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'தர/களத்! 6மவால) ௧௮த்த்ற்கு 
நறு நர்ஷமம் உலர் முறஷ்ஷு உக்க மஷாநறன்ரமம். 

ட. ஷீ ஷி. ஏரரிது க்காம்கிமின் வக் நதா கய்ஸ் 

அபந்துட ட ஒன்று நரி. தவகைம்கபாம்முல், கஷ்ட 
தொவைய்வறபாக்ம் "கேழல் இம்ம்! வித ஓலைப் ஐருஞறை ரங்ய்லைரம், 
பம்மல் அ ௮ம் மலையகம். அரகுஷு”... “ட் 

"வருகைக், சநத கடகம் நண ந்கம நரகன் விக வர... அடி. 
வெரும் வத பழன இடய்பஙப்வகை ஹியவ, சிவி நக் 

இம நருவக்கை விட ழட்லஸகா ஹீ கவணிக கஸ் 

“ஹரே ராம. ஹரே ராம ராம ராம ஹரே ஹரே 
ஹூ க்குஷ்ண ஹரே &ரூஷ்ண க்ருஷ்ண &ரூஷ்ண ஹரே ஹரே?” 

"வத கஷன்த்கத ஐ. மம்எஷ்தகக உய கபக் கல்லாறு கதக் ஷய 1 கேக்க 
ததக, கக்கு, வடுக சம்பு ஏறி கன்ட பட ஷசிஏம் வட் அதக் 
ஒத்தன ஒவ்வடி கடய்குக் 

த்டிரகவு ஒஷாறக்யம் வதி தீ முரரிரர க யால்கி ஷடிஆ்ம, கடக் கரக்ட் 
கலயர் சப்வடககவளும்தடி 89 தடியா கடிடர்ச்கட (ல நசட ஷோரகழ்வஸ அஷ, 
பரி நஹ சன்று எஸ்டி அஃ. வொலாலாபேட்டை கண்லஞ்தர். 
'அகராக்கிய டம் எண்று அமைப்பிற்கும் எந்தவீதமான “தொடர்பும் 
கடையாக ஷ்ஷஷ ப சஸ்ப்டம்கம ஒர்ஷடம் வச்சது. 

சந்த ரத கம சமவமக டிட் ஏழடன்ஸ் ஸி. ஸி ரரக்லு ல்கமிகி விய, 
அண பவத்க ஒகிலடு்ப வக் படக்கு, 

அவம் 
ப பப்பற் பம பற படட பாட்டிய 

[த அனா கபய அற சனா அன்த காப ஊடலை அ சமான் 
"ரிச்: அயர், அதண்யக் நோக, வைப்ப, படபட 601 301) ஊதிக் காணக். அவதான் கவை வைக அண அணகனாகை காகா 





மனத்தை வருக்கும் உலுக்கும், சடம், 
தொடும் மிக மிக யதார்த்தமான அற்புத 
மான சிறுகதைகளை வெளியிடுவது 'கல்ச'. 
இதழின் தனிச்சிறப்பு 

- ம. சங்கரி ரமேஷ், 

என்.எஸ்.கே, கே.பி.சந்தராம்பான். 
இருவரும் மறக்க முடியாதவர்கள். அவர்: 
களின் கலைத்தொண்டை நினைவுகூர்ந்த. 
பாராட்டுக்குரியது. 

- ஜே. துரைராஜ், சென்னை: 

நேதாஜி கோழை இல்லை; மறைந்து 
வாழ. இந்த ஒரு தகவல் போதும் - நேதாஜி. 

மரணம் குறித்த சர்ச 
சக்த முற்றுப்புள்ளி 

“ ரஞ்சவிப்சியன், பள்ளிபாளையம் 
(பெரியன் தாடு பரவும் சவளி 

மசத: விதை விதைத்தார், இதற்கு அரத் 
தெரியாத அர்ஜான் சம்பத் பிதற்ற 

நார் 
'இரா.இராஜேந்தரன், மவிலாடுதுறை 

தமிழச்சிலின் 'நநுல்கான பதில்கள், 
அவரது சனிதையைப் போலவே இனித் 
த்து. 

- ரேவஇப்ரியல், ஈரோடு - 1 

பததரிக்கைகளில் எழுதும் எழுத்தாளர் 
படிவிருக்க வேண்டும் என, பர. 

மாச்சார்யார் அருஞரையில், அற்புதமாக. 
விளக்க, அவர் அனைத்தும் அறிந்த 'ஜா' 
2 ௯௮1822 

என நிருபித்து விட்டாரெ. 
- ரேவ ப்ரியன், ஈரோடு 

 ஆரர்.டசெல்லையாவில் நேதாஜி 
மின் நினைவுகள் “இன்னும் சொஞ் 
சம் சொல்ல்யா! எவ கேட்கும்படி இருந் 
தன 

“என், சத்தாலட்சமி, சென்னை - 40 
நழுப்பக்கத்தல் சென்னையைச் சுண்டு. 

ரசித்தேன், மரங்கள் இல்லாமல் ஒரு 
புகைப்படம்கூட இல்லை. இப்போதோ 
புழுஇப்படலம் இல்லாத ஒரு ரோடுகூட. 
இல்லை. மவுன்ட் ரோடில் மரமா என: 



வட்டமீபாணன 
மலைத்தேன். 014 6 900. 

- 9.என். ரமாதேவி,சென்னை - 45: 

கேபிள் தொலைக்காட்டி : தொலையும் மன: 
சாட்சி! கட்டுரை படித்ததும்தான் தெரிந்தது, அஇல். 
எத்தனை விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கிறதென்று. 

- பி, ராகவன், சென்னை - 44. 

த்தமபுத்திரனின் 'ஜாலி ஸ்டோர்ஸ்: நல்ல 
நகைச்சுவையாகக் காணப்பட்டாலும் கூடவே | 44-48, ஜவஹர்லால் நேரு சாலை, 
நிதர்சன உண்மையும் வெளிப்படுகிறது. “ஈக்கடுதங்கல், சென்னை 232. 

- அ, சம்பத், இருவரங்கம். ஆசியர் சீதா ரலி 
உதலி ஆசிரியர்; கதிர்பாதி. 

'நீஸ்ட நெடுநாட்கள் சுழித்து, கடைரி பக்கக் வகசைப்ட 
கவிதைகள் (ரிறுகதை) நந்தமிழாய் இனித்தது. | எஸ்.்கீவன், எம்.மோகண், 

- டி.எம், சுரேந்தர், இண்டுக்கல். க மன்னா 
பேசி 

டு டத் பட்ட செல்லையில் முக்க இடங்கள், நடப்பக்க் | விடங்க 941/0 11 
இல் சவரும் விதத்தில் ஜொலித்தது அருமை! ந மின்னஞ்சல்: ஆசிரியர் குழு: 

இந்திரன், நாகர்கோவில் பபுறுவஸவபு லா 
விளம்பரப் பிரிவு, 

ரரல்முலுவவவபு 0, 
சந்தா பிரிவு 

வம்பா இ பிஸி ௨0 
பிற தகவல்கள். 
எடு விம வடு ௧. 

கல்கி இன்டர்நெட் முகவரி 
மண பய்ப 

சந்தா விவரம் - உள்நாடு. 
ஒரு வருடம் ரூ.600/- 
“அறு மாதம் : ரூ.270/- 

வெளிநாடு (விமானத்தபால்) 
ஒரு வருடம் : ர.2700/- 

நவவஸ்ஷ உயி வப்வட 
நர்வடி பரர்மம், 

ப்ட் 
பக மகி பஸ்பம் 
நடப்பு, சணல் 600010 

ஜதி வேலு எஸ்ய நலக சம் தன 
கல்தி1/920% 3 

அகி | 
செருக, 



௩. ணா ளானை 
] நாட்டு மக்களின் நாடித்துடிப்பைப் 
புரிந்துகொண்டவர் என்று ம.தி.மு.க. 
கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் நாஞ்சில். 
சம்பத்தைச் சொல்லலாம். அன்றாடப். 

] பொதுக்கூட்டங்கள் தவிர, இலக்கியப் பட்டி 
| மன்றங்கள், தொலைக்காட்சி விவாதங்கள் 
| என்று கலக்குகிறார். அவர் தமிழக அரசியல். 
குழல் குறித்து முன் வைத்த விமக்சனங்கள்: " 

விறமின். கருணாநிதி கவிதைகள்: 
விரக்இலின் வனி்புக்கம் 

கருணாநிதி சென்றுவிட் "த்தான் சமிபத் 
] இய அவரது கவிதைகள் பிரதிபலிக்கின்றன. 

சில. பரபரப்பூட்டும் பத்இிரிசைகளைத், 
தவிர, தமிழக மக்கள் இந்தக். கவிதை: 
களைக் கேலிக்கூத்தாகவே கருதுடின்றனர். 

'இந்த உணர்வைப் புரித்துகொள்: 
எக்கூடிய நிலையில், அவர் இல்லை என்: 
பதத 

வாரிசு அரசியல்: 'வாரிச அரசிய. 
லுக்கு 'வத்தே மாதரம்" பாடுலொர் 
கலைஞர்” என்று அன்று வைகோ 
குட்டிக்காட்டியதால்தான், அவர் 
இ.மு.கூவிலிருந்து வெளியேற்றம். 
பட்டார். கட்சியும், ஆட்டியும் 
செர்த்துவைத்த சொத்துக்களும் 
முறையாக வாரிசுகளுக்குப் போய்ச் 
சேரவேண்டும் என்ற முதுமையின்: 
கவலைதான் கலைஞரின் செயல் 
பாடுகளில் தெரிகிறது. ஒரு பக்கம். 
தென்மாவட்ட முதல்வரான (9) அழ. 
இபி செய்யும் அத்துமீறல்கள், அகார 
துஷ்பிரயோகங்கள் 
எங்கே தன்னைப் பி. 
விட்டு முந்தி விடுவாரோ என்ற பயத். 
இல், தமிழக மாவட்டங்களில் பட் 
முனப்பிரவேசம் செய்து, கட்டிக் 
காரர்களிடம் தன்னை உறு 
இப்படுத்டிக் கொள்ளும். 

ஷ்துஸ் 
கழுத்தறுத்துவி! 
கனிமொழியும் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் 
இளம்பிவிட்டார். இன்று கட டர் 
யும், ஏன் ௬ுடும்பமேகூட அவர் கட்டுப். 
மாட்டில் இல்லை என்பததான், இ.ச 
தொண்டர்களே ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய சப் 
[க | இ.மு.க. 
வின் கடைசி அத்தியாயத்தை வாக்காளர்கள் 
எழுதல 
யைக்கட்ட வேண்டியது 

அசைக்க முடியாதவரா ஆற்காட்டார்?: 
குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளான அமைச்சர்கள் 
பூங்கோதை, ராஜா ஆயோரை விட்டுக்கு 
அனுப்பிலால் போதுமா? இன்னமும் வீர 

"உண்மை. வரும் தேர்தலி 

பார்கள். கலைஞர் இனி கடை. 



*நணடாயக் கட்டுகிறார் 
கருணாநிதி!” 

பான்டிஷறுமுகம், 
கிரேஷ்ராதல், சாய 
போன்று குற்றச்சாட் 
டுக்கு ஆளான அமைச்சர்கள் கம்பீரமாக 
நடைபோடுஒறார்களே அவர்களை நீககும். 
தைரியத்தை கலைஞரி இழந்தது ஏன்? 
மிஸ்சார திவாகர சர்கேட்டுக்கு முழுமுதற் 
காரணமான ஆற்காடு. வீராசாமி, கலை. 
ரின் சட்டைப்பைக்குள்ளேயே இருப் 
(பவர், எனவேதான், "நிர்வாகத்தில் குறை 
பாடுகள் உள்ளது சகஜம்" என்று புண்ணும் 
கம் புனுகு தடவுவார் கலைஞம் தன் 
(இலாக்கா வேலையை ஒழுங்காகப் பா 
க அடுத்தவர் இவங்கானில் தலையிட்ட 
குளறுபடி செய்யும் ஆற்காட்டார் எப்போது, 
விடுவிக்கப்படுவார் என்று பல அமைச்சர் 
கள் எதர்பாரத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். 

"செல்வம்! இழந்த கணபதி: செல்ல. 
கணைதியை, ஸ்டாலின் இ;மு.கூவில் 
செர்நதுக்கொண்டது சேலம் வட்டாரத்தில் 
கோலோச்சும், வீரபாண்டி ஆறுமுகத்தார் 
கொட்டத்தை. அடக்குவதற்காகத்தான்.. 
இதே செல்வகணபநியை, 'ஈகொட்டு' 
செல்வகணபதி என்று பிரபலப்படுத்தியவர் 
கலைஞர்தானே தன்னைம் கட்டுப்படுத் 

தவே செல்வகணபதி சேர்க்கப் 
பட்டிருக்கிறார் என்பதைப் 

புரித்துகொண்டதால், 
தானோ என்னவோ, 
செல்வகணபதி 
இ.மு.க.வில். 
இணைந்த 

கொள்ளவில்லை. 
பல்லாண்டு பாடும் கலைஞர்: விலை. 

வாசி, பணவிக்கம் ஆகியவைகளால் மக்கள்: 
செல்வாக்கில் அடியோடு, னி 

பமதோற்சவத்ில்! வீரபாண்டியார் கலந்து டூ 

காங்லாஸை, தோலில் தாங்க் செல்வதைக் 
தவிர கலைஞருக்கு வேறு வழியில்லை. 
காரணம், மத்திய அரசை அண்டி அவரும் 
குடும்பமும் அடைந்து வரும் ஆதாயங்கள். 
பன்விரண்டு வட மாநிலங்களில் தோற்றுப் 
போலிருக்கும் காங்மெஸ-ல்ுப் பல்லாண்டு. 
பாடுவதைத் தவிர, இப்போது அவர் வேறு, 
எதுவும் செல்ய முடியாது. காங்லரஸாம், 
இ.முகூவும் இணைந்தே மூழ்கும். 

ஒத்தை ரூபாய் அரிசி: சமிபத்தில், என் ் 
தலைஸமையில் நடந்த ஒரு தனியார் 
தொலைக்காட்டி. நிகழ்ச்சியில் பேரிய 
இ.மு.க, அன்பர் ஒருவர், கலைஞர் ஒரு 
ரூபாம் அரிசி போட்டதைப் பாராட்டிப் 
பேரினார். பொதுமக்கள் முன்பு நடந்த 
நிகழ்சி இ.மு.க. அன்பரின் பேச்சுக்குக் 
கூட்டத்தில் எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை, 
அவருக்குப் பின் பேசிய பதினாறு வயது. 
பெண், "ஒரு ரபால்க்கு அரிசி போடு 
வதைப் பார்த்து ஏமாந்துவிட மாட்டோம்"' 
என்றவுடன் பிய்த்துக்கொண்டு போனது. 
சைதட்டல். இதுதான் மக்கள் மனநிலை. 

- ப்ரியன். 

குஸ்தி 149213 5 



3 1492 52 

ந க்சிகிம்னு ர் 
ச ந்சவ அல்கி ந [ 

அன்புடன் அழைக்கிறது 

ட நீஜ்நிரிறந்தநாள் ஸிரா 
செப்டெம்பர் 9, 2008. கல 

பாரதிய வித்யாபவன் அரங்கம், 

மாலை 6.00 மணி 

(இனம் இசைக் கலைஞர்கள். 

செல்வி கே. காயத்ரி. 
திரு. கணபதிராமன் 

'ஆஇுயோருக்கு விருதுப் பத்திரங்கள் வாசித்தளித்து, 
அமரர் கல் இருஷ்ணமூர்த்தி நினைவுப் பரிசுகளை வழங்குதல்: 

'திமைணி ஆசிரியர் கே. வைத்தியநாதன் 

தவத் - வபய் (பி ம ணட ன 
ஹேமலதா: வயலின்: 
கணபதிராமன்: 

சரத ண்கார் வரக! ரா. 

6 க்கி112%. 



உத்தரவாதமான மேனிப் பராமரிப்பு 
'தலைமுறை தலைமுறையாக 

0. ஆண்டுகளுக்கும். மேலாக, மேலிப் பராமரிப்பில் 
த்தால் நம்பகமான சேப் என்ற தொன்றுதொட்டு பெயர் பெறறச்சது விகதால் சேம் கேளி. எழிலை 
பம்படுததகிற. இதன் ஒப்பற்ற நறமணம் நாள் மழூவம். நித ங்க பதனம் கட்கம். எனவே 

ஸிஸ்த்தல். பல. தலைமுறைகளாக விசுவாசமான வாடிக்கையாளர்களை உருவாக்கியதில் ஆரரியமில்லை. 'கேவிப்பராமியபுகன்தென்றும் 



- நீங்கள் வரத கதுல் ர 
ஓ மு.ரா.பாலாதி, கோலார் தங்கவயல் 
9 ""தராரும் கடலுடுத்த! பாடலைக் கேட் 
இறபோது: ஜெயலலிதா எழுத்து தி் 
கிறாரே - அது! தமிழுக்கும் என் தலை. 
வருக்கும் சேர்த்து அவர் வைக்கும் வணம்: 
கம்தான்! என அமைச்சர் ஆபராசா 
பேமியுள்ளது பத்திர 
1 நல்லவேளை... மனோன்மணியம் கந்த 
பில்ளை தப்பித்தார். இன்று இருந்தால் 
அந்த வாழ்த்து யாரைக் குறித்து தாம் பாடி 
மது என்பதைச் சொல்லவேண்டிய நிரப் 
பதம் அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும்! 
*தடபுகழேந்தி, ௯௯ 
9 தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள மின் 
வெட்டும் பிரச்னைக்குத் தீர்வு காண, 
மத்திய அரசிடமிருந்து கூடுதலாக மின் 
சரம் (ஸே மெகாவாட்) பெற தமிழக 
தரகு தீவிர முயற்சி எடுத்து வருவதைம்: 
பற்றிட. 
இருந்தால்தானே தர முடியும்! அம். 

ன்று: சேயே பற்றாக்குறைதானே' 
தமி க முதல்வரே 

பாடிவிட்டார். ஏராளமான 
தொழிலகங்கள் தொடங்க உரிமங் 
சன் தந்து, ஒப்பந்தங்கள் சையெழுக் 
இட்டபோது, அடிப்படைத் 05 
யான மின் சப்ளை பற்றிச் சந்திக்க. 
வேஸ்டாமா?. 
உன், சண்முகம், சேலம் 
9 ஒருவேளை கோளாவில் மோகன்: 
லால், தமிழகத்தில் விஜயகாந்த், 
கர்நாடகாவில் தாகாந்ஜ ஈனா, ஆத்சொவில்: 
சிரஞ்சீவி ஆகியோர் முதல்வர்கனாகவும் 
மத்தியில் ஷாரூக்கான் பிரகமராகவும் 
ஆின்றனர் என்று வரும்போது, இந்த 
'தததீர்ம் பிரச்னை, வறுமை, அது. 
இதுவெல்லாம் ஒழிய வாய்ப்புள்னதார 
1 நடிப்பாற்றல் 
எழுச்சியூட்டும் வசனம்: 
8 கல்கி142200. 

பற ஆளுமைஎ மக்களுக்கு 
அறிவாளிகள் 

வ் டைரக்ஷன்: 
ஸ் படப்பிடிப்பு 

ல்லாம் அமைய, லஞ்ச ஊழல் என்ற 
வில்லவையும் 2 ஒல் விழ்த்இினால், 
உங்கள் பட்டியல் நினறவேறும்; மேலும் 

உஸர ஆளவந்தார், இருவாரூர் 
9 தம்பால். சுடுதல் விளையாட்டு 
'தானார. என்பதே சித்தனைக்குரியது"" 
என்று மூரி கருத்து தெரிவித்துள்ளாரே?. 

துப்பாக்ல் அழிக்கும் ஆயுத 
க்ஃப்பட்டதுதான், ஆனால். 

வாவது அதன் 
வ இயக் 

தம் ம 
ஓமே. அம்பு எவ்வதும் (சான்ற) இல்: 

நகக் இறனும் 
அல்ல தான், துப்பாக்கிக்கு, 

உ ஃதகஇராஜேஸ்வரன், 
'மொரட்டுப்பாளையம். 

2 வ.க.சிலின் கொள்ளுப் பேத்தியும் 
பேனும் தடுத்தெருவில் திற்கும் அவ. 
வத்துக்குக்.. காரணம். சநூகமார. 
ஆட்சிலானர்கனார. 
1 தோபக்தர் வ.உ.ரி நமக்காக் செய்த இயா 
கமே காரஷம். எனவே, விவரம் தெரிய 



ரவில்வேக்கு ஒரு கோடியே முப்பத் 
ததைந்த லட்சம் ரூபாம். வரு! 

வனசயிலான காட்சிகளை, இரவு நேரம். 
சவில் ஒனிபரப்ப அனுமதிக்க வேண்டும் 
என்று மவி.சேனல்கள் மத்திய அரசைச் 



உ. எ.எஸ்.யோகானத்தம், கலிங்கம். 
9 ஆவது பெண்ணாலே, அழிவது 
ஆணாலே" என்று கூறும் அளவுக்கு, ஆண்: 
சன் குடியால் அழிவதாக பா.ம.க நிறு 
வனர் ராமதாஸ் கூறுவது எதற்கு அச் 
சரம்? 

போடும் 
ஆரோக்கிய அரசியலுக் 
குப் போடும் அச்சாரமாக 
விளங்க, எதிர்கால கூட் 
டணி அனுமதிக்குமா 
சந்தேகம்! 
உ.இராசக்கரபாணி, 

மதுரை. 
ச மேல் நிலைப் பள்ளி. 
னில் 60.தமிழ் ஆசிரி. 
ம்களின் பணியிடங்கள். 
ஆறு. ஆண்டுகளாக நிரப்: 
பம்படாமவிருக்க, தமிழ். 
மொழியைச். செம். 
மொழியாக. ஆக். 

1 ட தண்வே துணை: 

ஒள்ளி 

எம் * வரர் 
டக் 

விட்டதாலும் செம்மொழி தமிழால்வு 
மையத்தை நிறுவியதாலும் மட்டுமே 
தமிழ் தாவாச வளர்ந்துவிடுமா? 
தங்கள் தீ இன் ஒன் கேள்விக்கு வி 
1) தமிழ் செம்மொழியாக விளங்கினால் 
போதாது: பிறமொழும் செரந்களை எளிதே 
ஏற்றுக்கொண்டு வ 
10 கல்கி1/920% 

ம் பெறவேஸ்டும் 

3) பணி இடங்கள் நிரப்பப்பட்டால் மட 
(டும் போதாது; உயர்தரமான ஆழிரியர்கள். 
உருவாக்கப்படவேண்டும். 3) தமிழ் ஆய்வு. 
மையம் ஆரம்பித்தால் போதாது; அது தமிழ் 

மையமாக விளங்கவேண்: 

9 ஒரு ரூபாய்க்கு வழல்: 
கப்படும் ரேஷன் அரிசி 
கூடுதல்... தரத்துடன். 
'இருக்கும்/! என்கிறாரே. 
தமிழக உணவுத்துறை. 
அமைச்சர்? 
1 சாத்தியமேமில்லை. 

செய்து 
அப்படியே 

பி சூர00/- பரிசு பெறுபவர் 
காபாணி, மதுரை: 

ச ரூ0/- பரிசு பெறுபவர்: 
பால. இராஜேந்திர, அணைக்கரை 

அதைச் ச 
இனாலும், 
செலலிவால் மக்களின் 

கடத்தல்காரர்களின் கொண்டாட்டம் ௮ 

(ப௮ி * பால.இராதேற்ிரா, அணைக்கரை, 
ச அறிவிக்கப்பட்ட மின்தடைக்கும் அறி 
விக்கப்படாத மின்தடைக்கும் என்ன சார் 
வித்தியாசம்? 
| மெடிக்கல் லீவுக்கும் காஷுவல் லீவுக்கும் 
இடையே உள்ள வித்தியாசம்தான்! 
*ஓ.எம்.பழனிசர்மி, சிங்காநல்லூர்: 
9 பதக்கம் பெற்ற சிறிய நாடுகளுள் 
தங்களைம் கவர்ந்தது! எத்த தாடு? 

மக்க, கையகல நாட்டிலிருந்து வந்து, 
ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வாங்கே உணசன், 
போல்ட் அல்ல... 800! 



போயா சந்ர்ரசேகர் 
பேரவலம் நு 

வி.ஐ.பி., நம்ம முன்னாள் 
சொன்ன அந்த 

ஜனாதிபதி அப்துல். 
கலாம்தான். அன்னைக்கு அவர் முன்னிலைல 
ஒரே ஒரு பிரேயர் சாங் மட்டும்தான் பாடினேன். 
ஆனா, அதுவே எனக்கு ரொம்ப நிறைவா 
இருந்தது. 

இந்த வருஷம் விஜய், பிறத்த நாஷக்கு 
முதல்நாள் வரைக்கும் வெளிநாட்ல ஷூட்டிங்னு. 
போலிருந்தான். அன்னைக்குக் காலைல பிறந்த 
நாள் வாழ்த்துச் சொல்லி ஒரு எஸ்.எம்.எஸ் 
அனுப்பினேன். உடனே, 'தேங்க்ஸ்மான்னு 
பநில் வந்தது. மத்தியானம். ஒரு மணிக் 

ரகர் மன்றம் சார்பா, நாலு மணிக்கு ஒரு 4 
ஷன் இருந்தது. இடைப்பட்ட நேரத்துல 
னால சந்திக்க முடியல. வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு 
அந்த வ்பங்ல 
நேரம் இருந்தது. 

நானும் விஜவ்ும் எப்படி 
அன்விக்கு எப்படிய 

துக்குப் போகத்தான் அவனுக்கு, 

(வது சந்திச்சிடணும் ச 
ஒருமுறை வர்கங்கறதில்ல. அன்னைக்கு ந 
அவன் வருவான்னு எதிர்பார்க்கலை... வி 
வீட்டுக்கு வந்தான். ௮ (வனுக்கு நிகழ்ச் 
முருயறப்போவே ராத்திரி ஆயிடுச்சு. ஆனா 

போனான், ஒர ஒரு ஸ்பூன் 



அதன்வரக வ 
அதுக்கு அடுத்த நாள்தான், ஆகஸ் பக்க, தன ல் கவும் எள்ளி? அக் ன அரனத எசகு வேலன் 
இருந்தது. விஜய்க்கும் அவனோட இ தம் அ வவம்தான் என் தயிகாள் செல்லல் பதக நரக்மபப சக்க ன்ப வலம் 
க வவ்ட்கப சொன் பட கையகப் அண அதம் பததரடதம எரா சாட தற க் 

யோன் டு கெதர்: மாதிரி இருக்கணும்ணு எப்படியாவது 
பன், ப்பட் 

க உகள 
இக் அண டகலு: பிரம்கோப: சண்ட. குழந்தை சல்லா 
சும கான்டகா என்ட் பர்க் அப்போவே 20 அப்டெமயா ன் 
சென்றேன். அதக. கட் தே பதநத: விறம்மோட எபன் சல்கம் 
எ த அங்கத்துவ பதா தலபபல ஆண ஏனம் 
பண கவள ப். அவே ஆமம் வத வாற, கயா ப 
இட்டு சென்னையிலேயே இரும் சறதுக்கு சங்கோ மாதரி இருக்கும். குணம் விஜய்: 
ண பம அக வம தக்கை கரம் அவா 
அல வப் சதன் எபபட அலை ஒக தல 
னை டண கரி அடைதல் 
அ வடயுன்ல தா், . எம்ப சாது சமடபபலன் வேல் 

நத பகர கக பறம பத வழக்க மமக எ்க்டலே 
ரம்பா எத்து அனிய பட லகர எ்ச்ளை 
அத் தடாக. பண தவ வறம் அதன நவை சர 
ம ரண்றி வ ணதது அவிக்க அள்ள நரனல்ல் 
அக ப் ல பகல்கள் வப வளமாக னை 
சலக க எலலம் றம். அவரு சம்ம மடநதள் நடந்ததா, தங்க எந்த 
செல்றுோன் எனகு ல் அவத்தை கக்கட்ட பாரபட்சம் கணம் 
ஆகத் கக அயட்கவப்ப்தளே கரும் 
வலக் அவத பகாகலு வித தகப்பன் எல்கே 
இல வக், பத். அச கட்த வலி கர்ம க்கை 
ப அம்ரு... பவலட வச்கம பம நள்களக நனம் 
எட அட்டன் நரன் ப நகு தரம யங்க கோக பட்டில் 
இ ததவ ரக் வதம் பத பன்னயாலல் 
சகவபன் ன பன பரமம் மனத லல் அனகன் சர் 
பப கமத. வன்னித் சேய் பியகு்தனனு நின் 
பதன. அனா. .  எஜுஜாஷைந்ததாகள் 



கைக சைகை! சாகை கை கை ய யானைக ளை கா னை 
இறேன். சிவாவுக்கு சொந்த என்கணவரோட அம்மாவுக்கும் சரி, என் அம்மா 
ஊரு சங்கரன்கோவில், அவனுக். வுக்கும் சரி விஜய்ன்னா உயிர். எங்கம்மா இன்னிக்கும் 

விறய்யால போக முடியல. பொக்லஷம்'னுதான் சொல்லிக்ட்டு இருக்காங்க, 
அவனொட அப்பா போயிட்டு சின்ன வயசுல பெரும்பாலான நேரம் அவன் எங்க 
வந்தாரு. சிவா கல்யாணத்துக்கு அம்மாகூடத்தான் இருட் இல்லன்னாகூட 
ஒரு லட்ச ரூபா குடுத்தருந்தான். எங்க அம்மாகூட சமத்தா இருப்பான். அவங்ககூ, 
விஜய். தனியா வெளியூரெல்லாம் போமிருக்கான். 

