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உ� ����…
இ� எ� �ைற. இ� எ� கண��� �த� வர�. பல�த ேயாசைன��� �றேக இ�த �த�
���� ெவ� வ�����ற�. ெவ�ேவ� தைல��க�� �� ேயா��� ��� கைட�யாக இ�த�
���� �த� �ைல� ெகா�� வ�����ேற�.
ச�ப கால ����க�� இ�வைக ��க� வ��ெகா�ேடதா� இ����றன. ஆகேவ இ� எ�
கண��� �த� �ைற.
இ�ைறய �ழ��, ச�க வைலதள�க�� எ��ேவா� எ���ைக ஒ�ெவா� நா��
அ�கமா�� ெகா�ேட வ��ற�. ெதாட��த வா��ேபா, ம�றவ�க� ேபா�� RT ேயா,
Like/Share –ஓ , ஏேதா ஒ�� ஒ� சாராைர ெதாட��� எ�த� ����ற�.
இ�� பா��க�ப�டவ�க� யாெர��, �க� ���ய கால� வைல�� ேகாேலா��ய
வைல�ப�வ�க�தா�. ஒ� வைல�ப�� எ�� அைத �ைழ ����, ப�ேவ��வத�� ஆ��
ேநர�ைத �ட ���ட�ேலா, ஃேப����ேலா எ�� ெவ���வ� எ��. உடன�
எ���ைன�� உ��.
இ�� நா� ெதா�����ப�� �ட நா� பல கால� (ஏற��ைறய 3-4 ஆ��க�) ப�ேவ� ச�க
வைலதள�க�� எ� கண��� எ��யைவ.
இத� �த��ர� த�ைமதா� எ�த� ����ற�. மன�� ேதா��வைதெய�லா� எ�த இட�
ெகா���ற �த��ர�. அ�வைக�� இ�ெதா���� உ�ளைவ அ�த �த��ர� த�ைம��
எ��த���� ப�க� ெச�யாதைவ. �க� ெத�யாத, �� �� அ�யாதவ�க�ட� �ட சகஜமாக
உைரயாட� ��ய வா��ைப� த��ற�, அ�யாத, அ�தான ��தக�க�, ��மா, என எ�லா��
அ�ய ஏ�வான �ழ� இ�ேபா� �ல��ற�.
ஒ�வைக�� இ� ந�ல�. இ�ெனா� வைக�� ெக�டதாக�� படலா�.
இைத� ெதா��ைக�� �ைறய மல�� �ைன�க� ேதா��ன. �ைன�க� த�த ந�ப�க�
அைனவ���� ந��.
எ� ெபய� ெகா�� ஒ� ���ேல�� வர ேவ��� என ெதாட��� எ�ைன ெச���ய எ�
ேதாழ�க� �ல��� �க�� ந���கட� ப���ேள�. இ��� உ�வா�க���� அவ�க��
ப�க��� உ��. இ� அ��த��� நா� எ��னா�� அ��� அவ�க�� ப�க���
இ���ெமன ந���ேற�.
எ�ைன� ெதாட��� இ��� �ைறய ேப� இைத�ேபாலேவ ����க� ெவ���டா�
ம����யைடேவ�. நாேன ம�றவ�கைள� ெதாட���தாேன இ�ப� ஒ� ��
ெவ�������ேற�. நா� ேவ� யா��ேக�� ஒ� ���தலாக அைமேவ� என ந���ேற�.
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�த� �� அள�� ��யதாக இ��தா�, அத� �ல� வா��பவ�க�� வா��� ேநர� இ�த
����� �ைறவாக பய�பட ேவ���. எ��ற ஒேர காரணேம இ���� அள��� காரண�.

ெதாட��� எ��� ந���ைக�ட�,
த��
ெச�ட�ப� 06 2015
க����கைள அ��ப: iamthamizh@gmail.com
twitter.com/iamthamizh
thamizhg.wordpress.com
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ந��!

எ� �த� ���ைல ெவ��ட எ�ைன� ெதாட��� ெச���ய ந�ப�க���.
���பாக ம������ய த. ��வாச� அவ�க���
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�த� ��தக�

எ��வத�காக ேபனா��, கா�த�� தயாராக இ��ைக�� ஏ�� ேதா�றாம� இ���ற�. அ�ப�
����மாக ஒ��� �ட�� ��வ��ைல. ெவ�ைமதா� இ���ற�. ெவ�ைம எ�ப� ஒ���
ேமாச��ைல எ�� ப��ற�. எைத ேவ��மானா�� இ�� �ர��� ெகா�ளலா�.
*
இ�ேபாெத�லா� நைக�கைட �ள�பர�கைள� பா��தா�, �ழாய�-������� ச�ைடக�
ேதவலா� எ�� ேதா���ற�.
*
யாெர�லா� ந�ப�க� எ�பைத �ட ஒ�வைர ந�ப� எ�� உ�ைமெய���� ெகா�ள எ�ன
வைரயைற?
ச��யமாக� ெத�ய��ைல.
ந�ப� என நா� ������றவ�. ஒ�ேவைள அ��க� எ�ேனா� உத�யவராக இ��கலா�.
ேப��றவ� – நா� உத�யவ� – ஏேதா ஒ� கண��� எ�ைன� கட�தவ� – எ�ேகா நா� க�டவ�
– சமய�க�� இ�ெனா�வ�� ந�பராக இ��கலா�. ந�ப�� ந�பராக இ��கலா�.
உ�ைம�� என�ேக �ர�ைஞ இ�லாம�தா� எ��வதாக உண��ேற�. எ�ன ெச�யலா�?
யாெர�லா� ந�ப�க�? அவ�க��� எ�ன வைரயைற ைவ�������க�?
*
ெதா����ப�கைள �ட நா� ம�த�கைள ந��ேவ�. எ�வள� ஏமா�ற�ப�டா��. அைத
எ�த வைக�� ேச��பெத�� ெத�ய��ைல. நா� �ல ம�த�கைள ந�� �ைறயேவ
இழ�����ேற�. அைத� கா���� அ�கமாக ெப��� இ���ேற�. ���யமாக பயண
வ�கா��த�க��� நா� ம�த�கைள அ�க� ந��ேவ�. ���யமாக ெப�க���. நா�
த�யாக பய��த இர�ேடா – ��ேறா பயண�க�� ���கேவ ெவ�ைள�தாளாகேவ
பய��ேத�. யாேர�� ஒ�வ� என�� வ�கா��� ெகா�ேடதா� இ��தா�க�.
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*
ெப�ேறா�க� ��ைளக� ேம� பாச� இ���ற� என வா� வா��ைதயாக� ெசா��� ேக�டேத
இ�ைல. அவ�க�� ெசய�க� �ல� ��ைளக��� ஒ�ெவா� �ைற�� உண���வா�க�.
ந���� �ட அ�ப��தா� என ந���ேற�.
*
எ�ன ெச�� ெகா�����றா�? எ�றா� ந�ப�. ப���� ெகா�����ேற� எ�ேற�.
ேம�ெகா�� ேபச ேநரெம��தா�.
எ�ன ெச�� ெகா�����றா�? எ�றா� ந�ப�. எ��� ெகா�����ேற� எ�ேற�. எ���
ெச����டா�.
என�ேக இ�ப�����றேத.. உ�ைம�ேல எ��தாள�களானவ�க� எ�ன ப�� ெசா�வா�க�.
எ�ன எ���ைன �ைட���?
*
ெபா�க� ெகா�டா�ட�க� ���த �� அ�ரச� ெகா�� வ�� த�தா� ஒ� ேதாழ�. ����
அ�மா ெகா��தா�� வா�காத ப�ட� எ�றா� அ� அ�ரச� தா�.. ஏேனா ���கா�.
அவ� ெகா��த�� ச�� க�னமாக�தா� இ��த�. ஆனா�� ந���� ம�யாைத!
�டேவ ெகா�ச� ��ச�, த�ைட த�தா�. ��சைர ���தேபா� இ�ெனா� ேதாழ� ‘ப�தா� ல��’
எ�� ஒ�ைற� த�தா�. பா� பாதா� ப��ைப ல���� �ைத�� ைவ����தா�க�. ���க
��பத��� �க�� ��ட�.
ந�ல ேவைளயாக த�ைடைய சா���� ���ர� �ைல�� வ�ேத�.
*
��ன� ��ன ஆைச பா�� உ�வான கைத ெசா�னா� ���� த��னா� ேதாழ�. அ�க��
ேகரளாதா� எ�ற�� உள� ���தா�.
ந��� இைண��� ��ட�ைத ேகரளா எ����மா இ�ைலயா ? எ�பைத ப��
நா�க��ெகா��ைற ஏதாவெதா� �த��� �வ���றா�க�. ேதாழ� ெசா��� மா�ட�
�ளாைன� ேக�டா� தைல ����ற�…
*
இைணய���� ெச�லாத நா�க� எ�லா� இ�பமாகேவ க���றன. இைடெவ� ���
இைணய���� �ைழ�தா� அ��� இ�பமாக�தா� இ���ற�.
*
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ெப�க���� மைழ ச�� க�ைமயாக வ�வ�ேபா� இ��தா� �ட ��தைட ஏ�ப�� ��வ�
எ�த�படாத �� எ�� என�� ெச�வ�� தகவ�. அ� எ�த�ப�ட ��யாக இ���ேமா
எ�ப� எ� ஐய�.
*
ேகாைடகால�� ���� மாநக� ேபால உ� மன� த���ற� எ�� உவைமயாக� �ட எ�த
இயல��ைல. ������ ேம மாத� கனமைழ ெப��றதா�.
*
�ஷய� ெத��தவ�க� �ள�க� ேக�காம���ப� ஒ�வைக�� வச�. �ஷய� ெத�யாதவ�க�
�ள�க� ேக�ப� ஒ�வைக�� அச�.
*
ேக��கைள� த��கேவ ப��க� பய�ப���றன. த���க� பா��தா� அ� எ���ேக��யா�
���ற�.
*
மைழ ேநர��� அ����ற �டான ேத����� த���ைவதா�. ேத�����தா� ெசா�ேன�.
ேத��� வ�ண��� த��ற ������ அ�லேவ!
*
ம�����கான காரண� ��யதாக� �ட இ��கலா�. ஆனா� ம������ அள� எ�ேபா��
ெப�ய�தா�.
*
ம���� எ�பைத அள�ட�தா� க��ேய�� �ைடயா�. ��க��, ேசாக�� �ட
அ�ப��தாேன!
*
ைலஃ� இ� ����ஃ�� எ�ெறா� ெத��� பட�. ேசக� க��லா�� படெம�பதா�
தய�க���� பா��ேத�. அ�� வ�� மக� கதாபா��ர� அ�மா�ட� ச��ய� ெச��
ெகா�������. அ��த ஒ� வ�ட� ���க அழமா�ேட� என. அைத ேந���யாக, கவனமாக
கைட�����. இ���� ந� க�கைள கல�க���� மக� கதாபா��ர� அ�. ��ட�த�ட அேத
மன�ைல தா� என���.
*
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ம�ற ெமா��பட�க� எ�லா� ����� ெப��பா�� ச�ைட���ட� காண� �ைட�ைக��
த��� பட�க� ம��� ஏ� ெவ�மேன �ைட���றன.. எ�ேக �ர��ைன இ���ற�?
*
�ற�தநா� வா���க� எ��னா��, அ��� ஒ� ��ய ம���� உ�டா����ற�.
எ���ேறா� அ�லவா? அ�வளேவதா�!
*
ஏதாவ� ஒ� ஞா�����ழைம உ�ைமயாக ஏேத�� கா�ய� ெச�� ���தா�, வா�நா��
எ�தைன ஞா�����ழைமகைள, ெவ��யாகேவா, ���ேயா க��� ��வாண�
ஆ������ேறா� எ�� ����….
Lets make a try!
*
வட இ��ய�க� பல��, எ���ைச ேசா�ைற காைல உணவாக எ�ப��தா�
எ����ெகா��றா�கேளா எ�� என��� ேதா�ற��ைல. நா� அைத பலகால� இர� உணவாக�
சா���டவ� எ�பதா�!
*
ஆ��ல��� ேப�னா� ���� ேப�வா�களா? எ�ெறா� பய�. க�நாடக��� அ� ஒ�
ெதா�ைல. ஆ��ல�ைத ைவ���ெகா�� உலக� ���க ெச�லலா� எ�� ெசா���
ஆசா�கைள க�நாடக��� எ�காவ� �����ட ேவ���.
*
எ�ேபா�ேம ����ம� நா�க� என�� ெகா�டா�டமானைவதா�… வ�ட இ��
எ�பதாகேவா, ெதாட� ���ைற நா�க� எ�பதாகேவா எ����ெகா�ளலா�!!
*
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ைஹதராபா� ��யா�

ந�ப� ஒ�வ� �ற�தநா�� ெபா���, எ��ைடய ��டநா� ���ப� ஒ���
�ைறேவ���ட�.
�ல வார�க� ��� ைஹதராபா� ��யா� ���த ேப�� எ��த�. எ�க ஊ�� ��யா���
ஃேபம� எ�� �ர� உய���னா�� இ��ய அள�� அ�தா� ஃேபம� எ�ற வாத�தாேன
ெவ���..
அ�ேபா���ேத ஒ� ��ண�ப� ேபா����ேத�. கைட�யாக ேந�� �ைறேவ�ய�.
ைஹதரபா� ��யா�.
ைஹதராபா� ��யா��� �ைவ த��� ெத��ற�. சைம��� �ைற ���யாச� என
�ைன��ேற�. அ��ேய த� என ந���ேற�. (பா�ம� அ��) அ�த கைட ைஹதராபா�
��யா��ெக�ேற அைம�க�ப�ட கைட.. ஆ��ரேஜா� நா�த�� �ட இ��த�!
சா���� த������ எ�லாேம தரமாக, �ற�பாக இ��த�. ெப�க��� ��� கலா�சார�தா�
ெகா�ச� அ��யமாக இ���ற�.
சா���� ���த�ட�, ஒ� ��ண��� ெவ�ெவ��பான ��� ந���ய ��ய எ���ைச
��� ைவ�� த�தா�க�.
அ��� இ��த ேதாழ� எ�ன ெச�தாேரா அைதேய நா�� ெச�ய� �ரயதன�ப��, அவைர
கவ����ெகா�ேட�. என��� ஒ� ��ண� ைவ�தா�க�…
என�� ெந���� �� ���பட� �ைன��� வ�த�! (இ�ெனா� ஜூஸா?)
க�� ���த��., ம���வ� �.�வராம� �ைன�� வ�தா�. எ���ைச�� மக��வ� ப��
ஆறா� �ைண�� ெர�� ப�க� எ�����பா�. அ�� இ�த ைக க��� �ைறைய க��
ஊ�����பா�!
���க�!
15

