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* உஸ்மான் ரோடு, தி.நகர், சென்னை-17, 
1 (சிவா விஷ்ணு கோயில் எதிரில்) இ 044-24322977, 

சங்கரபாண்டியன் & சன்ஸ், பொன்னேரி 





உலகம் ப ட்டட॥। 
ரண்டரை ஆண்டுகால விசா 

ரணையைத் தொடர்ந்து சதாம் உசேனுக்: 
குத் தூக்குத் தண்டனை அளிக்கப் 
பட்டிருக்கிறது, 

ஈக்கு மரண தண்டனை அளித், 
தால் அது துப்பாக்கியின் மும் இருக் 
கட்டும்" என்ற சதாமின் வேண்டுகோல 
மறுக்கப்பட்டுள்ளது. நாக்குத் தண்டனை 
நிறைவேறாது, சதாம் தரப்பு 
விரும்பினாலும் விரும்பா 
விட்டாலும், இராக சட 
ப்படி, ஒன்பது நிறபஇகள் 
அடங்கிய விசாரணை 
நீடுமன்றத்துக்கு எல்லா 
மரண தண்டனை முடிவு. 
களும் எடுத்துச் செல்லப் 

உடலடியாக 

படும். ஆகு, நீர்ப்பை 
அமல்படுத்த ஒரு வருடம். 
ஆகலாம். 

பலரும். தங்கள் மாறு 
பட்ட கருத்தைத் தெரிவித்: 
இருக்கிறார்கள். 

"'எகலரமே. அரக்கன். 
சதாமுக்கு. மரண தண்: 
'டனை அளிக்கப்பட்டால், 
நல்லது” என்று நர்பபுக்கு 
முன்பாகவே கருத்து, 
தெரிவித்தவர். தற். 
போதைய இராக் பிர 
தமர். இவர் ஷியா 
இனத்தைச் சேர்ந், 
தவா. இனத்தைக் 
குறிப்பிடக் காரணம் 
கண்டு. பாக்தாத் நக 

(கக்க வடக்கே உள்ள துனறுல் என்ற பரத. 
யில்/ள் பேரைக் கொல்ல உத்தரவிட்டார் 
என்ற வழுக்கல்தான். சதாமுக்கு மரண 
தண்டனை. வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 
கொல்லப்பட்டவர்கள். ஷியா பிரிவைச் 
சேர்ந்தவர்கள். 

ஐரோப்பிய யூனியன், இரப்பை 
வரவேற்றிருக்கிறது. ஆனால். மரண 
தண்டனை மட்டும் வேண்டாமென்கிறது. 
2 ல்லி 1$1120% 

புஷ் இந்தத் தர்ப்பை “ஒரு கொடுங்கோல. 
னின் ஆட்சியை அகற்றி, சட்டபூர்வமான 

(ட்சியை அமர்த்தும் இராக் மக்களின்: 
முயற்சியில் இது ஒரு பைல்சக 
இறார். இரான் அரசம் (எதிர்பாரத்தபடியே! 
இரப்பை வரவேற்றிருக்றறது. கூடவே "மற்ற 
குற்றங்களுக்காசக்கூட சதாம் விசாரிக்கப் 
பட வேண்டும்” என்று கூறியுள்ளது. 

ஆன்டனக் குரல்களுக்கும் பஞ்ச 
'கண்ணைப் பறித்தவனின். 

கண்ணைப் பறி என்கிற பழைய கால 
நீதிமுறை இது" என்றது வாடிக் 

தால்லாந்தைச் செர்ந்த. முஸ்லிம் 
அறிஞரான விடயா வைஸ்த்ரட் (பவர்: 
கூறியுள்ளது. கறிப்பிடத்தக்கது. “சதாம். 
இர்துவிட்டால் அமெரிக்கர்கள் இன் பாதுகாப்பாக உணரலாம். என்று 
உளூரில புஷ் குறிப்பிடலாம். ஆனால் 
சதாம். இறந்தபிறகுதான் அமெரிக்கர் 
கக்கு உண்மையான ஆபத்து காத்திுச 
இது என்று தோன்றுது” என்கிறார். 

'சர்வதேச மனித உரிமைச் சழகம் 



ரப விடுதலை முன்னணி என்று பல அமைப்பு. 
ள் தூக்குத் தண்டனைக்கு எதிரான கல்களை 

எழுப்பியுள்ளன. 
“அப்படிப் பார்த்தால் சதாம். 

கொலைகளைவிட அஜி. 
அளவிலான கொலைகளை இராக் 
இல் கடந்த மூன்றரை. வருடங்: 
களில் அமெரிக்கா செய்திருக் 
இறத. அமெரிக்காவைத் தண்டிப். 
பது யார்?" எனஇறது. பாகிஸ் 
தனில் இயங்கும் எதிர்கட்சிக் 

ஆவணம் உட்பட பல ஆதார 
பூர்வமான சாட்சிகள் சதாமுக் 

் கெிராக இருந்தன. 
் "சர்வதேச தீதி அளவு. 

'கோலின்படி. விசாரணை நடக்க 
வில்லை. எனினும் இப்படி. ஒரு 
வெளிப்படையான விசாரணை 
நடந்ததே இராக்கின் சரித்தரத்தில. 

கிழத்தக்கு மைல்கல்தான்” என்பதே பெரும் 
பாலான அமெரிக்க வழக்கறிஞர்களின் கருத்தாக 
பள்ளது. 

எல்லாம் சரிதான். ஆனால் சதாமுக்கு அளிக் 
ப்பட்ட தண்டனையை விமர்சிப்பவர்கள் 
சாருமே 'சதாம் இந்தக் குற்றங்களைச் செய்திருக்க 
மாட்டார்! என்று கூறவில்லை. 
ஆக சதாமுக்கு ஆதரவான குரல்களில் மிகப்! 

பெரும்பாலானவை. உண்மையில் அவருக்கு 
நுகரவானவை அல்ல. அவை அமெரிக்க எதர்் 
பக குரல்கள்! ட 

இ. கல்கி 
1 ஒடி இழ பம் வ்வம்த 
பரதன் பப்ளிகேஷன்ஸ். 

மிரைவேட் லிமிடெட்டிற்காக. 

தொலைப்சசி. 
2225 3522, 2225 0625, 

2225 1524. 
தொலைநகல். 

044. 2225 1021 
மின்னஞ்சல் : 

ஆசிரியர் குழு. 
வ்வவயனயு 20. 

சந்தா பிரிவு, வ்னாற சாயபு 2. 
மஜ தகவஸ்களுக்கு 
எலியட் ௭, 

கல்கி இன்டர்நெட் முகவரி 
எவவ கா, 

சந்தா விவாம் 
உஸ்நாடு. 

ஒரு வருடம் : ரூ.440/-- 
ஆறு மாதம் : ரூ.220/.. 

வெளிதாடு (விமானத்தபால்) 

191120 கக்கி. 3 



கவர் எம்டி] ணை 

'இலட்சங்களுக்காக சினிமாவுக்கு: 
வருபவர் பலர். இலட்சியத்தோடு, 
சினிமாவைத் தேர்ந்தெடுப்பவர் சிலர். 
இதில் இரண்டாவது ரகம் 
எஸ்.பி.ஜனநாதன், தமது, 
பின்னணியின் உந்துதலால்: 
திரையுலகில் பிரவேசித்து “இயற்கை 
தந்தவர், இன்று *ஈ'. மூலம் எல்லாத் 
தரப்பினரின் பாராட்டுதலையும். 
பெற்றுள்ளார். 

ஆழ்வார்ப்பேட்டையின் ஒரு குறு: 
'கலான சந்தன், பழைமை. 
யான விட்டு மாடி அறை. ஒன்றில். சத்தித்தோம். 
அறையில் ஐந்தாது கதலி 

அடுத்த களழைப்புக்காய் உறங்கச். 
கொண்டிருக்க, அவர் 
களைத் தொத்தரவு செய் 
யாமல் தம்மிடம் பேசத் 
துவங்குகிறார் னநாதன், 

இனிமாவில். இது: 
தாதா. சசன்!! நங்கள். 
மட்டும். எப்படி [பயோ 
வார்" விஷயத்தை கையி 
'லெடுத்தீர்கள்?' 

'இவர் நல்ல படமா 
எடுப்பார். ஆனா இனங்க 
மார்ச்சு மாட்டாங்க! தர. 
மான படம் தர நினைக் 
கற பல. இயககுதர் 
களச்கு இப்படியொகு 
முத்நிரையைத்தான். குத்தி விழுகிறார் 
கன். "இயற்கை: படத்துக்குப் பிறகு எனக்கும்கூட அப்படியொரு பெயர் 
இருந்தது. அதை உடைத்து நொறுக்க காட்ட வேண்டும் என்ற பிடிவாதத்தக் 
குப் பிறந்தவன்தான் ௬. 

உங்களது. கதைத் தேர்வு! எந்த விதமாய் அமை௰ிறது? 
"நம்மைச் சுற்றி ஆயிரம் அநீதிகள் 

நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்இன்றன. அவற். £றைக் சுவனித்தாலே போதும் நமக்குக் 
கதை கிடைத்துவிடும். ஏன், நமது பாரம்: 
'பரியமே கதை. சொல்லிப். பாரம்பரி. 
யம்தானே! இந்தியர்களைப் போனத. 
சிறந்த சுதை சொல்லிகள் வேறெங்கும். 
4 ஸதி 191121 

பிடிவாதத்துக்கு 

இருப்பதாக எனக்குத் தெரியவில்லை, 
௨லக இலக்கங்கள் காட்டுகின்ற கதா. 
பாத்திரங்களுக்கு மேலான சுதாபாத். 
இரங்கன் நம்முடையவை," 

செக்ஸ், வன்முறை, சக மனிதனைத். 
துன்புறுத்தும் நகைச்சுவை... தமிழ் 
சினிமாவில் இவைதான். கமர்ஷியல். 
அம்சங்களாக ஆ௫ிவிட்டனவே. 

'இஇல எனக்குத் துளியும் உடன்பா 
டில்லை. ஒரு சதைக்கு எல்லா உணர்சி. 
களும் தேவை என்பதை தான் மறுக்க 
வில்லை. ஆனால், ஒவ்வொரு உணர்ச் 

ச் 1 

சியையும். எத்தனை. கண்ணியமாகக் 
கையாள்ஒறோம் என்பதில்தான் வெற்றி 
யின் ரசசியம் அடங்இயிருக்றறது. எந்த: 
விஷயம். மக்களைச் சந்திக்க வைக், 
'இறதோ, ௪க மனிதனைப் பற்றிக் சவலை. 
கொள்ள வைக்கறதோட.. அதுதான் தலை. 
சிறந்த சமாஷியல், 

௪) கதையை தயாரிப்பாளரிடம் 
எப்படி ஒப்புக்கொள்ள வைத்தீர்கள்? 

அறுபது படங்கள் கொடுத்த 
வெற்றித் தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி.செளதரி. 
சுதை அவருக்குத் இருப்திதான் என்றா 
லும், பயோ வார் என்ற விஷயத்தை 
மக்களுக்குப் புரிகிற மாதிறி சொல்ல 
முடியுமா என்றுதான் கேட்டார். அது 



என்னுடைய பொறுப்பு என்றதும் மறுப் 
பின்றி ஒப்புக்கொண்டார். 

*' கேரக்டரை ரத்தமும் சதையுமாக 
எப்படி உலவவிட முடித்தது? 

'நிறைய கதைகள் பெரிய பெரிய 
ஹீரோக்களுக்காக உருவாகும். இந்தச் 
குழலில், இப்படி ஒரு கேரக்டரில் நடிக்க 
ஜீவா சம்மதித்தது. எனக்குச் சந்தோஷ 
மனித்தது. இந்தக் கதை நம்மை பெரிய 
அளவுக்குப் பேசவைக்கும் என்ற ஜீவா 

அனுமானம் பாராட்டப்பட 
று. அவரின் ஒத்துழைப்பு 

ஈன் உங்களின் கேள்விக்குப் பதில்! 
அரசியல் கோபத்தில் இத்தப் படத். 

தைத் தந்திருக்கநீர்களா என்ன? 
'அரசியல் கோபம் என்று சொல் 

வதைவிட சமூகக் கோபம் என்பதுதான்: 
சரியாக இருக்கும். ஜாதி, மத, இன: 
அரசியலைத் தாண்டி. சமூக விடுதலை 

தலைவர்களைக், ன்ற ஆதங்கம் என்னிடம் 
றய கண்டு. மார்க்ணியத்இின். மீது: 

அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கொண்ட 
ஒரு சனிமாக், 
தெரிந்த மாற்று அரசி! 

ரலச் சொல்லியிருக்கிறேன். 

கலைஞனாக, 

னவுதால. 

இயக்குநர் பர இஇது 
மோஷன் பெற இ ஜஜ 7, 
நீண்ட காலம் ன 
தேவைப்பட்டதற்குக் 
காரணம் என்ன? 
குடும்பப் பின்னணித 

வாரு வாசலாய் ஏறி 
மல அவமானப்பட 

குப்பமில்லை 
முதல் படமான "இயற்கை: 
யும் நான துனிக்கூட அவ. 
மானப்படாமல் எடுத்தது. 
தான். இந்தப் படமும் அம். 
படித்தான். சுயம் இழந்து 

வாழ்வதில் எனக்குச் சம்மதமில்லை 
சியின் வெற்றி உங்களை எந்தவிதத். 

இல இருப்இபடுத்தியுள்ளது?' எல்லாத் தரப்பினரும். பாராட்டு. 
தார்கள், முன்வரிசைப் பார்வையாளர் 
களும் உணர்ந்து, மடழ்த்து கைதட்டுவது. 
எனக்குச் சந்தோஷத்தைத் தருது. 
எந்தப் பூடசுமான விஷயத்தையும் மக். 
களுக்குப் புரி வகையில் செ 
அதைக் கொண்டாடி, வரவேற்பார்கள். 
எனது புரிஓறது. இந்த நேரத்தில் 
இதுபோன்ற புது முயற்சிக்கு ஒத்: 
துழைப்பு தந்த தயாரிப்பாளருக்கு நன்றி 
சொல்வதை நான் கடமையாக நினைக் 
றேன். 

- ஆர்.சி. ஜெயந்தன். 
பொள்ளாச்சி சுந்தரம். 



ஏன வாழ்க்கையின் மிக மடழ்சச. 
யான தருணங்கள், எனக்குப் புத்தகம் 
கன் அறிமுகமான நிமிடங்கள்தான். 
நான் பளனியில் ஏழாம் வகுப்புப் படிக் 
கும்போது அது நிகழ்ந்இருக்கலாம் 
அப்பாவின் உதவியாளர். சண்முக 
நாதன்தான் முதன் முதலில் பொன்னி 
யின் செல்வன்", "சிவகாமியின் சபதம் 
புத்தகங்களைக் கொடுத்துப் படிக்கச் 
சொன்னார். அத்த வயதில் எனக்குள். 
பிரமிப்பை ஏற்படுத்திய புத்தகங்கள். 
வை, தொடர்ந்து தல்ல தமிழ், ஆங்: 
இலப் புத்தகங்கன் என்று என் வாசிக 
கும் பழக்கம் தொடர்ந் 
தது. 

சர்ச் பார்க்ல. 
படிக்கும்போது, என்: 
தோழிகளின். ஒத் 
துழைப்புடன். பல. 
நாடகங்களை நடத்தும். 
வாலப்புக் இடைத்தது. 
அப்போதுதான். நல்ல. 
தமிழ் பேச வேண்டும். 
என்று ஆர்வம் வனச்த் 
தது. இதற்கு உரம் போட்டவாகஞன 
என் தமிழாசிரியை சந்திரகுமாரியும் ஒரு: 
வர. என பன்னி வாழ்க்கையில் நாண: 
மறக்க முடியாத மற்றொரு ச்சர் கோன் 
சன்வேஸ்தான்.. ஒவ்வொரு மாணவி, 
மீதும் அவர் தனிக் கவணம் செலுத்து 

ப்ளஸ் 2 முடித்த பிறகு, வீட்டில் 
நான் இலக்கியம். படி.ப்பேன் என்று, 
நினைத்தார்கள். ஆனால். பொருளா 
நாரம் படிச்சுப். போடுறேன் என்ற. வுடன் வியந்து போனார்கள். 

கலலூரி கொஞ்சம் சண்டிப்பானது. 
ஆனாலும் கட்டடித்து, மேட்னி ஷோ 
போகும் இல் பார்ட்டிகள் நிறைய 

ாம்வின் மு வாழ்வின் மற 

குல்லூரியைக் “கட்” 
அடித்து இருக்கிறேன்" 

உண்டு. வெளியே போவதென்றால் 
எச்.உ.ட.யிடம் துண்டுச் ட்டில் எழுத் 
வாங்கிகொண்டு வத்து நேப்பான் 
வாட்ச்மேனிடம் கொடுக்க வேண்டும். 
அப்போதுதான் அவர் வெளியே விம 
வார். அவருக்கு எத்த மொழியும் முழு தாகத் தெரியாது. தாங்கள். துண்டு? 
எட்டில் ஏதேனும் இறுக, சையெழுர 
தப் போட்டு அவரிடம் கொடுப்போம். 
பின்னர். வெளியே வந்து கேட்டுக்க 
இந்தப் பக்கம். நின்றுகொண்டு. ௮௨. 
ரைப் பார்த்து "ஓவென்று சிரிப்போம். 
அவர் 'விழித்து'க் கொள்வதற்கு மூன் னர் இட் விர் 

வோம், “எச்.டி. போலக் 
கையெழுத்துப் போட்டு, 
வாட்ச்மேனை ஏமாற்றிக். 

னவ கவன 
யதார்த்தமாகத்தால் 
கவிதைகளின் பஃ 
கம். இரும்பியது. 
வெகுஜனப். படி 
இறிகைகளில் தமத 
கட்டுரைகள் மூலட 
கலாப்ரியா, ஞான 

த்தன போன்ற நல்ல கவிஞர்களை: 
அதிமுகப்படுத்தியது. எழுத்தாளா. 
சஜாதாதான.... நல்ல கலிதைகளைட் 
படிக்கப் படிக்க, தமக்கும் கவி 
ஆர்வம் கனத்றெடுக்கறது. தாம் படித்; 
பார்த்த, அனுபவித்த உணர்வுகளை: 
கவிதையாக வடித்துவிட வேண்டு! 
என்று உள்ளுணர்வு, 

இப்படிப் பிறந்ததுதான் என் 'போட்। 
என்ற மூதல் கவிதையும். அது சுபம்! 
களா இதழில் வெளியாயிற்று. ஊன, 
தெடுக்கும் கவிதை ஆர்வம். கற்சு 
டாய் இனிகறது. எனக்கு முழுவ 
வான, ஆத்ம இருப்இ தரும் ஓ. 



அனுபவம் கவிதை எழுதுவதுதான், 



சள்சிளமச உணவக வைககைள க க எவதகாயு 
விலைவாசி ரெக்சை கட்டிக் 

கொண்டு பறக்கும் இந்தக் காலைதில், 
காலைச் சிற்றுண்டி, மதிய மற்றும் இரவு! உணவு வகை, இவையனைத்தையும் எழு: சபாய் ஜம்பது. பைசாவுக்குள் அடக்க. 
விட முடியுமா! “ஓட முடியுமே? என்கிறது. 
அரசு, இனங்குற்றவானிகளின் சர்தருக்க இல்லங்களில் இருக்கும் சிறுவர்களுக்கு 
சாப்பாட்டுச் செலவுக்காக அரசு அனு, 
மக்கும் தொகை: ஏழு கூபாய் ஐம்பது. பைசா மட்டும்தான். இந்த திலையில் 
அவர்களுக்குக் கணவன். தரத்தை நாம். எனிதில புரிந்துகொள்ள 
முடியும். இந்த பரத் தகவலை. அளித் 
"இருப்பவர் நீதியரசர் ஜோதிமணி. மதுரை 
துன்ன சீரருத்த இல்லத்துக்கு அதரடி. வினிட்டடித்த தீதியரசர், மேலும் பல: அஒி்ச்சித் தகவல்களையும், உய்தி” 

தம். என்றால். இலோ என்ன விலை. 
என்று, கேட்பார்கள். போலிருக்கிறது. 
குழிப்பிடங்களுக்குக். கதவுகள் இடை 
யாது. மொத்தத்தில் அடிப்படை: வசதி. 
கன் ஏதுமின்றி சுகாதாரச் சர்கேடு. 
கனோடு ஆடு மாடுகளை அடைப்பது. 
போல் அடைத்து வைத்தருக்கறார்கள்" 
என்று சொல்லாமல் சொல்றது நஜ. 
'யரசரின் அறிக்கை. பஇனெட்டு வயது. 
வரை இதைப் போன்ற இல்லங்களில்தான். 
குற்றவாளிகள் அடைக்கப்பட வேண்டும். அறிந்தும் அறியாமல் இம் வல் 

'சய்த குற்றங்களுக்காக, பன்ற. 
"இல்லங்களில் அடைக்கப்படும் சிறுவர் 
களின் மறுவாழ்வு மறறும் எதிர்காலத்தை 
கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு அவர் 
களுக்குக் சல்வி மற்றும் தொழிற்பவிற்ளி அளிக்கப்பட வேண்டும். என்றது. 
சட்டம். ஆனால் எந்த இல்லங்களிலும். 

ம் நேக்கி 
மன்றத்துக்கு அளித்த தமது அறிக்கையில் சொல்லியிருக்கார். 

"சமையல் அறையைப் பார்த்தால் 
சாப்பிடும் எண்ணமே வராது, வென்னை: 
வடித்து ஒரு வெள்ளிவிழா ஆகியிருக்கும். பாத்திரங்கள். ஓட்டையாசவும், நசங் 
யும் உள்ளன. ஆங்காங்கே சாக்கடை 
ர் வழித்து ஓடக்கொண்டிருக்கறது, 
எத்த. அறையிலும் சரிவான: விளக்கு, 
வெளிச்சம் இடையாது. குறைந்த வாட் 
மின் பல்பு. பொருத்தியிருக்கறார்கள். 
அதுவும் சில அறைகளில் இல்லை, மின்: 'விஜிதி இடையவே இடையாது.. படுக்க 
பாய், தலையணை இடையாது. கொடுக் 
கப்பட்டிருக்கும் பெட்ஷீட்டும் நைத்தம், 
கழிந்தும் போயிருக்கின்றன. இத்தனைக். 
(கும் ஜந்து வருடத்துக்கு ஒருமுறை அவர் களுக்கு பெட்ஷீட் கொடுக்க வேண் 
டும். 

அவர்களுக்கு எந்தவிதமான மருத் "துவ வசதியும் செய்து கொடுப்பது இடை. 
யாது. கழிப்பிடங்களைய் பார்த 
தால் குமட்டிக்கொண்டு வருகிறது, சத். 
&டகஸ்கி 19112000 

வதுபோன்ற வசஇ இல்லையாம். இந்த 'இளங்குற்றவாளிகள் நீதிமன்ற உத்தரவின்: 
பேரில் அடைக்சம்பட்டிருப்பதால், இவர்: 
களின் நலனை கவனிக்கும் பொறுப்பு 
மாவட்ட நீத தரவாகத்திடம்தான் இருக் 
இறது... பொதுமக்கள். யாரும் எனிதில். 
உள்ளே நுழைந்துவிட முடியாது. எனவே. 
இதுபோன்ற இல்லங்களில் திலவும் 
மோசமான குழல் வெளியில் ஜெரிவதத் 
கான வாய்ப்பு மிசஷும் குறைவு. மாவட்ட 
செஷன்ஸ் நீதிபதிகள் அடிச்சி விஎட் 
செய்து வந்தால், விதி வார்டன்களுக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும். 

இந்த இனங்குற்றவாளிகளை விசாரித் (தத் தப்பு வழங்க நீி வாரியம் ஒன்றும். 
இருக்கறது. ஆனால் அது. அடிக்கடி கூடித் 
இர்ப்பு கூறாததால், பல இனங்குற்றவானி 



ககன் காலங்கடந்தும் இந்த இலலங்களில் 
வாருக்கொண்டிருக்கறார்கள். 
இதரர் ஜொடுமணியின் அறிம ரலபட்டான் என் அனத பரா அ அக்கினிச் டத அனிய அரக அம் ப் ககக வக்க 

யாக சாப்பாட்டுச் செலவு. தலை 
ஒன்றுக்கு 12 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட 

ண்டும். மருத்துவர்கள் சோதனை 
பய வேண்டும்; சிறுவர்களின் மண: 

அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் வகையில் 
அவர்களை மாதத்துக்கு ஒருமுறை சற் 
துலா அழைத்துப் போக வேண்டும். காது. 
கேட்காத சிறுவர்களுக்குக் கருவிகள் 

வழங்க வேண்: 
ம்” என்றெல். 

லாம் கூறியுள்ள. 
தீஇிபதகள், ஓய்வு 
பெற்ற. உயர் 
நீதிமன்ற... நீதபத. 
பாலகுப்பிரமணியத். 
இன் தலைமையில், 
ஒரு கமிட்டியை 
அமைத்து, தமிழகத் 
இல் உள்ள இது 
போன்ற 29 இல்லம். 

மிகவும்: 
குறைவு! 

ணன் 
களை ஆய்வுசெய்து: 
அறிக்கை தரச் 
சொல்லியிருக்கறார் 
கன்: மூன்று மாதத் 
இல் அறிக்கை சமர்ப் 
மிக்கப்பட வேண் 
டும், யார் கண்டது, 
அத்த... அறிக்கை. 
மேலும் பல அதிர்ச. 

களை அனிக்கக்கூடும்! 
கொடுங்குற்றவாளிகளுக்கே. "மரண 

தண்டனை கூடாது! என்று மனிதநேயத் 
தோடு வாதிடப்படும் இன்றைய நானில், 
இருந்தி தல்ல மனிதனாக வாழ வாயப்பு 
இருககும் இவர்கள் மீதும் அரசு இரக்கம் 

ஈ ஸ்ீதி 
191120 வ்கி 9 



வட்டமா 
கணவு வகைசனில் நமக்குப் "பிடித் தது... பிடிக்காதது' என்பதைவிட, நம் 

உடலுக்கு 'நல்லது;நல்லதன்று! என்பதை 
இனம் சண்டு தாம் கண்டு வர வேண்டும் 
என்து ௪௫.சிவம் கூறியிருப்பது. வர 
வெறகத்தக்கது 

வர்அருணாமு, சிதம்பரம் 
ர் 

விஷ்ணு தரிசனம் இட்டிடச் செய்யும் ் பேயாழவாரின். பாசரத்துக்கு, தாய், செயக்கு அம்புலி காட்டி, அமுதாட்டுவதைப் போ பொருள் தந்துள்ளார், சுஜாதா! 
எஸ்.எ. கேசவன், குகமுகாசாலபுரம். 

'த௱ழததப்பட்டோர். நலனில் நமதி 
அரசியல்வாஇகளுக்கு. நிஜ. அக்கறை. 

இருந்தரக்கும இந்த 22 ஆண்டுகளில் 
அந்தப் பிரிவு மக்கள் எல்லோரும் முன் னேறி 

நப்பர். அரசியல் நடத்துவதற்காக மட்டும் 
அவாகள் மேல் கரிசனம் 

போன்ற வியாக்யானங்கள், பலன் 
தராது! “தர்யிரகாஷ், பொன்மலை. 

॥ | அர்ச் தோதல் கனத 
௦ தசம்பட்ட என்ணக்ககளத் 

தெரிவித்துவிட்டார் தூ வாகதேல், 
குவளை எழில், சென்னை: 

அது குறிதது நான் எதுவும் சொல்ல விரும்ப. 
வில்லை, என்ற சரத்குமாரின். பதில் சிறப்பாக, 

ஆர்குமாரசுப்ரமணியன், நாகர்கோவில், 

மிஃடா கருணாறிஇ ஐபிஎஸ். கார்ட்டூன் 
அபாரம்! சுவிச்சக்கரவர்த்தி கற்பனை போன்றது, கார்ட்டுன் சக்கரவர்த்தி கொம்ப/னா௫ விட்டது. 
சஸ்ன் ஆர்.கோயாலன், சென்னை: 

இந்த இதழின் 20-ஆம் பக்கத்தில். 
வெளியாசியுள்ள 'வளைஞ்ச மூக்கு. 

'திமிரு பார்வை! சிறுகதையை எழுதியவர். 
பொன்மலை பிரகாஷ். 



5404 500/1% & 6006/60% 

| 

கல்கி தீபாவளி மலரைப் பிரித்தும் 
கண்களில் முதலில் பட்ட குகுதாதர் ப 
சார்யாரின் புகைப்படம் மிகவும் அருமை, 
ஆண்டாளின். உணகச்சிகளையெல் வாம் 
வரது முசபாவத்திலேயே அள்ளிக் கொட்டி 
(விட்டார் விசாகா ஹரி. 

'தியாகத்திலே. தன் முகத்திரையைத் 
தானே முழுவதுமாகக் கிழித்தெித்துவிட்டு சோஸலினுக்கும், மைக்குக்கும், தாயாக மாஜி 
மிருந்தானே சங்காட. கதைவின் ஆசிரியர 
நமிர்்து நிற்கிற. “என்னிடமிருந்து என் 
கை காப்பாற்றினாள்! என்ற வளி வலிமை. 
மிக்கது, "கட்டுடைக்கும் தீபாவளியில் 
மதுமிதாவின் பூகம்ப வரிகள் பொய்ம்மையை 
விழுங்கிய உண்மையின் உத்வேசம். 

