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ேபளா பாத் :: ரமா

னிவாசன் ெர

ப்

அச்சம் த ம்
ழ் நிைல
ந்
பட் , ஒ
நல் ல உணைவத் தயாரித்
நா ம் உண்
, நம்
ம் பத்தா க் ம் அளிப் ேபாம் என்
ெசய்
நான்
ேபளா பாத் தயாரித்ேதன். அதற்
ட உண்ண வ வல் இல் லாததால் ,
அப் பளம் ெபாரித் சமாளித்ேதன்.
உண்ைம ேலேய
ைவயாக இ ந் த . அ
ேகா ட் ப த் ம் பாட் னாேலா
அல் ல
ெபா
ேபாகாமல் இ ப் பதாேலா ெதரிய ல் ைல. எல் ேலா ேம
நன்றாக உள் ளதாக
னார்கள் .
நீ ங் க

ம் சைமத்

ேவண் ய ெபா
மசாலா

ப் பா

ங் கள் .

ட்கள் :

ற்

:

1 ஸ்

ன் எண்ைண (நான் நல் ெலண்ைண உபேயா

1 ஸ்

ன் தனியா

½ ஸ்

ன் உ.ப

ப்

½ ஸ்

ன் க.ப

ப்

5 ேகஷ் ர் வப்
ெகாண்ேடன்.
¼ ஸ்

ன் ெவந் தயம்

லக
2 ஸ்

ளகாய் (நிறத்

ேவப்

ன்,

ைல இைலகள்
ய ேதங் காய்

த்ேதன்)

ற் காக) நான் ெவ

ம்

ளகாய் தான் ேசர்த்

க்

நீ ர்

அைரப் பதற்

சாம் பார் சாதம் அல் ல
2 ஸ்

ன் ெநய் அல் ல

½ ஸ்

ன் க

½ ஸ்

ன்

ஒ

ட் ைக ெப

ேபளா பாத்
ெவண்ைண

ரகம்
ங் காயம்

ற்

:

லக

ேவப்

1 காய் ந் த

ைல இைலகள்

ளகாய்

½ ெவங் காயம்
½ நன்றாக

தாக ெவட் ய தக்காளி

நீ ளமாக

ண்

5

களாக ெவட் ய 1 ேகரட்

ன்ஸ் நீ ளமாக ெவட் யைவ

1 ெவட் ய

1 கப் நீ ர் அல் ல
½ ஸ்

ங் ைகக் காய்

உங் க

க்

ேவண் யப

ன் மஞ் சள் ெபா

ைவக்ேகற் ப உப்
1 ெபரிய ெநல்
½ ஸ்

க்காய் அள

ம் )

ன் ெவல் லம்

இரண்

கப் ேவக ைவத்த சாதம் (ெபால ெபாலெவன இ

½ கப் ேவக ைவத்த

ெசய்

ளி (நீ ரில் ஊற ைவக்க ேவண்

ைற :

வரம் ப

ப்

க்க ேவண்

ம் )

ல் வான ைய நன்றாக டாக் , எண்ைண ேசர்த்
ற் கான எல் லா ெபா ட்கைள ம் நன்றாக வ த் க்
ெகாள் ள ம் .

1.

த

2. ேவண் ய தண்ணீர்
ெகாள் ள ம் .

ட்

க்

,

ல் நன்றாக

3. அ த்த , ஒ வான
ல் 2 ஸ் ன் ெநய் ைய
ட்
ேவண் ய ெபா ட்கைள தாளித் க் ெகாள் ள ம் .
4. இப் ேபா , ெவட் ய ெவங் காயத்ைத ேபாட்
ெபான்னிறமா ம் வைர வதக்க ம் .
5.

ற

ெவட்

ைவத்த தக்காளிைய ேசர்த்

6. இப் ேபா ெவட் ைவத்
உப் ைப கலந்
ட ம் .
7. வான ைய ஒ
நி டங் கள் ெகா

க்க

க்

ேபாட்
ட ம் .

, மசாலா

தாக அைரத்

க்

தாளிக்க

நன்றாக

வதக்க

ம் .

ம் காய் கள் , நீ ர், மஞ் சள் ெபா

மற்

, இக்கலைவைய நன்றாக 5

8. இப் ேபா , ஊற ைவத்த ளி நீ ர் மற்
நன்றாக ெகா க்க
ட ம் .

ம் ெவல் லத்ைத

ம் ேசர்த்

9. ெகா த்த ன்னர், அைரத் ைவத்த மசாலா
, ேவக ைவத்த
வரம் ப ப் , சாதம் யாவற் ைற ம் வாண
ல் ேசர்த் கலக்க ம் .

ம்

10. எல் லாவற் ைற ம் நன்றாக கலந்
ேசர்த் க் ெகாள் ள ம் .
11. 5 நி டங் கள்
ேபளா பாத்
12. இறக்
உ ைள வ

ைறந் த ெந
இ
ம் .

ப்

, ேதைவக்ேகற் றார் ேபால் நீ ர்

ல் ைவத்

ெகா

ேழ ைவத் , ேமேல
ெநய் ஊற்
வ டேனா பரிமா ங் கள் .

க்க

ட

ம் .

அப் பளத்

டேனா,

எங் கள்
ட் ல் ெபரியவர்கள் உள் ளதால் , நான் ெவங் காயம் ,
ேசர்க்காமல் ெசய் ேதன்.
க அ ைமயாக வந் த . சைமத்
ைவ

ங் ைகக் காய்
ங் கள் .

==================================

ெசவ் வாய் , 19 ேம, 2020

ேகட் வாங் ப் ேபா ம் கைத :
மாட் க் கல் யாண
ைவேபாகேம! - பா ம ெவங் கேடஸ்வரன்
மாட்

பா

ம

க் கல் யாண ைவேபாகேம!

ெவங் கேடஸ்வரன்

சா அந் த கல் யாண பத் ரிைகைய ெகாண்
ேவண்டப் பட்டவர்கள்
ட் கல் யாணம் என்

"இந் த இன்
"என் ைக

வந் த ேஜாரிேலேய அ
ரிந்
ெகாண்ேடன்.

க்

ேடஷைன பார்த் ர்களா?"
ல் தந் தால் தாேன பார்க்க

ம் .."

அவள் ெகா த்த பத் ரிைகைய ரித்ேதன். அ
எ
ம் எனக் பரிச்சயமான ல் ைல.
"யா

அவ

ல்

ப்

ட்

ந் த ெபயர்கள்

?"

"எங் க கைட
ெபண்
க்

அத்ைதேயாட, ெரண்டாவ
கல் யாணமாம் .

ரா

அத்ைத ேபத்

ரா

அத்ைத இல் ல, சக்

ெபண்ணின்

யா?
அத்ைத.

அப் ப ஒ அத்ைத இ ப் பேத எனக் இப் ேபா தான் ெதரி ற . சக்
அத்ைதயா? எனக் ெதரிஞ் உனக்
அத்ைததான். ேரமா அத்ைத,
ஜ னா அத்ைத, ரா
அத்ைத. சக் அத்ைத யார்?
"எங் க அப் பா

ன் ெபரியப் பா ெபண். நம் ம கல் யாணத்

ப ைனந்
வ டங் க க்
ன் ைக
அத்ைத யார் என்
என்னால் நிைன

க்
ற

க்

ட வந்

ந் தா."

ய, எத்தைனேயா ேபர்களில் சக்
ய ல் ைல.

"கல் யாணம் எங் க?"
"ெரசார்ட்

ல"

"ெரசார்ட் லயா? எங் க? ஓ.எம் .ஆரிலா?" எனக் ப ெரன்ற .
ேக.ேக.நகரி
ந்
ஓ.எம் .ஆ க் ஒலாேவா, ஊபேரா ேபாக வர ஆ ரம் ப த்
ம் . அைதத் த ர ெமாய் ..நான் மன ற் ள் கணக் ேபாட, சா
ர ல்
ெப ைம வ ய பத் ரிைகைய ரட் யப ெசான்னாள் . அந் த பத் ரிைகேய
ஒ
த்தகம் ேபால இ ந் த .
"என்னிக்
"20ம் ேத

கல் யாணம் ?"
. சண்ேட."

"நல் லதாப் ேபாச் . ரா
க் ரம் ேபாய் டலாம் ."
பத்

ரிைகைய ப

"நா

நாளா? நா

"ஒளபாசன

த்

க் கம்

த்த சா

," நா

க்

ம் . காலங் கார்த்தால

ளம்

னா

நாள் கல் யாணம் " என்றாள் .

நாள் ஒளபாசனமா?"

ம் இல் ல, ெசாட்

"அப் ப ன்னா?"

யா இ

நீ ர் பாசன

ம் இல் ல,

தல் நாள் ெமஹந்

,.."

