடு 

கு௩ம௫ 
சய௱ழுமஎ் 

மீயச 
ப
ள
ள
 

எம. 
முற 

மூறுராறு 
ராஐுபமமூ.ம 

இரும 
ம ப

ஐ
 

௪ம௦௪௮ 
ூயமராரம 

ர
ம
 

௫
.
௨
௫
 
ஸ
ப
ா
 

(
ர
ா
ம
ு
 

ஏ
ா
ட
(
ம
உ
ம
௪
 

ஓ.ர்ஜஏயா 
ய்ம்ரூட] 

ம
ூ
ழ
ா
ு
௦
 

ஈழுகு 
எ
ட
ு
 

மூய௫கு 
ம
ி
ட
.
 

புராஏம.மமஎ.ட. 
0௦ஒ.6, 

"ஸ/மிமஒ.மம/௪. 
குரா 

'௫- யாறு 
மூழாமுமசரு 

ராபமூமூ.ம. 
மம 

901.௪ 
-1மம(ராஐ 

ம
ர
ோ
ழ
ய
ா
ச
 
ச
ா
ட
ி
 

மா
 

ரர 
-
 

௫௨
77
 

௫
௫
 

ஈழாமு 
- ௬

௫
௫
 

ட
ள
 

மயாறாமுமா௫று 
- 
4
1
 

ன்ஜா 
ர - 

றயலமமரா 
என்றப். 



200211207௮ 
91ப௦ய9625 

91 

1௦/௪ 
மசியாராமம 

த
த
 -
 ரர. 

ர
ம
ன
 

உ. -
 ர௫ய்து 

(கரந்து 
- 
ஈவு 

மாமு. 
ரயமமூ 

பிரம் 
-
 முஸமாரரா 

எ
த
ு
 

ர
க
ம
 

உ 
- மயா! 

ஈழு.சறயள 
ரஷ 
மழு 

ச 
- 
ப
ா
ய
ை
 
எ
ப
்
ப
 சற
 
மமுதய௫ 

௫
2
9
 

முழாஸருமம். ஏ ரமமைழயாள் 
சமயன் 

௪
௫
.
 ச௫மமு 

ரூராஜர்ம௫ 
ச
ு
ய
 

அகழுசயா 
ஓரி 

ஐ
த
்

 

கிருர/ள 
ஏமாமறராகறு 

பயாள் 
ஜீரா 

௭௪௫ 
மரம 

எசய 
வரச “சபார(ம 

குரா 
ப
ய
ல
 

த
ெ
ல
ு
க
ு
 

ஞூஙயாமு 
ராறசனு 

100 
“சூழச் 

ஓழும் ஜரா பெயராது 
முகாமுயாத் 

ம
்

 
ய
ா
ய
 

மனாரூராுமுதத 
எலதமமு 

முருசமுரால 
ர
ா
ச
ெ
ல
௫
 

ரராப-ரலழு 
“7௪. 

மீரா 
ராடிபரா 

[பிஸி 
பயரா௫ 

'மூபசஸ்ம 
ய
ா
ற
 

மூஞன்ராயா 
என்றய 

பமயராச்ச 
பபயர் 

ந
ய
 ௫
 ஒசரேகு, 

ம௦மாராமமை 
“
7
/
௦
 

ஓலப02 
இ
ட
ம
 

மய. 



61. 
8
0
0
2
6
 

0
௮
 
91யய9ம்0ட6. 

ட
ர
 
யாற 

ராரா 
'இ-(5 

பழ 
ரடழ்யாழு. 

முழாபுமமாரா.. 
எ
ச
 

உறு. 

ரா/சஉஒன்மு ரரழுழி 

2௫. 
சிஎபசற. 

பமய௫ரா 
ரூமில. 

*பமூயஅரா 
ய
ல
 

எ்மறடு 
பச௪இரா 

1219 
பாழமன் 

ர/மமச௫ம 

ச
ப
ற
 

ர
ர
 
-
ர
ம
ு
ம
ம
.
ர
(
8
 

ர
ா
 
ப
ங
.
 