2006 கல்கி தீபாவளி மலர் “அன்புச் 
சிறையில் ஆனத்த விட்டலன்: அற்புத தரிசனத்தோடு தொடங்குகிறது. சென்னை. 
உயர்நீதிமன்றத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளை, 
பற்திய வர்ணனை மிகவும் அற்புதம்! 

மூதறிஞர் இளாஜாஜிலின "வெப்பததிலும: தண்மை" கட்டுரையை மீண்டும். படிக்கும் 

வல்்புக கிடைத்தது ௯ம். 
ரசிகமணி ரசித்த மாந்தர்: என்ற, 

தலைப்பில் குற்றால முனிவர். டி.கே.சி 
குவை, இலககியம், அரசியல் பிரமுகர் 
வோடு பழகிய விவரங்களைப் படிக்கும். 

போது மனதுக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது. 
[் தில்... கலைவாணியின், 

"லங்களுக்கு அர்ச்ிக்கப்பட 
வேண்டிய பொன் மலா! 



கர்ப்பப்பை அறுவை. 
சலச்சைக்கு லேப்ரோஸ். 
கோரிக். முறை சிறந்ததா? 
இதனால் பின்விளைவுகள் 
ஏற்படாதா? 

சி.புஷ்பலதா, 
இருச்சி. 

டாக்டர் ராஜ்குமார் 
வயிற்று அறுவை சிகிச்சை 
புணர் 

கர்ப்பப்பையில் கட்டி 
இருந்தாலோ அல்லது வேறு, 
ஏதாவது காரணங்களால் காப்பப்பையை 
வகற்ற வேண்டும். என்றாலே நவீன: 
அறுவை ரிசசையான 'லேப்ரோஸ் 
கோரிக்' முறைதான் சிறந்தது. சறுநீரசம். 
மண்ணீரல், சிறுகுடல் என எந்தப் பகுதி 

யில் கட்டி. ஏற்பட் 
டாலும் இந்த அறுவை இகிச்சைதான் நல்லது. 
இதல் பெரும்பாலும்: 
உன்நோக்டு அறுவை. 
கச்சை எனப்படும். 
௨0 ௨0௦௨௦௦91௦ 

பு லனமள்ளாட மூலம் 
இரத்தக் கசிவு. ஏற் 
படாமல் இரத்தத்தை. 
உறையச் செய்து 
மூன்று குழாய்களில். 
ஒரு குழாயின் வழியா 
சப் பார்த்து, மற்ற. 
இரண்டின் வழியாக 
அறுவை எிடச்சைய 

செய்தோம். இந்த முறையில் வஜைலா 
வழியாகவும், 140008பபளரொ! என்ற 
கருவியைக் கொண்டும். கர்ப்பப்பை: 
அகற்றலாம். ஆனால் கர்ப்பப் 
பையில் புற்றுநோய் உள்ள: 
வர்களுக்கு மட்டும். லேப்: 
ரோஸ்கோபிக். செய்யும். 
பொது சுவனம் தேவை, இந்த. 
அறுவை சலச்சையால் எந்தப் 
பின்விளைவும். ஏற்படாது. 
அறுவை சி௫ச்சை செய்த ஒரு 
நான் சுழித்து உங்களுடைய 
அன்றாடப். பணிகளைத் 
தொடரலாம். 

12 கல்கி 191121%. 

பாக்ய! ராற்கும 

பாக்ய வாக 

மெத்த மாதம் எனக்குக் 
இருமணம், எனக்கு ஆலோ 
சனை தேவைப்படுகிறது. 
இதத்கு இப்போது மையங் 
கன். இருக்ின்றனவாமே, 
அங்கு எனன சொல்லித் தருவார்கள்? 

வரம, 
புது வண்சை 

டாக்டர். ஜெயராணி: 
(த்திய இனஸ்_ிஎி. தகம் செக்ாவல் பெடிசன் 

பண்ட் ப்ரி மேரிடல் கவுன்சிலிங் பைய 
இயக்கக்! 

குமணத்துக்கு முன்பு ஆணும், பெண்ணும் இல்லற வாழ்வைப் பற்றிப் 
பரித்துகொள்ள வேண்டும். அதுதான் 
மடழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கு அஸ்தி 
வாரமாக அமையும். இதறசென இப் 
பொது தகுந்த மருத்துவர்களால் மையங் 
சன் அமைச்சப்பட்டு, ஆலோசனைகள். 
அனிக்சம்படுகன்றன. இந்த ஆலோச 
னைகள், தாம்பத்ய வாழ்க்கை, ுழத்தைம் 
பேதைச் இட்டமிடல், உடல். கறுப்பு 
களைப் பற்ிய விழிப்புணர்வு; பாலியல். 
குதித்த முறையான அறிலியல்பூர்வ. 
விளக்கங்கள், தவறான அச்சத்தைப் போக்குதல் போன்றவற்றின் அடிப் 
படையில் அயம், ண்களுக்கு ஆண் 
மருத்துவரும், பெண்களுக்குப் பெண் 
முத்துவும். ததந்த பமிறசியளிப்பா 

பெரு; இவற்றைத் 
தடுப்பதற்கு இதுபோன்ற மையங்களின். 

வழிகாட்டுதல்கள் இன்றிய 
எமயாதவை, க்களும் ஆலோ 
சனை பெறலாம் மகழச்சியாச 

சத்துகள் ட்டன. 

வாழலாம், 

சர்க்கரை தோம் 9௪ 
சைக்கு நாவற்பழம். கதவும். 
என்பது உண்மையா! எப்படி. 
இ௫ுச்சையளிக்கப்படுகறது?. 

குஞ்சிதபாதம், 
இதம்பரம் 



வாசுதேவன். 
(சித்த மருத்துவ தியுணரி: 

நர வந்பழம் சர்க்கரை தோய் 

பதம் முழுவதும் அகன்று சக்குப்போல் ட 
ஆனவுடன், கல் உரலில் போட்டு தவறாக நனவுடன் கல் 2 

69 இடித்து, மாவுச் 

போட்டு இடிக்கவும். பிற 
சலித்து இடிபடாமல் க 

க்குப் பொடிபோல் இடிக்கவும். பிறகு அமையும் 

தொகுப்டி: மமனோ 
படங்கள: பொள்ளாச்சி சுந்தரம். 

191200 கல்கி 13. 



ப 
2006 நவம்பர் 19. 
விய கார்த்திகை 3. 
மலர் : 65 
இதழ் : 16. 

தமிழ்த்திரு. நாடுதன்னைப் பெற்ற 
தாயென்று கும்பிடடி 
பாப்பா - பாரதியார் 

இலஞ்ச - ஊழலுக்கு 'சீல்' வையுங்கள் 
பட்டவர்த்தனமாக விதிகளை மீறி, கட்டடம் எழுப்பப் 

படுகிறபோதும், குடியிருப்புப் பகுதிகளிலோ வேறு தடை செய். 
யப்பட்ட பகுதிமிலோ அனுமதியின்றி கடைகள் எழும்போதும். 
உள்ளாட்சி // நகராட்சி. அமைப்புகள் கண்டுகொள்வதில்லை, 
"நகர வளர்ச்சி மன்றங்கள் இலட்சியம் செய்வதில்லை, 

இவ்வாறு. கண்டுகொள்ளாமல் ப்பதற்காக, 
“அவ்வமைப்பின் ஊழியர்கள் // அதிகாரிகள் இலஞ்சம் பெறுவதும். 
பின்னர் அக்கடைகளைத் தொடர்ந்து நடத்த அவற்றின் உரி, 
மையாளர்கள் அவ்வப்போது 'மால்! வெட்டுவதும் சகஜமான 
நடைமுறைகளாகிவிட்டன. 

"இப்படிப்பட்ட சூழலில், உச்சநீதிமன்றத்தில் யாரேனும். 
பொதுநல வழக்குத் தொடர்ந்தால், அப்போது ஆரம்பிக்கிறது. 
பிரச்னை! 'வருடக்சணக்காக இந்த இடத்தில் வியாபாரம் செய்து, 
"வருகிறோம், எங்களை அப்புறப்படுத்தலாகாது! என வியாபாரிகள். 
முரண்டு பிடிக்கிறார்கள். அனுபவப் பாத்தியதை சொண்டாடு. 
வதுடன், இவர்கள் அரசு அதிகாரிகளுக்கும் காவல் துறைக்கும். 

"மல் அளித்து வந்த இலஞ்சமும் கூட தங்களுடைய 
க அடிப்படை என நம்பவே ஆரம்பித்துவிடு 

(ன! சட்டம் என்பதாக, 

(டு தப்பு த ர்யம் என்ன... அந்தத் தப்பே சரி என்று, 
அவர்கள் வாதாடுவதில் அதிசயம் என்ன? 
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வாதிகள்தான் அவர்களுக்கு வழிகாட்டி! சதாசல்வ காலமும் தங்கள் செல்வாக்கைப் பயன் 
படுத்தி, அரசியல்வாதிகள் சட்டத்தை மீறுகிறார்கள்: சட்டமீறல்களுக்கான விளைவுகளி 
லிருந்து இவர்கள் தப்பிக்கவு் செய்கிறார்கள்! இவர்களுடைய அரசியல் செல்வாக்குக்கு 
அஞ்சி அடிபணிவதில் ஆரம்பிக்கும் அதிகாரிகள், காவல்துறைவினரின் போக்கு, இலஞ்ச 
1 ஊழல் சாம்ராஜ்யத்தின் ஓர் அங்கமாகவே வெரு விரைவில் வேருன்றி, கிளைபாப்பி 
விடுகிறது. 

இத்தனை அவலமும் நடத்த பிறகு, உச்சதீதிடீன்றம் தலையிட்டு. தீதி நிலைநாட்ட 
முற்படுகிறபோது, “சட்டம். - ஒழுங்கு. பிரச்னை வெடிக்கும்; ஆகவே. உச்சதீதிமன்ற 
ஆணையை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது”என்று அரசே அஞ்சுகிறது! சட்டத்தையும். ஒழுங்கையும் வஞ்ச - ஊழலுக்குக் காவு கொடுத்துவிட்ட பிறகு, சட்டம் - ஒழுங்கு 
மிரசனையையே காரணம் சாட்டும் இத்த முரண்பாட்டை என்னவென்று சொல்வது! 

'தலைதகசில் ஏற்பட்டுள்ள. இத்த தெருக்கடி காரணமாக, பல்லாவிரம் மக்களின்: 
அன்றாட் வாழ்க்கை: பாதிக்கப்படும் என்பது. உண்மையே. ஆனால், அதற்காக உச்சநீதி 
மன்ற ஆணையை மறுப்பதோ, கேள்விக்குட்படுத்துவதேர சரியல்ல. 

ஆட்சி மன்றத்தினர் சட்டத்தை மீதி செயல்பட்டாலோ அதிகாரிகள் தவநிழைத்தாலோ 
தட்டிக் கேட்டு மக்களுக்கு தீதி கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நமது 
அரசியல் சாசனம் தீித்துறைக்குத் தனி அதிகாரம் அனித்திருக்கிறது. இவ்விரு துறை 
களும் புறையோடிப் போனதுடன் தீதித் துறையின் தீர்ப்புகளையும் கட்டளைகளையும். 
மீறவும் ஆரம்பித்தால், வெகு விரைவில் நம் நாடெங்கும் அராஜகம் தலைவிரித்தாட 
ஆரம்பிக்கும் 

'எத்தனை செலவானாலும், புது டெல்லி வியாபாரிகள் கேட்கும். தஷ்ட எட்டைக். 
கொடுத்து அவர்களைச் கமுகமாக அப்புறப்படுத்த, டெல்லி முனிசிபல் கார்பரேஷன்: 
பொறுப்புடன் இயங்க. வேண்டும். தவறுக்குத் துணைபோனபின், அதற்கான விளைவு 
களையும் சந்திப்பது தவிர வேறு வழிலில்லை! 

கடைகளுக்கு "சீல்: வைப்பதுடன் லஞ்ச - ஊழலுக்கும் சீல் வைத்தால் இப்பிரச்னை 
மண்டும் தலை தூக்காது. 

'தெடெல்லிலில் பெரிய அனவில் இன்று வெடித்துள்ள பிரச்னை, எல்லா நகராட்சி 
மன்றங்களுக்கும் எச்சரிக்கையாக அமையட்டும். 0. 
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ன என்பதைப் பற்றித்தான் 
இப்போது உங்களிடம் பேசப். 

அதற்கு முன் 
கடத்த வாரம் பேயெது குறித் 
துச் லல. 

உணர்வு தரும் சுகத்தில் நீங்கள். மூழ். 
விட்டால், அது. உணரும் இறனின் தவ. 
நன்று: கணரப்படும் பொருளின் குற்றமு: 
மன்று; எண்ணங்களின் தவதுமன்று. 
உணர்தலுக்கும் உணரப்படும் பொருட் 
களுக்கும் நம்மை அறிமுகப்படுத்தும் 
"நான்" என்பதன் தவறுதான் அது. 
எண்ணங்கள் மிக அவசியமானவை. 

போலிறேன். 

வார்த்தைகள். 

எண்ணங்களின்றி வாழ முடியுமா? உணர் 
வோடு வாழ்வது, உங்களது இயல்பு அதை 
வேறு எவரும் உங்களுக்குக் கொடுக்க 
முடியாது. நான் எப்படிக் கடினமானதாக இருக்க 
முடியும்? நீங்கள் எப்போதும் உங்களுடன்: 
'தான் இருக்கிறர்கள். ஆனால், இது மிகச் 
கடினமான விஷயம் என்ற கருத்தை நம் 
மீது இணித்துவிட்டார்கள். ஆத்ம 
ஞானத்தை விட சுலபமானது! வேறெ 
'தவும் இல்லை. ஏனெனில், உங்களுக்குப் 
மிடிச்ிறதோ இல்லையோ, அது எப் 
பொதும். இருக்கத்தான். செய்யத; 
புலனுணர்வு என்பது இரண்டாம் நிலை. 
ஆனால் கணர்வோடு இருப்பதென்பது. 
அடிப்படையான ஒன்று, 

இந்தப் பொருளை உங்கள் கண்களால். 
பார்க்கதிர்கள். இவற்றில் எதில் உங்களை: 
இழிகவறீர்கள் - இந்தப் பொருளிலா அல். 
லது கங்கள் பார்வை தரும் உணர்விலா? 
தங்கள் பார்க்கும் பொருட்கள் எல்லாவற் 
றையும் என்னிடம் கொடுங்கன்; அல்லது. 
மங்கள் கண்களைத். தந்துவிடுங்கள் 
என்று நான் கேட்டால், “என் கண்களை 
எடுத்துக் கொண்டு, நான் பார்ப்பவற்றை 
விட்டு விடுங்கள்” என்றா சொல்வீர்கள்? 
“நான். பார்க்கும் எல்லாவற்றையும் 
ஸாடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 

விலை மதிக்க 
தான் கூறுவீர்கள். வாழ்வில் நாம் எதில் 
நம்மைத் தொலைக் 
னில் . ல்ல... கண்களில் படும் பொருட் 

ரோம் 
முக்கயமானவையா, 
முக்யெமானவரா எண்: 

களில்தான் என்று நம்ப ங்களது. 

அல்லது "நீங்கள்! 
ணங்களை இழத்துவிடலாம். நீங்கள் நீங்க. 
னாக இருப்பதை இழக்க முடியுமா? 
எதைப் பற்றிய உணர்வுடன் திங்கள் இருக்: 
இறர்கனோ, அது மிக முக்கியமானதாக, 
ஆலிட்டது. 

மனத்தில். 
போகாமல் எந்தப் பொரு 
அலைக்கழிக்க முடியாது. 

குத் தேவையற்ற முக்கியத்துவத்தைக் 
கொடுப்பதால், குற்பிப்பதே வேதனை 
யான விஷயமாக விட்டது. எண்ணங்கள் 
உபயோகப்படுத்தப்பட 
அடக்குமுறைப் பிரயோகத்துக்காக அல்ல. 
நீங்கள் யாராக இருக்கு விரும்புஇறர்கள். 

எண்ணமாகப் பஇந்து 

ணணங்களுக், 

வேண்டியவை. 

சி; சித்னையானராகவா அல்லது, 
எண்ணங்களைத் தொலைத்த மத்த புத்தக். 
காரராகவா? ஆன்மிகம் என்பதென்ன? 
ங்கள் சந்தனையில்தான் கோளாறு என்: 
நால், மூச்சை அடக்: எதைப் பயிற்சி. 
செய்தீர்கள்? கால் விரலில் பிரச்னை: 
யென்றால், வயிற்நிலா அறுவை ஈச்சை: 

எண்ணம் மட்டுமே சிந்தனை ஆகாது: 
எண்ணங்களை உபயோடுத்தால் மட்டுமே. 
அது 'சிந்தனை' செய்வதாகும். எனவே, 
வெறும் எண்ணங்களைக் சுண்டு ஏன் 
சுவலைப்படுகர்கள்? 

'சவாமிஜி, இயானம் செய்ய உட்கார்ந் 
தால் எண்ணங்கள் வருகின்றனவே” என்: 

வேறென்ன. வரும்? 
வேறென்ன வர வேண்டும் என்றீர்கள்? 
நெடுஞ்சாலையில் போகும்போது வண்டி, 

பார்கள் இலர். 

ராமா 

முடியாதவை! டி 





கன் வருின்றன' என்று சொல்ற மாதரி. 
இருக்கிறது இது. 

இந்தனை செய்வதைக் குறித்து, 
தமக்குத் தவறாக வழி சாட்டப்பட்டுள் 
எது, அப்பாவி எண்ணங்களை: தாமே. 
எதிரிகளாக மாற்றி வந்திருக்கிறோம். 
பொகுட்களைத் இயாகம் செய்ய வேண்: 
ம்: உணர்வதை விட்டு விலக வேண்டும் 
என்தெல்லாம் நம்மிடம் கூறப்பட்டுள்ள. 
து. நீய்கள் எதையுமே விட்டு விலக முடி 
யாது; விடவும் தேவையில்லை, உடலை. 
உபயோலுக்காதவரை வாழக்கை என்பது. 

வாழ்தல் ஆகாது, 
எண்ணங்களைப்: 
பயன்படுத்தாமல். 

கவலைப்பட வேண்டும்?” என்டுநோம். 
இக்கட்டான திலைமையாக இருந்தால், 
"கடவுள் மட்டுமே உதவ முடியும்" என்று: 
சொல்வோம். 

நாத்திகன் ஒருவன் கடலில் குளிக்கும். 
போது, பெரிய வெள்ளை சுறாமீனைக்: 
காண்கிறான். கூர்மையான பற்களோடு 
தன் வாயை அகலமாகத் இறந்தபடி. 
சுறாமீன் அவனைத் இன்னத் தயாராக, 
நெருங்கு வரத் துவங்குகிறது. யாரை 
உதவிக்கு அழைப்பது எனறு அவனுக்குப். 
புரிவதில்லை. "கடவுளே, என்னைக்: 
காப்பாற்று"! என்று அலநுறான். 
மின்னல் போல எதிரே. தோன்றும் 
கடவுள், சுறாமீனைக் கொன்றுவிட்டு, 
"நீதான் என்னிடம் நம்பிக்கை இல்லாத 
வனாயிந்தே, பிறகு ஏன் என்னை அழைத் 

இக்க முடியுமா, வாழ்க்கையை வாழ: 
இயலுமா! 

எண்ணம் என்பது பிரச்னை அன்று, 
"நான் யார்! என்று ஏற்க நங்கள் கற்க 
வேண்டும். தனி நபரிவிருந்துதான் இந்த் 
தேடல் துவங்க வேண்டும். நாம் சட 
ளைப் பற்றிய குழப்பத்துடன் இருக் 
இம். நமக்கு நம்மைப் பற்றியே குழப் 
(பம். அதனால் தான் சுடவுளைப் பற்றிய 
குழப்பமும் நம்மை ஆக்ரமித்ிருக்கது, 
இந்தக் குழப்பத்தால்தான் நம்முடைய 
அவ்வப் போதைய மனநிலைமைக்கேற்ப 
கடவுளைப் பல்வேறு வகைகளில் ௨௫. 
வாச்சுவோ, ஏற்கவோ, நிராகரிக்கவோ 
செய்தோம். நமக்குப் பிரச்னை ஏற்படும் 
போது, உதவக்கூடிய சடவுளைப் பிடிக் 
கிறது. சந்தோஷமாக இருக்கும்போது, 
"கடவுள் எங்கும் நிறைந்தவர். நான் ஏன. 
18 ்சி மு 

(நவீன இலக்கியம் இப்பக் கொஞ்சம். 
மாறிக்சிட்டு வருது!" 

"எப்படிச் சொல்றே?" 
"நேத்து நான் படிச்ச. 

நாவலில் புரியற மாதிரி. 
அங்கங்கே சில வரிகள் வந்தது!" 

தாம்!" என்று கட்டறார், 
அவன் சற்றே புத்திசாலி. 
"உன்னிடம் எனக்கு, நம்பிக்கை 
யில்லை என்பது உண்மைதான்... ஆனால், 
நீ கறாம்னுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தி விருச்கலாமே!"! என்கிறான். கடவுள். 
மறைந்ததும் இடீரென்று சுறாமீன் மறுபடி. 
தோன்றுகிறது... அதிசயம்தான். "கடவுளே, 
நான் சாப்பிட உணவு தத்ததற்காக கணக்கு 
நன்றி" என்று சுறாமீன் தன்றி கூறுவது! 
அவன் காதல் விழுகிறது. சறாமீனுக்கப் பக்த வந்துவிட்டதென்றால், பலன் இப் 
படித்தானே இருக்கும! 

(தொடரும், 



ன ரோ ன ட்திலி 

றுக் மரபாகும் 

வெகு காலமாக, புதிதாக, 
ாசிக்கம்பட்ட தரம் வாய்$் 
காயியை உங்கள் 
வித்பத்திற்கேற்ற 

85167 
(அதக அவப் 

நாங்கள் வழக்கி வருவதை 
நலல நன்கறிவர், மறுக்கவியகாத: 
மறம் மிக உய்ந்த தரத்துடன் எஸ்டேட் 
கப்ரெஷ் ஆமிக்டச் காமி உத்பத்தி, 
செய்யப்படுவதாக். எங்கள் 
வாடிக்கையாளர்களால் அது பெரிதம் விரும்பப்பட்ட 

"வருகிறது. தரத்தை விரும்பும் எங்க. 
வாடிக்கையாளர்களின் வசதிக்காக, 
அவர்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள 
கடைகளில். எஸ்டேட் ப்ரெஸ்: 

பிடர் காபி கிடைப்பதற்கு ஏற்யாடு. 
'செயய்பட்டுளை 

உங்கள் ஆதரவையே ௨ 

கொண்டுள்ள நாங்கள், உங்கள் பகுதி 
மறறும் தமிழ்நாடு, முழுவதிலும் எங்களது நரம் வத்த தயாரிப்பான: 

தப்ரெஸ் கில்ட் 
சாமியை புதிய சழில்கிக. 
ம்ம சிறப்பான பேக்கில் 
விஜியோகிக்க ஏற்பாடு 
செய்யப்பட்டு, உங்கள் 

ஒவ்வொருவரின் நாவின் கைலை திரம்ி 
செயது, தக்கல் கைக்கும் காிகின் மணம் உங்கள் 
நாவில் நெடுநேரம். ிலைத்ி 
மக்கள். நோக்கமாகும் 
இகுகாலைலிலுள்ள பலரக்கு கடைக்கும் சென்ற, 
மஸடேட் ஃபரென் கபில! கபிலை: 
கேட்டு வால்கிப் பருகி, உங்கள் 
காமியின் விசேஷ மணம் மறம். 
கலையை அலுவவித்து மகிழும் 

எஸ்டேட் 



சிறுகண்து சகா 

விழுூறைக்குப் பிறகு, பழைய மாண 
வர்கோடும், புதிதாக அடியெடுத்து வைத்திருக்கும் முதலாமாண்டு மாஸை, 
மாணவிய ரோடும். களை சட்டியிருக்கது. 
அந்தக் கல்லூரி யல வகை வண்ண உடைகளில் பவனி 
வத்த இனம் பெண்களின் கூட்டம் மலர்ச் 
சந்தைக்குள் நுழைந்தது போன்ற கணர்: வைத் சந்தன. 'எல்வனவு பூ, இருந்தாலும் தனி3ே தெரியும் ரோதாவைப்போலு, அந்தக் 
கூட்டத்தில் இன்றைய பெண்கள் மறந்தே 
பொமவிட்ட பாவாடை தாவணியில், தன் தாய் மாமன் உடன்வர, சற்றே அஞ்சிய வந்த கொண்டிருந்தாள் லாவண்யா, 

'தாவணி போட்ட பாவனி வந்தது. 

'மம்... தான் அப்ப இளம்பட்டுமா?” 
“சரியா போச்சு... இம்பறதா? இன்: 

னும் நாங்க ஆரம்பிக்கவே இல்லை... 
என்றான் ஒருவன் சிரிப்போடு, 

"எதை! என்றான். வாவண்யா இ௫. 

படக 
"அதெல்லாம் இப்ப எந்த காலேஜ்ல. 

யும் இடையாதுன்னு சொன்னாங்களே?" 
“சொல்றதுதான்; அப்புறம். சந்தம். 
லாம செய்யறதுதான். இதான் இப்ப 

இங்க நடைமுறையில இருக்கு, நாவரசு 
விஷயத்துக்கு அப்புறம். நாங்களும் 
அடக் வாசிக்க ஆரம்பிச்சட்டோம். 
தனால நீ பயப்படாதே, நாங்க சொல்ற 
ஒரு சின்ன வேலையை மட்டும். நீ 

நம்ம கேம்பளாக்கு” பின்னால். பாடல், 
வர, இரும்பலாமா வேண்டாமா. எனறு 
வோசித்துக் கொண்டிருக்கும்போதே. 
ஹலோ புதுப் பொண்ணு... கொஞ்சம். 
இில்லும்மா” என்று சற்றே அகார். 
தொனி குரலைக் கேட்டுத் இரும்பினாள். 

விஃடர்களும் ஹோண்டாக்களும். 
பரவி நிறக, அஇல் அமர்ந்திுந்தவர்களில். 
ஒருவன் கையை அசைத்துக் கூப்பிட 
டான். அந்த கருப்பில் பெண்கள் இருவரு 
மிருக்க, தயக்கம். நீங்கிய லாவண்யா, 
“மாமா கொஞ்சம் நில்லுங்க. நான் போயி 
என்னன்னு கேட்டுக்குட்டு வந்ஜர்றேன்" 
என்று சென்றான். 

“என்னையா கூப்பிட்டிங்க!" 
ந் போஸ்ட் இயா 

மம்" என்றான் மெதுவாக, 
“சீனியரையெல்லாம். கண்டுக்காம. 

போற... இனிமே இனம்: எங்களுக்கு. 
வணக்கம் வெச்சுட்டுதான் நீ ளாசுக்கப். 
போகணும்... புரியுதா?" 

20 கல்கி 19)02%. 

செஞ்சா போதும்." 
“சொல்லுங்க, 

நான் என்ன செய்ய ௩ 

டமாதல்ல 
பேர் சொல்லணும்... 

சொண்ஸான். 
அதோ அங்க கட் 
டம். போட்ட 
சட்டை போட் 
இக்கட்டு உசரந்துல. 
நம்ம சத்யராஜ் சாரும் 
குச... சவால்விடத 
மாதரி திக்ல்நானே 
அவன்கிட்ட போலி 2 

டை பிடிக்கணும்." 
'சண்டையாய என்னன்னு 

நான் சண்டை போடறது?" “கதை, வசனமெல்லாம் தாங்க எழு 
இத தர மாட்டோம். எங்களுக்குத் தேவை. அங்க போயி சண்டை போடறததான்.. 





என்ன ஆச்சு. 
செஞ்சான்: 

மனதுக்குள் பொங்கும் சிரிப்பை: 
அடக்கியவாறே, "இதோ இங்க நிக்கிறாரே, 
இவர் தேத்து என்னைப் பொண்ணு, 
பார்க்க வந்திருந்தார். சொஜ்ஜி, பஜ்ஜி, 
எல்லாம். சங்கோஜப்படாம. வாங்கத் 
இனனவர், அப்புறம் கொஞ்சம்கூட 
அலட்டிக்காம. பொண்ணுக்கு மூக்கு, 

இவன் என்ன: தடுத்துவிட்டு, “என் பேர் மதுமதி... இங்க. பார் லாவண்யா... தீ எவ்வளவுதான 
சண்டை போட்டாலும் கிஷோர். 
அதான் அவர் பேரு... அவன் பதிலுக்கு: 
பன்லிட்ட சண்டை போட மாட்டான்” 
என்றாள் ஒருத்தி. த ஏன்?” லாவண்யா ஆர்வமானான். 

“ஏன்னா... அவனுக்கு வாய் பேச. 
வராது. போன வருஷம் நடந்த ஒரு 

வளைஞ்சு இருக்கு... பிடிக்கலைன்னு. விபத்துல ஏற்பட்ட ஷாக்ல அவன் களமை. 
சொல்லிட்டார். ஏன் தரகர்கிட்ட ஒண் ஆயிட்டான்” 
ணுக்கு ரெண்டா போட்டோ கொடுத்து... "நிஜமாவா? வாம் பேச முடியாத: 
கட்டவே, அப்ப தெரியலையா. என் ஐகத்தாடடலா ஜன் போலி இப்ப 
முக்கு தேரா (னு? இப்ப நான் மோசமா நடந்துக்கட்டேன். எனல் 
சொல்நேன்... இவரோட கறுப்பு திறம், தான் எதுவும் தெரியாது. அவரோடவே. 
இமிகு பார்வை எதுவும் எனக்குப் பிடிக், 
குலை" ஏற்ற இறக்கங்களுடன் நிஜத்தைப். 
போலவே அவள் முழங்கிட்டுத் இருமி. 
நடந்தான், என்னட நீங்க. சொன்னபடி நான் 
செஞ்சேனா!?" என்றாள் தன்னை அனுப்: 
பியவர்களிடம். 

