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உள்ளம் பெருங்க ோவில் 
   
        -DR.  லைச்பசல்வன்  ை நோதன் (MBBS, FACEM)- 
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 ற்ெனைக்  னை 

-லவஷ்ணவி- 
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ஒரு ைோயின் முைல் ெரிசு !!! 

- என்றும் அன்புடன் தோய்லம சரண்யோ பிரணவதர்சசர்மோ - 

 

என் கண்கள் காணும் முன்பே 

என் கககள் தீண்டும் முன்பே 

என் கண்ணில் நிகைந்து நெஞ்சில் கலந்து 

உயிப ாடு உயி ாக கலந்த 

என் அன்பு உைவுக்கு உன் தாயின் 

முதல் ேரிசு இது 

 

 

உனக்காக மட்டுபம ... 

எட்டி எட்டி ெடக்கிபைன்; 

என் முதுகுப்புைம் உந்தி அழுத்தும் வலியிலும் 

நதாட்டு நதாட்டு  சிக்கிபைன்; 

என் வீங்கிய வயிற்றுப்ேகுதிகய 

கண்ணாடிகயப்ோர்த்து சிரிக்கிபைன்; 

தாய்கமயகடந்து மலர்ந்து விரிந்த என் முகத்கத 

தடவியும் மாைவில்கல உன் நிகை கூட; 

வீங்கிய என் இரு ோதங்கள் 

இருந்தாலும் மனதினுள் பே ானந்தம்; 

அத்தகனயும் என் குழந்கதக்காகபவ என்று .!!! 

 

ஏங்குகிபைன் உனக்காக 

கண்மூடி நீ தூங்கும் பவகையிபல 

உன் கனவுகைாய்  ொனும் மபைபனா ? 

நீ உறிஞ்சிக்குடித்த ோலின்  உன் 

இதபழா ம் ஒட்டியிருக்கும் 
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இறுதிச்ந ாட்டாய் மாபைபனா ? 

உன் இரு பிஞ்சு இதழ்கள் 

உ சி எழும் முதல் வார்த்கத 

"அம்மா " என ஒலிக்க தவமிருக்கிபைன்! 

 

இத்தகனயும் அனுேவிக்க இன்னும் சில 

மணிபெ ங்கள் எஞ்சியிருக்கின்ைன என 

எண்ணிக்நகாண்டிருக்கும் போபத 

என் அடி  வயிற்றில் ஒரு நெருடல்; 

ம்ம்ம்... உனக்கும் இது புரிந்து விட்டபதா ?!! 

 

 

 

என்ன தவம் ந ய்தகன 

உன் இரு பிஞ்சு ோதங்கள் ஏந்தி நிற்கும் 

என் இரு க ங்களும்; 

உன் கன்னம் வருடும் என் நுனி ெகங்களும்; 

உன்  பக ம் வருடி விகையாடும் என் கக வி ல்களும்; 

நீ உமிழ்ந்து உமிழ்ந்து உன் வா பம ஓட்டியிருக்கும் 

என் சுண்டு வி லும்; 

என்ன தவம் ந ய்தகன ? 

 

உன் ஐவி லினுள் என் வி ல்.. 

நீ பிடித்து ெடக்ககயில் .. 

ொன் தவழ்ந்து வருகிபைன் ! 

என் முதுகில் நீ ஏறும் தருணம் 

உன் மழகல நமாழியிலும் கீகதகய 

உணர்கிபைன் ஒரு அர்ஜுனனாய் !!! 
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"சுத்ைம் சு ம் ைரும்" 

-கிரிசி ன் சீவரோஜோ- 
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பைோனைந்துகெோய்விட்டோன்??? 

-ஆரணன் மதியழ ன்- 
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அம்ெைமோகும் அதிெை நுண்ணங்கி ளின் (Superbugs) இர சியங் ள்  

-வோகீசன் இரோஜெோல்- 
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அறிந்ைதும்....... அறியோைதும்........ ெத்து.... 
- ரமணன் - 

 

 உருவாகி 182 வருடங்கள் ஆகின்றது. 

 முன்ன ாரு காலத்தில் பட்மேனியா  (Batmania) என்றும் அழைக்கப்பட்டது. 

 வடிவழேத்தவர் ம ானபட் னகாடிள்  (Robert Hoddle). 

 முதன்முழறயாக எட்டு ேணித்தியாள மவழலநாள் திட்டம் இங்மகதான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 விோ  கறுப்புப்னபட்டி (BackBox), னெயற்ழக காது  (Bionic Ear), னவஜிழேட் (Vegemite) 

ஆகினய  இங்மக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட . 

