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பை ட ன் அ றி க் ்ககை வி ட் டி ரு க் கி றா ர் .
மேலும் அவர், “ரிபப்ளிகன்்கள் மற்றும்
டெமாக்்ரட்டுகள் அமெரிக்்ககாவின்
பொ�ொருட்்டடாக ஒன்றிணைய
முடியும் என்்பதற்கு
இ ந் ்த ச் ச ட் ்ட
வ ரை வு ஒ ரு
நி ரூ ப ண ம் . இ து
தொ�ொடரும் என நான்
எதிர்்பபார்க்கிறேன்” என்று
கூறியுள்்ளது நமது எதிர்்பபார்ப்பும்
கூடத்்ததான்.
January 2023

n

Volume 23

n

lll

Issue 02

வரலாறு காணாத பனிப்புயல் ஒன்று
அமெரிக்்ககாவில் பாதியை உறைநிலைக்குக்
கொ�ொண்டு சென்றுள்்ளது. கிறிஸ்துமஸ்புத்்ததாண்டு விடுமுறைக் காலத்தில் வந்்த
இந்்த பேரிடர், அமெரிக்்க மக்்களைப்
பெரிதும் பாதித்துள்்ளது. உயிரிழப்பு,
பொ�ொருள் இழப்பு என்்பது ஒருபுறம் இருக்்க,
விமானங்்கள் பெரும் எண்ணிக்்ககையில்
ரத்து செய்்யப்்பட்டுள்்ளன. மக்்கள் மிக
அதிகமாகப் பயணம் செய்யும் காலம்
இது. அமெரிக்்ககாவில் வலுவான விரைவு
ரயில் தொ�ொடர்புகள் அதிகம் அமைக்்க
முயற்சிகள் மேற்கொள்்ளப்்படவில்்லலை
என்்பது கண்கூடு. இந்்த வகையில் இந்தியா
அண்்மமைக் காலத்தில் அதிவேக ரயில்்களை
பலவற்்றறை அறிமுகப்்படுத்தியுள்்ளதுடன்,
ப ல ந க ர ங் ்க ளு க் கி டையே இ ந் ்த ச்

தென்்றல் பேசுகிறது
அமெரிக்்கக் காங்கிரஸ், குடியரசுக்
க ட் சி யி ன் வ ச ம் இ ரு க் ்க , சென ட்
ஜனநாயகக் கட்சியின் வசம் உள்்ளது.
நாடு பலவகை இக்்கட்டுகளுக்கும்
இ டை யூ று க ளு க் கு ம் ஆ ள ா கி யு ள் ்ள
இ ந் ்த த் த ரு ண த் தி ல் மு க் கி ய மான
முடிவுகளை அரசு எடுப்்பதற்கு இந்்தப்
பிளவு தடையாக இருந்துவிடக் கூடாது.
இந்்தப் பிளவு அப்்படியே மக்்களையும்
இரு கூறுகளாகப் பிரித்துவிடக் கூடாது.
“வாக்குச் சீட்டு எண்ணும் சட்்டத்்ததை
நிறைவேற்றுவதில் இரண்டு கட்சியினரும்
ஒ ரு ங் கி ணை ந் து செ ய ல் ்ப ட் டு ,
நமது தேர்்தல்்களின் நேர்்மமையைப்
பாதுகாத்திருக்கிறோ�ோம்” என்று அதிபர்

(Independent Licensed Insurance Agent)

510-590-2144*
CA Lic#: 0C74438

Medicare Plans
Long Term Care

This is a solicitation for insurance.
*Calling this number will direct you to a Life & Health Insurance Agent

இசைக்்கலைஞர் வினோ�ோத் நாதஸ்்வரம்,
புல்்லலாங்குழல் எனப் பலவற்றிலும்
ப ரி ம ளி ப் ்ப வ ர் . ந ம் பி க் ்ககை யூ ட் டு ம்
இளைஞர். அவரது நேர்்ககாணலும்
இனிய இசையாக இந்்தப் புத்்ததாண்டில்
நம்்மமை மகிழ்விக்கும். மேம்்மத் லேக்ஸ்
குறித்்த படங்்களும் கட்டுரையும் நமக்கு
உற்்சசாகம் ஊட்டும். வீரத்்தமிழச்சி
கேப்்டன் லக்ஷ்மி சேகல் இன்னும் பிற
கட்டுரைகள் நமது சிந்்தனைக்கு விருந்து.
சிறுகதை கேட்்கவே வேண்்டடாம் - நேசம்
மிகுந்்த பாசக்்கலவை. வாருங்்கள்
சுவைக்்கலாம்.
lll
வாசகர்்களுக்கு ஆங்கிலப் புத்்ததாண்டு,
வைகுண்்ட ஏகாதசி மற்றும் பொ�ொங்்கல்
வாழ்த்துகள்.

Shiromani in Sanskrit

Ganapathy Swami

Life Insurance
Health Insurance

lll

Priest K Shyam Prasad

Swami Insurance Services

ganapathy_94539@yahoo.com

சேவை க ளை நி று வ வி ரை ந் து
செயல்்பட்டு வருகிறது. பொ�ொருளாதார
முன்்னனேற்்றத்்ததை அதிகரிக்்க ஏதுவாக,
ப ல பு தி ய இ ட ங் ்க ளு க் கு ர யி ல் ,
விமான சேவைகளை விரிவாக்குவதில்
மோ�ோதி அரசு தெளிவுடன் விரைந்து
மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகள் உலகின்
எந்்த நாட்டுக்கும் முன்னோடியாக
அமைவன என்்பதில் ஐயமில்்லலை.

Available in the
Silicon Valley
Bay Area CA and
through USA

Experienced in all kind of both
South and North Indian Vedic rituals.
l Poojas l Vratas l Homas l Parayanas
l Samskaras l Astrology l Vaastu
Sanskrit Veda & Shloka classes in Bay Area
(Online from April 2020)
Languages: English, Tamil, Kannada, Telugu,
Hindi and Sanskrit.

610.709.7787 l priestshyam@gmail.com
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ஹரி கிருஷ்்ணன்

மகாபாரதம் - சில பயணக் குறிப்புகள்:

நா

பார்த்திருந்்த
சாரதி

ம் தற்போது காண இருக்கும்
ச ம் ்ப வ ம் ந ா ம் அ ன ை வ ரு ம் ந ன் கு
அ றி ந் ்ததே . ஆ னா ல் இ ங் ்ககே ந ம து
நோ�ோக்்கம், இந்்தச் சம்்பவம் எப்்படி
நடந்்ததென்று மூலநூல் குறிப்பிடுகிறது
என்்பதைக் காண்்பதுதான். இப்போது
அதைக் காண்போம்.
வி ய ா ச ப ா ர த ம் சொ �ொ ல் கி ற து :
விராட மன்்னனின் தூதரான புரோ�ோகிதர்
அ ஸ் தி னா பு ர த் து க் கு ச் செ ன் ்ற து மே
ம ற்்ற அ ர ச ர் ்க ளு க் கு த் தூ த ர் ்கள ை
அனுப்பினார்்கள். தூதர்்கள் சென்்றதும்,
அ ர் ்ஜஜு ன ன் , து வ ா ர கை க் கு த் த ானே
கிளம்பினான். அவன் துவாரகைக்குக்
கிளம்பியதைப்்பற்றி ஒற்்றர்்கள் மூலமாக
அ றி ந் து கொ�ொ ண் ்ட து ரி யோ� ோ த ன ன்
க ண் ்ண பெ ரு ம ா ன் து வ ா ர கை க் கு த்
திரும்பிவிட்்டடார் என்்பதை அறிந்து,
ஒரு குதிரைப் படையுடன் துவாரகா
நகரத்்ததை அடைந்்ததான். அதே தினத்தில்
அர்்ஜஜுனனும் துவாரகையை அடைந்்ததான்.
அவர்்கள் இருவரும் கண்்ணனுடைய
மாளிகையை அடைந்்தபோ�ோது, பெருமான்
தூ ங் கி க் க ொ ண் டி ரு ந் ்ததா ர் . அ ந் ்த
அறைக்கு முதலில் வந்்த துரியோ�ோதனன்,
அ வ ரு டை ய த லை ப் ்ப க் ்க ம் இ ரு ந் ்த
ஆசனத்தில் அமர்்ந்ததான். அவனைத்
தொ�ொடர்ந்து அந்்த அறைக்குள் பிரவேசித்்த
அர்்ஜஜுனன், அவருடைய காலருகே, கரம்
கூப்பிக்கொண்டு நின்்றறான். கிருஷ்்ணர்
கண்விழித்்ததும், கரங்கூப்பி நின்றிருந்்த
அர்்ஜஜுனனை முதலில் பார்்த்ததார். ‘என்்ன
அர்்ஜஜுனா! இங்கு எதற்கு வந்திருக்கிறாய்?’
என்று, அவனுக்குரிய மரியாதைகளைச்
செய்துவிட்டு கேட்்டடார்.

பி ற கு ச ற்்றறே தி ரு ம் பி , ஆ ச ன த் தி ல்
அமர்ந்திருந்்த துரியோ�ோதனனைப் பார்்த்ததார்.
‘ அ ட டே ! நீ யு ம் வ ந் தி ரு க் கி ற ா ய ா ?
உங்்களுக்கு நான் என்்ன செய்்யட்டும்’
எ ன் று கே ட் ்டடா ர் . து ரி யோ� ோ த ன ன்
சி ரி த் ்த வ ாறே , ‘ ம ா த வ ரே ! ந ா ங் ்க ள்
இருவரும் உங்்களிடம் சமமான அன்பு
கொ�ொண்்டவர்்கள். நானும் உங்்களுக்கு பந்து.
அர்்ஜஜுனனும் உங்்களுக்கு பந்து. (கண்்ண
பெருமானுடைய மகனாகிய ஸாம்்பன்,
துரியோ�ோதனனுடைய மகளைக் கவர்ந்து
சென்று திருமணம் செய்துகொ�ொண்்டதைக்
கு றி ப் பி டு கி ற ா ன் ) . அ ர் ்ஜஜு ன ன்
உங்்களுக்கு அத்்ததை மகனென்்றறால், நான்
உங்்களுக்குச் சம்்பந்தி. எனவே நீங்்கள்
எம் இருவரிடத்திலும் சமமான உரிமை
உடையவர். தாங்்கள் எனக்கு இந்்த
யுத்்தத்்ததில் உதவி செய்்யவேண்டும்.’
என்்றறான்.
‘ஓஹோ�ோஹோ�ோ! யுத்்தத்தில் உதவிகேட்டு
வந்திருக்கிறாயா! இங்்ககே அர்்ஜஜுனனும்
வந்திருக்கிறான். அவனும் ஏதேனும்
உதவி கேட்டுத்்ததான் வந்திருப்்பபான்.
ந ா ன் க ண் வி ழி த் ்த து ம் மு த லி ல்
அ வ ன ை த் ்ததா ன் ப ா ர் ்த்ததே ன் . அ வ ன்
எ ன் ்ன கே ட் ்கப ் ப ோ கி ற ா ன் எ ன் று
த ெ ரி ய வி ல் ்லலை . எ னவே , மு த லி ல்
அ வ னி ட ம் கே ட் டு வி ட் டு ப் பி ற கு
உன்்னனைக் கவனிக்கிறேன்’ என்்றறார்.
துரியோ�ோதனன், ‘நான்்ததான் முதலில்
வந்்ததேன்’ என்்றறான். கண்்ணபெருமான்
சிரித்துக்கொண்டு, ‘நீ முதலில் வந்்தவன்.
அர்்ஜஜுனனோ�ோ முதலில் பார்்க்்கப்்பட்்டவன்.
எனவே அவனுடைய கோ�ோரிக்்ககையை
முதலில் கவனிப்்பதுதான் முறை. அவனே
முதலில் பேசட்டும்’ என்்றறார். பிறகு
அர்்ஜஜுனனை நோ�ோக்கி, ‘ஓ பார்்த்ததா!
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உனக்கு என்்ன வேண்டும்? என்று
கேட்்டடார். ‘நான் போ�ோரில் ஆயுதம்
எ டு க் ்க ம ா ட் ்டடே ன் ப ா ர் ்த்ததா !
உ ன க் கு , ஆ யு த மெ டு க் ்ககா த
நான் வேண்டுமா அல்்லது என்
படைகள் வேண்டுமா என்று நன்கு
ஆலோ�ோசித்துக் கேள்’ என்்றறார்.
து ரி யோ� ோ த ன னு க ் க ோ இ த ய ம்
ப ட ப ட வெ ன் று அ டி த் து க்
கொ�ொண்்டது. ‘இவன் படைகளைக்
கே ட் டு வி ட ப் போ� ோ கி ற ானே ’
என்று தவித்்ததான். அர்்ஜஜுனனோ�ோ,
‘ஆயுதம் எடுக்்ககாவிட்்டடாலும்,
எனக்கு நீரே வேண்டும்’ என்்றறான்.
து ரி யோ� ோ த ன னு க் கு நி ம் ்ம தி
உண்்டடாயிற்று. கிருஷ்்ணர் திரும்பி,
துரியோ�ோதனனைப் பார்த்து, ‘உனக்கு
என்்ன வேண்டும் துரியோ�ோதனா!’
என்று கேட்்டடார். துரியோ�ோதனன்

5

சாமர்த்தியசாலி ஆயிற்்றறே. அவன்
க ண் ்ண னு டை ய ப டை க ள ை க்
கே ட் ்டடா ன் . ப த் து ல ட் ்ச ம்
வீரர்்களைக் கொ�ொண்்ட படையைக்
கண்்ணனிடமிருந்து பெற்்றறான்.
து ரி யோ� ோ த ன ன் , க ண் ்ண ன ை த்
தழுவிக்கொண்டு, அவரிடமிருந்து
விடைபெற்்றறான். கண்்ணனுடைய
உறவினனான கிருதவர்்மமா, ஒரு
அக்்ஷஷௌஹினி சைனியத்்ததைத்
து ரி யோ� ோ த ன னு க் கு அ னு ப் பி
வை த் ்ததா ன் . து ரி யோ� ோ த ன ன் ,
மி கு ந் ்த ச ந ் த ோ ஷ த ் த ோ டு ,
படைகளைப் பெற்றுக்கொண்டு,
பெ ரு ம ா னி ட மி ரு ந் து
விடைபெற்்றறான்.
பெ ரு ம ா ன் , ப ா ர் ்த்்த ன ை ப்
பார்த்து, ‘நீ என்்ன கேட்கிறாய்’
எ ன் ்றறா ர் . ஆ யு த மெ டு க் ்ககா த

க ண் ்ண ன ை க் கே ட் டி ரு ந் ்த
அர்்ஜஜுனன், பெருமானே! எனக்கு
நீங்்கள் தேரினை ஓட்டி உதவ
வேண்டும்’ என்்றறான்.கண்்ணன்
அதற்குச் சம்்மதித்்ததான். போ�ோரில்
தேரோ� ோ ட் டு வ து எ ன் ்றறா ல்
சாதாரணமில்்லலை. தேரோ�ோட்டியின்
மீ து இ ர ண் டு க ா ல் ்கள ை யு ம்
போ� ோ ட் டு க் க ொ ள் ்ளவே ண் டி ய
கட்்டடாயம் வில்்லலாளிக்கு இருந்்தது.
க ண் ்ண ன் பு ன் ்னகை த் ்த வ ாறே
அனைத்துக்கும் சம்்மதித்்ததான்.
( க ண் ்ண ன் ‘ ஆ யு த மெ டு க் ்க
மாட்்டடேன்’ என்று சொ�ொல்லியிருந்்த
போ� ோ தி லு ம் , யு த் ்த த் தி ல் சி ல
சமயங்்களில் அர்்ஜஜுனனுக்்ககாக
ஆயுதமெடுத்்ததான்.)
இ வை எ ல் ்லலா ம் ந ட ந் து
கொ�ொண்டிருந்்தபோ�ோது, சல்லியன்,
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பாண்்டவர்்களுக்கு உதவுவதற்்ககாக,
ஒரு அக்்ஷஷௌஹினி சைனியத்துடன்
வந்துகொ�ொண்டிருந்்ததான். சல்லியன்,
நகுல சகதேவர்்களின் தாயான
ம ா த் ரி க் கு அ ண் ்ண ன் . ந கு ல
சகதேவர்்களுக்கு மாமன் முறை.
சல்லியன் சேனையோ�ோடு வந்து
கொ�ொண்டிருப்்பதை துரியோ�ோதனன்,
ஒற்்றர்்கள் மூலம் அறிந்்ததான்.
சல்லியனைத் தன்்பக்்கம் இழுக்்க ஒரு
திட்்டம் தீட்டினான். சல்லியனை
வரவேற்று உபசரிக்்க வேண்டிய
ஏற்்பபாடுகளைச் செய்துவிட்டு,
‘யார் உபசரிக்கிறார்்கள் என்்பது
சல்லியனுக்குத் தெரியாதவண்்ணம்
அவனை
உ ப ச ரி த் ்ததா ன் .
இப்்படித்்ததான் பதினேழாம் நாள்
போ�ோரில் சல்லியன், கர்்ணனுக்குத்
தேரோ� ோ ட் டி னா ன் . இ தி ல்
பாண்்டவர்்களுக்கு ஒரு லாபமும்
கி டை த் ்த து . ‘ க ர் ்ண னு க் கு த்
தேரோ�ோட்டும்போது, அவனை
அ தை ரி ய ப் ்ப டு த் து ம் ்ப டி ய ா க
நீ ங் ்க ள் பே ச வே ண் டு ம் ’
எ ன் று ச ல் லி ய னி ட த் தி ல்
யுதிஷ்டிரர் கேட்டுக்கொண்்டடார்.
யு தி ஷ் டி ர ரு க் கு வ ா க் ்க ளி த் ்த
போ� ோ தி லு ம் ச ல் லி ய னு க் கு
அ ப் ்ப டி யொ�ொ ரு ச ந் ்த ப் ்ப ம்
நேரவில்்லலை. மாறாக, கர்்ணனை
உற்்சசாகப்்படுத்தியே பேசினான்.
வாய்க் கொ�ொழுப்்பபால் கண்்டபடி
பே சி ய க ர் ்ண ன் த லை யி ல்
போ� ோ டு வ த ற் கு ம்
அ வ ன்
தவறவில்்லலை.
வி வ ர ங் ்கள ை ப்
போ� ோ ர்
நிகழ்வின்போது பார்்பப்்பபோம்.

(தொ�ொடரும்)
l

தெரியுமா?

சாகித்்ய அகாதமி விருது

1954 முதல் இந்தியாவின் 24 மொ�ொழிகளில் சிறந்்த இலக்கியப் படைப்புகளுக்கு
சாகித்்ய அகாதமி விருதுகள் வழங்்கப்்பட்டு வருகின்்றன. அந்்த வகையில் 2022ம்
ஆண்டுக்்ககான விருது, எழுத்்ததாளர் மு. ராஜேந்திரனுக்கு அவர் எழுதிய ‘காலா பாணி’
நாவலுக்்ககாக வழங்்கப்்படுகிறது.
மு. ராஜேந்திரன் எழுத்்ததாளராகவும் வரலாற்று ஆய்்வவாளராகவும் செயல்்பட்டு
வருகிறார். இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரியாகப் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்்றவர்.
‘திருக்குறளில் சட்்டக் கூறுகள்’ என்்ற தலைப்பில் ஆய்வு செய்து ’முனைவர்’ பட்்டம்
பெற்்றவர். வரலாற்றின் மீது ஆர்்வம் கொ�ொண்டு செப்்பபேடுகள், கல்்வவெட்டுக்்கள் பற்றிய
ஆய்வுகளில் கவனம் செலுத்தினார். பணி ஓய்வுக்குப் பின் தமிழ்்நநாடு கூட்டுறவுச்
சங்்கங்்களின் தேர்்தல் ஆணையராகப் பணிபுரிந்து வருகிறார். பதிப்்பபாளரும்கூட.
எழுத்்ததாளர் அ. வெண்ணிலாவுடன் இணைந்து ஆனந்்தரங்்கம் பிள்்ளளை
நாட்குறிப்புகளைப் பதிப்பித்துள்்ளளார்.
வடகரை - ஒரு வம்்சத்தின் வரலாறு, மதாம், 1801 போ�ோன்்றவை இவரது பிற
நாவல்்கள். சேரர் செப்்பபேடுகள், சோ�ோழர் காலச் செப்்பபேடுகள், பாண்டியர் காலச்
செப்்பபேடுகள், பல்்லவர் காலச் செப்்பபேடுகள் எனப் பல வரலாற்்றறாய்வு நூல்்களை
எழுதியுள்்ளளார். வந்்தவாசிப் போ�ோர் - 250, ஆனந்்த ரங்்கம் பிள்்ளளை தினப்்படி சேதிக்
குறிப்பு போ�ோன்்ற பல நூல்்களைத் தொ�ொகுத்துள்்ளளார். சிறுகதைகளும் எழுதியுள்்ளளார்.
எழுத்்ததாளர் திலகவதி, கவிஞர் கலாப்ரியா, எழுத்்ததாளர் ஆர். வெங்்கடேஷ் அடங்கிய
நடுவர் குழு ‘காலாபாணி’ நூலை விருதுக்குரியதாகத் தேர்்ந்ததெடுத்துள்்ளது. விருது
செப்புப் பட்்டயமும், சால்்வவையும், ஒரு லட்்ச ரூபாய் பரிசுத் தொ�ொகையும் அடங்கியது.

மு. ராஜேந்திரனுக்குத் தென்்றலின் வாழ்த்துக்்கள்.
l

எழு த் ்ததாள ர்
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ய. மஹாலிங்்க சாஸ்திரி
எ

ழுத்்ததாளர், கட்டுரையாளர், கவிஞர்,
மொ�ொழிபெயர்்ப்பபாளர் எனப் பன்முகத்
தி ற ன் கொ�ொ ண் ்ட வ ர் ய க் ்ஞ சு வ ா மி
ம ஹா லி ங் ்க ச ா ஸ் தி ரி எ ன் னு ம் ய .
மஹாலிங்்க சாஸ்திரி. இவர், ஜூலை 31,
1897ம் நாளன்று யக்்ஞசுவாமி சாஸ்திரிகள்
- சம்பூர்்ணம்்மமாள் தம்்பதியினருக்கு
மூத்்த மகனாகப் பிறந்்ததார். புகழ்்பபெற்்ற
நீலகண்்ட தீக்ஷிதர், அப்்பய்்ய தீக்ஷிதரின்
ப ர ம் ்பரையை ச் சே ர் ்ந்்த கு டு ம் ்ப ம் .
கொ�ொள்ளுத்்ததாத்்ததா மன்்னனார்குடி ராஜு
ச ா ஸ் தி ரி க ள் , பி ரி ட் டி ஷ ா ர் உ ள் ்ப ட
சமஸ்்ததான மன்்னர்்கள் பலரால் மதித்துப்
போ�ோற்்றப்்பட்்டவர். பிரிட்டிஷாரிடமிருந்து
முதன்முதலில் ’மஹாமஹோ�ோபாத்்யயாயா’
பட்்டம் பெற்்றவர். தந்்ததை யக்்ஞசுவாமி
சம்ஸ்கிருத அறிஞர். பாடசாலை ஒன்்றறை
நடத்தி வந்்ததார். இசையில் தேர்்ந்்தவர்.
அ வ் ்வ ழி யி ல் இ ய ல் பி லேயே இ சை
ஆர்்வமும் பன்மொழித் திறமையும்
கொ�ொண்்டவராக இருந்்ததார் மஹாலிங்்க
சாஸ்திரி.
இவர் தந்்ததை நடத்திவந்்த பாடசாலையில்
பயின்்றறார். 1933ல் சென்்னனை மாநிலக்
கல்லூரியில் சம்ஸ்கிருதத்தில் முதுகலைப்
பட்்டம் பெற்்றறார். தொ�ொடர்ந்து சட்்டம்
பயின்று பி.எல். பட்்டம் பெற்்றறார்.
தமிழ், ஆங்கிலம், சம்ஸ்கிருதம் என
மும்மொழித் தேர்ச்சி உடையவரானார்.
மனைவி, மரகதவல்லி. இவர்்களுக்கு
மூன்று மகன்்கள். நான்கு மகள்்கள்.

தொ�ொகுப்பு:

அரவிந்த்
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ம ஹா லி ங் ்க ச ா ஸ் தி ரி , ப டி ப் ்பபை
முடித்்ததும் சில காலம் வழக்குரைஞராகப்
பணியாற்றினார். பின் மதுரா காலேஜ்
மற்றும் அண்்ணணாமலை பல்்கலையில்
சி றி து க ா ல ம் வி ரி வு ரை ய ாள ர ா க ப்
பணிபுரிந்்ததார். அதன்பின் தருமபுரம்

ஆ தி ன த் ்ததை ச் சே ர் ்ந்்த ஓ ரி ய ண் ்ட ல்
கல்லூரியின் முதல்்வரானார். அங்கு தமிழ்,
சம்ஸ்கிருதம் மற்றும் ஆகம சாஸ்திரத்்ததை
மாணவர்்களுக்குப் போ�ோதித்்ததார்.
அ ல் ்ல ய ன் ஸ் கு ப் பு ச ா மி ஐ ய ர் ,
மஹாலிங்்க சாஸ்திரியின் நண்்பர். அவர்
‘விவேக போ�ோதினி’ இதழை நடத்தி
வந்்ததார். அந்்த இதழில்்ததான் மஹாலிங்்க
ச ா ஸ் தி ரி யி ன் எ ழு த் து ப் ப ய ண ம்
தொ�ொடங்கியது. அவ்விதழில் ஜோ�ோதிடம்,
இ சை ப ற் றி ச் சி ல க ட் டு ரை க ள ை
எழுதினார். அக்்ககாலத்தின் புகழ்்பபெற்்ற
ஆங்கில இதழான ‘திரிவேணி’ ஆசிரியர்
கு ழு வி ன ரு ட ன் ஏ ற்்ப ட் ்ட ந ட் ்பபா ல்
அ வ் வி த ழி லு ம் சி ல க ட் டு ரை க ள ை
எ ழு தி னா ர் . 1 9 4 2 ஆ ன ந் ்த வி க ட ன்
தீபாவளி மலரில் ‘மண்்ணணாங்்கட்டி’
என்்ற மஹாலிங்்க சாஸ்திரியின் முதல்
நகைச்சுவைப் படைப்பு வெளியானது.
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‘ ர ாஜூ எ ன் ந ண் ்ப ன் ’ எ ன் ்ற
சி று க தை சு தே ச மி த் தி ர னி ல்
1945ல் வெளியான இவரது முதல்
படைப்பு. கி.வா.ஜகந்்நநாதன்,
எழுத்்ததாளர் கி. சந்திரசேகரன்
ஆ கி யோ� ோ ரி ன் ஊ க் கு வி ப் ்பபா ல்
தொ�ொ ட ர் ந் து க லை ம க ள் ,
பாரதமணி, குமரிமலர் போ�ோன்்ற
இதழ்்களில் கதை, கட்டுரைகளை
எழுதினார். சில்்பஸ்ரீ இதழில்
ப ல மொ�ொ ழி பெ ய ர் ப் பு க ள்
வெளியாகின. ஹிந்து இதழிலும்
சில மதிப்புரைகளை எழுதினார்.
‘மதுரை புஷ்்பவனம்’, ‘பல்்லவி
சோ� ோ மு ப ா க வ த ர் ’ போ� ோ ன் ்ற
அக்்ககாலத்து இசை மேதைகள்
பற்றி பாரதமணி. சுதேசமித்திரன்
போ�ோன்்ற இதழ்்களில் விரிவாக
ஆவணப்்படுத்தியுள்்ளளார்.
இ சை யி ல்
தே ர் ்ந்்த வ ர் .
பு ல் ்லலா ங் கு ழ ல் வ ா சி க் ்க த்
தெரிந்்தவர். ஜோ�ோதிடம் நன்கு
அ றி ந் ்த வ ர் . பி . வி . ர ா ம னி ன்
ஜோ� ோ தி ட இ த ழி ல் ஜோ� ோ தி ட ம்

குறித்து நிறையக் கட்டுரைகளை
எழுதியுள்்ளளார். நகைச்சுவையாக
எ ழு து வ தி ல்
வ ல் ்ல வ ர் .
இவரது நகைச்சுவைக் கதைகள்
தொ�ொகுக்்கப்்பட்டு ‘மாப்பிள்்ளளை

ஆ ல் ்ப ம் ’ எ ன் ்ற பெ ய ரி ல்
நூலாக வெளியாகியுள்்ளது. பல
சம்ஸ்கிருத நூல்்களைத் தமிழில்
மொ�ொழிபெயர்்த்்ததுடன் ஔவையின்
‘ வ ா க் கு ண் ்டடா ம் ’ , ‘ ந ல் ்வ ழி ’
போ�ோன்்றவற்்றறைச் சம்ஸ்கிருதத்திற்கு
மொ�ொ ழி பெ ய ர் த் தி ரு க் கி ற ா ர் .
வேர்்டட்ஸ்்வவொர்த், செஸ்்டர்ஃபீல்ட்,
ம ற் று ம்
ஷே க் ஸ் பி ய ரி ன்
கவிதைகளை சம்ஸ்கிருதத்தில்
மொ�ொ ழி பெ ய ர் த் து ள் ்ளளா ர் .
ச ம் ஸ் கி ரு த ம்
ப யி லு ம்
மாணவர்்களுக்்ககாகப் பல பாட
நூ ல் ்கள ை எ ழு தி யு ள் ்ளளா ர் .
கா.சி. வேங்்கடரமணியின் ‘A
day with Sambhu’ ஆங்கில
நூ லை
ச ம் ஸ் கி ரு த த் தி ல்
மொ�ொழிபெயர்த்துள்்ளளார். இவரது
ச ம் ஸ் கி ரு த ப் ப டை ப் பு க ள ை ,
கவிதைகளை ஏ.பி. கெய்த் (A.B.
Keith), ஈ.ஜே. ராப்்ஸன் (E.J.
R a p s o n ) , எ ல் . டி . ப ா ர் ்னனெ ட்
(L.D.Barnet), எஃப் எட்்ஜஜெர்்ட்்டன்
( F. E d g e r t o n ) உ ள் ளி ட் ்ட ப ல
வெளிநாட்டுப் படைப்்பபாளிகள்
பாராட்டியுள்்ளனர்.
சிறுவர்்களுக்்ககாகவும் கதைகள்
எ ழு தி யு ள் ்ளளா ர் . த ரு ம பு ர ம்
ஆதீனம் சார்்பபாக வெளிவந்்த
‘ ஞ ான ச ம் ்ப ந் ்த ம் ’ இ த ழி ல்
கட்டுரைகள் எழுதியுள்்ளளார். ’ஆர்்ய
தர்்மம்’ இதழில் இவரது பங்்களிப்பு
இருந்திருக்கிறது. ‘ஓரியன்ட் ரிசர்ச்
ஜர்்னல்’, ‘தமிழுலகு’, ’த்ரிவேணி’,
‘நவயுவன்’, ‘தினமணி’, ‘ரஸிகன்’,
‘உமா’, ‘அமுதசுரபி’ என இவர்
எழுதியுள்்ள இதழ்்களின் பட்டியல்
நீ ள ம ான து . வ ானொ�ொ லி யி லு ம்
உரையாற்றியுள்்ளளார். கவிதை,
க ா வி ய ம் , ந ா ட க ம் , த த் து வ
நூ ல் ்க ள் , மொ�ொ ழி பெ ய ர் ப் பு
என சம்ஸ்கிருதத்தில் சுமார் 60
நூல்்களுக்கு மேல் எழுதியுள்்ளளார்.

மஹாலிங்்க சாஸ்திரி மாணவப் பருவத்தில்

இ சை ஞ ான ம் மி க் ்க இ வ ர்
ப ல கி ரு தி க ள ை , து தி க ள ை
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Broker/Owner n The Real Estate Place
Just old fashioned Hardwork,
Honesty & Dependability
A Patient Agent Who Understands and
Listens to your Needs
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Phone:

510.579.4385

nacha@nacharealestate.com
www.nacharealestate.com

Buy, Sell or Rent
Call Nacha &
be happy

Contact me for your
Property Management needs

Count on me for home loan help
l Buy a home
l Refinance your current home loan
l Take advantage of the equity you already have in your home
l Buy a second home or investment property

Contact me to get started.

KAVITHA SENTHILKUMAR

Financial Center Lending Officer
NMLS ID: 297121
925.389.3286 Cell
kavitha.senthilkumar@bankofamerica.com
mortgage.bankofamerica.com

Sundar Home Services
THINKING OF
SELLING, BUYING
OR INVESTING?
Call today
ABSOLUTELY FREE CONSULTATION
MORTGAGE ASSISTANCE
FULLTIME REALTOR IN YOUR SERVICE,
SERVING ENTIRE BAY AREA

Sundar K. Gounder

Credit and collateral are subject to approval. Terms and conditions apply.
This is not a commitment to lend. Programs, rates, terms and conditions are
subject to change without notice. Bank of America, N.A., Member FDIC.
Equal Housing Lender. ©2017 Bank of America Corporation. HL-105AD 04-2017 ARNMN9VD

Cal DRE #01912450
Keller Williams, 2221 Oakland Rd, San Jose, CA 95131
Wounderbayhome.yourkwagent.com
Sundar@kw.com
Sundarhomeservices@gmail.com

4083874523 (D) | 4087555972 (O)
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ய. மஹாலிங்்க சாஸ்திரியின் படைப்புகள்
சிறார் படைப்புகள்
l

மண்டூக நாயகி

வீண் அபவாதம்

l

தலைப்்பபாகையோ�ோடு போ�ோனது

l

l

சாயம் வெளுத்்தது

தலைக்கு வந்்தது

l

மற்றும் பல

கவிதை நூல்்கள்
l

வனலதா

l

மற்றும் பல

l

கிங்கிணிமாலை

ப்்ரமர சந்்ததேசம்

l

l

தேசிகேந்்த்்ரஸ்்தவாஞ்்சலி

சிறுகதைகள்
l

மண்்ணணாங்்கட்டி

l

பைத்தியக்்ககாரன்?

முத்துவையரின் பங்்களா

l

தி. ஜானகிராமன், ஹிந்து என்.
ரகுநாத ஐயர் (ரஸிகன்) கா.சி.
வே ங் ்க ட ர ம ணி , ச ர் . சி . பி .
ர ா ம ச ா மி ஐ ய ர் உ ள் ளி ட் ்ட
பலராலும் மதிக்்கப்்பட்்ட நண்்பர்.
ந கை ச் சு வை ப் ப டை ப் பு க ள்
பலவற்்றறைத் தந்்த முன்னோடிப்
படைப்்பபாளியான ய. மஹாலிங்்க
ச ா ஸ் தி ரி , ஏ ப் ்ர ல் 1 4 , 1 9 6 7 ல்
காலமானார்.

l

காபி வேண்்டடாம்

l

கல்்யயாணம் அல்்ல
கவுன்

எழுதியுள்்ளளார். திருவாலங்்ககாட்டில்
ஆச்்ரமம் ஒன்்றறை நிறுவி அதன்
மூலம் சம்ஸ்கிருத இலக்கியங்்களை
அ ச் சி ட் டு வ ந் ்ததா ர் . இ வ ர து
சேவையை ப்
ப ா ர ா ட் டி
‘ க வி ச ா ர் ்வபௌ�ௌ ம ா ’ எ ன் ்ற
பட்்டத்்ததை காஞ்சிப் பெரியவர்
ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்்வதி
அவர்்கள் வழங்கியுள்்ளளார். சுவாமி
சிவானந்்தர் இவருக்கு ‘ஞான
ப ா ஸ் ்க ர ா ’ எ ன் ்ற ப ட் ்ட த் ்ததை
அ ளி த் து ச் சி ற ப் பி த் து ள் ்ளளா ர் .
சம்ஸ்கிருத அகாடமி ‘கவி சேகரா’
என்்ற பட்்டத்்ததை வழங்கியுள்்ளது.

ராஜு என் நண்்பன்

l

l

l

நாகுவின் நாட்டுப்்பபெண்

க்்ளளாஸ்்மமேட் செல்்லப்்பபா

உன் முகத்தில் விழித்்ததேன்

l

l

l

l

l

இது ஒப்்பந்்தக்

தலை தீபாவளி

பானை பிடித்்தவள்

கேப்்டன் காசிநாதன்

ஜோ�ோஸ்்யம்

l

l

l

l

யார்

ராஜத்தின்

சீதாவின் சுயம்்வரம்

மற்றும் பல

கட்டுரைகள்
l

பல்்லவி சோ�ோமு பாகவதர்

கோ�ோபாலகிருஷ்்ணய்்யர்
நகைச்சுவையும்
l
l

மதுரை புஷ்்பவனம் ஐயர்

வேதாந்்த தீபாவளி

l

சிரஞ்சீவிக் கவிராயர்

l

சந்திராஷ்்டமம்

l

l

மகாமகம்

l

l

வேதாந்்த சங்கீதம்
l

மருங்்ககாபுரி

l
l

விநாயகரும்

விடாதே, பிடி காக்்ககையை

ஆகாயத்தில் அத்புதம்

l

தை பிறந்்தது

ஆர்்ய நவரத்்ன மாலிகா l அவள் நாடகம் l பக்தியின் பெருமை l தியாகய்்யரின்

ஸம்ஸ்கிருத கீர்்த்்தனைகள்

l

மற்றும் பல

மொ�ொழிபெயர்ப்புக் கட்டுரைகள்
l

கடோ�ோத்்கசன் தூது (மூலம்: பாஸ மகாகவியின் தூத கடோ�ோத்்கசம்)

l

அவந்திவர்்மன் அரசியல் (மூலம்: கல்்ஹண மகாகவியின் ராஜதரங்்கணி)

வடமொ�ொழி நாடகங்்கள்
l

ஆதிகாவ்யோதயம்

l

ப்்ரதிராஜசூயம்

l

கலிப்்ரராதுர்்பபாவம்

l

l

உத்்ககாத்ருதசானனம்

ச்ருங்்ககார நாரதீயம்
l

கௌ�ௌண்டின்்ய பிரஹஸனம்

நூல்்கள்
l

ராஜு சாஸ்திரிகளின் மகிமை (வாழ்்க்ககை வரலாறு)

l

மாப்பிள்்ளளைத் தோ�ோழன் (நாவல்)

l

நாமொ�ொன்று நினைக்்க (நாவல்)

l

மாப்பிள்்ளளை ஆல்்பம் (சிறுகதைத் தொ�ொகுப்பு)

எழு த் ்ததாள ர் சிறு க தை
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டூவா, சேர்த்தியா?
தீ

பாவளியன்று பொ�ொழுது விடிந்்ததும்
வெங்்கட கிருஷ்்ணணையருக்குத் தெருவில்
வரும் பிச்்சசைக்்ககாரர்்களுக்குப் பதில்
சொ�ொல்்வது தீராத் தொ�ொல்்லலையாக இருந்்தது.
ஒருவர்பின் ஒருவராகக் குடுகுடுப்்பபாண்டி,
அப்புனீர் மாட்டுக்்ககாரன், குரங்்ககாட்டி,
செப்பிடு வித்்ததைக்்ககாரன், குறி சொ�ொல்லும்
ந ரி க் கு ற த் தி , த ா டி ப் ப ண் ்டடா ர ம்
இ ப் ்ப டி எ ல ் ல ோ ரு ம் மு றையே
வெங்்கடகிருஷ்்ணணையரைத் துதித்துப்
ப ணி ந் து கெ ஞ் சி மு றை யி ட் டு க்
கல்்லலான நெஞ்்சசைக் கரைய வைக்கும்
ப ஞ் ்ச ப் ப ா ட் டு க் ்க ள் ப ா டி க ந் ்ததை ,
கி ழி ச ல் த ந் ்த ரு ள வே ண் டு மெ ன் று
மன்்றறாடினார்்கள். நாகூர் ஆண்்டவனுக்கு
வி ள க் கு த் தி ரி போ� ோ டு ம் த ர் ்ம த் தி ல்
வெங்்கட கிருஷ்்ணணையரை ஈடுபடுத்்த
மு ய ன் ்றறா ன் கு டு கு டு ப் ்பபை க் ்ககா ர ன் .
கலியபெருமாளுக்கு மாடு விடும்போது
கொ�ொம்பில் சுற்றுவதற்கு ஒரு வஸ்திரம்
யாசித்்ததான் அப்புனீர் மாட்டுக்்ககாரன்.
குரங்்ககாட்டி தன் சீரங்கிக்கு ரவிக்்ககை
தைக்்க ஒரு சீலைத் துண்்டம் தேவை என்று
சிபார்சு செய்து, சீரங்கியைக் கொ�ொண்்டடே
யாசிக்்கச் செய்்ததான். தாடிப் பண்்டடாரம்
குளிருக்குப் போ�ோர்்வவை ஒன்று கொ�ொடுத்து
உதவினால் நல்்ல தர்்மமாகுமென்று
வற்புறுத்தினான். செப்பிடு வித்்ததைக்்ககாரன்
தன் வித்்ததைகளைப் பார்்த்்தபின் அதற்குத்
தகுந்்த சன்்மமானமாக வேஷ்டி, படியரிசி,
பாக்கு, வெத்திலை, பணம் எல்்லலாம்
கொ�ொடுக்கும்்படி ஒரு தாக்கீது செய்து
கொ�ொண்்டடான். இதற்கு மத்தியில் குறத்தி
வீதியில் எதிரொ�ொலி குமுறும்்படி வெண்்கல
ந ா த த் து ட ன் கீ த ம் ப ா டி க் க ொ ண் டு
நர்்த்்தனக் காட்சி அளிக்்கலானாள்.
வெங்்கடகிருஷ்்ணணையர் அன்று காலையில்
கொ�ொஞ்்சம் கோ�ோபமாக இருந்்ததார். காரணம்

