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   ஆலலோசகர் குழு 

திருமதி ப.சசல்வலகோமதி துறறத்தறலவர் 

 திருமதி  து.கோர்லவணி உதவிப் லபரோசிோியர் 

முறைவர் ப.சலட்சுமி உதவிப் லபரோசிோியர் 

திரு லச.வளன் அரசு உதவிப் லபரோசிோியர் 

       ஆசிோியர்குழு 

திரு லச.முைியசோமி உதவிப் லபரோசிோியர் 

திரு சச.மோணிக்கரோஜ் உதவிப் லபரோசிோியர் 

சசல்வி  சவ.போலப்பிோியோ உதவிப் லபரோசிோியர் 

சசல்வி தி.லகோமதி உதவிப் லபரோசிோியர் 

சசல்வி சு.ரோஜரோலஜஸ்வோி உதவிப் லபரோசிோியர் 

உதவி 

சி.அரவிந்த் (கோட்சித் சதோடர்பியல்) 

ரோ.மலகஷ் (கோட்சித் சதோடர்பியல்) 

மு.மூர்த்தி (கோட்சித் சதோடர்பியல்) 

      த.கைிசசல்வம் (தகவல் சதோழில் நுட்பவியல்) 
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ாழ்த்துற 

முறணர் வொேப் டன்ஸ்டன்  

முல்ர் ற்றும் வெ.பீ. குழு இக்குர் 

வெ.பீ. கறன ற்றும் அறிவில் கல்லூரி 

அகக்கட்டு, ஆய்க்குடி. 

வன்காசி. 627852  

இனி வஞ்ேங்களுக்கு ! 

வெ.பீ. கறன ற்றும் அறிவில் கல்லூரியின் 
ாழ்த்துகள்.  

ாழ்வு எரு வடல்… 

 வடவன ாழ்க்றகாக, ாழ்ந்து 
வகாண்டிருக்கும் இம்னி ேமூகத்தில், வடல் தம் 
ன்தது ாழ்க்றக ன்னும் கடலுக்குள் மூழ்கித் ’திநற’ 
ன்னும் முத்வடுப்தற்வகாகும். இன்றுள்ப கானத்தில் 
றவா வாக்கி ார்களும், வதாசிரிர்களும், 
வகுெணங்களும் ஏடிக் வகாண்டிருக்கின்நார்கள். 
இர்கவப வடுல் வட்றடயின் வோந்க்கார்கள். 
குறிப்தாக விடிறன வாக்கித் வடி, ஏடிக் 
வகாண்டிருக்கின்ந இக்கல்லூரியின் ாக் 
கண்ணிகளுக்கு ழிகாட்டிாய், எளி தாய்ச்சி, 
வதாசிரிப் வதருக்கள் ார்களுக்குள் வடிக் 
கண்டுபிடித் திநறகறபப் வதே றத்வ 
இத்வடலின் விறபாகும். ார்களுக்குள் வடிக் 
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கண்டுபிடித் புறல்கள் இவா உங்கள் முன் 
இத்வடலின் டிவில்!  

’வடலுக்கு’ உறுதுறாக, உந்து ேக்திாக 
இருந் மிழ்த் துறநயிணருக்கு ன் வஞ்ேம் கனிந் 
ாழ்த்துகள்.  

நீங்கவப தறடப்பின் தறடப்தாளிகள். 

 இது தறடப்பின் தாறயில் நீங்கள் ேந்தித் 
முல் றல்கல்…. 

ன்ந வதாதிலும் நீங்கள் தற்ந றத் வதாறி 
அர்த்முள்ப வலும் தன தறடப்புகறப ன்வநன்றும்  
கபங்காச் வேய்ட்டும்.  

வாடட்டும் இந்த் வடல்… இனிரும் 
ேந்தியிணருக்குக் கண்களில் எளிவற்றி, உறுதி வகாண்ட 
வஞ்வோடு தறடப்புகள் தன தறடக்க ாழ்த்துகள். 

  

அகக்கட்டு     ாழ்த்துக்களுடன். 

18.04.2018         வொேப் டன்ஸ்டன் 
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ாழ்த்துற 

முறணர்  ஹரி.விெனட்சுமி   

முன்றர் 

வெ.பீ. கறன ற்றும் அறிவில் கல்லூரி 

அகக்கட்டு, ஆய்க்குடி. 

வன்காசி. 627852 

  

  

 கற்கானத்திலிருந்து கணிப்வதாறி யுகத்திற்கு 
ானுடத்றப் தடிப்தடிாக கர்த்திக் வகாண்டு ந்து 
ானிடத்தின் உள்பார்ந் வடல்ான். விஞ்ஞானிக்குப் 
புநாண வடல். வய்ஞ்ஞானிக்கு அகாண 
வடல். ாப் தரும் விண்றயும் ண்றயும் 
அபக்கத் துடிக்கும் தரும். அர்கள் திணமும் புதி 
அனுதங்கறப திர் வகாள்கின்நணர்; புதி 
வகாங்களில் சிந்திக்கின்நணர். தறடப்பூக்கம் மிக்க சினர் 
ம் ண ழுச்சிறக் கவிறகபாகவும், கறகபாகவும், 
ஏவிங்கபாகவும் டிக்கின்நணர். குப்தறநயின் ான்கு 
சுர்களுக்கு வளிவயும் வாடரும் ம் வடறனயும் 
அனுதங்கறபயும் ‘வடல்’ இழ் ததிவு வேய்துள்பது. 
இந் இழில் இடம் வதறும் புதி சிந்றணகளுக்குச் 
ோன்நாக ‘விறனகணா நீ’ கவிறறக் குறிப்பிடனாம். 
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கல்ாச் ேந்றயில் ஏர் ஆண் விற்தறணப் வதாருபாகக் 
கூடாவன்ததில் கவிஞர் உறுதிாக இருக்கிநார். ேகானச் 
சிக்கல்கறபச் ‘சிறு’கறகள் வதசுகின்நண. 

 ம் ா ாவிர் ம் சிந்றணச் 
சிநகுகறப விரித்து உ உப் தநக்கவும் வன்வலும் 
சிநக்கவும் ‘வடல்’ எரு ல்ன பாக அறயும் . 

 ாச் வேல்ங்களின் தறடப்புத் திநறண 
பர்த்வடுக்கும் இந் அரி தணிற 
வற்வகாண்டுள்ப மிழ்த்துறநக்கும் ஆசிரிர் 
குழுவிற்கும் ாழ்த்துக்களும் தாாட்டுக்களும்.  

