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இத பதிவ 
ேதவ எப நம "ம  ேகாகிலா"
ேதவ ைய தா
!றிப கிேற. ஆனா அவ&கைள பதிவ  இ(திய  சதி! வைர, ெகா*ச

அவைர மற வ ேவாேம? :-)
ஒ, ர-டாசி மாத. நப&க/ ஐவ& ைட 1ழ தி,பதி ெசேறா. ெராப நா/
கழி  3-டாக4 ெசகிேறா. அவரவ& வ-6
5
சில நல வ ஷய8க/ நட
அைனவ, நல உ:சாக மனநிைலய  இ,தன&.
மைல ஏறி4 ெசவதாக ேப4<. ரய லி ஒேர !மாள.
நவன
5
தமி= பபா-6 ப6, "நம!
நம! ெதாழி கலா> த"
த எ( நா8க/
எலா, க,மேம கணாக இ,ேதா.
ேரண !டாவ  வைட, சாயா (அட நம SK, ம:( மனா, ெகா 
?-டா8களா-@லா ேக-க 3டா, சAயா?)
மைல ஏற ேபாவதா நிைறய சாடாத58கடா-@ அ-ைவB பணா, ஒ,
சிசிய& சிகாமண (அட நா தா@8க!)
வ6 நகர ெதாட8கிய சிறி ேநர தி ஆன எற நப&, கத? அ,ேக
ேபா> நி( ெகாடா&(). (ேட>, வைலCகாக உைன எலா அவ&,இவ& @
ெசால ேவ6யதா ேபா4ேச! ெகாைமடா சாமி :-))
என எ( நா அ,கி ேபா> ேக-க, அவ தி,பதி மைலைய

Dர தி இ,

பா&ப தன! ெராப ப 6! எ( 3றினா.
ப4ைச பா&ட& ேபா-ட ைடைவய , மைல உ4சிக/ ம- ெவ(
ெசபாைறகளாக ெதAய, !-6 !-6 ெவ/ைள ேகார8க/ கE! லபட,
இர? வ ள!க/ மாைலய ேலேய ஒளF&வ ட, ந5ல ேமக8க/ 1=த மாைல வான ைத
பா&! ேபா, ஏேதா rmkv ப- ைடைவ 6ைச ேபால பளF4 எ( இ,த.
இ,த
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வ6ைய வ - இற8கி ேநேர தி,4சாG& ெசேறா. கலா> த எலா நி(
ேபா> இ,த. பச8க எலா பதிமாகளாக மாறி இ,தா8க. ேகாவ லி
கணைன Hதலி க, ப ன& தாயாைர மன8!ளFர ேசவ ேதா (!ப -ேடா).
3-ட அதிக இைல. ெபா(ைமயாக ப-ட& (அ&4சக&) த5பாராதைன கா-ட,

அல8கார தி ெஜாலி தா/ மகாலJமி.

"அமா, அ த உ ,ஷைன தா பாக ேபாய !@ இ,ேகா. எனா
ெமேசK இ,தா ெசாLமா, ெசாலிடேறா" எ( நா அவளFட ெசால, இத=
ேகா-ேடார ெமH(வலாக அவ/ சிAப ேபா ேதாறிய.
ேதாறிய ப ன& ெவளFேய
வ இலவச ப ரசாதமான தய & சாத ைத4 <ட4<ட ெதாைனய  வா8கி4
சாப -ேடா. நப அ,, "இ! ேப& தாடா ததிேயாதன" எ(
ெசானா. தய &சாத ைத த தபா ெசான அவைன ஒ, ெமா  ெமா தி
வ -, வ6 ப 6  மைல அ6வார வ ேச&ேதா.
5
எற
அலிப A (அ6ளF
அ6ளF)
அ6ளF எ@ அ6வார தி 1ட எலா ெகாM தினா நவ
இெனா, நப. காலண , ெப-6 எலா ேளா Nமி ெகா  வ -ேடா.
அவ&க/ இலவசமாக ேம தி,பதி! அ@ப வ வா&க/. ேமேல ெசற?ட
ெப:( ெகா/ளலா எ( ெசானா&க/. "உட ப றவா சேகாதர" காமிராைவ
ம- எ  ெகாேடா. Hத Hதலி ெப,மா/ வாகனமான ெபAய க,ட

சிைலைய கிளFகிேனா.
ஒ, ெபAய ளFய மர இ,த. அதனா தா அத:! அ6ளF எ( ெபய&.
ராமா@ஜ& இ8! தா ராமாயாண பாட ைத த !,வ ட ேக-டாரா.
இ8! பனF, ஆ=வா&கM! ேகாவ  உ/ள.
உ/ள ஆ=வா&க/ ஆதிேசட Nபமாக
உ/ள தி,மைலய  ேம கா ைவக? அ*சி,
அ*சி மைல ஏறா கீ ேழ இ,ேத
வழிப-டா&களா. ெப,மா/ பாத ேகாவ  ஒ( உ/ள.
இைறவைன வழிப-டா&களா
காலண கைள காண ைக ெசL வா&களா.
வண8கி வ -, ஏற ஆரப ேதா.
ேபா-6 ேவ(! யா& சைளகாம ஏ(கிறா&க/ எ(.
எலா காளF ேகார வைர தா. அற பாகEேம பச8கள! இ*சி மி-டா>
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சாப -ட ஏேதா ஒ( மாதிA இ,ேதா. ஆன , "ேட> ம4சா ஒ, ெலம ேசாடா
அ64<- ேபாலாடா" எறா. உ கAக ஆகா, "உைழ4< சாப -டா தாடா

அ,ைம ெதAP" எப இேபா தா ெதAத.
ெமா த 4000 ப6க-டாேம. 11 கிம ...இேக நம! தா? த5,! இ தைன! gym
body! அ8க பா,டா அத ! அமா, ஒQெவா, ப6யா !னF*சி, !8!ம
வ4சிகி-ேட வ,! எப6 தா இெதலா பறா8கேளா. நம! <மா
நட!றேக R4< H-!
சA சA ஒ, ெஜ6ேம அSெம-. ேபா-6 எலா ேவடா. அவரவ,!
ெதAத பா-, கைத எலா ெசாலி ெகா, காலாற ெமல நட ெசேவா
எபேத அ!

ப6ேய( ேபா,
ேபா அQவளவாக தி,பதிய  பக-,
பக- த:ேபாைதய நாகSக
மயமாகL ெதAவதிைல.
ெதAவதிைல எளFய மனFத&க/,
மனFத&க/ எளFய பதி தா பரவலாக ெதAத.
ெதAத
இத:காகேவ ஒQெவா, HைறP காலாற மைல ஏறிேபாக ேவ ேபா
இ,த.
இ,த
மைல ஏறஏற மனதி ஒ, !ளF&4சி, "சிL@ ஒ, கா:றி" ெச6ெகா6களF
வாசைன. பா-6 ெசான நிைன?! வத. "மைலய  AஷிகM, இன ப ற பதி
உ/ள8கM அNபமாக வாச ெச>கிறா&க/. அதனா 34ச ேபா- ெகா
எலா ஏற 3டா" எ( ெசாLவா/. ேலசான மைழ Dற... தவைளக/
ப6களF ச த ேபா-டன. ப6க-கM ெச8!  !ைற, நடக எளFதாக
இ,த.
வழிய  அ*சனா A எற தகவ பலைக.
பலைக ஆகா தி,மைல அ*சைன ைமத
ஆ*சேனய& அவதார தல அலவா?
அலவா ெமா த 7 மைலக/ ஆய :ேற...ம:ற
மைலகளF ெபய&க/ என? அடடா வழிய  ேபா-6,பா&க/. நா8க/ தா
பா&காம வ வ -ேடா. வ, த தா. ஆ*சேனய& சிைல ம:( ந வழி
நரசிம& ேகாவ L தா6 வ வ -ேடா.
மா, மய  3-ட8க/ ஒ, இட தி. /ளF மாக/ நிைறய இ,தன. அதி மாைல
இள ெவய  ேநர. 3-ட அQவளவாக இைல. மைழ4 சார ேவ(. ேமக
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3-ட8க/ ஒ, மைல ேம அப6ேய படர ஆகா! ஏேதா !L மனாலி மாதிA ஒ,

ஃபUலி8. ஏைழகளF !L மனாலி எ( நிைன  ெகாேடா!
இத ேமக8கைள தா ஆடா/ ேவ8கடவனFட D வ -டாேளா?
-டாேளா ஓ&
ெபெகா6ைய வைதெச>தா எ@ ெசா ைவயக தா& மதியாேர.
மதியாேர "ஓ ேமக8கேள
ேபா> ெசாL8க/ உ8க/ ேவ8கட தானFட; இப6 எலா அவ எைன4
ேசாதி தா, உலகி அவைன யா, மதிக மா-டா&க/!" நப&களFட ெசாேன.
ஆ4சAய ப-டா&க/. ஒ,வ ேக-ேட வ -டா. "எனடா இ சாமிய இப6
எலா தி-6 பா- எWதி இ,கா8களா...இலாகா-6 ஏேதா எ8கM!
ெதAயா@- ந5ேய தமி=ல அ/ளF ?டற5யா?"

ப6கM சாைலP ேச, இட தி, ச&ச& எ( இர கா&க/....ற54
சத...காAலி, ஒ, ெபAய !ப இற8கிய. அத:!/ ஆன "ம4சா ேட>
'நம'
ேதவ டா" எறா. அட ஆஆமா 'நம'
ேதவ தா.
ேசேச...இைலய ைல...'நம' ைவ க- பE8கடா!
கணவ,ட வ/ளா& ேபால. நா8க/ ம:( ஒ, ேகரள !ப. ேவ( யா,
இைல. எ8கைள பா  ெமலிதாக4 சிA தா&. நா8கM ஹிஹி எ( சிA 
ைவ ேதா. (ேவ( என ெச>ய).......?
ேமக 3-ட8கைள பா  அவ&கM!/ ேபசி ெகாடன&. "Excuse me, could you take
a picture of the whole family behind the clouds?" எ( ேக-டா& அவ& கணவ&.
நா ஒ ெயB எ( ெசாலி காைல Hைவ! H ராK எற இெனா,
நப&(?) காமிராைவ வா8கி கிளFகி வ -டா&. வாடா வா இQேளா ேநர காவலி அ
இ....நடக H6யல@ வதவ, இப ம- இனா BபU! தா8Y படல
H6த?ட அவ&க/ கிளப, ம:ற நப&க/ எலா நம ராைஜ அபாக
வ சாA தா&க/ :-)
ஆனா யா,! அேபா ெதAயா,
ெதAயா இேத
சைட ேபாட ேபாகிேறா எ(!

பாக2
பாக - கேட

ேதவ ்-ய ட ேகாவ  வாசலி

ைய!
ேதவ ைய

Friday, September 29, 2006, 8:01:24 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)
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(H!றி: இபதிவ  Hத பாக இ8ேக! இ இ(தி பாக)
இேதா இ@ ெகா*ச Dர தா. Hழ8கா Hறி4< எ( ெசாலப
ப6க-க/ எலா தா6 வ வ -ேடா. ெபAய ெபAய மி-கா:றா6க/
ெதAகிறன மைல ேம. அைடதாய :( ேவ8கட ைத! இ,/ 1ழ ெதாட8கி
வ -ட. வன தி தா; மன தி இைல! Cேதா-ட8க/ ெதபகிறன.