வே று . ம ா ப் பி ள் ்ளளை அ ன் று அ வ ர்
கொ�ொடுத்்த தீபாவளி ஸம்்பபாவனையை
- சே ல ம் வே ஷ் டி ஜோ� ோ டி யை யு ம்
ர ாஜா வி ரு த் தி க் ்க ல் ப தி த் ்த த் த ங் ்க
மோ� ோ தி ர த் ்ததை யு ம் - நி ர ா க ரி க் கு ம்
பாவனையில் நடந்துகொ�ொண்்டடான்.
பிச்்சசைக்்ககாரர்்களின் தொ�ொல்்லலை வெங்்கட
கிருஷ்்ணணையருக்குத் தம் கோ�ோபக்்கனலை
விசிறிவிட ஒரு முகாந்்தரம் அளித்்தது.
“ வ ா ரு ங ் க ோ ட ா ! வ ா ரு ங ் க ோ !
தீபாவளியாச்்சசே என்று உங்்களுக்்ககெல்்லலாம்
துணி வாங்கி வைத்திருக்கிறேன்! வாங்கிக்
கொ�ொண்டு போ�ோகலாம், வாருங்கோடா!
சோ� ோ ம் ்பபே றி த் த டி ய ன் ்களா ! இ ங் ்ககே
அவனவன் கந்்தல் கிழிசல்்களைத் தைத்துக்
கட்டிக்கொண்டு காலம் தள்ளுகிறான்.
உங்்களுக்்ககெல்்லலாம் வேஷ்டி வாங்கித்
தயாராக வைத்திருக்்கமாட்்டடானோ�ோ?
ப த் ்ததா று க ட் டி ன வ ர் ்க ள் எ ல் ்லலா ம்
ந ா லு மு ழ ம் மு ண் டு க ட் டி ப்
பழக்கிக் கொ�ொள்்ளவேண்டிய காலம்
வ ந் தி ரு க் கு . வ ழி யி லே போ� ோ கி ற
வேலையத்்தவன்்களுக்்ககெல்்லலாம் வேஷ்டி
கொ�ொ டு க் ்க ம ா ட் ்டடானோ� ோ ஒ ரு த் ்த ன் ?
இங்்ககே, வாங்்க வேண்டியவர்்களுக்்ககே
வேஷ்டி வாங்்க முடியாமல் கடைக்குக்
கடை அலைந்து திரிந்து முழங்்ககால்
முறிந்து போ�ோச்சு. உங்்களுக்்ககென்்ன?
கொ�ொடுத்்ததால் வாங்கிக் கொ�ொண்டு போ�ோக
மாட்டீர்்களோ�ோ? இங்்ககே வேஷ்டியும்
கி டை ய ா து . ஒ ன் று ம் கி டை ய ா து .
போ�ோங்்கடான்்னனா! இப்போ போ�ோகிறீர்்களா?
த ண் ணி யை க்
கொ�ொ ண் டு வ ந் து
தலையில் கொ�ொட்்டச் சொ�ொல்்லட்டுமா?
ம ரி ய ாதை ய ா க ப் போ� ோ ய் வி டு ங் ்க ள் .
விடிந்்ததும் விடியாததுமாக எனக்கு
இருக்கிற தொ�ொல்்லலை போ�ோறாதுன்னு
நீங்்கள் எங்்ககேயடா வந்தீர்்கள், என்
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கழுத்்ததை அறுக்்க? சனியன்்களா!
தொ�ொலையுங்கோடா ஒரு நாழி
முன்்னனே!” என்று இரைந்்ததார்
ஐயர்.
வெங்்கட கிருஷ்்ணணையருக்குக்
கோ�ோபம் வந்்ததால் கொ�ொந்்தளிக்கும்
சமுத்திர ஜலத்்ததைப்போல் அலை
வீ ச் சு ம் அ லை வீ ழ் ச் சி யு ம ா க
ம ா றி ம ா றி ப் பொ�ொ ங் கு வ ா ர் .
எழுந்து எழுந்து உட்்ககாருவார்.
ரேழிக்குப் போ�ோவதும் வாசலுக்கு
வ ரு வ து ம ா க ஊ ச ல ா டு வ ா ர் .
அவர் கோ�ோபம் அவரைப் பல
தினுசாக ஆட்டிவைக்கும். ஆனால்
எதிராளி பயப்்பட வேண்டியதே
இல்்லலை! அவருடைய பதற்்றமும்
ஆயாசமும் அவர் எவ்்வளவு தம்
கோ� ோ ப த் ்ததை அ ட க் கு வ த ற் கு ப்
பிரயத்்தனப்்படுகிறார் என்்பதைக்
க ா ட் டு கி ன் ்றனவே ஒ ழி ய ,
எதிராளியைத் தாக்குவதெல்்லலாம்
வெறும் தோ�ோற்்றமே என்்பது எளிதில்
புலப்்படும். அவராகக் குமுறிப்
பொ�ொங்கிப் பெருகி, வெடித்து,
விசிறி, ஆறி அடங்கிப்போவார்.
அதுமட்டும் அல்்ல; பொ�ொங்கிய
சமுத்திரம் பின்்வவாங்குவது போ�ோல்
அவர் கோ�ோபம் சமனமடைந்்ததும்
கோ� ோ ப த் தி ன் ்மமே ல் வெ று ப் ்பபை
அடைந்து அதற்கு எதிரிடையான
போ� ோ க் ்ககை க் கூ ட ஆ த ரி க் ்க த்
தொ�ொடங்குவார்.
ஈச்்வரன் கள்்ளம் கபடமில்்லலாத
உள்்ளத்்ததைப் படைத்து அதனுடன்
முன்கோபத்்ததையும் கொ�ொடுக்கிறான்
எ ன் ்ப து உ ல க ா நு ப வ ம் .
அதன்்படியே வெளிப்்படையாகக்
கனல் வீசும் ஆவேசச் சொ�ொற்்களைப்
பொ�ொழிந்துகொ�ொண்டு தயாளுவான
வெ ங் ்க ட கி ரு ஷ் ்ணணை ய ர்
உ ள் ளு க் கு ம் வ ா ச லு க் கு ம்
நடந்துகொ�ொண்டிருந்்ததார்.
பி ச் ்சசை க் ்ககா ர ர் ்க ளு க் கு ள்
கு டு கு டு ப் ்பபை க் ்ககா ர ன் சி ற ந் ்த

வ ா ய் ்ஜ ஜா ல க் கு க் ்ககா ர னா ய்
இருந்்ததுடன் ஆழ்்ந்்த மதியூகி.
மற்்றத் தோ�ோழர்்கள் சலிப்புற்று
அரிசியைப் பெற்றுக்கொண்டு
வி ல கி ப ் ப ோ ன பி ன் ்ன ரு ம்
அவன் நகரவில்்லலை. வெங்்கட
கிருஷ்்ணணையரின் ஹிருதயத்்ததை
அவன் உள்்ளங்்ககையில் வைத்து
ஆ ர ா ய் ந் து கொ�ொ ண் டி ரு ந் ்ததா ன் .
“மவராசங்்க, நீங்்க தீவளிக்குப்
பு தி சு க ட் டி க் கி றீ ங் ்க . இ ந் ்த
ஏழைப் பக்கிரி உங்்களப் புதிசு
கேக்்கலீங்்களே! நீங்்க கட்டிக்
கி ழி ந் ்த ப ழ சு ஒ ண் ணு த ானே
கேட்்டடேன். சாமிக்கு முன்கோபம்
ஜாஸ்தி; மனசு தங்்கம். ஆண்்டவன்
உ ங் ்கள ை க் க ா ப் ்பபாற் று வ ா ரு .
நீங்்க பிள்்ளளே குட்டிங்்களோ�ோடே
சொ�ொகமாயிருக்்கணும். உங்்களுக்கு
நல்்ல சேதி, சந்தோசம் வருது!
வீ ட் டி லே பு து ம ா ப் பி ள் ்ளளை
வந்திருக்்ககாரு. அவரு கொ�ொஞ்்சம்
கோ�ோபக்்ககாரரு. ஒருத்்தன் பேச்்சசைக்
கேட்டுக் கிட்டு உங்்கபேரிலே
ம ன ஸ் ்ததா ப ம ா யி ரு க் ்ககா ரு .
ஆ னா ல் யோ� ோ சி க் ்ககாதே யு ங் ்க .
இ ன் னி ப் பொ�ொ ழு து க் கு ள் ்ளளே
சமாதானமாகிவிடுவாரு. உங்்க
கு ழ ந் ்ததை க் கு ஒ ரு தி ரு ஷ் டி
மாதிரியிருக்கு. ஒரு பொ�ொம்பிள்்ளளை
கொ�ொடூரப் பார்்வவை பார்க்கிறாள்.
இந்்தப் பக்கிரி கையாலே ஒரு
ரக்ஷை கட்டிக்்கணும். உங்்களுக்குத்
து ரோ� ோ க ம் நி ன ை த் ்த வ ன்
ஐயோ�ோன்னு போ�ோகப்போகிறான்!
இந்்தத் தென்்மமேற்கு மூலையிலே
ஒரு கௌ�ௌளி சொ�ொல்லுது. இன்னும்
ஒன்்பது நாளிலே நீங்்க நினைத்்த
காரியம் ஜயமாகுது. இன்னிக்கு
ஒ ரு க டி த ா சு வ ரு து . அ து
மூலமாய் உங்்களுக்குப் பெரிய
ல ா ப ம் கி டை க் ்கப ் ப ோ கு து .
காளியாயி சொ�ொல்்லறா... ஜக்்கம்்மமா
சொ�ொல்்லறா... மலையாள பகவதி
சொ�ொல்்லறா... உங்்களுக்கு ஒரு
கவலையும் வைக்்கமாட்்டடாள்.

உங்்கள் குல தெய்்வத்துக்கு ஒரு
பிரார்்த்்தனை செய்துகொ�ொண்டு
அதை மறந்துவிட்டீங்்க. அதை
நினைச்சுப் பாருங்்க. உங்்கள் மனசு
நல்்ல மனசு. இந்்த வருசம் உங்்க
வீட்டிலே கல்்யயாணம் வருது.
உங்்கள் பேர் விளங்்கப் போ�ோவுது.
சந்தோசம் வருது; சந்தோசம்
வருது; நல்்ல வாக்குச் சொ�ொல்்லடி,
க ா ளி ய ா யி ! ந ல் ்ல வ ா க் கு ச்
சொ�ொல்்லடி. குடு குடு குடு குடு
குடு குடு...என் மகாராஜா! விடிய
ஜாமத்திதிலிருந்து நல்்ல வாக்குச்
சொ�ொல்்லறேன் உங்்கள் வாசலிலே!
ஒரு பழசு, கந்்ததை, கிழிசல்்ததானே
கேட்கிறேன்? எத்்தனை நேரம்
காத்திருப்்பபேன், சாமி” என்று
சொ�ொல்லி முடித்்ததான்.
வெ ங் ்க ட கி ரு ஷ் ்ணணை ய ரி ன்
ம ன ம் க சி ந் ்த து . அ தி ல்
கோ� ோ ப த் தி ற் கு ப் ப தி ல் ஒ ரு
தி கை ப் பு க் கு டி கொ�ொ ண் ்ட து .
கு டு கு டு ப் ்பபை க் ்ககா ர ன் த ெ ய் ்வ
சக்தியால் பேசுகிறான் என்று
அவர் நம்்பவேண்டியிருந்்தது.
அவன் சொ�ொன்்ன வார்்த்ததைகள்
எ ல் ்லலா ம்
அ வ ரு க் கு ப்
பொ�ொ ரு த் ்த ம ா க இ ரு ந் ்த து ட ன் ,
வருங்்ககால சுபங்்களை அவன்
குறிப்பிட்்டது அவருடைய நொ�ொந்்த
மனத்திற்கு மிக்்க ஆறுதலையும்
தந்்தது. உடனே எழுந்து உள்்ளளே
சென்்றறார்.
உள்்ளளே சென்்ற அவர் பழைய
துணிகள், சட்்டடைகள் அடைத்து
வைக்்கப்்பட்டிருந்்த பைகளைப்
பரிசோ�ோதிக்்க யத்்தனித்்ததுதான்
தாமதம், அவர் சம்்சசாரம் ருக்மிணி
அம்்மமாள் மாடிப்்படி இறங்கி,
மெல்்ல அருகில் வந்து ரகசியக்
குரலில், “என்்ன தேடுகிறேள்?”
என்று விசாரித்்ததாள்.
“ ஒ ன் று ம் இ ல் ்லலை . உ ள் ்ளளே
மனுஷ்்யயாள் நடமாட்்டத்்ததையே
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காணோ�ோமே! காலை வேளையில்
நீ எங்்ககே போ�ோய்விட்்டடாய் என்று
பார்்க்்க வந்்ததேன்.”
“கொ�ொல்்லலையிலே வேலைக்்ககாரி
ப ா த் தி ர ங் ்கள ை த் தே ய் த் து க்
கொ�ொ ண் டி ரு க் கி ற ா ள் . வி ஜ ய ம்
ப க்ஷ ண ங் ்க ளு ட ன் க ா பி யு ம்
எ டு த் து க் க ொ ண் டு ம ா டி க் கு ப்
போ�ோனாள். என்்ன நடக்கிறது
பார்்பப்்பபோம் என்று மாடிப்்படியில்
சற்று நின்றுகொ�ொண்டிருந்்ததேன்.
“என்்ன நடந்்தது?”
“இவள் காபியையும் பக்ஷணத்
தட்்டடையும் பெஞ்சியின் மேல்
வைத்்ததாள். அவன் திரும்பியே
பார்்க்்கவில்்லலை.”
“உம். ஹும். அப்புறம்?”
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“இவள் சற்று நின்று பார்த்து
வி ட் டு க் கீ ழே இ ற ங் ்க த்
திரும்பினாள். ‘பாத்திரங்்களை
எடுத்துக்கொண்டு போ�ோகலாம்’
என்்றறான் அவன். ‘சாப்பிட்்டடாகி
வி ட் ்டடா ல் ந ானே எ டு த் து க்
கொ�ொ ண் டு போ� ோ ய் வி டு கி றே ன் ’
என்று இவள் பதில் சொ�ொன்்னனாள்.
‘எனக்கு வேண்்டடாம்’ என்்றறான்
அவன். ‘ஏன் வேண்்டடாமாம்’
எ ன் ்றறா ள் வி ஜ ய ம் . ‘ நேற் று
மத்தியான்்னம் டிபனும் காபியும்
நீதான் கொ�ொண்டுவந்்ததாயோ�ோ?’
எ ன் ்றறா ன் அ வ ன் . ‘ நே த் தி க் கு
டிபன் காபி கொ�ொண்டுவந்்தவர்்கள்
இப்்பவும் கொ�ொண்டு வந்்ததால்்ததான்
சாப்பிடுவீர்்கள்போல் இருக்கிறது.
சரி. அவர்்களே வரட்டும்’ என்று
சொ�ொல்லிவிட்டு மறுபடி விஜயம்
மாடிப்்படிக்கு வந்்ததாள்.”

“ ‘ வி ஜ ய ம் ! ’ எ ன் று அ த ட் டி க்
கூ ப் பி ட் ்டடா ன் அ வ ன் . இ வ ள்
நி ன் ்றறா ள் . ‘ நே த் தி க் கு க்
க ாலை யி லே வ ந் ்த எ ன் ்னனை
இப்போதுதான் வந்து பார்க்கிறாய்,
அ ப் ்ப டி த் ்ததானே ? ’ எ ன் று
கேட்்டடான் மாப்பிள்்ளளை. ‘எனக்கு
ஸெலக்
ஷன் பரீட்்சசை வருகிறது.
நான் படித்துக்கொண்டிருந்்ததேன்’
என்று அவள் பதில் சொ�ொன்்னனாள்.
‘ஸெலக்
ஷ ன் பரீட்்சசை உனக்கு
முக்கியமாய்ப் போ�ோய்விட்்டது
அ ப் ்ப டி த் ்ததானே ? ’ எ ன் ்றறா ன்
அ வ ன் . ஸெ ல க் ஷ
 ன் ஆ று
ம ா த த் தி ற் கு ஒ ரு த ட வை
வருகிறது. நீங்்கள் மாதத்திற்கு ஒரு
தடவை வருகிறீர்்கள். ஆகையால்
அ தை த் ்ததானே மு க் கி ய ம ா க க்
க வ னி க் ்க வே ண் டு ம் ’ எ ன் று
சொ�ொல்லிச் சிரித்்ததாள் விஜயம்.”
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“பலே! நல்்ல போ�ோடு போ�ோட்்டடாள்.
வேணும் அந்்த முட்்டடாளுக்கு.”
“இரையாதேயுங்கோ! கேளுங்கோ
இ ன் னு ம் வே டி க் ்ககையை .
‘ உ ங் ்க அ ப் ்பபா எ ன க் கு
வே ஷ் டி யு ம் மோ� ோ தி ர மு ம்
வாங்கியிருக்்ககாரே! அந்்த வேஷ்டி
எ ங் ்க ள் கு டி ய ான வ னு க் கு
நாங்்கள் தீபாவளிக்கு வாங்கிக்
கொ�ொ டு க் கி ற வே ஷ் டி க் கு ம்
கே வ ல ம ா யி ரு க் கு . அ தை
வாசலில் கத்திக்கொண்டிருக்கிற
பிச்்சசைக்்ககாரர்்களிடம் இப்்படியே
தூக்கி வீசி எறிந்துவிடலாமா
என்று வருகிறது எனக்கு’ என்்றறான்
மாப்பிள்்ளளை காரமாக. அதற்கு
அவள், ‘அப்்படியானால் கொ�ொஞ்்சம்
இருங்கோ. உங்்கள் அம்்மமாவும்
அ க் ்ககா ளு ம் எ ன க் கு வே ணு ம்
எ ன் று ப ா ர் த் து ப் பொ�ொ று க் கி
வாங்கி அனுப்பியிருக்கிறார்்களே,
அ ந் ்த ப் பு டைவை ந ா ங் ்க ள்
எ ங் ்ககா த் து க் க ா ரி ய க் ்ககா ரி க் கு
வாங்கிக் கொ�ொடுப்்பதையும் விடக்
கே வ ல ம ா யி ரு க் கு . அ தை யு ம்
எடுத்துக் கொ�ொண்டு வருகிறேன்.
வேஷ்டிகளை வீசி எறியும்போது
நீ ங் ்க ள் அ தை யு ம் அ ந் ்த க்
குறத்திகிட்்டடே எறிஞ்சுடுங்கோ”
என்று சொ�ொன்்னனாள்.
அவன் முறைத்துப் பார்்த்ததான்.
அவள் இன்னும் விடவில்்லலை.
‘ஆமாம் அந்்த மோ�ோதிரத்்ததை என்்ன
பண்்ணப் போ�ோகிறேள்?’ என்று
வம்புக்கு இழுத்்ததாள்.
‘அதோ�ோ வாசலிலே நிற்கிற குறத்தி
போ�ோட்டுக்கொண்டிருக்கும் சங்கு
மோ�ோதிரம் இதைவிடத் தேவலை’
என்்றறான் அவன் அடத்திற்்ககாக.
‘ அ ப் ்ப டி ய ானா ல்
அ ந் ்த
ந ா ட் டி ய க் ்ககா ரி யி ட ம் இ தை க்
கொ�ொடுத்துவிட்டு அதை மாற்றிக்

கொ�ொள்்ளலாமே’ என்று சொ�ொல்லி,
வந்்த சிரிப்்பபை அடக்்கப் பார்்த்ததாள்
விஜயம்.

“எப்்படியடி அவள் அத்்தனை
துணிச்்சலாய்ப் பேசினாள்! அவன்
மூர்்க்்கனாச்்சசே!”

ம ா ப் பி ள் ்ளளை ‘ க ளு க் ’ கெ ன் று
சி ரி த் து வி ட் ்டடா ன் . அ ந் ்த ச்
ச ம ய த் தி ல் நீ ங் ்க ள் கீ ழே
இ ரை ஞ் சி ண் டி ரு ந் ்ததே ள் . அ து
அவன் காதில் பட்்டது.

“ இ ப் ்ப டி த் து ணி ச் ்ச ல ா ய் ப்
பேசாத போ�ோனால் அவன்கிட்்ட
காலம் தள்்ள முடியுாது. அவள்
ச ரி ய ா க த் ்ததா ன் பே சு கி ற ா ள் .
உங்்கள் பெண் மட்்டடைக்கு ஏற்்ற
கொ�ொட்்டடாப்புளி.”

“ ந ா ன்
எ ன் ்ன
சிண்டிருந்்ததேன்?”

இ ரை ஞ்

“‘நம் இஷ்்டப்்படி நல்்லதாய்
வாங்குகிறதற்குக் கடையிலேயே
து ணி ம ணி அ க ப் ்ப ட வி ல் ்லலை .
வி லையோ� ோ
ஒ ண் ணு க் கு
ந ா ல ா இ ரு க் கு ’ ன் னு நீ ங் ்க ள்
சொ�ொல்்லவில்்லலையா?”
“ஆமாம்; அவன் காதில் படட்டும்
என்றுதான் சொ�ொன்்னனேன்! நம்்ம
க ஷ் ்ட த் ்ததை அ வ ன் எ ங் ்ககே
அறிகிறான்?”
“ அ து த ன க் கு த் ்ததா ன் எ ன் று
நி ன ை ச் சு ண் டு
அ வ ன் ,
‘ உ ங் ்க
அ ப் ்பபா வு க் கு
ம ரி ய ாதை த ெ ரி ய வி ல் ்லலை .
பிச்்சசைக்்ககாரர்்களிடத்திலே போ�ோய்
இதை எல்்லலாமா சொ�ொல்லுகிறது?
இவர் வாங்கிக் கொ�ொடுத்துத்்ததான்
ந ா ன்
வே ஷ் டி
க ட் டி க்
கொ�ொ ண் டி ரு க் ்ககேனோ� ோ ! ’ எ ன் று
இன்னும் என்்ன என்்னமோ�ோ கன்்னனா
பின்்னனா என்று புரிஞ்்ச வார்்த்ததையும்
புரியாத வார்்த்ததையுமாக உளறிக்
கொ�ொ ட் டி க் கொ�ொ ண் டி ரு ந் ்ததா ன் .
அதற்கு அவள், ‘நீங்்கள் எத்்தனை
ம ரி ய ாதை ய ா ய் ஓ தி யி ட் டு க்
கொ�ொடுத்்த வேஷ்டியைக் கட்டிக்
கொ�ொண்டு பெரியவாளைப்போய்
ந ம ஸ் ்ககா ர ம் ப ண் ணி னேளோ� ோ ,
அதற்கு எங்்க அப்்பபா ஒண்ணும்
ம ரி ய ாதை க் கு றை ச் ்ச ல ா ய்
இருந்து விடவில்்லலை’ என்்றறாள்
பளிச்்சசென்று.”

“உன் பெண் அசடாக இருக்குமா?
மேலே!”
“அவள் கொ�ொடுத்்ததை எல்்லலாம்
அ வ ன் பே ச ா ம ல் வ ா ங் கி க்
கொ�ொ ண் டு த ா ன் இ ரு ந் ்ததா ன் .
இ த ற் கு ள் கு டு கு டு ப் ்பபா ண் டி ,
‘மாப்பிள்்ளளை கோ�ோபக்்ககாரர்’ என்று
சொ�ொன்்னனானே, அதைக் கேட்டு
இரண்டு பேரும் இடிஇடின்னு
சிரித்்ததார்்கள்.”
“ கு டு கு டு ப் ்பபை க் ்ககா ர ன் ந ல் ்ல
ச ம ய த் தி ல் ்ததா ன் வ ந் ்ததா ன் .
அவனுக்கு ஒரு சட்்டடை பார்த்துக்
கொ�ொடுக்்கலாம்னுதான் உள்்ளளே
வ ந் ்ததே ன் . ச ரி , அ ப் பு ற ம்
சொ�ொல்லு. மாப்பிள்்ளளை காபியைச்
சாப்பிட்்டடானோ�ோ இல்்லலையோ�ோ?”
“பக்ஷணத்்ததையும் தின்றுகொ�ொண்டு
க ா பி யை யு ம் ச ா ப் பி ட் டு க்
கொ�ொ ண் டு த ா ன்
இ ந் ்த ப்
பே ச் ்சசெ ல் ்லலா ம் . அ வ ள ை யு ம்
கிட்்ட உட்்ககார வைத்துக்கொண்டு
பக்ஷணங்்களைத் தன்னோடு திங்்கச்
சொ�ொன்்னனான். அதையெல்்லலாம்
உங்்களிடத்தில் சொ�ொல்்லவில்்லலை
நான்.”
“சரி, எனக்கு அதெல்்லலாம் தெரிய
வேண்்டடாம். அப்புறம் ஏதாவது
விசேஷம் உண்்டடா?”
“ஒன்றுமில்்லலை; மாப்பிள்்ளளைக்குக்
கோ�ோபமெல்்லலாம் உங்்களாலே
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INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
ORGANIZATION SPECIALIZED IN
PHARMACEUTICAL FORMULATIONS
ALLOPATHIC & HERBAL PREPARATIONS, BULK DRUGS,
MEDICAL DISPOSABLES, DOCTOR GLOVES, APRONS,
DISPOSABLE SYRINGES, ETC.

AVAILABLE FOR RETAINERSHIP / CONSULTANCY

Pushpanjali Dance Academy
Serving the community for over 25 years

EXCELLENT CONTACTS IN SOUTH EAST ASIAN
COUNTRIES, MIDDLE EAST, EAST AFRICA,
WEST AFRICA, RUSSIAN CIS COUNTRIES.
GOOD CONTACTS WITH BUYERS IN DIFFERENT
COUNTRIES AND IN MINISTRY OF HEALTH.
TRAVELLED WIDELY IN ABOUT 52 COUNTRIES.

Bharathanatyam
Classes
by

Guru. Smt. Meena Logan

INTERESTED USA BASED IMPORTERS/ EXPORTERS
CAN UTILIZE OPPORTUNITY/ SERVICES AT
MOST ECONOMICAL COST

Classes are now offered @
Austin, Texas neighborhood
from Jan. 2021

PRASHANTH INTERNATIONAL

F1 URVASI FLATS, I FLOOR, 15 RAJARATHINAM ROAD
CHENNAI 600 091, INDIA

For more details, contact

PH: +91-44-22420723, CELL: +91-9884024207

Tel: 408.241.5717
www.pushpanjali.org

EMAIL: kvs@prashanthinternational.com

Learn to Play Keyboard and Veena
from

Gold Award Winner

Nandi School of Rhythm

Sri. N. Muralikrishnan
Southern California classes @
Riverside, Irvine, Cerritos, Torrance

& Global Online Locations
Bring your children to me at 5 Years ...
Enjoy them as musicians by the time they are 12 Years!
Over the years, many students
of ours have completed their
Arangetrams and playing for
local concerts!

and

gain mastery over Layam
From Mrudangam Maestro

Guru Shriram Brahmanandam
New Classes
starting in

Sunnyvale, CA
Eager to teach the artform,
Reach out to me...

562.310.2864

vinaplayer@aol.com

www.nmuralikrishnan.com

For more details, contact
Phone:

408.641.6301

Email:

guru.nandischool@gmail.com
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வந்்ததுதான். சிறிசுகள் சமாசாரம்,
உ ங் ்க ளு க் கு எ ல் ்லலா ம் ம ற ந் து
போ�ோச்சு.”
“என்்ன? புரியல்்லலையே?”
“நேத்திக்கு மத்தியானம் டிபனை
ந ா ன் அ வ ள் கை யி லே த ானே
அ னு ப் பி னே ன் ?
நீ ங் ்க ள்
ஆக்ஷேபித்தீர்்களோ�ோ, இல்்லலையோ�ோ?
அதனால் வந்்ததுதான் இதெல்்லலாம்.
அ வ ள் கை யி லே இ ரு ந் ்ததை
வாங்கி, நீங்்கள் தூக்கிக்கொண்டு
போ�ோவானேன்?”
“சில வீடுகளில் இருப்்பதுபோ�ோல்
அ ந் ்த அ ச ட் டு ப் பி ச ட் டு
வியபாரங்்களெல்்லலாம் எனக்குப்
பிடிக்கிறதில்்லலை!”
“இப்போ பிடிக்்கல்்லலே. எல்்லலாம்
அந்்த நாளில் அப்்படித்்ததானே
இ ரு ந் ்த து . இ து க் கு மேலே
பே ச ா தி யு ங ் க ோ எ ன க் கு . . .
ஆமாம்!” இந்்த வாக்கியத்்ததைப்
பூர்த்தி செய்்தது, ஒரு செருகல்
பார்்வவையும், மாயச் சிரிப்பும்.
“சரிதாண்டி! சரிதான்!! எங்்ககே
ஓடிப்போகிறது? இதற்்ககாகவா,
ஓதியிட்்ட வேஷ்டியைக் கட்டிக்்க
மாட்்டடேன்னு படுத்்தறது? நான்
அப்்படித்்ததான் பண்ணினேனோ�ோ?”
“ ஒ வ் வ ொ ரு த் ்த ர் ஒ வ் வ ொ ரு
விதம்!”
இந்்தச் சுவாரசியமான பேச்சிற்கு
இ டையே வி ஜ ய ம் கீ ழே
இறங்கி வரும் ஓசை கேட்டு,
வெங்கிடகிருஷ்்ணணையர் ரேழிக்கு
நழுவினார். ருக்மிணி அம்்மமாள்
ஒ ன் று ம் த ெ ரி ய ா த து போ� ோ ல் ,
“என்்னடி?” என்று பொ�ொதுவாக ஒரு
கேள்வியைக் கேட்டு வைத்்ததாள்.
“இதோ�ோ வந்துவிட்்டடேன் அம்்மமா!
எ ன் ம ா ர் க் கு க ள ை எ ல் ்லலா ம்

பார்்க்்கவேணுமாம். அதற்்ககாக
நோ� ோ ட் டு ப் பு த் ்த க ங் ்கள ை
எ டு த் து வ ர ச் சொ�ொ ன் ்னனா ர் ”
என்று விஜயம் சிரித்துவிட்டு,
நோ�ோட்டுப்புஸ்்தகங்்களை அடுக்கிக்
கை யி ல் எ டு த் து க் க ொ ண் டு
மாடிக்குப் புறப்்பட்்டடாள்.
“ வெ ங் கி ட கி ரு ஷ் ்ணணா ! ”
எ ன் று உ ர க் ்க க் கூ ப் ்பபா டு
போ� ோ ட் டு க் க ொ ண் ்டடே உ ள் ்ளளே
நு ழை ந் ்ததா ர்
ரி டை ய ர் டு
இன்்ஸ்பபெக்்டர் கோ�ோபாலையர்.
வெ ங் கி ட கி ரு ஷ் ்ணணை ய ர்
தகப்்பனாருக்கு இன்்ஸ்பபெக்்டர்
கோ� ோ ப ாலை ய ர் ஒ ன் று வி ட் ்ட
அ த் ்ததா ன் மு றை . இ ரு வ ரு ம்
நி ர ம் ்ப அ ன் னி யோ� ோ ன் னி ய ம் ,
கோ� ோ ப ாலை ய ரி ட ம் வெ ங் கி ட
கி ரு ஷ் ்ணணை ய ர் அ ன் று த ம்
மாப்பிள்்ளளை வைத்தீச்்வரனின்
அ தி ரு ப் தி யை ப்
ப ற் றி ப்
பிரஸ்்ததாபித்்ததார். விஷயத்்ததைக்
கேட்டுக்கொண்டு கோ�ோபாலையர்
மாடிக்குச் சென்்றறார்.
ச ற் று ம ா ப் பி ள் ்ளளை யு ட ன்
லோ� ோ க ா பி ர ா ம ம ா க ப்
பே சி க் க ொ ண் டி ரு ந் து வி ட் டு ,
கோ�ோபாலையர், “ஏன், தீபாவளி
வே ஷ் டி யை அ த ற் கு ள் நீ
அ வி ழ் த் து வை த் து வி ட் ்டடா ய் ?
பு தி சு க ட் டி க் கொ�ொ ண் டு
பெ ரி ய வ ர் ்கள ை ந ம ஸ் ்ககா ர ம்
செய்்வது சம்பிரதாயம். மற்்ற
நாட்்களில் நமஸ்்ககாரம் செய்்ததாலும்
செய்்யயாவிட்்டடாலும் தீபாவளிக்கும்,
ஆ வ ணி அ வி ட் ்ட த் தி ற் கு ம்
பெரியவர்்களை நமஸ்்கரிப்்பதற்கு
மறக்்கவோ�ோ மறுக்்கவோ�ோ கூடாது”
என்று வற்புறுத்திக் கூறி, “கீழே
போ�ோகலாம், வா” என்று அவனைப்
புது வேஷ்டியை உடுத்துக்கொள்்ளச்
செ ய் து இ ழு த் து க் கொ�ொ ண் டு
இறங்கினார்.

“நான் கதர்்ததான் கட்டுகிற வழக்்கம்.
இ வ் ்வள வு செ ல வி ல் ்லலா ம ல்
கதரையே வாங்கியிருந்்ததால் எனக்கு
ரொ�ொம்்பத் திருப்தியாயிருக்கும்”
என்று முணுமுணுத்துக்கொண்்டடே
இ ற ங் கி னா ன் ம ா ப் பி ள் ்ளளை
வைத்தீச்்வரன்.
கோ� ோ ப ாலை ய ர் , வெ ங் ்க ட
கிருஷ்்ணணையருக்கு மாப்பிள்்ளளை
நமஸ்்ககாரத்்ததை வாங்கித் தந்து,
த ா மு ம் பெற் று க் க ொ ண் ்டடா ர் .
பி ன் பு
கோ� ோ ப ாலை ய ர் ,
“வெங்்கடகிருஷ்்ணணா! நான் உனக்கு
ஒன்று சொ�ொல்்ல மறந்துவிட்்டடேன்.
ப ழை ய ச ம் பி ர த ா ய த் ்ததை
அநுசரித்து நாம் மாப்பிள்்ளளைக்குச்
சேலம் வேஷ்டி வாங்கினாலும்,
இந்்தக் காலத்துப் பிள்்ளளைகளின்
நோ�ோக்்கப்்படி கதர் வேஷ்டியையும்
வ ா ங் கி டு வ து த ா ன் உ சி த ம் ”
என்்றறார்.
“அதுதான் எனக்குத் தெரியுமே!
நான் அரை டஜன் கதர் வேஷ்டி
அல்்லவா வாங்கியிருக்கிறேன்
மாப்பிள்்ளளைக்கு! ஓதியிடுவதற்கு
அந்்தப் பெரிய மூட்்டடை எதற்கு
எ ன் று நி ன ை த் து ப் ப ழை ய
சம்பிரதாயப்்படி சேலம் வேஷ்டியை
ஓதியிட்டுக் கொ�ொடுக்்கச் செய்்ததேன்”
என்று வெங்்கடகிருஷ்்ணணையர்,
கோ� ோ ப ாலை ய ர் ப க் ்க த் தி ல்
இருக்கும் தைரியத்தில் ஒரு போ�ோடு
போ� ோ ட் ்டடா ர் . ம ா ப் பி ள் ்ளளை யு ம்
புன்்னகை பூத்்ததார்.
வி ஜ ய த் தி ன் த லை தீ ப ா வ ளி ,
‘டூ’வில் ஆரம்பித்துச் ‘சேர்த்தி’யில்
முடிந்்தது.

l
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அல மா ரி

அப்்பபா

( ஜி . டி . ந ா யு டு வி ன் சு ய ச ரி தை யி லி ரு ந் து )

நா

எழுத்்ததாக்்கம்

சிவசங்்கரி

ன் அறிந்்தவரையில் அப்்பபாவின்
வாழ்்க்ககையைத் திட்்டவட்்டமாக மூன்று
ப கு தி க ளா க ப் பி ரி க் ்க ல ா ம் எ ன் ்றறே
தோ�ோன்றுகிறது.

அ று வை சி கி ச் ்சசை , அ த ற் கு ப் பி ன்
வந்்த நாட்்களில் அவருள் உண்்டடான
மாற்்றங்்கள் - இரண்்டடாவது கட்்டத்துக்கு
வித்திட்்டதாகவே நினைக்கிறேன்.

மு த ல் பி ரி வி ல் அ வ ர து இ ளமை ப்
பிராயம், கோ�ோவைக்கு வந்து தொ�ொழில்
தொ�ொடங்கியது, முதல் வெளிநாட்டுப்
பயணம், ஒருசில கண்டுபிடிப்புகள்
எல்்லலாம் அடக்்கம். அந்்தத் தருணத்தில்
இளவயதின் காரணமாகவோ�ோ என்்னவோ�ோ,
அ ப் ்பபா மு ன ் க ோ ப க் ்ககா ர ர ா க வு ம் ,
பொ�ொறுமை குறைந்தும் காணப்்பட்்டடார்
என்்பது உண்்மமை.

அப்்பபா அல்்சர் உபாதையால் அல்்லலுற்்ற
நாட்்கள் தெளிவாக இல்்லலாவிடினும்
புகைமூட்்டமாக ஞாபகம் இருக்்கவே
செய்கிறது.

காபி சூடாக இல்்லலை என்று அதைக்
கொ�ொ ண் டு வ ந் ்த ச மை ய ல் ்ககா ர ர்
மேலேயே காபியைக் கொ�ொட்டியதும்,
சாப்்பபாடு ருசியாக இல்்லலை என்று
அப்்படியே தள்ளிவிட்டு கோ�ோபத்துடன்
எ ழு ந் து போ� ோ ன து ம் , இ ன் னு ம் ப ல
காரியங்்கள் செய்்ததும் - அந்்த முதல்
காலகட்்டத்தில்்ததான். ஓயாது அலைந்து
தி ரி ந் து பு து ப் பு து வி வ ர ங் ்கள ை
அறிந்துகொ�ொள்்ள வேண்டும், அயராது
உழைக்்க வேண்டும், வாழ்்க்ககைத் தரத்்ததை
உயர்த்திக் கொ�ொள்்ள வேண்டும், நான்
ஒருவன் வளர்்ந்ததால் மட்டும் போ�ோதாது,
இந்்த நாடு உயர வேண்டும், இந்்த
ந ா ட் டு ம க் ்க ள் மே ன் ்மமை அ டை ய
வேண்டும் என்கிற எண்்ணங்்களெல்்லலாம்
லட்சியங்்களாக பிற்்ககாலத்தில் வளர
முளைவிட்்டது அந்்தச் சமயத்தில்்ததான்.
வயிற்றுப் புண் (அல்்சர்) வந்து அப்்பபா
மிகவும் சிரமப்்பட்்டது முதல் கட்்டத்தின்
இறுதியில்்ததான். அல்்சரால் அடைந்்த
வேதனை, தொ�ொடர்ந்து செய்துகொ�ொண்்ட

வலி… வலி… எந்்நநேரமும் வலியில்
துடித்்ததாலும் வேலைகளை விடாமல்
அப்்பபா கவனிப்்பதையும், காலையில்
து வ ங் கி னா ல் ந ள் ளி ர வு வ ரை அ ந் ்த
நிலையிலும் உழைத்்ததையும் - மற்்றவர்்கள்
வியந்து பேசக் கேட்டிருக்கிறேன்.
ஒரு சமயம் அல்்சர் முற்றிப்போய் ரத்்தக்
கசிவு உண்்டடாகிவிட, அப்்பபா உயிர்
பி ழை ப் ்ப து சி ர ம ம் எ ன் கி ற நி லை
ஏற்்பட்்டது. அறுவை சிகிச்்சசை செய்்வதைத்
தவிர வேறு வழி இல்்லலை என்று ஆன
பிறகு, கண்்ணன் என்கிற உதவியாளரை
மட்டும் அழைத்துக்கொண்டு, உடன்
எந்்த உறவினரும் வரக்கூடாது என்று
தடுத்துவிட்டு, அவர் சென்்னனைக்குப்
ப ய ண ம ானா ர் .
பூ ந் ்த ம ல் லி
நெ டு ஞ் ்சசாலை யி ல் உ ள் ்ள ந ர் ஸி ங்
ஹோ�ோமில் டாக்்டர் பண்்டலா அப்்பபாவுக்கு
அறுவை சிகிச்்சசை செய்்தபோ�ோதுகூட
உயிருக்கு ரொ�ொம்்ப ஆபத்்ததான நிலையே
இருந்்தது. ஆனால் அந்்தச் சந்்தர்்ப்்பத்திலும்
அப்்பபா என்்ன செய்்ததார் தெரியுமா?
அ று வை சி கி ச் ்சசை ந ட ந் ்த ஐ ந் ்ததா ம்
நாள் கோ�ோவையில் கவனிக்்க வேண்டிய
முக்கியமான காரியங்்கள் இருந்்தன என்று,
யாரிடமும் சொ�ொல்்லலாமல் கண்்ணனை
விட்டு தனக்கு ரயில் டிக்்ககெட் எடுக்்கச்
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சொ�ொல்லி, கோ�ோவைக்கு வந்து,
வேலைகளைக் கவனித்துவிட்டு,
மறுபடி சென்்னனைக்குச் சென்று
வை த் தி ய ர் தை ய ல் ்கள ை
அகற்்றவேண்டி நர்ஸிங் ஹோ�ோம்
அடைந்்ததார்.
இ ர ண் டு ந ா ட் ்க ள் அ வ ரை க்
க ா ண ா ம ல் ந ர் ஸி ங ் ஹ ோ ம்
அ ல ் ல ோ ல க ல ் ல ோ ல ந் ்ததா ன்
பட்டுப் போ�ோயிற்று! இன்றுபோ�ோல
வை த் தி ய த் து றை அ தி க ம ா க
வ ள ர் ந் தி ர ா த அ ந் ்த ந ா ளி ல்
துணிந்து அறுவை சிகிச்்சசை செய்து
கொ�ொண்்டதோ�ோடன்றி, ஆபத்்ததான
நி லை யி ல் இ ரு ப் ்பதை ப்
ப ா ர ா ட் ்டடா ம ல் , தொ�ொ ழி லை க்
க வ னி ப் ்ப து த ா ன் மு க் கி ய ம்
எ ன் கி ற பி டி வ ா த த் து ட னு ம் ,
‘எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது’ என்கிற
த ன் ்ன ம் பி க் ்ககை யு ட னு ம் , ம ன
உறுதியுடனும் அன்று அப்்பபா
கோ�ோவைக்கு வந்து சென்்றதைப்
பல வருடங்்களுக்கு உற்்றறாரும்
சுற்்றறாரும் வியந்து பேசியதுண்டு.
‘அது என்்ன பிடிவாதம், டாக்்டர்
சொ�ொ ன் ்னதை க் கூ ட க் கே ட் ்ககா த
அளவுக்கு?’ என்று கடிந்்தவர்்கள்
உண்டு! ‘என்்ன மனோ�ோபலம்,
‘வில் பவர்’ இருந்்ததால் அப்்படி
நினைத்்ததைச் சாதிப்்பபார்!’ என்று
வியந்து பேசியவர்்களும் உண்டு!
எது எப்்படி ஆனாலும், இந்்த
அ னு ப வ த் து க் கு ப்
பி ற கு
அ ப் ்பபா வி ட ம் அ ழு த் ்த ம ான
மாற்்றங்்கள் தோ�ோன்றியதாகவே,
நின்று நிதானித்து யோ�ோசிக்கும்
போ�ோது விளங்குகிறது. அல்்சர்
தந்்த வலியும், அறுவை சிகிச்்சசை
அனுபவமும், ஆஸ்்பத்திரி வாசமும்
அ ப் ்பபாவை வி த் தி ய ா ச ம ா க
பாதித்து, சிந்திக்்க வைத்திருக்்க
வேண்டும். தன்்னனைக் குறித்து சுய
அலசல் செய்்யத் தூண்டியிருக்்க
வே ண் டு ம் . இ ல் ்லலா வி ட் ்டடா ல்
ப ழை ய கோ� ோ ப த ா ப ங் ்க ள் ,

பொ�ொறுமை இன்்மமை ஸ்விட்ச்
போ� ோ ட் ்ட தி னு சி ல் ம றை ந் து ,
ஒ ரு நி த ான ம் , அ டு த் ்த வ ரி ன்
கண்ணோட்்டத்திலிருந்து எதையும்
பார்க்கும் பக்குவம், சமுதாயத்்ததைப்
ப ற் றி ன அ தி க ம ான க வ லை
- இதெல்்லலாம் அப்்பபாவுக்குள்
திடுமென ஜனித்்தல் எங்்ஙனம்
சாத்தியம்?
அடுத்து வந்்த வருடங்்களைத்்ததான்
அப்்பபாவின் வாழ்்க்ககையில் வசந்்த
காலமாக இருந்்த இரண்்டடாவது
பகுதி என்று நான் குறிப்பிடுவேன்.
அல்்சர் போ�ோன்்ற வியாதிகள் ஏன்
வருகின்்றன, இவற்றுக்கு சிகிச்்சசை
என்்ன, மனதினால் மனிதன் வளர
வளர அவன் பேச்சு, நடத்்ததை,
சி ந் ்த ன ை எ ல் ்லலாமே எ ப் ்ப டி
ஆக்்கபூர்்வமாக மாறிப் போ�ோகின்்றன
- போ�ோன்்ற எண்்ணங்்கள் எல்்லலாம்
அப்்பபாவுக்குள் அலைகளாக சதா
புரள முற்்பட்்டது அப்போதுதான்.
மேலை நாட்டுக்குச் சென்்றபோ�ோது
தொ�ொ ழி ல் ச ம் ்ப ந் ்த ப் ்ப ட் ்ட
விவரங்்கள் தவிர, அல்்சர், இதர
வியாதிகள் குறித்து அங்கு பல
நிபுணர்்களைக் கலந்்ததாலோ�ோசனை
ப ண் ணி ய வ ர் , நு ணு க் ்க ம ா க ப்
பல விஷயங்்களைத் தெரிந்து
கொ�ொ ண் ்டதோ� ோ டு , ப ல வி த
ஆ ர ா ய் ச் சி க ளி ல் ஈ டு ப ட வு ம்
தொ�ொடங்கினார்.
ஒரு தரம் சின்்னப் பையனான
எ ன் ்னனை அ ரு கி ல் அ ழை த் து ,
எ ன க் கு ப் பு ரி யு ம ா பு ரி ய ா த ா
எ ன் ்றறெ ல் ்லலா ம் த ய ங் ்ககா ம ல் ,
அல்்சர் ஒருவருக்கு ஏன் வருகிறது
என்்பதை விளக்கினார்.
“கவலை, டென்்ஷன், கோ�ோபம்,
ஆத்திரம், பொ�ொறாமை போ�ோன்்ற
உ ண ர் வு க ளு க் கு வ யி ற் றி லே
சு ர க் கு ம்
அ மி ல த் ்ததை த்

தூ ண் டி வி ட க் கூ டி ய ச க் தி
உள்்ளது. அளவுக்கு அதிகமாய்,
தேவையே இல்்லலாதபோ�ோதுகூட
உணர்ச்சிகளுக்கு உள்்ளளானால்,
சு ர க் ்க ப் ்ப டு ம் அ மி ல ங் ்க ள்
இரைப்்பபையின் உட்சுவர்்களை
அரித்து புண்்களை உண்்டடாக்கி
வி டு கி ன் ்றன .
வெ று ம்
வ யி ற ் ற ோ டு இ ரு க் ்ககை யி ல்
இத்்தகைய கோ�ோபதாபங்்களுக்கு
இ ட ம் கொ�ொ டு ப் ்ப து , வ யி ற் று
வியாதியை விலை கொ�ொடுத்து
வாங்குவதே ஆகும். இதோ�ோடு
அதிகக் காரம், புளிப்பு கொ�ொண்்ட
தவறான உணவுப் பதார்்த்்தங்்களை
உட்கொள்ளுவதும், புண்்களை
அதிகரிக்்க வைக்கின்்றன. ஆக,
மனம், நடத்்ததை, உணவு முறைக்கு
வெகுவாக சம்்பந்்தம் உள்்ளது.
முதலில் வேண்்டடாத கோ�ோபம்,
பொ�ொறாமை உணர்வுகளை அறவே
ஒழிப்்பது நல்்லது. முளையிலேயே
கிள்ளிவிட்்டடால் கவலை இல்்லலை;
அவஸ்்ததை இல்்லலை.”
இப்்படி விளக்கியதோ�ோடு நிற்்ககாமல்,
அப்்படியே தானும் அன்்றறாட
வாழ்்க்ககையில் கடைப்பிடித்து,
ந ம் ்மமை யு ம் அ த ன் ்ப டி ந ட க் ்க
வைத்்தது அப்்பபாவின் விசேஷ
குணம்.
அதிகாரிகளோ�ோ, வேறு எவருமோ�ோ,
ந ானோ� ோ , பி ற்்ககா ல த் தி ல்
கோ�ோபத்துடன் அவர் அறைக்குள்
நுழைந்்ததால், நாம் உணர்ச்சிவசப்
பட்டிருப்்பதைத் துல்லியமாகப்
புரிந்து கொ�ொண்டு, நம்்மமை உட்்ககாரச்
சொ�ொல்லிவிட்டு, தான் பார்த்துக்
கொ�ொ ண் டி ரு க் கு ம் ஃ பைலை த்
தொ�ொடர்ந்து படிப்்பபார். அல்்லது ஏதோ�ோ
முக்கிய காரியம் இருப்்பதுபோ�ோல
த ன் கை க் ்ககா ரி ய த் ்ததையே
கவனிப்்பபார். இது வந்்தவரின்
கோ�ோபத்்ததை மட்டுப்்படுத்்த அப்்பபா
கையாண்்ட யுக்தி என்்பது பிறகே
தெரியவந்்தது.
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“பத்து நிமிடங்்கள் அமைதியாய்
உட்்ககார்்ந்ததால், கோ�ோபத்தின் வேகம்
கு றை ந் து வி டு ம் . ப ட ப ட ப் பு
குறைந்்ததும் யார் மேலாவது
உ ண் ்டடான அ தி ரு ப் தி யு ம்
ம ட் டு ப் ்ப ட் டு , அ து ந ா ழி கை
பெரிய குறையாக, தவறாகத்
தோ� ோ ன் றி ய து கூ ட ஒ ன் று ம்
இல்்லலாததாக பல சந்்தர்்ப்்பங்்களில்
மாறிவிடக் கூடும்” என்று அப்்பபா
மாணவர்்களுக்குப் பின்்னர் அளித்்த
உ ரை க ளி ல் இ ந் ்த வி ள க் ்க ம்
கொ�ொடுத்துக் கேட்டிருக்கிறேன்.

