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18வது ஆணடு நிகைகவ முன்னிட்டு

Although this is a new firm of solicitors, it is run by 
 experienced legal practitioners of over 25 years standing.

46 High street 
London SW19 2BY.
Tel: 020 8544 9285
Fax: 020 8542 9530
Email:llsolicitors@hotmail.com

L&L LAW sOLICITOrs
1. Immigration and Asylum

2. Human Rights Act challenges and 

    European Law 

3. Family Law 

4. Criminal Law 

5. Landlord and Tenants 

6. Civil Litigation 

7. Public Law 

க�ோதபயா ராஜபக்சவா? ்சஜித் பிரரமதா்சாவா? 

2009 முள்ளிவாயக்ாலில் தமிழமக்ளைக 
க்ானகறாழித்து ஈழத் தமிழினத்துககுப் ரபரழிளவ 
ஏறபடுத்துவதறகு சிங்ைத்துககு எல்்ா உதவி்ளையும் 
வழஙகிய வல்்ரசு்ள், கதாடர்ந்து தமது ‘ள்வரிள்ச’ 
ளயக்ாட்டிக க்ாண்டுதானிருககிறன. 

யுத்த்ா் ராணுவதைபதி ்சரத் கபானர்ச்ா 
இப்ரபாது ஒரு எம்.பி.-்சஜித்துககுப் பக்ப்பாட்டு. 

இந்து ்சமுத்திரப் பிராந்தியத்தில் இ்ஙள் 
தமகர்றற மி்ச் சிறந்த தைமா் இருப்பதால் 
சிங்ைத்ளதத் தம் வ்சப்படுத்துவதில் வல்்ரசு்ள் 
ரபாட்டி ரபாட்டுக க்ாண்டு க்சயல்படுகினறன. தங்ள் 
தாைத்துககு ஆடககூடிய அரசு்ளை உருவாககுவதில் 
முறறு முழுதா் ஈடுபட்டுக க்ாண்டிருககினறன. 
2015இல் ்ங்ா சுதந்திரக ்ட்சி ‘நல்்ாட்சிளய 
உருவாககியது. அந்த அர்சாட்சிளய உருவாககிய அரத 
வல்்ரசு்ள் தான இப்ரபாது ஜனாதிபதித் ரதர்தல் 
்ைத்தில் குதித்துள்ைன. இரட்ளட பிரஜாவுரிளமளயக 
இரத்துக க்சயயாமல், இழுத்தடித்திருந்தால்கூட 
யுத்த கவறறிககுத் தாரன ்ாரணகமனறு மார்பு 
தட்டும் மஹிந்தா தன அருளமத் தம்பி ர்ாதபயா 
ஜனாதிபதித் ரதர்தலில் நினறிருக் முடியாது 
ரபாயிருககும். வல்்ரசு்ள் நடந்துகினற ்பட 
நாட்த்தில் இப்படியான ரவஷங்ளும் ஒனறு. 

ர்ாதபயாவும் ்சஜித்தும் சிங்ை மக்ளின ஆதரளவ 
கபறறுக க்ாள்வதிற்ா் தமிழா்்ளை அழித்தளத 
க்சால்லி கவறறிளயத் தமதாமாககுவதில் முழுமூச்்சா் 
இருககிறார்்ள். 

ஐ . ந ா .வில் ரப ா ர்க  குறறவாளி எனறு 
பிர்டனம்படுத்தப்பட்ட ரமஜர் கஜனரல் ்சரவந்திரா 
சில்வா, ஜனாதிபதியா்த் தான பதவி ஏறறால் 
பளட்ளின தைபதியா் ் டந்த ஆ்ஸ்ட் மாதத்தில் 
இந்த அரசினால் நியமிக்ப்பட்ட அவர், அரத 
பளட்ளின தைபதியா்த் கதாடாந்த்ு இருப்பார் எனறு 
்சஜீத் வாககுறுதியளித்துள்ைார். இவரா தமிழா்் ளுககு 
உரிளம்ளை அள்ளிக க்ாடுக்ப்ரபாகிறார்? 

இருவருரம ஒரர குட்ளடயில் ஊறிய மட்ளட்ள்தான!

இ்ஙள் எனற தைத்ளதக ள்ப்பறறுவதற்ா் 
வல்்ரசு்ள் நடாத்துகினற ரபாட்டியில் தமிழர்்ள் 
ப்ளடக்ாய்ைா்ப்படுகினறனர். ‘அது கிளடககும், 
இது கிளடககும்’ எனற நப்பாள்சளய விளதத்து 
தமிழர்்ள் இதுவளர ்ா்மும். நம்பி நம்பி 
ஏமாந்தது ரபாதும். இனி வல்்ரசு்ள் இ்ஙள்யில் 
தைத்ளதப் பிடிப்பதற்ா் நடாத்தும் ரபாட்டியல் 
ஏதாவது ஒரு தீர்வு கிளடககிறதா எனறு  
பார்த்தாக்னன? 

வல்லரசுகள் ம�ோதட்டும்!
ஈழத் தமிழ�ககள் மவடிக்க போரககட்டும்! 

வல்லரசு�ள் க�ோதட்டும்!
தமிழர் வவடிககை பார்கைட்டும்
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சக்தி சக்திதாசன்

ைண்ணிலல ைண்்டதும் ைனவாய் லதான்றுது
ைாதிலல லைட்டதும் ைகத லொலானது
என்னானு பதரியகல. ப�ான்னாலும் வி்ளஙைகல
என்கனப் லொல ஏமாளி எவனும் இல்கல.
ஒண்ணுலம புரியகல. உலைத்திலல..
எனனரமா நடககுது மர்மமா இருககு  

்வள் இல்்ாத மனிதன எனும் படத்தில் 
்வியர்சர் ் ண்ணதா்சன வரி்ளுககு உயிரூட்டி 
ரஜ.பி ்சந்திரபாபு பாடி நடித்த பாடல் . இளத 
ஏன இஙகு குறிப்பிடுகிரறன எனறால் இனளறய 
இஙகி்ாந்து அரசியல் நிள்யளயப் பார்ககும் 
்சாதாரண வாக்ைார் நிள்யும் ஏறககுளறய 
இரததான ரபாலுள்ைது.

 அகரடாபர் 31 எனும் தி்தி இஙகி்ாந்தில் 
உள்ைவர்்ளினால் "ஹர்ாவின" எனும் ஒரு 
தினமா் க்ாண்டாடப்படுவது ஒருபுறமிருக் 
இந்த அகரடாபர் 31ம் தி்திளயத் தனககு 
ஒரு ்சவா்ா் எடுத்துக க்ாண்டார் எமது 
பிரதமர் கபாரிஸ் ஜான்சன.

 ஆமாம் ஐககிய இராச்சியத்ளத , 
ஐரராப்பிய ஒனறியத்திலிருந்து கவளிரயறறும் 
நாைா் இதற்ா் முழுமூச்்சா் உளழத்தார். 
இதரனாடு தனது க்சல்வாகள்ரய பணயம் 
ளவத்திருந்தார். பிகரகஸிட் எனும் நி்ழவுககு 
மக்ள் ஆதரவு கிளடத்தளதயடுத்து முனனாள் 
பிரதமர் கதரர்சா ரம அவர் ளினால் இவவருடம் 
ரம மாதம் 29ம் தி்தியுடன இஙகி்ாந்து 
கவளிரயற ரவண்டியதா் இருந்தது. ஆனால் 
திருப்தி்ரமான உடனபடிகள்ளய ஐரராப்பிய 
ஒனறியத்துடன எட்டவில்ள்யஅத்ால் 
இக்ா்கக்டு அகரடாபர் 31ம் தி்திககுத் 
தள்ைப்பட்டது. ரமலும் இகக்டுவுககுள் 
கவளிரயறுவது ்சந்ரத்மா் இருந்ததினால் 
அதற்ான குறறச்்சாட்டு கதரர்சா ரம ரமல் 
விழுந்து அவர் பதவி வி்் நம்ப தறரபாளதய 
பிரதமர் கபாரிஸ் ஜான்சன பிரதமரானது 
அளனவரும் அறிந்தரத..

பதவிககு ரபாட்டியிடத் கதாடஙகியது 
முதல் உடனபடிகள்யுடரனா அனறி 
உடனபடிகள்யினறிரயா அகரடாபர் 31ம் 
தி்தி ஐககிய இராச்சியம், ஐரராப்பிய 
ஒனறியத்திலிருந்து கவளிரயறுவது 
உறுதி எனறு உத்தரவாதமளித்து வந்தார் 
கபாரிஸ் ஜான்சன.ஆவரது ரநாக்ம் 
உடனபடிகள்யில்்ாமல் கவளிரயறுவரத 
எனறு முடிவு ்ட்டிய எதிர்க்ட்சியினரும், 
அவரது ் ட்சிளயச் ர்சர்ந்த சி்ரும் இளணந்து 
பாராளுமனற ஜனநாச்ய்க ர்ாட்பாடு்ளை 
உபரயாகித்து கபாரிஸ் ஜான்சன அவர்்ளின 
ள்்ளை ஒரு ்சட்டமூ்ம் ்ட்டினார்்ள்.

அச்்சட்டத்தின படி  அகரட ா ப ர் 
19ம் தி்திவளர பாராளுமனறத்தினால் 
அஙகீ்ரிக்ப்பட்ட ஒரு உடனபடிகள்ளய 
பிரதமர் எட்டத்தவறினால் அவர் அகர்ாபர் 
31ம் தி்தி ் ா்கக்டுளவத் தள்ளி ளவககும் 

பிரரக்ஸிட்
ஒண்ணுக� புரியக்ல! 
என்னக�ோ நடக்குது!
�ர��ோய் இருக்குது!...

ர்ாரிகள்ளய ஐரராப்பிய ஒனறியத்திடம் ் டிதமூ்ம் ர்ாரரவண்டும். இது 
்சம்பந்தமா் பிரதமரிடம் ஊட்ங்ளினால் ர்ள்வி எழுப்பப்பட்டரபாது நான 
்சட்டத்ளத மீறமாட்ரடன ஆனால் அகரடாபர் 31ம் தி்தி கவளிரயறுரவாம் 
எனபது உறுதி எனறார். அப்ரபாது ஒரு க்சயதியாைர் ஒரு்ால் உங்ைால் 
அத்தி்தியில் கவளிரயறுவது முடியாமல் ரபானால் ்அ்கக்டுளவ 
நீடிக்க ர்ாருவீர்்ைா? எனறு ர்ட்டரபாது "ஒரு ர்சறறுககுழியில் 
பிணமா்க கிடந்தாலும் கிடப்ரபரனகயாழிய ஒருரபாதும் அகரடாபர் 
31ம் தி்திககு நீடிப்பு ர்ாரமாட்ரடன" எனறார் திடமா்.

ஐரராப்பிய ஒனறியத்துடன ப் தடளவ்ள் ரபசி கதரர்சா ரம 
எட்டிய ஒப்பந்தத்தில் சிறிய மாறறங்ளுடன அகரடாபர் 19ம் தி்தி 
பாராளுமனறத்தில் ்சமர்ப்பிக் முயறசித்தரபாது எதிர்க்ட்சி்ள் இளணந்து 
அதறகு முட்டுக்ட்ளடயிட்டன. ்சட்டத்தின பிர்ாரம் அனறிரவு 11 
மணிககு பினனால் ஜரராப்பிய ஒனறியத்திடம் அகரடாபர் 31ம் தி்தி 
்ா்கக்டுவுககு நீடிப்புக ர்ட்டு ஒரு ்டிதத்ளத எழுதும் நிள்ககுத் 

தள்ைப்பட்டார். எந்தகவாரு சூழலிலும் தான நீடிப்பு ர்ட்்மாட்ரடன எனறு 
கூறியிருந்ததளத நியாயப்படுத்த அக்டிதத்ளதத் தனது ள்கயாப்பமினறி 
அனுப்பினார், அளதத் கதாடர்ந்து மறகராரு ் டிதத்தில் இந்த நீடிப்பினால் 
எவருககும் உபரயா்மில்ள் எனறு தனது ள்கயாப்பத்துடன ஒரு 
்டிதத்ளதயும் அனுப்பினார்.

ஐரராப்பிய ஒனறியம் தனனுளடய நிள்ளய உணர்ந்து அகரடாபர் 31 
்ா்கக்டுளவ நீடிக் மாட்டார்்ள் எனறு எமது பிரதமர் எண்ணினார் 
ரபாலும்.

ஆனால் ஐரராப்பிய ஒனறியம் க்ாள்ள்யைவில் நீடிப்பு க்ாடுப்பது 
எனறு ் டந்த கவள்ளி அதாவது அகரடாபர் 25ம் தி்தி முடிகவடுத்தார்்ள் 
ஆனால் எவவைவு ் ா்ம் நீடிப்பது எனபளத அகரடாபர் 28 வளர தள்ளி 
ளவத்தார்்ள். அதறகுக ் ாரணம் பிரதமர் கபாரிஸ் ஜான்சன 28ம் தி்தி 
பாராளுமனறத்தில் டி்சம்பர் 12ம் தி்தி கபாதுத்ரதர்தல் நடத்துவதறகு 
பாராளுமனற அங்த்தினர்்ளின ஆதரவுக்ான ம்ஜர் ஒனளறச் 
்சமர்ப்பிக் இருந்தரத.

இனறு அகரடாபர் 28ம் தி்தி பிரதமரின 
ரவண்டுர்ாள் பாராளுமனறத்தினால் 
நிரா்ரிக்ப்பட்டது. இதறகுத் ரதளவயான 
434 பாரஅளுமனற அங்த்தினர்்ளின 
ஆத்ரளவ அவர்  கபறவில்ள் . 
இதறகிளடயில் ஐரராப்பிய ஒனறியம் 
ஐககிய இரஅச்சியம் ஒனறியத்திலிருந்து 
கவளிரயறுவதற்ான ் ா்கக்டுளவ 2020 
ஜனவரி 31ம் தி்திவளர நீடித்துள்ைது. 
ஆனால் இளடயில் எப்ரபாது இஙகி்ாந்துப் 
பாராளுமனறம் ஒரு உடனபடிகள்ளய 
ஏறறுகக்ாண்டால் அப்ரபாரத வி்்்ாம் 
எனும் ்சலுள்ளயயும் அளித்துள்ைது..

அடுத்து நமது பிரதமரின ந்ர்வு எனன? 
நாளை அதாவது அகரடாபர் 29ம் தி்தி 
பராளுமனறத்தில் டி்சம்பர் 12ம் தி்தி 
ரதர்தள் நடத்துவதற்ான ஒரு ்சட்ட 
மர்சாதாளவ க்ாண்டு வர இருககிறார். 
இது அவருககு கவறரியளிககுமா? எனபது 
்சந்ரத்ரம!

பிரதான எதிர்க்ட்சியான ர்பர் 
்ட்சிளயத் தவிர்ந்த ஏளனய இரு 
எதிர்க்ட்சி்ள் ஒனறிளணந்து பிரதமருககு 
ஒரு ்சந்தர்ப்பம் அளிக்விருககிறார்்ள். 
அதாவது தங்ைது மூனறு ர்ாரிகள்்ள்

1. ப்கரகஸிட்டுக்ான ் ா் எல்ள் 
2020 ஜனவரி 31 வளர நீடிக்ப்பட 
ரவண்டும்.

2. கபாதுத்ரதர்தலுககு முனனால் 
கபாரிஸ் ஜான்சன அவர்்ள் 
ஐரராப்பிய ஒனறியத்துடன எட்டிய 
உடனபடிகள்ளய பாராளுமனற 
அஙகீ்ாரத்துக்ா்ச் ்சமர்ப்பிக்க 
கூடாது

3. உடனபடிகள்யறற வி்்ல் 
எனும் நி்ழவு முறறா் நீக்ப்பட 
ரவண்டும்.

அ ர ்ச ா ங ் த் தி ன ா ல்  ஏ ற று க 
க்ாள்ைப்படும் பட்்சத்தில் தாங்ள் டி்சம்பர் 
9ம் தி்தி ரதர்தல் நடத்துவதற்ான ஒரு 
்சட்ட மர்சாளதளவக க்ாண்டு வந்து 
அதளன ஆதரிக்த் தயாரா் இருப்பதா்ச் 
க்சால்லியிருககிறார்்ள்.

இப்ரபாது அளனவருளடய ் வனமும் 
அடுத்த அர்ச ந ர்்விளனயும் , இந்த இரண்டு 
எதிர்க்ட்சியினரின நிள்ப்பாட்டுககு அரசு 
எவவள்யான பதிள்க க்ாடுக்ப் 
ரபாகிறார்்ள் எனபதிர்ரய தஙகியுள்ைது.

பிரதான எதிர்க்ட்சியான ர்பர் 
்ட்சி எத்தள்ய ஒரு நிள்ப்பாட்டிளன 
எடுக்ப் ரபாகிறார்்ள் எனபதும் 
ர்ள்விககுறியா்ரவ இருககிறது. 
கபாதுத்ரதர்தல் ரவண்டும், ரவண்டும் 
எனறு கூப்பாடு ரபாட்டுகக்ாண்டிருந்த 
பிரதான எதிர்க்ட்சியின தயக்த்துககுக 
்ாரணம் உண்ளமயிர் ப்கரகஸிட் 
்சம்பந்தமனதுதான இல்ள்கயனில் 
்ருத்துக்ணிப்பு்ளில் அவர்்ளின 
பினனளடவின ் ாரணமா? எனபது பறரி 
ப் அரசியல் விமர்்ச்ர்்ள் அ்சுவது 
கதரிகிறது.

இனளறய நிள்யில் நிச்்சயமானது 
ஐககிய இராச்சியம் அகரடாபர் 31ம் 
தி்தி ஐரராப்பிய ஒனறியத்திலிருந்து 
கவளிரயற மாட்டாது..

நிச்்சயமறறது கபாதுத்ரதர்தல் எப்ரபாது ?
ஒண்ணுரம புரியர்! 
எனனரமா நடககுது ! 
மர்மமாய இருககுது! 

பிரதான எதிர்க�ட்சியான கேபர �ட்சி எததக�ய 
ஒரு நிகேபபாட்டிகன எடு்க�ப கபாகிறார�ள் 
எனபதும் க�ள்வி்ககுறியா�க்வ இரு்ககிறது. 
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பனங்ாட்ான்

எந்தகவாரு ரதர்த்ானாலும் அதில் ரபாட்டியிடும் ் ட்சி்ள் 
மக்ளுக்ான தங்ளின எதிர்்ா் திட்டங்ளை 

முனளவத்து வாககுக ர்ட்பரத வழளம. இது ஜனநாய்க 
கூறு்ளின  முககியமான பண்பு்ளில் ஒனறு. 

இ்ஙள்யில் இந்த மாதம் நளடகபறப்ரபாகும் ஜனாதிபதித் 
ரதர்தலில் அப்படியான எதளனயும் ்ாணமுடியவில்ள்.

மாறா், மக்ளுககு எத்தள்ய இழப்பு்ளை ஏறபடுத்திரனாம் 
எனற வீராரவ்ச முழக்ங்ளையும், தாங்ள் ஆட்சிககு 
வந்தால் எனகனனனவறளறச் க்சயய மாட்ரடாம் எனபளதயுரம 
ரபாட்டியிடுபவர்்ள் கதரிவித்து வருவளதக ்ாணமுடிகிறது. 

இந்த வள்யில், இந்த மாதத் ரதர்தல் ஜனநாய் 
விழுமியங்ளுககு எதிரா் மக்ளை இனவாத, மதவாத 
ரமாதல்்ளுககுள் தள்ளிவிடும் ஒனறா் முனகனடுக்ப்படுகிறது. 

விடுதள்ப் புலி்ளுடன யுத்தத்ளத நடத்தி தமிழ மக்ளைக 
க்ானகறாழிப்பதில் முனனணியில் நினறது, அல்்து க்சயது 
முடித்தது நீயா நானா எனற ரபாட்டி ர்ாதபாய மறறும் ்சஜித் 
தரப்பு்ளுககிளடரய எழும்பியுள்ைது. 

யுத்தத்ளத கவறறி க்ாள்ை அளனத்து நடவடிகள்்ளையும் 
நாரன ரமறக்ாண்ரடன, நாரன யுத்தத்ளதயும் கவனரறன 
எனறு ரமளட்ளில் முழஙகி வருகிறார் ்சரத் கபானர்ச்ா.

யுத்த ் ா்த்தில் இ்ஙள்யின இராணுவத் தைபதியா் இருந்த 
இவர் தறரபாது ஒரு நாடாளுமனற உறுப்பினர். அத்துடன ்சஜித் 
பிரரமதா்சவின பரப்புளரககு கபாறுப்பானவர்்ளிலும் ஒருவர். 

ஆனால், ர்ாதபாய ராஜபக்ச யுத்த கவறறிககு தாரம 
கபாறுப்கபனறு உரிளம ர்ாருகிறார். அப்ரபாது பாது்ாப்புப் 
பளட்ள் அளனத்துககும் தாரம கபாறுப்பா் இருந்ததா்க கூறும் 
இவர் தமது வழிநடத்தர் யுத்த கவறறிககுக ் ாரணகமனவும் 
மார்பு தட்டுகிறார். 

இவர்்ள் இருவரும் மாறி மாறி யுத்த கவறறிககு 
தாங்ரை கபாறுப்பு எனறு உரிளம ர்ாருவதன ஊடா் ஓர் 
உண்ளம அம்ப்மாகியுள்ைது. அதாவது, ஒரு ்ட்்சத்துககும் 
அதி்மான அப்பாவித் தமிழ மக்ள் க்ால்்ப்பட்டதறகும், 
இனகனாரு கதாள்யினர் ்ாணாமல் ஆக்ப்பட்டதறகும் 
தாரம ்ாரணம் எனபளத கதரிந்ரதா கதரியாமர்ா இவர்்ள் 
ஒப்புகக்ாண்டவர்்ைாகியுள்ைனர். 

அடுத்துக ் வனிக் ரவண்டிய முககிய விடயம், யாழப்பாண 
பல்்ள்க்ழ் மாணவர்்ள் முயறசியால் ஐந்து தமிழ ் ட்சி்ளை 
இளணத்து உருவாக்ப்பட்ட 13 அம்்ச ர்ாரிகள் ஆவணம். 

தமிழ ரதசிய கூட்டளமப்பில் அங்ம் வகிககும் தமிழரசு, 
கரர்ா, புகைாட் ஆகிய மூனறுடன சி.வி. விகரனஸ்வரன 
தள்ளம தாஙகும் தமிழ மக்ள் ரபரளவயும், சுரரஷ் 
பிரரமச்்சந்திரனின ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ. ்ட்சியும் தற்ாலி்மா் 
இளணந்து இந்த 13 அம்்ச ர்ாரிகள்ளய ஏறறுக க்ாண்டன. 

இதளன அடிப்பளடயா் ளவத்து முககிய ஜனாதிபதி 
ரவட்பாைர்்ளுடன ரபச்சுவார்த்ளத நடத்துவகதன முடிவானது. 
அதுவும், அந்த ரவட்பாைர்்ள் தங்ளை அளழத்தால் மட்டுரம 
ரபச்சுவார்த்ளதககுச் க்சல்வகதன கூட்டளமப்பின ரபச்்சாைர் 
சுமந்திரன ஊட்ங்ளுககுத் கதரிவித்தார். 

இதளன எழுதும்வளர எந்தகவாரு ஜனாதிபதி ரவட்பாைரும் 
ரபச்சுவார்த்ளதககு இவர்்ளை அளழக்வில்ள். அரத்சமயம் 
இவவிடயத்ளத ஊட்ங்ள் வழியா்ப் பார்த்தறிந்த ர்ாதபாயவும் 
்சஜித் பிரரமதா்சவும் குறிப்பிட்ட 13 அம்்சம் கதாடர்பா் 
எவருடனும் ரப்ச மாட்ரடாம் எனறு ஊட்ங்ள் வாயி்ா் 
அறியகக்ாடுத்துள்ைனர். 

எந்த நிபந்தளனககும் நாம் உடனபட மாட்ரடாகமனறு இரண்டு 
ரவட்பாைர்்ளும் தனித்தனியா் அறிவித்துவிட்ட சூழநிள்யில் 
13 அம்்ச ஆவணம் க்சல்்ாக்ா்சாக்ப்பட்டுள்ைது. 

இதறகிளடயில், ்டந்த மாத இறுதியில் க்ாழும்பில் கூடி 
அடுத்த ் ட்ட நடவடிகள் பறறித் தீர்மானிக் ஏறபாடாகியிருந்தது. 
ஆனால், திரு. விகரனஸ்வரனும் சுரரஷ் பிரரமச்்சந்திரனும் 
ஏரனா ்்ந்து க்ாள்ைாததால் கூட்டம் நளடகபறவில்ள். 
கூட்டளமப்பின மூனறு ் ட்சியினரும் ் ாத்திருந்து ஏமாந்துவிட்டு 
மீண்டும் யாழப்பாணத்தில் 5 ்ட்சியினரும் ்சந்தித்து அடுத்த 
்ட்ட நடவடிகள் பறறி ஆராயவதா் முடிகவடுக்ப்பட்டது. 

ஜனாதிபதி ரவட்பாைர்்ள் 13 அம்்ச ஆவணத்ளத 
முனனிள்ப்படுத்தி ரப்சத் தயாரில்ள் எனற நிள்யில், 5 

்ட்சி்ளும் கூடி எடுக் ரவண்டிய முடிவு எனன உள்ைது எனற 
ர்ள்விளய விகரனஸ்வரன எழுப்பியுள்ைதா்த் கதரியவந்துள்ைது. 

இது கதாடர்பா் இனகனாரு த்வலும் கவளியாகியுள்ைது. 
13 அம்்சத் திட்டம் பறறி ஊட்ங்ள் வாயி்ா் அறிந்ரதாரம 
தவிர, அதி்ாரபூர்வமா் தங்ளுககு இதுவளர எதுவும் 
அறிவிக்ப்படவில்ள்கயனறு ரஜ.வி.வி. ரவட்பாைர் அனுர 
குமார தி்சநாயக் கதரிவித்தளத வாகனாலி ஒனறின வாயி்ா்க 
ர்ட்ட விகரனஸ்வரன, உடனடியா் தம்பாட்டில் ஒரு விடயத்ளத 
முனகனடுத்துள்ைார். 

தமிழில் தயாரிக்ப்பட்டிருந்த 13 அம்்ச ஆவணத்தின 
ஆஙகி்ப்பிரதிளய உடனடியா் ்சஜித் பிரரமதா்ச, அனுர குமார 
தி்சநாயக், ர்ாதபாய ராஜபக்ச ஆகிய மூவருககும் அனுப்பி 
ளவத்துள்ைார். 

5 ்ட்சி்ளும் இளணந்து ரமறக்ாள்ை ரவண்டிய 
கூட்டுப்கபாறுப்ளப அவர்்ள் க்சயயத் தவறியதால் விகரனஸ்வரன 
தாமா்ரவ இதளனச் க்சயதுள்ைார். க்ாழும்புக கூட்டத்தில் 
்்ந்து க்ாள்ைாத ரபாதிலும் இவர் ரமறக்ாண்ட இந்நடவடிகள் 
புத்தி்சாலித்தனமான ஒனறா்க ்ருதப்படுகிறது. 

இதறகிளடயில் 5 ் ட்சி்ளின கூட்ட முடிளவ ஓரந்தள்ளிவிட்டு 
கூட்டளமப்பின தள்வர் ்சம்பந்தனும், ரபச்்சாைர் சுமந்திரனும் 

்சஜித்த 3 �ட்சிக் 
கூட்ட்�ப்பு ஆதரிப்்பதற்கு
5 �ட்சி�ளின ஆவணம் 
த்டயோ� இருக்�ோது!

கூட்டமைப்பின் ஆதரவு தங்களுக்குத் ததமையிலமலையென்று 
த்கோதபோெ அணி கூறிைரும் தைமையில, தமிழ் ்கடசி்களின் 
த்கோரிக்ம்கமெ நிரோ்கரிக்கும் த்கோதபோெவு்டன் தபசத் தெோரிலமலை 
என்்ற தமிழரசுக் ்கடசித் தமலைைர் ைோமை தசனோதிரோஜோவின் 
அறிவிப்பில ைம்றயபோருள் என்ன? 

பிரதமர் ரணில் விககிரமசிங்ளவ 
தனியா்ச் ்சந்தித்து எனன ரபசினார்்ள் 
எனற ர்ள்வி 5 ்ட்சி கூட்டுககுள் ஒரு 
்ச்்ச்ப்ளப ஏறபடுத்தியுள்ைது. 

ரணில் தள்ளமயி்ான ஐககிய ரதசிய 
முனனணி ரவட்பாைளர ஆதரிப்பகதனற 
கூட்டளமப்பின  முறகூட்டிய ர்சிய 
முடிளவச் க்சயறபடுத்தரவ இச்்சந்திப்பு 
நளடகபறறதாயின, 5  ்ட்சி்ள் 
ர்சர்ந்கதடுத்த 13 அம்்ச ஆவணம் 
எதற்ா் எனற ர்ள்வி சி்ரிடம் 
எழுந்துள்ைது. 

ஜனாதிபதித் ரதர்தலில் யார் 
கவல்் ரவண்டுகமனபளதவிட, யார் 
கவல்்ககூடாகதனபதில் கபரும்பா்ான 
தமிழ மக்ள் நிதானமா் உள்ைனர். 