ைக க�� ���த��, ����� �ைட�க எ�னேவா ேபா�தா� இ��த�. எ�னதா�
ைஹதராபா� ��யா� சா���� ���தா��, கைட�யாக மன�ைறேவா� ைக க�வாம� எ�ன
�ரேயாஜன�?

Cheeni kum பட� பா��த கால�����ேத மன�� ��ற அ��த இல�� hyderabadi zafrani
pulao!
இ�ெனா� வா���� அ��� ஆக��மாக!
*
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க���� �தற�க�

எ�ெக�லா� இட� �ைட��றேதா, அ�ெக�லா� க��� ெசா��ேய பழ�க�ப�� ���ற�
மன�. எ����� ெதாட��ய� இ�பழ�க� எ��தா� ெத�ய��ைல. ஆ�ேடா�� ��னா�
ெதாட��, எ�ெக�லா� இட� �ைட��றேதா அ�ெக�லா� எ��� ����றா�க�.
ெபா�� க��பைற �வ�க�� �ட, ‘த��ைர �ணா�கா��!’ �ழாைய ச�யாக அைட�க�� என
�த�தமாக காண ேந��ற�. நா� ��ென�லா� ஆ�ேடா�க� ��னா� ‘�ழ�ைத�
ெதா�லாள�கைள அ�ம�ேயா�!’, ‘ெப��� ��மண வய� 18’ எ�� ம��ேம க��
வ�ேத�. இ�ேபாெத�லா� இ��� ���யாசமாக �ைறய காண ேந��ற�.
லா�க�� ெதா��� வா�கைள� �ட அவ�க� ���ைவ�க��ைல. இ�ேபாெத�லா�
�ெராஃைப� ேபா�ேடா�க�, கவ� ேபா�ேடா�க� என �ைட��ற ��ன இைடெவ�கைள��
பய�ப���� ெகா��றா�க�.
வா�ஸ� �ேடட�க�� �ட இ�ேபா� �ைறய க���� �தற�க� காண� �ைட���றன.
ம�த� எ�ப� வாழ ேவ���? எத�காக வா� ேவ��ெம�� �ட எ�த�
ெதாட����டா�க�. அ� ச�! எத�� இ�ப�ெய�லா� எ���றா�க�. யா��காக
இைதெய�லா� எ���றா�க�.
நம�காக� தா� ேதாழா!
எ�லாேம நம�காக� தா� !
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உ�னதமான உற�

ெச�ற ஆ�� அ�வ� ���தமா� ஒ�வைர� ச���க ேந��த�. அவ� �ல ஆ��க��� ��
�க�ெப�ற ஒ� த�யா� ��வன��� கைட�ைல ஊ�ய�.
அவேரா� உைரயா�ய����� என��� ெத��தைவ இைவதா�.
அவ� மக� இ��யா�� �க� �ரபலமான ஒ� த�யா� ��வன��� ேவைல ெச��றா�.
அவராக�ப�டவ� ெப�க��� ஏேதா ஒ� ப��� ப��தவரா�.
�ற� நானாக �ல ப���கைள� ெசா�� கைட�யாக அவ� ஒ���ெகா�டா�. அவ� மக� MS
ப��தவரா�.
இ��� ஒ� வார��� அெம��கா ேபாக� ேபா�றாரா�. இ��� �ல மக� ெப�ைமகைள�
ெசா�� ���தா� அவ�. ேப��ெகா����ைக�� ��ெரன அவ�ைடய ெச��ைப ச�ெச�தா�.
அதாவ� அவ�ைடய ெச��� ேசதமைட�� இ��த�.
எ�ப� ேயா��தா��, ப�லா�ர�க�� ஊ�ய� ெப�பவ�� அ�பா�� �ைல என��
அ����யாகேவ இ��த�.
அ�பா�க� எ�ேபா�� உ�னதமானவ�களாகேவ இ���றா�க�. ஆனா� என�ேகா அவ� மக�
ேம� ஏேதா ஒ� இன� ��யா ேகாப� இ���ெகா�ேட இ���ற� இ��வைர.
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த�ைழ வள��க எ�ன வ�?

�த� வ� ேப�வ�.
ந�ல த�ைழ எ�த�� ேபச�� ெச�தாேல அ� வள��. ஆ��ல� கல�காத த�ைழ� ேபச�
பழக ேவ���. ஆ��ல� த���த �றெமா�� ெசா�கைள� த���ப� ெகா�ச� க�னமாக� �ட
இ��கலா�. இ� எ�ேலா���மான�.
ஆனா� வள�� தைல�ைற�கார�க�ட� ந�ல த�ைழ �ைத�தா� அத� பல� �ற�பானதாக
இ����.
ந�ல த����கைள வா��க� பழ��னா�, அத� �ைவ�� அவ�களாகேவ த�ைழ உண���
ப��பா�க�.
�றைள� ெசா��� த�ைக�� அத� ெபா�ைள �தானமாக, அத� ெபா���ைவைய அழகாக
எ���ைர��� த�ழா��ய�க� இ�ேக இ���றா�க�. ஆனா� பாட���ட� அ�ைன
அ�ம��ப��ைல. அ��தா� �த� அ� ���ற�.
����ற� எ�ப� ஏேதா மன�பாட� ெச�ய ��யாத க�னமான ஒ�றாக மாணவ�க� ��
���ற�. இதர ெச���க���� அேத �ைலைம. உைரநைட� பாடெம�ப� த���
உைரநைடைய மாணவ�க��� அ��க� ெச�வதாக அைமய ேவ���. அ��� �����ட
ேக��க��கான ப�லாகேவ அைவ இ����றன.
அ��பைட�� ேக���தா� எ�ப� �க�� ேநர�யாக இ���ற�. மைற�கமான ேக��க��,
����� �யமான �ைடய���� வைக��� அைமய ேவ���.
�ைண�பாட� எ�ெறா� ப�� உ��. �ைவயான கைதக� ெகா�ட ப��.
த�� இர�டா� தா�� ஒ� �னா வ��. க�பைனயாக ேயா��� எ�த� ��ய ப��. ஒ�பதா�,
ப�தா� வ���� க�ைத எ�த� �ட ேக��க� உ��. ஆனா� அவ���ெக�லா� ப�லாக
இ�ெனா� ேக��(க�) இ����. அவ���கான ேநா�கேம அ�����.
இளவ� ஒ��ைற அ�த க�பைனயான ேக���� ப�� எ��யைம�� ஆ��ய�
க�������றா�. அத�� ப�லாக ேநர�யான ேக����� ப�� எ�த� ப������றா�.
நா�� க�பைனயான ேக��கைள� த�������ேற�. ஒேர காரண� ம��ெப�.
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த�ைழ வள��க �ைறயேவ வ�க� உ��. அைவ இ�ேபா� அைடப�� ����றன. ஒ�
இர��, ஒ� நா�� மா�ற� �க��� �டா�தா�. நா� ��ய அள�� �ய��ெய��தா�
ேபா��. ஒ�ெவா�வ�� ப�க��பா�தா� இ� சா��யமா��.
இ�ேக �ைறய பழைமவா�க� உ��தா�. அவ�கைள ���ெகா��தா� இைதெய�லா� ெச�ய
ேவ�������.
ப��க� த�ைழ� ேபச��, எ�த��, வா��க�� பழ��� இடமாக இ���� ந�ல மா�ற�க�
க���பாக நட���. ப���ப��ைப ����றவ�க� ���� த�� ெத�யாம� ெவ�வ��ற
�ைல�� ������� ைவ�தா� இ�ேபாைத�� ேபா�மான�. அ��த� ம��ெப� ���த
கவைலக�.
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���ணைன� ேத�...