 

ாள்: 20.04.2018             ாழ்த்துக்களுடன்                                                                                    

இடம்: அகக்கட்டு                ஹரி.விெனட்சுமி 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



சிப்பி:1 முத்து:1  

8 
 

 
  ‘‘உணக்வகண திர்கானத்ற  
   நீவ உருாக்கு ,  
   ாறயும் ோர்ந்து ாாவ’’ 
 

ன்தது ங்கள் குப்தறநயின் வாழி. 
ோார்கறபச் ோறணாபாக ாற்றுது ங்கள் 
வாக்கம். ‘’ாட்டின் மிகச்சிநந் அறிவு குப்தறநயின் 
கறடசி இருக்றகயில் இருக்கனாம்’’ ன்தர் அப்துல் 
கனாம். முல் இறட கறடவண தாால் அறணத்து 
ாாக்கர்களும் தடிப்பிற்கு அப்தாற்தட்ட வனும் 
திநறண வளிக்வகாரும் றகயில், அத்திநனில்  எரு 
துளி தறடப்தாக  அற வண்டுவன்ந வாக்கில் 
அறந்வ வடல். ந் விறயில் ப்தடிப்தட்ட 
விருட்ேம் உருாகுவன்தது தனுறிா த 
இகசிம். ங்கள் ார்களும் ாறப உனகில் 
த்கு டம் ததிப்தார்கவபா?!!  
 

வடல் ன்தது அறணத்து உயிர்களுக்கும் வதாது. 
திநன்மிகு கற்வநானிடமில்னாத் திநற மிாகக் 
கற்வதானிடம் வதாதிந்து கிடக்கின்நறப் தார்த்து 
விப்புக்குள்பாவணாம். இற்கு லுவேர்க்கும் முகாக 
வடனாணது கவிற, கட்டுற, சிறுகற, றகச்சுற, 
ஏவிவண தன தரிாங்களில் மிளிர்கின்நது. 
அறணத்துத் வடல்ாதிகளுக்கும் ன்றிறயும் 
ாழ்த்துகறபயும் வரிவித்துக் வகாள்கின்வநாம்.  

                 
ஆசிரிர்குழு 
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காகவி தாதி 
 

 
 
 
 
 

கவிறகள் 



சிப்பி:1 முத்து:1  

10 
 

 

ாவ … மிவ… 

கல்வான்றி   

ண் வான்நா கானத்தில் 

பிநந்திருந்ாலும் 

ாவ நீ 

வான்வாழிாகிநாய்! 

ா தனா ாற – னும் 

முக்கனிவதால் 

இல் இறே ாடகத்ால்-நீ 

முத்மிாகிநாய்! 

கிறடப்தற்கு அரி 

அமுாய் 

மிழ் னும் இனிறால் 

ங்கள் 

உள்பத்ற நிப்பி – ம் 

அன்றணயின் இடத்றப்  
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வதற்று நிற்தால் - நீ  

மின்றணாகிநாய்! 

உன்னுடன் பிநந் 

கிறப வாழிகளுக்கு 

முன்வணாடிாய் இருப்தால் 

மூத் வாழிாகிநாய்! 

பிந வாழிகள் – ம் 

இபறற இந்ாலும் 

இபற ாநா இனிபாய் 

றத்வாங்கும் நீ 

கன்னித் மிாாய்! 

உன் பிள்றபகள் 

ங்கும் தவியிருக்க 

மிழின் ாேம் 

ங்கும் க்க - நீ 

உனக வாழிாகிநாய்! 

நீ  
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ட்டும் பாது 

உன்வணாடு வேர்த்து – பிந 

வாழிகறபயும் பர்த்றால் 

ண்வாழிாகிநாய்! 

ாவ! மின்றணவ! 

நீ 

தித்திக்கும் றதந்மிால் 

த்திக்கும் ம்தப்பி 

வேம்வாழிாய் – ம் 

உள்பத்தில் ாழ்ால் 

ான் 

உன்றண ங்குகிவநன். 

         வே.அனன்வேல்ம்  

       முனாாண்டு ணிகவில் பி  
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ம் ாட்டின் கும் 

றில் இருந்து தாடம்  

தடிப்தது னினின் கும். 

ஆணால் 

பிநர் த்தில் இருந்து  

தாடம் தடிப்தது   

அசில் கும். 

விண் ண் 

ம் ண்ம் விண்றத் 

வாடவண்டும் ன்நால் 

முலில்  

ம் விர்றத் துளிகள் 

ண்றத் வாடவண்டும். 

முற்சி 

முற்சி ன்தது ம் 

மூச்றேப் வதான்நது – அது 

நின்றுவிட்டால் ாம் 
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இருப்ததும் இநப்ததும் 

என்றுான் 

                   ா.சிா ஆணந்த் 

       கணிவில் துறந இண்டாாண்டு 

ன்ணம்பிக்றக 

காற்நாய் இருந்துவிடு 

உன்றண ாரும் 

டுக்க முடிாது! 

கடனாய் இருந்துவிடு 

உன்றண ாரும்  

அபக்க முடிாது! 

றாய் இருந்துவிடு 

உன்றண ாரும் 

றுக்க முடிாது! 

றனாய் இருந்துவிடு 

உன்றண ாரும்  

றநக்க முடிாது! 
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எளிாய் இருந்துவிடு 

உன்றண ாரும் 

பிடிக்க முடிாது! 

கடிண உறப்வதாடு – நீ 

ன்றுவ இருந்துவிடு! 

உன் வற்றிற 

ாரும் டுக்க முடிாது! 

                                                                             
த.மிழ்ச்வேல்வி 

முனாாண்டு ணிகவில் ’சி’ பிரிவு 

 

அம்ா 

ாவினும் 

சிநந்ாய் 

வணாடும் 

இற வோல்ன 

இல்னாாய் 

ப்வதாதும் 
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இத்தில் நிற்தாய் 

எரு  

கவிறாய் 

முன்று 

வாற்றுக் வகாண்டிருக்கிவநன். 

ஊவ உநங்கிவிட்ட 

அந் ள்ளிவில் 

கண்ணு… 

காறனயில் ழுனாவ 

வகாஞ்ேம் தூங்வகன் 

கண்வல்னாம் சிந்து கிடக்குது 

கறன வறிக்கும் குலில் 

கணவாடு… 

நீங்களும்  

இன்னும் உநங்கவில்றனா - ண 

அன்வதாடு வகட்டுவிட்டு 

அோய் ழுதுகிவநன் 
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எவ வோல்லில் 

அம்ா… 

 

விறனகணா நீ… 

நீ காறப ன்தால் 

கல்ாச் ேந்றயில்  

விற்தறணப் வதாருபாகி 

விட்டாவா? 