யு த் த  ் ா ்  ப ா து ் ா ப் பு ச் 
க்சய்ாைரா்விருந்த ர்ாதபாய 
ராஜபக்சவுககு ஆதரவா் ஓயவு கபறற 
முககிய இராணுவ உயர் அதி்ாரி்ள் 
ரதர்தல் பணி்ளில் ஈடுபட்டிருப்பதால் 
ர்ாதபாய மீதான அச்்சம் தமிழ மக்ள் 
மத்தியில் ரமலும் அதி்ரித்துள்ைது. 

அரத்சமயம், தமிழ மக்ள் ஆதரவு 
தங்ளுககுக கிளடக்ாகதனபளத 
இவர்்ள் நன்றிவர். ஆத்ால், சிங்ள் 
மக்ளின வாககு்ளை தங்ள் பக்ம் 
்சரிப்பதற்ான ்ச்் வழிமுளற்ளையும் 
இவர்்ள் ஆரம்பித்துள்ைனர். 

இதறர்றறாறரபானறு சி் முககிய 
அறிவித்தல்்ளையும் தினமும் ர்ட்் 
முடிகிறது. 

வடககின ப் பகுதி்ளுககும் க்சனறு 
பரப்புளர்ளை முடித்துக க்ாண்ட 
நாமல் ராஜபக்ச, கூட்டளமப்பின ஆதரவு 
தங்ளுககுத் ரதளவயில்ள்கயனறு 
கதரிவித்துள்ைார். 

ர்ாதபாய அணியின முககிய 
புள்ளியான டைஸ் அை்ப்கபரும 
ஊட்ங்ளுககு வழஙகிய க்சவவியில், 
கூட்டளமப்பு ்சஜித்ளத ஆதரித்தாலும் 
தங்ளுககுப் பாதிப்பில்ள்கயனறு 
கதரிவித்துள்ைார். 

இதறகுப் பிறகும் தமிழரசுக ்ட்சித் 
தள்வர் மாளவ ர்சனாதிராஜா 
சும்மா இருப்பாரா? தமிழ ்ட்சி்ளின 
ர்ாரிகள்்ளை நிரா்ரித்துள்ை 
ர்ாதபாயவுடன ரப்சத் தயாரில்ள்கயனறு 
கநறறியடிரபா் அறிவித்துள்ைார். 
5 ்ட்சி்ளின புதிய கூட்டணிககுள் 
ஒனறா்விருககும் தமிழரசுக ்ட்சித் 
தள்வரின இந்த அறிவிப்பு, கூட்டளமப்பு 
எனன நிள்ப்பாட்டில் உள்ைகதனபளத 
கதரியத்தந்துள்ைது. 

13 எனபது சிங்ை ரத்சத்துககு 
எப்ரபாதுரம எட்டாப்கபாருத்தமான 
இ்க்ம். இ்ஙள் இந்திய ஒப்பந்தத்தின 
கீழான 13வது திருத்தம் 32 வருடங்ைாகியும் 
நளடமுளறககு வரவில்ள். 13 பிைஸ் 
எனறு மகிந்த ராஜபக்ச அடிக்டி 
கூறிவந்ததும் ் ாறரறாடு ் ்ந்து ரபாயிறறு. 

இப்ரபாது 5 ்ட்சி்ள் கூட்டணியின 
13 அம்்சக ர்ாரிகள்ககும் அதுரவ 
முடிவு எனறு கதரிகிறது. 

ஆனால் ஒனறு மட்டும் நிச்்சயமா்த் 
கதரிகிறது. 13 அம்்சத் திட்டத்ளத ்சஜித் 
நிரா்ரித்தாலும், ரணில் உடனபட்டதா் 
அறிவிக்ாவிட்டாலும், 3 ்ட்சி்ளைக 
க்ாண்ட கூட்டளமப்பு தனது ஆதரளவ 
்சஜித்துகர் வழஙகும் எனபது ஏற்னரவ 
எடுக்ப்பட்டுவிட்ட முடிவு. 

வழக்ம்ரபா் க்ாஞ்சம் இழுத்தடித்த 
பினனரர கூட்டளமப்பு ்சரியான 
விைக்ங்ரைாடு இதளன அறிவிககும். 
அதற்ான அறிகள்ளய சுமந்திரன 
தயாரிக் ஆரம்பித்துவிட்டாகரனபது 
ர்சியமனறு. 
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DANCE COMPETITION
இ்ளம் ைகலஞரைள் தஙைள் திைகமைக்ள 
உலபைஙகும் பவளிப்ெடுத்த �ாஸவதம் ஓர 

ப�வ்வியல் ந்டனப் லொடடிகய ந்டத்தவுள்்ளது. 
�ாஸவதம், 8-16 வயதுக்டய இ்ளம் 

திைகமயா்ளரைளுக்கு திைகமகய பவளிப்ெடுத்த 
ஒர அரிய �நதரப்ெத்கத வழஙகுகின்ைது.
30 November 2019 - 5 �ணியளவில,  
Harrow, st Andrew Church அரங்கில 
ரதரிவு ர்சய்யப்்பட்ட 11 குழுக்�ள் ர�ோண்ட 
க்போட்டியோளர, 5 நீதி்பதி�ள் முனனி்்லயில 

திற்��்ள ரவளிப்்படுதஉள்ள்னர. 

வி்ரந்து உங்�ள் நு்ைவு சீட்டு�்ள 
ர்பறு�ோறு க�ட்டு ர�ோள்கிகறோம்.

திருமதி. பராசக்தி பசுபதிப்பிள்ளை
தைலைமன இலைநதைனம் சித்தி விநோெ்கர் த்கோவிலைடிமெப் 

பி்றப்பி்டைோ்கவும், இலைண்டன் Wembley-மெ ைசிப்பி்டைோ்கவும் 

ய்கோணடு ைோழ்நது ைநத எங்கள் அன்புத் யதயைம் திருைதி. பரோசக்தி 

பசுபதிப்பிள்மை அைர்்கள் 22.09.2019 இம்றைனடி தசர்நதோர். அன்னோரது 

ஆத்ைோ நிரநதர அமைதியும், பூரண சோநதியும் அம்டெ தைணடும் என்று 

அைர் ைணஙகிெ அத்தமன யதயைங்கமையும் பிரோர்த்திக்கித்றோம்.

உங்கள் பிரிைோல ைோடும் ைக்்கள், ைருைக்்கள், 

தபரக்குழநமத்கள், பூட்டக் குழநமத்கள், உற்றோர் உ்றவினர்

தகவல் : தா. ய�ாகநாதன் 

07861533500 / 02087952661

ஆத்மா சமாந்திக்மா்ப் 
பிரமார்ததிககிற�மாம்

பி�ப்பு 
18.01.1926

இ�ப்பு 
22.09.2019

வீடு : 020 8480 2836
(41, HADDINGTON ROAD, BROMLEY BRI 5RG) 

இலண்டனில்
‘கண்்டன் ் கலாசம்’
நூல் வெளியீட்டு விழா
கயிலை மலையானின் கலையிைாப் 
பெருலம பொற்றும் டாகடர் அம்பி 

எழுதிய ‘கணபடன் லகைாசம்’ புனித 
யாத்திலை நூல் பெளியீட்டு விழா 

17.11.2019, ஞாயிறு மாலை 5.30 மணிககு
இைணடன் ஈஸற்்ாம் முருகன் 

ஆைய மணடெத்தில்  
(78-90 Church Road, Manor  

Park, London E 12 6AF) 

நலடபெறவிருககிறது. 
இந்நூல் தமிழியல் ெதிப்ெகம் பெளியீடு.

இ்லண்டன் முருகன் மகோயில த்்லவர 
திரு. எஸ். சம்பத்கு�ோர த்்ல்�யில 
ந்்டபபறும் இவ்விழோவில, ம�ோக சிமரோ�ணி 
்�க டிம்சன், மபரோசிரி�ர ஆர. சுவோமிநோதன், 
்டோக்டர சோரதோ நற்குணரோஜோ, ்டோக்டர மக. 
சிவகு�ோர, மக. பஜகதீஸ்வரம்பிள்்ளை, ஆர. 
பத்�நோப ஐ�ர, முன்்ோள் விரிவு்ர�ோளைர 
எம் .  நித்தி�ோ்நதன் ஆகிம�ோ ர 
சிறப்பு்ர நிகழத்துவர. நூ்லோசிரி�ர பி. 
அம்பிகோபதி (இ்லண்டன் அம்பி) ஏற்பு்ர  
நிகழத்துவோர.

�ரண அறிவிததல

பிறப்பு 
17.01.1942

இறப்பு
29.10.2019

திரு.நோ�ரோ்சோ சிவோ்னந்தக்சோதி
ஆசிரியர், ைணடன் தமிழர் தகெல் (�ரம்பன- –ேண்டன)

யாழப்ொணம் கைம்ெலைப் பிறப்பிடமாகவும், ைணடலை ெதிவிடமாகவும் 
பகாணட நோ�ரோ்சோ சிவோ்னந்தக்சோதி அெர்கள் ைணடனில் 29.10.2019 
அன்று சிெெதமலடந்தார். அன்ைார் நாகைாசா தம்ெதிகளின் அன்பு மகனும், 
ெத்மினி அெர்களின் அன்புக கணெரும், நந்தினி, பிருந்தா, காயத்திரி, 
ைாதிகா, ொைதி, பசந்தூைன் ஆகிபயாரின் அருலமத் தந்லதயும், சுந்தர், பிைபு, 
முைளிதாஸ, ொர்த்தன் ஆகிபயாரின் மாமைாரும், மதுைன், மிதுன், மயிைன், 
பெைா, சம்யுகதா, அமிர்தா, பசைா ஆகிபயாரின் தாத்தாவுமாொர். 

அன்னோரின கிரி்ய�ள் - த�்னம் 10.11.2019 ஞோயிற்றுக்கிை்� ந்டர்பறவுள்ள்ன. 
�ோ்்ல 8.00 �ணிக்கு லூயிஷியததில கிரி்யயும், 11.30 �ணிக்கு 

HITHER GREEN CREMATORIUM, VERDANT LANE. CATFORD  
LONDON SE6 1TP CREMATORIUM �யோ்னததில த�்னமும் ந்டர்பறும்.

இவ்வறிவிததகே உறறார, உறவினர நணபர�ள் 
அகன்வரும் ஏறறு்க ச�ாள்ளுமாறு க�ட்டு்க ச�ாள்கிகறாம்.

சசந்தூரன் (்்ன்) 07476835183, பிருந்்மா (்்ள்) 07939528556
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MñL¡ ð‚è‹
தமிழநாட்டின சிவக்ஙள்ககு அருர் கீழடி எனற 

இடத்தில் தமிழநாடு கதால்கபாருள் அ்ழ ஆயவுத் 
திளணக்ைம் நடத்தி வரும் அ்ழாயவு்ளை அடுத்து 
்டந்த க்சப்டம்பர் மாதம் தனது ் ண்டுபிடிப்புக்ளைப் 
பறறி கவளியிட்டிருந்த அதி்ாரபூர்வ அறிகள், தமிழ 
கமாழிளயயும் தமிழ ் ள் - ் ்ாச்்சாரத்ளதயும் ரநசிககும் 
உங்ளையும் எனளனயும் ரபானற தமிழர்்ள் ் ாது்ளில் 
ரதனாய பாயந்தது. ளவள் நதியின ்ளர்ளி் ்சங் 
்ா்த்து தமிழர்்ள் வாழந்தார்்ள் எனறும் அவர்்ள் 
பயனபடுத்திய '்்ாச்்சாரப்  கபாருட்்ள்' தமது அ்ழவு 
ஆராயச்சி்ளில் ்ண்டு பிடிக்ப்பட்டதா்வும் இந்த 
அறிகள் கூறுகிறது. 

6-ம் நூறறாண்டுககும் முத்ாம் நூறறாண்டுககும் 
இளடப்பட்டளவ எனறு ் ருதப்படும் இந்தக ் ்ாச்்சாரப் 
கபாருட்்ள் சுமார் கி.மு. 500-ம் ஆண்டைவில் 
பயனபடுத்தப்பட்டிருக்்ாம் எனறும் கதரிவிக்ப்பட்டுள்ைது. 

இந்த அ்ழவாயவின ் ண்டுபிடிப்புக்ளை சுருங்ச் 
க்சால்வதானால்> தமிழநாட்டின ளவள் நதிக ்ளர 
வட்டள்யில் எழுதவும் படிக்வும் கதரிந்த அறிவார்ந்த 
்சமூ்ம் ஒனறு 6-ம் நூறறாண்டு ்ா்ப்பகுதி்ளில் 
வாழந்திருககிறது.

தமிழநாட்டில் மி்ப் கபரும் ்சமூ்-்்ாச்்சார 
அபிவிருத்தி ஏறபட்டது கி.மு. 300-ம் ஆண்டைவில் 
்சங் ் ா்த்தில்தான எனறு இதுவளர இருந்த ் ருத்ளத 
இந்த கீழடி அ்ழவு ஆராயச்சி்ள் இனனும் பினனால் 
தள்ளியிருககினறன. அதாவது கி.மு. 300-ம் ஆண்டு்ளுககு 
முனனரர ்சங் ்ா்ம் இருந்திருக்்ாம் எனறும் 

தமிழர்்ளின இ்ககிய ஆறறல்> எழுத்தாறறல் 6-ம் 
நூறறாண்டிர் கவளிப்படுத்தப்பட்டிருககிறது எனறும் 
இந்த அறிகள்யின மூ்ம் கதரிய வந்திருககிறது. 

தமிழநாட்டின எதிர்க ்ட்சித் தள்வர் ஸ்டாலின 
புதுடில்லியில் பாஜ் நடத்தும் மத்திய அர்சாங்த்திறகு 
எழுதியுள்ை ்டிதத்தில் - ‘கீழடி கதால்கபாருள் 
அ்ழவாராயச்சிப் பகுதி பாது்ாக்ப்பட்ட ஒரு கதாகுதியா் 
மத்திய அர்சால் பிர்டனம் க்சயயப்பட ரவண்டும்' எனறும் 
'அஙகு ்ண்கடடுக்ப்பட்ட கபாருட்்ள் அளனத்தும் 
கதால்கபருள் அருங்ாட்சிய்ம் ஒனறில் ளவக்ப்பட 
ரவண்டும்' எனறும் ர்ட்டிருககிறார். 

ரஜர்மனி நாட்டின கதன ரமறகுப் பகுதியில் இருககிறது 
'மியூனிக'  எனற ஒரு ந்ரம்.

ரஜர்மனியின கபரிய ந்ரம் கபர்லின> இரண்டாவது 
ந்ரம் ஹம்ரபர்க> மூனறாவது கபரிய ந்ரம் மியூனிக. 

1920-்ளில் பல்ரவறு அரசியல் குழுக்ள் மியூனிககில் 
இயஙகி வந்தன. அவறறில் ஒனறு ஹிட்்ரின 'நாஸி' 

இயக்ம். 1923-ல் கஜர்மன அர்சாங்த்ளதக ள்ப்பறற 
நாஸி இயக்ம் முறபட்டரபாது மியூககின பரவரிய ் ாவல் 
துளறயின துப்பாககிப் பிரரயா்த்தால் 
அது தடுக்ப்பட்டது.

சி் வருடங்ளின பின நாஸி்ள். 
ரஜர்மனியில் ஆட்சி அளமத்தரபாது நாஸி 
இயக்த்தின தள்ந்ரமா் மியூனிக ந்ரம் 
பிர்டனம் க்சயயப்பட்டது. இரண்டாம் 
உ்்ப் ரபார் ்சமயத்தில் மியூனிக ந்ரம் 
்டுளமயா்த் தாக்ப்பட்டு அடி வாஙகியது. 

1 9 4 9 - ல்  ர ப ா ர்  முடிவளடந்து 
அளமதி திரும்பியதும் கபாருைாதார 
முனரனறறம் துரிதமா் ஏறபட்டது. 
பல்்ள்க்ழ்ங்ளும் BMW ரபானற ் ார் 
தயாரிப்பு கதாழிற்சாள்்ளும் மியூனிககில் 
அளமக்ப்பட்டன. 

மியூனிககில் இனறு ஐந்தளர ்ட்்சம் 
கவளிநாட்டவர்்ள் தஙகியிருககிறார்்ள். 
இவர் ளில் தமிழ ஈழத்தவர் ளும் அடஙகுவர். 
இவர்்ளுள் ஒருவர்தான என இனிய நண்பர் அனடன 
ரஜா்சப். மாகபரும் ஆவணக ்ைஞசியம் ஒனளறப் ப் 
த்சாப்தங்ைா் ரபணிப் பாது்ாத்து வரும் அனடன 
அவவப்ரபாது அவறளற ்ண்்ாட்சிககு ளவககிறார் - 
மக்ளை வியப்பளடய ளவககிறார். 

நாளிதழ்ள்> வாரப் பத்திரிள்்ள்> வர்ாறறு 
நூல்்ள்> ஓள்ச் சுவடி்ள்> கதானளம மிக் 
நாணயங்ள்> தபால் முத்திளர்ள், ரபார்க்ா்ப் 
பிரசுரங்ள். 1975 முதல் இனறு வளரயி்ான இந்தப் 
கபாருட்்ளை எமது எதிர்்ா்ச் ்சந்ததியினருக்ா் 
அனடன ர்சர்ககிறார். >

்ண்்ாட்சி்ளை ப் தடளவ நடாத்தி விட்டார். ் டந்த 
அகரடாபர் 13-ம் தி்தி ஞாயிறறுககிழளம நடந்த ் ண் ா்ட்சி> 
்ள் நி்ழவு ஆகியவறறில் சிறப்பு விருந்தினரா்க 
்்ந்து க்ாள்ை இ்ண்டனில் இருந்து 
எனளன அளழத்திருந்தார். ்னடா 
நாட்டில் இருந்து ரபராசிரியர் ர்சரன> 
ஒலிபரப்பாைர் ரமர்வின மர்்சன> 
க்ாழும்பில் இருந்து ஒலிபரப்பாைர் 
ரஜினி ராஜரமா்ன> ்ாத்தானகுடியில் 
இருந்து பாத்திமா ஷர்மிைா இம்தியாஸ்> 
யாழப்பாண முனனாள் நூ்்ர் ரூபவதி 
நடராஜா> இ்ண்டன ஐபிசி நிறுவனர்> 
நாட்ப் ரபரா்சான தாசிசீயஸ்> யாழப்பாண 
மருத்துவர் ்சத்தியமூர்த்தி> கநதர்்ாந்து 
ஊட்ர் ரியாஸ் உட்பட ஏராைமாரனார் 
வருள் தந்திருந்தனர் .  அனடன 
அவர்்ளின மளனவி> ்சர்ாதரர்்ள்,  

நண்பர்்ள். குடும்பத்தினர் தமது க்சாந்த ளவபவம் 
ரபால் ்ருதி இதளன நடத்தியிருந்தனர். 

்ாள் 11 மணி முதல் பிறப்ல் 4 மணி வளர 
்ண்்ாட்சியும் 4 மணிககு ்ள் நி்ழச்சி்ளும் 
இடம்கபறறன. ்ாள் 11 மணி முதல் இரவு 10 மணி 
வளர இளடவிடாத உணவு வழங்ப்பட்டிருந்தளதக 
்ாண எனககு வியப்பா் இருந்தது. 

பிறப்ல் நி்ழவினரபாது பிரதம விருந்தினரா் ரநார்ரவ 
நாட்டின ்சமாதானத் தூதர் திரு. எரிக க்சால்கஹயம் 
வந்திருந்தார். 

நான எழுதி க்சனளனயில் கவளியிடப்பட்ட 'விமலின 
பக்ங்ள்' நூலின பிரதி ஒனளற அவரிடம் ள்யளித்ரதன. 
நீங்ள் முதல் பக்த்தில் ள்கயழுத்திட்டுத் தரமுடியுமா? 
எனறு ர்ட்டார்.

அனறு இரவு  TWEET-ல் எரிக க்சால்கஹயம் 
எழுதியது:-

`̀இந்த 20-ம் நூறறாண்டில் நடத்தப்பட்ட 
மி்ப் கபரிய ்்ாச்்சாரப் ரபரழிவு்ளில் 
யாழ நூல் நிள்யம் எரிப்பும் ஒனரற. 
மியூனிக ந்ரில் அனடன ரஜா்சப்பின 
்ண்்ாட்சியில் ் ்ந்து க்ாள்ை முடிந்தது 
பறறி எனககுப் கபரு மகிழச்சி.

''ஒரு ் ்ாச்்சாரத்ளத அழித்து விடாமல் 
்ட்டி எழுப்புவது எப்படி எனறு அனடனின 
்ண்்ாட்சி ்ாட்டியது!'

எமது ஈழத் தாய்ம் ஜனாதிபதி ரதர்தள் 
ரநாககிப் ரபாயக க்ாண்டிருககிறது. 
ஜனாதிபதி ரதர்தள்த் கதாடர்ந்து 
ஈழத்தில் ஸ்திரமான ஆட்சி ஏறபடுமா 
எனற ்சந்ரத்ரம தமிழர்்ள் மனதில் 
ஊ்ச்ாடுகிறது. 2009 ரபார்க ்ா்த்தில் 
அப்பாவி தமிழ கபாதுமக்ளை கூட்டம் 
கூட்டமா் அழித்த ஒரு க்ாடுஙர்ா்ன 

- தனளனக ர்ள்வி ர்ட்ட பத்திரிள்யாைர்்ளைத் 
துவம்்சம் க்சயத ஒருவன - தனககுத் துளணநினற 
ராணுவ அதி்ாரிளய நாட்டின ராணுவத் தைபதியாககி 
அழகு பார்ப்பவன – கபாதுமக்ளின ர்ாடானு ர்ாடி 
பணத்ளதக க்ாள்ளையடித்தவன - ரஜம்ஸ் கபாண்ட் 
படத்தில் வரும் வில்்ன்ளைப் ரபால் வீட்டிர்ரய 
முதள்்ளை வைர்ப்பவன - தமிழ இளைஞர்்ளை 
உயிரராரடா அனறி பிணமா்ரவா அந்த முதள்்ளுககு 
இளரயாககுபவன!

இந்தக க்ாடியவன அதிபரா் வருவளத இனி 
யாருரம தடுக் முடியாது

இப்ரபாது என ஆத்திரகமல்்ாம் இவனுககுப் பக்ப் 
பாட்டுப் பாடி ஒத்துளழப்பு வழஙகும் தமிழர்்ள் சி்ர் 
மீதுதான!

வடககில் உள்ை சி் தமிழ பத்திரிள் 
நிறுவன அதிபர்்ள், க்ாழும்பிலும் 
யாழப்பாணத்திலும் வர்த்த்ம் நடத்தும் 
சி் தமிழ வர்த்த்ப் புள்ளி்ள் - இவர்்ளை 
நான கபயரிட்டு எழுதப் ரபாவதில்ள். 

ஜனாதிபதி ரதர்தல் முடியட்டும் 
கபாறுங்ள். கபரிய எலும்புத் துண்டு்ளை 
ர்ாத்தபாய எ்சமான இந்த துரராகி்ளுககு 
வீசும்ரபாது அவறளற வாயில் க்ௌவிக 
க்ாண்டு இந்த எச்சில் நாய்ள் 
கபருளம ் ாட்டும்ரபாது நீங்ரை ் ண்டு 
க்ாள்வீர்்ள்! 

wimalsockanathan@gmail.comமுனிச் அன்டன் ப�ாசப்

கீழடி அகழவு

எரிக பசால்ப்ய்ம் அெர்களுடன்

விமலின் ெககஙகள் 
நூலின் முதல் பிைதி
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இ்ண்டன ்ன்துர்கள் அம்மன 
அடியார்்ளின நிதியுதவியில், 

முல்ள்த்தீவு, புதுககுடியிருப்பில், மி் 
அண்ளமயில் அனளன ்சாரதா ம்ளிர் 
இல்்ம் திறந்து ளவக்ப்பட்டது. இதில் 
இராமகிருஷ்ண மிஷளனச் ர்சர்ந்த 
சுவாமி தக்ஸபானந்த ம்ராஜ பிரதம 
அதிதியா்க ்்ந்து சிறப்பித்தார். அவர் 
ரபசுள்யில், “்சாரதா அனளனரய தன 
்ணவர் இராமகிருஷ்ணருககு முதறகுருவா் 
அளமந்தார். புறந்தள்ளி ளவக்ப்பட்ட 
கபண்்ளை, முனதள்ளி ளவத்தவர் 
அனளன ்சாரதா. கபண்்ள் எழுச்சிக்ா் 
அனளன ்சாரதா பாடுபட்டார்” எனறு 
குறிப்பிட்டார்.

அனளன ்சாரதா இல்்த் தள்வர் 
ஆசிரியர் சுதர்்சன உளரயாறறுள்யில், 
“மக்ள் ப்ளர இழந்துவிட்ரடாம். 
யுத்தத்தில் உயிர் தப்பிய சி்ர் இஙர் 
இனனமும் வாழந்து க்ாண்டிருககிறார்்ள். 
இஙர் அளடக்்ம் புகுந்த 4 7 
கபண்பிள்ளை்ளைப் பராமரிப்புச் 
க்சயயும் கபாறுப்ளப, ்ன்துர்கள் 
அம்மன ஆ்யம் அளிககும் நிதியுதவியில் 
நாங்ள் ஏறறுக க்ாண்டுள்ரைாம். 
எனது தந்ளதயும் யுத்தத்தில் உடல் 
சிதறிப் பலியானவர்தான. இதனார்தான 
இப்படியான ம்ளிர் இல்்ம் உருவாவதறகு 
சிறிரயானாகிய நான பாடுபட்ரடன. இரவு 
12 மணிககும் எமககு கதாள்ப்ரபசி 
அளழப்பு வருகிறது. கபறரறாளர இழந்த 
இரண்டு சிறுமி்ளைப் கபாறுப்ரபற் 
முடியுமா எனறு பாட்சாள் தள்ளம 

ஆசிரியர் ஒருவர் ர்ட்டிருந்தார். எல்்ாப் 
பிள்ளை்ளுககும் நாம் அளடக்்ம் 
க்ாடுக்ப் பாரிய நிதி ரதளவப்படுகிறது. 
்ன்துர்கள்யம்மன ஆ்ய அடியார்்ளின 
பணிளயப் பாராட்டுகிரறாம். இப்ரபாது 
இஙர்  நூறு இைம்  சிற ா ர் ்ள் 
பராமரிக்ப்பட்டு வருகிறார்்ள். இதறகு 
மூ்்ாரணமாய இருந்த திரு. ்சறகுரணஸ்வர் 
அவர்்ளைப் பாராட்டுகிரறாம். அனளன 
்சாரதா இல்்த்திற்ா், நிரந்தர ் ட்டடம் 
அளமயவுள்ை ்ாணி ஒனளற, இஙர் 
வந்திருககும் பிரரத்ச க்சய்ாைர் கபறறுத் 
தரரவண்டும்” எனறு ரவண்டுதல் விடுத்து, 
ர்ட்டுக க்ாண்டார்.

இஙகு ரபசிய ்சமூ்த் கதாண்டர் பிரதீஸ் 
அவர் ள் “யாருமறற ஏளழப் பிள்ளை்ளுககு, 
முககியமா் உணவு, உளட எனபவறறுடன 
தஙகுமிடமும் அத்தியாவசியம்” எனறு 
சுட்டிக்ாட்டினார். இஙகு சிறறுளர ஆறறும் 
ரபாது, நாங்ள் இருவரும் வழஙகியுள்ை 
நிதியானது அம்மன ஆ்ய அடியார்்ளின 
்ாணிகள்ரய எனபளத அழுத்தம் 
திருத்தமா்க குறிப்பிட்ரடாம்.

்ருநீ்ச் ்சட்ளட்ளை இல்்த்தின 
சீ ரு ள ட ய ா ்  அ ணி ந் தி ரு ந் த 
கபண்பிள்ளை்ளை உறறுரநாககும் 
ரபாது, மனம் மி்க குழம்பியது. ப்ர் 12 
வயது, 10 வயது எனறு ்ாணப்பட்டனர். 
அவர்்ள் வாயவிட்டுச் சிரித்தாலும், 
அஙர் ்்்்ப்பில்ள். ஏக்மான 
்ண்்ள் ்ளத ரபசின. மிரு்ங்ள், 
பறளவ்ள் ரபானறனகவல்்ாம் குட்டி, 
குஞசு்ளை அளணத்து வாழும் ரபாது, 

இணுவை ச.சிறீரங்ன், சசா.்ருவைலிங்ம்

பமாலலவனததுப் பூக்ள்

எம்ளமக ்ட்டியளணக் யாருரம 
இல்ள்யா எனறு ர்ள்வி ர்ட்பது 
ரபா், அககுழந்ளத்ளின ்ண்்ள் 
்ாணப்பட்டன. ஒைளவப்பாட்டி, இனறு 
இருந்திருப்பின “க்ாடிது, க்ாடிது 
வறுளம க்ாடிது…” எனபதுடன, 
‘மி்வும் க்ாடிது கபறரறாரில்்ாப் 
பிள்ளை்ள்’ எனறு நிச்்சயம் பாடியிருப்பார். 
இந்தச் சினனம் சிறுபிள்ளை்ளுககுத் 
தள்வாரிப் பூச்சூட்ட யாருமில்ள். 
க்ாளுத்தும் கவயிலில் இப்பிள்ளை்ள் 
நிழள்த் ரதடுகினறார்்ள். படித்துப் 
பட்டம் கபறுவதறகு முனரன ்சமூ்ம் 
க்ாடுத்திருககும் “அனாளத” எனற 
பட்டம் இவர்்ளுககு. “வாடிய பயிளரக 
்ண்ட ரபாது வாடிரனன” எனற 
வள்ை்ார் இனறு இருந்திருப்பின 
இகக்ாடுளம்ளைக ் ண்டு, தனனுயிளர 
மாயககும் நிள்ளமகர் க்சனறிருப்பார். 
இந்தப் பாள்வனத்துப் பூக்ள் - ம்ர 
்சமூ்ம் ள்க்ாடுககுமா?

