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162 B, MITCHAM ROAD, LONDON SW17 9NJ

TEL: 020 87673795

உயிர்த்த ஞாயிறு தின்ததில் இலங்கையில் 
நடந்த ககைாடூரமான ககைாரக் ககைா்லகைள் 

்தாஙககைாணா்த துயர்ததில் ஆழ்்ததிவிடடது.

புனி்தமான இ்ைவன் கெய ர்ச் க�ால்லிக்ககைாண்டு 
ம்தம் பிடி்தது அபொவி மக்கை்ைக் ககைான்று குவி்த்த 
அ்தரமம் ‘அரஙககைறி’யிருக்கிைது.

ஒகர கநர்ததில் கவவகவறு இடஙகைளில் 
நடா்த்தபெடட குண்டு்த ்தாக்கு்தல் எளி்தாகை 
நடா்த்தபெடக் கூடிய்வ அல்ல. நீண்ட கநடுஙகைாலம் 
திடடமிடடு நடா்த்தபெடட ெடுெயஙகைர ்தாக்கு்தல்.

இநதிய புலனாய்வுப பிரிவுகைள் அளி்த்த 
ரகைசிய ்தகைவல்கைள் இலங்கை அதிகைாரிகைளுடன் 
�ம்ெவஙகைளுக்கு முன்ன்தாகைப ெகிரபெடடது. 
‘முன்னாள் புலி’கைளினால் ஏ்தாவது நடக்கைலாம் 
என்றும், அது குறி்தக்த நடவடிக்்கை எடுபெ்தாகைவும் 
ெதில் வழஙகைபெடடிருக்கிைது. இஸலாமினால், ஆெ்தது 
ஏறெடமாடடாது என்று நம்பினாரகைள்.

உலகை்த்்தகய உலுக்கிய இந்தக் ககைாரக் ககைா் லகைள் 
கிறி்த்தவ சிஙகைை-்தமிழ் மக்கை்ையும், விடுமு்ை்யக் 
கைழிக்கைச் க�ன்றிருந்த கவளிநாடடவரகை்ையும் 
உள்ைடக்கி ெலி ககைாண்டு, அ்னவ்ரயும் கைண்ணீரில் 
மி்தக்கை ்வ்ததுவிடடது. 

‘நீயா? நானா?’ என்று ‘இழுெறி’ ஆடசி 
நடா்ததும் ஸதிரமறை பின்னணியும் இந்தக் குண்டு 
கவடிபபுச் �ம்ெவஙகைகைாடு க்தாடரபு்டய்வயாகை 
இருநதிருக்கும ா  என்ை  � ந க்த கைஙகைளில் 

உண்்மயில்்ல என்று ஒதுக்கி விடவும் முடியாது.   
்தமிழின்ததுக்கு எதிராகைக் கைடடவிழ்்ததுவிடபெடட 
இனக் கைலவர்ததினால் இலங்கை்த தீவில் லடக�ாெ 
லட�ம் மக்கைள் அழி்தக்தாழிக்கைபெடடாரகைள். அரசின் 
இன்த துகவஷ்த தூண்டு்தலினால் உயிர நீ்த்த 
்தமிழரகைள் எண்ணில் அடஙகைா. உயிகராடு எரிக்கைபெடட 
ககைாடூரஙகை்ையும், மானெஙகைபெடு்த்தபெடட ்தமிழ்ப 
கெண்கைளின் அவலஙகை்ையும் இலகுவாகை மைநதுவிட  
முடியாது.

இலங்கை அரசுக்கு எதிராகை புலிகைள் நட்ததிய 
கொராடட்ததின்கொது, அபொவி மக்கை்ை ராணுவம் 
சுடடுக் ககைான்ைகொது கூட அந்த 30 ஆண்டுகைால 
யு்த்தம் நட்த்தபெடுவ்தறகைான கைாரண்த்்த மக்கைள் 
விைஙகிக் ககைாண்டிருந்தாரகைள்.

புலிகைளின் முக்கிய ்தாக்கு்தல் நடா்த்தபெடுகிை 
�மயஙகைளில் எல்லாம் ்த்லவர அறிவுறு்த்தலில் 
மிக்கை கைவனமாகை நடா்த்தபெடட்்த அவ்தானிக்கை 
முடியும். 

உ்தாரணம்: கைடடுநாயக்கைா விமானநி்லய்த 
்தாக்கு்தலில் கவளிநாடடவர-அபொவி மக்கைள்- 
ஊழியரகைள் எவருகம ொதிக்கைபெடவில்்ல.

ம்தவா்தமும், இனவா்தமும் ்த்லவிரி்த்தாடும் 
அரசியல் ஆ்தாய கொறுக்கி்த்தன்த்்த அவவபகொது 
விரடடியடிக்கைா்த்தால் ஏறெடட இவவி்த ககைாடூரமான 
ககைாரக் ககைா்லகைளுக்குப கொறுப்ெ ஏறகை்த்தான் 
கவண்டும். 

மதம பிடித்த அதர்மம! லண்டனில் திகைக்கு வருகிறது

தமிழீழ தமிழை ைனடிை ைகலஞர்ைளின் உருவாக்ைத்தில் ைாழ் 
மணணிலும ைனடிை மணணிலும ்ப்டமாக்ைப்பட்ட முதல் திகைப்ப்டம
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பனங்காட்கான்

இலங்கையில்  அவ� ர  கை ால ச்  � ட டம் 
மீண்டும் பிரகைடனமாகியுள்ைது. ஏறகைனகவ 

ந்டமு்ையிலுள்ை ெயஙகைரவா்த ஒழிபபுச் �டட்ததுக்கு 
கமலதிகைமாகை இது. 

இரவு கநரஙகைளில் மீண்டும் ஊரடஙகுச் �டடம் 
அமுல்ெடு்த்தபெடடுள்ைது. எவவைவு நாடகைளுக்கு இது 
க்தாடரும் என்று இபகொ்்தக்குக் கூை முடியாது.

இர ாணுவமும் கொலி�ாரும் இ்ணநது 
கைாவறகைட்மகை்ையும், திடீரச் க�ா்த்னகை்ையும் 
ஆரம்பி்ததுள்ைனர. க்தடு்தல் நடவடிக்்கைகைள் இன்கனாரு 
புைம். 

க�ா்த்னச் �ாவடிகைள் மீண்டும் மு்ை்ததுள்ைன. 
அ்டயாை அட்டச் க�ா்த்ன என்ை கெயரில் 
ககைடுபிடிகைள் க்தாடஙகியுள்ைன.

வீதிகைளில் ்தனி்தது நிறகும் �நக்தகை்ததுக்கிடமான 
வாகைனஙகைள் கவடிக்கை ்வக்கைபெடுகின்ைன, க்தசிய 
ொதுகைாபபு என்ை கெயரில். அநா்தரவாகை உள்ை கொதிகைள் 
கொசுக்கைபெடுகின்ைன. 

ொட�ா்லகைளுக்கும் ெல்கை்லக்கைழகைஙகைளுக்கும் 
அவ�ரகைால விடுமு்ை. நி்லவர்த்்தப கொறு்தது 
மீண்டும் திைக்கைபெடும். 

உ யி ர ்த ்த  ஞ ா யி ை ன் று  இ ட ம் கெ ற ை 
குண்டு்த்தாக்கு்தல்கைளில் 359 கெர ெலியாகி, 500க்கும் 
அதிகைமாகனார கைாயம்டந்த்தன் பின்னரான 
நடவடிக்்கைகைள் இ்வ. 

இயலா்ம்ய ஒபபுக்ககைாள்ை விரும்ொ்த 
கவடகைம்ககைடட சிஙகைைக்த�்த ்த்ல்மகைள், 
கொடடியிடடுக் ககைாண்டு அறிக்்கைகைள் வாயிலாகை 
முரண்ெடுகின்ைன. 

ஏபரல் 21ஆம் நாள் கைா்லயிலிருநது மதியம்வ்ர 
மூன்று க்தவாலயஙகைளிலும் ஐநது விடுதிகைளிலும் 
அடு்த்தடு்தது கவடி்த்த குண்டுகைைால் வழிொடடில் 
ஈடுெடடவரகைளும் கவளிநாடடு உல்லா�ப ெயணிகைளும் 
அபொவிக் குடிமக்கைளும் ககைால்லபெடடனர. 

ககைா்லயுண்டவரகைளில் 45 வ்ரயாகனார சிைாரகைகைன 
யுனிக�ஃப அறிவி்ததுள்ைது. ஏை்த்தாழ அக்தயைவு 
க்தா்கையினர 19 நாடுகை்ைச் க�ரந்த கவளிநாடடினர. 
இவரகைளுள் 11 கெர இநதியர. கைாயம்டந்தவரகைளில் 12 
கெர கவளிநாடடினர. கமலும் 16 கவளிநாடடவ்ரக் 
கைாணவில்்ல. 

குண்டு்த்தாக்கு்தல் ந்டகெறுவ்தறகு இரண்டு 
வாரஙகைளுக்கு முன்னகர இநதியப புலனாய்வு்தது்ை 
இலங்கைப புலனாய்வு்தது்ையினருக்கு எச்�ரிக்்கை்த 
்தகைவல் ககைாடு்த்த்்த எல்லாம் முடிந்த பின்னகர 
இலங்கை அரசு ஒபபுக் ககைாண்டுள்ைது. 

்தமக்கு இதுெறறி எதுவுகம க்தரிவிக்கைபெடவில்்லகயன்று 
மு்தலில் ெகிரஙகைமாகைக் கூறியவர நாடடின் பிர்தமர 
ரணில் விக்கிரமசிஙகை. 

்தனக்கும்கூட எதுவுகம க்தரிவிக்கைபெடவில்்லகயன்று 
அடு்ததுக் கூறியவர ொதுகைாபபு ராஜாஙகை அ்மச்�ர 
றூவான் விகஜவர்த்தன. இவர பிர்தமர ரணிலின் 
்தாய்மாமனின் மகைன். அ்தாவது ்ம்ததுனர. 

2018 அக்கடாெர மா்த உள்நாடடு அரசியல் புரடசியின் 
பின்னர ரணிலின் கைடசியிடமிருந்த �டடம் ஒழுஙகு 
அ்மச்்� ெறி்தது ்தம்தாக்கிக் ககைாண்ட ஜனாதிெதி 
்ம்ததிரி, உைவு்தது்ைக்குக் கி்ட்த்த முறகூடடிய 
்தகைவ்ல கவண்டுகமன்கை ரணிலுக்கு ம்ை்த்த்தாகை 
�நக்தகைம் ெரவலானது. 

ஆனால், உைவு்தது்ைக்கு இநதிய்த ்தரபபு 
வழஙகிய முறகூடடிய எச்�ரிக்்கை்த ்தகைவல் 
்தமக்குக்கூட க்தரிவிக்கைபெடவில்்லகயன்று ் ம்ததிரி 
க�ான்னகொது்தான் ஆடசியிலிருக்கும் ஓட்ட 
க்தரியவந்தது. 

க�ால்லபகொனால் இலங்கையில் உைவு்தது்ை 
அல்லது புலனாய்வு்தது்ை என்ெது ஜனாதிெதி ் ம்ததிரி, 
பிர்தமர ரணில் மறறும் அ்மச்�ரகைளுக்கு அபொறெடட 
்தனியான ஓர அர�ாஙகைமாகை இயஙகுவக்தன்ெது இ்தன் 
பின்னகர ெலருக்கும் க்தரியவந்தது. இ்த்னயிடடு 
ஜனாதிெதி ் ம்ததிரி ்த்லகுனிய கவண்டும். அல்லது 
ெ்தவி துைநதிருக்கை கவண்டும். 

இது இபெடியிருக்கை, உைவு்தது்ை்த ்தகைவல் 
கவறு வழியாகை முறகூடடிகய ்தஙகைளுக்கு்த க்தரிய 
வந்தக்தன அ்மச்�ரகைள் ஹரின் கெரனான்கடாவும், 
மகனா கைகண�னும் ஊடகைஙகைளுக்குக் கூறி கெரும் 
அதிரச்சி்ய ஏறெடு்ததினர. 

இது உண்்மயானால், இவரகைள்கூட இ்த்தகைவ்ல 
ஏன் ்தஙகைள் பிர்தமருக்கு்த க்தரிவிக்கைவில்்லகயன்ை 
ககைள்வி எழுகின்ைது. 

்தனது ொதுகைாபபு அதிகைாரிகைள் ்தனக்கு இ்த்ன்த 
க்தரிவிக்கைவில்்லகய என எதிரக்கைடசி்த ்த்லவர மகிந்த 
ராஜெக்� அஙகைலாய்்ததுக் ககைாண்ட்்த ெ்ததிரி்கைகைள் 
ம்ைக்கை விரும்ெவில்்ல.

கவடி்த்த குண்டுகைளுக்குள் இர்த்த்ததில் ந்னநது சி்தறிக் 
கிடந்த �டலஙகை்ை முன்னிறு்ததி அரசியல்வாதிகைளின் 
அறிக்்கைப கொர க்தாடரகின்ைது. 

அ்மச்�ரகைள் ராஜி்த க�னர்தன, கைபீர ஹசீம், 
மஙகைை �மரவீர, லக்ஸமன் கிரிகயல்ல உடெட ெலர 
்தம்மிஷடபெடி ்தஙகை்ையும் ்தஙகைள் கைடசி்யயும் 
கைாபொறறும் அறிக்்கைகை்ை கவளியிடுகின்ைனர. 

க்தசிய க்தௌவீ்த ஜமா்த என்ை இயக்கை்த்்தச் 
க�ரந்த கெண் ஒருவர உடெட ஏழு கெர குண்டு்த 
்தறககைா்ல்தாரிகைள் என்று ெடஙகைளுடன் விெரம் 
கவளியாகியுள்ைது. ஐஎஸஎஐஸ அ்மபபும் அறிக்்கை 
மூலம் உரி்ம ககைாரியுள்ைது.  ் ம்ததிரியின் கநருஙகிய 
�கைாக்கைைான கிழக்கு மாகைாண ஆளுனர ஹிஸபுல்லா, 
கமல் மாகைாண ஆளுனர ஆ�ா்த �ாலி, அ்மச்�ர 
றி�ா்த ெதியுதின், நாடாளுமன்ை உறுபபினர முஜிபுர 
ரஹமான் ஆகிகயாருக்கும் குண்டு்த ்தாக்கு்தல் 
நட்ததியவரகைளுக்குமி்டயில் இறுக்கைமான க்தாடரபு 
இருபெ்தாகை நாடாளுமன்ை்ததில் உ்ரயாறறிய 
எதிரணியினர ெலரும் குறைஞ�ாடடியுள்ைனர. 

்தமிழ்்த க்தசிய கூடட்மபபின் கெச்�ாைரான 
எம்.ஏ சுமநதிரன், ஹிஸபுல்லா்வ கநாக்கி விரல் சுடடி 
குறைஞ�ாடடியுள்ைார. எதுவுகம ககைடகைா்ததுகொல 
எதிரக்கைடசி்த ்த்லவரகைள் கூடட்த்்தயும், �ரவம்த 
்த்லவரகைள் கூடட்த்்தயும் நட்ததுகிைார ்ம்ததிரி. 

இதுகொ்தாக்தன்று நாடடு மக்கைளுக்கு தினமும் 
உ்ரயாறறுவது கவறு. 

்ம்ததிரியும் ரணிலும் ஒகர ஆடசியின் இரு 
தூண்கைள் என்ெ்்த மைநது ்தனி்த்தனியாகை ்தம்வழி 
க�ன்று ககைாண்டிருக்கின்ைனர. 

இ்தறகு உ்தாரணமாகை கவளிநாடடு்த தூதுவரகைள் 
மறறும் ராஜ்தநதிரிகைளுடனான கூடட்த்்தச் க�ால்லலாம். 
இருவரும் ்தனி்த்தனியாகை தூதுவரகைளுடன் கூடடஙகை்ை 
நட்ததி ்தஙகைளுக்குள் இருக்கும் பிை்வ �ரவக்த�்ததின் 
முகை்ததுக்கு கைாடடுகின்ைனர. 

உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுகவடிபபுகை்ை �ரவக்த� 
ெயஙகைரவா்தகமன்றும், இ்த்ன கவகராடு ஒழிக்கை 
கவண்டுகமன்றும் குரல் ககைாடுபெவரகைள் �ந்தரபெ்ததுக்கு 
ஏறைவாறு விடு்த்லப புலிகை்ை ்தஙகைள் ெக்கை்ததுக்கு 
அ்ழபெ்்த அவ்தானிக்கை முடிகிைது. 

விடு்த்லப புலிகைள் ஆயு்தப ெ்டயின்ர இலக்கு 
்வ்தக்த ்தாக்கு்த்ல நட்ததினாரகைள், கவளிநாடடின்ர 
அவரகைள் ஒருகொதும் இலக்கு ்வ்தது ்தாக்கு்தல் 
நட்த்தவில்்ல, ்த்லநகைரில் இதுகொன்ை ொரிய 
்தாக்கு்த்ல அவரகைள் நட்த்தவில்்லகயன்று ரணில், 
்ம்ததிரி உடெட ெல அ்மச்�ரகைள் கைரு்தது கவளியிடடு 
வருகின்ைனர.

ஆனால், மகிந்த ராஜெக்� ்தமது கைரு்த்்த 
கவறுவி்தமாகைப ெகிரநதுள்ைார. விடு்த்லப புலிகைள் 
கவளிநாடுகைளில் புலம்கெயர ்தமிழரூடாகை நிதி க�கைரிபெ்்த 
ொதிக்கும் என்ெது கைருதிகய கவளிநாடடினர எவ்ரயும் 
ககைா்ல க�ய்யவில்்லகயன்று ககைாச்்�்த்தனமாகை 
கூறியுள்ைார. 

்தமிழீழ விடு்த்லப புலிகைள் இன்ததின் விடு்த்லக்கைாகைப 
கொராடினர. இவரகைளின் கொராடடஙகை்ை இஸலாமிய 
அடிபெ்டவாதிகைளின் கொராடடஙகைளுடன் ஒபபிடுவது 
்தவறு என்று கூடட்மபபின் ்த்லவர இரா.�ம்ெந்தன் 
கூறியிருபெ்்த மகிந்தவின் கூறறுக்குப ெதிலாகைச் 
க�ால்லலாம். 

இ வ வி ட ்த தி ல் ,  ் ம ்த தி ரி  -  ர ணி ல் 
கூடடு்த்த்ல்மயிலான அர�ாஙகை்த்்த கநாக்கி சில 
ககைள்விகைள் எழுபெபெடடுள்ைன:

முறகூடடிகய கி்ட்த்த எச்�ரிக்்கை ்தகைவல் க்தாடரொகை 
புலனாய்வு்தது்ை எடு்த்த நடவடிக்்கை என்ன? 
இதுெறறி ொதுகைாபபுச் �்ெக்கு அறிவிக்கைபெடட்தா? 
�நக்தகை்ததுகிடமாகைக் ் கை்தான சில்ர விடுவிக்குமாறு 
அழு்த்தம் ககைாடு்த்த அரசியல்வாதி யார? கைடந்த ெல 
மா்தஙகைைாகை ொதுகைாபபுச் �்ெ கூடட்ததுக்கு பிர்தமர 
அ்ழக்கைபெடா்தது ஏன்? கொலிஸமா அதிெர முறகூடடிக் 
கி்ட்த்த ்தகைவலுக்கு என்ன நடவடிக்்கை எடு்த்தார? 

இறுதியில் மு்னபொன ஒரு ககைள்வியுண்டு. 

குண்டு்த்தாக்கு்தல் ெறறி முறகூடடிகய கொதிய ்தகைவல் 
கி்ட்ததிருநதும் அ்த்ன்த ்தடுக்கை புலனாய்வு்தது்ை 
ஏன் நடவடிக்்கை எடுக்கைவில்்ல என்ெ்தறகும் 
அபொல், உயிர்த்த ஞாயிறு திருநாள் வழிொடடுக்கு 
அரசியல்வாதிகைள் எவரும் க�ல்லா்தது ஏன் என்ை 
ககைள்விக்கு யார ெதில் கூறுவர? 

உயிர்த்த ஞாயிறு நாள் வழிபாட்டுக்கு
அரசியலவாதிகள் ஏன் செல்லவில்்ல?

கு ண்டுத்தாக்கு்ல் பற்றி முற்கூட்டியே யபதாதிே ் கவல் கிடைததிருந்தும் அ்டைத ் டுக்க 
புலைதாய்வுததுடை ஏன் நைவடிக்டக எடுக்கவில்டல என்ப்ற்கும் அபபதால், உயிரத் 
ஞதாயிறு திருநதாள் வழிபதாட்டுக்கு அரசிேல்வதாதிகள் எவரும் செல்லதா்து ஏன் என்ை 
யகள்விக்கு ேதார பதில் கூறுவர?
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MAY- 2019 நடைபெறும் நிகழ்வுகள்

திருவிழாக்களும் விசேட பூசே்களும்
Auspicious Days, Special Poojahs & Festivals - 2018

02 Thursday Pirathosa Viratham பிரததாச விரதம்

04 Saturday Amaavaasai Virtham அமாவாகச விரதம்

05 Sunday Kaarthikai Viratham ைார்த்திகை விரதம்

08 Wednesday Chathuthi Viratham சதுர்த்தி விரதம்

10 Friday Sasti Viratham சஸ்டிவிரதம்

14 Tuesday Ekaathasi Viratham ஏைாதசி விரதம்

16 Thursday Prathosa Viratham பிரததாச விரதம்

18 Saturday Full Moon பூரகை

Vaikaasi Visagam கவைாசி விசாைம்

20 Monday வற்ைாபெக்ள அம்மன் 
பொஙைகல முன்னினட்டு 
ைாகல துர்க்கை

அம்மாள் பொஙைல், 
அபிதசைம், பூகச

21 Tuesday Chankadakara 
Chathurthi Viratham

சஙைடைரசதுர்த்தி விரதம்

24 Friday Sasti சஸ்டி விரதம்

26 Sunday Apara Astami அெர ெட்ச அட்டமி

30 Thursday Ekaathasi Viratham ஏைாதசி விரதம்

31 Friday Pirathosa Viratham பிரததாச விரதம்
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விழாத் தடைடை:- ைலாநிதி ைவீந்திைன் 
(Professor & Head, Department of Journalism and Communication University of Madras)

வரவவற்புடர:- வழககறிஞர் ஹரி்சஙைர் கிருஷ்ணசுவாமி 
(நாரத கான சொ)
சிறப்புடரகள்:-

ம்பைாசிரிைர் ்சம்பத்குமார் 

(Professor Asian College of Journalism , Former Correspond-
ent with BBC , Former Producer Doordarshan, Chennai )

திரு.விஜை திருமவஙை்டம
(Station Director, All India Radio, Chennai, Rtd.)

ைலாநிதி T. ஜஜய் ்சக்திமவல் 
( Asst Professor, Dept. of Journalism and Communication)

 சங்கீத பசாற்பொழிவு:- மாலினி & சிவ
நிகழ்ச்சி முன்னிடையாளர்:- ைஞ்சனி ைாஜமமாைன்

(ைங்கா ரூெவாஹினி பதாடைககாட்சி - மூத்த ஒளி ெரப்ொளர்)

விமலின் ்பக்ைஙைள்விமலின் ்பக்ைஙைள்
தமிழ்கூறு நல்லுைகத்திற்கு நன்கு அறிமுகைான மூத்த தமிழ் ஒலிெரப்ொளர் இைணைன் 
வழககறிஞர் விைல் பசாககநாதன் எழுதிய ‘விைலின் ெககங்கள்’’ நூல் பவளியீட்டு 
விழாவில் கைந்து சிறப்பிககுைாறு உங்கடளப் ெணிவன்புைன் வவணடுகிவறாம்.

 நூல் வெளியீட்டு விழா - அழழப்பிதழ்
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26வது புதிை
தமிழ் ஓசை்கள் –- 2019

வெளிெந்துவிட்டது!
தமிழ் விகாரி புததாண்டில்
உஙகள் அபிமான ஏடு

்மிழ் ஓடலகள் புலம்சபேர ்மிழ் 
மக்களின் வதாழ்வதா்தார நலன்களில் 
அக்கடை சகதாண்ை ்னிததுவமதாை 
ஏைதாக ச்தாைரந்து 26 ஆண்டுகள் 
யெடவ அளிபபட் ேதாவரும் அறிவர. 
எமது ெமூகம் வரத்க, சபதாருளதா்தார, 
கல்வி, கடல, வளரச்சியில் இ்ர 
ெமூகஙகளுக்கு நிகரதாக வளரச்சி கதாண 
யவண்டுசமன்ை யநதாக்கததுைன் ்மிழ் 
ஓடலகள் ச்தாைரந்து ்மது பணிடே 
செய்வதிலும் ் மிழ் வரத்கஙகடள மு்ல் 
நிடலக்கு உேரததுவதிலும் குறிக்யகதாளதாக 
இருக்கின்ைது.

