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அன்ர்ந் ணஓப் ருஜக்! ணக்ம்! இனி தீணளி ஙல்ணழ்த்துள்!
ணரும் றும் ன்சிட்டு தீணளிச் சிடப்பி கூடுல் க்ங்டும்
கூடுல் விதங்டும் ணளிணருணது ணக்ம். இந் முட தீணளி ஙணம்ர் ஜ
தியில் ணந்ஜல் னி தீணளி ஜர் என்ட ரித்து ணங்ம் ன்று
முடிவு ஓய்ம். முடிவு டுத்து அக்ர் ஜ இறுதியில். எரு திசந்திலிருந்து
இருது திசங்ளுக்குள் ங்ல் ந் அவிற்கு எரு ஜஞ ரித்து ணங்
இலுஜ அந் அவிற்கு இந் ஜஞ ரித்து ணங்கியுள்ம்.
இந் தீணளி ஜரில் நீங்ள் விரும்பும் ஆன்மீத் ணல்ள், வுள்
உருணப்ங்ள், அருளுஞ, ட்டுஞள், சிறுள், விள், ஙச்சுண
துணுக்குள் ஜற்றும் திஞ, சின்சத்திஞ ஓய்திள் அசத்யும் ந்து எரு
சுணச மிக்ஓஞ ரிஜறியுள்ம்.
இந் மிக்ஓஞ சுணத்து உங்ள் ஜச ருத்துக் ங்ளுக்கு அனுப்பி
ணத்ல் ணரும் ங்ளில் இன்னும் ஜஞ ஜருற்ட மிவும் உவி இருக்கும்.
இதுணஞ மின்னிழ்ளுக்கு ந் வியும் ஙன் ரிதில். முல் முட
தீணளி ஜஞ உருணக்கியுள்ம். இந் ஜர் உங்ளுக்குப் பிடித்திருந்ல்.இந்
ஜஞ உருணக்கிணர்ளுக்கு நீங்ள் ஓன்ஜசம் ஞ விரும்பிசல் கீழ்ண் கூகுள்
 ண்ணிற்கு எரு சிறு  அனுப்பி உவுங்ள். அல்து ந்திருக்கும் ணங்கி
க்கிற்கு ப்ரிஜற்டம் ஓய்து உவுங்ள்.
இது ட்மில். உங்ளுக்கு விருப்ம் இருந்ல் அனுப்பி ணக்ம். இற்
நீங்ள் ஓங்ப்ண ணருத்ப்ண ணண்டிதில். ணக்ம் 
ன்சிட் ணசித்து ஜகிம்.
குந்ளுக்வும் சி க்ங் இந் தீணளி ஜரில் எதுக்கி உள்ம்.
உங்ள் ஆக்ப்பூர்ணஜச ஆஓசள் ருத்துக் அனுப்பி ணயுங்ள். மீண்டும்
ங்ளின் இனி தீணளி ஙல்ணழ்த்துள்
அன்புன்.
ஆசிரிர்குழு.,ன்சிட்டு தீணளிஜர்
இந் தீணளிஜரில் ணளிணந்துள் ளில் ணரும் இங்ள் ஓம்ணங்ள்,
ர்ள் ற்ச. ப்புக் சுருக்வும் ஜற்றி அஜக்வும் ஆசிரிருக்கு
உரிஜ உண்டு.

ஆசிரிர்: ஙத்ம்.ஸ்.சுஞஷ்பு.
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ணடிணஜப்பு: ஙத்ம்.ஸ்.சுஞஷ்பு.
ஜயில்: thenchittu2020@gmail.com
இந்

தீணளி ஜருக்கு நீங்ள் விருப் ஓன்ஜசம் ணங் விரும்பிசல்

கூகுள் . ண்: 9444091441.
ணங்கி க்கு விஞம்
S.Sureshbabu
A/C No 564118320
Indian bank andarkuppam
Ifsc code IDIB000A076
அட்ப் ஏவிம்: முன் அட். ஞத். பின் அட்: த்ஜ ணஓன்

உள்:
சிறுள்: புதுஜப்பித்ன், ரிதன், ணன், மிழ்ச்ஓல்ணன்,
ஙத்ம்,ஸ்.சுஞஷ்பு, முண்சுவிகன் சுஔ, மு.முஞளிஞன்,
னுஜதி, ரிண ஓ.குஜர்.
விள்: ஓம் பிஙத், இணல் ரிஞன், ஔணர்
பிஞம்குஜர், விகர் ரின்ன், ண்டிஞஜ், ஓ.,ஞதி
ஞஔ, ங்ஸ்ணஞன், ளிர் சுஞஷ். சு.ஷ்குஜர். .சஞ்ஓன்,
சீர்ழி ஆர்.சீஞஜன்
ட்டுஞள்: ஓன்னிஜ ண்ணி, ன்குஜர், ஔன் துஞ
ஆசிர் ஓல், ஸ்ர் விஔய்,.பி,ஔசர்த்சன், ஓந்திஞஜன்
ணற்றிணல், அமுணன். திருணங்கிஜ ஓஞணன்
ஜற்றும் ஙச்சுண துணுக்குள், ஆன்மீத்ணல்ள், சிறுணர் குதி,
வுள் உருணப் ங்ள். இன்னும் ஞம்.
இந் ஜரில் இம்ற்றுள் ஏவிங்ள் கூகூள் இஜஔஸில்
டுக்ப்ப்ட்து. ஏவிர்ளுக்கு ங்ள் ஜசஜர்ந் ஙன்றிள்.
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ஸ்ரீ ரி சித்தி தி, 73. ஙத்ம் கிஞஜம்.
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ஸ்ரீ ரி சித்தி தி. 73. ஙத்ம் கிஞஜம்,
ஞ்ஓட்டி அஞ்ஓல், ன்சரிணட்ம், 601204
திருணள்ளூர் ஜணட்ம்.
திருணள்ளூர் ஜணட்ம் ஓங்குன்டத்தில் இருந்து 12 கி.மீ
வில் அஜந்துள்து. ஙத்ம் ஸ்ரீ ரி சித்தி
தி ஆம். ஞ்ஓஷ்டி ன்னும் ஸ்நிறுத்த்தில்
இருந்து ஜற் ஓல்லும் யில் 3 கி,மீ
வில் அஜந்துள்து இந் ஆம். ஸ்ரீ
ணலீஸ்ணஞர் ஆத்தின் பிஞஞத்தில் அஜந்துள்
இந் தி  ரித்ள் அலும்.
நிசத் ரிங்ள் கூடும்.
பிஞம்ஜன் ணழிட் பிள்ஞச இணருக்கு
ந்தியில். ஜலிரு ஞங்ளில் ருத்ஞட்ஓமும்
அங்குஓமும் ந்தி, கீழிரு ஞங்ளில் ஜமும் ந்மும்
ங்கி ஜஞப் பீத்தில் அஜர்ந்திருக்கும் திக்கு
ஙற்றிக் ண் அஜந்திருப்து சிடப்பு. ஜஞ்ஓள்
பிள்ர் பிடித்து ணத்ல் இருப்து 
ஜ குறுகி இயில் அன்று இறுதியில் குறுகி
ஏங்ஞ ணடிவில் அஜந்திருக்கிடர் இந் தி.
ர்பு ண்: ஓ.சுஞஷ்பு குருக்ள். 9444091441
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பண்டிகைைளின் ராஜா!

ைாஞ்சி மஹாப்பபரியவா அருளுகர!

ண்டிளின் ஞஔ....
ரிண அருளுஞ..
ணத் கீ ' ன்று ஙன் குறிப்பிட்டுச் ஓல்ணது 'தீணளியின் ம்பி
.ணக்ம்
ஓற்றும் திர்ஞ சூழ்நியில் ன் புத்திஞ ஓத்தின் ஜத்தியில், இப்டி
ஜச ண்டி ண்டும் டி பிள்யின் 
அசத்து ண்டிளுக்கும் ,உண்க்கிக் டுத்ல் ன் தீணளி
...இருக்கிடது ஞஔண
த்ச த்துண ஓஸ்திஞங்ள் இருந்லும் அற்ல்ம் சிஞஜ
இருப்து ணத் கீ..
கீயும் தீணளி ஜதிரி தி ஓக்தியிலிருந்து ன்றியிருப்
இப்டி ஓல் ணண்டியிருக்கிடது...
ஓஞஜ த்துண உஓங்ள் ன்டல், குரு ன் ஆசிஞஜத்தில்
...சிஷ்ர்ளுக்கு ஓய்ணண இருக்கும்
ஆசல் கீ ஙர்ஜட யுத் பூமியில் ஞஜச ஞத்தில்
பிடந்து.
அர்ஔுசன் சக்கு ஓஜ ணதுள் கிருஷ்ரிம் ன் ஔஜசசய் இருந்து,
ணண்டிக்ஞசத் ஞட்டுகின்ட து ற்றுக் ண் அணர்
..உஓம்
'சிஷ்ச உன்னிம் ஓஞதி அந்து விட்ன். சக்கு உஓம்
ஓய்ண... 'ன்று ட் து கீ பிடந்து.
இசல் ன் கீ தீணளியின் ம்பி ன்ர்..
ண்டிளில் தீணளி ஜதிரி, கீ உர்ந் த்துணங்ளில்
....இருக்கிடது
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கந்த சஷ்டி சிமப்பு
தீாயிக்கு அடுத்த ாா அநாயாசைக்கு ிகு யரும் யர்ிசனில் ிபதசந ,
துயிதிசன ,த்ருதிசன ,ைதுர்த்தி ,ஞ்ைநி ,ைஷ்டி ஆகின ஆறு ாட்கில் கந்த ைஷ்டி
யிபதம் மநற்ககாள்ப்டுகிது. பதல் ாா ிபதசந அன்று அதிகாச ஆற்று
ீகபன்ால் திர்பகநாக ,கிணற்று ீகபன்ால் யடக்கு திசைனில் ின்றும் குித்து
யிபதத்சத ஆபநிக்கமயண்டும் .
பூபண கும்த்தில் தண்ண ீர் ிபப்ி நாயிச சயத்து ,தர்ப்சசன சயத்து பருகச
அதில் ஆயாகம் கைய்து நரிட்டு தீம் காட்டி யமிடுயது ைிப்பு. ஐந்து ாட்கள்
மான்பு இருந்து ஆாம் ாள் ைஷ்டினன்று ீபாடி பருகச யமிடுதல் ைிப்பு.
யிபத ாட்கில் திரு பருகாற்றுப்சட, கந்த ைஷ்டி கயைம், கன் தபனுபூதி,
கந்தங்கபம், கந்தர்குந்தாடி, கந்தா கிகயண்ா, திருப்புகழ் டித்தால் பருகன்
அருள் கூடும் ன்து ம்ிக்சக நற்றும் சூபா ைம்ஹாபத்தில்
கந்துககாள்மயண்டும் ன்து கட்டான யமிாடாக ர் கசட ிடிக்கின்ர்.
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ஆறிரு ந்ள் ணழ்
ஆறுமும் ணழ் ணற்க்
கூறு ஓய் னி ணல் ணழ்
குக்கும் ணழ் -ஓவ்ணள்
றி ஜஞ்க ணழ்
ஆச ன் அங்கு ணழ்
ஜறி ணள்ளி ணழ்
ணழ்சீர் அடிர் ல்ம் !
ந் ஓஷ்டி விஞம்
ணருத்தில் 365 ஙளும் ஙஜது இஞப் இங்கிக்ண் இருக்கிடது. இற்கு ஓற்று ஏய்வு டுத்ல்
உலின் இக்ங்ள் சீஞகும். உண் ஙன்பு இருக்கும் து ஓரிஜச ஓக்தி ஏய்ணடுக்கும். சண
ஓரிஜச ஓக்தியும், இக் ஓக்தியும் ஙய் திர்ப்பு ஓக்தி உருஜறும். இசல் உலின் ஙய் திர்ப்பு
ஓக்தி அதிரித்து பிஞச்ஓசள் அசத்தும் ஓரி ஓய்ப்டுகிடது. உண் ஙன்பு இருப்ல், உல்
ஆஞக்கிம் றும் ன்து அறிவில் உண்ஜ.
ஆறுமுனுக் ஆறு ஙட்ள் விஞம்
‘ஓரிஜச ஓக்தி’ ன் ‘முருனின் ய் ர்ணதி. ‘ஙய் திர்ப்பு ஓக்தி’ ன் ‘முருன்’. ‘ஙய்’ ன்
‘அஞக்ன்’. ணளியில் ஙக்கும் அ ர் உங்ள் உலிலும் ஙக்கிடது. இந் விவில் ப்டி
‘முருப்ருஜன்’ சது யிம் இருக்கு ஓக்தி ற்று அசூஞச ணம் ஓய்கிடட, அப்ல் ஙஜது
உலில் உள் ‘ஙய் திர்ப்பு ஓக்தி’ சது ச ஓரிஜச ஓக்தியிம் இருந்து ஓக்தி ற்று ஙய்
ணம் ஓய்கிடது.
ஙய் திர்ப்பு ஓக்தி
ணளியில் முருனுக்கும்,அஞக்னுக்கும் ஙக்கும் அ ர் உங்ள் உலில் ஙய் திர்ப்பு ஓக்திக்கும்,
ஙய்க்கும் ஙக்கிடது. இறுதியில் ணல்ணது ர் ன்று உகிற் ரியும். ப்டி எவ்ணரு ஙளும்
‘முருன்’ ஓக்தி ற்று ஆடணது ஙள் அசூஞச ணம் ஓய்கிஞட, அப்ல் ன் எவ்ணரு ஙளும்
ஙஜது ‘ஙய் திர்ப்பு ஓக்தி’ ணலிஜந்து ‘ங்கு ன்ட ந் ணஞஸ் கிருமிள், ஙய்ள்’
இருந்லும் ணம் ஓய்துவிடும்.
ன்ச ஓப்பிம்
உலில் ஙக்கும் இந் அறிவில் உண்ஜ ஙஜக்கு சூட்ஓஜஜ ஓல்ண ன்சண, ஆறு
ஙட்யும் ‘உண் ஙன்புன்’ அச விண ணடிணஜத்துள்ர்ள். ஆறு ஙளும் ண்ணீர்
ஜட்டும் குடித்து இருக்ம். ஆறு ஙளும் லும், மும் ஜட்டும் உண்டு இருக்ம். ஆறு ஙளும்
ங் ஜட்டும் உண்டு இருக்ம். இதில் உங்ளுக்கு க்ம் இருக்கும் முட துண, அந்
முடப்டி இருக்ம். ணக்கு ஓல்ணருக்கு, ணறு உவு ணப்ட்ல், ங்ய், ணர்
ஓப்பிம், இசல் நீண் ஙஞம் ண ஓய் முடியும்.
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ஆறு ஙட்ள் ஏய்வு
ல்ம் ஙம் ஓஜக்ஜல் அப்டி ஓப்பி முடியுஜ அ ல்ம் ஓப்பிம். ங்ள்,
இநீர், ஙட்டு ய்னிள், ங்ய், ணர் ச ச்ஓ ஓப்பிக்கூடி உவு ஜட்டும்
ஆறு ஙட்ள் டுக்ம். நீரிழிவு ஙளிள், ஆறு ஙள் ங் ஜட்டும் டுக் முடிணர்ள்
ல்ம் ணப்ட்ல் இனுன் ட் தீட்ப் அரிசி ஞ்சி, நீஞஞம், அணல், ஙட்டு சும்
ல் ன்ட உவு டுத்துக்ள்ம்.
ஙன்ஜள் ன்ச
ஆண்டுக்க்கில் ங்கி ஙச்சுக்ழிவுள் ணளிடம். சிறுநீர் அர்த்தி நிடஜ ணளிடம்.
ஜம் ருப் ணளிடம். ஓளி ணளிடம். உல் ஏய்வு ட்ம். ய்ச்ஓல் ணஞம்.
ணலி உஞம். அதி உல்  சீஞகும், மும் ழிவு றும். ண்ணில் எளி வீசும்.
சுறுசுறுப்பு அதிரிக்கும். இஞத்ம் தூய்ஜ றும். லின் நிடம் சீஞகும். ஜச உச்ஓல் குடயும்,
ண, ம், ம் குடயும். புத்துர்வு கிக்கும். உல் ம் றும்.
ஙன்றி: நீஞ.ம்.
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தீபாவளி!

இந்தியாவின் முதன்கம பண்டிகை!
தீணளி ன்து இந்திவின் முன்ஜப் ண்டி. இது இந்தி
முழுணதிலும் உற்ஓஜக் ண்ப்டுகின்ட முக்கிஜச
விணகும்.
இந்திவில் ஜட்டுஜல்து ஙம், இங், மின்ஜர், கிஸ்ன்,
ஜரீசிஸ், ச, ஜசி, சிங்ப்பூர், பிஜி ன்ட ஙடுளிலும்
ண்ப்டுகின்டது.
தீணளி ன்ட ஓல் தீம் + ஆணளி சப் பிரித்து தீங்ளின் ணரிஓ
சப் ருள் அறிப்டுகிடது.
துண இது ணருந்றும் ப்சி ஜம் அஜணஓக்கு முந்
ஙள் ஓதுர்த்சியில் ன்னிந்திவிலும், ப்சி ஜ அஜணஓ அன்று
ண இந்திவிலும் ண்ப்டுகிடது.
இப்ண்டி இந்துக்ள், ஓஜர்ள், சீக்கிர்ள் ஆகிஞல் மி
விஜர்ஓ ண்ப்டுகிடது.இப்ண்டி ண இந்திவில்
ட்சுமி பூஔ ன்றும், ணங்த்தில் ளி பூஔ ன்றும்
ணங்ப்டுகிடது.
தீணளி ற்றி ள்

ஜவிஷ்ணு ணஞ அணஞம் டுத் து பூஜவிக்கும் ணஞ
மூர்த்திக்கும் பிடந் ஜன் ஙஞசுஞன். சக்கு ன் யின் 
ஜஞம் நி ணண்டும் ன்ட ணஞத்திசப் ற்றிருந்ன் ஙஞசுஞன்.
ந் யும் ன் ஜச ல்ஜட்ள் ன்ட ர்ணம் க்ட,
உ ஜக் மிவும் டுஜப்டுத்திசன்.
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ஜவிஷ்ணுவின் கிருஷ்ர் அணஞத்தின்து ஙஞசுஞனுக்கும்,
கிருஷ்ருக்கும் இ ற்ட் ரில் பூஜவியின் அணஞமும்
கிருஷ்னின் ஜசவியுஜச ஜணல் இறுதியில் ல்ப்ட்ன்.
ஓகும் ருணயில் ணன் கிருஷ்னிம், ன் இடந் இந் ங
ஙன்ச ஜக்ள் ல்ரும் புத் அணிந்து, இனிப்புள் ணங்கி
ண் ணண்டும் ன்ட ணஞத்திசப் ற்டன் ச தீணளிக்
ண்ட்த்திற்கு ன்னிந்தி ஜக்ளிம் ணழிணழி இருந்து ணரும்
கும்.
இஞஜத்தில் ஞஜன் ஞணனுன் ர் புரிந்து சீ மீட்டு
மீண்டும் அத்தி ஙஞ அந்து ணழி ங்கும் ஜக்ள் தீங்
ற்றி ஞஜச ணஞணற்ட ங தீணளி ச ண்ப்டுகிடது
ன்றும் கூடப்டுகிடது.
ர்ணதி வியின் ஞ ௌரி விஞத் ற்றுக் ண் சிணருஜன்
ர்ணதி விக்கு சது இது த் அளித்து அர்த்ஙதீஸ்ணஞ
அருட்லித்து தீணளித் திருஙளில்ன் ன்கிடது ந் புஞம். ஜ
கூறி ஞங்ளுக் தீணளிப் ண்டி ண்ணது இந்து
ஜக்ளின் ஙம்பிக்.
ஜவீஞர் முக்தி அந் திசஜ ஓஜ ஜக்ல் தீணளிப் ண்டி
ண்ப்டுகிடது.சீக்கி ஜக்ளின் குருக்ளில் எருணஞச குரு விந்
சிங் ன்ணர், மு ஜன்சன் ஔங்கீஞல் சிடயில் அக்ப்ட்டு
பின்பு விடுச உன் அமிர்ஓஞஸில் உள் ற்விலில் ஓன்று
தீங் ற்று ணழிடுஙத்திசர். குரு விந் சிங் விடுச
ங தீணளி சீக்கி ஜத்திசர் ண்டுகின்டசர்.

மிழ்ஙட்டில் தீணளிப் ண்டி
தீணளிப் ண்டி மிழ்ஙட்டில் ஆண்டுறும் ப்சி ஜ
அஜணஓக்கு முந் ஙச ஓதுர்த்சியில்
ண்ப்டுகிடது.அணது தீணளின்று அதியில் (4.30 முற்ல் -6.00
முற்ல்) ஓதுர்த்சி இருக்ணண்டும் ன்ட தீணளி ண்டும் ஙள்
க்கிப்டுகிடது.
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தீணளின்று ஜக்ள் அதியில் ழுந்து ஙல்ண்ய் ய்த்து,
பின் சிக்ய் ய்த்து ணந்நீரில் குளிக்கின்டசர். இச ங்
ஸ்ஙசம் ன்று அக்கின்டசர். தீணளி அன்று ஙல்ண்யில்
ட்சுமியும், ணந்நீரில் ங்யும் உள் ருதுகின்டசர்.
பின் தீணளிப் ண்டிக்ச புதி ஆள், இனிப்புள்,
தின்ண்ங்ள் ஆகிணற்ட ணத்து வீட்டில் ணழிடு
ஙத்துகின்டசர்.பின் புதி ஆ அணிந்து விலுக்குச் ஓன்று
ணழிடு ஙத்துகின்டசர்.
பின்சர் குடும்த்திசருன் உணருந்துகின்டசர். உற்டர் ஜற்றும்
அண்யில் ணசிப்ணர்ளுக்கு இனிப்புக்ள் ஜற்றும் தின்ண்ங்ள்
ணங்குகின்டசர். ணடிள் ணடித்து தீணளி ண்டி
ண்டுகின்டசர்.
தீணளிப் ண்டி ண்டுணற் ஜக்ள் ங்ள் ணசிப்பிங்
தூய்ஜடுத்துகின்டசர். வீட்டி தீணளி இனிப்புள் ஜற்றும்
தின்ண்ங் ர் ஓய்கின்டசர். புதி ஆள், ணடிள் ஜற்றும்
வீட்டு உத்திற்ச ருட்யும் ணங்குகின்டசர்.
ஆள் ஜற்றும் வீட்டு உ ருட்ளுக்கு நிறுணசங்ள்
ள்ளுடி அறிவித்து ஜக்ளின் தீணளி ண்ட்த்திற்கு உவி
ஓய்கின்டசர்.ழில் நிறுணசங்ளும் ம்மிம் ண ஓய்யும்
ஊழிர்ளுக்கு சஸ் (சிடப்புத் ) ணங்கி தீணளிக்
ண்ட்த்திற்கு ணழிண ஓய்கின்டசர்.
 தீணளி
மிழ்ஙட்டில் புதி திருஜஜச ம்திஞ ண்ணின் ய் வீட்டில்
தீணளிக் ண்டுணற்கு அத்துச் ஓல்கின்டசர். இச 
தீணளி ன்று அக்கின்டசர்.
புதுஜத் ம்திருக்ச புதி ஆள், ரிசுப் ருட்ள் ஆகிண
ண்ணின் ய் வீட்டில் ணங்ப்டுகிடது.
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 தீணளியில் ஜதிம் சிடப்பு விருந்து புதுஜத் ம்திருக்கு
அளிக்ப்டுகிடது. அன்று இஞவு ல்ர் வீடுளிலும் தீம் ற்றி
வு ணழிடுகின்டசர். ஜலும் ணடிள் ஜற்டம் ணசணடிள்
ணடித்து தீணளிக் ண்டுகின்டசர்.
ணஇந்திவில் தீணளி
ணஇந்திவில் தீணளிக் ண்ட்ம் ஜத்ம் ந்து ஙட்ள்
ஙறுகின்டது.
முல்ஙள் ண்ட்ம் ன்ஞஸ் ன்று அக்ப்டுகிடது.
ன்ஞஸ் ண்ட்த்திற்கு ணசிப்பிங்ள்
தூய்ஜப்டுத்ப்டுகின்டச.
பின் ன்ஞஸ் ன்ணந்திரி ஜற்றும் ட்சுமி விக்ச பிடந்ஙள்
விண ண்ப்டுகிடது. அன் ஞஜ இஞவு முழுணதும்
தீஜசது ரிவிப்டுகிடது. இந் ஙளில் ஜக்ள் ங்ம் ஜற்றும்
ணள்ளி ஆஞங் ணங்குகின்டசர்.
இஞண்ணது ஙள் ஙஞ ஓதுர்த்சி ன்று ண்ப்டுகின்டது. இது
ஓட்டி தீணளி ன்றும் அக்ப்டுகிடது. இந் ஙளில் ணக்ஜச
ணழிடுளுன் தீணளிப் ண்டிக்ச இனிப்புள் ஜற்றும்
தின்ண்ங்ள் ர் ஓய்ப்டுகின்டது. மூன்டணது ங தீணளிப்
ண்டிக் ண்டுகின்டசர். தீணளி ண்டி அன்ட
புத் அணிந்து உடவிசர் ஜற்றும் அண் வீட்ர்ளுக்கு
இனிப்புள் ஜற்றும் தின்ண்ங் ணங்குகின்டசர். இஞவு தீங்ள்
ற்டப்டுகின்டச.
இட்சுமிக்கு சிடப்ச ணழிடுள் ஓய்ப்டுகின்டச. இச
இட்சுமி பூஔ ன்கின்டசர். ட்சுள் ணடித்து ண்ட்ம்
ஙறுகிடது.ஙன்ணது ஙள் ண்ட்ம் தீணளி ட்ண ன்று
அக்ப்டுகின்டது. இது ணன்-ஜசவிக்ச விணக்
ண்ப்டுகின்டது. ணன் சது ஜசவிக்கு ரிசுப் ருட்
ணங்குணர்.
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புது ஜத் ம்திர் ண்ணின் ய் வீட்டிற்கு விருந்து அக்ப்ட்டு
அங்கு ண்ணிற்கு ரிசு ருட்ள் புதுஜத் ம்தியிசருக்கு புதி
ஆள் ஜற்றும் சீர்ணரிஓ ருட்ள் ணங்ப்டுகின்டச.
ந்ணது ஙள் தீணளிக் ண்ட்ம் ன் -பிஔூ ன்று
அக்ப்டுகிடது. இதில் ஓஞ- ஓரி உடவு ஜம்டுத்ப்டுகிடது.
ஓஞர்ள் ஓரிள் வீட்டிற்கு ஓன்று ரிசுப் ருட்
ணங்குகின்டசர். அல்து ங்ள் வீட்டிற்கு அத்து ணந்து விருந்ளித்து
ரிசுப் ருட் ணங்குகின்டசர்.
தீணளிப் ண்டிக்கு இந்திவில் ஜட்டுஜல்து ஙம், இங்,
கிஸ்ன், மின்ஜர், ஜரீசிஸ், ச, ஜசி, சிங்ப்பூர், பிஜி
ன்ட ஙடுளிலும் அலுண விடுமுட ணங்ப்டுகிடது.
ற்து அஜரிக், இங்கிந்து உள்ளிட் ஞப்பி ஙடுளிலும்
தீணளிக் ண்ட்ம் ஙறுகின்டது.

ல்யில் இனிப்பு
தீணளிப் ண்டி ண்ட்த்தின்து இந்தி-கிஸ்ன்
ல்யில் இருக்கும் இரு ஙட்டு வீஞர்ளும் எருணருக்ருணர் ம் ம்
ஙட்டில் ரிக்ப்ட் ஞம்ரி இனிப்பு ண
எருணருக்ருணர் ரிஜறிக் ள்ணர்.
அன்பு, அஜதி, எற்றுஜ உர்வு ஆகிண ல்ரிமும் இருக்
ணண்டும் ன் தீணளி ண்டி ண்டுணன் முக்கி
ஙக்ஜ தீணளிப் ண்டிக் ண்டுணர் ள்
ணண்டும்.

ண.முனீஸ்ணஞன்
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ஆண்ர்க்குப்ம் ஸ்ரீ சுப்ஞஜணி சுணமி
ஆண்ர்குப்ம் கிஞஜம், ன்சரிணட்ம்
திருணள்ளூர் ஜணட்ம்,
திருணள்ளூர் ஜணட்ம் ன்சரியில் இருந்து 6 கிமீ
வில் அஜந்துள்து. ஆண்ர்குப்ம் ஸ்ரீ
சுப்ஞஜணி சுணமி ஆம்.
ன்சரியில் இருந்து ஸ் ணஓதி உண்டு.
ஆண்ர்குப்ம் நிறுத்த்தில் இருந்து 1 கி.மி ணக்
ஙந்து ஓன்டல் ஆத் அம்.
பிஞம்ஜ ஓஸ்ண திழும் முருர் இங்கு யில்
குஜஞசவும், ஜதித்தில் இகசவும்
ஓஞட்ஓயில் கிணசவும் ட்சி ருணது சிடப்பு.
அருகிரி ஙஞல் ல்ற்ட சிடப்புது.
சித்திஞ ஜத்தில் கிருத்தி பிஞம்ஜற்ஓணம்
ந்ஓஷ்டி, ணசி விஓம், குஜஞஓஷ்டி, ர்த்தி
தீம், ங்குனி உத்திஞம், ப்பூஓம் ன்டண
விஓதஜக் ண்ப்டும்.
ர்பு ண்: +91- 44 - 2797 4193, 99629 60112.
ங திடப்பு: : 6-30 –12-30 ணஞ
ஜ- 5-00– 8-00 ணஞ

ன்சிட்டு தீணளி ஜர் ஙணம்ர் 2020

17

பாட்டியின் தீபாவளி
1‘குத்து விக்ற்றி மிட்டு ஞச.’

க்ளாசிக் கதைகள்

ஓங்ரிப் ட்டியின் வீடு ணறிச்ஓடிக் கிந்து. ட்டியின் ணழ்க்
திடீஞன்று இந்திஞப் வி இந் ஙுதன் நிஜ ஜதிரி. அணள்
ணழ்க் சுஜச ணற்ட முடிண திர்ஙக்கித் ன் பிள்,
ஜட்டுப்ண், குந் மீனு இணர்ள் இயில் ழிந்து ணந்து.
திடீஞன்று ஓன்ட ப்சியில், அந்க் ண்ற்ட விதி ல்ஞயும்
எஞடிக் ண்டு ய்விட்து. ஞவிற்குத் ஞஞம்
ரிகிட? அந்க் குந், குந் மீனு, அணள் ன்ச ம்
ஓய்ள். கிக்ட்த் விக்விட்டுத் திடீஞன்று ய்விட்.
அன் பிடகு…
அன் பிடன்ச? கிவிக்கு ஙட்ள் ஓன்டது ரிது. கிள்
ம் ந்துவிடுகிடர்ள். த்தின் ஜறுடு மீறி ஜச
நியில் இருந்துவிடுகிடர்ம். அது சக்குத் ரிது. ஓங்ரிப்
ட்டிக்கு ஙட்ள் ழிந்து ரிது. ஙப்பிம்… ஙற்ட
பிஜ இருந்லும் ண.
அன்று விடிற்ம் தீணளி ஆஞம்பிக்கிடது. ஓங்ம் முல்
கிவிக்கு துக்ம் ஙஞ்ஓத்து. கிக்ட்க்குத் தீணளி ணறு
ணண்டிக்கும். ஜடிஓஞ்சி மூட்த் க்கு ணத்துப் டுத்துக்
ண்ள். இஞவு பூஞணவும் துக்ம்… தூக்ஜணது ஜண்ணது!
விக்ணது ற்றி ணக்ஜ. கிவி குடுகுடுணன்று
ஙடுங்கிணண்ம் ழுந்திருக்கிடள். ன்ச ஙஞம் ன்று ரிது. ணளி
ல்ம் இருள், உள் ல்ம் இருள். உள்த்திலும் இருள். ங்
தூஞத்தி ச்சுக் குஞல்… அர்த்ஜற்ட ஜனிக் குஞல் அணள் க்
குத்துகிடது.
அமரர் புதுமமப்பித்தன்
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ஙருப்புக் குச்சிக் கிழித்து குத்துவிக் ற்றுகிடள். குச்சின்
சீக்கிஞம் பிடிக்கிட? ஙசந் தீப்ட்டி. அடுப்ண் கிடள்.
குவிந் ஓம்லில் ஜங்கி ஜடியும் ங்கு. அக் ஞண்டியில் ண்டுணந்து
அன் உவில் ஙருப்புக் குச்சிப் ற்ட ணத்து விக்
ற்றுகிடள். விக்கின் ஜங்கி தீ எளி, குச்சிலில் இருக்கும் ட்டுமுட்டுச்
ஓஜன்ப் ய் ஓக் ண்பிக்கின்டச. அஓந்டும்
தீணளி ருள் அஓக்கின்டச. மூயிலும் ஜட்டிலும்
ம்முகின்ட இருயும் அஓந்ச் ஓய்கின்டச.
ட்டிக் கிவிக்கு மீனுவின் நிசவு உள்த்க் வ்விது
ஙஞ்ஓத்து. ச தீணளிக்கு முந்தி தீணளியில் அணள்
க்குந், ணழும் குந் ஓல்த்தின் ஜடியில்
சிரித்துக்ண்டிருக்கும்து த் ஓட், ட்டியின் ஜடிஓஞ்சி
மூட்யி, ரிசுத்ஜச விபூதிச் ஓம்புத்துனும்,
ருத்திஞட்ஓத்துனும் இருந்து. அ ஜதுண டுத்து (ஜங்கி
ண்ளின் ண்ணீர் அ ஙசக்கிடது) மீனு ன்று குறிக்ண்டு,
குத்துவிக்கின் த்தில் ஓஜர்ப்பித்து ணங்குகிடள். கிவியின் க்
ணயில் எரு ரிஜச சிரிப்பு. ட்டுச் ஓட்யில் இஞண்டு துளிள்.
ட்டி குத்துவிக்கின் த்தில், ட்டுச் ஓட்யில் மும் ணத்து,
ணங்குகிடள். உள்ம் ‘மீனு, மீனு’ ன்று எலி ஓய்கிடது.
ன் அப்டி சி, குத்துவிக் இருந்துவிட்ள். உயிர்ன்…
“ட்டி!
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கிவி திரும்புகிடள்.
“ணடிம்ஜ! ந்… ணடிம்ஜ!
ஆணலுன்  நீட்டுகிடள்.
“ஜத்ன் ! குந் சிரிக்கிடது. ஆசல் ப் ட்டுத்
வுகிடது. குந் அணள் ணற்றி ஙஞ்சில் வுகிடது. அப்! ல்
ணர்த் ஜதிரி… ன்ச சும்!
“ட்டி! ட்டி! ன்று ஙஞ்சில் குகிடது. ஙஞ்சி ஙளிந்து,
ணந்து குஜகிடது.
“ட்டி, ப் ணச்சு விஜ?
“ணடிம்ஜ? ஜஞப்ச்சி டுத்துண்டு ணஞட்?
குந்யுன் எரு மூப் க்ம் திரும்புகிடள். குந் ட்டி எரு
ம்ஜ டுக்கிடது. டிந் ஜஞப்ச்சி.
“ட்டி! நீன் அம்பி ஜஜணம். ஙன் ன் ண்ம். ணச்சு
விஜ!
குந்க்குச் ஓட்ப்ட்டுக் குத்துவிக்கின் முன்பு ஜஞப்ச்சியுன்
உட்ஞ ணத்கிவிட்து. கிவி ஓசப் ட்டு சது ஙமிந்து
ஙடுங்கும் குஞலில் டுகிடள்.
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“ட்டி,  ஓல்லு ட்டி… அன்னிக்குச் ஓன்ச, அந்க்
 ஓல்லு ட்டி… ஙன்ச… ஙந்ன் இப்டி ஜடி
உக்ந்துப்சம்… ஜறுடியும் குந் ஜடியில் றி உட்ர்ந்து
ண்து. ஆடி ஆடி அஓந்து ண்டு ட்கிடது.
“ஙஞசுஞன்னு எத்சம். அணன் ல்ணசம். அக்ஞஜம் ஓய்சம்.
ல்ஞயும் அடிச்சு, குத்தி, டுடுத்திசசம்…“ஙன்
டுத்துணன்பி அது ஜதிரி?
“அடி ண் உம்ஜதிரி ர் ஓஜத்ட்ம் டுத்துண? குந்த்
ழுவி முத்ம் ஞ்சுகிடள். அணன் ல்ணன்… அணச
கிருஷ்ன் ணந்து அம் – வில்…
“அம்புன்ச ன்ச ட்டீ! “அம்புன்ச…
“ட்டீ எரு ட்டு ஓல்லு ட்டீ! கிவி டுகிடள்.
“ர்க்குமித்தில்ம் ஙந் – நின்டன்
ஆஓ மும் ன்று ஙந்
“ட்டீ ஙன் ஏடன் பிடிப்? “ஓஜத்ட்ம் ஏடு! பிடிக்கிடன்.
குந் குதித்துக்ண்டு ணஓல் க்ம் ஏடுகிடது. ணளியில் இருக்கும்
இருள் திஞ ஙக்கி ஏடுகிடது. கிவியும் ள்டிக் ண்டு பின்
ர்கிடள்.
குந் ணஓ ஙருங்கிவிட்து.
ணளியி ‘ர்’ ன்று ஏர் ச ணடிச் ஓப்ம்.
அவ்ணவுன்.
உத்திற்கு தீணளி ஆஞம்பித்து.
ட்டிக்கு…?
(முற்றும்)
ன்சிட்டு தீணளி ஜர் ஙணம்ர் 2020

21

ஒளி காட்டும் வழி!
அகித்தின் இருச
அற்றிடுஜ ஆணனின் தீஎளி!
அடிஜ இருச அற்றிதும்
சுந்திஞ ஜனும் சுஞளி!
உள்த்தின் இருச
ள்ளிடுஜ ஓன்டரின் கசஎளி!
அறிஜ இருச
ணறிக்கிடுஜ ல்வினும் அறிணளி!
இல்ஜ இருச
இல்க்கிடுஜ இந்திஞங்ளின் ஞளி!
இல்த்தின் இருச
நில்துவிஞட்டிடுஜ நிடணச தீஎளி
ஓதிஜ இருச

ளிர் சுஞஷ்.
அசி: 9444091441

ஓய்த்திடுஜ ஓஜத்துணம் ன்னும் எளி!
இன்னும் த்ச இருள்
ஜண்ணிலிருந்து விஞட்
உன்னுள் உதிக்ணண்டும்
உர்ணச ஆன்ஜ எளி!
எளிந்துண் இருல்ம்
ஏடிண உள்த்தில்
ருணண்டும் தூஎளி
இருச விஞட்டி அருச
ந்திடுஜ தீஎளி னும் தீணளி!
எளிட்டும் ஙல்ணழி!
ணலியில் ஙல்ணழி!
ணழிர்ந்ல் சிடக்குஜ
ஙம் ணழ்க்ணழி!
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தீபாவளி ஹைக்கூக்கள்!
சத்தம் பாட்டு எழுப்பினது
ட்டாசு ள்!
தீாயளி அதி ாவ!

ற்வயத்ததும்
பூத்தது நகிழ்ச்சி!
ட்டாசு!

பூத்து க ாட்டினது
கதாடுக் முடினவில்வ!
தீாயளி நத்தாப்புக் ள்

அடங்கிப் பா வய ள்!
ந்து க ாண்டிருந்த!
தீாயளி யாணங் ள்!
கயடி ளின் கயளிச்சம்!
கயளிப்டுத்தினது
நமவ ளின் நகிழ்ச்சி!

ரினா ாசு ள்
ஒளிபனற்றி யாழ்க்வ வன!
சிய ாசிட்டாசு கதாழிார் ள்!

யாட்சப் யாழ்த்துக் ளில்
யதங்கிப் பாது
நி ழ் ா தீாயளி!

!கயடிக்
ட்டுப்ாடு!
பிடிக் வில்வ!
ாற்று நாசு!

தளிர் சுரேஷ்
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திருக்ைார்த்திகை தீபம்!
ஜனின் ன்றி த்தில், ற்
, உங்  அணன்
ய்ண ணடிணத் ணடிக் ணய்ப்பு
கித்திருக்து. அணன் இருக் ண்டு
ந்ன். யில் சூரி உஜசதும்,
எளி ண்டு ஜகிழ்ந்ன். ன்சக் க்கும்
ஓக்தி நிசத்ன். ப் க்கில்,
ஙருப்பு மூட் ற்று, இஞவிலும்
எளிற்றி ணத்ன். ஜஞங்ளின் ஙர்
திரிக்கி ரித்ன். ஙரிம் ணஞ, ணஞ
இன்று மின்ஓஞ விக்கு
ன்டுத்துகிடன். ஆ, எளி அணன் அன்றும், இன்றும் ய்ணஜ ர்க்கிடன்.
அசல், ன் ணங்கும் ய்ணங்  எளிணடிவில் ண்ன்.
ஓரிஜயில் ப்ச ஜஞஔதி ர்த்ன். திருணண் ஜ உச்சியில்
ஙய் தீம் ற்றி, சிணருஜச ஞஞ்ஔதிய் ண்ன். இற், இஞண்டு
திருவிக்ளும் உருணயிச. ண ஜநிங்ளில், தீணளின்று தீம் ற்றி
ணழிட்சர். மித்தில், தீத்துக்கு ஜரி ஓலுத்துணற்ன்ட
திருக்ர்த்தி திருவிண னி உருணக்கிசர்.
தீத்திருவி, ஆணுக்கு ண் ஓஜம் ன்க் ட்டுகிடது. பிருங்கி ன்ட முனிணர்,
சிணருஜச ஜட்டுஜ ணழிடுணஞ இருந்ர். அணர் ம் ஓன்று,
சிணச ணழிடும் ஓஜத்தில், ர்ணதி வி இருந்லும், அண ணங்குண,
ணம் ணருண இல். இசல், அம்ளுக்கு ணருத்ம் ற்ட்து. அம்ளின்
முக்கித்துணத் பிருங்கிக்கு உர்த் ண்ணி சிணன், எருமுட அணள் அருகில்
ஙருங்கி அஜர்ந்ர். ன்ச ணம் ணரும் து, அம்யும் ஓர்த்து ணம் ணஞ
ணண்டி நிர்ப்ந்ம் ற்டும் ன்று அணர் க்குப் ட்ர்.
ஆசல், புத்திஓலிச பிருங்கி ணண்டு ணடிணடுத்து, இருணரின் ஊ புகுந்து
சிணச ஜட்டும் சுற்றிசர். இசல், சிணன், அம்ளுக்கு ன் உலின்
இப்த்க் டுத்து, "அர்த்ஙரீஸ்ணஞர்' ன்ட ஞப் ற்டர். "அர்த்ம்'
ன்டல், "தி!' "ஙரீ' ன்டல் ண். தி ண் ணடிணம் ண் அந்
ணடிணத், பிருங்கில் விர்க் இவில். சிணச, அம்ளுக்கு முக்கித்துணம்
ந்ல், அன்று முல் அம்யும் ணம் ணஞத் துணங்கிசர் பிருங்கி.
இந் நிழ்ச்சி ஙந்து எரு திருக்ர்த்தி திசத்ன்று ன்ர். அசல் ன்,
திருணண் ஜயில் ர்த்தி தீம் ற்றும் முன், அர்த்ஙரீஸ்ணஞர் வில்
ணஓலுக்கு <ஊர்ணஜ டுத்து ணஞப்டுணர். அணருக்கு தீஞச ட்டி
பிட, ஜ உச்சியில் தீம் ற்டப்டும்.
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திருணண்ஜ எரு அற்புத்ம்.  சித்ர்ள் இந் ஜயில் ணசித்துள் சர்.
இப்தும், அரூஜ அணர்ள் இங்கு ணமிருப்  ஙம்பிக் உண்டு. இந் ஜ,
2,668 அடி உஞம் உது. சுற்டவு, 14 கி.மீ., ண் அஜப்பிலுள் இந்
ஜச் சுற்றி, அஷ்லிங்க் வில்ள் <உள்ச.
இந் ஜ ணம் ணந் எருணர், ன் ணழ்வுக்குப் பிடகு ஓர்க்த் அணர்.
அணருக்கு, ஓந்திஞன் ணள் கு பிடிப்ன். சூரின் விக்ந்தி ணருணன். இந்திஞன்
ஜர் தூவுணன். குஞன் ன்ச ஓல்ணம் ணண்டுஜச ட்டு ணிந்து நிற்ன்
ன்கிடது அருஓ புஞம்.
அண்ஜ லில் ணம் ணருண வி, இஞவில் ணம் ணருண ஙல்து.
சனில், அந் ஓஜத்தில் ஓந்திஞனின், 16 ளில் இருந்தும் ணரும் திர்ள் உலில்
டும். ஓந்திஞச ஜச ரித் ருணர். கிரிணத்ல் ரிம் அதிரிக்கும்.
ஜ ணஜ ணம் ணருகிடம் ன்ட ரில், ஜற்டணர்ளுக்கு இயூறு ரும்
ணயில் ஏண, அதிணஜ ஙக்ண கூது. உங்ள் இல்ச ங
துஜசது. "ஙஜச்சிண ணழ், சிண ஙஜ, அண்ஜக்கு அஞஞ,
அருஓஜ ற்றி...' ன்ட ய்வீ ஜந்திஞங் விஞ, ணறு துவும் ஓக்
கூது.
ர்த்தி தீத்ன்று, வீடுளில் குடந்ட்ஓம், என்து விக்குள் ற்ட ணண்டும்.
சிணன், முருனுக்கு ழுக்ட், ர்த்தி ரி, அணல் க் ணண்டும்.
தீத்திருவி உங்ள் ணழ்ண எளி ட ஓய்ட்டும்.
***
ஙன்றி திசஜர் - ணஞஜர்
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என் கிராமமும் கையெழுத்துப்
பத்திரிகைைளும்
கீழாம்பூர் சங்ைரசுப்ரமணிென். ஜள் ஆசிரிர்
 த்திரிளில் ள்வி -தில் குதிக்கு ள்விள் அனுப்பும்
திரு.ஸ்.வி.ஞஔஓர் எரு ருத்த் ரிவித்துள்ர். கீம்பூர் கிஞஜத்ப்
ற்றியும் ழு ணண்டும் ன்று ட்டுக் ண்டுள்ர். கீம்பூர்
கிஞஜத்ப் ற்றி னி ழு ணண்டும் ன்கின்ட ண்ம்
ன்னித்தில் உள்து. அது எரு ரி புத்ம். ஆசல் கீம்பூர் கிஞஜம்
ப்டி ன்ச எரு த்திரிச உருணக்கிது? ன் ஜட்டும்
இங் ஓல்கிடன்.
கீம்பூரில் ற்குத் ருவில் சுப் ஜணி ஜஜ (குப்புச்சிப் ட்டி)வீட்டுத்
திண்யில்ன் சீட்டுக் ச்ஓரி ஙறும். மூக்ண்டி ர், ங்ர்
ஜஜ, பி.வி.ஓங்ஞர் ன் சித்ப் ஆகிர் சீட்டு விடுணர்ள்.
அ இத்தில்ன் ன்சப் ன்ட இகர்ளும் கூடிப் சுணம்.
அந்க் த்தில் கிரிக்ட் ணர்ச மிழில் ஞடிவில்
எலிஞப்ப்டும். அக் ட்ற்கும் எரு கூட்ம் சுப் ஜணி ஜஜ
அணர்ள் வீட்டுத் திண்யில் கூடுணதுண்டு.
சுப் ஜணி ஜஜ அணர்ளின் திருஜன் ஙஞன் ஆழ்ணர்க்குறிச்சி
ல்லூரியில் பி.ஸ்.சி டித்துக் ண்டிருந்ர். ன்னித்தில் ஓஞ
ஜசப்ன்ஜடு க் கூடிணர். ஙனும் அணரும் இந்து ‘ஜன்டம்’
ன்கிட எரு ழுத்துப் த்திரி ஆஞம்பித்ம். திரு.ஙஞன்
(ணங்கிர்) அணர்ளின் ழுத்து ஙன்ட இருக்கும். இன்று ஓன்சயில்
குடும் த்துன் ஓக்கிஜ ணழ்கிடர். ஜர் ரிப்பு ண
முழுணதும் அணருதுன். எவ்ணரு இங்ப் ய் விதங்ச்
ஓரித்து ணரும் றுப்பு ன் யில் இருந்து.
இன்சரு த்திரியும் கீம்பூரில் ஙண்ர்ள் கும் மூஜத்
துணக்ப்ட்து. இந்ப் த்திரி 8 புல்ஸ்ப் ப்ரில் ல்
ழுப்ட்டு ஙட்டீஸ் ர்டில் எட்ப்டும்.ற்குத் ரு குப்ண்
வீட்டு ஜஞபீஞ ஓட்த்தின் மீது எட்டித் ங் விப்டும். ருவில்
ணர் ணருணர் நின்று டித்துவிட்டுச் ஓல்ணர்ள். இந்ப் த்திரிக்கு
ஆசிரிஞ இருந்ணர் திரு.ஸ்.ணங்ஸ்ணஞன். இன்று அஜரிக்வில்
விஞ்கனி இருக்கிடர். இந்ப் த்திரியில் ள்வி - தில் ழுதும்
றுப்பு ன் யில் இருந்து.
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ஙன் ள்ளியில் டித்துக் ண்டிருக்கும் து திரு.டி.ணங்கிருஷ்ன்
ன்கிட டி.வி. ஓர் ஜணர்ளுக்கு சிம்ஜ ஓப்ஜ விங்கிணர்.
ஆசல் ன்னித்தில் மிவும் ஙட்புப் ஞட்டிசர்.
ஙன் ஙண்ர்ள் ஓங்ம் மூஜ ற்டு ஓய் கூட்ங்ளுக்கு இணர்
ஜ ங்கிதும் உண்டு. எரு முட ன்சக் கூப்பிட்டு ங்ளு
ழுத்துப் த்திரியில் ஙன் எரு ள்விக்கு தில் அளித்திருந்
மிவும் ஞட்டிசர்.
ள்வி இதுன். ஙன் ன் பிடந்ன்? ன்து ள்வி. அற்கு ன்னு
தில் -ஙன் ஔசின் இல் ன்கும். ஙன் த்ணது ணகுப்பு
டித்துக் ண்டிருந் து இந்க் ள்வி தில் குதி -ஙன் ழுதிக்
ண்டிருந்ன் ன்து குறிப்பித்க்கும்.
ஙனும் திரு.அசந்ஞஜகிருஷ்ன் (மூக்ண்டி ர் திரு ஜன்) அணர்ளும்
இந்து எரு ழுத்துப் த்திரி ஙத்திசம். அந்ப்
த்திரியில் ஓக்ஞங்ள் சுல்ணதில் ன்னும் குறுஙல் என்ட
திரு.அசந்ஞஜகிருஷ்ன் (ணங்கித்துட) ழுதி கம்.இப்து
இணர் ல்லி குறிச்சியில் குடும் ஓகிம் ணழ்கிடர்.ஙல் சிந்சர்.
ங்ள் ஊர் ற்குத் ரு வில் கும்பிதம் ணந்து எரு ஜஞ
ர் ஓ ணண்டும் ன்று சது உடவிசரும் ஙண்ருஜச
.சுப்பிஞஜணின் (ஓக் அப்துல் ல்லூரியில் ஞசிரிஞ
ணிற்றிணர்) அணர்ள் மிகுந் முசப்புக் ட்டிசர். அணரு
ஆஞவில் ன் கீம்பூர் ற்குத் ரு ஸ்ரீ ணங்ஓப் ருஜள்
வில் சிறு ஜர் என்று ஞசது. அன் ஆசிரிர் றுப் ஙன்
ற்டதுன் கீம்பூர் கிஞஜத்திற் எரு ஸ் புஞத்யும்
திரு..சுப்பிஞஜணின் அணர்ளின் ணண்டுளுக்கு ற் 1979ஆம் ஆண்டு
ழுதிசன். மிச்சிடந் ஞசிரிர் இணர்.
திரு ஸ்.வி. ஙஞ ஜஜ (ழில் நுட் ணல்லுசர்) திரு விஸ்ணம்
அண்(ழில் அதிர்) ஆகிரின் ணழி ட்ல் டி ஓமீ த்து
கும்பிதத்தின் தும் ஙன் ழுதி ஸ் புஞம் ணளிசது. திரு
ஸ் வி ன் திரு விஸ்ணம் இருணரும் ன்னிம் அரீஜச அன்பு
ஓலுத்துணர்ள்.
ஜ ஓன்சணள் ல்ம் இப்து கத்திற்கு ணருகின்டச.
ன்ச எரு த்திரிச உருணக்கிதில் ன் கிஞஜத்திற்கு முக்கிப்
ங்குண்டு ன் உர்கிடன். ஜ ஓன்ச ழுத்துப்
த்திரிள் துவும் ன் ணஓம் இல். கீம்பூர் ஙண்ர்ள் ர்
யிணது இருந்ல் சக்கு அனுப்பி ணத்ல் மிவும் ஜகிழ்ச்சி
ன்சிட்டு தீணளி ஜர் ஙணம்ர் 2020

27

கீம்பூர் கிஞஜத்ச் ஓர்ந்ணர்ன் சது த் உடவுமுடக்ஞர்
திரு..ன்.சிணஞஜன். திசஜணியின் முன்சள் ஆசிரிர் இணர். இணரு
ட்டுஞ ல்ம் விணஓ ஓங்த்தில் இருப்ர் மிவும் விரும்பிப்
டிப்ர்ள். அதிலும் குறிப் திரு.ஓமுத்து (விணஓ ஓங்த்ணர்)
ன்ணர் சிணஞஜன் அணர்ளு ட்டுஞ ல் விணஓயியும்
ணத்துக் ண்டு உஞக்ப்டிப்ர். அ  விணஓயிள் ட்டு
ஜகிழ்ணர்ள். ள்ளிக்கூத்திற்குச் ஓல்லும்ழுது இந்க் ட்சி ஙன்
ஙரிண ண்துண்டு.
ஙம்மு உடவிசர் ழுக் கூடி ட்டுஞக்கு எரு சிறி கிஞஜத்தில் கூ
இவ்ணவு ஜதிப்? ன்று ஙன் விந்துண்டு. ன்னு
விப்ல்ம் ன் ட்டி ன்சம்ஜயிமும், ன் சித்ப்
ஓமி ன்கிட ஞஜசுப்பிஞஜணின் அணர்ளிமும் ஓன்சதுண்டு.
கிஞஜத்தில் ஙன் ழுத்துப் த்திரி ஙத்துணற்கும்  ஙங்
ழுதி இக்குணற்கும் சக்கு உறுது இருந்ர் சது சித்ப்
ஓமி ன்கிட ஞஜசுப்பிஞஜணின் அணர்ள். ஓ நிசத்துப்
ர்க்கும்து இப்ழுது அது பிஞம்ஜண்ஜத் ன் ரிகிடது

ஙன்றி: https://www.facebook.com/kizhambur.sankarasubramanian
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காத்திருத்தல்
சவில் திஞலித்
ஓல்ட்டுக்
ண் விழித்ணன்
தூங்ஜல் இருக்கிடன்
அச்ஓல் ஜடந்து.
டணயின் கீச்ஓலிளில்
விடும் அணிலின் அஓவில்
ஜல் முகிழும் ஓம்ருத்திச் சிணப்பில்
எற்டக் குயிலின் னித் ஏஓயில்
இஞடிப் டக்கும் கிளிளின் கூட்த்தில்
ஜண்சிலிர்க் ணஓல்ளிக்கும் நீர்த்துளி ஓப்த்தில்
புள்ளிணக்கும் ழும் ணலியில்
டுக்யில் யின்ஓய்ஜ டும் ஜச் சிணுங்லில்
அம்ஜ ல் ன்ணன் அழுத்க்
குஞலில்
உடக்ம் த்ணன்
எவ்ணன்றிலும் டுகிடன்
த்திருக்கிடது வி
ஓல்கிக்கும் ருத்திற்.....
---------'-------இணல் ரிஞன்,ஜதுஞ
9841613494
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கவிஞரின் உளி
ஓற்ளின் ற்டமும்
ஜடவும் ரிணதில்!
ழுத்தின் உஞத்திற்கு
இஜமும் ரிதில்!!
யில் உளிடுக்கும்
கிமும் ழுத்றுக்கும்,
விள் ஜர்ந்து
தீஜ ணஞறுக்கும்;
உ ஓதுக்கும்
ஏர் உளி டுத்து,
விகஞ ணங்கி
அறிவுப்ர் டுத்து:
ஜனிம் க்கும்
ஜத்ச ஆயும்,

விகரின் ஏவிம்
ழுத்தில் எளிரும்,
விம் த்தி
ஆதிக்ம் ரும்;
இஞவும் லும்
இல்ஜல் கும்,
சுங ண்ம்
அடண ஓகும்...
இனி ஜனிர்ள்
ஜண்ணில் முத்திண!
ழுது டுத்து
உ ஓதுக்கிடுணம்!
(ண.ஜந்த் குஜர் ,ஈஞடு)

டிக்கும் விழிளில்
ங்ள் ஆயிஞம்--ற்ச ணர்க்கும்
வுளின் ஓக்தி!
வு ஜறுக்கும்
குத்றிவு புத்தி!!
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சிகு விரித்தடி
க்கும் வய
நீரில் கர்கிது நிமல்
குவிந்து கிடக்கும் நணல்
ஈபத்தில் இவப்ாறுகிது
அனர்ந்துங்கும் ாய்.
ககாளுத்தும் கயயில்
வினர்வயயில் வகிது
உவமப்ாளியின் சட்வட
நபங்கள் அடர்ந்த சாவ
யழிகனல்ாம் ககட்கிது
கிளிப்கச்சு
திந்திருக்கும் ஜன்ல்
எட்டிப் ார்க்கிது
கடந்து கசல்லும் அணில்
ச. ககாபிாத்
கசம்
அவகசி: 8438256235
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ஸ்ரீ செங்காளம்நன். செம்புலிவபம், சொழவபம், சென்ன
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அருள்நிகு ஸ்ரீ கைங்காம்நன் திருக்மகானில்
கைம்புியபம், மைாமயபம், கைன்ச 67

ஓன்ச ல்த் ஙடுஞ்ஓயில் ஓணஞத்
அடுத்து அஜந்துள்து ஓம்புலிணஞம் .அஷ்புஔ
ளி
க்ர் த்து அருட்சி ஓய்யும் அம்பியின்
அகுக் ட்சி அற்புஜகும்.
ஆடிஜம் ஙன்கு ணஞமும் விஓதஜ இருக்கும்.
19ம் நூற்டண்டில் ட்ப்ட் யிகும்.
இந்ப் குதியின் முக்கிஜச ணல் ய்ணஜ
விங்குகிடது.
புதி ணசம் ணங்குணர்ள் இங்கு ணந்து பூஓ
ஓய்துவிட்டுச்ஓல்ணர்.
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ருதாணி பபாடுபவன்!
ஙடிக்கு எரு
வி ணஞகிடன்
விதஓ வீட்டில் சுற்றிலும்
விரிந்திருக்கும் விஞல்ளில்
ஜருணிச் ஓற்ல்.
திருப்ப்டும் ணற்றுத் ள்ச
நீள்கின்டச ஞங்ள்
என்டன் பின் என்ட.
கூம்புளில் ஜருணிப் பிதுக்கி

ஜருணிச் சிரிப்பு
சி ஜணிப் ழுதில்
எரு நூறு வினும்
ழுதி
விதஓ ங ஜருணி
ஙக்கிணன்
ன் ளில்
திணிக்ப்ட் ஓற்ங்ளுன்
ந்தியின் ணரிஓயில்

என்றுக்ன்று ர்ற்ட

ஞ 
அஜஞணக்ப்ட்டிருக்கிடன்

ணடிணங் ணஞகிட அப்

- இஞ.பூன், ள்ச்சி

ர்த்துக் ண் இருக்ம்.
விஞல்ள் ம் அணனுக்கு ல்ம்
அண ம் ணழ்வு
அணன் அணற்டத் ண்டி
முங் நிமிர்ந்து ர்த்னுமில்.
அடங்கும் ஜருணி ஜம்
சிறுமிள் யுணதிளின் முஜங்கும்
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வீடு!