!ற ஏதி !ளF&மைழ கா தவ
அ( ஞால அளத ப ராபர
ெச( ேச& தி,ேவ8கட மாமைல
ஒ(ேம ெதாழ நவ ைன ஓPேம
எற நமா=வா& பாட நிழ ஆகிற. எத:! இவ& இைறவைன ெதாழ4
ெசாலா, மைலைய ேபா> ெதாழ4 ெசாகிறாேர
ெசாகிறாேர! சA, உைடைமகைள எ 
ெசாலா
ெகா, பதி? ெச>த அைறய  ேபா> நப&க/ எலா, த8கிேனா. உட
D>ைம ம- ெச> ெகாேடா. நப& ராK iodex ைதல தா@ தடவ ,
எ8கM! தடவ வ -டா&. ப ன
ேதவ ய எ8கM! Hதிேபா> பட
எ தாேர, எப6 ப ராய4சி த ெச>வதா? :-)
சA பசி எேலா,!. ஒ, ெவ- ெவ-6 வ -, ெகா8!ரா ஊ(காய ஒ, க6
க64சிகிேனா. ேநராக Bவாமி ]கAண எ( ெசாலப !ள ! ெச(,
ந5& ெதளF  ெகாேடா. ேகாேனA எற அழகிய தமி= ெபய& இத:! உ.
Hதலி ேகாேனAய  வடேம:! Rைலய  உ/ள வராக ெப,மா/ ஆலய
ெச( வழிப-ேடா.
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தி,மைல "ஆதி
ஆதி வராக தல".
தல எனேவ தி,ேவ8கடHைடயாைன தAசி!
Hன&, வராக ெப,மாைள தAசிக ேவ எப நியம.
Hன&
நியம ேகாவ லி Hத
CைஜP, நிேவதனH இவ,ேக! சிறிய உ,வ. Cமகைள ம6ய  <ம, அவM!
ஞான உபேதச ெச>P ஞான வராகராக திக=கிறா&! வராக ைத ேகழ எ(
ஆ=வா& Dயதமிழி அைழ த நிைன?! வத! ெசாேன ஆனதிட. அவ
எைன ஒ, Hைற Hைற தா, ெசலமாக.
அனத நிைலய எனப அவ க,வைற ேகார த8க C4சி தகதக என
மினFய! மி@வெதலா ெபானல! ஆண ெபா ேமனF உ/ேள இ,கிற!
வா,8க/ எப ேபால மினFய!!

ைகய ல பா& ேகா- ேபா-ட ேடாகைன கீ = தி,பதிய ேலேய க-6கி-ேடாேம!
ேநேர வAைசய  ேபா> நி@-ேடா. இத பா& ேகா- ஐ6யா IIM மாணவ&க/
ப ராெஜடா! 1ப& அ! இதனா H ேபா பல மண ேநர ெகா-டைகய 
அைட கிைடகாம தி,மைலய  ம:ற ஆம க ப!திகைள பா&  வரலாேம.
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அமண கM! ஷாப 8 ைட ேவ( எB-ரா கிைட! :-)

வAைசய  நி( வ -ேடா. பலவ தமான மனFத&க/. ஆனா ஒேர ேநாக! இைற
Hக காண!
பண பைட தவ&க/, அQவளவாக4 ெசவ4 ெசWைம இலாதவ&க/,
!ண பைட தவ&க/, அQவளவாக !ண4 ெசWைம இலாதவ&க/,
பல ெமாழிக/, பல உைடக/, பல கைதக/, பல <ைவக/!
அவரவ&
அவரவ&
அவரவ&
அவரவ&

தமதம அறிவறி வைகவைக
இைறயவ& எனவ6 அைடவ&க/
இைறயவ& !ைறவ ல& இைறயவ&
வ திவழி அைடய நிறனேர

"நிறனேர" எ( நமா=வா& இைதP ேச& ேத தா !றிப -டாேரா? <:(லா
ெசறா 3ட, ஒேர !ப தா& 3ட அவ& அவ& வ , Bபா-கM!4 ெச(
தி,பலா. ஆனா இ8ேக எேலா, ஒேர ெபா,ைள காண தா ஓயா
நி:கிறா&க/! அவ&க/ ேமேபாகாக தAசன ெச>கிறா&கேளா, இைல.... "வ ைனேய
அW" அவைன ெப(கிறா&கேளா,
ஆக ெமா த அத "னைக
னைக மன"
மன !ளF& Hக காண தா இQவள?
ைழ?.
வ ைழ?
இைல!
அவறி ப றிெதா( இைல
அதனா அத கண தி எலா,ேம அவ அ6யா& தா!
தா அ6யா&! அவேன
ஆரHத!
ஆரHத
ப ரபல8க/, ப ரபல8களF சபல8க/ என சிற அ@மதிேயா, பண ெகா தவேரா,
பபாளேரா, ெதாடேரா, றவ ேயா எவராய @ எனெகன? எவராய @ சA,
ச:( 3ட ைகபடா காபடா உ/ேள ெசல தா H6Pமா? அப64 ெசால
தா H6Pமா?
வAைசய  ஊ& ேகார வாச கி-ேட வ வ -ேடா. இர? <மா& 10:30 மண .
ேகாவ  மண ேயாைச, ேபA ெகா Hழக. ஓேகா அவ@! பசி ேபாL!
நிேவதன ஊ-கிறா&க/! சA சாப ட-. பசியா வா Hக ைத பா&க மன
வ,மா? நா கா தி, ெபா(ைமயாகேவ பா&ேபா! ேஹ>....என ஏேதா சலசல
ச த ேக-கிறேத? எத:! 34ச??
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ஆன தா 3வ னா. "ேட>
ேதவ தாபா; அ8ேக பாேர!". ம4சி, !4சி எற
வ ளFக/ ஏேனா அேபா அவ வாய  வரவ ைல! ஆமா
ேதவ தா,
!ப தா,ட! வழிய  பா& த:! இேபாைத! வ தியாச8க/! ெபா(பான
உக/ உ தி இ,தன&. நா8க/ 3ப  ெதாைலேவ இ,தன&!
ேகாவ  அதிகாAP, அவ& 3ட தி,மகா ெந:றிய  ல8! ஒ, அ&4சக,
அவ&கைள வரேவ:றன&! உ/ேள அவ&க/ அைனவ, ^ைழP ேபா, வAைசய 
உ/ள 3-ட மி!தியாL, அத ேகார வாசலி தக/ ெவ( கய றாகேவ
இ,த காரண தாL ச:ேற த/M H/M! உடேன அத அ&4சக&, பண யாள&கைள
வ - வAைசைய நி( த4 ெசானா&! நல தா!!
ஆனா ஒ,ப6 ேமேல ேபா> "இத கா-மிரா6 !ர8! 3-ட எப?ேம
இப6 தா; ஏமி  தி ேல ஈ ேகா-6 (!ர8!) ஜனாLகி.....xxxxxxxxxxxxxxxxxx.....
^ ராமா", எ( படபடெவன ெபாA வ -டா&... பல வா& ைதக/ பதிவ  தைம
க,தி ெசசா&!!
எ8கி, தா என! ேகாப வதேதா ெதAயவ ைல. !ரைல நறாக ஓ8கி,
"யாைர !ர8!க/-@ ெசாற58க? ஆ*சேனய& அவதA த மைலய  அ6யா&கைள
இழிவாக ேபச உ8கM! நா! எப6 வத? 'அ6யா&க/ வாழ அர8க நக& வாழ'
எ( அ6யவைர தா தின தின Hதலி திகிற58க. மறடாத58க! 'ச&வ
அத& ஆ மேன
ம ேவ8கேடசாய ம8கள' எபைத மற வ -`&களா?
அவ&கM! மAயாைத ெச> அைழ  ேபா8க, ேவடா-@ ெசாலைல.
அத:காக வா> ! ேவடா" எ( கக/ பனFக க தி வ -ேட. ஒேர
நிசத. நப&க/ எைன ப 6  ெகாடன&. அ&4சக& ச:( வ கி  வ -டா&.
அத அதிகாA எைன ஒ, HைறHைற தா&. யா, ேம:ெகா ேபசவ ைல!
ந6ைகP கணவ, ம- அ,கி வ "Sorry; we didn't mean it; really sorry" எறன&.
அைனவ, உ/ேள ெச( வ -டன&.
3-ட எைனேய பா& த! எனேக ஒ,மாதிA ஆகி வ -ட! நப&க/, "ேட>,
உன! இQேளா ேகாப 3ட வ,மா? Hன ப ன ந5 இப6 க தி பா தேத
இலடா. ேபால B-லா பக ல இ,கா8க. பா  டா." எறன&. ஆன ம-
"அத நாமகார ஐய ,! இ,!டா. வ4சி வா8கE. இQேளா ேபசி- ராமா
ராமா -@ ெகா*சி ெகா*சி 3-6@ ேபாறா,. ந5 ஏேதா மதிர எலா
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ெசானFயா. ?-ட ச?ல ஆa கசி", எறா. "சAடா வ , வய<ல ெபAயவ&"

எேற. மன ம- கன!! நாம ஏ தபா ேபசிடைலேய எற பய!
நக&ேதா....நக&ேதா. ெகா6 மர கட, சனFதிய  ^ைழ...த5ப
வ ளெகாளFய , Cல8கி ேசைவ (Cகளா ஆன அ8கி).

பைக அண8! ஆழிP பா ெவ ச8கH
தைக ெப( தாமைர ைகய  ஏதி
நல கிள& ஆர மா&ப  C
ெபால C ஆைடய  ெபாலிய ேதாறிய (இள8ேகாவ6க/) தி,ேவ8கடHைடயா
தி,Hக, தி,மா&, தி,கர8க/...ேசவ ....அத:! ேம H6யவ ைல. ஜAக6,
தய ேசச6....தி,ப
தி,ப  பா& தவாேற, கக/ பனFக ெவளFேய வேதா.
ெவ/ைள வ ளF ச8! இட8ைகய  ெகாட வ மல என! உ, கா-டா எ(
ஆடாேள ல ேபா, நாெமலா எ8ேக?
த5& த, தி,பாத(சடாA) ெப:(, உைடயவ&, நரசிம& ேசவ , உ6ய ெசL தி,
வல வ, ெவளF வேதா. Hெபலா, ேகாவ  ம:( அத ப!திக/, கிண(,
அன3ட, யHைன ைற, ம:( பல சA திர நிக=?க/ அத இட8கைள
பா&ேப. உடனF,பா&! வ ,ப னா ெசாLேவ. இHைற ஏேனா
லய கவ ைல!
அ, ம  பைழய நிக=4சிைய ப:றி எWப னா. ல- சாப - ெகாேட,
"ஒEேம இல 8க. எலா பண தா ேப<! எப6ேயா நலா ஏ தி
?--டா8க இத ேகாய ைல! நம த*சாb& பக எலா, எQேளா ெப,மா/
ேகாய  ஆ/ அரவ இலா இ,!! யாேரா ெபAய ெபAய HனFவ8க, அபற
ஆ=வா&-@ ெசாறா8கேள, அ?8க எலா பா- ப64< இ,கா8களா
த*சாb&ல! ெராப பதி கைதெயலா இ,!தா. இத தி,பதி-ல அெதலா
ஒEேம இைலனாL பண ம- ெகாழி!! அைத வ4சி!@ இவ8க
ெராபேவ ஆ-ட ேபாடறா8க", எறா.
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நா அேபா அவ@! ம:ற நப&கM! ஒ( ெசாலவ ைல.
Cமாைலேக வழிய றி இ,த தி,ேவ8கடHைடயா ப:றிP அவ அ,M!
உ,கி உ,கி காதலி த ஆ=வா&க/,
ஆ=வா&க/ ராமா@ஜ&,
ராமா@ஜ& அனதா=வா,
அனதா=வா தி,மைல நப க/,
க/
தியாகராஜ&,
தியாகராஜ& அனமா4சா&ய&,
அனமா4சா&ய& வட இதிய ஹதிராஜி ம:( பலபல கைதகைள
த. அத:!
பதிவாக ெவளFய ட ேவ எற எண அேபா தா உதி த
இேபா தா ேவைள வத!
//இ( நா காE பணகார தி,மைல! உ/ேள, பல பல அ
தி,கைதக/ எலா ஒளF உ/ளன. அவ:ைற எலா எWதலா எ( எ
சிதைன// எ( !மர பதி? ஒறி ப G-ட இ-ேட. ெவ( கைதயாக
இலாம, இலகிய நயமாக4 ெசானா, வைடPட 36ய ெபா8கலாக இ,!
அலவா:-) ? இனF ஒQெவா, சனFகிழைமP நாம ம - பணலா. பயறாத58க,
இனF !( பதிவாகேவ இகிேற!!!
ப .!
!:
தி,மைலயா ப ரேமா:சவ Sep 25 வ8கி Oct 3 வைர,
வைர ஒப நா-க/!
நா-க/
ஒQெவா, நாM ஒ, !-6 பதி?!
பதி?
ஒ, வாகன (பட
பட ட);
ட
ஒ, ஆ=வா& பாட (12-இ
இ,
இ 10 ேப& நம பாலாஜி ேமல ஒேர லQ-B
லQ B பா)
பா
அைனவ, அவசிய வ கல!8க!
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திமைல வ ழா 1 - ெபய ேசஷ வாகன.
வாகன
Friday, September 29, 2006, 9:07:09 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