அளவுக்கு அதிகமா சொல்லிட்டேலோன்னு௬ட ௭ 
வாருக்கும் தோணும். எதுவும் அளவைத் தாண்: 

இந்தத் தொடருக்கு "முற்றும்! போடலாம்னு, 
தக்கேன் 

இருந்தாலும், அவங்கிட்ட இருக்கற நல்ல 

இருக்கற தொழில் 

'ரல்யை ஃபாலோ பண்றவங்க, அவனோட 
ரசிகர்கள் எல்லாரும் அவனை மாதரி இரும், 

சொல்லிலிருல்கேன். விஜய் ரொம்ப. 

ளையானவன், எல்லாரையும் மதிக்கறவன், 

வணும்னு வன், ரினிமாவுல மட 
வாழ்க்கையிலும் அவன். 

ஒரு ரோல்மாடல்தான். இன்றைய இளைஞர் 
கள், குறிப்பா விஜய்யோட ரசிகர்களுக்கு 

0ேன். இன்னொரு சந்தர்ப்பம் இ 
சதுன்னா விஜய்யைப் பத்த இன்னும் 

(முற்றும்), 
எழுத்து வடிவம்: 
பாலு சத்யா 



தமிழ்த்திரு நாடுதன்னைப் பெற்ற. 
தாயென்று கும்பிடடி, 
பாப்பா. - பாரதியார் 

அலட்சியத் தீ; மெத்தன வெள்ளம்! 
(பீன் ஊதிலத்தை மூழ்கடித்துள்ள பயங்கர வெள்ளம் வடிய, 

இன்னும் பல மாதங்கள் ஆகும் என்று நிபுணர்கள் சொல்கிறரகள் 
கோசி. நதியின் வெள்ளப்பெருககுடன், தொடர் மனையின் 

கொப் மின்னையை முதலில் கவனிப்பதா? சிக்கிக் கொண்டவர் 
கணைக் காப்பாறறுவதா? உணவுப் பொட்டலங்களை விமாளத்தி 
மிருந்தபடி விறியோலப்பதா? எதை முதலில் செய்வது என்று 
கோசிககக்கூட அனுமதியாமல் வெள்ளம் மட்டும் தொடர்கிறது! 

இத்லையில்தாண்ட மது தேசியப் பேரிடர் மேலாண்மை கமிட்டி, 
வன செய்துகொண்டருந்தது?' என்கிற கேள்வி எழுகிறது! மீனில் 
“ஏற்பட்டுள்ளது போண்ற இடர்களை எதிர்பார்த்து, தொலைநோக்குடன். 

'செயல்படுவதல்லவா சிறந்த பேரிடர் மேலாண்மையாக இருக்கும்? 

அதிலும் வேசி நதிலில் வெள்ளம் என்பது வருடாந்திர திகழ்வாகவே 

$ககல்கற] அத03.௮ல். ககா 
அர க௫ணாூ$ குரும்பத்! 

ப் 



இ௫ந்துவருகிறது. போனதிலிருந்து பெருகும் கேசி, இம்முறை அங்குள்ள அணையையே 
துர்்துவிட்டு திசைமறிப் பாம்ததுன்ன! புதிய ஜனநாயக நேபாள அரசு ஏற்பட்டுள்ள 

"இத்தகைய தீர்க்கதசிசனமற்ற பேசிடர் மேலாணமையினால் இடர்தான். அதிகரித்து. 

'வருகிறதேயொழிய மக்களின் துயர் தீர்வதாகத் 
'தொலைதோஃ்ின்மையுடன் லஞ்ச - ஊழல் வேறு சேந்து கொள்வதாஸ், சென்னை 

ரங்கநாதன் தெரு சாவணா ஸ்டோர்ஸ் தீ விபத்து போன்ற கொடுமைகளும் திகழ்கின்றன. 
இயற்கைச் சரத்தை அணுமானிப்பதாவது கடினம் பதுகப்பு விதிகள் கடைிடககப்படுகின்றனவா “என்று சரிய்ப்பதல் சிக்கலே கிடையாது, அவ்விதிகளை மீறுவேளின் செல்வாக்கும் அதை: 
அனுமதிக்கும் அதிகள வர்கத்தின் அழலும் அப்பி உயிகளை அதியாயமபைபலிகொள்கின்றன. 

அமுல்படுத்துவதில் அரசு பாரபட்சமற்ற நேர்மை காக்கவேண்டும். 
வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் பீறாலிலோ, எதிர்வரும் மூன்று - நான்கு மாதங்களைக் 

"கருத்தில்கொண்டு நிவாணப் பணிகளைச் செயல்படுததவேண்டும்; அதே சமயம், மீண்டும். 

“இத்தகு வெள்ளம் ஏற்படாதிருப்பதறகான திட்டத்தை. யுததகால அடிப்படையில் செயல்படுத்த. 
வேண்டும். ௦. 
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போலவே படமும் 'தாப்தாம் 
செய்யாத கொலைக்காக ரஷ்யா நாட்டு 

போலீஸிடம் மாட்டிக்கட்டுத் தவிக்கும் 
டர் 
உணர்வுபூர்வமாகச் 
வருமை, இடையிடையில் ஹீரோவு 
காதல், குடும்பம் 

இளைஞனோட போராட்ட 

காட்டுவது சுவாரஸ்ய. 

ஆங்லெம்கூட பெ 
நாட்டில், 
தவிக்கும் உணர்வுபூர்வமான நடிப் 

கயர்த்து நி 

ரோயின் கங்கனா ரெனாவத் 
ழக்கும் பு 'ஒஞலஞ। 

ஏட்டுக்கட்டு விளையாடுறது, 
றன்னு பேடட்டு நடிக் 

ம மைல ஒட்டிக்கறாங்க 
நு கதாநாயடு வகஷ்மிராய். 

ம் பயன்படுத்இலிருக்காங்க. அவரும் 
ச கப நிமிருப்பது தவி 

சேத்தன், அனுஹாசன், 
போன்னு எல்லோருடைய பங்கும் படத் 

நிழல்கள் ரலி, 

துக்குக் கூடுதல் பலம், ஜெயம்ரவி ஒருக் 
கொண்டே இருக்கும் காட்ரிகள் ஹாலிவுட் 

ஒறசொல்ல முடியாத கவிதை, என்ன 
லிஷுவலா இருந்தாலும் 

புரியவச்சிருக்கு ரஞ்சம் வசனத்தால 

ப்படும் இடத்தில் மட்டும் 'கட 
படத்தோட அழகை அப்படியே 

காட்டிய வி.டி.விஜயனுக்கு பாராட்டு, 
ஜல், நாமுத்துகுமார் கவிதை வரி 

களுக்கு, ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசை பக்க. 
பலம், படத்தோட பின்னனி இசை 

சாமத்தில் இருக்கும் ரசனுக்கு. 
ஷ்யாவின் அழுகைக் காட்டிய 

[தீத இறப்பு... எனிமாவுக்கும் 
பேரிழப்பு, தாம்தாம் - கலர்ஃபுல். 

் ராக்கெட ் 
.. - முத்து 



மஜ றர தயறுய பட் 
லதனை வ கயைள் 

வ பகுழந்தைகஈமி. 
மமக க் கத்தையாக 

ப ்குமக்கள்! 



சீன 
வானொலியின் தமிழ் 
'ஒலிபாப்பு 
நிர்வாகத்தின்: 
அழைப்பின்பேரில், 
ஒலிம்பிக். 
விளையாட்டுப் 
போட்டிகளைக். 
கண்டுகளித்து 
வந்துள்ளனர். 
ஈரோடு மாவட்டம் 

பெருந்துறையைச் 
் சேர்ந்த இரண்டு பேர், ஒருவர் 
பூபலலவி பாமசிவம். இன்னொருவர் 

நாச்சிமுத்து. விஜயமங்கலம் கிராம 
விவசாயி, பெய்ஜிங் அனுபவத்தை: 
[இவர்கள் நம்மோடு 

தர ர்கனொண்டா் 
7] உ. இரி.ஒரு மணி நேரம் ஒலிபரப் 
சொகும் தமிழ்ச்சேவை, உலகெங்கும். 

வக்கம் தமிழர்கள் கேட்கும் விதமாக: 
[அன்றைய இனமே, வெவ்வேறு நெரம் 
களில் மீண்டும் மூன்றுமுறை ஒலிபரப்பு 
செய்தார்கள். 

ஓட ஒலிம்பிக் போட்டிகள் துவங்கு. 
வதற்கு, ஒரு வாரம் முன்னதாகவே சினா. 

சென்றுவிட்டோம். பறவைக் கூடு 
என்னும் உள் விளையாட்டரம். 
இல் ஒலிம்பிக் துவக்க விழா. 
நிகழ்ச்சி, பார்வையாளர்கள் பகு: 

(கு விண்ணப்பித்திருந்தோம். 
இன் சாதாரண மக்களுக்காக ஒதுக்கப்பட் 
டிருந்த பகுத அது. விண்ணப்பித்திருந்த 
"இருபதாயிரம் நபர்களில் குலுக்கல் முறை: 
யில் தேர்வானவர்கள் 9,000 பேர்கள் மட் 
இமே. குலுக்கலில் நாங்கள் இருவரும் 
மிஸ்ஸில். 

உ. அதனால் என்ன துவக்க விழா. 
வுக்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னறே, 
பறவைக் கூடு அரங்கன் உட்பகுதகளை: 
முழுமையாகச் கற்றிப்பார்த்துவிட்டோம். ந 
அதன் பிரமாண்டம் இன்னமும் எங்களின் 
கண்களைவிட்டு அகலவில்லை. 

உட வெல்தில் விளையாட்டு அரங்கம்: 
மற்றும் னேப் பெருநகரங்களில் அமையம். 
பெற்றிருந்த பல விளையாட்டு அரங்கம்: 
கனைச் சுற்றிப்பார்த்தபோது, பிரமித்துப் 
போனோம். பணத்தை இடைத்தரகர்கள் 



கமிஷனில்நி, நேரடியாக அதனதன் ஏழ். 
1 பாடுகளுக்கு முழுமையாக வாரியிறைத். 
இருக்கறது சீனா. 

ஓ ஒலிம்பிக் துவங்குவதற்கு முன்பாக: 
வில் இபெத்தயர்கன் பிரச்னை, உயி 
(ரக்கே ஆபத்து விளைவிக்கும் நர்சக்காற்று, 
'்காதாமமற்ற உணவு என பீஜியுடன் 
பெய்ஜிங் சென்றிருந்த வெளிநாட்டவர் 
களை அசத்திக்காட்டியது. 8 ௮௯. 
உலகமே வியக்கும் வகையில் ஒலிம்பிக் 
போட்டிகளை நடத்தி முடித்து அந்தச் 
'சரச்சைகளைப் பொய்யாக்விட்டது. 

*ரினாவில் அறுபது வயதானவர். 
இருபது: களைப் பார்க்கும்போது, 

வயதானவர்கள் போலவே 0 
இறார்கள். அவர்களை அசைவ உணவும். 
பிரியர்கள் என்றே உலகம் அறிந்து வைத் 
"இருக்கறது. ஆனால், னர்கள் எந்த அளவு. 
அசைவ உணவு உண்டுறார்களோ, அதை 
'விட அதிக அளவு சைவ உணவுகளையும் 
எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். 

உ இந்தியாவில். நூறு டிலரி உஷ்ணத். 

'துக்கும் மேலே வேச. 
வைத்துச் சாப்பிடும். 
அசைவ/சைவ உணவு, 
கனை, சேர்கள் ஐம். 
பது டி௫ரிக்கும் ழே. 

உஷ்ணத்தில் 
வேகவைத்துச் சாப். 
பிடுகறார்கள். நிறைய 
பழங்களையும். உண. 
வாகக் கொள்றறார் 

ஹாங்காங் 
பெய்தில். இரண்டா 
மிரத்து ஐநூறு ம், 

தூரம். அதிவேக: ட 
விலில் பயணம்; 

இயாவில் இந்தத் தூரத்தைக். கடக்க 
இரண்டு நாட்கள் ஆகும். இருபத் மூன்று 
மணி நேரத்தில் பெய்ஜிங் போய்ச் சேர்ந் 
தோம்... 

 ௪.அந்த இரண்டாயிரத்து ஐத்தூறு 6.மீ 
தூர ரவில்பாதையின் இருபுறங்களிலும் 
ஆஞுவரத்துக்கும் மேலாக கம்பி வேலி, 

டிருக்கிறது. நகரங்கள், இரா 
கட்டிடங்கள் தவிர்த்து எங்கு பார்த் 

தாலும் விளைநிலங்கள். 

அமைக்கப்பட 

ஏ சோவில் பத்திரப்பதிவு அலுவல 
கம் எங்குமே இல்லை. விளைநிலங்கள், 

,டடங்கள், சாலைகள் அனைத்துமே. 
செக்கச். சொந்தம்... கட்டடங்களை 
இம்பது ஆண்டு கால ஒப்பந்த அடிப்படை 
வில் செர்களுக்கு விற்பனை செல்வது 
ஜெக பின்னர் தம்யது ஆண்டுகள் கழித்து, 
பணத்தை இரு்பத் தந்து கட்டடங்களைம் 
கையகப்படுத்த கொள்கிறது 

ஓ. தாயைத்தில் ஒரு யென் என்: 
பது நம்மூருக்கு ஒரு பைசா மாதரி. 





அ பரி 
1946-1975 

இடு ராஜபாடீட்ட 



- டூயட் கதை-4 
படபடவென: கொட்டிக் கொண்: 

ருந்தது. யார். கைமிலும். 
குடையோ, மழைல்கோட்டோ இல்லை. 
மிதமான வெயிலில் பலமான மழை, 

புவனா தொப்பலாக நனைந்திருந்தாள். 
காய்கறி வாங்கக் கடைத்தெருவுக்கு வந்த 
வள், வானத்தைச் சபித்தபடியே வேகமாக 
நடக்கத்தொடங்களாள். 

பைக் ஸ்டார்ட் ஆகாத கோபத்தில், 
இக்கரை ஒங்கி உதைத்துக் கொண்டிரு 
தான் ஒருவன், 

“டிக்கப் போறவ பாவம்: மனத்துக் 
குள் சிரித்துக்கொண்டாள் புவனா. 
ஏனோ அவனை திமிர்த்துயார்க்கத் 
தோன்றியது. நிமிர்த்து பார்த்தாள். 

நம்ம அலு..." சட்டெனக் 
கூப்பிட்டுவிட்டான் புவனா. அவனுக். 
கும் கேட்டுவிட்டது. 

ஈஏம்... புவனா. 
என்ன... மழையில 
நனைஞ்சுக்இட்டு. 
போற... 

“காய்கறி வாங்க 
வந்தேன். குடை எடுக் 
காம வந்ததால முழுக்க 
நனைஞ்சிட்டேன். சரி... நீ எப்படி இந்தப் 
பக்கம்” கேட்டாள். 

"அலன் புவனாவின் சல்லூரிக்காலத் 
தோழன், மதனின் நண்பன். பி.எஸ்ஸியில். 
அட்மிஷன் போட்ட முதல் நாளிலிருந்து 
முழுதாக மூன்று வருடங்கள் புவனாலை 
மால்ந்து மாய்ந்து காதலித்தவன் மதன், 
புவனாவும்தான். 

ஆனால் அவர்களின் காதல் கைக! 
வில்லை. புவனாவின் வீட்டில், போ! 
களம், 'எங்க சவத்துக்கு மாலை பே 
இட்டு நீ எவங்கூட வேணும்னாலும். 
22 "ல்கி 1(920%. 

போ... எல அம்மா அழுகையும் ஆதி 
மாய்ம் பெரியது புவனாவை ௮ 
யாக்கவிட்டது. 

கண்ணுடன் மதனைத் தேடி வத் 
குடும்பத்தின் எதிர்ப்பைச் சொ 

ர ள் உட 
னஸ் பளிப்த வாளைச்கட்ட 
பவள அவள் நிமிரிதள் 
அல்பம் சனம் 

கக்கட்டுதான் நாம சோணுமார நீ இப்போ 
வீட்டுக்குப் போ, நல்லா யோசிச்சுப் பாரு, 

௬ற, மறுபடியும். டாக் 
புவன. 

பதவலைப்படாத 
மனக்கு, உனக்குத். தங்கமான மாம். 
பிள்ளை இடைப்பான். வீட்ல பார்க. 
மாப்பிள்ளைக்கு சம்மதம் சொல்து. அதை. 
கனவா நிறுமான்னு தம்பமுடுலாம உன் 

பெத்தவங்க... இக்குமுக்காடிப் 

புவனா... உன் 

போயிருவாங்க இல்ல. அப்போதான் 
உனக்குத் தெரியும்... பெத்தவங்களோட 
சந்தோஷத்துக்கு முன்னால நம்மளோட 
காதல் எவ்வளவு சாதாரணமானதுன்னு." 





களை எல்லாம் தட்டிக்கழித்துக் கொண்டே 
இருக்கானாம். 

ஒருமுறை அலென், புவனாவை நேரில் 
பார்த்து இதை எல்லாம் சொன்னான். 

நங்க சொன்னாத்தான் மதன் கேட 
பான், ஃீபோன்ல பேரி கல்யாணத்துக்கு 
சம்மதிக்கச் சொல்லுங்க. 

கெஞ்சினான் அலன். 
புவனாவும் தயங்கியபடியே மதனின் 

செல்லுக்கு கால் செய்தாள். 
நெஞ்சம் மறப்பதில்லை... அது. 

நினைவை இழப்படில்லை...!" - ஹலோ 
ட்யூனில் கண்ணதாசன், அதைக் 
கேட்டதுமே புல வாவுக்கு ஒரு: 
மாதிரியாக விட்டது. 

அதற்குப் பிறகு இப்போது 
தான் அலலெனைப் பார்க்கிறாள். 
புவனா... வானம். கொட்டிக் 3 
கொஸ்டே இருந்தது. 

மதன் நல்லா இருக்காரா 

தயங்வெபடியே கேட்டாள். 
சட்டெல ஞாபகம் வந்தது போல் 

சொல்லான் அலன், 

துக்காக, நாளைக்கு உன் விட்டுக்கு. 
வர்நதா சொல்லி இருந்தான் புவனா.” 

பேசிக்கொண்டே இக்கரை உரைத்தான். 
ரர்ட் ஆடுவிட்டது பல், 

சரி புவனா 
படியும் பைக் ஆஃப் ஆடிட்டா கதைக் 
றதுக்கு உடம்புல தெம்பு இல்ல 

புவலாவின் பஇிலுக்குக்கூட காத்நிருக் 

நா கெளம்பறேன். மறு 

காமல் இளம்பிலிட்டான் அலன். 
மழை கொட்டுவதுகூட தெரியாமல் 

சிலை போல நின்றுகொண்டிருந்தாள் 
புவனா. 

வாழ்ந்தவன். இத்தனை வருஷ 
அப்புறம் அவன் மனசை மாறிய இல் 
24 கல்கி 92%. 

மனசுல நெனச்சு 

தோஷம்தான். இருந்தாலும், ௮௯ 
மனரில இருந்து நான் நிராகரிக்கப்படு 
வேனா? இனி என் மறந்திடு 

நான் இருந்த இடத்தில் வேறொரு 

தனக்குள். தானே பேரிக்கொண்டு 
மருடுத் தவித்தாள் புவனா, புதிதாக மூக். 
குகீஇி அணிந்வளுக்கு வளியும் பூரிப் 
பும் சரிவி௫து ல் கலந் 

போல னது. நிம்மதியும் 
பரிதலிப்பும் ஜோடிப் பாம்பாய்ப் பின்னி 

ஊர்ந்துகொண்: புவவாவின் மனத்தில் 
ருந்தது. 

அடுத்தநாள்... அதிகாலையிலேயே 
விழிப்பு. வந்தது. சடிகாரமுள் பத்து: 
முணினயல் காட்ட இருபத்து நாறு! மணி 

பாலிருந்தது. 
அனுப்பி 

கணவரின் ஸ்கூட்டருக்கு டாடா. 

நேரம் எடுத்துக் கொண்டது. 
குழந்தைகளை ஆட்டோல் 

லட்டு, 



காட்டிவிட்டு சமையங்கட்டுக்கு வந்தான். 
மதனுக்குப் பிடித்த கேரட் அல்வா செ 
தொடங்கினாள். முத்தரியைத் தாள்செய்து 

துண்டு எடுத்து 
செல்கள் காலிங்பெல் சத்தமிட, 

ஒடி வந்து. கதவு. இறந்தான். 
வெளியே மதன். அழைத்தான். 
பத்இர்கை பேல்குடன் உள்ளே 
வந்தான். மதன்... அல்வா. 
எடுத்து வந்தான். சிரித்த 
படியே ஸ்பூனை தவிர்த்து. 

இன்னதையக்கம்... அதைக் கேட்டா கோலிர் 
கக்க மாட்டிங்களே. 

கேட்டான். புரியாமல் நிமிர்ந்தான் மதன், 
"கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்னைய 

மறத்ுடுவீ்களா?"" தயக்கம் உடைத்தும் 
கேட்டான். 

மெலிதாகச் ரித்தான் மதன், 
ஈமுதல்ல. பத்திரிகையைப் பிரிச்சுப் 

(பாகு புவலா. கல்யாணம் எனக்கு இல்ல. 
தம்பிக்கு..." சிரிப்பு மாறாமல்: 

'விட்டுக் ளெம்பினான். 

உ... *(பதுமுகங்களின் பட்டாளத்தோடு "புதிய பயணம்" படம் தன் திரையைப் 
-... பிரவேசத்தைத் துவங்கலிருக்கிறது. இந்தப் படத்தைப் பொறுத்தவரை கதைதான். 

தவிர கதாநாயகன், நாயகி என்று யாரும் இல்லை. எனக்கும் இந்தப் படம் ஓர் 
“இனிய துவக்கம்தான்'" என்கிறார் இப்படத்தில் கதாநாயகனாக சாரி, கதையின் 

“நாயகனாக நடிக்கும் சம்டிமுத்து. இவரே இயக்குதர் பொறுப்பையும் ஏற்றிருக்கிறார். 
"'எம்டி, முத்து, ஜெனிஃபர், மிதுனா என்று மூன்று கதாபாத்திரங்களை வைத்து: 

௪. இண்மையில் இரண்டு பாடல்களை எடுத்தோம். 
் இதயம் காணலியே//தொலைந்தும் தேடலியே. 

இருக்குமிடம் தெரிந்தும்/ கேட்கும் மனமில்லையே 
"என்ற பாடல் காட்சி படமாக்கப்பட்டது. இந்தப் பாடல் காட்சியில், நடித்த ஜெனிபர், 

'கில்லி படத்தில் விஜய்யின் தங்கையாக நடித்துப் பிரபலமானவர். இதில் இரண்டாவது 
கதாநாயகியாக அறிமுகமாகிறார். சங்கள் ஒட்டுமொத்த யூனிட்டுக்குமே, இந்தம். 
படம் இனிய பயணமாக இருக்கும்'" என்று நம்பிக்கைத் தெரிவிக்கிறார் முத்து,. 

- சிபிராஜ் 

"விட்டுக் கையால் எடுத்துச் சாப்பிட்டான்... வாசல் வரை போனவன் நரும்பி வந்த, 
நொல்க்ஸ் புவனா. அல்வா பிரமாதமா 

இருக்கு, சரி மறந்திடாம கல்லாணத்தக்கு 
வற்று... பத்திரிகையை எடுக்கக் குவிந் 
தான் மதன், 

“அதற்கு மேலும் புவனாவால் அடக்க 
முடியவில்லை, "உங்க கல்லாணத்தில. 
எனக்குச் சந்தோஷம்தான். ஆனா மனி. 

அதே புன்னகையோடு சொன்னான். 
தனை தடவை செல்நம்பர் மாத்தி 

வாலும் என் ஹலோ ட்யூன் அதேதான். 
புவனா. 

புவனாவின் நெஞ்சுக்குள். புகுந்து 
பாடிக்கொண்டிருந்தார் கண்ணதாசன். 

“தெஞ்சம் மறப்பதில்லை..." *: 
குஸ்தி 113218 25. 



நீதம் ரிக்கெட்டின் தலை 
வெழுத்தை மாற்றியமைத்தவர்கள் 

என்று யார். யாரைச் சொல்லலாம்? 
அதாவது தனிப்பட்ட விசேஷத் இறமை 
மால் புகழடைவது வேறு, தவிவிருப்பத் 
துக்கும் சாதனைகளுக்கும் இடம்கெொ 
காமல், அணியின் நலனுக்காக யோரிப். 
பதும் செயல்படுவதும் வேறு, கபில்தேவ், 
புதிய இந்திய அணி ஒன்றை உருவாம் 
கனவிலும் எண்ணாத உலகக் கோப் 
பையை ஒரு காலத்தில் வாய்க் கொடுத் 
தார். அதன் பிறகு இந்திய அணிகில் 
டெண்டுல்கர் போல தனித்திறமைகள். 
பளிச்சட்டதே தவிர, அணிக்கு அதனால் 
பெரிய பலன்கள் எதுவும். ஏற்பட 
வில்லை, கங்குலி, தன் சக்திக்கு உட்பட்டு 
இந்திய அணிக்கு? சில இறமைகளையும் 
வெற்றிகளையும். தேடிக்கொடுத்தார. 
இயல்பிலேயே கங்குலியின் நிர்வாகத் 
ரில குறைகள் இருந்ததால், அவரால் 
அணியை ஆஸ்இிரேலியா, தென் ஆப். 
(ரிக்கா போன்ற அணிகளுக்கு அருகே 
கொண்டு செல்ல முடியவில்லை. 

டோனி, இவரால் இந்திய அணிக்கும் 
தலையீழ் மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்று 
இனைத்து, தலைமைப் பதவி அளிக்கப் 
படவில்லை. டெண்டுல்கர், கங்குலி, 
இராவிட்டுக்கு அடுத்து அணியை வழி 
நடத்தி செல்ல யாரும் தயாராக இல்லை 
அணியில் எல்லோரிடமும் சகஜமாகப் 
பழகுபவர் என்ன சாதாரண கரணத்தல் 
காவ, டோனிக்கு 20-39 இந்திய ௮௨ 
மைத் தலைமைதாங்கும்.. வாய்ப்பு 
அருளப்பட்டது. 

அணியை வழிநடத்த புதிய ஆற்றல் 
'தேவை என்பதில் சந்தேகமேயில்லை. 
டெண்டுல்கர் அவுட் ஆலவிட்டால் 
ஓட்டை விழுந்த படகாக மாறிய 
அணியைத்தான் எல்லோரும் பார்த்து 

வந்திருக்கிறோம். ஆனால், அணி, 
என்பது பதினோரு பேர் சம்பந்தப்பட் 
டது என்னற அடிப்படை விதி சமீப 
காலமாகவே வலுவாக உணர்த்தப்படு 
இது. ஸ்ரீலங்காவுடனான போட்டியில் 

ண்டுல்கர், ஷெவாக், இஷாந்த் சர்மா 
போன்ற அசாத்திய இறமைகள் இல்லை. 
டெஸ்ட் மேட்டில் உருப்படியாக ஆடிய 
கம்பர், ஒருநாள் போட்டிகளில் நடுத் 

னார். யல்ராஜ் பற்றிப் பேச எதுவுமே 
இல்லை... ஆனாலும் தொடரை இந் 

வே வென்றது. டோனி, டெஸ் 
மேட்டில் கலந்துகொள்ளாமல் ஒய்: 
வெடுத்தது. சொகுகக்காக அல்ல என் 
பதையும் புரியவைத்துவிட்டார். மூன்று 
வருடங்களாக அணியில் நுழையப் 
போராடிக் கொண்டிருந்த தமிழ்நாட் 

வரர் பத்ரிதந்துக்கு, இப்போது அணியில் 
புதிய பொறுப்புகள், ஆஸ்திரேலியா. 
உள்பட பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட 
வர்களை, எந்த அணியிலும் கலபமாகக் 
காண முடியாது... ஆனால், இந்திய 
அணியில்தான் வீரத் கலி, இலாத் 
சர்மா, ரைனா... போன்ற இருபது! 
வயதுக்குட்பட்ட வீரர்கள் சர்வசாதார 
ணமாக. இடம்பிடித்து. தொடர்ந்து: 
ஆடிவருவறொர்கள். அணியில் தேர்வில் 
புரட்டு செய்துள்ள டோனியின் பாணி 
வைத்தான், இன்று பல நாடுகள் பிரத 
எடுத்துள்ளன. 

2 தருணம். ஆஸ்இிரேலியா, 

எநிலும் கும்ப்ளே 
வெற்றிபெறவில்லை. இப்போது முழு: 





சூஷய விதிகளில் சில லெளகி 
'அசெளகரியம் உண்டாக்குகி, 
'சாஸ்திர விதிகளில் சில சமூக வாழ் 

ரள்வாக்கா் ம் சாஸ்திரங்கள் சமூக. 
லெளகிகமாக மட்டும். 

