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

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

For all your legal requirements
1. Immigration and Asylum

2. Human Rights Act challenges

    and European Law 

3. Family Law 

4. Criminal Law 

5. Landlord and Tenants 

6. Civil Litigation 

7. Public Law 

276, High Street North, London E12 6SA, 

Tel: 020 8470 5600 FAX: 020 8470 3448
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பழைய வீழைகள் வாஙகபபடும்
பழைய மற்றும் உழைந்த  
வீழை�ள் மற்றும் �ர்ாை�  
இழெக�ருவி�ள்  நியாயமான 
விழைககு ்வாங�பபடும்.

For further details please contact
Pratheepan: 07944 043698

162 B, MITCHAM ROAD, LONDON SW17 9NJ

TEL: 020 87673795

ப�ோர் முரசு க�ொட்ட ஆரம்பித்து விட்டொர்�ள்! 
தமிழ் ததசியக் கூட்டமைப்பின் 

முப்கபெரும் தமைவர்�ள் தொம் யுத்த �ளத்தில் 
குதிக்�ப்தபெொவதொ� பெொரொளுைன்்றத்தில் ‘தபெொர் 
எச்சரிக்ம�’�மள விடுத்திருக்கி்றொர்�ள்.

தமிழ் ததசியக் கூட்டமைப்பின் தமைவர் இரொ.
்சம்பெநதன், கூட்டமைப்பு பெொரொளுைன்்ற உறுப்பினர் 
ைொமவ த்சனொதிரொஜொ, கூட்டமைப்பு தபெச்சொளர் 
எம்.ஏ.சுைநதிரன் ஆகிதயொதர ‘எச்சரிக்ம�’�மள 
ஒருவர்பின் ஒருவரொ� விடுத்திருக்கி்றொர்�ள்.

“ஐ.நொ. தீர்ைொனத்மதப் பு்றநதள்ளினொல், 
விமளவு பெொரதூரைொனதொ� அமையும்” என்று 
கூட்டமைப்பின் தமைவர் ்சம்பெநதன் எச்சரிக்ம�  
விடுத்துள்ளொர். 

ை ொமவய ொ ர்  ்சமளத்தவ ர ொ  என்ன? 
அவரது ‘தபெொர் எச்சரிக்ம�’: “வ்டக்கில் புனித 
பிரதத்சங�மள என்ன விமை க�ொடுத்ததனும் 
பெொது�ொப்தபெொம். எைது நிைங�மள விடடுக் க�ொடுக்�  
ைொடத்டொம்”

“இைஙம�யில் யுத்தக் குற்றங�ள் இ்டம்கபெற்றதொ� 
வழக்குத் தொக்�ல் க்சய்து, நீதி த�டடுப் 

தபெொரொடுதவொம்” என்று கூறுகி்றொர் சுைநதிரன்
எ ப் பெ டி த ய ொ ,  ஒ ரு  வ ரு ்ட த் து க் கு ள்  

ந்டக்�ப் தபெொகும் அவர்�ளது தபெொர்க்�ளைொன, 
ததர்தல் �ளத்தில் ைக்�ள் வொக்கு�மள 
‘அள்ளிக்’ க�ொள்வதற�ொ�தவ இநதப் தபெொர் 
எச்சரிக்ம��ள் விடுக்�ப்பெடுகின்்றன என்பெமத 
எப்தபெொதுதொன் ைக்�ள் புரிநது க�ொள்ளப்  
தபெொகின்்றொர்�தளொ? 

கஜனிவொவில், தீர்ைொனங�ள் நிம்றதவறி, 
‘்சத்திய வொக்கு’ வழஙகுவது தபெொன்்ற கதொ்டர் 
ஏைொறறு ‘வித்மத’மய சிங�ள அரசு�ள் ந்டொத்திக் 
க�ொண்டிருக்�, தமிழ்த்தமைமை அவர்�ளுக்குத் 
துமை தபெொவதும், ‘தபெொர் முரசு’ க�ொடடுவதும் 
வழக்�ைொகிவிட்டது!

“கூட்்டமைப்பினர் புலி தவஷம் தபெொடடு 
ஆடுகி்றொர்�ள்!” என்று பெொரொளுைன்்றத்தில் 
வீரவன்்ொ கூறியிருக்கி்றொர்.

விதண்்டொவொதம் தபெசுவதில் வல்ைவர் வீரவன்்ொ. 
ஆயினும் அவரது ‘புலிதவஷம்’ �ருத்தில் அர்த்தம் 
இருக்கி்றதல்ைவொ?

தடடிக் த�ட� ஆளில்மைதய! 

பபோர் எசசரிக்கை

பிரதீ�ன்: 07944 043698
த�ோடர்பு த�ோள்ள அணுகுங�ள

We Buy  older and Broken veenas and oTher   

IndIan musIc InsTrumenTs for reasonaBle prIce

அ்ைவருககும் விகைோரி தமிழ் புததோண்டு வோழ்ததுககைள்
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FULL TERMS AND CONDITIONS ARE AVAILABLE AT WWW.LYCATV.TV. LYCATV IS A TRADEMARK AND SERVICE MARK BELONGING TO LYCAMEDIA LTD. 
ANY PRODUCT OR SERVICE OR TRADE NAME OTHER THAN THOSE OWNED BY LYCAMEDIA LTD, THAT IDENTIFY A THIRD PARTY AS THE SOURCE, THERE-
OF MAY (EVEN IF NOT SO  INDICATED)  BE THE SERVICE OR TRADEMARK OF THAT RESPECTIVE ENTITY OR INDIVIDUAL. ANY UNAUTHORIZED USE OF 
THE LYCATV MARK IS STRICTLY PROHIBITED.
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CALL OUR 24/7 CUSTOMER SERVICE ON

SUBSCRIBING TO LYCATV IS EASY! 0207 132 2727
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தெனிவொவில் இைஙம�யர்�ளின் இவவரு்ட ைொர்ச 
ைொதத் திருவிழொ முடிவம்டநதுவிட்டது. 

நம்பெ�த்தன்மைமயயும், கபெொறுப்புக்கூ்றமையும் 
ததமவக்த�றபெ வொைொயம் பெண்ணும் உை�நொடு�ள், 
ஜனநொய� விழுமியம் என்னும் கபெயரில் வலி சுைக்கும் 
ஈழத்தமிழ் ைக்�ளின் கநறறியில் வழக்�ம்தபெொை கபெரிய 
நொைம் தபெொடடு திருவிழொமவ நிம்றவு க்சய்துள்ளன. 

தபெொர்க்�ொை குற்றங�மள ைம்றக்�வும் ைனிதகுைத்துக்கு 
எதிரொன க்சயறபெொடு�ளுக்குத் திமரயி்டவும் கதொ்டர்நது 
முயன்று வரும் இைஙம�க்கு தைலும் இரண்டு வரு்ட 
�ொை அவ�ொ்சத்மத எநத நொடடினதும் எதிர்ப்பின்றி 
ஏ�ைனதொ� கஜனிவொ நிம்றதவறறியுள்ளது. 

கஜனிவொவின் நொறபெதொவது கூட்டத்கதொ்டர் 
ஆரம்பெைொவதறகு சிை நொட�ளுக்கு முன்னதர எடுக்�ப்பெட்ட 
இநத முடிவு பிதரரமை மூைம் அதி�ொரபூர்வைொ� 
நிம்றவு �ண்டுள்ளது. 

இைஙம�யின் ஆறு தமிழ்க் �டசி�ள் எழுத்து மூைம் 
இைஙம�க்கு �ொை அவ�ொ்சம் வழங�க்கூ்டொகதனக் 
த�ட�, தமிழ் ைக்�ளின் தமைமை என்று தம்மை 
அமழக்கும் தமிழ் ததசிய கூட்டமைப்பின் பூரை 
ஆசிர்வொதத்து்டன் இரண்டு வரு்ட �ொை நீடிப்மபெ 
இைஙம� கபெறறுள்ளது. 

கஜனிவொ விவ�ொரத்தில் மைத்திரி அணி, ைகிநத 
அணி, ரணில் அணி என மூன்றும் முரண்பெடடுக் 
க�ொண்டிருப்பெதொ� ஊ்ட�ங�ள் கூறிக்க�ொண்டிருக்�, 
இைஙம�க்கு அனு்சரமையொ� கஜனிவொவில் புதிய 
தீர்ைொனம் நிம்றதவற்றப்பெடடுள்ளது. 

முறறுமுழுதொ� �ம்டநகதடுத்த கபெொய்மயயும் 
புரடம்டயும் கஜனிவொ அைர்வில் எடுத்துக்கூறியவர் 
ரணிலின் நம்பிக்ம�க்குரிய குழுவுக்குத் தமைமை 
தொஙகிய கவளிவிவ�ொர அமைச்சர் திைக் ைொரப்பென. 
ஐக்கிய ததசிய �டசியில் எப்தபெொதும் ததசியப் பெடடியல் 
வழியொ� பின்�தவொல் அமைச்சர் பெதவிமயப் கபெறறு 
வருபெவர் இவர். 

கபெொறுப்புக்கூ்றல் கபெொறிமும்றமய இைஙம� அரசு 
அமுல்பெடுத்துவதில் ைநத�தியொ� கதொழிறபெடுவதொ� 
சுடடிக்�ொடடிய ஐ.நொ. ைனித உரிமை�ள் ஆமையொளர் 
மிச்சல் பெச்சைற, கஜனிவொவில் 2015ஆம் ஆண்டில் 
நிம்றதவற்றப்பெட்ட பிதரரமைமய இைஙம� தநர்மையொ�க் 
�ம்டப்பிடிக்� தவண்டுகைன த�டடுக் க�ொண்்டொர்.

அடிப்பெம்டத் தீர்ைொனங�ளில் ஒன்்றொன ்சர்வதத்ச 
நீதிபெதி�மள உள்ள்டக்கிய �ைப்பு நீதிப் கபெொறிமும்ற 
�ட்டொயம் என்பெமதயும் ஆமையொளர் சுட்டத்தவ்றவில்மை. 

இதறகுப் பெதிைளித்த திைக் ைொரப்பென �ைப்பு நீதிப் 
கபெொறிமும்றக்கு ஒருதபெொதும் இ்டைளிக்�ப்பெ்ட ைொட்டொகதன 
தநரடியொ�த் கதரிவித்தொர். இதறகு இவர் எடுத்துக்கூறிய 
�ொரைம் அரசியல் பெொமதயில் சிறுபிள்மளத்தனைொனது. 

்சர்வதத்ச நீதிபெதி�மள ஏறபெதொயின் இைஙம�யின் 
அர்சமைப்பில் ைொற்றம் க�ொண்டுவரப்பெ்ட தவண்டுகைனவும், 
அதறகு மூன்றிலிரண்டு கபெரும்பெொன்மை நொ்டொளுைன்்றத்தில் 
தவண்டுகைனவும், அத்து்டன் ்சர்வஜன வொக்க�டுப்பின் 
மூைம் இது கவறறிகபெ்ற தவண்டுகைனவும் ைொரப்பென 
கதரிவித்தது விசித்திரைொன கபெொய்யுமர. 

2015இல் அகைரிக்�ொ ்சைர்ப்பித்த கஜனிவொ 
பிதரரமையில் �ைப்பு நீதி வி்சொரமைப் கபெொறிமும்ற 

அழுத்தம் திருத்தைொ�த் கதரிவிக்�ப்பெடடிருநதது. 
அப்பிதரரமையின் இமை அனு்சரமையொளரொ� 
இைஙம� அரசு க்சயறபெட்டமத திைக் ைொரப்பென 
ை்றநதிருக்� முடியொது. 

அவதவமளயில் மைத்திரி - ரணில் அரசின் ்சட்டம் 
ைறறும் ஒழுஙகுக்குப் கபெொறுப்பெொன அமைச்சரொ� 
பெதவி வகித்த இவர், அப்தபெொது �ைப்பு நீதிப் 
கபெொறிமும்ற அரசியைமைப்புக்கு முரைொனகதன 
ை்றநதும் வொய்தி்றக்�வில்மை. நொன்�ொண்டு �்டநத 
பின்னர் இப்தபெொதுதொன் இது கதரிய வருகி்றதொ?

அரசியலில் �ொல் மவப்பெதறகு முன்னர் அர்சொங� தரப்பு 
்சட்டத்தரணியொ�வும் பின்னர் க்சொலிஸிட்டர் கஜனரல், 
அட்டர்னி கஜனரல் ஆகிய கபெொறுப்பு வொய்நத நீதித்தும்ற 
உயர்பெதவி�மள வகித்தவருைொன ைொரப்பென, இப்தபெொது 
தநர்மையொன நீதி வி்சொரமைக்க�ன தீர்ைொனிக்�ப்பெட்ட 
�ைப்பு வி்சொரமை நீதிப்கபெொறிமும்றமய, அதுவும் 
- �ொைநீடிப்புப் கபெறும் தவமளயில் ைறுத்துமரப்பெது 
இவரதும் இவர் ்சொர்நத அரசினதும் தநர்மையின்மைமய 
எடுத்துக்�ொடடுகி்றது. 

ைகிநத அர்சொங�த்தில் 2011ஆம் ஆண்டில் பெொது�ொப்பு 
அமைச்சரொ�வும் திைக் ைொரப்பென இருநதது �வனிக்�ப்பெ்ட 
தவண்டியது. 

குற்றம் புரிநத அர்சொங�த்தின் உள்ள� நீதி 
வி்சொரமைக் �ட்டமைப்பின் மீது பெொதிக்�ப்பெட்ட 
ைக்�ளுக்கு தநர்மையொன நீதி நிவொரைம் கிம்டக்குைொ 
என்்ற ்சநதத�தை 2015ஆம் ஆண்டு தீர்ைொனத்தில் �ைப்பு 
நீதிப் கபெொறிமும்றமய வலியுறுத்தியது என்பெமதத் 
கதரிநதும் இப்தபெொது அதமன ைறுத்துமரப்பெது நீதி 
வி்சொரமைக்கு இைஙம�யில் இ்டமில்மை என்பெமத 
எடுத்துக்�ொடடுகி்றது. 

பனங்காட்கான்

ைாலத்கத 
நீடிக்கிறது ஜெனிவா

கைோலத்த இழுததடிககிறது இலங்கை

ைனித உரிமை�ள் ஆமையொளர் தைதுமரயில் 
முக்கியைொ�ச சுடடிக்�ொடடிய சிை:

- வன்மும்ற�ளு்டன் ்சம்பெநதப்பெட்டவர்�மள 
தண்்டமனயிலிருநது தப்பெ மவப்பெது சிறுபெொன்மை 
ைக்�ளின் எதிர்�ொை பெொதிப்புக்கு இ்டைளிப்பெதொகும்.

- தபெொர்க்குற்றச்சொடடு�ளு்டன் கதொ்டர்பும்டயவர்�மள 
புதிதொ� உயர் பெதவிக்கு நியமிப்பெது கபெொருத்தைற்றது. 
தைஜர் கஜனரல் ்சதவநதிர சில்வொமவ பெம்டத்தும்ற 
பிரதொனியொ� நியமித்தது �வமை தருவது. 

-  த பெ ொ ர் க்கு ற ்ற ச ்ச ொ டடு�ள்  கத ொ ்ட ர் பெ ொ � 
கவளிப்பெம்டத்தன்மையுள்ள வி்சொரமை அவசியம். 

- இைஙம�யில் சித்திரவமத�ள் கதொ்டர்கின்்றன. ஐ.நொ.
வின் சித்திரவமதக்க�திரொன பிர�்டனத்மத இைஙம� 
அரசு முழுமையொ� நம்டமும்றப்பெடுத்த தவண்டும்.

இமவ�ள் எதறகும் பெதிைளிக்�ொத அல்ைது பெதிைளிக்� 
முடியொத நிமையில் இைஙம�க் குழுவின் தமைவரொன 
திைக் ைொரப்பென அடுத்தடுத்து பெை கபெொய்�மள 
எடுத்துமரத்தொர்.

- �ொைொைல் தபெொனவர்�ளுக்�ொன அலுவை�ம் 
அமைக்�ப்பெடடுள்ளது. (�ொைவமரயற்ற இழுத்தடிப்புக்�ொன 
ஓர் அலுவை�ம்)

- இழப்பீடு வழஙகும் பெணிய�ம் நிறுவப்பெடடுள்ளது. 
(கஜனிவொவில் கதரிவிப்பெதறக�ன சிை ைொதங�ளுக்கு 
முன்னர் அவ்சரம் அவ்சரைொ� அறிவிக்�ப்பெட்ட ஒரு 
பெணிய�ம்)

- உண்மை ைறறும் நல்லிைக்� ஆமையொளர் 
க்சயறபெொடு இறுதிக்�ட்டத்மத அண்மித்துள்ளது. 
(கபெயரளவில் அமைச்சரமவக்கு சிை வொரங�ளுக்கு 
முன்னர் இப்பிதரரமை ்சைர்ப்பிக்�ப்பெட்டது)

- பெயங�ரவொத தம்டச்சட்டத்தின் கீழொன வழக்கு�மள 
துரிதைொ� வி்சொரிக்� ந்டவடிக்ம� எடுக்�ப்பெடடுள்ளது. 
(பெத்தொண்டு�ளுக்கு தைைொ� க்சொல்ைப்பெடும் �மத இது)

- பெயங�ரவொத தம்டச்சட்டத்மத நீக்கிவிடடு ்சர்வதத்ச 
மும்றயிைொன புதிய ்சட்டத்மத உருவொக்கும் ஏறபெொடு 
தைறக�ொள்ளப்பெடடுள்ளது. (மைத்திரி அரசு பெை 
ைொதங�ளொ� அறிவித்துவரும் ஒரு பெம்ைொத்து இது)

சிை ஊ்ட�ங�ள் சிை க்சய்தி�மள கவளியிடும்தபெொது 
இறுதியில் எனத் கதரியவநதுள்ளது, என அறியவநதுள்ளது| 
என்்ற வொர்த்மதப் பிரதயொ�ங�மள பெயன்பெடுத்துவது 
வழக்�ம். இதன் அர்த்தைொனது இசக்சய்தி உறுதி 
க்சய்யப்பெ்டொதது, நம்பெ�த்தன்மையற்றது என்பெதொகும். 

அமைச்சர் திைக் ைொரப்பென கதரிவித்த அமனத்தும் 
எநதளவுக்கும் நம்பிக்ம�யற்றமவ என்பெமத அவரது 
வொர்த்மதப் பிரதயொ�ங�ள் கதரிவிக்கின்்றன. 

ைகிநதவின் ஆடசிக்�ொைத்தில் அமைக்�ப்பெட்ட 
�ொைொைைொக்�ப்பெடத்டொர் ஆமைக்குழு இப்தபெொது கபெயர் 
ைொற்றப்பெடடு, புதிய உறுப்பினர்�ள் உள்வொங�ப்பெடடு ஏததொ 
புதிதொ� உருவொக்�ப்பெட்டது தபெொன்்ற ததொற்றப்பெொடடுக்கு 
உடபெடுத்தப்பெடடுள்ளது. பெமழய பெொனம் புதிய பெொத்திரத்தில் 
என்பெது ைடடுதை.

ைறுபு்றத்தில் வலிநது �ொைொைைொக்�ப்பெடத்டொரின் 
கபெறத்றொர் ைறறும் உ்றவினர்�ளின் தபெொரொட்டம் 
ஆண்டுக்�ைக்கில் நீண்டு க்சல்கி்றது. 

எல்ைொவறறுக்கும் கபெொதுவொன ஒரு க்சொல்ைொ� 
ந்டவடிக்ம� எடுக்�ப்பெடுகி்றது| என்பெது அமைநதுள்ளது.

இதமன நம்பிதய மீண்டும் இைஙம� அரசின் இமை 
அனு்சரமையு்டன் புதிய தீர்ைொனம் கஜனிவொவில் 
நிம்றதவற்றப்பெடடுள்ளது. 

அடுத்த இரண்்டொண்டு�ளில் ,  � ொைங�ள் 
குறிப்பி்டப்பெடடு, �ொைவமரயம்றயில் இத்தீர்ைொனத்தின் 
நம்டமும்ற�ள் தைறக�ொள்ளப்பெ்ட தவண்டுகைன  
குறிப்பி்டப்பெடடுள்ளது. 

இனி என்ன? அடுத்த இரண்்டொண்டு�ள் இைஙம� 
அரசுக்குப் கபெொற�ொைம். இக்�ொைத்தில் பெை ததர்தல்�ள் 
அஙகு நம்டகபெறும். �டசி�ள் �டடில்�ளில் ைொறி 
ஏறும். சிை புது மு�ங�ள் அஙகுமிஙகும் �ொடசி தரும். 
கஜனிவொத் தீர்ைொனமும் அவவப்தபெொது புது வடிவங�ள் 
கபெறும். 

இம்ைொதம் கஜனிவொவில் நிம்றதவற்றப்பெட்ட 
தீர்ைொனங�ள் நிரொ�ரிக்�ப்பெ்டைொம். அமவ�மள ஏற� 
முடியொகதன புதிய சிங�ளத் தமைமை�ள் நிச்சயம் 
க்சொல்லும். 

தமிழ ர்  தமைமை சிங�ள தத்சத்துக்கு 
உ்டன்பெொடுள்ளதொ�த் கதொ்டரும்வமர, கஜனிவொ என்பெது 
தமிழருக்கு ஒரு கதொ்டர்�மததொன். 

�ொைத்மத நீடிக்கி்றது கஜனிவொ. �ொைத்மத 
இழுத்தடிக்கி்றது இைஙம�. 

முள்ளிவொய்க்�ொல் பெத்தொண்டு நிம்றவுக்�ொைம் 
முன்வொ்சலில் வநது நிறகி்றது ஞொபெ�மிருக்�டடும்! 

குற்றம் புரிந்த அரசாங்கத்தின் உள்ள்க 
நீதி விசாரணைக் ்கட்டணைப்பின் மீது 

பாதிக்்கப்பட்ட ைக்்களுக்கு நேரணையான நீதி 
நிவாரைம் கிண்டக்குைா என்்ற சநந்த்கநை 

2015ஆம் ஆண்டு தீரைானத்தில் ்கலப்பு நீதிப் 
பபாறிமுண்றணய வலியுறுத்தியது என்பண்தத் 

ப்தரிநதும் இப்நபாது அ்தணன ைறுத்துணரப்பது 
நீதி விசாரணைக்கு இலஙண்கயில் 

இ்டமில்ணல என்பண்த எடுத்துக்்காடடுகி்றது. 
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உயர்வோசற்குன்று முருகைன் பகைோவில்
HIGHGATEHILL MURUGAN TEMPLE
200A, Archway Road, London N6 5BA Tel: 020 8348 9835 Fax: 020 8482 6508

April- 2019 நடைபெறும் நிகழ்வுகள்

திருவிைாககளும் விசேட பூழேகளும்
Auspicious Days, Special Poojahs & Festivals - 2018

4A Clarendon Rise, Lewisham, London SE13 5ES. 
Telephone Number 00 44 208 318 9844  

Fax Number 00 44 208 318 2108

சுத்தம் செய்யும் 
பணியாளர் த்தவை

London Sivan Kovil Trust
Charity Registration No.1051516 

ககோவிலில் சுத்தம் பெய்யும் கேடைக்கு விண்ணபெஙகள் 
ககோரபெடுகின்றன. முழு கநரமோகவும் அல்ைது ெகுதி 
கநரமோகவும் ெணியோற்றுே்தற்கு விண்ணபபிக்கைோம். 
கேடைக்கு ஏற்ெ ெம்ெளம் ேழஙகபெடும்.

sivan.kovil@yahoo.co.uk

02083189844

LONDON SIVAN KOVIL TRUST

பின்வரும் EMAIL மூைமா�க்வா, கமற்குறிபபிட்டுள்்ள 
க�ாவில மு�்வரி மூைமா�க்வா விணைபபிக�ைாம்.

விண்ணப்ப முடிவு திைதி: 30.04.2019

PUTHINAM, 38, MOFFAT ROAD
LONDON SW17 7EZ

01 Monday Pankuni Pongal 3 ெஙகுனிப் பொஙைல் 3
02 Tuesday Prathosha Viratham பிரததாச விரதம்
04 Thursday Amaavasai Viratham அமாவாகச விரதம்
08 Monday Pankuni Pongal 4 ெஙகுனிப் பொஙைல் 4

Sri Rajarajeswari 
Amman Veethi Ula

ராஜராதஜஸவரி 
அம்மன் வீதி உலா

Karthigai Viratham 
Chathurthi Viratham

ைார்த்திகை விரதம் 
சதுர்த்தி விரதம்

10 Wednesday Shasdi Viratham சஷ்டி விரதம்

13 Saturday Sri Rama Navami  ராம நவமி
14 Sunday Vikari New Year விைாரிப் புத்தாண்டு

Mor: Sri Vinayagar & 
Murugan Veethi Ula

ைாகல விநாயைர், 
முருைன் வீதியுலா

Eve: Sri Vinayagar, Athi 
Shanmukar Abeshekam

மாகல விநாயைர், 
ஆதிசண்முைர் அபிதசைம்

Sri Vinayagar & Sri 
Muthukumar Veethi Ula

விநாயைர், 
முத்துக்குமார் வீதியுலா

15 Monday Ekaathasi Viratham ஏைாதசி விரதம்
16 Tuesday Prathosha Viratham பிரததாச விரதம்
18 Thursday Chithira Full Moon சித்திரா பெௌர்்ணமி
19 Friday Chithirach Chithirai சித்திகரச் சித்திகர

22 Monday Chankadakara Chathurthi சஙைடைர சதுர்த்தி
24 Wednesday Apara Padcha Sasdi அெரெடச சஷ்டி
26 Friday Apara Padcha Ashtami அெரெடச அடடமி

27 Saturday Sri Nadesar Abisheham 2  நதடசர் அபிதசைம் 2
30 Tuesday Ekathasi Viratham ஏைாதசி விரதம்

புதினம
்த்வறாது ்தபாலில சபற  

25 பவுண�ள் PUTHINAM 
எனற சபயருககு CHEQUE 

உங�ள் மு�்வரிழயக குறிபபிட்டு 
அனுபபி ழ்வயுங�ள்.

ஈலிங ்கன்கதுரக்ண்க அம்ைன் ஆலயத்தின் 
புதிய நிரவா்கசணப ந்தர்தல் மூலம் 
ப்தரிவாகியுள்ளது. ்க்டந்த 24.3.2019 
ஆலய ைண்்டபத்தில் ேண்டபபற்ற 
அங்கத்்தவர்களிண்டநயயான ந்தர்தலில் 
பசாக்்கலிங்கம் ்கருணைலிங்கம் புதிய 
்தணலவரா்கத் ப்தரிவு பசயயப்பட்டார. 
புதிய நிரவா்கசணப வருைாறு:-

்தணலவர
த�ோ.�ருணைலிங�ம்

உப்தணலவர
திருமதி �ோர�ோ �பைஷரோெோ

பசயலா்ளர
�.ரகுநோ�ன்
உபபசயலா்ளர

திருமதி �ோந�ோ சுந�ரலிங�ம்
பபாரு்ளா்ளர

எஸ்.இரோமச�நதிரன்
உபபபாரு்ளா்ளர 

திருமதி �ர்்வப�ோ�நோயகி 
தெயதெயம்

உத்திநயா்க பற்றற்ற அங்கத்்தவர
�ை�திப்பிளண்ள

கைைகை துர்க்கை அம்்மன்
புதிய நிர்வோகை ச்ப

2019-2021 ்வழர  
புதிய நிர்வா� ெழப செயலபடும்.
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MñL¡ ð‚è‹
“தீபெத்மத மவத்துக் க�ொண்டு திருக்கு்றளும் 

பெடிக்�ைொம் - ஊமரயும் எரிக்�ைொம்” என்்றொர் ஒரு 
�விஞர். நு�ர்தவொரின் ஒரு குறிப்பிட்ட ததமவக்�ொ� 
உருவொக்�ப்பெட்டது ம�த்கதொமைதபெசி! எங�ளு்டதனதய 
எடுத்துச க்சல்ைப்பெ்டக் கூடிய ஒரு வ்சதியொன ்சொதனம். 
கதருச ்சநதி�ளில் நிறகும் அநத சிவப்பு நி்ற கபெடடிக்குள் 
புகுநது நின்று, சில்ைம்றக் �ொசு�மளப் கபெடடியில் தபெொடடு 
அவஸமதப்பெ்டத் ததமவயில்மை. எங�ளுக்க�ன ஒரு 
்சொதனம்! எங�ளுக்க�ன தனியொன இைக்�ம்! கவறுைதன 
உமரயொ்டல்�ளுக்கு ைடடும் பெயன்பெட்ட ம�த்கதொமைதபெசி 
இன்று க்சய்யொத தவமை�தள இல்மை.

�ொப்பி /டீ தயொரிக்�த் கதரியொது, ்சமைக்�த் கதரியொது!
கதொமைதபெசி உமரயொ்டல் தவிர குறுஞக்சய்தி 

அனுப்புதல், உ்டதன அவறம்றப் பெரப்புதல் 
இவறத்றொடு ம�த்கதொமைதபெசிமய ஒரு பும�ப்பெ்ட 
ஆல்பெைொ� - ஒரு திம்சஅறி �ருவியொ�- 
பெல்கபெொருள் �ருத்துக் �ளஞசியைொ�- மு�வரி�ள் 
பெதிதவ்டொ�- இப்பெடி நூறறுக்�ைக்�ொன 
க்சயல்�மள முடித்து மவக்கும் அறபுத 
்சொதனைொ� விளஙகும் ம�த்கதொமைதபெசிக்கு 
சிவகபெருைொமனப் தபெொை பெை நூறு கபெயர்�ள்!

ம�த்கதொமைதபெசி, கைொமபெல், க்சல்லி்டப்தபெசி, க்சல், 
கதொல்மைதபெசி! இப்பெடிப் பெை!

இநத ம�த்கதொமைதபெசி கவறும் உமரயொ்டலுக்�ொ� 
ைடடும் பெயன்பெடுத்தப்பெடும் வமர பிரசசிமன�ள் 
கும்றவொ�தவ இருநதன.

மைய நீதரொட்ட ஊ்ட�ங�ளுக்குப் தபெொடடியொ� இன்று 
தவ�ைொ�ப் பெரவி வரும் “்சமூ� ஊ்ட�ங�ள் (தபெஸ புக் 
- மு�நூல், வொடஸ-அப், தபெொன்்றமவ) �்டநத ஐநது 
வரு்டங�ளுக்குள் தவ�ைொ�க் குடடி தபெொடடு பெரவியததொடு 
ம�த்கதொமைதபெசி ்சொதனங�ளுக்குள்ளும் நுமழநது 
இமளஞர்�ள், யுவதி�மளப் பெடுத்தும் பெொடு மி� மி� 
தைொ்சைொகியிருக்கி்றது.

தபெய் அமையும் இரவு தநரங�ளில் தைது கைொமபெல்�மள 
�டடிப் பிடித்துக் க�ொண்டு தபெொர்மவக்குள் பெதுஙகும் 
பெதின்ைப் பெரொயத்து தமிழ் யுவதி�ள் தபெொர்மவக்குள் 
க்சய்வது என்ன என்பெது மூன்று வொரங�ளுக்கு முன் 
பெகிரங�ைொ� கவடித்து பெரபெரப்பூடடிய கபெொள்ளொசசி 
பெயங�ரம் - கபெண்�மளப் கபெற்ற தமிழ்நொடடுப் கபெறத்றொர் 
அமனவருக்கும் பீதிமய ஊடடியது.

கபெப்ரவரி ைொதம் 24-ம் தி�தி ஞொயிறறுக்கிழமை 
தமிழ்நொடடின் இதர இ்டங�மளப் தபெொைத்தொன் 
கபெொள்ளொசசியிலும் �ொமைச சூரியன் உதித்தொன். அஙகிருநத 
கபெொலிஸ நிமையம் ஒன்றில் சுைொர் 19 வயதொன ஒரு 
யுவதி மும்றப்பெொடு ஒன்ம்றப் பெதிவு க்சய்தொள்.

தனக்கு ஏற�னதவ அறிமு�ைொன சிை வொலிபெர்�ளு்டன் 
தொன் �ொரில் க்சல்லும்தபெொது தன் அருகில் இருநதவன் 
தன் தைைொம்டமயக் �ழறறியதொ�வும் �ொரின் முன் 
இருக்ம�யில் இருநத ஒருவன் இதமன க்சல் தபெொனில் 
வீடிதயொ பெ்டம் பிடித்துக் க�ொண்டிருநததொ�வும் அவள் 
�ொவல் தும்றயினரி்டம் கூறினொள்.

அவள் முரண்டு பிடிக்�ொைல் இருக்� தவண்டும், 
முரண்டு பிடித்தொல் அநத வீடிதயொ இமையத் தளத்தில் 
பெரப்பெப்பெடும் என்று அவர்�ள் தன்மன எச்சரித்ததொ�வும் 
அவள் குறிப்பிட்டொள். 20 ஆயிரம் ரூபெொ ைதிப்புள்ள 
தனது தங� கநக்ைம்ச பெறித்துக் க�ொண்டு தன்மனக் 
�ொரில் இருநது கவளிதய தள்ளிவிட்டதொ�வும் அவள் 
�ொவல் தும்றயினரி்டம் கதரிவித்த மும்றப்பெொடடில் 
குறிப்பிடடிருநதொள். இநதச ்சம்பெவம் ந்டநத அதிர்சசியில் 
தொன் இரண்டு வொரங�ளொ�த் தன் குடும்பெத்தினரி்டம் 
க்சொல்ைவில்மை என்றும் இன்த்ற தொன் குடும்பெத்தி்டமும் 

�ொவல் தும்றயினரி்டமும் கதரிவிப்பெதொ� 
அநத 19 வயதுப் கபெண் குறிப்பிட்டொள்.

யுவதி �ொவல் தும்றக்கு அளித்த இநத 
மும்றப்பெொடு கபெொள்ளொசசியில் ைடடுைல்ை, 
முழுத் தமிழ�த்திலுதை ஊ்ட�ங�ளில் 
பெரவைொன �வனத்மத ஈர்த்தது.

இநத மும்றப்பெொடடின் மீது ம�து 
க்சய்யப்பெட்ட நொல்வரில் ஒருவன் 
திருநொவுக்�ரசு - எம்பிஏ பெடித்தவன் - 
்சரளைொ� ஆஙகிைம் தபெசி கதொமைதபெசியில் 
கபெண்�மள ையக்குபெவனொம்.

ையஙகிய கபெண்�ள் அவனது பெண்மை 
வீடடுக்கு வரவமழக்�ப்பெடடு அவனொலும் அவனது 
நண்பெர்�ளொலும் வன்புைர்வு க�ொள்ளப்பெடுவொர்�ளொம்.

இநதச ்சம்பெவங�ள் கதொமைதபெசி வீடிதயொவில் 
பெ்டைொக்�ப்பெடடு அமத மவத்து இநதக் கும்பெல் 6 
வரு்டங�ளொ�ப் பெைம் ்சம்பெொதித்து வநதிருக்கி்றது. 
பெை வ்சதி க�ொண்்ட கபெண்�ள் தைது இர�சியத்மதக் 

�ொப்பெொற்ற ஆயிரக் �ைக்கில் பெைத்மத (அள்ளி 
இம்றத்திருக்கி்றொர்�ள்) க்சலுத்தினொர்�ள். பெைம் இல்ைொத 
யுவதி�ள் தம்மை தைலும் தைலும் இவர்�ளுக்கு அ்டகு 
மவத்து பெைம் ்சம்பெொதித்தொர்�ளொம்!

இநதக் கும்பெலுக்கு ஆளும் அதிமு� பிரமு�ர்�ள் 
சிைரின் ஆதரவு இருநதிருக்கி்றது. �ொவல் தும்றயின் 
பெொது�ொப்பும் வழங�ப்பெடடு வநதிருக்கி்றது.

கபெொள்ளொசசி அசுரர்�ள் கும்பெலில் திருநொவுக்�ரசு உடபெ்ட 
நொதை நொலு தபெமர ைடடுதை ம�து க்சய்த த�ொமவ 
ைொவட்ட எஸ.பி. பெொண்டியரொஜன், அதிமு�வின் ஊதுகுழல் 
தபெொை க்சயறபெடடு அவ்சர அவ்சரைொ� க்சய்தியொளர்  
ை�ொநொடு ஒன்ம்றக் கூடடி, இநத விவ�ொரத்தில் நொன்கு 
தபெர் ைடடுதை ்சம்பெநதப்பெடடிருக்கி்றொர்�ள் - தவறு யொரும் 
இல்மை -– நிச்சயைொ� அரசியல் தமையீடு இல்மை என்று 
முழுப் பூ்சணிக் �ொமய த்சொறறில் ைம்றக்� முறபெட்டொர்.

சிை ைொதங�ளுக்கு முன், திருப்பூரில் ‘்டொஸைொக்’ 
ைதுபெொனக் �ம்ட�மள எதிர்த்து தொய்ைொர் �ண்்டன 
ஆர்ப்பெொட்டம் க்சய்ததபெொது விமரநது வநத அப்தபெொமதய 
டி.எஸ.பி. பெொண்டியரொஜன் அநதத் தொய்ைொர்�ளில் 
ஒருவரின்???? �ொதருகில் ஓஙகி அம்றநத �ொடசி 
எல்தைொமரயும் பெமதபெமதக்� மவத்தது – அநதத் தொயின் 
�ொது க்சவி்டொனது!

ஆனொல், அநத டி.எஸ.பி.க்கு எஸ.பி.யொ�ப் பெதவி 
உயர்வு வழஙகி த�ொயம்புத்தூருக்கு அனுப்பியது 
அண்ைொ திமு� அரசு. அதிமு�வுக்கு விசுவொ்சைொன 
பெொண்டியரொஜன், இநத யுவதி�ள் பெொலியல் வழக்கில் 
்சம்பெநதப்பெட்ட ‘பெொர்’ ந்டத்தும் நொ�ரொஜ் என்்ற அதிமு� 
க்சல்வொக்கு மிக்� ைனிதமனக் ம�து க்சய்ய ைறுத்து 
வநதொர். கபெொதுைக்�ள் நொ�ரொஜின் ைதுபெொனக் �ம்டமய 
அடித்து கநொறுக்கிய பின்னர் அதிமு� தமைமைப் பீ்டம் 
நிமைமைமயக் �டடுப்பெடுத்த ‘பெொர்’ முதைொளி நொ�ரொமஜ 
அதிமு�வில் இருநது விைக்கி அறிக்ம� விடுத்தது.

