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நக��ள் அகைத்தும் நம்்ப 
முடியாத விகைக் �ழிவில!

அ ம்மாவின் ஆன்்மா பேரினமால் தமிழகத்தில் 
நடக்கும சதிரமாடடஙகள் நமாளமாநத கமாடசிகளமாக 
அரஙபகறிக் ககமாண்டிருக்கின்்றன. 

ஒரு கடசி உடடவதும, அநத அணிகள் இடைவதும, 
மூன்்றமாவது அணி பிரிநது, சசிகலமாவின் ‘கூவத்தூர்’ 
ேமாணியில் ேமாண்டிசபசரியில், கசமாகுசு விடுதியில், 
தினகரன் தடலட்யில், ேைப் ேலத்டதக் ககமாண்டு 
‘பகமா்மாளிக் கூத்து’ ஆடுவதும இப்பேமாடதய உசசம.

கெயலலிதமா முன் வமாய் கேமாத்தி, டககடடி, கமால் 
தடவி ் ரியமாடதக்குரிய ‘ேடிதமாண்டமா’ ேக்தன் ேன்னீர், 
‘ஊழல் ஆடசி’ எனப் பிரகடனப்ேடுத்திய முதல்வர் 
எடப்ேமாடிக்கு துடை முதல்வரமாகி விடடமார்!

 நமாடகடள வீைமாகக் கழித்து, ஆடசியில் இல்லமா்ல், 
திடடித் தீர்ப்ேதமால், நமாளமாநத பகமாடி வரவுகடள இழநது 
ககமாண்டிருக்கிப்றமாம என்ேது ேன்னீரின் அனுேவம. 
அம்மா ஆடசியில் ருசிகண்ட பூடன!

‘இரடடட இடல’டய மீடேதறகமாக இடைநததமாக 
கசமான்னமாலும, எல்லமாப் ப்மாடியின் ‘திருவிடளயமாடல்’! 
136 எம.எல்.ஏக்களுடன் தனிப் கேரும கடசியமாக அ.தி.
மு.க ஆடசிடய விடடுச கசன்்ற கெக்கு எடப்ேமாடியும, 
ேன்னீரும என்ன கசய்கி்றமார்கள்? ப்மாடி முன் ‘இருமபு 
்னுஷியமாக’ச சவமால்விடடு, அடசக்க முடியமாதவரமாக 
தடல நிமிர்நது தமிழகத்டத ஆண்டவர் கெயலலிதமா! 

ஆனமால் எடப்ேமாடியும, ேன்னீரும ப்மாடிக்கு 
அடிட்சமாசனம எழுதிக் ககமாடுத்திருக்கி்றமார்கள்!

பகமாடி பகமாடியமாக டவத்திருக்கும ேைத்டதக் 
ககமாண்டு தினகரன் இருேது எம.எல்.ஏக்கடள 
விடலக்கு வமாஙகி விடுதியில் டவத்திருக்கி்றமார். 
இவர்கள் மூலம திமுகவுடன் பசர்நது ஆடசிக் கவிழ்ப்பு 
கசய்ய முடியமாதேடி இநத எம.எல்.ஏக்களின் ேதவிப் 
ேறிப்பு சேமாநமாயகர் மூலம நடக்கலமாம. அநத எம.
எல்.ஏக்கல் பகமார்டடுக்கும பேமாகலமாம.

 கெ ் ரைத்டத டவத்து தண்டடனயில் இருநது 
தப்ே நிடனத்த வி.பக. சசிகலமாவுக்கு சுப்ரீம பகமார்ட 
சம்டடி அடி ககமாடுத்தது. ேைத்டதக் பகமாடி 
பகமாடியமாக அள்ளிக் ககமாடுத்து சிட்றக்குள் கசமாகுசு 
வமாழ்க்டகடய  அனுேவித்த சசிகலமாவின் கேமாதுச 
கசயலமாளர் ேதவியும விடரவில் ேறிபேமாகி்றது.

தினகரனின் கடடுப்ேமாடடிலுள்ள ந்து எம.ஜி.ஆரும, 
கெயமா டிவியும விடரவில் ேன்னீர் - எடப்ேமாடி டகக்கு 
்மா்றப்பேமாகி்றது. அதிமுக கடசி அலுவலகத்தில் 
துடைப் கேமாதுச கசயலமாளரமாக தினகரன் எநத 
அட்றயில் கசயல்ேடடமாபரமா அநத அட்றயில்தமான் 
ேன்னீர் கசயல்ேடுகி்றமார். எடப்ேமாடியும ேன்னீரும 
டில்லி கசன்றிருக்கின்்றனர். ‘இரடடட இடல’ டகக்கு 
்மாறிவிடும. இப்ேடிக் குழப்ேஙகபளமாடு தமிழக அரசியல் 
ஆடடம நமான்கு வருடஙகளுக்கு கதமாடரு்மா?

தமிழக அரசியல் ஆட்டம்!



2 ¹Fù‹ ªêŠì‹ð˜ 2017



3¹Fù‹ªêŠì‹ð˜ 2017

பனங்காட்கான்

சிங்கள அரச மையத்தில் ்கடந்த 
ைா்தம் இரண்டு பிர்தான 
அமைசசர்கள் ்தங்கள் ப்தவி்கமள 

இழநதுள்ளனர.
அ்தற்கு நி்கரா்க வடைா்காண அரசியல் 

அரஙகிலும் இத்த ைா்தம் இரண்டு 
அமைசசர்கள் ப்தவி்கமள இழநதுள்ளனர. 

எனன ஒற்றுமை இது! எவவாறு இ்தமன 
வரணிபபது!

ைமழ விட்டும் தூவானம் தபா்கா்த 
்கம்தயா்க ஓடிக் க்காண்டிருக்கும் வடைா்காண 
அரசியலில் அடுத்து எனன நடக்குகைனறு 
அ்தன பஙகு்தாரர்களாதேதய ஆருடம் கூற 
முடியா்தவாறு நாளுக்குநாள் அதிரசசி 
மவத்தியம் க்காடுக்்கபபடுகிறது. 

்தைக்கிருந்த ஆ்தரமவ மு்தேமைசசர 
விக்கிதனஸவரன க்காஞசம் க்காஞசைா்க 
இழநது வருவ்தா்க ஒரு பகுதியினர 
கசால்கினறனர. 

இவரது ஆ்தரவுத் ்தளம் இவரது 
கசயற்பாடு்களினால் கூடிக்க்காண்டு தபாவ்தா்க 
இனகனாரு பகுதியினர கூறுகினறனர. 

வடைா்காண சமப உருவாக்்கபபட்ட 
்காேத்திலிருநது அமைசசர்களா்கவிருந்த 
நால்வரில் ஐங்கரதநசன, குருகுேராஜா 
ஆகிய இருவரும் ஏற்்கனதவ ப்தவி விேகி 
விட்டனர. 

்தமிழரசுக் ்கட்சி எடுத்்த ்தனியான 
முடிவுக்கிணங்க சத்தியலிங்கம் இந்த ைா்த 
ஆரம்பத்தில் ்தைது அமைசசர ப்தவியிலிருநது 
விேகினார. 

எஞசியிருந்த கடனீஸவரன ைட்டுதை 
சிக்்கலுக்குள்ளாகியிருந்தார. இரண்டு வார 
இழுபறிக்குப பினனர இவரது கரதோ ்கட்சி 
இவமர ஆறு ைா்தங்களுக்கு இமடநிறுத்்த 
முடிகவடுத்்தது. 

அத்தசையம் இவமர அமைசசர 
ப்தவியிலிருநது நீக்கிவிட்டு, அந்தப ப்தவிமய 
கரதோவின ைற்கறாரு உறுபபினரான 
விந்தன ்கன்கரத்தினத்துக்கு வழஙகுைாறு 
மு்தேமைசசருக்கு ்கடி்தம் மூேம் கரதோ 
அறிவித்்தது. 

மு ன னு க் கு ப பி ன  மு ர ண ா ன 
அறிக்ம்க்கமள விட்டு பிரபல்யைான 
கடனீஸவரன, ்தாம் கரதோவின உறுபபினர 
அல்ேகவனறும், அ்தனால் ்தம்மை ப்தவி 
நீக்்க கரதோவுக்கு அதி்காரமில்மேகயனறும் 
விமளயாட்டுத்்தனைா்க அறிக்ம்கவிட்டு 
பேரதும் சிரிபபுக்கு இடைானார. 

அத்துடன நிற்்காது, அமைசசுக் ்கடி்தத் 
்தமேபமப பயனபடுத்தி ஆளுனமரயும் 
மு்தேமைசசமரயும் எசசரிக்கும் வம்கயில் 
்தம்மைப ப்தவி நீக்கினால் சட்ட நடவடிக்ம்க 
எடுக்்கபதபாவ்தா்கவும் ்கடி்தங்கமள அனுபபி 
ஊட்கங்க;டா்க பரபரபமப ஏற்படுத்தினார.

இது எ்தற்கும் ைசியா்த மு்தேமைசசர 
்தைக்கிருக்கும் ்தற்துணிவு அதி்காரங்கமளப 
பயனபடுத்தி  இவமர  அமைசச ர 
ப்தவியிலிருநது நீக்கியத்தாடு இவரின 
இடத்துக்கும் சத்தியலிங்கத்தின இடத்துக்கும் 
புதிய அமைசசர்கமளயும் நியமித்்தார. 

புதிய அமைசசர்கள் அமனவரும் 
ஆளுனரின முனனிமேயில் சத்தியபபிரைாணம் 
எடுத்்தனர. ஆனால் கரதோ ்தரபபிலிருநது 
புதிய பிரசசமன கிளம்பியுள்ளது. 

கரதோவின க்தரிவான விந்தன 
்கன்கரத்தினத்துக்கு அமைசசர ப்தவி 
க்காடுக்்காது கரதோவின இனகனாரு 
உறுபபினரான ைருத்துவர குணசீேமன 
புதிய சு்கா்தார அமைசசரா்க மு்தேமைசசர 
நியமித்்தம்த கரதோ ஏற்றுக் க்காள்ளவில்மே. 

மு்தேமைசசமரக் ்கண்டித்துள்ளதுடன 
்கட்சிக் ்கட்டுபபாட்மட மீறி அமைசசர 
ப்தவிமய ஏற்ற குணசீேன மீதும் நடவடிக்ம்க 
எடுத்துள்ளது. 

“்கட்சி நேம் ்கருதி சிபாரிசு கசயவது 
உங்கள் கபாறுபபு. ஆட்சி நேம் சாரநது 
நடவடிக்ம்க எடுபபது மு்தேமைசசர கபாறுபபு” 
எனறு மு்தேமைசசர விக்கிதனஸவரன 
க்தரிவித்திருபபது ைா்காண சமபயிலுள்ள 
ச்கே ்கட்சியினமரயும் ்கண் விழிக்்கச 
கசயதிருக்கும் வாச்கம். 

மு்தேமைசசர விக்கிதனஸவரன 
சாணக்கிய அரசியல் கசயகிறாரா அல்ேது 
சாதுரிய அரசியல் கசயகிறாரா அல்ேது 
சட்டரீதியான அரசியல் கசயகிறாரா எனபது 
பேருக்கும் புரியா்த புதிரா்கவுள்ளது. 

சிங்கள அரசியல் தபாக்கு வடக்கின 
அரசியல் தபாக்குக்கு கபரி்தளவில் 
தவறுபட்ட்தா்கக் ்காணபபடவில்மே. 

ஐக்கிய த்தசிய ்கட்சியும் சிறிேங்கா 
சு்தநதிரக் ்கட்சியும் தசரநத்த 2015ல் 
உருவானது ்தற்தபாம்தய நல்ோட்சி அரசு.

சு ்த நதி ர க்  ்க ட்சி  இ ரண்ட ா ்க ப 
பிளவுபட்டிருபபது ஐக்கிய த்தசிய ்கட்சிமயப 
கபாறுத்்தளவில் ்தனது நிமேபபாட்மட 
அது பேபபடுத்்த ஏற்படுத்திக் க்காள்ளும் 
அரசியல் வாயபபு. 

ைகிந்த ்தமேமையிோன கூட்டு எதிரணி 
சிறிேங்கா சு்தநதிரக் ்கட்சிமய பிளவுபடுத்தி 
மவத்திருபபது நல்ோட்சிக்குள் மைத்திரி 
அணிமய பேவீனபபடுத்துவது. 

ஆனால் இபகபாழுது நமடகபறும் 
சம்பவங்கள் ஏத்தாகவாரு வம்கயில் 
ரணிலின ஐக்கிய த்தசியக் ்கட்சிமய 
பேவீனபபடுத்துகிறது. 

நிதி அமைசசரா்கவிருந்த ஐக்கிய த்தசிய 
்கட்சியின உப்தமேவர ரவி ்கருணநாயக்்க 
இரு ைா்தங்களுக்கு முனனர கவளிவிவ்கார 
அமைசசரா்க ைாற்றபபட்டார. 

வடக்கிலும் தெற்கிலும் குரங்குவாலாக நீளும்
பெவி பறிப்புகளும் பெவி விலகலகளும்!

காணாமல் ப�ாப�ாருககா� அலுவலகம் அமமத்தல், புதிய 
�யஙகரவா்த சட்டதம்த அமுலாககல் ப�ான்றமவ ஜெனிவாத 

தீரமா�தது்டன சம்�ந்தப�ட்டமவ என்ற வமகயில், 
அ்தறகா� உயரமட்டக குழுவில் இ்டம்ஜ�ற்ற இரு அமமசசரகள் 
இல்லாமற ப�ா�்தால் உருவாகியிருககும் ப்தகக நிமலமய 
்தமிழர ்தமலமம உனனிப�ாகக கவனிகக பவண்டும். 

இந்த ைா்தம் 10ம் தி்கதி அவர 
அபப்தவியிலிருநது விே்க தநரந்தது. ைத்திய 
வஙகியின பிமணமுறிபபு ஊழலில் இவர 
சம்பந்தபபட்டது ஓரளவுக்கு உறுதியானத்த 
இ்தன ்காரணம். 

அமைசசர ப்தவிமய இழந்ததபாதிலும் 
அபப்தவிக்குரிய ச்கே கசௌ்கரியங்கமளயும் 
அவர க்தாடரநது அனுபவித்து வருவ்தா்க 
ைகிந்தவின கூட்டு எதிரணி குற்றஞசாட்டி 
வருகினறது. 

ஐக்கிய த்தசிய ்கட்சிமயச தசரந்த 
ைற்கறாருவரான நீதி ைற்றும் கபௌத்்த 
சாசன அமைசசர விதஜ்தாச ராஜபக்ச இந்த 
வாரம் ப்தவி இழந்தார. 

ஐக்கிய த்தசிய ்கட்சி ்தமேவரின 
த்காரிக்ம்கமய ஏற்று ஜனாதிபதி விடுத்்த 
உத்்தரவினதபரில் இவர ப்தவி இழந்த்தா்க 
ஊட்கங்கள் க்தரிவிக்கினறன. 

அமைசசர ப்தவி இல்ோ்ததபாதிலும் 
ஐக்கிய த்தசிய ்கட்சியிதேதய ்தாம் க்தாடரநது 
இருக்்கப தபாவ்தா்க க்தரிவித்துள்ள விஜய்தாச 
ராஜபக்ச, சிங்கள த்தசத்துக்கு ைாற்றுத் 
்தமேமை இபதபாது த்தமவபபடுவ்தா்க 
க ்த ரிவித்திரு ப பது  நல்ே ா ட் சி க்கு 
விடுக்்கபபட்டிருக்கும் ஒருவம்கச சவால். 

(்தமிழர்களுக்கும் ஒரு ைாற்றுத் ்தமேமை 
தவண்டுகைனறு த்காரிக்ம்க ்கடந்த சிே 
ைா்தங்களா்க தைகேழுநது வருவம்த இஙகு 
்கவனிக்்கோம். இரு சமூ்கங்களுக்கிமடயிலும் 
உருவாகியிருக்கும் ஒதரகயாரு ஒற்றுமை 
இதுைட்டுதை).

இரண்டு சிங்கள அமைசசர்கள் 
ப்தவியிலிருநது தபாயினர எனபம்த ்தமிழர 
்தரபபு சா்தாரண கசயதியா்கப பாரக்்க 
முடியாது. 

இ்தற்குக் ்காரணம் 2015ம் ஆண்டு 
இேஙம்க அரசின அனுசரமணயுடன 
அகைரிக்்கா கஜனிவாவில் முனகனடுத்து 
நிமறதவற்றிய இேஙம்க க்தாடரபான 
தீரைானம். 

இ ந ்த த்  தீ ர ை ானம்  இதுவம ர 
கசல்ோக்்காசா்கதவ இருநது வருகினற 
தபாதிலும், இந்தத் தீரைானத்ம்த நிமறதவற்றும் 
கசயற்பாடு்கமள ்கண்்காணித்து இமணத்து 

அமுோக்்ககவன ஏழு அமைசசர்கமளக் 
க்காண்ட உயரைட்டக் குழுகவானறு 
அண்மையில் அமைக்்கபபட்டது. 

பிர்தைர ரணில் ்தமேமையிோன 
இக்குழுவில் அமைசசர்களான ரவி 
்கருணநாயக்்க, விதஜ்தாச ராஜபக்ச, 
ைகிந்த சைரசிங்க, திேக் ைாரபபன, ருவான 
விதஜவரத்்தன, ஹரசா டி சில்வா ஆகிதயார 
இடம்கபற்றிருந்தனர.

இவர்களுள் ரவி ்கருணநாயக்்கவும் 
விதஜ்தாச ராஜபக்சவும் அமைசசர ப்தவி்கமள 
இழநதுள்ள்தால் க்தாடரநது இக்குழுவில் 
இருக்்க முடியாது. 

2017 ைாரச ைா்தத்திலிருநது 2019 ைாரச 
ைா்தம்வமர கஜனிவா தீரைானத்ம்த 
க ச ய ற் ப டு த் து ம்  வழிவம ்க ்கமள 
்கண்்காணிக்்ககவன இக்குழு இரண்டு 
ைா்தங்களுக்கு முனனதர நியமிக்்கபபட்டது. 

ஆனால் இந்தக் ்காேபபகுதியில் ஒரு 
்தடமவ்தானும் இக்குழு கூடவில்மே. 

சிே வாரங்களுக்கு முனனர இேஙம்கக்கு 
விஜயம் கசய்த ஐ.நா. சிறபபு அறிக்ம்கயாளர 
கபன எைரசனுடன விதஜ்தாச ராஜபக்ச 
தநரடியா்க வாயத்்தரக்்கம் புரிநது அரமச 
கநருக்்கடிக்குள் ்தள்ளியதும் இஙகு ைறக்்க 
முடியா்தது. 

்காணாைல் தபாதனாருக்்கான அலுவே்கம் 
அமைத்்தல், புதிய பயங்கரவா்த சட்டத்ம்த 
அமுோக்்கல் தபானறமவ கஜனிவாத் 
தீரைானத்துடன சம்பந்தபபட்டமவ எனற 
வம்கயில், அ்தற்்கான உயரைட்டக் குழுவில் 
இடம்கபற்ற இரு அமைசசர்கள் இல்ோைற் 
தபான்தால் உருவாகியிருக்கும் த்தக்்க 
நிமேமய ்தமிழர ்தமேமை உனனிபபா்கக் 
்கவனிக்்க தவண்டும். 

ஐக்கிய த்தசிய ்கட்சிமயச தசரந்தவரான 
சு்கா்தார அமைசசர ராஜி்த தசனரத்ன மீதும் 
நம்பிக்ம்கயில்ோத் தீரைானம் க்காண்டுவர 
ைகிந்தவின கூட்டு எதிரணி ம்ககயழுத்து 
தச்கரித்து வருகிறது. 

நம்பிக்ம்கயில்ோத் தீரைானம் எனபது 
இபபடியா்க குரஙகு வால்தபால் நீளுைானால், 
நல்ோட்சி அரசு க்தாடரநது ஆட்சி புரிய 
முடியா்த நிமேமை ஏற்படக்கூடும்.
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உயர்வாசற்குன்று முருகன் ககவாவில்
HIGHGATEHILL MURUGAN TEMPLE
200A, Archway Road, London N6 5BA Tel: 020 8348 9835 Fax: 020 8482 6508

செப்டம்பர் - 2017 நட்டச்பறும நிகழ்வுகள்
01 Friday Ekathasi Viratham ஏகாதசி விரதம்
03 Sunday Aavani Onam, 

Pirathosa Viratham
ஆவணி ஓணம். பிரததாச விரதம்

04 monday Nadaser Abishrgam -4 நதேசர் அபிதசகம் - 4
05 tuesday Full Moon பூரணண
06 Wednesday Malaya Padsam Starts மாளய படசம் ஆரம்பம்
09 Saturday Sankadakara Chathurthi* சஙகேகர சதுர்த்தி*

10 Sunday Maha Parani மகா பரணி
11 monday Karthigai Viratham* கார்த்திணக விணதம்*
12 tuesday Sri Krishana Jejanthi கிருஷண ஜெயந்தி
16 Saturday Ekathasi Viratham ஏகாதசி விரதம்
17 Sunday Pirathosha Viratham பிரததாச விரதம்
19 tuesday Malaya Ammavasai மாளய அமாவாணச
20 Wednesday Navarathiri Pooja Starts நவராத்திரி பூணச ஆரம்பம்
23 Saturday Chathurthi Viratham,* 

Luxmy pooja starts, 
puradasi Sani

சதுர்த்தி விரதம்*, புரடோதிசசனி

25 monday Sasti Viratham சஷடி விரதம்
27 Wednesday Saraswathy Pooja Starts சரஸவதி பூணச ஆரம்பம்
29 Friday Maha Navami, Sar-

aswathy Pooja
மகா நவமி, சரஸவதி பூணச 

30 Saturday Vijaya Thasamy,* 
puradasi Sani 2

விெயதசமி, * புரடோதிசசனி2 

Ketharagowri Vi-
ratham Starts

தகதாரஜகளரி விரதம் ஜதாேககம்

திருவிழாக்களும் விசேட பூசேகளும்
Aupicious Days, Special Poojahs & Festivals - 2017

Croydon பகுதியில் தமிழ் வீட்டில் குழந்த்ைப் 
பாரப்பதற்கு பபண் உதவிைாளர தத்ை. 
வீட்டிலும் உதவிைாக இருகக தைண்டும். திஙகள் 
முதல் பைள்ளிககிழ்ை ை்ை தை்ை நாட்கள் 
பதா்ைதபசியில் பதாடரபு பகாள்ளுஙகள்.

07958408280

பெண் உதவியவாளர கதவ்

யாழ் மாவட்டத்தில் 
ததாட்டக் ைாணி ததகவ

த�ொடர்பு த�ொள்ளவும்  
07960761606

யாழ்ப்ாண மாவட்டத்தில், எங்களுக்கு
த�ாட்டக் ்காணி த�வவ, 
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MñL¡ ð‚è‹
ஒரு நாட்டில் கபாதுைக்்களில் ஒரு சாராருக்கும் அரசுக்கும் 

இமடயில் தைா்தல் ஏற்படும்தபாது அரசு அந்த 
ைக்்கமளக் “கிளரசசிக்்காரர்க்கள் பயங்கரவாதி்கள்” எனறு 
உடனடியா்கதவ நாைம் சூட்டிவிடுகிறது. ஆனால், ்தைக்்கா்கப 
தபாராடும் குழுவினமர கபாதுைக்்கள் “தபாராளி்கள்> விடு்தமே 
வீரர்கள்” எனறு வாயார வாழ்த்துகிறார்கள். இநதியாவில் 
சுபாஷ் சநதிரதபாஸ ப்கத்சிங க்தனனாபிரிக்்காவில் 
கநல்சன ைண்தடோ க்தன அகைரிக்்காவில் கியூபாவின 
தசகுதவரா - இபபடியா்க வரோற்று நூல்்களில் இந்த 
்காவிய நாய்கர்கள் ைமறநது விட்ட ைேர்களா்க ைணம் 
வீசிக் க்காண்டிருக்கிறார்கள்.

எங்கள் ்தாய ைண்ணில்> விடு்தமே த்கட்டு வீர மைந்தன 
புறபபட்டதபாது, அபதபாம்தய அரசின ஆக்கிரமிபபுப 
பமட்கள் கபரும் குழபபத்ம்த ஏற்படுத்தியதபாது “அமைதி 
்காக்கிதறாம்” எனறு வடக்கில் இருநது வநதிறஙகியது 
அமைதி ்காக்கும் இநதியப பமட(IPKF).

அந்தப பமட்கள் அமைதி ்காத்்த்தா - இல்மே அமைதிமய 
தைலும் குமேத்து விட்ட்தா எனபம்த எதிர்காே வரோற்று 
ஆசிரியர்கள் நிசசயைா்க க்தளிவா்க ஆராயவார்கள். 

யூத்காஸோவியா எனற நாட்மடயும் அ்தன ்தமேவர 
ைார்ஷல் ரிற்தறா அவர்கமளயும் 1960-்களுக்கு முன பிறந்த 
இேஙம்கயர்கள் ைறநதிருக்்க ைாட்டார்கள். அகைரிக்்க 
அணி> ரஷ்ய க்காம்யூனிச அணி  எனற அணி்கள் எதிலும் 
தசராைல் மூனறாவது புதிய அணியா்க “அணி சாரா நாடு்கள் 
அமைபபு“ NON ALIGNED NATIONS எனற அமைபமப 
உருவாக்கிய பி்தாை்கர ரிற்தறா. 

யூத்காஸோவியாவில் 1956 ஜூமேயில் உருவாக்்கபபட்ட 
இ்தற்்கான உடனபடிக்ம்கயில் யூத்காஸோவியா அதிபர 
ரிற்தறா> இநதியப பிர்தைர தநரு, எகிபதிய அதிபர நாசர 
ஆகிதயார ம்கசசாத்திட்டார்கள். ஐ.நா. ைனற உறுபபு 
நாடு்களில் மூனறில் இரண்டு பஙகு நாடு்கள் இந்த 
அமைபபி;ல் இமணந்தன. 

நல்ே ைனி்தன ரிற்தறா நிமனத்்தது ஒரு ்கணக்கு –- விதி 
தபாட்டது ஒரு ்தபபுக் ்கணக்கு! ை்தத்்தால் - இனத்்தால் 
தவறுபட்ட 7 குட்டிக் குடியரசு்கமள ஒனறிமணத்து 
உருவாக்்கபபட்ட ைாகபரும் யூத்காஸோவிய சாம்ராஜயத்தில்  
ை்த கவறி> அரசியல் அதிரகவடி்கள் 1980-ல் உருவாகி 
1990-ல் உசசக் ்கட்டத்ம்த அமடந்தன. 

BOSNIA, HERZEGOVINA, தசரபியா, கைானரிநிக்தரா 
ைசதடானா க்காரதசதவா ஆகிய 7 குட்டிக் குடியரசு்களுக்கு 
இமடயில் பும்கநது க்காண்டிருந்த இனகவறி  யூத்காஸோவியா 
எனற கபருவிருட்சத்தின கிமள்களுக்கு இமடயில் ்காட்டுத் 
தீயா்கப பரவி, யூத்காஸோவியா எனற கபருவிருட்சத்ம்ததய 
எரித்துச சாம்போக்கி அ்தன கபயதர இல்ோைல் கசய்தது. 
1980-ல் பி்தாை்கர ரிற்தறாவின ைரணத்துடன ்தநம்த 
இல்ோ்த ்தறு்தமேப பிள்மள்கள் தபாே அல்தபனியர்கள் 
க்காதசாதவாக்்காரர்கள் பல் இன ைக்்கள் வாழும் 
கபாஸனியா ஆகியன சண்மடயிட்டு சண்மட்களினால் 
அரசியல் நஷ்டமும் கபாருளா்தாரச சிம்தவும் ஏற்பட்டது. 

மிேதசாவிச எனற தசரபிய இராணுவ மிதேசசனின 
ம்கயில் கபாஸனிய முஸலிம் ைக்்கள் இன அழிபபுச 
கசயயபபட்டார்கள். 1992 மு்தல் 1995 வமரயிோன ்காேப 

பகுதியில் ஒரு ேட்சம் தபர க்கால்ேபபட்டார்கள்,  20 
மு்தல் 50 ஆயிரம் கபண்்கள் பாலியல் வல்லுறவுக்கு 
ஆளாக்்கபபட்டார்கள். 

ஒரு நாட்டில் அமைதியினமை ைற்றும் தபார 
ஆரம்பைாகும்தபாது மு்தலில் பாதிக்்கபபடுதவார 
கபண்்களும் குழநம்த்களும்்தான. 

இதில் விசித்திரம் எனனகவனறால் தபாரினால் 
பாதிக்்கபபடும் ஒரு நாட்டில் கபண்்கமளயும் 
சிறுமி்கமளயும் பாலியல் க்காடுமைக்கு 
உள்ளாக்குதவாரில் அமைதி ்காக்்க அஙகு 
அனுபபபபட்ட இராணுவத்தினரும் அடஙகுவர 
எனறு அரசல் புரசோ்க - ்காதும் ்காதும் மவத்்தாற் 
தபாே ர்கசியைா்கக் ்கசிநது வந்தது. ஆனால், 
யாரிடம் இருநதும் சானறு்கள் கிமடக்்கவில்மே. 

ஆனால், ஐ.நா. அமைதி ்காக்கும் பமடயின 
ஓர அம்சைா்க கபாஸனியாவுக்கு அனுபபபபட்ட 
அகைரிக்்கப கபாலிஸ அதி்காரி ்கத்்தரீன. 
கபாஸனியாவில் அவர ்கண்ட ்காட்சி்கள் அவமரதய 
திடுக்கிட மவத்்தன.

தவலிதய பயிமர தையவது தபாே ஐ.நா. 
அமைதி ்காக்கும் பமடயினதர பாலியல் 
வனமுமற்களில் ஈடுபடுவம்த ்கத்்தரீன ்கண்டார. 
இந்தத் ்தவறு்கமள அேட்சியம் கசயய ைறுத்்தார. 
அதி்காரி்களிடம் முமறயிட்டார. அவர்களும் அம்த 
மூடி ைமறக்்கதவ விரும்பினார்கள். 

்கத்்தரீன எனற இந்த அகைரிக்்க கபாலிஸ அதி்காரிமய 
கபாஸனியாவில் ஐ.நா. ்கடமைக்கு அனுபபியது “மடனத்காப” 
(DYNCORPE) எனற பிரிட்டிஷ் நிறுவனம். 

எனதவ ஐ.நா. ப்தவியிலிருநது கவளிதயற்றபபட்ட ்கத்்தரீன 
தநரா்க ேண்டனுக்கு வந்தார. ேண்டன க்தாழிோளர 
பிணக்கு்களுக்்கான க்தாழில் நீதிைனறத்தில் வழக்குத் க்தாடரந்தார.

ர்கசியங்கமள அம்பேபபடுத்தியமைக்்கா்க நியாயைற்ற 
முமறயில் ்தாம் ப்தவி நீக்்கம் கசயயபபட்ட்தா்க வா்தாடினார. 
ேண்டன பி.பி.சி.யும் பிரிட்டிஷ் ஊட்கங்களும் ்கத்்தரீனுக்கு 
ஆ்தரவு க்தரிவித்து பக்்கம் பக்்கைா்க எழுதின.

ஈற்றில் பிரிட்டிஷ் க்தாழில் நீதிைனறம்> “மடனத்காப” 
நிறுவனதை ்தபபுச கசய்தது எனறு தீரபபளித்து ்கத்்தரீனுக்கு 
நஷ்டஈடு வழஙகுைாறு உத்்தரவிட்டது. ்கத்்தரீன இபதபாது 
ஒல்ோநது நாட்டில் வாழ்நது வருகிறார. 

அவரது ்கம்த “திவிஸடில் புதளாவர” (THE WHISTLE 
BLOWER) எனற கபயரில் திமரபபடைா்க வந்தது. 16 வயதுக்குக் 
குமறந்த சிறுமி்கமள பாலியல் க்தாழிோளி்களா்க வாஙகி – விற்று 
பணம் தசரத்து வந்த ஐ.நா. அமைதி ்காக்கும் பமடயினரின 
மு்கமூடி்கமள இந்தப படத்தில் ்கத்்தரீன கிழித்து எறிநதிருக்கிறார.  
பிரபே கஹாலிவூட் நடிம்க தரசசல் கவயிஸ, ்கத்்தரீனா்க நடித்து 
விைரச்கர்களின பாராட்டுக்்கமளப கபற்றிருக்கிறார.

நாட்டில் ஊரடஙகுச சட்டம் இருக்கும் தவமளயில் இளம் 
கபண்்கமளக் ்கடத்திக் க்காண்டு வரு்தல், வாடம்கக்கு விடு்தல், 
விற்றல், சித்திரவம்த கசய்தல் தபானற ்காட்சி்கள் பாரபதபாமர 

நடுநடுங்க மவக்கும். 
்கனடா - தஜரைன கூட்டுத் ்தயாரிபபான இந்தப 

படம் ஆஙகிேம், ரஷ்ய கைாழி, ருதைனிய கைாழி, 
தசரபிய கைாழி ஆகியவற்றில் எடுக்்கபபட்டது. 

“அமைதி ்காக்கும் பமட” எனபது உண்மையில் 
அமைதி ்காக்கிற்தா எனறு ஐயபபடுதவார இந்தப 
படத்ம்தக் ்கட்டாயம் பாரக்்க தவண்டும். 

உ ே ்க  ந ா டு ்க ளி ல்  ்க ே வ ர ங ்க ள் 
நடக்கும்தப ாக்தல்ோம் ஏத்த ா  உே்கப  
கபாலிஸ்கார்கள் தபாே குரல் எழுபபும் ஐ.நா. 
ைனறம் ்தனது பமட்களின ்காமடத்்தனங்கமள  
நிறுத்்த  எந்த நடவடிக்ம்கயும் எடுக்்கத் ்தயஙகுவது 
ஏன?  கபாஸனியாவில் ைட்டுைல்ே உேகின 
பே நாடு்களில் தபாரினால் கநாநது சிம்தநது 
தபாயிருக்கும் கபண்்கள் மீது அமைதிப பமட்கள் 
அருவருபபான கசயல்்கமளப புரியும்தபாது ச்க 

பமடயினர கைௌனம் ்காபபது ஏன? 
ஒருதவமள ்தைது ப்தவி பறிதபாயவிடுதைா எனற அசசதைா?  

இவற்மறகயல்ோம் அம்பேபபடுத்்த இனனும் எத்்தமன 
்கத்்தரீன்கள் த்தமவபபடுவார்கதளா? 

அணமதி காகக ஜசன்ற ஐநா காவல் 
பணே ஜபாஸனியாவில்  பாலியல் 

அடேகாசம்ஜசயதணம பற்றிய திணரபபேம்

கதாநாயகி கத்தரீனாக நடிணக தரசசல் 

ஜசர்பிய ஜெனரல் 
மிதேசச 

ஜகாணேஞன 
மிேஜசௌஹிச

குடும்பஙகணளயும்  தம் உேணேயும் 
பலி  ஜகாடுத்த ஜபாஸனிய ஜபணகள்

யூதகாஸோவியா தணேவர் டிடதோ
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Nandika's Sarees
நந்திைாஸ் சாரீஸ்

வீட்டில் இருநதெடியய உஙைள் மனதுக்குப் பிடிததமான அகனதது 
வகையான புடகவைள், பி்ளவுஸைள் மற்றும் ஃொன்ஸி அணிைலன்ைள் 

வாஙகுவதற்கு நாட யவண்டிய ஒயரபயாரு இகையத்ளம்
www.nandikasarees.co.uk www.nandikasarees.co.uk www.nandikasarees.co.uk

Contact

Email: info@nandikasarees.co.uk Phone: 07944094691
Visit our online store

www.nandikasarees.co.uk we provide worldwide shipping 

Free
UK

Delivery

'Discover the latest collection of

 Lehengas
 Fashionable
  Stitched Blouses
 Fancy Jewellery

and Many more at 
our online only store.

 Sarees
 Salwars

 Accessories
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தமிழ்த்திலிருந்து ப.திருமகாவேலன்

‘‘மவானமுள்ள ஆயிரம் தபருடன சண்மட 
தபாடோம். ைானத்ம்தப பற்றி ்கவமேபபடா்த 

ஒதர ஒருவனுடன சண்மட தபாட முடியாது’’ எனச 
கசானனார ்தநம்த கபரியார. ்தமிழ்நாட்டில் மு்தேமைசசர 
எடபபாடி பழனிசாமி பற்றியும். முனனாள் மு்தேமைசசர 
ஓ.பனனீரகசல்வம் பற்றியும் தயாசிக்கும்தபாது 
இது்தான நிமனவுக்கு வருகிறது. இவர்களுக்க்கல்ோம் 
அந்த ைாதிரியான அருஙகுணங்கள் உண்டா எனத் 
க்தரியவில்மே.

ந ாய  ்கம்த ,  ந ரிக்  ்கம்த கச ால்லி ஓ . 
பனனீரகசல்வத்ம்தக் கிண்டல் அடித்்தார எடபபாடி 
‘‘இந்த ஆட்சி ஊழல்ையைாகிவிட்டது’’ எனறு கசால்லி 
ஆரபபாட்டத்துக்குத் த்ததி குறித்்தார பனனீர. இனறு 
ஊழல் ஆட்சியின துமண மு்தல்வர ஆகிவிட்டார 
பனனீர. ஊழல் பட்டம் க்காடுத்்த பனனீமரப பக்்கத்தில் 
தசரத்துக் க்காண்டார எடபபாடி. இமவ அமனத்தும் 
நானம்கநது ைா்தங்களுக்குள் நடநது முடிநதுவிட்டன. 
இரண்டு தபருக்கும் மு்கத்தில் கூசசதைா. கவட்்கதைா 
இல்மே.

‘‘பனனீரகசல்வம் வந்தால் நான வகிக்கும் நிதி 
அமைசசர ப்தவிமய விட்டுத்்தரத் ்தயார’’ எனறு 
அமைசசர கஜயக்குைார கசானனதும் வந்தது பார 
த்காபம் பனனீருக்கு. ‘‘இவர யார எனக்கு நிதி அமைசசர 
ப்தவிமய விட்டுத் ்தருவ்தற்கு? அம்ைாவால் இரண்டு முமற 
மு்தல்வர ஆக்்கபபட்டவன நான’’ எனறு திண்டுக்்கல் 
கபாதுக்கூட்டத்தில் கபாஙகிய பனனீரகசல்வம்்தான. 
ராஜபவனில் பதுஙகி நினறபடி நிதி அமைசசரா்கப 
ப்தவிப பிரைாணம் எடுத்துக்க்காள்கிறார.