உணது ாலிதத்றக் காட்டி 

தட்டங்கறப ரிறேப்தடுத்தி 

ங்கத்றத் ட்டில் 

வகட்கின்நாவா? 

புன்ணறக என்வந 

அழிா வோத்து 

அழிகின்ந வதான்றக 

வறவா? 

சீர்ரிறேக் வகட்டு 
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அப்தாவி அள் வஞ்றே 

அணல் ஆக்குகிநாவ? 

வன் ல்லி ாழ்ற 

வபாகக் வகாட்டுா? 

ங்றகயின் ணற ாநா 

ாக்கி சிப்தா? 

அகின் வதாற்குடத்ற 

இன்தத் வன் நிறநகுடத்ற 

ாறகத் வாட்டத்தின் 

ங்க நினற வொடி 

வேர்த்திட வகாடி வறா? 

மிற சுாசிக்கும் - உணக்கு 

ன்ாணம் இல்றனா? 

கல்ாத்திற்குக்  

றகத்தூக்கும் - நீ 

ாயின் கருறநயிலிருந்து 

றயில் ழ்ந்து 
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ண்றந வேல்லும்ற 

அறணத்துச் வேனவுகறபயும்  

வாத்ாக்கி 

ாரும் வதண்ணிடம்  

சூல் வேய்யும் - நீ 

ஆண்கணா? 

விறன கணா?   

                     வேது அலி தாத்திா  

             இண்டாாண்டு கணிவில் 

 

ஏறடக்குத் வான் முனா?  

வகாக ஏடுகிநவ! 

ஆறக்குத் வான் வா? 

வதுாக கர்கிநவ! 

ட்ேத்தித்தின் வான் மின்மினிப்பூச்சிா? 

இண்டும் எளிவீசுவ! 

காற்றுக்குத் வான் இறநணா? 
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கா முடிவில்றனவ! 

 

முற்சிற மூச்ோகக் வகாள் 

தயிற்சிற வேனாகக் வகாள் 

வற்றி உன் நினாக ரும். 

  வே.கிபாா வதபி                                                                                                                            
இண்டாாண்டு கணிவில் 

 

தடிப்தற்கு தமிருந்தும்  

தடிக்க ணமில்றன 

தடிப்தற்கு ணமிருந்தும் 

தடிக்கப் தமில்றன 

புவியில் வதியில் இற்பில்  

கணிவிவனண த்றண  

அறிவியிலிருப்பினும் - அதுால் 

எரு அவிறனயும்  

உருாக்க முடிாது. 

அவில் ட்டுமின்றி  
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வதாறில், கும்வதண  

அறணத்திற்கும் உவுகிநது 

ாவில். 

                      இேக்கிாஜ் 

             இண்டாாண்டு கணிவில் 

 

 

ாய் வாழி 

ாாகத் திகழும் மிழ் 

ாய் வோல் வதற்நத் மிழ் 

ாவிற்குச் சுறயூட்டும் ேங்கத் மிழ் 

ாவிணால் சுறக்கப்வதறும் மிழ் 

தார்றக்கு அறகத் ரும் மிழ் 

வேவிக்கு இனிறாக அறயும் மிழ் 

இவ்றணத்றயும் ந் உன்றண விட்டு 

வவநங்வகா வேல்லும்நிறன  

மிழ் க்களுக்கு! 
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ாணம் 

நீருக்கு நீ நிநம் வகாடுத்ாய் 

நீரின் நிநாக நீவ திகழ்கிநாய்! 

இறகள் உன்றணக்  

கா றுக்கின்நணதகலில் 

இவில் உன்றணக் கண்டால் 

மூட றுக்கின்நண;  

ாம் இல்னால் 

ாற்றிக் வகாள்கிநாய்  

உன் நிநத்ற 

நீ அகாய் இருக்கிநாய் - ன்று 

வோல்றவிட உன்றணக் கண்டால் 

ஆணந்ாய் இருக்கிநவன்று வோல்து 

உணக்குப் வதாருந்தும்…!!!  

                     அ.முகம்து ஆம் 

              முனாாண்டு (சி.ஸ்)  

                        (கணினி அறிவில்) 
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தசி தீர்ப்தன்  

தறகவான் ஆணான்! 

வற்றிறனக் வகாடிாக 

வம்பிது வகம்! 

விறப நினமும் 

விறன வதாணது! 

ல் வளியும் 

ாடிப் வதாணது! 

இற்றக பமும் 

இல்றத நந்து! 

தீா ாகம் 

வதாாடும் மிகம்! 

தரு நிறனயும் 

தழிாங்கு வவணா! 

அகிம்றே அழித்து 

அங்வகற்நம் ஆகிது 
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அசில் ாடகம்! 

                    ா.ாச்ேந்தின்  

முனாாண்டு ஆங்கினத்துறந ’பி’ பிரிவு 

 

முற்சி 

நீ  

ாாக இருந்ாலும் ேரி 

எரு கூட்டத்தின் முன்வதா 

புத்கம் ாயிவனா 

வோல்கின்ந கருத்ற 

பிநர் 

கண்டும் காால் 

வேன்நால் அதிலிருந்து  

என்றநக் கற்றுக்வகாள் 

நீ இன்னும் ோதிக்கவில்றன 

ஆணால்  

நீ இன்னும் வாற்கவில்றன. 
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முல்தடி றி 

றுவாடி வீழ்ந்ால் 

சினவாடி சிந்தித்து 

றுதடி கீழ்தடி இநங்கி 

வீழ்றவிட 

முறநப்தடி தடித்து 

வல்தடி மீது கானடி ற! 

 

விடியும் ற 

கணற வசி 

விடிந் பின்பு  

ாழ்க்றகற வாசி! - உணது 

கானம் ரும் முன்பு 

திநற ன்னும் விறவதாடு! 

முற்சியிறண உாக்கு! 

ம்பிக்றகயிறண நீரூற்நாக்கு! 
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கானம் ந் பிநகு 

கறனஞன் னும் வதரிடு! 