னா ம

"ெமஹந்
"ம

தாணி,"

தாணி கல் யாண ெபண் இட்

"நீ ங் க எந் த காலத் ல இ
ஃ ெரண்ட்ஸ்
எல் ேலா

க்
க்

க்கப் ேபாறா.. "

ங் க? இப் ேபா எல் லாம் ரிேலட் வ் ஸ்,
ம் ம தாணி இட்
டறாங் க".

"ஓேஹா!"
"அ

த்த நாள் சங்

இதற்
ந்
"அ

த் அண்ட் ரிசப் ஷன்."

நான் சா
டம்
ளக்கம் ேகட்க ல் ைல. நம் ஊர்
ட்ட ஏேதா வட இந் ய வழக்கம் என்ப
ரிந் த .

மணங் களில்

த்த நாள் கல் யாணம் ,"

"அதற்

அ

த்த நாள் கட்

"எல் லா நாட்க
டாமல் சா
நாட்க க் ம்

சாத

ைட."

ம் ேபாக
யா .." என்
நான் ெசால் ல நிைனத்தைத ெசால் ல
ந் க் ெகாண்
,"அட! மாட் க் கல் யாணம் , அதனால எல் லா
ரஸ் ேகாட் ேபாட்
க்காங் க.

இப் ேபா கல் யாணங் களில் பல
ைமகள்
ந்
ட்ட எனக் த் ெதரி
ஆனா ம் மாட் க் ேமேரஜ் என்றால் என்ன என்
ரிய ல் ைல. ேவ
வ
ல் ைல. சா
டம் ேகட் தான் ர ேவண்
ம் .

ம் .

"இெதன்ன
சா இ க் .. மாட் க் ேமேரஜ் ..?"
"ஒவ் ெவா நா க் ம் ஒ
ம் எ த் க் ெகாண்
அதன்ப கல் யாண மண்டப
அலங் காரம் , மணமக்களின்
ரஸ் எல் லாம் இ க் ம் . வ
றவர்க ம்
அதற் ேகற் றார்ேபால் ரஸ் பண்ணிக்க ெகாண்
வர ேவண்
ம் .
இவங் க சங் த் அன்னிக்
க்காக் என்
ம் எ த் க் ெகாண்
க் றார்கள் .
அதனால் அன்னிக் அந் த ஹால்
வ ம் ம ல் வண்ணத் ல் அலங் காரம்
ெசய்
ப் பார்கள் . மணமக்கள் உட்கா ம் நாற் கா
ம ல் ேபால் இ க் ம் . "
எனக் த் ெதரிந்
ஷாஜஹான்தான் ம லாசனத் ல் அமர்ந்
ெகாண்டான்
என்
சரித் ரத் ல் ப த்
க் ேறன். ஆனால்
க்ேக ேகள்
ேகட்
சா
ன் ேகாபத் ற் ஆளாக
ம் பாததால் ேபசாமல் இ ந் ேதன். எனேவ
சா தன்
ரதாபத்ைத ெதாடர்ந்தாள் .
'ேஸா, சங் த் ற் வ பவர்கள் எல் ேலா
ெகாண்
வர ேவண்
ம் ."
ஒ
மணம் என்றால் எல் ேலா ம்
ெகாண்டால் தான் பார்க்க நன்றாக இ
டாதா?
நீ லம் என்றால் அ ல் எவ் வள
ேபாட் க் ெகாள் வார்கள் ?

ம் ம

ல் வண்ணத்

ல் உைட அணிந்

தம்
தமாக உைட அணிந்
க் ம் ? இ
னி ஃபார்ம் மா

ேஷட்ஸ் இ

க்

? எல் ேலா

ரி ஆ

ம் ஒேர நீ லத்ைதயா

அ சரி. ெமஹந்
அன்
எங் ேகயாவ ஈேகா ஃப் ெரண்ட்
என்
இைல, தைழ,
மர ரி இப் ப எைதயாவ கட் க்க ெகாண்
வா ங் கள் என்
ெசால்
டப் ேபா றார்கள் ..
ேஜாக் ச

க்கல..

அதற் ேமல் எப் ப ேப வ ? ஒ நாள் தாேன தன்னிடம் இ க் ம் ஏேதா ஒ
டைவைய சா
கட் க்ெகாண்
வாள் என்
வழக்கம் ேபால்
தவறாக நிைனத்ேதன்.
---அ த்த வாரத் ல் ஒ நாள் நான் அ வலகத்
ந்
ம் ய ெபா
ட் ல் ஏகப் பட்ட கட்ைட ைபகள் உள் ேள
த் ணிகள் . என்ன இ ?
கல் யாணத் க் ஜ ளி வாங் ற மா ரி வாங்
க்க?
"ஆமாம் கல் யாணத்
"கல் யாணமா? யா
"எவ் வள
"அ

க்

க்
க்

தான்"
?"

தடைவ ெசால் ல
அவர்கள் ஜ

,

ம் ? எங் க சக்

ளி வாங் கட்

அத்ைத ேபத்

க்

ம் , நாம் ஏன் வாங் க ேவண்

."
ம் ?"

"ெராம் ப அழகா இ க்ேக..! அந் த கல் யாணம் மாட் க் ெவட் ங் , நடக்கப்
ேபாற ஒ ரிஸார் ல, அ க் ஏற் றார் ேபால் ட்ெரஸ் பண்ணிக்க ேவண்டாமா?
உன்

ட்ட ேவற சாரிேய இல் ைலயா?

"அெதல் லாம் அல் ெர ேவற கல் யாணங் க க் கட் ண்டாச்ேச..? பாக்கறவங் க
என் ட்ட ேவற டைவேய இல் லன்
நிைனச் க்க மாட்டார்களா?"
"அத்தைன ேபர்கள் வ ம் கல் யாணத் ல் நீ கட் க்ெகாண்
டைவ ல் தான் எல் ேலா ைடய கவன ம் இ க் மா?"

வ

ம் வ

ம்

"அப் ேபா கவனிக்கா ட்டா ம் ேபாட்ேடா ல் ெதரிந்
டாதா?
இப் ேபா தான் எல் ேலா ம் ஏதாவ நிகழ் ச் க் ப் ேபானால் உடேன அைத
ஃேபஸ்
க், இன்ஸ்டா ராம் என்
எல் லாவற்
ம் ேபாட்
றார்கேள?
உங் க க் ம் ட்ெரஸ் வாங்
க் ேறன்.".
"எனக்கா? எனக்

எதற்

?ஒ

ேவஷ்

, சட்ைட ேபாறாதா?"

"கலர் ேகாட் இ க் என்
ெசான்னைத மறந்
ட் ர்களா? சங் த் ற்
ஷர்வாணி, கல் யாணத் ற் ேபாட் க் ெகாள் ள இந் த சட்ைட" என்
ஒ பச்ைச
கலர் பள பள சட்ைடைய காட் ய ம் , ெகாஞ் சம்
ரண்
ேபாேனன்.
"சங்

த்

ற் ெகல் லாம் ேபாகப் ேபா

ேறாமா என்ன?"

"ேபாகாமல் ? எங் கள்
ட் ல் எல் ேலா ம் ேபா ம் ெபா
நான் மட் ம்
ேபாகாமல் இ ந் தால் நன்றாக இ க் மா?" என்றவள் ெதாடர்ந்
"எப் ப
ம்
எல் ேலா ம் காரில் தான் ேபாக ேவண்
ம் , ட்ராவல்
ல் கார் எ த் க் ெகாண்
ெசலைவ ேஷர் பண்ணிக் ெகாள் ளலாம் " என்றாள் .
.....
அந் த ரிசார்டை
் ட நாங் கள் அைடவதற் இரண்
மணி ேநரங் களா ய . சங் த்
எனப் பட்ட நிகழ் ச்
ல் அல ம்
ந் , த ழ்
னிமா பாடல் க க் ெபண்,
ள் ைள ட்டார் ஆ ய டான்ஸ்தான்
க் யமாக இ ந் த . இ
ட்
ந் ம்
லர் தங் கள் உற னர்கைள பற் (மணமக்களின் ெபற் ேறார்கைள பற்
ம் ,
மணமக்கைள பற்
ம் ) அ
க உைர ேபால் நிகழ் த் னார். ன்னர்
மணமக்கள் உட்பட எல் ேலா ம் ஆ ய நடனம் . அைத கற் க்க ஒ ட்ைரனர் ேவ
உண்டாம் அவ க் எத்தைனேயா ஆ ரம் என்
ெபண்ணின் அம் மா
ெப ைமயாக ெசால் க் ெகாண்டார். என்னதான் கற் த்தா ம் எல் ேலா க் ம்
நடனமாட வந்
மா? ஆடத்ெதரியாதவர்கள் ஆ ம் நடனத்ைத பார்க் ம்

