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LycaFly
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call us 24X7

276, High Street North, London E12 6SA, 

Tel: 020 8470 5600 FAX: 020 8470 3448

îóñ£ù îƒèˆFŸ° ô‡ìQ™ Cø‰î Þì‹

LAKSHMIS JEWELLERS

TEL: (020) 8544 9285 FAX: (020) 8542 9530
EMAIL : LJLEGALADVISORS@YAHOO.CO.UK

WesTern
Jewellers

லண்டனில் முதலாவது தமிழர் நகை மாளிகை
வகை வகையான 
வடிவஙைளில் 
தரமான தஙை 

நகைைள் குகைநத 
விகலயில் பெற்றுக் 

பைாள்்ள நாடுஙைள்
Tooting Branch: 

230 Upper Tooting Road, 
London Sw17 7EW

Tel : 02087673445

Wembley Branch: 
5, Plaza Parade, 29-33 Ealing Road, 

Wembley,  MiddX HAO 4YA 
Tel : 02089030909
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HYPerTeCH,
refrigeration/shop Fitters

Refrigeration and Air-condition Installations
Service & Preventative maintenance
Total Shop Fitting
Three and single phase wiring

used and refurbished remote chillers 
available from £2,500.00
Deal any noise issues with local councils
walk in Cold/freezer rooms are 
on sale at 20% discount

20 years of experience in 
commercial refrigeration

14, Whytecliffe Road, Purley, CR82AU. Ph: 079 1010 1022

செல்வராஜா க�ாலடு ஹவுஸ்

162 B, MITCHAM ROAD, LONDON SW17 9NJ
TEL: 020 87673795

Tooting Broadway

16வது ஆணடு நிகைகவ முன்னிட்டு

£ 309 பவுண�ள் மட்டுகம
நக��ள் அகைத்தும் செய்கூலியுடன்

கூட்டமைப்பில் குழப்்பம்.
அமைவி்டப்  ப்பரும்குழப்்பம் 

ைக்களுககு.
ஆ க கி ர மி க ்க ப் ்ப ட ்ட  நி ல ங ்க ள் 

விடுவிக்கப்்ப்டவில்மல.
அரசியல் ம்கதி்கள் ப்கொழும்புச் சிமைககுள்....!
 உள்ளூரொடசி தைரைல் தேறு ேரப்த்பொகிைது.
யொருககு ேொக்களிப்்பது?.
கூட்டமைப்பிலிருந்து சுதரஷ் பேளிதயறிவிட்டொர.
அேர ்கடசியிலிருந்து த்பொடடியிடடு பேற்றிப்பற்ை 

சிலர, ைமிழரசுக்கடசிககுத் ைொவிவிட்டொர்கள்.
ைமிழரசுக ்கடசியில் ' சீட' கிம்டக்கொவிட்டொல், 

சுதரசு்டன் இமைேது. பின் பேற்றிப்பற்ைவு்டன் 
ஏதைொபேொரு ்கொரைத்மைச் ப�ொல்லி ைமிழரசுக 
்கடசிதயொடு �ங்கைைொேது என்று ைமிழ்ொடடு 
அரசியலில் ்கற்றுக ப்கொண்டமை இஙகு பிரதயொகித்துப் 
்பொரககிைொர்கள்.

சும்ைொ த்பொனொலும் ்பரேொயில்மல, ' 
தைசியத்ைமலேர பிர்பொ்கரன் உருேொககியதை இந்ை 

ைமிழ தைசியக கூட்டமைப்பு. அேர ்கொடடியதை அந்ை 
வீடடுச் சின்னம்' என்று ைங்கமை நியொயப்்படுத்ை 
எல்லொப் ப்பொய்கமையும் அவிழத்துவிடுகிைொர்கள்.

இந்ை ஆணடின் ப்பரிய ்ம்கச்சுமே த்பச்�ொ்க 
இந்ை வீடடுச் சின்னக ்கமை இருககுபைன்று 
்ம்்பலொம்.

கூட்டமைப்பு உருேொனத்பொது, ைமிழரசுக ்கடசி 
அந்ை கூடடுககுள் இல்மல என்ை உணமைகூ்ட 
இேர்களுககுத் பைரியவில்மல. 

'�னங்கள் இைமன ைைந்திருப்்பொர்கள்' என்று 
நிமனககிைொர்கள். அதுைொன்  ைங்கைது அரசியல் 
மூலைனம் என்று ்ம்புகிைொர்கள்.

ே்டைொ்கொை�ம்ப உறுப்பினர்கமையும் �ம்ப 
நிரேொகி்கமையும் ப்டல்லிககு அமழத்து, பிரொந்திய 
அரசியல் ேகுப்பிமன இந்திய பேளியுைவுக  
ப்கொள்ம்க ேகுப்்பொைர்கள் எடுத்ைபின்னதர இத்ைம்கய 
உம்டவு  தேமல்கள் ஆரம்்பைொகியுள்ைது த்பொல் 
பைரிகிைது.

என்னதைொ...ேல்லரசு்களின் தைொைலுககுள், ைொய்க 

மீண்டும் இந்தியா..!

சனிபெயர்ச்சி உஙைளுக்கு எபெடி? 16ம் ெக்ைம்
- ச�ாடர்ச்சி 25ம் பக�த்தில
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இ ர ொணுேத்ைொல் சிமைத்ைழிக்கப்்பட்ட 
ைொவீரர துயிலுமில்லங்கள், ைக்கைொல் 

புனரமைக்கப்்படுகின்ைன.
இதுேமர்கொலமும், இைந்ைேர்கமை நிமனவுகூரும் 

அடிப்்பம்ட ைனிை உரிமைகூ்ட இலஙம்கயில் 
ைறுக்கப்்படடுேந்ைன.

இப்த்பொது இது அனுைதிக்கப்்படுேைொல், 
்ல்லிைக்கத்மை உருேொக்க ஆடசியொைர்கள் 
ஆரம்பித்துவிட்டொர்கள் என்று ஒதரயடியொ்க ்பொரொடடிவி்ட 
முடியொது.

்கொைொைல் த்பொ்கடிக்கப்்பட்டேர்களின் குடும்்பங்களும், 
நிலத்மை இரொணுேத்தி்டம் இழந்ை ைக்களும் இன்னமும் 
த்பொரொடிகப்கொணடுைொனிருககிைொர்கள்.

நீண்ட்கொலச் சிமையில் ேொடும் ைமிழ அரசியல் 
ம்கதி்களின் நிமலகுறித்து, இந்ை ்ல்லொடசி (?) 
அரசு தேண்டொபேறுப்பு்டதன ்்டந்து ப்கொள்கிைது.

‘ஏதைொ �ட்டச் சிக்கல் இருககிைது, �ட்டைொ 
அதி்பர திமைக்கைம் ்பதில் ப�ொல்ல தேணடும், 
ரணிதலொடு த்பசுகிதைொம், மைத்திரிதயொடு ைனிப்்பட்ட 
�ந்திப்புக்கமை தைற்ப்கொள்கிதைொம்' என்ைேொறு ைமிழ 
அரசியல் ைமலேர்கள் ்க்டந்துப�ல்கிைொர்கள்.

சிமைகம்கதி்கமை �னொதி்பதி விடுைமல ப�யயும் 
நி்கழவு்கள் ஒவபேொரு ேரு்டமும் அரஙத்கறுகிைது.

இந்ை விே்கொரத்தில் ைடடும் ்ல்லொடசி 
அதி்கொரேொசி்களுககு என்ன பிரச்சிமன?.

எதுவிை நி்பந்ைமனயுமின்றி, தைற்குல்க- இந்திய 
பிரொந்திய ்லனிற்கு இம�ேொ்க, ைமிழ ைக்களின் 

 இதயச்சந்திரன்

ேொககு்கமை ப்பற்று ஆடசிைொற்ைத்திற்கு உைவிய 
ைமிழ அரசியல் ைமலமை்கைொல், அரசியல் 
ம்கதி்கமைவிடுவிக்கமுடியவில்மல என்்பது 
ப்பருஙப்கொடுமை.

கூட்டமைப்பிற்குள் இருககும் உள்முரண்பொடு்கமை 
தீரப்்பதில், த்கொஷ்டி பிரிப்்பதில் ப�லவிடும் ப்பரும்்பகுதி 
த்ரத்மை, ைக்கள் மு்கஙப்கொள்ளும் பிரச்சிமன்களுககு 
ஒதுககினொல் என்ன என்்பதுைொன் பேகுைக்களின் 
த்கள்வி.

அடிப்்பம்டப் பிரச்சிமன்களிலிருந்து ைக்கமை 
ைம்டைொற்ைம் ப�யேைற்கு உள்்கடசி விே்கொரம் 
ைற்றும் இம்டக்கொல அரசியல் யொப்பு முன்பைொழிவு 
என்்பன பூைொ்கரைொக்கப்்படுகின்ைன.

ஆடசிைொற்ைம் என்்பது யுத்ைேடுக்கமை 
சுைந்துநிற்கும் ைக்களின் ேொழவில் புதிய ைொற்ைங்கமை 
ஏற்்படுத்ைவில்மல.

பிமைமுறி விே்கொர திமரககுள் , எகிறிேரும் 
ேொழகம்கச் ப�லவு்கள் குறித்ை உணமை்கள் 
ைமைக்கப்்படுகின்ைன.

இது ்பற்றியைொன ஆழைொன ்பொரமேமய, 
�ரியொன புள்ளிவி்பரங்கதைொடு அடுத்ை ்பதிவு்களில் 
முன்மேப்த்பொம்.

ைற்த்பொது உத்தை� அரசியல் யொப்பு குறித்தை 
�மூ்கேமலத்ைைங்களிலும், அச்சு ஊ்ட்க்கங்களிலும் 
்பரேலொ்கப்த்ப�ப்்படுகிைது.

‘அது ேரும் ஆனொ ேரொது' என்்பதுத்பொல்ைொன் 
ைமிழ ைமலேர்களும் ைற்்கொப்பு நிமலபயடுத்துப் 
த்பசுகிைொர்கள். 

‘புரடசி பேடிககும்' என்கிைொர இன்னுபைொரு 
்பழந்ைமலேர. ்கொரத்திம்க ைொர்கழி ைொைைொனொல், 
மையில் 'த்பொரொட்டம் பேடிககும்' என்்பொர.

 உள்ளூரொடசி தைரைல் ேருேைொல், ைொவீரர பு்கழ்பொடும் 
புரடசி கீைங்களும், ைொவீரரதின அமழப்பு்களும் 
அேரி்டமிருந்தை ேருகின்ைன.

 ைொவீரர தினம் முடிந்ைவு்டன், மீணடும் யொப்புச் 
ப�ஙத்கொல் ம்கயிபலடுக்கப்்படும்.

ஒதர கூடடு ்பல குரல்்களில் த்பசும்.

 �ைஸ்டி இல்லொவிட்டொல் புரடசி பேடிககும் 
என்்பொர ஒருேர.

ேந்ைொலும் ேரலொம் என்்பொர இன்பனொருேர.
எககிய ரொஜயவிற்குள் எல்லொதை ( �ைஸ்டி) 

அ்டஙகும் என்்பொர அரசியல் துமைப் ப்பொறுப்்பொைர. 
இந்ை ஆரேொரம் ைணியும் த்பொது, 'எககிய ரொஜய 

என்ைொல் ஒருமித்ை ்ொடு, அது ஒற்மையொடசி என்று 
அரத்ைப்்ப்டொது'என்று பூத்கொை அரசியல் புது விைக்கம் 
ப்கொடுக்க ஆரம்பிப்்பொர்கள்.

 72, 78 இல் ப்கொணடுேரப்்பட்ட குடியரசு அரசியல் 
யொப்பில், Unitary State , எககிய ரொஜய, ஒற்மையொடசி 
என்தைமும் பைொழி்களிலும் குறிப்பி்டப்்படடுள்ைது.

 இப்த்பொது ைமிழில், ஒற்மையொடசிமய 'ஒருமித்ை்ொடு' 
என்று ைன்னிமல விைக்கம் அளிககின்ைனர 
கூட்டமைப்பினர.

ஆனொல், சிங்கைச் ப�ொல்லில் எந்ை ைொற்ைமும் 
இல்மலதய..!.

 �ட்டத் சிக்கல் ஏற்்படும்த்பொது, எந்ை பைொழிச் 
ப�ொல்மல நீதிைன்ைம் அதி்கொரபூரேைொ்க ஏற்றுக 
ப்கொள்ளும்??.

 'எககிய ரொஜய' என்கிை ப�ொல்லொ்டல் ஒருமித்ை 
்ொ்டொ? இல்மலயொ? என்்பைற்கு அப்்பொல், அந்ை 
ஒருமித்ை ்ொடடில் ஒற்மையொடசியொ? என்்பதுைொன் 
இஙகு விேொைத்திற்கூறிய விே்கொரைொ்க இருககிைது.

 அரசியலமைப்்பொனது எந்ை அரசியல் யொப்புக 
த்கொட்பொடடின் அடிப்்பம்டயில் உருேொக்கப்்படுகிைது 
என்்பதுைொன் இஙகுள்ை பிரச்சிமன. 

 �்கல �ட்டமியற்றும் அதி்கொரங்களும், 
்ொ்டொளுைன்ைத்தி்டம் குவிந்திருககும் ஒற்மையொடசியொ?, 
அல்லது இரு தை�ங்களின் இமைமைமய ஏற்றுக 
ப்கொண்ட கூடடு ஆடசியொ ( confederation) ? அல்லது 
2009 ஆ்கஸ்டில் ைமிழைமலமையொல் முன்மேக்கப்்பட்ட 
பிரொந்தியங்களின் ஒன்றியைொ? என்்பைமன முைலில் 
பைளிவு்படுத்ை தேணடும்.

 இன்னும் இலகுேொ்கச் ப�ொல்லப்த்பொனொல், 
ஒருமித்ை ்ொடடிற்குள் இருககும் ஆடசி முமைமை 
என்ன?.

 தீரவிமன த்ொககிய த்ரமையொன உமரயொ்டலில், 
‘எககிய - ஒருமித்ை' த்பொன்ை திம�திருப்்பல் ேொைங்கள் 
தைமேயற்ைது.

 ஆடசி முமைமை என்ன?. 
இைற்கு விம்ட ப�ொன்னொல் த்பொதும். 

'புரட்சி வெடிக்கும்' என்கிறார் 
இன்னுவ�ாரு பழந்தலைெர். 
கார்த்திலக �ார்கழி 
�ா்த�ானால், ல்தயில் 
'பபாராட்்டம் வெடிக்கும்' 
என்பார். �ாவீரர் தினம் 
முடிந்தவு்டன், மீண்டும் யாப்புச் 
வெஙபகால் லகயிவைடுக்கப்படும்.

‘ஒருமித்த' நாட்டில் ஒற்றையாட்சியா?
சமஷ்டியா? இ்ைப்ாட்சியா?
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உயர்ாசற்குன்று முருகன் ககாவில்
HIGHGATEHILL MURUGAN TEMPLE
200A, Archway Road, London N6 5BA Tel: 020 8348 9835 Fax: 020 8482 6508

December -  2017 நடைபெறும் நிகழ்வுகள்

திருவிழாக்களும் விபெ்ட பூலெகளும்
Aupicious Days, Special Poojahs & Festivals - 2017

01 Friday Pirathosha Viratham பிரத�ோச விர�ம்
05 Saturday Thirukkarthigai Viratham, Kumaralaya 

Theepam*
திருக்ோர்த்திக், 
குமோரோலய தீபம்*

03 Sunday Sarvalaya Theepam*, Full Moon சர்்ோலய தீபம்*, பூரகை
04 Monday Vinayagar Viratham Starts விநோய் விர�ம் ஆரம்பம்
06 Wednesday Sankadakara Chathurthi* சங்ட்ர சதுர்த்தி விர�ம்*
09 Saturday Thiruvasaga Vizha Children  

Contest
திரு்ோச் விழோ தபோட்டி 
நி்ழ்ச்சி 

13 Wednesday Ekathasi  Viratham ஏ்ோ�சி விர�ம்
15 Friday Pirathosha Viratham பிரத�ோச விர�ம்
16 Saturday Thiruvasaga Vizha திரு்ோச் விழோ
17 Sunday Amavasai Viratham அமோ்ோகச விர�ம்
22 Friday Chathurthi Viratham* சதுர்த்தி விர�ம்*
23 Saturday Thiruvembavai Starts திருவ்ம்போக் ஆரம்பம்
24 Sunday Vinayaga Sasti Viratham ends விநோய் சஷ்டி விர�ம்*

Ev: 108 Shangabisham மோகல 108 சங்ோபிதச்ம்
29 Friday Vaikunda Ekathasi Viratham க்குணட ஏ்ோ�சி விர�ம்,
30 Saturday Sani Pirathosam, Karthigai  

Viratham*
சனிப்பிரத�ோசம் ்ோர்த்திக் 
விர�ம்*

31 Sunday Nadesar Abishegam நதடசர் அபிதச்ம்
01 Mon 2018 Aruthira Tharsanam* ஆருத்திரோ �ரிசனம்*
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K.Ravichandran, 
S/o. R.Krishnasamy,
No.11/6, Guru Appa Garden,
Tondaiarpet, 
Chennai, India - 600 021.      

	 	 	 ...	Petitioner	
-Vs-
C.Dhatchayani,
D/o. Chitrambalam,
50 Ethelbert Gardens, 
Ilford, London - IG2 6UN    

   ... Respondent
That	the	above	H.M.O.P.No.1516	of	2017	filed	by	the	petitioner	

was	filed	against	the	respondent	before	the	Hon’ble	Principal	Judge	
Family	Court,	Chennai,	was	pleased	to	order	paper	publication	for	
appearance	of	the	respondent	namely,	C.Dhatchayani,	D/o.Chitram-
balam.	You	are	required	to	appear	in	the	above	case	H.M.O.P.No.1516	
of	2017	before	the	Hon’ble	Principal	Judge	Family	Court,	Chennai,	on	
14-12-2017	at	10.15	am	by	your	selves,	failing	which	the	case	will	be	
decided	in	your	absence.

BEFORE THE PRINCIPAL  
JUDGE FAMILY COURT, CHENNAI, INDIA

H.M.O.P.No.1516 of 2017

By 
K.RAVICHANDRAN, 

Petitioner

‘புதினம்’ விடுமுகை
முககிய அறிவிப்பு

‘புதினம்’ அலு்ல்த்துககு டிசம்பர் 15ம் தி்தி 
மு�ல் ஒரு மோ� ் ோலத்துககு விடுமுகை ஆ�லோல், 
ஜன்ரி – 2018 இ�ழ் மட்டும் வ்ளி்ரமோட்டது. 
்ழகமதபோல் பிப்ர்ரி – 2018 வ�ோடர்ந்து வ்ளி்ரும் 
எனபக� ்ோச்ர்்ள், விளம்பர�ோரர்்ளுககு 
அறியத்�ருகிதைோம்.

அகன்ருககும் ‘புதினம்’ �னது இ�யபூர்்மோன 
புத்�ோணடு ் ோழ்த்து்களத் வ�ரிவித்துக வ்ோள்கிைது.

ஜனவரி - 2018  
இதழ் மட்டும் வவளிவராது

இது க�ான்்ற நூல் 
இது்ரை ் ந்்தக்த இல்ரலை!

‘நிர்வாணம்’ நூல் நவான் ஒரு இந்து என்று 
என்்னை பெரு்ைபெட ்்த்திருக்கிறது 
செவாஷ் டவாக்டர தரன்! இ்ரது முன்்னைய 
ெ்டபெவானை ‘சிதம்ெர சக்்கரம்’ ெற்றிச் 
பசவான்னை்தயய மீண்டும் பசவால்கியறன். 
இது யெவான்ற நூல் இது்்ர ்ந்தயத 
இல்்லை. - ்வழக�றிஞர். முன்னிகை 
ஊட�வியைாளர் விமல் பசாக்ைநாதன்

அற்புதைவானை ்கருத்துக்்க்ை பசவாற் 
சித்திரைவாக்கி - பெவாற்ெதைவா்கப பு்னைந்திருக்கிறவார 
டவாக்டர தரன். இ்் யதவாரணங்கள் 

Puthinam, 38 Moffat Road, London SW17 7EZ

யெவாலைத் பதவாங்கத் தக்்க்். அ்கத்தின் அழுக்கு்கள் ்கழு்பெடடவால் 
பிணியில்்லை என்று கூறு்து - ஆண்டு ெலை்வா்க ந்ரயில் ் வாடுதல் 
என்ற புறநவானூற்றுப ெவாட்லை நி்னைவில் ப்கவாண்டு ்ருகிறது. 
புலைம்பெயர நவாடடில் தமிழ் ைக்்களின் யெவாலி ய்டங்க்ை பதவாடடுக் 
்கவாடடிப ெரம்ெ்ர யநவாய்களின் ய்ர்களுக்கு ைருந்து துளி்கள் விடுகிறவார.

- புலவர்மணி இளவாலல அமுது

‘புதிைம்’ ச்வளியீடா� ச்வளி்வந்துள்ள டாகடர் �ரனின் 
‘நிர்்வாணம்’ நூகை சபற விரும்புகிற்வர்�ள் Puthinam என்ற 
சபயருககு �ாகொகை அலைது கபாஸ்ட் ஓடகரா �பால செைவு 
உட்பட £5.00 பவுண�ள் அனுப்பி சபற்றுக ச�ாள்ளைாம். 
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MñL¡ ð‚è‹
அ பைரிக்கொவின் பைன் கிழககுப் ்பகுதியில் 

்கொல்்கமை நீடடிய்படி ்கொைப்்படும் விசித்திரைொன 
ைொநிலம் Florida. ப்பருைமழயு்டன் கூடிய 

த்பயக்கொற்று – சூைொேளி அனரத்ைம் அடிக்கடி நி்கழும். இந்ை 
ைொநிலத்தில்ைொன் என் ைமனவியின் மூத்ை �த்கொைரியின் 
புைல்வி குடும்்ப ் ல ைருத்துேரொ்கப் ்பணியொற்றி ேருகிைொர. 
அேரது ை்கள் விஜி - ்கல்லூரி ைொைவி. Florida-வில் 
வீ�விருககும் சூைொேளி ்பற்றி எனககு அவேப்த்பொது 
'ேொனிமல அறிகம்க' அனுப்புேொள்.

''அடுத்ை ேொரம் 'தேன்' ேருேொள் என்று அஞ்சுகிதைொம். 
சில �ையங்களில் அேள் இஙகு ேரொைல் தேறு திம�யில் 
த்பொய விடுேொள். ்க்டந்ை ேரு்டம் '்கற்றினொ' – ேரப்த்பொேைொ்க 
அச்சுறுத்திவிடடு ேரதேயில்மல! என்று பைொமலத்பசியில் 
அல்லது மின்அஞ்�லில் எனககு ேொனிமல அறிகம்க 
ேொசிப்்பொள்!

அபைரிக்கொவில் வீசும் த்பயச் சூைொேளி்கள் அத்லொந்திக 
ைொ்க்டமலத் ைொணடி இஙகு பிரிட்டமன ஒருத்பொதும் 
ைொககுேதை கிம்டயொது!

்க்டந்ை ஆ்கஸ்ட 26-ம் தி்கதி அபைரிக்கொவின் பரக�ொம� 
உருககுமலத்ை ஹொரவி என்ை சூைொேளி, அகத்டொ்பர 5-ம் 
தி்கதி அபைரிக்கொவின் பஹொலிவூட திமரயுல்கத்மைப் 
புரடடிப் த்பொடடு அகத்டொ்பர 31-ம் தி்கதி பிரிடடிஷ் 
்ொ்டொளுைன்ைத்மைதய அதிரமேத்ைது.

பரக�ொஸ் ைொநிலத்தில் ஆ்கஸ்ட ைொைக ்கம்டசியில் 
ஹொரவி என்ை த்பயச் சூைொேளி அனரத்ைங்கமை விமைவித்ைது 
உணமைைொன். ஆனொல், ்ொன் இஙகு குறிப்பிடுேது அதை 
ஹொரவி என்ை ப்பயர ப்கொண்ட மி்க மி்க உயர ப்பொறுப்பில் 
உள்ை அபைரிக்க சினிைொத் ையொரிப்்பொைர ஹொரவி ்பற்றிதய!

திரு. ஹொரவி மேன்ஸ்டீன் ்பற்றி 'நியூதயொரக ம்டம்ஸ்' 
்பத்திரிம்க ஒரு நீண்ட ்கடடுமர எழுதி அேரது ்பொலியல் 
�ல்லொ்பங்கமை அம்்பலப்்படுத்தியதும் அபைரிக்கத் திமர 
உல்கம் ஆட்டம் ்கொைத் பைொ்டஙகியது.

்கொரைம் ைமிழர்கள் ைத்தியில் 
ஏவிஎம் ஸ்ரூடிதயொ அதி்பர 
ஏ.வி.பையயப்்பன் எப்்படிதயொ,  
பேமினி ஸ்ரூடிதயொ அதி்பர 
எஸ். எஸ் ேொ�ன் எப்்படிதயொ – 
அமை வி்ட ைதிப்பிலும் ப�ல்ேச் 
ப�ழிப்பிலும் ்பல ை்டஙகு 
உயரந்ைேர ஹொரவி மேன்ஸ்டீன்! 
அேரது ்ப்டத்தில் ஓரு சில்லமை 
்டிம்க ்டிக்க ேந்துவிட்டொல் 
அேள் பஹொலிவூடடின் முைல் 
ைர ்ட�த்திரைொகி விடுகிைொள். 

்கொரைம் அேரது ்ப்டங்கள் எப்த்பொதுதை ேரு்டொந்ை  ஆஸ்்கொர 
விருமை ைடடிக ப்கொணடு த்பொேது ேழக்கம்.

எனதே ஹொரவிமய எங்கள் ்க்டவுள் - எங்கள் ஆண்டேர 
என்தை சினிைொ ்டிம்க்கள் ேரணிககிைொர்கள்!

இந்ை ஆண்டேனின் ்கம்டக்கண ்பொரமே ப்பை – 
அருட்க்டொட�ம்; கிம்டக்கத் ைொம் �ொமிககு ேழஙகிய 
ம்தேத்தியம் என்ன என்்பமை எந்ை ்டிம்கயும் கூை 
முன்ேரவில்மல. ைமிழ்க த்கொ்டம்்பொக்கம் ் டிம்கயர  த்பொலதே 
பஹொலிவூட ் டிம்க்களும் பைௌனம் ்கொத்ைொர்கள். ஆனொல், 
அகத்டொ்பர 8-ம்தி்கதி 'நியூதயொரக ம்டம்ஸ்'  ர்கசியங்கமை 
பியத்து பியத்து எழுதியதும் ் டிம்க்களும் ேொய 
திைந்து த்ப�த் பைொ்டஙகினொர்கள்.

திமரயுல்க ேொம்்பேொன் ஹொரவி 
ைங்களி்டம் த்கடடுப் ப்பற்ைபைன்ன? 
த்கைொைதல எடுத்ைது என்ன? இப்்படி 
அககு தேறு ஆணி தேைொ்க '்க்டவுள்' 
ஹொரவியின் ்படுகம்கயமை – ஆதிமூல 
அந்ைரங்கங்கமை அன்மைய புதுமு்க 
்டிம்க்கள் (இன்மையஉச்�நிமல 
்ட�த்திரங்கள்) �ந்திககு ப்கொணடு ேந்து 
ப்கொடடினொர்கள்.

விமைேொ்க ஹொரவியின் சினிைொ நிறுேனதை 
அேமரப் ்பைவியில் இருந்து பேளிதயற்றியது.

இதைத்ரத்தில் இன்தனொர அபைரிக்க ் டி்கர 
ப்கவின் ஸ்த்பசி என்்பேர - 36 ேரு்டங்கைொ்க (1980 முைல் 

2016) ேமர) ்்டத்தி ேந்ை 'இமைஞர தைடுைல் தேடம்ட' 
அம்்பலைொகியது. சினிைொவில் த�ர விமழயும் இமைஞர்கமை 
ஓரினப் புைரச்சிககு உட்படுத்துைல் இேரது ைனிக ்கமலயொ்க 
இருந்து ேந்ைது.

இலண்டனின் தேகஸ்பியர ்ொ்ட்கங்கள் ்்டத்ைப்்படும் 
ஓல்டவிக திதயட்டரில் ்பயிற்சியொைரொ்கப் ்பணியொற்றி ேந்ை 
இந்ை முன்னொள் பஹொலிவூட ்டி்கர ்பற்றி லண்டனின் 
ஒரு ைது்பொனக ்கம்டயின் பேயிட்டர ்கொேல் துமையி்டம் 
முமையிட்டொர.

பஹொலிவூட பைொமலக்கொடசியில் பு்கழப்பற்ை ஒரு 
ப�யதி அறிவிப்்பொைர பஹைர என்ை ப்பண, ைனது 18 
ேயது ை்கனுககு ப்கவின் ைது 
ேொஙகிக ப்கொடுத்து ைனது 
்பொலியல் ஓரினப் புைரச்சிககு 
ை்கமனப் ்பயன்்படுத்தியைொ்க 
்பத்திரிம்க்களி்டம் குறிப்பிட்டொர.

பி ரி ட டி ஷ்  ்க ொ ே ல் 
துமையினர பிரிட்டனில் 
பஹொலிவூட ஸ்த்பசி தேறு 
20 இமைஞர்கள் மீது இமழத்ை 
்பொலியல் குற்ைங்கள் ்பற்றி 
தீவிர புலன்வி�ொரமையில் 
இைஙகினொர்கள்.

அகத்டொ்பர 5 முைல் 
அகத்டொ்பர முடிவு ேமர 
26 ்ொட்களுககு பிரிடடிஷ்  ்பத்திரிம்க்களுககு ஒதர 
ப்கொண்டொட்டம்! பஹொலிவூட ்பொலியல் �ைொச்�ொரங்கள் 
ஓரினச் த�ரகம்கக குற்ைங்கள் சூடுபிடித்ைன.

இந்ை த்ரத்தில் ஏன்ைொன் ேந்ைொதனொ அந்ைச் த�ே்கன் 
இழவுச் த�தி ப்கொணடு!

உல்க ்ொ்டொளுைன்ைங்களுகப்கல்லொம் 'ைொய' என்று 
்கருைப்்படும் British  ்ொ்டொளுைன்ைத்தில் ்பணியொற்றும்  
இைம் ப்பண ஊழியர்கள். ஊ்ட்கத் துமை யுேதி்கள் 
ஆகிதயொருககு British எம்பிக்கைொலும் அமைச்�ர்கைொலும் 
்பொலியல் பைொல்மலப்கொடுக்கப்்படுேைொ்க British  ்பத்திரிம்க 
ஒன்று கிசுகிசுத்ைது.

ைங்களி்டம் ேொலொட்ட முமனயும் எம்பிக்கள், 
அமைச்�ர்கள் ்பற்றி இந்ைப் ப்பண ஊழியர்கள் ைங்களுககுள் 
ஒரு ேொடஸ்-அப் இமையத்ைைம் ஒன்மை ்்டத்தி 

ர்கசியைொ்கச் ப�யதி்கமைப் ்பகிரேைொ்கவும் எதிரக 
்கடசித் ைமலேர குற்ைஞ்�ொடடினொர.

இைற்குள் பிரிடடிஷ் ்பத்திரிம்க ஒன்று 
முந்திக ப்கொணடு ஓடிேந்து ஒருசில எம்பிக்கள் 
- அமைச்�ர்களின் ப்பயர்கமை பேளியிடடு 
மேத்ைது. இேர்களுள் ப்பரும்்பொலொதனொர 
பிரைைர திதர�ொவின் ஆளும் ப்கொன்�ரதேடடிவ 
்கடசிமயச் த�ரந்ைேர்கள்.

இந்ை அேைொனத்மை - ைரை�ங்க்டத்மை எப்்படி 
�ைொளிப்்பது என்று பிரைைர ஆரொயும்த்பொது மி்கப் 

ப்பரும் குணடு ஒன்று அேரது மு்கத்தில் பேடித்ைது!
பிரைைருககு மி்க தேணடியேரொன முககியைொன 

்பொது்கொப்பு அமைச்�ர ்பைவியில் இருககும் த�ர 
மைக்கல் ஃ்பொலன் ைைது ்பைவிமய ரொஜினொைொச் ப�யது  

பேளிதயறினொர.
'ப்பண்கள் வி்டயத்தில் ்கம்டப்பிடிக்க தேணடிய 

்பணபு்கமை ைொம் மீறியிருக்கக கூடும்!' என்று அேர 
விைககினொர. எந்ைப் ப்பணணு்டன் ைொம் எப்்படி ்்டத்மை 
ைேறினொர என்ை வி்பரங்கள் எதுவும் பேளியி்டப்்ப்டவில்மல.

உைவு விடுதி ஒன்றில் ஒரு ப்பண நிரு்பரின் பைொம்டயில் 
அமைச்�ர ம்கமேத்ைொர என்று பின்னர விைக்கம் 
ைரப்்பட்டது. இப்்படியொ்க ப்பண ஊழியர்கள் விேயத்தில் 
முழங்கொமல ஸ்்பரிசிப்்பது, விர�ைொன குறுந்ை்கேல்்கள் 
(எஸ்எம்எஸ்) அனுப்புேது,்கைனியில் ஆ்பொ�ப் ்ப்டங்கமை 
த�்கரித்து மேப்்பது த்பொன்ை ்பல குற்ைச்�ொடடுக்கள் ்பல 
எம்பிக்கள், அமைச்�ர்கள் மீது பேளியி்டப்்பட்டன. 

பிரிட்டனின் மி்கப் ப்பொறுப்்பொன அமைச்�ர ஒருேர 
விமலை்கள் ஒருத்தியு்டன் உைவு மேக்கப்த்பொய அேரது 
்பைவி ைடடுைல்ல பிரைைர ைகமிலனின் ஆளும் ்கன்�ரதேடிவ 
்கடசி அர�ொங்கதை ்கவிழும் நிமல 1961-ல் ஏற்்பட்டது.

1961 ேூமல ைொைம் 8-ம் தி்கதி �ம்ைர எனப்்படும் 
பிரிடடிஷ் ே�ந்ை ்கொலம் - ைதனொரம்மியைொன  அந்ை ைொமல 
தேமையில் பிரபு ஒருேர வீடடில் விருந்து மே்பேம் ் ்டந்ைது. 
அமைச்�ர்கள், பிரபுக்கள், பேளி்ொடடு ரொேைந்திரி்கள், 
அழகியவிமலைொைர்கள் - இப்்படிப் ்பல ேம்கயொதனொரும் 
உணடு ்களித்து இன்புற்றிருந்ை த்ரம். ஒரு அழகிய யுேதி 
நிரேொைைொ்க நீச்�ல் ை்டொ்கத்திலிருந்து எழுந்து ்்டந்து 
த்பொய ்டேமல– துேொமய எடுத்துக ்கடடிக ப்கொண்டொள்.

பிரிடடிஷ் அரசின் 
அப்த்பொமைய த்பொரத் 
துமை அமைச்�ர 46 
ேயைொன புதைொபூதைொவின் 
்க ண ்க ளு ம்  அ ந் ை 
யுேதியின் ்கண்களும் 
�ந்தித்ைன – ைைககுள் 
்கொவியங்கமைப் த்பசிப் 
்பரிைொறின.

இந்ைக ்கை த்ர 
்கண்கள்  � ந் தி ப் பு 
பிரிடடிஷ் அர�ொங்கத்தின் 
எ தி ர ்க ொ ல த் மை த ய 
புரடடிப் த்பொட்டது. 
அமைச்�ர புதைொபுதைொ 
ஏற்்கனதே திருைைைொனேர. ைமனவி ேலரி ஒரு சினிைொ 
்டிம்க. நீச்�ல் ை்டொ்கத்தில் இருந்து நிரேொைைொ்க 
பேளிதயறியப்பண கிறிஸ்டீன் கீலர - ேயது 19.

அன்று ைொமல விருந்து மே்பேத்தில் த�ொவியத் 
ஒற்ைன் ேேதனொவும் ்கலந்து ப்கொண்டொன். கிறிஸ்டீன் கீலர 
என்ை விமலை்களு்டன் பிரிடடிஷ் அமைச்�ர புதைொபூதைொ 

ைடடுைல்ல, த�ொவியத் 
ஒற்ைன் ேேதனொவும் 
்ப ொ லி ய ல்  உ ை வு   
ப்கொணடிருந்ைமைபைரிய 
ேந்ைது.

த ்ப ொ ர த்  தும ை 
அமைச்�ரொன புதைொபூதைொ 
பிரிடடிஷ்  ஒற்ைொ்டல் 
துமையொன M.I. 5 -ககுப் 
ப்பொறுப்்பொனேர என்்பது 
குறிப்பி்டத்ைக்கது.

இ து ்ப ற் றி 
்ொ்டொளுைன்ைத்தில் 

த்கட்கப்்பட்டத்பொது  கிறிஸ்டீனு்டனொன உைவு்கமை 
அமைச்�ர ைறுத்ைொர. ஆனொல் ் ொ்டொளுைன்ைத்தில் அேர 
ப்பொய த்பசினொர என்்பது நிரூபிக்கப்்பட்டதும் புதைொபூதைொ 
அமைச்�ர ்பைவியில் இருந்து பேளிதயறினொர.புதைொபூதைொ 
விே்கொரத்மை பிரைைர �ரியொ்கக ம்கயொைவில்மல என்று 
குற்ைம் �ொடடி பிரைைர ைகமிலனும் ்பைவியில் இருந்து 
பேளிதயற்ைப்்பட்டொர. ்கன்னியரின் ்கம்டக்கண ்பொரமேககு 
இமைஞர்கள் ைடடுைல்ல, பிரிடடிஷ் அமைச்�ர்களும் 
விதிவிலக்கல்ல என்்பமை இது நிரூபித்ைது. 

அமைச்சர் ஃபாலன்

ஹார்வி  மைன்ஸ் டீன்

மீ டூ (நானும் ) பாதிக்கபபட்ட 
பபண்கள்  இயக்கம்

ப்கவின்  ஸ்பபசி

கிறிஸ்டடின் கீலர்

பிரிடடிஷ் அமைச்சர் 
ப்ராபியு்ைா

பிரதைர் ைகமிலன்
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 தமிழகத்திலிருந்து ப.திருமாவேலன்

வவ ைொ இல்லம்... பேயலலிைொவின் அம்ைொ �ந்தியொ 
்கொடடிய ைொளிம்க. அைன் திைப்பு விழொவுககு 
முன்னொல் �ந்தியொ இைந்துத்பொனொர. யொரும் 

நுமழயொக ்கற்த்கொடம்டயொன அைனுள் ேொழந்துேந்ைொர 
பேயலலிைொ. அைன் திைப்புவிழொ அன்று ்பத்திரிம்கயொைர்கள் 
அமனேமரயும் அமழத்துச் ப�ன்று ஒவபேொரு அமையொ்கக 
்கொடடினொர பேயலலிைொ. இந்ை ைொளிம்கயின் ஒவபேொரு 
ப�ங்கல்லும் அணு அணுேொ்கப் ்பொரத்துக ்கடடியேர 
என் அம்ைொ. இப்த்பொது அேர இல்மல’’ என்று ப�ொல்லிக 
்கண்கலஙகினொர. �மையலமை, ்படுகம்கயமை, பூமேயமை, 
ேரதேற்பு அமை, குளியல் அமை என்று ைடடுைல்ல, ்படிப்பு 
அமை, உம்டயலங்கொர அமை, அலங்கொர அமை, ் ம்கயலங்கொர 
அமை என்று ைனித்ைனியொ்க தேைொ இல்லம் ்கட்டப்்படடிருந்ைொ்க 
அன்மைய ்பத்திரிம்கயொைர்கள் எழுதியிருககிைொர்கள்.

‘‘ைொளிம்கமயப் த்பொல் வீடம்டக ்கடடியிருககும் 
நீங்கள், அதில் ைனியொ்க ேசிப்்பது த்பொரடிக்கவில்மலயொ?’ 
என்று ‘்டிம்க’யொ்க இருந்ை ்கொலத்தில் பேயலலிைொவி்டம் 
த்கட்கப்்பட்டது. ்ொன் ைனியொ்க இல்மலதய! என்னு்டன் 
என் சித்தி, சித்ைப்்பொ, ைற்பைொரு சித்தியின் ை்கள், என் 
ஏழு குழந்மை்கள் (அைொேது என் பிரிய ்ொய்கள்), 
்பனிபரணடு தேமலக்கொரர்கள்... இத்ைமன த்பரும் 
பைொத்ைைொ்க இருககிதைொம்’’ என்று ்பதில் ைந்ைொர. இந்ைக 
்கொடசி்கள் எல்லொம் சினிைொக ்கொலத்தில் ைடடும்ைொன். 
அரசியலுககுள் நுமழந்ைொர. �சி்கலொ, வீடடுககுள்தை 
நுமழந்ைொர. ஒவபேொருேரொ்க பேளிதயறினொர்கள். அந்ைப் 
பிரியைொன ்ொய்கள் உட்ப்ட!

பேயலலிைொ ைமைவுககுப் பிைகு வீத்ட யொரு ைற்றுக 
கி்டககிைது. அந்ை வீடடுககு யொர யொதரொ ப�ொந்ைம் 
ப்கொண்டொடிக ப்கொணடு ேருகிைொர்கள். �சி்கலொவின் 
ப�ொந்ைங்கள் பைொ்டரபும்டய இ்டங்கள் என்று 187 
இ்டங்களில் ேருைொனேரித்துமையினர த�ொைமன த்பொட்ட 
சில ்ொள்்களில் பேயலலிைொவுககும் த�ொைமன. அேர 
ஆம�யொயக ்கடடி, ேொழந்ை த்பொயஸ்்கொர்டன் தேைொ 
இல்லத்துககுள்ளும் ேருைொனேரித்துமை நுமழந்ைது.

1996-ம் ஆணடு பேயலலிைொ சிமைச்�ொமலயில் 
இருந்ைத்பொது ைமிழ்க லஞ்� ஒழிப்பு த்பொலீஸொர த்பொயஸ் 
இல்லத்துககுள் நுமழந்து த�ொைமன ்்டத்தினொர்கள். 
இப்த்பொது பேயலலிைொ ்கல்லமைககுள் இருககும்த்பொது 
ைத்திய ேருைொனேரித்துமை உள்தை நுமழந்துள்ைது. 
அன்று பேயலலிைொவின் ‘எதிரி’யொன ்கருைொநிதி ஆடசி 
்்டத்தினொர. இன்று பேயலலிைொவின் ்கொலில் விழுந்து 
விழுந்து எழுந்ைேர்கள் ஆடசியில் இருககிைொர்கள்.

‘ ‘ பேயலலிை ொ  வீடடில்  ப ரயடு  ்்டந்ைது 
ேருத்ைத்துககுரியைொன்’’ என்று ப�ொல்லிவிடடு, �சி்கலொ 
குடும்்பத்தினரமீது ்பொயந்துள்ைொர முைல்ேர எ்டப்்பொடி 
்பழனி�ொமி அேரொல் பேயலலிைொ ்பற்றி அைற்குதைல் 
ப�ொல்ல முடியவில்மல. �சி்கலொ ஏதைொ ேொனத்திலிருந்து 
ேந்து, ப�ொத்து்கமைக குவித்ைைொ்க எ்டப்்பொடி நிமனககிைொர. 
�சி்கலொமே இேர்கள் ஏன் ைதித்ைொர்கள் என்ைொல், 
பேயலலிைொவுககுப் ்பக்கத்தில் அேர இருந்ைைொல்ைொன். 
�சி்கலொவி்டம் ்ல்ல ப்பயர ேொஙகினொல்ைொன், 
பேயலலிைொவின் அனுகிர்கம் கிம்டககும் என்று 
எ்டப்்பொடி்களும் ்பன்னீர்களும் நிமனத்ைொர்கள். அம்ைொ, 
சின்னம்ைொ என்ை ேொரத்மைமயப் பிர்பலப்்படுத்தியேர்கள் 
�சி்கலொ குடும்்பத்தினர அல்ல. எ்டப்்பொடி, ்பன்னீர 
ேம்கயைொக்கள்ைொன். பேயலலிைொவுககு இமேபயல்லொம் 
இப்த்பொது பைரிய ேொயப்பு இல்மல என்்பைொல் த்படடி்களில் 
ப்கொந்ைளிககிைொர முைலமைச்�ர பேயலலிைொ ஏன் 
இேர்கமைத் ைடடி மேத்திருந்ைொர என்று இப்த்பொது 
பைரிகிைைொ?

