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உனகம் 

னறேடம் வகரடூரண வகரரஶணர ஷஸ் தரறப்தில் தரறக்கப்தட்டுள்ப 
ஶதரடம் ஶன்சறட்டு ரசகர்கள் ணம் ஶசரரல் ஶன்சறட்டு இஷ ரசறத்ட 
கறழ்ந்ட கனத்டக்கஷப அனுப்தி னட றகவும் கறழ்ச்சற அபிக்கறநட. அஶ 
சம் ஶன்சறட்டு இன்னும்  வகரஞ்சம் வதரறுப்னர்ஶரடு ரசகர்கஷப 
றனப்ற தடுத்டம் அபிற்கு  இஷ ரரித்ட ங்கஶண்டி 
கடஷஷனேம் இந் கனத்டக்கள் க்கு உர்த்டகறநட. அற்கரண 
னற்சறகஷப வரடர்ந்ட வசல்தடுத்ற னகறன்ஶநரம். 

   எவ்வரன ர இஷ ரரிக்க ஆம்திக்ஷகிறம் இட னல் இழ் 
ன்ந ண்த்ஶரடுரன் இஷ ரரித்ட றகுந் கணத்ஶரடு உங்கள் 
னன் ஷக்கறஶநரம்.ணஶ ஶன்சறட்டு ன்றும் ஶன் சறந்டம். 

வகரரணரஶரடு ரப் தகறக்வகரள்றங்கள் ன்று அசரங்கம் 
ஷகிரித்டிட்ட ஶஷப இட. எவ்வரனனம் சு எறேக்கத்ஷனேம்  சு 
சுகரரத்ஷனேம் தின்தற்நறணரல் ட்டுஶ இணினம் கரனங்கபில் ஶரய் 
வரற்று இல்னரல் சுகரரரக ரனடினேம். ணஶ ம்ஷனேம் 
சுற்றுப்னநத்ஷனேம் சுகரரரக ஷத்டக்வகரள்ஶரம். 

ற்கணஶ னென்று ர கரனரக தல்ஶறு றறுணங்கள் இங்கர 
றஷனில் ற்ஶதரட இங்கத் டங்கறனேள்ப றறுணங்கள் ஆட்குஷநப்தில் 
ஈடுதடத்டங்கறிட்டண. கடுஷரண வதரனபரர இப்ஷத கரம் கரட்டி 
இந் ஆட்குஷநப்தில் றறுணங்கள் ஈடுதட்டரறம் வரறனரபர்கறக்கு தி 
தரடகரப்ன இல்னர என தங்கரண றஷனஷ இந் வகரரணர 
வகரண்டுந்ட ஷத்டிட்டட. இந்றஷனில் வதரடத்டஷந றறுணங்கள் 
தனற்ஷநனேம் ணிரனக்கு ரஷரர்த்டக் வகரடுக்க அசு ரரகறிட்டட. 
இட வரறனரபர்கறக்கு வதனம் சறக்கஷனஶ ஷக்கும். 

2020 அஶரகரக இனக்கும் ன்று வசரன்ண ஶ ரஸ்ர்கள் கரரல் 
ஶதரய்ிட்டரர்கள். 2020 ஆம்தஶ வதனம் தீறஷ ந்டள்பட. ீற ரங்கஷப 
கடக்க க்கபிடம் இப்ஶதரடள்ப எஶ          ம்திக்ஷக ட்டுஶ! ஆம் 
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ல்ஶனரனக்கும் ம்திக்ஷக என்ஶந இப்ஶதரட டஷன். ம்திக்ஷகஶரடு 
இனப்ஶதரம்! கரனங்கள் ரறும் கஷ்டங்கள் ீனம் ன்று கணவு கரண்தஶரடு 
அஷ வய்ப்திக்கவும் தரடுதடுஶரம்! கண்டிப்தரக ட கணவும் வய்ப்தடும். 

ஶன்சறட்டு ற்றும் றேத்ரபர் ப்ர ஶசர்ந்ட டத்டம் ஷகச்சுஷ 
சறறுகஷப் ஶதரட்டிக்கரண உங்கள் கஷகள் ந்ட குிந் ண்ம் 
இனக்கறன்நட. இனப்தினும் தனர் ங்கஷப வரடர்ன வகரண்டு  கடுஷரண 
வகரரஶணர தரறப்ன சூனறல் ஷகச்சுஷ றே ணம் ில்ஷன! கரன 
ீட்டிப்ன ங்க ஶண்டும் ன்று ஶகரரிக்ஷக ஷத்ணர். 

 ரசகர்கபின் ஶகரரிக்ஷகஷ னறேணஶரடு ற்றுக்வகரண்டு  இந் 
ஶதரட்டிக்கரண கரன ஷஷநஷ  ழன் ரம் 30ம் ஶற ஷ ீட்டித்ட 
உள்ஶபரம். ரசகர்கள் இந் அகரசத்ஷ தன்தடுத்ற தஷடப்னக்கஷப 
அனுப்தி தன்வதநவும். 

இந் இறல் க்கரண தகுறகறடன் சறறுகஷ சறநப்திரக றஷந 
சறறுகஷகறடன் னர்ந்டள்பட. இட உங்கறக்கு வதனகறழ்ச்சற அபிக்கும் 
ன்று றஷணக்கறன்ஶநன்.  வரடர்ந்ட ஶன்சறட்டு றன்ணிஷ ரசறத்ட உங்கள் 
கனத்டக்கஷப அனுப்தி ஆவு ல்குரறு அன்ஶதரடு ஶகட்டுக்வகரண்டு 
ிஷடவதறுகறன்ஶநன்! ன்நற!                   அன்னடன். 

                                      த்ம்.ஸ்.சுஶஷ்தரன 

                                  ஆசறரிர் , ஶன்சறட்டு. 

ஶன்சறட்டு தல்சுஷ றன்ணிழ்.   னர் 2  இழ்- 10 

 ழன் 2020 

கஷகபில் னம் இடங்கள், சம்தங்கள், வதர்கள் கற்தஷணஶ! கஷகஷப 
சுனக்கவும் ரற்நற அஷக்கவும் ஆசறரினக்கு உரிஷ உண்டு. ஶன்சறட்டு 
றன்ணிழ் குறேம் சரர்ப்தரக வபிிடுதர். த்ம்.ஸ்.சுஶஷ்தரன. 

னகரி: 73. த்ம் கறரம். தஞ்வசட்டி அஞ்சல், வதரன்ஶணரி ட்டம் 601204 

அஷனஶதசற: 9444091441:  இவில் thalir.ssb@gmail.com. 

mailto:thalir.ssb@gmail.com
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”பாச்சா”ஸ் ஃபன் க்ரப்! 

                நத்ேம்.எஸ்.சுதஷ்பாபு. 

 
‛தரச்சர‛ ரர! ன்று ல்ஶனரரறம் அஷக்கப்தடும் தரர்த்சரறக்கு ட 
60 கடந்டிட்டட. அட சகர்றி ‘சச்சு‛ ன்ந சஸ்றிடம் ஷத் 
தம் இன்னும் ினகில்ஷன. வகரரணர ஊடங்கறல் இப்ஶதரட ஊர் 
அடங்கறினக்கறநட ன்நரல் இர் ‘சச்சுின் கறேத்றல் ரனற கட்டிடஶ 
அடங்கறப்ஶதரணரர். 

    வகரரணரப் வதரறேடகபில் என ரள் கறஷ வரிர த்றரண 
ஶஷபில் குநட்ஷட ிட்டுத் டெங்கறக்வகரண்டினந் தரச்சரஷ றேப்திணரர் 
சச்சு ரற!  ‚ன்ணர! சறத்ஶ றேந்ட ரடிிஶன டரம் கரப்ஶதரட்டினக்ஶகன்! 
ஶதரய் தரர்த்டக்கங்க! ஷகிஶன வரஷதல் டுத்டட்டு ஶதரங்ஶகர! உள் கஷ 
ரழ்ப்ஶதரட்டுக்கங்க! ரன் ங்க ஶனடிஸ் கறபப் வசக்ட்டரி டீுஷ ஶதரய் 
னும்.‛ ன்நரள். 

  ற டெக்கம் வகட்டுப்ஶதரண கண் ரிச்சனறல் தரச்சர ரர சற்று 
உச்சஸ்ரிில் ‘இப்ஶதர டக்கு வசகவட்டரி டீ்டுக்கு ஶதரகனும் இந் 
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ஶகர வினறஶன?‛ அடவும் ஊடங்கு ஶந ஶதரட்டினக்கு?  ன்று 
வகரஞ்சம் சுனற குஷநத்ட ஶகட்டரர். 

 ரிரஷ கரரல் ஶதரய்ிட்டட ரரவுக்கு  ‘ரன் வசகவட்டரி 
டீ்டுக்கு டக்குப் ஶதரஶநன் ன் ஶதரஶநன் இவல்னரம் வசரல்னடர? 
எல்ட் ஶன்! னை ளட் இன்மல்ட் ீ! ம்  ஃப்ரிடம் வுன்? னை ஶர? ன்று 
ஆங்கறனத்றல் ஶதச ஆம்தித்டம் தரச்சரவுக்கு ிர்த்ட ஶதரணட. 

 ‚சச்சு ஶகரச்சுக்கரஶ! வினரினக்ஶகன்னு…!‛ 

 ஸ்டுப்திட்!  ஶர! ப்பஸீ் டு இட்  ஶச..! ன்று ிபரசறிட்டு ஶயண்ட் 
ஶதஷக டுத்டக்வகரண்டு கறபம்திணரர். 

  சச்சுப் தரட்டி அந்க்கரனத்ட இங்கறலீஷ் டீச்சர். அஷ அவ்ப்ஶதரட இப்தடி 
ஶதசறத் ீர்த்ட வகரள்ரர்.  ரற வபஶீ வசன்நடம் கஷ உட்னநம் 
ரறட்டுக் வகரண்டு வரட்ஷட ரடிக்கு தடிகபில் நறணரர். ஷககபில் 
வசல்ஶதரஶணரடு. 

 ‘ஶதரடிக் கறி! சற னொம்ன சுகரண டெக்கம் ஶதரட்டுக்கறட்டு இனந்ஷண 
இப்தடி ஶகர வில்ன த்றக்கு கரல் ச்சு றுத்ர டுக்கறஶந! 
ணக்கும் என கரனம் னம்டி அப்ஶதர ஷக்கறஶநண்டி உணக்கு ஆப்ன…!‛ 
ஷண்ட் ரய்சறல் வசரல்னறக்வகரண்ஶட ஶதஸ்னக்   ஏப்தன் வசய்ரர். 

  ஶதஜ் ஏப்தன் ஆணடஶ வகரரணரத் கல்கள் ந்ட வகரட்டிக் வகரண்ஶட 
இனந்ட. அறல் என தத்டட சறறுன் ரன் ஶசர்த்ட ஷத் 1400 
னொதரஷ ீறில் ஆற்நறனப்ஶதரனக்கு உவுக்கு தன்தடுத்டரறு 
கரல்டஷநிடம் தத்ஷ வகரடுக்கும் கரட்சற தரச்சரவுக்கு திடித்டப் 
ஶதரணட. 

 ‘ம்ரத்டெண்டு ஷதன்‛ ன்ணர ஶசஷ தண்நரன்? ர தண்க் கூடரர? 
ன்று சத்ரகஶ ஶகட்டுிட்டரர். 

     தண்னரம் ஷன…!  குல் கலஶ சரஷனினறனந்ட ஶகட்டட. 

அட ம்  ‚ஶதனர’ ரய்ஸ் ஶதரன இனக்ஶக ன்று ட்டிப் தரர்த்ரர். ஆம் 
ஶதனரஶரன்!  கூட  வட்டித்வன திகறறம் றன்நறனந்ரன். 
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    ‘ய் ஶதனர! திகறற!‛ ன்ன்ங்கடர இந் தக்கம்?‛ 

  ல்னரம் ஷனஷ தரர்த்ட ‘வசரகம்‛ ிசரரிச்சுட்டுப் ஶதரனரம்ரன்! 
வகரரணர ஷட ஶதரட்டடஶன இனந்ட உம் ஊட்டரண்ட ர்னரங்கரட்டினேம்! 
அரன்  ல்றர என ிசறட் ஶதரட்டுக்கனூ ஶதரனரம்னு ந்ஶன்!‛ 

  ‛ஶதனர! கவக்டர கறி இல்னர ஶரத்ரன் ந்றக்கறஶண.. இன.. ஶடரர் 
ஏப்தன் தண்ஶநன்…!‛ 

  ‘ஶகரக கலஶ இநங்கற கஷத்றநந்ட அர்கஷப உள்ஶப 
அஷத்டக்வகரண்டு வரட்ஷட ரடிக்குப் ஶதரய் தடிக்கூண்டில் அர்ந்ரர். 
ஶடய் ஶதனர! ீ ரட ஶசரறல் சர்ஸீ் தண்ீினக்கறரடர? ன்நரர் 

  ‛ர்ர னல் ந்ங்கரட்டினேம் ரன் ங்க ஶதட்ஷடிஶன றஷந ஶதனக்கு 
ஶசரறு ரங்கற வகரடுத்றனக்ஶகன்.‛ 

   ‛உம் தத்ஷ ஶதரட்டர?‛ 

 ‛ங்கறட்ட ட தம்? அந் சம் ரஶர என தக்கரன் வகரடுத் 
ஶசரத்ட வதரட்டனத்ஷ டுத்டட்டு ஶதரய் தங்கு ஶதரட்டு வகரடுத்ஶன்…‛ 

   ‛அஶ ரண்டர!‛ 

 ‚ரனும் ஶசரறல் சர்ஸீ் தண்னரம்னு னடிவு தண்டீ்ஶடண்டர!‛ 

‛ரம்மழ அடக்கு வந டட்டு ஶடம்!  ீஶ சறங்கறள் ஷதசரவுக்கு 
ரறக்கறட்ஶட ஷக ந்றக்கறட்டு றக்கஶந…‛ ன்நரன் திகறல் 

 ‛ஶடய் திகறற…! இரன் சரன்மழன்னு ன்ஷண கனரய்க்கறஶந இல்ஶன! இந் 
தரச்சர ரர! ரனன்னு கரறக்கஶநன்! ரஷபக்கு ஶதஸ்னக்கறஶன ரன் ஶசஷ 
தண்ந டீிஶரத்ரன் ஷனர ப் ஶதரவுட…!‛ 

   ‛அரங்கரட்டினேம் இப்தஶரன் ஷஸ் திக்கறட கலஶ…!‛ 

  ‚ஷஸ் இல்ஶனடர… அட ஷல்…!‛ 

 ‚ஶர சும்ரங்கரட்டினேம் ீ உடரன்ஸ் ிட்டுக்கறட்டு கறடக்கரஶ…! இன்ணர 
தண்ப்ஶதரஶந அ அவுத்ட வுடு…! ன்நரன் ஶதனர..!‛ 
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 ‛ஶடய் ஶதனர…! ரஷபக்கு த்றரணம் உங்க ஶதட்ஷடிஶன 
இனக்கறநங்கறெக்கு ரன் சரப்தரடு வகரடுக்கப் ஶதரஶநன்! அஷ டீிஶரவுஶன 
டுத்ட ஶதஸ்னக்கறஶன ஶதரடப் ஶதரஶநன்! ஷல் ஆப் ஶதரஶநன்!‛ 

  ‛ல்னரம் ஏக்ஶக ன! என டைறு ஶதனக்கு சரப்தரட்டு வதரட்டனம் 
ஶதரடடம்ணர கூட என வதரட்டனம் ரட்டர் தரட்டற ல்னரம் ஶசர்த்ட 40 
னொதர ஆகுஶ அப்த ரனரிம் னொதர ஶடஶ! உன்கறட்ட இனக்கர ன..!‛ 

    ‛ன்கறட்ஶட இல்ஶன…! ஆணர கறிகறட்ஶட இனக்குடர?‛ 

‛ வகி…! ஶச… ரற உணக்கு அவ்ஶபர டட்டு வகரடுக்குர ன?‛ 

 ‚வகரடுக்கரட்டர! டுத்டட ஶண்டிடரன்…!‛ 

‛ ஶடய் ஶதனர! கறிஶரட .டி.ம் கரர்டு எண்ஷ ஆட்ஷட 
ஶதரட்டுடனரம்னு  றஷணச்சறனக்ஶகன்! எனசம் ன்கறட்ஶட வகரடுத்ட 
அசர தம் டுத்டச்வசரன்ணர அப்த தரஸ்ஶர்டும் வசரன்ணர! அஷ 
நக்கர றேறனேம் ஷச்சறனக்ஶகன். அந் கரர்ஷடனேம் தரஸ் ஶர்ஷடனேம் 
ரஷபக்கு கரத்ரஶன ஆட்ஷடஷ  ஶதரட்டு உங்கறட்ஶட வகரடுக்கறஶநன் ீ 
ஶதங்க் ஶதரி ரிம் னொதர டுத்டக்க..‛ 

  ‛ஃஷதவ் வுமண்ட் டக்கு ன? டைறூ ஶதனக்கு ஃஶதரர் வுமண்ட் ரன் 
ஆகும்!‛ 

   ‛ன் ஷகச்வசனவுக்கு  ஆிம் ஶடம்டர..!‛ 

‛ன… இவ்ஶபர கஷ்டப்தட்டு எணக்கு வயல்ப் தண்ஶநரம்! ங்கறெக்கு டவும் 
கறஷடரர? கஷடஶந னெடிக்வகடக்கு  சக்கு அடிச்சு வ்ஶபர ரள் ஆவுட 
வரினேர?‛ 

   ‛குடிகரப் தசங்கபர?  சரி உங்கறெக்கு என வுமண்ட் டுத்டக்ஶகரங்க 
ஆத்டன ஶதரநத் ண்ீரஶண…! ஆறக்கு வகரஞ்சம் அள்பிக் குடிப்ஶதரம்!‛ 

  ‛ஷன எணக்கு வரம்ஶதர வதரி ன்சு ஷன…! திகறல் தரச்சரின் ஷகஷ 
திடிக்க…  ஸ்டுப்திட் வதஶனர! வகரரணர கரனத்டஶன ஷக வகரடுக்க 
கூடரடடர! இப்தடி வனக் ஶக் ரன் தண்னும்  னல்ன கர்சலப் டுத்ட 
னகத்ஷ கட்டு‛ 
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  ‚சரி ஷன அப்னநம் ப்பரஷணச் வசரல்ற…!‛ 

  ‛உங்க ஶதட்ஷடிஶன இட்னற சுட்டு ிக்குஶ வதரன்ணம்ர அடங்கறட்ஶட 
வசரல்னற என டைன வதரட்டனம் வனன் ஷஸ் கட்டச்வசரல்ற! அண்ரச்சற 
பிஷக கஷடிஶன டைறூ கரல் னறட்டர் ரட்டர் தரட்டில் ரங்கறக்க  
ரஷபக்கு த்றரணம் 12 ிக்கு கறிகறட்ஶட ரட சரக்கு வசரல்னறட்டு 
ரன் உங்க ஶதட்ஷடக்கு ந்டடஶநன். ஶதட்ஷடின இனக்கறந  ன்ங்கறெக்கு 
ரன் வதரட்டனம் வகரடுக்கறஶநன் அ ீ ஶதரட்ஶடர டுக்கறஶந ஶதஸ்னக்ஶன 
ஶதரடஶநரம் ஷனக்கும் கவண்டும் அள்ஶநரம்!‛ 

     ‛ அல்னரம் சரி..! டைறு வதரட்டனம் ஶதரடநடக்கு அட்ரன்ஸ் ஶகக்குஶ 
வதரன்ணம்ர கறி அப்னநம் பஷீக கஷட அண்ரச்சற கடன் ரட்டரஶ…‛ 

   ‛இங்கரன் உன் வயல்ப் ஶஷப்தடுட ஶதனர…!‛ 

 ‚ன்ணர வயல்ப் ரம்மழ ? உணக்குன்ணர உிஷக் கூட வகரடுப்தரன் இந் 
ஶதனர…!‛ 

    ‛உன்ஶணரட ஶதனர இனக்குல்ஶன அஷ ஶசட்டுகறட்ட அடரணம் ச்சற 
வகரஞ்சம் தம் னட்டிக்க.. ரஷபக்கு டி.ம்ன தம் டுத்த்டம் 
னெட்டுக்கனரம்..!‛ 

 ‚தரர்த்றர ரம்மழ அடிடிவனஶ ஷக ஷக்கறநறஶ !‛ 

 ‚ஶந றஶ இல்ஶன ஶதனர..! உன் ரம்மழக்கு இட கூட வசய் 
ரட்டிர?‛ 

‛சரி ஷன..! ன் வ்வுத்டக்கு ஶசரறு ஶதரடநஶ அந் ஶதனரரன்! உணக்கரக 
ரன் அஷ அடகு ஷக்கறஶநன்.. ஶதனர ம்ஸ் அப் வசய்வும் ரசனறல் 
கரனறங் வதல் எனறத்ட. ல்ன சகுணம் ரம்மழ!‛ 

  ‚கறி ந்டட்டரடர! கத்ப்ஶதரநர!‛ 

னஷண ஷட டந்ட கஷ ஏப்தன் வசய்ரர் தரச்சர ரர! 
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உள்ஶப டேஷந் சச்சு ரற!  ‛அப்தப்தர! ன்ண வில்! ீஸ் க்ஷபஶட் 
யஸீ் வரி யரட்…! ரட் ஆர் னை டரக்கறங் அதவுட் ஃப்ம் றஸ் சறல்னற 
தபீ்னள்ஸ்?‛ ன்று ஶதனரஷனேம் திகறஷனனேம் தரர்த்டக் ஶகட்டரர்.. 

  ‘ ‛டீச்சர்.. சறல்னற ஶர! ம் கறல்னற தரய்ஸ்! தரச்சர அங்கறஷப கண்டுக்கறட 
ஶதரனரம்னு ந்டக்கஶணரம்!‛ 

   ‛ரட் னரங்க்ஶஜ்              ?   ஶடரண்ட் ஷனக் றஸ்..!‛ 

‛இன்ணர ரற..! ஸ் னஸ்மளன்னு ீ இங்கறனறதஷீ்ஶன ஶதசுஶந… அஶ ரங்க 
றல்ன ஶதசுணர ரங் கரட்டிக்கறஶந…!‛ 

ரறக்கு ‚சுள்வபன்ந ஶகரதம் ஷனக்ஶகநறட..! ‛வடிக்குனஸ் தபீ்தளீ்ஸ்! னை 
ஸ்தகீ் டறள்.. றஸ் இஸ் ரட் டறள்..  ஶச வகட் அவுட் ப்ம் றஸ் 
யவுஸ்…!‛ஶதனரவும் திகறறம் ‛றனறன’வண னறக்க. 

  ‛னல்ன இங்கஷப அனுப்தித்வரஷனனேங்க! சுக்ஶகத் சகரசம் 
ச்சுக்கனூம்! ஶத தரன.. ஶதனர… ‛  

தரச்சர ஷசக கரட்ட ஶதனரவும் திகறறம் றேிணர். 

அன்நறவு 

ரற அசந் ஶம் தரர்த்ட  ஶயண்ட் ஶதகறனறனந்ட டிம் கரர்ஷட சுட்டு 
வதரறேடிடிந்த்டம் திகறஷன அஷத்ட அஷ  வகரடுத்ட அனுப்திிட்டு 
ஶதனரவுக்கு கரல் வசய்ரர். 

  ‘‛ீ கஷனப் தடரஶ ரம்மள! ல்னரம் வச ஶத ரர ஶதரய்க் கறட்டினக்கு! 
ன் ஶதனரஷ அடகு ஷச்சுக்க ரட்ஶடன்னு வசரல்னறட்டரன் ஶசட்டு! 
ிடுணர..ன் வதரண்டரட்டி ஶதரட்டினந் கரல்சஷண ஆட்ஷட ஶதரட்டு 
அடரணம் ஷச்சு டட்டு ரங்கறட்ஶடன்! அண்ரச்சறக்கறட்ஶட டைறு ரட்டர் 
தரட்டில் ரங்கற டீ்டுன ஷச்சறட்ஶடன்! வதரன்ணம்ர கறிகறட்ஶட என 
ஆித்ஷ வகரடுத்ட வனன் ஷஸ் தரக்வகட் ஶதரட வசரல்னறட்ஶடன். ீ  
ஶண்டிடரன் தரக்கற.‛. 

   ‛சரி சரி..திகறல் கரல் தன்நரன் கட்தண்ட!‛ 
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  ‛ரம்ஶம…! ன்ணர ரம்ஶம இப்தடி தண்டீ்ஶட!‛ 

 ‛ன்ணடர ஆச்சு திகறற.. இப்தடி ித்டஶன னபஷீ கஷக்கறஶந?‛ 

‛ரம்ஸ் டிம் தரஸ்ஶர்ட் ரங்க்னு வசரல்றட றசறனு! இடஷக்கும் 
அஞ்சு டிம் ஶடிப்ஶதரய் ஶதரட்டு தரர்த்டட்ஶடன்!‛ 

  ‛அப்த தம் னறர?‛ 

 ‚டிம் ரசல்ஶன வசக்னைரிடி னஷநச்சடரன் றச்சம் ரத்ரஶ..!‛ 

  ‚இப்த ன்ணடர தண்நட?‛ 

 ‚ஶதசர ரன் ஶதனரஶரட ஶதட்ஷடக்கு ந்டடஶநன் அங்கறட்ட தம் 
டுக்கஷனன்னு வசரல்னரஶ! ப்தடிரட சரபிப்ஶதரம்..ீனேம் ந்டடு!‛ 

அடுத் அஷிில் ஶதட்ஷடில் இனந்ணர் இனனம் 

  ‛ ங்கடர திகறற! தம் டுத்றட்டிர? கறிக்கு தத்ஷ வகரடுத்டட்டு  
வடனறரி டுக்கடம்.‛ 

திகறற தரச்சரஷப் தரர்க்க, தரச்சர ட்ரதிக் ஶதரலீசறடம் ரட்டி ஷனவசன்ஸ் 
இல்னர ஆசரற ஶதரன தரிரதரக னறத்ரர். 

  ‛ஶதனர! டிம்ன டட்டு டுக்க னடிிஶன..‛ திகறல் வசரல்னவும். 

‛ன்ணரட…! டட்டு ர்னறர…?  ஶதனரவுக்கு அன் சம்சரம் டஷடப்த 
கட்ஷடனேடன் டத்டம் கரட்சற கண்னன்ஶண ந்ட அதரச்சங்கு ஊறட 

   ‛ன்ணரடர ஆச்சு? ‛ன்நரன் கனரய்! 

 ‚டிம் தின் ப்தர வகரடுத்டட்டரனய்ர ரம்மழ‛ 

 ‛ ஶரவ்! எறேங்கர கவக்ட் தின் வகரடுக்கஶண்டிடரஶணய்ர!‛ 

 ‚ஶதனர! ஶதரணரசம் ரன் இந் கரர்டிஶன இந் தின் ஶதரட்டுரன் ஶகஷ் 
டுத்ஶன்..‛ 

  அப்ஶதரட அங்ஶக,  ‛அட ஶதரணரசம்!  ‚ன்ந சச்சுின் குல் ஶகட்டட 
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 ‛ீர…?‛ வதன் ஸ்ஶடரக்சறடம் அடிரங்கற தவுனர் ஶதரன வபிநறப்ஶதரணரர் 
தரச்சர ரர! 

    ‛ன்ண டக்குட இங்ஶக?‛ 

 ‚ஶசரறல் சர்மீழங்க டீச்சர்.!‛.  ஶதனர தவ்ர வசரல்ன! 