அனளன ்சாரதா இல்்த் திறப்பு 
விழாவில், இ்ண்டனில் இருந்து க்சனற 
அம்மன அடியார்்ள் திருவாைர்்ள் 

அருந்தவரா்சா, ர்்சவரா்சா, க்ங்ாதரன, 
திருமதி. விஜயபவன, திருமதி்ள் ்சர்வா 

கஜய கஜயம், ளவத்தியக ்்ாநிதி 
ஆனந்தி, சிறீ மரனா்ரி ஆகிரயார் 
ஒளித் தீபரமறறியதுடன, விழாவில் 
்்ந்து சிறப்பித்திருந்தனர் எனபதும் 
குறிப்பிடத்தக்து.

அம்�ன �ணினிப் ்பயிற்சி நி்்லயம்
“அன்ன �த்திரம் ஆலயம் கவத்தல் 
ஆலயம் ெதினாயிரம் நாட்டல்
அன்னயாவற்றினும் புண்ணியம் லைாடி.
ஆஙலைார ஏகழக்கு எழுத்து அறிவித்தல்”

- மகாகவி பாரதி
ா்ள  ்ரவளை. மனனார் மாவட்டத்தில் 

முள்ளிபளிப்பள்ைம் எனற இடத்ளத 
அண்மிககிரறாம். ரநரம் தவறாது 
நீதியர்சர், முனனாள் முத்ளமச்்சர் 
திரு. விககிரனஸ்வரன அவர்்ளும் 
அளழப்ளபரயறறு அஙர் வந்திருந்தார். 
நல்லூர் ஆதீன முதல்வரும் வந்து ர்சர்ந்தார். 
தாய்த்தில் ப்வித ்சமூ்ப் பணி்ளை 
முனகனடுத்துவரும் சிவனருள் இல்்த் 
கதாண்டர் ள் எல்ர ா்ளரயும் வரரவறறனர். 
சிவனருள் இல்்த்தின மணவர்்ள் ் ல்வி 
விருத்திக்ா் எட்டு ் ணினிக ் ருவி்ளை 
இ்ண்டன ் ன் துர்கள்யம்மன ஆ்ய 
அடியார்்ள் ்சார்பா் ்ாணிகள்யா்க 
ள்யளிப்புச் க்சயரதாம்.

சிவனருள் இல்் மாணாக்ரின ் ள் 
நி்ழவு்ளுடன விழா ஆரம்பமானது.

முனனாள் முதல் அளமச்்சர் திரு. 
விககிரனஸ்வரன பயிறசி நிள்ய 

நாடாளவ கவட்டி, திறந்து ளவப்புச் 
க்சயததுடன நீண்டகதாரு உளரளயயும் 
ஆறறியிருந்தார்.

“ ய ா ழ ப் ப ாணத்தில்  முனன ர் 
்ச ம ய ப்  பணிய ா ற றிய  க ்சல்வி 
தங்ம்மா அப்பாககுட்டி அவர்்ள் 
்சமூ்ப் பணிளயயும் ரமறக்ாண்டு, 
ப்ரின ்ல்விக ்ண்்ள் திறப்பதறகு 
வழிர்ாலினார். அவவழிரய, அவரின 
அடிச்சுவட்ளடப் பினபறறி, தறரபாது 
இ்ண்டன ்ன்துர்கள் அம்மன 
ஆ்யம், தாய்த்தில் இதுவளர பணி்ள் 
ப் ரமறக்ாண்டுள்ைனர். ரநர்ா்ம் 
அறிந்து, இளைரயாரின ்ல்விக்ா் 
்ணினி்ள் ப்வறளற அம்மன ஆ்யம் 
வடககு, கிழககில் வாழும் மக்ளுக்ா் 
வாஙகி, அளித்துள்ைனர். இதற்ா் நான 
அந்த ஆ்யத்தின ர்சளவ்ளைத் தட்டிக 
க்ாடுத்துப் பாராட்டுகிரறன.

பு்ம்கபயர் ்சமூ்ம் தாய்ப் பணி்ளை 
முனகனடுககும ரபாது, நடுவில் 
இருந்து பணம் பறிப்ரபார் ள்்ளுககுச் 
க்சல்்விடாதிருக் ரவண்டும். இந்த 
வள்யில் இ்ண்டன ்ன் துர்கள் 
அம்மன ஆ்யம் கவகுவா்ச் சிந்தித்து, 
்சரியான வழியில் மக்ள் பணத்ளத, 
தகுதியான அளமப்பு்ள் ள்யில் 

வழஙகுவது மி்வும் பாராட்டுககுரியது” 
எனறு உளரயாறறினார்.

மனன ா ர்  அனளன இல்்த் 
கதாண்டர்்ைான திருவாைர்்ள் 
இராமகிருஷ்ணன, பிருந்தாவனம் 
ஆகிரயார் உட்பட, யாழப்பாணப் 
பிரரத்ச ்சளபயின ்ல்விச் க்சய்ாைர் 
திரு. இைஙர்ாவன, மனனார் மாவட்டப் 
பணிப்பாைர் திருமதி. சிவ்சம்பு, டாகடர் 
்ங்ாதரன ஆகிரயாரும் இவளவபவத்தில் 
பஙக்டுத்து, உளரயாறறினர். திருவருள் 
இல்் அறகநறிப்  ப ாட்ச ாள் 
மாணவர்்ளும், மனனார் அனளன இல்் 
அறகநறிப் பாட்சாள் மாணவர்்ளும் 
அஙர் குழுமியிருந்து, மி் ஆர்வத்துடன 
்ணினி இயந்திர இயககும் முளற்ளை 
அவதானித்து, மகிழந்தனர்.

மனனார் திருகர்தீஸ்வரத்தின 
்சந்திககு அண்ளமயா், முள்ளிப்பள்ைம் 
எனற இடத்ரத அளமந்துள்ை சிவனருள் 
நிள்யக ்ண்்ாணிப்பில் இப்பயிறசி 
நிள்யம் அளமக்ப்பட்டுள்ைது. அனபர் 
டாகடர் நமசிவாயம் அவர்்ள் சிவனருள் 
நிள்ய இயககுனரா்வும், இவருககு 
ஒத்தாள்சயா் டாகடர் ் ரஜந்திரா அவர் ள் 
உதவி இயககுனரா்வுமிருந்து, ப் ்சமய, 
்சமூ்ப் பணி்ளை ரமறக்ாண்டுள்ைனர்.

இ்ண்டன ்ன்துர்கள் அம்மன 
அடியார்்ள் சி்ரும் இகள்யளிப்பு 
விழாவில் ்்ந்து, வாழத்தினார்்ள். 

(அடுதத இதழில் நிறைவுறும்)

“நான் தத்துவ ஞானியல்ல; ஆத்ம ஞானியுமல்ல;
நான் ஏகழ. நான் ஏகழைக்ள லநசிக்கிலைன்”.

- சுவாமி வியவகானநதர்

அன்்ன 
்சோரதோ ��ளிர 

இல்லம்
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Worldwide Flight Deals
Chennai  fr  £405

Hyderabad fr  £431

Kochi  fr  £411

Mumbai  fr  £341

Delhi  fr  £369

Goa   fr  £491

Dubai  fr  £289

Abu Dhabi fr  £294

Toronto  fr  £327

Bangkok  fr  £358

Singapore fr  £380

New York  fr  £267

Visit Our New Branch at WEMBLEY
Unit 3 A, Plaza Parade, 29-33, Ealing Road, Wembley, HA0 4YA. 

& get Amazing Discounts.

HURRY ! CALL NOW 020 3970 4141

111b, Loampit Vale, Lewisham SE13 7TGLewisham:
CHEAP FLIG

HTSB
E

S
T
 DEALS

                             

BEST  D
E

A
L
S

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

*Above fares & offers are subject to availability.  T&C’s Apply. 

COLOMBO fr £452

£10 OFF ON FLIGHTS & HOLIDAYS

T&C’s Apply*Simply Quote “WTSBLK10”

BLACK FRIDAY SALE

ெகா�ம்ப�ற்கான சிறந்த ப�ரயாண 

ஏற்பா� ெசய்ய எம்ைம நா�ங்கள்

W   rld Tour Store
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“�னமத லீள்ளய கவனறார் 
உண்ரட ா ? ”  எ ன ப து 

தியா்ராஜ பா்வதர் ்ா் சினிமாப் 
பாடலின கதாடக  ்வரி. இதி ா்்ச ் ா் த்து 
்ாதல் ்ைவியலில் இருந்து, ரவலி 
மளறப்புககுள் முளறகர்டான உறவு்ள் 
விருப்புக ்ளத்ள்கூட கவளிவராத 
வள்யில் அமுக்ப்பட்டுவிட்டன. 
விடுதள்ப் ரபாராட்டம், இடம்கபயர்வு, 
பு்ம்கபயர்வு, மு்வரி வழி ப் நாட்டு 
முடுககு குறுககு்ளில் நீண்ட அ்திப் 
பயணங்ள் எனபன பரவ்ா் ் ாதல், 
்ாமம், ் ல்யாணம், திருமண முறிவு்ள், 
்ாத்திருந்தவன கபண்டிள் ரநறறு 
வந்தவன க்ாண்டு ரபான ்ளத்ள் 
என ப்துககும் வழிவகுத்துவிட்டன.

சிறுவன, சிறுமி்ள், வாள்ப் பருவ 
இைசு்ள், நடுத்தர வயதினர், மூத்ரதார் 
என மனமதனின பாணங்ளுககு 
இளரயாரவார் பருவங்ளும், பதவி, 
கபாறுப்பு எனற கபருளம்ள் 
ஆச்்சரியப்பட ளவககும் ்ளத்ள் 
ஆயிரம் ஆயிரமா் அதி்ரிககினறன.

பு்ம்கபயர் வாழவில் வாழகள் 
க்ச்ளவக குளறக் ஒரர வீட்டில் இரு 
குடும்பங்ள் வாழவது அல்்து இைம் 

ஆண்்ள், கபண்்ளை வாடள்ககு 
வீட்டில் தங் ளவப்பது, ரவள் த் 
இரவுக க்ாண்டாட்டங்ளில் கவறிரயறி 
மதிமஙகுவது எனபன கநறிமுளற தவறி 
்ாமங்ைால் குடும்பங்ள் பிரிந்து 
சீரழிய ்ாரணங்ைாகி விடுகினறன.

மளனவி ரநாயாளி என கதரிந்தும் 
மனம் பதித்துவிட்ட ்ாரணத்தால் 
அவளை இ்ண்டனுககு அளழத்து 
மணம்புரிந்த ஒரு நல்்வன, அவன 
கபத்து தந்துவிட்டு இறந்து ரபா், 
அந்த கபண் ம்ளவ தனியாைா் 
வைர்ககிறான. இனகனரு மணம் 
க்சயதால் என ம்ளை அவன எப்படி 
வைர்ப்பாரைா எனற பயம். பத்து 
ஆண்டு்ள் கதாடர்ந்தது அந்த ம்ளை 
தனி தாயுமானவனாகி வைர்ககும் 
இளைஞனின தவம். 

்ார் பழகும் ஆள்ச வந்தது. 
்றறுத்தர வந்தவள் இரு பிள்ளைககுத் 
தாயான ஒரு கமாறிசியஸ் மாது. 
்றறுத்தர வந்தவரைாடு பறறிக 
க்ாண்டது ் ாதல். ் டளமயின எல்ள் 
இப்ரபாது ம்ரைாடு இல்ள். அந்த 
இரண்டு கமாறிசியஸ் பிள்ளை்ளுககும் 
தாய இல்ள். இனகனாரு ஐரராப்பிய 

ரநறிமு்ற தவறும் 
த்்லமு்ற

பபண்களின் சுதநதரம் 
பறறி ்கவிஞன் ்கண்ட ்கனவு 
ெோழ்ப்போணத்தில சிலை ்கோலைம் 
ந்டநதது. நள்ளிரவில நடுவீதியில 
பெணி தமிழ் யபண்கள் ந்டநது 
திரிநதோர்்கள். இன்று அநத 
ைணணில என்ன ந்டக்கி்றது?

சமீபத்தில அம்பலைத்துக்கு 
ைநத சம்பையைோன்ம்றச் 
யசோலகித்றன்.

19 ைெது முஸ்லிம் 
இமைஞர், 15 ைெது 
பள்ளி ைோணவி 
குடும்பம் 
ந்டத்தியிருக்கி்றோர்்கள். 
்கோதலித்து ைநத 
இைர்்கள், அநதப் 
யபணணின் 
உ்றவினர் வீடடுக்கு 
்கோதலைனு்டன் 

யசன்று முழுதநரத் 
‘தனிக்குடித்தனம்’ 
ந்டத்தியிருக்கி்றோள். 
இைர்்களுக்குக் ம்கக்குழநமதயும் 
இருக்கி்றதோம். விைக்்க 
ைறிெலில இைம் ்கணைன் 
ைமனவி மைக்்கப்படடுள்ைனர். 
ெோழ் நீதிைன்்றத்தில 
விசோரிக்்கப்படுகி்றோர்்கள். 
இைர்்களுக்கு உ்டநமதெோ்க 

இருநத யபணயணோருைரும் 
ம்கது யசயெப்படடுள்ைோர்.

ெோழ்ப்போண 
இைம் சநததி 
எஙத்க தபோயக் 
ய்கோணடிருக்கி்றது 
என்பதறகு 
இது ஒரு சிறு 
உதோரணம்!

தடம் �ோறிச் ர்சலலும் யோழ், இ்ளய ்சந்ததி!

நாட்டுககு இடம்கபயர்ந்து இந்த 
ரஜாடி்ள் புதுககுடித்தனம். 
இது க்சனற மாதம் நடந்த எம் தமிழர் 
்சங்தியில் ஒனறு.

ரபாரார் பு்ம்கபயர்வு ஆரம்பமாகி 35 
ஆண்டு்ள் வளர ஆகினறன. 

மரபுகநறி மாறாத வனனிக கிராமம் 
ஒனறில் இருந்து ளமத்துனளன மணம்புரிய 
இருதரப்பு கபறரறாராலும் இ்ண்டனுககு 
அனுப்பி ளவக்ப்பட்டாள் ஒரு மஙள். 
அவனுககு ளமத்துனியிடம் க்ாள்ளை 
ஆள்ச. ஐந்து நண்பர்்ளுடன அளற 
ஒனறில் இருந்தவன புது வாழவு கதாடங் 
மாடி வீடு ஒனறில் மூனறு பிள்ளை்ளுடன 
வாழும் குடும்பத்தின கீழதை அளறளய 
வாடள்ககு எடுத்தான. அ்தியா் மளனவி 
வந்து ர்சர ஆறு வாரங்ள் தாமதம். 
அந்த ் ா் இளடகவளிககுள் மாடி வீட்டுத் 
தாயககும் இந்த புதுமணம்னுககும் த்ாத 
உறவு. ்ணவன இரவு ரவள். இவனுககு 
இரவு பத்து மணிவளர ரவள். பின இரவு 
எல்்ாம் இவர்்ளுககு நல் உறவு ரவளை. 
வந்த மறுநாரை ்சங்திளய அறிந்து 
விடுகிறாள் அந்த ளமத்துனி. ரவறு வீடு எடு 
எனறால், அவன மறுத்தான. அகமரிக்ாவில் 
இருககும் தன அண்ணனுககு ்சங்திளய 
கதாள்ப்ரபசியில் க்சானனாள் அந்தப் கபண். 
மறுநாரை இந்த ் ள்ைத் தம்பதி்ள் மாயமா ,் 
்ாணாமல் ரபாயவிட்டனர். இருநாட்்ள் ் ழிய 
அடியாட்்ளுடன வந்து தாலிக க்ாடிளய 
க்ாடுத்துவிட்டு தன பிள்ளை்ளையும் 
அளழத்துக க்ாண்டு தன இைம் ் ாத்னுடன 
தனிககுடித்தனம் ரபாயவிட்டாள் அந்தப் 
கபண். ளமத்துனிககு அளடக்்ம் 
அளித்தவர்்ள் நல்் திருமணத்ளதயும் 
க்சயது ளவத்தார்்ள். எட்டு வருடங்ளுககு 
முனளனய நி்ழவு. இனனும் அவன அந்த 
கபறாப் பிள்ளை்ளுககுத் த்ப்பன. ஓடிவந்த 
தாயககு ் ணவன. மண்விட்டு வந்து க்ாண்ட 
்ண் க்ட்ட ்ாதல்.

சுவாரசியமான சுனாமி ்ா் ்ாதல் 
ஒனறு ரநார்ரவயில் நடந்த நி்ழவு. சுனாமி 
அவ்த்தில் இ்ஙள்யில் தாய தந்ளதளய 
இழந்து தவிககும் சிறுமிளய பார்க்ப் 
ரபானார்்ள் ஒரு உறவுக்ார தம்பதி்ள். 
அவ்த்ளத பார்த்து அவளை அ்தியா் 
ரநார்ரவககு அளழத்தார்்ள். தங்ளுடன 
பிள்ளை்ளில் ஒனறா் வைர்த்தார்்ள். 
பருவம் ஏற அவள் பழக்ம் மாறியது. 
்ண்டிப்புககூட அவள் தனியனா் அளற 

எடுத்து வாழ ஆரம்பித்தாள். ஆண், கபண் 
நட்பு்ளுடன இரவு இரவா் குடி, கும்மாைம் 
எனறு க்ாண்டாட்டம். அளழத்த ரபாது 
மு்வருககுக க்ாடுத்த ்டனில் தவித்த 
தம்பதி்ள், அளழத்த ்ாள்ச தரும்படி 
ர்ட்டார்்ள்; வறபுறுத்தினார்்ள். அவரைா 
தனளன அவர்்ள் அ்தியா் வறபுறுத்தி 
அளழத்து வந்து ரவள் வாஙகி க்ாடுளமப் 
படுத்தியதா்வும் தான வி்கி வந்து வாழ, வீடு 
ரதடி வந்து பணம் ர்ட்டு மிரட்டுவதா்வும் 
கபாலிஸில் பு்ார் க்ாடுத்தாள். நல்்து 
க்சயத தம்பதி்ளுககு அவள் தந்த பிரதி 
உப்ாரம் சிளறவா்சம். வழககு நடந்தது. 
இ்ஙள்ககு க்சனறு வறபுறுத்தி அளழத்து 
்டத்தி வந்த குறறச்்சாட்ளட வி்சாரித்த 
ரநார்ரவ ரபாலீ்சாரின வி்சாரளணயினபின 
தம்பதி்ள் விடுவிக்ப்பட்டார்்ள். பண்பாடு 

தவறிய எம்பாடு ப்ரும் படுவது கபரும்பாடு.

பு்ம்கபயர் அந்நிய வாழவு, ரபா்ம் 
அனுபவிப்பதில் ரமா்ம் க்ாண்ட அந்நிய 
்்ா்சாரம், அந்தக ்்ா்சார ்்ப்பில் 
எம் தமிழ இளைஞர் யுவதி்ள் “வீறஸ்” 
எனற ்ஞ்சாப் ரபாளத பாவளன ்சர்வ 
்சாதாரணம். இளவ குடி கும்மாைம் பதினாறு 
வயதைவிர்ரய ஆரம்பம். க்சானனால் 
கவட்்ம், க்சால்்ாவிட்டால் துக்ம் எனற 
இருதள்கக்ாள்ளி எறும்பா்ப் கபறரறார்.

“கமாழி எங்ள் விழி” எனறு அழியும் 
கமாழிக்ா் ஆயுதம் ஏந்தி ரபாராடிய ஆயிரம் 
ஆயிரம் இளைஞர், யுவதி்ளைக ்ண்டது 
எம்தாய நி்ம். இனறு இஙகு மட்டுமல்், 
அஙகும்தான அழியும் பண்பாடு, கமாழி, 
்்ா்சாரம் ்சந்ததி்ள் அந்நியங்ரைாடு 
இல்்றம் ் ாணும் ்சங்தி்ள் என ஆயிரம் 
ஆயிரம் அவ்ங்ள். 1972-இல் தமிழ 
இனத்ளத இனி ஆண்டவனதான ் ாப்பாறற 
ரவண்டுகமனறார் தந்ளத க்சல்வா ஆண்டவன 
்ாப்பாறறுவாரா?.  

ஈழத்மிழ் ஊட்வியலமாளர் படுச்மாலல நிலனவுநமாள்
ஈழ தமிழ ஊட்விய்ாைர் 

படுக்ாள் நிளனவு நாள் 19-
10-2010 அனறு பாரிஸ் ந்ரில் 
அனுஷ்டிக்ப்பட்டது.

்ண்டளன த்  த ை ம ா ் க 
க்ாண்டு இயஙகும் ்சர்வரத்ச 
தமிழ ஊட்விய்ாைர் ஒனறியத்தின 
ஏறபாட்டில் இடம்கபறற இந்த 
நி்ழவில் இ்ஙள்யில் இடம்கபறற 
தமிழ ஊட்விய்ாைர்்ளின 
படுக்ாள்்ள்> சித்திரவளத்ள்> 
ள்து்ள்> ஊட்விய்ாைர்்ளின பாது்ாப்பு> 
மறறும் இனளறய தமிழ அரசியலும் தமிழ 
ஊட்விய்ாைர்்ளின நிள்ப்பாடு ம் ஆகிய 

கதானிப்கபருளில் சிறப்புளர்ளும் 
் ரு த்து ப்  ப ரி ம ா ற ற ங ்ளும் 
இடம்கபறறன. 

ஈழத்தில் மி்வும் ஆபத்தான 
் ா ் ் ட் ட த் தி ல்  ப ல் ரவ று 
கநருக்டி்ளுககு மத்தியில் பணியாறறி 
க்சால்க்ாணாச் சித்திரவளத்ளை 
அனுபவித்து உயிர்தப்பி தறரபாது 
சுவிஸ் நாட்டில் தஞ்சமளடந்திருககும் 
ஊட்விய்ாைர் திரு. ஞானசுந்தரம் 
கு்நாதனின ர்சளவளயப் பாராட்டிய 

்சர்வரத்ச தமிழ ஊட்விய்ாைர் ஒனறியம் இந்த 
விழாவில் அவருககு வாழநாள் ்சாதளனயாைர் 
விருது வழஙகி க்ௌரவித்துள்ைது.
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மேலதிக ஆமலோசனைகளுக்கு

020  8144 1553

‘�ோயரம இது கபாயயடா! ்ாறறளடத்த 
ளபயடா!’ -எனபது நம் ஊண் உடல் 

எஙகும் வியாபித்திருககும் வாயு (GAS) ப்வானின 
முககியத்துவத்ளதக குறிப்பிடுகினறது. 'நீர்ககுமிழி ரபானறது 
வாழகள '் எனபது குமிழில் அளடக்ப்பட்டிருககும் வாயு 
ப்வாளனயும், குமிழ உளடந்தால் - வளிமண்ட்த்துடன 
இரண்டறக ் ்ந்துவிடும் நமது வாழவின நிள்யறறத் 
தனளமளயயும் குறிப்பிடுவது. ‘்ாறறுககு எனன ரவலி’ 
எனபது வாயு ப்வானின எல்ள்யறற தனளமளயயும், 
அஙகு இஙகு எனறில்்ாமல், எஙக்ஙகும் ஓடித்திரியும் 
தனித்துவமான குணந்ன்ளைக குறிப்பிடுவது. ் டந்த 35 
வருட ் ா் எனனுளடய மருத்துவ ர்சளவ அனுபவத்தில், 
எனளனச் ்சந்தித்த ரநாயாளி்ளில் கபரும்பார்ார் 
தமககு ‘்ாஸ்றிக’ பிரச்்சளன இருப்பதா்த் கதாடர்ந்து 
க்சால்லிக க்ாண்ரட இருககிறார்்ள். ‘்ாஸ்றிக’ எனற 
வார்த்ளத அவர்்ைால் ஏப்பம் (Belching Burp), கநஞசு 
எரிவு (Acid Reflus), வயிறு இளரச்்சல் (Rumbling 
Abdomen) ரபானற பிரச்்சளனள்ைக குறிப்பிடவும், 
சி் ரநரங்ளில் அபானவாயு (Flatus) ரபானற 
பிரச்்சளன்ளைக குறிப்பிடப் பயனபடுத்தப்படுகினறது. 
ரம்தி் விபரம் அவர்்ளிடம் ர்ட்டால் ரமறகுறிப்பிட்ட 
நானகு பிரச்்சளன்ளில் ஏரதகும் ஒனரறா, இரண்ரடா 
அல்்து நானகுரம கூட அவர்்ளைச் சிரமப்படுத்திக 
க்ாண்டிருப்பளத அறியமுடிந்தது. எல்்ா வாயுப் 
பிரச்்சளன்ளும் ஒனறுரபா்த் ரதானறினாலும், 
ஒவகவானறும் வித்தியா்சமானது. விதவிதமான 
குணாதி்சயங்ள் க்ாண்டளவ. ஒவகவானறுககும் 
்ாரணங்ள் கவவரவறானளவ. வானிள் மாறறம், 
சூறாவளிக ் ாறறு ரபானறு ரந்்ா்மினறித் திடீகரனத் 
தாககும் தனளமயுளடயளவ. ் ணிக் முடியாத 
திருவிளையாடலும், குழப்பமும் உண்டாக்க 
கூடியளவ. கபரும் ளதரிய்சாலிளயக கூட 
‘்ாஸ்றிக’ மனதைவில் நிள்குள்யச் 
க்சயதுவிடும் .  ம ரண பயத்ளத 
உண்டாககிவிடும். ்ாஸ் - வாயு - 
பிராணன நம் உடலுககும், உயிர் 
வாழவதறகும் மி் மி் அவசியம். 
அைரவாடு இருந்தால் ஆனந்தம். மிகுதி 
ஆகிப்ரபானால் அவ்ம்தான மிஞசும். 
ஜீரண மண்ட்த்தில் (Digestive System) 
வாயு மி் மி் அவசியமானது. க்சமிபாட்டுப் 
பாளதயில் - குடல் பகுதியின அள்சளவ 
(Peristaltic Movement) வாயுதான தீர்மானிககினறது. 
ரமல் வயிறறிலிருந்து ம்ககுடள் ரநாககிச் க்சல்லும் 
உணவுப் கபாருளின உந்து்சகதியா் வாயு கபரும் 
பணியாறறுகிறது. வாயு உந்து ்சகதியால்தான ம்ம் 
்ழித்தல் எனனும் முககியப் பணி நளடகபறுகினறது. வாயு 
இல்ள்ரயல் ம்ம் கவளிரயறாது. ம்ச் சிக்லும், உடல் 
சிரமமும் வாழகள்ப் பிரச்்சளனயும் உண்டாகிவிடும். 
வாயு வாழகள்ககு மி் அத்தியாவசியமானது.

அத்தியாவசியமான வாயுரவ கூடிப்ரபானால் 
துனபமாகிவிடுகினறது.

1. ஏப்பம், 2. கநஞசு எரிவு, 3. வயிறு இளரச்்சல், 
4. அபான வாயு ரபானற ரநாயககுறி்ளை உருவாககி 
நமககு அதிர்ச்சி ஊட்டுகினறது. ரமறகுறிப்பிட்ட 
ரநாயககுறி்ளைவிட (Symptoms) 
அதனால் உண்டான குழப்பமும், 
பயமும், அளமதியினளமயும் 
உடலின  அமி்  சு ர ப்ளப 
அதி்ப்படுத்தி (Hyper Acidity) 
மீண்டும் மீண்டும் வாயுக 
குழப்பத்ளத (Gas’tric) உண்டாககி 
நிரந்தர ரநாயாளியாககிவிடுகினறது.

்ாரணம் எனன? விைஙகிக 
க்ாண்டார் குழப்பம் கதளியும்; 
அளமதி உண்டாகும்; ஆரராககியம் 
மீண்கடழும்!

என்ன �ோரணம்?
1. ஏப்்பம் (Belching)

வயிறறின ரமல் பகுதியில் 
கபாதுவா் வாய வழியா் 
கவளிரயறுவது ஏப்பம் எனறு 
குறிப்பிடப்படும். கபரும்பாலும் 

உணரவா, நீரா்ாரரமா உட்க்ாண்ட பதிளனந்து 
நிமிடங்ளுககுள் ஏப்பம் வந்துவிடும். குழந்ளத்ள் பால் 
குடிககும் ரபாதும், கபரியவர்்ள் ஆ்ாரம் உட்க்ாள்ளும் 
ரபாதும் ் ாறளறயும் ர்சர்த்து உட்க்ாள்ளும் (Aerophagia) 
வாயப்பு உள்ைது. உணரவாடு உட்க்ாள்ளும் 
்ாறறு கபரும்பாலும் வாய வழியா்ரவ ஏப்பமா் 
கவளிரயறிவிடும். நவீன ்ா்த்தில் நா்ரி்மா் நாம் 

அருந்தும் வாயு நிரப்பப்பட்ட குளிர்பானங்ளும் 
(Aerated Soft Drink and Sparakling 
Water) ரபானறளவ்ளும், ஏப்பம் ஏறபட 
கபரிதும் துளணபுரிகினறன. சி்ருககு 
அளமதியா்வும், ப்ருககு ஆரவாரமா்வும் 
(Loudnoisy) ஏப்பம் கவளிரயறும். 
கவளிரயறத் திணறும் 
'வ ா யு  கு மி ழி ன ' 

அழுத்தத்தினால் மார்புப் 
பகுதியில் உண்டாகும் 

அ வ ஸ் த்ளத ள ய ப் 
ரபாக் ர்சாடா நீர் (Soda 

Water), ஜினஜர் பியர் (Ginger 
Beer) அருந்துவதும் நளடமுளற 
வழக்ம் சு்மா் கவளிரயறும் 
ஏப்பத்தினால், அனபளரவிட - 
அருகில் இருப்பவருககுச் சிரமம். 
தளடப்பட்ட ஏப்பத்தினால், மார்புப் 
பகுதியில் அழுத்தம் உண்டாகி, 
‘மாரளடப்ரபா’ எனற பீதி ஏறபடும். 
வாயு கவளிரயறினால் வாழகள் 
கதாடரும்.