‘‘ைங்களுககு இமழக்கப்்பட்ட மி்கப்ப்பரிய ் ம்பிகம்கத் 
துதரொ்கம் என்று எமைக ்கருதுகிறீர்கள்?’’ என்று 
பேயலலிைொவி்டம் ஒரு முமை த்கட்கப்்பட்டது. 
‘‘ஒன்ைொ இரண்டொ அமை ேொரத்மை்களில் ப�ொல்ல’’ 
என்று ்பதில் அளித்ைொர. அப்்படிப்்பட்ட ்ம்பிகம்கத் 
துதரொ்கங்களில் ஒன்றுைொன், அ.தி.மு.்க ஆளும் ்கடசியொ்க 
இருககும்த்பொது, பேயலலிைொவின் த்பொயஸ்்கொர்டன் வீடடில் 
ேருைொனேரித்துமை பரயடு ்்டத்துேதும், அைற்குப் 

எடப்ாடி - ் ன்னீருக்கு 
இரட்்ட இ்ை!

இரட்ட இ்லை சின்னைம் எடபெவாடி 
ெழனிசவாமி அணிக்ய்க என்று யதரதல் 
ஆ்ணயம் அதி்கவாரபூர்ைவா்க 
அறிவித்துள்ைது.

அ.தி .மு.்க .வின் அதி்கவாரபூர் 
சின்னைைவானை இரட்ட இ்லைக்கு சசி்கலைவா 
ைற்றும் ஓ. ென்னீரபசல்்ம் தரபபினைர உரி்ை ய்கவாரியதவால், 
அ்த முடக்கி ்கடந்த ைவாரச் 22ல் த்லை்ைத் யதரதல் 
ஆ்ணயம் இ்டக்்கவாலை உத்தரவு பிறபபித்தது. இதற்கி்டயில், 
ஓ. ென்னீரபசல்்ம் ைற்றும் எடபெவாடி ெழனிசவாமி 
த்லை்ையிலைவானை அணி்கள் இ்ணந்தனை. அதன் பின்னைர 
இரு அணி்கள் இ்ணந்து பிரைவாணப ெத்திரங்கள் தவாக்்கல் 
பசயதனை. சசி்கலைவா தரபபிலும் பிரைவாணப ெத்திரங்கள் தவாக்்கல் 
பசயயபெடடனை.

இந்த ் ழக்்்க யதரதல் ஆ்ணயம் விசவாரித்து ் ந்தது. 
விசவார்ண முடிந்த நி்லையில் ்கடந்த 23ம் தி்கதி தீரபபு 
்ழங்கபெடடது. ஏற்ப்கனைய் எதிரெவாரக்்கபெடடது யெவாலை 
எடபெவாடி ெழனிசவாமி த்லை்ையிலைவானை அ.தி.மு.்க அணிக்கு 
இரட்ட இ்லைச் சின்னைத்்த ஒதுக்கீடு பசயது யதரதல் 
ஆ்ணயம் அதி்கவாரபூர் அறிவிப்ெ ப்ளியிடடுள்ைது.

ைதுசூதனைன் த்லை்ையிலைவானை அ.தி.மு.்கவுக்கு இரட்ட 
இ்லைச்சின்னைம் ் ழங்கபெடடதவா்க யதரதல் ஆ்ணயம் தன் 
உத்தரவில் குறிபபிடடுள்ைது. ஏபனைனில், அ.தி.மு.்க சசி்கலைவா 
அணி, ஓ. ென்னீரபசல்்ம் அணி எனை இரு பிரி்வா்க 
பிரிந்தயெவாது, ென்னீரபசல்்ம் தரபபில் அ்்த்த்லை்ர 
ைதுசூதனைன் யெரில்தவான் இரட்ட இ்லைச்சின்னைம் ய்கவாரி 
யதரதல் ஆ்ணயத்தில் மு்றயீடு பசயயபெடடது. ெழனிசவாமி, 
ென்னீரபசல்்ம் அணி்கள் இ்ணந்த பின்னைர, அ்ரின் 
பெயரில்தவான் ்ழக்கு நீடித்தது. யதரதல் ஆ்ணயத்தின் 
இந்த உத்தரவின் மூலைம் ெழனிசவாமி அணி இனி அ.தி.
மு.்க என்ற பெய்ரப ெயன்ெடுத்த முடியும். முன்னைர இந்தப 
பெய்ரப ெயன்ெடுத்து்தற்கும் யதரதல் ஆ்ணயம் த்ட 
விதித்திருந்தது. அ.தி.மு.்க அம்ைவா, புரடசித்த்லைவி அம்ைவா 
என்ற பெயரியலையய  அ.தி.மு.்க அணி்கள் ்ழங்கபெடடு 
்ந்தனை. இரட்ட இ்லைச்சின்னைம் ்ழங்கபெடட அணிக்கு 
ைக்்கை்்யில் 34 உறுபபினைர்களும்,

நம்பிக்கைத 
துர�ாகிகைள்

்பொது்கொப்்பொ்க அ.தி.மு.்க ஆடசியின் ்கொேல் துமையினர 
்கொேல் ்கொப்்பதும், அது ்பற்றிய கூச்�தை இல்லொைல் 
ஆடசியொைர்கள் இருப்்பதும்.

‘‘இது என் அத்மை வீடு’’ என்று ்பொத்தியமை ப்கொண்டொடி 
ேருகிைொர தீ்பொ. பேயலலிைொவின் அணைன் ை்கள். 
பேயலலிைொ உயிரு்டன் இருககும் ேமர அந்ை வீடடுககுள் 
அதி்கம் நுமழய முடியொைேர. ‘இந்ை வீடடுககுள்ைொன் 
�சி்கலொவும் ேொழந்து ேந்ைொொ’் என்று ப�ொல்லி நுமழய 
முயல்கிைொர விதேக. ப்பங்களூரு சிமையில் இருககும் 
இைேரசியின் ை்கன். இன்று பேயலலிைொவுக்கொ்கப் ்பைறும் 
விதேக திருைைத்துகத்க பேயலலிைொ த்பொ்கவில்மல. 
இேர்கள்ைொன் பேயலலிைொவுக்கொ்கக ்கணணீர ேடிககிைொர்கள். 
இேர்கள் ்கணணுககு பேயலலிைொமேவி்ட அேரும்டய 
ப�ொத்து்கள்ைொன் ்கணணுககுப் ப்பரிைொ்கத் பைரிந்திருககும்.

‘‘்கணணுககு எடடிய தூரம் ேமர ்பொரககிதைன், 
எனககு எதிரிதய இல்மல’’ என்று 2014 ்ொ்டொளுைன்ைத் 
தைரைலுககு முன்பு பேயலலிைொ ப�ொன்னொர. அேரது 
்கணணுககு எதிதர எதிரி்கள் இல்மல. முதுகுககுப் பின்னொல் 
துதரொகி்கள்ைொன் நிமைந்து இருந்துள்ைொர்கள். ஆத்ைொ 
ேைரத்ைது ்ொய்கமை அல்ல, ்ஞ்சு்கமை ைடடும்ைொன் 
என்்பது புரிந்துவிட்டது.

இன்று இேர்களுககு அ.தி.மு.்க ஆடசியில் இருப்்பைொல் 
்கடசிமயப் ்பற்றிக ்கேமலதய ைவிர, எதிரக்கடசியொ்க 
இருந்ைொதலொ, ் ொமை எதிரக்கடசியொ்க ஆனொதலொ ்கேமலதய 
்ப்டைொட்டொர்கள். பேயலலிைொ ்கொப்்பொற்றி மேத்திருந்ை 
இரடம்ட இமல இன்னமும் மீட்கப்்ப்டவில்மல. பேயலலிைொ 
அஙகீ்கொரம் ேொஙகித் ைந்ை அ.தி.மு.்க என்ை ்கடசியின் 
ப்பயர இன்னமும் கிம்டக்கவில்மல. 135 உறுப்பினர 
ஆைரவு்டன் ப்பரும்்பொன்மை ்பலத்து்டன் இருந்ை ஆடசி, 
இன்று ்பலவீனம் அம்டந்து ப்பரும்்பொன்மை இருககிைைொ, 
இல்மலயொ என்்பதை பைரியொைல் ஆட்டம் எடுத்துக 
ப்கொணடிருககிைது. ்கடசிககுப் ்பத்திரிம்க இல்மல. 

்கடசிககு டி.வி. இல்மல உள்ைொடசித் தைரைமல 
எதிரப்கொள்ளும் துணிச்�ல் இல்மல. ்ொ்டொளுைன்ைத் 
தைரைல் ேந்ைொல், எங்களுககு 25 பைொகுதி்கள் தேணடும் 
என்று ்பொரதிய ேனைொ இப்த்பொதை த்பரம் த்பசுேைொ்கச் 
ப�ொல்லப்்படுகிைது. �ட்டைன்ைத் தைரைலிலும் இப்்படிப் 

்பொதிககும் தைல் த்கட்க ைொட்டொர்கள் என்்பது என்ன 
நிச்�யம்? இப்்படிப்்பட்ட சூழநிமலயில் முைலமைச்�ர 
்ொற்்கொலியில் உட்கொந்்திருககும் எ்டப்்பொடி ்பழனி�ொமிககு, 
்கேரனர ்பன்ேொரிலொல் புதரொஹித் த்கொமேககு ப�ன்று 
வி�ொரமை ்்டத்தினொல் என்ன, த்கொடம்டககு ேந்து 
வி�ொரமை ் ்டத்தினொல் என்ன? ைன்னும்டய ் ொற்்கொலி 
மூழகும் ேமரககும் பேள்ைம் ேரொைல் இருந்ைொல் 
த்பொதும் என்று நிமனககிைொர ்பழனி�ொமி. அைனொல்ைொன் 
பேயலலிைொ வீடம்டக த்கொயிலொ்கச் ப�ொன்னொலும், 
த்கொயிலுககுள் என்ன ்்டந்ைொலும் ்கேமல இல்மல; 
த்கொடம்டயில் ்்டந்ைொலும் ்கேமலயில்மல.

ஒரு ைனுஷி த்பொனொல் வீடு்கமை இழககும். அதி்கொரம் 
ப்பொருந்திய வீடு்கமை இழந்ைொல் ்கடசியும்்கமை  
இழககும். 
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Sainica Travels வழங்கும் 
 

வியட்நாம்,தாய்லாந்து மற்றும் கம்ப ோடியோவிற்கோன  

இரண்டு வார 
சுற்றுலா 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

➢ பயணத்திகதி: 12.02.2018 முதல் 01.03. 2018 வரை (16 நாடக்ள்) 
➢ தரமான தங்குமிட வசதிகள் மற்றும் த ாலைக்காட்சி தபாரு ்திய குளிரூட்டப்பட்ட தசாகுசு வாகனம். 
➢ மூன்று நேர உணவு(லசவ மற்றும் அலசவ  உணவு) Full Board Veg and Non-Veg  
➢ இரண்டு பகை்கள் ஒரு இரவு அடங்கைான Luxury Cruise பயணம்.  
➢ முதியவரக்ளுக்கும், பிரயாண ்திை் உ வி ந லவப் படுபவரக்ளுக்கும் உரிய வசதிகள் தசய்து  ரப்படும். 
➢ உங்கள் ந லவகலள உடனுக்குடன் பூர ்்தி தசய்ய எமது ேிறுவன முகவர ்ஒருவர ்UK  இை் இருே்ந  முழு 
சுற்றுைாவிலும் உங்களுடன் பயணிப்பார ்அ ்ந ாடு அனுபவம் வாய்ே்  வழிகாட்டிகளும் (Tour Guide) 
துலணவருவாரக்ள். 

➢ விசா தபற சிரமப்படுபவரக்ளுக்கு விசா வசதிககள் தசய்து  ரப்படும். 

Vietnam / வியடந்ாம்: 
 
❖ ஸ்ரீ மாரியம்மன் நகாவிை் - Ho chi minh city 
❖ Cu chi Tunnels/ கு சி சுரங்க பால கள்  
❖ Ho chi minh city Sightseeing     
❖ Ho Chi Minh Mausoleum/ ந ா சி மின் தமாநசாலியம்  
❖ Ho chi minh Presidential palace/ ந ா சி மின் ப்தரசிதடன்சியை் பைஸ் 
❖ Hanoi Sightseeing/  நனாய் 
❖ Ha long Bay/  ா நைாங் நப - Day & Night Cruise with meals on board. 

                    
                     Cambodia / கம்ப ோடியோ 
 

❖  Angkor Wat / அங்நகார ்வற் - நசாழ மன்னரக்ளாை் கட்டப்பட்ட 
நகாவிை்.   

❖  Bayon Temple / பநயான் நகாவிை். 
❖  Apsara Dance – Cambodian Cultural show.  
❖  Floating Village - மி க்கும் மீன்பிடி கிராமம்    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       த ாடரப்ுகளுக்கு: Sainica Travels  
        த ாலைநபசி: 07957597024/ 07342150501                                    
        e-mail: info@sainicatravels.com 
        www.sainicatravels.com 

 
 
Thailand / தாய்லாந்து: 
 
❖  Bangkok Sightseeing/ பாங்ககாக் 
❖  The Grand Palace/ தி கிராண்ட் பைஸ் 
❖  Pattaya Beach/ பட்டாயா கடற்கலர.  
❖  Nong Nooch Garden -World Famous Artificial 

Animals Garden. 
❖  Wat Traimit/ வற் டல்ரமிட்  
❖  Wat Pho/ வற் நபா  
❖  Floating Market/ மி க்கும் சே்ல   
❖  Siam Niramit/ சியாம் ேிரமிட ்
❖  Indra Market/ MBK Market  

விசேட விலைக்கழிவுடன் கூடிய 

மிக்ககுலைந்த கட்டணம் 

2499 1890 விமானச்ேீட்டு, Cruise உட்பட  
(* December  20க்கு முதல் பதிவு கெய்பவரக்ளுக்கு மடட்ுசம 

இந்த ேலுலகத் ததாலக, அதன்பின்னர ்£1990) 
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www.stayatmount.com

MODERN FAMILY APARTMENTS IN MT. LAVINIA, 

£25
FROM

PER DAY*

DOUBLE ROOMS & 1,2,3 BED APARTMENTS
FULLY FURNISHED WITH AIR CON, LIFT & PARKING

UK BOOKINGS MIKE ON 07733 261 999
VISIT OUR WEBSITE 

SRI LANKA

* T/C Apply FASTCASH IS A FCA & HM CUSTOMS AND EXCISE / REGISTERED BUSINESS. MSB 12112819 /  FCA -PI 540536

www.efastcash.co.uk           1114-116, Station Road, Edgware HA8 7AA        Open 7 Days      
020 8886 4488 / 020 34371208

Central Bank Approved Money Transfer to 

Sri Lanka
Why send with us?

 Since 1999

-  Central Bank approved official Exchange Rates

-  Fast, Safe and Secure - Same Day Bank Credits*

-  Your money sent from the UK and not credited locally

-  Established in 1999 & UK FCA Authorised

Free
Money Transfer!

for New Customers -
Register Today..

S�e�i�� O���

*All advertised fares are of real time itineraries during the issue of publication. Fares include taxes & are subjected to availability and  may change without any prior notice. T/ C conditions apply.

9425

www.holidayair.com  /  130 High Street, Barnet EN5 5XQ020 8440 0770 

Holiday Offer

*7 nights on 
   all Inclusive
*London Heathrow 

Koggala Beach Hotel

A Travel Experience to Remember
Since 2006

Flights, Tailor-made Holidays & Travel Deals

G U L F A I R

Hotline; 07534 433111

Koggala, Sri Lanka

CHECK OUR FARES FIRST, BEFORE YOU BOOK ELSEWHERE!
Now is the time to book your Flights or Holidays with us!

Why book with Holiday Air ?
Price match guarantee*
ATOL protected / IATA accredited
Exclusive deals for hundreds of destinations
No hidden Fees
Popular Holiday Deals
Best Exchange rates for Holiday Money 
Save your time and we will search for you

*Inclusive taxes  / Seats are subject to availability 

£680pp 
Inc Flights

Last MinuteX mas Flight

SALE
Fly to Colombo 

Srilankan Airlines – fr £465 
Emirates  - fr £475  

Worldwide fares from £275

WISHING ALL OUR LOYAL CUSTOMERS
A HAPPY CHRISTMAS AND PROSPEROUS

2018!

WISHING ALL OUR LOYAL CUSTOMERS
A HAPPY CHRISTMAS AND PROSPEROUS

2018!
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கரத்மைப் ்பற்றிய ்கொரிம்க அேமனத் 
ைனது �யன அமைககு இழுத்துச் ப�ன்ை 
த்பொது ்கொைல் த்பொமையில் ையஙகியிருந்ை 

தேொதி்ொைன் ைந்திரத்ைொல் ்கடடுண்ட ைரப்்பொச்சி 
ைனிைன் த்பொல அேமைப் பின் பைொ்டரந்ைொன். 

�யன அமையில் பைொஙகிக ப்கொணடிருந்ை 
அன்ன விைககு்களிலிருந்து சு்டரவிட்ட 
ப்ருப்பின் ்ொககு்கள் ்கககிய அகிற்பும்க 
அமைபயஙகும் ்பரவி ஒரு ேம்கயொன லொகிரி 
ையக்கத்மைக ப்கொடுத்துக ப்கொணடிருந்ைது. 
பைன்மையொன நீலநிைப் ்படடுத்துணியொல் 
விரிக்கப்்படடிருந்ை பைத்பைன்றிருந்ை ்கடடில் 
பைத்மையில் அேமன அைரச் ப�யதுவிடடு 
அருகிதல அைரந்ைொள் அேள். 

நீண்ட்ொட பிரிவின் பின்னர, இனிதைல் 
அேமைத் ைனது ்கண்களினொல் ்கொணத்பதனொ 
ைொடத்டதனொ என்று ஐயுற்று அங்கலொயத்துக 
ப்கொணடிருந்ை அேனொல், அேமை முழுமையொ்கப் 
்பொரத்து ைனது ்கண்களில் ்பதிய மேக்க 
முடியவில்மல, இரு ்கண்கள் த்பொைவில்மல. 

அேனது மு்கத்மையொேது முழுமையொ்கப் 
்பொரத்ைொதனொ என்ைொல், அதுைொன் இல்மல!

தூண்டொ விைககின் ஒளியில் 
ேொனவில்லின் ேரைங்கமை உமிழந்து 
ப்கொணடிருந்ை, முன்னுச்சி ேகிடடில் 
பைொஙகிய மேரச்சுடடிமயப் ்பொரத்ைொன். 

ைந்ைேரைைொ்க பேொலித்ை 
ப்ற்றிமயயும், அைன் ைத்தியில் 
துலஙகிய தில்கத்மையும் ்பொரத்ைொன். 

வில்பலன நீணடு ேமைந்ை ்கரிய 
புருேங்கமையும், இரு விழி்கமைக ்கொத்து 
நின்ை ்கணணிமை்கமையும் ்பொரத்ைொன்.

வியப்பினொல் விரிந்து, குறும்பினொல் 
குறுகுறுத்து, சிருங்கொரத்தினொல் சிரிககும் 
அேளும்டய ்கண்கமைப் ்பொரத்ைொன். 

குஙகுைச் சிேப்்பொ்கச் சிேந்ை, குழி 
விழுந்ை ்கன்னங்கமைப் ்பொரத்ைொன். 

தைன் பிலிற்றும் ப�ம்்பேை 
இைழ்கமைப் ்பொரத்ைொன். 

பேண�ஙம்க நி்கரத்ை ேழுேழுப்்பொன 
்கழுத்மைப் ்பொரத்ைொன். 

ைொரபுக ்கச்ம�யொல் முற்ைொ்க 
ைமைக்க முடியொைல் பும்டத்து நிற்கும் 
ைனங்கமைப் ்பொரத்ைொன். 

ைொரபுக ்கச்ம�ககும் இடுப்பு உம்டககுமிம்டதய 
்பரவிககி்டந்ை ப்பொன்ேணை தைனிப் 
பிரதை�த்மை அேன் ்கண்கள் அைந்ை 
த்பொது அேள் அேமன இழுத்து ைன்தனொடு 
இறு்க அமைத்துக ப்கொண்டொள். 

அச்�ையம் ்பொரத்து பேளிதய ேொனம் 
பேடித்து சுககு நூைொ்கச் சிைறுேது 
த்பொலப் த்பரிடி முழஙகியது!

இடியும் மின்னலும் இடித்து தைொதி, 
பேடித்துச் சிைறி, பேடடி முழஙகின. ‘ஊ 
ஊ’ என்ை த்பரிமரச்�தலொடு சூமைக்கொற்று 
சுழன்ைடித்ைது. ‘�்ட �்ட’பேன்ை �த்ைத்தைொடு 
ேொனம் ப்பொத்துக ப்கொணடு ப்பருைமழயொ்க 
ப்பொழிந்து ப்கொணடிருந்ைது. 

"ேந்ைதுைொன் ேந்தீர்கள், ேருை தைேமனயும் 
ம்கதயொடு அமழத்து ேந்துவிடடீர்கள் 
த்பொலிருககிைதை" என்ைொள் �ந்திரேல்லி. 

"்ொதன ேருைன், அ்டக்க முடியொை ஆேல் 
ைமழதயொடு ேந்திருககிதைன்" என்ைொன் அேன். 

்கருதை்க்ொைன் அனந்ைத்கொடி ேலக ்கரங்கைொல் 
நிலக்கன்னிமய இறு்கத் ைழுவி தைதல தூக்க 
முயல்ேது த்பொலப் ்பயங்கரப் ப்பருைமழ 
இம்டவி்டொைல் ப்பயது ப்கொணத்டயிருந்ைது. 

நிலக்கன்னிமய தை்க்ொைன் ேலகம்க்கைொல் 

இன்ப மழை அமைப்்பமைப் த்பொல அருகிலிருந்ை 
நிேக்கன்னிமய தேொதி்ொைன் ைன் இரு 
்கரங்கைொலும் அமைத்துக ப்கொண்டொன். 
இனிதைல் அ்டக்க முடியொை நிமலயில் 
ேலக்கருக ்கடடிய ேொன்தை்கம் பேடித்துச் 
சிைறி, ப்பொத்துக ப்கொணடு ப்பயேமைப் 
த்பொல, அ்டக்க முடியொை ஆம� பேள்ைம் 
அமை்கமைப் பிைந்து, �ம்பிரைொயங்கமைத் 
ை்கரத்து, அேர்கமை ஒன்றிமைத்ைது. 

அன்றிரவு முழுேதும் ஓயொை ப்பருைமழ 
ஓங்கொர சுருதியு்டன் பைொ்டரந்து ப்கொடடிக 
ப்கொணத்டயிருந்ைது. த்கொ்பமுற்ை சூமைக்கொற்று 
ப்பரிய ப்பரிய ைரங்கள் மீதும், ப்பரிய ப்பரிய 
வீடு்கள் மீதும், சிறிய சிறிய குடிம�்கள் மீதும் 
த்பயொட்டம் த்பொடடுக ப்கொணடிருந்ைது. 

ஒன்ைமரயொணடுக ்கொலம் ைமழயின்றி ேரணடு, 
பேயயிலில் பேந்து சீரழிந்து கி்டந்ை ேன்னி ்ொடு 
இந்ை ஒதர இரவில் எங்கமை ேைைொககி விடுதைொ? 
அல்லது இந்ைப் ப்பருஙத்கொரப் த்பய ைமழ 
பைொ்டரந்து பைொ்டரந்து, ப்பரு பேள்ைம் ்கணடு, 
்ொத்ட அழிந்து, ேொழதே சூன்யைொகிவிடுதைொ? 
என ்ொடடு ைக்கள் ்பயந்து ப்கொணடிருந்ைொர்கள். 

இரவின் ்கருமை இம்டவி்டொை ைமழயொல் 
்கமரந்து ்கமரந்து பேளுப்்பது ைொதிரி ்கொமலப் 
ப்பொழுது பைல்ல பைல்லப் புலரந்ைது. 
்கதிரேன் ்கண்கொட்டொை த்பொதிலும் அேனது 
்கதிரக ்கற்மை்கைொல் ்கொமல துலங்கத் 
துலங்க, ைமழயின் தே்கமும் ப்கொஞ்�ம் 
ப்கொஞ்�ைொ்கக குமைய ஆரம்பித்ைது. 

அச்�ையம்

அமைக ்கைமேத் திைந்து ப்கொணடு நிலொ 
முற்ைத்திற்கு ேந்ை தேொதி்ொைன் அடுத்ை 
்கைத்தில் பைப்்பைொ்க ்மனந்துவிடடிருந்ைொன். 

ப்கொடடும் ைமழயில் கிழககுத் திம�மயப் 
்பொரத்ைேொறு அேன் முழங்கொல்்களில் நின்ைொன். 

அேமனத் பைொ்டரந்து பேளிதய ேந்ை 
�ந்திரேல்லி அேனுககுப் பின்னொல் ைொனும் 
்மனந்ை ேணைம் முழங்கொல்்களில் நின்ைொள். 

அேதனொ ைனது இரு்கரங்கமையும் 
விணமை த்ொககி உயரத்திப் 
பிரொரத்ைமன ப�யய ஆரம்பித்ைொன். 

அேைது ்கரங்கதைொ அேனது ்கழுத்மைச் 
சுற்றி ைொமலயொ்க விழுந்ைன. 

"இமைேொ
ஏ்கப்்பட்ட இைமைக ்கனவு்களு்டன் 

ேொழந்ை ்ொன் எதிர்பொரொை விைைொ்க எனது 
ப்பற்தைொமர இழந்தைன். ்பொைொைச் சிமையில் 
உைவினர ஒருேரது ்கண்களிலும் ்ப்டொைல் 
இைந்துவிடுதேதனொ என்று ஏஙகிக கி்டந்ை 
த்ரத்தில் என்மன பேளிதய ப்கொணடு ேந்ைொய!

என்மனதய உயிரொ்க எணணியிருககும் 
ஒரு ப்பணமைத் ைந்து, அந்ை உைவில் 
இன்்பம் துயககும் ேழிமயக ்கொடடினொய!

்பயங்கரப் ்பஞ்�ம் ைமலவிரித்ைொடும் 
இந்த்ரத்தில் இப்ப்பருைமழமயத் 
ைந்து த்கொடிக்கைக்கொன ஜீேன்்கமை 
உயய மேத்திருககிைொய!

எத்ைமன த்கொடி இன்்பம் ைந்ைொய இமைேொ!"
இச்�ம்்பேம் ்்டந்து மூன்று ைொைங்களின் 

புதிய ேரலாற்று ததாடர் சிே தியாகராஜா
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பின்னர ஒரு ்ொள், தேொதி்ொைனி்டம் 
�ந்திரேல்லி கூறிக ப்கொணடிருந்ைொள். 

"ஒவபேொரு ஆணடும் வி�ொ்கத் 
திருவிழொவுக்கொ்க ்ைது அர� குடும்்பம் 
முல்மலத் தீவுககுப் த்பொயேருேது ேழக்கம். 
ப�ன்ை ஆணடில் ப்கொடிய ்பஞ்�த்தினொல் 
இத்திருவிழொ ்ம்டப்பைவில்மல. இந்ை 
ஆணடில் பைொ்டரச்சியொ்கப் ப்பயை 
ைமழயினொல் ்ொடடில் ்ல்ல விமைச்�ல். 
அமைத் பைொ்டரந்து இந்ை ேரு்டம் மீணடும் 
திருவிழொ ்ம்டப்பறுகிைது. இன்னும் இரணடு 
்ொட்களில் புைப்்ப்ட இருககிதைொம். நீங்களும் 
எங்கதைொடு ேருகிறீர்கைொ? வினொவினொள். 

"அது என்ன வி�ொ்கத் திருவிழொ?"
"மே்கொசி வி�ொ்க ்ொளில் ேற்ைொப்்பமை 

்கணைகி அம்ைன் த்கொவிலில் 
்ம்டப்பறும் திருவிழொக ப்கொண்டொட்டம். 
ைக்கள் நூற்றுக ்கைககில் கூடி பேகு 
விைரிம�யொ்கக ப்கொண்டொடுேொர்கள்."

"்பயை ஏற்்பொடு்கள் என்ன ைொதிரி?"
"்ொங்கள் ப்பண்கள் குதிமர ேணடியில் 

்பயைம் ப�யதேொம். ஆண்கள் 
குதிமர்களில் ேருேொர்கள். த்பொகும் ்பொமை 
்கொடடுப்்பொமையொைலொல் சில வீரர்கமையும் 
்ம்தைொடு அமழத்துப் த்பொதேொம். ஒரு்ொள் 
்பயைைொைலொல் முைல் ்ொதை புைப்்படடுப் 
த்பொய அஙத்க இரவு கூ்டொரங்கள் அடித்துத் 
ைஙகி, ைறு்ொள் விழொ ்பொரத்துவிடடு அடுத்ை 
்ொள் ்கொமல புைப்்படடு ேருதேொம்."

"சுேொரஸ்யைொன குழுைப் 
்பயைம் த்பொல இருககுதை"

"குழுைப் ்பயைம் அல்ல; இது 
குடும்்பப் ்பயைம்" என்ைொள். 

"்ொன் உங்கதைொடு ேருேைற்கு ேன்னியன் 
ைொைொ �ம்ைதித்து விட்டொரொ?"

"அப்்பொவி்டம் த்கடத்டன்; அேன் 
இல்லொைலொ? தேொதி்ொைன் எங்கள் 
குடும்்பத்ைேனொச்த� என்கிைொர.’’ 

அ்டரந்ை ்கொடடினூ்டொ்கச் ப�ன்ை ேணடிப் 
்பொமையில் ்பனங்கொை அர� ்பரிேொரம் ப�ன்று 
ப்கொணடிருந்ைது. ்கொடடு ைரங்களில் புதிய 
இமல்களும் ைமை்களும் ைளிர விடடுக 
ப்கொணடிருந்ைன. ்பொமைதயொரங்களில் அ்டரந்து 
்ப்டரந்திருந்ை ப�வேந்தி ைலர்களின் அழம்கயும் 
பேள்மை பேதைபரன்று பூத்துக குலுஙகிய 
எருக்கம் பூக்களின் எழிமலயும் ்பொரத்து ரசித்ைேொறு 
குதிமரயில் ேந்து ப்கொணடிருந்ைொன் தேொதி்ொைன். 

முைலில் ப�ன்ை குதிமர ேணடியில் 
�ந்திரேல்லியும், அேைது ைொயொர 
�ொருைதியும், தைொழி அனுரதியும், இரு 
்பணிப்ப்பண்களும் ்பயைம் ப�யைொர்கள். 

பைொ்டரந்து ேந்ை குதிமர்களில் ைொத்ைொ ்கயிலொய 
ேன்னியர, அர�ன் குைொர ேன்னியன், அமைச்�ர 
�த்திய ேொக்கர, தேொதி்ொைன் ஆகிதயொமரத் 
ைவிர தேமலயொட்கள், �மையல்்கொரர, 
்கொேல்்கொரர்கள், த�னொவீரர என இரு்பது த்பர 
ேமர ்பயணித்ைொர்கள். அேர்கமைப் பின்பைொ்டரந்ை 
இரடம்டக ்கொமை பூடடிய ைொடடு ேணடி்களில் 
கூ்டொர உ்ப்கரைங்கள், உைவுப் ப்பொருட்கள், 
�மையல் ்பொத்திரங்கள், ்படுகம்க விரிப்பு்கள், 
ைமலயமை்கள் ஆகியன ப்கொணடு ேரப்்பட்டன. 

அேர்கள் ப�ன்ை ்கொடடுப் ்பொமையில் 
இம்டயிம்டதய கிரொைங்கள் ேந்து த்பொயின. 
பைன்தனொமல்கைொல் தேயந்ை ப்கொடடில் 
வீடு்களிலும், ்பமன ஓமலக குடிம�்களிலும் 
ேொழந்து, விே�ொயம் ப�யது ஜீேனம் ்்டத்தி ேந்ை 
ைக்கள் த்பொதும் என்ை ைனத்தைொடு �ந்தைொேைொ்க 
ேொழந்து ேந்ைமை ்கல்கலப்்பொன த்பச்சும், 
சிரிப்பும் எடுத்துக்கொடடின. ேழியில் ேந்ை ஒரு 
கிரொைத்தில் அேர்கள் இமைப்்பொைத் ைஙகிய த்பொது 
அககிரொை ைக்கள் குமல குமலயொ்க இைநீர்கமைக 
ப்கொணடு ேந்து ப்கொடுத்து உ்ப�ரித்ைொர்கள். 

அன்று ைொமல ேற்ைொப்்பமைமய அம்டந்ைதும் 
்கணைகி த்கொயிலுககுச் �மீ்பைொ்க ்ொன்கு 

கூ்டொரங்கள் நிறுேப்்பட்டன. ஒன்றில் ஐந்து 
ப்பண்களும், ஒன்றில் அர� குடும்்பத்து 
ஆண்கதைொடு ைந்திரி �த்தியேொக்கரும், 
ைற்ை இரணடிலும் அர� ்பரிேொரங்களும் 
ைஙகியிருந்ைொர்கள். தேொதி்ொைதனொடு குதூ்கலைொ்கப் 
ப்பொழுமைப் த்பொக்கலொம், ப்கொஞ்சிக குலொேலொம் 
எனத் திட்டமிடடு ேந்ை �ந்திரேல்லிககு 
இந்ை ஏற்்பொடு �ற்று ஏைொற்ைம் அளித்ைது. 

்கணைகி த்கொயில் ேொ�ல் ஆயிரக்கைக்கொன 
ைலர்கமைக ப்கொண்ட திருேொசிம்கயொலும், 
ைண்ட்பம் ைொவிமல தைொரைங்கைொலும் 
அலங்கரிக்கப்்படடிருந்ைது. த்கொயில் பேளிப் 
பிர்கொரத்மைச் சுற்ைேர ேொமழ ்கமு்க 
ைரங்கள் அலங்கொரைொ்கக ்கட்டப்்படடு 
ைமரயில் ்க்டற்்கமரயிலிருந்து ைருவிக்கப்்பட்ட 
பேணைைல் ்பரப்்பப்்படடிருந்ைது. 

த்கொயில் ைண்ட்பத்தில் ்டு ்ொயகியொ்க நின்ை 
ஒரு ப்பண ்கணைகி அம்ைன் தைல் ்பகதிப் 
்பரே�ைொ்க ஒரு ்பொ்டமலப் ்பொ்ட ைற்பைொரு 
ப்பண ்பொ்டலின் ைொைத்திற்த்கற்்ப ைத்ைைம் 
ேொசிக்க ம்கயில் ஏந்திய ைண ேடடில்்களில் 
ப்யயூற்றி, அதில் ப்பரிய திரி்கமைக ப்கொளுத்தி 
அமை நூற்றுக்கைக்கொன ப்பண்கள் ம்க்களில் 
எடுத்துக ப்கொணடு அப்்பொ்டலின் ைொை 
்கதிகத்கற்்ப ்்டனைொடிக ப்கொணடிருந்ைொர்கள். 

அந்ை ்்டனத்மை சுற்ைேர நின்று ரசித்துக 
ப்கொணடிருந்ை ைக்கள், ைொைத்திற்த்கற்்ப 
ம்கைடடி ஆரேொரித்து, அப்ப்பண்கமை 
ஊககுவித்துக ப்கொணடிருந்ைொர்கள். 
அம்ைக்கதைொடு த�ரந்து ்பனங்கொை அர� 
குழொம் அப்ப்பண்களின் ்பொ்டமலயும் 

ஆ்டமலயும் ரசித்துக ப்கொணடிருந்ைொர்கள். 
அப்ப்பண்களின் ்்டனம் முடிந்ைதும் ம்கயில் 

ப்பரியபைொரு ைொம்்பொைத்மை எடுத்துக ப்கொணடு 
அகத்கொயிலின் ைமலமைப் பூ�்கர, ்பனங்கொை 
அர�ன் குைொர ேன்னியனின் முன்னொல் த்பொய 
நின்ைொர. அந்ைத் ைொம்்பொைத்தில் இரணடு ப்பரிய 
ைலர ைொமல்கள் மேக்கப்்படடிருந்ைன. 

ைனது ை்கமை த்ொககிய குைொரேன்னியன்- 
"�ந்திரொ! அதில் ஒரு ைலர ைொமலமய 

எடுத்து தேொதியின் ்கழுத்தில் த்பொடு" என்ைொன். 
"ஏன் ைொைொ இது?" என்று தேொதி்ொைன் வினே- 
"இஙத்க என்ன அப்்பொ ்்டககிைது?" 

என்று �ந்திரேல்லி த்கட்க-
"இஙத்க ்கணைகி அம்ைன் �ந்நிதியில் எனது 

ைருை்கன் தேொதி்ொைனுககும், எனது ை்கள் 
�ந்திரேல்லிககும் எனது அர� குடும்்பத்ைேரின் 
ஆதலொ�மனப்்படியும், அஙகீ்கொரத்து்டனும், 
ஆசீரேொைத்து்டனும் இந்ைத் திருைைம் 
்்டககிைது" என்ைொன் குைொரேன்னியன். 

"ைொைொ!" என்ைொன் தேொதி்ொைன். 
"அப்்பொ!" என்ைொள் �ந்திரேல்லி. 
அைற்கு தைல் த்பச்சு ேரவில்மல; 

விககித்து நின்ைொர்கள். அதிரச்சி- குழப்்பம்- 
ஆனந்ைம் ஆகிய உைரச்சி்கள் அேர்கைது 
மு்கங்களில் அடுத்ைடுத்து இமழதயொடின. 

"ஏன் அப்்பொ இத்திடீரத் திருைைம்?"
"உங்களுககு இது திடீரக ்கல்யொைைொ்க 

இருக்கலொம்; ஆனொல், இது எனது 
குடும்்பத்தினர அமனேதரொடும் த்பசித் தீரத்து, 
ஒரு முடிவுககு ேந்ை ்கல்யொைம்".

"இமைப் ்பற்றி- இக்கல்யொைத்மைப் ்பற்றி- ஏன் 
என் விருப்்பத்மை நீங்கள் த்கட்கவில்மல?"

"இந்ை ைணமையும், ைக்கமையும், ைக்களின் 
ைன நிமலமயயும் அறிந்து ப�யல்்படு்பேன் ்ொன். 
எனது ை்களின் ைனநிமல எனககுத் பைரியொைொ?"

�ந்திரேல்லி ைலர ைொமலமயக ம்கயிபலடுத்து 
தேொதி்ொைனின் ்கழுத்தில் அணிவித்ைொள்!

தேொதி்ொைன் ைலர ைொமலமய ம்க்களில் எடுத்து 
அமை �ந்திரேல்லியின் ்கழுத்தில் அணிவித்ைொன்! 

அடுத்து பூ�்கர ைொம்்பொைத்திலிருந்ை 
திருைொங்கல்யத்மை எடுத்து 
தேொதி்ொைனின் ம்க்களில் ப்கொடுக்க- 

இடி முழக்கம் த்பொன்ை �ப்ைத்தில் 
முரசும், ைப்்படம்டயும் முழங்க.

ைொமரயும் ப்கொம்பும் ஊதி ஒலிக்க- 
தேொதி்ொைன் �ந்திரேல்லியின் ்கழுத்தில் 

திருைொங்கல்யத்மை அணிவித்ைொன். 
த்கொயிலுககு ேந்திருந்ை ைக்கள் 

அமனேரும் ைலர தூவி ைைைக்களுககு 
ஆசீரேொைம் ேழஙகினொர்கள். 

ைைைக்கள் முைலில் �ந்திரேல்லியின் 
ப்பற்தைொர்களின் ்கொமலத் பைொடடு ேைஙகி 
ஆசீரேொைம் ப்பற்றுக ப்கொண்டொர்கள். 

அடுத்து ைொத்ைொ ்கயிலொய ேன்னியனின் 
்கொமலத் பைொடடு ேைஙகிய த்பொது அேர 
ைொன் அணிந்திருந்ை முத்து ைொமலமயக 
்கழற்றி �ந்திரேல்லியின் ்கழுத்தில் த்பொடடு 
விடடு தேொதி்ொைமனப் ்பொரத்துக கூறினொர. 

"இந்ை ைொமலமயச் �ந்திரொவுககு 
அன்்பளிப்்பொ்கத் ைருகிதைன்; ஆனொல், 
அேமைதய- எனது த்பத்திமயதய- உனககு 
அன்்பளிப்்பொ்கத் ைருகிதைன்".

திருவிழொ முடிந்து அேரேர்கள் ைத்ைைது 
கூ்டொரங்களுககுத் திரும்பிய த்ரம்- 

அந்ை மைைொனத்தில் ்பலேரைப் 
்பொயத்துணி்கைொல் கூமர அமைக்கப்்பட்ட 
ஐந்ைொேது கூ்டொரம் ஒன்று புதிைொ்க 
நிரைொணிக்கப்்படடிருந்ைது. 

"அதுைொன் �ொந்தி முகூரத்ைக கூ்டொரம்" 
என்ைொன் குைொரேன்னியன். 

அேர்கள் ம்கதயொடு ம்கத�ரத்ை ேணைம் 
அககூ்டொரத்திற்குள் நுமழந்ைொர்கள். 

(த�ொடரும்)

�ார்புக் கச்லெக்கும் இடுப்பு 
உல்டக்குமில்டபய பரவிக்கி்டந்த 
வபான்ெண்்ண ப�னிப் 
பிரப்தெத்ல்த அென் கண்கள் 
அளந்த பபாது அெள் அெலன 
இழுத்து ்தன்பனாடு இறுக 
அல்ணத்துக் வகாண்்டாள். 
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எதற்கும் ஒரு வி்ை உண்டு 
நகரஙகள் மாசுபடுவதை யாரைான் 

விரும்புவாரகள்? இலண்டன் நகரமும் இநை 
வி்டயத்தில் வாகனச் சாரதிகளின் குரல் 
வதைகதை நநருகக ஆரம்பித்துள்ைது. 
இலண்டன் நகர பிைா அறிமுகபபடுத்தி உள்ை 
புதிய சட்டத்தின்படி, 2006ககு முன்பு பதியபபட்ட, 
நபட்ரால், டீசல் வாகனஙகள், இனி நகருககுள் 
நுதைவைானால். பத்து பவுணடஸ் அதிகமாக 
அைாவது 21.50 பவுணடஸ் நசலுத்தினால்ைான், 
நகருககுள் ைமது காரகதைச் நசலுத்ை 
முடியும். ைதலநகரின் சூைல் நாளுககு நாள் 
்மாசமத்டநது, காற்று அசுத்ைமாவதைத் ைடுகக, 
இலண்டன் நகரபிைா கான் முன்தவககும் புதிய 
திட்ட்ம இது! மாைநமான்றுககு 34,000 வாகனச் 
நசாநைககாரரகள் பாதிககபபடுவாரகள் என்கின்்றன 
நசய்திகள், நகரின் சுத்ைம் ்பணபபடுவது 
அவசியம் என்பைால், இநை திட்டம் ைவிரகக 
முடியாை ஒன்று என்கி்றாரகள் அவைானிகள் 

வரு்டா வரு்டம் 9,000ககு ்மற்பட்ட 
இலண்டன்வாசிகள், மிக்மாசமான காற்த்ற 
சுவாசித்து, மரணம் “்நர காலத்்ைாடு” ஏற்படடு 
விடுகி்றது என்று ஒரு குணத்டப ்பாடுகி்றார 

இலண்டன் நகர பிைா! இலண்டனில் வாழும் 
பிள்தைகளின் நுதரயீரல், முழுதமயான 
வைரச்சிதயக காணாை நிதலயில் இருபபதை 
இவர சுடடிக காடடுகி்றார. வைரநைவரகள் 
ஆஸ்த்மா, ஞாபகம்றதி, இருைய அதிரச்சி 
்பான்்ற ்நாய்களின் ைாககுைல்களுககு 
ஆைாகி வருகி்றாரகள் என்பதையும் இவர 
இங்க ஞாபகமூட்டத் ைவ்றவில்தல.