ர்பாக் யம் பார்ைவயாளர்க க் . இர உண ல் ஏகப் பட்ட ஐட்டங் கள்
இ ந் தா ம் சங் த் ற் இைடேய கட்ெலட்,
னி சேமாசா, ஃ ங் கர் ப் ஸ்
என் வந்
ெகாண்ேட இ ந் தைத ெகா த்ததால் சரியாக சாப் ட
ய ல் ைல.
ம
நாள் கல் யாணத் ல் ஊஞ் சல் நடந்
ெகாண்
ந் த ெபா
ஒ
ெபரியவர்,"ெகாஞ் சம் என்
ட வர
மா?
இடங் களில் நடப் ப ெகாஞ் சம்
ரமமாக இ க் ம் , இப்
ேடான்ட் ைமண்ட்" என்றார். இயற் ைக ன் அைழப் .
டாய் ெலட் எங் ேக என்
ேத கண்
த் க் ெகாண்
அம் மா
எங் ேக?
இன்
ம் ெகாஞ் சம்
ரம் என்ப ேபால நடந்
நடந்
நடந்
ெசன்ேறாம் .
ெசல் ம் வ
ல் அவர் மாப் ள் ைள ட்ைட ேசர்ந்தவர் என் ம் இேத
ரிசார் ல் தான் தங்
க் றார்கள் என் ம் ெதரிந் த .
"உங் க
க்ேக ேபா
க்கலாேம?" என்ேறன். அ
ம் ஒண்
ம்
" என்றார். ஒ வ யாக ேஜா ைய
த் க் ெகாண்
வந் த ெபா
கட்
த்
ட்டார்கள் . "
" க் யமான ேநரத் ல் எங் ேக ேபாய்
ட் ர்கள் ?" என்
அவைர க
ெகாண்ட அவர் மைன யாகத்தான் இ க்க ேவண்
ம் .
"நான் என்ன பண்ண
"சரி, சரி, அேதாட நி

ம் ? ஆத்
த்

ரத்ைத அடக்

ட்டக்க இல் ல
தா

ந்

டலாம் ..."

க்ேகாங் ேகா.. பலதானம் வாங்

க்க

ப்

டறா.."

மத் யான சாப் பா இரண்
பாயசம் ,
ன்
ஸ்
ட், என்
அமர்க்களமாக
இ ந் த .
வய ல் இைல ல் ேபா வைத ணாக்கக் டா , ைக ல்
வாங்
ெகாள் என்பாள் அம் மா.. இப் ேபா அப் ப ெசய் ய
யாேத. அ த்த
ைற கல் யாணங் க க் ச் ெசல் ம் ெபா
, ைக ல் ஒ
ப் லாக் கவர்
ெகாண்
ெசல் ல ேவண்
ம் என்
நிைனத் க் ெகாண்ேடன். அ கமாக இ க்
இனிப் கைள
ப் லாக் ல் ேபாட் க் ெகாண்
டலாம் .
ஒ வ யாக எல் ேலாரிட ம்
ைட ெபற் க் ெகாண்
ெலட்டர் பாக்ைஸ றந்
பார்த்த சா ைக ல் ஒ
வ ற் ைற கலக் ய .

ம் ேனாம் .
மண பத் ரிைக. எனக்
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ேந
ெபா
வல்

ன் கைதைய ைரப் படமாக எ
த்தமாக இ ப் பாரா?

த்தால் கமல்

ம் ஹன் :

ைசனா,ெதற் ெகாரியா,ெஜர்மனி என்
ண்
வ ம்
ெதாற்
யா க் ம் கண்ணில் பட ல் ைலயா.?
இல் ைல தங் க க் ஒன் ம் ேநரா என்ற அசட் த் ைதரியமா.?

# ெதாடர்ந்
வ ம் ெதாற்
கண்ணில் படாமல் இல் ைல. ஆனா ம் லாக் ட ன்
என்ப ஓரள க் ேமல் ேபானால்
பரீதமான ெபா ளாதாரச் க்கல் கைள
உண்டாக் வ டன் சட்ட ஒ ங்
அத்
றல் க க் ம் வ
வ க் ம் . ஆகேவ

ம்

தான்

ல நடவ

க்ைககள் அவ

யமா

ன்றன.

& அரசாங் கம் உ ர் ைழத்
க்க என்ன வ
என்
ெசால்
தான, ேபத , தண்ட வ களில் அ
த்
ட்டார்கள் . இதற்
ரியாதவர்க க் என்ன ெசய் ய இய ம் ?

ட்டார்கள் . சாம,
ேம ம்

கமலா ஹரிஹரன் :
ரா கைளப் பற்
நீ ங் கள் என்ன நிைனக்
ர்கள் ?
ெபா வாக
கரா , ைகரா (எல் லாேம தைலவர் படங் கள் இல் ைலயா..
.ஆனால் எல் லாேம நன்றாகத்தான் ஓ ன. ேயட்டைர
ட் அல் ல.. ஹா ஹா)
என்ெறல் லாம் பார்க் ேறாேம அ சரிதானா? இல் ைல அப் ப
பார்க் றவர்களின் மேனாபாவங் கள்
ைறதானா?
#
கரா , ைகரா எல் லாம் சரி தப் என்
வைகப் ப த்தக்
டா .
அ த்தவ க் த் ங்
ெசய் யாத எ
ம் "தப் " ஆக
யா . பார்க் றவர்
மேனாபாவம்
ைற "ெகட்ட ம் " அல் ல. இெதல் லாம் நம் க்ைக பாற் பட்ட
ஷயம் . அவர்க க்
ப்
த
றெதன்றால் இ ந்
ட் ப் ேபாகட் ேம.
நம் க்ைககள் பல ம்
ட நம் க்ைக யாக ம் இ க்கக்
ம் .
ஜாதகம் , நட்சத் ரம் , ரா , ெபயர்ச ் பலன்கள்
ஷயத் ல் இ ேவ
எ ெர
மேனாபாவம் காணப் ப
ற . கணக் ப் ேபாட்
ல் யமாக (நல் ல
&
அல் லாத ) பலன் ெசால் வ ஒ பக்கம் . கா
ர் ஹரிேகசநல்
ர் மா ரி
"நல் வாக் " மட் ம் ெசால் வ ம
பக்கம் . நல் வாக் பலரா ம்
ம் ப்
பார்க்கப் ப
ற .இ
ம்
ப்
சம் பந் தப் பட்ட ஒன் தான்.

ர்

நான் ரா பலன் பக்கம்
ம் ப் பார்ப்ப ல் ைல. என் ஜாதகம் அ ர்ஷ்ட
ஜாதகம் . அதனால் தான் நான் பார்க்கத் ேதைவ ன் ப் ேபான என்
வாதம்
ெசய் ேவா
ண்
.
& ைகரா படம் தைலவர் படம் அல் ல. ெஜ னிகேணசன் - சேராஜாேத
ந த்த . ரா என்ற ெபயேரா வந் த எந் தப் படத்ைத ம் நான் பார்த்த ல் ைல.
அந் தப் படங் கைளப் பார்க் ம் ரா எனக் இல் ைல ேபா
க் ! (நிற் க.
கன்னிரா , மகரா என்ற ெபயர்களில்
ட படங் கள் வந் ள் ளன.)
ெநல் ைலத்த

ழன் :

கெரட், கஞ் சா,
,
, ட்கா, ைக ைல என்
இைவ எல் லாேம உடல்
நலத் க் க் ேக தான். அப் ப இ க் றேபா , அரசாங் கம் , அந் த
ஃேபக்டரிகைள, ெதா ைல இ த்
டாமல் , மக்கைளப் பார்த் 'நீ இைதச்
ெசய் யாேத' என்
ெசால் வ ல் ஏேத ம் அர்த்தம் இ க்கா?
ட்கா தயாரித்தால் மரண தண்டைன மட் மல் ல,
ம் பச் ெசாத் கள்
அைனத் ம் பற் தல் ெசய் யப் ப ம் என்
ெசான்னால் ேபாதாேதா? எ க்
ளம் பரம் , னிமாக்களில்
ன்ன எ த் கள் எல் லாம் ?
, ட்கா ேபான்றைவகைள அ ம க்
கஞ் சா ேபான்றவற் ைற ம் அ ம க்கக்
இல் ைலயா?

ம் அர , ஏன் ேபாைத ம ந் கள் ,
டா ? அைவக ம் ெதா ல் கள்

#"
ையக் ெக க் ம் " " ைக
த்தல் உடல் நலத் க் க் ேக "
என்ெறல் லாம்
ன்ன எ த் கார் கள் ைகயாலாகாத்தனத் ன் பல னமான
ெவளிப் பா கள் . அர்த்தமற் ற ேபா ச் சடங் கள் . ெபா ப் ைபத் தட் க் க க் ம்

ெநாண்
ம

ச் சமாதானங் கள் .

ைவப் ெபா

த்தவைர

ளாநிைலக்

வந்

ட்ேடாம் .