அடையாளம் காட்டியது என்்றறே
சொ�ொல்்லலாம்.

அறுவை சிகிச்்சசை அனுபவம்
அ ப் ்பபா வு க் கு ம னி த ர் ்கள ை
நன்்றறாகப் புரிந்துகொ�ொள்்ள ஒரு
ப ா ட ம் ஆ யி ற் று எ ன் று கூ ட ச்
சொ�ொல்்லலாம்.

“பத்து நிமிடங்்கள் அமைதியாய்
உட்்ககார்்ந்ததால், கோ�ோபத்தின்
வேகம் குறைந்துவிடும். படபடப்பு
குறைந்்ததும் யார் மேலாவது
உண்்டடான அதிருப்தியும் மட்டுப்்பட்டு,
அதுநாழிகை பெரிய குறையாக,
தவறாகத் தோ�ோன்றியது கூட
ஒன்றும் இல்்லலாததாக பல
சந்்தர்்ப்்பங்்களில் மாறிவிடக் கூடும்”

அப்்பபாவுக்கு நோ�ோய் கடுமையாக
உ ள் ்ள து . அ வ ர் பி ழை ப் ்ப து
துர்்லபம் என்கிற எண்்ணத்தில்
த ா று ம ா ற ா ய் ந ட ந் து கொ�ொ ண் ்ட
ப ல ரை , ப ளி ச் ்சசெ ன் று ‘ இவர்
இ ப் ்ப டி ’ எ ன் று அ ப் ்பபா வு க் கு

அந்்தச் சின்்ன வயதில் அப்்பபா
என்னிடம் கூறிய இன்னொரு
அறிவுரை – “பணம் என்்றறால்
பி ண மு ம் வ ாயை த் தி ற க் கு ம்
எ ன் ்ப து மு ழு உ ண் ்மமை .
பணத்துக்்ககாகப் பலர் எதையும்
செய்்யத் தயாராக இருப்்பபார்்கள்.
ந ட் ்பபை
வி ட் டு வி ட வு ம் ,
இ ல் ்லவே இ ல் ்லலை எ ன் று
l l

l l

l

l

பொ�ொய் சொ�ொல்்லவும், உறவைக்
க ாற் றி ல் ப ற க் ்க வி ட வு ம் கூ ட
ப ண த் து க் ்ககா க ப் ப ல ர் மு ன்
வருவார்்கள். நீ பெரியவனான
பி ற கு ய ா ரு க் கு ம் ப ண த் ்ததை க்
கூடுமானவரையில் இலவசமாகத்
த ர ாதே . இ ல வ ச ம ா க த் த ரு ம்
எதற்கும் மதிப்பு கிடையாது. உன்
நண்்பனோ�ோ, உறவினரோ�ோ பண
உதவி கேட்டு வந்்ததால், ‘பணம்
உறவைக் கெடுக்கும்’ என்்பதை
நினைவில் வைத்துக்கொண்டு
உ த வி செ ய் . ஒ ரு த் ்த ரு க் கு ப்
ப ண ம் கொ�ொ டு க் கு ம ் ப ோ தே
அதைக் கடனாகத் தருவதாய்
அ வ ரி ட ம்
கூ றி னா லு ம் ,
உன்்னனைப் பொ�ொறுத்்தவரை அதை
அ ந் ்த க் க ண மே ம ற ந் து வி டு .
பணம் திரும்பி வரும் என்று
எ தி ர் ்பபா ர் ்க்ககாதே . வ ந் ்ததா ல்
சந்தோஷப் படு. வராவிட்்டடால்
‘எதிர்்பபார்்க்்கவில்்லலையே’ என்று
ச ம ா த ான ம் செ ய் து கொ�ொ ண் டு
உ ற வையோ� ோ ந ட் ்பபையோ� ோ
க ா ப் ்பபாற் றி க் க ொ ள் . அ ல் ்ல து
முதலிலேயே ‘மன்னிக்்கவும்…
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பணம் உறவைக் கெடுக்கும்,
ந ா ன் த ர ம ா ட் ்டடே ன் ’ எ ன் று
நிர்்ததாட்்சண்்யத்துடன் மறுத்துவிடு.”
இந்்த இரண்்டடாவது கட்்டத்தில்
அப்்பபா உலகுக்்ககாக உழைப்்பதில்
சிறந்து விளங்கினார். பலமுறை
வெ ளி ந ா டு க ளு க் கு ச் செ ன் று ,
அ ரி ய ப ல வி ஷ ய ங் ்கள ை த்
தெரிந்து கொ�ொண்டு வந்து நம்
நாட்டில் அவற்்றறை உபயோ�ோகத்தில்
கொ�ொ ண் டு வ ர மு ய ற் சி த் ்ததா ர் .
ந ா டு மு ன் ்னனே ற வே ண் டு ம்
என்்றறால் அதற்கு விஞ்்ஞஞானப்
பு ர ட் சி தேவை எ ன் று ச த ா
வ லி யு று த் து வ ா ர் . தொ�ொ ழி ல் ,
விவசாயத் துறைகளில் நவீன
மாற்்றங்்களை இந்தியா ஏற்்றறாலே
ஒழிய வளர்ச்சி அடைவது சிரமம்
என்்பது அவர் கருத்து.
நாட்டிலே நிலவும் முறையான
பட்்டப்்படிப்புகளில் அப்்பபாவுக்கு
என்்றறைக்குமே நம்பிக்்ககை இருந்்தது
கிடையாது. ‘ஏட்டுச் சுரைக்்ககாய்
க றி க் கு உ த வ ா து - இ தை
மறந்துவிட்டு, தொ�ொடர்ந்து அதையே
செய்து கொ�ொண்டிருக்கிறோ�ோமோ�ோ?’
எ ன் று
வ ரு ந் து வ ா ர் .
எ தி ர் ்ககா ல த் தி ல் இ ந் தி ய ாவை
வளமான நாடாகப் பிரகாசிக்்க
வை க் ்க வே ண் டி ய இ ள ை ய
தலைமுறையினர் - மாணவர்
சமுதாயம் - கட்டுப்்பபாடின்றி
இ ரு க் ்க
மு ற்்ப டு வ து ம் ,
வே ண் ்டடா த கே ளி க் ்ககை ,
பொ�ொ ழு து போ� ோ க் கு அ ம் ்ச ம் ,
தவறான பாடத்திட்்டங்்களால்
ப ாதை ம ா றி ப ் ப ோ வ து ம்
அ வ ரை
ரொ�ொ ம் ்ப வு ம்
கவலைக்குள்்ளளாக்கியது. ‘படிப்பு
அறிவை வளர்்க்்க உதவுவதாக
இ ரு க் ்க வே ண் டு மே த வி ர ,
அ தை மு ட க் கி வி டு வ த ா க
இருக்்கக்கூடாது - பிராக்டிகல்
பயிற்சியுடன் கூடிய படிப்புதான்
இ ன் ்றறை ய இ ந் தி ய ா வு க் கு த்

தேவை. எந்்தத் தொ�ொழிலானாலும்
அதை கண்ணியத்துடன் ஏற்று,
நேர்்மமை, பெருமையுடன் செய்்ய
இ ள ை ய த லை மு றை க் கு க்
கற்றுத்்தர வேண்டும்’ என்்பபார்
வாய் ஓயாமல். இந்்தக் குறைகளை
நிவர்த்தி செய்்ய தன்்னனால் இயன்்ற
காரியமாக இந்தியாவில் முதல்
பாலிடெக்னிக் தொ�ொழிற்கூடத்்ததை
ஆ ர ம் பி த் ்ததா ர் . எ ன் ஜி னி ய ரி ங்
க ல் லூ ரி யை த் து வ க் கி னா ர் .
“ மூ ன் று
வ ரு ட ங் ்க ளி ல்
வேண்்டடாததைக் கற்பிப்்பதைத்
த வி ர் த் து ஆ றே வ ா ர ங் ்க ளி ல்
மாணவனுக்கு அவசியமானதைக்
கற்பித்து அவனை முழுமையான
அறிவுடையவனாக ஆக்குகிறேன்,
ப ா ர் ” எ ன் கி ற ஆ ர் ்வ த் து ட ன்
அந்்தப் பயிற்சிக் கூடத்்ததையும்
தொ�ொடங்கினார்.
“ ந ம் மி ட ம் ஒ ரு பொ�ொ ரு ள்
இல்்லலாமல் இருந்து அடுத்்தவரிடம்
இருக்குமேயானால், அதுகுறித்து
பொ�ொறாமைப்்படுவது மோ�ோசமான
வளர்ச்சி! அதைத் தவிர்த்து, அந்்தப்
பொ�ொருள் எப்்படி மற்்றவரிடம்
வ ந் ்த து எ ன் று யோ� ோ சி த் ்ததா ல் ,
அதன் பின்்னணியில் இருக்கும்
அருமையான உழைப்பு, அதன்
அருமை நமக்குப் புரியவரும்.
நாமும் அப்்படி உழைத்து அதை
அ டை ய வே ண் டு ம் எ ன் று
எ ண் ணு வ து ஆ ரோ� ோ க் கி ய ம ான
வ ள ர் ச் சி க் கு அ ஸ் தி வ ா ர மு ம் ”
என்்பதும் அப்்பபா மாணவர்்களுக்குத்
தி ரு ம் ்ப த் தி ரு ம் ்ப க் கூ று ம்
அறிவுரைகளில் ஒன்று.

நினைவாற்்றல் உண்டு. இதைத்
தவிர வொ�ொர்க்ஷ ாப்பில் நடந்து
செல்்பவர் நின்று, ‘என்்ன முனுசாமி,
உன் மனைவிக்கு இரண்்டடாவது
பிரசவத்திற்குப் பிறகு வயிற்றுவலி
உ ண் ்டடான து எ ன் ்றறாயே ,
இ ப ் ப ோ து தே வ லை ய ா ? ’
என்்பபார். ‘நாராயணன், உங்்கள்
பி ள் ்ளளை ப த் ்ததா வ து த ானே
படிக்கிறான்? பரிட்்சசை எப்்படி
எழுதியிருக்கிறான்?’ என்்பபார்.
அப்்படி நிஜமான அன்போடு
கே ட் ்ப து
அ டு த் ்த வ ரை
வாஸ்்தவமாக நெகிழ்த்திவிடும்.
போ� ோ ர் ்க்ககா ல ங் ்க ளி ல் த ன க் கு
உ த வி செ ய் ்த ந ண் ்ப ர் ்கள ை
மறக்்ககாமல் மீண்டும் அந்்தந்்த
ந ா டு க ளு க் கு ச்
செ ன் று ,
அ வ ர் ்கள ை த் தே டி ப் பி டி த் து ச்
சந்தித்்த பல சந்்தர்்ப்்பங்்களில்
நானும் உடன் இருந்திருக்கிறேன்.
மொ�ொழி தெரியாது, பழக்்கவழக்்கம்
அத்்தனையிலும் மாறுபட்்டவர்்கள்,
எ ன் ்றறா லு ம் ஒ ரு வ ர் கையை
ம ற்்ற வ ர் ப ற் றி ய வ ா று உ ரு கி
நி ற்்பபா ர் ்க ள் . ப ல ர் க ண் ்க ளி ல்
க ண் ணீ ர் கோ� ோ டு போ� ோ ட் டு ,
கன்்னத்தில் இறங்கி நான் பார்த்து,
இது என்்ன பிணைப்பு என்று
அதிசயித்திருக்கிறேன்.

அப்்பபாவின் ஞாபகசக்தி அவரை
அறிந்்தவர்்களை என்்றறைக்குமே
பிரமிக்்க வைத்திருக்கிறது.

அப்்பபாவின் உருவம் அப்்படி,
குணம் அப்்படி! நெடுநெடுவென்று
உயரமான உடல்்வவாகு, ஊன்றிப்
பார்க்கும் கண்்கள். நிமிர்ந்து நின்று
கண்்களை நோ�ோக்கி என்்ன என்்றறால்,
ப தி ல் கூ ற மு டி ய ா ம ல் ஒ ரு
தவிப்பு ஆளைக் கட்டிப்போடும்.
‘ க ா ரி ஸ் ்மமா டி க் ப ர் ்ஸனா லி டி ’
என்்பபார்்களே, அதற்குச் சரியான
உ த ா ர ண ம ா ய் ்த்ததா ன் த ன து
நடுவயதுப் பிராயத்தில் திகழ்்ந்ததார்.

தொ�ொ ழி ற்்சசாலை க ளி ல் வேலை
பார்க்கும் ஆயிரக் கணக்்ககான
தொ�ொழிலாளிகளைப் பேர் சொ�ொல்லிக்
கூப்பிடும் அளவுக்கு அப்்பபாவுக்கு

அ ந் ்த ச்
ச ந் ்த ர் ்ப்்ப த் தி ல்
மெஸ்்மமெரிஸம், தந்திரம், மந்திரம்,
ஹிப்்னனாடிஸம் போ�ோன்்றவற்்றறைப்
ப ழ கி க்
கை ய ா ண் ்டடா ர் .
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வாழ்்க வளமுடன்

Did You Know?

Did you know that all of the services listed below
are FREE for you?
That we have all our homes professionally cleaned at
our expense before putting it on the market.
That we have our own landscaping crew and truck to
prepare your home for the market.
That we have a professional designer go through the
home and have it staged for market.
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That we have a full size moving truck for your use,
whether you are moving or just going to Home Depot.
That we have a professional photographer take a
photo shoot for the brochures and Virtual Tour of
your home.
That all of our advertising is done in full 32 bit color,
even the flyers outside your front door.
That we are selling significantly above market value on
nearly all our listings. Want to own your piece of

Experience, Service and Knowledge
you can count on... Bay Area Specialist...

California ...Call me now!

Nara Chidambaram

Co-Founder - Timothy Crofton Real Estate
510.661.3770 (Office) 408.375.0430 (Cell)
ctnct@yahoo.com 43213 Mission Blvd, Fremont, CA-94539

PAYLESS LOAN SOURCE

2955 E. Hillcrest Drive, # 124, Thousand Oaks, CA 91362
Ramesh Raman, NMLS Lic # 251187

MORTGAGES by MORTGAGE BROKERS ARE BETTER
Explore your mortgage options today!

Banks offer a limited number of mortgage choices, which can often
result in higher payments and rates. Mortgage brokers, on the other
hand, shop multiple lenders to ensure you get the best loan for your
situation.

PURCHASE - Looking for a Home to buy? Are you renting?

Before you start shopping for a new home, determine how much you
can afford to spend by considering your monthly income, monthly
expenses, credit score and available funds for a down payment. You
need a pre-approval prior to shopping for a home.

REFINANCE - Want more spending money? Lower your
monthly payments by Refinancing.
l We beat or meet the lowest Rates for a best loan that fits you
l NO CLOSING COSTS, ZERO POINT
l Our Refinancing process is very easy, transparent & smooth
l We close in 15 days - 2019 lender award for fastest closure

Free Consultation

Call Now: 805.795.3808 l 805.371.0431 or visit
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அதனால்்ததான் யாரையும் தன்்பபால்
வசீகரிக்்கக்கூடிய ஒரு காந்்த சக்தி
அவரிடம் காணப்்பட்்டது என்கிற
அ பி ப் பி ர ா ய ம் சி ல ரு க் ்ககா வ து
உள்்ளது. அப்்பபா கையால் நல்்ல
ப ா ம் ்பபை ப் பி டி த் து ச ா க் கு ப்
பை க் கு ள் போ� ோ ட் ்டதை யு ம் ,
தே ள் க டி த் து வி ட் ்ட து எ ன் று
வ லி யு ட ன் வ ந் ்த பை ய ன ை ப்
படுக்்கவைத்து, தூங்்கச் செய்து,
வலி உணராமல் பண்ணியதையும்
ப ல ர் ப ா ர் த் தி ரு க் கி ற ா ர் ்க ள் …
என்்றறாலும் அவற்்றறை ஒரு பிறவி
சக்தியாகவோ�ோ, பழக்கிக்கொண்்ட
ஹி ப் ்னனா டி க் ப ழ க் ்க ம ா க வோ� ோ
ஏற்்பது கடினமாக உள்்ளது.
அப்்பபாவுக்கு ‘வில் பவர்’ என்கிற
ம னோ� ோ ப ல ம் எ க் ்க ச் ்ச க் ்க ம் .
சு ய க் ்க ட் டு ப் ்பபா டு ம் அ தி க ம் …
இ வ ற் றி ன்
க ா ர ண ம ா ய்
நி ன ை ப் ்பதை அ ழு த் ்த ம ா க
செ ய லி ல் அ வ ர ா ல் க ா ட் ்ட
முடிந்்தது. இன்்றறைக்கு மன இயல்
நிபுணர்்கள் ‘ஆட்டோ சஜஷன்’
- அதாவது ‘சுயசிகிச்்சசை’ என்று
பரவலாகப் பேசும் சக்தியைத்்ததான்
அன்று அவர் தனக்குத் தெரிந்்த
வி த த் தி ல் செ ய் து வ ந் தி ரு க் ்க
வேண்டும்.
அ ந் ்த
இ ர ண் ்டடா வ து
க ா ல க ட் ்ட த் தி ல் ்ததா ன் , த ா ன்
வெகுவாக நம்பிய சித்்ததாந்்தத்்ததை
வெ ளி ப் ்படை ய ா க ப்
பிரகடனப்்படுத்தினார்.
மு த ல்
25
ஆ ண் டு க ள ை
வி ஷ ய ஞ ான ம் பெ று வ தி ல்
செலவிட வேண்டும்; அடுத்்த 25
ஆண்டுகளில் அறிவு வளர்ச்சியை
நிறுத்்ததாமல் அதுநாள் கற்்றவற்்றறைப்
பயன்்படுத்தி பொ�ொருள் சம்்பபாதிக்்க
வேண்டும்; கடைசி 25 ஆண்டுகளில்
மனவளர்ச்சியைத் தொ�ொடர்ந்து
கொ�ொண்்டடே சம்்பபாதித்்த பணம்,
புகழ், பெருமைகளைச் சரியான

தெரியுமா?

சாகித்்ய அகாதமி மொ�ொழிபெயர்்ப்பபாளர் விருது

இந்தியாவின் அங்கீகரிக்்கப்்பட்்ட 24 மொ�ொழிகளிலிருந்தும், ஆங்கிலத்திலிருந்தும்
மொ�ொழியாக்்கம் செய்்யப்்படும் சிறந்்த மொ�ொழிபெயர்ப்பு நூல்்களுக்கு ஆண்டுதோ�ோறும்
சாகித்்ய அகாதமி மொ�ொழிபெயர்ப்பு விருது வழங்்கப்்படுகிறது. 1989 முதல் இவ்விருது
அளிக்்கப்்படுகிறது. 2022ம் ஆண்டுக்்ககான விருது எழுத்்ததாளர், மொ�ொழிபெயர்்ப்பபாளர்
கே. நல்்லதம்பி அவர்்களுக்கு வழங்்கப்்படுகிறது. நேமிசந்்த்ரரா கன்்னடத்தில் எழுதிய
‘யாத்்வஷேம்’ நாவலைத் தமிழில் மொ�ொழியாக்்கம் செய்்ததற்்ககாக இவ்விருது
வழங்்கப்்படுகிறது.
மைசூரில் பிறந்்த நல்்லதம்பி, தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் அகில இந்திய
மேலாளராக முப்்பத்்ததைந்து ஆண்டுகள் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்்றவர்.
கன்்னடத்திலிருந்து தமிழுக்கும் தமிழிலிருந்து கன்்னடத்திற்கும் பல படைப்புகளை
மொ�ொழிபெயர்த்துள்்ளளார். இவரது காஞ்்சன சீதை, கப்்பரை, காச்்சர் கோ�ோச்்சர், மொ�ொட்டு
விரியும் சத்்தம் போ�ோன்்ற தமிழ் மொ�ொழியாக்்கங்்கள் குறிப்பிடத்்தகுந்்தவை. சங்்கக்
கவிதைகள் சிலவற்்றறைக் கன்்னட எழுத்்ததாளர் திருமதி. லலிதா சித்்தபசவய்்யயாவுடன்
இணைந்து கன்்னடத்தில் பெயர்த்துள்்ளளார். சிறுகதைகள் எழுதியுள்்ளளார்.
‘யாத்்வவேஷம்’ நாவலை விருதுக்குரிய நாவலாக, ஆர். மணவாளன், பேராசிரியர்
வி. ஜெயதேவன், டாக்்டர் டி. விஷ்ணுகுமாரன் அடங்கிய நடுவர் குழு
தேர்்ந்ததெடுத்துள்்ளது. விருது செப்புப் பட்்டயமும், சால்்வவையும், ஐம்்பதாயிரம் ரூபாய்
பரிசுத் தொ�ொகையும் அடங்கியது.
கே. நல்்லதம்பிக்குத் தென்்றலின் வாழ்த்துக்்கள்.

மு றை க ளி ல் செ ல வ ழி ப் ்ப த ன்
மூ ல ம்
வ ா ழ் ்க்ககையை
அர்்த்்தமுள்்ளதாக்கிக் கொ�ொள்்ள
வேண்டும் - என்்பது கடைசிவரை
அப்்பபா பின்்பற்றிய கொ�ொள்்ககை
என்றுகூடச் சொ�ொல்்லலாம்.
வெளிநாடுகளில் அப்்பபாவின் புகழ்
கொ�ொடிகட்டிப் பறந்்ததும், இந்திய
நாட்டுக்்ககாக ஓயாமல் உழைக்்க
மு ன் ்வ ந் ்த து ம் , ஒ த் து ழை ப் பு
கி ட் ்டடா ம ல் ப ல தி ட் ்ட ங் ்க ள்

மு ட க் ்க ப் ்ப ட் ்ட து ம்
காலகட்்டத்தில்்ததான்.

இ ந் ்த க்

நன்றி: அப்்பபா, சிவசங்்கரி; புஸ்்தகா
டிஜிடல் மீடியா வெளியீடு (https://
www.pustaka.co.in/reader?ref=mPvc
KQ%2BIA4KbM1KI5ltzN6BGc%2Fs%2
BGjk564mMHzjlKGE1%2BEi373b9sA
8vozcAXNcy4hTv0FkeY4dsGDOPqC
4eYA%3D%3D)

l

இ ள ந் ்ததெ ன்்றல் : சிறு வர் தொ� ொ ட ர்
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பாலைவனச்
சோ�ோலை

எர்்த்ததாம்்ப்்டனின் சுடர் - 8

அத்தியாயம் - 1

“அ

ருண்... அருண்... அரூண்!”

கீதாவின் கத்்தல் வீட்டின் கீழே இருந்து
வ ந் ்த து . அ ன் று ப ள் ளி க் கூ ட ந ா ள் .
அ ரு ணி ன் அ றை யி ல் அ ல ா ர ம் ஒ ரு
பக்்கம் அடித்துக் கொ�ொண்டிருந்்தது. அந்்த
அலாரம் 5 நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை
அலறியது. அம்்மமா கீதாவுக்கு இது
பு தி த ல் ்ல . ப ள் ளி க் கூ ட ந ா ட் ்க ளி ல்
தவறாமல் நடக்கும் கூத்துதான்.
ப க் ்க ரூ த ன் ப ா ட் டு க் கு ம ா டி க் கு ம்
கீழுக்குமாக ஓடிக்கொண்டிருந்்தது. அப்்பபா
ரமேஷ் தன் கனவுலகில் இருந்்ததார்.
அவரால் எப்்படித்்ததான் இப்்படித் தூங்்க
முடிகிறதோ�ோ என்று கீதாவுக்கு ஒரு பக்்கம்
வியப்பும், ஒரு பக்்கம் எரிச்்சலுமாக
வந்்தது.
அலாரம் நின்்ற பாடில்்லலை. கீதா பெருமூச்சு
விட்்டடார். மெதுவாக மாடிப்்படி பக்்கம்
சென்்றறார். மெல்்ல ஒரு படி ஏறினார்.
என்்ன தோ�ோன்றியதோ�ோ, சில நொ�ொடிகள்
யோ�ோசித்்தபடி அப்்படியே நின்்றறார். அவர்
படி ஏறுவதைப் பார்த்து பக்்கரூ துள்ளிக்
குதித்து மாடிக்கு ஓடியது. கீதாவுக்்ககாக
பக்்கரூ மேலே போ�ோய் எதிர்்பபார்்பப்்பபோடு
பார்்த்்தது.

ராஜேஷ்

‘லொ�ொள்... லொ�ொள்’. பக்்கரூ கீதாவை
அ ழை த் ்த து . கீ த ா மு த ல் ப டி யி ல்
நி ன் ்ற ப டி யே ப க் ்க ரூ வை ப் ப ா ர் த் து
புன்்னகைத்்ததார். அது புரியாமல் விழித்்தது.
கீ த ா , பு ன் ்னகை த் ்த ப டி அ ப் ்ப டி யே
திரும்பி சமையல் அறைக்குப் போ�ோனார்.
அங்்ககே தனது கோ�ோப்்பபையில் காஃபியை

எடுத்துக்கொண்டு டைனிங் டேபிளில்
அமர்ந்து செய்தித்்ததாளில் குறுக்்ககெழுத்துப்
புதிர் போ�ோட ஆரம்பித்்ததார். ஏதோ�ோ ஒரு
ஆனந்்தமான அமைதி அவரைக் கவ்விக்
கொ�ொண்்டது.
அலாரம் அடிப்்பது நின்்றது. வீடே
நிசப்்தம் ஆனது. கீதா குறுக்்ககெழுத்துப்
புதிரில் முழுகிப் போ�ோனார்.
சில நிமிடங்்களில் மாடியில் அருணின்
அறையில் அவன் தடதடவென்று ஓடும்
சத்்தம் கேட்்டது. கீதா வேலையில்
மும்முரமாக இருந்்ததார்.
“அம்்மமா... அம்்மமா.” மாடியிலிருந்து
அ ரு ண் கூ ப் பி ட் ்டடா ன் . கீ த ா க ா து
கேளாதவர்போல இருந்்ததார்.
“அம்்மமா... அம்்மமா... எங்்ககே என்னோட
ஸ் கூ ல் பி ளான ர் ? நே த் தி ர ா த் தி ரி
இங்்கதானே இருந்்தது. லேட் ஆகுது
அம்்மமா. 10 நிமிஷத்துல நான் அங்்ககே
இருக்்கணும். இந்்த அலாரம் வெறும்
வே ஸ் டு . தேவை ப் ்ப டு ம ் ப ோ து
அடிக்்ககாது.”
கீதாவுக்கு அருண் பேச்்சசைக் கேட்டுச்
சிரிப்்பபாக வந்்தது. சில நிமிடம் வீட்டில்
ஒரு பிரளயமே வந்்ததுபோ�ோல இருந்்தது.
அருண் மாடிப்்படிகளில் குதித்து வேகமாக
இறங்கி வந்்ததான்.
“ அ ம் ்மமா , எ ன க் கு ப ள் ளி க் கு லே ட்
ஆச்சுன்னு தெரியாதா உனக்கு? என்்னனை
சீக்கிரமே எழுப்பி விட்டுருக்்கலாமே?”
அ ரு ண் த ன க் கு வே ண் டு மெ ன் ்றறா ல்
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எதையும் செய்து கொ�ொள்்வவான்,
அ து ம ா தி ரி ச ம ய ங் ்க ளி ல்
ம ற்்ற வ ர் ்கள ை ப்
ப ற் றி க்
கொ�ொ ஞ் ்ச ம் கூ ட க வ லை ப் ்ப ட
மாட்்டடான்.
“அம்்மமா, சிற்றுண்டி எங்்ககே?
ஸ்கூல் பிளானர் கிடைச்சிட்டுது,
என் பையிலேயே இருந்்தது.”
கீதா மௌ�ௌனமாக இருந்்ததார்.
“ அ ம் ்மமா , உ ங் ்கள ை த் ்ததா ன்
கேட்்டடேன். காதுல விழலையா?”
கீதாவுக்குக் கொ�ொஞ்்சம் கோ�ோபம்
வ ந் ்த து . ஆ னா லு ம் அ ட க் கி க்
கொ�ொண்்டடார். பழைய கீதாவாக
இருந்திருந்்ததால் வீடே அதிரும்்படி
ஒரு கத்து கத்திருப்்பபார். தற்போது

சில மாதங்்களாக அவர் ஜென்
தியானம் செய்்ய ஆரம்பித்திருந்்ததார்.
அதன் நன்்மமைகள் அவருக்குப்
பிடித்திருந்்தது. அவரால் கோ�ோபத்்ததை
அழகாகக் கட்டுப்்படுத்்த முடிந்்தது.
தன்்னனால் எதைக் கட்டுப்்படுத்்த
முடியுமோ�ோ அதை மட்டுமே அவர்
செய்்ததார். வேறு எதைப்்பற்றியும்
கவலைப்்படவில்்லலை.

“அம்்மமா, பேஜலா பிரெட்்டடா, எது
எடுத்துக்்கணும் இன்்னனைக்கு?”

ச மை ய ல றை யி ல் அ ரு ண்
பாத்திரத்்ததை உருட்டும் சத்்தம்
கேட்்டது. அவன் போ�ோக்கிலேயே
விட்டுவிட்்டடார்.

தன் அருகில் இருந்்த ear podகளை எடுத்து காதில் போ�ோட்டுக்
கொ�ொண்டு மொ�ொபைலில் பக்திப்
பாடல் கேட்்க ஆரம்பித்்ததார்.
அதை மெதுவாக வைத்திருந்்ததால்
சு ற் றி ந ட க் கு ம் அ ன ை த் து
ஆர்்பபாட்்டங்்களும் அவருக்குக்
காதில் விழுந்்தது.

“அம்்மமா, பீநட் பட்்டர் எங்்ககே?”
அ ரு ணி ன் ச த் ்த ம ான கே ள் வி
உ ள் ்ளளே இ ரு ந் து வ ந் ்த து .

அ ரு ண் கே ட் ்ட கே ள் வி க் கு ப்
ப தி ல் கொ�ொ டு க் ்ககா ம ல் த ா ன்
கு று க் ்ககெ ழு த் தி ல் மு ம் ்ம ர ம ா க
இருந்்ததார்.
“அம்்மமா, என்்ன ஆச்சு உனக்கு?
எனக்கு லேட் ஆகுதில்்ல?”
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அ ப் ப ொ ழு து ம ா டி ப் ்ப டி யி ல்
ரமேஷ் கொ�ொட்்டடாவி விட்்டபடி
இறங்கி வந்்ததார். “கீதா, காஃபி
இருக்்ககா? என்்ன அருண் இன்னும்
கிளம்்பலையா? அவன் லேட்்டடா
போ�ோய் எச்்சரிக்்ககை கிடைச்்சசா
நாமதான போ�ோகணும்.”
ர மே ஷ் அ டு க் ்க டு க் ்ககா க க்
கேள்வி கேட்்டடார். கீதா நெடிய
மூ ச் சு ஒ ன் ்றறை வி ட் டு வி ட் டு ,
தன் வேலையில் முழுகினார்.
அருணும், ரமேஷும் ஒருவரை
ஒருவர் பார்த்துக் கொ�ொண்்டடார்்கள்.
அருண் சைகையால் அம்்மமாவின்
பக்்கம் காட்டி, ‘கப்சிப்’ என்று
அப்்பபாவிடம் காண்பித்்ததான். இனி
ஒன்றும் ஆகாது என்று இருவரும்
தமக்கு வேண்டியதை எடுத்துக்
கொ�ொண்டு நகர்்ந்ததார்்கள்.
அருண் நொ�ொடிகளில் பள்ளிக்குக்
கிளம்பினான். “வரேன் அம்்மமா.
சாயங்்ககாலம் பார்்க்்கலாம்.”
“போ�ோய்ட்டு வா கண்்ணணா.”
வ ா ச ல் நோ� ோ க் கி ஓ டி ய வ ன்
சட்்டடென்று நின்்றறான்.
“வாவ்! அம்்மமா, உனக்குக் காது
கேட்டுது, கடவுளுக்கு நன்றி.”
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“ கொ�ொ ஞ் ்ச ம் ச த் ்த ம் போ� ோ ட ா ம
குடிக்்கலாமே?”
ரமேஷ் ஏதோ�ோ ஓர் உலகத்தில்
இருந்்ததார். கீதா கூறியது அவர்
காதில் விழவில்்லலை. “இதுல ஒரு
ருசி இருக்கு கீதா. காஃபின்்னனா
காஃபிதான். பேஷ், பேஷ் ரொ�ொம்்ப
நல்்லலா இருக்்ககே!”
தான் பாட்டுக்கு ஜோ�ோக் அடித்துச்
சிரித்துக் கொ�ொண்்டடார் ரமேஷ். அது
மட்டும் அல்்லலாமல், இன்னும்
ப ல ம ா க வே உ றி ஞ் சி னா ர் .
கீ த ா வு க் கு எ ரி ச் ்ச ல் வ ந் ்த து .
காட்டிக் கொ�ொள்்ளளாமல் மீண்டும்
ஆ ழ ம ா க மூ ச் ்சசை இ ழு த் து
விட்்டடார். கொ�ொஞ்்ச நாட்்களாகவே
தான் செய்யும் ஜென் தியானம்
அவருக்கு மிகவும் நிம்்மதியைக்
கொ�ொடுத்்தது. இப்பொழுது எல்்லலாம்
கீதா எதற்கும் கத்துவதே இல்்லலை.
“ எ ன் ்ன கீ த ா , கு று க் ்ககெ ழு த் து
போ� ோ ட றிய ா ?” தன் பக் ்கம ா க
செ ய் தி த் ்ததாள ை இ ழு த் ்த ப டி
கேட்்டடார் ரமேஷ்.
கீதா மௌ�ௌனமாக இருந்்ததார். அது
அவரது ‘Me Time’. யாருடனும்

“ஆமாம், வேணும்்னனா கேக்கும்,
உங்்க ரெண்டு பேர் மாதிரியே”
கீதா புன்்னகையோ�ோடு அருணைப்
பார்த்துக் கண் சிமிட்டினார்.
அருண் கிளம்பிப் போ�ோனான். ரமேஷ்
காஃபி கப்்பபை எடுத்துக் கொ�ொண்டு
கீதாவின் அருகில் இன்னொரு
நாற்்ககாலியில் உட்்ககார்்ந்ததார். சுர்சுர்
என்று காஃபியை உறிஞ்சினார்.
கீதா முகம் சுளித்்ததார். ரமேஷ்
க வ னி க் ்க வி ல் ்லலை . இ ன் னு ம்
உ ற்்சசா க ம ா க க் க ா ஃ பி யை
உறிஞ்சினார்.

எர்்த்ததாம்்டனின் சுடர்
கதைத்தொடரின் முந்்ததைய
எபிசோ�ோடுகளைக் கேட்டு மகிழ:
http://earthamton.podbean.com/

பேச விரும்்பவில்்லலை. கையில்
இருந்்த பென்சிலால் சில நொ�ொடிகள்
தட்டியபடி இருந்்ததார். ரமேஷ்
ஒன்றும் புரியாமல் குழந்்ததைபோ�ோல
நடந்து கொ�ொண்்டடார்.
“1 down, Annoy. 3 across, Pester.
7 across, Irritate. எழுதிக்கோ
கீதா” ரமேஷ் அடுக்கிக்கொண்்டடே
போ�ோனார்.
அதற்குமேல் கீதாவால் பொ�ொறுத்துக்
கொ�ொள்்ள முடியவில்்லலை. ஒன்றும்
சொ�ொல்்லலாமல் பேப்்பரை எடுத்துக்
கொ�ொண்டு அங்கிருந்து நகர்்ந்ததார்.
பி ன் பு ற க் க த வை த் தி ற ந் து
வெளியில் இருந்்த நாற்்ககாலியில்
அ ம ர் ந் து த ன து தி ய ான த் ்ததை
கு று க் ்ககெ ழு த் து போ� ோ டு வ தி ல்
தொ�ொடர்்ந்ததார். ரமேஷ், ஏதோ�ோ
சொ�ொல்்ல நினைத்்தவர் வாயை
மூ டி க் க ொ ண் ்டடா ர் ஏ ன் வ ம் பு
என்று. ரமேஷ் மாடிப்்பக்்கம்
சென்்றறார்.
சு வ ர் க் க டி க ா ர ம் 8 மு றை
அடித்்தது. கீதாவும் வேலைக்கு
கிளம்்பத் தயாரானார். ரமேஷ்
காஃபி குடித்்த கப் அப்்படியே
உணவு மேஜைமீது இருந்்தது.
அதை எடுத்து அங்்கணம்்வரை
கொ�ொண்டு போ�ோனார். பின்்னர் என்்ன
தோ�ோன்றியதோ�ோ, திரும்பி வந்து
அதை எடுத்்த இடத்திலேயே
வைத்்ததார்.
“ ந ா ன் வேலை க் ்ககா ரி அ ல் ்ல .
அ டு த் ்த வ ர் க வ ன மி ன் ்மமை க் கு
நான் ஏன் உடந்்ததையாக இருக்்க
வே ண் டு ம் . T h i s i s G e e t h a
2.0. A brand new version.”
பெ ரு மி த த் து ட ன் அ ங் கி ரு ந் து
நகர்்ந்ததார். “Zen works! What a
wonderful way to start the day.”
கீதா அலுவலகம் போ�ோகத் தயாராகி
மாடியிலிருந்து இறங்கி வந்்ததார்.
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தெரியுமா?

ரமேஷ் எங்்ககே என்று நோ�ோட்்டம்
விட்்டடார். எங்்ககேயும் கண்ணில்
தென்்படவில்்லலை. ஒரு சீட்்டடை
எடுத்து அதில் சில குறிப்புகளை
எழுதினார். குளிர்்பதனப் பெட்டி
மீது அதைக் கண்ணில் படும்்படி
ஒ ட் டி னா ர் .

