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THE TRAIN:  

At birth we boarded the train and met our parents, and we believe they will 

always travel by our side. As time goes by, other people will board the train; 

and they will be significant i.e., our siblings, friends, children, strangers and 

even the love of your life. However, at some station our parents will step 

down from the train, leaving us on this journey alone. Others will step down 

over time and leave a permanent vacuum. Some, however, will go so unnoticed 

that we don't realize they vacated their seats. This train ride will be full of 

joy, sorrow, fantasy, expectations, hellos, goodbyes, and farewells. Success 

consists of having a good relationship with all passengers requiring that we 

give the best of ourselves. 

 

ஒரு நகரப்்பகுதியை நல்லிைக்ககோடன் என்னும் மன்னன் நல்லோட்சி செை்து 

வந்தோன். தனது ஆட்சியில் சிறு பிெகு ஏற்படட்ோல் கூட, மக்களின் சவறுப்யப 

ெம்போதிக்க கவண்டியிருக்குகம என்ற கவயல அவனுக்கு இருந்தது. எனகவ, 

அவன் அதிகோரிகயள அனுெரித்து கவயல வோங்கினோன். மக்கள் 

நிம்மதிைோக வோழ்ந்தனர.் ைோர ்கண் படட்கதோ சதரிைவில்யல! 

நல்லிைக்ககோடன் மீது எதிரிகள் பயடசைடுத்தனர.் எதிரிப்பயடகள் 

இயணந்து வரும் தகவல் நல்லிைக்ககோடனுக்கு ஒற்றரக்ள் மூலம் சதரிை 

வந்தது. பலநோடட்ு பயடகளின் முன், தன் பயடயின் எண்ணிக்யக குயறவு 

என்பதோல், நல்லிைக்ககோடன் முருகப்சபருமோயன ெரணயடந்தோன்.  

அப்கபோது அெரீரி ஒலித்தது. நல்லிைக்ககோடோ! ஒரு குளதத்ில் தோமயரப் 

பூக்கயள பறி. அவற்யற எதிரிப்பயடகளின் மீது ஏவு. மற்றயத நோன் 

போரத்த்ுக் சகோள்கிகறன், என்றது. அயத முருகனின் அருள்வோக்கோக ஏற்ற 

மன்னன், கபோரக்்களத்துக்கு பூக்களுடன் கபோை் கெரந்்தோன். எதிரிகள் 

இயதப் போரத்்து ஏளனமோக சிரித்தனர.் பூக்கயள எங்கள் மீது தூவி, 

போதபூயை செை்து ெரணயடைப் கபோகிறோைோ? என்று ககலி செை்தனர.் 

மன்னன், பூக்கயள எடுத்து எதிரிகள் மீது வீசினோன். அயவ அயனத்தும் 

கவல்களோக மோறி எதிரிப்பயடகயளக் குத்திக் கிழித்தன. 

#பூக்கள்_கவலோக_மோறி இவ்வோறு தங்கயள துவம்ெம் செை்யும் என அவரக்ள் 

எதிரப்ோரக்்ககவ இல்யல. புறமுதுகிடட்ு ஓடினர.் #கவலவன் அருளோல், 

#கவல்_எறிந்து சவன்ற ஊர ்என்பதோல் தன் தயலநகருக்கு #கவலூர ்என 

அந்த மன்னன் சபைர ்யவத்தோன் 

➢ நீரிழிவு: அருகம்புல் ெோயற கமோருடன் குடிதத்ோல் நீரிழிவு குயறயும். 

➢ யக சுளுக்கு: யக சுளுக்கு உள்ளவரக்ள் நீரில் மிளகுத் தூளும், 

கற்பூரத்யதயும் கபோடட்ுக் சகோதிக்க யவத்து அந்தத் தண்ணீயரத் 

துணியில் நயனத்துெ ்சுளுக்கு உள்ள இடத்தின் மீது கபோடுங்கள். அல்லது 

டரப்்பன்யடன் எண்சணயைத ்தடவினோலும் சுளுக்கு விடட்ு விடும். 