்கடந்த ஏபரல் ைா்தத்திலிருநது சசி்கோமவ 
எடபபாடி அணி கைல்ே கைல்ே ஒதுக்கி மவக்்க 
ஆரம்பித்்தது. ‘‘நான மவத்்த த்காரிக்ம்கயால்்தான 
ஒதுக்கி மவத்துள்ளார்கள்’’ எனறு பனனீர ைகிழ்ந்தார. 
அபதபாது அமைசசர கஜயக்குைார, ‘‘தபாகிற தபாக்ம்கப 
பாரத்்தால் அகைரிக்்காவில் ட்ரம்ப கஜயித்்த்தற்கும் 
்தான்தான ்காரணம் எனறு பனனீர கசானனாலும் 
கசால்வார’’ எனறு கிண்டல் அடித்்தார. இத்தா இபதபாது 
ட்ரம்ப ்காகைடிமய விட இந்த டைாரங்களின ்காகைடி 
அதி்கம் ஆகிவிட்டது!

‘‘அம்ைாவின ஆனைா்தான எங்கமள இமணத்துள்ளது’’ 
எனறு பனனீர, ்கண்ணீர விட்டுள்ளார. அம்ைா 
க்காடுத்துவிட்டுப தபான அமனத்திநதிய அண்ணா திராவிட 
முனதனற்றக் ்கழ்கம் எனற கபயமரயும்,  இரட்மட 
இமேச சினனத்ம்தயும் கடல்லி த்தர்தல் ஆமணயத்தின 
ட்ரஙக் கபட்டியில் முடக்கிய ைனி்தர்கள்்தான பனனீரும்  
எடபபாடியும். இவர்கமள கஜயேலி்தாவின ஆனைா 
எபபடி ைனனிக்கும்?

136 சட்டைனற உறுபபினர்கள் ஆ்தரவு க்காண்ட 
கபரும்பானமை அரமசக் க்காடுத்துச கசனறார 
கஜயேலி்தா. ேட்டு தபாே அம்தமவத்துக் ்காபபாற்றத் 
க்தரியாைல், பூநதியா்க உமடத்்த கபாறுபபற்ற ைனி்தர்கள் 
கஜயேலி்தாவின ஆனைாமவப பற்றிப தபசோைா?

20 ைைதில் 91ம் ஆண்டு, ைாஜீவ் 
காநதி பகா்ை ைழககில் தண்ட்ை 
பபற்று தைலூர சி்ையில் உள்ள 
தபைறிைாளனுககு தமிழக அைசு ஒரு 
ைாத நிபநத்ையுடன் கூடிை விடுமு்ை 
என்ை பதைால் அளித்துள்ளது. 26 
ஆண்டுகளுககுப் பிைகு கடநத 24ம் 
திகதி விைாழககிழ்ை இைவு முதல் 
தைது வீட்டில் பபற்தைாருடன் உைஙகிைார 
தபைறிைாளன். 

தாைார அற்புதம்ைாள் நீண்டகாைம் 
இதற்காகப் பபரும் தபாைாட்டம் 
நடாத்திைார . பைத்த தபாலீஸ் 
பாதுகாப்புடன் அைர த�ாைாரதபட்்டககு 
அ்ழத்து பெல்ைப்பட்டார. பென்்ை 
த�ாைாரதபட்்டயில் உள்ள தபைறிைாளன் 
வீட்டுககு பைத்த தபாலீஸ் பாதுகாப்பு 
தபாடப்பட்டுள்ளது.

தந்த குயில்தாென் உடல்நைம் 
கைனித்துக பகாள்ள தபைறிைாளனுககு 
பல்தைறு நிபநத்ைகளுடன் ஒரு ைாத 
காைம் பதைால் அளிககப்பட்டுள்ளது.

த�ாைாரதபட்்டயில் உள்ள காைல் 

நி்ைைத்தில் தபைறிைாளன் திைெரியும் 
்கபைழுத்து தபாட தைண்டும்.

தைலூர சி்ையில் அளித்துள்ள 
முகைரியில்தான் தப ைறிைாளன் 
தஙகதைண்டும். தைலும் வீட்்ட விட்டு 
பைளிதை பெல்ை த்ட உள்ளது.

இநத 30 நாட்களில் பபாதுககூட்டஙகளில் 
பஙதகற்கககூடாது. தைலும் பத்திரி்க, 
பதா்ைககாட்சிகளுககு தபட்டி 
தைககூடாது எைவும் நிபநத்ைகள் 
விதிககப்பட்டுள்ளது.

க டநத 1 9 9 1 -ஆம் ஆண்டு 

பபரும்புதூரில் ந்டபபற் ை 
ததரதல் பிைசொைத்திற்கு ைநத ைாஜீவ் 
காநதி குண்டுபைடிப்பில் படுபகா்ை 
பெயைப்பட்டார. இநத பகா்ை ைழககில் 
ொநதன், முருகன், தபைறிைாளன், நளினி, 
ைாபரட் பைாஸ், ப�ைகுைார, ைவிெநதிைன் 
ஆகிை 7 தபருககும் முதலில் தூககு 
தண்ட்ை விதிககப்பட்டு பின்ைர 
கரு்ை அடிப்ப்டயில்  அது ஆயுள் 
தண்ட்ைைாக கு்ைககப்பட்டது.

இநநி்ையில் இைரகள் 7 
தபரும் தண்ட்ை காைம் முடிநதும் 
26 ஆண்டுகளாக சி்ையிதைதை 
விடுவிககப்படாைல் உள்ளைர. அைரக்ள 
விடுவிகக தமிழக ெட்டைன்ைத்தில் 
ப�ைைலிதா தீரைாைம் நி்ைதைற்றிைார 
அப்தபாது ஆட்சி புரிநத காஙகிைஸ் 
கட்சி எதிரப்பு பதரிவித்ததால் அைரகள் 
விடுத்ை பெயைப்படவில்்ை. 
இநநி்ையில் தபைறிைாளனின் தந்த 
குயில்தாென் உடல் நைககு்ைபாட்டிைால் 
விடுப்பு தகட்டு ைறுககப்பட்டது. 
இப்தபாது தமிழக அைசு விடுப்பு பதைால் 
அளிககப்பட்டுள்ளது.

26 ஆண்டுகளுக்கு பின் 46 வயதில வீடு திரும்பிய சபரறிவாளன்!

கஜயேலி்தா இருக்கும்வமர பி.தஜ.பி-யினரின வால் 
ஆடியது உண்டா? அவர மு்தேமைசசரா்க இருந்த 
்காேத்தில் பிர்தைர தைாடிமய எத்்தமன முமறதபாய 
பாரத்்தார? ‘தைாடியா, தேடியா?’ எனறு அகிே இநதிய 
அளவில் ்தனிைனுஷியா்க இருநது தசேஞச கசய்தவர 
கஜயேலி்தா. அவரிடம் நானகு நாடாளுைனறத் 
க்தாகுதிமய வாஙகி விடோைா எனறு தபாயஸ 
்காரடன வந்த தைாடிமய, அந்தத் ்தமேபமபதய 
க்தாடவிடாைல் திருபபி அனுபபியவர கஜயேலி்தா. 
அவர இறந்ததும் கைாத்்தக் ்கட்சிமயயும் ஆட்சிமயயும் 
தைாடி, அமித்்ஷா ்காேடியில் க்காண்டுப தபாய மவத்்த 
எடபபாடியும் பனனீரும் கஜயேலி்தாவின ஆனைாமவப 
பற்றிப தபசோைா? ‘இவர்கள் இதுவமர கசயதுள்ள 
்தகிடு்தத்்தங்கமளச கசால்லி கடல்லி மிரட்டியது’ எனறு 
்காரணம் கசால்ேோம்.

கஜயேலி்தாவின ்தமேக்கு தைல் கசாத்துக்குவிபபு எனற 
்கத்தி க்தாஙகிக் க்காண்டு்தான இருந்தது. அம்தபபற்றி 
அவர ்கவமேபபடவில்மே. பயபபடவில்மே. யாமரயும் 
எதிரக்காள்ளும் ஆளுமைத்திறன கஜயேலி்தாவுக்கு 
இருந்தது. இவர்கதளா, எல்ோ நிழமேயும் பாரத்து 
நடுஙகுபவர்களா்க இருந்தார்கள். அ்தனால்்தான ‘ஒரு 
்காேத்தில் தசரநது கசய்த ்காரியங்கள் கவளிசசத்துக்கு 
வநதுவிடக் கூடாது’ எனப்தற்்கா்கச தசரகிறார்கள். ‘மீண்டும் 

தசரந்தால் பமழய ்காரியங்கமளப பாரக்்கோம்’ எனறு 
உள்ளஙம்க அரிக்கிறது.

அ்தனால் தசரகிறார்கள். ைான, அவைானம் பற்றி 
்கவமேதய படவில்மே. ஒருவமர ஒருவர திட்டியது 
அமனத்ம்தயும் துமடத்துப தபாட்டுவிட்டு த்தாள் 
தசரநதுவிட்டார்கள்.  அல்ேது திட்டுவது ைனசுக்குள் 
இறங்கா்த அளவுக்குத் ்தடித்துவிட்டது த்தால்!

‘‘இந்த ஆட்சி குறித்்த எங்களின விைரசனங்களுக்க்கல்ோம் 
்கடந்த சிே நாள்்களா்க நடந்த தபசசுவாரத்ம்தயில் 
பரி்காரம் கசயயபபட்டுவிட்டது’’ எனகிறார கபானமனயன. 
எனன பரி்காரம்? தவண்டு்தல் மவத்து, பரி்காரைா்க 
சிேர முடிமயக் க்காடுபபார்கள். இவர்கள் எம்தக் 
க்காடுத்்தார்கள்?

இமவ அமனத்ம்தயும் விட புதிய இநதியாமவப 
பமடக்்க புறபபட்டு உள்ள பி்தாை்கர பிர்தைர தைாடி, 
‘மு்தல்வர எடபபாடி பழனிசாமி, துமண மு்தல்வர பனனீர 
இருவருக்கும் வாழ்த்து்கள். உங்களது இமணபபால் புதிய 
உயரங்கமளத் ்தமிழ்நாடு க்தாடும் என நம்புகிதறன’ எனறு 
கசால்லி இருக்கிறார. இவர்கள் இன்னும் ்தமிழ்நாட்மடப 
பள்ளத்தில் இறக்்காைல் இருந்தால் தபா்தா்தா?’

மவடகம்! �கொ மவடகம்

வவடைக்தைடு!
பஜயலலிதா ஆன்மா இவரைக்ள எப்ெடி மன்னிக்கும்?

அவமானம் பற்றி கவலையே 
படவில்லை. ஒருவ்ை ஒருவர் 
திட்டிேது அலனதலதையும் 
து்டத்துப் பபாட்டுவிட்டு ப�ாள் 
யேர்ந்துவிட்்ார்கள்.  அலைது 
திட்டுவது மனசுக்குள் இறங்ா� 
அளவுக்குத தைடிததுவிட்்து யதைால!
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வவள்ளிவிழா ஆண்டு முடிநது, அடுத்்தாண்டா்க 
இந்த ஆண்டு 26வது ஆண்டா்க, 
13.08.2017 ஞாயிறு அனறு ேண்டன 

ஈலிங ்கன்கதுரக்ம்க அம்ைனின திருக்த்காேத்ம்தக் 
்கண்டு்களிக்்கத் திரண்டிருந்த பக்்தர்கள் சமுத்திரத்தில் 
திணறியவர்களில் அடிதயனும் ஒருவன.

ஆயிரம் ஆயிரகைன பல்ோயிரக்்கணக்்கான 
பக்்தர்கமளயும், அடியார்கமளயும் பக்திப பரவசத்தில் 
ஆழ்த்தி, ைகிழ்வித்்த இந்தத் த்தரத்திருவிழா இஙகிோநது 
வாழ் மசவத் ்தமிழர்கமள ைட்டுைல்ே, ஐதராபபா 
நாடு்களில் புேம்கபயரநது வாழும் ஈழத்்தமிழர்கமள 
ஒனறிமணத்்த கபானனாள்.

‘நாம் கபற்ற இனபம் நீங்களும் கபறதவண்டும் 
எனறால் ்கட்டாயம் ்கன்கதுரக்்கா த்தரத்திருவிழாவுக்கு 
வாருங்கள் அடுத்்தாண்டு!’ எனறு ்கடந்தாண்டு 
த்தரத்திருவிழாமவப பற்றி எழுதிய ‘புதினம்’ ்கட்டுமரயில் 
குறிபபிட்டிருநத்தாம். இந்தாண்டு த்தரத்திருவிழாவுக்கு 
வந்த பக்்தர்கள் கூட்டம் ்கடந்த கவள்ளிவிழா ஆண்மட 
மிஞசிவிட்டது. இவவாண்டு சுைார 25 ஆயிரம் பக்்தர்கள் 
்கேநது க்காண்டு துரக்ம்கயின ஆசி கபற்றார்கள்.

மூோ்தார மூரத்தியான ்கன்க துரக்ம்க அம்ைன 
த்தருடன, முரு்கன த்தரும், விநாய்கப கபருைான 
த்தரும் பவனி வந்தது அருங்காட்சியாகும். இத்த்தரத் 
திருவிழாமவப பாரத்்தவர்கள், ஒரு வருடப பேமனப 
கபறுவார்கள் எனறு ஆ்கைங்கள் கசால்கினறன.

்கண்மணக் ்கவரும் ்கர்காட்டங்கள், பக்திப 
பாடல்்களுடன அடியார்களின ்காவடி்கள் - வா்கனங்கள் 
கசல்லும் வீதி்களில் அம்ைனுக்குத் ்தம்மை அரபபணித்து, 
‘அங்கபபிரதிட்மச, - எபபடித்்தான இது முடிகிறத்தா எனறு 
கநஞமச தநா்க மவக்கிற அந்தக் ்காட்சி எல்ோதை 
அம்ைனின அருளாசி கபறுவ்தற்்கா்க என ஆறு்தல் 
படுத்தியது. 

பாற்குடம் ்தமேயில் சுைந்த கபண்்கள் கூட்டம் நூறு 
நூறு என வீதிகயல்ோம் ்தை்தாக்கி பக்ம்த்களா்க நடநது 
கசனற ்காட்சி ்கண்க்காள்ளாக் ்காட்சி!

்காரூரும் வீதிகயஙகும் துரக்ம்க அம்ைன த்தர 
ஊரநது, அமசநது அமசநது பக்்தர்கள் கவள்ளத்தில் 
வந்ததபாது, அருத்க உள்ள பூங்காவில் இத்்தமன 
ஆயிரம் பக்்தர்கள் பசியாறுவ்தற்கு ைதிய உணவும், 
்கடமே கபாங்கல், சிற்றுண்டி்கள், பரிைாறபபட்டுக் 
க்காண்டிருந்தன. ்காமே 10 ைணிக்கு ஆரம்பைான 
அம்ைமனச சுைநது வந்த த்தரும், முரு்கன, விநாய்கர 
த்தர்களும் பிற்ப்கல் ஆேயத்ம்த வந்தமடந்தன.

இவவாண்டு த்தரத்திருவிழாவில் அரசசமனத் 
்தட்டு மூேம் பக்்தர்களிடமிருநது கிமடத்்த க்தாம்க 
பதிகனட்டாயிரம் பவுண்்கள். இத்க்தாம்க ்தாய்கத்துக்கு 
நனக்காமட உ்தவியா்க அனுபபி மவக்்கபபடுகிறது.

து ரக்ம்க அம்ைன இமளஞர அணியினர 
த ்த ர த் தி ரு வி ழ ா வி ன  ஒ ழு ங ்க ம ை ப பு க் கு 
முக்கியைானவர்களா்க நினறு ்கடமையாற்றினார்கள். 
பக்்தர்கள் அமைதியா்கச கசனறு வழிபாடு கசயயவும் 
அரசசமன கசயயவும் ஏற்ற ஒழுஙகு்கமள கசய்தார்கள். 

பக்திப் பரவசத்தில் ஆழ்த்திய ஈலிங் கனகதுரக்்க அம்மன்!
காரூரும் தெருக்களில செர் ஊர்்நெ கண்தகாளளா காட்சி

படங்கள்: ஜென�ோ வீடின�ோ & னபோடனடோஸ்

ரகாஜவ்காபகால்

்கசசான விற்பமன தபானறவற்மறயும் இமளஞர அணிதய 
தைற்க்காண்டது.

ஈலிங ்கன்கதுரக்ம்க ஆேய புதிய ்தமேவர ்தாதைா்தரம் 
பிள்மள தயா்கநா்தன, ஆேய நிரவா்க சமப, அறங்காவல் 
சமப ஆகியவற்தறாடு இமணநது இவவாண்டு அமனத்து 
ஏற்பாடு்கமளயும் மி்கத் திறம்பட தைற்க்காண்டிருந்தது 
குறிபபிடத்்தக்்கது. ைனதுக்கு நிமறவும், ஆனைாவுக்கு 

ஈதடற்றமும் ்தந்த த்தரத் திருவிழாமவப பற்றி விபரித்து 
அடங்காது; பாரத்்தாேனறி கசால்லில் முழுமையா்க 
விபரிக்்க முடியாது! யாம் கபற்ற இனபமும் நீங்களும் 
கபற தவண்டும் எனறால் அடுத்்தாண்டு ்கட்டாயம் 
வாருங்கள்!
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48 Mitcham Road
Tooting SW17 9NA

2 minutes from Tooting Broadway, close to McDonald and next to Gala Bingo

Our Local Branch

www.stayatmount.com

MODERN FAMILY APARTMENTS IN
MT. LAVINIA, 

£25
FROM

PER DAY*

DOUBLE ROOMS & 1,2,3 BED APARTMENTS

FULLY FURNISHED WITH AIR CON, LIFT & PARKING

UK BOOKINGS MIKE ON 07733 261 999
VISIT OUR WEBSITE 

SRI LANKA

* T/C Apply

FCA
Authorised

Swift Money Transfers to Sri Lanka
Same day banks credits*

020 8886 4488

Since 1999

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

www.efastcash.co.uk          125-127 Bramley Rd, Oakwood N14 4UT          Open 7 Days      

Official receipt for each transaction

Safe and secure

Your money sent from the UK and not credited locally

Market beating exchange rates

A/C Name : C.E.C. LTD  /  A/C No : 70713945

Sort  Code : 20-36-47

Credit our account online & call us!

Online

Money Transfers

to Sri Lanka

Coming Soon..!

24/7 – 365
from the convenience of

your arm chair!

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

9425

130 High Street, Barnet EN5 5XQ

www.holidayair.com

A Travel Experience to Remember
Since 2006

0208 4400770 

Colombo fr£400

Hotline

07534 433111

Air India              fr £400

Gulf Air               fr £415

Jet Airways        fr £420

Turkish Airlines  fr £425

Kuwait Airways   fr £425

Oman Air            fr £430

KLM                    fr £465

Qatar Airways     fr £475

Etihad Airways    fr £480

Emirates            fr £480

Srilankan            fr £495

Why book with Holiday Air?
Price Match Guarantee*

Exclusive deals for hundreds of destinations
No hidden Fees

Popular Holiday Deals
Best Exchange rates for Holiday Money 

Cinnamon Grand 

Colombo

Goldi Sands Hotel 

Negombo 

Taj Samudra

Colombo 

Earls Regency 

Kandy 

Ramada Colombo 

Colombo 

Bentota Beach by Cinnamon 

Bentota

Sri Lanka Holiday Offers  
...................................................................

...................................................................

...................................................................

£50pp
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புதிய ேரலகாற்று ததகா்ர் சிே தியகா்ரகாஜகா

அத்தியாயம் 14
சிகையில் த�ாதிநாதன்
�ொயாரின ்த்கனக் கிரிமய்கமள முடித்துவிட்டு 

ைாளிம்கக்கு மீண்ட தஜாதிநா்தன 
ைாளிம்கயில் பணிபுரிந்த தவமேயாட்்கமள 

அமழத்து ்தனது ்தநம்தயார ்காேைாகிவிட்டபடியினால் 
நல்லூர ைாளிம்கயில் ்தாங்கள் இனிதைல் 
்தஙகியிருபப்தற்கு டசசுக்்கார அரசு அனுைதிக்்காது 
எனறும், அ்தனால் ்தான இனிதைல் பனங்காைம் 
கசனறு ைாைனார குைார வனனியதனாடு ்தஙகியிருக்்க 
முடிவு கசயதிருபப்தா்கவும் க்தரிவித்்தான. 

ைாளிம்கயில் பணியாற்றிய தவமேயாட்்களுக்கு 
நனறி கூறி அவர்களுக்கு அடுத்்த ஓராண்டுச 
தசமவக்குரிய ஊதியங்கமளக் க்காடுத்து அவரவர 
வீடு்களுக்கு அனுபபி மவத்்தான. தீக்கிமரயினால் 
வீடு்கமள இழந்தவர்களுக்கு திரும்பவும் வீடு்கள் 
்கட்டுவ்தற்குரிய பணத்ம்த வழஙகினான. அவர்கள் 
்கண்ணீரும் ்கம்பமேயுைா்க அவமன வாயார வாழ்த்தி 
விமடகபற்றுச கசனறார்கள். 

தஜாதிநா்தன ைாைன குைாரவனனியதனாடு 
பனங்காைம் புறபபட ஆயத்்தம் கசயது க்காண்டிருந்த 
தநரத்தில்்தான டசசுக்்காரப பமடயினர நல்லூர 
ைாளிம்கமயச சூழ்நது க்காண்டார்கள். அந்த டசசுப 
பமடபபிரிவுக்குத் ்தமேமை ்தாஙகி வந்த கராட்றித்கா 
நல்லூர ைாளிம்கயில் டசசு வீரர்கமள ்காவலுக்கு 
மவத்து விட்டு தஜாதிநா்தமனக் ம்கது கசயது வரும்படி 
த்தசாதிபதி ரூதியாஸ ஆமண பிறபபித்திருபப்தா்கத் 
க்தரிவித்்தான. அம்தத் ்தவிர அஙகிருந்த பனங்காை 
வீரர்களுக்கும் ்தனக்கும் பிரசசிமன ஏதுமில்மே 
எனறும் க்தரிவித்்தான. 

எனன குற்றத்திற்்கா்க தஜாதிநா்தமனக் ம்கது 
கசயகிறீர்கள் என குைார வனனியன வினவிய தபாது 
அதுபற்றித் ்தனக்கு ஒனறும் க்தரியாது எனறும், 
்தனக்கிட்ட பணிமயத் ்தான கசயவ்தா்கவும் கராட்றித்கா 
கூறினான. 

தஜாதிநா்தமனப பனங்காை வீரர்கள் சூழ்ந்த 
தபாது, ‘இது ்தனக்கும் டசசு அரசுக்குமிமடதய உள்ள 
்த்கராறு’ எனறும், ்தான ‘குற்றம் ஏதும் இமழக்்கா்த 
படியினால் விசாரமணயின தபாது சிே நாட்்களில் ்தான 
கவளிதய வநதுவிடுதவன’ எனறும் கூறி பனங்காை 
வீரர்கமள அமைதியா்க இருக்கும்படி தவண்டினான. 
குைார வனனியனும் வாளும் தவலும் ்தாஙகிய 
ஒரு சிறு ்காவற்பமடயுடதன வநதிருந்த படியால், 
துபபாக்கி்கதளாடு வந்த டசசுபபமடமய அநதநரம் 
ஆளுக்கு ஆள் எதிரபபதில் பேதனதும் கிமடக்்காது 
என எண்ணி, அவர்கமளப கபாறுத்திருக்கும்படி 
பணித்்தான. 

தஜாதிநா்தமனக் ம்கது கசய்த டசசுப பமடயினர 
வழக்்கத்திற்கு ைாறா்க அவனது ்கண்்கமளக் ்கட்டி, 
ம்க்கமளப பினபுறம் ்கட்டி, குதிமர வண்டியில் 
அவமன அமழத்துப தபானார்கள். டசசுப பமட 
வீரர்கள் தபான பின குைாரவனனியன ்தனது குதிமர 
வீரர்கதளாடு வனனிக்குப புறபபட்டான. 

குைார வனனியன ்தனதனாடு வநதிருந்த உளவுத் 
க்தாழிலில் வல்ேவனான ஒற்றன அரசத்கசரிமய 
அமழத்து டசசு வீரர்கள் தஜாதிநா்தமன எஙத்க 
அமழத்துப தபாகிறார்கள் எனபம்த அறிநது வரும்படி 
அனுபபிமவத்்தான. ைாறுதவடக் ்கமேயில் வல்ேவனான 
அரசத்கசரிதய அபபணிக்குப கபாருத்்தைானவன என 
எண்ணினான. 

ஒரு வாரம் ்கழித்து பனங்காைம் மீண்ட அரசத்கசரி 
தஜாதிநா்தமன மு்தலில் யாழ்ந்கர த்காட்மடயில் 
அமடத்து மவத்திருந்த்தா்கவும், பினனர ஒரு வாரம் 
்கழித்து அவமன இரதவாடு இரவா்கப பூந்கரிக்கு 
படகில் க்காண்டு தபாய பூந்கரிக் த்காட்மடயில் சிமற 
மவத்திருபப்தா்கவும் க்தரிவித்்தான. 

தஜாதிநா்தமனக் ம்கது கசயது மூனறு ைா்த 
்காேம் ஆன பினபும் அவனுக்க்கதிரா்க எதுவி்தைான 
குற்றசசாட்மடதயா அல்ேது விசாரமணமயதயா டசசு 
அரசு முனகனடுக்்கவில்மே. யாழ் டசசு அரச ்தளபதி 
கராதபரட்தடா கைனஸிஸ்ாக்கு அனுபபி மவத்்த 
விண்ணபபங்களுக்கு பதில் ஏதும் கிமடக்்காமையால் 

பூந்கரிக் த்காட்மடமயத் ்தாக்கி தஜாதிநா்தமன 
விடுவிபபது்தான ஒதர வழி எனற முடிவிற்கு குைார 
வனனியன வநதிருந்தான. 

1665ம் ஆண்டு பிபரவரி ைா்தம் ்தனது யாழ்ந்கர 
விஜயத்ம்த முடித்துக் க்காண்ட டசசு த்தசாதிபதி 
ஏட்றியன ரூதியாஸ யாழ் க்காழும்புத் துமறயிலிருநது 
புறபபட்ட ‘பிரினக்ஸ ைரியா’ ்கபபல் ஏறி ்தமேந்கர 
க்காழும்புக்குப பயணைானார. அவமர வழியனுபப 
யாழ் த்காட்மடத் ்தளபதி கராதபரட்தடா கைனஸிஸ்ஸும் 
உள்ளூர நிரவா்க அமைசசர அநதிராசியும் 
வநதிருந்தார்கள். அவரது யாழ் ந்கர தசமவமயப 
பாராட்டிய அநதிராசி ்தனதனாடு க்காண்டு வந்த 
இருபது ‘கபால்ஸ’ஜின தபாத்்தல்்கள் அடஙகிய 
கபட்டிமய அவருக்குப பரிசா்க அளித்திருந்தான. 

இ்தற்கிமடயில் பூ்தத்்தம்பி மு்தலியார சதி 
கசயது தூக்கிலிடபபட்டார எனறும், ரூதியாஸ தீர 
விசாரமண கசயயாைல் அவசரபபட்டு தூக்குத் 
்தண்டமன வழஙகிவிட்டார எனறும் அநத்தானிதயா 
கைனஸிஸ டசசு இராணுவ உயர ைட்ட அதி்காரி 
வான த்காயனஸக்குப பு்கார கசயதிருந்தான. 

்கபபல் புறபபட்ட நாள் மு்தோ்க இரவும் ப்கலும் 
‘கபால்ஸ’ ஜின தபாம்தயிலிருந்த ரூதியா்ால் 
்கபபல் க்காழும்புத் துமறமு்கத்ம்த அமடந்த தபாது 
இறஙகி நடநது கசல்ே இயேவில்மே. அவமர 
சட்டபபடுக்ம்கயில் ஏற்றிதய எடுத்துச கசனறார்கள். 

ஏபரல் ைா்த முடிவில் ஏட்றியன ரூதியாஸ ப்தவி 
நீக்்கம் கசயயபபட்டு, வான த்காயனஸ மீண்டும் 
டசசு அரச த்தசாதிபதி ப்தவிமய ஏற்றுக் க்காண்டார. 

தபாரத்துக்த்கயர யாழ்ந்கமரக் ம்கபபற்றிக் க்காண்ட 
்காேத்தில் ்கடற்்கமர ந்கரான பூந்கரியில் ஒரு சிறிய 
த்காட்மடமயக் ்கட்டியிருந்தார்கள். யாழ்பபாணத்திலிருந்த 
்தைது உடமை்கமளக் ்காபபாற்றிக் க்காள்வ்தற்கு 
இந்தக் த்காட்மட அவசியைா்க இருந்தது. டசசுக்்காரர 
தபாரத்துக்த்கயரிடமிருநது யாழ் ந்கமரக் ம்கபபற்றிய 
பினனர பூந்கரிக் த்காட்மடமயயும் ம்கபபற்றி அஙத்க 

்தைது தபாரவீரர்கமள நிறுத்தியிருந்தார்கள். 

பூந்கரி ந்கரின புற எல்மேயில், ்கடற்்கமரயில், 
சஙகுபபிட்டிக்கு தைற்த்கயிருந்த ்கசசாய கிராைம் 
மீனபிடி்காரர்கமளயும், விவசாயி்கமளயும் க்காண்ட 
சிறிய கிராைம். அக்கிராைத்தில் தபாரத்துக்த்கயரால் 
அமைக்்கபபட்ட ஒரு ைா்தா த்காவிமேத்்தவிர எல்ோதை 
குடிமச வீடு்கள் ்தாம். கிராைத்தின க்தற்கு எல்மேயில் 
வயல்்களும், அபபால் அடரந்த ்காடு்கள் கசழித்துப 
படரநதிருந்த குனறும் ்காணபபட்டன. 

ைாமே தவமள்களில் ைா்தா த்காவிலின முன 
படிக்்கட்டு்களில் அைரநது அவவூர இளமஞர்கள் 
வம்பளபபது வழக்்கம். வார இறுதியில் ந்கருக்குப 
தபாயவிட்டு வந்த வமரயமனப பாரத்து

"ந்கரத்தில் எனன கசய்தாய?"எனறு த்கட்டான 
எல்ேன. 

"கசயயக் கூடா்தது எல்ோம் கசயத்தன" எனறான 
வமரயன. 

"அஙத்க இளம் கபண்்கள் அதி்கம் தபர 
இருக்கிறார்களா?"

"கபாடியங்கமள விடப கபண்்கள் ்தான அஙத்க 
அதி்கம்"

"ஏ்தாவது பட்சிமயப பிடித்்தாயா?"

"உஸஸ, பாதிரியார வருகிறார, தபசாத்த"

அவர்கமளப பாரத்து ்தனது வேது ம்கமய 
உயரத்தி ஆசீரவா்தம் கசய்த பி்தா தயாதசபபு அபபால் 
கசனறதும்

"குழபபடி ஏதும் கசயயாத்த, அபபசசி அறிந்தால் 
சவுக்்கடி்தான கிமடக்கும்" எனறான எல்ேன. 

அவனது அபபசசி ஒரு மீன வியாபாரியா்க தவமே 
கசயது வந்தார. அதி்காமேயில் ்கடற்்கமரக்குப 
தபாய மீனபிடித்துத் திரும்பும் மீனவர்களிடமிருநது 
மீன்கமள வாஙகி ்தனது ்தள்ளுவண்டியில் ஏற்றிக் 
க்காண்டு ந்கருக்குள் கசனறு ைக்்களுக்கு விற்று 
அதில் கிமடக்கும் ோபத்தில் ்தனது ைமனவிமயயும் 
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ஒதர ை்கமனயும் ்காபபாற்றி வந்தார.

அவனது அபபசசியிடமிருநது ்கமடசியா்க அடிவாஙகி 
ஏழு ஆண்டு்களுக்கு தைோகினறன. அபதபாது 
அவனுக்குப பனனிரண்டு வயது்தான இருக்கும். நீண்ட 
சவுக்கு ைரத் ்தண்டிலிருநது ஓர ஆளுயர வில்மேத் 
்தயாரித்திருந்தான வமரயன. அம்தக் ்கண்டதும் 
த்காபமுற்ற அபபசசி அந்த வில்லினால் அவனது 
முதுகில் அடித்்தார. "ஐதயா அம்ைா" என அவன 
தபாட்ட கூசசமேக் த்கட்டு குறுக்த்க ஓடிவந்த அவனது 
்தாயாரின உடலில் ்கண்ைண் க்தரியாைல் அடித்்த 
அபபசசியின அடி்கள்பட்டு அவள் மூரசமசயமடந்தாள். 
மூனறு நாட்்களின பினனர அவள் இறநது தபானாள். 
தநாயுற்றிருந்த அவளது உடோல் அந்த அதிரசசிமய 
்தாங்க முடியவில்மே. அவள் தநாயவாயபபட்டு இறநது 
தபானாள் எனதற ஊரார நம்பினார்கள். அ்தன பினனர 
அபபசசி ை்கமனக் ்கண்டிபபம்த விட்டுவிட்டார. 

வமரயனுக்த்கா வில்லின தைலிருந்த தீவிரைானஆமச 
விட்டுப தபாவ்தா்க இல்மே. அவனது ்தாயவழித் 
்தாத்்தா பனங்காை அரச பமடயில் வில்ோளியா்கப 
பணியாற்றியவர. அந்த ைரபு ரத்்தம் அவனது நாடி 
நாளங்களிலும் ஓடிக் க்காண்டிருந்தது. தினமும் 
அதி்காமே எழுநது மு்தல் நாள் இரவு நீரூற்றி 
மவத்்த பமழய ்கஞசிமயக் குடித்துவிட்டு அபபசசி 
்கடற்்கமரக்குச கசனறு மீன க்காள்வனவு கசயது, 
்தள்ளு வண்டிதயாடு மீன விற்பமன கசயய ந்கருக்குப 
தபாயவிடுவார. வமரயன எழுநது குடிமசயில் சமையல் 
கசயது மவத்துவிட்டு வில்லும் ம்கயுைா்க ்காட்டுக்குள் 
தபாயவிடுவான. அபபசசி வியாபாரம் முடித்து பிற்ப்கல் 
வீடு திரும்பி ைதிய உணவு உட்க்காண்டபின உறங்கப 
தபாயவிடுவார. ைாமேயில் அவர விழித்க்தழுந்த 
பினனதர வமரயன வீடு திரும்புவான. 

அவனது பதிகனட்டாவது வயதில் ்தனது 
்தாத்்தாமவப தபாே வில் வித்ம்தயில் வல்ேவனா்க 
அவன விளஙகினான. குரு எவருமினறி ்தனனிசமசயா்க 
தினமும் ்கடுமையான பயிற்சியினால் ்கற்றுக் க்காண்ட 
்கமே அது. நீண்ட ்கம்மப கவட்டிகயடுத்து எபபடி ஒரு 
சிறந்த வில்ோக்்க முடியும் எனபம்த அனுபவ ரீதியா்க 
அவன அறிநது க்காண்டான. வில்லின நடுபபா்கம் 
்கடினைான கவளித்்தண்மடக் க்காண்ட்தா்கவும், 
நுனிபபா்கங்கள் வமளநது க்காடுத்து மீண்டும் தநரா்கத் 
்தன நிமே அமடயக் கூடிய பித்துத் ்தண்மடக் 
க்காண்ட்தா்கவும் அமைக்கும் வித்ம்த அவனுக்குக் 
ம்கவநதிருந்தது. 

பூந்கரி ந்கரிலுள்ள ஒரு க்கால்ேனிடமிருநது 
கபற்றுக் க்காள்ளும் இரும்பு நுனி்கமள கைல்லிய 
மூஙகில் ்கம்பு்களில் கபாருத்தி, அவற்றின அடியில் 
வால் நீண்ட ்கரிக்குருவியின இறகு்கமள சிறு சிறு 
துவாரமிட்டுச கசருகி, அவற்மற வசசிரப பிசின 
தபாட்டு ஒட்டிக் ்காய மவத்்தபின அந்தஅம்பு்கள் 
அற்பு்தைா்க தவமே கசயயும். 

அடிகுறியின தூரத்ம்தயும், ்காற்றடிக்கும் 
திமசமயயும், ்காற்றின தவ்கத்ம்தயும் க்காண்டு 
வில்லிலிருநது அம்மப எயயும் ‘இரட்மடப பரிைாணச 
சாயவு த்காணம்’ எபபடி அமைய தவண்டும் எனபது 
அவனுக்குக் ம்கவந்த ்கமேயாயிற்று. மி்கக் ்கடினைான 
பசமசத் த்தக்குைரக் ்கம்பு்களில் அவன உருவாக்கிய 
வில்லிருநது புறபபடும் அம்பினால் நானூறு ்காேடித் 
க்தாமேவிலுள்ள ஒருகுறிமய ஒவகவாரு ்தடமவயும் 
அவனால் கசால்லிச கசால்லி அடிக்்க முடியும். 

அந்தச சையத்தில்்தான பனங்காைத்திலிருநது 
குைாரவனனியனின பமடமயச தசரந்த இரு உப 
்தமேவர்கள் அந்தக் கிராைத்திற்கு வநதிருந்தார்கள். 
டசசுக்்கார அரசின பூந்கரிக் த்காட்மடமய முற்றும்கயிட 
குைார வனனியன தீரைானித்திருபப்தால் கிராைம் 
கிராைைா்கச கசனறு இமளஞர்கமளப பமடயில் 
தசரக்கும் பணியில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். 
வமரயனின விற்திறமைமயக் த்கள்வியுற்ற அவர்கள் 
அவமன அணுகி அவமனத் ்தங்கள் ்தமரபபமடயில் 
வில்ோளியா்கச தசரநது க்காள்ளும்படி த்கட்டுக் 
க்காண்டார்கள். 

‘்தான நிரந்தரைா்க அரச பமடயில் பணியாற்ற 
முடியாது எனறும், பூந்கரிக் த்காட்மட முற்றும்க 
முடிவமடந்ததும் பமடயிலிருநது ்தனமன விடுவிபப்தா்க 
இருந்தால் ்தான பமடயில் தசருவ்தா்கவும்’ வமரயன 
முனமவத்்த த்காரிக்ம்கமய அவர்கள் ஏற்றுக் 
க்காண்டார்கள். வமரயன ்தன ்தநம்தயின அனுைதி 

கபற்று பனங்காை அரச பமடயில் தசரநது க்காண்டான. 
வடக்த்க ்கடற்்கமரதயாரைா்க அமைநதிருந்த பூந்கரி 

ந்கருக்கும், வனனிப பரபபின நடுபபகுதியிலிருந்த 
பனங்காைத்திற்கும் இமடதய இருந்த கிராைம் 
கிளிகநாசசி. அஙகிருந்த ைக்்கள் கநடுங்காேைா்க 
விவசாயத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். அக்கிராைத்தில் 
பரநது விரிநது கிடந்தது கிளிகநாசசிக்குளம். அந்த 
ஏரியின க்தன்கமரயில் ்கண்ணுக்க்கட்டிய தூரம் வமர 
விமள நிேங்கள் பசமசப பதசகேன வியாபித்திருந்தன. 
அ்தன வட்கமரயிதோ ்கற்பூமியான நிேங்கள் ்தரிசு 
நிேங்களா்கக் ்காயநதிருந்தன. அந்த நிேத்தில் 
பரவோ்கப பேவரணக் கூடாரங்கள் தபாடபபட்டிருந்தன. 
அவற்றில் நடு நாய்கைா்க நினற கபரிய கூடாரத்தில், 
்தமரயிலிருநது கிளம்பி கூடாரத்தின ்தமேமய 
ஊடுருவிக் கிளம்பி நினற கபரிய நடுக்்கம்பத்தின 
உசசியில் பனங்காை அரசின இரட்மட வாள் சினனமும் 
அக்கினிக் குண்டமும் பதித்்த ைஞசள் நிறக் க்காடி 
்காற்றில் படபடத்துக் க்காண்டிருந்தது. 