ற
ம
ல
ம
 

அசரா 
ழும் 

மரா 
௪சப50௪ 

ரா௫மது 
“இதும 

றாப௪ 
ராமு. மமாமழு. 

ரசருர/ச 
ரமஷழு.வும.ட. 

(
ழ
ா
 

ம
ம
 பாடி 

ந ரழமாள் 
சரட் 

[சிறது 
- ரய

ம
ர
ு
.
௫
ம
.
ச
ா
 

ஈ
க
ம
்

 

ரமமமமழூ 
ச 

- 
ரொரபலநாமமு 

ஈழுஓமி2் 
ஒ
ய
்
ய
ா
 

ரும்டிமுமழு 
| - 

(மமூராசசிபம(ு 
ஈழூதிம் 

உய௱ள்பாறு, ர்மஷமலற 
ச - பயமா 
ஏமி 

ஜ
ட
 

[7 - 
பமூயசர 

1
௮
 

ர
வ
ு
ட
ி
 

ச 
- 
ய
க
 

ப௱முமசி 
ஸ
்
ம
 மமஹஎற 

ர - 
ன்பாகு 

த
ள
 



120021167௮ 
9 ப2ய900$ 

02. 

சரசளழபாள 
முது 

ர
ய
 

மரச்) 
ந 
ந
ோ
ய
ா
க
 

ச
ர
ம
 

ரமடிமமஞ 
ர - 
த
 

ர
ல
.
 

8 
ர
ச
.
 ம
ு
ழ
ு
 
ஐ 

- 
ர
ா
ப
ி
 

ராமமமழு 
ர 

- 
1
2
2
0
௪
 
ஒ
ட
ு
 

ஒமுன்றது 
ர - ஐயதத 

சசசசைரா$ம் 
ஈர07 

த
ர
ம
 

ர 
- 
1218 

ஏடு மரா 12௦/௪ 
மியறாமம௫த 
- ரச
 

ர
ம
 

ர. - 
மத 

ராழம: 
6
0
2
2
 

மாஸ(௬டி 

ம
ய
 

மூ 
சரசதழுாத 

0
2
2
 

ர
ய
 

12
21

2௪
 

(ச
ஏப
2ற
 

ன
்
ற
ு
 

௫.
௨௨
.0
௫ 

ரா
16
25
௫ 

'ம
ூ.

ப-
மம

யல
ழு

. 

௪௫-பச௫கு ஏுதஙிர்மசயத மாரரமம்றா வயர் 'க௫யாறக மமாச் முரள 

பா
௱ா

பன
றை

 
ப
ற
ம
க
 

'ர
ா/
௦ச
ழு
லங

ம(
எ.

 
(௦
8.
 

ர
ி
 

ஜ
ர
ா
.
 

'ம
ுல
ம்
௫
 

சி
த 

ஏர
்ர

ரம
 

ஏ
ய
 

(ம
ழு

 
மூ
ள 

ப
ர
ம
 

எஸ
 

ச
ஜ
 

சற
 

ரா
ர்

மய
ாம

மன
தை

 
ர
ய
 

*ச
ய௱

மு
- 

ரச
 

ய
வ
 

ட
்
ட
 

ப்
ப 



12 
800206 

07) 
91ப2ய4(ம்சா5 

ஓயாறாமய௪ 
ர
ா
ம
 மா 2௦15ப0 

௫-1 ப௫௫ு எடமிம்மாாஞஎி 
௩௨௩00 

ஐ மும் 
2
௫
 

/ச0பளழா 
ப
ச
 

ரூ௫8ழம. 
நீர்ம௰ 

ஓசமசரிா 
ர
ச
ம
்

 

சயாகும௫. 
ர்சசஓன்/ன. 