நா��, த���� ேச��� ெதாைல�கா��ைய� பா���� ெகா����ேதா�. ஒ� உ���
ெதாைல�கா���� ைபயா பட� ஓ�� ெகா����த�. �ைளமா��. எேத�ைசயாக ெகா�ச ேநர�
பா��ேதா�.
ச�ைட!
கா��� �ராேவச� வ�தவைர� ேபால அ��� ெவ���� ெகா����க, ��ெரன ஒ� ஜூ�ய�
ஆ�����ைட பா��த��, என�� எ�னேமா ஒ� உண�� த��ய�!
இ�.. இ�.. ��ேயாதன� ஆ�ேச!
ஆ�. மகாபாரத� ெதாட�� அவ�தா� ��ேயாதன�. அ�மா ���ண� கதாபா��ர���கான ஆ�
ந�ல ேத�� எ�� ெசா�����தா�.
நா� ���ணைன� தா� ேத��ெகா�����ேற�. எ�காவ� பா��தா� ெசா���க�!
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ஒ� உைரயாட�...

இதய� எ�க இ���� ெத��மா?
இெத�ன ேக��? இட�ப�க� இ��� என ைக ைவ��� கா���ேத�.
��டா�! அ�ப �ைர�ர� எ�க இ���� ெசா��?
ஓேஹா! ஓேக..ஒேக.. இதய� ந��ல இ���..
���.. கெர��..
அ��ற� ஏ�யா எ�லா டா�ட�� இட�ப�க� �ெட�த வ��� பா��றா�க?

22

8

ஒ� ����� ெத���...

ஏேதா ஒ� சாதாரணமான, �ைன�� ெகா�ள ��யாத நா��, பக�ெபா��� அ�த �����
ெத�ைவ அைட�ேத�. அைத� கட�� நா� அ��த ெத� வ�யாக �த�ைம� சாைலைய அைடய
ேவ���. ேவைல இ���ற�.
����� ெத��� �ைழ�த ��றாவ� ெநா��� ெத��� எ�னேமா த�க����ளாக ேப�
�ைளயா�� ெகா����த இ� ��வ�க�� ஒ�வ� எ� ������ �� வ�� ���..ேப!
எ�றா�.
��சா�� கா���றானா�. பய�����றானா�. ��ன�பய�. �ைளயாட ஆ� ����றா�.
ேவைல இ���றதடா த��!
இ�ெனா�வ� தடதடெவன என��� �� ெச�� ���� �வ��� ஓ� வ�தா�. எ� ��
��ெரன தடாெலன தா� ���� பய����� பா��தா�. உ����� ��னதாக ந��க�
இ��தா�� ெவ��கா�டாம� நட�ேத�. அ�ப�ேய ெம�வாக ��னா� ���� க�களா�
�ைற�ேத�. ஒ� பா�கா���காக.
அவ�க� பய�பட�ேபாவ��ைல. எ�ைன பய���த �ைளயா����கலா�. என��� பய�
இ��ததாக� கா���ெகா�ள��ைல.
ஆனா� அ�த ெத��� �ச�த��, இர�டா� ��வ� தடதடெவன ஓ� வ�தைத�� இ�ெனா�
�ைற �ைன�� ெகா�� வ�ைக�� ���� பட� ேபால கா�� மன�க��� ஓ�ய�.
�ைரவாக அ�த� ெத�ைவ கட�தாக ேவ��ெமன நா� நைட�� ேவக�ைத அ�க��ேத�.
இ�ெனா� ���, சாைலேயார��� ம�ைண� �ள��ெகா����தா�. நா� அ��� ெச���
ஓைச ேக�ட��, ����� பா��தா�.
தைல�� ேகாலமா� எ�ைன ேநா��ய அவ�� க�கைள� பா��த�� என��
��ெக�றா���ட�. அவ�� க�க� எ�னேமா உ��ரமா��, பாவமா�� க�ட�
ேபா���த�. ச�ெட�� ேஹரா� பட� �ைன��� வ�த�. அ�பட��� ஒ� பா�ைவய�ற ���
ப�தாபமாக கம� ஹாசைன பய����வா�. பய��, ப�தாப�� ஒ��ேத இைண�த த�ண�.
என��� அேத ேபா� பயமா� ��ட�. இ�த ெத��� இ��� எ�தைன ேபைர� ச���க
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ேவ������ேமா எ�ற பய��� இ��� இ��� ேவகமாக நட�� கட�ேத�.
அ��த ெத�ைவ அைட�தா���. அ��� யாைரேய�� க�� பய�� �த�ைம� சாைல��
ெச�ல ேவ������ேமா எ�� உ� மன� ெசா�����.
அ�ப����க� ேபாவ��ைல.
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த�ைச �ைண