க ா ர்

ச ா வி யை

எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினார்.
காரில் உட்்ககார்ந்து வண்டியைக்
கிளப்பும் முன்்னர், தற்்சசெயலாக
மொ�ொபைலை ப்

ப ா ர் ்த்ததா ர் .

அதில் அருணிடம் இருந்து சில
குறுஞ்்சசெய்திகள் வந்திருந்்தன.
படிப்்பதா வேண்்டடாமா என்று
யோ�ோசித்்ததார். மணி பார்்த்ததார்.
8.30 ஆக 5 நிமிடம் இருந்்தது.
அ ரு ணி ன் கு று ஞ் ்சசெ ய் தி யை ப்
படித்்ததார்.

இசை விருதுகள்

சங்கீத நாடக அகாதமி விருது
இசை, நடனம், நாடகம் போ�ோன்்ற துறைகளில் சாதனை படைப்போரை ஊக்குவிக்கும்
வகையில், சங்கீத நாடக அகாடமி நிறுவனம், ஆண்டுதோ�ோறும் கலைஞர்்களுக்கு
விருது வழங்கிச் சிறப்பிக்கிறது. இவ்விருது ஒரு லட்்ச ரூபாய் பரிசுத்தொகை,
பாராட்டுச் சான்றிதழ், கேடயம் மற்றும் பொ�ொன்்னனாடை கொ�ொண்்டது. கோ�ோவிட்
சூழல்்களால் அறிவிக்்கப்்படாமல் இருந்்த இவ்விருதுகள் சமீபத்தில் அறிவிக்்கப்்பட்்டன.
2019ம் ஆண்டுக்்ககான விருது பெற்றோர்
இசை
• சாருமதி ராமச்்சந்திரன்
• பாலக்்ககாடு சி.கே. ராமச்்சந்திரன்
• மாலா சந்திரசேகர்
• ஓ.எஸ். அருண்
நாட்டியம்
• வசுந்்தரா துரைஸ்்வவாமி
• மஞ்சு பார்்கவி
2020ம் ஆண்டுக்்ககான விருது பெற்றோர்
தெருக்கூத்து:
• பி.பி. கந்்தஸ்்வவாமி

“Mom. Sorry about cutting into
your “me time” this morning.
BTW, I noticed a press ad in
our newspaper that is very
interesting. I want to talk to
you later this evening. BFN.”
உடனேயே பதில் அனுப்பினார்.
த ன க் கு த்

த ானே

சி ரி த் து க்

கொ�ொண்்டடார்.
“No worries. Take it easy.
Can’t wait to talk.”
அருண் குறிப்பிட்்டது என்்னவாக
இருக்கும் என்று யோ�ோசித்்தபடி
கீதா வண்டியைக் கிளப்பினார்.

(தொ�ொடரும்)

2021ம் ஆண்டுக்்ககான விருது பெற்றோர்
இசை:
• சுதா ரகுநாதன்
• சங்கீதா சங்்கர்
• டி. பாலகிருஷ்்ணன்
• தஞ்்சசாவூர் ஆர். கோ�ோவிந்்தராஜன்
பரதநாட்டியம்
• ஜெயலக்ஷ்மி ஈஸ்்வர்
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We are your
TaxChampion!
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TAX PREPARATION FOR INDIVIDUALS AND BUSINESSES
TAX PREPARATION FOR S-CORP, C-CORP & LLC
TAX CONSULTATIONS ON NEW BUSINESS / BUYING / SELLING
REAL ESTATE
SETUP S-CORP, C-CORP & LLC
REMOTE TAX PREPARATION SERVICE
Tax Preparation Fees
NOTARY PUBLIC - $4
(Maximum $20 Value)
LOW FEES & FAST SERVICE
SERVING THE BAY AREA FOR OVER 15 YEARS
$4 Notary Public

25% off

TAXCHAMPION
Union City Office
31080 Union City Blvd, Ste. 102, Union City, CA 94587

Milpitas Office
372 Fairview Way, Milpitas, CA 95035

510.441.2583 l 408.732.3004
info@taxcham p ion.co m l w w w.taxc h ampio n.co m

REALTY CHAMPION INC.
One Stop Shop For All Your
Real Estate Needs

CHAMPION
HOMELOANS
One Stop Shop For All Your Home Loan Needs
l Premium Customer Service.
l Smooth and Hassle-Free Loan Process.

u BUYING

l 100% success rate in closing Loans for

u SELLING
u INVESTMENT
u PROPERTY MANAGEMENT

Gowthaman
Gurusamy
Realtor /
LIC #01905323

925.594.2990
www.realtychampion.com
www.championpropertiesmanagement.com
gowtham@realtychampion.com

our pre-approved Clients.
l Best Rates for the best loan program
that fits your needs.

Lalitha@championhomeloans.com
www.championhomeloans.com
Call: 510.441.2583 u 408.262.6267
Corporate Office:
372 Fairview Way, Milpitas, CA-95035
Branch Office:
31080 Union City Blvd, Ste. 102, Union City, CA 94587
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இசைக்்கலைஞர்

வினோ�ோத்

மு
உரையாடல்

அரவிந்த்

துகலை பிசியோ�ோதெரபி (ஆர்்தத்்ததோபெடிக்ஸ்) முடித்திருக்கும் வினோ�ோத், பாரம்்பரிய
இசைக் குடும்்பத்தில் வந்்தவர். நாதஸ்்வரம், புல்்லலாங்குழல் இரண்்டடையும் அநாயாசமாக
வாசிக்கிறார். தமிழ்்நநாடு மட்டுமல்்லலாது இந்தியாவின் பிற பகுதிகளிலும், அமெரிக்்ககா,
சிங்்கப்பூர், லண்்டன், துபாய் எனப் பல வெளிநாடுகளிலும் பல கச்்சசேரிகளை நிகழ்த்தி
வருகிறார். மாணவர்்களுக்கு ஆன்்லலைனில் இசை கற்பிக்கிறார். புல்்லலாங்குழலில்
திரையிசைப் பாடல்்களை வாசிக்கிறார். தனது இசை வாழ்்க்ககை பற்றி நம்மோடு பேச
வந்திருக்கிறார் வினோ�ோத். கேட்போமா?
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பெற்றோருடன் வினோ�ோத்

z கே: இளமைப் பருவம் குறித்துச்
சொ�ொல்லுங்்கள்?

z உ ங் ்க ள் கு ரு ந ா த ர் ்க ள் ய ா ர்
யார்?

ப: என் சொ�ொந்்த ஊர் பெரம்்பலூர்
ம ா வ ட் ்ட த் தி ல்
உ ள் ்ள
செட்டிக்குளம் கிராமம். என்
த ா த் ்ததா தி ரு . செ ட் டி க் கு ள ம்
சிங்்ககாரம் புகழ்்பபெற்்ற நாதஸ்்வர
வித்்வவான். எனது பெற்றோர்்களான
சௌ�ௌந்்தர்்ரராஜன் - சந்்ததானலக்ஷ்மி
இ ரு வ ரு மே ந ா த ஸ் ்வ ர க்
க லை ஞ ர் ்க ள் . எ ங் ்க ள் ஊ ரி ல்
இருக்கும் பாலதண்்டடாயுதபாணி
சுவாமி திருக்கோவிலின் ஆஸ்்ததான
வி த் ்வவா ன் ்களா க த ா த் ்ததா வு ம்
அப்்பபாவும் இருந்்தனர். எங்்கள்
வீ ட் டு க் கு மி க அ ரு கே த ா ன்
கோ� ோ யி ல் .
வீ ட் டி லு ம் ,
ஆலயத்திலும் எப்போதும் இசை
ஒலித்துக் கொ�ொண்்டடே இருக்கும்.
இ ந் ்த இ னி மை ய ான இ சை ச்
சூ ழ லி ல் ந ா ன் வ ள ர் ்ந்ததே ன் .
எனது இசையார்்வத்திற்கு எனது
பாரம்்பரியமும், இந்்த இசைச்
சூழலும் தான் காரணம்.

கும்்பகோ�ோணம் அருகே உள்்ள
கொ�ொட்்டடையூரில் வாழ்்ந்்த கோ�ோடி
சு ந் ்த ர ம் எ ன் ்ற இ சைமேதை
அ ப் ்பபா வி ன் கு ரு . அ வ ர்
அவ்்வப்போது எங்்கள் வீட்டுக்கு
வ ரு வ து ம் , ந ா ங் ்க ள் அ வ ர்
வீட்டுக்குச் செல்்வதும் வழக்்கம்.
எனக்கு ஆறு வயதாக இருந்்தபோ�ோது
ஒ ரு கோ� ோ டை வி டு மு றை யி ல்
அவர் வீட்டுக்குச் சென்றிருந்்ததேன்.
முழுக்்க முழுக்்கக் கிரிகெட்டிலும்
பிற ஆட்்டங்்களிலும் என் நேரம்
கழிந்்தது. இதைக் கண்்ட கோ�ோடி
சுந்்தரம் ஐயா, எனக்கு இசை
கற்றுக் கொ�ொடுக்்க விரும்பினார்.
அப்்பபாவிடம் அதைத் தெரிவித்்ததார்.
ஒரு நல்்ல நாளில் இசையின்
பால பாடங்்களை எனக்கு அவர்
சொ�ொல்லிக் கொ�ொடுக்்க ஆரம்பித்்ததார்.
எனது முதல் குரு அவர்்ததான்.
அ த ன் பி ற கு எ ன து த ா த் ்ததா
செ ட் டி க் கு ள ம் சி ங் ்ககா ர ம்
அ வ ர் ்க ளி ட மு ம் , அ ப் ்பபா ,

அம்்மமாவிடமும் இசை கற்்றறேன்.
இ சை யி ன் நு ணு க் ்க ங் ்கள ை ,
கீ ர் ்த்்த ன ை க ள ை , ர ா க ங் ்கள ை
எ ப் ்ப டி எ ப் ்ப டி யெ ல் ்லலா ம்
வ ா சி க் ்க ல ா ம் ,
எ ப் ்ப டி
வாசிக்்கக் கூடாது என்்பவற்்றறை
அ வ ர் ்க ளி ட மி ரு ந் து க ற்்றறே ன் .
என் சித்்தப்்பபா திருமானூர் டி.சி.
கருணாநிதி அவர்்களும் சிறந்்த
நாதஸ்்வர வித்்வவான். அவரிடம்
பல கீர்்த்்தனைகள், தேவாரப்
பாடல்்களை இசைக்்கக் கற்றுக்
கொ�ொண்்டடேன்.
z மு த ல் க ச் ்சசே ரி அ னு ப வ ம்
பற்றி...

எ ன் னு டை ய மு த ல் க ச் ்சசே ரி ,
என்னுடைய ஏழு வயதில், எங்்கள்
கிராமத்துக்கு அருகிலிருந்்த ஒரு
கோ� ோ யி ல் கு ம் ்பபா பி ஷே க த் தி ல்
நடந்்தது. அதில் நான், எனது
தாத்்ததா, அப்்பபா, அம்்மமா என்று
எல்்லலாரும் சேர்ந்து வாசித்தோம்.
என்னுடைய முதல் கச்்சசேரியே
எனது குடும்்பத்தோடு, அதுவும்
ஒ ரு கோ� ோ யி ல் வி ழ ா வி ல்
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அமைந்்தது எனக்குக் கிடைத்்த
ப ா க் கி ய ம் . ந ா ன் அ ப ் ப ோ து
அந்்த நாதஸ்்வரத்தின் உயரம்்ததான்
இருப்்பபேன். கச்்சசேரிக்கு அந்்த
ஊர் மக்்களிடமிருந்து நிறையப்
பாராட்டுக் கிடைத்்தது. எனக்கு
அது மிகுந்்த உற்்சசாகத்்ததையும்
சந்தோஷத்்ததையும் கொ�ொடுத்்தது.
z நாதஸ்்வரத்திற்கு இணையாகப்
புல்்லலாங்குழலும் வாசிக்கிறீர்்கள்
அ ல் ்ல வ ா ? அ தை ப் ்ப ற் றி ச்
சொ�ொல்லுங்்கள்.

பு ல் ்லலா ங் கு ழ ல் வ ா சி க் ்க க்
கற்றுக்கொண்்டது எனது 13ம்
வயதில். அப்போது திருவையாறு
தி ய ா க ர ாஜ
ஆராதனை
விழாவுக்கு நான் அப்்பபாவுடன்
சென்றிருந்்ததேன். அங்குதான் ஏன்
புல்்லலாங்குழல் வாசிக்்கக் கூடாது
என்்ற எண்்ணம் தோ�ோன்றியது.
அங்கிருந்்த கடை ஒன்றில் ஒரு
பு ல் ்லலா ங் கு ழ ல் வ ா ங் கி னே ன் .
வாசிக்்க முயன்்றறேன். ஆரம்்பத்தில்
அ து மி க க் க ஷ் ்ட ம ா க த் ்ததா ன்
இருந்்தது. இருந்்ததாலும் சுயமாக

நான் தினந்தோறும் வாசிக்்கப்
பயிற்சி எடுத்து வந்்ததேன்.
சென்்னனையில் நான் இளங்்கலை
ஃ பி சி யோ� ோ த ெ ர பி ப டி த் ்ததே ன் .
அப்போது எனக்குக் கிடைத்்த
நே ர த் தி ல் பு ல் ்லலா ங் கு ழ ல்
வாசிக்்கப் பயிற்சி செய்்யலாம்
என்று நினைத்து, குருநாதரைத்
தேடினேன். அப்்படித்்ததான் எனது
பு ல் ்லலா ங் கு ழ ல் கு ரு ந ா த ர ான
தி ரு வ ா ரூ ர் சு வ ா மி ந ா த ன்
அ வ ர் ்கள ை ச் ச ந் தி த் ்ததே ன் .

அவர்்ததான் புல்்லலாங்குழலில் விரல்
வைத்்தல், அதன் நுணுக்்கங்்கள்,
க ம க ங் ்க ள் எ ல் ்லலா வ ற்்றறை யு ம்
விரிவாகச் சொ�ொல்லிக் கொ�ொடுத்்ததார்.
z நாதஸ்்வரமும் வாசிக்கிறீர்்கள்;
கு ழ லு ம் வ ா சி க் கி றீ ர் ்க ள் .
இ ர ண் ்ட டை யு ம் வ ா சி க் கு ம்
வி த ம் , ச வ ா ல் ்க ள் ப ற் றி ச்
சொ�ொல்லுங்்கள்...

ந ா த ஸ் ்வ ர ம் , பு ல் ்லலா ங் கு ழ ல்
இ ர ண் டி ற் கு ம்
நி றை ய
வே று ப ா டு க ள்
உ ண் டு .

வினோ�ோத் பெற்றிருக்கும் விருதுகள்
• 1995 - ஜவஹர் பாலபாரதி
• 2011 - தமிழக அரசு வழங்கிய கலை இளமணி பட்்டம்
• 2020 - தமிழக அரசு வழங்கிய கலை வளர்்மணி பட்்டம்
• சர்்வவாணி சங்கீத சபா வழங்கிய யுவஸ்ரீ கலாபாரதி விருது
• பாரதீய யுவகேந்திரா விருது,
• லயன்ஸ் க்்ளப் இண்்டர்்னனேஷனல் வழங்கிய சிறந்்த இசைக்்கலைஞர் விருது
• மற்றும் பல விருதுகள்
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ஸ் ்வ ர ங் ்க ள் இ ர ண் டு க் கு ம்
பொ�ொ து வ ா க இ ரு ந் ்ததா லு ம்
வி ர லை ப் ப ய ன் ்ப டு த் து ம்
வி த ம் ந ா த ஸ் ்வ ர த் தி ற் கு ம்
புல்்லலாங்குழலுக்கும் வெவ்்வவேறு.
எ ன் னு டை ய அ னு ப வ த் தி ல் ,
நாதஸ்்வரம் வாசிப்்பதைவிடப்
பு ல் ்லலா ங் கு ழ ல் வ ா சி ப் ்ப து
சுலபமானது என உணர்கிறேன்.
ஏனென்்றறால் நாதஸ்்வரத்திற்குத்
தேவைப்்படும் அளவிற்கு மூச்சுக்
கட்டுப்்பபாடு புல்்லலாங்குழலுக்குத்
தேவை யி ல் ்லலை . ந ா த ஸ் ்வ ர ம்
உ ண் ்மமை யி ல்
வ ா சி க் ்க க்
கடினமானது. நாதஸ்்வரத்திற்குத்
தேவையான கமகங்்களுக்கும்,
புல்்லலாங்குழலுக்குத் தேவையான
கமகங்்களுக்கும் அடிப்்படையில்
நிறைய வேறுபாடு உள்்ளன.
அந்்தந்்தக் கருவிக்்ககேற்்ப நான்
ப யி ற் சி க ள ை மே ற ் க ொ ண் டு
வாசிக்கிறேன்.
எ ன் னு டை ய அ னு ப வ த் தி ல்
நாதஸ்்வரம் வாசிப்்பவர்்களால்,
எ ளி தி ல் பு ல் ்லலா ங் கு ழ லை க்
க ற் று க் க ொ ண் டு வ ா சி க் ்க
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முடியும். ஆனால், புல்்லலாங்குழல்
வ ா சி ப் ்ப வ ர் ்க ள் , ந ா த ஸ் ்வ ர ம்
வ ா சி ப் ்ப து
நி றை ய வே
க டி ன ம ான து .
அ ப் ்ப டி
வாசிப்்பவர்்களையும் என்னுடைய
அனுபவத்தில் இதுநாள்்வரை நான்
பார்்த்்ததில்்லலை.

ஏர்்பப்்பபோர்ட்டில் ஒரு கச்்சசேரி
ஒருமுறை டெக்்சஸில் ஏர்போட்
இ மி க் ்ரரே ஷ ன் . நாத ஸ் ்வ ர ம்
ஸ் ்ககே னி ங் கி ல் போ�ோனபோ�ோ து
அ வ ர் ்க ளு க் கு ச் ச ந் ்ததே க ம்
வந்துவிட்்டது. இது ஏதோ�ோ ஆயுதம்
போ�ோல இருக்கிறதே, என்்ன, ஏது
என்்றறெல்்லலாம் விசாரித்்ததார்்கள். அது
ஓர் இசைக்்கருவி என்று சொ�ொல்லியும்
சந்்ததேகம் தீரவில்்லலை. அதனால்,
நான் அங்்ககேயே ஒரு ஐந்து நிமிடம்
அமர்ந்து வாசித்துக் காண்பித்்ததேன்.
அங்கு உள்்ளவர்்களுக்்ககெல்்லலாம்
ஆச்்சரியம், பிரமிப்பு. அது ஒரு மறக்்க
முடியாத நிகழ்வு.
z 
வினோ�ோத்

z தினந்தோறும் எவ்்வளவு நேரம்
சாதகம் செய்கிறீர்்கள்?

தினமும் இரண்டு மணி நேரமாவது
சாதகம் செய்்வதுண்டு. பயணம்,
கச்்சசேரி என்று தொ�ொடர்ந்து இருக்கும்
நாளில் சாதகம் செய்்யமுடியாது.
என்்றறாலும் நான் ஏழு வயது
முதலே தினந்தோறும் வாசித்து
வருவதால் அது எனக்கு ஒரு
பிரச்்சனையாக இருப்்பதில்்லலை.
நேரம் அமையும்போது தினமும்
சாதகம் செய்்வவேன்.
z ந ா த ஸ் ்வ ர ம் , கு ழ லி சை
வாசிப்்பதற்குத் தனி மூச்சுப்
பயிற்சி தேவையா?

என்்னனைப் பொ�ொறுத்்தவரையில்,
நாதஸ்்வரம், குழலிசை வாசிக்்கத்
தனி மூச்சுப் பயிற்சி வேண்டும்
என்்பதில்்லலை. அந்்த வாசிப்்பபே
மூச்சுப் பயிற்சிதான். சுவாசத்தில்
க ட் டு ப் ்பபா டு இ ரு ந் ்ததா ல் ்ததா ன்
அ வ ற்்றறை
வ ா சி க் ்கவே
முடியும். அதற்்ககாக உட்்ககார்ந்து
தனியாக மூச்சுப்்பயிற்சி செய்்ய
வேண்டியதில்்லலை. இதனை நான்

Thendral | January 2023 | www.tamilonline.com

32

ஜெயா டி.வி.யில் கச்்சசேரி

அறிவியல் பூர்்வமாகவும் சொ�ொல்்ல
முடியும். என்னுடைய யூ.ஜி.
படிப்பில் நான் செய்்த புராஜெக்டும்
இதுதான். ஃபிசியோ�ோதெரபியில்,
கார்டியாலஜி சப்்ஜஜெக்டில் நான்
இதுபற்றி ஆய்வு செய்துள்்ளளேன்.
ஒரு காற்றுக் கருவியை வாசிக்கும்
இ சை க் க லை ஞ ரி ன் சு வ ா ச த்
த சை க ள் , நு ரை யீ ர ல் தி ற ன்
எப்்படி இருக்கும் என்்பதுதான்
எ ன் னு டை ய ஆ ய் வு ப் ப ணி .
அதன்்படி மற்்றவர்்களை விட
காற்றுக் கருவிகள் வாசிக்கும்
ஒருவரது மூச்சுவிடும் திறன்,
நுரையீரல் கொ�ொள்்ளளவு, தசை
வலு எல்்லலாமே மிகுதியாகத்்ததான்
இ ரு ந் ்த து . அ வ ர் ்க ள் ய ா ரு ம்
த னி ப் ்ப ட் ்ட மூ ச் சு ப் ப யி ற் சி
எ து வு ம் செ ய் ்ய வி ல் ்லலை .
அ ந் ்த க் க ரு வி க ள ை வ ா சி த் து
வாசித்்ததே, அந்்தப் பயிற்சியால்,
பழக்்கத்்ததால் இவை மேம்்பபாடு
அடைந்திருக்கின்்றன.
z நீங்்கள் ஃபிசியோ�ோதெரபிஸ்ட்
ம ரு த் து வ ர ா க உ ள் ளீ ர் ்க ள் .
இசையால் நோ�ோயை, வலியைக்

குணப்்படுத்்த முடியும் என்்பது
குறித்து உங்்கள் கருத்து என்்ன?

இ சை
ஒ ரு
நோ� ோ யை க்
கு ண ம ா க் கு கி ற து எ ன் ்ப து
இதுவரை அறிவியல் பூர்்வமாக
நிரூபிக்்கப்்படவில்்லலை. ஆனால்,
இசையின் மூலம் நோ�ோய்க்குறிகள்
க ட் டு ப் ்பபா ட் டு க் கு ள் வ ரு வ து
அ றி வி ய ல்
பூ ர் ்வ ம ா க
நிரூபிக்்கப்்பட்டுள்்ளது. நமக்குப்
பி டி த் ்த இ சையை க் கே ட் கு ம்
போ�ோது மூளையிலிருந்து வலி
நிவாரண ஹார்மோன்்கள் சுரந்து,
மருந்்ததைவிட வேகமாக உடலில்
பரவுவதாக அறிவியல் பூர்்வமாக
நி ரூ பி க் ்க ப் ்ப ட் டு ள் ்ள து . அ ந் ்த
வகையில் சிலவகை இசைகளால்
வலியைக் குறைக்்க முடியும்.
ம றை ந் ்த வ ய லி ன் மேதை
கு ன் ்ன க் கு டி வை த் தி ய ந ா த ன்
அ வ ர் ்க ள் இ து கு றி த் து மி க
விரிவாக ஆராய்ச்சி செய்து பல
விஷயங்்களைத் தெரிவித்துள்்ளளார்.
ஒருமுறை ஓர் இசைப் போ�ோட்டிக்கு
அ வ ர் ந டு வ ர ா க வ ந் ்தபோ� ோ து
அ வ ரை ச் ச ந் தி த் து ப் பே சு ம்

வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்்தது.
ந ா ன் ஃ பி சி யோ� ோ த ெ ர பி ஸ் ட்
என்்பதை அறிந்து அவராகவே
எ ன் ்னனை க்
கூ ப் பி ட் டு ப்
பேசினார். பல ராகங்்களைப்
ப ற் றி , அ த ன் த ன் ்மமை ப ற் றி
என்னிடம் பகிர்ந்துகொ�ொண்்டடார்.
வ லி யை ம ட் டு ம ல் ்லலா ம ல் ,
சில ராகங்்கள் மன அழுத்்தம்
போ�ோன்்றவற்்றறைக் குறைப்்பதாகவும்
நிரூபிக்்கப்்பட்டுள்்ளது.
z தமிழ்த் திரைப்்பபாடல்்களை யூ
ட்யூபிற்்ககாகப் புல்்லலாங்குழலில்
வ ா சி த் து ள் ளீ ர் ்க ள் . அ ந்்த
அனுபவம், சவால்்கள் குறித்து...

திரையிசைப் பாடல்்களை காற்றுக்
கருவிகளில் வாசிப்்பது என்்பது
பெரிய சவால்்ததான். காரணம்,
கர்்நநாடக சங்கீதம், கீர்்த்்தனைகளை
ஒருவர் தனக்்ககான சுதந்திரத்்ததை
எ டு த் து க் கொ�ொ ண் டு , த ன து
கற்்பனைத் திறனைப் புகுத்தி
தன் பாணியில் வாசிக்்க முடியும்.
ஆனால், திரையிசைப் பாடல்்களில்
அந்்தச் சுதந்திரம் கிடையாது.
இ சை ய மை ப் ்பபாள ர் எ ப் ்ப டி ப்
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வினோ�ோதின்
இசைப் பாடல்்கள்
• முகநூல் பக்்கம்: https://www.
facebook.com/people/Dr-VinothFlautist/100063822102977/
• யு ட்யூப் பக்்கம்: https://www.
youtube.com/@drvinothflute
• பெற்றோ ர் ்க ளு ட ன் க ச் ்சசே ரி :
https://www.youtube .com/
watch?v=bk0bYJL9Mpg&ab_
channel=DrVinothFlute
சுர்்சசாகர் விருது பெறும் வினோ�ோத்

ப ா ட லை த் த ந் து ள் ்ளளாரோ� ோ ,
ப ா ட ல் எ ப் ்ப டி உ ள் ்ளதோ� ோ
அ ப் ்ப டி யே த ா ன் வ ா சி த் ்ததா க
வேண்டும். அது உண்்மமையாகவே
சவாலான விஷயம்்ததான். ஆகவே
தி ரை யி சை ப் ப ா ட ல் ்கள ை
வாசிப்்பதற்்ககாக நான் தனியாகப்
பயிற்சி எடுத்து, தனியாக நோ�ோட்ஸ்
எ ழு தி , ப ல மு றை ப யி ற் சி
செய்து பின்்னர்்ததான் யூட்யூபில்
வாசிக்கிறேன். (https://www.
youtube.com/@drvinothflute/
videos)
அ து வு ம்
எ ம் . எ ஸ் . வி . ,
இளையராஜா எல்்லலாம் நிறைய
க ர் ்நநா ட க ச ங் கீ த ர ா க ங் ்கள ை
அ டி ப் ்படை ய ா க க் கொ�ொ ண் டு
பாடல்்களைத் தந்துள்்ளளார்்கள்.
அவற்்றறை உணர்ந்து வாசிப்்பது
மிகவும் சந்தோஷமான விஷயம்.
அதுவும் இளையராஜா அவர்்கள்,
கர்்நநாடக சங்கீதத்தில் அதிகம்
பயன்்படுத்்தப்்படாத ராகங்்களைக்
கொ�ொ ண் டு ப ல ப ா ட ல் ்கள ை த்
தந்துள்்ளளார். அந்்த ராகங்்களை,
இ சையை க் கே ட் கு ம ் ப ோ து
ஏற்்படும் உணர்வும், வாசிக்கும்
போ�ோது கிடைக்கும் உணர்வும் வேறு
வேறு. புதுப்புது ராகங்்களைக்

கற்றுக்கொள்்ளக் கூட அந்்தப்
பாடல்்கள் உதவியிருக்கின்்றன.
அது ஒரு நிறைவான, மகிழ்ச்சியான
விஷயம்.
z உ ங் ்க ள் வ ா ழ் வி ல் ம ற க் ்க
முடியாத பாராட்டு எது?

நான் சிறுவயது முதலே வாசித்துக்
கொ�ொண்டு வருவதால், பலர் பல
தருணங்்களில் பாராட்டியுள்்ளனர்.
ஒரு சமயம் சென்்னனை இசை விழா
ஒன்றில், ஏ.கே.சி. நடராஜன்
அ வ ர் ்க ள் எ ன் வ ா சி ப் ்பபை க்
கே ட் டு ப் ப ா ர ா ட் டி னா ர் .
அதுபோ�ோல மிருதங்்கக் கலைஞர்
ஸ்ரீமுஷ்்ணம் ராஜாராவ் அவர்்கள்
பாராட்டியதும் மறக்்க முடியாது.
ஒருசமயம் எனது கச்்சசேரிக்கு
வந்திருந்்த மாண்்டலின் ஸ்ரீநிவாஸ்
அவர்்கள், நான் வாசித்்த கீரவாணி
ராகம் மிகச்சிறப்்பபாக இருந்்ததாகப்
பாராட்டினார். இவையெல்்லலாம்
மறக்்க முடியாதவை.

• மகள் ஆலாபனாவின் ஆலாபனை:
https://www.youtube .com/
watch?v=i2uswiUwQVQ&ab_
channel=DrVinothFlute
வினோ�ோத் இசைத்துள்்ள சில பாடல்்கள்
• சின்்னஞ்சிறு கிளியே: https://
www.youtube.com/
watch?v=qwyG3aY2HeY&ab_
channel=DrVinothFlute
• கீ ர வ ா ணி ர ா க ம் : h t t p s : / /
www.youtube.com/
watch?v=Xbk2HNhGmq8&ab_
channel=DrVinothFlute
• தி ல் தி ல் தி ல் மன தி ல் :
https://www.youtube .com/
watch?v=NgbA43WueeI&ab_
channel=DrVinothFlute
• உ ன் ்ன நென ச் சி நென ச் சி :
https://www.youtube .com/
watch?v=cHWgdbAsWPE&ab_
channel=DrVinothFlute

z வெ ளி ந ா டு க ளி ல் நி க ழ் ்ந்்த
சுவாரஸ்்யமான அனுபவங்்கள்
பற்றி...

அமெரிக்்ககா, லண்்டன், துபாய்,
அயர்்லலாந்து, தாய்்லலாந்து, சிங்்கப்பூர்,

தஞ்்சசாவூரில் கச்்சசேரி
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மலேசியா, ஸ்ரீலங்்ககா என்று பல
நாடுகளில் இசைக் கச்்சசேரிகள்
செய்துள்்ளளேன். பரதநாட்டியத்துக்கு
வாசித்துள்்ளளேன். அமெரிக்்ககா,
அ ய ர் ்லலா ந் து , சி ங் ்க ப் பூ ர்
போ� ோ ன் ்ற வ ற் றி ற் கு வ ரு ட ா
வருடம் சென்று கச்்சசேரி செய்து
வருகிறேன். ஒருமுறை மேற்்கத்திய
இசைக்்கலைஞர்்கள் முன்்னனால்
ஒ ரு நி க ழ் ச் சி செய ் த ோ ம் .
அ வ ர் ்க ள் வெ ஸ் ்ட ர் னி ல் ஒ ரு
நோ�ோட்்ஸஸைக் கொ�ொடுத்து இதனை
உடனே கர்்நநாடிக்கில் வாசிக்்க
முடியுமா என்்றனர். எங்்களுக்கு
அது ஒரு சவாலாகப் பட்்டது.
உ ட னே க ர் ்நநா டி க் மு றை யி ல்
அ ந் ்த நோ� ோ ட் ்ஸஸை வ ா சி த் து க்
காட்டினோ�ோம். அவர்்களுக்குப்
பி ர மி ப் பு .
வெ கு வ ா க ப்
ப ா ர ா ட் டி னா ர் ்க ள் . அ து ஒ ரு
சுவாரஸ்்யமான விஷயம்.
பொ�ொ து வ ா க அ மெ ரி க் ்ககா ,
அயர்்லலாந்து போ�ோன்்ற நாடுகளில்
நாதஸ்்வரத்்ததை மேற்்கத்தியர்்கள்
வெகுவாக ரசிப்்பபார்்கள். அந்்த
இசையைப் பாராட்டுவார்்கள்.
அ ந் ்த ந ா த த் ்ததை க் கே ட் டு
ஆ ச் ்ச ரி ய ப் ்ப டு வ ா ர் ்க ள் . இ து
எ ப ் ப ோ து ம் ந ட ப் ்ப து . ந ா ன்
அவர்்களுக்கு நிறைய டெமோ�ோ
செய்து காட்டியிருக்கிறேன்.
z மாணவர்்களுக்கு இசைப்்பயிற்சி
அளித்து வருகிறீர்்களா?

ஆ ம் . ந ா ன் தொ�ொ ட ர் ந் து ப ல
கச்்சசேரிகள், பிரயாணங்்கள் என்று
இருப்்பதால் ஆன்்லலைனில் கற்றுத்
தருகிறேன். அது எனக்கு மிகவும்
வசதியாக உள்்ளது. அமெரிக்்ககா,
லண்்டன், துபாய், சிங்்கப்பூர்,
மலேசியா, ஸ்ரீலங்்ககா என்று பல
நாட்டு மாணவர்்கள் என்னிடம்
கற்கின்்றனர்.
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மாவட்்டக் கலைவிழா விருது

அமெரிக்்ககாவைச் சேர்்ந்்த இரண்டு
மாணவர்்கள் (Bogg Mathews
from California; Alexander James
f r o m Te x a s ) ந ா த ஸ் ்வ ர த் ்ததை
மிகவும் ஆர்்வமாக என்னிடம்
கற்று வருகின்்றனர். அவர்்கள்
அமெரிக்்கக் குடிமக்்கள். அவர்்கள்
கற்்பதை மிகவும் பெருமைக்குரிய
விஷயமாக நான் கருதுகிறேன்.
z உங்்கள் குடும்்பம் பற்றி...

நாதஸ்்வர வித்்வவான்்களான எனது
பெற்றோர் இப்போதும் கச்்சசேரி
செ ய் து வ ரு கி ற ா ர் ்க ள் . எ ன து
மனைவி கிருபா. இல்்லத்்தரசி.
என்னிடம் இசை கற்கிறார். மகள்
ஆலாபனா. மகன் ஆரோ�ோஹன்.
மகள் என்னிடம் புல்்லலாங்குழல்
கற்று வருகிறாள்.
z எதிர்்ககால விருப்்பங்்கள்...

ம க ா ன் ்க ள்
எ ல் ்லலா ம்
நி றை ய க் கீ ர் ்த்்த ன ை க ள ை ச்

செய்திருக்கிறார்்கள். அவற்்றறை
எல்்லலாம் கற்றுக்கொண்டு வாசிக்்க
வேண்டும். குறிப்்பபாகத் தவில்,
நாதஸ்்வர வித்்வவான்்கள் நிறையக்
கீ ர் ்த்்த ன ை க ள் , வ ர் ்ண ங் ்க ள்
கம்போஸ் செய்திருக்கிறார்்கள்.
அவற்்றறைத் தொ�ொகுத்து நூலாக
வெளியிட வேண்டும் என்்பது
என் ஆசை. அந்்தப் பணியை
ஆரம்பித்திருக்கிறேன். அதுபோ�ோல
எ ன து ம ா ண வ ர் ்க ளு க் ்ககா க
அ வ ர் ்க ளு க் கு ப்
பு ரி யு ம்
வி த த் தி ல் வே று வே று
ர ா க ங் ்க ளி ல் , எ ளி மை ய ா க ச்
சி று சி று கீ ர் ்த்்த ன ை க ள் ,
பாடல்்களைக் கம்போஸ் செய்்ய
ஆரம்பித்திருக்கிறேன். அவற்்றறைத்
தொ�ொகுத்து புத்்தகமாக வெளியிடும்
விருப்்பம் உள்்ளது.
தென்்றல் இதழுக்கு என் நன்றி.
அனைவருக்கும் எனது இனிய 2023
புத்்ததாண்டு நல்்வவாழ்த்துகள்.

திருமலை திருப்்பதி தேவஸ்்ததானத்தில்

l
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சிறு க தை
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செ

வடுகு

ன் ்னனை யி லி ரு ந் து கி ள ம் பி ய து
முதல் அரைமணி நேரத்துக்கு ஒருமுறை
அ ழை ப் பு வ ந் து கொ�ொ ண் ்டடே யி ரு க் ்க ,
எதையும் தவிர்்க்ககாமல் பேசியபடியே
வந்துகொ�ொண்டிருந்்ததேன்.
அனைத்து அழைப்புகளிலும், “இப்்ப
எங்்கப்்பபா வந்துருக்்க?” என்்ற கேள்வியே
பி ர த ான ம ா க இ ரு ந் ்த து . ந ா னு ம்
சலிக்்ககாமல், “தாம்்பரம் தாண்டிட்்டடேன்”,
“மதுராந்்தகம் வந்துருக்்ககேன்”, “இப்்ப
திண்டிவனம்” என்்றபடியே காரைச்
செலுத்திக் கொ�ொண்டிருந்்ததேன்.
வி ழு ப் பு ர த் ்ததை க் க ட ந் ்தபொ�ொ ழு து
அம்்மமாவிடமிருந்து அழைப்பு வந்்தது.
“சொ�ொல்லும்்மமா.”
“மருது, பாத்து ஜாக்கிரதையா வாப்்பபா.
சீக்கிரம் வரணும்னு வெரட்டிகிட்டு
வராத. எப்புடியிருந்்ததாலும் நாளைக்கிதான்
எடுக்்கப் போ�ோறோ�ோம். பொ�ொறுமையாவே
வா. யாராச்சும் ஃபோ�ோன் பண்ணினா
வண்டி ஓட்டிகிட்்டடே எடுக்்ககாத. அப்்பறம்
பேசிக்்கலாம்,” சொ�ொல்லிவிட்டு மூக்்ககை
உறிஞ்சிக்கொண்்டடாள் அம்்மமா.
“சரிம்்மமா”

சந்துரு
மாணிக்்கவாசகம்,
சென்்னனை

தாத்்ததா முத்துவடுகு சிவலோ�ோக பதவி
அடைந்்ததை அறிந்்ததும் அறையில்
அ ம ர் ந் து க ட் டு ப் ்பபா டி ழ ந் து அ ழு து
தீ ர் த் து வி ட் டு , த ா ம தி க் ்ககா ம ல் சி ல
நிமிடங்்களிலேயே கிளம்பிவிட்டிருந்்ததேன்.
உடனடியாகக் கிளம்்பச் சொ�ொல்லி எவரும்
வ ற் பு று த் ்த வி ல் ்லலை த ா ன் . ஆ னா ல்

அ வ ர் ்ததா ன் எ ன து உ யி ர ா யி ற்்றறே ?
வி ஷ ய ம் கே ள் வி ப் ்ப ட் ்ட பி ற கு
எப்்படி பச்்சசைத்்தண்ணீர் இறங்கும்?
கிளம்பிவிட்்டடேன்.
எனது அன்பு அம்்மமாவைப் பெற்்றவர்
அவர்.
எ னக ் க ோ . . . மி க ச் சி ற ந் ்த ந ண் ்ப ன் ,
வழிகாட்டி, குரு, பொ�ொழுதுபோ�ோக்கு
இன்னும் எல்்லலாமுமாக இருந்்தவர்.
இ ப் ப ொ ழு து ம் க ண் ்க ள் அ ணை
கட்டுகின்்றன. கண்்களைத் துடைத்துக்
கொ�ொண்்ட படியேதான் காரை ஓட்டிக்
கொ�ொண்டிருக்கிறேன்.
‘ வ ய ச ா யி ரு ச் சு ’ , ‘ எ ந் ்த க் கு றை யு ம்
இல்்லலாம வாழ்ந்து முடிச்சுட்்டடாரு’,
‘கஷ்்டப்்படாம போ�ோயிட்்டடாரு’ என்்ற
வார்்த்ததைகளுடனே தாத்்ததாவின் மறைவை
மற்்றவர்்கள் எளிதாகக் கடந்து சென்றுவிடக்
கூடும். சிலமணி நேரமோ�ோ அல்்லது
சில மணித்துளிகளோ�ோ கவலைதோ�ோய்்ந்்த
முகத்்ததை வைத்துக் கொ�ொண்டிருந்துவிட்டு
பின்்னர் கறிவிருந்துக்கு அனைவரும்
தயாராகி விடுவார்்கள் என்்பது தெரியும்.
ஆ னா ல் , எ ன க் கு ச த் தி ய ம ா க
சாத்தியமில்்லலை. இந்்த இழப்பிலிருந்து
எ ன் ்னனை மீ ட் டு க் க ொ ள் ்ள எ த் ்த ன ை
மாதங்்களாகும் என்்பது தெரியவில்்லலை.
அம்்மமாவையும் அப்்பபாவையும்விட நான்
மிக அதிகமாக நேசித்்த ஒரு ஜீவன் வடுகு
தாத்்ததா. அதனை வெறும் நேசிப்பு என்று
மட்டும் சொ�ொல்லிவிட முடியாது.
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பள்ளிக்குச் செல்்ல மறுத்து மற்்ற
கு ழ ந் ்ததை க ள் அ ட ம் பி டி த் து க்
கொ�ொ ண் டி ரு ந் ்த வேள ை யி ல் ,
என்்னனை எப்பொழுது பள்ளிக்கு
அனுப்புவீர்்கள் என்று அடம்பிடிக்்க
வைத்்தவர் தாத்்ததா. ஒன்்றரை வயது
குழந்்ததை மனதிற்குள் அழகாய்ப்
பு கு ந்து ப ள் ளி க் கு ச் செ ல் லு ம்
ஆவலைத் தூண்டிவிட்டு, கையில்
கிடைத்்த பைகளை எல்்லலாம்
மாட்டிக்கொண்டு ‘டாட்்டடா...
ஸ் கூ லு க் கு போ� ோ றே ன் ’ எ ன
உளறவைத்்தவர் அவர்.
‘ உ ன் ்னனைப ் ப ோ ல நி றை ய
கு ட் டி ர ாஜா க் ்க ள் நி றை ந் ்த
ஒரு மிகப்்பபெரிய மாயாஜாலக்
கட்டிடம் பள்ளிக்கூடம். அங்கு
போ� ோ ய் வி ட் ்டடா ல் வீ ட் டு க் கு
வரவே உனக்கு இஷ்்டமில்்லலாமல்
போ�ோகும்’ என ஆரம்பித்்தவர்,
எ ன க் கு ள் ப ள் ளி யை ப் ப ற் றி
மிகப்்பபெரிய கனவை, ஆவலை
உண்்டடாக்கி வைத்திருந்்ததார்.
பள்ளிக்கு என்்னனை அழைத்துச்
செ ல் ்வதை யு ம் அ ழை த் து
வருவதையும் தன் வாழ்்க்ககையின்
மி க மு க் கி ய வேலை ய ா க க்
கொ�ொண்டிருந்்ததார்.
ம ாலை யி ல் ப ள் ளி யி லி ரு ந் து
தி ரு ம் பு ம் ப ொ ழு து
வ ழி
நெடுகிலும் வகுப்பில் நடந்்த
க தை க ள ை மூ ச் சு வி ட ா ம ல்
சொ�ொ ல் லி க் க ொ ண் ்டடே வ ர ,
ஒன்றுவிடாமல் காதுகொ�ொடுத்துக்
கேட்்பபார். எல்்லலா விவரிப்புக்கும்
இ ன்னொ ரு கு ழ ந் ்ததைபோ� ோ ல்
நான் எதிர்்பபார்க்கும் அத்்தனை
முகபாவனைகளையும் கொ�ொடுத்து
என்்னனை மகிழ்விப்்பபார். அன்்றறாடம்
அ வ ரி ட ம் சொ�ொ ல் ்வ த ற் கு
என்னிடமும் விஷயங்்கள் இருந்து
கொ�ொண்்டடே இருந்்தன.
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ஆ னா
ஆ வ ன் ்னனா வு ம்
ஏ பி சி டி க ளு ம் ப ள் ளி யி ல்
சொ�ொல்லிக் கொ�ொடுக்்கப்்பட்்டது
குறைவுதான். வீட்டில் தாத்்ததாவின்
தி ன ச ரி ம ாலை வ கு ப் ்பபே
எ ன க் கு அ தி க உ ற்்சசா க த் ்ததை க்
கொ�ொடுத்்தது. அவரிடமே அதிகம்
கற்றுக்கொள்்ளத் துவங்கினேன்.
எனது மகிழ்ச்சிக்்ககாக அக்்கம்
ப க் ்க த் தி ல் எ ன க் கு ப் பி டி த் ்த
சி று வ ர் ்க ள் இ ர ண் டு மூ ன் று
பேரை யு ம் டி யூ ஷ ன ் ப ோ ல்
சேர்த்துக்கொண்்டடார்.
வாழைப்்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுவது
போ� ோ ல் ஒ ழு க் ்க ங் ்கள ை யு ம்
த ெ ளி வ ா க ச்
சொ�ொ ல் லி க்
கொ�ொடுப்்பதில் தாத்்ததாவிற்கு நிகர்
அவரேதான். தன்்னனை வளர்்த்்தது
போ�ோலவே தனது குழந்்ததையையும்
அ வ ர் நெ றி ப் ்ப டு த் து வ தி ல்
அம்்மமாவுக்கு அளவுகடந்்த பூரிப்பு.
வ கு ப் பு க ள் மேலே செ ல் ்ல ச்
செ ல் ்ல , க ல் வி , அ றி வு ,
கீழ்்ப்்படிதல் போ�ோன்்றவற்றோடு
நல்்ல முதிர்ச்சியையும் பெற்று,
எ ல் ்லலா ஆ சி ரி ய ர் ்க ளு க் கு ம்
ரொ�ொ ம் ்ப ப் பி டி த் ்த வ னா கி ப்
போ�ோனேன்.
ப டி த் ்த நே ர ம் போ� ோ க மீ தி
நேரங்்களில் என்்னனை தெருவில்
இறங்கி விளையாட அனுமதித்்ததார்.
டயர், பம்்பரம், கோ�ோலி என
எ ந் ்த வி ள ை ய ா ட் டு க் கு ம்
தடை போ�ோட்்டதில்்லலை. எனது
பார்்வவைக்கு எட்்டடாத ஏதோ�ோவோ�ோர்
இ ட த் தி லி ரு ந் து எ ன் ்னனை க்
கண்்ககாணித்்தபடி பத்திரமாகவும்
சு த ந் தி ர ம ா க வு ம் வி ள ை ய ா ட
வைத்திருந்்ததார். பட்்டம் விடுவதற்கு
ம ட் டு ம் ச ற் று தூ ர த் தி லி ரு ந் ்த
பள்ளி மைதானத்திற்கு அழைத்துச்
செ ல் ்வவா ர் . நூ லி ல் வி ழு ம்
சிக்்கலையெல்்லலாம் பொ�ொறுமையாக
எடுத்துக் கொ�ொடுப்்பபார்.

