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8 RANDOM GOOD THINGS TO REMEMBER: 

❥ We live within borrowed time and walk in rented shoes. 
If we fade, we fade. But let us go out having loved, laughed 
and forgiven. (Anonymous) 

❥ We can’t change the past. We can’t dictate the future. 
We can only embrace this moment. Do your best, do what 
is right, and let faith do the rest. Time will ease all pains. 
Love will lift us up, and never stop believing in the 
resilience of human spirit.  

❥ It takes roughly 66 days to form a new habit. So for the 
next nine weeks, wake up every morning and look at the 
bright side of your life, and you will rewire your brain. 
(Marc and Angel) 

❥ At the end of the day, be thankful that your blessings are 
greater than your problems.  

❥ Some people make you laugh a little harder, smile a little 
brighter, and love a lot more. Be one of those people. 

❥ There’s no “right” time, just time, and what you do with 
it. (The May Fair Group) 

❥ Speak with honesty. Think with sincerity. Act with 
integrity. (Great Mantra) 

❥ Sometimes, we need only to stand wherever we are to 
be blessed. (Mary Oliver)  
 

BEST QUOTES TO INSPIRE 
A FRESH PERSPECTIVE ON LIFE 

❥ To change ourselves effectively, we first had to 
change our perceptions. - Stephen R. Covey 

❥ If you look the right way, you can see that the 
whole world is a garden. - Frances Hodgson Burnett 

❥ No man has the right to dictate what other men 
should perceive, create or produce, but all should be 
encouraged to reveal themselves, their perceptions 
and emotions, and to build confidence in the 
creative spirit. - Ansel Adams 

❥ Loving people live in a loving world. Hostile 
people live in a hostile world. Same world. - Wayne 
W. Dyer 

❥ It is a narrow mind which cannot look at a subject 
from various points of view. - George Eliot 

❥ Look at everything as though you are seeing it 
either for the first or last time, then your time on 
earth will be filled with glory. - Betty Smith 

❥ And those who were seen dancing, were thought 
to be crazy, by those who could not hear the music. 
- Friedrich Nietzsche 
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*கணவன் என்பவன் யார் தெரியுமா* ? "ஒரு ெிருமண மண்டப வாசலில் 
ஒரு இளம் ெம்பெிக்குள் சின்ன வாக்குவாெம்...கணவனன உள்ளள 
அனுப்பிவிட்டு, வாசலில் ளபாடப்பட்ட நாற்காலியில் அமர்ந்ெ அந்ெ நவ யுக 
மனனவினய கவனித்ெ 60 வயது மெிக்கத்ெக்க பாட்டிஅப்தபண்னண அணுகி," 

மகளள! நான் ளகட்பனெத் ெவறாக எண்ணிக் தகாள்ளாளெ...!!! ஏன் உன் 
கணவனனக் கடிந்து தகாண்டாய்? "ஒன்னுமில்னல ஆண்டி, இது என் கணவரது 
ெங்னகயின் ருமணம்....நானும்கூட வந்து நிற்கணுமாம், எல்லா நிகழ்ச்சியிலும் 
பங்தகடுக்கணுமாம்....வடீ்டுக்கு ஒளர னபயன் என்றாலும் இவனர இவர் வடீ்டாளர 
மெிப்பெில்னல....இெிளல என்னனய ளவறு கூப்பிடுறார் ! 

தபண் என்றால் அடினமயா என்ன..? கணவன் தசல்லும் இடதமல்லாம் 
தசல்வெற்கு.... ?எனக்ளக அசெியா இருக்கு.....இந்ெ ஆம்பனளங்களள இப்படிொன் 
ஆண்டி ென்மானம் இல்லாெவர்கள். சும்மா கடுப்ளபத்ெிகிட்டு"....முெியவள் சிறு 
புன்னனகளயாடு, "மகளள" முன்தபல்லாம் நான் எங்ளக ளபானாலும் என் 
கணவளனாடுொன் ளபாளவன்.....!!!ஆனா இப்ப அவங்க இறந்து 8 மாசமாச்சி.  எங்க 
தரண்டு ளபருக்கும் ஏறக்குனறய ஒளர வயசு....தரண்டு ளபருளம விவசாயளம.. 
தொழில். .வயதும் 65ஐ கடந்துவிட்ளடன்..!!! காடு ளொட்டதமல்லாம் இரு 
மகன்களுக்கும் பிரித்து தகாடுத்து விட்டு...ஒளர மகளான தெய்வநாயகிக்கும் 