கார்கள் சாஸ்திரங்களை மா ற்கு வழிசொல்வதே. 
ட்சியம், லெளகிகமான அர 

புதுப்புது கள், பொருளாதாரம் 
முறைகள், ஸயன்ஸ்கள் 
'தல்கள், பொருளாதா 
'இவற்றையே சமூகவாழ் சமூகத்தை அந்த மாறாத. 
இவை யாவும் ப ததுவதற்காகச் சாஸ், 
'களுக்கு ஆளாகிக்கொல மாறாத. 
வெறுமே லெளகிகத்தை ம 
(குநிக்கோளாகக் கொண்டிருக் மாக மட்டும் 

களும் நு சமூக வாழ்வுக். வாழ்வுக்காக உள்ள 
ஃமைத்தையே லட்சியமாக, 

-ணயாக லெளகிக 
செய்து தருகிறபோது, 

டியாது. தர்ம சாஸ்திர 
விதிகள் லெளகிகத்தில் அசெளகரியமா 

து என்று குறைப்படுவதே பொருந். 
ன்றால் தர்ம சாஸ்திரம் இசுலோச். 

செளக்கியத்தை முக்கியமாகவே கருத 
இசலோகத்தில் பலவித ௮செள। 

$தாவது பரலோக 
தது உபாயம் சொல். 

கிறது. ஆனபடியால் அதை உலக ரீதியில், 
நமது செளகசியப்படி மாற்ற வேண்டும். 

ஜகத்குரு காஞ்சி காமகோடி 
ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர 

சரஸ்வதி சங்கராச்சார்ய 
சுவாமிகள் 
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நவராத்திரி அன்பளிப்பு எபாருட்கள் 
52 வருட பாறம்பரியம் மிக்க. 

விஜயா ஸ்டோர்ஸ் 
[த ஊண் கரம் ௫௫ மார்க்க ௧௦௧] 
மைக்கு தேவையான மஞ்சள், தங்கும், ப்ப "வண்ணா, சவாமி அல்கா பொருட்கள் 
அம்மன் பாவாடை மரபாசசி பொம்மை, அலங்க 
மலைகள், தோரணங்கள், கப்பர், கண் மெட்டல், 
பிளாஸ்டிக் பத்தனை, ஒலிட்மெட்டல், செம்பு, ஆக. 
'ஹாண்டிகிளப்ட், அன்பளிப்பு பொருட்கள் 
மறறும் பாத நாட்டியத்திற்க தேவையான. 
"அனைத்து பொருட்களும் கிடைக்கும் 

16 7107 கரட்5 
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ர 
"தமிழகத்தின் மத்திய மற்றும் கிளைச் 

சிறைகளில், ஒரு பக்கம் யோகாசன வகுப் 
புகள்) கைதிகள் மேற்கொண்டு படிக்கு 

| ஏற்பாடு; பட்டமளிப்பு விழா... இன்னொரு 
பக்கமோ... சட்டத்துக்குப் புறம்பான 
செயல்கள்! சமீபத்திய தொடர் குண்டு. 
வெடிப்புச் சதி, புழல் சிறையில்தான் 
உருவாயிற்று என்றும் சொல்கிறார்கள்! 
தமிழ்நாடு சிறைத் துறை கூடுதல் டிஜிபி. 
ஆர்நடராஜைச் சந்தித்தோம். 

இறைச்சாலைகளில், சட்டத்துக்குப் 
(புறம்பான செயல்கள் நடப்பதற்கு என்ன: 
காரணம்? 

'ஏிறைச்சாலைகளுக்கு என்று சட்ட 
ட்டங்கள் இருக்கின்றன. சட்ட இட்டங் 

கள் இருந்தாலே, அவை மீறப்படுவதற்: 
கான வாய்ப்புகளும் உண்டு. அப்படி 
மீறப்படும்போது, தக்க நடவடி, 
எடுக்க வேண்டியது சிறைச்சாலைகளில். 
பணியாற்றுபவர்களின் கடமை. சிஸ் 
(தவறுகள் நடக்கறபோது அதைத் தடுக்கா 
மல் விட்டுவிட்டால், அது காலப்போக் 
இல் பெரிய தவறுகள் நடப்பதற்ருக் ர 
காரணமாக அமைந்துவிடுகின்றன. ஒரு: 
இலருக்கு, ஒரிரு விஷயங்களில், ஒரு சிலர் 6 
ஈலுசை காட்ட ஆரம்பித்தால், அது ௭ | 

| 

ரூம் எந்தச் சதுகையையும் பெற்றுவி 
லாம். என்ற நிலைமையில் கொண்டு 
போய் விட்டுவிடும். இதற்குச் சிறைக் ந 
துறையில் பணியாற்றும் நான் உட 
அனைவருமே பொறுப்பு, தமிழ்நாட்டில் 
பின்பற்றப்படும், 'இிறைச்சாலை. விற 
முறைகள் புத்தகம்” இந்தியாவிலேயே 
மிகச் சிறந்தது. அல் குறிப்பிடப்பட் 
இள்ள விஇுமுனைகளை அப்படியே அமல். 
படுத்ினாலே போதும், எங்கேயும் எந்தக் 
தவறும் நிகழ்வதற்கு வாம் 
வது. அதைச் செய்ய முயற்சக்லறோர் 

ம ்] 
£பான் பயன்பாட்டை ப 4 தடுக்க ஜாமர் 

கருவிகளைப் பொறுத்த முடியாதா? 
சறைவளாகத்தினுன் தடைசெய்யப் 

பய்ட பொருட்கள் செல்ஃபோனும். 
ஒன்று. ஆனால், ரிறைவாரிகள் செல் (இ 

'பான் பயன்படுத்துவது இப்போதுதான் 
தெரிய வந்துள்ளது. குஜராத் சபர்மதி 
சிறையில் ஜாமர்கள் நிறுவப்பட்டிருந்தா 
லும், அவற்றால் பெரிய அளவில் பலன் 
இல்லை. இன்று பல்வேறு அலைவரிசை 
களிலும் பயல்படுத்தப்படும் செல்ஃ்பே 
களையெல்லாம் முடக்கும் இறன்கொண் 
'ஜாமர்கள். மார்க்கெட்டில். இடைக்கு 
லில்லை. அது மட்டுமில்றில மல மீஇ 

ஏரியாவில் பொருத்தக்கூடிய ஒரு 
கருவியின் விலை 80 லட்சம்! 

| 

அள 
ப் 
(215 எக்கர் பரப்புள்ள புழல் ரிறை வளா 
சத்தில் முழுமையாக ஜாமர்கள் நிறுவ. 
(பல கோடி ரூபாய் செலவாகும். அது. 
எந்த அளவுக்குப் பயனளிக்கும் என். 
பதும் கேள்விக்குரியது! 

செல்ஃபோன்... டிடெக்டர். 
பிமூலம் இெறைக்குள் பயன்படுத். 

(கப்படும் செல்ஃ்போவ்களைக் 
கண்டுபிடிக்கலாமே?: 

'ஒரு சறைவாரி செல். 
போனைப். பயன்படுத், 
தும்போது, அங்கே செல். 

பான் டுடெக்டலரை எடுத் 
துக்கொண்டுபோய் பரி 
சொடித்தால்தான் கண்டு. 
பிடிக்க முடியும், அது, 
போல ஒழு ரில செல் 

ரான்களைம் கண்டு. 
பிடித்தும் பறிமுதல். 

சிறைக்குள், இரிமிவல்களில் செல் ௮ 
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'பதுபோல இங்கேயும் செய்யலாமே? 
“தண்டனைபெற்ற சிறைவாசிகள், 

"விசாரணைக் கைதகள், வழக்கு நிலுவை. 
மில் உள்ள கைதிகள், பெண்கள், சிறுவர்: 
கள் என்று இங்கும் பிரக்கப்படுகிறார்கள். 
இவர்களைத் தனித்தனிப் பிரிவாக வைத். 
இருப்பதுதான் நல்லது. சமீபத்தில் சிறை 
வாசிகளில் முதியவர்கள், உடல் ஊனமுற்: 
(றவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள் ஆல 
'யோரை, தனியே பிரித்து அவர்களுடைய 
'தேவைகளைம் கவனிக்க ஏற்பாடு செய்யப். 
படுநெது. 

'இடீரென்று சிறைவனாகம். 
களில் அடுரடி நடவடிக்கை. 
கள் எடுக்கப்பட்டதன் பின்: 
வணி என்ன. 

"அண்மையில் புழல்சிறை 

எண்ணிக்கை மொத்தம் 124, இவற்றில் 
அதிகபட்சம் 30,381 கைதிகளை வைக்க. 
லாம்... ஆனால், தற்போது அனைத் 
துச் சிறைகளிலுமாக, உள்ளிருப்பவர்கள். 
எண்ணிக்கை 18அ$தோன். எனவே தமிழ்: 
நாட்டுச் எறைச்சாலைகளில் இடநெருக்கடி. 
என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை!" 

உங்களுடைய அடுத்த நடவடிக்கை 
என்னா 

எசிறைவாரிகளில், எழுதப் படிக்கத் 
தெரியாதவர்கள், தொடர் கல்வி தெவைப். 
படுபவர்கள், உயர் சல்லி தெவைப் படு. 
றவர் என்று பிரித்து, கல்லி கற்க நட 

வடிக்கை எடுத்துவருகறோம். 160 பேர். 

கடித. பலிற்சி பெற்றிருக். 
றார்கள், இன்னொரு 16 பேர் 

பயூட்டர் பலிறசி பெற்றிரக். 
றார்கள்... நீண்ட கால 

“சிறைவாசிகள், 9சல்ஃ்போனை ஆஃப் செய்து: 
'தேவையானபோது மட்டும் ரகசியமாகப்: வைத்துவிட்டு. து. ன் 

யைப் பார்வையிட்ட பாராளுமன்ற உறுப். 
பினர்கள் குழு, பல்வேறு மாநில சிறை 
களைவிட புழல்சிறை மிகச் சிறப்பாக, 
இருப்பதாகக் கருத்துத் தெரிவித்தது. அதை: 
மடுத்த ல: நாட்களிலேயே நெல்லை. 
இறைச்சாலை சம்பவம் நடந்தது. அதைக். 
தொடர்ந்து சிறைவளாகங்களில் நடை. 
பெறும் சட்டத்துக்குப் புறம்பான செயல். 
களைத் தடுக்க, நீவிர கண்காணிப்புகள்: 
மெற்கொள்ளப்பட்டன. தவறுக்குக் காரண 
மானவர்கள் மீது, வழக்குகள் போடப்பட்: 
இன்ன டிஸ்மிஸ் உட்பட கடும் நடவடிக் 
கைகள் எடுக்கப்பட்டுன்னை."” 

நம். தாட்டின் சிறைச்சாலைகளில். 
பெரும் இடதெருக்கடி ிலவுவதாகக் கூப்: 

“தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய, இனை: 
மற்றும் பெண்கள் றை வள௱கங்களின்: 
02 ஸ்கி148200. 

தண்டனை அனுபலித்துவரும் சுமார் 
ஆறாலிழம் பேங்களுள், தொள்ளாயிரம் பேர் 
மட்டுமே. ித்திட்டத்தால். 
டைந்து வருலறார்கள். குறைந்த ப 
மூவாவிசம் பேர் பயனடையும்படி 
வது எங்களுடைய லட்ரியம், 
வளாகங்களில் உள்ள தொழிற்சாலைகளைம் 
சய முறையில் செயல்பட வைத்து, சிறை: 
வாசிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பினை ஏற் 
படுத்த வேண்டும். சிறைவாசிகளுக்கென: 
ம்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்த, அவர் 
களுக்கு வேண்டிய மருத்துவ வசதிகளைச் 
செய்து கொடுப்பதும் மிகவும். அவரியம். 
அது சிறைவாசிகளின் வாழ்க்கையில் பல. 
பரிடிவ்வான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்." 

- எஸ். சந்திரமெளலி 
படங்கள்: ஸ்ரீஹரி. 



த ம் கடு க பட் 

'தருதின்றவர் மற்றும் பட்டாபிராம் ஆகிய இடங்களில். 
2 மேம்பாலங்கள் முடியும் தருவாயில் இருக்கும் நிலையில்: 
இங்கு இதன் நிலமதிப்பானது இன்னும் இரண்டொரு 

£சென்னையில் 01/04 அனுமதிப் பெற்ற மனைகள் 
கிடைப்பது மிகவும் அரிதாகிலிட்ட நிலையில் 

திருநின்றவரில் உள்ள $9லின் ஸ்ீநாசிம்மாநார் 
மனைகள் குறைவான விலையில். 

வழங்கப்படுகின்றன. 
க்க ஆண்டுகால, அதி வாச கும் இடங்களில் சா: 
அனுவதிபெற்ற மனைகளை வழங்குவதன் முலம் ஆ ப்ளாக்கை. 
சடிய்வைகர்ளின் வம் பன்மடங்ககப் பெருக பி எஸ்டேட் 
 உதலியுள்ளது இப்போது [பகன் ீ நாசம்மா நகர் குறைவான. 

ஸு "தயவை வைப்ப சங்கில், 
28345104/05/06 

டா பப்பட் ஐணஙதாக பாராம 



'சரரந்ற, சாப்பாடு ஆயிடுச்சா? 
நேரமாயிடுச்சு; சக்ரம் கொண்டா. 

"ஆமா, எப்பவும் இவருக்கு அவசர! 
லேட்டா போனாதான் என்ன 

வாம்? பரியில எல்லா புள்ளை: 
களும் செத்தா போயிடும். சத். 
துணவு வாத்தியாரா இருந்துக். 
இட்டு, சோறு கட் 
இனுபோயி சாப்புட, 
உன்னைப் போல வாத் 
யாரை நான் எங்கே. 

__ மணிநாத் 
மும் பார்க்கலப்பா. அவனவன் வீட்டுக்கு 
அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய்னு எடுத்துவந்து: 
சம்பளத்த மிச்சப்படுத்துறான். நீ பொழைக். 

கத் தெரியாத மனுஷனா இருக்கறியே.." 
சாந்நிலின்.. தொணதொணப்பைக் 

கண்டுகொள்ளவில்லை. மணி ஒன்பது: 
ஸ்டாக்கும் சாவியை எடுத்துக்கொண்: 

டேன், முகம் துடைக்க துண்டை எடுத்துப் 
(பையில் இணித்தேன். அதற்குள் சாத்தி 
சாப்பாட்டைக் கொண்டுவந்து வைத்தான். 
சைக்கிளில் ஏறி மிஇத்தேன். 
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இவளுக்குப் பசியைப் பத்தி என்ன 
தெரியும்? செல். 

வாக்காய் வளர்ந் 
தவன்; படியின் 
கொடுமை தெரி 

மாதவன்... ஆனால், நான். 
அப்படியா? 

௭. இரண்டு அக்கா. நான். 
கடைக்குட்டி; செல்லப்பிள்ளை. 

அப்பா, ஒவ்வொருநாளும் மாலையில். 
கவலை இறைக்க வயலுக்குப் போகும். 
போதெல்லாம், என்னையும் அழைத்துக் 

மலப்பத்தி 
என்ன வதரியும்?' 
எசல்வாக்காய் 
வளர்ந்தவள்: 

பசியின் -காடுமை 

ஆனால் நான்: 
அப்படியா?” 

கொண்டு போவார் 
'வயலுக்கு வந்ததும், இணற்றம. 

புங்கமரத்தடலில் துண்டை விரித்து 
உட்காரவைத்து, கடையிலிருந்து வாங்க 
வந்த பொட்டலத்தைத் இன்னக் கொடுத்து 
விட்டு கவலை இறைக்கப் போய்விடுவார். 

ஒருநான் கவலை: இறைக்க, புதரில் 
மறைத்து வைத்திருந்த சாலை, எடுக்க 
போல் திமிர்த்தபோது, உள்ளே மறைந் 
இருந்க பாம்பு சதி அப்பாவைக் கொத்த 
விட்டது. ஏதேதோ மருந்துகள் கொடுத் 
நார்கள், ஆனாலும் அப்பா நுரைதள்ளிச் 
செத்துப்போனார். 

அப்பாவுக்குப் பிறகு திலத்இிிரந்து 





அதக இன அகவ பேட்ட இந படத்தை தயபகு/ேன் எற், 
என் நண்பர் ஒருவர் கேட்டார். 'இதின், இரண்டு மூன்று கதாநாயகர்களில் ஒருவராக 
நடித்தவர், அவரைத் தனி கதாநாயகனாகப் போட்டு எப்படிப் படம் எடுக்கும் துணிச்சல் 
வந்தது. என்றார். நான் சொன்ன பதில், "என்னை நம்பும் அளவுக்கு, நிதினை நம்புகிறேன். 
ஏனெனில், நான் ஆரம்பத்தில் விஜயகாந்தை அறிமுகப்படுத்தும்போதும் இப்படித்தான். 
கேட்டார்கள். ஆனால், இன்றைக்கு அவர் திரையுலகில் தனி சாம்ராஜ்யம் நடத்தக் 

் தட கமத 

இருக்கிறது. என்னிடம் மோதாதே. மோதினால் ஆன் காவி! என்று மிரட்டும் தொனி. 
இருக்கறது அந்த ஒன்றுதான் அவனைப் பிரவாஷ்சஜ் என்ற ஊீபெரும் நடிகனுக்கு முன்னல். 
ஈ௫கெரத்த நடக்க வைத்தது. படம் வட்டு இன் சதக், சதையும் பயாப்பல் 

- மகிமைராஜன்: 

கொண்டு குளத்தங்கரைக்குப் போவோம். 
அங்கே பழுத்துவிழும்ஆல இலைகளைப்: பொறுக்ல வருவோம். அம்மா இலை. 
களைத் தைத்துவிற்கும். புவியங்கொட் 
டையை வறுத்துத் தொல்நீக்ட கற. 

'இன்லகைகொடுக்கும்.. 
மல்லாக்கொட்டை (மணிலா 

உரிக்கும்போது மட்டும் எங். 
கனை எல்லாம். அழைத்துப் 

வைத்துக் கொடுக்கும். போகும். 
எத்தனையோ இரவுகன் நாங்கள். 'அக்கால்... எட்டு மரக்கா 

பட்டிவியாய் இருந்ததுண்டு. அப்பொழு. மல்லாக்கொட்டைய அளந்துபோடு. 
தெல்லாம் அம்மா, அப்பாவை நினைத்து 
அழும். 

என்னக்கா, அம்மாலின் மோவா 
யைச் சீண்டி, 'அம்மா பரிக்குதம்மா, 
அம்மா பரிக்குதம்மா'ன்னு சொல்லி 
மழும், அம்மா, இன்ன அக்காளை 
வாரி அணைத்துக்கொண்டு அழும் 
மிகு தட்டிக் கொடுத்துத் தூங்க வைல் 
கும். 

அடுத்த நாள் அம்மா அதிகாலையில். 

எழுந்துபோய், பனந்தோப்பில் விழுந்த 
இடக்கை பணம்பழங்களைப் பொதும் 
வந்து சட்டு வைத்திருக்கும். நாங்கள் 
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உரிம்லநேன்னு குரல் கொடுக்கும். சின்ன. 
அக்கர, பெரிய அக்கா எல்லோரும் வட்ட 
மால் உட்கார்ந்துகொண்டு உரிப்பார்கள்.. 
அம்மா சவலைகளை உரித்து எனக்குத் இன் 
ம் கொடுக்கும், கண்குத்திப் பாம்பாய்ப். 
பார்த்துக்கொண்டிருக்ற.. சம்பத்தும் 
கரம்மா சொல்லும், 'பையன் வெதப். 
பலிற இன்னுடப் போறா 

'இல்லக்கொடுப்பலாக்கா, நாங்களும் 
சம்சாரிங்கதான நல்லது கெட்டது தெரியா 

க்கா! என்று சொல்லிவிட்டு அக்காக் 
கனைப் பார்த்துச் சொல்லும். 

“ஏக்லரம் உரிங்கு, உரிச்சட்டுக் கூலி. 



வாங்க கஞ்சிகாச்ச. 
ணும்." அம்மாவின் சைகள் பரபரக்கும் 
கண்கள் மட்டும் எனக்காகச் சவலைகளைத் 
தேடிக்கொண்டிருக்கும் 

அக்காக்கள். ஈரும் அசையோடக் 
கூடாது, சவலைப்பயிர்களைம் சேர்த்துத் 
தான் வைக்கணும். கடைசியாக கம்பத்துக் 
காரம்மா வந்து, ஏதாவது அதல் விதை 

பமிறு சுலந்தருக்குதான்னு. 
பொறுக்க எடுத்துக்கொண்டுதான் இன்க் 
கொடுப்பார்கள். 

டவுனிலிருத்து வந்த அத்தை, பெரிய 
அக்காவை. அழைத்துப் போல். வார். 
வீட்டிலோ வீட்டுவேலைக்குச் சேர்த்து 
விட்டது: 

அம்மாவுக்குக். காசநோங். 
விருந்தாலும் அம்மா கூலி வேலைக்குப் 
போவதை நிறுத்தாது. ஒரு நான் காலையில் 

பார்த்தும் 

அம்மா. நிரந்தரமாய் எழுத்இருக்கவே 
இல்லை. த 

அதன்பிறகு, அத்தை வத்து எங்களை 
அழைத்துப் போய். குருகுலத்தில் 

செர்த்துவிட்டது. ஆஸ்டலில் ரொம்ப! 
கட்டுப்பாடு. நானும் அக்காவும் சந்திக் 
கவே முடியாது. பன்னிக்கூட பிரெயரில் 
தான்: ஒருவரை ஒருவர் 
பாந்த்துக்கொள்வோம்.. பள்ளிக்கூடம்: 
முடித்து மணி அடித்ததும், ஆஸ்டல். 

(னைகள் எல்லோரும் வரிசையில் வந்து: 
அக்காவின் வரிசை முதலில். 

புறப்பட்டு, பெண்கள் 
ஆஸ்டலுக்குள் போம். 
விடும். எங்கள் ஆஸ்ட 
லுக்கும் அக்காவின் ஆஸ் 
உலுக்கும் அரைபர்லாங்கு 
தமம் 

ஆஸ்டலில். 
போதும் காலையில்: 
கோதுமை கஞ்சிதான். 
மதியம் அளவு சாப்பாடு. 
இரவு பூரி. அல்லது. 
சப்பாத்தி, எப்போதுமே. 
வலிது நிரம்பாது; 

ஓட்டி தார்சாலை இருந் 
தது, இரவில் கரும்பு 
லோடு போகும். மாண 

இல்தாண்டி, 
சாலையோரப் புளியமாத் 

தடிலில் பதுங்லக்கொள்வார்கள், டிரம்டர் 
கடத்தும் பின்னால் ஓடு ஏறி, கரும்புகளை 
உருவிஉருவிப் போடுவார்கள், சிறுவர்: 
கள் நாங்கள் பொறுக். எடுத்துவந்து 
வரவுஸ்டில் போடுவோம். எல்லோரும் 

உட்கார்த்து... பரியாற்றிக் 

ஆஸ்டலை 

கொள்வோம். 
ஒரு நாள் வார்டனுக்குப் புகார் சென்று. 

வந்து நின்றார். வார்டன். 
ஒவ்வொரு பெட்டியாய்த் இறந்துபார்த்து 
அடிகொடுத்தார். கேள்விப்பட்டு அக்கா 
அழுததால் ஆயா வந்து சொன்னாள். 

ஆஸ்டலில் சுகாதாரக்குழு, தண்ணீர் 
குழு, உணவுக்குழு என பவ குழுக்கள். 
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பிரம்புடல 



உண்டு. வாரம் ஒருமுறை, குழுக்களின். 
வேலைகள் சழுற்ரி முறையில் மாறும், 
உணவுக்குழுவுல்கு மாறும்போது எனக்கர் 
சந்தோஷமாய் இருக்கும். 

உணவுக்குழு நாங்கள் போய் 
எடுத்துவருவோம். இரவி. வரும்போது, 
பாதிவழிமில் இறக்கிவைத்து, ஆளுக்கு: 
ஒரு பூரி எடுத்து சத்தம் வராமல் இருக்க. 

"இந்தச் சின்ன காயத்துக்கு, 
அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்றீங்களே. 
இதுவே எனக்கு அடிபட்டிருந்தால். 
நான் அழுதிருக்கவே மாட்டேன்." 

'உங்களுக்கு 
அடிபட்டிருந்தால், 
நான்கூடதான் டாக்டர் 
அழுதிருக்கவே 
மாட்டேன்." 

சாம்பாரில் நனைத்தத் இன்போம். 

இப்போது நான் சத்துணவு பணி 
கானன், சைக்கிளில் போய் பன்னிலில 
இரங்கன். பார்த்ததும் 
பிள்ளைகள் எல்லோரும் கதரகலமாய்் 
கத்தினார்கள். ஹைய்யா, சேத்து வாத்தி. 
பார் வந்துட்டார். சேர்த்து வாத்தியார் 
98 வல்சி 14820. 

வந்துட்டார்." 
எனக்குச் சிரிப்பாய் வந்தது. 
நான் அரிசி, பருப்பு, எண்ணெம். 

முதலியவற்றை அளந்துகொடுத்தவிட்டு 
தொட்டில் கணக்கு எழுதினேன். பொய்க் 
கணக்கு எழுதிவிட்டு இடல் போம். 
கைவைக்கர் சொல்ல்றாளெ சாந்தி. இது 
நியாய 

பள்ளிக்கூட மணி அடித்தது. பிள்ளை: 
கள் எல்லாம் தட்டை. எடுத்துக்கொண்டு. 
வந்து வரிசையில் நின்றார்கள். 

நான் ஆயாக்கள் இருவரையும் அழைத்: 
தென், நீங்க எல்வளவு வேண்டுமானா 
லும் இங்க வமிறாற சாப்பிடலாம். ஆனா 
கொடுக்க அரிரி, பருப்பு, புலி, எண் 
ணொெயை மட்டும் மிச்சம் பிச்சு மறைச்சு 

எடுத்துக்கொண்டு... போகக். 
கூடாது, இதுக்கு முற். 
"இருந்தவர் எப்படி, எப். 

படியோ... இருந்துக் 
கலாம், நீங்களும் அப். 
படி இப்படி இருந் 
இருக்கலாம். அதை 
எல்லாம் நீங்க மறந் 
இடும். இனி 
ஒழுங்கா கை சத் 

தமா இருக்கணும், 
குழந்தைகள்... பரத் 
இருந்தால் பாடத்தைக் 
கவனிக்க. முடியாது. 

பியால். அறிவையு! 
சிந்தனையையும் முடக்கு 
வது கொடுமை. எதிர்கால. 
சமூகத்தையே பாழடிப்ப. 

தாகும். இந்தக் கொடுமைக்கு நாம் 
யாரும் ஆளாகக் கூடாது. புரிஞ்சதா?" 

"புரிஞ்சது சார். 
ஒரு மாணவன் பிரம்பைக் கொண்டு. 

வந்து கையில் கொடுத்தான். நான் அதைக் 
நூக்ல. எறிந்துவிட்டு, கரண்டியைப் 
மிடித்தேன். ன 



பண்டைய கால ஓலைச் சுவடிகளால் மட்டுமே 
உங்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும் 
அன்பார்ந்த ஆன்மீக $யர்களை நோதிடம் பிரியர்களே, வனக்கம்! 

களுக்கு திருமணம். செய்வதர்; 
ஆராய்ந்து இவர்களுக்கு. திரு செளபாக்கியங்களும் பெற்று வாழ்வார்கள் என்று ஜோதிடர்கள் சொல்ல. 
இருமணமும் நடக்கிறது... ஆனால். திருமணம். ஆன சில மாதங்களிலேயே. 