த�சா��� தைல�ைற தைல�ைறயாக �ைணகைள உ�வா�� வ��றா�க� நாராயண� (65)
���ப��ன�. அவ�ைடய ப���ட� த�ைச ெத�� �ல ���� இ���ற�. அவ�க� அ��
மாத�ேதா�� நா�� அ�ல� ஐ�� �ைணகைள உ�வா���றா�க�.
ஒ�ெவா����� ப�ேவ� �ற�வா��த ைக�ைனஞ�க�� உைழ�� ேதைவ�ப��ற�.
�ைண இ��யா�� ேத�ய இைச�க��. பழைமயான ஒ��� �ட. ஆனா� த�ேபா� �ைண
உ�வா��பவ�க� ஒ�ெவா� தைல�ைற��� �ைற��ெகா�ேட வ��றா�க�.
த�ைச�� இ�ேபா� ஏற�தாழ ப�ைன�� ���ப�க� �ைணைய உ�வா��� ப���
ஈ�ப���ளன�. ஆனா� அ��த தைல�ைற�� இ� பா�யாக �ைறய� ���.
��றாவ� தைல�ைறயாக �ைணகைள ’���’ ெச�� வ�� ேகா��தராஜ� (55), தன��
அ�தள� க��ய�� இ�லா��டா�� (இைச)��� ���த ஞான� உ�� எ��றா�. இவ�
நா�பதா��க���� ேமலாக இ�ப��� இ���றா�.
இவேரா� இ��ைற அ�� ம����ெமன ெசா��றா�. காரண� – இவ��� மக�க� இ�ைல.
க���ெகா��க இவ��� ���ப� இ�����, ��தாக இைத� க���ெகா�� ெதாடர
யா���� ஆ�வ��ைல.
�ைணக� எ�ெபா��� பலா மர�க�ைடகைள� ெகா�� ெச�ய�ப��. பழைமயான வய�
����த க�ைடகைள� ெகா�ேட ெச�ய�ப��. க�ைடக� �����ட வ��� த�ைச�� உ�ள
�வக�ைக ேதா�ட��� அ��க�ப�� ேச��க�ப���றன.
ெச����மா� (34) எ�� ஐ�தா� தைல�ைற ைக�ைனஞ� தன�� �ைட�� வ�� வ�வா� த�
தா�தா�� �ைட�த வ�வாைய� கா���� ப�� ���கா� �ைற� எ��றா�.
பண��க�, �ைலவா� உய�� என காரண�க� உ��. �ல�ெபா��க�, ெதா�லாள� ச�பள�
என அைன��ேம இ�மட�கா� ��ட�. ஆனா� �ைண�� �ைல அ�ப���ைல.
�ைணைய உ�வா��வெத�ப� உடன�யாக க���ெகா�ள� ��ய� அ�ல. பா�ைவ�
���ய��, அ�பவ�� இர�டற� கல�க ேவ��ய� ���ய�.
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நாராய�� அ�பா�� கால��� பலாமர�க�ைடக� �லபமாக �ைட�� வ���ள�. இ�ேபா�
அைன��� ெவ�ட�ப�� �ய� எ�ேட�டாக மா�ற�ப���ள�. இ�ேபா� பலா மர�க�ைடக�
வா�க ப���� வைர பய���றா�க�. அ��� ��ப� �த� நா�ப� வ�ட�களான பலா
மர�க�ைடகேள ேதைவ.
அ�ேபாைத��� இ�ேபாைதய கால����மான ஒேர ���யாச� அத� ேதைவ. �ைறய
இைளஞ�க� இைச�க��க� க�ப�� ஆ�வ��ட� இ���றா�க�. ஆனா� எ�கைள எ�ப�
க������ வ�வா�க�? எ�க�� ப���ட�க� ��ய�. இ��� �ல� இைத ��ைசக��
உ�வா���றா�க�. ஆனா� �ைண வா���றவ�க� ����ட�ப�ட கைடக��
வா���றா�க�. அ��தா� �ைணகைள ேத�� ெச�ய�� ���ற�.
�ைண 12,000 �பா� �தலாக 25,000 �பா� வைர ��பைன ெச�ய�ப��ற�. ஒ�
ைக�ைனஞ� ேதாராயமாக நா� ஒ���� ���� �பா� �த� ஐ�� �பா� வைர ஈ�ட
���ற�. அ� அவ�க�� அ�றாட ெசல�கைள சமா��கேவ ேபா�மானதாக இ���ற�.
������� இ�ெதா�ைல நட��வ� ெப�� க�னமான ஒ��. ெதா�லாள��கான ச�பள
உய��, �ல�ெபா��க�� �ைல உய�� த�ர, வ�க ��யான �� க�டன உய��� �ட
வ�� இலாப��� ைக ைவ��ற�.
நாராய�� ஒ� ��ய ந���ைக, ச�ப��� த�ைச �ைண�� �ைட�த ��சா� �����
���தா�. த�ைச �ைணதா� அர�� ��சா� ���� ெப�ற �த� இைச�க��. இ����
�ைண உ�வா��பவ�க�� வா��ைக�தர� உயர உத�ெமன ந���றா�க�. �ைண
எ���லாம� இ���� �லமாக த�ைச �ைண எ��ற ெபய� உலகளா�ய �ர�����வ�
ெப���ள�.
ஆனா� ேம�ெகா�ட வள����� மா�ல அரைச நா��றா�க�. இ�ேபா� ேசைவ வ� இ�ைல.
அேதேபா� அர� இைச�க���க�� �லமாக ஓரள� ேதைவ அ�க����ள�. ஆனா� அ�
ேபா�மானதாக இ�ைல. ��த ைக�ைனஞ�க��கான உத��ெதாைக, ��ய ப��� �ைலய�க�
ஆ�யன�� ���யமானைவ. அ�ேபா�தா� இ�கைலைய��, தைல�ைறைய�� பா�கா�க
இய��.
�ற���த�ைம வா��த �ல �ைணக� 35,000 �தலாக 40,000 வைரயாக �றபைனயா��றன.
ஆனா� இவ�ைற வா��வ� ெவ�நா��ன� ம��ேம. அவ�க� ந��ைடய ைக�ெதா�ைய��,
தைல�ைறக� கட�� �ைணகைள ��ென���� ந� உைழ�ைப�� பாரா���றா�க�. அ�
பாரா�டாக ம��ேம இ���ற�. உ�ைம�� இ����ப�கைள வ�ைம�ேகா���� ேமலாக
உய���னா� ம��ேம இ�கைல உ����ட� இய���.
இ�ைறய (12-07-2015) � இ�� (ஆ��ல�) நா�த�� ெவ�வ�த, அப�ணா கா���ேகய�
எ�பவ� எ��ய ெதாட� க��ைர�� ���க�ப�ட வ�வ� த���.
��ைமயான ஆ��ல �ல�க��ைர: http://www.thehindu.com/features/magazine
/the-veena-makers-of-thanjavur/article7407233.ece
பட�க��: http://www.thehindu.com/features/magazine/the-veena-makers26

of-thanjavur/article7407232.ece#im-image-0
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ச�ட�

�க எேத�ைசயாக வ�ய �ஷய�கைள� ப���ற வா��� �ைட��ற�. அ�ப� ஒ� �ஷய�.
���ப வ��ைற�� எ�ராக இ��ய அர� 2005-� ச�ட� இய������ற�. அ� ���� அ�ய
��ப�ைக�� �ைட�த �ல தகவ�க� இ�ேக.
• இ��யா�� நாெளா���� 14 ெப�க� த�க�ைடய ���த ��க�� ெகா�ல�ப��றா�க�.
• இ��யா�� வரத�சைண �ைற ச�ட���� �ற�பான� எ�றா�� வ�ட���� 5000-���
ேம�ப�ட ெப�க� ���த ��க�� வரத�சைண� ெகா�ைமயா� ம��ேம எ��க�ப��றா�க�.
• 1996-� உ.�-�� நட�த�ப�ட ஆ��� 45% ஆ�க� த�க� மைன�கைள வ��ைற��
ஆ�ப���வதாக ஒ���ெகா�டன�.
• இ��யா�� ம��� ஆ��ேதா�� 10,000 ெப� ���ெகாைலக� ப�வா��றன.
ெபா�வாக, அ��பைடயாக, ேமேலா�டமாக ெசா�வதானா�,