தகாஞ்சம் காசு பணம் நனகன்னு தகாடுத்துவிட்டு....பிறகு ஒன்னாளவ ஊர்ளல எல்லா புண்ணிய ஸ்ெலத்துக்கும் 
ளபாளனாம்....எங்களளாட 2 பிள்னளங்களும்,ஒரு மகளும் கல்யாணம் பண்ணி ெனித்ெனியா இருக்கிறொளல,...நாங்க ெனியா 
எங்க வடீ்ளல இருந்ளொம்...என் கணவனுக்கு துரெிஷ்டவசமா இனிப்புநீர், ரத்ெக்தகாெிப்புனு ளநாய்கள் இருந்ெிச்சி...ெினமும் 
மருந்து சாப்பிடணும். அவங்க அவ்வளவு ெிடகாத்ெிரமா இல்லாெொளல நான் ொன் அவங்கனள முழுனமயா 
கவனிச்சிகிட்ளடன்....! இப்ப அவங்க இல்னல,....!நான் தராம்ப ெனினமனய உணர்கிளறன்...என் பகல்கள் தராம்ப நீளமாயிடுச்சு, 

இரவுகள் தராம்பவும் தவறுனமயாயிடுச்சு..!! அவங்களளாட ஒவ்தவாரு தபாருளும் அவங்கனள எனக்கு 
நினனவுபடுத்ெிகிட்ளட இருக்கு....!அவங்க சாப்பிட்டு முடிக்காெ மீெமுள்ள மருந்துங்கக் கூட என்னனக் கவனலப்படுத்துது....! 
அவங்க handphone நம்பர் இருக்கு,! ஆனா நான் அனழச்சா இனி ளபச மாட்டாங்க,...!WhatsApp பண்ணா படிக்க மாட்டாங்க...! 
முன்ளன என் படுக்னகயிளல ஒரு பக்கம் நானும் மறுபக்கம் அவங்களும் படுத்ெிருப்ளபாம்...! இப்ப நான் அளெ படுக்னகயிளல 
நடுவில ெனியா படுத்ெிருக்ளகன்... ! சனமயலனறக்குத் ெனியா ளபாளறன், ! சனமயல்ன்னு ளபர்ல எனெளயா பண்ளறன், ! 

வாய்க்கு ருசியா சனமச்சு பகிரஅவங்க இல்னல.!..ளகாயிலுக்கு இப்ப ஒன்னா ளபாக அவங்க இல்னல...! விழிளயாரம் நீர் 
ளெங்க..,அொன் மகளள, அவங்க இருக்கும்ளபாளெ அவங்கனள அெிகமாக ளநசிக்கணும் ..,! அெிகமாக ளபாற்றணும்..! 
கணவனின் தவற்றிளயா ளொல்விளயா! தபருனமளயா அவமானளமா... லாபளமா...நட்டளமா...மனனவிக்கு அனனத்ெிலும்..சம 
பங்கு உண்டு...! 