தமிழ்ச்செல்வன்

ஙங்ள் வீடு ஜடணண்டி ஙஞம். ணக்கு ணறு வீட்த்
டிசம். இந் வீட்டிற்கு வும் பிடக்கும் முன் ணந்து விட்ம்.
இப்து அணனுக்கு 7 ணது. சி ஓஜம் ணறு வீடு ர்ப்ற்கு
அணசயும் அத்துச்ஓல்ணன்.
''இந் வீடு புடிச்சிருக் வும் '' ன்று ட்ன்.
''ஙம்ஜ வீடு ன் சக்கு புடிக்கும். ஙஜ அங் இருக்ம் ''
''அது ஙம்ஜ ஓந் வீடு இல். ண வீடு. வீட்டுக்ஞங் ப்
ஓல்டங் ஙஜ லி ண்ணிட்டு ணட வீட்டுக்கு ணும் ''
''இங் இருக்ட ஜஞம் சக்கு ஞம் புடிக்கும். சுணர் நிட ம்
ணஞஞ்சு ணச்சிருக்ன். ன் ரு ,உங் ரு அம்ஜ ரு ல்ம்
ணஞஞ்சு ழுதி ணச்சிருக்ன். ஙஜ இ வீட் இருக்ம் ''
'' ஓரி. ஞ்ஓ ஙள் ணட வீட் யி இருக்ம். இங்
வீட்டுக்ஞங் வீடு ரிப்ர் ண்ப் டங். அது முடிஞ்ஓதும் ஙஜ
திரும் அ வீட்டுக்கு யிம் ''
ஓஜசத்திற் ஓன்சன். இந் வீடு விற்ப் இருக்கிடது. இது
இடிக்ப்ட்டு ணறு எரு வீ அல்து அடுக்குஜடி
ட்ப்ம்.
ஙங்ள் வீடு லிஓய்யும் ஙளில் வும் ஓஜ இருந்ன். திடீஞச
அழுன்.
வீட்டு உரிஜர் ஆறுல் ஓன்சர்.
''ஞ்ஓ ஙள்ன் ம்பி. அப்புடம் திரும் இங் ணந்துடு. ஓரி
அஜப் ''
''அங்கிள் , இந் வீடு ரிப்ர் ண்ணும்து ஜஞத் ணட்டிட்தீங்.
ணம் அதுக்கு ணலிக்கும். ஙன் ணஞஞ்சு ணச்சிருக் ம் துவும்
அழிக்தீங். ஷ்ப்ட்டு ணஞஞ்ஓன் ''
புது வீடு ணந்ம். இங் அணன் சுணற்றில் துவும் கிறுக்வில்.
இங் ஜஞம் ஓடி துவும் ணர்க் இம் இல் .
'' ப்  வீட்டுக்கு ணம் '' ன்று அடிக்டி
ட்டுக்ண் இருப்ன்.
'' ரிப்ர் முடி இன்னும் ஞ்ஓம் ஙள் ஆகும். அப்புடம் ம்
வும் '' ன்று ஓல்லிக்ண் இருப்ன்.
அணன் ஓப்ட் மிச்ஓம் ணக்கும் தும், ஓஜ 
சிந்சயில் இருக்கும் தும் ,உல்ஙக்குடவு ணரும் தும் அந்
வீட்ப் ற்றி க்த்தில் இருக்கிடன் ன்று ஙனும் ன் ஜசவியும்
புரிந்து ள்ணம்
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எரு விடுமுட ஙளில் ட்ன் .
''ஙஜக்கு ன் ஓந் வீடு இல் ''
''ஊர் த் இருக்ரு அது ன் ஙம்ஜ ஓந் வீடு ''
''இந் ஊர் ன்ப் ஙஜக்கு ஓந் வீடு இல் ?''
''ஙம்ஜ கிட் அந் அவுக்கு ம் இல்''
'' ன்ப் ஙஜ ஜட்டும் ம் இல்ஜ இருக்ம் ''
''ஙஜ இனிஜல்ன் ம் ஓர்த்து ணக்ணும் அதுக்கு அப்புடம் ம்
வீடு ணங்ணும் ''
''இன்னிக்கு அந்  வீட் ர்த்துட்டு ணஞம். ரிப்ர்
முடிச
ஞணயில்.சும்ஜ ணளி
நின்னு த்துட்டு
ணந்தும் ''
'' ஓரி கிம்பு ''
ன் இரு ஓக்ஞ ணசத்தில்
அணனுன் கிம்பிசன்.
 வீட்டிற்கு ஓன்டம்.
அது ணடிணம் ஜறி இருந்து.
நிடம் ஜறி இருந்து. வும்,
ஜஞம் இருந் இத்
ர்த்ன்.
ணட்ப்ட்டிருந்து. ணறு சி அங்ஞச் ஓடிள் இருந்ச.
''உள் யி க்ம் '' ன்டன்.
ஙன் லிங் ல் அடித்ன். எருணர் ணந்து திடந்ர்.
''ஙங் இங் முன்சடி குடி இருந்ம். ன்  வீட்
ர்க்ணும்னு ஆஓப்ட்ன்.'' ன்டன்.
ஞ்ஓம் சித்ர் ''உள் ணங் ''.ன்டர் .
''ம்பி , ந் ஸ்கூல் டிக்ட. இப் உங் வீடு ங் இருக்கு ?'' ன்று
வுஜ விஓரித்ர். தில் ஓன்சன்.
வும் ழுந்து ஓன்று சுணர் ணனித்ன். அணன் ணஞந் ங்ள்
இல். ணறு ஞ சிறுணர்ள் ணஞந்திருக்கிடர்ள்.
''ன் ன்ன் கிறுக்கி இருக்ன். அணனுக்கும் இணன் ணசுன். ரு
அர்ஔுன். வீட் அசிங்ம் ண்னு ஓன்சக் க்ணஜட்ன்.
இப் அணன் அம்ஜக்கூ ஊருக்குப் யிருக்ன், ஓங்ம் ன்
ணருணன் ''
''சின்ச ஓங் ப்வுஜ அப்டித்ன் ஓர். ஙங் இங் இருந்ப்
வும் ஓவுத்து எரு இம் மிச்ஓம் ணக்ஜ கிறுக்கி ணச்சிருப்ன் ''
இன்னும் சிறிது ஙஞம் சிவிட்டு கிம்பிசம். வும் துவும் ஓண
இல்.
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'' வும் ,அந் அங்கிள் எரு ப்பி நியூஸ் ஓன்சரு. வீட்டுக்கு
சதும் ஓல்டன் ''
'' ஏப்'' ன்டன் ஆர்ணமில்ஜல்.
அதுணஞ இருட்டிக்ண்டிருந் ஜம். ஓட்சப் ருஜப்
ழிந்து.
எரு ஜம்த்தின் அடியில் ணண்டி நிறுத்தி விட்டு எதுங்கிசம்.
ங் ண ணறு சிரும் எதுங்கி இருந்ர்ள்.
த்தின் அடியில் சி குடும்ங்ள் ணசித்ச.
'' இணங் இங் இருப்ங் ? வீட்டுக்கு ஜட்ங் ?''
ன்டன்.
''இணங்ளுக்கு வீடு இல். இது ன் வீடு, இங் தூங்குணங் ,
ஓப்பிடுணங் ''
''சும்ஜச ஓல்றீங் ''
''நிஔஜ ஓல்டன் வும்''
அங்கு விடிக்ண்டிருந் சிறுணச வும் ட்ன்.
''உங் வீடு ங் இருக்கு ''
அந் சிறுணன் சிரித்துக்ண் த்தின் எரு தூக்ட்டிசன்.
அங் சி வீட்டு உப் ருட்ள் அடுக்கிணக்ப்ட்டிருந்ச.
ஜ நின்டபின் கிம்பி வீடு ணந்து ஓர்ந்ம்.
'' வும் அந் அங்கிள் ன்ச ப்பி நியூஸ் ஓன்சரு ரியுஜ?
இன்னும் ஞ்ஓ ஙள் அப்புடம் அணங் லி ண்ப் டங்ம்.
அதுக்கு அப்புடம் ஙஜ அங் யிம். புதுஓ ஜஞம் ல்ம் ணக்ம்
''
''ணண்ம், ஙஜ இங் இருந்திம் '' ன்டன். விப்ந்ன்.
''ன்சச்சு வும் ''
''த்துக்கு அடி எரு ன் விடிட்டு இருந்ன். அணன் கிட்
ட்ன், உங் வீடு ங் இருக்குனு ''
''ஆஜ ,அணன் எரு தூக் ட்டிசன் ''
''தூண் எரு வீடு ம் ணஞஞ்சு ணச்சிருந்ன். அத்ன் வீடுன்னு
ட்டிசன். அணங் ல்ம் ணம்ப். ண வீடு கூ அணங்ளுக்கு
இல் '' வுமின் குஞலில் ஓம். ண்ளில் ஈஞம். வும்
சித்ர்த்சப்ல் சிந்திக்த்ங்கி இருக்கிடன் ன்று புரிந்து.
''ஆஜ .அணங் ஞம் ணம்'' ன்று அணச அத்துக்ண்ன்.
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குருவைத் ததடி..!

சென்னிலைதண்டபாணி

அஜதித் டி அகிட ஜனின் அங்குமிங்குஜ அகிடன்.
த்த் தின்டல் பித்ம் ளியும் ன்ட நின். ஙமுட
ணழ்வில் திர்ள்ளும் ல்ளுக்கும், துஞங்ளுக்கும் ந்
ணழியிணது தீர்வு கிக்குஜ ன்று அஜதுகிடன்.
எவ்ணருணரும் எவ்ணரு ணழிச் ஓல்கிடர்ள். ந் ணழி ற்ட
ணழி ன்றி முடிஜல் ஙந்துச ஜசத்டு ணஞணரிஜ
அக்ம் டுகிடன். சக்குள் இருக்கிட இரு ணர்
ணளிற்றுணர் ன்கிட விப்பு அணச ஆட்டிப்க்கிடது.
திடீஞன்று அங்ங் புதி புதி குருஜர்ள் முக்கிடர்ள்.
ஆடுகிடர்ள்.. டுகிடர்ள்.. அணர் ஙம்பிக்ண்டு சி ம்
ஏடுகிடன். முடிவில் ஜசத்திற்குள் ணறுஜ சூழ்கிடது.
இந் ஜந்திஞத்ச் ஓல் ன்கிடர் எருணர். இல்.. அந் ஜந்திஞத்ச்
ஓல் ன்கிடர் ஜற்டருணர். இந்ப் ரிஞத்ச் ஓய் ன்கிடர்
எருணர். இல் இல்.. அந்ப் ரிஞத்ச் ஓய் ன்கிடர்
இன்சருணர். இணன் கும்பிப்ய் நிற்கிடன். ரு ணழ்க்
இன்ட நியில் இப்டித்ன் ஏடிக்ண்டிருக்கிடது. ஆசல் குரு
ன்ணர் ர்? அணர் ட்டுகிட ணழி ன்ச? ந் ஜந்திஞம்ன்
உண்ஜயில் உர்ந் ஜந்திஞம்? ஜந்திஞங்ளுக்குள் உர்ந்து, ழ்ந்து
ன்று னும் உண்? அ ப்டிக் பிடிப்து, ஙம்
ணழ்க் ப்டி ணடிணஜத்துக் ள்ணது ன்ப்
ற்றில்ம் த்ச ஜன்ள், ரிணர்ள்
ழுதிணத்துவிட்டுப் யிருந்தும் அணற்ட அறிணதில் அக்ட
ட்டுண வி, ன்ச அறிந்து இன்புறுண வி, உசடி
நிணஞஜ ன்ச கிக்கும் ன்று திர்ர்க்கிட ஜசநின்
இன்ட ஜனினின் ஜசநி இருக்கிடது.
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ஆதிஓங்ஞர் ப்ஞச்சத்ஞ ஞத்ச ஜலி ன்டரு நூ
ணங்கியிருக்கிடர். ள்வி தில் ணடிவில் அஜந்து. அதில் முல்
ள்வி ற் ணண்டிது து? ன்துன். அந்க் ள்விக்குரி
திக் குருவின் ஓற்ள் ன்கிடர். அற்கு அடுத் விச ற்க்
கூது து? ன்ற்கு ஓய்க் கூண அல்து தீண
ன்கிடர். மூன்டணது ள்வி குரு ன்ணர் ர்? ன்ற்கு
ஓத்திப் ரு உர்ந்ணரும், சீரின் ஙன்ஜயில் ப்தும்
முற்சி உள்ணருஜ குரு ன்கிடர்.
ல்ரிமும் உள் ஆயும் து? ன்கிட ள்விக்குப் குத்றிவு
ன்கிடர். ஆ, இந்க் ள்வி தில் ஜட்டும் ஓற்ட சிந்தித்ல்
குரு ர் ன் அறிந்து ள் முடியும். ஓத்திப் ரு
உர்ந்ணர் குரு. அப்டினில் ஓத்திஜன்டல் து ன்ற்கு
அணஞ பிஞம்ஜம் ன்கிடர். னும் பிஞம்ஜமும் ணறு ணடல்
ன் ணர் உர்ந்து ள்கிடஞ அணஞ குரு. அணர் ன்ச
ஓய்கிடர்? சீரின் ஙன்ஜயில் ப்தும் முற்சி உள்ணஞ
இருக்கிடர். ன் சீசக் ஞற்ட ணண்டும் ன்துன் குருவின்
ண்ஜ இருக்கிடது.
சக்குப் புழ், ருள், ஆம்ஞம், ஆர்ப்ட்ம் ணண்டும் ன்கிட
ண்ஜல்ம் அணருக்கு இல். சனில் விழிப்பு நியில்
ஙக்கும் இந்ச் ஓல்ள் வும் சவுக்குச் ஓஜம் ன்யும்
இந்ப் பிஞஞ்ஓம் ஜ ஔம் ன்யும் அணர் அறிணர். சீனின்
ஙன்ஜக் ருதி ப்தும் முற்சி ஓய்கிட குருவின் ஓற்ச்
சீன் ப்தும் ற்றுக் ள் ணண்டும். சீனின் யில்
இருக்கிட ஆயுஜத்ன் குத்றிவு இருக்கிடது. அச் ஓரிப்
ன்டுத்திசல் ந்க் குருண ஙடிச் ஓல் ணண்டும் ன்
அணசல் அறிந்து ள் முடியும். ஔத்குரு அணது உக் குரு
ன்ற்கு ஆதிஓங்ஞர் சிணன் ன்கிடர். கசம் ரிமிருந்து
கிக்கும் ன்ற்கு சிணனிமிருந்துன் ன்று அழுத்திச்
ஓல்கிடர். பிஞம்ஜமும் னும் ணறுணறு அல் ன் அறிந்
குருண ணழிஜல் இடருள் கிட்து ன்க் டிட்டுக்
ட்டுகிடர் திருமூர்.
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“இடணச ணழிட்ர் ண்ணித் ணர்
அணச ணழிட்டு அங்கு ஆஜறு என்றில்
அணச ணழிட்டு ஆங்கு ஆஜறு ட்டும்
குருண ணழிடின் கூலும் ஆஜ
ன்கிடர். ண்ற்ட ணர்ள் இடணச ணழிட்ர்ள். ஆசல்
அருள்கித் ன்டல் அதுன் இல். இடருப் ட
ணண்டும் ன்டல் குரு அருப் ட ணண்டும். குருவின்
ணழிண இடணசடு என்ட முடியும். சிணணக்கிர் டுகிடர்
அல்ண?
“ஏடிஏடி ஏடிஏடி உட்ந் ஔதி
ஙடிஙடி ஙடிஙடி ஙட்ளும் ழிந்துய்
ணடிணடி ணடிணடி ஜண்டுச ஜந்ர்ள்

டிடி டிடி ண்ணிடந் டி.

ன்று. அப்டித்ன் இடணசக் ண்கிடன் ன்று ஓல்லி
ணழ்ங வீக்கிப் சணர்ளுக்குக் க் இல். குருணழி
ன் இடணளி அமுடியும் ன் திருமூர்
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“என்றுண் டீர்உ குக்ரு ய்ணமும்
என்றுண் டீர்உ குக்குயி ஞணதும்
ஙன்றுண் டீர்இனி ஙஜச்சிண ப்ம்
தின்றுண் ற்கிது தித்தித் ணட”
ன்கிடர். ஙஜச்சிணக் னி உண்டு விட்ஞம். இடணசடு
என்றிவிட்ஞம். என்று ண்டீர் உகுக்கு ன்று எரு ய்ணம்
ன்கிடர். ஔத்குரு ன்று ஆதிஓங்ஞர் சிணசக் குறிப்பிடுணதும்
சிணனிமிருந் கசத்ப் டமுடியும் ன்று ஓல்ணயும்
நிசத்துப் ர்க் ணண்டும். சிணச குருண ணருகின்டர் ன்

“குருண சிணசசக் கூறிசன் ஙந்தி

குருண சிணஜன் துகுறித் ஞர் ன்கிடர்.

உண்ஜச குருண ஙடி அறிஜல் லிச குருவின் பின்
ஓன்டல் ன்ச ஆகும்? டுகுழியில் வி ணண்டிதுன்.
த்ச ர் ஆன்மி ணழியில் ஓல்கிடம் ன்று ஓல்லி
ணழுக்கி விழுந்திருக்கிடர்ள். அற்குக் ஞம். க்
ணழிட்டுல்த் ஞ குருஜர் ஞம். லி
ஙம்பி ஜந்ணர்ள் ள் ஞம். அசல்ன்
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“குருட்டிச நீக்கும் குருவிசக் ள்ர்
குருட்டிச நீக்க் குருவிசக் ள்ணர்
குருடுங் குருடுங் குருட்ட்ம் ஆடிக்
குருடுங் குருடுங் குழிவிழு ஜட
ன்டர். னும் இடணனும் ணறு ணறு ன்கிட அறிஜத் திஞ
நீக்த் ரி குருண ஙடிப்ய் ன்ச ன்? அந்க் குருவும் ஓரி
அணச ஙடிப் கும் சீனும் ஓரி, இஞண்டு ரும் டுகுழியில் வி
ணண்டிதுன். ணறுணழியில். இப்டில்ம் ஜந்து
ணற்கு ர் ஞம்? இடணச? இல்.. அணனுக்கு
அணசன் ஞம். எருணன் சக்குத்ச ஙண்னும் ஆகிடன்.
ணனும் ஆகிடன். இப்து அனுவிக்கின்டணற்றுக்கும் இனிஜல்
அனுவிக் கின்டணற்றுக்கும் அணச ஞம். ன் ஓய்
ஓலின் விவு அணச அனுவித் ணண்டும். அணன்,

“ச சக்குப் ணனும் ஙட்னும்
ச சக்கு ஜறுஜயும் இம்ஜயும்
ச ன்ஓய் விசப்ன் துய்ப்னும்
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ன்கிடர் திருமூர். ஙம் ணள்ளுணப் ஞஓன் குறிப்பிட்ஞல்ண

“ஜழித்லும் நீட்லும் ணண் உம்

ழித்து எழித்து விடின்”
ன்று. ஜட்யும் அடிக் ணண்டிதில். ஓமுடியும் விணண்டிதில்
ஙல் ஙத்ன் முக்கிம். துடவுக்கு அம் து ன்டல் ங
ஙத்ன். உம் ழிப் விட்டுவி ணண்டிதுன் ன்கிடர். ணயிற்ட
ணர்ப்ற் ஜனின் த் ணம் அணிகின்டன். எருணன் யில்
ஔ ணர்க்கிடன்.இன்சருணன்  ஜழித்துக் ள்கிடன்.
ஜற்டருணன் வியு ரித்துக் ள்கிடன். மூன், ர்த்லும் ர்ப்தில்
ன்கிடர் ஆதிஓங்ஞர். ணறும் ற்டத்வில் ற்டற்டணர்ய், ல்க்குட்ட்
ணழ்க் அல்து ஓம்ஓஞக் க் க் முல்ணர்ய் இருக்கிி்ன்ட முக்தி
ஙடுணஞ ஆஓ ன்னும் சுடமீன் பிடித்துக் ழுத்க் வ்விக் ண்டு
ஙடுக்லுக்கு ணஜ இழுத்துச் ஓன்று மூழ்டித்து விடுகின்டது ன்கிடது விண
சூஜணி. இங் திருமூர்

“கசம் இர் ஓசி நூல்ஙண்ணி
கனிள்  ஙடிக்கின்டணர் ம்ஜ

கனி  ஙஞதி ஓதித்து

கசம் உண்க்குல் ஙம்ஆகும் ஙட்டிற்”
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’ன்கிடர். லிள் ஓமு ணர்த்து, ரி கிப்
 ஙடிப்ர்ள். அணர்ல்ம் உண்ஜச கனிக்
ண்டு அங் ண்டு அணர்த் ண்டிக் ணண்டும்.
அப்டித் ண்டிப்டு, அந்ப் லியும், ஜய்றிவு ச்
ஓய்ணதுன் ஙட்டிற்கு ஙம் க்கும் ன்கிடர். அப்டித் ண்டித்துத்
திருத்துணதுன் ஙட்டின் ணன் ஜ ன்கிடர். இன்டக்கு
அப்டித் ண்டித்ல் த்சர் றுணர் ரிவில்.
உண்ஜச குரு ப்டியிருப்ர் ன்

“ஓத் நீக்கிப் ஞசடு ன்சயும்
ஙஓத்து ஙடி ஜம்ட நீக்குணர்
ஆஓற்ட ஓற்குரு ஆணர் அறிணற்றுப்

பூஓற்கு இஞங்குணர் க் குருஅன்ட(2052)
ன்கிடர். ற்றின்றி இருக் ணண்டும், க்திடு இருக் ணண்டும்,
இஞக்த்டு இருக் ணண்டும். அணஞ உண்ஜச குரு. ஸ்ரீகுரு
கீ இப்ற்றி விரிணச் ஓல்கிடது.

“ஜடந்துள் அஞ்கசம், ஆத்ஜ கசமின்ஜ, உம்,
ஜ, ஓரீஞம், இண அசத்தும் அஞ்கசத்ல் உண்கின்டச.
ணஞது அருல் எருணருக்கு ஙஞடி ஆன்ஜகசம்
கிக்கிட அணஞ குரு சப்டுகிடர்.
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“ஜடந்துள் அஞ்கசம், ஆத்ஜ கசமின்ஜ, உம், ஜ,
ஓரீஞம், இண அசத்தும் அஞ்கசத்ல் உண்கின்டச. ணஞது
அருல் எருணருக்கு ஙஞடி ஆன்ஜகசம் கிக்கிட அணஞ
குரு சப்டுகிடர்.
“குரு அருளும் திருணருளும் என்ட என்று ஓர்ந்ண. து முந்தும்
ன்று ஓல்ணது டிசம். குருவும் விந்னும் ன் முன்ச
உள்சர். ஙன் ஞ முலில் ணங்குணன். உண்ஜயில் குருண
ரிணர். அணர் அருல்ன் சக்கு விந் ரிஓசம்
கிட்டிது சப் டுணர் க் பீர்ஓர். இன்னும் எருடி ஜ
ய் சிணன் சிசந்ல் குரு உங்க் ப்ர். குரு சிசந்ல்
ணஞலும் உங்க் க் முடிது ன்கிடது ஸ்ரீகுருகீ.

“ணண்டு என்று ம் தீரும் ணஞ, ச ஙடி எரு பூவிலிருந்து
ஜற்டரு பூவிற்கு வ்ணறு ஓல்கிட,அப்  சீன் கசம்
ணண்டிப்  குருஜர் அணு ணண்டும் ன்கிடது குருகீ.
உகில் ணழ்க்யின் அறிணப் புட்டுணர் சிட்ஓ குரு.
ஜய்யுர்வு ஙறிக் ட்டி விடுக்கு ணழிட்டுணர் தீட்ஓ
குரு. சிட்ஓ குரு ண்ணில்ணர்ள் இருக்ம். ணற்டல்ம்
ணஞணரிமிருந்து ற்றுக் ள்கிடச அணர்ல்ம்
குருஜர்ள்ன். ஆசல் முக்திக்கு அத்துச் ஓல்கின்ட தீட்ஓ
குருண எஞ எருணர்ன். இப்ற்றிக் குருணர் சிணசந்ர் மி
அச் ஓல்ணர்.
“ஜருத்துணர் எருணஞ ஙடிசல், நீ சிகிச்ஓ றுகிடய். இஞண்டு
ஜருத்துணர் ஙடிசல் நீ ஆஓசக் குப்த் அகிடய்.
மூன்று ஜருத்துணர் ஙடிசல் நீ உன் இறுதித் டிக்
ள்கிடய். ன்ச ஓய்ணன்று ரிஜல் நீ திப்ய்.
ஓம் ஔத்ச் ஓய்யுஜறு எரு குரு கூறுணர். ஸ்ரீஞஜ ஔத்ச்
ஓய்யுஜறு இன்சருணர் ஓல்ணர். அச எலி உற்றுக்
ட்குஜறு மூன்டணது குரு ஓல்ணர். உசக்குப் ருந் திப்
ற்டும். எரு குருணச் சிக்சப் பிடித்துக் ண்டு அணரு
அறிவுஞத் ணடஜல் ப்பிடி
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வ்ணவு ஓத்திஜச ஓற்ள் இண. சிக்சப் பிடித்ன் சிணரு
ஜச ன்று டிசர் அல்ண முன்சணர்? அதுன் இது. குருணர்
சிணசந்ரிம் 17.9.1948 அன்று சி க்ர்ள் ணந்ர்ள். அணர்ளில்
எருணர் ஞ்ஓட்ஓஞ ஜந்திஞத் (ஏம் ஙஜசிண) தீட்ஓ ற்டச்
ஓன்சர். இருந்லும் அணருக்கு ச சி ங்ள். ட்ர்.
உசடிக் குருணர் ஓன்சர் ஞ்ஓட்ஓஞஜ மிச் சிடந் ஜந்திஞம்.
அத் விஞ ணறு ன்ச உங்ளுக்கு ணண்டும்? ஞ்ஓட்ஓஞ உஓம்
உங்ளுக்குக் கிட்டி பிடகு ணறு ந்ச் ஓது அல்து ஜசத் டியும்
உஓத்திற் நீங்ள்  ணண்ம். ன்டர்.
உச ங்ப் ன்ட ரி ஜன்ளிமிருந்து அந்
உறுதிஜழிப் டத்ன் ஙங்ள் விரும்பிசம் ன்டர்ள்
ணந்ணர்ள். குருணர் அந் ஜந்திஞத்த் ர்ந்து ஓல்லி ணருங்ள்.
வுள் உங்ளுக்கு ல் ஙன்ஜயும் அருள்ணர். ல்த்
துன்ங்ளும் துஞங்ளும் ஜடயும். இந்ச் சிடந் ஜந்திஞத் நிட
ஔம் ஓய்யுங்ள். குறிப்பிட் சப் றுணற் இந் ஜந்திஞத்
வி அந் ஜந்திஞம் உர்ந்து சிடந்து ன்று ண்தீர்ள்.
அசத்திற்கும் ஞ்ஓட்ஓஞஜ தும். ல்த் துன்ங்ளுக்கும் இதுண
அருஜருந்து. ஜந்திஞ ஔம் ன்து ஓம்ர் அல்து ஞஓம் ன்டது அல்.
ணண்க்ய்க் றிக் ட்டிலும் த்ரிக்ய் அதிம் ருசிசது
ன்டர் ணடிக். ணந்ணர்ள் சுணமி! ஙங்ள் ஞஜபிஞச
ணழிடுகிடம் ன்டர்ள். உச குருணர் அது ஙல்து. ஞஜர்,
கிருத.ர்,வி, ஙஞர், ஜற்ட ந்த் ய்ணத்யும் ணங்ம்.
ங்கும் எருஜ ணுங்ள். இண ல்ம் சிணச.
ஞ்ஓட்ஓஞம் ஓர்ண ணல்ஜ ணய்ந் ஜந்திஞம். சிணச ளிதில் திருப்திப்
டுத்திவிம்.அணஞது க்ர்ளின் மீது அணர் அருள்ஜ ழிகிடர்
ன்டர். ஈஓன் ளிணன் ன்யும் அன்டு அருள்லிப்ணன்
ன்யும்
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திரிபுஞம் முப்புஞம் ஓன்ட பிஞச
அரின்ன் டண்ணி அர்வுட ணண்
ரிவு ர்க்குப் ய்ர் ஈஓன்
ரிணடு நின்று ரிஓறி ணச
ன்கிடர் திருமூர். இடணன் அரிணன் ன் ன்று ஓர்ண
ணண்ம். க்ர்ளுக்கு ளிணன் ன்கிடர். அணன் யினும்
ஓப் ரிந்தூட்டும் ன்ஜன் ன்

“தீயினும் ணய்ன் புசலினும் ண்ணின்
ஆயினும் ஈஓன் அருள்அறி ணர்இல்.
ஓயினும் ஙல்ன் அணின்ஙல் அன்ர்க்குத்
யினும் ஙல்ன் ழ்ஓ ச
ன்கிடர். குருணச் சீன் ப்டி ணழி ணண்டும்
ன்க் ஸ்ரீ குருகீ குறிப்பிடுகிடது.

ன்சிட்டு தீணளி ஜர் ஙணம்ர் 2020

47

“இத்ஜஞம் ய்வீ சிம்ஜஓசத்தில் குரு
அஜர்ந்திருப்ச் சீன் தினிக் ணண்டும். பூர்ச்
ஓந்திஞசப்  எளிவீசும் குருவின் ய்வீத் திருவுருவில்
அணன் தினிக் ணண்டும். ஓத், சித், ஆசந்ப்
ருநி அது சீனுக்கு அளிக் ணல்து ( ல் 112)

“குருணத் திசம் ஓய்து பிஞம்ஜனுபூதி அந்து
இந் உலுன் இருக்கும்  மி உர்ந் முக்தி
நி அ ணண்டும். இத்ணச முக் புருஓன்.
இதில் ணறு ந் மும் கிது (ல் 167)

”டிக் க்ச ஓஸ்திஞங்ப் யில்ணல் ன்ச
ன்? உண்ஜச ஜச அஜதி றுணது டிசம். குரு
அருன்றி அ ப்டிப் ட

இங் ஙம் திருமூர் சுருக்மும் ஓறிவுஜ

“எருணன் சிண பூஓ ஓய்ம். அல்து விஷ்ணு பூஓ
ஓய்ம். னினும் குருத்துணம் ற்றி கசம்
அணனுக்கு இன்டல் அணசது ல்வி அசத்தும்
வீ”(ல்192))
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“ளிவு குருவின் திருஜனி ண்ல்

ளிவு குருவின் திருஙஜம் ஓப்ல்
ளிவு குருவின் திருணர்த் ட்ல்
ளிவு குருவுரு சிந்தித்ல் ச ன்றும்

“ஓந்திப்து ஙந்தி ன்திருத் ளிச

சிந்திப்து ஙந்தி ஓய் திருஜனி
ணந்திப்து ஙந்தி ஙஜம்ன் ணய்ஜல்
புந்திக்குள் நிற்து ஙந்திற் ஜ
ன்கிடர்.
குருண ப்டி ஜசத்தில் இருத்தித் தினிக் ணண்டும்
ன் ஙம்ச் ஓல்கிடர் திருமூர். த்ச
ணச குருஜர்ள் இருக்கிடர்ள் ன் குருகீயின்
205ணது ல் குறிப்பிடுகிடது.
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ஜடந்திருப்ணர்ள்,உறுதியிருப்ணர்ள், அன்பு ஓலுத்தித்
திருப்தியிருப்ணர்ள், ஜவுசஜ என்று ட் ஜசதுணர்ள்,
விருப்ம் ல் சுற்றித் திரிந்லும் திடீஞன்று ன்றிச் சீச
ஆசீர்ணதிப்ணர்ள். இணர்ள் ந்து ணச குருஜர்ள் ஆசல்
த்த்ஞருக்குக் கிட்டி குருஜர்ள் த்சர் ரியுஜ?
மும்மூர்த்திளின் ணடிணஜ இருந் அணர் த்சரிமிருந்து ற்றுக்
ண்ர்? அணர்ள் ப்டிப்ட் குருஜர்ள்.? த்த்ஞர்
ட்டிற்குள் அணதூஞ, ஆசந்ஜத் திரிந்து ண்டிருந்ர்.
அவ்ணழி ணந் அஞஓன் து அணஞப் ர்த்ன். இவ்ணவு ஆசந்ஜ,
ஞளி ருந்தி முத்டு இந்த் துடவி இருக்கிடஞ ன்று
விந்ன். அணரிம் ஓன்று இத்ச ஆசந்த்திற்கு ன்ச ஞம்?
ர் ங்ளின் குரு ன்று ட்ன். அணஞ ஆன்ஜண ன் குரு
ன்டர். இருந்லும் சக்கு இருத்து ஙன்கு குருஜர்ள் ன்டர்.
அஞஓனுக்குப் புரிவில். அத்ச ர்ளிமும் ன்ச ற்றீர்ள், ர்
அணர்ள்? ன்டன்.
த்த்ஞர் ன் குருஜர்ப் ற்றிச் ஓன்சர். நிம்,நீர்,
ற்று, ஙருப்பு,ஆம், ஓந்திஞன், சூரின், புட, ஜப்ம்பு,
ல், விட்டில்பூச்சி,னி, ன் டுப்ணன், ச, ஜன், மீன்,
ஙட்டிப்ண் பிங், அண்ங்க், குந், ன்னிப்ண்,
ம்பு, சக் கூர்டுத்தும் ல்ன், சிந்திப்பூச்சி, குவி
ஆகிர் ன் குருஜர்ள் ன்டர். இணர்ளிமிருந்து ஙன் ற்
ணண்டிக் ற்டன் ன்டர்.
அஞஓனுக்கு விப் இருந்து. ப்டி? ன்டன்.
உச த்த்ஞர் ணரிஓச் ஓன்சர்.
ஜனின் நித்த் ண்டுகிடன். ள்ம் றிக்கிடன். இருந்லும் அது
றுஜ அணற்டத் ங்கிக் ண்டு யிர் விவிக்கிடது.
ஜஞங் ணஞச் ஓய்து ஜற்டணர்ளுக்கு உவுகிடது. சண நித்திலிருந்து

ன்சிட்டு தீணளி ஜர் ஙணம்ர் 2020

50

நீரிமிருந்து தூய்ஜக் ற்றுக் ண்ன். தூநீர் ஜற்டணர்த்
தூய்ஜப்டுத்துணது , கனி ம்ஜடு ர்புள்ளும்
அசணஞயும் தூய்ஜப் டுத்துகிடர்.

ற்று ப்தும் வீசுகிடது. ஆசல் சடும்
ந்ப்டுணதில். அப்டித்ன் ஙன் இவ்வுகில் ணச
ஜக்டு கிசலும் ந்ப்ஜல் இருக்க்
ற்றுக்ண்ன்.
ஙருப்பு எளிமிகுந்து ரிணது, கனியும் ன்
ணத்திசலும், கசத்திசலும் எளிருந்திப் ழிவுன்
ப் ணண்டும்.
ற்று, விண்மீன்ள், ஜங்ள் வும் ஆத்தில் திந்துள்ச.
ஆசல் ஆம் அணற்றுள் சலும் ப்ஜல் இருக்கிடது,
அல் ஆன்ஜ ங்கும் ஞவியுள்து. ஆசல் அது
ப்ருலும் ப்ஜல் இருக்கிடது ன் அறிந்ன்.
ஓந்திஞன் ன்சவில் நிடவு ற்றிருக்கிடது. ஆசல் அன் மீது
விழும் பூமியின் நில் ணறுடுணற்ற் ய்ணதும் ணர்ணதுஜ
உள்து. அப்டி ஆன்ஜ, ன்றும் நிடவுள்வும்,
ஜறுவும் இருக்கின்டது. உதிள் அல்து அன் உன்
ஓர்ந் குதிள் ஜட்டுஜ அன்ஜல் நில்
உருணக்குகின்டச ன் அறிந்ன்.
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நீர் நிடந் குங்ளில் சூரின் ல்ணறு பிம்ங்
ற்றுவிக்கிடது. பிஞம்ஜமும் ல்ணறு உம்புள் ஞஜ
ஜசத்தின் ணயிப் ல்ணறு ணப்ட்த் ற்டஜளிக்கிடது.
இச் சூரினிம் ற்டன்.

ணனின் ணயில் ஜட்டிக்ண் புடக் குஞ்சுப் ர்த்ன்.
ய்ப்டணக்குப் ஓம் அதிம். ன் உயிஞப் ற்றிப்
ருட்டுத்ஜல் அதுவும் ணயில் ஜட்டிக் ண்து.
ண்புடவின் மீது ஓங்ண் ஆண்புடவும் ணந்து
விழுந்து. ஓஜ ந்த்திற்குக் ஞம் ன்க் ற்றுக்
ஜப்ம்பு ன் உவுக் அங்கும் இங்கும் அணதில்.
து கித்லும் திருப்திந்து எஞ இத்தில் டுத்துக்
கிக்கிடது. உணப் ற்றிக் ணப்ஜல் இருக்வும்
உண்ற்கு து கித்லும் திருப்திவும் ற்றுக்
ண்ன்.
ணச ஆறுள் லில் ந்லும் , ல் அஓணற்று
இருப்து ல், ல் ணச ஜக்ங்ள், இயூறுள்,
துக்ங்ள் ஆகிணற்றி கனி அஓஜல் இருக்
ணண்டும்
ஙருப்பின் எளியில் ணஞப்ட்டு விட்டில் ரியுண்டு
கிடது.அதுண ஜம் மிகுந் ஜனின் ண்ணின் ல்
ணயில் விழுந்து துன்த்த் டிக் ள்கிடன். ட்சிப்
புசக் ட்டுப்டுத்தி, ஜசத்த் ன் ஆன்ஜவில் நிநிறுத்
ணண்டும் ன்க் ற்றுக் ண்ன்.
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ருந்னி  ஜரில் இருந்து ன் உறிஞ்சிக் ள்கிடது.
அப்ண ஙனும் எரு வீட்டில் சிறிண உணப் ற்று,
ஜற்டரு வீட்டில் சிறிவு ற்று ன் சிப் க்கிக்
ள்கிடன். சண இல்டத்ருக்கு ஙன் சுஜல்.

னீக்ள் அரும்டு ட்டுத் சச் ஓரிக்கின்டச.
ன்ஓரிப்ணச மி ளித் ச டுத்துக் ள்கிடன்.
அப்ல் ஜக்ளும் அரும்டுட்டுச் ஓல்ணங்ச்
ஓரிக்கிடர்ள். ஆசல் ஜஞம் ணரும் து ல்ணற்டயும்
விட்டுவிட்டுப் புடப் ணண்டியுள்து. ருள்த் திஞட்டிச்
ஓர்ப்து சற்டது ன்க் ற்றுக் ண்ன்.
ஜ ணஓப்ட் ஆண்ச, கித்ல் ஓய் ண்
ச ம்ஜப் ர்த்ல் கூப் புற்ல்
மூப்ட் குழியில் வீழ்கிடது. அப்ட்டுக்ண் அது
ஓங்கிலில் பிக்ப்ட்டு, அங்குஓத்ல் சித்திஞண
ஓய்ப்டுகிடது. அப்ல் ஜம் மிகுந் ஜனிர்ள்
ண்ள் விரித் ணளில் விழுந்து
துன்த்திற்குள்கின்டசர். சண எருணன் ஜத் அழிக்
ணண்டும் ன்க் ற்டன்.
இஓயில் ஜங்கி ஜன், ணனின் ணயில் ஜட்டிக்
ள்கிடது.அப்ல் ஙத் இந் ஜளிர் இஓயிசல்
எருணன் ணஞப்ட்டு அழிணத் டிக்ள்கிடன்.
ஜச்சுணயுள் ல் எருணன் எருதும் ட்க் கூது
ன்க் ற்றுக் ண்ன்.
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பிங் ன்ட ஙட்டிப் ண் இருந்ள்.இஞவு
ணடிக்னுக்க் த்திருந்து ஓலித்துப்சள்.
ஜற்டஜந்ள். பின் ன்னிமுள்க்
ண்டு திருப்திந்து உடங்கிப் சள். திர்ர்ப்புக்
விட்ல் ஜசம் நிடவு றுகிடது ன்க் ற்றுக் ண்ன்.
அண்க்க், மீன்துண்க் வ்விக் ண்டு டந்து. ஜற்ட
ங்ள் அச் சுற்றிச் சுற்றி ணந்து ல் டுத்ச.
இடச்சித்துண் அது கீ ட்டுவிட்டு அஜதிப் டந்து
சது. புனின்ங்ளில் ஆட்டுகிட ஜனின் ல் ணச
துன்ங்யும் அகிடன். அண்க்க், மீன்துண் உறி
றிந்ப் ல். ஜனினும் புனின்ங்க் விடும்து
ஜகிழ்ச்சிகிடன் ன்க் ற்டன்.
ய்ப்ல் ருகும் குந் ளிப்டு இருக்கிடது. ப்தும்
ளிப்டும் இருக்கும் ண்க் குந்யிம் ற்றுக் ண்ன்.
எரு ன்னிப்ண்ணுக்கு ஜஜசத் டிப் ற்டர்ள் ணளியூர்
ஓன்றிருந்ர்ள். அப்து ணறுசிர் ண்ர்க் ணந்ர்ள்.
அணள் அணர் ணஞணற்டள். பின் ஙல்குத்ப் பின்புடம் ஓன்டள்.
ஙல்குத்தும் து ணல்ள் ஓத்ம் ழுப்பிச. ணள்
ணக் முடி அவுக்கு ழ்ஜச குடும்ம் ன்று ஜப்பிள்
வீட்ர்ள் நிசத்துக் ள்ணர் ன்று ண்ணி ணல்
உத்றிந்ள். இப்து ணல் ஓத்ம் இல். அணளு
அனுணத் ண்ணிப் ர்த்து, ர் ஙடுண ணழ்ணது ருத்து
ஜறுடு, ல், ஓண் ற்டும். சண துடவி ந்ஜத்
னித் இருக் ணண்டும் ன்க் ற்றுக் ண்ன்.
ம்பு சக்ச ணத் ச ண்டிக் ள்ணதில். பிட
உயிரிசங்ள் ண்டி ணளில் ணழ்கிடது. அப்ல் துடவி,
சக்ச வீடு ட்டிக் ள்க் கூது. குளி அல்து பிடர்
ட்டி யில்ளி ண ணண்டும் ன்க் ற்றுக்
ண்ன்.
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அம்க் கூஞக்கும் ல்ன் ழிலில் ஈடுட்டிருந்ன். அந்
ணழி அஞஓன் ன் ரிணஞங்டு ஓன்டன். அணச
ணனிக்வில். சிறிது ஙஞத்தில் எருணன் ல்னிம் ணந்து அஞஓர்
ஓன்டப் ர்க்வில் ன்டன். ல்ன், ன் ணஞயும்
ர்க்வில் ன்டன். அந் அவுக்கு ஜசஎருஜப்ட்டு ன்
ழிலில் இருந்ன். ஜச எருஜப்ட் அணனிம்
ற்றுக்ண்ன்.
சிந்தி, ன் பின்னி ணயில் ச ஜட்டிக்ள்கிடது.
ஜனினும் ன் ண்ங்ளிச ன்சச் சிடப்டுத்திக்
ள்கிடன். சண அறிவுள்ணன் உகில் ண்ங் எதுக்கித்
ள்ளி ப்தும் பிஞம்ஜத் சிந்திக் ணண்டும் ன்க்
ற்றுக் ண்ன்.
குவி எரு புழுணப் பிடித்துத் ன் கூட்டில் ணத்துக் ட்டுகிடது.
அந்ப்புழுண, குவி நிசத்தும் ன்சக் ட்டுண
நிசத்தும் ச குவி உருஜறுகிடது.எருணன் இடது
வ்ணடிணச் சிந்திக்கிடச அணன் ப்க்கில் அவ்ணடிண
அகிடன். ஙன் ஆத்ஜச ந்ஙஞமும் சிந்திவும், இவ்ணறு
உற்ற்றுள் அசத்யும் நீக்கி விடு அவும்
குவிலும் புழுணலும் ற்றுக் ண்ன்”
உவின் மீது ஆஓப்ட்டு மீன், தூண்டிலுக்குப் லிகிடது.
அப்ல் உவின் மீது ஞஓ ண்ணன் அன்
சுணக்கு அடிஜகித் ன் சுந்திஞத் இந்து அழிணத்
டிக் ள்கிடன்.சண உவின் மீதுள் இச்ஓ அழிக்
ணண்டும்.
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த்த்ஞரின் இருத்துஙன்கு குருஜர்க் குறித்துக் ட்
து ஜன்சன் அணஞ ணங்கி விற்டன். இது புஞக்
ன். ஆசல் கசத் ங்கிருந்து ணண்டுஜசலும்
ற்றுக்ள் ணண்டும் ன்ச் ஓல்ஜல் ஓல்கிடர்.

குருணர் சிணசந்ர் அறிவு ங்கிருந்லும் அ ணங்கிக்
ள்ளும் ஆற்டப் று. ழ்ந் அந் உர்ண அடண
அற்று. இற்யின் ஜடியில் பூட்ப்ட்டுக் கிக்கும் ல்ச்
ஓல்ணங்யும் உன்னுண ஆகும். விக்த்க்
முடயில் மிவும் குறுகி த்தில், நீ முன்சற்டமும்
நிடநியும் அணய். ஆறு,
ர்ச்சிவும், உறுதிவும்,ந்ஙஞமும், ன்
குறிக்கி  ஙக்கிச் ஓல்ணது  ஜம்
ஞம்ருகி ஓச்சிசந்த் ஙக்கி உன் ணழ்வின்
எவ்ணரு ஙடியும் ஓல். உன் ண்ங்த்தும்,
ச்ஓசத்தும்,ஓத்தும் அந்க் குறிக் ஙக்கி
அஜண! (குருத்துணம் க் 31) ன்று அடகூணல் விடுக்கிடர்.
ஆதிஓங்ஞர் ஔத்குரு ன்ற்கு சிணன் ன்கிடர். கசம்,
சிணனிமிருந்துன் கிட்டும் ன்கிடர். திருஜந்திஞமும், ஸ்ரீகுருகீயும்
குருண ப்டி ணழி ணண்டும் ச விக்குகின்டச. சிட்ஓ குரு,
தீட்ஓ குரு ணறுட்ச் சுட்டிக்ட்டி ல்ணற்றிலும் ப்டி
எருஜக் ண்து ன்த் ளிவுடுத்துகிடர் குருணர்
சிணசந்ர். ப்டில்ம் அறிணச் ஓரித்துக் ள் முடியும்
ன் த்த்ஞர்  விக்குகிடது. உங்ளுக்குள் ஆழ்ந்து
ஙக்கிசல்

“ன்ச அறிந்திடும் த்துண கனிள்
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முன்ச விசயின் முடிச்ஓ அவிழ்ப்ர்ள்.

பின்ச விசப் பிடித்துப் பிஓணர்ள்

ஓன்னியில் ணத் சிணசரு ”
ன்க் ண்டுள் முடியும். அப்புடம் ன்ச? ற்ப்
லிக் குருஜர்க் ண்டு ஜங் ணண்டும்? குருணர்
சிணசந்ர் க் ற்றுக் குட்டிக் குறித்து ச்ஓரிக்
இருங்ள். இணர்ள் ல் ணக்ஞர்ள். அல்து லிச
குருக்ள். ஓமூத்திற்குச் சுஜ இருக்கின்ட ஆத்ச
லிள்.புல்லுருவிள். ஙட்டுக்குக் டு விவிப்ணர்ள்.
அறிவில் மூஙம்பிக் மிகுந்ணர்ளின் ஓத்துக்
விழுங்குகின்ட ணல்லூறுள்.(குரு த்துணம் க் 58) ன்று ச்ஓரிக்
ஓய்ண ஜடந்து விதீர்ள். ன் ற்ட இன்ம் று
இவ்ணம் ன்று உங்லும் ஓல் முடியும். ளில்
இருப்து குத்றிவு ஆயுஜல்ண? ஙன் ஓல்வில்.
ஆதிஓங்ஞர் ஓல்கிடர். புரிந்து ள்ளுங்ள்.

ன்ி: ைிய ஒி தீாயி நர்; 2019.
கிர்வு: சு. கமணஷ்குநார்.
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ஸ்ரீ ஆந்தயல்ி அம்ிசக, ஞ்மைஷ்டி.
கான்மரியட்டம், திருயள்ளூர் நாயட்டம்-

திருணள்ளூர் ஜணட்ம் ன்சரியில் இருந்து 7 கி.மீ வில்
அஜந்துள்து. ஓங்குன்டத்தில் இருந்து 12 கி.மி வில்
அஜந்துள்து. ஞ்ஓஷ்டி. இங்குள் அத்தீஸ்ணஞர் ஆத்தில் ற்கு
முஜ இருந்து அருள்லிக்கின்டள் அன்ச ஆசந்ணல்லி.
அத்திர் ஞ்ஓம் ஙத்தி ஸ்ம். ஓத்ரு நிணர்த்தி ரிஞஸ்ம்.
திருஜத் நீக்கும். திரிள் வி வி, புழ் ஓஞ இந்
அம்ஜனுக்கு அர்ச்ஓச ணழிடுள் ஓய்ணர்.
இங்கு அன்சசம் ஓய்து ணழிடுணது சிடப்பு.
அம்ஜன் ம் முன் அத்திர் பிஞதிஷ் ஓய் ஸ்ரீ ஓக்ஞம் உள்து
சிடப்பு.

விதஓ ஙட்ள்: பிஞதம், சிணஞத்திரி, ஙணஞத்திரி, ஆடிப்பூஞம்
ஆருத்ஞ

ங திடப்பு:  6-30 ஜணி முல் 12.00 ணஞ
ஜ– 5-00 ஜணி முல். 8-30 ஜணிணஞ.
ர்பு ண்: ஷ்குருக்ள்: +91 98413 44867
ஜன் குருக்ள் +91 94441 46752
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பிரியத்தின் காற்று