அ�கார�ைத� பய�ப���� ெப�கைள எ�த வைக�� ������னா�� அ� ���ப
வ��ைற�� �� வ��.
#அ�வள�தா� ச�க�
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வரலா�

�ல �ஷய�கைள எ�தைன �ைற ப��தா�� ஆ�ச�ய� அட�காம�தா� இ���ற�. ெப�ய
ெப�ய நாவ�கைளெய�லா� �ட �ல �� �ஷய�க� இ��� வ�கர����. அைவ
க���களாகேவா, ���களாகேவா இ����. அ�த வைக�� இ�த ேக����, ப��� (அ���
ேக��தா�!) என�� ���த ம����ைய� ெகா����றன.
ஏ� ஒ�வ� வரலா� ப��கேவ���? அதனா� எ�ன பய�?
இ�ஃபா� ஹ�� (Irfan Habib)-� ப�� இ�.

‘�ற� எத�காக ஒ�வ��� �ைனவா�ற� இ���ற�?’
த��ேப�ப�� வ�த க��ைர ஒ��� �வ�கேம இ�.
அத� இ�� வ�கைள�� இ�ேக த��ேற�.
���க�ப�ட ேபா�யான வரலா� �����த�ப��ேபாெத�லா� ச�யான வரலா��
உ�ைமகைள எ��� ைவ�� வரலா�றா��ய�க� ேபாரா��றா�க�. அ�த வைக�� உ�ைமைய
�ைலநா�ட�� ேபர�ைவ� த��க�� வரலா� அவ�யமா�ற�. வரலா�ைற அத�காகேவ��
நா� வா��க�தா� ேவ���.
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ேர�ட�

ஒ� �����ட தகவைல� ேத� �ஜாதா எ��ய கைணயா��� கைட�� ப�க�க� �ைல�
�ர��ேன�. பல இட�கைள எ�தைனயாவ� �ைற ���� ப��ேத� என �ைன��ைல.
��பா� க�ற�� ெப�ற�� ெதா����� �ழா�ேன�. �ைறய �வார�ய�க� அக�ப�டன.
அ�� ஒ�� இ��..
��த� ஆ��யராக இ��தேபா�, ��க���, ல�ட�, அெம��கா��� ��� இலவச
��ெக��கைள� ப���ைக��� த�வதாக ’ஏ� இ��யா’ ��வன� ெசா����. அவ�ைற�
ப�சாக அ���� ஒ� க�ைத, ��கைத, நாவ� ேபா�� அ���ேதா�. க�ைத� ேபா����
ப�� ெப�ற இ�வ�� ஒ�வ� தாமைர. ேகாைவ�� இ���ய�� ப��� ���த இள� மாண�.
எ�ைன வ�� பா��தேபா�, “�ைறய க�ைத எ���க�” எ�ேற�. “அ� எ� ���ேகா� அ�ல;
��மா���� பா�� எ��வ�தா� எ� ���ப�” எ�� அ�ேபாேத ெசா�னா�. இ�ேபா�
வ�கரமாக எ�� வ��றா�. நா.�����மா�� அவர� ‘��’ க�ைதைய� பாரா��யேபா�
இைதேயதா� ெசா�னா�. ���க�ைத�� ��லைற இ�ைல.
##அெத�னேமா ெத�ய��ைல. கைட� வா��ய��� ந�ெச�� ��� ைவ��றா�. அ�தா�
�ஜாதா!
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����க�� �ல...