➢ ஞோபக ெக்தி: சவண்யடக்கோயை உணவில் அடிக்கடி கெரத்்து வந்தோல் 

நரம்புகள் வலியம சபறும். மூயளயின் இைக்கத்யதெ ்

செம்யமப்படுத்துவதுடன் நல்ல ஞோபக ெக்தியையும் உண்டோகும். 
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விஸ்வோமித்திரர ்ஒரு ைோகம் செை்ைத ்தீரம்ோனித்தோர.் அந்த ைோகத்தின் முடிவில், 

இருப்பயதசைல்லோம் தோனம் சகோடுத்து விடகவண்டும் என்பது முயற. அயத 

அனுெரித்து விஸ்வோமித்திரர,் தன்னிடம் இருந்தவற்யறசைல்லோம் தோனம் 

சகோடுத்துக் சகோண்டிருந்தோர.் அயத அறிந்த வசிஷ்டர,் விஸ்வோமித்திரர ்சகோடுக்கும் 

தோனத்யதத் தோனும் சபறுவதற்கோக வந்தோர.் வசிஷ்டரின் வருயகயை அறிந்த 

விஸ்வோமித்திரர,் மனம் மகிழ்ந்து வசிஷ்டருக்குத் தோனம் சகோடுத்தோர.் தோனம் சபற்ற 

வசிஷ்டரும் விஸ்வோமித்திரர ்செை்தயதப் கபோலகவ தோனும் ஒரு ைோகம் செை்ை 

தீரம்ோனித்தோர.் ைோகத்தின் முடிவில் தன்னிடம் இருந்தவற்யறசைல்லோம் தோனம் 

செை்ைத ்சதோடங்கினோர ்வசிஷ்டர.்  

தகவல் அறிந்த விஸ்வோமிதத்ிரர,் நோமும் கபோை் அயதப்சபற கவண்டும் என்று 

புறப்படட்ு வந்தோர.் ஆனோல், விஸ்வோமித்திரர ்வருவதற்குள்ளோக வசிஷ்டர,் தன்னிடம் 

இருந்த அயனதய்தயும் தோனம் சகோடுத்து முடிதத்ு விடட்ோர.் அயத அறிந்ததும் 

விஸ்வோமித்திரர ்ககோபம் அயடந்தோர.் “ஆ! வசிஷ்டகர! நீர ்என்யன அவமோனப் 

படுத்திவிட்டீர.் தோனம் வோங்கவந்த என்யன சவறும் யகயுடன் அனுப்ப நியனதத்ு 

விட்டீர”் என்றோர.் அவயர அயமதிப்படுத்திை வசிஷ்டர,் “விஸ்வோமித்திரகர! ககோபம் 

கவண்டோம்! சபோருட்கள் இல்லோவிட்டோல் என்ன? நல்லவரக்ளுடன் கெரந்்திருந்த 

ெத்ெங்க ெோவகோெப்பலன், ஒரு நோழியக (24 - நிமிடங்கள்) என்னிடம் உள்ளது. அதில் 

கோல் பங்யக உங்களுக்குத் தருகிகறன்” என்றோர.் அயதக் ககட்டதும் விஸ்வோமித்திரர ்

கமலும் ககோபப்பட்டோர.் அப்கபோதும் வசிஷ்டர ்ககோபப்படவில்யல.  

“ெரி! விஸ்வோமித்திரகர! நீங்கள் கபோை், உலகுக்சகல்லோம் ஒளி சகோடுக்கும் சூரிையனயும், பூமியைத ்தோங்கும் ஆதிகெஷயனயும் 

நோன் அயழப்பதோகெ ்செோல்லி அயழத்து வோருங்கள்!” என்றோர.் ெற்று கைோசித்த விஸ்வோமித்திரர,் ெரி கபோை்த்தோன் போரப்்கபோகம 

என்று எண்ணிப் புறப்பட்டோர.் ஆதிகெஷனிடம் தகவயலெ ்செோல்லி அயழத்தோர.் ஆதிகெஷன், “சுவோமி! நோன் வந்துவிட்டோல், என் 

கவயலயை ைோர ்செை்வது?” எனக் ககட்க, விஸ்வோமித்திரர ்சூரிைனிடம் கபோை்த ்தகவயலெ ்செோல்லி அயழத்தோர.் 

சூரிைபகவோகனோ, “சுவோமி! உங்களுடன் நோன் வந்தோல், என் கவயலயை ைோர ்செை்வோரக்ள்? உலகம் இருண்டுகபோை்விடோதோ?” 