                           சீ.ாரிச்வேல்ம் 

முனாாண்டு ஆங்கினத்துறந ஆ பிரிவு 

 

கருறந உனகம் 

அம்ா  

ானிருக்கும் கருறந உனகத்தில் 

இருள் அதிகம்ான் - ஆணால் 

இன்ணல்கள் இருந்தில்றன… 

ன்றணச் சுற்றி நீர்ான் - ஆணால் 

ன்றும் குளிர்ந்தில்றன…  

மூச்சுக்காற்று வறான் - ஆணால் 

ான் சுாசித்தில்றன…. 

வதசிட ஆறோன் - ஆணால் 

துறக்கு ஆளில்றன…. 

வகாதம் கா ஆறோன் -ஆணால் 
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அன்பு வி என்றுமில்றன…. 

வற என்று வதசும்ான் - ஆணால் 

ான் தார்த்தில்றன… 

கால்கபால் உறத்வன் ான் - ஆணால் 

எரு சிரிப்பு ேத்ம் நிற்கவில்றன… 

இந் உனகம் சிறிதுான் - ஆணால் 

ான் சுற்றிப்தார்ப்தற நிறுத்வில்றன… 

ருந்துகள் அதிகம்ான் - ஆணால் 

எருவதாதும் கேந்தில்றன… 

லிகள் வகாஞ்ேம் அதிகம்ான் -  ஆணால் 

ான் அனுதவித்தில்றன… 

வளிச்ேத்ற எருாள்  

கண்வடன்ான் - ஆணால் 

தற உனகம்வதால் இல்றன…. 

இப்வதாது புரிந்து வகாண்வடன் ான் 

கருறந வதான்ந வோர்க்கமில்றன. 

உயிற விறன வகாடுத்து  
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ாங்குகிவநாம் 

ருத்துறணயில் 

                      .ேந்தி காந்திதி 

            இண்டாாண்டு கணிம் ற்றும் 

                       கணினிப் தன்தாடு 

             விோயி 

 ற்நரின் தசிறப் வதாக்க  

ன் தசிற நந்து 

உறக்கும் உர்ாண னின். 

 ஆயிம் வோத்துக்கு 

நீ றனணாக இருந்ாலும் 

உன் உவுக்குத் றனன்? 

                         ா.ஆறுமுக ேக்தி 

இண்டாாண்டு கணிவில்  

ற்றும் கணினிப் தன்தாடு 

 அம்ா 

கடவுள் ந் ாய் 

ம் ாயும் ஆணாவப! 
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அள் அன்றதப் வதாழிந்து 

ம்ற மிளீச் வேய்ாவப! 

எழுக்காய் இருக்க  

சின ேம் மிட்டவும் வேய்ாவப! 

பிநரிடம் விட்டுக் வகாடுக்காது 

ம்ற பர்க்கவும் வேய்ாவப! 

அள் அன்பிற்கு  

ஈடுண்வடா? இற உண்வடா? 

ஆருயிாய் காத் அன்றணவ – திணம் 

வசிக்கிவநாம் ாங்கள் உன்றணவ! 

           சுறனகா 

    இண்டாாண்டு ஆங்கினம்  

             ற்றும் கணினி தன்தாடு 

 

ாழ்வு  எரு வடல்! 

ாழ்வின் வடல் 

ேந்த்றக் காண்தது! 

ணதின் வடல் 

கிழ்ச்சிறக் காண்தது! 
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முற்சியின் வடல் 

வற்றிறக் காண்தது! 

தயிற்சியின் வடல் 

பர்ச்சிறக் காண்தது! 

இக்கத்தின் வடல் 

அன்பிறணக் காண்தது! 

லியின் வடல் 

லிறறக் காண்தது! 

உறப்பின் வடல் 

உறுதிறக் காண்தது! 

வேத்தின் வடல் 

அறதிறக் காண்தது! 

விோயியின் வடல்  

விடியிறனக் காண்தது! 

வர்வின் வடல்  

அறிறக் காண்தது! 

கல்வியின் வடல் 
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ல்வனாழுக்கம் காண்தது! 

ேமுாத்தின் வடல் 

ேத்தும் காண்தது! 

ஆசிரிரின் வடல் 

ாத் திநறணக் காண்தது! 

இற்றகயின் வடல் 

அறகக் காண்தது! 

பூவின் வடல் 

றும் காண்தது! 

கவிஞனின் வடல் 

வோற்சுறறக் காண்தது! 

விழியின் வடல் 

உனறகக் காண்தது! 

ணதின் வடல் 

உநறக் காண்தது! 

இத்கு… 

வடல் இருந்ால் - ாழ்வில் 
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ஊடவன இல்றன! 

ஊடல் இல்றனவனில் 

ணம் அறதி வதறும் 

அந் அறதிற வாக்கித்ான் 

இந்த் வடல் தம்! 

ாச் ேமூகவ! 

ாடு அறதி வதறும் ற 

வடுங்கள்! வடுங்கள்! 

வடறன வாக்கிவ 

ஏடுங்கள்!... 

  ாழ்க மிவ! 

 

            தறடப்தாக்கம்   

மிழ்த் துறநயிணர் 
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.வ.சு.ர்  

(மிழ்ச் சிறுகற ந்ற) 

 

 

 
 

     

சிறுகறகள்  
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             வதாறுற 

எரு வகாயில் ண்டதத்தில் ஆன்மீகச் 
வோற்வதாழிாற்றிக் வகாண்டிருந் துநவியின் வதச்சு 
பிடிக்கால் இறபஞன் எருன் கல்றன அர்மீது 
வீசிணான். துநவியின் றனயில் தட்டு காத்ற 
ற்தடுத்திது. துநவியின் துன்தத்றக் கண்ட ற்ந 
தக்ர்கள் ழுந்து ஏடி அந் இறபஞறணப் பிடித்துத் 
ாக்கத் துங்கிறக் கண்ட துநவி அறண அடிக்க 
வண்டாம். ன்னிடம் அறத்து ாருங்கள் ண றேறக 
காட்டிணார். அது வோற்களுக்கு இங்கி தக்ர்கள், 
இறபஞறண வறடக்கு இழுத்துச் வேன்நார்கள். 
தத்வாடு நின்ந அறணப் தார்த்துச் சிரித்துக் 
வகாண்வட துநவி, அருகில் றக்கப்தட்டிருந் 
ட்டிலிருந்து ாம்தம் என்றந டுத்து நீட்டிணார். 
அன் தத்துடன் ங்கி ாம்தத்றப் 
வதற்றுக்வகாண்டான்.  