கபெ ொள்ளொசசி ந ொ்ட�த்தின் மூைவர் எஸ .
பி.பெொண்டியரொஜனொ� இருநதொலும் அதிமு� ்சட்ட 
ைன்்ற துமை ்சபெொநொய�ர் கபெொள்ளொசசி கஜயரொைன் 
என்்ற க்சல்வொக்கு மிக்� பிரமு�மரயும் அவரது இரு 
புதல்வர்�மளயும் �ொப்பெொற்றதவ பெொண்டியரொஜன் இத்தமன 
பெொடு பெடுவதொ� கிசுகிசுக்�ப்பெடுகி்றது. 

துமை ்சபெொநொய�ரின் புதல்வர்�ள் 
சிை கபெண்�ளு்டன் �ொரில் தபெொகும்தபெொது 
அநதப் கபெண்�ளில் ஒருத்தி ைரைைம்டநத 
்சம்பெவம் சிை ைொதங�ளுக்கு முன் ந்டநதது. 
ஆனொல், இது கவறும் விபெத்து என்று 
அறிவித்து �ொவல் தும்றயினர் அப்தபெொது 
அநத வழக்ம� மூடிவிட்டொர்�ளொம். 

புதினம் ஏப்ரல் இதழுக்கு நொன் 
இநத கபெொள்ளொசசி நொ்ட�த்மத எழுதிக் 
க�ொண்டிருக்கும்தபெொது �ொடசி�ள் தவ�ைொ� 
ைொறிக் க�ொண்டிருக்கின்்றன.

�ொவல் தும்ற அதி�ொரி நடிப்பில் த�ொடம்ட 
விட்ட �ொடசி நொன்கு வரு்டங�ளுக்கு 
முன்னர் என் தொய் ைண்ணில் ந்டநத க�ொடிய 

வித்யொ வன்புைர்வு – க�ொமை வழக்கும் அதில் 
க�ொமையொளியி்டம் த�ொடிக் �ைக்கில் ைஞ்சம் 
வொஙகிய சிங�ள ைறறும் தமிழ் �ொவல் தும்ற 
அதி�ொரி�ள் ந்டத்திய தில்லுமுல்லு�ளும் என் 
நிமனவுக்கு வருகின்்றன. 

கதற�ொசிய நொடு�ளில் 18-20 வயதொன யுவதி�ள் 
பெைவநதைொ� �த்றல்�ளுக்கு ைத்தியில் பெைரொல் 
வன்புைர்வு க்சய்யப்பெடும் வீடிதயொக்�ளுக்கு சுவிஸ 
தபெொன்்ற தைறகு நொடடு பெொலியல் கவறியர்�ள் 
ைத்தியில் மிகுநத ததமவயும் வரதவறபும் 
இருக்கி்றது.

கபெொள்ளொசசி திருநொவுக்�ரசு, ‘பெொர்’ நொ�ரொஜ் 
தபெொன்த்றொர் க்சய்ய முறபெட்டதும் இதுதொன். புஙகுடுதீவு 
வித்யொவின் வன்புைர்வு வீடிதயொமவ சுவிஸ கவறியர்�ளுக்கு 
விற்ற சுவிஸ குைொர் 2005-ல் க்சய்ததும் இமததயதொன்.

பெைம் ்சம்பெொதிக்� குறுக்கு வழிததடும் கபெொள்ளொசசி 
கபெொறுக்கி�ளும் புஙகுடுதீவு �ொம்டயர்�ளும் தத்தம் 
க்சொநதக் குடும்பெத்து ்சத�ொதரி�மள அல்ைது புதல்வியமர 
பெ்டம் பிடிக்�ைொதை என்று ்சலித்துக் க�ொள்கி்றொர்�ள் 
ஆத்திரம் க�ொண்்ட கபெொதுைக்�ள்.

2015-ல் புஙகுடுதீவு வித்யொ சிவதைொ�நொதன் என்்ற 
18 வயது ைொைவி �்டத்திக் �றபெழிக்�ப்பெடடு அத்ததொடு 
க்சல் தபெொனில் பெ்டம் பிடிக்�ப்பெட்ட ்சம்பெவத்மத தமிழ் 
ைக்�ள் ை்றநதிருக்� ைொட்டொர்�ள். 

சுவிஸ நொடடு பெொலின கவறியர்�மளத் திருப்திப்பெடுத்தும் 
தநொக்�த்து்டன் தமிழ் யுவதியின் �றபெழிப்மபெ பெ்டம் பிடிக்� 
பெை க்சல் தபெொன்�ளு்டனும் ஆயிரக்�ைக்�ொன சுவிஸ 
பிரொங (CHF) பெைத்து்டனும் (CHF= 178 இைஙம� ரூபெொ) 
புஙகுடுதீவு வநது இ்றஙகினொர் சுவிஸ குைொர். 

�றபெழிப்பும் பெ்டப்பிடிப்பும் க�ொமையும் முடிநத பின் 
்ச்டைத்மத �்டறபெம்ட மு�ொமுக்கு அருகில் தபெொடடு 
இமத ஒரு ரொணுவக் க�ொமை என்று �ொடடுவது அவரது 
திட்டைொகும்.  தொன்; அ�ப்பெடடுக் க�ொண்்டதும் சி;.ஐ.டி. 

நிஷொநத சில்வொவுக்கு  பெை ைட்சம் ரூபெொ ைஞ்சைொ� 
வழங� முனவநதொர் சுவிஸ குைொர். �ொவல்தும்ற தரப்பில் 
பிரதி கபெொலிஸ ைொ அதிபெர் ைலித் கஜயசிங� இவரி்டம் 
ைஞ்சம் கபெறறுக் க�ொண்டு க�ொழும்புக்குத் தப்பி ஓ்ட 
வ்சதி க்சய்து க�ொடுத்தொர். தங�ள் இனச ்சத�ொதரி 
வன்புைர்வு க்சய்யப்பெடடு க�ொல்ைப்பெடடிருப்பெமத ை்றநது 
்சப்-இன்ஸகபெக்்டர் �ஜன் ஆகிதயொர் குற்றவொளி�ளுக்கு 
உ்டநமதயொ� இருநதமை நிரூபிக்�ப்பெட்டது. கவளிநொடடு 

சுவிஸ நொையத்தின் �வர்சசி அவவளவு!
கநஞசிதை தநர்மையும் துணிச்சலும் 

கபெயரிதை தமிழ் பெொண்டிய ைன்னனின் 
கபெயமரயும் க�ொண்்ட  நீதிபெதி இளஞக்சழியன் 
தமைமையில் சுவிஸ குைொர் உடபெட்ட இநதக் 
�யவர்�ளின் �றபெழிப்பு வழக்கு ந்டநதது

2015-ல் ந்டநத இநத வன்புைர்வுக் 
க�ொமைக்கு 2017-ல் நீதிைன்்றம் தீர்ப்பு 
வழஙகியது. ஏழு க�ொமையொளி�ளுக்கும் 
ைரை தண்்டமன விதிக்�ப்பெடடு அவர்�ள் 
�ண்டி தபெொ�ம்பெமர சிம்றக்கூ்டத்துக்கு 
அனுப்பி மவக்�ப்பெட்டொர்�ள்.

“அர்சன் அன்று க�ொல்வொன் - கதய்வம் 
நின்று க�ொல்லும்!” 

பபாலிஸ் எஸ்.பி.  
பாண்டியராஜன்

வித்யாணவ ப்கடுத்துக் 
ப்கான்்ற ்காண்டயர. 

புஙகுடுதீவு வித்யாவுக்கு ே்டந்த ப்காடூரம்.

சபரிராஜன்-திருோவுக்்கரசு-வசந்தகுைார-சதீஷ்
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பிரிகவளிதயற்றத்தின் (Brexit) முன் கததர்சொ 
தை கவளிதயற்றப்பெடுவொரொ, பெொரொளுைன்்றம் 

�மைக்�ப்பெடுைொ, இரண்்டொவது �ருத்துக் �ணிப்பு 
வொக்க�டுப்பு நம்டகபெறுைொ என்்ற பெை த�ள்வி�ள் 
தறதபெொது பிரித்தொனிய அரசியலில் எழுநதுள்ளது. இநதக் 
�டடுமர எழுதும் தபெொது உள்ள நிமையும் இமத நீங�ள் 
வொசிக்கும் தபெொது உள்ள நிமையும் மி� வித்தியொ்சைொ� 
இருக்கும். எதிர்வு கூ்ற முடியொத பெை ைொற்றங�மள 
பிரித்தொனியொ அரசியல் ஒவகவொரு நொளும் எதிர் 
க�ொள்கின்்றது. பிரிகவளிதயற்றம் எப்பெடி தைறக�ொள்ளப்பெ்ட 
தவண்டும் என்பெதில் �டசி�ளுக்கு இம்டயிலும், 
�டசி�ளுக்கு உள்தளயும், அமைச்சரமவயிலும் 
உள்ள �ருத்து முரண்பெொடு�ள் ைடடும் ைொ்றொைல் 
இருக்கின்்றன. பிரிகவளிதயற்றத்மத ஆத்திரத்து்டன் 
எதிர்க�ொண்்ட ஐதரொப்பிய ஒன்றியம் தறதபெொது அமத 
மி�வும் அனுதொபெத்து்டன் அணுகுகின்்றது. ஐதரொப்பிய 
ஒன்றியத்தின் இரண்்டொவது கபெரிய கபெொருளொதொரம் அதில் 
இருநது விைகுவது ்சொதொரைைொ�க் ம�யொளப்பெ்டக்கூடிய 
ஒன்்றல்ை. 

்ானகில எது?
ஐதரொப்பிய ஒன்றியம் நொன்கு கதரிவு�மள 

பிரித்தொனியொவிறகு வழஙகியுள்ளது. 1. கததர்சொ தையின் 
திட்டத்மத ஏறறுக் க�ொள்ளுதல். 2. உ்டன்பெொடின்றி 
கவளிதயறுதல். 3. இன்னும் நீண்்ட �ொைத்திறகு 
இருநது பின்னர் முடிவு க்சய்தல். 4. கவளிதய்றொைல் 
இருத்தல். பிரித்தொனியொ ஐதரொப்பிய ஒன்றியத்தில் இருநது 
கவளிதயறும் தி�தி 1. கவளிதயற்றத்திட்டம் ஏறறுக் 
க�ொள்ளப்பெட்டொல் 2019 தை ைொதம் 22-ம் தி�தியொ�வும், 
2. திட்டமின்றி கவளிதயறுவதொயின் ஏப்ரல் 12-ம் 
தி�தியொ�வும் இருக்கும். 2019 ைொர்ச 29 ஆ� இருநத 
பிரிகவளிதயற்றத் தி�திமய ஒத்தி மவத்துள்ளமை 
தைொ்சைொன குழப்பெ நிமையில் பிரிகவளிதயற்றம் 
ந்டப்பெமத தற�ொலி�ைொ� தவிர்த்துள்ளது. ஆனொலும் 
ைொர்ச 29-ம் தி�தி நிம்றதவற்றப்பெட்ட ்சட்டைொ� 
இருப்பெதொல் இன்கனொரு ்சட்டம் இயற்றப்பெடத்ட 
புதிய தி�தி தீர்ைொனிக்�ப்பெ்டதவண்டும். அதனொல் 
கததர்சொ தையின் தமைமை அமைச்சர் பெதவியும் 
சீரொன பிரிகவளிதயற்றமும் மி�வும் �வமைக்கி்டைொன 
நிமையிதைதய உள்ளது. கததர்சொ தை பெதவியில் இருநது 
கவளிதய்ற தவண்டும் என்்ற அபிப்பிரொயம் உள்ள 
பெொரொளுைன்்ற உறுப்பினர்�ளின் கதொம� அதி�ரித்துக் 
க�ொண்த்ட தபெொகின்்றது. அது ைடடுைல்ை, அவரது 
அமைச்சரமவ உறுப்பினர்�ள் அவருக்குப் பின் யொருக்கு 
தமைமை அமைச்சர் கபெொறுப்மபெக் க�ொடுப்பெது என்பெது 
கதொ்டர்பெொன உமரயொ்டல்�மள ஆரம்பித்தது்டன் த்டவிட 
லிடிங்டன், மைக்த�ல் க�ௌ ஆகிய இரு கபெயர்�மள 
முன்கைொழிநதும் உள்ளனர். 

�டும்தபெொக்கு பிரிகவளிதயற்றக்�ொரர்�ள் த்டவிட 
லிடிங்டன் கைன்மையொன பிரிகவளிதயற்றத்மத 
முன்கனடுக்�க் கூடியவர் என்்ற �ரி்சமனயு்டன் 
இருக்கின்்றொர்�ள். அதததவமள அவர் ஐதரொப்பிய 
ஒன்றியத்தி்டம் தைலும் �ொை அவ�ொ்சம் கபெ்றக்கூடியவர் 
என்்ற நம்பிக்ம�யும் சிைருக்கு உண்டு. ஆனொல், லிடிங்டன் 
கததர்சொ தை தற�ொலி�ைொ�வொவது பெதவியில் கதொ்டருவது 
நல்ைது என நிமனக்கின்்றொர். பிரிகவளிதயற்றம் முடியு 
முன்னர் தமைமை அமைச்சமர ைொறறுவது தீங�ொனது 
என்்ற அவரது நிமைப்பெொடடிறகு ஆதரவு பெரவைொ� 
உண்டு. அதில் முக்கியைொனவர் பிரிகவளிதயற்ற 

ஆதரவொளரொன இயன் ்டன்�ன் ஸமித். 
கததர்சொ தைமய பெதவியில் இருநது 
கவளிதயற்ற முயறசி க்சய்பெவர்�மளக் 
�டசியில் இருநது கவளிதயற்ற தவண்டும் 
என்கின்்றொர் அவர். தமைமை அமைச்சர் 
கபெொறுப்மபெ ஏறபெதற�ொன இரண்்டொவது கதரிவொன 
மைக்த�ல் க�ௌ அவர்�ளுக்கு வலிமையொன 
ஆதரவு பெழமைவொதக் �டசியினரிம்டதய 
இல்மை. அவர் ஐதரொப்பிய ஒன்றியத்தின் சுங� 
ஒன்றியத்தில் பிரித்தொனியொ கதொ்டரக்கூடிய திட்டத்மத 
கதொழிற�டசியின் ஆதரவு்டன் நிம்றதவற்றக் கூடியவரொ�க் 
�ருதப்பெடுகின்்றொர். இத்தம�ய சூழலில் 2019 ைொர்ச 24-
ம் தி�தி பிரித்தொனிய தமைமை அமைச்சர் க்சக்�ரில் 
உள்ள தனது நொடடுப்பு்ற வதிவி்டத்தில் முக்கிய 
கூட்டத்மத ந்டத்தினொர். அதில் பெஙகு பெறறிய முக்கிய 
அமைச்சர்�ள் கததர்சொ தை பெதவியில் கதொ்டர்வது தைது 
விருப்பெம் என கதரிவித்துள்ளனர். அஙகு அவர் தனது 
எதிரி�ளுக்கு புதுவிதைொன தூண்டிமைப் தபெொட்டொர். அது 
தன் பெதவிமய தொதன பெலியிடும் திட்டம். பிரிதயற்றம் 
எப்பெடியும் க்சய்தத ஆ�தவண்டும் என உறுதியொ� நிறகும் 
கபெொறஸ தஜொன்்சன், இயன் ்டன்�ன் ஸமித் ஸறீவ 
தபெக்�ர் தஜக்�ப் கைொக், த்டவிட த்டவிஸ ஆகிதயொரி்டம் 
தொன் முன் மவக்�ப்தபெொகும் திட்டத்மத பெொரொளுைன்்றம் 
ஏறறுக் க�ொண்்டொல் தொன் பெதவி விைகுகித்றன் என்்றொர். 
ஆனொல், வ்ட அயர்ைொநதின் குடியரசு ஒன்றியக் 
�டசியினர் கததர்சொ தையின் திட்டத்மத எதிர்ப்பெொர்�ள். 
பெை கதொழிற�டசி உறுப்பினர்�ளின் கவறுப்மபெயும் 
கததர்சொ தை ்சம்பெொதித்துள்ளொர். அதனொல் அவரது 
மூன்்றொவது திட்டமும் ததொற�டிக்�ப்பெ்டைொம். 

அழ்வத் ்தழை்வர கபாட்ை பூட்டு
பிரித்தொனியொ ஐதரொப்பிய ஒன்றியத்தில் இருநது 

கவளிதய்றக் கூ்டொது என்்ற க�ொள்ம�யும்டய பெொரொளுைன்்ற 
அமவத் தமைவர் தஜொர் தபெர்க்த�ொ பிரிகவளிதயற்றம் 
எப்பெடி அமைய தவண்டும் என்பெது கதொ்டர்பெொ� கததர்சொ 
தை முன்மவத்த இரண்டு முன்கைொழிவு�மள பிரித்தொனியப் 
பெொரொளுைன்்றம் நிரொ�ரித்து விட்டது. தனது மூன்்றொவது 
முன்கைொழிவிறகு பெரவைொன ஆதரவு பெொரொளுைன்்ற 
உறுப்பினர்�ளுக்கு ைத்தியில் இருநதொல் ைடடுதை தொன் 
அமதப் பெொரொளுைன்்றத்தில் ்சைர்ப்பிப்தபென் என்்றொர் 
கததர்சொ தை. 400 ஆண்டு�ள் பெழமையொன ஒரு அமவத் 
தீர்ைொனத்மதக் ம�யில் எடுத்துக் க�ொண்டுள்ளொர். 
அதன்பெடி ஏற�னதவ பெொரொளுைன்்றத்தொல் நிரொ�ரிக்�ப் 
பெட்ட ஒரு முன்கைொழிமவ �ணி்சைொன ைொற்றங�ள் இன்றி 
மீண்டும் ்சமபெயில் தொக்�ல் க்சய்து வொக்க�டுப்பிறகு 
விடுவமத தொன் அனுைதிக்� ைொடத்டன் என ஒரு 
�ருத்மத கவளியிடடு கததர்சொ தையிறகு தைலும் 
சிக்�மை ஏறபெடுத்தினொர். 
்வலு்வழையும் இரணைாம் �ருத்துக�ணிபபுக க�ாரிகழ�
பிரித்தொனிய அமைச்சரமவயில் முக்கியத்துவம் 

மிக்� நீதியமைச்சரொ� இருக்கும் பிலிப் ஹம்ைண்ட 
பிரிகவளிதயற்றம் கதொ்டர்பெொன இரண்்டொவது �ருத்துக் 
�ணிப்பு �ருத்திற க�ொள்ளப்பெ்ட தவண்டிய ஒன்்றொகி 
விட்டது எனத் கதரிவித்ததும் இைண்்டனில் இரண்்டொம் 
�ருத்துக் �ணிப்புக் த�ொரி இைட்சக் �ைக்�ொதனொர் 
திரண்்டதும் பிரிகவளிதயற்றம் நிறுத்தப்பெ்ட தவண்டும் 
என்்ற த�ொரிக்ம�க்கு ஐநது மில்லியன் ைக்�ள் 
ம�கயொப்பெமிட்டமையும் பிரித்தொனிய அரசியமை 
உலுப்பியுள்ளது.  கைன்மையொன பிரிகவளிதயற்றத்மதயும் 

இரண்்டொவது �ருத்துக் �ணிப்பு வொக்க�டுப்மபெயும் 
கததர்சொ தை �டுமையொ� எதிர்க்கின்்றொர். அதனொல் 
கதொழிற�டசியின் முழுமையொன ஆதரவு கபெ்றக்கூடிய 
ஒரு திட்டத்மத கததர்சொ தையொல் முன்மவக்� முடியொது. 
கதகர்சொ தை மி�வும் �மளப்பும் ்சலிப்பும் அம்டநதுள்ளொர் 
என்கின்்றொர் முன்னொள் தமைமை அமைச்சர் கரொனி 
பிதளயர். இவற்றொல் பெொரொளுைன்்றம் �மைக்�ப்பெடடு புதிய 
அரம்சத் கதரிவு க்சய்யும் நிமையும் உருவொகியுள்ளது. 
பிரித்தொனியப் பெொரொளுைன்்றம் ஐதரொப்பிய ஒன்றியத்தின் 
சுங� ஒன்றியத்திதைொ ஒறம்றச ்சநமதயிதைொ கதொ்டர்நது 
இருக்� தவண்டும் என்்ற தீர்ைொனம் பெொரொளுைன்்றத்தில் 
எடுக்�ப்பெட்டொல் அது ஆளும் பெழமைவொதக் �டசியின் 
ததர்தல் விஞஞொபெனத்திறகு முரைொனதொகும். அநத 
நிமையில் பெழமைவொதக் �டசியின் ஆடசி கதொ்டர்வது 
அரசியைமைப்பு முரண்பெொடம்டத் ததொறறுவிக்�ைொம். 
பெழமைவொதக் �டசியின் ததர்தல் விஞஞொபெனம் 
பிரச்சமன�ள் இன்றியும் ஒழுங�ொ�வும் பிரிகவளிதயற்றம் 
ந்டத்தப்பெடும் என்்றது. ஆடசி �மைக்�ப்பெடடு ததர்தல் 
ந்டப்பெதறகு ஐதரொப்பிய ஒன்றியத்தில் இருநது 
கவளிதயறும் �ொைம் �ணி்சைொன அளவு நீடிக்�ப்பெ்ட 
தவண்டும். பிரிகவளிதயற்ற முயறசிமய முன்னின்று 
ந்டத்திய கபெொறிஸ தஜொன்்சனும் இயன் ்டன்�ன் 
ஸமித்தும் ததர்தலில் ததொல்விமயத் தழுவைொம். அது 
இரண்்டொவது �ருத்துக் �ணிப்பு தவண்டும் என்்ற 
த�ொரிக்ம�க்கு வலுச த்சர்க்�ைொம். அது ைடடுைல்ை 
ததர்தலில் ஸக�ொடைொநதில் எல்ைொத் கதொகுதி�ளிலும் 
பெழமைவொதக் �டசி ததொல்வியம்டயைொம். அதனொல் 
தறதபெொது அஙகிருநது கதரிவொகியிருக்கும் 13 பெொரொளுைன்்ற 
உறுப்பினர்�மள அது இழக்� தவண்டியிருக்கும். 

ஐகராபபாவில க�லிககுரிய நிழையில பிரித்்தானியா
கததர்சொ தை பிமழப்பெொரொ என ஆரு்டம் க்சொல்லும் 

ஐதரொப்பியத் தமைவர்�ளில் முதன்மையொனவர் பிகரஞசு 
அதிபெர் த்டவிட ைக்ரனொ� இருக்கின்்றொர். ஐதரொப்பிய 
ஒன்றியத்தின் ைொநொடடில் பெஙகு பெற்ற முன்னர் த்டவிட 
ைக்தரொன்  கததர்சொ தனது பெதவிமயத் தக்� மவத்துக் 
க�ொள்வதறகும் பிரிகவளிதயற்றத்மத ஒழுங�ொ�ச 
க்சய்வதறகுைொன வொய்ப்பு 10 விழுக்�ொடு ைடடுதை 
என்்றொர். ஆனொல், ைொநொடடின் பின்னர் அநத வொய்ப்மபெ 
ஐநது விழுக்�ொ்டொ�க் கும்றத்தொர். ஐதரொப்பிய ஒன்றிய 
்சமபெயின் தமைவர் க்டொனொல்ட ரஸக் இன்னும் ஒரு 
பெடி தைதை தபெொய் அநத ஐநது விழுக்�ொடு மி�வும் 
தொரொளைொன ைதிப்பீடு என்்றொர். இன்கனொரு ஐதரொப்பிய 
அரசு்றவியைொளர் ஐதரொப்பிய ஒன்றியத்தின் ஏமனய 27 
நொடடுத் தமைவர்�ளும் பிரிகவளிதயற்றத்மத கததர்சொ 
தைதயொ அவரது நொத்டொ ஒழுங�ொ�ச க்சய்து முடிக்�ப் 
தபெொவதில்மை, நொங�ள் தொன் அமத க்சய்து நிம்றதவற்ற 
தவண்டும் என்்றொர். 

2019 ஏப்ரல் வமர கததர்சொ தை தொக்குப் பிடித்தொல் 
2019 டி்சம்பெர் வமர கததர்சொ தை நித்திய �ண்்டம் 
என்்ற நிமையில் கதொ்டருவொர். அதன் பின்னர் அவரது 
பெதவியின் ஆயுள் எப்பெடியும் முடிவிறகு வரைொம். 

தெரேசா ரேயின் 
பெவிபபலித் திட்டம்

 வேல் தர்கா
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Chennai  fr  £369

Hyderabad fr  £388

Kochi  fr  £356

Mumbai  fr  £377

Delhi  fr  £336

Goa   fr  £458

Dubai  fr  £313

Abu Dhabi fr  £333

Toronto  fr  £339

Bangkok  fr  £337

Singapore fr  £373

New York  fr  £293

Worldwide Flight Deals

FOR 15 YEARS

SERVING THE COMMUNITYஎங்கள் பயண 
முகவர்களுடன் 

தமிழிலும் 
பேசலாம்

எங்கள் பயண 
முகவர்களுடன் 

தமிழிலும் 
பேசலாம்

எங்கள் பயண 
முகவர்களுடன் 

தமிழிலும் 
பேசலாம்

fr £461Flights to COLOMBO

FLY NOW PAY LATER OR BOOK WITH A DEPOSIT

HURRY ! CALL NOW 020 3970 4141
Visit Us - 111b, Loampit Vale, Lewisham SE13 7TG

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

Grab our last minute EASTER HOLIDAY OFFERS.

எங�ள �யை 
மு�்வர்�ளுடன் 
�மிழிலும் 
ப���ோம்
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�மிழர்�ளொ� பி்றநதவர் எவருக்கும் �ொைொதி�ொைைொ� 
தமைமும்ற தமைமும்றயொ� ம�யளிக்�ப்பெடடு 

வநத வரப்பிர்சொதம் தொய் கைொழி தமிழும் 
அனொதியொன, நம்பிக்ம�யு்டன் கூடிய வழிபெொடடுமும்ற  
ம்சவமுைொகும்.

�ொைதவொட்டத்தில் ைத ஊடுருவல்�ளும் அன்னிய 
கைொழி ஆதிக்�மும் தமிழர்�மள தொக்கியதபெொதும் 
முற்றொ� அழித்துவி்ட முடியவில்மை.  

பெல்ைொயிரம் ஆண்டு�ள் தொக்குப்பிடித்து நிமைத்து 
நின்்ற தமிழ்கைொழி, ஏ்றத்தொள �்டநத முப்பெது 
ஆண்டு�ளுக்குள்ளொ� கதொமைத்கதொ்டர்பில் ஏறபெட்ட 
விஞஞொன வளர்சசியும் உை�ையைொக்�லும் முழு 
உை�த்தில் ்ச�ை வி்டயங�ளிலும் ைொற்றத்திமன 
ஏறபெடுத்தியுள்ளமை விரும்பெொவிட்டொலும், ைறுக்�முடியொத 
உண்மை. இருநத தபெொதும் தமிழ் கைொழிக் த�றபெடடுள்ள 
சீரழிவு தமிழுைர்வொளர்�ள் அமனவருக்கும் மிகுநத 
தவதமன தருகின்்ற வி்டயைொகும். இதில் எநத நொட்டவர் 
என்பெதறகு அப்பெொல், உை�ம் முழுவதும் வொழுகின்்ற 
தமிழர்�ள் ைனங�ளில் மி�ப் கபெரிய தவதமனமயயும் 
விரக்திமயயும் தநது ைனவழுத்தத்திமன தருகின்்ற 
வி்டயைொகும், இன்ம்றய எைது தமைமும்றயினருக்கு 
பின்னர், இமளய தமைமும்றயினருக்கும் அவர்தம் 
எதிர்�ொைச ்சநததியினருக்கும், க்சன்்றம்டயொைல் 
நம் அரும் கபெரும் க்சல்வங�ள் நைது 
தமைமும்றயு்டன் ைம்றநதுவிடுதைொ எனும் 
அச்சம் முதியவர்�ளின் ைனதில் முதிர்நத வயதில், 
ைனநிம்றவுக்குப் பெதிைொ� ைனக்கும்ற�ளு்டன் 
ைம்றகின்்ற நிமைமைமய ஏறபெடுத்தியுள்ளது என்பெது, 
இன்று வொழ்கின்்றவர்�ள் அனுபெவிக்கின்்ற உண்மை. 
இதில் ைொறறுக்�ருத்துக்கு இ்டம் இல்மை.

்தமிழ் என்்றால் என்ன? 

நம்முன்தனொர் நைக்�ளித்த உைகின் தமைசி்றநத 
தொய்த் தமிழ்கைொழி தமிழ். அது உமரயொடுவதறகு 
ைடடும் பெயன்பெடும் கைொழியொ� இல்ைொைல், நம் 
ஆன்த்றொர்�ளினதும் ்சொன்த்றொர்�ளினதும் ைனதில் 
உதித்த உயர்நத எண்ைங�தள. அநத எண்ைங�மள 
இம்டவி்டொது �ம்டப்பிடித்து வொழ்நத வொழ்வியதை 
கைொழிவடிவொ� தமிழ் எனப் கபெயர் கபெற்றது. அம் 
கைொழிமயப் தபெசியவர்�ள் தமிழர்�ள் என அம்டயொளம் 
க�ொண்டிருநதனர். தமிழ் எனப்பெடுவது, தம் + இழ் = 
தமிழ். தம் = தனது, தன்னும்டயது. எனது, என்னும்டயது 

என அர்த்தப்பெடும். இழ் = வழி, வொழ்வு, வொழ்க்ம�, 
தத்துவம், தர்ைம், சுதநதிரம்  ைறறும் இம்றயொண்மை. 
எனதவ தமிழ் எனப்பெடும் வொர்த்மத அல்ைது க்சொல் 
கவளிப்பெடுத்தக்கூடிய கபெொருள் என்ன? தமிழ் = என் 
வழி, என் வொழ்ம�, என் இம்றயொண்மை. இதமன 
்சறறு விரிவொ� தநொக்கினொல், நொம் எப்கபெொழுதுதை 
எம்ைனச்சொடசிக்கு �டடுப்பெடடு ந்டக்கின்த்றொம், 
அப்பெடி ந்டக்கும் தபெொது எைது சுதநதிரத்மத பெறிக்�தவொ 
அல்ைது எைது இம்றயொண்மைமய விடடுக்க�ொடுக்�ச 
க்சொல்லி, யொரும் எம்மை அதி�ொரம் க்சய்யதவொ 
முடியொது என்பெதொகும். இநத விளக்�ம் எைக்கு 
எழுத்து வடிவைொ� இல்மை. ஆனொல், ைனித இனம் 
பி்றநததில் இருநது ஓர் உைர்வொ�, ஒரு விருப்பெைொ� 
அமனவருதை அவரவர்�ளின் பெங�ளிப்பெொ� - 
அவரவர்�ளின் பெொணியியில் இமத கவளிப்பெடுத்திய 
வண்ைதை இருநதிருக்கின்்றனர். அதனொல் நொம் 
நம்மை அறியொைதைதய தமிழ், தமிழர் எனப் கபெயர் 
மவத்திருக்கின்த்றொம். வரைொறம்றச ்சறறுக் �வனித்துப் 
பெொர்த்தொல், தநர்மு�ைொ�தவொ அல்ைது ைம்றமு�ைொ�தவொ 
தமிழனின் இநத சுதநதிரத்மத விரும்பும் குைத்மதயும்,  
அதி�ொரத்மதயும் அடிமைத் தனத்மதயும் ஒருதபெொதும் 

சிேபரிவ்லழ்ர
விரும்பெொத அல்ைது ஏறறுக் க�ொள்ளொத பெண்மபெயும் 
எடுத்துக்�ொடடும் விதைொ�தவ பெை ்சம்பெவங�ள் நி�ழ்நதுள்ளன. 
தனது �ருத்து ்சரிகயன உைர்நததொல் �்டவுகளனச 
க்சொல்ைக் கூடிய சிவமனதய பெொர்த்து, நீ எவவளவு 
கபெரிய ஆளொ� இருநதொலும், �்டவுளொ�தவ இருநதொலும், 
என்மன நீ எவவளவுதொன் த்சொதித்தொலும், உனது �ருத்மத 
ஏற�ைொடத்டன். தவறு தவறுதொன் என, நக்கீரமன க்சொல்ை 
மவத்தது. நக்கீரனும்டய இழ், அதொவது அவரும்டய 
இம்றயொண்மையொனது கநறறிக்�ண் தி்றப்பினும் குற்றம் 
குற்றதை எனக்கூ்ற மவத்தது. அப்தபெறபெட்ட சிவனுக்த�, 
புது விளக்�ங�ள் �றறுக் க�ொடுத்து த�ப்பென்்சொமி எனப் 
கபெயர்கபெற்ற முரு�னி்டதை உன்னி்டம் எல்ைொதை இருநதொலும், 
நீ பிமழ க்சய்துவிட்டொய் என்று க்சொல்வதறகு என்னி்டம் 
உரிமை இருக்கின்்றது, எனப்பெொ்ட மவத்தது, ஔமவயின் 
இழ். அதொவது ஔமவயின் இம்றயொண்மையொகும். 
கபெரும் பெம்டதயொடு வநத அன்னியமரப் பெொர்த்து, நீ 
த்சமவயும் க்சய்யொைல் தவமையும் க்சய்யொைல் மும்றயொ� 
ைக்�ளி்டமிருநது ஆடசிமயயும் கபெ்றொத உனக்கு, நொன் 
ஏன் வரி க்சலுத்த தவண்டும் எனக் த�ட� மவத்தது 
�ட்டப் கபெொம்ைனின் இழ். அதொவது அவரும்டய 
இம்றயொண்மையொகும்.

தமிழ் என்்றொல் என்னகவன்று இன்னும் 
மி�வும் எளிமையொ� கூ்றதவண்டுகைனில், 
நொன் என் வழி உண்டு, என் வொழ்க்ம� 

ஜதான்கமைானது தமிழ் 
ஜதான்கமைானது க்சவம

தொ்டர்ச்சி அறுந்து விட்டால் தொலைவது உறுதி!
உண்டு என இருக்கின்த்றன், எனக்கு எவரும் கதொல்மைதர 
தவண்்டொம். அப்பெடி மீறி கதொல்மை க்சய்தொல், 
அமத நொன் ஏன் என்று த�ள்வி த�டதபென், எதிர்த்து 
நிறதபென். ததமவப்பெடின் தபெொரொ்டவும் தயங�ைொடத்டன், 
என்பெதுதொன் தமிழ். எனதவ தமிழ் என்பெது முதலில் ஒரு 
எண்ைம். அநத எண்ைத்மத வி்டொைல் கதொ்டர்நது 
�ம்டப்பிடித்ததொல் வநத ஒரு இனம். அதன்பின்னதர  
தமிழ், நொம் தபெசும் கைொழியின் கபெயருைொனது. தமிழர்�ளொ� 
வொழ்நததினொதை நொம் தமிழ் தபெசிதனொம். நொம் தமிழ் 
தபெசியதொல் தமிழரொ�வில்மை. தமிழ் என்பெது ்சொதி, ைதம் 
என்்ற வட்டங�ளுக்கு அப்பெொறபெட்டது. உண்மையொன 
தமிழனுக்கு சுதநதிரமும் இம்றயொண்மையும்தொன் 
அவனது அம்டயொளம். பெசம்சத்தமிழன் - சி�ப்புத் 
தமிழன் என்்ற பெொகுபெொடு கிம்டயொது. எப்கபெொழுது இநத 
எண்ைம் ைொறியததொ, இநதக் �ருத்து விைகியததொ 
அப்தபெொது இனமும் ைொறியது, கைொழியும் ைொறியது. கபெொது 
தைம்ட�ளில் தமிழில் தபெசிவிடடு, வீடடிறகு வநததும் 
ைொறுபெட்ட க�ொள்ம�யில் வொழ்க்ம�மய வொழ்நது 
வநதொதைொ, அல்ைது தமிழ் கைொழிமய தவிர்த்து,  தமிழ் 
ைக்�மளத் தவிர்த்து, தனது தமிழ் ைண்மைத் தவிர்த்து, 
அமதவி்ட தனி ைனித சுதநதிரத்மத ைதிக்�த் தவறி, 
தைது சுய இைொபெத்திற�ொ� தவறறு இனத்தவருக்கும், 
்சொதிக்கும், ைதத்திறகும், ஆடசிக்கும், �டசிக்கும், 
பெதவிக்கும், விசுவொ்சைொ� ந்டநதுக�ொள்வது தமிழனின் 
நல்கைொழுக்�ைொ�ொது. அது தமிழனின் அம்டயொளம் 
இல்மை. எனதவ தமிழ் தபெசினொல் ைடடும் தமிழரொ� 
முடியொது. தமிழர் ைத்தியில் பெை வரு்டங�ள் வொழ்நதொலும் 
தமிழரொ� முடியொது. அதததபெொல் தமிழ் தபெ்சொவிட்டொலும், 
தமிழ் ைண்ணில் வொழொவிட்டொலும் தமிழரொ� இருக்�முடியும். 
உைகின் எப்பெொ�த்தில் பி்றநதிருநதொலும் தமிழரொ�  
இருக்�முடியும்.

யொர் தமிழர்�ள், தமிழரின் இம்றயொண்மைக்�ொ� 
அயரொது பெொடுபெடுபெவர்�ளும், தன்ைொனமும் தனிைனித 
சுதநதிரமுதை வொழக்ம�யின் அடிப்பெம்டக் �ட்டமைப்பு 
என நிமனத்து, அமத தவ்றொைல் �ம்டப்பெடிக்கும் 
அமனவருதை தமிழரொவொர்�ள்.   

ணசவம் - ணசவசையம் அல்லது 
ணசவசையி்கள என்்றால் என்ன ?  