எனெ ்செோல்லி மறுத்தோர.் விஸ்வோமித்திரர ்திரும்பி வந்து, நடந்தவற்யற வசிஷ்டரிடம் செோன்னோர.் உடகன வசிஷ்டர,் 

“அப்படிைோ? ெரி! ஒரு நோழியக ெத்ெங்க ெோவகோெெப் பலன் என்னிடம் இருப்பதோகெ ்செோன்கனன் அல்லவோ? அதில் கோல் பங்யக 

ஆதிகெஷனுக்கும் கோல் பங்யக சூரிை பகவோனுக்கும் அளிக்கிகறன். 

இப்கபோது கபோை்க் கூப்பிடுங்கள்” என்றோர.் விஸ்வோமித்திரரும் கபோை் ஆதிகெஷனிடமும் சூரிை பகவோனிடமும் தகவல் செோல்லி 

அயழத்தோர.் அவரக்ள் இருவரும் உடகன வந்து விட்டோரக்ள். “முதலில் மறுத்த நீங்கள், இப்கபோது வருகிறீரக்கள எப்படி? இப்கபோது 

மடட்ும் உங்கள் கவயலயை ைோர ்செை்வோரக்ள்?” எனக் ககட்டோர.் வசிஷ்டர ்அளித்த கோல் பங்கு ெதெ்ங்க ெோவகோெப் பலன் எங்கள் 

கவயலயைெ ்செை்யும் என்று ஆதிகெஷனும் சூரிைபகவோனும் பதில் அளித்தோரக்ள். விஸ்வோமித்திரருக்கு அப்கபோது தோன் 

உண்யம புரிந்தது. ெத்ெங்க ெோவகோெப் பலன், அதோவது நல்லவரக்ளின் கூடட்ுறவு-கெரக்்யக எப்படிப்பட்ட ெக்தி பயடத்தது 

என்பயத உணரந்்தோர.் பணிகவோடு, வசிஷ்டரிடம் இருந்து கோல் பங்கு ெத்ெங்க ெோவகோெப் பலயனப் சபற்று மகிழ்ெச்ியுடன் 

திரும்பினோர.்  

திரும்பிை விஸ்வோமித்திரர ்தன் ஆசிரமத்யத சநருங்கும்கபோது, ஆசிரம வோெலில் மகோவிஷ்ணுயவப் கபோலத்கதோற்றம் சகோண்ட 

இருவர ்இருப்பயதப் போரத்த்ோர.் அவரக்யள சநருங்கி விஸ்வோமித்திரர ்ககட்பதற்குள், அவரக்கள விஸ்வோமித்திரயர சநருங்கி 

வந்து, “சுவோமி! நோங்கள் பகவோனின் ஏவலரக்ள். பகவோன் ஸ்ரீரோமரோக அவதோரம் செை்ைப் கபோகிறோர.் அப்கபோது சீதோகதவிக்கும் 

ஸ்ரீரோமருக்கும் திருமணம் செை்து யவக்கும் போக்கிைம் உங்களுக்குக் கியடத்திருக்கிறது. பகவோன் அறிவிதத்ு விடட்ு வரெ ்

செோன்னோர.் எல்லோம் ெதெ்ங்க ெோவகோெப்பலன்” என்று செோல்லிெ ்சென்றோரக்ள். அதன்படிகை ைோக போதுகோப்பிற்கோக 

ஸ்ரீரோமயரயும் லட்சுமணயனயும் விஸ்வோமித்திரர ்அயழத்துப் கபோனோர.் பின் சீதோ கல்ைோணம் இனிகத நிகழ்ந்தது. 

நல்லவரக்ளின் சதோடரப்ு என்ன பலயனத ்தரும் என்பயத விளக்குகிறது இது. 

 

குரு வம்சம் அழியக் கூடாது என்று சபதம் ககாண்டு அமமதிமய விரும்பியவர், பிதாமகர் பீஷ்மர்...... 

