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கைாக்டகைால விடுமுகைககு

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

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

L&L LAW sOLICITOrs
1. Immigration and Asylum

2. Human Rights Act challenges and 

    European Law 

3. Family Law 

4. Criminal Law 

5. Landlord and Tenants 

6. Civil Litigation 

7. Public Law 

ப�ௌத்த ம்தவா்தம் இலங்கையில் மீண்டும் 
்த்லவிரித்தாடத த்தாடஙகியுள்ளது.

இன்றல்ல, நேற்றல்ல-

ோற்பத்்தந்து ஆண்டுகைளுக்கு முன,

1959 ஆம் ஆண்டு, ஆட்சி ேடாததிய எஸ்.டபிளயூ.
ஆர்.டி. ்பண்டாரோயக்கைா ் கைகூப்பி வணஙகி, ந�ாமராம 
ந்தநரா, புத்தரகித்த ந்தநரா்வ வரநவற்றந்பாது சுட்டுக் 
தகைான்றந்பாந்த த்பௌத்த ம்தவா்தம் ஆரம்்பமாகிவிட்டது! 
இப்ந்பாது மீண்டும் இலங்கையில் ஞான�ார ந்தரர், 
அததுரலிய ரதன ந்தரர் பிக்குகைள வடிவததில் உருப்த்ப்ற 
ஆரம்பிததுள்ளது. 

நீதிமன்றத்்த அவமதித்த்தாகை சி்்றக்குள ்தள்ளப்்பட்டு 
கைம்பிகை்்ள எண்ணிக் தகைாண்டிருந்்த ஞான�ாரந்தரருக்கு 
‘்பாவமனனிப்பு’ வழஙகி விடு்த்லயாக்கினார் ் மததிரி. 
தவளிநய வந்்த ந்தரர் அடஙகினாரா? அவரது 
அட்டகைா�மும், தவறிச் த�யலும் அ்ளவுக்கு மீறியது!

அரசியலில் எதிரிகை்ளாகை முட்டிநமாதி ‘அடிதது’க்தகைாளளும் 
ரணில், ்மததிரி, மகிந்்தா, நே.வி.பி.யினர் ந்பான்ற 
இலங்கையின எதிர்கைால ஆட்சிப் த்பாறுப்்்ப ்தம் ் கையில் 
எடுததுக் தகைாள்ளப் ந்பாராடும் சிஙகை்ளத ்த்லவர்கைள, 
ஞான�ார ந்தரர் ந்பான்ற பிக்குகைளின வனத�யல்கை்்ளக் 
கைண்டிக்கைாது, கைண்டிக்கைாமல் அ்மதி கைாப்்பது, 
அவர்கைளுக்கு ஆ்தரவு வழஙகுவ்தாகை அ்மந்திருக்கி்றது. 
எது எப்்படியாயினும், த்பௌத்த ம்த வா்தநம சிஙகை்ள 
அரசியல் ்த்லவர்கைளின அதிகைார தவறிக்குத தீனி 
ந்பாடும் மாத்பரும் �க்தியாகை மாறிக் தகைாண்டிருக்கி்றது.

உயிர்த்த ஞாயிறு தினததில், சிஙகை்ள த்பௌத்தததிறகு 
எதிராகை எதுவும் இல்லா்த்தால், ஆட்சியா்ளர்கைள 
கைண்டுதகைாள்ளாது ஒரு பு்றமிருக்கை, இது இஸ்லாமிய 
அடிப்்ப்ட வா்தம் என இலங்கையில் ஒனறிருப்்ப்்த 
தவளிக்கைாட்டியது.

்தமிழ் ந்தசிய வா்தம், சிஙகை்ள இனவா்தம், இஸ்லாமிய 
அடிப்்ப்ட வா்தம் என்ப்வகைளுக்கு அப்்பால் இப்ந்பாது 
்தமிழர் ்தாயகைத்்தச் சி்்தக்கும் த்பௌத்த ம்த வா்தம் 
்த்லதூக்கைத த்தாடஙகியுள்ளது.

்�வக் நகைாயில்கை்்ள இலக்கு ் வதது ேடாத்தப்்படும் 
்தாக்கு்தல்கைள த்தாடர்கி்றது. முல்்லத தீவு ்ப்ழய 
த�ம்ம்ல நீராவியடிப் பிள்்ளயார் நகைாயில் ்பகுதியில் 
விகைா்ர-கிழிதது எறியப்்பட்ட ேந்திக் தகைாடி விவகைாரம்- 
திருநகைாணம்ல கைனனியா பிள்்ளயார் ஆலயப் 
்பகுதியில் விகைா்ர நிறுவ முயறசி. இந்்த ஆலய 
நிர்வாகிகைள மீது எச்சில் ந்தநீ்ர வீசிய பிக்குகைளுக்கு 
த்பாலிஸ் ்பாதுகைாப்பு. 

வடக்கில் 500 விகைா்ரகைள அ்மக்கைப்்படுதமன 
ரணில் அறிவிப்பு. 

கைல்வியும், தமாழியும், ்பண்்பாடும், நிலமும் உயிராகை- 
�மய கை்ல, கைலா�ார அ்டயா்ளஙகைளுடன ்த்ல நிமிர்ந்்த 
இனமாகை வாழ ்தமிழர் ்தாயகைததிறகைாகைப் ந்பாராடிய 
்தமமீழத ந்தசியத ்த்லவரின லட்சியம் என்ப்்த ஈழத 
்தமிழர்கைள இலகுவாகை ம்றந்து விட முடியாது. 

அந்்த அழகைான எஙகைள பூமி சி்்தக்கைப்்படுவ்்த 
எப்்படி ஏறறுக் தகைாள்ளமுடியும்? 
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இலண்டன் திருவருள்மிகு சிவன் திருககைாயில்

மக�ாற்சவ விழா விஞ்ா�னம்

இலண்டன் லூய்ஷியம் நகரில் அருளாட்சி செய்யும் திருவருள்மிகு 
சிவன் மஹ�ாறெவ விழா 23.08.2019 சவள்ளிக்கிழமம பகல் 
10 மணிக்கு சகாடிஹயற்றத்து்டன் ஆரம்பமாகி்றது. ச�ா்டர்ந்து 
திருவிழாக்கள் நம்டசபறறு, 08.09.2019 ஞாயிறறுக்கிழமம 
பகல் 10மணிக்கு ஹ�ர்த்திருவிழாவும், 09.09.2019 திஙகட் 
கிழமம பகல் 10 மணிக்கு தீர்த்�த் திருவிழாவும், 13.09.2019 
சவள்ளிக்கிழமம மவரவர் சபாஙகல் விழாவு்டன் நிம்றவு சப்ற 
திருவருள் கூடியுள்ளது. 