“வன் மனைவிக்குள் பிரச்சனை ஏற்பட்டு வாழ்க்கையில் வெறுப்பு உண்டாகி 
்] (ரித்து விடுவதும், அல்லது வேறு ஆண், பெண்ணை நாடி செல்வதும், தக்க. (தது பதக் ஜகத பெற கிடையயமல் போவும், எல்லாம் இரந்தும் 

வாழ்க்கைலில் முன்னேத முடியாமல் போவதும் எதனால்? 
பயர்த்த படிப்பு படித்தும் அதிக திறமை இருந்தும் சரியான வேலையோ அல்லது தொழிலோ 
அமையாமல் போவதுடன், அப்படி அமைந்தாலும் கூட முன்னேற முடியாமலும் அதிக உழைப்பு 
இருந்தம் உயர் பதவிபை அலைய முடியாமலும் தொழில் மற்றும். வியாபாரத்தில் நஷ்டம். 
'ஏழ்படுவதும் எதனால்? கஷ்டப்பட்டு வஸ்துபடி வீடு (ன நிம்மதியாக வாழலாம், 
என்று எண்ணும் போது அத்த வீட்டிலும் பி உண்டாம் கணவன் மனைவி நிம்மதி 
இழப்பதும், குழந்தைகளால் பலவித கஷ்டங்கள் ஏற்படுவதும் எதனால்? மேலும் இதே போன்று, 

(திடம் பார்த்து சொண்ண ஜோதிடர்களின் கற்றமார அதுதான் இல்லை, 
ல் குழந்தை பிற் *த எவருமே சசியாக சதிப்பதில்லை.. ஏனென்றால் ஒரு குழந்தை 

மிறக்கம் நேரத்தை வைத்துதான் அதன் (வாழ்க்கை) ஜாதகம் கணிக்கப்படுகிறது ஒரு குழந்தை மிக்கும் நேரம் எப்படி சூறிக்க வேண்டுமெனில் தாயிடம் இரந்து சிசுவின் சிரச வெளிவரும் 
தரமே ஆதிநேரமாகும். ஆக அப்படிப்பட்ட தடுமாந்தத்திந்கரிய வாய்ப்புள்ள ஒரு, 
ஈறு ஒதக்கிலைத்துவிட்டு எதிர்கால பலனைப் பத்தி முனிவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று 
பெருவிரல் ரேகையின் மூலமாக ஆ ஓலைச் சவடிகளைழ் தேடி எதிர்காலம் 
எப்படியெல்லாம். அமையும். என்ப 8 ரல் ஓலையில் 

[3 ஓலைச்சுவடிகளில். எழுதப்பட்டுள்ளது. னவே இது முற்நிலும் முனிவர்களின் ஞானத்தின் 
அடிப்படையில் சொல்லப்பட்டது. என்பதாலும். இதில் அணுவளவும் கணிதம். சம்மத்தப்படாத் 
காணாம் இனியவள் (வதில்லை, அப்படிப்பட்ட நாடி ஜோதிடம் கடந்த 16 

௨ செண்ணையில் மவினைய்பூர் மற்றும் தங்கநஸ்குரிலூம் இயங்கி வருகிறது. 
ட் அ மெள்ளத் கொள்கிறோம் 

0 : 94440 41461 
4௬. மைலாப்பூர், சென்னை - 4, (0 ; 2466 0474 

43821, வது மெயின் ரோடு, நங்கநல்லூர், சென்னை - 61. [2 : 2231 28 23 
உறவி : ரளி 91௦ப்ரிறவி, 20 11எ் : எருரரனி[விா 2102221000) 

6: 
ட 



'இகாலை மூன்று மணிக்கு 
அத்த ஃபோன் வந்தது. 
'மாணிக்குழிவினைல 

கோஷ்டி மோதல் நடக்கப் 
போகுது" இதுதான் அந்த. 

போன் செய்தி, அடுத்த அரைமணி 
நெரத்துல நான் அங்க இருந்தேன். 

இருள் அப்பிக்கடக்கற நேரம். அங்க. 
| இருக்கற பொலீஸ் அதிகா 

னைத் தெரியாது. அறிமுகப்படுத்தில்கட்டு 
விஷயத்தைக் கேட்டேன். தாத்துல இரு: 
டுக்குள்ள நிழல் மாதிரி ரெண்டு கோஷ்டி 
யும் தெரிஞ்சுது. 

கொலில் எழுப்புவது தொடர்பான 
மோதல்லு. புரிஞ்சவுடனே, இரண்டு: 
தரப்பையும். கூப்பிட்டுப் பே௫ினேன். 
அமைதி. தரவேண்டிய கோவிலை: 
எழுப்ப, கலவரத்துல ஈடுபடறது சரியா 

க்குமா?. இந்தக். கேள்வி ரெண்டு 
தரப்பையும் யோருக்க வைச்சது. திர்வாகம் 
தரும் மாஜ்நிடத்தை ஏற்றுக்கொள்ள ஒப்பும் 
கொண்டு கலைந்து போணார்கள். அதாவது, 
பத்மநாபபுரம் கோட்டாட்சியராக நான். 
பொறுப்பேற்ற இருபத்து நான்கு. 
மணி நேரத்துக்குள் நடந்த 
சம்பவம் இத!” 

புன்னகை 
மாறாமல் பேக. 

கறார்... கன்னியாகுமரி 
மாவட்ட ஆட்ரித் தலைவர் ஜோடி 

| நிர்மலா, 
19லலிருந்து வருவாய் நீதிமன்ற. 

சிறப்பு துணை ஆட்ரியானர், கோட்டாட்டி 
மாவட்ட வருவாய் அதிகார்... எ 

இ 

மையை நிரூபித்து, தமிழக அரசின். 
கல்பனா சாவ்லா விருதைப் பெற்றிருக் 
தார் இவர். 

சந்தோஷத்தில் தன்னுடைய அனு! 
பவங்களைப் பர்த்துகொஸ்டார்.. 

ஒருமுறை அரிசி கடத்திச் சென்ற ஒரு: 
லாரியைத் துரத்திலோம். தாங்கள் துரத்து 
வதைப் பார்த்த க்ளீனர், அரிரி கொண்டு. 
செல்வது. தொடர்பான ஆவணங்களைக், 
ஒழித்து வெளியே வீசினார். பிறகு, வெள்: 
னைத் துணியைக் கொடி. போல அசைச் 
நார்கள் ஆனாலும் நித்கவில்லை, நாங்கள். 
விடட்டிச்சென்று மடக்கி, லாரியைக் காவல் 
நிலையத்தில் ஒப்படைத்தோம். காவலர் 
கன் மெல்லியகுரலில், 'இந்த லாரி. 
முக்வெப்புள்ளிக்குச்.. சொந்தமானது; 
விபரீதமாலவிடும்" என்று எச்சரித்தனர். 
ஆனாலும் நாங்கள் பின்வாங்கவில்லை. 

இதேபோலத்தான் மணல். 
ஒா்கள் விஷயத்திலும் 
பகலின் மடியை 

அறுத்துப் பால் 
கறப்பது. போன்ற 

கொடுரம் இது, அதலால், இந்த: 
மணல் கடத்தல்காரர்கள் விஷயத்திலும் 

தயவுதாட்சண்யமற்ற நடவடிக்கைகளை 
மேற்கொண்டேன். 

எல்லாரும் என்னைக் கெட்டறார்கள். 
ஃகுப் பயமாயில்லையா?" என்று, 
அதீஇியோ செய்பவர்கள் 

அஞ்சவேண்டும். அநீஜியையும், தவறை 
மும் செல்பவர்களைப் பார்த்து, நாம் ஏன்: 

வேண்டும்? தவிர, அநீதியையு 
அழியாயத்தையும் எஇர்ப்பது என் இயல்பு: 

ன்னுடைய பணியும் அதை ஒட்டிய 

தவறேர் 



தாகவே அமைந்துவிட்டது. அவ்வா 
"தான்? என்றவர் அன்றாடப் பணி குறித்தும் மாம் நின்று பணிபுரிந்தார்கள். இந்த இரு | 
பேசிவார். வருமே இன்று இல்லை"” என்று சொல் | 

"மக்களின் சாதாரண விஷயங்களுக்கும் தூம்போதே குரலில் துக்கம் வழிறது. 
அதே கவலத்தைத்தான் கொடுக்கறேன். ஒரு 'ணமாகாமல் முதிர்கன்னியராக 
முறை, தொலைபடியில் ஓர் ஆசிரியை இருக்கும் பெண்களுக்கான குறைந்தபட்ச 
பெரினார். குறிப்பிட்ட ஒரு பேருந்து உதவித் தொசையாக மாதம் ரூ.400 வழங் 
நிறுத்தத்தைச் சொல்லி, அங்கே பேருந்து கப்படப் போகிறது. இதற்கான யோசனை, 
கள் நிற்பில்லை என்று வருத்தப்பட்டார். யும் இவருடையதுதான். ஆட்சியாளராக 
அவர் சொன்ன குறை நீர்க்கப்பட்டது. இருப்பது மட்டுமல்ல, 
செய்றி அதுவல்ல, தன்னுடைய மனிதாபி 
தங் மான. அணுகுமுறை: 

னால், நடவடுக்கை எடுக் யாலு। கல்பலா 
சாவ்லா விருதுக்குப். 
பெருமை. சேர்த் 
இருக்கிறார் ௬௭ 
குமரி கலெக்டர். 

- த.இ.தாகூர் 

வு. எல்லாம். எனக்குப் பாதுகாப்பு வளைய | 

நம்பிக்கை அவர்களுக்கு. 
மதுதான் மிகமிகப் பெரி 

வது! என்று பேசியவர். கடைரியில் 
சொன்ன விஷயம் நெடு வைத்தது. 

'இதோ... இந்தச் சிறப்பு விருது 
வழங்கப்பட்டிருக்கறது.... இந்த. 
நேரத்தில், இதைப் பார்த்து மகிழ 
இல்னுமிருவர் இல் 
னுடைய வாகன ஓட்டுநர் 
பத்மகுமார், அலுவலக: 
உதவியாளர் செ 
ஆய இ! 
சென்ற 

வரும், நான் 
"இடங்களில் 



களையும் சொண்டு புத்தகம் உருவா 

மாடிக் கடிகிகுப்பு, செஸ்டு பெட். நீங்கள் படிக்க 'கல்லுவின் இந்தப் 
கம், எலிப்பொறி மாதிரி சமையலறை, பக்கத்துக்கு, எழுத்தும் படமுமாக ஒரு: 
ல். ப்ப தால தாற்காளி, தனி வடிவம் உண்டு. இதே பத்ரிசையின் 
டைனிங் டேபிள்... என்று நாலாவது அடதக் பக்கத்துக்கு கொஞ்சம் மாறுபட்ட 
மாடியில் என்ணூறு சதுரடி ஃப்ளாட்டில் இன்னொரு வடிவம் இருக்கிறது. கறுப்பு 
வசிக்கும் பவருக்கும், புத்தகம் படிக்க வெளுப்பு டஜிட்டல் மசித்.தணுக்குகளை, 
ஆசையிருந்தாலும் வாங்லச் செர்த்து மின்சக்இக்கு உட்படுத்தி, இந்த இரண்டு 
வைக்க இடம் இருக்காது. கவலையை பக்கங்களையும் வெவ்வேறு வடிவங் 
விடுங்க, டெக்லையி சதல்கு இருக்கு? சனாகர் சேமித்துவிடலாம். மரி; துணுக்கு 
அல்பர்ளள் மள அத்தகை கள் இணைத்து உருவாக்கிய வடுவங்களை, 

இத்த ஈமரிலின் அடிப்படை ரன்னர் இகற்காகவே தயாரிக்கப்பட்ட வாசிக்கும் 
வண கோர்க்க தல்வொர்றின் கருவி (1) அடையாளம் கண்டு, படிக்க 
மும் நம் தலைமுடியின் கனத்தை; பா 

இரையில் பரப்பும் 

எலக்ட்ரானிக் மரக் கோளங்கள் உரு, 
வாக்கும் பக்கங்கள் இரண்டோடு முடிவ. 

இல்லை, இந்த வார சஸ்; போன 
'வாரம் வந்தது) கடந்த பத்து 

ஈடு மொத்த இதழ்கள் 

சிறியது. ஒவ்வொரு கோளத்துக்கு உள்ளே. 
யும், கறுப்பும் வெளுப்புமாக, கடுகை, 
விடச் சிறிய மரித் துணுக்குகள் மிதந்த 
படி இருக்கும், இப்படி லட்சக்கணல், 
கான கோளங்களை, இரண்டு மெல் 
லிய பிளாஸ்டிக் படலங்களின் 
(பிலிம்) நடுவே வைத்துவிட 
மிகமிகக் குறைவான மின்ரக்நியை 
அவற்றில் செலுத்தவேண்டும். கோளத் 

ல் பாிடிவ் சாரிஜ் மின்சாரம் பாயும் 
போது, வெள்ளை மரத் துணுக்கு 
முன்னணிக்கு வரும், அது நெட் 
வாக இருந்தால், கறுப்புத் 
துணுக்கு முன்னுக்கு வரும் 
இந்த எனிய தத்துவ; தையும், 

நானிக் மசி கோளம்: 
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இப்படிப் பலவற்றையும் ஒரு சிறிய பரப் 
பில் சேமித்துக்கொள்ளலாம். இதையே 
பத்தகல் கணக்காகப் போட்டால்? ஆயிரம் 
தலகாணி சைஸ்! வரும். 

ரான் இங்க் வடிவங்களாகர் 
ெகரித்த புத்தகங்களைப் படக்க மின்சக் 
செலவும் குறைவு, மின்நிரையை ஒரு 
முறை மட்டும் ஒவியூட்ட இத்தனான்டு. 
பாட்டரி சாரிஜ் வேண்டும். அதை 
வைத்து ஏழாிரம் பக்கங்கள் படித்து. 
விடலாம். தல்ல பகல் நேரத்ிலும் 

சென்று தெரியும் ஒளித்திரை என்ப 
இரையைப் பெரிதாக்க, நாலு தெரு 

நிறுத்தி, முழு 

வழி செய்யலாம். 
இணைய நூலகத்தில், பநினைந்து: 

லட்சம்... புத்தகங்களை இண்டர்நெட் 
லைப்ரரியாக டுஜிட்டைஸ் செய்துவைந்து, 
லகம் முழுக்க இலவசமாகக் இடைக்கு 
அமெரிக்காவில் கார்ன் மெல்லன் யூனி 
வர்சட்டி வழி செய்திருக்கிறது. ஆப்டிகல். 
கேரக்டர் ரெகக்னிஷன் (ஓ.ச.ஆர்.] ௭ 
பரவலாகப் பயனாகும் டெக்னாலஜி இதற் 
குப் பின்னே உள்ளது. புத்தகப் பக்கங்களை 
ஸ்கேனர் கொண்டு. வருடிக் இடைத்த. 
வடிவங்களில் இருந்து, என்ன எழுத்து, 
எங்கே. என்று கண்டுபிடிக்கும் மென் 
பொருள் வழிமுறை இது: 

பனழய புத்தகங்களில் அச்ச அங்கங்கே. 

(போலிருந்தால். 
ஆனா 

சரியாக கத்துவிடும். பல்கலைக்கழக 
நூலக ஓ.ரி.ஆருக்கு, உலகம் 

கக நம் போன்றவர்கள். தமக்கே 
உதவி செய்கிறோம். 

ஓ.ரி.ஆர் தடு 
, மனித மூளை எழுத்தைச் 

வ்டர்நெட்டில் க.மெயில் ற்றும் அடை 
மானத்தை திருபிக்கவேண்டிய இணைய 
தளங்களில் நுழையும்போது, கோணல். 
மாணலான எழுத்துக்களில் ஒரு வார்த்தை: 
“மைத் இரையில் சதுரம் போட்டுக் காட்டு. 
வார்கள். அது என்ன என்று கம்ப்யூட்டர் 
உ போர்டில் எழுத்தெழுத்தாக அடிக்க: 
வேண்டியிருக்கும். ஓ.சி.ஆர். கண்டுபிடிக் 
கத் தடுமாறிய பல லட்சம் அச்சு வடி 

(இப்படி சதுரமாக விரிய, நாம். 
இனாரி சரியான எழுத்துக்களைக் கண்டு 
பிடிக்கிறோம். இதெல்லாம். இணைய 
நூலகத்தில் பஇிவாகு ஓ.ி.ஆருக்கு உதவும். 

படவ 
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இம்தியா சென். கரஞ்க்பாகு 
10 தய அமைச்சர் கபில்சிபல், ழி 

ந சட்டநிபுணர், தற்போது கவி 
ஞராகப் புது அவதாரம் எடுத்திருக்கறார் 
அதுவும் அவர் எழுஇி இருப்பவை எல் 
லாம் செல்ஃபோன் கவிதைகள். அதென்ன. 
செல்ஃபோன் கவிதைர எப்போதெல்லாம் 
கவிதை எழுதும் மூடு வருதோ, 
அப்போதெல்லாம்,  செல்ஃபே 
கவிதைகளை எழுஇவிடுமறார். இருப்திகர. 
மாக வரும்வரை கவிதை பத் இருப்பித் 
இருப்பி எழுதுவதற்கு, செல்ஃபோன். 
ரொம்ப வசட என்பது அமைச்சரது. 
அனுபவம், 

கவிதைகளை அவ்வப்போது நெருய் 
இய நண்பர்களுக்கு அனுப்பிவைப்பது! 
வழக்கமாம், கவிதையைப் படித்த நண்பர் 
கள் சிலர் பாராட்டியதுடன் புத்தகமாக 
வெளிவிட வேண்டுமென்று கருத்துக் தெரி 
விக்க, அதுவும் அண்மையில் நடந்துவிட 

.து. கவிதைத் தொகுப்பின் தலைப்பு. 
நானே சாட்9:. இஇல் பணைக்கம் முதல், 
பணம் வாங்டுக்கொண்டு எம்.பி.க்கள். 
அணி மாறி வோட்டுப்போட்டது வரை 
கவிதைகளாக இடம் பெற்றுள்ளன. 

அண்மையில் லோக்சபா சபாநாயகர் 
சாட்டர்ஜி, நோபெல் பரிசுபெற்ற பொரு 
ளாதார மேதை அமெர்த்தியா சென்னின் 
சொற்பொழிவு ஒன்றுக்கு பாராஷமன்ற. 
மைய மண்டபத்தில், எற்பாடு செல். 
இருந்தார். அது. குனிர்காலக் கூட்டம். 

தெடர்துவங்கும் தாள். ஆணால், குளிர் 
காலக் கூட்டத். தொடர் துவங்கும். 
தே சூரிப்பிடப்படாமல் ஒத்இவைக். 
கப் பட்டுவிட்டது. சபாநாயகருக்கு. 

ஈழிவை கேன்சல் செய்யவும் 
முல்லை. அதேசமயம் பாராளு. 

கூடாத காலத்தில் சொற்: 
பொழிவை நடத்தினால் மையமண்டபம் 
வெறிச்சோடிக் இடக்குமே என்னும் கவலை 

று... பாராளுமன்ற விவகாரத்துறை: 

வைப் படர்த்துகொண்டார் சபாநாயகர். 
ஃவலைப்படாதீர்கள்; 

மமர்சர் வயலார் ரவியிடம், தம் கவலை. 

வ்றார் அமைச்சர் 
கூட்டம் வர, அமைச்சர் என்வ செய்தார் 

தெரியுமா? காங்கரஸ் எம்.பி.க்கள் அனை 
சோனியாகாந்தி காங்கரஸ் 
9 சந்இக்கவிருக்கறார். உடனே, 

மூக்க நானரச்சு 

வருக்கும் 



பெல்லி வரவும்” என்று தகவல் 
லா காங்லரஸ். அனுப்பிவிட்டார். எ 

எம்.பி.க்களும் அடித்தும் பிடித் 
கொண்டு டெல்லிக்கு விலரந்தார்கள். 
அவர்களை அப்படியே. மடக்க, 
அமெர்த்தியாசென் சொற்பொழிவுக்கு. 
வரவனமுத்துவிட்டார். 

பியரில் முக்ய. 
செய்யும் பணியைச் செய்துவந்தவர், 
பிரதமரின் மீடியா அட்வைசரான சஞ்சம். 
பாரு. அண்மையில் அவர் வெளிநாட்டுக் 
கல்விநிறுவனம் ஒன்றில், பெரிய பொறுப்: 
பினை ஏற்பதற்காகச் சென்றுவிட்டார் 
புதிய ஆலோராகர் வத்தாலும், பிரதமரின் 
(மிக முக்க உரைகளை எழுதும் பல 
சஞ்சல் பாருவே தொடர்ந்து செய்வார் 
என்று பிரதமரின் வட்டாரம் மூலம் தெரிய 
வருகிறது. 

க்கட தம் நண்பர்களுடன் சென்ற. 
நஸ், அங்கே ஒரு காங்கரஸ் ௮ 

தீ பறக்களிடலாம்?"” என்று கேட்க, அது: 
வாக்குவாதமாலி, வருணின் நண்பர்கள் 
குந்த காங்லரஸ்காரரை அடித்துவிட்டார் 

மேனகா காற்றியும், சர்ச்சையும்... கன் என்பது புகார். மேனகாகாத்தி தரப்பில் 
உடன் பிறந்தவை போலும். அண்மையில் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கவே இல்லை 

(ல இதெல் டன் மகன் வருண்சாத்தியின் நட 

உள்ளார். மெனகா கா்தின் பிலிபெெ: - கெளதம் ராம். 



அன்றைய நாவிதமுடல் 
பத்திய விளம்பர நோட்டீஸ் ஒன்று வத் 
இருந்தது. ஜிம்மைப் பற்த 
கொண்டிருந்த சமயத்தில் 
தைக் கொடுத்தது ஹரிக்கு. வீட்டிலிருந்து 
அதிக தொலைவில் ஒன்றும் இல்லை. 

உள்ளே நுழைந்ததுமே ஏக வரவேற்பு 
இது வலிறு குறைய; இது இபப்பு 
டயர் குறையப் இதுல உங்களுக்கு 
பாடி ஷேப் இடைக்கும் என்று கோச் 
ஒவ்வொரு உடற்பயிற்சி சாதனத்தின். 
மடிமையையும் சொன்னார். 

ஹரிக்கு. இப்போதே 8 ஓலோ 
குறைந்தாற்போலிருந்தது. இதைத்தவிர 
ஏரோபிக்ஸ் உண்டு. "வாரம் ஒரு 
தடவை ஸ்பெஷல் மூலிகை 

டு. அதுல நல்ல 
ஓடைக்கும்!” என்றார். 

ஆனால், மாதத் தொகையைக் கேட்ட 
வுடன் தலையைச் சுற்றியது. 

“நான் வீட்டுக்குப் போய் போன்: 

ணெய்ல மஸாஜ் ப 
எபெக்ட் 

பண்றேங்க"" என்று சொன்னான். அவரும் 
பெயர், முகவரி 
அனுப்பிவைத்தார். 

ஹச வந்து விஷயத்தைச் சொன்னான். 
அட... ஜோடி ஆஃபர் சலூகைலில 

இருக்குங்க. நோட்டீஸ் பார்த்தீங்களா. 
அருணாவும். உடனே தொற்திக்கொண்: 
டான். "நீங்க காலைல போங்க, நான் சாயங் 
46 ஸ்கி 

வாங்லக்கொண்டு 

எடுத்துக்கலாம் 
ஜோடி ஆஃபரை 

தான். 

கழுத்தைப் பிடிக்குது. என்னால முடியாது! 

வளவு: 

மாலை. இரும்பியவன், "அருணா, 
இன்னைக்கு ஒரு முக்கெமான மீட்டிங்ல. 
இருந்தப்போ ஜிம்ல இருந்து கால் வந்தது, 
ஜோடி ஆஃபருக்கு இன்னும் ரெண்டு. 
நான்தான் சதூகையாம். அப்புறம் அதை: 
வடை இரு மடங்கு அதிகமா கட்டணு: 

நானைல்கே ஜாயின் பண்ணிடலாங்க"" 
சரி, ஆனா ஒழுங்காப் போகணும். 



னை 019 தாஜ்மஹால்-' 
சும்மா பணத்தைக் கட்டிப்புட்டு 
வலிக்குது, கால் வலிக்குதூனு மட்டம் 

த: 
ஸ்வேதா வாயைப் பொத்திக் கொண்டு. 

களுக்-கென்றான். போதும்... போதும் 
உங்களுக்கெல்லாம் நான் இள்ளுக்&ரை 
யால்ப் போல்ட்டேன். எல்லாத்துக்கும் 
வாரணம் இந்தக் கொழுப்புதான். வரே 
வரேன். 
கறேன் பாரு: ௭ 

உருத்தெரியாம கரை 
று நினைத்துக்? 

மறுநாள் ஜம்மென்று திம்முக்குக் இனம்பத் 
தயாரானாள். 

ரென ஓரிரு, 

பதுங்கிப் பாயும் புலி போல 

[க 

மாதக்கணல்ில் வருடக்கணக்கில் சிறு சிறு: 
மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு றிது சிறிதாகத்தான். 

அஇகரிக்கறது. ஒரே நானில் பத்து: 
ஓலோவோ இருபது இலோவோ ஏறி. 

அல்லது உணர்ந்தாலும் 
ஏமாத்றிவிட்டு பிறகு புல 
றோம். ஆனால், உள்ளதை உள்ளபடியே. 
அவ்வப்போது உணர்த்இிக்கொண்டிருக்கும் 
நம் உண்மை நண்பன் யார் தெரியுமா 
நம் டிரெஸ்தான். போன வருடம் வாங்கெ. 
ஜீன்ஸ் இப்போது போடமுடியாது. ஆண் 

கண்டுபிடித்துக் கொ 
பதான், 

றி வெறும் உணவுக், 
கட்டுப்பாடு பலன் தராது. அதேபோல. 

வும் கட்டுப்பாடின்றி வெறும் உடற்ப 
ஏற்ரயும் பலனளிக்காது, நீவிரமாக உடல். 

உடற்பலித்ரிலி 

டை குறைக்க எண்ணுவோரர் 
மயல் குறைத்து காம். 

_ ஐக்ஷ்மி மோகன் 
கறி, பழங்கள், முளைகட்டிய தானி, 

எடுத்தும் 

பலித்சியுடன் அரி 

மங்கள் ஆலெவற்றை 

குறைவது உறுடி. 
அதேசமயம் எடை குறைக்க, 

மாத்திரை 
மருந்துகள் 

விற்பனை செம். 
அவற்றின் வலை. 

விழுந்து விட 
அவை சிறுநீரகத்இல். 

மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏழ். 
படுத்திவிடும். 4 
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மார்க்கெட்டில் 
மூலிகை, 

கூவிக்கூவி 
ததவ 



"அத்தவேளை சாப்பாட்டுக்கும், 
'அங்கே, 'தேங்கா'தீங்கள்னு. சிம்பா 

ம கணத்த 
2 வெ, சீதாராமன். 

**தலைவர் மாற்றுத்திறன் உள்ள. 
வரமே?" 

"ஆமா, புறங்கையாலும்... லஞ்சம். 
வாங்குவார்." 

ப தும்பை தேவா 



"தத்த. ஓட்டல்ல. ஒருத்தர். 
் தல இருக்காரே 

தூங்கும்போது 
கட திம்சதி கிடையாதுன்னு, சொல் 



ந.ஃவான் மகாவ! கெளாலா. 
தென்னித்நியாவிலேயே இரண்டா 
வது மிகப்பெரிய கோசாலை, 
கோவை - பொள்ளாச்சி சாலை 

பம் இராமத்தல். 
அமைந்துள்ள இந்தக் கொசாலையை: 

க கோசாலை! என இருப்பறி. 
தேவஸ்தானம். பாராட்டியுள்ளது. 
பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முப்பத் 
தைந்து மாடுகளுடன் துவங்கப்பட்ட 
கோசாலையில், இன்று குமார் எண் 
ஷாறு கால்நடைகள் ட 
பட்டு வருகின்றன. 

இருபத்தைந்து ஏக்கர் பரப்பள: 
வில் அமைந்துள்ளது. ௯ 
களுக்கான இந்தக் கருணை இல்லம், 
காற்றோட்டமான, கற்றுச்சுவருடன்: 
கூடிய ஓட்டுவில்லைக் கூடங்களில் 

துக்கம் 

ட 
இ ர] புன் ] ராவறனி 
கால்நடைகள் 'ஹாய்! ஆக இருக்கின்றன. 
கோள்லை பாமர்ப்பக்கொ முப்பதல்தம் மே 

கன் வேலை செய்டின்றனர். 
"மரவள்தானே என்று அவட்ரியம் காட்டு 

வதில்லை, வீட்டிலுள்ள மனிதர்களுக்கு உணவு 
உ பரியறிந்த, 

அந்தந்த நேரத்துத் தீவனங்களை அளித்து வரு. 
இறோம், வேலைதானே என்றோ ஏதோ கடனே 
என்றோ நாங்கள் செய்வதில்லை. இங்கு வந்து 
சேர் 
எருமைகள்... அனைத்தையும் எங்கள் குடும்பத்து. 

பமிஷர்களாகவே பாவித்துப் பணிவிடை 
செய்து வருஓநோம்- என்றார் அதன் பணி 
மாளர்களில் ஒருவர் 

வதபோக, கால்நடைகள் 

கக்கும் பசுக்கள், கன்றுகள், காளைகள், 



“எந்த உமிர்' 
னமும் இயற்கையாக மரணமடை 
யாமல், செயற்கையாகக் கொல்லப்படுவது: 
மனிதநேயமற்ற செயல். பசுக்கள் உட்பட காஷ்டை அ அலவ அக் 
கொண்டுசெல்லப்படுவதைத் தடுத்து நிறுத்த. இண் கனக்க பரப அனர பரன் சவற கனு சவத கமத கன வல்கள் 

ம் வதமபடகத, அதனை அர பட்டு கொஞ்சம்கூட அசையவோ நூரவோ இய இல பப அதை அட 
நம் கொன்டு செல்கள். ந். பற்் முதிர இலக்க 

4 ன் ஸு இலவசமாக வழங்லெருடதோம். 
க கால்நடை. மருந்துவ 

பன பமாக அக ல் சடகல்க குதவம் ம்ம் பவ டன்வா கலை உருவானதே 'ஸ்ரீ பகவான் மகாவீர் கெளசாலா 

நண ள் ல்வங்| 
என்றார் ர தவைவச் மகாவீர் பி.ஜெயின், கால்நடைகளை, துக்கம் அனுஷ்: 

முத்து நல்லடக்கம். செய்து வரு 
'அ(டிமாடுகளாகக். கடத்தப்படும் கால் இராம். கோசாலையின் ஒர் ஆண்டு 

நடைகள், மாவட்ட நிர்வாகத்இினால் தடுத்து... பராமரிப்புச் செலவு மட்டும் எழு: 
நிறுத்தப்பட்டு, மாவட்ட நீறிமன்றத்தின் அனு. பது லட்ச ரூபாய், முற்றிலும் நன் 
மிபெற்று இங்கு அடைக்கலமாக வந்து சேர். கொடை வாலிலாகவே நடத்றி 

் ் வருலறோம். ஒரு ரூபாய் 
கை நன்கொடை அளித்தாலும், 

களைப் போலவே மதிக்கப். அன்புடன் பெற்றுக்கொள் 
படுஇின்றன. கன்றுகள், பசக். ஓதோம்"” என்றார் இதன் 
கள், காளைகள், எருதுகள் செயலாளர் கெளதம்சந்் 
என ௧௦ இவன்கள் இங்கு. 
பாதுகாக்கப்பட்டு வரன். 
(நன, பசுக்களின் மூலமாக 
'இனாரி முப்பது விட்டர் பால். 