குரு வம்ெம் தயலக்க கவண்டும் என்று ெமோதோனம் கபெ வந்தவர ்

பகவோன் கிருஷ்ணர.்....இவரக்ள் இருவயரயும் மீறி நடந்த 

செைல்கள் அயனத்தும் கோலத்யத சகோண்டது....ஆம் கோலம் 

ஒன்றுதோன் அயனத்யதயும் தீரம்ோனிக்கும்,  கடவுயள விட, நல்ல 

நம்பிக்யக மனிதரக்யள விட......போரதம் போருங்கள் தரம்ம் அதரம்ம் 

அயனத்தும் அறியுங்கள்....கடயமயை செை்வதும், கடயமயை 

கணிப்பதும், கடயமயை மீறுவதும்..அயனதத்ும் கோலத்தின் 

செைல்...அயத மீறி செைல்பட நோம் கடவுளும் அல்ல கோலமும் 

அல்ல...அற்ப மனிதன், கடவுளிடம் ககோபம் சகோள்ளலோம், 

கோலத்திடம் பணிந்துதோன் ஆககவண்டும்.....  

சிந்திதத்ு செைலோற்றுங்கள். 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV2CS9-vhcllpmmiyA7BALs4pAiJ8glzpFMnTa625EBP8dfUehuFCgJQxIhaDwifxuVDbEsKbc3828D2XQb8SrZdjtUbyvOaiOa7kHmJr8dOQhYtG4bigePXfjy7k86WlJrc2335bliVtpfBJxn9SBK75b4itjx0jJp6AtDZuhshVBmKKiqkTnsM8rtP8az6vU&__tn__=*NK-R
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Crime Riddles…. Answers on page 6 

1. One winter day, there was a man standing in the middle of 

someone’s front yard. The person stayed there for several weeks 

without moving and the owner of the yard didn’t mind. Eventually 

the man left. Who was he? 

2. A man was found dead with a cassette recorder in one hand and a 

gun in his other hand. When the police came in, they immediately 

pressed the play button on the cassette. They heard the man say, “I 

have nothing else to live for. I can’t go on.” Then there was the sound 

of a gunshot. After listening to the cassette tape, the police knew that 

it was not a suicide, but a homicide. How did they know? 

3. A couple went on holiday for three weeks. They carefully locked their 

house, and had a neighbor check on the place while they were gone. 

When they returned, the wife was distressed to learn that, because of 

a power failure, she had lost all her fine jewelry. She had hidden the 

jewelry in what she thought was a very safe place. She was not 

robbed. Her jewelry was lost by accident. Why? 

 

Empathy…The beauty of empathy is how it grounds us. It creates a 

pathway to a deeper understanding of the needs of others when they need 

it the most. It takes us out of ‘our self’ and into a higher level of emotional 

intelligence – but be sure to honor your boundaries (it's tricky) and remain 

outside their pain because it isn’t ours. Then we are able to be there, show 

up for support, lend an ear or a shoulder to cry on in clarity without 

jeopardizing anyone’s integrity. This is a win/win. “The highest form of 

knowledge is empathy.” -Bill Bullard 
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காய்கறிகமை ககாண்டு அமனத்து ந ாய்கமையும் 

குணப்படுத்தமுடியும். உணவு பழக்கம் பழகமாழி 

வடிவில்  

✓ கோடட்ுகல புலியும் , வீடட்ுகல புளியும் ஆயளக் சகோல்லும்.  

✓ கபோன ைுரத்யத புளி இடட்ு அயழக்கோகத 

✓ சபோங்குற கோலத்தில் புளி.. மங்குற கோலம் மோங்கோ 

✓ சீரகம் இல்லோ உணவும், சிறு குழந்யதகள் இல்லோ வீடும் 

சிறக்கோது. 