ென் மனனவி ென்னுடன் ளொளளாடு ளொள் தகாடுத்து நிற்காெ எந்ெ கணவனுக்கும் ஏற்படும் அவமானமும் ெனல 
குனிவும்....ளவதறந்ெ அவமானத்னெயும் விட அவனன அெிகம் காயப்படுத்தும்....! மிகவும் ளவெனன படுத்தும்.! எங்கு 
ளபானாலும் என் கணவர் முன்ளன தசன்று எனக்கு இடம் பிடித்து ெருவார்.. பஸ் இல் ஏறும் ளபாது ,விழாக்களில் 
விருந்துகளில் எனக்கு முன்ளப ஓடி தசன்று எனக்கு இடம் பிடித்து....இல்லாவிட்டால் ஏொவது எனக்கு வசெியாக ஏற்பாடு 
பண்ணி ெருவார்.!!! பிரயாணம் தசய்யும் ளபாது நான் அசந்து தூங்கி விடுளவன்...!.அவளரா ஒரு நிமிடம் கூட கண் அசர 
மாட்டார்.! பல முனற 8 மணி ளநரம் 12 மணி ளநரம் அவசர பயணத்ெின் ளபாது.....பஸ்ஸில் இடம் கினடக்காமல் என்னன 
மட்டும் உட்கார னவத்து பாதுகாப்பிற்காக..பக்கத்ெிளலளய கம்பினய பிடித்து நின்று வந்ெிருக்கிறார்....! இன்னிக்குத் ெினமும் 
என் கணவனின் கல்லனறக்குப் ளபாளறன்.....! எனக்காக எல்லாத்னெயும் ெயார் தசய்ெ நீங்க முன்னாடி ளபாயிட்டிங்களள...?" 

இளொ நான் பின்னாளலளய வந்துகிட்டு இருக்ளகன்னு தசால்ளவன்.!  
சரி மகளள,! நான் வர்ளரன் என்று புறப்பட்ட முெியவனள னவத்ெ கண் வாங்காமல் பார்த்ெிருந்ொள் அந்ெ இளம் 

மனனவிி்..... !என்ன நினனத்ொளளா மண்டப ெிற்கு உள் தசன்று ென் கணவனன ளெட ஆரம்பித்ொள்.....!!!!!! ஆம், நம் 
மனனவிொளன எப்படி நடந்ொலும் பரவாயில்னல என கணவனும்,...நம்..கணவன் ொளன எப்படி ளபசினாலும் பரவாயில்னல 
என மனனவியும் எண்ண ளவண்டும்.! புெிொக அறிமுகமாகும் ஒருவரிடளம, hi sir how r u? Nice to meet u என்கிளறாம்...! இனடயில் 
இருமுகிளறாம், தும்முகிளறாம் I'm sorry sir என்கிளறாம்...! ளபச்சுக்கினடயில் ஒரு தொனலப்ளபசி அனழப்பு வருகிறது, உடளன 
excuse me sir தசால்ளறாம் ..! அந்ெ நபனரச் சந்ெித்ளெ 10-20 நிமிடம்ொன் ஆகியிருக்கும்... அென்பின் அவனரச் சந்ெிப்ளபாமா 
என்ளற தெரியாது....ஆனாலும் எவ்வளவு மரியானெ ெருகிளறாம்?" வாழ்நாள் முழுதும் நம்ளமாடு வாழ்கிற கணவனன.... 
மனனவி மெிக்கிறாளா...? மனனவினய கணவன் மெிக்கிறானா...??? இல்னல பெில் 100 க்கு 50செவெீம், இல்னலொன்... 
கணவனின் கரிசனனனய, ெிறனமகனள  பாராட்டுறதுமில்னல, அசெியாக ளொட்டளவனல முடிந்து வடீு ெிரும்பும் 
கணவன்கிட்ட, ஏங்க, தராம்ப ளவனலயா, கானலயிளலர்ந்து நான் உங்கனள தராம்ப மிஸ் பன்னிட்ளடனுங்கனு மனனவியும் 
தசால்றெில்னல...மனனவியும் ஓய்வாகளவா.. கனளத்து அமர்ந்ெிருக்னகயில்..இன்று வடீ்டு ளவனல அெிகமா... என 
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கனிவான பார்னவளயாடு ளகட்கும் கணவன் மாணவர்களும் 50%ளம...இதெல்லாம் தசால்லணும்...!! அப்படி ஒருத்ெளராட 
உணர்னவ இன்தனாருத்ெர் புரிஞ்சிகிட்டு வாழ ஆரம்பித்ொல்...*வாழ்க்னக இனிக்கும்.. & ருசிக்கும்.!!!.* கணவளனா.... 
மனணவிளயா...மருத்துவ மனனயிளலா.. படுக்னகயிளலா... இருந்ொல்...கூட இருந்து கவனிப்பவர்... கணவளனா... 
&மனணவிளயா ொன்...சுமார் ஒரு மாெ காலம மருத்துவ மனனயில் படுக்னகயாக இருந்ொல்....முெல் ஒருவார காலம்.. 
பார்க்க வரும் உறவுகள் & தசாந்ெங்கள்..பின்னர் படிப்படியாக குனறந்து விடும்..பின்னர் மகளளா... மகளனா.... 
தநருங்கியவர்கள் மட்டுளம...வந்து ளபாவார்கள்......இறுெியில் கணவன் மனனவி மட்டுளம...ஒருவருக்தகாருவர்....துனணயாக 
இருப்பர்.. இறுெியாக ஒன்றுங்க...நம்முனடய. உறவு..... நட்பு... குலம்.... சாெி... பங்காளி... பனகயாளி... இனம்...சனம்.... பணம்... 
முெலாளி.... தொழிலாளி..... கட்சிக்காரன்.... எல்லாளம.....ஞாபகமிருக்கட்டும்..!!! கூடிக்கனலயும் காக்கா கூட்டளம....ஆக 
மனனவி... மகள்...மகன்... & இரத்ெ உறவுகளள...நம் வாழ்வின் இறுெிநாட்களில் துனணயிருப்பார்கள்  