அமனத்தும் சிவனில் இருநது ததொன்றியமவ, 
முடிவில் அமனத்தும் சிவனில் அ்டஙகி ஒடுஙகும் எனும் 

உண்மையின் அடிப்பெம்டயில், சிவமன முழுமுதற 
�்டவுளொ� க�ொண்டு சிவதன சீவன் - முக்திகயனவும் 
சிவனு்டன் இரண்்ட்றக் �ைத்ததை பி்றவி எடுத்ததின் 
தநொக்�கைனவும், முழுமையொ� நம்பிக்ம� மவத்து சிவமன 
வழிபெடுபெவர்�ள் சிவனடியொர்�ள் அல்ைது ம்சவர்�ள் என 
அமழக்�ப்பெடுகின்்றொர்�ள். இநத வைக்�மும்றயும் 
வழிபெொடும் ம்சவம் அல்ைது ம்சவ்சையம் என ஆதி 
அனொதியொன �ொைம் கதொடடு, கபெயர் கபெறறு விளஙகி 
வருகின்்றது. பெை ஆயிரம் வரு்டங�ளொ� எண்ணிை்டங�ொ 
தயொகி�ள் ததொன்றி தொம் �ண்்ட உண்மை�மளக் 
கூறிசக்சன்றுள்ளொர்�ள். அநத உண்மை�ள் யொவும் 
சிவனில் இருநது ததொன்றியமவ�ளொகும். எனதவ சிவதன 
ஆதி தயொகியொ�வும் விளஙகுகின்்றொன். இவவுைகில்  
தறகபெொழுது இருக்�க் கூடிய ைதங�ள் அல்ைது ்சையக் 
த�ொடபெொடு�ள் ததொன்றுவதறகு முன்னர் உருப்கபெறறு 
நிமையொ� இன்றுவமர நீடித்து நிமைத்து நிறகின்்றது, 
அதன் கபெயர் ம்சவம் அல்ைது ம்சவ ்சையைொகும்.

ணசவம், ்தமிழ் - ணசவர்கள 
்தமிழர்கள- ணசவத்்தமிழர்கள    

ம்சவமும் தமிழும் எைக்கு இரு�ண்�ள் என்்றொல், 
ம்சவத்தமிழ் எைது முதற�ண்ைொகும். தமிழ் கைொழிக்கு 
எப்பெடி தனித்தன்மையும் சி்றப்பும் உண்த்டொ, அஞஞனதை 
சிவனுக்கும் ம்சவத்திறகும் தனித்தன்மையும், அதி சி்றப்பும் 
ஒருஙத� அமையப் கபெறறிருக்கின்்றது. தமிழும் ம்சவமும் 
எைது முன்மனய பெரம்பெமரயினரின் அரும்கபெரும் 
க்சல்வம். இமவ இரண்டும் எைது அம்டயொளம் 
இதமன எைது வருங�ொைச ்சநததியினருக்கு எப்பெடிக் 
ம�யளிக்� தபெொகின்த்றொம் என்பெதுதொன் எம்முன்னர் 
உள்ள கபெரிய த�ள்வி.

சிவனும்டய வடிவைொகிய ந்டரொ்ச தொண்்டவ வடிவம், 
்ச�ை அண்்ட ்சரொ்சரங�மளயும், பெம்டத்தல், �ொத்தல், 
அழித்தல், அருளல், ைம்றத்தல் என ஐநகதொழில்�மளயும் 
குறிப்பெனவொ�வும் அறிமவயும் அறியொமைமயயும் 
தவறுபெடுத்தி �ொடடுபெவனவொ�வும் அமைநதுள்ள, 
இம்டய்றொத ந்டனக்�ொடசி, ைனிதனுக்கும், ்ச�ை 
உை�த்திறகும், இம்ற வனுக்கும் இம்டதய உள்ள 
கதொ்டர்பிமன சித்தரித்து - சிநதிக்�த் தூண்டுகின்்றது. 

அண்மையில் அகைரிக்�ொவின் விண்கவளி நிமையம், 
க்சவவொய் கிர�த்திறகு அனுப்பிய விண்�ைத்தின் கபெயர் 
பெொத் பெயிண்்டர் PATH FINDER (பெொதம் பெடடு ந்டநத 
இ்டம் பெொமத)...                 (27ம் பக்்கம் பாரக்்க)
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விணணில்
09.02.2019

ஆத்ோ சாந்தி தபற 

அமரர �ந்தொமி ெணமு�்ா்தன
(�ாழர்�ர பை�ாடு-ைணைன)

அன்பு மகனாக, ஒரே அண்ணனாக
அன்புடன் ரேசிக்கும் மமத்துனோக

ஆருயிர் க்ணவனாக, 
பாசமான தநமதயாக

உற்ாரின் அன்பான உ்வினோக
ேணபர்களின் இனியவோக
இல்லத்தின் ஒளிவிளக்காக

குடும்பத்தின் கு்லவிளக்காக
எம்மம வாழமவத்து, வாழ்வில உயர்த்தி
இன்று நீள்துயில ககாணட
எஙகள் கதயவரம!
உஙகள் ஆத்மா சாநதிக்காகப்
பிோர்த்திக்கிர்ாம்.

மணணில்
11.10.1949

ஓம் �ோநதி! ஓம் �ோநதி! ஓம் �ோநதி!
�ங�ள பிரி்வோல் துயருறும், குடும்�த்தினர்.

கிருஸ்ண பரமாதமாவுக்குப் பல பபயர்கள் உள. மாயவன், யாதவன், 
மதுசூதனன், க்காபாலன், மணிவண்ணன், ரங்கன், பரநதாமன், ்கண்ணன், 
க்கசவன் என்பன அவற்றில் சில. இப்பபயர்கள் முழுதும் அமரரில் அடக்்கம் 
பபறுகின்்றன. ்கம்பீரத கதாற்்றம், இனிய மு்கம், இதமான வாரத்த, 
்கரு்மயழகு, தமிழப்பணி, சமயத பதாணடு, மன்னிக்கும் பாஙகு, 
்கள்ளமில்லா பவள்்ள உள்ளம், இலக்கிய ஆரவம், தமிழ இனப் பற்று, 
‘ஐயா, ஐயா’ என்று பி்ற்ர அ்ழக்கும் பாஙகு என்்ற வாரத்த்கள் தம்பி 
பரநதாம்ன ஆடப்காணடுள்ளன எனில் அது மி்்கயல்ல.

 மி்க இளவயதில் இவருக்க்கற்படட மர்ணம், ்கடவுள்மீகத எமக்கு 
பவறுப்்ப ஏற்படுததுகின்்றன. ‘ப்காடிது, ப்காடிது இள்மயில் வறு்ம’ 
என்்ற ஒள்வயாரகூட ‘ப்காடிது, ப்காடிது இள்மயில் மர்ணம்’ என்்ற 
வாரத்த்யக் கூறி ்வக்்க ம்றநதுவிடடாள்.

 அமரருக்குறிய இரங்கல் கூடடம் ஒன்று ்கன்கதுரக்்்கயம்மன் 
ஆலயததில் அண்மயில் ந்டபபற்்றது. ்கா்ர அபிவிருததிச் ச்ப்யச் 
கசரநத குமார அவர்கள் கூடடததிற்குத த்ல்ம தாஙகினார. இதில் 
திருமதி அஞ்சு, தணி்காசலம், சிவபாலன், ்கநதசாமி க்காகுலன், 
இ்ளயதம்பி தயானநதா, சதீஸ, சிறீரங்கன், ்கக்ணஸகுமார ஆகிகயார 
உடபடப் பலர உ்ரயாற்றினார்கள்.

இணுவை க�ோகுலன்

அமரர் 
பரந்தாமன்

எமது அனபுக்குரிய அமரர் ெர்கேஸேரன அேர்களின 
ஆதம ெோந்தி பூடெயும் நிடனேஞெலி ஒனறுகூைலும் இைணைன 
சிேன நிடைய மணைெததில் ஒழுஙகு பெய்யபெட்டுள்ளது. 
இந்்த நிகழ்விலும் அ்தடனத ப்தோைர்ந்து நடைபெறும் மதிய 
கெோெனததிலும் ்தஙகள் குடும்ெததுைன கைந்துபகோள்ளுமோறு 
அடழக்கினக்றோம்.

ஆத்ம்சாந்தி பூக்சயும
நிகனவஞ்சலி ஒன்றுகூ்டலும

Date    :  Sunday, 07 April 2019

Time    :  12 noon to 04.00 pm

Venue  :  Lewisham Sivan Temple & Sivan Centre   

  4A Clarendon Rise, Lewisham

   London SE13 5ES  

டேததிய கைோநிதி சீ.நேரததினமும் மடனவியும்
திருமதி ஜனனி சிேகக்ணென

டேததிய கைோநிதி பஜயோ நேரததினம்

Dr S Navaratnam  +44 7956 579 239  
Home: +44 1277 223 981

E-Mail: seeniar_navaratnam@hotmail.com

அேேர் சர்ரவஸவேன் 
நவேத்தினம் 
அவர்்களின்

அமரர் ெணமுகநோ்தன ரவீந்திரன

தாயகக் கனமவ ேனவாக்கச் கசன்றீர்!
சுற்ம், உ்வுகமளக் கணடு குச்லம் அறிநதீர்கள்!

வழிபடட ஆ்லயஙகள் கசன்று, ஆன்ம விடுதம்லக்கு வழிரதடினீர்கள் ரபாலும்!
‘என்னால முடிநதது’ என்று கிள்ளிக் ககாடுத்த 
உஙகமளப் பேமன் அள்ளியம்ணத்தான்!!

தாயக மண  உஙகளுக்கு விபூதிப் பிேசாதமாயிறறு. 
பி்நத மணணுக்ரக வித்தாகிப் ரபானீர்கள்!

கணகளில கசிவது கணணீர் மடடுமல்ல, கசநநீரும்தான்.

மண்ணில்: 17-11-1953 | விண்ணில்: 08-03-2019

கண்ணீரும் 
செந்நீரும்

ஆத்ம சாநதி ரவணடிப் பிோர்த்திக்கிர்ாம்.
மமனவி, மக்கள், குடும்ப உ்வுகள், ேணபர்கள்.
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ேவுனியூர இரகா.உதயணன்புைம்தபயர் ்கலெ-4

�நதவனம் நிமிர்நது வொனத்மதப் 
பெொர்த்தொர். �ருதை�க் கூட்டங�ள் 

எஙகும் பெ்டர்நதிருநதன .  பூைொததவி 
சினம்க�ொண்டுவிட்டொள் தபெொைத்ததொன்றியது 
அவருக்கு. 

‘நல்ை ைமழ கபெய்யப் தபெொகுது. �ொமர எடுத்து 
க�ொஞ்சம் தள்ளிவிடடு மூடிவிடுவதை.’

“சும்ைொ இருஙத�ொ அப்பெொ, வயசு தபெொ�ப்தபெொ� 
தயொ்சமனகயல்ைொம் எஙக�ஙத�ொ தபெொகுது”-�மைைதி 
சினநது க�ொண்்டொள்.

ை�ன் சுதன் இஙகிைொநதுக்கு தைறபெடிப்புக்�ொ� 
தபெொனவன், அப்பெடிதய அஙத� க்சறறிைொகிவிட்டொன். 
அவன் தனது க்சொநதத் தொய்நொடம்டவிடடுப் 
தபெொய் முப்பெத்திகரண்டு வரு்டங�ள் ஆகிவிட்டன. 
அப்பெடிகயன்்றொல் �ொருக்கு வயது இருபெத்திதயழு 
வரு்டங�ளுக்கு தைல்.

இல்மைதயொ. நீங�ளும் அதறக�ன்ன என்று 
தமைமயத் தமைமய ஆடடி என்மனயும் அங� 
கூடடிப்தபெொய் கரண்டு தபெருைொ� பிள்மள�மளப் பெொர்த்து 
பெள்ளிக்கூ்டம் கூடடிப்தபெொய் கூடடிவநது உைவூடடி 
ஐநது வரு்சங�மள ஓடடினது ை்றநதிடடுததொ. நொங�ள் 
ஊருக்கு வர ்சம்ைநதியொக்�ள் தபெொய் நின்று கரண்டு 
வரு்சங�ள் உங�மள ைொதிரித்தொன் பிள்மள பெொர்த்து 
திரும்பெ ஊருக்த� திரும்பி வரவி்டொைல் உங�்ட 
ைருை�ள்�ொரி தடுத்து மவத்திருநதது உங�ளுக்கு 
நல்ைொத் கதரியும்தொதன.”

பெனி, ைமழ, கவயில் என்று பெொர்க்�ொைல் அப்பெ 
எங�ளொை உதவி க்சய்ய முடிஞசுது.

“உங�்ட �ன்டொ ை�னும் தபெொதுைொனவமர எங�ளிட்ட 
உதவி கபெறறுவிட்டொன். அவனும் ஊருக்கு ஒரு தநரம் 
திரும்பி வொ்றன் என்று க்சொல்லிப்தபெொடடுதொதன 
தபெொனவன்.”

“இப்பெ என்ன ைதி க்சொல்ைவொ்றொய்” �நதவனம் 
�டுப்பு்டன் த�ட்டொர்.

“பிள்மள�மளப் பெறறி கும்ற க்சொன்னொல் உ்டன 
இவருக்கு த�ொபெம் வநதுவிடும். அவங�ள் ்சத்தியம் 
க்சய்யொக்கும்றயொ� க்சொல்லிவிடடுப் தபெொனமதத்தொதன 
நொன் க்சொல்லு்றன். இப்பெ ைொறி நிக்�்றொங�ள். 
தபெொதொக்கும்றக்கு ைதன் அடுத்த பிள்மளப்தபெறு பெறறி 
க்சொல்லியிருக்கி்றொன். நொங� கரண்டு தபெரும் இப்பெ 
பிதளனிை ஏறி தபெொ�க்கூடிய நிமையிையொ இருக்கி்றம்?.”

‘‘ைதன் கதரியப்பெடுத்த தவணும் எண்டுதொன் 
க்சொல்லியிருப்பெொன். அவனுக்கு எங�்ட நிமை 
கதரியும்தொதன.”

“என்னப்பெொ க்சொல்லுறியள். எப்பெவும் அவங�ள 
விடடுக்க�ொடுக்�ைொடடியதள.”

“அவங�ள் க்சய்யி்றது எல்ைொம் ்சரிகயண்டு 
க்சொல்ைவொறியதளொ.”

“நொன் ்சரி பிமழ க்சொல்ை வதரல்ை. உனக்கு 
ைொற்றம் ஒன்த்ற ைொ்றொதது எண்டு கதரியதவணும்.”

“எங�ளுக்கு வயது தபெொசசு. நொங�ள் உங�தளொ்ட 
வநது இருக்�தவணும். இல்ைொடடி, நீங�ள் இங� 
வநது எங�தளொ்ட இருக்�தவணும் எண்டு உங�்ட 
கரண்டு ஆம்ச ை�ன்�ளிடம்டயும் த�ட்டதபெொது 
என்ன க்சொன்னவங�ள் எண்டு ை்றநது தபெொனியதளொ.”

“நீ க்சொல்ைவொ்றது எனக்கு நல்ைொ விளஙகுது. 
அதுக்�ொ� என்தனொ்ட விதண்்டொவொதம் �மதசசு 
என்ன பிரதயொ்சனம்.”

“எங�ளுக்க�ல்ைொம் இனி ஊரிை வநது இருக்� 
இயைொது. பிள்மளயளும் இங� பெடிக்குது. இப்பெ 
நொங�ள் இநத நொடடு சூழ்நிமைக்கு பெழகிப்தபெொட்டம். 
உங�மளயும் என்மனயும் கூப்பிடடு தங�தளொ்ட 
மவத்துப் பெொர்ப்பெதும் �ஸ்டம், வதயொதிபெர் இல்ைத்தில் 
தபெொய் இருஙத�ொ. ைொதொ ைொதம் �ொசு �டடி்றம் எண்டு 
சுதன் க்சொல்ை ைதன் ஆதைொதித்தவதனொ இல்மைதயொ.”

ைதியின் �ண்�ள் �ைஙகிவி்ட விக்கி விக்கி 
அழுதொள்.  �நதவனம் கைல்ை எழும்பி ைதி அருத� 
க்சன்று அவளின் தமைமயத் த்டவினொர். இவங�ள் 
கரண்டு தபெமரயும் நம்பினது உண்மை. ஆனொல், 
அவங�மள நம்பி கரண்டு தபெமரயும் நொங�ள்  
தபெத்றல்ை.

எனக்கு நீ, உனக்கு நொன் எண்டு இருக்கி்றம். �ொைம் 
முடியும் வமர அப்பெடிதய இருநதுவிடடுப் தபெொவம். 
க�ொள்ளி மவக்� வொரொங�தளொ கதரியொது. முதல்ை 
தபெொ்றவருக்கு ைற்றவர் க�ொள்ளி மவக்� தவண்டியதுதொன். 
க்சொல்லும்தபெொது �நதவனத்தின் �ண்�ள் சிவநதன. 
அமதயும் ைதிக்குக் �ொடடிக்க�ொள்ளொைல் ைறுபெக்�ம் 
திரும்பிக்க�ொண்்டொர்.

தூ்றைொ� ஆரம்பித்த ைமழ கபெரிதொ�க் க�ொடடியது. 
கவளிதய நின்்ற தபெொர்ட பியஸ்டொ �ொரின் தைல்தளத்தில் 
க�ொடடிய ைமழயின் ்சத்தத்மதக் த�டடு கவளிதய 
எடடி �ொமரப் பெொர்த்தொர் �நதவனம். 

கபெண்பிள்மள�ளுக்கு தொய், த�ப்பென் தைை பெொ்சம் 
அதி�ம்.”

“இனி பெழசு�ள் �மதத்து என்ன பெைன்” ைதியின் 
தபெசசுக்கு ஒரு முறறுப்புள்ளி மவக்கும் தநொக்�த்து்டன் 
�நதவனம் க்சொன்னொர்.

ஆனொல், ைதிதயொ விடுவதொ� கதரியவில்மை.
“இருபெத்தி மூன்று வரு்சங�ளொ� �ன்டொ, ைண்்டன் 

என்று திரிநதகதல்ைொம் ை்றநது தபெொசத்சொ.”
“சுதனின்ர முதல்பிள்மள பி்றநத உ்டதனதய 

்சரக்குத்தூள், அநதத்தூள், இநதத்தூள் என்று எல்ைொம் 
அமரத்துக்க�ொண்டு பிதளன் ஏறியது ஞொபெ�த்திறகு 
வர ைறுக்குதத. அங� தபெொய் ஆறு ைொதம் அதுவும் 
குளிர் �ொைத்திை ஒன்றுக்கு தைல் இன்கனொரு 
உடுப்பெொ� தபெொடடுக்க�ொண்டு த்சமவ க்சய்தகதல்ைொம் 
ை்றநதுதபெொசத்சொ.”

“அப்பெகவல்ைொம் சுதன் என்ன க்சொன்னவன், 
இன்னும் ஒரு ஐநதொறு வரு்சங�ள்தொன் இங� நொனும் 
ைனுசியும் பிள்மளயும் இருப்பெம். பி்றகு நொடடுக்கு வநது 
உங�தளொ்டதொன் இருப்பெம். க்சொல்லி முடிசசு அடுத்த 
வரு்சம் அடுத்த தபெரப்பிள்மள. பெமழயபெடி ்சரக்குத்தூள் 
அமரத்துக்க�ொண்டு பிதளன் ஏறியது ை்றநது தபெொசத்சொ.”

“நீங�ள் எங�தளொத்டதய இருஙத�ொ. நிரநதர 
வசிப்பி்ட வி்சொ எடுத்துத்தொ்றன் என்று க்சொன்னவதனொ 

அமழத்திருநதொன். கைல்ைப் தபெசம்ச கதொ்டஙகினொர் 
�நதவனம்.

“என்னவொம்”- தவண்்டொ கவறுப்பு்டன் த�ட்டொள் 
ைதி.
“ைருை�ள் துளசி �ர்ப்பிணியொம். இன்னும் ஆறு 

ைொதங�ள் இருக்�ொம்.”
ைதி பெ்டொகரன்று மு�த்மத திருப்பிக்க�ொண்டு 

“ைண்்டன்�ொரன் தன்ர அலுவமைகயல்ைொம் 
வொஙகிவிட்டொன். இப்பெ �ன்டொக்�ொரன் அலுவல் வொங� 
�டிதம் தபெொடு்றொதரொ?”

“நீ என்னத்மத க்சொன்னொலும் எங�்ட பிள்மளயள்தொதன.”
“அவங�ள் கரண்டு தபெரும் தங�ள் தொய் த�ப்பென் என்று 

நிமனவுவசசு உருகி்றொங�ள் என்று நிமனக்கிறியதளொ”
“இன்னும் எப்பெடி உதவிகபெறறு தங�்ட தங�்ட 

அலுவல்�மள முடிக்�ைொம் என்றுதொன் இன்னும் கதொ்டர்பிை 
இருக்கி்றொங�ள். தபெொதொக்கும்றக்கு கரண்டுதபெருக்கும் 
நல்ை ைனிசிைொர் வநது வொய்சசிருக்கினம். இவங�ள் 
அவளமவயள் க்சொல்லு்றமதக் த�டடு தமையொடடி 
கபெொம்மை�ளொ� ைொறிவிட்டொங�ள்”

ைதி கைல்ை �திமரமய விடடு எழும்பி ததத்தண்ணி 
தபெொ்ட ்சமையைம்றக்குள் க்சன்்றொள்.

�நதவனம் கைல்ை பெழசு�மள நிமனத்துப் பெொர்த்தொர்.
வொத்தியொரொ� இருநத �ொைத்தில் எவவளவு �ஸரப்பெடடு 

ைொதம் கிம்டக்கி்ற ்சம்பெளத்தில் க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சைொ� 
த்சர்த்து நண்பெர்�ளி்டமும் �்டன்வொஙகி முதலில் சுதமன 
ைண்்டனுக்கு அனுப்பி மவத்தது ஞொபெ�த்திறகு வநதது. 
பி்றகு எடடு வரு்டங�ள் ஓடிப்தபெொ� அவன்தொன் தன்ர 
க்சைவில் ைதமன �ன்டொவிறகு அனுப்பி மவத்தொன்.

ஆனொல் இப்பெ…
ைதி ததனீர் த�ொப்மபெமய க�ொண்டு வநது 

�நதவனத்தி்டம் நீடடினொள். ஒன்றும் க்சொல்ைொைல் 
வொஙகிக்க�ொண்்டொர். 

“இங� பெொருஙத�ொ, கரண்டும் கபெடியளொ�ப் 
தபெொனதொைதொன் எங�ளுக்கு இநத நிமை. �ம்டசி 
ஒரு கபெொம்பிமளப்பிள்மளமயயொவது கபெத்திருநதொல் 
எங�ள இப்பெடி விடடிடடு தபெொயிருப்பெொதள?”

“என்ன ைதி �மதக்கி்றொய். கபெண் பிள்மளயொய் 
இருநதிருநதொலும் அவளும் புரு்சன் க்சொல்பெடிதொதன 
த�டடு ந்டக்�தவணும். அவளும் சிைதவமள 

ைண்்டன், �ன்டொ என்று புரு்சதனொ்ட தபெொய் க்சடடில் 
பெண்ணியிருப்பெொள்.”

“ சு ம் ை ொ  �ம த க் � ொ த த ங த� ொ .  எ ப் பெ வு ம் 

்னவு்ள் ் றபனன்ள் நிஜங்ள்
அநதக் �ொைத்தில் �நதவனம், ைமனவி 

�மைைதிமயயும் ஏறறிக்க�ொண்டு ை�ன் ைண்்டனில் 
இருநது அனுப்பிய �ொர் என்று கபெருமையொ� வைம் 
வநத நொட�ள் எல்ைொம் தபெொய்விட்டன.

“�ொர் ைமழயிைதொதன நமனயப்தபெொகுது. 
நமனநதிடடுப் தபெொ�டடும்”

�நதவனம் �மைைதிமய திரும்பிப் பெொர்த்துவிடடு 
தபெ்சொைல் இருநதொர். �மைைதியின் சினத்துக்�ொன 
�ொரைம் அவருக்குத் கதரியொைல் இல்மை. திரும்பெவும் 
�ொர் �மதமயத் கதொ்டஙகினொல் ைதி எரிநது விழுவொள் 
என்று நன்்றொ�தவ �நதவனத்துக்கு கதரியும். 
ைமனவி �மைைதிமய ‘ைதி’ என்று கூப்பிடும் 
�நதவனம் கைல்ை திரும்பி மீண்டும் ைதிமயப்  
பெொர்த்தொர்.

ைதிதயொ ஒன்றும் கதரியொதவள் தபெொல் அண்ைொநது 
வீடடின் மு�டம்டப் பெொர்த்தவண்ைமிருநதொள்.

ந ொ ட � ள்  ஓ டு ம்  த வ � த் மத  ை தி 
நிமனத்துக்க�ொண்டிருநதொள். அவளுக்த�ொ வயது 
எழுபெத்திஎடடு. �நதவனத்திறகு எண்பெத்திமூன்று. 
இப்பெகவல்ைொம் எழும்பி ந்டைொடித்திரிவது கூ்ட 
�ஸ்டைொ�விருநதது. உ்டல் பெைவீனைம்டநது வருவமத 
இருவரும் உைர்நதனர்.

ைதன் �ன்டொவில் இருநது கதொமைதபெசியில் 
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நடி்்க அமலா பால் ்கடற்்க்ரயில் 
எடுக்்கப்படட தனது பு்்கப்படங்க்ள 
தனது ‘இன்ஸடாகிராம்’ பக்்கததில் 
பவளியிடடுள்ளார. விவா்கரததிற்குப் பி்றகு 
மீணடும் சினிமாவில் நடிதது வரும் அமலா 
பால், அடிக்்கடி பய்ணங்கள் பசயவ்தயும் 
வாடிக்்்கயா்க ்வததிருக்கி்றார. 
அவவாறு பசல்லும் இடங்களில் எடுததுக் 
ப்காணட தனது பு்்கப்படங்க்ளயும் 
தனது சமூ்கவ்லதளப் பக்்கததில் 
பவளியிடடு வருகி்றார. சமயங்களில் 
அ்வ  அளவுக்்கதி்கம ான 
்கவரச்சியா்க இருப்பதா்க ரசி்கர்கள் 
விமரசிதது வருகின்்றனர. சில 
பு்்கப்படங்க்ள தனது 
இன்ஸடாகிராம் பக்்கததில் 
ப வ ளி யி ட டு ள் ள ா ர 
அமலா பால். வழக்்கம் 
கபால் அதிலும் அவர 
உள்ளா்ட பதரியும்படி 
படு்கவரச்சியா்கத தான் 
உ்டயணிநதுள்ளார.

ஜி.வி.பிே்காஷ் பக்்கம் ்காற்று!

�ன்னட படததின் தமிழ ரீகமக்கில், ஆரயாவுக்கு வில்லனா்க சிம்பு நடிக்கி்றார. ‘வநதா 
ராஜாவாததான் வருகவன்’ படத்தத பதாடரநது, பவங்கட பிரபு இயக்்கததில் ‘மாநாடு’ 

படததில் நடிக்்க இருக்கி்றார சிம்பு. இதற்கி்டகய ஓவியா நடிதத ’90 எம்.எல்.’ படததிற்கு 
இ்சய்மததகதாடு, அப்படததில் ப்கௌரவத கதாற்்றததிலும் வநது கபானார. தற்கபாது, 
ஹன்சி்கா நடிததுவரும் ‘மாநாடு’ படததில், ஸபபஷல் க்கரக்டர ஒன்றில் நடிக்்கவும் அவர 
ஒப்பநதமாயிருக்கி்றார. சமீப்காலமா்கக் குணடா்கக் ்காடசி தரும் சிம்பு, மீணடும் தனது 
உட்ல ப்ழய மாதிரி பமலிய ்வக்்க சி்றப்பு பயிற்சி்கள் பசயவதற்்கா்க லணடன் 
பசன்றுள்ளார. லணடனில் இருநது திரும்பியதும் அவர ‘மாநாடு’ படததில் நடிக்்கத 
பதாடஙகுவார. இநநி்லயில், ஸடுடிகயா கிரீன் நிறுவனததுக்்கா்க ஞானகவல்ராஜா 
தயாரிக்்கவுள்ள புதிய படபமான்றில் சிம்பு நடிக்்க உள்ளார. ஆனால், இப்படததில் 
நாய்கனா்க அல்ல, வில்லனா்க நடிக்்க இருக்கி்றாராம்.

 ஏற்்கனகவ தமிழில் நாய்கனா்க அதி்க படங்களில் நடிதது வரும் விஜய 
கசதுபதி, விக்ரம் கவதா படததில் மாதவனுக்கு வில்லனா்கவும், ‘கபடட’ 
படததில் ரஜினிக்கு வில்லனா்கவும் நடிதது பரபரப்்ப ஏற்படுததினார. 
நாய்கன் ்கதாபாததிரத்தப் கபாலகவ வில்லன் கவடமும் விஜய 
கசதுபதிக்கு நன்்றா்ககவ பபாருநதியது. ஆனால், சிம்புவுக்கு வில்லன் 
கவடம் எநதளவுக்கு பசடடாகும் என்பது பதரியவில்்ல. இதுவ்ர 
அவ்ர நாய்கனா்ககவ பாரததுப் பழகிய ரசி்கர்கள், அவ்ர வில்லனா்க 
ஏற்றுக் ப்காள்வார்களா?.

சிம்புலவ வில்ைனா்க ஏற்றுக் த்காளவார்்களா?

அமலா பால் 
இப்பாது
படுகவர்ச்சி!

பி்றநதநா்ள முன்னிடடு ‘கடனி’ படததின் கபாஸடரில் வரலடசுமி 
சரதகுமாருக்கு ‘மக்்கள் பசல்வி’ படடம் வழங்கப்படடுள்ளது. நடி்கர சரதகுமாரின் 
முதல் ம்னவியின் ம்களான வரலடசுமி, சினிமாவில் நடிப்ப்தத தாணடியும் 
சமூ்க கச்வயிலும் ஈடுபடடு வருகி்றார. அரசிய்லக் ்கற்றுக் ப்காணடு அதில் 
இ்றஙகும் திடடததில் இருப்பதா்கவும் அவர பதரிவிததுள்ளார. இநநி்லயில் 
தனது 34வது பி்றநதநா்ளக் ப்காணடாடினார. வரலடசுமி கபாலீசா்க நடிக்கும் 
‘கடனி’ படததி்ன சநதான மூரததி இயக்குகி்றார.

 ஏற்்கனகவ, நடி்கர விஜய கசதுபதி்ய ‘மக்்கள் பசல்வன்’ என்்ற படடததுடன் ரசி்கர்கள் 
அ்ழக்கின்்றனர. நாயகியா்க அறிமு்கமானகபாதும், சர்கார, சண்டக்க்காழி 2 உள்ளிடட சில 
படங்களில் வரலடசுமி, வில்லியா்க நடிததிருநதார. அப்படங்களில் அவரது நடிப்பு பபரிதும் கபசப்படடது. 
பதாடரநது வில்லி மற்றும் விததியாசமான ்கதாபாததிரங்களா்க கதரவு பசயது நடிதது வருகி்றார. 
அவர ்்க நி்்றய படங்கள். மாரி 2 படத்தத பதாடரநது, ்கன்னி ராசி, சக்தி, அம்மாயி, நீயா-
2, பாம்பன், பவல்பவட ந்கரம், ்காடகடரி, ராஜபார்வ, ்கன்னிததீவு மற்றும் ‘கடனி’ என 10க்கும் 
கமற்படட படங்களில் வரலடசுமி நடிதது வருகி்றார.

‘மககள் சேல்வி’  வரலட்சுமி ேரத்குமார்

அனிஷாவுடன் திரும்ணம் நிச்சயமானதால், 
ஆசிரவதிக்்கப்படடதா்க நடி்கர விஷால் 
பதரிவிததுள்ளார. கமலும் கமாதிரம் மாற்றிய 
பி்றகு இருவரும் எகமாஷனல் ஆகிவிடடனர. 
நடி்கர விஷாலுக்கும், நடி்்க அனிஷா பரடடிக்கும் 
்ஹதராபாததில் சமீபததில் திரும்ண நிச்சயதாரததம் 
நடநதது. பபற்க்றார, நணபர்கள், நலம் விரும்பி்கள் முன்னி்லயில் 
அவர்கள் கமாதிரம் மாற்றிக் ப்காணடனர. இநநி்லயில் அனிஷா தனக்கு 
கி்டததது ஆசிரவாதம் என்கி்றார விஷால். அனிஷா கி்டதததில் 
மகிழச்சியா்கவும், ஆசிரவதிக்்கப்படடதா்கவும் உ்ணரகிக்றன். லவ யூ 
அனிஷா என்று டவீட பசயதுள்ளார விஷால். நிச்சயதாரததததின்கபாது 
கமாதிரங்க்ள மாற்றிய பி்றகு அனிஷாவும், விஷாலும் எகமாஷனல் 
ஆகிவிடடனர. ஆரயாவுக்கு திரும்ணமான ்்ககயாடு நணபர 
விஷாலுக்கு நிச்சயதாரததம் நடநதுள்ளது. அவருக்கு ரசி்கர்கள் வாழதது 
பதரிவிததுள்ளனர.

‘தளபதி’ படப்பிடிப்பில் நயன்தாரா ்கலநது ப்காள்கி்றார. அடலீ 
இயக்்கததில் புதிய படபமான்றில் விஜய நடிதது வருகி்றார. ஏற்்கனகவ 
பதறி, பமரசல் என இரணடு பவற்றிப் படங்க்ளக் ப்காடுதத கூடடணி 
என்பதால், இப்படம் மீது ரசி்கர்களுக்கு எதிரபாரப்பு எகிறியுள்ளது. இன்னும் 
பபயரிடப்படாத இப்படம் ‘தளபதி 63’ எனக் குறிப்பிடப்படடு வருகி்றது. 
இப்படததில் விஜயக்கு கஜாடியா்க நயன்தாரா நடிக்கி்றார. பசன்்னயில் 
தற்கபாது இப்படததின் படப்பிடிப்பு ந்டபபற்று வருகி்றது. 

 நயன் நடிக்கும் முதல் ்காடசி கிணடியில் உள்ள சரச் ஒன்றில் படமாக்்கப்படடது. ந ய ன் 
ம்ணக்க்காலததில் ்கலநது ப்காணடார. விஜய-நயன் திரும்ணக் ்காடசி அது. ஏற்்கனகவ அடலீ 
இயக்்கததில் நயன்-ஆரயா நடிதத ராஜாராணி படததின் முதல் ்காடசியும் சரச் ஒன்றில் திரும்ணம் 
ந்டபபறுவது கபால் தான் இருக்கும். அப்படம் பல்கவறு விமரசனங்க்ள எதிரப்காணட 
கபாதும், மாபபரும் பவற்றிய்டநதது குறிப்பிடததக்்கது. 

விஜய் - நயன் சர்சசில் நடநத திரு்மணம்

ரோஜீவ கமனன் இயக்்கததில் 
ஏ.ஆர.ரஹமான் இ்சயில் ஜி.வி.
பிர்காஷ் குமார நடிதது பவளியான 
படம் ‘சரவம் தாளமயம்’. இநதப் 
படததுக்கு நல்ல வரகவற்பு கி்டததது. 
இ்தத பதாடரநது, தரிஷா இல்லனா 
நயன்தாரா பட இயக்குநர ஆதிக்  
ரவிச்சநதிரன் இயக்்கததில் ‘்காத்லத 
கதடி நிதயானநதா’ எனும் 3 டி படததில் நடிதது 
வருகி்றார.

 இயக்குநர எழில் இயக்்கவிருக்கும் படததிலும் 
நடிக்்க இருக்கி்றார. தவிர, அறிமு்க இயக்குநர ்கமல் 
பிர்காஷ் இயக்்கததில் பராமாணடிக் ்காபமடி ஜானரில் 

ஒரு படததில் நடிதது வருகி்றார. அநதப் 
படததின் அறிவிப்பு வரும்கபாபதல்லாம் 
முரடடு ‘சிஙகிள்’்களுக்்கான படம் 
எனக்குறிப்பிடடிருநதனர.

 இநநி்லயில், ஆரா சினிமாஸ 
சாரபா்க மக்கஷ் க்காவிநதராஜ் தயாரிக்கும் 
இப்படததிற்கு ‘ஐ எம் சிஙகிள்’ எனப் 
பபயரிடப்படடுள்ளது. எழில் இயக்்கததில் 

அவர நடிக்கும் படததின் படப்பிடிப்பும் இநத 
மாதம் பதாடஙகுகி்றது. ‘100% ்காதல்’, ‘ஐங்கரன்’, 
‘4ஜி’, ‘அடங்காகத’, ‘குப்பதது ராஜா’, ‘பஜயில்’, 
‘வாடச்கமன்’ உள்ளிடட படங்கள் ஜி.வி.பிர்காஷின் 
்்கவசம் உள்ளன. 

ஒருவிெோ்க விஷால் 
ல்கபபிடித்து விட்டார்!
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சிே தியகா்ரகாஜகா

�ண்�ள் மூடுகித்றன். சிரித்த மு�த்து்டனும், 
வனப்பெொன வதனத்து்டனும் வரதகுைொர் �ொடசி 

தருகி்றொர். �ண்�மளத் தி்றக்கித்றன், அவர் நம்மிம்டதய 
இன்று இல்மை என்்ற உண்மை உள்ளத்மத 
ஊடுருவி, கநஞம்ச கநக்குருக்கி, �ண்�ளில் நீமர 
வரவமழக்கி்றது.

 1987-ம் ஆண்டு கபெப்ரவரி ைொதம் 17-ம் தி�தி, 
க்சவவொய்க்கிழமை, இ்டம் ஹீத்திதரொ விைொன 
நிமையம். விைொன ஓடு பெொமதயில் 15 இைஙம�த் 
தமிழர்�ள் தொங�ள் அணிநதிருநத உம்ட�மள 
எல்ைொம் �மளநதுவிடடு, கவறும் ஜடடிதயொடு கபெப்ரவரி 
ைொதக் குளிரில் நடுஙகிய வண்ைம் நிறகி்றொர்�ள். 
கபெொலிஸ�ொரர்�ளும், பெத்திரிம� நிருபெர்�ளும் அவர்�மள 
வியப்பு்டன் பெொர்த்துக் க�ொண்டிருக்கி்றொர்�ள். பிரித்தொனிய 
அரசு அவர்�மள இைஙம�க்கு நொடு �்டத்துவமத 
எதிர்த்து அவர்�ள் தைறக�ொண்்ட இநத ந்டவடிக்ம�, 
இருபெதொம் நூற்றொண்டில் பிரித்தொனியொவில் நி�ழ்நத 
அதி்சய ந்டவடிக்ம��ளில் ஒன்று.