ஸ். உ ட் 

கலலலேலே க.சல்மொன பொக்கிஷம். 
வரவசற்றும். பதிவுகள்தான், ஆனால், 
அவை காலச்சக்கரத்இின் வேகத்துக்கு 
சடுகொடுக்க முடியாமல் மடித்துவிட்டன. 
அவற்றைத் தோண்டிஎடுப்பது. எவ்பது: 
௬டுதல் கழழய்பைக் கோருகின்ற வேலை, 
த்தம் பணிமை ஸூரம்பித்திருக்கிறார். 
பத்திரிகையாளர் ப;திருமா வேலன்; 

மரியாதை ராமன் கதை 1. 

ஏல் ஒழிய வேண்டும்?! எற் 
இன் பெயர் / 'இன்றைய ஆட்ரி 

(இன்றைய ஆட்சி 
ஏன் ஒழிம் வேண்டும்2 

ப, திருமாவேலன். 

எயா பப்பா 
ரும் பொருந்தக்கூடிய தலைப்பு, 10ல் 
பெரியார் ௩வெ.ரா. தம்முடைய குடியரசு 
இதழில் எழுதிய தலையங்கத்தைப் பார்து 
பங்லை அரசாங்கம் மிரண்டுபோனது, 
யார் அந்த கர்யூவிஸ்டீர என்று கேட்டது. 
இத்தனைக்கும். அப்போது... பொது, 
வுடைமை இயக்கங்கள், இந்தியாவில். 
அத்தனை பிரபலமாக இருக்கவில்லை, 
அவர்களை உறுத்தியது பெரியார் பயன்: 

படுத்திய வார்த்தைகள், 'தேவைக்கு அநிக 
மாக ஆட்களை திலமித்துக்கொண்டு, 

தவக்களுக்குச் சம்பவத்தை வாரி வழம்: என்டன அவது 
ஸ்தாயனம். என்றுதான். அனறுக்க 
முரசம்! என்று எழுநிவிரந்தார் பெரி 
யார். அதைத் தொடர்ந்து அவர்மீது 
பால்த்த ராஜதுரோக வழக்கு, அதை: 
பெரியார் எதிர்கொண்ட முறை, சிறை. 
வாசம் என்று அத்தனை விஷயங்களை 
மும் நுணுக்கமாகப் பஇிவுசெய்ிருக் 
றது இந்த நூல், 

கைது செய்யப்பட்டது அற்பக் கார 
ணந்துக்காக என்பதை நினைத்து வருத் 
தப்படுவதாகக் கூறிய பெரியார், குடியர 
இன் பழைய இதழ்களைப் புரட்டிப் 
பாரத்தால், என்னை வருடக்கணக்காகத் 
தண்டிக்கக்கூடியதும், நாடு. கடத்தக் 
கூடியதுமான கருத்துகள் தழழ்றுக்கணக் 
இல் தென்படலாம். ஆனால், அவர்கள். 
அவற்றையெல்லாம் கவனித்ததாகத். 
தெரியவில்லை. நான் சிறை சென்றதை, 
பாமர மக்கள் வேண்டுமானால் சிலா 
க்கலாம். ஆனால், அறிவுசார்ந்த ச் 
இப்பவர்களுக்கு வெகுசாதாரண விஷ: 
யம்: என்று வாக்குமூலம் அவித்ிருக் 
நார் 



களன் இந்தப் புத்தகம் பிரதானமானது 
மரியாதை ராமன் கதை 2 

ஓமந்தூர் ராமசாமி 

மறும் இரண்டே 

ரத்துக்கலை 

தொடர்ந்த இவரது சா 
மந்தூராரின் புரட்ரிமு 

எதிர்க்குரல் ௪ 
நாடு இது 
நக்கு 

எழுஇலார். கட்டுரையி: 
ராமசாமியும் பெரியார் ராமசாமியுப 

இதற்குத் தடைவிதிக்கப்பட்டது. பிறகு. 
அண்ணா அதைத் துண 

துப் போராடி வாபஸ் 
ஓமந்தாரார் ஆட்டி 

சலுடன் எதிர்த் 

சூர். க்களை 

காந்து ராமசாமியும் 
பெரியார் ராமசாம்யும். 

ம்புயவர்களுக்கு முதல் புத்தக 
மும், கங்மரஸ் கட்டுக்குள் இருந்த புரட்ரி 

ரப புரிந்துகொள்ள இரண்டாவது: 
கமும் நம்பிக்கைக்குரிய தோழுர்க், 

வெலிலழ் : 
தென்திசை, புதிய எண் : 32, தென்: 

அருகில்), இ, தகர்சென்னை - 77. 
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இவ வடிவங்களில் மிகப் பிரபல: 
மானது பிட்சாடனர் வடிவம், சிவஷையார் 
களின் உள்ளத்தைக் கொள்ளைகொண்ட 
வடிவம் அது. இந்த வடிவத்தில் பெரிதும் 
ஈடுபட்டுப் பாடிய பாடல்கள் தேவார. 
இருவாசசங்களில் ஏராளம், 

தாருகாவனத்து ரிஷிகளின் ஆவைத். 
தைப் பறிக்க, சிவபெருமான் தாங்கிய 
வடிவமே பிட்சாடன வடிவம், கண்டோர். 

தோற்றப் பொலிவுள்ள 
இளைஞன் வடிவில், கைகளில் சூலம். 
மனம்சுவரும் 

கபாலம். (மண்டை ஓடு) உடுக்கை, 
ஆடியவை ஏற்றி, இகம்பரனாம், ஒரு 
பிச்சைக்காரன் உருவில் எழுந்தருளினாாம் 

இருமால். மொடுளி 
பத்தில் உடன் வந்தாராம், ரிஷிகளின் 
தவச்சாலையில் மோடியும், ரிவிபத்திி 
கள் வாழும் பர்ணசாலைசவில் வழியே 
பிட்சாடனமூரித்தயும்... எழுந் 

ரிஷிகளின் தரள. 
கலைந்தது மட்டுமின்றி, 

ரிஷிபத்தினிகளின் மலமும் குலைந்ததாம் 
தவம் 

பக்தியினால். செலுத்தப்படாத தவம். 
பயனற்றுப்போகும் எனும் தத்துவம். 
விளங்கெதும் ரிஷிகளில் ஆணவம். 
அழிந்ததாம். 

அறிவுச்செருக்கையும் [ஈவில் ௨௭ 
ஜவ ஆத் இமிரையும் (29) பறிக்க 
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வந்த இந்த பிட் 
பட்டு அப்பர், சுந்தர், சம்பந்தர், மாணிக்க 

ட்ப 
யொர் பல பாடல்களைப் பாடிலிருக்கோர் 
வாசகர், காரைக்கால் அம்மையார் 

மிரிையாக, இரந்து ஏற்று அழிக்கும். 
அருட்கோலமாக இதனை அவன்ட 
கண்டிருக்கறார்கள். 
மக்க தம கோங்க, முஸ். 
முனிகணங்கள் புடைகுழ. முத்தம் 

தோறும். 
நெறித்து. ஒரு விணையராம். 

செல்வச்... 
என்று அப்பர் சுவாமி 

ஆன்மாக்களின் கர்மவிலைகளைய், 

கள் மிட்சாடனல். கோலத்தை 
வர்ணிக்கிறார். சுந்தரரொ தமக்கே உரிய 

மலைமகள், உலகுஉல்ய வைத்த 
காரிரும் பொழில் கச்சிமூதார் 

காமகோட்டம் -ண்டாக நீர்போல்: 
சரிழும் பிச்சை கொள்வதென்ன!"” 

என்று கேட்டார். 
'உன் மனையாட்டி, காஞ்சிபுரத்தில். 

காமகோட்டத்தில் அமர்த்து. உலருக்கு 
எல்லாம் தர்மம் செய்டிறாள். நர ஏன் களில். 

எடுத்துக்கொண்டு இரிகிறிர்?”: 



என்னுறார். நியரயமான கேள்வி! மூர்த்திகள் செப்புப் படிமங்களாகவும் 
காண்போர் கண்களையும் மனத்தையும். கற்சிலைகளாகவும். எழுந்தருளுவிக்கப். 

கரும் வடிவம் அல்லலா 'பிட்சாடன பட்டன. தமிழ்நாட்டில் உள்ள பாடல் 
வடிவம்! (பற்ற சிவஸ்தலங்களில் பிட்சாடனர் 

பிராண்க்கதைளயுயும், மூவரிதேவறல் உருவங்கள் கண்ணையும் கருத்தையும் 
களில் கண்ட வர்சானைனமையும். ஆதார. நம் கலையழருடன் மிளிர்கின்றன. 
மக வைத்து, ரிவாலயங்களில் பிட்சாடன ஆமை: இல்லாத நிர்வாணக் கோலம்; 

நெடிதுயர்த்த இருமெவி. அநாவரியமான 
சதைப்பற்று சிறிதும். இல்லாத உடல்வாகு! 
சட்டிளங்காளைப் பருவத்தில் கருத்தைக். 
சவரும் வடிவழகு: நான்கு இருக்கரங்கள். 
வலது மேல் தரம் கடுக்கையை ஒலித்த 

வஸ்ஸம் விளங்க, இடது மேல்சரம் 
குலத்தைக் தோளில் சாய்த்துப் 

பிடித்த பாவனையில் இருக்கிறது. 
இடது, உீழ்க்கரம் பரிசை ஏற்கும் 
குபாலத்தை ஏந்தி... முஸ்நீட்டிய 
வண்ணம் இருக்க, வலது நீழ்க்கரத் 
இல். பிபுதஇருக்கும் புல்லின் இதற் 

ங் வரும் மான் ஒன்று, 
எயிட் பறிக்கிறது! அருகில் குட்டை 

யாய், பரகஸம் ஒன்று நவ் தலைமேல் 
பெரிய. கூடையைச் சுமந்துகொண்டு 
நிற்றைதா! 

பாதங்களில் பாதக் குறடு, கால்களில். 
இலம்பு. வலது முழந்தாளில் வீரகண்டா. 
மாணி, . இடுப்பில் ஒரு பாம்பை 

டது இருப்பாதம் முன்னவத்து ௯ 
மிருக்க, வலது இருப்பாதம் சற்று பின்னே, 
குநிகாலை உயர்த்த, விரல்கள் மட்டுமே 
பாதக்குறடுகளில் . பதியும்வண்ணம் 

விளங்குடறது. சற்றே மடிந்திருக் 
து முழங்காலும், எடுத்த. 

பம் பார்த்தால், நம்மை 
நடத்துவருவது 
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போலவே இருக்கும்! முப்புரிநூலும் 
ருத்திராட்ச மாலையும் மார்பில் தவழ; 
'தோள்களை பாகுவலயங்கள் அலங்கரிக்க, 

காதுகளில் தோடும். மகரகுண்டலமும் 
ஒணிசெய்ய, நேர்த்தியாக விளங்குகிறார் 
பெருமான். விரித்த சடையை இழுத்து 
முடிந்தருக்கறார், சிரல். 
சந்திரகலை விளங்குறெது. 
ஒலிவீகம் இருவதனத்தில் 
கூர்ந்து நோக்கும் விழிகள், 

கர்ம வினைகளை 
எல்லாம் அவர் 
பிச்சையாக 

எடுப்பான நாரி, விஷமம் ன் 
கொப்பளிக்கும் மொகன. ஏற்றுக் 
முறுவல் விளங்கும். எகாள்கிறாராம்' 
இருவாய்! மொத்தத்தில் உயிரோட்டம். 
உள்ள இருவுருவம். ஆக்ஷன் ஹீரோ 
என்பதற்கு இணையான தமிழ் வடிவம் 
தெரியாவிட்டாலும், லை வடிவம் இதோ 
என்று காட்டலாம்! நிர்வாணக் கோலமாய் 
இருந்தாலும் விகல்பம் சிறிதும் தோன்றாத 
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கன்! 

இவாலயங்களில் 
'பிரம்மோத்ஸவத்தில் எட்டாம் இருநாளில். 
(இரவில் பிட்சாடன மூர்த்தி விறிவலம் 
வருகிறார். அன்று சுவாமியை தரிரிப்பவர் 
களின் கர்மவினைகளை எல்லாம் அவர் 

அழுகிய கலை வடிவம்! 
நடைபெறும். 

மிர்சையாக ஏற்றுக் 
கொண்டு விடுகிறாராம். 

தம்பரத்தல் பிட்சா 
'டனமுள்த்ி வயில் எழக் 
தருளும் கோலத்தை, தம். 
பத்தனை. ஒன்றில் 
கோபாலூருஷ்ணபாரத: 
மார்அழகாகப் படம்பிடக் 
றார். பிச்சைக்கு வந்த 
வனைப் பார்தது, "ஏய்யா, 
கை கால் எல்லாம். நன் 

4 நாகத்தானே இருக்கறது. 
உழைத்துச் சம்பாதிக்க 
வேண்டியதுதானே! போ 
போ: என்று விரட்டு. 
இறோம்... இல்லையா? 
அதைப் போல், 
பல்லை வனம் இருல் 

குத சொந்த ஜனம் இரும் 
குக 

கரவில் சிலம்பிருல் 
குத, கழுத்தில் வகிரம் 
மக்கம் ஓன்று 

"இருக்குது... பிச்சைக் 
கர வேஷம் சாட்டுதர் 

பொம்பட போம்... 
என்று விரட்டுகறார்! 

உடுக்க ஆடை இல்லை! ஆனால் வகை. 
ஆபரணங்கள்: 

அணிந்து. காட்சிதருலறார் 
மூர்த்து ஒருமுறை போய் தரித்து வாரும்: 

ம். 
மிய் 

(பெருகும்) 



மழைநீர்தேங்கிய் 

சாலையோரப் பள்ளத்தில் 

'வூயோத்கனைப் போல்: 
விழுந்துக்பந்தது! 

சூரியன். 

நூக்க முயன்ற காற்று 

தோற்றுத்திரும்பசிறது.
 

தாகத்தில் 
ஓதரு$வோர நாயொன்று 

'சவைத்ுக் கடிக்கிற. 
சூரியனையே! 

வானம் வைத்து முரிந்த 
மழைப்பந்தியில்: 

எனக்காக மிச்சமிருந்த. 
இலையில் கொஞ்சம்: 

பருக்கைகள்! 

ஓடையின். 
உளறலைக் கேட்டுக் 
குலுங்கிக் குலுங்கிச் 

கரையோரப் பூச்செர்கள்! 

௯டுதிரம்பும் 
பறவையின் அலகில்: 

ளிரிறது 
புழுக்களின் வழ்ச்சை! 

எங்கிருந்தோ வந்த. 
பரக்காற்று 

என் வீப்டுக் கதவில்: 

அடித்தடத்து அழுகிறது. 
காடுகளை நினைத்து! மதுரம் 



இலகே மாயம் : ஹாலிவுட் நடிகை. 

சேட் ஹட்சன், போன வருஷம்தான்... இருடும் தடிகை, மூளையில் உதிக்கும் 
ஹாரிஸ் ராபின்ஸோடு “டுக்காவிட்டு 
விவாகரத்து வாங்டக்கொண்டார். நடிகர் தஸ் எங்கோ இடிக்கு. 
ஓவன் வில்சனோடு ஊர்கற்றிலதும் ஆறே... (பணமே மருந்து : காதலிக்கு ரோஜா, 
மாதங்களில் போரடித்துவிட்டது. அடுக்கு. மனைவிக்கு மல்லிகை என்றொரு சொல் 
லான்ஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங். அவர் மூன்றே வழக்கு உண்டு. இனி இருவருக்குமே 
மாதங்கள்தான். இப்போது மீண்டும் ஓவல்... ஏம்சரமாவ் மல்லிகைப் பூவையே வாங்க 
வில்சனுக்குத் தூண்டில் போட்டு வரு கொடுக்கலாம். 
ஸார் அதாவது. இ.மு.வில் காதலிக்கும், 

அதற்குள் ஹட்சன், டூ ட்வென்டி நிறு இ.பீ.லில் மனைவிக்கும். மல்லிகையில். 
வனம் சாம்பிளுக்காகக் கொடுத்த கூந்தல் உள்ள ஜாஸ்மனேட் என்ற பொருள், புற்று. 
பராமரிப்பு தயாரிப்புகளின் ரகசிய பத் தடுக்கும் குணம் கொண்டது. 

என்று, வாஷிங்டனில் உன்ன டெல் 
வனத்துக்குக் கைமாற்றிவிட்டதாக, இருட் 
இப் பழிகமத்ியிருக்கெது. 

நடிகர்கள், ரசிகர்கள் என்று எல் 
லோருடைய இதயங்களையும் 

இருக்கிறார்கள். 
மல்லிகையில் கரல்கும் ஹார்மோன், 

ஆஸ்பிரின் அமிலத்தோடு தொடர்புள்ளது. 
படும் புற்று 

யும், இரத்தப் புற்றுதோயையும் 
தடுக்கும் மருத்துவகுணம் கொண்டது?" 

$றார் இந்த ஆய்வை நடத்திய 

இன்னும் நான்கு ஆண்டு 
களுக்குள் மல்லிகை ம 
தைப் புட்டியில். 
அடைத்து. 'சேவால்: 
பார்மா? என்ற மருந்து: 
நிறுவனம் 



கார்தஇருக்கைலின் பூக்கள் சிறுமி கமும் 
இட்டால். உடனே வாங்ுவிடுங்கள். 

காமிக்ஸ் நாயகன் : காமிக்ஸ் என் 
நாலே, ஏதோ சன்னம் பின்னைத்தன 
மானது என்ற எண்ணம்தான் தம் நாட்டு 
வாககக்களக்கு இருல்வது. மேற்குலக நாட 
னில் காமில்ஸ் படுச9யஸான விஷயம் 

இங்லலாந்து சிறைக்கைத் 
'விும்பிப் படிப்பது ஹிம் 

'ஹேர்ஸ் ஸ்வக்கில் வொகேஷன் 
என்ற காமிக்ஸைத்தான். 

'கூடிய..94ஐரம். அதற்குத். தடை 
வெவிருக்கைதாம். என்ட 

போதைப்பொருள் கடத்ததூக்காக 
இறைத்தண்டனை...... அனுபவிக்கும் 
ஆன்டனி ஸ்பென்சர் என்ற கைதி 
எழுதியததான் இந்த காமி 

மனைவியும் ஸ் 
மலிருந்து 

தல் தொழில் செய்தது, 
ப்படி? கடலிலும், திலத்த! 

லும் கடத்தல் செய்யும்பே 
பின்பற்ற வேண்டிய வழி 
முறைகள் என்னென்ன எல் 
ஜெல்லாம், பக்காவாக டிப்ஸ்! 
கொடுக்கும் வகையில் உருவாக், 
கப்பட்டது இது, 

ஜு 



மேஷம்: கவனமாகச் செயல்படும் 
இறன் கொண்ட மேஷராாிக்காரர்களே.. 
(அதிக மதிப்பெண்கள் பெறுவிங்க.. வரு. 
வாய் பெருகுமுங்க. புதிய வேலைவாய்ப். 
புங்க தேடி வரும். இல்லை வாழ்வு நன்றாக 
இருக்கும். புதிய தொழில் தொடங்கப்: 
போறிங்க. நாணயமாக நடத்துக்குவிங்க 
ராகு / கேது / சனி வழியாடு நல்மை 
வளிக்குமுங்க. 

சிஷபம்: புண்ணியப் பயணம் மேற்: 
கொள்வதில் மிகுந்த ஆர்வம்கொண்ட 
நிஷப ராசிக்காரர்களே... வாழ்க்கை இணி 
மையாக இருக்கும். வசஇவாவ்ப்புகன்: 
பெருகப்போவுது. வேலையில் சுமை 
இருக்காது. வியாபாரம் சூடுபிடிக்கும். 
(கரு / சனி வழிபாடு நன்மையை அட 
கப்படுத்தும்.. 

மிதுனம்: தெய்வ நம்பிக்கையோடு 
காரியங்களில் ஈடுபடும் மிதுன ராரிக்காரர். 
களே... சுபகாரியங்கள் தடையில்லாம 
நடைபெறப் போகுது. வாக்கு மேன்: 
மையை அடையும். வேலையும் கொஞ்சம் 
அதிகரிக்குமுங்க. கைப்பொருள். மீது: 
கவனமா இருங்க. ராகு / கேது வழிபாடு 
'நன்மையனிக்குமுங்க. 

கடகம்: தெலிவான. எண்ணம் 
கொண்ட கடகராரிக்காரர்களேட.. வேலை 

நடக்கு 

60 கல்கி 149206. 

நடக்கு ழ்! 

ல சமை. அதிகமாகும்... குடும்ப 
வாழ்க்கையில... விட்டுக்கொடுததம்: 
போவது தல்லது, மறைமுக எதிர்ப்புகளும்: 
இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நல்ல. 
இலைவில் இருக்கம். ராகு / சேது / 
கரு 7 எனி வழிபாடு தன்மைதரும் 

சிம்மம்: இறமையான சிம்மராரிக் 
காரர்களே... இந்த வாரம் சிறப்பாக, 
அமையுமுங்க. வியாபாரம் ஜோரா இருக் 
கும். குடும்பத்துல மழ்ச்சி பொங்கு 

ஆடை ஆபரணங்கள் வாங்கிக், 
குவிப்பிங்க. வெளிநாடு போற வாய்ப்பு. 
வரும்ங்க. ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு நன்மை: 
மைத் தருமுங்க.. 

கன்னி: பணிவு மிக்க சன்னி ராரிக் 
காரர்களே... குடும்பச் சொத்துல இருந்து, 
வந்த பிரர்னைங்க முடிவுக்கு வரப்போகுது: 
கபச்செலவுகள் உண்டுங்க. கடன் தொல். 
லைங்க முடிவுக்கு வருமுங்க, வியாபாரம். 
நல்லபடியா போகும். ராகு / கேது / கரு. 
சவி வழிபாடு நன்மையைத் தருமுங்க.. 

துலாம்: தேர்மைமிக்க துலாம் ராரிக்: 
காரர்களே... உத்தியோக இடமாற்றம் 
உண்டுங்க... குடும்பத்துல பிரச்னைகள் 
இருக்காது. கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் 
காணலாம். வேலைப்பளு அதிகமாகும். 
'இருமண பாக்இயம் உண்டாகப் போகுது. 
நண்பர்கள் தேடி வந்து உதவுவால் 

ன்யார்$? 



விருச்சகம்! தரியம்மிக்க விர் 
ராிக்கரர்களே... தடைப்பட்ட காரியங்கள் 
மளமளன்னு நடக்கப் போகுது. குடும் 
பத்துல மல் பொங்குமுங்க. உல் 
பயணம் போவிங்க, சடன் தொல்லைங்க 
இருக்காது. பணம் பல வசையில வரு. 
முங்க. ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு நன்மையை 
அதிகப்படுத்துமுங்க, 

தனுசு: பழகுவதற்கு இனிமையான 
தறுக ராரக்கரர்களெ,டஃத்தியோகத்துல 
நல்ல பெயர் வாய்குவங்க கடன் பாக்கள் 
வசூலாகும். நண்பக்கள் உதவி செய்வாங்க. 
சாப்பாட்டு விஷயத்துல சவமா இருங்க 
ராகு கேது (குர வழிபாடு நன்மையைத் 
ருமுங்க. 

மகரம்: தளராத மனம் கொண்ட 
மகரராசிக்காரர்களே... மனத்தில் இருந்த 
குழப்பங்கள் இருமுங்க. ஆரோக்கியம் 
நல்லபடியாக இருக்கும். பிரிந்த குடும். 
பம் ஒண்ணு சேரும். தொழில்ல தல்ல. 

ரற்றம் இருக்குமுங்க, ராகு / கேது (௫ 
வழிபாடு நன்மையைத் தடுமுங்க. 

பழகுவதற்கு. இனி௰ 
செப இது ரொம் 

அகுமையான வாரமுங்க, நீங்க தொட் 
டால் மண்கூடப் பொல்லாகுமுங்க. வியா 
பாரத்துல நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கு 
முங்க! சல்விமில மென்மை அடைவிங்க, 
சனீஸ்வர வழிபாடு தன்மையளிக்குமுங்க. 

கும்பராடிக்காம 

மீனம்: போராட்ட குணம்மிக்க மீன 
ராசிக்காரர்களே... வெளிநாட்டிலிருந்து 
நல்ல தகவல் வத்து சேருமுங்க, பூர்வீக 
சொத்துல இருந்க பிரச்னை நரநது போகும். 
தொழில் செய்ய உதவிங்க இடைக்குமுங்க. 
அடிக்கடி மன உளைச்சல் ஏற்பட்டாலும். 
நன்மைக்குக் குறைவு இருக்காதுங்க. ராகு 
/ கேது / ௬ வழிபாடு நல்ல பலன்களை 
அளிக்குமுங்க. 

, ௩இஒஞ்டரகமி 



'வெவசனைகைகைககைககைை களையை பைடக களை வையை யை களைக். 
பபொதாமைளின் பெருமையை௰் 

குறித்து நீங்கள் எப்போதேனும் எண்ணிப் 
பாரத்ததுண்டோர எனக்கும் இதுவரையில் 
மது தெரியாமலேதான் இருந்துவந்தது 
சில இனங்களுக்கு முன்பு அதன் பெருமை 
எனக்குச் சட்டென்று புலனாலித்று, 

"அந்த மகா ரகசியத்தை நான் எப்படில் 
கஸ்டுமிடுத்தேனென்று சொல்லேல். 
கெளுங்கள் ) ஒரு சமயம் நான் என்னு 
டைய சொந்தக் ரொமத்தற்கச் சென்றேன். 
நான் இறங்கவேண்டி௰ ஸ்டேஷனுக்கு 
முதல் ஸ்டேஷனில் எனக்குக் தெரிக்க எரு. 
மவிதர் வந்து மமிலேறினார். அவர் என் 
இராமத்துக்குப் பக்கத்துல் இராமத்தைர் 
சேர்த்தவர். நாங்கள் ஒருவரையொருவர் 
வீட்டு எருமைக்கன்றுக் கட்டிலின் நோக 
செனக்கயம் உள்பட கோக. கேஷமங்க 
செல்லாம் விசாரித்து முருத்தோம். பின் 

நம் ஸ்டேஷணில் வாடகை வண்டி 

இடைக்குமார"! என்று அவரைக் கேட 
டென், "அதைப் பத்றி என்ன கவலை. 
என்னுடைய வண்டி வந்திருக்கும்: என்: 
[நார் அந் நண்பர். அந்தக் கணத்திலே 
வாழ்க்கையில் வெற்றியடையும் இரக! 
மத்தை நான் கண்டுபிடித்து, அதைக் 
'கெட்டியாய்த் தலைப்பில் முடிந்துகொண்: 
டெல். 

“என்னுடைய வண்டி வந்ஜருக்கும்”" 
என்று அவர் கம்பீரமால்ச் சொன்னபோது, 
என்னிடம் என்ன எதிர்பார்த்தார். என்ற! 
நினைக்கின்? "உனக்கும் சொந்த வண்டை 
இடையாது. ஆசையால். நீ என்னிடம். 
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பொறாமைய்படு"' என்று அந்த திமிஷக், 
இல் அவர் நெத்றிலில் எழுதி ஒட்டிலிருந் 
நீது, ஸ்டேஷனில் வண்டி வரவில்லை. 
ரு மணி நேரத்துக்கு முன்பாவிருந்தால் 

வ செய்இருப்பேன் தெரியுமா? "என்ன 
மடிப்பாம். வண்டி வருமென்று 

வ்வ்கள், ஒன்றையும் கானோம் 
அவரை மட்டத்தட்ட ஆரம்பித்துப் 

பேன். ஆனால், இப்போது வாழ்க்கை 
'இரகரியம் அறிந்தவனாதலின், அந்தப். 
பேர்சையே எடுக்கவில்லை, "சத்த வண்டி 
ஒன்று பிடக்கலாமே?" என்றேன். ஆவணி 
வும், சாகுபடி காலம், சத்த வண்டி, 

போடாத வண்டி, ஒன்றையுமே 
பிடிக்க முடுயவில்லை. "நாமே தலைக்கு 
ஒன்றாய் எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போம் 

£ஷார் இஇவெல்லாம் கெளரவம். 
டாது" என்று அவர் சொல்: 

வார். கைப்பெட்டிலை நண்பர் எடுத்தும் 

கொண்டார், நான் படுக்கை. 
மைத் தூல்இக்கொண்டேன்.. 