ரிஷபன்

கூட்ம் ஙருக்கித் ள்ளிது. இடிஜல் ர் ர்க் ஓய் முற்சிள்
வீகிப் சது. வ்ணவு தூஞம்ன் பின்சல் ஙர்ணது?
"இந் ணருஓம் கூட்ம் அதிந்ன்" ன்டர் ஓண்மும்.
ன் ஆஜதிப் அணர் ணனிக்குமுன் இன்சரு ஞம் பின்னுக்குத்
ள்ப்ட்ர்.ருமுச திரும்பி ர் ஆடி ஆடி ணந்து ண்டிருந்து.
தித் ரு ணஞ ஔசக்கூட்ம். ங்கு ர்த்லும் ஜனித் ள்.
வீதிப் க்ம் நின்றிருந்ம். ர் ர்த்து விட்டு அப்டி கூட்த்தில்
ஙருக்ப்ஜல் க்த்துத் ருவிற்கு ஙரும் உத்ஓத்துன்.
"சித்திஞத் ர்க்குத்ச சுத்துப்புட கிஞஜத்திர்ந்து க் கூட்ம்
ணருது" ன்டன்.
ஙர்த்திக் ன் ஓலுத் ல் ங ணரிஓ ணறு. ஙரிஓலில் அற்கும்
அணதி.
"ன்ச எத்துஜ நிக்கிடங்" ன்டர் சிகிப்புன்.
ன் தில் ணட இருக்கும்து 'ம்' ட்டிப் கிணன்.ஓண்மும்
ன்ச ஙருங்கி நின்டர். அங்ரிக்ப்ட் ர் ணச ணருகிட
அ ண் ட்ஜல் ஞசித்துக் ண்டிருந்ம்.
"ஓமி ரி.. டு இடங்கி ஜடக்குது" ன்டர்.
"ஆஜ.. ஙல் இழுத்துக் ட் "
ர் ஙருங்கி ணஞணஞ ள்ளுமுள்ளு அதிக்ஜசது.  ஏஞம் எதுங்கி
நின்டல் ங்ள் இருப்த் க் ணத்துக் ண்ம்.
"ஆச்சு.. இந்க் கூட்த்துக்கு.. எம்து ஜணிக் நிக்குப் யிரும்"
"எரு ஙக் கூத்து"
ர் ஏடிணரும்து இசம் புரி ணர்ச்சி இருக்கிடது. ஞ ஙம்ஜத்
டி ணருகிட ஜதிரி.. அத்ச ருஓய் அத்துக் ள் ணருகிட
ஜதிரி.. ஜசச்சுஜ ந்து.. ஜயிலிடய் ஜற்றி.. ஆலிங்சத்தில் சும்
ஞப்ணது ..ஓண்முத்திம் ஓன்சன்.
"ன்சஜ எரு நி ள் ஞணஓம்.."
"ஙஜ சின்சப் புள்ங் ஜறிடம்.."
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ர் கிட் ணந்தில் ர்த்ட்டு புசசது. குருக்ள் நின்று துண் வீசிக்
ண்டிருந்ர். துண்டின் அஓவில் ரின் இக்ம் நிர்யிக்ப்
டுகிடஜதிரி அணரிம் எரு அட்ல் ருஜ.
ஓண்மும் 'ஞ.. ஞ' ன்டர்.ஙன் ஜசஜய் ஜ ர்த்ன்.
பிஞர்த்ச அற்ட ஜசசு ன்சணன்று ணண்டிக் ள்?ஓட்ன்று
ப்பு ந்து ஜசசுக்குள் சம் அப்பிது.
"அம்ஜப்" ன்ட அடல் ட்து.ன்சத்தில் ணச ட்டுக்
ண் கிவி  உஞ தூக்கி இன்சரு ஞம் கூவிசள்
."அம்ஜப்.."
ஞன், த்தி ர்த் கிவிக்கு இன்சமும் அம்ஜப்ன் ஆஓ
வில்.
அம்ஜ.. அப்.. ஜசசு விது. ன் ண் ஓண்மும் டித்திருக்
ணண்டும். ன் ப் ற்றி அழுத்திசர். சிரித்ன். எட் சிரிப்பு.ர்
விடுவிடுணச ஙஞ பின்சல் ர்க் ட்ளுன் ஆட்ள் ஏடிசர்ள்.
"கூட்ம் குடடப் ரி" ன்டர் தி அலுப்.
"ஞ்ஓம் றுத்துப் ணம்"
"ஞஔபுஞம் க்ம் யிட்.. இவ்ணவு ஙரிஓல் இருக்து"
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ர் ணஜய் ருவின் இன்சரு மூக்கு ஏடித் திரும் இஜல்
ங்கிது.கூட்ம் ஓற்று ந்து இணளி கித்தில் ஙனும்
அணரும் ஙர்ந்ம்.
"ஙல் கூட்ம்" ன்டர் மீண்டும்.
"ணக் ங் முடி" ன்டன் ஙசந் ஓட்யுன்.
அந் நிமிதம் ஜ ஜிவ்ணன்று ற்று ட்டு ஙர்ந்து. ஜறுடி விட்டு
விட்டு வீசிது.
"ன்ச இது ஞ வீஓடப்" ன்டர் ஓண்மும்.
இருணருஜ நிமிர்ந்து ர்த்ம்.த்டி முன்சல் அந்ப் ரிணர்.
ஓவுக்குக் ட்யில் ரி ஜயில் விசிறி ட்டி ஜ உர்த்தி விசிறிக்
ண்டிருந்ர்.
அர்த்திய் ஜயிற்ல் ஆச விசிறி. ரிணர் ண 
வீதியின் ஜத்தில் நின்று இரு லும் இறுப் பிடித்து மு
ஜர்ச்சிய் விசிறிக் ண்டிருந்ர்.
"ன்ச ஜசசு" ன்டர் ஓண்மும்.
அ  ஙனும் உர்ந்ன். நிம்ன். ண்ணீர்ப்ந்ல் எருவி
ஓண ன்டல் விசிறிது இன்சரு வித்தில்.ப்டித் ன்றிது..
 விசிறி ஙன் ருணது ணக்ம். ச ரிய் விசிறி
ஓய்து ஓலிக்ஜல் வீஓ ர் ஓல்லித் ந்து?
ரிணர் ணட்டி இழுத்து இஞ்ஓலின்றி ஓருகிக் ண்டு
வீசிதில் எரு அகு இருந்து.த்து விசடிணது அணர் வீசும் ற்று
ட்டுத்ன் ஔசக்கூட்ம் அந் இத்க் க் முடியும்.திடந்
ஜர்பு.. விர்த்துக் ட்டிது வீசிணருக்கு.
ண்ளில் ரு ணஞம் ணங்கிக் ண்டு ணந் ஜதிரி ஜயில்
விசிறிச் சுற்றிசர்.ஓண்மும் ன் ப் ற்றிசர்.
"ஞ்ஓம் இரு"
ஓட்ப் த் துவி ந்து ரூய்த்  டுத்ர்.
"இ அணருக்குக் டுப்ஜ?"
"ம்"
அருகில் ய் த் நீட்வும் ரிணர் விசிறுண நிறுத்திது
ரிந்து. ஙட் ணங்வில். ன்ச ஓன்சஞன்றும்
புரிவில்.ச் ஓரித்துக் ண்டு ஓண்மும் ர்ந்து
திரும்பிசர்.
"ன்ச ஓன்சர்"
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"ம் ணஜம்"
"ஏ.."
"உணணும்னு நிசச்ஓன்" ன்டர் ருமூச்சுன்.
ஙன் துவும் ஓல்வில்.விசிறிணர் ஞ ம் ஞப் கிடர்ள்
ன்ற்ச் ஓய்வில். னி ஞம். ஜசஓத் திருப்திப்டுத் ஓய்கிட
ஞம் ஔசம் ணறு, ன் ணறு ன்று பிரித்துப் ர்க்ஜல், 'ன் ஜ'
ன்கிட ஜதிரி, ன்சல் முடிந்ச் ஓய்கிட ஞயில் ணந்து நின்று
வீசுகிடர்.
'ஙல் ஜனுஓங் ஞ்ஓம் பிடிணஜத்ன் இருப்ங் '
ஜசசுக்குள் ணந் விஜர்ஓசம் உச அம்ஜ, அப் கத் மீண்டும்
ர்ந்து.
"உன்ச இருக்க்கூதுன்னு இல்.. இங் ன்ச ணஓதிக் குடவு
ஓல்லு"
"இல்ம்ஜ.. சக்கு ஓங்ஜ இருக்கு. நீங் கிஞஜத்தியும் ஙன்
வுன்யும் பிரிஞ்சு.."
"இது ன்ச.. உன் ண.. நீ அங் இருக்.. இங்ர்ந்து
ணம்ச.. சம் ஞண்டு ஜணி ஙஞம் பிஞம் ண்னும்..
உசக்கு சிஞஜம்"
அம்ஜவின் குஞலில் ர்த்ம்.
"உங் கூ ஓர்ந்து இருக்.."
"அ அஓட்டுப் புள்.. லீவு ண.. ண்டிக்கு ண.. உம்புண்
பிரிஞ்சு இருக்கு. ங் ஜசசு ப்வும் நீன். உங்குடும்ந்ன்"
ணர்த்ள். ப்பு ண்டு பிடிக் அம்ஜ. குற்ட உர்வில் ஞந்து
 வி ஓம். முடிவில். நிசத்டி ஓய்
முடிணந்ன் ஜனுஓன். லீவில் வீட்டு கிக் ஙரிட்து.
ண்டிக்கு வீட்ப் பூட் ணண்ம் ன்று டுக்ப் ட்து. ஜஓம்
எரு ணணது ன்று தீர்ஜனித்து, சியில் ணருஓம் எருண
நிடணற்றுண சிஞஜஜசது.ஜனின் சுஙஜசணன். ன் தீர்ஜசங்
நிப்டுத்திக் ள்ணதில் ஓஜர்த்ன். அம்ஜவின் தயில் ஙனும்
ஓஜர்த்து.அழுதிருக் ணண்டும் ஙன். ஓண்மும் திப்புன் ன்ச
உலுக்கிசர்
"ன்ச ஆச்சு"
"எண்ணுமில்"
"ணஜ.. அப்டி திச்ஓப் நிக்வும் டுஜறிட்ன். திடீர்னு
நிசவு ப்பிப் சணன் ஜதிரி
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அணர் ச்சு தி ட்து. ன் ணசம் முழுக் ஜயில் விசிறிப்
ரிணரிம். துவும் திர்ஞ ஜனிர். ன் அம்ஜ, அப்ணப்
.'ஓய்யிடதுக்குத்ச டவி..திருப்பி திர்ர்க்டதுக்கு இல்..
ஓய்டது ணர்ட ஓந்தம்.. ஙடவு.. அது தும் ன்று ஓல்ஜல்
ஓல்கிட ஜீணன்ள்.அணருக்கு ச்சும் ண்னும் அணர் குளிர்ந்து கிட
ஜதிரி.. ன் ஜசசு நிடகிட ஜதிரி.ப்பு அப்பிக் ண்து.புஞ
ணஓத் ண்டும்து இப்புடம் ர்ண ற்ஓத் திரும்பிது.
ஓட்ன்று நின்டன்.
"ஞ்ஓம் றுங்"
கூட்த்ப் பிந்து ஏடிசன்.
"ண்ணி சீவுங்"
இநீர்க் ய்ளில் டிடுத்து ஜய்ச் சீவி ஸ்ட்ஞ ஓருகிக்
டுத்ன். அணனிம் ஞம் ஓக்கூத் ன்டஜல் ட்
க் டுத்ன்.ஓண்மும் அப்டி நின்டர்.சீவி இநீருன்
திரும்பி ஏடிசன்.ரிணஞ ஙருங் ஙருங் மீண்டும் ற்று உம்பில்
ட்து.
"இந்ங்" ன்டன் மூச்சிஞப்ய்.
விசிறுண நிறுத்திவிட்டு ன்சப் ர்த்ர். ன்ச ஓய்ப்
கிடர்..வித்துப் சன் அந் நிமித்தில்.
"அ.. நி.. சக்"
குஞலில் குதூம்.விசிறிக் ட் ளில் ஓர்த்திக் ண்டு இரு
லும் இநீர்க் ப் ற்றி உறிஞ்சிசர்.லிசதும் திருப்பி
ணங்கிக் ண்ன்.ஜறுடி விசிடல். திரும்பி ஙந்ணன் முதுகில் ட்டு
ஙர்ந் குளிர்ச்சிக் ற்று!
ச ரிவில்.. அந் நிமிதம் ஜசசும் குளிர்ந்து சது சக்கு.
ஙன்றி: வி ணஞ இழ்.
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ஸ்ரீ அகஸ்தீஸ்வபர், வில்லிவாக்கம்
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அருள்நிகு அகஸ்தீஸ்யபர்
திருக்மகானில், யில்ியாக்கம், கைன்ச - 600 049.
சிணத்ஜச இங்கு ஓவ்ணய்க்கிஜளில் குவியும் க்ள் கூட்ம்
ஓக்தி ங்ளில் திஞளும் கூட்த்யும் மிஞ்சுண உள்து. அந்
ணயிலும் இந் அத்தீஸ்ணஞர் ஆம் ஓவ்ணய்க்கிஜ வில் ன்ட
பு ற்றுள்து.
சிணருஜனுக்கும் ர்ணதிவிக்கும் யி ஜயில் திருஜம்
ஙந்து முனிணர்ள், ரிஷிள் என்று திஞண்ல் ணஙடு ழ்ந்து,
ன்ஙடு உர்ந்து. இடுத்து உ ஓஜப்டுத்துணற் அத்தி
முனிணஞ ன்திஓக்கு ஓல்லுஜறு சிணருஜன் உத்ஞவிட்ர். இது
உங்ளுக்கு ரிந் ன்.
ன்திஓ ணந் அத்திர் மிழ்ஙட்டின்  குதிளில் லிங்த்
பிஞதிஷ் ஓய்து ணழிட்ர். அப்டி அணர் ணழிட் எரு ம்ன்
வில்லிணக்த்தில் உள் ஓர்ம்பி ஓஜ அத்தீஸ்ணஞர் ஆஜகும்.
அத்தீஸ்ணஞர் ணழிட் லிங்ம் இங்கு இருக்கிடது. அத்திஞல்
அஜக்ப் ற்ட இந் லிங் ணடிணத்ப் ர்த் ஜத்திஞத்தில் அறிவும்,
ஆற்டலும் அருந்ணச் சீமும் ணஞப் றுணர். ஙக் ன்னிர்ளும்,
ந்ர்ணர்ளும் ணழிட் ருஜக்குரிது இத்திருமூர்த்ஜகும்.
ஙணக்கிஞங்ளில் அங்ஞன் [ஓவ்ணய்] சக்கு ற்ட் ஓம் நீங்த்
தீர்த்ம் உண்க்கி சிணச ணழிட் மும் இதுண. அசல்
ஓவ்ணய் தப் ரிஞத் ஜவும் வில்லிணக்ம் திழ்கிடது. இங்குள்
தீர்த்க்ஞயிலுள் அஞஓஜஞத்டியில் அங்ஞன் ட்சி ருகிடர். ஆடி
ஜம் ந்து ணஞங்ள் ர்ந்து ஓவ்ணய்க்கிஜளில்
ல்யிஞக்க்ச ண்ள் திருஜம் ஙக் ணண்டியும் குந்
க்கிம் ணண்டியும் இங் ணந்து ணண்டிக்ள்கின்டசர்.
ங திடப்பு:  7-00 ஜணி முல் 12-30ணஞ
ஜ-4-30 முல் 8-30 ணஞ
விஓத ஙட்ள்: ணசி பிஞம்ஜற்ஓணம், ர்த்தி ஓஜணஞங்ளில்
ஓங்பிதம், பிஞதம்
ர்பு ண்: 91-44-26172326, 9383201591
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கல்லாபெட்டி சிங்காரம்! நிறறந்த
றகயுணர்வாளர்!
சந்திர ம ோகன் வெற்றிமெல்
றுத்து ஜலிந் ம், திகிந் ஆசல் சுரிம் அளித்துக்
ள்ணன் மூம் திடீர் பிஞஓஜயும் ண்ள், திடந் ணய்,
ஞச ங ன்ட அங்ளுன் ஙச்சுண ந்
குச்சித்திஞப் த்திஞங்ளில் ணம் ணந்ணர் ல்ப்ட்டி சிங்ஞம்.
ஜல் ச
குட்டித் டும்
ஆடு மிழில் சி
அத்ல் ணரும்
குஞல் அணருது.
ண்துளில் ன்
ங்ற்ட ங்ளில்
ஙச்சுண
ரிணக்
க்ச் ஓய்ணர்.
க்ஞஜின்
ம்னி ஆர்ட்டிஸ்ட்
மிழ் ணணி
சினிஜவின்
ணற்றிஞஜச
திஞக்ஞச
க்ஞஜ்
முன்முலில்
இக்கி ‘சுணர்
இல்
சித்திஞங்’ளில்
ல்ப்ட்டி
சிங்ஞத்
அறிமும் ஓய்ர்.
அந்ப் த்தின்
ட்டில் ர்டு
இச்
ஓன்சலும்
கிட்த்ட்
ஙற்து ணத்
ண்டி அணர் சினிஜவில் ணந்திருக் முடிது. அறுதுளி
ஜட்ர் சுந்ஞம்பிள் ன்ட ங்ளில் சிறு ணங்ளில் சிங்ஞம்
ணந்திருந்லும் முக்கித்துணம் ற்ட ணம் ன்ட ணயில் இதுன் முல்
ம் ன்ல், எருண அறிமும் ன்று க்ஞஜ் குறிப்பிட்டிருப்ர்
லும்.
சி இக்குசர்ளுக்கு ன்று ம்னி ஆர்ட்டிஸ்ட் ஜதிரி சி ஙடிர்ள்
உண்டு. ரி அவில் இல்விட்லும் சின்ச சின்ச ணங்ள்
அணர்ளுக்குத் ர்ந்து ருணர்ள்.
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ஜந்திஞனுக்கு ஓமிக்ண்ணு, குஜரிமுத்து, ணண்ணிட ஆ மூர்த்தி.
ஞதிஞஔவின்  ங்ளில் அணஞது உவிர்ள் ங்ணது
ட்டிக்ண் இருப்ர்ள். லுஜந்திஞ ங்ளில்
ரிணர் ஓக்லிங் ணர் அடிக்டி ணருணர். அது ல்
க்ஞஜ், சிறு ணம் ன்டலும் யுன் எட்டி த்திஞங்
ல்ப்ட்டிக்குப்  ங்ளில் ந்ர். அணஞ முழுஜப்
ன்டுத்திக்ண் எஞ இக்குசர் க்ஞஜ்ன் ன்று ஓல்
ணண்டும். அணர் இக்கி ‘சுணர் இல் சித்திஞங்ள்’, ‘எரு  ஏஓ’,
‘ர்லிங் ர்லிங் ர்லிங்’, ‘இன்று ய் ங ண’ ன்ட
ங்ளில் ல்ப்ட்டி ற்று ஙடித் த்திஞங்ள் னித்
ஙச்சுணக் இன்றும் ஓப்டுகின்டச.
ஓஜஜச க்ஜக்ஸ் ண் ‘சுணர் இல் சித்திஞங்ள்’ த்தின்
முல் தி முழுணதும் ஙச்சுணல் நிஞம்பியிருக்கும். ல்ப்ட்டி
சிங்ஞம், ந்திஜதி இணர்ளுன் வுண்ஜணியும் ஙடித்திருந் அந்ப்
த்தில் சிறு ஙஞம் என்றில் ணழும் ஜனிர்ளின் அன்ட நிழ்வுளில்
றிக்கும் ஙச்சுணத் ருங் மி இல்க் ட்டியிருப்ர்
க்ஞஜ். அஜச்சூர் ஙம் டும் ஙனின் அப்ண க்கி
வுஓரும் ணத் னினும் அணிந்து ம் முழுக் ணருணர்
ல்ப்ட்டி . ணளியிங்ளில் ஓஞஜப் சி சிரித்லும்
ஜசவிப் ர்த்தும் ஓப் ஙடியும் அங்கி நிற்கும் த்திஞம்
அணருக்கு. வுண்ஜணியின் யில் உட்ர்ந்து "ண்டிச்ஓ ணஞ
ம்… ப் புடிச்சி இழுத் ஜட்டும் ன்ச ணந்துண ட?"
ன்று ட்டுக்ண்டிருக்கும் ஓஜத்தில் ந்திஜதி ணந்து நிற்
ணணத்துப் ய் அணஞப் ர்க்கும் ட்சியில் திட்ர் ஓற்று
இணளி விட்டு சிரித்து ஜய்ந்திருக்கும். த்தில் க்ஞஜ் ஙத்தும்
ங எத்தியின்து ஙடியின் அம்ஜண ஓட் அடித்து
க்ஞஔ ணறுப்ற்றுணர். அந் அம்ஜவுக்குக் ர் ணங்கிக்
டுப்ர். அந்ப் த்தில் ஜடக் முடி  ஙச்சுணக் ட்சிள்
உண்டு.
வுண்ஜணி, ல்ப்ட்டி சிங்ஞம் இருணரும் ணவ்ணறு ணளில்
க்ஞஔ ணறுப்ற்றுணர்ள். ஓரி ஙடிக் ணஞ எருணச 'குதி
நீக்ம்' ஓய்துவிட்டு க்ஞஔ அந்ப் த்திஞத் ஙடிதுக்ட்டும்து
வுண்ஜணி அந் ஙடிரிம் ஓல்ணர், அணன் ஙடிப்புக்கு என் ஙடிப்பு
வ்ணண ண!" க் குடக்கு ஓந்த் ந் இப்டி
ஙடியின் அம்ஜவிம் ணழிணக் ண்டு ஙந்துவிடுணர் க்ஞஜ்.
அந்க் ட்சியில் ஜனின் ண்டிப்புக்கு ந்லும் ன் ல்
உர்ச்சிக் ட்டுப்டுத் முடி த்திஞத்தின் ணச
அருஜணளிப்டுத்தியிருப்ர் ல்ப்ட்டி சிங்ஞம்.
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ளி ஜனிர்ளின் பிஞதிநிதி
ண்துளில் குறிப்பிட் சி இக்குசர்ல் கீழ் ஜத்தித் ஞ ஜக்ளின்
ணழ்க் திஞயுகில் அஓய் ண்டுணஞப்ட்து ர்த்ஜச
மும் ண் புதி ஙடிர்ளின் ணரு முக்கித்துணம் ற்டது.
அன்டம் திர்ப்டும் முங்ள் அறிஜஜச ஓஜத்தில் திஞயில்
ன்றி ல்ப்ட்டி மி அருஜஅந் ஜக்ளின் ணழ்க்த்
திஞயில் பிஞதிலித்ர்
ளி ஜக்ளின் ஜழித் திஞக்கு ற்டணறு ஓற்று ஜருற்றிப் சி
ஙடித் ஙடிர்ளில் அணரும் எருணர். முல் த்தில் ஜசவிக்கு அங்கி
ஙக்கும் த்திஞத்தில் ஙடித் அணருக்கு பின்சளில் ஞச குஸ்தி
ணத்திர் ணம் டுத்ர் க்ஞஜ். ஜனிர் அதிலும் ணளுத்து
ணங்கிசர்.
மிழில் ணந் ஙச்சுணப் ங்ளில் மி முக்கிஜச ஜச 'இன்று
ய் ங ண' வில் அணர் ஓய் த்திஞம் இன்று ணஞ ஞலும்
பிஞதி டுக் முடிது. உற்யிற்சி ஆசிரிர்ளின் உல்ஜழி
உள்ணங்கிக்ண்டு இல் அ ஓஜம் ஙச்சுண ந்து ஙடித்து
அந்ப் த்திஞத் ஜருற்றிசர். த்தில் ஞதிணக் லிக்கும்
ணங்கிட்டு, அற் ஞதிவின் த் ல்ப்ட்டிக் ணஞ
முடிவுஓய்து அணஞப் ற்றி அந் ரிவின் துணி ணளுக்கும்
ழிளியிம் விஓரிக்கும் ட்சி குறிப்பித்க்து.
அந்த் ழிளி ஓல்ணர்: யியும் ஓங்மும் இந்ளு
ங்கு ங்குன்னு ஏடுடரு...ங் ஏடுடரு… துக்கு ஏடுடருன்ச
புரி". திருச்சி ஙஞத்தில் இருந்து உடுஜப்ட் ன்ட
வுனுக்குள் குடிணந் யில்ணன் ஔகிங் ஓய்யும் விதம் அந்தூர்
ழிளிக்கு ப்டித் ரியும்? அப்வித்சஜச அஓஜம்
குறும்ச அந் விணரிப்பு ணர்த் ஓல்லும் ல்ப்ட்டி
'ங்' ஏடிக்ண்டிருக்கும் ட்சி விரியும். இக்குசரின்
புத்திஓலித்சஜச ட்சிஜப்பு ன்டலும் அற்கு முன்
ல்ப்ட்டி சிங்ஞம் எரு ண்டிப்ச, ஆசல் ஙப்பு ஞக்கூடி
த்திஞம் ன்று ர்ணர்ளுக்கு முன்கூட்டி திணகி இருப்ல்
அந்க் ட்சி இன்றும் ணடிச் சிரிப்த் ற்றுவிக்க்கூடி என்ட
இருக்கிடது.
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ல்ப்ட்டி அடிக் அடிட் ற்டு ஓய்து 'ப்ற்ட'
ணங்கிட்டு த்திருக், உள்ளூர் ஞவுடி அணர் ந்டும் ட்சி
அட்ஓம். ய்ந்து ய்ந்து அணர் ரும் உ ஜல் ஞவுடிள்
அணஞக் டுத்துக் கும்பிட்டு றிக் ஏடும் ட்சி அஞஜச
என்று. ன்சச் ஓந்திக் ணந்துவிட்டு ன் த்தி ஞதிவிம் விறும்
ணங்கிட்டுவிம், ன் சக்கு  ஓல்? ன்று அட்டுணர். ஓரி
ர்…  ர் ன்று ம்மி விறும் ணங்குட்டுவிம், ஏக்
… ஏக்  ன்ர் பிஞஓ முத்துன். அந் இகன் ன்ச
ஜதித்து விற்ட குதூத்தில் ஙற்லியில் அஜர்ந்துண் 
முங்ல்ளில் ருஜயுன் ணத்து ண் ஜகிழ்ச்சியுன் உருட்டுணர்
ஜ யில்ணனின் எஞ சிஷ்ன் ஓஜ யில்ணசச சக்கு உரி
ஜரி மிஞட்டிணது ணங்கிவிடும் த்திஞம் அது. அற்கு அத்ச
நிம் ஓய்யும் ஙடிப்பு ல்ப்ட்டியுது.
ன்னிம் குஸ்தி ற் ணத்ணசத் கீ நிற்ணத்து ணயிற்றில் குத்தி
அணசப்  டுடுத்தும்து முத்தில் இருக்கும் ண்டிப்பு.
அத்ச ஞயுன் அதிஞம் ஓய்யும் அணர் ன்னிம் 'ம்' ற்ட
ஜணனிஜ அடிணங்கிப் பிச்ஓக்ஞசப் ல் ணரும் ட்சியில்
அணஞது உல்ஜழி அசஓஜ இருக்கும். 'நீ ஙஓஜப் ' ன்று
ரிமும் ரிந்து விழுந்லும் திஞளி ணய்விட்டு சிரித்துவிடும்
ணயிச ஙப்பூட்டும் குஞல் அணருக்கு. சண அந்க் ட்சி
ஙச்சுணயின் உச்ஓத்துக்குக் ண்டுஓல்லும்.
ஞதிணக் லித்து ஜந் ஜற்டரு ணலின் ஞஔந்திஞனிம்
அடிட்டு ட்டிலில் டுத்திருக்கும் ன் ஹிந்தி ண்டிட் ஜருஜசப் ர்த்து
இணன் அந்ப்  அந்த் தூண் ணச்சி ச்ஓத்து ச்ஓத்துனு
ஜதும் ஙசச்ஓன்… இப்டி ணது ஙக்கும்னு”ன்று
ஓல்ணர் ல்ப்ட்டி. ணர்த்க் டித்து அணர் உச்ஓரிக்கும் விம்
சிடப் இருக்கும். பிட
ஙடிர்விவும் ஙச்சுண
ஙடிர்ள் ர்ணச
ஙருங்கி ணஞக் ஞம்,
ழுப்ட் ணஓசங்
அப்டி எப்பிக்ஜல்,
ஓஞ ஜக்ளின்
ஜழியி சி
ஙடிப்ல்ன்.
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சிணஜி, ம்.ஜி.ஆர் த்துப் ங்ளில் ஙர்ள், வு… இவ்ணறு
ஙந்துவிட்... இனி ன் திர்ம் ன்ச ஆகுஜ?" ன்று தூத்
மிழில் துக்ப்டும்து ஙச்சுண ஙடிர்ள், அ இதுக்ல்ம்
ணப்ய்.ல்ம் கூடி சீக்கிஞம் ஓரிப்வும்" ன்று ளி
ணர்த்ளில் ஆறுல் ருணர்ள். முக்கித்துணம் ற்ட ஙடிர்
இல்ன்டலும் ல்ப்ட்டி சிங்ஞம் இன்றும்
நிசவுள்ப் அணஞது ணஓச உச்ஓரிப்பும் முணசயும் பிஞத்க்
குஞலுஜ ஞம்.
„அப்’வி!
‘ர்லிங் ர்லிங் ர்லிங்’ த்தில் இன்னும் உச்ஓஜ ‘தி குட் தி ட்
அண்ட் தி அக்லி’ தீம் இஓ பின்சணியில் எலிக் குளில்
ட்டியிலிருந்து ம்பீஞஜ ழுந்து ஓன்று ட் சூட் அணியும்
ட்சியில், ஷ்ப்ட்டு முன்னுக்கு ணந் புதுப் க்ஞர் ண
இருப்ர். அடுத் ட்சியில் அணர் ணறும் ணட்ச்ஜன்ன் ன்று
ர்ணர்ளுக்குப் ட்டு உத்துவிடுணர் ஜன் க்ஞஜ்.
“அப்...ஜளி ட் ட்டு ஓரில் உக்ந்லும் நீ
ணட்ச்ஜன்ன்" ன்று ஓல்லும்து குட்டுந் ல்ப்ட்டியின்
முணச சிடப் இருக்கும். அது உண்ஜன் ன்டலும்
'அதுக்ன்ச' ன்து லும் எரு ர்ணப் ர்ப்ர்
முழித்துக்ண்.
அந்ப் த்தில் ன் ஜன் முளியின் ஜக் லிக் ணண்டுஜ
ன்று திர்ர்க்கும் அல் அப் த்திஞம் அணருக்கு. அத் ன்
ஙடிப்ல் மிளிஞச் ஓய்ர். ஜனுக்கும் முளி ஜளுக்கும் திருஜம்
ஙக்கும் ன்ட ரு ஙம்பிக்யில் ஓட்டிம் ஜனிர் ன்
ணங்கிவிடுணர். ற்சண ன்ணங்கி ஓட்டிம் 'தி' இருக்கும்
ணய் ஓ முடிணஞப் ர்த்து ல்ப்ட்டி ட்ர்: ன்ச
ரித்து நீ ல்ம் ன் ணங்ணும்? எண்ணு ன் திரும்க்
குடுக் ணக்கிருக்ணும்.. இல்ன்ச அதுக்ச அதிர்ஷ்ஜணது
இருக்ணும்? ன்ர் த்ஜ. ஓட்டிம் சிக்கி தி இணஞப்
ர்த்து எரு க்லிப்பு சிரிப்ர். அடுத்து நீன் ன்ட
ருள்டும்டி.
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எரு ட்சியில் பூர்ணிஜ அடயில்  டும் க்ஞஔ அணர்
பூர்ணிஜவுன் ஓஞஓத்தில் இருப் நிசத்துக்ள்ணர் ல்ப்ட்டி.
ல்யில் ஓந்தமும் ய்க்மும் ப்ளிக் அணர்ள்
இருணஞயும் ண்டிக்கும் ட்சி அணஞது ஙடிப்புத் திடனுக்கு எரு ஓன்று.
எருபுடம் முளியின் ஜள் ன் ஜனுக்குத்ன் ன்ட குதூம்,
அஓஜம் ன் எரு றுப்ச ப்ன் ன்க் ட் ணண்டி
ஆர்ணம் இஞண்டும் க் துள்லுன் முன்னும் பின்னும் ஙந்து
திட்டிக்ண் இருப்ர்.
ரும்ச ங்ளில் ஜனின் ஓல்ள் மீது ரிச்ஓல் ண்
ப்சண ன்றிசர் ல்ப்ட்டி. ‘உகீ’த்தில்
வுண்ஜணியின் ந் ணந்து அணஞக் ரித்துக் ட்டிக்ண்
இருப்ர். அப்டி திட்டி பின்சர், உத்திஞத்தில் இருந்து ங்கும்

ல்யும் சிந்திக் கிக்கும் சிணப்பு யின்யும் ணத்து வுண்ஜணி
ஜசமுந்து ற் ஓய்துண்டு விட்ஞ ன்று
அதிர்ச்சிணர்.
வுண்ஜணியின் ஔயில் சிஙகித் ணத்து ஓந்தில் ல்ப்ட்டி
வீட்டில் ன்சம் ணத்து ருட்க் ணடி ஓன்ட பின்சர், ட்டி
துண்டுன் சிடயில் இருக்கும் ஜசச் ஓந்திக் ணருணர் "ஙல்ண
துண் விட்டுட்டுப் ய்ட்ன்...இல்ன்ச ன் தி ன்ச?" ன்ர்
ரிஜ.
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க்ஞஜின் வீட்டு ஏசஞ ஙடித் ‘அந் ழு ஙட்’ளிலும் ன் னிச்
சிடப் அணர் திவுஓய்ர். வீடு ர்க் ணரும் க்ஞஜிம் அணஞது
உர்த்தி ணட்டிக் கீ இடக்குஜறு ஓல்லும் ட்சி இல்ச
ஙச்சுணக்கு எரு ஓன்று. ண் ஜட்டுமில்ஜல் ண்
அம்ஜணயும் ஓத்துத் ள்ளிக்கிட்டுப் ய்விடுணனுங்" ன்ட த்தில்
ச்சிர்ளுக்கு வீடு டுக் ஜறுக்கும் அந் வீட்டு உரிஜர்
ணம். ஜனிர் விசித் ள்ளியிருப்ர்.
சிறி ணங்ள் ன்டலும் சக்குரி ணியில் முத்திஞ திக்
ல்ட்டி ங்கி இல். ‘க்கி ஓட்’ த்தில் ஜலுக்கு
அப்ண ஙடித்திருந்ர். வுண்ஜணி ஙச ஙடித் எரு த்தில்
அணருக்குத் ந் ணருணர். ன் ஜசப் புடக்ணிக்கும் க்ஞத்
ந் திர்ஜடச ணத்தில் ஙடித்ர்.
எரு த்தில் து  த்திஞத்தில் ல்ப்ட்டியும் ரிக்ல்
ஞஔும் ணருணர்ள். சுற்றி பூம்ஜ ணந்லும் துளுக்கு ஓத்ம்
ட்ஜல் ங்ளுக்குள் ஓந்தஜ உஞடிக்ண் இருப்ர்ள்.
‘ங் ஊருப் ட்டுக்ஞன்’ த்தில் அதிர்ஷ்ஜற்ட ஓந்தில் ங்கு
ணக்கு ஓன்டலும் ணது அஓம்விம் ஙந்து விடும். அந்ப்
த்தில் ண்ர் ணத்தில் ணரும்
ல்ப்ட்டியிம் ணக்குச் ஓர்ணர் ஓந்தில். ஓர்ந் முல் ங
ணயில் ஜங்க் டித்டி இடந்துவிடுணர் ல்ப்ட்டி. அணர்
ஜசவி ஓந்தி ஆத்திஞத்தில் அடிபின்னிவிடுணர். ண்டிஞஔன்,
ஸ்.வி.ஓர் இருணரும் ஙடித், ஜ ரீஜக் ஜன் ஙன்
ன்ட த்தில் அணர்ளின் வீட்டு உரிஜஞ ணருணர். சர்
ணத்தில் ஙடித் ல்ப்ட்டியிம் ஓர் ட்ர். நீங் ச
சர் ஙட்ஸ் ழுதுனீங்?" ற்சண ண ஞஜல்
இழுத்டிக்கும் இருணரும் இப்டிக் கிண்ல் ஓய்ணக் ட்டு டுப்கி
திட்டுணர் ல்ப்ட்டி. இது ன்ட சிறு த்திஞங்ளில் 
ங்ளில் ஙடித்ர். ன்டலும் அணஞது பிஞத்க் குஞல் அந் சிறு
த்திஞங்யும் மிளிஞச் ஓய்து.
இன்றும் டீக்ளில் ஙற்ட ஜனிர்ள் ங்ள் ணத்
ஜற்டணர்ளுன் ஞ்சி ங்ள் ணழ்க்யின் நிசவு நீருன்
கிர்ந்துண்டிருக்கும்து ஞ்ஓம் ணனித்துப் ருங்ள்.
சுற்றியிருப்ணர்ள் ணடித்து சிரிக்கும்டி சிவிட்டு ஙண்ர்ப்
ருமித்துன் ர்த்து ஞசிக்கும் னும் எரு ரிணரிம்
ல்ப்ட்டியின் ஓக் ம்.
- ‘ட்சிப்பி திஞ’ இழில் ணளிச ட்டுஞ
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தீபாவளி!

முண்டோசு கவிஞன்

ஙக்கு இந்ஙஞம், ருண அதிர்ந்து ய்விடும் ட்சு ஓத்த்து. அண குடுக்குட ஙய்
முறுக்குக்ண திசம் தீணளி ண்ன்டிஜ, ஆஜ ஙத்து த் சுஞஷ்
அழுதுண் இருந்ச ண்டிஜ.

அணன், தீணளி டிஞஸ்க் அழுதுட்டு இருந்ன் ஜமி.

இந் ஜனுதன் ண்டுணஞ த்து ணயுத் ழுவுட ஷ்ஜ இருக்கு இது ஞண்டு
ஓங், இணனுக்கு டிப்பு ஓவு ணட… துண்டிஜ உன் புஞத்
ட் ட்டுண் இருக்ம். ஙன் டன், ய் ர்த்திக்கு ஜதி ஓப்டு ஓய்து,
அ ண்டுய் ஸ்கூல் குடுக்ணும். ஆஜ நீ சுஞஷுக்கு ஓப்டு
ண்டுரிச அப்டி ர்த்திக்கும் டுத்துன். ஞண்டு ரும் எஞ
கிஸ் ச. ஓரி ஜமி இன்னு எரு ஜணிஙஞத்து புடப்ற்றுணன் சீக்கிஞம் ஞடி
ண்ணிடுங் . ஓரி ன்டடி  அஓத்துக்ண் ன் வீட் ஙக்கி ஙந்ல் ஜமி.

எரு ஜணி ஙஞம் ழித்து ணள்ளி ன் இஞண்ணது குந் மூக்கில் எழுதுண்டு இருந்
ஓளி ன் முந்சயில் துத்துவிட்டு அ முந்சயில் ன் முத்யும்
துத்பின்பு, முந்சயும், குந்யும்

ன் இடுப்பில் ஓருகிண்டு, சுணற்றில்

தூங்கிண்டிருந் பூட் டுத்து ன் ஜளியின்

ணலுக் ங்விட்டுவிட்டு விறு

விறுணச ள்ளி ஙக்கி ஙந்ல் ஞப் வீஞர்ப்.

ள்ளி ணன் உட்புடத்திலிருந்து, முஜட்டும் ர்க்கூடி சிறி ண திடந்து ருஜ
ணணும் ன்டன், சுஞஷ் இஞண்ம் ணகுப்பு சி பிரிவு ன்டள். ஜறுடியும் அந் சிட
வு மூப்ட்டு எரு ஆள் ஜட்டும் நுக்கூடி அவுவுள் ண திடந்து, உள் ண
ன்டன். அணள் ன்  குனிந்ணறு

அந் ண ந்து உள் ஓன்டள். சுஞஷும்,

ர்த்திக்கும் ஓர்ந் ணள்ளி கூகி ஏடிணந்சர். ர்த்திக்குக்கு இது என்றும் புதில்
சுஞஷ் அம்ஜ சக்கு உவு ண்டுணருணது.
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இருணரும் அணர்ளு உவுக்கூ ணங்கிண்டு ணக்ஜ அஜரும்
இத்தில் உர்ந்து ஓப்பி ஆஞம்பித்ர்ள். ர்த்திக் ஆஞம்பித்ன், ய்
ஙக்கு தீணளிக்கு சக்கு ஞண்டு டிஞஸ், எரு ச்பிர் ஜன் டிஞஸ் ,எரு
-ஷர்ட், அப்பறம்

ஜீன்ஸ், டி

சரவெடி,பிஜிலி வெடி,லக்ஷ்மி வெடி கம்பி மத்தாப்பு,சங்கு சக்கரம்,

புஸ்ணசம், ல்ம் ங் அப் ணங்கிட்டு ணந்துருக்ரு. ங்
அக்,அத்திம்ர்ம் ணருணங்… ஔலி இருக்கும் ரியுஜ ன்று
புன்சத்ன். அற்கு ஈடுகுடுக்கும் ணயில் சக்கும் ஞண்டு டிஞஸ்,ட்சும்
ங் அப் ணங்கிட்டு ணருணஞ ன்டன். ன் ந்யின் நிதி நிஜ ரிஜல்.
ர்த்திக் அ சம் ஓய்யும் ணயில்,  ச ணருதஜ நீ ங் வீட்
ணந்து ன் ணடி ர்த் ஙங் ட்சு ணடிக்ட, இந் ணருதமும் அப்டின்
ன்று ஓல்லி வில்த்சஜ சிரித்ன்.சுஞஷ் ன் முத் ணகுளித்சஜ
ணத்துண்டு ச ணருதம் சக்கு ம்பி பிடந்ன் அன் அப்கி சு
இல் ட்சு, டிஞஸ் ணங்குடதுக்கு, ஆச இந்ண சக்குன் ம்பி
டக் அப் அப் கிட் சு இருக்கும் ன்று ஓல்லி முடிக்கும்து
ரி ஜணி ஏஓ உவு இண முடிந் நிசவூட். இருணரும் ணகுறி
ஙக்கி ஏடிசர்ள்  அம்பிவிட்டு. ணகுப்டயிலும் இந் ணம் ர்ந்து
ஆசிரிரின் தில் விஜல் குசு குசு ணச…. அன்ட திசம் முடியும் ழுது
தீணளி ணழ்த் கிர்ந்து ண்ர்ள் ணர்த்யிலும், கித்திலும்.
ள்ளியில் இருந்து

இருணரும் வீடு திரும்பிசர்ள் அ விணத்டு. சுஞஷ் ன்

புத்ப் விசிறிடி வீட்டினுள் நுந்ன். சுஞஷ் த்சமுட
ஓல்லிருக்ன் க் தூக்கி அ எழுங் டுத்துணன்னு. ணக்ம்ல்
அ தில் ட்டுக்ள்ஜல் ணள்ளி ஙக்கி ஓன்டன். அம்ஜ ங் ன்
தீணளி டிஞஸ் ட்ஓல்ம் ன்று ட்டு அம்பிடிக் ஆஞம்பித்ன், எரு புடம்
குந்யும் அழுது ஜறுபுடம் ழு ஜணி ஓங்கும் அ ங்கிது. இதுங்
த்துன்னு இணன்னுங் ணட ன்று அலுத்துண்ள். எரு ணழி இஞண்ணது
குந் ஓஜசம்டுத்திசள். இற்க்கியில், சுஞஷ் அழு ஓர்வில் இஞவு
உவு ஓப்பிஜ தூங்கிட்விட்ன்.
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. ட்சுமி ணடி 1 ச ட்ன், துக்கு 8
ர்றீங்?
இது அஷ் ட்சுமி ணடிங்
சி.பி. ஓந்தில்குஜர். ட்ம்.
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ஓணல் கூணலுக்கு ஜட, ணடி ஓத்த்தில் அன்ட திசம் விடிந்து. ருக்ளில்
எருணருக்ருணர் தீணளி ணழ்த் கிர்ந்துண்டிருந்ர்ள். திடிஞன்று எரு ணடி
ன் ருகில் ணடித்துல் இருந்து. தூக்ம் ந்து ழுந்ணன் ஙஞ ருவுக்கு
ஓன்று ர்த்ன். ட்சு ர்ள் ருவில் சிறிக்கிந்ச, அம்ஜ எருபுடம்
அடுப்டியில்  ஞஞப் ஓய்துண்டிருந்ள்.
ய் சுஞஷ், ய் ல் விக்கு, க்கு குளிக்ணும், ஓமி கும்னும் ன்று
ட்டில்லிட்ள்.அணன் ஓற்றும் ஞஜல் திரும் ஆஞம்பித்ன் சக்கு புது டிஞஸ்,
ட்சு ணங்கிடுத்ன் குளிப்ன் ன்று அ ஆஞம்பித்ன். அப் அடுத்
தீணளிக்கும் குளிக் ணய்ப்பில் ன்து  அணன் அம்ஜ அணச முடத்து
ர்த்ள்.

சுஞஷ் ஙல் ஙள் அதுவுஜ அடிணங் ணந்து குலி ன்டள். அணன்

அழுடி நின்று ண்டுஇருந்ன். அணச எருணழி ஓஜசடுத்தி
குளிக்ணத்து  உவும் குடுத்ள்.
ட்சு ஓத்ம் அணன் து துத்து ன்ச ணந்து ர் ன்துப்ல் அணனுக்கு
ந்ஞவு டுத்து. ணளி ஓன்டல் ர்த்திக் சம் ஓய்ணன் இருந்தும்
ணளி ஓன்டன். ய் சுஞஷ் த்தி ஙன் ஓன்சன் spiderman டிஞஸ், ஜீன்ஸ்
ரு ன்டடி ன் உம் சுற்டமுடிஜல் சுற்றிட்டிசன், பிடகு ன் யில்
இருந் பிஜிலி ணடி
ற்ட ணத்து சுஞஷ் ஜல் டுணது ல் ணச ட்டி கீழும் ஜலும் டு
விடிசன் குடக்கு சுஞஷ் ணறுப்த்தும் ணயில் இன் உச
புது டிஞஸ் ன்று லி ஓய்துண்டிருந்ன்.
சுஞஷ் த்டு அழுடி வீட்டுக்குள் ஓன்று அம்ஜவிம் புஞம்
ஆஞம்பித்ன். ணள்ளி ஜறுடியும் அணச ஓஜசடுத்திசள் அப் ணங்கி ணருண.
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ஙத்து இருந்து இன் ஓல்ட அப் ப் ணருணரு ன்று  ஞயில்
அடித்டி அழுன். இஞண்டு ஙட்ளுக்கு முன்பு தீணளிக்கு ணருண ஓல்லிட்டு
சரு ஜனுதன் ங் இருக்ர்னு ரி ன்று ஜசதில்
நிசத்துக்ண்டிருக்கும் சுஞஷ் ன் வீட்டின் ருமுசக்கு ஓன்று னி
நின்றுண்டிருந் மின் ம்த்துக்கு து அ ட்டிபிடித்டி ன் ந்யின்
ணஞண ஙக்கி த்துக்ண்டிருந்ன். அணன் அம்ஜ சுஞஷ் சுஞஷ் ன்று முட
அத்தும் அணன் துளில் விவில்.அணன் ர்ண முழுணதும் ருவின் ஜல்
இருந்து ன் ஜதி உணயும் ஜடந்து.
திஞணன் ஜடயும் முன்பு ன் ந் ருவில் ன்றி ண் அணன், ம்த்
விட்டுவிட்டு அதிணஜ ஏடிய் அணன் ந்யின் ல் டிண்ன்
அணன் ஙக் ணழி இல்ஜல். ஓர் சுஞஷின் ந் அணச ஓந்தத்டு தூக்கி
லில் ட்டுண்டு வீட்டுக்குள் நுத்ன். ன் ந் ண்டு ணந்
 ந்து ஆஞய்ந்ன் அணனுக்கு ணச என்றும் கிக்வில்
ன்டவுன் விஞத்தியில் அ ங்கிசன். ஓஜசம்
ஓர், முடிவில்

டுத்தும் முற்சியில் இடங்கி

முற்சி விட்டுவிட்டு ஏர் அடவிட்ன். ன் ன்சத்தில்

ணத்டி அழுதுண் சுஞஷ் ன் யிம் ஓன்று ம்பி ம்பி அழுன்
அணளின் ஜடியில் டுத்துக்ண்டு.
ணள்ளி ன் ணனிம் பும் ஆஞம்பித்ள். ஙல் ஙள் அதுஜ புள் அடிச்சிட்டு.
அணன் அப்டி ன்ச ட்டுட்ன். எரு ஙல் ஙள் அதுஜ புது டிஞஸ் உண்,
ட்சு உண், ஞம் உண்…. இந் பும்ல்ள் ட் தூஞம் ஏ
ணண்டும் ல் இருந்து அணனுக்கு. அணன் ன் ணங் ஆளும்
இல்

.இருந்தும் முற்சிப்ம் ன்று ரிந்ணர்  ஓன்டன். 

முற்சிளின் ல்விளுக்கு பிடகு அணனுக்கு 20 ருய் கித்து. அந் த்திற்கு
எரு சின்ச ஓஞணடி ணங்கி ண்டு புன்சயுன் வீட்டுக்கு ஓன்டன்.
.
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ணள்ளி, சுஞஷ், ன்று ணஓலில் இருந்து இஞண்டு முட த்திசன் ஓந்ஓத்தில்.
அணள் ணக்ம்ல் அடுப்டியில்  ண இருந்ள். ஓர் உள்
ஓன்று சுஞஷ் டிசன். சுஞஷ் அழு ப்பில் உடங்கிவிட்ன்.
உடங்கிணச ழுப்பி அப் ன்ச ணங்கிட்டு ணந்துருக்ன் ரு ன்டன். ன்
ண் ய்த்துண் ர்த்ணனுக்கு மிகுந் ஓந்தம், ணள்ளியும் ஏடி ணந்து
ர்த்ள். சுஞஷின்  பிடித்து ண்டு ண ன்று ணளி
கூட்டிஓன்டன். துள்ளி குதித்டி ன் ந் பின் ர்ந்ன் சுஞஷ்.
ன் ந்யிம் இருந் ஓஞணடி ணங்கிண்டு. அருகில் ட்சு ணடித்து
ண்டு இருந் ர்த்திக்கிம் இஞண்டு,மூன்று முட ண்பித்து
ஓந்ஓட்டுண்ன்.
ய், இங் த்தி, ன் யி ஓஞணடி இருக்…
ன் யில் இருந் தீட்டி டுத்து சுஞஷிம் குடுத்ன் ஓர்.
ய், திரி பிரிச்சிட்டு ண ன்டள் ணள்ளி. ரியும் ஜ ன்று திரியி
கிள்ளிவிட்டு. ணடி ஞயில் ணத்ன். தீடியினுள் இருந் இரு தீக்குசிளில்
என்ட டுத்து றி விட்டு, திரி ஙக்கி நீட்டிசன். தீ ற்றிதும், ஏடி ய்
ன் ந்யிம் நின்றுண்ன். இணர்ளின் புன்சக்கு ற், திரியிம்
சிரித்துண் ணடி ஙக்கி ஓன்டது.
ணடி, ணடிக் ஞகி ண்டிருக்கும்
ணயில்..

ஜ ஔ ணச ய்து….
https://mundasukavingan.wordpress.com/
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நேர்ச்சை !

ொனுமதி

சிணன் யி எட்டி அன் ணக் அந்க் கும் இருந்து. ஙற்புடமும்
டிக்ட்டுள் சீஞ அஜக்ப் ட்டிருந்ச. ஙடுவில் நீஞழி ஜண்ம் ப்ட்து.
ஜல்லி அள், ற்றுக்குத் ன்ச எப்புவித் இஞசிங்ச் ஓல்லிச.
குத்தின் கீழ் டிக்ட்டில் கூ ஓப்மிட்டு அஜஞம் லிருந்து. ரி கும்.
நீர் ளிங்கு ல் ளிணத் ரிந்தில் ணசம் எரு ச அதில் இடங்கி
ணந்ப் த் ன்றிது. ண ஜற்கில் குத் எட்டி ரும் திண்
ன்ட அஜப்பில் அஞஓ ஜஞத்தின் கீழ் த்தின் ஓட்சி பிள்ர்
ப்ரும்ஜண்ஜ அஜர்ந்திருந்ர்.
இருது ணருங்ளுக்கு முன்சர் ஙன் ர்த்ணற்டத்ன் இப்தும் ர்த்துக்
ண்டிருக்கிடன். அணர் அருகில் முணுக்முணுக்ன்று எரு தீம் ரிந்து
ண்டிருந்து. சுரின் திஓத் திருப்பி அ அக்ழிஜல் ஓய்துவிட்டு எரு
ண் அணர் முன்ச க் கூப்பி நின்டள்-ன்ச ணண்டு, மும் ஙகிழ்ந்து
இடஞ்சிக் ண்டிருந்து.
குத்து நீரில் அந் மும் ழும்பி ணந்து; இணப் ண உந்து அக்
கூடுஜச அச்ஓம் ந் மும். அரி ஙச்சி அம்ஜனின் ரு விழிள் உறுத்துப்
ர்த்திருக் ஙன் நி ள்ஜல் வித் அந் ஙள். அம்ஜன் சின்சப் ட்டில்
ஓம்ஜஞ்ஓள் நிடத்தில் புண அணிந்திருந்ள்; ஙற்றியில் டியும் ருங்குற் ற்ட
சிறி ட்டி முடி முற்றும் ஜடத்திருந் அந்க் கிரீம். அம்ஜன் அடிளும்
முடிற்றுத் னிருந்ள். அந்த்  ஜடத்து அணது ஓ முந்ச.
அம்ஜனின் முணய்க்குழிவும், அணளின் ங்ளி ணந்து இடங்கி ஆஞமும்,
இ ஜயும், ணது ஞத்தில் ந்தி சூமும், இது  சுட்டி
திருப்மும்… ன் ண்ள் அம்ஜனின் ணுக் ர்த்ச. ணக் இது
யில் ணத்து அஜர்ந்திருந் அந்க் த்தில் ஙன் ஙட்ஓத்திஞக் குறி ண்
அந்க் ணுக் ர்த்துக்ண்டிருந்ன்.
அணள் வி நிடத்தில் ஓயும், ணள் நிடத்தில் இஞவிக்யும் அணிந்திருந்ள்.
பின் சுணம் ணத்து கிஞஜத்துப் ண்ப் ல் ஓ ட்டியிருந்ள்.
முண்சம் ஓய் , அதில் ஓத் ப் முண்சு 
சுற்றியிருந்ள். ஓல் பிடித் ம், ஓஞஓரி வி அதி உஞம், ள் ல்
முட்டித் ட்ச. ஙள் துவும் அணிவில், ழுத்தில் ஜட்டும் ஸ்டி
ஜணி ஜ இருந்து அணது ணது ணுக்லிலும் அ ஙட்ஓத்திஞக் குறி.
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வில்ணம், ன்ட, ஙந்திணட், ஙலிங் ஜஞங்ள் யில் ணத்தில்
ப்ட்ச. இப்து ஙன் உட்ர்ந்திருக்கும் குத்திற்குத் ற்ன் இந்
அம்ஜன் யில். ஙன் அரி ஙச்சி அம்ஜச டடுத்தும் ர்க் முடிஜல்
த்ளித்துக் ண்டு இங் உட்ர்ந்திருக்கிடன். சிஜ இன்சமும் அங்ன்
இருக்கிடள். சிஜவின் பிடிணம் ரிந் என்றுன் சக்கு.
ஙஸ்ணஞ எலி சிணன் யிலிலிருந்து ணந்து. ணன்ட ஓப்புக் குங்ளில்
குத்தில் நீர் ஓந் ணருகிடர்ள். நீர் நிஞப்பும் ஓஜத்தில் ருத்ஞம் ஓல்ப்ட்து;
நிஞம்பி குங்ள் யி ஙக்கிச் ஓல்யில் அப்ர் ச ‘தும் சுணடு
ஜல் று அகின்ட து’ ன்ட  ஏதுணர் டுயில் விதிர்த்துப்
சன். சுண ரிஜல் ன் ஙன் அச் ஓய்ன்; ண்ணீர் தும்பும்
அணள் மும் ன்னித்தில் அத் ன் ட்து. அந் ஙஞம் ஙன் அம்ஜச
நிசக்வில், இணர்ளின் ஜஞ, ன்ஜத் யும்…அந்ப் சுங்குடில், ஜண்
ஜழுகி ஞ, ஜண் விக்கு, ஜண் ஓட்டிள், ஜண் கூஔக்ள், ஜண்
திண்ஜத்துச் ஓஜத் டுக் ன்ச ணடரு உகிற்குக் கூட்டிப் யிற்று.
ஙன் எரு னி ஆய்ணன். ஊர்ச் சுற்றுணதில் ன் ன் இருப் உர்ணன்.
எவ்ணரு இஜப் ய் அணர்ளிம் இருக்கும் ணழ்வில் முடள், அணர்ள்
ண்டும் ய்ணங்ள் ஜற்றும் ண்டிள், அணர்ளிம் ஓல்ணற்கு மீமுள்
ள் சக்குப் பிடித்ஜசண. நீங்ள் கூ டித்திருக்ம்- ‘ஓஞ்ஓரி’ ன்ட
ரில் ஙன் ழுதும் ட்டுஞ. ன்சது-டித்தில்? நிஔங்ள் பிடிக்து
லிருக்கிடது உங்ளுக்கு. ஙன் சுணடிள் டிப்ன். அப்டித்ன் கிஞஜமும்
இல்து ஙஞமுமில்து இருக்கும் இந் ஊருக்கு ஞணன் ஓல் ணந்ன். அணன்
ன் அண்ன். ஙன் பிடப்ற்கு முன் ங்ள் குடும்ம் இங் ணசித்ம். அங்
ணந்   ஞஞப் உர்ந்ன். ன் உள் ஜசம் ஏடு ஏடு ன்டது.
இல், ன்சல் முடிவில். ஙன் இருது ஙட்ள் ங்கிசன். சிஜ பிடந்
அன்று இஞவில் அணக் த்தி ஞணனிம் டுத்து ஔல்பூருக்கு அனுப்பி
ணத்ணன் ஙன்.
திரும்வும் ஜச்ஓத்ம் ட்து.‘ ஓக்னி ஞஔ ’ ஆஞம்பித்ர் அணர். ஆம் ,
ஙல்  இருக் ஓந்து ந்துளில் அயும் ஜச ஜற்று இஞஜ ன்று
இடஞ்சுகிடர் திர் இதில். ஆம் ,அணள் அப்டித்ன் ட்ள். அந் ஜண்
அடயின் பின் த்தில் இரு பிரிணப் பிரிந் ஙந்ணசம் பூக்ல் ஓழித்து
ணஓசல் அத்து. ணர்பிடயின் திசன்ம் ஙள் நிவு ணனில்
பூரித்திருந்ள். ணள்ளிக் கிஞங்ள் ஓடி ,டி ,பூக்ளின் ஜல் இருள் எளிச
ணழும் ற்றில் ஜம் ட்டிச. அர்த்ஔஜ பூஔக் அடித் யில் ஜணி
ரீங்ரித்துக் ண்டு சுசஜக் ட்து. நீண் ப்ச ணலுள்
டணள் இஞண்டு கியிலிருந்து ழுந்து விப் டந்து சிறு ஙசமிட்டு
கூட்டுக்குத் திரும்பிச. டி ஓம்ங்கி ங் ஜடந்திருக்கிடது ன் ணஓத் ஜட்டும்
ன் ஙசிக்கு அனுப்பி விட்டு. ஙன் இஞவுப் டண. மூக்குத்திள் மினுக்கும் ணசம் ,
இன்று நிவின் எளியில் ஓற்று ஜங்ல்ன். எலிள் அங்கி இந்ச் சூல்
ஜனிர்ளிம் நிடப் சுகிடது.
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அந் ஜண் குடித் விஞ ஆ ணத்தில் மின் விக்குள் இருந்ச. அந்
ஙந்ணசத் எட்டி அஜந்திருந் ரி அடயில் பிரிவு ணரி
அடுக்ப்ட்டிருந் டுப் டித்துக் ண்டிருந்ணன் நிவில் ஙச ஓற்று
ணளியில் ணந்ன். அன் முப்பில் அண திர்ர்க்வில். அந்க் யிலின்
ணழும் அம்ஜசச ஙர்ந்து விப் ட்ணள் அணள். அம்ஜனின் திசப்டி
அங்ஞம் அணள் றுப்பு. ஜட்டுணது, ஓந்சம் அஞப்து, , ஜதிம்,
ஜ, இஞவு ன்று ஙலு ண பூஔயின் தும் ஓங்கு ஊ ணண்டும்;
அம்ஜனுக்ச நிணசங் அணள் ன் ஓய் ணண்டும். ஆடிக் ,
ஆணணி கயிறு,, புஞட்சி அஷ்மி, ஜர்ழி ஆதிஞ, ப் பூஓம் ஆகி
ஙட்ளில் ரிணட்ம் அணளுக்குத்ன் முலில் ட்டுணர்ள்.
அந்க் யிலில் அம்ஜனுக்கு சி ஓய்ணன் ப்டி அப்டி எரு ஙட்ஓத்திஞக்
குறி ணுக்லில் அஜத்ன் ன்து ருக்கும் ரிவில். அணளின்
முப்ட்சருக்குப் ட்சர் யில் ட்டி அதில் அரி ஙச்சி உக்கிஞ
முல் ய்ணஜச ணழி ஆஓப்ட்ஞம். அணருக்குக் குந்ளில்.
‘ருயும், ஓந்முஜ உன்ச நிசத்திருந்ன்; உன் அகில் எரு
குடயில்;ஆசல், ன்  முட ஓதுக்கியும் அந்க் குறி உன் த்தில்?
மூளிச சி ன்று யி  வி இருந்ன். எரு ஙடி ணந்ர்அம்ஜ ணந்திருக், ஞசிப் ;ட்ட யி. ஜறு ச்சு உண்
அதுக்கு?’ யில் சின்ச, ஙந்ணசம் ரி முலில் இருந்திருக்கிடது.
இப்து பிஞஞத்ப் ரிக்கியிருக்கிடர்ள்; ஆசல் ஜஞங்
அழிக்வில்.
எரு குந்க் ங்கி ங்கி அணர் அம்ஜச சுற்றியிருக்கிடர். அணர்
ஜசவி அணஞ இஞண்ம் ல்ம் ஓய்து ள்ச் ஓல்லி
ணற்புறுத்தியிருக்கிடள். அணள் ண் சணச் ஓல்லும் முல் டு இன்சமும்
இங்கிருக்கிடது. ஆயிஞங் ண்ணுள்;யில் அமுக் குமுள்; 
ணஞம் ந்ன்; குறிடு கு ணரும்;அ ஜகிழ்ணடு சக்குத் ;பின்னும்
றுண்டு;ண் ஜவு ன் ஆ ன்டள் ன்று அந் அம்ஜ புன்சயும்,
ணருத்முஜ அழுதிருக்கிடர். முல் ண் ணது ணுக்லின் ஜ ஙட்ஓத்திஞக்
குறிடு பிடக் முல் ணரு நிடவில் அணள் யிலுக்கு ஙர்ந்து விப்
ட்டிருக்கிடள். அணளுக்குப் பிடகு பிடந் இரு ஆண்குந்ளுக்கு
அக்குறிளில். ஓல்லி ணத்து ல் எரு முட விட்டு ஜறு
முடயில் முல் ண் குந் அப்டித்ன் பிடந்திருக்கிடது. க்குப்
டிப்பும், ஔதிமும், திருமுடளும், ழுதுணதும் அணர்ளுக்குக் ற்பிக்ப்ட்ச.
எரு ட்ச இச் ஓல்டுத் ணண்டி டுளில் திவு
ஓய்திருக்கிடர்ள்.
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ணஓலில் நின்றிருந் ணழும் அம்ஜச ஙன் ணங்கிசன். ண்ளில் நீர் ர்த்து
முத்துச் ஓஞம் ல் ன்சங்ளில் ஞஓ ஜணி உருண்து.
“உன்னிம் எரு உவி ணண்டும்; அ இஞசிஜச் ஓய் ணண்டும். எரு
அஞ ஜணிக்கு முன்சல் ண் பிடந்திருக்கிடள், லில் அந்க் குறிடு;
பிள் இன்னும் அவில்; ய் ஜக்த்தில் இருக்கிடள். இந்க் குந்
ங்ணது டுத்துக்ண்டு ய்விடு. இந் ஜண் சூழ்ந் ணழ்க் ன்சடு
ட்டும். ஙன் அம்ஜனின் அடிள் ன். ஆசல், ன் ணழ்க்யில்
அணளுக்குத் ச முக்கி இம். ன் இஜ, ன் சவு, ன் குடும்ம் ன்று
துவுஜ இல்; ன் னிஜள் இணர்ள் அறி என்று. திரும்த் திரும்
ஓய்யும் இதில் எரு ந்திஞத்சம் ணந்து விட்து. ன்சல் முடிந்து இண
உன்னித்தில் டுப்துன்.
ஙன் தித்ன்; இது ன்ச விரீம்? இணர்ளின் கு ர்ஜப்டி இந்க் குந்
யில் ஓத்ல்ண? பிடந் குந் டுத்துக் ண்டு ஙன் ங்கு
ணன்? ஙன் அணளுக்குப் தில் ஓல் ணடுத்ன். அணள் குந் ன்
டியில் ணத்ள். றிசன்.
“ப். உன் ப்ச சக்குத் ரியும். அணர் சக்குத் ச
இருந்ணர்; அச அணஜசப்ட்டு துஞத்ப்ட்ணர். உ ணத்து
ன்னிஜக் ணிக்கும் இந் உகில் ஙன் இன்சமும் ன்னின்; அணர் குரு
சக்கு. , டுத்துக் ண்டு . உன் ரில் ல்ம் ணத்திருக்கிடன். உன்
அப்வின் ஙல்ழுக்த்தின் மீது ஆ.
ரில் சிறு பிஞம்புத் ட்டிலில் டுக் ட்டு முன்க் சீட்டின் அடியில்
ணத்திருந்ள். இரு ஃப்ஸ்க்-ணன்னீரும், சும் லும்; அதில் சிறு குறிப்பு;
குட்டிஃபீடிங் ட்டில், இங்க் ஃபில்ர், முக் முக்ங்ய் த்து
அடுக்ப்ட் ஙப்கின்ள். ஆறு சிறு துண்ங்ள்-நுனியில் முடிச்சிட்டு குந்க்கு
அணிவிக். ஜற்டரு கூயில் சக்ச ங்ள், ண்ணீர். ஙன் தித்துப்
ர்த்துக் ண்டிருக்கும்  ன் ட்டி, ன் குறிப்புள் உள் புத்ங்ள்,
ன் இஞ ஓஜன்ள் டிக்கியில் றிச.
ஙன் கிஞதிக் ம்பிளுக்கி தூங் விக்கில் அரி ஙச்சித் திரும்பிப்
ர்த்ன்; அம்ஜன் உறுத்துப் ர்ப்ப் ல், சூத் ந்தி அருகில் ணருணது
ல், ன் உல் சிலிர்த்து. இதுவும் அணள் ஓல்ன் ன்று சக்குள்
ஓல்லிக் ண்ன்.
ஞணன், சிஜண ற்றுக் ண்து ரிதில்; அமு அந்க் குந்
ணரி அத்துக் ண்ள். எரு ணஞத்திற்குப் பிடகு அணள் ரில் துக்கி
ணத்திருந் டித் நிசஜப் டித்ன்.
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“ஆசிள். இந் விண்மீன் குறி சக்குப் புரி என்றுன். அதில்  ஓய்தி
இருக்ம் அல்து இல்ஜலும். இந் ணழ்வு இன் மூம் விதிக்ப்ட்த்
விஞ ஙன் எரு ஓய்தியும் அறிவில். ஆசலும், இந் விந் முற்டத் ள்
முடிவில். ன் முட விட்டு முட இப்டிப் ண் பிடக் ணண்டும்?
ன் ஆண் குந்ள் இக்குறியில்ஜல் பிடக்கின்டச? ன் முப்ட்சரின்
ட்சர் ஜசவி அம்ஜனிம் ன் முல் ண் ஙர்ந்து விடுண
ணண்டிக் ண்டிருக்ம்; அ அம்ஜனின் ட்சச் ஓல்ண
ணஓதி உர்ந்திருக்ம். அணள் அம்ஜன் ஞச் ஓல்லி இச் ஓய்ல்
அப்டி ஞட்டும் ன்று அம்ஜனும் விடிக் ண்டிருக்ம்.
துணத்ன் இருக்ட்டுஜ.
உசக்கு சி ள்விள் இருக்ம். அன்று பிடந் குந்ள் இஞண்டு. ஆசல்,
அந் இன்சரு ண் குந்க்கு ஙட்ஓத்திஞக் குறியில். உன்னிம் டுத்
குந்க்குத்ன் இருந்து. ரும் அருகிலில்; இரு குந்ள் பிடந்து
அணர்ளின் அம்ஜவிற் ரிது. சக்கு இது வ்ணவு ணஓதி! நீ ஙன்ட ணர்த்து
அண ல்ஞயும் ல் ணவிடுணய் ச சக்குத் ரியும்; நீ ன் குருவின்
ஜன்.
ஙன் இன்னும் தீவிஞஜ அம்ஜனிம் க்தி ஓய்ணன். ன் விவுள் ணட
இருந்லும், ஙன் அம்ஜனின் அடிள் ன். அப்டித்ன் இருக்வும் முடியும்.
இனி ஙட்ஓத்திஞக் குறிடு பிடப்ணர் ன்ச ஓய்ணய் ச நீ ட்ம்; அது
த்தின் யிலுள் தில். ஆசிள்.
அரி ஙச்சி யிலிலிருந்து சிஜ குப்ங்ளுன் ணந்ள்.’ சித்ப், இந்
ஸ்ர் ஜர்க்’ ன்டள். நீ  க் டிக்கிடய் ண்டுபிடி ன்டணட ஞ
இக்கிசன்.
ஙன்றி: https://padhaakai.com/
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மீட்டி நுர்ந்து
ட்டும்
ர்ந்தும் த்
உன்னிமிருந்து
த்ச த்ச
இஓக்குறியீடுள்..
ஈட்டி விழி
இஜனும்
சிற்டம்டத்தூணில்
ஜடக் ஙஜக்குள்
ஊடுருவி ஊடுருவி
ஜடகின்டது
ஞங்ச
ஞங்ள்..
ணர்த்ளின்
ஜத்திஞளின் இறுதி
ஆஓள் ஆஓல்
குடந்தும் கூட்டியும்
வீறிட்ங்குகிடது
ஙஜதினி இ ல்
கீங்ள்..
ஆர் ஔணர் பிஞம்குஜர்,
ரிகும்.
அசி: +91 70102
88973
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ஸ்ரீ ெீதா லட்சுநண ெசநத சகாதண்ட பாநர், சருமுடிவாக்கம்
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கருபடியாக்கம் ஸ்ரீ மகாதண்டபாநைாநி மகானில்
பூரியாக்கம் அருகில், ஊத்துக்மகாட்சட யட்டம்
திருயள்ளூர் நாயட்டம்.

திசட்ம் நூற்டண்டில் ட்ப்ட் திருக்யிச இது
ரிம்- ஓன்ச ஓயில் ன்னிப்ர் ன்னும்
இத்தில் இருந்து ற் பிரியும் ஓயில் 10 கி.மீ வில்
அஜந்துள்து.
இக்யிலில் ண்ஞஜஓமி, ஸ்ரீ சீ ஷ்ஜ னுஜத் ஓஜ
ண்ஞஜர் ஓன்சதிள் உள்ச.

இக்யிலில் எருப் பூஓ ஙக்கின்டது. ஆனி ஜம் பிஞம்ஜ
உற்ஓணம் முக்கி திருவிண ஙறுகிடது.
ருமுடிணக்ம் ஓம்த் ங்ர், ஜற்றும் அணஞது ஜன் கிரிஞன்
ங்ர் அணர்ள் இந் ஆத் நிர்ணம் ஓய்து
ணருகின்டசர்.  ட்ஓக்க்ச ஓவில் ஆண்டுறும்
திருப்ணி ஓய்து ணருகின்டசர்..
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விடுமுட ஙள்
பூங்வில் பூக்ள் கூட்ம்.
ஆக்கித் ரி
ஊஞ்ஓலில்
குந் ஜசவி
ஆட்டுவிக்...
புல்ஞயிஜஞ ஜங்
ல்ள் அஜர்ணற்கு
சயிம் ர்த்தில்...
ஓற்றுத்ள்ளி முதிணஞருணர்
னி அஜர்ந்திருந்
ஞ்ஓத் விர்த்து
ஜற்டல்ணற்றிலும்
ண்ளும்
குந்ளுஜயிருந்ல்...
ஓன்று அன்
ஜறுநுனியில் அஜர்ந்தும்…
ழுந்து ஙக் ஆஞம்பித்துவிட்
முதிணஞ...
ஓற்றுத்ள்ளி கும்
துன் ணனித்ன்.
அணர் னி
அஜர்ந்திருக்வில்
ன்.
ஙஓமுன்….

ட்சுக்க்ஞர்
ஔன்.ஜ.ஆன்ணி
ப்டி ஓல்ட?

கிஞஜத்ன்ன்னு


ஏ ட்சு எரு க்ட் குடுங்ன்னு
ட் ச ஏ? ன்ச
ஏ?ன்னு ட்டஞ


சி.பி. ஓந்தில்குஜர்.
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ைிரிப்பு மதாபணம்!
"ணர் வீட் சிபி ஞய்..ன்?"
"ன்ர்டு இருந்ன் ஸ்விஸ் ணங்கியி ஜணி
ட்ஞஸ்ஃர் ண்முடியுஜன்னு ணல் அறியும்
உரிஜச்ஓட்த்து ட்டுத்ச்சிருக்ர்!"

*"ன் ணர் ஓ சுட்டுப்
ட்டுக்கிட் இருப்ர்.
த்சன்னு
க்குப் ர்க்ஜட்ர்.....!"
*"ன்" ?*
*"அணருக்குச் 'சுட்டுப் ட்லும் க்கு ணஞது'
அன்"..!!!*
*உஜ புருதத்ஜன் ஆதிச்ஓபுஞம்

அணன் : ' ம்' நிர்ணகி
ண்க் ட்டிக்கிட்து ப்

ச்சு..!