அங்கிருந் தக்ர்கள் அறணத் ண்டிக்கால் 
தம் ருகிறீர்கவப… ணக் கூச்ேலிட்டணர். அர்கறப 
அறதிப்தடுத்தி துநவி, கூட்டத்திணறப் தார்த்துக் 
கூறிணார். ஏறிவுறட ாணது ன்மீது கல் 
றிதனுக்குப் தத்றத் ருகிநது. ஆநறிவு உறட 
ான், ணக்குத் துன்தம் வேய்னுக்கு வனும் ன்ற 
வேய் வண்டாா? துநவி கூறிறக் வகட்டவுடன் 
தாங்களில் டால் ன்று விழுந்து அழுான் அந் 
இறபஞன். 
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இன்ணா வேய்ாற எறுத்ல் அர்ா 
ன்ணம் வேய்து விடல் 

                   வே.அருள்கனி  

               இண்டாாண்டு இற்பில் 

 

ஆறோல் ந் விதரீம் 

எரு ஊரில் எரு வதரி வீடு இருந்து. அப்தா 
அம்ா கன் ண மூர் சித்து ந்ணர். தத்து 
ருடங்கபாய்க் குந்றயில்னால் வகாவில் 
குபவல்னாம் சுற்றித் திரிந்து ஆண் கறணப் வதற்நால் 
அதிக தாேத்துடனும் வேல்னாய் பர்க்கப்தட்டான். 
அன் ஆறேப்தட்டுக் வகட்ட அத்றணப் வதாருள்களும் 
றடயின்றி கிறடத்ண. ன்னிடம் காசு இல்னால் 
இருந்ாலும் ாரிடாது கடன் வதற்நாது கனின் 
ஆறேற நிறநவற்றி றத்ணர். சிறிது கானம் கழிந் 
பின் அன் என்தாம் குப்பில் நுறந்ான். ாம் 
குப்பு ற ன்நாகப் தடித்து ந்ன் கானம் 
ாநாந அனும் ாறிணான். ன் வதற்வநாரிடம் 
வேல்வதான் ாங்கித் ருாறு வகட்டான். ‘இப்வதாது 
ற்கு வகாஞ்ேம் ாள் வதாகட்டும்’ ண அன்புடன் 
கூறிணார்கள். அற றுத்துக் வகாதம் வகாண்டான். 
அறத் ாங்காது ன் கனின் ஆறேற நிறநவற்ந 
வேல் வதான் ாங்கிக் வகாடுத்ணர். றகயில் வேல்வதான் 
கிறடத்தும் அணது தடிப்பில் கணம் சிறி 
அதிவனவ வத்றத் வாறனத்ான்.  

சின ஆண்டுகள் கழிந்து. ததிவணான்நாம் 
குப்பில் வேர்ந்ான். வேர்ந் சிறிது ாட்களில் ணக்கு 
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றதக் வண்டுவண வதற்வநாரிடம் வகாரிக்றக 
விடுத்ான். றகயில் காசு இல்றனவன்நாலும் ம் 
பிள்றப ஆறோய்க் வகட்டவுடன் கனுக்குப் 
பிடித்ாதிரி ாரிடவா கடன்  ாங்கிப் புது றதக் 
ாங்கிக் வகாடுத்ணர். அன் வளிவ ங்குச் 
வேன்நாலும் றதக்கில் வதாற க்காகக் 
வகாண்டான். எருமுறந ோறனயில் வேன்று 
வகாண்டிருக்கும்வதாது அனுக்குப் வதான் கால் ந்து. 
றதக் ஏட்டிாவந வதான் வதசிக் வகாண்டிருக்றகயில் 
திவ ந் னாரிறக் கனிக்கவில்றன. திர்தா 
வித்தில் விதத்து ற்தட்டு உயிர் வதாணது. இபம் 
தில் கறணப் தறிவகாடுத் வதற்வநார் ணம் 
கனங்கிது. அணது இநப்பிற்குச் வேல்வதானும் றதக்கும் 
ட்டுமின்றி அன் ஆறேப்தட்டறவல்னாம் 
வேய்துான் காவண ருந்திணர். 

‘’ாகணத்தில் வேல்லும் வதாது 

வேல்வதான் உதவாகிக்காதீர்’’  

 ாஹிா தக்கத் நிா 

           முனாாண்டு கல் வாழில் நுட்தவில்  

 

வதற்வநாறக் றகவிடாவ 

ம் ாழ்க்றகயில் வதற்வநார்கள் மிகவும் 
முக்கிாணர்கள். இபறயில்  இந்துவிடக்கூடா 
மிகப்வதரி வோத்து வதற்வநார்கள். ாம் ல்னா இருக்க 
வண்டுவண ண்க்கூடி எவ ஜீன்கள் 
வதற்வநார்கவப. ான் தட்ட கஷ்டத்றக் கணவிலும் 
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நிறணக்கிநங்கான் அப்தா. ா துவுவ 
வகாடுக்காவன ம்ற ல்னா தார்த்துக் கிட்டங்க 
வதற்வநார்கள். அங்க வ்பவு கஷ்டப்தட்டாலும் 
ம்கிட்ட அங்க கஷ்டத்ற வளிக்காட்டுவ 
இல்றன. அப்தடிப்தட்டர்களுக்குப் பிள்றபகபாகி 
ாம் ன்ண வேய்வாம்? ம்மிடம் என்றநயும் 
திர்தார்க்காங்க. ம்பா ல்னதடிா பர்க்குநாங்க 
அப்தடிப்தட்ட வதற்வநார்களுக்கு ாம் பர்ந்பின் 
ன்ண வேய்ப் வதாகிவநாம்? 

 முதுறப் தரும் அறடந்தும் 
அர்கறப ாம் ப்தடிக் கனித்துக் வகாள்கிவநாம்? 
வாசித்துப் தாருங்கள். முதுற ன்தது இன்வணாரு 
குந்றப்தரும். ா குந்றாயிருக்கும்வதாது 
ன்நாக வ்வி குறநயின்றி பர்த்ார்கவப.. 
அவவதால் அர்கறப ாம் தார்க்கின்வநாா? எருசினர் 
வதற்வநாறப் தார்ப்தது தாவண ண்ணி முதிவார் 
இல்னத்தில் வேர்க்கின்நணர். க்காக அர்களின் 
ேந்வாத்ற விட்டுக் வகாடுத்து, வீடு ாேல் கட்டி, 
வோத்து வேர்த்து றத்ர்கறப முதிவார் இல்னத்தில் 
விடனாா? இது நிாா? 