“என்ன செஞ்ச? நீ மட்டும் சத்தம் 
போட்டா அதுக்குப் பேர் சண்டையா! 
அவன் பதிலுக்கு எதுவுமே பேசலையே. 
அவன் வாயைப் பிடுங்கினாத்தானே அது! 
ஹ்டையாகும்?" 

'வாவண்யார யோடுத்தான். அதானே. 
அவன் ஏன் வாய் மூடி மெளனமாக தின் 
நிுந்தான்? “நான் இப்ப என்ன செய்ய 
ணும்... போம் மீண்டும். சண்டை 
போடட்டுமா: 

பதில் சொல்ல ஒருத்தன் ஆயத்த அவனை கை நட்டிக் 

மாதிரி இருப்பான்!” 
"அடப்பாவமே! 

கட்கம் வதி 
பிரசன்னா. 

22 ஸ்ம (12%. 

படிக்கற உங்களுக்குத் தெரிய வேணாம். 
எனக்குச் சுடச்சுட பதில் தரணும்னு. 
எப்படி அவர் தவிச்சிருப்பாரு. தனால். 
பேச முடியலையேன்னு அப்ப அவரு, 
எவ்வளவு. பீல். செஞ்சிருப்பாரு, 
இப்படிப் பண்ணீட்டிங்களே. இனிமே. 
ராலங்கற பேரால யார் மனசையும். 
நோகடிச்சு விளையாடாதீங்க, நான் 
இப்பவே போலி அவாகிட்ட மன்னிப்பு. 
கேட்டுட்டு வரேன்"! புறப்படத் 
தயாரானான். 

“மன்னிப்பு. எங்டுட்ட இதுவரைக்கும். 
யாருமே சொல்லாத வார்த்தை" 

பக்கதில் குரல் கெட்டுத் இரும்: 
பினான். ஒஷோ. 

தங்க, நீங்க” தடுமாறினாள். 
“தானேதான், நான். சளமைன்னு. 

உனக்குச் சொல்லப்பட்டதும். ராடுங்ல. 
ஒரு பகுஇதான். சம்மா சொல்லக்கூடாது. 
நல்லாவே. சண்டை. போட்டே. நல்ல. 
'வேளை இது காலேஜா போச்சு, இதே. 
இது பபளிக் ப்ளேசா இருந்திருந்தா நீர. 
விசாரிக்காம மக்கள்கிட்ட எனக்கு தாம. 
அடி. இடைச்சிருக்கும்" சிரித்தபடியே. 
சொன்ன இஷோரைப் புன்னகையுடன் 
ஏறிட்டாள். 

"அப்ப நான் இளம்பறேன்”' என்று, 
லாவண்யா. புறப்பட; "ஒரு நிமிஷம் 
என்ற ஒஷோர், "நீ சொன்னியே அந்த. 
உன்னோட வளைஞ்ச மூக்கு எனக்குப் 
பிடிச்சுத்தான். இருக்கு. உன்னைப் 
பொண்ணு பார்த்தா. நான் வேண் 
டாம்னு. சொல்ல மாட்டேன” 
என்றான். லாவண்யாவின். முகம் 
நாணிச் வந்தது. ப் 



உதரம் இலை 
ப யாழினி 
முனுசாமி, மித்ரா. 
ஆர்ட்ஸ் அண்ட் 
இரியேஷன்ஸ், 
சென்னை 04. 
பக்கங்கள் 64, விலை. 
குரி. வடித்தெடுத்துள்ளார். 

முரண் களரி 'குடும்பத்தோடு நாஸ். 
என்னும் இலக்கிய செலவிட வேண்டிய 
அமைப்பினை நேரத்தைக் இருடித்தான் 
சென்னையில், இதுவரை எழுத்துப் பணி: 
நடத்திவரும் கவிஞர் செய்து வந்திருக்கிறேன' 
யாழினி முனுசாமியின். என்று குறிப்பிட்டு நம் 

கவிதைத், மனதைக் களவாரு, 
தொகுப்பு. ஆழமும் விடுகிறார். கண்களையும் 
அழுத்தமும் கொண்ட 7 தமில் கருத்தையும் கவரும் புத்தகம் 
மொழிநடையில் 
உறவுகளுக்கடை0ே 
ஏற்படும் சின்னச் 

வரப் பிடியில் 
அழகுக் கொடி. - மருதன், ஜெஃகு வெளிய, 
சென்னை 16. விலை. குண: 

சனாவில் 
கட்டுப்பாட்டில் தத்தளித்த. 
இபெத்தன் சதி ஏக்கத்தினை. 

வெளிப்படுத்தும் 
ரியல் சரித்திர நால 

பல இக்தது! என்று இயெத்தைப் பற்றிச் 
சொக்கப்படும் புராணக் 

மாறிவரும் நவீன 
சமூகத்தை தமது: 
கவிதைகளில் பநிலு 
செய்துள்ளார். 
மனத்துக்கு இதம் தரும் 
சுவிதைகளின் தேர்வாசு, 
பாசங்கலலாத, 
உணர்வுகளின்: 
தொகுப்பாக இருப்பது. 
நூலின் சிறப்பு: 

வெற்றியின்: கதை தொடங், இபெத் விதைகள் மக்களை, அவர்தம் வரலொட்டி. வாழவை, சுதந்தி 
ரெங்கசாமி, கவிதா 
வெளியீடு, சென்னை: 

12. விலை ரூ.00/ 
நூலாசிரியர் தாம் 

அற்தியரால் பெற்ற, பெற்று 
அருமையாக வடித்துள்ளார் கண்ட, கேட்ப நூலாசிரியர் 

அறிந்தவற்றை. தந்திரக் தாகமுன்னோரின் அறுபத்தைந்து கட்டுரைகளில் ஏக்கப் பதிவு வாழ்வியல் நிசழவுகளாச - புத்தக நேசன் 

இட தஞ் உட்ஷைகவேி 
19112008 கல்கி 23. 



கிராபரியம் 
ட்டுமொத்த கிராமமே உறங்கப். 

பொடன்ற இரவு நேரம். ஆரியம்பட்டி 
இராமத்தின். மந்தை வெளியில் ஒலி 
பெருக்கெள் முழங்குன்றன. “அண்ணா. சினனண்ணாட 

என் செல்வதல்லூர் பிறந்தவனே 
கட்டிகுத்தே.. ரத்தினமே. 
என்னைச் சைசமூவ விட்டுடாதோ" 
பாட்டுச். சத்தம். சேட்டு மெள்ள 

மெள்ளத் இரஞும் கூட்டத்தைக் சண்டு. 
கற்சாகமாடு சுழன்று பாடியபடி. அரங், 
சேறுடறது. அந்தத். தெருக்கூத்து, இன்ற: 'னவுகூட இதைப்போன்ற தெருக் 

॥ பபப 
கூத்துக் சலைகளுக்கு, தொடர்ந்து ஆதரவு சந்து வருபவர்கள். இராமத்து மக்கள். 
தான்! 

பெ. கலைஞர்கள் யாரும் எங்க 
இட்ட கிடையாது. அதனால எங்கள்ல. 
சில ஆண்களே பெண் வேடமிட்டுக் 
கத்துக் சட்டி, நடிப்போம். அதற்காகவே 
மீசையை அப்பப்ப சுத்தமா மழிச் 
சக்குவோம். எங்க ஆளுக பெண் 
வேஷம் கட்டி. வந்து தின்னோமினனா 
அச்சு அசலா அப்படியே பொம்பளை 
மாதிரியே இருக்கும்னா பார்த்துக்கங்க! 
என்ற, விழிகள். விரியப் பேசுகிறாரா 
இழ ஆசியம்பட்டி, பெரியக்காண்டியம் 
மன்: நாடகக் கலைக் குழுவின் தலை. 
24 ஸஸ்தி [911200 

கபெண் வேட தங்கள. 
வரான தங்கராசு... வயது. அறுபது 
கடந்த நாற்பது. ஆண்டுகளாகத் தெருச் 
கூத்தின்போது பொன்னர்... சங்கர் 
அம்மா தாயரையாக் சவுண்டச்சியாகவும், 

அந்தச் சகோதரர்களின் தங்கை அருக் 
'காணி தங்காயியாகவும் பெண் வேட 
மிட்டு நடித்து வருபவர், 

முகம் முழுவதும். பூசிய மஞ் 
ரடன், தீண்ட கூத்தல், பளபளக் 

(கும் பட்டுப் புடைவை, தோடு, 
மூக்குத், கழுத்து நிறைய நகை 
களுடன் ஒரு பெண்ணுக்குரிய நளி எத்தடனும், அந்தக் கால ராணி 
போன்ற சம்யிரத்துடனும் மேடை 
யில் வந்து தோன்ற, மொத்தக் 
கூட்டமும் பிரமித்துப் போறது. 

பொன்னர் : சங்கா, அவர் 
களது அத்தை மசண் மற்றும் 

ஏரபாகு பொன்ற அனைவரும். 
பொர்க்களத்தில் ஒரே நேரத்தில் இறது 
பொடுன்றனர். அந்த வனாந்இரம் வழி யாகப் பொன்னர் சங்கரின் தங்கை அரும் 
காணி. தங்காயி தலைவிரிகோவமாக 
அவர்களைத் தேடி வருகையில். பாடி. 
வரும் பாடலானது மிகவும் உணர்ச்சி 
மானதென்று சொல்லப்படுகிறது. 

'பொன்னர் : சங்கரைக் குல தெய்வங். 
களாகக் கொண்ட இராம மக்களால். 
இந்தக் சலை வடிவம் இன்னமும் கொஞ், 
சம் உயிரோடு இருக்கிறது. எங்களுக்குக் 
தெருக்கூதஇினைத் தவிர வேறு ஒன்றும் 
தெரியாது. வயிற்றுப் பாட்டுக்கு இது, 
ஒன்று மட்டும் போதாது. அதனால் பக் 
சுத்து ராமங்களில் இரவு நேரங்களில் 
கூத்துக்கட்டி அடிவிட்டு, பகல் நேரங் 
களில் விவசாயக் கூலிகளாக, இடைகற 
வேலைகளுக்குச் சென்று விடுலிறோம்?" 
என்ட இந்தக கத்துக் குடும்பம் அரசாங். 
சக்த எதிரபார்த்திருப்பதெல்லாம் ஒரு 
வீட்டு பட்டாவுக்காகத்தான். 

செய்க் இதம் 
ஸஞரரங்கம் திருநாவுக்கரசு 



ஒரு பக்கக் கத 
அத்த வயதானவர் எங்களையே கண்: 

கொட்டாமல் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார. 
'சேசர், அங்க நிககிதாரே அவர் 

யார்றா? 
"என்னடா, இவரைத் தெரியாது? எங்க 

ஷூட்டிங் நடந்தாலும். அங்க வந்திடு வாரு: என்னட சான்ஸ்: கேட்கத்தான். 
விட்றா, நம்ம வேலையப் ப 
ஆர்டிஸ்ட் 
செஞ்சட்டியா 

"ஆனால், எனனால் சாதாரணமாக, 
எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை, அவர் 
பாத்த பார்வை ஏதோ சொல்லியது. என் 
பார்வையின் கரமையை உணர்ந்ததும். 
என்னை நோக்கு வந்தார். 

)3/ 

'லார், வணக்கம். இனனிக்கு எனக்கு 
ஏதாவது ரோல் இடைக்குமா? 

ஒல்லியான தேகம்: முன்னு முன்னான. 
தாடி ஒரு வாரத்தைச் சொல்லியது. போட், 
முருப்பது. நிச்சயம் அவர் சட்டையாக, 
இருக்காது. அன்றைய ஷூட்டிங் ஷெட்டு புரட்டினேன். அவருக்கு ஏற்ற ஈலைத் தேடியதில், 

இருந்தது. ஆனால் டைரக்டர் அல்லது. 
புரொடக்ஷன் மேனேஜுரைக் கேட்காமல் 
சொல்ல முடியாது. 

'காஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. 
டைரக்டர் வரட்டும்.” 

போய் தம் பழைய இடத்திலேயே உட் 
கார்ந்துகொண்டு, வருவோர். போவோ 
ரைப் பார்த்துக் கொணடிருந்தார். 

டைரக்டர் வர மணி பத்தாடவிட்டது. 
வந்ததும் வராததுமாய் அத்த கேரக்டரைச் 
சொல்லி, அவரைக் கா 
அவரும் கொஞ்சம் 

(2 
சரியெனக் கூதி ஃபில்முக்கள் போயலிட் 
டார். மிருந்த உற்சாகத்தோடு அவரை 
அழைத்துச் சொன்னேன். 

“ழிசசயமா கண்டா?" 
அவர் கேள்வி புதராக இருந்து. ஏன் 

கெட்கறீங்க டைரக்டரே ஓகே. சொல்லி. 
யாச, நிச்சயம் உணடு. 

“அப்ப, நான் டியன் சாப்பிட்டுக்கலாம் 
இல்லையா!” 

அந்தப் பதிலில் பொடிந்தருந்த அவ. 
லம்.எனனைச் சங்கடப்படுத்தியது. ௧. 



வாறும் ஒரு பாற் ண சை கை 
கடல் அலைகளைப் பார்த்துக், 

கொண்டிருப்பது எவருக்கும் அலுக்காது. 
இத்தனைக்கும் ஓர் அலைக்கும் அடுத்த. 
அலைக்கும் வித்தியாசமே இல்லாவிட். 
டாலும் ஒவ்வொன்றும் புஇதாகம் பிறப் 
பதைப்போலத் தோனறும். முயன்று: 
முயன்று தோற்றுப்போயப் பின்வாங்கும்; சின்னதா மறைந்து போவதற்குள். 
அடுத்த அலை ஆரவாரமாகப் புறப்படும். "இத்த முறை பார; நிச்சயம். வெற்றி, 
பெற்று விடுவேன்" என்றுதான் புறப்படும். 

தைக் குறைத்து இலக்கை எட்டவிடாமல். 
செய்துவிடும். இந்த நாடகம் இரவு: 
பகலாக வருஷம் முழுவதும் சனைக்காமல. 
நடக்கும். 

'சடலிலிருந்து. இடைக்கும் செய. 
என்ன? முயற்சி செய்துகொண்டே 
இருந்தால் வெற்றி இடைக், 
கம் என்பதா?! கடமையைச் 
செய், பலனை எதிரபாரக். 
கதே என்பதா? இல்லையேல். 
கடலின் வெற்றி அழிலைத் 
தருவதல்லவா! சுனாமி 
போன்ற ஆழிப் பேரலையா 
கலன் கெதறிட 

இருமழிசை ஆழ்வார் 
தொண்டைநாட்டைச் சேர்ந்த 
'இருமழிசையில் பிறந்தவர். நிச்சயம் 
கடற்கரைக்குச் சென்று கடலலை. 
களைக் சுவனித்திருப்பார், அலை. 
களின் பிறப்பு, முயறசி, எழுச்சி, வீழ்ச். 
ஷகயவற் கவனித்திருப்பார். 
வருக்கு அவையெல்லாமே. பரம், 
பொருளின் செயல்களாகத் தெரிலன்றன. 

தமக்குத்தாமே அலையெழுகற, 
அதுபோல். உனக்குனனேயே நாங்க. 
அனைவரும் பிறந்து, சிறந்து, உணக்குன். 'ளேயே அடஃ்டப் போடுறோம். எல்லாமே. 
கனக்குள்ளேதான். பிறப்பு, எழுச்சி, 
அடக்கம் எல்லாமே. அவனிடமிருந்து. 
அவனுன்தான என்னும்போது, தம். 
ஆணவங்கள். எல்லாம். அர்த்தமறறுப் 
போகும். 

இனி, ஆழ்வாரின் கடலோரக்: 

2222117271] 
26 க் 191120%. 

கவிதையைப் பார்ப்போம். 
"தன்னுளே இரைத்தெழும் 

'தரங்கவெண் தடங்கடல். தன்னுளே இரைத்தெழுந்து 
அடங்குடன்ற தன்மைபோல், 

இன்னுளே பிறந்து இறத்து நிற்பவும் 
இரியல். 

இனனுளே அடங்குலன்ற தீமை. 
நிவ்கண் நின்றதே 

(தரங்கம் அலை, இரிபவும் மாறுவதும், 'தமைகுணம், தன்மை] 
தமக்குள்ளே இரண்டு எழுகின்ற 

அலைகடல், தமக்குளளே அடக். 
போவதுபோல. உயிர்கள் அனைத்தும், 
வெக்குன்னே பிறந்து இரிந்து உனக்குள் 
'ளேயே அடங்குகனேற குணம் உன்னி: 
டத்ில திலைத்துளைது, 

இந்தப்... பாசுரம் ஈசிரணடில் ஒன்றிலும் பிறந்இலேன் 
என்று தன்னை அடையாளம் காட்டிக் 
கொள்ளும் இருமழிசை ஆழ்வாரின். 
இருச்சந்த... விருத்தத்தில்... உள்ளது. ஒசைதயமிக்க சந்தக் கலிலிருத்த வடிவில் 
இயற்றப்பட்ட 29 பாடல்களில் ஒன்றான 
இந்தப் பாடல், பாட்டுத். இறமைக்கும் மிறத்த குலத்துக்கும் சம்பந்தமில்லை. 
என்பதை திரூபிக்கிறது. ஆழ்வார்கள். 

“இநத வடிவத்தை இவருக்கும் பின வடிவத்தை 
'சிவவாககயொ பயனபடுத்தியிருக்கிறார். 

(படிக்கலாம்) 

"குலங்களாய: 
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கதவமருந்து 
[தன் வயது முப்பது. அரியதொரு: 

வயிற்றுக் கோளாறு! இனமும் காலையில் 
வேலைக்குச் செல்லும் முன் இவருக்கு. மூன்று - நான்கு முறை வயிற்றுப்போக்கு 
ஏற்படும். பரிசோதனையில் பெரிய 
நோய்களின் அறிகுறிகள் எதுவும் இல்வை 
இது மனப் பரபரப்பால் விளைத்த. 
நெர்வஸ் டயரியா என்பது புரிந்தது. 
இவருக்கு வைத்தியம் 
செய்யப்பட்டது. தெரியுமா? 
போன வாரம் 'களம்! 
என்ற மோர்க், 
குழம்பு. செய், 
முறை அளித்தேன். 
அல்லவா, அந்தக், 
களம்தான். மருந்து! 
அதையே கறிவேப் 
பிலை, கொத்து। 
சற்றுக் கூடு, 
சேர்த்து ௮: 
தவிர, கோரைக்கிழங்கு, 
புங்கு இவற்றால் செய்த 
முஸ்தா கரஞ்சாஇி எனற. 
சஷாயமும் அனித்து, க$ர 

இனம் வைக்கச் சொன்: 
னேன், நல்ல பலன் வினைந்: 

இந்த வகையான 
வயிறறுப்ே 
ஆயு 
ஸாரம் என்று அழைக் 
இறது. 'ஸரம்' எனறால் 
குடலின் அசைவு. அது. 
மாக நிகழும்போது ௭ 
விளைகிறது. பெரும்பாலும். 

தேவைக்கு அரக 

மான கணவுமுல ,யே இதறகுக் காரணம் 
வெளியில் சாப்பிடுவது, குகாதாரக் குறை 

28 க்கி 11121%. 

வான, கெட்டுப்போன உணவுகளைத் 
தவிர, முதல். பத்தியில் சொன்னதைப் 

என்ற மனக், காரணங்களும் இதைக் 
தூண்டலாம். கூடலில் ஏற்படும் ம.பி. 

ர் இிஸாரம 

பவிறறுப்போக்கு என 
'ஷ வட்டத்துக்குள் சிக்கும் 

பம இருக்கிறது. இதை இரிடபின்: 

சகாரத்துடன். வாத்தியும். சேர்த் 



தால். மிருந்த அபாயம். உடலில் தீர அம்சம் கண்டிப் போய் "சலைன் ட்ரிப்: 
ஏற்றுக அளவுக்குக் கொண்டுவிடும். ஆயுர்வேதம், விர அதிஸாரத்தல் மருந்துகளை முதலில் தவிர்த்து, உடலின் சர்க்கரை - கப்பு ஏத்து வெளியேறத் தைச் சமன்படுத்த முயற்சி செய்றத. 

'இஇரதெல்வேலி பகுதியில் வெடிக்க 
ரெப்ரனென்டேடில் பணி செய்யும் 
முருகனின் குடும்பமோ இருசசியில், எப. 
போதும் ஹோட்டல் சாப்பாடுதான். சாப். 
மிட்டவுடனே கழிவறைக்கு ஓட வேண்: இம்! மலததில் இரத்தம். - சனி வேறு! சந் தேகமின்றி இது அம்பிக் டினைட்ரி 

என்பது புரிந்தது. (அமீபா! 
என்ற இருமி உணவு ௫ 

மூலம் உடலுக்குள். புகுந்து: 
குடலில் தங விடுவதால் விளைவது. 

௮க்குமியை இலேசில் வெளியேற்ற. 
முடியாது. ஆனால். மலம். மட்டும். 
வெனியேறியபடியே இருக்கும்! முழுதும். 

ர 
வெளியேறிய உணர்வு 
இன்றி மீண்டும். மீண்டும் 
போகத் தோன்றும். இந்தச் 
சங்கடங்களுடன். வத்த. முருகனுக்கு 
பாடா கரஞ்சாஇ என்ற பாடதாளி, புங்க 
வேர் போனற மருந்துகளால் செய்யப்: 

கஷாயம், வில்வ வேரினா 
யப்பட்ட வில்வாஇி குளிகை, 
அரைத்த கறிவேப்பிலை. 
கலவைதான் வைத்தியம். இறகு அடுத்த கட்டமாக, புளியாரையில் கால்ச்சப்பட்ட சார்ங்கேர்யாதி நெய் எனப்படும். ஒரு: வகை: வயிற்றுக்கு இதமாண நெய்யைக் கொடுத்தேன். இரண்டு மாத இலுச்சைக், 

[| ॥॥ 6 
கண்ணை. ரி 

ராமர (6, 
*திக்ககம்க நிலிகிகிய்டு 

குப் பிறகு அவருக்குப். பூரண 
நிவாரணம் இடைத்தது. 
அ[இலாரத்தில மிகவும். அபாய 

கரமானது. இரத்த அஇிரைரம். ரேடிவ் கோலைடிஸ் எனப்படும் குடல். 
புண் இது. அமெரிக்காவில் இநற்கச். 
எச்சை பலனனிக்காந நிலையில் என் 
னிடம் வந்தார். ஒருவர், ஆல், ௮௯, பரத்தி, இத்தி, இலவம். பிரின், நெய்: 
போன்றவற்றுடன் தேன் சேர்த்து எனிமா: 
இலசசை அளித்தேன். (இதற்கு, பிச்சா. 
வஸ்தி எண்று பெயர்). நல்ல பலன்: 
இருக்கது. 

111200 கல்கி 29. 



இலவம்பிசின் 
வெள்ளாட்டுப்பால் 
போன்றவை இரத்த. 
வயிற்றுப்போக்குக்குச் 
சிறந்தவை. 

"பலம் தஸ்ய ஹி 
விட்பலம்' என்று ஒரு 
வாசகம் உண்டு. மலமே 
ஒருவனுக்குப். பலம்: 
என்று: 'இதத்குப். பொருள், அதிகமாக 
மலம் வெளியேறினால் அதைத் தடுத்து. 
"நிறுத்த வேண்டும். 

ஆனால் காய்கறிகளையும் பழங்களை: 
யும். நிறையச் சாப்பிடுபவர்களுக்கு, 
பொதுவாகவே ஓரிரு முறைகளுக்கு மேல். 
மலம் வெளியேறும். இதுகுறித்துக் சவலை. 
வேண்டாம். வலி, சராசரி வெளியேற் 
இந்தில் மாதுதல்கள் என்று வருறெபோது 
மருத்துவரை நாட. வேண்டும். 

சராசரியாக மலத்தில் 60 முதல் 90 
சதவிதம். நீர் காணப்படும், 90. சந. 
விடதத்துக்கும் அநிகமாறறபோது அதை, வயிற்றுப்போக்கு என்று அறியலாம். 
வ மறறுப்போக்கனால். உடல் 

அசெளகரியம் ஒருபுறமிருக்க, மனக்கஷ்ட 
மூம். ஏற்படும். பொது இடங்களில் 
கழிப்பறை வசதியைத் தேடும் அவஇியால் 
மனக்கஷ்டம்; மிக ௮இக வெளி 
யேற்றத்தால் இரத்த அழுத்தம் குறையும். 

'எலச்சையைத் தொடங்கும். மூன் 
கணவுப் பழக்கம், வாழக்கை முறை, 
௮ல் ஏற்பட்ட சம்ப மாற்றங்கள் என்ன 
வென்று கேட்டறிந்து நோயை நிர்ணயிக்க 
முடியும், எலச்சையைத் இர்மானிக்க. 
முடியும், சில சமயங்களில் 'சிக்மாய். 
போஸ்கோபி” என்று ஆசனவாய் மூலம் 
டியூப் செலுக்இு பரிசோதனை செய்ய 
வேண்டி. வரும் அகனிபலம் குறைவதால் தோஷங்கள் 
வயிற்றில் ஏற்பட்டு பேஇ ஆவதால் 
லங்கணம்: (பட்டினி அல்லது வெறும் 
நீராகாரம்) இன்றியமையாத 9டச்சை. 

* மீக அதிகமாக பேதி காதபோதும்: 
ஆரம்ப நிலையிலும் மருந்துகள் கொடா 
மல் உபவாசத்தையே அறிவுறுத்துவோம். 

சரகம், மல்லி, வசம்பு, வில்வப்ிஞ்ச, 
கோரைக்கழங்கு, வெட்டி வேர், வாயு, 
80 ஸ்கி191120% 

விடங்கம். வெட்பாலை. 
ரி போன்றவற்றைக் 
கொஸ்டு கஷாயம். 

* வெட்டிவேர், சக்கு 
சேர்த்துக் காய்ச்சிய 
குடற். 

: அதிகமாக மோர் 
சேர்த்த கணவு, 

உ மலத்தை இறுக்க 
வில்வப்பிஞ்சு, பூலான் 
இழங்கு,. மாதுளை 

கொண்டு காய்ச்சிய மோர்க் கஞ்சி 
மாதுளம் பழச்சாது. 
இவை அறிஸாரத்தக்கு விரைவில் 

கும தரக்கூடிய எனிய ரிலிச்சைகள், 

அபராஜித களம். 

(மிளகு, மல்லி, சீரகம், வளையுப்பு, 
மாதுளம் சாறு, ஓமம் இவற்றைத் தாளித்த 
மோர் அபராஜித களம் எனப்படும், இது 
மலத்தைக், கட்டுப்படுத்திப் பசிலைத் 
ரண்டும், வயிற்றுக் கடுப்பை நீக்கம், 

கற்பூரத் தைலத்தைச் சூடாக்கிக் கை- 
கால்களில் தடவ, அதிஸாரக், களைப்பு 
தீங்கும். 

பால் சேர்க்காத தேறிரல சிறிது தேன்: 
விட்டுப் பருசினாலும் வயிற்றுப்போக்கு 
கட்டுப்படும். 

இதுவரை வெளியான நான்கு, 
அத்தியாயங்களின் அடிப்படையில். 

அசத்தலான கேள்விகளை 
எழுப்புங்கள். தேர்ந்தெடுக்கப்படும் 

கேள்விகளுக்கு 
டாக்டர் எல்மஹாதேவன். 

பதில் சொல்வதுடன், 
தலைசிறந்த கேள்விக்கு, 
'தன்வந்தரி டாலரும். 
"இரண்டாம் பரிசாக 

தேவமருந்து முதல் பாகம். 
நூலும் அளிப்பார்! 

கடைசி தேதி ; 20,11,06. 
ஆசிரியரின் தீர்ப்பே இறுதி. 
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ஸிிஸ்ரிப்புணைமாள் வரு ச ககா 
“ப்ச் தேர்தலின்போது 

வன்முறைகளைப் பற்றிப் போ சென்னை 
மில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ஒரு, 
கட்டத்துக்குக் காவல்துறை அனுமதி. 
போனது. இச்செயலுக்கு மனித உரிமை 
மற்றும் கருத்துச் சுதந்திர ஆர்வலர்கள். 
மத்திமில் கடுமையான “ஆட்சேபணை 
எழுந்துள்ளது. "இதைப்போல நடப்பது, 
இது முதல்முறை இல்லை” என்கிற நம 

பேசிய வழக்கறிஞர் யசோத்வர்தன்.. 
"அமைதியான. முறையில் கூடி முக்க. 

தங்கள் கருத்துகளைச் சுதத்தரமாக வெளி. 
யிட அனைவருக்கும். உரிமை உண்டு, 

தமது அரசியல சட் 
டம் அமலுக்கு 
வருவத்குப் பல். வாண்டுகளுக்கு, 

வேய ஆட்சியாளர்களால். 12-ஆம் 
ஆண்டு, இந்திய மக்கனின் கருத்துச் 
சுதந்திரத்தைத் தடை செய்ய வேண்டும் என்ற தோக்கத்துடன் கொண்டு வரப்பட் 
துதான் மாதசரக் காவல்துறைச் சட்டம். 
இந்கச சட்டத்தைக் காட்டி, அரசியல். 
சாசனம் அனித்துள்ள கரிமைக்குக் தடை 
போடுவது. அரசியல் சாசனத்துக்கே 
முரணானது. 