 உலகிமலமய மிக சுத்தோ  காற்ழறயுழடய இடம். 

 உலகிமலமய மிக சிறந்த, வளோ  ேண்ழை னகாண்ட இடம். வளோ  மேற்பழடேண் (Topsoil) 

70 அடி ஆைம் வழ  ப வியுள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

  

"மேமே உள்ள தகவல்கள் ' 1227 Facts To Blow Your Socks Off' என்ற புத்தகத்தில் 
இருந்தும், நாள் 29 - 08 - 2015ல் வவளிவந்த 'The Age' பத்திரிக்ககயில் இருந்தும் 

எடுக்கப்பட்டது." 
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ைமிழ் வளரும்  ோைம்.. 

கேசித் தமிழ் பிள்ளளேகள 

கேளுங்ே நா ச ால்லுறத 

நாளள எம் தமிளை 

நலமாய் வளர்த்சதடுப்பது யாருங்ே 

வீழ்ந்து கபாேச் ச ால்ல பல 

வீணர்ேள் உள்ளார் இங்ே 

வீட்டில் தமிழில கபசுங்ே 

சவட்கிப் கபாவார் அவர்ேள் தானுங்ே 

தங்ேகம வாங்ே ச ல்லகம வாங்ே 

தாய் சமாழி வளர்க்ே வாய்பிது தாங்ே 

இளகவனில் கபால ஒரு 

புத்தேம் இருக்குளதயா 

எழுதிப் பைேச் ச ால்லி 

நல்ல வழி ோட்டுளதயா 

அள்ளித் தரப் அர ாங்ேம் 

ச ால்லித் தரப் பள்ளிக் கூடம் 

ஆங்ோங்கே ேளலக் கூடம் 

தமிழ் வளர இதுவல்கலா ோலம் 

கேசித் தமிழ் பிள்ளளேகள 

கேளுங்ே நா ச ால்லுறத 

ளதயில சபாங்ேல் ஆடியில் கூழ் 

மீதிக் ோலகமா கபாோகத வீண் 

மீண்டு எழுந்திட  வாங்கோ 

சமல்ல எழுதிப் படிக்ோமுங்கோ. 

-ஆவூரோன்.- 
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இன்னைய ைமிழ் மோணவர் ள் கமனைத்கையக்  ைோச்சோரத்னை பின்ெற்றுவதுடன் 
ைமிழ்க்  ைோச்சோரத்னை மைந்து விடுகிைோர் ள். நன்னம / தீனம 

-துவோர ன் சந்திரன்- 
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gonkhopfs; 

-ngh. Fyrpq;fk;- 

vq;fSila tho;f;if nropg;ghfapUf;f rpy gonkhopfs;  

vkJ %ijah; moF jkppopy;  tho;f;ifia rPuhf mikg;gjw;fhf gy gonkhopfis je;J 
nrd;Ws;sdH.mtw;wpd; rpy tw;iw ehk; mjd; tpsf;fq;fSld; mwpa Kay;Nthk;. 

1. Nehaw;w tho;Nt Fiwtw;w nry;tk;: 

vk;kplk; vj;jid nry;tq;fs; ,Ug;gpDk;> mit 
nghUl;nry;tkhfNth> fy;tpr;nry;tkhfNth 
vk;ik gpwH Nghw;Wk; gb cah;j;jpitj;jhYk;> 
ehk; NehAw;wtuhf ,Ug;gpd; mtw;iw 
mDgtpf;fNth mtw;why; mile;j cah;it 
cs cly;hPj;pahf KOikahf czuKbahky; 
,Uf;Fk;> vtndhUtd; cly; MNuhf;fpakhf 
Neha; nehbaw;W ,Ug;ghdhapd;> mtd; kpFe;j 
VioahapDk;> fy;tp mwptw;wttdhapUg;gpDk;> 
tho;f;ifia jhDk; mDgtpj;J kw;wtHf;Fk; 
gaDs;s nry;tkhf ,Ug;ghd; vd;gJ ,jd; 
nghUshFk;.  