கக் க ைமயான சட்டங் கள்
க அ கமான ஊழ
உணர்ந்
ஒ க்காதவைர இந் த அவலங் களி
ந்
ம க்கைட
இ ந் தால் ேஷ ங் ேலாஷைனக்
ெகாண்டதல் லவா நம் பாரத மணித்
நா !
& ைக ைல ல த் கரிப் ெசயல் ைறகளி
என்
ேகள் . ல
வசா கள் , ெச களில் வ
ைக ைல கலந் த நீ ைரத் ெதளிப் பார்கள் என் ம்
ெபா ட்களி ம் பயன்ப த் ம்
தத்ைதப் ெபா
ைம ம் உண்
.

ெபளாபாத்
ப் சா?
#

தல் ல

க்

உ

ைள வ

வல் நல் லா இ

ேபளா பாத் நல் லா இ

க்

க்

வைக ெசய் ம் . மக்கேள
ேமாசனம் இல் ைல.
க் ம்
ட்டாள் கைளக்

ம் பயன்ப த்
றார்கள்
ன்ற ச் கைள அ க்க,
ேகள் ப் பட் ள் ேளன். எல் லா
த் , நன்ைமைய ம் உண்
,

க்

மா அல் ல

மா ?

& வ வல் கைள தனிேய ெநா க் வ தான் எனக் ப்
க்
வ வைல ட, உ வ crispy என்பதால் என்
ைடய ஓட் உ வ
பா

ம

வாைழக்காய்

ம் . வாைழக்காய்
க்ேக!

ெவங் கேடஸ்வரன்:

1. ேந
ன் கைதைய ைரப் படமாக எ த்தால் கமலஹாசன் ெபா த்தமாக
இ ப் பாரா? இன்
ம் ஏன் ேந
ன் பேயா க் எ க்க ேவண்
ம் என்
யா க் ம் ேதான்ற ல் ைல?
# கமல் ஹாசன் தன் அ மந் ர ஸ்தா
ேரா க் ம் ெபா த்தமானவர்தான்.

ர

ல் ேபசாத பட்சத்

ல் எந் த

ேந
ன் வாழ் க்ைக ல்
ன்
க் ய அம் சங் கள் .
ஒ இங் லாந்
ெபரிய இடத் ப் ெபண்மணி டனான "நட் ". இைத
ரஞ் சகமாகப் படமாக் னால்
க்கலான வழக் வாய் தாக்க க் வைக
ெசய் ம் .
இரண்
நிகழ் ச்

அவர நீ ண்...ட நாள்
ைறவாசம் . இைத
கள் ெவளிப் ப த்தப் பட ல் ைல.

அவர் 17 ஆண்
க்
ரதமர் பத . இ

ேமலாக எ ர்ப்ேப இன்
ஓரள
ம்
னிமா க் கன்ெடன்ட் கம்

காங் ரஸ் மா ரி கட் , ெப ம்
த
மற் றப ேவ
யா ம் ரிஸ்க் எ ப் ப
& ேவடப் ெபா

த்தம் ெகாஞ் சம் இ

வாரஸ்யப் ப

ெவற்
.

ெசய்
படம் எ
ர்லபம் .

க்கலாம் .

த்

மள

கரமாக வ

க்

த்த

த்தால் தான் உண்

.

ஆனால் , இந் தக் காலத்

ல் ேந

வாக வந்

, அவர்

" ெதா ல் ைற
ன்ேனற் றங் கள் நம்
ன் நின்றா ம் , ஏைழ
வசா
ன்
ளந்
ேபான ஏர்க்கா ன்
ைன ல் , கடந் ேபான நாட்களின் காயங் கள்
இழந்
ேபான ம் பங் களாக பரித த்தால் , ெசஞ் ேசாற் க் கடன்
ம் நாள்
வ மா? "
என்
ஒ
படத்

ட் ட் ேபாட்டார் என்றால் , காந்
ந்
இறங்
ஓ
வார்!

2. ச பத்

ல் ப

த்த

த்தகம் எ

ேய ஃ

ேரைம உைடத்

க்ெகாண்

?

# ேஜ
ஷ்ண ர்த்
"Awakening of Intelligence" . எல் லா
அ ைமயான த்தகம் .

ம் ப

க்க ேவண் ய

& (ேமற் றப் பட் ள் ள "Awakening of Intelligence" த்தகம் PDF என்னிடம் உள் ள
ேவண்
ேவார் வாட்ஸ் ஆப் /
ன்னஞ் சல்
கவரி ெதரி த்தால் , அவர்க க்
அைத அ ப்
ேறன்)
நான் ப த்த Ribardo Bansi எ
ெமா ெபயர்ப் .

ய Pulao in Persia என்ற

த்தகத்

.

ன்

3. ெசாந் தப் படம் எ க் ம் ந கர்கள் ஒன் க் இரண்டாய் அழகான
கதாநாய கைள தங் க க் ேஜா யாக ேபாட் க்ெகாள் றார்கள் . ஆனால்
கதாநாய கேளா ஒ ெசாங்
ேராைவ கதாநாயகனாக்
றார்கேள?
#ப

ல் அளிக்

ம் த

எனக்

ல் ைல.

& ெசாந் தப் படம் எ க் ம் ந கர்கள் , தன்
ைடய ர க, ர ைககள் + ந ைக ன்
ர கர்கைள கவர்ந்
படம் பார்க்க இ ப் பதற் காக அழகான கதாநாய கைளப்
ேபாட் படம் எ க் றார்கள் . ந கர்க க் ர கமன்றங் கள் உண்
.
ெப ம் பாலான ந ைகக க் அப் ப எல் லாம் மன்றங் கள்
ைடயா .
ந ைககள் எ க் ம் படங் களில் , அந் த ந ைகக் த்தான்
க் யத் வம்
ெகா க்கப் பட்
க் ம் என்பதால் , பல
ன்னணி ந கர்கள் ந க்க
ஒப் க்ெகாள் ளமாட்டார்கள் . அதனால் ெசாங்
ந கர்கேள சரணம் என்ற நிைல.
ரமா னிவ க்
ன் வைர த
ல் ஒற் ைறக் ெகாம் , இரட்ைட ெகாம்
ைடயா , ஒற் ெற த் களில் ேமேல ள் ளி ைவக் ம் பழக்கம்
ைடயா .
ஓைலச் வ களில் எ
வந் த காலத் ல் , வ
ல் ள் ளி ைவத்தால் வ
ந்
ம் என்பேத காரணம் என் றார்கேள, அப் ப யானால்
ரமா னிவர்
காலத் ற்
ன்னால் த
ல் ஆய் த எ த்ைத எப் ப எ
ப் பார்கள் ?
4.

#

ள் ளி ைவத்தால் பரவா

ல் ைல ஆனால்

தான் ஓைலைய

பா க் ம் . பழந் த ழ் எ
ேவ
மா ரி இ ந்
க்
ைவக் ன்றன.
5. ேவைலக்
ெசய்
க்

ேசர்ந்த
ர்களா?

த் க்களில் ஆய் த எ த்
ன்
களாக இன்
ம் . ேவ
எ த் க்களின் வ வங் கள் அப் ப எண்ண

ல் ஆர்வக் ேகாளா

ல் ஏதாவ

அசட்

த்தனம்

# இல் ைல.
&
! நிைறய உண்
. இப் ேபா நிைன க் வ வ ல் ஒன் : நான்
ேசர்ந்தேபா , எங் கள் ெதா ற் சாைல ல் , எங் க க்
ன்
ஆண்
கள்
ப ற் க்காலம் .
தல் ஆ
மாதங் கள் ஒவ் ெவா ப
க் ம் ஒ நாள் அல் ல
இரண்
நாள் ெசன் , அந் தப் ப
ையப் பற்
அ ந் ெகாள் வ . இயந் ர
சாைலப் ப
ல் , ல ேவைலகைள, கண் ெதரியாதவர் லர் ெசய் வார்கள் .
அப் ப ஒ ேவைல,
தாக ெசய் யப் பட்ட பற் சக்கரங் களில் உள் ள பற் களில்
அரம் ெகாண்
த்தப் ப த் தல் . அந் த ேவைல ல் ஈ பட்
ந் த கண்
ெதரியாத ெதா லாளி டம் , அவைரப் பற் ய
வரங் கள் ேகட்ட ந் ேதன்.
க்கமான ப ல் கள் ெகா த் க்ெகாண்
ந் தார். ேம ம் ேம ம் ேகள் கள்
நான் ேகட்ட ம் , அவர், " தம் - நான் ேவைல ெசய் ம் ேபா ேபசமாட்ேடன். ஏன்
என்றால் , இந் த பற் சக்கரம் ஒவ் ெவான்
ம் நாற் பத் ரண்
பற் கள் . ஒவ் ெவா
பற் சக்கரத்ைத ம் , அச் ல் ெபா த் , ஏதாவ ஒ பல் ல் ஆரம் த் ,
நாற் பத் ரண்
பல் எண்ணிக்ைக வ ம் வைர, ைககளால் அ த்த த்த பல் ைல
உணர்ந்
, நாற் பத் ரண்
எண்ணிக்ைக வ ம் வைர த்தம் ெசய் ேவன். ந
ல்
என் கவனம்
த னால் , எண்ணிக்ைக தவ ப் ேபா ம் . அதனால் , ேவைல
த் நான் ஓய்
எ க் ம் ேபா வந்
ேகள்
ேக ங் க" என்றார். என் ஆர்வ,
அசட் த்தனம் அப் ேபாதான் ரிந் த !
6. அர யல் தைலவர் charismatic ஆக இ க்க ேவண் ய
நாட் ல் தான் இப் ப ப் பட்ட நிைலயா? ெவளிநா களி

அவ யமா? நம்
ம் உண்டா?