 

 

அவமானளம மூலெனம் !!! மன்னரின் அரசனவ...ஒருவர் ொன் ஆரம்பிக்க இருக்கும் கல்லூரிக்கு நிெி ளகட்டு வருகிறார். 
அந்ெ மன்னர் இந்து என்றாளல ளகாபப் படுபவர். " நிெி ொளன ..இந்ொ என ென் காலில் இருந்ெ ஷூனவ வந்ெவர் ளமல் 
வசீி எறிந்ொர்.எெிர்பாராெ நிகழ்வால் நினலகுனலந்ொலும்..ஒருபக்கம் அவமானம்..மனனெ கஷ்டப்படுத்ெியது. 
இருந்ொலும் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காகத் ொளன அவமானப்படுகிளறாம்..என ளெற்றிக்தகான்டு..மன்னருக்கு நன்றி 
தசால்லி கிளம்பினார். மன்னருக்கு ஒன்றும் புரியவில்னல .என்னடா நாம் அவமானப்படுத்ெ ஷூனவ வசீிளனாம் நன்றி 
தசால்லி தசல்கிறாளன....என. ஒருவனர எப்படி அவமானப்படுத்ெ முயன்றாலும்..எெிரிலிருப்பவர் ென் ளநாக்கத்ெில் 
உறுெியாய் இருந்ொல் என்ன தசய்ய முடியும் ளமலும் ென்ளமல் நம்பிகனகயில்லாெவர்கள் ொன்அவமானமாய் 
உணர்ந்து எளமாஷன் ஆவார்கள். தவளியில் ஒளர சத்ெம் ..அனமச்சனர அனழத்ெ மன்னர் என்னஅங்ளக..என்றார் நீங்க 
எறிந்ெ ஷூனவ ஏலம் ளபாடுகிரான் மன்னா..கல்லூரி கட்ட மன்னர் ெந்ெ ஷூ..என்ளற கூவுகிரான்.என்றார் எவ்வளவு 
ளபாகிறது...படு ளகவலமாய் பத்து நாணயத்துக்கு ளமல் ஏலம் ளபாகவில்னல என்றார்..அய்யய்ளயா..என்ன 
வினலயானாலும் ஏலம் எடு...அனமச்சரும் ஐம்பது லட்சம் தகாடுத்து எடுத்ொர்.. நிெி ளகட்டு வந்ெவர் மீன்டும் 
மன்னரிடம் வந்ொர். மன்னா நீங்கள் ளபாட்ட ஷூ பாெிகட்டடம் கட்ட கினடத்து விட்டது அடுத்ெ ஷூனவ எப்ளபாது 
ளபாடுவரீ்கள் என்றார் பாருங்கள் மன்னர் வந்ெவரின் சாமார்த்ெியத்னெயும்..சகிப்புத்ென்னமனயயும் எண்ணி...ொளம 
கல்லூரினய கட்டித்ெந்ொர். அது ொன் ெற்ளபானெய காசி பனரஸ் பல்கனலக்கழகம். அவமானத்னெ யார் ஒருவர் 
அவமானதமன உணர்கிறார்களளா அவர்கள் ஒருநாளும் எனெயும் தெயிக்க முடியாது. எப்ளபாதும் ளநாக்கம் 
நினறளவறுவது ொன் முக்யம். மான அவமானங்களல்ல... நாம் தசய்வது நல்லொய் இருக்க ளவண்டும். ஒவ்தவாரு 
அவமானமும் தவற்றிக்கான படிக்கட்டுக்கள் என எண்ணுளவாம். எந்ெதவாரு வளர்ச்சினயயும் நீண்ட நாட்கள் யாராலும் 
ெடுத்து நிறுத்ெ முடியாது. அவமானம் என்பது ஒருவிெ மூலெனம். 
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படித்ததில் பிடித்தது..!! 
 