இரவு தநரம்
அந்தக் கூடாரங்களில் நூற்றுக்்கணக்்கான 

இமளஞர்கள்  நிம்ைதிய ான நித்திமரயில் 
ஆழ்நதிருந்தார்கள். சிே தபாரவீரர்கள் ஆயு்த பாணி்களாய, 
உறங்காைல் ்கண்விழித்து அக்கூடாரங்கமளக் ்காவல் 
்காத்துக் க்காண்டிருந்தார்கள். ஆங்காஙத்க கூட்டங 
கூட்டைா்கக் ்கட்டிப தபாட்டிருந்த குதிமர்கள் ்கமனத்துக் 
க்காண்டிருந்தன. அமசயும் குனறு்கள் தபாே ஆடிக் 
க்காண்டிருந்த யாமனக் கூட்டங்கள் அவவபதபாது 
்தைது ைத்்த்கத்ம்த தைலுயரத்திக் க்காண்டு பிளிறிக் 
க்காண்டன. 

அதி்காமேயில் முரகசாலியும் சங்கநா்தமும் 
அவர்கமளத் துயிகேழுபபின. ஏரிக்்கமரயில் மு்கம் 
்கழுவி ்காமேக் ்கடன்கமள முடித்துக் க்காண்டு 
உணவருநதிய பின அனமறய பயிற்சிக்கு அந்த 
இமளஞர்கள் ஆயத்்தைானார்கள். 

கூனவாள், க்காடுவாள், சிறுவாள், கநடுவாள், 
ஈரவாள், உமடவாள், கூரவாள், குத்துவாள் எனப 
பே வி்தைான வாட்்கள் ஒனதறாகடானறு உராயநது 
மினனல் கபாறி கிளபபின. 

இருநூறு ்காேடித் க்தாமேவிற்்கபபால் நடபபட்டிருந்த 
மவக்த்கால் கபாம்மை ைனி்தர்கமள தநாக்கி தவல், 
வமள ்கம்பு, ஈட்டி எனபன வீசி எறியபபட்டன. 

நானூறு ்காேடித் தூரத்திற்்கபபால் நடபபட்டிருந்த 
ைரபபேம்க்களில் வட்ட வடிவில் குறியிடபபட்ட 
இேக்கு்கமள தநாக்கி இரட்மட ஆள் உயரத்திற்கு 
உயரநதிருந்த விற்்களிலிருநது புறபபட்ட அம்பு்கள் ்க்கன 
கவளிமயக் கிழித்துக் க்காண்டு ்கடு்கதியில் பறந்தன. 

பாயநது வந்த குதிமர்களில் அைரநதிருந்த 

இமளஞர்கள் ம்கயில் பிடித்்த நீண்ட வாட்்கள் 
வரிமசயா்க நடபபட்டிருந்த ைரக்குற்றி்களின தைல் 
மவக்்கபபட்டிருந்த பூசணிக்்காய்கமள இரு பாதி்களா்கப 
பிளநது கசனறன. 

இபபடியா்க நாள் முழுவதும்- ைாமேச சூரியன 
ைமறநது, சுற்றவரப படரநதிருந்த அடரந்த 
்காடு்களிலிருநது இருள் கவளிதய எட்டிப பாரக்கும் 
வமர- அந்த இமளஞர்களின தபாரப பயிற்சி நடநது 
க்காண்தடயிருந்தது. 

அந்தப தபாரப பயிற்சி்களிகேல்ோம் முனனணியில் 
இருந்த இமளஞர்களில் மு்தல்வனா்க இருந்தான 
வமரயன. நானூறு ்காேடித் க்தாமேவிற்்கபபால் 
நடபபட்ட இேக்ம்க ஒவகவாரு ்தடமவயும் குறி 
்தவறாைல் அம்பால் அடிக்கும் திறமை அவனுக்குக் 
ம்கவந்த ்கமே எனபது ்தளபதி பர்த்கம்பனின ்கவனத்ம்த 
ஈரக்்கத் ்தவறவில்மே. வமரயமன அமழத்து அவனது 
வில்வித்ம்த பற்றி வினாவினான பர்த்கம்பன. 

"ஐயா, இதில் ர்கசியம் எதுவுமில்மே. மு்தலில் 
வில்லின வலிமையும், அம்பின அமைபபும் 
முக்கியைாகிறது. ்தடிபபான நடுத்்தண்டும் உறுதியா்க 
வமளநது நிமிரும் ்கரங்களும் க்காண்ட நீண்ட 
வில்லிலிருநது புறபபடும் அம்பு எண்பது ்காேடித் 
தூரம் வமர புவியீரபமப எதிரத்து தநரா்கப பறக்கும் 
அ்தனபினனர அ்தன பறக்கும் பாம்த கீழ்தநாக்கி 
வமளநது க்காண்தட தபாகும். இேக்கின தூரத்ம்தக் 
்கணக்கிட்டு அ்தற்த்கற்றாற்தபாே அம்மப உயரத்தி 
எயவ்தன மூேதை இேக்ம்க அமடய முடியும். அடுத்து 
நாம் ்கவனிக்்க தவண்டியது ்காற்றின தவ்கம். ்காற்றின 
தவ்கத்ம்தக் ்கணித்து, அது வீசும் திமசக்க்கதிரா்க 
ஒரு த்காணத்தில் அடித்்தால் ்தான இேக்ம்க அமடய 
முடியும். எல்ோவற்றிற்கும் தைோ்க பயற்சி- பயிற்சி- 
பயிற்சி. இமடவிடா்த பயிற்சியினால்்தான இந்தக் 
்கமேமய நாம் ம்கவரப கபற முடியும். 

வமரயனின திறமைமயக் ்கண்ட பர்த்கம்பன 
அவமன பனங்காைப பமடயின உப்தமேவர்களில் 
ஒருவனாக்கி, வில்ோளி்களின பமடபபிரிமவப பழக்கி 
நடாத்தும் கபாறுபமப அவனிடம் ஒபபமடத்்தார. 

பூந்கரிக் த்காட்மடயில் தஜாதிநா்தமனப பா்தாளச 
சிமறயில் அமடத்து மவத்திருந்தார்கள். மூனறு 
பக்்கமும் ்கற்்களினால் ்கட்டபபட்ட சுவர்கள். உசசியில் 
இரும்புக் ்கம்பி்களால் சட்டமிடபபட்ட ஒரு துவாரம் 
்காற்றுவர அமைக்்கபபட்டிருந்தது. ைறுபக்்கம் இரும்புக் 
்கம்பி்களினாோன ்தமட. பனனிரண்டு ்காேடி தூரமும் 
பத்துக் ்காேடி அ்கேமும் க்காண்ட அசசிமற 
அமறயில் படுபப்தற்கு ஒரு ்கயிற்றுக் ்கட்டில்; ைேசேம் 
்கழிக்்க ஒரு வாளி; ்கழுவுவ்தற்கு தினமும் ஒரு வாளி 
்தண்ணீர; உணவு க்காள்ள ஒரு ்த்கரக் த்காபமப; ஒரு 
்த்கரப தபணி; உடமை்கள் அவவளவுந்தான. பிறந்த 
நாள் மு்தல் கபரிய ைமன்களிலும், ைாளிம்க்களிலும் 
வாழ்ந்த தஜாதிநா்தனுக்கு இது கபாறுக்்க முடியா்த 
அவைானைா்க, அவேைா்க இருந்தது. 

தினமும் இருதவமள உணவும், குடிபப்தற்கு நீரும் 
க்காடுத்்தார்கள். இரவில் ஒரு கைழுகுவரத்தி க்காளுத்தி 
மவத்்தார்கள். ்க்தமவத் திறநது அவமன கவளிதய 
உோவ விட்டத்த இல்மே. ்தனமன விசாரமணக்கு 
அமழபபார்கள், அமழபபார்கள் என எதிரபாரத்து, 
எதிரபாரத்து அவன ஏைாநது தபாயிருந்தான. 

இரவிலும் ப்கலிலும் ஒரு ்காவற்்காரன ைட்டும் 
இரும்புக்கிராநதிக்கு அபபால் உட்்காரநதிருபபான. 
அவன்தான ஒதர ஒரு தபசசுத்துமண. ்காே்கதியில் 
இரவுக் ்காவோளி பீட்டர சில்வாவுடன அவன 
பரிசசயைாகிவிட்டிருந்தான. 

அனறு பீட்டர கசானன கசயதி வயிற்மறக் 
்கேக்கியது.  "பூந்கரிக் த்காட்மடமயப பராைரிக்்க பத்துப 
பனனிரண்டு தபாரவீரர்களுக்கு தைல் இருபபதில்மே. 
உனமன இஙத்க ்காவல் மவத்்தபின இஙகு ஒரு 
பமடபபிரிமவதய ்தங்க மவக்்க தவண்டிய அவசியம் 
ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது டசசுக்்கார அரசுக்கு தவண்டா்த 
கசேவு. இசகசேமவக் குமறக்கும் கபாருட்டு பூந்கரிக் 
த்காட்மட அதி்காரி உனக்கு வி்ஷம் மவத்துக் 
க்கானறுவிட்டு, நீ இயற்ம்கயா்க இறநதுவிட்டாய என 
தைேதி்காரி்களுக்குத் க்தரிவிக்கும் எண்ணத்திலிருக்கிறார" 
எனறான பீட்டர சில்வா.

(ஜ�ோடரும்)
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‘படுக்கைய்ைக கைாட்சிகைளில் நடித்த பிைகு 
என் ம்ைவி என்னிடம்  இரண்டு நாட்கைளாகை 
பபசவில்்லை.’ என்று பாலிவுட் நடிகைர் நவாசுதீன் 
சிததிககி த்தரிவித்தார்.

இவர் நடித்த இந்த இநதி படம் பாபுபமாஷாய் 
பநதூகபாஸ். பிரபலைமாை குஷன் நநதி இபபடத்்த 
இயககிைார். இம்மா்தம் மு்தல் வாரததில் தவளியாகிை 
இபபடததில் ஆங்கிலைப படங்கை்ளபய தூககி 
அடிககைக கூடிய தசகஸ் கைாட்சிகை்ள ் வததுளளைர். 
48 இடங்கைளில் தசன்சார் பபார்டு கைததிரிகபகைால் 
பபாட்டுளளது.

சிலை கைாட்சிகை்ளப பார்ககைபவ கூசசமாகை உளள்தாம். 
்தமிழ் படங்கைளில் இபபபாது ‘அ்ரகு்ையாகை’ 
இபபடிக கைாட்சிகைள வந்தபபாதிலும், இபபடி இல்்லை.

‘உங்கைள ம்ைவி ஒன்றும் தசால்லைவில்்லையா?’ 
என்று பகைட்ட்தற்கு நடிகைர் நவாஸ் தசான்ை பதில் 
இரண்டு நாள பபசாமல் இருந்தார். எபபடிபயா 
சமாளிததுக தகைாண்படன்!

நடிகரு்ன் 2 நாட்கள் 
யபோமலிருந்தை மலனவி!

இப்தபாது உைக தமிழ் ைசிகரகளி்டதை மிகப் 
பிைபைைாகிவிட்ட ‘பிகபாஸ்’ TV நிகழ்சசியில் கைநது 
பகாண்டுள்ளதால், பட ைாயப்்ப இழநதுள்ளார பிநது 
ைாதவி!

வி�ய டிவியின் ‘பிக பாஸ்’ நிகழ்சசி பதாடஙகிை 
சிை நாட்கள் கழித்து ைநதைர இைர. ‘பிகபாஸ்’ வீட்டுககு 
ைநத தைகத்தில், காைத்ரியிடம் அதிைடிைாக தகள்விகள் 
எல்ைாம் தகட்டார.

பிநதுவுககு விைல் படத்தில் நடிககும் ைாயப்பு 
பறிதபாயுள்ளது. பூபதி பாண்டிைன் ‘ைன்ைர ை்கைைா’ 
படத்தில் நடிகக பிநது்ை ஒப்பநதம் பெயதிருநதார. 
இதன் விளம்பைமும் ைநதது. படத்்த தீபாைளிககு 
முடிகக உள்தளாம். பிநது திடீபைை ‘பிகபாஸ்’ வீட்டுககு 
தபாைதால், தைறு ைழி இல்ைாைல் அை்ை நீககிவிட்டு, 
தைறு நாைகி்ை ஒப்பநதம் பெயது விட்டதாக இைககுைர 
பதரிவித்தார.

இதத தபான்று ஒவிைாவும் வி�யதெதுபதியுடன் நடிகக 
இருநத ‘சீதககாதி’ பட ைாயப்்ப இழநதார.  பைைாயில்்ை, 
‘பிகபாஸ்’ நிகழ்சசிககுப் தபாைதால் தமிழ் சினிைா உைகில் 
ஓவிைாவுககு ஏகப்பட்ட ைவுசு.

பிந்து மாதவிக்கும்
ஓவியா பிரசகனை!

என வாழ்வில், ்கவிம்த படிக்கும் தபாதும் பாடம் 
த்கட்கும்தபாதும் ைட்டுதை உள்ளம் உயிர க்காண்டது 

தபாலிருக்கும். திமரபபாடல்்கள் த்கட்கும் கபாழுது 
பாடலின கபாருமளயும், புதுபபுது வாரத்ம்தக் 
ம்கயாடல்்கமளயும் எண்ணி வியபபுடன பாரபபவர்களிடம் 
எல்ோம் கசால்லிச கசால்லித் திரிந்த எனமன ையக்குறச 
கசய்த ்கற்பமன, வாரத்ம்தப பயனபாடு, எளிமை எனப 
பல்தவறு வம்கயிலும் ்தனிபகபரும் ஆளுமையாய 
இருந்தவர ்கவிஞர. நா. முத்துக்குைார.

பு்கழின உசசத்தில் இருந்த ்கவிஞரின அறிமு்கமும். 
அரு்காமையும் கிமடக்்கச கசய்த டாேஸ கைட்தராபகளக்ஸ 
்தமிழ்சசங்கம், ஒன இநதியா சங்கர இவர்களுக்கு 
மி்கபகபரும் நனறி. அவரது ்கவிம்த்கமளப தபாேதவ 
எளிமையான, எ்தாரத்்தைான ைனி்தர. இயல்பா்க ைட்டுதை 
வாழத் க்தரிந்த, வாழ முடியாது தபானவர. அவமரப 
பாரக்கும்தபாது எழுந்த எண்ணங்கள் பழகியபின 
ைாறிபதபனது.

உடல்நிமே சரியில்ோது வந்த்தால் த்தாற்ற 
நிமே தவறுைாதிரியான விைரசனங்களுக்கு அவமர 
உள்ளாக்கியது. உருவு்கண்டு எள்ளாமை தவண்டும் 
எனறு படித்திருநதும் அம்த ைறந்த்தால் நானும் 
குற்றவாளியாகிதறன.

அகைரிக்்காவில் மி்கபகபரிய விழாவா்க அமைந்த 
சித்திமரத் திருவிழாவில் தபசிக் க்காண்டிருந்த 
்கவிஞமர தநரமினமை ்காரணைா்க விமரவில் முடித்துக் 

ைவிஞர் நா. முத்துக்குமார் 
திைக்ைாமல் வசன்ை பாதிக் ைதவு

உைக அழகி ஐஸ்ைரைாைாய நடிகக ைநது 
20 ைருடஙகள் ஆகின்ைை. 1994ஆம் ஆண்டு 
உைக அழகிைாகத் ததரைாகி, ைணிைத்திைத்தின் 
‘இருைர’ படம் மூைம் நடி்கைாைார. தமிழ், 
இநதி, ஆஙகிைம், பபஙகாலி படஙகளில் நடித்து 
ைருகிைார.

பாலிவூட்டில் கைைம் பெலுத்தத் பதாடஙகிைார. 
ஐஸ்ைரைாைாய ப�ாலிவூட் பககமும் பென்று 
பைற்றி கண்டார. ெரைததெ Brands ஐஸ்ைரைா்ை 
தஙகள் பிைாண்ட் அம்பாசிடைாக ஒப்பநதம் பெயதை. இைர நடிகக 
ைநது 20 ஆண்டுகளாைாலும், இன்னும் அதத இள்ை, அழகுடன் 
உள்ளார. அைருககாை ைவுசு இன்னும் கு்ைைவில்்ை.

பாலிவூட்டில் மிகப்பிைபைைாை அமிதாப்பசென் குடும்பத்தில் 
ைாழ்க்கப்பட்டு, ஆைாத்ைா என்ை ைகளுககுத் தாைாைாைார 
ெமீபத்தில் தந்த்ை இழநது மீளாத் துைைத்தில் ஆழ்நதார. 
ைகள் ஆைாத்ைா என்ைால் இைருககு உயிர. எஙகு பென்ைாலும், 
ஆைாத்ைா்ை உடன் அ்ழத்துச பெல்ைார. ைக்ளப் பாரத்துப் 
பாரத்துப் பத்திைைாக ைளரத்து ைருகிைார ஐஸ்ைரைா.

நடிக்க வ்நது 20 ஆண்டுகளானாலும் 
இளசை குன்்ாெ ஐஸவர்யா!

தர்மான ேடஙகள் தமா்மாக பதமாறேதில்டல. முயறசித்தமால் 
ேல்மானவர்களுடன் கூட ப்மாதி கெயிக்கலமாம என்ேடத 
உறுதிப்ேடுத்தி இருக்கி்றது. ‘தர்ணி’ ேடத்தின் கவறறி.

தயமாரிப்பு கதமாடஙகிய நமாள் முதல் பிரசசிடனகளுடன் 
ேயணித்த ‘தர்ணி’ திடரயில் விரியும வடர சநதித்த  
சஙகடஙகள் ஏரமாளம என்ேடத ேத்திரிடகயமாளர்கள் 
சநதிப்பில் விவரித்தமார் இயக்குநர் ரமாம. தனுஷ், உதயநிதி 
ஸடமாலின் ஆகிபயமார் நடித்த ேடஙகள் தமிழ் நமாடடில் 
கேருமேமான்ட்யமான திபயடடர்களில் திடரயிடடப்ேடடன. 
எஞ்சிய, கழித்துக்கடடப்ேடட திபயடடர்கபள 
தர்ணி ேடத்திறகு கிடடத்தன. தினமும 400 
கமாடசிகள் ்டடுப் தர்ணிக்கு கிடடத்தது. 
தனுஷ், உதயநிதி ஸடமாலின் ேடஙகள் தலமா 
1200, 1000 கமாடசிகள் என ஓடி கல்லமா கடடின.

ேடிக்கி்ற புள்ள எஙக ேடிசசமாலும சமாதிக்கும 
என்ேடத தர்ணி 400 கமாடசிகள் மூலம நிரூபித்து 
கல்லமா கடடியது. ரிலீஸ அன்று கதமாடக்க கமாடசியில் 
ஆடகபள வரமா்ல் கமாத்தமாடிய திபயடடர்கள் 
்மாடல கமாடசியிலிருநது இடளஞர் கூடடத்தமால் 

நிரமபி வழிநதது ஆசசர்யம இல்டல உண்ட்.

கதமாடலக்கமாடசிகளில் தர்ணி விளமேரம இல்டல. 
ேத்திரிடக விளமேரம ்டடுப். இடையத் தளஙகளும, 
ேத்திரிடககளும ேடத்தின் தரத்டத உயர்த்திப் பிடித்து 
உரக்க கூவியதன் விடளவு, ்மாடலக் கமாடசிக்கு தர்ணி 
ேடம ேமார்க்க இடளஞர்கள் வரக் கமாரை்மானது. தர்மான 
ேடஙகடள ஊடகஙகள் எநத எதிர்ேமார்ப்பும இன்றி பதமாளில் 
தூக்கி சு்ப்ேமார்கள் என்ேடத மீண்டும ஒருமுட்ற தமிழ் 
சினி்மாவுக்கு உறுதிப்ேடுத்தியுள்ளன.

இடளஞர்கள் விருமபும ேட்மாக தர்ணி 
குறிப்பிடப்ேடுகி்றது. ்மாறறு சினி்மாடவ 
முன்கனடுப்ேவர்களுக்கு நமபிக்டக தரும 
ேட் மாகியிருக்கி்றது த ர்ணி.  ேலத்த 
பேமாடடிக்கிடடயில் குட்றவமான கமாடசிகள் மூலம 
முதல் ஐநது நமாடகளில் தமிழகத்தில் சு்மார் 
ரூ1.80 பகமாடி க்மாத்த வசூல் கசய்திருக்கும 
தர்ணி அடுத்து வரும நமாடகளில் திபயடடர்கள் 
அதிகரிக்கப்ேடடு, கமாடசிகள் கூடுதலமாக்கப்ேடலமாம. 
- ஏகடலவன்

உேகிதேதய அதி்கம் சம்பாதிக்கும் நடிம்கயா்க  
ஹாலிவுட் நடிம்க Emma Stone இடம் பிடித்துள்ளார.

இவர ்கடந்த ஒரு வருடம் ைட்டும் 26 மில்லியன 
கடாேர சம்பாதித்துள்ளார. ்தனது 15 வயதில் திமரப 
பயணத்ம்த க்தாடஙகிய இவர, வருடத்திற்கு வருடம் 
திமரத்துமறயில் சா்தமன பமடத்து வருகிறார.

நடிபபு ைட்டுமினறி இமச ஆல்பங்கமளயும் 
இமடயிமடதய கவளியிட்டு, ்தனது வருைானத்ம்த 
அதி்கரித்துக் க்காள்கிறார.

்கடந்த ஆண்டு LA LA LAND திமரபபடத்தில் 
நடித்்த இவருக்கு சிறந்த நடிம்கக்்கான ஒஸ்கார விருது 
கிமடத்்தது குறிபபிடத்்தக்்கது.

உை�த்திகைகய
அதி�ம்
ெம்்பாதிக்கும்
நடிக�!

க்காள்ளச கசானன்தற்்கா்க அதி்கபபடியான திட்டு்கள் 
வாஙகிய கபருமையும் எனக்குத்்தான. மீண்டும் அவர 
தபச வரைாட்டார எனறு க்தரிநதிருந்தால் ்தடுக்்காைல் 
இருநதிருபதபதனா எனனதவா?

அவரது கவற்றிக்குக் ்காரணம் இனறுவமர சிறந்த 
படிபபாளி எனபது்தான. படித்்த நூல்்கமளக் கூடப 
புதி்தா்கப படிபபதுதபால் திரும்பத் திரும்பப படிக்கும் 
பழக்்கம் ்கண்டு வியநத்தன. ்தமிழ்ப பமடபபுே்கம் பாரதி 
க்தாடஙகி இவமரப தபானற ை்கா ்கவி்கமள இழநது 
க்காண்தட இருபபது கபரும் சாபம்.

்கவிம்த உேகில் அவர திறக்்காைல் கசனற 
பாதிக்்க்தவும், அவரது வாரத்ம்த்களுக்்கா்கக் ்கவியுே்க 
முனறிலும் ்காத்துக்கிடக்கினறன.

முனைவர். சித்ரா மகேஷ், யு.எஸ்.ஏ.
(அமமரிகேரா டராலஸ் தமிழ் சஙேம்)

பிரச்சிவைகளு்டன் ெயணிதத ரவாம் இயக்கிய ‘தரமணி’ ப்ற்றி!
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சினி்மாவில் சில கமாடசிகள் ்டடுப் 
வநது பேமானமாலும, ரசிகர்களின் ் னதில் 
இடம பிடிக்கி்ற வமாய்ப்பு சிலருக்கு 
்டடுப் வமாய்க்கும. அதிலும அவர்களது 
நடிப்டே கமாலம கடநது பேசுவகதல்லமாம 
அரிதினும அரிது.

சமீேத்தில் ்ட்றநத நடகசசுடவ 
நடிக ர்  ‘அல்வ மா ’  வ மா சு  சிறிய 
கதமாேமாத்திரஙகளில் இதுவடர 900 
ேடஙகளுக்கு ப்ல் நடித்திருக்கி்றமார். 
தனது அலடடல் இல்லமாத நடிப்ேமால் 
ேலடரயும கவர்நது இருக்கி்றமார். வமாசுபதவன் அவர் முழுப்கேயர்.

இடச அட்ப்ேமாளரமாவதறகுச கசன்டன கசன்்றமார். உதவி 
இயக்குனரமாகி, ககமா்டி நடிகரமாகிப் பேமானமார். கறேடன வளம 
ககமாண்டவர் வமாசு. எப்ேடியமாவது இயக்குனரமாகி விடலமாம 
என்று எண்ணியிருநதமார். கடடசிவடர இயக்குனரமாகும ஆடச 
டககூடமா்பல கமாறப்றமாடு கலநது விடடது வமாசுவின் ஆன்்மா.

அட்திப்ேடட ேடத்தில் சத்யரமாஜ்க்கு அல்வமா வமாஙகிக் 
ககமாடுக்கும பகரக்டரில் நடித்து, அதன்மூலம ‘அல்வமா’ வமாசு 
எனப் பிரேல்மானவர் நடிகர் வமாசு. இவர், வடிபவலுவுடன் 
பசர்நது ேல ேடஙகளில் கமாக்டி கசய்து நமட்ச சிரிக்க 
டவத்தவர். இவர் இயக்குநர் ்ணிவண்ணினிடம உதவி 
இயக்குநரமாகப் ேணியமாறறி, ‘வமாழ்க்டக சக்கரம’ ேடம மூலம 
நடிகரமாகவும அறிமுக்மானமார். 

தமிழில் நடகசசுடவ கதமாேமாத்திரஙகளிலும குைசசித்திர 
பவடஙகளிலும நடித்து பிரேல்மானவர். அட்திப்ேடட, 
அருைமாசசலம, சிவமாஜி ்றறும நடிகர் சத்யரமாெுடன் ேல 
ேடஙகளில் நடித்துள்ளமார். நடகசசுடவ நடிகர் வடிபவலுவுடன் 
இவர் நடித்த கமாடசிகள் மிகவும பிரேல்மானடவ.

கல்லீரல் ேமாதிப்ேமால் கடநத ஆறு ்மாதஙகளமாக, ்துடர 
மீனமாடசி மிஷன் ்ருத்துவ்டனயில் தீவிர சிகிசடச கேறறு 
வநதமார். அல்வமா வமாசுவின் ் டனவி அமுதமாவிடம. அவருக்கு 
சிகிசடச ேலன் அளிக்கவில்டல, விடரவில் உயிர் பிரிநதுவிடும. 
அதனமால் அவடர வீடடுக்கு அடழத்துச கசல்லலமாம’ என்று 
்ருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர். இவர்களுக்கு, கிருஷ்ை 
கெயநதிக்கமா என்்ற ்கள் உள்ளமார்.

900 ்படங�ளில நடித்த 
‘அல்வா’ ்வாசு மகைவு

‘பிகபாஸ்’ நிகழ்சசியிலிருநது 
பைளிதைறிை நடி்க ஓவிைா 
எப்படி இருககிைார? திரும்பவும் 
த ான்  அ ந த  வீ ட் டு ககு ப் 
தபாகைாட்தடன் என்று உறுதிைாகச 
பொல்லிவிட்டார. ஓவிைா ‘பிகபாஸ்’ 
வீட்டிலிருநது தபாை பின்ைர, 
அநத நிகழ்சசி்ைப் பாரப்தபார 
பதா்க கு்ைநதுள்ளதால், 

அை்ை மீண்டும் அஙகு பகாண்டு தபாக வி�ய டி.வி முைற்சி 
எடுத்தது. ஆைால், ஓவிைா ைறுத்து விட்டார.

�ூலி, ெகதி அஙகிருநது பைளிதை ைநது விட்டாரகள். அைரக்ள 
எைககாக ஏதாைது பொல்லி தநாக ் ைககாதீரகள் என்று தகட்டுக 
பகாண்டுள்ள ஓவிைாவிடம் இப்தபாது உஙகள் ைைஅழுத்தம் 
எப்படி இருககிைது. என்று தகட்டதற்கு, அப்படி ஒன்றும் இப்தபாது 
இல்்ை. ஆைால், என் ைைதில் ஆைவுடைாை காதல் இறுககைாக 
ைளரநது பகாண்டுதான் இருககிைது. எைது காதல் உறுதிைாைது. 
உண்்ைைாை காதல் ததாற்காது. நீஙகள் என்்ைப் ்பத்திைம் 
என்று நி்ைககைாம். ஆைால், என் காதல் உண்்ைைாைது. 
அ்த நான் திரும்பப் பபறுதைன்’’ என்கிைார ஓவிைா. 

ப ா ர தி ர ா ஜ ா வி ன 
‘்தாஜைஹால்’ படத்தில் 
அ வ ர து  ை ்க னு க் கு 
ந ா ய கி ய ா ்க  ந டி த் ்த 
ரியாகசன, தைற்கு வங்க 
ைாநிேத்ம்தச தசரந்தவர 
அவருக்கு  சு த் ்தை ா ்க 
ை ா ர க்க்கட்  இப தப ாது 
இல்மே இவர ்தனது 
்கா்தேர ஷிவம்திவாரிமய 

ர்கசியைா்கத் திருைணம் கசயது க்காண்டுள்ளார. 
இரு வீட்டார ைட்டுதை திருைண நி்கழ்சசியில் பஙகு 
க்காண்டனர.  ்தமிழ்படவுேகுக்கு நனகு அறிமு்கைான 
இவரது அக்்கா நடிம்க மரைாகசனனுக்கு இனனும் 
திருைணைா்கவில்மே.

பாரதிராஜா படத்தின் 
நாயகி ரகசிய திருமணம்

‘உண்சை காெல சொற்காது!’ 
ஆரவ் பற்றி ைனம் தி்்நெ ஓவியா

‘நான் திரும்்ப ்வருக்வன்!’: தமிழில பிர்பா�ரன் ்படம்

ச ை ந ்த ா வு ட ன  ்த ன 
்கா்தல் அனுபவம் குறித்து 
நா்கமச்தனயா பினவருைாறு 
கூறுகிறார:

சைந்தாமவவிட இந்த 
உேகில் அழ்கான கபண் யாரும் 
இல்மே. அவமர ைமனவியா்க 
அமடவது என அதிரஷ்டம்.

எங்கள் ்கா்தல் வாழ்க்ம்கமய 
யாராவது சினிைாவா்க எடுக்்க 
நிமனத்்தால் அதில் நானும் 
சைந்தாவும் இமணநது நடிக்்கத் 
்தயார!

சமந்தா - நதாகசச்ன்தா 
கதா்ல்  சினிமதாவதாகும்!

‘பிக்ேமாஸ’ வீடடிலிருநது ஓவியமா கவளிபயறியதுப் ேல 
ேமார்டவயமாளர்கள் மீண்டும சீரியல்கள் ேக்கம ரிப்மாடடடத் 
தடடி விடடனர். ‘ஓவியமா நிசசியம திருமே வருவமார்’ என்்ற 
எதிர்ேமார்ப்பேமாடு ககமாஞ்சப் பேர் நிகழ்சசிடயப் ேமார்த்து 
வநதனர். ஆனமால் ஓவியமா மீண்டும வரவில்டல. வரும 
அறிகுறியும இல்டல. ் மா்றமாக புதிய ேஙபகறேமாளர்களமாக சுெமா, 
ஹமாரி, கமாெல் பேமான்ப்றமார் உள்பள வநதனர். இவர்களில் 
சுெமாடவயமாவது ஓரளவு ேமார்டவயமாளர்களுக்குத் கதரியும. ஹமாரி 
கமாெல் அவவளவமாக ேரிசசியமில்லமாதவர்கள். இநத மூவரின் 
வருடகக்கு பி்றகும கேரிய வீடடில் எநத சுவமாரமாஸயமும 
இல்டல. சிபனகஙுன, டவயமாபுரி இநத இருவர் ்டடுமதமான் 
இப்பேமாது அதிக கவறுப்டேச சமேமாதிக்கமாதவர்களமாக உள்ளனர். 
கிடடத்தடட கமாயத்ரி ஒரு ெூலி ்மாதிரி ஆகிவிடடமார் ஆரவ 
கமாயத்ரியும கவளிபயறிவிடுவமார். ‘பிக்ேமாஸ’ டமாஸகுகளும 

ேடு ப்மாசம கிடடத்தடட ‘பிக்ேமாஸ’ 
நிகழ்சசி ேடுத்பத விடடது. ஏபதமா 
க்ல்ஹமாசன் ஏபதஏபதமா கசமால்லி 
ச்மாளித்து, ‘பிக்ேமாஸ’ நிகழ்சசிடய 
இழுத்துக் ககமாண்பட பேமாகி்றமார். 
கேமாறுத்திருநது ேமார்க்க பவண்டும 
மீண்டும கடளகடடு்மா? கடள 
இழக்கு்மா?  என்ேது கதரியும.

ரஜினியின் ‘2.O’ தி்ரபபடம் திட்டமிட்டபடி ஜைவரி 25இல் 
தவளியாகும் என்று அ்த்ைப பிரமாண்டமாகைத ்தயாரிதது 
வரும் ் லைகைா நிறுவைம் உறுதிபபடுததியுளளது. 400 பகைாடி 
ரூபாய் தசலைவில் ஷங்கைர் இயககைததில் ரஜினி நடிததுளள 
இபபடததின் ‘கிராபிகஸ்’ பணிகைள தீவிரமாகை ந்டதபற்று 
வருகின்ைை. முழுககை ‘3டி’ த்தாழில்நுட்பததில் உருவாகும் 
படம் என்ப்தால், மிகைச சிரத்்தயாகை கிராபிகஸ் பமற்தகைாண்டு 
வருகிைது.  ‘‘கிராபிகஸ் கைாட்சிகைள ்தாம்தமாவ்தால்்தான் 
தீபாவளி தவளியீட்டிலிருநது ஜைவரி தவளியீட்டுககு 
மாற்றிபைாம். ஜைவரி 25ககுள அ்ைததுப பணிகைளும் 
முடிககைபபட்டு விடும்’’ என்று ்லைகைா த்தரிவிததுளளது. 
இறுதிபபாடல் படபபிடிபபுககைாகை 12 நாட்கைள ந்டதபைவுளள 
படபபிடிபபுககைாகை தசன்்ையில் பிரமாண்டமாை அரங்குகைள 
அ்மககும் பணி தசன்்ையில் முடிவ்டநது விட்டை. இந்தப 

பாடலில் ரஜினியும், எமியும் 
பங்பகைற்கிைார்கைள’’ என்று 
அறிவிததுளளைர். படததின் 
இ்ச தவளியீடு தீபாவளி 
அன்று ந்டதபறுகிைது. 
ஏ.ஆர்.ரஹமான் படததின் 
இ்ச அ்மபபாளர்.

ரஜினி 2.O: திட்டமிட்டபடி 
ஜனவரி 25இல்! லைகா அறிவிப்பு

வி டு்தமேப புலி்கள் ்தமேவர பிரபா்கரனின வாழ்க்ம்க 
வரோறு ்தமிழில் திமரபபடைா்க கவளியா்க 

இருக்கிறது.

சிறிய இமடதவமளக்குப பிறகு நடி்கர தைா்கன பாபுவின 
ை்கன ைதனாஜ ைஞசு நடிக்கும் திமரபபடம் ‘ஒக்்கடு 
மிகிேடு’. இந்தப படத்தில் அவர ஒரு தபாராளியா்க நடித்து 
வருகிறார. இந்தப படத்தின ்கம்த இேஙம்க விடு்தமேப 
புலி்கள் ்தமேவர பிரபா்கரனின வாழ்க்ம்கக் ்கம்த எனக் 
கூறபபடுகிறது. அ்தனால்்தான ‘அனதடால்டு ஸதடாரி’ 
எனக் த்கபசன மவக்்கபபட்டிருபப்தா்கக் கூறுகிறார்கள்.

இந்தப படத்தின படபபிடிபபு இேஙம்கயில் நடந்தது. 
படத்ம்த அஜய ஆண்ட்ரூஸ இயக்்க, பத்ைஜா பிலிம்ஸ 
நிறுவனம் ்தயாரிக்கிறது. ‘ஒக்்கடு மிகிேடு’ ்தமிழில், 
‘நான திரும்ப வருதவன’ எனும் கபயரில் கவளியா்க 
இருக்கிறது. ்தமிழில் வசனம் ைற்றும் பாடல்்கமள 
சுதரஷ் ஜித்்தன எழுதியிருக்கிறார. இம்ைா்தம் க்தலுஙகில் 
கவளியாகும்தபாத்த ்தமிழிலும் கவளியிட முடிவு 
கசயதிருக்கிறார்கள். க்தனனிநதியாமவப கபாறுத்்தவமர 
மி்க ‘கசனசிட்டிவான’ அரசியல் தபாராட்டங்களில் ஒனறு 
இேஙம்க உள்நாட்டுப தபார. அம்த மையபபடுத்தி 
்தமிழில் சிே படங்கள் கவளி வநதிருந்தாலும், க்தலுஙகில் 

அந்த ைாதிரியான படங்கள் கவளிவந்தது இல்மே.

   இந்தப படத்தின தபாஸடரில் புலி்கள் இயக்்கத்தின 
ேசசிமன சாயல் இருக்கிறது. பிரபா்கரனின ஆரம்ப்காே 
வாழ்க்ம்கயும், புலி்கள் இயக்்கத்ம்தப பற்றியும் இபபடம் 
எடுக்்கபபட்டிருபப்தா்க க்தரிய வநதுள்ளது.

ைசாோ படங்கள் கவளியாகும் க்தலுஙகு சினிைாவில் 
இந்தப படம் உணரவு ரீதியா்க எடுக்்கபபட்டிருக்கிறது. 
பிரபா்கரமனச சித்்தரிபப்தா்க இருக்கிற்தால், ்தமிழில் 
கவளிவருவதில் சிக்்கல் ஏற்படோம் எனறு கூறபபடுகிறது.

‘பிக்பாஸ்’ இனி களைகட்டுமபா, களை இழககுமபா?
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மேற்குேகில் ஒருவமர ஒருவர சநதிக்கிறதபாது 
‘HOW ARE YOu?’ எனறு அனபுடன 
பரஸபரம் விசாரித்துக் க்காள்வதும், ைற்றவர 

்காே நிமேமயப கபாறுத்து, ‘YE, I AM FINE’ எனறு 
பதில் கசால்வதும் எஙகும் ்காணக்கூடிய ்காட்சியாகும்.