இந்தியா ஒரு ஜனநாயக தாடு. ஆட்டி 
யில் இருப்பவர்களுக்குச் சாதகமான கரக பதகன் மட்டுமின்றி எதிரான கருத்துகளை 
யும் சுதந்தரமாகச் சொல்ல உரிமை: 
உண்டு. மக்களின் இந்த உரிமையினை 
மறுப்பது சட்ட விரோதம். இந்த விஷயம்: 
ஆட்டி நாற்காலியில் இல்லாத வரை 
வில் அனைத்து. அரசியல் கட்டிககை், 
கும் தெரித்திருக்கிறது. மாநகர காவல். 
துறைச் சட்டத்தின் நாற்பத்து ஒன்றாவது: 

பிரிவின்படி அனுமதி மறுக்கப்படும் சம: 
யங்களில், அதை எதிர்தது. கட்டிகள் நஜி 
மன்றங்களுக்குப் போகின்றன. ஆனால், 
அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால், அதே சட். உப் பிரிவினைக் காட்டி மற்ற கட்சிகள், 

உதாரணமாக, 8000ஆம். 
இ.மு.க.. அரசாங்க அதுவலகங்களின் 
முன்னால் தர்ணா செய்ய அனுமத 
கேட்டபோது, அன்றைய ஆளும்கட்டு 
வான அ.இழமு.க. அனுமதி மறுத்தது. அதனை எதிர்த்து இழு. சார்பில் ஆம் 
கோடு வராசாமி கோர்ட்டுக்குப் போனார், 
இனறு, அதே. இ.மூ.க. தம்மைப் பற்றிய வீமாசனக் கூட்டத்துக்கு அனுமதி 
மதுததிருக்கறது. 'ஓகு கூட்டம் தடத்துகிறபோது சட்டம். 
ஒழுங்குப் பிரச்னை வரும் என்றால், 
அதை போலீஸ் தடுக்க வேண்டும்; கூட் 

'உத்துக்கப் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்ய 
'வேண்டுமேயொழிய கூட்டத்துக்கு அனு: 
மதி மறுக்கக் கூடாது. 

கல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், தெறு: 
மாறன் ஒரு கூடடம் நடத்த அனுமதி. கேட்டபோது, அனும மறுத்து "கூட்டத் இல் தடை செய்யப்பட்ட இயக்கமான 
விடுதலைப் புலிகளுக்கு ஆதரவாகப் 
பெகவார்கள' என்று போலீஸ் காரணம்: 
கூறியது... விஷயம் கோர்ட்டுக்குப் 
போனது. கட்டம் நடத்த அனுமதி கேட் 
டால், இப்படி பேசக்கூடும் என்ற அனு 
மானத்தின பேரில் அனுமத மறுப்பது சரி 
வலவ. கூட்டத்தில் அப்படி. யாராவது. 
பேசனால் நடவடிக்கை, எடுக்கச் சட்டத். 
இல இடம் இருகலறது! என்று கோர்ட் 
சொல்லிவிட்டது. கூடவே "மாற்றுக் 
கருத்துகள் எல்லாவற்றையும். கேச 
விரோகமானவை என்று முத்திரை ரக். 



விடுவதும் தவறு' என்றும் அறிவறுச்இயது. 
இதல் சுவனிககத்தக்க விஷயம், நிச் 

வகு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னால் அனு 
மதி கோரினால் போதும் என்று சொல்: 
லப்பட்டுள்ளதுதான். நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு 
செய்பவர்கள் அனுமதி இடைப்பல் 9௧. 
சல் வரக்கூடும். ஒரு மாதம் முன்னதாகவே 
அனுமதிக்கு விண்ணப்பித்தால், போலீஸ் 
நரப்பில “இன்னும் ஒரு மாதம் இருச். 
இறதே. நிகழ்ச்சிக்கு ஐந்து நாட்கள் முன் னால் விண்ணப்பியுங்கள்' என்று விண் 

ணப்பத்தையே வாங்டுக்கொள்ள மாட 
டார்கள். ஐந்து நாட்கள் முன்பு விண்ணப் 
பித்தால், நிசழ்சசிக்கு முன்தினம் வல 

முத்தடித்து, கடைசியில் கோர்ட்டுக்குப் 

ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் மக்கள் கரிமை 

களையும், ஜனநாயக மரபுகளையும் 
மதிப்பவர்களாகவும், கருத்துச் 
சுதந்திரம் என்பது மாற்றுக் கருத்து 
பக்குவம் கொண்டவர்களாகவும் 

இதைப்போன்ற கருத்துச் சதற் 
இரத் தடைகள் அடிக்கடி, நாட்டில் 
திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. 

விரைவில் சபரீம் கோர்ட் இத்த விஷ. 
யத்தில் சல வழிகாட்டு நெறிமுறை 
களைச் சட்டிச்காட்ட இருக்கிறது 

அதன் பிறகாவது. நிலைமையில் முன்: 
என்கிறார் வழக்கறிஞர் வசோத்வர்தன். 

- கெளதம்ராம். 
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இட ளாவிரியயாஸ் சண எ னை ணைன னை கைக 

இல புத்தகங்களைப் படிக்காமல். 
'இகுப்பது உத்தமம். குறிப்பாக உடல். 
உபாதைகளை அக்குவேறு ஆணி வேறாக. 
அலகம் மருத்துவப் புத்தகங்கள். அதிலும். 
குறிப்பாக, மனோதத்துவம். தொடா. 
யானவை: பெரிய பெரிய பெயர் 
கொண்ட வியாதிகளைப் பட்டியல். 
போட்டுக் கொடுத்தரப்பார்கள், வாரிக்க 
வாசிக்க, அந்தப் புத்தகத்தில் கூறப்பட்: 
ள்ள அத்தனை அறிகுறிகளும் நமக்கும். 
இருப்பதாகத் தோன்றும். 

"தற்சமயம் அமெரிக்காவை ஆட்டிப் 
படைத்துக் கொண்டிருக்கும். மார் 
கெலன்ஸ் நோய் அப்படிப்பட்ட ஒன்று, 
நான், இந்த தோலின் அறிகுறிகள் என்: 
னென்ன தெரியுமா! நொடிக்கொரு முறை உடல் முழுவதும் அரிப்ப. உடலில் எப். 
போதும் ஏதாவது, பூச்சி ஊர்வதைப்: 
போன்ற உணர்வு, தோலின் நிறம் சஸ்ட் 
மென் கலரில் மாறு, 
தல்; ஞாபக மறதி; 
வயிற்று வலி இத் யாத, 

மேரி வீட்டோ. 
என்னும் சலிஃ்போர்னி 
யாவாசிதான் மேற்படி. நோயை முதலில் 
கண்டுபிடித்தவர். மார்செலன்ஸ் நோய் 
என்று அதற்கு பெயர் வைத்தவரும் 
இவரே. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால். 
அவருடைய மகனுக்குச் சில உபாதைகள். 
இடர் இடீரென்று உடலில் நண்டு ஊர் 
வதைப் போன்ற உணர்வு, தோலின்: 
' நிறமும் மாறத் தொடங்கயிருக்கறது. டாக் ரிடம் கொண்டுபோய்க் காண்பித்திருக். 
இநார். ஏதோ ஒரு வாசனைக் களிம்பைக் 
கொடுத்துக் தடவச் சொல்லியிருக்தொர் 
சன். கபயோகமில்லை. டப்பா டப்பாவாக 
கவர். சுலராக மாத்திரை மருந்துகளை: 
விழுங்கும் உடல் அரிப்பு இற்சவில்லை. 
மண்டும். மீண்டும். நண்டு. கரந்து 

. மருதன் 
கொண்டே இருந்திருக்கிறது. அது இன்ன: வியா என்று ஒருவராலும். சொல்ல. 
முடியவில்லை. 

பார்த்தார்... ஒரு வெப்சைட் தொடல். 
னார். 'என் பையனுக்கு இன்னின்ன 
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பைகள் இருக்கின்றன. இந்த வியா 
இக்கு யாகும் பெயர் வைக்கவில்லை, அத. னால் நானே ஒரு பெயரை வைக்கறேன். 
இன்று முதல் இந்த வியாதியின் பெயர்: 
மார்செலலஸ்' அதென்ன மார்கெலன்ஸ்? 
9-ஆம் தூறறாண்டில் பிரான்டில் நிறைய 
குழந்தைகளுக்கு இந்த. நண்டு. ஊரும்: நோய் தாக்கயிருப்பதைக், கண்டுபிடித்த. 
தூராய்ச்சிக் குழுவின் பெயரே இது, 

மேரி தொடங்யெ வெப்சைட்டுக்குப் 
பல கடிதங்கள் வரத் தொடங்ெ, ஒன்று, இரண்டு, நூது என்று தொடங்க ஆயிரக் 
கணக்கான பேர் மேரியைத் தொடர்பு 
கொள்ள ழம்பித்தனர். அவர்கள் அத் 
தனை பேர் வீட்டிலும் யாருக்காவது ஒரு, 
வருக்கு தண்டு அனரும். தோம் இருக் 
பதாம். 

பிரச்னை வெடித்தது. இங்கேதான். 
தாய்மார்கள். தங்கள் குழந்தைகளைக் 

கூட்டிக்கொண்டு அவரவர்: ஏரியாவில் 
இருக்கும் டாசுடர்களைப் பார்க்கக். 
இளம்பிவிட்டனர். 

"டாக்டர், என் பொண்ணுக்கு மூணு: 
நானா மார்கெலன்ஸ் நோய் இருக்கறது. 
நீங்கதான். எப்படியாவது, சரி செய் வணும்?" 

“இப்படி ஒரு வியாஇயின் பெயரை: நான் கேள்விப்பட்டதேயில்லையே! டாக்டர்கள் இருஇருவென்று விழித்திருக் 
இன்றனர். 

“என்ன டாக்டர் இதகூடத் தெரியாம. இதுகள் மரியோ வெப்சைட்டை 
நீக பார்க்கலியா!” 

மண்டை காய்த்து போன டாக்டர்கள், 
“அது யாருங்க, மேரி!"என்று கேட்க, "ஐயோ! உங்களுக்கு நான் சொல்லில் 
"கொடுக்க வேண்டியதாப் போயிடுச்சே!" 
என்று சலித்துக்கொண்டே. மார் 
செலன்ஸ். பற்றி டாகடருக்கே. வகுப் 
பெடுக்கத் தொடங்டுிட்டிருக்ளொறனர். ஒரு டாக்டர் தலையைச் சொறிந்து, கொண்டே தமது சீனியரைத் தொடர்பு 





போட்டிக் கத ப் 
சாச்சி, சிக்காளியா படுத்துக் கெடக். ஏன வீட்டு மேல் தளத்தைச் செப்பனிட் 5 ங்க, தெரியாதா?" டப் புதுப்பித்து, ரெண்டு பெட்டும தனத்தை. “கதத கெியாக்ன்ட மூணு பெட்குமாய் விஸ்தாரப்படுத்தி நாலு. லச்சம் செலவு பண்ணி முடித்தபோது. பெண்டு. கழண்டுவிட்டது. பூட்ட அரம் செல்லு பண்ணி இப்போது அடுத்த பிரச்னை, அதில் கடி. கோம், பெருசாக்லக் கட்டியிருக் குவதற்கு நாகரிகமான, தகராறு: சச்சரவு. கோம் அது மொத மொத் அர பண்ணாத அடக்கவொடுக்கமான பாட்டி... இயன் பக ம ஒரு 

யாய் அமைய வேண்டுமே என்பதுதான். 
இந்தச் சிந்தனையில் ஆழுந்திருந்தபோது: 

தான் வீடு கேட்டு வத்தான ஹீரா. என 
சொத்த சாச்சா மகன் ஹீரா. 

உறவுக்காரன் என்பதற்காக வாடகை. 
யில் சலுகை ஏதும் வேண்டாம், பத்தா. 
யிரம் தர ரெடி. என்றான். அல்லா, ஒரு 
பெரிய பிரச்னை இரந்தது. என்று ஹீரா 
வுக்கு உடனடியாய் ஓ.கே சொலலி அனுப்பி 
வைத்தேன். 

மாடியில் குடியிருக்க பார்ட்டியைப்: 
பிடித்துவிட்ட, அதிலும் தம் சொந்தக் 
லேயே பிடித்துவிட்ட நல்ல சமாசாரதல 
சம்சாரத்தோடு பலரந்துகொண்டபோது, 
என்னுடைய சந்தோஷமோ, திம்மதியோ 

வளுடைய முகத்தில் பிரதிபலிக்கவில்லை 
ர வோசிச்சித்தான். ஓங்க. 

மகனுக்கு சம்மத 
கொக்ியைப் 

ஆமா... வந்துட. ஒன்னவும் ஒரு வார்த்த 
சேட்டுப்புட்டு ஓ.சே. சொல்லியிருக்கலாம் 
ஆனாலும் சொத்தக் காரனாசசே, பிரச்னை: 
யில்லாத பாரட்டியாச்சேன்னு... என்று ந 
நீட்டி முழகஇனதை தயவு தாட்சணய 
மில்லாமல் இடைமறித்தாள். 

“பிரச்னையில்லாத பார்ட்டின்னு எப 
சொல்நீக! அந்த ஹீராவோட அமமா, ஒங்க 

ஏ.ஏ.ஏஹெச்.கே.கோரி 
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வைக்ணுண்டு. சொல்லுஇியனே, அது. 
இன்னிக்கோ நாளைக்கோன்னு களசலா 
டிட்டிருக்கற ௨௪௫. பொசக்குண்டு அது. 
போவணும், நம்ம வூடு சாவு. வடா. 
ஆவணும்ங்கறியனா? வாடகத்தி ஆன்: 
வந்த சையோட வூட்ல ஷாமியானா கட 
டிரணும்ங்கறியளா? ஒடனே: போய்ச் 
சொல்லிப்புட்டு வாங்க, வூடு விடற 

துக்கில்லண்டு, 
"எனக்கு மனசு கேக்கல. 

பாத்திமா. நீ கொஞ்சம் பெரிய: 
மனசு பண்ணப்படாதா?". 

"நாளக்கி நீங்க போய்ச் சொல் 
| வலண்டா.. நானே பெ 

போட்டுச் சொல்லிப்புடுலே 
ஒரு அச்சுறுத்தலோடு ஃபாத்... “ஒங்க சாச்சி ராத்திரி மவுதாய்ட 

தன்னுடைய உருவிய டாகளாம். சாயங்காலம் .அசருக்குப் ளை உறையில் டே ள்... பெறவு அஞ்சு மணிபோல. எடுக் 
'ரி, ளெம்பின கையோடு போய்ப்: 

பார்த்துவிட்டு. வந்துவிடுகிறேன். 
என்றதற்கு அல 
'இப்பப் போம். 

மமறநாள்... நான் ஹீரு 

காஞ்சம் 
விடம் 
பிறகு போனில் வந்த செய்தி 



டையாளம்! 
“வட்டம் மூலம் சரணால் அடையாளப். 

படுத்தப்பட்டிருப்பவர் அனுப். பி.சி.எஸ். 
முடித்துவிட்டு சினிமாவில் நடிக்கும் ஆர்வத்: 
தோடு போராடியவருக்கு நான்கு வருட. கடும். 
முயற்சிக்குப் பிறகு பலன் கிடைத்திருக்கிறது. 
"இளமை இதோ இதோ" என்னும் படம்தான் முதல் படம். இதில் மூன்று நதீரோக்களில் ஒருவராக 

நடித்திருக்கிறாராம். 'வட்டாரம்' பற்றிக் சேட்டால்: 
கிலிக்கிறார் ஆனுப். 
ஒரு, தல்ல கேரக்டர் இருக்கிறது என்று சரண்: 

சர் சொன்னர். பெசிய இயக்குனரின் படம் என்பதால் 
கேரக்டர் ரோல் என்றுகூட பார்க்காமல் நடித்தேன். 

ஆர்வ, சம்ஜிக்குப் பிறகு "வட்டம்! அனுப் எனுமளவுக்கு, 
இந்தப் படத்தில் எனக்குப் பெயர் கிடைத்திருக்கிறது. 

நல்ல கதை, தல்ல டீழுடன் வித்தியாசமான படங்களில், 
நடிக்கணும். ஆரம்பத்தில் தடப்ுக்கு வேலை கொடுக்கும். 
வேடத்தில் நடித்துவிட்டு. விக்ரம், சூர்யா போன்று 

கெட்டப் மாற்றி நடிக்கணும். ஆணால் முழுக்க அவர்களை 
அப்படியே இமிடேட் செய்யாமல் எனக்கென்று ஒரு 
பகணியை வசுத்துக் கொள்வேன்” என்கிறார் அனுப். 

மதயானம். லொஹருக்கப்பறம் போவ 
லாம், தானும் வரணும்ல?" என்றான். 

மத்யானம் புறப்பட்டுப் போனோம். 
ஹீராவின் வீட்டுப் பகுஇயில்: 

ஆனரவமே இல்லாதது. ஆச்சர்யமா 
விருந்தது. வீட்டை தெருல்லபோது,. 
உள்ளெயிருந்து வெள்ளை வேட்டி 
சட்டை, நெற்றியில் விபூதியணிந்த. ஒரு: 
நபர் அவசரமாய். வீட்டுக்குன்ளிருந்து வெளியே வந்தார். "விலாசம் மாறி வந்து. 
விட்டோமா?" என்கிற. சந்தேகத்தில் 
நானிகுந்தபோது, "ஹீரா பாய் வீட்டுக் 
கத்தானே வந்தீங்க, இதான் சார் வீரு: 
என்று புதிரைப் பெரிதாககொர். 

-என் போ கணேசனுங்க, ஹீரா 
பாயோட ப்ரெண்ட், "வீடு சனை 
வீடாச்சே தனம் நெறைய வருமே 
எப்படிச் சமாளிக்கறதுன்னு தடுமாறி; 
ருந்தான். 'அடப் பைத்தியக்காரா, 
அரண்மன மாதிரி நம்ம வீடு இருக்கு எதுக்கு யோசிக்கற, நம்ம வீட்ல கொண்டு. 
போல் வச்சிருவோம்னு, பாடிய தம்ம 
வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம். 
காரியமெல்லாம். தம்ம வீட்லதான். 
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நடக்குது. கஃபன துணியாமே, வெள்ளத் 
துணியொண்ணு! டேபிள் மெல 
வச்சிருக்கேன், கொஞ்சம். எடுத்துட்டு 
வத்துகு கணேசா'ன்னான்.. அதான். 
எடுத்துட்டு வட்டம் மூட்டிட்டு் செனம்ப 
நேன். இங்க வர்றவங்களுக்குத் தகவல். 
சொல்ல ஒரு பையனப் போட்டிருந்தோம். 
சோம்பேறி, எங்கயாவது, டீ சாப்புடப் 
போயிருப்பான், நீங்க வண்டிய இங்கயே 
விட்டுட்டு எம் பினனாடி வாங்க, சார் 
அடுத்த. தெரு இரும்புளவொடன. 
மூணாவது விடு 

கணேசன் வேகமாய் நடக்க, நாங்கள் 
ஓட்டமும் நடையுமாய்ப் பின் தொடர்ந் 
தொம். அடுத்த தெருமுனை இரும் 
மினவுடன ஷாமியானா. கண்ணில். 
பட்டது. 

'சட்டெனறு &பாத்திமா என் சையைப்: 
பதறித் தனனை தோக்கி இழுத்தான். நான் 
முகத்தைத் இருப்பி- அவனைக் கூர்மை. 
காய்ப் பார்த்தேன். 

புத்த செட்டப் போயட்டேங்க, 
அக்லாவுக்காக என்ன மன்னிச்சிரு 
என்றான் கண்கள் பனிக்க, [] 



ராள்வாக்கு 
பதவி படப் என்லன ஆல விக்ன ॥ கொண்டு விடுவதற்கந்தால்.தமபத்ம் உள்பட எல்லாகே அறற்தக்கன் ிறுன்ிவில் அலக் / 

பட்டிருக்கிறது. சிருஷ்டியில் யாரும் சிரஞ்ஜீலி 
யாகு இருக்க முடியாது - பகவானே ரொம்ப அபூர்வ. 
மாக அப்படி வைத்த ரொம்பக் கொஞ்சம் 
பேரைத் தவிர, பாக்கிப் பேர் செத்துத்தான் 
போகுணுமென்று சிருஷ்டி தியதி, ஆனால். 
செத்துப் போகும்போது கர்மா பாக்கி 
தீர்ந்து ர 6ய௭௦௦-ஆக இருப்பதில். 
லையே! அப்படியிருந்தால். தானே 
ஸ்ருஷ்டியிலிருந்து விடுபட்டுப் பாமாத். 
மாவுடன் சேரலாம்! ஆனால் அப்படியில் 
லையே! இந்த மாதிரி இருக்கும்போது, 
அந்த ஆவிக்கு. இன்னொரு சான்ஸ், 
அதுவும் தப்பினால் அப்புறமும் பல சான்ஸ் 
'சள் என்று ஜன்மா ஜன்மாவாகக் கொடுத்துத் 
தானே அவற்றிலாவது கர்மாவைக் சுழித்துக் 
கொள்ள வாய்ப்புக்கள் தர வேண்டியிருக் 
கிறது? இப்படி ஒரு ஜீவன், ஜன்மாக்கள் எடுக், 
குணுமென்றால். அதற்காக ஓர் அப்பா, 
அம்மாவுக்குள் தாம்பத்யம் 
"இருந்தால்தானே முடியும்? அதாவது, தாம்பத்யம். என்று, 
வைத்திருப்பதும் இன்னொரு: 
ஜீவன் கடைத்தேறச் 'சான்ஸ்' 
கொடுக்கும் நல்ல உத் 
தேசத்தில் தான் 
என்று தெரிகிறது. 

இப்படித்தான் பணத்தால், சாப்பாட்டால், வீட்டால், வைத்தியத்தால் சரீர ரச்ஷணை கொள்வதும், படிப்பால் அறிவு அபிவிருத்தி செய்துசொள்வதங்கூட ஒவ்வொரு, ஸ்டேஜ் வரை ஆத்ம விஷயமாகப் போவதற்காசு உதவி செய்யத்தான். என்ன அளவில், எந்த ஸ்டேஜ் வரையில் என்று தெரியாமல் நாம் -மிஸ்ஃயூஸ்' பண்ணிக், கொள்வதில் தான் ஒரே அனர்த்தமாகிறது. 'அர்த்தம் அனர்த்தம்! என்று ஆசார்யாளே "பஜசோவிந்த'த்தில் இதைச் சொல்கிறார். அது "மூட மதிக்கு 'அட்ரஸ்' பண்ணியது, (பஜகோவிந்தம், மூடமதே!) என்பதையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள 
வேண்டும்! புத்திசாலியாமிருந்தால் லெளகிகம் என்று இருக்கிறவற்றைக் கொண்டே, 
அவற்றைத் தக்க அளவில், தக்க காலம் வரை யூஸ்! பண்ணிக் கொண்டே, 
ஆத்மிகத்துக்குப் போய்ச் சோலாம். 

- ஜகத்குரு காஞ்சி காமகோடி ஸ்ரீ சந்திரசேசுரேந்திர சரஸ்வதி 
சங்கராச்சார்ய ஸ்வாமிகள் 
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யார் கல்கி 
அ! நேககுடைய உழைப்பின் 

பலனைக் கொள்ளைகொண்டு ஒரு 
சிலர் செல்வமாய் வாழ்வது அநியாய 
மேயானாலும், மேற்சொன்ன ஏற்யாட் 
டினால்தான். உலலில் நாகரிகம் 
வளர்ந்து வந்தது. என்பதை நாம் 
கவனிக்க வேண்டும். பணக்காரனுக்கும் 
அவனைச் சூழ்ந்த நாலு பேருக்கும் 
வயிற்றுச் சோற்றுக்கு வேலை செய்ய. 
வேண்டிய அவரியம் இல்லாதபடியால். 
அவர்கள் படிப்பு, பாட்டு, சித்ரம், 

செம்ப்தத] 
சிற்பம் மூதவிய கலைகளில் சுவனம். 
செலுத்தி அவைகளை வளர்த்தல். 
சாத்தியமாயிற்று, அல்லாமலும், 
உழைப்பாளிகளுக்குன்ே உழைக்க. 
முடியாதவர்களாய்ப்போன வயோ 
இகர்சன், நோயானிகன். மூதலியவர் 
கனைச் சம்ரட்டிப்பதற்கும் பணக்காரர் 
கன் தங்களுடைய பணத்தில். சிறு 
பகுதியை உபயோகப்படுத்தினார்கள். 
இந்த ஏற்பாடு பழைய காலத்தில் 
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அவரியமாகவும், நன்மை. பயப்ப: 
தாகவும்கூட இருந்திருக்கலாம். 
ஆனால்- இந்நாளில் அவ்வேற்பாடு, 
அவசியமில்லை; அதனால் நன்மையும். 
இடையாது. 

பிறருடைய... உழைப்பைக் 
கொண்டு தவித்த வகுப்பார். 
எல்லாருமே பொல்லாதவர். 
களாயில்லை. இவர்களில் சில. 
ராவது தங்களுடைய சோற்றுக் 
கடனைத் தீர்த்துக் கொண்டார். 

கன். எப்படியெனில், மனிதனு. 
டைய உழைய்பையே பெரிதும் 
குறைத்து விடும்படியான இயத் 
'இரத்தை அவர்கள். சுண்டு 

பிடித்தார்கள். இயந்திரம் 
மனித சமூகத்தின் வாழ்க்கை 
முறையில் ஒரு பெரிய புரட் 

சியை உண்டு. பண்ணியிருக் 
த, மனிதனை அறியாமை. எனனும்: 
சாபக்கேடு மட்டும். குழாமலிருந், 

இருந்தால், அவன இயந்திரத். 
இன் உதவியைக் கொண்டு. 
இவவுவலலிருந்து வறுமைப்: 
பேயை ஒட்டியிருக்கலாம். 
அவன் அப்படிச் செய்ய 
வில்லை. அதற்குப் பதிலாக 
உலலை. வறுமையையும். 

தனபத்தையும. அஇிகப்படுத்துவதறகே. 
இதுவரையில் இயந்திரத்தை உப: 
வோகப்படுத்து வந்தருக்கறொன்!, மணி. 
'தனுடைய அறியாமை நீங்கி, அவன்: 
எப்போது இயந்இிரத்தை மனித குலத் 
இன கேஷமத்துக்காக உபயோகப்படுத்த. 
ஆரம்பிக்கிறானோ, அப்போதே புது 
உலகம் தோன்றும். 

- வான பதிப்பகத்தின். 
அதிர்ஷ்ட கவசம்! நூலிலிருந்து. 



காணப் 
சமீபத்தில் குடும்பத்தோடு: 

அஹோபிலம் சென்றிருந்தோம். 
'நவதரசிமமரைத் தரிசித்து முடிக்கும்போது மிகவும் களைத்து 
விட்டோம். அப்போது ஒருவர், 
க்கத் ஒரு சின்ன அனுமார் 

சன்னதி உள்ளது. அவரையும் 
கேவித்து வரலாம்! என்றார், அதற்கு 
தான் 'அப்பாடா! என்னால் வர. 
முடியாது. தரஸிம்மரை சேலித்ததே பொதும்! என்று சொல்லிவிட்டேன். 
மற்ற அனைவரும் அனுமாரை 
செவிச்சப் போய்விட்டனர், என் 
கணவர் ஓரிடத்தில் 
நிம்மதியாகத் தாங்கக். 
கொண்டிருந்தார். ற் நன்கு மாக்க் தக 
குட்டிகள் அவரைச் சுற்றி: 
விளையாடிக். 
கொண்டிருந்தன. அவரை, 
எழுப்பச் சென்றபோது, அவரை 
ஒன்றும் செய்யாத குட்டிகள், 

எப் பார்த்ததும் என் மீது 
உர. என்று பாய வந்தன. 

பயந்து போனேன். அப்போதுதான். 
நான் அனுமாரைச் சேவிக்க வ$ிருகக்கள். நம் ஆசாரமான 
வரமாட்டேன் என்று சொன்னது. பஞ்சகச்ச வேஷ்டி. அணிந்து வர பண்பி மம்ளியபவம் சொல்லித் தரணுமா! அமெரிக்காவில். 
என்னை மன்னித்து விடு' என்று: இருந்து வந்தவர்கள் நம் ஆசாரப்படி. 
அனுமாரை பார்க்க இம்பினேன். பஞசகச்ச வேஷ்டி. அணிந்து பரனை நுல்துகளும் ஜட்! செய்துகொண்டு வருவதைப் பாருங்கள்" எப் க ரய்கதா தன். எனற தார கணுன்சைக ஆர். தானகி ரங்கநாதன், ப பர தரியா கொறிம தாள 

'வெட்௫ுத தலைகுனிததேன. 
“சுப்பு, 

சென்னை - 42. 
தலை குனிந்தே, 

நானும் என் வயதான 
தாயாரும் பூரி ஜுகந்நாதரைப் 
பார்க்கச் சென்றோம். 
கோயிலுக்குள் ஏசு கூட்டம். 
அங்கிருந்த. 
பிச்சைக்காரர்களில் ஒருவர் 
என்னிடம் 
"இந்தியாவிலேயே பிரித்த 



சொல்லும் பொருளும் 
போலத்தான் உள்ளமும். உட 
லும். சொல்லும் பொருளும், 
இனிதாய் அமைத்தால் சுவை. 
உடலும் இனிதானால் சுவை, 

.ன வாழ்க்கை. கவுண்டமணி: 
செந்தில் மாதிரி உடலும். 
உள்ளமும் கலாய்த்தால் நம்மை. | 
பார்ப்பவர்களுக்குத்தான் ந 
காமெடி: தம். வாழ்க்கை 
ஞராஜு 

உடம்பைப் பராமரிக்க நல்ல. 