தசட்டி நாட்டு வெீிதயான்றில் கீனர விற்றுதகாண்டு தசல்கிறாள் ஒரு தபண். வடீ்டுவாசலில் மகளனாடு அமர்ந்ெிருந்ெ 
ொய், கீனர வாங்க அவனள கூப்பிடுகிறாள். 

'ஒரு கட்டு கீனர என்ன வினல?" 'ஐந்து ரூபாய்"  
ஐந்து ரூபாயா?? மூன்று ரூபாய் ொன் ெருளவன். 'மூன்று ரூபாய் என்று தசால்லி நாலு கட்டு தகாடுத்ெிட்டு ளபா" 
'இல்லம்மா வராதும்மா" 
அதெல்லாம் முடியாது, மூன்று ரூபாய் ொன் ளபரம் ளபசுகிறாள் அந்ெ ொய். 
ளபரத்ெிற்கு ஒத்துக்தகாள்ளாெ அந்ெ தபண் கூனடனய எடுத்துக்தகாண்டு சிறிது தூரம் தசன்றுவிட்டு 'ளமல ஒரு 

ரூபாய் ளபாட்டு தகாடுங்கம்மா" என்கிறாள்.  
'முடியளவ முடியாது. கட்டுக்கு மூன்று ரூபாய்ொன். ெருளவன்"... என்று பிடிவாெம் பிடித்ொள். 
கீனரக்காரி சிறிது ளயாசனனக்கு பிறகு 'சரிம்மா உன் விருப்பம்" என்று கூறிவிட்டு நாலு கட்டு கீனரனய 

தகாடுத்துவிட்டு பன்னிரண்டு ரூபானய வாங்கிக் தகாண்டு கூனடனய தூக்கி ெனலயில் னவக்க ளபாகும் ளபாது கீளழ 
சரிந்ெது. 

'என்னடியம்மா கானலல ஏதும் சாப்பிடலயா?" என்று அந்ெ ொய் ளகட்க 'இல்லம்மா ளபாய்ொன் கஞ்சி காய்ச்சணும்" 
'சரி. இரு இளொ வர்ளறன்." என்று கூறிவிட்டு வடீ்டுக்குள் தசன்றவள்,.. ெிரும்பும்ளபாது ஒரு ெட்டில் ஆறு இட்லியும், 

சட்னிளயாடும் வந்ொள். 'இந்ொ சாப்பிட்டு ளபா" என்று கீனரக்காரியிடம் தகாடுத்ொள். எல்லாவற்னறயும் பார்த்து 

தகாண்டிருந்ெ அந்ெ ொயினுனடய மகன்.. 
ஏம்மா ஐந்து ரூபாய்க்கு ளபரம் ளபசுனஙீ்க.. ஒரு இட்லி ஐந்து ரூபாய்-ன்னு வச்சுகிட்டாக்கூட ஆறு இட்லிக்கு முப்பது 

ரூபாய் வருதும்மா? என்று ளகட்க அெற்கு அந்ெ ொய், 'வியாபாரத்துல ெர்மம் பார்க்கக் கூடாது, ெர்மத்துல வியாபாரம் 
பார்க்கக் கூடாதுப்பா" என்று கூறினாள்.  

