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வாழ்க்கைப் ்பயணத்தில் எத்்த்ையயோ மனி்தர்கை்ை 
சந்தி்ககிய�ோம. ்பழகுகிய�ோம. ஆைோல் அதில் 

ஒருசில  சந்திப்புகைள்தோன் எல்லோ கைோலத்திற்கும நி்ைவில் 
நிற்கி�து. அப்்படியயோரு அழகைோை சந்திப்்்ப, ம�்ககை 
முடியோ்த அனு்பவத்்்த கைடந்்த அ்கயடோ்பர் மோ்தத்தில் 
ய்பற்ய�ன்.

அற்பு்தமோை அந்்த மனி்தர்்தோன் நடிகைர் யநப்ய்போலியன் 
அவர்கைள. உருவத்்்த ய்போலயவ உளைத்்தோலும 
உயர்ந்திரு்ககி�ோர். கை்ல உலகைம ய்போற்றும நோடறிந்்த 
நடிகைர் மட்டுமல்ல, சட்ட மன்� உறுப்பிைரோகைவும, மத்திய 
அ்மசசரோகைவும அரசியல் கைைத்தில் ்தடம ்பதித்்தவர். 
ய்போதுகூட்டஙகைளில் ம்ககைள கைவைத்்்த ்தன்்ப்ககைம 
கைவர்ந்திழு்ககும சி�ந்்த யம்ட ய்பசசோைர். 

இ்்தயயல்லோம கைடந்து அவரு்ககைோை இன்யைோரு 

அ்டயோைம சி�ந்்த ய்தோழிலதி்பர் என்்பது. ஜீவன் 
ய்தோழில்நுட்்பஙகைள என்கி� நிறுவைத்தின் நிறுவைர் 
மற்றும ்த்ல்ம நிர்வோகை அதிகைோரியோகை இரு்ககி�ோர்.

அய்தய்போல் அவரது மனி்தயநய சிந்்த்ையில் 
உருவோை, எலுமபு ்த்சயநோய் யநோய்  கைோப்்பகைம 
மருத்துவம்ை மற்றும ஆரோய்சசி ்மயம ஒன்்�யும 
்தமிழகைத்தில் நடத்தி வருகி�ோர் என்்பது ய்போற்று்தலு்ககுரிய 
யசய்தி.

நடிகைர் யநப்ய்போலியன் அவர்கை்ையும அவர்கைள 
குடும்பத்்தோர் மற்றும நண்பர்கை்ையும நோஷ்வில்லில் 
உளை அவர்கைள இல்லத்தில் சந்தித்்த நிகைழவு என்்பது  
ம�்ககை முடியோ்த மகிழசசியோை அனு்பவம. 

சின்சின்ைோட்டியில் இருந்து ய்தற்கில் உளை 
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நோஷ்வில்லு்ககு ஐந்து மணி யநர ஊர்தி ்பயணத்து்ககுபி�கு 
நடிகைர் யநப்ய்போலியன் அவர்கைளின் வீட்்ட அ்டந்ய்தன்.

பிரமோணடமோை வீடு. அழகைோை நு்ழவோயில்.
மிகைப்ய்பரிய வரயவற்பு அ்�. யநப்ய்போலியன் அவர்கைள 
்தமது குடும்பத்துடன் இரு்ககும ்படஙகைள அந்்த அ்�்ய 
அலஙகைரி்ககின்�ை. பூ்ை அ்�யில் ய்பரிய அைவிலோை  
யநப்ய்போலியன் அவர்கைளின் ய்பற்ய�ோர் ்படம.

சயகைோ்தரி சு்தோ யநப்ய்போலியன் எஙகை்ை அன்புடன் 
வரயவற்�ோர். மதிய சோப்்போடும   ்தயோரோகையவ இருந்்தது. 
சயகைோ்தரி சு்தோ அவர்கைள அன்புடன் உ்பசரித்்தோர். வீட்டு்ககு 
வரும விருந்திைர்கைளு்ககு எப்ய்போதுயம அவரு்டய 
ச்மயல்்தோன். திருசசி மணணின் மணம மோ�ோ்த 
சு்வயோை ச்மயல் சு்தோ அவர்கைளின் ்தனிச சி�ப்பு.