மஹ�ோற்சவ கோலஙகளில் விஹ்சட தீபோரோதனை, கிரியோ விளககம், 
கனல நிகழ்ச்சிகள் நனடபபறும். ஹதர் உற்சவம் பபோது உபயமோகும். 
எைஹவ, அடியோர்கள் இதில் பஙகு பற்ற விரும்பிைோல் உஙகள் நட்சத்திரம்- 
பபயர் எனபைவறன்ற முனகூடடிஹய பதிவு ப்சய்து பகோள்ளலோம்.

மஹ�ோற்சவ நிகழ்வுகள்
22.08.2019 வியாழன் பிள்க்ளயார் திருவிழா
23.08.2019 பவள்ளி பைாடியயற்ைத் திருவிழா (ெைல் 10 மணி)
24.08.2019 சனிக்கிழகம பதாடக்ைம் 07.09.2019 வகர ைாகல 8 மணி முதல் 
இரவு 9 மணிவகர சிைப்பு பூகைைளுடன் திருவிழாக்ைள் நகடபெறும். 
08.09.2019 ஞாயிற்றுக்கிழகம ெைல் 10 மணிக்கு யதர்த்திருவிழா
09.09.2019 திஙைட்கிழகம ெைல் 10 மணிக்கு தீர்த்யதாற்சவம்
10.09.2019 பசவவாய்க்கிழகம பிராயச்சித்த அபியேைம்
11.09.2019 புதன்கிழகம மாகல பூஙைாவனத் திருவிழா - திருக்ைல்யாணம்
12.09.2019 வியாழக்கிழகம மாகல 109 ைகலச்சஙகுைள் அபியேைம்
13.09.2019 பவள்ளிக்கிழகம மாகல கவரவர் பொஙைல் விழா

பைாடிகேறைம் கதர்த்திருவிழா
23.08.2019 ச்வள்ளிக்கிழமை 

ப�ல 10.00 ைணி
08.09.2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை 

ப�ல 10.00 ைணி

தீர்த்தத்திருவிழா
09.09.2019 திங�ட்கிழமை 

ப�ல 10.00 ைணி
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ஜனாதிபதிப் பதவிக்கு குறைநத வயததலறலையாக 
35ஐ நிர்ணயிததறதப்்பாலை, ஜனாதிபதி மற்றும் 

பிரதமர பதவிகளுக்கு மட்டுமன்றி அரசியல கட்சிகளின் 
தறலைறமக்கும் உச்ச வயததலறலைறய நிர்ணயிததால 

்தசிய பிரச்சறனறய ்சமூக விஞ்ான கண்்ணாட்்டததில 
தீரப்பதற்கு வாய்ப்பு ஏற்ப்டலைாம். இலறலை்யல, இலைஙறக 
அரசியல என்பது வ்யாதிபர ம்டமாக்வ ததா்டரும்.

அரசியல் தலைலைப் பதவிகளுக்கு
உச்ச வயததல்லை நிர்ணயைாகுைா?

பனங்காட்கான்

இலங்கையில் அடுத்த்தாகை மாகைாண ச்ைத த்தர்தல் 
ந்ைபைறுமா அல்லது ஜனாதிைதித த்தர்தல் 

ந்ைபைறுமா என்று த்தர்தல் ஆ்ணயத்தால்கூை 
அறுதியிட்டுக் கூற முடியா்த அரசியல் கைதேைரம் அஙகு 
உருவாகியுளேது. 

ஒவபவாரு அரசியல் கைட்சியும் இரண்டு மூன்று 
பிரிவுகைோகைத ்தனிதது நின்று ்தாம் விரும்பியவாறு 
ஒவபவான்்றக் கூறி வருகின்றன. பமாத்தததில் ஒவபவாரு 
அரசியல்வாதியும் புதுப்புது பசய்திகைளுக்குத தீனி 
வழஙகுைவரகைோகை மாறியுளேனர. 

ஜனாதிைதி பசால்வ்்த மறுதது பிர்தமர 
ஒன்று கூறுவார. அவர பசால்வ்தற்கு 
ஏறுமாறாகை அவரது கைட்சி்யச் தசர்ந்த 
அ்மச்சரகைள கைருதது கூறுவர. 
எல்லாதம ஊைகைஙகைளுக்கு ைரைரப்ைான 
பசய்திகைள.

இவ ர கைளுக்கைப் ை ால்  மகி்ந்த 
்த்ல்மயிலான பைாதுஜன முன்னணி, 
சம்ை்ந்தன் ்த்ல்மயிலான கூட்ை்மப்பு, 
மதனா கைதணசனின் ்தமிழர கூட்ைணி, தஜ.வி.
வி. மற்றும் பசாரியல்கைள ்தனித்தனியாகை ்தஙகைள 
அபிப்பிராயஙகை்ே பவளிப்ைடுததிக் பகைாண்டிருப்ைர. 
ைாவம் அப்ைாவி மக்கைள.

ஞானசார த்தரரின் பைாதுைல தசன ்தனிச்சிஙகைே 
பைௌத்த இராச்சியம் தகைட்கிறது. பையரேவில் 
அப்ைடியில்லாவிட்ைாலும் இப்தைாது இலங்கையில் அ்ந்த 
ஆட்சி்தாதன ந்ைபைறுகிறது. 

மல்வத்த, அஸ்கிரிய பீைாதிைதிகைளின் பசால்்ல 
மீறி எ்்தயும் பசய்வ்தற்கு ்மததிரி, மகி்ந்த, ரணில் 
ஆகிதயாரில் எவரும் ்தயாரில்்ல. இப்தைாது இ்ந்தப் 
ைட்டியலில் சஜித பிதரம்தாசவும் இ்ண்நதுளோர. 

்தமிழருக்கு எதிராகை தநற்றுக் குரல் பகைாடுத்த சிஙகைே 
பைௌத்த ஏகைாதிைததியம், இப்தைாது இஸ்லாமியரகைளுக்கு 
எதிராகைக் கிேம்பியுளேது. சமகைாலததில் இ்நது - ்சவ 
ஆலயஙகை்ேயும் இவரகைள மற்நதுவிைவில்்ல. 

பைௌத்த பிக்குகைளின் ்கைவரி்சயிலிரு்நது இ்நது - 
்சவ ஆலயஙகை்ேக் கைாப்ைாற்ற நீதிமன்ற இ்ைக்கைாலத 
்த்ையுத்தரவுகைள மட்டுதம உ்தவுகின்றன. இ்வகைளுக்கு 
நிர்ந்தரமான ்த்ையுத்தரவு கி்ைக்குபமன்ைது ச்நத்தகைம். 

இலங்கையின் வைக்தகை 500 பைௌத்த வழிைாட்டுத 
்தலஙகை்ே புதி்தாகை நிரமாணிக்கைப் தைாவ்தாகை பிர்தமர 
ரணில் விக்கிரமசிஙகை ஒரு மா்தததுக்கு முன்னர 
நாைாளுமன்றததில் ைகிரஙகைப்ைடுததினார. 