வாக வாக திமைலயா ப ரேமாசவ! ட தா. இ"தா#
பரவாய $ைல. நம ழ"ைத &$ அமிஷ( டல ேபா) நாம
நிகைலயா? அ மாதி நிைன*சி+ேபாேம? ஏேதா ேப+ப-, .வ $ல எ$லா வ ழா அ
இ( ேபாடா#, 0கமா இ"த வ ழா ஏ, என தா நட(

ெத1சிகிலா வாக!
ேவகடதா 23லகி$ அவதத நா4 5ரடாசி திேவாண.
திேவாண இ"த ஆ89 Oct 3
அ: வகிற! <ரவண நசதிர( வடெமாழிய $ ெசா$#வாக.
"திேவாணதா உல ஆ> எபா-கேள" எப ெபயா@வா- பா9!
நாம அெமகால இ$ல சிக+2-ல Aதலி$ கால. எ9 வ*ச நா4 ஞாபக
வ*0கிேறா இ$ைலயா? அ ேபால தா இைறவ ந ெபா9 2மிய $ கா$
பதித நா4. அவதார ழ"ைதயாக எ$லா ப றகா, ேநேர றி ேம$ க$லாகி
நிற நா4.
இ"த நாைள பைட+5 தைலவ- ப ரமா Aதலி$ வ ழாவாக ெகா8டாட, ப னெதா8ைடமா அரச அைத ெதாடர, ப ன- பல ஆ89க4 ெதாட-"ேதா, வ 9
வ ேடா ெகா8டா. வகிறா-க4. இைற ஊ-வலகைள ப ரம ரத எ(
.ேத- (ப ரம சிைல வழிபா9 அறவ- ஆதலா$) வழி நடதி* ெச$#.
Aத$ நா4
மாைல:
மாைல
ந$ல ம8 எ9, நவதானDய Aைள வ 9வ-. Aைள+பாைக எப இத+ ெபய-.
வ ழா இனDேத நடக, ெச)வ இ.
ப ன- ெபமாளD பைடதளபதி ேசைன Aதலியா- (வ <வேசன-), அவட
பவாரக4 அகத, அ(ம, அன"த, கட எ$லா வதிFலா
E
வ",
அைன தயா- நிைலய $ உ4ளதா எ: க89 வவ-.
அ+5ற, கடைன ண ய $ வைர", ெகா. மர அகி$ 2சி, ெகா. ஏ:வ-!
கட வ 8G* ெச: அ4ளவ-க4 அைனவைரF, ம: ம8G
வ" நைமF, வ ழா3 அைழ+5 ைவ+பதாக மர5. (கடா ெசளகியமா? க8.+பா
வ"டேறாபா. நE ேபா) ஆக ேவ8.ய ேவைலகைள கவனD!).
வஜ=ெகா., ஆேராகண=ஏற
வஜாேராகண=ெகா.ேயற...அIேளா தாக, மதப. வடெமாழி+ ேபைர+ பா
பய"டாதEக! :-)
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இர3
ெபத ேசஷ வாகன.
வாகன (0"தர ெத#-க. தE"தமிழி$ ெபய நாக வாகன)
நம ெபமா> ெராப ப .*ச ஒவ--னா அ ஆதிேசஷ.
பாகட$, திவரக எ$லாேலF இ"த ேசஷ ேமேல தா ப4ளD ெகா4வா-.
இ"த ேசஷ( 0மா இ$லK க!
இைறவைன வ 9 ஒ ெநா.F ப ய மாடா--னா பாக!
ராமனா) ப ற"த ேபா இலவ
க8ணனா) ப ற"த ேபா பலராம
கலிFகதி$ இராமா(ச, மணவாள மாAனDக4!
"ெசறா$ ைடயா; இ"தா$ சிகாசனமா; நிறா$ மரவ.யா" எபா-க4!
அIவள3 ஏ? திமைலய  7 மைலக> ேசஷனD திA.க4.
அ"த ேசஷாசலதி ேம$ தா இைறவ நிகிறா! அதனா$ வ ழாவ  Aத$ நா4
ேசஷனD மK  ஒ)யாரமாக பவனD!
Aேன அளD*ெசய$ ழா, தமி@+ பா0ரக4 பா.* ெச$ல,
தமிைழ ேக9 ெகா8ேட, ந ெபமா4 ப  ெதாடர,
ைவ8ட நாத திேகாலதி$, அைலமக4 (L ேதவ ) ம: ம8மக4
(2மிேதவ ) உட வர,
அவ ப ேன ேவத ேகா<. வர,
க89, ேக9, உ89, உய -, உ: அறிேவா அவைன!
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ச, ேபான பதிவ $ ெசானப. ஆ@வா- பாட# வேவாமா? ெசான ெசா$ைல
கா+பாண-ல!
12 ஆ@வா-களD$,
ஆ@வா-களD$ ெதா8டர.+ெபா.யா@வா-,
ெதா8டர.+ெபா.யா@வா- மரகவ ஆ@வா- தவ ர ஏைனய ப
ஆ@வா-க> ேவகடதாைன+ பரவ + பா.F4ளன-.
பா.F4ளன- (மகளாசாசன எ:
வடெமாழிய $ வழவ-)
(ெதா8டர.+ெபா. அரகதாைன தவ ர எவைரF, மரகவ அவைடய ஆசா நமா@வாைர
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தவ ர எவைரF பாடாக+ பாடவ $ைல)
ஆ@வா-க4 எறா$ யா-? அவ-க4 என ெச)தா-க4 எ: அIவளவாக அறிய ெதயாதவ-க4,
கீ @க8ட 0.களD$ அறி" ெகா4ளலா!
ஆ@வா-க4 ஓ- எளDய அறிAக - 0ஜாதா - நறி, தி ேதசிக அவ-க4 வைல+பதி3
ஆ@வா- றி+5 - ந8ப- பாலாவ  வைல+பதி3. பாலா இ+ேபா தா வகிF4ளா-. Archives-இ$
ேதட+ ெபாகிஷ கிைட.

இ:,

ெபா)ைக ஆ@வா,
ஆ@வா திேவகடதா(
உள க8டா) ந-ெந1ேச, உதம எ:
உள க8டா),உ4>வா- உ4ள - உளக8டா),
ெவ4ளதி உ4ளா( ேவகட ேமயா(,
உ4ளதி உ4ளன எ: ஓ-!
(உ4>வா-=உ4ளதி$ ஆ@" நிைன+பா-; ஒ-=அறி; உண-) மிக எளDய பாட$ தா!
ந$ல ெந1சேம, உதம எ: உ4ளா. எேக உ4ளா?
உ4>வா- (நிைன+பவ-) உ4ளதி$ எ$லா உ4ளா.
பாகட$ ெவ4ளதி$ இ+பவ(, ேவகடதி$ இ+பவ( ஒவேன!
அவ வ ப உைறF இட ந உ4ளேம.
இைத நறாக உண-" ெதளD3 அைடவாயாக!
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திமைல வ ழா 2 - சி

ன ேசஷ

/அ

ன வாகன

Sunday, October 01, 2006, 9:23:36 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

இரடா நா
காைல - சி

ன ேசஷ வாகன (சிறிய
சிறிய நாக வாகன)
வாகன

வல

இர ழ ைத இ!பவ#க$% இ& ந'லாேவ ெத)*. அ!பா
சி ன%+ய உ!- .ைட /%கினா', ெப)ய%+ 0ர ப1, இ ன0
த ைன2 தா
/%க1 எ 4. அ& ேபா' தா5க இ த ேசஷ ! ேந2& இர6
அவேர வாகனமா (வ%கனமா :-)) வவாரா. இ ன7% காைலய 8 அவேர தா
வர1மா. ச) ச), ெபமா$% ேவற வழிய 'ைல. &ய ' ெகாள இட
ேவ1ேம. ஒ2&%கிடா! :-)
ெப)ய ேசஷ ; த5க2தி' வாகன. ேதவ யட
அ!ப
உலா வ தா#.
சி ன ேசஷ ; ெவள7ய ' வாகன. இ 4 அ!ப
தன7யாக உலா!
ைட அழ,
அழ நைட அழ எ பா#க! இ 4 க ;டா< காணலா! இ ெப
ைடக கவ %க!ப; ேதா$% இன7ைமயான இைறவைன, >பாத தா5கிக எ 4
அ+யவ#க, ேதாகள7' /%கி,
அைழ%க!ப அ+யவ#க
/%கி இைச% ஏ@றவா4 ஒ<யாரமாக ஆ+
வவா#க. அ&6 பா-! பா% ஆ ஆட கடாய பா#%க
ஆ+ அைழ2& வவா#க
ேவ. ெகாைள நைட அழ!!
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இ!ேபாெத'லா நாதBவர ம அ றி, பல இைச% கவ க
வாசி%க!பகி றன ஊ#வல2தி'. இ தியாவ
பல பதி ம%க, ேசைவ ம ற5கள7'
ேச# &, அத
.லமாக இைறவன7
0 D ப D பல கைல நிகEFசிக
நட2தி% ெகா வகிறா#க. வE%க ேபால தமிE% G 0 ேன ெச'ல, எப ரா
தமிைழ2 ெதாட# & ஓட, இைறவைன வ வ ட% ;டாேத எ 4 ப னா' வ
ேவத5க, ேவக5கைள% ;ட....ஒேர ஆட தா
மாைல - அ

ேபா5க!

ன வாகன (ஹச
ஹச வாகன)
வாகன

சி ன வயJல நம வைல!பதி6 ஆம%கள7' யா%ேகD, ெப ேவஷ ேபா
நிழ@பட எ2தி%கா5களா? ேபாேடாைவ என%2 தன7யாக அD!ப ைவ5க.
யா% காட மாேட
:-) எ
ேமேல நப %ைக இ'லK னா, &ளசி LFச%
அD!ப ைவFசா8 ஓேக தா

! யா# 0

ன வரா5க-

D பா#!ேபா!!

அேதேபால2 தா
நம மைலய!ப , இ 4 இர6 ெப வ+வ ' வகிறா#. இ த%
4- எ'லா இவர வ டா ெச<யற2&% ேவேற ஆ இ'ைல! க'வ % அரசி,
கண%கறி ேதவ , வைணய

வாண யாக, சரBவதி Mப2தி' வகிறா
எெபமா !
ைகய ' வைண,

ெஜபமாைல, ெவ ப உ2தி% ெகாைட அல5கார.
எத
ேம' வகிறா ? அ ன2தி
ேம'. 'அ ன நைட, சி ன இைட' எ பா#கேள.
அேத அேத!! "ந# ஒழிய! பா' உ கி
ெத) &". நைர வ ல%கி பா' ம
உ1 -ராதன! பறைவ அ ன. வ 2ைத% இ& மிக6 ேவ+ய ஒ 4!
ப+!ப ' எைத எ!ப& எைத வ !ப& எ 4 கடாய ெத)ய ேவ (ேத#வ '
ம'+ப ' சா<B ப2தி நா
ெசா'ல வரலK 5க :-)
அதனா' தா
வ 2ைத% நாயக
அ ன நைட ேபா வகிறா
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. அழேகா அழ!

(ஒ சி4 றி!-: கைலகள7

அரசியான சரBவதி Mபமாக இ% ெபமா, கைல தைழ%க வ த

நா+ய! ேபெராள7 - ப2மின7, ஆ

இ

மா அைமதி அைடய அள)

4,

Oத2தாEவா,
Oத2தாEவா திேவ5கட2தாD.
திேவ5கட2தாD

இ த ஆEவா# இய@ைக! ப )ய#. Naturist! சமய கிைட% ேபா& எ'லா
வ#ணைனகள7' - & வ ைளயாவா#. ந5கேள பா5கேள

.

ெப மதேவழ மா! ப +%கி 0 ன7 4,
இக இள.5கி' வா5கி, - அகி த
ேத கல & ந திேவ5கட கL#
வா கல த வண
வைர.
(ேவழ=ஆ யாைன; ப +=ெப யாைன; வைர=மைல)

மத ந# கண ' ெப ஆ யாைன ஒ

4, த

காத' மட!ப +யான ெப

யாைன%, தாேன 0
நி 4,
இ இ ககளா< உள ந'ல இளசான .5கிலா! பா#2& ேத# ெத2&,
ப%க2தி' இ த
ேத
;+' 0%கி (dip ெச<&) , "இேதா இன7!பான .5கி' (honey dip)! சா!ப " எ
ந மைலகைள உைடய திேவ5கட2ைத! பா5க..
அ த மைல தா , ந வான2& வணன7
(நல ேமக சியாமள
அமைலைய2 ெதாGேவா!
(சில பட5க உதவ : tirumala.org)
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) மைல.