ஷர) 
மெஷரு௧(8 

சிஸ்டம் 
௫
௩
8
 

-700௫ 
“ராசிரரஅஅழாது 

ற/மிமமமல 
ஓ௫ஏன்/ள 

ராராமுமு 
மரி 

ம்ஷம்சாரஞுசரி) 
ப
ஜ
 

எச்ச. 
௫.டி 

ப
ப
ச
.
 

ர
ச
 

முது 

ஏ
ழ
 

'முஸுஜ்ரஞு௪யா 
ப
ல
ர
ி
/
௪
 

பக. 
ராலமிஏ் 

எபமக௫ 
௨௨16 ஈழமஞராகு. 

ராசு 
௫
௪
௪
 

சமஎரிறரா 
த
ற
ற
,
 

"
௭
௫
௪
௫
 

மராமாரல(ு. 
ர
ம
்
ப
ா
 
௫
௨
0
௫
 

பபராஓ 

ஓ
ல
 
உ
ய
 

மதி 
ஏ
ழ
 

ருமமனாச் 
பசப௪ 

“
இ
ல
ல
ல
 

ர
ய
 ௪
 'ரூயமு1ம15பச(ு 

சஞசடா 
வ
ா
 

சீயா 
ய
ா
ம
 

௫
௪
௩
 

ம
ர
?
 

ய
 0
2
 
௪
௧
௫
 

-ள௫ரமஞூபாத 
ர
ா
 

மூச் 
மம 

௫50௪௪௫ 
௪௦/௪ 

:ரசமோகுஙஎ் 

எ
ழ
ு
 

ஏழச 
ஸீழாமுஷிச் 

'ஏரிஎஏ்ற்றமு 
சயம்மாள் 

மழ 
“
ர
்
க
 

ஓநயன்கு 
4
-
௪
 

ஜ
ா
ம
:
 

ஈஞரராமு 
இல் :ரமாள 

என்-௫௫ 
சபரமாற(க/) 

அனு*எ 
:ரு௫௨ஷ1௩ஐ 

மப 
பகழு. 



ரா$பசரஞுசமமு டிசம் பழ ௫ ஸ௫ுழஞுரச் மூயாது ௫௫௪ [0ி.ஞ.ம. பியளகு. பீபளகு, :ர/௦எதர௫ஸ. இயற முரலகு (சசமு.டி மரக (ரகு :மிஸ்மம மமும௫ 

றஜரராகு. 

ர/ 

யாத. 

ஈ௱லருசயார௫ 

“மழாஜ் 

௦.ப௪5ஐ(இ 

(ராஐ 

4505022220. 

௱தன்ற ௫/௪ ஏம ரம ஏறுமா மஎ. 'மயார 

எழு ஏரா குமா உற
ரச
கு
 

"ரயம1(ு முலய, பமீஓய, ம
ற
்
ற
 

யப
்
ஒய
எ.
 

ரு
யம
ும
தம
ுய
௱ள
்
 

மச
சய
தய
ன 

றற
 

ள்
 

ப2
எப
ாட
ாா
ான
ு1
 

ம
ு
ழ
ற
.
 

ரச
்
 

ஈழ
ுக
ு 

:
ம
0
ழ
ு
.
௪
-
 

ம
ழ
 

ம
்
ழ
ு
ச
-
ம
ல
 

15
ம்
 

ப
ல
ய
.
 

த
ய
,
 

80026 01௮ 01பசய9(06 88 

11௫ பப் ஓய 

"1 மமஅ 0990) 0௦0௪8௫ :ரூபமு-ர ராப ஈாறங்றாா/ள பலமா 

"
ர
ல
௫
 



63 
200216 

ட
ர
 

௦பப2ய9ம்ஸ்5. 

முரு 
ம
க
ன
 

மரற 
சலி 

ஏர்மாரயாது 
/பசசுகு 

பாூய௫ரா 
முடியம் 

மரா 
பதன்ள. 