இநை நிதலயில், சில கடுதமயான 
ந்டவடிகதககள் எடுகக ்வணடியது 
அவசியமாகின்்றது. இன்னும் பல கடுதமயான 
விதிமுத்றகள், நத்டமுத்றயில் வர இருககின்்றன 
என்று இவர சுடடிககாடடியுள்ைார. க்டநை மாைம், 
அைாவது ஒக்்டாபர 23இலிருநது, பத்து பவுணடஸ் 
்மலதிகமாகக கடடும் சட்டம் நத்டமுத்றககு 
வநதுவிட்டது. வாரா வாரம் திஙகள் நைா்டககம் 
நவள்ளிவதர, காதல 7.00 இலிருநது மாதல   
6.00மணி மடடும், இநை ்மலதிகக கட்டண விதி 
முத்ற அமுலில் இருககும். 2020இல் நகதர மிகக 
குத்றநை அைவு அசுத்ைமான காற்று நகாண்ட 
ைதலநகராக மாற்்ற, இன்னும் சில நகடுபிடிகள் 
வரப்பாவது நிச்சயம் என்கி்றாரகள் அவைானிகள்! 
எைற்கும் ஒரு விதல உணடு என்பது சரிைான். 

பிறநத வமனிப பிரியரகள் 
“உன்மன த்சிக்க முைலில் ்கற்றுகப்கொள். பின்பு பிைமர 

த்சிப்்பதில் உனககு சிக்கல்்கள் இருக்கப் த்பொேதில்மல” . 
2007இலிருந்து , நிரேொைத்மை த்சிககும் அடிடரியொ என்்பேர . 
ைன் உ்டம்ம்பப் ்பொரககும் த்கொலம் இதுைொன் த்பொலும் . இந்ைக 
குறிப்பிட்ட ் ்பருககு நீண்ட ்கொலைொ்கதே “நிரேொைம்” என்்பதில் 
அதீைைொன ஈடு்பொடு இருந்து ேந்துள்ைது. பேளி ்ொடு்களில் 
இேமரப் த்பொல்  உலொவும் “நிரேொைச்�ொமி்கள்” சிலரு்டனும் 
இேர பைொ்டரபு ப்கொணடுள்ைொர. இது சிறிய குழுபேன்ைொலும், 
ப்ருக்கைொன உைமேக ப்கொண்ட குழு என்கிைொர இேர. ப்பொது 
இ்டங்களில் நிரேொைைொ்க நிற்்பமை அடிதயொடு ைம்ட ப�யயும் 
இந்தைொதனசிய ைமல்்கரொன ே்கொரத்ைொவில் ஆண்களும் 
ப்பண்களுைொ்க 15த்பர ேமரயில் ப்கொண்ட குழு இருககிைது. 
ைம்ட அமுலில் இருந்ைொலும் பேவதேறு இ்டங்களில் இேர்கள் 
“நிரேொைைொ்க “ ஒன்று கூடுேமை ேழக்கத்தில் ப்கொணடுள்ைொர்கள். 
ே்கொரத்ைொவின் ைமலப்பிரொந்தியங்களில், மி்க இர்கசியைொ்க இேர்கள் 
�ந்தித்து ப்கொள்கிைொர்கள். �ந்தித்ை அடுத்ை ்கைதை ஆம்ட்கமைக 
்கமைந்துவிடுதேொம் என்று உற்�ொ்கைொ்க ப�ொல்லும் இேர, ்ொள் 
முழுேதும் அரசியல் பைொ்டக்கம் அடுப்்படிச் �ைொச்�ொரங்கள் ேமர 
அலசுதேொம் என்கிைொர. மி்கக ்கேனைொ்க எங்கள் �ந்திப்புக்கொன 
இ்டங்கமை  பைரிவு ப�யய தேணடி இருககின்ைது என்கிைொர இந்ை 
ைனிைர. முஸ்லீம்்கள் ப்பரும்்பொன்மையொ்கக ப்கொண்ட இந்தைொதனசிய 
தீவு்கமை ஒப்பிடும்த்பொது, ்பொலி தீவில், இந்ை நிரேொைச் �ொமி்களுககு 
சுைந்திரம் அதி்கம் என்று ப�ொல்ல்பப்டுகிைது. என்ைொலும் இந்ைச் 
சுைந்திரம் பேளி்ொடடு உல்லொ�ப் ்பயணி்கைொல்ைொன் அதி்கம் 
அனு்பவிக்க முடிகின்ைது என்று அலுத்துக ப்கொள்கிைொர ஒருேர!

எல்லொம் துைந்ை நிமல இேர்களுககு தைமேப்்படுகிைது. 
ஆனொல், ்கொலம், இ்டம் அைற்கு இ்டைளிக்க ையொரொ்க இல்மல.

பிரொரத்ைமன்கள் ப்பொதுேொ்க ஆலயங்கள் , த்கொவில்்கள், ்பள்ளிேொ�ல்்கள் த்பொன்ை புனிை 
ஸ்ைலங்களிதலதய இ்டம்ப்பறுேதுணடு. இைற்கு விதிவிலக்கொ்க இ்டம்ப்பறும் பிரொரத்ைமன்களும் 
உணடு .பைருவில் ்கொரில் த்பொயக ப்கொணடிருககும்த்பொது, பைொழும்க த்ரம் ேந்து விட்டொல்  ்கொமர 
நிறுத்திவிடடு, பைருதேொரம் ஒரு துணிமய விரித்து, அதில் உட்கொரந்து பைொழும்க ப�ய்பேர்களும் 
உணடு. இமை முஸ்லீம்்கதை ப�யகிைொர்கள்.

ஆனொல், இப்்படியொன பைொழும்கககு, திடீபரன ைம்டத்பொடடுள்ைது ஐககிய அரபுக குடியரசு! 
இப்்படியொன பைொழும்க நி்கழவில் இருேர ைரைைொகியமை அடுத்து, எமிதரடஸ் அரசு இப்்படியொன 
பைொழும்க்களுககு ைம்ட விதித்துள்ைைொ்க , இஙகுள்ை ்பத்திரிம்கச் ப�யதி கூறுகின்ைது . ைம்டமய 
மீறினொல் 500 திரஹம்ஸ் அைொேது  136 ப்டொலர பைொம்க அ்பரொைைொ்கச் ப�லுத்ை தேணடும் 
என்றும் அறிவித்துள்ைது. ப்டுஞ்�ொமல்களில் இமை ஒருத்பொதும் அனுைதிக்க முடியொது . 
�மீ்பத்தில் ்்டந்ை வி்பத்தும் ைரைங்களும் , இேர்களுககு ஒரு ்படிப்பிமனயொ்க இருககுபைன்று 
ப்பொலிஸ் உயர அதி்கொரி ஒருேர பைரிவித்திருககிைொர .

து்பொய அரசு, �மீ்பத்தில் அதி தே்கைொ்க ஓடும் �ொரதி்கள், பிடி்பட்டொல் 816ப்டொலர பைொம்க 
ேமர அ்பரொைைொ்கச் ப�லுத்தும் �ட்டத்மை அறிமு்கம் ப�யதிருந்ைது . தே்கம் விதே்கைொனது 
அல்ல என்்பமை அறிய. ைரைங்கள் ேமர ்கொத்திருப்பு எைற்கு?

வதருவவாரப பிரார்தத்னக்கு “ஒரு கும்பிடு”

சிஙகைததுககு இ்�யாககை வரி்சயில் கைாததிருபபு 
பிரியமாக வைரத்ை குதிதர இ்றநது விட்டால் 

, அதை சிஙகஙகளுககு உணவாகக நகாடுகக 
விரும்பி , ஆறு மாைஙகள் வதர ந்டன்மாரககில் 
காத்திருககி்றாரகைாம். ஆச்சரியமாக இருககி்றது. 
ஏன் இநைக காத்திருபபு ? 

காரணம் இருகக்வ நசய்கின்்றது . இ்றநை 
குதிதரதய ைனியார நிறுவனத்தி்டம்  தகயளித்து 
, அதை மீள் சுைற்சி முத்றயில் இல்லாநைாழிகக , 
584ந்டாலர நைாதக நசலவிட்டாக ் வணடும் . ஆனால் 
அ்ை குதிதரதய , ந்டன்மாரககின் ைதலநகரில் உள்ை 
மிருகககாடசிசாதல நிரவாகம் ஏற்றுக நகாணடு , 
ைன் சிஙகஙகளுககு இதரயாக நகாடுத்து வருகின்்றது 
. பணச் நசலவு எதுவுமில்தல . அதுமாத்திரமல்ல  
ைமககு பிரியமான குதிதர மீள் சுைற்சி முத்றயில் 
, இன்நனான்்றாக திரிநது, ்வந்றாருவர தகககு 
்பாவதை பலர விரும்பவில்தல. ஒரு குதிதரதய 
இன்நனாரு சிஙகம் உணபது ஒரு சாைாரண நிகழ்வு. 
காடடு வாழ்வின் உணவுச் சஙகிலியில் இது ஒரு 
அன்்றா்ட நிகழ்வும் கூ்ட !.என்கி்றார இன்நனாருவர. 

இபநபாழுது எல்்லாரு்ம இதை விரும்ப 
ஆரம்பித்துள்ைைால், குதிதரக்ைாடு வருபவரகள் 

நைாதகயும் அதிகரிகக, காத்திருபபுக காலம் நீைத் 
நைா்டஙகி இருககின்்றது. அது ஆறு மாைஙகள் வதர 
நீடிககலாம் என்கி்றாரகள் மிருகக காடசிசாதல 
நிரவாகிகள்! 

இஙகுள்ை சிஙகம், புலி, கரடி ்பான்்ற காடடு 
மிருகஙகளுககு, இநைக குதிதர இத்றச்சி என்பது 
அவற்றின் உணவின் ஒரு பகுதி்ய. இதைவி்ட முயல், 
ஆடு, வரிககுதிதர ்பான்்றவற்றின் மாமிசத்தையும் 
நகாடுத்து வருகி்்றாம் என்கி்றார ஓர அதிகாரி. 
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‘அ்றம்’ ப்டத்தில் ைன்னுத்டய 
நடிபபாலும், எைாரத்ைமான ் பச்சாலும் 
அதனவதரயும் ைன் பககம் ஈரத்ைவர, 
்பபி மகாலடசுமி, ப்டத்தில் ‘ைன்ஷிகா’ 
கைாபாத்திரத்தின் மூலம் கணகதைப 
பனிககச் நசய்ைவர. அவரது ‘அ்றம்’ 
அனுபவத்தை மைதலககுரலில் 
பகிரநைார. 

"நசன்தன திருநவாற்றியூர 
பககத்துலைான் எஙக வீடு இருககு. 
என் அபபா கூலி ்வதல நசய்ய்றார. 
அம்மா எஙகதைப பாரத்துகக்றாஙக. எனககு 
அணணாவும் ைஙகச்சியும் இருககாஙக. என் 
அணணா நாலாங கிைாஸ் படிககி்றான். நான் 
மூணாவது படிககி்்றன். பாபபா இன்னும் ஸ்கூல் 
்பாக்ல. எஙக அம்மாவும் அபபாவும்ைான் 
என்தன நடிககக கூடடிடடுப ்பானாஙக. 
அவஙக நசால்்ற மாதிரி நடிச்்சன். அவஙக 
எல்்லாரும் என்கிட்்ட ஜாலியா ்பசினாஙக. 

அைனால் பயமில்லாமல் நடிச்்சன்" 
என்்றவதர மடியில் தூககி தவத்துக 
நகாணடு ைாய் பாககியலடசுமி 
நைா்டரநைார.  "என் மாமாவின் நணபர 
சினிமாவில் இருககார. அவருைான் 
பாபபாதவ நடிககக கூடடிடடுப 
்பானார. ஆரம்பத்துல மகா நராம்ப 
பயநதுச்சு. த்டரக்டர ்காபி சார 
நபாறுதமயா ைடடிக நகாடுத்து, 
்டயலாக நசால்லிக நகாடுத்ைார. 

அபபு்றம் நல்லா நடிகக ஆரம்பிச்சுட்டா. நாஙக 
நராம்ப சாைாரணக குடும்பம். டிவியில்ைான் 
நயன்ைாராதவப பாரத்திருக்காம். ்நரில் 
பாரப்பாம்்ன சாமி சத்தியமா நிதனச்சதில்தல. 
அவஙகைாம் எவவைவு நபரிய நடிதக. 
அவஙக கூ்ட சரிசமமா நிற்க்வ முடியாதுனு 
நிதனச்்சாம். ஆனா, அவரகூ்ட்வ என் 
நபாணணு நடிச்சது ம்றகக்வ முடியாை 
அனுபவம்" என்்றார நநகிழ்ச்சியு்டன். 

மகாலடசுமியின் அபபா மாணிககம், "என் 
நபாணணு இவவைவு அைகா ் பசுவான்்னா, 
நல்லா நடிபபான்்னா எஙகளுக்க இப்பாைான் 
நைரியுது. அவளுத்டய தி்றதமதய சரியா 
நவளி்ய நகாணடு வநை த்டரக்டருககு 
நன்றி நசால்லணும். நித்றய ் பர ‘உஙக 
நபாணண எஙக ப்டத்திலும் நடிககக 
கூபபி்ட்்றாம்’னு நசால்லியிருககாஙக. 
அநைக  குழிககுள்்ை விழும் 
சீனில் மகாலடசுமி நராம்ப்வ 
பயநைா. அப்பா நயன்ைாரா 
்ம்டம்ைான், ‘என்தன மாதிரி 
தைரியமா நடிககணும். எதுககும் 
பயபப்டக கூ்டாது’னு நசான்னாஙக. 
அவஙக நசான்ன மாதிரி நடிச்சா. 
அநை ைன்ஷிகா ்கரக்டருககு 
மகாலடசுமி்ய ்டபபிங ்பசுனா. 
எஙகளுககு நராம்பப நபருதமயா 
இருககு" என்்றார. 

�ைபதி விஜய்யு்டன் நடிகக 
பல ஹீ்ராயின்கள் நவயிடடிங. 
அபபடியிருகக அவர யாதர 
பாரத்து பயபப்ட ்வணடும் என்று 
நீஙகள் ்கடபது புரிகின்்றது. 

அது ்வறு ஒன்றுமில்தல. 
விஜய் மிகவும் நன்்றாக 
ந்டனமா்டககூடியவர. எநை 
ஒரு ந்டனககாடசிதயயும் 
ஒரு நிமிஷம் பாரத்துவிடடு 
அசால்ட்டாக ஆடிவிடுவார. 

அபபடியிருகக சிம்ரனு்டன் டூயட அதைவி்ட 
குத்துபபாடடு ஆ்ட ்வணடும் என்்றால் விஜய்க்க 
பயமாம். ஏநனனில் அவர அநைைவிற்கு விடடுக 
நகாடுககாமல் ்பாடடிப ்பாடடு நகாணடு ஆடுவாராம். 

கே.எம். சரஜஜுன் இயககிய ‘லக்ஷமி’ என்்ற 
குறும்ப்டம் சமூக ஊ்டகஙகளில் நபரும் அதிரவதலகதை 
உருவாககி வருகி்றது. கன்டாவில் த்டவரசிடடி ஃபிலிம் 
ஃநபஸ்டிவலில் ைஙகம் நவன்்ற இநைப ப்டம், லாஸ் 
ஏஞசல்ஸ் சினிஃநபஸ்டடில் அதரயிறுதிச் சுற்றுககுத் 
ைகுதி நபற்றிருககி்றது. ்வதலககுச் நசல்லும் 
நடுத்ைரவரககத்துப நபணகள் சநதிககும் மன 
இறுககத்தையும், அது சாரநை மனப்பாராட்டத்தையும் 
அபபட்டமாகக காடடுகி்றது ப்டம். கற்பு எனும் வதையம் 
நபணணுககு மடடும் ஏன்… ைன் ஆதசபபடி திருமணமான 
நபண வாைககூ்டாைா?’ என ஒரு ைரபபினரும், ‘மிடில் 
கிைாஸ் நபணகள் வழிைவறுவைாக காணபிபபது 
கலாச்சார சீர்கடு. இது சரியா என்று மற்ந்றாரு 
ைரபபினரும் விவாைம் நசய்து வருகின்்றனர. இதில் 
பாரதியார பா்டல்கள் நகாச்தசப படுத்ைபபடடிருககின்்றன 
என்றும் சிலர கூறி வருகின்்றனர. நமாத்ைத்தில் இநைப 
புதிய ஜானர குறும்ப்டம் கற்பு, கலாச்சாரம் குறித்ை ஓர 
அழுத்ைமான கருத்தைப பதிவு நசய்கி்றது.

நடிதக அனுஷகா ைன்னுத்டய 36வது பி்றநநாைன்று, ைன் கார 
சாரதிககு 12 லடசம் நபறுமதியான  புத்ைம் புதிய கார ஒன்த்ற வாஙகிப 
பரிசளித்து உள்ைார. ப்டபபிடிபபுகளின் ்பாது இரவு, பகல் பாராமல் 
ைன்தனப பாதுகாபபாக வீடடுககு அதைத்து வரும் அவரது உதைபதபயும், 
்நரதமதயயும் பாராடடும் விைமாக இநைக காதரப பரிசு நகாடுத்துள்ைைாக 
அநைச் நசய்தி நைரிவிககின்்றது. கார பரிசு நகாடுத்திருபபது மனதுககு 
மிகவும் சந்ைாஷம் அளிபபைாக நடிதக அனுஷகா நைரிவித்துள்ைார.

திரிஷா, வடி்வலு மற்றும் சிம்பு ஆகிய நடிகரகள் 
ையாரிபபாைரகளுககுப நபருத்ை நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி 
உள்ைனர. இைதன ஈடுநசய்யாவிட்டால், மூவர மீதும் 
ப்டஙகளில் நடிககத் ைத்ட விதிககத் ையாரிபபாைர சஙகம் 
முடிவு நசய்துள்ைது. இயககுனர ஹரியின் ‘சாமிஸ்நகாயர’ 
ப்டத்திலிருநது விலகிக நகாண்டார திரிஷா. இைனால் 
இயககுனர பல காடசிகதை ரீ சூட பணண ் வணடியுள்ைது. 
ையாரிபபாைருககு எககச் சகக நஷ்டம்!  

அடுத்து ‘இம்தச அரசன் 24ம் புலி்கசி’ 2ம் பாகம் 
ஆரம்பிககபபட்ட ் வகத்தி்ல்ய நிறுத்ைபபட்டது. காரணம் 
இம்தச அரசனாக வடி்வலு மாறியதுைான்! வாஙகிய 
அடவான்ஸ் 3 ் காடிதய திரும்பத் ைருமாறு வடி்வலுவி்டம் 
ையாரிபபாைர ஷஙகர ்கட்டார. பதில் இல்தல.

சிம்பு மீதும் நபரும் புகார ‘அன்பானவன், அ்டஙகாைவன், 
அசராைவன்’ ப்டம் எடுத்ை்பாது 29 நாடகள்ைான் வநைாராம் 
18 ்காடி நஷ்டம். இநை மூன்று நடிகரகைால் மூன்று 
நபரிய ையாரிபபாைரகள் பாதிககபபடடுள்ைனர. மூவர 
மீதும் ையாரிபபாைர சஙகம் ந்டவடிகதக எடுகக முடிவு 
நசய்துள்ைது.

நடிதக நமீைா நடிகர, ையாரிபபாைர வீராதவ காைல் 
திருமணம் நசய்ைார. நவம்பர 24ஆம் திகதி திருமணம் 
திருபபதியில் ந்டநைது ‘‘வீரா என்னுத்டய சி்றநை 
நணபர, க்டநை ஆணடு எனது நணபர மூலமாக வீரா 
எனககு அறிமுகமானார, நாஙகள் நல்ல நணபரகைாக 
பைகி்னாம். க்டநை நசப்டம்பர மாைம் க்டற்கதரயில் 
ந்டநை இரவு விருநது ஒன்றில் வீரா என்னி்டம் ைனது 
காைதல நவளிபபடுத்தினார.

ந ாஙகள் இருவரும் பல வி்டயஙகளில் 
ஒத்துப்பாவைால், அவரது காைதல நான் ஏற்றுக 
நகாண்்டன். அவரது நமன்தமயான அககத்ற மற்றும் 
ஆைரவினால், ஆணகள் மீைான எனது நம்பிகதக 
மீடந்டடுககபபட்டது.’’ என்கி்றார நமீைா.

கைா்தலில் விழுந்த நமீ்தா 
கைல்யாைததில் முடிந்தது!

அதிரவகலைக்ள உருவாக்கும் 
லக்ஷ்மி குறும்ெடம்!

சாரதிக்கு 12 ைட்சம் ரூ்ா கார 
்ரிசளி்தத நடி்க அனுஷகா

சிம்ரன் என்றால 
விஜய்ககு பயமாம்!

வடிரவலு, சிம்பு, திரிஷா!
சிக்கலில் 

"நயன்்தாைா சசான்்னமாதிரி எஙக மகள் நடிசசா"
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வ்ான்னும் ப்பொருளும் ப�ல்ேமும் ைனிை 
ேொழவிற்கு ப�ழுமையும், ேைமும், 

ைகிழச்சியும் உண்டொககி, பூமியில் ைனிைனின் ேொழமே 
ேைப்்படுத்தும் ைன்மையும்டயது. எனதேைொன், ‘அருள் 
இல்லொரககு அவவுலகில்மல. ப்பொருளில்லொரககு 
இவவுலகில்மல’ என்று ் ம் முன்தனொர ஆணித்ைரைொ்கக 
குறிப்பிடடிருந்ைொர்கள். எக்கொலத்துககும் ப்பொருந்தும் 
ப்பொன்பைொழி இது. 

ப்பொருள் �ொரந்ைது ப்பொருைொைொரம். (ECONOM-
ICS) சிைந்ை ப்பொருைொைொர ேைதை ைனி ைனிைனுககும் 
வீடடுககும் ்ொடடுககும் ப்பருமை த�ரககிைது. 

ப்பொருைொைொர ேைரச்சியம்டந்ை ஐதரொப்பிய, அபைரிக்க 
்ொடு்கமை ்ொம் ப்கொண்டொடுேைற்குக ்கொரைம், 
அேர்களின் ப்பொருைொைொரக ப்கொள்ம்க்களும், ப�ல்ேச் 
ப�ழிப்புதை!

சிைந்ை ப்பொருைொைொரச் சிந்ைமன உயரந்ை ேைங்கமை 
உருேொககும். எனதேைொன், உலகின் உயரிய ்பரி�ொன 
த்ொ்பல் ்பரிசு (NOBEL PRIZE) ப்பொருைொைொரப் பிரிவிற்கும் 
ேழங்கப்்படுகிைது. 2017ம் ஆணடு, ப்பொருைொைொரத்திற்்கொன 
த்ொ்பல் ்பரிசு (NOBEL PRIZE FOR ECONOMICS) 
அபைரிக்கொவிலுள்ை சிக்கொகத்கொ ்பல்்கமலக ்கழ்க 
ப்பொருைொைொரத் துமைப் த்பரொசிரியர ரிச்�ொரட எச் 
ைொலர (PROF.RICHARD H THALER), UNIVER-
CITY OF CHICAGO, IL, USA) அேர்களுககு 
ேழங்கப்்பட்டது. 

்பல்தேறு த்பொடடியொைர்களுககிம்டதய 
த்பரொசிரியர ைொலர ்பரிசுக்கொ்கத் 
தைரந்பைடுக்கப்்பட்ட ்கொரைம் அேர 
�ைரப்பித்ை ஆரொயச்சிக ்கடடுமரயின் 
சிைப்பு அம்�ைொகும். 

அந்ைக ்கடடுமரயின் முககிய அம்�ம் 
த்பொககு�ொர ப்பொருைொைொரம் (BEHAVIOURAL 

ECONOMICS) என்ை ைற்்கொலத்துககு 
ஏற்ை ஆயேொ்க அது அமைந்திருந்ைது. 
அேரும்டய ஆயவின் முககிய ்கருத்து, 
ைனிைனின் ைனநிமலயும், முடிவு எடுககும் 
திைனும் ப்பொருைொைொர தைம்்பொடடுககு 
எவேொறு உைவுகிைது என்்பது குறித்ை 
வி�ொரமையொ்க அமைகின்ைது. ப்பொருைொைொர 
விேயத்தில் ப்பரும்்பொலும் சுயைொ்கச் சிந்தித்து 
முடிவு எடுப்்பது குமைவு. �மூ்கத்தின் த்பொககுககு ஏற்்ப 
அணம்ட அயலொர ைற்றும் ்ண்பர்கள் த்பொன்தைொரின் 
்ம்டமுமைத் ைொக்கங்கள் ்ம் முடிவு்களில் ப்பரும் 
்பங்களிப்புச் ப�யகின்ைன. 

சில ேரு்டங்களுககு முன்பு ்பலரும் ஒருேதரொடு 
ஒருேர த்பொடடி த்பொடடுக ப்கொணடு ைங்களும்டய 
ேருைொனத்மையும் மீறி, அேர ப�யகிைொர இேர ப�யகிைொர 
என்று ைொனும் இரணடு, மூன்று வீடு்கமை ேொஙகி, 
ப்பொருைொைொர ப்ருக்கடி்களுககுள்ைொகி, ப்பரும்்பொலொதனொர 
்சிந்து த்பொனதை த்பொககு�ொர ப்பொருைொைொரத்தின் சிைந்ை 
முன் உைொரைைொகும். 

அது த்பொன்ை அமல்களில் சிககிக ப்கொள்ைொைல், 
ேருைொனத்திற்கு ஏற்்ப சுயைொ்கச் சிந்தித்து ஒரு ்ல்ல 
வீடம்ட ேொஙகி, ேைமு்டன் அமைதியொ்க ேொழ்பேர்கள், 
ைகிழவு்டன் ஆதரொககியத்து்டன் இருப்்பது ் ொம் ்கொைக 
கூடியைொ்கவுள்ைது. எனதேைொன், த்பொககு�ொர ப்பொருைொைொர 
ஆரொயச்சிககு இந்ை ேரு்ட த்ொ்பல் ்பரிசு ேழஙகியது 
அமனேரொலும் ்பொரொட்டப்்படுகின்ைது. 

ைருத்துே உலகிலும் ைனிை குலத்மைத் ைொககும் 
த்ொய்களுககும், இந்ைப் த்பொககு�ொர ைனநிமல (TREND-
ING MENTALITY) ப்பரும் ்பொதிப்ம்ப உண்டொககும் 
முககிய ்கொரணியொகிைது. 

ஒவபேொரு ைனிைனும் ைனித்துேைொனேன். அது த்பொல், 
அேர்களும்டய உ்டம்பும் ைனித்துேைொனது. அேர்களுககு 
உண்டொகும் த்ொய்களும் ப்பரும்்பொலும் ைனித்துேைொனதை! 
இமை உைரொை ் ொம் ் ம்மும்டய ைனித்துேைொன சிந்ைமன 
்பகுத்ைறியும் ைன்மை த்பொன்ைேற்றிலிருந்து விலகி, 

்ொம் ்கம்டப்பிடிககும் ்ம்டமுமையிலுள்ை பிைர 
�ொரந்ை த்பொககு�ொர ைனநிமல ்கொரைைொ்கதே 
ப்பரும் த்ொய்களுககும், ்கஷ்்டங்களுககும் 
ஆைொகின்தைொம். ் ொற்்பது ேயது ஆகிவிட்டொல், 
‘்டய்படடிக’ வியொதி ேர தேணடும் என்று 
ஆேலு்டன் எதிர்பொரககும் ைனநிமலதய 
21ம் நூற்ைொணடின் த்பொககு�ொர ைனிை 
ைனநிமல. (21ST CENTUARY TRENTING 
MENTALITY) 

்ல்ல ஆதரொககியைொன உ்டல் நிமலயுள்ை 

நநாயறை வாழநவ 
குகைவறை பசல்வம்

ைனிைன் கூ்ட �மூ்கம் �ொரந்ை சிந்ைமனயின் ்கொரைைொ்க 
எல்லொரும் ப�யேது த்பொல், ைொனும் ைருத்துேப் 
்பரித�ொைமன்கமை (REGULAR MEDICAL CHECK UP) 
ப�யது ப்கொள்ை தேணடும் என்று ஆம�ப்்படுேதும், 
்பரித�ொைமன முடிவு்களில் ்கொைப்்படும் சிறு சிறு 
ைொறு்பொடு்கமைக கூ்டப் ப்பரும் வியொதியொ்கக ்கற்்பமன 
ப�யது ப்கொணடு, தைமேயற்ை ைருந்து ைொத்திமர்களு்டன் 
ேொழ்ொள் முழுேதும் அல்லொடிக ப்கொணடும் இருப்்பதை 
்வீன TRENTING MENTALITY.

�ொைொரை ைமலேலிமயக கூ்ட மூமையில் ஏற்்படடுள்ை 
‘்கடடி’யொ்கக ்கற்்பமன ப�யது ப்கொணடு, எகஸ்தை, ஸ்்கொன், 
எம்.ஆர.ஐ ஸ்்கொன் த்பொன்ை ்பரித�ொைமன்களுக்கொ்க 
ேொரக ்கைககில், ைொைக்கைககில் ேரு்டக ்கைககில் 
ஓடித்திரிந்து ்கொத்துக கி்டந்து, ேொழ்ொட்கமை வீைொககுேது 
அேசியம்ைொனொ? எல்லொரும் ப�யேமை ் ொனும் ப�யய 
தேணடுைொ? என்னும்டய உணமை நிமல என்ன? 
்ொதன சிந்திக்க தேண்டொைொ?

எது �ரி? எது பிமழ? உைர தேண்டொைொ? 
ைனிைனிை சிந்ைமன மி்கவும் உயரேொனது, மி்கவும் 
ஆதரொககியைொனது!

த்பொககு�ொர சிந்ைமன (TRENTING MENTAL-
ITY) ்ம்மும்டய ேைங்களுககுக த்க்டொனது. உ்டல் 
ேைத்மையும் (HEALTH), ப்பொருள் ேைத்மையும் 

(WEALTH) சீரகுமலப்்பது. HEALTH IS WEALTH.

ஆதரொககியதை ப்பரும் ப�ல்ேம். 2017ம் 
ஆணடின் ப்பொருைொைொர த்ொ்பல் ்பரிசு ் ைககு 
உைரத்தும் ்பொ்டம். இன்மைய உலகின் 
ப்பொருைொைொர ப்ருக்கடிககுக ்கொரைம் 
்க்டந்ை ்கொலத்தில், ்ொம் தைற்ப்கொண்ட 
த்பொககு�ொர ப்பொருைொைொரக ப்கொள்ம்கதய 
ஆகும். இதுத்பொல், இன்மைய ைனிை குலம் 
ப்பரும் அேதியுறும் நீரிழிவு, (DIABETES) 
உயர இரத்ை அழுத்ைம், (B.P/HYPERTEN-

SION) த்பொன்ை வியொதி்களுககு TRENTING 
MENTALITYதய முககிய ்கொரணியொ்க அமைகின்ைது. 

இது த்பொன்ை வியொதி்கமை சு்கப்்படுத்ை முடியொது. 
ேொழ்ொள் முழுேதும் ைருந்து உடப்கொள்ை தேணடும் 

என்கின்ை ்ம்மும்டய ைரத்துப் த்பொன ைனநிமலமய 
ைொற்றி இப்பிரச்சிமனமயக குைப்்படுத்ை முடியொைொ? என்று 
புதிய த்கொைத்தில் சிந்திக்க தேணடிய ப்ருக்கடியொன 
்கொல்கட்டம் இது. ் வீன சிந்ைமன்களும், புதிய ்பொமை்களும் 
ைற்த்பொமைய அேசியைொன விேயங்கைொகும். ைனிை 
உ்டல் அபூரே�கதி ேொயந்ைது. அைமன ்ைது சீரற்ை 
சிந்ைமன்கைொல் சிரைப்்படுத்ைொைல், புதிய த்கொைத்தில், 
பைளிேொ்க தயொசிப்்பைன் மூலம் ப்பரும் �ேொலொ்க உள்ை 
்டய்படடிஸ், பிைட பிரேர த்பொன்ை ேருத்ைங்கமை ் ொம் 
பேற்றி ப்கொள்ைலொம். 

பேரைன் ் ொடடில் தைொன்றிய ைொற்று மேத்திய முமை 
தஹொமிதயொ்பதி ைொறு்படடுச் சிந்திப்்பேர்களின் பிரைொனைொன 
தைரவு. ைொைொை வியொதி்கமையும் ைொற்ைேல்லது. 

ைொற்ைத்மை விரும்புதேொரின் �ரியொன தீரவு 
தஹொமிதயொப்கயர. எைற்கும் ஓர தீரவு உணடு. 
்ம்பிகம்கயு்டன் ேொழகம்கமய எதிரப்கொள்தேொம். ் ம் 
ஆதரொககியம் ்ம் ம்கயில்! 

ñù‹ Fø‰¶ «ð²Aø£˜ «ý£I«ò£ðF ¬õˆFò G¹í˜ Ý˜.Fò£èó£ü¡
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àò˜ Þóˆî Ü¿ˆî‹ (B.P / Hyper Tension) 
ªè£ôv†ó£™ (Cholesterol)

CÁcóè «è£÷£Áèœ (Kidney Diseases)

Í†´ õL (Arthritis)

«î£™ Mò£Fèœ (Skin Diseases)

ý£˜«ñ£¡ Hó„ê¬ùèœ (Hormone Disorders)

ñ£îMì£Œ «è£÷£Áèœ (Menses Disorders)

ªê‚v Hó„ê¬ùèœ (Sex Disorders)

°ö‰¬îJ¡¬ñ (Infertility)

ìòð†®v (Diabetes)

CøŠ¹ CA„¬êèœ

 100 %
è†´ð´ˆîô£‹

àò˜îó ñ¼ˆ¶õ‹  → ð£¶è£Šð£ù ñ¼‰¶èœ → M¬óõ£ù «ê¬õ
Þôõê ñ¼ˆ¶õ 
Ý«ô£ê¬ù‚°
0208 144 155330 õ¼ì Cø‰î ÜÂðõ‹ ñŸÁ‹ G¹íˆ¶õ‹ 

HOMOEO CAREHOMOEO CARE

்சைால்கமைச ்சைாளித்து, 
ஆ்ராககியைா்க ைாழ ்ஹாமி்யாபதி 
ைருத்துைம் பக்க விமைவு்களின்றி 
உறுதுமணயா்க இருககும். 

எத்தமை ையதில ்டயபடடிஸ் ைநதாலும், 
்ைலும் நாறபது, ஐம்பது ைரு்ட ்காலம் 
தாராைைா்க உயிர் ைாழலாம்

்டயபடடிஸ் குறித்த பயமும், அறியாமையும், 
பீதியு்ை ஒரு ்டயபடடிஸ் ்நாயாளியின் 
ைாழகம்கயில ஏறபடும் முதல முடிச்சா்க 
அமைகின்்றது. இநத முடிச்்ச ்ைலும் 
பல முடிசசு்கமை ஏறபடுத்தி, தீராத 
பிரசசிமை்கைா்க ைாறிவிடுகி்றது.

«ý£I«ò£ðF
ñ¼ˆ¶õ‹

àƒèœ
åˆ¶¬öŠ¹

ªõŠ¬ê†: www.homoeocare.com  ÞªñJ™: homoeocare@rediffmail.comViber: 0044 7833341693  skype: homoeocare
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வமடம்
(அஸ்வினி, பரணி, ்கார்த்திம்க 1ம் பாதம்)

பூமிகாரகன், நசவவாய் கிரஹத்தின் 
ஆதிபத்தியம் நகாண்ட ் ம்டராசி அன்பரக்ை! 
முகத்திற்கு ்ந்ர முழுதமயாக ்பசும் 
சுபாவம் நகாண்டைனா்ல அதிகமான 
எதிரபபுகதை சநதித்துக நகாணடு 
இருபபீரகள். மனச்சாடசியின் நசால் ் கடடு 
உஙகளின் நலன் பாரத்து, சம்யாசிைமாக 

அ்ை ் நரம் மற்்றவரகளுககு தீஙகு இல்லாை நசயல் நகாணடு 
நசயற்படும் உஙகளுககு இத்றயருள் முழுதமயாக உணடு. 
நமழுகுவரத்தி ்பால் உஙகதை உருககி மற்்றவரகளுககு 
நன்தம நசய்வதில் உஙகளுககு நிகர யாரும் இல்தல. 
உஙகளின் ராசி நிதலககு ஜீவன, லாபஸ்த்ைான ஆதிபத்தியம் 
நபறுகின்்ற "சனீஸ்வரன்" இதுவதர இரண்டதர ஆணடுகளுககு 
்மலாக அட்டமத்துச்சனியாக உஙகதை ஆககிரமித்து 
பலவதகயில் சிரமஙகள் நகாடுத்து வநதிருபபார. ைற்்பாது 
பாககிய ஸ்ைானம் எனபபடும் 9ம் இ்டம் அதமயப ் பாகின்்றார. 
இநை அதமபபானது பல வதகயிலும் உஙகளுககு நற்பலன்கள் 
அதமய இ்டமுணடு. எடுககின்்ற முயற்சிகளில் அனுகூலமான 
நவற்றிகள் அதமயும். நைாழில் சாரநை முன்்னற்்றஙகள் 
சி்றபபாக இருககும். புதிய நைாழில் முயற்சிகளி்ல அனுகூலமான 
நவற்றிகள் அதமயும். குடும்ப நிதலயில் மகிழ்வும், சி்றபபும் 
இருககும். பணவரவு மிகவும் திருபதிகரமானைாக அதமயும். 
குடும்ப உ்றவினரகளு்டன் அனுகூலமான நன்தமகள் 
அதமயும். க்டன் நிதலகளில் சுமுகமான பலன்கள் ஏற்படும். 
திருமணம் ்பான்்ற சுபகாரியம் எதிரபாரககின்்றவரகளுககு 
அபபலன் மிகவும் நித்றவு ைருவைாய் அதமயும். நவளிநாடடு 
பிரயாணஙகதை எதிரபாரககின்்றவரகளுககு அபபலன் 
அனுகூலமாக அதமயும் பலன் இருககும். உஙகளின் 
திட்டஙகதை நவற்றி நகாள்ைககூடிய காலமாக இருககும். 

உ்டல் ஆ்ராககியம், மனமகிழ்வு, எதிரபாராை வதக 
நற்பலன்கள் என்பன அதமயும் நிதலயிருககும். ஜீவன, 
இலாபாதிபதியாக சனீஸ்வரன் ஆதிபத்தியம் நபற்று 
பாககியஸ்ைான நிதலயி்ல அதமவது நைாழில் சாரநை 
இலாபஙகள் சி்றபபாக இருககும். வீடு வாஙக, வாகனம் 
வாஙக அனுகூலஙகள் தககூடிவரும். பூரவீகச் நசாத்து ் சரும் 
நிதலயும் இருககும். ைநதை வழி சாரநை நன்தமகள் அதமயும் 
பலன் இருககும். எநை வி்டயத்தையும் நீஙகள் நவற்றிகரமாக 
நித்றவு நசய்யககூடிய வழிவதககள் அனுகூலமாக அதமயும். 
என்வ, இநைச் சனிபநபயரச்சி மூலமாக நீஙகள் மிகவும் 
அனுகூலமான நன்தமகள் அத்டய அதிக பலனுணடு. 

இட்ம்
(்கார்த்திம்க 2ம், 3ம், 4ம் பாதம், 

்ராகிணி, மிரு்கசீரி்டம் 1ம், 2ம் பாதம்)
சுக்பாககாரகன், கைத்திரகாரகன் எனப 

்பாற்்றபபடுகின்்ற சுககிரனின் ஆதிபத்தியம் 
நகாண்ட இ்டபராசி அன்பரக்ை! எதையும் 
சுலபமாக கஷ்டம் ஏதும் இல்லாமல் அனுபவிகக 
்வணடுநமன்கின்்ற எணணபபாஙகு அதிகம் 
நகாண்ட உஙகளுககு மற்்றவரகள் கருத்து, 
புத்திமதி என்பன அ்ற்வ பிடிககாை 
ஒன்று. இைனால்ய நீஙகள் அதிகைவு 

பிரச்சதனகதை வாஙகிக நகாணடு சிரமபபடுவீரகள். நல்ல 
தி்றதமயும், நுடபமான நிரவாகத்தி்றனும் நகாண்ட நீஙகள் 
சரியான நல்ல வழிந்டத்ைலில் நசயற்பட்டால் அதனவரும் 
்பாற்றும் உன்னைமான நிதலதயப நபறுவீரகள். 

உஙகளின் ராசி நிதலககு சனீஸ்வரன் "அட்டமஸ்த்ைானம்" 
எனபபடுகின்்ற 8ம் இ்டம் அதமகின்்றார. என்வ, மிகவும் 
நபாறுதமயும், நிைானமும் நகாணடு நசயற்ப்ட ்வணடும். 
எடுககின்்ற முயற்சிகளில் ைத்ட, ைாமைநிதல இருககும். 
குடும்ப நிதலயில் ்ைதவயற்்ற வீண பிரச்சதனகதை 
எதிரநகாள்ை ்வணடிவரும். எநை வி்டயமாயினும் ஒன்றிற்கு 
பல ை்டதவகள் சிநதித்து நசயற்படுவ்ை மிகமிக நன்தம 
ைரும். புதிய முைலீடுகள் நசய்வதில் மிகவும் கவனம் ் ைதவ. 
பஙகு வியாபாரஙகளில் சிககல் நிதலகள் நைா்டரும் பலன் 
இருககும். மனச்சஞசலநிதல அதிகமாக அதமநதிருககும். 
உ்றவினரகளு்டன், நணபரகளு்டன் ் ைதவயற்்ற சஞசலநிதல, 
வாககுவாைம் என்பன ஏற்படும். நைாழில்சாரநை ் வதலபபளு, 
நைாழில்நிதல மாற்்றம் என்பன அதமயும் பலனிருககும். 
க்டன் நிதலகளில் சிககல், இழுபறி நிதலகள் நைா்டரும். 
பணவரவுகளில் மத்திமமான பலன்க்ை அதமயும். அைற்்கற்ப 
உஙகளின் பணவி்டயஙகதை தகயாணடு நகாள்வ்ை 
அனுகூலமாகும். உ்டல்நிதல சாரநை சிறுசிறு உபாதைகள் 
அதமயும் நிதல இருககும். 

உஙகளின் ராசி நிதலககு குருவின் ்காசார பலனும் 
2018 நடுபபகுதி வதர 6ம் இ்டம் அதமவதும். ்ைதவயற்்ற 
சிரமஙகதை நகாடுககும் நிதலயிருககும். நசாத்துககள் விற்று, 

சனிபச�யரசசி 
உஙகளுக்கு 
எப�டி?
இங்கிலாநது ் நரபபடி 19.12.2017 

ப்சவைாய்ககிழமை பிறப்கல  
01 ைணி 07 நிமி்டம் அைவில துலாம் 
ராசியிலிருநது தனுசு ராசிககு ்சனி 
ப்கைான் பபயர்சசி பபறுகி்றார். 

வாஙகுவதில் சற்று நபாறுதமயு்டன் நசயற்ப்ட ்வணடும். 
நஷ்டஙகள், பணம், நபாருள், விரயம் ்பான்்ற நிதலகளும் 
அதமயும். வாகனப பிரயாணஙகளில் நிைானத்து்டன் நசயற்ப்ட 
்வணடும். நபாதுவாக மத்றமுக எதிரபபுகள் அதிகமாக 
அதமயும் நிதலயிருககும். எநைக காரியத்தையும் திட்டமிடடு 
நசய்ய முடியாை நிதலகள் இருககும். மருத்துவரீதியான 
சத்திரசிகிச்தசகள் அதமயவும் பலனுணடு. என்வ, எல்லா 
வி்டயஙகளிலும் நபாறுதம்யாடு நசயற்படுவ்ை மிகவும் 
அனுகூலமானைாக இருககும். 

மிதுனம் 
(மிரு்கசீரி்டம் 3ம், 4ம் பாதம், திருைாதிமர, 

புைர்பூ்சம் 1ம், 2ம், 3ம் பாதம்)
வித்தியாகாரகன், மாதுலகாரகன் எனப 

்பாற்்றபபடுகின்்ற புைனின் ஆதிபத்தியம் 
நகாண்ட மிதுனராசி அன்பரக்ை!

சாதுரியமும், சாமரத்தியமும் மிகவும் 
அதிகமாக நகாண்டவரகள் நீஙகள். 
மனநிதலயில் நித்றய வி்டயஙகதை 
உங களு ககுள் ்ை ் ய  பு த ை த் து 

தவத்திருபபீரகள். நீஙகள் என்ன நசய்யப ்பாகின்றீரகள், 
எபபடி நசயற்படுவீரகநைன்று யாராலும் உஙகதை 
எத்ட்பா்ட முடியாது. அநைைவிற்கு உஙகளின் அதமதியும், 
ஆளுதமயும் புதைநது கி்டககும். ைானம், ைரமம், பகதிநயன 

எல்லாவி்டயஙகளிலும் ஒரு வதரயத்ற தவத்து நசயற்படுவீரகள். 
ஆனால், உஙகளுககு பிரியமான வி்டயஙகதை மடடும் 
சலிககாமல் எத்ைதன முத்றயும் ரகசியமாக அனுபவித்துக 
நகாள்வீரகள். 

