உவு
“வனய்ா, வனய்ா, ன்ண.. ராம்த வலனா?” வட்டதடிவ வீட்டின் உள்வப தலந்ார் ாில்
ஸ்வடட் சுந்ம்.
ண்ரட்டிக்கு லட்டிக் ராண்டிபைந் வனய்ா குல் வட்டதும் தநி, ழுந்து, ாற்ாபௌல
இழுத்துப் வதாட்டார்.
“ா, ன்ணங்லா ிவேம்? ீங்ள் ந்துபைக்ீங்.. ரோல்பௌஅதப்திிபைந்ா ீங் ரோன்ண இடத்துக்
ாவண ந்துபைப்வதவண..”
“தாில்ன.. ீ ந்ா ன்ண? ா ந்ா ன்ண? ல்னாம் ிவோண வேிான். ீபெம் அப்தடி உட்ாபை,
ல ண்ீ ரதய்நில்ன, ரோத் ட்டிக்ிட்டு அழுவுநிவ.. வரநாச்சும் ஆகுந ரதாப்த தார்க்
வண்டிதுாவண”
“இபைக்ட்டுங்ய்ா.. ன்ணிக்கும் ாவு ந்ிபைக்ீங்.. ன்ண ிவே

வேி?

வீட்டுன ாச்சும்

ிவேம் லச்ேிபைக்ீங்பா?”
”அப்தடினாம் என்தில்ன வனய்ா.. ா வா ித்துக்கு ாவன். உன் க்ாட்டுக்குப் தக்த்துன
ாப ிச்ோலன ப்வதாநது உணக்குத் ராிபெம்ன. உன் பக்குப் தக்த்து க்ாங்பாம் அடிச்ேவாத்ப்
தன்தடுத்ிக்ிட்டாங், உன்வணாட ினம் ட்டும் ான் ிச்ேம்.

உன்வணாட ீ ல்ன ிலனக்கு ங்ிட்ட

ராடுத்துட்டிணா ேட்டுபுட்டுத ராத்த்துக்கும் அப்பல் ாங்ி திபாட் திாிச்சு ரதாி ாக்ிடுவாம். அதுன
உணக்கு வணும்ணா குலநச்ே ிலனக்கு எபை திபாட்

படிச்சுத் ாா்வநன்.

அதுக்கு ிணா எத் பதா ணக்குத்

வண்டாம். ம் திபாட் தக்த்துவனவ இஞ்ேிணிாிங் ாவனஜ், ிவட்டாா் இதுனாம் ப்வதாகுது. ாபௐக்கு ாள்
வட் வந கூடிட்வடப் வதாகுது”
”ா.. ன்ணிக்தம், ா ன் ினத் ிக்குநா இல்ப்ங்...”
”இன்தம் ா வட்வட ரோல்னன.. அான் பொக்குந, அேப்தடா ீ ிர்தார்க்குநதுக்கு வவனவ ா
ராடுக்குவநன்” ட்டுச் ேிாிப்பு ேிாித்ார்.
”வாடி பதா ராட்டிக் ராடுத்ாபம் ணக்கு வண்டாங்ய்ா..”
”ன்ணது? வாடி பதா ராட்டிக் ராடுத்ாபம் ினத்க் ராடுக் ாட்டிா? அப்தடிரன்ண இபைக்கு உன்
க்ாட்டுன? ங்ா? இல்ன லா?”
”அதுக்குனாம் வன.. ங் தாட்டன் பூட்டவணாட வாா்ல. ங்ப்தன் ஆத்ாவபாட உேிபை. ன்வணாட
உலப்பு ல்னாவ அதுனான்ா இபைக்கு”
”ீ ரோல்ந ானபெம் உன் லதண தடிக் லக் படிாது. உன் ரதாண் ல்ாத்ப் தண்ி
லவத் படிாது”.
”ா, பொக்குவநன்த வுரேஞ்சு ப்தா ிணச்சுடாீங். ன் ணசுனபெம் உடம்புனபெம் ரம்திபைக்கு. ம்
புள்லபப ன்ணான ிச்ேம் ல்ன ிலனக்கு லவோா்க் படிபெம். உங்பௐக்வ ராிபெம்.. ம் ஊபை 5 பைம்

பன்ண ப்தடிிபைந்து? இப்வதா ப்தடி இபைக்குன்த? ரல்ப பபச்ே இடரல்னாம் இப்வதா ல்ப பபச்சுக் ிடக்கு.
வோபொ வதாட்ட ரனத் கூபொவதாட்டு ித்ா.. ம் ோி ம்ப ன்ணிக்குாா? இத்ிணி பைா ன் குடும்தம்
லடாிேி ம்தி உலன ரதாங்குணில்ன.

சுா உலச்சு அதுன ிடச்ே ால் ிபொ ஞ்ேிக் குடிச்ோவன

வதாதும்ா.. உடம்புனபெம் ணசுனபெம் அப்தடி எபை ரம்பும் ேந்வாபம் ிலடக்கும். அ ிக்ிநதுக்கு ா ாா
இல்ன.

பொக்குநதுக்கு ன்ணிக்ணும். அது ரபொம் பூி ட்டுில்னங்ய்ா. ங் குனோிய்ா..” ன்பொ

ரோல்பௌதடி ண்ரட்டிலத் வாபில் வதாட்டுக் ிபம்தி வனய்ாலவ திிப்தாய் தார்த்து ின்நார்.
”இவ்பவு தடிச்ே தத்ாே திடிச்சு சுனா அலனபெந ா ங்? தடிப்தநிில்னாட்டிபெம் பூி வனபெம்,
உலப்பு வவனபெம் ம்திக்ல லச்சு தத் துச்ோ ிலணக்குந வனய்ா ங்?”
சுந்த்ின்

ண்பில்

வனய்ாின்

உபைம்

குலந

குலந

ணசுக்குள்

திம்ாண்டாய்

ிசுபதரடுத்ான் வனய்ா.
குநள்:

இார் இப்தார்க்ரன் நீாா் ாது
லரேய்தூண் ாலன ாா் (1035)

ரதாபைள்:
உழுது உண்தாா்ள் திநாிடம் ாேிக் ாட்டார்ள். ாநா ாேிப்தாா்பௐக்குக் ராடுப்தார்ள்.

.ஸ்டீதன் ிக்வல் ாஜ்

துபிப்தா
சுணாி
த்லணபலந
ன் ானடில
ராட்டுச் ரேன்நாபம்
ன்ணிக்வாட்வடன்
இப்தடிக்கு,
டற்ல!

து அகு?
ண்பம் லபபம்
இல்னால்
ாணில் அில்லன!
ரன்நபம் புபம்
இல்னால்
ாற்பொ அில்லன!
இன்தபம் துன்தபம்
இல்னால்
ாழ்வு அில்லன!
ணத்ால் இன்புபொம்
ாழ்ிவன
அகுக்கு அகு!
- இா.ார்த்ிக்

குனரய் ிதாடு
ிாா்ள் எவ்ராபைபைம் து குனரய்த்லக் ண்டிப்தா ாம் எபைபலநாது ரேன்பொ ிதட்டு
வண்டும். அப்தடிச் ரேன்பொ படிா தட்ேத்ில் பைடத்ிற்கு எபை பலநாது வாில் ரேன்பொ பூலே ரேய்து
ிதட வண்டும். ற்ந வாிபக்குச் ரேல்பம் வதாது வங்ாய், தம், ாலன ாங்ி அாா்ச்ேலண ரேய்து
ிபைம்புவீர்ள். ஆணால் குனரய்த்ல ிதடச்ரேல்பம்வதாது கூடுனா எபை டலபெம் இபைக்ின்நது. உங்பது
குனரய்க் வாிபக்குச் ரேன்நதும் ரதாங்ல் லத்து தலடல் வதாட்டு ங்ி தின்ணவ, அாா்ச்ேலண ரேய்து
ிபைம்த வண்டும். இலச் ரேய்வ பலநாண குனரய் ிதாடு ஆகும். உங்பது குனரய்த்ின் தடத்ல
வீட்டுப் பூலேலநிபம், ப்வதாதும் லத்ிபைக் வண்டும். வீட்டில் எவ்ராபை ாாிம் ராடங்குற்கு பன்பும்
குனரய்த்ல ிதட்ட தின்ணவ ரேபௌல் இநங் வண்டும். ரணன்நால் ிதடு ரய்ம் ிற்புங்ாப்த
ரதாபைபௐலப்தாா் .சுத.ாிக்ணார்.
-ஆ.ேகுந்னா

தாம்தாிச் ேலல்
ரள்லபப் திாம்
வலாண ரதாபைட்ள்
தச்ோிேி

-

எபை ஆாக்கு (200ி)

உபௐந்ம் தபைப்பு

-

அல ஆாக்கு (50ி)

ண்ரய்

-

வலாண அபவு

தால்

-

ேிநிபவு (1 டீஸ்பூன்)

ேீணி

-

ேிநிபவு (1டீஸ்பூன்)

ரேய்பலந
தச்ோிேிலபெம், உபௐந்ம்தபைப்லதபெம் 1 ிவம் ஊநலத்து அில் தாலனபெம், ேிநிபவு ேீணிலபெம்
வேர்த்துத் வாலே ாவு தத்ில் ன்கு அலத்துக் ராள்பவும் தின் எபை டாில் ண்ரல ஊற்நிக் ாலத்து
ந்னா உள்ப எபை ண்டிில்

ால டுத்து ண்ரில் ட்டா ஊற்நி, அடுப்லதக் குலநத்து லத்து

ஊற்நி ாலச் ேிக் ிடால் ரண்ிநா டுத்ால் ரள்லபப் திாம் ார். அந் திாத்துடன்
ாச்ேட்டிணிலச் வேர்த்து உண்டால் ிச் சுலா இபைக்கும்.