# Charisma இல் லாமல் தைலைமக் வ வ க னம் . எல் லா நா
ெபா ந் ம் . Charisma ெவ ம்
க அழ மட் மல் ல.

க

க்

ம் இ
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என்ன எண்ணங் கேளா.. என்ன கனேவா... என்ன
காரணேமா..
அர்த்த ல் லாத கன கள் அ க்க காண்பவன் நான். அதற் அர்த்தம்
ஏற் ப த் க் ெகாள் ள நிைனப் ேபன்!
ல கன கள் ேயா க்க ைவக் ம் .. என்ன
காரணமாய் இ க் ம் என் ! யாைன என்ைனத் ரத் வ ேபால ெதாடர் கன
கண்
அைத தளத்
ம் ப ர்ந்
க் ேறன். ேவ
ல நீ ண்ட கன கள்
பற்
ம் எ
இ க் ேறன். அ க்க அல் ல அ கம் ப க்கப் ப ம்
ப
களில் அ க்க இடம் ெப ம் ப வாக ம் கன கள் பற் ய ப
இ க் ற !

அம் மா
ெகா க்க

ய

ட் ல் ெகா
ல் ைல.

க்க

ந் த என்னால் அப் பா

ன்

ைய

ெபா வாகேவ நான் அ க்க ஒன்ைறச் ெசால் க் ெகாண்
ந் தால் அ
நடக்காமல் ேபாய்
ற . எல் ேலா ம் சாதாரணமாக அ க்க ஏதாவ
ஒன்ைற, அைதேய நிைனத் / ெசால் க் ெகாண்
ந் தால் அ நடக் ம்
என் தான் ெசால் வார்கள் . என் ச பத் அ பவம் ேநர்மாறாய் இ க் ற

.

இந் த ேத
ந் இரண்
வாரங் கள்
ப் எ க்கப் ேபா ேறன் என்
ெசால் க்ெகாண்ேட இ ந் ேதன். எ க்க
யாமல் ேபான .
ட்ைடக் கா
ெசய் யப் ேபா ேறன் என்
நான் ெசான்ன ேத
ம் , காரணங் க ம்
ம க்கப் பட்டன - இல் லாத சட்டங் கைள ம் அ காரத்ைத ம் காட் !
அ மா
அைழத்

ரி நான் ெசால்
வந் தாச் .. அ

க் ெகாண்
ந் த , "அம் மாைவ இந் த ட் க்
த் அப் பாைவ ம் அைழத் வரேவண்
ம் ..."

ஏேதா அப் பா அம் மா எல் லாம் பைழய ட் ேலேய இ ந் ெகாண்
எங் கைளத்
ேத க்ெகாண்
ப் ப ேபால ம் , உரிய
ைறப் ப அவர்கைள இங்
வரைவப் ப ேபால ம் மன க் ள் ஒ நிைனப் ! 26 வ டங் க க் ம் ேமல்
அங்
ந் த காரணேமா.. அல் ல அந் த ட் ல் அப் பா ம் அம் மா ம் வந்
ழங் ய காரணேமா!
அப் ப ச் ெசால் க் ெகாண்
ந் த ல் அப் பா க் இந் தப்
ட் ன் அைமப்
ெராம் பப்
க் ம் என் ற உணர் ேமேலாங்
இ ந் த . ஆனால் ெகாேரானா
அமர்க்களத் ல்
ெகா க்க
யாமல் ேபாக, நான் ெசால் க்
ெகாண்
ந் த / நிைனத் க் ெகாண்
ந் த நடக்க ல் ைல. ெகாஞ் சம்
ஏமாற் றம் தான்.
ஆனால் மார்ச ் மாதத் ல் ஒ கன வந் த . அ ல் அப் பா வந் தார். அ சயம் !
அ
ம்
ட் ல் இ ந் தார். ஆனால் அந் தக் கன ன் ேவ
ல அம் சங் கள்
சற் ேற சங் கடமான
ஷயங் களாக இ ந் ததால் ெவளி ல் ெசால் க்ெகாள் ள
ய ல் ைல... என்ன எண்ண ஓட்டங் கேளா... என்ன கனேவா... என்ன
காரணேமா..
யாைன ரத் வ ேபால கன வந் தேபா நான்
ள் ைளயா க் ஏேதா
ேவண்
தல்
என்
ெசான்னார்கள் . ேவ
ல கன க க் ம் ெவவ் ேவ
பலன்கள் அவரவ க் த் ேதான் ய ேபால ெசால் க் ெகாண்
ந் தார்கள் .
பலன் பற்
ெபரிதாக கவைலபப் வ ல் ைல என்றா ம்
லசமயம்
ல
கன கள் மனைத அைலக்க க் ம் தான்!
அ
ம் அ காைலக் கன கள் ப க் ம் என் ம் ெசால் வார்கள் . நல் ல கனவாய்
இ ந் தால் சரி, ெகட்ட கனவாய் இ ந் தால் ...? எனக் ம் ேவ
ல க் ம் , ஏன்,
உங் களில்
ல க் ம் உங் கள் கன கள் ப த்த ேநரங் கள் உண்
என்ப
நமக் த் ெதரி ம் .
க்மாண்ட் ப் ராய் ட் த்தகம் நான் ப த்த ல் ைல. கன கள் ஏன் வ
('கன ஏன் வந் த ? காதல் தான் வந் த ..' என்
பாடல் வரி மன ல் ஓ

ன்றன
ற !)

வந் த ம் ெம வாய்
த்தகம்
ைடத்த ! கன க
இ க் றார் பா ங் கள் ..

த்தகப் ெபட் கைளத் றந்
ள ம் ேபா இந் தப்
ம் அதன் பலன்க ம் . அப் பா 1963 இல் வாங்

அவர் காப் ைரட் பற்
ேப இ க் றார். ஐம் ப வ டங் க க் ேமல்
ஆ
ட்டப யா ம் , நான் அந் தப் த்தகத்ைத ப ப் க்கப் ேபாவ ல் ைல
என்பதா ம் நான்
ற ல் ைல என்
ெசால் க் ெகாள் ேறன்! காப் ைரட்
உரிைம ஐம் ப வ டங் கள் தான் ெசல் ம் என்
எங் ேகா ப த்த நிைன !

யாசர் கன
என்
ேதான்

க
ய

க் பலன் எ
. ....

இ

க்

றாராம் . அைதப் ப

த்த

ம் ப

ரலாம்

இப் ேபாெதல் லாம் எ த ஆரம் த்த
ஷயம் நீ ண்
வதால் இரண்
வாரங் கள் ெதாடர்வ ெதாடர்கைதயா வ
ற . எபப் ேயா
யாழன்
ெராம் னால் சரி என்
எனக் த் ேதான் ம் . ெநல் ைல ன் சத
தக் கணக்
சரியாய் வ ம் என் தான் ேதான்
ற . ஏகாந் தன் ஸார் என்ன ெசால் றாேரா!
அ
த

மா ரி இந் தப்
ேறன்.

த்தகத்

ன்

ன்

ைர ப

கைள அ

த்தவாரம்

====================================================================================
னமலர் ெசால் றார்கள் ப
க்
ங் க் தர
யா என்பதால் தான் நல் ல
ஷயங் கள் அங்
ைடக் ம் ேபா அைத எ த் ேபஸ் க் ல் ப ர்ந்
ட்
அதற்
ங் க் ெகா ப் ேபன் - இைத
ன்னேர ெசால்
இ க் ேறன். பா
ட் வ்
ெசய் கள் பல இபப் க் ப ர்ந்
க் ேறன். அ அல் லாத ல
ஷயங் கைள
ஒன் ரண்
யாழனில் ப ர்ந்
க் ேறன். அ ேபால ஒன் ...
ன்னர் ேர ேயா ெசய் கள் ேகட்டவர்க க் "ஆகாஷ்வாணி... ெசய் கள் ...
வா ப் ப .. சேராஜ் நாராயணஸ்வா .." எ ம் ரல் பரிச்சயமா இ க் ம் .
காைல ம் மாைல ம் 7.15 க் ஒ பரப் பா ம் த ழ் ெசய் கள் அ . மைறந் த

ர்ணம்

ஸ்வநாதன்

சேராஜ் நாராயணஸ்வா
இங்
ப ர் ேறன்.