க டை க் கு ச் செ ல் லு ம் ப ொ ழு து
உடன் அழைத்துச் செல்்வவார்.
ப ா ர் ்த்்ததையெ ல் ்லலா ம் கே ட் டு
அ ட ம் பி டி க் கு ம் ப ழ க் ்க ம்
என்னிடம் இல்்லலாத காரணத்்ததால்,
பொ�ொருட்்களை வாங்கி முடித்்ததும்
அவராகவே கடலை மிட்்டடாய்
அ ல் ்ல து ச ா ப் பி ட உ க ந் ்த
ஏ த ா வ தொ�ொ ரு தி ன் ்ப ண் ்ட த் ்ததை
வாங்கித் தருவார்.
தாத்்ததாவின் வளர்ப்பு, தெருவில்
பலரிடமிருந்தும் பொ�ொறாமையைக்
கொ�ொண்டுவந்து சேர்்த்்தது. ‘அந்்த
மருதுப்்பய பெரிய மனுஷன் மாதிரி
பேசறான், நல்்லலா படிக்்கறான்.
நம்்ம வீட்்லயும் ஒண்ணு இருக்்ககே,
எதுக்கும் லாயக்கில்்லலாம!’ என்்பது
போ�ோன்்ற அங்்கலாய்ப்பு அடிக்்கடி
அ வ ர் ்க ளி ட ம் மேலோ� ோ ங் கு ம் .
வாரம் தவறாமல் நடுவீட்டில்
உ ட் ்ககா ர வை த் து மி ள க ா யு ம்
உப்பும் சேர்த்துச் சுற்றி அடுப்பில்
போ�ோடுவாள் அம்்மமா. வெடியைப்
போ�ோல் அப்்படித் தெறிக்கும்.
வி ப ர ம் த ெ ரி ய ஆ ர ம் பி த் ்த
வேளையில் நல்்லது கெட்்டதுகளை
த ெ ளி வ ா க ப் பி ரி த் ்த றி யு ம்
பக்குவத்திற்கு என்்னனைப் பழக்கி,
அ ன ை த் ்ததை யு ம் ப சு ம ர த் து
ஆணிபோ�ோல் பதிய வைத்திருந்்ததார்.
‘ அ ந் ்த ஜெனரே ஷ ன் ்லலா ம்
போ� ோ யி ரு ச் சு ப் ்பபா . இ ப் ்ப
இருக்்கறதுங்்கள்்லலாம்...’ என்்ற
வழக்்கமான புலம்்பல்்களுக்கு
வி தி வி ல க் ்ககா க
எ ன் ்னனை
வளர்்த்ததெடுத்திருந்்ததார் வடுகு
தாத்்ததா. அவரது வளர்ப்பு ஒரே
ஒரு இடத்தில் மட்டுமே எனக்குச்
சி க் ்க ல ா க இ ரு ந் ்த து . அ து ,
அலுவலகம்.
ந ா ன் ச ரி ய ா க இ ரு ப் ்ப து ம் ,
அடுத்்தவர்்கள் சரியாக இருக்்க
வேண்டுமென எதிர்்பபார்்ப்்பதும்
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மேலிருந்து கீழிருப்்பவர்்வரை
ய ா வ ரை யு ம் மு க ம் சு ளி க் ்க
வைத்்தது. ‘ஒண்்ணணாம் நம்்பர்
பெருசுப்்பபா அவன். ஓவரா டார்்ச்்சர்
பண்்றறான்’ என்்ற வார்்த்ததைகள்
எனக்குப் பின்்னனால் ஒலித்துக்
கொ�ொண்டிருந்்தன. அதைப்்பற்றி
என்்றறைக்கும் நான் கவலைப்
ப ட் ்ட தி ல் ்லலை . ‘ நே ர் ்மமையை
நெனைச்சு கர்்வத்தோட இரு.
ய ா ர் எ ன் ்ன சொ�ொ ன் ்னனா லு ம்
க வ லை ப் ்ப ட ா த ’
எ ன் ்ற
தாத்்ததாவின் வார்்த்ததைகளை நானே
நினைத்்ததாலும் என்்னனைவிட்டு
வெளியேற்்ற முடியாது என்்பதைப்
புரிந்து வைத்திருந்்ததேன்.
நேற் று க ாலை யி ல் ந ா ன்
அழைத்்த பொ�ொழுதுகூட தாத்்ததா
நன்்றறாகவே பேசினார். என்்னனைப்
பிரியப்போகும் எந்்த அறிகுறியும்
தென்்படவில்்லலை. கொ�ொலஸ்்ட்ரரால்
குறித்தும் தேவையற்்ற இனிப்புப்
ப ண் ்ட ங் ்கள ை த் த வி ர் ்ப்்ப து
குறித்தும் அண்்மமையில் அவர்
க ண் ்ட க ாணொ�ொ லி ஒ ன் ்றறை க்
குறித்து அளவளாவினார். என்்னனை
எச்்சரிக்்ககையுடன் இருந்துகொ�ொள்்ளச்
சொ�ொன்்னனார்.
வ டு கு த ா த் ்ததா எ ன் ்னனை
வ ள ர் ்த்்ததை க் க ண் டு எ ன து
தாய் பூரித்்ததுபோ�ோல் எனக்கும்
அ ந் ்த வ ா ய் ப் பு க் கி டை க் கு ம்
என்்றறே நம்பியிருந்்ததேன். அது
இப்்படியொ�ொரு பேராசையாக,
நி ர ாசை ய ா க ப் போ� ோ கு மெ ன் று
நினைக்்கவில்்லலை.
வடுகு தாத்்ததா முதியவரல்்ல.
மனித உணர்வுகளை முழுதாக
உள்்வவாங்கிக்கொண்்ட, எல்்லலா
காலங்்களிலும் எல்லோருடனும்
இயைந்து வாழ்்க்ககை நடத்்தத்
தெரிந்திருந்்த, முதிர்ச்சியடைந்்த
ஓ ர்
இ ள ை ஞ ர் .
எ ந் ்த த்
தலைமுறையோ�ோடும் பயணிக்்க

முடிந்்தது அவரால். எதையும் பயிற்றுவிக்்ககாமல், தன்்னனை வேடிக்்ககை
பார்்ப்்பதன் மூலமே வாழ்்க்ககையைக் கற்றுக்கொள்்ள வைக்கும்
தனித்துவமான நபராகவே வலம் வந்துகொ�ொண்டிருந்்ததார் அவர்.
குடும்்ப உறவுகளுக்குள் குறை காணாத மனிதரைப் பார்்ப்்பது அபூர்்வம்.
அந்்த அபூர்்வமான மனிதர்்களில் வடுகு தாத்்ததாவே முதன்்மமையானவராகத்
தெரிந்்ததார் எனக்கு.
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பொ�ொங்்கல் நல்்வவாழ்த்துகள்

Breakfast

Lunch

Dinner

8:30am till 11:30am
Idly, Vadai,
Variety of
Dosas, Uppuma
and many more

12:00am till 2:30pm

5:30pm till 9:30pm

Every day different
menu, We serve
traditional lunches

Dinner is a la carte
with Tiffin
and variety rice.

If the food and service are good let your friends know about them
Otherwise bring it to our attention
ð¼Š¹ «îƒè£Œ
«î¡°¿™

Freshly made

South Indian style Laddu
South Indian style Mixture
Sweet Poli, etc.
Hours:

We cater for
any function
such as:
Seemandham,
Poonal,
Weddings,
House Warming,
Birthdays, etc.

available at

Komala Vilas.
408.733.7400

Mon, Wed thru Friday:
Unlimited Lunch
8:30am to 2:30pm, 5:30pm to 9:30pm
Back on popular
Saturday and Sunday
demand
8:30am to 11:30am (Breakfast)
12:00noon to 2:30pm (Lunch) 5:30pm to 9:30pm (Dinner)

Komala Vilas
Where taste meets tradition.

1020 E El Camino Real (El Camino Real & Henderson)
Sunnyvale CA 94087

Tel: 408.733.7400
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இன்்றளவும் என் தாயிடமோ�ோ
தந் ்ததை யி ட மோ� ோ அ வ ர் எ ந் ்த க்
கு றையை யு ம் க ண் ்ட தி ல் ்லலை
அல்்லது எதையும் கூறியதில்்லலை.
அவ்்வவாறே அம்்மமாவும் அப்்பபாவும்
தாத்்ததாவின்மீது கொ�ொண்டிருந்்த
மரியாதைக்கும் அளவில்்லலாமல்
இ ரு ந் ்த து . த ா த் ்ததா வு க் ்ககான
வ ச தி க ளா க ட் டு ம் , அ ல் ்ல து
அ வ ர் ்கள து பொ�ொ து வ ான
செ ய ல் ்பபா டு க ளா க ட் டு ம் ,
அ வ ர்
வ ா ய்
தி ற ந் து
எ தை யு ம் கே ட் கு ம ள வி ற ் க ோ
பே சு ம ள வி ற ் க ோ வை த் து க்
கொ�ொ ண் ்ட தி ல் ்லலை அ வ ர் ்க ள் .
பொ�ொ க் கி ஷ ம ் ப ோ ல் ப ா ர் த் து க்
கொ�ொண்்டடார்்கள்.
மு து மை எ ன் ்ப து அ ன் பு ,
அ ர வ ணை ப் பு , அ னு ப வ ம்
போ� ோ ன் ்ற வ ற் றி ன் மொ�ொ த் ்த
வெ ளி ப் ்பபா டு எ ன் ்பதை யு ம் ,
எ வ ரை யு ம் எ தி ர் ்பபா ர் ்க்ககா ம ல்
வாழப் பழகிவிட்்டடால் எவர்மீதும்
கோ�ோபமோ�ோ வெறுப்போ தோ�ோன்்றறாது
எ ன் ்பதை யு ம் த ன து ந டு த் ்த ர
வயதிலேயே நன்்றறாகச் சிந்தித்து
உணர்ந்திருந்்ததார் வடுகு தாத்்ததா.
முதுமை தன்்னனை மரணத்்ததை
நோ� ோ க் கி
அ ழை த் து ச்
செ ல் ்வ த ா க எ ன் ்றறை க் கு ம்
அ வ ர்
அ ஞ் சி ய தி ல் ்லலை .
வ ா ழ் ந் து
மு டி த் து வி ட் ்ட
சலிப்புகளையோ�ோ, இயலாமையின்
வெ ளி ப் ்பபா டு க ள ை யோ� ோ
என்்றறைக்கும் எவரும் அவரிடம்
க ண் ்ட தி ல் ்லலை . ஒ வ் வ ொ ரு
வி டி ய லு ம்
அ வ ரு க் கு ப்
புத்துணர்ச்சி கொ�ொடுத்்தது. தளர்்வவை
அவர் உணர்்ந்்ததில்்லலை.
நடைமுறை வாழ்்க்ககையையும்
யதார்்த்்த வாழ்்வவையும் நன்்றறாகப்
பு ரி ந் து வை த் தி ரு ந் ்த அ வ ர து
மு க த் தி ல் இ ப் ப ொ ழு து ம்

தெரியுமா?

எழுத்்ததாளர்்களுக்குக்
‘கனவு இல்்லம்’

தமிழக அரசு, தமிழின் சிறந்்த இலக்கியவாதிகளைச் சிறப்பிக்கும் வகையில் ‘கனவு
இல்்லம்’ திட்்டத்்ததை அறிவித்துள்்ளது. தமிழ்்நநாட்டு எழுத்்ததாளர்்களில் ஞானபீடம்,
சாகித்்ய அகாதமி போ�ோன்்ற தேசிய விருதுகள், மாநில இலக்கிய விருதுகள்,
புகழ்்பபெற்்ற உலகளாவிய அமைப்புகளின் விருதுகளைப் பெற்்றவர்்களுக்கு, அவர்்கள்
வசிக்கும் அல்்லது அவர்்கள் விரும்பும் மாவட்்டத்தில் தமிழ்்நநாடு அரசு மூலமாக
வீடு வழங்்கப்்படுகிறது.
அவ்்வகையில் 2022-2023ம் ஆண்டுக்்ககாக ஜி. திலகவதி, பொ�ொன். கோ�ோதண்்டராமன்,
சு. வெங்்கடேசன், ப. மருதநாயகம், மறைமலை இலக்குவனார், இரா. கலைக்கோவன்,
எஸ். ராமகிருஷ்்ணன், கா. ராஜன், ஜோ�ோ.டி. குருஸ், சி. கல்்யயாணசுந்்தரம்
(வண்்ணதாசன்) ஆகியோ�ோர் கனவு இல்்லத்்ததைப் பெறத் தேர்்ததெடுக்்கப்்பட்டுள்்ளனர்.
ஏற்்கனவே, 2021-22ம் ஆண்டுக்்ககாக, எழுத்்ததாளர்்கள் இமையம், ஈரோ�ோடு தமிழன்்பன்,
புவியரசு, சுந்்தரமூர்த்தி, பூமணி, மோ�ோகனராசு ஆகியோ�ோர் தேர்வு செய்்யப்்பட்டு,
அவர்்களுக்கு தமிழ்்நநாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தின் அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில்
வீடுகளைப் பெறுவதற்்ககான ஒதுக்கீட்டு ஆணைகள் வழங்்கப்்பட்டுள்்ளன.
கனவு இல்்லத்்ததைப் பெறும் தமிழ் எழுத்்ததாளர்்களுக்கு நல்்வவாழ்த்துகள்!

நி ச் ்ச ய ம ா க
அ மை தி யே
நிறைந்திருக்கும். உறக்்கத்திலேயே
க ாற் றி ல் க ல ந் தி ரு க் கி ற ா ர் .
தனது அமைதியான உறக்்கம்
நீடிப்்பதாகவே நினைத்துக்கொண்டு
படுத்திருப்்பபார்.
க ண் ்ணணா டி ப் பெ ட் டி க் கு ள்
அ சை வ ற் றி ரு க் கு ம் வ டு கு
த ா த் ்ததாவை ப் ப ா ர் ்ப்்ப த ற் கு
எ ந் ்த அ ள வு க் கு எ ன க் கு ள்
ச க் தி இ ரு க் கு மெ ன் ்ப து த ா ன்

த ெ ரி ய வி ல் ்லலை . கூ டி ய வ ரை
அ வ ரை ப் ப ா ர் த் து அ ழ ா ம ல்
இருக்்க முயற்சிக்்க வேண்டும்.
காரணம், எனக்கு விபரம் தெரிந்து
நான் அழுது அவர் பார்்த்்ததில்்லலை.
மீண்டும் ஃபோ�ோன் ஒலிக்கிறது.
அப்்பபாதான்.
“நெருங்கிட்்டடேம்்ப்பபா...”

l

கதிரவ னை க் கே ளு ங் ்க ள்
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ஆரம்்பநிலை
நிறுவன யுக்திகள்
பாகம் - 19-N

முன்னுரை:

z கதிரவனின் பதில்:

ஆரம்்பநிலை நிறுவனங்்கள் தழைத்து வளர
வேண்டுமானால், அவை கடைப்பிடிக்்க
வேண்டிய அணுகுமுறைகள், தந்திரங்்கள்,
யுக்திகள் யாவை எனப் பலர் பல
தருணங்்களில் என்்னனைக் கேட்்டதுண்டு.
அவர்்களுடன் நான் பகிர்ந்துகொ�ொண்்ட
சி ல கு றி ப் பு க் ்க ளே இ க் ்க ட் டு ரை த்
தொ�ொடரின் அடிப்்படை. CNET தளத்தில்
வ ந் ்த S t a r t u p S e c r e t s எ ன் னு ம்
கட்டுரைத் தொ�ொடரின் வரிசையைச்
சார்ந்து இதை வடிவமைத்துள்்ளளேன்.
ஆனால் இது வெறும் தமிழாக்்கமல்்ல.
இ தி ல் எ ன் அ னு ப வ பூ ர் ்வ ம ா ன
கருத்துக்்களோ�ோடு, CNET கட்டுரையில்
உ ள் ்ள க ரு த் து க் ்க ளை யு ம் சே ர் த் து
அளித்துள்்ளளேன். அவ்்வப்போது வேறு
கருத்து மூலங்்களையும் குறிப்பிட்டுக்
காட்்ட உத்்ததேசம்.

பெருவளர்ச்சி கண்்டபின் கடைப்பிடிக்்க
வே ண் டி ய
வ ழி மு றை க ள ை
ஆரம்்பநிலையிலேயே அமல்்படுத்்த
வேண்டிய அவசியமில்்லலை என்்றறாலும்,
நிறுவனம் மூலதனம் பெறவேண்டுமானால்
அதைப்்பற்றி யோ�ோசித்்ததே தீரவேண்டும்
என்று சென்்ற பகுதியில் கண்டோம்.
மே லு ம் , பெ ரு வ ள ர் ச் சி எ ன் ்றறா ல் ,
நிறுவனத்தின் விற்பொருள் அல்்லது
சேவை பெருமளவில் விற்்கப்்படும்
நிலை என்றும் மூலதனத்்ததாரின் கவலை
அ ப ் ப ோ த ா வ து உ ங் ்க ள் நி று வ ன ம்
ல ா ப க ர ம ா க ந டைபெ ற இ ய லு ம ா
என்்பது என்றும் கண்டோம். அதாவது
விற்பொருளின் அடிப்்படை அலகின்
(basic unit) விற்்பனை விலை, அதன்
உற்்பத்திச் செலவு மற்றும் வணிகரீதியான
செ ல வு கு றை யு ம ா எ ன் ்ப து த ா ன்
மு க் கி ய ம ான கே ள் வி எ ன் று மு ன்
பகுதிகளில் கண்டோம்.

z க ே ள் வி : ந ா ன் ச மீ ப த் தி ல் ஒ ரு
நிறுவனத்்ததை ஒரு சக நிறுவனரோ�ோடு
ஆரம்பித்துள்்ளளேன். ஓரிரு தேவதை
மூ ல த ன த் ்ததா ரி ட மி ரு ந் து ம் சி றி ய
அ ள வு மூ ல த ன ம் பெ ற் று இ தை
நடத்தி வருகிறோ�ோம். இந்்த நிலையில்
விதைநிலை மூலதனத்்ததாரிடம் சென்று
மு ய ல் ்ககை யி ல் “ இ ந்்த யோ�ோ ச னை
பெருவளர்ச்சியைச் சமாளிக்குமா?”
(will it scale) என்று பலர் கேட்கிறார்்கள்.
இவ்்வளவு புதிய நிறுவனம் இப்போதே
பெருவளர்ச்சியைப் பற்றி யோ�ோசித்து
நடைமுறைப்்படுத்்த வேண்டுமா?
இ ல் ்லலை எ ன் ்றறா ல் எ வ் ்வவா று
மூலதனத்்ததாருக்கு நம்பிக்்ககையளிப்்பது?
விளக்குங்்களேன்! (தொ�ொடர்ச்சி)

மேலும், அடிப்்படை அளவின் செலவு
எ ன் ்ப து நி லை த் ்த செ ல வு ம ற் று ம்
வேறுபடும் செலவு என்னும் இரண்டு
வகைச் செலவுகளின் கூட்டுத்தொகை
என்றும், ஒரே ஒரு பொ�ொருளை உற்்பத்தி
செய்்ததாலும் மாறாதது நிலைத்்த செலவு
என்றும், தொ�ொழிற்்சசாலை, தகவல் மையம்,
குறைந்்தபட்்ச மேகக்்கணினி போ�ோன்று
அ வ ற் று க் ்ககான உ த ா ர ண ங் ்கள ை யு ம்
கண்டோம். மேலும், பெருவளர்ச்சி
நிலையில் நிலைத்்த செலவின் விகிதம்
மி க க் கு றை வ ா க இ ரு க் ்க க் கூ டு ம்
என்றும், அதனால் லாபகரமாக நடத்்த
வேண்டுமானால் அடிப்்படை விற்்பனை
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அளவின் வேறுபாட்டுச் செலவு,
வி ற்்ப ன ை வி லையை வி ட க்
குறைவாக இருக்்க வேண்டும்
என்றும் கண்டோம். வேறுபாட்டுச்
செலவைக் கணிப்்பது எளிதல்்ல
என்்றறாலும் அதன் அம்்சங்்களை
ஆராய்ந்து எவ்்வவாறு கணிப்்பது
என்்பதை விவரித்து வருகிறோ�ோம்.
உங்்கள் விற்்பனை அளவு அதிகரிக்்க
அதிகரிக்்க, நீங்்கள் பயன்்படுத்தும்
பகுதிப் பொ�ொருட்்கள் அல்்லது
கீழ்்மட்்டச் சேவைகளின் (lower
level services) விலைகளும்
தொ�ொகுதித் தள்ளுபடியின் (volume
discounting) அடிப்்படையில்
கு றை யு ம் , அ த னா ல் உ ங் ்க ள்
அடிப்்படை விற்்பனை அளவின்
வேறுபாட்டுச் செலவும் குறைந்து
கொ�ொண்்டடே வரும் என்்ற கருத்்ததை
உதாரணங்்களுடன் விளக்கினோ�ோம்.
ஆனால் அடிப்்படை வேறுபாட்டுச்
செ ல வை க் கு றை ப் ்ப த ற்்ககான
வ ழி மு றை க ள ை ஆ ர ம் ்ப
நிலையிலேயே அமல்்படுத்திக்
க ா ட் ்டவே ண் டு ம் எ ன் ்ப து
அ வ சி ய மி ல் ்லலை ,
அ து
நி று வ ன வ ள ர் ச் சி க் கு பெ ரி ய
தடையாகக்கூட முடியக்கூடும்;

அ த னா ல் ஆ ர ம் ்ப நி லை யி ல்
வாடிக்்ககையாளர்்களை வேகமாகப்
பெற் று வி ற்்ப ன ை வ ள ர் ச் சி
வேகத்்ததை அதிகரிப்்பதில்்ததான்
க வ ன ம் செ லு த் ்தவே ண் டு ம்
என்றும் விவரித்தோம்.
அப்்படியிருக்்க, பெருவளர்ச்சி
நிலையில் லாபகரமாக நடக்குமா
என்று கேட்கும் மூலதனத்்ததாரைத்
தி ரு ப் தி ப் ்ப டு த் ்த மொ�ொ த் ்த
விற்்பனை வரவு, நிறுவனத்தின்
மொ�ொத்்தச் செலவைவிட அதிகமாக
இருக்கும் என்்ற கணிப்பீட்்டடைக்
க ா ட் ்டவே ண் டு ம் எ ன் று
கூறினோ�ோம். ஆரம்்ப நிலையிலேயே
கு த் து ம தி ப் ்பபான மொ�ொ த் ்த
விற்்பனை வரவைக் கணிப்பிட
இ ர ண் டு வ ழி மு றை க ள ை யு ம்
கண்டோம். அடுத்து, உற்்பத்திச்
செ ல வு ம ட் டு ம் வி ற்்ப ன ை
வேறுபாட்டுச் செலவு அல்்ல என்று
விளக்கினோ�ோம். மற்்ற விற்்பனை
வே று ப ா ட் டு ச் செ ல வு க ளி ல்
முதலாவதாக வாடிக்்ககையாளர்
உதவிச் செலவு (customer support)
பற்றிக் குறிப்பிட்டோம். அடுத்து
விற்்பனை முறைச் செலவைக்
(sales expense) கணிக்கும்போது

நே ர டி ம ற் று ம் ம ாற் று மூ ல
வி ற்்ப ன ை மு றை க ளு க் கு ச்
செ ல வு வி கி த ம் வே று ப டு ம்
என்றும் உங்்கள் விற்பொருள்
எ ளி மை , வ ா டி க் ்ககை ய ாள ர்
த ன் ்மமை போ� ோ ன் ்ற வ ற்்றறை ப்
பொ�ொ று த் து
வெ வ் ்வவே று
வி ற்்ப ன ை வ ழி மு றை க ளி ன்
விகிதமும் வேறுபடும் என்றும்
விளக்கினோ�ோம்.
நிறுவனத்தின் மொ�ொத்்தவரவை
எ ப் ்ப டி க் க ணி ப் ்ப து எ ன் று
பார்்த்ததாயிற்று. சென்்ற பகுதியுடன்
மொ�ொத்்த விற்்பனை வேறுபாட்டுச்
செலவை எப்்படிக் கணிப்்பது
எ ன் று ம் ப ா ர் ்த்ததா யி ற் று .
அப்்படியானால் பெருவளர்ச்சி
நிதிநிலைமை முழுவதும் தெரிந்து
வி ட் ்ட த ா எ ன் ்ன ? இ ன் னு ம்
இல்்லலை.
முதலாவதாக விற்்பனைக்்ககான
நிலைத்்த செலவை விற்்பனை
வேறுபாட்டுச் செலவுடன் கூட்டி,
நிறுவனத்தின் மொ�ொத்்த விற்்பனை
செலவைக் கணிக்்க வேண்டும்.
நிலைத்்த விற்்பனைச் செலவை
எ ப் ்ப டி க் க ணி ப் ்ப து எ ன் று
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இந்்த யுக்தியின் ஆரம்்பச் சில
பகுதிகளில் ஏற்்கனவே விவரித்து
விட்டோம். அதை நினைவு கூர்ந்து
கொ�ொள்ளுங்்கள்.
மொ�ொத்்த விற்்பனைச் செலவைக்
கணித்்த பின், நிறுவனத்தின் மற்்ற
சில முக்கிய செலவுகளைக் கணிக்்க
வேண்டியுள்்ளது. என்்னடா இது
செலவுப் பட்டியலுக்கு முடிவே
கி டை ய ா த ா எ ன் கி றீ ர் ்களா ?
ஒரு பெருவளர்ச்சி நிலையை
அ டை ந் து மே ற ் க ொ ண் டு
நிறுவனத்்ததை நடத்தி வளர்்ப்்பது
எளிதா என்்ன? ஆயினும் கவலை
வேண்்டடாம். சற்றுச் சுருக்்கமாகவே
கூறி இந்்த யுக்தியைப் பற்றிய
இந்்தத் தொ�ொடரை இப்்பகுதியுடன்
முடித்துக் கொ�ொள்கிறேன்!
அ ந் ்த ம ற்்ற ச் செ ல வு க ளி ல்
மு த லி ல்
மு க் கி ய ம ா க க்
கு றி ப் பி ட
வே ண் டி ய து
சந்்ததைப்்படுத்்தல் (Marketing)
செலவு. விற்்பனைக்கு ஆரம்்பமே
எந்்ததெந்்த வாடிக்்ககையாளர்்களுக்கு
விற்்கலாம் என்று ஒரு வாய்ப்புப்
பட்டியல் கண்்டமைப்்பதுதான்.
அதற்கு சந்்ததைப்்படுத்்தல் செலவு
இன்றியமையாதது.
இந்்தப் பட்டியலை உருவாக்்கப்
ப ல வ ழி மு றை க ள் உ ண் டு .
அவற்்றறை இன்னொரு யுக்தியில்
விவரிக்கிறேன். தற்போதைக்கு
உ த ா ர ண த் து க் கு , தொ�ொ ழி ல்
பொ�ொ ரு ட் ்ககா ட் சி , மி ன் ்வலை த்
தேடல், மின்்னஞ்்சல் பரப்பு,
தொ�ொ ழி ல் ப த் தி ரி கை க ளி ல்
விளம்்பரம் போ�ோன்்ற வழிகள்
உ ள் ்ளன எ ன் ்பதை ம ட் டு ம்
கு றி ப் பி டு கி றே ன் . மே லு ம்
சந்்ததையாக்்கல்்ததான் பத்திரிகை
அறிக்்ககைகள், இணையதளம்,
ஆராய்ச்சியாளர் தொ�ொடர்பு போ�ோன்்ற
இன்றியமையாத வேலைகளுக்கும்
பொ�ொ று ப் பு . இ த ற்்ககெ ல் ்லலா ம்
நிறையச் செலவாகும்.
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அடுத்்த செலவு வகை பொ�ொது
மே ல ா ண் ்மமை வ கை . இ தி ல்
தலைமை மேலாளர், நிதித்துறை,
ச ட் ்ட த் து றை போ� ோ ன் ்றவை
அ ட ங் கு கி ன் ்றன . சேவை க் கு
அப்்பபாற்்பட்்ட பொ�ொது தகவல்
தொ�ொழில்நுட்்பத் துறை (Information
Te c h n o l o g y ) செ ல வு ம் சி ல
சமயம் இதே வகையில் சேர்த்து
கணக்கிடப் படுகிறது.
அடுத்்தது மிக மிக முக்கிய செலவு.
அதுதான் ஆராய்ச்சி, உருவாக்்கல்
மற்றும் பொ�ொறியியல் (R&D and
Engineering). வன்பொருளோ�ோ,
மென்பொருளோ�ோ, மென்பொருள்
சேவையோ�ோ எதுவானாலும் இந்்தச்
செலவின்றி உற்்பத்தி மற்றும்
விற்்பனை செய்்யப் பொ�ொருளோ�ோ
சேவையோ�ோ இருக்்ககாதல்்லவா?
ச ரி இ த் ்த ன ை செ ல வு க ள்
இ ரு க் கி ன் ்றனவே , எ வ் ்வவா று
அவற்்றறைக் கணிப்்பது? இதற்கு
ஒரு தந்திரம் உள்்ளது! பொ�ொதுவாக
நிறுவனம் ஒரு வளர்ச்சி நிலையை
அடைந்்தபின் பரவலான வணிகப்
பரப்புக்்களுக்கு விற்்பனை வரவில்
இவ்்வளவு விகிதம் இவற்றுக்குச்
செலவிடலாம் என்்ற பொ�ொதுவான
வரையறை உள்்ளது. அதை வைத்து
கு த் து ம தி ப் ்பபா க மேற்்க ண் ்ட
மற்்ற செலவுகளைக் கணிப்பிட்டு
விடலாம்.
இ ப ் ப ோ து
உ ங் ்க ளி ட ம்
பெருவளர்ச்சி நிலையில் மொ�ொத்்த
வரவு மற்றும் மொ�ொத்்த செலவுக்்ககான
ஒ ரு க ணி ப் பு க் க ட் ்டமை ப் பு
உள்்ளது. இதை வைத்துக் கணித்து,
மூலதனத்்ததாருக்குப் பெருவளர்ச்சி
நி லை யி ல்
லாபகரமாக
ந ட த் ்த இ ய லு ம் எ ன் ்பதை க்
காட்்டமுடியும்.
ஆனால் சில நிறுவனங்்களால்
அப்்படி மூலதனத்்ததாரை நம்்பச்
செ ய் ்ய இ ய ல ா து . இ த ற் கு

தெரியுமா?

அர்்ஜஜுனா விருது
வி ளை ய ா ட் டு த் து றை யி ல்
சாதனை படைக்கும் வீரர்்களுக்கு
ஆ ண் டு தோ�ோ றும் விரு து வ ழ ங்கி
மத்திய அரசு சிறப்பித்து வருகிறது.
தமிழக செஸ் விளையாட்டு வீரர்
பி ர க் ்ஞஞான ந் ்த தா , இ ள வே னி ல்
வ ா ல றி வ ன் உ ள் ளி ட 2 5 பே ர்
அர்்ஜஜுனா விருது பெறுகின்்றனர்.
மேஜர் ‘தியான் சந்த் கேல் ரத்்னனா’
விருது டேபிள் டென்னிஸ் வீரர் சரத்
கமலுக்கு வழங்்கப்்படுகிறது.
விருதாளர்்களுக்குத் தென்்றலின்
வாழ்த்துக்்கள்!

முக்கியமான காரணம் விற்்பனை
விலை உற்்பத்தி செலவைவிட
வெகு காலத்துக்கு அதிகரிக்்ககாது
எ ன் ்ற தீ ர் ்மமான ம் . அ ல் ்ல து ,
விற்்பனை முறை வெகுவாகச்
செலவு விகிதம் அதிகமான நேரடி
விற்்பனையை பயன்்படுத்துவது.
அல்்லது, வாடிக்்ககையாளர்்களைப்
பெறும் சந்்ததைப்்படுத்்தல் செலவு
மிக அதிகம் என்்பது.
அ து போ� ோ க ட் டு ம் . உ ங் ்க ள்
நிறுவனம் பெருவளர்ச்சி நிலையில்
ல ா ப க ர ம ா க ந ட க் கு ம் எ ன் ்ற
(உண்்மமையான) கணிப்பீட்்டடை
ந ம் ்ப ச் செ ய் து மூ ல த ன ம்
பெறுவதற்கு என் வாழ்த்துக்்கள்!
 ஆரம்்பநிலை யுக்தி #19 முற்றியது!

l
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மேலோ�ோ ர் வ ா ழ் வில்
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எச்சிக்்கலும் போ�ோக்கும்

ஆறுமுக சுவாமிகள்

ம

னிதர்்கள் தத்்தம் கர்்மவினையால்
வ ா ழ் ்க்ககை யி ல் ப ல் ்வவே று இ ன் ்ப
து ன் ்ப ங் ்கள ை அ னு ப வி க் கி ன் ்றன ர் .
துயருற்றோர் வாழ்வில் மாற்்றங்்களை
ஏ ற்்ப டு த் ்த , அ வ ர் ்க ள் த ன் ்னனை யு ம் ,
இறையையும் உணர்ந்து நல்்வவாழ்வு
வாழ வழிகாட்்ட மகான்்கள், யோ�ோகிகள்,
ஞானிகள், சித்்தர்்களின் அவதாரங்்கள்
நி க ழ்கின் ்றன . அ ப் ்படி ப் ்ப ட்்ட மக ா
சித்்தர்்களுள் ஒருவர்்ததான் எச்சிக்்கலும்
போ� ோ க் கு ம் ஆ று மு க சு வ ா மி க ள் .
பெயருக்்ககேற்்றவாறு இவர் மானுடர்்களின்
எச்சிக்்கலையும் போ�ோக்்கக் கூடியவர்.

தோ�ோற்்றம்

இவர் கொ�ொங்கு நாட்டின் ஒரு பகுதியான
ஈரோ�ோட்டின் அருகே உள்்ள ‘துடுப்்பதி’
என்னும் ஊரில் பிறந்்தவர். இயற்்பபெயர்
மு த் து கி ரு ஷ் ்ண ன் . இ ள வ ய தி லேயே
பெற்றோரை இழந்்த இவர், வீட்்டடை
வி ட் டு வெ ளி யே றி ந ாடோ� ோ டி ய ா ய்
வ ா ழ் ்ந்ததா ர் . இ ந் தி ய ா மு ழு மை யு ம்
சுற்றினார். வயிற்றுப் பிழைப்பிற்்ககாக
ச மை ய ல் உ த வி ய ா ள் தொ�ொ ட ங் கி ,
ஏவலாளர் வரை பல்்வவேறு பணிகளைச்
செ ய் ்த போ� ோ தி லு ம் , எ தி லு ம் ம ன ம்
தோ�ோயவில்்லலை.

ஆன்மிகப் பயணம்
பா.சு. ரமணன்

ஆகவே, காசி, பத்ரிநாத், கேதார்்நநாத்
போ�ோன்்ற பகுதிகளுக்குப் பயணித்்ததார்.
ச ா து க் ்கள ை த ரி ச ன ம் செ ய் ்ததா ர் .
அவர்்களோ�ோடு தங்கி உதவியாளராகப்
பணியாற்றினார். இமயமலை வாழ்
சாது ஒருவரால் இவருக்கு பல்்வவேறு
சித்துக்்கள் கைவந்்தன. ஆயினும் மனம்
அமைதியுறவில்்லலை. வாழ்்க்ககையின்

பரம சத்தியத்்ததைத் தேடி யாத்திரையைத்
தொ�ொடர்்ந்ததார்.

குரு தீட்்சசை
முத்துகிருஷ்்ணன், பம்்பபாய்க்குச் சென்்றறார்.
உணவு உடைக்்ககாக உழைத்துச் சாப்பிட்டு
வந்்ததார். ஓய்வு நேரத்தில் ஆலயங்்களுக்குச்
செல்்வதும், தனித்திருந்து தியானிப்்பதும்
வழக்்கமாயின. இந்நிலையில் பம்்பபாய்
கணேஷ்புரியில் வசித்துவந்்த ஸ்ரீ நித்்யயானந்்த
சு வ ா மி க ள் , மு த் து க் கி ரு ஷ் ்ண னி ன்
உ ண் ்மமை த் தே ட லை யு ம் , ஆ ன் ்ம
பரிபக்குவத்்ததையும் உணர்ந்து கொ�ொண்்டடார்.
குரு உபதேசம் செய்து, தனது சீடர்
ஆக்கிக்கொண்்டடார். முத்துக்கிருஷ்்ணன்,
‘ஆறுமுக சுவாமிகள்’ ஆனார். வாழ்வின்
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Serving all States from
our Nation’s Capital

AICPA PEER REVIEWED Audit Firm
l Accounting and Bookkeeping Service
l Audit, Review, Compilation and Attestation Service
l Tax Service
l IRS Solutions
l Web Hosting
l ERP / CRM Integration
l Business Consultancy
l Dedicated Service with Smiling Faces
l Experienced and Reliable Staff Year Around
l Rely on 24 Years of Experience

“

Tax Season is
around the corner,
are you ready?

”

Balagan Arumugaswamy, CPA., LL.M
îI› ñ‚èÀ‚° âƒè÷¶ ï™õ£›ˆ¶‚èœ
Tel: 703.723.4488, 703.723.4458, 301.931.1040, 301.931.1042
Fax: 703.723.1140, 301.595.4332
Email: balagancpa@msn.com
Web: www.balaganfinancials.com

Balagan Business & Tax Service

Main Office: 12100 Franklin Street, Beltsville, MD 20705
Branch Office:
n 44335 Premier Plaza, Suite #100, Ashburn, VA 20147
n 14701 Lee Highway, Suite #203, Centreville, VA 20121
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உ ய ர் உ ண் ்மமை க ள் அ வ ரு க் கு
குருவால் உணர்்த்்தப்்பட்்டன.
பல ஆண்டுக் காலம் குருவுடன்
தங்கியிருந்து ஆன்்ம சாதனைகளைத்
தொ�ொடர்்ந்்த ஆறுமுக சுவாமிகள்,
ஒரு கட்்டத்தில் குருவிடமிருந்து
விடைபெற்்றறார். நாடெங்கிலும்
அலைந்து திரிந்்ததார். இறுதியில்
த மி ழ் ்நநா ட் ்டடை அ டை ந் ்ததா ர் .
திருவண்்ணணாமலை உட்்படப் பல
இடங்்களுக்குச் சென்்றறார். பல
மலைக்குகைகளில் தவம் செய்்ததார்.