-சு.னாண்ா

புதுலப் ரதண்ள் பூிக்குக் ண்ள்
அன்திதபைாய்ப் ரதண்...
அலிிதபைாய்ப் ரதண்...
தண்திதபைாய்ப் ரதண்...
தாேத்ிதபைாய்ப் ரதண்...
அடுப்பூதும் ரதண்ிற்குப் தடிப்தற் ரன்ந ரதாழுது
தட்டங்ள் ஆபப் தாாிணில் உர்ந்ணாா்...
தாி ண்ட புதுலப் ரதண்ாய்....
தாம் வதாற்நச் ோலணப் தலடத்ணர்
ிண்லத் ராட்ட ோவ்னா சுணிா
ிண்ிபம் ிாச் ரேம்னாய் அன்லணரோ
வீத்ின் ங்லாய் வபாச்ேிார்
வீபொராண்ட வீப் ரதண்ாய் ிண்வதடி
ிலபாட்டில் ில ிலத்ாள் ோணிா
ிலபாட்டில் க் ிலபாணாள் வ ாஸ்ணா
ற்ாப்புக்லன தத்ஸ்ரீ ிபைதுரதற்நாள் பாிலன
ன்லணப் தாதுாக்கும் ிநம் ரதற்ந ரதண்ாணாள்
ிழ் பர்க் அிான் ணிஈந்ான் ஐலிடம்
ிழ் பர்க்கும் அநிவுப் ரதண்ள் இனக்ிக்லனில்
அநிிபௌன் ண் ிநந்ாள் பத்துரனட்சுி
அநிில் ாட்டின்ண் ிநக்கும் ந்ிணி
ேணாத்லக் ட்டிக்ாத் ர னபௌா
ேணாிதிிடம் ிபைதுரதந ிழ்ப்தால
ாட்டின் அநிவுக்ண்ா ிபங்கும் ம்குனப்ரதண்ள்
ாடாபப் திநந் புதுலப் ரதண்ள் - அப்
புதுலப் ரதண்வப பூிக்குக் ண்ள்
-வ.ீதா

”தி தற்நி தராிள்”
தி ிதாடு தன தற்நாண்டுபாத் ிழ்ாட்டில் பாா்ந்ால் தி தற்நி தன தராிலபத்
ிாா் ம் ாழ்க்ல ிழ்ச்ேிபில் தன்தடுத்துின்நணாா் அற்லநக் ாண்வதாம்.
திள்லபார் சுி வதாட்டாிற்பொ
எபை ரேலனத் ராடங்ிிட்வடாம் ன்தலக் குநிக் அச்ரேபக்குப் திள்லபார் சுி வதாட்டாிற்பொ
ன்தாா் இலவ திள்லபார்குட்டுக் குட்டிாிற்பொ ன்பொம் கூபொின்நணாா்.
எண்ட ந் திள்லபார் ஊர்ப்திள்லபால ிட்டிிட்டாாம்
ஊர்ப்திள்லபார் ன்தர் ற்ணவ ிழ் ாட்டில் ரால்ாப்திர் ானத்ிவனவ ிதடப்ரதற்ந
வேவான்

ணப்தடும்

பபைன்

ஆார்.

இது

ிதாட்லடக்

குலநக்ச்

ரேய்ாா்.

ி.தி.

ந்ாம்

தற்நாண்டுக்குப்தின் ிழ்ாட்டிற்கு ந் திள்லபார் ஆார். ேங் ானத் ரய்ங்பில் த்லணவா ரய்ம்
ராிால் லநந்து வதாிண வற்போாிபௌபைந்து ந் திள்லபார் ிழ்ப் திள்லபாா ஆிிட்டார் ன்தது
பைத்து
திள்லபார் திடிக்க் குங்ாய் படிந்து
எபை ரேலனத் ராடங் அது வரநாபை ரேனா ாநிிட்டது ணப் ரதாபைள் பைிநது. இப்தராி த லணப்தாடல்லபத் ராடங்குவார் பபௌல் தி துிில் ராடங்ி இபொிில் அதார் துிில் படிப்தர்
இதுவ இப்தராிப்ரதாபைள்.
தி பூலே லவற்தனன்
திலப் பூலே ரேய்ால் உடவண தனன் ிலடக்கும் ன்தலக் குநிக்ிநது. ஆணால் இன்பொ தி
பூலே லவற்தம் ன்தாா்.
திள்லபார் வம் வதாட்டாிற்நா
பைவுற்ந ரதண்பின் ரதபைிற்லநப் தார்த்து இவ்ாபொ கூபொார்ள்
திள்லபாபைக்கு ப்வதாது ிபைம்
ரடுாள் ிபைாால் திம்ச்ோாிா இபைப்தலண வாக்ி திள்லபாபைக்குத் ிபைம் ப்வதாது?
ன்தது கூபொது க்ம்.
அன் ன்ண ரதாி ராம்தவணா?
அன் தி வதான ிவும் பௌல ாய்ந்வணா? ண ிணவுதும் க்ிபள்பது.
ம்ரன்நிபை ல்னாம் லடரதபொம்
ம் ன்ந ிா ந்ித்ல உச்ோித்ால் அலணத்தும் ாாிங்பௐம் லடின்நி லடரதபொம் ன்தாா்
திடித்து லத் திள்லபார் வதான
எபைன் ரேனாற்நால் அலோல் சும்ா இபைப்தல இப்தராி குநிக்ின்நது.
-கு.ங்ாவி

சுாி ிவாணந்ாின் ீிரநிக் பைத்துக்ள்
எபை ணிதக்கு ன்ரணநி ன்தது எழுக்ாகும். இற்நின் உண்லாண அடிப்தலடல அலடற்கு
அநிவு வலப்தடுிநது. ணிணின் அநிவு ன்தது அணின் ல்ாழ்ிற்குத் துலபுாிாகும்.

எவ்ராபை

ணிணின் ாழ்க்லிபம் ரேபௌபம் அநிவு ட்டுவ ம்லக் ாப்தாற்பொிநது. இந் அநிவ எழுக்ாண
ிதாடாகும்.
ீிரநி ன்நால் எபைல அன் அடிப்தலட திநாா்க்கு ன்ல ரேய்து. ணின் ன்தலட உாா்வுலப
திதஞ்ேத்துடன் என்நா இலக்ிநான் அன் ரபிப்தாவட அன்பு பைலாகும்.
எபை ணிதக்கு ீலின் ித்து சுனின்ல. ன்லான் ீலல உண்டாக்குிநது. ாம் ராலன
ரேய்தன் ன் குந்லின் ீதுள்ப அன்தால் தூண்டப்தட்டு ராலனச் ரேய்துள்பான். அன் லத்ிபைக்கும் அன்பு
ட்டுண்டு ிலடக்ிநது. இது ீலல ிலபிக்ிநது. இப்தடிின்நி இவ்வுனத்து உிர்பிடம் சுனின்நி
அன்பு, லப்தது ான் ீி ரநிாகும்.
“ான் அல்ன” “ீ ான்” ன்பொ ீிரநி புனப்தடுத்துிநது. ான் ான் பபௌல் ன்பொ புனன்ள் கூபொின்நண.
அநரநி ான் ான் லடேி ன்பொ கூபொிநது. ாம் ல்வனாபைம் உனிற்குக் டன்தட்டிபைக்ிவநாம். உனம் ந்
லிபம் க்குக் டன்தடில்லன உனத்ிற்கு ாம் ாது ன்ல ரேய் படிந்ால் அது ரதபைம்வதபொ
உனிற்கு உி ரேய்ால் க்கு ாவ உிரேய்ற்கு ோகும்.
இலபஞாா்பின்

ண்ங்ள்

பழுதும்

சுந்ிம்

ரதபொதுான்

இாா்பின்

பழுலாண

சுனின்லின் பனம் ட்டுவ சுந்ி ிலனல அலட படிபெம் சுனற்ந எவ்ராபைாின் ண்பம்
ாக்கும் ரேபம் னட்ேித்ல வாக்ி அலத்துச் ரேல்ிநது இதுவ ீிரநிாகும்.
உண்ல, தூய்ல, ன்ணனின்ல இந் பன்பொம் ங்வ இபைந்ாபம் இற்லநப் ரதற்நிபைப்தாா்லப
அிக் ாதனிபம் ண்ணுனிபம் ந்ச் ேக்ிபெம் ிலடாது.