உஙகளின் ராசி நிதலககு சனீஸ்வரன் "கண்டச்சனி" என்று 
கூ்றபபடும். 7ம் இ்டத்திற்கு அதமகின்்றார. நபாதுவாக இநைப 
நபயரச்சி உஙகளுககு மத்திமமான பலன்கதை்ய நகாடுககும் 
நிதலயிருககும். குடும்பரீதியாக பலவிைமான சிககல் நிதலகதை 
எதிரநகாள்ை ்வணடிய நிதலயிருககும். எதையும் திட்டமிடடு 
நசய்ய முடியாை பலன் இருககும். மதனவியு்டன் ்ைதவயற்்ற 
வீணபிரச்சதனகள், வாககுவாைஙகள், கணவன், மதனவி உ்றவில் 
விரிசல் நிதலகள், பிள்தைகளின் மூலமாக சிறுசிறு பிரச்சதனகள், 
நகாடுககல், வாஙகலில் இழுபறி நிதலகள், உ்றவினரகளு்டன் 
மனச்சஞசல நிதலகநைன பலவிைத்திலும் சிககல் நிதலயிருககும். 
உஙகள் ராசி நிதலககு சனீஸ்வரன் அட்டம, பாககிய, ஸ்ைான 
ஆதிபத்தியம் நபறுகின்்றார. என்வ, இைன்மூலம் ஓரைவிற்கு 
சிறுசிறு திடீர நன்தமகள் இத்டயித்ட்ய ஏற்ப்ட வாய்பபுணடு. 
அைற்கு குருவின் ் காசாரபலனும் பஞசமஸ்ைானம் அதமவதும் 
ஒரு அனுகூலமான நிதலயாக இருககின்்றது. இதுநவாரு 20% 
பலனாக்வ இருககும். என்வ, எடுககின்்ற முயற்சிகளில் 
மிகவும் நபாறுதம, நிைானம் நகாணடு நசயற்ப்ட ்வணடும். 
புதிய முயற்சிகளில் ்ைதவயற்்ற ைதலயீடுகதை ைவிரத்துக 
நகாள்வது மிகவும் நல்லது. நைாழில் சாரநை வி்டயஙகளில் 
அதலச்சல்நிதல அதிகமாக அதமநது இருககும். 

மற்றும் திருமணம் ்பான்்ற சுபகாரியஙகளில் இழுபறி, 
சிககல் நிதலகள் ஏற்பட்்ட அதமயும் நிதலயிருககும். 
உஙகள் நம்பிகதகககுரியவரக்ை அதிகமான பிரச்சதனகதை 
உருவாககிவிடுகின்்ற நிதலயிருககும், நபணகளின் மூலமாக 
்ைதவயற்்ற பிரச்சதனகளுககு முகம் நகாடுகக ் வணடி வரும். 
உஙகளின் பலவீனம் அறிநது உஙகதை வீழ்த்திவி்ட எதிரிகள் 
வியூகம் அதமநதிருககும். என்வ மிகவும் நிைானமு்டன் 
உஙகள் நசயற்பாடுகதை நநறிபபடுத்தி நசயற்படுவ்ை மிகவும் 
நன்தம நகாடுககும். நீஙகளுணடு உஙகள் ்வதலயுணடு 
என நசயற்படுவ்ை சாலவும் சி்றபபாக இருககும். 

கடகம்
(புைர்பூ்சம் 4ம் பாதம், பூ்சம், ஆயிலயம்)

மாத்துருகாரகன், சஞசலககிரஹம் 
எனப்பாற்்றபபடுகின்்ற சநதிரனின் 
ஆதிபத்தியம் நபற்்ற க்டகராசி அன்பரக்ை! 
எல்லா மனிைருககுள்ளும் கப்டம் இருககும். 
சுயநலம் இருககும். ஒருசில ்ைதவகள் 
ஏற்படும் ்பாது அதைப பிர்யாகித்துக 
நகாள்வாரகள். ஆனால், உஙகளின் ராசிககு 
கப்டம் ஒடடிக நகாண்்டயிருககும். யாதரயும் 

எளிதில் நம்பமாடடீரகள். நீஙகள் ஒருவரி்டம் நநருஙகி உைவி 
நசய்ைால் அதில் 85% உஙகள் நலனிற்கான நவற்றியாக்வ 
இருககும். உஙகளின் நவற்றிககு, புகழுககு, சமூக அநைஸ்திற்கு 
எதையும் நசய்யத் துணியும் தைரியசாலிகள் நீஙக்ைைான். 

ஆனால், உஙகள் வாழ்வி்ல நவற்றியும், ்ைால்வியும் 
சமநிதலயி்ல்ய இருககும். உஙகளின் ராசி நிதலககு 
சனீஸ்வரன் ்ராகஸ்த்ைானம் எனபபடும். 6ம் இ்டம் 
அதமகின்்றார. அதிகமான ்யாக பலன்கதை நீஙகள் 
நபற்றுக நகாள்ைககூடிய வாய்பபுகள் அதிகம் இருககும். 
எடுககும் முயற்சிளில் நல்ல நவற்றிகதைப நப்ற முடியும். 
நைாழில் நிதல சாரநை சி்றபபுகள், ்மன்தமகள் அதமயும். 
குடும்ப நிதலயில் அனுகூலமான நற்பலன்கள் ஏற்படும். புதிய 
உ்றவுகளின் மூலமாக இலாபகரமான நன்தமகள் ஏற்படும். க்டன் 
நிதலகளில் அனுகூலமான பலன்கள் ஏற்படும். நகாடுககல், 
வாஙகலில் சுமூகமான நிதலகள் அதமயும் பலனுணடு. 
புதிய நசாத்துககள் ்சருகின்்ற நிதலகளும் அதமயும். 
நீண்டகாலத் திட்டஙகதை நித்ற்வற்்றககூடிய பலன்கள் 
அதமயும். குடும்ப நிதலயில் சுபகாரியஙகள் அதமயும் 
பலன் இருககும். நசாத்துகள் விற்க, வாஙக அனுகூலமான 
நிதலகள் ஏற்படும். எதையும் திட்டமிடடு நசய்யக கூடியைாய 
இருககும். நீண்ட நாள் வரவுகள் உஙகதை வநது ்சரும். 
உஙகள் ராசிநிதலககு குருவின் ்காசார பலன் மத்திமமாக 
அதமவது முற்பகுதியில் சிறுசிறு சிககல் நிதலகளும், இழுபறி 
நிதலகளும் ஏற்படடு மத்றயும். என்வ, முற்பகுதியில் சற்று 
நிைானம் ்ைதவ. குறிபபாக 2018 நடுபபகுதி வதரயான 
காலம். அைன் பின்னர நன்தமகள் அதிகமாக இருககும். 

உஙகளின் ராசி நிதலககு கைத்திர, அட்டமஸ்ைான ஆதிபத்தியம் 
நபறுகின்்றார சனிபகவான். இருபபினும் அவர சஞசாரபபடி உஙகள் 
ராசிககு ் யாகமான 6ம் இ்டம் அதமவைன் மூலமாக எதிரபாராைவதக 
அதிரஷ்ட பலன் உஙகதை நாடிவரும் நிதலயுணடு. நவளிநாடடு 
பிரயாணஙகதை எதிரபாரககின்்றவரகளுககு அபபலன் நித்றவாக 
அதமயும். புதிய நைாழில் முயற்சிகளில் நவற்றிகள் இருககும். 
உ்றவினர, நணபரகளின் மூலம் எதிரபாராை நன்தமகள் அதமய 
இ்டமுணடு. புதிய நசாத்துககள் ்சரககூடிய பலனும் உணடு. 
என்வ, உஙகளின் முயற்சிகளின் மூலமாக நீஙகள் அதிகமான 

‘ஜ�ாதிட விதவ சிஜராமணி’  
துனகனயூர ராம் ஜதவஜலாஜைஸவரக் 
குருக்ைள் (சாரதா பீடம் ஜ�ாதிடம்)
0094777 91 56 85



17¹Fù‹®ê‹ð˜ 2017

சி்றபபும், முன்்னற்்றமும் இநை சனிபநபயரச்சி மூலம் நபற்றுக 
நகாள்ை முடியும்.

சிம்மம்
(ை்கம், பூரம், உத்தரம் 1ம் பாதம்)

பித்ருகாரகன், பிைாககிரஹனம் எனப 
்பாற்்றபபடும் சூரியனின் ஆதிபத்தியம் 
நகாண்ட சிம்மராசி அன்பரக்ை! 
ஆதிககமான குணமும், நசயலும், அதிகமாக 
நகாண்டவரகள் நீஙகள். உஙகளின் 
ஒவநவாரு நிதல முன்்னற்்றத்திலும், 
திட்டமிடடு, தி்டமாக நசயற்படுகின்்ற நீஙகள் 

அதிகமான புகதையும், சமூக உயரதவயும், விரும்புவீரகள். 
மற்்றவரகளு்டன் ஒரு எல்தலதய நிரணயம் நசய்்ை 
பைகுவீரகள். மற்்றவரகளுககாக உஙகள் ைனித்துவஙகதை 
இைககமாடடீரகள். உ்றவினரகைாக இருநைாலும் நீஙகள் 
உஙகளின் ைன்தமகதை விடடுக நகாடுககமாடடீரகள். 
உஙகளின் நலத்திலும், நவற்றியிலும் முழுதம நகாடுத்்ை, 
மற்்றவரகளுககு உஙகளின் பஙகளிபபு அதமநதிருககும். 

உஙகளின் ராசிநிதலககு ்ராக, கைத்திர, ஸ்ைான 
ஆதிபத்தியம் நபற்று அதமயும் சனீஸ்வரன் பஞசமஸ்த்ைானமாகிய 
5ம் இ்டம் அதமகின்்றார. என்வ, எடுககின்்ற முயற்சிகளில் 
சற்று நிைானமாக நசயற்ப்ட ் வணடும். நைாழில்நிதல சாரநை 
அதலச்சல் நிதலயிருககும். பணவரவு வி்டயஙகளில் சற்று 
மநைமான பல்ன அதமயும். குடும்ப நிதலயில் சற்றுக குைபப 
நிதலகள் இருககும். எதையும் திட்டமிடடுச் நசய்யமுடியாை 
நிதலயிருககும். உஙகள் ராசி நிதலககு சனீஸ்வரனின் பலன் 
மத்திமமாக்வ அதமயும். பூரவீகச் நசாத்து வி்டயஙகளில் சற்று 
பிரச்சதனகள், வைககு விவகாரஙகள் நைா்டரும். பிள்தைகளின் 
மூலம் சிககல் நிதலகள் ஏற்படும். குடும்ப உ்றவுகளு்டன் சிறு 
சிறு மனச்சஞசலம் இருககும். மனச்சஞசலம், எதிரபாராை 
பிரச்சதனகள், ்ைதவயற்்ற சிககல் நிதலகள் என்பன 
நைா்டரும் நிதலகள் அதமயும். என்வ, மிகவும் நிைானமாக 
நசயற்படடுக நகாள்வ்ை உஙகளுககு உகநைது. திருமணம் 
்பான்்ற சுபகாரியஙகளில் ைத்ட, ைாமை நிதலகள் இருககும். 
நகாடுககல், வாஙகல் வி்டயஙகளில் இழுபறி நிதலகள் 
நைா்டரும். நணபரகளு்டன் மனஸ்ைாப நிதல இருககும். புதிய 
முயற்சிகளில் நபாறுதம, நிைானம் ்வணடும். நவளிநாடடு 
பிரயாணஙகதை எதிரபாரககின்்றவரகளுககு அபபலன் சற்று 
சுமாரானைாக்வ அதமயும். நசாத்துககள் வாஙகுவதில், விற்பதில் 
நபாறுதம, நிைானம் ் வணடும். வாகன வி்டயஙகளிலும் சற்று 
சிககல் நிதலகள் நைா்டரும் பலன் அதமநதிருககும். என்வ, 
அைற்்கற்ப உஙகளின் நசயற்பாடுகள் நைா்டர ்வணடும். 
வீண வி்டயஙகளில் உஙகளின் ைதலயீடுகதை ைவிரபபது 
மிகவும் நல்லது. 

உஙகளின் ராசி நிதலககு குருவின் ்காசார பலன் 3ம் 
இ்டம் அதமகின்்றது. அடுத்து 4ம் இ்டம் என அதமயும். 
அநை நிதலயி்ல சனீஸ்வரன் சஞசாரம் பஞசமஸ்த்ைானம் 
அதமவதும் சச்சரவுகள் நைா்டரும் நிதலயிருககும். எதையும் 
உஙகளின் திட்டத்திற்்கற்ப நசயற்படுத்தி நவற்றிகாண முடியாை 
நிதலகள் இருககும். மற்்றவரகளுககு ஒரு சி்றநை நிரவாகியாக 
இருககும் நீஙகள் மற்்றவரகளின் விமரசனஙகளுககு ஆைாக 
்வணடிய நிதலயிருககும். என்வ, இவற்த்ற மனதி்ல 
நகாணடு உஙகளின் நசயற்பாடுகள் அதனத்தையும் மிகவும் 
நைளிவாக நபாறுதமயு்டன் நசயற்படுத்தி அனுகூல பலன் 
நபறுஙகள். 

கன்னி 
(உத்தரம் 2ம், 3ம், 4ம் பாதம், அத்தம், சித்திமர)

வித்தியாகாரகன், மாதுலகாரகன் எனப 
்பாற்்றபபடும் புைனின் ஆதிபத்தியம் நகாண்ட 
கன்னிராசி அன்பரக்ை! நபாதுவாக்வ 
எநை வி்டயத்தையும் ஒன்றிற்கு பலமுத்ற 
சிநதித்து நசயற்படுகின்்ற உஙகளுககு 
பிடிவாைமான குணவியல்பு ஒடடியிருககும் 
நிதலயுணடு. மனதி்ல தவராககியம் 

நகாணடு நசயற்படுகின்்ற நீஙகள் உஙகளுககு தீதம 
நசய்பவரகதை எத்ைதன காலம் நசன்்றாலும் அதமதியாக 
இருநது பழிதீரத்துக நகாள்வீரகள். மனதி்ல எப்பாதும் 
சிநைதன அதிகமாக இருககும். எதிரகாலத்தின் உயரவில் 
அதிக அககத்ற, ஆரவம் நகாணடு நசயற்படுவீரகள். ் ை்டலும், 
உதைபபும் உஙகளி்டம் அதிகமாக அதமநதிருககும். 

உஙகளின் ராசி நிதலககு பஞசம, ்ராக, ஸ்ைான 
ஆதிபத்தியம் நபறுகின்்ற சனிபகவான் சுகஸ்த்ைானம் 
எனபபடுகின்்ற 4ம் இ்டத்தில் அரத்ைாஷ்டம சனியாக 
அதமகின்்றார. இநைச் சஞசாரம் நபரும் சி்றபபான பலன்கதைத் 
ைரும் நிதல குத்றவாக்வ இருககும். நைாழில் நிதல 
சாரநை அதலச்சல் நிதல அதிகமாக இருககும். பணவரவு 
வி்டயஙகளில் சிககல் நிதலகள் நைா்டரும். குடும்பத்தில் 

்ைதவயற்்ற வீணபிரச்சதனகதை எதிரநகாள்ை ்வணடிய 
நிதலயிருககும். உ்றவினரகளின் மூலமாக ் ைதவயற்்ற சிககல் 
நிதலகதை எதிரநகாள்ை ்வணடிவரும். நிைானமாகவும், 
நபாறுதமயாகவும் நசயற்படுவது மிகவும் அனுகூலம் 
நகாடுககும். நகாடுககல், வாஙகல் வி்டயஙகளில் சிககல் 
நிதலகள் இருககும். உ்டல்நிதல சாரநை சுகயீனம், மருத்துவ 
நசலவு, சிறுசத்திரசிகிச்தச என்பன அதமயும் நிதலயிருககும். 
மனநிதலயி்ல அதிக சஞசலமான ்பாககு இருககும். 
உஙகளின் நசயல்களில் நைளிவில்லாை நிதல அதமயும். 
இைன் மூலமாக பிரச்சதனகதை எதிரநகாள்ை ் வணடிவரும். 
புதிய முயற்சிகளில் அவசரம் இல்லாை நபாறுதமயான 
நசயற்பாடு மிகவும் முககியம். திடீநரன எதிரபாராை நசலவுகள் 
அதமயும் பலனும் இருககும். வாகன வி்டயஙகளில் சற்று 
நிைானமான நசயற்பாடு ்வணடும். நகாடுககல், வாஙகல் 
மூலம் மனஸ்ைாபஙகள், சச்சரவுகள் என்பன உ்றவினர, 
நணபரகளு்டன் ஏற்படுகின்்ற நிதல இருககும் அைற்்கற்ப 
நசயற்படுவது மிகவும் நல்லது. குருவின் ்காசாரபலன் 
ைனஸ்த்ைானமாகிய 2ம் இ்டம் அதமவைனால் எதிரபாராைவதக 
நன்தமகள் அதமயும் நிதல திடீநரன அதமயலாம். 
நைாழில்நிதல சாரநை அதலச்சல் சற்று அதிகமாக இருககும். 
உஙகள் முயற்சிகளில், முடிவுகளில் தி்டமாக, தீரககமாக ஒரு 
நிதலதய எடுகக முடியாமல் திண்டாடுவீரகள். என்வ, எல்லா 
வி்டயஙகளிலும் மிகவும் நபாறுதமயாகவும், நிைானமாகவும் 
நசயற்படடுக நகாள்வது மிகமிக நல்லது. சாமா்த்தியமாக 
வழியதமத்து நவற்றிகள் நபறுக!

விருட்சிகம் 
(வி்சா்கம் 4ம் பாதம், அனுஷம், ்்கடம்ட)

பி ர ா த்ருக ா ர கன் ,  பூமிக ா ர கன் 
எனப்பாற்்றபபடுகின்்ற நசவவாய் கிரஹத்தின் 
ஆதிபத்தியம் நகாண்ட விருடசிகராசி 
அன்பரக்ை! எதையும் நிைானமாக சிநதித்து 
நசயற்படும். உஙகளுககு எதிரகாலத் 
திட்டம் வகுத்து நசயற்படுகின்்ற ஆற்்றல் 
அதிகம் உணடு. உஙகள் நலன், உஙகள் 
குடும்பநலன் என்பனவற்றில் அதிகமான 

அககத்ற நகாண்டவரகைாக இருபபீரகள். ் ைதவயில்லாமல் 
உஙகள் ைதலயீடுகதை ைவிரத்துக நகாள்வதிலும், 
உஙகள் ைதலதமத்துவம் முககியத்துவம் நபறுகின்்ற 
காரியத்தி்றனும் நகாணடு நசயற்படும் ஆற்்றல் நகாண்டவரகள் 
நீஙகள். அதிகமான அறிவுத்தி்றன் உஙகள் அநைஸ்தை 
முன்னிதலபபடுத்தி நிற்கும் நிதலயிருககும். உஙகளுககு 
"ஏைதரச்சனி" கத்டககூறு சஞசாரமாக அதமகின்்றார. நபாதுவாக 
நபரும் சி்றபபுகதை எதிரபாரகக முடியாது. சற்று அதலச்சல் 
நிதலகள் அதிகமாக இருககும். எடுககும் முயற்சிகளில் ைத்ட, 
ைாமை நிதலகள் நைா்டரும். பணவரவு சற்று மத்திமமாக்வ 
அதமயும் நிதலயுணடு. நகாடுககல், வாஙகல் வி்டயஙகளில் 
நிைானமான நசயற்பாடு ்வணடும். குடும்ப நிதலயில் சிறு 
சிறு குைபபஙகள் இருககும். உ்றவினரகளு்டன் மனஸ்ைாப 
நிதலகள் ஏற்படும். பணவரவு சற்று மத்திமமாக்வ இருககும். 
புதிய முயற்சிகளில் சிககல், இழுபறி நிதலகள் நைா்டரும். 
மனநிதலயில் சஞசல நிதலகள் அதிகமாக இருககும். 
உ்டல்நிதலயி்ல ்சாரவு நிதல இருககும். நைாழில்சாரநை 
அதலச்சல் நிதல அதிகமாக அதமநதிருககும். நைாழில் 
நிதலகளில் ்ைதவயற்்ற பிரச்சதனகளும் இருககும். 
எதிரபாரபபுகளில் சிறுசிறு ைத்டகள், இழுபறிகள் இருககும். 
க்டன் நிதலகளில் சிககல் நிதலகள் இருககும். நகாடுககல், 
வாஙகல்களில் ் ைதவயற்்ற வீணசிககல் நிதலகள் அதமயலாம். 
என்வ, மிகவும் நபாறுதமயாக நசயற்ப்டவும், எதிலும் 
பிரச்சதனகள் சூழும் நிதலகள் அதமயும். நைாழில் சாரநை 
பிரயாணஙகள் ஏற்படும். எதிரபாராை நசலவீனஙகள் அதமகின்்ற 
நிதலயிருககும். வாகன வி்டயஙகளில் நிைான நசயற்பாடு 
்வணடும். உ்டல் நிதலச்்சாரவும், ் வதலபபளுவும் அதிகமாக 
அதமநதிருககும். மனதில் நீஙகள் நிதனககும் வி்டயஙகள் 
உ்டனடியாக நித்றவு நசய்ய முடியாை நிதலயிருககும். உஙகளின் 
ராசி நிதலககு குரு சஞசாரம் விரயஸ்த்ைானமாகிய 12ம் 
இ்டம் அதமவது நபாருள்விரயம், பணவிரயம் என்பனவற்த்ற 
ஏற்படுத்தும் நிதலயிருககும். அைற்்கற்ப நபாறுதம்யாடு 
நசயற்ப்டவும், அனுகூலமான பலன்கள் கித்டககும். எதையும் 
அவசர முடிவாக எடுத்துச் நசயற்ப்டாமல் உஙகள் நிைான 
நசயலின் மூலமாக அணிவகுத்துக நகாணடு ்ைதவயற்்ற 
வி்டயஙகளில் ைதலயீடுகதை ைவிரத்து நிைானமு்டன் 
நசயற்படுஙகள். ஏைதரச்சனி கத்டககூற்று சஞசாரம் எதிரபாராை 
திடீர சிககல்கதை உருவாககும். 

துைாம் 

(சித்திமர 3ம், 4ம் பாதம், சுைாதி, 
வி்சா்கம் 1ம், 2ம், 3ம் பாதம்)
சுக்பாககாரகன், கைத்திரககாரகன் 

எனப்பாற்்றபபடுகின்்ற சுககிரனின் 

ஆதிபத்தியம் நகாண்ட துலாம்ராசி அன்பரக்ை! நீஙகள் 
அதிகமான அககத்ற்யாடு உஙகளின் காரியஙகதை 
்மற்நகாள்வீரகள். நைாழில் நிதலயில் நியாய பூரவமாக 
நசயற்படுகின்்ற குணவியல்பு இருககும். ஒரு ைவறு நசய்ைால் 
அநைத் ைவறுககுரிய பரிகாரத்தை நசய்து விடுகின்்ற ையாைகுணம் 
உஙகளுககு உரிய ைனித்துவமாகும். உஙகளுகநகன்று 
ஒரு வதரயத்றநகாணடு நசயற்படுவீரகள். உஙகளின் 
சுயநகைரவப ் பாககினால் பல சிரமஙகதையும் எதிரநகாள்ை 
்வணடியிருககும். ்நரதமயான குணவியல்புகளு்டன் 
நசயற்படுவீரகள். இைனால் பல லாபஙகள், அதிரஷ்ட 
நிதலகள் என்பன உஙகளின் தகநழுவிப ் பாகின்்ற நிதலயும் 
அதமவதுணடு. 

உஙகள் ராசி நிதலககு சுக, பஞசம, ஸ்ைான ஆதிபத்தியம் 
நபறுகின்்ற சனீஸ்வரன் "ஏைதரச்சனி சஞசாரம்" எனும் நீண்டகால 
சஞசாரத்தில் இருநது நீஙகி நஜயஸ்த்ைானம் எனபபடுகின்்ற 3ம் 
இ்டம் அதமகின்்றார. அபபா்டா! என ஒரு நபருமூச்தச விடடுக 
நகாள்ளுஙகள். யாராக இருநைாலும் சனீஸ்வரன் நீதிமானாக 
நசயற்படடு உஙகளின் ஊழ்விதனக்கற்ப, உரிய பலாபலதன 
நன்தம, தீதமநயன சரியாக நகாடுத்துவிடுவார. துலாம்ராசியில் 
சனீஸ்வரன் உச்சநிதல நபறுவைால் பாதிபபில்தல என்கின்்ற 
ஒரு வாரத்தைப பிர்யாகம் ் ஜாதி்டரகைால் கூ்றபபட்டாலும் 
சனீஸ்வரன் ைனது பலாபலன்கதை சரியாகக நகாடுபபார 
என்ப்ை நமய். அநை வதகயி்ல க்டநை எடடு ஆணடுகைாக 
நீஙகள் பலவதகச் சிரமஙகதை எதிரநகாணடு இருபபீரகள். 
இைன்மூலம் நித்றய பககுவ நிதலயும் நபற்றிருபபீரகள். 
ைற்்பாது அதமயும் சனீஸ்வர சஞசாரம் மிகவும் அனுகூலமான 
நன்தமகள் நப்றககூடிய பலன் உணடு. நைாழில்நிதல 
சாரநை முன்்னற்்றஙகள் சி்றபபாக இருககும். பணவரவு 
மிகவும் திருபதிகரமாக அதமயும். நகாடுககல், வாஙகல்களில் 
சுமூகமான நிதலகள் அதமயும். குடும்ப நிதலயில் மகிழ்வான 
பலன்கள் அதமயும். 

திருமணம் ் பான்்ற சுபகாரியஙகதை எதிரபாரககின்்றவரகளுககு 
அபபலன் நித்றவானைாக அதமய பலன் இருககும். புதிய 
முயற்சிகளில் அனுகூலமான நன்தமகள் அதமயும் 
நிதலயிருககும். நீஙகள் எதிரபாரககின்்ற வி்டயஙகதை 
நித்றவு நசய்யககூடிய பலன்கள் சி்றபபாக இருககும். வைககு 
விவகாரஙகளில் சுமூகமான நிதலகள் அதமயும். நவளிநாடடு 
பிரயாணஙகதை எதிரபாரககின்்றவரகளுககு அபபலன் நித்றவு 
ைருவைாய் இருககும். எதிரபாராை சுபநசலவுகள் அதமயும் 
பலனும் இருககும். உ்றவினரகளின் மூலமாகவும், நணபரகளின் 
மூலமாகவும் அனுகூலஙகள் கித்டககும். குருவின் ் காசாரபலன் 
ைற்்பாது நஜன்ம ராசியில் குருசஞசாரம் அதமவது சிறுசிறு 
பிரச்சதனகதை எதிரநகாள்ை ்வணடிய நிதலயிருககும். 
அைற்்கற்ப உஙகளின் நசயற்பாடுகதை சாதுரியமாகவும், 
சாமரத்தியமாகவும் நகாணடு நகரவைன் மூலமாக நன்தமகதை 
நீஙகள் நபற்றுக நகாள்ை முடியும். உஙகளின் நைய்வ நம்பிகதக 
உஙகளுககு மிகவும் பககபலமாக இருககும். 

தனுசு
(மூலம், பூரா்டம், உத்தரா்டம் 1ம் பாதம்)

புத்திரகாரகன், ஞானகாரகன் எனப்பாற்்றபபடுகின்்ற 
குருபகவானின் ஆதிபத்தியம் நகாண்ட 
ைனுசுராசி அன்பரக்ை! ைன்னம்பிகதக 
அதிகம் நகாண்டவரகள் நீஙகள். எதையும் 
உஙகளின் எணணபபடி்ய நசய்வைனால் 
பலவிைமான பிரச்சதனகதை சநதிககின்்ற 
நிதலயிருககும். பிடிவாைம், முன்்காபம் 
என்பன சற்று அதிகமாக்வ இருககும். 

மனதி்ல கப்டம் நகாணடு பைகும் நீஙகள் சஞசலநிதல 
நகாண்டவரகைாக்வ இருபபீரகள். எநைவி்டயமாயினும் அதை 
சுலபமாக முடிகக முடியாைபடி பிரச்சதனகதைச் சநதிபபீரகள். 
மற்்றவரகளின் மனதைப புரிநது நசயற்படுகின்்ற நிதல சற்றுக 
குத்றவாக அதமயும். 

உஙகளின் ராசி நிதலககு ஏைதரச்சனி சஞசாரத்தின் 
"நஜன்மச்சனி" சஞசாரமானது பலவதகயிலும் சிரமஙகள் 
நகாடுககும் நிதலயிருககும். என்வ, நபாறுதம, நிைானமு்டன் 
நசயற்ப்ட ்வணடும். குடும்ப நிதலயில் ்ைதவயற்்ற வீண 
பிரச்சதனகள் சூழும். பணவரவு சற்று மத்திமமாக்வ 
அதமயும். நகாடுககல், வாஙகலில் சிககல், இழுபறி நிதலகள் 
நைா்டரும். எதையும் திட்டமிடடு நசய்ய முடியாை நிதல 
இருககும். மனநிதலயில் அதிகமான ் யாசதன, உ்டல்நிதலச் 
்சாரவு ்பான்்ற பலாபலன்கள் அதமயும் நிதலயிருககும். 
எதையும் சற்று நிைானமாக்வ சிநதித்து நசயற்ப்ட ் வணடும். 
உஙகளின் ராசி நிதலககு ைன, நஜயஸ்த்ைான, ஆதிபத்தியம் 
நபறும் சனீஸ்வரன் ஏைதரச்சனி சஞசாரமாக அதமவது 
நைாழில் நிதலகளில் சற்று சிககல், இழுபறி நிதலயிருககும். 
நைாழில்நிதல சாரநை ்வதலபபளுவும், திடீர பிரயாண 
நிதலகளும் அதமயும் பலனிருககும். நைாழில் சாரநை 
வருமானஙகளில் மநைமான பலன் இருககும். உ்டல்நிதல 
சாரநை உபாதை இருககும். மருத்துவ நசலவும் அதிகமிருககும். 

27ம் பக�ம் பார்க�
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மாதவிசிேலீலன்

ஊ்ட று 
விடியல் பேளியீ்டொ்க 2011 
இல் ஈழத்துப் ப்பண த்பொரொளி்களின் ்கவிமை்கமைத் 
ைொஙகி பேளிேந்ை நூல் ப்பயரி்டொை ்ட�த்திரங்கள். 
்கைத்திதல ஆயுைதைந்திய இப்ப்பண்களின் 
அபிலொம�்கள்,எணைங்கள், ஏக்கங்கள், ைண மீதும் 
ைக்கள் மீதும் அேர்கள் ப்கொணடிருந்ை ்பற்றுக்கள், 
்கவித்துேங்கள் யொேற்றினதும் பேடடுமு்கத்தைொற்ைைொ்க 
இக்கவிமைத் பைொகுப்ம்பக ்கொைலொம். 

அம்புலி, ்கொந்ைொ, அமலயிம�, பேயொ, ்கமலை்கள், 
ஆதிலடசுமி, ்கனிபைொழி, ஞொனைதி, ேொனதி, புரடசி்கரொ, 
்கஸ்தூரி, கிரு்பொ, ைமலை்கள், ் குலொ, ் ொை்கள், ் ொதினி, 
பிதரமினி, பிரமிைொ, ரூபிைொரக்கட, ்பொரதி, சிரஞ்சீவி, 
சூரியநிலொ, சுைொைதி, ைமிழேள், ையொைதி, தூயேள் 
ஆகிதயொரின் ்கவிமை்கமை உள்ை்டககிய இந்நூல், 
த்பொரொட்ட நி்கழவு்கள் ்பலேற்மை ஆேைப்்படுத்துேைொல் 
்கொலத்தின் ப்பொககி�ைொ்க அமைகின்ைது.

2009ஆம் ஆணடு ஆயுைப்த்பொரொட்டம் ைழுங்கடிக்கப்்பட்ட 
பின்னர, அஙகிருந்ை த்பொரொளி்கள் ைற்த்பொது 
உயிதரொடில்மல. ஆயினும் அேரைம் உைரவு்கமைப் 
்பதிவி்டத்துணிந்ை ஊ்டறு ைதிப்புககுரியைொகின்ைது. தினமும் 
பஷெல்லுககுள்ளும் விைொனககுணடு வீச்சுககுள்ளும் 
ைரைங்களுககுள்ளும்  ேொழந்திட்ட த்பொதும் ைம் 
ேொழவில் ே�ந்ைபைொன்மைக ்கற்்பமன ப�யைேொறு 
்கொலங்கமைக ்க்டத்திய அேரைம் ேொழவு மி்கப்ப்பரும் 
த�ொ்கபைொன்மை விமைத்து விடுகின்ைது. �ொ்க விரும்்பொது 
்பலரும் ் ொமைய ப்பொழுதும் ைொம் ேொழ தேணடுபைன 
விரும்புகின்ைனர. நிச்�யைற்ை ேொழதேொடு ்ொளும் 
ேொழகின்ை நிமலப்்பொடடினொல் ஆழைனத்து ஏக்கைொ்கக 
்கவிமை்களில் அேற்மை பேளிப்்படுத்துகின்ைனர. 

ஓரொயிரம் விழிேளின் உறகேத்துகேொன
என் ேொவலிருப்பு
நொளையும் நொன் வொழகவண்டும் (அம்புலி)
ப்பறுைதிமிக்க ைம் ேொழமே ைக்களின் நிம்ைதி 

ேொழவிற்்கொ்க அரப்்பணித்ைமைமயக ்கொைலொம். 

ஓர் அழகிய ேொளைளய
உனககு
ேொடடமுடியொ வசந� ேொைத்தில்
விளையொட முடியொ� பொளைவன நொடேளைகய
உனககுப் பரிசளிககிகறன் (அம்புலி)
எனககூறும்கயில் ைனைொல் ேமை்படுேமை எம்ைொல் 

உைரமுடிகின்ைது. ̀ஏ-9 வீதி ்பற்றிய குறிப்பு்கள்’ ்பற்றிய 
்கவிமை்கள் த்பொரக்கொலச் சூழமல எடுத்தியம்புேனேொ்கக 

்க ொ ை ப் ்ப டு கி ன் ை ன . 
புலம்ப்பய ர ந்து  ப �ன்ை 
ைக்களின் துயர ேொழமே 
ஒரு விைர�னக ்கவிமையொ்க 
அம்புலி முன் மேககின்ைொர. 
அதுபேல்லொம் அன்மைய 
அேர்கைது ்கனவு்களிபலொன்ைொ்க 
இருந்திருககின்ைது.

்கொயப்்படடு அங்கவீனர்கைொகிய 
த்பொரொளி்கள் ைொம் ஏமனதயொருககுப் 

்ப ொ ர ை ொ கி ப்  த ்ப ொ ன ை ொ ்க க 
்கேமலயுறுேைமன, `�ொ்கொை பிைைொ்க 

்ொனிஙகு நிமலயொதனன்` எனத் துயருற்றுப் 
்பதிேொககுகின்ைொர.

ைரைங்கள் ைலிந்து ்கொைப்்பட்ட அத்தை�த்மை 
்கொந்ைொ என்ை த்பொரொளி எந்ை ை்கனுக்கொ்க 

எந்ைன் ்கொல்்கமை ்்கரத்ை என 
ஏஙகித் துயருறுகின்ைொர. இவேொதை 
வீதியில் ்பொம்டயில் ப�ல்லும் 
த்பொரொளிககுத் ைமல ேைஙகி 
தேலி நிற்்பைொ்க, 

வீர மேளிரின் 
வித்துடல் சுமந� 
ஊர்திேள் �ம்ளம
ேடநது தசன்றகபொத�ல்ைொம் 
�ளை வணங்கி நின்றிருககின்றது
அந� கவலி (சிரஞ்சீவி)
ைொவீ ர ர ்கள்  திய ொ்கங்கள் 

்பற்றியும் ்கந்ை்க பேடி சுைந்து 
்கரும்புலிய ொகிக  ்க ொ ற் தை ொ டு 
த்பொன த்பொரொளி்கள் ்பற்றியும் 
இப்த்பொரொளி்கள் த்பசியுள்ைனர.  
அந்ை த்ர அேஸ்மைமயக கூறும் 
த்பொது ̀பைௌனைொ்க ஒளிமு்கங்கள் 
ைைககுள் குமுறிக ப்கொள்ளும்` 
என்றும் ̀அேர்கள் அதிரவு்கதைொடு 
பேளிச்�ைொகி இருப்்பர` என்றும் 
்பதிவிடுகின்ைனர. �ங்கச் ப�யயுட்களில் 
கூைப்்படும் புைச்ப�யயுட்களின் ்கொடசிப்்படுத்ைலின் 
இன்பனொரு ேடிேங்கமை இப்்பொ்டல்்களில் ்கொைலொம். 
`ப்பயரி்டொை ்ட�த்திரங்கள்` ்கரும்புலி ைைேர ்பற்றிச் 
ப�ொல்கிைது. த்பொரொளி்களின் ேொழமே இரவு்கதைொடு 
்பயணிககும் ்பயங்கரங்கமை `்கொலங்கைற்ை ்க்டல்` 
எனும்்கவிமையில்சூரியநிலொ ேடித்திருககின்ைொர. 

இந்திய இரொணுேம் ப�யை அடடூழியங்களும் 
இேர்கைொல் நிமனவு்படுத்ைப்்படுகின்ைது, `உைவும் 
ைருந்தும் ப்கொணடு உள்தை ேந்ைொர்கள்’ என 
ஆைங்கப்்படுகின்ைொர ஒருத்பொரொளி.`அந்ைத் தீ்பொேளியும் 
என் அழகிய கிரொைமும்’ எனும் ்கவிமையில் 

இநதியொ என்கின்ற இமொையம்
எங்ேள் மனப்பரப்பில் இடிநது
தநொருங்குகின்றது
என்னதவன்று அறியொமல்
முறறத்துககு ஓடிவந� அம்மொ
குண்டுபடடு வீழ்கிறொள்
அள�ப் பொர்த்து
அைறிய �ம்பிககுச் சூடு` (ஆதிைடசுமி)

என்றுஅப்்பொவி்களின்இைப்புச்ப�ொல்லப்்படுகின்ைது.
ேல்பேடடித்துமைப் ்படுப்கொமலமயககூறுேைொ்கப்பின்
ேரும்ேரி்கள்அமைகின்ைன.

இறநது கிடப்பவர்ேள் 
ஈழத்�மிழர்ேள் அல்ை 
இநதியொவின் மனி�ொபிமொனமும்
ஜனநொயேமும் �ொன் ( தூயவள்)
எழுைொை ்கவிமை என்ை ைன் இறுதிக ்கவிமையினூ்டொ்க 

�மு்கத்மை உலுககிய ேொனதியின் இன்பனொரு 
்கவிமை ்ொமைய �ந்ைதிககு ்்டந்ைமைக கூறு எனும் 
்கவிமையொகும். ்பமனதயொடு இஙகு உைேொடும் ேொனதி 
்பமன ்பற்றி இதுேமர ேந்ை ்பொ்டல் ்கருப்ப்பொருளில் 
இருந்து ைொறு்படடு ்பமனமயக ்கைம் நின்ை இன்பனொரு 
த்பொரொளியொ்கப் ்பொவித்துக ்கமையொடுகின்ைொர.

அத்�ளன `தசல்` துண்டுேள் உன்
ளவரகமனிளய ஊடுருவியள�
கூறுவொயொ?
அம்ைொவிற்கும் ைங்களுககுைொன 

்பொ�ப்பிமைப்ம்ப ்கணணீர 
ை து ம் ்ப  எ ழு தி யு ள் ை ன ர . 
இ து த ்ப ொ ல் அ ம் ை ொ வி ற் கு ம் 
ஊரப்்பொடடிபயொருேருககுைொன 
ை ங ்க ள்  ப ் ரு க ்க த் மை ச் 
ப�ொல்லியுள்ைனர.  ைன் ைொயின் 
அ்டக்கப்்பட்ட த்கொ்பங்கதை 
ைன்மனப் த்பொரொ்ட மேத்ைைொ்க 
ைமலை்கள் கூறுகின்ைொர.

`எந� கவளையிலும் எளன
இழகேொதிருகே ஆசிர்வதி 

அம்மொ` (மளைமேள்)
இ்டர ்டுவிலும் உயிரப்பு்டன் 

இரு க கு ம்  ்க ொ ை மல  மி ்க 
அழகியலு்டன் ப�ொல்லும் ்கவிமை,

எப்கபொ�ொவது த�ருவில் 
அவசர இயகேத்தில்
ேண்டுவிட கநர்ளேயில்

சநதிப்ளப வரகவறப�ொய் அவன்
ேண்ேள் ஒருமுளற விரியும்

மறுேணம் ஆழ்நது மூடிக தேொள்ளும்
அவனுககுத் த�ரியும் 
எனககு அது கபொதுதமன்று (நொமேள்)
ப்பணைடிமைத்ைனத்திற்கு �ைொதி்கட்ட ேொ 

எனப் ப்பண்களுககு அமைகூேல் விடுேைொன 
்கவிமை்கமையும், உல்க ்ொடு்கைொல் ைனிை அேலம் 
்கணடு ப்கொள்ைப்்ப்டவில்மலபயன்கின்ை த�ொ்கத்மையும் 
ப�ம்ைணிப் புமைகுழி, ஆமனயிைவுச் �ைர,  பூ்பதியின் 
உணைொத்ொன்பு த்பொன்ை ்பல ேரலொற்றுத் ை்கேல்்கமையும் 
இேர்கள் ்பதிவிடடுள்ைனர.

நிச்�யைற்ை ப்பொழுது்களிபலல்லொம் ்கவிமை  
எழுைத்துணிந்ை இப்ப்பண்கள் த்பொரொட்ட ேொழமே  
எைககுப் பு்டம்த்பொடடுக ்கொடடியுள்ைனர. இது எைககுக 
்கணணீமர ைனப்ரு்டல்்கமைத் ைந்ை த்பொதும் 
ைமிழச்�மூ்க அமைப்ம்ப உம்டத்பைறிந்து ப்பொதுபேளியில் 
ஆளுமையு்டன் ப�யற்்பட்ட த்பொரொட்ட ேொழவும் ப�ொன்ன 
த்பொரொட்டச் ப�யதி்களும் ேரலொற்று ஆேைைொ்க 
நிமலநிற்கும். இப்ப்பண்களும் ைனதில் இருப்்பர.

பெயரிைபெைாத 
நட்சத்திரஙகள்
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தி ருைைம். அககினி �ொடசியொ்க - முப்்பது முகத்கொடி 
தைேர்கள் �ொடசியொ்க - ஊர உல்கம் �ொடசியொ்க - 
அம்மி மிதித்து - அருந்ைதி ்கொடடி - உைவினர்கள் 

ேொழத்ை ்ண்பர்கள் ேொழத்ை - தேதியர்கள் ைந்திரம் 
ஒலிக்க - ைங்கலத் ைொலி ்கட்டப்்படும் திருைை மே்பேம்- 
்ைது - �மூ்கத்ைொல் - ் ைது இனத்ைொல் - மி்க உயரேொ்கப் 
த்ப�ப்்படும் ஒரு வி்டயம் - மி்க உயரேொ்க ைதிக்கப்்படும் 
ஒரு வி்டயம். 

அைனொல்ைொன்- இமை இன்று யொரும் குமைேொ்கப் 
த்பசுேமை இன்மைய ்கொல ்கட்டத்தில் இஙகு இது 
அமுல் ்்டத்ைப்்படும் முமை்கமைப் ்பற்றிக த்கள்வி 
எழுப்புேமை - இைனொல் இன்று ஏற்்படும் ்ம்டமுமை 
விமைவு்கமைப் ்பற்றிச் சுடடிக்கொடடுேமை - ்ைது 
�மூ்கத்தில் ப்பரும்்பொலொதனொர அஙகீ்கரிப்்பதில்மல- 
ஆைரிப்்பதில்மல. 