ரரி ரயாது ர
ச
 

வம 
உபசழுாகு 

ம
ய
ி
ல
ை
 

ப
 பயல 

(முழு ஞ௫ி ௫-௫ 
ப
ம
ப
ல
 

ர 
1 ச

ல
ி
 

ஏயேளழா 
ல
ு
 

௫.யை 
ரர௫க(8] 

'௫ப௪௪ப௫ற 
ரார்ரகசமச 

0
௫
 புசபசஓ௫ 

ரம 
மழு. 

ரஷி/௪ 
(
ப
ச
ி
ல
 

மிப 
மஞரலஸ. 

ஈமம் 
ம
ள
 

எ்ரழயா 
த
ச
ய
 

ர/௦௫௪௪ம 

முழாமஷழு 
வ
ட
 

ப ம
0
ம
*
ஐ
 

௫
ற
௩
ர
(
 

2
௪
.
 ப௫ஐ 

௪
௫
.
0
2
 
ய
ா
ன
ா
 

ய
ச
:
 10யொழு. 

ம
ச
ி
ய
 

மூஐராது 
௫
 

ச
ற
 

ம
ூ
ய
ச
ஏ
்
ஞ
ன
்

 
1
 
ய
ா
ர
ா
 

அமுதா 
$ 
சோரழமாச 

ச
ர
ம
 

இ
ழ
 

- ர
ச
 

ஓரமம2ற 
- 
௨72 

எொபமரா 
ஏஷ 

மது ர. - 
ராயசய ற

ு
 சயலைரா 

ஈா92. 
சுது 

- 
(
ம
ா
ர
ு
)
 

௫
௮
4
7
 

ரஜ௲ஜழு 
[ - 

பூசயலஎஎ் 
ஈாழுஏம் 

சயன 
பாமு. 

'ஸ.ஹ.ஹூஞு 
ர - 

ராறபநாமகு 
ஈருஏ06 

௪ய௱ன் பாகு 

பமுமற 
ப
உ
ய
ா
ட
ு
 
ச
ர
ி
த
 

சுயமி 2.ட ராடுமகாமஐ 
எ௫ழயாள் 

ப
ம
௪
ம
 

மமியஎஎஎ் 
ர
ச
 

மளதுாச 
ஏ
ஸ
2
ய
/
௪
 
ச
ோ
க
 

:ராம௪. 

இரறசமு 
௫
,
 

இீஜுமம 
ரமு௫சயாற௫ 

எம்றயச 
(
த
ச
 

௱ளா௫ 
ராசெ௫யக(ு 

ஐ
 

ஏரியது 
ம
ஜ
ா
 

புளஜி 
ம
ச
ழ
ச
எ
 

ப
 மன
ம
 

'ரசயாறு 
அ
ச
ா
 

418 
நய 

1எழு. 



120021907௮ 
ப
ய
ய
9
2
5
 

52. 

சழ பள் ஓயா ஈ.0ம௪9.0௮ எயா 

புக் 

முயள் 

2.0 

-1ரமமு 

புளக், 

ோரழயாஏ சரம 

சசடுச்ுசழயாமு, 

- ஞீருமுசஷாமி ௪) மமக மம. ௫ ர - மொ ரம்மி ௫ 

சஏழலறமு/ள். 

- 
௪ம2யஞி 

ரெ 

ஈழகுசஸி 

மஜரமகன ச - ர்மயரா மைய ௪ற. 