சித்்தரும்
மஹாபெரியவரும்
இப்்படிப் பல இடங்்களுக்கும்
சென்்ற சுவாமிகள், ஒருசமயம்
ம யி ல ா டு து றை க் கு வ ந் ்ததா ர் .
அப்போது அங்கு ஸ்ரீ காஞ்சி
ம ஹாபெ ரி ய வ ர் தி க் வி ஜ ய ம்
மேற்கொண்டிருந்்ததார். அவரை
அ ன் ்ப ர் ்க ள் பூ ர் ்ண கு ம் ்ப
மரியாதையோ�ோடு ஆலயத்திற்கு
அழைத்து வந்்தனர். ஸ்ரீ ஆறுமுக

சு வ ா மி க ளு ம் அ வ ர் ்க ளி ன்
கூ ட் ்ட த் தி ல் இ ணை ந் ்ததா ர் .
இடுப்பில் சிறிய துண்டுடனும்
வெற் று ம ா ர் பு ட னு ம் அ வ ர்
அ ந் ்த க் கூ ட் ்ட த் தி ல் ந ட ந் து
சென்று கொ�ொண்டிருந்்ததார். அதைப்
ப ா ர் ்த்்த அ ங் கு ள் ்ள வ ர் ்க ளி ன்
சி ல ர் , அ வ ரை ப் பை த் தி ய ம்
எ ன் று ம் , ப ர தே சி எ ன் று ம்
நி ன ை த் ்தன ர் . அ க் கூ ட் ்ட த் தி ல்
இ ரு ந் து வெ ளி யே று ம ா று
விரட்டினர். உடனே சுவாமிகளும்
பெரியவரைப் பின்தொடராமல்
அங்்ககேயே ஒதுங்கி நின்றுவிட்்டடார்.
க ா ஞ் சி ப் பெ ரி ய வ ர் உ ட னே
அ ங் ்ககேயே நி ன் று , அ ந் ்த
அன்்பர்்களை நோ�ோக்கி, “அவரை
ஏன் தொ�ொந்்தரவு செய்கிறீர்்கள்,
அவர் யாரென்்பதும், எதற்்ககாக
நம்கூட வந்து கொ�ொண்டிருக்கிறார்
என்்பதும் உங்்களுக்குத் தெரியுமா?”
எனக் கண்டித்துவிட்டு, சித்்தரிடம்
நடந்்த சம்்பவத்திற்்ககாக வருத்்தம்
த ெ ரி வி த் து க் கொ�ொ ண் ்டடா ர் .
ஆ று மு க சி த் ்தரோ� ோ எ து வு மே

ந ட க் ்ககா த து போ� ோ ல் சி ரி த் ்த ப டி
அவ்விடம் விட்டு நகர்ந்துவிட்்டடார்.

விராலிமலைச் சித்்தர்
பல இடங்்களிலும் அலைந்து திரிந்்த
சு வ ா மி க ள் வி ர ா லி ம லை க் கு ச்
சென்்றறார். அந்்த மலைப்்பகுதியில்
இருந்்த குகையை வாழ்விடமாகக்
கொ�ொண்்டடார். ஏற்்கனவே தனது
தவம் மூலம் மூத்்த தேவி மற்றும்
வராஹியின் அருள் பெற்றிருந்்த
சுவாமிகள், முருக உபாசனை
செய்து அருள் பெற்்றறார். தனது
குகையில் வேல் ஒன்்றறை நட்டு
வழிபட்டு வந்்ததார்.
நெ டு நெ டு வென உ ய ர ம் .
முழங்்ககால்்வரை நீண்்ட கைகள்.
மெ ல் லி ய தே க ம் . மு க த் தி ல்
புரளும் தாடி. ஒளிவீசும் கண்்கள்.
அரைகுறையான கிழிந்்த பச்்சசைநிற
ஆ டை எ ன வி ர ா லி ம லை ப்
பக்்கத்தில் வலம்்வந்்த சித்்தரை,
ஆரம்்பத்தில் அப்்பகுதி மக்்கள்
பலரும் பித்்தர் என்்றறே கருதினர்.
ஆனால், தான் பார்க்கும் நபர்்களில்,
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த கு தி யு ள் ்ள ஒ ரு சி ல ரி ட ம்
மட்டும், அவர்்கள் வாழ்வில்
நடந்்த, வரப்போகிற நிகழ்வுகள்
சிலவற்்றறைக் கூறி எச்்சரித்்ததார்
சு வ ா மி க ள் . அ வ ர் ்க ளு க் கு
அறிவுரை கூறினார். சுவாமிகள்
கூறிய விஷயங்்கள் அப்்படியே
பலிக்்க ஆரம்பித்்ததால், சுவாமிகள்
ஓர் அவதார புருடர் என்்பதை
அவர்்கள் உணர்ந்து கொ�ொண்்டனர்.
குகையை நாடிவந்து வணங்கினர்.
சுவாமிகளைக் கண்டு வணங்கிச்
செல்்பவர்்களின் வாழ்வினிலே
ம க த் ்ததான ம ாற்்ற ங் ்க ளு ம்
ஏ ற்்ற ங் ்க ளு ம் தொ�ொ ட ர் ந் து
ஏற்்படவே, அவரைக் காணக்
கூட்்டம் பெருகிற்று. பல்்வவேறு
மூ லி கை க ள ை யு ம் அ த ன்
ரகசியங்்களையும் பற்றி நன்கு
அறிந்திருந்்த ஆறுமுக சுவாமிகள்,
அ த ன ை க் கொ�ொ ண் டு ப ல ர து
நோ�ோய்்களை நீக்கினார். அதனால்
ம க் ்க ள் அ வ ரை அ ன் பு ட னு ம்
பக்தியுடன் ‘விராலிமலைச் சித்்தர்’
என்று போ�ோற்றி வழிபட்்டனர்.

ஆலயத் திருப்்பணிகள்

சு வ ா மி க ள் த ன் ்னனை ந ா டி
வந்்த பக்்தர்்களைக் கொ�ொண்டு
வி ர ா லி ம லை
ஆ ல ய த்
திருப்்பணிகளை மேற்கொண்்டடார்.
பல்்வவேறு அறப்்பணிகளைச் செய்்ய
அவர்்களைத் தூண்டினார்.

எச்சிக்்கலும் போ�ோக்கி

சுவாமிகள் எங்கு, எப்போழுது
வெ ளி யே செ ன் ்றறா லு ம் , சி ல
ந ா ய் ்க ள் அ வ ரை ச் சு ற் றி க்
கொ�ொண்்டடே இருக்கும். மனிதர்்களின்
கர்்மவினையை மாற்றும் மகத்்ததான
ஆற்்றல் கொ�ொண்டிருந்்த சுவாமிகள்,
த ம் ்மமை ந ா டி வ ரு வோ� ோ ரை ப்
ப ற் றி ய வி வ ர ங் ்கள ை த ம து
ஞான திருஷ்டியால் முன்்னரே
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அறிந்து கொ�ொண்டு, அவர்்களுக்கு
அருள் புரிவார். அதே சமயம்
கயவர்்களையும், தீயவர்்களையும்
தம் அருகே வரவிடாமல் திட்டி
விரட்டி விடுவார். அடியவர்்களின்
வாழ்வில் பல்்வவேறு அற்புதங்்களை
ஸ்ரீ ஆ று மு க சு வ ா மி க ள்
நிகழ்த்தியுள்்ளளார்.
ம னி த ர் ்க ளி ன் எ ச் சி க் ்கலை யு ம்
போ� ோ க் கு ம் ம க த் ்ததான ச க் தி
கொ�ொண்்ட இம்்மகானை மக்்கள்
அன்போடு ‘எச்சிக்்கலும் போ�ோக்கும்
ஆ று மு க சு வ ா மி க ள் ‘ எ ன் று
அன்போடு அழைத்்தனர். ஆனால்,
நாளடைவில் இது மருவி, ‘எச்சில்
பொ�ொறுக்கி ஆறுமுகச் சுவாமிகள்‘
என்று வழங்்கப்்படுவதாயிற்று.

கோ�ோட்்டடையூர்
தம்்மமை நாடி வந்்த பலருக்கும்
பல்்வவேறு நன்்மமைகளைச் செய்்த
ஆறுமுக சுவாமிகள் தனவணிகர்
குடும்்பத்்ததைச் சேர்்ந்்த சிலரை
ஆ ட் க ொ ண் ்டடா ர் . அ வ ர் ்க ள்
சுவாமிகளின் ஆலோ�ோசனைப்்படி
தங்்கள் வாழ்்க்ககையை நடத்தி
உ ய ர் ்ந்்தன ர் . இ ந் நி லை யி ல் ,
த ன் வ ா ழ் வி ன் இ று தி ந ா ள்
நெ ரு ங் கு வ தை அ றி ந் ்ததா ர்
சு வ ா மி க ள் . த ன து ச ம ா தி

வைக்்கப்்படுவதற்்ககான நிலத்்ததையும்
தாமே தேர்்ந்ததெடுத்்ததார்.
கோ�ோட்்டடையூர். காரைக்குடி அருகே
உள்்ள ஓர் ஊர். தன வணிகர்்கள்
(நகரத்்ததார்), கோ�ோட்்டடையைப்
போ�ோன்்ற பெரிய பெரிய வீடுகளைக்
க ட் டி வ ா ழ் ந் து வ ந் ்த த ா ல்
இப்்பபெயர் பெற்்றது. ‘சொ�ொற்்ககேட்்ட
விநாயகர்’ என பெருமையுடன்
அழைக்்கப்்படும் மிகுந்்த வரப்
பி ர ச ா தி ய ான ’ சொ�ொ க் ்க ட் ்டடா ன்
வி ந ா ய க ர் ’ இ வ் வூ ரி ல் ்ததா ன்
அமைந்திருக்கிறார். இவ்வூரையே
தனக்்ககான சமாதித் தலமாகத்
தேர்்ந்ததெடுத்்ததார் சுவாமிகள்.
ஆவ்வூரை ஒட்டியுள்்ள அழகாபுரிப்
பகுதியை அடுத்்த சக்திநகர் என்்ற
இடத்தில் தனக்குச் சமாதி அமைக்்க
வேண்டும் என்றும், அதற்்ககான
குழியும் அங்்ககே அமைந்திருக்கும்
எ ன் று ம் அ டி ய வ ர் ்க ளி ட ம்
கூ றி னா ர் .
அ டி ய வ ர் ்க ள்
அவ்்வவாறே அப்்பகுதிக்குச் சென்று
பார்்க்்க அதேபோ�ோன்று அக்குழி
அமைந்திருப்்பதைக் கண்்டனர்.
சுவாமிகளின் ஆணைப்்படி சமாதி
செய்விக்்க அந்நிலத்்ததை விலைக்கு
வாங்்க முற்்பட்்டனர்.
ஆனால் அதன் உரிமையாளர்்கள்
அதனை விற்்கச் சம்்மதிக்்கவில்்லலை.
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ப ல மு றை எ டு த் து க் கூ றி யு ம்
உரிமையாளர்்கள் பிடிவாதமாக
இ ரு ந் ்தன ர் . அ டி ய வ ர் ்க ள்
சுவாமிகளிடம் சென்று நடந்்ததைக்
கூறினர்.
சு வ ா மி க ள் அ வ ர் ்க ளி ட ம் ,
“ இ ப் ப ொ ழு து
செ ன் று
அ ந் நி ல த் ்ததை க் கே ளு ங் ்க ள் .
கொ�ொடுத்து விடுவார்்கள், என்
சமாதி அங்குதான் எழுப்்பப்்பட
வே ண் டு ம் . வ ரு ம் வை க ா சி
விசாக தினத்்தன்று நான் சமாதி
அடைந்து விடுவேன். ஆனாலும்,
அ த ன் பி ற கு எ ன் ்னனை ந ா டி
வ ரு ப வ ர் ்க ளி ன் அ ன ை த் து ச்
சிக்்கல்்களையும் போ�ோக்கி அவர்்கள்
வ ா ழ் வி ல் ந ன் ்மமை வி ள ை ய ச்
செ ய் ்வவே ன் . ந ா ன் ம றை ந் து
ப ல ஆ ண் டு க ள் ஆ ன பி ற கு
இ ப் ்ப கு தி பொ�ொ லி வ டை யு ம் .
சீரும் சிறப்பும் மிக்்க அழகிய
நகராகவும் உருவாகும்” என்று
கூறி ஆசிர்்வதித்து அனுப்பினார்.
மீண்டும் சென்று அடியவர்்கள்
உ ரி மை ய ாள ரி ட ம் நி ல த் ்ததை க்
கேட்்டனர். சித்்தரின் ஆசிபெற்றுச்
சென்்றதால் அந்்த அருள் வேலை
செய்்தது. அதியசப்்படும் வகையில்
நிலத்தின் உரிமையாளர் அந்்த
இடத்்ததை விற்்கச் சம்்மதித்்ததார்.

மகாசமாதி

அ வ் வூ ரி ல் ்ததா ன் ஸ்ரீ ஆ று மு க
சி த் ்த ரி ன் ச ம ா தி ஆ ல ய ம்
அமைந்துள்்ளது. கோ�ோட்்டடையூர்
பேருந்து நிலையத்திற்கு அருகே
உ ள் ்ள சி வ ன் கோ� ோ வி லு க் கு ப்
பின்புறம், அழகாபுரி-சக்திநகர்
ப ாதை யி ல் சு ம ா ர் 2 கி . மீ .
தொ�ொலைவில் சுவாமிகளின் சமாதி
ஆலயம் உள்்ளது. தினந்தோறும்
இங்கு வழிபாடுகள் நடக்கின்்றன.
ஒவ்வோர் ஆண்டும் வைகாசி
மாதம் விசாக நட்்சத்திர நன்்னனாளில்
குருபூஜை மிகச்சிறப்்பபாக நடந்து
வருகிறது.

ஆ று மு க சு வ ா மி க ள் த ா ம்
கூறியவாறே முருகனுக்கு மிகவும்
உ க ந் ்த தி ன ம ான வை க ா சி
விசாகத்்தன்று, (மே 18, 1981)
பௌ�ௌர்்ணமியுடன் கூடிய விசாக
நட்்சத்திர நாளில் மகாசமாதி
அடைந்்ததார்.

ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும்
இங்கு சாது வழிபாடு நடக்கிறது.
அன்று இங்கு வந்து இரவில்
த ங் கு வ து ம் , அ ன் ்ன த ான ம் ,
இனிப்பு வகைகளைத் தானம்
செய்்வதும் அளவற்்ற நற்்பலனைத்
தருகிறது.

சமாதி அமைவிடம்

எச்சிக்்கலும் போ�ோக்கும் சித்்தர் ஸ்ரீ
ஆறுமுக சுவாமிகள் திருவடிகளே
சரணம்!

பு து க ் க ோ ட் ்டடை யி ல் இ ரு ந் து
காரைக்குடி செல்லும் வழியில்
உ ள் ்ள து
கோ� ோ ட் ்டடை யூ ர் .

l
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சில்்வர் லேக்

இ

மேமத் ஏரிகள்

ந்்த வருடம் நன்றியறிதல் நாள் மறக்்க
முடியாத அனுபவமாக அமைந்்தது.
க லி ிஃபோ� ோ ர் னி ய ா
ம ா நி ல ம்
பள்்ளதாக்குக்கும் பாலைவனத்துக்கும்
இ டை யி ல் இ ரு க் கி ற த ெ ன் ்றறா ல் ,
நெவடா மாநிலம் சியரா நெவடா
மலைத்தொடர்்களை ஒட்டி இருக்கின்்றது.
போ�ோகும் வழியெல்்லலாம் பாலைவனச்
சோ�ோலைகள், புதுப்புது வடிவங்்களில்
குன்றுகள், மலைகள்.

சாதாரணமாக மலை முழுவதும் காய்்ந்்த
புற்்கள் படர்ந்து வைக்கோல் போ�ோர்்வவை
போ�ோர்த்தியது போ�ோலத் தோ�ோன்றும். வசந்்த
காலத்தில் மலையின் நிறமே பசுமை
ஆ கி வி டு ம் . இ ப ் ப ோ து இ லை யு தி ர்
காலம். சில மரங்்கள் இலைகளின்றிப்
பனி உடையை உடுத்தி இருந்்தன.
சில மலைகளில் ஆங்்ககாங்்ககே வட்்டப்
புள்ளிகள் போ�ோலப் புதர்்கள் தழைத்திருக்்க,
மாம்்பழக் கலரிலே புட்்டடா போ�ோட்்ட,

அகிலா கோ�ோபால்,

சான் டியகோ�ோ, கலிிஃபோ�ோர்னியா
மோ�ோனோ�ோ லேக் செல்லும் பாதை
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கோ�ோபுர அடுக்கு பார்்டர் கொ�ொண்்ட
பட்டுப் புடவை என் நினைவுக்கு
வந்்தது.

ம லையெ ங் கு ம் வெ ள் ்ளளை ப்
போ� ோ ர் ்வவை ! “ ம ண் ணு ம் நீ ரு ம்
எரியும் நல்்வவாயுவும் விண்ணுமாய்
விரியும் எம்பிரான்” என்்றல்்லவா
ந ம் ்மமா ழ் ்வவா ர் இ றை வ ன ை யே
வர்ணிக்கிறார்?

நவம்்பர் 24 காலை 5 மணிக்கு
ச ா ன் டி ய கோ� ோ வி ல் இ ரு ந் து
புறப்்பட்டோம். ஆங்்ககாங்கு ஓய்வுப்
பகுதிகளில் இளைப்்பபாறியபடி
7 மணி நேரம் பயணித்தோம்.
போ�ோகும் வழியில் இருந்்த ஏரியின்
அழகிலே மயங்கினோ�ோம். இறங்கிச்
சில புகைப்்படங்்களை எடுத்துக்
கொ�ொண ் ட ோ ம் . இ று தி ய ா க
மேமத் ஏரியை (Mmmoth Lakes)
அ டைந ் த ோ ம் . ச ா ம ா ன் ்கள ை
நாங்்கள் தங்்கவிருந்்த குடிலில்
இறக்கி வைத்துவிட்டு, சூடாக
டீ போ� ோ ட் டு ஃ ப் ்ளளா ஸ் க் கி ல்
எ டு த் து க் க ொ ண் டு 2 ம ணி

உயரம் அதிகம் இருக்குமிடத்தில்
ஆர்்ப்பபாட்்டம் இருப்்பதில்்லலை.
சில வருட வாழ்்க்ககை, ஒரே ஒரு
வெற்றிக்்ககே உயர உயரக் குதிக்கும்
மனிதர்்களுக்கு அருகில் மலைகள்
மௌ�ௌனமாக உயர்ந்து நிற்கின்்றன.
எத்்தனையோ�ோ நூற்்றறாண்டுகளாக
நின்றும், எது நடந்்தபோ�ோதும், நம்
முப்்பபாட்்டனுக்கு முப்்பபாட்்டனைப்
பார்்த்்த மலை அப்்படியே நின்று
கொ�ொண்டிருக்கிறது. சரிதானே?
ஏ ரி யி ன் அ ழ கை ச் சொ�ொ ல் ்ல

கான்விக்ட் லேக்

லேக் டாஹோ�ோவின் எமரால்டு விரிகுடா

கான்விக்ட் ஏரி அருகே வெந்நீர் ஊற்று

அளவில் ஏரியின் அழகை ரசிக்்கச்
சென்றோம்.
ப னி பொ�ொ ழி ந் து ப ஞ் சு ப்
பொ�ொதியாகப் படர்ந்திருந்்தது. சில
இடங்்களில் ஏரிநீரும் லேசாகப்
பனியில் உறைந்து இருந்்தது.
குளிர் காலமானதால் மலைப்
பகுதிகளில் மாலை நேரத்திலேயே
இ ரு ள்
க வி ந் ்த து .
ஆ ள்
நடமாட்்டமே இல்்லலை.
அடடா, என்்ன அழகு! வளைந்து
நெ ளி ந் து போ� ோ கு ம் ப ாதை .
இ ய ற்்ககை யி ல் ்ததா ன் எ த் ்த ன ை
வண்்ண ஜாலங்்கள்! பனி இல்்லலாத
மார்்கழியா? வழியெங்கும் ஓங்கி
உயந்்த மர வகைகள். பனி பெய்து
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is now available in the
Bay Area to conduct all Hindu
religious rituals both in North
and South Indian manner.
l Pooja of all Kinds
l Ceremonies
l Homams, etc.
Please contact:

Balu Shastri
6211 Prospect Road
San Jose, CA 95129

Tel: 408.738.0571
Cell: 408.393.7722
balushastri87@gmail.com
!!! Aum Vasu Rudra Aadhithyaya Namaha !!!

All Poojas including:

Ganapathy-Homa, LakshmiKubera, Rudra Abishek, Durga,
Amba, Navagraha, Sathyanarayana
Vratha, Ayyappa-Mandala,
Car Pooja at dealer & home,
Vidhyarambam, Santhi-Homa,
Punyahavachana, Namakarana,
Jathakarana, Thread, Marriage,
Shashtibdha, Bhimarathasanthi,
Sadhaabhishekam, Funeral-Rights,
Sraadha ...

Pleasant & Excellent in English, Hindi,
Telugu, Tamil, Malayalam ...
Serving Silicon Valley Bay Area &
Nationwide

Bala
Krishna
Sharma
Cell: 510.417.7358
balakrishna1359@gmail.com
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All Traditional Hindu
Pujas & Homas like o Ganapati, Navagraha Homas
o Upanayana, Seemantham, Marriages
o Sradha, Funeral Services

Classes in Puja Vidhi &
Veda Chanting
Please Call

Pandit Ravichandran
Veda Pandit l Sahitya Siromani

1193 Bluebell Drive
Livermore, CA 94551

925.321.0285

panditravi@comcast.net

Sri. M. Vaithianathan Sastriji

Hindu Vedic Priest
All Hindu Religious Services
Pooja / Hawan and Samskarams
Ganapathy, Navagraha, Durga,
Lakshmi, Saraswathi, Sudarsana,
Narasimha, Vasthu, Ayushya,
Mruthunjaya, Rudra and other
Homas - Sathyanarayana, Sai
Sathya Vrathams, Bhagawati
Seva, Chandi Pat, All Shanthi Poojas, Naming
Ceremony, Punyahavacham, Hair Offering,
Upanayanam, Seemantham, Wedding, Gruha
pravesam, 25th & 50th Wedding Anniversary, 60,
70, 80 - Birthday Shanthi, Last Rites, 12th day & 31st
day Annual Sradh and all Hindu Religious, etc Teaching Vedas and Slokas. Languages - English,
Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada & Hindi.
Catering (Upon Request)
God Bless You

215.501.7175 | 267.884.6664
mvsastrigal@yahoo.com
mvsastrigal@gmail.com

Self transportation to Pooja site

within 4 States - NY, NJ, & PA, DE

www.sastriji.com
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சில்்வர் லேக் ஒரு பகுதி

வார்்த்ததையே இல்்லலை! மாலை
5 மணிக்்ககே இருட்டிவிடவே,
த ங் கி யி ரு ந் ்த இ ட த் தி ற் கு த்
திரும்பினோ�ோம்.
ந வ ம் ்ப ர் 2 5 . அ தி க ாலை யி ல்
சூரியோ�ோதயத்தின் அழகைக் காண
கான்விக்ட் லேக் (Convict lake)
சென்றோம். மெய்்மறந்து நின்று
ரசித்தோம். பார்்க்்கப் பார்்க்்க
சலிக்்ககாத அழகு! அருவி, மலை,
சலசலக்கும் நீரோ�ோடை. திரும்பிப்
போ�ோய் சமைத்துச் சாப்பிட்டோம்.

மலைகள் சூழ்்ந்்த ஜூன் லேக்

மீ ண் டு ம் ஃ ப் ்ளளா ஸ் க் கி ல் டீ
த ய ா ரி த் து எ டு த் து க் க ொ ண் டு
காரில் கிளம்பினோ�ோம். வழியில்
ஓர் இடத்தில் வெந்நீர் ஊற்்றறைப்
பார்்தத்்ததோம். அருகில் செல்்லத்
தடை இருந்்ததால், தள்ளி நின்்றறே
புகைப்்படம் எடுத்தோம். பின்்னர்
மோ�ோனோ�ோ ஏரியை அடைந்தோம்.

அதிகம் நீர் இல்்லலாவிட்்டடாலும்
உப்புப் படலங்்களை ஏரியின்
ஓரத்தில் காண முடிந்்தது. மோ�ோனோ�ோ
ஏரி கலிிஃபோ�ோர்னியாவின் மிகப்
பழமையான அமெரிக்்க ஏரிகளில்
ஒன்று. இதை ‘பயங்்கரமானது’
என்று வர்ணித்்ததாலும் தவறில்்லலை.
காரணம் இதுதான்: ஆவியாதல்
காரணமாக ஏரி நீரின் அளவு
குறைகிறது. அதில் நதிநீர் எதுவும்
வ ந் து சே ரு வ தி ல் ்லலை . இ ந் ்த
அடர்்ந்்த நீரில் சிலவகை உப்புநீர்
இறால் மீன்்கள், ஈக்்கள் மற்றும்
ஆ ல் ்ககா ஆ கி ய வை ம ட் டு மே
வ ா ழ் கி ன் ்றன . இ ந் ்த நீ ரி ன்
நச்சுத்்தன்்மமை பருவம், ஆழம்
மற்றும் நேரத்்ததைப் பொ�ொறுத்து
ம ா று ப டு ம் எ ன் ்ப த ா ல் த ள் ளி
இருந்துதான் இதை ரசிக்்கலாம்.
இங்கிருந்து 2 மணி நேரம்்ததான்
டாஹோ�ோ ஏரி (Lake Tahoe).
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அங்கும் சென்று பார்்க்்கலாமே
என்று நினைத்துக் கிளம்பியது
எவ்்வளவு அசட்டுத் துணிச்்சல்!
நிறையச் சவாலான கொ�ொண்்டடை
ஊசி வளைவுகள்! அவற்்றறைச்
சமாளித்து எமரால்டு ஏரியை
அடைந்தோம். அழகோ�ோ அழகு!
மெல்்ல மெல்்ல மாலை 4.30க்கு
இருள் கவியத் தொ�ொடங்கியது.
கொ�ொ ஞ் ்ச ம் ப ய ம் க வ் வி ய து .
த ெ ரி ய ா த ஊ ரி ல் , இ ரு ட் டி ல்
அதுவும் மலைப்்பகுதியில் கார்
ஓட்டுவது அசட்டுத் தைரியம்
அல்்லவா! மேலும் கும்மிருட்டு,
ஆள் நடமாட்்டமே இல்்லலை.
முன்னும் பின்னும் வாகனங்்களும்
அவ்்வளவாக இல்்லலை. மலைச்
ச ாலை யி ல் சி ல இ ட ங் ்க ளி ல்
த டு ப் பு க ள் கூ ட க் கி டை ய ா து .
ப டு ஜா க் கி ர தை ய ா க , கூ கு ள்
ஆ ண் ்ட வ ரி ன் வ ழி க ா ட் ்ட லி ல்
சென்று சேர்்நந்்ததோம்.
ந வ ம் ்ப 2 6 அ தி க ாலை .
மீ ண் டு ம் க ா ன் வி க் ட் ஏ ரி யை
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நோ� ோ க் கி ப் ப டையெ டு க் ்க
எ ண் ணி க் கி ள ம் பி னோ� ோ ம் .
ப னி க ண் ்ணணை க் க ட் டி ய து .
கி ள ம் ்பவே தோ� ோ ன் ்ற வி ல் ்லலை .
மீண்டும் தங்குமிடம் போ�ோய்க்
கு ளி த் து , சு ட ச் சு ட மி ள கு க்
கு ழ ம் பு , சு ரை க் ்ககா ய் கூ ட் டு ,
ஜீ ர க ர ச ம் செ ய் து ர சி த் து ச்
சாப்பிட்டோம். 11 மணிக்குக்
கி ள ம் பி னா ல் போ� ோ கு மி ட ம்
எ ல் ்லலா ம் ப னி ப் ப ொ ழி வு
எங்்களைத் துரத்்தவே, வெறுத்துப்
போ� ோ ய் மீ ண் டு ம் த ங் கு மி ட ம்
திரும்பினோ�ோம். மறுநாள் கிளம்்ப
வேண்டும். சாமான்்களைக் கட்டி
வைத்தோம்.
நவம்்பர் 27. காலை 10 மணி
வ ா க் கி ல் கி ள ம் பி ஊ ரை ப்
பார்த்துப் பயணித்தோம். சில்்வர்
லே க் , ஜூ ன் லே க் வ ழி யி ல்
தரிசனம். மறக்்க முடியாத 3
நாட்்கள், பறந்்ததே போ�ோய்விட்்டன!

l
மேம்்மத் லேக்ஸ் பனிச்்சறுக்குப் பாதைகள்

மோ�ோனோ�ோ லேக்
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கேப்்டன்
லக்ஷ்மி சேகல்
நே

த ா ஜி யி ன் ‘ ஜா ன் சி ர ா ணி
பெண்்கள் படை’யின் முதல் கேப்்டன்;
இந்திய குடியரசுத் தலைவர் தேர்்தலில்
போ�ோட்டியிட்்ட முதல் பெண் வேட்்பபாளர்
என்்பது உள்்பட பல்்வவேறு சிறப்புகளுக்கு
உ ரி ய வ ர் கே ப் ்ட ன் ல க்ஷ ்மி . இ வ ர்
அக்டோபர் 24, 1914 அன்று சென்்னனையில்,
சுவாமிநாதன் - ஏ.வி. அம்முக்குட்டி
இணையருக்கு மகளாகப் பிறந்்ததார்.
தந்்ததை சுவாமிநாதன் வெளிநாட்டில்
சட்்டம் பயின்்றவர். சென்்னனை உயர்நீதி
ம ன் ்ற த் தி ல் வ ழ க் கு ரை ஞ ர் . த ா ய ா ர்
அம்முக்குட்டி சமூகசேவகி. காங்கிரஸ்
இயக்்க ஆதரவாளர். சுதந்திரப் போ�ோராட்்ட
வீரர். இருவரது அரவணைப்பில் வளர்்ந்்த
ல க்ஷ ்மி க் கு இ ள வ ய தி ல் இ ரு ந் ்ததே
சமூகசேவை மீதும் தேச விடுதலை மீதும்
தணியாத ஆர்்வம்.

பா.சு. ரமணன்

ஒருநாள் தாயார் அம்முக்குட்டி, லக்ஷ்மியின்
அறைக்குள் புகுந்து அவருடைய துணிகளை
எல்்லலாம் எடுத்து தெருவில் போ�ோட்டுக்
கொ�ொளுத்தினார். லக்ஷ்மிக்கு முதலில்
ஒன்றுமே புரியவில்்லலை. பின்்னர்்ததான்
அது ‘சுதேசி இயக்்கம்’ காரணமாகச்
செய்்யப்்பட்்டது என்்பதும், அந்நியப்
பொ�ொருள்்களைப் புறக்்கணித்து நம்முடைய
நாட்டில் தயாரிக்்கப்்பட்்ட பொ�ொருட்்களை
மட்டுமே பயன்்படுத்தி வாழ்்வது அதன்
முக்கியக் கொ�ொள்்ககை என்்பதும் அவருக்குத்
த ெ ரி ய வ ந் ்தன . அ து மு த ல் த ா னு ம்
அந்நியப் பொ�ொருள்்களைப் புறக்்கணித்து
வாழ ஆரம்பித்்ததார்.

கல்வி
தொ�ொடக்்கக் கல்வியை மிஷனரி பள்ளியில்
பயின்்ற லக்ஷ்மி, உயர் கல்விக்கு லேடி
வெலிங்்டன் கல்லூரி சென்்றறார். பின்்னர்
ராணி மேரி கல்லூரியில் இடைநிலைக்
கல்வி பயின்்றறார். மருத்துவர் ஆகும்
எ ன் ்ற வி ரு ப் ்ப த் தி ல் ம ரு த் து வ க்
கல்லூரியில் சேர்்ந்ததார். 1938ல் டாக்்டர்
படிப்்பபை நிறைவு செய்்ததார் லக்ஷ்மி.
சென்்னனையின் புகழ்்பபெற்்ற கஸ்தூரிபா
ம ரு த் து வ ம ன ை யி ல் ம ரு த் து வ ர ா க ப்
பணியாற்்றத் தொ�ொடங்கினார். சிறந்்த
மருத்துவர் என்்ற நற்்பபெயர் பெற்்றறார்.
ஆனாலும் அவர் உள்்ளத்தில் சுதந்திரக்
கனல் தகித்துக் கொ�ொண்டிருந்்தது.
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நேதாஜி அருகே கேப்்டன் லக்ஷ்மி

சிங்்கப்பூரில் மருத்துவ சேவை
மருத்துவப் பணி தொ�ொடர்்பபாக
1 9 4 0 ல்
சி ங் ்க ப் பூ ரு க் கு ப்
பயணமானார் லக்ஷ்மி. அங்கு ஒரு
மருத்துவமனையில் பணிபுரிந்்ததார்.
1 9 4 2 - ல் ந ட ந் ்த பி ரி ட் டி ஷ் ஜப்்பபான் போ�ோரில், காயம்்பட்்ட
வீரர்்களுக்கு சிங்்கப்பூரில் சிகிச்்சசை
அளித்து வந்்ததார். அங்குதான்
அ வ ரு க் கு
நே த ா ஜி யி ன்
ஐ.என்.ஏ.வில் (இந்திய தேசியப்
படை) பணியாற்றிய வீரர்்களுடன்
அறிமுகம் ஏற்்பட்்டது. அவர்்களது
செ ய ல் ்பபா டு க ள் அ வ ரை க்
கவர்்ந்்தன.

சுபாஷுடன் சந்திப்பு
இ ந் நி லை யி ல் சி ங் ்க ப் பூ ரு க் கு
வ ந் தி ரு ந் ்த நே த ா ஜி சு ப ா ஷ்

சந்திரபோ�ோஸை லக்ஷ்மி சந்திக்்க
நே ர் ்ந்்த து . அ ந் ்த ச் ச ந் தி ப் பு
ல க்ஷ ்மி யி ன் வ ா ழ் ்க்ககை யி ன்
திருப்புமுனை ஆனது. ஏற்்கனவே
இருந்்த தேசப்்பற்று, சமூக ஆர்்வம்,
உதவும் மனப்்பபான்்மமைக்கு சரியான
களமாக இந்திய தேசியப்்படை
( ஐ . எ ன் . ஏ ) இ ரு க் கு ம் எ ன
முடிவுசெய்்த லக்ஷ்மி, இந்திய
தேசியப் படையில் இணைந்்ததார்.

கேப்்டன் லக்ஷ்மி
பெண்்களாலேயே நடத்்தப்்படும்
ஒரு தனிப் பிரிவைத் தொ�ொடங்கும்
எண்்ணத்தில் இருந்்ததார் நேதாஜி.
ப ல் ்வவே று
தி ற மை க ளு ம்
து ணி ச் ்ச லு ம் கொ�ொ ண் டி ரு ந் ்த
லக்ஷ்மியையே அதன் கேப்்டனாக
நியமித்்ததார். லக்ஷ்மி, கேப்்டன்
லக்ஷ்மி ஆனார். 20 சிங்்கப்பூர்

பெ ண் ்கள ை க்
கொ�ொ ண் டு
அமைக்்கப்்பட்்ட இப்்படையில்
ல க்ஷ ்மி யி ன் த லைமை யி ல்
நூ ற் று க் ்க ண க் ்ககான பெ ண் ்க ள்
ஒன்றிணைந்்தனர்.
சிங்்கப்பூர் மற்றும் பர்்மமாவில்
சி ல க ா ல ப் ப யி ற் சி க் கு ப்
பி ன் கே ப் ்ட ன் ல க்ஷ ்மி யி ன்
த லைமை யி ல ான
ப டை
நேரடியாகக் களத்தில் இறங்கியது.
பிரிட்டிஷ் ஆதிக்்கத்தில் இருந்து
மணிப்பூர் விடுவிக்்கப்்பட்்டது.
தொ�ொடர்ந்து இந்திய தேசியப்்படை
முன்்னனேறியது. ஆனால் தொ�ொடர்ந்து
பெய்்த மழை மற்றும் உணவு,
தளவாடப் பற்்றறாக்குறையால்
இவர்்களது படைகள் நாளடைவில்
பின்்வவாங்கின.
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வந்து தங்கியபோ�ோது அவர்்களுக்கு
மருத்துவ சேவையுடன் உணவு,
உடை போ�ோன்்ற அத்தியாவசியத்
தேவை க ள் கி டை க் ்க ல க்ஷ ்மி
உழைத்்ததார். அது போ�ோல போ�ோபால்
விஷவாயுக் கசிவின் போ�ோதும்
லக்ஷ்மி அங்கு சென்று மருத்துவ
முகாம்்களை அமைத்து உதவினார்.

அரசியல் பணிகள்

கேப்்டன் லக்ஷ்மி இளம்்பருவத்தில்

கணவர் பிரேம் குமார் சேகல்

கைதும் விடுதலையும்
பிரிட்டிஷ் அரசு கேப்்டன் லக்ஷ்மி
உ ள் ளி ட் ்ட போ� ோ ர ா ளி க ள ை க்
கைது செய்்தது. விசாரணைக்்ககாக
போ�ோர்க் கைதிகளாக ரங்கூனுக்குக்
கொ�ொண்டு சென்்றது. அங்கு லக்ஷ்மி
வீட்டுச் சிறையில் தனிமையில்
அ டை க் ்க ப் ்ப ட் ்டடா ர் . வ ழ க் கு
விசாரணைகளுக்குப் பின் 1946ல்
கேப்்டன் லக்ஷ்மியை பிரிட்டிஷ்
அரசு விடுதலை செய்்தது.

திருமணம்
அதன்பின் இந்தியா திரும்பிய
லக்ஷ்மி, தனது சமூக, மருத்துவப்
ப ணி க ள ை த் தொ�ொ ட ர் ்ந்ததா ர் .
த ன் னு ட ன் ஐ . எ ன் . ஏ . வி ல்
கர்்னலாகப் பணியாற்றிய பிரேம்
குமார் சேகல் என்்பவரை, 1947ல்
திருமணம் செய்துகொ�ொண்்டடார்.

கணவருடன் கான்பூரில் தங்கித்
தனது மருத்துவச் சேவையைத்
தொ�ொ ட ர் ்ந்ததா ர் . ஏ ழை க ளு க் கு
இ ல வ ச ம ா க வே ம ரு த் து வ ம்
பார்்த்ததார். சமூகப் பணிகளையும்
தொ�ொடர்ந்து செய்்ததார்.

சமூகப் பணிகள்
லக்ஷ்மி சேகலுக்கு கம்யூனிஸ்ட்
போ� ோ ர ா ளி யு ம் , க வி க் கு யி ல்
ச ரோ� ோ ஜி னி
ந ா யு டு வி ன்
சகோ�ோதரியுமான சுஹாசினி நம்பியார்
மூலம் கம்யூனிஸ சித்்ததாந்்தத்தில்
ஆர்்வம் ஏற்்பட்்டது. தொ�ொடர்ந்து
ப டி த் ்த ப ல பு த் ்த க ங் ்க ளி ன்
த ா க் ்க த் ்ததா ல் க ம் யூ னி ஸ் ட்
கட்சியுடன் தம்்மமை இணைத்துக்
கொ�ொ ண் ்டடா ர் . ப ங் ்களாதே ஷ்
பி ர ச் ்ச ன ை ய ா ல் க ல் ்க த் ்ததா வி ல்
பங்்களாதேஷிகள் அகதிகளாக

லக்ஷ்மி ராஜ்்ய சபா உறுப்பினராகவும்
சில வருடங்்கள் பணியாற்றினார்.
அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர்
சங்்கத்தின் துணைத்்தலைவராகப்
பொ�ொறுப்பு வகித்்ததார். இவரது
தன்்னலமற்்ற தேச சேவைக்்ககாக
இந்திய அரசு 1998-ல் இவருக்கு
பத்்மவிபூஷண் விருது வழங்கிச்
சிறப்பித்்தது. 2002-ம் ஆண்டு நடந்்த
ஜனாதிபதி தேர்்தலில் அப்துல்
கலாமை எதிர்த்து லக்ஷ்மி சேகல்
போ�ோட்டியிட்்டடார். தனது வாழ்்க்ககை
அனுபவங்்களை, ‘புரட்சியின்
ந ா ட் ்க ளி ல் ஓ ர் அ ர சி ய ல்
போ�ோராளியின் நினைவலைகள்’
என்்ற தலைப்பில் சுயசரிதையாக
எழுதியுள்்ளளார்.

மறைவு
இ று தி க் ்ககா ல ம் வ ரை ச மூ க
வி டு த லை க் கு ம் ,
பெ ண்
விடுதலைக்கும் உழைத்்த லக்ஷ்மி,
ஜூலை 23, 2012 அன்று, கான்பூரில்
க ா ல ம ானா ர் . இ வ ர து உ ட ல்
கான்பூர் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு
த ான ம ா க வ ழ ங் ்க ப் ்ப ட் ்ட து .
அவரது கண்்கள் பார்்வவையற்்ற
ஒருவருக்குப் பொ�ொருத்்தப்்பட்்டன.
தமிழர்்கள் மறக்்கக்கூடாத தமிழ்ப்
பெண் போ�ோராளி கேப்்டன் லக்ஷ்மி
சேகல்.

l
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Our Lady of
Vailankanni Shrine
“Be with us Mary along the way,
Guide every step we take ...!”
You are cordially invited to
join the joyful celebration of
Mother Vailankanni Novena
Mass on every first Saturday
of the month.
Celebration starts with
Rosary, Novena Mass and
Procession followed by fellowship and dinner.

Mass Schedule (next five months):
7th Jan.
4th Feb.
4th Mar.
1st Apr.
6th May

2023
2023
2023
2023
2023

Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday

7PM
7PM
7PM
7PM
7PM

For Mass
intention,
Prayer
Request,
Please

Email: Vailankanni.Novena@gmail.com

Visit us:

34700 Fremont Blvd, Fremont, CA 94555
For more details, please email

vailankanni.novena@gmail.com
or Call 408.506.4474
“ Yo u r f a i t h h a s h e a l e d y o u ”

Immigratio
n
Physicals

Board Certified
Internal Medicine & Primary Care

Tel: 408.929.6922
1569 Lexann Ave., #220
San Jose, CA 95121

We accept Medicare, PPO, HMO,
Medicare Advantage

www.sanjoseInternist.com
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அருள்மிகு
வில்்வவனேசுவரர் திருக்கோயில்,
திருவைகாவூர்
தலச்சிறப்பு
இத்்தல இறைவன் சுயம்பு மூர்த்தி.
மகா சிவராத்திரி என்்ற சிறப்பு வாய்்ந்்த
திருவிழாவுக்குக் காரணமான தலம்.
இத்்தலத்தில் வேறெங்கும் காணமுடியாத
வ கை யி ல் கை யி ல் கோ� ோ லே ந் தி ய
தட்சிணாமூர்த்தி, நின்்ற கோ�ோலத்தில் காட்சி
தருகிறார். நந்தி எதிர்ப்புறமாகத் திரும்பி
உள்்ளது. நவக்கிரகங்்கள் இத்்தலத்தில்
இல்்லலை. அர்்த்்தமண்்டப வாயிற்்படியின்
இருபுறங்்களிலும் விஷ்ணுவும், பிரம்்மனும்
எங்குமே காணப்்படாத நிலையில் துவார
பாலகர்்களாக நிற்கிறார்்கள். இந்்தக்
கோ�ோயில் சோ�ோழர்்களால் கட்்டப்்பட்்டது.
தே வ ா ர ப் ப ா ட ல் பெற்்ற 2 7 4
சிவாலயங்்களில் இது 48வது தலம்.