புதி்தோய் வோஙகியிரு்ககும ய்தோட்ட வீட்டு்ககு மோ்ல 
வரயவற்பு விழோ்வ கைவனி்ககை, யநப்ய்போலியன் அவர்கைள 
யசன்றிந்்தோர். எஙகை்ையும அஙகு வரச யசோல்லியிருந்்தோர். 
நஙகைள மதிய உண்வ முடித்துவிட்டு முப்்பது நிமிட 
்பயணத்தில்  அந்்த ய்தோட்ட வீட்டு்ககு யசன்ய�ோம.

கிட்டத்்தட்ட 600 ஏ்ககைர் இரு்ககும. ்போரதிரோைோ ்படத்தில் 
வருகி� கிரோமத்்்த ்போர்த்்த மோதிரி உணர்வு. எல்லோ 
்ப்ககைமும ய்தோட்டஙகைள.  “யநப்ய்போலியன் ய்தோட்டம” 
என்கி� பிரமோணடமோை நு்ழ வோயிலில் ஊர்தி உளயை 
நு்ழய, நண்பர்கைளுடன் இருந்்த யநப்ய்போலியன் 

அவர்கைள எஙகை்ை 
அ ன் பு ட ன்  வ ர ய வ ற் � ோ ர் . 

ஆளு்மயோை ய்தோற்�ம. என்்ை விட உயரம. 
அதிகைமோை ்தோடி.  அயநகைமோகை அது அடுத்்த ்படத்து்ககைோை 
ய்தோற்�மோகை இரு்ககைலோம.

மிகைப் ய்பரிய நடிகை்ர, முன்ைோள மத்திய அ்மசச்ர  
யநரில் சந்தித்்ததும,  அ்தற்கைோை எந்்த யவளிப்்போடுயம 
இல்லோமல், இயல்்போை ்போசத்ய்தோடு அவர் ய்பசியதும 
மகிழசசியோை நி்ைவுகைள.

அன்று மோ்ல நி்�ய நண்பர்கைள குடும்பத்துடன் 
வந்திருந்திைர். புதிய நண்பர்கை்ை சந்தி்ககைவும நல்ல 
வ ோ ய் ப் பு .  நி்�ய  வி சயஙகைள  ய ்ப சி யை ோ ம . 
ய்தோட்டத்்்த சுற்றிப் ்போர்த்ய்தோம. கூடயவ சிறிய சோரல் 
ம்ழ!

யநப்ய்போலியன் அவர்கைளுடன் இரவில் மீணடும வீடு 
வந்து யசர்ந்ய்தோம. இரவு ஒரு மணிவ்ர ய்தோடர்ந்து 
ய்பசியைோம.  யநப்ய்போலியன் அவர்கைள ்தைது அரசியல் 
வோழ்க்கை ்பற்றி நி்�ய விசயஙகைள ய்பசிைோர். அரசியல் 
வோழ்க்கையில் அவர் ்போர்த்்த அனு்பவஙகை்ை மிகை 
இயல்்போகை ய்பசிைோர். 

்பல்யவறு அரசியல் ்த்லவர்கையைோடு ்பழகி இருந்்தோலும 
்தைது அரசியல் குருவோகை, வழிகைோட்டியோகை  கை்லஞர் 
கைருணோநிதி்ய மட்டுயம யசோல்கி�ோர். கை்லஞரின் 
ய்பரு்மகை்ையும, யநரு்ககைடியோை யநரஙகைளில்கூட  
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ந்கைசசு்வ உணர்யவோடு கை்லஞர் ய்பசிய்்தயும  
சம்பவஙகையைோடு விவரித்்தோர்.

கைட்சியின் ்த்லவர் என்்ப்்தயும கைடந்து கை்லஞர் மீது 
அதிகைமோை ்போசம ்வத்திரு்ககி�ோர் என்்ப்்த உணர 
முடிந்்தது.

அடுத்்தநோள கைோ்ல யநப்ய்போலியன் அவர்கைள 
உ்தவியுடன் நோஙகையை ய்தநீர் ய்போட்யடோம. ஆைோல் 
அவரு்ககு ய்தநீர் ்போலில் ய்போடுவய்த அதிகை சு்வ என்றும 
அ்்த அடுத்்தநோள எஙகைளு்ககு ய்போட்டு்க யகைோடுத்்தோர். 
ய்தோடர்ந்து ய்பசியைோம.