அடுத்த ஜனாதிைதியாகை வருவ்தற்கு விரும்பும் சஜித 
பிதரம்தாச ஒருைடி தமதல பசன்று 1,123 பைௌத்த 
விகைா்ரகை்ேயும், 1000 பைௌத்த சமயப் ைாைசா்லகை்ேயும் 
அ்மக்கைப் தைாவ்தாகை அறிவிததுளோர. கைண்டியில் கைை்ந்த 
திஙகைட்கிழ்ம மகைாநாயக்கைரகை்ேச் ச்நதித்த பின்னர 
இ்த்ன அறிவித்த சஜித, நாட்டிலுளே அ்னதது 
ப்தால்பைாருள பைறுமதிமிக்கை புண்ணியத ்தலஙகை்ேயும் 
ைாதுகைாக்கைப் தைாவ்தாகை அறிவிததுளோர. 

திரும்ல கைன்னியா பிள்ேயார, பசம்ம்ல 
நீராவியடிப் பிள்ேயார பிரச்ச்னகைளின் ஊற்றுவாயாகை 
உளேத்த இ்ந்தத ப்தால்பைாருள தி்ணக்கைேம்்தான். 
இவற்றுக்குத்தான் நீதிமன்ற இ்ைக்கைால ்த்ையுத்தரவுகைள 
பிறப்பிக்கைப்ைட்ைன. 

இ்த்னத ப்தரி்நது பகைாண்டும் பைௌத்த ம்த 
நி்லப்ைடுத்தலுக்கு ப்தால்பைாருள தி்ணக்கைேத்்த 
து்ணக்கு இவர அ்ழப்ைது ஆைத்தானது. 

1958ஆம் ஆண்டு இனவழிப்புக்குப் பின்னர எத்த்ன 
இ்நது - ்சவ ஆலயஙகை்ே சிஙகைே அரசும் 
அவரகைளின் கைா்ையரகைளும் நிரமூலமாக்கினர. இதுவ்ர 
ஆகைக்கு்ற்ந்தது ஓர இ்நது ்சவ ஆலயத்்தயாவது 
இலங்கை அரசாஙகைம் நிறுவி இன ம்த உற்வ வேரக்கை 
முன்வ்ந்த்தா? இல்லதவயில்்ல. 

திட்ைமிட்டு நைத்தப்ைட்ை 1983இன் இனவழிப்பில் 36 
ஆண்டுகைள முடிவ்ை்நதும் அ்தன் ைாதிப்புக்கு இதுவ்ர 
நிவாரணமில்்ல. பகைால்லப்ைட்ை 1800 ்தமிழரகைளின் 
குடும்ைஙகை்ே அரசாஙகைம் ஏபறடுததும் ைாரக்கைவில்்ல. 

புலம்பையர்ந்த ்தமிழரகைள ்தத்தம் நாடுகைளில் 
இ்த்ன நி்னவு கூரவ்தால் மட்டுதம இ்ந்த 
இனவழிப்பு ைதிவுபைற்று வருகிறது. 

்தாயகைததில் இ்த்ன நி்னவுறுததி ஒரு 
தீைம் ஏற்றுவ்தற்குக் கூை தநரமில்லா்த 
்தமிழ் அரசியல் ்த்ல்மகைள, அடுத்த 
ஜனாதிைதி யார என்ற த்தைலில் ்தம்்ம 
ஈடுைடுததி வருகின்றன. 
ரணில் விக்கிரமசிஙகைவுக்கு முண்டு 

பகைாடுதது வரும் கூட்ை்மப்பு அடுத்த 
ஜனாதிைதித த்தர்தலில் அவ்ர தவட்ைாேராகை ஐக்கிய 

த்தசிய கைட்சி நிறுத்தாவிட்ைால், சஜித பிதரம்தாச்வதயா 
அல்லது தவபறாரு அதைட்சகை்ரதயா - அது மகி்ந்த 
அணியாகைவிரு்ந்தாலும் ஆ்தரிக்குமா என்ற தகைளவி ்தமிழ் 
மக்கைள மததியில் எழு்நதுளேது. 

இது ப்தாைரைாகை கூட்ை்மப்பின் மூன்று நாைாளுமன்ற 
உறுப்பினரகைள பவவதவறு இைஙகைளில் அண்்மயில் 
ப்தரிவித்த கைருததுகைள உளவாஙகைப்ைை தவண்டிய்வ. 

்தஙகைள தகைாரிக்்கைகைள ப்தாைர்நது இ்ந்த அரசினால் 
புறக்கைணிக்கைப்ைடுமானால் ஐக்கிய த்தசிய கைட்சிக்கு வழஙகும் 
ஆ்தர்வ விலக்கி, மகி்ந்த ராஜைக்ச ்தரப்புக்கு ஆ்தரவு 
வழஙகை தவண்டி வருபமன மட்ைக்கைேப்பு மாவட்ை 
எம்.பி.யான சீ.தயாதகைஸ்வரன் அறிவிததுளோர. 
இது கிழக்கின் ஒரு குரல். 

கூட்ை்மப்பின் ந ாை ாளுமன்ற 
உறுப்பினரகைள இ்ந்த அரசுக்கு ஆ்தரவு 
வழஙகுகிறாரகைள என்ை்தற்கைாகை அவரகை்ே 
அரசின் அடிவருடிகைள எனக்கூறக்கூைாது 
என்று கைரச்சிததுளோர மன்னார மாவட்ை 
எம்.பி.யும் பரதலாவின் ்த்லவருமான 
பசல்வம் அ்ைக்கைலநா்தன். 

சிஙகைே அரசு வழஙகிய நாைாளுமன்ற 
உைகுழுக்கைளின் ்த்லவர ை்தவி்யயும் அ்தன் 
சலு்கைகை்ேயும் ப்தாைர்நது ்வததிருக்கை விரும்பும் 
அடிவருடித்தனமான பசயற்ைாட்டின் சின்னமாகை விேஙகும் 
ஒருவரின் அரத்தமற்ற குரல் இது. சிலதவ்ே ரணில் 
ஓரஙகைட்ைப்ைட்ைால் குதி்ரதயாட்ைததுக்குத ்தயாராகும் 
அறிவிப்ைாகைவும் இ்த்னக் பகைாளேலாம். 

முல்்லததீவிலிரு்நது மூன்றாவது குரல் வ்நதுளேது. 
அ்மச்சர சஜித பிதரம்தாசவின் நிகைழ்பவான்றில் கைல்நது 
பகைாண்ை கூட்ை்மப்பின் எம்.பி.யான சிவதமாகைன் 
பகைாஞசம் விைரமாகை ்தனது கைருத்்த பவளிப்ைடுததியுளோர. 

்தமிழரகைளுக்கைான பிரச்ச்னத தீர்வ முன்னிறுததி 
ஐக்கிய த்தசிய கைட்சியின் தவட்ைாேராகை சஜித பிதரம்தாச 
தைாட்டியிட்ைால், ்தமிழ் மக்கைள முழு்மயான ஆ்தர்வ 
இவருக்கு வழஙகுவாரகைள என்ைது சிவதமாகைனின் கூற்று. 
இது சஜித்்த குளிர ்வக்கும் அறிவிப்பு. 

