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தன்மானம், சூடுச ாரணை எங்கக கிணைக்கும்? 

என்.ஆர். ரவி , திருசெண்காடு.  

செளிகே கதடினால் கிணைக்காது. நமக்குள்கேகே கதாண்டி எடுக்க கெண்டும். 

 

அன்பழகன் - சநடுஞ்ச ழிேன் ஒப்பிடுக? 

தாஜ்மகால் இஸ்மாயில் ,  சின்னக லம்.  

மரிோணதக்குரிே இரண்ைாெது இைத்ணதயும் மரிோணத இழந்து சபற்ற 
இரண்ைாெது இைத்ணதயும் எப்படி ஒப்பிை முடியும்? 

 

தமிழ் ொர இதழ்களில் செளிோகும் ககள்வி - பதில் பகுதியில் மனி தன் 
விரும்பிப் படிப்பது எணத? 

ஏ.ஜி. கல்ோைசுந்தரம் , மணிேக்காரன்பாணேேம்.  

     மனிதன் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்ைாலும் எல்லாெற்ணறயும் படித்தாக 
கெண்டியிருக்கிறது. மணிேக்காரன்பாணேேம் ஏ.ஜி. கல்ோை சுந்தரம் இகத 
ககள்விணே இன்னும் ோருக்சகல்லாம் அனுப்பியிருக்கிறார் என்று சதரிந்து சகாள்ே,  
அல்லி பதில்கள் ச ாள்ளு மதன் பதில்கள் பகோகைட்ைா, அரசு பதில்கள் 
காலமாகிவிட்ைன. தராசின் முள் கூர்ணமோனது. பாக்ோவில் சிறுகணதகள் குணறவு 
என்ற  பஞ் த்ணத , கக - ப தீர்க்கிறது.  ூனிேர் பதில்களில்  மேத்தில் 
ஆச் ரிேமான கறார்! ஆனால் மனிதனுக்குப் பேனுள்ே பதில்கோகக் கிணைப்பது 
கணைோழியில் சுந்தர ராம ாமியின் பகுதியில்தான். 

 



லஞ் ம் ொங்குபெர்கணே கத்திோல் குத்தச் ச ால்கிறார் 'இந்திேன்'. மனிதன் 
என்ன ச ால்கிறார்? 

 ங்கர்குமார்,அருகாவூர்.  

கத்திணேத் தீட்ைாகத, உந்தன் புத்திணேத் தீட்டு. 

அரசிேல்ொதிகணே ஓோமல் விமர்சிக்கிற பத்திரிணகோேர்கள் எல்லாரும் 
கோக்கிேர்கோ? 

ஜி. சுகுைா,கெை ந்தூர்.  

இல்ணல. எல்லா துணறகளிலும் நல்லெர்கள் சபால்லாதெர்கள் உள்ேது கபால 
இதிலும் உண்டு. சின்னச் சின்னத் தெறுகள் ச ய்கிறெர்களும் உண்டு. காணல 
முதல் இரவு ெணர ஆட்சிோேர்கள் காணல சுற்றி ெந்து சமடிகல் காகலஜ் சீட் 
மாதிரிப் சபரிே  லுணககளுக்காக உணழக்கும் பத்திரிணகோேர்களும் உண்டு. 
ஆறுதலான விஷேம் இப்படிப்பட்ைெர்கள் எண்ணிக்ணக இன்னும் பல்கிப் 
சபருகிவிைவில்ணல. 

 

மனிதனுக்குப் பிடித்த மதம் எது? 
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மனிதம். 

 

பிறந்த நாள் விழாணெ கருைாநிதி ரத்து ச ய்துவிட்ைாகர! இது கதிர் ெம்பனின் 
செற்றிதாகன? 

ஆர். குமகர ன், எண்ணூர்.  