  ‚ஸ்டரப் இட்!          !ீங்க வசரல்றங்க!‛  

ஶதஸ்னக்கறல் டீிஶர ஶதரட  இப்தடி டிம் கரர்ட் றனடி ரட்டிக்கறட்ட 
கஷஷ    ட     ட                          திசரய் 
வசரல்னற னடித்ரர் தரச்சர 

 ‛சறல்னற தபீ்னள்ஸ்!‛   ‚        !                  !‛ 

‛  ட !                      னல்ஶனஶ வசரல்னறினந்ர 
ரஶண தம் வகரடுத்றனப்ஶதஶண.. ஆணர ஶதஸ்னக்கறஶன ஶதரடநட ஷனக் 
கவண்ட்டுக்கு ஆஷசப்தடநட இவல்னரம் ல்னர இனக்கர…! இங்கறம் 
ம் க்கள்ரஶண…! அ ங                        
                     ? ம் ஶசஷஷ ரஶ தடம் திடிச்சற 
ிபம்த தடுத்றக்கனூர?‛  ப்னரன்  சச்சு! ன்ணிச்சறன…! 

 ‚ஶதனர! வசனவு வ்பவு ஆச்சு!  ில் ஶத…!‛ 

 ‚ஃஶதரர் வுசன் டீச்சர்…!‛ 

‛இந்ர இடன வடன் வுசன் இனக்கு! ரஷபக்கும் இங்கறக்கு றம் னன்ச் 
வகரடுத்றடு.. ீம் இனந்ர சரணவுங்கறெக்கு னந்ட ரத்றஷ ரட 
ரங்கறக் வகரடு! ரங்க ஶதரனரம்..!‛   ‛சச்சு! எஶ ஶதரட்ஶடர? ‛  ‚அ     
          ட     ட    !           ?  ‛     !      ! 
     ட             !    ட                    ட!‛  

கறபம்னம் ஶதரட ஶகட்டரர் ரர!  ‛அந் டிம் தின் ன் வரர்க் ஆகன?‛!  
‛அஷ ரன் ீங்க தம் டுத்டந் றுரஶப ரத்றட்ஶடஶண! ‛ன்நரர் சச்சு 
கத்ரபரய். 
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கவிதைச்சாரல்! 

சனகு 

அந் வனில் 

அப்தடிவரன டீு 

வதரன்ஷணர டீு ன்நரல் 

ல்னரனம் வசரல்ரர்கள் 

வதரங்கறக்கு கூட னட சட்ஷட 

ஶதரடரட 

கரி றந கவு .. 
கில் சறன்ண சறன்ண ஏட்ஷட.. 
உள்ஶப வசன்நரல் ஏர் ணிர் 

ட்டும் ரன் 

அரின் டஷரக சறனந்ற னச்சறகறம் 

குட்டி ரனேம்.. 
கிற்று கட்டில் 

அஶ தச்ஷச சறப்ன கம்தபி 
அடிப்தக்கம் வனறந் 

ண்ரீ் வசரம்ன 

தரற ரிந் வறேகுர்த்ற 
தரறில் இந் ஷணி 
தரர்க்க நந் திள்ஷபகள் 

இர்கள் னஷகப்தடங்கறடன் 

ம். ற.ஆர் 

கட்டில் கலஶ னந்ட சலட்டு 

னந்ட ரங்க தம் இனக்கு 

ரங்க வசரல்ன ரர் இனக்கர 

சத்ம் ஶதரடும் கரத்ரடிரன் 

ரத்ரக்கு ரனரட்டு 

டெங்க ஶதரகும் ஷக்கும் 

ரனம் ன 

இப்ஶதர டெக்கற ஶதரக 

வசரந்ம் னட 

தரசர கூட இனக்கனரம்.... 
தரழ் அஷடஞ்ச இந் 

டீர கூட இனக்கனரம்... 
-ர.ஆணந்த் 

தேன்சிட்டு 
ஜூலை 
மின்னிேழ்! 

குறும்பா 
ஸ்பபஷல்! 
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 அஞ்சனகம் 

ஶகரில் தடம் ஷந்ரல்  

ஶகரிறக்கும்.. 
ீர் வபிந்ஶரடிணரல் 

ஆற்நங்கஷக்கும் 

ல்வபி ஷந்ரல் 

கபத்ட ஶட்டிற்கும் ன்று 

கல் வசரன்ண.. 
னனுசரற கரனற 
வசய்டிட்டுப்ஶதரண  

தறேப்ஶதநற வண்சுண் 

குட்டிச்சுவரன்று  

ஷ வள்பத்றல் கஷந்டஶதரக..  
ற்றுவரன அஞ்சனகத்றற்கரண 

குட்டிச்சுர் ஶண்டி 

ந் டீு கரனறரகுவண 

ங்கறத்ரன்ஶதரகறநட.. 
ஊனக்கு வரிர அந் கரல் ணட. 
           சசம்தர மரகன் 

னனம் வதர்ஶரர் 

--------------------------- 

ங்ஶக ஶதரகறநரர்கள் 

அர்கள் 

ங்ஶகர ஶதரகறநரர்கள் 

ஶர என்நறல்ஷனவன்று 

ந்ர்கள் ... 
என்றுஶ இல்ஷனவன்று 

உநறப்ஶதரட்டுப் ஶதரகறநரர்கள்... 
னரணம் ஶடி ந்ர்கள் 

அர்கள் வகரண்டு வசல்றம் 

வகுரணப் வதட்டிகபில் 

ஶஷணனேம் கண்னீம்... 
அகனரண ரன்கு றச்சரஷனகபில் 

கூணிக்குனகற டக்கறநட 

அர்கள் றர்கரனம்... 
ிற்றுப்தசறக்கரய் இடம் ரநற ந்ர்கள்... 
ரழ்க்ஷகப் தசறஶரடு அர்கபின் தம்... 

தேன்சிட்டு 

ஆகஸ்ட் 

மின்னிேழ் 

நககச்சுகை 

ஸ்பபஷல்! 
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ஷகவகரடுத்ட டெக்கறிட்டர்கள் 

ட்டி உஷக்கப்தட்டறல் 

ிறேந் இடங்கபில் ஶர்கள் அறுதட்டு ஶகரக டக்கறநரர்கள்... 
னகரிஷ க்கஷக்க 

ந்ர்கள் 

னகங்கஷப வரஷனத்டிட்டுச் வசல்கறநரர்கள்... 
ிற்றுப்தசறஷ அடக்க ந்ர்கள்... 
றுஷின் னசறஷ 

சுந்ட வசல்கறநரர்கள்... 
அர்கள் குடும்தம் குடும்தரக தப்தட்டுப் ஶதரகறநரர்கள் 

அர்கபின் தரச் சூட்டில் 

ஶசம் தல் குத்ற னகர்ந்ட வகரள்கறநட... 
ந்ப் னனனறல்னரல் 

ங்ஶக ஶதரகறநரர்கள் 

அர்கள் 

ங்ஶகர ஶதரகறநரர்கள் 

ம்திக்ஷகஷ சறறஷரய் சுந்ட 

- அணஸீ் அயத் 
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தப்தரபி த்றன் 

ரனம் கணிக்கர கணிந் தவரன்ஷந 

கரக்ஷக வகரத்ற கலஶ ள்பிட 

இன்னும் சறன கரக்ஷககள் ந்ண 

றன்நடஶதரக றச்சம் ஷத்டிட்டுச்வசன்நண 

தின் ஷணரக்கள் ந்ண 

அஷனேம் றன்நடஶதரக 

றச்சம் ஷத்டிட்டுப் தநந்ண 

தின் கற்நரஷக்குனிகள் ந்ண 

அஷனேம் னசறத்டஶதரக 

றச்சம் ஷத்டிட்டுப்தநந்ண 

தின் சறட்டுக்குனிகள் ந்ண 

அஷனேம் டுத்டஶதரக 

றச்சம் ஷத்டிட்டு தநந்ண 

தின் ண்டுகள் ந்ண 

அஷனேம் றன்நடஶதரக 

றச்சம் ஷத்டிட்டு அகன்நண 

இப்ஶதரட சரஷசரஷரய் 

றும்னகள் ந்ட 

வகரஞ்சம் வகரஞ்சரய் டுத்டக்வகரண்டு கடக்கறன்நண 

ணினுக்கு ப்தித் என தப்தரபிப்தம் 

தசறரற்றுகறநட ண்ினர உிர்க்கு 

இத்ஷண டுத்டஶதரக 

இன்னும் றச்சறனக்கறநட 

தப்தரபிப்தம்   -கிதத் றருடன் 
 

அந்றச் சூரின்  
னநப்தடுற்கு னன் 

எனனஷந 

எத்றஷகப் தரர்க்கறன்நண 

கூடு அஷடனேம் தநஷகள் 

அந் 

ஆனத்றன் கறஷபகபில் 

ங்கள் றல்கஷப 

ஷிநக்கறனேம் ஶவனறேப்தினேம் 

ட்ட ட்டரய் 

தநந்ரஶந....!! 

__வ .தன்ணரீ் வசல்ம்.. _ 
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தரரின்தன் கிதகள்! 
     

எபிவு ஷநின்நற ஷககஷப  

ிரித்ஶ ஷத்றனக்கறநட 

ங்கள். 
  

உரிவன்நரறம்  

அனுற வதற்று வும்.  
ணிஷில் இனக்கறநட அஷந. 
  

டவும் வசய்ில்ஷன  

ஶனற ரண்டி கரற்ஷந  

ம். 
 . 

ரின் டிினறனந்ட  

இநங்குறல்  

குநறரய் இனக்கறநட  

ஷடதகும் குந்ஷ. 
  

குபத்றல் றக்கும்  

றனஷ 

ஶதத்ற ஶகட்டரவபன்று 

சல்னஷடஶரடு  

ந்றனக்கறநரள் தரட்டி. 
   . 

னத் கரம்தில்  

ீண்டும் னக்க வசடிக்கு ஆஷச 

அற்கு எனஶதரடம்  

அனுறப்தறல்ஷன இஷநன்.  
 . 

எபி ினகும் ரணத்றல்  

னத்ட னத்ரய் ஶர்க்கறநட  

றன்றணிகள். 
  

ரன் ித்ட  

வரிரல்  

ன்ஷணச் சுற்நறச் சுற்நற  
னகறநட  

ன்ணிறுற னெச்சுக் கரற்று. 
 

 *தரரின்தன் ரகரஜன்  
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ினங்குகள் சம்தந்ரண 

ஶசணல் என்நறல், 

னனற என்று ரஷண 

ிட்டி திடிக்க ஶதரஷகில், 

வரஷனகரட்சறஷ ஆப் 

வசய்ட ிட்டு, 

அப்தர அந் ரன் 

னனறகறட்ட இனந்ட ப்திச்சு 

இனக்கும்,ன, 

ண அறேதடி ஶகட்கும் 

கபிடம் 

ப்திச்சு இனக்கும், 

ன்ந எற்ஷந வதரய் 

வசரல்னற 
கடந்ட ஶதரக றஷணக்ஷகில், 

ஆிம் னனறகபிடம் அகப்தட்ட 

ஶஷணஷத்  

ந்ட ிடுகறநட...ணக்குள், 

னன்வதரன ரபில் வதரய் 

வசரல்னக்கூடரவண 

கறக்கு  

வசரல்னறத் ந் தரடம்! 
ப.பதரக், ரபரடி. 
 

இணிவல்னரம் ஶ!  
  ஶணர?   கணிர?  

  அனர?   கிஷர?  

  உன்னத்ங்கறக்கு 

  ரன் ன்ண வதர்ரணடி சூட்டுட?! 

 உன் னஷகஷத் நரல் ஶற்று 

கறழ்ிக்கும்  ன் கணவுகள்கூட 

ம் ரங்கற ந்றனக்கறநட! 
 திரிந்றனக்கறஶநரஶ ன்று றஷணத்ட 

 தசஷனில் ிரஶ!  
இப்தடிினந்ரல் - ம் கரறக்குத்  

வன்நல் இனக்கும் றஷசஷ 

 ரர் வரிிப்தட?!  

 உன் ஶரகணப் னன்ணஷக 
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 ன் றஷணினறனந்ட ப்வதரறேடம் 

 நக்கர ஶதரடம் ஷநர ஶதரடம் 

  ஶவநடரன் ன்ஷணக்  கபரடும் ? 

 கர்ந்றறேக்கும்   உன் னகஶ ணக்குக் 

  கிஷரக இனப்தரஶனர ன்ணஶர 

 டீ்டுக்குள்பினந்டம் னகடைல் ரிசணத்ஷ 

 ன் ணம் ினம்தில்ஷன! 
  ீ    இணிக்க இணிக்கப் ஶதசுரல்ரன் 

றஷணக்கும்ஶதரஶ இணிக்கறநரய்! 
 இணிவல்னரம் சுகஶ ன்ந ரள் 

 க்கும் னம்!      -  பத்ட ஆணந்த்  

 
  

உனஷகஶ றனம்தி தரர்க்க ஷக்கும் 

ல்னசு ரடரணரல் தசறக்கரர 

ணக் ஶகட்கறநட... 
என குந்ஷின் ஶஷணரண னகம், 

ிண்வபிில் ஆரய்ச்சற 
வசய்ரல் தசறக்கரர 

ணக் ஶகட்கறநட...என குந்ஷின் னறஷ சுக்கும் னகம், 

கறரிக்வகட் ஶதரட்டிில் ஶகரப்ஷதஷ  

வற்நறரகப் வதற்நரல்,தசறக்கரர ணக்ஶகட்கறநட... 
என குந்ஷின் ரற்நரண னகம், 

தனஶகரடி வசனவு வசய்டசறஷன அஷத்ரல்  

தசறக்கரர ணக் ஶகட்கறநட... 
என குந்ஷின் ஶசரர்ந் னகம், 

அவரிக்கரிற்கு னந்டகஷப 

வகரடுத்டிட்டரல் தசறக்கர 

ணக் ஶகட்கறநட... 
என குந்ஷின் ிக்றரண னகம், 

உனஷகஶ றனம்திதரர்க்க 

ஷக்கும் ிஷபரட்டு ஷரணத்ஷ  

உனரக்கறணரல் தசறக்கர 

ணக்ஶகட்கறநட... 
என குந்ஷின் தரிரத னகம்! 
க்கபின் தசற ீர்க்க னடிர 

பர்ச்சற ற்கு ண ஶகட்கறநட... 
தன ரள் தசறஶரடு அறேடடிந் கண்கஷப வகரண்ட குந்ஷின் னகம்! 
ப.பதரக், ரபரடி 
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ரடி ரடிரகத் ரி 
குபம் ஶடி அஷனகறநட 

ீன்வகரத்ற..! 

(ஆர்  யர் திஶம்குரர் 

வதரிகுபம்)  

குபித்ட ஶஶனனம் 

ரத்ரீகணின் ரன்ஶணரக்கற ஷககபில் 

றனேம் சூரின்..! 

(ஆர்  யர் திஶம்குரர் ... 

) #1. 

டெங்கும் குந்ஷ 

சறனறர்த்ட சறரிக்கறநட 

அம்ரின் னத்ம்..! 

#2. 

இஷனில்னர ஶப்தத்றல் 

டபிர்க்கறநட தகனறல் 

த்டிில் றல்..! 

#3. 

ீன்சந்ஷில் ீன்கள் 

கண்கபில் ஷத்றனக்கும் 

ஞ்சற குபத்றன் டம்..! 

(ஆர்  யர் திஶம்குரர்  
வதரிகுபம் 

 

னல் கரல் 

நந்டம் ஶதரறல்ஷன 

ஷநத்டம் ஶதரறல்ஷன 

ரனக்கும் 

ப்ஶதரடம்..! 

ன் னல் கரறம் 

அப்தடித்ரன்.. 
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ரன் வதற்ந 

னல் னத்ம்ஶதரல்..! 

வ்பவு 

இணிஷ அட.. 
என இஷப்வதரறேடம் 

ினம்னறல்ஷன 

அபின்நற ணிஷஷ..  

ஆணரறம் 

அறடணரண ணிஷஶர 

இணிஷ இணிஷ 

இன்றும் 

றஷணத்ரறம் இணிஷ.. 

சறணிர 

தசீ் 

ரப்திங் 

தஸ் திரம் 

அட 

ணிஷில் 

கம்தற்நற டந்ரறம் 

நக்க ணம் 

கூடுறல்ஷனஶ.. 

னன் னனறல் 

ஷன ஷத்ட 

டெங்கற டினேம் 

னத்ங்கபின் 

அிகுப்னம் 

ம்ம்.. ன்நறணி கறஷடக்கும் 

ஶண்டரம் ஶண்டரவன்நரறஶ.. 

ன்ணிணிரள் 

சுந் 

தஞ்சறணி ஶரறம் 

இனக்க இடீன்ந 

இடுப்வதனும் சறம்ரசணனம்.. 

அன்ஶத.. 
ன் 

இணி அன்ஷணஶ 
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இப்தடிஶரர் 

நக்கினர 

கரஷன 

ன்னுள்பப் தரஷநில் 

சறஷனவண 

வசடக்கறிட்டு 

ங்ஶக 

வசன்றுிட்டரய்.. 

ரரிடறணி 
ரன் 

வதறுஶரம்  
இப்தடிஶரர் 

கரனறன் இன்தஷ..! 

 ஆர்_ யர்_திஶம்குரர், 

 வதரிகுபம். 

 ப்திசரம் 

       " க்கறஷபில்  டெபி கட்டி   குந்ஷஷ 

        ஶதரட்டுிட்டு  ிறு  தசற ஶதரக்க 

         ல்   ஶஷன   தரர்க்கும் ஶதரட 

         க்கறஷபில் தனத்டெபிகள்     அஷசந்ரட 

          குனிக்  கூட்டனம்  தநஷக்  கூட்டனம்  

           எனற  றேப்த வதண்கள் கூட்டம் 

          கறரற ப்  தரடல் தரட   வல்ன 

           உநங்கறட   குந்ஷகள்  இற்ஷக 

          வசரர்க்கத்றல்   இடம்   கறஷடத்     சந்ஶரத்றல் 

          றம்றரக "....      

_ சலர்கரற  .ஆர் .சலரரன் .     9842371679 . 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%9C%E0%AE%B5%E0%AE%B9%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%87%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG


தேன்சிட்டு- ஜூன் 2020- சிறுகதே சிமப்பிேழ் 22 

 

நய்தல்       #சறறுகஷ    ப.ேனஞ்பென் 

 

 

கண்தரர்ஷஷ கூர்ஷதடுத்ற எவ்வரன டைனரக ஶகரர்த்டக்வகரண்டினந்ரர் 
கறர்ஶல்,அந் கறரத்றல் ஶறு ரனம் இனக்கு டஷரக வசவு 
வய்ல் வரறஷன வசய்ில்ஷன.ன் டீ்டில் இடட னநரக ரன் 
கட்டிினந் ரட்டு வகரட்டஷகில் நறஷ அஷத்றனந்ரர்.அறல் 
சறவண்ட் னச்சு டவும் இல்ஷன.சறநற அபில் ஆண தள்பனம் ஶற்னநம் 
ரட்டு வகரட்டஷகின் கறகபில் இனந்ட வரங்கற, ரங்கற வகரண்டினந்ட 
நறஷ ஶற்கூஷின் கறகள்.அந் நறஷ சுற்நறறம் சரிரல் வரறேகற 
சுத்ரக ஷத்றனந்ரர்.அறனறனந்ட நறக்கு ந் ி இஷடனைறும் 
இல்னரல் தறஷணந்ட அடி ள்பி இண்டு தசுரடுகஷப கட்டி 
ஷத்றனந்ரர்.அடிக்கடி ரடு இடும் சரத்ஷ டுத்டிடுரள் கறர்ஶனறன் 
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ஷணி டுகஷம்ர. 
டுகஷில் கறர்ஶனறன் டீ்டிற்கு அள் ந்ரல் அந்ப்வதஶ 
றஷனத்டிட்டட அறக்கு,அள் வதர் ஞ்சறம். 
கறர்ஶஷன கறரத்றல் உள்பர்கபில் வதனம்தரனரஶணரர் றஷண ன்று 
அஷத்ரர்கள். 

அந் அபிற்கு றுஷ, றஷணஷ ரங்கற கரஷத்ட அந் 
ரவுப்வதரனட்கபில் உஷ உட்வகரண்டரர்கள் அர்கள் குடும்தத்றணர். 
ன்ஷண ம்திினந் ம்திஷ அர் ந் சூனறறம் ிட ில்ஷன, ரன் 
நறவய் ஶம் ஶதரக ன்னுஷட இண்டு க்கர் றனத்றல் கடுஷரக 
உஷப்தரர்.கனம்ன தினட்டு ந்ரர்.அட அனஷட நற வரறறக்கு 
டரக இனந்ட. 

குடும்தத்றல் றுஷ அறகரகறிடஶ கர்ரரித்றல் சறநற 
வரஷகஶரடு ஶசர்த்ட ரணிக்கடனுக்கு ிண்தித்றனந்ரர்.ரத்றல் என 
ரள்ட்டும் ிற்தஷணக்கரக ரன் வய் ஷகத்நற டிகஷப தரண்வடக்ஸ் 
ஷகத்நற றறுணத்றடம் வகரடுத்ட தம் வதற்று றுட 
க்கம்.அர்கபிடம் சலட ரங்கறவகரண்டு ஷத்றனந்ரர்.இர் ரள் 
னறேடம் நற அடித்டம் டைறக்கும் ஶதரக வசரற்த தஶ 
கறஷடத்ட,இனந்ரறம் இரல் இந்த்வரறஷன 
ிடஶனடிில்ஷன.ிற்றுக்கு ஶசரறுஶதரடும் ிசரனம் ,ரணத்ஷ 
ஷநத்டகரத் நறத்வரறறம் ன்றுஶ ஶம்தடில்ஷன.டறனஷ்டசரக 
அஷஇண்டும் ணிரர் சம் வசன்று ீண்டும் பத்ஶரடு ஶசர்ந்ட ணி 
இணத்றன் அறஷனேம் பர்த்டவகரண்டினக்கறநட இன்ஷந அசரங்கம்.கர் 
ஆஷட அறக அபில் இன்று இல்ஷன.தரம்தரி வல்ிகஷப குநறத்ட 
குல்வகரடுத்டந் ிசரத்றன் கஷடசறக்குனரய் ரழ்ந் ம்ரழ்ரனம் 
இநந்டிட்ட திநகு,இஷவல்னரம் ரர் ஷகில் டுப்தரர்கள் ன்று 
கறர்ஶல் சறக்கும் ம்தனம் கறரத்றல் உள்ப ணிர்கறக்கு ந் 
அக்கஷநனேம் இல்ஷன.கறர்ஶல் டீ்டுப்தக்கம் ரட ந்ரல் அர் 
நறவய்னேம் அஷக தரர்த்டிட்டு ந் சனணனம் இல்னரல் 
கர்ந்டிடுரர்கள். 

ணட உநிணர் சறனர் னடஷ தகுறக்கு உட்தட்ட டுகஷஷ அடுத்ட உள்ப 
சறறுந்ரட்டில் ஷகத்நறப்தட்டு ற்றும் வசவுத்வரறனறல் 
ஈடுதட்டினந்ரல்,அர் அங்கு வசன்று சறன ரட்கள் ங்கற அந்த்வரறஷன 
வசம்ஷரக கற்றுக்வகரண்டரக அடிக்கடி வசரல்ரர். 

இர்ிண்ப்தித்றனந் கடன் வரஷக ந்ரித்றற்கரண ஶசரஷணஷ 
ஶற்வகரள்ப னென்று ஆதிசர்கள் என அசரங்க  பீ்தில் ந்றநங்கற 
அனஷட நறக்கூடத்ஷ தரர்ஷ இட்டரர்கள்.எனர் னெக்கு கண்ரடி 
அிந்ட ஷகில் என ஷதஶனரடும் ,ன் கண்ரடி னெக்கறன் தரறில் 
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வரங்கற வகரண்டிஇனந்ட,இர் கண்ரடிஷ னெக்கறற்க்கு ஶதரட்டினந்ரர 
அல்னட கண்டக்கு ஶதரட்டினந்ரர ன்கறந அபிற்கு கண்ரடிஷ ிட்டு 
வபிஶ இனந்ட கண்கள்.ற்வநரனர் ரன் அிந்றனந் 
சட்ஷடதட்டன்கள் கறறந்டிடும் அபிற்கு வதரி வரந்ற,அர்கள் இனனம் 
ரட்டுவகரட்ஷகில் குணிந்ட தரர்ஷிட்ட திநகு,கறர்ஶல் ீங்க இப்தடி 
ரட்டு வகரட்டஷகில் நற ஷத்ட இனந்ரல் கடன் கறஷடக்கரட ன்நரர்கள் 
ந்றனந் இனனம். 

உடஶண கறர்ஶல் வகரஞ்சம் வதரி ணசு ஷச்சு கடஷண 
வகரடுங்க,ப்தடிரட அஷடச்சுிடுகறஶநன் ர ன்று வகஞ்சறணரர்,என 
ஷரல் இஷத்ரன் வசய்னடினேம்.அற்குள் ஞ்சறம் அர்கறக்கு டீ 
ஶதரட்டு டுத்டந்ரள்,ஆணரல் அர்கள் அஷக்குடிக்க 
றுத்டிட்டரர்கள்.அஶரடு ந்றனந்  பீ் ஏட்டுணர்  பீ்தில் இனந்ட 
ண்ரீ் தரட்டிஷன டுத்ட ந்ட ீட்டிணரன்.அஷரங்கற இனனம் 
குடித்டக்வகரண்ஶட,"கறர்ஶல் வகரஞ்சம் வசனவு ஆகும்" ன்நணர். 

"அடுத் னஷந டிஷ டுத்டக்வகரண்டு கத்றற்கு னம்வதரறேட ஆதிஸ் 
ரங்க" ன்று வசரல்னறிட்டு கர்ரரிம் ன்று வதரிட்டினந் அந் 
தஷ  பீ் அறகரண கனப்ன றந னஷகஷ வபிில் ள்பிக்வகரண்ஶட 
கறபம்திட.அந்ரம் இண்டு வசட் கூடுனரண டிப்னகஷப வய்ட னடிக்க 
இவு தகல் தரரட உஷத்ரர். 
ரன் ிற்தஷண வசய்னேம் இடத்றல் டிஷக்வகரடுத்டிட்டு கறஷடத் 
டைறு னொதரய் னரதத்ஶரடு அசு அறனகத்ஷ அஷடந்ட ,அறகரரிகபிடம் 
வகரடுத்ட கடனுக்கரண ற்தரடுகஷப வசய்ரர்.ப்தடிஶர ஶறம் என டைறு 
வசனவு வசய்ட கடன் வரஷகஷ வதற்றுிட்டரர். 

ன்னுடன் திநந் ம்தி னத்ஷணின் உர்கல்ிக்கரக அந்ப்தத்ஷ 
வகரஞ்சம் வகரடுத்ட உிணரர்.ீம் உள்பறல் டைறம் 
ரங்கறவசனரகறிட்டட. 
 

னத்ஷனும் ஆங்கறன ிரிவுஷரபரக அசுப்திில் ஶசனம் ஷ 
கறர்ஶல் உி ந்ரர்.னத்ஷஷணக்கு றனம் டந்ட னடிந்திநகு 
அண்ஷண ிட்டு ணிக்குடித்ணம் வசன்றுடீ்டரர் 

னத்ஷ ரத்றரர். 
 

அப்வதரறேடம் ணம் பர கறர்ஶனறன் நறசப்ம் உக்க ஶகட்டுக்வகரண்ஶட 
இனந்ட.ன்னுஷட இனகன் ற்றும் என கறக்கும் றனம் 
னடித்ரர்.அஷணத்டம் நற வய்டம் இண்டு க்கர் ிசரத்றல் உஷத்டம் 
னடித்டரன்.அடிக்கடி அரின் கள் னர்வகரடி அப்தரஷ தரர்த்டிட்டு 
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வசல்ட க்கரய் இனந்ட.இண்டு திள்ஷபகறம் றனத்றற்கு திநகு 
வசரத்டகஷப திரித்டக்வகரண்டு ணித்ணி குடும்தரக வசன்றுிட்டரர்கள். 