இணன் :ண்?
அணன் :சின்ச ஓண்யில் கூ

ஆயிஞம் அடி ச நீஞ ணளி
விடுட..!
-இந்து குஜஞப்ன் விழுப்புஞம்
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ன் :ர்லிங்.. சீக்கிஞஜ ஙஜ

இந் ஊஞ விட்டு
ஏடிப்ணும்..!

லி :உங் வீட் அவ்ணவு

திர்ப்பு இருக்?

ன் :இல்.. உசக் ஙன்

ணங்கிச ன் ல் அதிஜ
இருக்கு..!
-இந்து குஜஞப்ன், விழுப்புஞம்
அந் ஙடிர் ன் டு, டுன்னு
இருக்ரு?"
"உங் த் ட்சி ஆஞம்பிப்ஞன்னு
அணஞ ஞன்கிட் எருத்ன்
ஙக் ட்டிருக்ன்!"
சீர்ழி வி.ணங்ட்

உசக்கும் உன் ண்ட்டி க்கும் எரு
ணஞஜ ணது பிஞச்சிச ?"
"அ ! ப்டி ண்டு பிடிச்ஓ ?"
,"உசக்கு madras eye ணந்து எரு ணஞம்
ஆகுது.ஆச இன்னும் உன்
ண்ட்டி க்கு ணஞலி?"
புது ணண்டி ஞவீந்திஞன்
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"ப் ர்த்லும் உன்
லி முதுகு க்த் த்தி
வி ழுறி ன்?"
"என் ஓட் வ் ஓர்"
புது ணண்டி ஞவீந்திஞன்

ணர் ன் தூங்கிட் இருக்ரு?
முல்ணர் ஆனுங்கிடது அணஞ
ணருக் சணம்..!

ஸ்.ஸ்.பு ஞ்ஓட்டி

"ப்வும் ஙஜக்கு ஙலு ர் ணணும்னு
அடிக்டி ஓல்லிக்கிட்
இருக்ர்.ஞம் ங்ஜசணஞ இருப்ர்
லிருக்?"
" நீங் ணட..ஞம்மி வி ஆள்
டிக்கிட்டிருக்ர்"
புது ணண்டி ஞவீந்திஞன்
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அகநரிக்க அதிர் மதர்தல் ைி சுசயனா தகயல்கள்:
ஆந்லத ரிப்பபார்ட்டர்

உ ஙடுள்
முழுணதிலும்
ற்து அதிம்
ஓப்ட்டுணரும் எரு
விதம் `அஜரிக்
அதிர் ர்ல்.’
இன்று - ஙணம்ர் 3ம் தின்று
ஙற்ட
ர்லில் குடிஞசுக் ட்சி ஓர்பில் ற் அஜரிக் அதிர்
சல்டு ட்ஞம்ப்பும், ஔசஙக் ட்சி ஓர்பில் முன்சள் து
அதிர் ஔ னும் ட்டியிடுகிடர்ள்.
அந்ஙட்டில் வ்ணறு அதிர் ர்ல் ஙறுகிடது ன்து
ரியுஜ? சூடணளி பிஞச்ஓஞம் ஜற்ண் அதிர் ணட்ர்ச
டிஞம்புக் னுக் ர்லில் ஜக்ள் ஙஞடி ணக்ளிக்
ஜட்ர்ள்.
அப்டின்ச ப்டி??? ன்று ள்விக்கு தில் - க்ஞல் ஜ்
ன்ட உறுப்பிசர்ளுக்கு ஜக்ள் ணக்ளிக்கின்டசர்.
இந் க்ஞல் ஜ் உறுப்பிசர் ணக்ர்ள் குழு ன்று
அக்கிடர்ள்.
இணர்ள் அஜரிக் அதிர் ர்லில், ஜக்ல் அதிஞ ஙஞடி
ர்ந்டுக்கும் து ஙர் குதிற்டணஞ இருக்கும் ஞனும் எருணர்
அதிஞகி விக்கூது ன்ட ஙக்த்திற் அஜக்ப்ட்க் குழுன்
"க்ஞல் ஜ்" சப்டுகின்ட ணக்ர் குழு அஜப்கும்.
இவ்ணஜப்பிற்கு ன் முலில் ஏட்டுக்ள் குறித் நிணஞம் ரியும்
அன் பிட ஜக்ளுக்கு அறிவிக்ப்டும் ன்து குறிப்பித்க்து.
அஜரிக் அதிர் ர்ல் இன்று இஞவு ஙறுகிடது.ணக்குப்திவு
முடிந் உன் ங ஜறுஙள் ணக்கு ண்ணிக் ஙறுகிடது.
ணக்கு ண்ணிக் முடிந்து முடிவுள் அசத்தும் ணளி நீண்
ஙஞஜகும்.
அதிர் ர்லில் ணற்றி றுணர் ணஷிங்னில் உள் டிசியில்
அஜந்திள் பில் ட்த்தில் ஔச.,20ந்தி அஜரிக்வின் புதி
அதிஞ அதிஞப்பூர்ணஜ அறிவிக்ப்ட்டு அணர் வி ற்ர்.
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ஆங். அப்புடம் 1845-ம் ஆண்டுக்கு முன்சர் ணஞ அஜரிக் அதிர்
ர்ல்ள்  எரு ஙளில்ன் ஙத்ப்ட்டுணந்ச. ஆசல், 1845-ம்
ஆண்டு நிடணற்டப்ட் தீர்ஜசத்தின்டி, அற்குப் பிடச அஜரிக்
அதிர் ர்ல்ள் அசத்தும் ஙணம்ர் ஜத்தின் முல்
திங்ட்கிஜக்கு பிடகு ணரும் ஓவ்ணய்க்கிஜயில்ன்
ஙத்ப்ட்டுணருகின்டச. அன்ச முல் திங்ட்கிஜக்குப் பிடகு ணரும்
ஓவ்ணய்க்கிஜ... முல் ஓவ்ணய்க்கிஜ ன்று ஓல்ஜ
ன்கிறீர்? அங்குன் எரு ட்விஸ்ட் ணத்திருக்கிடர்ள்
அஜரிக்ர்ள். எருண ஙணம்ர் ஜத்தின் முல் ங
ஓவ்ணய்க்கிஜ இருந்ல் அன்று ர்ல் ஙத்ப் ஜட்து.
ஙணம்ர் 1-ம் தி கிறிஸ்ணர்ள், `ஓ ரிசுத்ணன்ள் திசம்' (All
Saint's Day) ஆ அனுஓரிக்கும் ஞத்ல் அன்ட திசத்தில் ர்ல்
ஙக்து.
இந்த் தீர்ஜசம் நிடணற்டப்ட் ஓஜத்தில் அஜரிக்ர்ளில் ரும்
விணஓயிள்ம். ஙணம்ர் ஜம்ன் அறுண முடிந்து விணஓயிளுக்குச்
ஓற்று ஏய்வு கிக்கும். அதுஜட்டுஜல்ஜல் அஜரிக்வில், அதி
ணயிலும் இல்ஜல் அதி குளிரும் இல்ஜல் இருப்தும் ஙணம்ர்
ஜத்தில்ன் ன்ல் அதிர் ர் ஙணம்ர் ஜத்தில் ஙத்ம்
ன்கிட முடிவு டுக்ப்ட்து.
ஓரி, ன் ஓவ்ணய்க்கிஜ ன்கிட க்கு இப்து ணருணம்...
அஜரிக்ர்ளில் ரும் கிறிஸ்ணர்ள்ன் ன்ல், அணர்ள்
ணக்ப்டி ஓனி, கயிற்றுக்கிஜள் ஏய்ணடுப்ற்கும் ணழிடுணற்கும்
ஓணழிப்ர்ள். அன் ஞஜ அந் இஞண்டு கிஜள்
விர்க்ப்ட்ச. புன்கிஜளில் அஜரிக்விலுள் அசத்துப்
குதிளிலும் ஓந்ள் ஙற்று ணந் ஞத்ல் அந்க் கிஜயும்
விர்க்ப்ட்து. அந்க் ட்த்தில் பிஞச ஙஞங்ளில் ஜட்டுஜ
ணக்குச்ஓணடிள் அஜக்ப்ட்டிருந்ச. அசல் கிஞஜங்ளில்
ணசிப்ணர்ள், ணக்ளிப்ற்குப்  ஜல் தூஞம் ம் ஓய்து ணஞ
ணண்டியிருக்கும். அஜரிக்வில், அந்ச் ஓஜத்தில் க்குணஞத்து
ணஓதிளும் அவ்ணண இல் ன்ல், ம் ஓய்து ணந்து
ணக்ளித்துவிட்டுத் திரும்பிச் ஓல்ண எரு ஙகும். சண, ணழிடு
ஞஜ கயிற்றுக்கிஜயிலும் ஓந் ஞஜ, புன்கிஜயிலும்
ம் ஓய் முடிது ன்ல் திங்ள், வின் ஆகி இஞண்டு
கிஜளும் விர்க்ப்ட்ச
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ம் ஓய்ணற்கு திங்ட்கிஜன் துண இருக்கும் ன்ல்,
ஓவ்ணய்க்கிஜ ணக்குப்திவு ஙத் முடிவு ஓய்ப்ட்து. இந்ப்
ஞம்ர் முட ற்து ணஞ விஜல் பின்ற்றிணருகிடது
அஜரிக்.
அ அதிர் விற்புக்ச தியும் தீர்ஜசத்தில் இருக்கிடது.
ர்ல் ஙற்ட ஙளின் இஞவி அல்து அற்டுத் ஙளி
அதிர் ர் ன்து ரிந்துவிடும். இருந்தும் ஔசணரி 20-ம் தின்
அணர் அதிருக்ச றுப்பு ற்றுக்ண்டு ணள்
ஜளிக்குள் நு முடியும்.
`அஜரிக்வில் ர்ல் அன்று து விடுமுட கிது. இன்
ஞஜத்ன் அதிம் ர் ணக்ளிக் ணருணதில்’ ன்கிட ருத்தும்
ஓல்ப்டுகிடது. ஙணம்ர் 11-ம் தி முதிர் திசஜக்
ண்டுகிடது அஜரிக். அன்று அங்கு து விடுமுட. அந்த்
தியில் ர்ல் ஙத்ப்ட்ல் ணக்குப்திவு ஓவிகிம் அதிரிக்கும்
ன்கிடர்ள் அந்ஙட்டு இகர்ள். ஆசல், முன்கூட்டி ணக்ளிக்கும்
முட பின்ற்டப்டுணல், ர்ல் தியில் ஜற்டம் ணண்ம் ன்கிட
ருத்துளும் ஓல்ப்டுகின்டச.
முன்கூட்டி ணக்குப்திவு?
அஜரிக் உள்ளிட் சி ஙடுளில் ர்ல் திக்கு முன்ண
ணக்ளிக்கும் ணஓதி ணங்ப்டுகிடது. ர்ல் அன்று ணக்ளிக் ணஞ
முடிணர்ளுக் இந் முட ண்டுணஞப்ட்து.
ணக்குச்ஓணடிளி, ல் மூஜ இந் முடப் ன்டுத்தித்
ர்ல் ஙளுக்கு முன் ணக்ளிக்ம்.
இந் ஆண்டுக்ச அதிர் ர்லில், முன்கூட்டி ணக்ளிக்கும்
முடப் ன்டுத்தி என்து டிக்கும் அதிஜசர் இதுணஞ
ணக்ளித்திருக்கிடர்ள். முன்சப்தும் இல் அவுக்கு இந்முட
முன்கூட்டி ணக்ளித்ணர்ளின் ண்ணிக் அதிரித்திருக்கிடது.
ஞம், ஞச அச்ஓம்... ணக்குப்திவு திசத்ன்று அதி கூட்ம்
ஓரும் ன்ல், முன்கூட்டி ணக்ளிக்கும் முட அஜரிக்ர்ள்
அதிம் ன்டுத்தியிருப்ச் ஓல்ப்டுகிடது.
ந் 2016-ம் ஆண்டு, முன்கூட்டி ணக்குப்திவு ஓய்யும் முடப்
ன்டுத்தி 36 ஓவிகிம் ர் ணக்ளித்திருக்கிடர்ள். இந் ஆண்டு 43
ஓவிகித்துக்கு அதிஜசர் இந் முடப் ன்டுத்தி
ணக்ளித்திருப்ச் ஓல்ப்டுகிடது. குறிப்
க்ஸ், ஃப்ரி உள்ளிட் ரும் ஜநிங்ளில் ணசிக்கும் ஜக்ள்
முன்கூட்டி ங்ள் ணக்குப் திவு ஓய்ணதில் ஆர்ணம்ட்டி
அந்ஙட்டு ஊங்ள் ணல் ரிவிக்கின்டச.
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அடத்தின் ழி ஆஓன் ழில்
அடத்தின் ணழி ஙக் ஓய்து, அஞண் அஜத்து,
அறிவுஜ விக் ஓய்து, அக்யுஜ டுத்துஞத்து,
இடஜட்சி அறி ஓய்து, இனிண கூறி ,
இன்சஓய்ஜ ணழி ஙந்து, ஈ னும் ண்பு ணர்த்து,
உவுக்கு ருமிம் ஓர்த்து , உட் விர்க் ஓய்து,
ஊக்முஜ அனுதிசமும் கூறி , ஊழ் ஓய்து,
எப்புஞணரி ணத்து, எழுக்முஜ ணலியுறுத்தி,
வுள் ணழ்த்து ஓய்து , ல்வி ற் ணத்து,
ல்ஜ இன் இல் டுத்துகூறி,
சக்குற் வு நியுஞக் ஓல்லி,
இக்ஜறிந்து , குடிட்சியின் குடிஜ ற்றி ஓல்லி,
குற்டடிந்து, கூஙட் கூறி , கூஎழுக்ம் ஓல்லி,
அனுதிசமும் ள்வி ட்டு , சூது விர்த்து,
ஓய்ந்ஙன்றி அறி ஓய்து, அற்கு ச
இக்ஜய் திழ்ந்து,
துடவு ண்டு,
ன்றும்
ஙடுவு நிஜ ண்டு,
பிடர் ஙட்பு ஞட்டி,
ஙடு ஙம் ட,
ஜட்சி ஓய்து,
ண்புஜ ணழி, ஜ நிசக் ஓய்து,
புழ், ருஜ ஈட் ணழி கூறி , புடங்கூடஜ விர்த்து,
ஜய்யுர்த்தி ன்றும் ணய்ஜ- ஐ நிலலக்க வசய்யும்,
அடத்தின் ழி ஆஓன் ழில் ...
சிண ஓஞணன்
குறிப்பு : திருக்குடளிலுள் அதிஞங் புசந்து குக்ப்ட் வி
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விற்புருணங்ச் சுருக்கி
ல் விழி ர்ணல்
சுண்டி இழுத்து; ணக்னி
இச் சுழித்து முடிக்கிடய்.
இண அத்சயும் நிழ்ந்து
முடிந் எற்ட ஙடியில்...
தீப்ற்றிக் ண்து
ன் அடி ஜசதில்.
உன்சல் முடிந் ஜட்டும்
நீ முத்மிடு.
அவ்ண
நீ டுப்தில் சும் ண்.
ஙன் றுணதில் இன்ம்
ண்கிடன்.
உன்சல் முடி ட்ஓத்தில்
ஙன் முத்மிடுகிடன்.
அவ்ண
ஙன் டுப்தில் சும்
ண்கிடன்.
நீ றுணதில் இன்ம் ண்.
- உணர்வும் ஆக்கமும்...
ரின்ன் ஙஞஔன்
குடித்ம் - 632602
ப்சி; 9443139353.
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பசி அழுலக
- ஸ்ரீநிணஸ் பிஞபு
ஞணிக்கு சி ணயிற்டக் கிள்ளிது.
யிலிருந்து ஓப்பி துவுஜ கிக்வில்.திவ் ணறு
சில் அழுது ண்யிருத்ள்.
“ப்வுக்கு,ல் ணணும்ன்டள் ஓத்ஜ
குஞல் ட்டு அருகில் ணந்ணர் குனிந்து,இந் ப்,நீ
அஙணசிஜ
துவும்
ஓக்கூது,சி
அட
முமும்,
அடிணயித்திலிருந்து
ணர்ட
சி
அழுயும்ன்
இற் இருக்கும்.ப்ணப் ர்,அந் ஜதிரி
நீயும்
அணும்.எழுங்
அழுட்டி சு
ஞஜட்ன்ன்டர் குறும் இக்குசர்
அக் ட்தும் ஞணிக்கு ன்னிச்ஓ
அழு ணந்து
முகநூல் படக்கதைப் பபோட்டியில் பைர்வோன கதைகள்

தம் -

தனுஜா சஜான்

ஸ்ணம்ண...நீயூ300டிகிரி ஓசலின் ப்ஞச ஓய்திஓரிப்ர்....
யில் டிட்ர் ஓல்லி .டிஆர்பி உர்த்தும் ஓய்தி ற்
ணச தம் நிசவுடுத்திசன்.
தம்..அங் டன்.. சின்ச ண்ணு. குந் பிச்ஓடுக்குது..ணம்ல்...
இதுங் ஷூட் ண்ணிம்..சு குடுத்தும்..ஙஜக்கும் விம்ஞஜச்சு..
தம்...அந் ண்ணுகிட் எருணர்த் க்ஜ?
அதுங் ன்ச க்குடது...ச நூறுரூ சிறுமியிம் திணித்து...
மிஞவில் வீயூ ர்க்...
தமின் யில் நூட அழுத்தி ஆஜ.ச
குந்யுன் ஙந்ள் அச்சிறுமி.

ர்ண என்ட வீசிவிட்டு
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“இந்

உம் ஞம் ஜஓஜசது… ஙஜக்ரு ஷ்ம்ச ரும் உண

முன்ணஞஜட்ங் ஜனுக்கு அறிவுஞ கூறிடி ந்து ஓன்டர் ஜனிர். இங்
ரு ஓல்ம்… இந் உம் ஞம் அசது. ஙஜ அன் டுத்
ஙஜக்கு அது நிடண திரும் கிக்கும். ஙஜக்ரு ஷ்ம்ச உண த்ச
ரு ணஞங் ரு குந்யின் அழு ர்த்து ல் ணங்கி ணந்து உவிணஞ
ர்த்டி ங்யிம் சிசள் ஓம் ட்கும் அக்.

ச. ககாபிாத் கசம்.

நிஔம்..!
---------து ஙடிர் அத்து ணரும் ஔண்க் கூப்பிட் ஞக்ர்,
" பிச்ஓ டுக்கிட ணத்து ஙடிக் நீ கூட்டிட்டு ணந் ஞண்டு சின்சப்
பிள்ளும் க் ணங்ஜ சூப்ஞ ஙடிச்ஓங்ப். இப்டித்
இருக்னும்" ன்டர்.
"ஞக்ர் ஓர், அணங் ஙடிக். பிச்ஓ டுத்துக்கிட்டு இருந்ணங்த்
ன் கூட்டிட்டு ணந்ன். அணங் த்ணங் ஞண்டு ரும்
முடிணங். ஞ்ஓம் த்துப் ட்டு குடுங்" ன்டன்.
ஜறுப்தும் ஓல்ஜல் 500 ரூ நீட்டிசர் ஞக்ர்.
- ஓ.ணள்ளுணன், ணம்ர்.
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கிருஷ்ணாமிர்தம்!
ாயாாதைன்
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கிருஷ்ர்
____________
ஙல்முறுக்குச் சீ ஙணநீம் ஙவுக்கு
ஜல்வும் ணணுஜம்ஜ! ஜல்
ழுந்திஞம்ஜ!
இன்னு ஜஜல் இருந்ல் இழுப்ச
பின்ச பின்ச பிடித்து!
ஞஜர்
__________
ண்னுக்கு ஜட்டும் ந்து
டுப்?
அண்சய் ஙனிருக்ன்! அத்சயும்
அள்ளிடு!
பின்சது ண்னுக்கு! பிள்க்
உன்ன்சம்!
தின்சத் திட்ப் ருள்!
ஓ
_________
முன்னிழுக்கும் மூத்ணச! மூத்ணசய்
முந்!
பின்னிருந்து பின்சலிழும் பிள்ணன்
சின்சப்ன்!
அன்ச இருணருக்கும் ஆல் ஓண்விடு!
இன்னுஜன் ஓப்ஜ இங்கு!
ஙந்ர்
____________
ஆ! பிள்ள்! ஆங்து ஓப்ஜன்ச?
ணய் அப்ட்ள் ணந்ன்ச
உங்ளிம்!
ண்! ஞஜ! ட்டி அங்ஜர்வீர்!
ணண்ஜய் ணய்க்கும் ணஞம்!
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அகி லீள் ஓய்ய் - ஆயினும்
விகுணதும் விரும்புணதும் விட்ய்!
ள்ளிச் ஓன்டன்
உள் இழுத்ய்!
ங்து சுற்ட
ளிர்க்ஞம் விட்ய்!
ற்டற்ட நி ஞஜச!
ற்றுணதும் விடுணதும்
ற்றி கிப்தும்
ஆலின் குதி
ஆட்மும் அதிருஜ?
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ற்றுயின் ற்றிக்ள்! ற்றிக் ஞஓஞ!
ற்றிடின் ற்றுணன்! திணழி நின்முற்சி.
உற்றுப்ர்! உன்சடு ந்ஙளும் ஙனிருப்ன்!
ற்டல் றுமிப் ன்
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டும் குலி ந்ம் ணத்
ஆடும் ஙசம் அகுக் குல்சி
வித் புரிந்திடும் ணணுவின் ஙத்தில்
த்ய்த் வும் ஜசம்
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ட்டுப் ஞவுது ம் ருது க்ம் ணருகுது 
ட்டுத் ழுவுது ர்ந்து ருகுது  விரிக்குது 
விட்டு விகி வித் ட்டிடும் விரும்பி ணருகுது 
ட்டும் ழிடி ன்றும் ழிடி ட்டுக் குரிணன் 
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கிருஷ்ர்
____________
அன்புள் ஆண்! அன்டம் நீன்சப்
ன்சசப் லிசல் ற்றித் துதித்ச!
ண்னும் ணந்துவிட்ன் (டு) எளிந்ன்
ண்ணிஓத்து டு நீ!
ஆண்ள்
___________
இருளி லுஜளி! இட! இருப்ய்!
ருணன் னித்மிழில் லிஓத்துப் ட்டிங்கு!
ண்! உன்சகு த் விட்து
ண்ணிஓப் யிது ண்!
ஙம்
_____
திருணடிப் பூஞத்தின் ஙகி வி!
ருணண்ன் ண்ன்ஜல் லுறும் வி!
அருள்ண்ன் ஜ அணிந்துணத் வி!
ருணய் சன்ம் !
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சுன்றிச் சுற்டலும் ணடிக் ச
சுப் பி ரும்ஜக் கூத்ன்
சுலுக் கிஓயும் கு குயும்
சு ஜசஜ சுல்
சுன்று சுன்று சுற்றுணது ப்தும் ணக்ஜச ஓ? அப்டி சுற்றிக்
ண்டிருந்லும் சுற்றுணது ல் ங்ள் ண்ளுக்கு ரி ரும்
ஜள் புரியும் ஜக் கூத்ச இருக்கிடய். உன் சுற்றும் சுல்ளுக்கு ற்
உன் யில் இருக்கும் குல் குந்து இஓக்கிடது. அந் நியில் உன்சக்

ஜனின் ண்நிடக் ம்பில் ஓசம்!
ஜப்ன் ஜன் ஜயிலிடய்த் தூக்ம்!
நிய் நிக்கும்  அகு!
ணசத் ங்கும் !
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ண்ன்
___________
அன்ச ஆக்கில் ஞய்
அம்பிடிப்ன்
பின்நிற்கும் பிள் மும்ஞய் - ன்று
ஙனுசக் கிங்கு ஙர்ணச? ஙவுக்குத்
னூற் றிண திரும்பு
ஓ
_________
பின்சற்றிப் பின் நின்டய்
லிந்திரு
மின்சச ஜனியும் ண்ய்
ணடிவுன்
ல்ஜ உன்சணன் ண் டுத்திங்
நில்து உண் நீ
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யும் ஓயும்
______________
ட் இலுஜ ட்டுக்குக் ண்
ட்டுல் ணும் சுற்று - விட்டுவிட்ல்
ஏடிடுணய் ஏரிம் ங்ய்நீ ! ஏது
டி அணன் ரு
ட்ம்ஜ! ட்டுட்டு! ட்க் கிப்ச!
ட்டுணர் இல் ட்ற்று ணள்ம்ஙன்!
அன்ச ஜசஜறிந்ன் அன்சய் ஆண்டுவிட்ய்!
பின்னுஜங்கு குஜன் ல்?
ஙன்றி: ஏவிங்ள்: ஏவிர் ஓவ்.
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ஓர் அராபிய இரவு

க்ாைிக் ைிறுகசதகள்
அநபர்.

சுஜாதா

நிச்ஓஜ அணன் ன்சத்ன் பின்ர்ந்து ண்டிருந்ன். ஸ்
றி, ஸ் இஞங்கி ஜறிச பிற்டும் அ தூஞத்தில், அ மீஓயுன்
ன்சப் பின்ர்ந்து ண்டிருந்ன். ஙன் நின்டன். அணனும்
நின்டன். ன்சப் ர்க்ணன் ச் ஓய்தித்
பிரித்துக்ண்ன். ஙன் ஙந்ல் அணன் ஙந்ன்.
சக்கு அது கி ணந் விதம். இருந்லும் ன்ச ஞத்திற்
ன்சத் ர்ந்து ணருகிடன் ன்று ரி ஆணல் - அதுவும் ஙன்
லீவில் இருக்கிடது. அற் ஙன் இப்டிச் ஓய்ன்.
ஙந்துண் ஓன்டணன், ருவின் இறுதியில் மூ திரும்பிதும்
விஞண ஙந்ன். நின்டன். திரும்பி திர்த் திஓயில் ணஜ ஙந்து,
ஜறுடி மூக்கு ணந்து நின்டன். சிஞட் ணயில் ஏட் ணத்துக்
ண்ன் (ஞத்ஜன்ஸ் கிங் ஓஸ்), யில் இருந் ணய்யில்
ண்டி அணிந்துண்ன். அணன் திரும்க் த்திருந்ன்.
முப்த்று ஓண்ட் ழிந்தும், அணன் அணஓஞ அணஞஜத் திரும்பிசன்.
ன்ச அவ்ணவு அருகில் திர்ர்க்வில். திடுக்கிட்ன்.
ங்கிசன். ர்க்து  ஙக் ஆஞம்பித்ன்.
"ஙருப்பு இருக்கிட?" ன்று ட்ன். அணன் ன் க்குள் வி
டுத்து ட்ஞ ற்றிசன். அன் ஔதிக் ணர்ந்துண்டு பு
ஊ அணசப் ர்க்ஜல் ட்ன். "ற் ன்சப் பின்
ர்கிடய்? ர் உன்ச அனுப்பியிருக்கிடர்ள்?"
அணன் ஓற்று ம் ந்து ர்த்ன்,"ஔ" ன்டன்.
"ர் ஔ?"
"ஙன் ஓல்க்கூது. ஙன் நின்று சுண ஆத்து"
"நீ ர் ? இந்ப் ட் ஞௌடி?"
"இல்"
"ற் ன்சத் ர்கிடய்? சுக்கிவிடுணன். துப்க்கி
ணத்திருக்கிடன். ஞட் (Beretta), ஓன்சுன்" ன்டன்.
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"ங்ட். ஙன் உன் ஙண்ன். உசக்கு உவி
ஓய்ப்கிடணன். நிற் ணண்ம். ஙக்ம். ன்சப்
ர்க். ஙன் ஓல்ணக் ட்டுக்ண் விகிப் "
"ஓல்" ன்று ஙந்ன். அணன் சக்கு முன் ஙந்ன். ஓன்சன் ன்சத் திரும்பிப் ர்க்ஜல்.
"ஙன் எரு அட்ஞஸ் ஓல்கிடன், 17 - , ஆட்ர் ஞடு. அங் ஓல்.
ஓன்று, 'அலி.....ஆம், அலி அனுப்பி ணத் ஆள் ஙன்'
ன்று ஓல். மூன்று டிஞன்சிஸ்ர் ருணர்ள். அன் ண்ன்ர்ள்
பூஞ ஞய்ன் அக்ப்ட்டிருக்கிடது. ம்யில் மூன்று ட்ஓம்
கும். அண ணறு ஷ்டி அணற்குள் உசக்குக்
கிக்ட்டும். ஜட் ண அணர். லுக் அவுட்" ன்று த்திவிட்டு
ஏடிசன்.
ஙன் அப்டி விழுந்ன். அடுத்து ணரும் ணரிளில் விணரித்திருக்கும்
நிழ்ச்சிள் மூன்று ஓண்டில் ஙந்ச.
எரு ர் ணஜச் சீறி ணந்து ஞப்ர் க் கிறீச்சிட்டு நின்டது.
நிற்க்கூ இல். ணம் குடந்து. அன் பின் சீட்டிலிருந்து
ட்டிப்ர்த்துக் ண்டிருந் துப்க்கியினு ணயின் ணட்
இருட்டு ளிச்ஓன்று ஙருப்பு ண் எரு ண சிமிட்டிது.
அற்குரி ஓப்ம் 'டிய்' ன்று ரு சிஞய்த்துக்ண்டு - ஙன்
குனிந்சல் ப்பிசன் - ணஞ இழ்ளும் ணப் ங்ளும்
னி ணற்றி க்குக் யின் உள் 'இஞவில் சும்ல்
கிக்கும்' ன்ட ர்ச் சிட அடித்து, அருகில் இருந்
ஔலிவின் த் ஙடுங் ணத்து. ஞக் ம்.
விழுந்து ஓவித் ஙன் ழுந்ன். அணசயும் வில்.
ணற்றிப் க்குக் க்ஞனுக்குப் புரிவில். சிர் ஏடி
ணந்ர்ள்.
"ஙடுப்ல் சுட்டுட்டு ஏடங் ர்" ன்று எரு சிறுணன் இஞந்து
ண் விஞந்ன். ன் அருகில் ணந்ர்ள். எரு க்ஸி நின்டது.
எரு லீஸ் ப்பி ரிந்து. ஓசம் அதிஜசது.
லீஸ் ஸ்தனில் ஙன் ர் ன்று ஓன்சதும் ஓல்யூட் அடித்து
விகிசர்ள்.
"17 - ஆட்ர் ஞடு" ன்டன் க்ஸி டிஞணரிம்.
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ம்பு ஜத்திஞ க்ட்க்குள் 
பிரிஷ்கிரிப்தன் ஷீட் இருக்?
ஓப்பிடுணற்கு முன் ற்ட ணக் ணண்டிது
து? ஓப்பிட் பின் ற்ட ணக் ணண்டி
ஜத்திஞ து?ன்னு அது ஙட்ஸ் இருக்கும்
சி.பி. ச்ந்தில் குஜர், ட்ம்.
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அந் வீட் அந்து ன் அஞபி இஞவு ங்கிது. ன்
ஞக்ஸ் 7".46 ட்டிது. ணஓலில் 'ஙய் ஔக்கிஞ' உத்துத்
திடந்து உள்யிருந்து ழுத்ர் ஜஔயின் அருகிலிருந்து ணந்து ப்
ட்டு ட் ணந் ல்ஜதன் ங விஓரித்துவிட்டு,
ட்ச அழுத்திசன். ணத் திடந்ணள் ன் நிசத்ச் ஓற்று
இக் ணத்ள். ர் இண்டி யிங்கி ழுது மில்லி மீட்ர்
திஞயி இருக் ணண்டிணள் ன் திஞ நின்டள் - ஜலிருந்து
கீழ், இமிருந்து ணம் அ.
"ர் நீங்ள்" ன்ச ணண்டும் ? ன்டள்.
"டிஞன்சிஸ்ர்" ன்டன்.
"ர்ன்?"
"டிஞன்சிஸ்ர்" ன்டன் ஜறுடி.
"புரிவில்"
"இதுச 17 - , ஆட்ர் ஞடு ?"
"ஆஜம்"
"இந் வீட்டுக்கு ஜடி இல்?"
"இல்"
"டிஞன்சிஸ்ர்" ன்டன்.
" ன்ட் ட் யூ"
"ன்ச அனுப்பி ணத்து அலி"
அந் ணர்த் அண ஜற்றிது. "உள் ணருங்ள். இ முலில்
ஓல்லியிருக் ணண்டும்"
"உங்ப் ர்த்தும் ன் கத்தில் பிஓகு ற்ட்டு விட்து.
உங்ள் ர் ன்ச?"
"ஙன் ட் ணண்டி ள்வி"
"வித் ப்தர். ன் ர் தட்ம். இங்கிலிஷ் ண்ப்ட்
புருதத்ம்"
"ன் ர் சுஜதி. உள் ணருங்ள், ஔூஸ் ஓப்பிடுகிறீர்?"
"நீங் தும்"
"ர்ன்?" ன்டள் த்துன். ய்க்த்துன்.
"எரு நிமிதம் இருங்ள்" ன்டள். உள் ஓன்டள். ஙன் அட
ஆஞய்ந்ன். திஞ ட்டியில் மீன்ள் துடித்துக் ண்டிருந்ச.
ட்டிக்குள் ற்றுக் ப்ங்ள் உற்ஓஜ என்ட என்று ஜ
துஞத்திக் ண்டிருக், ஜற்ஞப்பில் சுத்ஜச ண்ணீரில் ர்
ஞ மீன்ள். எரு ங் மீன் சுஜதி கப்டுத்திது.
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அட சுத்ஜ இருந்து. த்சச் ஓஓங்ள் ஓய்து ஓம்தித் சு!
ஓணவும், ஞடிகிஞஜவும், ஃபிரிஜ்ஔவும், ஔன்சல்
திஞவும், ர்ப்ட்வும் விரித்திருந்து. 'மிசட்' உவியுன்
புத்தியுள் ணச ஓய்திருந் உறுத் அங்ஞங்ள். லின்.
ணந்ணர் ன்சப் புன்சயுன் ஙருங்கி ன் க் ட்ர்.
குலுக்கிசன். உட்ர்ந்ர். 45 ணதிருக்கும். எழுங்ச ற்ள்.
சிக்சஜச் சிரித்ர்.
"!" ன்டர்.
"அலி அனுப்பி ணத்ர். ட்ஞன்ஸிஸ்ர் மூன்று ஓரித்துக்
ள்ச் ஓன்சர்."
"ஓக் அனுப்பிசஞ?"
இது ஙன் திர்ஞ ள்வி. "ஓக்? என்றும் ஞவில் ! அப்புடம்
அனுப்புணஞ ன்சண?"
"இல் ஓக்குன் அனுப்புணத்ச ஓன்சர்"
"அப் ற்றி துவும் ன்னிம் ஓல்வில்"
"ஞ்ஓம் விதம் சிக்கிடது.....சுஜதி" ன்டர்.
சுஜதி ணந்ள். "ன்?" ன்டள்.
"பிள் த்ரீ பிள் சிக்ஸ் ஙனுக்கு ஃன் ண்ணி ன் ஓக்
அனுப்வில் ன்று ள்."
ஙன் டவில். "ஔஸ்ட்  மினிட் ஃன் ணண்ம் " ன்டன்.
"ன்?"
"ஓக் இல். ஜ இருக்கிடது." ன்று சிரித்ன்.
"ட்ஸ் ட்ர். நீங்ள் ஞ்ஓம் ஔக்கிஞச ஆஓமி "
"ஓஞக்கு ஓரி இருக்கிட ன்று ரிந்துண்டு ம் டுக்
சக்குக் ட்" ன்டன்.
"சுஜதி ய் டுத்துக்ண்டு ண" ன்டர்.
சுஜதி ழுத்து ணற்குள் லின் ஜணி அடித்து.
"க்ஸ்க்யூஸ் மீ" ன்று ஓல்லிவிட்டு அணர் லிச அந்ர்.
அ டுத்ர். ட்ர்.
"ம்?"
"ம்?"
"ம்?"
"ஆ(ன் )  (ன்) ?"
"ம்?"
"ம்?"
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ணரு திருந் ணய்ப்
இல்னு ப்டி ஓல்ட?
ஙஞசுஞன்  ணக்கு
இன்னும் நிலுணயில் உள்து,
ஆளுங்ட்சிக்கு இதில் ர்பு
உண்?ன்னு ட்டரு
சி.பி. ஓந்தில் குஜர்,
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லிச ணத்ர். "ஞம்சிங்" ன்டர். "ஸ் ஸ்" ன்று உஞஜ
ணளிப்ட்ன் ஞம்சிங்.
"ஙஓசயும் கூப்பிடு" ன்டர்.
ஙஓன் ன்று ஞம்சிங்கின் டிட் எருணன் ணந்ன்.
ன் தர்ட்  ஜக்கிக்ண் அணர் ன் அருகில் ணந்து "நீ ர்?"
ன்டர்.
"ஓன்சச" ன்டன்.
"ய் ஓன்சய்! நீ அலிவின் ஆள் இல். ன் ணந்து.
ஞம்சிங் சக் த்தி ண்டு ண. ஙம் விருந்ளியின் ஞத்ம் ன்ச
க்ரூப் ன்று ர்க் ணண்டும்"
ஙன் உச ழுந்து நிஜப் ரிசீலித்ன். அணர்ள் மூணரும்
திரிசூம்  ன்ச அணுகிக் ண்டிருந்ர்ள். ல்ரும்
ன்ச ர்த்துக்ண்டிருக், ஜதுண - ஜதுண அட்சிஜ
அணுகிசர்ள்.
பின்சல் ஓ. அற்குப் பின்சல் சுணர். இது க்ம் ணளி
சல் ணயில். ன்ச அணர்ள் ப்பிவிப்ணதில்.மூன்று ர்.
"நில்லுங்ள்" ன்டன். நின்டர்ள். சன்டல் ன் யிலிருந்
ஞட் அணர் நிற்ச் ஓய்து. அந்த் துப்க்கியின் றுப்புப்
ளிச்சிடும் உக்ஞம் அணர்த் ங்ச் ஓய்து.
"யில் லித் துப்க்கி ன்று ண்தீர்ள்" ன்று ஜ ங்கி
ட் ஙக்கி 'டிய்' ன்று சிடடித்ன். அடயில் ணளிச்ஓம்
குடந்து. ஏர் அறுது ணல்ட் ல்பு இடந்து. அன் தட் ஞஓம்
 ன்ஸ் ஆடிது. சுஜதி 'வீல்' ன்று த்திசள். அடுத்
ட்வில் மீன் ட்டி சிறித் ஞயில் மீன்ள் துடித்ச.
"கிட் ணஞதீர்ள். ல்ஜட்ன். ஆசல் முட்டிப் ர்த்து
விடுணன்" அணர்ள் ணஞவில்.
"திரும்புங்ள்" ன்டன். திரும்பிசர்ள்.
"ஙங்"
ஙந்ர்ள்.
ரிணர் முதுகில் துப்க்கிப் தித்து "சுஜதி" ன்டன்.
அணள், "ல்தீர்ள் , ப்ளீஸ்" ன்டள்.
"ல்ஜட்ன். அந் ஔதி இல் ஙன். ஓஜர்த் உள் ய்
அந் டிஞன்சிஸ்ர் டுத்து ண"
"சுஜதி " ன்டர் அணர்.
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சுஜதி " ன்டன் ஙன்.
முட்ள் ஙன் ! சுஜதி அதுணஞ ர்க்ஜல் சிசணன்
இப்ழுது ர்த்துப் சிவிட்ன். அந்ச் ஓஜம் ர்த்து அந்
ஞம்சிங் ணச ன் ஜல் ய்ந்து ன் துப்க்கித்
ட்டிவிட்ன்.
அ ஙக்கி ஙஓன் ஏ, அணச ஙன் இட, மூணரும் ம்ஜ
விழுந்ம். ழுந்ம். ஙன் ன் ணது  முஷ்டில் அணன்
ப் பிஞஓத்தில் ணடித்ன். சிறிசன். அற்குள் ஙஓசக்
ணனிக் ணண்டியிருந்து. ஜறுலுக்கு அணன் ணயிற்றில் உத்ன்.
அணன் ன் க் கூப்பிட்டுக் ண் பின்ணங்கிசன்.
ரிணர் ஓண்யில் ந்துள் விருப்மில்ஜல் துப்க்கி
ஙக்கி ஏ, ஙன் கிறிக் குதித்து அணர் முங்ப் பிடித்து வீழ்த்தி
ணது  மிப் பிஞத்சஜ நீட்டி துப்க்கி அ
முற்சிக்கும்முன் க்யூக்ஸ் அணிந் ம் என்று ன் 
மிதித்து.
ஞ ஜட்த்திலிருந்து நிமிர்ந்ல், சுஜதி! அண ணரிவி
ஜசமில்ல் ஜட்டிக்ண்ன். ஞம்சிங் துப்க்கிப்
றித்துவிட்ன்.அ ஆட்டிக்ண் "ழுந்திரு" ன்டன்.
ன்ச நிசஜக் ட்டிசர்ள். சி முடிச்சு ட் பின் ன்
ணயில் எரு சிஞட் ணத்து, அப் ற்ட ணத்துவிட்டு (ஙன்
"ங்க்ஸ்")
"ஓல்லு" ன்டர் ரிணர்.
"ன்ச ஓல் ணண்டும்?"
"நீ ர் ஆள்?"
"னி"
"ஓர்க்ர் ஆஓமிச?"
"இல்"
"உசக்கு ன்ச ணசு?"
"இருத்தி ஓச்ஓம்"
"ன், இருத்தி ஓச்ஓம் ணழ்ந்ல் துஜ உசக்கு? அஙணசிஜப்
ரி ளுன் ஜதுகிட? உருத் ரிஜல் அடித்துவிடுணம்
ரியுஜ?"
ஙன் சிரித்ன்.
"ஙன் ஓல்ணது ஔக் இல்" அடிக் ஏங்கிசன் ஙஓன்.
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"அசணசித்துக்கு அடிக்தீர்ள்" ன்டள் சுஜதி. ஙன் அணப்
ர்த்து "" ன்டன்.
"நீ ர்? அஞஓங் ஆ? இல் ணறு ஞண?"
'ஓன்சச,  ன்று"
"இணன் ஓல்ஜட்ன்"
"ஓல் ணக்ஜ? சுஜதி க்ஞக் கூப்பிடு. உச ணஞச்
ஓல்லு" ன்டர்.
'க்ர் ! ர் அது ?" ன்டன்.
"உன்சப் ஓணக்க்கூடி க்ர்"
"அப்டி? என்று ஜட்டும் ஓல்கிடன். ன்சக் ட்த்திசல்
ஓ ணக் முடிது"
"க்ர் ட்ப்டுத் ஜட்ர். க்ர் ஞம் ஙல்ணர்.
இனிஜப் சுணர், ன் அருஜ ஔம்ஸ்ண்ட்" ன்டர்.
"க்ர் இணன்ன்"
க்ர், "" ன்டர்.
ஙன் " க்ர்! ன்னிம் நீங்ள் ஜடப்கிறீர்ள். ன்ச
நீங்ள் ஓணக் முடிது. உங்ள் 'ஜஸின்ள்' ல்ம் விஞஜகி
விடும் " ன்டன்.
"அப்டி?" ன்று சிரித்ர். ட்டித் திடந்ர். ஸ்ரிஞ்ஓப்
ருத்தி, அன் முத்தில் ஊசிப் ருத்தி இஞண்டு ண ம்ப்
ண்ணிப் ர்த்துவிட்டு, டிஸ்டில்ட் ணட்ர் உறிஞ்சிக் ண்டு, அ
ஜருந்து ட்டிலுக்குள் ற்றி, அக் குலுக்கி ஞத்து, ஜறுடி
ஸ்ரிஞ்சுக்குள் ணங்கிக்ண்டு, ப்ளீச் ன்று என்றிஞண்டு துளிச் சிட
விட்டு ன்னிம் ணந்ர். "ஸ்ரிஸ் ண்வில்?" ன்டன்.
"ணப்" ன்டர்.
ன்ச அணர்ள் அஙணசித்துக்குப் பிடித்துக் ள், ன் இது
புஔத்தில் அம்ஜத் ழும்பின் கீழ் குறிணத்துத் விக் டுத்து, ஜ
ட்டுப்ட்டு ஞத்க் குயின் ச்ஓ ணடிப்புக்குக் த்திருந்து,
ணலிக்ஜல் எரு ந்து டிகிரி த்தில் ஊசிக் ஞ்ஓம் ற்றிக்
ஞ்ஓம் ஞத்ம் ணங்கிக் ண்டு, ஜருந்க் க்ணத்து உள்
ஓலுத்திசர்.
"ண்? ன்று ஙன் ட்டு முடிப்ற்குள் ஜங்கி
விழுந் .............
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சக்கு நிசவு ணந்து ஏர் அடயில் ட்டிலில் கிந்ன். அட
சுத்ஜத்ன் இருந்து. ஆசல், ஔன்சல் வுள் ல்ம் திஜத்
ரிக்ப்ட்டிருந்ச. இரும்புக் ம்பிள் சூழ்ந்திருந்ச.
ஙன் ச் சிலிர்த்துக் ண்ன்.உம்ல்ம் ணலித்து.
சித்ன். ப்பிக் ணண்டும் முலில். இது ன்ச இம்?
ரிவில். ஆசல், ஙன் ப்பிக் ணண்டிது மி அணசிம். ஙஞம்
அதிமில். உச ப்பிக் ணண்டும். ன் ஜலித்திற்குத் ணல்
ரிவிக் ணண்டும். முக்கிம்.
ன் க்குள் டிசன். ஙல் ண சிஞட் ட்டியும், ட்ரும்
இருந்ச. ட்ர் இருந்து மி முக்கிம். ட்ரின் மூடிக்குள்ளிருந்து
ரி உருவிசன். அன் க்த்தில் இருந் ஙட்த் திடந்தும்
ரிந் மினி ஜக்கில் சிசன்.
" ட்குணட்ர்ஸ் ! ஔன்ட் ஏ ஓணன் ஓணன் அத்தில்
இருக்கிடன். ஹிர் ஸ் டிஞன்ஸ்மிதன் ஃர் ரிங் என் டூ
த்ரீ ஃர் ஃவ் ஃவ் ஃர் த்ரீ டூ என் ஜீஞ .....டூ யு ரீட் மீ?
என் டூ த்ரீ ஃர் ஃவ்..."
"ன்ச க்ர் ண்ணுகிடன்?" ன்டள் சுஜதி, ணளியிருந்து
எட்டுக்ட்டுக்ண்.
க்ர் "ட்குணட்ர்ுக்கு ஓய்தி அனுப்புகிடசம்" ன்டர்.
"சக்குப் புரிவில் க்ர். திடீஞன்று இப்டி ஆகிவிட்ன்.
துப்க்கி ன்கிடன். சுடுணன் ன்கிடன். ஙஓசயும், அப்ணயும்
ன்ச டுடுத்தி....விட்ன். ஞய்ன் த்துகிடஜம்.
டிஞன்சிஸ்ஞம், ஞட்ணம் மீன் ட்டி உத்து, ல்
உத்து...ட்டிப் ணண்டிகிவிட்து. நீங்ள் ணஞவில்
ன்டல்...."
"மிஸ். சுஜதி, உங்ள் ஜஜ ன் ஞம் இன்லிஔண்ட். ஆசல்,
ற்ச ஔஸ்தி. ஔம்ஸ்ண்ட் ஙணல்யும், ஸ் பிக்ச்ஓர்யும்
ர்த்துப் புத்தி லித்து. ஞசய்ட் ண்ன்ஸி இருக்கிடது.
ஷிட்ய்டு..சி ணளில் முழுணதும் ற்ச உகில் இருக்கிடன்.
தீணளி ட்சு ணடித்ல் துப்க்கி ணடிக்கிடது.
ஓந் ஜஜ ஏபிம் த்துணர். ணக்ஞர்ள் ஞௌடிள். இன்சுலின்
தக் அல்து க்ட்ரிக் தக் டுத்ல் ஓரிம். முலில்
அணனுக்கு ஞஸ்ட் ண"
"ண்ட் ஆஃப் டிஞன்ஸ்மிதன் ஞஔர் அண்ட் அவுட்" அது ட்ர்
இல். எரு க்ட் ஞடி டிஞன்ஸிஸ்ர் அது. ஜலித்துக்குத்
ணல் ரிவித்து விட்ன். அஞஜணியில் அணர்ள் ணந்துவிடுணர்ள்.
முப் நிமிதத்தில்.........ணப்தீர்ள்...
ப்பிவிடுணன்......ணளி ணந்துவிடுணன்.......
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கலைக்கு மரணமில்லை! மனங்களில் வாழும் எஸ்.பி.பி
டி. குைசேகர்
முஜது ஞஃபி, பி.பி.ஸ்ரீனிணஸ், ஔசுஸ், ஸ்.ஔசகி, ஆத ஸ்
சக்கு மிவும் ஙருக்ஜச குஞல்ள். ஸ்.பி.பி இணற்றின் ணச
ஓல்ம். அத்ச ஔசஞஞ்ஓஜச குஞல் அது.
டுத்தும் அடிஜப்ண் த்தில் டி ஆஞம் ல் இனிஜ
ன் ன்டலும், ஆயிஞம் நிண ண ம்ஜிஆருக்கு ருந்தி ணஞவில்.
ஓந்தி நிம் த்தில் டி இற் ன்னும் இ ன்னி
ங்குகிடள் து ண்ணி ல் ஔமினி ஓனுக்கு ருந்தி
ணஞ, ஞசிக் ணத்து.
அணர் .வி ஜணன் இஓயில் ஓங்ஞஞம் த்தில் டி
ல்ள் விக்குயில் ஸ்.ஔசகிக்கு இசண.
இதில் ஆச்ஓர்ம் அணர் முடப்டி ஓங்கீம் டித்ணர் அல். இல்பில்
அணர் எரு ஞ்சினிர். ஆசலும் அத்ச இஓ விற்ன்சர்ளும் அணரின்
அந் த்தில் இம்ற்ட ல் ற்றுக் ண்ர்ள்.
அணர் ஜல்ஓன் ங்ளில்  ஆஞம்பித் பிற்டு அணரின் கிஞஃப்
ணஜ ள் ங்கிது. ஜஓன் ங்ளில் விஜச
ஸ்யியில் டுகிட ணய்ப்பு கிக்கிடது.
ணருது..ணருது.. விகு விகு.. ணங் ணளி ணருது ன்று உச்ஓ
ஸ்யியில் டுகிட சலும் ஓரி, ம்ன் ஜந்ன் ன்று
ஜடி ஜறிசலும் ஓரி அணர் ஜல்ஓச அப்டி டுகிடய்
ஙம் ணத்ர்.
எரு க்ம் ஜசி ணசுணன் அணருக்கு ஓரிக்குஓரிச
ட்டிஞ எரு ங்ஞத்தில், அள்ளித்ந் ணசம் அன்ச அல்ண
ஓல்லித் ந் பூமி ந் அல்ண, ஞஜன் ஆண்லும் ஞணன்
ஆண்லும் சக்ரு ண இல் ய்.. ஙந்ன் ன் ஙட்டுக்கு
ஞஔ, ஆடி ஜஓம் த்டிக், ஆஓ நூறு ண ணழ்வில் நூறு சுண.. ண,
ண ண ணஓந்ஜ, அஞ ணஞ ணஞ ண.. ரும் பூண பூண ண.. ருப்பு
ன்சந்ட்டு இட்டுக் ள் ஙற்றிப் ட்டு, ன்ச ஞசி ஙல்
ஞசி, ஓல்லி அடிப்சடி, உன்சத் ச, ஆ ங் பூந்ன்
ஜர் சூடி ன்று ஞஜினிந்த் ல் ரும்லும் அணஞ டிக்
ண்டிருந்ர்.
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ஜறுக்ம் ஸ்.பி. சுப்பிஞஜணிம் ஜஓனின் ரும்ச
ல் டிக் ண்டிருந்ர். வுள் அஜத்து ணத் ஜ,
ஆண்கிளி இஞண்ன்று ண் கிளி அனின்று அங்யும் ஆஓ உண்டு,
ஜன்ஜ லீ ஜக்குது ஆ, நிசத் இனிக்கும், ங்யும்
ப்தும், ம்ன் ஜந்ன், உசக்ன்ச ஜ நின்டய் ஏ
ஙந், ஞ ஜஞ பீச்சு ஜ, ணருது ணருது விகு விகு, என்ச
ஙசச்ஓன் ட்டுப் டிச்ஓன் ங்ஜ கசத்ங்ஜ, அச
ஜல் லுங்கில் ஙஞடி ஙடித் ங் மிழில் ஜழிஜற்டம்
ஓய்கிடது ஸ்.பி.பி- ஜல் த்திஞத்திற்கு பின்சணி குஞல்
ந்து, அது ஜல் சிது ண ஜக்ள் உர்ந்ர்ள்.
ஜல் ஙஞடி இந்தியில் ஙடித் திசந்திற்கும் ஜற்ட் ங்ளில்
க் துஔ  லி  துணங்கி ரும்ச ங்ளுக்கும்
டியிருக்கிடர்.
ஜசி ணசுணன் ஜலுக்கும், ஸ்.பி.பி ஞஜினிக்கும் சி ஙல்
ல்ள் டி இருந்லும், ரும்லும் ஜ ஓன்சடி
கூட்ணி அஜத்து இந்து இங்கி இருக்கிடர்ள்.
டி.ம்.ஸ், பி.சுசி உச்ஓட் த் அடுத்து ஸ்.ஔசகி, ஸ்.பி.பி,
ஜசி ணசுணன் ச்சுகிட க்ட்ம் துணங்கிது. அது எரு
ற்ம்.
ஜசி ணசுணனின் குஞல் டி.ம்.ஸ் ஜற்றும் பி.பி.ஸ்ரீனிணசிற்கும்
இப்ட் குஞல். ஸ்.பி.பி-யினு குஞல் டி.ம்.ஸ் ஜற்றும்
ஔசுசிற்கு இப்ட் குஞச ஓல்ம்.
ன்துளில் ஸ்.பி.பி-யும், ஜசி ணசுணனும் டிட்டிப் டக்
ஆஞம்பித்ணர்ள். ஔசுஸ், ஸ்.பி.பி, ஜசி ணசுணன், ஸ்.ஔசகி
கூட்ணி இருத்ந்து ஆண்டு ம் முடிசூ ஜன்சர்
இருந்ர்ள்.
அற்கு முன் டி.ம்.ஸ், பி.சுசி, ல்.ஆர்.ஈஸ்ணரி இருந்து முந்
ம்.
ஓ ட்டிர்ண அணர்ள் இருணரும் எரு க்ட்த்தின்
அங் உருணடுத்து இருந்ர்ள். இருணரும் என்ட
ஓர்ந்தும், சி சூப்ர் ஹிட் ல் ட்டி ட்டுக்ண்டு
உற்ஓஜ டியிருக்கிடர்ள்.
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ஓல் ணந் விஓம் ன்சணன்டல், பின்சளில் ஓந் ங்ள்
டுத்து ஓம்தித் த் ல்ம் ஜசி ணசுணன்
இக்கிடர். அச ர்ந்து க்ணத்ல் டுத் டுக்
டுத்து, சும் திடச இக் ஙரிடுகிடது. ஆசலும்,
ங்முடி துஞத்டு திரும் டி வி ணண்டும் ன்று
துடிதுடித்துக் ண்டிருக்யில், அணருக்கு ஙருக்ஜச ரும்
அணஞ ஓந்தித்து உவி, ஆறு ஞ ணயில், ன்
ழில்முட ட்டிஞ இருந்து ணந் அணஞ ஙரில் ஓந்தித்து
அணருக்கு ஆறுலும், உவிளும் ஓய்ணர் ஸ்.பி.பி ன்கிட ஜனிர்.
ஸ்.பி.பி-யின் ன்முத்ன்ஜ ணளிப் ஜஓன் ங்ள்
முக்கி ஞணி இருந்ன்டல், இன்று அணர் ஜக்ளின்
ஜசங்ளில் நிடந்திருப்ற்கு ஸ்.பி.பி ன்கிட ஜனிம் பிஞச
ஞங்ளில் என்ட இருந்திருக்கிடது. ஞம் ட்டி எரு
ஙளும் டஜ அணர் ஜற்றிக் ண்ணரில்.
இஞஔ 16 ணதினி, முல் ஜரி ச  முக்கிஜச
ங்ளில் ஜசிண ன்டுத்திக் ண் து, அந்
ல்ளுக் ஜசிண ஜசஞ ஞட்டிணர் ஸ்.பி.பி.
ஓமீத்தி ட்டி என்றில் ஸ்.பி. ஓஔ கூ சக்கு மிவும்
பிடித், ஓர்ந்து  ஓௌர்ஜ உர்கிட ர் ஜசி
ணசுணன் ன் ன்றிருக்கிடர்.
ஸ்.பி.பி-யின் ரிஜங் விரித்துச் ஓல் முல் ஞணிய்
ஜஓன் இருந்திருக்கிடர் ன்டல், இஞண்ணது ஞணி
இஓக்குயில் ஸ்.ஔசகி.
இணரும் நீண்ஜய் ணருஜ டி வி முடி அற்புஜச
ச சிங்ஞ ணச ண  டி விட்டு த்திருந்து
பிற்டு அன்சக்கிளி ஜச்ஓச த்தீ.. ல் ணந் பிற்டு,
இரும் நூற்டண்டின் ன்னிஞற்ட ஞ த்திருந்து
விசுணரூஜடுத்ணர்.
அப்டிப்ட் ஸ்.ஔசகிடு டுகிட ல்ம், ஸ்.பி.பி
அணருக்கு இ ப்டிணது டி வி ணண்டும் ன்று
ட்டி டுணவும், எரு ஙளும் அணர் அவிற்கு ன்சல் டி
வி முடிவில் ன் ஙர்ஜ, அணருக்ச ஞட்
ஸ்.பி.பி ஜசந்திடந்து ஓல்லி இருக்கிடர்.
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பி.சுசி அட்ஓஞ சுத்ம். ம்பீஞத்தின் ஜன்ஜ. ஜல் ஸ்யி. ஸ்.ஔசகி
அட்ஓஞ சுத்த்ச ஜன்ஜ. ஜத்திஜ ஸ்யி. அசடு கூடு
எரு ஜக்ம் ணஞணக்கிட ணசிம்.
இஓக்குயில் ஸ்.ஔசகி ற்றி குறிப்பிடுயில் அணர் மீது ஜட்டும்
பிரிஜச, பிஞமிப்ச டஜ உண்டு ன்று புன்சடு எத்துக்
ண்டிருக்கிடர். இஞஔ விஸ்ணத் உள் கி ன்டல் அது
ஸ்.ஔசகி ன் ன்று ஓல்லி இருந், முழுஜசடு ற்றுக்
ண்டிருப் ரிவித்து இருக்கிடர்.
அணர் ஓலில் அப்டி துள்டு டிடுத் ஜதிரி ஜச
ணந்ர். அப்தும் அணர் ஜச மீது டஜ ண்டிருக்வில்.
ணக்ம்  ஜசவின் ல்ளுக்கும் ஞசிஞகி ஜசந்திடந்து
ஞட்டியிருக்கிடர்.
சி ணருங்ய் அணர் இஓ நிழ்ச்சிளில் ஙடுணஞவும், உங்கிலும்
ம் ஓய்து இஓ நிழ்ச்சிள் ஙத்ணதுஜ இருந்திருக்கிடர்.
அப்டி ஓன்ட ணரும் அஜரிக் ஓன்று டுகிடது,
இஞஔ எரு  ணங்கி விட்ர். ன் அனுஜதி டஜல்
ன் இஓஜத் ல் ஸ்.பி.பி க் கூது ன்று. அன்
ஞஜ அணர் ர்ந்து டி இஓ நிழ்ச்சிளில் இஞஔ
இஓயில் ன் டி ல் விர்த்து விட்டு, ஞஹ்ஜன்,
.வி.ஜணன், வி.குஜர், ஓங்ர்-ஷ், ரிஸ் ஔஞஜ், ஜி.வி.
பிஞஷ்குஜர், அனிரூத், இஜன், ஜணி ஓர்ஜ, அம்ஓ, ஜஞஜணி
ன்ட இஓ அஜப்ர்ள் இஓயில் டி ல் ஜட்டும்
டி நிழ்ச்சி நிடவு ஓய்திருக்கிடர்.
ஞச சக்கும் அந் ல்ளில் ங்கிருக்கிடது ன்று அணர் குஞல்
ழுப்வில். எரு ஔன் ஜசநிடு இஞஔவின் ஓ
திர்ப்தும் ட்ஜல் ற்றுக் ள்கிடர்.
பிற்டு இஞஔ 75 நிழ்ச்சியில் ந்வி ழ்ப்புர்ச்சியும்
இல்ணஞய், எரு குந்ய் நிழ்ச்சியில் ந்து ண்டு
இஞஔண ஜசஞ ஞட்டி ௌஞப்டுத்துகிடர். அது ன்
ஸ்.பி.பி-யின் னித்துணஜவும், இந் ட்டுஞ ழுதுணற்ச
ஞஜவும் இருக்கிடது ன்று ஓல்ம்.
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இணர் ஆறு முட சி விருது ணங்கி இருக்கிடர். ஙற்யிஞம்
ல்ள் டி இருக்கிடர். ம்ஜிஆரில் இருந்து இன்ட இம்
ஙடிர்ள் ணஞ டியிருக்கிடர். மிழ், லுங்கு, இந்தி ன்று 
ஜழிளில் டிஙட்டி இருக்கிடர். ஓஸ்திரி ஓங்கீம் ற்றுக்
ள்ணஞ இருந்டு, குஞ துக் ந்வி பிஞத்
த்சங்ளும் ஓய்கிடணஞ அணர் எரு ஙளும் இருந்தில். ஸ் கிரீம்
ன்டல் எரு ணட்டு ணட்டி விட்டு, யும் ணளுத்து ட்க்
கூடிணர்.
லுங் ய்ஜழிக் ண்டிருந்லும், உச்ஓரிப்பில் மிழ் உச்சி
குளிர்ந்து ன் கும்.
இணர் எரு ஞ, ஙடிஞ, இஓஜப்ஞ, ரிப்ஞ,
ஜனிம் ய்ந் ஜனிஞ ன்முத்ன்ஜ ண்டு இருப்
ல்ரின் இங்ளில் பிஞத் இத் பிடித்திருக்கிடர் ன்டல்
அது மியில்.
 ஜசதிற்கு எரு ஙளும் ஜஞஜன்தில். அணர் ன் குஞலின்
ணழி ப்தும் ஜக்ளின் இங்ளில் ஜச நிடக்கிட கீஜ
நீக்ஜட நிடந்திருப்ர்.
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ஸ்ரீ பங்காத ஸ்வாநி, சதவதாம், நீ ஞ்சூர்
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ஸ்ரீ பங்காத சுயாநி மதயஸ்தாம்
மதயதாம், நீ ஞ்சூர், கான்மரியட்டம்-601203

ண ஸ்ரீஞங்ம் ன்டக்ப்டும் இத்ம் ன்சரிணட்ம் மீஞ்சூர்
அருகில் 3 கி,மி வில் அஜந்துள்து.
ணர்ல் சம் ஓய்ப்ட் இம் ணசம் ன்று ணங்ப்டுகிடது.
ஓளுக்கி ஜன்சன் ன்னிந்திவின் மீது டுத் து, திருச்சியில்
விரிக் ஞஞம் உள் ஸ்ரீஞங்ஙரின் அக் ண்டு அதிஓயித்துப்
சன்.  இங்ளில் ரிட்டுக் ண்டு ணந் அந் ஜன்சனுக்கு,
திருச்சி ஸ்ரீஞங்த்தில் உள் ஞங்ஙரின் உருணம் ஜட்டும் ண்ணில் இருந்து
ஜடவில். அணஞது அ ணறு ங்ணது ணத்து ணழி ணண்டும்
ன்ட ண்ம் அணன் ஜசதில் ழுந்து. இத்ம் ணந்து, அங்கு
ரிக்ஞயின் க்ஜ ணந்து ண்டிருந்ன். அந் இம் முழுணதும் ஙல்
வியும் பூமி, ஸ்ரீஞங்த்ப் ண சுஜயுன் ட்சிளித்து.
அசல் இச ணஸ்ரீஞங்ம் ன்ட ஜசதில் ண்ணிக்ண்ன்.
ஓளுக்கி ஜன்சன் ஓக்கிஞஜ ல்ல் ஸ்ரீ ஞங்ஙஞ ணடிணஜத்து ஆம்
ழுப்பிசன்.