2. mbNky; mb mbj;jhy; mk;kpAk; 
efUk;: 

ghukhd mk;kpf;fy;iy xNu jlitapy; vkJ 
rf;jpia gpuNahfpj;J cUl;btpl KbahJ. 
njhlHe;J ehk; vj;jdpj;J js;Sk;  rPuhd 
tpirapdhy;> mJ rpwpJ rpwpjhf efHe;J> gpd; 
cUz;L XLk; ,yFthd epiyf;F te;JtpLk;. 

mJ Nghy; ehk; ve;jg; nghpa rhjidigAk; 
cldbahf vkJ KOKaw;rpiaAk; 
gpuNahfpj;jhYk; mile;J tplKbahJ. 
gbg;gbahf njhlHe;J vLf;Fk; jFe;j 
Kaw;rpfshy;> xU epiyia mile;J 
tplKbAk;. ,J xd;iwj; jpUk;gj; jpUk;g 
xUtUf;Fr; nrhy;yp> Muk;gj;jpy; mjidf; 
Nfl;L elthj xUtiu ,Wjpapy; ,jw;F 
,zq;f itf;f Kbak; vd;gijAk; $lf; 
Fwpf;fpd;wJ. 

3. mfj;jpd; moF Kfj;jpy; njhpAk;: 

xUthpd; ey;y gz;GfSk;> cahpa Fzq;fSk; 
(fUiz> vspik>     NeHik> gpwUf;F cjTk; 
jd;ik> [PtfhUz;ak;) mtiug; ghHf;Fk; NghNj 
njhpe;J nfhs;sKbAk;> vd;gijf; Fwpf;fpd;wJ. 
cs;sj;jpd; cahpa gz;gpd; gpujpgypg;G xsp 
tPRk; Kfj;jpy; njd;gLtij ehk; gy 
r%fNritahsHfsplKk; Md;kPfthjpfsplKk;> 
Vd; nghJthf ,y;ywj;jhsplKk; fz;Ls;Nshk;. 
Kfj;jpy; ebg;ghf cjpUk; Nghyp moif rpwpJ 
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ehl;fs; gof;fj;jpy; Ghpe;J nfhs;syhk;. kdj;jpy; 
jPa vz;zq;fSk;> nghwhik> tQ;rfk;> Nfhgk;> 
fhkk; nfhz;lth;fis vspjhf Kfj;jpypUe;Nj 
Fwpg;ghf fz;fspy; ,Ue;Nj mwpQh;fshy;> 
Qhdpfspshy;> Ghpe;J nfhs;sKbAk;. 

4. mlk;gd; nfhbAk; jpuz;lhy; kpLf;F: 

mlk;gd; nfhb xd;W jdpj;Jg; glUifapy; 
mjid vspjhf mfw;wp tplyhk;. Mdhy; gy 
nfhbfs; xd;whfg; gpize;J glUifapy; 
mtw;iwg; gphpj;Njh KOikahfNt mfw;Wjy; 
kpff; fbdk;. me; epiyapy; mit 
cWjpgilj;jtha;  ,Uf;Fk;. mJ Nghy; xU 
jdp kdpjd; jdpj;J Xh; fhhpaj;ijr; nra;Ak; 
NghJ mijj; jLj;J epWj;JtJ Rygk;. Mdhy; 
mtid xj;j gyhpd; $l;L Kaw;rpahy; 
mf;fhhpak; nraw;gbd; mjidj; jLf;fNth 
mopg;gNjh fbdkhFk;. me;j xw;Wikahd 
$l;L Kaw;rpp ew;fhhpakhfNth my;yJ 
jPikahfNth ,Ug;gpDk; mjid Kwpabg;gJ 
fbdkhFk;. ,g; gonkhop Xh; vjph;g;G xU FLk;g 
mq;fj;jtDf;F tUk; NghJ nkhj;jf; FLk;gKk; 
mjidr; rkhspj;J mjid ntw;wp nfhs;Sk; 
jpwikf;Fk; nghUe;Jk;. 

5. Mokwpahky; fhiytplhNj: 

xUtd; xU ePH epiyapd; jd;ikiaNah 
my;yJ Moj;ijNah ftdj;jpw; nfhs;shJ 
mjw;Fs; ve;jtpj ghJfhg;Gk; ,y;yhky; ,wq;fp 
mtjpAWtijf; Fwpf;fpd;wJ. nra;ag; NghFk; 
xt;nthU fhhpaj;jpYk;> mijr; nra;tjw;F 
Kd;ghf mjidr; nra;ifapy; cs;s 
rpf;fy;fis> mjd; ,Wjp tpisthd ed;ik 
jPikfis myrpg; ghHj;jy; Ntz;Lk;. mJ 
rk;ge;jkhd rhpahd jfty;fisg; ngw;W> 
mjidr; rhpahf nra;J Kbg;gjw;F vk;kplk; 
Nghjpa jFjpfs;> jd;ikfs;> jpwikfs;> 
mDgtq;fs; cs;sdth vd;W njhpe;J 
mtw;wpy; gyd; cz;nldpy; fhhpaj;jpy; 
,wq;fNtz;Lk;. 