ஆனொல், இஙகுள்ை ்பலருககு அல்லது ஒரு சிலருககு 
இன்று திருைைம் என்்பது அேர்களின் ேொழவில் 
ஏற்்படும் சூரிய உையைொ? அல்லது அஸ்ைைனைொ? 
என்று விேொதிப்்பைற்கு ்ைது ்படடிைன்ைங்களுககு 
முதிரச்சி த்பொைொது. 

்ைது ப்பண்களில் ்பலர அல்லது ஒரு சிலர அன்று 
ப்பற்தைொர்களு்டன் ேொழந்ை த்பொது ைகிழச்சியொ்க 
இருந்ைொர்கைொ? அல்லது இன்று ்கைேனு்டன் 
ேொழும் த்பொது ைகிழச்சியொ்க இருககிைொர்கைொ? என்று 
விேொதிப்்பைற்கு ் ைது ்கலொச்�ொரம் இ்டம் ப்கொடுக்கொது. 

்ைது ப்பண்களில் ்பலர அல்லது ஒரு சிலர திருைைத்தின் 
பின் சுைந்திரைொ்க ேொழ அனுைதிக்கப்்பட்டொர்கைொ? 
அல்லது திருைைம் அேர்களின் சுைந்திரத்மைக ்கடடிப் 
த்பொட்டைொ? என்று விேொதிப்்பது ்ம்ைேர்களுககு 
ைரககுமைேொ்கத் தைொன்றுகிைது. 

அைனொல்ைொன் தரொம் ் ்கரம் தீப்்பற்றி எரியும் த்பொது 
பிடில் ேொசித்ை நீதரொ ைன்னமனப் த்பொல ்கொலத்திற்கு 
ஒவேொை - இன்மைய �மூ்கத்திற்கு எந்ை ேம்கயிலும் 
�ம்்பந்ைமில்லொை - இன்மைய ைனி ைனிைனுககுத் 
தைமேயற்ை - எத்ைமன எத்ைமனதயொ அற்்பைொன 
வி்டயங்கமை ப�த்ை ்பொம்ம்பத் துள்ளித் துள்ளி 
அடிப்்பேமனப் த்பொல ்படித்ைேர்கள் என்று ்ைது 
�மூ்கம் ்கருது்பேர்கள் இன்மைய ்படடிைன்ைங்களில் 
விேொதித்துக ப்கொணடிருககிைொர்கள். 

அறிவு ேைரகிைது - புத்தி சீரொகிைது என்று 
நிமனத்து புத்திமய த்பைலிக்க மேககும் இந்ைப் 
்படடிைன்ைங்கமை ் ம்ைேர்களில் ப்பரும்்பொலொதனொரும் 
ரசித்து அனு்பவிககிைொர்கள். ரசி்கர்கள் ஏ்கைனைொ்க 
ஆைரிககிைொர்கள் என்்பமை ்கொரைம் ்கொடடி ேொபனொலி 
பைொமலக்கொடசி்களிலும் இத்ைம்கய ப�ல்லரித்ை 
விேொைங்கள் மீணடும் மீணடும் பைொ்டரகின்ைன. 

ஒரு வி்டயத்தின்- ஒரு ப்கொள்ம்கயின்- ஒரு ைத்துேத்தின்- 
�்கல ்பரிைொைங்கமையும் - �்கல தைொற்ைங்கமையும் 
்பல ்பல த்கொைங்களில் - ்பல ்பல த்ொக்கங்களு்டன் 
ஆரொயந்து- ைக்களுககு அறிவூடடுேதை - ைக்கமைச் 
சிந்திக்க மேப்்பதை ்படடிைன்ைங்களின் குறிகத்கொள் 
என்ைொல் இன்று ் ைது ்படடிைன்ைங்களில் விேொதிக்கப்்ப்ட 
தேணடிய மி்க முககியைொன ஒரு வி்டயம் ைைது 
திருைைங்கள் - அமே இஙகு அமுல் ்்டத்ைப்்படும் 
முமை்கள் - அைனொல் ைனிைனிைர்களுககு ஏற்்படும் 
அேலங்கள். 

அதை �ையம் - இது ்ம்டமுமைககு ஒவேொை ஒரு 
வி்டயபைன்ைொல் இது ்ொ்கரீ்கமில்மலபயன்ைொல் - 
்படடிைன்ை விேொைங்கள் தேண்டொம் - ்பகிரங்க ்கருத்துப் 
்பரிைொைல் தேண்டொம். ஆனொல், அந்ைரங்க ்கருத்துப் 
்பரிைொைல் கூ்ட ்ம்மிம்டதய இல்மலதய!

்ைது �மூ்கத்தில் இன்று ்ம்டப்பறும் ்பல 
திருைைங்கமை பைொ்டர்பொ்க ் ொம் ைரிசிக்கத் ையஙகும் 
- ்கச்சிைைொ்க மூடி ைமைககும் - ஒப்புக ப்கொள்ேைற்கு 
பேட்கப்்படும் - விேொதிப்்பைற்குப் ்பயப்்படும் ஒரு சில 
்ம்டமுமை வி்டயங்கமை ஆரொயகிைது இந்ை அல�ல். 

ஆலொ்பமன எதுவுமின்றி ்படப்டன்று ப�ொல்ேைொனொல் 
்ைது ்கலொச்�ொரத்தின் சி்கரம் என்று ் ொம் எல்தலொரும் 
ையங்கொைல் ப்பருமை ப்கொண்டொடும் திருைைம் என்்பது 
இஙகு ்பலரின் ேொழகம்கயில் ஒரு ைொப்பரும் ஏலம். ்பல 
்பல வியொ்பொர ஒப்்பந்ைங்கள் ஒன்றுள் ஒன்று பின்னிப் 
பிமைந்ை சிக்கலொன ஒரு ேம்க ஏலம். இந்ை ஏலத்மை 

்கச்சிைைொ்க மூடி ைமைக்க ்ொ்கரீ்கைொ்க ்ொம் இஙகு 
்பொவிககும் ஒரு ப�ொல்ைொன் ்கலொச்�ொரம். 

வீடடிற்கு விைகத்கற்ை ேரு்பேள் - குலம் ேொழ 
மேப்்பேள் - புகுந்ை வீடடின் ப்பயர விைங்க மேப்்பேள் 
என்பைல்லொம் ேொய நிமைய ைமிழக ்கலொச்�ொரம் த்பசும் 
ப்பற்தைொர்கைொகிய ் ொம் "திருைை ேயமை எடடி விட்ட 
்ைது ை்கனுககு ஒரு ்கணைகிமயத் தைடி ேொருங்கள் 
ஒரு சீமைமயத் தைடி ேொருங்கள் ஒரு குல விைகம்கத் 
தைடி ேொருங்கள்" என்று உைவினர்களி்டம் ்கல்யொைத் 
ைர்கர்களி்டம் விணைப்பிப்்பதில்மல. 

ைொைொ்க "எனது ை்கனின் ்கல்வித் ைம்கமை்கள் இமே 
- அேன் ேொஙகிய ்பட்டங்கள் இமே - அேன் ்பொரககும் 
உத்திதயொ்கம் இது. அேன் அைரும் ்ொற்்கொலி இது- 
இன்மைய �ந்மையில் இேற்றின் ப்பறுைதி இது - இந்ை 
விமல ப்கொடுக்கக கூடிய ப்பண்கமைப் ப்பற்ைேர்கமைத் 
தைடிப் பிடியுங்கள் - குைம் அப்்படி இப்்படி இருந்ைொலும் 
்பரேொயில்மல- ் ொைம்டவில் �ரியொகிவிடும்" இப்்படித்ைொன் 
ஆரம்்பைொகிைது ஏலம். இந்ை ஏலத்தின் எதிர்பொரப்பு 
்பைம். இந்ை ஏலத்தின் அத்திேொரம் ்பைம். 

இப்்படி ஏலத்மை ஆரம்பிப்்பேர்களுககுச் �ற்றும் 
�மைத்ைேர்கைல்ல இஙகு ஏலம் த்கட்பேர்களும் திருைை 
ேயமை எடடி விட்ட ஒரு ப்பணணுககு ஒரு ேொழகம்கத் 
துமைேமனத் தைடும் ப்பற்தைொர்களில் ப்பரும்்பொலொதனொர 
ஒரு ்ல்ல ைனிைமன - ஒரு சிைந்ை குைேொமன ஒரு 
உன்னைைொன ்கனேொமனத் தைடுேதில்மல. 

அது என்னதேொ பைரியவில்மல இஙகு ப்பணமைப் 
ப்பற்ைேர்களின் ்கண்களுககு ்டொக்டர்கள் ைடடும்ைொன் 
்ல்ல ைனிைர்கள் ப்பொறியியலொைர்கள் ைடடும்ைொன் 
்ல்ல குைேொன்்கள் ்கைக்கொைர்கள் ைடடும்ைொன் 
சிைந்ை ்கனேொன்்கள். இேர்களில் யொரொேது ஒருேமர 
்கைேனொ்க அம்ட்பேள் ைடடுதை ேொழகம்கயில் 
ைகிழச்சியொ்க இருக்க முடியுபைன்்பது அேர்களின் 
அம�க்க முடியொை ்ம்பிகம்க. 

்கல்யொைத் ைர்கரின் - உைவினர்களின் - ் ண்பர்களின் 
�ொத்திரிைொர்களின் �ொைரத்தியத்மைப் ப்பொறுத்து - ப�ொல்லும் 
ப்பொய்களின் ்பரிைொைங்கமைப் ப்பொறுத்துத்பொடும் 
தே்டங்களின் அைமேப் ப்பொறுத்து - இஙகு ஏலங்கள் 
பேற்றியொகின்ைன அல்லது தைொல்வியொகின்ைன. 

பேற்றியில் முடிந்ை ஏலங்கமைத் பைொ்டரகின்ைன 
வியொ்பொர ஒப்்பந்ைங்கள் இரு குடும்்பத்தினரிம்டதய. 

ைங்கலக்கயிறு - ைொங்கல்ய ்பொககியம் - மூன்று 
முடிச்சு - இப்்படி ஏதைதைொ வி்டயங்களு்டபனல்லொம் 
பைொ்டரபுள்ை அந்ைக ்கலொச்�ொரச் சின்னம் ப�யயப்்ப்ட 
தேணடிய ைங்கத்தின் ப்பறுைதிககு ஒரு ஒப்்பந்ைம் - 
ஆம்ட அலங்கொரங்களுககு ஒரு ஒப்்பந்ைம் - ்கல்யொைம் 
்ம்டப்பை தேணடிய இ்டத்திற்கு ஒரு ஒப்்பந்ைம் - அைற்கு 
ேரதேணடிய விருந்தினர்களுககு ஒரு ஒப்்பந்ைம் - ்பரிைொை 
தேணடிய உைவுககு ஒரு ஒப்்பந்ைம் - அமை �மைப்்பது 
யொர என்று ஒரு ஒப்்பந்ைம். 

ப்ஞ்ம� நிமிரத்தி ஆணமையு்டன் ஆரொயேைொனொல் 
இந்ை எல்லொ ஒப்்பந்ைங்களுதை ்கலொச்�ொரம் என்ை 
ப்பயரில் - முன்தனொர்கள் ேகுத்ை ேழி என்ை ப்பயரில் - 
ைமிழர ்பண்பொடு என்ை ப்பயரில் ் ்டொத்ைப்்படும் சுய்லம் 
நிமைந்ை பேறும் சுரண்டல்்கள் சுயலொ்பம் நிமைந்ை 
சிக்கலொன வியொ்பொர ஒப்்பந்ைங்கள். 

இந்ை ஏலத்தின் - இந்ை வியொ்பொர ஒப்்பந்ைங்களின் 
்பலிக்க்டொக்கள் இரு உயிரினங்கள். 

எஙத்கொ பிைந்து எப்்படிதயொ ேைரந்ை ஒரு ஆமையும் 
ஏதைொ நிமனத்து எமைபயமைதயொ எதிர்பொரத்து ேைரந்ை 
ஒரு ப்பணமையும் �மூ்கம் என்று ப�ொல்லும் ்ொலு 
த்பர்கள் ்பட்டம் ்பைவி ்பைம் அந்ைஸ்து குடும்்ப 
ப்கௌரேம் என்று அமைச் ப�ொல்லி இமைச் ப�ொல்லி 
்கல்யொைம் என்ை ப்பயரில் ஊமரக கூடடி அம்மிமய 
மிதிக்க மேத்து அருந்ைதிமயக ்கொடடி திருைைம் 
ப�யது மேத்து ்்டொத்துங்கள் இல்லைத்மை என்று 
அனுப்புகிைொர்கள். 

முைல் த்கொைல் முற்றும் த்கொைல் என்்பொர்கள். 
இத்ைமன த்கொைல்்கமையும் ைொணடி ேந்து ேொழகம்க 
்்டொத்தும் இருேரின் ேொழகம்க எப்்படி இருககும்? 
எப்்படி முடியும்? சித்ைர கூறுகிைொர:

"நாப்பி்ளக்ைப் பொய்யுகரதது- நவநிதியம் ஜதடி
நலன ஒனறும் அறியாத நாரியகர கூடி
பூப்பி்ளக்ை வருகினை புற்றீசல் ஜொல
பொல பொபலன ைலைபலன 
புதல்வர ைக்ளப் பெறுவீர
ைாப்ெதற்கும் வகையறியீர- கைவிடவும் மாட்டீர
ைவர பி்ளநத மரததினுள் ைால் நுகைததுக் பைாணஜட 
ஆப்பிழுதத குரஙகு ஜொல
அைப்ெட்டீர அைப்ெட்டீர
கிடநதுைல அைப்ெட்டீஜர".
ஒவபேொரு இமைஞனும் ்படிக்க தேணடிய - ஒவபேொரு 

யுேதியும் ்படிக்க தேணடிய உணமைமய கூறும் 
�த்தியத்மைப் ்பமை �ொற்றும் இது த்பொன்ை எத்ைமன 
எத்ைமனதயொ ்பொ்டல்்கமை ்கச்சிைைொ்க ஒதுககி மேத்து 
விடத்டொம் ப�த்ை வீடு்களில் ்பொடுேைற்்கொ்க ைடடும் 
சு்டமல ஞொனம் த்பசுேைற்்கொ்க ைடடும். 

�மூ்க விதி்கள் - ைைக த்கொட்பொடு்கள் - ்கலொச்�ொரச் 
�்டஙகு்கள் என்்பேற்றின் ப்பயரொல் முன்பனொரு ்கொலத்தில் 
்ம்மிம்டதய நிலவி ேந்ை ்கொடடுமிரொணடித்ைனைொன 
்கொரியங்கள் - ம்பத்தியக்கொரத்ைனைொன ப�யம்க்கள் 
- முட்டொள்ைனைொன த்பொககு்கள் ஏரொைம் ஏரொைம். 
அேற்றுள் ஒன்று உ்டன்்கடம்ட ஏறுைல். 

ஆனொல், திருைைம் என்ை ப்பயரில் ஏதைதைொ கூறி 
ஒரு ஆமையும் ஒரு ப்பணமையும் உனககு இேள் 
ைொன் என்றும் இேளுககு நீைொன் என்றும் ஊமரக கூடடிச் 
த�ரத்து மேத்ைபின் பிடித்ைதைொ பிடிக்கவில்மலதயொ 
ஊருககுப் ்பயந்து - உல்கத்திற்குப் ்பயந்து ைங்கள் 
ப�ொந்ை ஆம� அபிலொம�்கமை ைைந்துவிடடு ேள்ளுேர 
கூறிய இல்லைம் ்்டொத்துகிதைொம் என்று ைங்கமைத் 
ைொங்கதை ஏைொற்றிக ப்கொணடு பைொ்டரவும் முடியொைல் 
முறிக்கவும் முடியொைல் ப�ககுைொடு்கள் த்பொல இஙகு 
்பலர அல்லது ஒரு சிலர அனு்பவிககும் ஆயுட்கொல 
இம்ம�்கமை வி்டேொ சில நிமி்டங்கதை நிமலககும் 
உ்டன்்கடம்ட ்கொடடுமிரொணடித்ைனம். 

திருைை மே்பேங்களுககு ைடடும் ஒரு த்பொதுதை 
ப�ல்லொை - திருைைத்ைொல் ்பொதிக்கப்்பட்ட ஒருேர 
ஒரு ்ொள் ைனது ்ண்பரி்டம் ைனம் திைந்து கூறினொர. 
"்ொன் எனது ைமலயில் ைணமை ேொரிக ப்கொடடியது 
த்பொைொபைன்று இன்பனொருேனும் ேொரிகப்கொடடுேமை 
்பொரத்து ேொழத்துேதில் என்ன அரத்ைம் இருககிைது?

முடிேொ்க ஒரு வி்டயம் ்பலர அஙகீ்கரிப்்பைனொல் 
ைடடும் ்பலர ஆைரிப்்பைனொல் ைடடும் ஒரு வி்டயம் இஙகு 
�ரியொகி விடுேதுமில்மல. யொருதை அஙகீ்கரிக்கவில்மல 
என்்பைனொல் ைடடும் யொருதை ஆைரிப்்பதில்மல என்்பைனொல் 
ைடடும் இஙகு ஒரு வி்டயம் பிமழயொகி விடுேதுமில்மல. 

ப�ோர்வைகளற்ற நிரவைோணம் இந்த அவை்தோனம். 
அகதப்த மோசில்ோ்தவைனுக்கு நிரவைோணம் ஒரு புனி்தம். 
அது ஒரு சததியம்.

கலைாசசாைம் ்தந்்த 
உடன்கடரடகள்
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‘இனப்்படுப்கொமலமய நிமனவு ப்கொள்ேதிலும் 
அைமன எதிரத்துச் ப�யல்்படுைலிலும் 

ஊ்ட்கவியலொைர்களின் ்பஙகு’ என்ை ைமலப்பில் ்க்டந்ை 
04.11.2017 �னிககிழமை, லண்டன் Soas ்பல்்கமலக்கழ்க 
Khalili விரிவுமர ைண்ட்பத்தில், லண்டமனத் ைைைொ்கக 
ப்கொணடு இயஙகும் �ரேதை� ைமிழ ஊ்ட்கவியலொைர 
ஒன்றியத்தின் ைொ்ொடு பேகு சிைப்்பொ்க ்்டந்ைது.

ஒன்றியத் ைமலவி, முன்னொள் பிபிசி ைமிதழொம� 
ையொரிப்்பொைர ஆனந்தி சூரியப் பிர்கொ�ம் ேழி்கொட்டலில், 
அமைப்பின் ்பணிப்்பொைர த்கொபி ரடைம் ப்றியொள்ம்கயில், 
ைமிழ ஊ்ட்கவியலொைர்கள், ைற்றும் ைமிழத் தைசிய 

ை க ்கள்  முன்னணியில் 
ைமலேர ்கதேந்திரகுைொர 
ப்பொன்னம்்பலம் ஆகிதயொர 
நி ்க ழவு ்களில்  ்ப ஙகு 
ப்கொண்டனர. ்கொமல 
9.30 ைணி முைல் ைொமல 
5.30 ைணிேமர ைொ்ொடு 
்ம்டப்பற்ைது.

ை ொ வீ ர ர ்க ள் , 
ஊ்ட்கவியலொைர்கள், ப்பொது 
ைக்களுக்கொ்க அ்கேைக்கத்மைத் 
பைொ்டரந்து ஆரம்்பைொகிய ைொ்ொடடில் ேரதேற்புமரயிமன 
ஒன்றியத்தின் இமைச்ப�யலொைர த்பதலொன் தயொ்கரடனம் 
நி்கழத்தினொர. பைொ்டரந்து ்கொமல த்ர அைரேொ்க ்கலொநிதி 
த�ந்ைன் ப�ல்ேரொேொ ைமலமையில், ஆயேரங்கம் 
இ்டம்ப்பற்ைது. ‘இன அழிப்ம்ப எதிரப்கொள்ைலும், 
நிமனவுகூைலும்’ என்்பது குறித்ை ்கருத்துக்கமை ்கலொநிதி 
ஏ.ஆர. சிறீஸ்்கந்ைரொேொ, பேயந்தி லிங்கம், ்கலொநிதி மீனொ 

ஜதசபமஙகும் 
குதூைலமாைத திரிநத 
பவண முகில்ைக்ளப்ஜொல 
குஞ்சுப் புைாக்ைள்.
யார பவட்டியது 
அவற்றின சிைகுைக்ள 
ஜொர முைக்ைம் பவடிதது
பிஞ்சுைக்ள அறுதது 
பூ்மி ஏன சிவப்ஜெறிக் ைாய்கிைது .
பூக்ைள் ைருகும் மணமும் 
உயிரைள் உருகும் மணமும் 
நாசி வழி வருததி நைரகிைது 
உனக்கு பதரியாதிருக்குமா
குடில்ைளின 
கூகரஜயாட்கடைளில் கூட 
நிலா முகிழக்ைவில்கல 
ஆைாயம் ஜவடிக்கையாய் 
ொரததுச் சிரிக்கிைது
ஜதைம் சிலிரக்ை 
யார சாைக் கூடும் 
எனை அச்சததில் 
 ஒவவாத ைாகலைள் புலரகிைது.
சணகட முடிநதது என 

ஜொதி மரஙைள் 
புதிது புதிதாய் முக்ளதது 
புற்பைழும்பி நிற்கினைன
ைாம்புைள் ைைனறு 
பூக்ைள் அழுகி வீழகினைன 
பநருப்ஜெறிய பநஞ்சுக்கூடுைள் 
பவடிததுச் சிதறிததான
விழி பிதுஙகி நைரகினைன
மானததிற்கு அணியும் மகுடம் 
ஏன தரவில்கல எமக்கு 
விடுதகலப் பெருஙைாதகல 
விகததது வ்ளரதத பெருவிருட்சம் 
நீ எஙகிருக்கிைாய் ....?
ஜவரைளில் 
விடம் ொய்நததா
விததுடல்ைள் ைண விழிதது 
உனகனத ஜதடி அகலகினைன
சுணணாம்புச் சக்ைகரகய
குகைதது மூடிய பொனனுடல்ைள் 
முக்ளதது நிைகல ஜைட்கினைன
வானம் அதிர முகில் கிழிய 
அணணன வருவான எனறு 
எததகன நாள் ைாததிருநது. .....

தாய் நிலததின பநற்றிக்ைண 
எப்ஜொது தீப்பிைம்ொய் 
திைப்ொன எனப் ொரததிருநது.....
வல்பவட்டிததுகை வ்ளர பநருப்பு 
ஒளிநது கிடக்கிைதா
ஒளிரநது ைழுஜவறிக் பைாணடு. ...
ஈர விழி ெனிக்கும் 
ஊரறியா உைவுைளின 
நிகனவுைக்ள எணணிபயணணி.....
நஞ்சு மாகல அணிநது 
பசஙகுருதி ைாய்நது 
பவடிதத குஞ்சுைக்ள
பமாட்டவிழும் பூக்ைக்ள 
ைல்லகையில் கிடததி 
ைாற்றில் ைலநத மூச்சுக்ைக்ள
உயிரததுக் கிடக்கிைது 
பவனை ைளிப்பு இனனும் 
ஜதாற்ைாத ஜொது 
எஙகிருக்கிைாய் .....?
எம் ஜெரனபுத தகலவஜன 
ஒஜர ஒரு முகை உயிகர நீட்டு 
எஙைள் மண தினறு 
மகிழநதிருக்கும் குைநகதைளுக்ைாவது.....!
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என் க்தசத்தின் 
பி்றந்்தநாள்

்கந்ை�ொமி, நிரைொனு�ன் ்பொலசுந்ைரம், பேயச்�ந்திரன் 
த்கொபி்ொத் ஆகிதயொர ேழஙகினொர.

ைதிய த்பொ�னத்மை அடுத்து பிற்்ப்கல் அைரவு 
சிேகுரு பிதைம் ைமலமையில் ் ம்டப்பற்ைது. பிதைைலைொ 
த�ந்ைனின் உைரவு பூரேைொன ்கவிமைமயச் �ைரப்பித்ைொர. 
ைொய்கத்தில் ேொழும் ஊ்ட்கவியலொைர பேரொ என்ை 
பேயரொேொ நிலமிழந்ை ்கமை்கள் நூமல நிரைொனு�ன் 
பேளியிடடு உமரயொற்றினொர.

 மூத்ை ஊ்ட்கவியலொைர்கள் இரத்தினம் ்கந்ை�ொமி, 
ஈ.த்க. ரொேத்கொ்பொல் பிர்பல அரசியல் ஆயேொைர 
இையச்�ந்திரன் (ை. ் ேநீை்ொைன்) ஆகிதயொருககு ஒன்றியம் 
விருது ேழஙகி ைதிப்்பளிககும் நி்கழவு ்ம்டப்பற்ைது. 
விருது ேழங்கமல சுகித்கொபிரடைம் பைொகுத்து ேழங்க, 
பிபிசி ‘ைமிதழொம�’ ஆனந்தி விருது்கமை ேழஙகி 
ைதிப்்பளித்ைொர.

 ‘ைமிழப்ற்’ இமையத்ைை ஆசிரியர பேயச்�ந்திரன், 
ேரு்டொந்ை த்பருமர நி்கழத்தினொர. ைொமல த்ர 
இம்டதேமைமயத் பைொ்டரந்து ைமிழ தைசிய ைக்கள் 
முன்னிணியின் ைமலேர ்கதேந்திரகுைொர புதிய 
அரசியலமைப்பு ைமிழ ைக்களுககு ஏற்்படுத்ைககூடிய 
்பொை்கைொன ்கருத்துக்கமை விைககினொர. ்டொக்டர சிே்கொமி 
இரொேைதனொ்கரன் இந்நி்கழமே ப்றிப்்படுத்தினொர. 
�ம்பதயொரின் த்கள்வி்களுககும் ்கதேந்திரகுைொர ்பதில் 
அளித்ைொர.

ஒன்றியத்தின் ்பணிப்்பொைர த்கொபிரடைம் ் ன்றி கூறி, 
ைொ்ொடடிமன முடித்து மேத்ைொர. 

லைண்டனில் நடந்்த ்தமிழ்

ஊடகவியலைாளர ஒன்றிய மாநாடு
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‘ஆறு இல்லொ ஊருககு அழகு ்பொழ’ என்்பது 
ஒரு முதுபைொழி. உமழப்்பொல் �ொதிக்கலொம் 
என்்பமை இன்னும் விே�ொயத்தில் 

பையப்பிப்்பது ே்டககு கிழககு ைமிழரில் �லிக்கொை 
உமழப்பு. ‘‘்பொமே ்பரிசு ப்பற்ைொலும் அப்்பொமேமய 
்பச்ம�ப்்படுத்தி, ்பயன் விமைத்து ேொழத் பைொ்டரந்து 
முயன்ைைனொல் இன்று மேயத்துயரந்ைது யொழப்்பொைம்’ 
என்கிைது; ை்கொ்கவியின் ்கவிேரி.

ப்ற்ப�யம்க எைது ைொய்கத்தின் பிரைொன 
ேருேொய துமையில் ஒன்று. பைற்கில் ை்கொேலி 
உட்ப்ட ஆறு்கள் மூலம் ப்பறும் நீரேைம் ேரு்டொந்ைம் 
மூன்று த்பொ்கத்துககும் தைலொன ப்ற்ப�யம்கமய 
தைற்ப்கொள்ை ேொயப்பு அளிககின்ைன. ஆனொல் 
ே்டககில் ைொரி ைமழமய ்ம்பி ப்ல் விமைககும் 
்கொலத்பொ்க ப�யம்க ஒன்தை பிரைொனம். குைங்களில் 
தைககி மேககும் ைொரி நீமர ப்கொணடு சிறுத்பொ்க 
ப�யம்கயில் ஈடு்ப்ட நீரப்்பொ�ன திமைக்கைங்கள் 
ேொயப்்பளிககின்ைன. புரட்டொதி, ஐப்்பசி, ்கொரத்திம்க 
ைொைங்கள் விமைத்ைல், ்பயிமர ேைர மேத்ைல் 
என்்பைற்்கொன முககிய ஒரு ்கொலக்கட்டம்.  ்கொடம்ட 
அழித்து ப்ல் ்கைனி ஆக்கப்்பட்ட குடிதயற்ை பூமி 
ே்டககின் ேன்னிப்்பகுதி. ஒவபேொரு விே�ொயியும் 
ைன் ஒயொை உமழப்ம்ப உககிரைொ்க ப்கொடடும் 
அன்ைய ேைம் தைககும் ேன்னியின் விமைப்பு ்கொல 
நிமனவு்கள் ப்ஞ்சில் ஊரும் த்பொது ஒரு ஆனந்ைம்.

‘‘ஆழ உழவு  தைடி உழு’’ என்்பது விே�ொய 
முதுபைொழி. குைத்து நீர மூலம் சிறுத்பொ்க 
ப்ற்ப�யம்கயில் ஈடு்படும் ேயல் நிலங்கள் கூ்ட 
ஒடடு என்ை அறுேம்ட ப�யைபின் ேயலில் ்கொயந்து 
கி்டககும் ப்ற்ைணடின் அடிப்்பகுதிமய எரித்து ைமரமய 
சீர்படுத்தி ைமழமய ்கண்டதும் உழவு தைற்ப்கொள்ை 
ையொரொ்க இருககும். உழவுககு த்பொதுைொன ஈரத்மை 
நிலம் ைமழ மூலம் ப்பற்ைதும் அந்ை ஈரம் ்கொயும் 
முன்்பொ்க உழவு தேமல மும்முரைொ்க ்்டககும். 
்ப்கலும் இரவும், உழவு இயந்திரங்கள் ேயலின் 
உழவில் ஈடு்படும் ஓம� ஓயொைல் ஒலிககும். சிறு 
நிலப்்பரப்பு்கமை ஏரபிடித்து ைொடு மூலம் உழும் 
நிலமை்களும் உணடு. புழுதி்ப்டரந்ை பூமி, உழேொல் 
புரட்டப்்படடு ஈரம் சுேை நிைத்மை திைந்து ்கொடடி 
உழவில் உருேொன நீள்்கதைொடு கி்டப்்பதை ஒரு அழகு 
அதில் உழுை்கமைதயொடு ைண ைொைொ பேளி்கககும் 
ஒரு ைணேொ�மும், இனிமை, உழவு ்்டக்க, ்்டக்க 
கிைைப்்படும் ைணணில் பேளிப்்படும் ைணபுழு 
உட்ப்ட, பூச்சி்கமை உணை உழவு யந்திரத்தின் 
பின்னொ்க ்பம்ட எடுககும் பேள்மை ்பைமே கூட்டம் 
சிை்கடித்து சிை்கடித்து த்பொடடி த்பொடடுக ப்கொணடு 
புழுக்கமை ப்பொறுககுேதை ஒரு ைனி அழகு, வீைொன 

வளம் 
வதக்கும் 
வன்னி

விேம் இல்லொை ைண பும்டயன் ்பொம்பு்கள், ேரம்பில் 
புற்ைமைத்ை எறும்பு்களும் கூ்ட உழுை நிலத்தில் 
்பர்பரப்த்பொடு ஓடித்திரியும். உழவு, ைறு உழவு என 
குறுககும் ப்டுககுைொ்க இரு உழமேக ்கண்ட 
நிலத்தில் புளுதி விமைப்பு என்்பதும் ஒரு விமைப்பு 
முமை. ைமழ ஆரம்்பைொகும் முன்்பொ்க விமை 
ப்ல்மல ேயலில் வீசி விமைத்து மீணடும் விமைத்ை 
ப்ல்மல மூ்ட உழவு, ைறு உழவு என்று இரு 
உழமே உழுது ைமழ ேந்ைதும் ப்ல் நீமர உணடு 
முமைவி்ட ையொரொக்கதல இந்ை புளுதி விமைப்பு. 

விமைப்புககு பைளியப்்படும் ப்ல் இனங்கள் 
இ்டத்துககு இ்டம் ைமரமயப் ப்பொறுத்தும் ைமழமய 
்கைக்ககிடடும் தேறு்படும். பைொடம்டக ்கறுப்்பன், 
்பச்ம� ப்பருைொள் என்ை ப்ல்லினங்கள், 5 முைல் 
6 ைொை ேயது உம்டயமே. ்கனதியும் சுமேயும் 
நிமைந்ைமே. பைொடம்டக்கறுப்்பன் ப்ல்லில் 
விமையும் அரிசி ைரும் த�ொற்றின் ருசி உச்�ைொனது. 
ைரபேள்ளி கிழஙகு்கறி, கீமர; ைொழித்து ையொரொககிய 
்கடடிககுழம்பு, ையிர என விடடுப் பிம�ந்து உண்டொல் 
பேளிப்்படும் ஏேமைதய திருப்திககு �ொன்று. ்பச்ம� 
ப்பருைொள் ைொேொககி ையொரொககும் பிடடு இடிப்்பத்துககு 
சுமே ைரும் ப்ல் இனம். இதில் அவிக்கப்்பட்ட 
பிடம்ட உள்ைஙம்கயில் மேத்து கிறுக்க அழுத்ை 
எணமை பிழியும். �த்தும் சுமேயும் நிமைந்ை 
இந்ை ப்ல்லினங்கள் அறுேம்டயொகும்த்பொது 
குமைந்ை விமைச்�மலதய ைரும். வியொ்பொரத்மையும் 
லொ்பத்மையும் குறிகத்கொைொ்க ப்கொண்டைொ்க விே�ொயம் 
ைொறிவிட்டைொல் இவேம்க ப்ல் இனங்கள் விமைப்பு 
அருகிவிட்டது. ஆனொலும் த்பொலி அரிசி இனங்களும் 
பைொடம்ட ்கறுப்பின் த்பரில் ்கம்ட்களில் விற்்பமனககு 
ேருேதும் ேழமையொகிவிட்டது. 500/- என்ை 4 
ைொை ப்ல்லினம் அதி்க விமைச்�மல ைருேைொ்க 
நீண்ட்கொலம் த்கொதலொச்சியது. 34/6 ைற்றும் 34/2 
என்ை சிேப்பு பேள்மை ப்ல் இனங்கள் 3½ ைொை 
ேயதும்டயமேயொ்க சிறுத்பொ்க ப�யம்கககும் 
்பயன்்படுேன.

புளுதி விமைப்பு, ்கைக்கொன ைமழமய 
்கண்டொல்த்ைொன் பேற்றி அளிககும். புளுதி 

விமைப்பின் பின் ைமழ பைொ்டரொனொல் 
பேள்ைம் மூடி விமை ப்ல் அழுகிவிடும். 

்பருேத்தை ்பயிர ப�ய’’ என்்பதுத்பொல 
ை ொ ரி 

பைொ்டரைமழககு ப்ல் 2 ைொை ேயமை ப்கொண்டைொ்க 
இருந்ைொல்ைொன் த்பொதிய அறுேம்டமய ப்பைலொம். 
ஐப்்பசி முற்்பகுதிககுள் ்பயிர ேயலில் ்பச்ம�யம் ்கொை 
மேப்்பது முககியம் என்்பைொல் உமழப்பு ்கடுமையொ்க 
இருககும். விமைப்்பொத்தியில் முமை ப்ல்மல 
்பயிரொககி த�ற்றில் ்ொற்று ்டுைல் ஒரு சிைந்ை முமை. 
ஆனொல் கூலியொைர்கமை தைடிப்பிடிப்்பதில் ஏக்கர 
்கைக்கொ்க ப�யம்கயில் ஈடு்படும் விே�ொயி்கள் 
சிரைப்்படுேொர்கள். இந்நிமலயில் ்பலம்க அடிப்பு 
முமைைொன் ்பயன்ைரும்.

�ொககு்களில் விமை ப்ல்மல ைைரச்சியொ்க ்கடடி 
ைணணீரில் ்கைக்கொ்க ‘ஊைவிடடு பின் எடுத்து அடுககி 
இறுக்கைொ்க �ொககு்கைொல் மூடி, நீரேடிந்து, சூடு ஏறி 
ப்ல் முமைவி்ட மேப்்பது ்பலம்க அடித்து விமைக்க 
ப�யயும் முன் ஏற்்பொடு. பேள்மை முமை்கள் 
ஒவபேொரு ப்ல்லிலும் பேளிேந்து அழ்கொ்க ்பல் 
இளிககும்.

முமை ப்ல் ையொரொகிவிட்டது என்று அரத்ைம். 
உயர்கடடிய ேரம்பு்களு்டன் ையொரொகி இருககும் 
்பொத்தி்களில் நீமரதைககி த�று ்கலங்க உழுேது 
அடுத்ை ்கட்டம். உழவுயந்திரம் புமையொைல் இருக்க 
இரு சில்லிலும் ப்பரிய உருளி ேமையல்்கள் என்ை 
வீமல பூடடிக ப்கொணடுைொன் த�ற்று உழவில் 
ஈடு்படும். உழுது நீதரொடு த�று ்கலஙகி இருக்க 
ைட்டைொன ஒரு ்பலம்கமய இழுத்துக ப்கொணடு 
த�ொடி ைொடு்கள் ைமரமய �ைப்்படுத்தும். தை்டொன 
இ்டங்கமை �ைப்்படுத்ை ்பலம்கயில் ஏறி நின்று 
ஒடடி ைொடு்கமை உழு்பேேன் ப்றிப்்படுத்துேொன். 
இைன்பின் ்பொத்தி ்பொத்தியொ்க அடி உரம் என்ை ‘வீ�’ 
ைற்றும் விமை ப்ல் விசிைப்்படும். உழவும் விமைப்பும் 
முடிய நீர த�று அ்டஙகி பைளியும் பைளிந்ை நீர 
பேளி்க்டத்ைப்்பட்டதும் ையொரொன விமை ப்ல் 
த�ற்றில் ்கொல் ஊன்றி சூரியனில் ஒளி ஏந்தி ேைொ்க 
விமரேொ்க முமைத்து பேளிேரும். ஆஙகு ஆஙகு 
ேயலில் தைஙகிய நீமர அழல் பேடடி ்கேனைொ்க 
்கொத்ைல் அடுத்ை ்ொள் ்கொமல தேமல 2ம் 3ம் ்ொள் 
்கொமல சூரிய ஒளியில் எதிரப்புைைொ்க நின்று ்பொரக்க 
்பரேலொ்க முமையொகி பேள்மையும், ைளிரப்்பச்ம� 
விைைொ்க ்பரவி நிற்கும் முமை்கள் ்கமைத்து உமழத்ை 
விே�ொயின் ப்ஞ்சில் ைகிழமே நுமழககும்.

விமைப்பின் பின் முமையொகும் ப்ல்மல 
்பைமே்களி்டம் இருந்து ்பொது்கொப்்பது சிரைைொன 
தேமல. த�ற்று ைைக ்கேரப்்படடு இரவில் கூட்டம் 
கூட்டைொ்க சிைம்க என்ை ்பைமே்கள் ேயலில் 
அமல அமலயொ்க ேந்து அைரும். ேொத்து த்பொன்ை 
ைன் அ்கல ப்கொண்டொல் விமை ப்ல்மல உறிஞ்சி 
விமரேொ்க உண்ட்படி ்்கரும். முமை ப்ல் முழுதும் 
இேற்றுககு இமரயொகிவிடும். இேற்மை விதிட்ட டீ�ல் 
எணபையில் எரியும் த்பொத்ைல் விைககு்கமை த�த்து 
விமைப்பு இரவில் ேரம்பில் ஆஙகு ஆஙகு மேப்்பதும் 
�ஙகு, த�ைக்கலம் மூலமும் உரக்கக ்கத்தியும் 
இேற்மை விரட்ட இரவு இரேொ்க விே�ொயி்கண 
முழிப்்பொன். ேயல் ஓரைொ்க சிைம்க ்பைமேயின் 
இமைச்சிமய ருசிக்க ்ரி்களும் ேரம்பு்களில் திரியும். 
ைமழ ஒரு இரு்ொட்கள் சிறிைைவு என்ைொலும் ஓயந்து 
ப்கொடுத்ைொ விட்டொல் நீர தைஙகி முமை ப்ல் த�ைைொகி 
விடும். ப்பருமூச்த�ொடு மீணடும் த�ற்றுவிமைப்புககு 
அல்லது ்ொற்று ்டும்கககு விே�ொயி �லிக்கொைல் 
ையொரொேொன்.

்பயிர ேைரந்ைதும் 2 ் ொட்களுககுள் யூரியொ ்ப�மன, 
முமைககும் ்கமை்கமை அ்கற்ை ்கமை ்ொசினி 
பைளித்ைல் மீறி ேைரும் ்கமை்கமை பிடுங்க கூலி 
ஆட்கமை ்கொமலயில் உழவுயந்திரத்தில் ்கேனைொ 
ைொணடிப்த்பொய ஏற்றிேந்து ்கமை பிடுங்க மேத்ைல், 
அேர்களுககு தைனீர, �ம்்பைம் என்று ப்கொடுத்து 
ைொமலயில் திரும்்ப ப்கொணடு த்பொய விடுைல் தைனீர, 
உைவு இம்டதேமையில் நீண்ட த்ரம் ஓயவு எடுககும் 
த�ொம்த்பறி கூலி ஆட்கமை ்கங்கொணி மூலம் உசுப்பு 
ஏற்ைல் என விே�ொயி ்படும்்பொடு ்ொய்ப்டொப்்பொடு. 
விமையும் ேமர உமழப்புத்ைொன். 
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இரு்பத்து ஐந்து ஆணடு்கமைப் பூரத்தி 
ப�யது, ஐதரொப்்பொவின் முைல் 
ைமிழ ப்பண கீ-த்பொரட (Key Board) 

்கமலஞர்கைொ்க ்பேனி ேந்து, ஈழத்துககுப் 
ப்பருமை த�ரத்துக ப்கொணடிருககிைொர்கள் 
‘துஷி - துனு’ என்ை �த்கொைரி்கள்.

1992ம் ஆணடு, டி�ம்்பர ைொைத்தில், 
‘துஷி-ைனு ப�ல்லத்துமர’ என்ை 
ப்பயரு்டன் ்கமலயுலகில் ்கொலடி மேத்ை 
இந்ைச் �த்கொைரி்கள், துஷி சுைொ்கரன் 
- ைனு �ந்தைொஷ் என்ை திருைை 
்பந்ைத்துககுள் சிககிக  ப்கொண்டொலும், 
‘துஷி-ைனு’ என்ை ப்பயமரப் பிரிக்க 
முடியொைல், ஆனந்ை்கரைொ்க இேர்கள் 
்கமலப் ்பயைம் 25 ஆணடு்கைொ்க 
பேற்றி்கரைொ்க பைொ்டரகிைது.

மூத்ைேர துஷி:பிரிடடிஷ் பேளி 
உைவுத் திமை்கைத்தில் (For-
eign office) ்பணியொற்றுகிைொர. 
இமையேர ைனு: ்பல் மேத்தியர.

்பொல் ைைம் ைொைொை குழந்மைப் 
்பருேத்திலிருந்து கீ-த்பொரட இம�க 
்கருவியு்டன் �ங்கைைொகி விட்ட துஷி-
ைனுவுககு அைமன முைலில் ்கற்றுத் 
ைந்ைேர தேொ அனொ என்ை ஆஙகில 
ஆசிரிமய லண்டனில் பிர்பலைொன ‘்பேன்’ 
�ஙகீை வித்துேொன் சிே�கதி சிேதன�னி்டமும், 
�ரஸ்ேதி உையகுைொரி்டமும் துஷி ்கர்ொ்ட்க 
இம� ்பயின்ைொர. இமையேர ைனு, �ொரங்கன்  
ரங்க்ொைனி்டம் �ஙகீைமும், வீமையும் ்பயின்ைொர.

சின்னஞ்சிறு ேயதில் லூயஷியம் ்்கரில் ‘பூ்பொை 
்ண்பர்கள்’ என்ை ைமலப்பில் ்்டந்ை நி்கழச்சி்களில் 
இேர்கள் 1992இல் ்கலந்து ப்கொண்டனர. ்டொக்டர 
பேய்ொைன் குடும்்பத்தினர உருேொககிய ‘ே�ந்ை 
ைலர்கள்’ (Spring Blossom) இம�க குழுவில் 
MIOT அமைப்பின் தைம்ட நி்கழச்சி்களில் 
்கலந்து ப்கொண்டது துஷி-ைனுவின் ஆரம்்பம்.