✓ தன் கோைம் கோக்க சவங்கோைம் கபோதும் 

✓ வோயழ வோழ யவக்கும் 

✓ அவெர கெோறு ஆபதத்ு 

✓ ஆறிை உணவு மூடட்ு வலி உண்டோக்கும் 

✓ இயரப்யப புண்ணுக்கு எலுமிெய்ெ ெோறு 

✓ ரத்த சகோதிப்புக்கு அகத்திக் கீயர 

✓ இருமயல கபோக்கும் சவந்தைக் கீயர 

✓ உஷ்ணம் தவிரக்்க கம்பங் களி 

✓ கல்லீரல் பலம் சபற சகோை்ைோப் பழம் 

✓ குடல் புண் நலம் சபற அகதத்ிக்கீயர 

✓ சகோலஸ்ட்ரோல் குயறக்க பன்னீர ்திரோெய்ெ 

✓ சித்தம் சதளிை வில்வம் 

✓ சிறுநீர ்கடுப்புக்கு அன்னோசி 

✓ சூடய்ட தணிக்க கருயண கிழங்கு 
✓ ஜீரண ெக்திக்கு சுண்டக்கோை் 

✓ தயல வலி நீங்க முள்ளங்கி ெோறு 

✓ கதனுடன் இஞ்சி ரத்தத ்தூை்யம 

✓ பூண்டில் இருக்கு சபன்சிலின் ெக்தி 

✓ மூல கநோை் தீர வோயழப்பூ கூடட்ு 

✓ வோந்திக்கு மருந்து மணத்தக்கோளி 

✓ வோத கநோை் தடுக்க அயரக் கீயர 
✓ வோை் துரந்ோற்றம் தீரக்்க ஏலக்கோை் 

✓ பருமன் குயறை முடய்டக்ககோஸ் 

✓ பித்தம் தணிக்க சநல்லிக்கோை் 

 

உணவு மருந்தோக இருக்க கவண்டும் இல்லோவிட்டோல் மருந்கத 

நமக்கு உணவோகும் நியலயம உருவோகும்” 

 

 

 

 

 

 

Yes I carry with me always that bag of pain and failures, Yes I 

lost my dearest ones and my soul was shred into pieces, I 

failed myself so many times to fix my fatal weaknesses, I was 

trapped in the same mistakes over and over again, I didn't 

follow my dreams as I should, I lied to myself when I 

shouldn't, I denied her for so many times, I judged people yet 

it's against my beliefs, I lost track of who am I really, I walked 

with the current without choosing, I smiled when I had to 

scream, I allowed people to underestimate me but more I 

underestimated myself all the way, for so many times I 

pretended everything is ok, so people forgot I get lost too, I 

absorbed words that hurt me with a smile, Yes I did all that 

but I'm still trying and will just keep trying. Yasmine Lasheen. 

➢ Love is the most powerful healing force there is. I give it and accept it without limitation. 

➢ Family, friends, health and time are my most valuable assets. I cherish and guard them, carefully. 
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எம்_ஜி_ஆரா….எனக்குத் கதரியாது! 

ஒரு கோரத்்தியக மோதக் கருக்கிருடட்ு! செங்கற்படட்ிலிருந்து படப்பிடிப்யப 

முடித்துக்சகோண்டு MGR, நடுநிசி பன்னிசரண்டு மணிவோக்கில் கோரில் வந்து 

சகோண்டிருக்கிறோர.் கண்விழித்தவோகற MGR வந்து சகோண்டிருந்த சபோழுது, வழியில் 

கபோலீஸ் உயடயில் நின்ற ஒருவயரப் போரக்்கிறோர.்MGRன் கோர ்அவயரக் கடந்து செல்கிற 

கபோது, MGRன் சநஞ்சில் சபோறி தடட்ுகிறது. ஆள் நடமோடட்கம இல்லோத இந்த அரத்்த 

ரோத்திரியில், அந்தப் கபோலீஸ்கோரர ்பஸ்ஸூக்கோக கோதத்ு நிற்கிறோர;் என்பயத புரிந்து 

சகோள்கிறோர.் உடகன கோர ்டியரவரிடம் கோயர நிறுத்தெச்ெோல்கிறோர.் கோர ்பின்கனோக்கி 

வருகிறது. கபோலீஸ்கோரர ்அருகில் கோயர நிறுத்தி கதயவத் திறந்து “ஏறுங்கள், எங்கக கபோக 

கவண்டும்” என்கிறோர.் “பரவோயில்யல. நோன் பஸ்ஸிகலகை வந்து விடுகிகறன்” என்கிறோர ்

அந்தப் கபோலீஸ்கோரர.் 

கநரம் ஆகிவிட்டது. இனி இந்த ரூட்டில் பஸ் கியடைோது. ஏறிக்சகோள்ளுங்கள்” என்று MGR 

வலுக்கட்டோைம் செை்ை, கபோலீஸ்கோரர ்கவண்டோ சவறுப்போக ஏறுகிறோர.்! யலடய்டப் 

கபோடட்ு, “ெோப்பிட்டீங்களோ?” என்று ககடட்ுக் சகோண்கட,  சீடட்ுக்கு பின்னோல் இருந்த பிஸ்கட், 