எபைணிடம் இம்பன்பொம் இபைக்குாணால்

இவ்வுனவ ிர்த்ாபம் அதலட ன்ரணநி எழுக்ம் அதக்குத் துலா ிற்கும்.
தவா,

ரதாா்

புவா,

ல்ிநிவா

துவும்

ோிக்

படிாது,

குனன்

என்பொான்

டிணசுாா்லபரல்னாம் திபந்து ராண்டு ரற்நிலடச் ரேய்பெம்.
-.லனச்ரேல்ி

ாலண ஏாா் அிேி ினங்கு
ாலண-ாிது
ா-ரதாி, -ிப்புப்ரதாபைள், ாலணின் உபைத்லக் ண்டு ிப்பும், அச்ேபம் ராண்டால் ாலண
ன்பொ அலக்ப்தட்டிபைக்னாம். ாலணின் ேத்த்லப் திபில் ன்தற்வற்த திபிபொ-பீள்-பீபி, வீள் + பொ ண
அன் எபௌின் அடிப்தலடில் வான்நிாக் குநிப்திடுர்.
ாலண தாபட்டி லலச் வோா்ந் ா உண்ி ினங்ாகும். இது ினத்ில் ாழும் ினங்குபௐள்
ிப் ரதாிாகும். ி ீண்ட ாட்ள் (70 ஆண்டுள்) ாக்கூடிது. ேிங்ம், புபௌ வதான்ந ினங்குள் கூட
ரபைங் படிா பௌல ராண்டது ாலணபில் பன்பொ இணங்ள் ட்டும் இன்பொ ஞ்ேிபெள்பண அல,
1.ஆப்திாிக்ப் புாா்ரபி ாலணள்
2. ஆப்திாிக்க் ாட்டு ாலணள்
3. ஆேி ாலணள்
ஆண் ாலண “பிபொ” ன்பொம், ரதண் ாலண “திடி” ன்பொம், குட்டி “ன்பொ” ற்பொம் “குட்டிாலண” ன்பொம்
அலக்ப்தடுிநது.

ஆப்திாிக் ாலணபில் ஆண், ரதண் இண்டுக்கும் ந்ம் உண்டு. ஆேிப் ரதண்

ாலணபில் ந்ம் அாிாவ ாப்தடுிநது. ாலணள் 16 ி வம் உவு வோிப்தில் ஈடுதடுின்நண.
ன்கு பாா்ந் ாலணள் ாள் என்பொக்கு சுார் 140 பல் 270 ிவனா ல உவு உட்ராள்ின்நண.

ஆண்

ாலணள் ரதாதுா 3 ீட்டாா் உபம் 6000 ிவனாிாம் லடபெம் ராண்டல. ாலண ரதபைத் உடலனக்
ராண்டிபைந்ாபம் லன ீது ரேங்குத்ாண இடங்பிபம் ிநம்தட நவும் இநங்வும் ல்னது.
ாலணின் ேிநப்தாண உபொப்பு அன் தும்திக்ல. இது ாலணபில் ட்டும் ேிநப்தாக் ாப்தடுிநது.
தும்திக்லாணது ராத்ம் 40,000 லேபால் ஆணது. தும்திக்லால் ேிபொகுச்ேி பல் ரதாி ம் ல
தூக்படிபெம் ாலணின் தல்ான் ந்ம் ஆகும். இலக் “வாடு” ன்பொம் “ிபொ” ன்பொம் கூபொாா். இது லபந்து
ாப்தடுால் வாடு ணப்தட்டது. ாலணின் ேிலணக் ானம் 22 ாங்ள் ஆகும். இதுவ தாபட்டிபில் ி
ீண்ட ேிலணக்ானத்லக் ராண்டது.

இல எவ எபை ன்லநவ ஈதின்நண.

இட்லடள் திநப்தது ிவும்

அாிது. திநந் ாலணக் ன்நாணது 90-115 ிவனா ிாம் லட ராண்டது.
ேங் இனக்ிங்பில் ாலணள் ேிநப்திடம் ரதற்பொள்பல ேங் இனக்ி அடிபின் ி அநி
படிின்நது.

ாலண, வம், பிபொ, திபிபொ, னதம், ாங்ம், லா, உம்தல், ாம், அஞ்ேணாி, அத்ி,

அிணி, அசுா, அல்பௌன், அததல, ஆம்தல், ஆலண, இதம், இி, குஞ்ேம், இபைள், தும்பு, ல்ினங்கு, ிாி,
அஞ்ேணம் வதான்ந ேிநப்புப் ரதர்பால் ாலணள் சுட்டப்தட்டுப.
-.பத்துி

ாந்ான்
வேல்

ராக்ாிக்கும்

ஏலே

வட்டதும்

ண்ிித்

ங்னம்

ன்

ிபைாங்ல்த்ல

ண்ில்

எத்ிக்ராண்டு, ன் ணின் தாம் ராட்டு ங்ி, ன்ணங் ேீக்ிம் வலனக்குப் வதாதம்’த
ரோன்ணீங்வப.

ழுந்ிாிங், ண ழுப்திபின் குல் வட்டு ழுந்ான் ாந்ான்.

ழுந்ன்

தடுக்லலநில் அாா்ந்து ன் லலப என்பொ வோா்த்து இன்லந ரதாழுது ல்ன ரதாழுாவும், ன்ணால்
படிந்பவு ேிநி உிலச் ரேய்வண்டும் ன்பொம் இலநணிடம் வண்டிக்ராண்வட ழுந்ான். அபைில்
ேிணுங்ி தத்துது ள் வாடீஸ்ாில ரல்னத்ட்டிக் ராடுத்ான்.
க்கு வாட்டு ாங்ிட்டு ச்ரோன்ணாங்.

குந்ல ண்ிித்து அப்தா டீச்ோா்

இல்லனிணா பங்ால் வதாடதம்ன்த ரோன்ணாங்ப்தா, ன்

பொலல அநிா குந்லின் லன ராில ேித்துக்ராண்வட ண்ணு, ீ ிபம்தி தள்பிக்கூட்டத்ிற்குப்
வதா, க்கு டீச்ோா் பைற்குள் அப்தா உணக்கு க்குவாட்டு ாங்ிட்டு பைிவநன் ன்பொ குந்லல
ோாணப்தடுத்ி ரற்நிில் பத்ிட்டு வலனக்குக் ிபம்திணான். ிபைச்ேி,
ஆபொ ிக்ரல்னாம் வதபைந்து ிலனத்ிற்கு ந்துிட்டான். லில் ட்டண்ா ட்டுவ இபைந்து. டீ
குடிக்க் கூட ிில்னால் ேத்ிம் வதபைந்ிற்ாக் ாத்துக் ராண்டிபைந்ான் அப்வதாது எபை திச்லேக்ான் ா,
தேிக்குது ாசு ாங் ன்பொ வட்டு புனம்த, வதபைந்து ிலனத்ில் ின்ந பைவ ாில் ாங்ிக் ராள்பில்லன.
உடவண ாந்ான் ன்ணிடிபைந் ட்டண்ால அாிடம் ராடுத்ான். அல தார்த்துக்ராண்டிபைந்
ண்தன் அவேன் வடய்! ீவ ேிங்ிள் டீ குடிக்படிால் டுாபொின்ந, இதுன ாா்ம் வந ன்பொ ிண்டனாப்
வதே, அவட ான் ல்னா ாணும் ான் ன் ஆத்ா அப்தன் ாந்ான்த வதபை லச்ோங், ஆணா அது ன்
ாழ்க்லில் ோத்ில்லன இப்தடி ாா்ம் தண்ணு’ணா அாா் ணில் ாழ்வன்ன அதுவதாதும் ன்பொ
வதேிக்ராண்டிபைக்கும் வதாவ ிகுந் வத்ில் அனாம் அடித்துக்ராண்வட ேத்ிம் வதபைந்து தஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்
தலந்து ோிாண கூட்டம். பொவாபைக்கும், இநங்குவாபைக்கும் ேண்லட எபைதக்ம், பொதக்ம் வதபைந்ின்
டிக்ிலத் ிநக்படிால் டுாபொம் டத்துணாா் ப்தடிவா எபை ிா ாந்ான், ாய்நி பட்லடலப
இநக்ி , ன் லண்டிில் த்ிணான், க்த்ிற்கு ாநா அி பட்லடலப ண்டிில் த்ிபைந்ான்.
இழுத்ால் ண்டிில்லன. உிக்வா பைில்லன, ன் பௐக்கு க்குவாட்டு ாங்வண்டும் குந்ல
ம்ால் பங்ால் வதாடக்கூடாது ன்பொ ண்ிக்ராண்வட பச்லே உள்ாங்ிக்ராண்டு

லண்டில

இழுத்ான். வா எபை ிா ார்க்ரட்டுக்குக் ாய்நி பட்லடல ராண்டுந்து இநக்ிணான். லில் தம்
ிலடக் ாம் ோிா என்தல ி ஆணவுடன் பனாபி தபொ பதாய் தம் ராடுத்ார். லில் தம்
ிலடத்வுடன் ாந்ான் ன் லண்டில ிலந்து அழுத்ிணான். லடக்குச் ரேன்பொ க்கு வாட்டு
ாங்ிக் ராண்டு, ணக்ா ாத்துக் ராண்டிபைக்கும் லப ிலணத்துக் ராண்வட தள்பிக்கூடம் வாக்ி ரேன்பொ
ராண்டிபைந்ான்.