புலமசபெயர் தமிழர்�ள் வீடு�ளில 
இருக�க்வண்டிய ்வழி�ாட்டி ‘தமிழ் 
ஓலல�ள்’. அலைத்து தமிழ் ்வர்த்த� 
நிறு்வைங�ள், ஆலயங�ள், தமிழ் 
ெமூ� நிறு்வைங�ள், இன்னும 
பெல தமிழ் சபொது இடங�ளிலும 

சபெற்றுக ச�ாள்்ளலாம.

PUTHINAM, 38, MOFFAT ROAD
LONDON SW17 7EZ

புதினம
த்வறாது தபொலில சபெற  

25 பெவுண்�ள் PUTHINAM 
என்ற சபெயருககு CHEQUE 

உங�ள் மு�்வரிலயக குறிப்பிட்டு 
அனுப்பி ல்வயுங�ள்.
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வ�ாள்ைாச்சியில் ெருவப கெண்கை்ை வன்புணரவு 
க�ய்து அவரகைள் அறியாமல் அவரகை்ை 

வீடிகயா ெடம் பிடி்தது அவரகை்ைப ெயமுறு்ததிப 
ெல்லாயிரக் கைணக்கைான ரூொக்கை்ைக் கைைந்த 
நால்வர ெறறியும் அவரகைளுக்குப ெக்கைெலமாகைச் 
க�யறெடட அரசியல்வாதிகைள், கைாவல் து்ை 
அதிகைாரிகைள் ெறறியும் கைடந்த மா்தம் ‘புதினம்' இ்தழில்  
ஆராய்நதிருநக்தாம்.

மூன்று வாரஙகைளுக்கு முன்பு எந்தப ெ்ததிரி்கை்ய 
எடு்த்தாலும் எந்த க்தா்லக்கைாடசி்யப ொர்த்தாலும் 
அதில் கெ�பெடட - – ஆராயபெடட விஷயஙகைள் 
கொள்ைாச்சி வன்புணரவும் �ம்ெவ கநர்தது ெடப 
பிடிபபும்்தான்.

குறைவாளிகைளுக்கு எநக்தந்த அரசியல்வாதிகைளுடன் 
க்தாடரபு இருநதிருக்கைலாம் என்றும் எநக்தந்த 
அரசியல்வாதிகைளின் இ்ைய ்தறு்த்லகைள் ்தறிககைடடு 
ஓடி்த திரிநது வன்புணர்வயும் ெடபபிடிப்ெயும் ்தமது 
முழு கநர்த க்தாழிலாகைச் க�ய்து வந்தாரகைள் என்றும்  
இபெடியான க�யல்கைள் ெறறி �மூகை ஆரவலரகைள், 
மா்தர �ஙகை இயக்கைஙகைள், கெண் ெ்ததிரி்கையாைரகைள், 
மாணவியர ்த்லவிகைள் ்தமிழகை்ததின் அ்ன்தது 
க்தா்லக்கைாடசிகைளிலும் சூடு ெைக்கும் விவா்தஙகை்ை 
க�ய்தி ஊடகைஙகைளில் நட்ததி வந்தாரகைள். 

‘‘அரபு நாடுகைளில் வழஙகைபெடும் ்தண்ட்னகைள் 
கொல குறைவாளிகைளுக்கு  ‘அ்்த' கவடடி விடுவது்தான் 
�ரியான ்தண்ட்ன –- அதுவ்ர இந்தக் குறைவாளிகைள் 
திருந்த மாடடாரகைள்!'' என்று இைம் கெண்கைகை 
ஆக்கராஷமாகைக் குரல் எழுபபிய்்தக் கைாண எனக்கு 
வியபொகை இருந்தது.

இக்தல்லாம் நடநது கைனல் கைக்கைபெடடது நாலு 
வாரஙகைளுக்கு முன்னர! இன்று கொள்ைாச்சி 

வன்புணரவுகைள் நம்்மக் கைடநது கொய்விடடன. யாருகம 
இ்்தப ெறறி கெசுவாரில்்ல. 

இ்தறகு  முக்கிய  கை ா ரணஙகைளில் ஒன்று 
இநதியாவில் இது கலாக் �ொ க்தர்தல் கைாலம்! ்தமிழ் 
நாடு உடெட அ்ன்தது மாநிலஙகைளும் ம்ததிய 
அரசுக்கைான பிர்தம்ர்த க்தரிவு க�ய்யும் திருவிழாக்  
கைாலம்!

்தமிழ்நாடடில் ஒவகவாரு வாக்கைாைப ‘கெருந்த்கையும்' 
‘கெருநக்தா்கை' ெண்த்்த லஞ�மாகைக் ்கைநீடடிப 
கெறறு வாக்குச் �ாவடிகைளுக்குள் கொய் லஞ�ம் 
வாஙகிய கை்ை ெடிந்த ்கைகைளின் விரல் நுனியில் ்ம 
பூசி கெரு்மபெடடு க்தா்லக்கைாடசி கைகமராக்கைளுக்கு 
முன் ்தமது கை்ை ெடிந்த விர்லக் கைாடடும் கைாலம்.

கொள்ைாச்சி வன்புணரவுச் �ம்ெவஙகைளுடன் 
�ம்ெந்தபெடடிருந்தவரகைள் இர்த்தம் சூகடறிய இைசுகைள் 
மடடுமல்ல அவரகைளுடன் ஏக்தா சில கைாரணஙகைளுக்கைாகை 
–-அரணாகை நின்று ொதுகைா்த்த அவரகைளின் உயர 

மடட – உயர ெ்தவி கெறகைாரும் உயர கைாவல் 
து்ை அதிகைாரிகைளும்்தான் என்ெது எல்கலாராலும் 
கெசி விவாதிக்கைபெடட விஷயம். ஆனால், ஒரு 
குறிபபிடட எல்்லக்கு அபொல் வி�ார்ணகைள் 
நட்த்தபெட முடியவில்்ல! அது ்தமிழ்நாடடின்  
்த்லவிதி.

கொள்ைாச்சி �ம்ெவ்த்்தயும் இக்த கொன்ை 
எஙகைள் மண்ணின் புஙகுடுதீவு வி்ததியா வன்புணரவு 
�ம்ெவ்த்்தயும் கைடந்த மா்த புதினம் இ்தழில் நான் 
விெரிக்கும்கொது கெண்கை்ையும் குழந்்தகை்ையும் 
கைாபொறை கவண்டிய கைாவல் து்ை அதிகைாரிகைள், 
கைறெழிபபு கைா்டயரகைளுக்கு்த து்ண கொனது ெறறி 
குறிபபிடடிருநக்தன். 

நிஜ்ததில் நடந்த அந்தச் �ம்ெவஙகை்ை ஒ்த்த நிழல் 
கை்்த ஒன்று கஜயம் ரவி நடிபபில் கவளியாகியிருக்கிைது. 
ெட்ததின் கெயர ‘அடஙகைமறு'. ெட்த்்தப ொர்தது 
பிரமி்தது விடகடன்.

கெரிய க�ல்வந்தரகைளிடம் லஞ�ம் வாஙகி விடடு 
அவரகைளின் பு்தல்வரகைைது ெஞ�மா ொ்தகைச் க�யல்கை்ைக் 
கைண்டும் கைாணாமல் இருபெது ஒரு ரகை கொலிஸ. 

ஆனால், லஞ�ம் எதுவுகம வாஙகைாமல் கெரிய 
மனி்தரகைளின் பிள்்ைகை்ை வாலிெக் கைா்டயரகை்ைப 
ொதுகைா்தது வருவது மிகைமிகை கமா�மான அராஜகைம் - 
கொலிஸ அகயாக்கிய்த்தனம்.

கெரிய மனி்தரகைள் என்ைால் மிகை மிகைப கெரியவரகைள். 
ஒருவர மாவடட கைகலக்டர, மறைவர வர்த்தகைப பிரமுகைர. 
இபெடி நாலு கெரியவரகைளின் நாலு கைா்டப ் ெயன்கைள் 
ஊரில் உள்ை கெண்கை்ை கவட்டயாடி புணரச்சி 
க�ய்து ெடம் பிடிபெது அவரகைளின் கொழுதுகொக்கு.

ொதிக்கைபெடட கெண்கைள் எவருகம மு்ைபொடு 
க�ய்வதில்்ல –- விஷம் குடி்தது உயிர துைக்கிைாரகைள். 
மரண வி�ார்ணகைள் அ்ன்ததுகம கைன்னிப கெண்கைள் 
‘்தறககைா்ல' என்கை முடிவ்டகிைது –- வழக்கு 
மூடபெடுகிைது.

அ்தறகு கைாரணமானவன் அந்த நகைரின் JCP 
கைாவல் து்ை இ்ண கைமிஷனர �ாரஙகைன் (�ம்ெ்த 
ராஜ்) . இந்த ஊரில் ஒரு சின்ன கவ்லயில் 
கொலிஸ �ப -இன்ஸகெக்டராகைச் க�ருகிைார  
கஜயம் ரவி.

இ்த்த்ன கைன்னிப கெண்கைளும் ஏன் ்தறககைா்ல 
க�ய்து ககைாள்கிைாரகைள் என்று கிைை ஆரம்பிக்கிைார 
கஜயம் ரவி. கஜயம் ரவியின் இந்த நடவடிக்்கை 
அவரது கமலதிகைாரிகைைான இன்ஸகெக்டர ககைாபி்யயும் 
இ்ண கைமிஷனர �ம்ெ்த ரா்ஜயும் ககைாதிபெ்டய 
்வக்கிைது. ஒரு நாள் ெணக்கைார வாலிெரகை்ைக் ் கைது 
க�ய்து கொலிஸ நி்லய்ததில் அ்ட்தது ்வக்கிைார 
கஜயம் ரவி.

கைகலக்டர மறறும் உயர அதிகைாரிகைள் ஆ்ததிரம் 
ககைாண்டு ்தமது மகைன்கை்ை மீடகிைாரகைள். 

ரவி்ய �ஸகெண்ட க�ய்யும்ெடி உ்த்தரவிடுகிைார 
கைமிஷனர. ‘நாஙகைள் யார என்ெது உனக்கு நா்ைக்குப 

புரிய வரும்' என்று ரவி்ய எச்�ரி்தது விடடுப கொகிைாரகைள் 
அந்த ெணக்கைார கைா்டயரகைள்.

அன்று இரகவாடிரவாகை இன்ஸகெக்டர ரவி வீடடில் 
அவரது ்தந்்த, ்தாய், அண்ணா மறறும் இரட்டக் 
குழந்்தகைள் ரவுடிகைைால் ்தாக்கைபெடுகிைாரகைள் - தீ 
மூடடி எரிக்கைபெடுகிைாரகைள். தீ விெ்தது என்று கைாவல் 
து்ையினர அறிவிக்கிைாரகைள்.

்தனது ெ்தவி்யயும் குடும்ெ்த்்தயும் இழந்த ரவி, 
அந்தக் கைா்டயரகை்ை எபெடி்த ்தண்டிக்கிைார - ரவி 
�ம்ெந்தபெடாமல் கெறகைார மூலகம கைா்டயரகைளின் 
உயிர ெறிக்கைபெடுவது அறபு்தமாகைக் கைாண்பிக்கைபெடுகிைது.

்தான் �ப-இன்ஸகெக்டராகை இருந்தாலும் ஐபிஎஸ 
ெரீட்�க்கு்த ்தயார க�ய்து வரும் கஜயம் ரவி, ்தனது 
க்தாழில்நுடெ அறி்வயும் ்தடயவியல் அறி்வயும் 
முழு்மயாகைப ெயன்ெடு்ததி, ்தான் �ம்ெந்தபெடாமல் 
குறைவாளிகை்ை்த ்தண்டிபெது ஆஙகிலப ெடம் ொர்த்தது 
கொல இருந்தது. ெடம் இயக்கைம்:- கைார்ததிக் ்தஙகைகவல், 
இ்�ய்மபபு:- �ாம்.   

இஙகு பிரிடடனில், பிரிடடிஷ கெரரசியாரின் 
வாழ்க்்கை –- அவரது கெரியபொவின் முடிதுைபபு  
கொன்ை வரலாறறு �ம்ெவஙகைள் ெல வருடஙகைளுக்குப 
பிைகும் தி்ரபெடஙகைைாகை கவளி கவளிவநது மக்கைள் 
கைவன்த்்த ஈரக்கின்ைன.

ஆனால், கொள்ைாச்சி �ம்ெவம் கவளிகய க்தரியவர 
முன்னகர கைடந்த டி�ம்ெர 18-ம் திகைதி கவளியான 
‘அடஙகைமறு' ெட்ததில் கொள்ைாச்சி குறைச் �ம்ெவ்ததின் 
�ாயல்கைள் இருந்த்ம எனக்கு வியபபூடடியது. 

்தமிழகை சினிமாவின் ெல கை்தாசிரியரகைளும் சில 
இயக்குநரகைளும் மிகைவும் திை்மயான ெ்டபொளிகைள் 
என்கை நான் நி்னக்கிகைன். 
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 வேல் தர்கா

கணி னி 
நிரலா 

ைரான (Comput-
er Programmer) 

ஜூலியான் அ�ாஞக� 
‘விக்கிலீக்' என்னும் இ்ணய்த 

்தை்த்்த ம்ை்தது ் வக்கைபெடடிருக்கும் 
்தகைவல்கை்ை அம்ெலபெடு்ததும் எண்ண்ததுடன் இலாெ 
கநாக்கில்லாமல் ஆரம்பி்த்தார. விக்கிலீக் மூலம் 
அகமரிக்கைாவின் உலககைஙகும் உள்ை தூதுவராலயஙகைள் 
ெ்ட்த்தைஙகைளுக்கி்டயிலான 2,50,000இறகும் அதிகைமான 
இரகைசிய ்தகைவல் ெரிமாறைஙகை்ை அம்ெலபெடு்ததியவர 
ஜூலியன் அ�ாஞக�. இவர அம்ெலபெடு்ததிய ்தகைவல்கைள் 
அகமரிக்கைா்வயும் ெல நாடுகை்ையும் �ஞ�ல்ததிறகு 
உள்ைாக்கியது. ஈராக்கில் அகமரிக்கைபெ்டகைள் க�ய்்த 
அடடூழியஙகைள், குவாடடனாகமா சி்ததிரவ்்தகைள், 
அகமரிக்கை இரட்டக் ககைாபுர்த ்தாக்கு்தலின் 
கொது க�ய்யபெடட மின்னஞ�ல்கைள், கஷல் 
எரிகொருள் நிறுவனம் ்நஜீரிய அரசில் 
ஊடுருவிய்ம, �வுதி இைவர�ரின் ொலியல் 
மறறும் கொ்்தபகொருள் �ாகை�ஙகைள், 
�வுதி அகரபியா அல்ககைய்்தாவிறகு நிதி 
உ்தவி க�ய்்த்ம, ெல்கவறு நாடுகைளின் 
ஐக்கிய நாடுகைள் �்ெக்கைான பிரதிநிதிகைள் 
க்தாடரொன ்தகைவல்கை்ை அகமரிக்கைா 
ஒறைாடிய்ம, அகமரிக்கைா, இரசியா்வ 
மாபிய அரசு எனக் கைருதிய்ம, ஈரா்ன்த 
்தாக்கும் ெடி �வுதி மன்னர அகமரிக்கைா்வ்த 
தூண்டிய்ம எனபெல ்தகைவல்கை்ை 
ஜுலியான் அ�ாஞக� அம்ெலபெடு்ததினார. 
இவர இல்லாவிடில் அகமரிக்கைப ெ்டயினரால் 
ஆபகைானிஸ்த்தானிலும் ஈராக்கிலும் உண்்மயில் 
எ்த்த்ன கெர ககைால்லபெடடனர என்ெ்்த உலகைம் 
அறிநதிருக்கைாது, உலகை அரசியலில் நடந்த ெல �திகைள், 
அசிஙகைஙகைள், இனக்ககைா்லகைளுக்கு கமறகு நாடுகைள் 
க�ய்்த உ்தவிகைள் அம்ெலபெடு்த்தபெடடிருக்கைாது. 

அசாஞ்ச வெதத வ�ாறி 
கைணினி நிபுணரான அ�ாஞக�யிறகு இ்ணயகவளியில் 

ஊடுருவி ்தகைவல்கை்ை்த திருடுவது இலகுவான்தாகை 
இருந்தது. அவருக்கு அகமரிக்கைப ெ்டயில் ெணிபுரியும் 
க�ல்ஸி மன்னிங என்ெவரின் நடபுக் கி்ட்த்தது. 
அகமரிக்கைப ெ்ட்தது்ையின் இரகைசியஙகைளுக்கு 
எதிராகை அ�ாஞக� ்வ்த்த கொறி்தான் க�ல்ஸி 
மன்னிங. ஆணாகைப பிைநது கெண்ணாகை மாறிய க�ல்ஸி 
மன்னிங அகமரிக்கைப ெ்டயில் ெணியாறறியவர. 
இரகைசியமானதும் கவளியில் விடடால் அகமரிக்கைாவிறகுப 
ொதிப்ெ ஏறெடு்ததுவதுமான அகமரிக்கைப ெ்ட்தது்ை 
மறறும் கவளியுைவு்தது்ைக்கு க�ாந்தமான 7,50,000 
்தகைவறெரிமாறைஙகை்ை அவர திருடுவ்தறகு்த க்த்வயான 
ஆகலா�்னகை்ை ஜூனியான் அ�ாஞக� வழஙகினார.

்தன் வ�ாறியில்(Honey Trap)  
விசிததிரமான கற�ழிப்பு ெழக்கு

ஜூலியான் அ�ாஞக�்ய ்கைது க�ய்வ்தறகு 
அகமரிக்கைா ஒரு கொறி ் வ்த்த்தாகை நம்ெபெடுகின்ைது. அது 
இரு கெண்கை்ை ் வ்ததுச் க�ய்்த க்தன் கொறி. அ்தறகு 
உகைந்த நாடு விசி்ததிரமான கைறெழிபபுச் �டடஙகை்ைக் 
ககைாண்ட சுவீடன். சுவீடனில் ஜூலியான்அ�ாஞக� 
விக்கிலீக்கில் அகமரிக்கை இரகைசியஙகை்ை கவளிவிடுவது 
குறைம் ஆகைாது. அ்தனால் அவர அஙகிருநது ்தனது 
நடவடிக்்கைகை்ை கமறககைாள்ை சுவீடன் அரசிடம் 
விண்ணபபி்ததிருந்தார. அவர மீது கைறெழிபபு வழக்கு 
ஒன்று சுவீடனில் ெதியபெடடது. 2010 ஆகைஸட மா்தம் 
நடுபெகுதியில் கொரில் ஊடகைஙகைளின் ெஙகு க்தாடரொகை 
ஸகராக்கஹாமில் (Stockholm) நடந்த மாநாடடில் 
உ்ரயாறை ஜுலியான் அ�ாஞக� இரண்டு கெண்கை்ைச் 
�நதிக்கின்ைார. அவரகைளின் �ம்ம்த்ததுடன் கமறககைாண்ட 

உடலுைவு அவருக்கு எமனானது. மு்தற கெண்ணுடன் 
உைவு ககைாள்ளும் கொது ொவி்த்த ஆணு்ை கிழிநது 
விடடது. இரண்டாவது கெண் ஆணு்ை அணியச் 
க�ால்லியும் ஜூலியான்அ�ாஞக� ஆணு்ை அணியாமல் 
அவர தூஙகிக் ககைாண்டிருக்கும் கொது உடலுைவு 
ககைாண்டாராம். இ்வ இரண்டும் சுவிடன் நாடடுச் 
�டடபெடி குறைமாகுமாம். இந்த வழக்கிறகைாகை அபகொது 
இலண்டனில் இருந்த ஜூலியான் அ�ாஞக�்ய 
சுவீடனுக்கு நாடு கைட்ததும் கவண்டுககைாள் 2010 ஓகைஸட 
மா்தம் விடுக்கைபெடடது. பிரி்த்தானிய உச்� நீதிமன்ைம் 
2012 கம மா்தம் நாடு கைட்த்த உ்த்தரவிடடவுடன் அவர 
இலண்டனில் உள்ை எக்குகவடர நாடடு தூதுவரகை்ததில் 
�ரண் புகுநது ககைாண்டார.

சட்டச் சிக்கல்
க�ல்ஸி மன்னிஙகிறகு அகமரிக்கைப ெ்ட்தது்ை 

நீதிமன்ைம் ்தண்ட்ன வழஙகி சி்ையில் 
அ்ட்த்தது. இவர அ�ாஞக�யிறகு 
எதிராகை �ாடசி க�ால்ல மறுக்கின்ைார. 
அ்தனால் அவர கைாலவ்ரயின்றி 
கைாவலில் ் வக்கைபெடடுள்ைார. அ�ாஞக� 
கநரடியாகை்த திருடா்தெடியால் அவர மீது 
அகமரிக்கை்த ்தகைவல்கை்ை்த திருடிய 
குறை்த்்த சும்த்த முடியாமல் அகமரிக்கைா 
்தடுமாறியது. கை்டசியில் அகமரிக்கை 
மக்கைை்வ ஆய்வாைரகைள் ஒறைாடல் 
�டட்ததின் கீழ் ஜுலியான் அ�ாஞக�்ய 
மாடடக்கூடிய ஒரு �டடப பிரி்வ கைண்டு 
பிடி்த்தனர. ஆனால், ஒரு பிரசுரிபொை்ர 
அந்தச் �டடபபிரிவுகைளின் கீழ் இ்தறகும் 
முன் நீதிமன்றில் நிறு்த்தபெடவில்்ல. 

இ்தனால் அகமரிக்கை �டடவாைரகைள் திணறி கைண்டு 
பிடி்த்தது்தான் சுவீடன் க்தன் கொறி. 

க்டவுடவசால் உவ்டப்பு
க�ல்ஸி மன்னிங அகமரிக்கைாவின் கெண்டகைனின் 

கைணினிகை்ை ஊடுருவுவ்தறகு்த க்த்வயான 
கைடவுச்க�ாறகை்ை உ்டபெ்தறகு ஜூலியான் அ�ாஞக� 
வழஙகினார என்ை குறைச்�ாட்ட அகமரிக்கைா அவருக்கு 
எதிராகை குறைம் சும்ததுகிைது (conspiracy to commit 
computer intrusion).  க�ல்ஸி மன்னிங அ�ாஞக�யிறகு 
எதிரான வழக்கில் அகமரிக்கை அரசுடன் ஒ்தது்ழக்கை 
மறு்தது வருகின்ைார. அ்தனால் நீதிமன்ை்த்்த 
அவமதிக்கும் குறைச்�ாடடு க�ல்ஸிக்கு எதிராகை 
சும்த்தபெடடுள்ைது. அகமரிக்கைா அ�ாஞக�யிறகு எதிராகை 
தீவிர நடவடிக்்கைகை்ை எடுக்கை முயன்ை கவ்ையில் 
அகமரிக்கைா க�வவாய்க் கிரகை்ததிறகு அனுபபிய 
கியூகராசிடடி ஆய்வு வாகைன்த்்த அ�ாஞக�யின் 
ஆ்தரவாைரகைள் இ்ணய ஊடுருவல் மூலம் ்தமது 
கைடடுபொடடுக்குள் ககைாண்டுவர முயன்ை்தாகைச் க�ய்திகைள் 
கவளிவந்தன. ஆனால், நா�ா அ்்த முறியடி்தது 
விடடது எனவும் கூைபெடடது. 