கூட்ை்மப்பு சஜித்்த ஆ்தரிக்கும் என்று பசால்லாமல், 
்தமிழ் மக்கைள ஆ்தர்வ வழஙகுவாரகைள என்ற கூற்று 

முக்கியமான உளேரத்தத்்தக் பகைாண்ைது. 
"அடுத்த த்தர்தலில் கூட்ை்மப்பினர கூறுவ்்தக் 

தகைட்டு ்தமிழ் மக்கைள வாக்கைளிக்கை மாட்ைாரகைள. அ்ந்தக் 
கைாலம் ம்லதயறி விட்ைது. பகைாள்கை அடிப்ை்ையில் 
பிரச்ச்னகைளுக்குத தீரவு கைாண முன்வருைவ்ர அவரது 
வாக்கின் தநர்ம்யக் கைருதி ்தமிழ் மக்கைள சுயமாகைதவ 
சி்நதிதது வாக்கைளிப்ைர" என்ைத்த சிவதமாகைனின் கூற்றில் 
உட்பைாதி்நதுளே கைருதது. 

மறுபுறுததில் மகி்ந்த அணியும் ்மததிரி அணியும் 
்தஙகைளின் ஜனாதிைதி தவட்ைாேர யாபரன்ை்்தக் 
கைண்டுபிடிப்ைதிலும் அறிவிப்ைதிலும் ்த்ல்யப் பிய்ததுக் 
பகைாண்டிருக்கின்றன. ைல சுற்றுப் தைச்சுகைள ையனின்றித 
ப்தாைரகிறது. 

ஆகைஸ்ட் 12ஆம் திகைதி ்தஙகைள தவட்ைாேர யாபரன்ை்்த 
மகி்ந்த ராஜைக்ச அறிவிப்ைாபரன்று கூறப்ைடுகிறது. 
தகைா்தைாயவுக்கு ஆ்தரவாகை உளவீட்டில் ைலர இருப்பினும் 
அவர மீ்தான வழக்கு விசார்ணகைளும், அபமரிக்கை 
இரட்்ைப் பிரஜாவுரி்மயும் ்த்ைக்கைற்கைோகைவுளேன. 

அதுமட்டுமன்றி, தகைா்தைாய ஜனாதிைதியானால் ்தமது 
பசால்லுக்குக் கைட்டுப்ைைாது இராணுவப் ைாணியில் 
இயஙகுவாபரன்ற அச்சம் மகி்ந்தவுக்கு நிரம்ைதவயுண்டு. 

முன்னர தீரமானித்தவாறு சமல் ராஜைக்ச ஜனாதிைதிப் 
ை்தவிக்கும், மகி்ந்த ராஜைக்ச பிர்தமர ை்தவிக்கும் ப்தரிவு 
பசய்யப்ைடுவபரன்று அவரகைேது அணி்யச் தசர்ந்த 
வாசுத்தவ நாணயக்கைார அறிவிததுளோர. 

அண்ணனுக்கும் ்தம்பிக்கும் ஜனாதிைதி மற்றும் 
பிர்தமர ை்தவிகைோ என்று ைல தகைாணஙகைளிலிரு்நதும் 
எதிரக்குரல்கைள கிேம்பியுளேன. 

ைதப்தான்ை்தாவது அரசியல் திருத்தம் ஜனாதிைதி 
ை்தவிக்கைான ஆகைக்கு்ற்ந்த வய்்த 35 ஆக்கிய்தால் 

மகைன் நாமல் ராஜைக்ச்வ தைாட்டியில் நிறுத்த 
முடியா்த நி்லயில், ம்னவி சிராணி்ய 

நிறுத்த மகி்ந்த நாட்ைம் கைாட்டுகிறார. 
ஐக்கிய த்தசிய கைட்சியின் தவட்ைாேர 

ரணில்்தான் என்றிரு்ந்த நி்ல இன்றில்்ல. 
சஜித பிதரம்தாசவுக்கு கைட்சிக்குள 
கைணிசமான ஆ்தரவுண்டு. 

இ்தனால், ஐக்கிய த்தசிய கூட்ைணியின் 
ைஙகைாளிக் கைட்சிகைளுைன் கைல்ந்தாதலாசிதது 

தவட்ைாேர முடிபவடுக்கைப்ைடுபமன 
்த்நதிதராைாயமாகை ரணில் அறிவிததுளோர. 
ரணிலின் பைரிய்த்ந்்தயான தஜ.ஆர.

பஜயவரத்தன ஜனாதிைதியாகைவிரு்ந்ததைாது ரணசிஙகை 
பிதரம்தாச்வ பிர்தமராகை நியமித்தார. தஜ.ஆரின் 
ை்தவிக்கைாலம் முடிய ஜனாதிைதிப் ை்தவி பிதரம்தாசவுக்கைானது. 

அத்ததைான்ற ஒரு நி்ல்ம்ய ஏற்ைடுத்த ரணில் 
முயற்சிக்கிறார. இம்மு்றத த்தர்தலில் ்தம்்ம 
ஜனாதிைதியாகை நிறுததி சஜித பிதரம்தாச்வ 
பிர்தமராக்கினால், எதிரகைாலததில் ்த்ந்்த்யப் தைால 
சஜித ஜனாதிைதியாகைலாம் என்ற நம்பிக்்கை்ய ஊட்டுவத்த 
ரணிலின் ்த்நதிதராைாயம். 

ரணிலின் இ்ந்தக் கைணக்குக்கைான வி்ை ஆகைஸ்ட் 6ஆம் 
திகைதி ப்தரிய வரும். அரசியல் சாணக்கியரான ரணில் 
அதிகைம் அலட்ைத ப்தரியா்தவர. ஆனால், அரசியல் 
கைாய்கை்ே சாதுரியமாகை நகைரத்தத ப்தரி்ந்தவர. 

்தான் வேரத்த வைலி மரமான பின்னர அதில் கைள 
குடிக்கை விரும்புைவர, இன்பனாருவர அ்த்னக் குடிப்ை்்த 
அனுமதிக்கை மாட்ைார. இது்தான் ரணிலின் மனநி்ல. 

இவவிையததில் ஒரு மாற்றம் வரதவண்டுமானால், 
ஜனாதிைதிப் ை்தவிக்கு ஆகைக்கு்ற்ந்த வயப்தல்்லயாகை 
35ஐ நியமித்ததுதைால, இப்ை்தவிக்கு மட்டுமன்றி 
சகைல அரசியல் ்த்ல்மப் ை்தவிகைளுக்கும் உச்ச 
வயப்தல்்லயாகை ஆகைக்கூடியது 70 நியமிக்கைப்ைை  
தவண்டும். 