அவர்�ளின் இநதச க்சய்ம� �ொரைைொ� அவர்�மள 
கபெொலி்ொர் ம�து க்சய்தமைக்கும் - அவர்�ள் 
க்சல்ைவிருநத விைொனப் பெயைம் தம்டப்பெட்டமைக்கும்- 
அவர்�மள அவ்சரைொ� நொடு�்டத்த முறபெட்ட அரசின் 
க்சயறபெொடு பெறறி அன்ம்றய ைொமைப் பெத்திரிம��ள் 
கவளியிட்ட க்சய்தி�ளுக்கும் - பிரித்தொனிய அரசின் 
ஆயுத உதவிதயொடு ைங�ொ அரசு தைறக�ொள்ளும் 
இனப்பெடுக�ொமைக்குத் தப்பி, அ�தி�ளொ� வநத 
தமிழர்�மள நொடு �்டத்துவதறகுத் தம்ட விதித்த 
மஹத�ொர்ட உத்தரவிறகும் - பின்னணியிலிருநது 
க்சயறபெட்டவர் பிரித்தொனிய தமிழ் அ�தி�ள் 
புனர்வொழ்வுக் குழுவின் அமைப்பெொளரொ� இருநத 
நண்பெர் வரதகுைொர்.

திரு.வரதகுைொர் யொழ்ப்பெொைம் ைொனிப்பெொயில் 
பிரபெைைொன ஒரு குடும்பெத்தில் பி்றநதவர். குடும்பெ 
இல்ைத்தின் கபெயர் ‘குைொர புரம்’. அவரது தநமதயொர் 
மு.மவரமுத்து. இைஙம� அர்ச பெணியில் சிவில் 
த்சமவ (C.C.S) பெட்டம் கபெறறு நீண்்ட �ொைம் 
க�ொழும்பில் பெணியொறறியவர். சிை �ொைம் இைஙம� 
தத்சொதிபெதியொ�விருநத த்சர் ஒலிவர் குைதிை�ொவின் 
அநதரங� �ொரியதரிசியொ�ப் பெணியொறறியவர். அவரது 
பெொரியொரின் கபெயர் பூை�ொைடசுமி.

 திரு.வரதகுைொர் 1947-ம் ஆண்டு தை ைொதம் 11-
நதி�தி பி்றநதொர். இரு ்சத�ொதரர்�ளுக்கு இம்டதய 
இரண்்டொவது பிள்மளயொ�ப் பி்றநத வரதகுைொர் தனது 
ஆரம்பெ �ல்விமய ைொனிப்பெொய் இநதுக் �ல்லூரியிலும், 
தைறபெடிப்மபெ யொழ்ப்பெொைம் இநதுக் �ல்லூரியிலும் 
பெயின்று, பெட்டப்பெடிப்மபெ தமிழ் நொடடில் க்சன்மன 
தொம்பெரத்திலுள்ள க்சன்மன கிறிஸதவக் �ல்லூரியில் 
முடித்துக் க�ொண்டு 1980�ளில் பிரித்தொனியொ 
வநதம்டநதொர். 

  இைஙம�க்கு பிரித்தொனியர்�ளி்டமிருநது சுதநதிரம் 
கிம்டத்த நொள் முதைொ� சிங�ள தைைொதிக்�ம் தமிழ் 
ைக்�மள ஒடுக்கி, நசுக்கி, அவர்�ளின் தொய�ங�ளில் 
சிங�ள ைக்�மளக் குடிதயறறி, அவர்�மள இரண்்டொம் 
தரப் பிரமஜ�ளொ� ந்டத்தி வருவமத எதிர்த்துக் 
க�ொதித்கதழுநத ைனிதர்�ளில் அவரும் ஒருவர். 
‘இைஙம�த் தமிழ் அரசியல் தமைவர்�ளில் 
கபெரும்பெொைொதனொர் தங�ள் க்சொநத நைன் �ருதி 
அரசியல் க்சய்கி்றொர்�தள ஒழிய, ைக்�ளுக்�ொ� 
ைனத்தூய்மையு்டன் க்சயல்பெடுதவொர் ஒரு சிைதர’ 
என்பெது அவர் �ருத்து.

 இைண்்டன் வநத வரதகுைொர், தன்மனப் தபெொல் 
ைக்�ள் நைனில் அக்�ம்ற க�ொண்்ட திரு.�நத்சொமி 
(இைஙம�யில் க்சயறபெட்ட �ொநதீய அமைப்பில் 
பெணியொறறியவர்), அருடதநமத பெத்திநொதர் இருவரு்டனும் 
இமைநது 1981-ம் ஆண்டில் இைண்்டனில் ‘ததொண்ரன் 
ஹீத்’ என்்ற இ்டத்தில் �ொரியொையம் அமைத்து ‘தமிழர் 
த�வல் நடுவம்’ (Tamil Information Centre) என்்ற 
நிறுவனத்மத ஆரம்பித்தொர்.

 இது ைனித உரிமை�ளுக்�ொ� உமழக்கும், 
இைொபெ தநொக்�ைற்ற ஒரு நிறுவனைொகும். 
இைஙம�யில், ஐக்கிய இரொசசியத்தில், 
ைறறும் எஙக�ல்ைொம் தமிழ் தபெசும் ைக்�ள் 
வொழ்கி்றொர்�தளொ அஙக�ல்ைொம் அம்ைக்�ளின் 
உரிமைமளப் கபெறறுத்தரும் தநொக்கு்டன் இநத 
நிறுவனம் இயஙகி வநதிருக்கி்றது. ைனித 
உரிமை�மளப் தபெணுவதறகும், இைஙம� வொழ் 
தமிழ் ைக்�ள் தங�ள் சுய நிர்ைய 
உரிமை�மளப் கபெறுவதற�ொ� 
உமழப்பெதறகும் இநத நிறுவனம் 
உறுதிபூண்டிருக்கி்றது.

 இது தவிர இைஙம� 
வொழ் தமிழர்�ளின் 
பிரசமன�ள் பெறறிய 
த �வல்  த ்சமிப் பு 
ம ை ய ை ொ � வு ம் 
இ து  வி ள ங கி 
வ ந தி ரு க் கி ்ற து . 
இ ன் று  வ ம ர 
50,000க்கும் தைறபெட்ட 
பெ த் தி ர ங � ம ள க் 
க�ொண்்ட ஆவைத் 
கதொகுப்பு தமிழர் த�வல் 
நடுவத்தி்டம் உள்ளது.

இந நிறுவனத்தின் ஆரம்பெ 
� ொ ை த் தில் ,  இ ைஙம�யில் 
ைமைய�த்தில் வொழும் இநதிய 
வம்்சொவழித் தமிழர்�ளின் அவை வொழ்க்ம�மயப் 
பிரதிபெலிக்கும் மு�ைொ� கவளியிட்ட ‘க்சொர்க்�த்திலிருநது 
துரத்தப்பெட்டமை’ (Banishment from Paradise) என்்ற 
குறும்பெ்டம் பிரபெைைொ�ப் தபெ்சப்பெட்டது.

 1983 ஜூமை ைொதத்தில் அரசினொல் ஏவிவி்டப்பெட்ட 
சிங�ளக் �ொம்டயர்�ள் தமிழ் ைக்�மளக் க�ொன்று 
குவித்தும், அவர்�ளது உ்டமை�மளத் தீக்கிமரயொக்கியும் 
க�ொண்டிருநத ்சையத்தில் இைண்்டன் பி.பி.சி 
கதொமைக்�ொடசி நிருபெர் தைறக�ொண்்ட தபெடடியில் 
‘தமிழர்�மளக் க�ொன்று குவிக்கும் தபெரினவொத 
அரம்சப்பெறறி’ அழுத்தைொ�, ஆணித்தரைொ� 
கவளியுைகிறகு எடுத்துமரத்தொர் வரதகுைொர்.

 1987-ம் ஆண்டில் இைண்்டனிலிருநது இயஙகி 
வநத தமிழர் த�வல் நடுவம் மூ்டப்பெடடு அதன் 
கிமள�ள் தமிழ் நொடடில் க்சன்மன, ைதுமர ஆகிய 
ந�ரங�ளில் நிறுவப்பெடடு இயஙகி வநதன. பிரபெை 
பெத்திரிம�யொளர் எஸ.சிவநொய�ம் ‘தமிழர் த�வல்’ 
என்்ற ்சஞசிம�மய ஆரம்பித்து அதன் ஆசிரியரொ�க் 
�்டமையொறறினொர். 

 இைண்்டனில் தஙகியிருநத வரதகுைொர், இைண்்டனில் 
இயஙகி வநத தமிழ் அ�தி�ள் புனர்வொழ்விற�ொன 
குழுவின் (Tamil Refugee Action Group: TRAG) 
அமைப்பெொளரொ� (Coordinator) இமைநது க�ொண்்டொர். 
அடுத்த பெத்து ஆண்டு�ள் அநத நிறுவனத்தில் 
பெணியொறறி அ�தி�ள் நைனுக்�ொ� இரவும் பெ�லும் 
உமழத்தொர். அக்�ொை�ட்டத்தில் ‘அவர் பெொர்க்�ொத 
்சட்ட நிபுைர்�ள் இல்மை; ஏ்றொத த�ொர்டடுப் பெடி 
இல்மை’ என்பெொர்�ள்.

 1991-ம் ஆண்டில் அவரது பெமழய நண்பெர்�ள் 
�ொைைொகி, தமிழர் த�வல் நடுவத்தின் தமிழ் நொடடுக் 
கிமள�ள் மூ்டப்பெட்ட தபெொது, இைண்்டனில் இைஙம�த் 
தமிழர் அதி�ைொ� வொழ்கின்்ற ‘ஈஸடஹொம்' (East-
ham) பெகுதியில் ‘தமிழ் இல்ைம்’ மு�வரியில் தமிழர் 
த�வல் நடுவத்மத மீண்டும் பிரித்தொனியொவில் நிறுவிக் 
க�ொண்்டொர் வரதகுைொர். சிை ஆண்டு�ள் தமிழர் 
த�வல் நடுவத்திலும், தமிழர் அ�தி�ள் புனர்வொழ்வுக் 
�ழ�த்திலும் பெணி புரிநதொர். �ொைப் தபெொக்கில் புனர் 
வொழ்வு அமைப்பின் பெணி�மள தமிழர் த�வல் 
நிறுவனத்து்டன் இமைத்துக் க�ொண்்டொர். அவரது 
இயக்�த்தின் கீழ் தமிழ் ைக்�ளின் வொழ்வியல் பிரச்சமன 
பெறறிய பெை நூல்�ள் கவளியி்டப்பெட்டன; ‘மீடசி’ என்்ற 

ைொத 
இதழும் கவளிவநதது.
 2004-ம் ஆண்டில் கிஙஸரன் 

ந�ருக்கு ைொற்றப்பெட்ட தமிழர் 
த�வல் நடுவம் புனரமைப்பு 

க்சய்யப்பெடடு பெை புதிய உபெ 
நிறுவனங�மள அமைத்துக் க�ொண்்டது. 

2005-ம் ஆண்டில் ்சமூ� அபிவிருத்தி நடுவம் (Cen-
tre for Community Development) நிறுவப்பெட்டது.

 அடுத்த 2006-ம் ஆண்டில் முதிதயொர் வலுவூட்டல் 
திட்டம் (Elders Empowerment Programme) 
ஆரம்பிக்�ப்பெட்டது. 2014 முதல் தமிழர் பெொரம்பெரிய 
வரைொறறு அைகு (History and Heritage Unit); 
தமிழ் ை�ளிர் முன்தனற்ற அமைப்பு (Tamil Wo-
mens Development Forum); ைன நைத் திட்டம் 
(Healthy Mind Programme) ஆகிய அமைப்பு�ள் 
நிறுவப்பெடடு அமவ இன்றுவமர சி்றப்பெொ� இயஙகி 
வருகின்்றன. பெைதரப்பெட்ட தநொக்கு�ள் க�ொண்்ட 
இநத நிறுவனங�ள் வரதகுைொரின் பெரநத ்சமூ� நை 
தநொக்கின் பிரதிபிம்பெங�ள். 

 2005-ம் ஆண்டில் எனது நண்பென் வி்சொ�ன் மூைம் 
வரதகுைொரின் அறிமு�ம் எனக்குக் கிம்டத்தது. அதறகு 
அடுத்த ஆண்டில் முதிதயொர் வலுவூட்டல் திட்டத்தில் 
த்சர்நத பின்னர் ஒவகவொரு வியொழக்கிழமையும் 
அவமரச ்சநதித்து உமரயொடும் வொய்ப்புக் கிம்டத்தது. 
அவதரொடு கநருக்�ைொ�ப் பெழ�ப் பெழ� அவரது பெரநத 
பெண்பெட்ட ைனித தநயப் பெண்பு�ள் வியக்� மவத்தன. 
வொய்மை, தநர்மை, நன்றி ை்றவொமை அவர் தபெணிக் 
�ம்டப்பிடித்த ைனித தநயப்பெண்பு�ள்.

 இம்ைொதம் 7நதி�தி எங�ள் ்சங�த்திறகு வரும� 
தநது ைட்டக்�ளப்பில் ஆரம்பித்திருக்கும் தமிழ் 
முதிதயொர் வலுவூட்டல் திட்டம் பெறறிப் தபெசிய வரதர், 
அடுத்த புதன்கிழமை 13நதி�தி ைொமை ்சடுதியொ�க் 
�ொைைொகிவிட்டொர் என்்ற க்சய்தி நம்மைகயல்ைொம் 
ஆழ்நத துயரத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கி்றது.

“சீரிய பநற்றி எஙதை?
   சிவநத நல் இதழைள் எஙதை?
கூரிய விழிைள் எஙதை?
   குறுநகை தொனபதஙதை?
தநரிய ொர்கவ எஙதை?
   நிமிர்நத நின் நகடதான் எஙதை?
நிலபமலாம் தொற்றும் ததாற்ைம்
  நிழலாை மகைநத திஙதை!
வரதரா மகைநதார்; இல்கல!
 வாயகமக்கு மர்ணம் இல்கல.
அழிவில்கல; முடிவுமில்கல
 அன்புக்கு மர்ணம் இல்கல! 

“வர்தநராடு பேருக்்கைா்கப் பழ்கப் பழ்க, அவரது பரநது பண்பட்ட 
ைனி்தநேயப் பண்பு்கள வியக்்க ணவத்்தன. வாயணை, நேரணை, ேன்றி 
ை்றவாணை வர்தர நபணிக் ்கண்டப்பிடித்்த ைனி்தநேயப் பண்பு்கள”

இனிய 
நண்பர் 

வரதருககு
ஓர் இறுதி 
அஞசலி

இனிய 
நண்பர் 

வரதருககு
ஓர் இறுதி 
அஞசலி
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ப�ோமிதயொபெதி ைருத்துவம் ைனித உ்டலில் 
ததொன்றும் தநொய்�மளவி்ட ஒருபெடி தைதை 

இருநது ைனித உ்டமை �டடுக்குள் மவத்திருக்கும், ைனதில் 
ததொன்றும் ைொற்றங�ளுக்கும், பிரசசிமன�ளுக்கும் கூடுதல் 
முக்கியத்துவம் க�ொடுத்து சிகிசம்ச அளிப்பெதொதைதய 200 
வரு்டங�ளுக்கு தைைொ� தமைசி்றநத HOLISTIC ைருத்துவ 
மும்றயொ� தன்மன நிமைநிறுத்திக் க�ொண்டுள்ளது. 
HOLISTIC APPROACH- ஒருஙகிமைநத அணுகுமும்ற 
ைருத்துவத் தும்றயில் அரிதொகிவிட்டதொதைதய 
உை� ைனித ்சமுதொயம் தநொய்�ளின் �ொட்டொறறு 
கவள்ளத்தில், சிக்கி, தவித்துக் 
க�ொண்டிருக்கி்றது. மீட�ப் பு்றப்பெட்ட 
ைருநது�ளும், ைருத்துவ ரட்ச�ர்�ளும் 
தங�ளும்டய குறுகிய பிளவுபெட்ட 
(Narrow Fragment-Specialist Ap-
proach) அணுகுமும்றயொல், தநொய் 
குழப்பெங�மள உருவொக்கி வொழ்நொள் 
முழுவதும் மீளொத் துயரில் மிதக்� 
விடுகின்்றனர். நொன், என்னும்டய 
அணுகுமும்ற, குைநைன்�ள், நம்ட 
உம்ட பெொவமன இவற்றொதைதய  
பி்றரொல் அறியப்பெடுகித்றன். இமவ 
அமனத்தும் என்னும்டய ைனதின் க்சயல்பெொடு�ளொகும்.

 உ்டலில் ஏதொவது கும்றதயொ, தநொதயொ இருநதொல் 
�வர்சசியொன உம்ட ைறறும் அைங�ொரப் பூசசுக்�ளொல் 
பி்றர் அறியொதபெடி மூடி ைம்றத்துவி்டைொம். ்சவத்மதக்கூ்ட 
உயிதரொட்டத்து்டன் அைங�ொரம் க்சய்து அழகு பெொர்க்கும் 
கதொழில்நுடபெ யு�த்தில் வொழ்நது க�ொண்டிருக்கித்றொம். 
ஆனொல், ஒருவரின் ைனதின் க்சயல்பெொடு�மள 
பி்றருக்கு கதரியொைல் ைம்றப்பெது, ஒழிப்பெது மி�வும் 
�டினம். ஒரு ைருத்துவரி்டம் சிகிசம்ச கபெறுவதற�ொ� 
அணுகும்தபெொது, அவர் தநொயொளியின் நுமரயீரல் ைறறும் 
இதய க்சயல்பெொடடிமன ஸக்டதஸத�ொப் வழியொ� 
அறிகின்்றொர். இரத்தப் பெரித்சொதமன, Scan தபெொன்்ற 
பெரித்சொதமன�ள் மூைைொ�வும் அவரின் உ்டம்பின் 
உள்தள க்சன்று பிரசசிமன�மள ஆரொய்நது சிகிசம்ச 
அளிக்� முயறசி க்சய்கின்்றொர். கபெரும்பெொலும் ைனிதனின் 
ைனம் வழிதய தநொயொளிக்குள் க்சன்று சிகிசம்ச 
அளிப்பெது அரிதொ�தவ �ொைப்பெடுகி்றது. ஆனொல், 
ஒரு தஹொமிதயொபெதி ைருத்துவருக்கு ைனதின் 
வழிதய அணுகும் (Psychosomatic-Holistic 
Approach) க்சயல்திட்டம் மி�மி� அவசியம். 
தஹொமிதயொபெதி மவத்திய மும்றயின் 
விதியும் அதுதவ.

Holistic Approach ஆச�ரியப் 
��னளித்� ஒரு �ம்�்வம்

 சிை வரு்டங�ளுக்கு முன்பு சுைொர் 

இருபெத்து ஐநது வயதொன இமளஞர் ஒருவர் மிகுநத 
ைனப் பெதற்றத்து்டனும், உ்டல் த்சொர்வு்டனும் ைண்்டனில் 
என்மனச ்சநதித்தொர். தநரில் வருமுன்தபெ அவரின் 
தொயொர் ை�னின் நிமை குறித்து மிகுநத �வமையு்டன் 
என்னி்டம் தபெசியிருநதொர். ை�ன் நன்கு பெடித்திருப்பெதொ�வும், 
பெடிப்பிறகுரிய தரைொன தவமை அமையவில்மை என்றும், 
தற்சையம் பெொர்ைசி ஒன்றில் அதிருப்தியு்டன் தவமை 
க்சய்து க�ொண்டிருக்கி்றொர் என்றும் கூறினொர்.

 தைலும், தநமதக்கு அதி� தவமைப்பெளு ஆதைொல், 
தொயி்டதை அமனத்து விஷயங�மளயும் பெகிர்நது 

க�ொள்வதொ�க் கூறியிருநதொர். 
தொயொர் விபெரித்தபெடிதய ை�னும்டய 
நிமைமை இருப்பெமத தநரில் 
�ண்த்டன். அவர் தனக்கு ‘தபெஸத்' 
அடித்த ைொதிரி இருப்பெதொ�க் 
கூறினொர். எநதநரமும் பெதற்றைொ�வும், 
பெயைொ�வும், எதிர்�ொைம் குறித்த 
நம்பிக்ம� இன்றி குழப்பெைொ�வும் 
இருப்பெதொ�க் கூறினொர். ம்சவ 
உைவு பெழக்�மும்டய அவர் 
நண்பெர்�ள் யொருமின்றி தொனுண்டு, 
தன் தவமையுண்டு என்று வொழ்நது 

க�ொண்டிருநதவர். சுைொர் இரு வரு்டங�ளொ� ‘பெொர்ைஸி’ 
�ம்டக்கு தவமைக்குப் தபெொ�த் கதொ்டஙகிய பின்தொன் 
பிரசசிமன ஆரம்பித்துள்ளது. திங�ள் முதல் ்சனி 
வமர ஆறு நொட�ளும் �ொமை 
முதல் ைொமை வமர தவமை…
தவமை… வீடடிலிருநது ்சொப்பெொடு 
தவமைக்குக் க�ொண்டு தபெொனொலும், 
கபெரும்பெொைொன நொட�ள் தவமை 
முடியும் வமர ஓய்வின்றி ்சொப்பி்ட 
தநரமின்றி, வீடடுக்த� திரும்பெவும் 
்சொப்பெொடம்டக் க�ொண்டு வநது 
விடுவொர். தவமைத் தளத்தில் டீ, 
த�ொப்பி தபெொன்்ற பெொனங�மள 
அரிதொ�தவ குடிப்பெொர்.

 முதைொளியும் தன்னும்டய 
பெஙகுக்கு தவமை க�ொடுத்துக் க�ொண்த்ட 

இருப்பெொர் . தண்ணீர் குடிப்பெது கூ்ட 
கும்றநதுவிட்டது. உ்டல் பெடிப்பெடியொ� 
உைவின்மையொல் ்சக்தி இழக்�த் 
கதொ்டஙகியது. த்சொர்வுற்ற உ்டல், 
ைனதின் அசுர தவ�த்திறகு ஈடுக�ொடுக்� 
முடியொைல், தைலும் த்சொர்வம்டநது 
தபெொனது. தன்னும்டய அவ்சரத்துக்கு 
ஒத்துமழக்� முடியொத, தன்னு்டமைக் 
�ண்டு அவரும்டய ைனமும் பெதற்றம் 

அம்டநதது. பெயநது குழம்பிப் தபெொயிறறு. 

ம்ப ற்
றத

இப்பெடித்தொன் அவருக்குப் ‘தபெஸத்' அடித்தது. இ்டம்-
நொள்-தநரம் பெொரொது கதொ்டர்சசியொ� ஒரு க்சயலில் 
ஈடுபெடும்தபெொது திடீகரன உ்டல் ்சக்தி இழநது த்சொர்வுறறு 
விடும் (No Energy-Exhausted Status) இநத நிமையில் 
ைனமும் �மளப்புறறு சிநதிக்கும் தி்றனறறு குழம்பி விடும். 
(Confused). �ம்பியூட்டர் யு�த்தில் வீடிதயொ த�மிலும், 
தபெஸ-புக்கிலும் மூழ்கித் திமளக்கும் அன்பெர்�ளுக்கு இநத 
ஆனநத Exhausted அனுபெவம் அடிக்�டி ஏறபெடடிருக்கும்.

 சிகிசம்சக்கு வநதிருநத இமளஞருக்கு நொள்ததொறும் 
தண்ணீர் ைறறும் திரவ பெொனங�ள் குறிப்பிட்ட 
இம்டகவளியில் அருநதுைொறும், குறிப்பிட்ட தநரத்துக்கு 
தவமைத்தளத்தில் ைதிய உைவு உடக�ொள்ளுைொறும் 
ஆதைொ்சமன கூறி தஹொமிதயொபெதி ைருநது�ளும் 
பெரிநதுமர க்சய்ததன். ஒரு வரு்ட கதொ்டர் சிகிசம்சக்குப் 
பின் உ்டலும் ைனமும் இயல்பு நிமைக்குத் திரும்பியது. 
உற்சொ�த்து்டன் கபெொருத்தைொன, புதிய தவமையும் ததடிக் 
க�ொண்்டொர். அடுத்தடுத்த வரு்டங�ளில் திருைைமும் 
நம்டகபெறறு, குழநமத�ளும் கபெறறு குதூ�ைைொ� 
்சமுத்திர ்சொ�ரத்தில் நீநதிக் க�ொண்டிருக்கி்றொர்.

 தற�ொை இமைய உைகில், உைொவும் இமளஞர்�ளும், 
யுவதி�ளும், குழநமதப் பிள்மள�ளும், தொத்தொ 
பெொடடி�ளும் அபெரிமிதைொன த�வல் தொக்குதைொல் 
கதொ்டர் பெதற்றமுறறு தூக்�மின்றி தவிக்கின்்றொர்�ள். 
்சொதொரை தமைவலிமயக்கூ்ட - மூமள புறறுதநொயொ�வும், 
அஜீரைத்மத - ைொரம்டப்பெொ�வும், ம��ொல் விம்றப்பெமத 
-பெக்�வொதைொ�வும் �றபெமன க்சய்து க�ொண்டு 
ைருத்துவர்�ளுக்கும், ைருத்துவ உைகிறகும் வித்மத 
�ொடடும் ைனதநொயொளி�ளொ�, ஒருவித பெதற்றத்து்டன் 
உைொவிக் க�ொண்டிருக்கி்றொர்�ள். 

 ‘தபெஸ-புக்’கில் பெதிதவறறும் பெ்டங�ளுக்கு ‘LIKE’ 
வரும்வமர பெதற்றத்து்டன் நித்திமரமயத் கதொமைத்தவர்�ள் 
அதந�ர். ‘வொடஸ அப்’ குரூப்பில் வொக்குவொதங�ள் 
ஏறபெடடு குரூப்பிலிருநது கவளிதயற்றப்பெடுவதொல், அமைதி 
இழப்பெவர்�ள் எண்ணிக்ம� அதி�ரித்துக்க�ொண்த்ட 
க்சல்கி்றது.

 ‘க்சல்’ தபெொன்�ளின் வரும�யும், 
‘க்சல்பி’ தைொ�மும் ஏறபெடுத்தும் 
உயிர் இழப்பு�ளும் நொள்ததொறும் 
கூடிக்க�ொண்த்ட தபெொகின்்றது. 
ஒரு ைணி தநரத்தில் ஒருவரொல் 
குறிப்பிட்ட அளவு தவமை 
ைடடுதை க்சய்ய முடியும். ஒரு 
தவமை க்சய்யக்கூடிய தநரத்தில் 
ஒன்பெது தவமை�மளச க்சய்ய 
முயறசித்தொல், பெதற்றம் ைடடும்தொன் 
உண்்டொகும். ஒரு தவமைமய 
கதொ்டங�க்கூ்ட முடியொது. ைனம் 

பெதறிக்க�ொண்த்ட இருக்கும். குழம்பிப் தபெொய்விடும். 
உ்டலும் த்சொர்வுறறுவிடும். த்சொர்வு நிமைதய தநொய்க்�ொன 
முதல்பெடியொகும்.

 ்சரியொன திட்டமிடுதலும், தனித்துவைொன 
ஆதைொ்சமனயு்டன் கூடிய- Holistic Approach - 
ஒருஙகிமைநத தஹொமிதயொபெதி ைருத்துவம் நூறுவீத 
தீர்மவக் க�ொடுக்கும். 

  TensIOn  AnXIeTY  sTress  PHOBIA   DePressIOn
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மாதவிடாய் சீரமமப்பு சிகிசமசை

àò˜ Þóˆî Ü¿ˆî‹ (B.P / Hyper Tension) 
ªè£ôv†ó£™ (Cholesterol)

CÁcóè «è£÷£Áèœ (Kidney Diseases)

Í†´ õL (Arthritis)

«î£™ Mò£Fèœ (Skin Diseases)

ý£˜«ñ£¡ Hó„ê¬ùèœ (Hormone Disorders)

ñ£îMì£Œ «è£÷£Áèœ (Menses Disorders)

ªê‚v Hó„ê¬ùèœ (Sex Disorders)

°ö‰¬îJ¡¬ñ (Infertility)

ìòð†®v (Diabetes)

CøŠ¹ CA„¬êèœ

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

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

HOMOEO CAREHOMOEO CARE

Regulation TreatmentMenstrual

மு�பபரு
Pimples

அதீ்த ரத்்தபகபாககு
Over Bleeding

�ரபபமா்வதில சிக�ல
Infertility

்தழை்வலி
Headache

ெரியான 
தூக�மினழம

Sleepless

ஹாரகமான குழறபாடு�ள்
Hormone Defects

ஒழுங�ற்ற மா்தவிைாய்
Irregular Menstruation

உைல எழை அதி�ரித்்தல
Obesity

முடிச�ாட்டு்தல
Hair Fall

MRT

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

PCOD
சிணனப்ணப நீர ்கடடி

பி.சி.ஓ.எஸ்.-ஆல் 
பாதிக்்கப்படடு ைன 

அழுத்்தத்துக்குத் 
்தள்ளப்படுபவர்கள

பி.சி.ஓ.எஸ். 
பாதிப்பு ஏறபட்டந்த 
ப்தரியாைல் வாழும் 
பபண்்கள34%

70%
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4. திருமும் ஓதல ரபாடடியில பஙகு பறறுபவர்கள் ஆ்லயத்தில நின்று இம்வமன 
வழிபடுவது ரபான்று பாட ரவணடும். தேப்படட வயதுக்கான ஒழுஙகுமும்ப்படி 
திருமும்கமள அவேவர் விருப்பத்திறகு ஏறப கதரிவு கசயது பாட்லாம். (சுருதிப் 
கபடடிமயயும் தாளத்மதயும் பாவிக்க்லாம்).

5. ோடகப் ரபாடடிகளுக்கான வயது எலம்ல
 i) 18 வயதிறகுடபடரடார் ii) 18 வயதிறகு ரமறபடரடார்
6.  ோடகம் இவவருட ஒன்றியத்தின் இ்லக்கான கநதபுோ்ணமும் வாழ்வியலும் என்பமத 

ஒடடியதாகவும், 20 நிமிடஙகளுக்கு உடபடடதாகவும் இருத்தல ரவணடும் (குழுத்தம்லவர் 
மாத்திேம் விண்ணப்பித்தால ரபாதும்).

7.  ரபாடடிகளுக்கான கடட்ணம் இ்லவசம். (ரபாடடிகளுக்கான கச்லவுகள் ஒன்றியத்தினால 
வழஙகப்படமாடடாது).

8.  ரபாடடிகள் முதல நிம்ல பிேரதச ரீதியில பின்வரும் ரகாயிலகளில சனிக்கிழமம 
27.04.2019யும், ஞாயிறறுக்கிழமம 28.04.2019யும் 

 வடக்கு ரமறகு இ்லணடன்- Ealing கனகதுர்க்மக அம்மன் ஆ்லயம் 
 கிழக்கு இ்லணடன்- Manor Park மசவ முன்ரனற்ச் சஙகம்
 கதன்ரமறகு இ்லணடன்- Wimbledon  க்ணபதி ஆ்லயம்
 கதன் கிழக்கு இ்லணடன்- Lewisham சிவன் ரகாயில

இ்லணடனுக்கு கவளியில வசிப்பவர்கள் ரமறகுறிப்பிடட ஏதாவது ரகாயிலகளில 
பஙகு பற் முடியும்.

9.  இறுதி நிம்லப் ரபாடடி Archway முருகன் ரகாயிலில 05.05.2019 ஞாயிறறுக்கிழமம 
(2 pm) அன்று ேமடகபறும்.

10. ஒன்றியத்தினால வழஙகப்படட விண்ணப்ப படிவம் மூ்லம் பஙகு பற்்லாம். முடிவுத் 
திகதி 12.04.2019.

11. ஒவகவாரு ேடுவர் குழுவிலும் மூன்று ேடுவர்கள் அஙகம் வகிப்பார்கள். இவர்கள் பஙகு 
பறறும் பிள்மளகளின் உ்வினர்களாக இருக்கமாடடார்கள்.

12. ேடுவர்களின் தீர்ப்ரப ரபாடடிகளின் இறுதி முடிவாகும்.
13. ரபாடடியில முத்லாவதாக வருபவர்கள் 25.05.2019, 26.05.2019 களில ேமடகபறும் 

20வது மசவ மாோடடில பஙகுபறறுவதறகு சநதர்ப்பம் வழஙகப்படும்.
 ரபாடடிகளுக்கான பிரிவுகளும் அவறறுக்கான விபேஙகளும்

பிரிவு
வயது 
எலம்ல 
01.03.2019

as at 01.03.2019 திருமும்கள் தமிழ்ப் ரபச்சு 
தம்லப்புகள்

English 
Speech 
Topics

1 5 
வயதிறகு 
உடபடரடார்

01.03.2014றகு 
பின்

ரதவாேம் கபறர்ாமேப் 
ரபாறறுரவாம்

Saivaism

2 5-7 வயது 28.02.2014 
கதாடக்கம் 
01.03.2012 வமே

ரதவாேம் 
புோ்ணம் 

திருநீறு Thirumu-
raikal

3 7-10 
வயது

28.02.2012 
கதாடக்கம் 
01.03.2009 வமே

ரதவாேம் 
புோ்ணம் 
வாழ்த்து

கநதபுோ்ணம் Lord 
Murugan

4 10-13 
வயது

28.02.2009 
கதாடக்கம் 
01.03.2006 வமே

பஞச 
புோ்ணம் 
வாழ்த்து

ஈழத்துச் 
சித்தர் ரயாகர் 
சுவாமிகள்

Karakaal 
Ammaiyar

5 13-16 
வயது

28.02.2006 
கதாடக்கம் 
01.03.2003 வமே

பஞச 
புோ்ணம் 
திருப்புகழ் 
வாழ்த்து

சுவாமி 
விபு்லானநதர்

Thirumoolar

6 16-25 28.02.2003 
கதாடக்கம் 
01.03.1994 வமே

பஞச 
புோ்ணம் 
திருப்புகழ் 
வாழ்த்து

சிவோத்திரி Thirukural

உ

பிரித்தானிய சைவத 
திருக்கதாயிலகள் ஒன்றியம்

THE FEDERATION OF SAIVA (HINDU) TEMPLES U.K.

200A Archway Road, London N6 5BA, Tel:020 8348 9835 / Fax: 020 8482 
6508 Web: www.sivafedaration-uk.org/ E.mail:admin@ sivafedaration-uk.org

Correspondence:2-4 Bedford Road, Walthamstow, London E17 4PX | Tel: 0208 527 3819

 திருமும் ஓதல ரபாடடி
 தமிழ் ரபச்சு ரபாடடி
 ஆஙகி்ல ரபச்சு ரபாடடி
 ோடகப் ரபாடடி

எல்லாம் வல்ல இம்வன் திருவருளார்ல பிரித்தானியா வாழ் மசவ மக்களிமடரய 
மசவ சமய அறிமவயும் பு்லமமமயயும் ஊக்குவிக்கும் கபாருடடு பிரித்தானிய 
மசவத்திருக்ரகாயிலகள் ஒன்றியம் 20-வது ஆணடாக ரமறபடி ரபாடடிகள் ேடாத்த 
உள்ளது. அதறகான விண்ணப்பம் ரகாேப்படுகி்து.

பிரித்தானிய கசவத்திருக் தைாயில்ைள் 
ஒன்றியம் 2019ம் ஆண்டில் நடாத்தும் 

பஙகுகப் விரும்பும் ரபாடடிகளின் அருகில புள்ளடி இடவும்
   திருமும் ஓதல   தமிழ்ப் ரபச்சு   ஆஙகி்லப் ரபச்சு    ோடகம்

தொடடிைளுக்ைான விண்்ணப்ெ ெடிவம் 2019

திரு.க.வி.கர்ணசமூர்த்தி
கபாருளாளர்

கபயர் (Name):………………………......................................................................................
Write Clearly in English
முகவரி (Adress): ……………………....................................................................................
Post code: …………....… Telephone:………………...... Email Adress:……………...........
பி்நத திகதி (Date of Birth):………….......… வயது பிரிவு (As at 01.03.2019):…………...
முதல நிம்ல ரபாடடி கசயய விரும்பும் ரகாயில:…………………….............................................
ரபாடடியாளரின் அல்லது ரபாடடியாளரின் கபறர்ாரின் மககயாப்பம்:……………..................
விண்ணப்பம் அனுப்ப ரவணடிய வி்லாசம்: Application to be posted to:

MR.S.PATHMAMOHAN
(Saiva Temples Federation Competition 2019)
Croydon Metropolitan College
30-32 Southend, Croydon,
Surrey CRO 1DN. Or (Email:patmohan19@gmail.com)

Copy of application from could be obtained from the affiliated temples to the Fedaration or visit 
www.katpakapathy.com / www.ghanapathy.co.uk / www.saivamunnettasangam.com

திரு.மு.ரகாபா்லகிருஷ்ணன்
கசய்லாளர்

திரு.கச.கனகசுநதேம்
தம்லவர்

பிரித்்தானிய ழெ்வத் திருகக�ாயில�ள் 
ஒனறியம் 2019ம் ஆணடில

்ைாத்தும் கபாட்டி�ளுக�ான விதிமுழற�ள்

1. பிரித்தானியாவில வாழும் மசவ சமயத்தவர்கள் எவரும் பஙகுபற்்லாம்.
2. திருமும் ஓதல ரபாடடி, தமிழ் ஆஙகி்லம் ரபச்சுப் ரபாடடிகளுக்கான வயது எலம்ல
 I. 5 வயதிறகு உடபடரடார்  II. 5-7 வயது III. 7-10 வயது  
 IV. 10-13 வயது   V. 13-16 வயது VI. 16-25 வயது.
3. ஒன்றியத்தினால தேப்படட ரபச்சுக்கள் மடடுரம ரபாடடியில பயன்படுத்தப்பட 

ரவணடும். (ரதவாே புோ்ணம் ஒழுஙகு மும், ரபச்சுக்கள் பறறிய விபேஙகள் 
தேப்படடுள்ளது)
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அடியொர்க்கு அருள் பெொலிக்கும் அருள் மிகு 
சிவ�ொமி ்சதைத சிதம்பெதரஸவரர் ஆைய 

நூதன அஷ்டபெநதன ை�ொ கும்பெொபிதஷ� விழொ மி�க் 
த�ொைொ�ைைொ� ந்டநததறிய நன்னொள் 10.02.2019. தில்மை 
அம்பெை ந்டரொஜனுக்கு தனித் திருக்த�ொயில் இல்மைகயன்்ற 
சிவனடியொர்�ளின் பிரொர்த்தமனக்குச க்சவி்சொய்த்து, 
ைனமிரஙகி, 2, Salis Bury Road, Manor Park இல் 
எழுநதருளிக் கிழக்கு இைண்்டன் வொழ் ம்சவர்�ள்- 
இநதுக்�ள் ைனதில் நிரநதரைொ�க் குடிக�ொண்டுள்ள, 
ஐநகதொழில் புரிநதிடும் அம்பெைவொைமரக் �ொைக் 
�ண் த�ொடி தவண்டும்.