றனத்றறம் ஶஷன இல்னரல் ஶதரகஶ,ன்னுஷட நறஷ குடும்தரக 
றஷணத்ட அன் சப்த்றல் கரனம் கறத்ரர் கறர்ஶல்.வதனம்தரனரண 
ஶங்கபில் ஶகரணத்ஶரடுரன் நறில் அர்ந்றனப்தரர்.ிற்தஷணக்கு 
வசல்றம் ஶதரட ட்டும் வள்ஷபறந ஶட்டினேம் சட்ஷடனேம் அிட 
க்கம்.ஞ்சறத்றற்கு உடல் றஷன சரிில்னர ஶதரடம் இஶ அறக்கு 
தரல் கரய்ச்சறனட ன்ணரல் ஆண சஷஷன வசய்ட வகரடுப்தரர்.ஞ்சறம் 
நறக்கு உி ஶம் ஶதரக, ிசர ஶஷனக்கு வசன்று டம் 
றஞ்சில்ஷன.அஷணத்டம் நறவய்னேம் டைல் ரங்கவும்,சரப்திட்டிற்குஶ 
வசனரகறிட்டட.இப்தடிஶ ரழ்ந்ட தக்கரகறப்ஶதரண ஞ்சறம் என 
சறனனடங்கபில் கறர்ஶஷன ிட்டு திரிந்ட உடல்றஷன சரிில்னரல் 
இநந்டஶதரணரள். 
 

அப்வதரறேட அறக்கு றேதட டம்,கறர்ஶறக்கு ன்தத்ற என டம் 
ஆகறினந்ட. 
 

அள் இநந்ட எரின ரட்கபிஶனஶ ீண்டும் நறசப்ம் ஶகட்டட,ந் 
வசரந்னம் உநவுகறம் றனம்தி தரர்க்கில்ஷன.வ்பஶர ரழ்ில் 
டந்ரறம் ன் ம்திின் ஶறம் கன்கள் ஶறம் ஶகரதம் வகரள்பரல் 
ன் நறின் சப்த்ஶரடும் ரபத்ஶரடும் ஶதசறக்வகரண்ஶட அர் ஶஷனஷ 
வசய்ரர். 
 

ட னறர்ின் கரரக ரடுகஷப கணிக்க னடிரட ஶதரணரல்,ன் 
கன்கள் சம் னர ஆறக்கு என தசுஷ திரித்டவகரடுத்ரர்.ரடுகள் அந்க் 
வகரட்டஷகஷ ிட்டு வசன்நதின் இடத்ஷ சுத்ப்தடுத்ற அங்ஶக கட்டில் 
என்ஷந ஶதரட்டு தடுத்டக்வகரண்டு,ஏரக ிநகு அடுப்திஷண ரி ஷத்ட 
ணிரக உிஷண ரரித்ட தக்கதடுத்றவகரண்டரர். 

ணிஷ அனக்கு றகவும் திடித்டஶதரணட.டன்தம் ன்தட றஷந ஶதர் 
ரழ்ில் இறுறஷ தித்ட சறரித்டவகரண்ஶட இனக்கும்,அஷப்தரர்த்ட 
ணின் அறேடவகரண்ஶட இநப்தரன்.ப்வதரறேடஶ ிற்றுக்கு னன் ந் 
உநவும் றஷனரக ஷகஶகரர்த்ட றற்தறல்ஷன.நற சப்ம் 
ஶகட்டுக்வகரண்டினக்கும்ஶதரஶ அர் இநந்டம் ஶதரணரர்.அப்வதரறேட அஷ 
சுற்நற அரின் கன்கள் ,கள் ற்றும் ஆஷசரக பர்த் ம்தி னத்ஷன் 
உட்தட ந் ிரண சனணனம் இல்னரல் அர்ந்றனந்ணர்.ஆணரல் 
அர்கள் ஆழ்ணறல் அர் அடித் நறின் சப்ம் அர்கள் அஷணர் 
ரழ்ிறம் ஶகட்டுக்வகரண்ஶட இனந்ட. 
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உண்லான ஹீதாக்கள்!    
வள்ளியம்தை அகிலா. 

 

 நக்குஷந என னடம் கடக்கப் ஶதரகும் றஷனில் உத்ற திஶச ரறனத்றன் என 
குக்கறரத்றனறனந்ட தரடகரப்ன அஷச்சகத்றற்கு என கடிம் னகறநட. அஷ 
றேறர் ரன் என கறரத்ட தள்பிக்கூட ரத்றரர் ன்று அநறனகப்தடுத்றக்வகரண்டு 
என ஶண்டுஶகரஷப னன் ஷக்கறநரர் . 
...... 

அரட ணட எஶ கன் கரர்கறல் னேத்த்றல் ீ ம் அஷடந்ட ிட்டரகவும் 
அணட னனரரண்டு இநந் றணம் அரட றஷணவு ரள் இன்னும் சறன ரட்கபில் 
அரட இன்ஷந ஶற (22/05/2000) ில் ப்ஶதரரகவும் அனஷட கன் இநந் 
றஷணவு ரபில் அட கன் இநந்ட ழீ்ந் இடத்ஷ ரனும் ன் ஷணினேம் தரர்க்க 
ினம்னரகவும் னடிந்ரல் அற்கு ற்தரடு வசய்னேங்கள். னடிரிட்டரல் 
தரில்ஷன . ரங்கள் அந் இடத்ஷ தரர்க்க ினம்னட ஶச தரடகரப்னக்கு 
வரந்றரக இனந்ரல் ஶண்டரம். ணட ிண்ப்தத்ஷ ரதஸ் 
வதற்றுக்வகரள்கறஶநன் ன்ந ிண்ப்த கடிம் ந்ட . 
....... 

கடித்ஷ தடிக்க ஶர்ந் என உறகரரி ன்ண வசனவு ஆணரறம் தரில்ஷன. 
தள்பிக்கூட ரத்றரர் ந்ட ஶதரகும் வசனஷ (டிதரர்ட்வன்ட் ரிட்டரல்) ரன் 
ணட சம்தபத்றனறனந்ட னகறஶநன். அந் ரத்றரஷனேம் அட ஷணிஷனேம் 
அந் ஷதன் இநந் இடத்றற்கு அஷத்ட ரனங்கள் ன்ந கட்டஷப திநப்திக்க 
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ப்தட்டட. 
...... 

இநந் ரீணின் றஷணவு ரபன்று அந் ஷனனகட்டிற்கு அந் ரண ம்தறகஷப 
இந்ற ரடத்றணர் க்க ரிரஷனேடன் வகரண்டு ந்ணர். கன் இநந்ட ழீ்ந் 
இடத்றற்கு அனஶக அஷத்டச்வசன்ந ஶதரட அங்ஶக டூட்டிில் இனந் அஷணனம் 
அட்டன்ணில் ிஷநப்தரக றன்று சல்னைட் வசய்ணர் எஶ என ீர் ட்டும் அந் 
ரண கறரத்ட தள்பிக்கூட ரத்றரரின் கரல்கபில் ஷகப்திடி னர்கஷப டெி 
குணிந்ட ங்கற அர் தரத்ஷ வரட்டு கண்கபில் எற்நறக்வகரண்டரர் . தின்ணர் 
றறர்ந்ட ஷணஶரஷ ஶதரன அட்டன்ணில் ிஷநப்தரக றன்று சல்னைட் வசய்ரர். 
....... 

ரத்றரஶர தநறப்ஶதரய் ன்ணப்தர இட ...ீ வ்ஶபர வதரி ஆஃதசீர்.. ீ ஶதரய் ன் 
கரஷன வரட்டு ங்கனரர ? த்ங்கஷப ஶதரன ீனேம் சல்னைட் ட்டும் தண் 
கூடரர ? ரனும் தறறக்கு க்கம் வசரல்னறினப்ஶதஶண . ன்று ஶகட்க ..."இல்ஷன 
சரர். இங்ஶக ரன் அர்கஷப ிட ரன் வகரஞ்சம் ரறுதட்டு இனக்கறஶநன். அரட 
இங்ஶக இனப்தர்கள் ஶதரண ரம் ரன் இந் ஶதரஸ்டுக்கு டூட்டிில் ந்றனப்தர்கள் . 
ரன் உங்க ஷதஶணரடு அஶ தஷடப்திரிில் இஶ ஷன னகட்டில் தரகறஸ்ரணிஶரடு 
சண்ஷடிட்டன். உங்கள் ஷதணின் ீத்ஷ கபத்றல் ஶடிரக தரர்த்ன் . 
அடட்டுல்ன "...ன்று வசரல்னற றறுத்றணரர். 
....... 

ரத்றரர் அந் ஶ .மற.ஏ ின் ஷககஷபப்திடித்டக்வகரண்டு "வசரல்றப்தர ..டர 
இனந்ரறம் தப்தடரல் வசரல்ற ...ரன் அரட்ஶடன் " ன்று கூந "ீங்க அ 
ரட்டீங்கன்னு வரினேம் சரர்.. ரன் அரல் இனக்கடம்ன " ன்று வசரல்னற ிட்டு 
வரடர்ந்ரர் ... 
.... 

"அஶர அங்ஶக ரன் தரகறஸ்ரணிர் அர்கபின் ச்.ம். றரல் ிணரடிக்கு 
டைற்றுக்கக்கரண குண்டுகஷப வநறக்கிட்டுக் வகரண்டினந்ணர் . னப்தடி டெம் 
ஷக்கும் ரங்க ந்ட ஶதனம் னன்ஶணநறட்ஶடரம் , அஶர தரனங்க அந் தரஷநக்கு 
தின்ணரடி ரன் தடங்கற இனந்ஶரம். தரகறஸ்ரணிகறம் தரஷநக்கு தின்ணரடி ரங்க 
இனக்குந தரத்டட்டரங்க . வகரஞ்சம் ஷகஶர கரஶனர அல்னட ங்கபட கறட் ஷதஶர 
வபிஶ வரிஞ்சர ஶதரடம் . குண்டுகஷப தடதட வன்று வநறக்கிட்டரனுங்க. 
திரிஶகட் ஸ்ட்ன்த் அபினரண இந்ற னன்ஶணற்நம் இன்னும் வகரஞ்ச ஶத்டன 
ஆம்திக்க ஶதரவுட . ன்ண தண்டநடஶண வரின..... அப்ஶதரரன் ...." ன்று வசரல்னற 
அந் ஶ .மற.ஏ வகரஞ்சம் வதனனெச்சு ிட்டரர். 
....... 

"ன்ணப்தர ஆச்சு வசரல்ற?" ன்று அந் ரத்ரர் ஶகட்க ... ஶ .மற.ஏ வரடர்ந்ரர். 
"இனுங்க சுட்டுகறட்ஶட ரன் இனப்தரனுங்க ...இட ஶஷனக்கரரட ... ரன் இந் 
னப்தடிக்கு வடத் சரர்ஜ் (death charge) தண்ப்ஶதரஶநன். அரட அனுங்க சுடுந 
குண்டுகஷப உடம்தில் ரங்கறக்வகரண்டு அனுங்க தங்கர் ஷ ஏடி தங்கனக்குள் இந் 
வடிகுண்ஷட சீப்ஶதரஶநன் . அனுங்கஷப எறச்சப்னநம் ீங்க தங்கஷ னடிச்சறனங்க 
ன்னு வசரல்னறட்டு கறவஶணஶடரட ஏட ரரஶணன் ...... 
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அப்ஶதரடரன் உங்க ஷதன் ன்ஷணப்தரர்த்ட . "ஷதத்றரடர ீ ? உன்ஷண ம்தி டீ்ன 
வதரண்டரட்டினேம் வண்டு சறன்ண குந்ஷகறம் இனக்கு . ரன் இன்னும் 
கல்ரரகரன் .ரன் அந் வடத் சரர்ஜ் தண்டஶநன் . ீ கரிங் ஃதர் வகரடுடர 
ஶதரடம்"ன்னு வசரல்னறட்டு ன் ஷகினறனந் கறவவணஷட திடுங்கறக்வகரண்டு வடத் சரர்ஜ் 
தண்ரர் சரர் . 
.... 

தரகறஸ்ரணிர் ச்.ம். ற ினறனந்ட ஷ ஶதரன குண்டுகள் தரஞ்சட . உங்க ஷதன் 
ஷபந்ட ஷபந்ட டரட்ஜ் தண்ி தரகறஸ்ரணிரின் தங்கஷ அஷடந்ட வடிகுண்டின் 
தின்ஷண டுத்டிட்டு வடிகுண்ஷட தங்கனக்குள் சரிரக சீற தறனெட 
தரகறஸ்ரணிஷ ஶறனகறற்கு அனுப்தி ஷத்ரர் சரர். ச் ம்  ற வசனறந்ட தகுற 
ங்கள் கட்டுப்தரட்டிற்குள் ந்ட . 
....... 

உங்க ஷதணின் உடஷன ரன்ரன் னனறல் டெக்கற ரக்குஶன் வசய்ஶன். 
ரப்தத்றவண்டு குண்டுகஷப உடம்தில் ரங்கறினந்ரர் சரர் . அஶரட ஷனஷ ன் 
ஷகில் ரன் சரர் டெக்கறஶணன். ன் ஷகில் இனக்கும் ஶதரடரன் சரர் உிர் ஶதரச்சு . 
அஶரட சப்வதட்டிஷ உங்க கறரத்டக்கு வகரண்டு ஶதரகும் வதரறுப்ன டூட்டிஷ 
ஶனறகரரிிடம் அப்ஶதர ஶகட்டுப்தரர்த்ஶன் சரர் . இல்ஷன ன்று வசரல்னற ஶறு 
னக்கற டூட்டி ஶதரட்டுட்டரங்க சரர் . 
.... 

எனஶஷப அந் சப்வதட்டிஷ டெக்கும் தரக்கறம் கறஷடச்சறனந்ர இந் னர்கஷப 
அஶணரட கரனடிில் ரன் ஶதரட்டினப்ஶதன் . அட கறஷடக்கன . ஆணரல் உங்கள் 
தரங்கபில் னஷ ஶதரடும் தரக்கறம் கறஷடத்ட சரர் ." ன்று வதனனெச்சுடன் 
னடித்ரர்.கறரத்ட ரத்றரரின் ஷணிஶர னடஷ ஷனப்தரல் ரஷ 
வதரத்றக்வகரண்டு சத்ம் ரல் அறேடவகரண்டினந்ரள் . ரத்றரர் அில்ஷன. 
அந் வ .மற.ஏ ீஷ ீர்க்கரக தரர்த்ரர் , ீனம் அில்ஷன. ரத்றரஷ 
தரர்த்ரர். 
........ 

ரத்றரர் ன்ண றஷணத்ரஶர வரிில்ஷன. ன்னுஷட ஶரபில் 
வரங்கறக்வகரண்டினந் ஶ ரல்ணர ஷதினறனந்ட என வதரட்டனத்ஷ டுத்ட வ .மற.ஏ 
ீரின் ஷகில் வகரடுத்டிட்டு "ன் ஷதன் லீில் ஊனக்கு ந்ரல் 
ஶதரட்டுக்கட்டும்னு என சட்ஷட ரங்கற ச்சறனந்ஶன். ஆணரல் அன் ன .. அணட 
ீ ம் தற்நற வசய்ற ரன் அப்ஶதர ந்டச்சு....... 
இணிஶல் அந் சட்ஷடஷ ரர் ஶதரடப்ஶதரநரங்க ..அரன் அன் உிர் 
ிட்டஇடத்டஶனஶ ச்சறநனரம்.என ஶஷப அன் அந் இடத்டக்கு 
ஆிரரகரட ந்ட ஶதரட்டுக்கட்டும்னு வகரண்டு ந்ஶன் . ஆணரல் இந் 
சட்ஷடஷ ரர் ஶதரட்டுக்கடம்னு இப்ஶதர வரிஞ்சுட ரட்ஶடன்னு வசரல்னர இஷ 
ரங்கறக்க ன்று வகரடுத்ரர் .ஷக ீட்டி ரங்கறக்வகரண்ட ீரின் கண்கபில் கண்ரீ் 
டபிர்த்ட சத்றம். 
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ககாஞ்சம் சிரியுங்க பாஸ்! 

ம் ஷனர் ப்தடி சறதி வய்டில் 
இனந்ட ப்திச்சரர்? 

 

அறகரரிங்க னஷ வரிஞ்சடம் 
டீ்டுக்கு வபிஶ 'வகரஶரஶணர 
ஶரரபி ' ணிஷப் தடுத்ப்தட்ட 
தகுறன்னு றேற ஷச்சுட்டரன..! 

  இந்ட குப்தன், ிறேப்னம் 

சறணிர தரர்க்குந வசனவு அறகரகறட்ஶட ஶதரகுட, 

தரறர குஷநக்கடம்., 
 

ப்தடி குஷநக்கனரம்?  

ீங்க டீ்டுக்கு ஶதரங்க, ரன் தடம் தரர்த்டட்டு ந்ட 
உங்கறக்கு கஷ வசரல்ஶநன்..! 

இந்ட குப்தன், ிறேப்னம். 

ன் வசிஷண அறுத்டக்கறட்டு 
ஏடுநரன்... 
னடிங்க!  
றனடன்! றனடன்!... 
 

இந்ரம்ர! ரன் றனடன் கறஷடரட,  "ஷகப் 
திரிர்"! 

தர.சக்றஶல், ஶகரஷ, 

"ன்ஶணரட னவ்ர் டீ்டுக்கு ஶதரஶணன் 
றஸ்டுகரல் ஆிடுச்சு".....         ..........................ன் 
வசல் ஶதரணில் இனந்ட 
ஶதசறணிர....?".              ................................" இல்ஷன 
கரஷன வட்டி னடுஶன்னு அள் அப்தர வசரல்னற 
ட்டரன....... 

உர னனஶரத்ன், ஆறச்சனம். 
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" டரக்டர் தட்டம் ரங்கறண ஷனர் ன்ண வசரல்நரர் ?" 

    " ஷனன ஶண்டரம் இணி டரக்டர்ன்னு 
ரிரஷர கூப்திடச் வசரல்னறட்டரஶ ... 

சலர்கரற.ஆர்.சலரரன்.  . 

" ல் வகரள்ஷப 
னரணத்ஷ றரகம் வசய்ட ிட்டு ...."  

   " ற ீர் இஷப்னக்கு ஆவு கம் 
ீட்டுகறஶநரம் ...." 

சலர்கரற ஆர். சலரரன். 

ரஸ்க்கட்டிினக்கறந யஶீரிஷண தரர்த்ட யஶீர தரட்டு 
தரடுகறநரர் சரர்" 

"ன்ண தரடல்? 

'ரஸ்க்' கறனர உண்ஷ கரஶன ரறுஶர வசல்ம் ந் 
ஶதரறஶன     இர.ஶஷ்தரன, ினத்ரச்சனம். 

 
அந் தரகரா் னம் ஞரிற்றுகறஷ 

இவு ீனைசறக் கச்ஶசரி தண்ப்ஶதரநரரம்.."  

"அப்தடிர?" 

" ஆரம், 'ஷனட்'ீனைசறக் தண்ஶதரநரரம் 

இர. ஶஷ்தரன, ினத்ரச்சனம். 

தடிச்சு னடிச்ச உங்க வதரண், கல்ரம் தண்ிக் வகரடுக்கரல், இப்தடி ' 

சலரில் ' ன டிக்க ஷக்குநஙீ்கஶப, ன்?  

 

கட்டிக்கறட்டு ஶதரணரல் என டீ்ஷட ட்டும் 
ரன் அ ஷக்க னடினேம், சலரில்ன டிச்சர 
ல்னர டீ்ஷடனேம் அ ஷக்கனரஶன்னு 
ினப்தட்டரள்!  

இந்ட குப்தன், ிறேப்னம் 



தேன்சிட்டு- ஜூன் 2020- சிறுகதே சிமப்பிேழ் 31 

 

 உதையார்பாதையம்_ஜமீன்_அரண்ைதை 

 

ரபிஷகின் வதர் வனட்சுற ினரசம். 
னனறல் கூஷில்னர ர்தரர் ண்டதம். 

 ீணின் 64 கறரத்ஷச் ஶசர்ந் கக்குப்திள்ஷபகள் இங்கு அர்ந்ட ரன் 
வு , வசனவு கக்குப் தரர்ப்தரர்கபரம். 

அடுத்ட வதரி கூடம்,அறல் தஷ னஷகப்தடங்கள்,இனம்ன னரக்கர்கள்,தஷ 
கட்டில், ரற்கரனறகள் ஶதரன்ந வதரனட்கள்..தஷ வதஞ்சு என்று. 

இங்கு ரன்  ீணின் சறன ரரிசுகள் குடிினந்ட னகறநரர்கள். 
ஶஶன ிிரண வபிரட்டு கண்ரடி வரங்கும் சிபக்குகள். 

அனகறல் ரடக அங்கு ண்டதம்,.என கரனத்றல் ஆிம் ஶதர்கள் னங்கற 
இடம், ற்வதரறேட ந்ட தர்கள் ட்டுஶ !ங்கு தரர்த்ரறம் கட்டடச் 
சறஷவுகள்.. 
இட ரன் இன்ஷந உஷடரர்தரஷபம்  ீன் அண்ஷண. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%89%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%9C%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
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றகத்றல் உள்ப தஷ தரஷப ஆட்சறகறள் என்று உஷடரர்தரஷபம். 
இன் ஆட்சறரபர்கள்,‟கரனரட்கள் ஶர உஷடரபர்கள் „ ணப்தட்டணர். 

30 க்கரில் தந்ட ிரிந் அண்ஷண.600 ஆண்டுகள் தஷ. 
அகற, ஶகரட்ஷடச்சுற்றுச் சுனடன் இனந் அண்ஷணில் 

64 அஷநகள் இனந்டள்பண. 

ஶங்கடப்த உஷடரர் ன்தட ஆட்சறக்கரனத்றல் இங்ஶக ரங்கள் 
அச்சறடப்தட்டு அஷ „உஷடரர்தரஷபம் னடப்தம் „ ண 
ங்கப்தட்டுள்பட. 

என கரனத்றல் இஸ்னரறப் தஷடவடுப்னகறக்கு அஞ்சற, 
கரஞ்சற கரரட்சற, ர ர்,வனஷ்ம் னரகர்,சறம்தம் டர ர் 
னனற னெர்த்றகள், உஷடரர்தரஷபம்  ீன் தரடகரப்தில் ஷத்டப் 
தரடகரக்கப்தட்டரம். 

உ.ஶ. சர, ஶதரன்ந றநறஞர்கள், 

சங்கல னம்னெர்த்றகபில் எனரண சறரர சரஸ்றரி அர்கபின் கன் 
சுப்ஷதர சரஸ்றரி ஶதரன்ந இஷசஞரணிகள் உஷடரர்தரஷபம்  ீணின் 
தரரிப்தில் இனந்டள்பணர். 

உ. ஶ. சர. ின் „ ன் சரிஷ‟ ன்ந அட ரழ்க்ஷக னரற்று டைனறல் 
உஷடரர்தரஷபம்  ீன் குநறத் 

தன குநறப்னகள் னகறன்நண. 

உஷடரர்தரஷபம்  ீந்ரர்கள் ஆட்சறக்கரனத்றல் ஶகரில்கறக்கு 

தன றனப்திகள் வசய்ப்தட்டுள்பண. 

 ீன் அண்ஷணின் றஶ உள்ப ீறின் கஷடசறில் 

இர்கபட சறரனம் உள்பட. இஷநன் ;தநஸீ்ர், 

இஷநி ; சகுந்னரம்திஷக. 

றகப்வதரி ஶகரனங்கள், 

13 க்கர் தப்தபில் ிரிந்டள்ப கரண்டீத ீர்த்ம் ஶதரன்நஷ 
கரக்கறஷடக்கர கரட்சற. 

றனரனொர் றரஶகசர் ஆனத்றற்கு அடுத்ட இங்கு ரன் வப்தத் றனிர 
சறநப்தரக ஷடவதறுரம் ! 
றனக்குபத்றல் ீரறண்டதம் ற்றும் உஷடரற்றும் ண்டதனம் 
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கரப்தடுகறநட. இக்ஶகரிறம், குபனம் தன றஷப்தடங்கபில் கரட்சறரக 
ந்டள்பட. 

உஷடரர்தரஷபம்  ீனுக்கும் 

கரஞ்சற கர வதரினக்கும் உள்ப வரடர்ன னரறு னர்ரணட. 1928 

ற்றும் 1939 ஆண்டுகபில் 

கர வதரிர அர்கள் சறன ரட்கள் இங்கு ங்கறனேள்பரக  ீன் ரரிசுகள் 
வரிிக்கறன்நணர். 

கர வதரிர இங்குத் ங்கறினந் வதரறேட கரண்டீத ீர்த்த்றல் தடகறல் 
தம் வசய்ட, டுில் உள்ப ீரற ண்டதத்றல் றரணம் வசய்ட 
க்கரம். அர்கள் தம் வசய் தடகு இன்றும் ஆனத்றல் ஷத்ட 
தரடக்கப்தடுகறநட. 

 ீணில் இடம் வதற்நறனந் என தஷ னஷகப்தடம் , 

அறல் ஆன ஶகரனம் ,கரண்டீதீர்த்ம் ற்றும் ீரற ண்டதனம் இடம் 
வதற்றுள்பட. 
அஷ உற்றுப் தரர்த்ரல், ீரற ண்டதத்றல் கர வதரிர ரன் ஶரனறல் 
அர்ந்ட றரணம் வசய்னேம் அற்னக் கரட்சறத் வரினேம் ! 

சுரர் 400 ஆண்டுகறக்கு ஶல் 

கங்ஷக வகரண்ட ஶசரனம் திகீஸ்ர் ஆனம் இர்கபட தரரிப்தில் 
இனந்டள்பட. ஶகரன கனசம், சறங்கனக கறறு ஶதரன்நஷ இர்கபட 
வகரஷடரம் ! 

டச்சுக்கரர்கபரல் கட்டப்தட்ட ங்கம்தரடி ஶகரட்ஷடஷ, 

தன ஆண்டுகறக்குனன் அந் ரடு இந்ரறம் , 

ஶகரட்ஷடஷ தரரிக்க இன்நபவும் றற ங்கற னகறன்நட. 

அற்கும் னந்ஷ னரறுக் வகரண்ட உஷடரர்தரஷபம் அண்ஷண 
ஶதரன்நஷ கண்னன்ஶண அறந்ட னட றகுந் ஶஷண ! 

கண்ில் தட்ட தறவு 

சறர கறனஷ்ன் தக்கம் 

ரர் றேறட ன்று வரிில்ஷன 
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சுற்றுலா...!  

அப்தர ர ப்தப்தர ம் 
வசரந் ஊனக்குப் ஶதரஶரம் 
வ கன் ந்ஷிடம் ஶகட்டரன். 
இப்த ம் ஊனஶன ண்ி 
இல்ஶனடர.. அட இல்னர 
ம்னரஶப ர னடிரட 
அரன் தத்ட ரஶணர னங்கள் னன்ஶத இங்ஶக ந்டட்ஶடரம். 

அப்தடீன்ணர ம் ஊர்ன இப்த ரனஶ இல்ஷனர? 

அப்தடி வசரல்ன னடிரட.. தன ஶதர் ண்ிில்னர ர தகறட்டரங்க.. 

அப்த அட உங்கபரவனனேம் ன்ணரஶனனேம் னடிரர? 

தகறகறட்டர ல்னரஶ னடினேம்ரன்... 

அப்த ர ஶதரய் வகரஞ்சரள் ம் ஊர்ன ங்கறட்டு னரம். 