4

திமைல வ ழா 3 - சி ம

/ பத வாகன

Friday, September 29, 2006, 9:04:09 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

றா

நா

காைல - சி ம வாகன
"சி்
சி்க நைட ேபா ! சிகரதி ஏ$..."
ஏ$ எ$, திமைல& சிகரதி சிக நைடயாக
(வாமிைய )*கி )*கி, (ம வ
அழேக அழ,!
அவதாரகள.ேலேய மிக/

,ைறத ேநரேம ந01த ஒேற ஒ$ தா. என3

ெசா5க பா6ேபா ?
கெர* , ஆள8 அவதார .
அட அப 1னா எனாக? நாக ேகவ ப டேத இலிேய!
ஆ+அ8 (ஆ=நர, அ8=சி ம )
அேத தாக, நரசி ம அவதார . அழ, தமிழி ஆள8 எ$ ஆ:வா6க;
<ழ,கிறா6க.
ேவதக, ப ரபதக, வழிபா ! ைறக எ$ ஒ=>ேம அறியாத ப&சிள
,ழைத. அ ப 1* ெகா=டெதலா
"நாராயணா எ3
நாம ". ஆனா
ந ப *ைகேயா! ப 1* ெகா=ட. ெகா@ச
Aட& சேதகேம இலாத ந ப *ைக.
ஆB&சி மகைன ஆராB&சி ெசBததா? இைல! அர ைட அரக
நடதியதா? இலேவ
இைல!
ெபமா;*ேக பய
வ வ ட. ,ழைத எத இடைத* கா !ேமா? இரண ய
எைத ப ள*க ேபாகிறாேனா? ன.வ6க வாய ர
ஆ=! தவ
ெசBதா5
Cமி*, வராதவ. இேபாேதா ஒ ,ழைத ெசான ெசா5*காக, Cமிய  ஒ
இ=! இ!*, வ டாம, நலன, த0யன எ$ எ/
பாரா எலாவDறி5
நிைற வ

டா.

நலன, த0யன எ/

பாரா நிைறதவேன! இ$ எக கபட உளகள.5

நிைறவாேயா?
"அதD, என, ஆைசப!க; நிைற வ !கிேற!
ஏDகனேவ அேக தாேன இ*கிேற. என, இன.ேம நிைறவாக நிைற
வ !கிேற", எ$ ஆள8* ேகாலதி, ேயாக நரசி மராக உலா வகிறா.
ஒ சி ம
இெனா சி ம
ேம ஏறி உலா வகிற!
வகிற
"நா1 நா1 நரசிகா எ$
வா1 வா!
இF வா3தேல!"
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மாைல -  பத வாகன

(ய< ப8 வாகன -ெத5கி)

)Bைம அDற எ&சி; ஆனா அதி இ உவான நைதய   தா
எFவள/ ெவ=ைம, எFவள/ )Bைம!  க=! மயகாத ெப=க;
உ=டா?
என தா தக*, ம/( எறா5 , "ஏக, எ இர ைட ப ைட தக& ெசய 
ெரா ப நாளா ( மாேவ இ*,. ெகா@ச
 ைவ&( ேகா*கிேறேன" எ$
எேகேயா யாேரா(?) ந ம கி ட ேக டா மாதி8 இ*,களா? நலா ஞாபக ப!தி
ெசா5க பாேபா

:-)

தகி ேசைவ எப ேவெறா தலதி மிக/

ப ரசித

என நிைன*கிேற!

எத தல ?
 ,ள.6&சியான; நவ ேகாகள. (கிரககள.)  சதிர3*, உ8ய.
சதிரன. ப8கார தல
திபதி எ$ ேசாதிட Hக A$ . அத *களா
I
அலக8த வ தானதி,  நைககேளேய ெப8
C=!,
*ெகா=ைட J1ய ேதவ யட உலா வகிறா எ ெபமா.
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இ$,

ேபயா:வா , திேவகடதா3 .

மாDபா மன (ழிப மைகய6ேதா ைகவ !,
HDபா மன ைவ*க ெநாB/ இதா , நாDபால
ேவததா ேவகடதா வ =ேணா6 1ேதாK ,
பாததா பாத
பண .
(மாDபா=மா+பா=மய*கதி பாDப !; மன (ழிப=மன
மைகய6ேதா ைகவ
ெநாBவ தா

!; HDபா=Hலி(ேவத

(ழி(whirlpool) ேபா (ழல;

, மைற, இைற H) பா மன ைவ*க;

=ெநாB/, மன உைள&ச இைலேய!)

மைகய6 ேதாகைள& ேச6, அ ஒ$ தா (க , ேவறிைல எ$
மய*கதா மதி மய,கிற மன! ப ன6 ைகைய& ( !* ெகா=ட/ட, அ
இைல எ$ ஆன/ட, மன
(ழி ேபா (D$கிற! ஐேயா ஏமா வ ேடாேம
எ$ வதி அைத வ ! ெவள.ேய வ, இைறவ Hகள. பா மன
லய *க,
இன. ெநாB/ இைல!!
இத ேவகடதா இ*கிறாேன, இவ நா, ேவதக;*,
ெபாவானவ. (ந0
சாம ேவத ; நா யஜூ6 ேவத
எற ப 8/ எலா
இவ3*, இைல). அவ
திவ1கைள வ =>லக ம*க அைனவ , தக 1K , ம,ட
நிலதி
பட வ:
0
வண,கிறா6க. வ ழி*, ைண அத தி ெம மல6 பாதகைள
நா

பண ேவா . ந

ெநாB/ ந0, !!
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திமைல வ ழா 4 - க பக / மணா அரச வாகன
Friday, September 29, 2006, 9:02:25 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

நாகா நா

காைல - க பக த வாகன (கப வ  வாகன)
ேகடைத ெகா" # க பக வ ச ப றி யா # தா ெத&யா'?
அ' எனானா, அ' எ)க இ #-+ தா யா # ெத&யா'. ெத&,சா நம
ஆ.)க எனெவலா ப/வா)க, 0மா க பைன #திைரைய த1
2")கேள. அ'2 தமிழகதி யா கா40 ெத&,சா, ஆகா, அ5வள2 தா.
6" 0ைவ7 #ைறயாத காசிக பல அர)ேகறாதா? தமி8மணதி9 பல
வ வாத: பதி2க ெபகி, வைல: பதிவக எண ைக ப' மட)# வ &;', ஆகா
நிைனதாேல இன< #!
ேகடைத ெகா" # க பக மரதி, அ;த க பக மரைதேய ெகா"த ெபமா.
தன<யாக வரவ ைல. இ= ேதவ யட உலா! அவ கால1ய  காமேத+வான
ேகாமாதா. வா)க #ட நிைற # வள ெப ப0 க.
க இ:ப1 எலா
வளக. ஒ= ேச;' வகிறாக. எத #? வ ழா: பேடாபட)கைள எலா
பா' பய;'டாத@)க! நா எைற # உ)க ஆ தா. எ கிட எ:ப
ேக.)க; ெகா" க:ப"!
ேவ/னா9 ந@)க வரலா. வா)க;
க:ப"
வா)க ேக.)க

(இ;த வாகனதி சிற:பான ஒ நிக8ைவ அ4சகக ெசA' ைவ:பாக. 0வாமிய  ெந றி #
ேநராக, ந@ட ேநர த@ப கா"வாக. கக ெஜாலி க (ஒள<ர) காட:ப" இத # ேநரான;த
த@ப ேசைவ எ= ெபய. கிராம)க ெசழி', ேவளாைம ெபகி:, பசி:ப ண அகல ேவ"வ'
இ'! ெபா': ப ராதைனயாக வ வசாய க. # (ேவளாளக. #) ம" ெசAய:ப"வ').

மாைல - மணா அரச வாகன (சவ Cபால வாகன)
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Cமிய  ம கைள கா', சDதாய சிைதயாம Dேன ற: பாைதய  ெச9'
ெபா=:E அ;த காலதி அரசகைள7, இ;த காலதி நாைட
ஆபவகைள7 சா. மிக2 ெபா=:Eள பதவ . உைமயா உைழ4சா, மிக2
ேவைல: ப.2ள பதவ 7 Fட (நம கலா இ;த வயதி9 ஓ1யா1 ஓயா'
உைழ:பைத கFடா: பா கலாேம). நாம ஏேதா ெசAய: ேபாA, அ' ம கள
பாதி40ட Fடாேத. அ:Eற, தா பண த:E #, பதின< சாபதா, ஊேர எ&;த
கைதயா: ேபாய "ேம!
இ;த வ ழி:E அ கைற7 உள அரசக, இைறவைன வண)கி, ெதள<;த அறி2
எ:ேபா' தம # வாA க ேவ1ன. கா # ெதாழி கண அலவா? இ;த
அரசக எலா ஒ= F1, அவ+ ேக வாகனமாகி வ டன!
த)கைள ஒ வ தானமா கி, அதி அவைன4 0ம;தன. அவைன4 0ம;' அரசபார
0ம # வலைமைய தர ேவ1ன!
ேவ1ன
(சவ+C+பால=சகல+Cமி+கா #) எலா நா"கைள7 கா # அ;தஅ;த ஊ
அரசக. அ'ேவ, சவ-C-பால வாகன! "மணா அரச மகி8;' உறவாக,
உைன 'தி க" எற மகன< பாட, இ)ேக இ;த வாகனதி மாம+ #
அைமயாக: ெபா;'கிற', பா)கேள!
ஊ கா # கடைமைய4 01 காட, Dெனா நா, ஊ காத காள<)க மதன
ேகாலதி வ ழா நாயக! (ம கள< #1 தண @ ப ர4சைனைய அேற த@'
ைவதவ-:பா நம ெபமா, ேபசாம உ)க ஓைட அவ+ ேக ேபா"")க :-)
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(சில பட)க. # நறி: APweekly, tirumala.org)

இ=,

திமழிைச ஆ8வா, திேவ)கடதா+.
இ;த ஆ8வா அவ+ ேக ஆைணய டவ. உ&ைம7ட அவைனேய ேவைல வா)#பவ. அவ+
ெசான வண ெசAதா. அ:ேப:பட ஆ8வா, "ேவ)கடேம
ேவ)கடேம,ேவ)கடேம
ேவ)கடேம,ேவ)கடேம
ேவ)கடேம
ேவ)கடேம ேவ)கடேம"
ேவ)கடேம எ= ஒேர

பாடலி J= Dைற F2கிறா.

ேவ)கடேம வ ேணா ெதாKவ'2 ெமAைமயா
:ப'2, - ேவ)கடேம
ேவ)கடேம ெமAவ ைனேநாA த@:ப'2
தானவைர வழ
@
த ஆழி: பைடெதா"
வானவைர கா:பா மைல
வ / ம/ ெதாKவ' ேவ)கட ஒேற!
ப றவ :ப ண அக =வ' ேவ)கட ஒேற!
(எ:ப1 அக =? ெமAைமயா, உைமயா, உைம அறியஅறிய, அக9 அ;த ேநாA. அ;த
உைமைய தர வல' ேவ)கட).

த@ேயாைர த ச கர: பைடயா த@', வானவைர

கா # மைல எ'? அ'2

ேவ)கட ஒேற! அைத வண)#ேவா!
(இ' மிக2 ஆ8ெபா ெகாட பாட; உைம: ெபாைள உணத இைறவ ஒ சதிய
ேகாலதி நி கிறா ேவ)கடதி. ப றவ : ெப)கட ந@;'வ. ந@;தா இைறவ அ1 ேசராதா
எபைத நிற ேகாலதி, #றி:பா உண'வா. அைத: ப றிெதா பதிவ  பா:ேபா).