ந்வாரு உநவின் திப்றதயும் அறண இந் 
பிநகுான் உ முடியுா? அவ்வுநற இந் பிநகு 
உர்ந்து வகாள்தில் வ்வி தனனுமில்றனவ! 
முதுறயுறட வதற்வநார்கறபக் கனிப்தது ம் 
கடற. அற நந்துவிட்டு முதிவார் இல்னத்தில் 
வேர்ப்தது வ்வி நிாம்? 

எரு அகாண குடும்தத்தில் அப்தா அம்ாவுக்கு 
ஆண்குந்ற பிநந்து. அந்க் குந்றற ன்நாக 
பர்த்ணர். குறிப்பிட்ட து ந்தும் கல்விற 
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முடித்து ல்ன தணியில் அர்ந்பின் திருமும் வேய்து 
றத்ணர். ருகள் புகுந் வீட்டுக்கு ந்தும் 
னிக்குடித்ணம் வதாக வண்டுவன்று ண்ணிணாள்.  
இறுதிாக அளின் விருப்தப்தடிவ னிக்குடித்ணம் 
அறத்ணர். முல் சின ாங்களில் அடிக்கடி 
ஆனாய்ப் வதற்வநாறப் தார்த்துச் வேன்நான்.  அன் 
பிநகு ாம் எருமுறந ண ந்து தார்த்ான். இறடயில் 
வேல்வதானில் வாடர்பு வகாண்டு வதசிணான். சிறிது 
ாட்களில் வரில் வேல்றத் விர்த்ான். அர்கவப 
ன்றணப் தார்க்க ந்ாலும் அறத் வாந்ாகக் 
கருதிணான். அர்கறபப் புநக்கணிக்க ஆம்பித்ான். ன் 
கன் வேய்றத் ாங்கிக் வகாள்பால் ணம் 
ாடிணார்கள். வதற்வநார்கள் ாம் வதற்வநடுத்க் 
குந்றகறப எருவதாதும் தாாக ண்ணிது 
கிறடாது. ஆணால் அந்க் குந்றகள் வதரிர்கபாக 
ாறும்வதாது ன் வதற்வநாறப் தாாக 
ண்ணுகின்நணர். அர்கறபப் புநக்கணிக்கவும் 
வேய்கின்நணர். வதற்வநாற எதுக்கி ாழும் ாழ்க்றக 
அர்த்ற்நாகும். 

 

வன்றணறப் வதத்ா இபநீரு 

பிள்றபறப் வதத்ாக் கண்ணீரு 

வதத்ன் ணவ பித்ம்ா 

பிள்றபயின் ணவ கல்னம்ா 

எவ்வாரு பிள்றபயும் ம் வதற்வநார்கறபக் 
காத்துக்வகாள்ப வண்டும். அர்கறப முதிவார் 
இல்னம் னும் சிறநயில் அறடத்து விடாதீர்கள்.   

           வக.வக. ஸ்ரீ தவித்ா வவி 
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         இண்டாாண்டு கணிவில் 

   

ந்ாம் ணி தாட வறபயில் தாடம் டத்தி 
முடித்ார் மிாசிரிர். இறுதிாக ாறப முல் ணி 
தாட வறபயில் சுந்ார் வேமிணார் டுக்க 
வண்டுவன்ந ததிறக் கூறி சின ழிமுறநகறப ஏரிரு 
நிமிடங்களில் முடித்ார்.  க்ரீங்ங்ங்ங்……வகண ணி 
எலிக்க, க்கம் வதான அறணரும் ழுந்து 
அறதிாகிணர். சின நிமிடங்களில் கடவுள் ழிதாடு 
முடிந்தும் ரிறோக கறனந்து வேன்நணர். வதருந்து 
ண் ததின்மூன்றநப் பிடித்து ாள்தத்றந்து 
நிமிடங்களில் வீட்றட ந்றடந்ான் சுந்ர். ாறப 
வேமிணாருக்குத் வறாண குறிப்புகறபத் திட்டிக் 
வகாண்டிருந்ான். நூல், குறிப்வதடு, இறவண 
தல்றகயில் வேய்திகறபச் வேகரித்து குறிப்வதடுத்து 
முடிக்க ணி ததிவான்றணத் ாண்டிது.  
விழித்திருந் கண்கறபப் பூட்ட இறேளித்ான் சுந்ர். 
பூட்டிக் கண்கறபத் திநந்து தார்த்ால்… ணி 
ததிவான்னு ததிறணந்து வணா அன் ணதில் எவ 
குப்தம்.  ாறப வேமிணாறப் தத்தியும் ற்வநாரு 
காட்சியுவ அந் குப்தத்திற்காண காம். அனும் 
அக்காட்சி ன்ணவன்று வாசிக்க வாசிக்க கண்களில் 
அறண அறிாவன கண்ணீர் ருகிநது. சுார் அற 
ணி வம் வாசித்து கண்டுதபிடித்ான் அந் 
காட்சிற. அன் வதருந்தில் ந்துக் வகாண்டிருக்கும் 
வதாது ாறப வேமிணாறப் தற்றி வாசித்துக் 
வகாண்டு வருவில் அடிப்தட்டு கிடந் இருறயும் 
இநந்துக்கிடந் எரு ாய்குட்டிறயும் கண்டும்கால் 
இருந்து விட்டான். அதுவ அறண வதரிதும் தாதித்க் 
காட்சி. அன் கண் விழித்து ன் ாறயும் 
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ந்றறயும் தார்த்ான் அங்கு அடிதட்டு கிடந் 
இருரும் இர்கறபப் வதால் அனுக்கு கணவில் எரு 
தம். அப்வதாது சுந்ர் அறணப் தற்றி வாசித்வ 
அன் வல் அவண வகாதம் வகாள்கிநான். காம் 
னிாபிாணம் இல்னால் இருந்துவிட்வடாவ ன்று.  
பின்பு இப்வதாது ாய் ழுந்து அனிடம் “ன்ணாச்சி 
ன் இப்வதாது தூங்கால் இருக்கிநாய்” ன்று வகட்டு 
“ாறப வேமிணாறப் தற்றி கறனப்தடாவ ன்நாகத் 
தூங்கு” ணச் வோல்லி அறண தடுக்க வேய்ாள். 