அடக்கு இந் க்றட்ஶடர கறகத்டஶன அனுற ரங்கனும்.. 
அனுறஶகட்கஶநன். என ல்ன ரபில் அர்கள் னநப்தட்ட ிண்கனம் 
வசன்ஷண வரிணரில் ஷ இநங்கறட. 

சுத்ரண கடற்கஷ கரற்று சீ கடற்கஷ ணி டரட்டம் குஷநரக 
இனந்ட.. 

அப்தர... இந்ரங்க... 

வ கன் என ரம்வதய்ன் தரட்டிஷன டுத்ட வகரடுக்க 

ப்தடிடர இட ங்ஶக? 

ீங்க இங்ஶக ண்ி கறஷடக்கரடன்னு வசரன்ணரஶன கறபம்னம்ஶதரட டுத்ட 
ஷச்ஶசன்.. 
அஶடய் ப்ன தண்ிட்டிஶ இங்ஶக ண்ி அடிக்கறநட சட்டப்தடி குற்நம் ... 

அர் வசரல்னறக்வகரண்டினக்கும்ஶதரஶ இன கரனர்கள் அர்கஷப 
வனங்கறணரர்கள். 

ட இல்னர னறஷ உனரக்கத்ரன் டப்திரிர்கஷப க்றட்ஶடர 
கறகத்டக்கு கறகம் கடத்றஶணரம்..அங்கறனந்ட றனம்த ந்ட ட அனந்ற 
உங்கள் ிசர த்ட வசய்ப்தடுகறநட. உடஶண கறபம்னங்கள். 

அர்கள் ிண்கனத்றல் நற கறபம்த வ கன்  ன்ணஷன ஶரக்கறணரன் கலஶ 
ட இல்னர னற எபிர்ந்ட வகரண்டினந்ட. 

எஸ்.எஸ். பாபு. பஞ்பெட்டி 
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“ான் என்ன ஹீரபாயாக உணர்கிரன்” – நான்நகள் 

யந்தாள் | ர ாதிகா 

  

 

ஏடிடி (OTT) திபரட்ஃதரத்றல் ஶடிரக வபிரகும் னல் இந்ற 
வின்ஸ்ட்ரீம் றஷப்தடம் ன்ந வதனஷஷப் „வதரன்கள் ந்ரள்‟ 

வதற்றுள்பட. றகுந் றர்தரர்ப்திஷணத் டெண்டினேள்ப இந்ப் தடத்ஷப் தற்நற 
ஶ ரறகர, “இட என சனெக அக்கஷநனேள்ப கஷ. த்ரில்னர் தடம் ன்தரல் 
ன்ண சனெக அக்கஷந ன்தஷ வசரல்ன னடிரட. இந்ப் தடத்றல்  5 

இக்குர்கறடன் டித்ட நக்க னடிர அனுதம். கடந் தடத்றல் 
ஶற ஶடம், ஊர்சற ஶடம் இந்ப் தடத்றல் தரர்த்றதன் சரர், தரக்ரஜ் சரர், 

றரகர ன் சரர் ஆகறஶரனடன் டித்ட நக்க னடிர அனுதம். 
அஷணரிடனம் இனந்ட றஷந கற்றுக் வகரண்ஶடன். அர்கள் ப்தடித் 
ங்கறஷட கரதரத்றத்டக்குத் ரர் வசய்ட வகரள்கறநரர்கள், ீபரண 
சணத்ஷ ப்தடி சரிரக உச்சரித்ட டிக்கறநரர்கள் உள்பிட்ட ிங்கஷப 
என டிஷகரகக் கற்றுக் வகரண்ஶடன். 
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இந்ப் தடத்றல் 3 – 4 ீபரண சணக் கரட்சறகள் இனக்கறநட. 3 

ரத்டக்கு  னன்ணரடிஶ தடத்றன் ஸ்கறரிப்ட் னக்ஷக இக்குர் 
வகரடுத்டிட்டரர். தரர்த்றதன்  சரனடன் றன்று வகரண்டு சணம் ஶதசற 
டிப்தஶ சரல்ரன்.  ஃப்வட்ரிக் ணக்கு றஷந ஶம் வகரடுத்றனந்ரர். ரன் 
டித் தடங்கபில் றஷந னன் ரரிப்ன வசய்ட டித் தடம் இட ரன். 
இந்க் கஷஷ னல் னஷநஷக் ஶகட்ட ஶதரஶ கண்டிப்தரக டிக்கறஶநன் 
ன்று வசரல்னறிட்ஶடன். இடஷ ரன் டித் தடங்கபிஶனஶ அறக 
உஷப்ஷதப் ஶதரட்டுள்ப தடம் இட ரன். வணன்நரல், இந்ப் தடத்றன் கஷ 
ணட ணடக்கு றகவும் வனக்கரணட. 
 

இந்ப் தடத்றல் வண்தர ன்ந க்கலனரக டித்டள்ஶபன். உர்ீறன்ந 
க்கலனரகஶர, உச்சீறன்ந க்கலனரகஶர டிக்கில்ஷன. ஊட்டிில் என 
சறன்ண ீறன்நத்றன் க்கலனரக டித்டள்ஶபன். னல் னஷநரக க்கலல் 
உஷடினேம் ஶதரட வரம்த றரக உர்ந்ஶன். இந் ரறரிரண 
கஷக்கபம் வகரண்ட தடங்கபில் சண்ஷடக் கரட்சறகபில் டித்ட சறகர்கஷப 
ரற்ந னடிரட. க்கலல் உஷடிந்ட சணங்கள் ஶதசற டிக்க ஶண்டும். 
ரர்த்ஷகபின் தனம் இறல் இனக்கும். க்கலல் கரதரத்றத்டக்கரக, 2டி 
ர ஶசகர் என க்கலல் ன்தரல் அரிடம் றஷநப் ஶதசறஶணன். றஷந 
தடங்கள் தரர்த்ஶன். வதரடக்கள் க்கலஷன ப்தடிப் தரர்க்கறநரர்கள் உள்பிட்ட 
சறன ஶகள்ிகஷப இந்ப் தடத்றல் னன்ஷத்டள்ஶபன். அட தடத்றன் 
ஷயஷனட்டரக இனக்கும். 
 

 

ரன் என ட இந்றப் வதண் ன்று ரனஶ ஶரசறப்தறல்ஷன. 
சணங்கபரக றேறக் வகரடுக்கறநரர்கள். 35 தக்கம் வகரண்ட னத்கத்ஷ 
றணனம் இக்குர் ஃப்வட்ரிக் ஷகில் தரர்க்கனரம். கரஷன 9 ிினறனந்ட 
ரஷன 6 ிஷ 2 ஶதர் ஶதசறக் வகரண்ஶட இனப்தஷப் தடரக்கறக் 
வகரண்டினப்தரர். அவ்பவு சணங்கள் ஶதசறினக்கறஶநரம். தரக்ரஜ் சரர், 

தரர்த்றதன் சரர் இனனம் என னஷந தடித்டிட்டு ஶதசறிடுரர்கள். 
ஆணரல், ரன் 3 ரங்கறக்கு னன்ஶத னறேக்கஷஷனேம் ரங்கற ன் 
சணங்கஷப னறேஷரக ணப்தரடம் வசய்ட ஶதசறனேள்ஶபன். னக்கறரக 
இந்ப் தடத்டக்கு ரஶண டப்திங் வசய்டள்ஶபன். தடப்திடிப்ன ந்ட ஶதப்தர் 
தரர்த்ட ன்ணரல் சணம் ஶதசற டித்றனக்க னடிரட. 
 

 

இப்ஶதரட ப்தடி சறர ற சரர், தரக்ரஜ் தடங்கள் குநறத்ட ஶதசுகறஶநரஶர 
அப்தடி 20 ஆண்டுகள் கறத்ட சறன தடங்கள் குநறத்டப் ஶதச ஶண்டும். அஷ 
ணறல் வகரண்ஶட தடங்கள் எப்னக் வகரள்கறஶநன். சறன தடங்கள் 
வற்நறஷடனேம், சறன தடங்கள் வற்நறஷடரட.  ஆணரல் ணட தம் 
இஶ வபிில் வரடர்ந்ட வகரண்ஶட இனக்கும்.  இப்ஶதரட றஷந 
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றரண கஷகள் னகறநட. இந்ப் தடத்டக்குப் திநகும் கூட 3 கஷகள் 
ஶர்வு வசய்ட ஷத்டள்ஶபன். ன் தடங்கஷபப் வதண்கள் தரர்க்கும் ஶதரட 
வதனஷரக றஷணக்க ஶண்டும்.  வதண் கரதரத்றத்ஷ ஷரக ஷத்ட 
ரன் டித் தடங்கள் அஷணத்டஶ ஆண்கபரல் றேப்தட்டட ரன். ரன் 
இப்ஶதரட ல்னரம் என யஶீரரக உர்கறஶநன். இந்ரண்டு ணக்கு 41 

ட ஆகறநட. 41 றல் யஶீரரக உர்ட அரிரணட ண 
றஷணக்கறஶநன். 
 

அஷணத்டப் தடங்கபிறஶ ன் கரதரத்றத்ஷப் தரர்த்ட வதண்கள் 
வதனஷஷட ஶண்டும் ண றஷணக்கறஶநன்.  ம்ஷச் சுற்நற டக்கும் 
ிங்கஷப ஷயஷனட் தண்ிப் தடங்கள் தண்ஶண்டும். றஷந 
சறகர்கள்  தடத்ஷப் தரர்ப்தரர்கள். ஆஷகரல், சனெக அக்கஷநனேள்ப 
தடங்கபரகத் ஶர்வு வசய்ட டிக்கறஶநன்.  கர்றல் தடங்கபில் தரட்டு, கரல் 
கரட்சறகள் ன்தஷத் ரண்டி ஶறு டவும் தண் னடிரட. இந் ரறரி 
தடங்கபில் ித்றரசரண கபங்கபில் ம்ஷக் கர னடினேம். ரன் 
கர்றல் தடங்கபினறனந்ட வபிஶ ந்டிட்ஶடன். ன்ணரல் னடிந் 
அஷணத்ஷனேம் இப்ஶதரட ரன் வசய்ட னகறஶநன். அந் சுந்றம் இப்ஶதரட 
இனக்கறநட. 
 

„வதரன்கள் ந்ரள்‟ ரறரிரண தடங்கள் ணக்கு னறல் கறழ்ச்சற. ரன் 
ந்வரன இக்குரிடனம் இந்ரறரி தடங்கள் தண் ஶண்டும் ன்று 
ஶகட்கில்ஷன. ரணரகஶ அஷகறநட. கர்றல் தடங்கள் றஷந 
ில்ஷன. அப்தடி ந்ரல் கூட, ன் தசங்கஷப டீ்டில் ிட்டுிட்டு தரட்டு 
தரட, டணரடப் ஶதரக ினம்தில்ஷன.  ற  ரழ்க்ஷகில் இனப்தட 
ஶதரனஶ வதண்கள் தடங்கபிறம் றரக இனக்க ஶண்டும் ண 
றஷணக்கறஶநன். வணன்நரல் ற ரழ்க்ஷகில் றஷந திகஷபப் வதண்கள் 
வசய்ட வகரண்டினக்கறநரர்கள். இப்ஶதரட 2 குந்ஷகறக்கு ரரக அறகரண 
வதரறுப்னள்ப வதண்ரக இனக்கறஶநன். அர்கறக்கு வறும் அட்ஷஸ் 
ட்டும் வசய்ரல், ன் தடங்கள் னெனரக அர்கள் ரன் ப்தடி ணத் 
வரிந்ட வகரள்ப ஶண்டும் ன்று றஷணக்கறஶநன். குடும்தப் வதண்ரக 
ித்றரசரண தரிரங்கபில் கர னடினேம். ற  ரழ்க்ஷகில் ரன் 
ப்தடிினக்கறஶநஶணர, அப்தடிஶ றஷிறம் இனக்க ஶண்டும் ண 
றஷணக்கறஶநன்” ணப் தகறர்ந்ட வகரண்டரர். 
____________________________________________________________________________________-_ 

தேன்சிட்டு மின்னிேழுக்கான பதைப்புக்கதை அனுப்ப தேண்டி 

இ-மயில் முகேரி:   thalir.ssb@gmail.com 
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ேப்பட்       விர்சனம் 

  

தனர் தரர்க்க, ன் 
ஷணிஷப் 

வதரடவபிில் 
அஷநந்ட 

ிடுகறநரன் என 
கன். அந் 

ஷணி, 
கணிடம் 
ிரகத்ட 

ஶகரனடரன் 
தடத்றன் கஷ. 

„ப்தட்‟ ன்நரல் “அஷந (slap)” ன்று வதரனள். 
„ஆர்டிகறள் 15‟ னும் அற அற்னரண தடத்ஷ இக்கற அனுதவ் சறன்யரின் 
தடம். அடவும் குடும்த ன்னஷநஷப் (Domestic violence) தற்நற தடம் ன்தரல் 
தடத்றன் ீரண றர்தரர்ப்ன கூடுனரக இனந்ட. ரறரர் வகரடுஷ, 

ட்சஷக்கரகத் டன்னறுத்ப்தடுட, ஷச ரரி வதரறல், ஷகஷ ீட்டி 
அடித்ல் ன்ந திசறக்கல் & வர்தல் அப்னைஸ்கள் ட்டும் வடரஸ்டிக் 
னன்மறல் ரட. அடிப்தஷட உரிஷகள் றுக்கப்தடுட, குடும்த 
னவணணக் கரம் கரட்டி எனரின் ணிப்தட்ட சுந்றத்ஷப் தநறப்தட 
ஶதரன்நஷனேம் வடரஸ்டிக் னன்ஸ்ரன். 
“ரன் கரர் ஏட்டக் கத்டக்கர?” – டரப்சற. 
“னனறல் எறேங்கர தரத்ர ஶதரடக் கத்டக்க?” – டரப்சறின் கன். 
இந் உரசலணத்ஷ, கரட வகரடுத்டக் ஶகட்கர ஶனரறக்க ஆண் 
ணறஷனஷ வடரஸ்டிக் னன்வமணப் தரர்ஷரபர்கள் ணறல் 
தறந்றனக்கஶண்டி தடம், ட்ஷடரண எற்ஷநப் தரிரத்றல் ன் 
ஶரக்ஷகத் வரஷனத்ட ிடுகறநட. தடத்றன் ஷனப்ஶத அற்கு சரட்சற. 
என தனணீரண சூழ்றஷனில், ன்ஷண நந்ட அஷநந்ட ிடுட 
வடரஸ்டிக் னன்மறல் னர? அற்கரக ிரகத்ட ன்தட சரிர 
ன்ந ஶகள்ி, சற்ஶந சறக்கனரணட. To Err is Human. அடவும் ஶதரஷில், ன் 
உஷப்வதல்னரம் ீரணவணக் ஶகரதத்றன் உச்சறில் இனக்கும் எனன் 
தண்தட்டணரக டந்றனக்கஶண்டுவண றர்தரர்ப்தட சரத்றறல்னர 
என்று. ஶகரதம் ர ஆஶர, வதண்ஶர உண்டர? ஶகரதத்றல் ரர்த்ஷஷ 
ிடர ணினண்டர? 
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ஆணரல், ஆண்கபின் திச்சஷண, றக இல்தரண ணறஷனிஶனஶ 
வடரஸ்டிக் னன்ஷமக் ஷக வகரள்டரன். „உணக்கு கரர் ஏட்டக் 
கத்டக்க ஆஷசர? சரி கத்டக்ஶகர‟ ணச் வசரல்னரல், „னனறல் தரத்ர 
வசய் எறேங்கர கத்டக்ஶகர. அட ரன் உணக்கரண ஶஷன. இந்றப் 
வதண்கறக்கரண ஶஷன‟ ணத் வபிந் ணறஷனில் அணிடம் 
வபிப்தடும் னெர்க்கஶ ன்னஷந. தடம், தின்ணஷப் ஶதசரல், 

னன்ணறஶனஶ கணம் வசறத்றக் கடுப்ஶதற்றுகறநட. „ன்ஷண அஷநஞ்சட 
றரற்ந வசல்‟ ண டரப்சறின் னெனம் கறபிப்திள்ஷபஷப் ஶதரல் 
வசரல்னறக் வகரண்டினக்கும் இக்குர், றனப் தந்த்றல் வதண்ின் 
சுந்றனம் ணித்ன்ஷனேம் தநறக்கப்தடுகறநட ன்ந கனத்றற்கும் தடத்றல் 
ச உரிஷ அபித்றனக்கனரம். 
கரனம், ஏர் அனனந்ட. அஷணனஶ டுக்கஶபரடு ரப் தகறட்ஶடரம். 
ம்ரஶன 100% ரம் றஷணக்கறநப்தடி இனக்கனடிரட. இன்வணரனரிடம் 
ப்தடி றர்தரர்க்க னடினேம்? ஶறம் ஶதரண ஷனனஷநஷ ிட இந்த் 
ஷனனஷந ஆண்கள் தரில்ஷன ன்றுரன் ஶரன்றுகறநட.‟ றுகள் 
அம்ரக்கபரண ங்க ீடரன்‟ ண அம்ரிரின் ரறரர் வசரல்ரர். 
அம்ரிர அந்த் ஷநச் வசய்ரட்டரர் ண ம்னஶரரக! பர்ப்ஷதனேம் 
ீநற, வ ணிட்டிக்கனற றஷந manufacturing defect ஆண்கபிடம் இனக்குவன்ஶந 
ஶரன்றுகறநட. ிபக்கறப் னரி ஷக்க னடிர தட்சத்றல், வதரி 
னடிவுகஷப ஶரக்கறப் ஶதரினக்கனரம். 
“A slap is unfair” ன்தறல் ரற்றுக் கனத்ஶ இல்ஷன. ஏர் „அஷந‟ சகனத்ஷனேம் 
வரறுக்கறிடும், னக்கறரக எனரின் அகத்ஷ. அஷப் னரி ஷத்ஶ 
ஆகஶண்டும். ஆணரல், அறனறனந்ட ீப (heal), அம்ரிர ஶஷரண ஶம் 
டுத்டக் வகரண்டு, அபட கன் றுகஷபப் னரிந்ட சரி வசய்டவகரள்ப, 

எஶ என ரய்ப்தரட ங்கப்தட்டினக்கனரம் ன்தட தஷ 
தஞ்சரங்கங்கபின் ஆங்கரய் உள்பட.  
இனக்ஷகத் ஷக்கர றஷக்கஷக்குக் கரம், ரகறின் கரதரத்ற 
டிஷப்ன. “கரல் இனந்ரல், கரின் டீ்ஷடப் தரர்த்டக் வகரண்ஶடன். 
அர் அஷநஞ்சடம், அந்க் கரல் ஶதரிடுச்சு. இப்ஶதர ணக்கு ரிரஷனேம் 
கறழ்ச்சறனேம் ஶடம்” ன்கறநரர். „ன்ணம்ர இப்தடிப் தண்நஙீ்கஶபம்ர?‟ ண 
ஷனஷப் திய்த்டக் வகரள்பத் ஶரன்நறட. கரல் இனக்கும் தட்சத்றல் 
ரிரஷனேம் கறழ்ச்சறனேம் அங்ஶக ன்ணத்டக்கு ன்ந அரி கனத்ஷ 
 ீிக்கக் வகரஞ்சம் சறரகத்ரன் உள்பட.  ீணரம்சம் ஶகட்தஷனேம் 
ரகற இறேக்கரக றஷணப்தரக இக்குர் றக் அறேத்ரக னறனேறுத்டகறநரர். 
„அட னவ். அணரல்  ீணரம்சம் ஶகட்கக்கூடரட‟ ண கன்ணத்றல் ஶதரட்டுக் 
வகரள்பர குஷநரகச் வசரல்கறநரர் டரப்சற. 
குற்நம் ம்தர் 1: ஷணிஷ அஷநட ப்ன; 
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குற்நம் ம்தர் 2: கன் ீட கரஶனரடு ரழ்ந்டிட்டு, தின் அந்க் கரல் 
ஶதரணடம், கஷணப் திரி னடிவடுத்ட ஷணி ிரகத்ட 
ரங்கறணரல்  ீணரம்சம் ஶகட்தட று. 
ன்று பிஷப்தடுத்றனேள்பணர். „இற்கு அந்ப் தனத்ற னெட்ஷட 
ஶகரஶடரன்னஶ இனந்றனக்கனரம்‟ ன்று ரன் தடத்றன் கனஷ றஷணத்டப் 
தரிரதப்தட னடிந்ட. 
தடத்றல் என ிஷத் ரனேம், அட தறனென்று ட கறம், ரகறின் 
தக்கத்ட டீ்டிணரக னகறநரர்கள். அந் கள், ணட ரய்க்கு ன் ஶடும் 
வதரி னுற. “ீ ணக்குத் டஷ ஶடுநட இனக்கட்டும். ரன் உணக்கு 
ல்ன ஷதன் தரர்த்டட்ஶடன்” ன்கறநரர் அந்ம்ர. தறனென்று ட வதண், 

ன் சக றணனுடன் ஶதசுஷ, என ட்தரகப் தரர்க்க னடிரல், „கரல்‟ 

ண னடிவு வசய்ட கறறேகறநரர் அந்த் ரய். குந்ஷகபின் வசல்கஷப 
அர்கபட இல்வதணப் தரர்க்கரல், ஶதசறணரஶன கரல்ரன் ண 
றஷணக்கும் அந்த் ரின் வசல், “ஷசல்ட் அப்னைஸ்”-இல் ரர? 

ஸ்ரற னும் தரத்றத்றல் ய்னர க்வரல் டித்டள்பரர். டரப்சறினுஷட 
சஶகரணின் கரனற. தடத்றன் னல் ஃப்ஶஶ சுந்றப் தநஷரண அட 
கறழ்ச்சறில் இனந்ஶ தடம் வரடங்குகறநட. ” ர னவ் தண்ஶநரம். 
சந்ஶரரக இனக்ஶகரம்” ண சறன்ண இஷடஶஷப ிட்டு, “வதனம்தரறம்” 

ணச் வசரல்னறிட்டு, “தின்ண ன் கல்ரம் தண்ிக்கடம்? இப்தடிஶ 
இனந்டடனரம்ன?” ன்ந ஶகள்ிவறேப்னகறநரர். தரசரங்கு இல்னர தரத்றம் 
ன்நரல், தடத்றஶனஶ இர்ரன். ணக்குத் வநணப்தடுஷ அந் 
இடத்றஶனஶ ஶகள்ிவறேப்தத் ங்கரரக இனக்கறநரர். „ரன் இத்ஷண 
ரள் சரிரக டந்டக்கர உன்ண வரம்த டிஸ்-அப்தரின்ட் தண்ிட்ஶடன். 
ன்ஷண ரீனட் தண்ிக்க என ரய்ப்னக் வகரடு‟ ண கரனன் 
ஶகட்கும்வதரறேட, அஷண அஷத்டக் வகரள்றபவு கரறடன் 
இனக்கறநரர். „டரப்சறர இந்ப் தடத்டக்கு யஶீரின்? சுந்றப் தநஷரண 
ரன்ரன் கரரகற ண ன் உங்க ரனக்கும் ஶரஷன?‟ ண ரஶணற்ந 
அகரண கரதரத்றத்றன் ரினரக னகத்றல் அஷநகறநரர் ய்னர. 
திற்ஶசர்க்ஷக: சனெக ஊடகங்கஷப அரணித் ஷகில், வதண்கபின் 
தரர்ஷில், இப்தடம் வதண்கபின் சுரிரஷஷ றக அறேத்ரகப் 
தறந்டள்பட ண ிந்ஶரப்தடுகறநட. டரப்சறின் அரணத்ஷப் 
வதண்கபரல் றக வனக்கரக உ னடிரல், அர்கபரல் ிரகத்ட 
ன்ந னடிஷ றரரணரகக் கன னடிகறநட. ஆண்கபின் தரர்ஷிஶனர, 

„எஶ என அஷநக்கு ிரகத்ர? ஆத்ீ..‟ ணக் குப்தத்ஷ 
ிஷபித்டள்பட.  
தின் குநறப்ன: இந் ிர்சணம் ஏர் ஆரல் றேப்தட்டட. 

ன்நற: http://ithutamil.com/ 

http://ithutamil.com/


தேன்சிட்டு- ஜூன் 2020- சிறுகதே சிமப்பிேழ் 41 

 

சில பநாடியில்.. 

    
வீ. காசிநாேன் 
கறன் ன்தத்ஷ 
இணிஶ வரடங்கற வண் 
கறர்கபரல் அப்தகுறஷ 
வப்தப் தடுத்றக் 
வகரண்டினந்ரன். கரஷன 
ி 10. சறங்கப்னரில் 
ணிரர் குடிினப்ன 
ஶதட்ஷடகபில் அகரக 
டிஷக்கப்தட்ட ீச்சல் 
குபம் இனப்தட 
அற்நறன் சறநப்னகபில் 
என்று. ணட 
அடுக்குரடி குடிினப்ன 
பரகத்றல் உள்ப 
ீச்சல் குபத்றன் அனகறல் 

ஞ்சுபர  சரய்வு ரற்கரனறில் எய்ரரய் தடுத்றனந்ரள். கரறல் 
எனறப்தரஷண ரட்டிதடி இணம்னரிர இஷச என்ஷநத் ணட 
ஷகஶதசறினறனந்ட சறத்டப் னன்ணஷகத்ரள். அபட உடல் சரய்வு 
ரற்கரனறஷ னறேடம் ஆக்கறறத்ட இனந்ட.  
 

அபட 5 ட குந்ஷ சன் அனகறல் ஷகப்தந்ட என்ஷந 
ஷத்டக்வகரண்டு ிஷபரடிட. ிஷபரட்டு ிஷபட்டரக 
இனப்தத்றல்ஷன. சறன ஶங்கபில் டடிக்க ஷத்டிடும். குந்ஷப் தந்ஷ 
ண்ரீில் ள்பிிட்டு அடவும் ிறேந்டிடும் ண ீங்கள் கற்தஷண 
வசய்னரம், வசய்ரறம் இனக்கனரம். ஆணரல் அடரன் டந்ட. ஞ்சுபர 
தரர்க்கில்ஷன. தரர்க்க ரட்டரள். 
 

ட ஷடகர் தரர்த்டிட்டரர், எஶ தரய்ச்சல் சரய்வு ரற்கரனறஷ  ம்ப் 
தண்ி ீச்சல் குபத்றல் குறத்ட, குந்ஷின் சட்ஷடஷப் திடித்ட இறேத்டக் 
கஷச் ஶசர்த்ரர். ஞ்சுின் னகத்றல் வபித் குபிர்ந் ீஷ டஷடத்தடி 
“ரட் ரன்வசன்ஸ்” ண வகுண்டரள். 
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ஷடகர் ரர்? ன்தஷ ரன் உங்கறக்கு வசரல்னறஶ ஆகஶண்டும். 
ஷன ரின் வசல்னம், பர்ப்ன, குந்ஷரறரி, கூடஶ இனப்தட இறல் 
ஷ ஶண்டுரணரறம் உங்கள் சறக்ஶகற்த ஷத்டக் வகரள்றங்கள்.  அட 
உங்கள் ினப்தம். அன் தரஷணகள், டத்ஷகள், வசல்கள் என னனறின் 
சரகசம் ஶதரல் இனக்கும். அஶ ஶத்றல் ிஶகம் ன்ஷண சுற்நற 
டப்தஷகஷப உன்ணிப்தரக கணிக்கும். அற்கு குந்ரற்ஶதரல் வசல்தடும் 
உர்ந்க பர்ப்ன ரய். அற்கு ஷடகர் ன்று வதர்ஷப்தட ரஶண 
வதரனத்ம்? 