வதயாதிைர மைமாகியுளே அரசியல் அரஙகின் 
்த்ல்மகைள இ்ந்த அதிரடி மாற்றததுக்கு உைன்ைை 
மாட்ைாரகைள. மாற்றம் ஏற்ைைா்தவ்ர இலங்கை அரசியல் 
என்ைது நாற்றபமடுக்கும் கூவம்்தான். 
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உயர்வாசற்குன்று முருகன் ககவாவில்
HIGHGATEHILL MURUGAN TEMPLE
200A, Archway Road, London N6 5BA Tel: 020 8348 9835 Fax: 020 8482 6508

AUGUST- 2019 நனடபபறும் நிகழ்வுகள்

திருவிழாக்களும் விச்சட பூல்சகளும்
Auspicious Days, Special Poojahs & Festivals - 2018

03 Saturday Aadi Pooram * ஆடிப்பூரம் *

7.00 pm Sri Durkai Ambal  
Abishekam, Pooja

இரவு 7 துர்க்மகயம்பாள் அபிஹெகம் பூமெ

Sri Durha Veethi Ula துர்க்மக வீதியுலா

04 Sunday Chathurthi Viratham * ெதுர்த்தி விர�ம்*

05 Monday Sasti ெஷ்டி விர�ம்

09 Friday Sri Varaluxmi Viratham, 
Thiruvilakku Poojah

வரலக்சுமி விர�ம், திருவிளக்குப் பூமெ

Mor: Sri Ganapathi,  
Sri Murugan Abishegam

காமல: கணபதி, முருகன் அபிஹெகம்

6.45 pm Sri Durga  
Abishekam & Pooja

மாமல 6.45 துர்க்மக அபிஹெகம், பூமெ

10 Saturday Ekaathasi Viratham ஏகா�சி விர�ம்

12 Monday Prathosa Viratham பிரஹ�ாெ விர�ம்

14 Wednesday Full Moon * பூரமண விர�ம் *

19 Monday Maha Chankadakara Chathurthi* மகா ெஙக்டகர ெதுர்த்தி

21 Wednesday Sasti ெஷ்டி விர�ம்

23 Friday Karthikai Viratham *  
Sri Krishna Jeyanthi

கார்த்திமக விர�ம் * கிருஷ்ண சஜயந்தி

Apara Ashtami அபார அட்்டமி

26 Monday Ekaathasi Viratham ஏகா�சி விர�ம்

28 Wednesday Prathosa Viratham பிரஹ�ாெ விர�ம்

29 Thursday Amaavaasai Viratham அமாவாமெ விர�ம்

Nallur Murugan Chariot Festival நல்லூர் கந்�ன் ஹ�ர் திருவிழா

Eve: Sri Shanmuga  
Archanai & Veethi Ula

முன்னிட்டு மாமல  
ெணமுகர் அர்்செமை, வீதியுலா

NANDIKASAREES.CO.UK

•	 Sarees
•	 Anarkalis
•	 Lehengas	
•	 Stiched	Blouses
•	 Fancy	Jewellery
•	 Bindis
•	 and	Many	More

Email: info@nandikasarees.co.uk     Phone: 02034418409

WorldWide 

Shipping 

available

விபரஙகளுக்கு
்சோமி: 0742 4639666

அலுவலைம் –ைக்ட 
வா்டகைககு

TOOTINGஇல்

TOOTINGHIGH STREETஇல  
இரு அலு்வலங�ளுக்கு ஏற்்ற இடம் 

்வாடம�க்கு உண்டு.  
�மட ஒன்றும் கபாடு்வதற்கு ஏற்்ற இடம்.

10வது உலகைத ்தமிழாராய்ச்சி மாோடு 
அதமரிக்கைாவில் சிக்கைாநகைா ேகைரில் 
தவகு சி்றப்்பாகை ே்டத்பற்றது. உலகில் 
்பல ோடுகைளிலிருந்தும் 5 ஆயிரததுக்கு 
நமற்பட்நடார் ்பார்்வயா்ளர்கை்ளாகைப் ்பஙகு 
தகைாண்டனர். வட அதமரிக்கை ்தமிழ்ச் 
�ஙகைப் ந்பர்வ, உலகைத ்தமிழாராய்சி 
மன்றம், சிக்கைாநகைா ்தமிழ்ச் �ஙகைம் 
ஆகிய்வ இ்ணந்து ேட ாததிய 
வரலாறறு நிகைழ்வு எனறு த்பரு்மப்்படலாம். 
லண்டனிலிருந்து ்பார்்வயா்ளர்கை்ளாகை 
சிலர் ்பஙகு்பறறினர். கைணனி மூலம் ்தமிழ் 
கைல்வி அறிஞர் சிவா பிள்்ளயின கைட்டு்ர 
ந்தர்ந்த்தடுக்கைப்்பட்ட்தால், அ்ழப்்பா்ளராகை 
லண்டனிலிருந்து கைலந்து தகைாண்டார். 
மாோட்டில் கைலந்து தகைாண்ட அ்னவ்ரயும் 
த்தாண்டர்கைள அன்பாகை கைவனித்தனர். 

சிகைாகைா 
தமிழாராய்ச்சி மாநாடு
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MñL¡ ð‚è‹
தமது குழ்ந்்தச் பசல்வஙகை்ேக் 

கைண்ணும் கைருததுமாகை வேரதது 
அடுத்த ்த்லமு்றயினராகை அவரகை்ே 
உருவாக்கும் விஷயததில் ஈழததில்- 
்தமிழ்நாட்டில்- புலம்பையர நாடுகைளில் 
தவறுைாடுகைள அவவேவாகை இல்்ல. 

ஆ ன ா லு ம் - த ம ன ா டு கை ளி ல் 
்தன்ன்ந்தனியாகைக் குடும்ைம் நைததும் இேம் 
்தமிழ் ்தம்ைதிகைள குழ்ந்்தகை்ே வேரக்கை 
எதிரபகைாளளும் சிரமஙகைள ைல. ்தம்ைதிகைளின் 
மூத்த ்த்லமு்ற பைற்தறார பைரும்ைாலும் 
அவரகைளுைன் வாழ்வதில்்ல. ் கையு்தவிக்கு 
ஓர இ்ேய சதகைா்தரிதயா, அயல் வீட்டு 
அன்னம்மா ஆச்சிதயா, கைா்ர ஓட்டும் 
தசாமைாலதவா இஙகு கி்ையதவ கி்ையாது. 

இத்த்ன பிரச்்னகைளுக்கு மததியில்- ்தம்ைதிகைள 
இருவருதம ்தத்தம் ப்தாழில்கைளுக்குப் தைாய்- தைாகும் 
வழியில் ைளளிக்கூைததில் இறக்கிவிட்டு பிற்ைகைலில் 
மீண்டும் வீட்டுக்கு அ்ழதது வ்நது அவரகைளின் 
த�ாம் பவாரக்-ஐ(வீட்டு தவ்ல) தமற்ைார்வ பசய்து 
வியாழக்கிழ்மகைளில் ைஜன்; பவளளிக்கிழ்மகைளில் 
ஆலய வழிைாடு: சனிக்கிழ்மகைளில் ்தமிழ் கிோஸ்- 
ஞாயிற்றுக்கிழ்மகைளில் சஙகீ்த - நாட்டிய வகுப்புகைள. 
மறுநாள மீண்டும் திஙகைட்கிழ்ம ைளளிக்கூைம்!