மு்ைவர் ரோையசகைர் சி�ந்்த எழுத்்தோைர். அவர் எழுதிய 
“ய்போய்” என்� நூ்ல ்பற்றி ய்பசியைோம. அவர் சில தி்ரப் 
்படஙகைளு்ககு உ்தவி ஆசிரியரோகை ்போரதிரோைோ அவர்கைளுடன் 
்பணியோற்றியுளைோர். அவரு்டய புதிய குறும ்படத்்்த ்பற்றி 
ய்பசியைோம. இப்்படியய யநரம ய்போைது. அ்தற்குள, கைோ்ல 
உணவு்ககு  இட்லி, சோம்போர்  ்தயோரோகி விட்டது.

பி�கு எைது ஆரோய்சசி ்பற்றி யவகு யநரம ய்பசியைோம. 
எலுமபு ்த்சயநோய் ்பற்றி நி்�ய யகைட்டு்க யகைோணடோர்.  
்தன்னு்டய கைோப்்பகைம மருத்துவம்ை மற்றும ஆரோய்சசி 
்மயத்்்த அடுத்்த கைட்டத்து்ககு எடுத்து யசல்வது 
ய்தோடர்்போகை ய்பசியைோம. 

அ்தன்பி�கு எைது குடும்பத்்தோருடன் கைோயணோளி 
வோயிலோகை ய்பசிைோர். அருகில் உளை நண்பர்கைள வீட்டு்ககு, 
அதிலும குறிப்்போகை, ரோஜ்குமோர் மற்றும யசந்தில்நோ்தன்  
வீட்டு்ககு அ்ழத்து யசன்�ோர்.

எ்்தயும யவளிப்்ப்டயோகை, எ்தோர்த்்தமோகை ய்பசுவது்தோன் 
அவரது  இயல்்போகை இரு்ககி�து. எல்யலோ்ரயும அரவ்ணத்து 
யசல்லும அவரது குணம எை்ககு மிகைவும பிடித்்தது.

இரணடோம நோள மோ்லயில் நண்பர்கைளுடன் யவளியில் 
யசன்று இரவு சோப்்போட்்ட முடித்ய்தோம. அடுத்்தநோள  
கைோ்லயில் வி்டய்பற்று கிைமபியைன். ஊர்தி நகைரும வ்ர 
அருகில் வந்து ஒரு உ�விை்ரப்ய்போல் அன்புடன் 
வழியனுப்பி ் வத்்தோர்.

அவயரோடு இருந்்த இரணடு நோட்கைளும யநஞ்ச வீட்டு 
நீஙகைோ்த சந்ய்தோச அனு்பவம. எஙகைள சின்சிைோட்டி ்தமிழச 
சஙகைத்திற்கு ஒரு மு்�யோவது வர யவணடும என்று யகைட்டு 
யகைோணயடன்.  நிசசயம கைலந்து யகைோளகிய�ன் என்று 
மகிழசசியுடன் ஒப்பு்தல் ்தந்்தோர்.

êƒèñ‹  2021C¡Cù£†® ñ£ïèó îI›„êƒè‹8



அவன்
நாக பதவி…

அவள்
நலிநத பதவி…

அவன்
அம்புகள் எயதான்
அவள்
அன்்பன்்றேறறோள்

காளை
களைகள் ் தாடுததான்
கன்னி
காதலில் திளைததால்

முநதியவன்
்காஙளக்காண்ான்
பிநதியவள்
தஙகபபநதியிட்ாள்

இநதபபுரம் அநதபபுரம்
என்றில்ளலை

அதிகாளலை அநதிமாளலை
என்பதில்ளலை

கண் இ்்மல்லைாம்
கண்்பாழு்தல்லைாம்
காைக் கண்வரகண
மணதூவி
கலைநது களிதது களைததிருக்க…

மஙளகயவள்
மசக்ளக கணடு
காளையவன் வியரதிருக்க…

அவன்
மயஙகி நின்றே மறுகை்ம

அவள்
மைவாைன் நீ்ய என்று
அவன்
்தாள்களில் ளகமாளலை சாததி்்வ!

்வடள்யாடும் ்வளலைஒன்்றே - 
தன்
வீர்மன்று…

பநதாடிப பநதாடி
அவன் ் தாறறி்்வ…
்தாளகயவள் தாயானாள்…!