க்தாடரநதும் அவர்களின உமரயாடல் ்காே நிமேமயப 
(WEATHER CONDITION) பற்றியும், நாட்டு நிமேபற்றியும் 
க்தாடரநது தபசிக்  க்காள்வார்கள். ்தனிநபர பற்றிய 
ஆராயசசிதயா, விைரசன அதன்கைா்க  இருக்்கைாட்டாது.

 ஊரிலும், கவளிநாட்டிலும் ்தமிழர்கள் ஒருவமர ஒருவர 
சநதிக்கிறதபாது ‘எபபடி இருக்கிறீங்கள்?’ எனறு த்கட்பதும், 
‘இருக்கிறம்’ எனறும் நறுக்குத் க்தறித்்தாற்தபால் பனமு்க 
்தனமையுமடய வாரத்ம்தப பிரதயா்கம் இயல்பா்கதவ 
நமடகபறும். ‘இருக்கிறம்’ எனபம்த ‘நனறா்க இருக்கிதறன’ 
எனதறா, அல்ேது ஏத்தா ்காேம் தபாயக் க்காண்டிருக்கிறது 
எனதறா ஆளுக்குத் ்தக்்கபடி அரத்்தங்கள் ைாறுபடும். 
கபாதுவா்க பரஸபரம் நேம் விசாரித்்த்தற்குப பிறகு, 
்தமிழர்களின உமரயாடலில், குடும்பம், பிள்மள்கள், 
கபாருளா்தாரம் தபானற விசாரிபபு்கதள அடுத்்தடுத்து வரும்.

உே்கம் முழுவதும் வி்தம் வி்தைான ைனி்தர்களும், 
அவர்களின பழக்்க வழக்்கங்களும் பல்தவறு வம்கயான 
்கமேயும், ்கோசசாரமும், வாழ்க்ம்க முமறயும் 
வண்ணையைாய நி்கழ்கினறன. உேகின ஓரிடத்திலிருநது 
ைற்தறார இடத்துக்கு ைனி்தன பயணம் கசயவ்தற்கு 
கபரும் ்காே அவ்காசம் த்தமவபபட்டது. ைனி்தமனப 
தபாேதவ ்த்கவல்்களும், க்தாழில்நுட்பங்களும் உேகின 
ஓரிடத்திலிருநது ைற்தறார இடத்ம்த அமடய பே வருடங்கள் 
த்தமவபபட்டது. அது ஓர ்காேம்.

்தற்்காே நவீன யு்கத்தில் ஒரு நிமிட தநரத்தில் எந்த 
வி்ஷயத்ம்தயும் உேக்கஙகும் அறிவிக்்கக் கூடிய க்தாழில் 
நுட்பங்கள் ்கண்டுபிடிக்்கபபட்டுவிட்டன.

முனகபல்ோம் ஒரு ்தமிழ் திமரபபடம் ்தமிழ்நாட்டில் 
முக்கிய ந்கரங்களில் கவளியிடபபட்டு, நூறு, இருநூறு 
நாட்்கள் கவற்றி்கரைா்க ஓடிய பிறத்க, க்காழும்பு, 
த்காோேம்பூர ஆகிய அயல்நாடு்கமள எட்டிபபாரக்கும். 
ேண்டனுக்கும் அபபடிதய க்காழும்பிலிருநது யாழ்பபாணம் 
வருவ்தற்கு மூனறு ைா்தங்கள் கசல்லும். அதுவமர 
பத்திரிம்க்களிலும், சஞசிம்க்களிலும் வாகனாலி்களிலும் 
ஊடா்க ைட்டுதை அசகசயதி்கமளக் த்கட்டு ரசிக்்க முடியும். 
இ்தனால் ஏற்பட்ட கபரு நனமையாக்தனில், திமரக்கு வந்த 

படங்களின மி்கத் ்தரைான திமரபபடங்கமள ைட்டுதை 
உே்கத் ்தமிழர்கள் அமனவரும் ்கண்டு்களிக்்கக் கூடிய்தா்க 
இருந்தது. ்தரைற்ற படங்கள் அமனத்தும், ்தமேந்கரிதேதய 
(கசனமன) ்தடுத்்தாற்க்காள்ளபபட்டுவிட்டன. தீமை்கள் 
பரவாது ்தமட கசயயபபட்டன. நல்ேமவ்கள் ைட்டுதை 
பல்கிப பரவின. பாமேயும் ்தண்ணீமரயும் பிரிக்்க 
தவண்டிய சிரைமினறி, பாமே ைட்டுதை  பருகித் திரிந்த 
அனனபபறமவ்களா்க ைக்்கள் குழபபமினறி வாழ்ந்த 
்காேம் அது.

இனமறய க்தாழில்நுட்ப அசுர வளரசசியின ்காரணைா்க 
்தமிழ் திமரபபடங்கள், ைற்றும் உே்கத் திமரபபடங்கமளக் 
கூட ்தயாரிபபாளர்கள் முமறயா்க கவளியிட முனதப (Of-
ficial Realese) நம்முமடய ்கணனித்  திமர்களில் ்கண்டு 
்களிக்்கக் கூடியது நவீன ்தமேமுமறயின ‘வரபபிரசா்த’ைாகும். 
இ்தமன நாம் க்தாழில்நுட்ப வளரசசியின கபரும் 
சா்தமனயா்கப தபாற்றுவ்தா? தவ்தமனயா்க எண்ணிக் 
்கவமேபபடுவ்தா? அல்ேது நி்தானமுடன சரியான 
பாம்தமயத் த்தரநக்தடுபப்தா? முசசநதியில் நிற்கும் 
ஒவகவாரு ைனி்தனிடமும் இந்தக் த்கள்வி எழதவண்டிய 
தநரம் இது. அடுத்து வரபதபாவது எனன? எனபம்த 
நாம் அறிநது க்காண்டால், இனறு இந்தக் த்கள்வி 
ஏன ைனதில் த்தானறியது எனப்தற்்கான 
விமடமய அறிநது க்காள்ளோம்.

க்தாழில்நுட்ப வளரசசியின அடுத்்த 
்தமேமுமற (Next Generation Tech-
nology) ‘கசயற்ம்க நுண்அறிவு’ (AI-
ARTIFICIAL INTELLIGENCE) எனபபடும் 
ைனி்த அறிவுக்கு ைாற்று சக்தியா்க 
்கணனி உேக்ம் ்கட்டியம் கூறுகிறது. 
பத்துப பதிமனநது வருடங்களுக்கு முனபு 
அத்தா வரபதபாகிறது. இத்தா வரபதபாகிறது 
எனறு அறிவித்்த வி்ஷயங்கள் இது நடந்தால் 
நனறா்க இருக்கும் எனறு நாம் ்கனவு வி்ஷயங்கள், 
அமனத்ம்தயுதை ்கடநது வநது விட்தடாம் எனபது்தான 
நி்கழ்்காே உண்மை. ்கணனி மூேம் இமணய வாயிோ்க 
இனறு கபருவாரியான வி்ஷயங்கமள வீட்டில் இருந்தபடிதய 
கசயல்படுத்்தக் கூடிய வசதி்கமள நாம் அமனவரும் 
சு்கைா்க அனுபவித்து வருவத்த இ்தற்க்கல்ோம் சிறந்த 
உ்தாரணைாகும். நி்கழ்்காேத்தில் அலுவே்கம் கசல்ேத் 
த்தமவயில்மே. வீட்டில் இருந்தபடிதய தவமே கசயயோம். 
வஙகிக்கு கசல்ேத் த்தமவயில்மே. வீட்டில் இருந்தபடிதய 
பணபபரிைாற்றம் கசயயோம். ்கமட்களுக்குச கசல்ேத் 
த்தமவயில்மே. வீட்டில் இருந்தபடிதய சாைான்கமள 
வாஙகிக் குவிக்்கோம். கநாடிப கபாழுதில் எந்த நாட்டில் 
உள்ள நண்பர்கள், உறவினர்களுடன க்தாடரபு க்காண்டு 
்கம்தக்்கோம். ஏன அவர்களின அழகிமனக் கூட நாம் 
வீடிதயாவா்கப பாரத்துக் க்காண்தட தபசோம். இவற்றில் 
கபரும்பாோன வி்ஷயங்கமள இரண்டாயிரம் ஆவது 
ஆண்டு ஆரம்பத்தில் நாம் ்கற்பமன கசயது கூடப 
பாரக்்கவில்மே. இதுதபாேதவ, அடுத்து வரக்கூடிய 
கசயற்ம்க நுண் அறிவும் (ARTIFICIAL INTELIGENCE) 
கவகு விமரவில் சாத்தியதை! இ்தற்கு எவவாறு நாம் 
மு்கம் க்காடுக்்கப தபாகிதறாம்?

கசயற்ம்க நுண் அறிவு எனறால் எனன?

கூகுள் Google க்தாழில்நுட்பத்தின மூேம், ஓட்டுநர 
இல்ோ்த வா்கனங்கள் (DRIVERLESS - CAR) உேகின 
பே இடங்களிலும் தசா்தமன ஓட்டத்திமன கவற்றி்கரைா்க 
முடித்து விட்டு, நம் பயனபாட்டுக்குத் ்தயாரா்க இருக்கினறன. 
அதில் நாம் சவாரி கசயயக் கூடிய ்காேம் விமரவில் வநது 
விடும். இதுதபால், பல்தவறு துமற்களிலும் கசயற்ம்க 
நுண் அறிவின (Artificial Inteligence) அசுரக் ்கரங்களின 
ைானிட உே்கம் விமரவில்  ்தவழபதபாகிறது. ைருத்துவ 
உே்கமும் இ்தற்கு விதி விேக்கு ஆ்காது.

அடிபபமடயில் உடலும், ைனமும் ஒருஙகிமணந்த 
ைனி்தமனயும், அவனுக்குத் த்தமவயான ைருத்துவத்ம்தயும் 
அமனவரும் சரியா்க புரிநது க்காண்டு, இனமறய 
சா்தாரண விஞஞான வளரசசி அமடந்த ்காே ்கட்டத்திதே 

நமடமுமறயில் ஏற்பட்டுள்ள ்தாக்்கங்கமள நாம் 
அமனவரும் அறிநது க்காள்வது அவசியம்.

ைனி்த உடல் முற்றிலும் இயற்ம்கயானது. (Human 
Body is 100 Percent Natural) ஒரு ச்தவீ்தம் கூடச 
கசயற்ம்கக் ்கேபபில்ோ்தது. பஞச பூ்த இயற்ம்கயிலிருநது 
உண்டானது மீண்டும் பஞச பூ்தங்களுடன (Natural, Ele-
ments) இரண்டறக் ்கேநது ைாயைாகி ைமறயக் கூடியது. 
இதுதவ இயற்ம்கயின நியதி.

ைனி்த ைனதைா மி்கவும் நுட்பைானது. அண்டகைஙகும் 
பரவியிருபபது. ்கட்டுக்கும் ்கட்டமளக்கும் ்கட்டுபபடா்தது. 
பிறந்த கநாடி மு்தல், ைரண ்தருணம் வமர நில்ோது 
ஓடக்கூடியது. 

இத்்தமன சிறபபு்கள் கபாருநதிய இயற்ம்கயான 
உடல் அமைபபும் எல்மேயற்ற ைனமும் ஒனறு 

தசரந்த ைனி்த வாழ்வின துள்ளாட்டமும், 
அல்ோடல்்களும், இமடயில் ஏற்படும் 
தநாயாட்டமும் அனுபவிக்்கா்தார உேகில் 
உண்தடா? இமவ அமனத்துதை ்தனி ைனி்த 
அனுபவங்கள். அவரவர வரோறு்கள். 
எவரும் ைறுக்்க இயோ்த இயற்ம்கயின 
நியதி அது.

இயற்ம்கயான ைனி்தனின வாழ்வில் 
விஞஞானமும், விஞஞான வளரசசியும் 

ைருத்துவ அறிவியலும் ைருநது்களின வளரசசியும் 
ஆதராக்கியத்ம்த வளரத்து விட்ட்தா? அல்ேது 

தநாய்கமளப பரபபிவிட்ட்தா? சற்று சிநதிக்்க தவண்டிய 
முகூரத்்த தநரம் இது.

இனமறய ைனி்தனின வீரியத்ம்தயும், கசயல்பாட்டிமனயும் 
கபருைளவில் முடக்கி மவத்திருக்கும் டயபட்டிஸ உயர 
இரத்்த அழுத்்தம் (BP), க்காேஸதரால் Cholesterol தபானற 
நவீன தநாய்களுக்கு யார ்காரணம்? அமனவரும் சிநதிக்்க 
தவண்டியது அவசியம். ஒரு பக்்கம் அசுர விஞஞான 
வளரசசியிமனப பின க்தாடரநது ஓட்டைாய ஓடும் 
ைனி்தர்கள் விமரவில் ்கமளபபுற்று, தநாயுற்று முடஙகிப 
தபாகிறார்கள். ைறுபக்்கம், விஞஞான வளரசசியிமன 
்தனக்குத் த்தமவயான அளவு பயனபடுத்தி, அறிவியலுடன 
க்தாழில்நுட்பங்களுடன ம்கத்காரத்து நி்தானைா்க நடநது 
கசல்லும் ைனி்தன ஆதராக்கியைா்க வாழ்கினறான.

நாம் அமனவரும் ஆவலுடன எதிரபாரத்து ்காத்திருக்கும் 
கசயற்ம்க நுண் அறிவு க்தாழில்நுட்பத்ம்தத் க்தளிவா்கப 
புரிநது க்காண்டு? சரியான த்காணத்தில் நம் வாழ்ம்கப 
பாம்தமய அமைத்துக் க்காள்ள தவண்டும். ஓட்டுநர 
இல்ோ்த ்காரில் பயணிக்்கப தபாகும் க்தாழில்நுட்பம், 
ைனி்தர்கள் இல்ோ்த வீட்டில் வாழபதபாகும் ைனி்தன. இதுதவ 
எதிர்காே கசயற்ம்க நுண் அறிவு எைக்குத் ்தரபதபாகும் 
வரம். ்கற்பமன கசயது பாருங்கள். சநத்தா்ஷைா? துயரைா? 
வரைா? சாபாைா? ஆதராக்கியைா? அழிவா? எபபடிக் 
்கட்டுக்குள் மவத்திருபபது?

்கடந்த இருநூறு வருடங்களா்க உடலும், ைனமும் 
ஒருஙகிமணந்த ைனி்தனுக்கும், ைனி்த குேத்துக்கும் பக்்க 
விமளவு்கள் இனறி பிணிதீரக்கும் பணியிமன இயற்ம்கதயாடு 
இமணநது தஹாமிதயாபதி ைருத்துவம் க்தாயவினறியும், 
நிமறவா்கவும் கசயது க்காண்டிருக்கிறது. எதிர்காே 
சவால்்களுக்கும், தஹாமிதயாபதி ைருத்துவமும், உயர 
க்தாழில்நுட்ப வியூங்கங்களுடன கூடிய தஹாமிதயாக்கயரும் 
பணி புரியத் ்தயாரா்கதவ இருக்கிறது.  
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àò˜ Þóˆî Ü¿ˆî‹ (B.P / Hyper Tension) 
ªè£ôv†ó£™ (Cholesterol)

CÁcóè «è£÷£Áèœ (Kidney Diseases)

Í†´ õL (Arthritis)

«î£™ Mò£Fèœ (Skin Diseases)

ý£˜«ñ£¡ Hó„ê¬ùèœ (Hormone Disorders)

ñ£îMì£Œ «è£÷£Áèœ (Menses Disorders)

ªê‚v Hó„ê¬ùèœ (Sex Disorders)

°ö‰¬îJ¡¬ñ (Infertility)

ìòð†®v (Diabetes)
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HOMOEO CAREHOMOEO CARE

சவொல்கமைச் ச�ொளித்து, 
ஆவ�ொக்கிய�ொக வொழ வ�ொமிவயொபதி 
�ருத்துவம் பக்க விமைவுகளின்றி 
உறுதுமணயொக இருக்கும். 

எத்தமன வயதில் ்டயபடடிஸ் வநதொலும், 
வ�லும் நொறபது, ஐம்பது வரு்ட கொலம் 
தொ�ொை�ொக உயிர் வொழலொம்

்டயபடடிஸ் குறித்த பயமும், அறியொம�யும், 
பீதியுவ� ஒரு ்டயபடடிஸ் வநொயொளியின் 
வொழ்க்மகயில் ஏறபடும் முதல் முடிச்சொக 
அம�கின்றது. இநத முடிச்வச வ�லும் 
பல முடிச்சுகமை ஏறபடுத்தி, தீ�ொத 
பி�ச்சிமனகைொக �ொறிவிடுகிறது.
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ªõŠ¬ê†: www.homoeocare.com  ÞªñJ™: homoeocare@rediffmail.comViber: 0044 7833341693  skype: homoeocare
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இப்பதவிக்கு விண்ணபபிக்கும் அர்ச்சகர முறையாக 
ஆகமம் ்பயின்று, விவாகம் ச்சயதவராகவும், 
குருக்கள்  ்பட்டம் ச்பறைவராகவும் இருததல் 
வவணடும்.

வகாயிற பூற்ச, ஓமம், விவாகம் முதலியன 
ச்சயயக்கூடியவராகவும், தமிழில் அர்ச்சறன 
ச்சயயக்கூடியவர ா கவும் ,  ஆலயததிற 
்பதிறனந்து ஆணடுகளிறகுக் குறையாமல் 
்பணியாறறியவராகவும் வதகாவராக்கியம் 
உள்்ளவராகவும், சுவாமிக்கு றைவவததியம், 
அலஙகாரம் ச்சயயக்கூடியவராகவும் இருததல் 
வவணடும்.

ஆகக்கூடியது 12 மாதஙகள் ்பணி புரியலாம். 
அதன்பின் ஒரு மாத விடுமுறை உணடு. ்சம்்ப்ளம் 
வைரில் முடிவு ச்சயயப்படும். தஙகுவதறகு 
ஆலயததிவல தனியாக இருபபி்ட வ்சதியும் 
ச்சயது சகாடுக்கப்படும். இதறனத தவிர வவறு 

இலண்டன் உயரவா்சறகுன்று முருகன் ஆலயததில்
முழு வைர அர்ச்சகர ்பதவிக்கான சவறறி்டம்.

அர்ச்சகர/பகுதி நேர நிர்ாக அலு்லர வ்ற்றிடம்

்பகுதி கநர நிர்வா� அலு்வைர
இப்பதவிக்கு விண்ணபபிபவ்பார ற்சவசீலராகவும் 
ற்சவ ்சமயதறத முறையாகக் கற்டபிடிப்பவராகவும் 
இருததல் வவணடும். ஆஙகிலம் சதரிந்தவராகவும், 
கணினி ்பழகியவராகவும் இருபவ்பாரக்கு 
முன்னுரிறம சகாடுக்கப்படும்.

இப்பதவிக்கு விண்ணப்ப ்படிவதது்டன் ்பயின்ை 
இ்டம், ்பணிபுரிந்த இ்டஙகளில் இருந்து 
ச்பறை ்சான்றிதழகற்ளயும் வ்சரதது முழுப 
புறகப்ப்டதறதயும் இற்ணதது கீழக் குறிபபி்டப்படும் 
முகவரிக்கு 20.09.2017றகு முன்்பாக அனுபபுதல் 
வவணடும்.

Secreatary
Highgatehill Murugan Temple
200A Archway Road
London N6 5BA

ஊதியஙகளும் கிற்டக்கும். குடும்்பதறத அறழக்க 
அனுமதிக்கப்ப்டமாட்டாரகள்.

விண்ணப்பப ்படிவதது்டன் ஆகமம் ்பயின்ை 
இ்டம், ்பணிபுரிந்த இ்டஙகளில் இருந்து 
ச்பறை ்சான்றிதழகற்ளயும் வ்சரதது முழுப 
புறகப்ப்டதறதயும் இற்ணதது கீழக் குறிபபி்டப்படும் 
முகவரிக்கு 20.09.2017றகு முன்்பாக அனுபபுதல் 
வவணடும்.
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ன்

எதிரவ்ரும் சுற்றுலாக்கள்.
 தரமான தங்குமிட வசதிகள்அனனத்து விமானசீடட்ுக்கள்  மூன்று நேர உணவுமற்றும் ததாலைக்காட்சி 
த ாருத்திய குளிரூட்ட ் ட்ட தசாகுசு வாகனம்.

 முதியவரக்ளுக்கும் பிரயாணத்திை் உதவி ததலவ ்  டு வரக்ளுக்கும் உரிய வசதிகள் தசய்து தர ் டும். 
(Wheelchair Access) 

 உங்கள் ததலவகலளஉடனுக்குடன் பூரத்்தி தசய்ய எமது நிறுவனமுகவர்ஒருவர் இை் இருந்ததமுழு
சுற்றுைாவிலும் உங்களுடன்  யணி ் ார்

 விசா த றசிரம ் டு வரக்ளுக்குவிசாவசதிககள் தசய்து தர ் டும்

 

வட இே்திய 

சுற்றுலா 

சிதம்பரம் 
ஆருத்ரா 
தரிசனம்

வியட்ோம் தாய்லாே்து 

&கம்நபாடியாவிற்கான
சுற்றுலா

திருக்னகலாய 
யாத்தினர!!

 யணத்திகதி:  

25.09.2016 முதை் 

11.10.2016 

வலரயானா  

16 நாள் 

சுற்றுைா. 

கட்டணம் 

 யணிக்கும் 
இடங்கள்
 
 மும்னப
 ஷீர்டி சீரடி
 காசி
 புத்த கயா
 மதுரா
 டில்லி
 தாஜ்மஹால்

 ஆக்ரா நபாரட்்
 ஹரித்வார்
 ரிஷிநகசம்
 திரம்பநகஸ்வர்

 யணத்திகதி:  

27.12.2017 முதை் 

06.01.2018 

வலரயானா  11 

நாள் சுற்றுைா
கட்டணம் 

 யணிக்கும் 
இடங்கள்
 
 சிதம்பரம் 

ோடக்்கள் 
ஆருத்ரா 
தரிசனம் 

 ேவக்கிரக 
நகாவில்கள்

 சுவாமி மனல
 தஞ்னச பபரும் 

நகாவில்
 சீரக்ாழி
 பூம்புகார்

சிலப்பதிகார 
அருங்காட்சியகம்

 
 பூம்புகார்

கண்ணகி சினல

 யணத்திகதி: 12.02.2018 முதை் 

01.03.2018 வலரயானா 16 நாடக்ள்
சுற்றுைா  

கட்டணம் 

 யணிக்கும் இடங்கள்

வியடே்ாம்

 ஸ்ரீ மாரியம்மன் தகாவிை்
 குசி சுரங்க  ாலதகள் 
  
 த ா சி மின்
தமாதசாலியம்

 த ா சி மின்
 ்தரசிதடன்சியை்  ைஸ்

  தனாய்
  ாதைாங் த 

/ கம்நபாடியா
 அங்தகார் வற்  

  யன் தகாவிை் 

 

 

 மிதக்கும் மீன்பிடி 
கிராமம்  

 

Thailand / தாய்லாே்து: 

 

 Bangkok Sightseeing/  ாங்தகாக்  

 The Grand Palace/ தி  கிராண்ட ்  ைஸ் 

 Floating Market/ மிதக்கும் சந்லத 

 Indra Square, Market/ இந்திரா மாரக்்தகட ்

 Wat Pho/ வற் த ா 

 Pattaya Beach /  ட்டாயா கடற்கலர 

 Wat Traimit/ வற் டல்ரமிட ்  

 சியாம் நிரமிட்.
 

 

 யணத் திகதி 
 முதை் 

08.06.2018 வலரயானா 

18 நாள் யாத்திலர

வாழும் நபாநத 
திருக்னகலாயம் 
பசன்று வர…… 
மானபசாரூபர் 

ஏரியில் புனித  ேீராடி   
வர ஓர் அரிய வாய்ப்பு.   

 யணிக்கும் இடங்கள்

 திருக்னகலாய மனல

 
  சு திநாத் ஆையம்

 
 புத்தனாத் ஆையம் 
 அன்னபூரண்ா ஆையம் 
 மற்றும் பல பிரசித்தி 

பபற்ற ஆலயங்கள்
 

 

 

பதாடர்புகளுக்கு: மதுரா:  

பஜகன்:  

email: Sainicatravels@gmail.com / info@sainicatravels.com 

www.sainicatravels.com 

Facebook.com/SainicaTravels
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தாயைம் வசன்று மீண்ட உணர்வு
ைனை்டா ைகலப் பயண அனுபவஙைள்

 நகா்் தநறியகாளர் ் .பகாவேந்திரகா

�னடா நாட்டிற்குப பே ்தடமவ்கள் கசனறிருநதும் 
இந்த  வருடம் எனது பயணம் மி்கவும் பயனுள்ள்தா்க 

அமைநதிருந்தது. இது ்கனடாவுக்கு எட்டாவது பயணம். 
நானகு ்தடமவ்கள் எைது நாட்கக் குழுவினருடன கசனறு 
அஙகு நாட்கங்கமள தைமடதயற்றிதனன. இந்தத் ்தடமவ 
நாட்க தைமடதயற்றங்கள் இல்ோவிட்டாலும், ்கனடாவின 
150 ஆண்டு நி்கழ்வு்கள், நாட்க ்கமேஞர்களுடன 
உமரயாடல்்கள், வாகனாலி, க்தாமேக்்காட்சி தபட்டி்கள், 
்கேநதுமரயாடல்்கள், நாட்கப பயிற்சிப பட்டமற்கள், 
நூல் அறிமு்க நி்கழ்வு, த்காமட ஒனறுகூடல்்கள் எனறு 
்கழிந்தகபாழுது்கள் இனிமையானமவ. ஒவகவாரு 
முமறயும் அஙகு கசல்லும்தபாது ்தாய்கம் கசனறு 
மீண்ட உணரதவ உள்ளது. 

பிரித்்தானியாவில் பே ்தசாப்தங்களா்க வாழும் 
மு்தல் ்தமேமுமறத் ்தமிழர ்தம்மை பிரித்்தானியர்களா்க 
நிமனபபது குமறவு. ்கனடாவில் அபபடியல்ே. எம்ைவர்கள் 
எல்தோருதை ்தம்மை ்கனடியர்கள் எனறு நிமனத்து 
்தைக்கு வாழ்வு க்காடுத்்த நாட்டிற்கு நனறியா்க உள்ளம்த 
அவ்தானித்த்தன. குறிபபா்க ்கனடிய நாட்டின 150 
ஆண்டு நிமறவு நி்கழ்வு்கமள இ்தயபூரவைா்க எம்ைவர 
க்காண்டாடியம்த அவ்தானிக்்க முடிந்தது. ்தமிழர 
நி்கழ்வு்களில் ்கனடிய த்தசிய கீ்தம் மு்தலில் ஒலிக்கிறது.

நான யாழ் இநதுக்்கல்லூரி பமழய ைாணவன. 
கராரனதரா பாரக்கில் யாழ். இநதுக்்கல்லூரி பமழய 
ைாணவர்கள் நடத்திய த்காமட ஒனறுகூடல் நி்கழ்வில் 
்கேநது உமரயாற்றிதனன. அஙகும் கூட நி்கழ்வின 
ஆரம்பத்தில் ்கல்லூரி கீ்தத்துக்கு மு்தல் ்கனடிய த்தசிய 
கீ்தம் ஒலிக்்கபபட்டது. இதுஒரு நல்ே நி்கழ்வா்க, எனது 
்கல்லூரி பமழய ைாணவர்கள் பேமரயும் ்கண்டு அளவளாவ 
முடிந்தது. எைது ்கல்லூரி பமழய ைாணவர்கள் பேர அஙகு 
நல்ே நிமேயில் உள்ளார்கள். க்தாழிேதிபர்களா்கவும் 
வளரநதிருக்கிறார்கள் எனபம்தக் ்காண முடிந்தது. 

கைாறட்டுவ பல்்கமேக்்கழ்கத்தில் எனனுமடய 
நாட்கங்களில் பஙகுக்காண்டவர்களும், யாழ். இநதுக்்கல்லூரி 
பமழய ைாணவர்களும் இமணநது எனனுடன ஒரு 
்கேநதுமரயாடல் நி்கழ்விமன ஸ்காபதரா ைல்தவண் 
பமிலி ரிதசாஸ கசனரரில் ஒழுஙகு கசயதிருந்தார்கள். 
புேம்கபயர சூழலில் அவர்கள் ஆற்றும் தசமவ்கள், ்கமே 
நி்கழ்வு்கள் குறித்்த ்கனதியான ்கேநதுமரயாடோ்க அது 
அமைநதிருந்தது. இந்த சநதிபபிமன திரு. பிதரைசசநதிரா 
ஒழுஙகு கசயதிருந்தார. பே ்கமே இேக்கிய ஆரவேர்களும் 
அவர்களுள் இருந்தனர. 

்கனடாவில் இருநது கவளிவரும் ‘்காேம்’ எனற 
்காோண்டு சஞசிம்க சாரபில் எைது ‘யு்க்தரைம்’ நாட்கமும் 
பதிவு்களும் எனற நூல் அறிமு்கபபடுத்்தபபட்டது. 
‘வாழும் ்தமிழ்’ புத்்த்கக் ்கண்்காட்சியும் இடம் கபற்றது. 

ஸ்காபதரா ரிக்கிறிதயசன கசனரரில் நடந்த நி்கழ்வில் 
்கனடாவில்வாழும் பே நாட்கர்கள், ்கமேஞர்கள், 
எழுத்்தாளர்கள், ஊட்கவியோளர்கள் ்கேநது சிறபபித்்தனர. 
விைரச்கர ப. ஸ்கந்தன ்தமேமையில்நமடகபற்ற 
நி்கழ்வில் என. த்க. ை்காலிங்கம், பி. விக்தனஸவரன, 
பா. ஜய்கரன, ்கவிஞர தசரன, ‘்காேம்’ கசல்வம் 
ைற்றும் ‘யு்க்தரைம்’ நாட்கத்தில் பஙகுக்காண்ட கே. 
ரவிசசநதிரா, சி. சண்மு்கானந்தா, ைானசி பாதேநதிரா 
ஆகிதயார உமரயாற்றினர. நானும் எனது ைமனவி 
ஆனந்தராணியும் எைது நாட்க அனுபவங்கமளப பகிரநது 
க்காண்தடாம். ‘யு்க்தரைம்’ நாட்கப பாடல்்களுடன 
்கனடாவில் வசிக்கும் ஈழத்துக் ்கவிஞரும் பாட்கருைான 
ஆனந்தபபிரசாத்தின பாடலும் நி்கழ்சசியில் இடம் 
கபற்றது. அஙகு கவளியாகும் ்தாயவீடு, ஈழநாடு, 
விளம்பரம் ஆகிய பத்திரிம்க்கள் அமரபபக்்கத்திற்கு 
இந்த நி்கழ்வு குறித்்த அறிவிபபு்கமளத் ்தாஙகி எம்மை 
ஆ்தரித்்தமை ்தாய்கத்திற்குபதபாகும் உணரமவக் 
க்காடுத்்தது.ேண்டமன விட ஏராளைான ஊட்கங்கள் 
கராரனதராவில் பணியாற்றுவது மிக்்க ைகிழ்வா்க 
இருந்தது. நி்கழ்வின பதிவிமன ‘்தாயவீடு’பத்திரிம்கயில் 
ஒரு முழுப பக்்கத்தில் ஈழத்து நாட்கர தசாக்்கல்தோ 
சண்மு்கநா்தன எழுதியிருந்தார.

ஒனராறிதயா ்தமிழ் கபற்தறார சங்கம் நடத்திய த்காமட 
விடுமுமற ்தமிழ் பண்பாட்டியல் வகுபபில் நூற்றுக்கும் 
தைற்பட்ட ்தமிழ் சிறுவர்கள்இருந்தார்கள். அவர்களில் 
8-14 வயதுள்ள சுைார 35 சிறுவர்களுக்கு நானும் ைமனவி 
ஆனந்தராணியும் ஒரு நாட்கப பட்டமறமய இரண்டு 
நாட்்கள் நடத்திதனாம். சிறுவர்கள் மி்க உற்சா்கைா்க 
்கேநது க்காண்டனர. அஙகு எைது ‘யு்க்தரைம்’ நாட்கத்தில் 
1980இல் பாடல் இமசத்்த திருைதி.ஜஸமின இமச 
பயிற்றுனரா்க, எைது நாட்கப பட்டமறயிலும் ்கேநது 
சிறபபித்்தமை ஒரு இனிமையான ஆசசரியம்.

இரண்டாம் நாள் நி்கழ்வு்கள் முற்றுப கபற்றவுடன, 
ஸ்காபதரா பல்்கமேக்்கழ்கத்தில் ்தமிழ் பயிலும் 
ைாணவர்களுடன ‘நாட்கம்’ குறித்்த எைது உமர 
இடம்கபற்றது. எைது நாட்கத் க்தரிவு்கமளக்கூறி 
நாட்கங்களின ்தற்்காேத்்தனமை குறித்து விளங்கமவக்்க 

எைது ‘ைரணத்துள் வாழ்வு’நாட்கத்தின சிே பகுதி்கமள 
நானும் ஆனந்தராணியும் நடித்துக் ்காட்டியதபாது 
ைாணவர்கள் மி்கவும் ரசித்துப பாரத்்தார்கள். இந்த 
சநதிபமப அஙகு ்தமிழ் பயிற்றுவிக்கும் நாட்காசிரியர திரு. 
கபானமனயா விதவ்கானந்தன ஒழுஙகு கசயதிருந்தார.

TET 

வாகனாலி, க்தாமேக்்காட்சி ஊட்கங்கள் பேவும் 
எம்மை அமழத்து தநர்காணல்்கமள கசய்தன. அஙகு 
பிரபேைா்க விளஙகும் TVI - ரிவிஐ க்தாமேக்்காட்சியில் 
இமளஞர ராம் பிரசான மி்க தநரத்தியான, குறிபபா்க 
இேஙம்க அனுபவங்கமள அடக்கிய ஒரு தநர்காணமே 
ஒளிபரபபினார. அ்தனது ஒலி வடிவம் அவர்களது 
சத்கா்தர 24 ைணிதநர வாகனாலியான சிஎம்ஆர 
வாகனாலியில் ஒலிபரபபானது. எனனுடன க்காழும்பில் 
எழுபது்களில் நடி்கர ஒனறியத்தில் நடித்்த நாட்கர, 
பாட்கர திரு. திவயராஜன  TET க்தாமேக்்காட்சிக்்கா்க 
ஒரு தநர்காணமே பதிவுகசய்தார. நாட்கம் குறித்்த 
ஆழைான உமரயாடோ்க இது அமைந்தது.

‘கீ்தவாணி’ எனற 24 ைணிதநர ்கனடிய வாகனாலியில், 
நாட்க நடி்கர திரு.்கணபதி ரவீநதிரன மி்க உற்சா்கைா்க 
எைது தநர்காணமே தநரமேயில் ஒலிபரபபியத்தாடு, ்தனது 
மு்கநூல் மூேம் உேக்கஙகும் வாழும் தநயர்களுக்்கா்க 
ஒளிபரபபியமை எைக்கு ஒரு புதிய அனுபவைா்க இருந்தது.
க்தாழில்நுட்பம் மி்க சிறபபா்கக் ம்கயாளபபடுகிறது.

க்காழும்பில் வசிக்கும் மூத்்த ஒலிபரபபாளர நண்பர 
திரு. ையில்வா்கனம் சரவானந்தா அவர்களின ை்கள் 
்கனடாவில் ஒலிபரபபுத் துமறயில் சிறநது விளஙகுவது 
எைக்கு ைகிழ்சசி ்தந்தது. இமளய ்தமேமுமறத் ்தமிழ் 
ஒலிபரபபாளரான அவர ‘வண்ணத்்தமிழ்’ எனற 24 
ைணி தநர வாகனாலியில் ்கனடாவில் நி்கழ்ந்த எைது 
நூல் அறிமு்க நி்கழ்வு குறித்தும், ‘யு்க்தரைம்’ நாட்கம் 
குறித்தும் தநரமேயில் உமரயாடினார.

உேக்கஙகும் பரநது வாழும் எைது நாட்கக் 
குடும்பத்தினர பேமரயும் பே வருடங்களுக்குப பிறகு, 
சிேமர சுைார 35 ஆண்டு்களுக்குப; பினனர சநதித்து 
மீள இமணநது உறவாடியமை மி்கவும் இனிமையான 
அனுபவம். அவர்களில் பேர எம்மை நாட்க உறவு 
்காரணைா்க பே இடங்களுக்கு அமழத்துச கசனறு ்காட்டிய 
கபாழுது்கள், நாட்கம், இேக்கியம், பு்கலிட வாழ்க்ம்க 
பற்றிய உமரயாடல்்கள் எனமன இமளஞனாக்கியது 
தபாே உணர மவத்்தது. எனது உற்ற நண்பர்கள் 
நா. சாநதிநா்தன, ப. ்ஸ்கந்தன இருவரும் பே 
நி்கழ்வு்கமளயும் எைக்்கா்க ஒருஙகிமணத்திருந்தார்கள். பே 
புதிய உறவு்களும் ஏற்படக் ்காரணைான இந்தக் ்கனடிய 
பயணம் எைது நாட்க வாழ்வில் ைறக்்க முடியா்தது.
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்காக்ர் தரன்

"ே னகைனனும் நாடு அடஙகில் ்தாண்டவக் 
த்காதன- முத்தி வாயத்்தக்தனறு எண்தணடா 
்தாண்டவக்த்காதன" பாடியவர நவசித்்தருள் 

ஒருவரால் ஞான உபத்தசம் கபற்று ச்கே சித்தி்கமளயும் 
இபபிறவிதேதய கபற்று அம்த ைக்்களின நேனுக்்கா்க 
முற்று முழு்தா்கப பிரதயாகித்்த இமடக்்காட்டுச சித்்தர. 

அது எபபடி- த்காவிலுக்குப தபா்காைல்- ்தட்சமண 
க்காடுக்்காைல் அரசசமன பண்ணாைல் அபிதச்கம் 
கசயயாைல் பிரசா்தம் கபற்றுக் க்காள்ளாைல் ைனத்ம்த 
ைட்டும் அடக்கி முத்தி கபற முடியும்?

பே பே பரிைாணங்களில் பரிணாமித்து நிற்கும் 
சரசமசக்குரிய ைனி்த ைனத்தின ஒதர ஒரு பரிைாணத்ம்த 
ைட்டும் ்கடு்களதவயாகிய ஒரு பரிைாணத்ம்த ைட்டும் 
்காட்ட முயற்சிக்கிறது இந்தக் ்கட்டுமர. இந்தப 
பரிைாணத்ம்தக் ்காட்டுவ்தற்கு எனக்கு இருக்கும் 
்தகுதி- நானும் ஒரு ைனி்தர எனபது ைட்டுதை. அது 
தபாதுதை இ்தற்கு.