லப ல்னா பக்தம் டாக்டர் ஆக்தம் அ வட்டது ல்னாம் ாங்ிக் ராடுக்ணும் ன்ந ற்தலண
வாடு லண்டி வத்ிற்கு ஏடிக் ராண்டிபைக்கும்.

வதாவ, ிவ ன் ட்டுப்தாட்லட ீநி ந் னாாி

ாந்ான் வல் வாிது. வாி வத்ில் ாந்ான் டுாநி ிழுந்ான். ண்லட திபந்து இத்ம்
பீநிட்டது.

அக்ம் தக்த்ில் இபைந்ாா்ள்

ஏடிந்ணாா். 108 ஆம்புனன்ஸ்

லக்ப்தட்டது ாந்ான்

ண்வபா க்கு வாட்டின் வல் இபைந்து. அல ன் லால் ாாி டுத்து அலத்துக் ராண்வட
க்ாணான்.
வானா,

வீட்டிற்கு ல் அதப்தப்தட்டது.

ண்ீபைம்,

ம்தலனபொ

அழுது

அணது லணி ங்னவா, அங்னாண லனிாி

புண்டு

பைத்துலணக்கு

ஏடி

ந்ாள்,

பைந்துாா்வபா

தாிவோலண ரேய்து உங்ள் பைக்கு பலபச்ோவு ற்தட்டுள்பது. பலபலத் ி ற்ந உபொப்பு இங்கும்
ீங்ள் உடல் உபொப்புலபத் ாணா ங் அதி ராடுத்ால் உங்ள் ணின் ண், இபைம், தலபல்,
ேிபொீம் வதான்ந உபொப்புலப டுத்து ற்நாா்பௐக்குப் ரதாபைத்ி அாா்பௐக்கு பொ ாழ்வு அபிக்னாம், ா
ந்ாணால் தன உிர்ள் ானாம் ன்பொ கூநிணார். ண்ீலத் துலடத்பாய் ங்னம் ா, ன் ன்
ிணபம் ன்ணால் படிந் ேிநி உில ரேய்தபன்த இலநணிடம் வண்டுார். அணால் ான் ன்ணவா
ிப்ரதாி உில ரேய்து

ல்வனார் உள்பத்ிபம் ாப்வதாநார் அது ணக்குப் ரதபைலான் ீங்ள் ஆ

வண்டி ாாித்ல ணிபெங்ள் ன்பொ கூநி சுாில் ோய்ந்தடி அர்ந்லப வாக்ி, ள் அம்ா, க்கு
டீச்ேர் ப்வு, ல்ன வலப ான் பங்ால் வதாடா ப்புச்வேன், அப்தா ங்ம்ா? ன்பொ லனராிில்
வட்டாள் வாடீஸ்ாி துவும் வதே இனால் ண்ீர் ட்டும் னங்ி ின்நது ங்னத்ிற்கு.

-ரன.ரதா.திாிா

ேிந்லணத் துபிள்
பல் பற்ேிில் ரற்நி ரதபொதன்
அிர்ஷ்டோபௌ
இண்டாம் பற்ேிில் ரற்நி ரதபொதன்
புத்ிோபௌ
பன்நாம் பற்ேிில் ரற்நி ரதபொதன்
லாிோபௌ
ான்ாம் பற்ேிில் ரற்நி ரதபொதன்
அததோபௌ
ாழ்ாள் பழுதும் பற்ேிில் ரற்நி ரதபொதன்
ோலணாபன்
இன்தத்ின் ோி
எபை ி வம் இன்தம் வண்டுா?
எபை குட்டித் தூக்ம் வதாடுங்ள்
எபை ாள் இன்தம் வண்டுா?
உல்னாேப் தம் ரேல்பங்ள்
எபை பைடம் இன்தம் வண்டுா?
ாட்ாட்டிலப் தன்தடுத்துங்ள்
ேின பைடம் இன்தம் வண்டுா?
ரேல்ந்ாகுங்ள்
ாழ்ாள் பழுதும் இன்தம் வண்டுா?
வாற்ந ாழ்வு ாழுங்ள்
-ஆ.அபைள்ோி

ஐலின் ீிதல்பில் உவுபலநள்
பன்தல
ணிர்பௐக்குத் வலப்தடும் உவு, உலட, உலநபெள் ன்தணற்பொள் அடிப்தலடத் வலா உவு
ன்தது இடம்ரதபொின்நது. ரணணில் உலடபெம், உலநபெபௐம் இல்னால்

கூட ணின் உிர் ா படிபெம்.

ஆணால் உவு ன்ந என்பொ இல்லனவல் ணின் இவ்வுனில் உிர் ாழ்து ன்தது இனாது. அத்ல
உலப் தற்நி ஐலார் சுட்டும் பைத்துக்லப ஆாய்து இக்ட்டுலின் வாக்ாகும்.
ஐலின் ீிதல்ள்
ேங் இனக்ிங்ள், ீி தல்ள், ணிப்தாடல்ள் ண ஐலார் தாடி தாடல்ள் க்குக் ிகுிாக்
ிலடக்ின்நண. ணிதம் அற்லநரல்னாம் தாடி ஐலார் எபைவ ன்பொம், அப்ரதல உலட தனாா்
ன்பொம் தன பைத்துக்ள் இனக்ி

உனிவன ினி பைின்நண. ஆத்ிச்சூடி, ரான்லநவந்ன், பதுல, ல்ி

ன்ந ான்கு தல்பில் ஐலார் ாற்ததுக்கும் வற்தட்ட இடங்பில் உலப் தற்நிப் வதேிபெள்பார்.
உவுபில் ிட உவுள், ீர் உவுள் ண இபைல உவுள் உள்பண.

ஐல ன் ீிதல்பில்

இவ்ிபைல உவு பலநலபப் தற்நி ரேய்ிலப திவு ரேய்துள்பார்.
உவுப் ரதாபைட்ள்
ஐல ீர் உவுபாி தால் (ரான்-60, பது-5),

ாய்ப்தால் (ரான்-62), ண்ீர் (ல்-32)

வதான்நற்லநப் தன இடங்பில் சுட்டுின்நார். ி உலச் சுட்டி இாா் ிட உவுலபச் சுட்டாது, ிட
உவுபௐக்குத் வலாண ாணிங்பாண ரல் (ஆத்-71), அாிேி (பது-12), ாணிங்ள் (ஆத்-13), ாய்நிபாண
ாலக்ாய் (பது-28), ாங்ாய் (ல்-4), ஊண் உாண ீன் (பது-17) ேிநந் உாி அபம் (அிர்ம்)
(ரான்-70,75), ரய் வேர்த் உவு (ல்-24) பபௌ தனற்லநக்குநிப்திடுிநார். அபம், ரய் வேர்த் உவு
இல இண்லடபெவ உவுப் ரதாபைட்பாச் சுட்டுின்நார். ற்நல உலா உள்பண.
ணிதம் உவும்
எபை ணின் ல்ி ரதபொல் பல்,

ல்ன பைாில் வலன ரேய்ல்,

ரோத்து வேர்த்துத் ிபைம்,

குந்லள் ண ேபத்ில் ல்ன ிலனலல அலடல் ல அலணத்லபெம் ஆாய்ந்து தார்த்ால் அற்ரல்னாம்
அடிப்தலட ணிணின் உலப்வத. ணிணின் இத்ல ரேய்லள் ாவும் அணது “எபை ோன் ிற்பொக்வ”
ஆகும்.

ஆம்த ிலனில் ன் ிற்பொக்கு உவு வடுபௌல் ராடங்ி, ல்ி, வலன, ரோத்து ண அணது

வலள் ஆலேின் ாா படிில்னால் ீண்டு ராண்வட ரேல்ின்நது. இலணத்ான் எபலபெம்,
”தாி தடம்லத ிற்லந ராடுலால்
ாி ாிேிக்வ ாம்” (ல்-19(3-4)) ன்ிநார்
ரதபொற்ாி இத்ல உடலன லத்துக்ராண்டு ாம் வதாின்தம் அலட வண்டுவ ி, வதாலே
ராள்பக்கூடாது ன்பொ ம்ல அநிவுபொத்துின்நார்.
”ாணங் குனங்ல்ி ண்ல அநிவுலடல
ாணந் பற்ேி ாபாண்ல-வணிா்
ேிந் ரோல்னர்வற் ாபபொல் தத்தும்
தேித் ிடப்தநந்து வதாம்” (ல்-26)
ன்நற்லநப் தட்டிபௌடுின்நார்.
ிற்நிடம் ஐல வதேல்
ிர்பின் இல்வத, இல்லனரண உலபெம் ரதாபைலபபெம் வடி பைவார்க்கு, இன்நலக்
ராடுத்தும், ம்ாபம் இனா சூபௌல் ற்ந ரேல்ாா்பிடவா, அேர்பிடவா ரேன்பொ ரதாபைள் ரதந
ஆற்பொப்தடுத்துபவ ஆகும்.