�ன்மைஸ் ைமிழ ேொபனொலி மூலம் ைம்மை 
ேொனமல்களில் அரஙத்கற்றியேர, ‘அரஙத்கற்ைம்’ 
ேொபனொலி நி்கழச்சித் ையொரிப்்பொைர துைசி 
என்றும், ைைது பைொமலக்கொடசி அறிமு்கம் 
1998இல் ‘TRT ைமிழ ஒளி’ லண்டனில் ஒளிப்்பதிவு 
ப�யை ‘KTC �ப்ைஸ்ேரங்கள்’ த்பொடடி 
நி்கழச்சியில் ைொம் பேற்றி ப்பற்ைமைத் பைொ்டரந்து 
ஏற்்பட்டது என்றும் துஷியும், ைனுவும் ்பமழய 
நிமனவு்கமை ப்பருமிைத்து்டன் மீட்டொர்கள்.

இன்றுேமர சுைொர நூறு தைம்ட நி்கழச்சி்களில் 
்கலந்து ப்கொணடிருப்்பொர்கள். தைம்ட நி்கழச்சி்களில் 
்பக்கேொத்தியக ்கமலஞர்கைொ்க ்கலந்து 
ப்கொண்டேர்கமை இம� ஒன்றிமைப்்பொைர்கைொ்க, 
இம�க குழுத் ைமலவியரொ்க முைன் முைலில் 
தைம்டதயற்றி அறிமு்கப்்படுத்தியேர்கள் ்கொனககுயில் 
அமைப்்பொைர தயொ்கொ தில்மல்ொைனும், அேரது 
்கைேரும்ைொன். 1999இல் ‘துஷி-ைனு ்ண்பர்கள்’ TT 
+ Friends இம�ககுழு, �ொரங்கன் சிறீரங்க்ொைன் 
ப்றியொள்ம்கயில் என்ை ப்பயரு்டன் பேொலிக்கத் 
பைொ்டஙகியது. 2005ம் ஆணடுேமர ்கொனககுயில் 
இம� நி்கழச்சியில் பின்னணி ேொத்தியக 
்கமலஞர்கைொ்க பிரசித்தி ப்பற்ைொர்கள்.

்கம்்பர ைமல ை்கொவித்தியொலயத்தின் 
‘பூ்பொைரொ்கங்கள்’ நி்கழவில் ஒன்்பைொணடு ்கொலம் 
பைொ்டரச்சியொ்க ‘துஷி - ைனு ்ண்பர்கள்’ இம� 
நி்கழச்சி ஆணடு ைேைொது ்்டந்ைமைக குறிப்பி்டொைல் 
இருக்க முடியொது. உல்க ைமிழ அறிவிப்்பொைர 
பி.ஏ.அப்துல்ஹமீட ஈழக்கமலஞர்கைொன ப்பொப் 
இம� பிைொ நித்தி ்கன்கரத்தினம், ்பொ்ட்கர ரகு்ொைன் 
த்பொன்தைொரின் ்பொரொடடுக்கமை அத்ைருைத்தில் 
ப்பற்ைனர. லண்டனில் பூ்பொைரொ்கங்கள் பு்கழ தைடிக 
ப்கொடுத்ை ைற்பைொரு ைைக்க முடியொை நி்கழச்சி.

ைமைந்ை ைொைனிைர ்டொக்டர மூரத்தி இேர்கமை 
சுவிஸ் ்ொடடில் ்்டந்ை ைமிழர புனரேொழவுக 

்கழ்கத்தின் 10ேது ஆணடு நிமைவில், ‘்கொனககுயில் 
2007’ நி்கழவில், ைமைந்ை ைமிழ்க இம� 

அமைப்்பொைர �ந்திரத்பொசு்டன் த�ரந்து 
ைத்தியஸ்த்ைம் ேகிக்க ேழங்கப்்பட்ட 

�ந்ைரப்்பம் இேர்களுககு ைைக்க 
முடியொை ஒரு அனு்பேம்.

ைைக்க முடியொை அனு்பேம் 

லண்டன் ைொவீரர தைசிய 
எழுச்சி ்ொளில் 10 ஆயிரம் 
ைமிழ ைக்கள் முன்னிமலயில், 
சுைொர ்பதிபனடடு ைமிழ 
எழுச்சிப் ்பொ்டல்்களுககு இம� 
ேழஙகியது. ்பொதலந்திரொ 
- ஆனந்ைரொணியின் 
ைமிழ அமேக ்கொற்றுக 
்கமலக்கழ்கத்தின் 
‘ஒன்று்பட்டொல் உணடு 
ேொழவு’ ்ொ்ட்கத்தில் இம� 
ேழஙகியது; ்கலொநிதி 
இரத்தினம் நித்தியொனந்ைனின் 
மூலம் வீமை வித்துேொன் 
சிேைொரிணி �்கொதைேன் 
அறிமு்க்படுத்தினொர. 

அேரது ‘தைற்கு கிழககு 
்கலந்ை இம� நி்கழச்சியில் 
‘ேொைொபி’, ‘நின்னுத்கொலி’ 

்பொ்டல்்கள் ்பொரம்்பரிய முமையில் 
்பொ்டப்்பட்டத்பொது, இம்ட இம�மயத் துஷி-ைனு 
தைற்்கத்திய கீ-த்பொரட இம�யொ்க ேழஙகியது.

MIOT, TSSA ைற்றும் பேணபுைொ த்பொன்ை 
நி்கழவு்களில் ்பஙகு ்பற்றியிருககிைொர்கள்.

�ரேதை� இந்து இமைஞர த்பரமே இேர்களுககு 
‘இம�ச் சு்டரஒளி’ ்பட்டைளித்துக ப்கௌரவித்ைது.

Gajan Siva’s Free Birds குழுவு்டன் 
இமைந்து சூப்்பர சிங்கர்கள் நிக்கல் ைத்யூ, 
ஆனந்த் அரவிந்த்ைக ேன் த்பொன்ைேர்களுககு 
பின்னணி இம� ேழஙகி, அேர்களின் 
்பொரொடடுக்கமைப் ப்பற்ைொர்கள். ப�ப்பரம்்பர 2017 
இல் TT+FRIENDS, சூப்்பர சிங்கரொன ்ம்ைேர 
நிருேனு்டன் (பேரைனி) லண்டனில் இமைந்து 
�மீ்பத்தில் ேழஙகிய ே்ட இந்துக ்கல்லூரி 
ஆணடு நி்கழவு ்பலமரயும் ்கேரந்ைது.

துஷி-ைனு இம�ப் ்பயைத்தில், இேர்கைது 
ப்பற்தைொர ப�ல்லத்துமர- ையொளினி, ்கைேர்கள் 
சுைொ்கரன், �ந்தைொஷ் ஆகிதயொர ைங்கள் நிமைேொன 
்பங்களிப்ம்ப ேழஙகிக ப்கொணடிருககிைொர்கள்.

ைனித்துேைொன முைல் ப்பண 
்கமலஞர்கைொ்க ஒரு இம�க குழுமே. 
ேழி்்டத்தும் கீ-த்பொரட வித்ை்கர்கைொன துஷி-
ைனுமே ப்ஞ்�ொர ேொழத்துதேொம்! 

கீ-நொர்ட் ைகலஞர்ைள் துஷி-தனுவின்
25 ஆணடு ைால இகசப ெயணம்

ம�ராஜனுடன் துஷி �னு நணபர்�ள்

சுப்பர் சிங�ர் நிருஜனுடன் துஷி-�னு

 தமிழன்
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பு ்கழ தை்டொப் புனிைர சிலர தேணடும். புைம் 
த்ப�ொப் புதியேர சிலர தேணடும். இமைதயொர 
உன்னில் ்கொைல் ப்கொள்ைதேணடும். இைன் 

இனிமை இனி அேர உைர தேணடுை’’

இலண்டன் ம�ேமுன்தனற்ைச் �ங்கத்தின் 40ேது 
அ்கமே நிமைவு விழொ ைலரில் �ங்கத் ைமலேர திரு.
�ைொசிேம் ஆனந்ைதியொ்கர எழுதிப் ்பதித்ை ேரி்கள் 
இமே. அேரைம் ைமலமையுமரயில்,�ங்கத்தில் 
இமைதயொர்கள் இமையதேணடும் என விடுத்ை த்� 
அமைகூேல், ்பல இமைதயொமர அக்கைதை ்பொ�க்கரம் 
நீட்ட மேத்ைமைமய, அேர்கள் உ்டனடியொ்கப் பூரத்தி 
ப�யது �ைரப்பித்ை அங்கத்துேப் ்பத்திரங்கள் �ொன்று 
்ப்கரந்ைன. இந்ை இமைதயொரகுழுவிற்கு, சூட்டப்்படடுள்ை 
ப்பயர, “ம�ே முன்தனற்ைச் �ங்கம் �ந்ைதி”.(எஸ். எம். 
எஸ். பேனதரேன்). ைனிை குலம் ேொழ….பைொழி, ைைம், 
்கமல, ்பண்பொடு, ்கலொச்�ொர விழுமியங்கள் ்கடடிப் 
்பொது்கொக்கப்்ப்ட…. ேைரக்கப்்ப்ட... ் ொம் ேைரதேணடும். 
்ம் ்பரம்்பமர ேைரதேணடும். ேொமழயடி ேொமழயொ்க 
ஒரு �மூ்கம் ேைர ்ம் இமைதயொர ்ம் சுேடு்கமைப் 
பின்்பற்றி ் ம்ட்பயில தேணடும். ேரதேற்்கப்்ப்ட தேணடிய 
ஒரு ேரலொற்றுக கூற்றிமன முன்மேத்ை ைமலேர த்பச்சு 
இலண்டன் ம�ே முன்தனற்ைச் �ங்கத்தின் 40ேது ஆணடு 
விழொவிற்கு ைணிைகு்டம் சூடடினொற்த்பொல், �ம்பதயொர 
்கேனத்மைப் ப்பரிதுதை ்கேரந்ைமை ்கரத்கொ�ங்கள் 
நிரூபித்ைன.

�ங்கத்தின் ்ொற்்பைொணடு நிமைவிமன ்லதை 
ப்கொண்டொ்ட, ்பல ைொைங்கைொ்கக ்கொலத்ரம் ்பொரொது 
்கடினைொ்க உமழத்ை �ங்க அங்கத்ைேர்கைது அேொ, இனிதை 
நிமைதேறிய ்ன்னொள், 28.10.2017. அப்ப்பொன்னொளில் 
தேொல்த்ைம்ஸ்தரொ ்கற்்ப்க்பதி  ்கற்்ப்க வி்ொய்கர 
ஆலய ேழி்பொடடு்டன் ஆரம்்பைொனது அந்ை அலங்கொரத் 
திருவிழொ. இலண்டனிலுள்ை ்பல்தேறு ஆலயங்கமைச் 
த�ரந்ை ் ொற்்பது சிேொச்�ொரியொர்கள் சீரேரிம� சுைந்துேர, 
்பன்னிரு திருமுமை்கள், �ைய குரேர ் ொல்ேர ்பல்லககில் 
அைரந்திருக்க, ்ந்திக ப்கொடியிமனக ம்கயிதலந்தி 
்ல்தலொர்கள் ்்டந்துேர, ்படடுதேடடி �ொல்மே, 
்படடுச்த�மல பூ ப்பொடடு எனப் ்பகைர்கள் குழொம் சூழ 
தேொல்த்ைம்ஸ்தரொ ்்கர�ம்ப ைண்ட்பத்மை த்ொககி 
்்கரந்ை அப்்பேனி, வீதியில் ப�ன்ை அத்ைமனத்பர 
்கேனத்மையும் ்கேரந்ை ்கணப்கொள்ைொக ்கொடசிமய 
ேரணிக்க ேொரத்மை்கள் இல்மல. அன்மைய விழொவின் 
பிரைை அதிதி ்டொக்டர ஆறு திருமுரு்கன் அேர்களும் 
அந்ை ்ம்ட ்பேனியில் ்கலந்து ப்கொண்டமையும் 
சிைப்்பம்�தை. ்்கர�ம்ப முன்ைலில் மி்க அமைதியொன 
முமையில் ப்கொடிதயற்றும் மே்பேம் ்ம்டப்பற்ைது. 
ைண்ட்பத்தின் உள்தை தைம்டயருகில் மேக்கப்்படடிருந்ை 
்ொற்்பது குத்துவிைககு்கமை ்ொற்்பது ப்பணைணி்கள் 

ஏற்றிமேக்க ைங்கை்கரைொ்க ஆரம்்பைொனது 
ைொணிக்கவிழொ. பே்கதேொதியொ்கப் 
பிர்கொசித்ை ்ொற்்பது விைககு்களும், 
�ங்கத்தின் ்ொற்்பது ேரு்டக ்கடின 
உமழப்பின் ப்பருபேற்றியிமனப் 
்பமை�ொற்றி ஒளி ்பரப்பின.

பைௌன அஞ்�லி, ைமிழத்ைொய 
ே ொ ழ த் து ,  ்ப ண ணி ம � , 
ேரதேற்புமர, ைமலமையுமர, 
ஆசியுமர, ேொழத்துமர எனக 
்கமை்கடடிய விழொவில், திரு.
�ரைொ அேர்கள், அழ்கொ்கத் 
பைொகுத்துக ்கொடசிப்்படுத்திய 
�ங்கத்தின் 1977-2017 ேமரயிலொன 
ைமலேர்கைது ப�யதியு்டனொன விேரைப் 
்ப்டக்கொடசியுை,; அஙத்க ்பதிேொகியிருந்ை 
அைரத்துேைம்டந்ை ைமலேர்கள், அங்கத்ைேர்கள் 
நிழற்்ப்டங்களும் ்பசுமை நிமைந்ை நிமனவு்கமை மீணடும் 
ப்ஞ்சில் நிறுத்தியதைொடு, ்பலரது ்கண்களில் நீர ைல்்கச் 
ப�யைமையும் குறிப்பிடத்டயொ்கதேணடும்.

ப�ந்ைமிழும், சிேப்றியும் ப�ழுமையு்டன் ேைர 
்ொற்்பது ஆணடு்கைொ்க அயரொது உமழககும் இலண்டன் 
ம�ே முன்தனற்ைச் �ங்கத்தினர;, அதை ேழியில் ்ம் 
ைொயத்ைமிழ பைொழி, ம�ேம், ைற்றும் ைமிழச்�மூ்கத்திற்கு, 
ைத்ைைககுரிய துமை்கள் மூலம் பைொ்டரந்து பைொண்டொற்றும் 
மூன்று ப்பரியேர்கமை அேரைம் த�மே ்லம் 
்பொரொடடிக ப்கௌரவித்ைனர. என்பீல்ட ்ொ்கபூேணி 
அம்ைன் திருகத்கொயிலின் பிரைை சிேொச்�ொரியொர சிே 
இரகு்ொைககுருக்கள் ்கைல்ொைககுருக்கள் அேர்களுககு 
ம�ேத்திற்கும் ைமிழுககும் ஆற்றிேரும் ப்பரும் ்பணிமயப் 
்பொரொடடி “தேைொ்கை வித்ை்கர”எனும் சிைப்புப்்பட்டமும், 
ைங்கப்்பைக்கமும், ேொழத்துப் ்பத்திரமும்  ேழங்கப்்பட்டது. 
சிேொச்�ொரியொருக்கொன அறிமு்கவுமரமய சிேஸ்ரீ 

ே�ந்ைன் குருக்கள் அேர்கள் ேழஙகினொர. ைமிழ 
அமேக்கொற்றுக ்கழ்க நிறுேனர திரு. ்கன்கரத்தினம் 
்பொதலந்திரொ அேர்களுககு ்ொ்ட்கத் ைமிழுககு ைொைொப் 
பு்கழு்டம்்பொய என்றும் நிமலககும் ்பம்டப்புக்கமை ் ொற்்பது 
ஆணடு்கைொ்கத் ைந்து இமைதயொமரயும் இயககிேரும் 
ப்பரும் ்பணிமயப் ்பொரொடடி “்கலொ வித்ை்கர” எனும் 
சிைப்புப் ்பட்டமும், ைங்கப்்பைக்கமும், ேொழத்துப்்பத்திரமும் 
ேழங்கப்்பட்டது. இந்்ொ்ட்கொசிரியருக்கொன அறிமு்கவுமரமய 
்கல�ம் ஆசிரியர திரு.பே்கதீஸ்ேரம்பிள்மை அேர்கள் 
ேழஙகினொர. புதினம் ஆசிரியர திரு. இமையைம்பி 
குைொர�ொமி ரொேத்கொ்பொல் அேர்களுககு ஈழ்ொடு 
முைல் இஙகிலொந்து ேமர  ஐம்்பது ேரு்டங்களுககு 
தைலொ்கப் ்பத்திரிம்கத் துமையு்டன் ்பயணித்து, 
ைமிழினத்தின் உைரவு்கமைப் ்பதிவில் ்கொடடி ேரும் 

்பணிமயப் ்பொரொடடி “ைமிழ ேொரிதி” எனும் 
சிைப்புப் ்பட்டமும், ைங்கப்்பைக்கமும், 

ேொழத்துப்்பத்திரமும் ேழங்கப்்பட்டது. 
இ ப் ்பத்திரிம்கய ொசி ரியருக்க ொன 
அறிமு்கவுமரமய திரு. ்பொ.மே.
பேய்பொலன் அேர்கள் ேழஙகினொர. 
சிைப்புப் ்பட்டங்கள் ப்பற்றுக 
ப்கொண்டேர்கமை, ைனகத்க உரிய 
்பொணியில் மீணடும் மீணடும் 
�ம்பயினமரயும் இமைத்து ேொழத்தி, 
விழொவின் சிைப்பிற்கு பைருகூடடினொர, 
்கயிமல சிே ் ொ்க்ொைசிேம் குருக்கள் 

ஐயொ அேர்கள்.

்க்டந்ை புரட்டொதி ைொைத்தில்,் ொற்்பைொேது 
ஆணடின் நிமைமேபயொடடி, இலஙம்கயில் 

உள்ை ்ொற்்பது இைந்ைம்்பதியினரின் ஒளியிழந்ை 
எதிர்கொலத்மை ஒளிையைொனைொககியைன் மூலம், ம�ே 
முன்தனற்ைச் �ங்கம், அத்ைம்்பதியினரின் ப்ஞ்�ங்களில் 
நிரந்ைர ஆலயைொ்கக குடிப்கொண்டமை யொேரும் அறிந்ை 
வி்டயம்.

விழொவின் சிைப்்பொன நி்கழவு்களின் ைத்தியில், 
்ொல்ேர ைமிழக ்கமல நிமலய ைொைேர்களின் இம� 
நி்கழச்சி, ்்டனம், “உதிககின்ை உச்சித் தில்கம்” 
்ொ்ட்கம், ைொைேர்களுக்கொன ்ொேன்மை, �ைய்பொ்டத் 
தைரவுப் ்பரி�ளிப்பு, மீனொடசி ்பரை்ொடடியப் ்பள்ளி 
ைொைேர்களின் “அரத்ைனொரீஸ்ேரர” குைேஞ்சி 
்ொடடிய ்ொ்ட்கம், �ைஸ்கிருைம் யூ.த்க. ்்டனம், �ரைொ 
�த்கொைரி்கள் ்்டனம், ைமிழ அமேக்கொற்றுக ்கமலக 
்கழ்க ைொைேர்களின் “்பரைொரத்ை குருவும் சீ்டர்களும்” 
்ொ்ட்கம், த்பொன்ை இைைொன நி்கழவு்கள் ்பொரமேயொைர்களின் 
்பொரமேமய தைம்டயிதலதய சுழலவிட்டன. ்ொல்ேர 
மூத்தைொர நிமலய அங்கத்ைேர்களின் கிரொமிய ் ்டனம்

பிரித்்தானிய ரச் முன்க்னற்்றச சஙகத்தின்
எதிரகாலைம் இரளகயார ரககளில்!

40வது ஆணடு விழாவில் ொசக்ைரம்

30ம் பக�ம் பார்க�

செஞசொற்செல்வர் 
ஆறு திருமுரு�ன்

்சவ�ாஜினி ்சந்திரவகாபால்
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நி ருத்ய ஆச்�ொர ரத்னொ உேொ 
ரொ்கேன் ைொைவி, கிரிைரன் - 
்டொக்டர �ொந்தினி புைல்வி ்கொயத்ரி 

கிரிைரனின் ்பரை்ொடடிய அரஙத்கற்ைம் 
�மீ்பத்தில் ப்கயஸ் ப்பகதிதயட்டரில் 
்்டந்ைது. அரங்கம் ்பரைத்துககு ஏற்்ப 
அழகு்படுத்ைப்்படடிருந்ைது.

எ டுத்ை  எடு ப்பி தல  ் ர த் ைகி 
புஸ்்பொஞ்�லி அலொரிப்புவில் ்கேரந்து, 
்பொரக்க தேணடுபைன்ை ஆேமல 
ஏற்்படுத்தினொர. அடுத்து அேரது �ப்ைம் 
ஈழத்துகத்க அமழத்துச் ப�ன்று விட்டது, 
்பொலச்�ந்திரன் யொத்ை ்பஞ்�லித்கஸ்ேரம், 
திருகத்கதீஸ்ேரம், திருகத்கொதனஸ்ேரம், 
முன்தனஸ்ேரம், ்குதலஸ்ேரம், 
பைொணடீஸ்ேரம் ஆகியன குருவின் 
்்டன அமைப்பில், ்கொயத்ரியின் சிைப்்பொன 
ஆ்டமல ரசிக்க முடிந்ைது. இந்ை ் ்டனம் 
ஆ்டப்ப்பற்ைத்பொது, திமரயில் ஒவபேொரு 

த்கொவிலும் ்கொணபிக்கப்்பட்டத்பொது, 
்ரத்ைகி அந்ை ஆலயங்களுககு முன் 
அபி்ய்கம் பிடித்து ஆடிய ்கொடசி 
அற்புைம்!

எங்கள் யொழப்்பொைம், வீரைணி 
ஐயரின் ‘்கற்்ப்கேல்லி நின்.....’ ்பொ்டலுககு 
ஆடி, ்கற்்ப்கொம்்பொமை ்கணபைதிதர 
ப்கொணடு ேந்ை ்பதின்மூன்தை ேயைொன 
்கொயத்ரிமய எப்்படிப் ்பொரொடடுேது என்று 
பைரியவில்மல.

்்டரொேப் ப்பருைொன் ்ொள் முழுக்க 
ஆடியமை ைதுமரயில் ரொேத�்கர 
்பொணடியன் ்பொரத்து, ‘‘இப்்படி ேலது 
்கொமல ஊன்றிய்படி ் ்டனைொடினொல் உைது 
திருப்்பொைம் த்ொ்கொைொ?’’ என ஏஙகியமைக 
்கண்ட ்கருமைக ்க்டல், அம்ைன்னனுககு 
்கொல் ைொறி ஆடிக ்கொடடினொரொம். அதை 
த்பொன்று ்கொயத்ரியும், குந்ைரேொளி 
ரொ்கத்திலும், ஆதிைொைத்திலிருந்தும் 

ஈழத்துக்கக அரழத்துச சசன்்ற 
காயத்ரியின் �ை்தநாடடிய அைஙககற்்றம்

 அரியமலர் உதயகுமார்

அமைந்ை ‘்கொல்ைொறி ஆடிய’ என்ை 
்பைத்திற்கு குரு உேொ ைன் ைொைவிமய 
ஆ்ட மேத்ைமை ஒரு �ேொல்!

்பக்கேொத்தியங்கள் ்்டனத்துககு 
உயிரூடடின. ்பொலச்�ந்ைரின் மிருைங்கம் 

த்பசியது. ்ரத்ைகியின் ்கொல்்கதைொடு 
அேர மிருைங்கம் �திரொடியது. 

அேரின் ைொைேரொன ்கொயித்ரியின் 
ைம்பி கிரிைரன் கிருஷ்ைன் ஒரு 
்்டனத்துககு மிருைங்கம் ேொசித்ைொர. 
்கொயித்ரியின் �ஙகீைக குரு ேம்சி 
கிருஷ்ைொ சிைப்்பொ்கப் ்பொடினொர. ்பொலு 
ரகுரொம் ேயலின் இனிமையொ்க இருந்ைது.

லங்கொ துமைத் தூதுேர, சுகீஸ்ேர 
குைரடனர பிரைை விருந்தினர. சிைப்பு 
விருந்தினர்கைொ்க அம்பிம்க ைொதைொைரம், 
்டொக்டர சுந்ைரரொேொ தைே்ொைர ்பஙகு 
ப்கொண்டனர.

்கொயத்ரியின் ்பொ்ட�ொமல உ்பஅதி்பர 
அபலகஸ் வில்�ன் த்பசும்கயில், ்பல 
துமை்களிலும் திைமையுள்ைேர ்கொயத்ரி 
என்றும், 12 ேயதில் ைதலரியத் ைடுப்புச் 
�ொைனம் ஒன்மைக ்கணடு பிடித்து, இைம் 
விஞ்ஞொனி என்ை விருமைப் ப்பற்ைொர 
என்றும் கூறினொர. நி்கழச்சிமய அஞ்�லி 
விகனகுைொர அழ்கொ்கத் பைொகுத்து 
ேழஙகினொர.

குருவின் ்கடின உமழப்பும் , 
ப்பற்தைொரின் ஒத்துமழப்பும் ்கொயத்ரியின் 
்்டன ஆற்ைலின் பேளிப்்பொ்டொ்க சிைந்ை 
அரஙத்கற்ைைொ்க பேொலித்ைது! 

ச லஙம்க ஒலியின் ஓம�மயக ்கணடு ்களிக்கவும், 
த்கடடு ரசிக்கவும் ைண்ட்பம் நிமைய ஆேலு்டன் 
அைரந்திருந்ை அத்ைமன ஆைரேொைர்களின் 

ைனங்களும் ைகிழும் ேம்கயில், குறித்ை த்ரத்தில் 
ஆரம்்பைொனது ‘திஙக டமேஸ்’ (Think Twice) ஒன்றியத்தின் 
‘�லஙம்க ஒலி 2017’. இலண்டனிலுள்ை முன்னணி ்்டன 
ஆசிரிமய்களின் ப்றியொள்ம்கயில், ேொனவில்லின் 
அத்ைமன நிைங்களிலும் தைொயந்து எழுந்ைொற்த்பொன்ை 
ேணை ேணை ஆம்ட ஆ்பரைங்களு்டன், அரஙகிற்கு 
ேந்ை ்பரை ் ொடடியைணி்கள், ைம் ்கண்கேர ் ்டனங்கைொல் 
அரஙம்க ஆககிரமித்துச் �ம்பதயொர ைனமைக ப்கொள்மை 
ப்கொண்டனர.

‘திஙக டமேஸ்’ ஒன்றியம் ைனது எட்டொேது 
ேரு்டத்தில் பேற்றி ்ம்டத்பொ்ட ஆணிதேரொ்க இருப்்பது, 
இவபேொன்றியத்தின் ஸ்ைொ்ப்கர, ைமலேர, திரு. ஏ.ஆர. 
ைரன் அேர்களும் ஏமனய அங்கத்ைேர்களும் ைொய 
ைணணிலும், ைொய்க உைவு்களிலும் ப்கொணடுள்ை 
ைணியொப் ்பற்தையொகும். 2011ம் ஆணடிலிருந்து 
ைொய்கத்திலுள்ை ்கருமைப்்பொலம் எனும் அமைப்பு்டன் 
ஒன்றிச்  ப�யல்்படும் இவபேொன்றியம், இந்ை ஆணடிலும் 
்பல சிைப்்பொன திட்டங்கமைச் ப�யற்்படுத்தியுள்ைனர. 
ைொய்கத்திலுள்ை ைமிழ இைந்ைமலமுமையினருககு, 
ைற்்கொலி்க உைவி்கள் ப�யேமை விடுத்து, ‘உமழத்து 
ேொழதேணடும்’ எனும் ப்பயரில் கிளிப்ொச்சியில் ஒரு 
்கல்லூரியும் பைொழிற்�ொமல, ்கற்சிமலைடு எனுமி்டத்தில் 
உருககுத் பைொழிற்�ொமல ஒன்று, ்பொல்்பணமை ஒன்ை, 
அத்து்டன் ஒடடிசுட்டொனில் ்பப்்பொசிப் ்பயிரச்ப�யம்க 
எனப் ்பல பைொழில் ே�தி்கமை ஏற்்படுத்திக ப்கொடுத்து, 
பிைர முன் ம்கதயந்தி நில்லொது ைன்ம்கதய ைனககுைவி 
எனத் ைன்னம்பிகம்கயு்டன் ேொழ ேழி ேகுத்துக  
ப்கொடுத்துள்ைனர.

இது ைடடுமின்றி, ‘லிடடில் எயட’ (Little Aid) எனும் 
ைரைஸ்ைொ்பனத்து்டன் இமைந்து, கிளிப்ொச்சியில் 
ேதியும் ைொைேர்கைது ஆஙகில, ்கைனி அறிவிமன 
விருத்தி ப�யேைற்்கொ்கவும், மையற் ்பயிற்சியிமன 
ஊககுவிப்்பைற்்கொ்கவும் ப�வேதன ப�யற்்படடு 
ேருகின்ைனர. இது்பற்றி விைககிய திரு.ஏ.ஆர. ைரன் 
இத்திட்டத்திமனச் ப�யற்்படுத்ை ஒரு ேரு்டத்திற்கு 6000 
்பவுண்கள் தைமேப்்படுேைொ்கக கூறினொர. ைொய்கத்தில் 
த்பொரினொல் ஏற்்பட்ட ேலி்கதைொடும், ேடுக்கதைொடும் 
அல்லலுறும் ்ம் இமைய �முைொயத்தினருககு, அறிவு 

Think  Twice 
ஒன்றிய  

்சலஙடக ஒலி 2017

ேைரச்சிககும், பைொழில் ேொயப்புக்களுககும் ைடடுமின்றி, 
இேர்கள் எதிர்கொலத்தில் ைன்னம்பிகம்கயு்டனொன ்ல்ல 
பிரமே்கைொ்க ேொழேைற்்கொ்க, ‘ஆளுமை விருத்திக ்கல்வி’ 
எனும் திட்டத்திற்்கொன ப�யல் அைரவு்கள் ைற்ப்பொழுது 
்்டந்துள்ைைொ்கவும், ‘உன்னொல் முடியும்’ என்ை ப்பயரு்டன் 
இத்திட்டம் ்ம்டமுமைப்்படுத்ைப்்படுபைன்றும் ப்பருமி 
ைத்து்டன் கூறினொர. ‘திஙக டமேஸ்’ ஒன்றியம் 
பேளியிட்ட ்கொரத்திம்க ைொை இைழில் ‘ஜீேொ முகுந்ைன்’ 
என்்பேர எழுதிய ்கவிமை ஒன்று… அக்கவிமையில் சில 
ேரி்கள்….

‘‘ஆண்ட பூமியில் அடிமை்கைொய ேொழ 
�பிக்கப்்பட்டேர்கள் ்ொம் ேொழைலின் ஒவபேொரு 
அங்கத்தினொலும் �பிக்கப்்பட்டேர்கைொ்க ்ொம்’’ அழ்கொன 
அக்கவிமைமய எழுதிய ஜீேொவிற்கும் ்பொரொடடுக்கள். 
�லஙம்க ஒலியின் �ம்பதயொர ைனமைத் பைொட்ட, 
ைமிழர ைமல நிமிரந்து ப்பருமைப்்ப்ட தேணடிய 
நி்கழேொ்கப் ்பரிைமித்ைது, 24 ேயதையொன ரொைேன் 
குைரடைரொேொவின் ப்கைரவிப்பு. ைொன்ச்ப�ஸ்்டர 
்பல்்கமலக்கழ்கத்தில் முழுத்ர ைருத்துே ்படிப்ம்பத் 
பைொ்டரும் ரொைேன், ‘லிடடில் திஙகஸ்’ எனும் பைொணடு 
நிறுேனத்மை நிறுவி, ்பல சு்கொைொரத் திட்டங்கமை 
முன்பனடுத்து ைன்�ொனியொ, கிளிப்ொச்சி, பைல்லிப்பிமழ 
த்பொன்ை ்ொடு்களுககு உைவி்கமைச் ப�யைதைொடு, 
த்்பொைம் த்பொன்ை ்ொடு்களுககு உைவுேைற்்கொன 
திட்டங்கமையும் முன்பனடுத்து ேருகிைொர. இேரது 

த�மேமயப் ்பொரொடடி 
பிரித்ைொனிய பிரைைர 
பைதர�ொ தை 787ேது 
point of light விருது 
ேழஙகியதைொடு ைனிப்்பட்ட 
ேொழத்துக ்கடிைமும் 
அ னு ப் பி யு ள் ை ம ை , 
ஒவபேொரு ைமிழனுககும் 
கிம்டத்ை ்பொரொடடு. ‘திஙக 
டமேஸ்’ நிறுேனம் 
ரொைேனுககு ‘young ta-
mil citizen award’ 
என்ை விருது அளித்து, 

த்க்டயமும் ேழஙகியமை ்பொரொடடுைற்குரிய வி்டயம். 
இந்ை விருதிமன இந்நிறுேனத்தின் உ்ப ைமலவி 
திருைதி. ்கைலொ ்பொலசுப்பிரைணியம் ம்கயளித்ைொர. 
ரொைேன் ஈஸ்ற்்கொம் திருேள்ளுேர ைமிழப் ்பள்ளியின் 
்பமழய ைொைேர. இந்நிறுேனத்தின் ப்பொருைொைர 
என். �ணமு்கைொஸ் த்பச்சு சுருக்கைொ்கவும், ்கருத்துப் 
ப்பொதிந்ைைொ்கவும் இருந்ைது.

அடுத்து. ‘திஙக டமேஸ்’ நிறுேன அதி்பர திரு.ஏ.ஆர. 
ைரனின் ப்றியொள்ம்கயில் அரஙத்கறிய ‘உன் ்பொரமே 
ஒரு ேரம்’ ்ொ்ட்கம். ைொய்கத்தில், த்பொரச் சூழலில் இரு 
இைம் உள்ைங்களில் அரும்பிய ்கொைல் ்பற்றிய ்கமை. 
ப்ஞ்�ம் நிரம்பிய ்கொைலு்டன் ஒரு ்பள்ளி ைொைவி. ைொய்கக 
்கனவு்டன் அந்ை ைொைவிமயயும் உயிரொ்க த்சிககும் 
ஒரு ைொைேன். ்கொைலொ? ைொயைணைொ? என்ை த்கள்வி 
எழுந்ைத்பொது, பேன்ைது ைொய ைணணில் அேன் ப்கொண்ட 
்கொைதல. இம்டயில் ைன் ்கைேனின் ைந்மையொமர �ரீரப் 
பிமையொ்க விடடுவிடடு, இலண்டன் த்பொ்கத் துடிககும் 
ைருை்கள், த்பொரச்சூழலிலும் ்க்டமை புரியும் ்டொக்டர. 
்ொடடுக்கொ்கப் த்பொரொ்டப்த்பொன ை்கமன எணணி ஏஙகும் 
ைொய, பைொமலத்பசி இமைப்புத் ைை உரிமையொைரின் 
யைொரத்ைைொன த்பொககும், த்பச்சும், 10 ேரு்டங்களின் 
பின் அந்ை ்கொைலர்கள் �ந்திப்பு, இப்்படிப் ்பல ைரப்்பட்ட 
ைகிழச்சி, த�ொ்கம், யைொரத்ைம், ் ம்கச்சுமே ப்கொண்ட இந்ை 
்ொ்ட்கத்தில், ்கொைலின் புனிைத்துேமும், ்ொடடுப்்பற்றும் 
மி்க அழ்கொ்கச் சித்ைரிக்கப்்படடிருந்ைது. 11.11.2017இல் 
‘Woodbridge High School, Woodgreen இல் ்்டந்தைறிய 
இவவிழொவில், திரைொ்க அைரந்திருந்ை ைக்கள் ஒரு 
நிமைேொன நி்கழச்சிமயக ்கணடு ்களித்ை உைரவு்டனும், 
ப�ொல்லப்்பட்ட த்ரத்தில் விழொ நி்கழச்சி்கள் முடிவுற்ை 
ப்பருந்திருப்திதயொடும் வீடு திரும்பினர. 

ெகராஜினி ெந்திரக�ாபால 
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 தாயகன்

க�ளவ :  ெணிநிகல நவகல - உதவி சிவாச்சாரியார்  
(Religious Worker) 

�ேளமேள்:  விண்ணப்ப�ொரர் சிவொச்சொரியொர் படடம் 
தபறறிருகே கவண்டும். குளறந�து 6 மொ� 
அனுபவம் இருத்�ல் கவண்டும்.

ேடளமேள்:  கவ� ஆேம விதிமுளறப்படி ஆையத்தில் 
பூளஜேள் தசய்திருத்�ல் கவண்டும்.

்வைனம்:  மொ�ம் £1170 + ஓய்வூதியம். வருடத்திறகு ஒரு 
மொ�ம் விடுமுளற வழங்ேப்படும்.

ப�விகேொைம்: 2 வருடங்ேள்

ஆலயம் இலை்ச தங்குமி்டமும் உணவும் ைழங்கும்.

 சித்தி விநாயகர் ப்தெஸ்தானம் (ஹபறா)

விணணப்ப முடிவு தி�தி : 
15.12.2017. சுய விெரக்நைாகவயு்டன்  

தொல் மூலம் அல்லது email மூலம் விணணபபிக்ைவும்.

அனுப்ப கவண்டிய விைொசம்:
General Secretary

Shri Sithi Vinayagar Thevasthanam (Harrow)
Unit B, Rear of 59 Station Road, Harrow,  

Middlesex HA1 2TY
Email: sithivinayagarharrow@gmail.com

தமி ழ ் ொ டு  ்ப ொ ர தி ய ொ ர 
்ப ல் ்க ம ல க ்க ழ ்க த் தி ன ொ ல் 
அஙகீ்கரிக்கப்்பட்ட, தைமல ்ொடடு 

்பொ்ட�ொமல்கள் ஒன்றியத்தினொல் (Western 
Tamil School Federation uk) 2014-2017 
்கல்வி ஆணடு்களில், இைங்கமல ைொனி 
(B.A) முது்கமலைொனி (M.A) நிமைவு ப�யை 
்பரீட�ொரத்தி்களுக்கொன ்பட்டைளிப்பு விழொ 
பேொலிங்டன் ை்களிர ்கல்லூரி ைண்ட்பத்தில் 
�மீ்பத்தில் சிைப்்பொ்க ் ம்டப்பற்ைது. ைமிழ்ொடு 
ைஞ்�ொவூர ைமிழ ்பல்்கமலக்கழ்க துமைதேந்ைர 
்கலொநிதி ்க. ்பொஸ்்கரன் பிரைை விருந்தினரொ்கக 
்கலந்து ப்கொணடு ைொைேர்களுக்கொன 
்பட்டைளிப்ம்ப ்்டொத்தி மேத்ைொர.

20 த்பருககுப் ்பட்டச் �ொன்றிைழ்கமை 
ேழஙகிக ப்கௌரவித்ைொர. ்க்டந்ை மூன்று 
ேொரங்கள் லண்டனில் புதிய ைொைேர்களுக்கொன 
விரிவுமர்கமை ்்டொத்திய ்பொரதியொர 
்பல்்கமலக்கழ்கப் த்பரொசிரியர ்கலொநிதி ஆர. 
�ந்திரத�்கரன், சிைப்பு விருந்தினரொ்கக ்கலந்து 
சிைப்பித்ைொர. இேரு்டன் ப்கொேன்றி ைமிழர 
்லன்புரிச்�ங்கத்தின் ைமலேரும், ைமிழ 
்பொ்ட�ொமல ைமலேருைொன த்க. அரியரத்தினம் 
சிைப்பு விருந்தினரொ்க ்கலந்ைொர. இவவிழொவுககு 
ைமிழ ஆரேலர த்க. ைதனொ்கரன் ைமலமை 
ேகித்ைொர. பைொமல பைொ்டரபு ்கல்வி மூலம் 
இழந்ை �ந்ைரப்்பத்மை மீணடும் ப்பற்று 
்பட்டம் ப்பறும் ஆரேம் ேைரந்துள்ைமை 
உ்பதேந்ைர ்பொஸ்்கரன் ைனது ்பட்டைளிப்பு 
உமரயில் குறிப்பிட்டொர. ேரதேற்புமரமய 

லண்டனில் ந்டந்த 
பாரதியார் பல்கலலககழக படடமளிப்பு

முரும்கயொ நி்கழத்தினொர. தைட்டன் ைமிழ்பொ்ட�ொமல அதி்பர ்பத்ைதைொ்கன் விழொ, 
நி்கழச்சி ஏற்்பொடு்கமை ப�யைொர.

எதிர்கொலத்தில் இரண்டொேது பைொழியொ்க ைமிழபைொழிமய ப்கொணடிருக்கக 
கூடிய சூழநிமல உருேொகிைது. இைமன ைனதில் ப்கொணடு, அேர்களுககு அமைய 
்கற்பிப்்பைற்கு ைகுதியொனேர்கமை உருேொ்கக தேணடுபைன்ை த்ொக்கத்தின் விமைேொ்க 
2010ம் ஆணடு தைமல்ொடடு ்பொ்ட�ொமல்கள் ஒன்றியம் - uk ஆரம்பிக்கப்்பட்டது. 
2012ம் ஆணடு, இலகுேொன முமையில், ையொரிக்கப்்பட்ட ைமிழ ்ப்ட்டைொரி்களுக்கொன 
்பொ்டத்திட்டத்மை ்பொரதியொர ்பல்்கமலக்கழ்க உ்பதேந்ைர சுேொமி்ொைன் லண்டன் 
ேந்து, அஙகீ்கொரம் ேழஙகினொர. இைமனத் பைொ்டரந்து ்பொரதியொர ்பல்்கமலக்கழ்க 
த்பரொசிரியர �ந்திரத�்கரன் சில ை்டமே்கள் லண்டன் ேந்து ைொைேர்களுககு 
விரிவுமர்கமை ்்டொத்திச் ப�ன்ைொர.

சிேகுைொரன் ைமிழ ்பொ்ட�ொமல ஸ்ைொ்ப்கரும், ைமிழ ்கல்வி ஆரேலருைொன தேொ�ப் 
வில்ேரொேொ ்கடின உமழப்பில், ்கல்வியொைர்களின் அரேமைப்பில் ைமிழ்பட்டைொரி்கமை 
உருேொககும் இம்முயற்சி ்பலரொலும் ேரதேற்்கப்்படடுள்ைது. லண்டனில் ் ்டக்கவுள்ை 
்பட்டைொரி்கள் ்பரீடம�யில் த�ரந்து ப்கொள்ை விரும்புதேொர பைொ்டரபு ப்கொள்ைலொம். 
விலவராஜ் - 07958 408280 

ைமிழ தைசிய  அரசியல் 
ை ம ல ம ை ்க ள்  சி க கு ண டு 
த்பொனதுத்பொல் உைரப்்படுகிைது.

இ ந் தி ய ொ வி ன்  ே � ந் ை 
அமழப்பு்கள், புலம்ப்பயர தை�த்மை 
த்ொககி ேருேைொ்கவும் ப�யதி்கள்  
ேருகின்ைன.

 சீனொ ைற்றும் அபைரிக்கொவின் 
தி்டைொன ்கொலூன்ைல் குறித்து 
ப்டல்லி ேைொ்கம் ைடுைொறுகிைது.

ஒரு ை்டமே ைமலேமரச் �ந்தித்ை 
'சுருடடுக்கொரர',  ' மிஸ்்டர பிர்பொ்கரன்..
நீங்கள் மூன்று ை்டமே்கள் 
எம்மை ஏைொற்றியுள்ளீர்கள் ' என்ை 
த்பொது, அைற்குப் ்பதிலளித்ை 
தைசியத்ைமலேர, ' ் ொம் எம் ைக்கமை 
மூன்று ை்டமே்கள் உங்களி்டமிருந்து 
்க ொ ப் ்ப ொ ற் றியிருககின்தை ொ ம் ' . 
என்ைொரொம்.

ஈ ழ ப் த்ப ொ ர ொ ளி ்க ளு க கு 
ஆயுைப்்பயிற்சி்களும் அளித்து, 
இலஙம்கதயொடு ஒப்்பந்ைத்மையும் 
ப�யது, இறுதியில் எைமனச் 
�ொதித்ைது இந்தியொ?. 

ஆனொல்  ஒன்று ைடடும் 
விைஙகுகிைது.

80 ்களில் , 2009 இல் விட்ட 
ைேறு்கமை இன்னமும் அது 
திருத்திக ப்கொள்ைவில்மல என்்பது 
பைரிகிைது.