ேசைவ! க1:பா வ;'")க!
நாைள கட ேசைவ
வ;'")க அ'

காக ல", வைட எலா ேக" ேபஜா

பண Fடா'. ெசாலிேட :-)
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திமைல வ ழா 5 - ேமாகின அவதார
Friday, September 29, 2006, 9:00:51 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

ஐதா நா

காைல - ேமாகின அவதார
சி வயதி ஜக ேமாகின எற பட வத!. யா"கா#$ நிைன%
இ"'!(களா? நா அத* பட+ைத* பா+! ெராபேவ பய! ேபாய -ேட.
வ-0ல
/
இ*ப% ெசா1வா(க! இ! ஏேதா அத மாதி3 ேமாகின.
நிைன#$"காத/(க!
இத ேமாகின அவதார, காண" க5 ேகா6 ேவ50! அழ'"' அழ', அறி%"'
அறி%. ேயாகீ 8வரனான சிவனாைரேய சிறி! கண+!"'# சிைத கல(க ைவ+த
ெத9வக
/ அழ'!
நலா:"' நிழ1, ெபாலா:"' பாட; <க-ட எ5ண ய இைறவ, பா=கட
கைடத எற ஒைற ஏ=ப0+தினா (project vision). மதார மைலைய ம+தாக%,
வா$கி நாக+ைத" கய றாக% ெகா50 ேதவ:, அ$ர: இவ கைடதன: (project
allocation and design). பல ேசாதைனக (project inhibitors). சில சாதைனக (project milestones).
தாேன ஆைமயாகி தா(கி நிறா (project support). தாேன தவதி3யா9 ேதாறி
அமி:த வழ(க (project beta), அ$ர: பறி+தன:. (project regression). ேமாகினயா9
உ"ெகா5டா. அ$ர: மய(க, அ;திைன மA -டா (project testing & assurance). எ('
ேச:தா த/ைம 'ைற!, நல ெப'ேமா, அ(' அ;திைன# ேச:*ப +தா (project
release).
"ந ஆ=ற உள1 த/! உ5ேட அவரவ:
ப5< அறி! ஆ=றா" கைட". எபைத உலக உண:த!. த/ேயா: ைககள ெப
பல 'வ யாம கா"க* ப-ட!!
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திமைலய , அேத பைழய ேமாகின ேவட B50, வதிCலா
/
வகிறா இைறவ.
"இவ."'* ெப5 ேவட ச3யாக* ேபாட வமா?" எற ஐயேமா எனேவா
ஆ5டாD"'! ேபான ;ைறேய ரா' ேக!, இவ ேவட+ைத ேலசாக Eகி+!
வ -டா:கேள!
அதனா த ேம"க* கி--ைட
கி- ைட திவ லி<+F3 இ! அ.*ப ைவ"கிறா!
ைவ"கிறா ஆ,
ெபமாள இைறய அல(கார என ெத3Cமா?
அவ G6" ெகா0+த Bமாைல,
Bமாைல ேபசி" கள+த ப#ைச"கிள.
ப#ைச"கிள இர50 வ லி<+F3
இ! எ0+! வர*ப-0, எெபமா."'# சா:+த*ப0கிறன!

இ*ப6 அல(க3+!" ெகா50, பல"கி, ெபமா ஒ9யாரமாக வதி
/ உலா
வகிறா!
அவ எதிேர நிைல"க5ணா6, கன+திேல திH6* ெபா-0!
'1(கி" '1(கி பல"' ெநள*<! அழேகா அழ'!!
உள ெகாைள ேபா9 வ 0ேமா எ அI$பவ:க,
அI$பவ:க அவ வ ேபா! க5கைள
J6" ெகாD(க! அ*ேபா! வ ழி+திைரய  அவேன ெத3வா :-)) !!!

Page 25 of 49.

இ,

ஆ5டாD,
ஆ5டாD திேவ(கட+தா..
திேவ(கட+தா.

ஒள வ5ண வைள சிைத
உற"க+ேதா0 இைவெயலா,
எளைமயா இ-0 எைன
ஈ0 அழிய* ேபாய னவா,
'ள: அவ ேவ(கட+! எ
ேகாவ த 'ண பா6,
அள அ+த ேமக(கா!
ஆவ கா+! இ*ேபேன.
(அள=இர"க; அ+த=நிைறத)
இத" காத கவ ைத"' வ ள"க ெசாலLேமா எ எ மன+!"' ஒ எ5ண. அ*ப6#
ெசானா Mட, அத" காத எ(ேக, எ ெசா=க எ(ேக?
இ*ப . நய கதி ேலசா ேலசா ெசா1கிேற.
ஆனா, ந/(க பாடைலேய, ஒ;ைற"' இ;ைற
இ;ைற, இ;ைற"'* பல;ைற
பல;ைற, ேநராகேவ
அ.பவ +! வ 0(கேள!

எ.ைடய ஒள அழ' ேமன, வைள ம= ஆபரண(க, சதா ச:வ கால;
உைன எ5L சிைத, F"க எலா ேபா9 வ -டேத! அ!% உ எளைமயான
ஒ பா:ைவயா, சிN50 சி3*பா, எ ஈ0 நிைலC ெமா+தமாக மாறி
வ -டேத!
அ9ேயா!!
எ மன காத ெவ*ப+தா வாட, அவேனா 'ளர" 'ளர அவ பாC
ேவ(கட+தி நி ெகா50 இ"கிறா.
ஓ0 ேமக(கேள, ஒ ெசா ேகள /ேரா! ேபா9 அவனட ெசா1(க,

Page 26 of 49.

ேகாவ த 'ண பா6, எ ஆவ ைய, உய ைர அவ."காக இ. ப 6+! ைவ+!"

ெகா50 இ"கிேற!
அ*ப*பா, இத=' ேம நமா ெசால ;6யா!.
ஓ ேவ(கடவா, எ(க ஆ5டா, இ(ேக உன"காக உ'கிறா! அவைள+ தவ "க வ டாேத!
ெசாலி-ேட, தவ "க வ டாேத!! அ*பற என"'" ேகாப வ!, ஆமா!

ேசைவ இ.
கட ேசைவ!

ெகாIச ேநர+தி!

கடாPவா: "Q Rமி இ. என ப5றா? அ*பா கடா, ெபமாேள ெர6 ஆய -டா! ந/ இ.மா
ெர6யாவல? வா*பா ேபா!, நலா அழகா+ தா இ"ேக! எலா கா+!"கி. இ"கா(க*பா!
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திமைல வ ழா 5 - கட ேசைவ
Saturday, September 30, 2006, 3:55:34 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

மாைல - கட ேசைவ
"கடா ெசளகியமா" எற பாட எலா அறித ஒ!
கட, ெபமாள ப யமான பத. அவேன !வாமிய  "கிய வாகன.
வாகன கட
இலாத ெபமா$ ேகாய  ஏ&? அதர(க உதவ யாள* +ட. வ நைதய 
(வ னைத) மக எபதா "ைவநேதய
ைவநேதய"
ைவநேதய எற இெனா ெபய இவ*- உ./.
"ெபய
ெபய திவ0"
திவ0 எ இவைன ெகா.டா/வா1க$!
இவ ேசைவைய க./, மி-த பாச ெகா./, ஆ.டா$ வ லி345
இவ*- ஏக சிமாசன அள4தா$.
அள4தா$ இ வ லி345, அர(க, ஆ.டா$,
கட எ 6வ ஒேர சிமாசன4தி இ& தா கா7சி தகிறா1க$.
ப ரேமா8சவ4தி கட ேசைவ மிக9 "கியமான வாகன.
வாகன
கட பற- ேவக என ெத:மா?
'பரம பத, &ப4தி ஆ; ேபா&, "ெபமாேள" எ +வ அைழக, இைறவ
ஏறி அம1& வ 7டாரா எ +ட< பாராம, பறக4 தயாரானா', எ ச4-
தியாகராஜ1 பா/கிறா1. ச(கீ த4தி, கட*- ஒ தன ராகேம உ./! ேப1
கட4வன!
கட4வன
அ "தைல வாய  அக<ப7ட கேஜதிர, ம- தவாய  +ட, -ள4தி
இத தாமைர< ?ைவ< பா14&, "ஆகா, ெபமா@- இைதA B70னா எCவள9
அழகாக இ-" எ தா எ.ண ேபான&. கட ேசைவயாக, இைறவ ேதாறி,
கேஜதிரைன கா4தைத எ.ண னாE மன தா இன4திடாேதா?
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"ேப ெசான& ேபால, திமைலய  மிக "கிய வாகன இத கட ேசைவ!
இ ம7/ தா,
தா ஆ./- ஒேர ஒ "ைற,
"ைற 6லவ- தின"
அண வ க<ப/ ஆபரண(க$, அண க$, ெவளேய ெகா./ வர<ப7/, கட
வாகன4தி இ- உ8சவ- அண வ க<ப/கிறன.
பல ஆய ர ஆ./க$ பழைம வாFத மகர க.0,
க.0 லGமி ஆர ஆகிய இத இ
அண கலக$ 6லவைர வ 7/ எேம ப யா& இ<பைவ. இ ம7/ கட
வாகன4தி ேம இ- மைலய<ப !வாமி- அண வ க< ப/கிறன.
ம4தள ெகா7ட, வச(க நிHத, ேபைகக$ "ழ(க, இேதா கிளப வ 7டா
திமைல வாச, கடாIவா மJ &!

எ(- "ேகாவ
ேகாவ தா,
தா ேகாவ தா"
தா எற பதி "ழக.
இ கர,
கர சிர ேம +<ப , எெபமாேன, திவ0 சரேண! எ அ0யா1க$
வண(-கிறா1க$!
'ராஜ கபKர நாடா@ நாயக', கட கபKரமாக, ராஜ நைடய ,
'ெதா ெதா' எ உலா வ அழைகA ேசவ <பா1- உ.ேடா ப றவ <ப ண !
சரண!!
சரண சரண ேகாவ தா சரண
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இ மாைல,

ெபயாIவா,
ெபயாIவா திேவ(கட4தா*.
திேவ(கட4தா*

ெசனேயா(- த. திேவ(கட"ைடயாF. உலதைன வாழ நிற நபK. தாேமாதரா. சதிரா.
எைன: எ உைடைமைய: உ சகர<ெபாறி ஒ8றிெகா./
நினேள 3திேத இன எதி-றி<ேப?
"உய1த சிகர(கைள ெகா./, -ள ேவ(கட மைலைய உைடயாேன,
உலக வாழ ேவ.0, '-றி ேம கலாக நி8கிறாF' க.ணா, தாேமாதரா,
காள(க ந14தனா!
எைன:, இ<ப றவ ய  என- வாF4த எ உைடைமக$ அ4தைன:, உ
சகர< ெபாறி ஒ8றி ெகா.ேட. (அதாவ&)
உன- வ;வ லா அ0ைம ெசFவதாக உதி ?./, உ சகரA சின4ைத<
ெபாறி4& ெகா.ேட.
ெபாறி4தா ம7/ ேபா&மா?
ேபா&மா
உ அ$ ேவ.0, ந-ெசயகேள ெசF&, உ-ெசயகேள ெசF&, உ "க
பா14& இேத!
இன எைன என ெசFய< ேபாகிறாF? உ தி-றி<3 எனேவா?
எ&வாக இ<ப * ச, உைன அறி< ப றிெதாவ1 எனகிைல, ேவ(கடவா! "
எ ெபயாIவா1 ப?ரண சரணாகதி அைடகிறா1 அவனட4தி.

யா<பா அ&, அ(க ப ரசாத ேக7ட&? வா(க வா(க! நம ந.ப1 ஜிரா எ வ ளக<ெப
ராகவ தா ப ரசாத Lடா இசா1M. அவட நய& ேபசி ப ரசாத(கைள< ெப8 ெகா$ள9!
ரசாத(க$: கயாண ல7/ (ெபய ல7/)
இைறய ப ரசாத(க$
ரசாத(க$: ச1கைர< ெபா(க, 3ளேயாதைர, ததிேயாதன(தய 1Aேசா), சகாரா பா4, ெவ.
அன< ப ரசாத(க$
ெபா(க
ப ற ப ரசாத(க$:
ரசாத(க$ பாயச, !கி, அ<ப, ேதாைச
" .- ("கியமான -றி<3):
ப ரசாத(க$ வ 8பைன- அல! :-)
பதி:ட வவா1- சிறி& வழ(க<ப/! :-))
அத ர.0; <ரஸாத தOLேகா.0!
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திமைல வ ழா 6 - அ

ம / யாைன வாகன

Tuesday, October 03, 2006, 6:51:26 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

ஆறா நா
காைல - அ

ம வாகன (ஹ

மத வாகன)

 ழைதக த  திேயா வைர அ மைன வ பாதா யா?
வைட மாைல, ெவ$றிைல மாைல, ராமெஜய எ'த(ப)ட காகித மாைல, எ மாைல
ம*யாைதக தா என? ராம ++ ,ட இ.வள0 சிற(2க கிைட+மா எப3
கவன4+க(பட ேவ56ய ஒ. ெதா5ட த ெபைம ெசால0 ெப*ேத எ
8மாவா ெசானா ஒளைவ(பா)6.
சிறிய திவ6,
திவ6 மாதி, ஆ9சேனய, ராம :த, ெசாலி ெசவ எற பல ப)ட(
ெபயக இவ +!
ராமாயண<தி ராம + சீைத ேம எ(ேபாதாவ3 ஒ ைற மன வ<த
ஏ$ப) இ+கலா. சீைத+ அ.வாேற;
அவ?+, இைளயா@வா இல+வ + வா+ வாத வத3.
இ(ப6 பல ேப பல* மA 3 காB3 உளன.
ஆனா ஒவ ம) தா அைனவ* அ2 ஒDேக ெப$றா.
அவேன ந அழக அ ம!