ெம்பன் ககட்ைபடி ஸ்ைாலிணன அணமச் ராக்கவில்ணல என்பதால் அது 
ெம்பனுக்குத் கதால்விோ? கருைாநிதி தனக்குச்  ரி என்று படுெணதச் 
ச ய்கிறார். ெம்பன் தனக்குச்  ரி என்று பட்ைணதச் ச ால்கிறார்.  மேங்களில் 
அணெ ஒத்துப் கபாகலாம். இதில் செற்றி கதால்விகளுக்கு இைமில்ணல. தவிர, 



நாம் ச ான்னபடி மற்றெர்கள் ககட்கிறார்கள் என்று நிணனக்கிற 
பத்திரிணகோேர்கள் அனுபெ முதிர்ச்சியில்லாதெர்கள். உண்ணமயில் தன் 
சதாண்ைர்கள் எவ்ெேவு ெருத்தமணைந்தாலும் பரொயில்ணல என்று 
விழாக்களுக்கு - கருைாநிதி தணைவிதித்தது அெருணைே அண்ணமக்கால 
அரசிேல் அணுகுமுணறக்கு இன்சனாரு செற்றி.  

 

இந்திே அரசிேலணமப்புச்  ட்ைத்ணதப் பற்றி என்ன நிணனக்கிறீர்கள்? 

எஸ். ச ல்ெரங்கம் ,கமல்சீ மங்கலம்.  

அடிப்பணைகள்  ரிோக இருந்தாலும், பலெற்ணற மாற்றி எழுத கெண்டிே காலம் 
ெந்துவிட்ைது என்று நிணனக்கிகறன், சீக்கிரமா கச் ச ய்ெது நாட்டுக்கு நல்லது. 

 

பத்திரிணகோேர் க ா, அரசிேல் ஆய்ொேர் க ா, நடிகர் க ா - இெற்றுள் 
உம்ணமக் கெர்ந்தெர் ோர்? 

கக, அவினாசிேப்பன் , ஆலூர். 

நடிகர் க ா ஒரு ககாமாளி. அெர் தமிழ்த் திணரப்பை உலகில் எணதயும் 
 ாதிக்கவில்ணல. பல கமா மான பைங்களில் கூை நடித்திருக்கிறார். அெகர 
மறக்க நிணனக்கும் அந்தக் ககாமாளிணே விட்டுவிைலாம். அரசிேல் ஆய்ொேர் 
க ா,  மேத்தில் அரசிேல் தரகராகவும் ஆகிவிடுெதால், எது ஆய்வு, எது 
ெக்காலத்து. எது பிர ாரம் என்று குழப்பமாகிவிடுகிறது. பத்திரிணகோேர் க ா 
தான் மனிதணனக் கெர்ந்தெர். அெர் கருத்கதாடு உைன்பாடு இருந்தாலும் 
இல்லாவிட்ைாலும், அெர் எழுதுகிற சதானி, ஆணித்தரமாக ஓங்கிேணறந்து 
ச ால்லும் விதம் சுணெோனது. 

 

சிரிக்கும் சபண்ணை நம்பலாமா? 

இரா. பிரபாகரன், சநய்தொ ல்.  



சிரிப்பில் ஆசைன்ன சபண்சைன்ன? சிரிப்ணபப் சபாறுத்துத்தான் நம்பிக்ணக. 
புன்சிரிப்பா?  ரி. அ ட்டுச்சிரிப்பா? ஒதுங்கிவிைலாம். கண்கள் சிரிக்காமல் உதடு 
மட்டும் விரிகிறதா? ஆணேகே தவிர்த்துவிடுங்கள். சிரிக்காமகல இருந்தால்? 
நரசிம்மராணெ நிணனத்துப் பாருங்கள். நம்பிக்ணக ணெக்க முடியுமா? ம்ஹும். 

 

பள்ளித் கதர்வில் கதால்வி அணைந்தால் தற்சகாணல ச ய்து சகாள்ளுகிறார்ககே 
ஏன்? 

மா. திருப்பதி ,மாங்குட்ணைப்பாணேேம்.  