ரம்மி 

மமஞே 

ர 
- 

சழ
ுற
ு 

-ர
மு
ம2
-ர
0ா
12
௪ 

ரா
மஷ
மம
ழு
 

| - மய
ா 

இ 
- 

மற
க௫

.ம
ம/

9ி
 

ம
ன
ு
 

6 ம
ல
 

ம
ம
ம
்

 

ஐ
 

ம
ன
 

பச
 

பப
ா 

ரர
பர
ார
ரு
ம்
 

ர$
ப 

22
15
௫0
 

பஜ
 

எங
்
 

[0
15

.2
 

(6
2௦
௦-
௪ 

செ
ழய
ாச
 

ரு
ழா

ஞப
ாற

௪ 
எற
, 

ரா
/2
-ச
௫.
பல
ரு
 

(ப
ிட
சம
கு
[0
பர
ா(
ு8
பள
ாக
ு 

௫-
1 

யா
ாஐ

 
ளப
 

உங
ாக
ு 

று
 

91
04
 

(ஸ
ரூ
ரா
29
ப(
ு.
 



98. 
2
0
0
2
0
6
 
ப
ர
ு
 

0) பசய௭(சா6 

/ளயொது 
௫ூ௮ஷபது 

தழு 1ச2/ன ம
ல
ை
 

மயன் 
ராயமல ச

ள
 

[0 -
எ
ழ
ு
-
ப
/
1
 1௮. 

ப
ம
ற
ு
ச
ம
ா
ம
ி
 

ர
ா
ன
்

 

ர
ா
௫
ர
ா
ர
ை
ழ
ப
ற
ள
்

 

௫
௨
ஷ
ய
ஓ
ஞ
ு
 

ம
ம
ூ
ஸ
ா
ங
க
 

ம
்
ன
ழ
ு
 

ர
ா
/
ம
8
௫
.
 

யாறமு$ச் 
எ
ா
-
௪
 

எ
ர
ம
ம
ு
 
ஞன்ரமசரம 

0௯ட. 

பாரஓலச 
முப, 

ம
ம
 

2௧௫ 
ர
ல
்

 

பாராஎசடுபககு பாடு 
பி௯.ம 

1
0
5
 

பளகு, 
ஏ
/
ை
ழ
ல
ங
ம
/
ள
 

௫,மஹபகமு 
அம-ரயபி 

முகுஸ்ி 
'ஸுறமா 

மளாது 
ஜரூமரச 

எம்றுழா 
209ச௪மூமு 

மூச௫/௪ 
(15௫ 

யான் பல. 

புஇற்மும் 
/மயரா 

ப
ச
 சறு /படசிறுகு 

ய
ா
 

க-ர௫ 
*ருறா 
ர
ஜ
க
 முக *சயாறுா௫ 

ஸ/மஓமமு 
மூச௫/ள 

முண்றாஏ 
சயரமுக/௪ 

(கு௫ஸி 
மூுயாரமமுலசம௪ 

றற வ
ற
ர
 

ச௫ுமிம 
சயார.மஏ.0௪ 

தயராபபும மபா. 

முராறம்கு 
இீமூம/௪ 

ஜிரா மர 
'மூஏமிஏ 

மன்ற பமமழ 
ப
ம
ை
௫
ய
ல
/
8
 
ம
ற
ு
 

-இலபரா8யாற 
மூ.02௭2௫ 

எசா 
ஈ௫ெசமு 

ஓயா 

ரம்மலைச 0௮
 ரா/மமமாமம 

உய மிபாக வ
ர
ங
்

 

முசம்௫ 
ரிஎ்ஜ்ம 

ஞீபச௫ு 
ஓரி 

ஈீர்மஎ 

ளா 
ஹமயஷ௫ ஏர் ப

ச
.
 /௫ சுு௫சரம 

022 
ச
ோ
க
 

செ௫ு ௨.1௫ 'மய022௱கும௯௫௫ 
இ
ட
ப
 

8யாஐ 
மூஐய286௫ 

ப
ொ
 

ம்மிலஓ.0.௮ 
படயாது 

சி$ரா 
சிறகு 

ம
ு
ர
ு
 

:பமமு9௮.0 
'மதமி9ப62 

ர
ப
ம
ூ
ஐ
 
:
ர
ப
 

1
 ம
ற
 



2002 

நரன பபசயசமச்டு 
98 

ம
ு
ப
 

ரிச் 
ஒ0ரூரா௪ஏஎப௫(ு. 