இந் ஸ்ரீஞங்ங ருஜ அஜணஓ ஙன்றும், ணள்ளிக்கிஜளிலும்
ர்ந்து 7 ஜற்றும் 11 ணஞங்ள் ஙய் தீம் ற்றி ணழிட்டு ணந்ல், க்
ஷ்ம், திருஜ  நீங்கும். குந் க்கிம், ண ணய்ப்பு
கிக்கும். நிசத் ரிங்ள் நிசணறும் ன்து தீம்.

ங திடப்பு:  8-00 ஜணி முல் 11-00 ஜணி ணஞ
ஜ: 5 ஜணி முல் 7-30 ஜணிணஞ.
விதஓ திசங்ள்: ஸ்ரீஞஜஙணமி, ங்குனி உத்திஞம், ணகுண் சி.
ர்பு ண்: ஸ்ரீர் ட்ச்ஓரிர். 9786866895
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நடு வகிடு ரங்கு

சீதாபதி ஸ்ரீதர்

 7 ஜணிக்கு விழித்து 20,30 நிமிங்ள் அப்டி டுத்து கிப்தி எரு
சும். ஔன்சலுக்கு ணளி ஜஞங்ள், டணள் ஓத்ம், இஜச ற்று. ஸ்,
ர் ஓத்ஜ கிது. அப் 27, 28 ணதுன் இருக்கும். ஜசசுக்குள்
ப்துஜ எரு உற்ஓம். அலுணத்தில் திசமும் ஙக்கும் ஓம்ணங்
நிசத்து அஓ டும் ஙஞம் அது. இல்ம் இந்திஞ ணழ்க் ம்ய்
ஙரில் ன்டல் ஙம் முடிகிட? ம்யில் இந்திஞ ணழ்க் ன்ல்ம்
ஜற்ட ஜநித்ணர்ள் நிசத்துக்ள்ணது ன்.
ஙங்ள் 5,6 பிஞம்ஜச்ஓரிள் ஓர்ந்து ஓம்பூர் chedda ஙரில் எரு
னி ஃப்ட் ணக்கு டுத்திருந்ம். திஞ ஓம்பூர் முருன் வில்.
க்த்தில் அங்ங் ல்னியில் சிஞட்டுன் க்ட்டு ஜஜக்ள். ங்ள்
வீட்டில் ஙண்ர்ள் ட்ம் ப்துஜ கும்ஜம் ன். எருணன் 'மீண்டும்
மீண்டும் ண' ச ஓத்ஜ ட்டு ட்டுக்ண்டிருப்ன். எருணன்
'ணஞக்...ணஞக்... ன்று ப்ஞஷ் ட்டு ஜீன்ஸ் ண்ட் துணத்துக்ண்டிருக்,
எருணன் அட்ஓஜ ஓஜல் (ஓம்ர், நிட ங்ய் துருவி டு
ணண்டிக்ய் றி, ட்டித்யிர்) ஓய்து ண்டிருப்ன். ஙனும் ஞங்குவும்
பியுன் ஆபீஸ்  சிக்ண்டிருப்ம்.
ர் இந் ஞங்கு? ஷ்ம் ஞங்ஙன் ன்கிட 'ஞங்கு' ன் ஆருயிர் ஙண்ன்.
அணனுக்கு திருச்சி ஸ்ரீஞங்ம் அம்ஜஜண்ம். சக்கும் ”ி்ரீஞங்த்துக்கும் எரு
ஙருக்ம் உண்டு. ஸ்ரீஞங்ம் அணஞ்ஓன் ரு, கீ சித்திஞ வீதி ன்று ன்
த், அம்ஜ, ஜஜக்ள் அங் குடியிருந்ணர்ள். சுஔ, ணலி , ஞ்ஓங்ம்
புழ்- குட்டி ஓஸ்த்ரி இணர்ள் வீட்டுக் ன் ஜஜக்ள் ஓல்
ட்டிருக்கிடம். ஞங்கு வீட்டில் சக்கு னி ஜரி. ஞங்குவின் அப்
சக்கு னி டிம் ழுதுணர். 2 இன்ண்ட் ட்ரில் ழுதும்
ஓஜஓஞத் எஞ ஸ்ட் ர்டில் நுனுக்கி நுனுக்கி ப் ஓய்து
அனுப்புணதிலிருந்து அணரின் சிக்சம் ரியும். உவி ஸ்ட் ஜஸ்ர்
ஔசஞ இருந்து ஏய்வு ற்டணர்.
ங் G.ஞஜஙன், SM சுப் ஙயுடு,KV ஜணன், விஸ்ணஙன்
ஞஜமூர்த்தி, இஞஔ ன்டர் இஓயில் சக்கு மிகுந் ஙட்ம். ஙனும்
ஞங்குவும் தீவிஞ இஞஔ ஞசிர்ள். 'ட்டுப்பூண ட்டிப்ரு' .. 'எரு ஜச
ஜச' (உப்ளி) ன்ட ல் அடிக்டி முனுமுனுப்ன். ஆ
ர்த்வுச 'ய் நீ ஸ்ரீஞங்ம் ச?' ன்று ட்த்க்சச
ருழ்ணர் ஙசி. டி ணரி ண்ய் ஓட்டும் சி. திக்ச மீஓ.
ரி ண்டி, ப்ளீட் ணத் baggi ன்ட். ஞ்ஓம் கூச்ஓம், மும் நிட
சிரிப்பு. இதுன் ஞங்கு.
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ணங்கும் ஓம்த்தில் தி உளுக்கும், ஓட்டுளுக்கும்,
விவிஜச ணிளுக்கும் ஓணழிப்ணன் ஙன். திசத்திக்கும் ஙச
இஸ்திரி ட்டு, ஓர்ரி ப்ஓம் ஷூ லிஷ் ட்டு ஹிந்தி ஙடிர்ள்
நீம் ட்ரி ஜற்றும் விந்ண ஞசிப்ணன் ஙன். மிடுக் உ
உடுத்தும் ன்ச ஞங்கு மிவும் ஞசிப்ன். 'ய் ஞங்கு... நீ ம்க்ஞன்
ஜதிரி இருந்த்ன் உசக்கு ணது ஜட்டும்... இல்ன்ச யிட்
இருப்ளுங்..' ன்ட சது அறிவுஞ ருஞ்சிரிப்புன் ஞசிப்ன்.
(இப்டி ஓன்ச திருச்சிக்ஞசச சக்கு திருச்சியி என்னும்
ஜட்வில் ன்து ணறு விதம். ஓல்லித்ன் ணப்ஜ!).
எரு கயிறு ஜதிம் ஞங்குண ட்ப்டுத்தி ஙற்லியில் உட்ஞ ணத்து
அணன்  அங்ஞத் ஜற்றுணற்குள் தும்துஜன்டகி விட்து.
அணன் ட ட எரு திலிருந்து ஜற்டரு து ணஞ நீண்டிருந் 
முடி த்ரிக்ல் ணட்டி, இது ணகி ஜற்றி ஙடு ணகிக்கி ,
மீஓ ட்ரிம் ஓய் ணத்து 'இம் ஙடிர் பிஞதந்த்  இருக் ரு'
ன்று ண்டி முத்துக்கு ஙஞ ட்டிதும் ன் ஙடுணகி ர்த்து
ங்ச ஜகிழ்ச்சியுன் புங்கிஜந்ன்.
அடுத்து எரு சு திசத்தில்  ம்பிரிட்ஜ் ஜற்றும் ந்திஞ
லிங்கிங் ஞடு குதிளில் ஞங்குண கூட்டிப்ய் ஓன் T -தர்ட் ,லீ ஜீன்ஸ்
ண்ட், ணடிஸ் ச எஞ தப்பிங் spree ன். சிறி சீப் ண்ட்
பின் க்ட்டில் ணத்துக்ண்டு ஜணிக்ருஞம் டுத்து ஜயிஞ சீண
ணண்டுஜன்ட சது ட் சிஞம் ழ்த்தி ற்றுக்ண்ன். அடுத்
சி ஙட்ளில் ஞங்கு ஙற்றியில் ஓம் புஞ ஙடு ணகிட்டுன் எரு சிணந்
ஹிந்தி ஙடிசப்ல் ஜறி விட்ன்.
அவ்ணவுன்.. ஜற்ட room mates க்கு றுக்வில்.. க்
அக்ஞஞத்து ன் இஞ்சினீர் த்ஜஙன் ன்கிட Paddu, திருச்சி
ம்னி ஓக்ஞட்ரி- balasubramanian Chandrasekaran ஓந்துரு ..
ல்ரும் கிடுகிடுணச ங்யும் T-தர்ட்/ஜீன்சுக்குள்
புகுத்திக்ண்ர்ள். ல்ருக்குஜ ப்துஜ  சவு ஜம்
ன். ல் ண்ளும் ங் ர்ப் எரு நிசப்
அணர்ளுக்குள் ணற்றிஞஜ வித்ன். க்கு ண்ய் ணப்து?
ம்ூம்.. ப்து.. அது ருங்குற்டம். ண்ட்டில் சீப்பு இல்ன்டல்
அது ய்ண குத்ம். ஙடிக்ருஞம்  சிலுப்பி சீப்ல் ணஞனும்.
'ய் ஙஜ இது! ச ல்ரும் சிகித்ர்ள்
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ல் ணருகிட இல் ல் ஙஜக்கு ணஞனும் ன்கிட க்ம்
ணஞனும் ச த்துணம் சி ஓம்பூர் ஙஞ வீதியில் ட்டிங் ஓய் குடித்து
ணட்டி உவிசம். ஙட்ஞஜ் திட்ரில் 'maine pyar kiya'
த்தில் க்ஸ்ரீ எரு சீனில் ஓல்ஜன் ச நிசத்துக்ண்டு ச
யில் ஓல்ஜ அடித்துக்ண்டு ஜல் சிரித் ஙண்ன் ஞங்கு
ஞசிக்,ஜறுஙள் அந் சீச ர்க் ஙங்ள் ல்ருஜ திட்ரில்
ஆஔர். ணழ் இப்டி இனிஜசது..
ஙன் CA. அணன் ACS ம்னி ஓக்ஞட்ரி. ங்குள் ஓம்ஜந்ப்ட் எரு
ஜர்ஓண்ட் ங்கிங் நிறுணசத்தில் இருணருக்கும் ண. நிட குஔஞத்தி,
ணன், ஜற்றும் ஜங்லூரி இம் ண்ள் ப் ட்டுன் கீச்சு கீச்ஓச
நுனி ஙக்கில் ஆங்கிம் சும் இம். ஜதிம் ஞ்ச்சில் அணர்ள்
உரிஜயுன் ஙம் ட்டில் இருந்து ஓப்த்தி ர்ரி டுத்து சுணத்து 'so
pungent yaar!' ன்று ஓன்ச அன்று ஜ ஙம் ஙண்ர்ளுக்கு treat
ன். 'ண இல்ஜ இணளுங் துக்கு குறுக் ஙடுக் ய்
ஙம்ஜ டுத்டளுங்?' ன்ட ஞங்குவின் ள்விக்கு ன்னு தில்:
"அதுக்கு ண் ஙஜ இப்பிடில்ம் ஸ் இருக்ணும்னு
அடிச்சுக்டன்... இப் புருஞ்சு?'
சுனி ஞணத் ன்டரு ண். (அச ர்ளுன் ஓர்ந்து ஓகிக்
குடும் ர்ள் ற்கு! ஞணத், மித்ல், த்ல் ச..) குட்டியூன்
ணடிணசண இருப்ள். குட், ஙல் பூசிச ஜனியுன்
ஊத்துக்குளி ணண் நிசவுக்கு ண்டு ணருண ணடிக்
அணளுக்கு. ஙடிக்ரு முட ன் அஞங் ஈஞப்டுத்தி
சிலிர்ப்பூட்டுணள் கிஞகி. ஙஜக்கு ன் ழும் ஜசசு! அணள் ன்னிம்
ணந்து சிசல் தூஞத்தில் ன் க்யூபிக்கிளில் இருந்து  தூக்கி
ர்ப்ணன் ஞங்கு. க்....க் ன்ட கூர்ஜச  ஹீல்ஸ் ஓப்த்துன்
ஙளிசஜ ஙந்து ஙஜக்கு மி மி அரு ணந்து வில்மின்றி ஙம் ண்
ஙஞ ர்த்து 'where is underwriting file ? ன்று அணள் ட்கும்து
ஙஜக்கு மூச்சு முட்டும். ஞங்குவிற்கு மூச்ஓ நின்றுவிடும். அற் அணனுக்கு
ஜதிம் ஜண ஸ்கிரீம் ணங்கித்ருணன்.
ஆபீசுக்கு கும்தும் ணஓச திஞவிங்ள் பூசி, branded ஓட்,
checkered ண்ட், ஓனின்று அஞ ஙள் ன்ல் T-தர்ட் ,டுஞய்,
னிம் ண்ட், ஜக்சிச ஷூ, ரிம்ஸ் ண்டி, ஜடக்ஜல் ஙடு
ணகிடு ச ஞங்கு க்கிசன். இதில் சிடப்பு ன்சணன்டல் அணசது
ற்டருக்கு ஞங்குண இப்டி ஙன் ஜற்றிது ஞம் ஓந்தம்.
ஸ்ரீஞங்ம் சல் ட்டில் சீ பியுன் ஙல் ணஞணற்பு
ன்சிட்டு தீணளி ஜர் ஙணம்ர் 2020

130

அதுஓரி .. இல்ம் ஓய்து ணது ஜர்ணடி, ஜஞத்தி, குஔஞத்தி
ண்ணின் ஜசதில் ஞங்கு இம் பிடித்ச ன்று நீங்ள் ட்ம்.
அன் இல்.... ஆசல் ம்யி ஆச்ஓஞஜச எரு அய்ர் ண்
இணன் ஜசதில் இம் பிடித்ள். அணது அண்ன்ஞன் Sridharan Rajaraman உம் ன் ஙண்ர் கும் ன். ஙம்ஜ ஞங்குவுக்கு ன் ஜ
ய்டுச்ஓ! ரிஜ ய் சி ஜம் முடித்ன். இப் இஞண்டு
ண்ள். ம்யில் மிப்ரி MNC யில் உர் வியில் இருக்கிடன்.
ஙன் ஹ்ஞன் ணந் பின் ஞங்குவுன் சி ணருங்ள் ர்பு
இல்னினும், பிடகு ம்ய் ஓன்டது அணச பிடித்து
விட்ன். அ ஙடு ணகிடு. ன்ச ர்த்வுச விழுந்து விழுந்து
சிரித்ன்,  ணருங்ளுக்கு முன்பு அணன் சி ஙன் ஜற்றி ஙடு
ணகிடு டுக் ணத் நிசத்து. ஓன்ட ணஞம் கூ ணகுஙஞம் ம்ய்
ஙட்ப்ற்றி த்துக்ண்டிருந்ம். அ இஜ...அ டும்
உப்பு.. Executive VP & ம்னி ஓக்ஞரி. ஙரிஜன் ய்ன்ட்
குதியில் ல் ட்சியுன் அலுணம். ம்ய் ஸ்க் க்ஸ்ஓஞ்ச்
மூத் அதிரிளுக்கு நிதி ஓர்ந் ணகுப்புள் டுக்கிடன். ம்ஸ் ஆஃப்
இந்தி திசஓரியில் ஞங்குவின் ம்னி  ட்டுஞள் ச பிஞம்.
மிவும் ஓந்தஜ இருந்து. ஙடு ணகிடு டுத்து  சீவிச
ணழ்க்யில் இவ்ணவு உர்ணஜ?
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காாமல் ப ானவனின் ப ான்வண்டு
ண்ணீர் துளில்ம் ஙட்ஓத்திஞங்கின்டச
ன்ட அம்ஜவின்  ஙம்பி
இன்னும் ஞ்ஓம் அழுது தீர்த்ணன்
தீப்ட்டி ன்ணண்டுக்கு சிக்குஜன்று
ருணக் ழுந்து றிக்ப் ய் முள்ளுக்கு
இர்த்ம் ணர்த்து ணந்ணன்
ணசத்தில் டக்கும் க்கு கூட்த்திம்
க் க் ஙத்துக்கு
ணள் ஜ ந்து 
விஞல் உறிக் ட்டிணன்
ஆணஞஞ் ஓடியில் எளிந்திருந் ஞட்ச பிடித்து
ண்ணில் டியிட்டு
ஞட்ம் ஆ விட்ணன்
அத்சயும் ய்ச
உம் ஓன்ச ஙளில்
ஜல் சன்
அணன் தீப்ட்டிக்குள் அத்து
ணத்
ன்ணண்டிற்கு இப்ழுது
அறுது ணகி விட்து.
- தங்மகஸ்ெரன்
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சேய்த அன்னம் தந்த செருமாள்
ஙனும், ன் ஜமிரும் திருஙங்கூர் ேத்ஞ "சிறு" சுற்று ய் ணஞ
தீர்ஜனித்ம்.
ந் ஔசணரி ஜம் 13ந் தி ணக்கில்.
ன் ன்ள் ணது 15, 13 அணர்யும் அத்துச் ஓன்டன்.
ஓத்தில் இருந்து ண்டிச்ஓரி ணஞ எரு அஞசு ஸ். ண்டியிலிருந்து,
சிம்ஞம் "ரூம்" ஸ்.
சிம்ஞத்தில் இருந்து, சீர்ழி ணழி, திருஙங்கூர் ய், எரு ஓஞ
ஙந்து யில் ரிஓசம் ண்ணி விட்டு, ஜ 6, 6
அஞக்குள், அங்கிருந்து திரும்பி ணந்து, மீண்டும் சிம்ஞத்தில் 'ஞஸ்ட்'
டுத்து, ஜறு ஙள் , 'சிம்ஞ ஙஞஔர் ரிஓசம்' முடித்து விட்டு,
ஜ, மீண்டும் ஓம்.
இதுன், ன் ஜமிர் Plan.
ஆயிற்று; ஓம்-ண்டி- சிம்ஞம் ரூம் ஸ். பினில் பிஞச்ச
இல்.
சிம்ஞத்தில், எரு ஙல் ட்லில், ஙன்ந்து புளி ஓம் க், யிர்
ஓம் மூன்று (ஜமிருக்கு யிர் எத்துக் ள்து), எரு ட்டு ண;
ணட்ர் ட்டில் 4! ஞடி ண்ணி, ஸ்ஸில் றி, சீர்ழி ணழி
திருஙங்கூர் ணந்து விட்ம்.
ஜத்ம் ட்டு புஞச யில்ள். எவ்ணன்டய் ர்த்து, ஆடணது
யில் ர்த்து முடிப்ற்குள், ர்ஓல் ஓங்ள் லி ண்ணி
விட்ர்ள்.
ஆடணது, ணது யில்
ர்க்கும் , ஓங்ளுக்கு, ணயிற்றில் சி டுக் ஆஞம்பித்து விட்து.
ண்ணீர் ட்டில் சி ஓட்டு ணஞ குடித்யிற்று.
ட்ணது யிலுக்கு ண, ணண்ஜ? க்தி உள் அத்து.

வி. ணி
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சி, ஜ ணண்ம் ன்று மிஞட்டிது.
8 ணது யில் உள், ஞ்ஓம் குப் கூம் நிட ன்ட்து.
Entrance Archல் ர் டிக் முற்சி ஓய்ன்.
"...ஓய் ருஜள்" "ந்.. ருஜள்" .. ர் ஓரி டிக்
முடிவில்.
ருஜள் ஸ்ணமீ அரு ஓன்று ஙல்ணரும் நின்டம்.
ஙல் துசி தீர்த் ணஓச!
ட்ச்ஓர்ர், அப்துன் குளித்துவிட்டு ணந்ர் ,
மினுமினுப் ணந்ர்.
உஞம் ஆறு அடிக்கு ஜல் இருக்கும்.
தீஞச ண்பித்ர்.
"ஓரி" ஓதித்ர்.
"தீர்த்ம்" டுத்ர்.
"ஜப்.. ள்ளியில்" பிஞஓம் ணங்கிட்டுப் ங், ஙன்ச சூ
இருக்கும்" ன்டர்.
ஓங்ளுக்கு, 'பிஞஓம்' ன்ட ஞ, ப்..
உண்க்கிவிட்து..
ஙங்ள், ஙன்கு ரும், ஜ....ப்....ள்..ளி கிடம்.
ஜஞ்ஓள் நிட, ஜடிஓர் ஜமி எருணர், ணஓல் ணஞ ணந்து ணஞணற்டர்.
" ல் ல்ம் ஙன்ட அம்பிக் ள்ளுங்! ஓர்க்ஞ ங்ல்,
புளிஞ, யிர் ஓம், மூணுஜ, இப்ன் ர் ண்ணிசன்.
ஙன்ச ணயிடஞ ஓப்பிட்டு ங்ன்". ன்டர்,
ஜடிஓர் ஜமி.
ஙலு புதி ண இ.
அணர் ஓன்ச டி, மூன்றும் சுச்சு "ஓதித்ர்".
ஙங்ள், ஓப்பிட்டு  அம்பிசம்.
மூன்று முட பிஞஞம் ண்ணி விட்டு, ஆட்வில், றி, சிம்ஞம் ஸ்
அல்து, சீர்ழி ஸ் து ணந்லும், 'ரிர்ன்' ச.
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ரிக், இருக்ண, ணயிட்டிங் ண்ணிக் ண்டு இருந்
எரு ஃமிலி ..ஞ..ர்ளுன், ச்சு டுத்ன்.
ட்ண, ஙல் பிஞஓம் ந் அந் யில் ற்றியும், ஓல்லி,
ருஜ ட்டுக் ண்ன்.
அந் ஜஜ ற்றியும், ஜஞ்ஓள் நிட ஜடிஓர் ஜமி ற்றி ணல்ள்
ஓன்சதும் ன், ஜம், அருகில் இருந், அத்ச
ர்ளும், "சுத்ஜ ஙம்வில்" ன் சக்கு ட்து
சனில், ஙன் குறிப்பிட். அந் 8ணது யில், திடக்ப்ட், 50-60
ணருங்ள் ஆகிடம்.

அப்டி ன்டல், "ஓய் அன்சம் ந்" அந் ம்தியிசர் ர்?
அந் ஜஞ்ஓள் ஜடிஓர் ஜமி
ங்கிருந்து ணந்ர், அன்டக்கு?
சக்கு இன்று ணஞ
விங்வில்!!!
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கவிஞர் வாலி..!
கிருஷ் ச ஓ .ஞல்ம் ரித் ன்
இருக்கிடது.அப் ஓன்சயில் அது கீற்றுக்ட் ன்.சல்
ர்க் அரு எரு ஏஞத்தில் எளிந்துண்டிருந் அந் ங அஞங்ம்
அன்று ஞஞப்சது.ஞம் எரு பிஞம் ஙம் ர்க் எப்புல்
ந்திருக்கிடது.ஙத்தின் ர் விகனின் லி.ஞசிர்ள் ஆணடு
திர்ர்த்துக்ண்டிருப்து ஜக்ள் தித்.அன்று அணர் புஞட்சி
ஙடிர்.ஙத்தின் ஹீஞ பிற்த்தில் அஜச்ஓஞ இருந் திருச்சி
ஓௌந்ஞஞஔன்.அணர் ன் ஜசக்ட்டு ம்.ஜி.ஆஞ அத்திருந்ர்.
ஜசவிக்கு சுமில் ஙஞம்.அருகிலிருந்து ணனிக்
ஏடிக்ண்டிருக்கிடர்.இருக்கிட இணளியில் ணந்து ட்டிவிட்டு
அப்டி ஏடிவிடுணன்.ஓம்ஜஜ?. ஆட்டுங்.நீண் ஙஞம் உங்
க் ணக்ஜட்ன் ன்ட உறுதிஜழி ணங்கிக்ண்டு ன் ணஞ
ஓம்ஜதித்ர்.ஆசல் மூன்று ஜணி ஙஞம் ஓத் ஜடந்து அப்டி
அணர் என்றிவிட்ர்.ஞம் அந் ங ணஓசங்ள் அணஞ அப்டி
ஈர்த்திருந்து.முடிவில் ஜக்ப் பிடித்து அ அப்டி
ட்டியும்விட்ர்.ஞப் ஞட்ர்.?. முடிவில் ஓௌந்ஞஞஔனிம்
ட்விட்ர்.ங் ஊர்க்ஞர் ங் .ணலின்னு ரு.அந்ப் ஞ
அப்து ன் முன் முட ள்விப்ட்ர் ம்.ஜி.ஆர்.

திருபவங்கிமலை சரவன்
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ஞதிஓனின் விப் டிப்து ல் இருக்கிடது ங
ணஓசங்ள்.ஜக்ப் பிடித் ம்.ஜி.ஆருக்கு ணலிப் பிடிக்க் ஞம்
அணஞது மிழ் ன்று புரிந்து.மிழ் மீது சக்கு அவில் ல்
ன் சது ஜசவியின் உல் நியும் ஜடந்து மூன்று ஜணி ஙஞம்
பிஞமித்துப் ய் உட்ர்ந்துவிட்ன்.விஓரித்ன்.ணலி
ன்டர்ள்.ஸ்ரீஞங்த்தில் இருக்கிடஞம்.அணர் ப்து ஜட்ஞஸ்
ணந்லும் ன்ச ணந்து ர்க்ம்.ட் ழுத்துக்ளில் ஜறுஙள்
ன்டல் திஞ ட்டில் அணஞது முழு ச்சும் ணந்து.ணங்கிப் டிக்கிடர்
ணலி.ஓல்லி ணச்ஓ ஜதிரி மூன்டம் ஙள் ம்.ஜி.ஆர்.அலுணத்திலிருந்து
எரு ட்ர்.அ ன் ஓன்ச ணந்ல் ஓந்திக்வும்.ஆசல் ஜட்ஞஸ்
 ணலியிம் சில்ஞயில்.திஓ ரிஜல் சுற்றிக்ண்டிருந்
அந் இகனிம் இருந்து மிழ் ஜட்டும் ன்.
ணலி ன்ட ஸ்ரீஞங்த்து ஞங்ஞஔச நிடத் ண சி
விட்ம்.இருந்லும் அந் ஜத்ச ஜனின் மிழ்த் திஞயுகிற்கு
நிடண ஓய்துவிட்டுப் யிருக்கிடர்.திருணஞங்த்து திருப்ஞத்துட
ன் ணலி ஙஜக்கு அம் ட்டி ஜண்.விரியின்
ன்ஞயும் ள்ளித்தின் ணஞயும் ஓங்மிக்கும் ஓழிப்ச
ஜண்.ங்கு திரும்பிசலும் இற் ழில் ஞ்சும் பூமி.ஓப்ட்டிற்குப்
ஞ்ஓமில்.அப் ணங்ல் ஸ்ரீனிணஓ ங்ருக்கு ரூர் ன் ஓந்
ஊர்.அம்ஜ ன்சம்ஜள்.அன்ச இல்த்ஞசி.ன் டிக்ஜல்
ள்ளிக் ஞ ழு ஜண்த்தில் ஓ ழுக் ழிக்கிடச
ச ஓங்ம்.கூப் டிக்கும் ஞங்ஞஔன் புத்மும் யுஜ இருக்
சக்கு ணய்த்து ப்ஞ ணத்துக்ண்டு 
கிறுக்கிக்ண்டிருக்கிட ன்ட ஓங்ம்.ணலிக்கு டிப் வி
ணஞணதில் இஷ்ம்.அப்டித்ன் ட்ம் ணகுப்புப் டிக்கும்து
ஙண்ன் பு அணஞ முன் மு ணலி ன்று
அத்ன்.அப்ல்ம் வினில் ஜலியின் ர்ட்டூன்
பிஞசித்ம்.அங்ரு ஜலி ன்டல் இங்ரு ணலி.ஙண்ர் கூட்ம்
அணஞ ணலி ன்ட அக் ங் ஊரு ஆட்டுக்குட்டிக்குக் கூ அந்ப்
ர் ரியும் ச பிற்த்தில் ழுதிசர் ணலி.
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ணஞந்து ள்ளிக்ண் ழு ஜண்த்தில் அஜர்ந்துண்டு வி
புணதிலும் ஆர்ணம்.அந் ஜண்த்தில் ன் ற்ச ன்டலும்
ற்சி ன்டலும் ந்ச உச ஜடணன் பிடந்து.எரு ர்டில்
ழுதிப்ட் ல் டி.ம்.ஸ்க் ணர்ந்து.ண்ணீ இருந்
ருஜ ப்டி வி கும்.ஜட்ஞஸ் ணய்.ஞயிடியில்
டி.ம்.ஸ்.அத்து கத்திற்கு ணந்து.இப்டி பிஞங்ள் அத்
ஓன்ச பிற்த்தில் அணஞ டுப்ற்றிது ணறு விதம்.அன்சத்
மிழ் ன்ச ண ணக்கும் ன்ட இறுஜப்டு ணண்டிறி ணலிக்கு
ணலிள் ன் மிஞ்சிது.முட்டி ஜதி ணழ்க்யில் ஓத்தின் சுணடுள்
ன் மிச்ஓம்.இஜயில் ஙஜி ன்ட ழுத்துப் த்திரி 
ஙங்ள் ஙத் ணசலி அப்புள்.ஆசல் திஞத் துட ஜட்டும்
ண ஜ அத்துக்ண்து.தி.ஙர் க்ப் வுஸில் ஙன்ண்டு
 ஙஞ ணழ்க்யில் ஙல் ஙண்ர்ள் கித்து ன் எஞ ஆறுல்.58
ல் அர் ஜக் ள்னில் அத்தி பூத்ற்ல் எரு ணய்ப்பு.ணஞஜ்
அர்ஸின் ம்பி ம்ஞஜ் மிது.ஔலி அம்ஜ ஓந்திண அணர்
ன் சினி ஃபீல்டுக்கு ண்டு ணந்ணர்.நிவும் ஞயும் நீம்ஜ உம்
எரு ஙள் உசம்ஜ.சக் ட் ல்வி.அந் உம் ப்து
ணய்க்கும்.?. சுத்ஜத் ரிது.61 ல் ன் மீண்டும் ம்.ஜி.ஆஞ
ஓந்தித்ர்.அது ஙல்ணன் ணழ்ணன் த்திற்.
த்திற்கு ல் ழுதும் திடஜ அணரிம் ட்டிக் கிப்
ஆஞம்த்தில் ண்றிந்ணர்ள் இரு ர்ள் ன். டி.ம்.ஸ்ூம்
 பி.பி.ஸ்ூம்.திருச்சி ணசலி நித்திற்கு ஜல்லிஓ
நிழ்ச்சிளுக்கு ப்ட் ணலியின் ல் அணர்ள்
டியிருக்கிடர்ள்.அப்தும் அ ல்வி ன் .ணய்
ஜட்ஞூக்கு.த்துட ன் அணஞ ய்டுத்திது.இ ஜல்லிஓ
ஜன்சர் ஙண்ர் பியிம் ஞம் இணஞ ஊஞப் ர்த்து ச்
ஓல்லுங் ன்ட ணஞறும் ணலிக்கு உண்டு.அ ஜன்சர் ன் அ!..
ங் இருந்தீங் இவ்ணவு ஙளும் ன்ட யும் ஙந்து.பூ ணஞயும்
பூங்டி பூ ஜ சூண டு ணலியின் ஜ ட்டி
ட்டிங்கும் ட்க் கிப்க் ஞமும் இ ஜன்சர் ன்.எரு
ட்டுத் ன் ருணன்.ஆஞம்த்தில் ன்டிதன் ட் இக்குஙர் திம்
ஜத் ட்டும் அணஞ ழுட்டும் ச ச்ஓக்டி ட் ணலியின்
ல்ம் ச்ஓ ஓச ஜறிப் ச ணஞறு உறியும்.ஜக்ள்
தித்தின் க்ண் ர்ண ட்தும் ணலி விண்த் ட்
ணஞறும் ஙஜக்ல்ம் ரிந்து ன்.
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விகர்ள் ப்துஜ ற்சயில் மிப்ணர்ள்.இப்டிச் ஓல்ஜ
அப்டிச் ஓல்ஜ ச சிக்கும் விகர்ளுக்கு ஜத்தியில்
அருவிய் ண்டும் விஞசு ச்சி த்தில் ன் ணலியின்
திஞப் பிஞணஓம்.உடுஜர் ஞ்ஓர் ட்டுக்ட்ர் ம்
முடிந்து விஞசு ன் ன்றிருந் ஙஞத்தில் ணந்து நின்டணர்
ணலி.ப்லுக்கு ஙடுண ட்டு ஜஞஜ ணந்து நின்டன் ச அணஞ எரு
முட ஓல்லியிருக்கிடர்.அப்டிப்ட் விகஞ கும்பிப்ய் இ
ஙன் ப்ய் ழுதிசன் ச சித் ஙஞங்ளும் உண்டு.விகஞ
இது ணலி ழுதி ட்டு.அச ர்த்ன்.ன்சஜ
சிச்சிருக்ரு.ப் அது அதிஜச விஞ குடண
இல்.ணலி!.. உம் ட் ட்ன் அருஜ
ழுதியிருக்.உசக்குப் புடிச்ஓ ணட் 69 அனுப்பியிருக்ன். திஞ 
விரித்லும் ப்துஜ அந் ஙஞ்சில் குஞமில்.இப்டித்ன்
ட்டுக்ட் உச்சி முர்ந்திருக்கிடர் விகர்.அப்டிப்ட்
விகஞடு த்ச ஆண்டுள் ட்டி ட்டு ழுதித் ள்ளிசர்
ணலி.
ணற்ட அருவிய் ட்டும் ணர்த்ள்.ம் ஜட ஜட ற்சயில்
ஜற்டமில்.மூன்று  முடள் ந்தும் புத்ம் புதி
புத்துர்ணடு ணந்து நின்டர் ணலி.அன்புள் ஜன் விழி ஆஓயில்
ஏர் டிம் ளில் ழுவில் ண்ணீரில் ழுதுகிடன்.வ்ணவு
த்திற்கு முன்பு ழுதிது.இடப்ற்கு ஏஞண்டு முன்பு அ
ற்ச.ஆசல் இன்ட முடக்.
விழில் விஞது ஏர் ஜல் ன் ணஞந்து
உயிஞல் உயிது உசக்குத் ன் உரிது.
இஜளின் இயில் நீ
இஜது ஙன் விக்கிடன்.
லீக் ஷ்ஞ தல் டிது.ன் ணலி ணலிக் விகர் ச
அக்கிடம் ன்டல் இற்த் ன்.80 ணது உலில் 18 ணது
ஜசடு அணஞல் ஜட்டுஜ ணம் ணஞ முடிந்து.ஓ ஓ லில்
எரு ணரி ணரும்.னிஜயில் இருக்யில் ரிகிட னி இஞவும் அசல்
ஜய் ழிகிட.ற்சயில் ப்தும் அணர் புத்ம் புது
ஜஞண ணந்து நின்டர்
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ஜணிக்ம் ன்ட மீசணனின் ஜசதில் குடி புகுந் முத்கி ணிக்
ன்சத் ஞ ஙத்டு ஏடி ணருகிடள்.ஞக் ஞஞம் அந்
ன்ச ஜஞத் ப்பில் சுட்ல் ன் சிணக்கும் சுஜல் ண்
சிணந்ன் ச சுத் ன்சியில் ணந் ஓத்ச ணரி இப்தும்
இகர் கூட்ம் அஓ க் ஞம் ல் ப்துஜ
ண்ப்டுணல் ன்.அம்பிதி த்து அ ல் அஜீத்
த்திலும் ணலியிம் ணட்து ஜறுக் முடி உண்ஜ.
ணன் ஜடந் லில் என்று ணயின் ணடிவில் ர்த்தும்
இன்று.இப்து கூ அருஜசவியிது.பூஞ நிணயும் புன்ச
ஜஞயும் இப்தும் ஞசிக்ம்.ய் ழுத்து னிந்துவிட்ல் கியில்
ங்குஜ? . ளி விழுந்திஜல் சிங்குஜ?. ணர்த்ளின்
ர்ணயில் எரு ஏ த் ன்றும்.
அறுதுளின் ணலி.அப்டி ஞ்ஓம் 80ளில் அ ற்ச
துள்ட்ம் ட்டிருக்கும்.யித் ட்ம் நீ ணட்ம்
துள்ளுணன்ச ஙஞ்ஓ அள்ளுணன்ச.?. ஙதிஞம் ஙல் என்று
ஙம் ண்டு ஙட்டிம் ஆடும் அ அப்டி அள்ளித்
ந்திருப்ர்.ஓத்திலும் சுஜச ணரிள் ணலியின் ஓத்து.விதி உன்
 நீட்டி ண வீஓம் ஊஞர்ள் சப் ர்த்து வி
ஓம்.ணயும் வியும் அங்ஞஜல்.அந் அயின் அழு
குஞல்.இம் ண்ணின் ண்ணீஞ ர் ஜற்றுணர் ரிகின்ட ஙஞ்ஓத்
ர் ற்றுணர்.ஆண்ணசத் டுகிடன் ண ண ச அத் ல்
இப்தும் ஓ ணஞத்டு அப்டி நிற்கிடது.
ஆன்மீத் அப்டி ஞத்துக் குடித்ணர் ணலி.ணறும் விகஞல்.ஓங்கீ
சுஞ கசம் உள்ணர்.ழுதும் இது இந் ஞத்தில் இருந்ல்
டுப் இருக்கும் ன் முன் கூட்டி ணிப்ணர்.ரும்லும்
அந்ப் ல் அ ஞத்தில் ன் அஜப்ற்றிருக்கும்.து டுத்துக்
ட்ன் ஆ குண குண ஓத்ம்.ஆசந் ஞவி அப்டி
ந்து.ஓந்த்ஞம் எரு ண்ச ஓந்ஜஞ இரு ண்சச
அச க்கில் ணரும்டி ழுதிசர்.மூன்று மிழ் ன்றிதும்
உன்னிஜ நீ மூணந்ர் ணழி ணந் ஜன்சணச.ஓருசியில் அம்ஓஜ
ணந்து உட்ர்ந் ணரிள்.ப்துஜ அணஞது ழுத்துக்ளில் ளிஜடு
ந் இக்கிம் இருக்கும்.அஞ்சு விஞல் ட்ல் ன்ச அஞ்சுத்
ட்ல் ன்ச?. த்து ஜர் ஓண் ன்ச ஞ்சும் ஜன்சன்
ணண் ன்ச?. ணக்ம் ணரும் ணந்ல் ன்ச ணண்டி ந்ல்
ன்ச?. விக் ணக்கும் அணஞது ணரிள்.ஜக்ளுக்ச ஜஸ்ஔ
அப்டி உள் இடக்கிவிடுணர்.
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உன்சக் ட்டு ன்சக் ட்டு துவும் ஙக்குஜ அந் எருணன்
ஙத்தும் ஙத் நிறுத் முடியுஜ?. இந் ஞச ஙஞத்தில்
டிப் ருங்ள் ச்சிஜ ருந்தும்.ஙற்று ணஞ ஙந்ல்ம்
இன்று ஜடம் ஙம் ஙர்ணழியில் ஙந்து ஓன்டல்
ஙன்ஜம் .ந் ஙடு ன்ட ள்வியில் ந் ஔதி ன்ட
மில் ஜனிர்ள் அன்பின் ணழி டி இற்
ணங்குகிடர்.ப்துஜ ருந்தும் ணரிள்.இல்ஜ நீக் ணண்டும்
ழில் ஆக்ம் ணண்டும் இங்கு ல்ரும் ண ணண்டும் ன்ட
ணரிளில் இன்றும் ணழ்கிடர் ணலி.முன்சற்டம் ன்ல்ம்
உப்ணர் உப்ச ஜ புரிணல்ம் விடு
ணண்டுண.ன் ன்ட ள்வி இங்கு ட்ஜல் ணழ்க்
இல்.ஙன் ன்ட ண்ம் ண் ஜனின் ணழ்ந் ஓரித்திஞம்
இல் ன்கிடர் ணலி.
ஜசத் ஜனி கும் ஜம்ய்தும் ஙல் ஜசங்ட்ல்
ஜநும் ன் ஜல்ச் ஓகும்.திஞக்கு ணளியிலும் அணர் ஜநும்
சிசர்.விங்கு ஜசம் ண்டிருந்ன் இங் ணந்ன் அந்
விங்கு இசம் ன்ச வீழ்ச்சியுற்டன்.ஞஜம் அணஞது வி
ணழி அப் புரிந்து.ஞக்ர் அவ்ணவு அ உள்
ணங்குணர்.இங் ணந்ச இவ்ணவு அ டுத்துப் டும்
ணலி சது ண்ணர் பூமியிலும் ட்க்
கிப்பியிருப்ர்.திஞயிலும் அந் வித்யில் அணர் ட்டிக்ஞர்.
ஸ்ரீரின் இஜ ஊஞ்ஓடுகிடது.அதில் ஜலின் ல்  கூ
ஓம்.ஜயின் திஞ லி.ணறுத்துப் ய் அணன் ஞதி
துக்க்கிடன்.ணர்த் ணறிவிட்ய் அடி ண்ம்ஜ.அந்
ஆணுக் ணலி ணரிந்துட்டுகிடர்.அடிக்டி ஜசம் ஜறும் ணஞ்சியின்
ஙஞ்ஓத் ணலி ணர்த்ல் குறுகிடர்.எரு நூலில் ஆடுகின்ட
ஊஞ்ஓல் ன்டடி ஙளும் ஜறுகின்ட உன் ஜசம்.சக்கின்று
ரிந்து.ஙஞ்ஓம் துடித்திடும் ஙழி நீ அடுத்ணன் ழி.அப்டி
பின்சக்கிப் சல் உடவு ன்டரு ஓல்லியிருந்ல் பிரிவு
ன்டரு ருளிருக்கும் ச ழுதியிருப்ர்.இம் ன்டரு
இமிருந்ல் க்ம் ன்டரு நியிருக்கும்.அவ்ணவு அஓத்ச
ணரிள்.
விகரின் ஓலில் ன்றிசலும் சி இங்ளில் ணலியின் குறும்பு
அ ணளிப்ட்டு ஙம்ஜ அ  ணக்கும்.புத்ம் யி
புத்தி ட்டி ச ன்ச அந் த்திஞத்தில் ண்டு ய்
ணத்திருப்ர்.
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நித்மும் ஙம் நிசணல்ம் விம் ஜயும் ணந்து ணயும்
ணந்து.அந் ஙள் கம் அத்சயும் அணருக்சது.ஆசல்
ன்று ணந்துவிட்ல் ணலிம் அங் விடும்.அ ல்
குஓ சி ல் ங யி ணஓ இஓ டுக்
ண ணந்து நிற்ர்.புருணம் வில் ர்ண  ணஜச
விஞல் ஙம் சுந்ளிர் ல் ணக்ஞம் ச ட்க் கிப்புணர்.
க்ட்டில் அணஞது ணரிள் ப்துஜ ளிர் ஙம் புரியும்.த்
 வும் ண ம் ஙகுஜன்று ஜத்  பூணத் தூவும்
ணக் ற்றும் உண்டு.மீட்ருக்குள் ஜட்ஞ ச்சிஜ ண்டு
ணருணர்.ஙன் அள்ளி ள் அணள் ள்ளி ள் சும் ஜல்ண
புரியும்.பூண ன்ர் பூணக் ண்தும் ண ண ச ணருணள்
ச புங்கிம் அ ணப்ர்.
ப் ழுதி ணரி ம் ந்தும் ன்டுத்தியிருக்கிடர்.58
ல் ழுதி ணரி ம்.பி.சீனிணஓனிம் ஓன்ஸ் ட்டுப் கும்து
ட்டிசர்.ஙல்யிருக்கு ஆச சிச்சுணதனுக்கு சூட் ச
ரிஔக்ட் ஆச ல் 67 ல் அ சூட்சது.அது ன்
டுத்ல்ம் டுத்ன் அணன் ருக் டுத்ன்.?. அணஞது
ணற்றி ணண்டுஜ ட்டுப் ஞ திர்நீச்ஓல் ட் உச சூ
விற்ட ல்.அறிகர் அண்விற்கு பிடித்ஜச ல்.ன்ச திர் நீச்ஓல்
ஓௌக்கிஜ ச ட்கிட அவிற்கு அணஞ தித் ல்..பிக்குப்
பிடித்து அந் த்து ஜர்க் குல் ம் அந்திடும் சித்திஞஜ.ஙண்ர்
குஜர்
அருஜ
ஜட்ஜக் .பி.அனுவித்து டுத் ல்.ஆலி ஜரு
ண்சப் ல் இணன் ணந்ணச நூலி ஜரு ஙம்
ஆடி நின்டணச சுஜ ண் பூங்டி ச ஔந்தி
அட்ஓம் ஓய்திருப்ர்.சுண ண் ன் னி உ ண்டு
மூடும்து உடங்குஜ உன்சகு.அ!.. க்ச ற்சயில்
ணந்து விழுந் ணர்த்ள்.
ணலி சது து ஜசதில் ணத்து ணஞந் வி ன் ஙன்
டி முல் ட்டு அணள் சி மிழ் ட்டு.69 ல் அணர்
ழுதிது.இணள் டி நில் டும் ஙஞம் ஜர்  முள்ளும் ஜறும்.
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சுப் ஙயுடு அருஜஜட்டுப் ட்டிருப்ர்.ஞஜ தித்
அணர் ஙத்தில் ன் ஓந்தித்ர்..வி.ம்.ஞஔனுக்கு ஙகி ணந்ணஞ
சது ஙகி ஜற்ட அணர்  டுட்ர்.த்மினியும்
ஈ.வி.ஓஞஔவும் ரிம் ஞ திருப்திக்கு இழுத்துக்ண்டு
ஏடிசர்.ணழுவூர் ஞஜ பிள்யிம் ஞம் யின்ட த்து க்ம்
அந் ஙடிடு.ம்.ஜி.ஆருக்குக் கூ ஓல்ஜல் எரு அணஓஞத்
திருஜம்.ண்னின் ஓந்நிதியில் ந்ன் ண்ஜணி புன்சயில் இனி ஜல்
ங்ள் உள்ணஞ ந்ன் ண்ஜணிக்ன்ச குட ச அசரு
குடும் ணழ்க்யில் எரு ஆண் ணரிசு.ட்ச் ஓன்சல்
ட்ன்று ஓல்ணன் லூட்ச் ஓன்சல் ஙசங்கு ணன் ச
ம்ஞஜ ணலி சுன்ட ங்ள்.மூன்டம் பிடயில் ட்டில்
ட்டிதிலிருந்து ங்கி ஏட்ம்.அன்டர் யி தூக்கி ணத்ன்
அதில் அம்பிய் உச ஆக்கி ணத்ன் ச ஆடிப் டி ங்ள்
ஓட்ச ஜடந்து விகர் ர்ந்து ன் சர்.ஆயிஞம் அகிர்
ர்த்துண்டு ஆசல் அணள் ல் ர்த்தில்.ஆஞணச
ணர்த்ப் சி அருஜ மிகுந் ஜசவி ஙசி ச ருக்கும்
ஜடுத் ணலியின் ணழ்வில் ணஓந்ம் ந்து.அப்டி அதிம்
து ணழ்வில் ன்சக் ஞத்ர்.
இல் இஓ ங ஜன்டத்தின் ஓர்ஜச ணலி இருந்திருக்கிடர்.ஞஜீவ்
ந்தி ங்கி ஓௌத் ஔன் ல்ச்ஓஞல் ஓன்ட்ஞலில் உறுப்பிசஞ
இருந்திருக்கிடர்.அன் ருட்டு  ஜநிங்ளுக்கும் டந்திருக்கிடர்.66ல்
ஜணி ஜகும் ஷூட்டிங்கில் ஸ்.ஸ்.ஆர்.ன் கஞ அணருக்கு
அறிமுப்டுத்திசர்.அன்று முல் கஞடு அவ்ணவு
ஙருக்ம்.இருணஞயும் இத்து மின்ச.ஜநித்தில் விஞங்ம் ங்கு
ஙந்லும் ணலி நீங்ளும் உண்டு ச ணலி இழுத்துப்ட்து கர்
ன்.ஆஞம்த்தில் டுஜறிசலும் ப் ணலியின் இக்கி விருந்
ல்ரும் ருக் ஞம் கர் ன்.ம்.ஜி.ஆஞடு ஙருக்த்தில்
இருந்லும் கஞ அணர் விட்டுத் ந்தில்.மூன்று மிழ் ன்றிது
அணன்கிட்?. ஜக்ள் திம் கிண்டித்லும் ணலி முத்துவிற்
அருஜச
ல்த் ந்ர்.வ்ணவு ஆண்டுள் ந்தும் அந் விக்குயில்
ட்டுக் ட் ட்டிக்ண்யிருந்து.ஹீஞக் தூக்கிப்
பிடிக் அசணரும் ணலியிம் ன் ணந்ர்ள். விதத்தில் அணர்
ஙண்ர் ஙஷ்.ஓணஞத்திற்கு ட்டு ஞடிண்?. ஷூ
ஞடிண்.?. அல்ம் ஞக் இருக்கு.ம்யிஞம் ணங்கி
க்ட்டில் ட்டு விட்டு அப்டி ழுதித் ஞ ட்ஓ ரூய்
ஞஜ ச ஆசந்ஜசர் ஜல்.
ன்சிட்டு தீணளி ஜர் ஙணம்ர் 2020

144

அஷ் அட்ஓஞம் ற்கும் ஙஞ்சு ஞ்ஓ அட்ஓஞம் ர்க்து.ஓணத் வி
ணணம் பிஞஜண்ம் சக் ட் ணண ணலிர் ணஞந்
ணரிளில் அணஞது ஜஜ ரிந்து.ப்டி முக்கிஜச
ல்.ல் ஜட்டும் ண்ல் வுள் ரிது வுள் ஜட்டும்
ண்ல் ல்த் ரிது.அ ற்சி ன்டலும் ற்ச
ன்டலும் ன்.ஆசல் ணர்ந்து நின்ட ணலி இப்து ணசண
நின்றிருந்ர்.சின்சச் சின்ச ம்னிளுக்கு ண்டு
ள்ணஜட்ர்.ரி ட்ஔட் ன்டல் விவும்
ஜட்ர்.ஹீஞக் ங் ண்டு ஓல்ணர்.இ லில்
ஜ அணர் அ ட்டியிருப்ர்.அணஞது ற்டஞ
அட்ஓஜ ண்டு ணந்து எட் ணத்திருப்ர்.ஞஔட்சுமி ஙன்
சீனிணஓன் ன்.சீனிணஓன் ஓய் இந் விஷ்ணு ன் ன்.ஓணம்
ன்று ர்த்ல் ய்ணம் கிது ய்ணம் ன்று ர்த்ல் ஓஜம்
கிது.அது ன் ணலி.அணஞது புழ் ன்டன்றும் நீடூழி ணழி.
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க்யுட் மாஸ்டர் விக்கி!
மிழ் சினிஜவில் ஓண்க் ட்சிள் ன்து விர்க் முடி எரு
அங்ஜ
இருந்து
ணருகிடது.
எவ்ணரு
ட்ங்ளிலும்
அற்ற்டர்
ல்
இருக்கும்
ஓண்க் ட்சிளும் ஞசிர்
ருஜவில் ணர்ந்து ணருகிடது.
குறிப்
மிழ்
சினிஜவில்
ஓண்
ட்சிளில்
ஸ்ண்ட்
ஜஸ்ர்ளின் ங்கு அதி அவில்
உள்து. இங்கு இருப்ணர்ள் 
ஜழி
ங்ளில்
ணிற்றி
ணருகிடர்ள்.
அற்கு த்தின் ர்த்த்
மீடஜல்
இருப்
முக்கி
ஞம். அந் ணயில் 2016ல்
ணளிச உரிடி த்தில் இம்
ற்ட ஓண்க்ட்சிள் மிவும்
பிஞஜசது. குறிப் அந்ப்
த்தில்
வில்
ஙக்கும்
ஓண்க்ட்சி ஜக்ள் ஜத்தியில்
ஙல் ணஞணற் ற்டது. இந்
ஓண்க்
ட்சி
ர்த்ஜவும்
த்துரூஜவும்
ணடிணஜத் ஸ்ண்ட் ஜஸ்ர்
விக்கிக்கு
நிட
ஞட்டுள்
குவிந்ச. இப்த்தின் ணற்றி ர்ந்து வீஞம் த்தில் இம்
ற்ட அஜித்-அதுல் குல்ர்னி க்ஜக்ஸ் ஓண்க் ட்சி விக்கி
அஜத்ர். இப்த்தின் ஓண்க் ட்சியும் அதி அவில்
ஓப்ட்து.

ஆந்ல ரிப்ப ார்ட்டர்
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இப்த்தில் ணித் அனுணம் ற்றி விக்கி கூறும்து, ஙன் உரிடி
த்தில் ணிபுரிந்து ண்டிருக்கும் து, இக்குசர் சிண ஓர்
ஞப்பில் இருந்து அப்பு ணந்து. சிண ஓஞ ஓந்தித்து வீஞம்
த்தின் கிஜக்ஸ் ஓண்க் ட்சி அஜத்து ரும்டி
ட்ர். இஞண்ண அஜித் ஓர் ம் ன்டவுன் சக்கு மிவும்
ஜகிழ்ச்சி அந்து. உச ஏ ஓல்லி ஜறுஙள் ப்பிடிப்புக்கு
ஓன்டன்.அஜித்
ஓஞ
ர்த்வுன்
புத்துர்ச்சியும்,
க்மும்
ற்ட்து. ஆசல் அணஞ ன்னிம் ணந்து சி ன்னு
க்த்ப் க்கிசர். அஜஞணதி த்தில் இருந் அ அஜித் ன்
ற்தும். ன்னிம் ப்டி ணண்டுஜசலும் ண ணங்ம்
ன்று அணர் கூறிசர். ன்னு க்த்ப் க்கி ஓண்க்ட்சி
அஜத்துக் டுத்ன். ஓண்க் ட்சிக்கு மிவும் எத்துப்பு ந்
அஜித் ஓர், ன்ச க்யூட் ஜஸ்ர் ன்று ஓல்லிவிட்டுச் ஓன்டர்.
சக்கு மிவும் ஓந்தத்க் டுத்து.
வீஞம் த் அடுத்து, உரிடி 2, அருவி, ஔக்ர், ஜணன்,
சிலுக்குணர்ட்டி சிங்ம், விழித்திரு, அண்னுக்கு ஔ, ஞட்ஓஓன்,
ணல்ர், ஓத்ரு ன்ட ங்ளுக்கும், இத்விஞ ஞத் ஙடிக்கும்
ஙடுணண்,
அர்ண
ஙடிக்கும்
குருதி
ஆட்ம்
த்திலும்
ணிற்றியிருக்கிடன். ற்து சூர் ஙடித்து ணளி இருக்கும்
சூஞஞப்ற்று த்தில் ஓண்க்ட்சிள் அஜத்து இருக்கிடன்.
இப்ம் ஙணம்ர் 12ஆம் தி ணளி இருக்கிடது.
ஓண்க்ட்சிள் அஜப்து குறித்து விக்கி ஜலும் கூறும்து, ஙன்
எவ்ணரு ஓண்க்ட்சியும் ஸ்ரி ர்டு ட்டுன் ண
ஓய்ணன். அதுல் ந் எரு ஓண்க் ட்சி உருணக்கும்
தும், ரிர்ஓல் ஓய்து இப்டித்ன் திஞயில் ணரும் ன்று
இக்குஙருன் ண்பிப்ன். அது இக்குசருக்கு பிடித்துப்ண
ஓண்க் ட்சி உருணக்குணன். இதுண ன்னு மிப்ரி
பிஸ் ன்டர்.
ஓண் இக்குசர் விக்கி மிழ் ஜழி ஜட்டுஜல்ஜல், லுங்கு,
ஜம், ஜஞத்தி ன்ட  ஜழிப் ங்ளிலும் ணிற்றி
ணருகிடர். இப்ங்ள் அடுத்டுத்து ணளி இருக்கிடது.
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எர்ண வாக்கம் ஸ்ரீ லஷ்நி ாபானணப் சருநாள்
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ர்ணயாக்கம் ஸ்ரீ க்ஷ்நிாபானணப் கருநாள்.
74. ர்ணயாக்கம் கிபாநம், ஞ்கைட்டி அஞ்ைல்,
கான்மரியட்டம், 601204,திருயள்ளூர் நாயட்டம்.

ர்ணக்ம் ஸ்ரீ க்ஷ்மிஙஞப்ருஜள் யில் திருணள்ளூர்
ஜணட்ம் ன்சரியில் இருந்து 10 கி.மீ விலும் ஞ்ஓஷ்டியில்
இருந்து 2 கி.மீ விலும் அஜந்துள்து.

சுஜர் 500 ஆண்டுள் ஜச விக்கிஞம். பிஞச க் ஙஞசிம்ஜ
அணஞம் டுத் ருஜள் மீது ம் ண்டு ஜஷ்மி பிரிந்து
ஓன்டவும். பின்சர் ருஜள் ஓந் ஓரும் அந்பின்
இத்த்தில் ஜக்ஷ்மி அந்வும் ணஞறு.

எரு த்தில் ஸ்ரீ ணஷ்ணர்ள் நிடந் அக்ஞஞஜ ர்ணக்ம்
திழ்ந்துள்து. ஓண- ணண ஓண்ளில் இங்கு அஜந்திருந்
சிணமும் விஷ்ணு ஆமும் ர்க்ப்ட்டு சுஜர் 200 ணருங்ள்
முன்பு சிறி அவில் ஸ்ரீ க்ஷ்மிஙஞர் ஆம் ழுப்ப்ட்டு
ணழிடு ஓய்து ணருகின்டசர்.

ந்ணரும் 2019 ஔூ ஜத்தில் ஓம்ஞஷ்ஜ ஓய்ப்ட்து.
எரு பூஔ ஙந்து ணருகிடது.
விதஓ திசங்ள்: புஞட்சி ஓனிக்கிஜள், சித்திஞ வுர்மி,
ணகுண் சி, கிருஷ் ஔந்தி.
ர்புக்கு: ஓ.சுஞஷ்பு குருக்ள்: 9444091441.
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காஜல் அகர்வாலுக்கு கல்யாணமாயிருச்சு..!
திருமண ஆல்பம்
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நன்றி: ஆந்வத ரிப்தபார்ட்டர்
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அப்பாவுக்காக தீபாவளி

-‘பரிவவ’ சே.குமார்.