ஹிலரியும் அசாஞ்சயும்
2019 ஏபரல் 11-ம் திகைதி இலண்டனில் ்கைது 

க�ய்யபெடட ஜூலியான் அ�ாஞக� உடனடியாகை 
பிரி்த்தானிய நீதிமன்றின் பி்ண விதிகை்ை மீறிய குறைச் 
�ாட்ட எதிர ககைாள்கின்ைார. அடு்த்தது  சுவீடனில் 
விகநா்தமான கைறெழிபபு வழக்கு. மூன்ைாவது கெண்டகைன் 
கைணினிகை்ை ஊடுருவ க�ல்ஸி மன்னிஙகிறகு உ்தவிய 
வழக்கு. மூன்ைாம் வழக்கிறகைான ஆ்தாரம் இருவரும் 
இ்ணயகவளியூடாகைச் க�ய்்த உ்ரயாடல்கைள். 
அ�ாஞக� மீது 2010-ம் ஆண்டு குறைம் சும்த்தபெடட 
கொது அகமரிக்கை கவளியுைவு்தது்ைக்கு கொறுபொன 
அ்மச்�ராகை இருந்த ஹிலரி கிளிண்டன் அவருக்கு 
எதிராகை கைடு்மயான நடவடிக்்கை எடுபெதில் தீவிரமாகை 
இருந்தார. அவ்ரப ெழிவாஙகை 2016-ம் ஆண்டு 
அகமரிக்கை அதிெர க்தர்தலில் ஹிலரி கொடடியிடட 

கொது அவரது மின்னஞ�ல்கை்ை்த திருடி கவளியிடடு 
அவரது க்தால்விக்கு வழிவகு்த்தார அ�ாஞக�. 

ஆடசி மாற்றமும் அசாஞ்ச மீது 
உளவியல் தாக்குதலும்

ஜூலியான் அ�ாஞக� இலண்டனில் உள்ை எக்குகவடர 
தூதுவரகை்ததில் �ரண்டந்த கொது எக்குகவடரில் 
ஆடசியில் இருந்த ரஃகெல் ககைாரியா அ�ாஞக�்ய 
கவளிபெ்ட்த ்தன்்மக்கைான கொராளியாகைக் கைருதினார. 
அகமரிக்கைாவிறகு எதிரான அ�ாஞக�யின் நடவடிக்்கைகை்ை 
விரும்பினார. அ�ாஞக�யிறகு க்த்வயான வ�திகை்ை 
இலண்டன் தூதுவரகை்ததில் க�ய்து ககைாடு்த்தார. 2017-ம் 
ஆண்டு கம மா்தம் எக்குகவடரில் ஆடசிக்கு வந்தவர 
கலனின் கமாரிகனா. இவர அகமரிக்கை ஆ்தரவாைராகைக் 
கைரு்தபெடுகின்ைது. அ்தனால் அவர அ�ாஞக�்ய ்தான் 
முந்்தய ஆடசியாைரகைளிடமிருநது கெறை பிரச்�்னயாகை 
விெரி்த்தார. அ�ாஞக�்ய ஒரு இ்ணயகவளி்த 
திருடராகைப ொர்த்தார. அவர இலண்டன் தூதுவரகை்ததில் 
ெணியாறறிய அ்னவ்ரயும் இடமாறைம் க�ய்து 
அ�ாஞக�யிறகு எதிராகைச் க�யறெடக் கூடியவரகை்ை 
ெணியில் அமர்ததினார. அ�ாஞக�யின் க்தா்ல்தக்தாடரபு 
இ்ணயகவளி்தக்தாடரபு கொன்ைவற்ை்த துண்டி்த்ததுடன் 
அவ்ர யாரும் �நதிக்கை முடியாது என்ைார. ்தனி்மப 
ெடு்த்தபெடடு உைவியல் ்தாக்கு்தலுக்கு உள்ைான அ�ாஞக� 
சுவரில் மலம் வீசு்தல் கொன்ை விரும்ெ்த்தகைா்த க�யல்கைளில் 

ஈடுெடடார. இறுதியில் அவ்ர தூதுவரகை்ததிறகுள் புகுநது 
்கைது க�ய்யும் அனுமதி பிரி்த்தானியக் கைாவறது்ைக்கு 
எக்குகவடரால் வழஙகைபெடடது.

ஊ்டகததுவ்றக்கு அச்சுறுததல்
அகமரிக்கை முன்னாள் அதிெர ெராக் ஒொமா 

அ�ாஞக�்ய ஒரு நீதிமன்ை்ததில் ்தண்டிபெது 
எதிரகைால்ததில் ெல ஊடகைவியலாைரகை்ை ்தண்டிக்கும் 
ஒரு முன்மாதிரியாகை அ்மயும் என்ை கைரி�்னயுடன் 
இருந்தார. ஊடகை சு்தநதிர்த்்த விரும்பும் ெலரும் அ்்தகய 
கைருதுகின்ைனர. அ�ாஞக�யும் ்தன்்ன விக்கிலீக்ஸ என்ை 
இணயகவளி ஊடகை்த்்த நட்ததுெவராகைக் கைருதுகின்ைார. 
அவ்ர பிரி்த்தானியாவில் இருநது அகமரிக்கைாவிறகு 
நாடு கைட்த்தக் கூடிய அைவிறகு அவருக்கு எதிரான 
குறைச்�ாடடு இருக்குமா என்ெதும் ஒரு முக்கியமான 
ககைள்வி. அ�ாஞக� சி்ததிரவ்்தக்ககைா அல்லது இைபபு்த 
்தண்ட்னக்ககைா உள்ைாகும் ஆெ்ததுள்ை எந்த ஒரு 
நாடடுக்கும் அவ்ரக் கைட்த்த மாடகடாம் என்ை உறுதி 
கமாழியுடன் எக்குகவடர பிரி்த்தானியா அவ்ரக் ் கைது 
க�ய்ய அனுமதி்த்தது. 2018-ம் ஆண்டு பிரி்த்தானியர ஒருவர 
அகமரிக்கைாவின் FBI யின் கைணினிகை்ை ஊடுருவியவ்ர 
அகமரிக்கைாவிறகு நாடு கைட்த்தபெடுவ்்த பிரி்த்தானிய 
நீதிமன்ைம் ்த்ட க�ய்்தது. 

அசிங்கங்கசை அம்்பைப்படுத்திய விககிலீக 
அோஞசேசய ்பழிதீர்ககும் அமெரிக்கா!
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Chennai  fr  £368

Hyderabad fr  £388

Kochi  fr  £356

Mumbai  fr  £378

Delhi  fr  £353

Goa   fr  £457

Dubai  fr  £307

Abu Dhabi fr  £311

Toronto  fr  £340

Bangkok  fr  £364

Singapore fr  £373

New York  fr  £316

Worldwide Flight Deals

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. 

SUMMER
Sizzling Savings

SUMMER
Sizzling Savings

Save up to

40%

COLOMBO fr £437

எங்கள் பயண 
முகவர்களுடன் 

தமிழிலும் 
பேசலாம்

எங்கள் பயண 
முகவர்களுடன் 

தமிழிலும் 
பேசலாம்

எங்கள் பயண 
முகவர்களுடன் 

தமிழிலும் 
பேசலாம்

எஙகள் �யண 
முகெரகளு்டன் 
தமிழிலும் 
்�சலாம்
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பு லம்கெயர மண்ணில் கவரவிட்த க்தாடஙகிய 
எம்்தமிழருக்கு ்தம் ெலமாய், ஆணிகவராய், 

ஆ்தமசுவா�க் கைாறைாய் எம்மின அ்டயாைம் கெணும் 
எம் உயிரச்�்த்தான்வ இலக்கியஙகைகை!

 நான் இம்மண்ணில் எ்னயூன்ை எ்த்தனிக்கை முன்ொகை 
அன்்ன்த்தமி்ழ அரவ்ண்தக்த ெயணி்தக்தன். என் 
தி்�கயல்லாம் அவளின் தீஙகைாறகை தீண்டுகிைது.

 என் உடலு்ழபபில் கை்ைபபுறை கொக்தல்லாம் 
இலக்கிய இ்ைபொறை்ல ்தந்தகைைம்-அருைாசி 
கொழியும் இலக்கிய்த ்தடாகைம் அன்்ன கைனகைதுரக்்கை 
அம்மன் ஆலயம். ஆம், அமுதுபபுலவரின் நடபுக்கு்த 
தி்�கைாடடியவளும் அவகை.

 எந்த்த தி்�்ய கநாக்கினாலும் எனக்குள் 
்தணியாதிருபெது இலக்கிய்த்தாகைகம, என் க்தடலுக்குக் 
கி்ட்த்த இலக்கியப கெருந்தடாகைம், ஒரு இலக்கிய 
ஊறறு ்தமிழ்க்கைங்கை இைவா்ல அமுது அவரகைள். 
அவருடன் நான் கைலநது உ்ரயாடிய நாடகைள், ெயணி்த்த 
நாடகைள், கைைம் கைண்ட கம்டகைள் எல்லாம் கவறும் 
கைழிந்த நாடகைள் அல்ல, என்்னப ெட்ட தீடடி 
ஒளிவிடச் க�ய்்த ெ்டபபுக் கைலஙகைள் அ்வ. இந்த 
நாடடில் அமுதுபபுலவர ஆறறிய இலக்கியபெணிகைள் 
வரலாறறு முக்கியம் வாய்ந்த்வ.

 கைனகைதுரக்்கை அம்மன் ஆலய்ததில் உருவான 
இலண்டன் ்தமிழ் இலக்கிய மன்ைம், இலக்கிய �ஙகைமம் 
மூலமாகை உருவான இலக்கியக்கைைஙகைளுக்ககைல்லாம் 
முன்கனாடியாகை மு்தன்்ம்த ்த்ல்மயாகை இருநது 

எமக்கு வழிகைாடடியவர அமுதுபபுலவர 
அவரகைள்.

 அவரு்டய இறுதி மூச்சு ்தமிழ் 
அன்்னயின் கெருமூச்சு, அ்்த 
உள்வாஙகியவன் நான், அந்த்த 
்தமிழ்க்கைன்த்்த்த ்தனிகயாருவனாகைச் 
சுமநது க�வாலியர இைவா்ல அமுது 
என்ை நூலாகைப பிர�வி்ததிருக்கின்கைன்.

 எஙகைளு்டய இலக்கியப ெயணஙகைளின் ொடுகைள்; 
்தடஙகைள்; ்கைககைார்ததுப ெயணி்த்தவரகைள், ்த்லமீது 
்கை்வ்தது குருவாசி வழஙகியவரகைள், கொருள் 
்தநது, இடம் ்தநது கெரு்தவி புரிந்த ஆலயஙகைள் ெல, 

அவறறுள் சிலவற்ை நிழறெடஙகைைாகை, க�ய்திகைைாகை 
இநநூலில் ெதிவாக்கியுள்கைன்.

 க�வாலியர இைவா்ல அமுது அவரகைளுடன் 
இலக்கிய �ஙகைமம் மறறும் து்ை�ாரந்த இலக்கியக் 
கை்லஞரகைள் யாவரும் ஒரு கூடடுபெை்வகைைாகை 
கூடிக்குலாவியுள்கைாம். நீண்ட தூர இலக்கியப 
ெயணஙகை்ை கமறககைாண்டு இலக்கிய விருநதுகைள் 
ெரிமாறி, அந்த இலக்கியகவளிக்குள்கைகய எம்ெரப்ெ 
விரி்ததுக்ககைாண்கடாம்.

 எஙககைஙகிருநது இலக்கியப கெராைரகைள் 
இலண்டனுக்கு வந்தாரகைகைா அவரகை்ைகயல்லாம் 

்கைகூபபி வரகவறறு அ்ழ்தது, இலக்கிய 
�ஙகைமம், விருந்தளி்ததுக் ககைௌரவி்த்தது.

 விருநதுகைளுக்ககைல்லாம் பி்தாமகைராகை 
இருந்தவர அமுதுபபுலவர அவரகைள். 
அவற்ைகயல்லாம் அமுதுபபுலவரின் 
வரலாறு க�ால்லும் இநநூலில் 
க�ால்லியுள்கைன்.

 ்தன்னினம் கைா்த்தல் ்தம்கமாழி 
கொறைல் என்ை வாழ்வுக்கு அகைராதியாய், 

நி்ை வாழ்வு வாழ்ந்தவர அமுதுபபுலவர 
அவரகைள்.

 எஙகைள் அ்டயாை்ததின் கெரு்மக்குரிய 
அமுதுபபுலவர ஐயா அவரகைளின் நூறைாண்டுப 
கெருவிழாவில் அவரின் ்தமிழ்பெணி்யக் ககைௌரவிபெ்தறகு 
உஙகைள் அ்னவ்ரயும் அன்புடன் அ்ழக்கின்கைாம். 

விழா ஒருங்கடைப்ொளர்கள்:  கனகதுர்க்க அம்மன் ஆலயம: திரு.எஸ்.அபயலிஙகம, திரு.எஸ்.கரு்ைலிஙகம, திரு.ரீ.யயோகநோதன், திரு.எஸ்.சிறீரஙகன், திரு.அ.யதவசகோயம
ஈழெதீஸவரர் ஆையம்: திரு.க.வியவகோனநதன்

உயர்வாசற்குன்று முருகன் ஆையம்: திரு.எம.சிறிகோநதோ
டசவமுன்வனற்ற சங்கம்: திரு.வீ.ஆர.இரோ்மநோதன், திரு.ஆர.இரவீநதரய்மோகன், திரு.வீ.சீ.வோ்மோனநதன் இல்ககிய வோசகர வட்டம: நிறுவனர திரு.திரு்மதி தரய்மநதிரன், அஙகததவரகள்.

இல்ககிய சஙக்மம உறுப்பினரகள், இலண்டன் தமிழப்போ்டசோ்ல பிரதிநிதிகள்,
பதாைர்புகட்கு: சிவதணிகோசலம (இல்ககிய சஙக்மம); 07958319563

தமிழ்ககங்க அரஙகம (்மோ்ல 3.00-4.00) அமுதுப்புலவரின் குடுமப உறவினரகளின் ககௌரவம
கலோநிதி அமுது அரஙகம (்மோ்ல 4.00-4.30) அமுதததமிழ இரததின்மோ்ல

அறிஞர்களின் வாழ்த்துடர-
்மதுரகவி அரஙகம (்மோ்ல 4.30-5.00) இ்ைஞர இல்ககிய சஙக்மததின் இ்சவிருநது

கசவோலியர அரஙகம (்மோ்ல 5.00-8.00) நூல் கவளியீடு, ஆய்வு, இ்ைஞர கருதது்ககைம
மூதறிஞர அரஙகம (்மோ்ல 8.00-9.00) விருது வழஙகல் விருநதுபசோரம

‘‘‘வசொலியர் இளொழை அமுது' நூல் வெளியீட்டுத் திருவிழா
கனகதுர்க்ழக ஆையத்தில் இைக்கிய சஙகைம் நடாத்தும்

அமுது புலவரின் நூறறாணடு விழாவில்
நூல் ஜவளியீடடு விழா நிைழ்ச்சி

இைககிய சங்கைம் நிறுவனர் சிவதணிகாசைத்தின் எழுத்தில் அமுதுப்புைவரின் வாழ்கடக வரைாறும், 
இைககியத்தின் இைககியத் தைங்களும் அைங்கிய  ‘பசவாலியர் இளவாடை அமுது’ நூல் பவளியீடு 

02.06.2019 ஞாயிற்றுககிழசெ ொசை 2.30-9.00 ்பலசதே இைககியப பிரமு்கர்்கள் ்கைந்து சிறபபிககும் இைககியத் திருவிழா
கனகதுர்கடக அம்ைன் ஆையம், 5 Chapel Road, West Ealing, Middelsex, W13 9AE

தமிவழாடு தமிழுககாய் நூறாணடு வாழ்ந்து தமிழான தமிழ்ககங்டக  
மூதறிஞர் பசவாலியர் அமுதுப்புைவரின் நூற்றாணடு விழாக காண வாரீர்.
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இ்ைஞரகைகை! கைனவு கைாணுஙகைள் என்று அ்ழபபு 
விடு்த்தார அறிவு கம்்த முன்னாள் இநதிய 

ஜனாதிெதி அபதுல்கைலாம். அவர குறிபபிடட கைனவு, 
தூஙகும்கொது வருவது அல்ல, இ்ைஞரகை்ை 
தூஙகைவிடாது க�ய்து, முன்கனறைப ொ்்தயில் 
முன்கனாக்கிச் க�லு்ததும் இலடசியக் கைனவு. 
இலடசியமில்லா்த மனி்தன் பூஜ்யமாவான். இலடசியக் 
கைனகவ வீட்டயும், நாட்டயும் கமம்ெடு்ததும் ்தாரகை 
மநதிரம். கைனவுகைளில் இலடசிய கைனகவ ்த்லவனாகும்.

 ‘கைனவுகைகை! கைா்தல் கைனவுகைகை!’ 
என்று கைவிஞரகைள் கைா்தலுக்குக் கைனவுகைள் 
மூலம் தூெமிடுகிைாரகைள். இரவும் ெகைலும் 
கைா்தல் கைனவுகைளில் திக்குமுக்கைாடும் 
இ்ைஞ ர கைளும் ,  யு வ தி கைளும் 
ெரவ�்ததுடன் ொடி்த திரிகின்ைனர. கைனவு 
கைண்டு கைா்தல் கைடலில் கை்ர க�ரந்தவரகைள் 
சிலர மடடுகம. மூழ்கிபகொனவரகைள் 
ெல்லாயிரம். தி்ரபெட நடி்கைகை்ையும், 
கைனவுக் கைன்னிகைைாகை வரணிபெ்தன் 
கைாரணம் ஒபெ்ன (MAKE UP) 
கை்ல்த்த பின், அவரகைளின் க்தாறைம் 
கொலிவிழநது, அழகிழநது கைாணபெடும் 
என்ெக்த அ்தன் அர்த்தம். கைனவுகைளில் 
மடடுகம அழகைானவரகைள் நடி்கைகைள்-நடிகைரகைள். 
அவரகைளின் சி்த்தரிபபும், நடிபபு்த்தான்-உண்்மயல்ல. 
நாம் கைாணும் கெரும்ொலான கைனவுகைளும் உண்்மயல்ல-
கைவ்லபெட்த க்த்வயில்்ல. Dreams are not 
True. Do not worry. ெகைல் கைனவில் வாழ்க்்கை்ய்த 
க்தா்ல்த்தவரகைள் அகனகைம். ெகைல் கைனவில் மடடுகம 
‘கைனவுக் ககைாட்டகைள்’ �ா்ததியம். ெகைலில் கைாணும் 
கைனவும் உண்்மயல்ல, அ்தனூகட கைடடும் ககைாட்டயும் 
நிஜமல்ல, கநாடியில் ்தகைரநதுவிடும். ெகைலில் கைாணும் 
லடசியக் கைனவு உ்ழப்ெ மூல்தனமாக்கி, நம்்ம 
கவறறிபெடிகைளில் ஏறறிவிடும். ஆனால், கொலியாகை 
நாம் கைாணும் கைறெ்னயான ெகைல் கைனவுகைகைா, 
நம்்ம க�ாம்கெறிகைைாக்கி, நம் வாழ்க்்கை்ய அ்தை 
ொ்தாை்ததில் விழு்ததிவிடும். இலடசியக் கைன்வயும், 
ெகைல் கைன்வயும் கவறுெடு்ததி அறியக்கூடிய நுண் 
அறிவு அவசியம்.

 கைனவு என்ை க�ால் தூக்கை்ததில் நாம் கைாணும் 
க�ாபென்த்்தகய குறிபபிடும். தூக்கை்ததில் தி்ரபெடம் 
கொல் வரும் கைனவுகைள் நம்்ம கவகைார உலகை்ததுக்கு 
அ்ழ்ததுச் க�ன்றுவிடும். வி்தவி்தமான கைாடசிகைள் 
மாறிக் ககைாண்கட இருக்கும். மகிழ்ச்சியில் நாம் 
தி்ை்ததிருக்கைலாம். சில கநரம் க�ாகைமும் துன்ெமும் 
ஆடககைாள்ளும். திகிலும் ெயமும் (Night Mares) 
ஏறெடு்ததும். சுகைமான கைனவுகைள் நி்ததி்ர்யக் 
குழபொது. திகில் கைனவுகைகைா (Night Mares) நமது 
நி்ததி்ர்யக் குழபபி, திடுக்கிடடு, கைண் விழி்தது, 
கைடும் குளிரில் கூட வியர்தது விறுவிறு்தது ்தண்ணீர 
குடி்தது ்தம்்ம ஆசுவா�பெடு்ததிக் ககைாண்ட அனுெவம் 
நம்மில் ெலருக்கும் கி்ட்ததிருக்கும். இரவில் கைாணும் 
கைனவுகைளுக்கும் நம் உடல் க�யறொடு எதிரவி்ன 
க�ய்யும் (Body Functions Reacts to Dreams). 
ெகைலில் நம்்மச் சுறறி ந்டகெறும் க�யல்கைளும், 
சூழ்நி்லகைளும் நம்மு்டய உடல், மன ஆகராக்கிய்ததில் 
ஆதிக்கைம் க�லு்ததி நம்்ம வரு்ததி கநாயுைச் 
க�ய்வதுகொல் (To Become Sick) இரவில் 
தூக்கை்ததில் உண்டாகும் கைனவுகைளும் நம் 
உடல் க�யல்ொடடில் கெரும் ்தாக்கை்த்்த 
ஏறெடு்ததும். விருபெமில்லா்த கைனவு கைண்டு, 
தூஙகும்கொது ெல்்லக் கைடி்தது (Grinding 
Teeth) ்த்�கைள் இறுக்கைம்டநது, (Stiff 
Muscles) ெடு்ததிருபெ்தால், கைா்லயில் 
கைண்விழிக்கும்கொக்த உடல் கநாவுடன் 
(Body Pain) அடு்த்த நா்ை்த க்தாடஙகை 
கவண்டிய நி்ல உண்டாக்கும். கைனவுகைைால், 
இர்த்த அழு்த்த ஏறை்த்தாழ்வுகைளும் (Blood 

Pressure Changes) நம் உடலில் உண்டாவது �ா்ததியகம. 
அ்தறகு சிகிச்்�யும் க்த்வ்தான்.

 கைனவுகைள் குறி்த்த ஆராய்ச்சிகைள் மனி்த 
�மு்தாய்ததிலும், விஞஞான ஆராய்ச்சிக் 
கூடஙகைளிலும் க்தாடரநது ககைாண்கட 
இருக்கின்ைது. �மு்தாய்ததில் அர�ன் மு்தல் 
ஆண்டிவ்ர ெலரும் ்தம் கைனவுகைளின் 
ெலன்கை்ை அறிய ஆரவபெடுவது இயற்கை. 
அர�ரகைளின் கைனவுகைளுக்கு ெலன்கூறி 
ெரிசுகைள் கெறை மநதிரிகைளும், க�ாதிடரகைளும் 
ெறறி வரலாறுகைளில் வாசி்ததிருக்கிகைாம். 
்தறகைால நவீன உலகில்கூட கைனவுக்குப 
ெலன்கூறும் ‘க�ாபெனச் க�ாதிடரகைள்’ எஙகும் 
நி்ைநதுள்ைாரகைள். கைனவு வராதிருக்கை 
மநதிரி்ததுக் கையிறும் கைடடி விடுவாரகைள். 

வராது கொகுமா கைனவு?

 கைனவுக் கைாடசிகைள் கைறுபபு, கவள்்ையா? ஈஸற 
கமன்ற கைலரா? இ்தறகும் எ்தறகும் க்தாடரபு? ஆய்வுகைள் 
நடக்கின்ைன. நீஙகைள் கைண்ட கைனவுகை்ை நி்னவுெடு்ததிப 
ொருஙகைள். கைலரா? கைறுபபு கவள்்ையா? எது க்தாடரொகை 
கைனவுக் கைாடசிகைள் வருகின்ைன? ெகைலில் நடந்த 
நிகைழ்ச்சிகைளுக்கும், கைனவில் வரும் கைாடசிகைளுக்கும் 
க்தாடரபு உள்ை்தா? உஙகைள் வாழ்வில் இதுவ்ர நீஙகைள் 
�நதி்த்த மனி்தரகைள் அல்லது க�ன்று கநரில் ொர்த்த 
இட்ஙகைள் மடடுகம கைனவுக் கைாடசியாகின்ை்தா? கைனவுகைள் 
நி்னவில் நிறகின்ைனவா? மைநது கொகின்ைனவா? 
கைடந்த கைாலஙகைளில் நீஙகைள் உஙகைள் கைனவுகை்ைப 
கொருடெடு்த்தாமல் விடடிருந்தாலும் இனிகமல் 
கைவனி்ததுப ொர்த்தால் உஙகைளுக்கும் புரியும். 