பாவம்! கைப்பெட்டி. 
லில். கனத்தினால் அவர் 
தோள்கள் வெகு பாடுப 
டக்கொண்டிருந்தன. அந்தச் சமயத்தில். 
அவரிடம் எனக்கேற்பட்ட நன்தியநிதலைர் 
சொல்லி முடியாது. அந்த நன்றியைல் காட் 
ஓம் பொருட்டு அவர் என்ன காரியம் செம். 
வச். சொன்னாலும். செய்திருப்பேன். 
ஆனால் அவர் கேட்டதென்ன? "என்னி 

ம் இன்னும் அதிகப் பொறாமைப்படு"" 
என்பதையல்லாது. வேறெதுவுமில்லை. 



தும், அவர் 
'தூதராய் நியுஸிலாந்து தேசத்துக்குச் சென்ற. 
போது தாம் அவருடன் இலங்கை வரை 
போம்வத்ததைப் பற்றியும் அவர் கூறல 

ஹா! பிரயாணம் செய்தால் 

பின்னால் இதைப் பற்றி. 
தான் சாவகாசமாகச் சித்ித்த 

ய அனுபவங் 
த்திற்கு வர 

படித்துக் 
கொண்டிருந் 
காவத்தில் 
அடுத்த காரி 
லிருந்து. ஒரு 

நண்பர் அடிக்கடி 
ஸ்டு, அந்தப் 

அப்படியல்லவா... செய்யவேண்டும் அவசைய் பார்த் 
வில்வே ஏஜெண்ட் நேரில் வந்திருந்து கன்!” என்று வாராவது கேட்டால், "| 
எங்களுக்கு ஏற்படுத்திிருந்த தனி முதல் பொழுதுதான். சைக்வில் வற்! 
வகுப்பில் ஏற்திவிட்டும் போனார். வழி 
வெல்லாம் புஷ்பஹாங்களும் பழங்களும். ரூப் 
(வந்து குவிந்து கொண்டிருந்தன. அவற்றை வந்தீர்கள்?” என்றே தான் கேட்குத்தொடங் 
நான் வாரி எல்லாருக்கும் கொடுத்தல் 
கொண்டிருந்தேன். அப்படியும் ஒரு கடை 

றர. “எப்பொழுது சைக்கிளில்: 

2 து அவருக்குத் தெரியாது. 
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மம்போதெல்லாம். எனக்கு ஓட 06பஈத் சதத்ததில் ர 
நண்பரைப் பற்றிக் கொஞ்சம் தாழ்வான ஒநவக்கள 
அயிப்பிராயம் உண்டு, "பெரிய தற்பெரு 
ஆனால், இப்பொழுது அல்வெண்ணம் 
மடியோடு மாறிவிட்டது. இத்த நண்பரு 
கடைய நேகக்கமென்னர தான் எசம்ிள் 
சவாரி செய்வதைப் பத்தி நான் பெ 

பட வேண்டுமென்பதுதான், 
னர, இவாள்பகதூர் ரால்பகத 

முதலிய பட்டங்களைப் பெரிய 
மவத்கள் ஏன் விருமபுறறார்கள்? 
ம்தவரகளின். பொறா 
செப்புவதற்ககக்த 
இருப் பட்டங்களில் என்ன 
*த்துனழயாமை இயக்கதஇின்பேு. பலர் 
'இந்தப் பட்டங்களைச் சொல்லிக் கொள் 

முயன்று தோல்லியடைந்த இருவரைக் தொட்டுக் சுண்ணில் ஒற்றிக்கொண்டேன்! 
குதித்து மேலே சொன்னேனல்வவா? எல்று அவர் சொன்னபோது, 
ஆனால், மற்றொரு சமயம் ஒரு நண்பர் வமைமிலேயே அவரிடம் பொறாமை 
இந்த முயற்ரிமில் வெற்றியடைந்தார். “நுசரிக்கு லோகமான்ய நகர் வற். "எல்லாளரயும் ப்தி சொல்லுடி 
இருந்தபோது நானும் கூட்டத்துக்குப் உம்முடைய சங்கி என்ன?" என்று நீங்கள். 
போசிரற்கேன் இகர வருவதற்கு வழி கேட்கலாம். என்னுடைய சொந்தச் சக்க. 
விட்டிருந்தது. வழியின் பக்கத்தில் நின் இரண்டொன்று சொல்லுறேன், கேளுங் கள், கொஞ்ச காகத்திற்கு முன்புதான் 

எனம்த அழிழகமால ஒருவர் இப்போது 
என் அழ்றியந்த நண்பராலிரக்தோர். அதள் 
வெட்கமாசிருக்ெது. அவர் ஒருமுறை, 

நானும். எவ்வளவோ 
முயத்டி செய்து பார்க் 7) பேல் உங்களைப் போல் 
எழுதமுடியவில்லை. 
என்று தெரிவித்தார். அது. 

முதல் அவரிடம் எனக்கு 
அபார அன்பு. உண்டா 
விட்டது. 

மற்றொரு சமயம் நான் 

ன்ன தெரியுமா? சொல்ல. 



ஈவில் ஏறினேன். வண்டிலிலிருந்தவர்களில் 
ஒருவர் எனக்குக் கொஞ்சம் இடம் ஒழித் 
துக் கொடுத்தார். அவரை எனக்கு முன்பின் 
தெரியாது. அடுத்த ஸ்டேஷனில் நான்: 
இறக்கெபோது அந்த மனிதர் பக்கத்த. 
லிருந்தவரைப் பார்தது, "அவர்லார் தெர் 
முமாச அவர்தான் 'தமிழ்த்தேனி' "என்று 
கூறியது என் காதில் விழுந்தது. 'தமிழத். 
தேனி. என்ற பெயருடன் நான் சில காலம்: 
எழுதயதுண்டு என்னும் சுற்றத்தை ஒப்பும் 
கொண்டு விடுஇதேன். இராஜநடை. 
வென்று நீங்கள் கேன்விப்பட்டிருக்கிர் 
களா? என் வாணாளில் நான் எப்போதே. 
0ம் போலி இராஜநடை தடந்ததுண்டா 
வால் அந்தச் சமலத்நில்தானிருக்க வேண் 
டும். 

இத்தகைய அனுபவங்கள் தம் வாஸ் 
வில் இடையாதென்று உங்களில் யாடுனும். 
நெஞ்சில் கை வைத்துக்கொண்டு சொல் 
முடியுமார ஒருநாளும் முடியாது. நீங்கள் 
ரலில் பிரயாணம் செய்டறிர்கள். டககெட் 
(பரிசோதகர் வந்து பக்கத்திலுள்ள குடியான: 
வர்களிடம் டிக்கட் கேட்டறார். உங்களை 
மாத்திரம் சேட்காமல் போலறார். அப். 
போது, உங்கள் கர்வம் ஓங்லு வளர்த்து 
ஏமில் கூரையைப் பெயர்த்துவிட்டு மேலே. 

(வதில்லையார "நான் நேரில் பாரத 
இருக்இஜேன்' என்ற பெருமைப் பேச்சைக் 
கெளாதவர் வார்? பார்த்து. காங்மரஸ். 
மகாசபையாவிருக்கலாம்; சூற்றவானிலைத். 
தூக்குப் போட்ட சம்பவமாயிருக்கலாம்; 
'குஒரைப் பத்தயமாக இருக்கலாம். எதுவா. 
மிருந்தாலும், "நான் நேரில் பார்த்தேன்" 
என்று நீங்கள் பெருமையடித்துக் கொள் 
ம்போது, மற்றவர்களுடைய பொறாமை: 
யைக் இளப்பவே விரும்புலதீரகளென்: 
பதை ஒம்புக்கொள்ளுங்கள் 

நம்முடைய விஷயந்தான். இப்படி 
வென்றால். தம்முடைய மனைவிமார், 
சகோதரிகள், குழந்தைகள் எல்லாரும் இதே. 
நிலையில்தான் இருக்கிறார்கள். வீட்டில் 

சதாரணமாவிருக்கும் பெண்கள் எங்கேயா 
வது வெளிலில் போவதென்றால் ஒரு: 
மணங்கு நிறையுள்ள பட்டுப் புடவையும். 
[இரவல் வாங்லயொவது) அரை மணங்கு 
(கக் குறையாத நகைகளும் பொட்டுக். 
கொண்டு இனம்புவதேன்? மற்றப் பெண் 
களின் பொறாமையைக் எளப்புவதற்குத் 
தான். உங்கள் சகோதரியாவது, மனைவியா 
வது அடுத்தமுறை உங்களிடம் வந்து, 
வலம் அசரத்திய ராங்கக்காரி, அவளுடன்: 
சவாசமே உதவாது” என்று சொல்லும் 

அதை அப்படியே நம்பிலிட வேண்: 

விசன் புடவை, நகைகளைப் பற்றியோ, 
படிப்பு, பாட்டுத் இிறமைகளைப் பற்றியோ 
(ரமி கமலம் பொறாமை காட்டவில்லை 
வென்று தெரிந்தகொள்ளுங்கள். கோபத்துல 
(க கரணம் அதுதான். இதுவரைக்கும் 
கூறியதிலிருந்து விளங்குவதென்ன? மனி. 
தச்களக்கும், மிருகங்களுக்கும், பிறருடைய 
பொறாமையைப் போல் மலழ்ச்ி தருவது: 
வேஜொன்றுமில்லை. பிறரின் பொறா 
மையைக் இப்ப முடியாவிடில், அதைப் 
போல் துவரம் வேது டையாத!. 0. 
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*மணமி ஆறாசச்சு. கரண்ட் வந்துரும். 
வயதுக்குப் பேரய் மோட்டாரைம்: 
போடணும்! என்றெல்லாம் இனி, 
டென்ஷன் ஆக வேண்டாம். சன்? 
அதற்கும் ஒரு கருவியைக்: 
கண்டுசிடித்துவிட்டார். 
'ஜெயயாண்டியன். சமீபத்தில். 
அவரைச் சந்தித்தோம். 

'உலலம்பட்டி பக்கத்துல எங்களோட 
பூர்விக ராமம். நான் பொறக்கறதுக்கு 
முன்னாடியே என் பெற்றோர்கள், பஞ்சம் 
பொனழைக்க மதுரைக்கு வந்துட்டாங்க. 
என் ஏழு வயசுலயே அம்மா, 
அப்பா ரெண்டு பேரும் இறந்துட்டாங்க. 
என்னோட அக்காதான் என்னைய வளர்த் 
தாங்க. கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சப்ப. 
முறுக்குக் கம்பெனியில வேலை பார்த். 
தேன். அறிவொளி இயக்கத்தின் இரவுப் 
பள்விலில ஒரு வருஷம் படிச்சேன். சுமாரா 
எழுதப் படிக்கத் தெரியும். முறுக்குக் 
கம்பெனிய விட்டுட்டு, என்னோட மாமா 
இயாரிசுல ரேடியோ, மைல் செட்டு 
கடையில வேலைக்குச் சேர்ந்தேன். இந 
ரெண்டும்தாங்க, என்னைய 'மதுரை 
விஞ்ஞானியா பிரபலப்படுத்த காரணமா 
இருந்திச்சா? என்னார் ஜெயபாண்டி 

கோகல் உண்டியலில் ஒரு ரூபாம். 
காக போட்டால் போதும். முதலில் ஆலய: 
மணி அடிக்கும், மெனம் ஒலிக்கும். தெய் 
விகப் பாடல் இசைக்கும். வரிசையாக 
இவை நிகழும்போதே, இயல்பாக 
இபோராதனை நடக்கும். அதன் பின்னர் ஒரு 
பெட்டியிலிருந்து மிகச் சிறிய விபட. 
டப்பா வெளியே வரும். இதுதான் இவர்: 
உருவாக்கிய முதல் கண்டுபிடிப்பு. 

கடந்த இருபது. வருடங்களுக்குள் ஆனில்லா லெவல் இராடிங்லல் 'ஸ்டா 
சொல்லும் கருவி, அலாரம் அடித்தும் 
66 ஸ்கி1120. 

எழுந்துகொள்ளாதவர் முகத்தல், தண்ண 
தெளிக்கும் அலாரம் கடிகரக் 
கலப் படகு, தபால் பெட்டிக்குள் தபால் 
உதை... உள்ளே. விழுந்துவிட்டதை 
செர்திதப்படுத்தும் கருவி... என இவாது 
கண்டுபிடிப்புப் பட்டியல் மிக நீண்டது. 

செங்கல்பட்டு விவசாமி, சென்னையில். 
இருந்துகொண்டே. தன் வயலில் மின் 
மொட்டார் பம்ப் செட்டை இயக்கலாம்; 
நறத்தலாம், 3 பேஸ் அல்லது. 8 

என மின்சாரம் 

தாலும் மாந்தி மாற்றி இயக்கலாம். சமீபத் 
இல் அப்படியொரு கருவியைக் கண்டு. 
பிடித்து, உசிலம்பட்டி அருகே உச்சப் பட்டி. 
இராமத்ல், ஒரு தோட்டத்தில் விவசாயி. 
கன் முன்னிலையில் செயல்படுத்தக் 
காட்டியுள்ளார் ஜெயபாண்டி. உச்சப்பட்டி 
ஜம விவசாயி மூர்த்தி, அதனை நம்மிடம். 



உறுஇிப்படுத்தினார். 
மதுரை சென்ட்ரல் மார்ச. 

கெட்டில் இரவு நேர 
ட தூக்கும் தொழி 

லானி. ஜெயபாண்டி.. 
பத்தொன்பது வருடமாக 

இறார். இரலில் மூட்டை தூக்குதல்; 
பகலில் புறிய கருவிகள் கண்டுபிடிப்பு. 
மாதம் ஆமிரம் ரூபாய் வாடகை வீடு. 
மனைவி, மூன்று பிள்ளைகள். 

(குடும்பத்தின் பலலித பொருளாதாரச் 
சிரமங்களுக்கு மத்தியில் தன்னுடைய 
கண்டுபிடிப்பு முயற்சிகளை மட்டும். 
கைவிட்டுவிடவில்லை அவர். சமீபத்திய 
அவரது புதிய கண்டுபிடிப்பு, ரோபோதுப் 

இதற்கென கணிப்பொறி, இன்டர்: 
நெட் வசநிகள் அந்தச் சிறிய வீட்டுக்குள் 

அடியெடுத்து வைத்துள்ளன. 
“இதுவரை உருவாக்கியுள்ள புதிய 

செயல்பாட்டுக் கருவிகளை, பொதுமக். 
களின் பயன்பாட்டுக்குத் தரவேண்டும். 
என்பதே என் லட்ரியம். இதுபோன்ற 
கருவிகளை உற்பத்நிசெய்ய முதலீடு. 
நிறைய தேவை, மூட்டை தூக்கும் தொழி. 
லாளியான அதற்கு எங்கே. 
போவேன்? அரசு உதவும்னு நினைக்க மனு 
அனுப்பினேன். இரும்பி வந்துச்சு, நான்: 
இனுப்பின மனு!" சொல்லும்போதே ஜெய: 
பாண்டிின் குரலில் ஆதங்கம் வழிஏறது. 

- புதியவன். 
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தமது வித்தியாசமான நடிப்பின் 
'ப்ரமணியபரம்” படத்தில் 

தனித்துத் தெரித்த இயக்குதர் 
சமுத்திரகனி, அடிப்படையில். 
வழக்குரைஞர். அவர் தமது சினிமா 
உலக அனுபவங்களை தம்மோடு. 
பேசிணா்.. 

டைரக்ஷன், தடிப்பு... மனத்திருப்தி. 
தரும் விஷயம்? 

ருப்இதரும் விஷயம் என்றால் 
ல்லாம். அப்புறம் டைரக்ஷன். 

தான். நடிக்க வேண்டுமென்று பனா, 
ஆண்டுகளுக்கு முன் சென்னை வந்தவல் 

£ன். சினிமாவில் நடிக்கும் முயற்சி, 
தோற்றுப் போய்தான், கத்தர் கே. விஜ 
டம் கதவி இயக்குநராகச் சேர்த்தேன். 
எனது பஇனாறு ஆண்டு. கால ஆசை, 
சமீபத்தில் என் நண்பர் இயக்கு; 
மூலம் நிறைவேறியிருக்கிறத. 

சினிமா இயக்கம், தொலைம் 
காட்சித்தொடர் இஙல்கம் 
இரண்டுக்கும் வேறுபாடு. 

தொலைக்காட்டித், 
தொடர்களை இயக்கு 
வது என்பது, நாலிதம். கண்க ய் 
ன் ர் ௭ல்: வை பட் (91 அணி 

'த்தவேண்டும். 
"மாவின் கனம் வேறு: 

மாதிரியானது... இல் இர்... படுத்திய வெங்கட் பிரபு இய. 
கதையை தன்றாக மெருகேற்றி நிதான. நரக கருவெடுத்துள்ளார்ச உங்களைப் 
மாகச் செயல்பட வாய்ப்புள்ளது. பொன்ற இவக்குதர்கள் தடிகராச முயுற்ளிம் 

நீங்கள் கதாதாயசனாச அறிமுகம் இதார்கள். என் இத்த முரண்பாடு? 
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"சினிமா என்பதே ஒரு தேடல்தான். 
(இந்தத் தேடலில் சரியான இலக்கை அடை 
வதில்தான் வெற்றி அடங்கிமிருக்கறது. 
வெங்கட் பிரபு, தனக்குள். இருந்த 
'இயல்குநளரக் கண்டறிந்தது அவருடைய 
முயற்சியில்தான். அதுபோல் இயக்குநர் 
களும் தங்களுக்குள் இருக்கும் நடிகனை 
வது ஒரு சூழ்நிலையில் உணர்த்து 
கொள்கிறார்கள்... 

இலக்குநர்களெல்லாம் தரிக்க வந்த. 
விட்டால் இறமையான இயக்குரர்களை 
(தமிழ்சினிமா இழந்து விடாதார. 

எங்களால்... நடிக்கவும்... முடியும். 
என்பதை உணர்த்துவதற்காகவே இது 
போன்ற முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறோம். 
இன்றைய குழலில் தமிழ் சினிமால 
ஒரு முன்னணி நடிகுரைச் சந்நித்து, சுதை. 

சன் நடிக்நொர்கள். இயக்குநர் என்பவன். 
நடிசனைவிட மெம்பட்டவன் என்பதைத் 
இரையுலகம் புரிததுகொள்ள வேண்: 
டும். 

இனம் இயக்குநர்களுக்கு மத்தியில்: 
உங்கள் தணித்துவத்தை எப்பட அடை 
மாளப்படுத்திக்கொள்ளம்.. போகர் 
க்ள்ர. 

"எனது... இயக்கத்டில் உருவாகும் 
நாடோடிகள்! படம் வெளியான பிறகு, 
பாருங்கள், எனது படைப்பின் தனித்துவ 
அனையாளங்கள் அடில் தெரியும்." 

(கெப், சண்டைக் காட்சிகள் இவுற்றை 
மந்தி, கலச அரங்கில் தமிழ் சினி 
மாவைச் கொண்டுசெல்ல முசலாதா?. 

"முடியும். அதற்கு இன்றைய இளம்: 
இயக்குநர்கள் நிறைய படிக்கும். பழம் 
கந்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். பல்வேறு: 
எழுத்தாளர்களின் எழுத்துக்களைப் படச் 
கும்போது, படைப்புத்திறனும், உலகைப் 

சொல்லி கால்ஷீட் வாங்குவது கடினமாக 
உள்ளது. நடிகர்களால் புறக்கணிக்கப். 
படும்போது, அந்த வேதனை தரும். 
'வவைரால்கயத்தால், நடிகர் செய்யவேண்டிய 
கதோபாத்நிரத்தைத் தாமே ஏற்று இயக்குநர் 

ப்தி விசுலமால பாரஸையும் ஏற்படும். 
நான் படித்த நாவல்களில், என்னைப் 

பெரிதும் பாதித்த ஒரு நாவலைப் படமாக. 
கத் இட்டமிட்டுள்ளேன். அந்தப் படைப்பு 
நிச்சயம் உலகத்தரம் வாய்ந்ததாக இருக் 
கும் 

உ ராகவ் குமார் 



விஷால் வலன் 
காட்சியளித்த புசைப்படத் 

அவலது. 
குமாரும். 
இலிருந்து தன் பார்வையை இறக்கினாள் 

க்குத்தான் குமாரைத் தெரியுமே 
ர, நல்ல புள்ள! எப்போ எப்படி 

நுக்குவான்னு. அவனைப் 
என்னாலேயே சொல்லமுடியாது. சொந்த 
அண்ணி செந்துப்போலிருக்கா, வந்த தக். 
கும்வி. லயே இருக்கான்" என்று, 
பரிதலித்தாள் அந்த முதியவள், 

பவித்ராவுக்கு இந்தத் தகவல் வியப் 
பாக இருந்தது, பல்லி என்பது ஒன்றும் 
மெலைநாடு இல்லையே, நொழும் 
தொகையும் அஇிகம் செலவாக! தவிர. 

க்குப்பார்க்கும் விஷயமா இது! 
"0ேநியைக் கெள்விப்பட்டதும் குமார் 
(ன சொல்லார்?" 
மாருக்குக் தெரியும்? 

பிலில் மேலும் இகைத்தாள் பவித்ரா 
"என்ன சொல்றீங்கம்மா 

“ஷிப்ரா இறந்த தகவலைச் சொல்லி 
யும்கூட, குமார் நேர்ல வரலேன்னு. 
குருவுக்கு அவன் மெலே ரொம்பக் 
கொபம், சாவுக்கு ஒரு வாரம் முன்னாலே. 
தான் குமார் இங்க வந்துட்டுப் போலான். 
ஆனா. அதையெல்லாம்... பார்த்தா 
முடியுமா? செல்இி கேட்டதும் வந்திருக்க 

_அருண் சரண்யா 
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என்று வந்த 

நீங்க தொலைபேரியிலே அவர் 
இட்டே இதைப் பற்றிக் கேட்க வேல 
டவதுதாலே 

தரு எங்களைக் கோலிச்சுப்பான், 
நாங்க எத்தத் தொடர்பும் வச் 

லிமிருக்கான். கக்க வேணாம்னு சொ. 

அ 

ஒரு கணம் பவித்ராவுக்கு நமக்கேன் 
இவர்கள் வீட்டுப். என்று, 
தோன்றியது. எனினும் அடுத்த கணமே. 
ஷிப்ராவுடன். அவள் கொண்டிருந்த 
நெருக்கமான நட்பு அந்த எண்ணத்தை 
அழித்தது, 

குமார் அப்படிப்பட்டவர் இல்லையே, 
அவரு அப்பு 
குழலோச அவருடைய ஃபோன் நம்பர் 

பிரச்னை 





சொல் 
பவித்ர. 

நான்குமுறை ஓலித்தபின் எதிர்முனை: 
மில் குரல் ட்டது. குமார்தான். "நான் 
தான் பவித்ரா பேறேன்"" என்றாள். 

லல நொருசள் கழிந்தபின், “சர், நான் 
ப்புறமா உங்களோடு பேசறேன்" என்று 
தொடர்ளயத் துண்டித்தாள். மறக குருவின் 
பெற்றொரிடம், "அவர் இப்போ எதோ 
முக்கியமான வேலையில் இருக்கிறாராம், 
சயத்தரமாகப் பேசச் சொன்னார்” என் 
நாள் 

'ீறகு, “தல்கம் விசாரிக்க வந்தபோது, 
எங்கம்மா இந்தக் கைப்பையைத் தவறும் 
லாக இங்கேகிருந்து எடுத்துட்டு வந்துட 
டாங்க. அனைக் கொடுக்கத்தான் வற்தேள். 
(குர என்னிடம் பேகம் மூடலே இருப்பாரு 
தோணல. அதனால நீங்களே இரை 
அவரிடம் கொடுத்தடுங்க"” 
அந்தப் பையை அவர்களிடம் நீட்டினாள் 

தேநீர் குர்துவிட்டுச் செல்லுமாறு 
அவர்கள் வற்புறுத்த, நாகுக்காக அதைக் 
நவிர்த்துவிட்டுக் செம்பினாள். 

ப. தைம்... பதிவுசெய்தாள். 

என்றபடி 

சசுல்வரன் மகளைக் கடிந்துலொஸ்டார. 
வீட்டில் இருக்கும்போதும் எப்போதும். 

அறைக்குள்ளேயே அடைந்துகடந்தால். 
எப்படி பலித்ரார எதையும் ஏத்துக்கிட்டு 
அடுத்த கட்டத்தை நோக்கு நகர்வதுதானே. 
வாழ்க்கை? உனக்கு நாஸ் புதிதாகச் சொல்ல. 
என்ன இருக்குர உன் மனப் பக்குவமும் 
நளகர்கனவ உணர்வும் இந்நேரம் உனக்குக் 
கைகொடுத்திருக்க வேணா 

இப்படிக் கூறியபோதே அவளது சல். 
லூரி இறுநியாண்டில் அவள் எதிர்கொண்ட 
மாம்ப்பஸ் இன்டர்வியூ அவருக்கு நினை 
வுக்கு வந்தது. அது ஒரு பிரபல நிறுவனத் 
இல் நேர்முகத் தேர்வு: 

வழி, 
ஏறி இந்த மாடிக்கு வந் 
டார் நேர்முகத் தெர்வுக்குழுவில் இடம் 
பெற்றிருந்த நிறுவன அதிகாரி ஒருவர், 
'எல்வளவு படிகள் இறங்கப்போறேனோ, 
அவ்வளவு படிகள்!” என்ற ஸ்டாக் பதி 
எலைத்தான் இந்தப் பெண்ணும் சொல்லப். 
போகிறதோ என்ற சலிப்பு 
அவருக்குள் எட்டிப்பார்க்கத் தொடங்க. 
மிருந்து. 

ஏழு படிகள்” என்றாள் பவித்ரா. 
என்னது? வெறும் ஏழு படிகள! 

றப் பொறுத்தவரை படிகளில் 
வாழ்க்கையில் 

எண்ணும் 

தை முன்னேறு, 

“உனக்காக நான் எதை 
யும் தியாகம் செய்வேன்!" 

ஈநம்ம காதலைத் தியா 
கும் செய்யுங்க, எனக்கு. 
"அமெரிக்கா வரன்! கிடைச் 
சிடிச்ச!" 



'அவர் ஏன் கண்ணைக் கட். 
டிக்கிட்டு இனிப்பு சாப்பிடு. 
கிறார் 

“டாக்டர் இனிப்பைக் கண் 
ணாலகூட பார்க்கக்கூடாதுன்னு' 
சொல்லிட்டாராம். 

வதாகவே திலைக்இறேன் சார். ஒரு மணி 
நேரத்துக்கு முன்னாலே உங்க நிறுவனத். 
தைப் பற்றி 12 நிமிடங்கள் 15 தொடிகளுக்கு. 
ஒரு ப்ரசன்டேஷனை அற்புதமாகம் கொடுத். 
நங்களே... அடுலே. நீங்க. சொன்ன. 
'வெற்றிக்கு ஏழு படிகள்" என்பதுதான் என் 
மனு பதிஞ்சிுக்க. 

'அடுகாரி அந்தப் பநிலூக்கே மனத்தல் 
குள் அவளைத் தேர்வு செய்துவிட்டார் 
என்றாலும் விடாமல், "உங்க விண்ணப்பத் 
இலே உங்களுடைய ப்ளஸ்ஸாக நகைச் 
கனவை உணர்வைக் குறிப்பட்டிருக்கங்க 
அதை இப்போது நிரூபிக்க முடியுமா?" 

அடுத்த நொடியே தன் இருக்கை. 
விலிருந்து எழுந்த பவித்ரா அறைக்கதவைத் 
இறந்தாள். வெளியே நேர்முகத் தேர்வுக் 
காகம் காத்திருந்த பிறரை நோக், "சாரி 
நண்பர்களே, இந்த வெலைக்கு என்னை 
செலஃ்ட் செய்துட்டாங்க. அதனாலே நீங்க 
ளெல்லாம். வீட்டுக்கும் 
என்றாள், கொஞ்சம் நாடகத்தனமும் 
கொஞ்சம் புன்னசையுமாக.. 

மற்றவர்கள் முகத்தில் கலவரம் எழ, 
ஒரு மாணவன் மட்டும், "இந்த நிறுவனத். 
இலே பஇினாறுபேரைத் தேர்ந்தெடுப்ப 
"தாகச் சொன்னாங்களே"" என்றான். 

“உண்மைதான். ஆனா என்னை நேர் 
முகத் தேர்வு. செய்ததும். பஇனாறுபேர் 

போகலாம்: 

ஆ 
ஷு 

வேலையை நான் ஒருத்தியே செய்து. 
வேன்னு இர்மானிச்சிட்டாங்க!! என்றாள். 
பித்ரா. 

உள்ளே இருந்த அஇகாரிகளிடமிருந்து: 
பலத்த எரிப்பு வெளிப்பட்டது, இரட்டிப்பு 
சம்பளத்த பவித்ரா வேலைல்கு அழக், 

சல்வரன் மனத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி 
நிழலாட, பவித்ராவின் மனத்தில் வேறு 
எந்தலைகள். 

'தான் இருப்பில் கொடுத்த ஷில்பாவின்: 
கைப்பையில் காணப்பட்ட ஒரு பொருள்: 
அவள் நெஞ்சில் உறுத்திக் கொண்டிருந்து. 
தவிர வேறொரு கேள்விக்கறியும் பெரி 
நாலக்கொண்டே... இருந்தது. குமார் 
கொடுத்த அஇர்ச்ச! 