மறு கிழவன்
கா்தாடு காதுளவததான்
ஒரு கிழவன்…

எததளன்யா கிழவரகளை
கணடுவிட் ஆலைமரம்
அவசர அவசரமாய  -தன்
அரசளவளயக்  கூட்…

ஒருபுறேம்
நாக பதவியினர
நாறகாலி ் மல்…

மறுபுறேம்
நலிநத பதவியினர
நிறகவும் தகு்மா?
(ளககடடி கூனியிருக்க)

நால்வர ் காண்
நீதி இருக்ளகயில்

நாக பதவியர மடடு்ம வநதமர…

நாக பதவியின் வீர்வஙளகயி்ம்
்தாறறுப்பானவள் வீரன்மகைாம்!
காதலும் கல்யாைமும் பாவமாம்
இவரகளுக்குள்
எடுபபதும் ் காடுபபதும் ் காடிய 
குறறேஙகைாம்…

கருளவக் களலைததுவிடடு
அவள்
கன்னிததாயாக்வ  வாழ்வணடுமாம்!

தீரபபு ் சால்லைபபடடு விட்து…

நாக பதவியினருக்கு - என்றும்
கல்யாைததில் ் தரியும்
ஜாதி
காமததில் ் தரிவதில்ளலை
நீதி!!

முனைவர். நாமக்கல் சூ.இராஜசே்கரன்
ªð˜Iƒè£‹, Üôð£ñ£

நீதி
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 மந்திர நட்சத்திரம் 
அக்ஷயா

 புன்சிரிப்பு தேனீ சாய் அவ்யுக்த்

êƒèñ‹  2021C¡Cù£†® ñ£ïèó îI›„êƒè‹10



 வண்ணமய
ம் 

சினாமிைா சிவராஜ்

 நீல அழகி 
ரியா

êƒèñ‹  2021C¡Cù£†® ñ£ïèó îI›„êƒè‹11



 வண்ண வண்ண
 அணில்  

அத்விதா பிரபு

 நீல வண்ண கண
்ணன்  

மைதி ைணணஷ்
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 என் குடும்்பம் 
நிலா சரவணன்

 இலலக் குருவி
  

நியநதா
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சின்சி யவங்கையின் ்த்லவரோகை, எஙகைள ய்தோடர் ்ப்� முயற்சி்ய  ்பற்றி உஙகைளுடன் 
்பகிர்வதில் மி்ககை மகிழசசி அ்டகிய�ன்..

கைடந்்த ஒன்�்ர வருடமோகை, ஒவயவோரு சனி்ககிழ்ம கைோ்லயிலும , Mason Pine hill 
Lakes ்போர்்ககில் நோஙகைள ்ப்� ்பழகி வருகிய�ோம. சுமோர்  10  ய்பர்  யகைோணட  ்ப்� 
ஆர்வலர்கைள, ஒரு புதிய ்போட்ல ்பயிற்சி யசய்யயவோ  அல்லது முந்்்தய வோரம நோஙகைள 
வோசித்்த ்போட்ல யமம்படுத்்த மு்ையவோம. இது எஙகைளு்டய  ்தப்்போட்ட துடிப்்்ப ,  
GCTS நிகைழவுகைளு்ககு மட்டுமல்லோமல், யகைோவில் நிகைழவுகைளு்ககும எஙகை்ை வோசி்ககை 
உ்தவுகி�து.

 இந்்த வருடம ஆகைஸ்ட் மோ்தம,சின்சிைோட்டி முருகைன் ய்தர் திருவிழோவின் ய்போது, சுமோர் 
2 மணி  யநரம நோஙகைள ்ப்�  வோசித்்தது , எஙகைளின் ம�்ககை முடியோ்த அனு்பவம.  நமது 
யசோந்்த சமூகை்க கூட்டதில், ஊர்வலத்தின்ய்போதும மற்றும அலஙகைோரத்தின்ய்போதும, ்ப்� 

வந்துவிட்டது 
சின்சினாடடி 
வவங்கை
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 உதய ் சகர   

அடிப்்ப்தன் மூலம ்தோய் மணணின் உணர்்வ  அளித்்த்தோகை ம்ககைள  பின்னூட்டு  
ஆர்வம  ய்தரிவித்து , எஙகை்ை  ஊ்ககுவித்்தைர் .  இ்்த  ய்தோடர்ந்து, இந்்த மோ்த 
கைந்்த சஷ்டி  மற்றும வருஙகைோல இ்தர மு்ககிய யகைோவில் நிகைழவுகைளிலும  கைலந்து  
யகைோளகிய�ோம .