மருந்து 
இந்த மருந்தே பி.பி. 



"அன்னத்தை முத்தமிட்டு உண", 
"தொறுங்கத் இன்றால தூது வயது" என்று சொன்னதெல்லாம். நாம். குறைவாகவும், 
மெதுவாகவும் உண்ணச் சொல்லித்தான். 

நான் பெரும்பாலும். வீட்டு உண 
லையே விரும்புறெவன்; உணவுமுறை: 
களில் நமது வடுகளில இருந்துவரும் தடை முறைகளைத் தொடர்ந்தாலே போதும் 

எங்கள். வீடும் அப்படித்தான். ஒரு 
வாரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் கரை, 
வாழைத்தண்டு, வற்றல் வகைகன், காய்: 
குறிகள் என்று ஓர் ஒழுங்கு முறையில் 
சமையல் இருக்கம். 

மாறாக, அந்த டிய்ஸ், இந்த டிப்ஸை: 
மெல்லாம். படி.ப்பதோ, பார்ப்பதோ 
(இல்லை, டிப்ஸ் எல்லாமே தப்ஸ்தான். 

குடும்பச் சாப்பாடு சாப்பிட்டால். 
(குடும்ப மருத்துவா. போதும்; வெளியே 
சாப்பிட்டால், வெளியில் காஸ்ட்லியான: 
மருத்துவரைத் தேட வேண்டியதுதான். 

குடும்பத்தில் பாட்டியிடம், தாவிடம், 
மனைவியிடம். கையேந்தி உணவு 
உண்ணாமல், கையேத்தி. பவனுக்குப் 
போவதால்தான் பிரச்னையே, 

நான இனந்தோறும் நானகு மணிக்கு 
எழுந்துவிடும் பழக்கமுடையவண். காலை. 
யில் ஒரு மணி நேரம் நடைப்பயிற்சி (பச்ச 

ஈக்கிங், பேச்சு. வாக்கில் ஆனதால். 
மொட்டை மாடியிவு யோகாசனங்களை 
முடித்தபின் சாப்பாடு, சிற்றுண்டி. என 
பதே கிடையாது. சாப்பாடுதான். வவிறாற. 

ண்டு வெளியே செல் லும்போதுதான். 
கண்டதைத் இன்னும் எண்ணம். ஏற் படாது. மூன்று வேளையும் தயிர் சாதம் 
இருந்தாலே எனக்குப் போதும். 

“இ 
என்றெல்லாம். அலம்புடறொர்கள். அது. 
தேவையில்லாத ஒன்று, உணவை விரோ 
இஃகு வேண்டியதில்லை. எதை எதையெல். 
லாம் விரோதம் செய்து ஒதுக்குகறீர்களோ,, 
அந்தக் கோபத்தில் அது வயதான பின்பு கவனிச்சுக்கறேன். இவனை" என்று 
சொல்வது என் காதல் கேட்டுது. 

எல்லோரும் கட்டாயம் உடற்பயிற்சி 
செய்ய வேண்டும். முப்பது வயதைத், 
தாண்டிவிட்டால் தொப்பை ஒரு வரப். 
பிரசாதமாக மாறிலிடுலறது. 'என்ன இனி. மேல இருக்கு!” என்னற மனத் தொப்பை 
தான்" இதற்குக் காரணம். ௭ 
கமல்ஹாசன், 

நடைப்பயிற்சி, யோகாசனம், கணவு 
முறை, நணபா்கள், குடும்பம், நகைச்சுவை. 
வுணாவு ஆலெவையே என் உடல் நலத். 
இன ரகசியங்கள். 

எலலாவற்றையும்லிட எண்ணத்தை: 
மகிழ்சியாக, மலர்ச்சியாக வைத்திருந் 
தாலேபோதும், உடலும், வாழவும். 
தலழுறும.. அதனால்தான். என்னுடைய 
வழிபாட்டின்போது, 

'தன்செயல் எண்ணி. 
தவிர்ப்பது இிரந்ில்மு. 
இன செயல் செயது: 

யோக்கியத்தில் இருக்கிறது 

போல் ஜாகரம் இ கமலம் மோகன் 
இணையான மருந்து உலலல். 
இல்லை. மரியாதையான ஆகாரம் நீர் 
ஆகாரம், 

ீனேஜர்கள்கூட இப்போதெல்லாம். 
"எனக்குப் பாதிச் சாக்கரை போதும்! 
"ஆயில் அயிட்டம் அவாய்ட் பண்றேன்: 

திதைவு பெறும் வண்ணம் 
மனைச சரணடைந்தேன்” 
என்பதை மனமுருகப் பாடுகின்றேன். 

சந்டப்பு : ஆதித்யா 
படம் : பொள்ளாச்சி சுந்தரம் 
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என. 

பீஸ் கட்டிப் படிக்க வைக்க முடியாது. 
இலவசமா எதைக் கத்துக்க. முடியுமோ, 
அதைக் சத்துக்கப் பார்" என்று கண்டிப். 
பாகக் கூறிய தந்தையைப் பாரத்து அந்தச் 
சிறுவனால் ஒன்றும் சொல்ல மூடிய 
வில்லை. காரணம்... குடும்பத்தின் 
சூழநிலை. அவனுக்கு இலவசமாக ஒருவர் 
இசை கற்றுக் கொடுக்க முனவர, அப்பா 
கூறியதை உத்தேசித்துப் பயில ஆரமபித 
தான்... அன்று ஆரம்பித்த பயணம 
எண்பது வயதைத் தாண்டியும் கம்பீரமா 
கத் தொடர்த்து கொண்டிருக்கிறது. 

ஆர்வமும். கழைப்பும்தான். ஒரு 
மனிதனை உயர்த்தும் மகத்தான சக்திய 
என்பதற்குச் இறந்த உதாரணம் தேதுதாரி 

46 கல்கி 111200: 

னால். கணக்குப். பனனிக்கூட 

ஷணமூர்த்தி. தமது அறுபது வருப 
இசை வாழ்க்கையில் ஆர்திராவிலிருந்து 
அரை நூறாண்டுகாலம் தவறாமல் 
தொடாந்து. சென்னை வந்து, மியூசிக் 
அகாடமியில் கச்சேரி செய்த சாதனை: 
வானா. “சங்கேத துறைக்கு வந்ததற்கு 
துமே தான் வருத்தப்பட்டஜில்லை, 

செய்ய வேண்டியவை நிறைய இருக்கன். 
னவே என்பதுதான் குறை. ஒவ்வொன்: 
நாகப். பண்ண ஆரம்பிர்கணும் 
எனலறார் இத்த எண்பது வயதிலும். 

வாசிதஇருகறொர்கள், குறிப்பாக, 
லால்குடி. தருகிற தேதிக்குக் தகுந்த. 
மாதரி நான கச்சேரிகளை ஒப்புக் 
கொண்டதுண்டு!" என்னும் 
நூரிக்கு, குருவைப் பற்றிப் பேகம் 
போது பனித்துப். 

'பதமபூஷன 
டா ீபாத பினாகபாணியிடம் குருகுல. 

சங்தே கலாநிதி டாக் 

கவே அவா இசைக் கலைஞர் 
என்று பெருமிதப்படுகிறார். 

அன்னமாசாரயா. சரத்தனைகளுக்கு 
மைத்துப் பிரபலப்படுத்தியவர். 

என பெருமையும் இவருக்கு உண்டு. 
எம.ஒருஷ்ணசாமிதான். என்னை 

உழ்சாகப்படுத்தினார். பிறகு 108 பாடல் 
கக்கு இசையமைத்தேன், பிஸ் 40 

டல் எடுத்துக்கொண்டேன். 
அமெரிக்க லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரத்திலுள்ள 
டாக்டர் ரவி ஜத்த்யாலாதான் ஸ்பான்சர் 
செய்தார்” என்றார் நேதுநாரி, 

இ.ச: செகத்தசாயாதில், அரசு கேணயாக இகதபோத, எமன்: சப 
கலவொல்ள் கொலம் அணகதார் 



என்ற செய்தி தாங்கி ஒரு தந்தி வந்இருக. இறது, இதற்கு ஆன் ட்யூட்டியில் சென் 
னைக்குச் சென்று வர அரசு அனுமதிக் 
இருக்ற, 'ஓக்கு பரி! என்ற ஒரே ஒகு பாடலை 
எம்.எஸ். என்னிடம் தேரிடையாகக். 
சுற்றுக் கொண்டார், பாவமுலோன, சேரி, 
யசோதகு, தானாட்டி. ப்ரதகு நாடகமு: 
மூன்றையும். கேசட்டில் பதிவு செய்து, 
வாக்குக் கற்றுக்கொண்டார். 'நானாட்டி, 
ப்ரதகு' பாடலுக்கு மெட்டமைத்ததற்காக 

மட்டுமே உங்களுக்குச் சங்தே கலாதி 
தரலாம்! என்றார் எம்.எஸ். அப்போது? என்று நெடிழகநார் நேதநார். 

இதுவரை சங்தே சுலாதிடி உட்பட 4 
விருதுகள் இவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக. 
இன்றன. பல. இசைக் கல்லூரிகளில் 
இசைப் பேராடிரியராகவும், டன் ஆகவும், 
தலைவராகவும், விஏிட்டிங் பேராசிரிய 
ராசுவும் பதவி வ௫த்திருந்தாலும எளிமை: 
யின் இலக்கணம் என்றுதான். இவர் 
அழைக்கப்படுநொர். 

எரசிகர்களின் ரசனையை உயர்த்த 
வேண்டியது. கலைஞனின் பொறுப்பு. 
அவர்களின் ரசனை குறைவாக இருக் 
இறது என்று கலைஞரும் தரம் தாழ்ந்து. 
விடக் கூடாது. அது சலைக்கச் செய்யப்: 
படும் அத்து. ரசிகர்களும் சலைஞரிடம். 
டிமாண்ட் செய்ய வேண்டும்?” என்று 
கூறும் நேதுநாரிக்கு நிறைய சடோகள: 

மல்லாடி பிரதாஸு, அவரின் பெயரை: 
இன்று உயர்த்தப் பிடித்துக் கொண்டிருக் 
றார்கள். 

- சாருகேசி. 

தேன்துளிகள் 
க முகாகலி பாரதியாரின் படைப்புகளை 

(வமான (91ம் ஓபி1107) 

சிங்கப்பூரில். கதையை 
ம் வி, 

த்து ஒக்க சரத 

லாக அமைந்த 'முன்னோட்ட! நிகழ்ச்சி 
வில் கெளரியே சிவசாமியாசத் தோன்றி. 

( நடிக்கவும் பாடவும் செய்தார், 
லால்குடி ஜெயராமனின் மருமகள். 

(லலிதா கிருஷ்ணன், ஹிந்து நாளிதழில். 
இசை விமமனங்கள் எழி வரக... 



8ரங்ஸறுய காற்று வை 
நாடக உலகத்தின் நட்சத்திரமாகப் 

புகழப்பட்ட டி.கே.எஸ்.ஸீடம். தமது: 
நாடகப் பிரதியை வாடிக்கக் கொடுத்த. 
ஒருவர், "முதல் மூன்று காட்சிகளுக்கு. 
மேல் என் நாடகத்தைப் படிக்க முடிய 
வில்லை என்றால், என் எழுத்து க். களைக் சுவரவில்லை. எனப் பொருள! 
என்று கூறி, கொடுத்த பிரஇியை மீட்டுக். 
கொன்றார். தொடர்ந்து, நாடக. 
அரங்கில் பிரசித்தி பெற்று விளங்க. 
டி.கே.எஸ். சதோதரர்களிடம் அத்தனை 
காத்திரமாகப் பேச அன்றைய நானில் 
யாரும். துணித்திருக்க. மாட்டார்கள். 
பணிபொருட்டு படிக்க முடியவில்லை. 
என்றதற்கே கோபித்துக் கொண்ட அந்த. ஒருவர் வேறு யாருமல்ல, கசாகிரடி 

காலக் காத்தில் அழிக்க முடியாத 
அற்புதப் பாடல்களை எழுதிய கசா... 
18/6ல் கும்பகோணத்தில் பிறந்தவர். தம். 
வாழ்வில் தாம் பார்த்த ஒரு சம்பவத்தை: நாடகமாக 'அந்தமான் கைத எனு। 
தலைப்பில் எழுதி, அதன் மூலம் சிறு: 
வயதிலேயே நாடக உலலை நுழைத் 
தவர், டி.கே.எஸ்.ஸிடம் பெற்றுக் கொண்ட... நாடகப்பிரதியை 
அச்சிட்டு, பிறகு அதே. டி.கே.எஸ். 
குழுவினரால் மேடையேற். 
தப்பட்ட "அந்தமான் 
கைத! சினிமாவா 
கவும். எடுக்கப்பட் 
டது தனிக்கதை. சாலி, 82ல். 
தமது இரையுலகப் பாட்டுப் பயணத்தைத் தொடக்கொர். மூன்றாம். வகுப்புப். 
பரீட்சை எழுதி, அதன் முடிவு தெரியு முன்பே தடிக்க ஆசைப்பட்டு வீட்டை 
விட்டு ஓடிவந்து 'பாய்ஸ்' நாடக சம்பெணி. 
வில சேரந்தருக்கறார்.. ஒரு கட்டத்தில், 
நாடக வாழவு அலுத்துப் போய, புதுக் கோட்டையில் படக்கடையும், பதிப். 

காலல் கெட்டுப். போச்சு! என்று, 
"அத்தமான். கைதி'யில் தொடங்கிய 
அவரின் பாட்டுச் சாட்டை, ஏறத்தாழ 76. 
முறைக்கு. மேல் சுழற்றப்பட்டது. 
"காணிக்கை! என்ற நாடகத்துக்காக அவர் 
எழுதிய "குற்றம் புரிந்தவன் வாழ்க்கையில்" 
பாடல், பின்னாளில் "இரத்தக் சுண்ணீ! 

பரிதாபம்; தங்கமலை ரகசியம்! படத்தில் 
"வண்டு. 'புதுமலரைத் தேடி! என: 
குசா.யின் பாடல் பட்டியலை விரித்துக் 
கொண்டே. போகலாம், என்னிறைந்த 

அதற்கேற்ப தாமே மெட்டமைத்தும். 
கந்இிருக்லறார. இரையிசை மேதைகளான: 

கதரசனம்ட இராமநாதல், 
கே.வி.மகாதேவன் ஆல்யோர். 

இவரை மெட்டுக்காகவும் பாராட்டிய 
£ய்இகன் பாடலாஏிரியனுக்குத் தேவை. வான இசையறிவை தெரிவிக்கின்றன. 

“நரதராதன்' இரைப்படத்தின் படப். 
பிடிப்பு நடந்துகொண்டிருந்த நேரம், 
இகுவனத்தபுரத்தில் இருந்த கே.வி.மகா. 
தேவன, கூசா.இ.யிடம் தொலைபேசியில். 
தொடர்புகொண்டு உடனே பாடலெழுதி 
ஒலிப்பதிவு செய்து அனுப்பக் கெட்டிருக் 
இதார்.. அப்படி அவசர அவசரமாக, 
எழுதி மெட்டமைத்து மாலைக்குள் ஒலி 
பஇவு செய்து அனுப்பப்பட்ட பாடல். 
தான் “திவவோடு வான் மு௫ில்! பாடல், 



சினிமாப். பாடலாரிரியர்க்கும் 
சவிஞனுக்குமுன்ன வித்தியாசம் இதுதான். 
(இன்றே, இப்பொழுதே, இங்கேயே எனும் 
வெவசரகதியில் பாடலைப் பற்பசை போல். 
பிதுக்க. வேண்டிய நிலை. பாடலாளள் 
யனுக்கு. ஆனால், கவிஞனுக்கு. அல். 
வாதில்லை. பூரண மனத் இருப்தி 
வரும்வரை கவிஷனால் இயங்க முடியும் 
எந்த வரையறைக்குன்; 
இடக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. 

'அந்தக். காலத்தில் இருந்தே எனக்கு. 
இனிமா துறை மீது மரியாதை இருக்க. 

ட் 

இல்லை. பி.யு.என்னப்பா வற்புறுத்தித் 
தான் என்னை எழுத வச்சார். இப்ப. 
மியூசிக் டைரகடர் தமக்கு வார 
வேணுமின்னு நினைக்கறாரோ அவருக். 

ரி 
குத் இறமை, 
வாட்டியும், 

புலமை எதுவும் இல். 
க்வி ப் 

துறை சாந்த. 
தெனிவு உடையோரால் மாத. 
ரமே அத்துறை பொலிவும் புது: 
மையும் பெறுகறெது என மீண்டும். 

சொல்லத தேவையில்லை. 
ஆதி தய வானி: 

மது 
ஆதவன் 

எழுத்தான் வாரீர் 

கோழி உலகெல்லாம் வாழ்சவென்று, 
வி யழைக்குது. கேளீர் என்ற. 

குசாஇ.யின் வரிகளை என.எஸ்.கே. தமது. 
'நல்லதம்பி' படத்தில் (1929) தொகையறா. 
வாகப் பயன்படுத்திக கொண்டிருக்கிறார். 

18112005 கல்கி 49. 



சவியின்பம் 19/9, பருவ 
மழை 1928, தமிழ் நாடக 
வரலாறு... ஆயன 
கசாகிலின் நூல்கள். 

“தமழ் நாடக 
வரஸாது! மிகச் சிறந்த 
நாடகப் பதிவு தால். ம் 
நூற்றாண்டில்... தமிழ் நாடக நடிகர்கள் ஒழுக்க 
மற்றவர்களாகவும் அத 
னால் சமுதாயம் அவர் 
ளை வெறுதது ஒது. இதனைத் தயாரிக்கிறார் ராஜ்பா ரவிசங்கர், 'கதை தந்த. 
காகவும்... ரநிப்பிடும். அதைரியமே என்னை நான்கு மொழிகளில் தயாரிக்க. 
௫௪௭.௮, நாலில் பல இடங். வத்து, ஒரே சமயத்தில் படத்தை ரிலீஸ் செய்யத். களில் சுவையான சம், 
பவங்களைக் கோத்து, 
வரலாற்று நூலுக்கு நேரும்: வாசிப்பு சோர்வைத் தவிரத்இருகதொர் பனியும் காறும் 

'சொல்ல வருவதை சவையட வினக்க.. கொடுலெயிதூவ கததாது. 
மாகச் குறிக்கும் கூசா, ஈபில் புதுக் கரக்கும் 
கோட்டை சமஸ்தான: காங்கிரஸ்... பட்டினியால் வயிநொடுவல் 
அமைப்பாளராக இருந்து, பெரும் ஒட்டிப்போன 
போராட்டம் நகழ்ததி மனைராட்சியை..... பாட்டாளி கணழயபில் வரம் 
முக்களாட்சியாக்கவும் கனழுத்தலர். பயனையெல்லாம் 'சகீரவர்த்தி இருமகனில் சோல்... எட்டுணையும் கருணையின், மாலே விக்க தர் பு்ணு யல: ஒன்றே. குலம். 2122 பம்டைகெறும் மடத்தல் பொன்னி ஊற்றாய் குட்டையெனும் யம்மா காவிரித் தாயே: ன கண், சறவனுவால்வ் வை. மிளிர்ந்த கக்கன். பாவம் கொள்ளாதேடா பாடலுக்கு, 'உன்னமிகை, 
சலம் வலவ நிலா சாட்சி... கணாவதென்றோ!" 
இனிக்குகடி! ஆல... நேயம் சாட்சி! பனகல் பாடல்களைக் கேட்கை மதம் வணல்கபாக் 
வில் பி.யு.சின்னப்பா நனை உருகத் தமழ் 
அற்பறுத்தி எழுத வைத் உணர்த்தியிருககறார் ததற்கான காரணத்தை 
விளங்கிக்கொள்ள முடி 
இது, நாடக ஆக்கத்தில் கூடுதல்... கவனம் 
செலுத்திய கசா... 
தனிக், கவிதைகளிலும் 
தமது. தனித்துவத்தை 

றார். 
கொட்டுகிற குளிர 

மழுவும் 
50 க்கி 191121%. 

தாகாகோவிலில் 
ஒருமுறை. டி.கே.எஸ், 
சகோதரர்களின் “ஒளவை. 
யாரா! நாடகம். நடக்கு, 
அதில். ஒளவையாக 
வேடமேற்ற டி.கே 
சண்முகம் அவர்கள். 
பெருமை கொள்வாய். 
தமிழா! பாடலை எழு 



நடிக்க, வந்தனாகுப்தா நாயகியாகிறார். கன்னடப் பதிப்பில், ஒரு திரைப்பட நிறுவனத்தில் 
ஆடீல் பையனாக வேலை பார்த்துக்கொண்டிருந்த வெங்கடேஷ் என்பவரை கதாநாய 
கனாக்கிமிருக்கிறார்கள்.. 
“இளையராஜா, மூன்று மாதங்கள் இரவு பகல் பாராமல் பணியாற்றி, இப்படத்துக்கான 

பாடல் பதிவினை செய்து கொடுத்திருக்கிறார். என்றென்றும் மறக்க முடியாத ஒரு 
இசைச் சாதனையை எங்கள் படத்தின் மூலம் அவர் பிந்திுப்பதில் இரட்டிப்பு மகழ்ச்சி” 
என்கிறார்கள் தயாரிப்பாளரும் இயக்குநரும் கோரஸாக. 

தாக. நிருமாவளவன். 
மற்றம் சாத்னா 

யது கு.சா.5. என 
கவிமணியிடம் அறி. 
முகம் செய்து வைக்க, 
குசாஇ.யின கைகளை: 
கண்ணில். ஒற்றிக், 
கொண்டாராம். 
அதேபோல தமிழ்த் தென்றல் இருவி.. 
நாங்களெல்லாம் “படு ஞாயிறு; நீங்களோ. 
"எழு ஞாயிறு! என வியந்து பாராட்டி. 
மிக்கார். 

பாராட்டுகள், பரிசுகள், பதக்கங்கள். 
யாவற்றையும்விட எழுத்து பெருமை: 
கொன்னத்தக்கது. நடிகர், நாடகாடரியர்.. 
"வசனகர்த்தா, பாடலாசிரியர், அரியல், 
வாத எனப் பன்முகமுடைய ஞூசா.யின் 
கவிதை உலகம் பரந்து விரித்தது. 

மதங்கள் இந்தாலே. 
கலலின சோசை 

புலன் த்தின் ஆட்டம்தான். 

'பதபபென்கிறோம்." 
வேத. உபநிடத விஷயங்களையும் 

எனிமையான வார்த்தையில வடித்துக். 
கொடுத்த கூ.சா.௫, கவிதைக்கு வினக்கம். 
சொல்லும் அழகே அழகு: 

பரட்சியின்றி கணர்ச்சியிவதிம் 

புதுமையற்ற சொல்லுக்கு 
அறட்டுவது கவிதையில்லை. 
சவத்தாலோர். 

என்லிறார். 
கவிதை என்ற தேடலுக்குன் விழுந்து விழுந்து தொலைந்துபோன படைப்பு. 

மணம், கூசா.இ. போன்றோரால் அகன்ற. 
இதயத்தில் அகப்படும். சூரியனாகறது. 
குரிய வெளிச்சம் ஒவ்வொரு நாளும் புஇய 
வெளிச்சத்தையே தருகிறது. புதுக்கோட்டை. போராட்டத்தில் 
'சலத்துகொண்டபோது. போலீஸ் சைது, 
செய்து அடர்த்த காடுகளில் இறக்கிவிட்ட 
தாக குசா. நினைவுகளில் கூறுவார். 
மாட்டென்னும். அடர்ந்த காட்டுக்குள் 
தம்மைக் கைது செய்த இவரோ, காற்று 
தாத்தங்காவில் கற்பனைகளை நடவு 
செய்தவர். கற்றாய். மினிர்த்த இவரு 
டைய ஓவ்வொரு பாடலுக்கும். நிலா 
சட்டு, நேயம் சாட்சி, இனறு நிதானிக்கம். 
இதவம் சாட்டி. 

பயனுமில்லை". 

(காற்று வீசம்) 
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வங்கிகள் அரசுக்குச் சொத்தமான: 
மக்களுக்கு அரசு என்னென் 

ய வேண்டுமோ அவற்றில் சில: 
வற்றையாவது செய்ய வேண்டும். அது. 
தான் வங்கிகள் நாட்டுடைமை ஆக்கப் 

கல்வியறிவு மூகாம்கன், இராம 
சுகாதாரம் அனுசரித்தல், இயற்கை உரம் 
மற்றும், சூரிய வெப்ப சக்தியை உப 
வோலத்தல், எரிவாயு. இணைய்புகள் 
தருதல் என்று பல பணிகள் தொட்ர்வ 
தோடு நாக்பூர், வார்தா மாவட்டங்களில் 
மழைத் சேமிப்புத் இட்டங்களுக்குப் 
பெரிய அளவில் உதவி வருக்றோம். 

'விவசாயத்தக்கு நர் மிக அவசியம். 
"இரண்டு மழைகளுக்கு இடையே தீண்ட இடைவெளி இருத்தாவ், விவசாயிகள் 
பயிர்களை இழத்துவிடுக்தார்கள். இப்: 
போது: 436 கனங்களுக்கு, திட கதவி! 
 வழுங்விிருகவிோம். நிலத்தடி நீம் அற். 
கரித்திருக்கறது. ஒவ்வொரு ணொறறுக்கும். 

52 ஸ் 191120%. 

௫28000 முதல் ௫00000 வரை கடனுதவி 
வழங்கயிருககிறோம். இல் இடைத்த. 
மீனவனத்தைப் பயன்படுத்தி, முதல் ஈட்டி. லேயே ரூ.3000 சம்பாதித்து, விவசாயிகள் 
ஒரே தவணையில் வங்ல்க் கடனை 
அடைத்துவிட்டார்கள், மழைதீர் சேமிப்பு 
தத வெத்றி அடைத்திருப்பதால், 
விதர்பா. பகுதியில். மட்டும் 1600 இட் 
உங்களுக்கும், நாடு முழுக்க 2000 இட 
டங்களுக்கும் இந்த ஆண்டு. கடனுதவி அனிக்க இருக்விறோம் நாட்டிலேயே இது 
பிரமாதமான இட்டம்" என்று நபராடு 
வகு பாராட்டி இருக்கது." 

தமிழ்நாட்டில் புதிதாக என்ன 
இட்டம் கொண்டு வந்தீர்கள்? 

“காரைக்குடியில் நகை செய்யும் குலை. 
ஞர்களுக்கு ஸ்டார். தங்க கவிதா இட் 
டத்தை அறிமுகப்படுத்த இருக்கோம். தங்க நகைகள், கதிப்பாக வைரம் படித்த தங்க நகைகளின் வேலைப்பாடு இங்கே. 
பெயர் பெற்ற தொழில். இததகு ௮5க. 
அளவு தங்கம் தேவைப்படும். ஆனால். 
டமவ என்னும் சிறுதொழில் மேம்பாட்டுக். 
கழகம், இதே. பாரம்பரிய முறையில் 
நகைகள் செய்யக், கண்டுபிடித்திருககும் 
ஹாலோ டைப் முறையில், செய்தால். 

11. ட ப 
11 

அல்வமமம் வசி மம் 
னி 

நூனதில் ஒரு பங்கு தங்கம் மட்டுமே 
போதுமானது. 'விட்பியே தங்க. நகைக் 
கலைஞர்களுக்கு மும்பையிலும், சூரத்தி லும் இதற்கான பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு செய் யும். இந்த நகைக் கலைஞர்கள், தனி 
யாரிடம் எக்கச்சக்க வட்டி. கொடுத்துத் 
தான் கடவ பெறுஇறொர்சன். எனவே நர. 
மான தங்கம் நேரடியாகக் இடைக்கவும், 
இவர்கள் அதிக வட்டிச் சுமையால், 
குவிக்காமலும் இருக்க, இந்தியாவிவேயே. 
முதனமுதலாக, அவர்களுக்கு நல்ல தங் கத்தை தேரிடையாகக் கொடுத்துவிடு, றோம். ஐந்து வட்ச ரூபாய் வரை தங்கம் பெற வசதி உண்டு. ஆறு வருடங்களில். 
இருப்பிச் செலுத்தலாம். 



இது மட்டுமல்ல. அவர்கள் உருவாக் 
(கும் நகைனை வைத்து எக்ஸிபிஷனகன் 
நடத்தி, அவர்கள் இறமையை வெனியுல. 
குக்கு வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டு. 
இறோம். தங்க. நகைக் கலைஞர்கள் 
என்ற நிலையிலிருந்து தங்க நகை. 
மலிய/களைகவும் கர இது மிய றக 

உடல் ஊனமுற்றோ. 
(க்காக நீங்கள் என்ன. 
செய்திருக்கதிர்கள்?. 