     காறன ஆறு ணி ஆயிற்று.  அன் அம்ா 
அறண ழுப்பிவிட்டு வகானம் வதாட வேன்நாள்.  
அனும் ழுந்து கிபம்பிவிட்டு அன் வேமிணாருக்காக 
றத் குறிப்புகறபத் திருப்பி தார்த்து வகாண்டு 
வேன்நான் என்தது ணிக்வகல்னாம் கல்லூரிக்குச் 
வேன்றுவிட்டான். அங்கு அணது உயிர்த் வான் 
வகஷ் அழுதுக் வகாண்டு இருக்கிநான்.  இவண அன் 
அருகில் வேன்று ன்ணவன்று வகட்க அன் வீட்டு 
ாய்குட்டி இநந்துவிட்டாகக் கூறி அழுான். 
சுந்ருக்வகா என்றும் ஏடவில்றன. ஆம்… வற்று அன் 
தார்த் அவ ாய் ான். இன் அனிடம் ஆறுல் 
வோல்லிவிட்டு ன்னிப்பு வகட்கிநான்.  வற்று அன் 
தார்த்தும் தார்க்கால் வேன்ந வேலுக்கு  வகஷ்க்கு 
வகாதம் ந்ாலும் அழுதுக் வகாண்வட “ேரி விடு நீ 
ன்ண வேய்ாய்” ன்று குப்பிற்குள் வேன்நணர். 

     குப்பிற்குள் வகஷ் சுந்ற வகாதாகப் 
தார்த்துக் வகாண்வட ணதிற்குள் “இன் தார்த்தும் 
ன் ாய்குட்டி ருத்துறணக்குக் வகாண்டு 
வேன்றிருந்ால் அது இநந்திருக்காவ” ண 
நிறணக்கிநான். 
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     மிாசிரிர் ந்தும் சுந்ற வேமிணார் டுக்க 
அறத்ார். அனும் முன்ணால் வேன்று நின்நான்.  
அங்கு நின்நதும் வகறப் தார்க்கிநான் வகஷ் கீவக் 
குனிந்து அழுதுக் வகாண்டிருந்ான். சுந்ர் முலில் 
வாடங்கிவுடன் வகஷ் ன்றண ன்னித்து விடு 
ன்று அழுதுக் வகாண்வட கூறிணான்.  பின்பு எரு 
வேமிணாருக்காக ற்நரின் உயிறக் கூட கருால் 
இருந்து ான் வதரும் தாம் வேய்துவிட்வடன்.  
அதுட்டுமின்றி வற்று இவு வத்தில் கூட அந் 
தர்கறபப் தற்றி நிறணத்து ருந்தி ான் ாறத் 
துளிக்கூட கக்கில் வகாள்ப வில்றன. 

     ன்றண தற்றி ான் இதுற ண்ணி 
அறணத்துவ றுான்.  அறணத்றயும் விட எருன் 
உயிர்ான் முக்கிம் ண்ணி அடிக்கடி கூறும் ான் 
இன்று வாற்றுவிட்வடன் ண அழுான்.  அறணரும் 
அறண ோாணம் தடித்திணர். வகஷ் அறணக் 
கட்டி அறத்து அழுான். 

“ எருரின் உயிற விட இவ்வுனகில் வதாரிாணது தும் 
இல்றன.  றண இந்ாலும் திரும்த வதந முடியும் 
ஆணால் உயிர் வதாணால் ாலும் திரும்த வதந 
இனாது” . 

       
   ா. ாம் குாரி 

          
முனாாண்டு இபங்கறன ணிகவில் 
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        தவாழியும் 
              விபக்கமும் 
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 ல்ன ாட்டுக்கு எரு சூடு 

ல்ன ாட்டுக்கு எரு சூடு ன்தற்கு ாட்டிற்கு 
சூடு வதாட்டால் அறத் ாங்கிக் வகாள்ளும் ாடு 
ல்ன ாடு ன்தது வதாருள் அல்ன. சுடு ன்தவ 
வதச்சு க்கில் சூடாக ாறிது அக்கானத்தில் ாடு 
ாங்கப் வதாகும் விோயிகள் ாட்டின் அடிச்சுடு 
றத்வ அன் ஆவாக்கித்றப் தற்றி அறிந்து 
வகாள்ார்கள் இற்வக இப்தவாழி 
தன்தடுத்ப்தட்டது. 

 

 ேட்டியில் இருந்ால் அகப்றதயில் ரும் 

ேட்டியில் வோறு இருந்ால் கண்டியில் ரும் 
ன்தது வதாருள் அல்ன கந்ேஷ்டி றடவதறும் 
கானத்தில் விமிருந்ால் அகப்றதாகி கருப்றதயில் 
கருத்ாpக்கும் ன்தற்காக இப்தவாழி 
தன்தடுத்ப்தட்டது. 

 

 ஊார் பிள்றபற ஊட்டி பர்த்ால் 
ன் பிள்றபத் ாவண பரும் 

ற்நர்களின் பிள்றபக்குச் ோப்தாடு வகாடுத்ால் 
ன் பிள்றபக்கு ாாது ோப்தாடு வகாடுப்தார்;கள் 
ன்தது வதாருள் அல்ன. இன்வணாருன் வீட்டில் 
இருந்து ரும் வதண்ற அபது கர்ப்த கானத்தில் 
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வறாண ஊட்டச்ேத்துக்கறபக் வகாடுத்து ன்நாக 
கனித்துக் வகாண்டால் அபது யிற்றில் பரும் ன் 
வீட்டுப்பிள்றப ன்நாக பரும் ன்தவ இப் 
தவாழிாகும் 

 ததிணாறும் வதற்றுப் வதருாழ்வு ாழ்க 

க்கறபப் வதரிவார்கள் வற்கண்டதடிான் 
ாழ்த்துர். ததிணாறு ன்னும் ண்ணிக்றக 
குந்றகறபக் குறிப்ததில்றன. கல்வி, புகழ், லி, 
வற்றி, ன்க்கள், வதான், வல், ல்லூழ், நுகர்ச்சி, 
அறிவு, அகு, வதாறுற, இபற, துணிவு, 
வாயின்ற, ாழ்ாள் முனாண ததிணாறு 
வேல்ங்கறபக் குறிக்கும். இந்ப் ததிணாறு 
வேல்ங்களும் வதற்ந ாழ்வுான் நிறநாண 
ாழ்ாகும் ன்தற இப்தவாழி விபக்குகிநது. 