உயிர - ைனம் - உடல் - இவற்றின சங்கைம் புவியில் 
வாழும் ஜீவராசி்கள் ைனி்தர்கள் உட்பட இஙகிருக்கும் 
நம்மை இயக்கும் இந்த உயிரும் - அண்ட சராசரங்கமள 
இயக்கி அணுவுக்குள் அணுவாய அபபாலுக்கு 
அபபாோய விளஙகும் அஙகிருக்கும் அந்த உயிரும் 
தவறல்ே எனபம்த நைக்கு எடுத்துமரக்்கத் 
்தான இஙகு தயாகி்கள் த்தானறினார்கள். 
ை்காமுனிவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். 
அ வ ்த ா ர ங ்க ள் 
அவ்தாித்்தார்கள். 
அ ந ்த ப 

விவ�த்�தும்

விவைந�தும்
குபவெ

பூரணத்திலிருநது ்தான இந்தப பூரணம் த்தானறியது 
அந்தப பூரணத்திலிருநது த்தானறிய இந்தப பூரணமும் 
ஒரு பூரணதை - எனபம்த அறிநது - உணரநது - 
அனுபவித்து - துனபங்களிலிருநது விடுபட்டு - நித்திய 
ஆனந்தத்தில் நிமே க்காள்வத்த ைனி்த ஜனனத்தின 
அத்திவாரம் எனறு கூறா்த தவ்தங்களில்மே 
- கசால்ோ்த சாத்திரங்களில்மே - விளக்்கா்த 
புராணங்களில்மே. இ்தற்்கா்கத் ்தான இஙகு பரிணாைம் 
நடந்தது. இ்தற்்கா்கத் ்தான ைனி்தன பரிணாைத்தின 
்கமடசி வாரபபா்க வாரக்்கபபட்டான. 

இந்த உண்மைமய இபபிறபபிதேதய உணராைல் 
இறக்கும் ைனி்தன மீண்டும் பிறபபான. இம்த உணரும் 
வமரயில் ஜனனம்-ைரணம்-ஜனனம் எனனும் ் ம்்ார 
்ா்கரம் அவனது ்தமேவிதி. 

ஜனனத்திற்கும் ைரணத்திற்கும் அபபாற்பட்ட பூரணம் 
ஆதியும் அந்தமும் அற்ற பூரணம் - ்காேத்திற்கும் - 
தநரத்திற்கும் ்கட்டுபபடா்த பூரணம் - நைக்குள்தளதய 
இருக்கிறது எனபம்த ைனி்தர்கள் உணர விடாது 
்தடுபபது ைனி்த ைனம். 

ஐம்புேன்களின க்தாழிற்பாட்டால் உருவாகிய 
ைனி்த ைனம் ்தான. பாரபப்தற்கு நிறம் க்காடுக்கிறது 

- த்கட்ப்தற்கு அரத்்தம் ்கற்பிக்கிறது. உண்ப்தற்கு 
சுமவ க்காடுக்கிறது. ்காற்றிற்கு ைணம் க்காடுக்கிறது. 
உரசுவ்தற்கு வடிவம் க்காடுக்கிறது. இருபபம்த 
இல்ோ்தது தபாேவும். இல்ோ்தம்த இருபபது 
தபாேவும் ஜாேம் ்காட்டுவது ைனி்த ைனம். ்தனமனத் 
்தாதன ்தனக்குள் இருபபம்த கவளிதய பிரதிபலித்து. 
அமவகயல்ோம் கவளியிதேதய இருபபது தபாே 
நம்பச கசயவது ைனி்த ைனம். நாம் பாரக்கும் உே்கம் 
நைது ைனத்தின பிரதிபலிபபு. 

"ைருண்டவன ்கண்ணுக்கு ஆ்காயகைல்ோம் தபய" 
எனபது ைட்டும் ்தான உண்மை எனப்தல்ே. இஙகு 
ைனி்தர்கள் எல்தோருதை ைருண்டவர்கள் எனபதும் 
உண்மை ்தான. 

இ்தனால் ்தான ைனத்ம்த ‘ைாயப பிசாசு’ எனறார்கள் 
தயாகி்கள். இ்தனால் ்தான - "ைனத்ம்த அடக்்க 
வழி ஒனறும் அறிகிதேன" எனறு ்காேம் ்காேைா்க 
ஓேமிட்டார்கள் சம்சார ்ா்கரத்திலிருநது விடுபட 
விரும்பியவர்கள். இ்தனால் ்தான "தயா்கம் தவண்டில் 
சித்்தத்தின விருத்தி்கமள அடக்கு" எனறு கசானனார 
ப்தஞசலி.

அனறாடம் 
நாம் உண்ணும் உணவு 

நைது உடமே வளரக்கிறது உணவு 
சீரா்க இல்ோ்த தபாது உடல் வளரசசி சரியா்க 

அமைவதில்மே. இது நைடக்குத் க்தரியும். நாம் உண்ணும் 
உணமவப கபாறுத்துத் ்தான நைது உடேமைபபு 
உருவாகிறது உணவு குமறபாடா்க இருக்கும் தபாது 
சரியான உடேமைபபு உருவாகுவதில்மே. இது நைக்குத் 
க்தரியும். நைது உணவின ்தரா்தரத்ம்தப கபாறுத்துத் 
்தான உடலின ஆதராக்கியம் நிரணயிக்்கபபடுகிறது. 
உணவு ்தரக்குமறவா்க இருக்கும் தபாது உடலில் 
த்காளாறு்கள் த்தானறுகினறன. இதுவும் நைக்குத் 
க்தரியும். 

இது தபாேதவ - இபபடிதய - அனறாடம் நாம் 
்கண்ணால் பாரபபமவயும் ்கா்தால் த்கட்பமவயும் ்தான 
பிர்தானைா்க - மி்கப பிர்தானைா்க - ைனி்த ைனத்ம்த 
வளரக்கினறன. இமவ ்தான நைது ைனதிற்கு உணவு. 
உள்தள தபாகும் விடயங்கமளப கபாறுத்துத்்தான 
ைனி்தனின ைன அமைபபு உருவாகிறது. உள்தள 
கசல்லும் விடயங்களின ்தரா்தரம் ்தான ைனி்த ைனத்தின 
ஆதராக்கியத்ம்த நிரணயிக்கினறன. 

இனறு நாம் ்காணும் ்கநம்தயாக்்களும் ்கந்தசாமி்களும் 
தநற்று அவர்கள் பாரத்்த்தன - பாரக்்க தநரந்த்தன - 
த்கட்ட்தன - த்கட்்க தநரந்த்தன விமளவு்கள் நாமள 
நாம் பாரக்்க இருக்கும் ்கநம்தயாக்்களும் ்கந்தசாமி்களும் 
அவர்கள் இனறு பாரக்கும் - த்கட்கும் - விடயங்களின 
கைாத்்த விமளவு்கள். 

இனறு இஙகு நாம் கபரும்பாலும் எம்தப 
பாரக்கிதறாம் அனறாடம்? எம்தக் த்கட்கிதறாம் 

அனறாடம்? பத்திரிம்க படிக்கிதறாம். க்தாமேக்்காட்சி 
பாரக்கிதறாம். த்கட்கிதறாம் சினிைா பாரக்கிதறாம். 
வாகனாலி த்கட்கிதறாம். 

ஒரு சிறு ்கம்த. ஒரு ைாைனி்தர பத்திரிம்க விற்கும் 
்கமடக்கு ைா்தகைாரு ்தடமவ கசனறு படிபப்தற்்கா்க 
விற்்கா்த பமழய பத்திரிம்க்கள் ஏ்தாவது இருக்கிற்தா 
எனறு த்கட்டு வாஙகிச கசல்வார. இம்த நீண்ட 
்காேைா்க அவ்தானித்்த ்கமடக்்காரன- "எ்தற்்கா்க பமழய 
பத்திரிம்க்கமள படிக்கிறீர்கள்?" எனறு த்கட்டான. 
அ்தற்கு ைாைனி்தர பதிேளித்்தார. "தி்கதி்களும் 
கபயர்களும் ்தான பத்திரிம்க்களில் நாளுக்கு நாள் 
ைாறுகிறத்த ்தவிர எழு்தபபடும் குபமப்கள் எனறுதை 
ஒதர ைாதிரியா்கத் ்தாதன இருக்கினறன. இதில் 
பமழயது எது? புதியது எது?"

ஊரில் உே்கத்தில் நடபபம்த அறிகிதறாம் அறிமவ 
வளரக்கிதறாம் எனற கபயரில் மி்கவும் கபருமையா்க 
பத்திரிம்க வாஙகிப படிக்கிதறாம். எம்த அறிநத்தாம்? 
அறிநது எனன ்கண்தடாம்? எது வளரந்தது? வளரத்து 
எனன ்கண்தடாம்? ஒனதற ஒனறு ைட்டும் நிசசயைா்கக் 
கிமடத்்தது. தபய தபானற ஒரு ைனது. 

பாடு பட்டு பணம் சம்பாதித்து - சம்பாதித்்தது 
தபா்தாது எனறு ்கடன தவறு பட்டு - 32 அஙகுே 
க்தாமேக்்காட்சிச சா்தனத்ம்த வீட்டிற்கு வாஙகி வநது  
- அ்தற்கு தைல் அழ்கா்க க்காலு மவக்கிதறாம் அந்த 
குரஙகுப கபாம்மைமய. ‘தீயவற்மறப பாரக்்காத்த. 

தீயவற்மறக் த்கட்்காத்த. தீயவற்மறப தபசாத்த’ 
எனபம்த மசம்கயால் உணரத்தும் அந்தப 
கபாம்மை. எவவளவு கபாருத்்தைான இடம். 

இரவு ஏழு ைணி க்தாமேக்்காட்சி நி்கழ்சசி்கள் 
்கமள ்கட்டுகினறன. ்கமேத் க்தயவம் ்கோ வித்்தகி 
நடிம்க ஜிந்தாைணியுடன ஒரு சிறபபுப தபட்டி. அது 
எனன இழதவா க்தரியவில்மே. தபட்டி க்காடுக்கும் 
நடிம்க்களுக்க்கல்ோம் ஒருவர ்தவறாது ்தமே முடி 
அடிக்க்காரு ்தடமவ மு்கத்தில் விழுகிறது. அவர்களும் 
தைாதிரம் அணிந்த விரல்்களால் அேங்காரங்கள் கசய்த 
விரல்்களால் ோவ்கைா்க அம்தப பின ்தள்ளிவிடுகிறார்கள் 
மீண்டும் விழும்படியா்க. 

"எபபடி உங்களுக்கு நடிபபுத் துமறயில் ஈடுபாடு 
ஏற்பட்டது?" சிறபபுப தபட்டியில் த்கட்்கபபடும் மு்தல் 
த்கள்வி. அவளது க்தாழிதே நடிபபு- உண்மையான 
்காரணத்ம்தயா கூறப தபாகிறாள்? ்தனக்கு ஐநது வய்தா்க 
இருக்கும் தபாது ்கமேை்கள் ்தனது ்கனவில் வநது 
்தனமன நடிக்கும் படி ஆமணயிட்ட்தா்கவும் அந்தப 
புனி்தத் க்தாண்டுக்்கா்க இனறு ்தனமன அரபபணித்து 
விட்ட்தா்கவும் பதில் வரும். கைய சிலிரக்கிறது நைக்கு!

கபாது அறிவுப தபாட்டி க்தாடஙகுகிறது - ்கமண்கள் 
க்தாடுக்்கபபடுகினறன. பிரித்்தானிய ை்காராணி வளரக்கும் 
நாயக்குட்டியின வாலின நீளகைனன? ்கடந்த வருடம் 
சிறந்த நடிம்கயா்கத் க்தரிவு கசயயபபட்ட நடிம்கயின 
வீட்டில் எத்்தமன க்தனமன ைரங்கள் இருக்கினறன? 
்தமிழ்க மு்தேமைசசரின ்தமேமுடி எந்த ஆண்டில் 
நமரக்்கத் க்தாடஙகியது? இந்தக் த்கள்வி்களுக்குப 
பதிேளித்து சிறந்த அறிவாளி எனற பரிசு வாஙகுபவரின 
அறிவுத் திறமைமய கைசசி- இது தபாே நாமும் 
அறிவாளியா்க தவண்டும் எனற விடாமுயற்சியில் 
்கண்டம்தயும் ்கற்கிதறாம் - பண்டி்தனாவ்தற்்கா்க. 
எவவளவு ஆதராக்கியைா்க வளரகிறது நைது ைனது!

இந்த வருடத்தின அதி சிறந்த படம்.

- வதா்டர்சசி 30ம் பக்ைத்தில்
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"சததியதகதக் கூைச் சக்தி பெறுவயத
சமததுவததின் சாரம்"

வொழ்க்ம்கயில் நாம் பே ்காரியங்கமள 
ஆ ர ா ய ந து  த ்த ர நக்த டு க் ்க 
தவண்டியதிருக்கிறது. ஒரு ஆண் 

்தன ைமனவிமயத் த்தரநக்தடுபப்தாயினும், ஒரு 
கபண் ்தனது ்கணவமனத் த்தரநக்தடுபப்தாயினும் 
ஆயநது பாரக்்க தவண்டும்.

க்தாழிலில் பணியாட்்கமளத் த்தரநக்தடுபபதிலும், 
இயக்குநர்கமள, நிரவாகி்கமளத் துமணயாளர்கமள, 
பாது்காபபாளர்கமளத் த்தரநக்தடுபபதிலும், அரசு 
்தன அதி்காரி்கமளத் த்தரநக்தடுபபதிலும், அரமச 
ைக்்கள் த்தரநக்தடுபபதிலும் இனனபிறவற்றிலும் நாம் 
ஆராயநது த்தரநது எடுக்்க தவண்டும்.  

்தகுதியும் கபாருத்்தமும் இல்ோ்தவமர- அனபு 
்காரணைா்க, உறவு ்காரணைா்க, நட்புக் ்காரணைா்க 
மு்கத் ்தாட்சண்யம் ்கருதித் த்தரநது எடுத்து விட்டால் 
வாழ்நாள் முழுதும் துயரம் அமடய தநரிடும். 

குடும்ப வாழ்க்ம்க க்தாட்டு, க்தாழில் வாழ்க்ம்க, 
சமு்தாய வாழ்க்ம்க, நாட்டு வாழ்வு வமர, ்தகுதியான, 
கபாறுபபு மிகுந்தவர்கமளத் த்தரநக்தடுக்்காவிட்டால் 
நாம் கசயயும் கசயல்்கள் எல்ோம் பயனற்றுப தபாகும். 
உயரந்தவர, ்தாழ்ந்தவர, கபரியவர- சிறியவர கபருமை- 
சிறுமை எனற குணங்கள் எல்ோம் பணத்்தாதோ, 
பட்டத்்தாதோ- பிறந்த குேத்்தாதோ உருவாவதில்மே. 
பத்்தமர ைாற்றுத் ்தங்கைா எனறு ்கண்டறியக் ்கல்லில் 
்தங்கத்ம்த உமரத்துப பாரத்துபகபானனின ைாற்றுக் 
்காண்பது தபால், ஒருவன எண்ணும் எண்ணமும், 
கசால்லும் கசாற்்களும், அவன உயரந்தவனா? 
்தாழ்ந்தவனா? சிறியவனா? கபரியவனா? எனற 
உண்மை்கமள உமர்கல்ோ்கக் ்காட்டிவிடும். கசயகினற 
கசயலின திறத்்தால் ‘்தத்்தம் ்கருைதை ்கட்டமளக்்கல்’ 
எனற அடிபபமடயில் அவரவர ்தகுதிமய அறியோம். 

ஆ்தோல் ஒருவமர எத்துமறக்குத் த்தரநக்தடுத்்தாலும் 
அவமரப பற்றி நனறா்க ஆராயநது, எண்ணிப பாரத்து 
க்தளிவான முடிவுக்கு வர தவண்டும். ப்தற்றமில்ோைல், 
பரபரபபு இல்ோைல், அனபு, உறவு, நட்புப பாராைல் 
கபாறுபபுக்குத் ்தகுதியானவரா? திறமையானவரா? 
நற்குணங்கள் நிமறந்தவரா? பழிக்கு அஞசுபவரா? 
தநரமையானவரா? எனறு அவமர அளந்தறிய முற்பட 
தவண்டும். 

தீயதநாக்்கமுள்ளவர்கள், நல்கேண்ணம் 
இல்ோ்தவர்கள், சுயநேம் மிக்்கவர்கள், குறுகிய 

்கண்தணாட்டம் உள்ளவர்கள் சமு்தாயத்தில் க்காந்தளிபமப 
ஏற்படுத்தும் ்கயவர்கள் ஆகிதயார தபசசுக்்கமள எல்ோம் 
ைக்்கள் த்கட்டு ையஙகிவிடக் கூடாது. 

கசால் நயத்துடன, ஆற்றலுடன நாவனமையால் தபசும் 
நசசுக் ்கருத்துக்்கள் தீமைமய விமளவித்துவிடோம். 
வாழ்வாகிய வழுக்கு நிேத்தில் வழுக்கி விடாைல் 
தசற்று நிேத்தில் சிக்கிவிடாைல் வாழக் ்கற்றுக் க்காள்ள 
தவண்டும். இவவழுக்்கல் நிேத்தில், தசற்றுப பாம்தயில் 
சிக்்கல் நீக்கிக் ்காபபது வாழ்நது ்காட்டிய ஒழுக்்கமுள்ள 
அறிஞர்களின வாயசகசாற்்கள் ்தாம். வாழ்நது ்காட்டா்த 
நாநயம் மிகுந்தவர்கள் கசாற்்கள் ஒரு தபாதும் பயன 
விமளவிபபதில்மே. 

தூய எண்ணங்கமள எண்ணி, 
எண்ணம் தபாேதவ 
க ச ா ல் 

தூயமையுமடயராய, 
கசயல் தூயமையுமடயராய 

உள்ள வாயமை மிகுந்த நல்ேவரின நயம் 
மிகுந்த கசாற்்கதள நாட்டினமர நல்வழியில் அமழத்துச 
கசல்லும். நல்ேமவ நாடி இனிய கசால்பவமர நாம் 
நாடிச கசனறு த்கட்்க தவண்டும். எவவளவுக்கு இத்்தம்கய 
கபரிதயார்களின, சானதறார்களின தபசசுக்்கமள 
விரும்பிக் த்கட்கினதறாதைா, அவவளவிற்கு அல்ேமவ 
த்தயும், அறம் கபருகும்; ்தனி ைனி்தனும் நாட்டு 
ைக்்களும் பயன கபறுவர. இத்்தம்கய நல்தோரின 
நயம்மிகுந்த, நேம் மிகுந்த, அறிதவாடு உறுதியும் மிக்்க 
்கருத்துக்்கமளக் த்கட்டுப பயனகபற தவண்டும். இ்தமனதய 
கசநநாபபுேவர வள்ளுவனார, "்கற்றிேனாயினும் 
த்கட்்க!" எனறு ்கட்டமளயிட்டு, த்கட்பமவகயல்ோம் 
நல்ேமவயா்க இருக்்க தவண்டும் எனறும், வலியுறுத்திக் 
த்கட்ட அளவிற்குப கபரும்பயன ்தனி ைனி்தனுக்கும், 
சமு்தாயத்திற்கும், நாட்டிற்கும் உண்டாகும் எனறும் 
உறுதிபடக் கூறுகிறார. அக்குறமளக் த்கட்தபாம். 

"எகனததானும் நல்லகவ யைட்ை அகனததானும்
ஆன்ை பெருகம தரும்."
எகனததானும் நல்லகவ யைட்ை!
நாவிற்கு சுமவ உணரவு இருபபது தபாேச கசவிக்கும் 

சுமவ உணரவு உண்டு. நல்ே உணவு உடமே 
வாழமவபபது தபாே, நாம் கபறும் நல்ேறிவும் நம் 
உள்ளத்ம்த வாழ மவக்கும். நல்லுணவு நாவிற்கு இனிமை 
்தருவது தபால், நற்்கருத்துக்்கள் கசவிக்கு இனிமை 
்தரும். அ்தனால்்தான பாரதி, ‘கசந்தமிழ் நாகடனும் 
தபாதினிதே, இனபத்த்தன வநது பாயுது ்காதினிதே’ 
எனறார. த்தமன நாவால் சுமவக்கும்தபாது எனன 
இனபம் கிமடக்குதைா அத்்தகு இனபம் கசந்தமிழ்நாடு 
எனறு கசால்லும் தபாது ்காதில் த்தனா்கப பாயநது 
இனிக்கிறது எனகினறார புரட்சிக்்கவிஞர பாரதி. 

த ்கடில்ோ்த ,  அழியா்த  விழுச 
கசல்வம் ்கல்விகயனறால் நல்ேமவயா்க 
அமைந்த த்கள்விசகசல்வம் 
கசல்வத்துள் எல்ோம் 
்தமேமையானது .  ஒரு 
துமறயில் ்கற்றவர்களுக்கும்- 
பே துமற்களில் அறிவு 
வழஙகுவது த்கள்விச 
கசல்வைாகும். ்கற்றவன 
நுட்பைா்க, இனிமையா்க, 
த்கட்பவமரப பிணிக்கும் 
வம்கயில் நல்ே கசயதி்கமள 
ஆற்றலுடன கூறும் தபாது, 
்கல்வி ்கல்ே ா்தவனும் 
்க ற் ற ்த ன  ப ய ம ன ப 
கபறுகினறான. அறிஞர்கள் 
மி்கச சிறந்த ்கருத்துக்்கமள 
எடுத்துச கசால்லும் தபாதும் 

அவற்மற விரித்துச கசால்லும் தபாதும் க்தாகுத்துச 
கசால்லும் தபாதும் ்கற்றறியா எளிய ைக்்களும் பயன 
கபறுகினறார்கள். பே்காேம் கசேவழித்துப பே 
நூல்்கமளப படித்்தவர்கள் நல்ே ்கருத்துக்்கமள, 
நயமுடன, எளிமையுடன கூறும்தபாது அவற்மறக் 
த்கட்டவர்கள் சிே ைணித்துளி்களிதே மி்கப கபரும் 
பயமனப கபற்று விடுகிறார்கள். 

தவள்வியால் கிமடபபது விண்ணில் வாழும் 
அைரர விரும்பும் அைரத் ்தனமை 
்தரும் அவியுணவு. 

த்கள்வியால் கிமடபபது ைண்ணிதே வாழ்தவார 
விரும்பும் இறவாச சிறபபுமடய அமு்த வாழ்வு. 

வாழ்வு சிக்்கல்்கள் நிமறந்தது; உணரசசி நிமறந்தது. 
ஆ்தோல் த்கட்பக்தல்ோம் த்கள்வியாகிவிடாது. ைனம் 
உணரசசிவயபபடும் சையத்தில் எல்ோம், ்தடுைாறுகினற 
தநரத்தில் எல்ோம், நல்தோர கசானன ்கருத்துக்்கள் 
்தாம் நற்பயமன, நனமை்கமள அளிக்கும். 

அறம் கசய விரும்பி, வாழ்வின ஒரு பகுதிமய 
ைட்டும் அறம் கசயய தவண்டும் எனறு ஒதுக்்காைல் 
வாழ்வு முழுவதுதை அறவாழ்வா்கத் தி்கழ முற்பட 
தவண்டும். ்தனிைனி்த வாழ்வும், குடும்ப வாழ்வும் 
அறவாழ்விமன தைற்க்காண்டு நடக்கும் தபாது நாடும் 
உே்கமும் நேம் பே கபற்றுத் தி்கழும். வாழ்க்ம்கக்கு 
இவவறம் சிறபமபத் ்தரும்; கசல்வத்ம்தத் ்தரும். 
நிமேயா்த வாழ்க்ம்கயில் நிமேத்்த பு்கமழத் ்தரும். 
இவவாறு நிரந்தரைா்க நிமே கபற்றுப பு்கழ் கபற்று, 
வாழும் உயிர்கள் ஆக்்கம் கபறும். 

உேகின அற நியதி்களும் நியாயங்களும் 
மீறபபட்டால் நிசசயைா்கத் தீய விமளவு்கள் 
உருவாகிவிடும். நாம் விம்தக்கும் விம்த்களுக்த்கற்பதவ 
பினனர விமளவுப பயமனப கபற முடியும். நாம் 
கசயயும் நல்ே அறச கசயல்்கதள நல்ே பயன 
்தரும். ்தக்்க விமளவு்கமளத் ்தர முடியும். 

அறச கசயல்்கமளச கசயயும் வம்கயால் 
எக்்காரணம் க்காண்டும் அவற்மற இமடதய விட்டு 
விடாைல் இயனற வம்கயில் எல்ோம் க்தாடரநது அந்த 
அறச கசயல்்கமளப தபாற்றிச கசயய தவண்டும். 

நாமள நாமள எனறு நாட்்கமளத் 
்தள்ளிப தபாட்டுத் ்தட்டிக் ்கழித்துவிடாைல், 
நிமேயா்த வாழ்க்ம்கயில் நிமேத்்த 
பு்கதழாடு வாழத் ்தமேபபட தவண்டும். 

இளமைக்்காேத்த்த ைன நேம் 
மிகுந்தவராய வளர தவண்டும். 
குறி ப ப ா ்க ,  இமளஞ ர ்கள் 
ந ா ம ள க் கு ப  ப ா ர த் து க் 
க்காள்ளோம் எனறு தசாம்பல் 
க்காள்ளாைல் நற்கசயல்்களில் 
தீவி ர ை ா ்க  ந ா ட் டமுற 
த வண்டும் .  அ ய ர ா து 
அறபபணி்கள் கசயய 
தவண்டும். அதுதவ உடல் 
நலியும் ்காேத்தும் அழியாப 
பு்கழ் ்தநது துமண நிற்கும். 
உடல் அழிந்த ்காேத்தும் 
அழியாப பு்கழ் ்தரும். 

ஆ்கதவ ்தான வள்ளுவர 
்கட்டமளயிடுகினறார- எனன 
்கட்டமள, த்கட்தபாம். 

"அன்ைறிவாம் என்னாது 
அைஞபசயை மற்ைது

பொன்றுஙைால் பொன்ைாத 
துகை".
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ப�ோகிற ப�ோக்கில்... ஏ.வஜ.ஞகாவனந்திரன்

�ொயோநதின புதிய ைனனரின முழுக் ்கட்டுபபாட்டில் 
அவரது கசாத்ம்த மவத்திருக்்க, இராணுவ 

அரசு அனுைதி வழஙகி உள்ளது. கபருைளவு அரச 
மு்தலீடு்கள், அரச கசாத்துக்்கள் தபானறவற்மற அடக்கிய 
முடிக்குரிய கசாத்து அலுவே்கத்ம்த நிரவகிக்கும் 
முழுப கபாறுபபும் ைனனர வஜீரா தோஙத்காரன 
ம்கயில் ஒபபமடக்்கபபட்டுள்ளது.

2014 இல் இடம்கபற்ற இராணுவப புரட்சிக்குப 
பினனர, ்தாயோநது பாராளுைனறம். இராணுவ 
நியைனம் கபற்றவர்கமள உள்ளாடக்கிதய இயஙகி 

ஒல் ே ா ந தி ல்  மி தி 
வண்டி்கமள வாடம்கக்கு 

விடும் முமறமய பினபற்றி , 
குமட்கமள வாடம்கக்கு விடும் 
க்தாழிலில் இறஙகிய சீனர 
ஒருவரின மு்தலுக்த்க தைாசம் 
வநதுள்ளது . வாடம்கக்கு 
இவர  விட்ட  குமட்கள் 
எல்ோதை ்களவாடபபட்டு 
விட்டன எனபது்தான அந்த 
தசா்கக்்கம்த.

மிதி வண்டி்கமள வாடம்கக்கு விட ந்கரின பிர்தான 
நிமேயங்களில் நிறுத்தி மவபபது தபாே இந்த நிறுவனமும் , 
குமட்கமள விரும்பியவர  எடுத்துசகசல்ே ்தயாரா்க அடுக்கி 
மவத்திருந்தது. ஆனால், இந்தக் குமட்கமள எடுத்துச 
கசனறவர்கள், அவற்மறத் திரும்பவும் க்காண்டுவரவில்மே .

இவர்கள் மவத்்த 300,000 குமட்களில், அதன்கைா்க 
எல்ோதை ைமறநது விட்டன . இந்த நிறுவன இயக்குனர 
இது விடயைா்க ்கருத்து க்தரிவிக்ம்கயில் , ்தான ைக்்கமள 
்தபபுக் ்கணக்கு தபாட்டு விட்ட்தா்கவும் , மிதி வண்டி வாடம்க 
தபாே இம்தயும் கசயய முற்பட்ட்தா்கவும் கூறி இருக்கினறார .

குமட த்தமவபபடும் ஒருவருக்கு , ம்கத்க்தாமே தபசி 
மூேம் ஒரு ்கடமவ இேக்்கம் அனுபபி மவக்்கபபடும் . 
சீனப பணத்தில் 50யுவான கசலுத்தி , பூட்மடத் திறநது , 
குமடமய எடுத்துச கசல்ே முடியும் .

ைனம் ்தளராது இந்த வியாபாரத்ம்த க்தாடரப தபாவ்தா்க 
இந்த நிறுவனம் கூறி உள்ளமை இஙத்க குறிபபிடத்்தக்்கது.

்க்யக் கடித்துள்ள 
இரவல் கு்ை வியாபாரம

உே்க பணக்்காரர்கள் பட்டியமே ்காேத்துக்கு 
்காேம் கவளியிடும் Forbes சஞசிம்க, 

2017க்்கான மு்தல் ஐநது க்காழுத்்த பணக்்காரர்களின 
பட்டியமே கவளியிட்டுள்ளது.

உே்கப பு்கழ் கபற்ற மைக்தராசாபட் நிறுவனத்தின 
ஸ்தாப்கர பில் த்கட்ஸ, அகைரிக்்காவின க்காழுத்்த 
பணக்்காரர ைட்டுைல்ே, உேகிதேதய மு்தலிடத்தில் 
நிற்கும் பணக்்காரர இவகரன, இச சஞசிம்க 
்கணித்துள்ளது. இவரது கசாத்து ைதிபமப 81 
பில்லியன டாேர எனறு ைதிபபிட்டுள்ளர்கள்.

இரண்டாவது இடத்ம்தப பிடிக்கும் அகைரிக்்கரின 
கபயர Jeff Bezos . உேகின மி்கப கபரிய இமணய 
விற்பமன நிறுவனைான அதைசனின கசாந்தக்்காரர 
இவர்தான . வாஷிஙடன தபாஸட் எனற தினசரியின 
உரிமையாளரா்கவும் இவர இருக்கிறார . இவருமடய 
கசாத்து ைதிபபு 67பில்லியன கடாேர்களா்க 
்கணக்கிடபபட்டுள்ளது .

மூனறவ்தா்க வருபவர Warren Buffet எனற 
அகைரிக்்கராவார .  இவர ஒரு வரத்்த்கப 
பிரமு்கர . பல்நாட்டு நிறுவனைான  Berkshire 
Hathaway யின மி்க அதி்கைான பஙகு்கமள இவர 

மவத்துள்ளார. உே்க பணக்்கார்கள் வரிமசயில் 
இவமரயும் மவத்துள்ளார்கள். இவர கசாத்து 
ைதிபபு 65.5பில்லியன கடாேர.

நைக்கு நனகு பரிசசயைான மு்கநூல் மு்தோளி 
Mark Zuckerberger்தான நான்காவ்தா்க வருகிறார 
. ஹவாரட் பல்்கமேக்்கழ்கப பட்ட்தாரியான 
இவர , ்தனது நானகு ்கல்லூரி நண்பர்களுடன 
ஆரம்பித்்தது்தான இந்த மு்கநூல் .உேகின மி்கச 
கசல்வாக்்கானவர்களுள் ஒருவரா்கத் தி்கழும் இவர 
கசாத்து ைதிபபு 55.5 பில்லியன கடாேர்கள் .

இந்த சஞசிம்க Larry Ellison  எனற 
அகைரிக்்கமர , ஐந்தாவது இடத்தில் நிறுத்தி 
உள்ளது .49.3 பில்லியன கடாேமர இவரது கசாத்து 
ைதிபபா்க ்கணிபபிடும் இந்தச சஞசிம்க , இரண்டு 
கஜட் விைானங்கமள கசாந்தைா்க மவத்திருக்கும் 
இவர , அ்தன விைான ஓட்டியா்கவும் தி்கழ்கிறார . 

்தாராள ைனம் க்காண்ட உே்கப பணக்்காரர்களுள் 
ஒருவரான இவர , புற்று தநாய சிகிசமசக்்கா்கவும் 
, இந்த தநாய பற்றிய ஆயவுக்்கா்கவும் , 200 
மில்லியன கடாேர க்தாம்க அனபளிபபா்க வழஙகி 
உள்ளமை இஙத்க குறிபபிடத் ்தக்்கது 

ெணததில் புரளும் அபமரிக்க ககவாடீஸ்ரரகள் 

தாயலாநது மன்னரின் 
பசாதது மதிப்பு 30பில்லியன் 

படாலகரத தாண்டும் .

வருகினறது. 69 வருடங்களில் மு்தல் ்தடமவயா்க, 
முடிக்குரிய கசாத்து விவ்காரத்தில் இயற்றபபட்ட 
சட்டத்தில் ைாற்றம் கசயயபபடுகினறது.

ைனனரின கசாத்து ைதிபமப 30 பில்லியன கடாேர்கள் 
எனறு ைதிபபிட்டாலும், சரியான கசாத்தின ைதிபபு 
கவளியிடபபடவில்மே எனதற ்கருதுகிறார்கள்.

9பில்லியன கடாேர்கள் கபறுைதியான  ்தாயோநதின 
கபரிய வஙகியான சியாம் வரத்்த்க வஙகி, சியாம் 
சீகைநது உற்பத்தி நிறுவனம் ஆகியவற்றின பஙகு்கள், 
இந்த அலுவே்கத்தின கபயரிதேதய உள்ளன. 

ஒரு இயக்குநர சமபமய உருவாக்கி, முடிக்குரிய 
கசாத்துக்்கமள நிரவகிக்்க, ைனனருக்கு இபகபாழுது 
முழு அதி்காரம் வழங்கபபட்டுள்ளது, இசகசாத்து 
்தனிபபட்ட ஒருவருக்்கானது அல்ே எனபம்தயும், 
ஆட்சிக்கு ஆட்சி கசாத்து ம்கைாறும் எனபம்தயும் 
்கருத்தில் க்காள்ளல் தவண்டும். 

்தநம்தயின ைரணத்ம்த அடுத்த்த, கசனற டிசம்பரில் 
64 வய்தான ைனனர வஜீரா சிம்ைாசனத்தில் ஏறினார.

அரச குடும்பத்தினரின கசாத்து எனற வம்கயில், 
்தாயோநது ைனனரின கசாத்து ைதிபதப , மு்தலிடத்தில் 
நிற்பது இஙத்க குறிபபிடத்்தக்்கது.
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உங்கள பாணியில்
நீதிபதி இளஞகசழியனின பாது்காபபு 

உத்திதயா்கத்்தர மீ்தான துபபாக்கிச சூடு..... 
ைற்றும் அரசியல் விவ்காரம் உங்களுக்த்க 
உரித்்தான பாணியில், வாசிக்்கத் தூண்டும்படி 
கவளியிட்டு இருக்கிறீர்கள். பாராட்டுக்்கள் 
நிமறவா்க!

- உடு்ை தில்்ை நடைா�ா பகாழும்பு

‘றெயின்்பா’்வ ்ேடி்னன்!
‘புதினம்’ ஆ்கஸட் இ்தழ், பாரக்்கப 

பாரக்்கப படிக்்கத் தூண்டுகிறது. 
்தாங்கள் அயராது ஆற்றிடும் 
பத்திரிம்கப பணிக்கு நல்வாழ்த்துக்்கள். 
‘்கானக்குயில்’ ேண்டனில் ஆரம்பித்்த 
தவமளயில் அபகபாழுது இமச 
வழஙகியவர்கள் ேண்டன கறயினதபா 
இமசக் குழுவினர. ‘்கானக்குயில்-2017’ 
பற்றிய கசயதிக் ்கட்டுமரயில் 
கறயினதபா கபயமரத் த்தடிதனன.

எஸ்.தக. ைா�ன் ைண்டன், பாரிஸ் 
‘நல்்ாட்சி புலுைா!’

நல்ோட்சி எனறு கபயமர 
மவத்துக் க்காண்டால் தபாதுைா? 
த்தாட்டா ஒனறு்தான! நீங்கள் 
குறிபபிட்டதுதபாே, எல்ோதை ஒதர 
த்தாட்டா்தான! ்தமிழமனப ப்தம் 

பாரபப்தற்்கா்க நடக்கிற ‘நல்ோட்சி’ 
எல்ோம் கவறும் புலுடா!

- சுநதைம் ைாத�ஸ்ைைன் New Malden
நாகரீக்மாக நைக்குகி்ொ்மா?

இஙகிோநது மி்கவும் நா்கரீ்கைான 
நாடு. நம்ைவர்களுக்குத் ்தஞசம் ்தநது, 
வசதியா்க வாழ்வ்தற்கு இடம் ்தநது, 
நைது பிள்மள்கள் படித்துப பட்டம் 
கபற்று உயரவா்க வாழ வழிவகுத்்த இந்த 
ைண்மணத் க்தாட்டுக் கும்பிட தவண்டும். 
அபபடியான ஒரு நாட்டில் இடம் ்தந்த 
அவர்களுக்கு இமடஞசல் அளிக்்காைல் 
இருக்்கோைல்ேவா? அபபடி வாழ்கிதறாைா? 
சிநதித்துப பாருங்கள், புரியும்.

-ஆர.தக.ைாைநாதன் Watford
பயனுள்ள ஆ்்ாச்ன

இயற்ம்கயிலிருநது கவகுதூரம் 
விேகி, முற்றிலும் கசயற்ம்கயா்க 

ைனி்தன வாழ்க்ம்க ைாறிவிட்டது 
எனறு தஹாமிதயாபதி டாக்டர 
தியா்கராஜன ்கடநது இ்தழில் 
்தனது ்கட்டுமரயில் குறிபபிட்டது 
உண்மை்தான! இயல்பா்கதவ, 
இேவசைா்க  அமையபகபற்ற 
உடல் ஆதராக்கியத்ம்த ்கண்ட 
்கண்ட ைருநது்கமள உட்க்காண்டு 
க்கடுத்துக் க்காள்கிதறாதை! க்தாடரநது 
அவர ஆதோசமன்கமளப படித்து 
வருகிதறன. மி்கப பயனுள்ள்தா்க 
இருக்கிறது.