'இந்த விஷயத்தில்: 
ம.பி. இத்தோரிலுள்ன. 
விஜயநகர் இனையில் ஒரு 
புதிய சரித்இிரமே படைத் 
தோம். காது கேளாத 
வாய் பேசாத இளைஞா்: 
கள், ஆனந்த். சாவீஸ்: 
சொசைட்டியில் பயிற்சி. 
பெற்று வருஏறார்கள். இவர்களில் 
நாலைந்து போ எங்கள் வங்கியில். 
கணக்குத் தொடங்க விரும்பினார்கள். 
ொம்பத்தில் இவர்கள் கேட்பதைப் 
புரிந்துகொள்ன எங்கள் சளழியர்கள். 
சற்றுத் தடுமாறினார்கள். ஆனால் மென்ன: 
மெள்ள அவர்களுடைய சைகை மொழி. 
யைப் புரிந்துகொள்ளத் தொடங்கனொர் 

அதற்காகத்தான் 
அப்! இட்டம் தொடங்கு 
இருக்கோம். பணத். 
தேவைகளைச் சமாளிப் 
மது, கடனில் க்கக் 
கொண்டு இண்டாடுபவர் 
களுக்கு உதவுவது என்று எல்லா ஆலோசனைகளை: 
யும். தருக்றோம். இதற்கு எங்கள்... வங்கியின்: 

வாடிக்கையானராகத் தான். இருக்க 
வெண்டும் என்றெ கட் 
முன்ன: 
சழியர்கள், ஓய்வுபெற்ற. 
அதிகாரிகள், தன்னார்வத் தொண்டர்கள். 
இவற்றை நடத்துவார்கள். இப்போது, 
மூம்பையில் செயல்படத் தொடங்கிவி, 
உது: அடுத்த மையம் வார்தாவில், பிறகு 

1ீற சலக மொழி! 
சகன். இந்த நாலைத்து பேர் எண்ணிக்கை 
பிறகு. எழுபதாவிற்று. இவர்களுக்குச் சிறப்பான முறையில் சேவை செய்ய 
விரும்பிய வங்கிக் இளை அனழியர்கள். 
சரவீல் சென்டரின் இயக்குநரிடம் 
தங்களுக்குச் சைகை மொழி கற்பிக்க வேண்டுகோள் விடுத்தார்கள். இப்போது: 
அதைக் கற்றுக்கொண்டு பேசுவதால் 
அந்த முகங்களில் ஆனந்தம்! இப்போது: 
அவர்சன் ஏ.டி.எம். கார்டுகளைக்கூட 
உபயோகு்கத் தொடங்கவிட்டார்கள்” 

நியாயமான கடன் தேவைப்பட 
பவர்கள் நகரம், இராமம் எங்கும் இருக் 
இறார்கள்... ஆனால். இவர்களுக்குச் 
சரியான அலோசனைகள் இடைப்ப. 

நாட்டின் பல நகரங்களிலும் இம் மையங். 
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பிரயாகர் 
“ஜம்பது வயதுக்குப் பினா 

பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட. 
வேண்டுமென்ற எண் 
ணம் இருந்தது. தலைவர். 
கலைஞர். அவர்கள் 
மாநிலங்களவை. உறுப் இதி 
பினர்... பொறுப்பைக், 
கொடுத்ததால் அந்தப் பணி. 
முன் கூட்டியே துவங்கு விட் 
டது" என்டுறார். இனசரன் 
நாளிதழின் முன்னாள். உரிமை. 
யானரான கே.பி.கே.குமரன். 

அப்பா. கே.பி.சந்தசாமி. 
ஹாஸ்டலில் தங்டப் படித்தவர். 
என்னையும். ஏதாவது போராடிய்: 
பள்ளியில் சேரச் சொன்னார். 
கொடைச்கானல், ஊட்டி. என்று 
அலைந்துவிட்டு கடைசியில் ஏற்காடு 
மாண்ட்ஸ்போர்டு பள்ளியில் சேர்ந் 
தேன், அங்கே என் வகுப்புத் தோழர் 
நடிகர் விச்ரம்” என்டுறார் குமரன். 

'இவர் ஒரு இரிக்கெட்டடும்கூட பதி 

கே.பி.கே.கசுமறரன் 
னைத்து, வயதுக்குக் குறைவானவர்கள். 
போட்டியில் தமிழகத்துக்காகவும் தெற்கு 
மண்டலத்துக்காசவும் விளையாடி. இர 
இறார், ஆனால், இப்போது சிறந்த 
கொல்லிப் வீரராக மாறிவிட்டார். “ரிக் 
செட்டை விட்டதற்குக் காரணம் சயில் 
பட்ட அடிதான். மாண்ட்ஸ்பொடடில் 
பள்ளிப்" படிப்பை முஏித்த பிற 
அண்ணா பல்கலைக்கழத்தில் பொதிய 
லில் மெச்கானிக்கல் படித்து மும் 
தேன். அப்போதே விடுமுறை நாட்களில் 
இனசரன்' அறுலைகத்தககுச் செல்வேன். 

பருத்தி வன்! மெளனம் பேசியதே. 'ர। 
என்று பார்ததும் பாரதத் செுக்கியலர், 
பருத்தி ஷ்னை' இழைத்து இழைத்து இயக்கி வருகிறார். வரும் டிசம்பர் மாதம் திரைக்கு 
வரவிருக்கும். இப்படத்தில் சிவகுமாரின் 
இரண்டாவது மகன் கார்த்திக் ஹீரோவாக 
அறிமுகமாகிறார். படம் முழுக்க தேனி, 

ஓவ்வொரு பிரிவிலும் பல நாட்கள் 
பயிற்சி எடுக்துச்கொண்டேன், பின்னர் 
மேலாண்மை படிப்பதற்காக வெளி நாப 
டுக்குச் சென்று விட்டேன். /90.ல் நான் 
இரும்பி வரும்போது அப்பா இ.மு.க, 
அரசில் அமைச்சராகிவிட்டார். எனவே, 
நான் நேரடியாக இனகரனைக் கவனித்துக் 
கொள்ள வேஸ்டிய நிலைக்குத் தள்ளப். 
பட்டேன். அது ஓர் உற்சாகமான அனு, 
பவம். (97ல் அப்பா மறைந்தது பெரிய 
ஷாக், அவர் கோல்ஃப். வீரர், அவரது: 
மதுவரைவைச் கற்றியே படமாக்கப்பட்டிருக் 
கிறது. கிராம வாழ்க்கையை இரத்தமும் சதை மூமாகம் பதிவு பண்ணி இருக்கிறார்களாம். 
இப்படத்தில் யாருக்கும் டப்பிங் காரல் 
இல்லை, விருது பெறும் நோக்கத்தோடு. 
அனைவரும் சொந்தக் காலிலேயே பேசியிரு 
கின்றனர் 

படத்தின் தாமதந்தைப் பற்றக் கேட்டால், 
'தரமாகத் தாவேண்டுமென்பதில் கவனமாக, 
இருப்பதால், தாமதந்தைந் தலிரக்க முடிய 
வில்லை" என்கிறார் அமீர். 'ராம்' படத்துக்கு எப்படி சினிமாட்டோகிராமியில் புரந்து விளை 
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கோல்ஃப் ஸெட் சும்மாதான் த்தது. 
அதைப் பயன்படுத்தத் துவங்க, கோல்ஃப் 
ஆட்டச்காரனாக மாறிவிட்டேன் 
என்றார் குமரன். 

"இனகரன் இல்லாத வாழ்க்கை எப்படி, 
ருக்கிறது?” என்றால், யோசித்துப் பேசு: 
தார், 

"இனகரனை விற்றதென்பது மனதுக்கு. 
வலியைக் கொடுத்த விஷயம்தான். மதிப் பேசும்போது குமரனின் கண்கள் 

பரவசமடைகன்றன. 
'சபையினுன் துழையும்போதே. 

மிகவும் பெருமிதமாக இருந்தது. தலைவருக்கு. மனதுக்குள்ளேயே 
கணனி ன வ வ இவ னவை த்தி சொன்னேன். பெரிய ஜனதா: 

“அனால் இப்போதிருக்கும் போட்டியில். ஆப 
என்னால் இலாபகரமாக நடத்த முடிய 
வில்லை. எனவேதான் விற்க. நோரத்தது. 
இருந்தும் மலழச்சியான விஷயம், "இன: 
கரண்" நல்ல பலமான கைகளைச் 
டைத்ததோடு தரமும் உயர்ந்திருப்பது 
தான்" 

'சொந்த மாமா இவத ஆஇத்தன்) 
மகனைத் இருமணம் செய்து கொண்டிருக்: 
இறார். குடிரன். இரண்டு பெண்கள். 
பள்ளியில் படித்துக்கொண்டிருக் 
இறார்கள். பாராளுமன்ற அனுபவம். 

வக ஜாம்யவான்சன் இருக்கும் இட 
மாதலால், இரண்டு வார. காலம் 
சபை தடவடிக்கைகளைக், கூர்ந்து 
கவனித்தேன், பின் எனது கன்னிப் 
பேச்சை திகழத்இனேன்” என்றேவர், 
தமது கனணிப் பேச்சாக இத்திய விவ 
சாவிகளின் பிரச்னைகளைப் பற்றித் 
தான பேசி வருகிறார், சமீபத்தில், 
இதயக் தூதுக்: குமுவில் இடம் பெற்று ஐ.நா. சபையிலும் பேச 
வால்ப்பினைப் பெற்றவர், குமரன், 

தன்ரவாத அமைப்புசளுக்குத் தவறான 
வழியில பயன்படும். இணைய தளம்: 
களைக் கட்டுப்படுத்த சட்டம் தேவை". 
என்னார் 

பத்ஜரிகைத் துறை ரத்தத்திலேயே: 
ஊறியதாவித்றே! மீண்டும் இனசரி துவய் 
குவீர்களா என்றால், இர்க்கமாகப் பல். 
வருகிறது குமரணிடமிரு்து: “அப்படி. ஓர எண்ணம் இப்போது 
தனியும் இடையாது. சிவன் 
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பாக்கியம் இட்டும். ராகு / கேது வழிபாடு. 
தலன் தரும் 

மிதுனம்: ராரிதாதன் புதன் ராசிக்கு 
சலனத்தைப் போக்குவார். முயற்சி! 
செய்யும் காரியம் வெற்றி பெறும். நீண்ட 
நான் முடிவு பெறாத வழக்கு வெற்றி 
பெறும். உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் 
ஏற்படும். இருமணக் காரியம் கைகூடும். 

"டல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். 
வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற். 
படும். குடும்ப உறவு நன்றாக இருக்கும். 

ினர்களால் ஆதாயம் ஏற். 
கரு வழிபாடு நற்பலனைத் தரும். 

யங்கள் ஈடேறும். குடும்ப: 
வாழ்வு நன்றாக இருக்கும் 
பணக்கஷ்டம். இருக்காது. 
வழக்கு வெற்றி பெறும். 
பூர்வீகச் சொத்து பாகப்: 
பிரிவினை ஆகும். உத்தி. 
யோகத்தில் சம்பன உயவு, 

சி உயர்வு இடைக்கும் 
தைகளைப் பற்றிய 

பாரத்தில் 

இருமணம் 
ஒழ 

டகம்: ராசிநாதன் சந்திரன் ராசியில் 
சஞ்சாரம். செய்வதால் தைரியம், 
னம்பிக்கை மிருந்து ௧ 

கூடும். வீடு, ம 
ஆஞ்சநேயா 

வழிபாடும், வியாழன்தோறும் 
குரு வழிபாடும் செய்து வத் 
தால் நற்பலன் ஏற்படும் ஏற்ற தருணம். உறவினர்களால் ஆதாயம். 

ஏற்படும். பணக் கஷ்டம். இருக்காது, மகப் 
பேது பாக்கியம் உண்டாகும். கைபெ 
மீது சுவனம் தேவை. உடல் ஆரோக்கியம். 

ஈசு இருக்கும். உத்தியோகத்தில் 
பயாவு இட்டும். குழந்தைகளால் சந், 
தோஷம் இட்டும். வியாபாரத்தில் ஐ 

ற்றம் ஏற்படும். புதிய தொழு 

ரிஷபம்: ராசிநாதன 
சுக்ரன் ரல் சஞ்சாரம் செய்வ 

விலகும். கொடுக்கல், வாங், 

வழன்கு ெத்றி பெறும் ங்க ஏற்ற காலம், ராகு / சேது / சன் உடல் ஆரோக்கியம் ராகும் அவக எற்ற காலம். ராகு / சேது / சனி 

இவிக ந.3 
வலைப் பளு குறையும் 

முடிவு பெறாத பிரசைகள்... சிம்மம்: ராசிநாதன் சூரியன் ராரிக்கு 
முடிவுக்கு வரும். நண்பர், 4-ல் சஞ்சாரம் செய்வதால் மிகவும். 
மறவினர்களால். ஆதாயம் உன்னதமான காலம் எதிரிகள் சரணாகஇ. 'இம். வீடு, மனை வாங்க ஆவார்கள். கொடுக்கல், வாங்கல் நன்றாக 
ஏத்த காலம்... மகப்பேது இருக்கும். குடும்ப வழியில் விட்டுக். 

னுமப் பரத்வாஜ 



கொடுத்துப் போவது நல்லது. வாக்கு 
வாதத்தைத் தவிர்க்கவும். தடை விலக. 
இருமணம் கைகூடும், வேலைப் பளூ ௮இ. 
கரிக்கும். மனச்சலனம் விலகும். வழக்கு 
வெற்றி பெறும். உடல் ஆரோக்கியம். 
நன்றாக இருக்கும். ராகு / கேது / கர / சனி வழிபாடு தற்பலன் தகும். 

கன்னி: ராசிநாதன்: புதன் 2-ல் சஞ் 
சாரம் செய்வதால் நல்ல தனயோககத்தை, 
அளிக்கும். மணத்தில் உறுதியும் தன்னம் 
மிகையும். ஏற்படும், புதிய வேலை. 
வாய்ப்பு வந்து சேரும், மனச்சலனம். 
விலகும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக. 
இருக்கம். குடும்ப கறவு நன்றாக இருக் கும். வீடு, மனை வாங்க நல்ல தருணம் 
வழக்கு வெற்றி அளிக்கும். வெளி 
நாட்டுக்குச் செல்லும் வாய்ப்பு வத்து: 
சேரும். வியாபாரத்தில் நல்ல மூன்னே் 
தம் இட்டும் இருமணக் காரியம் கைகூடும் 
கொடுக்கல், வாங்சல் நற்பலன் அளிக்கும் 
குழத்தைசனால் சந்தோஷம் ஏற்படும். கரு வழிபாடு செய்து வர தற்பலன் இட்டும். 

"துலாம்: ராசிதாதன் சுக்ரன் ராடிக்கு 
2-ல் பிரவேசம் செய்யப் போறார். 
கொடுக்கல், வாங்கலில் இக்கல் தரும்: 
இருமணக் காரியம் சைகூடும். வழக்கு 
வெற்றி அனிக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் 
நன்றாக இருக்கும், சத்ரு தொல்லை. 
விலகும். பூர்வீகச் சொத்து பாசப்பிரி 
வினை ஆகும். குழந்தைகள் இடம் மாறிச் 
செல்வார்கள். சுபச் செலவு ஏற்படும். வீடு, 
மனை வாங்க நல்ல தருணம். நீண்ட நான்: 
கடன் தொல்லை தீரும் உத்தியோகத்தில் 

:12:11:067முதல், 

நற்பெயர் இட்டும். வியாபாரத்தில் நல்ல. 
முன்னேற்றம் ஏற்படும், ராகு / சேது / சனி வழிபாடு தறபலனைத் தகும் 

விருச்சிகம்: ராஜயோசமான வாரம் 
சபகாரியச் செலவுகள் ஏற்படும். கத்த. 
யோகத்தில் தல்ல. உயர்வு ஏற்படும், 
கணவன் - மனைவி உறவு நன்றாக இருக் 
கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக் 
கும். குழந்தைகள் பற்றிய சவலை நீரும். 
குடும்ப வாழ்வு நன்றாக இருக்கும், வியா 
மாத்தில் நல்ல லாபம் ஏற்படும். ஏக 
காலத்தில் பல தொழில்களைச் செய்யும் 
வாயப்பு வத்து. சேகும். பணச்: சஷ்டம் 
இருக்காது, ராகு / கேது / குரு வழிபாடு 
த்தம் 

தனுசு: ராசிநாதன் (ரு ராசிக்கு 124. 
சஞ்சாரம். சகாளியம் கைகூடும். 
புண்ணிய ஸ்தலம் செல்லும் வாய்ப்பு 
வந்து சேரும். அஷ்டமத்து. சனியால். 
எதீதப் பாதப்பும் இருக்காது. தெய்வபலம், 
ஆத்மபலம் இருக்கும். உடல் ஆரோக். 
யம் சாகும், கத்தியோகத்தில் நற்பெயர் 
இட்டும் கழந்தைசன் வழியில் சபச்செலவு 
வந்து சேரும். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் 
இட்டும். குடும்ப உறவு தன்றாக இருக்கம். 

18:11:06) வரை! 
5] 



ம் நடக்க 

நலல தருணம், உடல் ஆரோக்கியம் தன் 
றாக இரக்கும். சத்து தொல்லை ஒழியும் கல்வி வளம் மேலோங்கும். வியா. 
மாரத்தில். நல்ல முன்னேற்றம் இட்டும். இருமணச் காரியம் கைகூடும். நண்பர், கற. வினர்களால் ஆதாயம் இட்டும். ராகு 7 
'கேது / குரு வழிபாடு தற்பலன் தரும். 

மீசன்: ராசிநாதன்: கரு பகவான் 
ராசிக்கு 4-ல் சஞ்சாரம். செய்வதால். செனபாக்கயம் ஏற்படும். வெளிநாட்டுப் 
பிரயாண வாய்ப்பு வத்து சேரும், மனச் 
சலனம் விலகும், கணவன்: மணைனி உறவு 
நன்றாக இருக்கும். பணக்கஷ்டம் இருக் காது, இருமணச் காரியம் கைகூடும். 
நண்பர், உறவினர்களால் ஆதாயம் 
கண்டு. உடல் ஆரோக்கியம் தன்றாக. 

க்கம். செலவுகள் சபமானதாக. 
இருக்கம். வியாபாரத்தில் தல்ல அபி. 
விருத்தி ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் 
தற்பெயர் இட்டும். கல்வி வளம் மேலோங். (கும். புண்ணிய ஷதைலம். செல்வர்கள். 
மகான்களின் சந்திப்பு இட்டும். ஆஞ்ச 
தேயரை வழிபட்டால்) தன்மை கண்டா 

வீடு, மனை வாங்க நல்ல காலம், குரு /. 
சனி வழிபாடு நற்பலனைத் தரும். 

மகரம்: ராசிநாதன் ராசிக்கு 7-ல். 
சஞ்சாரம் நற்பலனை அளிக்கும். 
'இருமணக் காரியம் சைகூடும். கொடுக்கல், 
வாங்கலில் எச்சரிக்கை தேவை. கணவன - 
மனைவி விட்டுக் கொடுத்துப் போவது. 
நல்லது. கை பொருள் மீது. சுவனம்: 
தேவை; வாகனத்தில் செல்லும்போது, 
உஷார். உடல் ஆரோக்கியத்தில் சவனம். 
"தேவை. வீடு, மனை வாங்க நல்ல தருணம். 
வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற் 
படும். உத்யோகத்தல் நற்பெயர் ஏற்படும். கல்வியில் சவனம் செலுத்தவும். ராகு /. 
கேது / சனி வழிபாடு நற்பலனைத் தரும். 

குடும்பம்: ராசிநாதன் 6ஸ் பிரவேசம்: 
செய்கிறார். இதனால் எதர்ப்பு, தொல்லை. விலகும். நலல வேலைவாய்ப்பு ட்டும். 
வெளிநாட்டுக்குச் செல்லும். வாய்ப்பு 
வந்து சேரும். குடும்ப வாழ்வு நன்றாக. 
இருக்கும். பணக்கஷ்டம் இருக்காது. 
அபச்செலவு ஏற்படும். வீடு, மனை வாங்க 

58 ஸ்சி 11120%. 

௦ 

ன 
பத்தர்; 

'செய்ய வேண்டும்! 
என் தங்கைக்கு எந்தக் கல். 7 

உங்கள் அக்கா மகனுக்கு சர்ப்ப. 
தோஷம் உள்ளது. சர்ப்ப தோஷமுள்ள 
'வானாகப் பார்க்கவும். 2007-ல் திருமணம்: 
நடக்கும். பிறந்த ஊருக்கு மேற்கு தெற்கு: "திசையில், உடன்பிறப்பு இருவர் உள்ள 
இடத்தில், படித்த வான் அமையும், 





பிழவாத 
ஆசாவின் கண்களில் உச்சமான 

ஆத்திரம் தாண்டவமாடியது, உதடுகள் 
தடித்துக் கொண்டிருந்தன, விரல்களில்: 
இகிரெட் புகைந்து கொண்டிருந்தது 

அவன் எதிரில் தின்ற கஜா என்ற. 
ரவுடி, பான்பராக்கைக் குதப்பிக் கொண்: 
டிருந்தான். 

"குமரனோட சல்யாணம் நடக்கக் 
கூடாது. என்ன செய்யப் போறே கஜா.” 

“குமரன் கசுோட இருந்தாத்தானே 
கல்யாணம் நடக்கும்? அம்பதடி, தாரத்ி 
லேர்ந்து ஒரு மில்லி மீட்டர் பிசகாம என்: 
னால சுட் முடியும் சார், சைவசம் துப் 
பாக்க ரெடியா இருக்கு, பாக்கறீங்களா? 

ஈதோ! அவன் சாகக்கூடாது! சாகறது. 
ஒரு நிமிஷி வலி! அவனுக்கு ஆயுள் பூரா வலிக்கணும்! அவமானத்துல தடிச் 
அணும். பூதா, குமரன் காதலை ஒரே ஒரு 
போட்டோதான் கலைச்சது! அந்த நெ. 
டில் இப்பவும் என்டுட்டதான் இருக்கு 
இகம் சல்யாஸத்தையும் அந்த பொட 

 டோவே நிறுத்தும். 
"கதுதியாச் சொல்ல முடியுமா சார “குமரன் சல்யாணம் செய்துக்கறதா 

இருக்கற மஞ்சரி ஒரு இரொமத்துப் 
பொண்ணு, தன்: புருஷன் நல்லவனா, 
'வோச்யமா இருக்கணும்னுதான் எவளும் 
விகும்புவா, சிங்கப்பூர்ல. உன் புருஷன்: 
எப்படி. நடந்துக்இட்டான்னு. தெரிஞ்சி 
கொன்னு அவடிட்ட போட்டோ கொடுக் 
தாம் போதும்... அது. அணுகுண்டா. 

அண்ஙிக்க்ணையை ணை 

வெடிச்ிடும்; கல்யாணம் நின்னுடும்." 
"எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை சார்." நல்லை, 
"குமரன் பெரிய கோமன்வரன். தங்கத் 

தொட்டத்தோட ஒரே வாரிக, பெரிய 
'இடம்னா இதெல்லாம். சகஜம்னு அவ: 
(இந்த விவகாரத்தைப் பெரிக பண்ணாம. 
தாலி.கட்டிககட்டாள்னா?' 

ஆகாஷ் நெற்றியைச் கருக்கி யோரித் 
தான். 

“கரெக்ட்! அவ பணத்துக்கு மயல்: 
'இனவனா இருந்தா இதைப் பெருசா எடுத். 
துக்காம இருக்கறதுக்கு வாயப்பு இருக்கு” கல்யாணப் பொண்ணைக் கடத்தி 
ரெண்டு நாள் நம்ம சண்டடில வெச்சிகக் 

"அப்புறம்" 
ஈபிப்புறம்... இரும்ப விட்டுட முடி 

யாது, ஆபத்து! அதனால... போதை காரி 
பொட்டு மும்பைல வித்துட்டா அவுங்க 
தொழிலுக்குப் பழககிடுவாங்க சார் 
பொண்ணு அம்சமா இருந்தா விலையைக் 
கூட்டிக் கேக்கலாம்" 

அதெல்லாம். நீ பார்த்துக்கோ கஜா, 
எக்காரணம் கொண்டும்... 

'உங்க பேர் எப்பேர்ப்பட்ட 
மிலயும் வெளில வராது, 

'ரைட்டு. இப்ப தீ இருக்கது பெல் 
களூரல; நாளைக்குக் காலைல பாண்டிச் 
சேரில கல்யாணம், எப்போ போலே, 
எப்படிச் செய்வே. டைம் இருக்கா?" 

கஜா. அறையின் மூலையில் இருந்த 
வாஷ் பேரினில் பான்பராக்கைத் துப்பி. 
வாயைக் கொப்புளித்துவிட்டுத் இரும்பி. 
வந்து தண்ணீர் கடித்தான். 

'அதெல்லாம். ஒரு பிரச்னையும் 

சூழ்நிலை. 



ஆமிக்கறேன். 
அட. பரதேசி! கன் சீட்டை 

முட்டும் பார்த்து ஆடுடா! 
நான் ஒண்ணும் கன் சி. 

டைப் பாக்கலை, நீ எடுக் 
கறதையும், பஸ்கா 

பண்றதையும் 
வெச்சி சும்மாதான். 
சொன்னேன். எழு. 
இளாவர்தான் 
வேணுமா? 

ஸ்பீக்கர் 

சண்டைக்கு நடு. 
இலலை. எனககு எங்கயும் கனெக்ஷன்... வில் பாண்டி, கார்ட் மடக் ஆட்டத்தை. 
இருக்கு சார். பாண்டிச்சேரி. விஷ். மூடிக்க மாலிக் விஷ்வா இருவருமே ரம்மி 

(ன்னு நம்மாளு ஒருத்தன் இருக்கான்... இஞலாமல் அபுல் கொடுத்தார்கள் 
போன் போட்டுத் தகவல் சொன்னா.” (0. ட் 'பால்ண்ம் ஈழுஇக்கொண்டிருந்த பொதம்.இல்லி மாதிரி கேலை செங்கான். நேயர் அகன்! இட்டு அருள்க சார், என்ன, இறங்கலாமா! 

'ரட்டு இறங்கு. தீ போடப்போற எல்லா இட்டறும் எனக்குத் தெரியணும். 
பபாட்டு, "விஷ்வா... தீ அவுட்டு" 

| “இருநாத்திக் தொ 
பேடட்டு பூர ரீறாவின் பண்! 

ஷாம் விஷ்வா! ரிஸ்க்கு! ஒரு னைக்கு ஒரு ஃீபினைட் டிக்கெ 
ணுங்க சார்” என்றான் கஜா. ஸ்கூட் விடலாம். அப்புறம். சம. 

பா௱வடிச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவ. 
முனை அருகில் விக்டோரியா காலனியில், 
ஒரு தனி வீட்டின் மாடியில். 

'டேய் மாலிக், ஒரே ஒரு சீட்டு போட 
டத்ெெ 

கனக்கு. ஏழு இனாவர் 0 
விஷ்வா. தெரியுமே... போட்டா 
முடிச்சிலுவே... ஆவா. நான 
புல்லு! இரு, தான் ஸேஃப் 

ப்ணும் 

பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் 
பயக 

நன்றிப் 



“மேல் கேட் பிடிக்ிறேன் பாருங்கடா 
எல்லாரும் பார்டர்லதான் திக்கற்ஙக- 

"எனக்கென்ன... சொல்லிட்டேன். 
உன் இஷ்டம். சரி, காசை எடு 

விஷ்வா. எழுத்து அறையில் மாட்டி. 
கிரந்த தன் வேறு சட்டைகளில் கைவிட் 
இத் துழாவி நான்கு தூது ரூபாய் தோட்டு. 
கனை எடுத்து வந்து களத்தில் போட்டான். “மாலிக். ஒரு நாறு ரூபா போடுடா. 
கணக்கு வெச்சிக்க. 

"விஷ்வாட ஏத்கெனவே ஒரு தானாகக் 
செகச்சம் கணக்கு 

“அத்தோட இதையும் சொரத்துக்க. 
தர்றேன்றன்ல...” 

"ஐத்தூது. ரூபா நோட்டும், ஆயிரம். கூபா. நோட்டும் சம்மா யூத்து வினை 
வாடுமே கலடிட்ட... இப்ப. என்ன 
கொஞ்ச நாளாவே... வறட்சியா இருக்கே." 

“மம. சென்னைலேர்த்து சனிமாக்கார. 
ஜுங்க ஊர்வலமா வத்து பஎம்இட்ட 
மனு கொடுத்ததுல செம எல்பெகட்டு, 

மாறியது 
'விசு“வரங்கம்'' 

இன் தனில் சிறிய துண்டோடும் கையில், 
'மைக்கோடும் விசுவை ஜெயா டீவி.ில். 
பார்க்கலாம். 
ஆம் 'அரட்டை அரங்கம்" வரும் நவம்பர் லிருந்து “மக்கள் அரங்கமாய்! மாறி பிரதி ாலிறு காலை 11 - 12 
*தகழ்சசியின் முதற்கட்டம், கல்லூன் 

மாணவர்களுக்கான கருத்தரங்கமாய் சோபிச் 
செட்டிப்பாளையத்தில் பிள்ளயார் கழி. ந றது 

இடம் மாறினாலும். தரம் மாறாத நிகழ்ச்சியை, விசு தருவார் என்று நம்புவோமாக! 
2 வள்ளி. 

தம்ம தாலு. கடைவேர்த்தும். எல்லா. 
கடியும் அன்னிக்கட்டுப் போட்டானுங் குடா! அறு லட்சத்துக்குப் பக்கத்துல. 
அவுட்டு. 