 திருக்கு்ட நன்னீரொடடு விழொவிமனத் தமைமை 
தொஙகி வழி ந்டத்தியவர் ஆசீர்வொத்சரபெம் ஆ�ைப்ரவீைொ 
நயிமன நொ�பூ்சனி அம்ைன் ததவஸதொனப் பிரதை 
குருக்�ள் சிவ ம�மை வொைததவன் குருக்�ள் அவர்�ள். 
இவரு்டன் இமைநது கிரிமய�ளில் க்சயல்பெட்டவர்�ள் 
இைண்்டன் முரு�ன் த�ொயில் பிரதை குருக்�ள் �யிமை 
சிவ நொ�நொத சிவம் சிவொ்சொரியொர் அவர்�ளும், 
சிவ�ொமி அம்பெொள் ்சதைத சிதம்பெதரஸவரர் ஆைய 
பிரதை குருக்�ள் சிவொ�ை ரத்தினம் சிவ சிவரொை 
சிவொ்சொரியொர் (ரதைஷ குருக்�ள்) அவர்�ளுதை. 
சிறபெக் �மை ைொைணி விஸவப் பிரம்ை, சிறபெரதக் 
�மைத் திை�ம் திரு.்சரவைமுத்து கஜய�ொநதன் 
ம�வண்ைத்தில் உயிர் க�ொண்்ட இக்த�ொயிலின் 
திருக்கு்ட நன்னீரொடடு விழொவின் தபெொது இைண்்டனில் 

உள்ள பெை ஆையங�ளில் இருநதும் 30க்கு தைறபெட்ட 
சிவொ்சொரியொர்�ள் ஒருஙகிமைநது கிரிமய�ளில் பெஙகு 
க�ொண்்டமை ந்டரொஜர் ஆையத்திறகும், ம்சவமுன்தனற்றச 
்சங�த்திறகும் கபெரும் ைகிழ்சசியும், க�ௌரவமும் தரும் 
வி்டயம் என்று ்சங� நிர்வொ�த்தினர் �ருதுகின்்றனர். 
ந்டரொஜர் ஆையத்மதச த்சர்நத, சிவ மவத்திலிங� ஐயர் 
சிவரொ்சொ குருக்�ள், ்சமீபெத்தில் ஆையத்து்டன் இமைநத 
சிவ �ொர்த்திக் குருக்�ள் இருவருதை கும்பெொபிதஷ� 
பெணி�ளில் மி�வும் ஈடுபெொடடு்டன் க்சயல்பெட்டமை 
குறிப்பி்டத்தக்�து. அதததவமளயில், “சுப்பிரைணியம்” 
என எல்தைொரொலும் அமழக்�ப்பெடும் திரு.கஜயரொைன் 
கிருஷைமூர்த்தி அவர்�ளின் �டின உமழப்பும், சிநதித்துச 
க்சயல்பெடும் தி்றனும் பெொரொடடுதறகுரியதத.

 06.02.2019 முதல் 10.02.2019 வமரயில் இ்டம்கபெற்ற 
தஹொைங�ள், பூமஜ�ள், ைறறும் யொ�்சொமை வழிபெொடு�ளின் 
தபெொது, தவத ஆ�ை பெொரொயைம், ஓதுவொர் மூர்த்தி சுவொமி 
தண்்டபெொணி அவர்�ளது திருமும்றப் பெொரொயைம், 
ைங�ள வொத்தியங�ளின் ஒலி, கஜ�தஜொதியொ�ப் 
பிர�ொசித்த தீபெ ஒளி, இவறறில் கைய்ை்றநது, “இைண்்டன் 
சிதம்பெதரஸவரர் ஆையத்தில் நிறகின்த்றொைொ? இல்மை… 
சிதம்பெரத்தில் நிறகின்த்றொைொ?” என்்ற இனிய வினொ 
பெைர் ைனதில் ததொன்றியமத ைறுப்பெதறகில்மை. 8ம் 
9ம் தி�தி�ளில், ஆையத்தில் சிவலிங�த் திருதைனி 
க�ொண்டு எழுநதருளியுள்ள திருமூை நொதருக்கும், 
�ைைொம்பிம� அம்ைனுக்கும் அடியொர்�ள் பெக்தியு்டன் 
எண்கைய் ்சொத்திய புண்ணிய ம�ங�ர்யக் �ொடசியும், 
அதன்தபெொது உைரப்பெட்ட பெக்திப் பிரவொ�மும் 
வொழ்நொளில் ை்றக்�முடியொத உண்மை�ள். இவவொத்ற 
ஏமனய மூர்த்தி�ளுக்கு எண்கைய்க் �ொப்பும், ஐம்கபெொன் 
விக்கிர�ங�ளுக்குப் பெொைொபிதஷ�மும் க்சய்யக் கிம்டத்த 
வொய்ப்மபெப் கபெற்ற நம் அமனவருக்கும் “என்ன 
புண்ணியம் க்சய்தமன கநஞ்சதை” என்்ற திருமும்ற 
வரிமய நிமனவுபெடுத்தியது.

 இம்ற மூர்த்தங�மளயும், புதிதொ� அமைநத 
ஆையத்மதயும் அதன் அழம�யும் �ண்குளிரப் பெொர்த்து 
ைனம் நிம்றநத பெக்தர்�ளுக்கு, ைறுநொள் �ொமை பெக்தி 
பூர்வைொ� ந்டநத கும்பெொபிதஷ�க் �ொடசி, எழுத்தில் 
அ்டக்கிவி்ட முடியொத தபெரொனநதத்மதயும், சிவ 
ஆனநதத்மதயும் தநதது. இம்றவன் அன்புள்ளவன் என்று 
சிறு வயது முதல் பெடித்த வரி�ளுக்கு நிரூபெனம் தபெொை, 
தன்னும்டய அன்மபெ அத்தமன அடியொர்�ளுக்கும் வொரி 
வழஙகுவதற�ொ� அவன் ைனமிரஙகி, அன்று எைக்கு 
இநத திருக்கு்ட முழுக்கு விழொமவ, �ண்குளிரவும், 
உள்ளம் ைகிழவும், உ்டல் புல்ைரிக்�வும் தநதது அவனது 
தபெரருளொகும்.

 அடியொர்�ளின் “அதரொ�ரொ” என்்ற ஒலியும், நொவிதை “ஓம் 
நைசிவொய” என்்ற உச்சரிப்பும், �ண்�ளில் திமர தபெொடடு நின்்ற 
�ண்ணீரும், எப்பெடி வைஙகுவது? எவவொறு தபெொறறுவது? 
என்று தத்தளித்த ைனங�ளுக்கு அன்று நம்டகபெற்ற 
கும்பெொபிதஷ�த் திருவிழொ ை்றக்�முடியொத ஒரு சிவொனநத 
அனுபெவைொகும். விைொனக் �ை்சங�ளுக்கும், ஆைய 

மூர்த்தி�ளுக்கும் 
�ை்ச அபிதஷ�ம் நம்டகபெற்ற த�ொைொ�ைக் 
�ொடசி�மளக் �ொை தவண்டுகைன்று தவமிருநத 
பெைரது ஆவமை சிவகபெருைொன் நிம்றதவறறித் தநதமை, 
அவனும்டய தபெரருட தி்றத்மதயும், வியக்� மவக்கின்்ற 
கபெருங�ருமைமயயும், தன் அடியொர்�ளுக்�ொ� அவன் 
க்சய்கின்்ற ஈடிமையற்ற திருவருமளயும் ஒருஙத� 
�ொடடுகின்்றது. 

 42வது வரு்டத்தில் �ொைடி மவத்திருக்கும் ம்சவ 
முன்தனற்றச ்சங�த்தின் தமைவர்�ள் வரிம்சயில் 
14வது இ்டத்தில் இருப்பெவர் இன்ம்றய தமைவர் திரு.
தர்ை இரவீநதிரதைொ�ன் அவர்�ள். சி்றப்பெொ� ந்டநததறிய 
கும்பெொபிதஷ�ம் பெறறிப் தபெசும�யில், “பெை ஆண்டு 
�ொை ஆவமை ஆண்்டவன் இன்று நிம்றதவறறித் 
தநதுள்ளொன். ்சங� அங�த்தவர்�ளின் வி்டொ முயறசி, 
உண்மையொன உமழப்பு, பெக்திபூர்வைொ� நம்டகபெற்ற 
ஆைய கிரிமய�ளின் பெைன், இவறறில் இம்றவன் 
ைனமிரஙகி எைக்�ொ� இநதக் கும்பெொபிதஷ�க் �ொடசிமயத் 
தநதமையும், எைது பிரொர்த்தமன�மள ஏறறு, எங�ளுக்�ொ� 
அவன் த�ொவில் க�ொள்ள முன்வநதமைமயயும் நொம் 
நன்றியு்டன் உைர்நது வொழ்நொள் முழுவதும் வழிபெ்ட 
எைக்கு அருள்புரிய அவன் ்சநநிதியில் பிரொர்த்திப்தபெொம்” 
என்்றொர். கதொ்டர்நது தபெசும�யில் த�ொயில் �ட்ட்டப் 
பெணி�மள நிம்றதவறறி உதவிய, முன்மனய தமைவர் 
திரு.்ச.ஆனநததியொ�ர், அ்றங�ொவைர்�ள், நிர்வொ� 
உறுப்பினர்�ள் ைறறும் இன்ம்றய அ்றங�ொவைர்�ள், 
நிர்வொ� உறுப்பினர்�ள் அமனவருக்கும் ைகிழ்வு்டன் 

நன்றி கூறினொர்.

 சிதம்பெதரஸவரர் ஆைய பிரதை குருக்�ள் சிவ 
சிவரொை சிவொ்சொரியொர் (ரதைஷ குருக்�ள்) கும்பெொபிதஷ� 
விழொ பெறறி தபெசும்தபெொது, “திருக்கு்ட நன்னீரொடடு 
விழொவில் நொனும் பெஙகு க�ொள்ள தவண்டும் என்பெது 
சிதம்பெதரஸவரர் சித்தம். அவனன்றி ஓரணுவும் அம்சயொது. 
எல்ைொம் அவன் க்சயல். க்சய்வது நொைொ� இருநதொலும் 
க்சய்விப்பெவன் அவதன” என்்றொர்.

 1977இல் வித்தி்டப்பெட்ட ்சங� வரைொறறில், ஓரடி நிைம் 
கூ்ட இல்ைொத �ொைத்தில் இருநது இன்று வமர ்சங�ம் 
பெதித்த சுவடு�ள் பெல்ைொயிரம். 1989இல் ்சங�த்திறக�ன ஒரு 
�ட்ட்டம் வொஙகும் திட்டம் அங�த்தவர் ைனதில் ததொன்றிய 
தபெொதும், 1995இல் திரு.கு.சிதம்பெரப்பிள்மள அவர்�ள் 
தமைவரொ� இருநத �ொைத்திதைதய இவகவண்ைம் 
நிம்றதவறியது. 24 ஆண்டு�ளுக்குப் பின், �ருங�ல்ைொல் 
அமைநத அழ�ொன ்சநநிதியில் �ம்பீரைொ�, �ருமை 
வடிவொ� அைர்நது, கிழக்கு இைண்்டனில் உள்ள 
ஒதர ஒரு சிவன் த�ொயில் எனும் கபெரும் பு�ழு்டன் 
கும்பெொபிதஷ�த் திருவிழொ ந்டநதத்றத் திருவருள் புரிநத 
சிதம்பெதரஸவரர் தபெரருமள கநஞசிலிறுத்தி அவன்தொள் 
பெணிநது வைஙகி ைகிழ்கின்்றது ம்சவ முன்தனற்றச 
்சங�ம் (UK).

சவ�காஜினி சந்திரவ்காபகால்

பகதர் வவள்்ளததில் ‘அபரோகைரோ’ பகைோஷம் ஒலிககை

ைண்டனில் லசவ முன்ரனற்ற சங்க
தில்லை ந்டோஜர் ர்காயில் கும்பாபிரஷ்கம்
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்காக்ர தரன்சி்தம்பர ெக்கரம்

தாய் குருவியும்-்சமீபெத்தில் 
தொன் குைொஸதொ ஆனநதன் 
வீடடுக் கூமரயில் கபெொரித்த 
அதன் ஐநது குஞசு�ளும்- 
வொனத்தில் சு�ைொ� பெ்றநது 
க�ொண்டிருக்கின்்றன.

உயரப் பெ்றக்கும் பெருநது 
ஒன்ம்றக் �ண்்ட குஞசு�ள்- 
குைொஸதொ வீடடில் அடிக்�டி 
ஒலிக்கும் ஒரு பெழகைொழிமய 
நிமனவு கூர்நது தொயி்டம் அதறகு 
விளக்�ம் த�ட்டன. பெ்றப்பெமத 
தற�ொலி�ைொ� நிறுத்தி விடடு 
ஒரு ைரத்தில் அைர்நது தன் 
குஞசு�ளுக்கு பின்வருைொறு 
கூறியது தொய் பெ்றமவ:

உயரப் பெ்றநதொலும் 
ஊர்க்குருவி பெருநதொகுைொ? 
குைொஸதொ வீடடில் இநதப் 
பெழகைொழிமய நீங�ள் 
அடிக்�டி த�டடிருப்பீர்�ள். 
இப்பெடிப்பெட்ட 
முட்டொள்த்தனைொன 
பெழகைொழி�மள ைனிதர்�ளின் 
வீடடில் ைடடுதை நீங�ள் 
த�ட� முடியும்.

இயறம� உருவொக்கிய இரு 
உயிரினங�மள - இது பெருநது- 
இது ஊர்க்குருவி என்று பிரித்துப் 
பெொர்த்து- உயரப் பெ்றத்தல் ஒரு 
உன்னதைொன வி்டயம்- தொழப் 
பெ்றப்பெது ஒரு தொழ்நத வி்டயம் 
என்று முடிவு �டடி- பெருநது ஒரு 
உயர்நத பெ்றமவ- ஊர்க்குருவி ஒரு 
தொழ்நத பெ்றமவ என்று ஒப்பீடு 
க்சய்து- தொழ்நதிருப்பெது உயர்நத 
இ்டத்திறகு முன்தன்ற முயறசி 
க்சய்வது இயல்பு- என்று ஏததததொ 
�றபெமன க்சய்து- இது தபெொன்்ற 
எத்தமனதயொ முட்டொள்தனைொன 
பெழகைொழி�மள- தங�ள் 
அறிவீனங�மள- பெைவீனங�மள- 
பெம்ற ்சொறறும் பெழகைொழி�மள 

இயறறி இருக்கி்றொர்�ள்.

இவறம்ற பிரதிபெலிக்கும் 
முட்டொள்த்தனைொன 
க்சய்ம��ளின் கதொகுப்தபெ 
அவர்�ளின் வொழ்க்ம�.

தொன் யொர் என்று தனக்த� 
கதரியொைல்- தொன் ஓடடும் 
�ொரின் மூைம்- தொன் வசிக்கும் 
இ்டத்தின் மூைம்- தொன் அணியும் 
உம்டயின் மூைம்- தனக்கு ஒரு 
தபெொலித் தரொதரத்மத ஏறபெடுத்திக் 
க�ொள்ளுகி்றது ஒரு கூட்டம். 

தொன் யொர்- தனது ததமவ 
என்ன- என்று பெகுத்தறியொைல்- 
யொதரொ ஒருவரும்டய 

ததமவ�மள 
தனது 
ததமவ�ளொக்கிக் 
க�ொண்டு- அநதத் 
ததமவ�மள 
அம்டவதற�ொ� 
இரவு பெ�ைொ� 
�ஷ்டப்பெடுகி்றது 

இன்கனொரு கூட்டம்.

நொன் இருக்கும் இ்டத்தொல்- 
நொன் பெொவிக்கும் கபெொருட�ளொல்- 
அநத இ்டத்திறகு- அநதப் 
கபெொருட�ளுக்கு கபெருமை 
வரதவண்டுதை தவிர 
எதிர்ைம்றயொ� இருக்�க்கூ்டொது 
என்று எநத ைனிதனும் 
சிநதிப்பெதில்மை. இதனொல் 
தொன் அவர்�ளிம்டதய 
ததமவயற்ற தபெொடடி�ள்- 
கபெொ்றொமை�ள்- ்சண்ம்ட�ள்!

குருவியொ� இருப்பெது 
தொன் குருவிக்குப் கபெருமை! 
பெருநதொ� இருப்பெது தொன் 
பெருநதுக்குப் கபெருமை!

உயரப் பெ்றக்� தவண்டிய 
ததமவ ஊர்க்குருவிக்கில்மை! 
ஊர்க்குருவி பெருநதொ� 
விரும்புவதுமில்மை!

க்டநத நொறபெது வரு்டங�ளொ� 
அர்சொங� அலுவை�கைொன்றில் 
பிரதை �ைக்�ொளரொ� 
�்டமையொறறி - தநறம்றயதினம் 
தொன் ஓய்வுகபெற்ற அறுபெது வயது 
நிரம்பிய மூர்த்திக்கு இன்று எப்பெடி 
தநரத்மதச க்சைவு க்சய்வது 
என்பெது மி�ப் கபெரிய பிரச்சமனயொ� 
ததொன்றியது. எடுத்தகதறக�ல்ைொம் 
த�ொபெம் தவறு வருகி்றது.

 மூர்த்தியின் ைதனொநிமை 
பெறறிய விஷயைறியொது- உற்சொ�ைொ� 
அவரு்டன் விமளயொ்டச 
க்சன்்ற அவரின் க்சல்ைைொன 
நொய்க்குடடிமய அசிங�ைொ� 
திடடி விரடடுகி்றொர் மூர்த்தி. 
�ொரைைறியொத நொய்க்குடடி 
அதன் தொயி்டம் க்சன்று 
மும்றயிடுகி்றது. பெை வரு்டங�ளொ� 
மூர்த்தியின் வீடடில் வொழ்நது 
அவரின் வொழ்க்ம� மும்ற�மள 
அவதொனித்த தொய் நொய் கூறியது:

 பெொவம் நைது எஜைொன்! 

உத்திதயொ�ம் புருஷைட்சைம் 
என்று யொதரொ ஒரு ைம்டயன் 
க்சொன்னமத நம்பும் ஒரு 
்சமுதொயத்தில் பி்றநது- �்டநத நொறபெது 
வரு்டங�மள- தன் வொழ்க்ம�யின் 
கபெொன்னொன அமரவொசி 
தநரத்மத- உபெதயொ�மில்ைொத 
உத்திதயொ�ம் என்்ற ஒன்றிற�ொ� 

அலுவை�த்திதைதய க்சைவழித்த 
பின்- அலுவை�த்திறகு இப்கபெொழுது 
க்சல்ை முடியொத நிமையில்- 
வொழ்க்ம�தய முடிநது விட்டது 
தபெொை வி்சனப்பெடுகி்றொர்.

 �ைனமோ� க�ட்ட குடடி 
நோய் க�ட்டது. உத்திக�ோ�ம் 
என்்ோல் என்ன?

 தமையில் த�ொளொறு உள்ள சிை 
�ழுமத�ள்- விஞஞொன ஆரொய்சசி 
என்்ற கபெயரில் எவருக்குதை 
உதவொத சிை வி்டயங�மள 
�ண்டுபிடிக்�- ஏைொறறிப் பிமழக்�த் 
கதரிநத சிை குரஙகு�ள்- இநதக் 
�ண்டுபிடிப்பு�மள பெயன்பெடுத்தி 
ஆ்டம்பெரப் கபெொருட�ளொல் 
�ம்ட�மள நிரப்பெ- இமவ நைக்கு 
ததமவதொனொ- இவற்றொல் எைது 
வொழ்க்ம�க்கு என்ன சி்றப்பு- என்று 

சிநதிக்�த் கதரியொத நைது எஜைொன் 
தபெொன்்ற பெை எருமை�ள்- இவற்றொல் 
எல்ைொம் தொன் எைது வொழ்க்ம� 
சி்றப்பெம்டகி்றது என்்ற கபெொய்யொன 
உைர்வொல்- �ொமையிலிருநது 
ைொமைவமர- அலுவை�ம் என்்ற 
நொலு சுவருக்குள் அம்டநது கி்டநது- 
முப்பெது நொட�ளுக்க�ொருமும்ற 
கிம்டக்கும் பெைத்மதக்க�ொண்டு 
வொழ்நொள் பூரொவும் ததமவயற்ற 
கபெொருட�மள வொஙகி வீடம்ட 
நிரப்புவதறகும்- இதத ைொதிரி ஒரு 
க்சக்கு ைொடடு வொழ்க்ம�க்கு 
தங�ள் பிள்மள�மளயும் தயொர் 
க்சய்வதறகும்- உதவியொ� இருக்கும் 
முயறசிக்கு கபெயர்தொன் உத்திதயொ�ம்.

 பெொவம் ைனிதர்�ள்! பெொர்க்கும் 
உத்திதயொ�த்தொல்-்சம்பெொதிக்கும் 
பெைத்தொல்- உபெதயொகிக்கும் 
ஆ்டம்பெரப் கபெொருட�ளொல் வொழ்க்ம� 
சி்றப்கபெய்துவதொ� நம்புகி்றொர்�ள்.

 ைனிதர்�ளுக்கு கதரியொது 
வொழ்க்ம�தய ஒரு சி்றப்பு என்பெது.

அசிங்கம்
அன்று திங்கடகிழ்ம. கநரம் 

்கா்ல பதிபனாரு மணி. அநத பிரபல 
பல்்க்லக்்கழ்கததில் அ்மநதுள்ள 
வகுப்ப்்றபயான்றில்- சமுதாய எழுச்சி-
என்்ற த்லப்பில் ஒரு கபராசிரியர தனது 
மா்ணவர்களுக்கு விரிவு்ர நடாததிக் 
ப்காணடிருக்கி்றார.

சமூ� விதி�ள்- மதக் க்காடபாடு்கள்- 
்கலாச்சாரச் சடஙகு்கள்- இவற்றின் 
பபயரால் ்கடநத ்காலங்களில் இநதியாவில் 
ந்டபபற்்ற சில அசிங்கமான விடயங்க்ள- 
்காடடுமிராணடிததனமான ்காரியங்க்ள- 
்பததியக்்காரததனமான பசய்்க்க்ள- 
மா்ணவர்களுக்கு உ்ணரச்சி பூரவமா்க 
கூறிக்ப்காணடிருக்கி்றார.

உ்டன்�டவ்ட ஏறுதல் என்்ோல் என்ன 
என்று ததரியுமோ உங�ளுக்கு?

ஒரு ஆண இ்றநது கபானால் அவனது 
ம்னவியும் அவனுடன் இ்றக்்க கவணடும். 
எரிகின்்ற சி்தயில் அவள் உயிகராடு 
குதிக்்க கவணடும். யாராவது இதற்குப் 
பயநதால் அவள் ஒழுக்்கம் ப்கடடவளா்க 
பவறுதது ஒதுக்்கப்படடாள். ஒரு பபண 
தனது ்க்ணவனின் மீதுள்ள ்காத்ல 
அவளின் இநத உடன்்கட்ட ஏறும் பசயல் 
நிரூபிப்பதா்க கூறி அவளின் உ்றவினர்கள் 
இ்த ப்காணடாடினார்கள். பததாயிரம் 
வருடங்களா்க இநத அசிங்கம் பதாடரநதது.

எ வ வ ள வு  அ சி ங ்க ம ா ன 
்காடடுமிராணடிததனம்!

க ே ர ோ சி ரி� ர்  ம ோணைர்�ளின் 
அபிப்பிரோ�த்வத- ஆகமாதிதத்ல 
எதிரபாரக்கி்றார. யாருகம சிறிது கநரததிற்கு 
எதுவுகம கபசவில்்ல. திடீபரன ஒரு 
மா்ணவன் கூறினான்:

அசிங்கமான - ்காடடுமிராணடிததனங்கள் 

்க ட ந த  ்க ா ல த து க் கு  ம ட டு ம் 
பசாநதமான்வயல்ல. அ்வ ்காலத்த 
்கடநது பசயல்படும் மனிதனின் பி்றவிக் 
கு்ணங்கள்.

எஙக்கா பி்றநது - எப்படிகயா வளரநத 
ஒரு ஆ்்ணயும் - ஏகதா நி்னதது 
எ்தகயா எதிரபாரதது வளரநத ஒரு 
பபண்்ணயும் - பபரியவர்கள் என்று 
தங்க்ளத தாங்ககள கூறிக்ப்காள்ளும் 
ஒரு முடடாள் கூடடம் - அ்தச் பசால்லி 
இ்தச் பசால்லி - ்கல்யா்ணம் என்்ற 
பபயரில் ஊ்ரக் கூடடி -அம்மி்ய 
மிதிதது அருநததி்யக் ்காடடி - உனக்கு 
இவள் தான் என்றும் இவளுக்கு நீ தான் 
என்றும் அவர்க்ளச் கசரதது ்வதத 
பின் - பிடிததகதா பிடிக்்கவில்்லகயா - 
ஊருக்கு பயநது உல்கததிற்கு பயநது 
- பசக்கு மாடு்கள் கபால- தங்கள் 
பசாநத ஆ்ச அபிலா்ச்க்ள ம்றநது 
விடடு - திருவள்ளுவர கூறிய இல்ல்றம் 
நடாததுகிக்றாம் என்று முடடாள்தனமா்க 
பிதற்றிக்ப்காணடு -  பதாட ரவும் 
முடியாமல் - முறிக்்கவும் முடியாமல்- 
ஆயுள் பூராவும் இருவர அனுபவிக்கும் 
ஆயுட்கால இம்்ச்யவிடவா சில 
நிமிடங்ககள நி்லக்கும் உடன்்கட்ட 
்காடடுமிராணடிததனம்!

ஜனனததிலிருநது மர்ணம் வ்ர- 
அசிங்கத்த தவிர இஙகு கவறு எ்த 
தான் பசயகி்றான் மனிதன்?

ஊர்க்குருவி

புருஷலட்சணம்



20 ¹Fù‹ ãŠó™ 2019

Charity Registration No. 1051516

4A Clarendon Rise, Lewisham, London SE13 5ES.

Telephone Number: 00 44 208 318 9844 | Fax Number: 00 44 208 318 2108

London Sivan Kovil Trust

Vacancy for a position of Assistant Priest                      

The London Sivan Kovil Trust is a UK registered charity of more than 
23 years standing engaged in serving the community in Southeast of 
England with cultural, social and religious activities. We run a Hindu 
Temple, a Saturday school and a meeting place for elders. We have 
completed building a new temple at 4A Clarendon Rise, Lewisham, 
London SE13 5ES where the previous temple stood more than 15 years 
at a cost more than 1.5miilion sterling pounds and it was opened for 
public on 12th June 2011. 

We have a vacancy for a Assistant Priest position as such Applications 
are invited from potential candidates to fill the post of an assistant priest 
from suitably qualified members of the public. 

Job Descriptions

Assistant priest will assist the Priests (Ministers of Religion) in their 

pastoral duties; in particular he will make flower garlands, prepare 
abisheka Thiraviyam for anointing the deities, decorate them with 

garlands and flowers, prepare Panchamirtham, a mixture of fruits honey 
and other ingredients, cook Amuthu, sacred sweet rice, Mothakam, 

Vadai, etc, for the Deities and then for distribution among the devotees. 

Assistant priest will be assigned responsibility for one or more aspects 

of the Annual Festival and other important religious ceremonies. 

Assistant priest will be reporting the senior priest/chief priest/secretary  

of the Trust.

1) Applicant should meet the following requirements

a) Applicants must have been conferred kurukkalship in terms of 
Vedaagamas

b) Reasonable spoken knowledge of Tamil 

c) Must be able to weave garlands of all types

d) A fair knowledge of Astrology will be considered an added 
advantage.

Perquisites

(1)  Board and Lodging will be provided at  the Trust’s premises.

(2)  Annual Leave of twenty eight days which include 8dyas  
  public   holidays.

(3)   One and a half days leave is available for a week.

2. Pay and conditions of service will be discussed and agreed 
soon after telephone interview.

3. Applications close on or before 30 April 2019. 

Please send your application with supporting documents by post to the 
London Sivan Kovil Trust’s address given above for the attention of the 
Secretary of the Trust, alternatively applicant can send the application 
and supporting documents to the temple email address given below; 
sivan.kovil@yahoo.co.uk

LONDON SIVAN KOVIL TRUST
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ைன்டாவில் ஊ்டை ஆளுகமக்கு மதிப்பளித்த

நூல் வெளியீடு
்வோழ்நது க�ொண்டிருக்கும் இைஙம�யின் அதிமூத்த 

ஊ்ட�வியைொளர்�ளில் ஒருவரும், �ன்டொ தமிழர் த�வல் முதன்மை 
ஆசிரியருைொன திரு.எஸ.திருசக்சல்வம் (எஸதி) அவர்�ளின் ஐம்பெது ஆண்டு�மளக் �்டநத ஊ்ட� 
வொழ்மவக் குறிக்கும் வம�யிைொன ‘ஊ்ட�த்திரு-எஸதி 50+’ என்னும் நூலின் கவளியீடு ஸ�ொபெதரொ ்சத்ய்சொயி 
ைண்்டபெத்தில் �்டநத ைொதம் நம்டகபெற்றது. ‘எஸதி நண்பெர்�ள் வட்டம்’ ஏறபெொடு க்சய்த இநநி�ழ்வுக்கு கரொ்றன்தரொ 
பெல்�மைக்�ழ� தபெரொசிரியர் அமுது தயொ்சப் ்சநதிர�ொநதன் தமைமை தொஙகினொர். க்சல்வி. பிரதிஷனி ைதீஸவரனின் 
தமிழ் வொழ்த்மதத் கதொ்டர்நது நூல் கதொகுப்பெொளர்�ளில் ஒருவரொன திரு.எஸ.கஜ�தீ்சனின் வரதவறபுமரயு்டன் விழொ 
ஆரம்பெைொனது. திருைதி மைதிலி தயொநிதி, திருைதி வனிதொ இரொதஜநதிரம் ஆகிதயொர் நூலின் உள்ளீடு�ள் பெறறி 
ஆய்வுமர�ள் நி�ழ்த்தினர். தொய�த்தின் தபெொர்க்�ொைச சூழலில் உண்மைமய உண்மையொ� எழுதிய ஒரு பெத்திரிம� 

ஆசிரியர் ்சநதித்த அவைங�மளயும் கநருக்�டி�மளயும் இக்�டடுமர�ள் நன்கு சித்தரிப்பெதொ� இவர்�ள் இருவரும் தங�ள் உமர�ளில் 
க த ரி வி த் த ன ர் . எஸதியு்டன் இமைநது பெணியொறறிய, அவரு்டன் கநருஙகிப் பெழகிய, அவரது ஊ்ட� வொழ்மவ நன்�றிநத 51 பிரமு�ர்�ளின் 
�டடுமர�மளக் க�ொண்்ட 188 பெக்� நூலின் முதறபிரதிமய கபெறறுக் க�ொண்்ட ்சர்வதத்சப் பு�ழ் கபெற்ற எழுத்தொளர் திரு.அ.முத்துலிங�ம் ைதிப்புமர 
வழஙகினொர். நூலின் கதொகுப்பெொளர்�ளில் இன்கனொருவரொன �ல்வியியைொளர் கபெொன்மனயொ விதவ�ொனநதன் கவளியீடடுமர நி�ழ்த்தினொர். திரு.திருசக்சல்வம் 
அவர்�ளின் ஊ்ட� வொழ்வின் த்சொதமன�மளயும் ்சொதமன�மளயும் பெறறி இதுவமர ைறம்றதயொருக்குத் கதரிநதிரொத பெை வி்டயங�மள எடுத்தியம்பிய 
இவரது உமர ்சமபெதயொமர கநகிழ்வம்டயச க்சய்தது. க�ொழும்பு தினக்குரல் பெத்திரிம�யின் ஞொயிறு வொர இதழ் ஆசிரியர் திரு.இரொஜநொய�ம் பெொரதி 
இவவிழொவின் பிரதை விருநதினரொ�க் �ைநது முதன்மை உமர நி�ழ்த்தினொர். 1984ஆம் ஆண்டு யொழ்ப்பெொைம் ஈழமுரசு, முரக்சொலிப் பெத்திரிம��ளில் 
‘எஸதி’ பிரதை ஆதைொ்ச�ரொ�ப் பெணியொறறியதபெொது பெயிறசிப் பெத்திரிம�யொளரொ� தைது ஊ்ட�ப் பெயைத்மத ஆரம்பித்த பெொரதி தைதுமரயில் ஈழத்தமிழரின் 
ஊ்ட� வரைொறறில் திரு.திருசக்சல்வம் அவர்�ளுக்குத் தனித்துவைொன இ்டமுண்க்டனக் குறிப்பிட்டததொடு, தபெொர்க்�ொை கநருக்�டி�ளின்தபெொது திருசக்சல்வம் 
அவர்�ள் எதிர்க�ொண்்ட ்சவொல்�மளயும் த்சொதமன�மளயும் இழப்பு�மளயும் விபெரித்துக் கூறினொர். திருசக்சல்வம் அவர்�ளின் நிம்றவுமர அவரது 
ஐம்பெதொண்ம்டத் தொண்டிய ஊ்ட� வொழ்வில் தைலும் பெை ்சம்பெவங�மள முதன்மும்றயொ� ்சமூ�த்துக்குத் கதரியப்பெடுத்தியது. ைொமை ஐநது ைணிக்கு 
ஆரம்பெைொன நி�ழ்வு ்சரியொ� ஏழமர ைணிக்கு நிம்றவுகபெற்றது. அப்பெதைொ பெயைத்தின் ஐம்பெதொவது ஆண்ம்டக் குறிக்கும் மு�ைொ� �ைல் த�ம�லிங�ம் 
குழுவினர் வழஙகிய நவீன வில்லிம்ச ஒரு வரைொறறு நி�ழ்வொ� இவவரஙகில் இ்டம்கபெற்றது.    (ப்தாகுப்பு: ராஜி)
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்ந்தசகாமி ்வனகா்ரன் M.A.,வ்ட இந்திய சுற்றுப பயணம்

்வோ்டம�க்கு அைர்த்திய துடுப்பு�ள் க�ொண்்ட 
பெ்டகு�ளில் ஏறி �ஙம� நதியின் நடுப்பெகுதிக்குச 

க்சன்த்றொம். யொத்திரி�ர் ஆறறின் நடுப் பெகுதிக்குச க்சன்று 
பிதிர் �்டன் க்சய்வதறகு உதவுவதற�ொ� மவதி�ர்�ள் 
பூம்சப் கபெொருட�ளு்டன் பெ்டகு�ளில் �ொத்திருநதனர். 
தவ�ைொ� ஓடிக்க�ொண்டிருக்கும் ஆறறில் இ்றஙகுவது 
எப்பெடி என எம்மில் பெைர் திகில் க�ொண்டிருநததொம். 
ஆனொல், பெ்டத�ொடடி�ளின் உதவியு்டன் பெ்டகில் இருநது 
இ்றஙகி �ஙம� நீரில் பெொது�ொப்பெொ� அமைக்�ப்பெடடு 
இருநத பெகுதியில் மூழ்கிதனொம். ஓடும் ஜைத்தில் 
நின்்றபெடிதய முன்தனொர்�மள நிமனநது வைஙகி ைன 
அமைதியும் தூய்மையும் க�ொண்த்டொம். திரும்பெவும் 
பெ்டகில் ஏறி நிம்ைதியு்டன் ஆறறின் அருத� �ொத்திருநத 
எைது தபெருநது மூைம் விடுதிக்குச க்சன்று அடுத்த நொள் 
புத்த�யொவுக்�ொன பெயைத்திறகுத் தயொரொதனொம்.

 பீ�ொர் ைொநிைத்தில் பெல்குனி நதிக் �மரயில், 
கதன்புைத்தொமர முக்தி நிமைக்கு க�ொண்டு த்சர்க்கும் 
�யொ எனும் திருத்தைம் அமைநதுள்ளது. �யன் எனும் 

அசுரனொல் தவம் க்சய்யப்பெடடு, �ொசி, பிரயொம� ஆகிய 
தைங�ளுக்கு இமையொன புனிதம் கபெற்ற இத்தைத்தில் 
இருநது ஒரு கி.மீ. கதொமைவில் புத்த �யொ அமைநதுள்ளது. 
இத்தைம், ை�த ைன்னனின் ை�னொ�ப் பி்றநத சித்தொர்த்தர் 
தபெொதி ைரத்தின் கீழ் இருநது ஞொனம் கபெற்ற இ்டம் 
என்பெதொல் பு�ழ் கபெற்றது. பெல்ைொயிரம் வரு்டங�ளுக்கு 
முன் புத்தர் ஞொனம் கபெற்றதொ�க் கூ்றப்பெடும் தபெொதி 
ைரத்திமனக் �ொைக் கூடியதொ� இருநதது. இதன் ஒரு 
கிமளமய, ததவநம்பிய தீ்சன் இைஙம�மய ஆண்்ட 
தபெொது, ்சங�மித்மத க�ொைர்நது நொடடினொன் என 
ை�ொவம்்சம் எனும் நூல் கூறுகின்்றது. புத்த�யொவில் அத்சொ� 
ைன்னனொல் தபெொதி ைரத்தின் அருத� �ட்டப்பெட்டதொ�க் 
கூ்றப்பெடும் த�ொவிமைக் �ண்த்டொம். பிறபெட்ட �ொைங�ளில் 
பெை ைொறுதல்�ளு்டன் அமைநத அக் த�ொவில் 180 அடி 
உயரம் க�ொண்்டதொ�வும், சிறபெ தவமைப்பெொடு�ளு்டனும் 
அழ�ொ�க் �ொைப்பெடுகின்்றது. �ம்பீரைொ� அமைநதுள்ள 
அக் த�ொவிலின் �ருவம்றக்குள் க்சன்று ைைர் தூவி 
வைஙகிதனொம். உைகின் பெை பெகுதி�ளிலும் வொழும் 
ைக்�ள் வநது தரிசிக்கும் கபெருமை க�ொண்்ட ஸதைைொ� 
விளஙகும் இத்தைத்தில் சீன, யப்பெொனிய, க�ொரிய, 
சிங�ள இனத்தினர்�ள் மி�வும் அமைதியு்டன் வைஙகிக் 
க�ொண்டிருப்பெதமன அவதொனிக்�க் கூடியதொ� இருநதது. 
க�ௌதை புத்தரின் �ொைடி பெட்ட தைத்மத தரிசித்த 
திருப்தியு்டன் க்டல்லி தநொக்கிப் பெ்றநததொம். 