இது ொன் உண்னமயில் மனிெ ளநயம்...... 
 

 

 
 

அன்னனயர்  தினம்  2021 

உதரத்தில்  எனை   ஏற்றுச ் சுமந்தாய்  தாயய! 

உதரத்தில்  எை்உனதகனையும்  ப ாறுத்தாய்  தாயய! 

அத்தனையும்  ப ாறுதப்தை்னை  ஈை்றாய்  நீயய! 

இத்தனைக்கும்  நை்றிக்கடை்  தீர ்் பத ்ய ா  தாயய! 

உை்யைாடு  வாழ்ந்த  வருடங்கை்  மு ் து 

உனைநினைந்து  ஏங்கிய  வருடங்கை்  நாற் து 

உை்மடியில்  தனலனவத்து  துயிலுவது  எ ்ய ாது 

எை்ைானச  எ ்பிற ்பிலும்  தாய்நீயாக யவண்டும் 

அை்னை  உை்ைவயர  ஒை்றுனர ்ய ை்  யகட்டிடுவீர!் 

பிை்  உம்உை்ைம்  வருந்தாதீர ் உணரந்்திடுவீர!் 

முை்  தவ ் யயை  தாயாவாை்  அறிந்திடுவீர!் 

அை்னை  அவயை  பதய்வபமை  ய ாற்றிடுவீர!் 

வாழ்க  அன்னனயர்  தினம்  2021!!! 

 

குமார ் புைிதயவல் 
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*Clever Signs*!!  
 

*A sign in a shoe repair store*: 
"We will heel you, we will save your sole, 

we will even dye for you!" 
 

At an *Eye Clinic*: 
"If you don't see what you're looking for, you've 

come to the right place.” 
 

On an *Electrician's truck*: 
"Let us remove your shorts.” 

 
In a *Non-smoking Area*: 

"If we see smoke, we will assume you are on fire 
and will take appropriate action.” 

 
On a *Maternity Room door*: 

"Push. Push. Push.” 
 

At a *Car Dealership*: 
"The best way to get back on your feet - miss a car 

payment.” 
 

At the *Electric Company*: 
"We would be delighted if you send in your 

payment on time. However, if you don't, YOU will 
be de-lighted.” 

 
In a *Restaurant window*: 