மனிதணன கெதணனப்படுத்தும் விஷேங்களில் ஒன்று இந்த மாைெர்களின் 
தற்சகாணல. இதற்கு நாம் எல்லாரும் சபாறுப்பு. நம் இணேஞர்கணே, சிறு 
ெேதிலிருந்கத கதர்வில் அதிக மதிப்சபண் ொங்கும்  க்தியுள்ே ேந்திரங்கோக 
மாற்றுெதில் செறிகோடு கெணல ச ய்து ெருகிகறாம். எல்.கக.ஜி.யில் பதி னாறு 
பாைங்கள், சைஸ்ட்டுகள், எக் ாம்கள்," கரங்க் கார்டுகள் என்று சதாைங்கும் 
இந்தச் சித்ரெணத, ப்ேஸ் டூ முடிக்கும்  மேத்தில் ைாக்ைர், எஞ்ஜினிேர் என்ற 
கபராண க் கனவுகளுக்காக கமலும் கமலும் சகாடுணமோனதாக மாறுகிறது. நல்ல 
இண ணே, நல்ல ஓவிேத்ணத, இேற்ணக எழிணல, சிறந்த புத்தகத்ணத, ரசிக் கக் 
கற்றுக் சகாடுக்கும் கெணல ணேப் சபரும்பாலான சபற்கறார்கள் ச ய்ெதில்ணல. 
சபரிே கெணல, சபரிே  ம்பேம் என்ற ஒகர லட்சிேத்கதாடு கடும் கபாட்டி 
மனப்பான்ணமகோடு பிள்ணேகணே ெேர்த்து அெர்கணே ஆன்மா 
அற்றெர்கோக ஆக்கிவிட்டு, முதுணமயில் அநாணத இல்லங்கணேத் 
கதடுகிகறாம். இந்தப் கபாட்டி மனப்பான்ணமதான் கதால்விணே  ந்திக்க 
 க்திேற்றுத் தற்சகாணலயில் ச ன்று க ர்க்கிறது. ஐந்திகலகே இணத மாற்றி 
ெணேக்க கெண்டிே அெசிேம் - அெ ரம் இருக்கிறது. 

 

தற்காலத்தில் மிகவும் கதணெோ னது தனிமனித ஒழுக்கமா?  முதாே ஒழுக்கமா? 

புலெர்கான. ககன ன் , சபாணறோறு.  

இரண்ணையும் பிரிக்கலாகாது.  முதாே ஒழுக்கம் குன்றிே  மூகத்தில் 
தனிமனிதனுக்குத் தன் ஒழுக்கத்ணதக் காப்பகத கடினமாகிவிடும்; தன் ஒழுக்கம் 



பற்றி மட்டும் கெணலப்படும் மனிதனால்,  முதாே ஒழுக்கம் கமம்பட்டு விைாது. 
ஒன்று மற்றணத எப்கபாதும்  ார்ந்கத இருக்கிறது. 

மனிதனின் மறுபக்கத்ணதக் கூறு? 

கக, ககைஷ்குமார், காோசமாழி.  

கவிணத; கணத; சபரும்பாலும். 

ஆஸ்கணர செல்லத் துடிக்கும் கமல், தமிழக முதலணமச் ர் நாற்காலிணேப் பிடிக்க 
நிணனக்கும் ரஜினி இெர்கணேப் பற்றி? 

எஸ், முருகானந்தம், கீழக்கணர.  

நாற்காலி ஆண  ரஜினிக்கு இருப்பதாக இதுெணர சதரிேவில்ணல. ரஜினிணேப் 
பேன்படுத்தி நாற்காலிணேப் பிடிக்கிற ஆண  சில காங்கிரஸ்காரர்களுக்கு 
இருக்கிறது. கமலின் துடிப்பு செற்றி சபற்றால் தமிழ் - சினிமாவுக்குப் 
சபருணமதாகன? 

கதெசகௌை தாக்குப் பிடிப்பாரா? 
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 ந்கதகம்தான். ஆனால் நரசிம்மராவ் மாதிரி எந்தப் புற்றில் எந்தப்பாம்பு 
இருக்குகமா நமது  னநாேகம் தாக்குப் பிடிக்க கெண்டுமானால் கதர்தல் 
முணறணே சீக்கிரமாக மாற்றிேணமக்க கெண்டும். 

பரிசு சபறும் ககள்வி 

 