  வாகுப்பு -  மிழ்த்துறந 

 
 
 
ாய்ப்பில்னா திநறக்கு ருா வதருற? 
Ablity is of little account 
 
ல்னனுக்கு புல்லும் ஆயும் 
Do what you can with that what you have from 
where you are 
 
கண்ணில் தடாது ணதிலும் தடாது 
Out of sight out of mind 
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அகத்தின் அகு முகத்தில் வரியும் 
 Face is the index of mind 
 
மின்னுவல்னாம் வதான்ணல்ன 
All the glitters is not gold 
 
றகக்கு ட்டிது ாய்க்கு ட்டவில்றன 
Between the mouth and the morsal many things 
many happan 
 
தட்ட காலிவன தடும் வகட்ட குடிவ வகடும் 
It never rains but it pours 
 
திறணத் துன்தம் தறணாகும் 
Of one ill come many 
 
ன்றணவ வகால்லும் சிணம் 
Anger punishes itself 
 
வகாதம் அறப் றதத்திம் 
Anger is short madness    

 
ா.ஆணந் வனட்சுமி     

      முனாாண்டு கணினி அறிவில்  

 

 

 

 



சிப்பி:1 முத்து:1  

46 
 

 

 

 

 

  

 

            றகச்சுறகள் 
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 கால் ன்தது கருாடு ாதிரி 
ஊவ ாறிணாலும்  
ோப்பிடுகிநனுக்கு ட்டும் 
அது ருசிா இருக்கும். 

 
 
 

 தக்கத்து வீட்டுக்கார்  
எரு றதன்ட வகட்டார் 
உங்க அப்தா ஆபீஸ்க்கு ஷூ வதாட்டுப் 
வதாாா ? 
இல்ன வேருப்புப் வதாட்டுப் வதாாா ? 
ங்க  அம்ாவாட  
ேண்டப் வதாட்டுப் வதாாரு… 

 
 

 வேல்வதானுக்கும் வதாண்டாட்டிக்கும் 
ன்ண வித்திாேம்? 
இண்டும் ந் பின்ணாடிான் வரியும் 
ச்வே…. வகாஞ்ேம் வனட்தண்ணுணா  
ல்ன ாடல் கிறடச்சிருக்கும் 

 
 

 கன்:  அப்தாகிட்ட வகட்டான். 
ம் வீட்டுக்கு விருந்ாளிங்க   
ப்த ருாங்க? 
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அப்தா:காக்கா கத்துணா ருாங்கனு 
வோன்ணார் 
கன்:ப்வதா வதாாங்க! 
அப்தா: உங்க அம்ா கத்திணாப் 
வதாய்டுாங்க. 

 
 அப்தா: ப்வதா தார்த்ாலும் வதாண்ணுங்க 

பின்ணாடிவ  
சுத்தி சுத்தி ாரிவ  
ாாது தார்த்ா ன்ண வோல்லுாங்க? 
கன்: அப்தனுக்கு பிள்றப ப்தா  
பிநந்திருக்குனு வோல்லுாங்க 

 
 ன்ணங்க உங்க றதன்ட்ட  

உனகம் ப்தடி இருக்குனு வகட்டா  
ேதுா இருக்குனு வோல்நான். 
ஆாங்க… அம்ா  
இல்னா புள்ப  
உனகம் வரிா பத்துட்வடன்.  

 
                     சிணி கண்ன்  
           முனாாண்டு ணிகவில் ஆ பிரிவு 
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      ஏவிங்கள் 
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வணான்ணிம் சுந்ணார்            
(ப்ல்4 பிநந் திணம்) 

 
                          ா.ாரிச்வேல்ம்  

                  முனாாண்டு இபம் ணிகவில் 
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அடால்ப் ஹிட்னர் 
(ப்ல்20,1889 – ப்ல்30,1945) 

              மு.காாென்  

       மூன்நாாண்டு கணினிப் தன்தாடு 
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ோர்லி ோப்ளின்  
(ப்ல்16 பிநந் ாள்) 

 

          .கனிவேல்ம்  

  மூன்நாாண்டு கல் வாழில்நுட்தவில் 
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247 மிழ் ழுத்துக்களில் அறந் ஏவிம் 

 

 

          வ.அருள்தி 

            முனாாண்டு கணினி அறிவில் 
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            .தாதி  

             முனாாண்டு கணினி அறிவில் 
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           மிழ்ச்வேல்வி 

       முனாாண்டு ணிகவில் இ பிரிவு 
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             இேக்கி முத்து 

          முனாாண்டு கணிவில் (வதாது) 
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                 வெமிா  

       முனாாண்டு ஆங்கினம் ஆ பிரிவு 



சிப்பி:1 முத்து:1  
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மிழ்ச்வேல்வி 

     முனாாண்டு ணிகவில் சி பிரிவு 

 



 வடல் :  தரு இழ் 
 

59 
 

 

 

 

 
 
 

இ.முத்மிழ்ச்வேல்வி 
முனாாண்டு கணினி அறிவில் 

 



சிப்பி:1 முத்து:1  

60 
 

 
 

             வடா.றக்கில் தவுலின் 
        இண்டாாண்டு கணிவில் 

 



 வடல் :  தரு இழ் 
 

61 
 

 

              பி.வடாமினிக் டிரிப்சி ஆவா 

          முனாாண்டு கணினி அறிவில் 

 

 

 



சிப்பி:1 முத்து:1  

62 
 

  

 

 

 

 

பி.இம்ானுவல் ாஜ் 

இண்டாாண்டு ஆங்கினத்துறந 

 

 

 



 வடல் :  தரு இழ் 
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         ே.ரிம் வதகம்  
        முனாாண்டு கல் வாழில்நுட்தம் 
 



சிப்பி:1 முத்து:1  

64 
 

 

                      .ஸ்ரீனட்சுமி 

        இண்டாாண்டு ஆங்கினத்துறந 

 



 வடல் :  தரு இழ் 
 

65 
 

புனர்கள் 
------------------------------- 

திருதி த.வேல்வகாதி துறநத்றனர் 

திருதி  து.கார்வணி உவிப் வதாசிரிர் 

முறணர் த.வனட்சுமி உவிப் வதாசிரிர் 

திரு வே.பன் அசு உவிப் வதாசிரிர் 

திரு வே.முனிோமி உவிப் வதாசிரிர் 

திரு வே.ாணிக்காஜ் உவிப் வதாசிரிர் 

வேல்வி  வ.தானப்பிரிா உவிப் வதாசிரிர் 

வேல்வி தி.வகாதி உவிப் வதாசிரிர் 

வேல்வி சு.ாொவெஸ்ரி உவிப் வதாசிரிர் 

----------- 

 