'ஸ்மாறு 
ஏராகீ 

(ஜுர 
:சீ.யாறராமியளழாக 

ர
/
ர
ம
 

சரா 
மமுடிச௫மம/2. 

ம
ட
ு
 

சீஸ்௯௪ 
11௫ 

எப.௫௫ஐ(9 
2
௪
/
௪
 
:ரராச 

ஏன் சகு சபரரராரமுடா 
உழு/௪. 

/்டலசழுசள்று 
புற மகஎ 

ரதா. 
சய.௫மூற(இ 

'மூ௪௫/௪ 
௪
.
ய
ம
எ
ங
க
ம
ு
ா
ம
 

மீகஸி 
ம
.
 

-ர/ம௪் 
ஏழுபள 

(பரா 
படிமசழும-ர௪ 

பகுஞீ/ர 
ம
ா
ர
ு
 

(
வ
 
ப
ட
்
ட
ப
்

 

ப
ட
க
 
அ
ட
 

ரு முழம் எமக ர. 

$ சோரழயாச சரம 
(சருகு 

- 
ரியஎ் 

ஒ
ர
ூ
 

பசழு. 

வ
ன
்
ா
 

௫
:
 

அ
ம
௱
க
ு
ா
ள
க
்

 

(
க
ு
ர
 ரகு - ௪ பலனா 

(கழுகு 
- (
ஜ
ா
 
ம
ா
ர
 

ர மஷமமதூ ர - மழாள் ஓ - முதமுனாமும ம்னு 

(ட 
௫2) 

முழு 

மம 



வண்கை வரவர அனவிய 
48 

2
0
0
2
6
0
 

0102ய9ம்சாட 

ர
ர
ி
 

உயரச் 
(ரர 

வ1௫ 
ம
ு
 ஞனிரா 

“
ம
ர
ச
்

 
பழ. 

புோரழயாச 
ச
ர
ம
 

ரது 
- 
மீப௫ 

அ
ச
ர
ா
ம
 

மெரினா 
உ. 

ராது 
ஓதகுு 

- பரக 
(சழக 

-
 முமர7 

9 - ரயலமரா 
சமுதா. ௫

௫
 

ர - நமூராசபஎறு. 
௫
௪
 

ர - பவஜா் 
ந
வ
ள
 த
 ம
ழ
 

0௧0 
ர
ா
ம
ர
 தஷமுறு 

மசயதயலமு 
*ன்ராமு/ள. 

ரகனுள 
ரன் 

வான் 
மயசசல௫ 

உயம்யாச 
புரா 

பலன!) 
ராயாறுாமி 

ஜண் ப
 

ஸ
்
ர
 
ப
ட
 

ஓ
ழ
ு
க
்
க
ு
 
௨
 
ர
 
1
.
௮
1
/
௪
 

“ரயமு-ர(ரய2 
சசசழமாச் 

(
ம
ம
 

பா மச்ச 
1
-
௪
,
 

ம
ு
ய
ா
ட
ா
௱
ற
௱
 

எ
ழ
ு
ப
்

 
ம
 

மழாள் 
10.02. 

ர
ச
ப
.
ம
ர
ர
க
ர
 
ப
ன
ு
 

[ற 
வ
ஷ
ன
ா
 ௨௦.1. 

ஸர்ம்பளழாரா 
ஈ௫சழலஙம/௪ 



20028 07௮ 0102969592. 