2. ரநஞ்சு எரிவு (Acid Reflux)
பாவம் க்சயபவர்்ள் நர்த்துககுச் 

க்சல்வார்்ள்; க்ாப்பளறயில் 
க்ாதிககும் எண்கணயயில் தள்ைப்படுவார்்ள்; 

மீண்டும் கவளிரய வரமுடியாது; இது 
புராணக்ளத. ்றபளன பண்ணிப் 
பாருங்ள். ் ாட்சிப்படுத்திக ் ளியுங்ள்! 
நாம் உண்ணும் உணவும் - உணவுக 
குழாயில் பயணம் க்சயது, க்ாதிககும் 
அமி்ம் நிளறந்திருககும் வயிறறில் 
(S tomach) விழுந்தவுடன ்தவு 
(Diaphramatic Valve) மூடிக க்ாள்ளும். 
வயிறறுககுள் க்சனறு அமி்த்தில் 
்்ந்த உணவு ரம் ரநாககி உணவு 
குழாயககு மீண்டும் வரககூடாது. 
Valve, இறு் மூடாவிட்டால், வாயு 
உதவியுடன அமி்ம் ்்ந்த உணவு 
பதார்த்தம் உணவுக குழாயின வழியா் 
ரமல்ரநாககி விசிறி எழும்பி வாயககு 
(Mouth) வரும். ்சளமய்ளற அடுப்பின 
கநருப்பு, வா்சலுககு வரககூடாது. 
்வனககுளறவினால் அடுப்பின கநருப்பு 
வா்சலுககு வந்தால் விபரீதத்ளத 

உண்டாககும். ்சளமய்ளற ரபானற வயிறறில் (Stomach) 
கநருப்புப் ரபானறு இருககும் அமி்ம், உணவுக 
குழாயககுள் ரமல் ரநாககிப் பாயந்தால், கநஞசு எரிவு 
(Heart Burn - Acid Reflux) உண்டாகும். மருத்துவ 
ரீதியா் இதுரவ Gastritis எனறு க்சால்்ப்படும், இரவு 
ரநரங்ளில் வயிறு நிரம்ப உணவு அருந்திவிட்டு (Tummy 
Full) உடனடியா் ்சரிந்து படுப்பதால், Valve விரிவளடந்து, 
அமி்மும் உணவும் உணவுக குழாயில் ரமக்ழும்பி 
எரிச்்சலும், அவஸ்த்ளதயும் உண்டாகும். நாைளடவில் 
Valve ப்கீனமளடந்து, ்சரியா் மூடாது, உட்்ார்ந்து 
க்ாண்ரடா, நினறு க்ாண்டிருககும்ரபாரதா கூட கநஞசு 
எரிவு உண்டாகும். அடிக்டி பாயும் அமி்த்தினால், 
உணவுக குழாயில் வீக்மும், ர்சதமும், புண்்ளும் 
(Ulcer) ஏறபடும்.

ம்சா்ாப் கபாருட்்ள் மிகுதியா்ச் ர்சர்க்ப்பட்ட்ாரம் 
மிகுந்த உணவுப் கபாருட்்ள் (Spicy Food), எண்கணயயில் 
கபாரிக்ப்ப்டட உணவு (Oil Fryed Food), குளிர்பானங்ள் 
(Fizy Drink) ரபானறளவ வயிறறில் அமி்த்துடன 
ர்சர்ந்து கநஞசு எரிளவ உரமாககி பீதிளய உண்டாககும். 
்சா்்ச ் ாட்சி்ளில் (Magic Show) வாயில் கபட்ரராள் 
உமிழந்து கநருப்ளப விசிறியடிககும் (Blowing Fire) 
மயிர்ககூச்க்சறியும் உணர்வுடன கநஞசு எரிளவ 
ஒப்பிட்ாம்.

3. வயிறு இ்ரச்்சல (Rumbling Abdomen)
நிளறகுடம் தளும்பாது; குளறகுடம் கூத்தாடும் எனபது 

பழகமாழி. வயிறு நிளறந்தால் திருப்தி உண்டாகும். பசித்த 
வயிறு ஆர்ப்பரிககும். குறிப்பிட்ட ரநரத்தில் பசி உணர்வு 
உண்டாகி வயிறு உணவின வருள்க்ா்த் தயாரா் 
இருககும். உணவின வருள் தாமதமானால், வாயு 
உண்டாகி, இளரச்்சல் ஏறபடும். ் ்்்ப்பா் இருககும். 
வாயுவின இளரச்்சல் வயிகறஙகும் எதிகராலிககும். சி் 
ரநரங்ளில் அருகில் இருப்பவரும் ர்ட்டு ரசிக்்ாம். 
தாமதமாகி உணவு உண்பதால், உணவும் வாயுவும் 
ஒனறுகூடி வயிறறில் ரபரழுத்தத்ளதயும், பாரத்ளதயும் 

(Pressure and Heavy Tummy) 
உருவாகும். வயிறு அந்தரப்படும். 
க்சமிபாடு சீர்குள்யும். ்சரியான 
ரநரத்துககு அைவான உணவு 
உண்பது வயிறறில் உண்டாகும் 
இளரச்்சள் அளமதிப்படுத்தும்.

4. அ்போ்ன வோயு (Flatus)
க்சமிப்பட்ட உணவின, ்ழிவுப் 

கபாருட்்ள் ம்ககுடலில் தஙகி, ம் 
வா்சல் வழியா் கவளிரயற அபான 
வாயுவின உந்து்சகதி (Flatus Force) 
மி் மி் அவசியம். சி் ரநரம் 
்ழிவுப் கபாருட்்ளின தனளமளயப் 
கபாறுத்து அபான வாயுவின மணம் 
மாறி - துர்மணம் (Bad Order 
Flatus) வீசும். உண்ணும் உணவின 
தனளமளயப் கபாறுத்து அபான 
வாயுவின அைவும் மணமும் ரமலும் 
மாறுபடும். பாது்ாக்ப்பட்ட உணவுப் 

பதார்த்தம் ்சளமத்து நாள்பட்ட உணவு அபான வாயு 
உறபத்திளய அதி்ரிககும். மாமி்ச உணவு பதார்த்தங்ள் 
அபான வாயுவின மணத்துககு மணம் ர்சர்ககும். 
சி் ரநரங்ளில் அபான வாயு அதி் ்சத்தத்துடனும் 
கவளிரயறககூடும். நம் உடலுககு, இள்சவான 
புதிதா்ச் ்சளமக்ப்பட்ட உணவுப் கபாருட்்ளை 
்சரியான அைவில், குறித்த ரநரத்தில் உண்ணுவதன 
மூ்ம் அபான வாயுவின அைளவயும், குணத்ளதயும், 
ஆறறள்யும் கநறிப்படுத்த்ாம். அமிர்தம் ரபானற 
உணவும், அளமதியான மனமும், ஆழந்த நித்திளரயும் 
இதனுடன இளணந்த பாது்ாப்பான பக்விளைவு்ைறற 
ரஹாமிரயாபதி சிகிச்ள்ச அளனத்துவிதமான Gastric 
பிரச்்சளன்ளை முறியடித்து புய்ா்ச் சீரும் 
'வாயு ப்வாளன' அளமதியாககித் கதனற்ா்த்  
தவழவிட்ாம். 

GAS ‘TRIC’ 
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மாதவிடாய் சீரமமப்பு சிகிசமசை

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

àò˜îó ñ¼ˆ¶õ‹  → ð£¶è£Šð£ù ñ¼‰¶èœ → M¬óõ£ù «ê¬õ

0208 144 155330 õ¼ì Cø‰î ÜÂðõ‹ ñŸÁ‹ G¹íˆ¶õ‹ 

HOMOEO CAREHOMOEO CARE

Regulation TreatmentMenstrual

மு�பபரு
Pimples

அதீத ரததபகபா்ககு
Over Bleeding

�ரபபமா்வதில சி்க�ல
Infertility

தகே்வலி
Headache

ெரியான 
தூ்க�மினகம

Sleepless

ஹாரகமான குகறபாடு�ள்
Hormone Defects

ஒழுங�றற மாதவி்டாய்
Irregular Menstruation

உ்டல எக்ட அதி�ரிததல
Obesity

முடிச�ாட்டுதல
Hair Fall

MRT

0044 7833341693 homoeocare www.homoeocare.com homoeocare@rediffmail.com

PCOD
சிலைப்லெ நீர் கட்டி

பி.சி.ஓ.எஸ.-ஆல் 
ொதிககப்ெட்டு மை 

அழுத்தத்துககுத் 
தள்்ளப்ெடுெெர்கள்

பி.சி.ஓ.எஸ. 
ொதிப்பு ஏற்ெட்டபத 
பதரியாமல் ொழும் 
பெணகள்34%

70%
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அகரடாபர் மாதம் 12ம் தி்தி லுயி்சம் சிவன 
மண்டபத்திலும் 13ம் தி்தி ஆர்ச்ரவ 

முரு்ன ஆ்ய மண்டபத்திலும் இடம்கபறற 
பூ்சணி ் ல்யாணராமனின இனனிள்சக ் ச்ர்சரி 
்சமீப்ா்த்தில் ் ண்டனில் இடம்கபறற சிறந்த 
்ச்ர்சரி்ளில் ஒனறா் இருந்தது. 

கதல்லிப்பளழ ம்ாஜனக ்ல்லூரி 
பளழய மாணவர் ்சங்த்தினால், அதனது 
்ாப்பாைர் ளவத்திய ்்ாநிதி சீ நவரத்தினம் 
அவர்்ளின தள்ளமயி்ான ்ா்ச்்சாரக 
குழுவினால் ஒழுஙகுபடுத்தப்பட்ட இரண்டு 
நி்ழச்சி்ளும் அழ்ா்வும் சிறப்பா்வும் ஒழுஙகு 
படுத்தப்பட்டிருந்- தளமளய அவதானிக் முடிந்தது. 
இ்ஙள்யிலுள்ை தமிழப் பாட்சாள்்ளில் 
இ்ககியத்திலும் ்ள்யிலும் ்ாத்திரமான 
பங்ளிப்ளப வழஙகிய கபருளம  ம்ாஜனக 
்ல்லூரிககு உண்கடனபது ்சரித்திரம். ் ல்லூரியின 
பு்ழுககு ரமலும் கமருகூட்டுவது ரபா்ரவ 
இந்த இரண்டு நி்ழச்சி்ளையும் பார்த்தவர்்ள் 
க்சானனளத அவதானிக் முடிந்தது.

இரண்டு நாள் அரஙகு்ளும் ்ல்லூரியின 
ஆரம்ப்ா் நாட் ஆ்சான அமரர் நவாலியூர் 
க்சல்்த்துளர அவர்்ளின கபயளரத் தாஙகி 
நினறது. எமது மண்ணில் மரணித்தவர்்ளுக்ா் 
ஆரம்பத்தில் கமௌனாஞ்சலி க்சலுத்தப்பட்டது. 
பிரதம விருந்தினர்்ளின பாரியார்்ள் மங்ை 
விைகர்றற அரஙகிலிருந்த ் ல்லூரியின பளழய 
மாணவர்்ள் ரமளடககு வந்து ் ல்லூரிக கீதத்ளத 
அழகுற இள்சத்தளம சிறப்பா் இருந்தது. 
வரரவறபுளர்ளைத் கதாடர்ந்து, இனனிள்ச 
நி்ழச்சி்ள் நளடகபறறன.

முதல் நி்ழவா் ம்ாஜன பளழய மாணவரின 
ம்ள் க்சல்வி தக்சா ர்சரயானின வாயப் பாட்டு 
இனனிள்ச நி்ழவு நளடகபறறது. பூ்சணி 
்ல்யாணராமனின ்ச்ர்சரிககு பக்வாத்தியம் 
வாசிக் வந்திருந்த பிரப் ்ள்ஞர்்ளின 
பக்வாத்தியங்ள் துளணநிற்  இைம் ் ள்ஞர் 
தக்சா வின ்ம்பீரமான குரலும் அழ்ான 
ரதாறறமும் இரசி்ர்்ளை ்ட்டிப்ரபாடச் 
க்சயதது. நி்ழச்சி இைம் ் ள்ஞரின சிறப்பான 
எதிர்்ா்த்ளத எமககுப் புரிய ளவத்தது. 

இரண்டாம் நாள் ‘ம்ாஜன மாள்; நி்ழவில் 
எம்மவர்்ைான இைம் ் ள்ஞர்்ள் - மாதஙகி 
உதயகுமார், ்சாம்பவி உதயகுமார் ்சர்ாதரி்ளின 
வயலின ் ச்ர்சரி ஆரம்ப நி்ழவா் இடம்கபறறது. 
முதல்நாளின இைம் ் ள்ஞளரப் ரபா்ரவ இந்த 
நி்ழவும் சிறப்பா் இருந்தது. இைம் ் ள்ஞர் ளை 
தட்டிகக்ாடுத்து ள்தூககிவிடும் ம்ாஜன பளழய 
மாணவர்்ளைப் பாராட்டரவண்டும்.   

இரசிகரகளை மகிழ்வித்த
‘மகாஜனாவின்’ 
இளை நிகழ்ச்சிகள்

தமிழ்த்தில் பிரபல்யமான ் ர்நாட் இள்சக்ள்ஞரான 
்ள்மாமணி, இள்சப்ரபரரசி, திருமதி பூ்சணி 
்ல்யாணராமன அவர்்ள் எமது மண்ணின முத்து. 
வடஈழத்;தின ரவ்ளணளயச் ர்சர்ந்தவரன இவர் தனது 
திறளமயாலும் குரல்வைத்தாலும் கதனனிந்தியாவின 
சிறந்த ்ள்ஞரா் ்டந்த ப்வருடங்ைா் வ்ம் 
வருகிறார். ்ச்ர்சரி மி்ச்சிறப்பா் இருந்தது. இருபது 

வருடஙகுளுககு முனனர் ் ண்டனில் இவரது ் ச்ர்சரிளய 
ர்ட்டவர்்ள், இவவைவு நீண்ட ்ா்த்தின பினனரும், 

குரல்வைம் குளறயாத பூ்சணியின ்ச்ர்சரிளய கமயமறந்து 
ரசித்தளம எம்மவர்ககுப் கபருளமர்சர்ககும் நி்ழவாகும்.

இரண்டு நி்ழவு்ளிலும் தரமான ்ள்ஞர்்ைான, ஸ்ரீ 
பா்ரகுராமனின வயலினும் பா்்சந்தரின மிருதங்மும் 
்ச்ர்சரியின தரத்ளத உயர்த்தின. இைம் ்ள்ஞ்ைான    
அபிராம் ்ச்ாரதவன (்டம்) ்பி்ன மருதராஜா (்ஞசிரா),   
தனு்சன ்சந்திரகுமார் (ரமார்சிங) ஆகிரயாரின பக்வாத்தியங்ள் 
இைம்்ள்ஞர்்ைா்ரவ அவர்்ளை நிளனக் முடியவில்ள். 
அவவைவு அறபுதமா் வாசித்தார்்ள்.

முதல் நாள் நி்ழவுககு ஈழத்தமிழர்்ளுககு இஙகும் 
கபருளம ர்சர்த்த ரபராசிரியர் ர்சர், ்சபாரத்தினம் அருள்குமரன 
அவர்்ள் தனது பாரியாருடன வந்து க்ௌரவப்படுத்தினார். 
ம்ாஜனக ்ல்லூரியின கபருளமதந்த ர்சர் அருள்குமரன 
‘ம்ாஜனா ் ல்வியுடன வாழகள்ககுத் ரதளவயான ்ச்்ளதயும் 
தனககும் ஏளனய மாணவர்்ளுககும் தந்ததா்வும் அனளறய 
அதிபளரயும் தனது கபறுமதிமிக் ஆசிரியர்்ளையும்; 
நனறியுடன நிளனத்துத் தனது உளரளய ஆறறினார்.

இரண்டாம்நாள் நி்ழவுககு ம்ாஜனாவுககுப் கபருளம 
தந்த பளழய மாணவரான ளவத்திய ்்ாநிதி பூபா்சிங்ம் 
அவர்்ள்பிரதம விருந்தினரா் தனது மளனவியுடன ்்ந்து 
சிறப்பித்தார். ம்ாஜனாவின ஆரம்ப்ா்த்தில் ளவத்தியத் 
துளறககுத் கதரிவாகி ் ல்லூரிககுப் கபருளமளயயும் அதனது 
்ல்வித்துளறளய எல்ர்ாரும் திரும்பிப்பார்க் ளவத்தவர்்ளில் 
ஒருவரா்வும் அறிமு்ம் க்சயதவர் வர்ணித்தார். ம்ாஜனாவின 
ஆரம்ப்ா் வைர்ச்சிளயப் கபருளமயுடன குறிப்பிட்ட பிரதம 
விருந்தினர் ்ல்லூரியின ்டந்த முப்பத்திரண்டு ஆண்டு்ா் 
வைர்ச்சியில் ் ண்டன பளழய மாணவர்்ள் ஆறறிய பங்ளிப்ளப 
குறிப்பிட்டு கதாடக்த்திலிருந்து தனனுளடய பங்ளிப்ளபயும் 
கபருளமயுடன குறிப்பிட்டார்.

தரமான இரண்டு நி்ழச்சி்ளைப் பார்த்த நிளறளவ 
இரசி்ர்்ளுககு இளவ தந்தன. 

நா் சிறிச்ங்ாதரன்
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இரசிகரகளை மகிழ்வித்த
மகாஜனாவின்’ 
இளை நிகழ்ச்சிகள்
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்ாக்்ர் எஸ்.நைரத்தினம்்ாக்்ர். என்.செ்நாதன்
�ண்ணால் ் ாண்பதும், ் ாதால் 

ர்ட்பதும் கமயகயனறல் ,் 
தீர வி்சாரித்து அறிவளதரய 
கமயகயன ஏற்்ாம். 
உன ்ண் உனளன 
ஏ ம ா ற றி வி ட ் ா ம் . 
க்சவிககு எட்டுவது 
வதந்தியாகிவிட்ாம் 
எமககுப் பு்னாகும் 
அ ர் த் த ம் 
யதார்த்தமறறதானால் 
நாம் புரிந்து/விைஙகிக 
க்ாண்டது வீண்தான. 
பு்ன வி்சாரளண எனபது 
கமயளம ்ாப்பதாகும்.

்ண்்ள் ,  க்சவி்ளின 
இயக்ம் ் ருவி்ளினளத ஒத்தது. 
அளவ ந்மிழந்தால் பார்ளவயும், 
ர்ட்பதும் தவறா்்ாம். எதுவும் 
புரிந்துக்ாள்ைப்படுவதறகு அது 
பறறிய அறிவு ஓரைவிறகு இருத்தல் 
ரவண்டும். அது ஏறக்னரவ மூளையில் 
பதிவாகிவிட்ட த்வல்்ளின அடிப்பளடயில் 
அளமவரத. இல்ள்ரயல் அந்த 
அனுபவம் புதிது/புதுளமயானதாகும். 
புரிந்து க்ாள்வதறகு மனம் கபாறுப்பானது 
என ஏறறுகக்ாள்ைப்படுகிறது.

இந்த மன/புரிந்துணர்வாக்ம் எமது 
மனக்ண்ரணாட்டம், உள்பார்ளவ 
( In s igh t )  ஆவரத. அறிவாறறல் 
திறன/விரவ்ம் (Wisdom) அதில் 
பஙர்றறுவதால் அறிவுணர்வாக்ம் 
(Awareness) எனபதா்வும் அளத 
்ருத்ாம். அறிவுகக்ட்டியவளர எனக 
குறிப்பிடுவதும் இளதத்தான. மனம் 
்சமநிள்யிழந்தால் அது தளடப்பட்டுவிடும்.

விழிப்புணர்வு (Wake f u l n e s s ) , 
நிளனவுணர்வு (Consciousness) எடனற 
க்சாற்ள் ரவரான ் ருத்தானளவ. தூக்க 
்்க்ம் விழிப்புணர்வு நிள்ளயயும், 
்ளைப்பு அல்்து பசி/மது மயக்ம் 
நிளனவுணர்வு நிள்ளயயும் குளறப்பதான 
உதாரணங்ள் இவறளற குறிப்பன.

விைஙகிக க்ாள்வது தவறுவதறகு/
முடியாளமககு அறிவு வைராதது அல்்து 
குளறவா் நிள்த்து (Mental Retardation)
விட்டது ்ாரணமா்்ாம். சிறுவயதில் 
அல்்து மனவயதுக குளறவினால் மனம் 
முதிர்ச்சி அளடயவில்ள் எனபதா் 
இளதக ்ருதுகிரறாம்.

ம ன ம்  த ய ா ர ா ்  அ ல் ் து 
உஷாரா் இல்்ாவிடில் அறிவுணர்வு 
உச்்சமா்ாது. ‘நாய/திருடர் ்வனம்’ 
எனற முனகனச்்சரிகள் அறிவிப்பு்ள் 
அறிவுணர்ளவத் தூண்டிவிட உத்ரதசிப்பன.

அ றி வு ண ர் வி ல்  எ ச் ்ச ரி க ள் 
க்ாள்வது மாளயளய தவிர்க் 
வழியாகும். அது மூடி/தடுத்து (closed)
விடப்பட்டதா்வல்்ாமல், விரிவாக்ப்படக 
கூடியதா் (Open) அளமய ரவண்டும். 
மூடுதல் நம்பிகள் ஆகிவிடும். ரபாலி 
நள்ளய அ்சல் என நம்பிவிட்டால் அது 
மாளயயாகும். ந்ல் ஆ்விருக்ககூடும். 
பரிர்சாதிக்ப்படவுள்ைது எனற அறிவுணர்வு 
மாளயககு இடமளிக்ாது.

இதறகு ரம்ா் தனககுப் புரிய 
ரவண்டியதா் இல்ள .் தனது அறிவுணர்வு 
நிளறவானது எனற ஆணவமும் மாளயககு 
இடமளிப்பரத. விைஙகிக க்ாள்வதில் 
எந்தவித தவறும் இராது எனற இறுமாப்பு 
உள்ைவளர, இருக்ககூடிய தவளற 
அறிய முடியுமா? அறிந்துக்ாள்வதன 
மூ்ம்தான அறியாமல் இருந்தது எது/
எளவ என மனம் உணர்ாம்.

அறிவு 
ர த ங கி 

நிறபதற்ா் 
அ ல் ் ா து 

வி ரு த் தி க ் ா ன து . 
அறிளவப் கபருககு எனபது அதி்ரிப்பதா் 
மட்டுமல்் (குப்ளப அ்றறி) சுத்தமாககு 
எனவும் தீட்டு எனபது கூர்ளமயாககு 
எனவுமாகும்.

ரதடுதல் ரவண்டாத அறிவு பளழய 
்சரககு மட்டும் க்ாண்ட ் ைஞசியம் (Stores) 
ஆனரத. பளழயன ்ழிதலும், புதியன 
புகுதலும் ஆ்ாவிடின அது நளடமுளட 
பாவளனககு உதவுமா? மூடரவண்டிய 
‘் ளட’ தான. பிர்ா்சமளடயாத அறிளவக 
க்ாண்டிருப்பதும் அவவாறானரத. 
எல்்ாம் அவன க்சயல். அவனது 
அருைால் கபற்ாம் எனறு மட்டும் 
்ருதுவது ‘மந்திரத்தால் மாங்ாய பழுக் 
ளவககும்’ எண்ணம்தான.

தவறா்ப் புரிந்து க்ாள்வதா்ரவ 
(Misunderstand) மறறவர்்ளுடன 
பிரச்்சளன எழக்ாரணமாகிறது. இது 
தவிர்க்ப்படாவிடின அனபு ்ாட்ட 
முடியுமா? புரிந்து/விைஙகி க்ாள்வதாவது 
எமது எண்ணத் ரதாறறரம.

உணளவ விழுஙகிக க்ாள்வது 
இடர்பட்டால் மூச்சுத் திணறுரவாம். 
மூச்சு நினறும் ரபாயவிட்ாம். மறறவளர 
விைஙகிக க்ாள்வது இடர்படின ரபச்சில் 
திணற்ாம். ரபச்ள்ச நிறுத்தவும் 
க்சயரவாம். மறறவளர விைஙகுவதில் 
தடங்ல் அவர் ள் மீது அனபு ் ாட்டுவதறகு 
இளடஞ்சல் ஆவரத. இளதவிடுத்து 
ஆனமா அளமதியானது, புனிதமானது 
என ரபசி முழஙகுவது தீர்வு ஆகுமா?

தனளன முதலில் ரநசித்தால் 
மறறவர்்ளை ரநசிப்பது சு்பம் 
எனகிறார்்ள். தனது ஆனமாளவக 
குறித்து அவவாறு க்சால்்ப்படுவதா்்ாம். 
அது அறிவுணர்வில் ரதஙகிவிட்ட 
நம்பிகள்ரய. மனம் எனபதன யதார்த்தம் 
எனனகவனறு இதுவளர கதளிவில்ள். 
அது மூளைக்ானது, ஆனமாவிற்ானது 
எனற வாதம் பயனறறது.

எண்ணம் உருவாக்ல், மீட்்ப்படுதள் 
(நிளனவு) ‘மனம்’ ஆறறுவதா்க 
்ருதப்படுகிறது. உணர்ச்சிவ்சப்படுவதும் 
எண்ணங்ைால்தான. இழப்பு, ஏமாறறம் 
எனற எண்ணம் ் வள் தரும். நனளம, 
வ்சதி எனற எண்ணம் மகிழச்சி தரும்.

இழப்பு, ஏமாறறமளடயும் ரநாக்ம் 
எவருககுமில்ள். அளவ தவிர்க்ப்பட 
ரவண்டிய சூழநிள்்ளைச் ்சரியா்ப் 
புரிந்துக்ாள்ைத் தவறுவதால் அளவ 
விளைகினறன. அல்்து எம்மால் 
இயலுமானது (Capable) இவவைவுகர் 
எனற புரியாளம ்ாரணமா்்ாம். 
தனளனயறிதல் (Self Realisation) 
இதில் பயனபடுவது .  ர ந ாக்ம் 

அன்றப 
சமாந்தி

ரம்தி்மாயினும் அது 
ஏக்மாகிவிடககூடாது. 
விளைவு எவவாறாயினும் 
தனளன ரநசிப்பரத மன 
அளமதிக்ானது.

ஒருவளரகயாருவர் 
புரிந்துக்ாள்வதா்ரவ நட்பு 

வைர்வது, ஆனமாக்ளினது 
கபாருத்தம் எனபதால் ஆத்ம 

நண்பர்்ள் ஆவார்்ள் எனபது 
்ருத்தைவில் ஒருவருகக்ாருவர் தமது 

ரநாக்ங்ளில் விட்டுகக்ாடுககும் (Com-
promise) மனப்பானளமயினறி எந்த நட்பும் 
நிள்க்ாது. பணிவு, ்னிவு (இரக்ம்), 
கபாறுளமயினறி இது ்சாத்தியமா்ாது. 
இத்தளனயும் க்ாண்டுள்ை ‘Presence 
of Mind’ என ஆஙகி்த்தில் விபரிப்பளத 
‘மனச் ்சனனிதானம்’ எனபதும், மனம் ஒரு 
ர்ாவி்ா்்ாம் எனற வள்யில்தான.

ஒருவளரகயாருவர்  ஒரு்ணம் 
தப்பா்ப் புரிந்துவிட்டதால் ப்்ா் நட்பு 
அறுந்துவிடுவதறகு சி்ர் இடமளிககினறனர். 
புரிந்துக்ாள்வதில் தவறு அத்தளன 
க்ாடிய ‘விஷம்’ ஆவரதன? தனமானம் 
குள்ந்துவிடுவதா் ஆணவம் ஆதிக்ம் 
க்சலுத்துவதால்தான. ‘ஒருளமயுடன 
நினது திரும்ரடி’ எனற திருவருட்பாவில் 
‘ரபய பிடியாதிருக் ரவண்டும்’ எனற வரி 
குறிப்பிடுவது, ஆணவப் ரபய பறறியரத.

த ன து  அ றி வு க க் ட் டி ய து 
மாளயயாயுமிருக்்ாம் என உணராமல் 
‘அதுரவ ்சரி’ எனும் பிடிவாத குணம். 
பிறவியில் அளமயும் ‘்ர்மம்’ எனரற 

கூற்ாம். மும்ம்ங்ைா்க ் ருதப்படும் 
ஆணவம், ் னமம், மாளய எனபளவ மனதில் 
(சித்தம்) நீஙகி சிவமா் ரவண்டுவதா் 
ரதவாரம் கூறுகிறது. இளவ நீஙகினால் 
அனபுககுத் தளடரயது? ‘அனரப சிவம்’ 
எனபளத மறுக் முடியுமா?