-ைா. சுநததைஸ்ைைன் Southall
ேமிழக அரசியல்

்தமிழ்க அரசியமேபபற்றி அழ்கா்க 
எழுதி வருகிறார ப. திருைாதவேன 
்தவறாது படிக்கிதறன. 

என்.தக. இைாைலிஙகம் Mitcham
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ேொ மேக் ்கதிரவன கைதுவாய ைமறநது 
க்காண்டு இருக்்க, இரவும் ப்கலும் 
முத்்தமிட்டுக் க்காள்ளத் துடிக்கும் 

அந்த அழ்கான அநதிப கபாழும்த ரசித்்தபடிதய நடநது 
கசனதறன. த்தம்ஸ நதி என பக்்கத்தில் சேனமில்ோைல் 
கைௌனைாய ஓடிக் க்காண்டு இருக்்க சற்றுத் க்தாமேவில் 
எனக்குத் க்தரிந்த ஒரு கபண்ைணி நடநது கசல்வம்தக் 
்கண்தடன. வாழ்க்ம்கச சுமை்கமள ்தன த்தாள்்களில் 
சுைக்்க முடியாைல் சுைநது கசல்வம்தப தபால் அவளின 
நமடமய மவத்து உணரநத்தன. க்காஞசம் விமரநது 
கசனறு கைதுவாய த்தாளில் ்தட்டவும் திடுக்கிட்டு 
சற்தற பயநது தபானவளாய எனமனப பாரத்்தாள். 
வழமைதபால் சு்கம் விசாரித்து பினபு தநரடியா்கதவ 
தபசசுக்கு வநத்தாம். உற்்காரநது்தான தபசுதவாதை எனறு 
பக்்கத்தில் நதிதயாரைாய தபாடபபட்டிருந்த கபஞசில் 
இருவரும் அைரநத்தாம். நாங்கள்அபபடி எனன்தான தபசப 
தபாகிதறாம் எனறு ைரங்களும் கசடி்களும் ஆவோய 
எங்கமளதய தநாட்டம் விடுவது தபால் த்தானறியது.

 “எனக்கு தவமேயில் ஒதர பிரசசமனயாய 
இருக்குது” எனறு ஆரம்பித்்தாள் என த்தாழி. இேஙம்கத் 
்தமிழர்கதளாடு தவமே கசயயும் இவளுக்கு அபபடி 
எனன்தான பிரசசமன? சம்பளம் ஒழுங்கா்க க்காடுபபது 
இல்மேயா? அல்ேது லீவு ்தரமுடியாது எனகிறார்களா? 
கவளிநாட்டில் வாழ்ந்தாலும் ்தமிழ் தபசும் ைக்்கதளாடு 
தவமே கசயவதுக்கு க்காடுத்து மவத்திருக்்க தவண்டும் 
அல்ேவா?

்தான தவமேயில் தசரந்த க்காஞச நாட்்களிதேதய 
நல்ே வி்தைாய தவமே கசயது நல்ே கபயர வாஙகியத்தாடு 
ைட்டும் இல்ோைல் ்கம்பனிமய முனனுக்கு க்காண்டு 
வருவ்தற்்காய நிமறய ைாற்றங்கமளயும் ஏற்படுத்தி 
உள்ளாள். இமவ எல்ோம் அஙகு அதி்க ்காேைாய தவமே 
கசயதுக்காண்டு இருக்கும் ஒருசிேருக்கு பிடிக்்காைல் 
இவளுக்கு நிமறய ்கஷ்டங்கமளக் க்காடுக்கிறார்கள். 
நாடு விட்டு நாடு வந்தாலும் ்தமிழர்களுக்குள் அதுவும் 
தவமே கசயயும் இடத்தில் இபபடி தவறு பிரசசமனதயா 
எனறு எண்ணத் த்தானறியது.

“நான கசயயும் ்காரியத்தில் இல்ோ்த குமற்கமளத் 
த்தடித் த்தடி ்கண்டு பிடித்து த்தமவதய இல்ோைல் 
பிரசசமன்கமள வளரக்கிறார்கள். ைாதனஜரிடம் 
தினமும்தபாய எனமனப பற்றி குமற கசால்லிக்க்காண்தட 
இருக்கிறார்கள்.  அது ைட்டும் இல்மே. எனமனப பற்றி 
்தவறா்க புறம் கூறியபடி உள்ளார்கள்".அடுக்கிக்காண்தட 
கசனறாள். 

இ்தற்கு எல்ோம் எனன ்காரணம்? கபாறாமை!  . 
படித்து, அனுபவம், அறிவு அத்த்தாடு இளமை, அழகு 

தபா்ாசை எனும்...
னபோரோடும் �மிழ் ஜபண்கள்!

 லண்ன் ரகாஜகாத்தி

எல்ோதை உள்ள ஒரு கபண் இவள். இபபடி ஒருத்தி 
வநது சாதித்துக் ்காட்டுவம்த அஙகு உள்ளவர்களால் 
கபாறுக்்க முடியவில்மே. ்தமிழ் ைக்்கள் ைத்தியில் 
இந்தப கபாறாமை எனனும் ஒரு வியாதி உோவியபடிதய 
இருக்கிறது எனபம்த யாரும் ைறுக்்க முடியாது.

க்தாடரந்தாள் என த்தாழி. "தினமும் தபாராடிப 
தபாராடிக் ்கமளத்துப தபாய விட்தடன. எனக்கு 
கசயயும் தவமே மி்கவும் பிடித்துள்ளது. ஆனால், 
தவமேக்கு கசல்வ்தற்குத்்தான ைனதை இல்மே. 
நான கசயயும் ஒவகவாரு ்காரியத்திலும் ஏ்தாவது ஒரு 
்தமட. ஆஙகிதேயதராடு தவமே கசயவம்த விட ்தமிழ் 
ைக்்கதளாடு தவமே கசயவது மி்கவும் ்கஷ்டம் எனறு 
என உறவினர்கள் கசானனார்கள் ஆனாலும் நான நம் 
ைக்்கள்்தாதன அபபடி எனன நடநது விடப தபாகிறது 
எனறு அம்தக் ்காதில் வாஙகிக் க்காள்ளவில்மே.  
இபகபாது அவர்கள் கசானனதின அரத்்தம் புரிகிறது." 
அடுக்கிக்காண்தட கசனறாள்.

மீண்டும் க்தாடரந்தாள் என த்தாழி.  "இரண்டு தபருக்கு 
எனதைல் மி்கவும் கபாறாமை. நான ஏத்தா அவர்களின 
தவமேமயச சூமறயாட வந்தது தபால் ்தவறா்க 
நிமனக்கிறார்கள். அதுைட்டும் இல்ோைல் கூட தவமே 
கசயபவர்கமளயும் எனக்கு எதிராய திருபபுகிறார்கள். 
நானும் அமைதியா்க எல்ோவற்மறயும் சகித்துக்க்காண்டு 
இருநத்தன.  கபண் எனபதினாதோ எனனதவா த்கவேைாய 
தவறு நடத்துகிறார்கள். தபசாைல் தவமேமயத் தூக்கி 
எறிநது விட்டு வரோைா எனறு கூடத்தானறுகிறது.’’ 
க்தாடரநது அடுக்கிக்காண்தட கசனறாள். ைாமே ைஙகிக் 
க்காண்டு கசனறாலும் அவளின ்கண்்களின ஓரைாய 
்கண்ணீர துளி்கள் சிநதுவ்தற்குத் ்தயாராய இருந்தது 
க்தளிவா்கதவ க்தரிந்தது.

அவள் தபசப தபச எனக்கு நிமனவுக்கு வந்தது 
நண்டுக் ்கம்த! ஒரு நண்டு ைற்ற நண்மட ஏற விடாைல் 
்தடுத்துக் க்காண்தட இருக்கும் இந்த நண்டுக் ்கம்த்தான 
என நிமனவுக்கு வந்தது.

நானும் அடிக்்கடி நம் ைக்்கள் கூற த்கட்டிருக்கிதறன 
– “எங்கட ஆக்்கதளாட தவே கசயயிறது ்கஷ்டம்்தான”. 
அதின அரத்்தம் புரிந்தது.

என த்தாழிக்கு எனனகவனறு ஆறு்தல் கூறுவது? 
ஒனறுக்குதை தயாசிக்்க தவண்டாம்.  எல்ோம் 
நல்ேபடியா்கதவ நடக்கும் எனறு எல்தோரும் கசால்லும் 
அரத்்தமில்ோ்த ஆறு்தல் வாரத்ம்த்கமள அள்ளி 
வீசட்டுைா? உே்கப கபண்்கள் தினம் க்காண்டாடி 
எனன பயன? கபண்்களுக்கு இனனும் உண்மையிதேதய 
சைஉரிமை கிமடயாது எனறு நானும் தசரநது 
முழங்கட்டுைா?

த்தாளில் ்தட்டிக் க்காடுத்து...எழுநதிரு கபண்தண!  
வாழ்க்ம்க எனறு வநது விட்டாதே தபாராட்டம்்தான.  
இம்த எல்ோம் ்கண்டு ைருளாத்த..எழுநதிரு.. .
தபாயக்தாடரநது தபாராடு எனறு ம்தரியம் கூறட்டுைா?

பாரதி ்கண்ட புதுமைப கபண்ணாய.......அசசமில்மே 
அசசமில்மே அசசகைனபது இல்மேதய துசசைா்க 
கவண்ணி நம்மைத் தூறு கசய்த தபாதினும் அசசமில்மே 
அசசமில்மே அசசகைனபதில்மேதய!

கபாதி்கமள எல்ோம் இறக்கி மவத்்த நிம்ைதியில் 
என த்தாழி அவள் வழியில் கசல்ே...அந்தப கபாதி்கமள 
எல்ோம் என ைனதில் ஏற்றிக் க்காண்டு பாரத்த்தாடுநான 
என வழியில் கசனதறன.  த்தம்ஸ நதி கைௌனைாய என 
பக்்கத்தில் ஓடிக் க்காண்டு இருந்தது. அது எங்களின 
தபசமசக் த்கட்டதினாதோ எனனதவாகபருமூசசு விட்டுக் 
க்காண்தட கசல்வது தபால் எனக்கு ஒரு உணரவு.

மபண் என்பதினொவலொ 
என்னவவொ வகவல�ொய் 
வவறு ந்டத்துகிறொர்கள். 
வபசொ�ல் வவமலமயத் தூக்கி 
எறிநது விடடு வ�லொ�ொ 
என்று கூ்டவதொன்றுகிறது. 
மதொ்டர்நது அடுக்கிமகொண்வ்ட 
மசன்றொள். �ொமல �ஙகிக் 
மகொண்டு மசன்றொலும் 
அவளின் கண்களின் 
ஓ��ொய் கண்ணீர் துளிகள் 
சிநதுவதறகுத்தயொ�ொய் இருநதது 
மதளிவொகவவ மதரிநதது.
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ெவாரதியார புதுமைப கபண்மண ்கனவு்கண்டார. 
்கவிம்தயா்கப பமடத்்தார. ஆனால், ஈழதைா 

அந்தப கபண்மண கபற்கறடுத்்தது. அவர்தான சிவத்்தமிழ் 
கசல்வி ்தங்கம்ைா அபபாக்குட்டி. சிவபூமி ை்களிர 
இல்ேத்திற்கு அனதபாடு அத்திவாரம் தபாட்டவர. ஈழத்தின 
யுத்்த்காேத்தில் வாழ்வில் நம்பிக்ம்கமயக் க்காடுத்து 
்கஷ்டபபட்ட விதியிலிருநது பே குழநம்த்கமளயும், 
கபண்்கமளயும் ்காபபாற்றினார. க்தல்லிபபமழ துரக்ம்க 
அம்ைனுக்கு அயராது பணி கசய்தவர. சிவத்்தமிழ்கசல்வி 
அரவமணத்து ஆனமீ்கத்துமறயிலும் அறகநறியிலும் 
வழி்காட்டி வளரத்க்தடுத்்த அவரது கசல்ேபபிள்மள 
கசஞகசாற்கசல்வர ஆறு. திருமுரு்கனின ்தமேமையில் 
சிவபூமி்கள் பே க்தாண்டு்கமளச கசயவம்தக் ்கண்தடன.

நானும் எனது குடும்பமும் மு்தனமுமறயா்க 
2003ம் ஆண்டு அம்ைா ஆரம்பித்்த சிவபூமி ை்களிர 
இல்ேத்திற்கு தபாதனாம். இரண்டாவது ்தடமவயா்க 
2011ம் ஆண்டு ை்களிர இல்ேத்திற்கும், க்தால்புரத்தில் 
உள்ள சிவபூமி முதிதயார இல்ேத்திற்கும் தபாயிருநத்தாம். 
ஒவகவாரு முமறயும் ஈழத்திற்கு தபாகும்தபாதும் 
ஆறு. திருமுரு்கனின பணி்கமளப பற்றி விபரித்து 
எல்ோவற்மறயும் பாரத்துவா எனபார அண்ணா 
சமீபத்தில் இம்முமற தபாகும்தபாதும் அத்த்தான 
கசானனார. நான யாழ்பபாணம் தபானவுடன ஆறு.
திருமுரு்கனுக்கு தபான பண்ணிதனன. ‘‘கசவவாயக்கிழமை 
சிவத்்தமிழ்கசல்வி ்தங்கம்ைா அபபாக்குட்டியின குருபூமச, 
வநது ்கேநது க்காள்ளுங்கள்’’ எனறார. குருபூமசக்கு 
தபா்க மு்தல் க்தால்புரத்தில் இருக்கும் சிவபூமி 
முதிதயார இல்ேத்திற்கு தபாதனாம். அபதபாது வாசலில் 
நினற ்காவோளி பணிதவாடு வரதவற்றார. உள்தள 
கசனறதபாது அஙகு தவமே கசயயும் இனம்கபண், 
‘‘கசருபமப ்கழட்டி விட்டு உள்தள தபாங்கள்’’ எனறார. 
நிரவாகி எங்கமளப பாரத்து ‘‘சாபபிடுகிறீர்களா’’ எனறு 
அனதபாடு உபசரித்்தார. சிே ்காரியங்கமள முடித்்தபினபு 
சுற்றிபபாரக்்கோைா எனறு த்கட்தடன. ஒரு வி்த ்தயக்்கமும் 
இல்ோைல் ஒரு உ்தவியாளமர அனுபபி மவத்்தார. 
விறாநம்தயில் அம்ைாக்்களுடன தபசிதனன. ்தயக்்கமினறி 
தபசினார்கள். சு்தநதிரைா்க தபசினார்கள். பாடசாமே 
அதிபரா்க இருந்தவதராடு தபசிதனன. ைமனவிமய 

பேகானி ரவீந்திரன்
ஆரமாரமில்லமா்ல், அடக்க்மாக 
சுயநலம சிறிதுகூட இல்லமாத 
அளப்ேரிய ேணிகடள ஈழத்தில் 
சிவபூமிகள் என்்ற அ்றக்கடடடள 
ஊடமாக கசய்து வரும கலமாநிதி 
க ச ஞ் கச மா ற கச ல் வ ர்  ஆறு 
திருமுருகனின், சலிக்கமாத கடின 
உடழப்பு சிலிர்க்க டவத்தது. ேத்து 
ஆண்டுகளுக்கு ப்லமாக ேதிகனமாரு 
பேருடன் ஆரமபிக்கப்ேடட கதமால்புரம சிவபூமி 
இன்று எழுேத்டதநது வபயமாதிேர்கடள கடநது ேல 
ேணியமாளர்களுடன் வசதிகடளக்  ககமாண்டு இயஙகிக் 
ககமாண்டிருக்கி்றது. இபத பேமான்று, பகமாண்டமாவிலில் 
சிவபூமி ் னவிருத்திப்ேமாடசமாடல, கீரி்டலயில் சிவபூமி 
்டம, சிவபூமி யமாத்திரிகர் விடுதி பகமாண்டமாவிலில் 
சிவபூமி ்ருத்துவ நிதியம, கிளிகநமாசசியில் சிவபூமி 
்ருத்துவ ேமாடசமாடல, திருபகமாை்டலயில் சிவபூமி 
்னவிருத்திப் ேமாடசமாடல என இன்னும ேல சிவபூமிகள் 
அ்றக்கடடடள ேணி ் னதுக்கு நிட்றவமாக இருக்கி்றது.

இழந்தவர. மு்கத்தில் அமைதி க்தரிந்தது. வாசித்துக் 
க்காண்டிருந்தார. ஒரு சிேர அமற்களுக்குள் இருநது 
எழுதுவம்தயும், வாசிபபம்தயும் யனனல் ஊடா்கப 
பாரத்த்தன. சிே கபண்்கள் தபசியபடி பமன ஓமேமய 
சட்டைாக்கிக் (கிழித்து) க்காண்டிருந்தார்கள் ைாடு்களுக்கு 
தீனிதபாடுவ்தற்்கா்க! சிே முதியவர்களின பிள்மள்கள் 
கவளிநாட்டில் இருபப்தா்க அறிநத்தன. வளா்கத்தில் 
சிவபூமிக்குரிய Mini Bus நிறுத்்தபபட்டிருந்தது. த்காயிலும் 
ஒனறு இருக்கிறது. கவவதவறு பள்ளிக்கூட ைாணவர்கள் 
சிவபூமிக்கு வரும்க ்தநது நி்கழ்சசி்கள் கசயது 
ைகிழ்விபபார்கள். யாழ்பபாணத்தில் பே முதியவர்கள் 
்தனிமையில் வாழ்வம்தக் ்கண்தடன. இயோ்த 
்காேங்களில் யார ்தம்மை பாரக்்கப தபாகிறார்கள்? எனற 
பயம். ஏக்்கத்த்தாடு வாழ்கிறார்கள். பேர முதிதயார 
இல்ேங்களில் தசருவ்தற்கு ்காத்திருக்கிறார்கள். யாழ்குடா 
நாட்டில் முதிதயார இல்ேங்களுக்கு கபரிய அவசியம் 
உள்ளது. இஙகிோநதில் பே முதிதயார இல்ேங்களுக்கு 
தபாயுள்தளன. சிவபூமியின க்தாண்மடப பாரத்்த தபாது, 
ைனம் திருபதியா்க இருந்தது. தநரமையும், நாணயமுதை 
சிவபூமியின கவற்றியின ர்கசியம். 

சிவபூமிமயப பாரத்்ததபாது என ைனதில் சிே நிமனவு்கள் 
வந்தன. எனது மூத்்த ை்கனும் ைருை்களும் 6 ைா்தம் 
இநதியாவில் ்தஙகியிருநது ைனநேம் குனறியவர்கட்கும் 
கபற்தறார்கள் இல்ோ்த குழநம்த்களுக்கும் தசமவ 
கசய்தார்கள். அபதபாது ஈழத்தில் யுத்்தத்தின 
உசசக்்கட்டம். என ை்கன இநதியா தபாகும்தபாது 
எனனிடம் கூறியது. இேஙம்கயில் யுத்்தம் இல்ோவிட்டால் 
யாழ்பபாணத்திற்குத்்தான தபாயிருபதபாம். இபபடியான 
தசமவ்கள் கசயயபதபாகிறவர்கட்கு (Volunteersற்கு) 
அனுைதி கிமடபபது சுேபைான ்காரியைல்ே. க்தாண்டு 
நிறுவனங்களுக்கு முனபணைா்க சிே ஆயிரம் (Pounds) 
பவுண்்கள் ்கட்டினார்கள். பே விதிமுமற்கமள ஏற்று 
நிரவா்கத்ம்த திருபதி கசய்தார்கள். இவவளவு கசய்த 
பினபும் விசா எடுபபதில் சிக்்கல் இருந்தது. இளம் 
்தம்பதியினர தவமே்கமள ராஜினாைா கசயது விட்டு 
தபாகிறபடியால் சநத்த்கம் ஏற்பட்டது, இநதிய விசா 
க்காடுக்கும் அதி்காரிக்கு. அண்ணாவின சிபாரிசால் 
சநத்த்கம் நீக்கியது. எனது ை்கனும் ைருை்களும் க்தாண்டு 

கசய்ததின மூேம் ைனநிமறமவப கபற்றது ைட்டுைல்ே, 
இல்ேத்து குழநம்த்களுடன நல்கோரு உறமவயும் 
ஏற்படுத்திக் க்காண்டார்கள் uK திரும்பி வந்த பிறகும் 
அவர்களுக்கு க்தாடரநது உ்தவி கசயகிறார்கள்.

கசஞகசாற்கசல்வருக்கு ஒரு அனபான த்காரிக்ம்க:

இபபடியான க்தாண்டு்கமளச கசயய விரும்பும் 
கவளிநாட்டில் வாழும் இளம் ்தமேமுமறக்கு சிவபூமியின 
நிரவா்கம் சந்தரபபங்கமள ஏற்படுத்தி க்காடுத்்தால் 
அது ஒரு உறவுபபாேைா்க அமையும் எனபது எனது 
்கருத்்தாகும். சிே முதிதயார்கமள, கவளிநாட்டில் 
இருநது தசமவ கசயய வரும் இளம்பிள்மள்கள் ்தங்கள் 
்தாத்்தா, பாட்டி்களா்க ்தத்க்தடுத்தும் வருவார்கள் எனறு 
நம்புகிதறன.

முதிதயார இல்ேத்துக்குப தபான அடுத்்தநாள் 
க்தல்லிபபமழ அம்ைன த்காவிலுக்கு சிவத்்தமிழ்கசல்வியின 
குருபூமசயில் ்கேநதுக்காள்ள நானும் எனது ்கணவரும் 
தபாயிருநத்தாம். இது எங்களுக்கு மு்தல் ்தடமவ. 
தநரத்திற்கு தபாய அம்ைமன ்தரிசித்த்தாம். அம்ைனின 
கவளிவாசலில், இருபுறத்திலும் வரிமசயா்க இல்ேத்துக் 
குழநம்த்களும், அஙத்க வளரந்த இளம்கபண்்களும் 
நினறார்கள். குழநம்த்கள் ஆதராக்கியைா்க இருந்தார்கள். 
குழநம்த்களின ்கண்்களில் குழநம்த்களுக்குரிய 
குறும்புத்்தனங்கமள பாரத்த்தன. குழநம்த்களும் 
இளம்கபண்்களும், பாவாமட சட்மட, தசமே்களுடன 
மி்கவும் அழ்கா்க இருந்தார்கள். சிவத்்தமிழ்கசல்வி 
விண்ணுே்கத்திலிருநது குழநம்த்கமள கபருமையுடன 
பாரத்துக் க்காண்டிருபபார எனறு நிமனத்த்தன. ஆறு.
திருமுரு்கன த்காயிலுக்குள் இருநது சிவாசசாரியார்கமள 
அமழத்துவர, குழநம்த்களும் கபரியவர்களும் க்தாடர 
தைள்தாளத்துடன சிவத்்தமிழ்கசல்வியின, சைாதிமய 
அமடநது ைரியாம்த கசலுத்்தபபட்டது. த்காயிமே 
வேம் கசய்த பிறகு அம்ைாவின உருவசசிமேக்கு ைாமே 
சூட்டபபட்டது. அம்தத் க்தாடரநது ஆறு. திருமுரு்கன உட்பட 
சிேர சிறிய உமரயாற்றினார்கள். இல்ேத்தில் வளரந்த 
மூனறு குழநம்த்கள் சிவத்்தமிழ்கசல்வியின அனமபயும், 
பணிமயயும் தபாற்றி உருக்்கைா்க பாடினார்கள். என ்கண்ணில் 
கபருகிய நீமர எனனால் ்கட்டுபபடுத்்தமுடியவில்மே. 
அ்தனபினபு ைண்டபத்தில் சிே நி்கழ்சசி்கள் நடந்தன. 
கிட்டத்்தட்ட இருநூறுதபரளவில் கூடியிருந்தார்கள். 
திருைதி விைோத்தவி நாத்கஸவரன ்தனது ்கணீகரனற 
குரலில் கபரியபுராணத் த்தவராங்கமள பாடினார. 

- வதா்டர்சசி 26ம் பக்ைத்தில்
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குருவின் உறக்கம் 
்கலையா வண்ணம்
த�ாலையில் வணடு 
துலையிடை ப�ாதும் -
வலி�ாங்கி நின்றார்
்கர்்ண ம்கா ராசன்.
நபி்கள் உறக்கம்
்கலையா வண்ணம் 
த்காடிய நா்கம் 
தீணடிய ப�ாதும் -
வலி�ாங்கி நின்றார் 
உயிர்நண�ர் அபு�க்கர்.
பயசுபிரான் சிலுலவ 
சுமககும் வண்ணம் 
வழிப�ாக்கர்ககு பசவ்கர் 
ஆல்ண�ர �ன்ப�ாளில்-
வலி�ாங்கி சுமந�ார் 

சிலுலவலய சீபமான்.
 ம�ங்்கள் தவவபவறாயினும்
�திககும் ்கருத்து ஒன்பற...
மனங்்கள் தவவபவறாயினும்
�திப�து அன்பு ஒன்பற...
 எனபவ -
அன்பிலன மடடும் உ்ணர்பவாம் 
அன்பிலன மடடும் உ்ணர்த்துபவாம்
அன்பினால் மடடுபம வாழபவாம்
அன்பினால் அலனத்தும் வாழும்
அன்பினால் தவற்றி்கள் குவியும் 
அன்பினால் உைகிலன 
                                 
தவல்பவாம்
அன்ப� உைத்கன அறிபவாம்
அன்ப� உைத்கன அறிபவாம்...

எல்தோருக்கும் எல்ோமும் அது அ்தற்கு 
உண்டான வயதில் கிமடபபது அரிது.

ஒபாைா ்தனது 55 வது வயதில் 
அரசியலில் இருநது ஓயவு கபறுகிறார

ஆனால், கடானால்ட் டிரம்ப ்தனது 70 வது 
வயதில் ்தான அதிபர ஆகிறார

பில்த்கட்ஸ ்தனது 30 ்களிதேதய உேகின கபரிய 
கசல்வந்தர ஆனார

ஆனால், INDITEX SPAIN நிறுவனத்ம்த ்தனது 
50 ஆவது வயதில்்தான க்தாடஙகினார. அைானசிதயா 
ஓரதட்கா 80 வயதில்்தான உேகின இரண்டாவது 
கபரிய கசல்வந்தர ஆனார.

ஒருவருக்கு அவர விரும்பிய தவமே வாயபபு 
்தானா்கதவ த்தடி வருகிறது.

இனகனாருவருக்த்கா எல்ோ திறமை்கள் இருநதும் 
சரியான தவமேதயா அல்ேது க்தாழிதோ அமைவது 
இல்மே.

ஒருவர 22 வயதில் ்தனது வியாபாரம் க்தாழிலில் 
த்காடீஸவரரான ஒருவர 45 வயதில் எல்ோம் இழநது 
ஏழ்மை ஆகிறார...

ஒருவர 40 வயது வமர ்தன க்தாழில் - 
வியாபாரத்தில் ச்கே ்கஷ்டநஷ்டங்கமள அனுபவித்து 
50 வது வயதில் த்காடீஸவரர ஆகிறார.

எம்.ஜி.ஆயாருக்கு கைாத்்தம் 70 வயதுவமர 
வாழ்க்ம்க வரோறு. அதில் *மு்தல் 40 வயது 
வமர வாழ்க்ம்கயில் பயங்கர ்கஷ்டம். * ்கமடசி 
30வருடங்கள் சாகும்வமர ராஜதயா்க வாழ்க்ம்க.

சரசசில் ்தனது 82 வது வயதில் History of Eng-
lish Speaking People எனற புத்்த்கத்ம்த எழுதினார.

ஆவசகள் ஓடவ்ட கு்டம்;
எபகெவாதும் நிவைவு ஆகவாது!

சிவ  சஙே்ககுருகேள் - மசளபராககியவதி உஷரா
ஈஸற்ஹாம் ேண்டன  முரு்கன த்காயிலில் பணிபுரிநது வரும் 

சிவ பில்லூர த்க. சங்கரக் குருக்்கள் அவர்களுக்கும், அவரது இல்ேத் 
துமணவியார கசளபாக்கியவதி எஸ. உ்ஷா அவர்களுக்கும், எதிரவரும் 
3.9.2017 சஷ்டியப்த பூரத்தி ைணி விழா திருவண்ணாைமேயில் (ஓயாைடம், 
க்தற்கு ைாடவீதி) நமடகபறவுள்ளது.

்தங்கள் கபற்தறாரின ைணிவிழாவுக்்கான ஏற்பாடு்கமள பிள்மள்கள் 
எஸ.திவா்கர (அபரணா) , 
எஸ .சு்த ா்க ர  (வித்யா ) 
வி.கஜய (்காசிவிஸவநா்தன) 
ஆகிதயார சிறபபா்கச கசயது 
முடித்துள்ளனர. அறிஞர்கள், 
கபரிய ா ர்கள் வாழ்த்துச 
கசயதி்கள் - ்கட்டுமர்கள் 
க்காண்ட ைணி விழா ைேரும் 
கவளியிடபபடுகினறது.

பண்பு்கள் நிமறயப கபற்ற 
சங்கரக் குருக்்கள் - உ்ஷா 
்தம்பதி்கள் உறவு்கதளாடு 
பல்ோண்டு பல்ோண்டு வாழ 
வாழ்த்துகிதறாம்.

்மணி விழா ேமபதி வாழ்க!

	ைாழ்க்க என்பது நீ ொகும் ை்ை அல்ை..
ைற்ைைரகளின் ைைதில் நீ ைாழும் ை்ை..

	நாம் தத்ையில்்ை என்று சிைர நம்்ை நி்ைகக 
துைஙகும் முன்விைகி நிற்ககற்றுபகாள்ைதுசிைநதது.

	ஆ்ெ படுை்த ைைநதுவிடு.. ஆைால்ஆ்ெப்பட்ட்த 
ைைநதுவிடாதத..!

	ைை நி்ைவு என்பது இைற்்கைாக நம்மிடம் 
உள்ள பெல்ைம்..ஆடம்பைம் என்பது நாம் ததடி 
பகாள்ளும் ைறு்ை..

	சிை தநைஙகளில் தனி்ைகடிைம்.. சிை தநைஙகளில் 
தனி்ை தான் இனி்ைைாை தருைம்!..

	ைைைத்்த பற்றி கை்ை படாதத.. நீ இருககும் 
ை்ை அது ைைப்தபாைதில்்ை.. அது ைரும்தபாது 
நீ இருககப் தபாைதில்்ை..

	புரிைாத்த புரிநதுபகாள்ளுஙகள்..புரிநத்த 
பகிரநதுபகாள்ளுஙகள்.. பைற்றி நிசெைம்!

	ைாழ்க்க உன்்ை எதிரபாைாத இடஙகளுககு 
கூட்டிகபகாண்டு பெல்லும்..அன்புதான் உன்்ை 
வீட்டுககு அ்ழத்துைரும்!

	அறிவு்ை தத்ைப்படும் தபாதுதான் ஆைைம் 
கண்்ை ை்ைககும்..!

	நீ சிரித்து பார.. உன் முகம்உைககு பிடிககும்..! 
	ைற்ைைரக்ள சிரிகக்ைத்து பார.. உன் முகம் 

எல்தைாருககும் பிடிககும்..!
	நீ தநசிககும் இதைத்தில் பை ஆண்டு காைம் 

ைாழ்ை்த விட உன்்ை தநசிககும் இதைத்தில் 
சிை பநாடிகன் ைாழ்நது பார இதைத்தில் சுகம் 
பதரியும்

	ைளரநத பின் ை்ளைது பபரு்ை.. ை்ளநதத 
இருப்பது சிறு்ை..

	விரும்புைதால் கருை்ையில் மீண்டும் ஒரு மு்ை 
இடம் கி்டப்பதில்்ை

	பைறுப்பதால் கல்ை்ையும் நம்்ை விட்டுவிட 
தபாைதில்்ை இருககும் ை்ை ைகிழ்சிைாக 
இருப்பதபாம்.

மதராகுப்பு: பரிகமலழேர்

அழகான
்ரிகள்...

கபரனாட்்ஷா ்தனது 93 வது வயதில் Pertouched 
Pepler எனற நாவமே எழுதினார.

டால்ஸடாய ்தனது 82 வது வயதில் 
I Cannot Be Silent எனறார.
வில்லியம் த்ஷக்ஸபியர ்தனது 50 வது வயம்த 

்தாண்டிய பிறத்க 37 நாட்கங்கமள இயற்றினார...
எல்தோருக்கும் எல்ோமும் அது அ்தற்கு உண்டான 

வயதில் கிமடபபது அரிது.
எனதவ உங்களுக்கு ஒனறு கிமடத்து விட்டால் 

அது கிமடக்்காைல் தபாராடும் ைற்றவமர ஏளனம் 
கசயயாதீர்கள்.

உங்கமள ைற்றவதராடு ச்தா ஒபபிட்டு உங்களிடம் 
இல்ோ்தம்த நிமனத்து புேம்பாதீர்கள்.

யார ்கண்டது, அடுத்்த கநாடி நைக்கு எனன 
நடக்கும் எனறு, இந்த உே்கதை ஒரு கபரிய விபத்்தால் 
உருவானது்தான. 

எனதவ எதிர்காேத்தில் நடக்்க விருபபம்த எல்ோம் 
்கட்டுபபடுத்்த நிமனபபது முட்டாள்்தனம்.

இஙத்க இபதபாது இந்த கநாடியில் எனன கசயது 
க்காண்டு இருக்கிறீர்கதளா அம்த முழுமையா்க 
விழிபபுணரவுடன கசயயுங்கள். 

அடுத்்த கநாடி நிசசயம் அழ்காய ைேரும்.
த்தமவ்கமள நிசசயம் பூரத்தி கசயது க்காள்ள 

முடியும் 
ஆனால், ஆமச்கள் ஓட்மட குடம் தபாே 

எபதபாதும் நிமறவு கசயயமுடியாது.
இது்தான வாழ்க்ம்க 
இம்தப புரிநது க்காண்டவர்கள் ைட்டுதை 
ைகிழ்சசியா்க வாழ்கிறார்கள்.

மதராகுப்பு : தமிழன்

சுசிலோ அரவிந�ன்
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ம�ர, தீரத்்தம் வமரயான க்தாடர திருவிழாக்்கமள 
க்காடிதயற்ற உற்சவத்துடன ஆரம்பித்து 

த்காயில்்களில் பக்்தர்கள் குவியும் த்காமடபபருவம் 
இது. நம் நிேத்திலும், புேம்கபயர குடிதயறியுள்ள. 
புேத்திலும் இது க்தாடர நி்கழ்வு. ்தமிழ்பபள்ளி்கள் 
்தாய்க ஊர சங்கங்கள், பமழய ைாணவர சங்கங்கள் 
எனறு ்தமிழர கூடும் ்களங்கள் புேம்கபயர 
நாடு்களில் ஊரில் வாசத்தில் க்காண்டுள்ள பாசத்தில் 
உருவாக்்கபபட்டுள்ளன. இஙகு பிறநது வளரும் 
எம் சந்ததி்களின சங்கதி்கமளப பாரக்கும் தபாது 
எதிர்காேத்தில் இவற்றில் எமவ அற்றுப தபானாலும் 
த்காயில், ்கடவுள் நம்பிக்ம்க, ை்தம் நிமேக்கும் 
எனபம்த எம் இமளய ்தமேமுமற்களில் ்தமளத்துள்ள 
பக்தி மூேம் இந்த உற்சவங்கள் கவளிசசம் தபாட்டுக் 
்காட்டுகினறன.

ஒரு உ்தாரணம். பாண்டிசதசரி பிரானஸின 
ஆளுமைக்கு உட்பட்ட ்காேம் 1615ம் ஆண்டு. அத்த 
பிரானஸின ஆளுமையில் இருந்த கைாறிசியஸ தீவுக்கு 
இராைசாமி எனபவர பாண்டிசதசரியில் இருநது 
புேம்கபயரந்தவர. வறுமை அவமர விரட்டிய்தன முடிவு 
அந்த புேம்கபயரவு. அஙகு தவமே, வருைானம், 
வளம் என ்தன நிமறவு க்காண்டார. பாண்டிசதசரி 
உறவினர்கமளயும் அமழத்து ்தனதனாடு இருத்திக் 
க்காண்டார. இவகவாருவமரப பினபற்றி ஊதர 
புேம்கபயரந்தது. முடிவு கைாறிசியஸ தீவு ்கணிசைான 
்தமிழர க்தாம்கமயக் ்கண்டது. தவமே படிபபு 
எனபன பிரானஸ ைற்றும் கைாறிசியஸ கைாழிமய 
அவர்களுக்குள் த்தமவ ்கருதி திணித்்தது. அஙகு 
பிறந்த ்தமேமுமறக்கு ்தமிழ் ைறந்த கைாழி ஆனது. 
ஆயினும் இனறும், அவர்களின சந்ததி்கள் பரநது 
வாழும் எஙகும் அவர்கள் ்தம் ை்தத்ம்த, பண்பாட்மட 
ைறக்்கவில்மே. ்தமிழமர ஒத்்த நிறம் குணம் பழக்்க 
வழக்்க அமடயாளங்கள். ஊர நாய்களுக்கு நாங்கள் 
முனபுசூடி ைகிழ்ந்த கபயர்கதள எண் சாஸதிரம், 
நா்கரீ்கம் எனற ்காரணங்களால் கபரும்பாலும் 
இனறு இஙகு எம் பிள்மள்கமள அேங்கரிக்கினறன. 
ஆனால், இனறும் ்தமிழ் க்தரியா்த அந்த கைாறிசியஸ 
்தமிழ் சந்ததிக்கு அழகிய ்தமிழ்ப கபயர்கள். வள்ளி 
கஜயைணி, நிரைோ, கஜயேட்சுமி, பாரவதி, அரசன 
இராைலிங்கம் சி்தம்பரபபிள்மள, ஆறுமு்கம், ்கந்தசாமி 
எனபன இஙகு எம் அயலில் வாழும் இவர்களின 
கபயர்களில் சிே. ்தம் கபயர்களின சரியான ்தமிழ் 
உசசரிபபு அரத்்தம் இவர்களில் பேருக்கு க்தரியாது. 
ஆனால், ஒழுங்கான ஆேய வழிபாடு, தநரத்தி 
மவபபு, ம்தபபூச உற்சவத்தில் தீமிதிபபு, அேகு குத்தி 
பாற்கசாம்பு எடுபபது வமரயான ஆரவம் எனபன 
அவர்களிடம் இனறும் ஊறி இருநது வீறுகினறன. 
ஈழத்்தமிழ் கபண்்கள் கூட. பணிக்கு கசல்லும்தபாது 
கநற்றிக் குஙகுைம், ்தாலி எனபனவற்மற ்தவிரக்கும் 
தபாது அவர்களில் பேர இனறும் எஙகும் அந்த 
மசவ ்தமிழ் அமடயாளங்கமளப தபணுகினறார்கள். 
சைய ஒழுக்்கம், பயபக்தி, ்கடவுள் நம்பிக்ம்க 
க்தாடரும் எனற உணரமவ உள்ளத்திற்கு ஊட்டும் 
ஒரு உ்தாரணம் இது.