ட இப் ப
பற்

ெசய்

வா

த்

க்

னமலர் 'ெசால்

றார்.

றார்கள் ' ப

ல் வந் தைத

'ஆகாசவாணி... ெசய் கள் வா ப் ப சேராஜ் நாராயண வா ...' என்ற கணீர்
ர டன், 1962
தல் , 50 ஆண்
கள் , 'ஆல் இந் யா ேர ேயா' ல் பணியாற்
ஓய் ெபற் ,
ம் ைப ல் வ க் ம் சேராஜ் நாராயண வா :
"ஆல் இந் யா ேர ேயா ல் ெசய்
வா ப் பாளராக நான் ேதர்வான உடேன, என்
மாமா, 'உன்
ரல் உலகம் எங் ம் ஒ க் ம் ;
க ம் கழ் அைடவாய் ' என,
ஆ ர்வாதம் ெசய் தார்.
.ஏ., ஆங் லம் ப த்
ட் , த ழ் ெசய்
வா ப் பாளராக ஆன , எனக்ேக
ஆச்சர்யமாக இ ந் த . என் தாய் ெமா
த ழ்
, எனக் இ ந் த ஆர்வம் தான்,
அந் த ெமா
ல்
றப் பாக ெசய்
வா க்க ாண் ய . ேம ம் , என் ெதா ைல
நான்
க ம் ேந த்ேதன்.
கா ரிக் கைரேயாரம் வ த்த ெபற் ேறா க்
றந் ததால் , த ழ் என் நா ல் ,
சரளமாக வந் த ; அன் , த ழகம்
வ ம் என்
ரைல ேகட்க காத்
ந் த

.

அைத இன்
நிைனத்தா ம் ஆச்சர்யமாக உள் ள .ஆரம் ப நாட்களில் , ெசய்
வா க்க நிைறய ப ற்
ெசய் ய ேவண்
ம் . ல, ள, ழ மற் ம் ண, ன
எ த் க்கைள சரியாக உச்சரிக்கா ட்டால் , ெபா ேள மா
ம் . ஆங் லம்
மற் ம்
ந்
ல் இ க் ம் ெசய் ைய, த
ல் ெமா
மாற் றம் ெசய் த றேக,
த
ல் வா க்க
ம் .ெ◌வளிநாட் ெசய் கைள வா க் ம் ேபா , அந் த
நாட் ன் தைலவர்கள் ெபயைர ம் சரியாக உச்சரிக்க ேவண்
ம் . அந் த நாட் ல்
உள் ள அ காரிக க் ேபான் ெசய் , அந் த தைலவர்களின் ெபயைர எப் ப
உச்சரிக்க ேவண்
ம் என்பைத, ேகட் ெதரிந்
ெகாள் ேவன்.
நான் வா ப் ப
இ ப் ேபன்.

ல் , எந் த தவ

ம் வந்

டக்

டா

என்ப

ல் ,

ந் த கவனமாக

எந் த வார்த்ைதக க் இைடேய, இைெடவளி
ட ேவண்
ம் ; எந் த வார்த்ைதக்
அ த்தம் ெகா க்க ேவண்
ம் என்பைத அ ந் , அதன்ப ெசய் ேவன்.
ெசய்
ெசன்

வா க் ம் ேநரத்
ட ேவண்
ம் .

எனக் , எப் ேபா
யா ம்
ைற

ற்

, 2 - 3 மணி ேநரத்

ற்

ம் அழகாக இ க்க
க் ம் . என்
ய இல் ைல. என் கணவ க் என்

ன்பாகேவ, அ

ந் த

,

வலகம்

ட் ல் , என்ைன
ந் த பாசம் உண்

.

உதாரண தம் ப

யாக நாங் கள் வாழ் ந் ேதாம் .

ழந் ைதகள்
றந் த ம் , கணவ ம் , அவரின் ெபற் ேறா ம்
க ஆதரவாக
இ ந் தனர். அதனால் , ெசய்
வா க்க, இர ல் எந் த ேநர ம் ெசன்
வர
ந் த .என் கணவர் நாராயண வா , எனக்
ைடத்த வரம் . அவர் இறந் , 10
ஆண்
கள் ஆ ன்றன. எங் க க் ஒ மகன், மகள் . இ வ ம் உயர்ந்த
ேவைலகளில் உள் ளனர். ஒவ் ெவா நா ம்
ப்
ெசய் கைள அ ந்
ெகாள் ள, அைத வா க்க எனக்
ைடத்த வாய் ப் , இைறவன் ெகா த்த வரம் !--

========================================================================================
ெபாக்

ஷம் :

இந் த வாரம்
ச்ச
க் ம்
ேஜாக்...
க்கமாக
க்

அப் ப

ேய மதன் ஞாபகத்

ேஜாக்ஸ் மற்
ேறன்!

க்

ம் கைட

ல் மற் ெறா

மதன்

வர ல் ைல? அவேரதான் இந் தப் ெபயரி
வைரந் தாேரா!

மறக்க மாட்ேடங் க.. நான் அப் ப

ப் பட்ட ஆளில்

ங் க...!

ம்

இ

வன்ேறா நி

பணம் !

"அவ் வள

தானா? ெகாஞ் சம் பகட்டாய் ச் ெசால் லக்
டாதா?" என்
பார்க் றாேரா அந் தப் ெபண்மணி?!

ரிப் த்

டன்

ங் காரேவ

ஞாபகம் வர

ல் ைல?

இ

மதன்!

==========================================================================================

ெவள் ளி, 22 ேம, 2020

ெவள் ளி
ேயா : பாதத் தாமைரப் ெவன்ன ஆ
பஞ் பட்டா ம் ண்ணா ப் ேபா ம்
ேநயர்

ப் பப் பாடல் ஒன்

ம்

.

1995 இல் ெவளிவந் த ன்ஸ்
ைரப் படத்
ெகால் லாேத என்
ஹரிஹரன் அ ராதா
வரிக க் ஏ ஆர் ெரஹ்மான் இைச.

ந் அன்ேப அன்ேப
ராம் பா ம் பாடல் . ைவர

த்

ன்

அன்ைறய நிைல ல் இந் ய னிமா உல ல்
க ம் ெபா ட்ெசல ல்
எ க்கப் பட்ட படம் .
ரசாந் ன் ேரா ல்
தல்
ப் பம் அப் பாஸ் ஆக
இ ந் ததாம் . அவர் ேத கள் இல் ைல என்
ெசால் ல அ த்த சாய் ஸ் அ த் க் .
அவ ம் ைக ரிக்க, ரசாந் த் தன 7 படங் களின் கால்
ட்ைடத் றந் இ ல்
ந த் க் ெகா த்தாராம் .

க ண்ட்டமணிைய
ல் லனாக ேபாட ஆைசப் பட்ட சங் கரின் எண்ணம் அவரின்
ேத இல் லாக் ைறயால் நடக்காமல் ேபானதாம் . ஷங் கரின் படங் களில்
தல்
ைறயாக ெப ம் பாலான ப
கள் ெவளிநாட் ல் படம்
க்கப் பட்டதாம் . 20132014 களில்
ரசாந் த் இந் தப் படத் ன் இரண்டாம் ப
ைய தன தந் ைத டன்
இைணந் எ ப் பதாகச் ெசால்
இ ந் தார். ைக டப் பட்
ட்ட ேபா ம் .
ேநயர்
ப் பத்ைதக் ேகட்
நிவாசன்.