ரபச்சு எழாமர் இனகனாருவரின 
நளட, உளட, பாவளனயினால் அவளரப் 
புரிந்துக்ாள்வது தவற்ாம். தனது புற 
அளடயாைம் (Identity) ரபால் அவரது 
இல்ள்கயனற எண்ணம், அல்்து அவரது 
இன, மத, ் ்ாச்்சாரம் பறறிய பாரபட்்சமான 
எண்ணம் (Prejudice) இதன ் ாரணமாகிறது.

்சமயம் (Religion) எனபளத வாழகள் 
முளற்ளுக்ானது என அர்த்தம் 
க்ாள்ை ரவண்டும் எனகிறார்்ள். 
்சமயத்தில் க்சால்்ப்பட்டிருப்பது எதுவும் 
ர்ள்விககுரியதல்் எனற வாதமும் உண்டு. 
ஆனமி் மார்க்ம் ரதடுதள் குறிப்பதா் 
கீளத க்சால்வதானால் ர்ள்வி அவசியம் 
தான. ரவள்வி அல்். யா்ம் எனபளதவிட 
தியா்ம் அனபு அளமதிக்ானரத.

யாவும்்ண்டு (ர்ட்டு) அறிந்துவிட்டதா் க 
க்ட்டித்தனம் ரபசுவது மட்டித்தனம். 
்ண்டும் அறியத் தவறுவளத ‘் ண்டறியாதன 
்ண்ரடன’  என இளறவன திருப்பாதம் 
்ண்டதா் ரதவாரம் பாடப்பட்டுள்ைது. 
புரிந்து க்ாள்வதில்்ான தவறு்ளைத் 
தவிர்த்துவிடுரமாமானால் வாழவில் 
்ாணவுள்ைகதல்்ாம் அனபுதான. அது 
இளறவனது திருப்பாதம் எனறு மட்டுமா? 
அனபு மூ்ம் அளடயும் ்சாந்தி ஆயுளில் 
கிளடப்பது. அனரப ்சாந்தி; அதுரவ 
அளமதிக்ானது.

‘மும்ம்ங்ளுககு அடிளமயாயுள்ை 
வளர, அனபுககு அடிளமயா் முடியாது.’ 

உயர்வமாசற்குன்று முரு்ன் ற்மாவில்
HIGHGATEHILL MURUGAN TEMPLE
200A, Archway Road, London N6 5BA Tel: 020 8348 9835 Fax: 020 8482 6508

NOVEMBER- 2019 நனைபெறும் நிகழ்வுகள்

திருவிழாக்களும் வி்ச்ட பூ்சகளும்
Auspicious Days, Special Poojahs & Festivals - 2018

01 Friday Kanthasasdi Viratham-5 ்கநதசஷ்டி விரதம் - 5

Ippasi Velli - 3 ஐப்பசி யைள்ளி - 3

02 Saturday Ladcharchanai Ends பி.ப. 1.00 ைணி:இலைடசோர்ச்சமன முடிவு

Kanthasasdi Viratham - 6 ்கநதசஷ்டி விரதம் - 6

03 Sunday Sri Murugan Abishegam ்கோமலை 7.00 ைணி : முரு்கன் அபிதச்கம்

Thirukalyana Utsaam Starts ்கோமலை 7.00 ைணி : திருக்்கலெோண 
உறசைம் யதோ்டக்்கம்

07 Thursday Ekathasi Viratham ஏ்கோதசி விரதம்

08 Friday Ippasi Velli - 4 ஐப்பசி யைள்ளி - 4

09 Saturday Sani Prathosam சனிப்பிரததோசம்

11 Monday Full Moon பூரமண

12 Tuesday Kaarthikai Viratham ்கோர்த்திம்க விரதம்

15 Friday Sankadahara Sathurthi சங்க்டஹர சதுர்த்தி

17 Sunday Apara Padcha Sasti அபரபடச சஷ்டி

18 Monday Kaarthikai Somavaram-1 ்கோர்த்திம்க தசோைைோரம் - 1

19 Tuesday Apara Padcha Astami அபரபடச அட்டமி

22 Friday Ekaathasi Viratham ஏ்கோதசி விரதம்

24 Sunday Prathosa Viratham பிரததோச விரதம்

25 Monday Karthikai Somavaram - 2 ்கோர்த்திம்க தசோைைோரம் - 2

26 Tuesday Amaavaasai Viratham அைோைோமச விரதம்

30 Saturday Sathurthi Viratham சதுர்த்தி விரதம்
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்ாக்்ர் தரன்சிதம்பர சக்கரம ்ாக்்ர் தரன்சிதம்பர சக்கரம

அைர் ஒரு மி்க பிரபலை சோமிெோர்.

அநதப் பிரபலை சோமிெோரின் 
பலலைோயிரக்்கணக்்கோன பக்தர்்களுள் 
ஒரு பரை பக்தர் ்டோக்்டர் குணசீலைன்.

எதற்கோ்க அைருக்கு இநத 
பரை பக்தர் பட்டம்?

்கோரணங்கள் ஏரோைம்.

அைரும்டெ வீடடின் ஹோலில 
அநதச் சோமிெோரின் மி்கப்யபரிெ 
உருைப் ப்டம் ஒன்று யதோஙகுகி்றது.

அதறகு விமலை உெர்நத 
சநதன ைோமலை ஒன்று நிரநதரைோ்க 
அணிவிக்்கப்படடிருக்கி்றது.

ைோரத்திறகு இரணடு 
த்டமை்கள் அைரும்டெ வீடடில 
பஜன் நம்டயபறுகி்றது.

எத்தமனதெோ யபரிெ பக்தர்்கள் 
இநத பஜனில ்கலைநது ய்கோள்கி்றோர்்கள்.

ைரு்டத்திறகு ஒரு த்டமை அைர் 
இநதிெோவிறகுச் யசன்று அநதச் 
சோமிெோமர தரிசனம் யசயகி்றோர்.

தனது நணபர்்கமைச் சநதிக்கும் 
தபோது அநதச் சோமிெோரின் 
யபெமர பக்தியு்டன் உச்சரித்து 
அைர்்கமை ைோழ்த்துகி்றோர்.

இது தவிர - ைோழ்க்ம்கயின் 

மிரு்கக் ்கோடசி சோமலையில பி்றநத - ஒரு 
ைெதத நிரம்பிெ அநதக் குரஙகுக் குடடி ஒரு 
நோள் தன் தோயி்டம் த்கட்டது :

அம்ைோ! எனக்கு நீண்ட நோட்கைோ்க ஒரு 
சநதத்கம். அது ைனிதர்்கமைப் பறறிெது. 
இஙகு ைரும் இைம் ்கோதல தஜோடி்கள் 
ஒருைமரயெோருைர் உரசிக் ய்கோணடு மி்கவும் 
யநருக்்கைோ்க ந்டநது யசலகி்றோர்்கள். மு்கத்தில 
அசடு ைழிெ ஒருைமரயெோருைர் போர்க்கி்றோர்்கள். 
அடிக்்கடி முத்தமிடடுக் ய்கோள்கி்றோர்்கள். 
யதயவீ்கக் ்கோதல - பூர்ை யஜன்ை பநதம் 
- போக்கிெம் - அழகிெ சீததவி - என்னும் 
ைோர்த்மத்கமை அடிக்்கடி உபதெோகிக்கி்றோர்்கள்.

ய ர ோ ம் பவும்  யபருநதன்மையு்டன் 
ஒருைருக்ய்கோருைர் விடடுக்ய்கோடுத்து ந்டநது 
ய்கோள்கி்றோர்்கள். ்கோதலி இஙகு விறகும் எமதக் 
ய்கட்டோலும் ்கோதலைன் உ்டதன அமத ைோஙகிக் 
ய்கோடுத்துவிடுகி்றோன்.

ஆனோல திருைணைோகிெ - சிறிது ைெதோன 
தஜோடி்கதைோ விலைகி விலைகி ந்டக்கி்றோர்்கள். 
ஒருைமரயெோருைர் அடிக்்கடி யைறுப்போ்க 

்பக்
த
ர நிமலைெோமை குறித்து - 

அடுத்தைர்்களுக்கு உதவி 
யசயைது குறித்து - பணத்தின் 
நிமலைெற்ற தன்மை குறித்து - 
அைர் அடிக்்கடி தபசுகி்றோர்.

எலலைோைறறிறகும் தைலைோ்க - 
இநதிெோவிலிருநது இலைண்டனுக்கு 
விஜெம் யசயயும் சோமிெோர்்கள் 
அைரின் வீடடிதலைதெ 
தஙகுைதறகு ஒழுஙகு்கள் 
தைறு யசயது ய்கோடுக்கி்றோர்.

அதனோல தோதனோ 
என்னதைோ - ்டோக்்டர் 
குணசீலைன் ஒரு அருமைெோன 
ைனிதர் என்று எலதலைோரும் 
தபசிக்ய்கோள்கி்றோர்்கள்.

்க்டநத ைோதம் கூ்ட - 
இலைண்டனுக்கு விஜெம் யசயத 
ஒரு மி்கப்யபரிெ சோமிெோர் 
ைழமைதபோலை ்டோக்்டரின் 
வீடடிதலைதெ தஙகியிருநதோர். 
திரி ்கோலைமும் உணர்நத - 
பக்தர்்களின் கும்ற்கமைத் 
தை்றோது தீர்த்து மைக்கும் 
அநதச் சோமிெோமர பக்தர்்கள் 
தனிமையில ைடடுதை தரிசனம் 
யசயெ முடியும்! பக்தர்்கள் 
அைரு்டன் அநதரங்கைோ்க தபசும் 
வி்டெங்கள் தைறு ெோருக்கும் 
யதரிெ ைோயப்பிலமலை.

அன்று ஞோயிறறுக்கிழமை. 
்டோக்்டர் குணசீலைன் வீடடில 
சோமிெோமரச் சநதிப்பதற்கோ்கப் 
பக்தர்்கள் கூட்டம் அமலை 
தைோதுகி்றது. ெோருக்குத்தோன் 
பிரச்சம்கள் இலமலை.

பக்தர்்கள் எலதலைோரும் வீடு 
யசன்்ற பின் - பெபக்தியு்டன் 
சோமிெோரின் அம்றக்குச் யசன்்ற 
பரை பக்தர் - தசமையின் 
நோெ்கன் - பஜமன தைநதன் 
- அருமைெோன ைனிதர் - 
்டோக்்டர் குணசீலைன் த்கட்டோர் :

சுைோமி! எனது நணபன் 
ஒருைன் சிலை ைரு்டங்களுக்கு 
முன் ்க்டனோ்க ைோஙகிெ 
பணத்மத இன்னும் திருப்பி 
தரவிலமலை. அைன்மீது ைழக்குத் 
யதோ்டர்ைதோ? அலலைது

்கோம்டெர்்கமை மைத்து 
மிரடடுைதோ என்று ஒன்றுதை 
யதரிெவிலமலை. தெவு யசயது 
அநதப் பணம் எனக்குத் 
திரும்பவும் கிம்டக்்க ஏதோைது 
அறிவுமர கூ்றவும்.

இஙகு எத்தமன சோமிெோர்்கள்! 
எத்தமன பக்தர்்கள்! 
எத்தமன ்டோக்்டர்்கள்!

அதரோஹரோ!

எல்லோக� 
புரிந்தது!

மும்றத்துப் போர்க்கி்றோர்்கள் - சணம்ட தைறு 
தபோடடுக் ய்கோள்கி்றோர்்கள். அப்யபோழுது பூர்ை 
யஜன்ை போைம் - அசிங்கைோன மூததவி - 
முட்டோள்தனைோன ்கோதல - தபோன்்ற ைோர்த்மத்கமை 
அடிக்்கடி உபதெோகிக்கி்றோர்்கள்.

ைமனவி இஙகிருக்கும் எமதக் த்கட்டோலும் 
்கணைன் ைோஙகிக் ய்கோடுப்பதத இலமலை. 
ைோ்றோ்க - அப்பன் வீடடிலிருநது ்கோசு ய்கோணடு 
ைநதோெோ? - என்று கூச்சலிடுகி்றோர்்கள். இது ஏன் 
என்று எனக்கு விைங்கவிலமலை அம்ைோ.

தோய குரஙகு நீண்ட தநரம் தெோசித்தது. 
இனம் தைறு - ைெது தைறு - அனுபைம் தைறு. 
இமத எப்படி தன் குடடிக்கு விைக்குைது என்த்ற 
அதறகுப் புரிெவிலமலை. நீ ஒரு சிறு குரஙகு. ்கோலைம் 
ைரும்தபோது உனக்குக் ்கணடிப்போ்கப் புரியும் 
என்று ைடடும் கூறிவிடடு விலைகிக் ய்கோண்டது 
தோய குரஙகு. எதுவுதை புரிெோைல தமலைமெ 
யசோறிகி்றது குடடி குரஙகு.

ஒருநோள் - தனது கூடடிறகு முன்னோல நின்று 
தன்மனதெ தநோக்கும் அநத யுைதியின் ம்கயில 
இருக்கும் அநத அழ்கோன ததோல மபயினுள் 
என்ன என்ன எலலைோம் இருக்கும் என்று குடடி 
குரஙகு சிநதிக்கி்றது. அதன் ைனத்தினுள் 
அநத மபமெப் பறறி ஆயிரம் ்கறபமன்கள். 
அதுைடடும் எனக்குக் கிம்டத்துவிட்டோல - எவைைவு 
்கைனைோ்கப் போது்கோப்தபன் அமத - எவைைவு 
யபரிெ போக்கிெசோலி நோன்!

திடீயரன அநதப் யபணணு்டன் கூ்ட ைநதிருநத 
சிறுமி தனக்கு அநதப் மப தைணடுயைன்று 
அ்டம் பிடிக்கி்றோள். ம்கயிலிருநத பிஸ்்கடம்ட 
வீசி எறிநதுவிடடு நிலைத்தில விழுநது புரளுகி்றோள். 
தைறு ைழியிலலைோது மப ம்க ைோறிெது.

மபமெ யநஞ்சு்டன் அமணக்கி்றோள் சிறுமி. 
முத்தமிடுகி்றோள். சிறிது தநரம் மபயு்டன் 
விமைெோடிெ பின் அமத ஆைலு்டன் தி்றக்கி்றோள் 
சிறுமி. குடடி குரஙகு அமதவி்ட ஆைலைோ்க எடடிப் 
போர்க்கி்றது. மபயினுள் ஒரு ம்கக்குடம்ட - ஒரு 
சீப்பு - சிலை அலைங்கோர சோதனங்கள். மபமெ வீசி 
எறிகி்றோள் சிறுமி.

அம்ைோ! எனக்கு எலலைோதை புரிநதுவிட்டது 
என்று ஆர்ப்பரிக்கி்றது குடடி.

இலைண்டனில யபோறியிெலைோைரோ்கப் பணிபுரியும் விைலின் தோெோர் பரதைஸ்ைரிக்கு 
ைெது ஐம்பது. இலைஙம்க பல்கமலைக்்கழ்கத்தில ்க்டநத இருபது ைரு்டங்கைோ்கப் 
தபரோசிரிமெெோ்க ்க்டமைெோறறுகி்றோள். தபரோசிரிமெயின் அறிவுக்கும் ஆற்றலுக்கும் 
அநதப் பல்கமலைக்்கழ்கதை தமலைைணஙகும்.

பரதைஸ்ைரி எப்யபோழுதுதை - எதிலுதை ெோரும்டெ அபிப்பிரோெத்மதயும் 
த்கடபதிலமலை - எதிர்போர்ப்பதுமிலமலை - அைன் ்கணைன் - பிள்மை்கள் உடப்ட 
தன்னும்டெ போர்மையில - ்கணிப்பில - முடிவு்களில அமசக்்க முடிெோத நம்பிக்ம்க 
அைளுக்கு. தபரோசிரிமெ அலலைைோ!

தனது ஒரு ைோத விடுமும்றமெக் ்கழிப்பதற்கோ்க இப்யபோழுது முதலமும்றெோ்க 
இலைண்டன் ைநதிருக்கி்றோள் பரதைஸ்ைரி. ைநது இரணத்ட நோள்்கள் தோன் ஆனோலும் - 
இலைண்டமனப் பறறிெ தனது ்கருத்துக்்கமை - தனது முடிவு்கமை - பத்து ைரு்டங்கைோ்க 
இலைண்டனிதலைதெ ைோழும் தன் ை்கன் விைலி்டம் அள்ளி இம்றத்த ைணணமிருக்கி்றோள். 
அன்று ்கோமலை கூ்ட உணைருநதும் தபோது பரதைஸ்ைரி கூறுகி்றோள் :

எங்களும்டெ நோடடில - எைது இனத்திறகுள் ஒறறுமைதெ கிம்டெோது. ஒரு பரநத 
ைனப்போன்மை கிம்டெோது. அைறம்றப் போர்ப்பயதன்்றோல இநத நோடடிறகுத்தோன் 
ைரதைணடும். நோனும் தோன் போர்க்கித்றன் - இநத யைள்மைக்்கோரப் யபடம்ட்கள் 
எவைைவு ஒறறுமைெோ்க - அன்போ்க - ்கறுப்பு இன ஆப்ரிக்்கர்்களு்டன் பழகுகி்றோர்்கள். 
எங்களும்டெ நோடடில இப்படி ஒன்ம்ற நிமனத்துப் போர்க்்கக்கூ்ட முடிெோது.

விைல இதறகு எதுவுதை கூ்றவிலமலை.

இைர்்கள் ஏன் - எதற்கோ்க - எமத எதிர்போர்த்து - அைர்்களு்டன் பழகுகி்றோர்்கள் 
என்று விைலுக்குத் யதரியும். அமதயெலலைோம் எப்படி யைட்கத்மதவிடடுத் தோெோரி்டம் 
கூறுைது? ஒன்றுைடடும் விைலுக்கு நிச்செைோ்கத் யதரியும்.

இலைஙம்க திரும்பிெதும் - இலைண்டனில இன ஒறறுமை - என்்ற தமலைப்பில 
அம்ைோ பல்கமலைக்்கழ்கத்தில ஒரு உமர நி்கழ்த்துைோள். அம்ைோவின் அறிமையும் 
ஆற்றமலையும் ்கணடு அநத பல்கமலைக்்கழ்கதை பிரமித்துப் தபோகும்!

தபரோசிரிமெ அலலைைோ!

அ
றிவ

மாளி
்ள்
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ஜி.ஏ. பிரபா
ெத்துத் திக�பயஙகும் நின்புைழ்
துநதுபி ஓக�யாய் நிகைநதலத.
ைருணாமூரத்திகயக் ைண்ணாரக் ைாணலவ
மக்ைள் ஷீரடி வருகின்ைனலர!
லெரருள்மிகு திருவாக்ைமுதம் யாம்தினமும்
ெருகி பமய்ம்மைநலதாலம!

- ஷீர்டி காறை ஆரததி

இந்தப் பிரபஞ்சம் புரிந்துக்ாள்ை முடியாத ஓர் 
அழ்ான மாளய. அதில், இந்த பூமி ஒரு புண்ணிய 
த்ம். அதனால்தான இதில் வந்து பிறக் ரதவர்்ளும், 
அவதாரம் எடுக் கதயவங்ளும் விரும்புகினறனர். 
ஆனால், இந்த எல்ள்யறற பிரபஞ்சத்தில் பிறககும் 
ஒவகவாரு ஜீவனும் மாளய எனற ்சகதியின ப்ளடக்ாய.

நமககுள்ரைரய இருககும் மாளயயின ்சகதியால் 
நாம் ஆட்டுவிக்ப்படுகிரறாம். அந்த மாளய நம்ளம 
ஆட்டுவித்துக க்ாண்ரட இருககிறது. அதில் ் ட்டுண்டு 
நாம் நித்திய ரபாராட்டத்தில் இருககிரறாம். மாளயயின 
கிரிளய்ைால் உருவாகும் நனளம, தீளம எனறு நடககும் 
யாவறளறயும் இளறவன ் வனித்துக க்ாண்டிருககிறார்.‘

்ச ா த ா ரண ஜீவர ாசி்ள் ஜனன ,  ம ரணப் 
ரபாராட்டத்திலிருந்து விடுதள் அளடய, மாளய நீங், 
தமககு ஏறற எளிய வாழகள் நியதி மறறும் ஆனமி் 
வழித்தடங்ளைப் கபற, இளறவன ம்ான்ளை 
அனுப்புகிறார். அவர்்ரை நமககுக குருவா் அளமந்து 
நம்ளம வழிநடத்துகிறார்்ள்.

்சத்குரு, நமககுள் நிளறந்து, அல்லும் ப்லும் நம் 
ந்ன்ளைக ் ண்்ாணித்துக க்ாண்டிருப்பவர். தர்மம் 
குள்ந்து, இருள் நிளறந்த ்ாட்டில் தவிப்பவனுககு 
ஒளி நிளறந்த நி்வு குரு. ‘குரு’ எனறார் ‘இருளை 
அழித்து ஒளிளயத் தருபவர்’ எனறுதான கபாருள். 
நம் அறியாளம எனனும் இருளை அ்றறி, ஞானம் 
எனனும் ஒளிளய ஏறறுபவர் குரு. அவரின நாமரம 
மனிதர்்ளுககு மாமருந்து.

அப்படி மாமருந்தாய ம்த்துவமாய இனறு உ்்ம் 
முழுதும் உச்்சரிக்ப்படும் நாமம் பாபா.

‘்சாயிராம்’ எனறு க்சால்லும் ரபாரத ஒரு சிலிர்ப்பு, 
நம்பிகள ,் துணிவு மனத்துள் ஏறபடுகினறன. குரு-சிஷ்யன 
உறவு, குருவின ்ருளண, வழி்ாட்டல் எப்படி இருக் 
ரவண்டும், சிஷ்யன குருவிடம் எப்படி நடந்துக்ாள்ை 
ரவண்டும் எனபளத எல்்ாம் பாபாவின வாழகள் 
நமககு உணர்த்துகிறது. அவர் வாழரவ நமககு 
ரபாதளன. அவர் எல்்ா உயிர்்ளிடத்தும் ்ருளண, 
அனபு, எளிளம க்ாண்டு ஆடம்பரம் இல்்ாமல் வாழந்த 
எல்ள்யறற ரபரினப வடிவம். அவர் வாழகள்யின 
எல்்ாச் க்சயல்்ளும் மனித வாழவின உயர்வுகர் 
நளடகபறறன. உ்்ம் முழுதும் ஒனறாககும் ்சகதி 
வடிவம் அவர்.

ஆழம் ் ாண முடியாத, அைவிட முடியாத ்சமுத்திரம் 
அவர். ஆத்ம அனுபவம், இளற அனுபவம் முழுதும் 
நிரம்பப் கபறறவர். அவரின வர்ாறளற ரமக்ழுந்த 
வாரியா்ப் படித்துவிட்டுக ்டந்து க்சல்் முடியாது. 
அவரது வாழகள் ஒரு பாற்டல்.

ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கீளதயில் “நடந்தது, நடப்பது, நடக்ப் 
ரபாவது அளனத்தும் நான அறிரவன. ஆனால் எனளன 
அறிந்தவர் எவரும் இல்ள்” எனகிறார். அளதரய 
பாபாவும் கூறுகிறார்.

“்ர்ம வா்சளனயார்ரய நீ எனனிடம் கநருஙகுகிறாய. 
ப் கஜனமங்ைா் நான உனளன அறிரவன. 
எனளன நம்பி நீ எனனிடம் கநருஙகினால் நான உன 
்ர்மப்ன்ளைப் ரபாககி அழியாத முகதி இனபத்ளத 
அளிப்ரபன” எனகிறார் பாபா. ‘அளனத்துள்ளும் 
நிளறந்திருககும் பிரும்மம் நாரன’ எனறு அத்ளவத 
்சாரமா் வாழந்தவர் பாபா.

‘உனனில் இருககும் பிரம்மரம எனககுள்ளும் உள்ைது’ 
எனற அவரின க்சால்படி நடந்தால் நம்மால் யாளரயும் 
கவறுக் முடியாது. எஙகும் அனபு நி்வி, அ்ந்ளத, 
்ர்வம், கவறுப்பு, கபாறாளம, துரவஷம் வி்கி, அனபு, 
்ருளண, குருபகதி, ஞானம் ரபானற உயரிய குணங்ள் 
வைர்ந்து உ்ர் அனபுமயமா் இருககும்.

“நான ஷீர்டியில் மட்டும் இல்ள .் பிரபஞ்சம் முழுதும் 
பரவி வியாபித்து இருககிரறன. ஷீர்டியில் மட்டுரம பாபா 
இருககிறார் எனறு நிளனப்பவன எனளன முழுதா் 
அறியவில்ள்” எனகிறார்.

“உங்ளை ஆட்டுவிப்பவன நான. எல்்ாவறளறயும் 
பளடத்து, ் ாத்து, உ்கின ஆதாரமாண் விைஙகுபவன 
நாரன. யார் எனளன மனதார நிளனத்து நம்புகிறார்்ரைா 
அவர்்ளுககு ஒருரபாதும் துனபம் ரநராது” எனபது 

ஆன்மிகம்

ஷீர்டி பமாபமா
இருள் நி்றந்த �ோட்டில 
தவிப்்பவனுக்கு ஒளி 
நி்றந்த நி்லவு குரு

பாபாவின உறுதிகமாழி.
தன பகதர்்ளுககுப் பாபா, ‘நம்பிகள்ரயாடும், 

கபாறுளமரயாடும் மனத்தில் இளறவளனப் பிரதிஷ்ளட 
க்சயது உன எண்ணங்ள், க்சயல்்ளை அவருககு 
அர்ப்பணம் க்சய’ எனகிறார்.

ம்ாபாரதத்தில் இந்த உறுதியான நம்பிகள் 
அர்ஜஜூனனிடம் இருந்தது. ்ண்ணனுககு அர்ஜஜூனன 
மி் கநருக்மானவன. அதறகுக ் ாரணம் அர்ஜஜூனன 
அவர்ரமல் ளவத்திருந்த அைவில்்ாத நம்பிகள். 
குருர்த்திரப் ரபாரினரபாது ‘நாளை அர்ஜஜூனளனக 
க்ால்ரவன’ எனறு ்சபதம் க்சயகிறார் பீஷ்மர். 
பாண்டவர் பக்ம் எல்ர்ாரும் அஞசி நடுஙகுகிறார்்ள். 
அனறு இரவு கிருஷ்ணனுகர் தூக்ம் வரவில்ள். 
மறுநாள் எழுந்து வரும் கிருஷ்ணனுககு ஆச்்சர்யம். 
அர்ஜஜூனன குளித்து, புத்துணர்ச்சியுடன அவர் எதிரில் 
வந்து நிறகிறான.

வியப்புடன ர்ட்கிறான கிருஷ்ணன. “அர்ஜஜூனா, 
உனககுக ்வள் இல்ள்யா?”

அதறகு அர்ஜஜூனன “நான எனளன உனனிடம் 
ஒப்புவித்துவிட்ரடன. என ் வள்கயல்்ாம் உனனுளடயது. 
எனரவ நான ஏன ் வள்ப்பட ரவண்டும்?” எனகிறான. 
அதனபிறகு நடந்த அறபுதங்ள் நமககுத் கதரியும்.

இந்த அள்சக் முடியாத நம்பிகள்ளயத்தான பாபா 
நமககு உபரதசிப்பது. தனன்மறற பகதி, நம்பிகள், 
அவரின ் ருளணககுக ் ாத்திருககும் கபாறுளம இருந்தால் 
ரபாதும். பாபாவின ் ருளண எல்ர்ாருககும் ்சமமா்ப் 
கபாழியும் வானமளழ ரபானறது. விழும் மண்ணுககுத் 
தக்வாறு அதன சுளவ, நிறம் மாறுகிறது.

“உங்ளை ஆட்டுவிப்பவன நான. எல்்ாவறளறயும் 
பளடத்து, ்ாத்து உ்கின ஆதாரமாய விைஙகுபவன 
நாரன.”

நமககு அவர் யார் எனற ர்ள்விளயவிட அவர் 
நமககு எனன க்சால்கிறார், அவர் வாழகள் நமககுக 
கூறுவது எனன எனபரத முககியம். அவருளடய 
நாமங்ள் மூச்சுக்ாறறு ரபால், நீருககுள் மூழகும் 

ஜீவனுககு பிராணவாயு ரபால், அந்த நாமத்தின ப்ன, 
அதன அர்த்தம் நமககுச் க்சால்லும் ் ளத்ள், அவரின 
நாமத்ளதரய சுவாசித்த பகதர்்ள் பறறிய விவரங்ள் 
முககியம்.

‘பாபா எனபது உடல் அல் ’் எனறு அவரர கூறுகிறார். 
அவளர ஸ்தூ் உட்ா்ப் பார்ப்பளதவிட நாமத்தின 
மூ்ம் ‘தரிசிப்பரத’ சிறந்தது.

எல்்ா ரவத ்சாஸ்திரங்ளுககும் மூ்ம் ஏரதா ஒரு 
நாமம்தான. அவரின நாமத்ளத உச்்சரிககும் ரபாது 
ரவறு சிந்தளன்ள் ரதானறாது.

இராமாயணத்தில் ர்சது பா்ம் ்ட்டும்ரபாது 
வானரங்ள் ரபாடும் ்ற்ள் ்டலில் மிதப்பளதப் 
பார்த்து ராமருககும் ஆள்ச. ஹனுமானிடம் ர்ட்டு 
தானும் ஒரு ்ல்ள் எடுத்துப் பா்ம் ்ட்டுவதறகுக 
்டலில் ரபாடுகிறார். ஆனால் ்ல் மூழகிவிடுகிறது. 
அப்ரபாது அனுமன அந்தக ்ல்லில் ‘ராமா’ எனறு 
எழுதிப் ரபாடுகிறார். ்ல் மிதககிறது.