"Don't stand there and be hungry; come on in and 
get fed up.”. 
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ஒரு மாணவன் முழு ஆண்டுத் ளெர்வில் அனனத்துப் பாடங்களிலும் ஃதபயில், ெனலனம ஆசிரியரிடம் அனுப்பப்பட்டான். 
ெனலனம ஆசிரியருக்குக் ளகாபம் வந்துவிட்டது. இந்ெப் பள்ளியில் பத்து வருஷமா படிச்சிருக்கிட்டிருக்க ஒவ்தவாரு 
வருடமும் இளெ நினலொன் இந்ெ வருசம் ஒரு பாடத்துல கூட பாசாகனல. வகுப்புல பாடம் நடத்தும் ளபாது நீ என்ன 
காதுல பஞ்சு தவச்சு அனடச்சுகிட்டிருந்ெியான்னு ளகாபமாக ெிட்டினார். அந்ெப் னபயன் அனமெியாக நின்றிருந்ொன். 
இனி நீ படிக்க லாயக்ளக இல்னல என்று டி.ஸி. தகாடுத்து அனுப்பி விட்டார். அந்ெப் னபயன் தெருவில் இறங்கி 
நடந்ொன். உன் காெில் என்ன பஞ்சா அனடத்து தவச்சிருக்ளக? என்ற அந்ெ வார்த்னெ காெில் ஒலித்துக் தகாண்ளட 
இருந்ெது. உடளன ென் காதுகள் இரண்னடயும் நன்றாக மூடினான். அனமெியான அந்ெ உலகம் அவனுக்கு 
வித்ெியாசமாகத் தெரிந்ெது. ஒரு புெிய சிந்ெனன உருவானது. ெனலனமயாசிரியர் தசான்னது ளபால் பஞ்சு னவத்து கானெ 
அனடத்துப் பார்த்ொன். ஒரு புது சாெனத்னெ வடிவனமத்ொன். அென் தபயர் இயர் மஃப் (Ear muff) பரீட்னசக்குப் 
படிக்கிறவர்கள் தொந்ெரவின்றிப் படிக்க வாங்கினார்கள். இனரச்சலான இடங்களில் ளவனல தசய்பவர்கள் வாங்கினார்கள். 
ஓரளவுக்கு வியாபாரம் நடந்ெது. அந்ெச் சமயம் முெலாம் உலகப் ளபார் ஆரம்பமானது. பரீங்கிச் சத்ெத்ெினால் காது 
தசவிடாகாமல் ெடுக்க இயர் மஃப் கட்டாயம் அணிய ளவண்டும் என அெிகாரி உத்ெரவிட்டார். ளபார்வரீர்களுக்கு வசெியாக 
தெல்மட்டில் வடிவனமத்து தகாடுத்ொன். ளகாடீஸ்வரனானான். அவர் தபயர் *தசஸ்டர் கீரின் வுட்* வாழ்வின் தவற்றிக்கு 
படிப்புொன் அவசியம் என்பெில்னல. வாய்ப்புகனள உருவாக்கிக் தகாள்வதுொன் 

பூசணிக்காயை சசாற்றில் மயறத்த கயத. 
 

. இருந்ொங்களாம் ளபாய்கிட்டு நடந்து வழியா ளொட்டம் பூசணித் ஒரு தபண்டாட்டியும் அவன் பணக்காரனும் ஒரு
 முற்றும் சுற்றும். புடிசாங்களாம் அடம் ளவணும்னு இப்பளவ. ஆனசவந்துச்சாம் ளமல பூசணிக்காய் அந்ெம்மாவுக்கு

கிட்டு வடீ்டுக்கு ளபாய் குழம்பு வச்சுசாப்பிட்டாங்களாம். ஊரில் பறிச்சு பணக்காரர் அந்ெ கானய ஒரு பார்த்ெிட்டு
த்ொர்களாம். இனெ ள்ளஆரம்பிஅரசால் புரசலாக பணக்காரர் பூசனிக்கானயத் ெிருடி விட்டார் என்று ளபசிக் தகா

பணக்காரர் மனறக்க ஊரில் உள்ள எல்ளலானரயும் அனழத்து வனட பாயசத்துடன் சுனவயான விருந்து ஒன்னற அந்ெ 
னவத்ொராம்.  

 

“இவ்வளவு பணம் தசலவு தசய்து விருந்து னவக்கும் இவரா ளகவலம் ஒரு பூசணிக்கானயப் ளபாய்த் ெிருடியிருப்பார், 

இருக்களவ இருக்காது” என்று ளபசிக்தகாண்டார்களாம்.  

இதுொன் முழுப் பூசணிக்கானய ளசாற்றில் மனறத்ெ கனெ....  
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ெிருமணளம தசய்து தகாள்ளாமல் ென் சளகாெரர் டி. ஆர். ராமண்ணா 