6. Midf;Fk; mb rWf;Fk;: 

ve;j nghpa ahid $l rhpahd Kiwapy; me; 
epyj;jpd; jd;ik mwpe;J fhyb vLj;J 
itf;fhtpby; jlk; GuSk; jUzq;fs; cz;L. 
mJ Nghy; vtndhUtd; vt;tsT 
fy;tpkhdtdhfNth> jpwikrhypahfNth 
,Ug;gpDk;> mtd; mtw;iw jFe;j ,lj;jpy;> 
rhpahd Kiwapy; mtjhdj;Jld; cgNahfpf;f 
jtwpdhy; Njhy;tpia re;jpf;Fk; re;jHg;gq;fs; 
Vw;gLk;. ,g; gonkhop xUtd; jd; jpwik 
my;yJ Mw;wy; kPJ ghhpa ek;gpf;if nfhz;l 
NghJk;> MHtk; fhuzkhf rpy Kf;fpa 
tplaq;fis rpW tplaq;fshf mrl;il nra;J 
fhhpaj;jpd; jd;ik mwpahJ jtwhfr; nra;J 
Jd;gk; miltijAk; Fwpf;Fk;. 

7. jHkk; jiyfhf;Fk;: 

xUtd; jd; tho;ehspy; nra;j ew;nray;fs; 
mtid vt;tpj Mgj;jpypUe;Jk; fhg;ghw;Wk; 
vd;gNj nghUshFk;. NkYk;> mtd; 
Kw;gpwtpfspy; nra;j ew;fhhpaq;fSk; $l 
,g;gpwtpapy; mtid ngUk; Jd;gq;fspy; 
,Ue;J ghJfhf;Fk;. mJ mtid kl;Lky;yhJ> 
mtdJ FLk;gk; cwtpdH ed;gHfisf; $l 
mtd; nra;j jHk gyj;jhy; ghJfhf;Fk;. 
mjHkk;> tha;kia fhf;f  rj;jpaj;ij> jh;kj;ij 
epiyehl;l Kad;;wjhfNth> GfOf;F 
Mirg;glhky; jhd jHkq;fis 
Njitgl;NlhUf;F nra;jjhfNth> 
FLk;gj;ijNah> r%fj;ijNah ghJfhf;f jdJ 
nrhe;j tho;f;if trjpfis> kfpo;r;rpia ,oe;J 
gpwUf;fhf tho;e;jjhfNth ,Uf;fyhk;. fUiz> 
md;G> ghrk; %ykhf vy;NyhiuAk; 
thoitf;Fk; rj;jpa newpahfTk; ,Uf;fyhk;. 
mJ vt;thNwh> eLepiy jtwhJ> rj;jpaj;ij 
filgpbf;Fk; kdpjdpd; tho;f;if KiwjHkk; 
MfpwJ. mjd; fPo; gbe;J elg;gtid NguUs; 
vd;WNk fhj;J epw;fpwJ vd;gJ vkJ 
mDgtj;jpy; fz;l cz;ik.  
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ைமிழைோய் வோழ்ந்திடுகவோம் 
 

தமிழனாய் வாழ்ந்திடுவவாம் என்றும் 

தலை நிமிர்ந்து நடந்திடுவவாம் 

பெற்வ ாலை வணங்கிடுவவாம் என்றும் 

பெருலைகலை வேர்த்திடுவவாம் 

 

அன்லனலை வொைவவ என்றும் 

அன்பிலன ெகிர்ந்திடுவவாம் 

ெலகலைலை வொக்கிடுவவாம் என்றும் 

ெண்பிலன வெணிடுவவாம் 

 

உதவிகள் புரிந்திடுவவாம் என்றும் 

உத்தைைாய் வாழ்ந்திடுவவாம் 

கல்விலை ெயின்றிடுவவாம் என்றும் 

கற்  வழி நடந்திடுவவாம் 

 

சுத்தத்லத வெணிடுவவாம் என்றும் 

சுகைாக வாழ்ந்திடுவவாம் 

இன்ெைாய் நாம் வாழ என்றும் 

இைற்லகலை காத்திடுவவாம் 

 

ேைாதானைாய் வாழ்ந்திடவவ என்றும் 

ேண்லடகலை கலைந்திடுவவாம் 

வநர்லைைாய் வாழ்ந்திடுவவாம் என்றும் 

வநர்வழி பேன்றிடுவவாம் 

 