அவ்லில் தாடிப் திலப்லத டத்ி ஐலபெம் அிணிடம் ரல்பௌக்ணி

ரதற்நதும், ணக்குப் தாிேில் ால் ானம் ாழ்த்ி ன்ணலண “த்ிலேச் ரேல்பௌதம் அத்ிலேச் வோவந” ணக்
டிந்துலத் ிலனல வாக்கும் ரதாழுது ஐலபெம் பொலில் ாடி ிலன புனணாின்நது. ”ிவந உவு
ிலடக்ாவதாது எபை ாள் உவு உண்ணுலன ிட்டுிடு ன்பொ கூநிணால் வட்வும்

ரேய்ாய் உவு

ிகுிாக் ிலடக்கும்ரதாழுது இண்டு ாலபக்குத் வலாணலச் வேர்த்து உண் ன்நாபம் பொபௌக்ின்நாய்.
இத்ல ணிலனில் உள்ப உன்வணாடு ான் வ்ாபொானம் டத்துவன்? அது ணக்கு இனா ன்லாத்

ராிின்நது. (ல்-10) ன்ிநார். புனலபெம், பொலபெம் திாிாது ன்தற்வற்த பொலிக் ஐல தாடி
இப்தாடல் ம்லக் ண்னங்ச் ரேய்ிநது. பொலலப் தற்நி இப்தாடபௌல் இபைந்து ேங் இனக்ி ஐலபெம்,
ீி தல் இற்நி ஐலபெ உாா்ில் எபைவ ன்தது புனணாின்நது.
இலநதக்கு உவு தலடத்து ிதடல்
ினங்குலப வட்லடாடி ஆிானத்ில் உா உட்ராண்ட ணின் ாபலடில் ாட்லடத்
ிபைத்ிக் ணிாக்ி உவுப் திர்லப ிலபிக்த் ராடங்ிணான். பபௌல் இற்லலக் டவுபா ிதட்ட
ணின் ாபலடில் உபை ிதாடு, அபை ிதாட்லட த்ம் குடிிணபைக்குாி ிதாடாக் ராண்டான் ணக்கு
உல, உலடல, உலநபெலப இத்ல இலநன் ான் ண ண்ி அத்ல இலநதக்கும் ான்
உண்ணும் உில் இணிப்புலபக் னந்து அலண இலநதக்குப் தலடத்து ிதட்டு ன் ன்நிக்டலண
ரேபத்ி உண்த் லனப்தட்டணாா். ஐல பாட்டிபெம் ணது வண்டுலன ிாப் ரதபைாணிடம் உலக்கும்
ரதாழுது
”தாபந் ரபிவதம் தாகும் தபைப்புில
ாபம் னந்துணக்கு ான் பைவன் - வானம்ரேய்
துங்க் ாிபத்துத் தூிவ ீரணக்குச்
ேங்த் ிழ்பன்பொந் ா”

(ல்ி -1)

ன்பொ இலநதக்குப் தலடக்கும் உலப்தட்டிபௌடுின்நார்.
உவுப் ரதாபைட்லப ிலபித்ல்
ஐலார் ீிதல்பில் தன இடங்பில் ினத்ில் ிோம் ரேய்து ணக்குத் வலாண உலத்
ாவண ிலபித்து உண்தல
”உழுதுண்டு ாழ்ற் ராப்தில்லன ண்டீர்
தழுதுண்டு வவநார் திக்கு” (ல்-12 (3-4))
ணச் சுட்டிபெள்பார் வபம் இல வதான்ந ேின பைத்துக்லபபெம் வபொ ேின ிங்பில் ”பூி ிபைத்ிபெண்” (ஆத்-)
ணக் ட்டலபாவும் ”திநாா்க்கு அடில ரேய்து உண்தலக் ாட்டிபம் ாவண உழுது உண்தது இன்தம் பைம்”
(ரான் - 46) ”உலத்து உண்ணும் உவ ேிநந் உாகும்” (ரான்-69) ன்ரல்னாம் ன் தல்பில்
ிோத்ல பௌபெபொத்ிக் கூநிபெள்பார்.
உவுப் ரதாபைட்லபத் ாணாக் ராடுத்ல்
உலத் ாணம் ராடுத்லனப் தற்நி ஐல (ஆத் - ) “ிட்டு உண்” ன்ந இில் ல
பிர்பௐக்கு உிட்ட தின்ணவ ான் உண் வண்டும் ன்ந பைத்து ரதாிந்துள்பது. வபம் இவ பைத்ல
ரான்லந வந்ணில் ”லேராத்ிபைந்ால் ிட்டுண்” (ரான்-34) ன்பொம், ல்ிில் ”ல இன்லால்
ஆபொற்நி நண்ட ானத்தும், ன்ணிடம் உள்ப ஊற்பொ ீால் உனத்ாின் ாத்லப் வதாக்கும், அதுவதான ல்ன
குடிில் திநந்ாா், ான் பொலலடந் ானத்தும் ம்ால் இன்ந அபவு உவு ாணத்ல அபிப்தாா்” (ல்-9).
”இந்ிலனில்னா ாழ்க்லில் இநப்பு ன்தது ப்வதாதும் னாம். அனால் இநப்தற்குள் அநஞ்ரேய்து உண்டு
ாழ்வன ேிநப்பு” (ல்-10) ன்ரநல்னாம் சுட்டுின்நார்.
உவுண்ணும் பலநரபண
ஐல ாம் உல உட்ராள்ப வண்டி பலநலபப் தனாபொ தட்டில் இடுின்நார். தால் ற்பொம்
தால் ரதாபைட்லபப் தற்நி உவுப் ரதாபைட்லப பன்பொ இடங்பி சுட்டுின்நார் ீர் உல உண்ணுா
இபைந்ாபம் அலணபெம் உாி வத்ில் அபைந் வண்டும் ன்தலப் ”தாவனா டாிதங் ான நிந்துண்” (ரான்60) ன்பொம், ”ாய்ப்தால் குடித்து பாா்ந் குந்ல ப்தாத்லபெம் ாங்கும்” (ரான்-62) ணக் குந்ல உண்
வண்டி அபாி ாய்ப்தால் உலப் தற்நிபெம், ”ரய்ிணால் உவு ாண்பு ரதபொம்” (ல்-24) அத்ல
உல ாம் உண் வண்டும் ன்பொம் கூபொின்நார். இவ்ாபொ ாம் உண்ணும் இத்ல தால் உவுலபவ
ாபலடில் க்ள், இலநன் உண்ணும் உரண, இலநதக்குப்

தலடத்தும் ிதட்டலணிலண

ஐலின்
”தாபந் ரபிவதம் தாகும் தபைப்புில” (ல்ி-1)
ன்ந தாடல் க்கு

புனப்தடுத்துின்நது. வபம் ”ாம் உண்க் கூடி உவு ீர் உவ ாிதம் உலத்து

உண்ணும் அவ்வுவ ேிநந் உவு” ன்பொ (ரான்-69) கூபொின்நார். அவ்ாபொ பைத்ி உலத்து உண்ாது
திநாா் உலப்தில் ிலபந் உல உண்ணும் ணிாா்லப ”பைந்ி உலத்து ரதாபைலபச் வேர்த்து உண்ா

தாிவப, ீங்ள் இநந் தின் ீங்ள் வேர்த்து லத் ரதாபைலப ார் அததிப்தாா் திநாா் உலத் அலணத்தும்
வீவ” ண அாா்லபக் டிந்து உலக்ின்நார். ற்ரநாபை இடத்ில் ”பைந்வ ாிதம் ிபைந்வா டுண்” (ரான்70) ணக் கூபொின்நார். இில் அபம் ிலடத்து ணத் ணித்து

உண்ாது, ிபைந்ிணவாடு வேர்ந்து உண்

ணக்கூநி அநிவுபொத்துின்நார்.
உல உண்க் கூடா பலநள்
அபவுக்கு ிஞ்ேிணால் அபபம் ஞ்சு ணத் ிழ்ப் புனாா் எபைாா் சுட்டிபெள்பார்.

இலணத் ான்

ஐலபெம் ”அபவுக்கு வல் உண்ணுல ிபைம்தாவ.” (ஆத்-90) ண உல ிகுிா உண்க்கூடா
பலநலச் சுட்டுின்நார். அவ்ாபொ உண்ணும் உிபம் வாய் பைம் ின்தண்டங்லப உண்ாவ ன்தல
”தண்ல தவல்” (ஆத்-69) ”புனால் உண்ணுலனத் ிர்த்துிடு” (ரான்-63) ன்பொம் சுட்டுின்நார்.