 இன்னமும் எம்மைப்்பொவித்து, 
சிங்கைத்மை ைனது பிடிககுள் 
ப்கொணடுேரும் இற்றுப்த்பொன 
இ ர ொே ை ந்தி ர த்மை  இந்திய ொ 
ம்கவி்டவில்மல என்்பதும் புரிகிைது. 

1ம் ெகக ப்தொடர்ச்சி



26 ¹Fù‹ ®ê‹ð˜ 2017

 நேவஜாதி வஜாகரடேம்

நி ருத்ை, கீை, இம� ேொத்தியங்களுககுப் பிரைொன விரலிம�த் துமை 
ேொத்தியைொ்கவும், லய ேொத்தியைொ்கவும் மிளிரகின்ைது மிருைங்கம் 

என்ை ஆனந்ை ேொத்தியம். இந்ைப் ்பக்க ேொத்தியத்தின் ஆசிரியரொ்கத் 
தி்கழும் ்கந்மையொ ஆனந்ை ் த்ட�ன் ‘ஆனந்ை லயொஸ்’ என்ை மிருைங்கப் 
்பள்ளிமயக ்க்டந்ை ்பத்து ேரு்டங்கைொ்க பேற்றி்கரைொ்க ்்டொத்தி ேருேது 
்பொரொடடுககுரிய வி்டயைொகும். இேர மிருைங்கத்தில் ைடடுைன்றி ்கஞ்சிரொ, 
்க்டம், தைொரசிங, ைத்பலொ, ைவில் த்பொன்ைேற்றிலும் ்பயிற்சி ப்பற்ை சிைந்ை 
்கமலஞரொேொர. 

ஆனந்ை ்த்ட�ன் இத்ைம்கயபைொரு மிருைங்கக ்கமலமய 
ைனநிமைதேொடு ைொைேர்களுககுப் ்பயிற்றுவித்து 25இற்கும் தைற்்பட்ட 
மிருைங்க அரஙத்கற்ைங்கமை லண்டனில் ் ்டொத்தியிருப்்பது குறிப்பி்ட தேணடிய 

ைண்்டனில் நா்தவிபநா்தம்  
‘ஆனந்த ையாஸின்’ 10ஆெது ஆண்டு
முககிய வி்டயைொகும். இன்மைய ்வீன ்கொல 
நிமலயில் ்கமல்கமை �ைநிமலயொ்கப் த்பணும் 
அேசியம் புலப்்படுகின்ைது. அறிவியலுககும் 
்கமலத்துமைககும் இம்டயில் �ைநிமலமயப் 
்பணம்பப் த்பணும் ேம்கயில் ஆனந்ை 
்த்ட�னின் ்கற்பித்ைல் முமை்கள் அலொதியொனது. 
்கமலஞர்களுககுரிய ்கமலப்்பணபு்கதைொடு 
ைொைேர்கமை அணுகி, ்கேரச்சியொ்கக ்கற்பிப்்பது 
இேரின் ஆளுமைப் ்பணபின் சிைப்்பம்�ைொகும். 
அேரி்டம் ்பயின்ை ைொைேர்கள் ்பலர ்பல்தேறு 
ைொை ேொத்தியங்களில் ்பயிற்சி ப்பற்று ைொைேொத்திய 
ஆசிரியர்கைொ்க ைற்த்பொது தி்கழகின்ைொர்கள் 
என்ைொல் அந்ைக குருவின் ேழி்கொட்டலின் திைமை 
என்தை ்ம்புகிதைன். 

அந்ை ேம்கயில் ஆனந்ை ்த்ட�ன் 
அேர்கைொல் அரஙத்கறிய ‘்ொை வித்ொைத்மை’ 
அேரது அரஙத்கறிய ைொைேர்கைொன அ்கஸ்ரி 
தேொ்கரடனம் (சிம்்பொ), அருண ைத்கஸ்ேரன், 
தைவின் ைத்கந்திரன், ரொம் சிேசுப்ரைணியம், 
கிரி�ன் ்பொஸ்்கரன், விருசி்கன் ரொேொஜி, விதுேன் 
விகரைரொேொ, ்கபிதலஷ் கிரிைரன், �ஞ்சூரன் 
கீரத்திகுைொர, ஹரிஷ் தைொ்கன், ஹரி�ன் சிறீ்கொந், 

விஜித் �ந்திர்பொலன், ைத்க�ன் புேனச்�ந்திரன், 
ேதூேன் அழ்கரொேொ ஆகிதயொர அேரு்டன் 
இமைந்து மிருைங்கம், ்கஞ்சிரொ, ்க்டம், 
தைொரசிங, ைத்பலொ த்பொன்ை ்பல்தேறு ைொை 
ேொத்தியங்களு்டன் இமைத்து ைத்ைைது 
திைமை்கமை பேளிக்கொடடியமை மி்கவும் 
்பொரொட்டப்்ப்ட தேணடிய ஒன்ைொகும். 

‘ஆனந்ை லயொஸ், அமைப்பின் ைொைேர்கள் 
புல்லொஙகுழல் இம�, ்கர்ொ்ட்க இம�, ேயலின் 
இம� த்பொன்ை ்பல்தேறு இம�க ்கச்த�ரி்களுககு 
்பக்க ேொத்தியங்கைொ்க ்பல்தேறு ைொை லயங்கமை 
ேொசித்து 10ஆேது நிமைவு தினத்மை மி்கச் 
சிைப்்பொககியிருந்ைொர்கள். 

‘ ்க மலயின்்ப த ை  நிமலயின்்பை ொ ம் ’ 
.ஆனந்ை ்த்ட�னின் குருேொன ்கலொபூ�ைம் 
்க.்ப.சின்னரொ�ொவின் ேொ�்கத்மை நிமனவு 
கூரந்து, ேைரந்து ேரும் இைம் ்கமலஞர்கள் 
அமனேருககும் ப்பரியேர்களின் ்பொரொடடும் 
ஆசீரும் கிம்டக்க தேணடுபைன விரும்பி, 
‘ஆனந்ை லயொஸ், அமனத்துக ்கமல்கமையும் 
நீடித்து ேைர்க’ என ேொழத்தி நிற்கின்தைன்.

17 ம் பக�த்தின் ச�ாடர்ச்சி
சிறு சத்திரசிகிச்தசகள் அதமயும் பலனும் இருககும். 

நபாறுதம்யாடு நசயற்ப்ட ் வணடும். புதிய முைலீடுகள் நசய்வதில் 
சற்று கவனம் ்ைதவ. நசாத்துககள் வி்டயஙகளில் சிககல் 
நிதலகள் அதமயும் நிதலயிருககும். வாகன வி்டயஙகளிலும் 
நபாறுதமயு்டன் நிைானமாகக தகயாை ் வணடும். நீஙகளுணடு, 
உஙகள் ்வதலயுணடு என இருபப்ை சாலச்சி்றநைது. ஏைாவது 
ஒரு ரூபத்தில் பிரச்சதன உஙகதைச் சூழும் நிதலயிருககும். 
அைற்்கற்ப்வ உஙகளின் நசயற்பாடுகளும் மிகவும் நிைானத்து்டன் 
நசயற்படுத்ை ் வணடும். திடீர பணவிரயஙகள் அதமயும் பலனும் 
இருககும். உ்றவினர, நணபரகளு்டன் எதிரபாராை வதகப 
பிரச்சதன, வாககுவாைம் என்பனவும் அதமயும். இதை உணரநது 
நசயற்படடு பலன் நபறுக!

மகரம் 
(உத்தரா்டம் 2ம், 3ம், 4ம் பாதம், திரு்ைாணம், 

அவிட்டம், 1ம், 2ம், பாதம்)
ஆ யு ட ்க ொ ர ்க ன் ,  நீ தி க கி ர ஹ ம் 

எனப்த்பொற்ைப்்படும் �னீஸ்ேரனின் ஆதி்பத்தியம் 
ப்கொண்ட ை்கரரொசி அன்்பர்கதை! உங்கள் 
ரொசி்ொைன் ைந்ைக கிரஹைொ்க அமைந்திருப்்பது 
ஒருவிை �ஞ்�லைொன நிமல்கள் ைனதிதல 
இருககும். ஆ்டம்்பரைொன ேொழவியமல 
அதி்கைொ்க விரும்புகின்ைேர்கள் நீங்கள். 
இைனொதல அதி்க பிரச்�மன்கமையும் 

�ந்திககின்ை நிமல இருககும். ைேைொ்க இருந்ைொலும் நீங்கள் 
எடுககும் முடிமேதய �ரிபயனக ப்கொள்ளும் ைதனொ்பொேம் 
ப்கொண்டேர்கள். ேொழகம்கயில் எந்ை நிமலயில் ்ொம் 
இருககின்தைொம் எனும் எணைம் ைைந்து உயரந்ை ்கற்்பமனயில் 
ேொழேைற்கு அதீை முயற்சி்கள் எடுப்பீர்கள். ைற்ைேர்கமை 
விைர�னம் ப�யேதும் உங்களுககு மி்கவும் பிரியைொன 
வி்டயைொகும். ப்பொதுேொ்க ேொழவியலில் ்பலவிைைொன த்பொரொட்ட 
நிமலமயப் ப்பறுகின்ை நீங்கள் எைற்கும் அஞ்�ொை துணிவும் 
அதி்கம் ப்கொண்டேர்கள். 

உங்கள் ரொசி நிமலககு ஏழமரச்�னி �ஞ்�ொரம் ஆரம்்பைொகின்ைது. 
எனதே, நீங்கள் மி்கவும் ப்பொறுமைதயொடு ப�யற்்படும் ்கொலைொ்க 
அமைகின்ைது. பைொழில் நிமல்களில் எதிர்பொரொை பிரச்�மன்கமை 
எதிரப்கொள்ை தேணடிேரும். பைொழில்நிமல �ொரந்ை தேமலப்்பளு 
அதி்கைொ்க இருககும். ைனதிதல �ஞ்�லைொனநிமல அதி்கைொ்க 
அமைந்திருககும். ப்கொடுக்கல், ேொங்கலில் நிைொனைொ்க ப�யற்்ப்ட 
தேணடும். ்பைேரவு்களிதல சிக்கல் நிமல்கள் அமையும். 
எமையும் உங்களின் திட்டத்திற்த்கற்்ப ப�யய முடியொை நிமல 
இருககும். குடும்்பத்தில் தைமேயற்ை வீணபிரச்�மன்கள் சூழும். 
உைவினர்களு்டன், ்ண்பர்களு்டன் ேொககுேொைம் அமையும். 
உங்களின் பேன்ை, ைன, ஸ்ைொன ஆதி்பத்தியம் ப்பறும் 
�னீஸ்ேரன் உங்கள் ரொசி நிமலககு ஏழமரச்�னி முைற்கூற்று 
�ஞ்�ொரைொ்க அமைகின்ைொர. எனதே, உங்களின் முககியைொன 
முயற்ச்சி்களில் மி்கவும் ப்பொறுமையொன ப�யற்்பொடு தேணடும். 
உ்டல்நிமலயில் சு்கயீனங்கள், ைருத்துே ப�லவு என்்பன 
அமையும். ஒரு சிலருககு சிறு�த்திரசிகிச்ம� அமைகின்ை ்பலனும் 
இருககும். எனதே, அைற்த்கற்்ப உங்களின் உ்டல்நிமலயில் 
கூடிய ்கேனம் எடுத்துச் ப�யற்்படுேது மி்கவும் ் ல்லது. புதிய 

பைொழில் முயற்சி்களிலும் பிரச்�மன்கள் இருககும். பைொழில் 
�ொரந்ை தேமலப்்பளு அதி்கம் அமைேது த்பொலதே திடீபரன 
பைொழில்நிமல நீக்கமும் அமைய ்பலனுணடு. அைற்த்கற்்ப 
தைலதி்கொரி்களு்டன் மி்கவும் ப்பொறுமை, நிைொனைொ்க ப�யற்்ப்ட 
தேணடும். தைமேயற்ை ேொககுேொைங்கமை ைவிரத்துக ப்கொள்ேது 
மி்கவும் ்ல்லது. எமையும் �ொதித்து ப�யற்்ப்ட முமனயும் 
உங்களின் முயற்சி்களில் ைம்ட்களும், இழு்பறி நிமல்களும் 
இருககும் அைற்த்கற்்ப உங்கமை உற்�ொ்கப்்படுத்தி தைமேயற்ை 
வி்டயங்களில் ைமலயீடு ப்கொள்ை மேப்்பைற்ப்கன சில 
உைவினர்களும், ் ண்பர்களும் உங்கமைச் சூழந்து இருப்்பொர்கள். 
இேர்கமை இனம்்கணடு ப�யற்்படடுக ப்கொள்ை தேணடும். 
குருவின் த்கொ�ொர்பலனும் உங்களுககு ஜீேன ஸ்ைொனைொகிய 
10ம் இ்டம் அமைேது முககியைொ்க பைொழில் நிமல்களில் 
சிக்கல் நிமல்கள் அதி்கைொ்க இருககும். இைற்த்கற்்ப உங்களின் 
ப�யற்்பொடு்களின் மூலைொ்க நீங்கள் அனுகூலம் ப்பறுங்கள். 

கும்்ம் 
(அவிட்டம் 3ம், 4ம் பாதம், ்சதயம், 
பூரட்டாதி 1ம், 2ம், 3ம் பாதம்)

ஆ யு ட ்க ொ ர ்க ன் ,  நீ தி க கி ர ஹ ம் 
எனப்த்பொற்ைப்்படும் �னீஸ்ேரனின் ஆதி்பத்தியம் 
ப்கொண்ட உங்களுககு ஏதைொ ஒரு ேம்க 
அதிரஷ்்டம் சூழந்ை ேணைதை இருககும். நீங்கள் 
நிமனககும் வி்டயங்கள் பூரைைொ்க உங்கமை 
ேந்து த�ரொவிடினும் ஓரைவிற்கு அமைந்துவிடும் 
நிமலயிருககும். அதி்கைொன சுய்லச்ப�யற்்பொடு 
உங்களி்டம் தைதலொஙகி இருககும். ்ல்ல 
முமையிதல உங்களின் ்கொரியங்கமை மி்கவும் 

்கச்சிைைொ்க முடித்து விடுவீர்கள். உங்கள் ்கொரியங்கமை எதிரத்தைொ, 
அமைதியொ்கதேொ இ்டம், ப்பொருள், ஏேலுகத்கற்்ப ப�யது முடித்துக 
ப்கொள்ளும் ஆற்ைல் ப்கொண்டேர்கள் நீங்கள். ைனதிதல ்ல்ல 
ஆன்ை்பலம் மைரியம் ப்கொணடு ப�யற்்படுவீர்கள். 

உங்களின் ரொசி நிமலககு �னீஸ்ேரன் லொ்பஸ்த்ைொனைொகிய 
11ம் இ்டம் அமைகின்ைொர. எடுககும் முயற்சி்களில் பூரைைொன 
பேற்றி்கள் ப்பறுவீர்கள். குடும்்ப நிமலயில் அனுகூலைொன 
்ன்மை்கள் அமையும். பைொழில்நிமல �ொரந்ை முன்தனற்ைம் 
சிைப்்பொ்க இருககும். புதிய பைொழில் முயற்சி்களில் ்ல்ல 
பேற்றி்கள் கிம்டககின்ை நிமலயிருககும். ்பைேரவு ்ல்ல 
திருப்தி்கரைொ்க அமையும். ்க்டன் நிமமல்களில் சுமூ்கைொன 
்பலன்்கள் அமையும். ப்கொடுக்கல், ேொங்கலில் சுமூ்கைொன 
்பலொ்பலன்்கள் அமையும். திருைைம் த்பொன்ை சு்ப்கொரியம் 
எதிர்பொரககின்ைேர்களுககு அப்்பலன் நிமைேொனைொ்க இருககும். 
குடும்்ப உைவினர, ்ண்பர்களின் மூலைொ்க ்ல்ல அனுகூல 
்பலன்்கள் அமையும் நிமலயிருககும். ப�ொத்துக்கள் ேந்து 
த�ரககூடிய ்பலொ்பலன் அமையும். ேழககு விே்கொரங்களில் 
உங்களின் ்பக்கம் பேற்றி்கள் த�ரும் நிமலயிருககும். பூரவீ்க 
ப�ொத்துக்கள் உங்கமைச் த�ருகின்ை ்பலன் இருககும். ேொ்கன 
லொ்பங்கள் சிைப்்பொ்க இருககும். புதிய ேொ்கனச் த�ரகம்கயும் 
அமையும். பேளி்ொடடு பிரயொைம் எதிர்பொரககின்ைேர்களுககு 
அப்்பலன் நிமைேொ்க அமையும். எந்ை வி்டயைொ்க இருந்ைொலும் 
அனுகூலம் ப்கொடுககும். 

உங்களின் ரொசி நிமலககு குரு்ப்கேொன் ்பொககியஸ்த்ைொனைொகிய 
9ம் இ்டத்திதல அமைேதும் இரடடிப்பு ் ன்மை்கள் ப்கொடுககும். 
உங்கள் ரொசி நிமலககு பேன்ை, விரயஸ்ைொன ஆதி்பத்தியம் 

ப்பறும் �னீஸ்ேரன் அமைந்துள்ை த்கொ�ொர ்பலன் லொ்பஸ்த்ைொனம் 
எனப்்படுகின்ை 11ம் இ்டம் அமைேைன் மூலைொ்க உங்களின் ்பல 
எதிர்பொரப்பு்கமை நிமைேொ்க அம்டயும் நிமலமய இப்்பலன்்கள் 
ப்கொடுககும் நிமலயுணடு. எனதே இந்ைச் �னிப்ப்பயரச்சியின் 
மூலைொ்க நீங்கள் ்பலவிை சிைப்புப் ்பலன்்கள், அதிரஷ்்ட 
்பலன்்கள் ப்பைககூடிய நிமல உணடு. 

மீனம் 
(பூரட்டாதி 4ம் பாதம், உத்தரட்டாதி, ்ரைதி)

பு த் தி ர ்க ொ ர ்கன் ,  ஞ ொன ்க ொ ர ்கன் 
எனப்த்பொற்ைப்்படுகின்ை குருவின் ஆதி்பத்தியம் 
ப்கொண்ட மீனரொசி அன்்பர்கதை! எல்லொ 
வி்டயங்களிலும் முன்னிமல ேகிக்க 
தேணடுபைனும் எணைப்்பொஙகு அதி்கம் 
ப்கொண்டேர்கள் நீங்கள். ைற்ைேர்களின் 
வி்டயங்களில் ைமலயீடு ப்கொணடு 
�ைொைொனப்்படுத்துேதில் உங்களுககு 
ைனிவிருப்்பைொகும். நீங்கள் ப�யயும் உைவி்கமை, 

வி்டயங்கமை நீங்கள்ைொன் ப�யைது என்்பமை பைளிவு்படுத்துேதில் 
்கேனைொ்க இருப்பீர்கள். ைனதிதல அதி்கைொன ்கற்்பமன ேைம் 
நிமைந்து இருககும். எமையும் த�ொரவின்றிச் ப�யயும் ஆரேம் 
அதி்கம் ப்கொணடிருப்பீர்கள். ்பலேம்கயிலும் எல்தலொரு்டனும் 
்பழகி ்டபுைவு ப்கொண்டொடுகின்ை ைன்மை்கள் அதி்கைொ்கக 
ப்கொணடிருப்பீர்கள். 

உங்களின் ரொசி நிமலககு �னீஸ்ேரன் ஜீேனஸ்த்ைொனைொகிய 10ம் 
இ்டம் அமைகின்ைொர. ப்பொதுேொ்க இந்ை ப்பயரச்சியின் ்பலொ்பலன் 
ப்பரும் ் ன்மை்கமை, சிைப்பு்கமை எதிர்பொரக்க முடியொது. �ற்று 
சிரைங்கமை எதிரப்கொள்ை தேணடிய நிமல்கள் இருககும். குடும்்ப 
நிமலயில் சுைொரொன ைத்திைைொன ்பலன்்கதை அமையும். எடுககும் 
முயற்சி்களில் அதி்கைொன அமலச்�ல் நிமல்கள் இருககும். 
தைமேயற்ை அமலச்�லினொல் ைனச்த�ொரவும், ைனச்�ஞ்�லமும் 
பைொ்டரும் நிமல்கள் இருககும். எமையும் நீங்கள் திட்டமிடடு 
ப�யய முடியொைநிமல அமைந்திருககும். ்பைேரவு வி்டயங்களில் 
ைத்திை்பலதன இருககும். ப்கொடுக்கல், ேொங்கல் வி்டயங்களிலும் 
நிைொனைொன ப�யற்்பொடு தேணடும். முககியைொ்க பைொழில்நிமலயில் 
அதி்கைொன அமலச்�ல், தேமலப்்பளு அமையும். பைொழில் �ொரந்ை 
பிரயொைங்கள் அமையும் நிமலயுணடு பைொழில் �ம்்பந்ைைொன 
பேளி்ொடடு ்பயைங்களும் அமையும் நிமல அமைந்திருககும். 
சில�ையம் பைொழில் இல்லொை நிமலயும் ஏற்்படும். எனதே, 
பைொழில் வி்டயங்களில் தைமேயற்ை ைமலயீடு்கமை ைவிரத்து 
ப�யற்்படுேது மி்கவும் ்ல்லது. தைலதி்கொரி்களு்டன் அைேொ்க 
உங்கள் ப�யற்்பொடு்கமை தைற்ப்கொள்ேது மி்கவும் ்ல்லது. 
உ்டல்நிமல �ொரந்ை சிறுசிறு உ்பொமை்கள் அமையும் நிமலயும் 
இருககும். உங்கள் முயற்சி்களில் சிறுசிறு ்கொரியத்ைம்ட்கள் 
இருககும். ப�ொத்து வி்டயங்களில் ேொஙகுேது, விற்்பது �ற்று 
நிைொனைொ்கதே ப�யற்்ப்டதேணடும். உங்களின் ரொசி நிமலககு 
குருவின் �ஞ்�ொரமும் அட்டைஸ்த்ைொனைொகிய 8ம் இ்டம் 
அமைேது சிரைைொன ்பலன்்கமைதய ப்கொடுககும். அைற்த்கற்்ப 
ப்பொறுமை, நிைொனம் ப்கொணடு ப�யற்்ப்ட தேணடும். 
குடும்்ப நிமலயில் உைவினர்களு்டன் சிறு சிறு ைனஸ்ைொ்பம் 
அமையும். ேொ்கன வி்டயங்களில் ப்பொறுமை, நிைொனம் 
ப்கொணடு ப�யற்்ப்ட தேணடும். எந்ை வி்டயைொ்க இருப்பினும் 
உங்களின் ேமரயமைககுள் உட்பட்டைொய அமைத்துக ப்கொணடு 
ப�யற்்படுேது அனுகூலைொன ்பலன் ப்கொடுககும். 
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ஆலயம், �ந்நிதி, திருத்ைலம், புணணிய்பதி,தஷெத்ரம், 
திருகத்கொவில், திவயதை�ம் த்பொன்ை ்பல்தேறு ப்பயர்கைொல் 
இமைேனும்டய அருள் இ்டங்கள் த்பொற்ைப்்படுகின்ைன. எைது 

ஆன்ைொ ப்பொறி புலன் மூலைொ்க உல்க இன்்பத்மை அனு்பவிககின்ைது 
இது த்பொ்கம் எனப்்படும். அதைத்பொன்று ப்பொறி புலன் மூலைொ்க 
இமைேமன த்ொககி அனு்பவித்ைல் லயம் எனப்்படும். ஆன்ைொேொனது 
இமைேமன த்ொககி இன்்பம் அனு்பவிக்க உள்ை இ்டம் ஆலயம் 
ஆகும்.

லயம் என்்பைற்கு ்கடடுப்்பொடு என்ை்கருத்தும் உணடு. எைது புலன் 
எல்லொேற்மையும் ்கடடுப்்படுத்தி ைனத்மை இமைேன்்பொல் குவிந்து 
இருக்கச் ப�யைல். இைமன ைதனொலயம் என்றும் ப�ொல்லுேர. 
இைற்குரிய இ்டைொ்க ஆலயம் குறிப்பி்டப்்படும். �ஙகீை �ொஸ்திரத்தில் 
லயம் என்ைொல் ைொைம் அைொேது அதுவும் ஒரு ்கடடுப்்பொடுைொன். 
இைமன ைொைக ்கடடுப்்பொடு எனலொம். ஆலய ேழி்பொடடிலும் சில 
்கடடுப்்பொடு்கள் உணடு. அேற்மை ் ொம் பின்்பற்ை தேணடும். ஆலயங்களில் 
ப�ருப்பு அணியக கூ்டொது. ப்பண்கள் ைமல விரித்துப் த்பொ்கககூ்டொது, 
இமேபயல்லொம் ் ொம் ் ம்டமுமையில் பைரிந்துள்ை ்கடடுப்்பொடு்கள். 

வசன்ை ேொரம் லண்டன் தேொட்ட மீட திமர அரஙகில 
“்ொடடிய மே்பேம்” ்பரை்ொடடிய நி்கழவு 
இ்டம் ப்பற்ைது. ைொய்க துயரதும்டப்புக்கொன 

நிதித�்கரிப்பு நி்கழேொன இது முற்றிலும் லண்டனில் பிைந்து 
ேைரந்ை ்கமலப்்பட்டைொரி்கைொன இமைஞர யுேதி்கமை 
உள்ை்டககியைொ்க அமைந்திருந்ைது. ்்டன ஆசிரிமய 
ைதி பிதரமினி விைலைொ�ொவின் ைொைவி ம�லேொ சுதரஷ் 
ைதி உேொ இரொ்கேனின் ைொைவி பிரியங்கொ த்க�ேன், 
ைதி தைன்கொ ரவிரொஜின் ைொைவி பேயனி பேய்பொலன் 
ஆகிதயொதர நி்கழவின் ்்டனைொரம்க்கள்.

ஒரு ைொரக்கத்தின் முழு அம்�ங்கமையும் பூரைைொ்க 
ப்கொணடு அரஙத்கற்ை ்பொணியில் மூன்று ைணி த்ரமும் 
்பொரமேயொைர்கமை ் ்டனங்கள் ்பரே�ப்்படுத்தின. மூேரின் 
உச்�்கட்ட ்பரை்ொடடிய திைமையும் பேளிகப்கொைரேைொ்க 
ைனித்ைனி ்்டனங்களும் கூடடு ்்டனங்களும் 
அமைக்கப்்படடிருந்ைன. ஆசிரிமய பிதரமினி விைலைொ�ொ 
்டடுேொங்கத்து்டன் நி்கழமே ப்றிப்்படுத்தினொர. ்ொடடிய 
்பொ்டல்்கமை அகிதலஷ் சிறீகுைொர விஷ்ணுேொ நித்தியொனந்ைொ 
ஆகிதயொர திைம்்ப்ட ்பொடி �ம்பயின் ்பொரொடம்டப் ப்பற்ைனர.

்பக்கேொத்திய ்கமலஞர்கைொ்க மிருைங்கத்மை அபிரொம் 
�்கொதைேனும், ேயலினு்டன் நிருேொந்த் சிேகுைொரனும், 
தைரசிஙகு்டன் அரச்சுனொ விேதயந்திரொவும், புல்லொஙகுழலு்டன் 

லண்டனில் அ�ஙரகைறிய 
இளம் கை்லஞரின் 
நாட்டிய ் வ்வம்
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ஆண்கள் தேடடி �ொல்மே, ப்பண்கள் த�மல 
த்பொன்ை பூரை ேஸ்திரங்கமை அணிந்து 
ேழி்பொடடில் ஈடு்படுேதும் ஒரு ்கடடுப்்பொ்டொ்க 

இருந்ை ்கொலம் அருகி ேருகிைது. இவேொைொன 
பூரை ேஸ்திரம் அணிேைொல்  பூரை ்பலன் 
உணடு. புலம்ப்பயர ் ொடு்களில் குளிர ்கொலங்களில் 
இமே �ற்றுக ்கடினைொ்க இருந்ைொலும் பிரைொனைொ்க 
ஆலயங்களில் உ்பயம் ப�யகின்ை அன்்பர்கள் ைற்றும் 
சுேொமி்கொவும் அடியொர்கள் பின்்பற்றினொல் ம�ேத் 
ைமிழ ்பண்பொடம்ட உயரத்தும்்பணிககு துமை 
புரிகிைொர்கள். ைனம்மேத்ைொல் (லயைொனொல்) இது 
அவேைவு சிரைம் இல்மல. அத்து்டன் பையே 
�ந்நிைொன ைரியொமைமயப�யை ப்பருமையும் 
உணடு. இைமன விரைம், விழொக ்கொலங்களிலொேது 
அதி்கம் ் ொம் ்கம்டப்பிடிக்க தேணடும். ஆலயம், 
த்கொவில் இரணடும் ஒரு இ்டத்மைக குறித்ைொலும் 
இரணடிற்கும் ஒரு சிறு வித்தியொ�த்மை திருமூலர 
குறிப்பிடுேொர. உள்ைம் ப்பருஙத்கொவில் ஊனு்டம்பு 
ஆலயம் அைொேது த்கொவில் என்ைொல் ்க்டவுள் 
இருககும் இ்டம். ஆலயம் என்ைொல் ஆன்ைொ 
ஒடுஙகும் இ்டம். ்க்டவுள் உள்ை இ்டத்தில் ஆன்ைொ 
அேமர த்ொககி ஒடுங்க தேணடும். ஆன்ைொ 
இமைேமன த்ொககி எப்த்பொது ஒடுஙகுகிைதைொ 
அஙகு ்க்டவுள் இருப்்பொர.

ஆலயங்களில் ்ம்டப்பறும் அமனத்து 
ேழி்பொடு்களும் உள்ைத்மையும் உ்டமலயும் தூயமைப் 
்படுத்தும் முமைகத்க அமைந்துள்ைன. ஆலயத்திற்கு 
ப�ல்ேைற்கு முன் குளித்து தூய ஆம்ட அணிந்து 
ப�ல்ல தேணடும்.ஆலயத்தில் ்ம்டப்பறும் 
ைந்திர ஓம�, ைணி ஓம�. திருமுமை்கள், ைங்கை 
ேொத்தியங்கள் த்பொன்ை இமையியல் ஒலி்கள் எல்லொம் 
உள்ைத்மை தூயமைப் ்படுத்துகின்ைன.. ைந்திரங்கள் 
ஞொனி்கள் ேொககு என்ைொல்  திருமுமை்கள் 
்ொயன்ைொர்கள் ேொககு. இமே இரணம்டயும் 
்ொம் ைொற்ைம் ப�யயொைல் இன்று ேமர ப�யது 
ேருேமை ்பரொயைம் அல்லது ஓைல் என்று 
ப�ொல்லுதேொம். தேைம் ஓைல் அல்லது தேை 
்பொரொயைம், திருமுமை ஓைல் அல்லது திருமுமை 
்பொரொயைம் என்று கூறுேமை ்கொணகிதைொம். இமே 
எைககு உள்ைத்மை தூயமையொககும் ைருந்து 
த்பொன்ைமே.. ைந்திரமும் ைந்திரமும் ைருந்துைொகி 
என்்பொர அப்்பர சுேொமி்கள். இஙகு ைந்திரம் என்்பது 
இமைேனுக்கொ்க முமைப்்படுத்ைப் ்பட்ட புனிை 
ப�யல்்கள் அைொேது கிரிமய்கள்  ஆகும்..

அஙகு ்பஞ்� பூைம் எனப்்படும் நிலம், நீர, 
ப்ருப்பு, ்கொற்று, ஆ்கொயம் ஆகிய ஐந்து 
ேொழேொைொரங்கள் மூலைொ்க இமைேனுககு ் ன்றி 
ப�யயும் ைரம்ப ஆ்கைங்கள் ஏற்்படுத்தியுள்ைன. 
ஐம்பூைங்கமை இமைேன் ்பம்டத்து அேற்றின் 
மூலைொ்க எம்மை ேொழ மேத்துள்ைொன்.அேருககு 
்ொம் ப்பரும் ்ன்றி ப�ொல்லும் இ்டதை ஆலயம் 
ஆகும்.

நிலத்திற்கு ்பதிலொ்க ப்யதேத்தியங்கள் 
மேத்ைல், ேஸ்திர உ்ப�ொரம் ப�யைல்,, நீருககு 
்பதிலொ்க அபிதே்கம் ப�யைல், ப்ருப்பிற்கு ்பதிலொ்க 
தீ்பம், விைககு, யொ்கம், ஆ்பரைங்கள் முைலியனவும், 
்கொற்றிற்கு உ்ப�ொரைொ்க தூ்பம், �ொைமர, ைந்திரம், 
ைங்கை இம�, திருமுமை,�ஙகு முைலியனவும், 
ஆ்கொயத்திற்குப் ்பதிலொ்க பூக்கள், ைொமல்கள் 
கும்ட முைலிய உ்ப�ொரங்களும்ேழி்பொடு்களில் ் ொம் 
்பயன்்படுத்தும் அதி உன்னை முமை்கைொகும்.இமே 
ப்பொதுேொ்க எல்லொ ஆலயங்களிலும் ்கொணும் 
அடிப்்பம்ட ப்பொது முமையொகும்,

இதை த்பொன்றுைொன் ் ொம் ஆலய ேழி்பொடடின் 
நிமைவிலும் ்பஞ்� பூை அம்டயொைைொ்க 
பிர�ொைங்கமைப் ப்பறுகிதைொம். தீயின் ேடிேைொ்க 
விபூதிமயயும் நீரின் ேடிேைொ்க தீரத்ைத்மையும் 
்கொற்றின் ேடிேைொ்க ைந்திரம். அல்லது அரச்�மன  
அல்லது இமை்ொை உச்�ரிப்ம்பயும், ஆ்கொயத்தின் 
அம்�ைொ்க பூமேயும் நிலத்தின் அம்�ைொ்க ்பழம் 
அல்லது பிர�ொைங்கமையும் ப்பற்றுக ப்கொள்கிதைொம். 
ஆலய ேழி்பொடு்களில் ஒரு ்பழமும் பூவும் 
ப்பறுேைொதலதய நிலத்தில் இருந்து ஆ்கொயம் 
ேமரககும்உள்ைஅமனத்து பூைங்கைொலும் ேழி்பொடு 
ப�யது ்பலமனப் ப்பறுகிதைொம் என்்பதை ப்பொருள் 
ஆகும். ்ொம் பிரைக்ஷிைம் ப�யைல், விழுந்து 
கும்பிடுைல், ஆலயத்தில் ஓரி்டத்தில் அைரந்திருத்ைல் 
த்பொன்ைமேயும் ் ொம் உ்டலொல் ப�யயும் புைநிமல  
ேழி்பொடடுக ்க்டமையொகும்.

எனதே ஆலய ேழி்பொடு என்்பது எைது 
அன்ைொ்டக ்க்டமை்களில் ஒன்று. அதைதேமை 
இமைேனுககு ்ன்றி கூறும் ்பணபு. அத்து்டன் 
எைது ்கன்ை விமன்கமை தீரககும் ேழியு்டன் 
ஆன்மீ்க முன்தனற்ைத்மையும் ைருகிைது, இமையருள் 
ப்பருகி்ட இன்்ப ஆலயம் ப�ன்று குமைேைப் 
்பணியொற்றி கூடும் அன்பினொல் முமைைரபு ைொைொது 
முைல்ேமனப் பூசித்து நிமைவுை ேொழந்து ்ொம் 
நிம்ைதி ப்பறுதேொதை. 

ஹரி�ன் தைொ்கனரொேொவும் ்பஙகு ்பற்றினர . 
பிரைைவிருந்தினரொ்கக ்கலந்து ப்கொண்ட ைதி சுேொைொ 
�தீஷ் இைம் ்கமலஞர்களின் இந்ை அற்ப்புைைொன இம� 
்்டன நி்கழவு லண்டனில் ்பரைமும் ்பணணும் ்பரம்்பமர 
்பரம்்பமரயொ்க பைொ்டரும் என்்பமை உறுதிப்்படுத்துேைொ்க 
பைரிவித்ைொர. மூத்ை ்கமலஞர ்கொமரககுடி கிருஷ்ைமூரத்தி 
ஒவபேொரு ்கமலஞர்களின் திைமை்கமையும் குறித்து 
உமரத்து ்பொரொடடினொர. ைண்ட்பம் நிமைந்ை �னத்திரள் 
்கரத்கொேங்கள் மூலம் ைம்திருப்திமய பேளிப்்படுத்தியது. 
நி்கழவின் ஏற்்பொட்டொைர ம�லேொ சுதரஷ் அமனேரொலும் 
்பொரொட்டப்்பட்டொர. பைொத்ைத்தில் முழுமையொன நிமைமே 
ைந்ை ஒரு ்கமல நி்கழவு. 

-ப.மை.பெ
- பும்கபப்டங்்கள்: ொைகி பெயராைன்

ஆலய வழிொடு
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ஜீோகுமாரன்

ஈ ன்ை ப்பொழுதில் ப்பொிதுேககும் ைன் ை்கமனயும் 
ை்கமையும் �ொன்தைொர்கள் எனக த்கட்ட ைொயும் 
ைந்மையும் உைவினரும் �ம்பதயொரும்!

ஆம் �மீ்பத்தில் இலண்டனில் உள்ை ேொட்டரமீற் (Watermeet) 
ைண்ட்பத்தின் பிர்கொ�ைொ்க ஒளியின் அைவு பைதுபைதுேொ்க 
குமைந்து ப்கொணடு ப�ல்ல அரஙகின் ஒளி பிர்கொ�ைொனது. 
ைம்பூரொவு்டன் ஒரு பிள்மையொர….மிருைங்கத்து்டன் ஒரு 
பிள்மையொர…ைத்பலொவு்டன் ஒரு பிள்மையொர என மூன்று 
பிள்மையொர்கள் அரங்கத்தின் பின்புைத்தில் வீற்றிருக்க….

முன்தன ேலது புைத்தில் முைல் ேைக்கத்துககுரிய 
பையேங்கள் ேரிம�யில் அரஙத்கற்ை ் ொயகி ேனுேொநிரஞ்�ன் 
- ்ொய்கன் அபிே்கன் நிரஞ்�னின் ைொத்ைொ ்பொடடி்கள் 
்கணைொடிச் �ட்டத்தினுள் ைொமலயு்டன் வீற்றிருந்து ஆசி 
ேழஙகிக ப்கொணடிருந்ைது ைனதுககு நிமைேொய இருந்ைது. 

பைொமலக்கொடசி ேொயிலொ்க ்ன்கு அறியப்்பட்ட 
தயொத்கஸ்திதனஷ், பிரேொந்தியின் ைமிழ –ஆஙகில 
அறிவிப்பு்டனும் இமைேைக்கத்து்டன் ேயலின் – மிருைங்க 
அரஙத்கற்ைம் ஆரம்்பைொனது. 

்க்டம் : உல்கம் முழுக்க ்ன்கு அறியப்்பட்டேரும் 
ைமைந்ை ைொதைமை ்டொக்டர ்பொலமுரளி கிருஷ்ைொ உட்ப்ட 
்பல பிர்பல்ய இம�க்கமலஞர்களுககு ்பக்க ேொத்தியக 
்கமலஞரொ்க தி்கழந்ை ்டொக்டர எஸ்.்கொரத்திக. 

தைொரசிங: திரு.என்.சுந்ைர இருேரும் ைமைந்ை ைொதைமை 
்டொக்டர ்பொலமுரளி கிருஷ்ைொ, குன்னககுடி மேத்திய்ொைன், 
நித்திய, ்பம்்பொய பேய, சுைொ ரகு்ொைன் த்பொன்ை இம� 
தைமை்களுககு ்பக்க ேொத்தியக ்கமலஞரொ்க இருந்ைேர… 
இருந்து ப்கொணடிருப்்பேர.  

்கஞ்சீரொ – ்டொக்டர அபிரொம் �்கொதைேன். இம�ககுடும்்பத்தில் 
பிைந்து இஙகிலொந்தில் ்டொக்டரொ்க ்க்டமையொற்றிக 
ப்கொணடிருககும் இேர இஙகிலொந்தில் ்பல ்கச்த�ரி்களில் 
இம� ரொேொங்கம் நி்கழத்தியேர. 

ேயலின்குரு: ்ொ்கரொஜீ. குருகுலக்கல்வி ேழிேந்து ்க்டந்ை 
31 ேரு்டங்களுககு தைலொ்க ்பயிற்றுவிககும் துமையிலும் ்பல 
பிர்பல இம�க்கச்த�ரி்களிலும் மிளிரந்து ப்கொணடிருப்்பேர. 
இலண்டன் ்கமலக்கல்லூரியில் ்க்டந்ை 13 ஆணடு்கைொ்க 
நிரந்ைர ஆசிரியரொயும் ்பல இம�ப்்பரீடம�்களின் ் டுேரொயும் 
ைனது இம�ப்்பயைத்மை ்்டத்திக ப்கொணடிப்்பேர. 

மிருைங்ககுரு: ்கமலைொைணி பேயரொைன் ்பத்ை்ொைன் 
ைமிழ்ொடடு அர�ொங்கம் இேருககு ்கமலைொைணி ்பட்டம் 
அளித்துக ப்கௌரவித்ைமை வி்ட  இேரின் இம�ப்்பயைத்திற்கு 
தேறு அறிமு்கம் தைமேயில்மல ைம்பூரொ ்கமலஞர்கைொ்க 
ப�ல்வி ரிதுனொ ்கலொரஞ்�னும் துேொனி ைரைரொ�ொவும் 
இத்ைமன ்கமலஞர்களும் சுற்றியிருக்க ் டுதே அைரந்திருந்ை 
ேனுேொவின் ேயலினில் இருந்து எழுந்ை ேயலின் இம�யும் 
அைனு்டன் இமைந்ை அபிதே்கனின் மிருைங்க ஒலியும் 
�ம்பமய ஆககிரமிக்க ஆரம்பித்ைது. 

இேர்கள் இம்டதேமை ேமர எடடு ேம்கயொன இம� 
ேடிேங்கமை ேழஙகிக ப்கொணடிருக்க…ஒவபேொன்றின் 
முடிவிலும் அரங்கம் �ம்பயின் ம்க ைட்டலொல் நிமைந்ைது. 

்கண்கமைத் திைந்து ப்கொணடு ரசித்ைொல் ைொன் அஙத்க 
இரணடு இைம் இம�க்கமலஞர்கள் இருப்்பது பைரிந்ைது.  

்கண்கமை மூடிக ப்கொணடு ரசித்ைொல் இரணடு இம� 
ேொம்்பேொன்்களின் திைமை பேளிப்்படடுகப்கொணடு இருந்ைது. 

இம�ககும் ேயதில்மல. இம�க்கருவி்களுககும் 
ேயதில்மல என எஙத்கொ ்படித்ைது ஞொ்ப்கத்திற்கு ேந்ைது. 

சுைொர ஒன்தை முக்கொல் ைணி த்ரத்தில் எவேொறு 
இம்டதேமை ேந்ைது என்தை பைரியவில்மல. 

அதுேமர ்ம்டப்பற்ை இம�க்கச்த�ரியின் அதி 

உச்�க்கட்டைொ்க அமைந்ைது ‘ேொத்தியக்கமலஞர்களின் 
ைனி ஆேரத்ைனமும்’ அதில் அபிே்கன் ்்டொத்திய 
மிருைங்கரொேொங்கமும்ைொன்.

‘‘்கலககினொன் எங்கள் பிள்மை’’ என்ை ேட்டொர 
ேழககினொல் இைமன ேரணிப்்பைமன ைவிர எனககு 
ேொரத்மை்கள் கிம்டக்கவில்மல.

ைற்ை மூேரும் இம� ேொம்்பேொன்்கள் இேதனொ 
அரஙத்கற்ைம் ்கொணும் சின்னக குழந்மை. �ரிககு �ரியொ்க 
ேொசித்ைொன். எஙகும் எந்ைப் பிசிறும் இல்மல.

இேமன ை்கனொ்கப் ப்பறுேைற்கு ப்பற்ைேர்கள் என்ன 
புணணியம் ப�யதிருக்க தேணடும் என்ை எணைத்து்டன் 
இம்டதேமையில் சிற்றுணடி அருந்ை ைண்ட்பத்திற்கு 
பேளிதய ப�ன்ை என்மனப் த்பொலதே ைற்மைப் ப்பற்தைொரும் 
இருந்திருப்்பொர்கள் என்்பது என் அம�க்க முடியொை ் ம்பிகம்க.