ஏலழகளுக்கு உதவிடுவவாம் என்றும் 

ஏழ்லைலை வொக்கிடுவவாம் 

ைனிதனாய் வாழ்ந்திடுவவாம் என்றும் 

ைன்னிக்க பதரிந்திடுவவாம் 

 
-திருமதி  ோயத்திரி திவோ ர்- 
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ைமிழ் பமோழியும்  ைோச்சோரமும் 

-கீர்த்தி ன் சீவரோஜோ- 
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இந்ை ஆறு அைத் ைமிழனர பைரியுமோ?   
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சத்தியமோய் பதோகுத்தது இளகவனில்! 
த வல் தமிழ் விக்கிப்பீடியோ-  ட்டற்ை  லைக் ளஞ்சியம் 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

6. 
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 வின் சத்தியோ- 
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சுட்ட இைக்கியம் 
-பமல்ெர்ன் அரசு- 
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Ng];Gf;Fk; mjd; ghtidAk;.. 

-R.tpj;jpah- 

 ,izaj;jpd; topahf r%f 
tiyaikg;Gf;fs; gy;fpg; ngUfpf; nfhz;bUf;Fk; 
,f;fhyj;jpy; "Ng];Gf;" vd;w ,izatop r%f 
tiyaikg;Gg; gw;wp rpy Rl;bf;fhl;lg;gl 
Ntz;ba tplaq;fs; gw;wpf;  fhyj;jpd; fl;lhak; 
fUjp vOj tpisfpd;Nwd;. 

 ,e;jg; Ng];Gf;fpid 2004k; Mz;L 
khu;f; rf;fu;f; vd;gtu; njhlq;fp itj;jhu;. ,jid 
"KfE}y; Kfg;Gj;jfk;" vd;Wk; miof;fpd;wdu;. 
,jidr; rpwpatu; Kjy; nfhz;L ngupatu; tiu 
gad;gLj;Jfpd;wdu;. me;j tifapy; ,jdhy; 
Vw;glf;$ba ed;ikfs; gw;wpAk; mNjNtis 
jPikfs; Vw;glhj tz;zk; tpopg;Gld; vg;gbg; 
gad;gLj;jyhk; vd;gJ gw;wpAk; Kjypy; ghu;g;Nghk;. 

 Ng];Gf;fpd; ed;ikfs; vd;W vLj;Jf; 
nfhz;lhy; ez;gu;fs;> cwTfSld; 

njhlu;Gfisg; Ngzpf; nfhs;sTk; gpupe;J nrd;w 
cwTfisj; Njbf; nfhs;sTk; Gjpa ez;gu;fisg; 
ngw;Wf; nfhs;sf; $ba jskhf ,jidg; 
gad;gLj;Jfpd;wdu;. 

 mJ kl;Lky;yhJ xNu khjpupahd 
vz;zk;> tpUg;gk; cilatu;fs; xd;wpizAk; 
,lkhfTk; ,J tpsq;Ffpd;wJ. nghJthf 
fiyj;Jiw> gz;ghl;Lj;Jiw> nkQ;Qhdk;> 
tpQ;Qhdk; Nghd;w gytifapYk; ,J nry;thf;Fr; 
nrYj;Jfpd;wJ. 

 Kd;ngy;yhk; gj;jpupif> thndhyp> 
njhiyf;fhl;rp Nghd;wtw;wpd; %yNk cyfshtpa 
uPjpapy; eilngWfpd;w rfy tpilaq;fisAk; 
mwpe;Njhk;. Mdhy; mNj tplaq;fis ,d;W 
Ng];Gf; %ykhf mwpaf;$ba tifapy; mjd; 
tsu;r;rp mike;Js;sJ. vLj;Jf; fhl;Lf;Ff; 



,sNtdpy;-12  ஆடி 2017         30

 

$Wtjhdhy; gpuhd;rpy; Vw;gl;l tpz;Ze;J 
tpgj;J> jPtputhjpfshy; Vw;gLj;Jg;gl;l 
Fz;Lj;jhf;Fjy;. Nau;kdpapy; Kd;rdpy; Vw;gl;l 
ghu Cu;jpahy; Vw;gl;l tpgj;J> ,yz;ldpy; 
Vw;gl;l nts;sg;ngUf;F> mnkupf;fhtpd; 
rdhjpgjpj; Nju;jy;> ,e;jpahtpd; jkpofj;jpy; 
Kjy;tu; nI. n[ayypjh mtu;fspd; kuzk;> 
mjd;gpd; Vw;gl;l khztu;fspd; ay;ypf;fl;Lf;fhd 
nkupdhg; Nghuhl;lk;> <oj;jpy; fhzhky; 
Mf;fg;gl;NlhUf;fhd ftd<u;g;Gg; Nghuhl;lk;> 
Nfhg;ghg;GyT kf;fspd; Nghuhl;lk;> <oj;jpd; 
Kd;dzpg; ghlfu; v];.[p. rhe;jd; mtu;fspd; 
kiwT kw;Wk; Ntiyapy;yhg; gl;ljhupfspd; 
Nghuhl;lk; vd vy;yhtw;iwAk; Kjypy; njupe;J 
nfhs;sf; $ba ,lkhf ,J tpsq;Ffpd;wJ.  