இப்ைடி வாரததில் ஏழு நாட்கைளுதம ்தமது 
குழ்ந்்தகைளுக்கைாகை 16/17 வருைஙகைள ைாடுைடும் 
பைற்தறார மனதில் நியாயமான எதிரைாரப்புக்கைள 
துளிரவிடுவது இயற்்கை்தான். பிள்ே பமடிசின் 
ைடிக்கை யூனிக்குத ப்தரிவாகை தவண்டும்- ைடிப்பு முடிஞசு 
மருததுவ கைலாநிதி ைட்ைதத்தாடு வ்ந்த பிறகு பகைாளுத்த 
சீ்தனததுைன் ஒரு ைணக்கைார வீட்டில் சம்ை்ந்தம் பசய்ய 
தவண்டும்- இ்வபயல்லாம் ்தமிழ் பைற்தறாரகைளின் 
வழ்மயான கைனவுகைள. 

இ்ந்தக் கைனவுகை்ே ்தவிடு பைாடியாக்குவ்தாகை 
பைற்தறார அஞசும் ஒரு பகைட்ை வாரத்்த “கைா்தல்”! 
இ்தனால் “கைா்தல்” பைற்தறாரால் கைடு்மயாகை 
எதிரக்கைப்ைடுகிறது.

யூனிக்குப் தைாகும் ்தமது மகைதோ- மகைதனா 
கைா்தலுைன் வ்ந்தால் ைரவாயில்்ல. ஆனால், எஙகைை 
இனத்்தச் தசர்ந்தவராகை இரு்ந்தால் நல்லது என்ற 
அேவுக்கு பைற்தறார இறஙகி வ்நது ்தம்்மத ்தாதம 
சமா்தானப்ைடுததிக் பகைாளகிறாரகைள - ைாவம் அவரகைள! 

இன்னும் சில எம்மவர இல்லஙகைளில் யூனிக்குச் 
பசன்று திரும்பும் எமது பசல்வஙகைள பவறும் 
ைட்ைஙகைளுைன் மட்டுதம திரும்பி வருகின்றனர. 

“கைா்தல் - கைத்தரிக்கைாய்” என்று அவரகைள எ்ந்தக் 
கை்்தயும் ஆரம்பிப்ைத்த இல்்ல. ைட்ைதத்தாடும் 
்கைநி்றய சம்ைேதத்தாடும் வீட்டுக்குத ்தனியாகைத 
திரும்பி வ்நதுளே ்தமது இேசு- ்தமது வயிற்றில் 
ைால் வாரததிருப்ை்தாகை பைற்தறார மகிழ்ச்சி அ்ைய 
ஆரம்பிக்கும் தநரததில் கைல்யாணப் தைச்சுக்கைள 
ஆரம்ைமாகின்றன. ைததிரி்கைகைள மூலமாகைவும் 
ப்தா்லதைசி அ்ழப்புகைள மூலமாகைவும் ்தரகைரகைள 
மிகைவும் சிறப்ைான சம்ை்ந்தஙகை்ேக் பகைாண்டு 
வருகிறாரகைள.

இ்ந்தச் சம்ை்ந்தம் பைாரு்நதி வ்ந்தால் சிதலானுக்குப் 
தைாய் பகைாழும்பில் பைரிய த�ாட்ைலில் தகைாலாகைலமாகை 
கைல்யாண வீட்்ை நைத்தலாம் என்று மனக்தகைாட்்ை 
கைட்டுகிறாரகைள பைற்தறார.

ஒரு பிரிட்டிஷ் ைவுண் நாணயததின் பைறுமதி 
இலங்கையில் 230 ரூைா்வயும் ்தாண்டிப் தைாய்க் 
பகைாண்டிருப்ை்தால் பகைாழும்பு திருமண திட்ைஙகைளும் 
பவவதவறு வடிவஙகைளில் அதிகைரித்த பசலவுகைளில் 
தசரக்கைப்ைடுகின்றன. 

“திருமணததுக்குப் பைண் ைாரக்கை 
பைண்ணின் வீட்டுக்குப் தைாவ்தா? 
அல்லது தகைாவில்- அரஙதகைற்ற நிகைழ்ச்சி 
தைான்ற பைாது இைஙகைளில் பைண் 
ைாரக்கைலாமா? பைண்்ண அவேது 
தவ்ல இைததில் தைாய் ச்நதிப்ை்தா?”

இப்ைடி ைல்தவறு தயாச்னகைள 
மாப்பிள்ே குடும்ைததிலும் பைண்ணின் 
குடும்ைததிலும் அடிைடுகின்றன. 

ஆனால் ,  மாப்பிள்ேயிைம் 
யாருதம சம்ம்தம் தகைட்ைதில்்ல. 
“பைண் ைாரக்கை எப்தைா தைாகைலாம்?” 
என்று மட்டுதம தகைட்கை- “நான் 
கைலியாணததுக்கு இன்னமும் பரடி 

இல்்ல!” என்று ைதில் வருகிறது. 
இப்ைடிதய எல்லா சம்ை்ந்தஙகை்ேயும் ்தளளிப்தைாட்டு 
- ்தளளிப்தைாட்டு மாப்பிள்ேயின் வயது கைழு்்த 
வய்தான முப்ை்்தயும் ்தாண்டுகிறது! 

இவனுக்கு இரகைசியமாகை ‘கைா்தல்’ ஏதும் இருக்குதமா? 
இவனது யூனி த்தாழரகைள நால்வர - இரண்டு ஆண்கைள- 
இரண்டு பைண்கைள - இவ்னச் சுற்றிதய இருப்ைாரகைள. 

அப்ைடியானால் கைா்தல் எப்ைடி? அப்பிடி எதுவும் 
இருக்கைாது? அப்ைடியானால் கைல்யாணப் தைச்்ச 
எடுத்தால் அவன் ஏன் ்தளளிப் தைாகிறான்?  

தநற்்றய ்த்லமு்ற பைற்தறாருக்கும் 
இன்்றய ்த்லமு்றயினருக்கும் 
இ்ையில் நைக்கும் இ்ந்த இழுைறி ைற்றி 
ஒரு குறும் ைைம் ைாரததுப் பிரமிததுப் 
தைாதனன். 

ைைததின் பையர “ஒருவனுக்கு ஒருததி”. 
சுமார 18 நிமிைஙகைள மட்டுதம ஓடும் 
இ்ந்த ்தமிழ் தி்ரப்ைைம் ஆஙகில உை 
எழுததுக்கைளுைன் பவளியாகியிருக்கிறது.