 சையபாடம் எனபது ்கல்வித் திமணக்்கள் 
பாடத்திட்டத்தில் இமணக்்கபபட்டுள்ளத்த எம் 
்தாய்கம். இஙகு சையபாடம் பள்ளி்களில் இல்மே. 
மசவ சையபாட கபாதுபபரீட்மச்கள் வருடா வருடம் 
்தாய்க சந்ததி்களிடம் சைய அறிமவப கபருக்கி வர 
்காரணைாகினறன. இஙகு ்தமிழ்ப பள்ளி்களிலும் 
சைய பாடக் ்கற்பித்்தல் கவற்றியளிக்்கவில்மே. 
சைய பாடத்ம்த இவவசைா்க ்கற்பிக்்க சட்டன 
்தமிழ்பபாடசாமே முன எடுத்்த முயற்சி்கள் ைாணவர 
வரவினமையால் முடஙகியமை எம் அனுபவ 
உண்மை. கூட்டு பூமச வழிபாடு்களிலும் கபற்தறார. 
பிள்மள்களுக்கு நாட்டம் குமறவு.
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அழியாது ச�ா்டரும வழி்பாடு
அமைதியா்க, அனபானவர்கமள ்கண்டு ்கம்தக்்ககூடிய, 

பூமச்கள், தவண்டு்தல்்கமள ்காண நிமறதவற்ற 
கூடிய, உணவும் உண்டு திரும்பக்கூடிய ஒரு ்களம் 
எனற பே ்காரணங்கள் ை்த நம்பிக்ம்க்கமளயும் 
ஆேயவழிபாட்மடயும்  அழியாது க்தாடரச கசயகினறன.

எம் அயலில் புேம்கபயரந்த ைண்ணில் அனனியத் 
க்தருக்்களிதே எம் த்தரபவனி திருஉோ வரும் கபாழுது 
கநஞசு பூரிக்கிறது. ‘‘எம் பிள்மள்கள் கிறிஸைஸ 
ஆரா்தமனக்கூட த்தவாேயத்துக்கு ஆண்டுக்கு 
ஒரு முமறதயனும் வர ைறுக்கிறார்கதள! உங்கள் 
இமளயவர்களிடம் இவவளவு ்கடவுள் பக்தியா?’’ எனறு 
உள்ளூராளர்கள் கூறுபதபாது உள்ளத்தில் ஆறு்தல் 
ஊருகினறது. அனனியர்கள் எம் ்தாய்கத்ம்த ஆக்கிரமித்து 
ஆேயங்கமள ்தமரைட்டைாக்கி ை்தம் க்காண்டு 
எம்ை்தத்ம்த எம்ைவர்களிமடதய திணித்்ததும், ை்தத்தின 
கபயரால் ்கல்லூரி்கமள நிறுவியதும்,  இேவசங்கமள 
ை்தைாற்றத்துக்கு பரிசா்க குவித்்ததும் ஒரு ்காேம். உே்க 
நாடு்களின ஜனநாய்க ைாற்றம், பல்லின ்கோசார 
த்தாற்றம் எம் ஆேயங்கள் அத்த நாடு்களில் வீற்கறழ 
்காரணைாயின. ம்கவிடபபட்ட த்தவாேயங்கள் சிேதவ 
இனறு எம்ைவர ம்க ஏற்று நடாத்தும் ஆேயங்கள். 
எம்ைவர சைய உணரமவ ைதித்து ஆேயங்கமள 
நடாத்்த அனுைதியும் ஒத்துமழபபும் ்தருவதும் இஙகு 
நாம் வாழும் நாடு்களின அரசாங்கங்களுக்கு. நாம் நனறி 
கசலுத்திக் க்காண்தட இருக்்க தவண்டும்!

ஆேய வழிபாட்மடயும், ்காமேயில் பூமச அமறயில் 
சாமிபபட வழிபாட்மடயும் நித்திய ்கடமையாக்கி 
்தாய்கத்தில் வளரக்்கபபட்டவர்கள் நாங்கள். ஆேய 
உற்வசம் எனறால் ஊர அயல் எஙகும் பக்திையம். 

எம் அயல் ஊர ஆேயம் ைாவிட்டபுரம் ்கந்தசாமி 
த்காவில். 25 நாட்்கள் உற்சவம். சிறுவயது மு்தல் 
நாங்களும் விர்தம். அதி்காமேயிதேதய வீடு வாசல் 
கூட்டி முற்றத்ம்த சாண்கம் க்தளித்து புனி்தைாக்கி 
அம்ைா த்தாயத்து ்தமேதுவட்டி ஈர துண்மட 
்தமேமுடிதயாடு தசரத்து குடும்பி முடிநது ஆயத்்தைாகி 
விடுவா. ்காமேயில் பசிமய ்தாங்கக்கூடிய பால்விட்ட 
்கடும்த்காபபி. வீகடஙகும் சாம்பிராணி ைணம். 
க்காடிதயற்றத்துக்கு முனதப ைசச சட்டி்கள் த்காடிக்குள் 
்கவிழ்க்்கபபட்டபடி ்கண் உறஙகும். அடுக்்கமள புது 
மசவ பாமனசட்டி்கள் அேங்கரிக்கும். மசக்கிளில் 
கபட்டிமய ்கட்டி மீன்கமள நிமறத்துக் க்காண்டு 
வீதியில் வநது த்கான சத்்தம் எழுபபும் மீன்காரனின 
வாமடதய அந்த 25 நாட்்களும் வீதிமய நாடாது. 
நமடயா்கவும்,  மினிபஸ, ்தட்டி வான, பஸ, ்கார 
எனறும் பயணித்து வநது பக்்தர கூட்டம் த்காவிலில் 
குவியும். ்தாடி மீமச, ்தமேமுடி எனறு ஆண்்களின 
தவட்டி, சால்மவ விர்தக் த்காேம். முழுபபாவாமட, 
்தாவணி, தசமே, ்தமேபபூ எனறு கபண்்களின 
பக்திக்த்காேம். ்காவடி, அடி அழிபபு ்தண்ணீர 
பந்தல், ஒலி கபருக்கி பக்திபபாடல் எனறு வீதி்கள் 
்காணும் அழகு. ஆேய கவளி நாலு வீதி்கமளயும் 
அேங்கரிக்கும் ்கடமவ ்தமட்கள், ைணிக்்கமட்கள், 
பாத்திரங்கமட்கள். தவட்மடத் திருவிழா, சபபறம், த்தர, 
தீரத்்தம் ்கபபல் திருவிழா, ைாம்பழ திருவிழா எனறு 
சனம் குவியும் ்கே்கேபபு, த்காவில் உள்தள ்கற்பூர 
ஆராத்திமய ்கண்டால் தபாதும் என கநரிசலுக்குள் 
்தமேநீட்டும் பக்்தர்கள் கீரிைமேமய ்கடலுக்குள் 
்தமே அமேயாய அழகூட்டும் அைாவாமச தீரத்்தம். 
எல்ோதை எைது உடலுக்கு ஊடா்க ஊடுருவி, பக்தி 
உணரமவ உயிருக்குள் ஊட்டி வளரத்்தமவ. இனறும் 
நிமனவில் இனிபபமவ. இஙகும் இவவாறு பயபக்தி, 
வழிபாடு க்தாடரட்டும். 
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23ம் பக்்கத்தின் ஜ�ோடர்ச்சி
மூத்்த சிவாசசாரியார்கட்கு விருது வழஙகி 

ைரியாம்த கசலுத்்தலும் கபரியபுராணம் பாடல்்கள் 
அடஙகிய நூல் கவளியீடும் நமடகபற்றது. 
ைண்டபத்தில் பூமியின ்தமேவர எனற 
முமறயில் ஆறு. திருமுரு்கன உமரயாற்றினார. 
்கம்பீரைான உருவம், சாந்தைான குரல் - 
ஆனால், தபசசில் ்கனிவும், ஆளுமையும் 
இருந்தது. ‘‘த்காயில்்களில் சினனதைளம் 
தவண்டாம். சிவத்்தமிழ் கசல்வி ்தங்கம்ைா 
அபபாக்குட்டிமயப தபசக் கூபபிடுங்கள்’’ 
எனறு ஈழத்துக் ்கவிஞர ்கந்தவனம் ஒரு 
்தடமவ யாழ்பபாணம் ‘ஈழநாடு’ பத்திரிம்கயில் 
எழுதியிருந்தம்த திருமுரு்கன ்தனது தபசசில் 
குறிபபிட்டார. ‘‘தவடிக்ம்க்கள் பாரபப்தற்்கா்க 
த்காயில்்களுக்குப தபாவதில்மே. இனறு 
யாழ்பபாண ைரண வீடு்கள்கூட ைாறிவருகிறது. 
உறவு்கமளக் ்கட்டி அமணத்து ஆறு்தல் கூறும் 
்காேம் தபாய, ‘தசாடா’ உமடபபதில் ்கவனம் 
க்காள்கிறார்கள்’’ எனறு ய்தாரத்்தத்ம்த கசானன 
அவரது பாணி எனக்கு மி்கவும் பிடித்திருந்தது.

நானும் சிே இளம்கபண்்கதளாடு தபசிதனன. 
குருபூமசயில் ்கேநது க்காண்ட அந்தப 
கபண்்கள் நாங்கள் இஙகு்தான வளரநத்தாம் 
எனறு கபருமைதயாடு கசானனார்கள். 
விழாவின இமடயில் சிற்றுண்டி்களும் பானமும் 

வழங்கபபட்டது. ைதிய தபாசனத்துடன குருபூமச 
முடிந்தது. நி்கழ்சசி்கள் எல்ோம் தநரத்தியா்கவும், 
தநரத்திற்கும் ஒழுங்காவும் நடந்தது.

சிவபூமியின கீரிைமேயில் உள்ள ைடத்துக்கு 
தபாயிருநத்தாம். அமைதியான சூழலில் 
அமைநதுள்ளது. பிரயாணி்கள் ்தஙகிப 
தபாவ்தற்கு குளியல் அமறயுடன கூடிய 
சுத்்தைான அமற்கள் உள்ளன. ைடத்திற்கு 
தைதே கபரிய கூடம் ஒனறு உள்ளது. அதில் 
நிரந்தரைா்க உள்ள ்கண்்காட்சியில் நம்நாட்டு 
பாரம்பரிய படங்கள் மவக்்கபபட்டுள்ளன. எைது 
இனம் Driver வியபபுடன படங்கமள பாரத்்தார. 
எைக்கு த்காண்டாவிலில் நடத்்தபபடும் ைனம், 
உடல்நேம் குனறிய சிவபூமி பள்ளிக்குப தபா்க 
முடியவில்மே. எனற ைனவருத்்தம்.

சிவபூமிமயப தபானற க்தாண்டு நிறுவனங்கள் 
இருக்கும் வமர, க்தானமையும் நா்கரீ்கமும் 
க்காண்ட ்தமிழும் மசவமும் ்கோசசாரமும் 
அழியாது. ைனி்ததநயம் பத்திரைா்க இருக்கும்.

ஈன்ை பொழுதின் பெரிதுவக்கும்
தன்மைகனச் சான்யைான் எனக்யைட்ட தாய- (குைள்)
இந்த வருட முற்பகுதியில் விண்ணுேகுக்கு 

கசனற ஆறு. திருமுரு்கமனப கபற்கறடுத்்த 
அந்தப கபரும் ்தாயக்கு என எழுத்துக்்கள் 
சைரபபணம்.

ல ண்டனில் ்கனகடயனர ோரி்களும், மினி 
பஸசும் தைாதிக் க்காண்ட த்கார விபத்தில் 
்தமிழ்நாட்மட தசரந்த 7 தபர பரி்தாபைா்க 

உயிரிழந்தனர. இவர்களில் 3 தபர ்காஞசீபுரத்ம்த 
தசரந்தவர்கள். 

இஙகிோநது நாட்டின ்தமேந்கர ேண்டன. அஙகு 
பக்கிஙஹாம் ்ஷயர எனற இடத்தில் எம்-1 கநடுஞசாமேயில் 
்கடந்த 26ம் தி்கதி அதி்காமே 3.15 ைணிக்கு 2 ்கனகடயனர 
ோரி்கள் அதிதவ்கைா்க வநது க்காண்டிருந்தன. 

அபதபாது அந்த கநடுஞசாமேயில் நாட்டிஙஹாமில் 
இருநது கவம்பிளிக்கு ஒரு மினி பஸ கசனறு 
க்காண்டிருந்தது. அந்த மினி பஸ மீது 2 ்கனகடயனர 
ோரி்களும் பயங்கரைா்க தைாதின. தைாதிய தவ்கத்தில் 
அந்த மினி பஸ அபபளம் தபாே கநாறுஙகியது. அதில் 
பயணம் கசய்தவர்கள் ைரண ஓேமிட்டனர. 

இந்த விபத்்தால் சாமேயின ஒரு பகுதியில் 
தபாக்குவரத்து முடஙகியது. உடனடியா்க சம்பவ 
இடத்துக்கு தபாலீசாரும், கநருக்்கடி ்காே பணியாளர்களும் 
விமரநது வந்தனர. 

அ்தற்குள், மினி பஸமச ஓட்டிய டிமரவர உள்ளிட்ட 
8 தபர சம்பவ இடத்திதேதய இரத்்த கவள்ளத்தில் 
பிணைாகினர. அவர்களில் 6 தபர ஆண்்கள், 2 தபர 
கபண்்கள். 4 தபர படு்காயம் அமடந்தனர. 

கநருக்்கடி ்காே பணியாளர்களும், தபாலீசாரும் 
படு்காயம் அமடந்தவர்கமள மீட்டு ஆம்புேனஸ மூேம் 
மில்டன த்கனஸ, ்கவண்ட்ரி ைற்றும் பரமிஙஹாமில் 

உள்ள ைருத்துவைமன்களுக்கு அனுபபி மவத்்தனர. 

அவர்களில் 5வயது சிறுமி ஒருவர, ஒரு கபண், 
ஒரு ஆண் என 3 தபரது நிமேமை ்கவமேக்கிடைா்க 
உள்ள்தா்க ்த்கவல்்கள் கூறுகினறன. 

விபத்ம்த ஏற்படுத்திய 2 ்கனகடயனர ோரி்களின 
டிமரவர்கள் ரிஸசாரடு தைசிராக் (வயது 31), தடவிட் 
தவக்ஸடாப (53) ஆகிதயார உடனடியா்க ம்கது 
கசயயபபட்டனர. இவர்களில் ரிஸசாரடு தைசிராக் அளவு 
்கடந்த ைதுதபாம்தயில் இருந்தது க்தரிய வநதுள்ளது. 

இந்த விபத்தில் பலியானவர்கள் பற்றிய உருக்்கைான 
்த்கவல்்கள் கிமடத்துள்ளன. 

இந்த விபத்தில் சிக்கிய மினி பஸசில் கசனறவர்கள் 
்தமிழ்நாடு, த்கரளாமவ தசரந்தவர்கள். அவர்களில் 8 
தபர பலியாகி உள்ளனர. 7தபர ்தமிழ்நாட்மடயும், ஒருவர 
த்கரளாமவயும் தசரந்தவர்கள். 

்தமிழ்நாட்மட தசரந்த 7 தபரில் 3 தபர ்காஞசீபுரம் 
ைாவட்டம், பிள்மளயார பாமளயம் ைண்டப க்தருமவ 
தசரந்த பனனீரகசல்வம் (63), இவரது ்தஙம்க ்தமிழ்ைணி 
(50), ்தஙம்க ்கணவர அறசகசல்வம் (60) ஆகிதயார 
ஆவார்கள். 

பனனீரகசல்வத்தின ை்கன ைதனாரஞசன, ேண்டனில் 
பிரபே ஐ.டி.நிறுவனம் ஒனறில் தவமே கசயது வருகிறார. 
இவரது ைமனவி சஙகீ்தா. இவர்கள் ேண்டனில் வசித்து 
வருகினறனர. 

இவர்கமள பாரத்துவிட்டு, அபபடிதய ஐதராபபாவில் 
சுற்றுோ தைற்க்காள்வ்தற்்கா்க பனனீரகசல்வம், அவரது 

ைமனவி வள்ளி, ்தஙம்க ்தமிழ்ைணி, ்தஙம்க ்கணவர 
அறசகசல்வம் ஆகிதயார இஙகிோநது கசனறிருந்தனர. 

அவர்களுடன, ேண்டனில் உள்ள பனனீரகசல்வத்தின 
ை்கன ைதனாரஞசன, ைருை்கள் சஙகீ்தா ஆகிதயாரும் 
மினி பஸசில் சுற்றுோ கசனறிருந்த தபாது்தான விபத்தில் 
சிக்கியுள்ளனர. 

வள்ளி, ைதனாரஞசன, சஙகீ்தா ஆகிதயாருக்கு ேண்டன 
ைருத்துவைமனயில் தீவிர சிகிசமச அளிக்்கபபடுகிறது. 

இவர்கள் அமனவரும் ்காஞசீபுரத்தில் உள்ள பிரபே 
்கண் ைருத்துவர டாக்டர ஏ.சிவகுைாரின உறவினர்கள். 

விபத்தில் ைரணம் அமடந்த பனனீரகசல்வம், 
்தமிழ்ைணி, அறசகசல்வம், ஆகிய மூனறு தபரின 
உடல்்கமள கசாந்த ஊரான பிள்மளயாரபாமளயம் 
க்காண்டு வர ைத்திய, ைாநிே அரசு்கள் நடவடிக்ம்க 
எடுக்்க தவண்டும் என ைாவட்ட ்ககேக்டரிடம் டாக்டர 
சிவகுைார தவண்டுத்காள் விடுத்துள்ளார. 

4 தபர ்தஞமச ைாவட்டம், கும்பத்காணத்ம்த 
தசரந்தவர்கள் என ்த்கவல்்கள் கூறுகினறன. மினி பஸமச 
ஓட்டி பலியான டிமரவர கபனனி எனற சிரியாக் தஜாசப, 
த்கரள ைாநிேத்ம்த தசரந்தவர. 15 ஆண்டு்களுக்கு முனனர 
த்கரளாவில் இருநது இஙகிோநதுக்கு குடிகபயரநது, 
கசாந்தைா்க மினி பஸ வாஙகி அம்த ஓட்டி வந்தார. 
அவருக்கு ைமனவி, ஒரு ை்கள், ஒரு ை்கன உள்ளனர. 

இந்த விபத்தில் சிக்கி பாதித்துள்ள அமனவருக்கும் 
த்தமவயான எல்ோ உ்தவி்களும் கசயயபபடுகிறது என 
ேண்டனில் உள்ள இநதிய தூ்தர்கம் அறிவித்துள்ளது. 

ைணடன் க�ார வி்பத்தில தமிழ� ஏழு க்பர ்பலி!

Alternatively, please contact the Temple

directly via email - enquiries@ghanapathy.com

or via telephone on + 44 (0)20 8542 7482.

sAIVA HInDU PrIesT/ MInIsTer OF 

HInDU reLIGIOn WITH nO PAsTOrAL rOLe
The Shree Ghanapathy Temple, Wimbledon, UK,

Requires
a  Saiva Hindu Priest

(application reference SGT004)

Further details can be found at
www.ghanapathy.co.uk.
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நேவஜகாதி வஜகா்ரடனம

1917 இல் ைாகபரும் ்தமேவர கேனின ்தமேமையில் 
ரஷ்யாவில் நமடகபற்ற புரட்சி்கர ஒக்தடாபர புரட்சியின 
நூற்றாண்டுவிழா உே்ககைஙகும் அனுசரிக்்கபபட்டு 
வருகிறது. ை்கத்்தான ஒக்தடாபர புரட்சி பற்றியும் 
அ்தமன கநறிபபடுத்திய கேனின சா்தமன்கள் 
குறித்தும் மீளாயவு்கள்; க்தாடரநது  நமடகபற்று 
வந்தவண்ணமுள்ளன.

இநநிமேயில் இேஙம்கயில் சு்தநதிரத்திற்கு பிற்பட்ட 
ஐம்பது ஆண்டு்காே முற்தபாக்கு இேக்கிய வரோற்றில் 
்தனிபகபரும் ஆளுமையா்கத் தி்கழ்ந்த எஸ. அ்கஸதியர 
(1926 -1995) அவர்களின சிந்தமனயில் கேனின 
ஏற்படுத்திய ்தாக்்கம் எத்்தம்கயது எனபம்தப பற்றி 
இக்்கட்டுமர தபசுகிறது.

எஸ. அ்கஸதியரின பிரிய நண்பரான ்கோகீரத்தி 
தபராசிரியர சி. தில்மேநா்தன அவர்கள் அ்கஸதியர 
எழுதிய ‘கேனின பா்தச சுவடு்களில்..’ எனற நூலுக்கு 
வழஙகிய அணிநதுமரயில் பினவருைாறு எழுதுகினறார:

‘விளதிமீர இலியிச கேனினுமடய ஆளுமையிலும் 
அரசியல் சித்்தாந்தத்திலும் ைானிட தநயத்திலும் 
அ்கஸதியருக்கு இருந்த ஈடுபாடும் ைதிபபும் இளவயது 
மு்தல் எல்மே மீறி வளரந்தன. அனனாருமடய 
வாழ்வில் இடம்கபற்ற சம்பவங்கள் சிேவற்மறக் 
்கம்த்களா்க அவர வடித்்தார. கேனினுமடய வாழ்மவயும் 
பணி்கமளயும் அடிபபமடயா்க மவத்துப பிரபே 
தசாவியத் எழுத்்தாளரான தசரக்கய அனகராகனாவ 
எழுதிய ்கம்த்கள் அ்கஸதியருக்கு அருட்டுணரவிமன 
அளிபபனவா்க அமைநதிருக்்கோம்.

தசாவியத் நாட்டில் கேனின முனகனடுத்்த 
த்காட்பாடும் அவரது சா்தமன்களும் யாழ்பபாணத்து 
ஆமனக்த்காட்மடமயச தசரந்த அ்கஸதியர  எனற 
இமளஞரின ்கவனத்ம்த ஈரத்்தனகவனறால் அ்தற்குக் 
்காரணம் அ்கஸதியரது சமு்தாயப பிரக்மஞயும், 
ைானிட தநயமும் எனதற கூறதவண்டும். ்தனமனச 
சுற்றிக் ்காணபபட்ட ஏற்றத்்தாழ்வு்கமளயும் சமூ்கக் 
க்காடுமை்கமளயும் ‘வலிதயார சிேர எளிதயார ்தமை 
வம்ததய புரி’ ( பாரதி்தாசன)யும் நிமேயிமனயும் 
்கண்டு அ்கஸதியர ைனஙக்காதித்்தார. ‘அனபீனும் 
ஆரவமுமடமை’ எனறார வள்ளுவர. அனபின ்காரணைா்க 
ைக்்கள் விதைாசனத்தில் ஆரவம் க்காண்ட அ்கஸதியர, 
சமு்தாயத்ம்த ைாற்றியமைக்்க முடியும் எனற நம்பிக்ம்கமய 
கேனினுமடய அனுபவத்திலிருநது கபற்ற நிமேயில்,

இேஙம்க ்கடற்பமடயின 21வது புதிய 
்தளபதியா்க ரியல் அட்மிரல் ட்கரவிஸ சினமனயா 
நியமிக்்கபபட்டுள்ளார. ஜனாதிபதி மைத்திரிபாே 
சிறிதசனாவால் நியமிக்்கபபட்டார. இேஙம்க 
்கடற்பமடயின கிழக்குப பிராநதிய ்கட்டமளத் 
்தளபதியா்க ்கடமையாற்றியவர சினமனயா. 
்கண்டிமய கசாந்த இடைா்கக் க்காண்ட இவர, 
்கண்டிறினிற்றி ்கல்லூரியில் ்கல்வி ்கற்றார.

இலங்க கடற்ப்ட
புதிய தளபதி தமிழர

‘புதியயதார உலைம் பசயயவாம் - பைட்ட
யொரிடும் உலைதகத யவபராடு சாயப்யொம்
புனிதயமா டகத எஙைள் உயிபரன்று ைாப்யொம்’  (ொரதிதாசன்)
எனனும் தவட்ம்க மீதுரப கபற்றார. அ்கஸதியரின 

இறுதி மூசசுவமர அந்த தவட்ம்க ்தணியதவயில்மே’

ைாரக்சிய த்காட்பாட்டிமன தசாவியத் ரஷ்யாவில் 
நமடமுமறபபடுத்திய ை்கத்்தான ்தமேவர கேனினமீது 
என ்தநம்த அ்கஸதியர க்காண்டிருந்த அனபும் ைதிபபும் 
அளபபரிய்தாகும். கேனின நூற்றாண்டு விழாமவகயாட்டி 
1970 ்களில் எழு்தபபட்ட‘கேனின பா்தச சுவடு்களில்...’ 
எனற விவரணச சித்திரங்கள் என ்தநம்தயின ைமறவின 
பினனதரதய நூோக்்கம் கபற்றது. ரஷ்யாவில் இடம்கபற்ற 
ஒக்தடாபர புரட்சி அவருக்கு ஆ்தரசைான க்தாழிோள 
வரக்்கப புரட்சியா்கத் தி்கழ்ந்தது.

ைனி்த வரோற்றில் ைாரக்சிய த்காட்பாட்டின 
அடிபபமடயில் ்கருத்துருவாக்்கம் கபற்று, அந்தத் 
திட்டத்திமன அடிநா்தைா்கக் க்காண்டு எழுந்த 
மு்தல் புரட்சி ஒக்தடாபர புரட்சிதய எனறு அ்கஸதியர 
்கருதினார. இந்தபபுரட்சியின அடிநா்தைான த்காட்பாட்டுப 
புரிநதுணரவு்தான அ்தனுமடய தபகரழுசசிக்கும், அது 
உற்பவித்்த பிரைாண்டைான உற்சா்கத்திற்கும், உேக்கஙகும் 
ஏற்பட்ட புரட்சி்களின ்தாக்்கத்திற்கும், மு்தோளித்துவத்்தன 
இருபமபதய அசசுறுத்திய வீசசுக்கும் ்காரணைாகும் 
எனபம்த அ்கஸதியர அவர்கள் ்தனது ‘கேனின பா்தச 
சுவடு்களில்..’ எனற நூலில் நிறுவுகிறார.

ஈழத்தின முற்தபாக்கு இேக்கிய பி்தாை்கரான 
எஸ. அ்கஸதியர அவர்கதள கேனின வாழ்க்ம்க 
வரோற்மற விவரணச சித்திரங்களா்க மு்தலில் எழுதிய 
சித்்தாந்தவாதியாவார. கேனினுமடய ்கல்விச சித்்தாந்தம், 
கேனினினுமடய அரசியல் குறித்து ஈழத்து எழுத்்தாளர்கள் 
எழுதி உள்ளார்கள். ஆயினும் கேனின வரோற்மற 
ஈழத்தில் வடித்்தவர எஸ அ்கஸதியதர ஆவார. இந்த 
நூலில் கேனினுமடய இளமை வாழ்க்ம்க, அவரின 
கூரிய ைதிநுட்பம், திடசங்கற்பம், ்கண்டிபபு எனப்தமனத் 
க்தளிவா்க கவளிபபடுத்தும் அத்ததவமளயில், அவரிடம் 
குடியிருந்த உனன்த ைனி்தாபிைானம், த்தசபபற்று, 
ைாரக்சிய தநசம், தியா்க உணரவு, எளிமை ஆகியவற்மற 
அ்கஸதியர ்தனது த்தரந்த நமடயில் சித்்தரித்துச 
கசல்கிறார.

வறுமையில் வாழ்ந்த ரஷ்யத் க்தாழிோளர்கள்மீது 
அவர க்காண்டிருந்த தநசம் ,  அரசநிரவா்க 

க்கடுபிடி்களுக்குள்ளும் அவர்களுக்கு உ்தவ முயனற 
அருஙகுணம் ஆகியவற்மறகயல்ோம் க்தளிவுபடுத்துகிறார. 
ைாக்ஸிம் ்காரக்கி மீது அ்கஸதியருக்கு இருந்த ஆழ்ந்த 
ஈடுபாடு ்காரணைா்க அவருக்கும் கேனினுக்கும் 
இமடயில் ஒரு சநதிபமப அ்கஸதியர இந்த நூலிதே 
பதிவு கசயகிறார.

்தமிழில் ைாக்ஸிம் ்காரக்கி நூல்்கள் மு்தலில் 
கைாழியாக்்கம் கசயயபபட்டதபாது, கேனின நிமனவு்கள் 
பற்றிய அவரின பிரசுரதை மு்தலில் கவளியானது. சிேர 
கூறுவதுதபாே, அக்தடாபர புரட்சி அ்தற்கு முனனர 
பிரானசிதோ, இஙகிோநதிதோநமடகபற்ற புரட்சி்கள்தபாே 
திடீகரனத் த்தானறிவிடவில்மே. பிகளக்்கதனாவ, கேனின, 
கராஸக்கி தபானற பல்தவறு அறிஞர்களின ்காரசாரைான 
விவா்தங்களினஅடிபபமடயிதேதய ை்கத்்தான அக்தடாபர 
புரட்சியின ்கருத்துருவாக்்கம் உருவாகியது.

ரஷ்யாவின சமூ்கப புரட்சியின சாத்தியம்பற்றி 
1881 ஆம் ஆண்டிதேதய ்காரல்ைாரக்ஸஆரூடம் 
கூறியிருந்தார. 1905 ஆம் ஆண்டு ரஷ்யாவில் ஏற்பட்ட 
புரட்சிக்கு முனனதரதய, புரட்சி்கர வளரசசியின மையம் 
ரஷ்யாமவ தநாக்கி ந்கரநதுவிட்டது எனறு கேனின 
உணரநதிருந்தார. ரஷ்யப புரட்சிமய பினபற்றிச 
கசல்வ்தற்்கான எந்த முனைாதிரியும் தைற்கு நாடு்களில் 
அபதபாது இருக்்கவில்மே. ஏ்காதிபத்திய ்கண்ணியில் 
ரஷ்யா மி்கவும்பேவீனைான ்கண்ணி எனறும் உே்களாவிய 
மு்தோளித்துவ ஒழுஙகிமன ஊடறுத்து இேகுவா்கவும், 
சிறபபா்கவும் கசயற்படுத்்த இது உ்தவும் எனறு கேனின 
்கருதினார.

அக்்காேத்தில் தசாவியத் புரட்சி குறித்து ்தமிழில் 
கவளியான அமனத்து நூல்்களும் ரஷ்ய எழுத்்தாளர்களின 
சிறந்த பமடபபு்கள் அமனத்தும் எங்கள் வீட்டில் 
குவிநது கிடந்த்காட்சிமய நான நிமனத்துபபாரக்கிதறன. 
1983 ்கேவரத்தினதபாது அவர தச்கரித்துமவத்திருந்த 
கபாக்கி்ஷம்தபானற நூல்்கள் அமனத்துதை தீக்கிமரயானது 
துயரநிமனவு்களாகினறது. சிறு்கம்த்கள், விைரசனக் 
்கட்டுமர்கள், நாவல்்கள், குறுநாவல்்கள், விவரணச 
சித்திரங்கள் எனற அவரது பமடபபு்கள் அமனத்திலுதை 
ைாரக்ஸிய தநாக்கு இமழதயாடியது.

ைாவீரர கேனிமன ஆத்ைாரத்்தைா்க தநசித்்த  என 
்தநம்தயின கேனின பற்றிய வரோறு தசாவியத் 
புரட்சிமீது அவர க்காண்டிருந்த கபரும் ைரியாம்தமய 
கவளிபபடுத்துவ்தாகும். 
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 ெவறகாஜினி ெந்திரவ்காபகால்

அ நநிய கைாழி்களின ஆளுமையில். உேக்கஙகும் பரநது வாழும் ்தமிழர்கள் ்தம் 
ை்தம், கைாழி ்கோசசார விழுமியங்கமளப தபணிப பாது்காபபதில் ்கண்ணும் 

்கருத்துைா்க இருபப்தன எதிகராலிதய க்தாடரசசியா்க வளரநதுக்காண்டும்,புதி்தா்கத் 
த்தானறிக் க்காண்டும், இருக்கும் ஆேயங்கள், சையஸ்தாபனங்கள், பாடசாமே்கள், 
சமூ்க நிமேயங்கள்.

இந்த வழியில் சிவ கநறியும், கசந்தமிழும் ்தமளத்த்தாங்க சமளக்்காது உமழத்து 
நிமேத்து நிற்கும் பிரித்்தானிய மசவ முனதனற்றச சங்கம்; அரபபணிபதபாடு ஆற்றும் 
தசமவக்கு அ்கமவ 40. இளமை குனறாது வளைா்க வளரநது வரும் இசசங்கம், 
நாற்ப்தாவது ஆண்டிமனச கசனறமடய ப்தம் பதித்்த பாம்த்கள், வளரசசிமய முன 
்தள்ளி பின நிற்கும் வரோறு எத்்தம்கயது? அ்தன பா்தச சுவடு்கள் பட்ட இடங்கள் 
பண்படுத்்தபபட்டனவா? பயனமடந்தனவா?

இசசங்கத்தின பிறபபு மு்தல் சங்கத்துடன பயணிபபவரும் இசசங்க நி்கழ்்காே 
அறங்காவேர்களில் ஒருவருைான திரு. வ.இ.இராைநா்தன அவர்கள் ்கம்த்கம்தயா்கச 
கசானன வரோறு மி்கவும் கபறுைதியானது. நாற்பது ஆண்டிமன எட்டிய 
இசசங்கத்தின ்தாயசசங்கம் இேஙம்கயில் அறுபத்திநானகு அ்கமவமயத் ்தாண்டி 
கவற்றி நமட தபாடும் க்காழும்பு க்காம்பனித்க்தருவில் இயஙகிவரும் க்காழும்பு 
மசவ முனதனற்றச சங்கதை.

1964 ஆம் ஆண்டு மு்தல் க்காழும்பு மசவ முனதனற்றச சங்கத்தின கபாருளாளர 
ப்தவியிலும் பினனர நால்வர பாடசாமே ஆசிரியரா்கவும், நால்வர கநறிைேர 
இமணயாசிரியரா்கவும், க்தாண்டரணித் ்தமேவரா்கவும் பே ப்தவி்கமள ஏற்று 
க்தாடரநது பத்து வருட ்காேங்களா்க இசசங்கத்துடன இமணநது பணியாற்றிய 
கபருமை திரு. வ.இ.இராைநா்தன அவர்களுக்த்கயுரியது.

1975இல் ்தன மூத்்த சத்கா்தரரின அமழபபின தபரில் தைற்படிபபிற்்கா்க இேண்டன 
வர திரு.இராைநா்தன அவர்கள் ்தயாரானதபாது, அவர பிரிவிமனத் ்தாயசசங்கம் 
மி்க தவ்தமனயுடதனதய ஏற்றுக்க்காண்டது. அத்த தநரத்தில் ்தைது சங்கத்தின 
கிமளசசங்கம் ஒனறிமன பிரித்்தானியாவில் நிறுவதவண்டுகைனற தவண்டுத்காமளயும் 
்தாயசசங்கம் விடுக்்கத் ்தவறவில்மே. 14 வயதிலிருநத்த இமற பணிமயத் ்தன 
ஜீவ நாடியா்கக் க்காண்டு வாழ்நது வந்த திரு.இராைநா்தன அவர்களது ைனதில் 
்தாயசசங்கத்தின தவண்டுத்காள் ்கல் தைல் எழுத்்தா்கப பதிந்தது. ்தாய ைண்ணிலிருநது 
இவமரச சுைநது வந்த விைானத்தின தவ்கத்ம்த மிஞசியது, சையத்க்தாண்டிமன 
விட்டு கவளிதயறிய தவ்தமன மிக்்க அவரது ஆத்ைாவின அேறல்.

‘தைனமை க்காள் மசவ நீதி விளஙகு்க உே்ககைல்ோம்’ எனும் ்கந்தபுராண 
அடி்கமளத் ்தனது ்தாய்கைநதிரைா்கக் க்காண்ட திரு.இராைநா்தன அவர்கள், 
1977ம் ஆண்டு ஆ்கஸட் ைா்தம் ்தற்தபாம்தய பிரித்்தானிய மசவமுனதனற்றச 
சங்கத் ்தமேவர திரு.ச்தாசிவம் ஆனந்ததியா்கர, ைற்றும் ்தனது சத்கா்தரரான 
இ.பத்ைநா்தன, ஆகிதயாருடன இமணநது இே.46,ஸடாவ ஹவுசஸ தறாட், றண்கவல், 
விக்தபாட், எகசக்ஸ எனும் ்தனது வீட்டு மு்கவரியிதேதய சைய வழிபாடு்கமள 
சிறிய அளவில் கசயற்படுத்்தத் க்தாடஙகினார. அத்த தவமளயில் ்தனது ஒவகவாரு 
கசயற்பாடு்கமளயும் ்தாயசசங்கத்தின அனுைதியுடதனதய கநறிபபடுத்தினார. 
‘முயற்சி திருவிமனயாக்கும்’ எனும் வரி்களுக்்கமைய, 21.08.1977இல் ்தாயசசங்க்ததின; 
்தமேவியான டாக்டர. (திருைதி) இநதிரா சிவதயா்கம் அவர்கமளதய ்தமேவியா்கக் 
க்காண்டு, க்கௌரவ கபாதுச கசயோளரா்க வ.இ.இராைநா்தன அவர்களும், 
க்கௌரவ கபாதுப கபாருளாளரா்க திரு. ச.ஆனந்ததியா்கர அவர்களும் ைற்றும் 
திரு.கு.சிவபாேன, திரு.இ.பத்ைநா்தன, கசல்வி ஞானைணி; சிவஞானம் (திருைதி.