சமய ச9சீவ எற ெசாேல அவனா தாேன வத3!
கனடக '+கிய( ப ராண' எ தா அவைன அைழ+கிறன!
சீ்ைதய  உய ைர+ கா<3, இல+வ உய ைர+ கா<3, பரத உய ைர+ கா<3, அத
Fலமாக ராம உய ைரேய கா<தா!
உய  கா(பா ேதாழ அலவா?
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'நாரணா, உ ேவைல எலா அ மேன ெசB3 வ )டா, ேபசாம கா<த
ெதாழிைல அவன4ட ெகா<3 வ ), நG ஓBெவ+க( ேபா', எ ச< தியாகராஜ
8ைவயாக+ ,கிறா!
அ ம சிறத அைமIச, ெதா5ட ம) அல!
மிக( ெப*ய இைச+ கைலஞ. வைண
G
வ <வா எப3 பல அறிதிராத ஒ.
'மK<த ெசBK வானர<3+கா வைண
G
ப 6+க< ெத*K', எ எ5ண , நாரத
மக*ஷிேய அவன4ட ேபா)6 ேபா)< ேதா$றா எறா பாDகேள.
அதனா தா இராமாMஜ ேபாற ஆசா*யக, 'ேதா$ற<ைத
ேதா$ற<ைத ைவ<3 அ6யவைர
எைட ேபாட+ ,டா3'
,டா3 எபைத மிக உதியாக வ தி<தன.
இ(ேபப)ட அ ம ப றத3 திமைல,
திமைல அ9சனா<*ய ! எ.ேளா ெப*ய ஆளாB
இதாN தா ப றத ஊ*, அவ+< தன4 ம*யாைத தாேன!
அதனா தா இ, கட ேசைவ+ ம நா, ஆ9சேனய ேசைவ!
ெப*ய திவ6 உலா 6த3 சிறிய திவ6 உலா!
இைறவ திமைல வாச, ராம PபனாB, அ ம ேம அம3 வதிKலா
G
வகிறா!

இ ெப ப)+ ைடக Qழ, பIைச( ப) உ<தி, ம9ச மாைலக Q6+
ெகா5, அ

ம ேதாள4ேல, "ேதா?+
ேதா?+ இன4யனாB"
இன4யனாB பற3 வகிறா.

மாைல - யாைன வாகன (கஜ வாகன)
யாைன வ ப ேன, மண ஓைச வ ேன, சிவ ப ஆ க5ேண!!
தமி@மண( பதி0கள4 வ யாைன( பாச<ைத( பா<தா, யாைன ,6ய வ ைரவ 
வ)I
G
ெசல( ப ராண யானாN ஆகி வ  ேபா இ+கிற3! என ஒேர (ரா(ள,
வா மா)6 உள எலா frozen vegetables -உ எ<3 உDக ஷா(ப D கா)6
ேபா)+ ெகாள ேவ5! அ.வள0 தா! :-)))
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ேந கட ேசைவய , கேஜதிர அபய அளத ெபமா , இ" அவ" ேம
வதி$லா
#
வகிறா". ‘இன இவ" நம ஆ), அதனா மகேள யாைனய ட பாச
கா*+,க ’, எ" ெசாலாம ெசாலி வ +கிறா"!
யாைனய " ேம ெபrய ெதா, மாைல;
ெதா ெதா’
#
மாைல /வாமி உலாவ " ேபா1 ‘ெதா
ெதா எ" வசி
வசி
# ஆ+கிற1!
ஆ+கிற1 ராஜ நைடய  மைலய2ப", ைகய  அ,ச ெகா3+, கா3பவ4
க3க) வ தா5 வல வகிறா".
ைட அழ,
அழ சகர2 பைட அழ,
அழ யாைன நைட அழ,
அழ அழேகா அழ!!
அழ

இ",

லேசகர ஆ7வா,
ஆ7வா திேவ,கடதா.
திேவ,கடதா
இத ஆ7வா4 ெகாலி நா*+ அரசரா5, யாைன ேம உலா வதவ4. அவ4 மனதிேலா அவ4 மிக8 உகத ராம"
உலா வர, ‘எ"ைடய இ"ன9ேத ராகவேன தாேலேலா’ எ" அவைனேய :,க ைவத ராஜrஷி! அதனா இ"
இவ" ராம <பதி வ நாள, அவ4 த கவ ைதைய கா3ேபா.

த#4 திமாேல
ெச=யாய வவ ைனக
ெந=யாேன ேவ,கடவா நி"ேகாய லி" வாச
அ=யா வானவ அரைபய கிட1 இய,
ப=யா5 கிட1 உ" பவளவா5 கா3ேபேன
“கா*+>ெச=, க ள>ெச= ேபா ெவ*ட ெவ*ட வள ஊ7 வ ைனகைள எலா
ஒழி1, ஆவ கா திமாேல,

உயர,கள" உயரேம, ேவ,கடவா, உ" ேகாவ லி" வாசப=ய ,
அ=யவ4க), வ 3ேணா அவ4 ெப3ேணா, ‘தவமா5 தவமி1’ கா1
கிடகிறா4க .

அத B*டதி உ"ைன நா" எ2ப=2 பா41 ெகா3ேட இக 9=$?
“நக41 ெச; மறவ வழி வ +” எ" த ள வ +வா4கேள! அவ4க
ெசாவ1
நியாய தாேன?
இத ஒேர வழி! ேபசாம உ" கவைற2 ப=க*டா5 எ"ைன மாறி வ +!
உ" பவள வா5, கமல> ெச,க3ைண, ள4 9கைத, சதா ச4வ கால9, ஊழி ேதா,
ைவத க3 வா,காம பா41 ெகா3ேட இ2ேப"” எ" காதலா உகிறா4!
இ"ைற திேவ,கட9ைடயா" கவைற2 ப=,
லேசகர" ப=”
ப= “லேசகர"
ப= எ" தா"
ெபய4.
ெபய4 அத ஆரதி$ உ3+.
உ3+
இத சிதைன, இதட" B=ய மற பாடக) (மரமாேவேன, மைலயாேவேன, காேவேன, Cதபமாேவேன)
தா", கவ யரச4 க3ணதாசைன, “ம3ணானாD தி>ெச:r ம3ணாேவ"” எ" எEத :3=யதாக ஒ4
இலகிய வ ழாவ  ெசால ேக*ேட".
சில பட,க
உதவ : TirupatiTimes, AP Weekly

திமைல வ ழா 7 -

ய / சதிர வாகன

Tuesday, October 03, 2006, 8:33:13 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

ஏழா நா
காைல - கதி

ஒள வாகன (

ய ப ரைப வாகன)

இனகி
யFM பல ேப ேககறா#க. சில ேபரால அ% இ&லாம இக
'(யற% இ&ல. காேதா) ஒ*( ப றத கவச +,டல ேபா&, எப/ 0டேவ
ஒ*(கி*) நி+%. பா*ைட ேக*)1 சில , சில ேப+ dedication ெச3யறா#க!
ஆனா& இத Total Dedication எப% உலக6தி& ஒேர ஒ6த+6 தா#க ெபா%.
அ% நம
ய பகவா தா#க! உலக6தில த7 நட+ேதா, ந&ல% நட+ேதா,
எ%வாய 8, கெரடா க-ைட'+ ஆஜராய )வா! ஒேர ஒ நா, :மா ஒ
ப6% பதிைன% நிமிஷ ேல*டா எ<தி1சா8 ைவ1:+#க....அ=ேளா தா!
இப( க,க,ட கட/ளாக வ ள#+
ய பகவாைன ர6ய> ெத3வ எ?
ெசா&@வா க.
ய நாராயண எ? ேபாBற ப)கிறா . இவ+ பல ெபய க;
ரவ (அட நம ேப#க; அதா 'த&ல ெசா&லி*ேட; க,)காதC#க :-)
பாDகர, ஆதி6ய, தமிழி& ஞாய ?, ப தி, பகலவ, ெவ3ேயா இ8 நிைறய
இ+! பல ேப ப F*ட6தி& ெசான C#கனா, ெதா+6% ஒ தமிG அ 1சைன
76தகேம ேபா*)வ டலா. 'ஞாய ? ேபாB?% ஞாய ? ேபாB?%' எ?
சிலபதிகார சிறப கிற%. அட நம தமிழ திநாளா ெபா#க& 0ட இவ+6
தாேன!
அேப ப*டவ+ ஒ தன வழிபா*) 'ைறையேய நி?வ னா ஆதிச#கர .
"ெசளர
ெசளர" எ? அதB+ ெபய ! Hம நாராயணேன,
ய ெசாIபமாக உலைக
ெசளர
காபதாக ஐதCக; யஜூ ேவத6தி&, காய6 வழிபா*(&,
"சத சாவ 6 ம,டல ம6ய வ 6ேத நாராயணஹ
சரஸி ஜாசன சான வ Nடஹ
....
OP, ஹாO, ஹிர,மய வ7 ; தித ச#+ சரஹ
சரஹ"
எ?,
ய நாராயண எேற 7கGகிற% ேவத!
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பQசாRத

இ? காைல திமைலய &, அத1
ய நாராயணனாக உலா வகிறா ெபமா;
ப னா& ெப ய
ய ப ரைப(
ய6 த*)). பகலவன ேத & ஏறி, பQச
ஆRத#கS த 6%,
6%
அண சாரதியா3 ேதேரா*ட, இைறவ ேத  ைமய ப+திய & (ம6ய வ 6ேத)
வB?
C
இகிறா.
சகர, ச#+, வா, கைத, வ & ஆகிய இைவேய பQசாRத#க.
'அ#ைகய & ேநமி, ச#+, வா, த,ேடா), அட& சராசன' த 6ேதா', எ?
பா)கிறா வ &லி76Tரா . (சில சமய#கள& கிNண Iபமாக/
ய6 ேத & வல வவ%,))
ஏ< +திைரக U*(ய

ய6ேத

:ட வ *) பறகிற%! ந மன#கS அவ8ட

ேச ேத பறகிறன!!
இ ெப ெவ, +ைடக ஒ3யாரமாக ஆ(ஆ(
ஞாய ? ேபாB?% ஞாய ? ேபாB?%!!!
ேபாB?%
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ய8ேக நிழ& ெகா)கிறன!

Tent-+
+!
+

(ப ரேமாBசவ6தி&

வாகன6தி ப னா&, பல அ( தள, tent ேபால ஒ அைமைப6 Tகி வவா க;

திமைலய & எேபா% பனR மைழR ெப3R எ? ெசா&ல '(யா%.
அதனா&, மைழேயா Tறேலா ெப3R ேபா%, உடேன அத tent-ஐ ெகா,) வ% :வாமிய  வாகன6%+
காபாக நி?6தி வ )வா க!
ப ன , ஊ வல, tent-+ இ+ :வாமிRட, மைழ ெப3தா@ தைடய &லா% ெச&@!)

மாைல - மதி ஒள வாகன (சதிர ப ரைப வாகன)
"வாராேயா ெவ,ண லாேவ, ேகளாேயா எத கைதேய" எற பா*) மிக/
ப ரபலமான பாட& தா8#கேள? அ% என#க, இத சதிர8+ காதல கS+
அ=வேளா ெதாட 7? காதலி& எதB+ எ)6தா@ நிலாைவ 07*)கிறேத
வழைமயா ேபா1:! (ைஹ3யா

இல#ைக6 தமிG ஒ*(கி)1:, எ&லா தமிGமண 7,ண ய6%ல!)