இ்ேய ்த்லமு்றயினர மததியில் 
்தமது அ்ையாேததுக்கும் ்தமது 
பைற்தறாரின் கைலாச்சாரததுக்கும் 
இ்ையில் நைக்கும் தைாராட்ைம் 
ைைததில் தைசப்ைடுகிறது. பைரிதயாரகைோல் 
நிச்சயிக்கைப்ைட்ை ARRANGED திருமணஙகை்ே இ்ந்தத 
தி்ரப்ைைததின் கை்தாைாததிரஙகைள கைண்ைனம் பசய்வது 
சிலருக்கு ஏற்கை முடியா்த்தாகை இருக்கைலாம். 

ஆனால், அ்ந்தப் பைண் கை்தாைாததிரம் தைசும் 
வசனஙகைளில் கைருத்தாழம் இருப்ைது எனக்குத ப்தரி்ந்தது. 

“முன்பின் யார என்தற ப்தரியா்த ஒரு மனி்த்ன- 
அவனிைம் கைாசிருக்கு, FOREIGN தவ்ல இருக்கு- நல்ல 
குடும்ைம்- நாள தைானா இதுவும் கி்ைக்கைாது என்பறல்லாம் 
என் கைாதி்ல பூச்சுததி அவ்ன என் ்த்லயில் 
கைணவனாகைக் கைட்டிவிடுற அேவுக்கு நான் ஒன்றும் 
முட்ைாள இல்்ல! யாதரா ஒருத்த்னக் கைல்யாணம் 
ைண்ணிக் பகைாண்டு அவனுக்கு பிடிச்ச்்தபயல்லாம் 
பசய்து பகைாண்டு, பிடிக்கைா்தவற்்றச் சகிததுக் பகைாண்டு> 
கை்ைசியி்ல எனக்பகைன்று ஒன்றுதம பசய்யவில்்லதய 
என்று தயாசித்தைடி சாகை முடியாது!”

- இது தி்ரப்ைைக் கை்தாநாயகியின் மனக்குமுறல். 
்தன்்னப் பைண் ைாரக்கை வ்நதிருக்கும் ்ையனிைம் 
மனம் திற்நது தைசும் வாரத்்தகைள இ்வ. 

ைைததின் நாயகைனும் நாயகியும் நிச்சயிக்கைப்ைட்ை 
திருமணஙகை்ே பவறுப்ைவரகைள. 30 வயது நாயகைனும் 
25 வயது நாயகியும் பைற்தறார வற்புறுத்தல் ்தாஙகை 
முடியாமல் பைண் ைாரக்கை - தநரில் ச்நதிதது தைச 
சம்மதிக்கிறாரகைள. 

பமாத்தம் 18 நிமிைஙகைள மட்டுதம ஓடும் இ்ந்தப் 
ைைம் ஆரம்பிதது சுமார 3 நிமிைஙகைளில் - இவரகைள 
ச்நதிக்கும் கைாட்சி வருகிறது. 

எஞசிய 15 நிமிைஙகைளும் இவரகைள இருவரும் 
மட்டும்்தான் இருக்கிறாரகைள - உ்ரயாடுகிறாரகைள. 
இ்ேஞன் உட்கைார்நதிருக்கிறான். யுவதி அ்றக்குள 
நு்ழயும்தைாது- “கை்த்வ ்தாளிைாமல் தைாய் தைசு” 
என்று ்தாய் கீதழ இரு்நது பசால்கிறார. வாசலில் நின்று 
ஒரு கைணம் சி்நதிதது விட்டு கை்த்வத ்தாளிட்ைாள. 
அ்றக்குள நு்ழயும் யுவதி கைாலி நாற்கைாலியில் 
அமராமல்- சுவதராடு சாய்்நது ் கைகை்ேக் கைட்டிக்பகைாண்டு 
நின்றவாறு தைசுகிறாள. 

இ்ேஞன் - அசட்டுச் சிரிப்புைன் உஙகைள FACE 
BOOK PROFILE ைாரதத்தன் – சினிமா- மியூசிக் ைற்றிய 
உஙகைள ப்தரிவுகைள எனக்கும் பிடிச்சது – நி்றய ைைஙகைள 

ைாரப்பீஙகைதோ?” என்று தகைட்கிறான். 

யுவதி இ்ைமறிதது:- “எனக்கு 
இஷ்ைமில்்ல” என்கிறாள. 

இ்ேஞன் “உஙகைளுக்குமா?" என்று 
தகைட்கிறான். 

அடுத்த கைால் மணி தநரம் இருவரும் 
நைததும் உ்ரயாைல்- எ்ந்தவி்த ஒப்ை்ன/
தமக்கைப் இல்லாமல்- பின்னணி இ்ச 
இல்லாமல்- இ்ந்த இருவரும் நைததும் 
உ்ரயாைல் என்்னப் புரட்டிப் தைாட்ைது. 
உஙகைளில் ைல்ரயும் அதிரச்சி அ்ைய 
்வக்கைலாம்.

சமூகைததில் ஒளிதது ம்றதது 
்வக்கைப்ைடும் ஒரு விஷயம் ைற்றி இருவரும் 

உ்ரயாடுகிறாரகைள - ைகிரஙகைமாகைப் தைசிக் 
பகைாளகிறாரகைள! 

இ்ந்த இேம் குறும் ைைத ்தயாரிப்ைாேரகைளுக்கு இரு்ந்த 
புததிக் கூர்ம- துணிச்சல் கைண்டு வியப்ை்ை்நத்தன். 

வயதில் மூத்த தி்ரப்ைைத ்தயாரிப்ைாேரகைள 
இதுதைான்ற ையனுளே கைருததுக்கைள பகைாண்ை ைைஙகை்ே 
எடுக்கைத ்தயஙகுவது ஏன்? “மாரக்பகைட்டில் வரதவற்பு 
இருக்கைாது!" என்று ஒரு ்தயாரிப்ைாேர கூறலாம்.

எமது சமு்தாயததின் மறுைக்கைத்்த- யாராலும் 
ம்றக்கை முடியா்த இ்ந்த விஷயம் ைற்றி ்தமிழ் பவளளித 
தி்ரப்ைைத ்தயாரிப்ைாேரகைள மட்டுமல்ல- சின்னத 
தி்ர சீரியல் ைை ்தயாரிப்ைாேரகைள கூை  முற்றாகை 
ஒதுக்கி ்வதது முழுப் பூசணிக்கைா்ய தசாற்றில் 
ம்றக்கை முற்ைடுகிறாரகைள. 

்தனக்குப் பிடிக்கைா்த மருமகை்ேக் பகைா்ல பசய்ய 
சதி பசய்யும் மாமியார கை்்தகை்ே விட்ைால் ப்தாைர 
நாைகைஙகைளுக்கு கை்்தப் ைஞசம். 

“ஒருவனுக்கு ஒருததி” என்ற இ்ந்த குறும் ைைததின் 
முழுக் கை்்த்யயும் இஙதகை குறிப்பிை விரும்ைவில்்ல. 
இ்ேஞன் ்தனது கைாரணஙகை்ேக் குறிப்பிடும்தைாது 
நான் தி்கைப்ை்ை்நத்தன் - யுவதி தைசியதைாது நான் 
அதிரச்சி அ்ை்நத்தன். 