 யமுமன நதியின் தைறகுப்பு்றைொ� அமைநத பெமழய 
க்டல்லிப் பிரதத்சம் ை�ொபெொரதத்தில் வருணிக்�ப்பெட்ட 
இநதிரப்பிர்சொதம் எனும் ந�ரம் எனக் கூ்றப்பெடுகின்்றது. 
இன்று நொம் புது க்டல்லியில் �ொணும் க்சஙத�ொடம்ட 
ஷொஜஹொன் என்்ற மு�ைொய ைன்னனொல் 1648ஆம் 
ஆண்டு �ட்டப்பெட்டதொ�வும், ஏ்றக்கும்றய மு�ைொயரின் 
ஆறு நூற்றொண்டு ஆளும�யின் பின் 1803ஆம் ஆண்டு 
ஆஙகிதையரின் ம�வ்சைொனது எனவும் வரைொறு 
கூறுகின்்றது. இநதியொ சுதநதிரைம்டநத க்சய்திமய 
ஜவஹர்ைொல் தநரு நள்ளிரவில் பிர�்டனம் க்சய்ததும் 
இநதக் த�ொடம்டயில்தொன்! இது இரண்டு கிதைொ மீற்றர் 
சுற்றளவும், பெதிகனடடு அடி முதல் முப்பெத்து மூன்று அடி 
வமர உயரைொன பு்றச சுவர்�மளயும் க�ொண்டுள்ளது. 
இ்நதிய மூவர்ைக் க�ொடி �ம்பீரைொ�ப் பெ்றக்கும் 

இநதக் த�ொடம்டயின் பிரதொன வொயில் ைொகூர் த�ட 
எனப்பெடுகின்்றது.

கதொ்டர்நது ்சர்தொர் பெத்டல் ைொர்க் தபெொன்்ற க்டல்லியின் 
கநருக்�டி மிகுநத கபெரும் கதருக்�ளொல் நொம், இநதிய 
பெொரொளுைன்்றம் அமைநதிருநத இ்டத்திமனச சுறறிச 
க்சன்று, இநதியொத�ட, இநதிய ஜனொதிபெதி தஙகும் 
ரொஷடிரபெதி பெவன், இநதிரொ �ொநதி நிமனவுச சின்னம் 
ஆகியவறம்றப் பெொர்த்துக் க�ொண்டு �ொநதியின் நிமனவு 
இல்ைம் க்சன்று ைம்றநத ை�ொத்ைொவுக்கு அஞ்சலி 
க்சலுத்திதனொம். தநருஜி இறுதிவமர �்டமையொறறிய 
அவரது அம்றமயயும் ைொளிம�மயயும் சுறறிப் பெொர்த்ததொம். 

  க்டல்லியில் இருநது வ்டக்த� உத்தர�ொண்டில் 
அமைநத முக்தித் தைைொன ஹரித்துவொர் க்சல்லும் 
பெயைம் �ொமையில் ஆரம்பெைொனது. இையைமையில் 
இருநது ஊறக்றடுக்கும் �ஙம�நதி ஹரித்துவொரில்தொன் 
கவளிப்பெடடு தவ�ைொ�ப் பிரவொகிக்கின்்றது. 
எைது பெயைக்�மள தீர்நதபின்னர், புண்ணிய 
தைத்மத சுறறிப் பெொர்த்ததொம். �ஙம� நதி 
இரண்்டொ�ப் பிரிநது நடுதவ தீவு தபெொை ஒரு 
பெகுதி அமைநதுள்ளது. இஙகு எழுநதருளி உள்ள 
�ஙம� அம்ைன், �ங�ொத்வொரம், ஹனுைொர் 
த�ொவில் ஆகியவறறிமனத் தரிசித்ததொம். 
ைொமையில் �ங�ொததவிக்கு நம்டகபெறும் விளக்குப் 
பூமஜயில் �ைநதுக�ொண்த்டொம். ஜ�ஜ்தஜொதியொ� 
கஜொலித்த அநத இரவு தநரத்தில் தவ�ைொ�ச 
சுழித்ததொடிக் க�ொண்டிருநத நதியில், தயக்�ம் 
மிகுநத அவதொனத்து்டன் நீரில் புஷபெ விளக்கு�மள 
மிதக்� விடத்டொம். தீபெ கவளிச்சத்தில் �ண்மைப்பெறிக்கும் 
அழகு்டன் விமரநது ஓடிக்க�ொண்டிருநத �ங�ொததவிமயக் 
�ண்ைொரக் �ண்டு ைகிழ்நததொம்.

 ஹரித்துவொரில் இருநது வ்டக்கு தநொக்கி இருபெத்து 
நொன்கு மைல் தூரத்தில் ரிஷித�ஷ எனும் புனித ஸதைம் 
அமைநதுள்ளது. இரயிபெொ ரிஷி க்சய்த தவத்தின் பெயனொ� 
ரிஷித�ஷ எனும் கபெயரு்டன் சிவபிரொன் இத்தைத்தில் 
ததொற்றம் அளித்து அருளினொர் என்பெது புரொை வரைொறு. 
இஙகு �ஙம�யு்டன் யமுமன த்சரும் இ்டத்தில் திரிதவணி 
�ட்டம் இருக்கின்்றது. தபெருநதில் க்சன்்ற நொம் அஙகு 
உள்ள பெை த�ொவில்�மளயும் தரிசித்தபெடி �ஙம�யின் 
கிமள நதிக்கு தைைொ�ப் தபெொ்டப்பெடடிருநத �ம்பி�ளொல் 
ஆன பெொைத்திமனக் �்டநது ஆறறின் கிழக்குக் �மரயில் 
அமைநத பெதிதனொரு தளங�ள் க�ொண்்ட த�ொவிமையும் 
தரிசித்ததொம். அத்து்டன் ைஷைைர், ்சத்ருக்�னன், பெரதன், 
கைௌலீசவரன் த�ொவில்�மளயும் தரிசித்ததொம். �ங�ொ 
நதியின் நீதரொட்டத்தின் தவ�ம் கும்றநத ஆழமில்ைொத 
�மரயிமனத் ததடி நொம் ஸஞொனம் க்சய்ய முமனநததொம். 
எைது உ்டல் தளர்சசி �ொரைைொ�ப் பெயம் பின்தன 
இழுக்�, ஆவல் முன்தன உநத எச்சரிக்ம�யு்டன் நதியில் 
இ்றஙகிதனொம். பெக்தி தைலீட்டொல் ஒரு அன்பெர் தைது 
ம�த்தடிமயயும் வீசிவிடடு அச்சமின்றி, நதியில் இ்றஙகி 
நீநதவும் முமனநதொர்! பெொய்நததொடிக் க�ொண்டிருநத 
குளிர்சசியொன நீரில் மூழ்கிப் புத்துைர்சசி கபெற்ற 
அனுபெவம் நிமனமவ விடடு அ�ைொது.

 �ங�ொஸஞொனம் க்சய்து முடித்த பின், சிறிது 

கதொமைவில் இருநத ரொம் ஜுைொ எனும் இ்டத்திறகு 
வொ்டம� வண்டி மூைம் ஆஙகு அமைநதுள்ள சிவொனநத 
ஆசசிரைம் க்சன்று வழிபெடத்டொம். தமிழ்நொடடில் பி்றநத 
சிவொனநத அடி�ளொல் 1932ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்�ப்பெட்ட 
அநத ஆசசிரைம் 1960ஆம் ஆண்்டளவில் கபெரிதொ�க் 
�ட்டப்பெடடு, தறதபெொது பெை நொடு�ளில் இருநது நொடி வரும் 
அன்பெர்�ள் தயொ�ம் பெயிலும் மையைொ�த் தி�ழ்கின்்றது. 

 அடுத்த நொள் உத்தரப் பிரதத்சத்தில் அமைநத 
ைதுரொவுக்கு கதறகு தநொக்கிப் பெயைைொதனொம். யமுனொ 
நதிக்�மரயில் அமைநத ைதுரொ ந�ர், �ண்ைன் பி்றநத 
இ்டம் என யொவரொலும் தபெொற்றப்பெடும் தைம் என யொவரும் 
அறிவர். 

 1653ஆம் ஆண்டு ஷொஜஹொன் எனும் ைன்னனொல் 
கவண்ணி்ற ்சைமவக்�ல்ைொல் �ட்டப்பெட்ட தொஜ்ைஹொமை 
நொம் தூரத்தில் இருநது பெொர்க்கும் தபெொதத வியப்பு தைலிட்டது. 
நொறபெது மீ்ற்றர் உயரமும் மு�ைொய க்சல்வொக்கில் 
அமைநத தவமைப்பெொடு�ளும் க�ொண்்ட நொன்கு மினரட�ள் 
வொமன தநொக்கி அமைநதிருநதன. அருத� த�ொள 
மு�டு�ள் க�ொண்்ட தவறு �ட்ட்டங�ளும் �ொைப்பெட்டன. 
இருபெதொயிரத்திறகும் தைைொன கதொழிைொளர்�மளக் 
க�ொண்டு �ட்டப்பெட்டதொ�வும், �ல்லில் நுணுக்�ைொன 
�ட்ட்ட தவமைப்பெொடு�ள் க்சய்யும் சிறபெத் கதொழிைொளி�ள் 
கதொமை தத்சங�ளில் இருநது வரவமழக்�ப் பெட்டதொ�வும் 
கூ்றப்பெடுகின்்றது.

 ஷொஜ�ொனின் இரண்்டொவது ைமனவி மும்தொஜ் 
தனது பெதினொைொவது ை�ப் தபெறறின்தபெொது ைரைம் 
அம்டநததன் நிமனவொ�க் �ட்டப்பெட்டதத தொஜ்ைஹொல் 
எனப்பெடுகின்்றது. ஷொஜஹொனின் புதல்வன் அவுரங�சீப் 
தனது தநமதயி்டமிருநது ஆடசிமயக் ம�ப்பெறறி, 

தநமத என்றும் பெொரொைல் அவமன ஆக்ரொ 
த�ொடம்டயில் சிம்ற மவத்தொன். அவன் இ்றநத 
பின் தொஜ்ைஹொலில் மும்தொஜின் ்சைொதிக்கு 
அருத� அ்டக்�ம் க்சய்யப்பெட்டொன்.  

ஆக்ரொவில் அமைநதுள்ள த�ொடம்ட 
அக்பெர் ்சக்�ரவர்த்தியொல் 1565ஆம் ஆண்டு 
நிர்ைொணிக்�ப்பெட்டது. அக்பெரின் தபெரப்புதல்வன் 
ஷொஜஹொன் தனது ஆளும�யின் தபெொது தனக்கு 
உ�நத கவள்மள பெளிஙகு�மளக் க�ொண்டு 
கபெரும் க்சைவில் ைொளிம�மய அைங�ரித்தொன். 
ஆனொல், பெரிதொபெ�ரைொ� அதத த�ொடம்டயில் 

அவனது க�ொடிய ை�ன் அவுரங�சீப்பெொல் இ்றக்கும்வமர 
சிம்ற மவக்�ப்பெட்டொன். பெம�வர்�ள் நுமழவதறகுத் 
திண்்டொடித் திம�க்� மவக்கும் விதைொ� இக் த�ொடம்ட 
�ட்டப்பெட்டதொ�க் கூ்றப்பெடுகின்்றது. யமுமன நதி ஓரம் 
�ட்டப்பெட்ட இக் த�ொடம்டமயச சுறறிப் பெொர்த்த பின்னர் 
க்டல்லிமய தநொக்கிச க்சன்த்றொம். 

 நொம் ஏ்றக்கும்றய மூன்று த்சொப்தங�ளுக்கு தைைொ�தவ 
ஏஙகிக் க�ொண்டிருநத இநத கநடும் பெயைம் கஜ�ன் 
என்று அன்பெொ� அமழக்�ப்பெடும் SAINICA  TRAVELS 
நிர்வொகி  கஜ�தீஸவர ஐயர் மூைைொ�ச ்சொத்தியைொயிறறு! 
இைண்்டனில் வசிக்கும் இநத இமளஞர் பெரநத உள்ளம் 
க�ொண்்ட க்சயல் வீரர். ‘நொம் கபெற்ற இன்பெம் கபெறு� 
இவமவய�ம்’ எனும் கபெருதநொக்�ொல் மிகுநத சிரைங�ளுக்கு 
ைத்தியில் பெை இ்டங�ளுக்�ொன பெயை ஏறபெொடு�மளத் 
திட்டமிடடு, எைது இனத்தவர்�ளுக்கு என்த்ற, குறிப்பெொ� 
அ�மவயில் முதிர்நதவர்�ள் க்சௌ�ரியைொ�ப் பெயைம் 
க்சய்யும் வம�யில் அன்பெொன தைது ைருை�ள் ைதுரொவின் 
உதவியு்டன் முன்கனச்சரிக்ம�யொன ஒழுஙகு�மள 
தைறக�ொண்டுள்ளொர். ஐக்கிய இரொசசியத்தில் ைடடும் 
அன்றித் கதன் இநதிய, வ்ட இநதிய திருத்தைங�ள், 
பி்ற சுறறுைொத்தைங�ளு்டன் தைொரிசியர்ஸ, தொய்ைொநது, 
�ம்தபெொடியொ, வியடனொம், சீனொ ஆகிய பெை இ்டங�ளுக்கும் 
விைொன, �ப்பெல் பெயை ஒழுஙகு�ள் க்சய்து தொதை 
வழி�ொடடியொ�வும் இருநது உதவுகின்்றொர். எைக்கும் அநத 
வொய்ப்பு அண்மையில் கிம்டத்தமை எமை ஆளும் ஈ்சன் 
க்சயல் என்றுதொன் கூ்றதவண்டும்! 

(முற்றும்)                

இந்திைா சுதந்திரமக்டந்த ஜ்சய்திகை 
மநரு பிரை்டனம ஜ்சய்த ஜ்சஙமைாடக்ட!

பசன்்ற இ்தழ் ப்தா்டரச்சி
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்காக்ர எஸ்.நேரத்தினம்்காக்ர. என்.ஜஜ்நகாதன்

எைக்க�ன கபெயர், அம்டயொள அடம்ட 
உள்ளதபெொது, இது என்ன த�ள்விகயன 

சிைர் எண்ைைொம். மு�க்�ண்ைொடியில் 
கதரிவது எைது பு்றத்ததொற்றதை. அ�த்ததொற்றம் 
என்பெது ைனமதச ்சொருகைன்்றொலும் ைனம் 
நிரூபிக்�க்கூடிய அம்்சைொ� இல்மை. நவீன 
ம�த்கதொமைதபெசி / �ைணித் திமரயில் 
ததொன்்றக்கூடிய �ொரிய அம்்சைொன (VIRTUAL) 
தைம்டயொ� ைனம் எைக்கு அமைகி்றது. 
இமததய ‘ைனம் எனும் தைம்டயில்…’ என 
சினிைொப் பெொ்டல் வரி�ளில் குறிப்பிடடுள்ளொர்�ள். 
என்மன (நொன்) என்பெது ஆன்ைொமவக் 
குறிப்பெதொ� ஆன்மி�வொதி�ள் ஏறகி்றொர்�ள். 

 எது எவவொறிருப்பினும் ‘முதலில் 
உன்மனத் திருத்தினொல் உை�ம் தொனொ� 
திருநதிவிடும்’ என்பெமத ைறுக்� முடியுைொ? 
பெழுது என்னகவன்று கதரியொைல் திருத்துவது 
எப்பெடியொகும்? உன்மனதய நீ அறிநதொல் 
பெழுது ஏறபெடுவமத தடுத்துவி்டைொம்.

 ஐம்புைன்�ள் உைர்சசிப்தபெறு (PERCEP-
TION) அம்டய கவறும் �ருவி�ளொ�தவ 
உள்ளன. அவறறில் பெழுது- குருடு, க்சவிடு 
எனவொகின்்றன. அறிவுைர்வுக்கு (Awareness) 
பெங�ம் விமளநதொல் புைன்�ள் இயஙகியும் 
பெயனில்மை. �ண்ணிருநதும் (அறிவு) குரு்டொகி 
விட்டதொ� இமதக் குறிப்பிடுவொர்�ள். அறிவு- 
அறிநது க�ொள்தல் என்பெமத அறிவுைர்வு 
எனப் கபெயர்சக்சொல்ைொ� குறிப்பி்டைொம்.

 நம்டமும்ற பெொவமனக்குள்ள க்சொற�ள் 
அம்டயொளக் குறி�ளொ� ,  �ருத்துப் 
பெரிைொற்றலுக்�ொ� உள்ளனதவயன்றி யதொர்த்த 
ைொனமவ (TRUE) எனச க்சொல்வதறகில்மை. 
ைனக்�ண், உள்பெொர்மவ, உள்விதவ�ம் என 
பெைவிதைொன க்சொற�ள் இவவொ்றமைகின்்றன. 
அமவ உவமை�ளொ�வும் ஆகின்்றன.

அறிவுைர்வு என்பெமத புைன்�ளின் 
உைர்சசிப் தபெறு�மள விளஙகிக் க�ொள்தல் 
என்்ற �ருத்து்டனும் கூ்றைொம். அமத ைனம் 
புரிவதொ� �ருதினொலும் அதற�ொன தளவொ்டம் 
(HARDWARE) ஆ� மூமள அமைகி்றது. 
முன்மனய அறிவு, அனுபெவங�ளொ� அதில் 
பெதிநதுள்ள த�வல்�ளின்றி அறிவுைர்வு 
்சொத்தியைொ�ொது. 

முன்மனய அனுபெவம் / அறிவு அற்ற 
குழநமத எமதயும் வொயினுள் ஊட்ட / சுமவக்� 
எத்தனிக்கி்றது. இது பி்றப்பில் அமைநதுவிட்ட 
இயல்தபெ. தனது பெொர்மவயிலுள்ளது, க்சவி 
்சொய்ப்பெது தொயினதொ அல்ைது பி்றரினதொ 
என அதன் அறிவுைர்வுக்கு எடடுவது 
நொளம்டவில்தொன். உ்டமை புரட்ட, தவழ, 
எழுநது நிற�, ந்டக்� இயைக்கூடியதொவதறகு 
அதன் நரம்புத் கதொகுதி விருத்தியம்டய 
தவண்டும், அத்து்டன் பெழக்�ச்சொர்பு 
(CONDITIONING) என்்ற விதைொ� தபெசசு 
உச்சரிப்பு, நம்ட, ந்டத்மத (MANNERISM) 
தபெொன்்றமவ ஒவகவொருவருக்கும் தனித்துவைொ� 
அமைகின்்றன.

பெழக்�ம் வழக்�ைொகி, ந்டத்மத சுபெொவம் 
என்்றொகி விடுகி்றது. அது ஆயுள் பூரொவும் 
நீடித்து விடுவமத ‘கதொடடில் பெழக்�ம் சுடு�ொடு 
வமர’ என்பெொர்�ள். அவவொறு அம்டயக் 
�ொரைம் அவர்�ள் தம்மை அறியத் தவறுதத.

‘பெழ�ப் பெழ� பெொலும் புளிக்கும்’ என்்ற 

முதுகைொழிக்�ொன விளக்�ம் ஆழைொனது. 
ஒதரவிதைொன அனுபெவத்மத புைன்�ள் 
மீண்டும் மீண்டும் கபெறும்தபெொது ைனம் 
‘்சலிப்பு’ அம்டயைொம். நொளம்டவில் அநத 
அனுபெவம் ‘ததய்நது’ (முழுமையற்றதொ�) 
ஆ�க்கூடியதத. �வனக்கும்றவொ�வும் இது 
நி�ழைொம். ஒவகவொரு த்டமவயும் அதத 
அனுபெவத்மத முழுமையொ�ப் கபெ்றகவனின் 
முன்மனயது நிரொ�ரிக்�ப்பெட்டதொ� தவண்டும். 
முன்னயது ஒரு பெொ்டைொ� அமையும் பெட்சத்தில் 
ைனம் உஷொர் அம்டவதொகி விடுவதொகி்றது. சூடு 
�ண்்ட பூமன அடுப்மபெ நொ்டொது என்பெொர்�ள். 

 ்சநதத�ப் தபெர்வழி�ள் எவமரயும் ்சநதத�க் 
�ண்ணு்டன் தநொக்குவர். சிைர் அன்பின் 
�ருத்மத விதவிதைொ� அர்த்தம் க�ொள்வது 
வம்பில் முடிகி்றது. சுபெொவத்திற�மைய 
அவர்�ளின் அறிவுைர்வு கைய்மை (RE-
ALITY) �ொண்பெது, ‘PERSONALITY IS 
PERSONAL REALITY’ எனவொகி்றது. எைது 
சுபெொவம் / ைனநிமைக்த�றபெதவ எதிலும் 
நொம் யதொர்த்தம் �ொண்கித்றொம். ைனம் 
குதூ�ைைொ� அமைநதொல் எதிலும் சி்றப்மபெயும், 
ைனம் விரக்தியம்டநதிருநதொல் எமதயும் 
தைொ்சைொ�வும் அறிவுைர்வொ� அம்டகித்றொம். 

தன்மனப்பெறறி அறிநது க�ொள்ளொது 
உை�த்மத (சூழமை) அறிநதுவிட்டதொ� 
ைொர்தடடுவதில் அர்த்தமில்மை எனைொம். 
தன்மனயறியவதறகு புைன்�ள் உதவ 
முடியொதன. ைனம் என்று க்சொல்வமதவி்ட 
அ றி வு ை ர் வ ொ � ப் 
கபெ்றக்கூடிய ஆற்றல் 
என்பெதத ஒவகவொருவரது 
ைனத்தம�மையொகி்றது 
என்பெது கபெொருத்தைொனது. 
இ ம த ப்  பு ரி ந து 
க�ொள்வதொன அறிதவ 
தன்மனயறிதல் ஆகி்றது.

எண்ைத்ததொற்றம் 
இல்ைொது எக்�ொரியத்திலும் 
நொம் ஈடுபெடுவதில்மை. 
அதற�ொன க்சயறபெொடு 
(ACTION) எைது விதி 
(DESTNY) ஆவதும் 
சு பெ ொ வ ம்  என் பெ தன் 
முக்கியத்துவத்மத வலியுறுத்துகின்்றன.

விதிமய ைொற்றமுடியொது என்்றொல் 
சுபெொவமும் ைொறுதலுக்கில்மை என்த்றயொகும். 
முறபி்றவிய ொனது பெ ொவம்  விதிமய 
நிர்ையிப்பெதொ�க் �ருதுவது ஒரு நம்பிக்ம�தய. 
ைரபியல் வழியொ� (GENETIC) சிை 
உ்டைமைப்பு�ள், தநொய்�ள் வரக்கூடிய தன்மை 
அமைவது யதொர்த்ததை. உ்டைமைப்பில் ஓரளவு 
ைொற்றம் கபெ்ற, தநொய் தவிர்க்� / தொக்�ம் 
கும்றயகவன நொம் உ்டறபெயிறசி, உைவு 
மும்ற�மளக் ம�யொள்கித்றொம். சுபெொவமும் 
அதற�ொன மும்ற�மளக் ம�யொள்வதொல் 
பெயனம்டயைொம். 

சு பெ ொ வ ம்  த னி த் து வ ை ொ � 
அமைநதுவிடுவதில்மை. அடிக்�டியொ�, 
கபெருைளவில் கவளிப்பெொடு அம்டவமத அது 
குறிப்பெது ்சநதர்ப்பெ சூழ்நிமை�ள் ்சவொைொ� 
அமையும்தபெொது அது தவறுபெட்டதொ�வும் 
ததொன்்றைொம். ‘பெொர்த்தொல் பெசு - பெொய்நதொல் 
புலி’யொ�வும் ஆ�ைொம். எசசூழ்நிமையிலும் 

நீ உனவனை 
அறிந்தால்…?

நிதொனம் தவ்றொது ்சைநிமையிைொன ைனம் க�ொண்்டமத ‘PRESENCE OF MIND’ 
என ஆஙகிைத்தில் கூறுவொர்�ள். 

 சிை தநரங�ளில் சிை ைனிதர்�ள் எவவொறு எண்ைைொறறுவொர்�ள் என்று 
க்சொல்வதறகில்மை. அத்தம�ய ைொறுபெொடு�ளு்டன் ைனம் இயங�க்கூடியது. ைனமத 
அறிநது க�ொள்வது என்பெது ஒரு முயறசியொ�க் �ருதப்பெ்ட தவண்டியததயன்றி 
ஒரு முடிவுக்�ொ� அல்ை. முயறசியின்தபெொது கிம்டக்�ப்கபெறும் பெயன்�தள 
முக்கியைொனமவ. விண்கவளி ஆரொய்சசிக்கு முடிவு கிம்டக்�ொது. அதன்தபெொது 
கபெற்ற அனுகூைங�ள் பெைவுள்ளன. ைனதின் ஆழமும் விண்கவளியினமதப் 
தபெொைதவ எனைொம். 

 ஆற்றல் எனப்பெடுவது குறித்த ஒரு நிமைக்குரியதல்ை. இரு 
எல்மை�ளுக்கிம்டயிைொன தன்மை (RANGE). ைன ஆற்றலுக்கு எல்மை�ள் 

உள்ளதொ�க் �ருதுவது ்சரிகயன்று பெ்டவில்மை. �றபெமனத்தி்றன் 
மூைம் ைனிதனின் ்சொதமன�ள் என்்றவொறு பெைவுள்ளமவ 
இதனொல்தொன். 

 இனி என்ன �ொரியம் க்சய்யைொம்? எவவொறு க்சய்ய 
தவண்டியுள்ளது? க்சய்து முடித்தவறறின் விமளவு�ள் 
எவவொ்றொகும்? என்்ற த�ள்வி�ளொ� எண்ைைொறறுதல் 
கதொ்டர்வதத. எண்ைங�மள நிறுத்திவி்டவும், நிறுத்தத்மத 
நிமைநொட்ட எத்தனிப்பெதும் எண்ைங�ளொ� க்சயல்பெடுபெவனதவ. 
தூக்�த்திற�ொன ஏக்�தை தினமும் இறுதியொன எண்ைைொகி்றது.

 எமதயும் முறறிலும் ்சரியொ�ப் புரிநது (REALISATION) 
க�ொண்்டதொ� எண்ைம் அமைவது, அதுதவ யதொர்த்தம் என்்ற 
தீர்வு்டன்தொன். அதறகு முன்பெொன அமதப் பெறறிய எண்ைங�ள் 
இனி க்சல்ைொததொகின்்றன. அல்ைது இனிதைலுைொ� கதளிவு / 
தூய்மை ததமவயற்றது என்்றவொத்ற. யொன் (தொன்) க�ொள்ளும் 
அர்த்தம் ்சநதத�த்திறகி்டமின்றி யதொர்த்ததை என யொர்தொன் 

கூ்ற முடியும். முன்பு கூறியதுதபெொல் அவரவர் சுபெொவம் / அறிவுக்க�டடியதொ�தவ 
ஒருவரது தீர்வு இதில் அ்டஙகும்.

 தநொக்�ப்பெடுவது ஒன்த்றயொயினும் தநொக்கும் ஒவகவொருவரும் தவறுபெட்ட 
அர்த்தம் க�ொள்ள முடியும். இமத உைரொது ‘தொன் பிடித்த முயலுக்கு மூன்று 
�ொல்�தள’ என்று வொதொடுவது ை்டமை. தைலும் கதளிவு �ொை தகுதி / 
உத்தத்சமில்மை என்பெமததய ஒருவர் நிச்சயைொக்�ைொம். அதுவமர அை்சல் / 
ஆரொய்வதில் �வனம் க்சலுத்தைொம்.

 அை்சல் என்பெது பெைத�ொைங�ளில் தநொக்குவது அல்ைது கிளறி/புரடடிப் 
பெொர்ப்பெதொ� க்சயறபெடுவது. எமதயும் �ம்டயில் வொஙகும்தபெொது அவவொறு 
க்சய்கித்றொம். பிரித்து / கூறு�ளொக்கி பெரித்சொதிப்பெது (ANALYSIS) ஆரொய்சசியொனது. 
எமதயும் அ்சைொ / ந�ைொ, �ைப்பெ்டம் / ைொசு க�ொண்டுள்ளமவயொ என அறிய 
எத்தனிப்பெது தூய்மை அல்ைது கைய்மை (யதொர்த்தம்) �ொைதவ. 

 எநத ஒரு ஆற்றலும், அதன் விமளவு�மள முன்மவத்தத ைதிப்பி்டப்பெடுகி்றது. 
ைனஆற்றமை எத்தம�ய ்சொதமன�மளப் பெம்டக்�வல்ைதொயுள்ளதொயினும் நிரநதர 
ைன அமைதி �ொண்பெதத அளப்கபெரிய ்சொதமனயொகி்றது. இநத அமைதி ஏன், 
எவவொறு குமைகின்்றது என்பெதற�ொன அறிமவத் ததடுவதற�ொ�தவ சுய அை்சல் 
பெயன்பெ்ட தவண்டும். ஒன்ம்றப் பெறறி எமதயும் அறிநதிரொைல் தத்டமுடியுைொ? 
இவவொறு ைனமத ைொசுபெடுத்துபெமவயின் நீக்�தை ைனத்தூய்மைக்கு வழியொகி்றது.

 ்சத்தியதை இைடசியைொவதறகு உன்மன நீ உைர்நது க�ொள்ள தவண்டும்! 
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ஈழத்தமிழ் உைகின ஈடிட்ணயற்்ற
கெரறிஞன, ஈழத்தமிழரின உரிடமக்

குரலின மு்தல் மகன; ்தமிழர்க்கு ்தனிநோட்டை
எழுெது ேருைஙகளுக்கு முன கர்சிதது
கவி ேடித்த கவிஞன, பெந்்தமிழன.

வித்துவான் வவந்தனார்
நூற்ாண்டு விழாவும்
நூல்கள் வவளியீடும்

5 நூல�ள் +  
3 குறுந்த�டு�ள் + 
நூற்றாண்டு மலர்

கோைம் : 28.04.2019 ஞோயிறு  
மோடை 4 மணி மு்தல் இரவு 10.30 மணி ேடர

விெரஙகளுக்கு கேந்்தனோர் இளஞகெய்

0785 555 8019

இைம் : Watersmeet Theatre, High Street
Herts WD3 1EH

பிரிததானிய தமிழபமாழிப் பரீட்சச் 
ச்பயின் (British Tamil Exam Board) 
பரிசளிப்பு விழா குப்றாயடன் Arch 
Bishop Lanfrank Academy மணடபததில் 
சமீபததில் பவகு சி்றப்பா்க ந்டபபற்்றது. 
இநதப் பரீட்ச ச்பயில் அங்கததுவம் 
வகிக்கும் பிரிததானியாவிலுள்ள தமிழ 
பாடசா்ல்களின் மா்ணவர்கள், 
ஆசிரியர்கள், பபற்க்றார்கள் மணடபம் 
நி்்றநதிருநதனர. பரீட்சச்ப நடாததிய 
கபாடடி்களில் பவற்றி பபற்்றவர்களுக்கு 
தங்கப் பதக்்கங்கள், சான்று பததிரங்கள் 
ஆகியன வழஙகிக் ப்கௌரவிக்்கப்படடனர. 
பரீட்ச ச்ப த்லவர சிவா 
பிள்்ள வரகவற்பு்ர நி்கழததினார. 
ம ா்ணவ ர ்களின்  ஆ ர வ த்த ப் 
பாராடடினார.  பாடசா்ல மா்ணவர்களின் 

நாட்கங்கள், படடிமன்்றங்கள், நடனம் 
கபான்்ற்வ ச்ப்ய பவகுவா்கக் 
்கவரநதன. பரீட்ச ச்ப பசயலாளர 
க்க.அரியரததினம், கநாக்்கங்க்ளத 
பதளிவா்க விளக்கினார. ச்பயின் பிரதம 
பரீட்ச அதி்காரி எஸ.முரு்்கயாவும் 
கபசினார . திருவள்ளுவர தமிழ 
பள்ளி த்ல்ம ஆசிரியர தவமலர 
மகனா்கரன் பிரதம விருநதினரா்க 
விழா்வ சி்றப்பிததார.  பிரிததானிய 
தமிழ பாடசா்ல்க்ள ஒருஙகி்்ணதது, 
தமிழ பமாழிப் பரீட்ச மற்றும் பரிசளிப்பு 
விழா்வயும் சி்றப்பு்ற நடாததியதில் 
கஜா்சப் விஸவராஜா, அரியரததினம், 
முரு்்கயா ஆகிகயார பபரும் பஙகு 
வகிததுள்ளனர. நி்கழச்சி்க்ள அழகு்றத 
பதாகுதது அளிததார கயா்கா திகனஷ்.  

பிரித்ொனிய ெமிழ் தோழி  
பரீடலச பரிசளிபபு விழா

இலணடனில் தாய்கப்பணி 
ப ச ய த  அம ர ர  ப ப ான் .
பதயகவநதிரம் அவர்களின் 
உருவச் சி்ல, அவர பி்றநத 
ஊ ர ா ன  உ ரு ம் ப ர ா யி ல் 
அ்மக்்கப்படடுள்ளது. இஙகிருநது 
தமிழ அனா்த்கள் அ்றக்்கடட்ள 
மூலமா்க தாயநாடடின் வடக்கு, 
கிழக்கு மக்்களுக்கு இவர பசயத 
பதாணடு்கள் மி்க அபாரம் 
என்க்ற கூ்றலாம். சுண்ணா்கததிலுள்ள 
‘வாழவ்கம்’ என்்ற அனா்தப் பிள்்ள்களின் 
பணிம்னக்்கா்க, 25 ஏக்்கர பரப்்ப 
T.O.T. என்்ற இவரின் அ்மப்பு வாஙகிக் 
்்கயளிததுள்ளது. மடடக்்களப்பு , 
திருக்கா்ணம்ல, யாழப்பா்ணம் 

ஆகிய இடங்களிலுள்ள 
அனா்த இல்லங்களுக்கு 
இவர அளப்பரிய பணி்கள் 
பசயதிருக்கி்றார. உருப்பராய 
கி ர ா ம ததில்  “ ்கரு்்ண 
இல்லம்” என்்ற அனா்தப் 
பபண்கள் ்காப்ப்கத்த இவர 
நிறுவியுள்ளார. 

 இவரது உருவச்சி்ல 
தி்றப்பு விழாவில் ்கலாநிதி 

ஆறுதிருமுரு்கன் உடபட ்கல்விமான்்கள், 
கபராசிரியர்கள், மனித கநயத பதாணடாளர 
எனப் பலர பஙகுபற்றிச் சி்றப்பிததனர.

 இலணடனில் இவர ஆற்றிய 
ஆதமீ்கப்பணி, உயிருள்ளவ ர் நி்லக்கும்.

இணுவை க�ோகுலன்

வதய்வப்பிறவி வதய்பவநதிரததிற்கு சி்ல அ்்மப்பு

சுவாசத்கத இழநதா 
மடடும் மர்ணமில்லடா!
மனுஷன்- தநசத்கத 
இழநதாதல
மர்ணநதானடா!
வாசிக்ைத் பதரிஞசா மடடும் 
ெடிப்பு இல்லடா!
மனுஷன்-தயாசிக்ைத் பதரிஞசாதல 
ெடிப்புதானடா!
வாஙகி வாஙகிச் தசர்க்குைது 
வாழக்கையில்லடா!
மனுஷன்-மனசு கவச்சு
பைாடுக்கிைதத நல்ல வாழக்கைடா!
விடடுக் பைாடுத்து வாழநதாமடடும்
நடபு இல்லடா!
மனுஷன்-ைகடசி வகர விடாததத
நடபுதானடா!
இருக்கும்தொது பெறுவபதல்லாம்

ஒண்ணுமில்லடா! மனுஷன்-
இல்லாதப்ெ வருவதத புைழதானடா!
பிைநததொது பைாண்டு வநதது

ஒண்ணுமில்லடா!
மனுஷன்-இைநதபிைகு
பைாண்டு தொை ஒண்ணுமில்லடா!
சூதாடிப் பெறுவதல்ல 
வாழக்கைச் சூத்திரம்!
தொராடிப் பெறுவதத 
வாழக்கைப் ொத்திரம்!
தவலிதொடடுத் தடுப்ெதற்கு
மர்ணபமன்ன பவள்்ளாடா!

நல்ல கூலி வாஙகித் தள்ளி நிற்ை
எமனுபமன்ன சித்தா்ளா!
ஏழுமகல தாண்டிப்தொை
ஏவுைக்ண ைண்டாலும்,
ஆைடியத் தாண்டிப் தொை
யாருமிஙை இல்லடா!

எைன்தான மனுஷன

ைாலதம தைாலமாய
அழியுததா!
ைாலதம நீர்க் தைாலமாய
அழியுததா!
 
நாளுதம ஓலமாய
அழுகுததா!
நாளுதம ெலர் ஓலமாய
அழுகுததா!
 
ைல்கல பவடடிக்
ைல்லகையில் பொறித்திடலாம்
தஙைள் பெயகர!
 
பசால்கல நாடடிக்
ைல்பவடடிலும் குறித்திடலாம்
தஙைள் வாழகவ!
 
தாஙைள் தம் பமயயுயிகர
நீத்தது விண்ணுக்ைாைவா?
தாஙைள் தம் பொயயுடகல
சாயத்தது மண்ணுக்ைாைவா?
 
ைார்ணம் பதரியவில்கலதய
எஙைள் மதனைாவியம்...
இன்னும் ஓயவில்கலதய;
 
அத்தாபனன் ைகழக்ைவா
தஙைள் மகனயாள் நான்
அன்புருை;
 
அப்ொபவன் ைகழக்ைவா
தஙைள் தனயன் நான்
ொசம்பெருை;

தஙைள் பிரிவாற்ைாகம

்விஞர சிேசிேகா அழ்ன்ரகாஜ்

அன்புக்கும் பாசத்துக்கும்!
எஙைக்ள இயமனுக்குத்
தரக் பைால்கிைது!
எஙைள் துயராற்ைாகம
தஙைக்ள எஙைளிடம்
வரச் பசால்கிைது!
 
எப்ெடி நாம் அழுதால்
எஙைக்ளத் தாஙைள்
பசவி மடுப்பீர்ைள்?
 
எத்திகச நாம் அழுதால்

எஙைளிடம் நீஙைள்
திரும் பிடுவீர்ைள்?
 
தஙைள் அன்புக்கு
அடி தயது!
தஙைள் ொசத்துக்கு
முடி தவது!
 
தஙைள் அன்புக்கும்
தஙைள் ொசத்துக்கும்
அடிமுடி என்ெததது!