 கைனவுக் கைாடசிகைளின் உண்்ம நி்ல என்னகவன்ைால், 
ஏராைமான கைாடசிகைள் ‘எடிட’ க�ய்யபெடாமல் ஓடிக் 
ககைாண்டிருக்கும். இது ஒரு க்தாடர க�யல்ொடு. கைண் 
விழி்த்தால் கைனவுக்கைாடசி ம்ைநது விடும். சில நாடகைளில் 
சின்ன்ததி்ர சீரியல் கொல் அடு்த்தடு்த்த இரவுகைளிலும் 
க்தாடரநது வரும். ெல கநரஙகைளில் ஒரு ‘எபிக�ாட’ 
மடடுகம கைாணக் கி்டக்கும். க்தாடரச்சி என்ன? 
வாழ்நாள் முழுவதும் ‘�ஸகென்ஸ’்தான்! கைனவில் சிஙகைம் 
புலி நம்்ம்த துர்ததுவது கொலவும், சில கநரஙகைளில் 
நாம் அவற்ை விரடடிக் ககைால்வது கொலவும் 
நம்மு்டய ந்டமு்ை வாழ்வில் நாம் நி்ன்ததுக் 
கூடப ொரக்கைா்த கைாடசிகைள் எல்லாம் அரஙககைறும். சுெ 
கைாரியக் கைாடசிகைளும் கைாணக் கி்டக்கும். மாண்டு 
கொனவரகைளும், உயிகராடு இருபெவரகைளும் - ஏன், 
வாழ்வில் இதுவ்ர கைண்கடயிரா்தவரகைளும் 
கைனவில் நடமாடுவாரகைள். இ்தன் அர்த்தம் 
என்ன? கைாடசிகைளின் கைாரணகைர்த்தா யார? 
நம் மனகம இ்தன் பின்னணியாகும். 
உடல்  உைஙகினாலும் ,  மனம் 

உைஙகைாது. ெகைலிகலகய சில க ந ர ம் 
நாம் ‘பிஸி’யாகை இருந்தாலும், நம் 
மனம் கவகைார உலகில் �ஞ�ாரம் 
க�ய்து ககைாண்டிருக்கும் அனுெவம் 
எல்கலாருக்கும் கி்ட்ததிருக்கும். 
இந்த மனகம இரவின் மடியில் 
நம் உடல் உைஙகி இ்ைபொறும் 
கொது, உல்லா�மாகை்த ்த்டயின்றி 
�ஞ�ாரம் க�ய்யும். அதுகவ கைனவுக் 
கைாடசிகைைாகை மலரும்.

கஹாமிகயாெதி மரு்ததுவ்ததில், 
கைனவுகைளுக்கு மிகுந்த முக்கிய்ததுவம் 

ககைாடுக்கைபெடடுள்ைது. கைனவுகைளும் நம்மு்டய 
கநாய்கைளும் ஒன்றுக்கு ஒன்று க்தாடரபு்டய்வ. 
ெகைல் கொழுதில் நம்மு்டய க�யல்ொடுகைைாலும், 
சிந்த்னகைைாலும் உடல் ஆகராக்கியம் சீரககைடுவதுகொல் 
இரவுப கொழுதில் உண்டாகும் கைனவுக் 
கை ா ட சி கை ளு ம் , உடல் ஆகராக்கிய 
சீ ர கு ் ல ் வ உண்டாக்கும். ெல 
கந ரஙகைளில் , க ந ா யி ன் 

தீவிர்த்தன்்ம்ய 
அதிகைரிக்கைவும் 
கை ன வு கை ள் 
கைா ரணமாகும் . 
கை ன வு க் 
கைாடசிகைளுக்கு ஏறெ 
கஹாமிகயாெதி 
ம ரு ந து கை ளு ம் 
ம ா று ெ டு ம் . 
அ ் ம தி ய ா ன 
மனம் அ்மயப 
கெறைால் கைனவுகைளின் 
ஆரபெரிபபுக் கு்ையும். 
க ஹ ா மி க ய ா ெ தி 
சிகிச்்�யும் உயரந்த 
ெலன் அளிக்கும்.

நி்னவில் நிறகும் 
கைனவுகைள் ஒரு சில. 

மைநது கொன கைனவுகைள் 
ஏராைம். இனி உஙகைள் 
கை ன வு கை்ை க்  கூ ர ந து 
அவ்தானியுஙகைள். ஆராய்நது 
ொருஙகைள். உடகைாரநது கைனவு 
அனுெவஙகை்ை கஹாமிகயாெதி 
மரு்ததுவருடன் ெகிரநது 
ககைாள்ளுஙகைள். சிகிச்்� 
சிைபபுறும். 

ைனவு
ñù‹ Fø‰¶ «ð²Aø£˜ «ý£I«ò£ðF ¬õˆFò G¹í˜ Ý˜.Fò£èó£ü¡

வைைதிக ஆவைாசடனகளுககு

020  8144 1553
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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�ப்பெரு
Pimples

அதீத ரத்தப்கபொககு
Over Bleeding

�ர்ப்பெமா்வதில சிக�ல
Infertility

தலல்வலி
Headache

ெரியாை 
தூக�மின்லம

Sleepless

ஹார்கமான் குலறபொடு�ள்
Hormone Defects

ஒழுங�ற்ற மாதவிடாய்
Irregular Menstruation

உடல எலட அதி�ரித்தல
Obesity

முடிச�ாட்டுதல
Hair Fall

MRT

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

PCOD
சிடைபடப நீர கட்டி

பி.சி.ஓ.எஸ்.-ஆல் 
பதாதிக்கபபட்டு மை 

அழுத்ததுக்குத 
்ள்ளபபடுபவரகள்

பி.சி.ஓ.எஸ். 
பதாதிபபு ஏற்பட்ைய் 
ச்ரிேதாமல் வதாழும் 
சபண்கள்34%

70%
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ஸ்யரதான்லி  இரதாெரதாயெஸ்வரி அம்மன் யகதாவிலின் 20வது ஆண்டுத ய்ரததிருவிழதா 19-05-2019 ஞதாயிற்றுக்கிழடம 
நடைசபைவிருக்கிைது. அத்ருணம் ஆலேதட் சூழவுள்ள வீதிகளில் வதாகைஙகடள நிறுததி டவக்கக்கூைதாது என்ை 
உள்ளூரதாட்சி ெடப அதிகதாரிகளின் கண்டிபபதாை யவண்டு்லின் யபரில், ஆலே நிரவதாகம் ஒழுஙகு செய்துள்ள இலவெ வதாகை 
்ரிபபிைஙகள் மட்டும் அன்று முழுநதாளும் பதாவிக்குமதாறு யகட்டுக் சகதாள்ளபபடுகின்ைைர. 2017ம் ஆண்டு ய்ரததிருவிழதா 
மு்ல் இந்் ஒழுஙகு முடை கடைபிடிக்கபபடுகிைது.

 05-05-2019 ஞதாயிற்றுக்கிழடம அன்று சகதாடியேற்ைததுைன் ஆரம்பமதாகும் உற்ெவம் 19ம் திகதி ய்ரததிருவிழதா, 20ம் 
திகதி தீரதய்தாற்ெவம், 21ம் திகதி ‘பூஙகதாவைம்’, 22ம் திகதி டவரவர மடையுைன் திருவிழதா நிடைவுறும்.

ஸ்கரவான்லி  இரவாஜரவாகஜஸ்்ரி அம்மன் ககவாவில் 
4, Dell lane, Stoneleigh, Surrey KT17 2NE  Tel: 020 8393 8047

வாைனத்தரிபபு ஒழுஙகுைள்
மதர்த்திருவிழா

• Parking is also available at Nonsuch Park and Cuddington Recreation Ground.

•	 Parking	enforcement	officers will tow cars away which have been parked irresponsibly.  
Ensure emergency vehicles can safely pass through the road . Do not double park.

• Use Public Transport (Stoneleigh Rail Station, 406 bus) or car-share with friends and family.

The roads marked in RED MUST be kept clear at all times

NO PARKING IS ALLOWED.

Shuttles from Car Parks To and from temple all day 

Chariot Festival, SUNDAY 19th MAY

Sri Raja Rajeswary Amman Temple, Stoneleigh

PArKInG resTrICTIOns:

Severe  Parking  Restrictions  Will  be  

imposed  on  all  day.

The Temple has hired out car parks for 
devotees with all day shuttle service too 

and from the car parks

Nonsuch Primary School

Chadacre Road

Stoneleigh, Surrey

KT17 2HQ

ALL DAY

(5 minute walk)

Nonsuch High School

Ewell Road

Sutton

SM3 8AB

ALL DAY

(20 minute walk)
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என் மனது
உன் மனதில் சஙைமம்
உன் மனது
என் மனதில் ஐக்கியம்;
 
என் ைாதல்
உன்னிடத்தில் சஙைமம்
உன் ைாதல்
என்னிடத்தில் ஐக்கியம்;
 
ைாதலில் சமத்துவம்
ைாதல் இல்கலபயனில்
சாதலில் சமரசம்;
 
வாழ்வினில்
சநததாசம் சிலவிதம்
தாழ்வினில்
சஙைடம் ெலவிதம்;
 
சநததாசத்தில்  
வாழ்ெவர் ஒருவிதம்
சஙைடத்தில்
தாழ்ெவர் மறுவிதம்;
 
வாழ்வுமின்றி தாழ்வுமின்றி
சநததைத்தில்
மாள்ெவர் எவ்விதம்?
 

சலனம் ைாதலிடம்
செலம் ைாமனிடம்
இகவ இரண்டும்
இருபெது மனிதரிடம்;
 
இகவ இரண்டிலும்  
ெற்று இல்கலபயனில்
மனிதமனம் புனிதமாகும்;

 என் மனது 
அபதொது..... 
அப புனிதரிடம் சஙைமமாகும்;
 
உன் மனது 
அபதொது..... 
அப புனிதரிடம் ஐக்கியமாகும்.

்விஞர சிேசிேகா அழ்ன்்காஜ்

அபதொபதல்லாம்
வண்டியில் பெட்தரால் திருடினார்ைள், 
இபதொது வண்டிகயதய திருடுகிைார்ைள்!

அபதொபதல்லாம்
வஙகியில் பைாள்க்ள அடித்தார்ைள்.
இபதொது வஙகிகயதய 
பைாள்க்ள அடிக்கிைார்ைள்!

அபதொபதல்லாம்
குழநகதைளிடம் நகை திருடினார்ைள்
இபதொது குழநகதைக்ளதய திருடுகிைார்ைள்!
 
அபதொபதல்லாம்
பதாகலக்ைாட்சியில் ெடஙைளும் 
பசய்தியும் வநதததாடு,
இகடயிகடதய வி்ளம்ெரஙைளும் வநதன
இபதொது வி்ளம்ெரஙைளுக்ைாை
வரும் பதாடர்ைளில் 
பசய்தியும் ெடமும் சிறித்ளவு வருகிைது!

அபதொபதல்லாம்
மீனவர் மீன் பிடித்தார்ைள்
இபதொது மீனவர்ைக்ளதய
பிடித்துப தொகிைார்ைள்!

அபதொபதல்லாம்
அம்மா அபொ ொசத்தால் வ்ளர்நததாம்
இபதொது மம்மிடாடி 
ெைத்தால் வ்ளர்க்கிைார்ைள்!

அபதொபதல்லாம்
பிள்க்ளைள் வீட்டில் பெற்தைார் இருநதார்ைள்
இபதொது பவளிநாட்டில் பிள்க்ளைள்
பதாடர்பு எல்லக்கு அபொல் இருக்கிைார்ைள்!

அபதொபதல்லாம்
தண்ணியடித்தவர்ைள்
ெயநபதாதுஙகிப தொனார்ைள்
இபதொது தண்ணியடிக்ைாதவதர 
ஒதுஙகிப தொகிைார்ைள்!

நகா.முத்துநிலேன்

இந்தியா இபச்பாது முனசனேறிவிடடது!

கணணீர் சிந்தும் அழகுச் சிடைகள்

அபதொபதல்லாம்
விவசாயக் ைடகனத் தள்ளுெடி பசய்தார்ைள்,
இபதொது விவசாயத்கததய தள்ளுெடி பசய்கிைார்ைள்!

வஙகியில் சிறுைடன் வாஙகிய விவசாயி விஷம் குடிக்கிைான்
வஙகிகய முழுஙகியவதனா பவளிநாட்டில் விஸ்கி குடிக்கிைான்!

ைடவுள் இல்கல  ைடவுள் இல்கல 
பெரியார் பசான்னது உண்கமதான்! 
ஏழாயிரம் தைாவில்ைளில் ைடவுள் இல்கல!
பூகச கவத்த பூசாரிைள் பசால்லவில்கல
மீகச கவத்த அதிைாரிதான் ைண்டு பசான்னார்!

தொலிச்சிகலைக்ளப பூசித்த மக்ைள் இபதொது 
தயாசிக்கிைார்ைள்., ைடவுள் இல்கல?
தொலிபபூசாரி, தொலிச் சிகல, தொலிக் ைடவுள், தொலி மருத்துவர்
தொலி அதிைாரி, தொலிப தொலிசு, தொலித்தகலவர்ைள்,
தொலி அகமச்சர், தொலி அரசு, தொலி மைாத்மா!

பைால்லப ெட்டவகர மைாத்மா என்ைனர் ெலர்
பைான்ைவகனயும் மைாத்மா என்ெவரும் உ்ளர்!

முன்கெ விட இபதொது
இநதியா இபதொது முன்தனறித்தான் விட்டது!!

மூன்ைாம் பி்ை கொன்ை சிரிபபு.
மு்ததுபெறகைள். கநறறியில் ஓர 

சிறு வ்ைந்த திருநீறறுக்குறி.என்றும், 
எபகொதும் தூய்்மயான உடுபபுகைள்.

"எபபிடி அஙகிள்?" என்று கு�லம் 
வி�ாரிக்கும் ொஙகு .  கநஞசில் 
வஞ�மில்லா்த சிரிபபு. அகை்ததின் அழகு 
முகை்ததில் பிரதிெலிபபு.உ்ரயாடலில்  
உலாவரும் உண்்ம வார்த்்தகைள். 
யா்ரயும் சினக்கைா்த, எடு்தக்தறிநது 
கெ�ா்த வார்த்்தகைள்.

இ்த்த்கைய அணிகைலன்கை்ை உள்ைடக்கிய, 
‘உஙகைளுக்கு நயவஞ�கைமான உலகில் என்ன 
கவ்ல' என எண்ணிய இ்ைவன் உஙகை்ை்த 
்தன்னுடன் அ்ண்ததுக் ககைாண்டான் கொலும்.

அ்தறகைான கைாரணம் எமக்குப புரிகிைது. 
இலண்டன் கைனகைதுரக்்கை ஆலய்ததில் நீஙகைள் 
வடி்த்த, அழகுச் சிறெஙகைளும் இபகொது கைண்ணீர 
வடிக்கின்ைன.

அந்தச் சிறெஙகை்ை எல்லாம் நீஙகைள் 
உருவாக்கியகொது, அதில் ஒளிவீசிய அழகில் 
மன்்தப ெறிககைாடு்த்த அம்ொள் 
உஙகை்ை்த ்தன்கனாடு அருகிரு்ததிக் 
ககைாண்டதில் ்தவகையில்்ல. 
ஆனால், ்தன்னுடன் நிரந்தரமாக்கிக் 
ககைாண்டதில் நாஙகைள் எஙககைா ்தவறு 
க�ய்து விடகடாகமா க்தரியாது.

உலகைப புகைழ்கெறை ரவிவரமாவின் 
ஓவிய்ததிலும் ,  ம கை ா ெலிபு ர ச் 
சி ற ெஙகைளிலும்  இ்தய்த்்த ப 
ெறிககைாடு்த்த இ்ைவன் உஙகைள் 
்கைவண்ணஙகைளிலும் மயஙகியதில் 

்தபகெயில்்ல.
உஙகைள் ஏழுபிைபபுக்கைளில், ஒருமு்ை 

நீஙகைள் நிச்�யமாகைச் க�ாழ மன்னனின் 
ஆயனச்சிறபியாகை இருநதிருபபீரகைள் 
என் ெ்்த  உஙகைள்  சி ற ெங கைள் 
ெ்ை�ாறறுகின்ைன.

அகைம்ொவம், ஆணவம் என்ென 
்த்லவிரி்த்தாடும் இந்த உலகில் "இ்்த 
நான் க�ய்க்தன், நான் இல்லாவிடடால் 
இது வநதிருக்குமா" என்று பி்தறறி்ததிரியும், 
ஆணவபபி்த்தம் பிடி்த்தவரகைள் சிலர 

இருக்கும் இவவுலகில், நீஙகைளும் இருநதிருக்கிறீரகைள். 
அவரகை்ை நீஙகைளும் கைண்ணுறறுள்ளீரகைள்.உஙகைள் 
மனம் அபெழுக்கைறைது. மிகைவும் புனி்தமானது. 
கைைஙகைமறைது. இ்்த ஆலயம் வரும் யாவரும் 
அறிவர.

க�ன்ை கைார்ததி்கை மா்தம் திருவாரூர 
க�ன்ைகொது, "அஙகிள் லலி்தா�கைஸரநாமம் ொடி, 
அகை்ததியர வணஙகிய, திருமிச்சியூர அம்ொ்ை்த 
்தரிசி்தது வாருஙகைள்" என்று கூறி  எஙகை்ையும் 
்தரிசிக்கை ் வ்த்த, அன்பு்த்தம்பி க�நதி்ல எஙககை 

கைாண்ெது?
இ ந ்த  உ ல கு ள் ை வ ் ர 

உஙகைள் சிறெஙகைள் அழியாது . 
நீஙகைளும் அடியாரகை்ை விடடகைல 
மாடடீரகைள். சீரகைாழிச் க�நதிகல, 
உஙகைள் ஆ்தம�ாநதி கவண்டிப  
பிரார்ததிக்கின்கைாம்.

உஙகை்ைபபிரிநது வாழுகின்ை, 
வ ா டு கின் ை  உ ைவு கைளுக்குகும் , 
அடியாரகைளுக்கும் ஆறு்தல் கூறுகின்கைாம்.

ஓம் நமசிவதாே ! ெதாந்தி !

சஙகைைாகும்! 
ஐக்கியைாகும்!

இணுவெ ச. சிறீரஙகன்
ஆலே அைஙகதாவற்ெடபத ச்தாண்ைன்
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்ேர ம்  இ ரவு  எ டடு  மணி்ய்த 

்தாண்டியிருந்தது. கவளிகய ஒகர 
குளிரும் ெனிமூடடமுமாகை கைாணபெடடது. 

கைடடிலில் புரண்டு ெடு்ததிருந்த சிகனகைன் 
கமல்ல எழுநது அமரந்தான். அவன் இந்த 
நாடடிறகு வநது எடடு வருடஙகைளுக்கு கமலாகிவிடடது. 

எடுபொன அழகைான க்தாறைம் ககைாண்டவன்்தான் 
சிகனகைன். இருெ்த்்தநது வயதில் கைா்தலி்தது திருமணம் 
முடி்த்தவன். அவன் ்தாயகை்த்்தவிடடுப புைபெடும் 
கொது ஒரு வயதில் ஆண் குழந்்தயும் இருந்தது. 

அவன் சுருதி்ய விரும்பியிருபெது ககைள்விபெடடு 
இருெக்கை்த்தாரும் எதிர்த்தனர. கைா்தலிக்கும் கொது 
ஏறெடட எதிரபபுப கொராடடம் திருமணம் வ்ர 
க்தாடரந்தது. அவனுக்கு நல்ல நண்ெரகைள் இருந்தாரகைள். 
நண்ெரகைளின் உ்தவியுடன்்தான் திருமணமும் 
நடநக்தறியது.

இருவரும் ெடட்தாரிகைைாகை இருந்தாலும் ெடி்தது 
முடி்தது கவளிகய வந்தவுடன் எந்தகவாரு கவ்லயும் 
கி்டக்கைவில்்ல. 

கவ்லயில்லாமல் திருமணமும் முடி்ததுவிடடால் 
வாழ்க்்கை ஒரு கொராடடக்கைைமாகை மாறிவிடும் என்ை 
உண்்ம்ய அபகொது்தான் இருவரும் உணரந்தாரகைள்.

சிகனகைனின் மிகை கநருஙகிய நண்ெர �ஙகைரின் 
அலுவலகை்ததில் ெகுதிகநர முகைா்ம்ததுவ உ்தவியாைராகை 
ெணிபுரிய ஆரம்பி்த்தான் சிகனகைன். அ்தனால் கி்ட்த்த 
வருமானம் �ாபொடடிறகும் வீடடு வாட்கைக்குகம 
கொதுமாகை இருந்தது. 

திருமணமாகி �ரிய ாகை  ஒருவருட்ததில் 
ஆண்பிள்்ையும் பிைநதுவிட வாழ்க்்கை என்ை 
ொ்்தயில் க�ா்த்னகைள் அதிகைமாகின. இருெக்கை்ததுப 
கெறகைாரகைளும் இருவ்ரயும் கெரபபிள்்ை 
பிைநதும்கூட க�ர்ததுக்ககைாள்ைவில்்ல.

க�ா ரநதுவிடட சிகனகை்ன நண்ெரகைள் 
உற�ாகைபெடு்ததினாரகைள். கவளிநாடு க�ன்ைால் 
வி்ரவில் ெணம் �ம்ொதி்ததுவிடலாம் என்று அறிவு்ர 
கூறினாரகைள்.

ஆனால், சிகனகைனுக்கு சுருதி்யயும் ் கைக்குழந்்த 
ரூெ்னயும் விடடுபபிரிய மனமில்லாமல் ்தவி்த்தான்.

ெடி்த்த்தறகு ஏறை கவ்ல இன்னமும் கி்டக்கைா்த்தால் 
கவளிநாடு க�ன்கை ஆகைகவண்டும் என்ை நி்லயில் 
நண்ெரகைளின் உ்தவிகயாடு லண்டன் வநது க�ரந்தான்.

அவகனாடு ெல்கை்லக்கைழகை்ததில் 
ெடி்த்த ஒரு நண்ென் அ்ழ்ததுச் க�ன்று 
்தான் வாட்கைக்கு இருக்கும் வீடடில் 
சிகனகை்னயும் ்தஙகை ்வ்த்தான். 

சிகனகைனது நண்ென் கமறெடிபபிறகைாகை 
இஙகு வந்தவன். சிகனகைகனா ெணம் 
�ம்ொதிக்கைகவணும் என்ை கநாக்கை்ததில் 
எபெடிகயா லண்டன் வநது அகைதி அந்தஸதுப 
கெை விண்ணபபி்தது இருந்தான். ஒகர 
வருட்ததில் அவனது அகைதி அந்தஸது 
விண்ணபெம் நிராகைரிக்கைபெடடுவிட 
அவனுக்ககைா என்ன க�ய்வக்தன்று 
க்தரியவில்்ல. எதிரொரபபுக்கைள் எல்லாம் 
ஏமாறைஙகைைாகை்த க்தாடஙகின. அவன் 
கவ்ல க�ய்ய முடியாது. திரும்பிபகொகை 
கவண்டும் என்று கைடி்தமும் வநதிருந்தது.

அந்தநி்லயில்்தான் அவனுக்குக் 
கி்ட்த்த கவளிநாடடு நண்ென் ஒருவன் 
அவனுக்கு க்தா்லகெசி இலக்கைம் 
ஒன்்ைக்ககைாடு்தது அவரகைளுடன் கெசினால் 
உனது க்தாறை்ததிறகும் அழகிறகும் 
கவ்ல ்தருவாரகைள் என்று க�ால்லிவிடடுச் 
க�ன்ைான்.

சிகனகைனின் க�ாரநதிருந்த உள்ை்ததில் 
புது்தக்தம்பு வந்தது.

உடகனகய நண்ென் ்தந்த நம்ெருக்கு 
க்தா்லகெசியில் க்தாடரபுககைாண்டான். 
அடு்த்த ெக்கை்ததில் ஒரு கெண் ெதிலளி்த்தாள். 
அடு்த்தநாகை இன்டரவியூவிறகு வருமாறு 
கூறினாரகைள். 

சிகனகைனுக்கு எபெடியாவது கை்்த்தது 
கவ்ல்ய வாஙகிவிடகவணும் என்ை 
்தவிபபு. 