ஏேதா +ழைதகS+1 ேசாW*ட6 தா அ7லி மாமா எறா&, காதலி& 0ட,
'க,ேண அத நில/ உன+ ேவXமா?', 'நிலவ  ப ைற ேபால ெநBறி', 'நிலைவ
பா6% வான ெசான% எைன6 ெதாடாேத' 8
இப( எ#+ நிலா, எதி@ நிலா! இத பதிைவ எ6தைன காதல க ப(பY#க.
யாரா1: ஒ6த

ெசா&@#கேள இத நிலா mania பBறி!
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ஏழா நா மாைலய & ந காதல திமைல வாச8,
வாச8 இேத நில/ வாகன6தி&
தா உலா வகிறா. சதிர ப ரைப வாகன.
'<% ந&ல ெவ, '6%களா& அல#கார. தக தக எ? ஒள வ ) ெவள
ப ரைப. '6% ெகா,ைட;
ம&லிைக மல களா& ஆன த,) மாைல;
இப( இ? எ&லாேம ெவைள, ந ெவைள உள6தா8+!! ைகய &
ெவ,ெண3 +ட 0ட உ,).
வா#க நா' அவ8ட காத& கைதக ேபசி ெகா,ேட, இரவ & காலாற உலா
வேவா!
"தி#கைள
தி#கைள ேபாB?% தி#கைள ேபாB?%!"
ேபாB?%

இ?,

திபாணாGவா,
திபாணாGவா திேவ#கட6தா8.
திேவ#கட6தா8

மதி பா3 வட ேவ#கட மாமைல, வானவ க,
சதி ெச3ய நிறா அர#க6% அரவ  அைணயா,
அதி ேபா& நிற6தாைடR அதேம& அயைன பைட6தேதா
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எழி&

உதி ேமல% அேறா அ(ேய உள6தி உய ேர.
(மதி=+ர#+; சதி=சதியா வதன ('? சதிகள@ வழிபா)); அரவ  அைண=பா7 ப)ைக;
அய=ப ரமா; உதி=ெதா7 ெகா()

மதிக பா3% ஓ( வ ைளயா) வட ேவ#கட மாமைல ம[ %,
வானவ க அைனவ கீ ழிற#கி வ%, சதி எ8 ]? ேவைள வழிபா)
ெச3கிறன .
அவ அர#க6தி& ைப நாக பா3 எனப) ஆதி ேசஷ ேம& %ய &பவ.
அதி ேவைள நிற ெகா,ட அழகிய ஆைட உ)6தி, அவ திவய B? ப+திய &,
ெதா7 ெகா(ய  ேம&, ப ரமைன பைட6தா.
அவ ]லமாக ந அைனவைரR பைடக/ ைவ6தா.
ஆக என+,
என+ ெபமாS+ ெதா7 ெகா( உற/!
உற/
அ%ேவ எ உள6தி உள6தி& உய ராக, உறவாக எைன வாGவ கிற%!
(வைல ந,ப கS+, அைனவ+ இனய சரDவதி Uைஜ, வ ஜயதசமி, காதி ெஜயதி
வாG6%க!
நாைள தி6 ேதேரா*ட. ஊ

0(6 ேத

நனா; எ&லா மறகாம வ% ஒ ைக
இ<+ நனா

ெகா)#க!
வட ேவ#கட வட இ<க அவசிய வா#க! - வட இ<பா + வைட உ,) :-)) )
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திமைல வ ழா 8 - ேத

திவ ழா / திைர வாகன

Tuesday, October 03, 2006, 6:39:08 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

எடா நா
காைல - ேத

திவ ழா (ரேதாசவ)

"ேத
ேத வேத"
வேத - இைத அபேய திப  ேபா !க! எ"ன வ#த$?
அேத, "ேத வேத"!
ஆ!கில&தி' இைத Palindrome-"( ெசா'*வா!க! தமிழி' இத ெபய
எ"ன"( தமி+ ஆ,#த யாரா-. வ#$ ெசா'*!கபா! (இல/கண&தி' ஒ
வைகயான அண எ"2 ெசா'லலாமா?)
இ"2 காைல திமைலய ' ேத

திவ ழா. வாகன!க ேபாதாதா? அமாேயா3!

இ3வள5 ெப6ய ஆழி&ேதரா? ஏ"?
வாகன!கைள& ேத #த உட'வ* உளவ க9, நைடயாட பழகியவ க9,
ேகாவ ' ஊழிய க9, மைடபள; பட க9, ெபபா* ஆ<கேள
.ம/கி"றன ! இவ கைள >பாத தா!கிக எ"2 அைழப .
ஆனா' ஆழி&ேத அபய 'ைல!
ஆ<க, ெப<க, ழ#ைதக, ?திேயா , ேநாயாள;க, ப ரபல!க, சாமா"ய ,
மடாதிபதிக, தைலவ க, ஆ"ம@ க அறிஞ க என ச?தாய&தி' உள எவ வட
ப &$ இB/க ?C.
பல ேதைவய 'ைல!
'ைல பாசேம ேதைவ!!
ேதைவ
ஒவ இB/க ?யவ 'ைல எ"றா' இ"ெனாவ ஈ
ெகா /கிறா .
Complementing each other எ"2 ெசா'*வா க!
நா" இB&ததா' தா" ஓய$, நF இB&ததா' தா" ஓய$ எ"ற ேப-./ எ'லா
இடேமய 'ைல!
இப ஊ G& ேத

இB/க, G வா+#தா' ேகா ந"ைம எ"ற சHக பாட&ைத
எ#த/ க'I6/ ெச'லாமேலேய ககிேறா.

ஆழி& ேத

J/களா*, ெதா!க' ெகாகளா*, ப
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& $ண களா*, வாைழ

மர!களா* அல!க6/க ப

வ ஜய" இவ ேத

ள$. உ-சிய ' த!க/ ைட. $வாரபாலக க ஜய",
ஜய"

?கப '! திைர ெபாைமக ஏB ேத6" ?"னா'!

.வாமிையC ேதவ யைரC ேத6' ஏறியாகி வ ட$. பட க சாமர
வ.கி"றன
F
! ஆர&தி! ேமள தாள!க ?ழ!க, ெகாLக ஊத, ெகா அைச&$ வ டா
பட . இேதா ேத

நககிற$! ெபமா" ஆ ஆ வகிறா"!!

.வாமிய " ?"னா' அள;-ெசய' ழா எ"( ெப6ய தி3யப ரப#த ேகாM!
அ/ேகாM தமி+ பா.ர!க ?ழ!கி ?"ேன ெச'ல, தமி+ ெச'* ேவக&$/
ஈ
ெகா /க ?யாம', ேத6' ெபமா" ஓேடா வகிறா"!!
வகிறா" .வாமிேய ஓ 
ேபா$, அவ" ப "னா' வ சிறிய ேவத ேகாM .மா இ/க ?யாேத! பகவா"
தமிழி" இன;ைமய ' மய!கி, எ!ேக நைம வ 
ஓ வ வாேனா, எ"2
அ/ேகாMC ஓ வர, ஆகா 'ஓ வா , வ Bவா , உக#$ ஆலிபா ' தா" ேபா!கேள"!
(இதனா' ேவத!கைள/ ைற&$ மதிப டதாக யா வ#தி வ ட/ Gடா$!
ேவத!கைள ெமாழி#தவேன அவ" தாேன? அவைற/ கா/க5 ம-சமா, (ம@ னா,) அவ" வரவ 'ைலயா?
இர<

ேம அவ" க<க தா"!

அவ" ெசா"ன$ தா" ேவத.
அதி', த"ைன& தாேன, த" ெபைமகைள- ெசா"னா ேபா' ஆகி வ ட$ பகவா(/!
பா &தா"...தF#தமி+ ஆ+வா கைள அ(ப , அவ

த பா/களா' பாட/ ேகடா".

தெபைம ேபா,, தமிழா' ெபைம!
அதனா' தமிB// கட" படா"; தமிBட" உட" படா"!
'தமி+ இைறவ(/ ?"னா'' எ"2 ந<ப

மர", இ$ பறி- .ைவயாக ?"ேப பதி#$ளா . இ!ேக

காணலா!)
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வா!க வட ப /கலா...
/கலா
ஆ!...அப &தா"....வாமிைய பா&$/கிேட, இB!க!
ெராப'லா H-. ?ட இB/காதF!க!
.மா அப  நட#$கிேட இB!க, ேபா2!
உ!கள மாதி6ேய நிைறய ேப இB/றா!க, திப  பா!க...ஆேடாமா/கா
நக! ஆ! அேத அேத....
இப வ#$ -. வ &ைத....அப ேய ெமய "ைட" ப<N!க!
அபேய ெவ/கபடாம ெசா'*!க, "ஏ
ெகா<டலவாடா, ேவ!கட
ரமணா..ேகாவ
ேகாவ #தா!...ேகாவ
#தா ேகாவ #தா!!"
#தா
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ேத/,
ேத/ .வாமிய " ?" அழ

(.வாமிய " ேத , மாட வதிகள;',
F
எ

ப " அழ

இட!கள;' நி.

அ#த அ#த திைச/6ய ப6வார ேதவைத/, அ"னபலி சா &தப

, ஆர&தி/ ப " ம@ <

 நகர

ஆரப /.
ம/க உL மிள ேத /கா'கள;' Oவ, ேத

நிைல/ வ#$ேசர பல மண ேநர ஆ).

மாைல - திைர வாகன (அPவ வாகன)
மாைலய ', மைல ன;ய நி"றா" ெபமா, ேத6' வ#த கைளL தFர, ஊQச'
ஆ கிறா"! ப "ன வ <N/ ம<N/ அரசனான ெபமா, க'கி Rப&தி',
Rப&தி'
த!க/ திைர (ஆட' மா) ேம' அம #$ நக உலா வகிறா"!
ராஜ அல!கார. தைலய ' மL ைவ&$& ைத&த தைலபாைக! ைகய ' சாைட!
வா, ேகடய! ப6 ேம' வ ப6 ேம' அழக"!
அழக" காண/ க< ேகா ேபா$ேமா?

Page 42 of 49.

இ"2,

திம!ைக ஆ+வா,
ஆ+வா திேவ!கட&தா(.
திேவ!கட&தா(

(திம!ைக ஆ+வா , கலிய" எ"2 ேபாறபட 2நில ம"ன . ெபநில ேவ< ெபமாைள- சர<
L#தா .
திைவணவ&ைத ஒ ம/க அைமபாக அைம&$/ ெகா

&தவ .

பரகால", ெபவர"
F
எ"2 அவைர/ றிப டா*, உள&ைத உ/ பலபல காத' கவ ைதகைள
ெபாழி#$ளா .
ஆட'மா எ"ப$ அவ

திைர. இ"2 திைர வாகன ஆதலா', அவ

பாட' ஒ"ைற பேபா)

ெத6ேய" பாலகனா, பல தFைமக ெச,$வ ேட",
ெப6ேய" ஆய னப " ப ற / உைழ&ேத ஏைழயாேன",
க6ேச  Jெபாழி' S+ கன மாமைல ேவ!கடவா,
அ6ேய வ#$அைட#ேத" அேயைன ஆெகா<
அேள.
(க6=யாைன; ெபாழி'=J!கா)

பாலகனான L6யாத பவ&தி', ெத6யாம' பல தFைமகைள- ெச,$, 'வ ேட"'.
L&தி ப "ன வ#தா*, இைற அ"L வர ெபறவ 'ைல; அதனா',
ெப6யவ" ஆன ப "ன , ந'லவ அ'லாத ப ற / உைழ&ேத ஏைழயாேன"!
யாைனக வ ைளயா  பல J!கா/கைள உைடய ேவ!கட மைலயாேன,
ஹ6ேய, உ"ைன வ#$ சர< அைட#ேத"! அேயைன ஆெகா<
அேள!!

ப ரசாத Pடா':
Pடா'
வா!க வா!க! நம $ளசி U-ச

தா" இ"ன;/கி ப ரசாத Pடா' இ"சா V.

அவரா பா&$ உ!க9/ ேபா

/ ெகா

பா. அ$வைர வ6ைசய ' ெபா2ைமயா இ!க ப/த
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ேகாகேள! பா ச' ெபாடல எ'லா ேக/க/ Gடா$. அெத'லா நF!கேள தா" பா&$/கN!!
அ#த6 ர<; ரஸாத தFPேகா<!