பழங்கயள எடுத்துக் சகோடுக்கிறோர.் “இப்படி ஓசியில் பைணம் செை்வகத எனக்கு உடன் போடில்யல. இன்னும் நீங்கள் உண்ணெ ்

செோல்லி கவறு என்யன இழிவு படுத்தோதீரக்ள்” என்று கபோலீஸ்கோரர ்மறுக்கிறோர.் சபோன்மனெ ்செம்மல் பூரிக்கிறோர.் 

இருப்பவனில் இருந்து, இல்லோதவன் வயர படித்து பதவியில் இருக்கும் எத்தயனகைோ கபர ்எனக்கு அது கவண்டும், இது 

கவண்டும் என்று நம் MGRஇடம், கவண்டிையத சபற்றுெ ்சென்றிருக்கிறோரக்ள். ஆனோல் ெோதோரண சபோறுப்பில் இருக்கும் இந்தப் 

கபோலீஸ்கோரனின் கநரய்ம, செம்மயல சிலிரக்்க யவத்து விட்டது.! 

MGRன் கோர ்கோத தூரத்தில் வந்து சகோண்டிருந்தோலும், கோரின் நிறத்யதயும், ஒலியையும் மணம் கமழும் ஓடிசகோகலோன் 

வோெயனயையும், யவத்து, இது MGRன் கோர ்என்றும், கோர ்சென்ற தடத்யத சதோடட்ு வணங்குகிற அளவுக்கு, புகழுடன் திகழ்ந்த 

கநரம் அது! அயரமணி கநரம் கோர ்சென்று சகோண்டிருகக்ிறது! ஆனோல், அது வயர MGRப் பற்றிப் சபரிதோகப் கபோற்றிப் புகழ்ந்து 

கபெோமல் அந்த கபோலீஸ்கோரர ்சபோருட்படுத்தோமல் வந்தகத, புரட்சித்தயலவருக்கு அந்த கபோலீஸ்கோரர ்மீது மரிைோயதயைக் 

கூடுதலோக்கிைது. “நோன் தோன் எம்.ஜி.ஆர”்ககள்விப்படட்ிருகக்ிகறன்” சபோன்மனெ ்செம்மலின் முகத்தில் ககோபம் இல்யல, 

பதிலுக்கு புன்முறுவல் மலரக்ிறது. “என் படங்கயளப் போரத்்து இருக்கிறீரக்ளோ?” “நோன் சினிமோகவ போரப்்பதில்யல. 

புரட்சித்தயலர ்இன்னும் பிரம்மிக்கிறோர.் இப்சபோழுது கோர ்ெத்தத்யதத் தவிர ஒகர நிெப்தம். 

கபோலீஸ்கோரர ்தனது வீடட்ிற்கு அயர கிகலோமீட்டர ்தூரதத்ுக்கு முன்கப கோயர நிறுத்தெச்ெோல்லி, “இங்கககை இறங்கிக் 

சகோள்கிகறன்”என்கிறோர.் “ஏன் நீங்கள் குறிப்பிடட் அந்த விலோெம் இன்னும் அயர கிகலோ மீட்டர ்தூரம் இருகக்ிறகத” “ெோதோரண 

கபோலீஸ் உத்திகைோகத்தில் இருக்கும் நோன் கோரில் வந்து இறங்கினோல்: என் வீட்டிற்கு அருகில் உள்ளவரக்ள் என்யனத் தவறோக 

நியனதத்ுக்சகோள்வோரக்ள். இதுவயர இப்படி நோன் ைோர ்கோரிலும் ஓசியில் வந்த பழக்கமில்யல. நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் செை்த 

உபகோரத்திற்கு நன்றி." MGR அதற்கு கமல் எதுவும் கபெவில்யல. ‘அவர ்எந்த கபோலீஸ் ஸ்கடஷனில் பணிபுரிகிறோர ்என்பயத 

மடட்ும் ககடட்ுத் சதரிந்து சகோண்டு கிளம்புகிறோர.் அடுதத் நோள் செங்கல் படட்ு கபோலீஸ் ஸ்கடஷனுக்கு கபோன் செை்து” நோன் 

எம்.ஜி.ஆர.் கபசுகிகறன்” என்கிறோர.் இரவு ெந்தித்த கபோலீஸ்கோரயரப் பற்றி விெோரிக்கிறோர.் 