அர்ப்பணி்பக்பாடு 40ஆணடு ்வரைாறு ்பதித்த 
பிரித்தானிய கெ்வ முன்கைறைச் ெங�ம்

ஞா.தயா்கராஜா)ஆகிய ஆறு அங்கத்்தவர்கள் க்காண்ட மு்தற் கசயற்குழு 
உருவாக்்கபபட்டு, பிரித்்தானிய  மசவ முனதனற்றச சங்கம் உத்திதயா்கபூரவைா்க 
அஙகுராரபபணம் கசயதுமவக்்கபபட்டது. சங்கத்தின இரண்டாவது ்தமேவரா்கப 
ப்தவி ஏற்றவர டாக்டர.சீ.நவரட்ணம் அவர்கள் ஆவார. 1978ம் ஆண்டு மு்தல் 
1982ம் ஆண்டு வமரயான இவரது ப்தவிக்்காேத்தில், ்தாயசசங்கத்தில் பணிபுரிந்த 
திரு.வ.இ. தோ்கநா்தன ைற்றும் திரு. சு. லிஙத்கஸவரன ஆகிய இருவரும் நிரவா்க 
சமபயில் இமணநது சங்கத்ம்த தைலும் வலுபகபறச கசய்தனர. ஆரம்ப ்காேத்தில் 
பூமஜ்கள், பஜமன்கள், ஆண்டு விழாக்்கள் அமனத்துதை டாக்டர அவர்களது 
இல்ேத்திதேதய இடம் கபற்று வந்தத்தாடு ைட்டுைனறி, சங்க ஆ்தரவாளர்களின 
எண்ணிக்ம்க அதி்கரிக்்கவும்  டாக்டர அவர்களது ஒத்துமழபபும், ஆ்தரவும் அதி்க 
அளவில் வழித்காலியது. அத்த தநரத்தில் சிே ைாணவர்கட்கு இஙகு ்தமிழ் கைாழிக் 
்கல்வியும் தபாதிக்்கபபட்டது. ைாணவர எண்ணிக்ம்க அதி்கரிக்்கதவ இத் ்தமிழ்ப 
பாடசாமே ‘பிேரிக்த்க’ எனும் ந்கரிலுள்ள ஒரு பாடசாமேக்கு  ைாற்றபபட்டு 
வாரநத்தாறும் ்தமிழ் வகுபபுக்்கள் நடாத்்தபபட்டன. ஆரம்ப ்காேங்களில் டாக்டர 
சீ.நவரட்ணம் அவர்களது இல்ேம் சங்க நி்கழ்வு்களுக்கும், சங்க வளரசசிக்கும் 
அடித்்தளைா்க அமைந்தம்த சங்கம் இனறும் நனறியுடன நிமனவு கூருகினறது.

டாக்டர நவரட்ணம் அவர்கமளத் க்தாடரநது 1982ம் ஆண்டு மு்தல் 
1985ம் ஆண்டுவமர சங்கத்தின மூனறாவது ்தமேவரா்க டாக்டர இ.்தயாபரன 
அவர்கள் நியைனைானார. க்தாடரசசியான வளரசசியும் நிமறவான அங்கத்்தவர 
எண்ணிக்ம்கயும் சங்கத்தின கபருமைமய ஒரு படி தைலுயரத்தியதின சானறா்க 
இவரது ப்தவிக்்காேத்தில், 26.06.1985ம் ஆண்டில், பிரித்்தானிய மசவ முனதனற்றச 
சங்கம் ஒரு அஙகீ்கரிக்்கபபட்ட ‘்தரை ஸ்தாபனம்’ஆ்க பதிவு கசயயபபட்டது. இக் 
்காே்கட்டத்தில் சட்டத்்தரணி திரு.கு.சி்தம்பரபபிள்மள, டாக்டர மவ.பாேதச்கரம் 
ஆகிதயார சங்கத்துடன இமணந்தனர.சங்கத்தின நான்காவது ்தமேவரா்க டாக்டர. 
மவ.பாேதச்கரம் அவர்கள் க்தரிவு கசயயபபட்டார. 1985ம் ஆண்டு மு்தல் 1988ம் 
ஆண்டுக்கிமடபபட்ட இவரது ப்தவிக் ்காேத்தில் சங்கத்தின சமூ்க தசமவத்துமறயில் 
கைசசத்்தக்்க முனதனற்றங்கள் இடம் கபற்றன. ்தாயைண்மணப பிரிநது புேம் 
கபயரநது  வநதுள்ள மூத்த்தார ைன நேன்தமனக் ்கருத்திற் க்காண்டு ‘மூத்த்தார 
அமைபபு’ ஓனறிமன உருவகிக்்க முன நினற கபருமை இவமரசசாரும். 29வது 
வருடத்தில் இனறு ஏறு தபால் பீறு நமட தபாடும் இந்த ‘மூத்த்தார அமைபபு’, 
அைரர டாக்டர அவர்கமள ஒரு ்கேங்கமர விளக்்கா்க எனறும் நிமனவு கூருவார்கள் 
எனபதில் எதுவி்த ைாற்றுக் ்கருத்தும் இருக்்கமுடியாது. டாக்டர பாேதச்கரம் 
அவர்களது ்தமேமைத்துவத்தின கீழ்,சங்கத்தின 10வது ஆண்டு விழாவில் ஆரசதவ, 
உயர வாசற்குனறு முரு்கன ஆேய ஸ்தாப்கர அைரர திரு.தசா. சபாபதிபபிள்மள 
அவர்களுக்கு ‘மசவ கநறிக்்காவேர’ எனும் பட்டத்ம்த வழஙகிய்தன மூேம், 
பிரித்்தானியாவில் மசவ சையத்திற்கு அரும்கபருந க்தாண்டாற்றிய  ஒரு புனி்த 
சீேருக்குச சிறபபுப பட்டம் அளித்்த மு்தற்சங்கம் எனற கபருமைமய மசவ 
முனதனற்றச சங்கம் ்தட்டிக்க்காண்டது. இவரது ைமறவுக்குப பினனர இவர ஆற்றிய 
அநதிைக்; கிரிமய்கள் தபானற சடஙகு்கமள, சங்க அனபர்களில் ஒருவரான திரு.
வி.கசல்ேத்துமர அவர்கள் கபாறுபதபற்றுச சங்கத்துடன இமணநது கசயோற்றினார. 
திரு.இ.முரு்கானந்தன, திரு.வ.இ.இராைநா்தன இருவரும் இக்கிரிமய்கள் மசவர்களின 
முமறபபடி கசவவதன க்தாடரத் துமண நினறு கசயோற்றினர. இ்தன பினனர, 
இேஙம்கயிலிருநது சிவ மவத்தியநா்தக்குருக்்கள் அவர்கள் வருவிக்்கபபட்டார. 
சங்கத்தின மு்தற் மசவக் குருக்்களான இவரது வரும்கக்குப பினனர, இநநாட்டில் 
ைரண சடஙகு்கள் மசவ ைரபுபபடி இவராதேதய ம்கக்க்காள்ளபபட்டன.அக்்காே 
்கட்டத்தில் ைா்தநத்தாறும் ம்தபகபாங்கல், பஜமன, குருபூமச்கள், நவராத்திரி 
விழா என சைய சம்பந்தபபட்ட நி்கழ்வு்கள் அமனத்தும் அங்கத்்தவர்களின 
இல்ேங்களிதேதய நமடமுமறபபடுத்்தபபட்டன. இவரது ப்தவிக் ்காேத்தில் 1988ம் 
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ஆண்டு விஜய்தசமியனறு ‘பிேறிக்த்க’ எனும் இடத்திலிருந்த ்தமிழ்ப பாடசாமே, 
ைதனாரபாரக் ்தமிழ் இல்ேத்திற்கு இடம் கபயரந்தது. ைாணவர எண்ணிக்ம்க 
அதி்கரிக்்கதவ, ஆசிரிமய திருைதி. கசாரணைேர முரும்கயா அவர்களது விடா 
முயற்சியின பேனா்க, நால்வர ்தமிழ்க் ்கமே நிமேயம் இனமறய லிட்டில் இல்தபரட் 
பாடசாமேயில் நிரந்தரைா்கக் குடிபுகுந்தது. சங்க வரோற்றில் ஒரு அங்கைா்க 
மிளிரும் நால்வர ்தமிழ்க் ்கமே நிமேயம் திருைதி முரும்கயா அவர்கமள கநஞசம் 
நிமறந்த நனறி்களுடன வாழ்த்தி நிற்கினறது.

சங்கத்தின ஐந்தாவது ்தமேவரா்க 1988ம் ஆண்டு மு்தல் 1995ம் ஆண்டு வமர 
சட்டத்்தரணி கு.சி்தம்பரபபிள்மள அவர்கள் ப்தவியில் இருந்தார. இவரது ப்தவிக் 
்காேத்தில், 02.07.1989ம் ஆண்டு சிறபபுக் கூட்டத்தில் சங்கத்துக்க்கனச கசாந்தைா்க 
ஒரு பணிைமன வாங்க முடிகவடுக்்கபபட்டது. 1995ம் ஆண்டில், இே.2, சலிஸபரி 
தறாட், ைதனாரபாரக்கில் உள்ள ்தற்தபாம்தய ைண்டபம் விற்பமனக்கு இருபபம்த 
சங்க அங்கத்்தவர திருைதி ைாதினி சிறீஸ்கந்தராஜா அவர்கள் வாயிோ்க அறிந்த 
சங்க நிரவா்கக் குழுவினர விமரநது கசயல்பட்டதின பேனா்க, இனமறய ஆேயம் 
அனறு ைண்டபைா்கச சங்கத்தின கசாத்்தானது. மசவ சையத்்தவர்கள் நிமறவா்கதவ 
வாழ்ந்தஇநநாட்டில், ஒரு ஆனமீ்கப பத்திரிம்க இல்ோப கபருஙகுமறமயத் 
தீரக்குமு்கைா்க 17.01.1993இல் ‘்கேசம்’ ஆனமீ்க இ்தழ் கவளியிடபபட்டது. சை 
்காேத்தில் 86வது ்காோண்டு இ்தழா்க உயிரத்து நிற்கும் ‘்கேசம்’ பிரித்்தானியாவில் 
கவளியிடபபட்ட மு்தோவது ஆனமீ்க இ்தழ் எனும் கபருமைக்குரியது. இந்தச 
சஞசிம்க சட்டத்்தரணி திரு.கு.சி்தம்பரபபிள்மள அவர்கள் ப்தவிக்்காேத்தில் 
கவளியிடபபட்டதபாது அசசஞசிம்கயின மு்தல் இமண ஆசிரியர்களா்க சங்க 
அங்கத்்தவர திரு.மு.நற்குண்தயாளனும், இனமறய சங்கத்்தமேவர திரு.ச..
ஆனந்ததியா்கர அவர்களும் பணியாற்றினர. 1994இல் நால்வர ்தமிழ்க் ்கமே 
நிமேயத்தின மு்தல் ்கமே வகுபபு வீமண ஆசிரிமயயா்க திருைதி. கசநதில்கசல்வி 
வாைானந்தன அவர்கள் சங்கத்தில் இமணந்தார. சுழலும் ்காேசசக்்கரத்துடன 
பிமணநது புதுபகபாலிவுடன நிமிரந்தது பிரித்்தானிய மசவ முனதனற்றச சங்கம்.

1995ம் ஆண்டு மு்தல் 1998ம் ஆண்டுவமர சங்கத்தின ஆறாவது ்தமேவரா்கப 
ப்தவிதயற்றார சங்கத்தின ஆரம்ப ்காே உறுபபினர்களில் ஒருவரான திரு.இ.பத்ைநா்தன 
அவர்கள். ஆேய ைண்டபத்தில் சையபபணி்கமள தைற்க்காள்ளுவ்தற்்கான 
அனுைதிமய வழங்க ந்கர சமப அலுவே்கம் ்தாைதித்்ததினால், ஏறத்்தாழ 
மூனறு வருடங்கள் ைண்டபத்தில் சையபபணி்கமள தைற்க்காள்ள முடியா்த 
நிமே இருந்தது.  அவவாண்டில் க்கௌரவ ்கட்டடப கபாதுச கசயோளரா்கப 
பணியாற்றிய திரு.வி.நா்கரட்ணம் அவர்களது விடா முயற்சியின பயனா்க, 
ந்கரசமப அனுைதி கிமடக்்கபகபற்று ஆேய ைண்டபம் திருத்தி அமைக்்கபபட்டு, 
28.06.1998இல் சங்க ைண்டபம்  திறநது மவக்்கபபட்டது. 1997இல் திரு.பத்ைநா்தன 
அவர்கள் ்தமேமைத்துவத்தின கீழ் ஈஸற்்காம் ந்கர ைண்டபத்தில் சங்கத்தின 
20ஆவது ஆண்டு விழா சங்க அங்கத்்தவர்கள், குடும்பத்தினர, ஆ்தரவாளர்கள் 
அமனவருடனும் கவகு சிறபபா்க நமடகபற்றது. அத்த ்காேபபகுதியில், ்கமே 
வகுபபுக்்கமள நடத்துவ்தற்்கான உப்கரணங்கமள க்காள்வனவு கசயவ்தற்கும்,்தமிழ்ப 
பாடபபுத்்த்கங்கமள அசசிடுவ்தற்கும் த்தசீய நிதி உ்தவி கிமடக்்கபகபற்றது. 
க்தாடரநது, 1998ம் ஆண்டு மு்தல் 2001ம் ஆண்டுவமரயிோன ்காேபபகுதியில் திரு.
வி.நா்கரட்ணம் அவர்கள் சங்கத்தின ஏழாவது ்தமேவரா்கப ப்தவியில் அைரந்தார. 
சங்கத்தின வளரசசிக்்கா்க நிதி திரட்டும் முயற்சியில் இவர மி்க ஆரவமுடன 
கசயற்பட்டார. பே ்கமே நி்கழ்வு்கமள நடத்தியது ைட்டுைனறி, ‘இமச இனபம்’ 
எனும் கபயரில் விழா ஒனறிமன ஆரம்பித்து அ்தமன வருடநத்தாறும் நடாத்தி நிதி 
திரட்டிய கபருமையும் இவமரதய சாரும். ஆறு ்தமேவர்களின ஆளுமையின கீழ் 
நாகளாரு தைனியும் கபாழுக்தாரு வண்ணமுைா்க வளரநது வந்த சங்கம், ்தனது 
்கால் நூற்றாண்மட அமைதியா்க அண்மித்துக் க்காண்டிருந்தது.

 ்கற்பமனக்கு அபபாற்பட்ட ்கற்ப்கவிருட்சைா்க கவள்ளி விழாவிற்குத் 
்தயாரானது சங்கம். 2001ம் ஆண்டு மு்தல் 2003ம் ஆண்டுவமரக்்கான எட்டாவது 
்தமேமைத்துவம், இசசங்கத்தின பி்தாை்கன எனும் ்தானத்திற்குத் ்தகுதிகபற்ற, 
மசவமுனதனற்றசசங;்கத்திற்கு வித்திட்ட சிறபபுக்குரியவர திரு. வ.இ.இராைநா்தன 
அவர்களிடம் தசரந்தது. 31.08.2002 அனறு, ைாமே 2 ைணிக்த்க, சங்க அங்கத்்தவர்கள், 
குடும்பத்தினர, ஆ்தரவாளர்கள் என ஆயிரக்்கணக்்கான ைக்்கள் திரண்டு 
ைண்டபம் நிமறநது ்ததும்பியது. சைய குரவர நால்வர திருவுருவங்கள் ைற்றும் 
பனனிருதிருமுமற்களும் திருமுமற பாராயணத்துடன பவனியா்க தவால்த்்தம்ஸதரா 
அகசம்பளி தஹாலிற்கு எடுத்துச கசல்ேபபட்டுக்; த்காோ்கேைா்க நடநத்தறியது 
சங்கத்தின கவள்ளிவிழா. சிறபபு நி்கழ்சசியா்க நானகு பிரிவா்க நடத்்தபபட்ட 
ைாணவர்களது தபசசுபதபாட்டியில், ஒவகவாரு பிரிவிலும்கவற்றிகபற்றமு்தல் 
மூனறு ைாணவர்களுக்குப பரிசா்க ்தங்கபப்தக்்கங்கள்; கவள்ளிவிழாவனறு 
வழங்கபபட்டன. கவள்ளி விழா ஆண்டில் ‘்தங்கத்திட்டம்’ எனும் கபயருடன சிறபபுத் 
திட்டம் ஒனறு ஆரம்பிக்்கபபட்டு, ்தாய்கப தபாரச சூழலில் சிக்கி இருள் சூழ்ந்த 
எதிர்காேத்துடன தபாராடிக்க்காண்டு, க்தல்லிபபமழ துரக்்காபுரம் ை்களிர இல்ேம், 
ைட்டக்்களபபு ைஙம்கயரக்்கரசியார இல்ேம், திருத்காணைமே அனபு இல்ேம் 
ஆகிய இல்ேங்களில் வாழ்நதுவந்த 25 இளம் கபண்்களுக்குத் ்தோ ஐநது ்தங்கப 
பவுண் நம்க்கள் நனக்காமடயா்க வழங்கபபட்டன. அது ைட்டுைனறி, ைானிபபாய 
விழிபபுே வலுவிழநத்தார இல்ேத்திலும் முல்மேத்தீவு இனிய வாழ்வு இல்ேத்திலும் 
வாழ்ந்த ்கண் பாரமவ இழநத்தாருக்கு 25 பிகறயில் கைசின்கமள வாஙகி உ்தவிய 

்கருமண மிக்்க கசயலும் இந்த கவள்ளி விழா ஆண்டிதேதய இடம் கபற்றது.இத்த 
2001இல், கபரிய புராண க்தாடர கசாற்கபாழிவு க்தாடங்கபபட்டு, இனறு வமர 
நமடகபற்றுவருகிறது. கவள்ளி விழாவனறு கவளியிடபபட்ட ‘நால்வர கநறி’ எனும் 
ைேரிமன உருவாக்கிய கபருமை, க்கௌரவ ஆசிரியர அைரர மு.சிவராசா அவர்கமளதய 
சாரும். அவரது ்கடின உமழபபிமன பாராட்டுவதில் சங்கம் கபருமி்தைமடகினறது.

கவள்ளிவிழாவிமனத் க்தாடரநது, சங்கத்தின ஒனப்தாவது ்தமேவரா்க 2003ம் 
ஆண்டு மு்தல் 2004ம் ஆண்டு வமர திரு. து. ்கன்கசமப அவர்கள் ப்தவி ஏற்றார. 
இவர சங்கத்தின மூத்்த உறுபபினர்களில் ஒருவர ைட்டுைனறி, சங்கத்தில் க்தாடரநது 
பே ப்தவி்கமள வகித்்த கபருமைக்குமுரியவர. 2004ம் ஆண்டு ைார்கழி ைா்தத்தில் 
நம் ்தாய்கத்தில் த்காரத்்தாண்டவைாடிய சுனாமி அனரத்்தத்தின தபாது, ்தாய்க 
உறவு்களுக்்கான நிவாரண நிதி திரட்டுவதில் முனனினறு உமழத்்த கபருந்தம்க இவர. 
இவரது ப்தவிக்்காேம் ஓராண்தடயாயினும் இவரது தசமவ வமரயமறயற்றது.2004ம் 
ஆண்டு மு்தல் 2005ம் ஆண்டு வமர சங்கத்தின ;பத்்தாவது ்தமேவர ப்தவியிமன 
திரு.எஸ.ஆர. பசுபதி ஐயா அவர்கள் கபாறுபதபற்றார. இவரது ஒரு வருடப ப்தவிக் 
்காேத்தில், எனறும் உ்தவிக் ்கரத்துடன சமூ்க தசமவயில் முன நிற்கும் தயா்கா 
நிமேயம் சங்க வளா்கத்தில் ஆரம்பிக்்கபபட்டது. ைட்டக்்களபபு ்கல்முமனயில் 
ஆ்தரவற்ற குழநம்த்கட்கு ‘நால்வர த்காட்டம்’ எனும் ைண்டபம் அமைத்துக் 
க்காடுக்்கபபட்டது. எஙக்கல்ோம் அழு குரல் த்கட்கினறத்தா அஙக்கல்ோம் அனாம்த 
இரட்ச்கர்களா்க ஆஜராகிவரும் தயா்கா நிமேயத்தினரின தசமவ தபாற்று்தற்குரியது. 
இநநிமேயத்தின வளரசசிக்குப  பினனால் திரு.சிவ அதசா்கன ைற்றும் டாக்டர. 
ந. நவநீ்தராஜா இருவரினதும் அயரா உமழபபு இமே ைமற ்காயா்க இருபபது 
ைறுக்்க முடியா்த உண்மை.

சங்கத்தின 29 வருட ்காே வளரசசியில் ;பதிகனாராவது ்தமேவரா்க 2005ம் 
ஆண்டு மு்தல் 2009ம் ஆண்டுவமர ப்தவி ஏற்றவர திரு.சூரிபபிள்மள பாேசிங்கம் 
அவர்கள். தயா்கா நிமேயத்தின  பயிற்சி பட்டமற வலுபகபற தவண்டுகைனபதில் 
உற்சா்கைா்கச கசயல்பட்ட சிறபபுக்குரியவர. இவரது நானகு வருட ப்தவிக் ்காேத்தில், 
இேண்டன மசவ முனதனற்றச சங்க ஆட்சிக் குழுவினரினதும், பக்்தத்காடி்களினதும் 
கநஞசகைனும் பூங்காவில் கநடு நாட்்களா்க அரும்பா்க இருந்த புனி்த ைேர,; புத்்தம் 
புது இ்தழ் விரித்து பூவா்க ைேரந்த நாள். ஆைாை, 2008ம் ஆண்டு ஆனித் திங்களில், 
ஆேய ைண்டபத்தில் நமடமுமறயிலிருந்த  சுவாமிபபட வழிபாட்டு முமற, ஆேய 
தைல் ைாடியில் ஒரு புதிய ஆேயைா்க உருபகபற்றது. ஆேயத்தில் புனி்தைான 
சிவ்காமி அம்பாள் சதை்த சி்தம்பதரஸவரர குடி புகுநது அருள் பாலித்்தார. அனறு 
மு்தல் நித்திய பூமஜ ைற்றும் அமனத்து விழாக்்களும் ஆேயத்தில் இடம் கபற்றன. 
ஆேயத்தின மு்தோவது ைஹாகும்பாபிதச்கம் நமடகபற்ற ்காேத்தில் ்தமேவரா்க 
இருந்த கபருமை திரு.பாேசிங்கம் அவர்கமளதய சாரும்.

சங்கத்தின 33வது வருடத்தின பனனிரண்டாவது ்தமேவர எனற கபருமையுடன ;2009ம் 
ஆண்டு மு்தல் 2013ம் ஆண்டு வமர ப்தவியில் இருந்தவர திரு.வி.கச.வாைானந்தன 
அவர்கள். மூத்த்தார ஆதராக்கிய வாழ்வில் மி்கவும் அக்்கமறயுடன கசயல்பட்ட இவர, 
வாரநத்தாறும் ஒரு ைருத்துவர அல்ேது உடல் நேம் சம்பந்தபபட்ட துமற்களில் 
பயிற்சி கபற்ற ஒருவமர அமழபபித்து அவர்கள் மூேம் மூத்த்தாருக்கு ஆதராக்கிய 
வாழ்வின இனறியமையாமை பற்றி அறிவுறுத்தி அவர்கள் ைன ைகிழ்சசியுடன 
வாழ வழி வகுத்துக் க்காடுத்்தவர. இவரது ்காேத்தில்; ைாணவர்களுக்்கான மசவ 
சைய, த்தவாரப பரீட்மச்கள் நடாத்்தபபட்டு சிறார்கள் ஊக்்கபபடுத்்தபபட்டனர. 
இவர ்தற்கபாழுது சங்கத்தின கவளிநாட்டுத் துமறயுடன இமணநது கசயோற்றி 
வருகினறார. ‘அரஙத்கறிய அற்பு்தங்கள்’ எனற ்கமே நி்கழ்சசி மூேம் அரஙத்கற்றம் 
கசய்த இளம் ்கமேஞர்கமள மீண்டும் தைமடதயற்றி சங்கம் உற்சா்கப படுத்திய 
்காேத்தில் ்தமேவரா்க இருந்த கபருமைக்குரியவர.

சங்கத்தின 37வது ஆண்டில் பதினமூனறாவது ்தமேவர ப்தவிமய ஏற்று, 2013ம் 
ஆண்டு மு்தல் இனறு வமர சீதராடும் சிறபதபாடும் சங்கத்ம்த வழி நடத்தி வரும் 
சிறபபுக்குரியவர திரு.ச்தாசிவம் ஆனந்ததியா்கர அவர்கள்.  மசவ சையம், ்தமிழ் 
கைாழி இரண்டிலும் நிமறவான அறிவும் பற்றும் க்காண்ட இவர, மசவ முனதனற்றச 
சங்கம் பிரித்்தானியாவில் துளிரவிட, வித்திட்ட ஆரம்ப்காேக் ்காரண்கரத்்தாக்்களில்; 
ஒருவர. ்தாய ைண்ணில் மசவமும் ்தமிழும் ்தமளத்த்தாங்க பணிபுரியும் ்தாயசசங்கத்தில் 
இமணநது வளரநது பணிபுரிந்தவர. 1988ம் ஆண்டு மு்தல் ‘நால்வர்தமிழ்க் ்கமே 
நிமேயம்’ இவரது ்தமேமையின கீழ் நமடகபற்று வருகினறது. சை ்காேத்தில் 
ஆேயத்தில் க்தாடரசசியா்க ஆனமீ்க கசாற்கபாழிவு்கள், மசவசைய பாட வகுபபுக்்கள், 
மசவ சித்்தாந்தம், திருைநதிர வகுபபுக்்கள் நமடகபற ஆ்தரவளித்து வருகினறார. 
சி்தம்பதரஸவரர ஆேய விஸ்தரிபபு தவமே்களில் ஆரவத்துடன ஈடுபடுவதுடன, ்தாய 
ைண்ணிலும், தவற்று ைண்ணிலும் அல்ேலுறும் ைக்்களுக்கு உ்தவுவதில் தயா்கா 
நிமேயத்துக்கும் ஆ்தரவா்கச கசயல்பட்டு வருகிறார.

சங்கத்தின நிழலில் வளரும் ‘மூத்த்தார அமைபபு’ ்தாம் பிறநது வளரந்த ்தாய 
ைண்ணின துயர ்கமளவதில் மி்கச சு்தநதிரைா்கச கசயற்படுவது குறிபபிடத்்தக்்கது. 
ஓவகவாரு திங்கட்கிழமை்களிலும் சங்க ைண்டபத்தில் கூடி, ஆதராக்கிய 
வாழ்விற்குத் த்தமவயான உடல்,ைன, ைருத்துவ, கபாருளா்தார, சட்ட. ஆனமீ்க 
்கேநதுமரயாடல்்கள், ைற்றும் த்காமட ்காேச சுற்றுோ, குருபூமச்கள், பண்ணிமச, 
நாட்க நடனப பயிற்சி்கள், 

சஙைததின் 40 ஆண்டு ைால வரலாற்றில், வருடாநதப் பொதுக் 
கூட்டஙைளில் 25 ஆட்சிக் குழு உறுப்பினரைளும் யொட்டி 

இன்றி, யதரதல் இன்றி ஏைமனதாைத பதரிவு பசயயப்ெட்டு 
வருகின்ைனர. இநநாட்டில் யவறு எநத ஒரு சஙைமும் 

ைகடப்பிடிக்ைாத இநத வழிமுகை ஏகனய சஙைஙைளுக்கு ஒரு 
முன்மாதிரியாைவும், எடுததுக்ைாட்டாைவும் அகமகின்ைது. 

- வதா்டர்சசி அடுத்த பக்ைத்தில்
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றோைரச்சி
அதி சிறந்த ்கா்தல் ்காவியம். 

விருது்கள் பே கபற்ற படம் நண்பர்கள் 
கூறுகிறார்கள். நாமும் கசால்கிதறாம். 
்கா்தல் ்காவியத்தின ்கம்தச சுருக்்கம் 
இது. 

பதிகனட்டு வயது நிரம்பிய 
சிநதிக்்கதவ ஆரம்பிக்்கா்த வாழ்க்ம்க 
எனறால் எனனகவனதற விளங்கா்த 
ஒரு யுவனும் பருவைமடநது ஒரு சிே 
நாட்்கதளயான ஒரு யுவதியும் உடலில் 
சுரக்கும் ஹாரதைான்களின இரசாயணம் 
விளங்காது அ்தன இர்கசியம் புரியாது 
ஒருவர மீது ஒருவர உந்தபபட்டு 
வீட்மடப பம்கத்து நாட்மடப பம்கத்து 
இரதவாடிரவா்க ஓடிப தபாகிறார்கள். 
அழுத்்தைான ்கா்தல் ்காவியம் இது! 
பரவசபபடுகிதறாம் நாம்!

கைாத்்தத்தில் நம்மைச சுற்றிலும் 
எஙகும் குபமப எதிலும் குபமப 
எல்ோதை குபமப கபரும்பாோன 
சையங்களில். இ்தன விமளவா்க நாம் 
பாரபபது குபமப த்கட்பது குபமப 
சிநதிபபது குபமப. கபரும்பாோன 
சையங்களில். 

நைது இத்்தமன சீரத்கடு்கமளயும் 
பாரத்துவிட்டு ஒரு ்தாய தசயின 
பசியறிநது பாலூட்டுவது தபாே நம்மைப 
பாரத்து பரி்தாபபபட்டு இரக்்கபபட்டு "நீ 
புறத்த்த பாரத்்தது த்கட்டது தபாதும் 
அது உனக்குத் த்தமவயில்மே. நனமை 
விமளவிக்்காது. உனது பாரமவமய 
அ்கத்த்த கசலுத்தி உனமன அறிநது 
அ்தன மூேம் எனமன அறிநது 
ஆனை ஈதடற்றம் அமடவாயா்க" 
எனறு பரைன ஐம்பது வயதில் நைது 

்கண்பாரமவமயக் குமறக்கிறான. த்கட்கும் 
சக்திமயக் குமறக்கிறான. 

புரிநது க்காண்தடாைா நாம்? விட்டு 
விடுதவாைா நாம்? ்கண்பாரமவ குமறந்ததும் 
்கண்ணாடி அணிநது க்காண்டு ‘்ன’ 
பத்திரிம்கயின மூனறாம் பக்்கத்து அழகியின 
அங்கங்கமள முனமன விட அதி மும்ைரைா்க 
ஆராயசசி கசயது க்காண்டிருக்கிதறாம். 
த்கட்கும் சக்தி குனறியதும். த்கட்ப்தற்கு 
துமண கசயயும் ்கருவிமய ்காதில் ைாட்டிக் 
க்காண்டு அடுத்்த வீட்டுச சண்மடமய மி்க 
உனனிபபா்கக் த்கட்கிதறாம். 

இபபடி நாம் வளரத்்த வளரந்த ைனம் 
நைக்குள் இருக்கும் தபாது எபபடிக் கிமடக்கும் 
நைது வாழ்வில் ைகிழ்சசி? எபபடிக் கிமடக்கும் 
நைக்கு முத்தி? எபபடி முடியும் நைது சம்சார 
சா்கரம்? இ்தன விமளவு- மீண்டும் மீண்டும் 
்தாயின ்கருபமப மீண்டும் மீண்டும் பிறபபு. 
மீண்டும் மீண்டும் துனபம். பரைனால் கூட 
்காபபாற்ற முடியாது நம்மை. 

அத்த சையம் ஒரு நாமளக்கு ஒரு 
்தடமவயாவது அமறக்்க்தமவத் ்தாளிட்டு 
சு்காசனத்தில் அைரநது ்கண்்கமள மூடி 
உள்தள கசல்லும் மூசமசயும் கவளிதய வரும் 
மூசமசயும் நி்தானைா்க அவ்தானித்து அந்த 
அவ்தானிபபிதேதய ைனத்ம்த ைறநது ஒரு 
நிமிடம் ைறநது ஒரு ைணித்தியாேம் ைறநது 
இருபத்தி நாலு ைணி தநரமும் ைறநதிருக்்கத் 
க்தரியும் தபாது அந்த ைறபபில் நம்மை 
நாம் ்தரிசிக்கும் தபாது அந்த ஆனந்தத்தில் 
திமளக்கும் தபாது பரைனால் கூட ்தடுக்்க 
முடியாது நைது முத்திமய. 

்காரணம்- அபகபாழுது நாம் பூரணம். 
தபாரமவ்களற்ற நிரவாணம் இந்த 

அவ்தானம். 
அ்கத்த்த ைாசில்ோ்தவனுக்கு நிரவாணம் 

ஒரு புனி்தம். 
அது ஒரு சத்தியம். 

சங்க ஆேய திருவிழாக்்கள், மூத்த்தார வருடாந்தக் ்கமே நி்கழ்சசி எனப பே 
வழி்களிலும் உற்சா்கைா்க முனதனற உடனிருநது ஊக்குவிபபதில் சங்கம் எனறுதை 
பின நினறதில்மே.்தற்தபாம்தய க்கௌரவ கவளியீட்டுத் துமறச கசயோளர திரு.
வி.சிவனருட்கசல்வர ைற்றும் க்கௌரவ கபாருளாளர தசா.நிரஞசன இருவரதும் 
கபரு முயற்சியினால் கவளிவரும் ‘த்தாரணம்’ எனும் ைா்தாந்த மினனஞசல் இ்தழ், 
சங்கம் சம்பந்தபபட்ட கசயதி்கள், நி்கழ்வு்கமள அங்கத்்தவர்களுக்கு எடுத்துச 
கசல்வதில் மி்கச சீரா்கச கசயறபட்டு; வருகினறது.

40வது ஆண்டு விழாவிமனக் குதூ்கேைா்கக் க்காண்டாட ்தயாராகிக் 
க்காண்டிருக்கும் சங்க அங்கத்தினர;, இவவிழாவிற்கு முத்்தாயபபு மவத்்தாற்தபாே 
’40இல் திருைணங்கள் 40’ எனனும் கபரியத்தார திட்டத்ம்தச கசயல்படுத்துகினறனர.  
்தாயைண்மணயுை, ்தாயசசங்கத்ம்தயும்; இரு ்கண்்களா்கப தபாற்றும் பிரித்்தானிய 
மசவ முனதனற்றச சங்கம், ்தாய ைண்ணில் வறுமைக் த்காட்டுக்கு அடியில் 
உழலும் 40 இமளதயாமரத் ்தம்பதி்களாக்கி ைகிழ விமழகினறனர.;; இத்திட்டத்தின 
ஆரம்பைா்க 05.08.2017இல் சங்க ஆேயத்தில் இமறவனுக்குத் திருக்்கல்யாணம் 
கசயயபபட்டது. இத்திட்டத்திற்கு ஆ்தரவளித்்த அனபர்கள் அமனவரும் ஆேயத்திற்கு 
அமழக்்கபபட்டு அமனவருக்கும் சற்்கற்பம் கசய;யபபட்டு, அரு்கரிசி மூேம் 
அவர்களமனவரது ஆசீரவா்தமும் கபறபபட்டது. அத்த அரு்கரிசி இேஙம்கக்கு 
அனுபபபபட்டு 40 திருைணங்களிலும் குருக்்கள் மூேம் ைணைக்்கள் இவவரிசியால் 
ஆசீரவதிக்்கபபடவுள்ளனர. ைணைக்்களுக்்கான ்தாலி,கூமற,பட்டுதவட்டி சால்மவ, 
தைாதிரங்கள், திருைணச கசேவு, அத்தியாவசிய வீட்டுபபாவமனப கபாருட்்கள் 
அத்்தமனயும் சங்கத்தின அனபளிபதப எனபதும் குறிபபிடத்்தக்்கது.எதிரவரும் 
கசபகரம்பர ைா்தம் 15ம் நாளில் க்காழும்பு பம்பேபபிட்டிய ைாணிக்்க விநாய்கர 
ஆேயத்தில் ்தைது கநடுநாமளய ்கனவு கவகு விமரவில் நனவா்கப தபாவதில் 
சங்கம் கபருமி்தைமடகினறது.

ைனி்த தநயத்துடன, வாழ் ைண் சு்கத்தில் ்தாய ைண்மண ைறவாது சிறபபான 
கசயற்திட்டங்கள் மூேம் உே்கத் ்தமிழர்கள் ைனதில் ஒளிவிளக்்கா்க வாழும்  
பிரித்்தானியா மசவ முனதனற்றசசங்க அங்கத்்தவர்கள் ்தைக்குள் கபருமைபபட்டுக் 
க்காள்ளும் ஒதர விடயம், ஒனறுண்டு. சங்கத்தின 40 ஆண்டு ்காே வரோற்றில், 
வருடாந்தப கபாதுக் கூட்டங்களில் 25 ஆட்சிக் குழு உறுபபினர்களும் தபாட்டி இனறி, 
த்தர்தல் இனறி ஏ்கைன்தா்கத் க்தரிவு கசயயபபட்டு வருகினறனர. இநநாட்டில் தவறு 
எந்த ஒரு சங்கமும் ்கமடபபிடிக்்கா்த இந்த வழிமுமற ஏமனய சங்கங்களுக்கு 
ஒரு முனைாதிரியா்கவும், எடுத்துக்்காட்டா்கவும் அமைகினறது. பிரித்்தானிய மசவ 
முனதனற்றச சங;்கத்தின சா்தமன்களில் மி்க முக்கியைான சா்தமன இதுகவனச 
கசால்லு்தல் சாேதவ கபாருநதும்.

40 ஆண்டு்கமளப பூரத்தி கசயயும்புpரித்்தானிய மசவ முனதனற்றச சங்கம் 
வளர பிமறகயன வளரதவண்டும். குனறா்த க்காமட்கள் கசயது, குமறவற்ற 
ஆயுளுடன உே்கத் ்தமிழர்களின உறவு தபணி பல்ோண்டு ்காேம் வாழ்்க, வளர்க 
என  வாழ்த்துதவாம். 

- முந்கதய பக்ைத்தின் வதா்டர்சசி
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SAVE TIME & MONEY. COME TO THE BEST & GET THE BEST

All fares shown above are subject to availability. The Lycamobile top-up offer applies for fully paid adult return tickets and excludes Jet Airways and Emirates bookings.

Top up must be redeemed within 30 days of booking. This offer is not valid for any of the bookings made online. Not to be used in conjunction with any other offer.

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

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

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

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

FLIGHT OFFERS

NO.1 Agent to COLOMBO

fr £391

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

The fares above include taxes and are subject to availability. 

CHENNAI

TRICHY

KOCHI

MUMBAI

DELHI

MELBOURNE

NEW YORK

TORONTO

BANGKOK

DUBAI

fr £396

fr £509

fr £395

fr £368

fr £375

fr £596

fr £369

fr £355

fr £465

fr £243

£20 FREELYCAMOBILE
CREDIT WHEN YOU BOOK WITH US

*T&Cs Apply

lines open  24x7

CALL 0207 132 32 32

The prices above are from & include flights. Subject to availability. 

HOLIDAY OFFERS

Dubai

Jumeirah Zabeel Saray
3 Nights I 5*

£599

Singapore

Hard Rock Hotel, Sentosa
3 Nights I 5*

£699

Thailand

Centara Grand, Bangkok
3 nights I 5*

£516

Israel

Tel Aviv City Break
4 nights I 4*

£580

LIMITEDavailability
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** T&C’s applies. Visit the web for more information.

Lycaremit is the trading name of Lycamoney Financial Services Limited, and is regulated and authorised by the Financial Conduct Authority. Registration number 900153. Registered office: Walbrook Building, 195 Marsh 

Wall, London. E14 9SG. Company Registration number 08662355 ***The collection method will vary depending on the destination country for the money transfer, visit lycaremit.com for more information.

For more info call :

0207 132 0015
or FREE from Lycamobile on

305 lycaremit.com
Visit:

Collect your money via***

Mobile wallet

Cash pick-up Bank transfers

Collect your money via***

Mobile wallet

Cash pick-up Bank transfers
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