ஒவயவோரு புதிய நிகைழவிற்கும எஙகைள குழு விரிவ்டந்து வருவ்தோல், இ்்த  
்கையோை நோஙகைள கூடு்தல் ்ப்�கை்ை வோஙகை உளயைோம.  ்தற்ய்போது இந்்த அணி, 
்தன்ைோர்வ ்பஙகைளிப்்போல்  எஙகைளுடய யநரம, ்பணம மற்றும வைஙகை்ைச ்பகிர்ந்து 
யசயல்்படுத்துகிய�ோம. புதிய ்ப்�கை்ை விற்்ப்ை யசய்வ்தன் மூலமும, யமலும 
எஙகைைது வரவிரு்ககும நிகைழவுகைளு்ககு  கூடு்தலோகை Base Drum வோஙகி  புதிய 
்ப்� அடிகை்ை அறிமுகைப்்படுத்்த  ஆர்வம  யகைோணடுளயைோம.

இ்தைோல் ்ப்� வி்ையோட விருமபும புதியவர்கைள அ்ைவ்ரயும எஙகைளுடன் 
்பயிற்சி யசய்ய,  நோஙகைள மகிழசசியுடன் வரயவற்கிய�ோம.  எஙகைளின் கைடந்்த கைோல 
அனு்பவஙகைளில் இருந்து, மது்ர்யச யசர்ந்்த யவலு ஆசோனும, மற்றும 
யகைோயமபுத்தூர் ச்கதி ஆசோனும,  எஙகைள வழிகைோட்டிகைைோகை  உ்தவி புரிந்து 
உளைோர்கைள. அவர்கைளுடன் உஙகைளின் எதிர்கைோலப் ்பயணத்்்தத் ய்தோடர நோஙகைள 
ஆ்தரவளித்து  இ்ணந்து ்பணியோற்றுவதில் மகிழசசிய்டயவோம..

நீஙகைள எஙகை்ை ஊ்ககுவி்ககை விருமபிைோல், எஙகைள ்ப்� ்பயணத்தில் 
இ்ணந்து, எஙகைளுடன் கைலந்து ்பயிற்சி யகைோளை அ்ழ்ககிய�ோம .  ்ப்� மூலம 
யநர்ம்�்ய ்பரப்பி , இ்்த நமது அடுத்்த ்த்லமு்�்ககு எடுத்துச யசல்ல 
உறுது்ணயோகை இரு்ககை ய்தோள யகைோடுஙகைள .

நன்றி!! வண்ககைம!!!
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 அழகு மான்  

துஷாரா ராணேஷ்
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தீ்பம
ஒளி
்பட்டோசு
விை்ககு
மத்்தோப்பு

்பணடி்கை
இனிப்பு
தீ்போவளி
மகிழசசி
புத்்தோ்ட

வார்த்தை ததைடல் புதிர
வினா

விகை  - 26ம் பக்ைம்

wóˆî£ ó£è«õ‰Fó¡
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குறுக்கெழு்தது புதிர - வினா

 வலமிருநது இைம் 

1. ைழுத்தில் ணபாடுவது

2. ஆறு  சுகவைளில் ஒன்று 

11.மீன்ைள் இதில் சிக்கும்

12. மகை பபய்யும்ணபாது உதவும்

 ணமலிருநது கீழ் 

3. பாம்பு இகத உரிக்கும்

6. நூலைத்தில் இருபபது

8. நாடு மற்றும் ஊர்ைகை பிரிபபது

9.சூரியனின் இன்பனாரு பபயர் 

12. நீர்நிகலைளில் ஒன்று

 இைமிருநது வலம் 

4. ணைள்வி ணைடைால் கிகைபபது

10.ஒரு பைம் 

13. நிைல் தருவது

 கீழிருநது ணமல் 

2. ஓவியம் ஒரு ----

4. ஆசசரியம்!

5. இநதியாவின் ணதசிய விலங்கு 

1

6 2 3 5

8

7 4

9

10

12

11

13

விகை  - 25ம் பக்ைம்
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இன்்�ய ்த்லமு�யிைரு்ககு அசோத்திய 
அறிவு இரு்ககி�து. எ்்தயும ்பல்யவறு 
யகைோணஙகைளில் இருந்து யயோசிப்்போர்கைள. 
ஆைோல் யநரோகை சிந்தி்ககை மோட்டோர்கைள. 
ஆசிரியர்கைள்தோன் ்போவம. எவன், என்ைமோதிரி 
்பதில் யசோல்வோன் என்ய� யரோம்ப ்பயந்து 
்பயந்து யகைளவி யகைட்்போர்கைள.