ப் பவர் யார் என்

ெசால் ல

ல் ைலேய...! ரமா

அன்ேப அன்ேப ெகால் லாேத
அன்ேப அன்ேப ெகால் லாேத
கண்ேண கண்ைண ள் ளாேத
ெபண்ேண

ன்னைக

ஐேயா உன்னைச

ல் இதயத்ைத ெவ
ல் உ

ைரக்

க்காேத

க்காேத

அன்ேப அன்ேப ெகால் லாேத
கண்ேண கண்ைண

ெபண்ேண உன

ெமல்

ள் ளாேத

ைட பார்த்ேதன்

அடடா ரம் மன் கஞ் சன
சற் ேற நி ர்ந்ேதன் தைல ற் ப் ேபாேனன்
ஆஹா அவேன வள் ளல

ன்னைலப்
த் த்
ரிைக சைமத்
ர வர்மன் எ
ய வதனம
ற ப் பளிங் ைக ஆற யாக் ச்
ற் கள் ெச க் ய உ வம
இ வைர மண்ணில்
றந் த ெபண்ணில்
நீ தான் நீ தான் அழ ய
இத்தைன அழ ம் ெமாத்தம் ேசர்ந்
என்ைன வைதப் ப ெகா ைமய

அன்ேப அன்ேப ெகால் லாேத
கண்ேண கண்ைண

ெகா

த்

ைவத்தப்

ள் ளாேத

ேவ

ேவ

அவள்
ந் தல் மணம் ெசால் வாயா
ெகா த் ைவத்த ந ேய ந ேய
அவள்
ளித்தச் கம் ெசால் வாயா
ெகா த் ைவத்த ெகா ேச
கால் அழைகச் ெசால் வாயா
ெகா த் ைவத்த மணிேய
மார் அழைகச் ெசால் வாயா

அழ

ய நில

ல் ஆக்

ஜன் நிரப்

அங் ேக உனக்ெகா
ெசய் ேவன்
உன்
ர் காக்க என்
ர் ெகாண்
உ
க் உ ரால் உைற
ேவன்

ேமகத்ைதப்

த்

ெமத்ைதகள் அைமத்

ெமல் ய
உன்ைனத்
ங் க ைவப் ேபன்
க்கத் ல் மா ேவர்க் ன்ற ேபா
நட்சத் ரம் ெகாண்
நான்
ைடப் ேபன்
பால் வண்ணப் பறைவ ளிப் பதற் காக
பனித் ளி எல் லாம் ேசகரிப் ேபன்
ேதவைத ளித்த ளிகைள அள் ளித்
ர்த்தம் என்ேற நான்
ப் ேபன்

அன்ேப அன்ேப ெகால் லாேத

அன்ேப அன்ேப ெகால் லாேத
கண்ேண கண்ைண

ள் ளாேத

ெபண்ேண ன்னைக ல் இதயத்ைத ெவ க்காேத
ஐேயா உன்னைச ல் உ ைரக்
க்காேத

அன்ேப அன்ேப ெகால் லாேத
கண்ேண கண்ைண

ள் ளாேத

============================================================
===========================================
இனி இந் த வார என்

ப் பப் பாடல் ...

ரம் மச்சாரிகள் படம் - 1983 - லைமப் த்தன் - எம் எஸ்
ஸ்வநாதன் - ேரஷ்
ல
னா S V ேசகர், YG மேஹந் ரா, வனிதா ஆ ேயார் ந த்த . -இயக்கம்
ஸ்வர்ண ர்த்

ெபயர் ேபா ம் ேபா பைழய ம ண்ட்ேராைட - ெசன்ைனையப் பார்க்கலாம் .
ெபரிதாய் ேவ ஒன் ம்
வரம்
ைடக்க ல் ைல. படம்
ட்
ல்
ைடக் ற
இந் தப் பாடல் வழக்கம் ேபால SPB ட்ரட
ீ ். M S
ட் ைன அதகளப் ப த்
க் ம் SPB.

ஸ்வனாதன் ெசைமயாய் ேபாட்ட

கமதநி ஸாநிதப கமகஸ நிஸநித நான் பாட
தக
தாெமன ேதாெமன ைதெயன நீ யாட
இைட ன்ென
ம் உடல் ெபான்ென
ம் ஒ மான்தாேனா
ரம்
ன்ென
ம் த ழ் பண்ெண
ம் இைச ேதன்தாேனா
அழ ய
க தரிசனம் தந் ட வாராேயா
அ நய
களில் க மைழ ந் ட பாராேயா

அ
எ

பாதத் தாமைரப் ெவன்ன ஆ ம்
பஞ் பட்டா ம் ண்ணா ப் ேபா ம்
அழ ய ெசம் பஞ்
ட்டாத
ன்ேன
அல்
வண்ணம் காட்டாேதா கண்ேண
மண்ப ேம அ ல் ண்ப ேம மனம் தாங் காேத
ல் ெதன்ப ேம றர் கண்ப ேம வ ேபாகாேத
தங் க ேமகைல சங்

தம் பாட

.

தாளம் தப் பாமல் ெசவ் வாைழ ஆட
அைசந்
ம் ேமலாைட
ப் பந் தல் ேபாட
ஆ ம் உன் வண்ணம் நாெனன்ன
ற
எ ல் நந் தவனம் அ ல் வந் தம ம்
ல் நானன்ேறா
உயர் கற் பைன ல் இைச அர்சச
் ைனகள் ெசய் ம் நாெளன்ேறா
தக
ேதாம் தாம் த த்ேதாம்
===============
சனி, 23 ேம, 2020

பன் பட்டர் ஆப்
அன்

ள் ஜ

ஸ்

ராம் ,

ெகாேரானா ஒ ப்
த்தத் ல் , மாதக்கணக் ல் அயரா இயங்
டாக்டர்கள் , நர்ஸ கைள எவ் வள பாராட் னா ம் ேபாதா .
என்னதான் ெசய் வ !

ம் ... அவர்க க் ஒ
ஆப் ள் ஜ ஸ் என்

ம் நம

பாக்ெகட், ெநஸ்ேல dark சாக்கேலட், பன் (Bun), பட்டர்,
அ ப் ேவாமா?
டேவ, ஒ personalised message :

“Thank you for all you are doing to keep the community healthy and safe.
You are the real Heroes,” என்
’நன் க்
ப் ைப ம் ’ உள் ேள ேபாட்
அ ப் ேவாம் ... !

Home quarantine-ல் இப் ேபா
ட் ற் ள் உட்கார்ந்
க் ம் பா
ட்
ந ைக ஆ யா பட் (Alia Bhatt), தன்
த் யாச ெசயல் பாட் னால்
ம் ைப ன் டாக்டர்கள் , நர்ஸ கைள
க் டைவத் அசத்
ட்டார்!

ங் க்:

அன் டன்,
ஏகாந் தன்

===========================
பாய் : ெகாேரானா பா ப் களால்
க் உண ேபான்ற அத் யாவ ய
ேதைவகள்
ைடக்காமல் ேபாரா பவர்க க் உத
ெசய் ய எ ேரட்ஸ்
அறக்கட்டைள ல ச க அைமப் க டன் இைணந் ஆ ரத் ற் ம்
ேமற் பட்டவர்க க் உண வழங்
வ
ற .
ட்

:

===========================

இ

ம் கடந்

ரமா

இைத

ம் தாண்

ேபா

ம் .

நிவாசன்

ஓர் உலகம் .

யாவைர ம் பய
த்
ம் , பா ப த்
ம் , அைலக்க த் ம்
ெகாண்
க் ம் இந் த ேகா ட்-19 என்
ம் உ ர்ெகால்
ேநாைய
நாம் பார்த் ம ண்
ேபா ம் ேபா தான் அ ஒ உ ர்க்ெகால்
ெநஞ் ைச நி ர்த்
நின்
“வாடா ஒ ைக பார்க்கலாம் ” என்
ன்ேன ேனாேமயானால் அ ெவ ம் காய் ச்சல் , சளி, மற் ம்
இ மல் பரப் ம் ைவரஸ்
ன்
ைளயாட் தான் என்
ரி ம் .

.

நம் யாவ க் ம் “ெதரியாதைதப் ” பற் ய ஒ இனம் ரியாத பய ம்
ம் தான் ேமேலாங்
நிற் ன்ற . இ
ம் கடந்
ேபா ம் என்ற
நம் க்ைக டன் நடந் ேதாேமயானால் , கண் ப் பாக கடந்
ேபாேய
ேபாய்
ம் .
ஆம் . இ நாம் இ வைரப் பார்த் ராத ேநாய் . ேகா க் கணக்கான
மக்கள்
ட் ல் ச் கள் ேபால் ெசத் ம ந் க் ெகாண்
க் ம்
நிைல உலெகங் ம்
யா த்
க் ன்ற . ஏன் வந் த , எப் ப வந் த
எங்
ந்
வந் த என்
எ
ேம அ யாத நிைலக் நாம் தள் ளப்
பட்
க் ன்ேறாம் . இைதெயல் லாம்
ட இ எப் ேபா ேபா ம்
என்
ம் ேகள் தான் நம் யாவர் மன
ம் நிைன
ம் எ ந்
ெகாண்ேட இ க் ன்ற .

,

இந் த ழப் பங் கள் யாைவ ம் ஒ
றம் இ க்க, இந் ேநாைய பற் ய
அ
யல்
க்கங் கைள பற்
ஆராய ம் , எப் ப யாவ அதற்
ஒ எ ர் ம ந்
கண்
க்க ம் உலக
ஞ் ஞானிக ம் ,
ம த் வர்க ம் இர ம் பக ம் ேபாரா க் ெகாண்
க் ன்றனர்.
நமக் ெதரிந் த ைக மண்ணள தான். அவர்கேளா அத ைடய எல் லா
பரிமாணங் கைள ம் ஆராய் ந்
அ ந் தவர்கள் .
இவ்

ஞ் ஞானிக

க்

ம் ம

த்

வ

க்

ம் உ

ைணயாய் ெசயல் ப

ம்

காதாரத் ெதா லாளர்க ம் , ெச
யர்க
உத யாளர்க ம் , ம ந்
வழங் ம் பார்ம
மகத்தான .