கோ�ோயில் அமைப்பு
இத்்தலத்தில் ராஜகோ�ோபுரம் இல்்லலை.
முகப்பில் விநாயகர் காட்சி தருகிறார்.
சான் ஹோ�ோஸே, கலிிஃபோ�ோர்னியா
மு க ப் பு வ ா யி ல் ம ட் டு மே ஐ ந் து
கலசங்்களுடன் கிழக்கு நோ�ோக்கிக் காட்சி
தருகிறது. உள்்ளளே நுழைந்்ததால் நந்தி,

சீதா துரைராஜ்,

நம்்மமை நோ�ோக்கித் திரும்பி இருப்்பதைக்
(கிழக்கு நோ�ோக்கி) காணலாம். உள்கோபுர
வ ா யி லி ல் நு ழை ந் ்ததா ல் வ ா யி லி ன்
இடப்்பக்்கம், வேடன் வில்்வ பூஜை
செய்்த கதை (அடுத்்த பத்தியில் இந்்தக்
கதை உள்்ளது) சுதைச் சிற்்பமாக உள்்ளது.
வெளிப் பிரகாரத்தில் சப்்தகன்னியர்
சன்னிதியும், சுந்்தரமூர்த்தி விநாயகர்
சன்னிதியும், வள்ளி, தெய்்வவானையுடன்
ஆ று மு க ப் பெ ரு ம ா ன் ச ன் னி தி யு ம்
காணலாம்.

தலபுராணம்

தவநிதி என்்ற முனிவர் தவம் செய்து
கொ�ொண்டிருக்்ககையில் மான் ஒன்்றறைத்
துரத்திக்கொண்டு ஒரு வேடன் வந்்ததான்.
மானுக்கு முனிவர் அபயமளித்்ததால்
கோ�ோபம் கொ�ொண்்ட வேடன், முனிவரைத்
தாக்கினான். உடனே சிவபெருமான்
பு லி வ டி வ ம் எ டு த் து வே ட ன ை த்
து ர த் தி னா ர் . வே ட ன் ப ய ந ் த ோ டி
அருகிலிருந்்த ஒரு வில்்வ மரத்தில்
ஏறிக்கொண்்டடான். புலியும் மரத்தின்
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கீழேயே அமர்ந்துகொ�ொண்்டது.
இரவில் தூக்்கம் வந்து கீழே
வி ழு ந் து வி டு வ மோ� ோ எ ன் று
அஞ்சிய வேடன், ஒவ்வொரு
வில்்வ தளமாகப் பறித்துக் கீழே
போ�ோட்டுக் கொ�ொண்டிருந்்ததான்.
அ வை பு லி வ டி வி லி ரு ந் ்த
சி வ ன் மீ து வி ழு ந் ்தன. அ ன் று
ம ஹா சி வ ர ா த் தி ரி . ஊ ண்
உறக்்கமின்றிச் சிவபெருமானை
வழிபட்்ட புண்ணியம் வேடனுக்கு
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அவனையும் அறியாமல்
கிடைத்்ததால், இறைவன்
அவனுக்குக் காட்சி தந்து
மோ�ோட்்சம் அளித்்ததார்.
அன்று அதிகாலையில்
அ வ ன து
ஆ யு ள்
மு டி வ த ா க இ ரு ந் ்த து . ய ம ன்
அங்கு வந்்ததான். நந்தி தேவர்
இதைப் பொ�ொருட்்படுத்்தவில்்லலை.
சிவபெருமான் தட்சிணாமூர்த்தி
வடிவில் கையில் கோ�ோல் ஏந்தி
யமனை விரட்டினார். யமனை
உள்்ளளே விட்்ட குற்்றத்திற்்ககாக
நந்திமீது கோ�ோபம் கொ�ொண்்டடார்.
அவருக்கு பயந்து நந்தி யமனைத்
தன் சுவாசத்்ததால் கட்டுப்்படுத்தி
நிறுத்தி விட்்டடார். பின் யமன்
சி வ ன ை வ ண ங் ்க , அ வ ன்
வி டு த லை பெற்்றறா ன் . பி ன் பு
ஆலயம் எதிரில் குளம் அமைத்து,
சிவனை வழிபட்டுச் சென்்றதாகக்
கூறுகிறது தலபுராணம்.

வழிபாடு
வி ல் ்வ வ னே சு வ ர ரை
வழிபட்்டடால் துயரம் நீங்கும்.

கல்்யயாண வரம், குழந்்ததை வரம்
வே ண் டு வோ� ோ ர் இ ங் கு வ ந் து
வ ழி ப ட ல ா ம் . ம ன அ மை தி
கிடைக்கும். வேலை வாய்ப்பு,
தொ�ொழில் வளர்ச்சி, உத்தியோ�ோக
உயர்வு, ஆகியவற்றுக்்ககாகவும்
இங்கு பிரார்்த்்தனை செய்்ததால்
பக்்தர்்களுக்கு அது நிறைவேறும்.
வேதமொ�ொடு வேள்விபல வாயினமி
குத்துவிதி ஆறுசமயம்
ஓதியுமு ணர்ந்தும் உளதேவர்தொழ
நின்்றருள்்சசெய் ஒருவனிடமாம்
மேதகைய கேதகைகள் புன்்னனையொ�ொடு
ஞாழலவை மிக்்க அழகால்
மாதவி மணங்்கமழ வண்டுபல
பாடுபொ�ொழில் வைகாவிலே.
- திருஞானசம்்பந்்தர்

l
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இசைப்்பள்ளி மாணாக்்கர் கச்்சசேரி

நிகழ்வுகள் - நடந்்தவை

மஹாகவி பாரதியார்
பிறந்்தநாள் விழா
ஆறாவது ஆண்்டடாக, ஸ்ருதிஸ்்வரா ஸ்கூல்
ஆஃப் மியூசிக், நியூ ஜெர்சி மஹாகவி
சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் பிறந்்தநாள்
விழாவை டிசம்்பர் 11, 2022 அன்று
ஆன்்லலைனில் சிறப்புடன் நடத்தியது.
இந்்த வருடம் முதல் முறையாக சம்்பதா
(SAMPADA - Silicon Andhra Music
Performing Arts & Dance Academy)
உடன் சேர்ந்து விழாவை நடத்தியது.

க ட வு ள் வ ா ழ் த் து ட ன் நி க ழ் ச் சி யை
ஸ்ருதிஸ்்வரா இசைப்்பள்ளி இயக்குனர்
திருமதி. நிர்்மலா ராஜேஷ் இனிதாகத்
தொ�ொடங்கி வைத்்ததார். சிறப்பு விருந்தினராக
பாரதியாரின் எள்ளுப் பேரன் திரு.
நிரஞ்்சன் பாரதி பங்்ககேற்றுச் சிறப்பித்்ததார்.
பாரதியார் குறித்்த பழைய நினைவுகளை
சுவைபடப் பகிர்ந்துகொ�ொண்்டடார். சுமார்
நூ ற் று க் கு ம் மே ல ான கு ழ ந் ்ததை க ள்
அ மெ ரி க் ்ககா வி ன்
அ ன ை த் து ப்
பகுதியிலிருந்தும் பங்குபெற்று பாரதியின்
பாடல்்களை இசைத்தும், அவற்றுக்கு

சாருலதா ராமானுஜன் வயலின் கச்்சசேரி
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நிர்்மலா ராஜேஷ் & ராஜேஷ் நாதன்

நடனமாடியும் பார்்வவையாளர்்களை
மகிழ்வித்்தனர்.
இறுதியாக திருமதி. சாருலதா
ராமானுஜம் அவர்்களின் வயலின்
இ சை க ா து க் கு வி ரு ந் ்ததா க
அமைந்்தது. சம்்பதா இளைஞர்
திரு. தீனபாபு கொ�ொண்டுபட்்லலா
அவர்்கள் நன்றி கூற, திருமதி.
நிர்்மலாவும் திரு. ராஜேஷும்
மங்்களம் பாடி இனிதே விழாவை
நிறைவு செய்்தனர்.

இந்்த நிகழ்ச்சியைக் காண
l இணையதளம்:
http://sruthiswara.com

நிரஞ்்சன் பாரதியோ�ோடு உரையாடல்

l முகநூல்:

https://www.facebook.com/
Sruthiswara/

l இன்்ஸ்டடாகிராம்:

https://www.instagram.com/
sruthiswaraschool/

l யூட்யூப்:

https://www.youtube.com/c/
SruthiswaraSchoolofMusic
 செய்திக் குறிப்பிலிருந்து

இசைப்்பள்ளி மாணாக்்கர் கச்்சசேரி
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தெரியுமா?

தெரியுமா?

சங்கீத நாடக அகாடமி ஃபெல்லோஷிப்
நிகழ்த்து கலைகளில் சிறந்து விளங்கும் ஆளுமைகள் சங்கீத நாடக அகாதமியின்
ஃபெல்லோஷிப்்பபைப் பெறத் தேர்்ந்ததெடுக்்கப்்படுகின்்றனர். அந்்த வகையில் 2022ம்
ஆண்டிற்்ககான ஃபெல்லோக்்களாக தமிழ்்நநாட்டின் சரோ�ோஜா வைத்தியநாதன், ஏ.கே.சி.
நடராஜன், டி.வி. கோ�ோபாலகிருஷ்்ணன் ஆகியோ�ோர் தேர்்ந்ததெடுக்்கப்்பட்டுள்்ளனர். இந்்த
ஃபெல்லோஷிப் மூன்று லட்்சம் ரூபாய் ரொ�ொக்்கப் பரிசு கொ�ொண்்டது.

சென்்னனை மியூசிக் அகாதெமி:

சங்கீத நாடக அகாதமி அமிர்்த விருதுகள்

சங்கீத கலாநிதி விருது
கோ�ோ வி ட் சூ ழ ல ா ல் க ட ந் ்த சி ல
ஆ ண் டு க ள ா க அ ளி க் ்க ப் ்ப ட ாம ல்
இருந்்த சங்கீத கலாநிதி விருது,
இவ்்வவாண்டு கீழ்்க்ககாணுவோ�ோருக்கு
வழங்்கப்்பட்்டது.

75வது ஆண்டு இந்திய விடுதலையின் அமிர்்தப் பெருவிழாவின் கீழ், 75 வயதுக்கு
மேற்்பட்்ட, இதுவரை தேசிய அளவிலான விருதுகளைப் பெறாத கலைஞர்்களுக்கு,
சங்கீத நாடக அகாதமி, அமிர்்த விருதுகளை வழங்குகிறது. தமிழ்்நநாட்டிலிருந்து
கீழ்்க்ககாணும் ஐவர் இவ்விருது பெற்்றனர்.

• நெய்்வவேலி
சந்்ததானகோ�ோபாலன் (2020)
• திருவாரூர் பக்்தவத்்சலம் (2021)
• லால்குடி கிருஷ்்ணன் (2022)
• லால்குடி விஜயலட்சுமி (2022)

நாரதகான சபா:
நாத பிரம்்மம் விருது
நாரதகான சபாவின் நாதப்பிரம்்ம
விருது சுதாராணி ரகுபதி, திருச்சூர்
வி. ராமசந்திரன், ஏ. கன்்யயாகுமரி
ஆகியோ�ோருக்கு அளிக்்கப்்பட்்டது.

• ஆச்்சசாள்புரம் சின்்னத்்தம்பி (நாதஸ்்வரம்)
• புரிசை சுப்பிரமணியம் (தெருக்கூத்து)
• சுந்்தரேசன் ராமமூர்த்தி (நாடக நடிகர்)
• வி.ஏ.கே. ரங்்ககாராவ் (நடனம்)
• ஆர். ரமணி (வீணை இசை)
புதுச்்சசேரியைச் சேர்்ந்்த நாடக இசைக் கலைஞர் கே.எம். சுப்்பபையா, பொ�ொம்்மலாட்்டக்
கலைஞர் வீராசாமி சீனிவாசன் ஆகியோ�ோரும் இவ்விருது பெறுகின்்றனர்.
விருதாளர்்களுக்குத் தென்்றலின் நல்்வவாழ்த்துகள்

பிரம்்ம கான சபா:
பத்்மம் விருதுகள்
பிரம்்ம கான சபா வழங்கும் பத்்மம்
வி ரு து க ள் கீ ழ் ்க்்கண் ட ோ ரு க் கு
வழங்்கப்்பட்்டன.
• ஆச்்சசாள்புரம் சின்்னதம்பி பிள்்ளளை
• டாக்்டர் சௌ�ௌம்்யயா
• கிருஷ்்ணகுமாரி நரேந்திரன்
• ‘கலா நிலையம்’ சந்துரு
விருதாளர்்களுக்குத்
தென்்றலின் வாழ்த்துகள்.

தெரியுமா?

எழுத்்ததாளர் இமையத்துக்கு ‘குவேம்பு’ விருது
குவேம்பு ராஷ்டிரிய புராஸ்்கர் தேசிய விருது 2022க்கு
எழுத்்ததாளர் இமையம் தேர்வு செய்்யப்்பட்டுள்்ளளார். இந்்த
விருதைப் பெரும் முதல் தமிழ் எழுத்்ததாளர் இவர். இந்்த
விருது வெள்ளிப் பதக்்கமும் ஐந்து லட்்சம் ரூபாய் பரிசும்
கொ�ொண்்டது.
நவீன கன்்னட இலக்கியத்தின் சிறந்்த ஆளுமைகளுள்
ஒருவர் ‘குவேம்பு’ என்னும் கே.வி. புட்்டப்்பபா. மைசூர்
பல்்கலை முன்்னனாள் துணைவேந்்தர். ஞானபீடம், பத்்மபூஷண்,
பத்்மவிபூஷண் விருதுகளைப் பெற்்றவர். குவேம்புவின் பெயரில் ஷிமோ�ோகாவில்
பல்்கலைக்்கழகம் உள்்ளது. இவரது நினைவாக இந்்த விருது வழங்்கப்்படுகிறது.
இமையத்துக்குத் தென்்றலின் வாழ்த்துகள்.
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Thendral - Jan. 2023
Events Calendar
January 14, 2023, Saturday

January 21, 2023, Saturday

Metroplex Pongal; Program features Kummi,
Oyilattam, Parai Fusion, Bharatham, Kids
dance & more; Organized by Metroplex
Tamil Sangam, Dallas; Venue: Mar Thoma
Event Center, Irving, Texas; Contact: www.
dfwmts.org

2:30pm EST. Pongal Thiruvizha; Program
features Vivaatha Medai by Gopinath, Ad
competition, Dance & Drawing competition
and more; Organized by New Jersey Tamil
Sangam; Venue: TBD; Contact: www.
njtamilsangam.net

3pm PST. Andal Kalyanam Celebrations;
Program features Edurkolu Utsavam,
njal Seva, Kalyanotsavam and Theertha
prasadam; Venue: Temple premises;
Organized by Livermore Hindu Temple,
Livermore, California; Contact: www.
livermoretemple.org

Pongal Vizha; Programs by Tamil School
Students; Organized by Connecticut Tamil
Sangam; Venue: TBD; Contact: www.
cttamilsangam.org

January 15, 2023, Sunday
Deadline for applying for Annual Grants
provided by Hindu Community and Cultural
Center (HCCC - Livermore Hindu Temple)
for charitable non-profit organization; To
apply, visit - www.livermoretemple.org,
hcccgia@livermoretemple.org

January 28, 2023, Saturday
Pongal Vizha; Organized by Chicago Tamil
Sangam; Venue: TBD; Contact: www.
chicagotamilsangam.org
February 18 & 19, 2023, Sat. & Sunday
2023 Great Composers Day celebrations;
Organized by CAMAGA - Carnatic Music
Association of Greater Atlanta; Venue:
Hindu Temple of Atlanta, Riverdale, Georgia;
Contact: www.camaga.org
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Classifieds
Professional in top multinational firm,
Bay Area/CA, CS+Econ grad, MBA,
Bharadwaja Gothram, Swati star, 5’10”,
handsome, athletic, vegetarian, nondrinker, non-smoker; kgjs23@yahoo.
com
Seeking well-educated bride for groom,
26Yrs, 6’1”, US-born and raised,
pursuing his Ph.D. in New York, prefers
brides from NY, caste no bar; Contact:
470.684.0830 (Refer VR)

For subjects of Tamil lineage, residing in
the US, matrimonial classified listings are
FREE, as a service to the community, at this
time.
For all others $25 for 20 words;
$0.25 for every additional word.
Make checks in favor of ‘Thendral’
Send classified text by email to
thendral@tamilonline.com with
subject - Matrimony Classifieds
Send email for guidance & details.
No phonecalls, please.

Matrimonial
Wanted - Brides
Seeking US/India based brahmin bride
willing to settle in US, for Tamil Iyer
groom, US citizen, BE/MS, ‘76 born,
5’10”, Fair, divorcee with no issues, well
settled in San Francisco Bay Area/CA;
ksg19@yahoo.com
Seeking US/India based brahmin bride
willing to settle in US, for Tamil Iyer
groom, US citizen, BE/MS,1976 born,
5’10”, Fair, divorcee with no issues, well
settled in San Francisco Bay Area/CA;
ksg19@yahoo.com

Seeking bride for Iyengar boy Srivatsa
Gothram, Ashwini star, 5’7”, May ‘92, US
Citizen, grew up in the Bay Area/CA, BS
in CS from Duke Univ, Sr. S/w Engr in
Snap Inc, Mountain view/CA, prefer US
raised girls, but open; 408.306.7037
Seeking South Indian Brahmin bride
working/willing to study in US for
Vadama Iyer boy, Athreya gothram,
Magam star, 5’10”, Mar.’95, BE/MS(IE),
Pgm Mgr @ Amazon, Northern California
Bay area/CA, H1B; v_kannan65@
rediffmail.com, +91.97895.10993

Seeking US-based bride for wellaccomplished groom, 34Yrs, 5’7”,
US-born and raised, working as a
consultant in NY and is open to
relocation; Contact: 470.239.0059
(Refer AP)
Seeking suitable bride preferably in the
Texas state for groom, 40Yrs, 5’3”, never
married, MS, Deputy Chief Engineer in
Dallas/TX, living in US for 22 years;
Contact: 678.304.8184 (Refer SR)
Seeking Iyer bride from non-Kaushika
Gothram for groom, 31Yrs, Iyer,
5’8”, born and raised in USA, MS in
Biomedical Engineering, S/w Engr in
Denver/CO; Contact: 678.304.8184
(Refer AS)

Seeking bride for Iyengar groom, born
Sept. ‘92, Lohitha Gothram, Thiruvonam
star, very fair, 5”4, MS from UTDallas/
Texas, working as a Manager in Dallas/
T X; 967.726.9062; seethalakshmi.
santhanam@gmail.com

Seeking US-raised south Indian brides
preferably on the West Coast for groom,
33Yrs, Chettiar family, 5’7”, raised in
USA, MS, Data Engineer in CA, Caste
no bar; Contact: 678.304.8184 (Refer
SG)

Seeking US raised Iyer/Iyengar bride
for US Citizen Vadama Iyer, Haritha,
Ashwini, 29 yrs, 5’6” Product Mgr.
Bay Area/ CA, Vegetarian, Teetotaler;
408.663.1963, srikunjika@gmail.com

Seeking bride for groom, 36Yrs, 5’10”,
raised in India, Non-Veg, MS, S/w
Development Engr, CA, Caste no bar;
Contact: 678.304.8184 (Refer YV)

Seeking Iyer bride, born & raised in
the US, 23-25, for affluent US born &
raised groom, 27, Business Development

Seeking bride 38-41Yrs, preferably
working/studying in US for
groom, 47Yrs, US Citizen, Masters
in Contemplative Psychology with
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professional US State Govt licenses,
Manager in a reputable Mental Health
Hospital in Colorado, never married,
non-smoker, non-drinker, caste no bar;
415.601.9918
Seeking Vadama Iyer bride 23-26 yrs,
born & brought up in US, for Sr. Engr,
Bay Area/CA, Bharadwaja, Uthiram,
28yrs, 5’9”, Vegetarian, Teetotaler;
2022sathyanarayana@gmail.com,
408.489.6840
Seeking bride for an Iyer groom,
born Sept. ‘95, US citizen, Harvard
& Princeton educated with a PhD in
Mathematics, vegan, teetotaler and
accomplished violinist; dolce.violino@
gmail.com
Seeking US-based Brahmin Bride for
Iyer Vadamal, Nov’90, 5’9”, Divorcee,
no issues, Working in Bay Area, BE/
MS, H1B, I140 approved, GC in
process, originally from Chennai,
+91.95828.88443, +91.96000.58443,
vasanthy.kumar@gmail.com
Seeking US based Iyer/Iyengar Bride,
for Iyer, Haritha Gothram, Pooratathi
Nakshatram, October ‘93, fair, 5’6”,
MS from Arizona State, Sr Consultant,
Seattle/WA, Vegetarian, non-smoker,
non-dr in ker ; +91.99523.39309,
405.923.2426
Seeking Iyer bride unmarried for
unmarried Iyer boy, Hastam star,
Kaushika gothram, Oct. ‘88 born,
5’5”, Masters in Project Mgmt from
North Eastern Univ, Working in
B oston/MA; mythilic09@gmail.
com, +91.99690.30766 (WhatsApp),
617.447.9484
S e ek ing C hr ist i an/Hindu br ide
for Catholic groom, ’78 June born,
divorced, no issues, 175cm, PhD
(Germany), US permanent resident,

working in Bay Area/CA as Bioinformatic
Scientist in pharma; mxdoss2020@gmail.
com

non-veg), July ‘90, H1B, MS, Employed
in San Diego/CA; priya.harij@gmail.
com, 858.205.4755

Seeking Iyer bride working in Bay Area/
CA, with good family background for
Iyer groom, clean habits, BE/MS, Dec.
‘93 born, Haritha Gothram, Thiruvadirai,
working in Bay Area/CA, H1B approved;
+91.96196.69036, mahaneelu@hotmail.
com

Seeking unmarried brahmin bride for
brahmin iyer goorm, never married,
US Citizen, 45Yrs, Garga, Aswini, BS
(Pharmacy), working as manager in
Texas; krishnaswamy57@yahoo.com

Seeking Iyer/Iyengar working in San Jose/
CA bride for brahmin Iyer groom, June
94, 5’7”, Bharani, Mesham, Bharadwaja
Gothram, Working in Bay area/CA,
H1B/I140 approved; +91.98207.84475,
vishalsurajiyer@gmail.com
Seeking US born and raised, Iyer/
Iyengar, Med. Student or recent grad
bride for ‘94 born groom, MD, doing
first year residency in Los Angeles/CA,
5’11”, Srivatsa Gothram, Revathi Star;
kalyanampotential@gmail.com
US citizen, ‘92 Chennai born, nonvegetarian, non-smoker, living in San
Francisco Bay Area/CA, seeks never
married bride below 29Yrs, caste no bar;
rkf1789@gmail.com
Seeking unmarried Brahmin bride
for Brahmin Iyengar Groom, never
married, 28Yrs, Naithrubakashyabam,
Mirugasirisham, MS(Business Analytics),
working as Data Scientist for Apple in
Texas; susilak58@yahoo.com
Seeking bride working in US in IT sector
for groom, US educated (UC Berkeley &
USC), 6 feet, US citizen, 27Yrs, working in
IT, in San Francisco Bay Area; abirami71@
yahoo.com
Seeking US based, Hindu Mudaliar (any
subsect), Working Professional, never
married bride for good looking 5’11”,
Hindu, Thuluva vellalar Mudaliar (eats

Seeking chettiar bride working in US
in IT sector for groom, US educated,
6 feet, US citizen 27Yrs, working in IT,
Bay area/CA; abirami71@yahoo.com
Seeking Iyer/Iyengar never married
bride for Iyer groom, May 75, 6’1”,
very fair, Uthiradam-4, Bharadwaja
Gothram, PhD(USA), Prof in
reputed Business school, Seattle/WA;
+91.91766.72333
Seeking bride, 28-35Yrs, preferably
based in US for Iyer groom - ‘82 born,
6’1”, B.Tech (IIT), MS (US), fit &
athletic, US Citizen, working in Bay
Area/CA; hmrhimself@gmail.com
Seeking Iyer/Iyengar bride for ‘87
born, Iyengar, USA citizen groom,
Washington DC; +91.82487.91369.
Seeking Iyer/Iyengar bride for ‘92 born,
Thengalai Iyengar groom, Avittam,
Kaundinyam, MS, Chicago/IL, H1B;
+91.82487.91369, malunachu@gmail.
com
S eeking US based bride for ‘88
born, Saiva Vellalar groom, Fair,
5’10”, Uthram, divorced, GC holder,
Controller Merck; aklmrg88@gmail.
com; 415.841.2131
Seeking bride for Iyer, 1990 born, Ardra/
Kashyapam, 5’6”, 65kgs, STEM Ph.D
(US), Working in Amazon, Sunnyvale/
CA, O1-A visa; iyertwentytwenty@
gmail.com
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Seeking Iyengar / Iyer bride working
in US for groom born Oct. ‘91,
6’2”, Avittam, Iyengar, Vadakalai,
working in Microsoft, Seattle/WA;
+91.98409.96330, 612.458.4354,
rajalakshmisnn@gmail.com

Student) for Tirunelveli Saiva Pillai boy,
US citizen, born in Chennai and grew up
in US since 2 years, Poorattadhi, 31 years,
5’6”, MS(CS) working at Atlanta/GA for
an MNC based in Seattle; asclintl@gmail.
com, 408.317.8495

Seeking US based Iyer/Iyengar Bride,
for Iyer, Bharadwaj Gothram, Hastha
Nakshatram, June ‘95, fair, 5’11”,
Masters from Georgia Tech, Technology
Consulting Manager at EY, Dallas/TX,
vegetarian, non-smoker, non-drinker;
anierudh1995@gmail.com

Seeking Iyer bride for Iyer boy vathula
got hram, Swat hy, 5’8”, S ep 1994,
raised in Delhi, MS(OPT), working
in San Francisco/CA, Vegetarian;
gomathyjayaraman25@gmail.com, +9175730.32955

Seeking Iyer/Iyengar bride for ‘70
born, Iyer groom, Fair, 5’4”, uthiratathi,
koundanya gothram, divorced, GC
holder, Sr. Consultant in Massachusetts;
jjthendralacct@gmail.com
Seeking Iyer/Iyengar unmarried bride
for Iyer, unmarried groom, July ‘74,
5’7”, fair, Thiruvonam, Koundanya
Gothram, MBA, H1B; aparjai@gmail.
com
Seeking US based Iyer/Iyengar Bride,
for US born, Iyengar, Kaushika
Gothram, Sadhayam, March 1996, 6’
2”, Ivy league undergrad, working in
Silicon Valley/Bay Area; ks70.ks70@
gmail.com
Seeking bride 24-28 for unmarried
doctor groom, Nephrology fellow,
working in Mayo Clinic, Minnesota,
175cm, ‘94 born, fair, caste no bar;
708.830.8108, yeshu.16.2010@gmail.
com
Seeking Hindu Brahmin Bride from
India/USA for US Citizen groom, Feb.
‘83, Bharadwaja/Hastham, managing
affluent Real Estate family business,
residing in Bay Area/CA; viggo.
venkat@gmail.com
Seeking veg. bride (citizen, GC, H1B,

Seeking Hindu Bride, Citizen / Permanent
Resident, working / Studying for Brahmin
Groom, only son, US Citizen, Oct. ‘92 ,
5’10”, very fair, working in Washington
DC, parents based in Chicago, Caste
no bar ; pramesh6164@gmail.com,
847.525.6164
Seeking bride for Iyengar groom, 35Yrs,
5’6”, raised in US, MS, Manager, lives in
CA, Language/caste no bar; 678.304.8184
(Refer KR)
Seeking bride 38-41Yrs, for groom, 46Yrs,
US Citizen, Masters in Contemplative
Psychology with professional US State
Govt licenses, Manager in a reputable
Mental Health Hospital in Colorado, never
married, non-smoker, non-drinker, caste
no bar; Prefer bride working/studying in
USA; +91.73958.81522 (W)
Seeking bride for Hindu Pillai
unmarried groom, MS, working in
South Jordan/UT, 170cm, ‘90 born,
fair, H1B; subakanthan24@gmail.com,
+91.94889.96117
Seeking Brahmin bride (H1B)
for Iye ng ar b oy, Marc h’ 9 1 b or n ,
Thiruvonam, Sadamarshanam, working
for Deloitte with H1B in Washington,
DC; +91.98842.67888, 415.926.1736,
mohanmuscat@gmail.com, preethamma@
gmail.com

Seeking bride for Iyengar groom,
35Yrs, 5’6”, raised in US, MS, Manager,
lives in CA, Language/caste no bar;
678.304.8184 (Refer KR)
Seeking Iyer Bride, working/studying
in US, for Groom, November 1992,
5’11”, MS(US), working in Dallas/TX,
H1B, I-140 approved, Uditya Gothram,
Ut har at a d i st ar ; 3 0 2 . 4 1 5 . 5 9 3 2 ,
gokulgb@gmail.com
S eeking California based south
indian brahmin bride (27-32) for Iyer
groom, only son, never married, 5’8”,
33 yrs, Feb ‘88, Srivatsam Gothram,
Star Puram, BE/MS (non-IT), H1B,
I-140 approved, working in Bay Area/
CA;+91.90351.19136, ansuya9810@
gmail.com
Seeking bride for Iyer groom, 35Yrs,
divorced with a child (lives with
mother), vegetarian, GC Holder, 5’10”,
MS, Sr. Systems Engineer, Seattle/WA;
678.304.8184 (Refer JS)
Seeking Iyengar bride for Iyengar
groom, 35Yrs, vegetarian, US citizen,
5’7”, MS, CTO of company, California.
678.304.8184 (Refer KS)
Seeking bride for Iyer groom, 30Yrs,
non-vegetarian, US citizen,5’11”,
Ph.D., Sr Research Scientist, California,
Language/caste no bar; 678.304.8184
(Refer VS)
Seeking bride for Iyengar groom, 27Yrs,
Vegetarian, US citizen, 5’6”, Final year
med student, Philadelphia, Language/
caste no bar; 678.304.8184 (Refer AA)
Seeking bride for groom, 31Yrs, nonvegetarian, US citizen, 6’, successful
entrepreneur, only son, California,
Language/caste no bar; 678.304.8184
(Refer AK)
Seeking unmarried Iyer / Iyengar,
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Veg, US bride for Iyer boy, US
citizen, June ‘93, employed in Dallas/
TX, BS Double Degree, doing MS,
5’9”, Anusha star, Athreya Gothram,
Vruchika Rasi, Born in India, brought
up in US; vdharmarajan@hotmail.com,
603.557.2021

Citizen or GC holder, 22-24Yrs, over 5’6”,
working in US for groom, born Oct. 95,
US Citizen, MS (Carnegie Mellon), 5’11”,
Bharadwajam, Barani star, tee-totaller,
strict Vegetarian, traditional values,
Working in Bay Area/CA; sumuka236@
gmail.com, +91.98804.44779

Seeking Iyer Bride, Working / Studying
in US for Groom Oct ‘94 born, 5’10”,
MS(CS)(US), Working in Bay Area
/ California, H1B, I-140 approved,
Kaushika Gothram, Thiruvathirai
star, Mithuna Rasi; 91.98403.47955,
srisweraj@yahoo.com

Seeking US based, Hindu, Working
Professional, never married bride
for good looking 5’11”, Hindu, Saiva
Mudaliar (eats non-veg), Dec 1988,
H1B Visa, MS, Employed in Boston/
MA, cousins & extended family in US;
skandhanmurugan@gmail.com

Seeking suitable brahmin bride
(vegetarian, non-drinker, never
married) working / studying in the US
for September 1979 born, Iyer groom,
Atreya Gotram, currently based in
Upstate NY; devicharanb@yahoo.com

Seeking US based, Hindu, Working
Professional, never married bride
for good looking 5’11”, Hindu, Saiva
Mudaliar (eats non-veg), Dec 1988,
H1B Visa, MS, Employed in Boston/
MA, cousins & extended family in US;
skandhanmurugan@gmail.com

Iyer Srivatsa Gothram, Sadayam,
Ku mbh a R a s i, May 1 9 9 3 , 5 ’ 8 ”,
B.Tech/MS, S/wprofessional @ North
Carolina, H1B, Sudha Jadagam seeks
US based working or studying bride;
+91.97898.31132, ramusmails@gmail.
com
Seeking bride for Iyengar groom, 30
yrs (1991 born), GC holder, working
in Seattle, Construction Project
Management, B.Tech (Civil), MS
Construction Management, Tamil,
Telugu, Kannada OK; partharenga1952@
gmail.com, +91.93810.04736,
+91.94861.02230
Seeking brahmin bride for Vadakalai
Iyengar groom, working as doctor in 2nd
year residency, May ‘94, US born, never
married, working in Denver, 27Yrs,
5’11”, Veg, non-smoker, Sandilyam,
Hastham, Kanni, Open to all visas;
303.596.2087 (W)
Seeking Iyer bride, never married, US

Seeking US based bride for handsome
Vadama Iyer groom with diverse social
circle, never married, very fair, 6’, Jan
‘92, Kausiga Gothram, Kettai, Veg, nonsmoker, MS(CS) and PhD(Aerospace);
+91.98331.03730, krajaram58@gmail.com
Iyer, male, 43, presently in DC, Citizen,
is looking for proposals from any Hindu
denominations, innocently divorced /
widow; 708.629.6264, alohaland78@
yahoo.com
Iyengar, Srivatsa gothram, ‘88 born, 5’8”,
Masters, never married, employed in Apple
at Cupertino/CA seeks brahmin bride
working in US, preferably in SF Bay Area/
CA or willing to relocate; revathy.venki@
yahoo.com +91.94407.35413
Iyer, Vadamal, Bharadwaja gothram,
Meena rasi, 29Yrs, Revathi, H1B, MS ECE,
6’0”, working as Sr Product Manager in
Bay Area/CA seeks Iyer bride residing
in US, never married, Citizen / H1B;

+91.98455.37677, +91.98860.39093,
geetharamki2014@gmail.com
Seeking Veg., good looking bride for
Smart, Fair, Teetotaller, Veg. (Tirunelveli
Saiva Pillai), 85 born groom, 173cms,
S/w Engr, H1B & GC on process,
Hartford/CT; +91.99407.70015,
meenaneem@rediffmail.com
Seeking bride for US Citizen, Mudaliar,
never married, fair, 5’11”, July ‘93,
Siva Gothram, Kettai / Viruchigam,
Non-Veg, non-drinker, non-smoker,
working as S/W Engineer in Microsoft,
Seattle/WA, 817.513.4206, 214.404.9769,
rshanthi99@yahoo.com
Seeking US Citizen bride for US Citizen
Vadama Iyer, never married, fair,
5’9”, Oct ‘93 born, Srivatsa Gothram,
Barani, Veg, non-drinker, non-smoker,
completely remote work as S/w Engr,
will complete MS in summer 2021;
717.982.1294, vidyangirish@gmail.com
Seeking brahmin bride for Iyer, Vadamal,
Srivatsa gothram, Oct ‘77 born, Kettai,
5’7”, L1A, working in Los Angeles/CA,
well settled, vegetarian, never married;
818.927.9760, guru.msundaram@gmail.
com
Seeking bride for tall and handsome
Saiva Pillai Groom, born Jul ‘91,
Divorced within very short span of
marriage, not consummated, no kids,
Caste no bar, H1B, working for Oracle at
Boston/MA, Thiruvonam, Makara Rasi,
+91.98843.94941, 585.520.6633
Seeking bride for Vaniya chettiar
groom, July 1993, mesha rasi, aswini
nakshatram, MSCS, 6’, employed,
HR professional, San Francisco/CA;
pandian@gmail.com
Seeking bride for Mudaliyar groom,
born Sep ‘77, 5’6”, Divorced no kids,
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caste no bar, Swathi, Thulam, Working
in Dallas/TX, H1B & I-140 approved,
thiru.hariraja@gmail.com
Seeking well educated Iyengar Brides
for groom, 5’11”, May 1991, Iyengar,
Vadakalai, Koundinya Gothram, Makara
Rasi, Thiruvonam Star, MS, currently
working in Salt Lake City/UT, H1B,
I140 applied; madhavan61@gmail.com,
+91.96631.58866
Seeking south indian bride working/
studying in US for mudaliyar groom,
Mar. 93, BE/MS (UTD), SDE2, Amazon,
Seattle/WA, H1B, I-140 approved;
+91.86105.33128, jayakamala@gmail.
com
Seeking US born Iyer bride, never
married, Veg, non-drinker, non-smoker,
highly educated from top university
in US, for groom, Jan ‘93, 5’8”, PhD
from MIT, Assistant Prof, EECS Dept,
Shadamarshana gothram, Uthiradam
star; venkat@natarajans.org
Seeking US based Brahmin bride for
groom Sr. S/w Engr in Cybersecurity
firm in Bay Area/CA, MS, Oct. ‘93 born,
Vadakalai, Koushikam, Uthiratadhi,
5’11”, GC in process, I140 approved;
650.946.8177, +91.98407.32372,
pgsundara@gmail.com
Iyer, vathoola gothram, Feb. ‘84,
Utthiratadhi, Meena Rasi, 5’6”, US
Citizen, BS (Nursing), working in
Philadelphia seeks bride residing in
US, Citizen or H1B; +91.98200.42953,
716.951.0857
Seeking US/Canada based Bride for
Chennai Senguntha Mudaliyar groom,
29Yrs, Dec’91, 5’5”, 70kgs, Nveg, US MS
(IT), Employed in N.Carolina; sarath.
sund@gmail.com, 704.421.2486
Iyer, Vadamal, Athreya gothram,

April 1992, Merugasirusa, Rishaba
Rasi, 6’0”, MS employed in Arkansas,
H1B under process seeks Veg, Teetotaler,
brahmin girl, working/studying in
US, subbaraman1958@gmail.com,
+91.98404.02902
Seeking US based citizen / green card
unmarried, well educated Iyer bride for
Vadama Iyer groom, Kaushika gothram,
Aswini star, 5’8”, Feb’93, MS (Industrial
Engg), Michigan; kalpa_ram2005@yahoo.
com,+91.98840.26053
Seeking Iyer working/studying bride for
groom working in wireless comm. field,
San Diego/CA, Dec ‘94, Vadama, Koushika
gothram, Krithigai star, 5’11”, fair, MS
(Electrical), H1B will be approved soon;
+91.94456.51101, kvradhika94@gmail.
com
US citizen, Iyer, 29Yrs, 5’9”, Resident doctor
groom in Ann Arbor/MI seeks suitable
girl with good education, Vegetarian,
Brahmin family, born or brought up in
US, preferably in Michigan, Ohio, Illinois
or Indiana; gtiyer54@gmail.com
Seeking bride for 37-40Yrs, ‘75 born
groom, US Citizen, MS in Contemplative
Psychology with professional US State
Government licenses, Manager in
a reputable Mental Health Hospital in
Colorado, never married, non-smoker
non-drinker, caste no bar; Prefer girl
working/studying in USA; 415.601.9918
Seeking Iyer Bride, working/ studying in
US, for Groom, Sept 1980, 5’7”, MS(UK),
working in NYC, Residing in New Jersey,
H1B, I-140 approved, Uditya Gothram,
Karthigai star; 302.415.5932, gokulgb@
gmail.com
Seeking US born/brought up/H1B
Brahmin Bride for US brought up
groom, Veg, vadama Iyer, 5’9”, Feb 1991,
Bharadwaja Gothram, Revathi star, grew

up in Bay area/CA, BS/MS from reputed
universities, working in major pharma
company in South San Francisco/CA;
psom100@gmail.com
Seeking Iyer working/ studying
bride for groom working in wireless
comm. field in San Diego/CA, Dec
‘94, Vadama, Koushika gothram,
Krithigai nakshatram, 5’11”, fair, MS
(Electrical), Employer applied for H1B;
+91.94456.51101, kvradhika94@gmail.
com
S e e k i n g Ve l l a l a r br i d e f or U S
citizen groom, 30Yrs, 5’8”, Hospital
Management/ Doctor Coordinator,
working at Los Angeles/ CA;
408.832.7837
Seeking Iyer Bride, working/ studying
in US, for Groom, Nov. 1992, 5’11”,
MS(US), working in Olympia/WA,
H1B, I-140 approved, Uditya Gothram,
Utharatadi star; 302.415.5932, gokulgb@
gmail.com
Seeking Iyer bride for Iyer Groom,
Gowthama gothram, Rohini, 6’, MS,
Dec’92, employed in Oracle at Seattle/
WA, H1B; 91.90350.00260, balasnk@
yahoo.com
Seeking Iyer Bride, working/ studying
in US, for Groom, Oct 1994, 5’10”,
MS(US), working in Palo Alto/CA, H1B,
I-140 approved, Kaushika Gothram,
Thiruvadirai star; +260.954942618,
srisweraj@yahoo.com
Seeking unmarried Tamil speaking
vegetarian/eggetarian bride for a
vegetarian Saiva Chettiar boy, MS(USA),
H1B, working in San Jose/CA, Dec
‘90, 6ft, Thiruvonam/Mahara rasi,
Saiva Chettiar/Pillai/Mudaliar or any
other Saiva Sect; +91.94430.21313,
aboorva08@gmail.com
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S e ek ing S engunt ha Mud a liyar/
Mudaliyar bride for groom, MS
Engg, currently working as Feature
O wner Eng at Ford in Detroit/
MI, ‘93 born, 5’9”, Non-vegetarian,
Active in sports/adventure lover, H1B
approved; santhiniprem@gmail.com,
+91.75984.22466, 408.250.4681
Seeking working/studying bride for Iyer
groom, Vadama, Koushika Gothram,
Uthram Nakshatram, BE/MS Comp
Engg, Feb 91’born, Currently working in
San Jose/CA; +91.98209.37350, taurus_
swetha@yahoo.co.in
Seeking Iyer bride employed in
California for groom in employed in
Bay Area/CA, Nov 1994, 5’10”, MS(US),
H1B, Koundinya, Moolam, Tee-Totaller;
+91.89394.14875, vrevathi301969@
gmail.com
Seeking working/studying Iyer bride
for Iyer groom, Vadama, Bharathwaja
Gotram, Thiruvonam Nakshatram,
BE/MS Engg, 31Yrs, 5’7”, Currently
pursuing 2nd MS from UC, San Diego/
CA; +91.99402.34150; cklkakk@gmail.
com
Seeking Hindu bride for unmarried
groom, Uthara Nakshatram, 5’ ht, ‘90
born, MS/UTD, H1B approved, S/W
Engg. in San Diego/CA; venkataswamy.
malarkodi@gmail.com
Seeking bride for Iyer groom, Moudgalya
Gothram, Satayam, Aug. ‘89, Veg, grew
up in Dubai, Double MS from Ann
Arbor, 5’11”, slim, working as Tesla Staff
Engr. for 5Yrs, in Bay Area/CA, H1B,
I140 approved; 901.421.0669, sandssn@
gmail.com
Tamil speaking groom, 35Yrs, 5’10”,
residing in San Francisco/CA, working
as Sr S/W Engr, H1B, I-140 approved,
with a creative and entrepreneurial

streak, seeks smart, good-hearted
bride, Caste no bar; 205.225.9543, +918939900735, swgopal84@gmail.com
Seeking Iyer/Iyengar bride for Iyer groom,
Dec, 88, 6’, Punarpoosam, Kaushika
Gothram, BS (Engg), MBA, Investment
Banker, NYC, US Citizen, clean habits;
tryraj@gmail.com; 201.538.5884
Seeking Iyer/Iyengar bride for Doctor
(MD) groom, currently in final year of
highly specialized surgical Residency
program, completing June 2021, Sept
‘90 born, 5’10”, Iyer, Vadama, Sreevatsa
Gothra, Ardra (Thiruvathirai), in US since
High School, New Jersey; 603.290.4655,
gkvish@aol.com