 

ஷன ர வ ர்ணிின் ஸ்டர்ட்கரர்ட் கரில் திநந்ட அங்கு பர்ந்ர். 
அட கர் ரிச்சர்ட் அந்த் வரறல் கரில் என றறுணத்றல் கிணி 
தரகங்கள் ரரிப்னப் திரிில் திரற்நறர், ற்சம் அன் சறங்கப்னர் 
கறஷபில் உற்தத்றப் திரிின் ஷனரக இனந்ட னகறநரர். 
ஷன ரிற்கு பர்ப்ன திிகபின் ீட அனரறப் திரிம். அறறம் குநறப்தரக 
ரய்கள் ன்நரல் உிர். ஸ்டர்ட்கரர்ட்டில் இனக்கும் ஶதரட அர்கள் டீ்டில் 
றஷந பர்ப்ன ரய்கள் இனந்ட. சறங்கப்னர் ந்தின் இங்குள்ப சூறக்கு 
ற்த ஷடகர் என்றுரன் ஷத்டக்வகரள்ப னடிந்ட. 
************* 
 

டீ்டு பர்ப்னப் திரிகபில் ரய் னக்கற அங்கரக இன்றும் றகழ்கறநட 
இன் ற்தண்னகபரண ல்ன ஶரப்தசக்ற, ிஷந்ட வசல்தடுட, 

குநறநரட இனக்ஷக அஷடட, ீண்டடெம் தரர்க்கும் கண்தரர்ஷ அன் 
தன்தரட்டிற்கு னக்கறரணஷ. 
 

வதரடரக ரய்கள் னென்று னக்கற திகஷப றநஷரகச் வசய்க்கூடிட. 
டேகனம் சக்றஷ அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு குற்நச் வசல்கபில் டப்னடனக்க 
வதரிடம் தன்தடுகறநட. ரடம், கரல்டஷநில் இன் தங்கபிப்ன 
அபப்தரிட.  
ஶட்ஷடரடவும் ீரில் ீன்திடிக்கக் கூடி றநஷரண ரய்கள் இண்டரம் 
ஷக.  
 

டீ்டின் தரடகரப்ன ற்றும் ண்தர்கஷபப் ஶதரன தகும் ரய்கள் ற்வநரன 
ஷக. னறர்கள், ணிஷில் இனப்தர்கள், கண் குஷநதரடு 
உஷடர்கறக்கு இஷகள் என ப்திசரம்  

ஷன ரின் ஷடகர் “மனப்ரடர்” ஷகஷச் ஶசர்ந்ட. இவ்ஷக ரய்கபின் 
றநம் வதரனம்தரறம் கனப்ன, வள்ஷப ற்றும் வபிர் ஞ்சள் Fawn 

றநங்கபில் ட்டுஶ இனக்கும். இவ்ஷக ரய்கள் “ஶனப்ஸ்” ன்ஶந 
சுனக்கரக அஷக்கப்தடுகறநட. ண்தர்கஷபப்ஶதரல் தகக்கூடிட, 

பர்ப்தர்கபின் கட்டஷபஷ றஷநஶற்றும். நத்ர 2 னட்சம் தறவு 
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வசய்ப்தட்ட ஶனப்ஸ் உனகம் னறேடம் தன்தரட்டரபனக்கு உறுடஷரக 
இனந்ட னகறநட.  
ஷடகர் அடர்கனப்ன, அவகன்நரல் அப்தடி என அகு, அன் கனப்ன றநம் 
னறரக தரர்ப்தர்கஷப சற்று அச்சுறுத்ற றஷகக்க ஷக்கும். ரல் தகுறின் 
இறுறில் ட்டும் ஶகரடுகபரக ஞ்சள் றநம் - னர் வகரத்டகபில் தச்ஷச 
றந இஷனஶதரன தரர்க்க அகரக இனக்கும். ஷடகரின் ீபம் 3 அடினேம் உம் 
2 அடினேம் இனக்கும். கறேத்ட னநத்றல் வல்னற வள்ஷபக்ஶகரடு அன் 
கறேத்ஷச் சுற்நற கரப்தட்டட, அட ஷடகனக்கு றகவும் அகரக இனந்ட, 

ஷன ர ம்தறிணனக்கு ஷடகர் குந்ஷ ரறரி வசல்னம். 
ஷன ரின் டீு கரன்வல்த் தகுறில் என ீண்ட வடி சரஷனஷ 
எட்டி இனக்கும் ணிரர் அடுக்குரடி குடிினப்ன பரகம். அந்ச்சரஷன 
ஶரகச்வசன்று இறுறில் ஷபந்ட திரண சரஷனனேடன் இஷகறநட. 
இங்கு ணீ குடிினப்ன தகுறில் இனக்கும் அஷணத்ட சறகறம் உண்டு. 
கரர் றறுத்த் ணிப்தகுற, சறநற அகற ீச்சல் குபம், உடற்திற்சறக் 
கூடம்.  24 ி ஶ தரடகரப்ன, ற்றும் அர்கபின் கண்கரிப்ன…இன்னும் 
தன சறகள் உண்டு.  
 

ஷன ரின் தக்கத்ட டீ்டுக்கரர் ஞ்சுபர.  அட கர் குரன் 
வரறல் அறதர். வரறல்ரன் னல் ஷணி. டீ்டில் சகன சறனேம் 
உண்டு. டீ்டுஶஷனக்வகன்று திப்வதண். ஷககள் ரபம். கர் இண்டு 
னென்று ரட்கறக்கு டீ்டிற்ஶக ரட்டரர். அப்தடிஶ ந்ரறம் அசறில் 
தடுத்ட டெங்கறிடுரர். இர்கறடன் அட ஶத்ஷச் வசனிட னடிர 
றஷன. 
 

குரன் வரறல் வசய்ட தம் சம்தரறக்க ஶண்டும் ன்ந ஆஷச, அட 
வதரிரகற இன்று எனி வநறனேடன் அஷனற்கும் கரம். அட 
ந்ஷஷ உடன் திநந்ர்கள் னஷநரண வசரத்டப் தங்ஷகக் வகரடுக்கரல் 
ரற்நறிட்டணர். ந்ஷ றுஷில் கரனத்ஷ கறக்க ஶர்ந்ட. கு 
பர்ந்தின் இஷ வரிந்ட ரனம் அர்கஷபப்ஶதரல் சறரக  
ஶண்டும் ண வரடர் னற்சறில் வற்நறனேம் வதற்றுள்பரர். அஶ 
உற்சரகத்றல் இன்றும் வரடர்கறநரர். இடஷ சம்தரறத்ட ஶதரடம் ண 
றனப்றஷட இர் கரன் அல்ன, சரசரி ணின். தம் சம்தரறக்க 
ஶண்டும் ன்ந வநற அஶ உற்சரகத்றல் வரடர்கறநட. 
 

றடிவண வரஷனஶதசறில் வரடர்ன வகரண்டு ரட என வதரி டசத்ற 
ஏட்டறக்குச் சரப்திட னம்தடி ஞ்சுஷக் கர் அஷப்தரர். கரர் 
டீ்டிற்ஶக ந்ட அஷத்டச் வசல்றம். அப்னநம் எனரம் கரரல் 
ஶதரய்ிடுரர். ரழ்க்ஷகில் எனனக்கு சறனேம் ஆடம்த ரழ்க்ஷக 
ட்டும் கறழ்ச்சறஷனேம் ணறஷநஷனேம் வகரடுப்தத்றல்ஷன. 
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ணிர்கள் உர்வு சரர்ந்ர்கள். ஞ்சுபர அன்திற்கும் அஷப்திற்கும் 
ங்குதள். உடல் ஶட்ஷகக்கு அல்ன. இட என திச்சஷணர? ண ரம் 
றஷணக்கனரம். எனரம், எனரம், எனனடம் ன்நரல் சரி. வரடர்ந்ட 
ஆறு ஆண்டுகபரவும், இணினம் ஆண்டுகறம் இஶஶதரல் ன்நரல் 
ப்தடி?  இபட க்கம் கரரக குந்ஷக்கு கறஷடக்க ஶண்டி அன்னம் 
தரசனம் ஷடதட்டுப்ஶதரணட. சன் வகரஞ்சம் வகரஞ்சரக இபட றஷனஷ 
அஷடப் ஶதரகறன்நரன் ன்தட இப்ஶதரட ஞ்சுவுக்கு னரி ரய்ப்தில்ஷன 

இபட ணிஷின் தரறப்ன ரபஷடில் ன் ீடம் அறக்குப் 
திடிப்தின்நற ஶதரணட.  இஷசஷ சறப்தறல் ணட ணிஷஷ இஷரக்கற 
வகரண்டரள்  சறன தக்கங்கள் ஆம்தத்றல் குஷந ஶதரன்று வரினேம், திநகு 
அறல் எனி சறப்ன ற்தடும். அஶ தக்கரகற ிடும். அட இல்னரல் 
இனக்க னடிரட ன்ந றஷனஷ அஷடந்ட ம்ஷ ஆட்தடுத்டம். அந் 
றஷனில் ற்ஶதரட ஞ்சுிற்கு ல்னரஶ இஷசரன். இள் 
தரிரதத்றற்குநறள். 
குந்ஷ ிஷபரடும், சத்ம்ஶதரடும், அடர சறரித்டக்வகரள்றம். குந்ஷக்கு 
னஷநரண அபரண ஶஷப்தடும் அன்ன கறஷடக்க ில்ஷன. குந்ஷ சன் 
ஞ்சுிடம் இனந்ஷிட ஷடகனடனும், ஷன ரிடம் இனந்ஶ அறக 
ஶம். இடரன் ஞ்சுஷச் சுற்நறனேள்ப ரர்த்ரண இல்ன றஷன, அட 
ற ம்.. 
************* 

அறனகங்கபில் ஶஷன வசய்தர்கறக்கு ர இறுற ன்நரஶன எனி 
உற்சரகம் கரஷனில் ரரக றேந்றனக்கனரம். ற்கும் அசறல்ஷன. 
டெக்கத்றல் கணவு கரனரம். கணிறம் டெங்கனரம். ணிர்கபின் இந்ற 
ரழ்க்ஷகக்கு கறஷடக்கும் ஏய்வு, எஶ சுகம். 
இவு ஷ வதய்ரல் அந் ஞரிறுக்கறஷ கரஷன குபிர்கரற்று 
சீறட  ஷன ர ம்தறிணர் அர்கபட அடுக்குரடி குடிினப்ஷத ிட்டு 
வபிஶநற ஷடகனடன் ரக்கறங் ந்ட வகரண்டினக்கறன்நணர். சரஷனஶர 
னற்கபில் ஷீர்த் டபிகபரக, ங்கும் டபிகபரக அந் தச்ஷசப் னல்வபி 
னறேடம் டபிகபரக இனந்ட.  ஷடகர் அனகறல் டக்கும் ஶதரட அந்ப் 
தகுறின் டபிகள் சறநற ஷநந்ண. 
 

றில் என இடத்றல் ரஶர ண்ரீ்ப் தரட்டிஷன ஶதரட்டினந்ணர். ஷடகர் 
அஷ னரகரகக் கவ்ி அனகறல் இனந் குப்ஷதத் வரட்டிில் ரி 
சீறட. ீண்டும் ஷன ர ம்தறிணனடன் ணட ஷட தத்ஷத் 
வரடங்கறட. அர்கள் இனனம் சறங்கப்னரின் சுத்ரண சூஷனனேம் 
இங்குள்ப னங்கரக்கபின் அஷப்ன னஷநஷனேம் அஷப் தரரிக்கப்தடும் 
ிம்தற்நறனேம் ஶதசறக்வகரண்ஶட ஆச்சரிப்தட்டணர். சறங்கப்னரில் இனப்தட 
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ட ரட்டில் இனப்தடஶதரனஶ உள்பட ன்றும் கூநறதடி அனகறல் இனந் 
னங்கரவுக்குள் டேஷந்ணர். 
 

னங்கரில் ஷடதிற்சற வசய்தர்கள், றறண்டிகஷப இங்கும் அங்கும் 
ஏட்டுதர்கள், றன்நதடிஶ ரணர்கள் உடற்திற்சற ண ர இறுறக் 
கூட்டம். இந்ஶரணிசறப் திப்வதண் கம்ன ஊன்நறதடி ஶசரர்வுடன் 
அர்ந்றனக்கும் சறங்ஷகப் வதரினக்கு கரல்கஷப ீிதடி இனந்ரர். னங்கர 
டடிப்தர இனந்ட.  
இபம் கரனர்கள் என வதஞ்சறல் அர்ந்தடிஶ ஶதசறச் சறரித்தடி இனந்ணர். 
சறநறட ஶத்றல் எனஷ வரனர் ஷககஷப திஷத்தடி றேந்ட 
டந்ணர். இனனம் கறழ்ச்சறகடனறல் றந்தடிஶ வசன்நணர். அந் 
வதண்ின் ஷகப்ஷதஷ நந்ட வசன்நரர், இல்ஷன, இல்ஷன அஷ 
ஞரதகதடுத்றக் வகரள்றம் றஷனில் அர்கள் இல்ஷன.  
ஷடகர் இஷ கணித்டக் வகரண்டினந்ட ஶதரறம். ஷகப்ஷதஷ கவ்ிதடி 
ிஷந்ட ஏடி அந்க் கரனர்கறக்கு னன் றன்நட. றில் ஷட 
ற்தட்டஷ அநறந்ட அந்ப்வதண் குணிந்ட கலஶ தரர்த்ரள். அப்ஶதரடரன் 
அறக்கு ஷகப்ஷதின் றஷணவு ந்றனக்க ஶண்டும். ஷடகரிடறனந்ட 
ஷகப்ஷதஷ  ரங்கறக்வகரண்டு அன் னடகறல் அபட வன்ஷரண 
ில்கபரல் னடிணரள். அந் சுகத்றல் ஷடகர் ணட ஞ்சள் றந ரஷன 
ஆட்டிட.  
 

னங்கரஷச்சுற்நற சறநற ஷடதிற்சறக்குப்தின் ஷன ர ம்தறிணர் டீு 
றனம்திணர். னம் றில் அர்கள் றர்கரனத்றல் சறங்கப்னரிஶனஶ ங்கற 
ிடனரம், இங்கும் றஷந வ ர்ரணிிணர், ண்தர்கள் இனக்கறன்நணர், தன 
இணத்ரின் இங்குள்ப ரறுதட்ட  உகங்கள் அர்கறக்கு றகவும் 
திடித்டிட்டட. ணிஷரய் ஶரன்நில்ஷன ண ஷன ர கூநறந்ரர். 
இங்கு ந்ட இண்டு ஆண்டுகபில் திடித்ட ிட்டட. ஶதசறக்வகரண்ஶட 
ந்ரல் டெம் கடந்ட வரிில்ஷன, டீ்டிணனஶக ந்ட ிட்டணர். 
குடிினப்ன பரக டேஷரினறல் ஞ்சுபர அட ஶரறின் 
னஷகக்கரகக் கரத்றனக்கறநரள். கரறல் எனறப்தரஷண ரட்டிதடி 
அறனறனந்டனம் இஷசஷ சறத்டக் வகரண்டினந்ரர். அபட குந்ஷ 
சறநற இண்டு சக்கங்கள் உள்ப உந்ட ஸ்கூட்டரில் அங்கும் இங்கும் ஏட்டிக் 
வகரண்டினந்ட.  
 

ஷன ர குடிினப்ன தகுறின் டேஷரினறன் றர்னநம் ந்டம் 
சரஷனஷ கடக்கும் னன் ரகணங்கள் டம் னகறநர? ன்று தரர்த்ரள். 
சரஷனஷ கடக்க னன்நணர். டெத்றல் என ஶரட்டரர் ஷசக்கறள் 
றன்ணவனண ந்ட வகரண்டினந்ட, அஷப்தரர்த்டம் றன்றுிட்டணர்.  
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ஞ்சுபரின் குந்ஷ சன் ஷன ர ம்தறிணஷ தரர்த்டம் சறநற உந்ட 
ஸ்கூட்டஷ ஶகரக ஏட்டிதடி னன்ரிறக்கு ந்ட சரஷனஷ கடக்க 
னன்நரன். ஷன ர ஶண்டரம் ண அஷ சப்றட்டு டுத்ரர், சன் 
அஷக் கணிக்கும் றஷனில் இல்ஷன.  ஞ்சுபர இஷசில் 
னெழ்கறதடிஶ….. குந்ஷஷ கணிக்கில்ஷன. 
 

இந்ப் தக்கம் என இஷபஞன் தடுஶகரக ஸ்ஶதரர்ட்ஸ் ஷதக்கறல் 
னஷனேம் குந்ஷ ஸ்கூட்டரில் சரஷனஷக் கடக்க னஷனேம் 
ஷடகர் தரர்த்ட ிட்டட. சறன வரடிகபில் குந்ஷஷ ஶரக்கற ிஷந்ட. 
ஷன ர கர்த்ஶ ணட ஷடகஷனேம் கரப்தரற்று ண ஶண்டிணரள். ஷடகர் 
குந்ஷஷ கரப்தரற்நறிடும் ன்தறல் சந்ஶகஶர ப்தரஶடர அனக்குத் 
டபினேம் கறஷடரட. அணரல் ரன் ஷடகனக்கரகவும் கர்த்ரிடம் 
ஶண்டிணரள். 
ிதத்டக்கள் சறன வரடிகபில் டந்ட ிடுகறநட. கரல்தந்ட ிஷபரட்டில் 
ஶகரல் அடிப்தட ரறரி இனக்கறநட. ரம் னைகறக்கும் னன் ல்னரஶ டந்ட 
னடிந்ட ிடுகறநட. இப்வதரறேட அந் ிதத்டம் டந்ட னடிந்ட ிட்டட.  
ஷடகரின் ஞ்சள்றந ரல்தகுற டண்டிக்கப்தட்டு ஶரட்டர் ஷசக்கறபின் தின் 
சக்கத்றல் எட்டி இனந்ட. ரல்தகுறில் இனந்ட இத்ம் 
வசரட்டிக்வகரண்ஶட இனந்ட. சறநற ஸ்கூட்டர் இண்டு தகுறகபரக உஷடந்ட 
வரறுங்கற சறநறக் கறடந்ட. இஷபஞணின் னட கரல் எடிந்ட ஶரட்டரர் 
ஷசக்கறள் அன் ஶஶன கறடந்ட. அிந்றனந் ீனறந  னீ்ஸ் ஶதன்ட் 
ஷணந்ட இத்ம் ஷில் றந்ஶரடிட. 
 

ஷன ரின் ஶண்டுல் றஷநஶநறட. ஷடகர் ரல்தகுற கரத்டடன் 
ப்தித்ட, சனுக்கு ஷடகர் ஶகரக ந்ட ஸ்கூட்டஷ ள்பி கலஶ 
ிறேந்றல் ஷக,கரல்கபில் சறரய்ப்ன, அறல் ஶனசரக த்ம் கசறந்ட, 

க்கரணரன். னத்டஷணக்கு சஷண டெக்கறச் வசன்நணர். ஷடகரின் 
ரல்தகுற அடிதட்டு டண்டரணரல் வட்ணரி டரக்டரிடம் கரண்தித்ட குந் 
சறகறச்ஷச அபித்ட ஷன ர அஷத்ட ந்றனந்ரர். 
 

அடுத் ரள் னத்டஷணஷ ிட்டு றனம்தி சன் ஷடகஷப் தரர்த்டம் 
சறரித்டக் வகரண்டு ஏடிந்ட அஷ கட்டித் றேிணரன். சறநறட 
ஶத்றற்குப்தின் ஞ்சுபரின் டீ்டுப் திப்வதண் ந்ட சஷணக் 
கூப்திட்டரள், அற்கு சன் தரட்ஶட ஶகட்டுக்வகரண்டினக்கும் ஞ்சுபர ணக்கு 
ஶண்டரம், ஶற்று ஷடகர்ரஶண ன்ஷணத் ள்பி கரப்தரற்நறட,  ரன் 
ஷடகனடஶண ஷன ர டீ்டில் இனக்கறன்ஶநன் ண சன் உறுறரக 
றுத்ரன். 
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வட்டி ஷத் தத்ஷ 

வரய்க்கும் ஈக்கள் 

றஷசவங்கும் ரீங்கரம். 
 
 

ிபக்கறன்நறனேம் எபிிசலட 

எற்ஷநடிப் தரஷ 

னறேற ரள் 

 
 

ஶகரஷட இரணட 

வகரட்டிக் கறடக்கும் ல் 

அர்ந்டநங்கும் ரய். 
 
 

சுத்ரண கரற்று 

சுரசறக்க ஷடரணட 

னகக்கசம்.        
             

குப்தஷந  ன்ணல் 

ந்ட ந்ட ஶதரணட 

ஶற்று தரர்த் குனி. 
 

கிஞர் ச.மகரதிரத் 

மசனம் 

8438256235 
 

  டெங்கும் ஶய்ப்தஷண 

ிறக்கச் வசய்கறநட 

ஆட்டின் ிஶரஷச.  
  ற, அன்தகன், 

 
 
  

அஷப்னி வதரத்ரஷண 

எவ்வரன னஷந அறேத்டம்ஶதரட 

எவ்வரன தநஷின் ரகம். 
ச.த. சண்னகம் 
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 அவ்ப்ஶதரட ணி டரட்டம் 

கடுனடரண றனப்தப்தில் 

அகரண னற தரஷகள்! 
@ 

த்ஷணஶர ரற்நங்கள் 

வதரனட்தடுத்ரட கடந்டஶதரகும் 

அன்நரடங்கரய்ச்சறகள்! 
@ 

சரப்தரட்டு ஶம் 

ரசனறல் கரத்றனக்கும் 

வனரய்! 
@ 

சறற்தக்கஷன கூடம் 

ிற்தஷணக்கு கரத்றனக்கும் 

கடவுள் சறஷனகள்!  
  -ரன். 
திடித் ட்டரஷண 

தநக்கிட்டு கறழ்கறநட 

ரற்றுறநன் குந்ஷ..!! 
...கறழ்றனர ந்த 

  
  

இங்குங்குரய் என றும்ன 

திடிதடரல் ஆடிக் வகரண்டினக்கறநட 

இஷனின் றல் 

- கற.கிசன் 

 
 

 ரிர வனிபக்குகள் 

வபிச்சம் ஶதரட்டு கரட்டிட 

கும்றனட்டு. 
னட ண்டி நீ்றன்  

 
 

 ரசறில் ண் ரசஷண 

ந்டவகரண்டினக்கறநட 

டெத்றல் ஷ 

னட ண்டி நீ்றன்  

 
 
  

https://www.facebook.com/pudhuvandi.ravindran?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCPOyZI3A64n6q_UJO0PVVZiOC4SEgnSU9WhzKHCWVE5_YpdUQYCI04upJ2sXYexm3vNTZMRYSgr51V&fref=mentions
https://www.facebook.com/pudhuvandi.ravindran?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDVUJ4ZoRheBHwo6a19-yrHsxQjCHhusFWQtNLPgZRBkMaKlfsj8sC7FL57xJ6RvTbM0ehLNHsAeCTc&fref=mentions


தேன்சிட்டு- ஜூன் 2020- சிறுகதே சிமப்பிேழ் 49 

 

இனக்கறல்னரல் தித்ட 

கரற்நறன் றஷசில் 

சனகு. 
  

 றநந்டிட்டரர்கள் 

உள்ஶப னகுந்ட வகரண்டட  
ஶதரஷ..!  
 
 

 ”டவள்பம்” 

 அடித்டச்வசல்னப்தட்டண. 
அடித்ட்டு குடும்தங்கள்!  

- பிர் சுஶஷ் 

றுஷின் றநத்ஷ 

ஶகரடிட்டு கரட்டுகறநட 

ஊடங்கு... 

ஶ.னணிர ஶபரங்கண்ி. 
 

கறேத்ட ீண்டு 

ஷ தநறக்கும் ஏட்டகம் 

னல் கடவுள் ம்திக்ஷகரபன் 

....க .னணின் 

 

வசரந் டீு கட்டிட 

குனி 
ரன் சறக்கும் 

ரடஷக டீ்டில் 

#அன்னக்குன் 

றனறல் ரன் 

சுடும் வய்ினறல் 

ம் 

#அன்னக்குன் 
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பாராட்டு   
 :  யர்தி 
 

 

“சரர்... கறஷண்டிங் வறன் 
ஆப்தஶட்டர் ஶகரிந்ன் சரிர 
ஶஷனப் தரர்க்கரட்ஶடங்கறநரன் 
சரர். அட்ஷட அடிச்சுக்கறட்டுத் 
றரிஶ அன் ஶஷன. 

அணரல் த் வரறனரபர்கறம் வகட ரய்ப்னள்பட சரர். அஷண 
ீங்கறம் எனனஷந அஷத்ட எறேங்கர ஶஷனப் தரர்க்கச் 
வசரன்ணரத்ரன் சரர் அனுக்குக் வகரஞ்சம் தம் ற்தடும்.” ன்நரன் 
சூப்தர்ஷசர் சறர. 
“ஏ... அப்தடிர?” ன்ந ஶஶண ர், இன்டர்கரறல் வரடர்னவகரண்டு 
ஶகரிந்ஷண ன்னுஷட ஶகதினுக்கு ஷத்ரர். 
தநறடித்ட ந்ரன் ஶகரிந்ன். 
“ஶகரிந்ன். உங்கஷப ரன் சறன ரட்கபரக கணித்ட னகறஶநன். 
ஶஷனில் சறன்சறர இனக்கலங்க. இன்னும் கூடுல் கணம் 
வசறத்டஙீ்கன்னு ரன் ம்தஶநன். ரழ்த்டகள். கலப் இட் அப்.” ன்று 
வசரல்னற ஷக குறக்க, குபிர்ந்ட ஶதரணரன் ஶகரிந்ன்.  
அன் அகன்நடம், றர் இனக்ஷகில் அர்ந்றனந் சூப்தர்ஷசர் 
சறர, “சரர், ீங்க அஷணக் கண்டிச்சு அனுப்னஙீ்கன்னு தரர்த்ர, 

இப்தடி அறரத்டக்குப் தரரட்டி அனுப்னநஙீ்க?” ன்று ஶகட்டரன். 
“இந்ப் ஶதரனற தரரட்டுத்ரன் அஷணத் றனத்டற்க்கரண ஆனேம். 
அஷண இன்னும் சறன ரட்கள் கணினேங்க. ரற்நம் வரினேம்.” 

ன்நரர் ஶஶண ர் னன்ணஷகனேடன். 
எஶ ரத்றல் ஶகரிந்ன் னற்நறறம் ரநறிட்டரன். எறேங்கு 
ரிரஷனேடன் அன் ஶஷனப் தரர்ப்தஷக் கண்ட சறர, 

ஶஶண ரின் னேக்றஷக் கண்டு ஷனத்ட றன்நரன். 
@@@@@@@ 
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விடுதன வீபர் வீப சாயர்கர்!   

 

 ஆர். வேணுவகாபாயன். 
  