அப்ரபாது அனுமன “பிரரபா, உங்ளைவிட உங்ள் 
நாமத்துகர் மகிளம அதி்ம்” எனகிறார்.

்லியு்த்தில் நாமம் கூறுவரத இளறவளன அளடய 
எளிய வழி எனகினறன ரவதங்ளும்.

“எறும்பினால் ஒரு மள்ளயச் சுமக்வும் முடியாது. 
ரமர் தூக்வும் முடியாது. ஆனால் அதனரமல் ஏற 
முடியும். அதறகுக ் ாரணம் அதனிடம் உள்ை நம்பிகள .் 
அந்த நம்பிகள்ளய என நாம உச்்சாடளனயில் ளவத்தால் 
அப்படிப்பட்ட மள்யுச்சியில் உனளன நான உட்்ார 
ளவப்ரபன” எனகிறார் பாபா.

“எல்்ா ரவத ்சாஸ்திரங்ளுககும் மூ்ம் ஏரதா 
ஒரு நாமம் தான. அவரின நாமத்ளத உச்்சரிககும் 
ரபாது ரவறு சிந்தளன்ள் ரதானறாது. என நாம 
ஸ்மரளனயினால் மாளய அ்ல்கிறது. என வாழகள்த் 
தத்துவம் உனககுப் புரியும்” எனகிறார் ்சாயிராம்.

பிர்ப்ல தமிழ் ்பட இயக்குநர சிவோ தன 
அனு்பவத்த �்னம் திறந்து ர்சோலகிறோர:

முதனமுதலில் நா்ார்ஜஜுனா நடித்த கதலுஙகுப் 
படத்தில் ர்மராரமனா் ரவள் பார்த்ரதன. அப்ரபாது 
ளஹதராபாத்தில் உள்ை கவள்ளைக்ற்ைால் 
்ட்டப்பட்டிருந்த ்சாயிபாபா ர்ாயிலுககுப் ரபாரனன. 
எனககு வழி்ாட்ட ஒரு குரு கிளடத்துவிட்டார் எனகிற 
‘ளவப்ரரஷன’ எனககுள் உண்டானது. அதனபிறகு 
ஒவகவாரு வியாழககிழளமயும் தவறாமல் ர்ாயிலுககுப் 
ரபாயவிடுரவன. ‘பாபா, நான சீககிரம் ளடரகடர் ஆ்ணும்’ 
எனறு ப்முளற மனமுரு் ரவண்டியிருககிரறன.

இனிரமல் இயக்ம்தான என கதாழில். அதுவளர 
ர்மராளவத் கதாடமாட்ரடன எனறு ்சபதம் ரபாட்டு 
ஒனறளர வருஷம் ்டுளமயா்க ்ஷ்டப்பட்ரடன. 
மனச்ர்சார்வு, உடல்ர்சார்வால் அவதிப்பட்ரடன. 
அப்ரபாகதல்்ாம் இரவு முழுவதும் அந்த பாபா 
ர்ாயிலின வா்சலில் படுத்துககிடந்து விடிய விடிய 
பாபாளவத் துதித்ரதன. இரதா இயககுநராகிவிட்ரடன. 
இப்ரபாதும் எனளன பாபாதான வழிநடத்துகிறார். 
அஜித்்சாருடன ‘வீரம்’ படத்தில் ஒப்பந்தம் ஆகும் வளர 
ஆனமி்ம் பறறிப் ரபசிய பிறகுதான கதரிந்துக்ாண்ரடன. 
என வாழகள்யில் ்சந்ரதாஷம் வந்தாலும் ்சரி, ் ஷ்டம் 
வந்தாலும் ்சரி, பாபாவின ் ாள்ப் பிடித்துக ் ண்்ளில் 
ஒறறிகக்ாள்ரவன. அவரும் ஒருமுளறகூட எனளனக 
ள்விட்டரத இல்ள்ள.

எனககுத் துனபம் வரும்ரபாதும், மனக்்க்ம் 
ஏறபடும் ரபாதும் பாபாளவரய துதிப்ரபன. ‘எனளனககுரம 
நான உனகூடரவ இருகர்ன, ்வள்ப்படாரத’ என 
ஆறுதல் க்சானனார்; க்சால்லிக க்ாண்டிருககிறார். 
என திருமணத்துககு முனபிருந்ரத என மளனவி 
ராஜ்ட்சுமி தீவிரமான ்சாயிபாபா பகளத. இப்ரபாது என 
வீட்டில் பூளஜ அளறயில் மட்டுமல்், வீடு முழுவதுரம 
்சாயிபாபாவின ரபாட்ரடாளவரய மாட்டி ளவத்திருககிறார் 
அவர். ்சாயி எனககுப் ப்முளற வழி்ாட்டியிருககிறார். 
ஒருவழியும் கதரியாமல் ் வள்யுடன தூஙகினால், என 
்னவில் வந்து என ர்ள்விககு விளட க்சால்லிவிட்டுப் 
ரபாயிருககிறார். என ம்ன பிறந்த பிறகு ஒரு 
ரஹாட்டலில் குடும்பத்தினருககு மட்டும் சினனதா் ஒரு 
பார்ட்டி ளவத்ரதன. ள்யில் என குழந்ளத. அப்ரபாது 
மர்சியாவிலிருந்து வந்திருந்த ஒரு தம்பதி தங்ள் 
ளபயிலிருந்து பாபாவின விபூதி பிர்சாதத்ளத எடுத்து 
என ம்ன கநறறியில் பூசி ஆசிர்வாதம் க்சயதனர். 
அந்தச் ்சமயம் எனககும் என மளனவிககும் அப்படிரய 
கமயசிலிர்த்தது. ஒரு குடும்ப உறுப்பினர்ரபா் 
உறுதுளணயா் இருந்து வருகிறார் பாபா. 
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�னம் ரணைோகி இதெத் துடிப்புக்்கள் தை்கைோ்க மூச்மச 
விமரைோ்க விடடுவிடடு அைர்நதிருநதோர் த்கோபோலைன்.

எங்க்ட நோடம்ட விடடுடடு இங்க ைநதிருக்்கதை கூ்டோது. 
ைநதிட்டம் இனி ்கஸ்்டப்படடு பிள்மைெள் இரணம்டயும் 
படிக்்க மைச்சு நலலை ைோழ்க்ம்க ைோழலைோம் என்று ்கனவு 
்கணடுய்கோணடிருக்்க அமதயெலலைோம் தவிடுயபோடிெோக்கி 
மூத்தைள் யசயத தைமலை. அமத ஜீரணிக்்க முதல அடுத்தது.

அக்்கமரக்கு இக்்கமர பச்மச என்று யசோன்னயதலலைோம் 
உணமைதோன்.

த்கோபோலைனின் யநஞ்சு விம்மித் தணிநதது.
ததநீர்க் த்கோப்மபயு்டன் அைரது அம்றக்குள் நுமழநத 

ஆனநதி த்கோபோலைனின் மு்கத்மதயும் விம்மித் தணியும் 
யநஞ்மசயும் போர்த்தவு்டன் அதிர்நது தபோனோள்.

“என்னப்போ தனிெ இருநது....” ததநீர்க்த்கோப்மபமெ 
தைமசயின் தைல மைத்துவிடடு, த்கடடுக்ய்கோணத்ட த்கோபோலைனின் 
அருகில ைநதோள்.

ஆனநதி கிட்ட ைர த்கோபோலைனுக்கு த்கோபம் யபோத்திக்ய்கோணடு 
ைநதது.

ஒன்றும் யசோலலைோைல ்கண்கமைத் தும்டத்துக்ய்கோணடு 
விரக்தியும் யைறுப்பும் ்கலைநத போர்மைமெ ஆனநதியின் 
தைல யசலுத்தினோர்.

எழும்பி ஆனநதிமெ அம்றெ தைணும் தபோலை 
அைருக்கிருநதது.

“சனிெதன எலலைோம் உன்னோலைதோன்...” யபரிதோ்க ்கத்தினோர். 
மூச்சு ைோஙகிெது.

“நோன் தைமலை யசயெோைல வீடடிலை இருக்கி்றன் எண்டதோலை 
எதறய்கடுத்தோலும் என்தைலைதோன் எரிநது விழுறிெள். அப்படி 
நோன் என்ன யசயது தபோட்டன், அது்கைோ்க ததடிக்ய்கோண்டது்கள்.”

“நீ என்ன யசயதனிதெோ. உனக்கு ஒணடும் யதரிெோதுதோதன. 
என்ர ைோமெக் கிை்றோமத”

ஆனநதி ஒன்றும் யசோலலைோைல த்கோபோலைமனப் போர்த்தோள்.
“உன்ர பிள்மைெள் யரணடும் யைடிசின் தோன் படிக்்கதைணும் 

எணடு என்மனப் தபோடடுப் படுத்திெபோடம்ட  ை்றநதிடடிதெோ. 
இரவு ப்கலைோ்க நித்திமரயும் ஒழுங்கோ்க இலலைோைல அரிவு யைடடும் 
சூ்டடிப்பும் ைெலிலை யசயைது தபோலை ..., என்மன விடடுைச்சிதெ. 
அரிவு யைடடும் சூ்டடிப்பும் ்கோலைத்துக்குக் ்கோலைம்தோன் ைரும். 
ஆனோல என்ர நிமலை. அறுபமதத் தோணத்டலலை. எத்தமன 
ைருத்தங்கள். ்கம்டசியிலை பிள்மை்கைோலை ்கண்டயதன்ன....”

“அப்போ.. . .உங்கதைோ்ட ்கமதக்்க யைளிக்கிட்டோல 
உணர்ச்சிைசப்படடு ஏறிவிழுவிெள். யுதோர்த்தைோ்க தெோசித்துப் 
போருஙத்கோ. எங்கம்ட நோடம்டவிடடு தப்பிப்பிமழத்து ைநது 
எங்க்ட பிள்மைெளுக்கு யசயெ தைணடிெ ்க்டமை்கமை 
நோங்கள் யசயதிட்டம். ஆனோல அது்கலதோன் எங்கமைப் பறறி 
தெோசிக்குது்கள் இலமலை.”

த்கோபோலைனுக்கு ஆனநதி எப்பவும் தன்னிலை பிமழ 
இருக்கி்றமத ஒத்துக்ய்கோள்ை ைோட்டோள் என்று நன்்றோ்கதை 
யதரியும்.

“்க்டவுதை எப்பெடி நீ ஒத்துக்ய்கோள்ைப் தபோ்றோய. உன்ர 
பிள்ை ைைர்ப்போலைதோன் உன்ர பிள்மைெள் இப்படிப் தபோச்சு 
என்று”

“உங்கதைோ்ட ்கமதத்தோல இநத ைெசிலை விைோ்கரத்திலைதோன் 
தபோய முடியும். அமதவி்ட யைௌனம் சோதிப்பது தைல” என்று 
யசோலலிவிடடு ஒரு யைடடுயைடடிக்ய்கோணடு அம்றமெ விடடு 
ய ை ளி த ெ ைநதோள்.

த்கோபோலைனுக்கு தைலும் த்கோபம் ைநதது. 
ஆனோல த்கோபப்படடுத்தோன் என்ன பென்.

மூச்சு ைோஙகிெது. 

மூச்மச  விமரவு  விமரை ோ ்க  பலைமும்ற 
இழுத்துவிடடுக்ய்கோண்டோர்.

ைனம் அழுதது. அதன் தோக்்கம் ்கண்களில 
யதரிநதது.

“்கலைோச்சோரம் பணபோடு என்று ஊரிலை ைோழ்நத நீங்கள் இஙகு 
ைநதது யபரிெ பிமழ. இங்கத்மதெ ைோழ்க்ம்க மும்றக்கு 
உங்கமை நீங்கள் பழக்கிக்ய்கோள்தைலலை. பி்றகு ஏன் என்னிலை 
பிமழ பிடிக்கிறிெள். என்ர யரணடும் இங்கத்மதெ ைோழ்க்ம்க 
மும்றக்கு பழகிப்தபோடடுது்கள். அதனோலை அது்கள் தங்க்ட 
இஸ்்டத்துக்கு ைோழுது்கள். நீங்கள்தோன் சும்ைோ அது்கமைப்பறறி 
தெோசித்து ்கைமலைப்படடுக்ய்கோணடு இருக்கிறிெள்.”

ஏததோ தோனும் எங்க்ட போரம்பரிெம், ்கலைோச்சோரம், 
பணபோடு்கமைத் து்றநது ஆஙகிதலைெக் ்கலைோச்சோரத்தில 
ஊறிப்தபோனைள் தபோன்று ஆனநதி ்கமதக்கு தபோது அைைது 
குரலைமைமெ திரு்கதைணும் தபோல த்கோபோலைனுக்கு ததோன்றும்.

ஒரு தோெோ்க அைள் பிள்மை்கமை யபோத்தி யபோத்தி 
ைைர்த்தைள்தோன். ஆனோல ஆனநதிவிட்ட பிமழ அதி்கம் எங்க்ட 
பிள்மை்கதைோடு தசரவி்டோைல யைள்மைக்்கோரப் பிள்மை்கதைோடு 
தசர விட்டதுதோன். அதுவும் சனி ஞோயிறு தினங்களில மநட 
ஸ்தர என்று இைர்்கைது யரணடும் யைள்மைக்்கோர வீடடிலதபோய 
படுப்பது, பி்றகு யைள்மைக்்கோரப் பிள்மை்கள் இைர்்கைது 
வீடடில ைநதுபடுப்பது, வீடடில எநத தநரமும் விருநதினர் 
அம்றயில ஆஙகிலைத்திலதோன் ப்டங்களும் ்கோர்டடூன்்களும் 
போர்ப்பது. தமிழ் ்கமதப்பமத தமிழ் பிள்மை்கதைோடு தசர்ைமத 
விடுத்து ைற்ற இனத்தைதரோடு தசர விட்டதன் விமைவுதோன் 
இன்று த்கோபோலைனின் தசோர்வுக்குக் ்கோரணம்.

ஆனநதி யபோறுமைெோ்க வீடடிலிருநது ய்கடடித்தனைோ்க 
இரு பிள்மை்கமையும் ்டோக்்டரோக்கிவிட்டோள். ஆனோல அைர்்கள் 
இருைரும் ்டோக்்டரோ்க தைணடும் என்பதறகு அைள் போவித்த 
அணுகுமும்றயின் தோக்்கம்தோன் த்கோபோலைனதும் ஆனநதியினதும் 
இன்ம்றெ இநத நிமலைக்கு ்கோரணம். 

தமிதழ யதரிெோைல த்கோயில்களுக்கு கூடடிச் யசலலைோைல 
தமிழ்ப்பிள்மை்களு்டன் பழ்கவி்டோைல ைைர்நத ைைர்ப்பின் 
விமைவு்கமை இனி இருைரும் அனுபவித்துத்தோன் ஆ்கதைணடும்.

எத்தமனதெோ உ்றவு்கள் ஆனநதிக்கு எைது ்கலைோச்சோரம் 
பணபோடு்கள் எங்க்ட பிள்மை்களுக்கு யதரிநதிருக்்கதைணும் 
என்று யசோலலியும் யசவிைடுக்்கோதைைோய தன் இஸ்்டப்படி 
தன்பிள்மை்கமை ைைர்த்ததன் முடிவுதோன் இன்ம்றெநிமலை.

ஆனநதிக்கு தோன் பிள்மை்கமை ைைர்த்த மும்றயில 
பிமழவிடடுவிடத்டன் என்று பிற்கோலைத்தில உணர்நதும் அமத 
ஒத்துக்ய்கோள்ை ைனம் இ்டம்ய்கோடுக்்கவிலமலை.

இரவு ப்கலைோ்க தநரம் போரோது குடும்பத்தின் ைைர்ச்சிக்்கோ்க 
உமழத்த த்கோபோலைனிலும் பிமழ இருக்கு என்று ஆனநதி 
சணம்டபிடிக்கும் தபோது த்கோபோலைனும் பதில யசோலலை முடிெோைல 
அ்டஙகி ஒடுஙகிப்தபோன நோட்களும் உணடு.

மூத்தைள் ஆ்கைர்த்தி லைண்டனிலிருநது நோனூறு மைல்கள் 
யதோமலைவில ஒரு யபரிெ ஆஸ்பத்திரியில ்டோக்்டரோ்க தைமலை 
யசயகி்றோள். அைளுக்கு ஒரு யைள்மைக்்கோர தபோய பிரணட 
இருக்கு. அைனும் ்டோக்்டர்தோன். திருைணம் முடிக்்கோைல 
இருைரும் ஒன்்றோ்கத்தோன் ைோழ்கி்றோர்்கள்.

முதன் முதலில ஆ்கைர்த்தி ைநது த்கபோலைனுக்கும் 
ஆனநதிக்கும் யசோன்னதபோது இருைரும் ய்கோதித்யதழுநதனர். 
த்கோபப்பட்டனர். ஆ்கைர்த்திக்கு புத்தியசோலலி தமிழ் 
சம்பிரதோெங்கள் ்கலைோச்சோரம் பணபோடு்கமை எடுத்துக்கூறினர்.

ஆ்கைர்த்தி ஒரு ைசனம் ைோத்திரதை யசோன்னோள். “சின்ன 
ைெசிலை இருநது நீங்கள் அப்படி ைைர்க்்கவிலமலைதெ அப்போ, 

அம்ைோ”
இருைரும் ைோெம்டத்துப்தபோய அப்படிதெ இருநத 

இ்டத்தில இருநதனர்.
இரணடு ைரு்டங்கள் ்க்டநதுவிட்டன. இன்னமும் 

அைர்்கள் லிவிங ருத்கதர்தோன்.
இநத அதிர்ச்சியில இருநது யைலலை யைலலை 

மீணடு ைநத த்கோபோலைனுக்கும் ஆனநதிக்கும் 
இன்னுயைோரு அதிர்ச்சி ்கோத்திருநதது.

ை்கன் திவென் யசன்்ற ஞோயிறு இரணடு நோட்கள் 
லீவு எடுத்துவிடடு வீடடிறகு ைநதிருநதோன். கிட்டத்தட்ட 
எடடுைோதங்கைோ்க அைனுக்கு த்கோபோலைனும் ஆனநதியும் 
யபண போர்க்்கத் யதோ்டஙகியிருநதனர். எத்தமன அழ்கோன 

படித்த யபண்களின் தபோடத்டோக்்களும் குறிப்புக்்களும் ்கலெோணத் 
தர்கரி்டமிருநது ைநதிருநதன.

எநதப் ப்டங்கமைக் ்கோடடி ்கலிெோணம் பறறி தபசிெ 
தபோயதலலைோம் இப்ப எனக்கு ்கலிெோணம் தைண்டோம் என்று 
ஏததோ ஒரு ்கோரணத்மதச் யசோலலிவிடடு யசலைது ைழக்்கைோ்க 
இருநதது. ஆனோல யசன்்ற ஞோயிறு திவென் தன்மனப் பறறிப் 
தபச தைணடுயைன்று த்கோபோலைமனயும் ஆனநதிமெயும் 
ஹோலுக்கு அமழத்தோன்.

ஏததோ திருைணம் யசயெ சம்ைதிக்்கப் தபோகி்றோன் என்று 
சநததோசத்து்டன் இருைரும் ஹோலுக்குள் யசன்று அைர்நதனர்.

ஒன்றும் யசோலலைோைல திவென் இருைர் மு்கத்மதயும் 
போர்த்தோன்.

நீங்கள் எனக்கு ்கலிெோணம்தபச தைண்டோம். நோதன 
எனக்கு ஒரு துமணமெத் ததடிக்ய்கோண்டன். ஆஙகிலைத்தில 
திவென் யசோலலை த்கோபோலைனும் ஆனநதியும் ஒருைமர ஒருைர் 
போர்த்தனர். இருைர் மு்கத்திலும் இருநத சநததோசம் யைலலை 
ைம்றெத் யதோ்டஙகிெது.

“தம்பி நோங்கள் இவைைவு நோட்கைோ்க உனக்கு ஒரு 
நலலை ைமனவி அமைெதைணடும் என்று எங்க்டெோட்களிட்ட 
யசோலலி ததடிக்ய்கோணடிருக்்க நீ இப்படி ைநது யசோலலு்றோய” 
ஆனநதி இழுத்தோள்.

எனக்கும் அைமரப் பிடிச்சிருக்கு. அைருக்கும் என்மனப் 
பிடிச்சிருக்கு. அைரும் ்டோக்்டர்தோன். யரணடு தபருக்கும் 
ஒன்்றமர ைருசைோ்கத் யதோ்டர்பு. ஒன்்றோ்கத்தோன் தைமலை 
யசயயி்றம். அததோ்ட ஒன்்றோ்கத்தோன் இருக்கி்றம்.

என்ன்டோ தம்பி அைர் அைர் என்று யசோலலு்றோய. 
பதட்டத்து்டன் த்கோபோலைன் த்கட்க அைரின்ர யபெர் ்டோக்்டர் 
தஜம்ஸ் கிரிஸ்டி என்று எநதவித தெக்்கமும் இலலைோைல 
யசோன்னோன் திவென்.

த்கோபோலைனுக்கு உலை்கதை சுறறிெது. ஆனநதி ்கத்தி அழுதோள். 
திவென் தமலைமெக் குனிநத ைணணம் அைர்நதிருநதோன்.

“பிள்மை்கமைப் யபத்து ்கஸ்்டப்படடு ைைர்த்து படிப்பிச்சு 
ஆைோக்்க, அது்கள் தோங்கள் நிமனச்சபடி அைள் ஒரு 
யைள்மைெமன, இைள் ஒரு யைள்மைப் யபடிெமன....” 
யசோலலிச் யசோலலி அழுதோள் ஆனநதி.

த்கோபோலைனுக்கு ைோர்த்மத்கள் யைளிைரவிலமலை. அைரோ.... 
அைரோ... என்று முணுமுணுத்த ைணணம் அைர்நதிருநதோர். பின்பு 
“எலலைோத்துக்கும் ்கோரணம் நீதோணடி. எங்க்ட இனசனத்ததோ்ட 
பழ்கவி்டோைல யைள்மை யைள்மையென்று யைள்மைெதரோ்ட 
பழ்கவி்ட யரணடும் எப்படிப் பழகி ைநது நிறகுது்கள் என்று 
போர்த்திதெ” ்கத்தினோர்.

அைரோல இன்னமும் அநத அதிர்ச்சியிலிருநது விடுப்ட 
முடிெவிலமலை. ஆனநதிக்கும் தோன்.

ஆனநதியின் தெோசமனயெலலைோம் பிள்மை்கள் யரணடும் 
தங்க்ட தபோக்கில தபோனது ைோத்திரைலலை, உ்றவினர்்கள் 
நணபர்்கள் த்கட்டோல எப்படி மு்கம் ய்கோடுத்து பதில யசோலைது 
என்பதும்தோன்.

த்கோபோலைன் ்க்டநத ஞோயிறறுக்கிழமையிலிருநது தைமலைக்குப் 
தபோ்கவிலமலை. ைோழ்க்ம்கதெ சூனிெைோகிவிட்டது தபோன்று 
உணர்நது அழுதுய்கோணடிருநதோர்.

எங்க்ட பணபோடு்கமையும் ்கலைோச்சோரத்மதயும் 
்கறறுக்ய்கோடுத்தும் சிலை பிள்மை்கள் ைழிதைறிப்தபோகுயதன்்டோல 
எங்க்ட மும்ற்கமை விடடுவிடடு ைற்ற இனத்தைரின் ்கலைோச்சோரமும் 
பணபோடு்களும் யைோழியும் யபரியதன்று நிமனத்துக் ்கறறுக் 
ய்கோடுப்பதன் விமைவு இதுதோன் என்று த்கோபோலைனுக்கும் 
ஆனநதிக்கும் இப்பதோன் புரிநதிருக்கி்றது. இப்படிதெ 
தபோனோல.... எைது இனத்தின் அம்டெோைம்? நிமனத்துப் 
போர்த்து புரிநது யசெறபடுங்கள் யபறத்றோர்்கதை என்று 
யசோலலை தைணடும் என்று த்கோபோலைனுக்குத் ததோன்றினோலும் 
ஊமைெோ்க அைர்நதிருநதோர். 

எம் வழி தவறின...
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அ்ட இலைைசம் ெோமரத்தோன் 
விடடு மைக்கின்்றது? தங்கள் 
உ்றவுக்குள், விைோ்கரத்து-
திருைணம் என்று ைோறி 
ைோறி 23 த்டமை்கள் 
யசயது, அரசு அளிக்கும் 
இலைைச குடிைமன்கமைப் 
யபறறுள்ை கும்பலின் தைோசடி 
அம்பலைத்திறகு ைநதுள்ைது. 
சீனோவின் யெஜிெோங ைோ்கோணம் 
லிெூய ந்கரில உள்ை ஒரு 
கிரோைத்தில ந்கர்பு்ற தைம்போடடு 
திட்டத்தின் கீழ் அநநோடடு 

அரசு ைக்்களுக்கு இலைைசைோ்க 
வீடு ்கடடி தருகி்றது.அதோைது, 
தறதபோது அநத ைக்்கள் 
இருக்கும் இ்டத்மத அரசு 
எடுத்துக்ய்கோணடு அதறகு 
பதிலைோ்க அதத கிரோைத்தில 
தைய்றோரு இ்டத்தில 430 சதுர 
அடி அைவிலைோன வீடு்கமை 
இலைைசைோ்க ைழஙகி ைருகி்றது. 
சத்கோதரிமெ, மைத்துனி என்று 
நீணடு, யபற்ற தோமெயும் 
ைணப்பதோ்க  பதிவு யசயது பலை 
த்டமை்கள் குடிைமன்கமைப் 

யபறறுள்ைோர்்கள் இநத 
தைோசடிக்்கோரர்்கள். இப்படி Pan 
என்பைரின் குடும்பத்தில உள்ை 
11 தபர், தங்களுக்குள்தைதெ 
23 மும்ற திருைணம் 
யசயதுய்கோணடு விைோ்கரத்து 
யபறறுள்ைனர்.அதன் 
மூலைம் இநத குடும்பத்துக்கு 
11 இலைைச வீடு்கள் 
கிம்டத்துள்ைதோ்க கூ்றப்படுகி்றது. 
்கோய்கறிெோனோலும் 
மீன்்கம்டெோனோலும்; 
்கம்டசிெோய த்கடடுப்யபறுைது 
- இலைைசைோய ஒரு துணடு! 

பிரோன்ஸ் தமலைந்கர் போரீசின் பு்றந்கர் பகுதிெோன ்கோம்பிக்தன 
ந்கமர தசர்நத 90 ைெது மூதோடடி 1960-ம் ஆணடில ்கட்டப்பட்ட 
தனது பழமைெோன வீடம்ட விற்க முடிவு யசயதோர்.  ஏலை 
நிறுைனத்மத தசர்நத அதி்கோரி்கள் மூதோடடியின் வீடடுக்கு 
யசன்்றதபோது சமைெலைம்றயில எரிைோயு அடுப்புக்கு தைதலை 
பழமைெோன ஓவிெம் ஒன்று யதோங்க வி்டப்படடிருநதமத 
்கண்டனர். முதோடடிக்கு இநத ஓவிெம் பறறிெ எநத விபரமும் 
யதரிெோது.. இமதெடுத்து, அநத ஓவிெத்மத எடுத்து ஆயவு 
யசயததபோது அது 13-ம் நூற்றோணடில இத்தோலிெ ஓவிெரோன 
சிைோயபூ என்பைரோல ைமரெப்பட்டது என்று யதரிெைநதது. 
தைலும் அநத ஓவிெத்தின் ைதிப்பு 6 மிலலிென் யூதரோ  என்று 
அமத ஆயவு யசயதைர்்கள் கூறியிருக்கி்றோர்்கள். மீதிக் ்கமத 
யதரியுநதோதன? 

சிைன் ஓவிெம் ைமரகி்றோர் கிறிஸ்தைர் யதரிகி்றது 
இதெசுவின் சோெல.

பூமியென்ன ்கோைததனுைோ? ம்கயிருப்பிலுள்ை 
எணயணய ைைம் யைலலை யைலலை அருகிக் 
ய்கோணத்ட தபோைதோல, ைமைகு்டோ நோடு்கள், 
தைது யபோருைோதோரத்மதப் பலைப்படுத்த ைோறுபட்ட 
யுக்தி்கமைத் ம்கெோைத் யதோ்டஙகி விட்டன. 
சிங்கப்பூமரப் தபோலை சுறறுலைோ விசோ ைழங்க, சவுதி 
அதரபிெோ  முதற த்டமைெோ்க முடியைடுத்துள்ைது.சவுதி 
அதரபிெோ சமீப்கோலைைோ்க யபண்களுக்கு முன்னுரிமை 
ைழஙகுதல தபோன்்ற சமூ்க சீர்திருத்தங்கமை 
தைறய்கோணடு ைருகி்றது. தனது ்கச்சோ எணயணய 
கி்டஙகு்கள் தோக்்கப்பட்டமதெடுத்து, யபோருைோதோரத்மத 

தைம்படுத்துைதறகு ைற்ற தும்ற்கமையும் 
பென்படுத்த தைணடும் என்்ற நிமலைக்கு சவுதி 
தள்ைப்படடுள்ைது.இநத சுறறுலைோ விசோமை அயைரிக்்கோ, 
ஆஸ்திதரலிெோ உள்ப்ட 49 நோடு்கமை தசர்தைர்்கள் 
இமணெதைம் மூலைைோ்க யபறறுக்ய்கோள்ைவும் 
ஏறபோடு்கள் யசயெப்படடுள்ைது. சுைோர் 5 லைடசம் 
தஹோட்டல அம்ற்கமை உருைோக்குதல தபோன்்ற 
உள்்கட்டமைப்பு ைசதி்கமை தைம்படுத்த அைசிெம் 
உள்ைதோ்கவும்  அதி்கோரி்கள் யதரிவிக்கி்றோர்்கள்.