தீணளிக்கு

இன்னும் திசந்து ஙள்ன் இருக்கிடது... இந் ணருஓம் தீணளி

ண்வில்ன் ன்டலும் ஙஞ்சில்  ணத்துக் ண்டு ஞதி
ஓன்சயும் சிக் ணண்டியிருந்து.
'க்த்து வீட்டுப் பிள்ங் ல்ம் புது டிஞஸ்ூம் யில் ணடியுஜய் வீதியில்
திரியும் து ஙம்ஜ பிள்ங் ஜசசு க்ம் ணருங்... அதுளும் சின்சப்
பிள்ங்ச... அதுளுக்ச்சும் டிஞஸ் டுக்ம்… ணது ஞம்
ண்ம்' ன்டள்.
சக்கும் அது ஓரிசத்ன் ட்து ன்டலும் எரு துக்ம் நிழ்ந்து மூன்று ஜம்
ஆ நியில் புத் டுக் ணண்டுஜ... பிள்ளிம் ஞத்
டுத்துச் ஓன்சல் ற்றுக் ள்ணர்ள்ச ன்றும் ஜசசுக்குள் ன்றிது.
அப்க்கு அந்ப் ச்ஓ முடிக் ஓரி யி முடிவு ண்ம்ன்னு
ஓன்சன்.
அப்...
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அணர் இருந்திருந்ல் இன்சஞம் பிள்ளுக்கு த்ச விஜச உள்
டுத்து ணந்திருப்ர்... ண்டிள் ணந்ல் அணருக்குக் ண்ட்ம்ன்...
அணரும் குந் ஜறிவிடுணர்... தீணளிக்கு உள், ஆயிஞக்க்கில் ம்
டுத்து ணங்கி ணடிள் ச அஜர்க்ப்டுத்துணர். அ ல்
ங்லுக்கு ட்டுக்ட்ய் ரும்பு ணங்கி ணந்து டுணர். ம் இப்டி
ஓக் ரிக்குறீங்ன்னு ஓன்ச இந் ணசு ஓந்தஜ இருக்ஜ ணட
ந் ணசு அணனு இருக்ப் டனுங்ன்னு ஓல்ணர்.
அ நீங் சின்சப்பிள் இருக்கும் து அஞஓங் ணயி இருந்லும்
ஷ் ஜீணசஜச ணழ்க்... ஙல் ஙள் ரி ஙக்கு உங்ளுக்கு ன்ச
ஞம்ப்ப் ரிஓ துவும் ஓய் முடி நி ன்டலும் உங் ஓந்தத்துக்கு
ப்வும் குட ணச்ஓதில்... உங்ளுக்குச் ஓய் ல்ம் இப் ன்ச
ஞப்பிள்ளுக்குச் ஓய்யிடன் ன்றும் ஓல்ணர்.
அப்… அஞசு ருவூத்தில் க்ஞய் ண ர்த்து ஏய்வு ற்டணர்... அம்ஜ
க்ணதி சக்கு த்து ணஓ இருக்கும் து  எரு பிஞச்சிசயில்
ன்ச ரித்துக் ண்ள். அப்து அப்ன் ஞம் சச் ஓந்
ந்ங்ள் ல்ரும் ஓன்சர்ள்... சக்கு அப் மீது ப்வும் அதிஜச
அன்பு உண்டு. அணஞல் அம்ஜ ஓத்ர் ன் அந் ணதில் கூ ன்சல்
ற்றுக் ள் முடிவில்....
சக்கு விணஞம் ரிந் ஙளில் அப்வும் அம்ஜவும் ஓண் ட்டு ஙன்
ர்த்யில்... இதுணஞ அம்ஜவின் உடவுள் அப் மீதும் அப்வின்
உடவுள் அம்ஜ மீதும் லிச் ஓல் வித்துக் ண் இருந்லும் அணர்
சி ணஞ அம்ஜ சல் ஓத்ள் ன் ஓல்ணயில்... ண்டிப்
அம்ஜவின் ஓவில் இருக்கும் ஞம் அணருக்குத் ரிந்திருக்கும்... ஙங்ள்
ப்னும் ட்ல் கூ அணளுக்கு ங்கூ இருக் ன்ச பிஞச்சிச...?
விடுங்ப்...
ணம்
புண்ணிணதி...
ங்கூ
ணப்
பிடிக்ஜத்ன்
யிருப்ன்னு ஓல்லிக் ந்து விடுணர். அம்ஜவுக்குத்ன் அப்ண
ணக் டுத்து ணக்வில் ன்துன் ன் ண்மும் கூ இதுணஞக்கும்.
அப்வுக்கு  எரு ட்து ஙந்து விட்ல் எரு ணருத்துக்கு
ண்டி ஙல் நிழ்வு வீட்டில் ண்க்கூது ன்று ஓல்லும்
ஜ ணத்தின் மீது ப்தும் ஙம்பிக் இருந்தில்... அம்ஜ இடந்
இஞண்டு ஜத்தில் ணந் ங் ங்ளுக்ச் சிடப்க் ண்டிசர்.
ல்ரும் அப்டி உன்சல் முடிகிடது... ஜசவி இடந்து உசக்குப்
ரிப்வில்...
ங்ல்
முக்கிஜகிப்
ச்ஓ…
இப்க்
ண்ன்ச குடி முழுகிடும்… அப் அண ஓவு உசக்குச்
ஓந்தம் இல் சத்திட்டிது ன் ஜசவியின் இடப்பு சக்குத்ன்
திப்பு... ஙன்ன் ண்ட்ங்த் விர்க் ணண்டுஜழி ஊஞ
ண்டும் து சின்சப்லு அணனு ன் ஓத்ச் சுஜக்ணும்...
ஓந்தஜக் ண்ட்டுஜ... அண கூ இ ஜலிருந்து ஞம்ச்
ஓந்தஜப் ர்த்துக்கிட்டு இருப்ன்னு ஓன்சர்.
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அம்ஜ இடப்புக்குப் பின் ங் ல்ம் ண்டி ண் ணத்துச்
ஓந்ஓப்ட் அப் இறுதிணஞ ந்ப் ண்டிக்கும் புதுத்துணி டுத்தும் இல்
ண்டிதும் இல்.
அம்ஜ இடந் பின் அப்வுக்கு ஜறு ல்ம் ண் த்ச ர்
முற்சித்தும்
அண ங்கிட் மூணு பிள்க் டுத்துப் த்துக்ச்
ஓல்லிட்டுப் யிருக்... இனி ன்ச ணழ்க் அதுளுக்சதுன்...
அது ஓந்தம் ஜட்டுஜ சக்ச ஙட் ஜகிழ்விக்கும்ன்னு ஓல்லி
திருஜத்துக்கு ஜறுத்து இறுதிணஞ ங்ளுக் ணழ்ந்ணர்... ங் மூணஞயும் டிக்
ணத்து ங்க்கு டீச்ஓர் ண ணங்கிக் டுத்து ஙல் இத்தில் ட்டிக்
டுத்ர். சக்கும் ம்பிக்கும் ஙல் ணழ்க் அஜத்துக் டுத்ர்.
இஞண்டு ஜத்துக்கு முன்சல் ஞசணல் திக்ப்ட்டு ஜருத்துணஜசக்கு
சணர் சுஞப் ணிர்ல் மூட்க் ட்ப்ட்டு ங்ளிம் சி
விஙடிள்
ட்ப்ட்டு
புக்ப்ட்ர்.
அப்வுக்ச
ந்
முடயும்
ஓய்ல் சஜத்தில் எருஙள் விட்டிம் ய் அணருக்ச முடள்
ல்ம் ஓய்து லில் குளித்து ணந்ம்.
அணரில் இந்த் தீணளி ப்டிக் ண்டுணது... அப்ணப் ல்
முற்க்ச் சிந்தித்லும் அணரின் இடப்பு டுத் ணலிச் சுஜந்து பிள்ளுக்கு
புத் அணிவித்து ண்ய் ஓட்டி ணத்து ணடி ணங்கிக் டுத்து ப்டி
இல்ம்... ஊரும் உடவும் அப்னின் இடப் வி இது முக்கிஜன்னு லி
ஓ... தூக்மின்றி உருண்டு ண்டிருந்ன்.
யில் ழுந்தும்  இல் தீணளி ணன்... அடுத் ணருஓம் அப்
நிட புது டிஞஸ்... ணடில்ம் ணங்கித் ஞன்னு ஓன்சப் ஓரிசச்
ஓல்லி பிள்ளின் முத்தில் ஜகிழ்ச்சி ஜடந்து சது... இதுவும் எரு க்ம்
ணலிக்த்ன் ஓய்து.
ஞண ‘ன்சங் நீங்... பிள்ங் ஜசசு உஞ்சிருச்சி... ஙஜக்கு துவும் ணங்
ணண்ம்...
அதுளுக்கு
ணங்கிக்
டுக்ம்ங்...
அன்
ஞத்திரி
ஓன்சனுல்...’ ன்டள் ணருத்ஜய்.
ன்ச முடிம்ஜன்னு ஓல்லிவிட்டு குளிக்ப் சன்...
ஓப்பிட்டுக் ண்டிருக்கும் து ம்பி சிசன்... ‘அண்... ஙங் தீணளிக்கு
அங் ணர்டம்... அக்க்கிட்யும் சிசன்... அதுவும் இந் ணருஓம் தீணளி
மூணரும்
ஓர்ந்து
அண்ன்
வீட்டு
ண்ம்ன்னு
ஓன்னுச்சு...
ல்ருக்கும் ஙன் டிஞஸ் டுத்துக்கிட்டு ணர்டன்... அத்ன் ணடி ஆர்ர் ண்ணி
ணங்கிட்டு ணடன்னு ஓல்லிட்ர்... நீ ஞம் ஓய், ஓஜல் ண் ஜளிச்
ஓஜசல்ம் ணங்கி ணச்சிரு...’ சப் சிக் ண் சன்.
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அணச இஜறித்து ‘அப் இடந்து மூணு ஜஓம் முழுஓ
அதுக்குள் ப்டி... ஜத்ணங் ன்ச ஓல்ணங்...’ இழுத்ன்.

ஆ....

‘அண்... அப் இத்ன் விரும்புணர்... அணர் ஙம்ஜ அப்டித்ன்
ணர்த்ர்... அணர் இருக்கும் து ன்ச ஓய்ஞ அ இப் ஙஜ ஓய்ல்
அணர் ஓந்தப்டுணர்... இந் ணருஓம் அணஞ ஆன்ஜணச் ஓந்தப்டுத்
ஙஜ தீணளிச் சிடப்க் ண்டுடம்... ஊரும் உமும் ன்ச
ணணுமின்சலும் ஓட்டும்... ஙம்ஜ அப் ஙஜக்கு ன்ச ஓல்லி ணர்த்ஞ
அ ஙம்ஜ பிள்ளுக்கும் ஓல்லி ணர்ப்ம்... மூ ஙம்பிக் அணங்
ஜ திணிக் ணண்ம்... ஙம்ஜ ஜ அப் அல்ம் ப்வும்
திணித்தில்ச... ஙம்ஜ ணருத்த் ன் சின்சப்ஓங் ஜ தூக்கிப்
ணும்... அணனு ஞ்ஓய் ண்ட்டும்... ஙஜ ஞண்டு ரும் ணணுமின்ச
அன்சக்கி புது டிஞஸ் ணண்ம்…’ ன்டன். அணன் அப்ணப் ல்
ன்று ஓல்ணம்... ண்த்திலும் அணஞப் ல்ன் இருந்ன்… இந் ணதில்
அணனின் முதிர்ச்சி சக்குள் இல்ன்.
சக்கும் அணன் ஓன்சது ஓரிசப், 'டிஞஸ் டுக்கும் து அப்வுக்கும் எரு
ணஷ்டி டுத்திரு... அணர் ட்டுட ச்ஓக் ஞ ணஷ்டி டுத்துரு… ருக்சும்
டுக்ம்…' ன்டணன் ச ணத்துவிட்டு 'இந் ணருஓம் சித்ப், அத்
ஙஜல்ம் இங் தீணளி ண்டுடம்' ன்டதும் ஓங் 'ய்' சக்
த்திடி ன்சக் ட்டிக் ண்ர்ள்.
அணர்ளின் ஜகிழ்ச்சியில் அப்வின் மும் ரிந்து. சது னின் திஞயில்
அப் சிரித்துக் ண்டிருந்ர்.
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முகம் மறுமுகம்-டாக்டர் சார்லி!
ஞ்ஓப் ல்க்த்தில் ‘மிழ்த் திஞப்ங்ளில் ஙச்சுண’ ன்ட
ப்பில் முசணர் ட்ம் ற்றிருக்கிடர் ஙடிர் ஓர்லி.
ண்துளில் அறிமுஜகி, ஙச்சுண, குச்சித்திஞம் ச  ங்ளில்
ஜகிவும் ஙகிவும் ணத்ணர், ணப்ணர். கிட்த்ட் 800 ங்த்

ட்டுவிட் ஓர்லி, இ‘‘. ப்தும் நூறு கிமீட்ர் ஸ்பீடில் ஞஞக்கிடர்.
‘‘எரு ஆய்ணன் ன்கிட முட எரு விதத்துக் ஓந்தப்டன்.
இந்திவி ஜழிக் ஆஞம்பிக்ப்ட் முல் ல்க்ம் ங்
ஞ்ஓப் ல்க்ம்ன். ழில் முட ஙடிஞ இருந்து முல்ணஞ
உர்ந் பிடகு ம்ஜிஆஞல் ஆஞம்பிக்ப்ட் ல்க்ம் அது.
அது ழில் முட ஙடிஞச இந் ஓர்லி, முசணர் ட் ஆய்ண
ஜற்ண் ரும் க்ஜ ருடன். ன் ய்ஜழி மிழ்
ஆய்ணறிக் டுக் ணய்ப்ளித்து அந் ல்க்ம்ன். ன்ச
ஙச புதுப்பிக் ரிஓர்ச் எர்க் உவிச்சு.
மேட்டி: ம . ேோரதி ரோஜோ,

நன்றி: குங்கு

.கோம்

ன்சிட்டு தீணளி ஜர் ஙணம்ர் 2020

159

ன் முன்சடிளுக்கு ணக்த் ஓல்லிட்டு ஞம் தீவிஞஜ மூணு
ங்ள் எர்க் ண்ணிட்டிருக்ன். அது எரு முழுநீ ஜடி
மும் அங்கும். அ உ அவிச
அத்ச ஃபிலிம் ஃஸ்டிணலுக்கும் அனுப்பி விருதுயும் குவிக்ப்
டம்...’’ உற்ஓஜப் சும் ஓர்லி, சுணஞஸி ணல்யும்
ட் ஆஞம்பித்ர்.

ன்னு ஆய்வுக்ட்டுஞ மிழ் சினிஜவுக்கு த்ச ஙடிர்ள் ங்ளிப்பு
ஓய்திருக்ங் ன் ணல் ஓல்ஜ ஞவு முன்
ணச்சிருக்ன்.உஞஜ மிழ்சினிஜ ஙச்சுண த்ச ணப்டு
இருக்குனு திவு ஓய்திருக்ன். உஞல் ஙச்சுண, உல்ஜழி ஙச்சுண,
ஙண்டி ஙச்சுண, ழில்நுட் ஙச்சுண, எலி ஙச்சுணனு  classifications இருக்கு.
ஙடிர்ள் ளி ன் ஞத்சம், ங்ய் சீனிணஓன்... இணங் ல்ம் எலி ஙச்சுண
பின்னிடுத்திருக்ங். எவ்ணரு ஞ ஙச்சுணயும் உஞங்டு திவு
ஓய்திருக்ன். ஞஔ முத் நூத்து 1945ல் ணளிச எரு ஓய்தி
டிச்ஓன். அது எரு ஙச்சுண ஙடிஞப்த்தி டிச்ஓதும் சக்கு குப்புனு
விர்த்திடுச்சு. மிப்ரி ஔம்ணசச ஓஞங்ணி, அது ட்டி டுத்திருக்ர்.
நிருர்கிட் எரு ணண்டுள் ணக்டர்.
‘ட்டியில் குறிப்பிடும் து, ஜடி ஙடிர் ஓஞங்ணினு ன் ஞ
ட்டுதீங். ந்தி க்ன் ஓஞங்ணினு டுங்’னு ஓல்டர். இப்டி 
அரி ணல் ஆய்வு ஓய்து ஓந்தஜ இருக்கு...’’ ன்ட ஓர்லி, ஓட்ச
பிக் ஜறுகிடர்.
‘‘ல்ரும்  அண்ட் ஙட் ஷூட் இருந்ல், ஓர்ணகிடுணங். ஙத்து ஙட் ஷூட்
முடிச்சுட்டு,  ட்டுஜணிக்குத்ன் ஸ்ட் இருந் ணந்ன். ஆச, ஙன்
ஓஜ ஃப்ஞஷ்த இருப்ன். ன்ச சக்கு எர்க்ன் சர்ஜி...’’ ச த்ணர்,
சது ப்ஞரிக்குள் அத்துச் ஓன்டர்.
‘‘ங் அப், அம்ஜ ஞண்டு ருஜ ஆசிரிர்ள். ஙன் பிடந்து விருதுஙர். ஆச,
டிச்ஓது, ணர்ந்து ல்ஜ வில்ட்டின். அங் ஜிவின் ல்லூரி பி.யூ.சியும்,
பி.ஸ்சி மிஸ்ட்ரியும் முடிச்ஓன். ல்லூரி ச்சுப் ட்டிள், ஜமிங், ஜச
ஆக்ட்டிங்னு ல்த்திலும் ரிசுள் ணங்கியிருக்ன்.
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சக்கு ணசிப்த் தூண்டிது, சிந்துத் க்ன். ஊர் உள் சின்சத்ம்பி
ஓலூன் ய்லி ப்ர் ணரும் க் ணசிக் ஆஞம்பிச்ஓ பிடகுன் புத்ங்ள்
க்ம் ன் ர்ண திரும்புச்சு.ங் அப்வும் சக்கு நிட புத்ங்ள் ரிஓளிப்ர்.
அணர் ழுத்திட்டு டுத் புத்ங்க் கூ ன் ப்ஞரியி ணச்சிருக்ன்.
1980 ஓன்ச ணந்துட்ன். ஓய்தி எலிஞப்புத்துட அஜச்ஓத்து ஙம் ஜற்றும்
ல் துட இந்தி அஞசுக் கஞ எர்க் ண்ணிசன்.
ஓன்ச ங்ல்ம் இணஓ ஜம்ர்ஷிப் உள் நூங்ள் இருக், அங்ல்ம்
ஙன் ஜம்ஞகிட்ன். அஜரிக்ன் ம்ஸியி டிச்ஓ ‘The professional actor’ங்ட
புத்ம், சக்குள் ஙடிப்ப் த்திச புரி உண்க்குச்சு. எரு ஃங்தனுக்கு
ஸ்ட் ஓப் யிருந்ன். அங் ணந்திருந் எரு விபி ன்கிட் ‘நீங்
யிண்ட் ல்ம் ஞம் ர்ஃக்ட் சுட ர்த் ம் ணஞறு
டிச்சிருப்பீங்னு நிசச்ஓன்’சர்.
முது டிக்ணும் ன்கிட ண்த் சக்குள் வித்ணர் அணர்ன். அன்பிடகு
ஜதுஞ ஜஞஔர் ல்க்த்து தூஞக் ல்வி ணழி ம். டிச்ஓன். பிடிச்ஓ
ண ப்ச் ஓய்து. , ன்ச ஙச புதுப்பிக் டிச்ஓன். டிப்தும்,
ஆய்வுள் ஓய்ணதும் ன் ண இல். ஙடிப்துன் ன் ணனு உர்ந்து டிச்ஓன்.
அடுத், ம்.ஃபில் ண்ணிசன். அது ‘மிழ்த் திஞப் ணர்ச்சிக்கு ஙச்சுண
ஙடிர்ளின் ங்ளிப்பு’னு எரு ஆய்வு ண்ணிசன். 1937 முல் 1967 ணஞயிச
ட்த் அது திவு ண்ணியிருக்ன்...’’ ன்டணர், முசணர் ட்த்துக்கு
உந்து இருந்ணர் வி..ஞஜஓமி ன்கிடர்.‘‘இ இன்சரு விதமும்
ண்ணிசன். ஙன் ஙசிக்க் கூடி விகர் மீசட்சிம்ஜகிட் இருந்து எரு ன்
ணந்துச்சு. ‘கூருக் ஓகித் அமி ஆய்வு ருத்ஞங்ம் என்று ஙத்துடங். அதுக்கு
நீங் எரு ஆய்வுக்ட்டுஞ ஞணும்’சங்.
‘கூரு ஙங்ள், ஙவீச மிழ் ஙங்ளில் ற்டுத்தி க்ங்ள்’ ன்கிட
ப்பில் எரு ஆய்வுக்ட்டுஞ அது.
ஙப் ஞசிரிர் மு.ஞஜஓமி, ஙஜ ஞஜனுஔம் இணங்கிட் ஙர்ல்
ஓய்து அந்க் ட்டுஞ ஓஜர்ப்பிச்ஓன். அப் டிச்ஓ ஞஜனுஔம் , ‘நீங் சுட
எவ்ணரு விதமும் ரிஓர்ச் ர்ண இருக்கு.
எரு ஙடினு ர்ணயில் திஞப்ம் ன்து திவு ஓய்ல், ஙம் ன்து
கிர்ந்து ள்ளுல் ன்து ன்ட விதங் உஞஜ ஓல்முடியும். நீங்
ங் ஞ்ஓ மிழ்ப் ல்க்த்தில் ஆய்வு ண்ஜ’னு அழுத்ஜ
ஓன்சதுன், முசணர் இஞவீந்திஞசயும் சக்கு அறிமுப்டுத்தி ணச்ஓர்.
அதுக்கு முன்சடி எரு ஃப்ஷ்க். ‘ஜஜ ண’  ஷூட்டிங் விம் ஙந்து.
தூர்ர்தன் இருந்து நிழ்ச்சித் ரிப்ர் ண்ன் ஓர், ‘உங் வி..ஞஜஓமி ஓர்
உச ணஞச் ஓன்சர்’னு ஓல்லி சக்கு ர் அனுப்பியிருந்ர்.
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வி..ஆஞ ஙன் அப்னுன் கூப்பிடுணன். அணர் ன்கிட், ‘இப் உஞல்
நிழ்ச்சி ண்டங். ன்கிட் நீங் சிச ஙல் இருக்கும்னு ணுச்சு.
அசன் உங் கூப்பிச் ஓன்சன்’சர். அ பிஞக் ‘ஓர்லி,
ஙச்சுண ஙடிர்ப் த்தி நீ திவு ண்ணும்’னு ட்டுக்கிட்ர். அது சக்கு
உந்து இருந்துச்சு.
இப் ஞஜனுஔம்  ஓன்சது தூண்டுகி ரிஓர்ச்சும் ண்ணி ட்மும்
ணங்கிட்ன். ன்ச ஆய்வுக்ட்டுஞ புத்ஜவும் ஞடி ண்ணிட்டிருக்ன்.
அதுக்ச ணளும் யிட்டிருக்கு. இந் ஆய்வில் சினிஜ ஙடிர்ப் ற்றி
ற்சண ணளிணந் ணல்ள்ன் இருக்கும். அ டுத்துச் ஓய்ணதுங்டது ளிது.
மிழ்ச் சினிஜவில் ஙச்சுண ன்து ல் ஜதிரி. அது ல்ஞயும் ண்டு
ணருணது டிசம். எரு விதம் ளிது. இன்சண்ணுடிசம்.
சி அரி ணல் விகர் சுப்பு ஆறுமும், ஞஞவி ஓர் ஜதிரி சிஞ ஙரில்
ஓந்தித்து திஞட்டி திவு ண்ணியிருக்ன். ணர், ம்.ஆர்.ஞ ற்றி  அரி
ருங் அணங் கிர்ந்ங். ழு முட ண்டி, ஙச்சுணயில் சிடந்
ப்ளி ஜடி .வீஞப்ன் ஓரின் ப்ற்ட திவு ண்ணியிருக்ன்.
இன்னும் முப்து ணருதம் ழிச்சு, மிழ் சினிஜவில் ஜடி ட்சிள் ணத்ல் அது
.வீஞப்ன் ஜடியில் இருந்து டுக்ப்ட்ண இருக்கும்!
எரு ழில்முட கச இருந்து ணரும் ன்ச ல்க் ஆய்வு ஜணச
த்துக்கிட்டு அனுஜதி டுத் ஞ்ஓத் மிழ்ப் ல்க் முன்சள் து
ணந்ர்ள் திருஜ, ஸ்ஞன்... ஆய்ண நிடவு ஓய் முழு எத்துப்பு ந்
இன்ட துணந்ர் சுப்ஞஜணிம், ன்னு ஙறிர் முசணர்
இஞவீந்திஞன்... ஆகிருக்ல்ம் ஙன் ஙன்றிக்ன் ட்டிருக்ன்.
ன் ற்டர் - முல் ணகுப்பில் சக்கு ம் ற்றுத்ந் ஆசிரி ஞஔட்சுமி
முல், இப்து ம் டுத் ங ஆஓன் இஞவீந்திஞன் ஜற்றும் அசத்து
ஆசிரிர்ளுக்கும் ன் முசணர் ட்த் ஓஜர்ப்பிக்கிடன்.ஓமீத்து கிபுண
‘கூர்க்’வு ுஓன் ல்ட் ஙடிச்சிருந்ன். ன்ச ஜடிக்கு ஙல்
ஞஸ்ன்ஸ். ஙன் ஙடிக் ணந் புதுசு உள் ஜடி, இப் உள் ஜடி
ல்த்யும் ஜக்ள் ஞசிக்டங் இல் சிரிக்டங் ன்துன் முக்கிம்.
இப் க்னிக்ல் விதம் ணர்ச்சிஞ்சிருக்கு. , ஞம் ஆஞணஞஜ
ஓய்ணும்னு அணசிமில். ட் ஓஞ்ஓ துஜச இருக்கு. த்துக்கு
ற் முல் அப்ட் ஆடது ஙச்சுண உர்வுன்.
அன்ட ங்ள் ள் சஜ இருந்துச்சு. அது ஙச்சுண ரி அவு
ண்ப்ட்டுச்சு. இப்  ஙச்சுண  இருக்கு. மிர்ள்
ஙச்சுணயும், இஓயும் ஞம்ண ண்டுணங். இந் ஞண்டுஜ
எவ்ணரு மினின் ணழ்ணடும் ந்து.
அசன் ஜடி ஙடின் த்டு நின்றுண் இருக்கிடன்!’’ ச
ருமிப்டுகிடர் ஓர்லி.
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ஸ்ரீ சனாக ஆஞ்ெசனர். சொளிங்கர்
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ஸ்ரீ மனாக ஆஞ்ைமனர் திருக்மகானில், மைாிங்கர், மயலூர்
நாயட்டம், தநிழ்ாடு

ஓளிங்ர் ஜசது ணலூர் ஜணட்த்தில் உள்து. திருத்ணி-சித்தூர்
ஙடுஞ்ஓயில் திருத்ணிக்கு 32 கி மீட்ர் வில் உள்து.
இங்கு ஓல் அஞக்த்தில் இருந்து ருந்து ணஓதி உண்டு.

ஞஜணஞம் முடிந்தும் ஸ்ரீஞஜன் ஆஞ்ஓஙரிம், இந் ஜயில் ணம்
ஓய்யும் ரிஷிளுக்கு அஞக்ர்ல் இஞ்ஓல் ற்டுகிடது. அப் க்கி
ண’’ ன்டர். அன்டி ஆஞ்ஓஙர் இங்கு ணந்து ன், ன் ன்னும் இரு
அஞக்ர்ளுன் ஓண் ஓய், அது முடிஜல் சல் ஸ்ரீஞஜச
ணழிட்டு அணரிமிருந்து ஓங்கு, ஓக்ஞங் ற்று அன் மூம் அஞக்ர்
அழித்து ரிஷி ப்ற்றிசர் ன்கிடது ஸ் புஞம்.
சியில் ரிஷிளின் ணத்திச ஜச்சி ருஜள் அணர்து விருப்ப்டி
ஙஞசிம்ஜ மூர்த்தி ட்சி டுத்ர். இந் அணஞத் ரிசித்துப் பூரித்
ஆஞ்ஓ ஙரிம், ‘நீ சக்கு முன் யில் ஓங்கு ஓக்ஞத்துன் த்தில்
அஜர்ந்து ன் க்ர்ளின் குட க்கி அருள்ண!’ ச அருளிசர்!
அன்டி ஙஞசிம்ஜர் யில் உள் ஜக்கு அருகில் உள் சிறி ஜலில்
 ஆஞ்ஓஙஞ ஓங்கு ஓக்ஞத்துன் அருள்லித்து ணருகிடர்
ஙஞசிம்ஜருக்கும், அமிர்ணல்லி ருக்கும் ல், ஞ்ஓமிர்ம், யிர், இநீர்,
ன் உள் ல்ணறு ருட்ல் அபிதம் ஓய்ப்டுகிடது. ஜற்டஜ
ணள்ளிக்கிஜளில்  9 ஜணி முல் 11 ஜணி ணஞ அபிதம்
ஙத்துணர்ள். ஆசல் ர்த்தி ஜம் ணள்ளிக்கிஜளில் இந்
அபிதம்  7 ஜணி முல் 9 ஜணி ணஞ ஙத்ப்டும் ன்று ஆ
ஜ அர்ச்ஓர் ஸ்ரீர் ட்ச்ஓர்ர் ரிவித்ர்.
விதஓ திசங்ள் எவ்ணரு ஜமும் இருந்லும் ர்த்தி ணள்ளி
சிடப்பு.
ர்புக்கு: மான் : 04172- 262225, 263515.
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ேந்ச ாஷி’யின் புதிய அவ ாரம்..!
சின்சத்திஞயில் அசணருக்கும் பிடித்ஜச வீட்டுக்குக் சி ண்ணு
ஞக்ரி ஙடித்து புழ் ற்டணஞச ஓந்ஷி, இப்து சிறு ழிதிஞ
ணர்ந்திருக்கிடர்.
ண்ளுக்குத் ணச ஆள், ஆஞங்ள் ஜட்டுஜல்து ண்ளுக்ச
பிஞத்ஜ னி அகு நிம் மூன்டயும் உள்க்கி எரு ஆ, ஆஞ,
அகு நித்த் துணக்கியிருக்கிடர்.
‘ப்ஸ்’(PLUSH)
ன்று
ரிப்ட்டிருக்கும்
அந்க்

ஓன்ச
ணஓஞணக்த்தில் ஓமீத்தில் திடக்ப்ட்து. ஙடி ஞதி ஜற்றும் ஙடி ஓங்கீ
இருணரும் யிச திடந்து ணத்ர்ள்.
இந் ழிதிர் ணர்ச்சி ற்றியும், சது  ற்றியும் சி ஙடி ஓந்ஷி,
”ஙன் சினிஜவில் ந் திசந்து ணருங் இருக்கிடன். ஆசல் சினிஜ
என்று ஜட்டுஜ ன் சவு இல்.. இன்னும்  ரி சவுள் சக்கு
இருக்கின்டச. மீடிவில் ஙன் இருப்ல் சக்கு ஜக்ப்பிற்ச அகு ஓசங்ள்,
ஆள் ஜற்றும் ஆஞங்ள் ற்றி ஙன்டண ரியும். ஆண.. இது ர்
எரு விஞத்தில் ஈடு ணண்டும் ன்று ஞம் ங நிசத்துக்
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ஓன்சயில் ஜற்ட ந் இத்திலும் இல் எரு சிடப்ம்ஓம் இந் பிஸ்ஸில்
இருக்கிடது. அது ஜப்ண்ளுக்ச திருஜ உ, ணரிங் ஆஞங்ள்
ஆகிணற்ட இங் எஞ இத்தில் ணக்கு ட முடியும் ன்துன்.
ஜற்ட அகு நிங்ளில் இருந்து ணறுட்டு இந் ‘ப்ஸ்’ 
ஞம்ரித்துன்
ணடிணஜத்திருள்ன்..
இந்
ஸ்டுடி
முழுஜக்கும்
ர்க்கும்து இற்ன்ட எரு னி அம் இருக்கும்.
ணடிணஜக்ப்ட் ஓள், விக்ளுக்ச ஆள், ஓல்ணர், குர்த்தி, டி
ஓர்ட் ச அசத்தும் இங் கிக்கும். அது ஜட்டுஜல்.. ஙங்ள்
ஆயும், ப்வ்ஸ்யும்கூ ணடிணஜத்து ருகிடம்... ன்கிடர்
ன்னு நீண் ஙள் சவு நிடணறி ஓந்தத்டு..!
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ஸ்ரீ ர்

சீ ாபதியின் பபன்சில் ஓவியங்கள்!

திருச்சி பூர்வீஜக் ண் ஸ்ரீர் ஹ்ஞனில் உள் ஜஙஜ வில்
ணசிக்கிடர்.Trafco Group Bahrain ன் group ceo ண ணிபுரியும் இணருக்கு
ன்சில் ஏவிங்ள் ழுது க்கு. ஓஞஜச ஙயில் திருச்சி
பின்சனி ண் ள் ட்டுஞயும் முநூலில் ழுதி ணருகின்டர்.
இணர் ன்சிட்டு ணஓர்ளுக் ச ணஞந் சி ஏவிங் ஙம் ஞசித்து
ஜகி கிர்ந்துள்ர்.
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ஆனந்த தீபாவளி!
ய் ஞஔ! தீணளி ஙருங்கிடுச்சு! டிஞஸ் ல்ம் டுத்ச்ஓ? ன்சன்ச
ட்சு ஸ்வீட் ல்ம் ணங்கியிருக்ங்? குஜர் ட்ழுது ஞஔ எரு
ஙடி ஆடிப்சன்.
அணனுக்கு து தீணளி? துட்சு? அணன் அப் எரு ஓஞ
கூலித்ழிளி. அதில் ணரும் ணருஜசத்தில் குடும்த் ஏட்டுண ரும்டு.
அணசது யும் ஙலு வீடுளில் வீட்டு ண ஓய்து ணரும் ணருஜசத்தில் 
குடும்ம் ஙந்து ண்டிருந்து. இதில் ண்டி புது துணி. இனிப்பு
ன்டல்ம் திர்ர்க் முடியுஜ? தீணளி அன்று ர் வீட்டிணது ணது
ஞம் டுத்ல் அக் ண்டு ணந்து ருணள் அணன் அம்ஜ!
இருப்தி ஞ்ஓம் சுஜஞ துணி அணிந்து ண்டு ஜற்டணர்ள்
ட்சு ளுத்துண க்த்துன் ர்த்துக் ண்டிருப்ன் அணன். இப்
ய் குஜரிம் ஓல் முடியுஜ? அணசது ன்ஜசம் டுத்து.
ன்னு உண்ஜ நி இதுணஞ ரிமும் அணன் கூறிது
இல்! ன்ச டிக் ணப் ரும்டு ன் ற்டருக்கு இதில்
அணர் ந்ஞவு ஓய் கூது ச நிசப்ணன் அணன். அ ஓஜம்
ன்னு ழ்வு நி ஜற்டணர்ளிம் கிர்ந்து ள்வும் அணனுக்கு
கூச்ஓஜ இருந்து. ஓட்ன்று புளு அவிழ்த்து வி ஆஞம்பித்ன் ஞஔ.
“அதுக்ன்ச குடச்ஓல்?  ப்ண எரு ட்டி நிட ட்சு
ணங்கி அடுக்கிச்சு! புஸ்ணசம், ஜத்ப்பு, ஞக்ட், ஷ்மி ணடின்னு அது
கிக்குது நிட இந் தீணளி ஞத்திரி முழுக் எஞ ணடி ஜம் ன் ன்டன்
ஞஔ.
குஜரும் விவில். அது ஓரி! தீணளிக்கு ன்ச டிஞஸ்
டுத்திருக்? ன்று ஆணய் ட்ன்.
“டிஞஸ்! .. ம் வுக்கு க்ஞ ர்
ண்டும் அதுக்கு ஜட்ச்ஓ
புல்தர்ட்டும் டுத்து க் டுத்திருக்கு!
“உங் வீட்டு ஸ்வீட் ன்ச ண்ணுணங்?
ங்ம்ஜ நிட ஞம் ண்ணுணங்! அதிஞஓம் முறுக்கு ண, அப்புடம்
ஜசூர் ஏஜப்டின்னு!
“ட்ண ஓந்தஜ இருக்கு! தீணளின்ச எஞ ஔலின்னு ஓல்லு!
“ஆஜம் குஜர்! ன்ச இத்ச க்றீ உங் வீட்டு நீ ன்சன்ச
ணங்கியிருக் ஓல்ண இல்? ன்டன் ஞஔ.
“அது ஓஸ்ன்ஸ்! ன்று விற்டன் குஜர்.
ப்டி குஜர் ஙம்பும் டி ஙன்ட அந்யிற்று! அணன் திரில் ஙம்
ஜசம் ப்ல் டவில்! ன்று ருமூச்சு விட்ன் ஞஔ. ஙட்ள் ணஜ
ஏடிச. இ தீணளி ணந் விட்து.
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ஞஔ ணக்ம்  ண்ய் குளில் முடித்து விட்டு இருப்தி ஞ்ஓம்
புதிச ஆ என்ட அணிந்து ண்டு ணஓலில் நின்று ஜற்டணர்ள் ணடிப்
ணடிக் ர்த்துக் ண்டிருந்ன். அந் ஓஜம் அங் குஜர் ணஞ அதிர்ந்ன்.
அ! ணஓஜ ஜட்டிகிட்ஜ! இணன் ப்டி இங்கு ணந்ன். இணச
ஜதிரி ஓங் இந் ரிவுக்கு ணஞ ஜட்ர்! ன்று சிக்கும் ,
ன்ச ஞஔ! ண!ன்னு எரு ணர்த் ஓல் ஜட்டி? ன்று ட்டி உள்
நுந்ன் குஜர்.

“இ.. இல்! நீ ப்டி இந் க்ம்! அன் அதிஓஜ நின்னுட்ன்! ண!
குஜர் ண! உள் ண! ன்று அத்ன் ஞஔ!
“இன்னிக்கு உங்கூத்ன் தீணளி ண்னும்னு ணந்திருக்ன்! ன்ச
நீ  டிஞஸ் ட்டிருக் புது டிஞஸ் ங்?
எரு நிமிம் அதிர்ச்சிகி பின்சர் ஓஜளித்துக் ண் ஞஔ, அ. அது
ணந்து இன்னும் ச்சி ணஞ குஜர் ன்டன்.
“ஓரின்! தீணளி ம் ருங் இப்டித்ன் ண்ணுணங்! ஓரி
உங்ம்ஜ ண் ஞம் ணது ன்! ஓப்பிம் ன்டன் குஜர்.
ஞஔ ங், ன்ச நீ இப்டி ங்கி ங்கி நிக்ட! ஙன் ணந்து உசக்கு
பிடிக்?
“ஓச்ஓ அல்ம் இல்!
“அப் ன் முழிச்சிகிட்டு நிக்ட? ! உள் ய் ணது ஸ்வீட் டுத்துகிட்டு
அப்டி ட்சும் டுத்துண ணடிக்ம்!
“ ட்ஓல்ம் ஙத் ணடிச்சிட்ன் குஜர்.
“அவ்ணவுஜ?
“ஆஜம் குஜர்! ஙத் ணடிச்சி தீர்த்துட்ன்!
“ஓரி ச வுது! உங்ம்ஜ  ஓஞ்ஓ ஞத்ணது
ன்!
இன்ச இணன் விக் ண்ச இருக்கிடச! ன்று ஜசதில்
நிசத் ஞஔ, குஜர் ! அது ணந்து!.. ன்று இழுத்ன்.
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“ன்ச அதுவும் தீர்ந்து ச்ஓ?
ஓட்ன்று, ஆஜம்! ஞ்ஓஜத்ன் ண்ங்! அன் லி ஆயிடிச்சு!
“ண்! இப்டி ய் ஜ ய் ஓல்லிகிட்டு இருக்! உன் பிஞண்ட்
ன்கிட் கூ நீ வுஞணம் ர்க்ஜ? குஜர் ட்வும் ஆடிப்சன் ஞஔ.
ஞஔவின் ண்ளில் ண்ணீர் ருகிது! இல்.. ன்று ம்பிசன்
“குஜர் உன்ச ஜத்னும்னு நிசக்! ன் ணறுஜ ணளி ரி
கூதுன்னுன் அப்டி புளுகிசன்! இப்டி திடு திப்புன்னு ணருணன்னு
நிசக்! ன்ச ஜன்னிச்சிரு! ன்டன் ண்ளில் ண்ணீருன் ஞஔ.
“ய் ஞஔ! சக்கு ல்ம் ரியும்! உங் அப் ங் ருவின் எரு
வீட்டு ண ர்க்கிடரு. அணருன் எரு ஓஜம் ன்ச ர்த்து ம்பி உன்
ஸ்கூல் ன் ன் ன் டிக்கிடன். ஙல் டிக்கிடச ன்று ட்ர்.
விஓரிச்ஓப்ன் அது நீன்னு ரிஞ்ஓது. எதுங்கி எதுங்கி ச உன் கூ
அதுக்ப்புடம் ஙன் எட்டி ணந்ன். ழ்ஜ எண்ணும் இக்ஞம் இல்! இன்னிக்கு
ஙல் நியில் இருக்டணங்  ர் சின்ச ணசு ஷ்ப்ட்ணங்ன்! அ நீ
உஞனும்.
“நீ ஜத்ணங் கிட் உன் நி ஜடச்சிருந்லும் ன்கிட் உண்ஜ
ஓல்லி இருக்ம். இது எண்ணும் ணட்ப் ணண்டி விஓம் இல்! உன்
ஙண்ன் உன் குட ரிது டுத் ஜட்ன்னு நீ உஞ ஞஔ!
“ஓரி குஜர்! ஙன் உன்ச ஓரி புரிஞ்சிக்! ன்ச ஜன்னிச்சிரு! ன்
கூ ப்ஞண் இருப் இல்? ஞஔ அழுயுன் ட்.

“ண்டிப் நீ ப்வும் ன் ஙண்ன் ன்! ஜன்னிப்ல்ம் ஙஜக்குள் ண
இல்! இ இந் யில் உசக்கு டிஞஸ் ட்சு ஸ்வீட் ல்ம் இருக்கு!
இல்ம் ன்ச கிப் ணச்சிக்! ண ஞண்டு ரும் ஓர்ந்து தீணளி
ண்டுணம் ன்டன் குஜர்.
அந் தீணளி ஆசந் தீணளிய் அணர்ளுக்கு இனித்து!
நத்தம்.எஸ்.சுபஷ்பாபு
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ஜயி, ஜயி ஆடிண
ஜக்ச் ஓம் ருகிடன்!
குயி, குயி டிண
ணப் ங்ள் ருகிடன்!
ச்ஓக் கிளி டந்துண
ழுத் ய் ருகிடன்!
சிட்டுக் குருவி ஙந்துண
ஓட் ட்டு விடுகிடன்!
ஏக் க்கு இங் ண
ஏடிப் பிடித்து ஆம்!
ஜப் புடண இடங்கிண
ஜடியில் குந்திப் ஓம்!

ஜனின்  இருக்குது
ஜஞத்தின் ஜ றுது
னியும் யும் தின்னுது
டு ஜயில் ணழுது
இனிக்கும் ரும் எடிக்குது
இன் ஜத் தின்னுது
ஜனி னுக்கு ணலில்
ஜந்தி குஞங்ப் ண
கூட்ம் கூட் ஜண
கூடி ணழும் குஞங்கிசம்
ஆட்ம் ட்ம் டுஜ
ஆம் விழுதில் ங்குஜ
ஏட் ஜ ஏடி
என்ட ன்று பிடிக்குஜ
ஙட்டித் டி ஏங்ண
டிக்ப் யும் ஙம்ஜ
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டிங் ங் ஜணிஓ
ரு முசயில் ட்குது
அங் எரு ச
அஓந்து அஓந்து ணருகுது

யானை வருது!

அஓந்து ணரும் சப் ர்க்
அன்பு ப்க்ள் குவியுது
ஆளுக்கு எரு சு
அன் யி டுக்குது
ள்விக் குறில்
த் தூக்கி
சு ந் ப்வுக்கு
ஓம் என்று டுது
அன்று ஓல்லும் ணயில்
ஙசுக்ய் ஞ்ஓம் பிளிறுது
பிளிறும் ஓத்ம் ட்டு
பிஞ்சுள் சிது அறுது
அறி பிள்ப் ர்த்து
அடுத்து ட்டி சிரிக்குது
டிங்ங் ஜணிஓ இப்
ருக்டியில் முடிஞ்ஓது
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புதிர்! புதிர்! புதிர்!
எரு ஊரில் இஞண்டு ஓஞர்ள் இருந்சர். அணர்ளில் எருணன் ஞஜ .
ஜற்டருணன் க்ஞன். க்ஞனிம் அணன் ம்பிகி  எரு சுணக்
ட்ன். அண்ன் சுணக் டுப்ற்கு முன், ""ன் நித்தில் நீ திசமும் ணந்து
ஏஞண்டு உக் ணண்டும்!'' ன்டன்.
அணனும் எத்துக் ண்ன். சுண ணங்கிக் ண் இணன், ன்
எத்துக்ண்து ல் அண்ன் நித்தில் ஏஞண்டு முழுணதும் உத்ன்.
ஏஞண்டு முடிந்து. ம்பி அண்னிம் ணக்குச் ஓல்வில். ஜறுங சுண
திருப்பிக் ட்ன் அண்ன்.
""ஏஞண்டு உன் நித்தில் உத்ன் அல்ண சு சக்குத்ன்!'' ன்டன்.
மூத்ணன், ""அப்டி முடியும்? ஏஞண்டு ம் நீ ன் சுவிம் ல் டந்து
ச அனுவித்ய் அல்ண? அசல் இஞண்டிற்கும் ஓரிகிவிட்து!'' ன்டன்.
இருணருக்கும் ணக்குணம் ற்ட்து. இருணரும் எரு பிஞபுவிம் ஓன்டசர். ணக்
விஓரித் பிஞபு, அணர்ள் இருணருக்கும் மூன்று புதிர்க் டுத்து, ""இற்குச்
ஓரிச தில் ர் ஓல்கிறீர் அணர்ளுக்குத்ன் சு!'' ன்று கூறி புதிஞச்
ஓன்சர்.
""முல் புதிர், ஜனினு ணயிற்ட நிஞப்புணது து? இஞண்ணது புதிர், ஜனினுக்கு
மி ஜகிழ்ச்சித் ருணது து? மூன்டணது புதிர், அதி விஞணச் ஓல்ணது து?
இந் மூன்று புதிர்ளுக்கும் ங வி கூறுங்ள்!'' ன்டர்.
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இருணரும் வீட்டிற்கு ணந்து மூக் குப்பி சிந்தித்சர்.
ஜறுஙள்  பிஞபுணச் ஓந்தித்சர். மூத்ணசப் பிஞபு அத்து, ""ன் புதிருக்கு
வி ஓல்!'' ன்டர். ""ஜன்ஜ ங்கி பிஞபு அணர்! எரு ஜனினு
ணயிற்ட நிஞப்புணது து ன்று ட்டீர்ள். அற்குச் ஓரிச வி ன்றிக்றி.
ழுத் ன்றிக் றிச் ஓப்பிட்ல் ணயிறு நிஞம்பும்.  ஜணி ஙஞம் சிக்து.
""இஞண்ணது, ஜனினுக்கு ஜகிழ்ச்சித் ருணது து ன்று ட்டீர்ள். அற்கு
வி ம். ம் ட்டி நிட இருக்கும்து வ்ணவு ஜகிழ்ச்சி ற்டுகிடது
ரியுஜ? ம் குடக் குட ஜகிழ்ச்சியும் குடயும்.
""மூன்டண, அதிவிஞணச் ஓல்ணது து ன்று ட்டீர்ள். அதுற்குச் ஓரிச
வி ணட் ஙய். ணட் ஙய்ள் விஞண ஏடி முல்க்கூ பிடித்து
விடுகின்டசண!'' ன்று ஓல்லிவிட்டு பிஞபுணப் ர்த்து, ""சு சக்குத்ச!''
ன்று ட்ன்.
""முட்! நீ ஓன்ச அசத்தும் அத்ஜச தில்ள்!'' ன்டர் பிஞபு.
இணன் அக்ப்ட்ன்.
""ஙம் ணயிற்ட நிஞப்புணது பூமி. பூமி யிம்ன் ஙம் உண்ணும் னிங்ளும்,
கிங்குளும் கிக்கின்டச. அந் உணல்ன் விங்குளும், டணளும்
ணழ்கின்டச. இஞண்ண எரு ஜனினுக்கு அதி ஜகிழ்ச்சி ருணது தூக்ம்.
தூக்த்திற் வியுர்ந் ஓல்ணத்யும் ஜனின் விட்டுவிடுணன்.
""மூன்டணது, அதிவிஞணச் ஓல்ணது ஙஜது சிந்ச ஏட்ம். அது ஙம்
விரும்பிது விரும்பி இத்தில் ண்டு ய்ச்ஓர்க்கும்!''
""இண ஓரிச விள். இந்ப் சு உசக்!''
சுணக் டுத்பின் பிஞபு ட்ர். ""இந்ப் புதிர்ளுக்கு உசக்கு வி கூறிது
ர்?'' ன்டர்.
""ன் ஜள் ஜரூஸ்!''
""அணள் ன்ச அவ்ணவு விணகி?''
"" ஞ்ஓம்!''
""ன் அவிற்கு அணளுக்கு அறிவு இருக்கிட ன் ரீட்ஓ ஓய்து ர்த்து
விடுகிடன்!''
பிஞபு த்து அவித் முட் அணனிம் டுத்து, ""இ இந் த்து அவித்
முட்யும் உன் ஜளிம் டுத்து, எரு ழியிசல் அக் ணத்து,
த்துக் குஞ்சு ஏர் இஞவிற்குள் ரிக் ணத்து அ குஞ்சு அ இஞவில்
ழிக்கி, முட் ணத்து, த்து முட்ளில் மூன்ட டுத்து
அக்கி ஙக்  உவிற்கு சக்குக் ண்டுண!'' ன்டர்.
ன் ஜள் ஜரூஸ்விம் ஓன்று அ அப்டி எப்புவித்ர் அணது ந். ன்
ஜள் இந்ப் புதிருக்கு வி ப்டிச் ஓல்ப்கிடள் ன்று ணப்ட்ர்.
ஆசல், அண திர் புதிர் ட்ள். ன் ந்யிம் ண ணத் துணஞள்
அங்கி எரு சக் டுத்து, ""இதில் உள் துணஞ நித்தில் வித்து,
முற்றிவுன் அறுத்து சது ழிக் குஞ்சுளுக்கு உண ஞ ணக்கும்டி
கூறுங்ள்!'' ன்டள்.
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அணளு ந்யும் அவ்ணட பிஞபுவிம் ஓன்று ஓன்சர். துணஞப்
ர்த் பிஞபு அணற்ட ஙய்க்குப் ட்டுவிட்டு, ஓல் ண்டு என்டக் டுத்து,
""இ ஊடணத்து ணத்து நூறு ஔமுள் துணி ரிக்ச் ஓல்!'' ன்டர்.
ஆசல், அண அற்குப் தி மி ஜல்லி குச்சி என்டக் டுத்து,
""இதிலிருந்து நூ நூற்ற்கு எரு ஞட்டிசமும், திரும் ஓய்து ரும்டிக்
கூறுங்ள்!'' ன்டள்.

அணது அறிவின் ஆத்க் ண் பிஞபு, ""உன் ஜ ங ன்ச ணந்து
ர்க்ச் ஓல். ஆசல், அணள் ஙக்ண, ஓணரி ஓய்ண கூது.
ணறுங்லுச, ஓருப்புச ணஞக்கூது. ரிசுச, ரிசின்றி
ணஞக்கூது. இது டுஜச உத்ஞவு!'' ன்டர்.
ஜறுஙள் னிச்ஓறுக்கு ணண்டியில் ணள்ட்ப் பூட்டி, எரு லில் ஜட்டும் ஓருப்பு
அணிந்து, முல் என்டயும், சிட்டுக்குருவி என்டயும் ரிஜல் டுத்துச் ஓன்டள்
ஜரூஸ். அணள் மிகுந் புத்திஓலித்சத்துன் ணருணக் ண் பிஞபு, அணள் மீது
ஙய் விசர். திலுக்கு இணள் மு ணளி வி, ஙய்ள் முத்
துஞத்திச.

""இ உங்ளுக்கு எரு சிறி ரிசு!'' ன்று சிட்டுக்குருவிக் டுத்ள். அது
அணஞது யில் சிக்ஜல் டந்துவிட்து. ன் ஓல்லிடி ணந்துவிட் அண
நிசத்துப் ருஜப் ட்ர் பிஞபு. அப்து இருணர் ணக்கு என்டக் ண்டு
ணந்சர்.
""ஙங்ள் இருணரும் அடுத்டுத்து இரு குதிஞ ஏர் இஞவில் ட்டி இருந்ம்.
இஞண்டு குதிஞளும் அன்றிஞண குட்டி ஈன்டச. அணனு குதிஞயின் குட்டி
இடந்துவிட்து. ன்னு குட்டிப் ர்த்து அணனு குதிஞக் குட்டி
ன்கிடன்!'' ன்டன் எருணன். அடுத்ணசக் ட்ற்கு அணனும் அவ்ணட தில்
ஓன்சன்.

பிஞபு இரு குதிஞயும் னித்னி ட்ச் ஓல்லி, குட்டி விச்ஓன்சர்.
குட்டி இரு குதிஞளிமும் ஓல்ஜல் னி ஏடிவிட்து. அந்த் தீர்ப் அணர்
ஜரூஸ்விம் ட்ர். ஜரூஸ் குட்டிக் ட்ச் ஓல்லி குதிஞ
அவிழ்த்துவிடும்டி கூறிசள். அவ்ணட ஓய்சர். ய்க்குதிஞ ன் குட்டித்
டிக்ண்டு ஏடிணந்து.
பிஞபுவின் க்சம் குடந்து. ன்சவி ஜரூஸ் புத்திஓலி ன்று
எப்புக்ண்ர். அணளுக்கு ணகுஜதிளித்துப் ஞட்டிசர்.
நீதி: ணல்ணனுக்கு ணல்ணன் ணத்தில் உண்டு. ***
ஙன்றி: திசஜர்.ம்
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1. தச ----------------------2. உடம்பு ----------------------

3. கால்கள் --------------------4. யால் -----------------------

ப் புதிர்

ர்ப்ற்கு வித்திஓஜ இருக்கிட இந் விங்கு? இது எரு
புதுஜச விங்கு. இந் விங விங்குக்குள் ஙன்கு
விங்குளின் உல் ங்ள் எளிந்துள்ச. அணற்டக்
ண்டுபிடியுங்ன்...

யிடுகசதகளுக்கு யிசட ன்?
1. ஏடுணன், ணருணன்; எற்டக் லில் நிற்ன். அணன் ர்?
2. ச்ஓப் ட்டிக்குள் ணள் முத்து. அது ன்ச?
3. கூஞ வீட்ப் பிரித்ல் ஏட்டு வீடு. ஏட்டு வீட்டுக்குள் ணள் ஜளி.
ணள் ஜளியின் ஙடுண எரு கும். அது ன்ச?
4. க் டுத்லும் ஓப்பிடுணன். ண்ணீர் குடித்ல் இடந்துவிடுணன். ஙன்
ர்?
. ஊர் முழுணதும் சுற்றுணன். வீட்டுக்குள் நு ஜட்ன். ஙன் ர்?
6. ஜஞ்ஓள் குருவி ஊஞ்ஓடுது. அது ன்ச?

- ஸ். ரினி, 8-ம் ணகுப்பு, அஞசு ஜல்நிப் ள்ளி, ளூர், த்கிரி.

வி: 1. வு, 2. ணண்க்ய், 3. ங்ய், 4. ஙருப்பு, 5. ஓருப்பு, 6.
லுமிச்ஓ
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ஆறு வித்தினாெங்கள் என்?

இரு டங்களுக்கும் இசடமன ஆறு யித்தினாைங்கள் உள்.
அயற்சக் கண்டுிடியுங்கள் ார்க்காம்.

ஜ ன்ணர் விஜண ஜளு அத்யு
ணரு ஜள், னில் ஜவுக்கும் விஜவுக்குஜச
உடவு ன்ச?
வி: ஜ விஜவு ஜருஜள்
ஙன்றி: இந்து மிழ் திஓ.
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ஜயும் கீயும் ட்டுப் ங்ள் ண் குப்புள் உள்ச.
எரு குப்பில் உள் ங்ளுன்  எரு ர்புண்
ங் அடுத் குப்பில் இம்ற்றுள்ச. அக் ண்றிந்து
ங்ப் ருத்துங்ள்.
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உண்வான பரிசு!
ந்து ணது சிறுமி அமு ன் அம்ஜவுன் சூப்ர் ஜர்க்ட் ஓன்றிருந்ள். அங்
எரு முத்து ஜ ப் ர்த்ள். அது ணண்டுஜச அம்ஜவிம் அம்பிடித்ள்.“
அம்மு... இது அ இருக்கு, ஆசல் வி அதிஜ இருக்.. விஞ இது ஞமில்
ப்ஸ்டிக் ஜ... ஙன் உன்ச பிடந் ஙக்கு அப்கிட்ச் ஓல்லி 'ரிச
எரிஜிசல் பிர்ள்ஸ்' ஜ ணங்கித் ஞச்ஓல்டன்... இது ணண்ம்ஜ" ன்டள் அ
ம்ஜ.
ஆசல் அமு, அழுது பிடிணம் ஓய்து அந்ப் ப்ஸ்டிக் முத்துஜ ணங்கிக்
ண்ள்...அமுவுக்கு அந் முத்துஜ மிவும் ஃணஞட் ஆச ருகிப்
சது. அ ங்கு ஓன்டலும் அணிந்திருந்ள்/ உன் ணத்திருந்ள். ள்ளிக்குச்
ஓல்லும்தும், ஙண்ர்ளுன் விடும் தும், ன் டுக்கும்து கூக் ழுத்
தில் ட்டிருந்ள்.பிஸ்டிக் ஜ ழுத்தி ட்டிருந்ள் அர்ஜில் 
ழுத்து நிடம் ஜறி விடும் ச ன்சன்சண அம்ஜ ஓல்லியும் கூக் ட்வில்.
ப்தும் அப் பிரி ஜசமில் அணளுக்கு.அமுவின் அப் மிவும் அன்ச

ணர். திசமும் அணர் அமுவுக்குப் டுக்கும் முன்  ஓல்ணர். எரு ஙள்  ஓல்
லி முடித்தும் ட்ர்,
அம்மு... ன்ச உசக்குப் பிடிக்குஜ?”ஆஜம் ஞம்ப் பிடிக்கும்.
“அப், உன்ச முத்துஜ சக்குத் ரீ?
“ஏ.. முடிதுப்... நீங் ணட துசச்சும் டுத்துக்ங்.. ன்ச பிங்கி ம்
ஜ ண டுத்துக்ங்.. ஆச முத்துஜ ஜட்டும் ஞ ஜட்ன்ம்... ன்
டள்.
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இன்சரு ஙள் மீண்டும் ட்ர், அம்மு... ன்ச உசக்கு பிடிக்குஜ?
”ஆஜம் ஞம்ப் பிடிக்கும்அமு அப், உன்ச முத்துஜ சக்குத் ரீ? மீண்டும் ட்ர்.
“ஏ.. முடிதுப்... நீங் ணட துசச்சும் டுத்துக்ங்.. ணணும்ச ன்ச கு
திஞ ம்ஜ டுத்துக்ங்... முத்துஜ ஜட்டும் க்தீங்ப் ப்ளீஸ்...
அஜட்டும் ஙன் ஞ ஜட்ன். ச இம்முடயும் அழுத்ஜ ஜறுத்ள் அமு.இப்
தும் அ புன்சயுன் ஞணல் குட்டி.. ன்டர் அப்.சி ஙட்ளுக்குப் பி
டகு எருஙள், அப் இஞவு  ஓல் ணந்து.... அமு எரு க்த்துன்,
இந்ங்ப்... ச ஓல்லிக் ண் எரு சிறி ட்டித் திடந்து அதிலிருந் அ
ணளின் விருப்ஜச முத்துஜ டுத்து அப்வின் ளில் ந்ள். அது ஓகி
யும்... சி முத்துக்ள் உந்தும் யிருந்ச.
அ எரு யில் ணங்கிக் ண் அப், ஜறுல் ன் க்ட்டிலிருந்து எரு
நீ ணல்ணட் ட்டி டுத்ர். அதில் உண்ஜச முத்துக்ல் ஆச எரு அ
கி முத்துஜ இருந்து.அணர் அத் ன்னுன் ப்தும் ணத்திருந்ர். அமு
ன் ஜலிணச ஜத் ருணற்க் த்திருந்ர் அணர்... அத் ந்வுன் அந்
 உண்ஜச ஜத் ந்ர்.
"இ உசக்குத் ருணற்த்ன் அம்மு... ஙன் திசமும்
க் ட்ன்..." ன்டர் அப்.