ரஜா ேல்லூரி



25¹Fù‹ãŠó™ 2019

�ோய�த்தில் தமிதழொடு ஆன்மி�ப் பெணிமயயும் 
இமைத்து அவர் நலிநததொருக்கு ஆறறுகின்்ற 

நறபெணி�மள தநரில் பெொர்த்ததபெொது வியநதிருக்கித்றன்; 
கநகிழ்நதிருக்கித்றன். இஙகு பி்றநது வளர்நத எங�ள் 
4 பிள்மள�ளுக்கும் இப்பெணி�ளின் சி்றப்பு�மளப் 
பெறறி க்சொல்லியிருக்கித்றன்.

 தொய�த்திறகு நொனும் எனது �ைவரும் 
சிைதவமள�ளில் எங�தளொடு வரும் எைது 
பிள்மள�ளும் சிவபூமியின் அமைப்பு�ள் 
ஒன்ம்றயொவது தரிசிக்�ொைல் வருவது 
கிம்டயொது. ஆனொல், த�ொண்்டொவில் 
சிவபூமியின் சிறுவர் பெொ்ட்சொமைக்கு ஒரு 
த்டமவயும் தபெொ�வில்மை. இநத மும்றயும் 
தபெொகும்தபெொது எனது அண்ைொ (புதினம்) 
க்சஞக்சொறக்சல்வர் ஆறு.திருமுரு�னின் 
பெணி�மளப் பெொர்த்து வொ என்்றொர். அது 
எனக்கு புதிதொ�ப் பெ்டவில்மை. ஒவகவொரு 
மும்றயும் இமதத்தொன் க்சொல்வொர். அவர் மீது 
அளவில்ைொத ைதிப்பு மவத்துள்ளொர்.

 த�ொண்்டொவில் உள்ள சிறுவர் பெொ்ட்சொமைக்கு தபெொ� 
முதல் கதொல்புரத்தில் உள்ள சிவபூமியின் முதிதயொர் 
இல்ைத்திறகும் தபெொதனொம். எனது �ைவரின் ஊரொன 
்சங�ொமனக்கு கிட்டத்தொன் கதொல்புரம். �ொமையிதைதய 
பெஸ எடுத்துப் தபெொதனொம். �ொர்த்திம� ைொதம். வ்டபெகுதியில் 
ைமழக்�ொைம். இல்ைத்தில் தவமை க்சய்பெவர்�ள் 
வழக்�ம்தபெொை அன்பெொ�வும், பெண்பெொ�வும் வரதவற்றொர்�ள். 
“ஆறு.திருமுரு�ன் எப்தபெொது வருவொர்?” என்று வி்சொரித்ததன். 
‘புதிதொ� �ட்டப்பெட்ட அம்ற ஒன்ம்ற தி்றப்பெதறகு இன்று 
�ொமை 9 ைணிக்கு வருவொர்’ என்்றொர்�ள். அவமரக் 
�ொைதவணும், தபெ்சதவணும் என்்ற விருப்பெம் இருநதொலும், 
அவரும்டய தநரத்மத வீைொக்கி விடுதவதனொ என்்ற 
எண்ைம். தநரத்மதப் பெொர்த்ததன். 9.02 ைணிக்கு, 
�ைொநிதி க்சஞக்சொற க்சல்வர் �ொரில் வநதி்றஙகினொர். 
ஆன்மி�த்ததொடும், அமைதிதயொடும் ஆளுமைதயொடும் 
�ொைப்பெட்டொர். அவருக்குரிய தனித்துவம் அது.

 ்சம்பிரதொய மும்றப்பெடி ஆறு.திருமுரு�ன் புதிய 
அம்றமய தி்றநது மவத்தொர். திரு.ந்டரொ்சொ என்பெவர் 
அநத அம்றமய அன்பெளிப்பெொ� �டடிக்க�ொடுள்ளொர்�ள். 
அனுைதியு்டன், அம்றமய உள்தள தபெொய் பெொர்த்ததன். 
இரண்டு �டடில் தபெொ்டப்பெடடுள்ளது. வி்சொைைொனது. 
குளியைம்ற இமைநதுள்ளது; வ்சதியொனது. எனக்கும் 
அதில்  தங�ைொம் தபெொை இருநதது. ந்டரொ்சொ அவர்�தளொடு 
தபெசியதபெொது, அவர் ஒரு கதொழிைதிபெர். துணி�ள் 
இ்றக்குைதி க்சய்பெவர். அவர் அம்ற �டடுவதறகு 
ஈழத்திதைதய உமழத்து அநதப்பெைத்மத அன்பெளிப்பெொ�க் 
க�ொடுத்துள்ளொர். அவரது ‘தொரொள’ ைனமத என் ைனதில் 
தபெொறறிதனன்.

 ஆறு.திருமுரு�மனக் �ண்்டதில் ைகிழ்சசி அம்டநததன். 
அண்ைொமவ வி்சொரித்தொர். விம்ட கபெறும்தபெொது 
‘தண்ணி குடித்தீங�ளொ?’ என்று த�ட்டொர். அப்தபெொது 
எனக்கு ஒன்று நிமனவு வநதது. நொன் ஊரில் வளர்நத 
தபெொது, பெக்�த்தில் உள்ள க்சொநதங�ள் வீடு�ளுக்கு 
தபெொனொல் ்சொப்பி்டதவொ குடிக்�தவொ ஏதொவது தரொைல் 
தபெொ�வி்டைொட்டொர்�ள். தவண்்டொம் என்று க்சொன்னொல், 
தண்ணியொவது குடித்துவிடடு தபெொ என்பெொர்�ள். ஆறு.
திருமுரு�ன் ைொதிரி ைனிதர்�ள் இருக்கும் வமர நைது 
பெண்பும் �ைொச்சொரமும் அழியைொட்டொது.

ைமழயின் �ொரைைொ� அன்ம்றய தினம் சிவபூமியின் 
பெொ்ட்சொமைக்கு தபெொ�முடியவில்மை. சிை நொட�ளின் பி்றகு 
த�ொண்்டொவிலுக்குப் தபெொதனொம். எநதவித எதிர்பெொர்ப்பு்டனும் 
தபெொ�வில்மை. பெள்ளியின் வளொ�த்தில் முதலில் �ண்ணில் 
பெட்டது, பூக்�ளொல் அைங�ொரம் க்சய்யப்பெட்ட பிள்மளயொர். 
அவர் தனக்கு அமைக்�ப்பெட்ட இ்டத்தில் ்சநததொ்சைொ� 
இருநதொர். வளொ�மும் மி�வும் துப்புரவொ� இருநதது. 
பிள்மளயொமரக் �ண்்ட ்சநததொ்சத்ததொடு அதிபெரின் 
அம்றக்குள் க்சன்த்றொம். அதிபெர் �மைவொணி கு�தொ்சன் 
எங�மள மு�ைைர்சசிதயொடு வரதவற்றொர். எனக்கு 
அவதரொடு தபெசும்தபெொது, பெக்�த்து வீடடு சிதநகிதிதயொடு 
தபெசுவது தபெொன்்ற உைர்வு ஏறபெட்டது. சிை நிமி்டங�ளில் 
ஊதொப்பு நி்ற த்சமை உடுத்திய கபெண் ததநீர் க�ொண்டு 
வநதொர். அதுவும் குடிப்பெதறகு நன்்றொ� இருநதது. 

பேகானி ரவீந்திரன்

‘நீங்கள சிறுபிளண்ள்கள நபால் ைா்றாவிட்டால், 
பரநலா்க இராச்சியத்தில் பிரநவசிக்்க 
ைாடடீர்கள’

-ணபபிள, நயசுோ்தர.

்தாய்கத்தில ்தவிக்கும் குழந்்த்களுக்கு
வவளிச்சம் ்காட்டும் அறபு்த மனி்தர்!

 அ தி பெ ரி ்ட ம் 
பெள்ளிமயப்பெறறிய சிை 

வி பெ ர ங �மள த �ட்டறிந ததன் .  3 0 0 
குழநமத�ள் பெதிவில் உள்ளொர்�ள். 2013ம் 
ஆண்டு ஒரு வீடடில் சிை குழநமத�ளு்டன் 
தற�ொலி�ைொ� ஆரம்பிக்�ப்பெட்டது. 2014ம் 
ஆண்டு தறதபெொமதய இ்டத்தில், த�ொண்்டொவில் 

நிரநதரைொ� கதொ்டங�ப்பெட்டது. பெடிக்கும் 
ைொைவர்�ளின் வயது 5 கதொ்டக்�ம் 20 வயது 

வமர, 20 ஆசிரியர்�ள் இருக்கி்றொர்�ள். பெை 
அன்பெர்�ள் பெள்ளிக்கூ்டத்மத �ட்ட கபெரும் உதவி 
க்சய்துள்ளொர்�ள். ைனிததநயமும் நைன் விரும்பும் 
அன்பெர்�ளின் அன்பெளிப்தபெொடு தொன் இப்பெள்ளிக்கூ்டம் 
இயஙகுகி்றது. சிவபூமியின் பெொ்ட்சொமைக்கு பெஸ�ள் 
ைொைவர்�மள �ொமையில் ஏறறிவரும். 8 ைணிக்கு 
கதொ்டஙகி 2 ைணிக்கு பெள்ளி முடியும். �ொமையில் பெணிசும், 
ததநீரும் ைத்தியொனம் த்சொறும் �றியும் க�ொடுக்கி்றொர்�ள்.

 வகுப்பெம்ற�ளுக்கு கூடடிச க்சன்்றொர். ைொைவர்�ள் 
எங�மள ‘வைக்�ம்’ Good Morning என்று தமிழிலும் 
ஆஙகிைத்திலும் கூறி, எழுநது நின்று வரதவற்றொர்�ள். 
எல்ைொக்குழநமத�ள் மு�த்திலும் கபெரும் ்சநததொ்சம். 

ஆசிரியர்�தளொடு தபெசிதனொம். அவர்�ளும் சிரித்த 
மு�த்ததொடு வரதவற்றனர். 

வகுப்பு�ள் ஆரம்பிக்�ப்பெடுகி்றது. தியொனமும் 
குழநமத�ள் க்சய்கி்றொர்�ள். இஙத� கபெரும்பெொன்மையொன 
பிள்மள�ள் பெல்லுக்கூ்ட தீட்டத் கதரியொத நிமையில் 
வநது த்சர்நதிருக்கி்றொர்�ள். ஒவகவொரு ைொைவரும்டய 
ததமவக்த�றபெ பெொ்டங�மள க்சொல்லிக் க�ொடுக்கி்றொர்�ள். 
சிறு குழுவொ� ைொைவர்�மளப் பிரித்து பெடிப்பிக்கி்றொர்�ள். 
்சொப்பிடுவது, எழும்புவது, இருப்பெது, உம்ட தபெொடுவது எப்பெடி 
என்று குழநமத�ளுக்கு பெயிறசி க�ொடுக்கி்றொர்�ள். சிை 
குழநமத�ள் ைை்சைக்கூ்டத்திறகு தபெொ�முததை நமனத்து 
விடுவொர்�ள். ஆசிரியர்�ள் வயது வநத பிள்மள�மள, 
ஒரு தொமயப்தபெொை மி�வும் அன்தபெொடும் �ரி்சனத்ததொடும் 
மும்றதயொடு ம�யொள்கி்றொர்�ள்.

  எல்ைொ வகுப்பெம்ற�ளுக்கும் தபெொய்ப் பெொர்த்ததொம். 
டிைக்்சன் என்்ற ைொைவன் அழ�ொ� பெொடடுப் பெொடினொன். 
�ொயத்திரி என்னும் ைொைவி வடிவொ� பெ்டம் கீறிக் 
க�ொண்டிருநதொள். ‘எனக்க�ொரு பெ்டம் வமரநது தருகி்றொயொ?’ 
என்று நொன் த�ட்டவு்டன், அழ�ொன குருவி�மள 
10 நிமி்டத்தில் வமரநது தநதொள். அநதப்பெ்டத்மத 

கபெொக்கிஷைொ� மவத்திருக்கித்றன். வகுப்பெம்ற�ளில் 
ைொைவர்�ள் வமரநத பெ்டங�ள், எழுதிய �மத�ள், 
எல்ைொம் பெொர்மவக்கு மவக்�ப்பெடடிருநதன. இஙத� 
விமளயொடடு�ளிலும் பெயிறசி க�ொடுக்�ப்பெடுகி்றது. 
துஷயநதன் என்்ற ைொைவன் 2014ம் ஆண்டு கிதரக்� 
நொடடில் ந்டநத ஒலிம்பிக்ஸ தபெொடடியில் (ைனவளர்சசி 
குன்றியவர்க்�ொனதில்) கவள்ளிப் பெதக்�த்மத கபெற்றொன். 

அவுஸதிதரலியொவில் ந்டநத ஆசிய பெசுபிக் தபெொடடியில் 
இரண்டு ைொைவர்�ள் கவறறி கபெறறுள்ளொர்�ள். தபெொடடியில் 
கவறறி கபெற்ற ைொைவர்�மள யொழ் ந�ரதை வரதவறறு 
க�ொண்்டொடியது. மி�வும் கபெருமைக்குரிய வி்சயம். 
இவர்�ளும்டய முன்தனற்றத்திறகு பின் ஆசிரியர்�ளின் 
�டும் உமழப்பு கதரிகி்றது. பூமிமய வி்ட கபெரும் 
கபெொறுமைதயொடு ஆசிரியர்�ள் இயக்குகி்றொர்�ள். 

 வயது வநத ைொைவர்�டகு கதொழிறபெயிறசியும் 
க�ொடுக்கி்றொர்�ள். �றபூரம் க்சய்து ்சநமதப்பெடுத்தினொர்�ள். 
அசக்சழுத்து (Printing) க்சய்ய பெயிறசி க�ொடுக்கி்றொர்�ள். 
ஒவகவொரு குழநமதயின் ஆற்றலுக்கு ஏற்ற ைொதிரி 
பெயிறசி க�ொடுக்கி்றொர்�ள். �றபூரம் க்சய்வதறகுரிய 
மூைப்கபெொருட�ளின் விமை கூடியதொல் கநய் விளக்கு 
க்சய்து க�ொண்டிருநதொர்�ள். ்சமுதொயத்தில் ஒருவரொ� 
வொழக் �றறுக் க�ொடுக்கி்றொர்�ள். பிரித்தொனியொவில் 
ைனவளர்சசி குன்றியவர்�ள் ைருத்துவைமன�ளிலும் 
�ம்ட�ளிலும் அவர்�ளும்டய ஆற்றலுக்கு ஏற்றைொதிரி 
தவமை�ள் க்சய்வமத �ண்டிருக்கித்றன். இதத ைொதிரி 
தொய�த்திலும் பெை நிறுவனங�ள் முன்வரதவண்டும். 
ஆறு.திருமுரு�ன் பெணிக்கு எப்பெடி நன்றி க்சொல்வது 
என்று கதரியொைல் தவிக்கித்றன். 

 இநதப் பெள்ளியில் பெடிக்கும் ைொைவர்�ள் எல்தைொரும் 
ைகிழ்சசியொ� இருநதொர்�ள். அவர்�ள் வித்தியொ்சைொ� 
இருப்பெது அவைொனப்பெடுவதறகு ஒன்றுமில்மை. குழநமத�டகு 
அமதயிடடு ஒரு பிரச்சமனயுமில்மை. ைற்றவர்�ள் என்ன 
நிமனக்கி்றொர்�ள் என்்ற �வமையுமில்மை. அநதக் 
குழநமத�ளும் ஒரு தொயின் �ருவம்றயில் பெத்து ைொதம் 
இருநதுதொன் வநதவர்�ள். அவவளவுதொன்!

எஙகு இருடடு இருக்கி்றததொ அஙத� கவளிச்சம் 
தவண்டும். ைனவளர்சசி குன்றிய குழநமத�மள 
அவைொனைொ�ப் பெொர்க்கும் எைது ்சமுதொயத்தில் என்ன 
க்சய்வது என்று கதரியொைல் வலிதயொடும் தவதமனதயொடும் 
இருநத கபெறத்றொர்�டகும் �்டவுளொல் ஆசிர்வதிக்�ப்பெட்ட 
குழநமத�டகும் ‘இததொ நொனிருக்கித்றன்’ என்று தநர்மையும் 
ைனத்துணிவும் அம்சயொத �்டவுள் நம்பிக்ம�யும் க�ொண்்ட 
ஆறு.திருமு�ன், இப்பெொ்ட்சொமைமய கதொ்டஙகியுள்ளொர். 
அவர் கவளிச்சத்மத �ொடடியுள்ளொர். அது பிர�ொ்சைொ� 
ஒளிர்கி்றது. அது கதொ்டர்நது ஒளிர நொங�ள் எல்தைொரும் 
உதவிக்�ரம் நீட்ட தவண்டும்.

நொனும் அப்பெள்ளியிலிருநது குழநமத�ளின் 
�ளங�மில்ைொத அன்மபெயும் ்சநததொ்சத்மதயும் 
எ ன் தன ொ டு  எ டு த் து  வ ந தத ன் .  இ வ வளவு 
்சநததொ்சமும் என் வொழ்நொள் முழுவதும் என்தனொடு  
வொழும். 

ஆசிரிணயயு்டன் ்கடடுணரயா்ளர
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மோ சி, பெஙகுனி என்்றொல் ைனதில் 
ைைர்வது ஊர் தவள்வி�ள்தொன். 

யொழ்ப்பெொைத்தின் அன்்றய �ைொ்சொர 
அம்டயொளங�ளில் ஒன்று. இன்று, அமவ 
இல்மை என்்றொலும் ைனதில் நிமனவு�ள் 
நின்்றொடுகின்்றன. வலி வ்டக்கு எங�ள் 
பிரதத்சம். ைொமவ �நதன் ஆையம், 
துர்க்ம� அம்பெொள் த�ொயில், நகுதைஸவரம் 
என பிரசித்திகபெற்ற பெழமை ஆையங�ளும் 
அஙகுதொன். க�ௌைொவத்மத, தச்சங�ொடு 
என்பென உடபெ்ட தவள்விக்கு கபெயர்தபெொன மவரவர் 
ஆையங�ளும் அஙகுதொன்.

 வீடடுக்கு வீடு ததொட்டம், வயல், ஆடு, ைொடு, 
த�ொழி வளர்ப்பு என உபெ வருவொய் வழி�ள். ை�ொஜனொ, 
யூனியன் க்சன்க�ன்றீஸ என்று உத்திதயொ�ஸதர்�மள 
வீடடுக்கு வீடு உறபெத்தி க்சய்த உயர்தர �ல்லூரி�ளும் 
கூ்ட அஙகுதொன். ஆனொலும் சிக்�னம், த்சமிப்பு, சீதனம் 
்சம்பெொத்தியம் என்்ற �டும் உமழப்பு்டன் கூடிய ைரபுவழி 
உதிர பெழக்� வழக்�ங�ளுக்கும் கும்றவில்மை.

 தவள்வி என்்றொல் க�ளைொவத்மத மவரவர் 
த�ொயில் தவள்விதொன்-யொழ்கு்டொ நொடடுக்த� அது 
ஒரு க�ொண்்டொட்டம். பெொம்பு தபெொன்்ற வி்ச யநது�ள் 
தீண்்டொைல், தநொய் கநொடி தொக்�ொைல் தம்மை 
�ொப்பெொறறும்பெடியொ� தவண்டி தநர்த்தி மவத்து தம் 
வளர்ப்பு த்சவல், ஆடடுக்�்டொமவ த�ொயில் தவள்விக்கு 
தநர்நது விடும் ஒரு நம்பிக்ம� ்ச்டஙகு இநத தவள்வி. 
�ொஙத�்சன்தும்ற சீகைநது கதொழில்்சொமையின் 
�ொமை ைொமை “ம்ச்றன்” ்சஙக�ொலி ஓம்ச த�டகும் 
தூரம் எல்ைொம் உள்ள ஊர்�ள் அமனத்துக்கும் இது 
தவள்விக்த�ொயில். �ருங�ம்பெொமன கீரிைமைமய ஒடடிய 
ஒரு சிறறூர் இநத க�ௌைொவத்மத. 

 தவள்விக்கு தநர்நத �்டொக்�மள வளர்ப்பெதிலும் 
ஒரு தந ர்த்தி .  வரு்டொ  வரு்டம் �ன்னரின் 
வளர்ப்புக்கி்டொய்க்குத்தொன் கியொதி. ைொடு அளவுக்கு அவர் 
�்டொவின் வளர்ப்பு ததறும். �்டொமவ கதரிவு க்சய்யவும் 
ஒரு நுணுக்�ம். நல்ை இனத்தில் இனப்கபெருக்�த்துக்கு 
என்த்ற கி்டொ வளர்ப்தபெொர் ஒரு சிைர் இருப்பெொர்�ள். 
ைறி ஆடு �்டொமீது நொட்டம் க�ொள்கி்றது என்்றொல் 
�டடியுள்ள �யிறத்றொடு சுத்திச சுத்திக் �த்தும். �்டொக்கு 

விடும் �நமதயொ வீடடுக்கு ைறி தபெொகும். 
�ழுத்து �யிறம்ற இழுத்தபெடி குமழமய 

�டடிக்க�ொண்டு முன்னொல் ஒருவர், 
பின்னொல் ஒருவர் தள்ள �்டொ ந�ரும். 
குடடி தபெொ்ட உள்ள ைறிக்கு வித்ச்ட 
�வனிப்பு. குடடி ஈன்்றதும் குடடி�ளில் 
நி்றம், பெருைன், கநறறி சுடடி என்று 
பெொர்த்து தவள்விக்கு உரிய குடடி ததர்வு 

ந்டக்கும். நல்ை குடடி�மள தவள்விக்கு 
வளர்க்� விறபெமன க்சய்யப்பெடுவதும் உண்டு.

 தவள்விக்கு கதரிவொன �்டொவுக்கு வித்ச்ட 
உைவு வம�. குடடிப்பெருவம் ததறிய பி்றகு அமத கீழ் 
கி்டஙகில் வளர்ப்பெவர்�ளும் இருப்பெொர்�ள். �்டொமவ �டடி 
வளர்த்தொல் �யிறறில் சுறறி வட்டமிடடு இமளத்துப் 
தபெொகும், �ண்ணூறு பெடடு கைலிநது தபெொகும் என்பெதொல் 
இநதக் கி்டஙகு வளர்ப்பு. தைதை கூமர, இ்றஙகிதபெொய் 
இமர ஊட்ட பெடிக்�டடு. உள்தள கி்டொய். உளுத்தம் 
த�ொது, புண்ைொக்கு, சீமை கி்றமவ இமை குமழ 
என்்ற ்சத்துைவு �்டொமவ புஷடியொக்கும். ஒரு ம�யொல் 
உைமவ தீத்தி, ைறும�யொல் �்டொவின் பி்டரிமய த்டவி 
வளர்சசிமயப் பெொர்த்து ைன ைகிழ்சசியில் திமளப்பெது 
வளர்ப்பெவனின் பெழக்�ம்.

 தவள்வி கநருங� கநருங� வளர்ப்பு மும்ற ைொற்றமும் 
தவ�மும் கபெறும். உைவு ்சமிபெொ்டொகி மீண்டும் பெசி 
எடுக்� தவண்டும் என்பெதற�ொ� �ஞ்சொ தபெொன்்ற தபெொமத 
வஸது குமழதயொடு த்சர்த்து க�ொடுபெடுவதொ�வும் 
கூ்றப்பெடுவதுண்டு.

 தவள்வி நொள் விளக்கு மவப்பு்டன் ஒரு கவள்ளிக்கிழமை 
கதொ்டஙகும். ைறு கவள்ளி இரவு தவள்வி �ை�ைப்பு. 

லவேவர் ஆைய ரவளவிொன்!
ர்களவி என்றால் த்கௌணாவத்லெ

்சநதிைடுவு, த�ொயிைடி, கதருச்சநமத எஙகும் யொர் 
என்ன �்டொ வளர்க்கி்றொர்�ள் என்்ற விடுப்பு விண்ைொனக் 
�மத�ள் கதொ்டரும். �மதக்கு ம�, �ொல் முமளத்து 
�ன்னர்கி்டொய் பெறறி கபெரிய எதிர்பெொர்ப்மபெ கிளப்பும். 
தவள்வி கவள்ளி இரவு, �்டொவுக்கு வித்ச்ட த்சொ்டமன, 
ைொமை, கபெொடடு பெடடுச ்சொல்மவ. த�ொயிலுக்கு �்டொ 
க�ொண்டு க்சல்ைப்பெடுவதும் ஊர்வைைொ�த்தொன். 
நொறபு்றமும் த்சொடித்த உழவு யநதிர வொ�னம். மின்்சொர 
அைங�ொரம். முன்னொதை தவில், நொதசுர ஒலி அல்ைது 
பெம்ற தைளம். தைதை பெநதமைப் தபெொை ந�ரும் கவௌள்ி 
விரிப்புக்கு கீதழ கபெொங�லுக்�ொன பெண்்டங�ள். அழ�ொ� 
பெடடுச த்சமை �டடிய கபெண்�ளின் தமையில் பெொல் 
பெொமன பி்ற. �றபூரச்சடடி, �ர�ம் �ொவடி என்்ற �ை�ைப்பும் 
இருப்பெதுண்டு. �ரிய, பெருத்து திரண்்ட, அழ�ொன �்டொ 
�தொநொய�னொ� க�ொம்பு�ள் வமளநது பெளபெளப்பெொ� 
ஆனநத சிலிர்ப்பு்டன் தமைமய ஆடடிக்க�ொண்டு உழவு 
இயநதிரத்தில் ஊர்வைம் வரும். தன் தமை உருளப் 
தபெொவமத அறியொத ஐநது அறிவு ஜீவன் அது.

 சி�ரம், ்சப்பெ்றம், வொனகவடியின் வர்ைஜொைம், 
தைளச்சத்தம், சின்ன தைள ஆட்டம் என்று த�ொயில் 
சுற்றொ்டல் ஆரவொரத்தில் அதிரும். வ்டக்கு வீதி தைம்டயில் 
�மை நி�ழ்சசி விடிய விடிய கதொ்டரும். சுற்றொ்டல் 
எஙகும் வரிம்ச வரிம்சயொ� கபெொங�ல் பெொமன�ள். 
பும� ைண்்டைம், �ொப்பு, �ம்ட�ள். கபெொம்மை விறபெமன 
விரிப்பு�ள், சிறுவர்�ளின் விசில், கபெொம்மை குழல் 
ஊதல் ஓம்ச�ள். �ொற்றொடிக்�ொரன், பெலூன்�ொரன், தும்பு 

முட்டொய், மிட்டொய் விறபெமனக்�ொரன் என சிறுவர்�மள 
�வரும் விறபெமனக்�ொரர்�ள். �ள்ள ்சொரொய விறபெமன�ள்.

 அதி�ொமைதய கி்டொய் கவடடு ஆரம்பிக்கும். 
�ட்டைம் கவடடுக்கு �டடிய கி்டொய்�ள் வரிம்சயில் 
நிறகும். மவரவர் த�ொவில் வொ்சல் முழுக்� முற்றத்தில் 
கபெரிய கபெரிய கவடடுக்�த்தி�ள். உருதவறி ஆடும் 
பூ்சொரி. �ழுத்மத க�ொடுத்து க�ொண்டு கபெரிய ஆடு�ள் 
திமி்றொைல் நிறகும். குடடி�ள் சின்னன்�ள் என்்றொல் 
முன்பின் ஒவகவொருவர் இழுக்� கவடடு தமைமய 
துண்்டொக்கும். 

�ழுத்து ரத்தம் �னதூரம் பீசசி அடிக்கும். ஆடு 
துடித்து விழும். இழுத்து க்சன்று ஓரைொ� உள்ள வீதியில் 
வரிம்சயொ� விமை கூவலு்டன் விறபெமன ஆரம்பிக்கும். 
பின்பு்றம் ம்சக்கிள் �ரியரில், அல்ைது வொ�னத்தில் 
வொஙகிய �்டொ பெஙகு இம்றசசியொகி, பெயன்பெ்ட வீதியில் 
பெயணிக்கும். 

துண்்டொ்டப்பெட்ட �்டொ தமைக்கு தனி விமை. மவரவர் 
வொ்சலில் கவள்ளக்�ொ்டொ� இரத்தம் முடடி வழியும். 
அழ�ொன க�ொண்ம்ட பூவு்டன் அறுத்த த்சவல்�ளின் 
தமை�ள் �்ட�ங�மள நிம்றத்துக்கி்டக்கும். இன்று 
எல்ைொதை ைொற்றம்தொன். தவள்விக்கும் ்சட்டத்தம்ட. தநர்த்தி 
ஆடு�ள் உயிதரொடு த�ொயில்�ளில் ஏை விறபெமனயொகி 
வீடு�ளில் விருநதொகி்றது. அநத வழக்�ம்-புைம் கபெயர் 
நொடு�ளிலும் பெஙகு இம்றசசிப் பெழக்�ம்.       

யாழ். குடா  
நாட்டில் அது  
ஒரு  

சகாண்டாட்டம்!
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எக்சக்ஸ தமிழ் �ழ�த்தினதும் 
தமிழ்ப் பெொ்ட்சொமையினதும் 

ஆண்டுவிழொக்�ளில் தமிழ், ்சைய, 
்சமூ�த் கதொண்்டொறறி வருபெவர்�மளக் 
க�ௌரவித்து, அவர்�ளுக்கு வொழ்நொள் 
்சொதமன விருது வழஙகி வருகி்றொர்�ள். 
அநதவம�யில் இவவொண்டு தைது 20 
ஆவது ஆண்டு விழொவில் நொ்ட�ர் திரு. 
பெொதைநதிரொ க�ௌரவிக்�ப்பெட்டொர்.

�்டநத ைொர்ச 10 ஆம் தி�தி கிழக்கு 
ைண்்டனில் கரட பிரிடஜ் ந�ர ைண்்டபெத்தில் 
நம்டகபெற்ற எக்சக்ஸ தமிழ் �ழ�த்தின் 
20ஆவது ஆண்டு நிம்றவு �மை விழொவில் 
மூத்த ஈழத்து  நொ்ட�க் �மைஞர் திரு. 
�. பெொதைநதிரொ அவர்�ள் கரட பிரிடஜ் 
ந�ர தையர் �வுன்சிைர் திருைதி க்டபி 
�வுர் தயிரொ அவர்�ளி்டமிருநது வொழ்நொள் 
்சொதமனயொளர் விருதிமனப் கபெற்றொர்.

மவபெவத்தின் தபெொது, ்சங�த் தமைவர் 
திரு. �. கஜயக்குைொர் அவர்�ள் திரு. 
பெொதைநதிரொ அவர்�ளின் தமிழ் �மை 
உை� பெங�ளிப்மபெ பெறறி விளக்கி, 
திரு. பெொதைநதிரொதவொடு இமைநது 
�மைப் பெணியொறறும் அவரது துமைவி 
ஆனநதரொணிமயயும் தைம்டக்கு 
அமழத்தொர். ைண்்டன்  முரு�ன் த�ொயில் 
பிரதை சிவொச்சொரியொர் �யிமை இரொை 
நொ�நொதசிவன் குருக்�ள் பெொதைநதிரொவுக்கு  
தமைப்பெொம� அணிவித்து வழஙகிய  
நல்ைொசி�ளு்டன் இநத விருது வழங�ப் 
பெட்டது. �ழ�த்தின் நிர்வொ� உறுப்பினர்�ள் 
ைறறும் அஙகு நுண் �மை தமிழ் 
பெயிறறுவிக்கும் ஆசிரியர்�ள் ஆகிதயொமரயும் 
தைம்டக்கு அமழத்து, அவர்�ள் சூழ 
தைம்டயில் நிற� திரு. கஜயக்குைொர்  
வொழ்த்துப் பெொவிமன வொசித்தொர்.  பின்னர் 
விருது வழங�ப்பெட்டது. அப்தபெொது திரு. 
�. பெொதைநதிரொ அவர்�ளுக்கு "அண்ைொவி 

தைமத  "  என்்ற 
சி்றப்புப் பெட்டமும் 
வழங�ப்பெட்டது.

அநத வொழ்த்து 
ை்டலில் "கூத்து 
என்்ற நொ்ட�த்மத 
த ை ம் பெ டு த் து ம் 
த ந ொ க் த� ொ டு 
அமவக்கு ஆறறும் 
� ழ � ம்  எ ன் ்ற 
அமைப்பிமன உருவொக்கி 
நொறபெது ஆண்டு�ளுக்கு 
த ை ல்  அ த ற கு 
உரமூடடிக் �மைப்பெணி 
ஆறறி வருகின்்ற திரு.
�ன�ரத்தினம் பெொதைநதிரொ 
அவர்�ளின் நறபெணிமயப் 
பெ ொ ர ொடடி  அவருக்கு 
எக்சக்ஸ தமிழ் �ழ�த்தினர் 
தைது 20ஆவது ஆண்டு 
�ொமை விழொவின் தபெொது 
அண்ைொவி தைமத 
என்்ற பெட்டத்மதச சூடடி 
ைகிழ்நததபெொது  பெொரொடடிப் 
பெொடிய வொழ்த்துை்டல்" 
என்்ற குறிப்பு்டன் வொழ்த்து 
பெொ்டல் வமரயப் பெடடுள்ளது.

 அன்ம்றய தினம் சுைொர் 300 
இமளயவர்�ள் பெயிலும் எக்சக்ஸ தமிழ் 
�ழ� ைொைவர்�ளின்  இயல் இம்ச 
நொ்ட� நி�ழ்சசி�ள் மி� சி்றப்பெொ� 
நம்டகபெற்றன. "அறிவு தநத அரிமவ" 
என்்ற 20ஆண்டு நிம்றவு நிமனவு ைைரும் 
கவளியி்டப்பெட்டது. ைண்்டபெம் நிம்றநத 
அமவயினர் இமளயவர்�ள் தமிழ் �மை 
தி்றன் �ண்டு ைகிழ்நதனர்.

 எழுபெது�ளின் ஆரம்பெ �ொைத்தில் 
இருநதத தொய�த்தில் நொ்ட�த்தும்றயில் 

வாழ்நாள சாெலனயாளர்

நா்டைர் ்பாமலந்திரா
ஈடுபெடடு 

உமழத்து தனக்க�ன தனி 
முத்திமர பெதித்து வருபெவர் 
பெொதைநதிரொ. 40ஆண்டு�ளுக்கு 
முன்னர் 1978இல் தமிழ் 
அமவக்�ொறறு �மைக் �ழ�ம் 
என்்ற அமைப்மபெ உருவொக்கி 
அதனூ்டொ� தமிழ் நொ்ட�ப் 
பெணி க்சய்து வருகி்றொர் . 
எண்பெது�ளில் ைண்்டனுக்கு 
புைம் கபெயர்நத பின்னரும் இவர், 
கதொ்டர்சசியொ� இன்றுவமர 
ை ண் ்ட னி லு ம்  ை ற று ம் 
புைம்கபெயர் நொடு�ளிலும் நொ்ட� 

க்சயறபெொடு�மள கதொ்டர்நது 
க்சய்து வருவது குறிப்பி்டத்தகுநதது. 70க்கு 

தைறபெட்ட �ொத்திரைொன நொ்ட�ங�மள, 
தயொரித்து  சுைொர் 500க்கு தைறபெட்ட 
தநர்த்தியொன நொ்ட� தைம்டதயற்றங�மள 
உை�க�ஙகும் நி�ழ்த்தி ்சொதமன புரிநது 
வருகி்றொர். தமிழ் நொ்ட�ங�மள உைகில் பெை 
நொடு�ளுக்கு க�ொண்டு க்சன்று நி�ழ்த்தியவர். 
சுைொர் 30 வரு்டங�ளொ� ைண்்டனில் பி்றநது 
வளரும் தமிழ் சிறுவர்�ள் இமளதயொர்�மள 

பெயிறறுவித்து 
ஒரு இமளய தமைமும்ற 

நொ்ட�ர்�மள ைண்்டனில் உருவொக்கி 
வருகி்றொர். 15 வரு்டங�ளுக்கு தைைொ� 
ைண்்டன் தமிழ் நொ்ட�ப் பெள்ளி என்்ற 
அமைப்மபெ உருவொக்கி ைமனவி 
ஆனநதரொணியு்டன் இமைநது வொரொநதம் 
சிறுவர்�ளுக்கு நொ்ட� பெயிறசி வழஙகி 
வருகி்றொர். ைண்்டன் தமிழர் அமைப்பு�ள் 
பெை இவருக்கு விருது க�ொடுத்து  
�வுரவித்துள்ளன, �ன்டொவில் தமிழர் 
த�வல் விருது ைறறும் அஃத�னம் 
விருது ஆகியவறம்ற கபெறறுள்ளொர். 
இைஙம�யில் இவரது நொ்ட� முயறசி�ள் 
குறித்து பெொ்ட்சொமை�ளிலும், பெல்�மைக் 
�ழ�ங�ளிலும் ைொைவர்�ள் பெயிலுவது்டன், 

ஆய்வு�மளயும்  தைறக�ொண்டு 
வருகின்்றனர். தறதபெொது அடிக்�டி 
தொய�ம் வநது இமளயவர்�ளுக்கு 
அரங�ப் பெயிறசி க�ொடுத்து வருகி்றொர். 
இைஙம�யில் 2013யிலும் 2015இலும் 
நொ்ட� நி�ழ்வு�மள யொழ்ப்பெொைம், 
ை்ட்டக்�ளப்பு, க�ொழும்பு ஆகிய இ்டங�ளில் 
நி�ழ்த்தியுள்ளொர். 

இ தன்  அ ர் த் தம்  பெ ொம த 
அல்ைது வழிமயக் �ண்டுபிடிப்பெவர் 
என்பெதொகும். இவவிண்�ைத்தில் மி�வும் 
பெழமைவொய்நத க்சம்கைொழி�ளில் 
ஒன்்றொன  தமிழிலும் உமரயொ்டமை 
பெதிவு க்சய்து ஒலிபெரப்புவதற�ொ� 
அனுப்பியிருநதொர்�ள், ஏகனனில் 
க்சவவொய்க் கிர�த்தில் உயிரினங�ள் 
இருநதொல் அவர்�ள் தமிமழ விளங�க் 
கூடியவர்�ளொ� இருக்�ைொம் என்்ற 
�ருத்தத. இசக்சய்தி எைக்கு ஒரு 
முக்கிய வி்டயத்மத க்சொல்லுகின்்றது.      

ைொறிவரும் இவவுைகில் எைது 
குழநமத�ளுக்கும் இனிவரப்தபெொகின்்ற 
தமைமும்றயினருக்கும் எைது 
கபெொக்கி்சங�ள் ்சரியொன மும்றயில் 
ம�யளிக்�ப்பெ்ட தவண்டும் என்பெதத. 
இது நம் ஒவகவொருவரதும் �்டமை.