டி.எஸ்.பி. செோல்கிறோர,் “நீங்கள் குறிப்பிடும் அவர ்இன்று விடுப்பில் இருகக்ிறோர.் அவர ்யகயூடட்ு வோங்கோதவர.் கடயம 

தவறோதவர.் கோவல் துயறயின் கநரய்மக்கு இவகர இலக்கணம். சவற்றியல போக்கு, பீடி, சிகசரட் கபோன்ற லோகிரி வஸ்கதோ, 

நோடகம், சினிமோ கபோன்ற சபோழுது கபோக்கு அம்ெங்கசளல்லோம் இவர ்அறிைோதவர!் கல்ைோண வைதில் உள்ள மூன்று 

சபண்கயளயும், கயர கெரக்்க முடிைோமல் கஷ்டத்தில் இருக்கிறோர’் என்கிற விபரங்கள் டி.எஸ்.பிைோல் செோல்லப்படுகிறது. 

ககடட்ுக்சகோண்ட டி.எஸ்.பி, “உங்ககளோடு கபோனில் ஆளுக்சகோரு வோரத்ய்தப் கபெ ஆயெப்படுகிறோரக்ள். “கபோயன 

அவரக்ளிடம் சகோடுக்கலோமோ?" என்கிறோர.் MGRம் சகோடுங்கள்; என்கிறோர.் கபசுகிறோர.் அந்தப் கபோலீஸ் ஸ்கடஷகன புண்ணிைம் 

சபற்றதோக புளகோங்கிதம் அயடந்தனர ்அந்த கபோலீஸ்கோரரக்ள். 

மறுநோள் அந்தப் கபோலீஸ்கோரர ்ரோமோவரம் கதோட்டத்திற்கு அயழத்து வரப்படுகிறோர.் அவரிடம் கபப்பரில் மடித்த சபரிை 

பணக்கடய்ட சகோடுத்து “இயத யவத்து உங்கள் சபண்களின் கல்ைோணத்யத நடதத்ுங்கள்” என்கிறோர ்MGR, கபோலீஸ்கோரர ்

மறுக்கிறோர.் “நோன் ஏதோவது உங்களிடம் கோரிைமோற்றெ ்செோல்லி அதற்கோக சகோடுத்தோல், அது தவறு. என்னோல் ஆக கவண்டிைது 

உங்களுக்கும், உங்களோல் ஆக கவண்டிைது எனக்கும், ஏதும் இல்யல. நோன் உங்கள், கூடப் பிறந்த ஒரு ெககோதரனோக நியனதத்ுக் 

சகோடுக்கிகறன். சபற்றுக்சகோள்ளுங்கள்” என்று செோன்னபிறகு, ககடட்ும் கூட கிள்ளிக்சகோடுக்கோத கனவோன்கள் வோழும் இந்த 

உலகில், கரோட்டில் நின்றவயன அயழத்துெ ்சென்று அள்ளிக் சகோடுத்த MGRன் கருயணயில், சநகிழ்ந்து கபோை் சபற்றுக் 

சகோள்கிறோர ்கபோலீஸ்கோரர.் 

பிறசகோரு கததியில் புரடச்ிதத்யலவகர சென்று, அந்த கபோலீஸ்கோரரின் மூன்று சபண்களின் திருமணத்யதயும் நடத்தி யவதத்ு, 

வோழ்த்தி இருக்கிறோர.் 

"வாழ் ்தவர் நகாடி மமை ்தவர் நகாடிமக்கைின் மனதில்  ிை்பவர் யார ்

மாகபரும் வீரர் மானம் காப்நபார் சரித்திரம் தனிநல  ிை்கின்ைார்."* 

படித்ததில் இருந்து எடுத்தது....... 



6 
 

 

Crime Riddles…. Answers for page 3 

1. A snowman. 

2. If the man shot himself while he was recording, how 

did he rewind the cassette tape so that the play 

button worked immediately? 

3. The wife had hidden her best jewelry inside her 

freezer in a bag among all the frozen food. Because 

of a general power failure, the freezer had gone off. 

A friendly neighbor (who had a key in order to water 

the plants) had tried to be helpful by throwing out 

all the bad food and with it went the jewelry. 

 