அந்ப் ப்ஸ்டிக் ஜ

இந்த் ப்ன் ருஜல்... ஙம் ல்ருக்கும் ந்ச இடணன்...
அந்க் குந் ன் ஙம்.ஆம். இதுத்ன் ஙமும் ஙம் ணழ்க்யில் சி ஜலிண
ச விதங்க் ட்டிப் பிடித்துக் ண்டு விடுணற்குத் ஞ இல்.
அத் லிச விஓங் விட்ல் இடணன் உண்ஜச என்ட ஙஜக்
குப் ரிஓளிப்ன்.ஙஜது ஜஓஜச க்ங்ள், ஓல்ள், தீ ஙட்புள்/ உடவுள்...
ன்ட து ணண்டுஜசலும் ஙம்முன் மிவும் பின்னிப் பிந்திருக்ம்.. அண
ல் ஙஜக்குப் திப்பு சத் ரிந்தும் கூக் விக் டிசஜச ண இருக்
ம்...
ஆசல் அண ல்ம்வி சிடந்ணள் ஙஜக்க் த்திருக்கின்டச.... அத்
சிடப்ச என்டப் ட ணண்டுஜசல்... லிச ஜலிணச விஓங் ஙம்
வி ணண்டும்.
அன் ணடிணச இடணன் சிடந் என்டத் ஞஜல் ஙம்மிமிருந்து யும் டுத்துக்
ள்ணதில்.

ட்ணப் புடக் ணித்து ஙல்ணப் றுணம்
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குட்டீஸ் ஓவியங்கள்!

ஜ. சுகந்தி,
கரினகும்.

ஸ். மாதா, த்தம்.
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ஸ். மாதா, த்தம்.

ஸ். மயத ஜி, த்தம்.
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S.மாதா, 3ம்யகுப்பு, த்தம்.

ஸ்யாதிகா.
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ஸ்ரீ வாி அம்நன், சரின ானளனம்
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கரின ாசனம் யாிஅம்நன் திருக்மகானில்
கரினாசனம், ஊத்துக்மகாட்சட யட்டம்- திருயள்ளூர்
நாயட்டம்
ரிம் ணனி அம்ஜன் யில் திருணள்ளூர் ஜணட்ம்
ஊத்துக்ட் ணட்த்தில் அஜந்துள்து. ஓன்சயில் இருந்து 45 கி.மி
வில் அஜந்துள்து. ஆஞணி ஆற்டங்ஞயில் அஜந்துள் இக்யில்
இப்குதி ஜக்ளின் ணல் ய்ணஜகும்.ம் ன்டல்  வீடு ன்ட
ருகும். ரிம் ன்டல் ரி  வீடு ன்கும்.
சும்புணடிண அம்ஜன். சு உருணம்.க்ர்ள், ணனி அம்ஜச கிருஷ்
ஞஜத்ஜவின் ங் விக்கிடர்ள். துணஞ யுத்தில், குந்
ணடிவிலிருந் அம்ஜன், ன்ச ல் முன்ட ம்ஓனின் (அசுஞக்கு அஞஓன்)
ஞப்பிடியிலிருந்து ப்பிக்கும் து, அணனுக்கு சது ஜசச கிருஷ்
ஞஜத்ஜணல் ற்ப் கும் துர்ஜஞம் ற்றி முன் கூட்டி ச்ஓரித்ப்
பிடகு, ஸ்ரீணனி ன்ட ரில், இத்த்தில் குடிட முடிவு ஓய்ர்.

மூணர் ஏம் ஸ்ரீ ணனி அம்ஜன் ணது யில் த்தியிசயும், ணது
ஜற்யில் ஓக்ஞமும், இது யில் அமு ஓத்யும், இது ஜற்யில்
ஓங்கும் ண்டு அருள்ளிக்கின்டள். இத் த்திச ணறு ங்கும்
முடி அற்பு ஜகும்.
விதஓ திசம்: ஆடி ஜம் கயிற்றுக்கிஜள்.
ரிஓச ஙஞம்: திங்ள் முல் ஓனிக்கிஜ ணஞ  5-30 ஜணிமுல் 12-30
ஜணி ணஞ. ஜ– 2-00 ஜணிமுல் 9-00 ணஞ
கயிற்றுக்கிஜளில்  5-30ஜணி முல் 9-00 ஜணிணஞ
ர்புக்கு: 044-27927177

+91 9444487487
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படக்கவிலதப் பபாட்டியில் பதர்வான கவிலதகள்

அகு
சிட்டுக்ள் சிரிப்பினி
ஜத்ப்பின் எளிகு
ட்ளிய் சிடடிக்கும்
சிறுஜர்ள் ஙட்கு
ட்துர் சதுண
ன்றுரும் உர்ணகு
கிட்டிது இணர்ட்கு
தீஎளிப் ன்சகு
-.ஜி.ஔணர்
இஞவுளில் உதிரும் ஜத்ப்புள்
இல்ங் ஜஞணக்கும் சிரிப்புள்
ண்டி திசங்ளிணது எளிஞட்டும்
ட்சு ழிர்ளின் ணழ்க்...
.ர்ஜசிங் ஙர்வில்

ன்சிட்டு தீணளி ஜர் ஙணம்ர் 2020

207

இருக் ஞக்கும்
எளியின் பிஞஓத்க் ந்து,
ளீஞச ணசீரிக்கிடது
புன்சப் பிஞதிலிக்கும் மும்!
- ஸ்ரீநிணஸ் பிஞபு

எளி ளி ஏடுஜளி ணள்ம்
துளித்துளி ஓர்ந்லும் தூண்டும் - ணளிச்ஓ
எளினில் ஏங்கி எளிமிகும் உள்க்
ளிப்பில் னிந் வி
ஜ ஜணன்
ஓன்ச
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அக் சக்கு ணன்..
அணள் யில் எளிரும் ஜத்ப்பு சிடல் புன்சயில்
சக்ச அன்பு நிடணய்...!
சீர்ழி வி.ணங்ட்

ந்து கும் தீணளி
மில்ச் சிறுணது
ஜகிழ்ச்சிள் நிக்ட்டும்
ப்தும் எளிச்சுஞய்
ஜசம் முழுதும் ஜர்ந்திருக்ட்டும்
இஜச ச்சுக்ல்
இனித்திருக்ட்டும் ஙட்ள்
ணழ்க்ச் சுஜ
உஞதிருக்ட்டும் இந்ஙள்
ணலி இல்ஜல் ந்து
ட்டும் தீணளி.
தீப்றி ஜத்ப்பு
தீர்ந் சலும்
ஜத்ப்புப் புன்சிரிப்பு
ஜடது, ஜடது!

இணல் ரிஞன் ஜதுஞ

-- ஓந்தில் விஜி,
ரும்க்ம்.
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ச ாக்ஸ் மார்ட்!
" ஹீஞ முல் ஞம் ஙசுங்கிச
ட்
முத் ட்டஞ ன்
"  அடி ட்டு ஜக்ளின்
ஓப்ஔட்ம் ....."

?"

- சீர்காழி . ஆர். சீதாராமன் .

"ன்ச ணஞ.. தீணளியும் அதுவுஜ 
டிஞஸ் ட்டுருக்கீங்?"
"தப்பிங் யி ர்ஓஸ் ண் ஔயிர்
ர்மிதன் டுக் முடிதுன்னுட்ருய்!"
வி.ணங்ட், சீர்ழி.
*"ன் ணர் ஜஞப்பூ ஜதிரி...!"*
*"ன் ணழ்க்யில் ட்டும் ஜல்
இருப்ஞ...?"*
*"ப்தும் ண்ணீரி
இருப்ர்..ன்னு ஓன்சச்.....!"*
" ன் ணர் பீச் க்ம் ணக்கிங் ட
நிறுத்திட்ரு"?
' "ஞச 'இஞண்ம் அ வீசும்ன்னு ணர்
ந்து யிருக்ரு!"
வி.ணங்ட், சீர்ழி
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ணன் :ஓப்ட்டு ஙய் திர்ப்பு ஓக்தி

ஜருந்க் ந்துட்டு ணர்டன் ஓன்னீ,
ன்ச ஜருந்து?
ஜசவி :ல்த்திலும் ஓணிஓஞ ந்து
ணக்கிடன்ங்.
இந்து குஜஞப்ன், விழுப்புஞம்
ஙளி :க்ர்... நீங் டுத் ஜத்திஞ

ல்ம் ஞம் சின்ச இருக்கு ஓர்..!

க்ர் :உங் ட்ரீட்ஜண்ட்டுக்ச பில்ப்

ருங், அது ஞம் ருஓ இருக்கும்..!
இந்து குஜஞப்ன், விழுப்புஞம்

" திரி ஜன்சன் ஙம் ல் ட்தும் ஜகிழ்ச்சி
ஆகி விட்ச ப்டி ?"
" அணனுக்கு ந்து ங்ள் ஊஞங்கு உத்ஞவு
ட்து அணன் துளுக்கு ட்டி விட்ம்
ஜன்ச .... "
சீர்ழி. ஆர்.சீஞஜன்

ட்சி ஆஞம்பிக் முல் ருகிட்ய் ர்மிதன்
ட்னும் ர்ல் ஆத்து கிட்ய்"?
"இல்.. ணஞ! உங் ணரிசுகிட்!"
வி, ணங்ட், சீர்ழி
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கவரிமான்!

நத்தம்.எஸ்.சுரேஷ்பாபு

குணயிற் ட்த்துச் சிடச்ஓ! அந்தி ஓய்ந் அந் ரும்ழுதில்
மிவும் ங்ஞஜ ட்சி அளித்து. சிடச்ஓளின் சுணர்ளி ஆங்ங்
ங்கிக் ண்டிருந் ந்ங்ளில் ண்யும் ழுப்பும் ந் ண
ஊற்றி ற்டணத்துக் ண்டிருந்சர் ணளிள். அந் ந்ங்ள் தீப்ற்றி
ரியில் எருவிஜச ஙடியும் புயும் சூழ்ந்து டி ஙஞம்  அந்
சிடச்ஓ விங்கிக் ண்டிருந்து.
ஓன் ஓங்ன் உசச திருப்ர் புடத்து ரில் ரும் ல்வி
ஓந்தித் ஓஞஜன் க்ல் இரும்டயும் அணசடு சிடட் ல்யிஞக்
க்ச வீர்ர்ளும் அந் சிடயில் அட்டிருந்சர். அணர்ளில் ருக்கு
உலின்  இங்ளில் ரிதும் சிறிதுஜய் ஞத் ங்ள். அனினும்
ரிய் ஜசக்ங்ள்!
பிடந் அசணருக்குஜ எருஙள் இடப்பு ன்து நிஔம் ன்டலும் அற்குள் இந்
உ நித் ட்டி ஆணண்டும் ன்ட நிசப்பு புவியில் சிருக்கு
ன்றுண ஓம்ஞஜ்ங்ள் பிடப்டுக்கின்டச. எவ்ணரு ஓம்ஞஜ்த்தின்
அடித்த்தி த்ச ஆயிஞம் வீர்ர்ளின் உயிர்ளும் ஓரித்திஞங்ளும்
புக்ப்ட்டு ட்டி ழுப்ப் டுகின்டது.
அப்டித்ன் ஓஞஜன் க்ல் இரும்டக்கும் ஓன் ஓங்னுக்கும்
இ ஓம்ஞஜ்த் நிறுவுணதில் ட்டி. அப்ட்டி ழுஜம் ன்ட
ற் சீர்ழியில் ரும் ர் ஙற்ட கூறுகிடது ணஞறு. அந்
ழுஜம் ணறு. சீர்ழி ணறு ன்ரும் உண்டு.
அந் ழுஜப் ரி ஜண்ணர்ள் டி! மிவும் டூஞஜச ர்!
ஜஞப் ருக்கு நிஞத் அந் ரி ல்வித்ழுவிசன்
ஓஞசச க்ல் இரும்ட.
ஓங்கிலில் ளும் ல்ளும் பிக்ப்ட்டு குணயிற்க் ட்த்து
சிடச்ஓயில் அக்ப்ட்ன்.
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ஓங் ஓர்ளின் ஆட்சியில் அஜக்ப்ட்துன் குணயிற்ட்
சிடச்ஓ! சிடச்ஓ சுற்றி சுஜர் ஙற்து அடி அமும் இருடி
ஆமும் ண் நீண் அழி. அதில் ஆக் ள்ளும் முள். அ
ர்ந்து சுஜர் முப்டி உஞம் ண் டளிசல் ஆச ஜதில். உள்
ரி சிடச்ஓ. த்துக்குப் த்து அவில் நூற்றுக்க்ச சிடச்ஓள்
டற்ல் ட்ப்ட்டு ஜச ஜஞக்வுல் பிக்ப்ட்டு இருந்து.
அது விஞ அந் சிடச்ஓயின் ணப்புடத்தில் ச் சிடயும் என்று
ட்ப்ட்து.
ஓஙட்டில் டி குற்டங்ளுக் சிடட்ர் இந்ச்சிடச்ஓயில்ன்
அக்ப்டுணர். அணர்ளுக்கு அங் டுஜச ண்ள் ணங்ப்டும்.
அணற்றிலிருந்து மீண்டு உயிர்பித்து ணருணன்து ரும் ஷ்ம். அப்டிரு
சிடச்ஓயில்ன் ட்ப்ட்டிருந்ன் க்ல் இரும்ட.
அணன் ஜசதில் நிசவுள்
குடிண்ச. ஓஞஜன் ருஞ்ஓற்று
உதிஞ்ஓஞன் ணஞ்சி ன்னும் இன்ட
டுங்ளூஞ ஙஞக்க் ண்டு
உருணக்கி ஓஞர் ணஞறு ம் ருஜ
உது. அன் பின் அணன் புல்ணன்
ஙடுஞ்ஓஞன் ,ஓஞன் ஓங்குட்டுணன்
ருஞ்ஓஞன் ன்ட ஓஞப் ஞஞஓர்ள்
ஜஞபில் உதித் ஙன் ன்ச ணம்
ஓய்ன்? இப்டி ஞஜ ணரிச இந்
ஓனின் சிடயி இப்டி ட்டுண்டு
கிக்கின்டச! ஙன் ரி ணற்றி
ட அப் உயிர்
துடந்திருக்? ! ரி ற்ட ணலி வி இந் ஜசம் ண்
ணலி அதிஜ இருக்கிட? ன் உயிஞ றித்துவிடு இடண!
முயின் பிடியில் இருந் ஔந்திஞச சுர்ஓசம் ண்டு த்ருளி
ஙஞச! இந் ஓனின் இரும்புசிடயில் இருந்து ன்ச த்து முக்தி
அளிப்? ன்று அணன் ஜசம் ணதும்பி சிந்தித்து ண்டிருந்ன்.
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ஜசம் டும் ட் உல் அறிது. உல் எரு இத்தில் இருக் ஜசஜ
அய்ந்து ங்ல்ஜ சுற்றி ணருகின்டது. ஆசல் உல் எரு இத்தில்
நிய் இருந்லும் உள் இங்கும் உறுப்புக்ள் சும்ஜ இஞது ம் இங்த்
ணச உணக்ட்டு துன்புறுத்தி டுக்கின்டது.
ஓஞஜன் க்ல் இரும்டக்கு சி ணயிற்டக் கிள்ளிது. அக்த்
ணன்ட அஞஓர்ள் ற்ட அஞஓர் மி ணஜ ஙத்துணர் லும். சிடயி
இப்து கிப்து  மூன்று ண ஔசம் கிது.  எரு
ண உண ட்டில் வீசிவிட்டு ஓல்ணர். அ டுத்து உண் ஜசம் கூசும்.
உல் ஞ்சும்! ஜசசு ட்டிவிடும் ஆசலும் உ இறுதியில் ணல்லும்.
அன்ட ஜப்ழுது ந்து மூன்று ஙழி ந் நியிலும்
சிடச்ஓயில் உவு ணங்ப் வில்! ர்க்திள் உல் ணலில்
துணண்டு சிப்பிணிலும் துணண்டு கிந்சர்.
ஓஞஜனுக்கும் ங ணடண்டு சது! அழுழுது அணன் ண்ள் வீங்கிக் கிந்ச.
உல் ஓர்ணவி ஜசச்ஓர்வு அதிரித்து துணண்டு கிந் அணனுக்கு ஙணடட்சி
அர்ணத் ந்து.
ணஞம் ணந்து அங்கிருந் ணஞ அத்ன்.
”! ணஞ…!
அப்து ஓஞ ஜன்சன் ன்டலும் அணனிருப்து ன் ணலில் ன்ட ஜஜ அந்
ணனுக்கு!
தில் விது ல் அஜதி த்ன்..
ஓஞனுக்கு அணஜசம் பிடுங்கித்தின்டது. இதுண ன் ங இருந்து ன் குஞ
ஓவிஜடுக் ணச இருந்ல் இந்ஙஞம் அணன் உயிஞப் றித்திருப்ன்.
இங்கு சிடக்ம்பி அணச பித்திருக்கிட?
மீண்டும் அத்ன்!

! ணஞ…!

”ன்ச! ணண்டும் சும்ஜ ணன்று ணஞ ணஞ ன்று
கூப்பிட்டுக் ண்டிருக்கிடய்!
”! ஞ்ஓம் ஜரிய் ஓக் ற்றுக்ள்ளுங்ள்! ஓ ஙடு
ஓறுத்து ன்று ருமிஜய் ஓல்லிக்ள்ளும் நீங்ள் இங்
சிடயிலிருக்கும் ங்ளுக்கு அளிப் எரு ண உவு. அயும் ஙஞத்திற்கு
அளிப் இல்! ழுது ஓய்ந்து மூன்று ஙழி ஙஞம் ந்பின்னும்
இன்னும் ங்ளுக்கு உவு ணந் டில்.
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“உண்டி சுருக் ற்றுக்ள் ஓஞ! அப்துன் ஜற்ட ஙடு பிடித்து
உன் ல் விரிணக் ணண்டும் ன்ட ண்ம் ணடன்று புரியும்.
”ரும் ஓம்ஞஜ்ங் ட்டி ஆள்ணதும் ஓத்திரினின் ர்ஜம்
”அ ஓத்திரின் ரில் ற்றுப் சல் அணச திரி இப்டி
சிடயில் அப்தும் ஓறிஜல் துன்புறுத்துணதும் அஞஓ ர்ஜம் ன்!
”உன்சடு விணம் ஓய் ன்சல் இது ன் ங ணடண்டு கின்டது!
குடிக் சிறிது நீஞணது டுக்கிட?”
”முஞ ஙதி நீர் குடித்து ணர்ந்ணன் இங் விரியின் நீருக்கு ங்கி
நிற்கிடய் ர்த்?
”அது த்தின் ம்! ன் ஙணடண்டு விட்து. உன் குர்க்ஜச
ச்சுக் குடத்துக் ண்டு எரு குண நீர் ருண?
”அப்டி ஜண்டியிட்டு ள்! எரு குண ன்ச? எரு கும் கூ
ண்டு ணந்து ருகிடன்!ஓஞனின் இஞத்ம் சூறிப்சது!”ண! உன்
லிக்கும் ஏர் ல் உள்து!
”ல் ண்டி ங்ஞணதிள் ஙங்ள்! நீ ங்ள் தி! ஜண்டியிட்டு
ஓம் ள்! உயிர் பிச்ஓ டுகிடம்!
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”! ன்ச க்கும் ண்பிஞச! ன் ல் இப்டிரு ஓற்
ட்டு இன்னும் ஙன் உயிர் ண ணண்டுஜ?
”பும்..! ஓரி ஜண்டியி ணண்ம்!  கூப்பி ள்! நீ ட் குண நீர்
ண்டு ணருகிடன்!
”ண… ணண்ம்! ஙன் எரு ஜன்சன் ன் அறிந்துன் சுகின்ட?
”ர் நீ? ஜன்சச? ப்து? அது முடிந் ம்! இப்து நீ ங்ள் தி!
அதுவும் ர்க்தி!
”ர்க்தி உங்ள் ஓத்தில் இப்டித்ன் ஙத்துவீர்?
”நீ ஞ்ஓம் விதஓஜசணன்! ங்ளின் ஞஜ திரி! உன்ச சீண்டிப் ர்ப்தில்
ங்ளுக்கு ஆசந்ம்!
ஓஞன் ங்கிப் சன்!
”அய் ண! ங்ள் ஞம்ஞயில் குந் இடந்து பிடந் ஓ
பிண்ஜ பிடந் கூ ணல் ணட்டித்ன் புப்ஜ! அப்டிப்ட்
வீஞப் ஞம்ஞ ங்ளுது. ன் முன்சர்ள் ஙடுஞ்ஓஞனும்
ஓங்குட்டுணனும் முடிசூ ஜன்சர் இருந்ணர்! அப்டிப் ட்
வீஞப்ஞம்ஞயில் உதித் ஙன் ரில் ணல் ணட்டுண்டு ஓஜல் சச?
ன்ச எரு அஞஓசய் ஙத்ஜல் ஓங்கிலில் ட்டி எரு ஙய்  சிடயில்
ள்ளி உங்ளிம் ஙணடட்சில் ண்ணீருக்கு ஓம் ட்கிடச! ஙன் அஞஓச?
சிடபிடித் உங்ளிம் உவுக்கும் ண்ணீருக்கும் ஜசணலிஜ இன்றி இடஞ்சுகின்ட
ஙன் ஜன்சன் இல்! ஙன் உர்குடிப் பிடந்ன் இல்! ஙன் ஜன்சன் இல்!
ன்று த்திவிட்டு ஏய்ந்ன் ஓஞஜன்.
ஓஞஜனின் இந் ச்சு ணச ன்சஜ ஓய்து. இப்டி ஙம்
ணப்டுத்தியிருக் கூ ன்று ணருந்திசன். எரு குணயில் நீர் டுத்துக்
ண்டு சிடக்ண திடந்து ண்டு உள் ஓன்டன்.
மூயி சுணற்றி க்டுத்து அஜர்ந்திருந் ஓஞனின் ள் ட்ன். ”
, ஓஞபிஞச… ழுந்திரும்! இந்ரும் நீர்..
தில் இல்! ஓஞபிஞச… ழுந்திரும்…! முத்தில் ட்டிசன். அந்
ரிம்! ஓஞனின்  துணண்து
ஆம்! ஜயிர் நீப்பின் உயிர் நீக்கும் ணரி ஜசய் பிரிந்து யிருந்து ஓஞனின் உயிர்.
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அர்த்தம் ததரியாமல் பாடமாட்டடன்!

டி.எம்.எஸ்பிடிவாதமும்

வாரியாரின் விளக்கமும்
உல் குலுங் குலுங் சிரித்ர் டிம்ஸ் :
"ன்சய் ஓல்கிறீர்ள் ?
ணடிக் இருக்கிட !
ஙன் ப் கும் இந் ல் ணரிளுக்கு ன்ச அர்த்ம் ன்து
இங் இருக்கும் ணருக்குஜ ரி ?"
யில் ல் ணரிள் அங்கி கித் ணத்துக்ண்டு ஜக் முன்
நின்டடி டிம்ஸ் இப்டி ட், எலிப்திவுக் கூத்தில் இருந்
அத்ச ரும் அணஞது அந் ள்விக்கு தில் ஓல் முடிஜல்
ஜௌசஜ இருந்ர்ள்.
ஙண்ரிம் இந் ஓம்ணத் ஙன் கிர்ந்து ண்து, ஆர்ணத்டு
அணர் ட்ர் :
"ன்ச ல் அது ஔன் ?"
'அருகிரிஙர்'  ல் திவு ஙஞம் அது. (1964)
சிரிப் நிறுத்தி டிம்ஸ்ஸின் குஞல் ஞ்ஓம் த்டு உர்ந்து.
"அர்த்ம் ஓல்லுங்ள் , அது ரிவிட்ல் ஙன் ப்டி
உர்வுடு இ  முடியும் ? அந்ப்  ட்ணர்ள்ன்
ப்டி அ முழுஜ ஞசிக் முடியும் ?"
சுற்றி இருந்ணர்ளின் ஜௌசம் ர்ந்து.
மீண்டும் எரு முட ன் யிலிருந் அந் ல் ணரி ணசித்துப்
ர்த்ர் டிம்ஸ்.
"முத்த்ரு த்தித் திருங
அத்திக்கிட ஓத்திச் ஓஞண
முத்திக்ரு வித்துக் குருஞ சணதும்...
திரும் திரும் ணசித்துப் ர்க்கிடர் டி.ம்.ஸ்.
அன் ருள் விங்வில்.
நிமிர்ந்து ன்ச சுற்றி இருந்ணர் ர்த் பின்,
அழுத்ஜ உட் பிதுக்கி விட்டு, ல் ழுதி இருந் கித்
கீ ணத்ர் டி.ம்.ஸ். அர்த்ம் ரிவிட்ல் ஆயிஞக்க்கில்
அள்ளி அள்ளிக் டுத்லும்  ஜட்ன் இந் ஓௌந்ஞஞஔன்..."
இப்டி ஓல்லிவிட்டு எலிப்திவுக் கூத்திலிருந்து புடப்ட்டும் விட்ர்
டிம்ஸ்.
அணஞது பிடிணம் அறிந் க்குழுவிசர் ஓய்ணது அறிஜல் தித்து
நின்டர்ள்.
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அப்து அருகில் இருந் ஞ எருணர் அஓரீரி  குஞல்
டுத்ர் : ணரிர் சுணமி ட்ல் இன் ருள் புரியும்...
“அப்டி ? ன்று திரும்பி அணஞப் ர்த்து ட் டி.ம்.ஸ்.,
அடுத் நிமிஜ ணரிர் வீட் ஙக்கி விஞந்து புடப்ட்ர் .
ணஞணற்டர் ணரிர்.
ணிணடு ன் அருகில் ணந்து அஜர்ந் டிம்ஸ்க்கு புன்சடும்
றுஜடும் ருள் விக்கிசர் ணரிர் :
“முத்த்ரு த்தித் திருங ...
ணண்முத் நிர்த், அச
ல்ணரிஓயும் இஙயும் அஜந்....
அத்திக்கு இட ...
ய்ணச அம்ஜக்குத் ணஞ...
ஓத்திச் ஓஞண...
ஓக்திணல் ஆயுத் ந்தும் ஓஞணணக் வு...
முத்திக்ரு வித்துக் குருஞ...
ஜே வீட்டுக்கு எப்ற்ட எரு

ன்சிட்டு தீணளி ஜர் ஙணம்ர் 2020

218

இப்டி எவ்ணரு ணர்த்க்கும் ரு ணரிர் விக்ஜ
டுத்துச் ஓல் ஓல்,
அ ணசஜ ட்டுக் ண்டு, அன் பிட 'அருகிரிஙர்'
த்தின் அந்ப் ப் டிசஞம் டி.ம்.ஸ்.
ஆசல் அ  ணரிரின் உயிஞற்ட உல் அரு அஜர்ந்து
 ணண்டி சூழ்நி ணரும் ச அப்து நிசத்து ர்க்வில்
டிம்ஸ்.
ணரிரின் இறுதி ஓங்கு ணலூஞ அடுத்துள் அணஞது ஓந் ஊஞச
ங்ஙல்லூரில் ங ற்றுக் ண்டிருந்து.
ணரிரின் உல் அருகில் அஜர்ந்து ண்ணீர் விட்டு அழுடி முருன்
ல் ஜசமுரு டிக் ண்டிருந்ர் டிம்ஸ்.
ண்ன் ஓன்றிருந் ணரிர் ஓன்சக்கு விஜசத்தில் திரும்பி ணந்து
ண்டு இருந்து
7.11.1993 அன்று அதி ணனில் விஜசம் டந்து ண்டு
இருந் இடந்து சர்.
ஆசல் ன் இறுதிக் ம் ஙருங்குணற்கு  ம் முன் இப்டி
ஓல்லி இருந்ர் ணரிர் : ன் ணழ்வின் முடிவு ப்டி இருக்கும்
ன் ன் அப்ன் முருப் ருஜன் ன்ட சக்கு
ஓல்லி விட்ன். ன் ணசஜச ஜயி அனுப்பி, ந் எரு
ஷ்மும் சக்கு இல்ஜல் அந் ணசத்துக்கு ன்ச டுத்துக்
ள்ணன் ன் அப்ன் முருன்...
"ஆஜம் ஔன். ணரிர் ஓன்ச அந் ணர்த்ளின்டிச
ஙந்து."
உண்ஜ !
ணரிர் ணக்கு லித்து !
ணசத்தில் டக்கும்  அணர் உயிர் பிரிந்து !
இடணசடு இஞண்ட ந்து !
விழிப்புர்வுன் இருப்ணர்ளுக்கு எவ்ணரு ணர்த்யும் ஜந்திஞம்ன்.
விழிப்புர்வு இல் நியில்
ஜந்திஞமும் ணறும் ணர்த்ன்.
.
John Durai Asir Chelliah
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ரேரி கியுரி!

பாஸ்கர் விஜி

நீர் ணற்றிக் ண்டிருக்கும் ங்ளில் முள் ணட் நீருக்குள்
த்திருக்கும்.
ணளியில் இருக்கும் நிம் ணழ் விங்குளுக் உள் மு இருப்து
ரியும்.
ரிந்லும் த்ச ம்ன் த்துக்கு நீர் குடிக்ஜல் இருப்து.
ஆசது ஆட்டும் ன்று நீர் குடிக் ணரும் து த்திருந் முள்
அண ணட்டிவிடும்.
எழுக்த்தின் அடிப்யில் எரு ண்ணின் னிஜனி அடிப்
உர்வு ஆஓ நுணுக்ஜ ட்டுப்டுத்தி ணத்திருக்கும் ஆதிக்
உம்
அப்ண்ணின் ஆஓ க் உவி ஓய்யும் புடக்ஞணிள் இல்ஜல்
கும் து ப்து இந் ண் ஓமூ எழுக்த் மீறுகிடள்.
ப்து பிடித்து அணஜசப்டுத்ம் ன்று முள் ல்
த்திருக்கிடது.
அணளுக்ச னிஜனி ண னிப்ட் அவில் டி கும்
து அ சுட்டிக் ட்டி ஓமூ பிஞச்ஓச ஓமூத்தில் சித்ரித்து
அணஜசப்டுத்துணது ஜட்டுமில்து
“ ஙம் ணறிவிட்ஜ ன்ட குற்ட உர்ணயும் அப்ண்ணிஜ
ற்டுத்தி விடுகிடது இந் ஆதிக் ஓமூம்.
இதிலிருந்து ல்ம் மீண்டு எருணர் அறிவிலில் ஓதித்து ஜனி குத்துக்கு
ஙல்து ஓய்திருக்கிடர் ன்டது ப்ற்ட் விதம்.
ஜரி கியூரி ன்டல் பிஞ ண் விஞ்கனி.
அணர் அறிணளி ன்று நிட விதம் ள்விப்ட்டிருப்ம்.
ஆசல் அணர் ணழ்க்யில் நிட ஓங்ள் உள்ச.
அதில்ஜல் ஓமூம் அணஞ அணஜசப்டுத் முட துடித்திருக்கிடது.
சக் ன் ஆஞய்ச்சி விட்டு உவி ஓய் ணந் ல் ணர்
பிரி கியூரி ஜரி அதிம் ஙசித்ர்.
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ஙல் ரிசு ற்ட அ ஆண்டில் ஜரி ன் ணஞடு ஓ
க் முற்சி ஓய்யும் து பிரி எரு குதிஞ ணண்டியில் அடிட்டு
இல்ஜல் ஆகிடர்.
ணரின் இந் இப்பு ஜரி கியூரி அ ணக்கிடது.
றிவிடுகிடர்.
அணர்ள் இருணரும் ண ஓய் ஆஞய்ச்சி கூத்துக்கு ஓன்று ஜரில்
ண ஓய் முடிவில்.
Anhedonia ன்ட ஜசஙல் ஜரி கியூரி திக்ப்டுகிடர்.
Anhedonia ன்டல் ந் ண அதிம் பிடிக்குஜ அ ண
ஜ ணறுப்பு ணரும் ஜசநிகும். அல்து இன்த்
நுஞமுடி ஜச அழுத்ம் ன்றும் அ ஓல்கிடர்ள்.
அணது hedonia வின் திர்ம்.
ஆசலும் ஜரி ல் டித்துக் ண்டு ண ஓய்ண நிறுத்ண
இல்.
டுஜ உத்துக் ண் இருக்கிடர்.
இற்கியில் ஜரி ஙல் ரிசு ற்டணஞ இருந்ஜல் அணர் வீடு
ஜற்றும் அலுணத்துக்கு ணளி ப்தும் ட்கிஞர்ள் நின்று
ண்டிருந்ர்ள். த்திரிக்ர்ள் ண்ணித்துக்
ண்டிருந்ர்ள்.
எரு ணச இந் பிஞம் நிச்ஓஜ ணறு ருசணது ர்பு
ணப்ர் அ த்திரிக் ஓய்தி ஆக்ம் ன்து அணர்ள் ண்ம்.
ஆசல் ஜரி அணர்ளித்தில் மி ணசஜ இருந்ர்.
எரு ண் ஆ ன் உல் ஜற்றும் ஜசத்ணக்
இன்சருணரிம் ர்பு ண் ஆ ணண்டும் ன்ட க்கில்
ஜரி ன் ணரின் ஜணர் எருணரித்தில் ல் ணப்டுகிடர்.
அணர்ள் இருணரும் லிக்கிடர்ள்.
டிங்ள் ரிஜறிக் ள்கிடர்ள்.
அந் டித் ப்ற்றி த்திரிக்ர்ள் ப்ரில் ஙல் ரிசு
ற்ட சீஜட்டியின் ஜ ம் ரீதியில் ஓய்தி ட்டு ஜரி
அணஜசப்டுத்துகிடர்ள்.
ஜத் ஜக்ளும் ஜரி அணஜசப்டுத்துகிடர்ள்.
லி சிரிக்கிடர்ள்.
ஜரி ஜசவில் உந்து விடுகிடர். அணருக்கு ற் ண்ம்
ணருகிடது.
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இருப்பினும் ஓக்கூது ன்று ன் ஜச அழுத்ம் முழுணயும்
ஆஞய்ச்சி கூத்தி இருந்து புதிய் ண்டுபிடித்துக்
ண்டிருக்கிடர்.
ஜரி அந் ப் ண் ஆசல் ன் ஜட ல் ற்றி நிட குற்ட
உர்வு ள்கிடர்.
ன் ணருக்கு துஞம் இத்து விட்ண நிசக்கிடர். ன்
ஜள் ணர் ஞ ட்டு ன் ஞ டித்த்தில் குறிப்பிடும்
து ஜ அம்ஜவுக்கு எரு ஙன்ஜ ஓய்ணய் இருந்ல் அப்
ருன் ன் ஞ . அற்கு குதிசணள் ஙனில்.
அணருக்கு துஞம் ஓய்ணள் ஙன் ன்று உருகுகிடர். அணஞப்
றுத்ணஞ அ ணட நிசக்கிடர்.
பின் ன் ஜடக் விட்டு ஜரி விகுகிடர்.
மீண்டும் மீண்டும் அறிவிலி ன் ஜச திருப்புகிடர்.
ஆசல் ஓமூம் அணஞ கிண்ல் ஓய்து ண்ன் இருக்கிடது.
இந்நியில் ஜரி கியூரி 1911 ஆம் ன் இஞண்ம் ஙல் ரிஓ
றுகிடர். இது ந் ண்ணும் ஓதிக் உ ஓசகும்.
ஜரியின் ஓசப் ர்த் ஓமூம் அஜதிகிடது.
அடு ஜரி விவில்.
முல் உப்ரில் ப்ஞன்ஸ் ஙட்டு வீஞர்ளுக்கு எரு பிஞச்ஓச
ணருகிடது. எவ்ணருணஞயும் க்ஸ்ஞ டுக் ரீுக்கு டுத்து ணஞ
ணண்டிய் இருக்கிடது.
எருண க்ஸ்ஞ மிஷின் ர்த்தி இருந்ல் ணஓதிய்
இருக்கும் ன்று அணர்ள் ருதிசர்.
ஆசல் க்ஸ்ஞ மிஷிச ப்டி ர்க்த்துக்கு டுத்து ஓல்ணது
ன்று அணர்ளுக்கு ரிவில். ஜரி கியூரி அந் க்ஸ்ஞ மிஷிச
ஞ்ஓம் ஜற்றி ணடிணஜத்ர்.
ரி ட்ஞக் ணண்டி இருது ணண்டும் ன்று விம்ஞம் டுத்ர்.
க்ஸ்ஞ மிஷிச தூக்கி ட்ஞக்கில் ணத்ர். அப்டி இருது ணண்டிள்
ர் ஓய்ர்.
அ எட் இருது ண் ர் ஓய்ர். ணண்டி நின்றுவிட்ல்
அ ஜறுடியும் எட் ணக் ஜட்ர் ஜக்னிஓம் ற்றுக்
ண்ர்.
”ட்ட ணண்டி ன்று ஙரும் க்ஸ்ஞ மிஷிசடு ப்ஞன்ஸ் ஙட்டு
வீஞர்ளுக்கு ஓண ஓய் ய்விட்ர்.

ன்சிட்டு தீணளி ஜர் ஙணம்ர் 2020

222

இச சின்ச சின்ச அறுண சிகிச்ஓ க்ர்ல்
த்தி ஓய் முடிந்து. அசல்  வீஞர்ள் குஜந்சர்.
மும் உப்ரில் ப்ஞன்ஸ் ணற்றி ட ஜரி கியூரி அப்டி
உவிசர்.
ஓமூ ஜரி கியூரிக்கு டுத்து ன்சண அணஜசமும் லியும்ன்.
ஆசல் ஜரி ஓமூத்துக்கு டுத்து அன்யும் தித்யும்ன்.
ஜரி கியூரியின் முல் ஙல் ரிசுக்கும் இஞண்ம் ஙல் ரிசுக்கும்
இப்ட் அந் 5 ணருங்ளும் அணருக்கு ணந் பிஞச்ஓச ணறு
ருக்ணது ணந்திருந்ல் அணர்ள் நிச்ஓம் ற் ஓய்து
ண்டிருப்ர்ள்.
ஆசல் ஜரி கியூரி க்குபிடித்து திரும் அடித்ர்.
அந் அடி திர்ஜட அடிக்ஜல் ஓமூத்துக்கு ஙன்ஜ ஓய்யும்
ஙர்ஜட அடி அடித்ர்.
க்ஞட் இல்...
ஜரி கியூரியிம் இருந்து ஓர்ணந் உள்ங்ள் ற்றுக் ண்டு
புத்துர்ண ஞம் இருக்கிடதுன்.
ஙணம்ர் 7 ஜரி கியூரியின் பிடந்ஙள் ஆகும்.
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சகாடு

கடலூர் சார்லி.

டூ பீஸ் பியூட்டி ,ஙடி ரீசஸ்ரீ ,எரு
அகி க்கூ !.
அந் க்கூவின்" இயில் "
இப்து அகுப் பி. ணயிற்றில்
ஸ்ட்ஞச் ஜர்க்ஸ்! ஏஞண்டு
ணளிஙட்டில் இருந்து
நிழ்ந்து. பிஞஓணத் ஜடத்து
விம். ஆசல் அந் டு ?

ஸ்ஜட்டிக் ஓர்ஔன் சீஜண வீட்டில் ஓன்று ஓந்தித்ள் ரீசஸ்ரீ.
ணத் திடந் க்ரின் பின்சல் ,எரு குந் ஏடி ணந்து. அத் திரும் வீட்டுக்கு
உள் அனுப்பி விட்டு " ,ம்.... ஓல்லுங்." ன்டள் க்ர் சீஜ.
"அன் ன் ஓன்சச க்ர்." "இதுக்கு ஓர் ,ஞடி ஃபிரிகுணன்சி..
ன்னு
டிரீட்ஜன்ட் நிட இருக்கு. ணங் ,ஸ்ட் ண்ணிம்."
ரீசஸ்ரீ இப்து ஜஔயில் டுத்திருந்ள். அணள் அருகில் ஹிப்பில் க்ர்
சீஜ.
ரீசஸ்ரீ ,க்ரின் ணயிற்ட க்ஓப்பில் ர்த்ள். "உங்ளுக்கு ஜட்டும் ப்டி
க்ர் ,குந் ற்றும் ,ணயிறு இவ்ணவு அய் ?சக்கு ன் இந் டுள்.
ஓ ! அசிங்ம்."
க்ர் சீஜ இப்து ஆத்திஞத்தில் த்திசள் ,"ழுந்திரிங் ரீசஸ்ரீ. நீங் ன்
வீட்டில் ர்த்து ன் குந் இல். ன் ங்யின் குந்."
"க்ர்... அப்" ?
த்து ணருதம் ஆகியும் சக்கு இன்னும் குந் இல். உன் ணயித்து இருக்கிடது
அசிங்ம்னு ஓன்னி...... அதுக்கு ர் டு இல். .... புரியு ?ன்ட
க்ரின் ண்ளில் ண்ணீர்.
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முதல் என்து முடிவு அல்...
(மிழில் முல் சிறு து ன்து குறித் எரு ட்டுஞ)

- கான். குநார்

 ஓல்லும் ஜஞபு ம் ஜ இருந்து ணருகிட என்டகும்.
த்திற்கு ற் ஜற்டம் ற்றும் ணந்துள்து. சின்ச சின்ச ஓம்ணங்
ஜக்ள்  கூறி ணருண எரு ணக்ஜக் ண்டிருந்சர். 
ள் ச்சு ணக்கி இருந்து ணந்துள்ச. ழுத்து ணடிவிற்குக்
ண்டு ணஞஜல் ஞஜச ள் ற்றி ணித்டியுள்ச.
ஜலும் ய்விட்ச. ட்டி ளும் இவ்ணயி அங்கும்.
ஆசல் இணள் திப் ட் திவுள் துவுமில்.
ஏர் ஊரில் எரு ஞஔ ன்ட ள் ங்ப் ட்டுள்ச. இத்
ண்டியும் சிறுள் க்த்தில் ழுப்ட்டுள்ச.
ஙணப் ருத் ணஞ ஜயூஞம் ணஙம் பிள் ழுதி ' பிஞ
முலிர் ஓரித்திஞம் ' ன்னும் ஙண இதுணஞ மிழ் முல் ஙணல் ன்று
கூடப்ட்து. ஆஞய்ச்சித் ருஜசல் இதுவும் ஜட ணய்ப்புண்டு.
ஆசல் சிறுப் ருத் ணஞ இதுன் முல் சிறு ன்று
திட்ணட்ஜ , உறுதி கூட முடிவில். ஜறிக்ண்
இருக்கிடது.
மிழ் இக்கி உகில் விர்க் முடி எரு ப்ளி ழுத்ர்
ணல்லிக்ண்ன். வி முல் ட்டுஞ ணஞ ல்ணற்டயும்
ழுதியுள்ர். ணல்லிக்ண்ன் ள் ன்னும் குப்பின் முன்னுஞயில்
" மிழ்ச்சிறு 1920ளிலிருந்து புது உயிர்ப்பும் புதி ணசப்பும் ற்று
ணந்திருக்கிடது. வி சுப்பிஞஜணிஞதியும், ண. ண. சுப்பிஞஜணி ரும்
சிறுயில் ஜறுஜர்ச்சியும் இக்கி ஜமும் புகுத்திசர்ள்" ன்று
ரிவித்துள்ர். சிறு ணர்ச்சி இஞண்டு ' சுப்பிஞஜணிம்' ளிமிருந்
ங்கியுள்து ன்கிடர். எரு துணச ர்ண
ணல்லிக்ண்னிமிருந்து ணளிப்ட்டுள்து.
" ண. ண.சு. அய்ரும் , கு. . ஞ.வும் , பி. ஸ். ஞஜவும் ,
புதுஜப்பித்னும் , ஜனியும், விந்னும், ஆர். சூஜணியும் , கு.
அகிரிஓமியும் , கி. ஞஔஙஞனும், தி. ஔசகிஞஜனும் , ஔந்னும்
த்ற்கு ஜல் ழுதுணற்கு ன்ச இருக்கிடது ன்று ஜத்து நின்ட
சக்குக் ப் பிடித்து அத்துக் ருப்ருள் ந்து ன் ம் "
ன்று விப்ஞஞசு ணஞமுத்து ' ணஞமுத்து சிறுள் ' குப்பின்
முன்னுஞயில் ண. ண.சு. அய்ஞ முலில் ணத்துள்ர். ஞதிர்
ற்றி குறிப்பு துவுமில்.
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மிழில் முல் சிறு ண.ண.சு. அய்ர் ழுதி ' குத்ங்ஞ
அஞஓஜஞம் ' ன்று ஓல்ப்ட்டு ணந்து. இக்ருத் ஜணிக்டி 
ப்ளி ணலியுறுத்தி ணந்சர். இனி எரு ஜறுப்பும்
ழுந்துள்து. பின்சர் ஜணிக்டி த்ச் ஓர்ந் சி.சு. ஓல்ப்
அணர் ' மிழ்ச் சிறு பிடக்கிடது' ன்னும் குப்பு மூம்
ஜறுத்துள்து குறிப்பித்க்து.
'மிழ்ச் சிறு பிடக்கிடது ' முல் திப்பில் சி.சு. ஓல்ப் அணர்ள்
ண.ண.சு. அய்ரின் ' குத்ங்ஞ அஞஓ ஜஞம் ' சிறு
முன்ஜப் டுத்தியிருந்து. முல் சிறு ன்டது. ஆசல் சி. சு.
ஓல்ப்ண ஜற்டி குப்பின் இஞண்ம் திப்பில் குத்ங்ஞ
அஞஓ ஜஞம் முல் சிறு இல் ன்று ஜறுத்துள்ர். " மிழ்ச்
சிறுக்கு ண.ண.சு. அய்ர்ன் மூணர் ன்ட ருத் ஜணிக்டி
ம் முல் அழுத்திச் ஓல்லி ணந்திருக்கிடம்.' ஜங்ர்க்ஞசியின்
ல் ' சிறுத் குப் ணத்து குறிப் ' குத்ங்ஞ அஞஓ
ஜஞம்' சிறு ணத்து - ற்த் மிழ் இக்கித்தின் ஓ
துடளிலும் ட்டு ஜ வி சிறுத் துடக்கு ஆஞம்ப்
ங்கு ஓலுத்திச் ஓல்ணற்கில் ன்ட ருத்து ஞண
இருக்கிடது.ஆசல் உண்ஜ ணறுவிம் ன் அப்து உஞ
இ ஙன் இப்து உர்ந் து விஜர்ஓசப் றுப்ச்
ஓரிணஞச் ஓய்த் ணறி குற்ட உர்வு ஜச உறுத்திது. ஞதியின் '
ஆறிரு ங்கு ' ன்ட  1913இல் ழுப்ட்து. மிழில்
குறிப்பித் க் முல் சிறு அஜந்திருப்துன் விதஓம்
" ன்று சி. சு. ஓல்ப் இஞண்ம் திப்பில் 13.06.1988 அன்று
ழுதி முன்னுஞயில் குறிப்பிட்டு ஞதியின் ' ஆறிரு ங்கு '
ன்னும் சிறு மிழின் முல் சிறு ன்று அறிவித்துள்ர். முல்
திப்பின் முன்னுஞ 10.05.1974 அன்று ழுப் ட்டுள்து.
ழுத்ர் ஓ சுந்ஞ ருஜளின் ' புதுயும்' சிறுத்
குப்பிற்கு அணிந்துஞ ணங்கி க்ர் சு. ணங்ஞஜன் ' எரு
ர்ண' ன்னும் ப்பில் கீழ்க்ண்ணறு ழுதியுள்ர். " மிழ்ச்
சிறுக்கு ஜவி ஞதிர் ங்கி நீண் ணஞறு உண்டு.
ஆஜச ஓமூப் றுப்புர்ச்சியுன் ம்மு ஓஜ ணழ்க்ப்
பிஞச்ஓச ஜமிட்டு ஜனி ஙத் ணலியுறுத்ச் சிறுள்
த்ணர் ஞதிர். அணரு ஆறில் எரு ங்கு
சிறுயிலிருந்துன் மிழ்ச் சிறு யின் ஜய்ச ணஞறு
ன்றுகிடது ". உண்ஜச சிறு ணஞறு ஞதியிமிருந்
ர்கிடது ன்கிடர். ஞதிக்கு முன்பும் சிறுள்
ழுப்ட்டுள்து ன்றும் குறிப்பிட்டுள்ர்.
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1933ஆம் ஆண்டு ' ஆறிரு ங்கு ' சிறு ஜறுபிஞசுஞம் ஓய்
சுந்திஞச் ஓங்கு ஆசிரிர் ஓங்கு சுப்ஞஜணின் " மிழ் இக்கித்தில்
சிறு சிருஷ்டித்து உவி ரிர்ளுள் முக்ஜசணர்ள் மூணர்.
மூணரும் புழும்பில் இன்று உவுகிடர்ள். வி. சுப்ஞஜணி ஞதிர்,
ஸ்ரீ ண.ண.சு. அய்ர், அ. ஜண இம்மூணஞயும் மிர் ஜடக்
முடியுஜ? இருது ணருதங்ளுக்கு முன் ஞதிர் ழுதி ' ஆறிரு
ங்கு ' ன்ட சிறு இன்டக்கு ரி ஓணக்கு ஜக்த் தூண்டுண
இருக்கிடது. இத் ஓணஞம் ற்ட க் டுத்து உவி '
ரி ' ஆசிரிர் ஞலி. சு. ஙல்ப் பிள்க்கு ஙஜது ஙன்றி
உரித்கு " ன்று ழுதி ஜற்ள் ட்டி ன் தீர்ஜசத்திற்கு ணலு
ஓர்த்துள்ர். இருது ணருங்ளுக்கு முன் ன்ன் மூம் 1913ஆம்
ஆண்டு ஞதியின் சிறு ணளிகியுள்து ன் உறுதிப்
டுத்துகிடர். குத்ங்ஞ அஞஓ ஜஞம் 1920ளின் க்த்தில்
ழுப்ட்ச ன்று சி. சு. ஓல்ப்ண குறிப்பிட்டுள்ர்.
" ண.ண.சு .ர் ழுதி `குந்ங்ஞ அஞஓஜஞம்`னும் முல் சிறு
நூறு ணருங்ளுக்கு முன்சர் ன் ன்றியுள்து " ச ழுத்ர் சுந்ஞ
ஞஜஓமியின் ' பிஞஓம் ' குப்பில் முடிகிடது. இதில் குத்ங்ஞ
அஞஓ ஜஞஜ முல் சிறு ன்று தீர்க்ஜ ழுப்ட்டுள்து.
ழுத்ர் ஸ். ஞஜகிருஷ்ன் அணர்ளும் ன் '  விஓம் '
குப்பில் ஞதிர் ற்றி ட்டுஞயில் " சிறு ன்ட ணடிணம்
உருணகி எரு நூற்டண்க் ந் நியில் அன் துணக்ப் புள்ளி
ஞதிரின் சிறுளில் ங்குணக்  முடிகிடது " ன்று
ழுதியிருப்ன் ணயி ஞதி முல் சிறுர் ன் அறி
முடிகிடது.
மிழின் முல் சிறுற்ப்ட்டுவிட் இக்்ி் குத்ங்
ஞ அஞஓஜஞம் ரின் த்திஓமூத்தில் ஜண்டி இருந் ருந்
தீஜச ல் ஜம் ற்றிதுஆசல் அது ஜட்டும் அன்று
விணத்துக்கும் ண் பின்சல்ருதுணகிசீசத்டு ணன் வீட்டுக்குப்
கும் த்துக்கும் இஇருக்கும் சி ஆண்டுளில் ஙரும்
பிஞச்சிசயும் சுகிடது.இந்க்  முக்கிஜசது
ன் அஓமித்திஞன் ருத்து,
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இது ற்த்க் ச ழுத்ர் பிஞஞ்ஓன் புதி ர்ண( பிப்ஞணரி 16-28
2016) சிறுச் சிடப்பிழில் ண. ண. சு. ண முல் சிறுர் ச
கூறியுள்ர் ற் ணண்டும் ன்னும் ணலியுறுத்துகிடர்.
குத்ங்ஞ அஞஓஜஞம்’ (1915) ன்ட ண.ண.ு.ரின் (முல்?) மிழ்ச்
சிறு, முன் திவுளில் ஆங்கித்திலும் மிழ்ஜழிர்ப்பிலும் ந்
கூர் யின் (1886/1914) ழுணல்ன் ன்று ஓல்ப்டுகிடது.நீங்
எப்பிட்டுப் ர்க் ணஓதி 3 பிஞதிளும் ஞப்ட்டுள்ச ன்று .
சுப்பிஞஜணிம் ன் முநூலில் குறிப்பிட்டுள்து ணனிப்பிற்குரிது. என்று
முல் சிறு ன்ற்கு ள்விக்குறி ழுப்பியுள்ர். இஞண்ணது
குத்ங்ஞ அஞஓஜஞம் எரு ழுணல் ன்கிடர்.
" ஜயூஞம் ணஙம் பிள் ழுதிது பிஞ முலிர் ஓரித்திஞம்
ன்கும். இஞஔம் அய்ர் ழுதிது ஜம்ள் ஓரித்திஞம் ன்கும் .
இப் ல் ஞதி ழுதி சிறுயின் ர் துசியி ன்ட
ஞஔபுத்திஞ ன்னியின் ஓரித்திஞம். த்திற்கு ற் ல் ஞஔ ன்ட
புதி ப்பில் இக்ச் சுருக்ம் இங் ஞப் டுகிடது " ன்று
திஞலி விசுணஙன் ' ஞதி ழுதி முல் சிறு ' ன்னும்
அஜழியுன் ல் ஞஔ ன்னும் ப்பில் ழுதி எரு புதுத்
ண மும் இழ் ண் .398 இல் ந்துள்ர். ச் சுருக்த்யும்
கூறியுள்ர்.
ழுத்ர் . ஜீணருண்ன் ழுத்ர் ச் ஓல்வி அணர்ளின் ' ணலி'
ன்னும் சிறுத் குப்பிற்கு ழுதி ணழ்த்துஞயில்
" குத்ங்ஞ அஞஓஜஞத்தின் ணழி ண. ண. சு. ர் வித் சிறு ' ச
ண. ண. சு. ண முன் ணக்கிடர்.
மிழ்ச் சிறுளில், ண.ண.சு ரின், குத்ங்ஞ அஞஓஜஞம், சிறு
முல் சிறு ஆய்ணர்ள் ஓல்கிடர்ள். 1900-1920 ளின் ம்,
அப்டிரு யின் ணஞவு ஆச்ஓர்ஜச என்று ன். இற்கு முன் ஜதிரி
இல். அக்ளில் ணரும், ருக்ஜணியும், ஆஜஞமும் த்திஞங்ண
உருஜறி, ணஓச பிடித்து எரு குலுக்கு குலுக்கிவிட்டுப் கும். அணளின்
ல் துஞமும் பும்லும்
ணஓச அனுவிப்து , நி குந்து விச் ஓய்யும்  அது.
ண.ண.சு ரின், ஜங்ர்ஞசியின் ல், குப்பிலுள் ள்
ல்ம் மிழ் ஜஞயும், இந்தி ஜஞயும் திவு ஓய் ள் அண.
ஆசல், சிறு ன்கிட ணடிணத்
உள்ணங்கி ழுப்ட், குத்ங்ஞ அஞஓஜஞம்  முல் இத்ப்
பிடித்துவிட்து.
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'த் மீறி சவு ண்ணர்' ச ண.ண. சு. ர் ன்னும் இக்கிணதி
குறித்தும். ழுதியுள்ர் ழுத்ர் ண. முத்துக்குஜர். மிழின் முல் சிறு
 ழுதிர் ண. ண. சு. ஞ அல்து சுப்பிஞஜணி ஞஞதி ஞ
ன்னும் விணம் இன்னும் ர்கிடது. முன்னுஞயி 'சிறு ன்னும்
ணடிணத்துக்கு அடிலிணர் ஞதி ன்று தீ. ஙஞஔன் ழுதியுள்து
குறிப்பித்க்து..
பிஞஞ்சு ஞப்பி இக்கிம், மிழ் இக்கித்தில், ர்ச்சி ற்ட ர்,
இந்க்  ழுதுணற்ச உந்து டுத்திருக்ம். அணரின்
சி த்தில், இந்து ஜ ஓ ணழிஙத்தி வீஞ.ஓணக்ரின்
தீவிஞ ற்டஞ இருந்து கூ, அணரின் இக்கி உப் த்ல்
பின்னுக்குத் ள்ளிவிட்
ரு ணய்ப்புண்டு.
"மிழ் ஜழியில் ண.ண.சு.ர் ழுதி குத்ங்ஞ அஞஓஜஞம் ன்ட
சிறு ன் முல் மு ழுப் ட் சிறு ன்று ஓல்ப்
டுகிடது! இந்க் 1917 ம் ஆண்டு ழுப் ட்கும். மிழில் சிறு
ன்றி நூறு ஆண்டுகி விட்ச" ன்று ழுத்ர் துடுப்தி ஞங்ஙன் '
திரும்பிப் ர்க்கிடன்' ன்னும் முநூல் ர் 55இல் 12.10.2020 அன்று
ழுதியுள்ர்.ண. ண. சு. ர்ன் ச உறுதிக் கூட வில். '
ஓல்ப்டுகிடது' ன்று ன்கிடர்.
ழுத்ர் ஙஞ்சில் ஙனும் ' ஙஞ்ஓன்றும் அமுன்றும் என்று' குப்பில்'
மிழ்ச் சிறு ஓங்ம் முல் 2000 ணஞ' யில் ன்னும் ட்டுஞயில் "
மிழ்ச்சிறு நூடண்டு ணஞறுது. முல் சிறு ழுதிது ண.
ண. சு. ஞ, ஞதிஞ னும் ர்க்ம் மி ஜல்லி குஞலில், முசல்ள்
, இன்னும் ஆங்ங் ட்கிடது" ன்று துணண சுகிடர்.
ணர் க்மும் நிற்வில்
மிழில் முல் சிறு ழுதிணர் அய்ஞ? ஞதிஞ? ன்னும் விணமும்
ர்ந்து ண்டிருக்கிடது. ஆஞய்ச்சியும் ர்கிடது ன்ட
ன்றுகிடது. ஆசல் இணர்ள் இருணஞயும் ஜறுத்து ஓமுணல் வுல் ர்
ன்று முன்னிப் டுத்துகிடர் ' மிழில் முல் சிறு து ? ' குப்பில்
அன் ஆசிரிர் க்ர். ஆர். ஸ். ஔக்ப்.
' மிழில் முல் சிறு து ? ' ன்னும் ஜற்டி குப் ணளியிட்,
நியூ ஓஞ்சுரி புக் வுஸ் பி லிட். ன் திப்புஞயில் " மிழில் முல் சிறு
ழுதிணர் ர் ன்து ஆய்வுக்குரி உள்து. ஞதின் சிறுயின்
முன்சடி ன்ட ருத்தும் நிவுகிடது.
க்ர் ஆர்.ஸ். ஔக்ப் ' மிழில் முல் சிறு து ? ' ன்னும் நூலில்
மிழில் ணளிச சிறுக் கீழ்க் ண்ணறு  ணரிஓப்
டுத்துகிடர்
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01. ஓமுணல் வுல் ஔர் - ஓரித் ப்  - 1877ஔூ ற்ம் ( இழ்)
02. ஜவி சுப்ஞஜண் ஞதி - ஞ்ஓ க் ட்யின்  1909- ஔசணரி 2 - இந்தி ( இழ் )
03. ண. ண.சு. ர் - குத்ங்ஞ அஞஓ ஜஞம் - 1915 -_விண தினி
க்ர் ஆர் .ஸ். ஔக்ப்பும் ண. ண.சு.க்கு முன்பு ஞதிஞக்
குறிப்பிடுகிடர் . ஆசல் ஜற்டணர்ள் குறிப்பிட்து ல் ' ஆறிரு
ங்கு ' க் குறிப்பிஜல் ' ஞ்ஓ க் ட்யின் 
' ஞதி ழுதி ரிவித்துள்ர். ஜலும் ' குத்ங்ஞ அஞஓ
ஜஞம் ' ன்னும் சிறு ண.ண. சு. ரின் ஜசவி க்கிட்சுமி
ரில் ணளி ணந்து ன்னும் எரு புதி ஓய்தியும் அறிமும்
ஓய்ர் விஞ 'குத்ங்ஞ அஞஓ ஜஞம் ' முற்  ன்று ஓல்
முடிது ன்தும் முக்கித்துணஜசது.
" மிழ்ச் சூலில் மிழ்ச் சிறு ண்டிருக்கும் ணம் ளி
அஜந்ல். 1930க்கு முன் மிழ்ச் சிறுயில் ஆளுஜன்று
ஓல்த்க் எருணரும் இல். சிறு ன்ட ணடிணம் யிப் ட்டுக்
ண்டிருந் ம். மிழ்ச் சிறுத் துட ஜல் ஜல் ணர்ந்து  ஓஜத்து - உச்ஓத் அ வில். விரிணச த்திலும்
இல். " ச ழுத்ர் சு. ணணுல் ' மிழ்ச் சிறுயின்
ருணளி' ன்னும் குப்பின் முன்னுஞயில் ழுதியுள்ர். 1930க்குப்
பிட புதுஜப் பித்ன் ணந்ர். சிறு அன் பிட ழுப்ட்து
ன்கிடர்.
மிழ்ச் சிறுயின் முன்சடி சக் ட்ல் சிர் ஞதியும், சிர்
ண. ண.சு. ஞயும்ன் ஓல்லுணர். ஆசல், இணர்ளுக்கு 45
ஆண்டுளுக்கு முன்பு ணழ்ந் ஈத்து ழுத்ர் ஆர்சட்டு ஓசிணம்
சிறு ழுதியிருப் ஜடந்துவிடுணர். உண்ஜயில் சிறுயின்
முன்சடி ஈத்ணர்ன் ச ரிஸ் குஞச முநூல் க்த்தில்
18.09.2020 அன்று எரு புதி ணத் ரிவித்துள்ர்.
"குத்ங்ஞ அஞஓஜஞம் ன்து ண. ண. சு. ர் ழுதி எரு சிறு.
இதுண மிழின் முல் சிறு ன்றும் ருப்டுகிடது.குத்ங்ஞயில்
உள் அஞஓஜஞம் ன் ணழ்வில் ண் ருக்ஜணி னும் ண்ணின்
ச் ஓல்கிடது. ண்ள் ஜசசு ஙகும்டி ணது ஓய்த்
ணும்து இனிஜல் இந்க்  நிசத்துப் ர்த்துக்
ள்ளுங்ள். விட்டுக்க் கூப் ண்ய்ப் பிடந்ணர்ளின்
ஜசக் ஓக்ணண்ம் ன்று இக் முடிகிடது. ஜலும் ளிஓனின்
ண்ணிரின் அன்பு நிடந் இரும் பூப் மிவும் ஜல்லிது ;
அன்புக்குக் டுணரின், உச விண்டு விழுந்துவிடும்.
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(குுஜ த்ருஓம் ......த்: தி ப்ஞயி ஹ்ஞம்) னும் ஜற்ளும்
யின் நீதி அஜந்துள்து.குத்ங்ஞ அஞஓஜஞம் ண.ண.சு.அய்ஞல்
1917ல் புதுச்ஓரியில் இருந்து அணர் ஙத்திணந் ம்நிம் ன்னும்
திப்ம் ணளியிட் ஜங்ர்க்ஞசியின் ல் முலி ள்
ன்னும் குப்பில் இம்ற்றுள்து.  அடிப்யில் இன்னும்
  ள் உள்ச ன்று இன்று ஆய்ணர்ள் ருதுகிடர்ள்."
ன்று இத்தில் விக்கிபீடிவில்்ி் எரு திவு ப்டுகிடது
" குத்ங்ஞ அஞஓஜஞம் மிழின் முல் சிறு ருப்டுகிடது.
இ ஜறுக்ம், ஞஜர்த் குரு க் கூ அப்டி ஓல்ம்.
ஆசல் சிறு ன்ட ணடிணம் இந்க் டுன் ங்குண
ருப்டுகிடது. சிம்பிச, மி உர்ச்சிக்  ன்டலும் இன்றும்
டிக்க் கூடி ன். கூரின் சிறு என்றின் ழுவி அல்து அந்
சிறுயின் ருண ணறு ஜதிரி த்திருக்கிடர் ன்றும்
ஓல்ப்டுகிடது. கூரின் சிறு – ர்  (Ghater Katha)
– சக்கு டிக்க் கிக்வில், ஆசல் அன் ச்சுருக்த்ப்
ர்த்ல் ணடத்ன் ரிகிடது. அதிலும் கூரின் யில் ஆற்றின்
டித்துட  ஓல்ணதும் ரின் யில் குத்ங்ஞ அஞஓஜஞம்
 ஓல்ணதும்ன் எற்றுஜ ன்டல் இ எரிஜிசல் ப்த்ன்
ரு ணண்டும். ஆசல் இந்க் யின் எரு முன்சடி ணங்
சிறுயின் ஓல் ரிகிடதுன்.ர் முன்சடி. ழுத்து, த்திரிள்,
ஜழிர்ப்பு, இக்கி விஜர்ஓசம் ன்று  துடளில்
ஈடுட்டிருக்கிடர். ஓஞன்ஜவி குருகுத்ப் ற்றி ன் ண்ங்
ன்டணது ழு ணண்டும். அணஞப் ற்றி .சு. ஜணி, டி.ஸ்.ஸ்.
ஞஔன் ழுதி புத்ங்ப் ரிந்துஞக்கிடன்.ஜங்ர்க்ஞசியின் ல்
சிறுத் குப்பில்ன் இந்ச் சிறு இம் ற்டம். அந்
சிறுத் குப் .ங.சு. ன் டித்திருக்கிறீர்? புத்த்தில்
ரிந்துஞத் நிசவிருக்கிடது. ஜங்ர்க்ஞசியின் ல் சிறுயும்
ஜட்ஞஜ ன்டலும் இன்னும் டிக்க் கூடிதுன். குப்பு 1917இல் ணளிணந்ம், ஆசல் இந்ச் சிறு அற்கு முன்  எரு
த்திரியில் – 1915-இல் ணளிணந்திருக்கிடது.புதுஜப்பித்ன் இந்ச்
சிறுடு ண.ண.சு.ர் யும் பிடக்கிடது ன்கிடர். இவி ன்ச
ஓல்லிவி முடியும்?ர் எரு fascinating ஆளுஜ. அணஞப் ற்றி 
புத்ங்ள் ணந்திருந்லும் .சு. ஜணியின் ண.ண.சு. ர்: அஞசில்இக்கிப் ணிள் புத்த் ரிந்துஞக்கிடன்" சிலின்தல்ப்.
ணர்பிஞஸ். ம் இ க்த்தில் ணசிக்க் கிக்கிடது. ண. ண. சு.
ஞ ன்று உறுதிக் கூறுகிடர். ழுதிணர் ர்ன் ரிவில்.
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"ணருக்க்ணத்துப் ர்த்லும் ஓரி இக்கித்
ள்அடிப்க் ண்டு அவிட்லும் ஓரி. மிழின்
ஙவீசச் சிறு ணறு  ஓஜ இக்கி ணடிணங்ப் 
சுப்ஞஜண் ஞதியிமிருந் துணங்குகிடது. 1905 அணர் தல்லிஸ்
ன்ட ரில்
ஓக்ஞணர்த்தினியில் துஸீயி ன்ட ஞஔபுத்திஞ ன்னியின்
ஓரித்திஞம் ன்ட புசண ழுதியிருந்ர். 1905ஜஆண்டு ஙணம்ர் இழில்
துணங்கி 1906 ஔூ ணஞ இக்கு இஞண்டு க்ங்ள்அவில் ஙடுஙடுண
இணளி விட்டு ந்து இழ்ளில் அத்திப் குப்புன் அது
பிஞசுஞஜசது.ந்து இழ்ளில் ணளிசது. அதிி்திப் குப்பு இருந்து
ன்ல் அஙணல் ன்ட குறுங்விம் ன்ட ஙடுங் ன்ட
அணஓஞப்ட்டு முடிவுக்கு ணந்துவி ணண்ம் அன் ஜத் நீஜ 11
க்ங்ள்ன்.குத்ங்ஞ அஞஓஜஞத் விச் சிறிது ன்டலும் ஙடுவி
எரு சிறுவியும் இயி ஙப் ணியும் தக்ஸ்பிரின்
ஜற்ளும் ண் அச் சிறு ச ற்தில் சிருக்கு இருக்கும்
க்த் ன்சல் புரிந்து ள் முடிகிடது. ஆசல் ஆறில் எரு ங்
விர்த்துவி முடிது. எரு ஙணலுக்குரி ருப்ருக் ண்து
ன்று இன்ட விஜர்ஓர்ல் புடக்ணிக்ப்டும் அ ஞதி எரு சிறி
த்ன் ருதிசர். நூடண்டுளுக்கு முன்பு 1910ம் ஆண்டு ஆஸ்ட்
ஜம் அணர் புதுச்ஓரியி ணசித் து 'ஆறில் எரு ங்கு ஏர் சிறி '
ன்ட நூத் ன் ஓந் முற்சியி மூன்ட வியுள் நூ
ணளியிட்ர். அது 1911ம் ஆண்டு அஞசு ஆ என்றின் மூம் ்
ஓய்ப்ட்து. அந்த்  நீக்குஜறு அஞஓங்த் அறிவு ஜீவிளும்
திரிசர்ளும் ணவியுறுத் ணண்டும் சக்ரி1912ம் ஆண்டு
அக்ர் 8ம் தி ஹிந்து ஙளிழுக்கு ஆரிர்க்குக் டிங்ள் குதிக்குக்
டிம் ழுதுகிடர் ஞதி. இ மிழின் முல் ஙவீசச் சிறுக்
ள் ணண்டும். ன்? அ விங்கிக் ள் ஞதி  ழு ணந்
த்திற்கு ஙம் ணிக் ணண்டும். ஞதிர் சிறுள் ழு
முற்ட் த்தில் மிழில் இஞண்டு ணச சிறுள் இருந்ச.
என்று ஜக் ளிட்க் ள். ஜற்டன்று அற்கு ஙர் திஞச
எழுக் உஓக் ள்.