குமாரை அவன் பெற்றோருக்கெடிரே 
தொடர்பு. கொண்டபோது, "ஹலோ 
பவித்ரா, எப்படி இருக்கீங்க? உங்க தோழி- 
அதுதாங்க என் அண்ணி ஷிப்ரா, நல்லா. 
இருக்காங்களா?"" என்று தொலைபே௫ியில் 
அவன் கேட்டது! 



ட | 

ல 
பர்க்க பன 
தனி 'ச,பபத்தில் புதுக்கோட்டை 
மாவட்டத்தில் கட்9 திர்வால்கள். 
கூட்டத்தை. நடத்தினார் 
'தே.மு.இ.க. தலைமை நிர்வா 
கு.ப.இிருஷ்ணன். சில ஒன்றியத். 
தலைவர்களிடம், தாசில்தார். 

மபர் என்ன, லோக்கல் 
பெயர் என்ன?” 

கேள்விகள் 
கேட்டபிறகு 'பேங்க் பேலன்ஸ் 
என்ன கார் இருக்கெதா? என்று 
கெட்டிருக்கறார். அவர்கள் 
தங்கள் வறுமையைச் சொல்லி 
மிருக்கறார்கள். 'ஒரு லட்சம் 
பேங்க் பேலன்ஸ், கார் இருந் 
ததால் மட்டுமே ஒன்றியச் 
செயலாளராக. டக்க 
முடிவும்! என்று கறாராகச் 
சொல்லிவிட்டாராம் 
குப.அருஷ்ணன்... இத 
74 ஸ்கி1020. 
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னால் கடுப்படைத்த ல ஒன்றியச் செயலாளர்கள்: 
'தே.மு.த.க.வே வேண்டாம்" என்று சமத்துவ: 
மக்கள் கட்டியில் சேர்த்துவிட புதுக்கோட்டையில். 
தே.மு.தி.க. கலகலத்துப் போயிருக்கறதாம். 

பா.ம.க. தலைவர் ஜி.கே.மணியின் மகன் 
இருமணம் சென்னையில் நடந்தது, மணமகளின் 
"தந்தை ௮.இடமு.க. பிரமுகர். எனவே, ஜெயலலிதா 
வருவார்; நீண்ட காலத்துக்குப் பின் மருத்துவரை: 

அவர் சந்திக்கும் நிகழ்ச்சியாக: 
அமைந்து தமிழக அரசி 

யலில். இருப்பு 
'னயாய் இருமண 

நிவ அமையும்! என: 
அரசியல் வட்டாரத்தில் பரவ 

லாக எழிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால். 
ஜெ. வரவில்லை. 'தேர்தல் நெருக்கத்தில். 

பாரித்துக்கொள்ளலாம்” என்று அவர் நினைக்: 
இறாராம். மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயம், 
பரசியலில் நிலைப்பாட்டையும் மீறி நட்பு கொள்: 
வோம்" என்று வலியுறுத்தும் கலைஞரும் வர. 
வில்லை. 

(இஃபேதைல்வாம் கட்டிக்கு தொலைக்காட் 
துவக்குவதுதான். ஃபேஷன்.. இது இந்திய 
கம்யூனிஸ்ட்கட்ியையும் விடவில்லை. குறிப்பாக. 
தமிழ்நாடு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்டி, தொலைக், 

காட்சி துவங்குவதற்கு எிரியஸான 
ர் ஏற்பாடுகளைச்... செய்து 
ட்ப கொண்டிருக்கிறது, பத் 

இரிகை போலவே. 
தொலைக்காட்டிக்கும். 
ஜனசக்தி: என்று பெயர் 

கருத்து தோழர்களிடையே. 
அலசப்படுகறது. 

- ஸீ. 



ஸ்வாமி கண்ணன் பட்டாச்சார்யா தலைமையில் 
தஸ சய பளிச் கள்வ ் ஷ பர 
சினந்து தோடிங்களில் இருந்தம் நிவர்த்தி பபற அள்புடள் அழைக்கிறோம் 

(முன்னோர்கள் திகளயா8 மஹாஎய மாவால் ஆன்ற அனைத்து தோடுக்களில் இரந்தும் விடுபடும், 
'ச்ளேர்னிர் கரிகேன்டயம் ந ளேதானம் மகி (ரர) தாலம், கரம் பச தாளம், பகடத்தல் 
'நகடைபெறகிறத. பாகங்கள் செய்த, போகங்கள் சேர்ப்பதில் வல்லவரும் ஜோம்கள் செய்து 
(கேஷமங்கள் குவிப்பதில் வல்லவரும், பித்ரு தோஷ நிவர்த்திக்கு விருட்ச பரிகாரம் சொல்பவருமான. 
படல திய டத்தை பப்ப எரு ன்பு தஸ்ஸி ண் 
[பட்டாச்ளர்யா தூது வேத வித்வான்கள் குழுவுடன் வேறான பூர. 

கோதானம் (பசுவும் குன்றும்) செய்தால் ஜாதக ரீதியான தோஷம், பித்ரு 
ஷம், புத்ர பாக்கியம், தடைபட்ட திருமணம் கைகூடும். 

மங்கல நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். 

காறாம் பசு (பசுவும் கன்றும்) தானம் செய்தால் நவக்கிரஹ தோஷம், சனி| 
(தோஷம், நாக தோஷம்: தோஷம், வாஸ்து தோஷம் மற்றும். 
க அனைத்து தோஷங்களும்: ஹல் சன் ேல் பத்கால் வக 
1ஷ தானம் (எருமையும் கன்றும்) செய்தால். பாதிப்பால் பயம், 

'வாகன விபத்து, தீய சக்தியால் ஏற்படும் பயம், வியாபாரம். உத்யோகத்: 4 அதி 
நீங்கும். ஆயுள் விருத்தி அடையும். மகிஷ தானம் செய்ய ரூ.10,500/- 
(ண்ட அண்ண மன் 51 கண் ண கஸ் கல் அ 
பெயரி கண்டமுகவக அலுபி றபப, அனைவ! சன்றநகவங் வேதவதி 

(ஈஷடகஞாஸ்கள் மர கவை. னாள் தூக் 
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கண்ணனைத் தேடி... 
(ஸுரீலிலலபுத்தாிலே உள்ள வடபத்ர 

சாலி, வெவ்வேறு வர்ணங்களோடே காட்சி 
தருகிறார் என்று பார்த்தோம். அதேபோன்ற 
வண்ணத் இருமேனியுடன் இருத்தங்கல் 
என்ற இவ்யதசத்தில் இருமால் காட்டி 
ததருஷறொன். நின்ற இருக்கோஷத்தில் ஸேவை. 
எாதக்கும் இல்வெம்பெருமானும்கு நின்ற 
நாராயணப் பெருமான் என்றே பெயர் 
ஆழ்வார் பாகரத்திலே. வர்ணித்துள்ளது. 
போல, இவ்வெம்பெருமான் முதல் ய 
மான ஒருத யுகத்தில், பால் போன்ற வெண்: 
நிறத்தவனாகக் காட்டி தந்தான். இரெதா 
முகத்தில் சிவப்புவர்ணம்; துவாபர யுகத் 
இலே மாந்தளிர் பச்சைநிறம்; கடைசியாக. 
சுலியுகத்நிலே கறுப்பு வர்ணம்! இந்த 
வண்ணமயமான பெருமானுக்கு இருபுறங் 
களிலும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி நாவ்ச்சியர் 
இருக்கின்றனர். கூடவே தீனாதேலியும் 

மனைவியான ஜாம்பவதி 
என்பவள் ஜாம்பவாவின் மகன். ஜாம்ய. 

வானோ... ராமாவதார. 
காலத்தவர், அவர் இருஷ்ணன் அவதரித்த. 
துவாபர யுகத்திலே எங்கு வந்தார்? என்க, 
கேள்வி எழும். இருஷ்ணாவதார காலத்இல் 
ஒரு சண்டை மூண்டது. அஇிலே ஜாம்பவா 
னும் கண்ணனும் போரிட்டனர். கண்ண 
னால். ஜாம்பவானை ஜெயிக்க முடிய 

ஜாம்பவாவால் கண்ணனை 
ஜெயிக்க முடியவில்லை! கடைசியிலே, 
நம் இராமல்தான் இந்தக் கண் 

புரிந்து கொண்டார் ஜாம்பவான். அவன்: 
இருவடிகளிலே விழுந்து வணங்கனார். 
ஜாம்பவானில் மகள் ஜாம்பவடியை, 

புரிந்து கொண்டான். 
அந்த ஜாம்பவதிதான் இங்கே இருத்தங்கல். 
இவ்வ தேசத்து நின்ற நாராயணப் பெருமாள்: 
சன்னீடிலில் ஸேவை தருலறான். 

'இருத்தங்கல் என்கிற இந்த இல்ய. 
தேசம், வவகாசிக்கு அருடுலே, இப்பக்கத்ி 
லிருந்து வந்தால், ஸ்ரவில்லிபுத்தாருக்கு 
௮ருலலே ஒரு குன்றின்மேல் அமைந்துள் 
எது, தங்காலமலை.. என்று இந்கல் 
குன்றுக்குப் பெயர் குன்றினுள் குடைவரை 
கொலிலுக்கள்னே ரங்கநாதர். பன்னி 

(ண்டு ஸேவை சாதிக்கிறார். ரங்க; 
கக்கு அருல்லேயே புரூரவஸ் சக்கரவர்த்தி. 
லின் லில்ரஹத்தையும் நாம் காணலாம். 

புதனுடைய (கிரஹம்) பிள்ளையான 
புருரவஸ், இல்விடத்துக்கு வந்து தவம். 
செய்தால், இங்கே எழுந்தருள வேண்டும் 

(ன்! என்று 

கண்ணன் கடிமரை 

“என்று பெருமாளைப் பிரார்த்தித்து 
& தல். பண்ணி, அவருடைய 

ஸேவையும் பெற்றான். 



புரூரவஸ் சக்கரவர்த்தி, இராமனுக்குப்: 
கள் முற்பட்டவன். ஸ்ரீராமனு: 

மூதாதையர்களுள் ஒருவன். ஸ்ரீ 
ராமனும் ரங்கநாதரைப் பூஜித்தார் என்பது. 
நமக்குத் தெரியும். 

'தவகல் எவன் லல க் ஒலக அல்கு ன லகம் கண அன் பகனக ஒட்சவ வரை? 

௧௬௯, பெருமான் வந்து தங்யெ இடம் இது: 
என்பதால் இருத்தங்கல் 

பாணாகரனுடைய 
கண்ணனுடைய 
மீரத்யும்னுடைய மகன் அநிருத்தன், 
அநிருத்தன் துவாரகையில் ளெ 
இருத்து வந்தான். உனஷ ஒருநாள் தூங்கக் 
கொண்டிருந்தபோது, அநிருத்தன் அவள் 
கனவில் தோன்றிவிட்டான்! அவளும். 
அவன் மேல் காதல் கொண்டாள். ஆனால், 
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மகள் உஷை. 
மகன் பிரத்யும்னன். 



10110: 
கனவிலே. பார்த்து 
நிஜக்இலே கண்டுபிடிப்பது? 

நல்லவேளையாக அவளுக்கு, 
ிதலேகா என்று ஒரு தோழி 

அவலை 

அவ 

பப்படிக் கூட்டிவருவதா?: 
இித்ரலேகாதான் அதற்கும் உதவினாள். 

'நான்குபேரோ( 
ந்தூம்க வந்துவி 

போய் அப்படியே. 
வறேன்": 

இருந்தாள். அவளுக்கு விசேஷ. என்றான்! துவாரசைக்குப் 
பொனாள், அங்கே மேல்மாடத் 
இல், கட்டிலில் படுத்துக் 

கண்ட உருவத்தைக்கூட பட கொண்டு அழிருத்தன் தூங்கக் 
மாக வரையும் சல்! சித்ர கொண்டி 
லேகா அழகனுடைய ஒல் 4 
வோர்உருவமாக வரைத்து 
கொண்டே வந்தாள் 
னுடைய உருவத்தை 
அவள்... வரையவும் 
உளஷ "மிகவும் ௮௬. 
இல் வந்து விட்டாம், 

வில் தோன்றியவன். 
இந்தனை அழகாக 
இல்லை! எ 
றாள்... அடுத்து ந 
பிரத்யும்னன், 
அடுத்து அநிருத்தன் 
என்று சித்ரலேகு 
வரையவும் 
தான் நான் ஆசைப் 

என்று அதிருந்தனை 
அடையாளம் கண் 
டாள் உஷை, 

சாமர்த்தியமாக அப்படியே 
கட்டிலோடு. அவளைத் 
தூக்க வந்து உஷையில்: 
அத்தப்புரத்துக்குள். 
செர்ந்துவிட்டாள்!. 

கண்விழித்த அரிக் 
தஸ் பளவைவைக் கன் 
டான். அவனும் அவ. 
விடத்தல் 
பறிகொ 

தைப். 

இருவரும் மட் 
மாச லாழுத் தொடங்க 
இல நாட்கள்சழிந்து, 

பாணாகரன் தன் மக 
ளைக்... காணவந்தால், 
அந்தப்புரத் 

அத்தியனைல் கண்டு, 

1. 

்] 

கோபத்தோடு, இரு: 
வரையும்... ர்த்து 
எிறைச்சாலையிலே 
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"வைத்துவிட்டான்! வெரு. நாட்களுக்கு 
இறையிலேயே செனல்வெமாக. 

இருந்தார்கள்! நாயகனும் தாயடுயும். 
செர்ந்தபிறகு எந்த இடத்தில் 
என்ன பிரித்இருக்கும்போதுகா? 
கக்கம் பால்நிலவும் ஒற்காது; சேரதிருத் 
தாலோ எதுவும் இனிக்கறது அல்லவா! 

வேடிக்கையாக ஒன்று சொல்வதுண்டு. 
'இராவணல் மட்டும். சீதையு 

தால் அயொரத்த்கக் இரு 
இராமனுக்கு வந்திராது. நிமமதியாக ஸ்ர 
மஹாலஷ்மி தாயாரோடு ஏகாந்தமாக 
ஓர் இடத்தில் இருந்துவிட்டு 
போயிருப்பான் 

அதுபோ। 
யும் அநிருத்த 

னும் முந்த எல்லா 
றையும் மறந்து 

ந்தனர் 
ல் பே 

னுக்கு, இந்த 
ஆபத்து வந்தது 
னுக்குத் தெரித்து: 
போமிற்று. அவன். 
தனது படைகளை 
மெல்லாம் இரட்டி 
வந்து 

பாணாகானுக்கு பலர் 
துணைக்கு 
மொத்த பெரையும் ஓட்டிக் 
துரத்திவிட்டான் 
கடைசியில் பாணாகானுடன். 
நெருக்கு நேர் ய்தம். அந்த 

(னுக்கு ஆலிறம் தோள்கள். 
தோள்களை 

வந்தார்கள். 

ட் 
விட்டு, கஷையை அநிருத். 

வெட்டி. 

துக்காக. அழைத்துப். 

ஆ 

பேரனுக்கு உடனே கல்யாணத்தைப் 
பண்ணிவைக்கும்படி பிராட்டி ருக்மிணி 
மிரார்ததத்தாள். அவள் பிராத்நனைக்கு 
இணங்க இந்தக் இருத்தங்கலிலே வந்து 
'தங்வலிருந்து, உனஷல்கும் அறிுந்கனுக்கும். 
இருக்கல்யாணம் முழுந்துக்கொண்டு, அதன் 
மிழக துவாமைக்குச் சென்றான் கண்ணன், 
அவன் பிரட்டிவுடன் தங்கியிருந்த ஊர் 
இருத்தங்கல்,.. இருத்தங்கால். என்றும். 
அழைக்கார்கள் 

இல்வூர்லே பிராட்டியும் கண்ல 
வேண்டுறெ பாவனையில், நின்ற இருக் 
கோலத்திலேயே ஸேவை சாடச்ிறாள். 
இருவான மஹாலக்ஷ்மி பெருமானு: 

டன் தங் ஸ்தலம் என்பதா 
தூம், இருத்தங்கல் என். 

பெயர் விளங்கு 
இது, பல இல்ல 
தெசங்களிலும். 
தாயார். அமர்ந்த 
இருக்கோலத்நல் 
தான் இருப்பாள் 
இங்க 
பெருமானை 

தொக்டுப். பிரார்த் 
இத்து நிற்கும் அரிய 
நின்ற இருக்கோலம் 
செங்கமலத் தாயார் 
என்ற இருநாமத்து 
டன். அழுமமாம், 

கமலமாம் தனிசல்விற் 
௭0வ. எழுந்தருளி மஹா 

வடு வகத்மியாகவே எல்லொருக்கும் 
அருள்பாலிக்கறாள். 

விடம். 

தங்காலமலை... என்று, 
இவ்லுரிலிருக்கும்... குன்று 
அழைக்கப்படவும் ஒரு கரவை 
இருக்கறது... ஆதிசேஷன், 
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£” சென்று இருந்தங்கலிலே, மலை. 
குயத்திலே இருந்து தவம் நான். 
அங்கே வரப்போல்றேன். கல்யாணம். 
கோலத்திலே அநிருத்தன் - உஷையைக். 
கண்டு அருள்பாலிப்பதற்காக தின்றிருக் 
கப் போகிறேன். அப்போது உன் மேலே. 
தங் இற்லறேன்.' என்று ஆலிலைக்கும் 
சமாதானம். கூறி. அனுப்பினான் 
எம்பெருமான், 

ஆலிலை தங்கும் மலையானபடி 
வாலே. இருந்தங்காலமலை.. என்று, 
பெயருடையதாயிற்று, 

ஆச்ச்மான இந்த இல்யதேசத்தல் 
நுட்பம் வால்ந்த இருக்கோயில் 

ங்குன்ள குடைவறைக் கோயில், நின்ற 
நாராயணன் கோயிலின் விமானம் மிக. 
அழகானது. மூன்று கலசங்கள், 'சத் 

சத்திர விமாலம்' என்று இதற்குப் பெயர் 
குசியனைப்போலே ளி 
படைத்ததாகவும் அதேசமயத்தில் சற் 
'இரனைப்போலே. குனிர்விக்கவல்ல 
தாகவும் இருக்கறது. 

இன்னொரு பக்கத்திலே, பாபங். 
களை தமம் பண்ணக்கூடிய பாபவிநா. 

புஷ்கரிணி இருக்கறது. 
இல்வுமை.... பூசுத்தாழ்வாடும் 
இருமங்கையாழ்வாரும் பல்லாண்டு 

பாடியுள்ளனர். தேடிச் சென்று ஸேலிப் 

பனி 

மங்கலம் தங்கச் செய்யும் இருக். 
ஆலிலை இரண்டுமே பெருமானுக்கும் 454! 

(படுக்கை ஆடன்றன அல்லவார ஒருமுறை... இந்த அத்தியாலத்தோடு கண்ணனைத். 
இல்விருவருக்குள்ளே போட்டி உண்டா றவுறுறைது. அடுத்த இனி௰: 
மிற்று, "எங்களுக்குள் யார்க்கும் பிடித்த |பத்டில் கல்ல. வாசகர்களுடன் 
மான படுக்கை?!: என்று பெருமானிடத் மீண்டும் தேடலைத் தொடர்வேன். 
இலே கேட்டனர். "ஆதிசேஷன்": என்று: (ுதிறைவுறுகறது) 
பெருமான் சொல்ல, "எனக்கும் அத்த நிலை 
வேண்டுமே!” என்று ஆலிலை வேண்டிக். படங்கள்: ஸ்ரீஹரி 
கொண்டது. கஜங்கள் வேதா 
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ஞா 
திஸ்ர விஷ்ணு சித்த ட்ரஸ்ட் யத” 

புது எண். 18, வெங்கடேச அக்ரஹாரம், மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004. 
[ஞா வேதாந்த தேசிகா ஹால் எதிரில்) 2 -044.32518772 /42588988 / 9361030120 

பழவேசி சக்ரவர்த்தி ராகவஸிம்ஹாசார்யரால் எழுதப்பட்ட 
கீழ்கண்ட நூல்கள் தற்போது விற்பனையில் உள் என. பிரபலமான வார, மாத, தின 
இதழ்களில் பாராட்டி எழுதப்பட்ட இவை, பாரதம் மட்டுமன்றி, ஒரு சில வெளி 
நாடுகளிலும் விந்கம்படுகின்றன. விலை தபால் 
% நாமம் ஆயிரம் ஏத்த நின்ற நாராயணன் -1600 பக்கம் 5 பகுதிகள் 600, 39/- 
% அல்லி மாமலர் மங்கை - ஞீலக்ஷீமி -1200 பக்கம் 3 பகுதிகள் 500/ 39/- 

'குடிக்கொடுத்தவள் பாமாலை - 900 பக்கம் 3 பகுதிகள் 400/- 33/ 
ர் சிங்கப்பிரான் பெருமை" 200 பக்கம் 1 பகுதி 170/- 2/ 
* மீ ஹ்ராகவ ப்ரபாவம்" 770 பக்கம் 1 பகுதி 150 257 
* இந்த நூல்களில் பெருமாளின் வண்ணப் புகைப்படங்கள் நல்ல ஆர்ட் பேப்பரில் 

அச்சிட்ப்பட்டவை இணைந்துள் என. 
நூல்களை தபால்மூலம் பெற விரும்புலோர் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள தொகையை 

௦0.9. மூலம் “1௩ ஊ்டிவனைய சொர காபா என்ற பெயருக்கு அனுப்பலாம். 
நூல் விற்பனையில் வரும் தொகை, இலாய நோக்கின்றி, மேன்மேலும் எம்பெருமான் 

'திருத்தொண்டுக்காகவே பயன்படுகின்றது என்பதை கருத்தில் கொண்டு நூல்களை 
வாங்கி பகவத் கைங்கர்யத்துக்கு உதவுமாறு தமிழ்மக்களை, ஆத்திகர்குளை: 
வேண்டுகிறோம். 

இுண்பத்திற்று அரணம் தலைகரிகி! பஸ்ல. 

044-24761913. 

நடன்வர வய வல ன்ன கபக் அல படட ததி பணக ரயக்கோ்தம் கத வக்ஷகவைக் பககக கனை சவ சமை | தனம சே தைத சாரி ப் (அரக்க க் சளிக்கு வல வை வ வை அவிவ் அக கடக 
ஒயிட் &- ஒயிட் 81108 பா நஸ்லப்பன் நீல்கண்ற அவ்வ கலலிய அடண்காக்ஸ அஸ்க 

(டக 2 யடயடட்டட்ட ரள 



உ ஜே.வி.ஜே. கண்ணன், இருச்ச. 
"பகுப்பில்லாமல் கல்லாணமா" 

என்ற பழமொழி தற்காலத்துக்கும் 
பொருந்துமா. 

போற ரேட்டுல பொண்ணும், பைய 
னும் கூட இல்லாம "இன்டர்தெட்ல 
கல்யாணம் நடந்தாக்கூட ஆச்சரியப்படு 
வதற்இல்லை... கணிணி கல்யாண 
வைபோகமே... 

*.ஆ். கோபாலன், 
மேற்கு மாம்பலம், 

வீட்டில் தாங்கள் பின்பாட்டா...? 
"இல்லை ஸோவேவா...? 

கும்பலோடு கோவித்தா...! 

*.என். கோமதி, நெல்லை, 
மகாபாரத கரத்தாரி, நிஜமாலுமே. 

எப்படி சண்ணைச் கட்டச்கட்டு தழு: 
சின்னைகள் வனர்த்தாங்கட. 

'பவிரை வளர்க்கத்தான் 
பார்த்துப் பாடுபட வேண்டும் 
வளர்வதை காண வேது வேண்டுமா?": 
என்ற ஆசக்கத்தில் கத்தாரி கண்ணைக் 
கட்டிக்கொண்டு கெளரவமாக 
இருத்தவிட்டாள் போலும் 

பார்த்துப் 

உழு. மதிவாணன், அருர், 
தகித்துக்கொண்டிருக்கும் 

போது, தாடக மேடை 

லேயே என் உர் பிரிந்துவிட 
வெண்டும் என்று சொல்லும் கலை: 

ஜர்களைம் பற்றிட... 
உனக்காக என் உமி. 

ரையே கொடுப்பேன்”. 
ச் காதலனின் 
(% சப்படலுக், 

(ச் சமமான உவ;ப: 
ஆபரேஷன் 
சர்தன், பாதி ஆபரே 
ஷன் செய்யும்போது 

இயேட்டரிலேயே தன் 
உலர் பிரியவேஸ்டும் 

என்று ஆவேசப்பட் 
டால், அத்த பேஷண் 
டின் கதி 
வதா சொதப்பி 



நடித்து நாடகத்தைச் சாவடித்து, ஆடியன். 
ஸின் உமிரை வாங்காமலிருத்தாலே நல்ல 
கலைஞன்! 

விடுவதால் 'வாய்க்கும்- காழுக்கும்! நட்பு 
வாய்க்காது 

உவஷிமி மீனிவாசன், சென்னை. சக் கவிதை மினல் (ர அம்ச மில. நல்ளம ழுமபம் வனாக 
“தொட்டது ர் ஒம் நட சுகன் என்த கமத இழக்காமல் 

ல் நடம் 'ஸிருக்கும் நாதனே! பூமுத்துப் பாதுகாக்கும் மமரா௯ரிஸ்ம்௯ கட்த கட்டக்கும்பல்பப ் 
ஸில் சுட்டபழம் ஆ, சுடாத பழா 

பட்டும் படாமல் இரு..." 

எம், ஷாலிவி, சலம். 
குழந்தையின் சிரிப்பு. - குமரிலின்: 

இிரிம்பூப ஓப்பிழக.... 
குழந்தையின் சிரிப்பு கோவில் மணி; 

(குமரியின் சிரிப்பு டெலிஃபோன் மணி! 

உர பிரசன்னா, மதுரை. 
அதென்ன சார், "மூக்கும் முழியுமா! 

ஏன் வாலும் காதுமா! 
கூடாதா. 

கெட்டாலும்... ம 
போட்டு காப்பாத்தும். 

மூக்குக்கும் - முழிக்கும்” வாய்த்த நட்பு 
அப்படிய ஆனால், "காது! கேட்ட 
ரகசியத்தை 'வாய்' பொட்டுக் கொடுத்து: 



எயா டிவியில் ஒளிபரப்பாகி சிறப்பான வரவேற்பை எற்ற நிகழ்ச்சி 
என்றால் அது மிகையாகாது. இது பிரபலமாமன 

பழைய பாடல்களை விரும்பும் ரசிகர்களுக்கான நிகழ்ச்சி. இளைய 
தலைமுறைக்கும், முதிய தலைமூறைக்கும் உள்ள இடைலவளியை நிரப்பும் 
முயற்சிதான்: இதல் ஐசையின் தண்மை சிறிதும் 
மாறாமல். அதே நேரம் அந்தப்பாடலுக்கான திரைக்காட்சியுடன் வபாருந்துவது 
போல்நிகழ்ச்சியை அமைந்திருப்பது தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தாகும். 
(இந்நிகழ்ச்சி புதுப்பாலிவுடன் ஞாயிறு தோறும் இரவு 7:0௦ மணிக்கு 
எயா. டினியில் ஒளிபரப்பாகிறது. பழைய பாடல்களை புதிய 
வடிவிலும், புதிய பாடல்களுக்கு பழைய வடிவம் கொடுத்தும், ரீமிக்ஸ்: 
செய்தும் முற்றிலும் மாறுபட்ட வடிவில், தர உள்ளனர். காலத்தில் அழியாத 
இனிய பாடல்களை புதுமையான, பிரமாண்டமான மேடை.அமைப்பு, சிறந்த 
ஒளிப்பதிவு." மற்றும் சிறந்த எதாழில்நுட்ப கலைஞர்களால் 
இசைக்கபடுகின்றன. இந்நிகழ்ச்சி “இரண்டு விதமான சிறப்பம்சங்களை 
கொண்டது; முதல் அம்சமான பழைய ' பாடல்கள்புதுப்பொலிவுடன்; 
'இரண்பாவதாசு; :இளையராலாவின் - ராகுபார்வை. நிகழ்சிசியும், நஞ்சை! 
கொள்ளை கொள்கிறது. 
'தீருநாராயணன், பிரியா சுப்பிரமணியன் எஸ்.ச்.எஸ் ஆலேசனை குழுமம், 
மற்றும் பிரியம் எண்ட/டைய்னர்ஸ்-ன் மலம்" தசை நிகழ்ச்சியை 
எயாடினியில் வழங்குகின்றனர். ஒவ்வாரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு இனிய 
பாடல்களை தந்து. ஆறிலிருந்து அறுபது வரை அனைவரையும் சொக்கு 



வைக்கும்நிகழச்சி சொக்குதேமனம். ந்றிகழ்ச்சியை கண்டு களித்த. ரசிகர்கள் "பி 
நேரிலும் 5145 மூலமாகவும், 'டிகம் 
ஓதொனித்துள்ளனர். அதில் ந்றிகழ்ச்சியன் 
காலத்தால் அழிக்க முடியாத பழைய பாடல்களை பிரியா சப 
போன்றோரின் குரலில் கேட்கும் போது பரவசம் என அரை மகளி நேரமும். 
இசைச்சாரலில் மூழ்கியே போகிறோம். 
நமது ஷயா டிவியில் புகழ். எஸ்.எச்.எஸ் ஆலேசனை குழுமம் மற்றும். 4 
எண்பிபெய்னர்ஸ்-ன் 'மல்லக்கோட்டை 'மா நிச்ச 2௮௦ அன்று மாலை 6 மணிக்கு ஹேப்டல் பின்த் 
லேட்டஸ் ஹாலில் மிகபிரம்மாண்ப்மாக நேரடி இசை ர் "ஆல் 
உள்ளனர். மேலும் விவரங்களுக்கு 9442553412, 99422 
நிகழ்ச்சியை தங்கள் ஊரில்நபுத்த விரும்புவர்கள் உடனடியாக எசாக்குதே. 
மனம்றிகழ்ச்சிமேலாளரைதாடர்பு காள்ளுங்கள்.9840313106. 