நா� ஏதாவ� எ��னா ம��� அ��க� இ�த ேக�� வ��!
#எ�ன ெசா�ல வ�ற?
*
��ட ம���ற� ெத�ற�. த���ற� உட�. தாக�தா� கா��ற� மன�. #ெவ�ேலதா�!
*
என�கான வா���கைள எ��� �������ேற�. ���� �������ேற�. த��
������ேற�. தவற ������ேற�. #அ�ேளாதா�
*
�����ட ப�ைல எ��பா���� ேக�க�ப�� ேக��க���, மா�� ப�� ெசா�வ��
�வ���ற� உைரயாட��கான �வார�ய�!
*
”எ�னடா ���பா இைள���ட!” #அேட�! நா� ���பா தா� இ��ேக�. இைள�கேவ இ�ல!
*
��ப��ைன இற�க� ெச�வ� இ�ப�. இ�ப��ைன �ற�க� ெச�வ� ��ப�.
*
க�ைதக� ���கா��டா� கச�� எ�வ��ைல! Backspace-ஏ ேபா�மானதாக இ���ற�.
*
�ைறய ப��க� இ����றன. ேக��க� அைமய���.
*
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இர�� உணவா� ச�பா��
ந��� பதமா� ��மா��
இைண�� ேநர� ஆன�த�
இ�ேவ இ�ேவ ேப��ப�!
*
வ�ட வ�ட ேதாைச!
வ�ண வ�ண ச���!
எ�ண எ�ண இ���ற�!
ஏேதா மாய� இ���ற�! #Breakfast
*
���� ��ட�….இ�ப� ����…!
*
வா�� பற��ற� க�பைன� �ற�…!
ேதனா� இ���� எ��ய �ற�…!
*
இ�ேபா ம� ஒ��!
��க��� ��� ம��!
அ� ஏென�� ��� எ��! #ேபா�மா?
*
�ைம யா�� தா���வா�!
இைம ��� ����வா�!
*
ந�ெசய�க� அைன��� த�ெசயலாகேவ நட���றன. #ப.�
*
�ற� ேகாப�கைள ��னைகயா�க என��� ேதைவயான அேத ந���ைகதா�, �ற�
��னைககைள� ேகாபமாக மா���ட� �டாெதன� ����ற�!
*
ேவளா�க������� �ெபஷ� ேத�கா� ��டா� வா��ய ந�ப� என��� ஒ� ப�ைக�
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த�தா�. அள� அைர� ெச�க��� ச�� �ைற�
*
�ைறய ேப���, எ� ெபய�� �ைன����ற�! �ல��� எ� ெபயராவ� �ைன����ற�!!
#fb
*
�ல�� பாரா��க� ஒ�ைற வா��ைதயா���, �������ற�. �ல�� பாரா��க� ப�பல
ெசா�களா���, ���� அ���ற�!! #fb
*
ெப�ெயன* ெப��� மைழ! #அ�வ�ேபா� ம���
*
ஒ�ெவா� ெப�மைழ��� ��ேபா, ��ேபா ஒ� ேத���ேகா�ைப�� ெவ�ப� வ�க���ற�…!
*
ஏற�தாழ ஓரா����� �� ’உ���ள’ க�த� வா��� ���ேத�. எ�� அ���ய ேதாழ���
ந��.
*
இ��ர� சம��� Supper! #Haa
*
ெசய�பா�� �ைனைய �ட ”ெச��ைன” எ��� மன�� ப��ற�!
*
இல�கண’ �ைழேயா� உ�வா�க�ப�� பா�ேவ��க� ஆப���லாதைவ !
*
(ெசம!ெசம!)�லா� + (கம!கம!)பா�. இர� உண� இ�ேத ���த�!
*
த�ேழா? அழேகா? ெசா� ேவ� ேவேறா? இர��� இர�ேடா? ெபா�� ஒ��தாேன!
*
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ெவ� சாதாரணமாக உைரயாடைல� �வ�க, வா� �ைற�த ��னைகேயா, வண�கேமா
ேபா�மானதா����ற�.
*
அ�வ�ேபா� ஏேதா ��ப��� ��டதாக ஒ� மன�ரா��!
*
ச�� �� ஒ� “அ�வா�” ேயா� உைரயா�ேன�! ம�ஷ� ேக��யா ேக��றா�! ப�ேல
ெசா�லல! #நா� ��டாளாேவ இ���டேறேன?
*
♫♫ �தாேன நா�ேதா�� நா� வாழ� காரண�…! ♫ ♫
*
Save Our Tigers னா �� வா�ேப�பைரெய�லா� save ப�ற எஃெப��லேய இ��ேக�…
*
மா��� கா��� தன� பைட��கைள� ெப��லா� எ��வைதேய ����னா�. #Maxim
Gorky
*
இ�ல�� �த� அ��யாய� �க�ப�! #ச���ைக�� கைத #OMG
*
�ற�தநாள�� ந�ல உற�க�ைத� தா�� �ற�பாக ேவெறைத� த���ட ���� ஒ�வ���?
#ந��ர� ெகா�டா�ட�க� -:(
*
ேக�ட�டேன �ழ���ப� ’ப��’ ெசா�வெத�ப�?-� ஒ� Discussion. #ஹாஹா!
*
ராஜேபாைத எ�� ��மாவா ெசா�னா�க�! #Exp #RQ365
*
க�� க��� த�ேர த�ேர! ெகா� ஆ�ர� �ைவகைளேய!
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*
வ�ைம ஒ� அழ�. அழ� ஒ� வ�ைம. #பார�யா� உைரநைட
*
இ�த ஊ�லதா� இ��� ேப� �! �பா�லலா� இ��� ேப� ��த��!! #Moment
*
Tab duplicate Option இ�ைன��தா� பா��ேற�! �ேச! #Browser
*
மைழ ஈர� சக� நைனத�
*
பவ� ��ா�ேத� எ�பத� ச�யான ெபா�� எ�ன? #Sanskrit?
*
மைழ�� ஓைச ேக��� �� அைல�� ஓைச!
*
�� ம� ேபால இ�ைலேய வா�ைல ! I think �ைர�� மைழ!!
*
இ��ெப�ட� ஸா�! என�� எ�ப�� ேகாண� ���. ெக�டைத �ைன�����தா� நா�
ந�லைத �ைன�ேப�. #CIDChandru
*
தைட இ��தா�தா� தா�டேவ ����! #Inspired
*
மா�ற�தா� ந�ல மா�றமா? அ� நம�� ேவ�மா? #SituationSong
*
ஒ� க�ஞ� poet ஆ�றா�!
*
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இரெவ�லா� உ� பா��தா� இதய�ைத ����!
*
@blue_blueﬁre வ�ண� ெகா�� �ர��னா� ஓ�ய�. எ�ண� ெகா�� �ர��னா�
க�ைத… #TemplateTweet
*
���பான ேசா����, ���பான ைச��ஷு! #�ைச ரசைன!
*
ஒ� பா�� ேக�க ெர�� பா�� shuﬄe ! #Funny_Playlist #Keep_Touch
*
@oojass நம�� த�� தா (ேத)ேன இ����!
*
10 �பா�ல �ஜயகா��-�� �ற�தநா� வா��� ெசா�லலாமா� #IndiaPost
*
”காதேல இ�லாத ேதச�” பா�� ராஜா �ர� ���யாசமா இ���! western touch with indian
melody! #Raaja
*
@oojass ப��� ஏ� ���? வா��த ேவ�� மன�! அ�த மன�தாேன ெப��!
*
எ�ப�ேபா ைட�� ��� எ��பா���ேறாேமா, அ�வ�ேபா� அைத �ைறேவ�ற யாேர��
�����றா�க�. #த��வ ���!
*
ஒ�ெவா� ��தக���� ஒ� வா��ைக இ���ற�.
*
வ�ட ேதாைச ��� ேதாைச ’ெக��’ ேதாைச ��ன ஆைச! #Breakfast
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*
ேவைள��ைலெய�றா�தா� ேவைலேய வ��!
*
ஒேர நா� – 244 ப�க�க��� கைத நட��ற�. #CIDChandru
*
அகால ேநர��� �ட வான�ைத� ேபால பட��ைன ஊ��ேக ‘ஒ�’பர��� ர�க�கா�! #���
#��ல
*
�ைழக�னா�� �ைழ��ேற�! �ைழகைள� த���க உைழ��ேற�!! #TweetLikeOojass
*
நா� ெப�றைவகைள ெபறா��டா��, பரவா��ைல நா� இழ�தவ�ைற அவ�
இழ�காம���தா� ேபா�� #த��
*