இ ர வு  மு ழு வ து ம்  பு ர ண் டு 
ெடு்த்தான். நி்ததி்ர வரகவயில்்ல. 
விடிந்ததும் கைா்லக்கைடன்கை்ை முடி்தது 
நண்ெனிடம் இருந்த “சூட்ட” இரவல் 
வாஙகிபகொடடுக்ககைாண்டு இன்டரவியூவிறகுப 
கொனான்.

அஙககை ஒரு கெண்்தான் இவ்னப ொரக்கை வந்தாள். 
சிகனகை்ன அவள் ஏை இைஙகைப ொர்த்தாள்.
பின்பு ஒரு புன்சிரிபகொடு,
“நீ நல்ல கைடடுடல் ககைாண்ட ஆணழகைன்” என்று ஆஙகில்ததில் 

க�ான்னாள்.
சிகனகைனுக்கு புரியவில்்ல. கவளிநாடடு நண்ெனும் க்தா்லகெசி 

நம்ெ்ரக்ககைாடு்த்தாகனகயாழிய என்ன கவ்ல என்று க�ால்லவில்்ல.
“ெண்த்்த ் கையில் ்தரலாமா” அந்தபகெண் மீண்டும் சிகனகை்னப 

ொர்ததுக் ககைடடாள்.
சிகனகைனுக்ககைா உள்ளூர அைவில்லா்த �நக்தா�ம். “வரி 

கைழிக்கைாமல் ்கையில் ெணகமன்ைால் யார்தான் கவண்டாம் என்று 
க�ால்வாரகைள்” சிரி்ததுக்ககைாண்கட க�ான்னான்.

அந்தப கெண்ணுக்கு அடிக்கைடி க்தா் லகெசி வநதுககைாண்டிருந்த்தால் 
ஒரு க்தா்லகெசி நம்ெ்ரயும் விலா�்த்்தயும் ககைாடு்தது,

“இந்த அடடிரசுக்குப கொஙகைள். அஙககை உஙகைளுக்கு கவ்ல 
இருக்கு. ெணமும் ்கையில் ்தருவினம். வாஙகிக்ககைாள்ளுஙகைள்” 
என்று க�ான்னாள்.

சிகனகைகனா என்ன கவ்ல என்று ககைடகைவில்்ல. 
இன்டரவியூ ெண்ணிய கெண் இவனுக்கு என்ன கவ்ல என்று 

நண்ென் க�ால்லி அனுபபியிருபொன் என்று நி்ன்ததுக்ககைாண்டாள்.
எபெடிகயா இன்டரவியூ ெண்ணிய கெண் ககைாடு்த்த விலா�்த்்த 

கைண்டுபிடி்தது முன்வா�லில் கொய் நின்று க்தா்லகெசியில் 
அ்ழ்த்தான்.

“கைம் இன் கைம் இன்” என்று முன் கை்த்வ்த திைநது வரகவறைாள் 
அழகைான நாறெது வயது மதிக்கை்த்தக்கை கெண்கணாரு்ததி. உள்கை 
கைா்ல எடு்தது ்வ்த்ததும் முகை்ததில் மு்த்தமிடடுவிடடு கமகல 
கொகுமாறு மாடிப ெடிகை்ை கைாடடினாள்.

சிகனகைகனா குழபெம்டந்தவனாகை மாடிபெடிகைளில் ஏறிச்க�ன்று 
அ்ையின் முன் நின்ைான்.

கை்த்வச் �ா்ததி ்தாளிடடுவிடடு கமகல வநது அந்தபகெண் 
சிகனகை்ன்த ்தழுவி இழு்தது அ்ைக்கை்த்வ �ா்ததிக்ககைாண்டாள்.

ஒரு மணி்ததியாை்ததின் பின்பு இருநூறு ெவுண் ெண்த்்த 
ககைாடு்தது கவளிகய அனுபபினாள் அந்தபகெண்.

இ்தன் பின்பு சிகனகைனின் வாழ்க்்கை மாறிபகொனது. உட்ல 
விறறு பி்ழப்ெ நட்த்த்த க்தாடஙகினான் சிகனகைன்.

வாழ்க்்கையில் ஒரு புதிய திருபெமும் மாறைமும் சிகனகைனுக்கு 
ஏறெடடது. தினமும் இரவும் ெகைலும் அவனுக்கு கவ்ல்தான்.

க்தா்லகெசி இரவு ெகைலாகை அடி்த்தெடிகய இருக்கும். ஒரு 
நா்ைக்கு நான்கு ஐநது கெண்கைளுடன் உடல் உைவு ் வக்கைகவண்டிய 
அைவுக்கு பிசியாகிவிடடான். ்தனி்மயில் வாடும் கெண்கைள், 
கைணவன்மார கவ்லக்குபகொன பின்பு கைாமஇச்்�யில் ்தவிக்கும் 
கெண்கைள் இபெடிப ெல வ்கையான கெண்கைள்.

சிகனகைனின் ்கைகைளில் ஒவகவாரு நாளும் ஆயிரக்கைணக்கில் 
வரியில்லா்த ெணம் வநது க�ரந்தது. உட்ல விறறு உடல் வியரக்கை 
உ்ழக்கும் ெண்த்்த சுருதிக்கு மா்தாமா்தம் அனுபபி ்வக்கை 
அதில் ஒரு அழகைான வீட்ட கைடடி முடி்த்தாள் சுருதி. அவகைா 
ொவம். உட்ல விறறு்த்தான் சிகனகைன் ெண்த்்த அனுபபுகிைான் 
என்று அவளுக்கு எஙககை புரியபகொகிைது.

இஙககைா சிகனகைனுக்கு மணி்ததியால்ததிறகு ஒரு கெண் 
கைடடிபபிடி்தது மு்த்தம்ககைாடு்தது உடலுைவுககைாள்ை.

அஙககைா சுருதி கைணவ்ன நி்ன்தது ஏஙகும் கெ்்தயாகை.
கைடடிலில் அமரநதிருந்த சிகனகைனுக்கு உடல் அ�தியாகைவிருந்தது. 

அபகொது அவனது ்கை்தக்தா்லகெசி அடி்த்தது. இன்கனாரு 
கவ்லக்கு அ்தாவது சிகனகைனின் உட்ல அனுெவிக்கை ஒரு கெண் 
்கை்தக்தா்லகெசியில் அ்ழ்ததுக்ககைாண்டிருந்தாள்.

இண்்டகயாட இதுக்கு ஒரு முடிவு கைடடகவணும். உ்ழக்கை 
கவண்டியதுக்கு கமல உ்ழச்�ாச்சு. இனி நாடடுக்கு திரும்பிப 
கொய் சுருதிகயா்டயும் மகைகனா்டயும் வாழகவண்டியது்தான். 
நி்ன்த்தவண்ணம் அந்தப கெண்ணிடம் கொவ்தறகு உ்ட்ய 
மாறறினான் சிகனகைன்.

கைாசுக்கைாகை உட்ல விறகும் கெண்கை்ை விெச்�ாரிகைள் என்று 
க�ான்னால் இவ்ன எபெடிச் க�ால்வது? விெச்�ாரன் என்ைா... 
�ந்தரபெமும் சூழ்நி்லயும் ஒரு ்தனிமனி்த்ன எபெடிகயல்லாம் 
மாறறுகிைது.

ஒன்றுமறியா்த சுருதி சிகனகைனின் வரவுக்கைாகை ஏக்கை்ததுடன் 
கைா்ததிருக்கிைாள். 

முற்றும்.

இப்படியும....
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வசாந்தம் என்ெ்்த உரி்மக்குரியது, உைவுக்குரியது 
என விைக்கைம் ககைாள்ைலாம். ெந்தம் என்ெது 

இ்ணக்கை / பி்ணக்கைபெடடிருபெ்்த குறிபெது, 
விரும்புவ்தறகைறை க�ாந்தமும் ெந்தமும் எவ்ரயும் 
திருபதிபெடு்ததுவ்தறகில்்ல. விருபபு, கவறுபபு 
என்ை கவறுொட்ட ்தவிரபெக்த திருபதிக்கைான வழி. 
எ்தறகும் �ம்ம்தம் என்று ஆகிவிடடால் �ம்ெந்தம் 
நி்லக்கும் ்தான்.

நண்ெரகைள் க்தரிவு க�ய்யபெடுவாரகைள். 
விரும்ெ்த்தகைா்தவரகைள் என ஆகிவிடடால் நடபு 
அவவைவு்தான். உைவினரகைள் க்தரிவுக்குரியவரகைைாகை 
அ்மவாரகைள் என்றில்்ல. அவரகை்ை ்தள்ளி 
்வபெ்தால் உைவு அறறுவிடும் என்ை முடிவு 
ஒதுஙகிவிடடவரகைளின் மனகவண்ணம் மடடுகம.

எந்த உை்வயும் நி்லநாடட அ்தறகைான ொலம் 
அ்மக்கைபெட கவண்டும். அது ெலமுள்ை்தாகைவும் 
கவண்டும். ெலமறை ொலம் இலகுவில் ்தைரநதுவிடும். 
உைவுபொலம் ெலமாகை அ்மய அவசியமான்வ 
எ்வ? அவரவரது மனம், ஆன்மா விதி என்ெ்தா, 
அல்லது அ்தறகும் கமலான ஏக்தா ஒரு �க்தி 
/ அதிரவு (V IBRATIONS) கவளிபொடுகைள் 
அவரகை்ைக் கைவரகவா / எதிரக்கைகவா என 
அ்மகின்ைனவா? எது நம்பிக்்கையாகைவுள்ைக்தா 
அதுகவ ய்த ா ர ்த்தம ானது எனப  ெலரும்  
ஏறகிைாரகைள். 

RELATIONSHIP GAME  என ஆஙகில்ததில் 
க�ால்வ்்த க�ாந்தம் ஒரு ெந்தயமாகை அ்மகிைது 
எனலாம். ெந்தய்ததில் நாம் ெஙகு கெறுவது ஒரு 
ககைளிக்்கை என்ைாலும் கவறறி கநாக்கைம் அல்லாது 
அதில் ஊக்கைம் கைாடட மாடகடாம். க்தால்வி 
கைாண்ெவர எரிச்�லும், ஏமாறைமும் அ்டவது �கைஜம். 
க�ாந்தமாகைவுள்ை உைவினர மீது உரி்ம, அல்லது 
அவரகை்ை கைடடுபெடு்ததும் கநாக்கைம் சிலருக்கு 
உண்டு. அது இயலாமல் கொனால் உை்வ இழக்கைவும் 
அவரகைள் ்தயாராவாரகைள்.

க�ாந்தம் ெந்தயமாவது மனம் புரியும் வி்ையாடகட, 
வாழ்க்்கைச்சூழலில் �ாதி, அந்தஸது, ககைௌரவம் என்று 
கெ்தம் ொரபெதும், விடுவதும் மனதில் ்தஙகிவிடுகிைது. 
ஆணவமும் க�ரநதுவிடடால் ்தனக்கு நிகைராகை 
அல்லது ்தன்னிலும் கமன்்மயுடன் எவ்ரயும் 
கைாணபகொறுக்கைா்த்தாகை மனம் ஆகிவிடுகிைது. இந்தப 
ெந்தய்ததில் க�ாந்தம் க்தாறறு (இழக்கைபெடடு) விடலாம்.

நடபுைவு, கைா்தல் என்ை ்தகுதி கெை்த க்த்வ 
என்னகவன்ை ககைள்விக்குப ெதில் அளிபெது எளி்தல்ல. 
இரு உள்ைஙகைள் ஒன்ைாயின, கைரு்தது ஒருமி்தது 
விடடாரகைள், ஆன்மாவின் கொரு்த்தம் (SOUL MATE) 
எனகவல்லாம் விெரி்ததுக் ககைாண்கட கொகைலாம்.

மனம் விடடுப கெ� / ெழகுவ்தறகு எந்தவி்த 
்த்ட (INHIBITION)யுமின்றி அணுகுவ்தறகைான 
அன்பு உயரந்தது எனலாம். நடபிலிருபெதும் ெண்பில் 
அ்மவதும் கமய்யன்பு எனலாம். அ்தன் கைரு்த்்த 
வி்தம்வி்தமாகை அர்த்தம் ககைாள்வது வீண் வம்பு 
என்று்தான் க�ால்ல கவண்டும்.

உைவுக்கு்த ்த்டயாகை அ்மயக்கூடிய எ்்தபெறறியும் 
அறியாமல் கொரு்த்தமானவ்ர (RIGHT MAN/
WOMAN) க்தடுவதில் அர்த்தமில்்ல. அது 
மனக்ககைாட்டயாகிவிடுகம அன்றி ந்டமு்ைக்கு 
உ்தவாது.

மறைவரது க�யறொடு (ACTION) எமது 
கைடடுபொடடுக்கில்்ல. அவரது க�ய்்கைக்குப 
ெதிலாகை (RE-ACTION), எவவாறு க�யறெடுகிகைாம் 
என்ெக்த எமது கைடடுபொடடுக்குள்ைது. அ்தறகு 
நி்தானம், முன்கயா�்ன இன்றிய்மயா்தன. அதில் 
�ா்ததியமாறைவரகைள் அ்தறககைன முயறசிக்கை கவண்டும். 
தியானபெயிறசிகைளும் இ்தறகு உ்தவுவன.

மன்னிபகொம், மைபகொம் என்ைவாறு மறைவரகைளுடன் 
ெழகுவது உசி்தமானது என்ொரகைள். மறைவரது ்தவைான 
க�ய்்கை்ய நாம் மன்னி்தது விடுவது கெருந்தன்்மகய. 
ஆனால், அது மறைவ்ர திரு்ததிவிடும் என்கைா, 
அல்லது எமது ெண்பி்ன ெ்ை�ாறைகவா என 
எண்ணம் ககைாள்ைல் ஆகைாது.

மறைவரது ்தவறுக்கைான கைாரணம் அறியா்ம 
என்ைாகைலாம்; நாம் தீரபெளி்தது விடுவ்தாகை அது 
ஆகிவிடுகிைது. ்தனது அறியா்ம்ய உணரந்த கைணம் 
அது திரு்த்தபெடடு விடுவ்தாகிைது. அதுவ்ர ்தமது 
்தவ்ை யாரும் ஒபபுக்ககைாள்வதில்்ல. சுடடிக்கைாடடுெவர 
மீது ககைாெம் ககைாண்கட விடுவாரகைள்.

எந்த உைவும் ஆரம்ெ்ததில் இனி்மயானக்த. பின்னர 
அது கை�நது விடக்கூடிய கைாரணம், மனதில் நிகைழும் 
ெந்தய்ததிறகு ெந்தம் ெலியாவது்தான். ‘ஆம், அதுகவ 
�ரி’ என யாவரது கொக்்கையும் ஆகமாதி்தது விடுவதும், 
அல்லது ‘சும்மா இரு’நதுவிடுவதும் உைவுகை்ை நீடி்தது 
விடும் வழிகைள் ஆகைலாம்.

கூடுவ்தறகும், குதூகைல்ததிறகுமாகை மடடுகம உைவுகைள் 
என ஏறெ்தறகில்்ல. ஆ்தரவு, அறிவுக்கும் உ்தவியாகை 
அ்மய கவண்டும். பிரமாண்டமான, பிரமிக்கை்த்தக்கை்தான 
ொலஙகைளினது அ்மபபில் புயலின் ்தாக்கை்ததிறகு அது 
வ்ைநது ககைாடுக்கை்த்தக்கை்தாகைவும் நிரமாணிபொரகைள். 
உைவும் ொலமும் வாழ்வின் சு்மகைளுக்கு வ்ைநது 
ககைாடுக்கை்த்தக்கை்தாகைவிருபெக்த சிைபொனது. உசி்தமான 
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ச�ொந்த பந்த(ய)ம்

கைணிபபும் கைடும் முயறசியும் இன்றி இந்த இருவி்த 
ொலஙகைளும் க�வவகன அ்மய முடியா்தன. 

கொடடி கொடலாம், அது கொைா்மக்கு 
வழிவிடக்கூடாது. இது வி்ையாடடுப கொடடிகைளில் 

என்று மடடுமல்ல, க�ாந்தஙகைைாகி விடுெவரகைள் 
வாழ்வில் ெந்தயஙகைைாகை நிகைழ்வ்்த உள்ைடக்கை 
கவண்டும்.

உைவுகைள் கெரும்ொலும் நி்ல்ததுவிடுவது, 
ஒருவருக்ககைாருவர ஆ்தாயமாகை (MUTUAL BENEFIT) 
அ்மயகவ. இது கொருள் �ம்ெந்தமானது என்று 
மடடுமல்லாது மனவுணரச்சிக் (EMOTIONAL NEED) 
கைானதுமாகிைது. இ்்த ‘விதி’யினது ரூெம் எனலாம். 
அ்்த விடு்தது அவரவர ஊழ்வி்னக்குரியது அல்லது 
ஆன்மாவின் கொரு்த்தம் என்ெது ஒரு நம்பிக்்கைகய. 

கவவகவறு விலஙகினஙகைளுக்கி்டயிலாகை 
ஆ்தாய்ததிறகைான கூடடுைவு அ்மவ்்த SYMBIO-

SIS என ஆஙகில்ததில் கூறுவாரகைள். ்தனது திைந்த 
வாய்க்குள் நு்ழநது ெறகைளுக்கி்டகய க்தஙகிய 
உண்வ அருநதி சு்த்தம் க�ய்ய, சில ெை்வ 
இனஙகை்ை மு்த்ல வரகவறகிைது. இவவி்தமான 
உைவின் அன்பு / மனவுணரச்சி என்று க�ால்லக்கூடிய 
அம்�்த்்த அ்வ ககைாண்டிருக்கை வாய்பபில்்ல.

மனி்த இனம் இந்த அன்புக்கைாகைகவன உைவு 
க்தடும்கொது பிரச்�்னக்குள்ைாகிைது. ‘அன்்ெக் 
கைாடடு, ஆனால் கைடடுபெடாக்த’ என ஆஙகில்ததில் 
EMBRACE LOVE NOT BOND  சுலெமாகை 
க�ால்லிவிடலாம். இந்தவி்தமாகை உைவுககைாள்வதில் 
ஏமாறைம் ்தவிரக்கைபெடலாம் என்ெது உண்்மகய. 

மறைவரது அன்பின் விசுவா�்ததில் ஓரைவு 
�நக்தகைம் ககைாள்வ்தால் இந்த வி்தமாகை உைவுக்கு 
முன்வருகிைாரகைள் என்று கூைலாம். அன்்ெப 
கெணுவ்தறகு க்த்வயான்வ எ்வகயன அவரகைள் 
உணர்த்தவறுகிைாரகைள் எனலாம். 

அன்்ெபகெண கொறு்ம, விடடுக்ககைாடுக்கும்/ 
மன்னிக்கும் மனபொன்்ம அவசியம். எமது 
கைணக்கிலுள்ை எமது கைாமம்; க�ாரக்கை்ததில் 
திருமணம் நிச்�யிக்கைபெடுகிை்தா என அஙகைலாய்பெதில் 
ெயன் என்ன? அவரவர மனவாறைலிலுள்ை 
நி்ைவும், கு்ைவுகம இ்தறகைான மூலகைாரணம்  
எனலாம்.

்தாய்க்கும் க�ய்க்குமி்டயிலான ெந்தம் 
கமன்்மயானதும் நிகைரறைதுமாகும். �கைலவிலஙகு 
வரக்கை்ததிலும் இது அ்மவ்்த இயற்கை இயல்பு 
என்று குறி்த்தாலும் அ்்த இயக்குவ்தறகைான 
உடசுரபபு (HORMONE) கெண்ணின்ததில் உள்ை்தாகை 
அறியபெடடுள்ைது. 

கெறை / இைம் குழந்்த்ய ் கைவிடும் ்தாய்கைளும் 
உள்ைனகர. �மூகை சூழல் நி்ல கைாரணமாகை இது 
நிகைழ்ந்தாலும் ்தாயின் மனநி்ல ொதிக்கைபெடட்தாகை 
அல்லது ொதி்ததுவிடக் கூடிய்தாகை இச்�ந்தரபெஙகைள் 
அ்மகின்ைன. இ்த்த்கைய ெந்தம் மனி்த உயிரின் 
ஆரம்ெ கைால்ததில் க�ழிபொகை அ்மயாது கொனால் 
பிறகைால்ததில் மனவைம் கு்ைொடு்டய்தாகை ஆவ்்த 
ஆராய்ச்சிகைள் உறுதிபெடு்ததுகின்ைன.

�ககைா்தரரகைளுக்கி்டயிலான கொடடி (SIBLING RI-
VALRY) இைம்பிராய்ததில் அ்மயலாம். அது வாழ்வில் 
க்தாடரவது அவரகைள் மனம் ெக்குவம்டயவில்்ல 
என்ைாகிைது. ஆன்மீகை முதிரச்சி இபெக்குவ்த்்த 
எடு்ததுக்கைாடடுவக்த.

BLOOD IS THICKER THAN WATER என்ெது 
இர்த்தொ�ம் ெறறியக்தா ெந்தமாகை அ்மவது 
க�ாந்த்ததின் கமன்்மக்கு ஒரு �வால்்தான்! 

'அன்வ�க் காடடு; ஆனால், கடடுப்�்டா்த!  
இந்த வித உ்றவில் ஏமாற்றம் தவிரக்கப்�்டலாம்'
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“இநதிர விழா” கைாலஙகைாலமாகை க்தாடரும் 
ககைாலாகைல விழா. இைஙககைா அடிகைள் 

எழுதிய சிலபெதிகைார்ததிலும் இது பிரசி்த்தம். 
புகைார நகைர பூம்புகைார என கெயர கெை ்வ்த்த 
விழா. சி்ததி்ர க்தாறும் இ்த்த்ரக்கு இரவு 
கொழுதில் கெரின் எழில் கொரக்கும் கெைரணமி 
நாள் இ்தன் மகுடம். க�ம்பியன் என்ை 
மன்னனும் கைறெகை க்தாடடம் என்ை கைடகலார 
விழாவாகை வழிவழி க்தாடரந்தான் என்கிைது 
வரலாறு. தீவி்ன அகைறறி நல்லன நல்கை 
இ்ைவ்ன குளிரவிக்கும் விழா என்கிைது 
- �ா்த்தனார என்ை புலவரின் ொடல் ஒன்று. 
கைாமன் கூ்தது என்றும் இ்தறகு ஒரு நாமம்.

வல்்வ மு்ததுமாரி அம்ொளின் 
அருள் ஒளிவீசும் ்தவ்ததின் தீர்த்த்த 
திருவிழா. இம்மு்ையும் இநதிர விழாவாகை 
கஜாலி்ததுள்ைது. கொன் ஒளி உமிழும் கவண் 
நிலவில் கவண்மணல் ெடரகிைது. கைடறகை்ரயில் 
நீலக்கைடல். அ்லகைள் ஆரபெரிக்கை, வழ்ம 
கொல், ெழ்ம கொல் நடநக்தறியுள்ைது. 
இ்டயில் அர� கொரபெ்டயால் உ்டநது 
சி்தறிய ஊரா என வியக்கும் வண்ணம் மீண்டும் 
மிடுக்ககைாடு அழகு ககைாகலாச்சுகிைது.

ம்தவடி, ஊரணியில் இருநது ஊரிக்கைாடு 
வ்ர பிர்தான வீதி முழுவதும் அலஙகைார 
க�ாட்னகைள், ஆஙகைாஙககை வரண மின் 
ஒளி அலஙகைார கம்டகைள், இரவு இரவாகை 
கம்டகைளில் இ்� நடன கை்ல நிகைழ்வுகைள், 
ஒளி உமிழும் அலஙகைார வ்ைவுகைள் 
கவம்ெடி ெகுதியில் இ்வ என்ைால், வல்்வ 
�நதியிலும் இநதிர கலாகைம். சிவனும், 
அனுமனுமாகை ஆளுயர உருவ ெ்தா்கைகைள், 
ெச்்� இ்லகைளும், ெல வரண பூக்கைளும் 
க�ாடிகைைாகை இ்ணந்த கஜாட்னகைள். 
கீழ்கநாக்கி ஒளி மின் அ்�வுகைள் ஓகடாடி 
ஒளிரும் கநடுக்கு மீன் ககைாடிகைள் ககைாண்ட நீை 
கவவிகைள் - மணல் ்த்ரயில் வடடச் சுறறில் 
�னம் கைண்ககைாடடாமல் ொர்தது ரசிக்கை தீவடடி 
கைம்ெஙகை்ை சுழறறி ஆடும் வி்ையாடடுகைள். 
கூடாட வடிவ கெரு வ்ைவு ககைாண்டு 
அ்மக்கைபெடட கம்டகைளில் இரவு இரவாகை 
இ்ன்னி்�க்கைான பிரவாகைம். ஆவடி, சி்தம்ெரா 
்ம்தானம் என்னும் அரஙகுகைள் நிகைழ்வுகைள்.