 mJ kl;Lky;yhJ ,q;F cs;stu;fs; 
jk; nrhe;j tpUg;G ntWg;Gfis mjhtJ mtu;jk; 
czu;Tfis ,j;jsj;jpd; Clhf ntspg;gLj;jp 
tUfpd;wdu;. ,J mtu;fspd; fUj;Jr; Rje;jpuk; 
vd mtu;fs; vz;zpr; nra;fpd;wdu;. 

 ,jw;F Kd; milahsk; fz;L 
nfhs;shj gy jpwikrhypfs; ,j;jsj;ij 
mjw;fhfg; gad;gLj;jpajd; %ykhf milahsk; 
fhzg;gl;L ngupastpy; tsu;e;J tUfpd;wdu;. 
epWtdq;fis itj;jpUg;gtu;fs;> tpahghuk; 
nra;gtu;fs; jq;fs; nghUl;fis tpsk;gug;gLj;jp 
mjd; %yk; ,yhgk; fhz;fpd;wdu;. ,t;thwhf 
Ng];Gf; %yk; Vw;glf;%ba ed;ikfshf 
,tw;wpidf; $wpf;nfhs;syhk;.  

 ,e;jg; Ng];Gf;fpy; ez;gu;fshf ehk; 
Vw;Wf; nfhz;ltu;fs; vkf;F Kd;dNu 
njupe;jtu;fs; vd;W ghu;j;jhy; tpuy;tpl;L vz;zf; 
$batu;fNs ,Uf;f KbAk;. mtu;fis tpLj;J 
VidNahu; Kd; gpd; njupe;jplhj 
gof;fkpy;yhjtu;fs;. ,g;gbapUf;ifapy; 
,tUila Ng];Gf; jsj;ij itj;J mtu;fs; 
,g;gbg;gl;ltu;fs; vd;W ve;j tpjkhd 
vz;zq;fSf;Fk; tUjy; $lhJ. ,jpy; ,Uf;ff; 
$batu;fspd; cz;ikahd Kfq;fs; ahtUk; 
mwpa KbahjitNa. 

 mNjhL mtu;fs; ve;j Nehf;fj;jpw;fhfg; 
Ng];Gf;fpidg; gad;gLj;Jfpd;whu;fs; vd;gijAk; 
mwpa tha;g;G ,y;iy. mNjhL mjpy; ngau; 
Fwpg;gpl;bUf;Fk; egupd; tpguq;fs; ahTk; 

cz;ikahdit vd;gjw;F ve;jtpj MjhuKk; 
,y;iy. ,t;thwhf ,Uf;fpd;w ,e;jr; R+o;epiyapy; 
Vw;glf;$ba jPikfs; my;yJ ,jd; fhuzkhf 
Vw;glf;$ba Fw;wr; nray;fs; gw;wp ehk; njupe;J 
nfhs;tJ mtrpakhfpd;wJ. ,jidj; njupe;J 
nfhs;tjd; %yk; tpspg;Gzu;Tld; ,jidg; 
gad;gLj;j KbAk; vd;gijg; ghu;g;Nghk;.  

 Ng];Gf; gadhsp ml;ilg;glj;jpy; 
jd;Dila epow;glj;ijg; NghlhjpUg;gJ ed;W. 
mjpYk; Fwpg;ghfg; ngz;fs; NghLtijj; jtpu;g;gJ 
kpfTk; ed;W. cwTfs;> ez;gu;fs;jhNd ghu;f;fg; 
Nghfpwhu;fs; vd vz;zpg; NghLtJ $l 

rpwe;jjy;y. xUtupd; glj;ij ,d;ndhUtu; (save 

photo) gpujp vLj;J itj;Jf; nfhs;s KbAk;.  