Wanted - Grooms
Seeking Veg./Eggetarian groom with
clean habits, working in CA, for soft
natured, karkarthar pillai bride, Sept.
1991, 5’1”, Puratathi, brought up in
US, working in BioTech company, SF
Bay Area/CA; nkmani@gmail.com,
408.647.6739
Seeking groom for Dec ‘96, Chennai born
girl, 5’7”, Bharathwaja/Magam, /Veg,
MBBS pursing MS-Neuro science in New
York; Groom completed/pursuing their
residency & born after 1992 preferable;
ramraghu@yahoo.com, 713.232.9243
Seeking groom for Iyengar bride, born
‘99, 5’5”, Koundinya Gothram, Revathi
Nakshatram, born and raised in US,
Undergraduate degree in Economics
and Statistics from Univ of Michigan,
Employed at a top tier Tech industry,
Lives in Detroit/MI, Avid violin player;
kalyanam2023@gmail.com
Seeking US born/raised groom for May
93 born, 5’3”, Iyer, Vadama, currently in
surgery residency in Chicago/IL - open

to all languages including north Indian
- but restricted to Chicago/IL, Vaddola
gothram, US born and raised; tantejsu@
yahoo.com
Seeking US citizen Tamil Iyer groom
born 1995 - 97, never married,
vegetarian, non-drinker, non-smoker,
for bride, US born 1998, 5 ft, Los Angeles
area/CA, pursuing PhD, Vadama,
Haritha, Hastham star; tryas4567@
gmail.com
Seeking US Born/Raised groom for
US Citizen girl, Sankrithi gothram,
Thiruvadhirai star, 5’4”, Feb ‘96, Veg,
Undergrad CS from CMU, working
as S/w Eng r in San Francis co/
CA; meenajawanth@gmail.com,
214.621.4832
Seeking US based groom for divorced
bride, no issues, one boy child (8 yrs),
MS-IT, Tech Lead in MN, H1B, Tamil
speaking, 85 born, good looking, nonveg, Caste-no-bar; 919.523.4661
Seeking US-based groom for a secondgeneration Tamil Malaysian girl, 37Yrs,
5’5”, Bachelors in Accounting and
Finance, working in NYC, US Resident,
caste/diet no bar; Contact: 470.684.0830
(Refer BS)
Seeking a well-educated groom for
the 31-year-old girl, 5’1”, MS in Data
Analytics, US citizen, vegetarian,
working as scientist in California;
Contact 470.684.0830 (Refer AK)
Seeking US-raised well-accomplished,
active groom living in Seattle/WA area
for bride 29Yrs, never married, Veg, US
citizen, 5’8”, Neurology resident living
in Seattle. Language/caste/diet no bar;
Contact: 470.239.0059 (Refer MR)
Seeking US-raised, well-educated, South
Indian groom living around Virginia for
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Iyer girl, 32Yrs, 5’5”, never married, Veg,
US citizen, living in Virginia. Language/
caste no bar; Contact: 470.239.0059
(Refer SB)
Seeking well educated groom for bride
34Yrs, 5’8”, born and raised in India,
Open to relocation, double Masters
from Washington University. Language/
Caste/location/diet no bar; Contact
470.239.0059 (Refer HT)
Seeking a well accomplished groom for
bride 38Yrs, 5’4”, Veg, raised in the USA,
never married, Ivy league educated,
Language/caste/diet no bar; Contact:
470.239.0059 (Refer VP)
Seeking groom for well accomplished,
Iyer divorcee bride, 50 yrs, 5’10”,2 adult
children in US, Language/Location/
Community/diet no bar. Open to
widowers/divorcees/never-married
gentlemen; Contact: 470.239.0059 (Refer
VR)
Seeking Veg, raised in the US groom for
bride 28Yrs, Iyer, 5’4”, born and raised
in US, S/w Engr in Colorado; Contact:
678.304.8184 (Refer SS)
Seeking Veg, raised in the US groom
preferably in NY area for bride, 24Yrs,
Iyer, 5’4”, born and raised in the US, MS,
S/w Engr in NYC; Contact: 678.304.8184
(Refer SS)
Seeking well accomplished, tall, USraised groom for bride, 30Yrs, Iyer, 5’4”,
MBA & MPP from Harvard, works as a
Director, lives in Northern CA; Contact:
678.304.8184 (Refer HJ)
Seeking suitable groom for bride 31Yrs,
5’2”, never married, raised in India,
Canadian PR, QA Analyst in Canada;
Contact 678.304.8184 (Refer AN)
Seeking US-raised, well-accomplished
groom for bride, 28Yrs, 5’3”, raised in

USA, Internal Medicine Resident in GA,
Caste no bar; Contact: 678.304.8184 (Refer
VR)
Seeking US-raised grooms from medical
profession for bride 31Yrs, Iyer, 5’, raised
in USA, Neurology residency, currently
doing her fellowship on neuromuscular
in IL, (completing her fellowship in June
2023), Cast no bar; Contact: 678.304.8184
(Refer SP)
Seeking US-raised grooms for bride, 26Yrs,
5’3”, born and raised in US, Staff Attorney
in NY, Caste no bar; Contact: 678.304.8184
(Refer JN)
Seeking a US-based groom for bride
31Yrs, Tamil-speaking Telugu girl with
an annulled marriage, 5’4”, raised in
Singapore, briefly married, GC holder,
S/w Engr in San Francisco/CA, Caste no
bar; Contact: 678.304.8184 (Refer SM)
Seeking US-raised groom, preferably
medical professional for bride 33Yrs, 5’2”,
born and raised in US, never married,
Physician in NY, Caste no bar; Contact:
678.304.8184 (Refer SK)
Seeking well educated Iyer/Iyengar groom
for Iyer girl, US born, MBA, working
in Bay Area/CA, born ‘91, Bharadwaja
Gothram, Shathayam star, prefer grooms
working in the Bay Area or Southern
California; iyer52@yahoo.com
Seeking unmarried hindu groom, caste No
Bar for bride, ‘87 born, 154cm, vegetarian,
flexible food habits, B.Tech/MS, working
in Arizona for a reputed company,
willing to relocate, H1B, I140 approved;
saran08101987@gmail.com, 682.559.9427
Seeking US-born or raised Iyer/Iyengar
groom, never married, veg, non-drinker,
non-smoker, Physician or PhD from a
top US University, for bride, Oct ’98, 5’2”,
pursuing PhD, Vadoola gothram, Uttara
star; snkalyanam22@gmail.com

Seeking groom (born & brought up in
US) for 23Yrs, Hindu, Tamil, Non-Veg,
US Citizen bride, caste no bar, working
in the Midwest area; mohanstamil@
gmail.com
Seeking never married groom, younger
than 38 years, for Tamil Iyer bride,
35Yrs, never married, 5’7”, MD, Doctor
in Maryland; prefer someone living
on the East coast or who can relocate
to Maryland, Language/caste no bar;
madrasi2010@yahoo.com
Seeking a US Citizen, Brahmin groom,
25-28Yrs, for a Bay Area/CA based S/w
Engr, US Citizen, 24Yrs, 5’9” height,
Kausika Gothram; ps8147484@gmail.
com
Seeking US based groom for unmarried
bride MS-IT, Network Engr in MN on
H1B, Tamil speaking, ‘93 born, 5’4”,
non-veg, Caste-no-bar; 559.475.2054,
deepshikha.akbala@gmail.com
Seeking US-based groom, never
married, aged between 27-31Yrs, Nonveg for Bride working in IT sector in
San Diego/CA, H1B; snehasg7595@
gmail.com
Seeking groom for South Indian
brahmin bride, June 92, Chennai born,
5’2”, Kashyapa, Anusham, vegetarian,
B.Tech/MS, working in Bay Area/CA,
H1B & I-140 approved; fluent in Tamil,
Hindi and Telugu, +91.98795.76578
Seeking hindu, working professional,
never married/divorced/widowed,
normal groom for good looking
girl, vegetarian, divorced, no issues
(unconsummated), ‘84, 163cm, currently
doing Ph.D and residing in Austin/TX,
I140 approved; 512.809.7708
Seeking US brought up groom for a
devanga chettiar bride, 31yrs, 5’7”, US
born & brought up, final year residency
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doctor, krithigai star, mesa rasi, caste no
bar; 469.644.1315, m.fremont@gmail.
com
Seeking hindu, working professional,
never married/divorced/widowed,
normal groom for good looking
girl, vegetarian, divorced, no
issues(unconsummated), ‘84, 163cm,
currently doing Ph.D and residing in
Austin/TX, I140 approved; 512.809.7708
S e e k i n g g ro om f or u n m a r r i e d
October’93 born bride, 5’4”, Iyer,
Vadama, MS (Comp. Engg), working
in San Franciso/CA, Uthiradam,
Koundinya gothram, H1B, I140
approved; +91.99303.56277

currently in third year of medical
college, prefer groom born/raised in the
US; krishnamurtigeetha@gmail.com,
919.633.4383
Seeking groom for unmarried March ‘92
born bride, 5’1”, mudaliar, MS(Electrical
Engg), working in San Diego/CA,
eg get ar ian, H1B, I140 approved;
+91.99809.19765
Seeking US working, never married groom
for Nov 76 born Mudaliyar bride, 5’2”,
Star-swathi, S/w professional, working in
St. Louis/MO, US citizen; Caste no bar;
+91.94421.53080, reachsphome@gmail.
com

Seeking groom for unmarried Oct. ’93
born, 5’4”, Iyer, Vadama, MS (Comp.
Engg), working in SFO/CA, Uthiradam,
Koundinya gothram, H1B, I140
approved; vidish@hotmail.com

Seeking US based Aarunattu Vellalar
groom with similar values for a Aarunattu
Vellalar girl, Chartered Secretary in
Chennai, 5’7”, Nov ‘91, Thulam Rasi,
Swathi Star, seeking aligned interest;
+91.73583.30284

Seeking groom for Iyengar bride, 94
born, Bharadwaja Gothram, Pooram
Nakshatram, 5’7”, B.Tech/MS, working
in Bay Area / CA, H1B & I-140
approved; 650.537.6322, vidhya.ta@
gmail.com

Seeking Iyer/Iyengar groom for Vadama
Iyer girl, Srivatsa gothram, Pooradam,
Jun 96 born, 5”3”, Btech (CS), Sr. Data
Analyst @ Walmart Labs, Bay Area/
CA; 408.219.6551, +91.77080.67264,
priyan53@hotmail.com

Seeking US Citizen groom for bride, US
born & brought up, Aug 94, Eggetarian,
Kaushika gothram, Sadhyam star, Data
Scientist residing/working in Virginia
currently; rnufamily.alliance@gmail.
com

S e e k i n g g ro om f rom v e g e t ar i an
community for Karkatha vellalar bride,
95 born, 5’7”, grown up outside India,
BS & MS from top US universities, S/w
Professional in NYC; 646.637.2466
(WhatsApp only), poonguzhalip@yahoo.
com

Seeking well educated groom, 30-34
yrs belonging to Agamudiar Mudaliar/
Pillai for a fair bride, 5’1”, Jan. ‘93
Punarpoosam, Mithunam, currently
working as Dental doctor in Washington
state; Venguidesvarane@yahoo.co.in,
+91.98423.10402, +91.88701.88179
Seeking groom for US Citizen bride,
Mudaliar, caste no bar, 5’2”, Oct 1996,
never married, flexible food habits,

Seeking Brahmin groom for Vadagalai
Iyengar, Athreya, Vegetarian, Jan 81
born, divorcee, based in New Jersey;
kckrishnamurthy48@gmail.com
Seeking caste no bar, unmarried / divorced
groom for bride, ‘87 born, Devendrakula
velalar girl, Anusham, BE, working in
Atlanta/GA, H1B; +91.95668.84715,
425.440.1333, arasappan966@gmail.com

Seeking US based Vadakalai Iyengar
groom for US born, Iyengar Vadakalai,
Bharathwaja Gothram, Swati
Nakshatram, Nov ‘98, 5’6”, currently
in 3rd year medical school, CA;
charumathi.iyengar@outlook.com
Seeking Iyer / Iyengar groom for Iyer
bride, ‘89 born, Haritha gothram,
Anusham, 5’5”, BE/MS(US), working
in Austin/TX, H1B; +91.94425. 02866,
+91.99403.16933, venkats46@gmail.com
Seeking South Indian Hindu groom for
bride born in Sep ‘85, 5’3”, Agmudaya
Mudaliyar, working in Bentonville/AR,
never married, vegetarian; smythi1985@
gmail.com, +91.80568.05884
Seeking groom for Mudaliar bride, 36,
5’9”, Thiruvonam, B.Tech/MS, H1B, GC
in process, Working in Manhattan/NY;
646.957.1103
Seeking US Citizen groom for bride, US
born & brought up, Jan. 93, Vegetarian,
Bharadwaja gothram, Revathi star,
doctor working in NYC currently,
moving to Boston in July for fellowship;
516.445.8808, sknymythri@gmail.com
Seeking Iyengar/Iyer groom for
bride Sankrithya gothram, Uttara
Nakshatram, 5’4”, Aug. ‘95, raised in
UAE, in US since age of 18, Undergrad
& Masters in Clinical Psychology in US,
working in Wisconsin, H1B, ready for
relocation; hemaksampath@gamil.com,
+97.15057.71070
Seeking highly educated, never married,
US based, vegetarian, Iyer groom for
pretty, cultured & modern, Iyer bride,
5’5”, 1999 US born and brought up, 3rd
yr MD at USC (Berkely undergraduate
with honors), Bay Area/CA based,
Koushika gothram, Revathi nakshatram;
sundaramgp@gmail.com
Seeking educated, never married /
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issueless divorcee tamil groom for 1975
born hindu vellala pillai Bengaluru
bride, Pooram, PG qualified Maths
Teacher; 895.186.7021, reachrvcwc@
gmail.com

tradition with modern outlook, learned
several Indian fine arts and piano, Masters
in Public Health and working in New
York Hospital as Research Coordinator;
padmavathiravi2022@gmail.com

Seeking an unmarried/divorced with
no issues groom for a Hindu Mudaliyar
divorced girl (marriage lasted only a
month), 5’9”, Oct 1991 born, Makkaram
uttradam 4th Patham, working in IT,
Dallas,Tx; 469.251.2013, jeanqatar@
gmail.com

Seeking groom for April ‘82 born bride,
5’6”, Hindu/Vadoola, Kettai, PhD,
working in Bay Area/CA, never married;
chithraikumar@gmail.com

Seeking groom for bride, 27Yrs, Iyer,
5’3”, born and raised in US, MS, Data
Scientist from DC, Language/caste no
bar; 678.304.8184 (Refer VR)
Seeking South Indian brahmin groom
for bride, 26Yrs, Iyer, 5’3”, raised
in Canada and US, PhD, Internal
Medicine Resident Doctor in Chicago;
678.304.8184 (Refer BB)
Seeking groom for bride, 30Yrs, Iyer, 5’5”,
MBA, born in US, raised in SE Asia and
US, Process Management Consultant in
Columbus, OH, Language/caste no bar;
678.304.8184 (Refer PV)
Seeking Iyer groom (never married
/ divorced or widowed with no kids)
for 1980 born, Divorced, no kids,
GC, Masters, Working in Dallas/TX;
vaspat51@gmail.com, +91.98409.05043
Seeking an Iyer groom for bride doing
her Ph.D in Neuroscience in Ashburn/
VA, Oct. ‘97 born, Pazhamaneri
Brahacharanam, Shatamarshana
Gothram, Kettai(Jyeshta) 3 padam,
5’4”, Prefer Teetotaler and Vegetarian;
rajulalitha@gmail.com
Seeking well qualified US born/resident
Vadakalai Iyengar groom for bride,
Koundinya Gothram, Uthirattadhi,
25Yrs, 5’7”, brought up in Vaishnava

Seeking South Indian brahmin groom
(31-35) for Iyengar bride, never married,
5’6”, 31Yrs, July ‘90, Athreya Gothram,
Star Maham, BE/MS, H1B, I-140
approved, Data Scientist in Bay Area/CA;
+91.97899.21852, jai.k1506@gmail.com
Seeking brahmin groom for Iyer girl,
29Yrs, Vadhoola Gothram, Avittam Star,
5’4”, Bachelors in IT Engineering (India)
and Masters in US, Working in New York
for a reputable firm; +91.86929.47000
Seeking groom for Iyer girl, 30Yrs,
vegetarian, 5’5”, BS, MS (Stanford),
Engineer in a Top tech company in Bay
area/CA; kailasbiyer@gmail.com
Seeking groom for 32Yrs, Iyer bride, 5’4”,
raised in US, MS, Client Services and
Innovation Manager in NJ, Language/caste
no bar; 678.304.8184 (Refer DG)
Seeking groom for 27Yr bride, Iyer,
5’3”, born and raised in US, MS, Data
Scientist from DC, Language/caste no bar;
678.304.8184 (Refer VR)
Seeking Tamil/Malayalam Brahmin/
Kannada/Telugu groom for 26 year old
girl from a Tamil Iyer family, 5’3”, raised
in Canada & US, PhD, Internal Medicine
Resident Doctor in Chicago; 678.304.8184
(Refer BB)
Seeking groom for 30Yr bride, Iyer family,
5’5”, MBA, born in US, raised in SE Asia
and US, Process Management Consultant
in Columbus, OH, language / caste no bar;

678.304.8184 (Refer PV)
Seeking groom for Iyer bride, 32Yrs,
vegetarian, US Citizen, 5’4”, MS, Client
Services and Innovation Manager in
New Jersey, Language/caste no bar;
678.304.8184 (Refer DG)
Seeking groom for Iyer bride, 27Yrs,
vegetarian, US citizen, 5’7”, third-year
Otolaryngology residency, New York;
678.304.8184 (Refer AG)
Seeking groom for girl, 30Yrs, Nonvegetarian, US citizen, 5’4”, Ph.D.,
Senior Health Economist, California,
Language/caste no bar; 678.304.8184
(Refer PS)
Seeking groom for Iyer girl, 34Yrs,
Vegetarian, US citizen, 4’11”, MS, Data
Analyst, California, Language/caste no
bar; 678.304.8184 (Refer SK)
Seeking groom for Iyengar girl, 29Yrs,
vegetarian, raised in Canada, 5’4”,
pursuing MS, worked as a Sr. S/w
Engr, lives in Texas, open to relocation,
Language/caste no bar; 678.304.8184
(Refer AC)
Seeking a well educated, good looking,
never married, preferably Tamil speaking
Hindu groom, 32-34yrs for a beautiful,
talented, and responsible Tamil MBBS
bride, Currently in India, willing to
move to the US; rshanthiemail@gmail.
com
Seeking Hindu groom, 28-31Yrs,
unmarried, Mudaliar/subcaste no bar,
for a 1995 born, 5’3”, Chennai girl,
BE, Poosam/Kadakam, Working as
S/w professional in Bengaluru-based
company; shanmuganapathy@yahoo.
com, 301.332.3732
Seeking US Citizen groom for US
Citizen Vadama Iyer, never married,
Mar ‘95, Naithriba Kashyapa Gothram,
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Sadayam star, Veg, non-smoker,
completing Wharton (Philadelphia)
MBA in 2022; konersu@yahoo.com
Female 50, Bharani Nakshatram residing
and working in Arizona, very personable
and spiritual, Divorced with 2 adult
children living in different cities, seeks
hindu groom (divorcee, no issues) under
54Yrs; jparthas@cox.net
Seeking alliance for bride, US citizen,
Iyengar, March ‘92, Bharadwaja
Gothram, Hastham star, 5’4”, Fair,
Masters Degree, Employed as Sr.
S/w Engr in NJ, Carnatic / western
music - Vocal, instrument, Teetotaler;
bhuvanak@hotmail.com

Iyengar, Athreya Gothram, Bharani star;
Jaishreeacharya@yahoo.com, 510.593.5942
Seeking well educated, Hindu groom
(caste no bar) for bride, 36Yrs, living in Las
Vegas, MS(US), Friendly and kind hearted,
Willing to relocate to non-cold states;
nithya_chamu@yahoo.com, 513.720.6066,
+91.94875.53255
Seeking groom working/can relocate near
Philadelphia/Delaware state for bride 1994
born, 5’6”, MS(CS), Srivatsa/Vadama, H1B,
working in stable job; +91.94442.16002,
+91.95000.94172, ntpcraghu@yahoo.com
Seeking Hindu groom for US citizen
bride, 38Yrs, working in Washington DC,
Divorced; ka.Palanisami@gmail.com

Seeking hindu, working professional,
never married, normal groom for good
looking, very fair, girl, pillai(eats nonveg), June ‘88, 163cm, H1B, employed
in SF Bay Area; +91.94454.04691,
sgnathan6@gmail.com

Seeking well-qualified, 6’ or above Iyer
Groom for bride 5’8”, April 1995, H1B,
Iyer, Vadama, Kaushika Gothram, MS
(from UIC), currently working in Chicago/
IL, ashasanthana1968@gmail.com,
+91.97911.80020

Smartha brahmin, Ivy League undergrad
(Comp. Sci major), 29yrs, 5’5”,fair, pretty,
working in NY, top position, seeks
unmarried boy studied in top school
with strong family values, caste no bar;
r.uma1218@yahoo.com

Seeking US based unmarried Brahmin
groom for Iyer Brhamin girl, Kaushiga
gotram, Bharani star, ‘87 born, 5’6”, BE/
MS, working in Los Angeles/CA, H1B;
+91.94601.88812, anseshadriravi@gmail.
com

Seeking Brahmin groom for April ‘90
born girl, 5’8”, Moudgalya gothram,
R e v at hy, M S , S / w E ng i ne e r i ng
Manager in Salt Lake City/UT, H1B/
I140; r uchander57@gmail.com,
+91.87783.42253

Seeking US-based Brahmin groom for
Iyer Vadama Bride, Jan’91, 5’8”, Divorcee,
no issues, Working in Oregon, BE/MS/
MBA, H1B, I140 approved, GC in process,
originally from Chennai, +91.82486.93320,
+91.90806.82681, swamicpt@gmail.com

Seeking groom for only daughter, Texas
employed, Citizen, 157 Cms, 51Kg, fair,
June ‘78 born, vegetarian, short lived
unconsummated marriage, annulled;
kayemp23@gmail.com; 214.801.7007

Seeking Surgery Resident/Surgeon, US
Citizen groom for pretty, cultured US
born girl, 25 years, Yale Undergraduate,
in Harvard Medical School, MD ‘23
graduation, Caste/language irrelevant;
malar44133@yahoo.com, 440.539.8424

Seeking Iyer/Iyengar/Madhwa groom for
US citizen bride, doctor, doing surgery
residency in Philadelphia, 1994 born,

Seeking well educated groom, 27-31Yrs,
belonging to Mudaliar/Pillai for a fair

divorcee, Senguntha Mudaliar bride,
165cm, Aug’1995, Thiruvonam Star,
Magaram Rasi, currently pursuing MS
(Engg) in Canada; senthilpkumar@
yahoo.com, 215.796.8615
Well qualified (B.Tech) S/w Professional,
working for top European Bank in India,
seeks groom based in US/India, for
Pillai/Mudhaliar, ‘92 born, willing to
relocate to US; rakrish36@gmail.com,
+91.98333.93691
Seeking a kind groom with or without
kids for remarrying bride, Widower/
Divorcee, US based groom only, caste no
preference for bride, 5’8”, 1980 born, Iyer
with 2 kids, living in Virginia; sivakami.
srini@gmail.com, 703.581.9558
Seeking Veg. Iyengar/Iyer groom, 25–
27Yrs, US Citizen / firm path to Green
Card for Iyengar girl, pretty, slim, very
fair, 5’7”, 1996 born, MSCS, Software
Developer, Bay Area/CA, Koushika,
Swathi; ravi.srini58@gmail.com,
+97.15.0644.9950
Iyer girl, 38, never married, vegetarian,
US Citizen, 5’6”, MD, MPH, Physician
living in Pennsylvania seeks a USraised, well-accomplished groom,
language/caste no bar; 678.304.8184
(Refer SM)
Seeking Veg./Eggetarian groom with
clean habits, working in CA, for soft
natured, karkarthar pillai bride, Sept.
1992, 5’1”, Puratathi, brought up in
US, working in BioTech company, SF
Bay Area/CA; nkmani@gmail.com,
408.647.6739
Seeking Iyer/Iyengar/Madhwa groom
for US citizen bride, doctor, doing
surgery residency in Philadelphia,
1994 born, Iyengar, Athreya Gothram,
Bharani star; Jaishreeacharya@yahoo.
com, 510.593.5942
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Seeking US based citizen / green
card unmarried, well educated (strict
vegetarian, teetotaler) groom for Iyer
girl November 1995 born, Koundinya
gothram, Makam, 5’6”, very fair,
Studying PhD in TX, 91.94083.45339,
sv.iitb@yahoo.com

smoker, non-drinker, working/settled
in US/Canada for bride 26Yrs, fair,
165cms, Karkathar Pillai, B.Tech(CS),
MS (Carnegie Mellon), working in IBM,
Boston/MA, Student visa; 248.613.4672,
+973.3698.2000, mmkumaran@yahoo.
com

Seeking brahmin groom with clean
habits, teetotaler, preferably medicine
for Iyer girl, Fair, 1994 born, 5’3”,
Vadama, Bharathwaja Gothram,
Uthradam Star, MBBS, doing residency
in New York; matrij2019@gmail.com

Seeking groom for Iyer, Kousikam,
T i r u v o n a m , M a r c h 9 0 , B Te c h ,
MS(CS), Microsoft @ Sunnyvale/CA;
+91.70328.34999, +91.98663.48487

Seeking alliance for Iyer girl, MD in
Internal medicine residency position in
City of Chicago/IL, Poosam Star, Jan 95
born, US citizen, culturally connected,
Iyer/Iyengar fine; bala.bhagavat@gmail.
com, 416.417.6460
Seeking Hindu Mudaliar (all subsects)
/ Pillai never married groom for
mudaliar girl, Aug. 82, 5’4”, Revathi
Star, MCA, Working as S/w Engr at
San Francisco Bay Area/CA, H1B, GC
applied; +91.98400.55101, kvijayk848@
gmail.com, ullakandu1@yahoo.com
Seeking US-raised vegetarian groom for
talented and beautiful 24Yrs, US citizen,
Saiva Mudaliar girl, 5’1”, BS, MS, based
in Washington DC; 678.304.8184 (Refer
MG)
Seeking US based groom for ‘74 born,
5’, petite intro/ambivert US Citizen,
Divorcee settled in Arizona, Eggetarian,
Open to exploring the journey ahead as
companion; ilpets@hotmail.com
Looking for Christian groom for
beautiful bride, 37Yrs, divorced after a
very brief marriage, no kids, 5’2”, MS,
Ph.D, based in Oregon; 678.304.8184
(Refer RD)
Seeking groom - strictly veg, non-

Seeking US/Canada based groom, 34Yrs,
5’5”, Thanjavur Saiva Pillai, divorced,
n o ch i l d re n , C an a d a Pe r m an e nt
Resident, working in Ottawa, caste
no b ar. r av i m 0 2 0 3 @ y a ho o. c o. i n ,
+91.98401.88887
Seeking US Born Brahmin groom with
clean habits, fun loving, social and
responsible, well employed for bride, US
Born, Iyer, Chitra star, June 91, 6ft tall,
employed in Virginia; jnravi@gmail.com
Seeking well-educated US citizen Hindu
groom for US-born Ivy Leaguer bride,
born 1995, finishing MBA in 2022 at
Harvard, Boston, 165cms, Magam;
jpaddu01@gmail.com
Seeking groom US Citizen/GC/Valid
H1B, 32-37Yrs, caste no bar for US
Citizen bride, Vegetarian, never married,
33Yrs, 5’4”, Shiva gothram, Revathi Star,
brought up in Indian Tradition, learnt
Carnatic Music, Hindu Nadar, employed
in OSU, Columbus/OH; nelango@yahoo.
com, 614.354.8265
Seeking well settled groom for a Brahmin
girl, Mar 85, issueless divorce, S/w
professional settled in Charlotte/NC;
rkayapakkam@gmail.com
Seeking Karkatha vellalar groom for
bride, 95 born, 5’7”, grown up outside
India, BS & MS, S/w Professional working

in NYC; poonguzhalip@yahoo.com
Seeking well educated and employed
(H1B/GC) groom working in Seattle/
San Francisco for Pillai bride, Jan 92,
Kettai Star, MS, S/w Engr, F1 OPT,
employed in Bay area/CA; 352-5626026, mdivyaa.23@gmail.com
Seeking alliance for Iyer Vadama Bride,
1987 born, 5’8”, working in Oregon,
BE/MS, H1B, lata12.c@gmail.com,
+91.94440.69333, +91.98403.94556
Seeking groom for a US citizen,
never married, pure vegetarian, Bay
Area S/w professional, well known
company, looking for a friend to share
a meaningful life journey, Caste no
bar, age between 40-50Yrs; ursvasan@
gmail.com
Seeking Iyengar/Iyer groom for Iyer
girl, Vadamal, Kousigam, June 1989,
Chitirai star, Kanni Rasi, 5’5”, MS
(Business Analytics), working as Sr.
Data Scientist Mgr in Minneapolis/
MN, H1B; lakshmib1964@gmail.com,
+91.87548.19048
Seeking groom for ‘92 born bride,
vegetarian, Mudaliar, Bharadwaja
G o t h r a m , 5 ’ 7 ”, M S ( R o b o t i c s ) ,
Working in Bay area/CA, H1B Visa;
rukminirangan92@gmail.com
Seeking Iyer groom for Iyer girl
2 8 Yr s , Mo u d h g a l y a G o t h r a m ,
Mrigasheersham, 5’8”, fair, studying MS
in Robotic Technology, Oregon State
University/Portland; +91.94440.46075,
jayaramannk@gmail.com
Bharadwaj, Vadamal, 5’11”, 1988 born,
with MS & PhD, currently working in
a reputable university in Birmigham/
AL, seeks (equally) qualified US based
bride; 949.981.3061, +91.95660.60122,
jaybee707@yahoo.com
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Seeking Iyengar/Iyer alliance for
Iyengar girl, Vadakalai, Athreyam, Feb
1991, Krithigai, Mesham, 5’9”(175 cm),
MS (Comp. Sc), S/w Engr in Seattle/WA
with H1B & I140 approved; sragavan4@
gmail.com, +91.87545.35770
Seeking Vegetarian groom for bride
March 1995 born, Saiva Pillai, 5’3”, MS
in Accounting PPA/University of Texas,
Working as Sr. IT Auditor in Dallas/TX,
prefer groom born/raised in the US;
jai26apr@gmail.com
Seeking alliance for US Citizen, Sept
‘96, Vadagalai Iyengar bride, Srivatsa
Gothram, Ashwini star, 5’5”, Veg,
Undergrad CS, Employed in Leading
Tech Company in Bay Area/CA,
Carnatic; therajansfly@gmail.com
Seeking qualified unmarried brahmin
groom in USA for unmarried Brahmin
girl, Sept. 87, MS(USA), H1b, working
in Los Angeles/CA; anseshadriravi@
gmail.com +91 9460188812
Seeking Iyer groom for Iyer girl,
Gowthama gothram, Pooram 5’5”,
Apr’96, MS, OPT; working in Austin/
T X; balasnk1963@gmail.com,
+91.90350.00260
Seeking well educated Iyengar groom
for bride, 5’5”, April 1993, Iyengar,
Naithr uva Kasyapa G othram,
Avittam(3), BA/LLB from National
L a w Un i v e r s i t y, A h m e d a b a d ,
currently working in Bangalore, India;
Will pursue Masters at Columbia
University/NY (Fall 2021), Kalai no
bar; chitra.mohan265@gmail.com,
+91.89712.26002
Iyer, US Citizen, Srivasta Gotham,
March 1993, MD, in her 2nd year
Residency at Harvard Affiliated hospital
in Boston, seeking a suitable, well
educated groom preferably in New

England / NYC Area; sunitha_bala@
hotmail.com
Seeking well educated employed grooms
for Iyer girl, good looking, 26Yrs, 5’7”,
Kaushika Gothram, Ayilyam Star,
working in BIG4 Consulting firm in
Texas; annuramanathan@gmail.com
Seeking Iyer groom for Iyer girl, 1989
born, Haritha gothram, Anusham, 5’5”,
BE/MS(US), working in South Carolina,
H1B; +91.94425.02866, +91.99403.16933,
venkats46@gmail.com
Seeking suitable groom for Hindu Girl,
‘84 born, S/w Professional, working in San
Francisco/CA, originally from Chennai,
Divorcee, no issues; tp.kabali@gmail.com
Seeking US based groom with family
values and clean habits for July 1989 born,
Hindu Nadar girl, 5’2”, never married,
El Paso/TX, US MD, currently pursuing
Residency(Medical); rsri12389@gmail.
com
Saiva Pillai girl, 31Yrs, 5’3”, BE/MS(US),
working in North Carolina, H1B, both
parents doctors living in Bombay seeks
groom from a good family background
working in US; pillai_c@yahoo.com,
+91.98210.48773

Wanted Grooms - Kannada
Seeking Brahmin groom, preferably
a doctor, for Madhwa Girl, 28Yrs,
Jamadagni Gothram, Vishakam, raised
in US/India, J1 Visa, MBBS from
Bangalore, in final year of residency at
North Carolina, Fellowship at Chicago
from June 2022; +91 98456.85352,
+91.98809.34052, kumarvenkatarao@
gmail.com

Wanted Bride - Telugu
Seeking Telugu or Tamil US-based
bride, well educated, has traditional
values for Telugu/Tamil groom raised
in the US, 38 yrs, 5’5”, never married,
PhD in Engg, well-employed in the
Boston area; umarani.sun1227@gmail.com

Wanted Grooms - Telugu
Seeking Naidu groom working in US
for Telugu bride, sub caste no bar,
45Yrs, Magam Nakshatram, 5’3”, MCA,
GC Holder, working in Seattle/WA;
+91.94449.55180, +91.80728.43690,
Ksiviraja@yahoo.com
Seeking Tamil/Telugu Brahmin groom,
Doctor or Engr for Tamilnadu-based
Telugu Brahmin bride, US Citizen,
MBBS writing USMLE, doing Masters
in Healthcare Management, May 1993
born, living in Michigan, lakshmivs@
yahoo.com; 248.990.0556
Seeking Brahmin groom for a Tamil
Nadu-based Telugu Brahmin bride, July
88 born, Bharadwaja Gothram, Puram
Star, 5’7” working as a S/w Engr in SF
Bay Area/CA; cskbalu06@gmail.com,
+91.81971.54958
Seeking Telugu/ Tamil Hindu Groom,
<30Yrs for Naidu Bride from Chennai
currently working in South Carolina,
24Yrs, Aarudra star, Mithuna Rasi, 5’5”;
914.362.5579
Seeking Tamil/Telugu groom (caste
n o b a r ) f or R e d d y br i d e f rom
Chennai currently pursuing PhD at
UC Riverside/CA, MS from ASU,
27Yrs, Krithigai, Rishabam, Ganthara
gothram, fair, 5’5”; +91.98400.43813,
arulkrithi@gmail.com
l
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For the following classifieds sections,
$25/month for 20 words;
please send email to thendral@tamilonline.com

Service Apartment
Short/Long Term - Service Apartment
available in Prime location Chennai.
4Bdr/4bath, 2200 sq.ft, A/C in all
bedrooms, WiFi, Cable, Landline, fully
furnished with maid service; Call #
805.371.0431

TN Real Estate
Housing Plot for sale 2400 sqft
(40ftx60ft) CMDA approved in
Chendurpuram near Porur, Chennai.
Also available is 1575 sqft. Plot in
Ambattur, Chennai. No brokers.
nobleonems@gmail.com
3BHK Independent Senior Citizen
Vi l la-1585 s qf t; L and-2000 s qf t
SERENE KSHETRA, Kanchipuram;
+91.94445.19210, dsankar24@gmail.com
FOR SALE - Brand new single bedroom
apartment with Ramaniyam PushkarII available for rent for active seniors
at Sholinganallur, Chennai; Sampath:
415.529.8224
For sale 3 BHK ready-tomove-in apartment; 1st floor of
4-floor construction (1369sq.

ft); Sholinganallur, Chennai. Also,
housing plot (1860sq.ft) available near
Mambakkam, No Brokers; nithyam001@
gmail.com
Two floor independent bungalow Ground
Floor (1396 sqft), First Floor (1050 sqft),
car port/AC/solar system with adjacent
plot of 2400 sqft near Trichy airport;
asking 270,000 dollars; nehaniti@aol.com
Housing plot available for immediate
sale in Chettipunyam, near Chinglepet
close to famous Hayagrivar temple. Also
available 3 bedroom flat, 1450 Sq. ft for
immediate sale at Zemin Pallavaram built
by Magilam Apartments; padminrk@
gmail.com, +91.97909.12570
For sale - In Chennai, 1200 Sq. Ft flat,
opp to Koyembedu Bus Terminal, On the
Main Road, 18 year-old, well-maintained,
furnished, 1st floor, North facing, 2BHK,
2Bath; rajaraman.kalyan@gmail.com
Housing plot available for sale in
Chettipunyam, near Chenglepet close to
famous Hayagrivar temple; Also available
3 bedroom flat, 1450 Sq.ft. for sale at
Zemin Pallavaram built by Magilam
apartments; rprakash68@yahoo.co.in,
+91.90039.31930
Sale - 3BHK (1814 & 1263 sqft), brand
new, all amenities, Mandevelipakkam,

Classifieds

cul-de-sac, walking distance to all
Mylapore temples; sashti.s@gmail.com,
Srinivasan 972.840.3495

For Sale
2 B e dro om Vi l la in ret irement
community near MG Hospital on
Pon dy - Cu d d a l ore Hw y, S e n i or
care facility with common kitchen,
housekeeping, medical care, standby
ambulance with big hospital nearby,
security, library, board games & more;
rsrven@hotmail.com

Senior Assistance
Senior couple in need of a lady helper
for light house keeping work and light
cooking; With salary, lodging and
boarding can be offered; In Hayward/
California; Contact: 510.330.8516

Senior Care
Senior Home Facility in Chennai.
Rooms available for healthy seniors.
Beautiful, safe, peaceful facility. Visit
- www.manolayam.org, Contact: Indu
Jayakumar @ 408.205.0864
¤
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காளிதாசனின்
பக்தி
அவனது
யுக்தியைவிடப்
பெரிது
போ�ோ

ஜராஜனின் அரசவையில் இருந்்த
காளிதாசனை, அவனது திறமையில்
பொ�ொறாமை கொ�ொண்்ட மூத்்த கவிஞர்்களும்
பண்டிதர்்களும் அவமதித்்தனர். அவனது
வ று மையே அ வ ன ை ம ட் ்ட ம ா க ப்
ப ா ர் ்க்்க ப் போ� ோ து ம ான க ா ர ண ம ா க
இருந்்தது. குளம் நிரம்பி இருந்்ததால்
அ தை ச் சு ற் றி உ ட் ்ககா ர் ந் து கொ�ொ ண் டு
த வ ள ை க ள் க த் து ம் . அ து வ ற் றி ப்
போ�ோனால் ஒரு தவளையும் அங்்ககே
வராது. மூத்்தவர்்கள் அவனைப் பற்றி
அவதூறு பரப்பி அவனை அரசவையில்
இருந்து வெளியேற்்ற முயன்்றனர்.

பகவான்
ஸ்ரீ சத்திய சாயிபாபா

பொ�ொ ற ாமை யு ம் க ர் ்வ மு ம் இ ல் ்லலா த
ஒரே நபரைக் காளிதாசன் அறிவான்
- அது காளிமாதா தான். அவன் காளி
கோ� ோ வி லு க் கு ச் செ ன் று , த ன க் கு க்
கவிஞர்்களிடையே உயர்்ந்்த இடத்்ததைக்
கொ�ொ டு க் கு ம ா று அ ன் ்னனை யி ட ம்
பிரார்்த்்தனை செய்்ததான். நெடுநேரம்
பிரார்்த்்தனை செய்்தபின், கருவறையில்
இருந்து ஒரு குரல் கேட்்டது. தண்டி,
பவபூதி ஆகியோ�ோரைச் சிறந்்த மேதைகள்
ம ற் று ம் ப ண் டி த ர் ்க ள் எ ன் று அ து
புகழ்்ந்்தது. காளிதாசனின் திறமை குறித்து
அது ஏதும் கூறவில்்லலை! இது அவனைப்

புண்்படுத்திச் சினமடையச் செய்்தது.
அவன் தனது கோ�ோபத்்ததைக் கடுமையான
சொ�ொற்்களால் வெளிப்்படுத்தி, எத்்தனை
கசப்்பபானதாக இருந்்ததாலும் உண்்மமையைச்
சொ�ொல்்லவேண்டும் என்று காளியை
வற்புறுத்தினான்.
அ ந் ்த க் கு ர ல் “ த் ்வமே வ ாஹ ம் ,
த் ்வமே வ ாஹ ம் , த் ்வமே வ ாஹ ம் ந
சம்்சயஹ” (நீயே நான், நீயே நான்,
நீயே நான், சந்்ததேகமில்்லலை) என்று
அ றி வி த் ்த து . இ தை வி ட ப் பெ ரி ய
அந்்தஸ்து காளிதாசனுக்கு வேறென்்ன
வே ண் டு ம் ? ஒ வ் வ ொ ரு ச ா த க னு ம்
இ ந் ்த வி டையையே பெ று வ ா ன் ;
இதுவே சத்தியம், இதுவே எதார்்த்்தம்,
அவனுக்்ககான பரிசு, இறுதிநிலை.
காளிதாசன் மிகத் திறமையான கவிஞன்
என்்பதையும், அவன் தனது எதிரிகளின்
தி ட் ்ட ங் ்கள ை த் த ன து த ந் தி ர த் ்ததா ல்
தோ�ோற்்கடித்்ததான் என்்பதையும் விவரிக்கும்
க தை க ள் ப ல உ ண் டு . ஆ னா ல்
அவனது பக்தி அவனது யுக்தியைவிட
(சாமர்த்தியத்்ததைவிட) மிகவும் பெரியது.
 நன்றி: சனாதன சாரதி, செப்்டம்்பர் 2022

Now Serving You at 4 Convenient Locations
l 889, E. El Camino Real, Sunnyvale, CA 94087 Ph: 408.733.9000
l 939. W. El Camino Real, Sunnyvale, CA 94086 Ph: 408.733.1111
l 46465. Mission Blvd., Fremont, CA 94539 Ph: 510.505.9999
l 21267 Stevens Creek Blvd, Cupertino, CA 95014 Ph: 408.973.0460

Happy
Pongal

Happy Pongal
In Bay Area
over 25,000 families
believe it brings good
luck when they buy
Gold & Jewelry from
Manisha Jewelers

Available NOW
Best Selling
Excellent selection
of latest & uncut
Diamond Jewelry

Pongal

Big Big SALE
Visit us early!

New Arrivals
2019 Festival Season

Highest Stock, Best Quality & Best Price
than any store in the Bay Area.

408.249.3898

1053 E. El Camino Real, #5
Sunnyvale, CA 94087
Fax: 408.249.3897

Tuesday - Saturday 11:00 AM to 7:30 PM
Sunday 11:00 AM to 7:00 PM
Closed Mondays

GOTA PUSALI Jewelry
Check weight of Jewelery!
Our Weight-wise Price is the
Best-in-Town
Our Motto

Quality of Gold

Reach communities Local & Nationwide effectively

Advertise
In
Thendral

The Pride of Asian Indian Publications - in our 23nd year

408.245.0193 l thendral@tamilonline.com