உ<N ப ரசாத வைட, ச6.
ஆனா அ$ ம

 தா" ப ரசாதமா?

இப எ'லா திமைலய ' வ X ப ரசாத (ெசெகா ப ரசாத) ெராபேவ ப ரபல!
$ளசி, பவழம'லி, இவாசி, தவன, ம எ"2 பல ெசக, திமைல& ேதாட&தி' தகிறா க.
வ ஜயா வ!கிய ' ேக

, வ வர ெபறலா.

சில ெசக அ3வளவா த<ண F
இ$, வ
F

/ நா

ேதைவபடாதைவ; வள ப$ எள;$!

/, ேவ!கட&தா" அளா', ந'ல$ தாேன!

ஆகேவ ெசெகா ப ரசாத? ெப2/ ெகா9!க ப/த கேள!
கேள
நாைள ஏBமைலயா" ப ரேமாசவ&தி" இ2தி நா;
ஏBமைலயா" ப ற#த நா!!
அவதார நா
நா)
நா (அவதார
Mரவண நச&திர! ச/கர&தா+வா

நFரா

!

அவசிய வா!க! அ?தைன பா&$ ேபா!க!
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திமைல வ ழா 9 - ச ர நராட - ப
Wednesday, October 04, 2006, 9:00:55 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

ஒபதா நா (வ ழா நிைற)

ச ர நராட (ச ர நான)
தத -னா என பா? இ"த ேகவ % பல, பலவ தமா& பதி' ெசா')வாக! :) ஆனா நாம அ,ெக'லா ேபாக ேபாற- இ'ைல :-))
அைன- ஆலய,கள0), வ ழா நிைற1 ேபா-, ததவா2 எற ஒ1
நைடெப1வ- உ45. ேகரளதி' அ&ய ப6 % ஆறா5 எ1 வழ,%வாக. பல
ஊகள0' பல வ தமா& வழ,கி வகிற-! ந நிைலக ப8றி ந4ப ஜிரா ஒ பதி
இ:"தா. ந இறி அைமயா- உல% எபைத ந% உண"தவக, ந
<ேனாக. அதனா' தா =ன0த தல,கள0' ததமா5வைத, யாதிைர வ தியாக
வ தி- இ"தாக.
என தா வ5

% <,கி <,கி
பா>சி
"%ள

%ள0தா), நம ஊ ப ெச:' பா>சி

%ள0 ப- ேபா' வமா?
%ள0ர %ைட"- நராடாேத, பள0

கிடதிேயா பாவா& ந நனாளா'?" எ1

ஆ4டா? ேககிறா பா,க!
@தி, தல
தல, தத எற @றி) மிகA சிற = உைடய- திமைல.
@தி
இைறவேன க'லா&A சைம"தா = @தி
ஆதிேசஷேன மைலயா& ஆன- = தல
ைவ%4டதி' பாC வ ரைஜ நதிேய ேகாேன2யா& ஆன- = தத

திமைலய ' பல தத,க உளன. சிறி- தா நா அறி"தைவ. மைல %
இ6 பல இட,கள0' பல பல ந ஆதார,க!
ேகாேன2 (வாமி =Dக2ண ), ஆகாச க,ைக, பாப வ நாச, கப ல தத, %மார தாைர,
ெபா8கிண1, E,கிண1 இ6 பல!
இ1 ததவா2ய  ேபா-, எ'லா தத,க?, ேகாேன2ய ' வ"- கல பதாக
ஐதக. அதனா' இ- < ேகா: தத நா எற ெபய ெப8ற-.
காைலய ' வாமி %, எ4ெண&
ேவ45ேம! வாமி சின

கா = ெச&- (Birthday அ'லவா?
அ'லவா தைல

%ள0ய'
%ழ"ைதயாட அட ப :தா' Gட வ 5ேவாமா?)
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Hரண எ6 ெபா:ைய தைலய ' Eகிறாக. இத8% Hணாப ேசக எ1
ெபய. ப ன வாமிையC ேதவ யைரC, ப'ல கி' ைவ-, %ள கைரய ' உள
வராக ெபமா ம4டப- % எI"தள ப4Jகிறாக. Gடேவ

ச கரதாKவா!
வ ழாவ ' நட % %8ற %ைறகைள க4காண பவ ச கரதாKவா.
கரதாKவா ெபமாள0
<த8 பைட கவ ! எLவள ெப2ய நி1வனேமா, அரசா,கேமா ஆனா) தண ைக
(audit) ேவ45ம'லவா?
திமக மாப6 % இய'பாகேவ இர க %ண. ேபாதா %ைற %, தையேய உவான
ேதவ ய. அ ப யா தா க4காண ப-.
அதா ச கரதாKவா. ெபமாைள வ 5 எ1 ப 2யாதவ. நரசிமனா& வ"த
ேபா-Gட அவ நகமா& வ"தவ! ேகா: Hய ப ரகாச ெகா4டவ!! (வாமிய 
boomerang? :-)))
அைனவ %, %ள கைரய ' நராட நட கிற-. ந, பா', தய , ேத, இளந எ1
ப>சாமித அப ேஷக. அைரத ம>ச, ச"தன, %,%ம E Eச ப5கிற-. -ழா&
(-ளசி)மாைல சாத ப5, தப,க கா5கிறன.
ஆய ர -ைளக ெகா4ட த,க தாபாள த: Lழியாக, shower bath ேவ1!
(சகர தாைர).

ப ன ச கரதாKவாைர, %ள- % எ5-A ெச1, படக ந %
<,%கிறன. அLவா1 <,% ேபா-, %Iமிய  % ப'லாய ர ப தக?
தா< <,கி ததவா2 ெச&கிறன.
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வ ழா இன0ேத நிைற ெப1கிற-!
மாைலய ' ஏ8றிய ெகா:ய ைன இற கி, வ"த அைன- ேதவகைளC,
மன0தகைளC, ப ரமா வழி அ6 ப ைவ பதாக ஐதக.
"OK ப ரமா, See you, it was a grand show, awesome!", எ1 நா< ெசா'லி 'வைட'
ெப1கிேறா! ...ஹிஹி 'வ ைட' ெப1கிேறா.
 ரபாத ேதாதிரதி' ஒ இன0ய- ேக5 நிைறேவா!

எ வ5,
 மிக ெதாைலவ ' உள-. (அக Oர தேத)
ஆனா) உ திவ: தாமைரகைள ப8றி ெகாள வ"ேத. (பதாேபா ஜC
இ1 உ தி<க த2சன க4ேட!
தின< திமைலய ேலேய த,கி உைனA ேசவ க ஆைச தா, ஆனா'
<:Cேமா? (ப ரணாேமAய ஆகய ேசவா
அதனா' நம % ஒ ஒ ப"த!

ம)

கேராமி)

எ ேபாெத'லா நா, எ மன நிைறய உைன நிைன கிேறேனா,
அ ேபாெத'லா, ந என % இ ேபா- ெகா5த த2சனைத, அ ேபா- ெகா5 க
ேவ45! (ச  ேசவயா, நிய ேசவா பல வ)
இைறவா,
இைறவா திமைலவாசா,
திமைலவாசா ேவ,கடவா,
ேவ,கடவா இைதேய என % ந அவா&!
அவா& (

ரயAச

ரயAச

ப ரேபா ேவ,கேடசா)

இ"த நவ நாக? வ"- சிற ப த ந4பக அைனவ % நறி!
நறி
ெசா'லிேலா, ெபாள0ேலா %8ற %ைறக இ"தா) என காக அைவெய'லா
ெபா1-

ெகா?,க.
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ேச"தா8 ேபால தமிழி' இLவள தடA ெச&வ- இ-ேவ <த' <ைற.

நிைற %ைற (நிைறய %ைற?:-) -க : கா5,க.
அ'லன அக8றிட தய,க மாேட!
வா& = % நறி!
எ'லா =கI இைறவ6 ேக!!

இ1,

நமாKவா,
நமாKவா திேவ,கடதா6.
திேவ,கடதா6
(இவ நம ஆKவா; ந ஆKவா எ1 அர,கேன ெசான ப ன, நா என ெசா'ல!
ஆKவாக?, மிக %ைற"த வயதின! ஆனா' ஆKவா ெக'லா தைலயாயவ எ1 ேபா8ற ப5பவ.
நா' ேவத,கைளC தமிK ெச&தவ! தாளா8றி த"த ேவளாள மரப ன.
ஆசாய,
ஆசாய ஆKவா எ1 இர45 ஒறா& இ பவ!
பவ எ'லா
தா,கி, சடேகாபமா& இ பவ! அவ ெமமல

ேகாவ 'கள0) ெபமா பாத,கைள

பாத,கைள ந தைல % எ5- வ"- ெகா5 % சடா2

Pபமானவ. இ6 எLவளேவா! "வண,%த'
வண,%த' அ'ல- வாKத' எ நாவ 8% அட,கா-"!)
அட,கா-

திேவ,கட<ைடயா மQ - காதலாகி கசி"- க4ண  ம'க, இவ பா:ய
பாட'க?, மிக ப ரபலமானைவ இேதா! ந4பக க4ண சா, %மர, பாலா,
இ6 பல ப Rட,கள0' இ"த பாட'கைள இ:"தாக! அைத அ ப:ேய
தகிேற!!
ஏேனா இ1, இ"த ஆKவா பாட) % ம5,
ெபா ெசா'லேவா, பதைர தரேவா < வராம', மன அ ப:ேய நி8கிற-!
பாடைல தா மQ 4 5 மQ 4 5 ப: க ேதாJேத அறி, ம8றைவ அ ப:ேய நி8கிற-!
<:"த வைர பதி ப 2- தகிேற. எள0ைமயா தமிK தா. வ2கைள

ப: க
உ,க? ேக மனதி' ஆய ர அத,க ேதா1!!
ேதா1 (ப Rடதி' ந,க
உைரதா) மிக மகிKேவ; நறி!)

%ற ஏ"தி %ள0மைழ காதவ
அ1 ஞால அள"த ப ரா பர
ெச1 ேச திேவ,கட மாமைல
ஒ1ேம ெதாழ நவ ைன ஓCேம!
------------------------------------------------------------------------------------------வ"தா& ேபாேல வாராதா&. வாராதா& ேபா' வவாேன
ெச"தாமைர க4, ெச,கன0 வா&, நா' ேதா, அ<ேத. என- உய ேர
சி"தாமண க பக அ'ைல பக' ெச& திேவ,கடதாேன
அ"ேதா அ:ேய உபாத அகல கி'ேல இைறCேம.
(அ'ைல

பக' ெச& = இரைவC இைளC பக' ஆ %)

------------------------------------------------------------------------------------------அகல கி'ேல இைறC எ1 அலேம' ம,ைக உைற மாபா
நிக2' =கழா&. உலக @1 உைடயா&. எைன ஆவாேன
நிக2' அமர <ன0 கண,க வ = திேவ,கடதாேன
=க'ஒ1 இ'லாஅ:ேய உ அ: கீ K அம"- =%"ேதேன.
-------------------------------------------------------------------------------------------
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ப: க
வ"- ெபா

அ: கீ K அம"- =%"- அ:யV. வாKமி எ1 எ1 அெகா5 %

ப: ேகK இ'லா ெபமாைன பழன %GA சடேகாப
<: பா ெசான ஆய ர- திேவ,கட- % இைவ ப-
ப :தா ப :தா வ81

இ"- ெப2ய வா உ நிலாவேர!
(ேகK இ'லா

ெபமா = ஒ =ைம இ'லாத ெபமா; த ஒ பா இ' அ ப)

(ெசான ஆய ர- திேவ,கட- % இைவ ப- = தா பா:ய திவா&ெமாழி 1000 பாட'கள0',
திேவ,கட- % என

ப ரேயகமாக

பா:ய இ"த

ப- பாட'க?)

(பழன=ெந' வய'க; %G=ஆKவா திநிக2 என ப5 தி %G எற ஊ; சடேகாப=நமாKவா;
ெப2ய வா=திநா5 எ ப5 ைவ%"த)

------------------------------------------------------------------------------------------இேதா இைறவ பாத,க ப8றி

-ழாC தி பாத< (-ளசிC
-ளசிC,
-ளசிC சடா2C)
சடா2C ெப81

சவ ேலாக நிவாசாய Wநிவாசாய ம,கள!
சரண சரண திமைல % அரேச
சரண சரண ேவ,கடா சரண!!
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ெகா?,க!!
ெகா?,க