ம் , பரிேசாதைனகள் ெசய் ம்
ஸ்
க ம் ஆற் ம் ெதாண்டான

நம் ைமப் ேபால் அவர்க க் ம் இல் லங் கள் உண்
, தாய் தந் ைதயர்
உண்
, சேகாதர சேகாதரிகள் உண்
, கணவன், மைன , ழந் ைதகள் ,
உற னர் என்
ஒ வட்டம் உண்
.ஆ
ம் , நாம் நன்றாக வாழ
ேவண்
ம் என்பதற் காக தங் கள் கங் கைள ம் ,
ம் பத்ைத ம்
ன்
தள் ளி தங் கள் கடைமைய
ன் ைவத் ப் பணி ரி ன்றார்கள் .
இவர்கைளப் ேபாலேவ அரசாங் க காதார ஊ யர்கள் , காவலர்,
ஆம் லன்ஸ் வண்
ஓட் னர்கள் , நம்
களில் நமக் உத ம்
உத ப் பணியாளர்கள் மற் ம் இ
யாக இ
ப் பயண வாகனத்ைத
ஓட் பவர்கள் என்
ஆ ரக் கணக்காேனார் நமக்காக நாம் அ யாமல்
ேவைல ெசய்
ெகாண்
க் ன்றனர்.

இவர்கள் யாவர்க் ம் ஒ
ர வணக்கமாக ம் , நன்
வணக்கமாக
ெசால் ல
யாதக் ேகா க் கணக்கான ஜனங் களின் நன்
ணர்ச ்
ரலாக ம் நான் இக்கட் ைரைய வைர ன்ேறன்.

ம் ,

ஒவ் ெவா
ைற ம் நீ ங் கள் ெவளிேய ெசல் ம் ேபா ம் இைத நிைன
ர்ந்தாேல தானாக மாஸ்க் ம் ைக ைற ம் அத் யாவ யப்
ெபா ட்களாக மா ம் . நா ம்
ைழப் ேபாம் . மற் றவைர ம்
ைழக்க
ேவாம் .
ஒவ் ெவா
ைற ம் நம்
ரதமர் இந் த ேகா ட் ரர்க க் நன்
ம் ப நம் ைம
ண்ணப் த்த ேபா நாம் எந் த ந் தைன ம்
இல் லாமல் இயந் ரம் ேபால் இயங்
வந் ேதாம் . அவர்க க்காக ைக
தட் ேனாம் .

அவர்க

க்காக

ளக்ேகற்

ேனாம் .

ன்

அவர்க

க்காக வணக்கம் ெதரி

த்ேதாம் .

உல ேலேய ல மனிதர்கள் தான் கட ளின் யப்
ர நி களாக
ற ெய க் ன்றார்கள் . அவ் வைக மனிதர்களில்
ஞ் ஞானிக ம் ,
ம த் வர்க ம் காதாரத் ெதா லாளர்க ம் , ெச
யர்க ம் ,
பரிேசாதைனகள் ெசய் ம் உத யாளர்க ம் , ம ந்
வழங் ம்
பார்ம
ஸ்
க ம் அரசாங் க காதார ஊ யர்க ம் , காவலர்க ம் ,
ஆம் லன்ஸ் வண்
ஓட் னர்க ம் , இ
ப் பயண வாகனத்ைத
ஓட் பவர்க ம்
தல் இடத் ல் இ க் ன்றனர்.

இவர்கள் யாவ ம் இல் லாத ஒ உலகத்ைத நிைனத் ப் பா ங் கள் .
ரி ம் உங் க க் அவர்களின் அைம யான ஆனால் அ த்தமான
ேசைவ.
இந் த ழ ல் நாம் ேகள் ப் ப ம்
ல நிகழ் ச் கள் நம் ைம வ த்தத் ல்
ஆழ் த்
ன்றன. ேகா ட்-19 ேநாையக் ணப் ப த்தப் பா ப ம்
ம த் வர்கைள அவர்கள்
அைமந் ள் ள காலனிக் ள் ேளேய அ ம யாமல்
ழப் பம்
ைள த்த
க ம்
க்ககரமான ஒ ெசயல் . அந் த
ம த் வர்க க் ெதரியாதைதயா நாம் அ ந்
க் ன்ேறாம் ? ெதரியாதைதப்
பற் ய பயத் ல்
ெதரிந் தவர்கைள ஒ க் வ ெகா ைம. அேத ேபால் , காதாரத்
ெதா லாளர்கைள தரக் ைறவாக ேப வ , நடத் வ யாைவ ம்
கண் க்கப் பட ேவண் ய ஒன்றா ம் .
ட்டால் அவர்க ம்
தங் கள்
ம் பங் க டன் நிம் ம யாக பா காப் பாக ட் ேலேய
இ க்கத் தயார். அவர்க ைடய பணி நின்
ம் . அவ் வள தான்.
ட் ல் ேவைல ரி ம் பணியாளர்க க் ம் , ஊர் ஓட் னர்க க் ம் ,
ேதாட்டக்காரர்க க் ம் பல
தலாளிகள் இரண்
மாதமாக ஊ யேம
ெகா க்க ல் ைல என் ம் கா வ
ெசய் யாக வ
ன்றன. நாம்
ன்
ேவைளகள் வ
நிைறய சாப்
ம் வரம் ெபற் ள் ேளாம் .
ம ழ் ச் . அ ல்
பங் ைக அவர்க ைடய ஊ யத் ற்
ெசல ட்டால் , நாம் உயர்ேவாேமயன்
தாழ மாட்ேடாம் .
என்
இவ் லகம் எப் ப
ம் ம் என்
நாம் அ ேயாம் . இந் த ஒ
ேநா ன் தாக்கத் ற் ேக இந் த பா ப
ன்ேறாம் . நாைள என்ன
நடக் ம் என்பைத யார் அ வார்? ேழ இ ந் தவர் ேமேல வரலாம் .
ேமேல இ ந் தவர் ேழ இறங் கலாம் . அ தான் இயற் ைக ன் ற் றம்
என்ப . ஆகேவ இைத ெகாண்
என் ேம நாம் நல் ல ெசய் தால் ,
நமக் ம் நல் ல வந்
ேச ம் .
ஏன் இைவ யாைவ ம்
ன்ேறன் என்றால் நமக் ைவத் யம்
பார்க் ம் த ழக ம த் வர்கள் அைனவ ம் ேசர்ந்
தங் கள்
இைட டா பணி ன் ப
ன் ந
ல் நாம் ேசாம் பக்
டா ,
தளர்ந்
டக்
டா என்ற எண்ணத் ல் ஒ அழகான ேடன்ஸ்
ேயாைவத் தயாரித் வைலத் தளத் ல் ெவளி ட்
க் ன்றார்கள் .
அவர்களின் ேமேலாங் ய எண்ணத் ன்
றப் ைப உண ங் கள் .
அந் த ேடன்ஸ்
ேயா ற் “Tamil Nadu doctors beat Covid-19 Blues” என்
ெபயரிட் கலக்
ள் ளார்கள் . அைத நான் இக்கட் ைர டன்
இைணத்
க் ன்ேறன்.

நீ ங் கள் யாவ ம் அைத பார்த் ம ழ் ந்
ட்
நண்பர்க க் ம் உற ன க் ம் அ ப்
ம
ெகா த் அவர்கைள உற் சாகப் ப த் ங் கள் .

ன்னர் உங் கள்
ங் கள் . ட்
ல் ெசன்

ேகா ட்-19 என்ப ஒ ெகா ய ேநாய் . ஆேமா க் ன்ேறன்.
அ
ந்
நம் ைம காக்கப் பா ப ம் இம் ம த் வர்கள் நமக்
ர ப ப் பாகத் ெதரியட் ம் .

கட

அவ் ரர்களான இத்த ழ் நாட் ன் உைழக் ம் ம த் வர்க க்
உகந் த ர வணக்கங் கைள நான் இக்கட் ைர வ ேய அர்ப்பணிக்க
ைழ ேறன்.
வள்
“நன்

வரின்

மறப் ப

றள் ப

நன்றன்

,
; நன்றல் ல

அன்ேற மறப் ப

நன்

நாம் நல் லைத ம் நன்
ற ேவண் யைத ம் ெகாண்டா
நன்றல் லாதைவகைள எட்டத் தள் ளி
ேவாம் .
===============================

”.

ேவாம் .

“like”

ளின்