இ�ப ஒ��த� ல���� ேபாவா�. நாம �ேர�ஃபா��-�� ேபாேவா�.. ர�ப�ப� ஆர�ப�!!
*
To task, First Job close all Twitter Tabs. ….#ந��
*
நா�� 180+ ப�க� ப����ேட�.. கைதல 1 1/2 நா��ட ��யல! #CIDChandru
*
ஞா�� ம��னா� ��க� வ��.
*
ேகாப�ப��றவ�க�� ெப�� பல�னேம, அவ�க��� ம��ேம வா� ம��� ைக இ���ற�
எ��ற �ைன��தா�! #Exp
*
ச�பமாக தேபலா�� இைச�� ஒ� �ற�க�.
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*
ப��சா(��!) ��ய��டா���ற ெலவ�� ����வ� எ�ப�?
*
(பா��ல ம���தா�) அ�� மைழ ெபா��ற�! #CLT
*
இழ�ப� எ�� ெகௗரவமாக ெசா��� ெகா�ள எ� ெமா� இட� ெகா��தா��,
ெதாைல����ேட� எ�� ெசா�வ�� ஒ� வ� ���. #Exp
*
ஒ�ெவா� நா�� ராஜா�ட���ேத ெதாட���.. அலாரேம அதா�யா!
*
ெரா�ப ெசா�பமான ேநர�க��தா� ந�ல உைரநைட அைம��க� ேதா����றன.. #Exp
*
�தானமா� இ��க காரண� ேதைவ இ�ைல. ம����யான மன�ைல ேபா��. #!
*
இ�� அ��த த�� வா��ைத ெபௗவ�. ெபௗவ� எ�றா� கட� எ�� ெபா��
*
நா� ���பாதைத�� ���ப உ�னா� ம��ேம ����. #எ.�
*
�ள��பா� ���சா ச� ேபா���! அ�ைவ� ப�ற� ஈ�. �ள��பா� ����ற� க�ட�!
#BrainVsMind
*
:”��ைட சா������ பா� ���க��டா�?”
:“அ��யா?”
:“��மா…��மா” #SupperTalks
*
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@Sakthivel_twitt ப��� ர��க��-�� ப�லா ர���� ப��க�� -� இ�ேம ேபா��க!
@oojass
*
ஒ�ைற அைண���, அ�தைன த�ன���ைக ெகா��க த�ைதயா� ம��ேம ���ற�. #Exp
*
�த�� தவ�னா� ����� தவ��ற�… #Exp
*
எ�ய ம�த�க�� ��னைககைள� ெப�வ� எ��. நா� �த� ஆளாக அவ�க�ட�
��னைகைய� ெகா��தா� ேபா��. #Exp
*
”இ��� ெந�� ��த��,மாவைர�க��, �� ந��க��, ெமாளகா அைர�க��, ஊ�கா
ேவற ேபாட��, அ�ேயா..அ�ேயா..அ�ேயா ! “ #CLT
*
@blue_blueﬁre ஏ��! ஏேதா ��� �ைளயா�றா�ல ���� ேபா�����! //ஒ� ைக
�ைற�ற மா� இ��� @iamthamizh இ�லாம //
*
ஆ�ர� ெதா�டா� அ��� ஆன�த�! #BlogStats
*
ேபசாத ேப�ெச�லா� ேபச� ேபச ��ம�! ேபசா� ேபானா�� � எ� ச�க�!! #lyric
*
@oojass ப� எ�றா� ஆ��ல��� photocopy
*
இ�த வ�ட� ப��� ���த ��தக�க�� எ���ைக�� +1 ஏ����! #�ரஹா� ெப� வரலா�
*
இவ��� ல��-னா நம�� �ேர�ஃபா��! #வா�கேல!
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twitter.com/kanapraba/stat…
*
�ைல அ�க��ள ��தக�ைத இரவலா த����ேக�…. ஆ�டவா!! #Save
*
எ�தைனேயா த�ண�க�� ��னைகைய ம��� ���� ேபா�ற ம�த�கைள�
ச�பா������ேற� எ��ற �ைற� இ���றேத.. #divine
*
யாேரா ஒ� ���யவா� எ�ேனாட �த� ப��� ெதாட�� ப�������கா� (அ) ப�����
ேபா���கா�. அவ��� ந��.
*
க�த��, ப���. இ� அ��யாய�க�. அைல ஓைச- 2-� பாக�
*
�� இ�பா�� வ�த�� இ��� எ�தன ெம�� வ��? எத ����ேடா�� ஒ��� ��ல!
#Gmail
*
ேபான வார� இேத ேநர� ேரா�ேடாரமா �ஸு மா�� உ�கா�����ேத�. இ�ப �ைன�சா��
����தா�. ஆனா�� ஒ� ��ன வ� இ���.
*
20/20 ������கா�. ேநரா tl ேபாக��.. இ�லா�� நாைள�� எ�ப��� ப�வா வ��.
*
#Random tweetக�� அ��பைட எ�ன?
*
க�ைத��ற� இய�பாேவ வ����.. வ��க�டாயமா வரைவ�காேத� அ��க� ��பண�
ஆ���.
*
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ட�…ட�… கத��, கா��� ேப��ெகா���றன. #ஆ�
*
@ikulithalai சாேர! அகரா� ப��சவேன இ�ல… அகரா� ���சவேன-��ற அ��த� @oojass
*
ெம�ச� ேவ�…ேம�ஷ� ேவ�. அ�கப�ச ��த��� அகரா�க�� ேதட��. ந��.
*
லா.ச.ரா. கைதகைள� ப��பத�� ��னா� ேவ� யா�ைடய கைதயாவ� ப��கலா� எ�ெறா�
எ�ண�. ச�ேற ���யாசமான நைட�� எ���றா� லா.ச.ரா.
*
நா� ேபானவார� இ�ேநர� எ�� இ��ேத�� ேயா��ேச�… �� Not Bad till now..
*
���ம��பா கண�ெக��ேத�… இ�த வ�ட� 13 ��தக� இ�வைர ப�����ேக�. ஆனா
ேதாராயமாேவ 17 பட�க� பா���ேட�… #So_Sad
*
ஆன�த யாைழ அ��-அ�கா ����றா�க via #ச����ள��
*
ஒ��யான ேதக� ெகா�டவ�களா�தா� ஆ��கா�ைற அ�ப��க ���ற�. #அவதா���
#���சா_ச�
*
எ�லா நா�க��� ����ற ேத�ைர ��� ���ற�. ஒேர நா�� ப���ற இ�� ேத�� !
*
இ�ய �ற�தநா� வா���க� @ksnagarajan #உ�க ெம�ெபா��� இைத எ��
அ���ேற�. ந��.
*
@blue_blueﬁre @oojass �����-னா எ�ன?
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*
@blue_blueﬁre ��- �ஜரா� தாேன? கா��ரா?? ஓ! காெம�யா?? �ைம�! @oojass
*
வா��ைக�� ���ைர எ���ற� அ�ைக #எ.�
*
எ�ேளா ��� ப��னா�� ��க ைவ�க ஏ�வான ���க� ம��� RT ஆவத� ம�ம�
��பட��ைல.
*
@oojass ேகாரா-�� ேக�. ேகாதா�� அ�ல! #Quora
*
@blue_blueﬁre த��� ஐ-�� ��னா� ’�’ வரேவ வரா�. (வர��டா�) என �ைன��ேற�.
ச�தாேன! @oojass cc: @ikulithalai
*
36 is the number of degrees in the interior angle of each tip of a regular. ந��:
ேவ���ர�.கா�!
*
@indirajithguru நா�ற� எ�றா� ந�மண� எ�ேற ெபா��. ��நா�ற� எ�பேத இ��ட���
ச�யா�����. ச�தாேன?
*
எ�ேபாெத�லா� ந���� பயண� என�� வா���றேதா, அ�ேபாெத�லா� ரண� வ�� க���
����ற� -:(
*
ஞா����ழைமய�� எழ அலார� ைவ�க ைவ�த உ�ைம வரலா� ம���கா�. #HeKnows
*
எ�த� weekdays �!
உ�த� weekend நா�..! #பழசா?

42

*
இ��� ேமல இ��� ேமல என�� ஏ�� ேதாணல!
*
இ�தானேத யா��….! (இ�தாேன யா��!!!)
*
இ�ேபா� �ைற�!
எ�ேபா�� �ைன�….!
***
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