சுந்றத்டக்கரகப் ஶதரரடி ந்ப் னட்சறரபனக்கும் அபிக்கப்தடர 
இட்ஷட ஆனேள் ண்டஷணகள்; அற்ஷந என்நன்தின் என்நரக, வரத்ம் 50 

ஆண்டுகள் அந்ரணில் கறக்க ஶண்டும். டெக்குஶஷடக்கு ஶஶ, கறப்தஷந 
சறனேறல்னர சறஷநில் கடுங்கரல். றணனம் வசக்கறறேத்ரக ஶண்டும் 
இல்னரிட்டரல் சவுக்கடி! னறே, னச்சற கனந்ட வகரடுக்கப்தட்ட சறஷந உவு; 

ஷக, கரல்கபில் ினங்கு ரட்டி, ரள் னறேக்க கடும்வினறல் றறுத்ற 
ஷக்கப்தட்ட வகரடுஷ. ஆண்டுக்கு எஶ என கடிம் குடும்தத்ரனக்கு 
றேனரம்; ிக்ஷக வசய்ப்தட்ட திநகு! றேடற்கு ஶதணர, கரகறம் 
இல்ஷனவன்தரல், சறஷநச்சரஷனின் சுர்கபில் கத்ரல் றேறஷத் 
கிஷகள்; னஷணவுகள்! 11 ஆண்டுகறக்குப் தின்ணர், த்ணகறரிக்கு ரற்நப்தட்டு 
ஶறம் இண்டஷ ஆண்டுகள் கடுங்கரல் சறஷந! இத்ஷணனேம் ரங்கற 
னடித்தின்ணர், வபிந்ட அந்ரன் சறஷநச்சுர்கபில் றேற அத்ஷண 
கிஷகஷபனேம் ீண்டும் றஷணவுகூர்ந்ட றேற, னத்கரக வபிிட்டு, 

அடவும் ஷட வசய்ப்தட்டட. 
அர்ரன் ிரக் ரஶரர் சரர்கர்! அஷத்ரன் „ன்ணிப்னக் கடிம்‟ 

றேற ஶகரஷவன்று அசறங்கப்தடுத்றக் வகரண்டு அஷனகறநட என 
அநறவுவகட்ட கும்தல்! ரர் அர்கள்? 
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‟கரந்றஷக் வகரன்நட ஆர்.ஸ்.ஸ்,‟ ன்று உபநறிட்டு, ீறன்நத்றல் ஶதரய் 
„ரன் அப்தடிச் வசரல்னில்ஷன,‟ ன்று தின்ரங்கற எனஷ திரக்கத் 
டடிக்கறன்ந கும்தல். 
சரர்கர் சரஷன ன்ந வதர்ப்தனஷகஷ சறஶதரட்டு அறத்ட, னகட அனற 
 றன்ணர சரஷன ன்று றேற ஶசத்ஷத் டண்டரடுகறந திரிிஷணக் கும்தல். 
என னன்ணரள் திஷக் வகரன்ந க்கறல் சறஷநினறனப்தர்கஷப 
ிடுிக்க ண்ற்ந கனஷனுக்கஷப அசரங்கத்டக்கு றேறத் ள்பிக் 
வகரண்டினக்கறந கும்தல். 
அசறல் சட்டத்ஷ ரித் க்கறல், „வறும் கரகறத்ஷ ட்டுஶ 
ரித்ஶன்,‟ ன்று சரர்த்றரகப் ஶதசறத் ப்தித் ஷனஷப் ஶதரற்றுகறந 
கும்தல். 
‟இணிவரன னஷந ிடுஷனப்ஶதரரட்டத்றல் ஈடுதட ரட்ஶடஶணன்று 
உத்றரம் அபித்டிட்டு, உன்ணிடறனந்ட தநறக்கப்தட்ட தரரிஸ்டர் 
தட்ட்த்ஷ ரங்கறக்வகரண்டு ஶதர,‟ ன்று றட்டி திரிட்டிரரிடம், „உன் 
ஷககபில் இனப்தட வறும் கரகறம்; ன் ஷனில் இனப்தட ரன் கற்ந 
கல்ி,‟ ன்று சூறஷத்ர் சரர்கர். 
சரற ஶறுதரடுகஷபக் கஷபற்கரக சதந்ற ஶதர ணம் டத்ற சரர்கர்; 

ர்ரசறத்ஷப் ஶதரற்றுஷ றறுத்டரறு கரந்றஶரடு ிரத்றல் 
ஈடுதட்ட சரர்கர்; ‟டீ்டில் றனகங்கஷபச் வசல்னப்திரிகபரக பர்க்கறந 
உங்கறக்கு, ணிர்கள் ன் ட்டரகத் வரிகறநரர்கள்?‟ ன்று ஶகட்டு, 

எடுக்கப்தட்ஶடரஷ ஆனப்திஶசம் வசய்ித் சரர்கர். ீண்டரஷஷ 
ீக்குற்கரகப் ஶதரரடி சரர்கர். 
னட்சறரபர்; கிஞர்; றேத்ரபர்; அசறல்ரற; சலர்றனத்ரற ன்ந 
தன்னகங்கஷபக் வகரண்ட சரர்கர். ‟ீ ஶரப்தரில் திநந்றனந்ரல் 
எவ்வரன இந்றணின் டீ்டிறம் உணட தடத்ஷ ரட்டி ஷத்றனப்தரர்கள்,‟ 

ன்று வள்ஷபக்கரஶண தரரட்டி சரர்கர். அஶ வள்ஷபக்கரணரல், 

„அர் அனுப்தி னுக்கபில் னத்ஶர தச்சரரதஶர டபினேறல்ஷன,‟ ன்று 
தச்ஷசசறில் றேப்தட்டும், வரடர்ந்ட அடெறுக்கு ஆபரக்கப்தட்டு 
னகறன்ந சரர்கர். 
வசரகுசு ரபிஷககபிறம், அண்ஷணகபிறம் ஷகட ன்ந வதரில், ர  
உதசரத்டடன், தத்றரிஷககள் டத்றர்கஷபனேம், அன்நரடம் கறக்கு „Letters 

to my daughter‟ ன்று றேறர்கஷபனேம்ரன், இந்ற ிடுஷனின் 
சறற்திகவபன்று வகரண்டரடுகறந ரட்டில், சரர்கர் ஶதரன்ந உண்ஷரண 
னட்சறரபர்கஷப ரர் வகரண்டரடுரர்கள்? ற்ஶதரஷ சரித்றம் 
றனத்ப்தடும்ஷ, அட டக்கப்ஶதரறல்ஷன. 
ஆணரல், சரர்கர் இல்னரல், இந்றரில் சரித்றம் இல்ஷன! கனப்ன 
ஷஷப் னசற என னட்சறரபரின் னகஷ ஷநத்டிட னடிரட. 
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கவினதக் காதலி! 

    காைல் கவிஞர் வவலூர் முத்து ஆைந்த் 

காதல் னசு! 

 
 

இப்திநிில் கண்ட 
உன்ஷண 

ப்திநிிறம் ஶசறக்க 
ஆஷச! 
உன் கிஷகஷபப் 
தடித்டப் தடித்ட 

உன் ீட உிஷஶ 
ஷத் ன்ஷண 

கிஷரக்கறப் 
தடித்ன் அல்னர ீ! 
எவ்வரன னஷந ரம் 
றேவும் ஶதரடம் 

னல் னஷநரகத் 
ஶரன்றும் உர்ஷ 

உன்ணரல் ட்டும் 
ப்தடிடர ங்க 
னடிகறநட?! 

உன் இழ்கள் 
வசரல்ற்கு னன்ஶத 

உன் ிறகள் வசரல்றம் 
உத்ஷ 

றஷநஶற்றுகறநஶ ன் 
கரல் ணசு! 
உன் 
கட்டஷபகறக்கரகஶ 
கரத்றனக்கும்தடி 

அப்தடி ன்ணடர ரம் வசய்ட 

ன்ஷண க்கற ஷத்றனக்கறநரய் ீ?! 

உணக்கு ப்தடி ன்று வரிில்ஷனடர 



தேன்சிட்டு- ஜூன் 2020- சிறுகதே சிமப்பிேழ் 54 

 

ஆணரல் - ணக்கு 

உன்ஷணக் கரனறக்கஶ ஶம் ஶதரில்ஷன! 
ன் கண்கள் தரர்க்கும் றஷசகள் 

அத்ஷணிறம் ீரன் கரட்சறபிக்கறநரய்! 
உன்ஷணப் திரிரல் இனக்கும் 

ம் என்ஷந ட்டுஶ 

ன் ரழ்க்ஷக ஶகட்கறநட! 
உன் என னன்ணஷகில்கூட 

ஊஞ்சனரட ஷக்கும் அன்ன 

அனரய் றந்ஶரடுகறநட! 
எவ்வரன னஷநனேம் ரனும் 

னற்சறத்டத் ஶரற்றுக் வகரண்டுரன் 

இனக்கறஶநன் 

உன்ஷணிட அறகரய் 

அன்ன வசறத் னடிரல்! 
 
 

          பர்திஷந! 

 

 
 

என ஷீஷ ீட்டுஷப்ஶதரல் 

உன்ணரல் ட்டும் ப்தடி 

அவ்பவு அகரய் சறத்ட சறத்ட 
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ன்ஷணத் வரட னடிகறநட?! 

ண்ிக்ஷகினடங்கர னத்ங்கஷப 

ணக்கு ங்கும் ீ 

ள்பல் ம்ச ரரிசு அன்ஶத! 
ன்ணிடம் ட்டும் 

இந்ப் வதனஷஷச் வசரல்ன 

உணக்கு ன்ண க்கம்? 

ன் க்கடர? 

என ீச் சக்ர்த்ற 
ில்ஷன ஷபப்தடஶதரல் 

ன்ஷண ஷபக்க 

ீ ங்கறனந்ட கற்றுக் வகரண்டரய்?! 

உன் னத்ங்கள்ரன் 

ணக்குக் கிஷகள் ன்று  
ரன் ப்வதரறேஶர வசரன்ணஷ 

றஷணில் ஷத்ட 

இப்வதரறேடம் ன் இழ்கபில் 

ரபரண கிஷகஷப 

ரரபரக றேடகறநரய்! 
இடஷ ன்ஷண 

டவுஶ ஶகட்க ிடரல் 

ீரகஶ ணக்கு 

ல்னரற்ஷநனேம் ங்கும் 

ஏர் அறசப் திநிடர ீ! 
உன் இழ்கள் ன் ஶணிில் 

அடிக்கடி னம் னரஶனர ன்ணஶர 

ன் ங்க அங்கத்றன் 

றடறடப்னம் தபதபப்னம் 

அறகரித்டக் வகரண்ஶட ஶதரகறநட! 
றனவு ன்று ீ 

ன்ஷண அடிக்கடி அஷத்ரறம் 

ணக்கு ன்றுஶ 

பர்திஷந (ட்டும்) ரன்! 
 
 

ரதன்சிட்டு அடுத்த இதழுக்கா உங்கள் னைப்புக்கள் யந்து ரசப ரயண்டின 

கனைசி ரததி 20-6-2020.  
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  னர்ச்சற! 
 
 

வௌணரக இனந்ட 

உணக்கும் ஶசர்த்ட ன்ஷணப் ஶதச ஷப்தஶ 

உணக்கு ப்வதரறேடம் ஶஷனரகப் ஶதரிற்று! 
ஏர் ஆஷசஷக்கூடச் வசரல்ன ிடரல் 

அற்கு னன்தரகஶ ன் 
ஆஷசகஷப 

னறேடரய் றஷநஶற்நறிடும் 

உன் கரனறன் அபஷ 

ப்வதரறேடஶ ன்ணரல் வசரல்ன 
னடிரடர! 
ல்ஶனரனக்கும் ரழ்க்ஷகில் 

சந்ம் னம் 

ப்வதரறேடம் ன் ரழ்ில் 
சந்ம் 

ீ (ட்டும்) ரன் அன்ஶத! 
கிஷ ன்நரல் ணக்கு 
ட்டுல்ன 

உணக்கும் வ்பவு ஆஷச ன்று 

ணக்கும் வரினேம்! 
அணரல்ரன் ீ அடிக்கடி 

தடிக்க ஶண்டுவன்று 

ரன் கிஷப் னத்கரகஶ 
ரநறிட்ஶடன்! 
றஷணத் ஶதரவல்னரம் 

ீ ன்ஷண டுத்டப் தடித்ரல் 
ஶதரடம் 

அஷிட ஶவநன்ண சுகம் ஶண்டும் ணக்கு! 
ீ வரடத் வரடத்ரன் 

ன் னர்ச்சற அறகரிக்கறநட! 
ன் ரசத்ஷ ீ ப்வதரறேடம் 

சுரசறக்க ஶண்டுவன்ந ஆஷச 

ணக்கும் ன் கரறக்கும் 

ந் ரறம் வகரஞ்சனம் குஷநரடர! 
 
 

னத்ட ஆணந்த் ஶறர் 
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 TENET – திதத்லும், திதத்ல் 
றறத்பம் 

 TENET is a palindrome. னன்ணினந்ட தின்ஶணரக்கறப் தடித்ரறம் சரி, தின்ணினந்ட 
னன்ஶணரக்கறப் தடித்ரறம் சரி எஶ ரிஷசில் றேத்டகஷபத் னம் வசரல். 
அச்வசரல்ஷன Ambigram ஆகவும் ரற்நறத் ஷனப்ஷத உனரக்கறனேள்பரர். 
அரட ஷனப்ஷத 360° றனப்திணரறம், ீண்டும் அஶ னம். 

 

ஶரனன் இக்கத்றல் வபிரக இனக்கும் தடத்றன் ஷனப்தில் 
இனக்கக்கூடி இந் தரனறண்டிஶரறற்கும் ஆம்திகறரறற்கும், 

றஷக்கஷனேடன் றகப்வதரி எற்றுஷ இனக்கக்கூடும் ன்று வரிகறநட. 
இப்ஶதரட ஷ இந்த் றஷப்தடத்றன் கஷ ன்ணவன்று றகச் சறன தர்கள் 
ி ஶறு ரனக்கும் வரிரட. ஶரனணின் றஷப்தடங்கபில் வரடர்ந்ட 
தங்கரற்நறனம் டிகரண ஷக்ஶகல் வகய்ணிற்ஶக கஷ ன்ண ன்று 
வரிரட. அத்ஷண கசறரக அஷண ஷத்றனக்கறநரர். 
ஶரனஷணப் வதரறுத்ஷில் அர் றேற இக்கும் எவ்வரன 
றஷப்தடனஶ கணவுத் றஷப்தடம்ரன் ன்ந ஶதரறறம், „இந்த் 
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றஷப்தடத்றன் உஷப்தில் ரவதனம் கணவு எபிந்றனக்கறநட‟ ன்று 
குநறப்திடுகறநரர். 
இடஷ அர் இக்கற அத்ஷண றஷப்தடங்கபின் ரரிப்னச் 
வசனவுகஷபனேம் றஞ்சறினக்கறநட ன்தடம் றக னக்கறரண கல். 
கஷப்தடி இந்றரவும் என கபம் ன்தரல், டிம்திள் கதரடிர இந்த் 
றஷப்தடத்றல் என கரதரத்றத்ஷ ற்று டித்றனக்கறநரர். தடத்றன் சறன 
கரட்சறகள் னம்ஷதில் தடரக்கப்தட்டினக்கறன்நண. 
ஶரனணின் வதனம்தரனரண றஷக்கஷகள் கரனத்ஷ (ஷடம்) ஷரகக் 
வகரண்டஷ, TENETஇன் ஷ இஷனேம் ஷடஷ ஷரகக் வகரண்ஶட 
அஷந்டள்பட. 
க்கரக றகறேம் ஷடம் டிரல், கனந்டஷப, ஆழ்ண டினறன் னெனரக 
அடுத் தரிரத்றனுள் டேஷட ன்று சுத்ிட்டஷத் ரண்டி, இப்ஶதரட 
ஶவநரன்ஷநக் ஷகில் டுத்றனக்கறநரர். 
இஷண இடஷக்கும் வபிரகற இனக்கும் இண்டு டிஷனர்கஷபனேம் 
கூர்ந்ட கணித்ரஶன ஏபிற்குக் கண்டுதிடித்டிடனரம். 
அரட கரனம் ன்தட ம்ஷப் வதரறுத்ஷில் னன்ஶணரக்கற கனம் 
என்று. ம்னஷட இல் உனகறல் தின்ஶணரக்கற கனம் கரனம் ன்ந என்று 
இல்ஷன. எனஶஷப ரன் னன்ஶணரக்கற கனம் கரனத்றறம், ீங்கள் 
தின்ஶணரக்கற கனம் கரனத்றறம் இனந்ட, ரம் இனனஶ அனகனகறல் 
இனந்ரல்? 

சுத் ிடுகறநர? இந் எற்ஷந ரிஶ சுத் ிடுகறநஶ, இஷ ஷத்ட ப்ப்டி 
அர் என னறேீப றஷகஷஷ றேறினப்தரர் ன்று ஶரசறத்டப் 
தரர்க்கஶ ஷன சுற்றுகறநட. அணரல்ரஶணர ன்ணஶர இப்ஶதரட 
ஷக்கும் அர் அஷடந் உங்கஷப அரல் ட்டுஶ கடக்க னடிகறநட. 
இந்த் றஷப்தடத்றன் றஷக்கஷ தடத்றன் ஷனப்ஷதப் ஶதரனஶ 
னன்ஶணரக்கறச் வசன்று, தின் தின்ணினந்ட னன்ஶணரக்கற கர்ந்ட ப்தடிஶர 
ஷஶர என்ஷந ம்னள் றகழ்த் இனக்கறநட ன்தட ட்டும் னரிகறநட. 
ட்ஷனர் தடி க்குக் கறஷடத் கஷ ன்தட, 

றகக்கடுஷரண னென்நரம் உனக னேத்றன் னெனரக உனகம் ஶதறஷச் 
சந்றக்க இனக்கறநட. அஷணத் டுத்ட றறுத் றர்கரனத்றல் இனந்ட என 
ணிஷண றகழ்கரனத்றற்கு அஷத்ட ந்ட அன் னெனரக உனஷகக் 
கரப்தரற்நறரக ஶண்டும். 
ஆக, றகழ்கரன ணிர்கறக்கு கரனம் னன்ஶணரக்கறனேம், றர்கரன 
ணினுக்குக் கரனம் தின்ஶணரக்கறனேம் கனரம் ன்று கிக்கறஶநன். 
அப்தடி அஷத்ட ப்தடும் ணின் ரம் றர்வகரள்ப இனப்தட 
அடகறர்சீ்சர அல்னட றகப்வதரி ிண்கல்னர ன்று ஶகட்கறநரன். இஷ 
இண்டுஶ இல்ஷன ன்று கூறுகறநரள் ரகற(?). அப்தடிவன்நரல்? 

இஷிடவும் வதரிரணட ன்நரல்? றச்சரக ஶரனணரல் அப்தடிவரன்ஷநக் 
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கற்தஷண வசய்ட தரர்க்க னடினேம். அஷணப் தரர்ப்தற்கரத்ரஶண உனகஶ 
கரத்றனக்கறநட. 
இந் ட்ஷனரில் னம் என கரட்சறில் கடனறல் வசல்றம் அத்ஷண 
றஷகறம் தின்ஶணரக்கறச் வசல்ன, ரகன் றக்கும் றஷனேம் 
தின்ஶணரக்கறச் வசல்றம், ஆணரல் ரகஷணப் வதரறுத்ஷ அட 
னன்ஶணரக்கறச் வசல்ஷ ஶதரல் கரட்டப்தட்டினக்கும். இஶஶதரல் தன 
கரட்சறகஷப உரரகக் கூந னடினேம். 
இஶ ட்ஷனரில் ற்வநரன சணம் னகறநட. 
„You are not shooting the bullet. You are catching it!‟ 

த்ஷண அட்டகரசரக ம்ஷ ீண்டும் ீண்டும் சுற்ந ிடுகறநரர். 
ஶரனணின் றஷப்தடங்கபில் கரட்சற வரற த்ஷண னக்கறஶர அத்ஷண 
னக்கறம் சணங்கள். கரட்சறவரறில் சுற்நிடும் கஷஷ 
சணவரறின் னெனம் ஏபவுக்குப் னரி ஷத்டிடுரர். 
ஶஶன வசரன்ண ஷக் கனத்ஷ க்குப் னரிஷக்கும் வதரனட்டு 
ட்ஷனரின் ஆம்தத்றஶனஶ அர் க்குச் வசரல்ட, தற்நறவரினேம் 
கூடத்றன் வனப்தின் ன்ஷஷ உ னடிர ஷக்கும் அட ப்தடி 
இனக்கும் ன்தஷ ம்ரல் னரிந்டவகரள்ப னடிரட. So if we want to feel it, we 

should wait for it. 

ஆக றர்கரனத்றல் இனந்ட றகழ்கரனத்றற்கு ந்றனக்கும், றர்கரனத்ஶரடு 
வரடர்னவகரள்ப னடிந் அந் ரகன் றர்வகரள்ப இனக்கும் னென்நரம் 
உனக னேத்ம் ப்தடிரணட ன்தஷிட, ப்தடிரண றஷக்கஷின் னெனம் 
அன் ம்ஷவல்னரம் கரப்தரற்ந இனக்கறநரன் ன்தஶ இப்ஶதரஷக்கு 
க்குத் வரிந்ரக ஶண்டி ிம். 
ஶரனன் றக பிரகக் கூநறிட்டரர். 
Don‟t try to understand it, feel it. � 

– ரஶடரடி சலனு 

 

நகாபாாவுக்கு எதிபா ரார்னு அறிவிச்ச நன்ர் 

அப்பும் ஆனரனக் காரணாரந? 

     யமக்கம் ரா  துங்குக் குழியிர ராய் 

துங்கிக் கிட்ைாபாம்! 

எஸ்.எஸ்.ாபு, ஞ்நசட்டி  
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ன்நறக்கடன்!  
    சல.  குநறஞ்சறச் சசல்ன். 
 னட்சுற அக்கர  ரஷடில் ஶதரய்க் 
வகரண்டினந்ரள் அள்....சு 
னப்தத்ஷந்ட இனக்கும்.....  
ன்.ஸ்.தி. ஶரட்டில் றன்நறனந் 
கரர்ஶகத்றற்கு ணம் கறடந்ட 
டடித்ட...அபிடம் ஶதசஶண்டும்  ஶதரல் 
ஆஷசரய் இனந்ட..... 

 
 

 ண வரிசல் கூட்டத்ஷ கறறத்டக் வகரண்டு ஏட்டரய் ஏடிணரன்.... 
 

னட்சுற அக்கரஷ தரர்த்ட ஶதசற வ்பஶர னங்கள் ஆகறினந்ட.... 
 
 

அஷப வனங்கறணரன்... 
 
 

தக்க ஶரத்றல்  அ...க்கர.... ன்று  கூப்திட்டரன்..... னெச்சு ரங்கறட 
அனுக்கு..... 
 
 

இஷண ிர்க்கவும் னடிரல் ற்கவும் னடிரல் 

அஸ்ஷதட்டரள் , அள் ...... 
 
 

றஷகப்ஷத ஷநக்க றகவும் சறப்தட்டு னன்ணஷகத்ட ஷத்ரள்..... 
 
 

"னட்சுற அக்கரரஶண...ீங்க...." 
 
 

 ஷன ட்டும் ஆடிட. 
 
 

அள் டவும் ஶதசில்ஷன... 
 
 

"இங்ஶக றனச்சற தக்கம் ப்ஶதர ந்ீங்க?...." 
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"இப்தத்ரன்".....  
 
 

"இன்னும் ன்வணன்ண ஶகட்கப் ஶதரகறநரஶணர?...." 

 
 

--- தடதடப்தரய் இனந்ட அறக்கு.... 
 
 

"ர....ம்தி ஶயரட்டறக்கு ஶதரய் சரப்திடனரம்.... " 
 
 

 சரடர்ரய் கரர்ஶகத்ஷ அஷத்ரள் னட்சுற அக்கர..... 
 
 

"இல்னக்கர....இனக்கட்டும்....." 
 
 

ர...கண்ட...  ங்க ஊனக்கு ந்றனக்க...சரப்திடரல் ஶதரகனரர ..... அக்கர 
ரஶண கூப்திடஶநன்.....சறஶகரய் அன் ஷகப்தற்நறணரள்.... 
 
 

னன்வதன்நரல் " னீறர்" வன்நறனந்றனக்கும் அந்த் ீண்டல்.....  
 
 

இப்ஶதரட அப்தடி  இனக்கில்ஷன அனுக்கு...... 
 
 

கரர்ஶகம் அள் அஷப்ஷத றுக்கில்ஷன...... 
 
 

இனனம் அனகறல் இனந் ஶயரட்டல் ஶரக்கற டந்ரர்கள்..... 
 
 

னட்சுற அக்கரிடம் ஶதச றஷந ிங்கள் இனந்ட அணிடம்... 
 
 

அக்கரின் னனன் ரரண்டி ச்சரன்   அீ குடிரறம்,  வதண்கள் 
ஆஷசிணரறம் சகனனம் வரஷனத்ட... ஊரில் இனந் ஶதரஶ 

வசத்டப்ஶதரணரர்..   
 
 

அட இனக்கும் 

தத்ட னம்....  
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அப்ஶதரட கல்றரிக்கு ஶதரய்க் வகரண்டினந்ரன் இன்...  
 
 

 அக்கர இப்ஶதரடம்....னவும் வதரட்டுரய் ரன் இனந்ரள் ...  
 
 

டவும் ஶகட்கில்ஷன அன்.... 
 
 

வகரஞ்சம் தனத்ட 

ஶசரஷக திடித்ட  றஷநஶ உனரநற இனந்ரள்  னட்சுற அக்கர....  
 
 

னகத்றல் , கண்கபில் 

ஶசரகத்றன் டம் டவும் வன்தடில்ஷன அபிடம்...... 
 
 

டவும் ஶகட்டு சங்கடப்தடுத்க்கூடரட   ன்தறல் 

உறுறரய் இனந்ரன் கரர்ஶகம்..... 
 
 

அஶசம்,  அன் டவும் ஶகட்டுிடப்ஶதரகறநரஶணர  ன்று தந்ட 
வகரண்ஶட ரன் சரப்திட்டரள் அள்..... 
 
 

இஷடில்   அள் வசல்ஶதரனுக்கு இண்டு னஷந அஷப்ன ந்ட, .. 

 
 

 கரர்ஶகத்ஷ தரர்த்டக் வகரண்ஶட ஶதசரல் டண்டித்ரள்.... 
 
 

அனுக்கு சங்கடரய் இனந்ட... 
 
 

அறக்கும் அன் னன்ணரல் 

அந் தரிடம் ஶதச. ஶணர கூச்சரய் இனந்ட..... 
 
 

றன்ணல் ஶகத்றல் ஶரசறத்ரள். 
இஷணப் தரர்த்ரள்.... 
 
 

"ம்தி.... றர் தஸ்மள குநறப்திட்ட ஶத்டக்குரன் னம்..... ி 
ஆிட்டு....ர்ந ஶம்  ரன்....ட்டர...." றேந்ரள்... 
 
 



தேன்சிட்டு- ஜூன் 2020- சிறுகதே சிமப்பிேழ் 63 

 

 "ீ வதரறுஷர சரப்திடு ம்தி.... ரன் தில்ற வகரடுத்டட்டு ஶதரஶநன்....." 
 
 

சட்வடன்வநறேந்ட அசரய் ஷகக்கறேி   ஷநந்ரள் னட்சுற அக்கர.... 
 
 

ன்நரகஶ தசறத்ட....இனந்டம் இணரல் சரப்திட னடிில்ஷன...  
 
 

 தந்டரறரி சுனண்டு என டக்கம் வரண்ஷட அஷடத்ட...... 
 
 

ஶயரட்டல் ிட்டு வபிில் ந்ரன் கரர்ஶகம் .....   
 
 

என ஸ்டீ் ஸ்டரல் றஶ றன்று  னட்சுற அக்கர ரனடஶணர வசல் 

ஃஶதரணில் சறரித்ட சறரித்ட ஶதசறக் வகரண்டினந்ரள்...... 
 
 

சறன வதரய்கள் சறற்சறன சந்ர்தங்கபில் ன்ஷகறக்கரணஷ..... 
 
 

வசரன்ணர் என்றும் சரர னுர் இல்ஷன.... வதரய்ரவரற னனர் 
ன்று வகரண்டரடுகறநரர்கள் அஷ..... 
 
 

 இன்,  ஶறு தரஷஷ ஶர்ந்வடுத்ட டந்ரன்..... 
 