கும்ட விரித்தது ைமழ நின்்றதும் ்கோைோன் ....!

முன்யபலலைோம் அரபு நோடு்களில ைதுபோனம் அருநதுைது 
என்பது நிமனத்துப் போர்க்்க முடிெோத ஒன்று. ஆனோல யபோருைோதோர 
ஜோம்பைோன்்கைோ்க ைோறிக் ய்கோணடு ைரும் பலை அரபு நோடு்கள், 
ஐதரோப்பிெ நோடு்களின் சுதநதிரத்மத யைலலை யைலலை தம் 
ைணணிலும்  ய்கோணடு ைருகின்்றன. குளிக்்கயைன்று நீச்சல 
த்டோ்கத்தில குதித்து விட்டோல, தமழெத் தமழெ தசமலைமெக் ்கடடிக் 
ய்கோணடிருக்்க முடியுைோ? ்கட்டோரில 2022இல ந்டக்்கப் தபோகும் 
உலை்க யைறறிக் கிணணத் திருவிழோவில, ைதுபோனங்கமை விற்க   
அரசு பலை இ்டங்களில அனுைதித்திருப்பததோடு, விமலையும் 50 வீதம்  
கும்றக்்கப்படடுள்ைது. என்்றோலும் யபோது இ்டங்களில முதுபோனம் 
அருநத முடிெோது. (சோதோரணைோ்க ஒரு டின் பிெரின் விமலை 10 
ய்டோலைர்) “எங்கள் ்கலைோச்சோரத்தில ைதுபோனம் இலமலை. ஆனோல 
இது உலை்கைோவிெ திருவிழோ என்பதோல, ஓரைவு ்கடடு்பபோடம்ட 
தைர்த்துகித்றோம்” என்கி்றோர் ஓர் அதி்கோரி.

போய விெோபோரி படுத்து உ்றஙகுகி்றோன் துணடு விரித்து..

�து்போ்னததின வரு்�

இலவசத்திற்கா் இருபத்தி மூன்று தடவவ!

இதுதான் இன்ப 
அதிர்ச்சியா?

சுற்றுலா விசா 
தருகிவைாம்..

யோர உயரந்தவர?
க்டமைச் சீடடு்கள் எலதலைோருக்கும் 

யதரிநதமைதோன். ஆனோல இைறறுள் 
உெர்நதைர் ெோர் என்று எப்யபோழுதோைது 
நிமனத்துப் போர்த்திருக்கிறீர்்கைோ? சமீபத்தில 
இது பறறிெ ஆயமை முடித்து, அநதநத 
நோடு்களின் பலைத்திறத்கறப, ்க்டமைச் சீடடு்கமை 
ைரிமசப்படுத்தி இருக்கி்றோர்்கள்.ஆசிெ நோடு்கைோன 
ஜபோபோன், சிங்கப்பூர்  முதலி்டம் யபறுகின்்றன. 
இநத நோடு்களின்அ ்க்டமைச் சீடடு்டன் 189 
நோடு்களுக்கு விசோ இன்றி பெணிக்்க முடியும். 
ய்கோரிெோ, தஜர்ைனி, பின்லைோநது நோடடு 
்க்டமைச் சீடடு்களு்டன் 187நோடு்களுக்கு விசோ 
தைணடிெதிலமலை. ய்டன்ைோர்க், இத்தோலி, 
லைக்்ஸன்தபர்க் 186 நோடு்களு்டன் மூன்்றோம் 
இ்டத்மதப் பிடிக்கின்்றன. பிரோன்ஸ், சுவீ்டன், 
ஸ்யபயின் -185 நோடு்கள். ஆஸ்திரிெோ, ஒலலைோநது, 
தபோர்த்துக்்கல, சுவிடசிலைோநது ஆகிென 184 
நோடு்களு்டன் 5ஆம் இ்டத்மதப் பிடிக்கின்்றன.
்கம்டசி இ்டம் -அதோைது 125ைது இ்டம் 
ஆபு்கோனிஸ்தோனுக்கு!!!!

"தமலைக்்கனத்தோல" பு்கழ் யபற்றது, பம்பரம் !
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்விஞர் சிைசிைா அழ்ன்ராஜ்

முன் பிைநது வருகிலைாம்
பின் இைநது லொகிலைாம்,
முன் பிைநது வருகிலைாம்
பின் இைநது லொகிலைாம்,
 
ைண் திைநது வருகிலைாம்
ைண் மூடிப் லொகிலைாம்,
ைண் திைநது வருகிலைாம்
ைண் மூடிப் லொகிலைாம்,
 
இகத எண்ணி வாழ்ெவரைள்
எத்தகன லெர?
இகத எண்ணி மாள்ெவரைள்
எத்தகன லெர?
 
ை்டவுக்ளத் லதடுெவரைள்
எத்தகன லெர?
இ்டரைளில் மீளுெவரைள்
எத்தகன லெர?
 மனித ைண்ைளுக்குப் 
புலப்ெ்டாதகதத்

லதடுவது ம்டகமலயா?
மனித ைண்ைளுக்குப் 
புலப்ெடுவகதத்
லதடுவது வழகமலயா?
 
உமக்குள் இருப்ெவகர யாபரன்று
ைாண்பீர மனிதா?
உமக்குள் இருப்ெவகர யாபரன்று
ப�ால்வீர மனிதா?
 
லதடிப் ொரும் இதன் வி்ளக்ைம்
புரியும் உமக்கு!
நாடிப் ொரும் இதன் உண்கமயும்
வி்ளஙகும் உமக்கு!
 
அன்லை உமக்கு அவகரயும்
புரியும் தமக்கு.
அன்லை உமக்கு இநத 
உலைத்கதயும்
பதரியும் தமக்கு.
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தி ருச்சி மாவட்டம், மணப்பாளறளய அடுத்த 
நடுக்ாட்டுப்பட்டியில் உள்ை ஆழதுளைக கிணறறில் 

2 வயதுக குழந்ளத சுர்ஜித் வில்்சன தவறி கீரழ 
விழுந்தான. ் டந்த 25-ம் ரததி மாள் 5.30 மணியைவில் 
விழுந்த குழந்ளதளய மீட்் பல்ரவறு முயறசி்ள் 
ரமறக்ாள்ைப்பட்டன. ஆனால், எந்த முயறசியும் 
ப்னளிக்வில்ள். இருப்பினும் மனம் தைராமல் 
மீட்புக குழுவினர் சுர்ஜித்ளத மீட்்ப் ரபாராடினர். 
மீட்புக குழுவினரின ஒவகவாரு முயறசியும் ்டும் 
்சவால்்ைா்ரவ இருந்தது. 80 மணி ரநரத்துககு ரமல் 
மீட்புப் ரபாராட்டம் நடந்தது. 

ஆரம்பத்தில் சுர்ஜித் விழுந்த ஆழதுளைக கிணறறில் 
நவீன ் ருவி்ள் மூ்ம் மீட்் நடவடிகள் எடுக்ப்பட்டது. 
அதனபிறகு ஆழதுளைக கிணறறில் அருர் ராட்்சத 
பள்ைம் ரதாண்டப்பட்டது. அப்ரபாது, பாளற்ள் ் டினமா் 
இருந்ததால் ரஜசிபி, கிட்டாச்சி ஆகிய இயந்திரங்ளின 
ள்்ள் உளடந்தன. இதனால் பள்ைம் ரதாண்டும் பணி 
நிறுத்தப்பட்டது. இளதயடுத்து, சுர்ஜித் விழுந்த ஆழதுளைக 
கிணறறின அருர் புதியதா் ஆழதுளைக கிணறு 
ரபாடப்பட்டது. அப்ரபாது 20 அடிககுககீழ பாளற்ள் 
இருந்ததால் புதியதா் ஆழதுளைக கிணறு ரபாடும் 
பணியும் மீட்புக குழுவினருககு ்டும் ்சவால்்ைா்ரவ 
அளமந்தன. இறுதியில் சுர்ஜித்தின ்சட்த்ளத 29 
அதி்ாள்யில் மீட்புக குழுவினர் மீட்டுள்ைனர். 

இந்தப் பணியில் ஈடுபட்ட புதுகர்ாட்ளட மாவட்ட 
தீயளணப்பு அலுவ்ர் (கபாறுப்பு) க்சழியனிடம் 
ரபசிரனாம். 

"சுர்ஜித்ளத மீட்கும் பணியில் திருச்சி, மதுளர, ரவலூர் 
ஆகிய மண்ட்ங்ளைச் ர்சர்ந்த தீயளணப்பு வீரர்்ள் 
சுமார் 200-ககும் ரமறபட்டவர்்ள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். 
இரவு ப்ல் பாராமல் சுழறசிமுளறயில் மீட்புக 
குழுவினர் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். தீயளணப்பு 

வீரர்்ரைாடு இதர மீட்புக குழுவினரும் இந்தப் பணியில் 
ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். ஆழதுளைக கிணறறில் சுர்ஜித் 
27 அடியில் சிககியிருந்தரபாது ்யிறு மறறும் நவீன 
்ருவி்ள், ர்மரா ஆகியவறறின உதவிரயாடு மீட்் 
முயறசி க்சயரதாம். 

சுர்ஜித் விழுந்த ஆழதுளைக கிணறறின அளமப்பு 

சசழியன்
மறறும் பாளற்ள் மீட்புப் பணியில் சிக்ள் ஏறபடுத்தியது. 
சுர்ஜித் சிககிய ஆழதுளைக கிணறு 20 அடி வளர 6 
இஞச் அ்்த்தில் இருந்தது. அதறகுககீழ அளதவிட 4 
இஞச் அ்்த்தில் ரபார் ரபாடப்பட்டிருந்தது. இதனால் 
ரமலிருந்து கீரழ விழுந்த சுர்ஜித்தின தள் அந்த 
இடத்தில் சிககிகக்ாண்டது. இதனால் ்யிறு மூ்ம் 
சுர்ஜித்தின ள்்ளைக ் ட்டி தூக் முயனறரபாது அது 
ப்னிக்வில்ள். ரமலும், சுர்ஜித்தின உடல் பருமன 
குளறயத் கதாடஙகியதால் அவர் க்ாஞ்சம் க்ாஞ்சமா் 
கீரழ க்சனறுக்ாண்டிருந்தார். முதலில் அவர் கீரழ 
க்சல்வளதத் தவிர்ப்பதற்ான நடவடிகள்்ளை 
ரமறக்ாண்ரடாம். சுர்ஜித்ளத ஏர் ் ாக மூ்ம் பிடித்து 
ளவத்திருந்ரதாம். இந்த முயறசி்ள் ரமறக்ாள்வதறகுள் 
சுர்ஜித் 88 அடி ஆழத்துககு க்சனறுவிட்டார். 

இளதயடுத்து ரிக இயந்திரம், ரபார்கவல் மூ்ம் 
புதிய ஆழதுளை கிணறு ரதாண்டப்பட்டது. 1.2 மீட்டர் 
சுறறைவில் ரதாண்டப்பட்ட ஆழதுளை கிணறறுககுள் 
இறங் 12 தீயளணப்பு வீரர்்ளைத் தயார் நிள்யில் 
ளவத்திருந்ரதாம். 

ஆனால், பாளற்ள் ் ாரணமா் புதிய ஆழதுளைக 
கிணறு ரதாண்டுவதில் ் ா்தாமதம் ஏறபட்டது. முதலில் 
ளதரியமா் ரபாதிய உயிர்்ாககும் ்ருவி்ரைாடு 
நள்மு்ன எனற தீயளணப்பு வீரர் இறஙகினார். 
அதனபிறகு 45 அடி ஆழத்துககுள் அஜித்குமார் எனற 
வீரர் உள்ரை இறஙகினார். கதாடர்ந்து புதிய ஆழதுளை 
கிணறு ரதாண்டப்பட்ட ்சமயத்தில்தான சுர்ஜித் விழுந்த 
கிணறறுககுள் இருந்து தூர்நாறறம் வீ்சத் கதாடஙகியது. 

இதுகுறித்து மீட்புக குழுவினர் மறறும் அளமச்்சர்்ள், 
உயரதி்ாரி்ளுடன நள்ளிரவில் ஆர்ா்சளன 
நடத்தப்பட்டது. அப்ரபாது, சுர்ஜித் உயிரராடு இல்ள் 
எனற த்வள் உறுதிப்படுத்தியதும் அவர் விழுந்த 
ஆழதுளைக கிணறறுககுள் நவீன உப்ரணங்ள் மூ்ம் 
சுர்ஜித்தின ்சட்த்ளத மீட்் முடிவு க்சயயப்பட்டது. 
உடனடியா் அவரின ்சட்த்ளத க்ாககி்ள் மூ்ம் 
ரமர் தூககி வந்ரதாம். சுர்ஜித்ளத உயிரராடு மீட்்த்தான 
ரபாராடிரனாம். ஆனால், அவளர உயிரராடு மீட்் 
முடியாதது மீட்பு குழுவினருககு ் டும் மனவருத்தத்ளத 
ஏறபடுத்தியுள்ைது. இருப்பினும் இது எங்ளுககு 
ஒரு அனுபவ பாடம். இதனமூ்ம் ப் பாடங்ளை 
்றறுகக்ாண்ரடாம்" எனறார் ரவதளனயுடன. 

ஆழ்துகைக 
கிணற்றில் 
ஒரு பயஙைரம் 
ச்டலமாை மீண்ட 
சுர்ஜித்தின் 
பரிதாபம்

லணடனில்
வட ் மா்மாணததின் 

ஆளுநருடன் சந்திப்பு
ைண்டனுக்கு விஜெம் யசயதுள்ை 

ை்டைோ்கோணத்தின் ஆளுநர் சுதரன் 
ரோ்கைனு்டனோன ஒரு சநதிப்பு 
நியூதைோல்டன் அதப சிமைல 
ைண்டபத்தில 20.10.19 சனிக்கிழமை 
்கோமலை 10.30 ைணிக்கு நம்டயபற்றது. 
நோறபது தபர் ைமர ்கலைநதுய்கோண்ட 
இநத நி்கழ்வு ஆதரோக்கிெ ைோனதும் 
ைகிழ்ச்சிெோனதுைோன நி்கழ்ைோ்க 
இருநதமை குறிப்பி்டத்தக்்கது. 

ை்டைோ்கோணம் எதிர்ய்கோள்கின்்ற 
பிரச்சிமன்கள், உருைோக்்க தைணடிெ 
்கட்டமைப்புக்்கள், யபோருைோதோரப் 
பிரச்சிமன்கள், ்கலவி, யதோழில 
ைோயப்பு, ்கோணிப் பிரச்சிமன, 
தணணீர்ப் பிரச்சிமன  என 
பலை வி்டெங்கள் பறறி நீண்ட 
விைக்்கத்மத ஆளுநர் யதரிவித்தோர். 
தோன் பதவிதெற்ற எடடு ைோத 
்கோலைத்தில முன்யனடுக்்கப்பட்ட 

்கட்டமைப்புக்்கள், யபோருைோதோர 
முன்தனற்றங்கள் என பலை 
வி்டெங்கமை அைரும்டெ 
தபச்சு பிரதிபலித்தது.

ஆளுநரு்டன் ைரும்கதநதிருநத 
அைரும்டெ யசெலைோைர் திரு 
சத்திெசீலைன் (இைர் ை்ட ைோ்கோண 
்கலவி அமைச்சின் முன்னோள் 
யசெலைோைரும் கூ்ட) யபோருைோதோர 
ஆதலைோச்கர் ்கஜதீரோ ஆகிதெோரின் 
பங்களிப்பும் விைங்கங்களும் 
இநதச் சநதிப்மப தைலும் 
பெனுள்ைதோக்கிெது.

இநத நி்கழ்மை ்கலவி 
அபிவிருத்தி அரங்கம் ஏறபோடு 
யசயதது. நி்கழ்மை விைலைதோசன் 
யநறிப்படுத்தினோர். சச்சிதோனநதன் 
நன்றியுமரயு்டன் நிம்றவுயபற்றது.

- பகஙகா
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இலைண்டன் இலைஙம்க தமிழ் 
இலைக்கிெ நிறுை்கம் 

யைளியிட்ட ்கவிஞர் தமிழ் 
உத ெ ோவின்  ்கவிமத 
நூல்கள் யைளியீடடு நி்கழ்வு 
இலைண்டன் ஹதரோ சிவிக் 
யசன்ரர் ைண்டபத்தில 
19.10.2019 சனிக்கிழமை 
ைோமலை சோகித்ெ ரத்னோ, 
தபரோசிரிெர் சபோ. யஜெரோஜோ 
த ம லைம ையில  சி ்ற ப் ப ோ ்க 
நம்டயபற்றது.

பி ர ப லை  எழு த் த ோ ை ர்  ை வுனியூ ர்  இ ர ோ . 
உதெணன் முன்னிமலையில, ஏழு நூல்களின் 
யைளியீடடு விழோ யசலவி ஆெகி தைரோசகுைோரன் 
தமிழ்த்தோய ைோழ்த்து்டன் ஆரம்பைோனது. திருைதி. 
சநதிரைதனி, திரு. நோைலிங்கம் ைரதைறபுமர  
நி்கழ்த்தினோர்.

்கவிமத என்்றோல எப்படி இருக்்க தைணடும் என்பன 
தபோன்்ற ஆழைோன ்கருத்துக்்கமை விைக்்கைோ்கக் கூறி, 
்கவிஞர் தமிழ் உதெோவின் ்கவிமத்களிலுள்ை சி்றப்பு்கமைப் 
போரோடடிப் தபசினோர்.

்கவிஞர் ்கநமதெோ இரோஜைதனோ்கரன் தமிழ் 
உதெோவின் எழுத்துக்்கமை விெநதுமரத்தோர். ‘தமிழ் 
உதெோ’வின் ஒவயைோரு நூல்கமையும் ஏழு தபர் 
நெநதுமரத்து, ்கவிமதக்குள்ளிருநத ்கருத்துக்்கமைச் 
யசோலலி ைகிழ்நதோர்்கள்.

இ்லண்டனில 
சிறப்்போ� நடந்த
‘தமிழ் உதயா’வின் 

கவிதத நூலகள் வெளியீடு
‘எனக்குப் ப்றமை நிழல’ என்்ற நூமலைப் பறறி 

்கலைோ ஸ்ரீரஞ்சன், ‘நீதரோவின் இமசக் குறிப்பு்கள்’ சோம் 
பிரதீபன், ‘அ்கோலைத்தின் நித்திெ ்க்டல’ அ. இன்பன், 
‘போதெோைன் அம்றயில’ ்றஜிதோசோம், ‘ஆண 
நி்ற யையில’ இமைெ அப்துலலைோ, ‘Bleed-
ing Blossoms on Bodhi Trees’ ய்கைரி 
பரோ, ‘தபோதி ைரங்களில இரத்தப் 
பூக்்கள்’ யசலலைத்தம்பி ைத்கநதிரன் 
ஆகிதெோரின் நெநதுமர்கள் 
இ்டம்யபற்றன.

ஐபிசி சதீஷ் நி்கழ்ச்சி்கமை 
தநர்த்திெோ்கத் யதோகுத்து ைழஙகினோர்.

நூல்களின் ஆசிரிெர் ‘தமிழ் 
உதெோ’வின் உருக்்கைோன ஏறபுமர 

சமபதெோமர தங்கள் பக்்கம் இழுத்தது. “தபரோசிரிெர் 
சபோ யஜெரோஜோ தமலைமை ஏறறு ந்டத்திெது 
ைடடுைன்றி ்கோத்திரைோன அைரது உமரயில யநகிழ்நது 

தபோயிருக்கித்றன். என்மனப் பறறி முன்னி்கழ்வு்கள் 
அறிெோதைர்்கள் என் புத்த்கங்கமைச் 
சிலைோகித்தோதலை சோலைப் யபோருத்தம் என்பதில 
விருப்பம் நிம்றநதைள். அவைோத்ற என் 
குரல கூ்ட அறிநதிரோத ைதிப்புமரதெோடு 
சி்றப்புமர தநத சுதுைமலைக் ்கவிஞர் 
ரோஜைதனோ்கரன் அைர்்களுக்கு யநஞ்சம் 
நிம்றநத நன்றி” என்று உணர்வுபூர்ைைோ்க 
ஏறபுமர நி்கழ்த்தினோர். ைணமண 
தநசிக்கி்ற நிம்றதை்றோன ஒரு நூல 

யைளியீடடு விழோமைப் போர்த்த நிம்றவு 
ஏறப்ட மைத்தது. 

நைஜொதி ஜொ்ரடனம்

ஒரு நர்த்தகியா் மிளிர ரவண்டும் எனபதற்ா் 
பரணீதரி தில்ள்நாதன தனளனப் பல்ரவறு 

பயிறசி்ளுககு உட்படுத்தி விடாமுயறசியுடன ஒரு 
தாயா் நினறு அரஙர்றறம் க்சயவது எனபது மி்வும் 

புதல்விகளுடன் 
நடன அரங்கற்றம்
நிகழ்த்தி அசத்திய 
ஈழத் தாய்!

பாராட்டப்பட ரவண்டிய ஒரு விடயமாகும்.

க்ாழும்பில் ஸ்ரீமதி. சிவானந்தி ஹரிதர்ஷனிடம் 
பதினானகு வருடங்ளுககு ரம்ா் நாட்டியத் துளறயில் 
்றறுத் ரதறியவர் பரணீதரி. வட இ்ஙள் ்சஙகீத 
்சளபயில் தனது 5ஆவது தராதரத்ளத கவறறி்ரமா் 
க்சயது முடித்தது மாத்திரமனறி, இ்ஙள் ்.கபா.த. 
்சாதாரண, உயர்தரங்ளிலும் சித்தி எயதியிருப்பது அவரது 
நாட்டியத்தின ஆர்வத்ளதப் பு்ப்படுத்தி நிறகினறது. 
இ்ஙள் ரூபவாஹினி கதாள்க்ாட்சியில் இவரது 
நாட்டிய நி்ழச்சி ஒளிபரப்பாகிய கபருளமககுரிய பரணீதரி 
இ்ண்டனிலும் ப் ரமளட்ளில் தனது நாட்டியத் 
திறளமளய கவளிப்படுத்தி வந்துள்ைார்.

்டந்த க்சப்டம்பர் மாதம் இ்ண்டன பாரதிய வித்யா 
பவனில் க்சனளன ் ்ாரஷத்ரா ஆசிரியர்்ள் இளணந்து 
நடத்திய உயிர் - உடல் எனற நாட்டிய நி்ழச்சியில்கூட 
அவர்்ளுடன இளணந்து தனது நாட்டியத் திறளமளய 
கவளிப்படுத்தியிருந்தளம மி்ச் சிறப்பாகும்.

பிரப் நாட்டியத் தாரள் ஸ்ரீமதி ஸ்கர்ா உப்பால் 
சுப்ளபயாளவ குருவா்க க்ாண்டு நாட்டியத் துளறயில் 
மீண்டும் தனளன வைர்த்கதடுத்துக க்ாண்டார். ் டந்த 
அகரடாபர் மாதம் இ்ண்டன பாரதிய வித்ய பவனில் தனது 
அரஙர்றறத்ளத தனது துளணவர் திரு. தில்ள்நாதன 
மிகுந்த ஒத்துளழப்ரபாடு மி்ச் சிறப்பா் நடத்தினார்.

நாட்டியத் தாரள் பரணீதரியின துல்லியமான 
நடனத்திறகுப் பிசிரறற ் ணீகரனற குர்ால் அருளமயான 
பாடள் வழஙகிய க்சனளன ர .் க்சய்சங்ரின பாடலும், 
ர்.பி. ரார்ஷின நட்டுவாங்மும் உயிர்க்ாடுத்தன 
எனறுதான கூறரவண்டும். ஒனபது பாரம்பரியங்ளைக 

க்ாண்ட மிருதங் ரமளத ்ாளரககுடி ர். 
கிருஷ்ணமூர்த்தியின மிருதங் வாத்தியத்தின திறளமரயா 
அபாரமா்த் கதரிந்தது. பரணீயின பாதங்ரைாடு ர்சர்ந்து 
பினனிப்பிளணந்து பரவ்சத்தில் ஆழத்தியது எனரற 
கூறரவண்டும். ் ள்ககுடும்பத்தில் பிறந்து வைர்ந்த பிரப் 
சிதம்பரநாதன ஜ்தரனின வயலின இள்ச, டாகடர் அபிராம் 
்ச்ாரதவனின க்ஞசிரா வாசிப்பு, ரவணு்ானமணி 
பிச்ள்சயப்பா ஞானவரதனின புல்்ாஙகுழல் வாசிப்பு 
மி் தாை ் யங்ரைாடு இளணந்து பரணீயின நாட்டியம் 
அதறகு ஏறறாறரபால் மக்ளை அழகியல் ்யிப்பில் 
ஆழத்திவிட்டிருந்தது எனபதில் ஐயமில்ள்.

நடராஜ அஞ்சலி, அ்ாரிப்பு, ஜதீஸ்வரம் ரபானற 
சி் உருப்படி்ளை ஆரம்பத்தில் அம்மா பரணீயுடன 
இளணந்து வழஙகிய அவருளடய புதல்வி்ைான அபிஷா 
தில்ள்நாதன, ஹரிணி தில்ள்நாதன ஆகிரயார் 
பாராட்டப்பட ரவண்டியவர்்ள்.

ரத்தினம் பவுண்ரட்சன டாகடர் இரத்தினம் 
நித்தியானந்தன இவர்்ள் அளனவளரயும் மி்வும் 
பாராட்டி விழாவின இறுதியில் ரபசியிருந்தளம சிறப்பான 
விடயம்.

பதம், தில்்ானா ரபானற உருப்படி்ள் ்சறறு 
வித்தியா்சமான வள்யில் ஸ்ரீமதி ஸ்கர்ா 
உப்பால் சுப்ளபயாவால் வடிவளமக்ப்பட்டிருந்தளம 
பாராட்டுககுரிய விடயம். நடனக ்ள் ரசி்ர்்ைால் 
மட்டும் மண்டபம் நிளறந்து, பரணீதரிளய ரசித்து 
்ரர்ாசித்து அ்ங்ரித்திருந்தளமளய விர்சடமா் 
இவவரஙர்றறத்தில் அவதானிக் முடிந்தது. 
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்லா

்ல ண்டனில் ்ள் நி்ழச்சி்ளை   
கபரும்பாலும் கதனனிந்திய சினிமா 

இள்ச ஆககிரமித்துள்ை சூழலில் , நல்் நாட் 
முயறசி்ளை கதாடர்ந்து ப் வருடங்ைா் 
க்சயது வரும் திரு பார்ந்திரா தள்ளமயி்ான 
தமிழ அளவக்ாறறு ்ள்க ்ழ்ம் ்டந்த 
இரண்டு மாதங்ளில் ஐந்து ்ாத்திரமான நாட் 
ரமளடரயறறங்ளை கவவரவறு ந்னபுரி 
அளமப்பு்ளுக்ா்  நி்ழத்தியுள்ைனர், 

புதிய-வயதில் இளைய - நடி்ர்்ளை இளணத்து 
இந்த ரமளட நி்ழச்சி்ள் நளடகபறறளம இவர்்ைது 
நாட் இயக்த்திறகு  ரமலும் வலு ர்சர்ககிறது.

்டந்த ஆ்ஸ்ட் மாதத்தில் 24-08-2019 இல்  
"்சர்ச்ள்ச" நாட்ம்,  ்ண்டன ஹரரா பகுதியில் 
அளமந்த Zoroastrian Centre இல்  ரமளடரயறியது.

பாரிஸ் ந்ரில் ்டந்த டி்சம்பர் மாதம் நடந்த 
தமிழ அளவக்ாறறுக ்ள்க ்ழ்த்தின  
40ஆவது ஆண்டு நிளறவு நாட் விழாளவ 
சிறப்பா் ஒழுஙகு க்சயத, பாரிஸ் இ்ஙள்த் 
தமிழ பளழய மாணவர் ஒனறியம், ்ண்டனில் 
முதல் முளறயா் ஒழுஙகு க்சயத "முத்தமிழ 
மாள்" நி்ழவில் ஒரு அங்மா் இந்த நாட்ம் 
ரமளடரயறியது."் ல்விககு ் ரம் க்ாடுக் ் ள்யால் 
ஒரு ்ைப் பணி" எனற ரநாககில் இவர்்ைது 
நி்ழச்சி்ள் நளடகபறுகிறது.பிரானஸில் வசிககும் 
இ்ஙள்த் தமிழ பளழய மாணவர்்ைால், பளழய 
மாணவர் ்சங்ங்ளின ஆதரவுடன, ்ா்த்தின 
இனறியளமயாத ரதளவ ் ருதி இ்ஙள்த் தமிழ 
பளழய மாணவர் ஒனறியம் 24.5.2015ல் பாரிஸில் 
அஙகுரார்ப்பணம் க்சயயபட்டுள்ைது. இது ரபானற 
்ள் நி்ழச்சி்ள் மூ்ம் நிதி ர்சர்த்து தாய்த்தில் 
உள்ை இளையவர்்ளின ்ல்விககு உதவி 
வருகிறார்்ள். நி்ழச்சி்ளில் ஈழத்து ் ள்ஞர்்ரை 
முறறா் பஙர்றபது குறிப்பிடத் தகுந்தது. "்சர்ச்ள்ச 
" நாட்த்தில் பார்ந்திராவின கநறியாள்ள்யில்  
வாசுரதவன, யர்சாமன, பா்நந்தன, ்சதீஸ்,மறறும் 
இவர்்ைது 16 வருடங்ளுககு ரம்ா் கதாடரும் 
நாட்ப் பள்ளியில் பயிறறப்பட்ட   இளையவர்்ைான  
்சந்ரதாஷ்,்சாருஷன ஆகிரயார் பஙகுபறறினார்்ள். 