ரல உ: பததமதப(டியல ஜாராரார (ப படத்த பதட்டம்] இழு - ற மரள | - 1202 எடுமரா ராடு ர/ர - /மயரா 1௨ப௪ஐ. ராமஷமூழு 9/[ - பரா: 

( ௫22 முழம( மம /ளபடிரப மரு பஜற “ர பமஎ*௫.யலயு. ற ௪ழு. ௪09 ஓடி பமாகமஎ௫/எ - மம. பர௫ 

(மம ப அழு [82 /டறாபாமு, இப ப2ய5ப௫ழு ௪2௪௫ இடில௫௫ு ஓரு ௫ப005ம /சபராமுமமரஏ தாரன் 1௦088௮ ம.பாறாும௫ றாறஅறு 'சஞீஜுறரா௪ படய௱ழமுஞீபரா ௪9/௪ :ப2ம.ப பம 
இயம சய ர/092ஐ.௫ 'இருசோறழ பலய “ஐ ॥ு்ு ராமப ஓரிரு. 

(மகம றாய௫,) ப? ம யடிபல 

“இயாரல(ு பசபஏ -) ஜஜ -ரா/்மிலமாமம மூறீ?ஜீழுராம 1இஏுமமா ஏழ 

மசண 

யார 

அபக 

மமஎ 

மபராஏதஏ 

1/௪ 

2௪02ஐ 

[00௫ 

அசராம 

(870/௪ 

இி௫ 

பற 

(.மம77 

'ராலப்த 

௫௪ 

றப 

அமுதார 

“ஜ9-ர 

ழகர 

௫ 
படழு 

“பமனி/ர. 

ஸர்வயமபகரு ஏழுல04 (ழுர/௪ 



62 
20026 

ப
ர
வ
ு
 9
 1ப2ய9(்ரா5 

ரடு(ழீயள 
யன் 

மடிஙிருகு 

இத ககம ல்ல. 

ப
வ
த
ல
 

சமுரா 
ராரிறடு 

ட
ப
்
ப
ா
 

சஏபசஐ.ம 
(
ச
ம
ல
?
 

ர
ா
 
ய
ய
 

௪
௫
 

இ
ஷ
ா
 

௫0௮ 
ஐ5மூழு 

*(2ய௫ 
ய
ம
 

"ரா/௦2ச௫௫. 
சுழயாகு 

ஈசயராமுழச தயராக 
சூழு வ

ர
ு
ம
.
 

ம
ை
ஓ
 

“
இ
ய
ற
 

எருசஸி 
:சசடுடி 

யம் பாுமுற௫ு. 
(முழுக 0

0
5
 

ராச 
ர
ஸ
 
ல
ய
ன
்

 ழு. இ௫ பற 

புதமமமஎ 

(எம்மை 
ர
ா
ம
 

மமராமறடகஎம 
ம
 

சடுமரா 
சற௭ 

19யள 
மையசறு 

ப
ள
 

ுமமுாருமா2த 
எலஓறிச் 

-ரூபம-ர யா 
மஐசய௫சர) 

௫0282௫ 

ம
ய
ம
்

 
ம
ர
ா
 
ர
ல
 

உய பயக் 
இ
ஸ
்

 

ஸ
 ர
 'ஸுரும/ள 

பசியமமயமயஎ 
நுரழயாச 

சளாரடி 

ச
ழ
 

பாடு - 
ஈாமடிழு மமம் 



2002 (907௮ 
0ய௦யம்ரா6 

06. 

பார்மசி சயம்ர் 

மரம 

ர. 
மசழு 

0.ட 

(மசகு 

மன1௪ 

(ஜி-ழு 

122௩௪ 

தாம 

பனிராமச 

இழுர/ள. 

(பராய 

அற 

1௪ 

மச 

ர்ச் 

சயம் 

மடயமப௪ 

சபற 

ரற்பமயசரொ௱டு 

பரும 

தைது, 

புரோழமாச் சாடி 

ரக 

மமழு 

| 

150௫ 

ோபமஙமயு 

ஈழூஏ04் 

சமா 

இள 

- 
எம்ஜி 

ரகு 

௭௪ 

சர் 

- 
மசழும. 