பூக்கள், காய் - கனிகள் மாத்திரமல்ல, 
இலைகளாலும் அழகுசாதனங்கள் 
தயாரிக்கமுடியும். சருமம், தலைமுடி, 
பற்கள்... என சகல பாகங்களுக்கும் 
இலை ட்ரீட்மென்ட் கொடுக்கலாம். 

ட வில்வ இலை: 
வில்வம் பூளுக்கு 
மாத்திரமல்ல, அழகு: 
சாதனமாகவும் பயன் 
படக்கூடிய அபார. 
மூலிகை! உடலில். 
பலருக்குத் தர்நாற் 
[ம் வீசம். இவர்கள் 
செய்யவேண்டியது. 

ஒரு சம்பிடி வில்வ 
இலைகளை மய 
மாக அரைத்து, உடல். 
முழுதும் பூரி அரைமணி நேரம் ஊறவிட்டுப் 
பிறது குளிக்கவும். வாரம் இருமுறையேறும் 
செய்தால் பலன் தெரியம் 

ஏ வேப்பிலை; உடலில் எந்தவிதமான 
தழும்புகள், வடுக்கள் இருந்தாலும், வெப். 
மிலையை அரைத்துப் பூரினால், அது இருக்க 
இடம் தெரியாமல் ஒடுவிடும். ஒரு சைப்பிடு. 
வேப்பிலையை எடுத்து நீரில் கொழிக்க. 
விடவும், நன்றாகக் கொடுத்து, பாதியாகச் 
கண்டியவுடன், நீரை வடிகட்டி, குளிக்க 
போகும் மூன், பக்கெட் நீரில் கலந்து. 
களிக்கவும். சரும வியாதிகளுக்கு வேப்பிலை. 
ஒரு என்சவுன்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்! 

ந துளசி: பூறைக்குப் பயன்படும் துளி! 
ஓர் அருமருந்து! ஒரு டீஸ்பூன் துளியுடன் 
ஏிறிது தேன் கலந்து, இனசரி சாப்பிட்டு வற் 
தால் முகம் டாலடிக்கம். வியாதிகள் வேரில் 
ட்டே வராது: தலையில் பேன், பொடுகு: 
தொல்லையா? துணியை அரைத்துத் தலையில். 
தடவி, இரவு படுக்கச் செல்லுங்கள். காலை. 
மில் எழுந்தவுடன் தலைக்குக். குளிக். 

கவும். சிலமுறை செய்யவேண்டியிருக் 
கும். ஆவா கண்டிப்பாக 
உண்டு, 

ந தேயிலை: 
வென்று டாலடிக்கணுமா, முடி 

தலைமுடி பளபள. 

தேயி 
ளது, 

இருக 
லையிலும் ௨ 
தரவு 
படுத்திய தேமி. 
தூளைத் தூக்கயெறி 

்க/ 1 யாமல், நீரில் மேலும் 

பினைந்து நிமிடங்களுக்குக் கொக்க 
விடவும். நன்றாக ஆறிய பிறகு வடி 
கட்டி, தலைமுடியை இந்தக் தண்ணிரில் 
அலசவும். இஇல் சிறிது எலுமிச்சை 
யைப் பிழித்தால், தலைமுடி லஷனோ. 
ஷைன்தான்! 



உபயோகப்படுத்திய தேயிலைத் தூளில், 
சிறிது ஐஸ்கட்டிகளை க்ரஷ் பண்ணி, 
சிறிய மூட்டைகளாக ஆக் கண்களின். 
மேல், பத்து நிமிடங்களுக்கு வைக்கவும்: 

டயர்டாவது ஒண்ணாவது... கூடவே கண் 
கள் பளபளவென டாலடிப்பது போவஸ்!. 

ந சிலி (சன): சூப்பர் மார்க் 
கெட்களில் ஈஸியாகக் இடைக்கும். லேரி 
இலைகள் தலைமுடிக்கு ஒரு வரப்பிர. 
சாதம்! லர இலைகளை நன்றாகக் 

கழுவி, நறுல்ல, கொதிக்கும் தீரில் போட்டு, 
இல நிமிடங்கள் 
கட்டி, இஇல் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் 

க்கவும். ஷாம்பூ, அல்லது. சியக்காய் 
போட்டு, தலைக்குக். குளித்தபின் லெரி' 
வாட்டரினால் தலைமுடியை அலசவும் 
தலைமுடி மிக நன்றாக அடர்த்தியாக வள: 
ரும். ரன கூத்தலுக்கு வேரி! 

நெ பிரிஞ்சி இலை (8வு 1:௮௯) 
பற்கள் 9, பற்களுக்கு. நண்பன். 

வரும். 

இல் இல துளிகள் எதூமிச்சை ௪ 
கலத்து முகத்தில் தடவி, பஇனைந்து நிமிடங். 
களுக்குப் பிறகு கழுவவும். எண்ணெய்ப் 
பசையுள்ள சருமத்துக்கு லெட்டுஸ் பெஸ்ட்! 
எண்ணெய் வடியறதேன்னு அழ வேண் 

'இஃைகள் ஓசைப்படாமல் முட்டிக்கு 
ம் பங்கை அவித்துக்கொண்டிரம் 

கும்போது, கவிஞர்கள் பூக்களை வைத்து: 
மட்டும் பாடல் எழுதுவது ஏன்? 

- லதாசேகர் 



85 நாட்களில் 62 காட்சிகளைக் கடந்து எழுத்தாளர் பாக்கியம். 
நாடக உலகில் பெரும் சாதனை: ராமசாமி; பத்தியில் சொல்லி. 

ட படைத்துக்கொண்டிருக்கிறது - கிரேஸி சந்தேகத்துக்கு சாம்பார் மாதிரி 
் ஒருமுறை அத 

நரியை அனுபவிக்கத் தாண்டும் மோகனின் 'சாக்லெட் கிருஷ்ணா' நாடகம். 
ப் ] கடவுள் வேஷத்தில் கிரேஸி செய்கிற 

ட) மேஜிக்ஷோ நிறைந்த நகைச்சுவைப் நாடகம் பழைய: நாடகத்திலிருந்து முற்றிலும் 

டண ட ணை அவவை 

- இத்த்த ரோஸியின் 28வது நாடகம், 2) *கி2லிடச மன்றி 

் ன் செய்தால் மேஜிக், இதையே கடவுள். ல் பகட்டடிவல் 
( ல செய்தால் அது கடவுளின் இயல்பான லாஜிக் ரேடியோ ஜாக்கி கரத் 

கவிஞர் வாலி, பத் 
பலரும் கையாண்ட, கடவுளும் மனிதனும் 
பேசிக் கொள்ளும் சம்பவம்தான் இந்த 
சாக்லெட் இருஷ்ணா:, கடவுள் தன் 
பிரச்னைமிலிருந்து ஒய்வு எடுக்க மனித 
தேடி வருகையில் சந்திக்கும் 

இந்நாடகம் 
நாடகத்தைப் பற்றி சிலரிடம் கருத்து, 
கேட்டபோது, 

குவாரசியங்கள்தால 

"நாட்டியக் கலைஞர் பத்மா 
சுப்ரமணியம்: பிரிப்பு பூசிய தத்துவ. 

”ரைன்னு சொல 

நூற்றாண்டின் நிஜ கலைவாஷர் கரோல் 
மோகன். தலைமுறை இடைவெளியற்ற. 

இறு 12ம். எல்ல! வயனருக்கர் பிடி, 
த ல்டுஷ்ணனை னி 

கைப்பற்றியத.தான் இந்த. 
வெற்றி. இ: 
வருவான் எனில், நாடகத்திற்குள்ளும் 

(ஸ் ஏதேதோ ரூபத்தில் 



உலகத் தமிழரிடம் போய்ச் 
சேரவேண்டிய: நாமெல்லாம். 
பீரமோட் செய்யவேண்டிய 
நாடகம், 

எழுத்தாளர் இரா.முருகன்: 
எறங்க கடவுளை ௨ 
சுமக்கும் வாகனமாத்தானே. 
பயன்படுத்தறிங்க. ஒரு கட்டத்துல 
அது வாசலுக்கு வெளியவே. 
'திக்கறது”" போன்ற, துட்பமான 

வார்த்தைக்கு நடுவே வைத்துள்ள சாதுர்யம் 

சொம்ப தான் கழிக்க (குமார் 3 வருஷம்) 
ர்கஷுக்காக இரேணி 

ரக்கும் இஃப்ட் இது: இரட்டை 
அர்த்த வசமைற்ற; விஷுவல் எபெல்ட் உள்ள 
நடடகம். இதுவரை எந்த மேடை நாடகமும் 
குழந்தைகளைக் கவர்ந்தது இடையாது. 
பவி.அலிருந்து மீண்டு குழந்தைகள் நாடகம்: 

பார்த்து 
கும்மான: 

விடுவதைக். 
காணமுடிந்தது. 

இத்தாடக வெற்றிக்கான ரகரியம் நாடகம்: 
பார்த்துக்கொண்டிருக்கையில், 
குறைகளைத் தேட முடியாதபடி அது. 
என்னை விழுங்லவிட்டது. மாது. 
ஒருஷ்ணா கூட்டணியின் பலத்தை: 
இதல் உரை முடிந்தது. 

இவர்களது கருத்துக்களைக் 
கேட்டபிறகு இப்படித்தான் தோன்றியது; 

"வாக்யம் ரஸாத்மகம் காவ்யம்" அதாவது 
சொல்லும் வால்இனில் 'ரஸம்: என்றை சத்யம்| 
இருந்தால், அது காவ்ய அந்தஸ்தை நோக்க. 
நகரும் என்பார்கள். இந்த இவிப்பு கடவுளும், 
கால்ல அத்தஸ்தை நோக்கி மனிதர்களிப 
நக்மா 



$தறைத் தலைவலியால் ன ட் ரதம் சண பப் வன் 
ஞ் ம் ங் செயலாத்றவேண்டிய சூழ்நிலை, பதபபவைமயற்க் ரி அபவ்கககன் ட் வ தேனில் கல் 

உட்கொள் முடியாமல் 
போதல்... எவ எல்வாமாகச் 
செர்ந்து ஒற்றைத். 
தனலைவலியை௰் 

புரியும், சொல்லவும் 
முடியாமல், பொறுக்கவும் 
முருயாமல் இந்தப் 
பாதிப்பில் சக்த 
தவிப்போர் பலர், 

ஒற்றைத் தலைவலியின் 
நீவிரத்தையும், அதற்கான 
இவையும் குறிதது 

ஒழ்யுமா ஒற்றைக் 
நம்மொடு பேரினார் ஹோமியோபதி. பரம்பளையில் இதுவரை யாருக்குமே 

கொடுக்கிறது. ஒர 
தலைவலி என்பது ப 

க வரக்கூடியதுதான். 
என்றாலும், 'எங்கள். 

டாக்டர் அபிராமி... ஒற்னறத் தலைவலியே இருந்தில்லை.. 
“ஒற்றைத் தலைவலியால். எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி?! என்று 

பொதுவாக ஆண்களைவிட பெண்களே கேட்பலர்களும் நிறைய உண்டு. 
அதிகவு பாரிச்சப்படுகதார்கள், ஹோமப் எவிலயின், 
இதற்கு மிக முக்கியக் காரணம், மன... மூலம், ஒற்றைத் தலைவலிக்கு நிச்சயம். 
அழுத்தம், வீட்டில் இருக்கும். நிரந்தரத் நிவ காணமுடியும். 
பெண்களைவிட, வேலைக்குச் மருத்துவர்கள், ஒற்னறத் தலைவலி 
செல்லும் பெண்களுக்குத்தான் ஒற்றைக். பாஜப்புள்ளவர்களோடு குறைந்தபட்சம். 
தலைவலி அடிக்கடி வருகிறது. அரை மணி முதல் ஒரு மணி நேரம் 
அஇகொனவயில் எழுந்து, அவார வரை உரையா, அவர்களது. 
அவசரமாக சமையல் செய்து, பாற குணாதிசயங்கள், விருப்பு, வெறுப்பு 
தக்கன், நேர உணவைக்கூட ஆகியவற்றைத் தெரிந்துகொண்டு. 
கட்கொள்ளமுடியாமல் அலுவலகம்... அகுற்கேற்றவாறு மருந்துகள் கொடுக்கு 
சென்று, அங்கேயும் இடைவிடாது... வேண்டும். கூடவே யோகா பமிற்ரயும் 
வேலை பார்தது, இரும்பவும் மாலை... பவர்களுக்கு அவரியம். ஒற்றைத் 
வீடு வந்ததும் அதே வேலைகள்ஃ-.... தலைவலியால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர், 
மைக்கு மாறுதலே இடைப்பில்லை... தொடர்ந்து ரிரஸானைப் பலிற்?. அதைப்போலவே, ஆண்களில். செய்துவந்தால் நிச்சயம் நல்ல பலன் 
இ.டி.மில் பணிபுரிபவர்களுக்கு இக்க... இடைக்கும். 
ஒற்றைத் தலைவலி வருகிறது. அக: இப்பொழுதெல்லாம் பல. அளவு மூளையைக் கசக்க வேலை: சனபைகளில் ஜேறாமியோபத மருந்துகள் 
ஆதனைனைவைகை வைகை யப பவன வகையை வவைகதனை 



ஈடக்இின்றன. ஒற்றைத் தலைவலிக்கு... பொதுவாகவே, அடிக்கடி 
இந்த ஹோமியோபஇ மருந்து ஹோட்டல் உணவுகளைச் சாப்பிடாமல் 
சாப்பிட்டால் சரியாகிவிடும் என: இருப்பது, அதிகளவு மசாலாக்க 
நினைத்து வாங்கச் சாப்பிட்டுவிடக். உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளாமல் 
கூடாது. அல்லது யாரோ ஒருவருக்கு. இருப்பது, நீண்ட நேரம் ஏ. 

கொடுக்கப்பட்ட ஹோமியோபஇி இருப்பது, ஒற்றைத் த௭ 
மருந்துகளின் பெயர்களைத் போன்ற தொல்லைகளைத் தவிர்க்க 
தெரிந்துகொண்டு, தாங்களும் அதே. தவும். இனமும் மூச்சப்பமிற்ரியும் 
மருந்துகளை மருத்துவரின் செய்து வந்தால், "ஒற்றைத் தலைவல் 

உட்கொள்வதும் தவறாகும் கொள்ள முடியும்" என்றார் டாக்டர் 
நாற்பது வயதுக்கு மேல்தான் பிராமி 

குலைவல்? --232 
(தற் தலைவலி: ஒவர் 

'டீரென தோன்ற ஆரம்பிக்கும். 
சரியான உணவுப் பழக்கம், த் 
டென்ஷன் ஃப்ரி மனநிலை, மருந்து 
மற்றும் மோகா பயிற்சிகளின். 
மூலம் ஆறு மாதங்களும் 
தள்ளாகவே இந்த ஒற்றைத் 
தலைவலியிலிருந்து 
மிச்சயம் விடுதலை. 
பெறமுடியும் 



-) என்னை கியக்கிய ஹீரோக்கள்-7 --- 
கல்லூரி முதல் வருடம் படித்துக். 

கொண்டிருந்தபோது எனது முதல் கதை: 
எவி"மில் பிரகரமானது. கதையின் பெயர் 

'கனவு", தமிழகமே குலுங்கப் போறது: 
இரும்பிய பக்கமெல்லாம் இதைத்தான். 
பெசப்போலறார்கள். ஏகப்பட்ட 
கஞம்,... கடிதங்களும் 
வருமே. எப்படிச் சமாளிக் 
கப் போல்றோம் என பதற்ற 
மாக நினைத்திருந்தேன், எத 
வுமே நடக்கவில்லை! காத்து 
ட எக்ஸ்ட்ராவாக அடுக்க 
வில்லை. தெரிந்தவர்கள் 
பவர் வீட்டுக்கு நானே போய் 
இருமணப் பத்திரிகை 
கொடுப்பது போல் இதழைக் 
கொடுத்துவிட்டு. காப்பி 
குடுத்து விட்டு வந்தேன், பக. 
சந்து வீடுகளுக்கு வீட்டுக்கு 
ஒன்று இலவசமாய்க் கொடுக் 
தேன். ஒருவர் புரியாமல், 
ப்ப... சாவிலேயே 
வேலைக்குச் சேர்த்துட்ட் 
களாச! என்றார், சொல்லிப் 
புரியவைக்க முடியாது என்ற 
கடுப்பில் 'ஆமா! என்றேன், 
கல்லூரி நண்பர்களிடம் காட் 
டியபோது அதே இதழில் வற் 
இருந்த குஷ்பூ மேட்டரைப்: 
பற்றிக் காரசாரமான விவா 
தத்தை முன்வைத்தார்கள். நொந்து 
நூலானதுதான் மிச்சம்! அண்ணன் தான் 
படித்துவிட்டு, ரொம்ப நல்லாருக்கு. ஆனா 
எடுத்தவுடனே ஏன் சமின்ஸ் பிச்சன் மாதர் 
எழுதஇலிருக்க?! எனக் கெட்டார். 

ஒரு கதை மிரசரமானாலும் பல 
கணைகள் இரும்பி வந்துள்ளதால் நான் கதை 
92 லல்கி 148210. 

எழுதுவதில், 
உணர்ந்து, விகடனில் வேலை 
போது அதுபற்றி மூச்சுவிடலே இல்லை. 
எனவே எனக்குள். ஓர் எழுத்தாளன்: 
முகமூடி மாட்டி ஒளிந்திருப்பது யாருக்கும் 
தெரியாது. 

இல்லாடி. அல்ல என: 
ச் சேர்ந்த 

விகடன் வாசலின் இரும் 
கும். ராமச்சந்திரன் மக் 
கடையில் வைத்துதான். 
முதன்முதலில். பாஸ்கர் 
சக்தியை அறிமுகப்படுத்தி 
வார்கள். எழுத்தாளர், 
மதுரை: தேனிக்காரர்: 
என்ற அடைமொழியோடு. 
அவரை என்னால். எழுத் 
நாளாகவே... ஜீரணிக்க 
முடியவில்லை. அநியாயத் 
பதுக்குச் சாதாரணமாக இருந். 
நதா டக்கடை ாமச்சந்தினி. 
டம் இருந்த மிடுக்குகூட 
அவரிடம் இல்லை, அதற்கு. 
முன் நான் எழுத்தாளர் 
குதாதானவத்தான் குமுதம் 
அலுவலகத்தில். நேரில் 
பார்த்இருக்கறேன். நண்பர் 
ரமேஷ் வைத்யாலிடம் இச 
இகப்பாக இவரைப் பார்க்க 
எழுத்தாளர் மாதிரியே தெரி. 
மலையே”... என்றேன். 
"ஏம்பா, எழுத்தாளர்னா. 
என்ன... உழைப்பாளர் 

சிலை மாதிரி ரெண்டு கைலயும் சேர்த்து 
ஒரு பெரிய பேனாவைப் பிடிச்சு இழுத்தும் 
இட்டா வரமுடியும்?! என்றவர் நிறுத்தி, 
பொதுவா எழுத்தாளர்கள் தன்னை அழகு, 

'த்தறஇல் பெருசா அக்கறை காட்டிக்க 
மாட்டாங்க! அதை வெச்சே கண்டுபி! 
சிடலாம்' என்றார், நான் அவரைப் பார்க்க. 





இப் படித்தேன். நாலைந் 
கொடுத்தார். எனக்குச் சுமாராகப்பட்டது. 
"எப்படியிருக்கு?! என்றார். "இன், 
டெவலப் பண்ணா நல்லா வரும். ஓரளவு 
'தாட் இருக்கு, டெப்த் சொஞ்சம் குறையுது. 
ட்ரை பண்ணுங்க!” என்றேன் 

அருகிலிருந்த சீனியர் சப் ௭௦ 
கண்ணன் அவுற்றை வாங்டுப் படிக்க. 
முத்தார் படித்தவர், பாடுஸ்தான் இ) 

இன்றிரவு குண்டு போடப் போது. 
(ற செய் 

அதிர்ந்து போய் எழுந்து நிற்போமோ. 
அப்படி எழுந்து நின்றார். நேரே எடிட்டர் 
ரழுக்குப் போனார். அடுத்த வார வி. 
னில் இரண்டு பக்கத்துக்கு ரமேஷ் கவிதை 
வந்தது. அடுத்தடுத்த வாரங்கள் தொடர்ந்து 
வர ஆரம்பிக்க டெவலப் பண்ணணும் 

பட்ட என் நண்பர் சில வாரங்களில் ஹீ! 

கவிதைகளைக் 

டெப்த் குறையுது! என ௬ 

ஞால விட்டார். எனக்குச் கமாராகப் 
பட்ட அதே கலி | பிரசரித்தப் பார்க்கும் 
போது பிரமாண்டமான அழடியலோடு 
இருந்தது. பாஸ்சரிடம் இந்தக் களிப்பு 
விஷயத்தைச்... சொன்னபோது, 
கவிதை வாரிப்பு உங் 

கஞக்குக் குறைவா இருக்கு. ஒரு விஷ 
மத்தை எழுதுறதுக்கம், விமர்சிக்கும் 
கும் முன்னாடி அந்தத் துறை பத்தி நிறை: 
மத் தெரிஞ்சுக்கணும், நிறைய வாரில்க!' 

வழக்கம் போல் ரமேஷிடம், 'நல்லா 
யிருக்கு, எப்படி எழுதுறீங்க?! என்றேன். 
கவிதை ஒரு கணிதம். வார்த்தைகளின்: 
மதிப்பை வெச்சு சமநிலை மாறும், எல் 
விடை வரணுமோ அதுக்கேத்தபடி சம 
நிலையை செட் பண்ணணும்!" என்றார். 

சக் மூலம் 'இளம் கவுள்ஸி 
(னக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 

வர்தான் ஜோதிமணி, சுடிதாரில் ஒல்லி 
யான உருவமாசு இருந்தார். கார்ட்டுவிஸ் 
என்ற தோரணையோடு ஜோதிமணியிடம் 
பேசிவிட்டு வந்தபின், பாஸ்கரிடம் 'இவும், 

ங்றேன். 
படி ஜோடிமண், இ 

ற பேர்ல ரெண்டு (வல் எழுநியிருக் 
காங்க! எவ்தபோது மறுபடியும் 

வன், ஒத்து, 
வராத உருவம் 

இந்த நட்பு வளையத்தின். 
மூலம் ஞாநி-பத்மா வீடு ஸ 
புது இடம் அறிமுகமாதை, 

ரும் 

நர்கள்... சங்கமிக்கும் 
இடம் அத, 
ஞாதி.பத்மா வீட்டை 
கலை லைப்ரரி அல் 
லது சுவை களிக்கை 

வீட்டின் சொந்தக் 

நேரம் பார்க்கமுடியாது. 



ஹாஸ்டல் போலவே இருக்கும் 
ஜாதி அறிமுகமானார், ஞாதிலின் 
கதைகள், விரியமான கட்டுரைகள் 
படித்தேன்... நண்பர்களுடனான 
விவாதங்களின்போது அவர் கட்டு. 
சை மையப்புள்ளியைப்: 
பிடிப்பதைக்.. கவனித்துக். 
இறேன். பத்மாவின் கட்டுரை 
களை வாடித்தேன்.. 

ஜோதிமணி 
அமர்ந்து ஏதோ 

அங்குதான். 
ஜெராக்ஸ் 

எழுதித் ரும்பார். நான் 
ஆமையைவிட ஸ்லோவாக எழுது: 
வேன் என்பதால் அந்த வேகத்தைப்: 
பார்த்து அரண்டுபோவேன். நான் பார்க்க 
"பயணம்" சிறுகதை எழுத இலல்வெ. 
விருதும் வாங்கொர். 

நான் வழக்கம் போல் "நல்லாருக்கு 
எப்படி இப்படி வேகமா நல்லா நாவல் 
எழுதுறிங்கர* என்றேன். 'மசைல இருக் 
(கறத முழுசா கொட்டத் தெரியணும்: 
அவ்வளவுதான். சிறுகதையை விட நாவல். 
நல்ல வடிவம். சிறுகதைக்கு எல்லை. 
உண்டு. நாவுக்கு இல்லை. அந்தச் சத் 
இரத்தைப் பக்குவமா கையாளத் தெரிஞ்சா 
பொதும்: என்றார். 

முருகேஷ் பாபு அவர் அறையில் 
இவர்தான் ௬.8. சிவகுமார்: என அறிமுகப் 
படுத்தினார். ஒல்லியான உருவம் கையில் 
"ஏதோ புத்தகம் இருந்தது, எழுத்தாளரா?" 
என்றேன். முருகேஷ்பாபு "எப்படிக் கண்டு 
பிடிச்ச" என்றார். ரமெஷ் வைத்யா எழுத் 
தானனைக் கண்டுபிடிக்கச் சொன்ன எல் 
வாம் அவருக்கு ஒத்துப்போனது, 

அருமையான எழுத்தாளர் க.9.சிவ. 
குமார், சாப்வின் படம் பொல மென்: 
சொகத்தைச் ஏிிக்கச் சரிக்க எழுதுவார். 
முருகேஷ் பாயுவும் அவ்வப்போது நல்ல 

கதைகள் எழுதுவார். பல இரவுகள் எல் 
லோருமாய் பேரிலிருக்கறோம். ௧9.8, 
இனம் தம்ம மனுஷங்களை நிறையக் கவ 
விக்கணும். அதுதான் எழுதறவனுக்குச செத்து! என்பன். நிறைய புய முடிந்தது. 

இவரகள எல்லோருமேஇன்று றந் 
தத்தாளர்கள், இவர்கள்தான் குழந்தை 

லின் கையைப் பிடித்து எழுதச் செய்வது. 
ன்னை இயக்க யோரிக்க வைத்த. 

வர்கள், இவர்கள் இல்லாமல் போயிருந் 
தால் என் பேணவுக்கு மை இடைக்காமலே. 
போயிருக்கலாம். 'அறை எண் 88ல். 
கடவுள்! படம் பார்த்த ஒரு, 
'படத்துல வசனம் கண்கலங்க. வெர் 

இருக்க?" என்றார். அதற்கான நன்றிக்குரிய 
வன் நானல்ல, இத்த நண்பர்கள்தான்! 

(தொடரும்) 
கல்தி11920 95. 

போல்: 

ரியர், 



கல்கி ஜ்மமிரஸ்மை 
பதைத்து ரந்து 

உ யானைக் காட்டில் ஓர் அழகர்! 

& ஹாய் சளா! 

% எவள்ளித்திரையில் கரும்புள்ளிகள்! 

உ எம்.டி. பார்வையில் பஷீர் 



டா 508 
ழுதினால மேவால இனுளதிஇல் ஒழு வாயில் 

ணிருமதிஜிம் இனமா முழி முமற. 
ட் மா. காமாட்சி மருத்துவமனை 

கேண்சர் இண்ஸ்டிடடுட் (௪/௭) 
இதுல கேக்கு ் 
“ ௦௧௧௦௨௩ மகரரபா௨ ர பகி ளிய பக! 

2 1 அதை பொரி! 0௯ சலன 

இர 
மதல் 08]: 07 502 

"5 பதறுநோ£யக்கு சிலகசை அளிக்கும் வரத்துவர்களு்கு எந்த ஊதிசியான சிகிச்சை முறையை பின்பற். 
வெண்டும். என்று தெளிவாக, உள௱ரத்துல்றது. இநயத்தில் உள்ள பிரச்னைகள் மற்றும் தசைகளின்: 
செயகபாடுகளை: அஜிய உதவுகிறது. 

இலவச. ஆலோசனைக்கு: எஸ்.சுபாஷிணி - 93451 20265, 93810 30712 
ங் 23) 208 890 உளிகள் பள - 600700... 

72125) 4822707200 [30 07) 60200200 [20 0085) 2222296222) 
அய்ய] 2 பலம வய யவபபலைய1 1] 
பஜனை வலரா வரர கவர ௭௨, 
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மலம 

இ இழ்தயுப்பு நந்தா நூய பக்திக்கு 
இணையான ஒன்றுடன் கொண்டாடங்கள். 

நாளம், அளை, நக்க திகம் இலைதளை வார் வழங்கும் ஒயர ந வளான கீநாய௩1%%. 
பப்ப வட ப. பப்பட் 

நதியா முழுவதும் கிளையாப்ியுள்ள புகழ்மிக்க டாடா நிறுவளத்தைர். 
ரிந்த கோல்டுபிஎஸ், தாய்மைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் அத்தாட்சி. இதோடு. 'கோல்டுபிளஸ். 

செம ர நகக் ஜுவல்வரி கோரம் 

௩. 