இநதத் தமைமும்றயினர் தவறின், 
எம்மை எநதத் தமைமும்றயினரும் 
ைன்னிக்� ைொட்டொர்�ள். 

இ த ற கு த் த ொ த ன 
ஆங�ொஙத� த�ொவில்�ளும் 
பெ ள் ளி க் கூ ்ட ங � ளு ம் 
இயஙகுகின்்றன என்று 
கூறுபெவ ர் �ளும்  உள ர் . 
அ ப் பெ டி ய ொ ன ொ ல்  ஏ ன் 
எ ை து  கு ழ ந மத � ம ள த் 
தமிழ்ப் கபெயரினொல் அமழக்� 
முடியவில்மை? ஏன் அவர்�ள் 

9ம் பக்்கத்தின் ப்தா்டரச்சி... வொயில் தமிழ் ந்டனமி்டவில்மை? ஏன் 
த�ொவில் என்று க்சொன்னவு்டன் இன்று 
வீடடுதவமை நிம்றய இருக்கின்்றது 
என உ்டன் பெதில் வருகின்்றது? ஏன் 
வீடடில் அம்ைொ என அமழக்கின்்ற 
பிள்மள, கதருவில் இ்றஙகியவு்டன் 
ைம்மி என பெொடுகின்்றனர்? ஏன் தம்மைத் 
தமிழர்�ளொ�ப் பெொர்க்�, அறிமு�ப்பெடுத்தத் 
தயஙகுகின்்றொர்�ள்? 

நிம்றயதவ க்சய்யதவண்டியுள்ளது, 
முதலில் பெள்ளிக்கூ்டங�ள் த�ொவில்�ளொ� 
ை ொ ்ற த வ ண் டு ம் !  த � ொ வி ல் � ள் 
பெள்ளிக்கூ்டங�ளொ� ைொ்றதவண்டும்!. அதன்பெடி 
பெொர்த்தொல் இரண்டும் இரடடிப்பெொவது்டன் 
நொம் அமனவரும் �ற�வும் �றபிப்பெதறகும் 
எம்மைத் தயொர்பெடுத்துவதன் மூைம்தொன், எைது 
ைனசசுமைமய இ்றக்கி எதிர்�ொைத்மதப்பெறறிய 
பெயத்திமன விைக்கி, ம்சவத்மதயும் 
தமிமழயும் சிறிய வட்டத்தில் இருநது  
உை� வட்டத்திறகு ைொற்றமுடியும். இதறகு 
�ருத்கதொருமித்தவர்�ள் கூடி �ைநதுமரயொடி, 
நியொயைொனதும் ஆக்�பூர்வமுைொனதுைொன 
முடிவு�மள எடுத்து, நம்டமும்றப்பெடுத்துவதன் 

மூைம் ைடடுதை, உருப்பெடியொன 
ைொற்றத்திமன க�ொண்டுவர முடியும்.

ம ்ச வ த் த மி ழ்  வ ொ ்ச � 
அன்பெர்�ளின் எண்ைங�மளயும் 
�ருத்துக்�மளயும் ஆவலு்டன் 
எ தி ர் பெ ொ ர் க் கி ன் த்ற ன் . 

கதொ்டர்பு�ளுக்கு, கதொமைதபெசி: 
07448067799. agamumpuramum@
gmail.com 
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இைண்்டனில் தமிழ்ப் கபெண்�மள ஒருஙகிமைத்து 
இைண்்டன் தமிழ்ப் கபெண்�ள் அமைப்பு மி�வும் 

சி்றப்பெொ� ை�ளிர் தினத்மதக் க�ொண்்டொடியுள்ளது. 
கபெண்�ளின் எழுசசிமயக் �ருத்தில் க�ொண்டு 
வரு்டநததொறும் ைொர்ச 8ஆம் தி�தி உைக�ஙகும் ை�ளிர் 
தினம் சி்றப்பிக்�ப்பெடுகின்்றது. அதமன முன்னிடத்ட 
ைொர்ச 9ஆம் தி�தி ்சனிக்கிழமை இவவமைப்பினரொல் 
ஹத்றொ க்சன்ட அன்ரூஸ ததவொைய ைண்்டபெத்தில் 
ைொமை 4.30 ைணிக்கு நி�ழ்வு ஆரம்பெைொகியது. தமிழ் 
மும்றப்பெடி த�ொைம், நிம்றகு்டம் என்பென வரதவற� 
ைண்்டபெத்துள் நுமழதவொமர நிர்வொ�த்தினர் அன்தபெொடு 
வரதவறறுக் க�ொண்்டனர். 

ைங�ை விளக்த�ற்றல், அ�வைக்�ம், ைன்்றக்கீதம் 
ஆகியவறம்றத் கதொ்டர்நது வரதவறபுமரமய நவதஜொதி 
தயொ�ரடனமும் தமைமையுமரமய ைொதவி சிவலீைனும் 
நி�ழ்த்தினர். அடுத்து இமளதயொர் அரஙகு இளம் 
கபெண்பிள்மள�ளொல் முன்கனடுக்�ப்பெட்டது.  
அவவம�யில் ஆரணி நித்தியலிங�ம் தமிழ் 
கதொமைக்�ொடசி நொ்ட�ங�ளில் கபெண் பிம்பெம் பெறறியும், 
சியொனுகி பிரபெநொதன் தமிழ் பெண்பெொடு �ைொ்சொரம் பெறறியும் 
நீருஜொ சுைநதிரன் கபெண்�ளின் உ்டலியற பிரசசிமன�ள் 
பெறறியும் மவஷைவி �தை்சரொஜொ கபெண்�ளின் 
உரிமை�ள் பெறறியும் விக்ஷணி�ொ நித்தியொனநதொ 
பெொலின ஊதிய இம்டகவளி பெறறியும் அபிதஷேக்�ொ 
நித்தியலிங�ம் பெொலின இம்டகவளி பெறறியும் அபிரொமி 
கஜயசீைன் திருநஙம��ள் பெறறியும் உமரயொறறிய 
தபெொது அரங�தை அவர்�மளப் கபெருமையு்டன் பெொர்த்து 

வியநதது. 

`கபெண்' எனும் தமைப்பில் இ்டம்கபெற்ற �ொத்திரைொன 
�விமத நி�ழ்வில் நிதவதொ உதயரொயன், அனுசியொ 
தஜொதிபெொல், நவதஜொதி தயொ�ரடனம், ைொதவி சிவலீைன், 
நிைொ பெரைலிங�ம் ஆகிதயொர் �ைநது க�ொண்்டனர். 
`புைம்கபெயர் தத்சத்தில் தமிழ்ப் கபெண்�ளின் ்சைத்துவம் 
தபெைப்பெடுகின்்றது/ தபெைப்பெ்டவில்மை' என்்ற தமைப்பில் 
நம்டகபெற்ற பெடடிைன்்றத்தில் ரஜித்தொ ்சொம் நடுவரொ� 
விளஙகி நி�ழ்மவ விறுவிறுப்பு்டன் ந்டத்தினொர். இரு 
அணி�ளும் சிநதமனமயத் தூண்டும் வம�யில் 
நம�சசுமவயு்டன் தைது விவொதங�மள முன் மவத்த 
தபெொது ்சமபெயினர் பெைத்த �ரத�ொஷமிடடு இரசித்தனர். 
இதில் பெொமினி கஜபெதந்சன், வொசுகி பெரநதொபென், �ஸதூரி 
சிவதயொ�நொதன், ைொயொ நவநீதனொதன், ஜீன் தஜொ்சப், 
புனிதொ ரகுரொஜ் ஆகிதயொர் பெஙகுபெறறியிருநதனர். 
கதொ்டர்நது முதிதயொரினொல் த�ொைொட்டம் ஆ்டப்பெட்டது. 
தொளம் தப்பெொது �சசிதைொ� இம்சதயொடு இம்சநது 
ஆடிய ஆ்டல் அமனவமரயும் �வர்நதிருநதது. இதில் 
ைத�ஸவரி பெத்ைநொதன், �ைைொ ்சதொசிவம், கஜயைக்ஷமி 
ையில்வொ�னம், ைலிதொ ஜூ்டொ, ைக்ஷமி மூர்த்தி, சுகிர்தொ 
க்சல்வரொஜொ ஆகிதயொர் பெஙகு பெறறியிருநதனர். 

சிறிய இம்டதவமளயின் பின்னர் `ைொற்றொள் வீடடு 
ைல்லிம�` எனும் நொ்ட�ம் தைம்டதயற்றப்பெட்டது. ்சமபெ 
நிம்றநத சிரிப்கபெொலியு்டன் கபெண்�ளுக்�ொன வொழ்மவ 

இரசிக்�வும், ஒருவமரகயொருவர் க�ொண்்டொ்டவும் 
பு்றம் தபெ்சொ ைனத்தினரொய் இருக்�வும் தநர்ைம்ற 
எண்ைங�மள ஒதுக்�வும் பெழ� தவண்டுகைன்ற 
க்சய்தி�மளச க்சொல்வதொ� அநநொ்ட�ம் அமைநதிருநதது. 
இநநொ்ட�த்தில் ரொதஜஸவரி பெொைரொஜன், அ�ல்யொ 
நித்தியலிங�ம், �ொயத்ரி �ரன், �ஸதூரி திவொனி 
பிரதொபெநொதன், வ்சநதகுைொரி நித்தியொனநதொ, ைொதவி 
சிவலீைன் ஆகிதயொர் நடித்திருநதனர். கதொ்டர்நது 
அதிர்ஷ்ட ைொபெசசீடடில் கவறறி கபெறத்றொருக்குப் 
பெரிசில்�ள் வழங�ப்பெட்டன.

நிம்றவொ� ̀புைம்கபெயர் சூழலில் தமிழ்ப் கபெண்�ள் 
எதிர் தநொக்கும் ்சவொல்�ள்' எனும் தமைப்பில் 
அமனத்துை� உளவள ஆதைொ்ச�ர் தவணி விஜயரொஜொ 
அவர்�ள் சி்றப்புமர நி�ழ்த்தினொர். ்சமபெயினரின் 
த�ள்வி�ளு்டனும் �ருத்துப் பெரிைொற்றங�ளு்டனும் 
உமர பிரதயொ்சனைொ� அமைநததொ�ச ்சமபெதயொர் 
கூறி ைகிழ்நதனர். நன்றியுமரயிமன தையநதி 
்சண்மு�நொதன் கூறினொர். அமனத்து நி�ழ்சசி�மளயும் 
நிைொ பெரைலிங�ம் அழ�ொ�த் கதொகுத்து வழஙகினொர். 
தைம்டயின் பின்பு்றம் இருநது நளொயினி தி்றமையு்டன் 
ஒலியமைப்பு வ்சதியிமன ஏறபெடுத்திக் க�ொடுத்தொர்.

நி�ழ்வு�ள் அமனத்தும் தநர்த்தியொ�வும் 
க்சம்மையொ�வும் ஒழுங�மைத்து அமனத்து ைட்டப் 
கபெண்�மளயும் ஒருஙகிமைத்து ந்டத்தியமையொல் 
வநதிருநத அமனவருக்கும் ைகிழ்சசிமயயும் 
புத்துைர்சசிமயயும் தநததொ� விழொ முடிவில் 
அமனவரும் தபெசிக் க�ொண்்டமதக் �ொைக் கூடியதொ� 
இருநதது. உைவு பெரிைொற்றம் முதல் அரஙகு நி�ழ்வு 
வமர எதுவுதை த்சொம்ட தபெொ�வில்மைகயனப் பெொரொட்டப் 
கபெற்ற இவவிழொவில் அமனத்து தவமை�ளும், 
குறிப்பெொ� ஒலி வொஙகி அமைப்பு, பும�ப்பெ்டம் 
எடுத்தல் தபெொன்்ற அமனத்துதை கபெண்�ளொதைதய 
முன்கனடுக்�ப்பெட்டன. ஆண்�மள அனுைதிக்�ொது 
கபெண்�ள் தங�மளத் தொங�தள க�ொண்்டொடி ைகிழ்நது 
சுதநதிர ைனநிமையு்டன் புத்துைர்வு கபெற்றவர்�ளொ� 
விம்ட கபெறறுச க்சன்்றனர். 

இைண்டன் ெமிழ் தபண்கள 
அலேபபு ந்டத்திய ே்களிர் தினம்

லணடன் பிரபல நடன ஆசிரி்ய 
்கலாநிதி பஜயநதி கயா்கராஜாவினால் 
ஏற்பாடு பசயயப்படடு, ஹகராவில் 
நடநத நாடடியவிழா நிதி கச்கரிப்பு 
நி்கழவின் மூலம் கச்கரிக்்கப்படட 
நிதி உதவி்யயும், பபாருள் 
உதவி்க்ளயும் முல்்லததீவில் 
வாழும் வித்வ்கள் குடும்பததிற்கும், 

பு து க்கு டியிரு ப் பு  ‘ ஒளிரும் 
வாழவு’ மாற்றுத தி்றனாளி்களின் 
அ்மப் பு க்கும்  ச மீ ப ததில் 
வழங்கப்படடது. அஙகு கநரில் 
இ்வ்க்ளச் சமீபததில் பஜயநதி 
கயா்கராஜா அவர்ககள எடுததுச் 
பசன்று வழஙகியிருநதார.

நடன ஆசிரி்ய்களான ரட்ணலடசுமி, பாமினி 
சிததரஞ்சன், அனனியா ஐங்கரன், நநதினி ராஜன், 
பிரியதரசினி துளசீதரன், சஙகீத நவரடனம், 
சாநதி பிரதீபன், கசாபி்கா துளக்சன், ப்கௌசல்யா 
பிரதாபன், சஸகியா கயா்கராஜா ஆகிகயா்ர 
இ்்ணதகத நாடடியவிழா நடாததப்படடது. 
டாக்டர பஜயநதி கயா்கராஜா எழுதித தயாரிதத 
நாடடிய நாட்ககம “JOURNEY OF DANCE”.

முல்ழலத்தீவு, புதுககுடியிருபபு அழமபபுகளுககு லண்டனிலிருந்து உதவி
‘சுப்பர் சிஙகர்’ என்று 

உலகத் தமிழ் ரசிகர்களிடையே 
பிர்பலமான ய்பாட்டிப ்பாைல் 
நிகழ்ச்சியில் ஜூனிேர் 
பிரிவில் (16 வேதுக்குட்்பட்ை) 
இறுதிச் சுற்றுக்கு மூவரில் 
ஒருவராக கனைாவில் வாழும் 
ஈழத்துச் சிறுமி சின்மயி 
ததரிவாகியுள்ார். கடுடமோன ய்பாட்டியில், உலகத் தமிழ் ரசிகர்களின் 
கவனத்டத ஈர்த்துள்ார். சாவகச்யசரி, மட்டுவில் ்பகுதிடே யசர்்நத 
இவர், சிறு வேதில் தாேகத்தில் ஏற்்பட்ை ய்பார்ச் சூழல் காரணமாக 
கனைாவுக்கு த்பற்யறாருைன் தசன்று வாழ்்நது வருகிறார். நிகழ்வில் 
கல்நது தகாணை அவரது தாோர் ஆன்நதக் கணணீர்விட்டு, 
மகிழ்ச்சிடே ததாடலக்காட்சியில் ததரிவித்து, யேேர்கட் தேகிழ  
டவத்தார். 

இறுதிச சுற்றுககு ஈழததுச சிறுமி!
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தபாகிற தபாககில்... ஏ.வஜ.ஞகாவனந்திரன்

பாதி உை்கச் தசாத்து  
26 பணக்்காேர்்களி்டோ?
இன்று பூமியின் பெொதிப் பெகுதிமய 

நிம்றத்திருப்பெவர்�ள் உைகின் மி� 
வறியவர்�ள்.  இவர்�ள் கதொம�மய  
3.8 பில்லியன் என்்ற �ைக்கிடுகி்றொர்�ள்.  
இநத 3.8 பில்லியன்  கதொம�யினரின் 
கைொத்தச க்சொத்து ைதிப்பு, உைகின் 
26 அதிஉச்ச பில்லியனர்�ளி்டம் 
இருக்கின்்றதொம். அ்ட பெொவதை 
என்று �வமைப்பெடுவதொ அல்ைது 
அம்ைொடிதயொவ என்று வொமயப் 
பிளப்பெதொ? சுவிஸ நொடடின் ்டொதவொஸ 
ந�ர ைொநொடடில்  ஒக்ஸபெொம் என்்ற 
அமைப்பு இநதப் புள்ளி விபெரங�மள 
கவளியிட்டது்டன், �்டநத ஆண்டு 
பெைக்�ொரர்�ள் தைலும் தனவநதர்�ளொ�. 
ஏ மழ �ள்   த ைலும்  வறிய 
நிமைக்குத் தள்ளப்பெடடுள்ளதொ�வும் 
க்சொல்ைப்பெடடுள்ளது.  இநதப் 
பெைக்�ொரர்�ள் க்சலுத்த தவண்டிய 
வருைொன வரித் கதொம�மய ஒதரகயொரு 
வீதத்தொல் அதி�ரித்தொல் தபெொதும்.  
இதன் மூைம் 418 பில்லியன் க்டொைர் 
தைைதி� வருைொனம் ஈட்ட முடியும்.  
இநதப் பெைத்தொல் �ல்வி �ற�ொைல் 
இருக்கின்்ற ஒவகவொரு பிள்மளக்கும் 
�ல்வி �றபிக்� முடியுைொம்.  அதததபெொை 
சு�ொதொர வ்சதி�ளும் க்சய்து, 3 
மில்லியன் ைரைங�மளத் தடுத்து 

நிறுத்தமுடியும் என்கி்றொர்�ள். அ்ட 
�்டவுதள ஒரு வீதத்திறகு இவவளவு 
்சக்தியொ?

ஒக்ஸபெொம் அமைப்பு க�ொடுக்கும் 
ஒரு புள்ளிவிபெரத்மதக் �வனியுங�ள். 
உ ை க � ங கி லு மு ள் ள  2 2 0 0 
பில்லியனர்�ளின் வருைொனம், 2018ஆம் 
ஆண்டில் 900 பில்லியன் க்டொைர்�ளொல் 
அதி�ரித்துள்ளது என்கி்றொர்�ள். 

ஒவகவொரு இரண்டு நொட�ளுக்கு ஒரு 
த்டமவ, புதிய பில்லியனர் ஒருவர் 
உருவொக்�ப்பெடடுள்ளொர். அதொவது 
ஒரு நொளில் 2.5 பில்லியன் க்டொைர் 
வருைொன அதி�ரிப்பு! 12 வீத வருைொன 
அதி�ரிப்பு க்சல்வநதர்�ள் உைகில் 
இ்டம்கபெ்ற, 11 வீத வருைொன வீழ்சசி 
ஏமழ�ள் உைகில் ்சம்பெவித்துள்ளது. 

பெட்ட �ொலிதைதய பெடும். க�ட்ட 
குடிதய க�டும்.

த � ா லி வு ட 
ஸ மபெ ்ட ர் ை ொ ன் 
உ ங � ளு க் கு த் 
க த ரி ய ொ த வ ர ல்ை . . . 
ஆனொல், அவமரப்தபெொை பெை 
்சொ�்சங�ள் �ொடடும்  பிகரஞச 
நொடடு நிஜ ஸமபெ்டர்ைொமன 
உங�ளில் எத்தமன தபெருக்குத் கதரியும்? 
56 வயதொன இவர் கபெயர் அகையின் 
க்றொதபெர்ட. உை� நொடு�களஙகும் உள்ள  
கபெரிய கபெரிய �ட்ட்டங�ளில் சிைநதிதபெொை 
தைதைறிக் �ொண்பித்து, உை�ப் பு�ழ் 
கபெறறுள்ளவர் இநத ைனிதர். இநதத் த்டமவ 
200 மீற்றர் உயரைொன ஒரு 
�ட்ட்டத்மத, ைனிைொ ந�ரில் 
கவறறி�ரைொ� ஏறிமுடித்து, 
கீதழ இ்றஙகியவமர கபெொலி ொ்ர் 
ம�து க்சய்திருக்கி்றொர்�ள். 
எநத விதைொன பெொது�ொப்பு 
ஏறபெொடு�ளும் இல்ைொைல் 
இநத 47 ைொடிக் �ட்ட்டத்மத 
ஏறியிருக்கி்றொர். 

அதொவது ஆபெத்துதவியொ� 
தன்மன எநதக் �யிறறிலும் 
பிமைத்துக் க�ொள்ளொைல், 
கவறும் ம��ளொல் �ண்ைொடிச 
சுவரின் தைதைறி, கீழி்றஙகுவது 
என் பெது  கிலியூடடுவது 
ைொத்திரைல்ை, ைனித ்சக்திக்கு 
அப்பெொறபெட்டது. பிலிப்மபென்ஸ நொடடின் 
ஒன்பெதொவது அதிஉயர்நத இநதக் 
�ட்ட்டத்தில் இவர் ஏறியதபெொது அதி�ொரி�ள் 
உடபெ்ட 200 தபெர் வமரயில் கீதழ நின்று 

இவர்  ்ச ொ�்சத்மத 
பெொர்த்திருக்கி்றொர்�ள். 
பெைர் வீடிதயொ பெ்டம் 
எடுத்திருக்கி்றொர்�ள்.

�றுத்த தஷர்ட, ைஞ்சள் 
�ொற்சடம்ட, தமையில் 

கபெொருத்தப்பெட்ட �ைரொ- இப்பெடி 
ஒரு த�ொைத்தில்  �ட்ட்டத்தின் 

�ண்ைொடிச சுவரில் இைொவ�ைொ� 
ஏறி, பின்பு ஏறிய வழியிதைதய இ்றஙகி 
வநத இவமர, ைக்�ளிம்டதய பீதிமய 
உண்்டொக்கினொர் என்்ற குற்றச்சொடடில், 
ம�து க்சய்துள்ளொர்�ள். �ொமை 10 

ைணியளவில் தைதை ஏ்ற 
ஆரம்பித்தவர், ைதியம் 
கீழி்றஙகியதபெொது, தயொரொ�க் 
�ொத்திருநத கபெொலிஸ 
அதி�ொரி�ள் இவமரக் 
ம�து க்சய்திருக்கி்றொர்�ள். 
வொனுயர்நத �ட்ட்டங�ளின் 
உசசிக்கு ஏறுவது என்பெது 
இ வ ரு க் கு  அ ல் வ ொ 
்சொப்பிடுவமதப் தபெொன்்றது 
என்கி்றொர்�ள்.

அதிலும் வொ�ன கநரி்சல் 
கதருக்�மள நிம்றக்கும் 
தநரங�ளில்தொன் இவர் தன் 
்சொ�்சத்மத ஆரம்பிப்பெது 
வழமை. துபெொய் ந�ரின் 328 

மீற்றர் உயரைொன புர்ஜ் �லீபெொ �ட்ட்டம், 
ஈகபெல் த�ொபுரம்-  இவர் �ொல்�ள் பெதிநத 
சிை �ட்ட்டங�ள்.!

தைதைறியவருக்கு இ்றஙகுமு�ைொ?

சிவறபபட்ட 
சிலநதி 

மனி்தன…. உங�ளில் எத்தமன தபெருக்கு, 
ஒரு மீற்றர் துொரத்தில் சிங�ங�மள 
சு த ந தி ர ை ொ �  உ ை ொ வ வி ட டு 
(நொைொபெக்�மும் அம்டக்�ப்பெட்ட 
இ்டத்தில்தொன்) ,  நிம்ைதியொ�க் 
கு்றடம்டவிடடுத் தூங� முடியும்? 

முடியுகைன்கி்றொர் சு்ொன் ஸக�ொட 
என்்ற 50 வயதுப் கபெண்ைணி. 

இவர் தஙகியிருக்கும் வீடடின் 
முறபு்றத்தில் இம்றசசிமய கநருப்பில் 
வொடடிச ்சொப்பிடும்தபெொது சிங�ங�ள் 
இநத ைொமி்ச வொம்டயில் பெைைொ�க் 
�ர்ஜிப்பெமதக் த�ட� முடியும் 
என்கி்றொர் இவர். இவர் தஙகியுள்ள 
இருப்பி்டத்தின் தடுப்பு தவலியருத� ஒரு 
மீற்றர் தூரத்தில் உள்ள  இன்கனொரு 
தடுப்பு தவலிக்குள் 77 சிங�ங�ள் 
இருக்கின்்றன. கதன் ஆபிரிக்� 
வன விைஙகு பெொது�ொப்பு அமைப்பு, 
மூன்று பெடுக்ம�யம்ற�ள் க�ொண்்ட 
இநத இருப்பி்டத்மத ஓர் இரவுக்கு 
சுைொரொ� 7000 ரூபெொய் என்்ற �ைக்கில் 
வொ்டம�க்கு விடுகின்்றது. நீங�ளும் 
இஙகு தங� முடியும். சுதநதிரைொ� 
சிங�ங�ள் எப்பெடிச க்சயறபெடுகின்்றன 
என்பெமத இநத தவலியூ்டொ�ப் பெொர்க்� 
முடியும். தைைதி� பெொது�ொப்பெொ� 
சிங�ங�ளின் அம்டப்பில், மின்்சொர 
தவலி�ளும் எழுப்பெப்பெடடுள்ளன. 
இநதச சிங�ங�ளின் �ர்ஜமன பெறறிச 
சிை வரி�ள் தரதவண்டும். பூமனக் 

குடும்பெத்தில் மி�ப் பெைத்த ஒலிக்குச 
க்சொநதக்�ொரர்  சிங�நதொன்.  நன்கு 
வளர்நத ஒரு சிங�த்தின் �ர்ஜமன 
எடடு மீட்டர் (5 மைல்) துொரத்திறகுக் 
த�டகும். 

சிங�ங�ள் ஏமனய சிங�ங�மளத் 
தொக்� முறபெ்டைொம் என்பெதற�ொ�தவ, 
மின்்சொர தவலி�மள எழுப்பியிருப்பெதொ� 
க்சொல்ைப்பெடுகின்்றது. 

சிங�ங�மள வி்ட தீக்த�ொழி�ள், 
வ ரி க்குதிம ர �ள் ,  கவவதவறு 
இனத்திைொன கபெரிய �ொடடு ைொன்�ள், 
இன்கனொரு பெக்�த்தில் உைொ வருகின்்றன.  
50 வரு்டங�ளில் அமர மில்லியனொ� 
இருநத சிங�ங�ளின் கதொம�, இன்று 
20,000 ஆ�க் கும்றநதுள்ள நிமையில், 
இப்பெடியொன பெொது�ொப்பு நிமையங�ள் 
இவறம்ற அழிவிலிருநது மீடகும் என்று 
�ருதப்பெடுகின்்றது. உங�ளுக்கும் தில்  
இருநதொல் சிை இரவு�ள் இஙத� 
தங�ைொம். தூங� முயறசிக்�ைொம்...

விழறத்்த மனி்தர�ள் இ்வர�ள்.....
�ரஜழன ் டுக்வ தூஙகு்வ்தா?

சவடசவடககும் குளிரில் மரதன் ஓட்டம்
மரதன் ஓட்டப் தபெொடடி�ளில் 

�ைநது க�ொள்ள உங�ளுக்கு ஆர்வம் 
இருக்�ைொம். ஆனொல், ஜொக்கிரமத 
உைகிதைதய மி�வும் குளிரொன 
ஓட்டப்பெநதயம் இது!

ந்டக்கும் இ்டம் ம்சபீரியொ. 
இஙகுள்ள ஒய்ம்யக்�ன் என்று 
அமழக்�ப்பெடும் குக்கிர ொைம் 
ஒனறில்தொன் இநதப் தபெொடடி�ள் 

முதற த்டமவயொ� இ்டம்கபெற்றன. 
மவர அ�ழ்வுக்கு பிரபெல்யைொன 
யக்குடடியொ என்்ற பிரொநதியத்திதைதய 
இக் கிரொைமும் இருக்கின்்றது. 
குறித்து மவத்துக் க�ொள்ளுங�ள். 
தபெொடடி ஆரம்பெத்தின் தபெொது கவப்பெ 
நிமை (குளிர் நிமை) மைனஸ 52 
பெொம�!!!!!!!!!! 21 வயதிலிருநது 
71 வயதுவமர தபெொடடியொளர்�ள் 
�ைநது க�ொண்டிருநதொர்�ள். உம்றய 
மவக்கும் குளிரில் இ்டம்கபெற்ற 
ஓட்டப்தபெொடடிமய �ண்டு �ளிக்�, 

அவஸதிதரலியொ, ஜப்பெொன், இநதியொ, 
தொய்வொய் ஆகிய இ்டங�ளிலிருநது 
பெொர்மவயொளர்�ள் வநதிருநததொ� 
“ம்சபீரியொ மரம்ஸ” பெத்திரிம� 
க்சய்தி கவளியிடடிருநதது. முதற 
த்டமவயொ� இநதப் தபெொடடிமய ஏறபெொடு 
க்சய்தவர்�ள், கவளிநொடு�ளிலிருநதும் 
தபெொடடியொளர்�ள், அடுத்த வரு்டம் 
வநது �ைநது க� ொள்வமத 
ஆவலு்டன் எதிர்பெொர்க்கி்றொர்�ள். 
இதில் �ைநது க�ொண்்டவர்�ளில் 
வ ய த ொ ளி ய ொ ன வ ரு ம் ( 7 1 ) 
அனுபெவ்சொலியுைொன தயத�ொர் 
கபெர்மியொக்க�ொவ என்பெவர் ஒன்பெதமர 
மைல் துொரத்மத இரண்்டமர ைணி 
தநரத்தில் ஓடி முடித்திருக்கி்றொர். இதறகு 
தநர்ைொ்றொ� 21 வயதொன ஒகைத்சொவ 
6.2மைல் (10 கி.மீ) தூரத்மத ஒரு 
ைணி 8 நிமி்டங�ளில் ஓடிமுடித்து 
விடடு, ஓடுவமத நிறுத்தியிருக்கி்றொர்.
இன்கனொரு கிரொமியத் தமைவரொன 
கபெஸ்டகரவ என்பெவர் 24 மைல் 
துொரத்மத 3 ைணி 58 நிமி்டங�ளில் 
ஓடி முடித்துள்ளொர். 

இதில் த்சொ�ம் என்னகவன்்றொல், 
எவருதை ஒரு ைரதனுக்குரிய 26.219 
மைல் துொரத்மத ஓடி முடிக்�வில்மை 
என்பெதுதொன்!. தபெொடடி�ள் ஆரம்பித்த 
தபெொது குளிர் க�ொஞ்சம் கும்றவொம். 
எவவளவு கதரியுைொ? உம்றநிமைக்கு 
கீதழ 45 பெொம� க்சன்டிகிதரட!!!!!!
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fdlhtpd; %j;j jkpo; ,johd jkpoH jftypd; 28tJ Mz;L kyH ‘,sKfpo;r;
RtL| ntspaPLk;> 28tJ Mz;L ‘jkpoH jft| tpUJ tpohTk; nuhwd;Nuh efu-
rig mq;fj;jtH rgh gPlj;jp ngg;utup 24Mk; jpfjp rpwg;ghf eilngw;wJ.
,yq;ifapd; mjp%j;j ClftpayhsHfsp xUtUk; Ik;gjhz;LfSf;F Nkyhf
Clfg;gzpahw;wp tUgtUkhd jpU v];. jpUr;nrtk; ,jd; Kjd;ik MrpupaH.
fiyQUk; xypgug;ghsUkhd jpU. fe;jrhkp fq;fhjud; tpohitj; njhlf;fp itj;J
ciuahw;wpdhH. nrtp. I];tupah re;JUtpd; jkpo; tho;j;ijaLj;J rptrpwp
n[afhe;jf; FUf;fs; MrpAiu toq;fpdhH. jkpoH jftypd; cjtp MrpupaHfsp
xUtuhd jpU. Fapd;u]; Jiurpq;fk; jiyikap ,sKfpo;r; RtL ntspaPL ,lk;
ngw;wJ. xd;uhwpNah rl;lrig cWg;gpdHfs; Nyhfd; fzgjp> tpN[ jzpfhryk;
MfpNahH tho;j;Jiu toq;fpdH. %j;j xypgug;ghsH gp. tpf;Nd];tud; ntspaPl;
Liu epfo;j;jpdhH. cyfpNyNa jkpop ntsptUk; xNunahU jft ,jo; jkpoH
jft vd;Wk; ,jd; Mz;L kyHfs; tuyhw;W Mtzq;fshfj; jpfo;fpd;wd
vd;Wk; jpU. tpf;Nd];tud; jkJ ciuap njuptpj;jhH. Mz;L kyupd; Kjw; gpu-
jpfs; ,jp fl;Liu vOjpa 62 Ngup tajp kpf ,isatHfshd khHf; nftpd;
nja;Nte;jpuk;> mf;rad; n[aghyrpq;fk; MfpNahUf;F jftypd; cjtp MrpupaH
rrpfud; gj;kehjdh toq;fg;gl;lJ. jpU. ePjd; rz; jiyikap tpUJ tpoh

,lk;ngw;wJ. xd;uhwpNah rl;lrig cWg;gpdH #]; nkhuprd; gpujk tpUe;jpduhfg;
gq;Fgw;wp ciuahw;wpdhH. gpd;tUk; vl;Lr; rhjidahsHfs; tpohtp ‘jkpoH jft|

tpUJld; jq;fg;gjf;fk; #l;b kjpg;gspf;fg;gl;ldH. NguhrpupaH fyhepjp R. gRgjp
(tho;ehs; rhjidahsH tpUJ)> rl;lj;juzp ehjd; rpwPjud; (gd;Kfg; gzpf;fhd
rpwg;G tpUJ)> jpU. v];. gp. fdfrghgjp (Kd;dzpr; r%fg; gzpahsH tpUJ)>

ftpQH m> Gfhup (,yf;fpa tpUJ)> jpU. FkhH GdpjNt (r%f etho;T
Nkk;ghl;lhsH tpUJ)> jpUkjp. yre;jp uh[;FkhH (Ez;fiy tpj;jfH tpUJ)> 

jpU. rp. rpwPKUfd; (fdba jkpo; jpiuf;fiy Kd;Ndhb tpUJ)> nrtp. ];Ujp
ghyKusp (,sk; rhjidahsH tpUJ). NguhrpupaH re;jpufhe;jd;> rl;lj;juzp
aNrh rpd;dj;Jiu> nrtp mNdh[pdp Fkhujhrd;> rq;fPj; Fapd;u];> tjdd;
n[fjPrd;> tpdprh mUshde;jk; MfpNahH tpUjhsHfis mwpKfk; nra;J
ciuahw;wpdH. tpUJ ngw;wtHfs; rhHgp NguhrpupaH jpU. gRgjpAk;> jpU. v];.

gp. fdfrghgjpAk; KiwNa Mq;fpyj;jpYk; jkpopYk; ed;wpAiu epfo;j;jpdH.

nrtp ];Ujp ghyKusp Gyhq;Fo ,ir topahf fdba Njrpa fPjk;
,irj;jhH. md;iwa jpdk; fLk;Fspuhd fhyepiyapUe;jNghjpYk; kz;lgk;
tUif je;jtHfsh epuk;gpapUe;jJ. fdlhtp jkpoH r%fj;jp Kjd;Kiwahf

(1992) tpUJ toq;Ftij Muk;gpj;J itj;j ngUik jkpoH jftYf;FupaJ.
fdlh> mnkupf;fh> ,q;fpyhe;J> N[Hkdp> M];jpNuypah> gg;Gth epAfpdpah Mfpa
ehLfisr; NrHe;j 263 rhjidahsHfs; ,Jtiu ‘jkpoH jft’ tpUJfisg;
ngw;wJ Fwpg;gplg;gl Ntz;baJ.
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“Ammanai Saran Addainthal Athika Varamperalam”

SHRI KANAGATHURKKAI AMMAN (HINDU) TEMPLE TRUST

எமது ஆையததில் கீழ்ேரும் ெணிநிடைகளுக்கோன ்தகுதியோன விண்ணபெஙகள் 
கேணைபெடுகின்றன. ்தஙகள் ெற்றிய முழு விெரஙகளுைன கமல் உள்ள 

மினஅஞெல் முகேரிக்கு விண்ணபபிக்கவும். (REF: SKTAT 2/18)

மக�ாற்ெ்வ சி்வாசொரியார
Hindu religious workers with non-pastoral role

்தகடமகள்: ஆ்கம விதிமு்்றப்படி ஆலயததில் மக்காற்சவ பூ்ச்கள் பசயதல்
கே்தனம்: பிரிததானிய கவதன மு்்ற்ம்களுக்்க்மவானது. விண்ணப்பதாரி்களின் சி்றப்புத த்க்ம்க்ள 
்கவனததில் ப்காணடு நிர்ணயம் பசயவதுடன் அடியார்கள் வழஙகும் தடச்்ண பஙகிடடு வழங்கப்படும்.
விண்ணபெ முடிவு திகதி: 30.04.2019

்தகடமகள்: விண்ணப்பதாரி குருக்்கள் படடம் பபற்றிருக்்க கவணடும். தமது பணிக்்காலங்களில் 
சிவாச்சாரியாரா்கப் பணியாற்றியிருக்்க கவணடும். இறுதி 5 வருடங்கள் ஆலயக் குருக்்களா்கப் பணி 
பசயதிருக்்க கவணடும். 
கைடமகள்: ஆ்கம விதிமு்்றப்படி ஆலயததில் பூ்ச்கள் பசயதல்
கே்தனம்: பிரிததானிய கவதன மு்்ற்ம்களுக்்க்மவானது. விண்ணப்பதாரி்களின் சி்றப்புத த்க்ம்க்ள 
்கவனததில் ப்காணடு நிர்ணயம் பசயவதுடன் அடியார்கள் வழஙகும் தடச்்ண பஙகிடடு வழங்கப்படும். 
விண்ணபெ முடிவு திகதி: 30.04.2019

்தகடமகள்: நாதஸவர, தவில் கம்த்களுக்்கான சான்றிதழ்க்ளக் ப்காணடிருப்பதுடன் தமது பிராய 
்காலததிலிருநது இப்பணி்யச் பசயது ப்காணடிருப்பவரா்க இருக்்க கவணடும்.
கைடமகள்: ஆலய பூ்சக்்காலங்களில் மங்கள இ்ச இ்சததல்.
கே்தனம்: பிரிததானிய கவதன மு்்ற்ம்களுக்்க்மவானது.
விண்ணபெ முடிவு திகதி: 30.04.2019

பணிநிழை: 

பணிநிழை: 

 1 

 2
ஆைய சி்வாசொரியார
Hindu religious workers with non-pastoral role

பணிநிழை:  3 ்ா்தஸ்்வர, ்தவில �ழைஞர�ள்
Hindu religious (Musicians) Workers
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