வபம்

ரதண்பௐள் உண்ணும் பலநலச் சுட்டும்ரதாழுது,
”உண்டி சுபைங்குல் ரதண்டிர்க் கு” (ரான்-5)
ணக் கூபொின்நார். வபம் திநாிடம் ஆலே ார்த்ல கூநி உல ாங்ித் ின்ணக்கூடாது ணதல,
”திச்லேக்கு பத் குடிாழ்க்ல வதசுங்ால்
இச்லே தல் ரோல்பௌ இடித்துன்ல - ேீச்ேீ
ிபொ பாா்க்லக்கு ாணம் அிாது
உிர்ிடுல ோன உபொம்” (ல்-14)
ண உலக்ின்நார்.
ிபைந்வாம்தல் ரேய்தும், ிபம்
உலப் தற்நி ிகுிாண ரேய்ிலபத் ன்

தல்பில் திவு ரேய்துள்ப ஐல ஏாிடத்ில்,

உவாடு ராடர்புலட ிபைந்வாம்தலனப் தற்நி, ”ிபைந்ிவனார்க் ில்லன ரதாபைந்ி ராழுக்ம்” ன்ந
சுட்டுின்நார். இிபௌபைந்து ிபைந்வாதல் ன்தம் தண்லதச் ரேய்ாாின் இல்னநம் ேிநக்ாது ன்ந பைத்து
புனப்தடுத்ப்தடுின்நது.
ிம்
ித்பம் பன்பொ வலப உவுண்ணும் க்ள் ாம் தா ிதடும் டவுபர்லபத், ான் ிலணத் ரேல்
ேிநப்தா டந்வந வண்டும், ண ண்ி வண்டி அற்ா ஏாா் ாவபா ஏாா் வலபவா உவு உண்ணுலனத்
ிர்த்து இலநலணவ ந்வம் ணில் ண்ி ிதட்டிபைப்தாா் . இவ்ாபொ உவு உண்ாது இலநலண
ிதடுால் அவ்ிலநன் ாம் ிலணத் ரேலனச் ேிநப்தா டத்ி லக்கும் ன்தது க்பின் ீா ம்திக்ல
ஆகும். ஐலாபைம் அவ்ித்லக் லடதிடிக் வண்டி பலந குநித்து ரதாழுது,
”ல்ன ராள்லல ிடால் ாப்தவ ிாகும்” (ஆத்-33)
ன்பொம் ”வான்ரதன்ததுவ ரான்பொ ின்ணால” (ரான்-58) ன்பொம் சுட்டுின்நார்
படிவுல
ஐலார் ணிாா்பின் இன்நிலாத் வலாி உவுப் ரதாபைட்ள், உவுப் ரதாபைலப
ிலபித்து உண்ணும் பலநள், உல உண்க்கூடி பலநள் உண்க் கூடா பலநள், உவுப்
ரதாபைட்லபத் ாணம் ராடுத்ல், ிபலநள், உின் இன்நிலால, உின் பக்ித்தும் வதான்ந
உலப் தற்நி தல்வபொ ரேய்ிலப ிாிாப் திவு ரேய்துள்பார்.
-ப.ரேண்தள்பி

ிாிம் - அிாம் -2
ிழ்த் வாற்நம்
1. ீ ரன்ண ாதந்ான்! ீள்ிழ் வதாற்நால்
ேீரன்பொ ள்வாவா வேர்ந்து?
2. வேர்ந் ின் ரேநிந் குநிப்புபால்
வாா்ந்து ராிந்ான் ிலணத்து.
3. ிலணத் பக்குநி லக்குநி வர்ந்
ிலணக்குநி ன்நநி ித்து.
4. ித்து பலபத்து ிலபாகும் ீாா்லவதால்
ராத்ாய் பலபத் குநி.
5. குநிவ எபௌாய் எபௌின் ரதாபைபாய்
ரநிாய் அலந்து வர்.
6. வாில் அநிந்ல வாில் இனாாபைம்
வநி ீண்டது ா.
7. ாால் எபௌத்ான்; ிற்நிணான்; தின்ணதுான்
பூாய் னாா்ந் ரதாில்!
8. ரதாில் ான் ரதாதுப் ரதாிராிாய்ப் தல்வனார்
ிவ பர்ந்ாள் ிழ்.
9. ிரன்த ரன்ண ‘அிழ் ழ்’ ரன்ண
இிழ்த் இலேவ இது.
10. இது ாள் லபெம் இணிலன ாநா
துான் இபைத்ல் அநி.
-இபணார்.

லச்சுலத் துணுக்குள்
வதேன்ட் :

ான் லப் தார்த்ாபம் இண்டு இண்டா ராிபெது

டாக்டர்

ோி அந் வோதாில் வதாய் உட்ாபைங்

:

வதேன்ட் :

இண்டு வோதா இபைக்வ டாக்டர், துன உட்ாணும்?

இாப :

ீ ன்ண வதஸ்ட் பேஸ் தண்ந?

வோப :

தாபுஸ் வதஸ்ட்

இாப :

ீ ன்ண வோப் பேஸ் தன்ந?

வோப :

தாபுஸ் வோப்

இாப :

அது ன்ண புது திாண்டா?

வோப :

அட தாபுன்நது ன் பம் ரட்வடாட வதபைப்தா!



உங் பபொக்குக் லடில் வலன ரேய் ஆள் வணும்த ரோல்நீங்வப,
ப்தடிப்தட்ட ஆள் வணும்?





தல் இல்னா ஆபா இபைந்ா தாில்லனங்.

ச்வோிக்கு வதாணர்ள் ாபைம் ிபைம்த ில்லன
ன்?



இலேரதம் இன்த ரள்பத்ில் ல்வனாபைம் பழ்ி ிட்டார்ள்.



அர் ன் ஸ்வலனக் ட்டிக் ிட்டு ஆத்துன இநங்குநாபை?



அாா் ஆம் ராிால் ாலனிடாட்டாாம்.
-அ.ா.தாதப்திாிா

தலராி - உண்லப் ரதாபைள்
ந்து

ரதற்நால்

அேதம்

ஆண்டிாான்

ன்தது

தராி.

இப்தராிக்கு

ந்து

ரதண்

குந்லலபப் ரதற்நால் அாா்பௐக்கு வண்டி டலள் அலணத்லபெம் ரேய்து படிக்ின்நரதாழுது
அணிடம் ரதாபைள் ன்ந என்பொ இபைக்ாது. அப்ரதண் க்லபப் ரதற்ந ந்ல லடேிில் ிபைவாடு
ந்ித்ான் ாழும் ிலன ற்தடும் ன்பொ ற்ரதாழுது ரதாபைள் கூநப்ரதநிநது.

ஆணால் இது நாக்

கூநப்தடும் ரதாபைபாகும். எபை குடும்தத்ில்
1. ஆடம்தாய் ாழும் ாய்
2. ரதாபொப்தற்ந ந்ல
3. எழுக்ற்ந லணி
4. ாற்பொம் உடன் திநந்வார்
5. ரோல் வதச்சுக்வபா திள்லபள்
ண இல ந்லபெம் எபைங்வ ரதற்நன் ாடபௐம் ன்ணணா இபைந்ாபம் ன் ஆபௐலத்ிநன்
அோட்ேி, ரேல்ம் வதான்ந அலணத்லபெம்

இந்து ஆண்டிா வபைம் ன்தவ

இன்

உண்லப்

ரதாபைள்.
வதா.வே.ரேந்ிழ்ப்தால

தத்ிிாிார் ாட்டும் வா பலநள்
ேித்ர்பில் எபைபைம் தட்டிணத்ாாின் ேீடபைாண தத்ிிாிாாின் ானம் ி.தி.14ஆம் தற்நாண்டின்
இபொிாகும். அலணத்துப் தாடல்பௐம் க்ானம் ண படிால் இாின் தாடல்ள் க்ானக் ண்ிள் ன்பொ
அலக்ப்தடுின்நது. இர் ணது ரய்ஞாணப் புனம்தபௌல் தன லாண வா பலநலபப் தற்நிக் கூபொிநார்.
அவ்வா பலநலப தற்நி ஆாய்து இக்ட்டுலின் வாக்ாகும்.
தத்ிிாிார்
துபௐ ாட்டு உஞ்வேலண ாாபம் ன்தம் தகுில ஆண்ட ன்ணன் தத்ிிாி. எபைேம்
தட்டிணத்ார் உஞ்வேலண ாாபத்ிற்கு ந்து ாாவபஸ்ல ங்ிிட்டு, ஊபைக்கு ரபிவ ாட்டில் உள்ப
திள்லபார் வாிலன அலடந்து அங்கு ிாணத்ில் அர்ந்ிபைந்ார். அப்வதாது அந்ாட்டின் ன்ணணாண
தத்ிிாிாாின் அண்லணில் ரதபைஞ்ரேல்ங்லபக் ராள்லபிட்டுத் ிபைம்தி ள்ர்ள் ிலனிக்த் க்
பத்து

ாலன

என்லநப்

திள்லபாபைக்குக்

ாிக்லா

வீேிிட்டுச்

ரேன்நணர்.

அந்

பத்துாலன

திள்லபாபைக்குக்குப் தின்ணால் ிாணத்ில் அர்ந்ிபைந் தட்டிணத்ாாின் ழுத்ில் ிழுந்து. இலநபெர்ில்
என்நிிபைந் தட்டிணத்டிள் இல உில்லன. பொாள் ள்லத் வடி ந் அண்லணச் வேர்ள்
ண்படி ஆழ்ந் வாத்ில் இபைக்கும் தட்டிணத்ாாின் ழுத்ில் அேதலட பத்து ாலனலக் ண்டு, இல
அேன் பன் இழுத்துச் ரேன்நணர். அேன் வாதபற்பொ “ள்லண உடவண ழுவற்பொ ண உத்ிட்டாப அல
அநிந்

தட்டிணத்ார்

உப்ரதற்வநன்”

ன்

ரேனாது

ாரான்பொம்

இல்லன,

இணித்

ரய்வ

உன்

ரேவன

ன்பொ

ணத் ராடங்கும் தாடலன தட்டிணத்ார் தாட, உடவண ழும் ீப்திடித்து ாிந்து.