குடும்பத்துக்கு ஆெரவாக வாழ்ந்ொர். 1939-ஆண்டு தடக்கான் சினிளடானின் குமார 
குளலாத்துங்கன் படத்ெில் கொநாயகியாக அறிமுகமானார். அனெ தொடர்ந்து 
மந்ொரவெி, சூர்யபுத்ரி படங்களில் கொநாயகியாக நடித்ொர். இனவயனனத்தும் 
படுளொல்வி படங்களாயிருந்தும் அனெ தொடர்ந்து ளக. சுப்பிரமணியத்ெின் 
ெயாரிப்பில் தவளிவந்ெ கச்ச ளெவயானி படம் தவற்றி தபற்றது ஐந்து சூப்பர் 
ஸ்டார்களுடன் இனணந்து நடிக்கும் தபருனம தபற்றவர், பி. யு. சின்னப்பாவுடன் 
மளனான்மணி  படத்ெிலும், பாகவெருடன் சிவகவி,  ெரிொஸ் படங்களிலும் 
நடித்ொர். ெரிொஸ் 1945-ெீபாவளியன்று தவளியாகி 1946-ெீபாவளி முடிய 

தொடர்ந்து 110 வாரங்கள் ஒளர ெினரயரங்கில் ஓடி சாெனன பனடத்ெது. 
தெமினியின் சந்ெிரளலகா படம் இவருக்கு ளபரும் புகழும் ளெடி தகாடுத்ெது. 
இெில் எம்.ளக.ராொவுக்கு ளொடியாக நடித்ொர். அெில் இவர் ஆடிய ”ெிப்சி” 
நடனம் மற்றும் உச்ச கட்ட காட்சியில் ஆடிய ”டிரம்ஸ்” நடனம். இந்ெிய அளவில் 
பாராட்டுகனள குவித்ெது. இந்ெி சந்ெிரளலகாவிலும் நடித்ொர். கனலஞர் 
வசனத்ெில் உருவான மளனாகரா படத்ெில் வசந்ெ ளசனனயாக இவர் ளொன்றி 
நடித்ெிருந்ொர்.  
 

எம். ளக. ெியாகராொ பாகவெர், பி. யூ. சின்னப்பா, எம். ளக. ராொ, டி. ஆர். 
மகாலிங்கம், எம். ெி. ஆர், சிவாெி களணசன் என .,முன்னணி கொநாயகர்களுடன் 

நடித்து புகழ் தபற்றவர் ராெகுமாரி தசன்னனயில் முென் முெலாக ென்னுனடய தபயரிளலளய தசாந்ெமாக ெினரயரங்கினன 
கட்டிய முெல் நடினக இவர்ொன். எம்.ெி.ஆருடன் பணக்காரி (1953) சிவாெியுடன் அன்பு படத்ெிலும் இனணந்து நடித்ொர். ெனது 
37-ஆவது வயெில் 1959-இல் சிவாெியுடன் இனணந்து ெங்க பதுனமயில் நடித்ெிருந்ொர்.இவர் 1963-இல் கனடசியாக இரண்டு 

படங்கள் நடித்ொர். கவியரசர் கண்ணொசன் ெயாரித்ெ வானம்பாடி படத்ெில் எஸ். எஸ். ராளெந்ெிரனுக்கு அக்காவாகவும், டி. 
ஆர். ராமண்ணாவின் இயக்கத்ெில் தவளிவந்ெ தபரிய இடத்துப்தபண் படத்ெில் எம். ெி.ஆருக்கு சளகாெரியாகவும் 
நடித்ெிருந்ொர். அெற்கு பின் படங்களில் நடிக்கவில்னலஇவர் நடித்ெ பிற படங்கள் சில: சிவகவி, ெரிொஸ், சந்ெிரளலகா, 

கிருஷ்ணபக்ெி, பவளக்தகாடி, ெங்கமனல ரகசியம்,  மளனாகரா ஆகியனவ. தவகுசில படங்களிளலளய நடித்ொலும் இவர் 
மிகவும் புகழ் தபற்ற நடினகயாக விளங்கினார். 1999-தசப்டம்பர். 20-ஆம் ளெெி இவர் மனறந்ொர். ஆயினும், ெரிொஸ், 

சந்ெிரளலகா, மளனாகரா ஆகிய படங்களின் மூலம் இரசிகர்களின் மனெில் நீங்கா இடம் தபற்றவர். 
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