ைணிககூடடின் சின்ன முள்மை த்கொம்ட ்கொலத்தில் 
முன்தன ஒரு ைணி த்ரமும் குளிர ்கொலத்தில் பின்தன ஒரு 
ைணி த்ரமும் விடடு விடடு ்ொங்கதை அைற்குப் பின்தன 
ஓடிக ப்கொணடிருககும் ஐதரொப்பிய சூழலில் ஒரு இம� 
அரஙத்கற்ைத்திற்கு இவேைவு கூட்டைொ எனப் பிரமித்ை 
ப்பொழுது ைொன் எனககு ஒரு உணமை பைரிய ேந்ைது.

இஙகிலொந்தில் ைமிழ ்கல்வி ேைரப்்பதிலும் இம�க்கல்வி 
ேைரப்்பதிலும் பேம்பிளி ைமிழ ்பொ்ட�ொமலயும் கீமழத்தைய  
நுண்கமலப்்பொ்ட�ொமலயும் Oriental Fine Arts Academy of 
London, Tamil School in Wembley ஒன்று்டன் ஒன்று ம்க 
த்கொரத்து ப�ல்கின்ைது என்றும்… ஐந்து ேயதில் அரிசியில் 

‘அ’ ‘ஆ’ ்கற்ை ம்கயு்டதன இந்ை இரணடு குழந்மை்களுககு 
இந்ைப் ்பொ்ட�ொமல ைமிழ பைொழிக்கல்வி –- ேொயப்்பொடடு – 
இம�க்கருவி என்ை ் ொற்று்கமை ் ற்றுவிட்டொர்கள் என்றும்… 
அதுதே இந்ை 15 ஆணடு்களில் ேைரந்து ப�ழித்து 
ைற்ைேர்களுககு ேழி்கொடடி ைரைொ்க நிமிரந்து நிற்கின்ைது 
என்றும்… அஙகிருந்ை ்பொரமேயொைர்களின் பிள்மை்களும் 
ப்பற்தைொர்கைம் இேர்களு்டதனதய இத்ைமன ேரு்டம் 
ம்கத்கொரத்து ்்டந்ைேர்கள் என்றும் அறிந்ை ப்பொழுது 
வியந்து த்பொதனன். சிற்றுணடி்கள் குளிர்பொனங்கள் �கிைம் 
அறிமுைொன ்பல உைவு்களு்டன் சு்கவி�ொரிப்பு்கள் என 15-20 
நிமி்டம் ஓடி வி்ட மீணடும் �ம்ப கூடியது.

அஙகுைொன் அதி�யம் ்கொத்திருந்ைது.
இரணடு ்கைொ்ொய்கர்களின் திமரப்்ப்டங்களில் 

இம்டதேமைககு முைல் ஒரு ்கைொ்ொய்கன் பிர்கொசித்ைொல் 
இம்டதேமைககுப் பின் ைற்ைக ்கைொ்ொய்கன் பிர்கொசிப்்பது 
த்பொல ்ப்டத்மை ேடிேமைத்திருப்்பொர்கள்.

அவேொறு இப்த்பொது ேனு�ொவின் ரொ்கம் –- ைொனம் – ்பல்லவி 
அமைந்திருந்ைது. முன் ்பகுதியில் ைற்ை இம�க்கருவி்களு்டன் 
இமைந்து ேயலின் ேொசித்ை ேனுேொ இப்ப்பொழுது 
ைனிதய -  ைன்மனயும் ேயலினின் இம�மயயும் ்ம்பி 
சுைொர ்பதிமனந்து நிமி்டங்களுககு தைல்… �ம்பமய 
்கடடிப்த்பொடடு இருந்ைொள்.

இம்டககிம்ட �ம்பயினர ைம்மையும் ைைந்து ்கரத்கொேம் 
ப�யைொர்கள்.

இதுைொன் இந்ை அரஙத்கற்ைத்தில் ேனுேொவின் 
உச்�க்கட்ட ேொசிப்பு எனச் ப�ொல்லலொம்.

பைொ்டரந்து இம� ரசி்கர்களுககு ்ன்கு அறிமு்கைொன 
இம�ப்்பொ்டல்்கள்… அதிலும் குறிப்்பொ்க இலஙம்கமயச் 
த�ரந்ை அதுவும் ்ொன் ்கற்ை, ைொனி இந்துவில் எனகத்க 
�ஙகீை ஆசிரியரொ்க விைஙகிய ைொதைமை வீரைணி ஐயரின் 
்கற்்ப்கேல்லியின் ப்பொற்்பைங்கள் பிடித்தைன். என்்பமை 
ேயலின் ்கச்த�ரியில் இமைத்துக ப்கொண்ட அமனேருககும் 
ைனிப்்பட்ட முமையில் எனது ்ன்றியிமனத் பைரிவித்துக 
ப்கொள்கின்தைன்.

பைொ்டரந்து இம�்கச்த�ரியின் கிமைைொகஸொன 
தில்லொனொ ேந்ைத்பொது மீணடும் இரணடு �த்கொைரர்களும் 
�்க இம�க்கமலஞர்களு்டன் இமைந்து �ம்பயினமர 
ம்கத்ைொைம் த்பொ்டவும் ைமலயொட்டவும் மேத்ைனர. 

தில்லொனொமேத் பைொ்டரந்து �ம்பிரைொயைொன 
ப்கௌரவிப்பு்களும் ேொழத்து்களும் ்்டந்து ப்கொணடிருந்ை 
ப்பொழுது பிரைை விருந்தினரின் ்டுநிமல விைர�னம் 
எவேொறு இருக்கப் த்பொகின்ைது என்ை சிறிய ்ப்ட்ப்டப்பு 
என்னுள் இருந்து ப்கொணடு இருந்ைது.

�ொைொரை இம� ரசி்கனின் இம� ரசிப்புககும் இம� 
ேொம்்பேொன்்கைொ்க விைஙகும் பிரைை விருந்தினரின் 
ரசிப்புககும் தேறு்பொடு ேருேைற்கு ்பல �ந்ைரப்்பங்கள் 
உணடு. ஆனொல், அேரின் ்டுநிமலயொன முடிவும் எனது 
இம� ரசிப்பும் ஒன்ைொ்கப் ்பயைப்்பட்ட ப்பொழுது மீணடும் 
ப்பற்தைொமரயும் அந்ை இரணடு இைம் ்கமலஞர்கமையும் 
ைனைொர ைனத்தினுள் ேொழத்திக ப்கொணத்டன்.

மீணடும் இறுதியொ்க எஞ்சியிருந்ை இரணடு உருப்்படி்கைொன 
முத்தித்ைரு ்பகதித்திரு. திருப்பு்கழு்டனும் ைங்கைத்து்டனும் 
ேயலினும் மிருைங்கமும் இமைந்து அமனேமரயும் ேழி 
அனுப்பி மேத்ைன.

இந்ை அரஙத்கற்ைம் இேர்களின் இம�ப்்பயைத்தில் 
முைல்்படியொ்க அமைய… பைொ்டரந்தும் ்பல பேற்றி்கமை 
இேர்கள் ்கொை தேணடும் என்று ேொழத்தி விம்ட 
ப்பற்தைன். 

வயலினும் 
மிருதஙைமும் 
இகணந்து 
அசத்திய 
அரஙநைறைம் 
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வ்ாதுநூல்்களின் ேரிம�யில் முன்னி்டம் 
ப்பறு்பமே இரொைொயைமும் ை்கொ்பொரைமும், 

திருககுைளும் ஆகும். இரொைொயைம்- இனியபைொரு 
நீதிநூல்; ை்கொ்பொரைம் விரிந்ைபைொரு �மூ்கச்�ொத்திரம். 
திருககுைள் ஓர உல்கப்ப்பொதுைமை. ை்கொ்பொரைத்மை 
அருளிய வியொ�ர, ஏைத்ைொழ இலட�ம் சுதலொ்கங்களில் 
எணணிலொச் சித்திரங்கமையும் ேரலொற்று ் ்டப்பு்கமையும் 
த்பரொற்ைலு்டன் ேருணித்துள்ைொர. 

ைொப்பரும் ைங்கச் சுரங்கம் த்பொலவும். ்பரந்து்பட்டபைொரு 
்கொன்கம் த்பொலவும் அமைந்துள்ை ை்கொ்பொரைத்தின் 
உயிரநிமலயொ்க இருப்்பது - கீமை ்பல்தேறு ைத்துேச்சு்டர்களும் 
உ்பதை� ைணி்களும் இககீமையிலிருந்து பிரேகித்துள்ைன. 
ைருை ஞொனக ்கருவூலைொன இககீமை, ை்கொ்பொரத்தில் 
ஒரு சிறு அங்கதை ஆயினும், இந்து �ைய �ொத்திரத்தின் 
ைணிமுடியொ்கதே அது தி்கழுகிைது. 

கீமைமய- கிருஷ்ை ்ப்கேொன்- குருத�த்திரப் த்பொர ் டுதே 
அரச்சுனனுககு அருளினொர. த்பொரில் ைன் ைொயொதி்களு்டன் 
தைொதி நிற்்க தேணடியபைொரு இ்டரப்்பொடடிற்கு உள்ைொன 
அரச்சுனனின் ்கலக்கத்மை அ்கற்றி அேமனப் த்பொரில் 
ைனஉறுதிதயொடு ஊன்றி நிற்்கச் ப�யேைற்்கொ்கக கீமை 
அருைப்்பட்டது எனக ்கருைப்்படுகிைது. என்ைொலும், கீமை 
அருைப்்பட்டைன் முழுத்ொக்கமும் இதில்மல என்்பமை 
அைமன ஆழந்து ்கற்கும் எேரும் எளிதில் அறிய முடியும். 
த்கொமழத்ைனத்மை அ்கற்றுைல் எனும் எளியபைொரு 
த்ொக்கத்மை வி்ட, ேொழவுப் த்பருணமை்கமை உைரத்தி, 
ைக்களின் உள்ைத்மை மூடும் தை்கப்்ப்டலங்கமை அ்கற்றி, ைன 
உறுதிதயொடும், ்க்டமைப்்பற்தைொடும் ேொழந்தி்ட ேழி்கொடடுேதை 
அைன் விழுமிய த்ொக்கைொகும். 

"அஞ்சாகம அல்லால் துகணஜவணடா எஞ்சாகம
எணணி இடததான பசயின (497)
"ைடன எனெ நல்லகவ பயல்லாம்"
ஞொன ேொழவின் ்கமலக்கைஞ்சியைொன கீமைககு 

நி்கரொ்க, ைமிழ ைணணில் ைலரந்ை ேொழகம்க நூல் 
திருககுைள். ேொழகம்கப் த்பொரில் அேரேர �ந்திககும் 
சிக்கல்்களுகப்கல்லொம் எக்கொலத்திற்கும் ப்பொருந்தும் 
ேம்கயில் தீரவு ்ல்கிக ்கொலத்மை பேன்று நிற்்பது 
திருககுைளின் ப்பருஞ்சிைப்்பொகும். கீமை- திருககுைள் எனும் 
இரணடிலும் ப்பொதிந்துள்ை சில ப்பொதுககூறு்கமை ைடடும் 
சுருக்கைொ்க ்ம் நிமனவுப் ்ப்டலத்திற்குக ப்கொைரதேொம். 

திருககுைள் ்டுநிமலப் ்பணத்பொடு உலகிற்த்க அைம் 
உைரத்திய திருைமையொ்கவும் ப்பொதுைமையொ்கவும் தி்கழேது, 
உல்க ைக்கள் அமனேரின் ் ல்ேொழவிற்கும் ப்பருேொழவிற்கும் 
ஒப்பில்லொ ப்பொதுமை ் லம் ைருேது- உயர ் ொ்கரி்கமும்டயைொய 
இனம், ் ொடு, பைொழி, �ையம், ்கொலம் இமேபயல்லொம் ்க்டந்ை 
ைனககுேமையில்லொ முைல் நூலொ்க விைஙகுேது. தேறு்படும் 
�ையங்கள் கூ்ட ைைபைன உரிமை ப்கொண்டொடிப் த்பொற்றிப் 
்பொரொடடிடும் பு்கழு்டன் தி்கழேது. 

ை்கொ்பொரைத்தில் ஒரு ்பக்கம் ஆறு ்பரேங்களும், ைறு்பக்கம் 
்பன்னிரணடு ்பரேங்களும் அமைந்திருக்க அேற்றினிம்டதய 
்ந்ைொ விைகப்கனக கீமை இலஙகுகிைது. 

கீமையின் முைல் அதி்கொரம் -  அரச்சுனனின் 
ைனப்த்பொரொட்டத்மைக குறிககின்ைது அேனது ்பரிவுைரச்சி 
இதில் தைதலொஙகி நிற்கிைது. இரண்டொம் அதி்கொரம்- 
உ்டபலடுத்ை ஆன்ைொ அழிவில்லொைது எனும் �ொஙகிய 
தயொ்க அடிப்்பம்டமய எடுத்துமரககிைது; சுயைரை ்்ட்படி 
இதில் மிகுதியும் ேலியுறுத்ைப்்படுகிைது. மூன்ைொம் அதி்கொரம்- 
்கரைதயொ்கத்மைக ்கற்பிககிைது. ்ொன்்கொம் அதி்கொரம்- 
த்ரமையொன சிந்மையின் அேசியத்மைப் த்பொற்றுகிைது. 
அைரைம் ஓஙகித் ைரைம் குன்றும் த்பொபைல்லொம் ்க்டவுள் 
அேைொரம் எடுப்்பொர எனும் ‘�ம்்பேொமி யுத்க யுத்க’ ேொ�்கம் 
இந்ை அதி்கொரத்தின் ைணிமுடியொ்க நிற்கிைது. "எந்ை ேழியில் 
அணுகினும் அந்ை ேழியில் ்ொன் அன்பு ்கொடடுகிதைன்". 

எனும் ைத்துே ைரி�னங்கள் இப்்பகுதியின் சிைப்பு அம்�ங்கள். 
ஐந்ைொம் அதி்கொரம், ஒருேன் ஞொனத்மை உைரந்து, ைன் 
்கரைங்கமைக ்க்டந்து நிமலப்பை தேணடுபைன்ை ்கரை 
�ந்நியொ� தயொ்கத்மைக ்கற்பிககிைது. 

ஆைொம் அதி்கொரம்- தயொ்கத்தின் குறிகத்கொள் ்பரம்ப்பொருள் 
அனு்பேம் என்்பமை எடுத்துமரககிைது. எல்லொ உயிர்கமையும் 
ஆத்ைொவினுள் ்கொணும்- �ை ைரி�னத்மை, "்கொகம்கச் 
சிைகினிதல ் ந்ைலொலொ- நின்ைன், ்கரிய நிைம் தைொன்றுமையொ 
்ந்ைலொலொ" எனப் ்பொரதிக ்கவிஞன் ்கணடுைரந்ை பைய 
அனு்பேத்மை ்ைககுப் புலப்்படுத்துகிைது. 

ஏழொம் அதி்கொரம்- ஞொன தயொ்கத்மையும், எட்டொம் 
அதி்கொரம்- பிரம்ை தயொ்கத்மையும் விைககும்கயில், ஒன்்பைொம் 
அதி்கொரம்- ‘அமனத்தும் என்னுள் உயிர பிமழத்திருப்்பன’ 
எது ப�யைொலும் எனக்கொ்க ் ல்கிவிடு- எனும் ரொேதயொ்கத்மை 
விைம்புகிைது. ்பத்ைொம் அதி்கொரம்- ்பரம் ப்பொருளின் 
பு்கமழயும் ைொடசிமயயும் விணடுமரககிைது. ்பதிபனொன்ைொம் 
அதி்கொரம் விசுேைரி�ன தயொ்கைொ்க, அகிலத்துககும் 
நீதய ைந்மை எனத்ைன்மனதய அரப்்பணித்து ேைஙகும் 
பைொழுநிமலமயக ்கொடடுகிைது. 

்பன்னிரண்டொம் அதி்கொரம்- ்பகதிதயொ்கத்மையும் 
்பதின்மூன்ைொம் அதி்கொரம்- அறியப்்படும் உணமைப் ப்பொருள் 
்பற்றியும் த்பசுகின்ைன ்பதினொன்்கொம் அதி்கொரம்- குைத்திரய 
விேொ்கதயொ்கம். ்பதிமனந்து புருதேொத்ைை தயொ்கம். "தைதல 
தேரும் கீதழ கிமை்களும் உள்ை நித்திய அர�ைரம்" இதில் 
சுட்டப்்படுகிைது. ்பதினொைொம் அதி்கொரம்- விேொ்கதயொ்கம். 
்பதிதனழு "ஓம் ைத் �த்" (ஓம்- அது 
உனது) எனும் பிரம்ைமனச் 
சுடடும் அம்டயொை 

ை ந் தி ர த் மை க 
்கொடடுகிைது. ்பதிபனட்டொம் 
இறுதி அதி்கொரம் - ஒருேன் 
பிரை நிமலககு உயரும் அைர நிமலமயச் 
சுடடுகிைது. 

"கவயததுள் வாழவாஙகு வாழெவன வானுகையும்
பதய்வததுள் கவக்ைப் ெடும்"
அைரநிமல கூடடிப் த்பசும் கீமைமயப் த்பொலதே, 

திருககுைளும்- ேொன்கம் இஙகு பைன்்ப்டச் ப�யயும் ேழி்கமை 
விைந்தைொதுகிைது, "மேயத்துள் ேொழேொஙகு ேொழ்பேன்- 
ேொனுமையும் பையேத்துள் மேக்கப் ்படும்" என மேயத்து 
ைனிைபரல்லொம் ேொழேொஙகு ேொழந்தி்ட ேரம்பு த்கொலித் 
ைருகிைது. எனதே ைொன் ேள்ளுேன் ைன்மன உலகினுகத்க 
ைந்து ேொன்பு்கழ ப்கொண்டைொ்கத் ைமிழ ் ொடம்டப் ்பொரதிப் 
புலேன் ்பொடிப் ்பரவினொன். ைொம்யொத்ை நூலுககுச் சிைப்பீடடித் 
ைந்துள்ைொர ேள்ளுேர. கீமை த்பொல, உலகிற்ப்கன ஒரு 
நூமல அளித்ை ப்பருமைமய இந்ைத் ைமிழ ைணணுககு 
அேர அளித்துள்ைொர. 

‘உல்கம் ஒரு குலம்’ என்்பதை திருககுைளின் உயிதரொட்டம். 
உல்கம் ஒரு குலைொ்க விைங்க தேணடுபைனில், அந்ை 
உயிதரொட்டத்திற்கு, அன்பு எனும் குருதிதயொட்டம் நிமலயொ்க 
இயஙகுைல் தேணடும். "அன்பின் ேழியது உயிரநிமல" 
என்்பதை ேள்ளுேத்தின் நிமலயொன குருதிதயொட்டம், 
அன்பிமன ேைரத்து ேொழேதை ைக்கட பிைவியின் 
த்ொக்கம்; ேொழகம்கக ்கமலயின் ஆக்கம். ்பணபும் 
்பயனும் உம்டய இல்ேொழகம்கயிமனத் தைரந்து பைளிந்து 
்்டந்தி்ட ேலியுறுத்துேதை ேள்ளுேர ப்றி. ேள்ளுேர 
ப்றிககு அடிப்்பம்ட அைம். ைனத்துக்கண ைொசிலனொ்க 
ேொழேதை அமனத்ைைன்; அகிலத்து அைன். இன்று உலகில் 
ைணடியுள்ை அழுக்கொறு, அேொ, பேகுளி, இன்னொச் ப�ொல் 
என்்பன எல்லொம் இழுக்கொனமே; அை ஒழுக்கத்திற்குப் 
புைம்்பொனமே. 

திருேள்ளுேர ஆடசி ப்றியிலும் ப்பொருைொைொர 
முமையிலும் ப்பொதுமை அைதை த்பசுகிைொர. ைன்னரொடசி 

விைஙகிய ்கொலத்தை எழுைப்்பட்டொலும் ைக்கைொடசி 
துலஙகும் ்கொலங்களுககும் ப்பொருந்தும் ேம்கயிதலதய அேர 
ஆழந்ை பைொமலத்ொகத்கொடு எழுதியுள்ைொர. ப்பொதுமையும் 
ைனத்தூயமையும் இரு ்கண்கைொ்க அமைய ேொழேரஙகு 
முழுமைககும் அேர ேழி்கொடடியுள்ைொர. ஒப்புரவு, ஈம்க, 
பு்கழ, இன்னொ ப�யயொமை, ்டபு, குடிமை முைலிய 
எணைற்ை சிந்ைமனத் ைருக்கமை நிறுவி அவேரஙகு 
முழுமைககும் நிழல் ்பரப்பியுள்ைொர. 

்பலரககும் ்பல ேம்கயொ்கப் ்பயன்்படும் சிைப்பும்டய 
திருககுைமை, இலககிய நூலொ்கவும் அைேழிச் சுரங்கைொ்கவும் 
இலஙகும் திருககுைமை ்ப்கேத்கீமைதயொடு ஒப்பிடடுச் சில 
்கருத்துக்கமைச் ப�ொல்ல விமழகிதைன். 

திருககுைளும், கீமையும் ேொழவில் முழு நிமைவு 
நூல்்கைொகும். ைனிைமன நிமை ைனிைனொககுேது இரு 
நூல்்களின் அடிப்்பம்டயொகும். 

ேொழவிற்கு ேழி்கொடடியும், எக்கொலத்திலும், எல்தலொருககும் 
முரணின்றி அறிபேொளி ்பரப்பி ் ன்மையும் ்பயனும் ் ல்கியும் 
ப்பருமையுற்று நிமலத்து நிற்்பமே. உணமை நிமைந்து, 
அறிவுககு ஏற்பும்டயைொய ைமைபைொழி்கைொ்க ைனிைமன 
நிமைவு்படுத்தும் நிமைபைொழி்கைொ்க ்கொலத்மையும் பேன்று 
ேொழ்பமே. 

"நிகைபமாழி மாநதர பெருகம நிலதது
மகைபமாழி ைாட்டி விடும்" (குைள்)
தூய, அன்ம்பயும், ஞொயிறு த்பொன்ை அறியொமை 

இருை்கற்றி ் லம் ப�யயும் பைளிந்ை ப�யல் அறிமேயும், 
உறுதியொன ஆற்ைமலயும், ஒருஙத்க அமையப் ப்பற்ைேன் 

நிமை ைனிைன் ஆகின்ைொன் என்று கீமை 
இயம்புகிைது. 

்கருமையு்டன் பிைர துன்்பம் ்கணடு 
இரஙகி துன்்பம் நீககி இன்்பம் ் ல்்க 
தேணடும். அருள் ப்கொணடு 
பைொணடு ப�யது ேொழும் த்பொது 
ைொன் நிமை நிமல, முழுநிமல, 
பையேநிமல ப்பை இயலும். 
்பல ேம்கயொல் ஆரொயந்ைொலும், 
அன்பும் ்கருமையும் ைொன் 
துமை. ஆ்கதே "்ல்லொற்றின் 
்ொடி அருள் ஆள்்க. ்பல்லொற்ைொன் 
தைரினும் அஃதை துமை" 

என்்பொர ேள்ளுேர. அறிவு 
ப்பற்ைைன் ்பயதன பிைவுயிர்கள் 

துன்்பம் ்கணடு இரஙகி அன்பு 
ப்கொணடு ்லம் ப�யேது ைொன். 

அதுேன்றி ப்பற்ை அறிேொல் ்பயனுணத்டொ? 
என்று வினவுேொர ேள்ளுேொ். 

"அறிவினால் ஆகுவதுணஜடா பிறிதின ஜநாய்
தனஜநாய் ஜொல் ஜொற்ைாக்ைகட" - குைள்
"ேலிவு ்பம்டத்தைொன் ேொழவுககுரியேன்" என்று 

கூறுகிைது கீமை. "உள்ைம் உம்டமை உம்டமை" "எணணிய 
எணணியொஙகு எயதுேர; எணணியொ திணணியரொ்கப் ப்பறின்" 
என்று உள்ை ேலிமேயும், த்பரொற்ைமலயும் வியந்து 
த்பசுேொர ேள்ளுேர. "எமனத்திட்பம் எயதியக ்கணணும் 
விமனத் திட்பம் தேண்டொமர தேண்டொது உலகு" என்்பொர 
ேள்ளுேர. த்பரொற்ைல் ்பம்டத்ை ைனிைன் ைன் ஆற்ைமல 
உைர தேணடும் "அரிய என்று ஆ்கொை இல்மல. ஆைலின் 
சிறியேரொய, புன்மையரொய சீர குன்ைொைல், ப்பரிதயொரொய 
"ப�யற்்கரிய ப�யல் ப�யய தேணடும்".

ைனிை உயிர்கமை அன்த்பொடு த்சித்து "அன்பிற்கும் 
உணத்டொ அம்டககும் ைொழ?" என்றுைரந்து, என்பும் பிைரககு 
உரியைொககி அன்புற்று ேொழ்க! ப்கொத்ைொ்க ைலரந்து ைைம் 
வீசும் ைலர்கள் த்பொல, ஒளி வீசும் ்ப்கலேன் த்பொல, அறிவு 
ைைம் ைலர்க; அறிேொற்ைல் நிமை்க- ் ல்லமேபயல்லொம் 
்க்டனொ்கக ப்கொணடு ்க்டனறிந்து �ொன்ைொணமை தைற்ப்கொள்்க!

கீமையும் திருககுைளும் ேொழவிற்கு ் ம்பிகம்க அளிப்்பமே, 
ேொழகம்கயில் த்ரிடும் இ்டர்கள் துன்்பங்கள் நீககு்பமே. 
அச்�ம் ைவிரத்து, தைொ்கம் நீககி, ையக்கம் ைவிரத்து, 
மும்ைலம் நீககி, ்க்டமைமய உைரத்தி, ப�யலிமனப் 
த்பொற்றி, ைனிை குலத்மை ைொணபுைச் ப�யது ேொனுமையும் 
பையேத்திற்கு இமையொய அைரர்கைொய ேொழ ேழி 
ேகுப்்பமே. 

கீகத ைாட்டும் ொகதயும், 
வள்ளுவர ைாட்டும் வழியும், 
ஒனஜைாடு ஒனறு, 
இகசநதகவ; இகணநதகவ. 
கீகதயில் குைக்ளயும்
குைளில் கீகதயும் 
ைாணகினஜைாம்.

திருககு�ள் த்சம்மல் ந.மணிதமாழியன்இலககியச சிந்தலேகள் - 10

திருக்கு்றளும் 
கீர்தயும்

மணிமமொழியனுடன் விநொயக மிஷன் 
சண்முக சுந்தரம் ்தம்்பதி
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சீரொ்கவும், சிைப்்பொ்கவும் �ம்பதயொரொல் ேரதேற்்கப்்பட்டது. 
ப�ல்வி. அனனியொ ரஜீந்திரகுைொரின் ைமிழப்த்பச்சு, 
உச்�ரிப்பு, ப்பொருள் உைரந்து த்பசிய இலொே்கம், 
அனனியொவின் ்ொேன்மைமய ேரணிக்க ைமிழில் 
ேொரத்மை்கமைத் தைடித்ைொன் எழுைதேணடும். 

்ொற்்பைொம் ஆணடிற்்கொன நிமனேமல்கள் 
அத்து்டன் ஓயவில்மல. பைொ்டரந்து ேந்ை �ொைமன்கள் 
்பொரொடடும் நி்கழவும் ்பொரொட்டத்ைக்க வி்டயதை. துமிழ 
பைொழி, நுண்கமல்கமைப் ்படித்துப் ்பரீடம� எழுதிய 
பின்னரும் கூ்ட, அைமனத் பைொ்டரந்து ைம்ைொல் 
இயன்ைேமர ்ம்டமுமைப்்படுத்தி ேருேதைொடு, ைொம் 
்பயின்ை நிமலயங்களில் உைவியொைர்கைொ்கவும், ைமிழ 
பைொழியில் த்பச்சுத்திைமையுள்ைேர்கைொ்கவும் இருககும் 
இமைதயொர்கமை இனம் ்கணடு, அேர்களில் ்ொற்்பது 
இமைதயொமரத் பைரிவு ப�யது, அேர்களுககு ேொழத்துப் 
்பத்திரமும், த்க்டயமும் ேழஙகிப் ப்பருமைப்்படுத்தியது 
�ங்கம். ் ம் இமைதயொர சிறுேயதில் ்கற்கும் ைொயபைொழி 
ைற்றும் நுண்கமலப் ்பொ்டங்கமை தைரவு்கள் எழுதியபின்னதரொ 
அல்லது ்பல்்கமலக்கழ்கம் ப�ன்ைபின்னதரொ பைொ்டரந்து 
்கம்டப்பிடிககும் நிமல அருகி ேருேது ்கணகூடு. அேர்கைது 
எதிர்கொலப் ்படிப்பு, ்க்டமை, ப்பொறுப்பு, பைொழில் ேொயப்புக்கள் 
இப்்படியொன ் ம்டமுமைச்சிக்கல்்கதை இைற்்கொன ்கொரைம். 
எைது பைொழி, ைைம், ்கமல ்கலொச்�ொரப் ்பண்பொடு்கமை 
எைது இைம் �ந்ைதியினர பைொ்டரொவிடில், எைது ைமிழச் 
�மூ்கம் ைைது மு்கேரிமயத் பைொமலத்துவி்டக கூடிய 
அ்பொய்கரைொன நிமல உருேொகும் என்்பமை ்ொம் 
அமனேருதை அறிதேொம். ம�ே முன்தனற்ைச் �ங்கம் 
இந்ை ் ொற்்பது இமைதயொர்கமை இனம் ்கணடு ைதிப்்பளித்து 
ஊககுவித்ைமை, இனிேரும் இமையைமலமுமையினருககு 
ஒரு முன்ைொதிரியொ்கவும் இருப்்பதைொடு, எம் �மூ்கத்தின் 
நீடித்ை ஆயுளுககும் உந்துத்கொலொ்க இருககும் என்்பதில் 
ைொற்றுக ்கருத்து இருக்கமுடியொது. ் ொற்்பைொேது ஆணடின் 
்பதிவு்களில் இ்டம் ப்பைககூடிய சிைப்்பொன அம்�ம்.

ைன்னலைற்ை த�மே ைனப்்பொன்மை, ்கடின உமழப்பு, 
ைொம் பிைந்ை �மூ்கத்தின் ேைரச்சி தைல் ப்கொண்ட 
்பற்று, ைமிழ பைொழியும், ம�ேமும் என்பைன்றும் 
ைமழத்தைொஙகி ேைரபிமைபயன ேைரதேணடுபைன்ை 
த்பரேொ, இப்்படியொன சிைப்்பொன ப்கொள்ம்க்களு்டன் 
ஒதர குடும்்பைொ்கத் பைொயவின்றி ்ொற்்பது ேரு்டங்கள் 
சிறு்கச்சிறு்க ்கடடிய இரொேத்கொபுரம்ைொன் இலண்டன் 
ம�ேமுன்தனற்ைச் �ங்கம். இச்�ங்கத்தின் ைொணிக்க 
விழொவிற்குத் ைமலமை அதிதியொ்க �மு்கைளித்துச் 
சிைப்பித்ை ப்பரியேர, ைமிழ ஈழத்திலிருந்து ேரும்க 
ைந்ை சிேபூமி அைக்கட்டமையின் ைொ்ப்கர, ைமலேர 

்டொக்டர திரு. ஆறுதிருமுரு்கன் அேர்கள். ப�ஞ்ப�ொற் 
ப�ல்ேர எனப் த்பொற்ைப்்படும் ்டொக்டர ஆறு திருமுரு்கன் 
அேர்கள் சிேபூமி முதிதயொர இல்லம் (பைொல்புரம்,சுழிபுரம், 
81முதிதயொர) சிேபூமி சிறுேர ைனவிருத்திப் ்பொ்ட�ொமல 
(்கன்கபுரம், கிளிப்ொச்சி 41 ைொைேர) சிேபூமி சிறுேர 
ைனவிருத்திப் ்பொ்ட�ொமல (த்கொண்டொவில் 321 ைொைேர) 
ைற்றும் கீரிைமல சிேபூமி ை்டம், கீரிைமல சிேபூமி 
யொத்திரி்கர ை்டம், குப்பிைொன் சிேபூமி ஆச்சிரைம், ்பமை 
இயக்கச்சி சிேபூமி த்கொட்டம் ஆகிய நிறுேனங்கமை 
அைநிமல ைேைொது நிரேகித்து ேருகின்ைொர. ைனிை த்யம் 
மிக்க இந்ை ்ல்லேர ம�ேமுன்தனற்ைச் �ங்கத்தின் 
்ொற்்பைொணடு விழொவிற்குத் ைமலமை அதிதியொ்க ேந்ைமை 
ப்பருமைககுரிய வி்டயம்.

்டொக்டர ஆறு திரு முரு்கன் அேர்கள் ைனது உமரயில், 
குறிப்்பொ்க �ங்கத்தினர ஒருஙகிமைந்து ப�யல்்படும் 

முமை்பற்றிப் த்பசினொர. விழொ ைண்ட்ப ேொயிலில் 
இருந்து தைம்ட ேமர ்பமழய புதிய �ங்கத்ைமலேர்கள் 
மும்முரைொ்கக ்க்டமையில் ஈடு்படடிருந்ைமை ைொன் 
்கணடு ஆச்�ரியப்்பட்டைொ்கக கூறினொர. புலம்ப்பயரந்து 
ேொழந்ைொலும், எைது பைொழி, ்பண்பொடு, ்கமல ்கலொச்�ொர 
விழுமியங்கமை ்்டனங்கள், ்ொ்ட்கங்கள் மூலம் 
பேளிகப்கொைரந்து, எம் ைணணின் ேொ�மனமய 
இஙகும் வீ�ச் ப�யயும் குழந்மை்கள், இமைதயொமரயும் 
அேர்கமைப் ்பயிற்றுவிப்த்பொமரயும் ்பொரொடடி ைகிழந்ைொர. 
குழந்மை அனினியொவின் த்பச்சு அேமரப் பிரமிக்க 
மேத்ைைமன அேரது த்பச்சிலிருந்து அறியமுடிந்ைது. 
ப்பொதுேொ்க மூத்தைொர்கள் ைைது ்லககுமைவு ்பற்றிப் 
த்பசுேமைதய ைொன் த்கடடிருப்்பைொயுை,; இஙகு மூத்தைொர்கள் 
்லைொ்க ்்டனைணி்கைொ்க தைம்டதயறியமை வியந்து 
ேொழத்தினொர. மூப்பு்டன் ஆைரேற்று, அனொமை்கைொ்க நின்ை, 
நிற்கின்ை மூத்தைொரமீது அன்பு ்கொடடி அரேமைககும் 
நிறுேனரொ்க ைடடுைன்றி, தைமே ஏற்்படும்த்பொபைல்லொம் 
அேர்களுககுத் ைேப்புைல்ேனொ்க முன்ேந்து அேர்கட்கொன 
அந்திைககிரிமய்கமையும் ப�யது அேர்கமை ப்கௌரேைொ்க 
ேழியனுப்பி மேககும் திரு.ஆறு திருமுரு்கன் அேர்கள், 
மூத்தைொமரப் ப்பொககி�ைொ்கப் த்பொற்று்பேர, மூத்தைொர 
்லன் விரும்பு்பேர. ம�ேமுன்தனற்ைச் �ங்கம் 
தயொ்கொநிமலயத்தினர நிதியில் ்கட்டப்்பட்ட, சிேபூமி 
முதிதயொர இல்லத்தில் அமைந்துள்ை ‘திமர அரஙகு’அஙகு 
ேதியும் மூத்தைொர ைைது ்கேமல்கமை ைைந்து 
�ந்தைொ�ைொ்க ேொழ ப்பருைைவில் உைவுேமையும்  
்ன்றியு்டன் பைொழிந்ைொர. ்டொக்டர ஆறுதிருமுரு்கன் 
அேர்கைது த்பச்சிமனச் ப�விைடுக்க ஆேதலொடு 
்கொத்திருந்ை �ம்பதயொரும், அேரது த்பச்சிமனத் ைமை 
ைைந்து ரசித்து ைகிழந்ைனர.

ம�ேமுன்தனற்ைச் �ங்கபைனும் ப்பருந்தைமர ைம் 
்கணமுன்தன நிறுத்தி, ைொ்ப்கர, ைமலேர, உ்பைமலேர, 
அைங்கொேலர, ப்பொறுப்்பொைர, ப்பொதுச்ப�யலொைர, 
்கைக்கொைர, அங்கத்ைேர எனப் ்பல ்பைவி்களில் ைொறிைொறி 
ப�யல்்பட்டத்பொதும் 1977இல் ைம் நிமனவில் ப்கொண்ட 
்கருமே உருேொககுேதில் ஒரு ்கைதைனும் ைேைொது,் ொற்்பது 
ேரு்டங்கைொ்கச் �ங்கத்தின் பின்னொல் ம்கத்கொரத்து 
நின்று, �ங்கம் முன் த்ொககி ்்கர உந்துத�ொலொ்கச் 
ப�யல்்படும் அத்ைமன �ங்க அங்கத்ைேர்களும் 
த்பொற்ைப்்ப்டதேணடியேர்கதை. ் ொைலொ்க ேமைந்து இன்று 
்ொனிலம் த்பொற்ை ேொழும் இலண்டன் ம�ேமுன்தனற்ைச் 
�ங்கம் ஆல் த்பொல் ைமைத்து, அறுகு த்பொல் தேரூன்றி, 
்கொலமுள்ைேமர விழொகத்கொலம் ்கொைத் ைமிழர ்ொம் 
இமைந்து ேொழத்துதேொம். 

பிரித்்தானிய ரச் முன்க்னற்்றச சஙகம்.... 23ம் பக�த் ச�ாடர்ச்சி

தாய்கத்தின் ைமிழ ்பத்திரிம்க 
உலகில், மூத்ைேர்களுககு 
மூத்ைேரொ்க இருந்ை த்கொபு என்ை 

எஸ்.எம். த்கொ்பொலரத்தினம், ைட்டக்கைப்பு 
ைணணில் அைரரொனொர. அேருககு ேயது 87.

இரு்பது ேயதில் ‘வீரத்க�ரி’யில் த�ரந்து, பின் 
அஙகு உைவி ஆசிரியரொ்கப் ்பணியொற்றினொர. 
இேர ்கொலத்தில், பிரைை ஆசிரியரொ்க இருந்ை 
இந்தியரொன த்க.பி. ஹரன் அஙகிருந்து 
விலகி, யொழப்்பொைத்திலிருந்து பேளியொன 
‘ஈழ்ொடு’ தின�ரிககுப் பிரைை ஆசிரியரொ்க 
அைரத்ைப்்பட்டொர. அேதர ைனககுக கீழ அஙகு 

‘ஈழநாடு’ நைாபு அமரரானார்

்பணியொற்றிய ‘த்கொபு’மேயும் ‘ஈழ்ொடு’வில் ப�யதி ஆசிரியரொ்க நியமித்ைொர.
நீண்ட ்கொலம் ‘ஈழ்ொடு’வில் ்பணியொற்றிய த்கொபு யொழ. ‘ஈழமுரசு’ 

ைட்டக்கைப்பு ‘தினக்கதிர’ ஆகிய தின�ரி்களில் ஆசிரியரொ்கவும் 
்பணியொற்றியுள்ைொர.

‘ேுனியர வி்க்டன்’ இைழில் இேர பைொ்டரொ்க எழுதிய ‘ஈழைணணில் 
ஓர இந்தியச் சிமை’ உல்கத் ைமிழ ைக்கைொல் விரும்பி ேொசிக்கப்்பட்டது. 
‘ஈழமுரசு’ ்பத்திரிம்கயில் இருந்ை ்கொலத்தில், அமைதி ்கொக்கச் ப�ன்ை 
இந்திய ரொணுேம் இேமரக ம்கது ப�யது 62 ்ொட்கள் அம்டத்து மேத்ை 
மி்கச் சுமேயொ்க ‘த்கொபு’ எழுதியுள்ைொர. 

2004 ஆம் ஆணடு, ேன்னியில் ைமலேர பிர்பொ்கரன், த்கொபுவுககுப் 
‘புலிச்சின்னம்’ ப்பொறித்ை விருது ேழஙகிக ப்கௌரவித்ைொர.

்ம்ைேர என்று ப்பருமைப்்ப்டக கூடிய சிைந்ை ஈழப் ்பத்திரிம்கயொைர 
த்கொபு. 

்தருமபுர ஆதீனத்தின் 
ஏற்பாடடில், எதிரவரும் 

2018ம் ஆணடு மாரச் 
மாைம் 8ம் 9ம் 10ம், 11ம் 
திகதிகளில் நசன்தன 
பல்கதலககைகத்தில், தசவ 
சிநைாநை மாநாடு நத்டநப்ற 
விருககி்றது. நசன்தனப 
பல்கதலககைகம், தசவ 
சிநைாநைப நபருமன்்றம் 
இதணநது ந்டாத்தும் 
மாநாடடு விபரஙகள் 
விதரவில் நவளிவரும். 
மாநாடடில் பஙகுநகாள்ை, 
கடடுதரகள் சமரபபிகக 
விரும்பு்வார நைா்டரபு 
நகாள்ை: ந்டரா்சா 
்சசசிதாைநதன் (பைளிநாடடு 
ைாநாடு பதா்டர்பாைர்) 
07788196426

பசன்கன 
கசவ சித்தாந்த 

மாநாடு
சிவத்ைமிழ் வைககு 

அறிஞரும் இலககிய வைககு 
அறிஞரும் சட்ட வைககு 
அறிஞரும் ஆன திருவாைர 

நசல்லத்ைம்பி சிறீககநைராசா அவரகள் இலகு 
ைமிழிலும் எளிய முத்றயிலும் விைககி எழுதிய 
திருமநதிரம் - ஓர் அறிமுேம் நவளிவநது 
விட்டது!

நைா்டரபுகளுககு: சிறீ அணைன்
வித்துவான் ் வலன் இலககிய வட்டம்

66, Westrow Gardens, Ilford, Essex, IG3 9NF
Tel : 020 8590 9905

‘‘திருமநதிரத் திருமுகம் காடடும் அறிமுக 
ஆடியாக இநநூல் அதமகி்றது. இநை அைகிய 
ஏடடிதன இனிய ைமிழில் எழுதிய தி்றம் 
வியபபினும் வியபபி்றநைற்று.’’

பத்மசிறீ முளனவர் ஒைளவ நடரொசன், �மிழ்நொடு

வாசி்ததுவிட்டீரகளா?
திருமநதிரம் ஓர் அறிமுேம்
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SAVE TIME & MONEY. COME TO THE BEST & GET THE BEST

*T&Cs Apply

FREE £20 LYCAMOBILE CREDIT
When you book with us

EAST HAM
180 High Street North,
East Ham E6 2JA · 0207 132 0056

CANARY WHARF
Walbrook Building, 195 Marsh Wall
London E14 9SG · 020 7132 0100

WEMBLEY 
14 Ealing Road, Wembley, 
London HA0 4TL · 0207 132 0055 

FAST, FLEXIBLE, FINANCE FOR TRAVEL
Easy instalments from 3 – 10 months to pay your travel cost.

The fares above include taxes and are subject to availability. 

ADDIS ABABA

MAURITIUS

LAGOS

ACCRA

fr £405

fr £600

fr £379

fr £384

NAIROBI

MANILA

JOHANNESBURG

CAPE TOWN

fr £338

fr £428

fr £443

fr £528

All fares shown above are subject to availability. The Lycamobile top-up offer applies for fully paid adult return tickets and excludes Jet Airways and Emirates bookings.
Top up must be redeemed within 30 days of booking. Not to be used in conjunction with any other offer.

Full terms are available on our website. LycaFly reserves the right to withdraw this offer before the expiry date, without notice.

WORLDWIDE FLIGHT OFFERS
fr £361
fr £512
fr £360
fr £340
fr £328
fr £360

CHENNAI
TRICHY
KOCHI
MUMBAI
DELHI
GOA

MELBOURNE
LOS ANGELES
TORONTO
BANGKOK
SINGAPORE
KUALA LUMPUR

fr £542
fr £368
fr £294
fr £330
fr £330
fr £325

The fares above include taxes and are subject to availability. 

BEST

lines open  24x7
CALL 0207 132 32 32
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உலகின் எந்த நாட்டிறகும்
மிைக் குகைந்த ைட்்டணத்தில்
மிைக் கூடிய ெணமாறறு வீதத்தில்,
அதி விகரவாைப ெணம் அனுபெ...