 ml;ilg;glk; Nghl tpUg;gk; 
cs;stu;fs; ehfupfkhdJk; fyhr;rhu 
cilfSld; $baJkhd glj;jpidg; NghLjy; 
tuNtw;fj; jf;fJ. ePq;fs; Nghlf; $ba 
,g;glq;fs; xt;nthd;Wk; Fwpg;gpl;l Xu; ,lj;jpy; 
gjpT nra;J itf;fg;gLfpd;wJ. ePq;fs; glj;jpid 
ePf;fpdhy; $l mJ mopglhky; ,q;F epue;jukhf 
,Uf;Fk;. 

 jq;fs; glq;fSf;F $ba tpUg;gq;fs; 

(likes) ngwNtz;Lk; vd;w Nehf;NfhL gyu; 
Mgj;jhd Kiwapy; glq;fis vLj;Jf; 

nfhs;fpd;wdu;. rpyu; nry;gp (selfie) vLg;gjw;fhfr; 
nrd;W capupoe;NjhUk; cz;L vd;gij 
kwf;fapayhJ. ,jidr; nry;gpf; fyhr;rhuk; vd;W 
miof;fpd;wdu;.  

 Ng];Gf;fpy; cq;fs; FLk;g cWg;gpdu;fs;> 
ez;gu;fs;> Foe;ijfs; Nghd;Nwhupd; glq;fis 
vt;tsT J}uk; NghLtijj; jtpu;f;f KbANkh 
mt;tsT J}uk; jtpu;g;gJ ey;yJ.  

 Kd;gpd; mwpe;jpuhj ez;gu;fis 
ez;gu;fs; Mf;fpf; nfhz;lhy; mtu;fspd; 
nraw;ghl;by; ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;. 
mtu;fspd; nraw;ghL ,dq;fhzg;gl 
KbahjNghJ el;G tl;lj;jpy; ,Ue;J ePq;fptpLjy; 
rpwe;j xd;whFk;. mNjhL nrhe;j tpguq;fis 
ahtUk; mwpahj tz;zk; itj;jpUj;jy; ed;W. 
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 cq;fs; czu;Tfis 
ntspg;gLj;Jk;NghJk; rigepiwe;j Xu; ,lj;jpy; 
epd;W NgRfpd;wPu;fs; vd;w czu;Tld; 
czu;Tfis ntspg;gLj;Jk;NghJ gyUila 
mehtrpag; Ngr;Rf;fisj; jtpu;f;f KbAk;. 

 ,q;F gyjug;gl;l gilg;ghspfs; 
gazpf;fpd;whu;fs;. mtu;fs; jk; gilg;Gf;fisj; 
jk; Ng];Gf; gf;fj;jpy; ,Lk;NghJ mtu;fSf;Nf 
njupahky; mit jpUlg;gLfpd;wd. jpUbatu;fs; 
mjid NtW ,lj;jpy; jdJ cupkk; vd;W $wpg; 
gzk; ngw;Wf; nfhs;fpd;wdu;. mjdhy; 
gilg;ghspfs; jk; gilg;Gf;fisg; ghJfhf;Fk; 
nraw;ghl;by; ftdk; nrYj;jy; Ntz;Lk;.  

 jdpg; gl;l Nfhgjhgq;gs; 
fho;g;Gzu;Tfs; tpNuhjj;jpid kiwKfkhfNth 
NeubahfNth fhl;lf; $ba tifapy; mtu;fs; 
gw;wpa jtwhd nra;jpfisg; gjptpl;L jdpg;gl;l 
egu;fisg; gopthq;fpf; nfhs;tjhf vz;zp 
,Uruhupd; kjpg;Gk; nfLk;gb ele;J 
nfhs;fpwhu;fs;. ,jid mwNt tpl;L tpLjy; 
ahtUf;Fk; ed;ik gaf;Fk;. 

 ,j;jsj;jpy; tUk; nra;jpfs; gy 
cz;ikahditah my;yJ fl;Lf;fijah vd;gJ 
gw;wpa ek;gfj;jd;ik ,y;yhikahy; gy 
Fog;gq;fs; ,lk; ngw;W tUfpd;wd. vdNt tUk; 
nra;jpfis gbj;jTld; ek;ghJ mjd; 
ek;gfj;jd;ikia Muha;e;J Vw;Wf; nfhs;sy; 
Ntz;Lk;. 

 ngw;Nwhu;> cwTfsplj;jpy; fpilf;fhj 
md;gpid KfE}y; tl;lj;jpy; ,Ue;J tUk; 
Rftprhupg;Gfs; je;JtpLk; vd vjpu;ghu;g;gijj; 
jLf;fTk;. 