“அதானே பாத்தேன். இப்படில்லாம். 
பஞ்சப் பாட்டு பாட மாட்டியே.” 

விஷ்வா. தண் கார்டுகளை அடுக்கல்: 
கொண்டிருந்தபோது அவனது. செல். 
போன் ஒலித்தது. கஜா என்று பெயர்: 
பார்த்ததும் முகம் பிரகாசம் அடைந்தது. 
காச்டுகளும் சுகமில்லை. பஇன்மூன்று 
கார்டுகளில் நாலு. டபுன்ண்; மற்றவை. 
&இரிகள். ஜோக்கர் இல்லை. 

தான் கைட்" 
'விஷவா எழுந்து பந்தலுக்கு வெளியே: 

மொட்டை மாடியின் ஓரத்துக்கு வந்து. 
செல்போனைக் காதில் வைத்தான். 

ஜொததுல கப்புடநே.. சொல்லு; என்ன: மெட்டர்ள் 
“தங்கத் தோட்டம் பையன் குமரன் 

தெரியுமா?” 
'ராஜா... வீட்டு. கன்னுக்குட்டி! 

கெருக்கே தெரியுமே. 
“அந்தக் கன்னுக்கட்டிக்கு நாளைக் கக் காலை கல்யாணம்: 

“தெரியுமே... அரே இருவிழா 
மாதிரி இருக்கு. கல்யாண 
மண்டபம் இருக்ற தெரு பூரா லைட்டு போட்டுக் கட்ச 

மாநாடு மாதிரி கலாட்டா. 
'பண்ணிட்டிருக்கானுங்க. 

கல் 

மார்ட்டிகூட ஏதோ 
பசல் 

“அது. எதுவா 
வேணாலும் இருக்கட் 
ஓம். என்ன செய்ய 
ணுங்கறே?” 



“கல்யாணப். பொண்ணைத் 
தூக்கணும். நடக் 

"சென்னைல எங்கிட்ட ஓப்படைக்: 
இற வரைக்கும் உன் வேவை." 

என்ன செய்யப்போறே?" 
"ஊறுகாயா போட முடியும்? 

மும்பைகாரன் இருக்கான் கொத்தட்டுப். 
போறதுக்கு... 

“பம்பனை பாவம் சும்மா விடா. 
துன்னு சொல்வாங்க." 

"தீ செஞ்சதில்லையா?” 
“செஞ்சிருக்கேன். 
'பின்னே என்ன!" 

“அதென்னடா கணக்கு?" 
"அதான் சமீபத்து நஷ்டம்” 
'அந்தப் பொண்ணு! இப்ப எங்க தம். 

இருக்குன்னு முதல்ல தெரிஞ்சிக்கணும்: 
விஷ்வா. நம்பர பினேட் மாத்இன வண்: 
டிலதான் கடத்தணும். எப்படிச் செய்யப். 
போறே? எப்ப செய்யப் போதே” 

"இரு. இரு! பக்காதே! இப்பத்தானே. 
சொன்னே. நான் யோசிக்க வேணாம்?! 

“செய்றியான்னு முதல்ல சொல்லிடு” 
"கண்டிப்பா சொல்றேன்." 
"பினான் பண்ணிட்டு கூப்புடதியா? 
'சரி. பாஇப் பணம் முதல்ல வேணும் 

கஜா 
"அரை மணி நேரத்துல உன்னைத், 

தேடி. அட்வான்ஸ். வரும். ஏற்பாடு. 
பண்ணிடறேன். ஜிப்மர் பக்கத்துல 
அதே இடம்தானே!" 

ஆமாம். நான பிளான். ரெடி பண்ணிட்டு கூப்புடறேன் கஜா.” 
போனை பாக்கெட்டில் போட்டுக் 

கொண்டு இகரெட் பற்ற வைத்தான். 
விஷ்வா. 

போண்டிட இங்க வாடா!" என்றான். 
பாண்டி கையூன்றி எழுத்து விரல். 

களில். சொடக்கு எடுத்துக்கொண்டு. 
அவனிடம் வந்தான். 

"ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வண்டி உன்டுட்ட 
ரிப்பேருக்கு வந்து டெலிவரி ஆகாம. 
இருக்குஇில்ல?” என்றான் விஷ்வா. 

(தொடரும். 

விதுவிறுவென்று வசர்த்து வரு 
'கிறார் *வீராச்சாமி:. டிசம்பரில் உங்களை 
நக்சல்: செய்யப்போகும். ஜம் 

'ஐந்தரின் இத்தப் படம், ஒரு, வேல பட்ஜெட்: படம் சிவர நன்ன 
அறிந்ததே. ஏழெட்டு செட், எக்குதப்பு கெட்ட: கடக்கக் 
'இறைத்திருப்பதாய் கோடம்பாக்க. 
வட்டாரத்தில் பாபாப்பு. 'அல்வ்போகவே அதை தெய 
க்கல் வர பதுக்க க்யகிள் 
தான். அவரிடம் சிம்பு இயக்கம் பற்றிப். 
"பேசினாலே டென்ஷனாகிறார். 

“யு இணைக், நான் கலைஞன் கக்கும் பின் வந்த அவல் எங்கேயோ 
கச்கபடான். அள் சவம் (சி 
அவன் பலர் வேற: சன்று “மஞ்ச் டயஸ் விடுகிற. முக்தாஜோடு 
(த்கப்பம் போட்டுதுவல் அப கத்த தத்ப்ப கபத்தை ஆப்பம்: கன்கிதவர். “ரகு, காவி 
வ்கூட் தொட, சய்வலிய்க் 
அன்னிக்குக் காதலை எந்த மாதிரி இந்த 
4ஆம் அணுக்க, சும்படித்துள்: 
இப்பவும். அணுகுவான். ஆனாலும். 
மாதிவரும் ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ப தகுந்த. காதில் நாலும் மாதிலிருக்ககள்" 
என்கிறார். திடீரென குரலுயர்த்தி, “இனி தமசித்தவதிக்கவூப அம சக்க. 
டக்க கட்டம்: கன்ன இகம் 
இரும்பி தீரோவகலிட்டன்னா என்று 
ஒரு ஆக்ஷன் போஸ் வெடுக் 

5 விக்டர் 



யாரி வணிக - ௨ ணை க கை 
தேவர்கள் எங்கிருந்தோ வந்தவர்கள். 

அல்லர். தேவர்கள் : அரக்கர்கள்! இருபத் 
தோராம் நூற்றாண்டை. விட்டுவிட்டு, 
நமது பழைய புராணங்கள் - இரத்தங்கள் 
நமக்குச் சொல்லக்கூடியதை நினைத்துப் 
பார்ப்போம்... 

எப்போதெல்லாம் அசரர்கள் அதிகப் 
பட்டார்களோ, அப்போதெல்லாம். 
பகவான் அவதாரம் பண்ணினான். 

,தர்மஸம்ஸ்தாப தார்தாய ஸம்பவாமி 
குக ுகே! 

எங்கேயாவது மனிதர்களுக்காக 
அவதாரம் பண்ணினான் பகவான் என்று, 
புராண : இஇகாசம் சொல்கிறதா... 

ராகஷஸர்கள் அதசப்பட்டு தேவர் 

குத்இில் சரியான வாழக்கை: வாழ்கிறார் 
களோ, அவர்களெல்லாம் தேவலோகத் 
க்கு. விண்ணுலகத்துக்குப் போக 
முடியும் என்று சொல்வதுதான் நம்மு. 
டைய பாரம்பரியம். அத்தப் பாரம் 
பரியத்தில வந்தவர்கள்தான், "இச்சுவை. 
(தவிர யான் போய் இந்திர லோகம் ஆளும். 
அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன்! 
என்றார்கள். 

அப்படியானால், இங்கேயிருந்து: 
ங்கே போவதற்கு வழி இருக்கறது. 
என்றுதானே. அர்த்தம்! அந்த. வழி! வேண்டாம் நான் இங்கேயே இருகிறேன் 
என்று சொன்னால், வள்ளுவர் சொன்ன 
மாதிரிதான் அர்த்தம் 

வையத்தின் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன்: 
: வானுறையும். 

களுக்குத் துன்பம் கொடுத்தபோது 
பகவான். அவதரித்தார். என்றுதான். 
எல்லா கதைகளுமே சொல்கின்றன. ஒரு 
பக்கத்தில் ராக்ஷணர்கள், இன்னொரு 
மக்சத்தில் தேவர்கள் - நடுவில் எந்த 
கிரும்புமே இல்லை. 

"இச்சுவை தவிர... 
இன்றைக்கு ராக்ஷஸர்களும். எங்கே. 

இருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை, 
தேவர்களுமே எங்கே. இருக்கறார்கள. 
என்று தெரியவில்லை என்கைபோது, இரு 
மிரிவுகளுமே மனிதனுக்குள் சலந்து போய் விட்டன என்றுதான் அர்த்தம்! 

மனிதனுக்குள்ளேயேதான். அரனும் 
உண்டு தேவனும் உண்டு. தேவர்கள், 
அசுரர்கள் என்று தனித்தனி இனத்தவர் 
கள் இடையாது! இன்னும் சொல்லப்: 
போனால், யாரெல்லாம் இந்தப் பூலோ 
64 கல்கி 19120% 

தெய்வத்துள் வைச்சப்படும்!. 

இத்த பூமி வாழக்கையைச் சரியாக 
வாழ்பவர்கள் வானுலகத்துக்குப் போக 
முடியும். வானுவது என்பது ஓர் உயர் 
நிலை என்பதே ஆகும், ஆகு தேவர்கள் 
என்பவர்கள் எங்கிருந்தோ வரவில்லை. 
மனிதர்கள் சரியாக இருக்கும்போது, 
தேவர்களா மாதுகிறார்கள். 

இன்னும் விளக்கமாகச் சொல்லப் 
போனால் மனித மனத்துக்குள்ளேதாஸ் 
தேவ தன்மையும் இருக்கறது; அகரத் தன் மையும் இருக்கறத! 
இரு தந்தை காஷ்யபர், அத்த காஷ்ய 

ருக்கு ஒரு பிரிவு குழந்தைகள் தேவர்கள்; இன்னொரு பிரிவினர் அசரர்கள். ஒரே குடும்பம்தான். அதிலேயே இப்படி 
இருவிதமான பிள்ளைகள் என்றால் 





என்ன அர்த்தம்?... யாரிடத்திலெல்லாம். 
நன்மை அஇிகப்படுறதோ அவர்கள் 
தேவர்கள்; யாரிடத்தில் இமை மிதிறதோ 
அவர்கள் அசுரர்கள். 

அப்படியானால். தேவ கார்ய 
ஸமுத்யதா" என்பது. எங்கோ. இருக்கக் 
கூடியவர்களுக்காகச் சொன்னது அல்ல. 
நாங்கள் நல்லவர்களாக இருந்தால், 
நாங்கள் நல்ல காரியங்களை அஇிகமாகச் 
செய்யக்கூடியவர்களாச. இருந்தால், 
நாங்கள் தர்ம நிலையில் நிற்கக்கூடியவர் 
களாக இருந்தால், எங்களுடைய காரி. 
யங்களைப் பூர்த்தி செய்து தருவதற்காக 
சிதகளிகுண்ட ஸம்பூதாவானவன் : எமது 
சித்தமாகிற அக்னியிலிருந்து வெளிப் 
படுவான்; தர்ம செயல்களை ரசப் 
பதற்காக வரக்கூடியவன் அவன், 

அத்து வரும். நாமங்கள். ஒரு 
"விஷயத்தைத் தெளிவாகச் சொல்னெறன. 
சிதக்னி குண்ட ஸம்பூதா தேவ கார்ய: 

ஷூ ஸமுத்யதா என்று சொல்லிவிட்டு, 
ட "உத்யத்பானு. சஹஸ்ராயா! என்று, 

அழைக்கிறது சஹஸ்ரநாமம் : : ஆயிரம் 
'குரியன்கள் உதயமாடற 

போது எவ்வளவு பிர. 
காசமாக. இருக் 
சுமோ, அந்த 
அளனைக்குப் பிர 
காசிக்கள் கூரிய 

ஸ்வருப 
வ்ர்டைடைை 
ஆரம்பிக்கிறது. 
இதக்னி குண்ட 
ஸம்பூதா. என்று, 
சொல்லறயோது: 
ஸ்வரூபம் என்ன 
வென்று சொல்ல. 

வில்லை. மீமாதா என்று சொல்றே. 
போதோ, ஸ்ரீ மஹாராக்ஞி என்றெ. 
போதோ ஸ்வரூபம். என்னவென்று, 
சொல்லவில்லை. சிம்ஹாஸனேஸ்வரி 
'என்டிறபோதும் ஸ்வரூபம். சொல்லப்பட 
வில்லை, ஸ்வரூபம் எங்கே. ஆரம்பிக் 
இது எனறால் 'சதுர்பாஹு ஸமன்விதா' 
என்ற இருநாமத்தில்தான்! 'நான்கு 
இருக்கரங்களோடு இருக்குக்கூடியவன்" 
என்று அம்பாளை வர்ணிக்க ஆரம்பிக்கிற. 
போது, அவள் இருமுகத்தில் ஆரம்பிக்க 
வில்லை. வர்ணனை...! அவளுடைய 
இருக்கரங்களில்தான் ஆரம்பிக்கிறது. 

நான்கு கரங்களைச் சொல்கிறபோது, 
சதுர்பாஹு ஸமன்விதா. என்று கூறி, 
அவளுடைய நிருக்கரங்கள் எவற்றையெல். 
வாம் தாங்கிக் கொண்டிருக்க்றன. 
என்பதையும் சொல்வது, அம்பாள். 
ஸ்வருபத்திலே ஒரு விஷயத்தைக் குவனிக். 

ஸ்ட 
மனிதர்களாகிய நாம். 

எவ்வளவுதான் சொன்னாலும், 
அது எங்சேயோ ஓரிடத்தில்: 

ஒளிந்து கொண்டிருக்கும். இந்த: 
மரண பயத்தைப் 

போக்கக்கூடியதுதான் அபய 
ஹஸ்தம். 
தய 

சலாம். ராஜராஜெஸ்வரியாக இருக்கும் 
போதும் காமாக்ஷியாக இருக்கும்போதும். 
லலிதாம்பிசையாக இருக்கும்போதும். 
அம்பாளுக்கு நான்கு இருக்கரங்கள். 
நான்கு இருக்கரங்களுள் ஒவ்வொன்றிலும் ஓவ்வொரு விஷயம் இருக்கும். 

ங்கரர் சுட்டும் வித்தியாசம்! 
முதிசங்கர பகவத்பாதர் சொல்வதை 

இங்கே நினைத்துப் பார்க்க வேண்டும். 
அம்பாளை வர்ணித்துக் கொண்டே 
வருதெபோது, அவளுடைய நான்கு இருக் கரங்களைப் பற்றிச் சொல்லுவார். 



(அம்மா, உன்னுடைய நான்கு கரங்களில். 
௫ வித்இயாசம் இருக்கிறது. அம்மா!" 
என்பார். சாதாரணமாக, ஒரு தெய்வம், 
)தய்வத் இருமேனி என்றபோது எல் 
லாரும். பார்க்கக்கூடியது அல்லது. 
.னிச்சக்கூடியது என்னவென்றால், ஒரு 

ரம் அபய ஹஸ்தமாசவும் ஒரு கரம் வர. 
ஷ்தமாகவும் அமைந்திருக்கும், இது: 

ரன் சாதாரணமாக அனைத்துத் தெய். 
த. இருமேனிகளுக்கும் பொதுவான: 
'தாற்றம்.. (ஓரிரண்டு. விதிவிலக்குகள் 

இருக்கலாம். அதனால்தான், நாட்டியம் 
[செய்பவர்கள் கூட, தெய்வத்தைக் 
ஈட்டும். முகமாக அபய-வர ஹஸ்தம். 
ளை முத்நிரையாகக் காட்டுவார்கள். 
அபய ஹஸ்தம் என்பது பயத்தைப். 

'பாக்கக்கூடியது. அதனால்தான் அதற்கு, 
[அஃபய' ஹஸ்தம் என்றே. பெயர், 

எரு மனித மனத்திலும் பயம் இருக் 
ம. எதற்குப் பயம் என்றால், மரணத், 

கப். பற்றிய பயம்! 

மரண பயம்! 
பயம் என்பது ஓவ் 
வாருவருக்கும். 

எரு காரத் 
எல் ஏற்படலாம். 
வருக்கு இருட் டம் பார்த்தால் 
(யம், ஒருவருக்குச் 

நவரைப் பார்த்தால். 0 
யம், ஒருவருக்குக் 
/ணற்றைப் பாரத். 
ல் பயம்! ஆனால் 

லல்லா பயங்களையும். 
ஈண்டி. அனைத்து 
'னிதர்களுக்கும். இருக் 
கூடிய ஒரே பயம் மரண 

அகுணடிரிநாதர் பாடுவார், “எனக்கு 
[ரண பயம் இல்லை” என்று! "ஏனென். 

லல, நான் மயிலைப் பார்த்தேன். மயி 
லப் பார்த்ததும். என் மரண பயம். 
'பாய்விட்டது" என்பார், 
ஆனால் மரண பயம் என்பது இல்லை. 

ன்று மனிதார்களாடியு நாம். எவ்வளவு. 

தான் சொன்னாலும், அது எங்கேயோ 
ஓரிடத்தில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கும். 
இந்த மரண பயத்தைப் போக்கக்கூடியது. 
தான் அபய ஹஸ்தம், 

அம்பாளிடம் போய் 'அம்மா' என்று, 
அவளுடைய கால்களில் விழுகிறபோது, 
அவள் அந்தப் பயத்தைப் போக்குகிறான். 
பயம் போயலிட்டது என்றால், அடுத்தது. 
என்ன நடக்கும்? 

(தொடரும் 



நிங்கள் கட்டண க! 
உ ஏ,பமோகன்சவாமி, கொளத்தார் 
7 மீண்டும் மழை திலாரண (கருணா 

திட கிடைக்குமா? 
1 நிவாரண நிதியை அள்ளி விடுவதைக். காட்டிலும் வடிகால்களைச் சரியாக, 

அமைத்து நிரந்தரப் பரிகாரம் காண்பதே. இறந்தது. வோட்டுப் பிடிக்கும் அரியல் 
வாதி முனனதைச் செய்வார், நாட்டு நலன்: 
கருதும் தரச்சதரிள பின்னதைச் செய்வார் உ பி.இராதேந்திரன், லோயர்: 
மணைக்கட்டு 2 டெல்லி சட்டச் சலதூரி மாணவி 
பிரியதர்ஷினி கொலை வழச்கில் சற். 
தோல் சிக்குக்குத் தூக்கு தண்டனை. 
விழக்கப்பட்டுள்ளது.. நீதிமன்றம், இர்ச 
சவிரக்கமற்ற குற்றத்துக்குக் தூக்குத் தண்: உனையே சரி என்று கதியுள்னது. தகக 
(தண்டனையை எதிர்ப்போர் இனியேனும். 
ரக்துவராகளா? 

1 இருந்த மாட்டாகன். கொடிய குற்ற. 
மாயினும் சந்தோஷ் சிஙகலகக தாக்கும் தண் உனை தரக்கூடாது என்று வாதிடுவார்கள். 
"மணித உயிரைப் பறிக்க மனிதனுக்கு கரிமை 
இல்லை! என்பது. அவர்களுடைய வாதம் 
அப்படியானால், பிரியதர்ஷினியை இட்ட 
மீட்டுப். பாலியல் பலாத்காரம் செய்து: 
கொன்ற சந்தோஷ் எிங்குக்கு வார் அந்த. 
உரிமையைத் தந்தது. என்கிற கேள்வி. 
எழுகிறதே! 

'உடதெ.செல்வராணி, மதுரை: 
2 சக்கனத்தக்கம் சரமித்தனத்தக்கம் 

வததியாசம் கண்டார. 
1 சமைவருமானத்துக்கள் வாழ்க்கை. 

நடத்தி அவசர காலத்துக்குச் சேமிப்பது 
"கருமித்தனம் நிறைய சம்பாதித்து வரு மானமே இல்லாததைப்போல் அபரிமித 

சிக்கனத்தைக் சடையிடிப்பது! 
ஓட எல்ரவி, செய்தார் 
7 குடும்ப வன்முறைக்கு எதிராக பெண்: 

களைப் பாதுகாக்கும் சட்டம் குறித்த... 
1 சட்டம் மட்டுமே பாதுகாப்பை 

அளிக்க முடியாது, முதலாவது, அதன் ௧ 
வியை நாடும். துணிவும் அறிரும் பெண்: 
களுக்கு இருக்க வேண்டும். இரண்டாவது, 
வழக்கு என்று ஏற்பட்டால் நிரூபிப்பதற்கு 

சாட்சியங்கள் வேண்டும்! இருமணத்துக்கு. 
முன்பே தீர விசாரித்து அறிவதும், இருமணத் 
துக்குப் பிறது இரு தரப்பினரும் விட்டுக். கொடுத்து, அன்பின் அடிப்படையில், 
அனுசரித்து வாழ்க்கை நடத்துவதும்தான் சாலித்தனம். 

'இரா.சக்கரபாணி, மதுரை . 7. மது குடி்பது. தொடர்பாக எழுர் 
தள்ள ஜெ: விறயலாந்ச் பிரச்னை கரித்து, கருணாதிதி "பார்த்தேன், படித்தேன்; 
ஏசித்தேன்"' என்று கூறியிருக்க! 1 தமது ரசனையின் தரத்தை வெளிப் படுத்தியுள்ளார்! 

உ இி.கோகுவிருஞ்ணன், விசலூர் 
ச “தேமுதிக. இரண்டாவது. பெரிய 

கட்சி அல்லு, முதல். பெரிய கட்சியே 
ப ரசிதபபு விடர்சனம்! 

தகதால்" என்றொரே பண்ுட்டகா?! * அளவில் பெரிதாக இருந்தால் மக்கள் 
வியக்கலாம், கொள்கைகளில். பெரிதாக 
இருந்தால். அதிஞர்கள் அஇிசயிக்கலாம், 
சாதனையில் பெரிதாகுமபோதுதான் 
சரித்திரத்தில் சிறப்பிடம் பெற முடியம்! 

உ கணேச சிவப்பிரகாசம், கடலூர் 
ச தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் 

முடித்த குட்டோடு கூடாக அடுத்து வரும் கட்டுழவுச் எங்குத் தேர்தல்களைப் பறற. 1 இதிலும் மறைமுகமாகவேணும் ஈட? 
அரசியலைப் புகுத்தி, கேலிக்கந்தாக்லடுப் வாய்ப்புகள் நிறையவே உள்ளன. 

உ பூவருஷ்ணன், சென்னை 4 4 
7 இப்போது நம் நாட்டுக்குத் தேடை இரண்டே சட்டிகள். எல்லாக் கட்சிகை 

நும் சுவைத்துவிட்டு இரண்டு கட்சிகளை 
மட்டுமே கருவாகக் தீர வேண்டும் -இத: 
சத்தியமா? 



1 சாத்தியமாக்க அரசியல சாசன மாத் மங்கள் கதவும். அவற்றுக்குக் சரல் கொடுக்க 
அறிஞாசன் முன் வந்தாலும், கைகொடுக்க 
ஈந்த அரசியல்வாதியும். முன்வர மாட் 

உட ஆர்லதா, தேவூர் 
2 “சிழப்யும் பொருளாதார மண்டலத். 

நல் பயனடையப்போவது: சில வெளி 
ஜட்டுப் பண முதவைகனே; பாதிக்கப்படப்: 
போவதோ தாம்” என தாயாண்டியண் 
கூதியன்ளாரே. 7 அவர் சொல்வது சரிதான். ஏனெனில், 
தெற்றுச்கான சலுகைகள் ஒரு கால வரம் 
பக்கு உட்பட்டவையல்ல. திரத்தரமானவை.. 
நாட்டின் இதர பருஇகனில் தொழில் வாத். 
கம் நடத்துவோர் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள. 
9௫ கண்ணுக்கு வெண்ணெய்; இனொரு 

தராசா் 
தான் எளிமையாக, அக தேரத்தைக் காவு, 
கொள்ளாததாக இருக்க வேண்டும் 
தெம்பரத்தின ஆச்சாயமதான். ஆச்சாய 
முனிகவறது. அதைவிட, அவர்: செலவுக், 
கணக்கும் கேட்பது விந்தையிலும் விந்தை. 
வாவிருக்கறது. 

இப 
ழு 
கண்ணும்குச் சண்ணாம்பு! 

'எம்.யாஸ்கர், இண்டுக்கல் 3. 
2 ௩டல் அரோக்கியத்துக்கு. எற்ற. குனிச்பானங்களைத் தயாரிக்க பெய்லி 

முடிவ செய்துன்ளதாமே? 
1 ககரெட் தயாரிக்கும் நிறுவங்கள் 

இதயத்துக்கு இதமான சூரியகாந்தி எண 
ணெயைத தயாரித்து. விறகவில்லையா... 
இதுபோல்தான், பரிகார புரொடக்ஷன! 

உட பி.ஜெயப்பிரகாஷ், சர்க்கார்ப 
7 வருமானவளிம் படிவம் ஜந்து திமி 

டங்கனில் பூர்த்தி மெலும். அனவுல்ள. 
இருக்க. வேண்டும். என்து மக்கன். 
நினையபது.. ப.அிதம்பரத்துக்கு. 
பச்சர்யமாக இருக்கெதாமே. 

1 வருமான வரிப் படிவம் மட் 
மலை: எந்தப் படிவமுமே அப்படி, 

ய்ரிபிசட்சியமம்....? 
வத, 

கட் 



உரிரரசியன் வணக 

உள்ளாட்சித் தேர்தலைத் தொடர்ந்து 
காங்கிரஸ் அமைதி சாத்து 
வருகிறது. அக்கட்சிக்கு. 

ஒதுக்கப்பட்ட பல உள்ளாட்சித் 
'தலைவர் பொறுப்புகளில் 

போட்டியிட்ட அதிகாரபூர்வ. 
வேட்பாளர்கள், 

தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் 
கிருஷ்ணசாமியிடம் இது பற்றிக் 

கேட்டோம். நீண்ட தயக்கத்துக்குப் 
பிறகு, வார்த்தைகளை அளந்து 

பேசினார். 

உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தங்களுக். 

வில்லையென்று காங்இிரஸில் ஒரு 
"தரப்பினர்! பொருமிக் கொண்டிருக் 
இறார்களே. 

“இது தவறான குற்றச்சாட்டு, உர் 
எட்டித் தேர்தலில், அனைத்துத் தரப்பின 
சையும் இருப்இப்படுத்தும் அளவுக்கு எ. 
வழங்கப்பட்டது. காங்கிரஸ் மேலிடம் 
மிகுந்த அக்கறை எடுத்துக்கொண்டு. 
பார்வையாளர்களை அனுப்பி வைத்து, 
இழமுகவிடம் கரிய இடங்களைப் பெற. 
வதற்கு உதவியாக இருந்தது. காய்ச் 
ரணிலும் எல்லாத் தரப்பினருக்கும் உரி. 
பங்களிப்பு இருப்பதுபோல். பார்த்து? 
கொண்டது. 

உள்ளாட்சித் தேர்தல் அன்று நடந்? 
அராஜகங்களை கம்யூனிஸ்டுகள் கடுடை 
யாகக் கண்டித்து வருகின்றனர். ஆனால். 
காங்இரஸ் அமைதியாக இருந்து விட் 
ட்தேன்! 

'கலாட்டா, பூத் கேப்சர் நடந்; 
வார்டுகளில் உயர்நீதி மன்றத்தில் 
அனுமதியோடு மறுதேர்தல். நடத்தட 
பட்டதே! சென்னையில் 48 வட்டா 
களிலும் வன்முறை நடந்ததாக அ.இமு.ச மற்றும் மழு சொல்லும் கருத்துகளை 
ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. முதல்வ! 

கலைஞர் பாரபட்சமில்லாமல் வள் 
முறைக்குக் காரணமானவர்கள். மீத 
நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார். ஆளுட 
கட்சியின் எம்.எல்.ஏ. ஒருவரே கைச 
செய்யப்பட்டிருக்கிறாரே!" 

உள்ளாட்டிகளில் உங்களுக்கு ஒது: 
கப்பட்ட பொறுப்புகளில் இழு.-.வின, 
போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருக்கறா, 
கனே! இதேபோல் பாதிக்கப்பட்ட 

குப் போதுமான இடங்கள் ஒதுக்கப்பட. ௭ சிரு ஹ்ணமாச பரி பட்டி. 

70 சல்தி 191120 



இ.மு.க.வை கடுமையாக, 
கண்டித்தது. ஆனால் காங்பரஸ் மெளன 
மாகக் இடக்கது.. இழு.கவிடம் பலமா? 

"பலவேறு ஊர௱ட்டுகளில் காம: 
ஒரஸாக்குப் போதுமான கறுப்பினர்கள் 
இல்லாவிட்டாலும் ஒதுக்க இடங்களில் 
சால்லிரஸ் சரர்பாக, தலைவர்களைத் 
தெர்ந்தெடுகக நிச்சயம் உதவியாக இருப் 
போம் எனறு இழு வாக்குறுதி கொடுத் 
தீது, ஆனால், காங்பரஸ் கட்சியின் அதி 
காரமூரவ வேட்பாளர்கள். பல இடங்: 
களில் தோத்கடிக்கப்பட்டுள்ளனர். இறக 

[12 
வதந்திகளைப். 

பற்றி எனக்கு எதுவும் 
தெரியாது! 