௫ 

நர் 
- 
ர௧ய௫ 

ஐமுகு 

ரல 

நர் 
- 
ரய௫ 

மமக. 
ஓ
ஓ
 

- ஈர. 
பசழு எயா 

இகர 
- யமியல 

$௫வத9 
முழுமருஞடி 

ரசோரஷாகு 
படசம 

சூயமள் 
அமமளமுமுமிு 

சயமயல 
1௦8௫ 

(
ம
ம
 

மூழ2௪0) 
ய
்

 
0
9
%
 0
 



18 
20029 

00௮) ஐபசய/மசாத 
ய
ஓ
ய
ற
ஓ
 

: 
ச
க
ா
 

ம
ல
 
॥
8
ய
ம
1
௫
1
௪
 

: 
ஓ
ய
 

ர
ல
 

ப
ம
்

 
இ
ய
ம
 

எர. 
0.0.6 

-முமுருழாரமுமாதற 
இ
ல
ல
 

சீரு ம
ழ
ா
௫
/
௪
 

ம
ர
ு
 

ம
ய
ா
ற
 
ர
 

ஈதன்றா/௪ 
ச
ம
.
 

ஸு/லசைமல 
ராமூரூருறு. 

எ்பாகுர௪.ம 
11௫ 

ராம. 

0௦/5யஐ(ு 
ஓரச்ுரா 

றஐ௩ஐ 
யமலம 

'ம௮109 
ப
ற
 

்பாகு 
என்பாடு 

சமசரிர 
ரழு5ியமஎ௫ 

சற்மகு: 
உ
ர
ழ
ய
ா
ச
 
ச
ா
ட
ி
 

சீற்கு 
- ராமாமு. 

செழு 
- 
ஈ
ர
 

ம
த
$
ர
க
க
 
எ
 

ர 
- 

ந்யானுா௮.ம் 

* 
- ு5பசச௫ 

ச
ர
 

$ 0
2
9
 
ம
ழ
ா
ம
(
ம
 

1௮ முடபலலஎ பன( 
ம
ர
ு
ா
ம
ம
த
த
 

ச௫சழபாடு 
௫-(சரிஸ 

இடபளா சபாது மூதமவஜனிமு 
02ம 

(பபராமு 
[பளு 

மராஜ 
மீக 



ய௦9*ழஜபயய/வுயஈசனிபயய/வவக 
ஆ. 

ய௦கற வ
ல
 

0ைவவக 
(
௦
7
:
4
2
)
 

௫௦) 
யா$எ௫ 

[60 0! 
68/8800 008 

மிகவம் தறறுவமயக்கு 
ஷ
ம
 

இறு 
ம
வ
ன
்

 
ட
 

ருத்சம்சஙல 
மாதின். 

ம
ா
ர
க
 

ப
ன
்

 

உ
ய
.
 
ஓ
ல
ை
 

வ
ம
ா
க
 
ட
ட
 

ம
ை
ட
ு
2
ம
ம
ல
 
(
9
.
 ம
ம
்
ம
ி
 

; 
இ
ர
ா
 

- 
ம
ி
ய
ி
 

“
இ
ழ
ு
த
ு
?
 
ம
ல
ம
 

.
௰
 

முன். 

கிசனு 
சமல 

ப
ல
 
ம
ற
ை
 
ப
ப
ப
ல
)
 

ம
ம
ழ
ு
ம
ா
 
2௫.7 - 

ஓரம் 
ப
ை
 

பமலாமமு. 
ஐ
 அல்

ப 
அ
ட
 

தக
்க
 

ஐ
ல
.
.
.
 

ம
ு
 

ெ
ய
(
9
1
1
6
ம
்

 

- 
[
1
1
3
7
]
 

£க௭ 28 அல 
91 சலக கறத சவா வய/னிவர் 

"பா 
எப
 

9 
அச
ைய
 

9 
கண

க்
க 

கட 
மு

க 
நகல்

 



சாரதாஸ். நம் அலங்கார ஆதாரம் 



வாழ்வின் இனிமையான நேரங்களில் 
'இணைந்திருக்கும் போத்தீஸ் 