 jpwe;j Gj;jfk; Nghy ve;j tpj xopT 
kiwTkpd;wp cq;fs; me;je;j nraw;ghl;il 
gjptpLtjd; %yk; fhy Xl;lj;jpy; gpur;ridfis 
vjpu;nfhs;s Ntz;btUk;. mjd; tpisT 
kdmOj;jk; cUthfptpLk;. 

 njupahj egu;fsplk; ,Ue;J tUk; 
FWQ;nra;jpfs;> kpd;D}l;lq;fisj; jpwe;J ghuhky; 
mopj;J tpLjy; rhyr; rpwe;jJ. 

 ngw;Nwhu;> cwTfs;> Rw;wj;jhu; vdg; 
gyUk; gps;isfSf;F vit njupaf; $lhJ vdg;; 
ghu;j;Jg; ghu;j;J ele;J nfhs;fpwhu;fNsh 
mitfis vspjhfj; njupe;J nfhs;Sk; 
,lkhfTk; ,J tpsq;Ffpd;wJ. mjidf; 
Fwpg;gpl;Lr; nrhy;tjhdhy; jk; rpdj;jpd; 
ntspg;ghlhff; fUj;jpidg; gjptpLgtu;fs; 
,dpikapy;yhj thu;j;ijfisg; gad;gLj;jpf; 
nfhs;fpd;whu;fs;. 

 vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf KfE}y; vd;w 
Nghu;itapy; gy jPtputhjf; Fk;gy;fSk; 
Fw;wthspf; Fk;gy;fSk; elkhLtjhf mwpTWj;jg; 
gl;bUf;fpd;wJ. 

 ,t;thwhf KfE}ypisg; 
gad;gLj;Jgtu;fs; Nkw;$wg;gl;l tplaj;jpy; 
ftdk; nrYj;jp elg;ghu;fshapd; Njitaw;w 
rpukq;fisj; jtpu;f;f KbAk;. 

 Ng];Gf; ghtidahsu;fs; eyd;fUjp 
cjtpfs; gpuptpid Ng];Gf; epWtdk; mikj;J 
itj;jpUf;fpd;wJ. mq;Nf nrd;W cjtpfs; 
NfhuKbAk;. Kiwg;ghLfs; ,Uf;Fk; ,lj;jpy; 
mjidAk; Fwpg;gplKbAk;. 

 Ng];Gf;fpy; kl;Lky;yhJ epow;glj;ij 
vq;F juNtw;wk; nra;tjhapDk; Fwpg;gpl;l me;j 
egu;fspd; tpUg;gj;jpid ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 
mt;thW nra;ahjtplj;J Fwpg;gpl;l me;j egu;fs; 
tof;Fj; njhlu KbAk;. mjw;fhd rl;lq;fis 
me;je;j ehL nra;J itj;jpUf;fpd;wJ. ,jd; 
fhuzkhfj;jhd; ngUk;ghyhd ,lq;fspy; tpUg;gk; 
Nfl;L ifnahg;gk; thq;fpa gpd;dNu glq;fis 
ntspapLfpd;wdu;. 

 ,g;gbg;gl;l xU Ng];Gf;if 
toq;fpAs;s khu;f;ru;f; mtupd; ,j;jsk; rpy 
tpUJfisAk; ntd;Ws;sJ. mJ kl;Lky;yhJ 
vkf;Fj; jha; nkhopahk; jkpopy; gad;gLj;jf; 
$ba trjpAs;s ,g;Ng];Gf;if rpwe;j 
nray;fSf;Fg; gad;gLj;jyhk;.  
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கெைோவின் சுயசரினை 

         -அபிதோரணி சந்திரன்-                                                                                                       
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வினட எங்க  ? 

- நிைோ - 
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னசக்கிள் (Cycle) 

-மங் ளன்- 
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ைந்னை!! 
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மனிைன்! 

-சரணியோ சத்தியன்- 
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ைந்னையின் ைோைோட்டு 

-க தோ - 
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உயர்ந்ை உள்ளம் 

-திருமதி  ைோ சிவகுமோரகவலு- 
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ைமிழ் என்றும் வோழும் 
-  . மணிவண்ணன்- 
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ைமினழ இரண்டோம் பமோழியோ க்  ற்பிப்ெதில் உள்ள சவோல் ள் 

-எம். பஜயரோமசர்மோ- 
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எறும்பின் ஏக் ம் -  வினைப் பெோருள்
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மைதின் கெோக்க ோடு எம் ெயணம் 

-சியோமளோ கயோக ஸ்வரன்- 
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