99 
இருக மட்டும் காரணம் அல்ல; எங்கள்: 
ஆட்களும்தாம். லல. பகுதிகளில் காங 
ஜஸ் கட்சியினர், வேறு பல கட்டிக்காரர் 
கன் உதவியுடன் அதிகாரபூர்வ காங்கரஸ் 
வெட்பானர்களையே தோற்கடிக்க 
உள்ளனர். எல்லாம் கோஷ்டி. மனப்பான். 
மையால்தான. இது குறித்து பட்டியல் 
எடுத்து வருகிறோம். மேலிட கவனத். 
துககுக் கொண்டு செல்வோம். சரி, காங. 
'இரஸில் மட்டுமதானா இப்படி தடகிிறது?. 
மிக ஒழுக்கமான, கட்டுப்பாடான கட்சி. 
களில்கூட மேலிடக் கட்டளைகளை மீறி 
கள்ளூரில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவாகள. 
செயல்பட்டிருச்கறார்கள். நூற்றுக்கணக, 
கான தலைவர்களை உள்ளாட்டிகளில் 
தேர்ந்தெடுக்கும்போது இதுபோன்று, 
குறுக்கு. வோட்டுகள் (085 ஸா) 
குழப்பத்தை உருவாக்குவதைத் தவிர்க்க 
முடியாது: 

'அஇிகாரத்தல் பங்கு' என்ற கோஷம். 
சல காங்கரஸ் பிரமுகர்களால் எழுப். 
பப்பட்டதே... அது தொடர்வதற்: 
கான அவரியம் இருக்கறதா? 

அதிகாரத்தில் பங்கு 
இருந்தால் காங்கிரஸ்காரர் 
கள் மஒழ்சசியடையக் 
சூடும். ஆனால், கடந்த. 

தி! 

சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு மண் (ஆட்சியில் 
பல்கு கொள்ள மாட என்று 
எங்கன மேலிடம் அறிலித்துவிட்டது. 
எனவே இல முடிவெடுக்க வேண்டியது. எங்கள் மேலிடம்தான. 

உங்களை மாற்றப். போவதாக: 
காங்இரணில் ஒரு பகுஇியினர். வதந்தி 
களைக் செப்பி விடுவது பற்றி? 

'தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து, 
காக்டிரஸ் பிரமுகர்களின் கருத்துகளையும். 
கேட்டுத்தான். நான் செயல்பட்டு வரு. நே. இந்த விஷயத்தில் எந்த ஈகோவும். 
பார்க்காமல். நேரிடையாகப் பலரைச் 
'சத்இதது, கட்டியின் வளர்ச்சிக்குப் பாடு 
பட்டு வருஒறேன். எல்லாத் தரப்பினரும். 
எனக்கு உதவியாக இருக்கிறார்கள். 
அன்னை சோனியா என் மீது நம்பிக்கை 
வைத்திருக்கார். நீங்கள் சொல்லும்: 
வதந்திகளைப் பற்றி எனக்கு எதுவும். 
தெரியாது. 

உப்ரியன் 



கூப்பர் 8௫/0 ணை 
மார் ஐம்பது: 

முன்பு. குஜராத் மாநிலம் கைரா மாவட்ட 
இராமங்கனில் மிகச் திய அளவில் துலக் 

உற்பத்இிதான், இன்று 
அமுல் என்ற பெயரைப்: 

வருடங்களுக்கு, 

கப்பட்ட நல 
கலக அள 
பிரபலமாகி, இன்ஸ் உலக சாத 
புத்தகத்தில் இடம்பெறும் அனவு்குப் 
பிரம்மாண்டமாக வனர்ச்சி பெற்றுன்னது. 
இந்தப் பெ! 
பின்னணியில் இருப்பது குஜராத் மாநில 
கூட்டுறவு பால் விற்பனை இணையமும் 
அதன் முதுகெலும்பாக விளங்கும் லட்சக் 
கணக்கான இராம மக்களும்தான் 
விற்பனைக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த 
அமைப்பு, இன்று வெண்ணெய் வலைகள், 

வமமிகு சாதனையின். 

தெய், சீஸ், பால் பவுடர், குழந்தைகளுக 
பாலுணவு, இனிப்பு வகைகள், 

சாக்லேட், ஐஸ்கிரீம் என்று ஏராளமான 
பொருட்களைத் தயாரித்து, ஆண்டும்கு. 

வருகிறது. 
சுமார மூன்றாயிரத்து எழுநூறு, 
கூபாய்க்கு விற்பனை செய்து, 
நம் நாட்டில் மிக அதிகமாக ஏற்றுமதி 
செய்யும் நிறுவனங்களில் 
விளங்குகிறது. 

அமுல்யா என்றால் விலை மறிப்பி 

ஒன்றாகவும் 

லாதது. என்று அர்த்தம். இத்த வெற்றிப் 
பெயருக்குப் பின்னால் இராம அள 
லான பால் உற்பத்தி செயயும் கூட்டுறவுச் 
சங்கங்கள் பெரும் பங்கு வூக்கன்; 
இந்தச் சங்கங்களிலிருந்து நான்தோறும் 
ஆறுசோடி. லிட்ட் பால இடைகல் 

இந்தப் பால் சேகரிக்கப்பட்டு 
மாவட்ட அளவிலான பால் பண்ணை 

ரக்குக் கொண்டு வரப்ப! இக 

பல்வேறு பால் பொருட்களாகத் தயாரிக் 
௭. இவை அமுல் என்ற 

விறபனையானெறன... ஒரு 
பத்தி 

போதாது. 
பொருளை தரமாக: 
டால். மட்டும் 

செய்து: 

வாடிக்சையாளர்களுக்குக் கொண்டுபோய் 
சோக்க வேண்டுமல்லவா? அத் 

அமைப்புதான் குஜராத் 
வு. பால் விற்பனை இணையம் 

சரிய இரவாகத் இற், தொழில்நுட்பம், 
வியாபார உத்திகள், தரக்கட்டுப்பாடு 
ஆூயவறறின் காரணமாக குஜராத் 

வு பால் 
நிறுவனமாக விளங்கு. வெற்றிகரமான 

கிறது. 
அமுலின் அபார 

தொழிலின் தத்தை' 
வெற்றிக்கு உறு, 

'இந்திய பால் 
பண்ணைத் என்று, 
போற்றப்படும் டாக்டர் வி.சூரியன். கஜ. 
ராத் கூட்டுறவு பால் விறபனை இணை 

வதன தலைவராக இருந்தவர். சூரிய 
னைப் போலவே, அமுலின் இன்றைய 
வளாசசிக்கு உறுதுணையாக இருந்தவா 
ஒரு சட்டிப்பெண்.. ௮6 
வெண்ணெய் விளம்பரங்களில் தோனறும் 

சுட்டிப் 
முகம்கொண்ட இநதிய இந்தச் எறும் 

நாற்பது. உருவாக்கப்பட்டு வருடங்கள் 



ஆலலிட்ட போதிலும் இன்னமும் 
முகத்தில் துறுதுறுப்பு குறையாமல் 
அனைவரையும் தலைமுறைகள் கடத்து: கவர்ந்திமுக்கறான். 

[ரல், ஏஎஸ்பி. என்ற விளம்பர நிறு தன் மக்குதரான 
ஈல்வெஸடர்தான் இந்த அமுல் சட்டிய் பெண்ணை உருலாக்ளொர். நாட்டு 

மற்றி அந்தச் கட்டிய 

நிர்வாக. இ 

பெண்ணின பார்வையிலேயே வினம்பர. 
வாசகங்களை உருவாக்கி, ஒரே சமயத்தில் 
நாடெங்கும் விளம்பர ஹோரா்டிங்குகளில் 
இடம்பெறச் செயது, 
னத்தை சத்தார், ஆரம்ப நாட்களில் 
அமுல் ஹோர்டிங்குகளின ஜே. மக்கள. 
கூடி நின்று அண்ணாத்து பாரத்து ரசித 
நார்கள் என்பது சரித்திரம் 

தம்மை விமர்சித்த ஓர் அமுல் விளம் 
பரத்தை மிகவும் ரசித்த பிரபல ஒலியா 

கு அனுப் 
வைக்சு முடியுமா என்று கடிதம் எழு. 
னா சமுக 
புகைப்படம் ஒன்றைத் தம 

அமுல் 
ணெய் கொடுங்கள்! என்ற வாசகங்களை: 
'தீகனொல்தான் ஆச்சு என்று சவெசேனைக் 
காரர்கள் மிரட்டினார்கள். ஆனால் 
அமுல் சுட்டிப் பெண் அதற்கெல்லாம். 

அசரவில்லை. மிக நீண்டகால. 
சாதனைக்காக, 

அமுல் விளம்பரம். இெனஸ்: 
உக சாதனைப் புத்தகத்தில் 
இடம்பிடித்தது. 

"இன, அச வார்க்க 
அதறக அச பெகமனாக ம மருவாகிவிட்டது. அமெரிக்கா, அன்றி 
கமம் ஹாங்காங், மொரிஷியஸ், 

உன் பல்வேறு, 
நாடுகளுக்கும் அமுல் பொருட்கள் ஏற்று, 

சரி, அமுல் சூப்ப பிராண்டின். 

பட்டியலிடுகிறார். வர்கீஸ் சூரியன், 
'லட்சக்கணக்கான இராம மக்களின் முழு 

அர்ப்பணிப்புதான். அமுலின்: 
வெறதிக்கு அடித்தளம். தரமான பொரு 
னாகவும். வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தர 

லயும் சகாயமாக இருக்கு 



நன் நராவிமக்க்னை க் ரனமை 

பெனாய் மார் 
ிவ்ர் வலக 0ஷ்மரியமிக 

405/2, ந ோமமிை சிறயானடு, 2ம் கரஸ௦5, கமகம, 
.... ேகாவ்- 600 00.19 :044-26169272, 32509272. 
"பச விக்ழ ச9றவ்க்க 2 மம ியகம்கா 94118 
'செயய்ம்மு 71 2 9.30 ஊா- 1.30 றற, 4 றல -8 றற. 

50999 - 2௦௦ 
கொடமவனியவு ராவ ௨50 22. (சட 9: ககக, 242099 டட 00ன7204060௨ 
பிஸ் வல் வபவவுளாகான்மகோ வோ 
'2' 150௨ ஊாமயா!26 071221 :9444258143. 

வேண்டும். £கலரததில கெட்டுவிடக.. அமுல் - கிவ தெரியாத 
கூடிய பாலிலிருந்து அனேசுவிதமான.... 1599 கேயே தமக்கென்று ஒரு வெப் மால். பொருட்களைத் தயாரித்து, சைட்டை அமுல் நிறுவனம் உருவாக்கியது 
அவற்றை அதிக வெ, உ அமுல் தயாரிப்பு 

அமுல் பொருட்கள் உலகத் களான. ஜரீகண்ட் மல். பாதுகாப்பதத் ட் மாசந்தி, குலோப் 
கேற்ற தொழில்நட தரத்துக்கு உற்பத்தி மாமன் பியால் கை 
பத்தைப் பயன் செய்யப்படுகின்றன. தட்டுப்பாடு. நர்ியா. முழுக்க மில்லாமல், 6 படுத்த... அமுல் து மிகவம் பிரபலம் 
தயங்லியஇல்லை 
தரமில்லாத எந்தப்: 
பொருளையும் 

தற்போது சராசரி, 
மாகத் தினம் அறுபது 
லட்சம் லிட்டர் பால் 

வாடிக்கை எடுக்கப்படுகின்றன. சேகரிக்கப்பட்டாலும். 
தொடரந்து வாங்க தொண்ணா£ற்று ஒன்பது. 
மாட்டார்கள் ர்க் கட்சம் லிட்டர் அளவுக் 

(ப் பல் பதம்படுததும் வசதிகளைப் பெற்றி 
ருக்கின்றன. குஜராத்தின் பன்னிரண்டு. 
மாவட்டங்களில் அமைந்துள்ள பால் பண்: 

உரத் ஹிருதயா என்ற எழுத்தாளர் 
றன. புதுமையான: அழுலின் வெற்றிக் கதையினை புத்தகமாக, 

விளம்பர யுச்தியும் கைகொடுக்க, அமுல் எழுதி இருக்கிறார். 
கூப்பர். பிராண்டாகத். இகழ்பது... “அழகின் இணைய தனம் 3 
என்கிறார் எவகயமா. 
74 வதி 11000 

மேலும், 



சவால் 
திருடனைக் கண்டு. 
ஓடி ஒளிந்தார் போலீஸ்காரர் 
கடன் தொல்லை! 
ப படித்தவுடன் உங்களை 
நகைக்க வைக்கும் மேற்கண்ட 
ஜோக்கூபபால (ஷ்டிப்பாக.. 11நிக ரூ.2000 
மூன்று வரிகளுக்கு மிகாமல்) 
நீங்களும் எழுதலாமே. 
சிறந்தவையாகத். 
தேர்ந்தெடுக்கப்படும் எட்டு. 
ஜோக்கூக்களுக்கு தன ரூ.260 
பரிசாக வழங்கப்படும். ஆசிரியரின் 
தர்ப்ப இறுதியானது. சாதாரண 
அஞ்சலட்டையில் எழுதினால். 
போதுமாக: ஏர் 
அஞ்சலட்டையில் சுண்டிப்பாக ஒரு 
ஜோக்கூ மட்டுமே. கடைசி தேதி 
20.11.2006. என்ன, ரெடியா? 

எடுத்துட்டீங்களா பேனாவை? 

அனுப்பவேண்டிய முகவரி : 
ஆசிரியர், ஜோக்கூ எழுதுங்க, 

கல்கி பிஷ்டிங்க்ஸ், 
47௮8) ஜவாஹர்லால் நேரு சாலை, ஈக்காடுதாங்கல், 

சென்னை - 600 032. 

191120 கக்கி 75. 



யபராுத்துவம் வவ, 
சூழத்தையின்மை என்பது தம்பதி 

யரிடையே இன்றைக்குப் பரவலான: 
தொரு பிரச்னையாக உருவெடுத்து, 
விட்டது. இந்திலைக்குப் பல: காரணங் 

- கூறப்படுகின்றன. இதற்குத் தீர்வு தான் என்ன? ஈரோடு "மாருதி மெடிக்கல் 
சென்டர் மகப்பேறு மருத்துகள் நிர்மா. 
சதாசிவம் இது குறித்த விஷங்களை 

விளக்கியபோது.. 

“மலடறக் 
தன்மையினை 
இருவிதமாகப்: 
பிரிக்கலாம். இரு 
மணமாடு ஒன்று, 
முதல ஒன்றரை. 
வருடங்களில் 

க்குத் எந்தக் 

தடை முறையையும் பின் 
பற்றாமல், கணவன்-மனைவி இருவரும் 
சேர்ந்து வாழ்ந்தும், சருத்தரிக்காத 
நிலையா! அது ஒருவித மலட்டுத் தன்மை. 
இரமணமாகு ஒன்றிரண்டு முறை ருத் 
தரித்து, அது கலைந்து போயிருந்தாலோ, 
(குழந்தை முறைப் பிரசவத்தில் பிறந்தும் 
(தாலோ அல்லது முதல் குழந்தை பிறந்து,. அ௫த்து கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு 10, /3 ஆண் 
டுகள் ஆனாலோ, அது இன்னொருலித 
மலட்டுத்தன்மை. 

'சிறுவயஇல் உண்டாகிற பொன்னுக்கு 
விலட நோயின் பாப்பு, இரத்ததான 
குறைபாடு, பால்வினை நோய், உயிரணு! 
குறைபாடு போன்றவற்றால் ஆண்களுக்: 
கும், கருப்பைக் கட்டி, கருக்குழாய்: 
அடைப்பு, சினைப்பை கட்டி, இனம்: 
பெருக்க இயக்கக் குறைபாடு. தாமதத் 
இருமணம் போன்றவற்றால் பெண்களுக் 
கும் மலட்டுத்தன்மை ஏற்படலாம். இவை. 
தவிர ஆண்களுக்கு விதைப்பையில் மரபும் 
கோளாறு, பெண்களுக்கு முட்டைப்பை 
வில் மரபுக், கோளாறு, பிறவியிலேயே 
கர்ப்பப்பை இல்லாமல் பிறப்பது போனற. 
யும் அடங்கும் இந்நிலையில் ஆண் 
76 வ்கி (311210. 

பெண் இருவருக்குமே சோதனைகள் அவ. 
சியம். முதலில் ஆணுக்கு வித்தணுச் சோதனை மற்றும். ஹார்மோன்களுக் 
கான இரத்தப் பரிசோதனை அவடியம். 
பெண்ணுக்கும் ஹார்மோனுக்கான இரத் 
தப் பரிசோதனை மறறும் டிரான்ஸ் வரை: 
னல் ஸ்கேனிங் என்ற ஸ்கேன் செய்யப் பட 
வேண்டும். மாதவிலக்கு ஆன இலிருந்து 
(ஆம். நாள். செய்யப்படும். இந்த. ஸ்கேனில், சினைமுட்டை. வளர்கிறதா 
என்பதைப் பார்க்கலாம், அடுத்து மாதவிலக் 
காண ॥ அல்லது 9ஆம் நான் கருக் குழாய் 
களுக்கான. சோதனை. மேற் கொள்ள 
வேண்டும் 

'சேரரதனைகளில் இருவருக்கும் பிரச் 
னைகள் இல்லை என்பது உறுதியானால், 
அவர்களுக்கு இயற்கையாகவே கருக்கரிக் 

(ம் வாயப்புகள் உள்ளதாக அர்த்தம், 
மாதவிலக்கான 10 முதல் 76.ஆம் நாளுக் 
கன் கருமுட்டை வெளியாகும். 1-ஆம். 
நாள் ஒரு ஸ்சேன் செய்து, முட்டையின் 
அளவைப் பார்த்து, எந்த நாட்களில் கறவு 
கொண்டால் கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் 
என்பதையறிந்து, 2 முதல். ப மாதங்கள் 
வரை இந்த முறையைப் பின்பற்றிப் பாக 
குலாம், இதில் 14. முதல் 20 சதவிகிதம். 
வெற்றி வாய்ப்புண்டு, 

விந்து கி எலசசை முறையில் ॥.ஆம். 
நான் பெண்ணுக்குச் செய்யப்படுகிற 
ஸ்கேனில் சருமுட்டையைக் கவனித்து அது. 
உடையும் நான் கணக்கிடப்படும். ஆணின் 
சுத்திகரிக்கப்பட்ட உயிரணு, முட்டை 
உடைந்த பிறகு பெண்ணின் கருப்பை. 
யினுன செலுத்தப்படும். 21 சதவித வாயப் 
புள்ள இந்த முறையை ௮இக பட்சம் அறு. தடவைகள் மட்டுமே செய்யலாம். 

விடுத்தது. சோதனைக் குழாய். 
எச்சை... பெண்ணுக்கு ஒரு மாதத்தில். 
ஒரு முட்டை மட்டுமே உருவாகும். ஹார் 
மோன் ஊரி போட்டு முட்டைப்பைகள்: 
தூண்டப்படும். ௧௫ முட்டைகளின் 



எண்ணிச்சையும் வளர்ச்சியும் அகி க்யடும், பிறகு பிரத்வேச கணனி முலம் 
இந்த முட்டைகள் வெளியே எடுக் 
படும். கணவரின் சுத்திகரிக்கப்பட்ட உமரணுக்களுடன் சொத்து சோதனைக் காலில் ச முதல் நாட்கள் வரை கனர்ச கம்பம், இப்படி வளர்க்கப்பட கர, மதகு பெண்ணில் சரும்பக்கள் வக் கப்படும். இதை மாமர ரான் என் தாம், இனதவே க்டதவாகச் சல 
கஞர்க அசாகத தத்த காட் வளர்த்தால். வெற்றி வாயப்பு இரண்டு மடங்காகதத, இந்த 90சசைக்க பிளாஸ் டோரிஸ் சலக் டெக் என்று பெயர 
லேஃ ஹாட்ச்சிங் என்றொரு ௭ஃ்சை முறையும். உண்டு. வயதான 

பெஸ்ணில் கருமுட்டையின் வெளிப்: 
புறப் பகுஇி தடிந்திரக்கும் அது இளநீர் 
ஸு. 
கவலை! 
வு மாதிரி 8வெப்பட்டு, கருப்பையில் 
வைக்கப்படும். எம்பிரியோ களு எனப் 
படும் ஒருவித கருத்தி பசையை கப 
யோுத்து, கருவானது. கருப்பையில் 
ஒட்டி. வளர வழி செய்யப்படும். 

'சினைமுட்டைப் பையே இல்லா 
பிறந்த பெண்களுக்கும், 

இலிரமான ஹார்மோன் குறைபாடுள்ள 
பெண்களுக்கும், மெனோபாஸ் ஆன. 
பெண்களுக்கும் கருமுட்டை தான முறை. 
கசந்தது, 30 வயதுக்குட்பட்ட வேறொரு: 
பெண்ணில் கருமுட்டைகள் செகரிக்கப். 
பட்டு, கணவரின் உயிரணுக்களுடல் 
சேர்த்து சோதனைக் குழாயில் வைத்து, 
வளர்க்கப்பட்டு, இந்தப் பெண்களின் 
கரப்பப்பையினுள் வைக்கப்படும். 

இஇசவயதில் இமணமானவர்கள் 
என்ன், ஒனறு முதல் ஒன்றரை வரு 
காலம் காத்திருந்து, அதன் பிறகும் ருக். தரிககாவிட்டால். மருத்துவரை. அணுக ணம்: முப்பது வயதுக்கு மேல் இருமனம் 'செக்தவர்கள் என்றான் காலது கச் இலேயே மருத்துவரைப்  பார்ச்சவாம் 
இன்றைக்கு தண்ட பல சிலசகள் நமக்கு 
அதிமுகமாகியிட்டரா, எனவே குழந்தை மலலாத் தம்பதியா இனி 

அடைய வேண் 
என்கதார் டாச் டா ர்மலா தோசிவம், 

- ரேவதி, 



'ஏ*0ஹோஸ்டஸ் பணி என்றால் 
முன்பெல்லாம் பெண்கள் மட்டும்தான் 
நினைவுக்கு வருவார்கள். காலம் மாறி 
விட்டது. எல்லாத் துறைகளையும் போல 
இதிலும் புரட்சி ஏற்பட்டு, இப்போது 
ஆண்களும். இப்பணிகளில் ௮இக 
அளவில் சேர்ந்து வருகிறார்கள். மிகுந்த வேலைவாய்ப்பு கொண்ட துறையாக இது 
மாறிவிட்டது” என்றார் சென்னை ஏவி 
யேஷன் ஆஸ்பிட்டாலிட்டி. மேலேற: 
மென்ட் (பரக் விமிடெட்டின் நிர்வாக. 
இயக்குந ஆர்.எஸ்.அஸ்வின்குமார் 
ஏர்ஹோஸ்டஸ் பணிக்கான பயிற 

எனணயில் இருக்கும். இந்திறுவமை. 
பலிற்சி முடி.ப்பவர்களுக்குத் தகுந்த 
வேலைக்கும். உத்தரவாதமனிக்கறது. 
இந்தியா முழுவதும். பதினைத்து இனை 

ஆ] / 

7 ஓர 

(பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு இக் 
இயன் ஏரலைனஸ் மட்டுமே இருந்த 
நிலையில் விமான வெலை. என்பது 
கஇரைக் கொம்யாக, இருந்தது. ஆனால் 
இன்றைய நிலைமையே வேறு, எண்ணற்ற. 
ஏர் லைன்ஸ்கள் தொடங்கப்பட்டு, விமா 
னத்தில் பணிபுரிய ஆன் பற்றாக்குறை. நிலவி வருஇறது.. காரணம் ஒவ்வொரு 
ஏர்லைன்சும் அறுயதுல் 
கம் குறையாத லிமா 

ட்கண் 
ஏர்ஹோஸ்டல், 

"அடுத்த இரண்டு 

உலகளாவிய விமான விற்பனைக் 
கண்காட்சியில் அதிகமான ஃப்ளைட்டு 
னை வாங்வெது இரண்டு நாடுகள்தான் 

ஒன்று சீனா; மறதொனறு இநதியா. 
நம்மைவிட பொகுளாதாரத்திலும் 
தொழில்தட்பத்திலும். சனியராச விளங் 
கும். சீனாவைவிட அஇகமாய் 207 
பேளைட்டுகள் வாங்கத் இட்டமிட்டிருக் 

"இப்படி இந்தியா விமானத்துறையில் 
அதீத வளர்ச்சி கண்டு வருவதால் ஏர் 
ஹோஸ்டஸ் வேலைக்கு இன்று மவுசு 
கூடிவிட்டது. பல்வேறு நாடுகளும், 
கயைவ் ஸ்டார் அந்தஸ்து பெற்ற விமான 

அட 

ல 

*. 

படிப்ப 
இறுவனங்களும்கூட இந்தியாகளையே எர் 
ஹோஸ்டஸ் வேலைக்குச் சிவப்புக் ௪ம்: 

மரித்து அழைக்கின்றன. இதறகும் 
காரணமில்லாமல் இல்லை. 'கபசரிப்பு' 
என்பது. நம் இந்தியாகளில இரத்தத்தில் 
வெறிய ஒன்று, கல்வி அறிவிலும் சிறந 

இகழ்வது இன்னொரு. 

வும்விட வெளிநாட்டி 
காட்டிலும் 

வருடங்களில். குறைந்த சம்பளத்துக்கு படுத்துகின்றன. ஓல்: க அதிக நேரம் கழைக் 
வொரு ஃப்ளைட்டுக்கும் உலகளவில். இறார்கடை பயணிகளி 
குறைந்தபட்சம் 208 40,000. டம நன்றாகப் பேசிப் 
பணியாட்கள் தேவைப் பழகுவதிதும் சர்வீஸ் 
படுளறனா. பணியிடங்கள் செய்வதிலும் நம்மவர் 



வினோ 
பொள்ளாச்சி சுந்தரம் 



ியர்சளாம் 
(லேட்டா வந்தாலும் நீட்டா வநத 

ருக்காகு காட 
வந்து ஒவ்வொண், 

நடிப்பைக் கொடுத்து, 
அப்பர-பின்னை பழிவாங்கற ஓல் 
கதைதான். ஆனா ட்ரீட்மெண்ட 
இளசு, ஒரு இனுக, பெணமைத்தனம் 
இழையோட அஜீத் வர்ற. காட்சி 

தொத்தாபுரம் சீன்ஸ் செம லகலக. ஆன 
அல்லோலகவ்லோலப்படுது 

காலேஜ் புரொபசரே கவர்ச்சி வலை 

விரிக்கறது. மச். அஜித்தும். அஜித்தும் 
மோடக்குற, உருகுற டெசனிக்கல் ஷாட்ஸ் 
எல்லாம் செம ஹைடெல்! 

'கனிகாதான நிற ஹீரோய் 
காமெடிக்குதான், மனநிலை 
அம்மாவை பாழாப்போன சமூசத்தடட்ட 
ருந்து காப்பாத்தி வனர்க்கற கதையை, 

பாட்டுல துன்னத் துடிக்கச் சொன்ன 
விதம், இதம்: வார அந்தச் சினைப் 
பையன்! குட். 

அதே நேரத்துல ஒரு ல குறைகளை: 
யும் சொல்லித்தான். ஆகணும் ் 
இருக்குன்னாலும் அடிக்கடி பாட்டுங்க 
வந்து "இம்பிட்டாங்கய்யானனனு புலம்ப 
வச்சி, ஆடியன்ஸோட வேகத்தைய் 
குறைச்சிடுது. லேட்டா வந்த படமங் 

80 கல்கி 191120% 

எனிமா சீன்ஸ்! றது தி 
'எ.ஆர.ரஹ்மானோட இசையில 
விசை அளபடையே! மியசிக்கல் டச் 

இவன; 'கம்மா சும்மா! 
இனமை" பாடல்களும் சோடை போகல 

அப்பா. அஜித் காலை. கதைச்சு 
நடனத்தோடு ஆரம்பிக்கறது, 

அஜித் மாதி 
ல பலரை உலவ விடறதுள் 

ஈலடிக்குது 
அஜித்துக்கு இணி ஏறுமுகமதான! 

உ லஜ்தாவதி 



ரளி 
(10154) இ 

௩6௦௦௱௱௦060 டூ 7! 
4/10௦௱€0 இ சனா! 
0௦60 ந சோள! 
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படப்பட பபப பட பபபல பப 
 ஜனவைரலாள மன் நம னனிஉர9ய 009000. 

௫014-9: 
ப கா 

இிறுபயாரிஇயுற்றகளவத்திபறமயம் 

“இடையார் நேச்சர் கயூர்| மிணி உடையவர்களின் துயர் போக்கும் ஆகமரமாக செயல்பட்டு 
லருகிறது. இம்மையத்தின் தலைமையிடத்தில் இருக்கம் திரு. புருஷோத்தமன்... தக்கற்றவர்களை வழி நடத்தும் ஒரு தெய்வமாகவே காட்சியளிக்கிறார்"- இயற்கை தரம் 

'அருமருந்து என்ற தகைப்பில் ஐனவரி 2006 'ம்கையர் மலரில்' வெளியானது. 

இயற்கை சிகிச்சை மூலம் மூட்டுவலிக்கு தீர்வு, 

குறிப்பி ௧௨, 0௭ (௦ாக 9௦௦ாம, ஜெனரல் வார்டு, கலர் டிவி., போன் வசதி உள்ளன. 
'சைவ உணவு மட்டும் வழங்கப்படும். முன்பதிவு அவசியம். 