பார்ந்திரா தமது நாட் இயக்த்ளத வலுவாக் 
ப் அளமப்பு்ளில் உள்ைவர்்ளை பயிறறுவித்து 
அவர் ளைக க்ாண்ரட நாட்ங்ளை ரமளடயிடுவது 
உண்டு.இ்ஙள்யில் தயாரிக்ப்பட்ட  இவர்்ைது 
ப் நாட்ங்ள் ரபராதளனயில் ரமளடரயறி நல்் 
வரரவறளப கபறறுள்ைன. ்ண்டன ரபராதளன 
பல்்ள்க்ழ்ஒனறுகூடல் "PERA NIGHT 2019" 
நி்ழவில் பார்ந்திராவின கநறியாள்ள்யில் 
"இளடகவளி" நாட்ம் புதிய தயாரிப்பா ,் ரபராதளன 
பளழய மாணவர்்ளைக க்ாண்டு, 14-09-2019 

அனறு  ்ண்டனின வடரமறகு  பகுதியில் 
கவம்பிளியில்  ரமளடரயறியது.அபத்தப் 
பாணியில் அளமந்த இந்த நாட்ம் 40 
வருடங்ளுககு முனனர் 10-06-1979 
இல் யாழ வீரசிங்ம் மண்டபத்தில், 
பல்வள  ்நாட்ங்ளையும் தமிழுககு 
அறிமு்ப்படுத்தும் ரநாககில், 
முத்ாவதா் பார்ந்திராவால் 
ரமளடரயறறப்பட்டளம குறிப்பிட 
தகுந்தது.ரபராதளன பல்்ள்க 
்ழ் கபாறியியல் படடதாரி்ைான  
குமரன, ்சதீஸ் ஆகிரயாரராடு  தமிழ 
அளவக்ாறறு ் ள்க ் ழ் ் ண்டன 
தமிழ நாட்ப் பள்ளி உறுப்பினர் ்சரிதா 
அண்ணாதுளர ஆகிரயார் நடித்தனர். 

மளறந்த தமிழ மூதறிஞர் "தமிழ ஓள்ச "  திரு ர்சா 
சிவபாதசுந்தரம்  அவர்்ைால் ் ண்டனில் 90 ் ளில் 
ஆரம்பிக்ப்பட்ட    "்்ாபவனம் " எனற அளமப்பு 
்ண்டனில் CROYDON பகுதியில் சி் வருடங்ள் 
இயஙகியது.தறரபாது ்ண்டனில் இளையவர்்ள் 
்ள்த் திறளம்ளை கவளிகக்ாணரும் ரநாககில் 
நண்பர்்ள் சி்ர் - திரு மா ்சத்தியமூர்த்தி ,திரு 
பத்மரமா்ன ளவத்திய ்்ாநிதி நமசிவாயம் 
ரபானரறார் -முயறசியில்  இயங் ஆரம்பித்துள்ைது  
முத்ாவது நி்ழச்சியா்  முத்தமிழ விழா 
குகராயடனில் 15-09-2019 இல்  நளடகபறறது.
அந்த நி்ழவில் இளடகவளி நாட்ம் இரண்டாம் 
முளறயா் ரமளடரயறறப்பட்டது. 

ஊரில் ப் நல்் பயனுள்ை திட்ட்ங்ளை நடத்தி 
வரும் ரவ்ளண ஒனறிம் பிரித்தானியா வழஙகிய  

"6வது ஆண்டு விழாவும் ்ள்ம்ள் 
விழாவும்"  நி்ழவில்  (12-10-2019)  

புதிய தயாரிப்பான  "இளடகவளி" 
நாட்ம் மூனறாம் தடளவயா் 
ரமளடரயறியது.இளையவர்்ைது 
் ள்  க வளி ப் ப ா டு க கு  
முககியத்துவம் க்ாடுககும் 
வள்யில் நி்ழச்சி்ளை 
வ டி வ ள ம த் தி ரு ந் த ள ம 
பாராட்டுககுரியது.
் ண் ட ன  த மி ழ 

பாட்சாள்்ளில் நுண்்ள்்ளை 
பயினறு கவளிரயறும் பளழய 

மாணவர்்ளை இளணத்து அவர்்ைது 
்ள்த்திறளம்ளுககு ் ைம்  அளமககும் 

நல்் முயறசி்ள் இஙகு அருளமயா்ரவ உள்ைது. 
அந்த வள்யில் LATA பளழய கபறரறார் 
ஆசிரியர் ்சங்ம் நடத்தும் முத்தமிழ விழா 
முனனுதாரணமா் விைஙகுகிறது. இவர்்ைது 
"முத்தமிழ விழா 2019" 26-10-2019 இல் எனபீல்ட் 
பகுதியில் சிறப்பா் நளடகபறறது. இளையவர்்ள் 
நி்ழவு்ளுடன நளடகபறற அந்த விழாவில் ஈழத்து 
நாட்ாசிரியர் திரு மாளவ நித்தியானந்தன எழுதிய 
"அவ்சரக்ாரர்்ள் " நாட்ம் சிறப்பு அம்்சமா் 
ரமளடரயறியது. கநறியாைர் பார்ந்திராவுடன, 
ஆனந்தராணி  பார்ந்திரா, ்ரண்சலிங்ம் 
மறறும் இவர்்ைது நாட்ப் பள்ளி மாணவன 
சிறுவன மாசி்ன ்ருணா்ரன ஆகிரயார் 
நடித்தனர். இது இவர்்ைது மி் பிரபல்யமான  
நாட்மாகும்.

தனனார்வ கதாண்டர்்ளைக க்ாண்டு நானகு 
த்சாப்தங்ளுககு ரம்ா் இயஙகும் இவர்்ைது 
நாட் முயறசி்ள் கதாடர வாழத்துரவாம். 

லண்டனில் 
பாவலந்திராவின் 
5 நா்டைஙைள்
40வது ஆண்டாை ததா்டரும் ஈழத்துக ைகலஞரின் பணி



22 ¹Fù‹ ïõ‹ð˜ 2019

தமிழன்

ஊ ட் உ்கில் நனகு அறிமு்மானவரும் 
ஐம்பது ஆண்டு்ளுககு ரம்ா் இத்துளறயில் 

பணியாறறி வருபவருமான ஷஎஸ்தி| எனற திரு எஸ். 
திருச்க்சல்வத்தின ஊட்ப்பணிளய எடுத்துககூறும் 
ஊட்த்திரு எஸ்.தி. +50 எனற நூலின கவளியீட்டு 
விழா ்டந்த மாதம் 13ஆம் தி்தி ்ண்டன ஹரறா 
சிவிக க்சனரர் ்சபாமண்டபத்தில் நளடகபறறது. 

உயிர் அச்சுறுத்தல்்ளையும் இழப்பு்ளையும் 
துச்்சகமன தூககிகயறிந்துவிட்டு இடர்்ளை மீறி 
ஊட்த்துளறயில் அவர் ஆறறிவரும் 
்சாதளன்ள் ப். கதாள்ரநாககுப் 
ப ா ர் ளவ யி டு ம்  க ்ச ய ற ப டு ம் 
ஊட்விய்ாைர் இவர். 

50 ஆண்டு்ளுககு ரம ா்்  அவரராடு 
இளணந்து பயணித்த, நன்றிந்த 
உ்க்ஙகும் வாழுகினற ஐம்பது 
ஆளுளம்ள் எழுதியுள்ை இந்நூலின 
கவளியீட்டு விழா முதலில் ் னடாவில் 
்டந்த மார்ச் மாதம் நளடகபறறது. 

தாயமண்ணில் ஈழமுரசு, முரக்சாலி 
ஆகிய இரு நாளிதழ்ளை ஆரம்பித்து 
அதன பிரதம ஆசிரியரா்விருந்து 
பணியாறறிய இவர், எந்த மண்ணுக ா்் த் 
தனளன அர்ப்பணித்து வாழந்தாரரா அந்த மண்ணில் 
கதாடர்ந்து வாழ முடியாமல் உயிருககுயிரான 
உறளவ பலி க்ாடு;த்துவிட்டு ்சர்வரத்ச மனனிப்புச் 
்சளபயால் ்னடாவில் குடிரயறறப்பட்டவர். ்டந்த 
30 ஆண்டு்ளுககு ரம்ா் தனது மளனவியுடன 
அஙகு வாழந்து க்ாண்டிருந்தாலும் தாய மண்தான 
அவர் உயிரராடு இரண்டறக ் ்ந்திருககிறது. அவர் 
ரபனா அதற்ா்ரவ ரபாராடிக க்ாண்டிருககிறது. 

்ண்டனில் ஒரு வித்தியா்சமான நூல் கவளியீட்டுவிழா 
எனறு இந்நி்ழளவப் ப்ரும் குறிப்பிடுகினறனர். 
இதறகு முககிய ்ாரணம் தாயமண்ணுக்ா் அரத 
உணர்வுடன அவர் ஓயாது இயஙகிக க்ாண்டிருப்பதுரவ. 
பத்திரிள், வாகனாலி, கதாள்க்ாட்சி ஆகியவறறின 
ஊட்விய்ாைர்்ள், எழுத்தாைர்்ள், ்ள்ஞர்்ள், 
இனஉணர்வாைர்்ள் என பல்ரவறு தரப்ளபச் 
ர்சர்ந்தவர்்ளும் ஆண் கபண் என மண்டபத்தில் 
கூடியிருக் அளழப்பிதழில் குறிப்பிட்டவாறு ்சரியா் 
ஆறு மணிககு நி்ழவு ஆரம்பமானது. முதல் அளரமணி 
ரநரம் ் ்ந்துளரயாடி ரதநீர் சிறறுண்டி உப்சாரத்ளத 
முடித்துக க்ாண்டு நி்ழச்சி ஆரம்பிக்ப்பட்டது. 

மண்டபத்தின நடு அரஙகில் பிரதம விருந்தினர் 
மருத்துவப் ரபராசிரியர் ர்சர் . ்சபாரட்ணம் 
அருள்குமரன தம்பதியரராடு திருச்க்சல்வம் 
தம்பதியரும் அமர்ந்திருந்தனர். இனப்பறறாைரான 
நி்ழச்சி கநறியாைர் திருமதி ரூபி குமார் நி்ழவின 
தனளமகர்றப ஆரவாரமில்்ாத அடக்மான 

அறிமு்த்ரதாடு நி்ழச்சிளய ஆரம்பித்து கதாடர்ந்து 
நடத்தினார். 

பிரித்தானிய ள்சவ முனரனறற ்சங் உறுப்பினர் 
திரு. வி.ஆர்.இராமநாதன முத்ாவது ரபச்்சாைர். 
்னடாவில் ஆண்டுரதாறும் நளடகபறும் தமிழர் 
த்வல் விழாவின ரநர்த்திளயயும் அதி்சயிக் 
ளவககும் ரநரக்ட்டுப்பாட்ளடயும் மனந்திறந்து 
பாராட்டி உளரயாறறினார். 

தமிழ நாட்ப் பணிளய தாய்த்தில் ஆரம்பித்து 
கதாடர்ந்து நாறபது ஆண்டு்ளைத் 
தாண்டியும் இளையவர்்ளை 
இளணத்து ரமளடரயறறங்ளை 
ந ட த் தி வ ரு ம்  த மி ழ 
அளவக்ாறறின தள்வர் திரு. 
ர். பார்ந்திரா தமதுளரயில் 
தி ரு ச் க்ச ல்வம்  அவ ர் ் ள் 
தின்ரனில் ்டளமயாறறிய 
்ா்த்திலிருந்து ் ள்ஞர்்ளைக 
ள்தூககி விடுகினற க்சயறபாடு 
ப ற றி  கு றி ப் பி ட் ட ர த ா டு 
கதாடர்ந்தும் ் னடாவில் அப்பணி 
இடம்கபறுவளத குறிப்பிட்டார். 

ஐ.பி.சி. கதாள்க்ாட்சி 
நி்ழச்சிப்  கப ாறுப்ப ாை ர் 

'உண்ளம்ளின தரி்சனம்' பு்ழ நிராஜ ரடவிட் 
ரபசுள்யில், யுத்தம் நடந்து க்ாண்டிருந்த ஒரு 
பூமியில் தின்சரி பத்திரிள் ஒனளற நடத்துவது 
எவவைவு ்ஷ்டம் எனபளத நிளனத்துப் பார்க் 
முடியாது. ப் பாதிப்பு்ளையும் கநருக்டி்ளையும் 
தாண்டி திருச்க்சல்வம் ஆறறிய பணி அைப்பரியது. 
ஒரு ஊட்விய்ாைனுககு அவன எடுத்த ் ாரியத்ளத 
முடிககிறரபாது ஏறபடுகினற உள்ை உவள்ளய விபரிக் 
முடியாது எனற ்ருத்துப்பட தன எண்ணங்ளைப் 
பகிர்ந்து க்ாண்டார். 

புதினம் ஆசிரியர் ஈ.ர்.ராஜர்ாபால் தனககும் 
திருச்க்சல்வத்துககுமிளடயிலுள்ை நீண்ட்ா் 
கநருக்மான உறளவயும், பு்ழ பூத்த ஊட்விய்ாைரா் 
அவர் பரிணமிப்பதறகு ் ாரணமானவர்்ளில் தானும் 
ஒருவர் என கதரிவித்தரதாடு ப் ஆண்டு்ளுககு 
முனனர் கராறனரராவில் பிரமாண்டமான முளறயில் 
ஆயிரம் ரபருககு ரமல் நிளறந்திருக்  ஆழிககுமரன 
ஆனந்தன நூல் கவளியீட்டு விழாளவ ஏறபாடு க்சயது 
தள்ளம வகித்தவர் அவரர எனறும் இதளன தான 
உயிருள்ைவளர நனறிரயாடு மனதில் ளவத்திருப்பதா் 
கதரிவித்தார். 

எழுத்தாைரும் விமர்்ச்ருமான திருமதி நவரஜாதி 
ரஜா்ரட்ணம் உளரயாறறுள்யில் தனது தந்ளதயான 
எழுத்தாைர் எஸ். அ்ஸ்தியர் பறறி தனககுத் கதரியாத 
ப் த்வல்்ளை திருச்க்சல்வம் அவர்்ள் கதரிந்து 

ளவத்திருப்பதா்க குறிப்பிட்டு ் னடாவில் பிரப்மான 
எழுத்தாைரும் ஊட்விய்ாைருமான ஜஜூன ் ால்வூட் 
ஞாப்ார்த்தமான ்னடிய அரசின விருளதப் கபறற 
ஒரரகயாரு தமிழர் இவர் எனபளதயிட்டு அளனவரும் 
கபருளம அளடய முடியுகமனறு கூறினார். 

ஹரறா ந்ர முனனாள் ரமயரும், ்வுனசி்ரும், 
்ள்ஞருமான திரு. சுரரஷ்; கிருஷ்ணா (்ண்டன 
பாபா) ரபசுள்யில், தமிழர்்ள் மூனறாவது 
கபரும்பானளமயா் வாழும் ஹரறா ந்ரத்தில் 
இனமான தமிழர் ஒருவரின கபருளம மிக் விழா 
நளடகபறுவது எங்ளுககுப் கபருளம அளிககிறது. 
்ண்டனில் அப்படியான ்சாதளன்ளை புரிந்த 
ஒருவளரப் பறறிய இந்நூல் கவளியீடு ப் ஆண்டு்ைா் 
ளதப்கபாங்ல் விழா நளடகபறும் ஹரறா ் வுனசில் 
மண்டபத்ளதவிட ரவறு எஙகும் நளடகபறுவது 
கபாருத்தமா் இருக்ாது. அதுரவ இவவிழாவின 
சிறப்பு எனறார். 

்சர்வரத்ச தமிழ ஊட்விய்ாைர் அளமப்பின 
பணிப்பாைர் திரு. ர்ாபி ரத்தினம் தமதுளரயில், 
அரசியல் ஆயவு்ளைச் க்சயகினற ஒருவர் எப்படி 
இருக் ரவண்டுகமனபளத திருச்க்சல்வம் அவர்்ளிடம் 
்ண்டு ரபசி வியந்ரதன. நீண்ட்ா் இ்ஙள் தமிழ 
சிங்ை அரசியல்வாதி்ளின த்வல்்ளை விரல் 
நுனியில் இவர் ளவத்திருப்பது எனளன கவகுவா்க 
்வர்ந்தது. இஙகு கவளியிடப்படும் இவர் பறறிய 
நூல் மி்வும் ் னதியான ஒனறு. இதறகும் அப்பால் 
இந்தியப் பளடயினால் தமககு ஏறபட்ட இடர்்ளையும், 

ஊடகததிரு எஸ்தி 50+
லண்னில் நூல் சைளியீடு
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ர்ாட்ளடககுள் அளடக்ப்பட்ட 82 
நாட்்ள் சிளற பறறியும் முழுளமயான ஒரு 
நூள் அவர் கவளியிட ரவண்டுகமனறு 
ரவண்டுர்ாள் விடுத்தார். 

ஷஆதவன| கதாள்க்ாட்சி நி்ழச்சிப் 
கபாறுப்பாைர் திரு. இளையதம்பி 
தயானந்தா ரபசுள்யில் இந்த நூலுககு 
ஊட்த்திரு எனறு கபயரிடப்பட்டது மி்ப் 
கபாருத்தமானகதன முதலில் குறிப்பிட்டார். 
எஸ்தி ரபானறவர்்ள் ஊட்விய்ாைர்்ைா் 
பணியாறறிய ்ா்ம் துணிச்்சலும் 
்சவால்்ளும் உயிரச்்சமும் நிளறந்தது. 
ரவகறந்த ஊட்விய்ாைருககும் இல்்ாத 
சி~;ய பளடயின க்சாந்தக்ாரரா் எஸ்தி 
இருப்பது கபருளமயானது. அவரின 
வழி்ாட்டலில் உருவாகி உ்க்ஙகும் 
இயஙகி வரும் ஊட்விய்ாைர்்ரை 
அவரின மதிப்புககுரிய க்சாத்து. எந்தப் 
பணிக்ா் தன ம்ளனப் பறிக்ாடுத்தாரரா 
அதறகுப்பிறகும் கதாடர்ந்து அப்பணியில் 
நினறு நமகக்ல்்ாம் ஆச்்சரியம் 
தருகிறார். 60 ஆண்டு்ளுககு முனனர் 
க்ால்்ப்பட்ட பிரதமர் பண்டாரநாயக்ாவும் 
அவளரக க்ாள் க்சயது தூககுத் 
தண்டளனகபறற கபௌத்த பிககு 
ர்சாமராமரதரராவும் தங்ளின கபௌத்த 
மதத்ளதக ்ாப்பாறற எவவாறு நடந்து 
க்ாண்டனர் எனபது ரபானற த்வல்்ளை 
எனககுச் க்சானனவரர அவர்தான எனறு  
பாராட்டினார். 

் ன ட ா  ஷ த மி ழ ர்  த ் வ ல் | 
கவளியீட்ட்த்தின கபாது மு்ாளமயாைர் 
திரு. ஆர்.ஆர்.ராஜகுமார் உளரயாறறும்ரபாது 
தமது தந்ளதயும் ஓர் ஊட்விய்ாைரா் 
இருந்ததால் அவருககும் திருச்க்சல்வம் 
அவர்்ளுககும் இருந்த நட்புறளவக 
கூறி, ்னடாவில் 29 வருடங்ைா் 
மாதந்ரதாறும் 5ஆம் தி்தி கவளிவரும் 

தமிழர் த்வலின ரநரக்ட்டுப்பாடு 
ஒழுங்ளமப்பு ரபானறளவ்ைால் தமிழர் 
த்வல் ் னடியத் தமிழரின தனித்துவமான 
அளடயாைமா் இருப்பதா் எடுத்துக 
கூறினார். 

விழாவின பிரதான ஏறபாட்டாைரும் 
ஐ.பி.சி ஊட்விய்ாைருமான திரு. பிரறம் 
சிவகுரு தமது ஊட் ஆ்சாளனப்பறறி 
குரு பகதியுடன கூறிய வார்த்ளத்ள் 
்சளபரயாரின கநஞ்சங்ளைத் கதாட்டது. 
'அவர் அருகிலிருந்து பணிபுரிந்தவர்்ள் நாம். 
அவரிடம் ஊட்த்துளறளய ்றறவர்்ள் 
நாம். முரக்சாலி பிரதம ஆசிரியரின 
அளறயிலிருந்தபடி தனது தடித்த ் றுத்தக 
்ண்ணாடி ஊடா் ஊட் க்சயதிப்பிரிவு 
ரமள்ச்ளினமீது ஓரக்ண்ணால் அவர் 
ரநாககுவளதக ்ண்டு வைர்ந்தவர்்ள் 
நாம். ஊட்த்துளறயில் ்சமர்சத்ளதக 
்ாட்டியிருந்தால் ஆ்ககுளறந்தது 

தனிப்பட்ட இழப்பு்ளையாவது அவர் 
தவிர்த்திருப்பார். இந்த அறத்ளத உரத்துச் 
க்சால்வதறகு எம்ளம விட்டால் ரவறு 
யாருககும் உரிளமயில்ள்" எனறு 
உணர்வுபூர்வமா் குறிப்பிட்டார். 

பிரதம விருந்தினர் ர்சர். ்சபாரட்ணம் 
அருள்குமரன தமது உளரயில் , 

ஊட்த்துளறயின ஊடா் ்சமூ்த்தின 
வைர்ச்சிளய ரநாக்ா்க க்ாண்டு 
க்சயறபடுகினற திருச்க்சல்வம் அவர்்ளின 
பணி பாராட்டுககுரியது. மூத்தவர்்ளையும் 
இளையவர்்ளையும் இளணத்துக 

க்ாண்டு க்சயறபடுகினற அவரது 
ரநாககு தூரப்பார்ளவ க்ாண்டது 
எனறு குறிப்பிட்டு தமது வாழத்து்ளைத்  
கதரிவித்தார். 

இறுதியில் திரு எஸ். திருச்க்சல்வம் 
ஏறபுளர நி்ழத்தினார். ' 1 989ஆம் 

ஆண்டு ரம மாதம் 10ஆம் தி்தி நான 
க்ால்்ப்பட்டிருக் ரவண்டிய நாள். அனறு 
அந்தக க்ாள் இடம்கபறறிருந்தால் 
இ்ஙள்யில் க்ாள் க்சயயப்பட்ட 
முத்ாவது பத்திரிள்யாைனா் 
நானதான இருந்திருப்ரபன. விதி சுழி 
மாறியதால் ம்ளனப் பறிக்ாடுத்து 
்னடா பு் ரநர்ந்தது. ஊட் உ்கில் 
எனககு ஏறபட்ட பாதிப்பு்ளைப்ரபா் 
எனரனாடு  பணியாறறிய  இைம் 
பத்திரிள்யாைர்்ளுககும் ஏறபட்டது. 
தறரபாது க்ாழும்பு ஞாயிறு தினககுரலின 
ஆசிரியரா்ப் பணியாறறும் பாரதிககு  
ஏறபட்ட உடறபாதிப்பு, நிம்ராஜன  
படுக்ாள் ரபானறளவ்ள் இஙகு  
குறிப்பிட்டுச் க்சால்்ப்பட ரவண்டியளவ. 
நாறபதுககும் அதி்மான ஆயுதககுழுக்ள், 
இரண்டு நாட்டு இராணுவங்ளுககு 
மத்தியில்தான அனறு யாழப்பாணத்தில் 
நாங்ள் பணியாறற ரவண்டியிருந்தது. 
யாழப்பாண மக்ளின அத்தியாவசிய 
ரதளவ்ளில் ஒனறா் தமிழரால் 
த மி ழ ரு க க் ன  ந ட த் த ப் ப டு ம்  
பத்திரிள்்ள் இருந்தன. அந்தத் 
ரதளவளய நாங்ள் ஒரு குடும்பமா் 
இருந்து நிளறரவறறிரனாம் எனபது 
ஆத்ம திருப்திளயத் தருகிறது. அதற்ா் 
நாங்ள் க்ாடுத்த விள் கபறுமதியறறது. 
இ்ஙள்யில் ஊட்ங்ள் மீதான  
தாககுதல், குண்டுத்த்ர்ப்பு, படுக்ாள்்ள் 
எ ன ப ள வ  மு த ன மு ள ற ய ா ் 
யாழப்பாணத்தில்தான ஆரம்பிக்ப்பட்டன 
எனபளத ஒருரபாதும் மறந்துவிடககூடாது, 
இது வர்ாறு எனறு தமதுளரயில் இவர் 
குறிப்பிட்டார். 

நூலின முதறபிரதி்ளை ரபராசிரியர் 
்சபாரட்ணம் அருள்குமரன, ் ண்டன பி.பி.
சி. தமிரழாள்ச முனனாள் தயாரிப்பாைர் 
ஆனந்தி சூரியப்பிர்ா்சம், ஹரறா 
முனனாள் ரமயர் சுரரஷ் கிருஷ்;ணா, 
ஹரறா ந்ர்சளப உறுப்பினர் ்சசி 
கிருஷ்;ணா, ஈலிங ்ன்துர்கள் 
அம்மன ஆ்ய நிர்வா் ்சளபத் தள்வர் 
திரு. எஸ். ்ருளணலிங்ம் ஆகிரயார்  
கபறறுகக்ாண்டனர். 



24 ¹Fù‹ ïõ‹ð˜ 2019

முல்்லததீவு - புதுக்குடியிருப்பு
1. முல்லைத்தீவு மாெட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பிைர் 
பகௌைெர் திரு. P. பநசன் தலைலமயில் 
அன்லை சாைதா முல்லைத்தீவு புதுககுடியிருப்பு 
இல்ைமாகிய உலறவிடப் பிள்ல்ளகள் 47 பெர்களின் 
ெைாமரிப்புச் பசைலெப் பொறுப்பெற்றல். இது 
கைகதுர்கலக அம்மன் இல்ைமாக இப்பொது பெயர்  
மாற்றம்.

�ன்னோர
2. நீதியைசர் பகௌைெ முன்ைாள் அலமச்சர் 
விககிபைஸெைன் தலைலமயில், மன்ைார் 
முள்ளிப்ெள்்ளம் என்ற இடத்தில் உள்்ள சிெைருள் 
இல்ைப் ொடசாலை மாணாககருககு கணினிகள்  
லகயளிப்பு.

வோ�்ர
3. மட்டகக்ளப்பு, ெழஙகுடி மககள் ொழும் ொகலையில் 
மட்டு. அைச அதிெர் திரு. S. உதயகுமார் தலைலமயில் 
ஒன்ெது குழாய்ககிணறுகள் திறந்து லெப்பு.

வந்தோறு மூ்்ல
4. மட்டகக்ளப்பு அைச அதிெர் திரு. S.உதயகுமார் 
தலைலமயில், ெந்தாறு மூலையில் உள்்ள  
விபெகாைந்தாக கல்லூரிககு கணினிகள்  
(Computers) லகயளிப்பு.

�ட்டுமுறிப்பு
5. மட்டகக்ளப்பு “கட்டுமுறிப்பு”க கிைாம மககளுககு 
அடிப்ெலட ெசதிகள் ெழஙகுதலுடன், குழாய்க 
கிணறுகளும் திறந்து லெப்பு.

“Ammanai Saran Addainthal Athika Varamperalam”

shri Kanagathurrkai Amman (Hindu) Temple trust
5, Chapel Road, London. W13 9AE. Tel : 0208-810 0835 / 0208-840 0485

Founded on 10-08-1991 Charity No.1014409 
www.ammanealing.org / Email : info@ammanealing.org

ஆ்லவிருட்்ச�ோ்ன அரிய ்பணி�ள் - முனர்னடுப்பு

�்ன�துரக்�ோவின 
�்டக்�ண் ்போர்வ!

அடியோர�ள்  
ர�ோட்டும் �ோணிக்்�!

அம்பி்�க்கு ஓர �ண்ட்பம் அ்�ததிடுகவோம் வோரீர!

�ட்டட கவ்்ல�ள் துரித�ோ� ந்டர்பற துர்� அடியோர�ள் 
அ்்னவரும் தங்�ளோல முடிந்த நனர�ோ்ட்ய வைங்கி உதவுங்�ள்!

அன்லையின் ெணியில் இலணந்திடுஙகள்! 
அெள் அருல்ளப் பெற்றிடுஙகள்!

Please Donate as much as you can!

தியான மண்டபம்
தை பிறநைதால் வழி பிறக்கும்

தியாை மணடெம் அடியார்கள் ெஙகளிப்பில் பெலைத் திட்ட ஆைம்ெம் : லத மாதம், 
புதியை புகுதைாகும். (ஒரு ெருடத்தில் பூர்த்தி பசய்யதிட சஙகற்ெம்).

Bank Details : 

SKTA Temple Trust

Lloyds Bank, Sort Code : 30-98-91 

Account No.02717646

சிறுதுளி 
ர்பரு 

ரவள்ளம்