உ்தோரணத்திற்கு, ஒரு ஆசிரியர் மோணவ்ைப் 
்போர்த்து ்தணணீ்ரப் ்பற்றி ய்தரிந்்த்்த யசோல் 
என்�ோர். அ்தற்கு அவன் யசோன்ை ்பதி்ல 
யகைட்டு அதிர்ந்து விட்டோர்.

சுடு நீர் — ஆற்றி ஆற்றி குடி்ககைணும

மிைரல் நீர் — mineral water வி்ல அதிகைம

குழோய் நீர் — சுல்பமோ கி்ட்ககும.

கைோயவரி நீர் — எப்்பவோவது கி்ட்ககும

ம்ழ நீர் - சுத்்தமோைது, சில சமயம 
கி்ட்ககும

இந்்த கு்தர்்ககைமோை வி்ட ்தவறு என்றும 
யசோல்ல முடியோது சரி என்றும யசோல்ல 
முடியோது. இ்தற்கு அந்்த ஆசிரியர் என்ை 
யசோல்லியிருப்்போர்?

இ்்த வோசிப்்பவர்கைள எல்யலோரும யயோசித்து 
வித்தியோசமோகை ்பதில் யசோல்லவும.

 திருமதி.லலிதா சிதம்பரம் 

அர்்ததமும் 
அனர்்ததமும்
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மினியன்

வணைக் கலைளவ

டெஸ்டினி
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டெோரி

நீட�ோ

ஷரததா ராக்வநதிரன்
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கற்பனைக்கு 
வினை ப்போடு

கைற்ப்னக்கு வி்ை வ்பாடு

கைற்ப்னயில் வைான்றும் ்பல வண்ணஙகைள்

அதில் நீ நட்சத்திரமாய் மின்னுவாய்

கைற்ப்னயில் வைான்றும் ்பல உள்்ளஙகைள்

அதில் நீ ைனித்துவமாய் தைரிவாய்

கைற்ப்னயில் வைான்றும் ்பல இன்னல்கைள்

அதில் நீ சு்டதராளியாய் எரிவாய்

கைற்ப்னயில் வைான்றும் ்பல வடிவஙகைள்

அதில் நீ சிறபியாய் மாறுவாய்

கைற்ப்னயில் வைான்றும் ்பல எண்ணஙகைள்

அதில் நீ மூழ்கி தி்கைப்பாய்

  விசாலாஷி சாத்தபபன்
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குறுக்கெழு்தது புதிர 
- வி்ட

1  மா கல     பு     லி

6  பு 2 ை 3   ச    ப 5 பு

   த்       ட      ய 8 எ

7த  கல    கை 4 வி    ல்

   ை 9  ை    கல

   ம்   கச     ட      ரா 10  தி

12 கு  கை         ர

      ை 11 வ   கல

      ம்        ர 13  ம       ன்
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தீ்பம
ஒளி
்பட்டோசு
விை்ககு
மத்்தோப்பு

்பணடி்கை
இனிப்பு
தீ்போவளி
மகிழசசி
புத்்தோ்ட

வார்த்தை ததைடல் புதிர
வி்ட
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தீ்போவளி 

எனக்கு மிகைவும் பிடித்ை ்பணடி்கை தீ்பாவளி!

அ்ை அழகைாக்குவது நாம் ஏறறும் தீ்பத்தின் ஒளி!

அன்று நாம் புத்ைா்்டகைள் அணிகிவ�ாம்!

நண்பரகைளு்டன் இனிபபுகை்்ளப ்பகிரகிவ�ாம்!

நாம் தீ்பாவளிக்கு ்பட்டாசுகைள் தவடிக்கைலாம்!

நம் குடும்்பத்து்டன் மகிழ்ச்சியாகை இருக்கைலாம்!

நம்்ம அன்பு்டன் இ்்ணப்பது சின்சினாடடி ைமிழ் ்சஙகைம்!

இந்ை தீ்பாவளி்ய  சி�பபிக்கை வருகி�து நம் ்சஙகைமம் !

சிரத்தா ராைணவநதிரன்
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Best Wishes
Happy Diwali 2021
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