இலநிந்து அேன் ஏடி ந்து தற்நி ாிபெம் ழுத்லக் ண்டு ிந்து த்ின் ேக்ில உர்ந்து துநவு பூண்டு
தட்டிணத்ாலவ ன் ஞாண குபைாக் ற்பொக்ராண்டார்.

“தத்ிிாிார் னாபொம் தல் இல்பும் எட்டுடன்
தற்நின்நி உனலத் துநந் ரேல்ப்
தட்டிணத்ார்; தத்ிிாி தண்புர் ரந்ாவபா”
ன்பொ ாபொண சுாிபால் தாாட்டப் ரதற்நர் தத்ிிாிார்
ஆபொ ஆாங்ள்
து உடபௌல் பனாாம், சுாிஸ்டாணம், ிபூம், அணாம், ிசுக்ி, ஆக்ிலண ண ஆபொ
ஆாங்ள் உள்பண. இல உடபௌல் உள்ப ாபில்னாச் சுப்திலபக் குநிப்தாகும். இலண,

“ஆநாா ங்டந் ஆணந்ப் வதராபில”
ன்பொ தத்ிிாிார் குநிப்திடுிநார்.
பனாாம்
பனாாம் ன்தது குய்த்ிற்கும் குத்ிற்கும் டுில் உள்ப தகுி. அில் குண்டபௌ ட்டாய்
அந் ட்டத்ிற்கு டுவ ிாிவாாய் அன் டுவ ாபௌழுலட எபை பூ டிாய் டப்தம் ன்ந பூலப்
பூப்வதான்நிபைக்கும். அந்ப் பூிற்கு டுில் ஏங்ா ழுத்தும் அதள்வப ிாபைம் ல்னலத ேக்ிபெம்
ழுந்பைபிிபைப்தார்ள் ன்பொம் ாிக் ிநபலடது ன்தல
“ஆா பனத் டிில் திலப்

தாா ிந்ம் திந்துிற்தது க்ாபம்”

(தத்ிிாிார் புனம்தல்.67)

ன்ந தாடனடிபில் கூபொிநார். வபம் ஆபொ ஆாங்பில் பல் ஆாாண பனாாத்ின் இலநன் தி
ஆார். ணவ இலநன் குடிராண்டிபைக்கும் வாிபக்குச் ரேல்பம் வதாது பபௌல் தில ாிேித்து ிட்டுச்
ரேல்பம் க்த்ல து பன்வணார்ள் ற்தடுத்ிள்பணர். ணனாம்
சுாிஸ்டாணம்
சுாிஸ்டாணம் ன்தது பனாாத்ிற்கு இண்டு ிற்லட வபௌபைக்கும் ேக்ம் ஆகும். இச்ேக்ாணது
ாற்ேதுடிபம் அதள்வப ஆநிழ்லப உலட எபை புட்தட்டபம் அன் த்ிில் பௌங்பீடபம் அதள்வப
ா ழுத்தும் இபைக்கும். அவ்ிடத்ிவன திம்ாவும் ேஸ்ிபெம் இபைப்தாவும் ரதான்ணிநபலடாவும்
கூநப்தடுின்நது. வபம் இச்ேக்ாணது தஞ்ே பூங்பில் ண்ின் கூநாகும் ன்தல,

“ண்லபந் ற்ீற்நில் லபந்ிபைந் வாலக்
ண்பத்துப் தாத்துள்வப ண்டிபைப்தது க்ானம்” (தத்ி.புனம்தல்.68)

ன்ந அடிபால் அநினாம்.
ிபூம்
ிபூம் ன்தது சுாிஸ்டான்ிற்கு ட்டு ிற்லட வபள்ப ேக்ாகும். இச்ேக்ாணது 1,008
ாடி ம்புபௐம் சூ ாடிபௐக்கு ல்னாம் வர் வதான்பொ உள்பது. இலணவ ேித்ர்ள் ‘உந்ிக் னம்’ ணக்
குநிப்திடுின்நணர். இது ராப்புழுக்கு வவ ாம் திலந வதால் இபைக்கும். இன் டுவ தத்து இழ்லபக்
ராண்ட

எபை

பூ

ட்டம்

ாப்தடும்.

‘ா’

ழுத்து

ாப்தடும்.

அங்வ

ிபைாபம்

ிபைபௐம்

ழுந்பைபிிபைப்தாவும் தச்லே ிநபலடாவும் சுட்டுின்நணர். ிபூாணது தஞ்ே பூங்பில் ீாின்
கூநாகும். (தத்ி.புனம்தல்.69)
ிபூத்ில் 1,008 ாடி ம்புள் இபைப்தால் ான் ந்ிங்லப 1,008 டல உச்ோிப்தன்
ாாகும். ந்ிங்ள் து உடபௌல் லநந்து ிடக்கும் ஆாங்லப ரபிக் ராண்டு பைற்வாகும்.
அணால் ான் வங்லபபெம் ந்ிங்லபபெம் லநரதாபைள் ன்ிநார்ள் ேித்ர்ள்.
அணாம்
ரஞ்ேம் இபைக்குிடம் அணாாகும். ிபூத்ிற்குப் தத்து ிற்லட வபள்பது. இலண “இக்
னம்“ ன்ின்நணர். இது பக்வா டித்ில் இபைக்கும் அன் டுவ தன்ணிரண்டு இலபெலட பூ டிபம்
அதள் ‘ேிா’ ழுத்தும் இபைக்கும் ன்தல,
“பன்பொ லபிட்டு பலபத்ரழுந் வாத்ில்
வான்பொம் உபைத்ிலணத் ராழுது ிற்தது க்ானம்” (தத்ி.புனம்தல்.70)
ன்ந தாடல் ிபக்கும். ேிாத்ின் டுவ ேிதம் தார்ிபெம் அர்ந்ிபைப்தார்ள். அக்ிணி ிநபலட தஞ்ே
பூங்பில் வபெ (ீ) அம்ேம் ரதாபைந்ிது அணாாகும்.
ிசுக்ி
ிசுக்ி ன்தது ராண்லட தகுிாகும். அணாத்ிற்குப் தத்து ிற்லட வபள்ப தகுி ிசுத்ிாகும்.
இச்ேக்ம் தஞ்ே பூங்பில் ாபெலச் ோர்ந்து. இது அபொங்வா டித்ில் இபைக்கும். இன் டுவ திணாபொ
இல உலட எபை பூ டித்ில் டுவ வசுதம் வசுாிபெம் ழுந்பைபிிபைப்தார்ள் ன்தல

“ாபெபொ வாில் ாழும் வச்சுலணத்
வாபெம் ல வட்த் ராடங்குது க்ானம்” (தத்ி.புனம்தல்.71)
ன்ந தாடனடிள் ிபக்கும். இச்ேக்ாணது பைல ிநத்லபெம் ‘ா’ ழுத்லபெம் உலடது.
ஆக்ிலண
புபை த்ிவ ஆக்ிலண ணப்தடும். இது ிசுக்ிிபௌபைந்து தன்ணிரண்டு ிற்லட வபள்பது. இலண
‘ேிற்ேலத ன்ிநார்ள் ேித்ர்ள். இச்ேக்ாணது தஞ்ே பூங்பில் ஆாத்துடன் ராடர்புலடது. புபைத்ின்
டுவ

பன்பொ

இல

உலட

பூின்

டுவ

ா

அலப்தில்

இபைக்கும்.

இதள்வப

ோேிபம்

வணான்ிபம் வீற்நிபைப்தார்ள் ன்தல
“ட்டிக் குள்வப பைவும் ோேித்லக்

ிட்டி வடக் ிபைலத ரேய்து க்ானம்” (தத்ி.புனம்தல்.71)
ன்ந தாடனடிள் புனப்தடுத்துின்நண. இலணக் ராண்டு ான் ஆாத்ிற்குாி வாினாண ேிம்தத்ில்
ரதான்ணானாண கூலலக் ட்டிபெள்பணர்;.
ாேிவாம்
ாேிவாம் ன்தது ஆபொ ஆாங்பிபம் பச்சுக்ாற்லந ற்நி லன உச்ேிக்கு ராண்டு பைம் பச்சு
திற்ேிாகும். இலண

“ாேிணிரனாம் டந்து ால் ஏய்ந்து வதாால்
ாேிணில் நிபைது இணி க்ானம்” (தத்ி.புனம்தல்.71)
ன்ந தாடனடிபில் ாேிாத்ில ரேன்பொ வாட்ேம் ரதபொல ிட ாேிவாம் ரேய்து வீடுவதற்லந அலட
வண்டும் ன்ிநார்.
அட்டாங் வாம்
அட்டாங்ம்

ன்நால்

ட்டு.

ட்டு

லாண

வா

பலநபாகும்.