ஊரின் சீர நார நாராகை கிழிக்கைபெடடது. 
கொரக்கைாலம். ஊரின் கவர நீர ்தாஙகி நின்ைது. 
மீண்டும் நிமிரந்தது என்ெ்தறகு கைடடியம் 
கூறியது, இந்த எழிறககைாலம். க்தபெ்த 
திருவிழாவுக்கு அம்மனுக்கு கைடலுக்குள் 
அலஙகைார அரஙகு. மினுஙகும் வரண ஒளிகைள், 
ெைெைக்கும் ெவைஙகைைாகை கஜாலிக்கை நீல, 
நீை கைடல் அழகின் பிழிவு வடிய அம்ொளின் 
அருள் முகைம் அதில் ்தகை்தகை்த்த கெருமி்தம், 
கவல்லும் ்கை என்றும் வல்்வ என்று 
அம்ொளும் ஆகமாதிபெ்்தக் கைாடடியது.

இ்தன் பின்னணியில் முன்்னய கைாலஙகைளில் 
இக்த வல்்வ மண்ணில் க்தாடரநது நடந்த 
உ்தயசூரியன் வி்ையாடடுக் கைழகை்த க்தாடர 
வருடாந்தர விழா நி்னவில் வந்தது. ெடடம் 

விடும் கொடடி, ெடககைாடடப கொடடி, நாடகைப 
கொடடி என்று வருடாந்தரம் க்தாடரநது 
அ்லகமாதும் மக்கைள் அணி, கைடகலாரம் 
நி்ைய நடந்த க்தாடர விழாக்கைள் அ்வ. 
அபெபொ! ெடடஙகைள் ஆள் உயர அைவுக்கு 
இருக்குமா? அ்வ ஆகைாய்ததிறகு அழகூடடி, 
அ்�ந்தாடி இபெடி ெைக்குமா? என்று 
மு்தன்மு்தலில் யாழ்பொண்த்்த வியநது 
புருவம் விரிய ்வ்த்த கொடடிகைள் அ்வ. 
நாடகைப கொடடிகைளில் க்தல்லிபெ்ழயில் 
இருநது க�ன்று நாஙகைளும் கைலநதுககைாள்கவாம். 
அ்ர இறுதிப கொடடியில் க்தளிவான 
மு்த்தான நாடகைஙகைகை அரஙககைறும். இவவாறு 
மின் அழகு வரணம் கமழுகிய கைடல் 
ஓரம் திைந்தகவளி அரஙகில் ெல்லாயிரம் 
ரசிகைரகைள் முன்னி்லயில் அரஙககைறிய 
ெரவ�ம் இன்றும் மைக்கை முடியா்தது்தான்.

அந்த நாள் மு்தல் இந்த இநதிர விழா 
வ்ர வல்்வ மண்ணில் புகை்ழ மனி்த 
மனஙகைளில் மகிழ்கவாடு மீடகும் இன்கனாரு 
சிைபபு வாணகவடிக்்கை. இம்மு்ை இநதிர 
விழாவுக்கு விக�டம் ்தந்ததில் 60 அடி 
உயர்ததுக்கு ஆகைாய்ததில் கவடி கவடி்தது 
விரிநது அழககைாளிரும் ஆகைாய கு்டகயா என 
அதி�யிக்கை ்வ்த்த அவுடடு வானஙகைளும்்தான். 
இ்வ முபெது ஏவபெடடதும் இநதிர விழாவின் 
இன்கனாரு சிைபபு. அன்்ைய உ்தயசூரியன் 
வி்ையாடடு விழா மு்தலாகை வாண கவடிக்்கைச் 
சிைபபும், வல்்வ விழாக்கைளில் நி்லபபு.

இலண்டன் அருள்மிகு மு்ததுமாரி 
அம்ொள் ஆலய உற�வமும் சி்ததிரா 
கெைரணமி்ய தீர்த்த்த திதியாகை ககைாண்டு்தான் 
ஆரம்ெமாகின்ைன. வல்்வ மாரி அம்ொள் 
நி்ன்வ மனதில் ஊை்வ்தது இஙகு இந்த 
விழாக்கைளில் நி்த்தம் ெக்தி கொஙகை நிறகும் 
ெக்்தரகைளில் வல்்வ மக்கைள் க்தா்கை உச்�ம். 
இம்மு்ை ஈஸடர விடுமு்ை கைாலம். இந்த 
உற�வ கைால்ததுடன் ஒன்றி வந்தது. இருநது 
கு்ைடனில் நி்லயான க�ாந்த நில ்தலமாகை 

நிமிரநது நிறகும் இ்த்தல்ததில் இம்மு்ை 
உற�வ்ததில் வல்்வ மக்கைள் கெருமைவில் 
கைாணாமல் கொனாரகைள். அவரகைள் எஙககை 
என்ைால் ஊரில் அஙககை என்ை ெதிகவ 
கவளியானது. அந்த அைவுக்கு வீரியம் பீறும் 
பூரிப்ெ வல்்வ மக்கைளுக்கு மாரி அம்ொள் 
்தன்்ன ்தரிசிபகொரக்கு வாரி வழஙகுகிைாள் 
என்ெக்த இ்தன் அர்த்தம். இநதிர விழா 
கொன்று நி்த்தம் ெக்தியுடன் இ்�, நடனம், 
பிை வீர, தீர கைா்லகைள் க்தாடரும் என்ெ்்த 
உறுதிபெடு்த்த மாரி அம்ொள் மீது ஊர 
ககைாண்டுள்ை நம்பிக்்கை ஒன்கை கொதும்.

அகில உலகை நாடுகைள் அ்ன்த்்தயுகம 
ஈழ்த ்தமிழன் ெக்கைம் திருபபி ொரக்கை ்வ்த்த 
மைபகொராடடக் கைால ்த்லவரகை்ை ்தந்ததும் 
இந்த மண்்தான். அைபகொராடட்த து்ைக்கு 
இர்ததினமான ்த்லவரகை்ை்த ்தந்ததும் 
இந்த மண்்தான். அைபகொராடடக் கைால்ததில் 
ஆண்டாண்டாகை எதிரும் புதிருமாகை இருந்த 

கெரும் ்தமிழ்க் கைடசிகை்ை, கூடடணியாக்கி 
ஐக்கியபெடு்ததிய “ஞானபொ” பிைந்ததும் 
இந்த மண்ணில்்தான். எள்ளுப ொகுக்குள் 
ஊறி க்தறி நின்று உடலுக்குச் �க்தி்ய 
ஊடடும் �க்தி்தான் இந்த மண்ணில் 
நின்ைாடும் மாரி அம்ொள் என்கிைது மனம்.

புலவர ்வ்ததியலிஙகைம் வல்்வ மண் 
யாழ்பொண இலக்கிய வரலாறறுக்குப 
கெறறு்த்தந்த க்தாடக்கைம். அன்னபூரணி 
என்ை வல்்வ கைபெல் அடலாநதிக் கைடல் 
வ்ர ெயணி்தது கைபெல் ஓடடிய ்தமிழன் 
என்ை கெரு்ம்ய இபெதிக்கு்த ்தந்தது. 
ொக்கு நீரி்ணயின் ்தடி ்மல்கை்ையும் 
நீநதிக் கைடக்கை முடியும் என்ை �ா்த்ன்ய 
நி்லநாடடி 70 ஆண்டுகைள் முன்கெ 
�ா்த்னப ெ்ட்த்த நவர்ததின�ாமி 
க்தாடரந்த ஆழிக்குமரன் ஆனந்தன் இந்த 
மண்ணின் வி்ததுக்கைகை. க்தாடக்கைம் 
மு்தல் முடக்கைம் கைாணா்தது வல்்வ 
மண்ணின் வரலாறறு்த க்தாடர. 

கொணக் கண்ேகொடி ேேண்டும்!
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தாம் ஒரு ெ்டபபிலக்கியவாதியாகை இருநது 
ககைாண்டு, ஏ்னய எழு்த்தாைரகை்ைக் 

ககைௌரவிக்கை கவண்டும் என்ை கநாக்கைம் ககைாண்டவராகைச் 
க�யல்ெடடு வருகிைார என்று லண்டனில் வாழும் 
பிரெல எழு்த்தாைர வவுனியூர இரா.உ்தயணனது 
கெருந்தன்்ம்யப கெரு்மபெடு்ததினார இலங்கை 
கெரா்த்னப ெல்கை்லக்கைழகை்த ்தமிழ்்தது்ை பீடாதிெதி, 
கெராசிரியர வ.மககைஸவரன்.

 லண்டன் ்தமிழிலக்கிய நிறுவகைமும், இலங்கை 
்தமிழிலக்கிய நிறுவகைமும் இ்ணநது வழஙகும் இரா.
உ்தயணன் இலக்கிய விருது 2018 வழஙகைல், எழு்த்தாைர 
்தம்பு சிவாவின் ெவை விழா மலர கவளியீடு, ‘்தாயகை 
ஒலி’ சி்ததி்ரப பு்த்தாண்டு சிைபபு மலர (40வது) 
கவளியீடும் ஆகிய நிகைழ்வுகைள் கெராசிரியர மககைஸவரன் 
்த்ல்மயில் ந்டகெறைன.

 ககைாழும்பு ்தமிழ்ச்�ஙகை்ததில், கெருநதிரைான 
மக்கைள் ம்ததியில் �மீெ்ததில் இவவிழா நடந்தது.

 ெ்டபொளிகை்ை விருது வழஙகிக் 
ககைைரவிபெதில் ெல அ்மபபுகைள் ஈடுெடடு 
வந்தாலும், அ்த்த்கைய முன்கனடுபபுகைள் 
எ்த்த்கைய கநாக்குடன் க�யல்ெடுகின்ைன? 
என்ை ககைள்வியுடன் ்தமது உ்ர்ய 
மககைஸவரன் ஆரம்பி்த்தார.

 “ உண்்மயில் ்தகுதிய ான 
ஆக்கைஙகை்ை, ்தகுதியான நடுவரகைளின் 
வி்தநது்ரபபின் அடிபெ்டயிகலகய கைடந்த 
மூன்று வருடஙகைைாகை்த க்தாடரச்சியாகை 
இந்த இரு இலக்கிய நிறுவகைஙகைளும் க்தரிவு 
க�ய்து விருதுகை்ை வழஙகி வருவது ஆகராக்கியமான 
க�யறொடாகும்” என்று அவர கூறினார.

 விழாவின் மு்தன்்ம விருநதினரான, �ாகி்தயர்தனா 
கெராசிரியர �ொ.கஜயரா�ா உ்ர நிகைழ்்ததினார. 
“எழு்த்தாைரகை்ை இனஙகைண்டு அவரகை்ை 
ஊக்குவிபெ்தன் மூலம் மகிழ்ச்சிய்டய ்வபெது 
என்ெது உைவியல் ரீதியில் அவரகை்ை உற�ாகைபெடு்ததும். 
கமாழி�ாரந்த எழு்தது, அவனு்டய அறிவுடனான 
க�ால்லாடல்கைள், புதிய க�ாறகை்ை கவளிக்ககைாண்டுவர 
அவனுக்கு்த தூண்டுககைாலாகை இருக்கும். அந்த 
வ்கையில் ்தமிழ் கமாழியில் புதிய க�ாறகைளின் 
உருவாக்கைம் ்தவிரக்கை முடியா்தக்தான்ைாகை அ்மநது 
விடுகின்ைது. ஆகைகவ ்தமிழில் புதிய க�ால்லாக்கைஙகைள் 
உருவாக்கைபெடடு அ்வ ொவ்னயில் வைரச்சி 
கெறும் கொது்தான் கமாழியின் ்தனி்ததுவம் புதிய 
பிரமாணம் ககைாள்ளும். இன்்ைய இந்தப கெறுமதிமிக்கை 
நிகைழ்ச்சி்ய முன்னின்று நட்ததும் வவுனியூர இரா.
உ்தயணனுக்கும், ்தம்பு சிவாவுக்கும் ஏ்னகயாருக்கும் 
வாழ்்ததுக்கை்ை்த க்தரிவி்ததுக் ககைாள்கின்கைன்” .

 கெராசிரியர வ.மககைஸவரன், ்தம்பு சிவாவின் 
ெவை விழா மலரின் கவளியீடடு்ர்ய நிகைழ்்ததினார. 
மலரின் சிைபபுகை்ை எடு்தது்ர்த்தார. குடும்ெப 
ெடஙகைள் உடெடப ெலரின் ெடஙகைளும் 
மலரில் இடம்பிடி்ததுள்ைன. இடது�ாரிப 
கொக்்கை ககைாண்ட ்தம்பு சிவா 
இைம் வயதிலிருநக்த மாரக்சியக் 
கைரு்ததுக்கைளுடனான ஊடாடட்ததுடன் 
ஒன்றி்தது வாழ்ெவர. ஐம்ெது வருட கைால 
இலக்கியப ெயண்ததில் ்தடம்ெதி்தது 
க்தாடரநது எழுதி வரும் அகை்வ 
எழுெ்த்்தநதில் ெவை விழா கைாணும் ்தம்பு 
சிவா க்தாடரநதும் இலக்கியப ெணி்ய 

கமறககைாண்டு, நீண்ட கைாலம் வாழ கவண்டும் 
என வாழ்்ததுகிகைன்” என்ைார.
  அ்த்ன்த க்தாடரநது விருது வழஙகும் விழா 

கெராசிரியர �ொ.கஜயரா�ா, கெராசிரியர வ.மககைஸவரன். 
வவுனியூர இரா.உ்தயணன் ஆகிகயாரின் முன்னி்லயில் 
முக்கியமானவரகைள் பு்ட சூழ ஆரம்ெமாகியது.

   உயர இலக்கிய விருதி்ன அருணா க�ல்ல்தது்ர 
்தமது ெல்வ்கைபெடட இலக்கிய, ஆய்வுப ெணிகைளுக்கைாகைப 
கெறறுக்ககைாண்டார. சிைந்த ஊடகைவியலாைர 
விருதி்ன கெ.மாணிக்கைவா�கைமும், இன 
நல்லுைவு இலக்கிய விருதி்ன உொலி 
லலீர்தனவும் கெறறுக் ககைாண்டனர. 
திருவாைரகைள் க�.குணர்ததினம், 
க�.அநதினிஜீவா, கை.து்ரசிஙகைம், 
கை ் ல ஞ ர  கை ் ல ச் க� ல் வ ன் 
ஆகிய நால்வருக்கும் வாழ்நாள் 
�ா்த்னயாைர விருதுகைள் வழஙகைப 
கெறைன. ெ்டபபிலக்கியஙகைளுக்கைான 
விருதுகைள் பின்வருகவாருக்கு்த திை்மயின் 
அடிபெ்டயில் வழஙகி ்வக்கைப கெறைது. 
“யாவரும் ககைளீர” நாவலுக்கைான விருது சிவ ஆரூரன் 
�ாரபில் அவர ்தந்்தயார கெறறுக்ககைாண்டார. “அகம�ன் 
கைாடடில் அழகைன் பூ�ாரி” என்றும் சிறுகை்்த்த க்தாகுதிக்கு 
கை்லக்ககைாடடன் அ.இரு்தயநா்தனும், “சிறுவர கை்்தகைள்” 
என்னும் நூலுக்கு சிறுவர இலக்கிய்ததுக்கைான விருதி்ன 
மு்தது இரா்தாகிருஷணனும் கெறறுக் ககைாண்டனர. 

கைாவிய்ததுக்கைான விக�ட விருதி்ன க�ஙகைதிகரான் 
்த.ககைாொலகிருஷணனின் “வி்ைச்�ல்” கைாவியம் 
கெறறுக்ககைாண்டது. “்தமிழ் வைரச்சி இலக்கிய 
விருது” எனச் க�ல்வரா�ாவின் “நூல் 
க்தடடம்” நூலுக்கு வழஙகைபெடடது. அயலகைப 
ெ்டபபிலக்கிய்ததிறகைான விருதி்ன 
இருவர கெறறுக் ககைாண்டுள்ைாரகைள். 
்தமிழ்நாட்டச் க�ரந்த அண்டனூர 

சுராவின் “மு்த்தன் ெள்ைம்” என்னும் நாவலும் 

இலண்ட்னச் க�ரந்த கைலாநிதி �நதிரக�கைரம் 
ெரமலிஙகை்ததின் “இலங்கையில் ்தமிழர 
இ்ை்ம” என்னும் கைடடு்ர்த க்தாகுதியும் 
விருதுகை்ைப கெறறுக்ககைாண்டன. “்தாயகை 
ஒலி” �ஞசி்கையின் சிைபபு வா�கைர விருது 
திருமிகு.கை.�ரவணமு்ததுவுக்கு வழஙகைபகெறைது.

 ஏறபு்ர்ய “்தாயகைஒலி”யின் பிர்தம 
ஆசிரியரும் ெவைவிழா நாயகைனுமாகிய ்தம்பு 

சிவா வழஙகினார. அவரது ஏறபு்ர்ய்த க்தாடரநது, 
இலண்டன் ்தமிழ் இலக்கிய நிறுவகைம், இலங்கை்த 
்தமிழ் இலக்கிய நிறுவகைம் ஆகியவறறின் நிறுவனரும் 
்த்லவரும், விழா ஏறொடடாைருமாகிய வவுனியூர 
இரா.உ்தயணன் நன்றியு்ர்ய வழஙகினார.

 சிைபபு நிகைழ்ச்சியாகை, திருமதி ெவானி குகைபபிரியாவின் 
தியாகைராஜர கை்லக்ககைாயில் மாணவிகைள் வழஙகிய 
ெர்தநாடடிய நிகைழ்ச்சி �்ெகயாரின் கைரககைாஷஙகைளின் 
ம்ததியில் மிகைச் சிைபொகை நடநக்தறியது. நிகைழ்ச்சி்த 
க்தாகுப்ெ யாழ். ெல்கை்லக்கைழகை மாணவி க�ல்வி 
அபிராமி மாணிக்கைவா�கைர அறபு்தமாகை க்தாகு்தது 
வழஙகினார. நி்ைவாகை விழாவுக்கு வரு்கை ்தந்த 
அ்னவருக்கும் இராபகொ�ன விருது வழஙகிச் 
சிைபபுச் க�ய்்தனர, விழா ஏறொடடாைரகைள். 

இரா.உதயணன் இலக்கிய விருது
எழுததாளர்களள க்கௌரவிதத கெருவிழா
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பிரயாணிகள்

்காக்ர த்ன்சி்தமபர ெக்கரம

இலண்டனில் க்டந்த இருபது 
வரு்டஙகளாக வாழும் கணககாளர் 
பார்த்திபனி்டம் பட்டம்-ப்தவி-
பணம்-வீடு-வாகனம்-வசதிகள்-
எல்லாமே ம்தவவககதிகோக 
இருநதும்-அவருககு வாழகவகயில் 
ஒரு பபரும் குவை.

்த னது  நணப ர் களின் - 
சுறைத்்தவர்களின் கவனம் ்தன் 
பககம் திரும்பும்படி ்தான் 
இதுவவை இலண்டனில் எதுவும் 
பசய்யவில்வலம்ய என்பம்த 
அந்தக குவை. அவைது பநருஙகி்ய நணபர்கள் எல்மலாருமே 
ஏம்தம்தாபவல்லாம் பசயகிைார்கள். கு்டத்தினுள் எரியும் விளககு 
மபாலல்லாது அவர்கள் எல்மலாரும் ஏம்தா ஒரு வி்ட்யத்தில் 
மிகவும் பிைபலோக இருககிைார்கள். எந்த வி்தத்தில் அவர்களுககு 
நான் குவைநது மபாமனன்?

எவ்த எவ்தப்யல்லாமோ நிவனத்து- எபபடி எபபடிப்யல்லாமோ 
மு்யறசி பசயது கவளத்துவிட்ட பார்த்திபனுககு கவ்டசி்யாக 
ம்தான்றி்ய ம்யாசவன:

பத்து வ்யதுவ்ட்ய என் மூத்்த ேகள் காமவரிககு வ்யலின் 
கறபித்து இலண்டமன கலஙகும்படி ஒரு ோபபரும் அைஙமகறைம் 
பசய்ய மவணடும்.

அைஙமகறைம் பசயவ்தறகு எடடு வரு்டஙகள் ம்தவவ என்ைார் 
வ்யலின் ஆசிரிவ்ய. கணககாளருககு அது புரி்யவில்வல. இருபபம்தா 
ஏழு ஸவைஙகள்! அ்தறகு எ்தறகு எடடு வரு்டஙகள்?

்யாருககு புரியும் அவருவ்ட்ய அவசைம்?
எடடு ஐந்தாகி்யது- நீண்ட மபைத்தின் பின்னர்!
அைஙமகறை திகதி நி்யமித்்த பின்பு வகுபபுகள் ஆைம்போயின!
பாவம்-பலிக க்டா காமவரி! வாழகவகயில் அவள் அதிகோக 

பவறுத்்த வி்ட்யம் இந்த வ்யலின் வகுபபுகள்!
நிர்பபந்தஙகள்-நிபந்தவனகள்-சலுவககள்-பரிசுகள்- காமவரிககு 

மவறு வழியில்வல. பாவம்! பத்து வ்யது சிறுமி அவள்.
மிக மிக விேரிவச்யாக நவ்டபபறை வ்யலின் அைஙமகறைத்தின் 

மபாது - இநதி்யாவிலிருநது வருவக ்தநதிருந்த ஒரு பிைமுகர் 
மபசினார்:

புலம் பப்யர்நது வாழும் இலஙவகத் ்தமிழர்கள் கர்நா்டக 
இவசககு பகாடுககும் ேதிபவபயும் முககி்யத்துவத்வ்தயும் பார்த்து 
நான் பேய சிலிர்த்துப மபாகிமைன்.

இலஙவக சவபம்யார்களின் கைமகாஷம் வாவன பிளககிைது.
அமைாகைா!

பம்ா்தது

முன்பனாரு காலத்தில் 
– காடடில் - எந்தவி்தக 
கடடுபபாடுகளுமின்றி - 
நிர்வாணோக திரிநது –- உணடு 
–உைஙகி இனத்வ்தப பபருககி 
-்தன் இசவசபபடி வாழநது வந்த 
ேனி்த இனம் - காலப மபாககில் 
– ேவனவி –- திருேணம் -–
வீடு குடும்பம் – சமூகம் - 
கலாசசாைம்- இபபடி எத்்தவன 
எத்்தவனம்யா கடடுபபாடுகவள 
்தஙகளுககுள் உருவாககி 
இன்று இருககும் நாகரீக 
நிவலவ்ய அவ்டநதிருககிைது. 

இது நான் சிறுவனாக இருந்த 
மபாது இந்த நூறைாணடில் 
நான் படித்்த சமூகவி்யல்!

இவ்தப படித்்த மபாது 

சமூகவியல் நான் நிவனத்ம்தன்:
ஓ! ேனி்த 

இனம்்தான் எவவளவு 
காடடுமிைாணடித்்தனோக 
வாழநதிருககிைது!

முன்பனாரு காலத்தில் 
-எத்்தவன எத்்தவனம்யா 
கடடுபபாடுகவள ்தஙகளுககுத் 
்தாஙகமள உருவாககி்ய ேனி்த 
இனம் திருேணம் என்னும் ஒரு 
வழககத்வ்தயும் உருவாககி 
இருந்தது. அைசாஙகஙகளினால் 
உருவாககபபட்ட திருேணச 
சட்டம் இவனுககு 
அவபளன்றும்- அவளுககு 
இவபனன்றும் பிைக்டனம் 
பசயது - அவர்களுககு 
கணவன் ேவனவி என்ை 
பப்யவை வழஙகி்யது. அ்தன் 
பின் - கணவனும் ேவனவியும் – 
பிடித்்தம்தா - பிடிககவில்வலம்யா 
- ஒருவவை ஒருவர் பிரி்யாேல் 

ஆயுள் முழுவதும் மசர்நம்த 
வாழந்தார்கள். அவர்கள் பபறை 
பிள்வளககு பப்யர் வவத்து-
அ்தன் அபபா ்யார் - அம்ோ 
்யார் - என்று அைசாஙகத்திறகு 
பிைக்டனம் பசய்தார்கள். 
அவர்கள் பபறை பிள்வளவ்ய 
அவர்கமள வளர்த்்தார்கள். 
இ்தறகாக அவர்கள் 
கஷ்டபபடடு உவழத்்தார்கள். 
பணம் சம்பாதித்்தார்கள். 