 

"சரப்திட்ட ஶசரற்றுக்கு ன்நற கடணரய் ஊரில் ஶதரய்,  அக்கரஷ  

கண்டஷ ரரிடனம்   வசரல்னற ிடக்கூடரட...." 
 
 

 ணக்குள் வசரல்னறக் வகரண்டரன் கரர்ஶகம்.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

அர் :இட ந்றரற டீ்டு கல்ரம்னு 
ப்தடி வசரல்ஶந? 

 

இர் : ரரட வரய் றேரல்  ஶதரணரல் 
த்ம் கக்கற சரஙீ்கன்னு 

றேற ஷச்சுனக்கரஶ..! 
இந்ட குப்தன் ிழுப்பும்.  
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சிரி தர்பார்! 
ஏட ஏட  டெம் குஷநஷன...!  ந்றரிரஶ! 
 

    ரசரப் ஶதரச்சு!  ன்ணர! ீங்க இப்ஶதர 
அண்ஷணில் ஷசக்பிங் திற்சறில் 
இனக்கறநரீ்கள்! 
 ஸ்.மர, த்ம் 

 
ரடுபழுக்க ஊடங்கு 
மதரட்டுிட்மடரம்! அடுத்ட ன்ண 
ன்ணர?  
 ரம் மதரய் தடங்கு குறில் 
அடங்குமரம் ரருங்கள் ந்றரிரம! 
 
ஸ்,ஸ்,தரபு, தஞ்சசட்டி, 

 
 றரி மகரட்தட ரசல் த 
ந்டிட்டரன் ன்ணர…! 
மகரட்தட மல் றன்று தகட்டி தன்ணரீ் 
சபித்ட, ிபக்மகற்நற தரர்ப்மதரர 
ந்றரிரம…! 
 

ஸ்.மர, த்ம். 
 

     புனர் ன் கறநற குறத்டக் சகரண்டு இருக்கறநரர்?  

ன்ணர் சகரடுத் சசக் தவுண்ஸ் ஆகறிட்டரம்! 
சறன்ண சரற, த்ம்.  

                                  ரங்மக….? 

ன்ணர! இப்தடிசல்னரம் கத்ற ணர்ஜற மஸ்ட் 
தண்ரரீ்கள்! எரு றஸ்டு கரல் சகரடுங்கள் உடமண 
ந்டிடுகறமநன்! 
ஸ்,ஸ்,தி, தஞ்சசட்டி, 
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  றரிக்கு ச்சரிக்தக ிடுத்டள்பரரம 
ன்ணர் அவ்பவு தரிம் ங்கறருந்ட 
ந்ட? 
 அட ங்கள் ரடு சகரரமணர 
தரறப்புள்ப தகுற ன்ந ச்சரிக்தக 
ரமண! 
சறன்ணசரற, த்ம். 

 
 . 
ன்ணருக்கு மதரர் ன்நரமன அனர்ஜற!  
 
அற்கரக “சகரரணரவுக்கு றரணர மதரரில்” கூட 
கனந்டசகரள்பரட்மடன் ன்று சசரல்ட 
சரிில்தன! 
சறன்ணசரற, த்ம். 

றரி தடங்கற தடங்கற ருகறநரன் 
ன்ணர? 
 
இப்தடி றடீசணக் கூநற ன்தண 
ிறதிடங்க தப்தம உக்கு 
ரடிக்தகரகறிட்டட பதறரம! 
ஸ். மர, த்ம்.   

 

 

 புனர் ன்ணரின் அருகறல் ந்த்டம் ன்ணர் 
எடங்கற  சகரண்டரம ன்ண ிம்? 
  அர் சகரரணரக் கிதகள் ழுற 
ந்றருக்கறநரரம்!  
 ஸ்.ஸ்.தரபு, தஞ்சசட்டி, 

 
ன்ணட ன்ணர் சகரடி 
அதசந்டம் கரற்று ந்த்டன்னு தரட்டு தரடிக்கறட்டு 
இருக்கரர்….! 
 றரி இட சரரணத்த த்டக்கறட்டு சள்தபக் 
சகரடித அதசச்சடம்ரன் அருக்கு பச்மச ந்ட 
அதத்ரன் ஜரதடர தரடநரர்! 
ில்ி, சதரன்மணரி. 
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வபய்கள் ஓய்ேதில்லய!  பகுதி 20 
உங்கள் ப்ரி “பிசாசு” 

பன்கத சுருக்கம் ரகணின் ண்தன் ிமணரத் கூட்டி ரும் சசல்ிக்கு :
மதய் திடித்டள்பரல் தரிடம் அதத்ட சசன்று ங்க தக்கறன்நணர் .
அங்கறருந்ட ப்தித்ட ரும் சசல்ி றில் சரதனில் டக்கும் எரு 
.ிதத்த தரர்த்ட ிகரரக சறரிக்கறன்நரள் 

 

இணி: 
      ி சுரர் ிடிற்கரதன பன்று இருக்கும் றடுசண ிறத்டக் 
சகரண்டரன் ிமணரத். டெத்றல் ஆம்புனன்சறன் தசன் எனறபம் 
தட்டரண குல்களும் அன் கரறல் எனறக்க ழுந்ட சபிம ந்ரன். 
வுல்ிபம் அப்மதரடரன் ழுந்ட சபிம ந்றருந்ரர். 
தணிபடிிருந்ட அந் திமசம டெத்ட கரட்சறகள் என்றும் ிபங்க 
ில்தன! 
     ன்ண ம்தி! இவ்பவு சலக்கறம் ழுந்றட்டீங்க? இன்னும் சகரஞ்சம் 
மம் டெங்கனரம் இல்ன! 
    இல்மன றடுசண ிறப்பு ந்டடுத்ட? ஆரம் அட ன்ண சத்ம் 
ஆம்புனன்ஸ் தசன் ரறரி மகட்டும? 

      ஆம்புனன்ஸ்ரன் ம்தி! பன்மண ரறரி இல்மன ம்தி இப்த உடணடிர 
ருட! அசரங்கம்ரன் 108 மசதத அநறபகப்தடுத்றிருக்மக! அர் 
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சரரரய் சசரல்னறக் சகரண்டிருக்க இல்மன தரய்! அப்த இந் 
தகுறின ரட ிதத்ட டந்றருக்கடம் இல்தனர? ணக்கு 
சந்மகர இருக்கு? சசல்ி இருக்கரபரன்னு தரர்க்கடம் ன்நரன் 
ிமணரத். 
    ம்தி ீங்க சரம்தம தந்ட மதரய் இருக்கலங்க? சசல்ி ங்க 
கட்டுப்தரட்டில் இருக்கும் தக்கும் சபிம மதரக படிரட. 
  இல்ன தரய்? டக்கு சந்மகம் எரு ட்டு தரர்த்றட்டு ந்றடனரம்! 
  சரி ரங்க மதரமரம்! 
 இருரும் டந்ட சசல்ிின் அதந தக்கம் ந்ணர். அதநக்கவு 
உட்புநம் ரறடப்தட்டு இருந்ட. தரர்த்ஙீ்கபர? உள்தக்கம் ரழ்ப்தரள் 
மதரட்டிருக்கு! உள்மபரன் டெங்கறகறட்டு இருக்கடம். 
    ணக்சகன்ணமர சந்மகர இருக்கு? 

சரி ஜன்ணல் றர ட்டி தரர்த்றடுமரம்! 
  ஜன்ணல் றரக மரக்கற மதரட அங்மக சசல்ி தனத ிரித்ட 
மதரட்டுக் சகரண்டு சறரித்டக் சகரண்டு அர்ந்றருந்ரள். தரர்க்கம 
தங்கரக இருந்ட. சந்றபகற மஜரறகர மதரன்நசரரு மகரனம்! 
ிறர்ிறர்த்ட மதரய் றன்ந ிமணரத் ன்ணமர டந்றருக்கு ன்று 
படபடத்டக் சகரண்டரன். 
   தரபம் ட்டிப்தரர்த்ரர்! அம்ர சசல்ி! ன்று குல் சகரடுத்ரர்! தறல் 
இல்தன! அம்ர சசல்ி! இண்டரட பதந குல் சகரடுத் மதரட 
மகரதத்டடன் றரும்தி சசல்ி, ரன் சசல்ி இல்தன! ப்ீர!  ன்நரள். 
     சரி ப்ீர! ன் இப்தடி உட்கரந்றருக்மக! தடுத்ட டெங்கநட ரமண? 

டெங்கநர! இப்தத்ரன் ஆம்திச்சறருக்மகன்! இணிம படிக்கறநதக்கும் 
ணக்கு டெக்கம் ட? ன்நரள். 
   ன்ணம்ர சசரல்மந? 

ஆரம் ன் கக்கு இன்ணிக்குத்ரன் டங்கறிருக்கு! 
சநறதிடித்ள் ரறரி அப்தடிம சுற்தந தரர்த்ட சறரிக்கத்டங்கறணரள். 
அந் சண்டுங்சகட்டரன் மத்றல் அந் சூறம அறரும் ண்ம் 
அள் சறரிப்பு இருந்ட.. இருரும்  டம் மதசரல் எருத எருர் 
தரர்த்டக் சகரண்டணர். 
*********************************************************** 

குயரத்ரி தனின் அந் அறகரதன மதரறல் ன் ண்ததண அதத்ட 
ந் சறத்ப்தர சுரறஜறன் ரந்றரீக சக்ற கண்டு தனத்ட 
மதரிருந்ரன் பமகஷ். அம சம் ி சகரதனகள் தண்ிிருப்தரக 
சசரல்னவும் ஆடிப்மதரணரன்! 
   சறத்ப்தர! இசல்னரம் றஜர? இன் டபி த்ம் கண்டர கூட 
தப்தடுரன்! 
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உண்தரன் பமகஷ்! இன் சகரதன தண்ிிருக்கரன்! ஆணர 
தண்தன! 
சகரஞ்சம் புரிபம் தடிர சசரல்நஙீ்கபர! ஸ். மஜ சூர்ர ரறரி மதசற 
குப்தநஙீ்கமப! 
    இன் சண்டு சகரதனகள் தண்ிிருக்கரன்! ஆணர அத தண்ிட 
இன் இல்தன! 
   றுதடிபம் சபிர குப்தநஙீ்கமப சறத்ப்தர! 
  இன்னுர புரிதன பமகஷ்! இன் மன இருக்கந ஆிரன் அந் 
சகரதனகதப தண்ிிருக்கு! அடக்கு இன் உடல் உி இருக்கு 
அவ்பவுரன்! 
  ஆணர சறத்ப்தர! சட்டம் இத எத்டக்குர? இன் ரன் சசய்ரன்னு 
இனுக்கறல்மன ண்டதண கறதடக்கும்! 
  ீ சசரல்நட றஜம் ரன்! ஆணர இன் மடிர அந் சகரதனகதப 

தண்தனம 
தபறுத்றம சரகடிச்சு 
இருக்கரன். இன் அந் 
ங்களுக்கு தநபக 
கர கர்த்ரரன் 

   ணக்கு எண்டம் 
புரிதன சறத்ப்தர! 
     இன் மடிர மதரய் 
கத்ற டுத்மர டப்தரக்கற 
டுத்மர சகரதன 
சசய்தன! 
தரறக்கப்தட்டங்க றண்டு 

மதரய் அங்கபரம படித மடிக் கறட்டரங்க! 
   அப்த இதண சகரதன கரன்னு ீங்க சசரன்ணஙீ்க! 
  ன்தண சதரறுத் தக்கும் சகரதனக்கு டெண்டி ிட்ட இன் 
சகரதனக் கரந்ரன். 
   சரி சறத்ப்தர! இதண ப்தடி குப்தடுத்நட? 

மத்றக்கு ீ தரர்த்றம அந் ரறரிரன்! சரி ரன் குபிச்சறட்டு 
ந்றடமநன்! பூதஜத ஆம்திக்கனரம் ன்று சசன்று ிட்டரர் சறத்ப்தர. 
   கரதன என்தட ி இருக்கும் பூதஜகள் ஆம்தரிண. அரிசற 
ரிணரல் அறுமகரத்றல் மகரனறட்டு அன் பதணகபில் சூனம் 
தந்ட சுற்நற ஏம் மதரட்டிருந்ட. அன் தத்றல் மர 
ழுத்டருக்கள். அந் மகரனத்றன் தத்றல் ித றற்க தத்ரர்கள். 
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    பூசிக்கரய் லுறச்தச, ஆத்ட டம்ட்டிக்கரய் மதரன்ந ஸ்டக்களும் 
ரிணரல் சசய்ப்தட்ட எரு சதரம்தபம் இருந்ட. சரம் பன்று 
கனர்கபரய் இருந்ட. 
   பூதஜ ஆம்தித்ட. பனறல் மர ந்ற உச்சரடணம் சசய்ட சகரண்ட 
சுரறஜற மப்திதனரல் ித  ருடி மப்திதன அடிக்க 
ஆம்திக்க  ி ிகரரய் சறரித்ரன். அந் மப்திதனத டெக்க 
படிரல் கணத்ட. கஷ்டப்தட்டு டெக்கற அடித் சுரறஜற அத பநறத்ட 
டெ நறந்ரர். 
   பமகஷ் ன்ண சறத்ப்தர! ன்நரன். 
  இட சரம்த சரரரண மதய் இல்தன! மப்திதன அப்தடிம 
கணத்ட! இத ிட்ட றதந பூதஜ தண் மண்டிிருக்கும் 

    ன்தண ன் ிட்டநஙீ்க? ரணரம மதரிருமன்! ன் மதன படி 
மதரவுட? ன்நரன் ி! 
   ன்ண சசரல்மந? 

 ன் மதன படி மதரவுட? இன்ணிக்கு எரு இவு ட்டும் ன்தண ிட்டு 
தங்க! இந் கறரத்றமனரன் ன் றரி இருக்கரன்! அதண ரன் 
படிக்கடம் ன்நரன் ி 
  ன்ணட இந் கறரத்றமனர? ீ ப்பு சசய்ந ி! 
 

  ரன் ி கறதடரட! அன் உடம்புன ரமநன்! 
 அப்த ீ ரரு! 
   ரன் ரன் ரர? ரன் ரன் மகஷ்! ன்று ிகரரக சறரித்ரன் ி! 
                                             றட்டும்(20) 

 

 

 

 

 

தநாாளி : இங்தக அட்மிட் ஆன முேல் நாதே உங்க இேத்கே நாாான் 

திருடிட்தேன்..பேரியுா?  

 

நர்ஸ் : உங்களுக்கு ஆபதசன் பண்ணும் தபாது ோக்ேர் உங்க 

கிட்னிக திருடிட்ோர் அது பேரியுா? 

 இந்து குப்பன்  விழுப்பும். 

 
 

 

https://thenchittu.com/ 
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ங்கப கறரி ஸ்ரீ தரணக சறம்ர்! 
ங்கப கறரி ஸ்ரீ தரணக சறம்ர்! 

 

 

 

  ஆந்ற ரறனத்றல் ிஜரடரில் இருந்ட குண்டூர் சசல்லும் 
றில் இருதத்தந்ட கறமனரீட்டர் சரதனில் உள்பட ங்கபகறரி 
ன்னும் தத்னம்இந் னத்றல் ஸ்ரீ னட்சுற சறம்ரக  .
ஸ்ரீமித இடட டிில் அர்த்றக்சகரண்டு அருள்புரிகறநரர் 
இக்மகரிலுக்கு அருகறல் தன ீடள்ப குதக என்நறல் ஸ்ரீ  .கரிஷ்ட
 சறம்ர்சும்பு பர்த்றரக கரட்சற ருகறநரர்இருக்கு தரணகம்  .
இம ஸ்ரீ தரணக சறம்ர் ன்று  .தமத்றம் சசய்ப்தடுகறநட
.தக்ர்கபரல் அதக்கப்தடுகறநரர் 

    தரத்றல் உள்ப தனகள் மகந்றம், தனம், மஹ்ம் சுக்றரன், 
ருக்ம் ிந்றம் தரரிரத்ம் ன்ந சப் குன தர்ங்கள் ன்று 
ிஷ்டபுரத்றல் கூநப்தடுகறநடஸ்ரீ மிரகற கரனட்சுற  .
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அறர்த்த ிஷ்டிற்கு றமணம் சசய்ட க்மகரனத்றல் றன்நன் 
 .கரரக தரரிரத் தர்த்றற்கு ங்கபகறரி ன்ந சதர் ந்ட
யஸ்கறரி, ர்ரத்ரி, மரத்ரத்ரி, பக்றரத்ரி, சதனர ன்தத அன் 
ற்நசதர்கபரகும். 

   ங்கபகறரி தனில் மய்ந்டந் தசு என்று றணபம் ரதனில் 
தரல் இல்னரல் றரும்தித கண்ட தசுின் சசரந்க்கரன் சந்மகறத்ட 
தசுத தின் சரடர்ந்ட கண்கரித்ட ந்ரன்அச்சம் எருரள்  .
இவும் தகலும் கூடும் அந்ற மதபில் றல் உரும் என்று அப்தசுின் 
தரதன அருந்றிட்டு அருகறனறருந் குதகில் சசன்று தநதக் 
கண்டரன். 

    அன்று இவு அணட கணில் ஸ்ரீ கரனட்சுற சமரய் ஸ்ரீ சறம்ர் 
கரட்சற ந்ட ரன் சரபச்சற ன்ந சகரடி அசுனுக்கரக குதகில் 
தநந்றருப்தரக கூநற தநந்ரர்றுரள் அ .ன் அந் குதகத் 
டரத்றல் தசுின் தரதன ஊற்நறணரன்.  ஆணரல் அறனறருந்ட 
றந்டிட்ட தரற தரதன திசரரக டீ்டுக்கு டுத்டச்சசன்நரன். 
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   அந்ப் தகுறத ஆண்டுந் அசன் இதக் மகள்ிப்தட்டு ஸ்ரீ 
சறம்ருக்கு குதகீட மகரில் ழுப்திரக ங்கபகறரி 
னபுரத்றல் கூநப்தட்டுள்பட. 

   சகரட்தடப்தரக்கறல் சசலுத்ற ஊசறபதணில் எற்தநக்கரல் கட்தட 
ினறல் சூரிதண மரக்கற றன்று திம் மதண றரணித்ட 
ம்புரிந்ன் சகரடி அக்கன் சரபச்சறஅனுக்கு கரட்சற ந்  .
திம் மன் ந் ரணிடணரமனர, ஆபத்றணரமனர சரபச்சறக்கு 
ம் ற்தடரட ன்ந த்த சகரடுத்டிட அக்கன் மர்கதப 
டன்புறுத் அர்கள் யரிஷ்டத சதடந்ரர்கள் அதடுத்ட 
யரிஷ்ட மறம் பர்த்றரக ங்கபகறரி குதகினுள் 
சரபச்சறின் ருதகக்கரக கரத்றருந்ரர்இந்றன் ிடுத்  .
சக்ரபத்த ன் ில்கபில் ந் றுக்சகரண்டு குதகருகறல் 
சரபச்சறத சம்யரித்ரர் ன்று திம்தர்த் புரத்றன் 
சங்ககலத கூறுகறநடஸ்ரீ சறம்ட கங்கள் சுர்சண சக்கத்றன்  .
.அம்சரக இன் கரரக கருப்தடுகறநட 

   கறரு பகத்றல் அவ்ரறு அறர்த்த அருந்ற சறம்ர், 
றமரபகத்றல் தசுசய்தபம் டரத பகத்றல் தசுின் தரதனபம் 
கனறபகத்றல் தரணகத்தபம் அருந்ற அருள் தரனறக்கறநரர் ன்று 
கூநப்தடுகறநட. 
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   ங்கபகறரி தன ண்டறு அடி உம் சகரண்டடரகறு தடிகள்  .
அடிரத்றல் திம்ரம்திதக  .நறணரல் சறம் ரிசணம் கறதடக்கும்
சம ல்மனஸ்தபம் அருகறல் உள்ப கருடரழ்ரதபம் ரிசறத்ட 
ிட்டு தன நத் சரடங்கனரம். 

   ம்தட தடிகள் நறடம் தரல்சசட்டு சங்கமடஸ் சுரறதத் 
ரிசறக்கனரம்எரு சம் சர் சுந்ரி ன்ந அப்சஸ் சதண் சகரடுத்  .
 .சரதத்றணரல் ர யரிற தரனிருட்சரக ரநற றன்நரர்
மங்கமடஸ் சுரற அருமக பர்ந் அந் தரல்சசட்டு சசடி 
திற்கரனத்றல் தனடிரத்றல் கருடரழ்ரர் சன்ணற அருகறல் 
டப்தட்டட ன்று சசரல்னப்தடுகறநட. 

  புத்றப்மதறு கறதடக்கர சதண்கள் ருடஸ்ரணம் படிந் றணம் இந் 
தரல் ிருட்சத்த னம் ந்ட தங்கதப ிணிமரகறத்ரல் 
அர்களுக்கு புத்றதரக்கறம் கறட்டும் ன்ந ம்திக்தக இங்கு 
கரப்தடுகறநட 
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     சறம்ர் சறதன அகன்ந தித்தப ரபடன் உள்படசதரி சட்டிகபில்  .
இறல் ரன்தகந்ட சட்டி தரணகத்த  .தரணகம் ரரித்ட தத்டள்பணர்
 சறம்ரின் அகன்ந ரில் ஊற்றுகறநரர்அர்ச்சகர்க் அப்மதரட டக் ட .
குநறப்திட்ட அபவு குடித்டம் சத்ம் றன்று  .ண றடநல் சத்ம் மகட்கறநட
சட்டிில் இருக்கும் ீற தரணகத்த தக்ர்களுக்கு திசரரக  .ிடுகறநட
சறன சங்கபில் சறம்ர் ரில் இருந்ட தரணகம்  .சகரடுத்ட ிடுகறநரர்
ம் இந் றதரட்டுக்கு கட்ட .சபிமபம் ருகறநட
.ரூ45.  மகரினறமனம தரணகம் கறதடக்கறநடஇந் தன  .
பன்பு  ரிதனரக இருந்ரம்இறல் இன்சணரரு ிமசம்  .
ன்ணசன்நரல், சல்னபம், தரணக ீரும், மங்கரய் உதடத் 
ண்ரீும் சகரட்டிக்கறடந்ரலும், சறம்ர் சன்ணறில் எரு ஈமர 
றும்மதர தரர்க்க படிரடசர்க்கதபம் ., லுறச்தசபம் மசர்ந் கதசல் 
இந்ப்தரதநில் தடும்மதரட, அன் சூடு ிந்ட, ரிதன சடிக்கும் 
ரய்ப்பு குதநற்கரக இவ்ரறு சசய்பம் தக்கம் ந்றருக்கனரம் ன்ந 
கருத்டம் இருக்கறநடட பன்மணரர் வ்பவு சதரி ிஞ்ஞரண  .
ஆர்னர்கள் ண் தற்கு இடம சரன்று. 

   கறருபகத்றல் ரங்கள் சசய் ன்தக்கரக சசரர்க்கத்த அனுதித் 
உிர்கள் ீண்டும் திநப்தத சந்றக்க கரத்றருந்ணீண்டும் பூமனரகம்  .
 .சசல்ன மண்டிிருந்த ண்ி ருந்ற இந்றணிடம் பதநிட்டண
இந்றன் அற்நறடம், பூமனரகத்றலுள்ப ங்கபகறரிக்கு சசன்று சறம்த 
ரர் றதடுகறநரமர, அர் ீண்டும் சசரர்க்கம் சதறுரர், ன்நரன் .
அடமதரன, றமரபகத்றல் உிர்கள் சசய் தரபம் ங்கபகறரி 
ந்ரல் ீங்கற, திநப்தற்ந றதன சதற்நணர்இந் ஊர் அஞ்சணரத்ரி ., 
மரட்டரத்ரி, பக்றரத்ரி, ங்கபகறரி ன்ந சதர்கபரல் பகரரிரக 
அதக்கப்தட்டிருக்கறநட. 

பக்ற அபிக்கும் ஸ்ரீ தரணக சறம்த எருபதந சசன்று றதடுமரம் !
!ரழ்ில் பம் சதறுமரம் 

 ஶன்சறட்டு றன்ணிறன் தஷடப்னக்கஷப ீங்கள் இஷ பத்றறம் 
ரசறக்கனரம். ரசறக்க இந் னறங்கறற்கு வசல்னவும். https://thenchittu.com/ 

https://thenchittu.com/
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டைல் ிர்சணம்! 

றர் ஶசஷ!  
தரிஷ.ஶச.குரர்.  

ணசு ன்ந ஷனப்னில் றேற னம் 
அீக றேத்ரபனம் ண்ின் 
ஷந்னரண தரிஷ.ஶச.குரர் 
அர்கபின் னல் சறறுகஷ வரகுப்ன. 
றர் ஶசஷ. கனக்கல் ட்ரீம்ஸ் 
தறப்தகத்றன் னெனம் வபிந்ட 
இனக்கறநட. 

தரிஷ.ஶச குரர் ன் ஷனப்னிறம் 
ற்ந றன்ணிழ்கபிறம் றேற 
தன்ணிண்டு கஷகபின் வரகுப்ன இந் டைல். குரரின் றேத்டக்கஷப ரன் 
ஷனப்னில் றகவும் ினம்தி ரசறத்ட இனக்கறஶநன். அந் றேத்டக்கபில் 
ஶஷற்ந ர்ஷணகஶபர ரசகர்கஷப ஈர்க்க ஶண்டும் ன்ந ர் 
 ரனங்கஶபர இனக்கரட. ரர்த்ரண றேத்டம் அறேத்ரண உஷஷடனேம் 
வன் ரட்டத்ட க்கபின் ட்டர வரறனேம் அர்கபின் ரழ்க்ஷக 
னஷநனேம் அர் றேத்டக்கபில்  ீித்ட இனக்கும். 

 என சறறுகஷஷ ரசறக்கும்ஶதரட அந் ரந்ர்கபரகஶ ரநற ரசறப்தட 
சுகரனுதம். அந் சுகரனுதம் ல்ஶனரனஷட  சறறுகஷகபிறம் 
கறஷடக்கரட. குரரின் கஷகபில் அந் அனுதம் க்கு ப்ஶதரடம் 
கறஷடக்கும். இந் சறறுகஷ வரகுப்திறம் தன்ணிண்டு சறறுகஷகபிறம் 
உள்ப கஷ ரந்ர்கபரக தடிப்தர்கஷப ரநறிடச்வசய்றனப்தட அட 
றேத்றன் னறஷஷக் கரட்டுகறநட. 

றஷணின் ஆிஶர் கரல் றனம் என குடும்தத்றல் த்ஷண 
னறகஷப உண்டரக்கறிடுகறநட ன்தஷனேம் கரனறத்ட ண்ந்ணின் குற்ந 
உர்ச்சறஷனேம் கரனறரண ஷணிின்  றஷணிப்ஷத சரிரக்க அன் 
தடும் டஷனேம் வசரல்கறநட. இக்கஷ வட்டி ப்பரக்கர்ஸ் 
சறறுகஷப்ஶதரட்டிில் னல் தரிசறஷண வதற்நட ன்தட கூடுல் கல். 
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கறரத்டப்வதண் கத்டக்கு ந்ட டீ்டு ஶஷன வசய்கறநரள். தறன் 
தனத்றல் அள் ீதரபிக்கு ஊனக்குச் வசல்ன ஶண்டும் ன்று ஆஶனரடு 
இனக்ஷகில் இண்டு னடங்கபரக றுக்கப்தட்ட அள் கணவு றஷநஶறும் 
ஶஷபில் ஊரினறனந்ட னம் கல் அள் கணஷ கஷனத்டிடுகறநட 
கூடஶ ம் கண்கபில் கண்ஷீ ஷக்கறநட. 