இம்,

ிம்,

ஆேணம்,

திாாாம், திாத்ி, ாாம், ால, ிாணம், ோி ன்தம் ட்டு வாங்ள் ஆகும். இற்லந டந்து

அீாி அநிிற்குக் ிட்டால் ிபங்கும் ேித்ல அலடது ப்வதாது (தத்ி.புனம்தல்.148) ணக் வள்ி
ழுப்புின்நார்.
படிவுல
ேித்ர்பின் எபைாி தத்ிிாிார் பபௌல் அோ இபைந்து தட்டிணத்ாாின் பனம் சுாழ்லத்
துநந்து ேித்ா ாநிர். இர் ணது ரய்ஞாணப் புனம்தபௌல் தன லாண வா பலநலபப் தற்நி
கூபொின்நார். ழு லாண ேக்ங்லபப் தற்நிபெம் அன் அலப்பு ற்பொம் அற்குாி ரய்ங்ள் ஆி தன
ரேய்ிலப கூபொின்நார். இலணக் ற்பொ அன் பனவ இலநலண அலட வண்டும் ன்தம் பைத்ல
பன்லக்ின்நார்.
-.ீணாட்ேி
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ாசித்ிங்கள்(திப்ரி)

தன்:1

துபி:2

தார் ததாற்றும் தந்ிர் தண்தாடு- அத
சீர் ததாற்நி

ன்றும் தண் தாடு………

உிர் ிழ் ணதன்று உக்கச் தசால்லும் இணிஉள்பங்களுக்கு, உர் க்கம்.
காதக்குடி அகப்தா தல்கதனக்ககத்ின் ிழ்ப்தண்தாட்டு தத்ின்ஆய்ாபர்கபால் தசன்ந

ிங்கபில் தாடங்கப்ததற்ந இத்ததும் திட்டா அமுஊற்நாய் உங்கள் தார்தக்குக் கிதடத்ிருக்கக்

கூடும் ன்று ம்புகிதநாம் தத் ிங்கபில்ாங்கபிட்ட ித்ிதண ிதபச்சனாக்கும் முற்சிில்
.

கத்துாண ாசிில் இந்தும் தபிருகிநது
.

ிழ் ாங்கபில் ாசி ாம் தன்தாணதுத ாத்ில் ி காணும்க்கள் ாசிில்
.

ாழ்ின் ஒபி காண்கின்நணர் இந்ிாில் உள்ப அதணத்துபுண்ி ீர்த்ங்கபிலும் ததருங்கடற் கதகபி
.

,

லும் ாசி ாத்ில் அிர்ம்ிதநந்ிருப்தாகப் புாங்கள் கூறுகின்நணஆன்ீ கப் ததரிதார்கள்
.

தகாண்டாடும் ாம்ாசி இதநணின் அருபாசி ததந ாசிகத்ில் கடனாடுது ிர் தண்தாடு
.

.

சங்கப் தனுல்கதப ல்னாம் முற்சிின் திநப்திடாய் ின்று ிதனப்தடுத்ிம் ிழ்த்ாத்ா உதசா
.

.

அர்கள் திநந் ாசற்ந ாம் ாசி கிக்கு ிதசில்புி தன ிடில்கதபத் ந் ழுச்சிிகு கிஞர்
.

ாாதாிதத் ந்து ாசி ாம்ாசிின் கத்ில் திநந்ர் அகினத்த ஆப முடியும் ன்னும் ஆழ்
.

ம்திக்தகதணின் தத்ில் ச்
ீ
தசய் ாம் ாசி

.

அருட்தசநிவும்அநிவுச்தசநிவும் ிதநந் இந் ாசிில் ததரும்புனாய் சிரும்
ீ
ங்கள் கருத்து
,

,

ண்டனம் உங்கள் கிித் ிதில் தம் தகாள்ளும் ன்னும்ம்திக்தகதாடு

…..

ஆசிரிர் குழு,
ததும் - ின்ணிழ்

ிலைக்கட்டும் ிைத்தடிீ ர்
னகவுரப:

“ீரின்ி அரநனாது உகம்” ன்கிது யள்ளுயம். உக உனிர்கின் அடிப்ரை ஆதாபம் ீர் ஆகும். உகு

உய்யதற்கா ீரப ிரயாகப் பறுயதன் யானிாக ாடு ம் ப னடினேம். இன்ினரநனாரநனின் இருத்தின்
யிரயா ீர் பறும் யமினரகள் இபண்டு. ஒன்று யான்யமி யரும் நரம. நற்பான்று ிநகள் தரும் ஊற்று.
யான்நங்ரக பாய்த்தாலும் ிநகள் யத்ரதத் தந்தருள்யாள் ன் ண்ணம் நக்கிைம் ன்றும் உண்டு . இத்தரகன
ித்தடி ீரின் நாண்ன, காப்தன் நாக்கம் நற்றும் யமினர ஆகினயற்ரத் பதிவுக் காண்நத இக்கட்டுரபனின்
நாக்கம் ஆகும்.
ண்ரைத்தநிமகத்தில் ீர் நநாண்ரந:

ண்ரைத் தநிமர்கள்  துரனில் சிந்து யிங்கினது நாநய ீர் யத்துரனிலும் சிந்து யிங்கி

யந்துள்ரநக்கு ண்ணற் சான்றுகள் காணக் கிரைக்கின் . சங்க இக்கின காம் ீர் யத்ரத நதித்த யநிக்க
காம். யான் நரமரனப் பற்று ித்தில் நசகரித்து நயாண்ரநரனப் பருக்கி யம் நசர்த்த காம். ண்ரை நக்கள்
நரமரனச் நசநிக்க ரி குங்கர அரநத்த பசய்திரன னானூறு,
“ின் பிநருங்கின் ீர்ிர பருகத்
தட்நைாபம்ந இயன் தட்நைாநப
தள்ாநதார் இயண் தள்ாநதாநப”

ன்கிது. இந்த சங்கச் சான்று மந்தநிமக ீர் நநாண்ரநரனப் ர சாற்றும் ஆதாபநாய் ிற்கிது.
பநல் நபணிக்கும் ித்தடி ீர் :
சங்க காத்தில் ாதுகாக்கப்ட்ை ித்தடி ீர் யர்ந்து யரும் சனதானச் சூமில் சீர் நகைரைந்து யருகிது .
பட்நபாினப் பாருட்கள், பசனற்ரக நயாண் இபசானங்கள், கடி உநாகங்கள்,தீங்கு ற்டுத்தும் கமிவுகள் ,
அயிற்கு அதிகநா அங்கக பாருட்கள், டிநாங்கள், பதாற்று ற்டுத்தும் கிருநிகள், காற்று பயப் நண்
நாசுாடுகள் ஆகினரய ித்தடி ீரப நபணிக்கச் பசய்கின் .இதன் காபணநாய் நண்டம், நபனம், நித
சனதானனம் பருநயில் ாதிக்கப்டுகிது.
ித்தடி ீரபக் காப்தற்கா யமினரகள் :
ஊட்ைப் பாருள் நற்றும் உனிர்பகால்ி நருந்துகரக் குரத்தல், கமிவு ீரின் அரயக் குரத்தல், ண்ரணத்
திபயினங்கள் ீரில் கப்தரத் தடுத்தல், நயதிப் பாருள்கர ீரில் கயாநல் காத்தல், னயி பயப்நானதலுக்கு
திபாகப் நாபாடுதல் நான்யற்ின் யானிாக ித்தடி ீரபக் காக்க இனலும் . கிணற்ால் அன்று ஊற்படுத்த யம்
இன்று ாதுகாப்ில்ாநல் ாழுங்கிணாய் நாியிட்ைது. பருகியிட்ை சீரநக்கருநயங்கால் அருகியிட்ை ித்தடி
ீரப அம்நபங்கர நயபறுப்தன் யானிாகக் காக்க னடினேம்.
அனதநாகின ீர் :
இனற்ரக பகாரைனாம் ீரப காசுக்கு யிற்ரனாக்கும் ிர இன்று யந்துயிட்ைது. இந்ிர பதாைர்ந்தால்,
“ஆர னதகிகள்
ார ீச்சுயதால்
ாறும் ஆறுகில்
ஜீயன் துநில்ர

நதசம் தாண்டுகின்
சானத்துணிக் கமியால்
தினில் நீ ன்கில்ர
ார…..,…..
திகளுநில்ர..”
ன்னும் கயிரத யாகக் கூடும். நய ித்தடி ீரப அனதநாக ண்ணிக் காக்க நயண்டும்.
ிரவுரப:

”திபயத் தங்கம்” ன்ரமக்கப்டும் தண்ண ீபால் தான் உகம் திைநரைனேம் . ித்தடி ீரப காக்காயிட்ைால்
உகத்தின் னென்ாம் நார் ீபால் அரையது திண்ணம்.நய இி யரும் காங்கில் ீரப னரந்து
காப்நாம்.யமிந்நதாடும் ஒவ்பயாரு துி ீரும் நது அடுத்த தரனரக்கா பசாத்து ன்ரத நயாநல் நதில்
திநயாம்.
“ ீரபப் நாற்றுநயாம்
ீடூமி யாழ்நயாம்”

-ந.கிருஷ்ணவேணி