இது ்யாமைா - ஏம்தா ஒரு 
நூறைாணடில் - படிககப 
மபாகும் சமூகவி்யல்.

அபபபாழுது அவர்கள் 
நிவனபபார்கள்:

ஓ! ேனி்த இனம் 
்தான் எவவளவு 
காடடுமிைாணடித்்தனோக 
வாழநதிருககிைது!

க்டந்த பத்து வரு்டஙகளாக இலண்டனில் 
வசிககும் ்தமிழககவலகளின் பாதுகாவலர்-
்தமிழககலாசசாைத்தின் ்தநவ்த- உ்யர்திரு 
ேகாலிஙகத்தின் வீடடிறகு அவரின் தூைத்து 
உைவினர் ஒருவர் ஒரு குறுகி்ய விடுமுவைவ்யக 
கழிபப்தறகாக ்தறகாலிகோக இலஙவகயிலிருநது 
வநதிருககிைார்.

 ஒரு நாள் ஏம்தம்தா பபாருடகவள எல்லாம் 
கவ்டயிலிருநது வாஙகி வந்த உைவினருககு 
ேகாலிஙகம் கூறுகிைார்:

 ்த்யவு பசயது நான் பசால்வ்தறகாக 
மகாவிகக மவண்டாம். மிகவும் அவசி்யம் 
என்று பட்டால் ஒழி்ய ம்தவவ்யறை சாோன்கள் 
அநாவசி்யோக வாஙகிச மசர்கக மவண்டாம்.

 இலண்டனில் நீஙகள் ஒரு சில ோ்தஙகள் 
ேடடுமே ்தஙகப மபாகிறீர்கள்- நிைந்தைோகவல்ல. 
நீஙகள் மபாகும்மபாது கூ்ட முபபது கிமலாவிறகு 
மேல் விோனத்தில் பகாணடு மபாக முடி்யாது. 
பணத்வ்தச பசலவழித்து பபாருடகவள வாஙகிச 
மசர்த்்த பின் அவறவை இஙகு விடடு விடடுப 
மபாவதில் எந்தவி்த அர்த்்தமுமில்வல.

 ேகாலிஙகம் கூறுவவ்த கவனோக மகட்ட 
அவைது பசல்லபபிைாணி்யான காம்மபாதி 
என்னும் நாய உைத்்த குைலில் வாய விடடுச 
சிரித்்தது.

 அந்தச சிரிபபின் காைணம் புரி்யாது அ்தறகு 
விளககம் மகட்டது அவைது பசல்லபபிைாணி்யான 
கல்்யாணி என்னும் பூவன.

 காம்மபாதி சிரித்துகபகாணம்ட கூறி்யது:
 இபபடிபபட்ட முட்டாள்த்்தனோன மபசவச 

என் வாழகவகயில் நான் மகட்டம்தயில்வல. 
உைவினரின் ்தறகாலிக விஜ்யத்வ்தபபறறி மபசும் 
இவமை இந்தப பூமிககு ஒரு ்தறகாலிக விஜ்யம்! 
இவர் ேடடும் என்ன இஙகு நிைந்தைோகவா 
்தஙகபமபாகிைார்? 

விோனத்தில் சரி முபபது கிமலா 
அனுேதிககிைார்கள். ஆனால், இவர் 
பூமிவ்ய விடடு மபாகும் மபாது இவர் கடடி்ய 
மகாவணத்வ்தக கூ்ட இவைால் பகாணடு மபாக 
முடி்யாது. ஊருககு உபம்தசம் பசயயும் இவர் 
எ்தறகாக இலண்டனில் இைணடு வீடுகள் 
வவத்திருககிைார்? எ்தறகாக இவரின் வீடு 
நிவை்ய இவவளவு பபாருடகள்?

 இஙகிலாநதில் வசிபப்தறகு இவருககு நிைந்தை 
வதிவி்ட உரிவே பகாடுத்்தவு்டன் எ்தறகாக 
அவ்த நணபர்களு்டன் பகாண்டாடினார்? 
நிைந்தை வதிவி்டம் என்ன இந்தப பூமியில் 
வாழவ்தறகா இவருககு பகாடுத்்தார்கள், 
அவ்த பகாண்டாடுவ்தறகு? எ்தறகாக இந்த 
வ்யதிலும் பணத்திறகு ஆவசபபடடு ஏம்தம்தா 
குைளி வித்வ்தகள் காடடித் திரிகிைார்?

 நேககு இருககும் அறிவு கூ்ட இந்த 
ேனி்தர்களுககு இல்வல. பிைந்ததிலிருநது 
இைககும்வவை மபயகள் மபால அவலநது 
எவ்த எவ்தப்யல்லாமோ மசர்ககிைார்கள்-
மபாகும் மபாது மகாவணத்திறகுள் ேவைத்து 
பகாணடு மபாகலாம் என்பது மபால!
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ேத்தி்ய லண்டனில் அவேநதிருககும் ம்தவால்ய வளாகத்தில் (St.Paul’s cathedral) பிரித்்தானி்ய ்தமிழர் 
மபைவவயின் ஏறபாடடில் 26.4.2019 ோவல பேழுகுவர்த்தி அஞசலி ஆைா்தவன  6 ேணி ப்தா்டககம் 8 
ேணிவவை இ்டம்பபறைது. இந நிகழவவ பிரித்்தானி்ய ்தமிழர் மபைவவயின் அைசி்யல் பரிநதுவைபபு இவணபபாளர் 
(Political Advocacy Coordinator) பசநதில்குோர் பேௌன அஞசலியு்டன் ப்தா்டககி வவத்்தார். இதில் கலநது 
பகாண்ட பல்லின, ே்த ேககளும் ஏவன்ய அவேபபுகளின் பிைதிநிதிகளும் இலஙவக தீவில் ஈஸைர் ஞாயிறு 
தினத்தில் ப்யஙகைவா்த ்தாககு்தலில் அநி்யா்யோகப படுபகாவல பசய்யபபட்ட ேககளுககு ேலைஞசலியு்டன் 
பேழுகுவர்த்தி ஆைா்தவன பசலுத்தினர். குறிபபாக இந நிகழவுககு Romford baptist church ஐ மசர்ந்த 
Ade Ogunleya (Deacon of Romford Baptist church) ேறறும் பா்தர் எல்மோ பஜ்யைாசா ஆகிம்யாரின் 
பிைார்த்்தவனகள் இ்டம்பபறைன. குறிபபாக குறுகி்ய கால அறிவித்்தலில் நூறறுககணககான ்தமிழ இவளஞர், 
யுவதிகள் இந நிகழவில் கலநது பகாணடிருந்தனர். இறுதி்யாக பிரித்்தானி்ய ்தமிழர் மபைவவயின் ேனி்த 
உரிவே உ்தவி இவணபபாளர் (Human Rights Coordinator) சாமினியின் இைஙகல் உவையு்டன் நிகழவு 
நிவைவுககு பகாணடு வைபபட்டது.

பிரித்தானிய தசை ந்கரில ெக்கள் மெௌனே அஞேலி!

இைங்டகயில் குணடுத் தாககுதலில் உயிரிழந்வதாருககாக 
ஆத்ைசாந்திப் பூடை, வரும் 6ம் திகதி திங்கட்கிழடை 
காடை 10 ைணிககு ைணைன் MITCHAM (45C, CRUSOE 
ROAD, MITCHAM CR4 3LJ) தமிழினி பசய்தி நிறுவனம் 
ஏற்ொடு பசய்துள்ளது. எழுத்தாளர் வவுனியூர் இரா.
உதயணன், ‘தமிழினி’ குவைந்திரன், வசந்தி தயாளன் 
ஆகிவயார் கணணீர் அஞசலி பசலுத்துவர்.

 இைங்டக அரசின் கவனககுடறவினால் நைந்த 
அசம்ொவிதங்கடள கணடித்து, குடிவரவு ஆவைாசகரும், 
தமிழினி ஆசிரியருைான குவைந்திரன், ஐ.நா. சடெயில் 
முடறப்ொடு பசய்துள்ளார். 

உயிரிழந்சதாருககு ஆத்ெோந்தி பூசை
உயிர்தக்தழும் ஞாயிறு தின்ததில் எமது 

்தாயகை்ததில் ககைால்லபெடகடாருக்கைான 
ஆ்தம�ாநதிப பூ்�யும், விக�ட வழிொடும் 
கைனகைதுரக்்கை அம்மன் ஆலய்ததில் 
23.04.2019 அன்று ந்டகெறைன. இந்த 
விகஷட பூ்�யில் பிரி்த்தானிய நாடாளுமன்ை 
உறுபபினர, நகைர �்ெக் கைவுன்சிலரகைள், 
ெக்்தரகைள் எனப ெலர ெஙககைடு்த்தனர. 

நி ர வ ா கை  � ் ெ ்த  ்த ் ல வ ர 
க�ா.கைரு்ணலிஙகைம் அவசிய, அவ�ரமாகை 
இந்த பூ்�்ய ஒழுஙகுக�ய்திருந்தார. 
இதில் கைலநது சிைபபி்த்த ஈலிங-கைவு்தக்தால் 
எம்.பி. விகரநதிர.�ரமா உ்ரயாறறு்கையில், 
“இலங்கையில் ககைால்லபெடட �கைல நாடடு 
மக்கைளுக்கைாகை இஙகு கூடியுள்ை நாஙகைள், இன, 
ம்த, கமாழி கவறுொடின்றி ஒழுஙகி்ணநது, 
எதிராகைக் குரல் எழுபபுகிகைாம்” என்று 
குறிபபிடடார.

ஈலிங நகைர�்ெ உறுபபினரகைள் 
முகைமட, முனிர அகைமட ஆகிகயாரும் 

விமலின் �க்கம் அதிர வெதத �திவு
‘புதினம்’ இ்தழில் காணபபடும் கடடுவைகள் ்யாவும் 

சேகாலச சம்பவஙகவள மிக ஆழோக ஆைாயகின்ைன. 
‘விேலின் பககம்’ - அைசன் அன்று பகால்வான்; 
ப்தயவம் நின்று பகால்லும், அதிை வவத்்த பதிவு. 
ஏறபகனமவ இந்தச பசயதிகவள இவண்யத்தில் 
வாசித்துக கலஙகிப மபாயிருந்தாலும், விறுவிறுபபாக 
மீணடும் ஆைா்யபபடடிருககும் இவவி்ட்யம் பல மகள்விகவள 
எழுபபுகிைது. வைவை பாலி்யல் குறைஙகளும் பகாவலகளும் 
அதிகரிககின்ைனமவ ஒழி்ய, ்தண்டவனககுப ப்யந்தாவது 
குவைவ்தாகத் ப்தரி்யவில்வலம்ய!

வககிை ேனம் பகாண்ட பகாவலகாைைாக ோறுவ்தறகு 
என்ன காைணம்? சமு்தா்யம் ஏன் இபபடித் திடீபைன 
ோறிவிட்டது? ேககள் ஏன் இைககேறைவர்களாக 
ோறிவிட்டார்கள்? அடிபபவ்டக காைணம் என்ன? 
What is the root cause behind the sick society? 
சிந்தவனவ்யத் தூணடும் வணணம் விேலின் கடடுவை 
இன்று சமூகத்வ்தப பீடித்திருககும் பபரும் பிணி ஒன்வை 
விபைோக ஆைாயநதுள்ளது.

- பராசக்தி சுந்தரலிங்கம்
(அவுஸ்திரரலியா)

ஈழத தமிழினததின் தவலவிதி!
‘பஜனிவா என்பது ்தமிழருககு ஒரு ப்தா்டர்கவ்த்தான்!’ 

என்பது ஈழத் ்தமிழருககு ‘பனஙகாட்டான்’ வழஙகியுள்ள 
புத்்தாணடுச பசயதி்யாகமவ எணணுகிமைன். இபபடி 
இழுத்்தடிபபுகள் ப்தா்டைத்்தான் மபாகிைது. ம்தர்்தல்கள் 
வரும்; வாககுறுதிகள் அள்ளி வழஙகபபடும். மபாைாட்டஙகள் 
பவடிககும் என்று எசசரிகவககள் முழஙகும். ஒன்றுமே 
ந்டககாது. இது்தான் ஈழத் ்தமிழினத்தின் ்தவலவிதி!

- ்க. அரசரத்தினம்
Hayes

ெரதகுமார மவ்றவுக்கு அஞசலி
்தமிழர் ்தகவல் நடுவத்தின் வை்தகுோரின் ேவைவு 

மிகுந்த கவவலவ்ய அளிககிைது. ்தன்வன முழுவே்யாக 

அர்பபணித்து உவழத்்தவர். அபபடி 
ஒரு சிலவைத்்தான் இவைவன் இந்தப 
பூமிககு அனுபபி வவககிைான். ்தஙகவளக 
பகாஞசம்கூ்டக கவனிபபதில்வல. ‘புதினம்’ 

இ்தழும் அவவி்தோன ஒரு பணிவ்யம்ய பசயகிைது. 
வி்யாபாை மநாககறறு ்தமிழர்களின் நலன்களுககாக 

மசவவ்யாறறுகின்ைவர்கள் எவபைன்ைாலும் அவர்கவள 
வாழத்தி வணஙக மவணடும். ேவைந்த வை்தகுோர் 
அவர்களின் ஆத்ோ சாநதி அவ்ட்ய இவைவவனப 
பிைார்த்திபமபாம்.

- ர்க.எஸ். குணசிங்கம்
Wimbledon

யதாரததமான ஆ்லாசவன
‘மோமிம்யாபதி’ வவத்தி்ய நிபுணர் ஆர். தி்யாகைாஜனின் 

கடடுவைகவள விரும்பிப படிபமபன். இம்முவை ‘ப்தறைம்’ 
பறறி அவர் எழுதியுள்ள விஷ்யஙகள் என்னுவ்ட்ய 
பிைசசிவனகளுககுத் தீர்வு பசால்வது மபான்று இருந்தது. 
ப்தளிவாக அவைது ஆமலாசவனகள் உள்ளன. 
்ய்தார்த்்தோகச பசால்கிைார். அவருககு எனது நன்றிகள்.

- எஸ். ராஜசுந்தரம்
Croydon

‘சிவபூமி’ அைககட்டவள மூலம் ்யாழபபாணத்தில் 
ஆன்மிகத் ப்தாண்டர் ஆறு திருமுருகன் ஆறறுகின்ை 
பணிகவளக க்டந்த இ்தழில் படித்து அறி்ய முடிந்தது. 
இலண்டனில் அவர் ஆன்மிகச பசாறபபாழிவாறறி்ய 
மபாது மகடடு ேகிழநதிருககிமைன். 

சிவ ்தமிழசபசல்வி ்தஙகம்ோ அபபாககுடடியின் 
துர்கவக அம்ேன் பணிவ்ய அவர் பசயவவ்த 
மகள்விபபடடிருககிமைன். சிவபூமி முதிம்யார் இல்லத்வ்தயும், 
ேனவிருத்தி குவைந்த பிள்வளகளுககான சிவபூமி 
பா்டசாவலவ்யயும் ந்டத்தி அவர் ஆறறுகின்ை பணிவ்ய 
பாைாட்டாேல் இருகக முடி்யாது. மிகச சிைந்த பணி 

பசயகிை அவவை வாழத்துகிமைன்.
- சு. ்கந்தசாமி, Eastham

நிஜஙகள் ்�சுகின்்றன
நிஜத்வ்த எழுதுவ்தால் வவுனியூர் இைா. உ்த்யணனின் 

புலம்பப்யர் கவ்தகவள ஒவபவாரு இ்தழிலும் ்தவைாேல் 
படிககிமைன். வ்ய்தான காலத்தில் பவளிநாடடில் இருககும் 
பிள்வளகளின் உ்தாசீனத்்தால், பபறமைார்களின் ேனதின் 
அவஸவ்தகவள மிக அழகாக ப்டம் பிடித்துக காடடுவது 
மபால், அவைது கவ்தகள் இருககின்ைன.

புலம்பப்யர் வாழவில் இ்டம்பபறுகிை அவலஙகவள 
எழுதுகின்ை, ேணவண மநசிககின்ை எழுத்்தாளரின் 
பஙகளிபபு ேதிககபப்ட மவணடி்யது.

- ்கந்்தயா சுசீநதிரன்
Ilpord

ொழும் ்�ா்த வகௌரெம்
‘வாழும் மபாம்த வாழத்்த மவணடும்’ என்பவ்தக 

கருத்திறபகாணடு புலம்பப்யர்ந்த ம்தசஙகளில் பல பபாதுத் 
துவைகளில் ப்தாண்டாறறி்யவர்கள் பகௌைவிககபபடுவது 
பாைாட்டபப்ட மவணடி்ய நிகழவாகும். 

நா்டகத் துவையில் ்தா்யகத்திலிருநது இலண்டன் வவை 
ப்தா்டர்சசி்யான நா்டகப பஙகளிபவபச பசயது வருபவர் 
கவலஞர் பாமலநதிைா. ்தமிழ அவவககாறறுக கவலக 
கழகத்வ்த ஆைம்பித்து இபமபாது இலண்டனில் இ்யஙகிக 
பகாணடிருககும் அவைது குடும்பத்்தார், உறுபபினர்களின் 
அர்பபணிபபான உவழபபுககு ‘புதினம்’ ப்தா்டர்நது 
வழஙகிவரும் ஆ்தைவு கணடு ேகிழநதிருககிமைாம். 

சமீபத்தில் இலண்டன் எபசகஸ ்தமிழ கழகமும், அ்தன் 
்தமிழ பா்டசாவலயும் ்தனது 20-ஆவது ஆணடு விழாவில் 
பாமலநதிைாவுககு வாழநாள் சா்தவன விருது வழஙகி 
பகௌைவித்திருபபவ்த ்தஙகள் பத்திரிவகயின் மூலோக 
அறிநது பபருவேபபடம்டன். அந்தச பசயதிககு ‘புதினம்’ 
அளித்துள்ள முககி்யத்துவம், ஈழத்துக கவலஞனுககு 
வழஙகபபட்ட ேறபைாரு பகௌைவோகமவ கருதுகிமைன்.

- ்க. குலரச்கரம்பிள்ளை, Watford

ொசகர் கடிதம்

ஈலிங் கனகதுர்க்கயில் ஆத்மசவாந்தி விகசட பூ்ஜ

ெடுககைா்லகை்ைக் கைண்டி்தது உ்ரயாறறினாரகைள். நிரவாகை�்ெ்த 
்த்லவர க�ா.கைரு்ணலிஙகைம், அைஙகைாவலர �்ெ்த்த்லவர 
அ.க்தவ�கைாயம், �டட்த்தரணி இர்ததினசிஙகைம் ஆகிகயாரும் 
ெடுககைா்லக் கைண்டி்தது உ்ரயாறறினர. 
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�ன்னா்ல-க்தல்லிபெ்ழயில் வாழ்ந்த 
திருவருள்-சின்ன்த்தஙகைம் ்தம்ெதிகைளின் 

பிள்்ைகைள் எண்மரில் ஒருவர இவர. 
ம்ைந்தாலும், நம்மவருக்குப கெரு்ம 
க�ரபெவராகைகவ திகைழ்கிைார. 
1938-ல் பிைந்த விஜயசிஙகைமும் 
நானும் 1946-ல் ஒகர வகுபபு 
மாணவரகைைாகை ென்னா்ல க�ர 
கைனகை�்ெ வி்ததியா�ா்லயில் 
ஆரம்ெ கைல்வி கைறகை ஆரம்பி்தது 
பின்னர மகைாஜனாக் கைல்லூரியில் 
1956 வ்ர கைல்லூரி மாணவரகைைாகை்த 
க்தாடரநது ஏழு ்த�ாப்தஙகைைாகை 
நண்ெரகைைாகை க்தாடரபில் இருநக்தாம்.

 1950-கைளில் மகைாஜனா கைல்லூரியின் சிைந்த 
வி்ையாடடு வீரராகை விஜயசிஙகைம் விைஙகினார. Adi-
gar இல்ல்த்்தச் �ாரந்த இவர ெஙகு ெறைா்த ஓடடப 
கொடடிகைள் இல்்ல என்கை க�ால்லலாம். ஓடடப 

கொடடிகைள் உயரபொய்்தல் ஆகியவறறில் மு்தல் 
இடம் அகனகைமாகை வகி்த்த இவர 1953-ல் இல்ல 
வி்ையாடடு அணி்த ்த்லவராகைவும் (Athletic Cap-
tain), 1955-ல் இல்ல்த ்த்லவராகைவும் (House Captain) 
திகைழ்ந்தார. 1957-ல் கைல்லூரி வி்ையாடடு �ா்த்ன 
வீரராகை (Athletic Champion) க்தரிவு க�ய்யபெடட 
இவர யாழ் கைல்லூரிகைளுக்கு இ்டயிலான (J.S.S.A) 
வி்ையாடடுப கொடடியில் உயரபொய்்தலில் 
�ா்த்ன நாடடியிருந்தார. மகைாஜனாக் கைல்லூரி  2nd 
Eleven உ்்த ெந்தாடட அணி்த்த்லவராகை 1954-
ல் ெணியாறறிய இவர க்தாடரநது வந்த மற்ைய 
ஆண்டுகைளில் 1st Eleven அணியில் வி்ையாடினார.

 அதிெர க்த.து.ஜயர்ததினம் அவரகைளின் 
அபிமான்ததுக்குரியவரான விஜயசிஙகை்ததின் மறு ெக்கைம் 
நடிபபுக்கை்லயாகும். ஆண்டு க்தாறும் இடம் கெறும் 
கைல்லூரி ஸ்தாெகைர தின நிகைழ்வின் நாடகைஙகைளில் 
கை்தாநாயகைனாகை இவர 
நடி்த்த்வ துகராகி 
யார?, ராஜ ராஜ 
க�ாழன், அம்பிகைாெதி 
ஆகிய்வ. 1955-ல் 
இல்லஙகைளுக்கி்டகய 
நடந்த நாடகை 
கொடடிகைளில் இவர 
கை்தாநாயகைனாகை நடி்த்த 
அஞசுகைம் நாடகைம் 
மு்தற ெரிசு கெறறு 
இவருக்கு சிைந்த 
நடிகைருக்கைான விரு்்தயும் 

கெறறுக்ககைாடு்த்தது. ென்னா்ல கைகண� �ன�முகை 
நி்லய நிதி க�கைரிபபுக்கைாகை இவர நடி்த்த 
நாடகைஙகைள் அமரசிறபியும் நிரா்�யுமாகும். 

 நடிபபிலும் தி்ர்ததி்ையிலும் கமாகைம் 
ககைாண்ட இவர 1959-ல் க�ன்்ன 
க�ன்று க்தவர பிலிம்ஸில் �ா்தாரண 
ஊழியராகை இ்ணந்தார. விஜயசிஙகை்ததின் 
திை்ம்யயும் கைடின உ்ழப்ெயும் 
கைண்ட சின்னபொ க்தவர, எம்.ஏ.திருமுகைம் 
இயக்கிக் ககைாண்டிருந்த எம்.ஜி.ஆரின் ்தாய் 

க�ால்்ல்த ்தடடாக்த தி்ரபெட்ததிறகு 
உ்தவியாைராகை நியமி்த்தார. விஜயசிஙகைம் 

உ்தவி இயக்குனராகைவும், து்ண இயக்குனராகைவும் 
25 ெடஙகைளில் ெணியாறறிய பின்னர இ்ண 
இயக்குராகி 19 தி்ரபெடஙகைளில் ெணியாறறினார.

 விஜயசிஙகை்ததின் க�யற திை்ன உணரந்த 
க்தவர, ெணம் ெ்ததும் க�ய்யும் என்ை தி்ரக்கை்்த்ய 
இயக்கும் ெணி்ய இவரிடம் ஒபெ்ட்த்தார. 