ன்சிட்டு தீணளி ஜர் ஙணம்ர் 2020

232

1869ல் ணட்டுக்ட் ஓசிணம் பிள் குத்து ணளியிட்
ஙன்சறி  ஓங்கிஞம் ன்ட குப்பின் முன்னுஞயில், "ஜசஜஞஔன்
, துஜக், விண ஓஞம் ஆகி இன் ஞஓக்ள்  மிழில்
உள்ச. சி ள் இஞண்டு ர் எருணர் முத் எருணர் ஙமின்றி
ஙக்கி ணசிக்த் குந்ண அல் ன்று ஓல்லி அற்கு ஜற்ட
ஓன்ஜர்க் ஓசக்கும் சக்கும் உரி விதங்ப்
திப்ற் அந்த்குப் ணளியிடுணச் ஓல்கிடர். புஞப்
ல்ளும், ல் பிஞந்ங்ளும், னிஜனிப் புழ்ச்சிளும் மிழ்க்
வி உகில் ஜண்டிக் கிந் த்தில் வி மீட்டுத்ப்
ண ஜக்ளிட்ங்ளும் சிறு உ ஆக்கிஞமித்திருந்
த்தில் ஞதி சிறு உகில் எரு புதி ஜஞ உருணக்கிசர்.
சிறு ன்து ஞப்பிக்  ணடிணம் சக் ருப்ட் த்தில்
அ ஜறுலிப்து ல் ஞதி எரு புதி சிறு ணடிணத்
உருணக்கிசர் "ச ' ழுத்ர் ஜன் 26.04 2011 அன்று ' மிழ்ச்
சிறுள் எரு நூடண்டு' ன்ட ப்பில் ஓகித் அமி ற்டு
ஓய்திருந் ருத்ஞங்கில் நிழ்த்ப்ட் உஞயில் ஜவி ஞதி முல்
சிறுர் ச விரிணவும் விணஞங்ளுனும் ஆணித்ஞஜ
ரிவித்துள்ர். ணடிணத்திலும் உள்க்த்திலும் ஞதி முன்னிற்கிடர்
ன்கிடர்.
இ ருத்ஞங்கில் சி சிடபி " புஞட்சிக் ஞஜச ருத்து அந்
த்தி ஓன்சணர் ஞதி. ப்துஜ ஞதி ஙவீசத்துணத்திற்கு
திஞசணச இருக் வில். த்தீன் அஜரிக்ண ழுத்ர்ள் ப்டி
அணர்ளு ஜ ர்த்ண புசவு த்ர் அப்
ல் ஞதி ஙவீசத்துணத் உணங்கிக்ண்டு ஙம்மு ஞம்ரி
ழுத்து முடஜயிச விஜல் பின்ற்றி ழுதிசர் " ன்று ஞதி
முல் சிறுர் ச ஓல்ஜல் ஓல்கிடர். அடுத்து இ
ருத்ஞங்கில் உஞற்றி இன்சருணர் . சு. ஜணி." திருஜம்
ஓல்ணக்ஓணஞ முலிர், ஞதிர், ண ண. சு. ர் ஆகிரில் ர்
சிறுயின் ந் ன்டல் ன் ஆய்ணடு ஞதிர் ன்றுன்
நிறுவுகிடது" ன்து முக்கித்துணஜசது. திருஜம் ஓல்ணக் ஓணஞ
முலிர் ன்று எருணஞயும் ட்டியில் ண்டு ணந்துள்ர்.
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ஞதிக்கு முன்பு ஓமுணல் ஔர் ன்ணர் மிழின் முல் சிறு
ழுதியுள்ர் ன்று தீர்ஜசஜ ரிவிக்வில். ஆய்வில்
ண்றிப்ட்து ன்கிடர் ர் ஆர். ஔக்ப். ஜலும் ஆய்வு
ஜற்ண்ல் ஓமுணல் ஔர் ன்ணருக்கும் முன் ணஞனும்
ழிதியிருக்க் கூடும் ன்று நிறுத்திக் ள்கிடர்.ஆய்ணத்
ஞணண்டும் ன்கிடர் க்ர் ஆர். ஸ். ஔக்ப். " மிழில் முல்
சிறு து?" ன்ட சது ஆய்வுக்ட்டுஞ ஔசஓக்தி ' ஙட்டிலும்,
'ம்ம்' ன்ட ஜந்திஞ இக்கிச் சிற்றிழிலும் ணளியிட்ன்.
ல் இக்கி கூட்ங்ளில் சிசன். ந்வி திர்-ஜறுப்
இம்ஜட்டும் இல். சண ' ஓரித் ப் ' ன்ட சிறு
மிழில் ணந் முல் சிறு ன்றுதீர்ஜனிப்ம். ஆசல் இது ஆய்வின்
க்ஜ முடிணல்" ன்று க்ர் ஆர். ஸ். ஔக்ப் ஆய்வின்
முடிவில் ரிவித்திருப்து ணனிப்பிற்குரிது. ஞதிரும் அல் ண. ண.
சு. அய்ரும் அல் ஓமுணல் ஜவுல் ஞ ன்று தீர்ஜனித்திருந்லும்
ஆய்ணத் ர்ணம் ச ப்பித்துக் ள்கிடர். அணர் ணழியில்
ஆய்ணத் ர்ணன் மூஜ மிழின் முல் சிறு து எரு
முடிவிற்கு, எரு தீர்ஜசத்திற்கு ணஞ முடியும். இல் னில் விணம்
ர்ந்து ண்ன் இருக்கும். முல் சிறு துணச எரு
முடிவிற்கு ணஞமுடி எரு மிழ்ச் சிறுச் சூல் உள்து.
ன். குஜர் 9003344742
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அட ாபானணா...!

பதயன்

யில் ஙன் ப்ர் டிக் உட்ருணதும், ர்! ன்று கூப்பிட்டுக் ண்டு
அடுத் வீட்டு ஙஞஓமி ர் ணருணதும் ஓரி இருக்கும். ஆஓமி ணந்து விட்ல்
ஙன் ப்ர் டித்ப் த்ன்! அணர் யில் அக் டுத்து விட்டுச் ‘சிணச’
ன்று உட்ர்ந்து வி ணண்டிதுன்! இதுன் ட்டும். இன்னும் ளுங்ள்.
ஓந்திஞம் ஆபீஸிலிருந்து ணருகிடஜ? ஓற்று விச்ஞந்தி ஓம்ஓஞத்டு சிக் ங்
ழிக்ஜன்று ஆணல் இருக்குஜ, இஞ? ஙஜக்கு இல்விட்லும்
ஓம்ஓஞத்துக்ணது இருக்கும் அல்ண? ன் அமுப் ஞச் ஓல்லி ஙன்
கூப்பி ணண்டிதுன். ர் ன்று இந் ஙஞஓமி ர் ன் அடக்குள்
நுந்து விடுணர். ஓந்திஞம் ன்ச விஓதம்? ன்ர்.
சக்கு ணயிற்டப் ற்றிக் ண்டு ரியும். ன்ச விஓதம் ணண்டிக் கிக்கிடது! ஙம்ஜ
யில் ன் இன்னும் குண்டு விவில்! ன்ன்.
ஓற்று ஙருங்கி உட்ர்ந்து ண்டு, ன்சன் ஙக்கும் ர்? ன்று ட்ர்.
“எரு ணது ஙக்கும் ன்று ஓல்லிவிட்டு அணர் ஜன்னிப் பிடித்து
அமுக்குணஜ ன்று ன்றும். ஙன் என்றும் ஓல்ஜல் இருக்கும் , ன்ச
ஙந்ல் ஙம் ன்ச ண்ப் கிடம்?… ‘இன்டக்கிருப்ஞ
ஙக்கிருப்ஞன்று ண்ண’ ன்று யுஜச சுணமிள் ரிஜ டிசர்?
ன்ர்.
ஙன் அற்கும் தில் ஓல்ணதில். ஓற்று ஙஞம் ஓஜல் இருந்ல் ஆஓமி எழிந்து
விடுணர் ன்று நிசத்து ல்க் டித்துக் ண்டிருப்ன். அந் விக்ண்ன்
ன் ர், நீங் ஓர்க்ஞ ங் ணங்குகிடள்? ன்ர்.
“ஙன் ஓர்க்ஞ ணங்குணதில் ன்ன் ஆத்திஞத்துன்.
“ஙம்ஜல் அப்டி இருக் முடிகிடதில். ர்! ஙம்ஜ ல் இருக்ச, சிப் ல்,
அணன் ருங், ப்பியி துளி ஓர்க்ஞ குடந்ல்கூ துப்பி விடுகிடன்
மூஞ்சியி!
‘ஙன்டய் உம்ஜ மூஞ்சியி துப்ஜ!’ ன்று நிசத்துத் ள்ணன். அச் ஓல்
முடிகிட? ஆத்திஞத் அக்கிக் ண்டு ஓஜல் இருப்ன்.
ஞஜி ப்பி ணத்துக் ண்டு வு ஜடவில் நின்று ஔ ஓய்ணள். அணஞப்
ச் ஓல்லுங்ள் ன்று இஞசிஜ அட்டுணள். ப்பி ஆறுகிட! ன்று
 ஆட்டுணள் யில் அடித்துக் ள்ணள். ஙன் ன்ச ஓய்ணன்?
ஙஞஓமி ரும் குவில்  ஜட்ர். ஙனும் ஆறிச ப்பித் விஞ
சூச ப்பி ஓப்பிட்தில்.
அணர் சவுன் ணது டிக்ம் ன்று புஸ்த் டுத்துக் ள்ணன்.
ஓல்லி ணத்ற்ல் அடுத் வீட்டில் எரு ‘ண்மிரும்’ ர்ஜிக்கும் அப்
ர்த்துக் கிட்த்ட் அ ஜதிரி எரு ‘பூச’ த்திப் ர்க்கும். ண்மிரும்
ன்து ஓமி ணர். பூச ன்து ஙஞஓமி ரு ண்.
ணர் இந்ப் ண்ணுக்குப் ட்டுச் ஓல்லிக் டுக்கிடர்… திசமும் என்டஞ
ஜணிஙஞம் ணசப் பிஞஓங்ளில் ட்கும் ஓப்ங்ள் ன் ட்கும். ஙஜக்குப்
புஸ்த்தில் ணசம் ப்டிச் ஓல்லும்?
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ஓப்கி, பிடகு விச்ஞந்திய்ப் சிக்ண்டிருக்ஜன்டல், அதுவும்
முடிகிடதில். ஙஞஓமி ரின் ர் ணந்து விடுணள். ஞஜியுன் அணர்ள்
வீட்டுக்  அப்ள். ஜட்டுப் ண் மீசட்சி ப்டித் ன் பிள்க்
யில் ட்டுக் ண்டிருக்கிடள். அணன் ப்டி அணள் ஓல்கிடடில்ம்
ஆடுகிடன் ன்று ணர்ணிப்ள். வுள் ன்ச இந்ப் ல் உத்தில்
ணத்து, ன் ண்முன்ச ன் ணர்த் பிள் ஓன்சடி ட்ஜல் ஙற்று
ணந் எருத்தியிம் இழுத்டில்ம் இழுடுண அழுயுன் விணரிப்ள்.
எரு புங்ய்ப் ல் கூட்டு ணண்டுஜன்டசடி, ஞஜி! எரு ஜஓஜச்ஓடி! ஏஞ
ஓணகுஜடி? ஙன் எரு கிவி ட்கிடன் ண்ணிப் ட்ல் ன்சடி?
ன்ள்.
ஞஜி அதுக்ன்ச, ட்டி, நீங் ணருத்ப் ங். ஙன் ண்ணிப் டன்,
நீங் ஜட்டுஜ ஓப்பிப் டள்,; ங்த்துக்ஞஞண் ஓல்லி… ன்ள்.
ஙன் ஙத்க் டித்துக் ள்ணன். ஜர்க்ட்டில் புங்ய் இல்ஜல் 
ணண்டுஜன்று ஜசஞச் ஓபித்துக் ள்ணன்.
“உசக்குப் பிள்க் குந்ப் பிடக் ணண்டுஜடி, ஞஜி! ன்ள் ட்டி.
“அது ணட? ன்று ஙன் மு முப்ன். ட்டி வீட்டுக்குப் ணள்.
கயிற்றுக்கிஜ, அல்து விடுமுட திசங்ளிணது ந்ஞயின்றி இருக்ம்
ன்று ஙன் ஜசத் ற்றிக் ள்ணதுண்டு. ஆசல் ணகு சீக்கிஞத்தில் அந்
ஆஓயும் விட்ன். கயிற்றுக் கிஜளில் ஙஞஓமி அய்ரு
அருஜந்ப் புல்ணன் ஙம் வீட்டுக்கு வி ணருணன். ன் ஜருஜன் விச்சுவுன்
முலில் வி …ஆஞம்பித்துக் சியில் குஸ்தியில் நிறுத்திக் ள்ணன்.
அணரு ண் ஞண்டி முட்யும், ஆக்யும் டுத்துக்ண்டு, ஙய்
இருக்குஜ, ஜமி? ங்ம்ஜ ணங்கிண்டு ணஞச் ஓன்சள், ப்பிக் ட்
இருந்ல் ட்டி ணங்கிண்டு ணஞச்ஓன்சள் ன்று ஙற்து ணணது ஓரி
ணக்கும். ண் ணந்துவிட்டுப் ச பிடகு ண்ணுக்குத் ர் ணருணள்.
“ணருங் ஜமி அணர் உள் ன் இருக்ர் ன்ள் ஞஜி.
“நிற் ஙஞமில்! அடுப்பி ருப்ப் ட்டுட்டு ணந்ன். குஞ்சு யிடும்
ன்று அணள் உட்ர்ந்து ள்ணள்.
“ன்ச ஜமி, ணஞ ல்ம் அணஓஞப்ட! உங்ள் ண் ர்த்துக்
ள்ஜட்? ஜமிர்ன் ணனிச்சுக்? ன்ள் ர்.
“அச் ஓல்லு! ஆயிஞம் ஞம் ஓல்லு! ஜமிர் சுருக்ப் ர்த்துண்டுடுணர்…!
அம்ஜ! அணர் எரு ரிமும் ஓய் ணண்ம். ன்சத் தூற்டஜல்
இருந்ல்தும் ன்ள்.
“உங் ன்ச தூற்றுக் கிக்கிடது? ன்று ட்ள் ஞஜி. ன் ஓம்ஓஞத் ஙன்
குற்டஜற்டணள் ன்று ஓல்வில். இணள் ர் வீட்டிற்கும் ஓப் ணதில்
ணஸ்ணம். ஆசல் ஓ ணம்புயும் இங் ணஞணத்துப் சுகிடள்.
அணள் ஓல்லுணள்: ன்சஜ ! உசிஞ துக்கு ணச்சிண்டுருக்ம்னு
ண்டது எஞரு ஓஜம். ஜமிஞத் தூற்றிசன்னு ஓல்! ஆத்தி ஆறு
ழு ர் இருக்ம். திடும்னு ‘எரு கூட்ப் ண்ணு’ ‘றிப் ண்ணு’ன்ச
முடிகிட ஓல்லு நீன்!
“முடிது, ஜமி! ன்று ஞஜி எத்துப் டுணள்.
ஙன் ன் ஜசவிக் கூப்பிடுணன். அப்டிக் கூப்பிட்ணது அணள்
ணணன்று, ய் ட்டுட்டு ண, ஞஜி! ஙன் இருக்ன் ன்ள்
அணள்.
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இவ்ணவுன் ல்ள் ன்று நிசத்துவிணண்ம், ஙம் வீட்டில் எரு
ட்ஓம் ஓய்ல், அது ஙஜக்குக் கிப்து, அடுத் வீட்டுக்குக் டுத்து
மிஞ்சிசல்ன். ஙம் வீட்டில் உ இங்கிட்டில் கிது. ஙஞஓமி
அய்ர் ‘டுக்கு’ள் ணனித்துக் ள்ளும். ன்சில்ள், ஞப்ர்ள் ல்ம்
ஜஜய் ஜடயும். ஙம் வீட்டு விச்சுப் ல் புஸ்த் டுத்து
ணத்துக்ண்ல், ஙஞஓமி அய்ர் பிள்ண்ன் ட்டி
இஞச்ஓல் ட்டுப் டிப்ன்:இல்விட்ல், இணச ‘விஸில்’ அடித்து
விக் கூப்பிடுணன்.
இப்ர்ப்ட் நிர்ப்ந்ங்ளுக்கியில், அந் வீட்டில் இருப்சன் ன்டல்,
இவ்ணவு ஓரிங்ளுன் சக்கு ணறு வீடு கிக்வில் ணறு
ட்க் ய் விஜன்டல் ஜருஜசப் ள்ளிக் கூத்தில்
ஓர்த்திருந்ன். ஙஞஓமி அய்ஞணது ணஞ ன்டல், அதுவும்
ஙப்யில். விஞ ன்னிம் அணர், நீர் ங்ணது ணறு ஔக்குப்
சல், க்த்தில் ஙஜக்கும் எரு ஔ ரும் ன்டர்.
“அகுன்! ன்று நிசத்துக் ண்ன். ஙன் தில் ஓல்வில்.
ஏட்ல் விகர்.
ஓப்பி ணந்ணர் : ன்சய் இருக்கு?
ஏட்ல் விகர் : இட்லி ங்ல் இஞண்ழி ணறில். ஓற்றுங்ல்
இருப்த் தின்ர் ஜர். இல்க் ட்ர் இழிகுத்ர்.
-விஜி ஔன்
இந் ஜதிரிச ஓஜத்தில்ன் ஓன்சப் ட்த்தில் அச் ஓங்கு அறிது.
ஙன் அ ஙஞஓமி ருக் ணஞணற்டன் ன்று எப்புக்ள்கிடன்.
அப்து ற்ட் ஙருக்டியிலும் ணஞத்திலும் ஏட்த்திலும் ஙன்
ஙஞஓமி ஞக் ணனிக்ண இல் ஙஞஓமி ரும் ன்சக்
ணனிக்வில். ஓன்ச வீட் அணஓஞஜக் லி ஓய்ன்.
ணலூரில் வீடு ர்த்ன். மிகுந் பிஞஓயின் ரில் எரு வீட்டில் எரு
‘ர்தன்’ கித்து. புது வீட்டுக்ஞர் ஞம் ஙல் ஜதிரி. ங் அன்புன்
அணர் ணஞணற்டர். உங்ப் ற்றி ‘ஙல் ஜதிரி’ ன்று ட்த்தி
ள்விப்ட்டிருக்கிடன், கிருஷ்ஓமி ஓஸ்திரிள் விணஞஜச் ஓல்லியிருக்கிடர்.
உங்ள் வீடு ல் இ நிசத்துக் ள்ளுங்ள். ண விட்டுத்
ள்ளுங்ள்! ன்டர் அணர்.
ணஸ்ணஜண ஙன் ண விட்ன். ன் ஜசதில் குதூஜ
நிஞம்பியிருந்து. இந் ஆசந்த்துக்கு ன்ச ஞம் ன்று ன் ஜசத் துவிப்
ர்த்ன். ‘ஙஞஓமி ர் ல்விட்து! ன்துன் அது ன்று
அறிந்ன். ஙல் ண அணரிம் ஓல்ஜ ணந் விட்ன்.
ஓல்லியிருந்ல், ஜக்கும் க்த்தில் எரு வீடு ர்க்கும்டி ணற்புறுத்தியிருப்ர்,
ஓந்மில்!
ணலூஞப் ற்றி விஓரித்ன். திவ்ஜச ஊர் ணலூர்க் த்திரிக்ய் ஜப்
பிஞசித்தி ற்டம். ணலூரில் அரிஙல்லிக்ய் மி ஜலிணம். முல்ப் பூ
இசஜக் கூக் கிக்குஜம். இப்து, ட்த்துக் குடும்ங்ள்ன் இந்
ஊரில் அதிஜகிவிட்ச. அணர்ல் ன் விணசிள் கூச் ஓற்று உர்வு
ன்டர் வீட்டுக்ஞர்.
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“ஓரின் ன்டன்.
“இந்த் ருவி சுஜர் ஆறு குடும்ங்ள் ட்த்திலிருந்து ணந்திருக்கின்டச.”
“அப்டி? ன்டன்.
“இந் அடுத் வீட்டில் கூ எருணர் இன்று யில் ன் ணந்ர். உங்ளுக்கு எரு
ண அணஞத் ரிந்திருக்ம் ன்டர்.
“சக்குப் ட்த்தில் அதி ஞத் ரிதுன்டன்.
சி முடித்திருப்ன். ரு ணழி ஙஞஓமி ர் சர்! ஓட்ஓத்
ஙஞஓமி ர்ன்! ன்சப் ர்த்தும் அணர் பிஞமித்து நின்று விட்ர்.
“இங் ங்ங்ணும் ணந்தீர்? ன்று ட்ர்.
“இந் ஊரில் இந் வீட்டில்ன் ஔ! ன்டன்.
“ஞம் தப் ச்சு! ன்டர். ஙனும் இந்த் ருவில்ன் இருக்கிடன்.
திமூம் ஙம்ர்!ன்டர்.

ட்சி இப்டி  அணி உயும்னு
ணருக்கு அப்ண ரிஞ்சிருக்கும்
லிருக்கு!
ப்டி ஓல்ட?
ட்சி சின்சஜ ண்டித் ர்வு
ஓய்து இருக்ஞ!
ஸ்.ஸ்.பு. ஞ்ஓட்டி
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சா.கா.பாரதி ராஜா கவிதைகள்
லில் புள்ளிள்
சி ஙஞம் அழித்துவிட்து
சிறுத்யின் ய்ச்ஓல்
ணள் சுணர்
பூண்து ணண்க் ம்
ட்ம்பூச்சிளின் அஜர்வு
ஆழ்ந் திசம்
ஜல் ஜல் திடக்கின்டச
ஜசக் ண்ள்
அறுந் வீ
ம்பி இத்து மீட்டுகிடது
கூடு ட்டும் சிந்தி
குந் ஜறி
வீடுட்டி ஞசிக்கிடது
தூஓ சுற்றும் சூல்ற்று
பின்ச சூரின்
முன்ச ன்ச ண்ணிக்கிடது
னிஜயில் சது நில்
ஞகு ம் முடியும்ணஞ
ரும் விஞம்
த்திற்கும்
ைா.கா.ாபதிபாஜா.
அசமைி: 9944315732
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தைக்கூ

டண ஜட்டின்
ஓப்ம் ட்டு குஞல் டுக்கிடது
குந்

ஜஞங் ணட்டும்
ரியின் ஜஞப்பிடியில்
அஜரும் ட்ம்பூச்சி

ணகுப்டயில்
ணருகின்ட ற்டல்ம்
புஞட்டுகிடது புத்த்

ட்ம்பூச்சி
விபிடிக்கும் சிறுமி
ளில் பிஞஞ்ஓம்

ணடண் நிம்
ணந்து ஙளிந்து ஓல்கிடது
விணஓயி நில்

ௌர்மி நிவு
மிவும் சிறிண
சது நில்

பாண்டியராஜ்.,திருப்பூர்
செல்: 7868062287
9543625422
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ைாலியின் வால் நட்சத்திரம்
கக.பி. ஜனார்த்ைனன்
அணர் ணித்துச் ஓன்சடி ஜட் திரும் ணந்து.
அக் த்ன் அணர் இல். ஆம், Halley’s
Comet. 1758-இல் அது ணந்து. 1456, 1531, 1607,
1682 இல் ணந்ல்ம் அதுணன் ன்று
ஓன்சணரும் அணஞன்.Edmund Halley…
1676. தூஞ திருஷ்டி ண்டிக் ண்டு உகின் ணதி ணளி
ஜண்த்தின் அசத்து ஙட்ஓத்திஞங்யும் இம் குறித்து ணத்து
விட்சர். ன்திக்கு றுப்ற்றுக் ண்ர் இணர். அப்வும்
அஞஓரும் (King Charles II) உண, ன் அட்ண்டிக் St Helena தீணச்
ஓன்டந்ணர், ருணநி ஓஜ இல் தும் 341
ஙட்ஓத்திஞங்ளின் உருண நிக் குறித்துவிட் திரும்பிசர். கித்து
Royal Society ஜம்ர்ஷிப்பும் Oxford இல் ஜஸ்ர் டிகிரியும்.
ப்ணச்சும் நிசச்சிருப்ஜ.. சூரிசச் சுத்தி ணரும் கிஞங்ள் இறி
உள் விஜலும் றி ணளிறி விஜலும் ஓலுத்துணது து? அச்
ஓலுத்தும் விஓ அப்ல் ள்ளிச் ஓல்ச் ஓல் உக்கிஞம் குடணும்
இல்? அது அணருக்கு ரிந்திருந்லும் யின் ணடிணத் ம்
பிடிக் முடிவில்.
இப்ன் ஸீனில் ன்ர் ஆகிடர் ஓக் நியூட்ன். யில் அந் ellipse
 ணஞந்து ண்டு. ட் க் த்துக் ண்டு.
‘அப்டி? டு டு ஜறுடி க்! ழுது ழுது திரி!’
ன்று அணஞச் ஓலுத்தி உற்ஓமும் அச்ஓடிக் உவியும் ஓய்ர் லி.
உருணசதுன் ‘Principia’. நியூட்னின் ஜரும் ப்பு.
எண்ணு ரியுஜ? உகின் முல் ருணக் ற்று ணஞ த் 1686 இல்
ணஞந்து இணருன். அந் அக் குறி இன்னிக்கு ணஞ
ன்டுத்துகிடம்.
ணசுக்கும் ஆயுசுக்கும் உள் ர் அட்ணப் டுத்திசதும்
முலில் இணஞ. இன்ஷூஞன்ுக்கு அது உவிற்று. ஆத் ண்ணீரில்
இடங்கி ஙலு ஜணி ஙஞம் ணஞ ண ஓய் உருணக்கி Diving Bell
இல் ம்ுக்குள் 60 அடி மூழ்கிக் ட்டிது ஆழ்ந் அறிணக் ட்டும்.
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ழுது

"

முந்தி இஞவில்
ங்கி ஜ

விடிந் பின்னும்
ர்ந்து இல்

ஜக்கு கூட்டில் எதுங்கி
குருவி இஞ
ணழியின்றி ஓத்மி
ஆடுளும் ஜடுளும்
புலிம் டிஎண்டிவி

ட் சூரின் ஜறுக்
ணக்கு ஓல்முடி ன்
ஓம் ஜடந்து சது
ணயில் ஜீணன் நிக்
ண் ணயில் "!

-

பி. .ஞ .சீர்ழி .

ஓல்:

9659888448
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சித்திரவனை!

மு.முரளிைரன்

ஙடி புஷ்ஸ்ரீ ழுத்தில்
"உங்ள் சித்திஞண
ங் முடி வில் ன்ச விட்டு விடுங்ள்" ன்ட
துண்டு
சீட்
ஙடி
வீட்டு
ணக்ரி
இன்ஸ்க்ர் ஜனிம் டுத்ள்.
ஙன்கு ஙட் புஷ்ம்ஜணக் வில் ன்றும்
ரிவித்ள்.
" வீட்டி ஞல்ம் இருக்ங்" விஓரித்ர் ஜன்
"புஷ்ம்ஜவும் அணங் புருதன் ஞவிணர்ஜன் ஜட்டும்ன்."
"அணர் ன்ச ண்டர்"
"உருப்டி எண்ணும் இல்லீங் . த் த்
ப்ர் ணச்சுக்கிட்டு ம் ணஞஞ்சிகிட்டு இருப்ர்". .
அணன்

டுஜக்ஞச?

"அப்டி என்னும் இல். ! அடிக்டி ஞண்டும் ரும் ஓண் ட ஓத்ம்
க்கும். அப்புடம் எண்யிடுணங் .
"இப் வீட்டி இருக்ஞ?"
"ரூமுக்குள்
ஜட்ங்டர்".
இன்ஸ்க்ர்

இருக்ர்

வ்ணண

புஷ்ஸ்ரீ வீட்டுக்கு

கூப்பிட்டுப்

ர்த்தும்

ணளி

ணஞ

புடப்ட்ர்.

" ஞவி ணர்ஜன் ண திடங் . லீஸ் ணந்திருக்ம்" ன்டர் .
ஞவி ணர்ஜன் ண திடந்ன் . அட
சிறிக் கிந்ச .

முழுணதும் அங்ஜ கிந்து

ப்ர்ள்

"உங் ஜசவி புஷ்ஸ்ரீ ம்னு இணங் ஓல்டங் . ங் சங்

"

"ரி ஓர். ங்ணது ஷூட்டிங் யிருப்ங் ! ஙனும் அணங் ங் சங்ன்னு
ரிஜ ண ட்டுகிடிருக்ன்."
உங் கிட் ஓல் ".
"ப்வும் ஓல்லிட்டுன் ணங் .ஆச இப் ஓல் . ம் ஜ
ன்ச
ணஜ ரி ஓல்சயும் சுவிச் ஆஃப் ண்ணி ணச்சுட்ங்.
ப்டியும் ணந்துடுணங் ஓர்".
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"நீங் அணங் சித்திஞ ண ண்ட ழுதி ணச்சுருக்ங் ! உண்ஜ
ஓல்லுங் அணங் ன்ச ண்ணீங்"
" !அணங் ஓம்ஜம் இல்ஜ ன் விஞல் கூ அணங் ஜ து ஓர்"
வீட் சுற்றி ர்த்ர் . இந் ஜதிரி ஆளுங் கிறுக்குப் லுங்
இருப்ங். அப்வி ஜதிரி இருந்லும் ணது எரு ணத்தி 
ண்சலும் ண்ணிடுணங் ன்று நிசத்துக் ண்டு ற்கும் இணச
ஸ்தனில் விஓரிக்ம் ன்று அத்து ணந்து விட்ர். க் அப்பில் எரு
ஙள் முழுக் ணத்து விஓரித்தும் னில்.
உறிக் ண்டும் அழுது
ண்டும் இருந்ச விஞ உருப்டி என்றும் ஓல்வில் . ன்ச
ஓய்ணது ன்று ரிஜல் .இன்ஸ்க்ர் சித்துக் ண்டிருக்
ணஓலில்
ர்! புஷ்ஸ்ரீ உள் ஏடி ணந்ள்
இன்ஸ்க்ர் ஓர் அணஞ விட்டுடுங் அணர் அப்வி.
"ன்சம்ஜ
இப்டி அணர் சித்திஞண ங் முடின்னு ழுதி ணச்சுட்டு
ஓல்ஜ ள்ஜ டது ? ணயில்ஜ ங் ன்தன்
ஆக்கிட்டீங்.பிஞஸ்சுக்கு நியூஸ் ச்சுன்ச ன்சகும் ன் அப்டி ழுதி
ணச்சீங்?
.
"ஓல்லிட்டுன் சன் அணர் குடிச்சி இருந்ல் ஜடந்து இருப்ர்.. ஓர்,
அணருக்கு பிஞ எவிஞ ஆணும்னு ஆஓ.
ர் ன்சஜ
ஞவி
ணர்ஜ .ஆச சுஜஞத்ன் ணஞணர்.
ன்ச ஸ் டுக்ச் ஓல்லி
விம்
விஜ ணஞணர்.
ஷூட்டிங்
 ஙஞத்தி இணஞ லிச்ஓ
ணத்துக்
இணர்
ணஞடதுக்கு
ஜணிக்க்
ஓகிச்சிக்கிட்டு ஸ் டுப்ன்"
"அதுக்கு ய் சித்திஞணன்னு ழுதி ணச்ஓது ஞம் ஏணர் இல் ?"
எரு ப்ஞ புஷ்ஸ்ரீ டுத்துக்
ஏவித் ருங்." ன்டள்
அதில்

ட்டி

,

"ன்சப்

ர்த்து

ணஞஞ்ஓ

20 ணது புஷ்ஸ்ரீ 50 ணது ற்டத்தில் இருந்ள்.

"ன் த் இப்டி ன்டவி ணஞஞ்சுட்டு
'சித்திஞம் சுடி'ன்னு
ப்பு
ணட.
சக்கு
ப்டி
இருக்கும்?
ணத்தி
ன்ச
"சித்திஞ"ண
ஓய்தீங்ன்னு
ட்டிக் ழுதி ணச்ஓன்.. இப்டி ஆகும்னு சக்கு ரிது " ன்று
ணட்த்துன் ஓல்
யில் அடித்துக் ண்ர் இன்ஸ்க்ர் ஜன்
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விழுந்ணள் ழுந்துவிட்ள்
ஙன்ன்
ங்கிக்கிக்கிடன்
அந் கும்ல்....
- தீபி ஙஞஔன்.
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ன்சப் ற்றி
இஞண்டு ணரி வி ஓல்ன்
இப்டி நீ ட் ஙளில்ன்
ஙன் உன்ச
முன்முய்
முத்மிட்ன்!
ஙஜக்குள் பூத்திருப்து
நிச்ஓஜய் ல்ன்
ஆலிசல்
ண
முத்மிடுணம்!
இந் திடீர் ஜ
ற் ய்கிடன்று ரிகிட
உசக்கு?
உன்ச முன்முய்
முத்மிட் ஙளின்
ஏஞண்டு நிடவு இன்று!

இழ்ப்
ருகிக் ண்டிருக்கிடது

ன்சச் சுற்றி ஜல்லி ஜத் தூடல்
அனினும் ஜலிய் குளிர்
உள்ங்ச் சூட்டுக்கு எரு ப் பி
உள்த்திலும் சூடு ஞவிசல்
ஓத்திஜய் உருகிவிடுணன்
அச்ஓச்ஓ
நீ ன்ச முத்மிதிருக் ணண்டுஜ!

நீர்!

நில் கவனி முத்ைமிடு!

சு. கணேஷ்குமார், WhatsApp: 99415 14078
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பாசமலர்!
துடுப்பதி ரகுநாதன்.

ஓரின் ஜசவி ஓந்வுக்கு ணய் எரு க்ஜ இழுத்துக் ண்து.
ஓன்சயில் பிஞ ஙஞம்பில் நிபுரிம் ட்டுணதுன் சிடப்பு ன்று
உள்ளூர் க்ர்ள் ஓல்லிவிட்ர்ள்
ஓரும் ஓந்வும் ஓன்சக்குப் புடப்த் ஞசர்ள்
“ஓன்சயில் ங்கு ங்குணது? ன்று ட்ள் ஓந்.
”ங் ரிப் ண்ணு ஓௌஜணி ஓன்சயில் ரி ஆபிர். அணங்
வீடு மூணு ட்ரூம் இஞண்டு ரி ல், ல் ணக்கும் ஆட்ள்,
ப்ட் ணஓதி, குந்யில் அண டுத்து ணர்த்த் ஙன் ன். ன் ஜல்
அணளுக்கு உயிர்!ன்று ருஜச் ஓன்சன் ஓர்.
ஓன்ச ட்டி டுக்யுன் ஓரும் ஓந்வும் ஓௌஜணி வீட்டிற்குள்
நுந்ர்ள்.
ஓர் ஓௌஜணியிம் ங்ள் ஓன்சக்கு ணந் ஞத் விக்கிச்
ஓன்சன்.
அப்டி? அணர் ஙல் க்ர்ன்! அது ஓரி… நீங் ந் ஏட்லில் ங்
ரூம் ட்டிருக்கீங்?
ஊரிலிருந்து ஙஞ இங்கு ணந்துவிட்ம். இனிஜல்ன் அற்கு ற்டு
ஓய் ணண்டும்! அந் ஓஜர் ஓர் முத்ப் ர்க் ஓகிக்வில்
ஓந்வுக்கு.
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அகிலனும் ைகழியும்!

அமுைவன்.

அகின் ண்னிமிருந்து டிம் ணந்திருந்து. 'வும்(அப்ண
அணர்ள் வீட்டில் ல்ரும்  ன்றுன் ஓல்லுணர்ள்) ஙவும்
ங்ளூருக்கு ணருகிடர்ள். இன்ச ஞயிலில் இன்ச ஙஞத்திற்கு
ணருகிடர்ள். நீங்ள் ஞயில்நிம் ஓன்று அணர் ணஞணற்று அணர்ள்
ஓல்லும் இத்திற்குக் கூட்டிச் ஓல்லுங்ள். ழுத்ர்ள் ற்றி எரு
ருத்ஞங்கில் ங்கு ள்ணற் இருணரும் ணருகிடர்ள். முடிந்ல்
நீங்ளும் அணர்ளுன் ஓன்று ங்கு ள்ளுங்ள்' ன்று ழுதியிருந்ர்.
அகின் ணந் அந் ஞயில் - பிருந்ணன் க்ஸ்பிஞஸ் அன்டக்கு குறித்
ஙஞத்திற்கு ணந்து. ஙனும் ஙண்ரும் ஓன்று ணஞணற்டம்.
அகின் ஙவுன் பிஞ ழுத்ர்
ணல்லிக்ண்னும் ணந்திருந்ர்.
மூன்று ஞயும் எரு க்சியில் அஜர்த்தி வீட்டிற்குக் கூட்டிணந்ன்.
ஜதி உவிற்குப் பிடகு ருத்ஞங்கு ஙறும் 'குஜனில் கிறிஸ்டின்
ஓன்ர்' ன்ட இத்திற்குச் ஓன்டம். இந் இம் எயிட்ஃபீல்டில்
உள்து. (இன்டக்கு டிசிஸ் ம்னிக்குப் க்த்து ம்வுண்டுன்
குஜனில் கிறிஸ்டின் ஓன்ர்)
அடல்ம் ஞ இருந்து.
அகினுக்கு ப்ட் ணஞணற்பு.
சனில் 'கசபீம்' ணங்கிபிடகு அணர் ந்துள்ளும் முல்
மிப்ரி கூட்ம் இதுண. 'கசபீம் ணங்கிது ற்றி' ந்வி
நிசப்பும் ஆர்ப்ட்மும் அணரிம் துளியும் இல். அணர் ட்டுக்கு
ஓஞஜ ணம் ணந்ர். ற்சண ஐண ஙஞஔன், அணஞது
க்ர் ஜசவி ஆகிர் ணந்திருந்சர். அணர்டு ஜற்ட ஜநித்து
ழுத்ர்ளும் சூழ்ந்துண்டு அகிச புழ்ஜல்
திடடித்துக்ண்டு இருந்ர்ள். அணர்ளில் 'திருணஞங்ன் உ' புழ்
ஸ்ரீணணுனும் இருந்ர்.
அன்ட ணஓர் உம் த்திரில் நிஞம்பி இருந்து.
த்திரிளில் புழ்ற்ட ழுத்ர் மிவும் புழ்ற்டணர்ள்.
அந்ணயில் ல்கிக்கு அடுத்டி அந்ப் புழ் ணளிச்ஓம்
அகினுக்குத்ன் கித்து. அகினுக்கு அடுத்டித்ன்
ஔந்னும் தி.ஔசகிஞஜனும் ஙவும் ணந்ர்ள். ஆசந்வின்
மூம் ஜணின் பிஞ ழுத்ஞ இருந்ர். 'இம் சுகிடது' ன்ட
ரில் அணர் ழுதி க்ட்டுஞள் ரி ணஞணற்ப்
ற்றிருந்ச
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'ணஷிங்னில் திருஜம்' மூம் ஓவி பிஞ ழுத்ஞ ணம்
ணந்துண்டிருந்ர்.முலில் த்திரிள்.. அன்பிடகுன் புத்ங்ள்
ழுத்துப் ஞப்புக்குள் ணந்ச. அசல் த்திரி முலில்
ண்டிவிட்டுத்ன் அடுத்து புத்ங்ளுக்குள் நு ணண்டும்.
இதுன் முட.
ஆண ல்கி, அகின் ஜற்றும் அணர் த்தில் இருந்ணர்ள் ன்றுன்
ணரிஓ ணஞணண்டும்.மிழ் ழுத்ர்ள் ற்றி எரு ட்டில்
டுணயிருந்லும் அது அகின் ன்றுன் ங்கும். ண
விக்யும், சித்திஞப்ணயும், அணரின் சி சிறுயும்
க்ஜல் ரும் ற்த் மிழ் ஙமுட இக்கித்க் ந்துவி
முடிது.ஙவும் அப்டி.அணரு குறிஞ்சிஜரும், ன்விங்கும்
ற்டுத்தி க்ம் ஞ்ஓஙஞ்ஓஜல்.
குறிஞ்சிஜஞயும் ன்விங்யும் டித்துவிட்டுத் ங்ள் குந்ளுக்கு
அஞவிந்ன் ன்றும், பூஞணி ன்றும், ஓத்திமூர்த்தி ன்றும் ர்ணத்ணர்ள்
இன்சமும் இருக்கிடர்ள்.இம்ஜதிரிச 'க்ங்ல்ம்' ந்
ழுத்ஞலும் ற்டுத்திவி முடிது.புழின் உச்சியிலிருந் ரும்
அன்டக்கு அகினுன் ர்பு ணத்திருந்ர்ள்.ம்ஜிஆரும் குடிஞசுத்
ணஞ இருந் ஆர்.ணங்ட்ஞஜனும் வீட்டிற் ணந்து அகினுன்
சிக்ண்டிருப்ர்ள்.
சிணஜி ஙடித் ணங்யின் ஜந்ன் ஙம் அகினுதுன். ண
விக்கும், குஜள் ஞயும் அகின் ழுதி. அசல் சிணஜிக்கு
அகின் ன்டல் மி ஜரி.இப்ர்ப்ட் அகின் இந்ப்
ருஜ ல்ம் அணஞ அண்விட்தில்.மி மி ளிஜப்
குணர்.ன்சன் அன்ட அஜச்ஓர் .ஞஔஞமுன் ணக்கிங் கிடர்
ன்டலும்  டுத்துச் ஓன்று ணக்கிங் முடிந்து ணரும்து ய்றி
ணங்கிணருணர்.இன்ட ழுத்ர்ளிம் இதுஜதிரி ஓல்ல்ம்
திர்ர்க்முடிது.
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"ன்ச ஜஸ்ர் ப்டி இருக்கீங்?" ன்று அணர் மூக்குக் ண்டி
ண்ளுக்குக் ஞ்ஓம் கீ இடங்கியிருக் ணறும் ண்ல் ஊடுருவிப்
ர்த்துக் ண் ட்கும் ட்சி ப்தும்
ஜடந்துவிடுணற்கில்.
பிடிணஜ ந்திக் ள்ப் பின்ற்றுணர். ர்ன்
உடுத்துணர். நிறுத்தி நிசஜப் சுணர்.
இணர் ரிசு ற்ட ஓஜத்தில் ர்ங ன்ச ஓஹித் ரீேத்
அலுணத்தில் அதுணஞ கசபீ ரிசு ற்ட ல் ழுத்ர்யும்
அத்து எரு ஞட்டுவி ஙத்திசர்ள். அந் விவில் கிட்த்ட்
ல்ருஜ ணந்திருந்ர்ள். ணந்ணர்ல்ம் அன்டக்கு ஓயிண்ட்
ஔஓப் ல்லூரி அருயிருந் வும் ன்ட ஏட்லில் ங்ணத்திருந்சர்.
யில் ல்ரும் ஞகி சிற்றுண்டி அருந்துணற் அந் ஏட்லின்
லில் ஆஔஞகியிருந்சர். அகினும் அங் இருக்...... ஙனும் ஙண்ரும்
அணருன் சிக்ண்டிருந்ம்.
திடீஞன்று எரு ஓஓப்பு.
"ந் அகின் ப்டியிருக்?" ன்று கூச்ஓலுன் கூடி விஓரிப்பு.
ல்ரும் திடுக்கிட்டுத் திரும்பி குஞல் ணந் திஓப் ர்க்கின்டசர்.
அங் யில் எரு ட்ன் துணிப்யுன் நின்றிருக்கிடர் ழி
சிணஓங்ஞம்பிள்.
அகிசப் ர்த்தும் அப்டி துள்ளிக் குதித்து ணந்து ட்டிக்
ள்கிடர். அகின் டு ன்சஜ ஓல்லி ட்ஜ அதிரும்டி
சிரிக்கிடர்.
அணர் ன்ச ஓன்சர் ன்று ல்ரும் ட் அகின் விக்குகிடர்;
"ழி ல்ப் ரிசுளும் ணங்கிவிடுகிடர். கசபீப் ரிஓயும்
ணங்கிவிட்டிருப்ர் ன்று ருதி ன்ச இந் நிழ்ச்சிக்கு
அத்திருக்கிடர்ள். ஆசல் சக்கு இன்சமும் கசபீம்
கிக்வில். ஆசலும் எரு ஜஷ் ண்ணுணற் ஙன்
ணந்திருக்கிடன்" ன்று ட்டு உக்கிடர் அகின்.
அன்பிடகு சிற்றுண்டி முடித்து ல்ரும் ன்ச ஓஹித் ரீேத்
அலுணம் ஓன்டம். 'இந்க் ருத்ஞங்கிற்ல்ம் ஙன் ணஞ. இங்
ஜல்ஸ்ணஞத்தில் ன்னு ஜள் வீடு இருக்கிடது. ஙன் அங்
ஓன்றுவிட்டு ஜ கூட்த்திற்கு ணந்துவிடுகிடன்" ன்கிடர் ழி.
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ன்னு  ட்டி அணர் ற்றிக்ண்டி இசச்
ஓல்லி "ணளி ன்ச எரு ஆட்வில் ற்றிவிட்டுவிடுங்ள்"
ன்கிடர்.
ணளியில் ணந்ம்.
"முலில் சக்கு ஙல் பீடி ணண்டும். பீடிக்க்குக் கூட்டிப் ங்ள்"
ன்கிடர்.
க்த்தி இருந்து பீடிக். ணங்கிப் புக்த் துணங்கிதும்"இங்
ஙல் ஓ ங் கிக்கும்? அங் ம்" ன்கிடர்.
ஓ த் டிக்ண்டு நீண்தூஞம் ஙந்ம். சியில் டீ
டும் எரு ட்டிக்  ன்ண இஞண்டு ஓக்ளுக்கு ஆர்ர்
ஓய்ர் ழி.
அவ்ணவுன். றிக்ண்டு ஜடித்துக்ட்டிக்ண்டிருந் லிக்
கீ இழுத்துவிட்டி யிலிருந்து ணளிணந்ர் டீக்க்ஞர்.
"ழி? ஓர் நீங்ஒள் ழிச?" ன்டர்.
"ஆஜம்" ன்று அணருக்கு தில் ஓன்ச ழி அடுத்து ன்சக்
ட்துன் சக்கு ஜசஓங்த் ற்டுத்திற்று. "ஙன் ப்ணது
ஜட்டஸ் ணருணன். ஙங்ள் இருணரும் ணக்கிங் ணம். அப்டிப்
கும்து ணனிப்ன். எருத்ர்கூ அகிச அம்
ண்டுள்ண ஜட்ர்ள். இ ருங்ள்..... இது அல் ஜநிம்.
இங் ணந்து ன்ச அம் ண்டுண்டு அந் ஓக்க்ஞர்
வ்ணவு ஜரி ருகிடர் ருங்ள். உங்ள் மிழ்ஙட்டில் ற்
ழுத்ர்ளுக்கு ஜரி இல்? அங் ணறும்
சினிஜக்ஞர்ளுக்குத்ன் ஜரி லிருக்கிடது" ன்டர்.
சிணஞ இஞண்டு டீக்ளுக்கும் சுணங் ஜட்ன் ன்று
ஓல்லிவிட்ர் க்ஞர்.
இந் விதம் ஜசதில் அப்டி டிந்துய்க் கிக்கிடது.
எருமுட ங்ளூர் மிழ்ச்ஓங்த்தில் சுணற்கு அக்ப்ட்டிருந்ர்
அகின். அப்து அணர் ஓன்ச எரு தில் சிந்திக் ணத்து. "இப்
உங்க் கூப்பிட்டிருக்ங். துக்கு? நீங் கசபீம் ணங்கியிருக்கீங்
ன்ல். புழ்ற்ட ழுத்ர் இணர்ள் ப்தும்
விர்த்துவிடுகிடர்ள். இதுற்றி நிர்ணகிளிம் ஞ்ஓம் ஓல்லுங்ள்"
ன்டன்.
"ழுத்ர்த் விர்த்து விடுகிடர்ள் ன்டல் ஓரிச? ழுத்ர்ள்
ன்ணர்ள் ழுதுணற்குத்ன். சுணற்கில். ஆண அணர்ள் ஓய்ணது
ஓரின்" ன்டர்.
இந் ணர்த்ள் ப்தும் துளில் எலித்துக்ண் இருக்கின்டது.
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சீர்காழி.வி.வவங்கட் குறுங்கவிதைகள்!
ன்னிம் ஓன்
ந்துகிடன்
ரு ஜட்டுஜ இருக்கின்டது
ன் ஜசதில்..
ஜத்தின் இறுதி ஙட்ள்!
குடன்றுமில்..
ஜடமூர்த்தி ண்.. ல்
எலிக்கின்டது முதிர் இல்த்தில்!
ஞயும் ம்
உடவிசர்ள் ணரு
ஜகிழ்வில் துக் வீடு!
கிரிணம் சுற்றும்
ஜற்றுத்திடசளி
பூர்ணஔன்ஜ ர்ஜவிச
அற்றிசர் வுள்!
டும் ணய்யில்
ஜஞத்தின் நிலில் நின்டன்
ஜசதில் ப்புத்த்தில் டித்
அஓரின் நிசவுள்!
சீர்ழி வி.ணங்ட்
ஓல் :1110264999
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சுருட்டப்ள்ளி. ள்ளிசகாண்டீஸ்வபர்.
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ள்ிக்ககாண்டீஸ்யபர் திருக்மகானில். சுருட்டப்ள்ி,
ைித்தூர் நாயட்டம், ஆந்திபப்ிபமதைம்.
ஆந்திஞ ஜநிம் சித்தூர் ஜணட்த்தில் மி ஆந்திஞ ல்யில் உள்து
சுருட்ள்ளி.ஓன்ச- திருப்தி ஙடுஞ்ஓயில் 56
கி.மீ, ஊத்துக்ட்யிலிருந்து 2 கி.மீ வில் இக்யில் உள்து. 1000
ஆண்டுள் ஜச இந் சிணன் வில் ர்ணதி விவுன் சிண ருஜன்
ஓசத்தில் ள்ளி ண் ஈஸ்ணஞர் ன்ட ரில் அருள்லிக்கிடர்.
சிணச நின்ட நியி அல்து லிங் ணடிவி ன் ர்த்திருப்ம்.
ருஜ ஜட்டும்ன் ஓசக்த்தில் ர்க்முடியும். ஆசல் ர்ணதியின்
ஜடியில்  ணத்து ஓசக்த்தில் ட்சி ரும் சிணச இங்கு ரிசிக்ம்.
இணஞ ள்ளிண்டீஸ்ணஞர் ச அக்கிடர்ள்.
ணர்ளும், அசுஞர்ளும் ற்க் ந்து அத்ருத்தில் ணளிணந்
ஆ விதத் உண்ப்ல் ஓற்ட அர்ந்து ஓசக்த்தில்
ஞஜஸ்ணஞன் ள்ளி ண் தீம்,

.

விஔஙஞ த்தில் 1565ம் ஆண்டு விஔஙஞ ஞஞஓஞச கிருஷ்ணஞஞல் /
வித்ஞண்ஞல், இக்வில் ட்ப்ட்த் ரிகிடது
இங்கு அசத்து ய்ணங்ளும் ம்தி ஓஜஞ ட்சி அளிப்து
விதஓஜகும்.மூணர் ணல்மீகிஸ்ணஞர் ன்டக்ப்டுகிடர். இணருக்கு திரில்
ஞஜலிங்ம் உள்து. இந் ஓன்சதிக்கு ணளி துணஞ ருக்கு தில்
ஓங்நிதியும், துஜநிதியும் உள்சர். அம்ஜன் ஜஞம்பி ஓன்சதிக்கு ணளியில்
துணஞ கிருக்கு தில் ற்லிலிருந்து கித் ஜனுவும்,
ற்விருட்ஓமும் உள்சர்.
பிஞத ேத்திஞம் ன்று ணங்ப்டுகிடது. பிஞதம் சிணஞத்திரி ணகு
சிடப்க் ண்ப்டுகிடது.
ர்பு ண்: மான்: +91- 8576-278 599.
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திருஷ்டிக்காரன்
ல்யிலும்
ட்டிக்ண்டிருக்கும் வீட்டிலும்
ணல்க் நிற்கிடன்
திருஷ்டிக்ஞன்
கிழிந் ஓட்ன்றும்
அழுக்ச ண்ட்டும்
அணிந்து நிற்கிடன்
அணன் முத்தில்
ப்ர்ணயில் ண்யும்
ன் உச் ஓௌரிஜற்று
நிடந்திருக்கும் ணக்லுன்
ட்ப்ட்டிருப் நிசத்துப்
புன்சத்ன்
எவ்ணரு முட முளி ணரும்
ழுல்ம்
ன் ட்டு அவிழ்க்ண
விரும்பிசன்
முளிள்
இப்டித்ன் சப்
டண ன் மீது அஜஞ
அனுஜதித்ன்
திருஷ்டிக்ஞ ணல்ஞன் மீது டணள்
விடி ழுந்து டக்கும் ழுது
அணன் டந்து ஓல்ண
நிசத்து ஜகிழ்ந்ன்
ஜ
ணயில்
னி
சக் ங்ள்
ஜறிச்ஓல்லும் ழுது
கிழிந் ஓட்க்கூ ஜற்டவில்
முளிள்
அறுண முடிந்து
வீடும் ட்டி முடிந்து
திருஷ்டிக்ஞன் ரிந்துண்
தீயிசல் ஆச சித்திஞம்
என்ட ணஞந்து ஓன்டன்
அது முச்ஓந்தியில்
உவி ட்டுக் கிக்கிடது.
.சஞ்ஔன்
9751800333.
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