சறரண ரர, சற குஷநந் அத்ஷப்ஷதன் குடும்தங்கஷப கண் னன் 
வகரண்டுந்ட றறுத்டகறநட றர்ஶசஷ. ரர குடும்தம் ன் டீ்டில் வதண் 
டுக்கரட சறரண டீ்டில் வதண் டுப்தரல் ஶகரதம் வகரண்ட சன் 
ணனம் ரறுகறநட அகரின் றர்ஶசஷில். 

தங்கரபிகறக்குள் இனக்கும் ஶஷற்ந ீரப்னம் அன் னண்தரடுகஷபனேம் 
டுத்டச்வசரல்கறநட ீரப்ன. 

அண்ன் ங்ஷக தரசத்ஷ ன் ஷகில் தறல்னரிட்டரறம் ங்ஷகக்கு 
ீதரபி சலர் வகரடுக்கும் கரனறங்கம் அண்ன் கண்னன்ஶண றற்கறநரர்  ீ 
றில் 

எவ்வரன டீ்டிறம் என ரற்கரனற இனக்கும். அஷச்சுற்நற எர் கஷ 
இனக்கும் அப்தரின் ரற்கரனறிறம் அப்தடி என கஷ இனக்கறநட தடித்ரல் 
வகறழ்ந்ட ஶதரரீ்கள். 

இந் டைனறல் உள்ப தன்ணிண்டு கஷகறம் தன்ணிண்டு னத்டக்கள். 
அற்நறல் சறன னத்டக்கஷபஶ உங்கள் னன் கரட்டிினக்கறஶநன். னத்கத்ஷ 
ரசறத்ட னடிக்ஷகில் ம் ணறல் என றஷநஷ ற்தடுத்றிடுகறன்நட 
இந் சறறுகஷ வரகுப்ன. அஷணட டீ்டிறம் இனக்க ஶண்டி டைல் 
இத்வரகுப்ன. 

96 தக்கங்கள் அகற டிஷப்ன. ரண அட்ஷட ற்றும் ரன் ரபில் 
அச்சறட்டு வபிிட்டுள்பரர்கள் கனக்கல் ட்ரீம்ஸ் தறப்தகத்ரர். 

ிஷன. னொ 100. 

கறஷடக்குறடம்: கனக்கல்ட்ரீம்ஸ் தறப்தகம், ண் 3 ஶன வன, ிஶடு 
ண்டனம். வதரி திச்ஶசரி, வசன்ஷண 600122. அஷனஶதசற: 9840967484 
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மகிழ்ச்சி எங்கே?   சி ஷ்கரசு.தருமபுரி  

 

 இன்று ன் ஷணிின் திநந் 
ரள் 

     ன் ன் ஷணிிடம் 
"பிணி ரன் ஆஷசர  உணக்கு 
திடிச்ச  தச்ஷச கனர்ன தட்டு ஶசஷன 
ரங்கறட்டு ந்றனக்ஶகன் அஷ ன் 
கட்டிக்கறன " 
   அஶபர ரடி னகத்ஶரடு 
"ணக்கு டவும் திடிக்கன 
வறுஷர இனக்குடங்க"ன்நரள் 

   "பிணி உணக்கு ரன் ன்ண குஷந 
ச்சறனக்ஶகன் இன்ஷணக்கரட  சந்ஶரர இனக்கனரம் இல்ன"ன்நரன் 

   அள்  வனறரக சறரித்ட "உங்க ஶன ல்னரம் ணக்கு ந் ஶகரதனம் 
இல்ஷனங்க" ண வதனனெச்சு ிட்டரள் 

  அஶணர கண்ரீ் சறந்" அப்த சந்ஶரர இனக்கனரம் இல்ன ணக்கும் 
உன்ண ிட்டர ரன உநவுன்னு வசரல்னறக்க யரஸ்டனறல்ரன் ணிர 
கஷ்டப்தட்டு பர்ந்ஶன்"  
  "ன்ஷண ன்ணிச்சறடுங்க ன்ண ட்ஷ தண்ரறம் ன்ணரன சந்ஶரர 
இனக்க னடின" 
  "சரி வபிரட ஶதரிட்டு னரர வகரஞ்சம் ரினரக்மர இனக்கும்"   
  திநகு அஷப ஆக்டிவ் வயரண்டரில் உட்கரஷத்ட  அடுத் வனில் 
இனந் வர்சற ஶயரம்க்கு அஷத்ட வசன்நரன் 

  அங்ஶக வதற்ஶநரர்கஷப இந் கடவுபின் குந்ஷகள் இர்கபின் 
வுக்கரக கரத்டக் வகரண்டினந்ரர்கள் 

திநகு ஶகக் வட்டி ஶயப்தி தர்த்ஶட வகரண்டரடப்தட்டட 

பிணிக்கு இட எஶ சர்ப்ஷசரக இனந்ட 

  வதனகறழ்ச்சற அஷடந்ரள் ரன்கு ரங்கறக்கு னன்ன ிற்நறல் கனிஶன 
சறஷந் குந்ஷஷ குநறத்ரண டக்கத்ஷ நந்ட அந் 
திள்ஷபகஶபரடு  ன் திநந்ரஷப சந்ஶரசரய் வகரண்டரடிணரள் 
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காது ககாஞ்சம் நீரம்!  

 (ஶறர் ஶரட்டப்தரஷபம் அனகந்ம்னண்டி வதரி 
வனில் என டீ்டில் கன் ஷணி) 

     "கரவ்ர ன்ண தண்ஶந?" 

     "இஶர ஶங்க!" 

     "ப்தப் தரன ஶதரன்ன ன்ண தண்ஶந?" 

     "ஶதரன்ன 'ஶசட்' தண்ிக்கறட்டினந்ஶங்க!" 

     "இஶ ஶஷனரணர? உன்ஷணச் வசரல்னக் கூடரட! உன்ஷணப் 
வதத்ங்கஷபத்ரன் வசரல்னடம்!" 

     "ஶதரடம் றறுத்டங்க! ங்கப்தரரன் ம் 'கல்ரம்'ஆகும்ஶதரஶ 
வசரன்ணரனல்ன!" 

     "ன்ண வசரன்ணரன?" 

     "ன் வதரண்ட 'குணிஞ்ச ஷன றறரன்னு' வசரன்ணரர? 
இல்ஷனர?" 

     "அடக்கு இப்தடி ஏர் 'அர்த்ம்' இனக்குன்னு உணக்கும் உன் 
அப்தனுக்கும்ரன்டி வரினேம்!" 

-னத்ட ஆணந்த் ஶறர் 

தண்டிகரனூர் ஶசன் கஷடில் ஊறனம் ஶசன் ரங்க ந் வதண்டம். 

அண்ஶ…! இந் ரசம் ஆிம் னொதர வகரடுக்கஷனர? 

‛ஆிம் ஶதரடர?‛ 

ஶதரரடரன்..! தத்ரிம் வகரடுத்ரக்கூட ங்க ஊட்டுக்கரன் குடிச்ஶச 
ீர்த்டடுரன்! 
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னொதர வ்ஶபர வகரடுத்ரறம் ஶதரரடன்னுரன் வசரல்ஶ! அரன் ஃதிரிர 
ஶசன்வதரனள் வகரடுக்கநரங்க! 

ஆர! னறேத்டப்ஶதரண அரிசறனேம்! னஷபச்சுஶதரண ஶகரடஷனேம் ரங்கற ன்ணர 
தண்நட? 

அப்த ட்த்ஷ கரனறப்தண்ட! 

ஶரடர! ர ரங்கர உட்டர ீ வகரள்ஷபடிக்கனரம்னு தரக்கறநறர! 

ஆர இடன வகரள்ஷபடிச்சுரன் ஶகரடீஸ்ன் ஆகப்ஶதரஶநன்! ஃதிரிர 
வகரடுத்ர வதணரிஷனக் கூட ரங்கந தம்தஷரச்ஶச..உங்க தம்தஷ 
ரங்கறட்டு ஶதர..! 

கர்வண்ட்டு ஶஷன இப்தடி ஶதச்ச்வசரல்றட! னகத்ஷ வரடித்தடி 
ரங்கறச்வசல்கறநரர் வதண்ி.   சறன்ணசரற,த்ம். 

சலர்கரற       ( கஷட ீறில் இனர் ) 

" ரப்ப ரன் குடிக்கறநட சறகவட் திடிக்கறநட ஏசற டீ குடிக்கநட 
ல்னரத்ஷனேம் ிட்டுட்ஶடன்...."  " ன் இந் றடீர் ண 
ரற்நம்  ச்சரன்  ....?" 

" வகரரணரரன உனக சந்ஷ  கடும் ழீ்ச்சறரணஷ ன்ணரன ரங்க 
னடினடர ..."" அடங்வகரய்ரன , என னொதரய் கரசு வகரடுத்ட டவும் 
ரங்கர ரணரர் டீ்டு டுதிடிர இனக்கந ரய்க்கு கரத்ஷ தரன ...." 

" வதரடன சறந்ஷண இனக்க கூடரர ரப்ப .....?" 

  " அடக்கு அர்த்ரட  வரினேரடர உணக்கு ிபங்கர வங்கரம் ...." 

      ( ஷமரக றேவுகறநரர் ) 

- தி.ஶக. ரர. சலர்கரற . 

ச்சூர்க்கூட்டுசரஷன!  ஶதக்கரி என்நறல்  கஷடக்கரனம் இஷபஞனம்! 
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     ன்ணப்தர..! கஷடஷ னெடிட்டு இப்தடி டுத்வனவுஶன  ிரதரம் 
தண்ஶந? 

 ரணரட டுத்வனவுஶன ிரதரம் தண்ஶநன்! ீவல்னரம்…இப்தடி க்கல் 
தண்ிட்டு வட்டிர சுத்றக்கறட்டு இனக்ஶக ..! 

  அண்ஶ ஶகரச்சுக்கரஶண்ஶ! றல்க் திஸ்கட் இனக்கர? 

   ரரி திஸ்வகட் இனக்கு! 

ண்ஶ றல்க் ஶகட்டர ரரி இனக்குன்னு வசரல்ஶந?  

ினம்திணஷ சரப்திடந கரனம் ரநற கறஷடச்சஷ சரப்திடந கரனம் 
ந்டனச்சுன்னு வசரல்ஶநன்! ஶடம்ணர ரங்கு! இல்ஶன கறபம்ன 

இஷபஞர் னஷநத்தடி கர்கறநரர்.  ஸ்.ஸ்.தரன. தஞ்வசட்டி 

 வதரன்ஶணரி பிஷக கஷட என்நறல் கஷடக்கரர்னம் வதரனள் ரங்க 
ந்னம் 

  50 சன்ஷஸ் என சம் வகரடுங்க!  சன்ஷஸ் இல்ஶன! ப்ன ஶதரட்டுடனரர? 

சரி ஶதரடுங்க! யரம் ஶசரப் ஆறு! சர்ப் க்வசல் 6 ஶதரடுங்க! 

சர்ப் க்வசல் இல்ஶன! ரின் இனக்கு ஶதரடர? 

சரி ஶதரடுங்க!தில்ஸ்வதரி ஆட்டர அஷகறஶனரவுன என டசன்! 

தில்ஸ்வதரி இல்ஶன! ரகர இனக்கு ஶதரடனரர? 

சரி ஶதரடுங்க!வ்ஶபர ஆச்சு? இந்ரங்க ன்று என ஷத றஷந சறல்னஷஷ 
வகரடுக்கறநரர்!ஶரவ் சறல்னஷஷ ரர் ண்நட? ஶரட்டர வகரடு! 

ஶரட்டு இல்ஶன..! சறல்னஷரன் இனக்கு! ரன் ஶகட்ட வதரனஷப வகரடுக்கர 
ரத்ற வகரடுத்ர ரன் ரங்கறட்ஶடன் இல்ஶன அஶ ஶதரன ீங்கறம் 
ஶரட்டுக்கு தறல் சறல்னஷ ரங்கறக்க தகுங்க! 

கஷடக்கரர் ஶதந் ஶதந் னறக்கறநரர்.  சந்ஶரஷ்குரர், வதரன்ஶணரி 
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ரதன்சிட்டு மின்னிதழ்- எழுத்தார் தஞ்னச ப்பணா இனணந்து 

ைத்தும் நாநரும் னகச்சுனய சிறுகனதப்ராட்டி!  

காத்தப் பரிசு ரூ 8000/- 

முதல் பரிசு ரூ 3000/- இண்டாம் பரிசு ரு 2000/- மூன்மாம் 
பரிசு ரு1500/- 

ஆறுதல் பரிசு  மூன்று வபருக்கு  தயா ரூ 500/- 

 மதரட்டிக்கரண கதகள் ந்ட மச கதடசற ரள்: 30-6-2020 

னடிவுகள்  ஆகஸ்ட் 2020 இறல் வபிரகும். 

தரிசுவதற்ந கஷகள் வரடர்ந்ட ஶன்சறட்டு றன்ணிழ் ற்றும் ஶன்சறட்டு 

இஷபத்றல் திசுரகும். 

ஶதரட்டிக்கரண ிறனஷநகள்:: கஷகள் சறரிக்க ஷப்தடடன் சறந்றக்கவும் ஷக்க   
ஶண்டும். 

கஷகள் 800 னல் 1000 ரர்த்ஷகறக்கு றகரல் இனத்ல் ஶண்டும். 

கஷகள் இற்கு னன்ணர் ந் இறறம் ஊடகத்றறம் றன்ணிழ், இஷபங்கபில் 
திசும் ஆகரஷரக இனத்ல் ஶண்டும். தஷடப்தரபி இட ட வசரந் தஷடப்ன 
ஶறு ங்கும் திசும் ஆகில்ஷன ன்று சரன்நபித்ட ஷகஶரப்தம் இட்டு அனுப்த 
ஶண்டும். 

கஷகஷப ம்.ஸ்.ஶர்டில் னைணிஶகரட் றேத்டனில் ட்டச்சு வசய்ட றன்ணஞ்சனறல் 
ட்டுஶ அனுப்தி ஷக்க ஶண்டும்.ஶதரட்டி குநறத்ட கடித்வரடர்ஶதர ஶதரன் வசய்ட 
ிசரரிப்தஷ ிர்க்கவும். 

 ஶதரட்டிக்கரண கஷகள் டுரல் தரிசலனறக்கப்தட்டு ஶன்சறட்டு றன்ணிறல் ஶதரட்டி 
னடிவுகள் அநறிக்கப்தடும். டுரின் ீர்ப்ஶத இறுறரணட. .அனுப்தஶண்டி 

றன்ணஞ்சல் : thalir.ssb@gmaiil.com.    

  ஶதரட்டிில் கனந்ட வகரண்டு வற்நற வதந ரழ்த்டகள்! 

mailto:thalir.ssb@gmaiil.com
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வதைப்பாய்ச்சல்! 

ம் ரழ்க்ஷகஶரட இஷந்ட ஶண்டிங்க ம் டீ்டுக்கும் 
ிஶசங்கறக்கும் னென்நரம் ணிர் ஶதரன ந்ட ஶதரகும்ஶதரட ற்தடும் 
ணஶஷணனேம் னறனேம் வசரல்னற ரபரட !  

@Railganesan 

 தடித்ரல் ரன் ஶஷன, ஷக றஷந சம்தபம் ன்று வசரல்னற ன சனெகம் , 

ிஷத்ரல் ரன் ஶசரறு ன்று வசரல்னற  றுத்ட ிட்டட!!...  

@Aravind01431 

 ண்தர்: கண் வடஸ்ட் தண் டரக்டர், 'இப்தடிஶ ிட்டர ஶடஞ்சர் ஆய்டும்'னு 
வசரன்ணரனனு வசரன்ணிஶ. ன்ணரச்சு.? றல்றட: அஶன் ஶகக்கந.? 

அடக்கப்தநம் அஷப் தரர்க்கஶ னடின.!  

-சுட்டட  

@minimeens 

 ஆிம் னற்சறக்கு திநகு ரன் டிசனுக்கு தல்ன கறஷடச்சட.. க்கு னல் 
னற்சறிஶனஶ..  

@manipmp 

 

 வகரஶரணர, வில், வட்டுக்கறபிஇனக்கலங்கபர ரரச்சும் ஶந ..?          

@pachaiperumal23 

ஶரடி 2ட னஷநரக திஶற்ந எரண்டு றஷநவு ிரஷ 30ம் ஶற 
வகரண்டரட தர வசய்ற - க னடிவு. .# வகரண்டரட்டத்டன ரங்கறம் 
தங்ஶகற்றுகனர ? – வட்டுக்கறபி   

@Akku_Twitz 

https://twitter.com/Railganesan
https://twitter.com/Railganesan
https://twitter.com/Aravind01431
https://twitter.com/Aravind01431
https://twitter.com/minimeens
https://twitter.com/minimeens
https://twitter.com/manipmp
https://twitter.com/manipmp
https://twitter.com/Akku_Twitz
https://twitter.com/Akku_Twitz
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 வட்டுக்கறபிகஷப ிட்ட த்ற அசு கபறநங்கறரம் !.. ஶடய் அ ன்டர 
வநட்நஙீ்க ...“னடிச்சற „ஷசணரவுக்கு ித்டடுங்கடர” ிற்கறநட ரன் உங்கறக்கு 
ஷக ந் கஷனரச்ஶச...  

@22042015s   

குந்ஷகபின் அறேஷகில் இப்ன டம் இனக்கரட ! ஶஷ ட்டுஶ 
இனக்கும்.  

@Anandh_Offl 

 அடம் திடித்ட ரன் திடித்ரணற்ஷந அஷட ஶண்டுவன்தறல்ஷன 

உணக்கரணட அவன்நரல் உன்ஷண கண்டிப்தரக ந்ஷடனேம் ரர் டுத்ரறம், 

ஷனேம் சரறக்க #வதரறுஷ அசறம் வதரறுஷஷக் கஷடப்திடி ,,  

 

@whitecloud_pri 

 னன்வணல்னரம் ரத்றரி 8 ிக்கு திம் வரந்வு தண்ரனஇப்த அந்  .
...ங்கஇடத்ஷ ப் ம் ஸ்ஶடன்கரங்க திடிச்சுக்கறட்டர  

@saravankavi 

திபசீ்சறங் தவுடரில் ஊல் வசய்ஶன்ற்கணஶ ிிரக  ...ற்கரக ...
வசய் ஊல்கபரல் ற்தட்ட கஷநகஷப அகற்நற சுத்ரக்க ஶண்டும் 
ன்தற்கரக 

 

 

 

 

 

@KLAKSHM14184257 



தேன்சிட்டு- ஜூன் 2020- சிறுகதே சிமப்பிேழ் 84 

 

நான்நகள் யந்தாள் – விநர்சம். 

 

 ‘ீற ங்குற்கு சரட்சறஷ ிட உண்ஷ ரன் னக்கறம்.’ -ஏங்கறச் 

வசரல்கறநரள் ‘வதரன்கள் ந்ரள்.’சதட்டிசன் சதத்டரஜறன் கபரண சண்தர 

தறதணந்ட ஆண்டுகளுக்கு பன்பு தசக்மகர குற்நரபி ன்று மதரலீமரரல் 

சுட்டுக்சகரள்பப்தட்ட சத்மஜரறக்கு ஆரக ீறப்மதரரட்டத்தத் டங்குகறநரள். 

அங்கறருந்ட தடம் டங்கறநட. 

வதண் குந்ஷகஷபக் கடத்றக் வகரஷன வசய்னேம் ஷசக்ஶகர குற்நரபி ன்று ம்த 

ஷக்கப்தட்ட இநந்ட ஶதரண சத்ஶ ரறஷ றதரற ண றனொதிக்கப் ஶதரரடும் 

வண்தரிற்கு சத்ஶ ரற ரர்? அறகரனம் ததனனம் ீறஷ ன் டீ்டு 

ஶஷனக்கரன் ஶதரன டத்டம் கரனத்றல் வண்தரின் அன்தரண ீற ப்தடி வன்நட? 

இற்கரண தறஷன இண்டு ி ஶத்றல் றக ஶர்த்றரகச் 

வசரல்னறினக்கறநரர்கள்.வண்தரரக ஶ ரறகர.  ரக்தரட் ஶ ரறகரஷ னரக்டவுன் வசய்ட 

சலரிஸ் ஶ ரறகரஷ னரகறன் வசய்ட அசத்ற இனக்கறநரர். வ்பவு வதரி டிகஷனேம் 

ன் சலக சணத்ரல் ஏங்கட்டும் தரர்த்றதஷணஶ சறன தன்ச்கபில் ஶ ரறகர வநறக்க 

ிடுவல்னரம் அல்டிஶட் கம். தடத்றல் ஶ ரறகர தரர்த்றதணின் ரப்திற ரங்கள் 
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ஶ ரர் ஶ ரர். தரக்கறரஜ் ணட ஶஷனஷச் வசவ்ஶண வசய், ீறதறரக னம் 

திரப் ஶதரத்ன் றக அகரக டித்டள்பரர்.தரண்டிர னுக்கு வதரி ஶஷன 

இல்னரிட்டரறம் திரப் ஶதரத்னுக்கும் அனக்குரண கரட்சறகபில் ஸ்ஶகரர் 

வசய்டிடுகறநரர். றகரர ன் வசய்னேம் ில்னணத்ணம் சறக்கும் தடிரகஶ இனக்கறநட. 

வனறரக ஶசரகம் இஷஶரடும் கஷ ன்தஷ அவ்ப்ஶதரட ஶகரிந்த் சந்ரின் 

தின்ணி இஷச றஷணவூட்டுகறநட. ஊட்டிின் ஷனஷகனேம் னர் அஷகனேம் 

ஷனின் அகரய் கரட்டினேள்பரர் எபிப்தறரபர்.தடம் ரங்கற றற்கும் கஷ ம் 

ரட்டில் வதனம்தரனரண வதண் குந்ஷகள் தடும் ஷ. இங்கு றஷந குந்ஷகள் 

ங்கறக்கு டக்கும் தரனறல் அத்டீநஷனச் வசரல்னத்டங்கறணரல் றஷந னகனெடி 

ல்னர்கபின் உண்ஷ னகம் அசறங்ரகற ிடும். இந்ப்வதரன்கள் ந்ரள் அப்தடிரண 

கரவநற ஶதரனறகஷப ச்சரிக்கச் ந்றனக்கறநரள்.ஆறதரக்கஷபனேம், ந்றணிகஷபனேம், 

யரசறணிகஷபனேம் றஷணவூட்டும் தடம் வதரள்பரச்சற கரக் வகரள்ஷபர்கஷபனேம் 

அர்கஷபத் ப்திக்க ஷக்கப் அரட உஷக்கும் சுன ர்க்கத்ஷனேம் ஶரறரித்டக் 

கரட்டுகறநட. வல்டன் திவட்ரிக்! 

‘தர’க்கபில் வண்தர றேடட ரன் றகப்வதரி கஷ்டம். ஆசறரிப்தரில் சசம் வசய்ட 

ிட னடினேம். வண்தரில் அட னடிரட. சலர் ஷப ண இனக்கம் ல்னரம் சரிரக 

அஷந்ரல் ரன் அட வண்தர. இந்ப் வதரன்கள் வண்தர அஷணத்ட 

இனக்கத்ஷனேம் வகரண்டினக்கறநரள். அணரல் றச்சம் இனக்ஷக அஷடரள்!இத்ஷண 

னட சறணிர ரழ்ில் என தடம் ஶடி ரிலீமரக அஷணரின் டீ்டிற்குள்றம் 

ந்றனப்தட இடஶ னல்னஷந. அந்ப் வதனஷஷ அஶசரன் னெனரகப் 

வதரன்கள் ந்ரள் தடம் வதற்நறனக்கறநட. அட டீ்டிற்குள் ஷத்டப் ஶதரற்நக்கூடி 

தடரகவும் இனப்தட ரன் சறநப்ன!       -ன. வ கன்ஶசட் 

      http://www.startcutaction.com/ 

http://www.startcutaction.com/
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 பாடல்ேள் பலவிதம்!   ”ப்ரணா” 

றஷ இஷசப்தரடல்கபில் எத் கனத்ட உஷட தரடல்கள் ரபம்!  
அத்ஷக தரடல்கஷப திதன கிஞர்கள் ம் ஷடில் ித்றரசரக 
றேற சறகர்கஷப கறழ்ித்ட வகரள்ஷப வகரண்டினப்தரர்கள். 

திதன கிஞர்கள் றஷ இஷசின் சறநப்தரண கிஞர்கள் றனறகு கிஞர் 
கண்ரசன், கிஞர் ரனற, கிஞர் ஷனத்ட ம் ம் கரனகட்டங்கபில் 
றேற  எனறத் சறந்ஷண னம் தரடல்கஷப திதன றேத்ரபனம் 
கிஞனரண ஞ்ஷச ப்ர இங்ஶக வரகுத்ட ங்குகறநரர். ரசறத்ட 
கறறேங்கள்!  
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எதிர்விகன!    எனதக்க கஷ!   .  சுவரஷ்ஸ்வாமி  

‚ன்ணங்க! ரன் ங்க 

அம்ரடீ்டுக்கு ஶதரய் 
எனரம் இனந்டட்டு 
ட்டுர? ஶதரய் ஆறுரசம் 
ஆகுட!‛ ஶி ஶகட்கவும் 

  ‛எனரர? அவல்னரம் 
ஶண்டரம்! ஶதரணர 
ந்ரன்னு கரஷனிஶன 
ஶதரிட்டு சரந்றம் 

கறபம்திடனரம்! ரனும் ஶன்!‛ ன்நரன் ந்ன். 

  ‛ங்க வதரண்டங்கறக்கு வ்பவு சரணரறம் ரய்டீுங்கறநட 
வசரர்கம் ரறரிங்க!ீங்க ன் அனுப்தஶ ரட்ஶடங்கலநஙீ்க? அனுப்திணரறம் 
உடஶண ந்டடனும்னு வசரல்நஙீ்கஶப? உங்க அக்கர ங்கச்சறவல்னரம் 
இங்ஶக ந்ட ங்கறட்டு ஶதரகஷனர?‛ 

    ‚அணரஶனரன் ஶரம்கறஶநன்!‛ 

 ‚ன்ணங்க வசரல்நஙீ்க?‛ ங்க அக்கர ங்கச்சற ந்ர ீ ன்ண வசரல்ஶந?  
ந்டட்டரறங்க! குடும்தத்ட வசரத்ஷ அள்பி டுத்டட்டு ஶதரக! கல்ரம் 
கட்டிகறட்டு ஶதரகும்ஶதரஶ டுத்டகறட்டு ஶதரணட தத்ஷனன்னு அப்தப்த ந்ட 
னெட்ஷடக்கட்டிகறட்டு ஶதரநரங்க!‛ னனடக்கும் வதரண்டரட்டிக்கும் 
ஶகரள்னெட்டி சண்ஷட னெட்டி ிடநரறங்க!‛ இப்தடிவல்னரம் ீ னனம்தஶந 
இல்ஷன?‛ 

    ‛ஆரம்! அறவனன்ண ப்ன?‛  ‚ப்ஶத இல்ஷனரன்!‛  ீ இங்ஶக ன் அக்கர 
ங்கச்சறகஷப வசரல்ந ரறரி  அங்ஶக உன் அண்ி உன்ஷண தத்ற அ 
னனன் கறட்ஶட னனம்தனரம் இல்ஷனர? அட உணக்கு ட்டுர  அசறங்கம்! 
கட்டிண ணக்கும்ரஶண அசறங்கம்.! அரன் ஶதரக ஶரங்கறஶநன்! ஶதரணரறம் 
உடஶண றனம்திடனுங்கறஶநன்!‛ ன்று ந்ன் வசரல்ன, ன்ிஷணஶ ணக்கு 
றர்ிஷணரகற றற்தஷ கண்டு  தறல் ஶதச னடிரல் றன்நரள் ஶி. 



தேன்சிட்டு- ஜூன் 2020- சிறுகதே சிமப்பிேழ் 90 

 

 