விஜயசிஙகை்ததின் இயக்கை்ததில் 1985-ல் கவளிவந்த 
ெணம் ெ்ததும் க�ய்யும் தி்ரபெடம் 100 நாடகைள் 
கைடநது கவறறி ந்ட கொடடு �ா்த்ன ெ்ட்த்தது. 
க்தாடரநது இவர இயக்கை்ததில் கவளி வந்த ெடஙகைள் 
பிைநக்தன் வைரநக்தன், எஙகை ராஜா, கிளி கஜாஸயம், 
ெஸ கைண்டக்டர, எல்லாம் ெண்ததுக்கைாகை ஆகியன 
்தயாரிபொைரின் திருபதிக்கு ஓடிய ெடஙகைள். முன்னணி 
நடிகைரகைள் ெலருடன் ெணியாறறும் �ந்தரபெம் 
இவருக்குக் கி்ட்த்தது. எம்.ஜி.ஆர, கஜமினி 
கைகண�ன், ரஜினிகைாந்த, கஜய்�ஙகைர, ஏவி.எம்.
ராஜன், சிவகுமார, �ாவி்ததிரி, கஜயலலி்தா, ககை.ஆர.
விஜயா, க�ௌகைார ஜானகி, சுஹாசினி என்று ெல 

பிரெலஙகைளுடன் நடிக்கும் வாய்பபும் கிடடியது.

 இவர ெணியாறறிய 60க்கும் கமறெடட 
தி்ரபெடஙகைளில் சில:- ்தாய் க�ால்்ல்த ்தடடாக்த, 
்தா்ய கைா்த்த ்தனயன், ்தரமம் ்த்ல கைாக்கும், 
கவட்டக்கைாரன், முகைராசி, ்தனிபபிைவி, விவ�ாயி, நல்ல 
கநரம், து்ணவன், கநரவழி, கவள்ளிக்கிழ்ம விர்தம், 

ஆடடுக்கைார அலகமலு, அன்்ன 
ஓர ஆலயம், ்தாயில்லாமல் 
நானில்்ல, அபூரவ �ககைா்தரிகைள்.

 மூன்று கெண் 
பிள்்ைகைளுக்கு்த ்தந்்தயான 
விஜயசிஙகைம் ம்னவி 
லீலாவதியுடனும், மூன்று 
பிள்்ைகைளுடனும் 2011-ல் 
லண்டனில் குடிகயறினார. சிறிது 
கைாலம் சுகைவீனமுறறு இருந்த 
விஜயசிஙகைம் இலண்டனில் 2019 
மாரச் மா்தம் 19-ல் கைாலமானார.

நம்ெவருககுப ம்பருசெ சேர்த்த 
ெசறந்த ்கசைஞர் விையசிங்கம்

்காக்ர ் திர துர்சிங்ம் (்ன்கா)
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தாயகை்ததிறகு கை்டசியாகை லண்டனிலிருநது 
கொனகொது, “நாவறகுழியில் திருவா�கை 

‘அரண்ம்ன’ ஆறு திருமுருகைன் கைடடியுள்ைார, ொர்தது 
வா” என்று அண்ணா (புதினம்) க�ான்னார. ‘இது 
என்ன திருவா�கை அரண்ம்ன, அபெடியும் ஒன்று 
கைடடலாமா?’ என்று எனக்குள் கயா�்ன. திருமுருகைன் 
என்று க�ால்லிவிடடார, கொகைாமல் வரமுடியுமா?

ஒருநாள் நானும் எனது கைணவருமாகை புகுந்த 
இடம் �ஙகைா்னயிலிருநது யாழ் நகைருக்கு 
ெஸஸில் கொகனாம். பின்பு நாவறகுழிக்குப 
கொகிை ெஸஸில் ஏறிகனாம். நான் முன்பின் 
நாவறகுழிபெக்கைம் கொனது கி்டயாது. 
எனது இை்மப ெருவம், உ்ழபபு, 
இன்ெ துன்ெம் எல்லாம் பிரி்த்தானிய 
மண்ணுக்குரியது. என் ொ�கமல்லாகம 
யாழ் மண்ணுக்குரியது. A9 வீதியிலுள்ை 
திருவா�கை அரண்ம்ன முன்பு ெஸ 
எஙகை்ை இைக்கிவிடடது. �ன நடமாடடம் 
இல்லா்த ஊராகை்த க்தன்ெடடது. ம்ழகைாலம் 
இயற்கை அழககைாடு நாவறகுழி இருந்தது. நல்ல 
கைாறறு வீசியது!

 அரண்ம்ன வைாகை்ததிறகுள் க�ன்கைாம். விெரிக்கை 
முடியா்த, அ்மதியான தியானம் க�ய்யக்கூடிய சூழல். 
அரண்ம்ன்யக் கைண்கடன். பிரமி்ததுப கொகனன்; 
ஆனந்தம் அ்டநக்தன். அபகொது என் மனதில் 
க்தான்றியது, உலகை அதி�யஙகைைான ்தாஜ்மகைா்லயும், 
எகிபதிய நாடடில் உள்ை பிரமிட்டயும் (Phyramid) 
விட இந்த அரண்ம்ன கமலானது. ்தாஜ்மகைா்ல 
ஷாஜகைான் ்தன் இைநது கொன கைா்தல் ம்னவிக்கைாகை 
கைடடினான். எகிபதில் ‘பிரமிட’்ட இைநதுகொன 
மன்னரகைளின் �டல்த்்தப ொதுகைாபொகை ்வக்கை 
கைடடினாரகைள். இ்வகயல்லாம் சுயநலக்கைாரணஙகைளுக்கைாகை 
கைடடபெடட்வ. ஆனால், திருவா�கை அரண்ம்ன உலகைம் 
முழுவதும் வாழும் நம் மக்கைளுக்கைாகை, யாழ்பொண்ததின் 
நு்ழவாயிலில் அ்மக்கைபெடடுள்ைது. ்தமிழரின் 
அ்டயாைமாகை உள்ைது.

 அரண்ம்ன வைாகை்ததில் அடிபெகுதி நீர 
நி்ைக்கைபெடட 21 அடி உயரமான சிவலிஙகை கைருஙகைல் க்தர 
இருக்கிைது. நநதியும் இருக்கிைார. கைருஙகைல் மண்டெ்ததில் 
க்தடசிணாமூர்ததியும், பிரதிட்� க�ய்யபெடடுள்ைார.

 சிவலிஙகை மண்டெ்ததிறகுள் க�ன்கைாம். மண்டெ்ததின் 
தூண்கைள் மர்த்தாலானது. வரலாறறு அ்டயாைமாகை 

உள்ைது. மண்டெ்ததில் 108 சிவலிஙகைம் பிரதிட்� 
க�ய்யபெடடுள்ைது. 108 லிஙகைஙகைளுக்கு மணிகைள் கமலாகை 
உள்ைது. மண்டெ்ததின் பின்புை்ததில் திருவா�கை ஆராய்ச்சி 
நூல் நி்லயம் அ்மக்கைபெடடுள்ைது. பின்புைச் சுவரில் 
திருவண்ணாம்ல, இமயம்ல, உ்த்தரககைா�மங்கை, 
திருவாரூர ககைாவிலின் ெடஙகைள் க்தாஙகைவிடபெடடுள்ைன. 
மாணிக்கைவா�கைரால் அருளிச் க�ய்யபெடட திருவா�கை்ததில் 

51 அதிகைாரஙகைள் உள்ைன. 51 கைருஙகைறகைளில் 658 
ொடல்கைளும் ஒவகவாரு எழு்த்தாகை கநர்ததியாகை 
்கைகைளினாகல உளியால் க�துக்கைபெடடுள்ைது. 
11 கமாழிகைளில் சிவபுராணம் கைருஙகைறகைளில் 
கொறிக்கைபெடடுள்ைது. திருவா�கை்த்்த 
கைறகைளில் கொறி்த்த கை்லஞரகைளின் அயரா்த 
உ்ழபபும் திை்மயும் கைண்முன்கன நின்ைது. 

 திருவா�கை்த்்த வாசி்த்தெடியும் 
ெடஙகைளில் ெதிவு க�ய்்தெடியும் மண்டெ்த்்த 
வலம் வநக்தன். மாணிக்கைவா�கை்ர 

நி்ன்தக்தன். நான் ஒரு ஞானபெழமுமில்்ல, 
�மய இலக்கியம் கெரி்தாகை க்தரிந்தவளுமில்்ல, 

�ா்தாரண 4 குழந்்தகைளின் ்தாய். விஞஞானரீதியாகை 
கயாசிபெவள். கைடிகைாரம் ொர்தது கைாரியம் க�ய்ெவள். 
இநது �மய ஆசிரியர திருமதி ரடணம் க�ால்லி்த்தந்தது 
மடடும் ்தான் க்தரியும். கைல்லில் கொறிக்கைபெடடிருந்த 
‘கவநதுவிடும் உடல் பிைவி கமய் என்று கெருக்கி…' 
என்ை திருவா�கை வரி என்்ன சிநதிக்கை ்வ்த்தது.

 மண்டெ்த்்த ொர்த்தபிைகு ஞானக்குருவான 
க்தட�ணாமூர்ததிக்கு அரச்�்ன க�ய்க்தாம். கமலும் 
ககைாவிலில் பூ்� க�ய்யும் நிருென் குருக்கைள் 
ஐயாவிடம் அரண்ம்ன ெறறிய ்தகைவல்கை்ை 
அறிய விரும்பிகனன். அவருடன் கெசிகனன். 
எனது ககைள்விகைளுக்கு கொறு்மகயாடு 
ெதில்கைள் க�ான்னார. நிருென் குருக்கைள் 
ஐயா, வல்்வ சிவன் ககைாவில் குருக்கைள் 
மகனாகைர ஐயாவின் மகைன். எஙகைள் 
அம்மா ஊரில் வாழ்ந்த கைால்ததில் 
ஒவகவாரு கவள்ளியும் வல்்வ சிவன் 
ககைாவிலுக்கும் கொவார. மகனாகைர ஐயாவும் 
அஙககை இருந்தார. அவ்ரக் கைண்டதில் 
மகிழ்வ்டநக்தன். “ஆறு திருமுருகைன் ஐயா 
அவரகைள் திருச்க�நதூரில் க�ாறகொழிவு ஆறறிவிடடு 
வரும்கொது அஙககை இருந்த சி்த்தர ஒருவர ககைாடு்த்த 
க�ய்திகய இந்த அரண்ம்ன கைடடுவ்தறகு கைாரணம் என 
அறிநக்தன். அவுஸதிகரலியாவில் வாழும் டாக்டரகைள் 
மன்கமாகைன் சிவககைௌரி ்தம்ெதிகைள் நில்த்்தயும் 
நிதி்யயும் வழஙகியுள்ைாரகைள். ெல அன்ெரகைளும் 
உ்தவி க�ய்துள்ைாரகைள். கிளிகநாச்சி்ய க�ரந்த 
ஆனந்தன் விகனா்த என்ெவரும், அவகராடு க�ரநது 
33 கெரகைளும் வீடு வா�லுக்குப கொகைாமல், இரவு ெகைல் 
ொராது ்கையாகலகய ஒவகவாரு எழு்த்தாகை உளியில் 
க�துக்கியுள்ைாரகைள். இ்்தவிட இவவரண்ம்னக்கு 
ெல்கவறு வி்தஙகைளில் ெல கை்லஞரகைளின் ெஙகைளிபபு 
இருக்கிைது. ஆனி மா்தம் 2018ல் திைக்கைபெடடது.

 இராவணன் இலங்கை முழுக்கை சிவலிஙகைம் ் வ்தது 
வணஙகினான். ஆனால், இன்று யாழ்பொண குடா நாடடில் 
கீரிம்ல நகுகலஸவரர ககைாவிலில் 108 சிவலிஙகைஙகைள் 
இருக்கிைது. அடு்த்த்தாகை திருவா�கை அரண்ம்னயில் 108 
சிவலிஙகைஙகைள் உள்ைன. இலங்கையில் ஞானகுருவான 
க்தடசிணாமூர்ததிக்கு திருவா�கை அரண்ம்னயில் 
மடடும்்தான் ககைாவில் உள்ைது. ககைாவிலில் மூன்று கைால 
பூ்�கைள் நடபெ்தாகைவும் நிருென் ஐயா க�ான்னார.

 ஈழ்த்தமிழரகைள் உலகைகமல்லாம் வாழ்கிகைாம். 
குழந்்தகை்ை கவறறியாைரகைைாகை வைரக்கை 
முயறசிக்கிகைாம். உ்தாரணஙகைள் ெல்ரக் கைாடடுகிகைாம். 
அதில் ஒருவி்தமான பி்ழயுமில்்ல. வாழ்க்்கை 
என்ைால் அபெடி்த்தான். சி்த்தர ககைாடு்த்த க�ய்தியால் 
ஆறுதிருமுருகைன் அவரகைள் அரண்ம்ன்யக் 
கைடடினார. மாகெரும் ெணிகைள் க�ய்கிைார. இபெடியும் 
ஆடகைள் உலகில் இருக்கிைாரகைள் என்று எமது 
குழந்்தகைளுக்கு க�ால்ல கவண்டும். மூன்ைாவது 
்த்லமு்ையும் கவளிநாடுகைளில் வாழ்கிைாரகைள். 
்தாயகை்ததிறகு கொகும்கொது கெரக்குழந்்தகை்ையும் 
பிள்்ைகை்ையும் கூடடிக்ககைாண்டு, இபெடியான 
இடஙகை்ை ்தரிசிக்கை கவண்டும். எமது அம்மாவின் 
அம்மா, அம்மம்மாவின் அம்மா நாஙகைள் சுகைமாகை வாழ 
எவவைகவா கைஷடபெடடுள்ைாரகைள். �மூகை்ததிலிருநது 
எடு்த்த்்த திருபபிக் ககைாடுபெ்தறகும் ஒரு கைட்மயும் 
கொறுபபும் இருக்கிைது. இதுகவ நம் மூ்தா்்தயருக்கு 
நாம் க�ய்யும் நன்றிக் கைடன்.

 அநநியர எமது ம்த்த்்தயும் கமாழி்யயும் அழிக்கை 
முறெடடகொது மக்கைள் விக்கிரகைஙகை்ை கிணறறுக்குள் 
ஒளி்தது ் வ்த்தாரகைள். திருநீறு பூ�வும் வா்ழயி்லயில் 
�ாபபிடவும் ெயந்த கைால்ததில் ஆறுமுகைநாவலர 
கைடவுைால் அனுபெபெடடு ்�வ்த்்தயும் ்தமி்ழயும் 
கைாபொறறினார. கொரால் ெல்்தயும் இழநது நிறகிகைாம். 
எம் அ்டயாை்த்்த இழக்கைாமல் ்தனி அ்டயாைமாகை 
நிறகிைது திருவா�கை அரண்ம்ன. கைாலம் கைடநதும் நிறகும். 
ஆறுமுகைநாவல்ர ் �வமும் ்தமிழும் மைக்கைவில்்ல. 
அக்தகொல ஆறு.திருமுருகைன் அவரகை்ையும் ்தமிழும் 
்�வமும் என்றும் மைக்கைமாடடாது. அவ்ர வரலாறு 
நன்றிகயாடு கொறறும். மாணிக்கைவா�கைரின் திருவா�கைமும் 
ெ்ததிரமாகை இருக்கும்.

 ‘மேன்ேக�ொள் ்ைவநீதி விளங்கும் 
உல�கேலலொம்’

பேகானி ் வீந்தி்ன்

திருமுருகன உருொக்கிய அரணைழன

‘திரு்வாசகததிற்கு உருகவாதவார ஒரு ் வாசகததிற்கும உருகவார’
பிரமிக்க சவத்த அதிேய ொளிச்க
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சமய குரவர நால்வரது ெஞ� கலாகை சி்லகை்ையும் 
அருள்மிகு விம்பிள்டன் கைணெதி ஆலய்ததில் 

பிரதிஷ்ட க�ய்யும் ெணி்ய மனநி்ைகவாடு பூர்ததி 
க�ய்்தவர அன்ெர கைந்்தயா தியாகைமூர்ததி.

�மய குரவர நால்வரும் இந்த கம்டயில் 
கைாடசி ்தரதியாகைமூர்ததியின் 80வது அகை்வ விழா 
ககைாண்டாடபெடுவது மகிழ்ச்சி ்தருகிைது என விழாவிறகு்த 
்த்ல்ம ்தாஙகிய விம்பிள்டன் பிள்்ையார ஆலய 
ஒருஙகி்ணபொைர ்வ்ததிய கைலாநிதி �.மககைஸவரன் 
ொராடடு்த க்தரிவி்த்தார.

்�வ்ததிறகும் ்தமிழுக்கும் அைபெரிய க்தாண்டாறறும் 
இவர க�ன்ை ெ்தக்தான்ெது வருடஙகைைாகை இந்த 
ஆலய்ததில் திருவா�கை முறகைா்த்ல நி்ைவு க�ய்்த 
கெரு்மக்குரியவர. ல ஆறுமுகை நாவலர 

அவரகைளின் ்�வ வினாவி்ட நூ்ல ஆஙகில்ததிறகு 
�கைாக்தவனுடன் இ்ணநது கமாழி கெயர்தது ்�வ 
மக்கைளுக்கு வழஙகிய்ம இஙகு குறிபபிட்த்தக்கை்தாகும் 
எனவும் மககைஸவரன் கூறினார.

உயரவா�றகுன்று முருகைன் ஆலய்த ்த்லவர 
அ.்வரவமூர்ததி கெசு்கையில், ஆலய்ததில் �மய குரவர 
நால்வரினது சி்லகை்ை பிரதிட்� க�ய்்தது ெறறியும், 
மறறும் அைகவடடி ்தவைகிரி மு்ததுமாரி அம்மன், 
அைகவடடி சீனன் கைலடடி ஞாகனா்தய வி்ததியாலய 
புனரு்த்தாென கவ்லகைடகு நன்ககைா்டகைள் வழஙகி 
உ்தவி க�ய்்த்மக்கு நன்றி க்தரிவி்த்தார.

தியாகைமூர்ததி அவரகைள் ெ்தது வருடஙகைைாகைக் 
கைட்மயாறறிய இலிஙகைன் கைல்லூரி முன்னாள் அதிெர 
மு்னவர அலன் கிறீஸ கெசு்கையில் தியாகைமூர்ததி ெ்தது 
வருடஙகைளில் ெல குடி�ார எநதிரரகை்ை ெயிறறுவி்த்த்மக்கு 
நன்றி க்தரிவி்த்தார.

்�வப கெரியார வழக்கைறிஞர சி்தம்ெரபபிள்்ை ்தனது 
உ்ரயில் மூர்ததி ் �வ மாநாடுகைளில் வழஙகிய ் �வ 
கநறிப கெச்சுக்கைளுக்கு நன்றி க்தரிவி்த்தார. 

இலண்டன் சிவன் ககைாயில் ஸ்தாெகைர ந.�ச்சி்தானந்தன்  
்தமது உ்ரயில் தியாகைமூர்ததி மு்தலாவது ் �வ மாநாடடில் 
விபுலானந்த அடிகைைார ்தமிழுக்கும் ்�வ்ததிறகும் 
ஆறறிய க்தாண்டு ெறறி நி்னவு கூரந்தார.

கைலாநிதி கொன் ொலசுந்தரம் ்தமது உ்ரயில் 
்�வ்த்்தயும் ்தமி்ழயும் இரு கைண்கைைாகைப கொறறும் 
தியாகைமூர்ததி �மய்ததிலும், ்தமிழ் கமாழியிலும், 
ொண்டி்ததியம் கெறறிருபெது நமக்ககைல்லாம் 
ஒரு வரபபிர�ா்தமாகும். இந்த இ்டகவளி்ய 
லண்டனில் நிரவல் க�ய்ய இவர ஒரு நடமாடும் 
அறிஞராகை இருபெ்்தயிடடு நான் கெரு்மபெடுகிகைன்  
என்ைார.

தியாகைமூர்ததி அவரகைளுடன் கமாழி கெயரபொைராகைக் 
கைட்மயாறறும் திருமதி �ாநதி க�ல்வரா�ா, 
யாழ்பொண்ததிலுள்ை இைவா்ல திருக்குடும்ெ மடப 
ெள்ளிக்கூடம் உடெட ெல ொட�ா்லகைளுக்கும் இவர 
நன்ககைா்டகைள் வழஙகி ஆ்தரி்த்த்மக்கு நன்றி 
க்தரிவி்த்தார.

ஆன்மிகை கெச்�ாைர, எழு்த்தாைர மாசிலாமணி, 
தியாகைமூர்ததியின் எழு்தது வன்்ம ெறறிக் குறிபபிடு்கையில், 
அண்்மயில் கைல�ம் ெ்ததிரி்கையில் எழுதிய ‘ஆவு்டயார’ 
ஆலயக் கைடடு்ர, மாணிக்கைவா�கைரின் �மயப ெணி்யப 
பிரதிெலிபெ்்தப ெறறிக் குறிபபிடடார. 

தியாகைமூர்ததி அவரகைளின் ஊரவரான திரு.பூ்த்த்தம்பி 
ராஜ்குமார கெசும்கொது, தியாகைமூர்ததி அவரகைள் 
ககைாண்டாவில் இராமகிருஸண வி்ததியாலய வகுபபுக்கை்ை 
திரு்ததி அ்மபெ்தறகு வழஙகிய நன்ககைா்டக்கு நன்றி 
க்தரிவி்த்தார.

தியாகைமூர்ததி அவரகைளின் கெரன் கைஜன் ககைாகுலன் 

கெசு்கையில், ்தன்்ன ஒரு கெச்�ாைனாகைப ெயிறறுவி்தது 
கெச்சுப கொடடி ஒன்றில் மு்தல் ெரிசு கெை ்வ்த்த 
‘அபபு’விறகு நன்றி கூறிச் �்ெகயாரின் ொராட்டப 
கெறைார.

விம்பிள்டன் ஆலய மண்டெ்ததில் ந்டகெறை 
இவவிழா்வ திருமதி (்வ்ததியர) க�ல்வமணி 
தியாகைமூர்ததி அவரகைள் மஙகைல விைக்ககைறறி ஆரம்பி்தது 
்வ்த்தார. டாக்டர மககைஸவரன் அவரகைளின் க்தவார 
ெண்ணி்�யுடன் ஆரம்ெமாகிய இவவிழா அவரின் 
ெண்ணி்�யுடன் நி்ைவுறைது. 

்�வமும் ்தமிழும் ்தமது இரு கைண்கைைாகை கொறறிப 
கெணும் கெரியார தியாகைமூர்ததியின் அரபெணிபபுடனான 
க�்வக்கு பிள்்ையார ஆலய்ததில் அளிக்கைபெடட 
நி்ைவான புகைழ்மா்லகைளும் மதிய விருநது உெ�ாரமும் 
மன்்தயும் வயிற்ையும் நி்ை்த்தது.  

80ேது அ்ரே விழகாவில் பு்ழ்காரல

வைர்ேனியில் ந்டனக கவலஞர்களின் ஆறைவல பவளிக பகாணடு வரும் மநாககில் ந்டாத்்தபபடும் ோபபரும் பை்தநாடடி்யம் ‘வாவகேயில் –- 
2019’ இவவாணடும் மஜர்ேனி ்தமிழ பபணகள் அவேபபினால் எபசன் நகரில் ந்டாத்்தபபட்டது. பல்மவறு பிரிவுகளாக பபருநப்தாவக்யான 

மஜர்ேனியிலுள்ள ந்டன ஆசிரிவ்யகளின் ோணவிகள், இபமபாடடிகளில் பஙகு பபறைனர். ்தா்யகத்திலும், புலம்பப்யர்ந்த ம்தசஙகளிலுமுள்ள 
பிைபலோன ந்டன ஆசிரிவ்யகளான சுவிஸ ேதிவ்தனி சு்தாகைன், ஈழம் நல்லினி சிவைாஜ், பிைான்ஸ பஜ்யைஞசி, ்தாைணி, லண்டன் பஜ்யநதி 
ம்யாகைாஜா, ைாகினி ைாஜமகாபால், சுமித்திைா சுமகநதிைா ஆகிம்யார் நடுவர்களாகக கலநது பகாண்டனர். ்தனி குழு என்ை பிரிவுகளில் ந்டாத்்தபபட்ட 
இபமபாடடிகளில் ‘வாவகேயில்கள்’ ப்தரிவு பசய்யபபடடு விருதுகள் பிைோண்ட விழாவில் வழஙகபபட்டன.

மஜர்மனியில் ‘வாகைமயில் –- 2019’
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