கை்்த்ய எடுதது இயக்கிய விமல் ச்நதியாதகைாவின் 
திற்ம்யயும் துணிச்ச்லயும் நான் ைாராட்டுகிதறன். 
ைைத்்த யூ டியூபில் ைாருஙகைள நீஙகைளும் ைாராட்டுவீரகைள. 

wimalsockanathan@gmail.com
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சக்தி சக்திதகாசன்
இஙகிலா்நது அரசியல் வரலாற்றுப் புத்தகைததில் 

23.07.2019 ஒரு புதிய அததியாயம் ஆரம்ைம். ஆம்! 
இஙகிலா்நதின் 77வது பிர்தம ம்நதிரி, இஙகிலா்நது 
மகைாராணியான இரண்ைாவது எலிசபைத மகைாராணியின் 
ஆட்சியின் கீழ் 16வது பிர்தம ம்நதிரியாகை பைாரிஸ் 
ஜான்சன் ப்தரிவு பசய்யப்ைட்டுளோர.

மாணவனாகை இஙகிலா்நதுக்குள அதுவும் ைதின்ம 
வயதுகைளின் உச்சத்்தத ப்தாட்டுக் பகைாண்டிரு்ந்த 
எனக்கு இப்பிர்தம ம்நதிரிகைளின் ப்தரிவும், அ்தனால் 
எமது அன்றாை வாழ்க்்கையில் ஏற்ைைப் தைாகும் 
மாறு்தல்கைளும் அப்தைாது முக்கியததுவம் வாய்்ந்த்தாகைத 
ப்தரியவில்்ல. ஆனால், கைாலஙகைை்நது இன்று, அன்்றய 
அரச மாற்றஙகைள - அன்்றய பவளிநாட்டு மாணவனான 
எனது வாழ்வின் ைல மாற்றஙகைளுக்குக் கைாரணமாகை 
இரு்நதிருக்கின்றன என்று இப்தைாது நன்கு புரிகிறது. 
1975ம் ஆண்டு நான் இஙகிலா்நதுக்கு மாணவனாகை 
புலம்பையர்ந்த புதிதில் இஙகிலா்நது அன்்றய ஜதராப்பிய 
ஒன்றியததின் கூட்டுச் தசரக்்கையான பைாதுச் ச்ந்்த 
அ்தாவது பகைாமன் மாரக்பகைட் எனும் அ்மப்பில் 
இ்ண்நதுபகைாளவ்தா? இல்்லயா எனும் சரவஜன 
வாக்பகைடுப்பு ந்ைபைற்று, அவவ்மப்பில் ஐக்கிய 
இராச்சியம் இ்ண்நது பகைாண்ைது

சரியாகை 41 வருைஙகைளின் பின்னால் 2016இல் 
இன்்றய ஐதராப்பிய ஒன்றியததில் நி்லததிருப்ை்தா? 
இல்்லயா? எனும் சரவஜன வாக்பகைடுப்பின் மூலம் 
ஐக்கிய இராச்சியம் ஐதராப்பிய ஒன்றியததிலிரு்நது 
பவளிதயறும் நைவடிக்்கைகைளில் முழுமூச்சாகை 
இறஙகியுளேது. இ்ந்த 41 வருைஙகைளில் ஐக்கிய 
இராச்சியததில் ஏற்ைட்ை அரசியல் மாற்றஙகைளும் 
அ்தனால் வி்ே்ந்த மக்கைளின் அன்றாை வாழ்க்்கை 
மு்றத ்தாக்கைஙகைளுதம பைரும்ைான்்ம மக்கைளின் 
இன்்றய மனநி்லக்குக் கைாரணம். 

இன்்றய ஐக்கிய இராச்சியததின் அரசியல் திருப்ைம் 
புதிய பிர்தமராகைத ப்தரிவு பசய்யப்ைட்டுளே பைாரிஸ் 
ஜான்சன் அவரகைளுக்கு ஒரு சவாலாகைதவ அ்ம்நதுளேது. 
67.53 மில்லியன் ஜனதப்தா்கை்யக் பகைாண்ை ஐக்கிய 
இராச்சியததின் பவறும் 1,59,353 கைன்சரதவடிவ கைட்சியின் 
உறுப்பினரகைளினால் மட்டுதம பைாரிஸ் ஜான்சன் ப்தரிவு 
பசய்யப்ைட்டுளோர. இதப்தா்கையில் 87.2 வீ்தமாதனாதர 
வக்கைளிப்பில் ைஙகைளிததுளேனர. பைாரிஸ் ஜான்சன் 
96,153 வாக்குகை்ேயும், அவருக்பகைதிராகைப் தைாட்டியிட்ை 
பஜரமி �ண்ட் அவரகைளுக்கு 46,656 வாக்குகைளும் 
கி்ைததிருக்கின்றன.

கைன்சரதவடிவ கைட்சியின் அடுத்த ்த்லவர 
த்தர்தலின் முடிவுகைள 23.07.2019 மதியம் 12மணியேவில் 
கைன்சரதவடிவ கைட்சி உறுப்பினரகைள நி்ற்ந்த கூட்ைததில் 
அறிவிக்கைப்ைட்ைது. ்தனது பவற்றியின் அறிவித்த்லத 
ப்தாைர்நது தைசிய பைாரிஸ் ஜான்சன், ்தனது 
ை்தவிக்கைால ம்நதிரமாகை மிகைவும் முக்கியமான 
மூன்று விையஙகை்ேக் குறிப்பிட்ைார. ப்பரக்ஸிட்்ை 
அக்தைாைர 31ம் திகைதி நி்றதவற்றுவது, அபிப்பிராய 
தை்தஙகைளினால் பிரிவுகைளுக்குட்ைட்ை ்தனது கைட்சி்யயும், 
நாட்டு மக்கை்ேயும் ஒன்றி்ணப்ைது, பஜரமி தகைாைன் 
அவரகைளின் ்த்ல்மயிலான தலைர கைட்சி்ய அடுத்த 
பைாதுத த்தர்தலில் பவற்றி பகைாளவது என்ைதுதவ 
அ்வ. அ்தன் பின்னால் ஐக்கிய இராச்சியம் ஒரு 
சுபீட்சமான எதிரகைாலத்்த அ்ைவது நிச்சயம் எனும் 
நம்பிக்்கை்ய அ்னவரும் பகைாளே தவண்டும் என்றும்  
கூறினார. 

2016 ஐதராப்பிய ஒன்றியததில் நி்லததிருப்ை்தா? 
இல்்லயா? எனும் சரவஜன வாக்பகைடுப்புக்கைாகை ைதிவு 
பசய்யப்ைட்ை வாக்கைாேரகைள 46.5 மில்லியன். இதிதல 
இவவாக்பகைடுப்பில் கைல்நது பகைாண்ைது 72.5 வீ்தம் 
மட்டுதம. வாக்பகைடுப்பு முடிவில் வாக்கைளித்தவரகைளில் 
51.9 வீ்தமாதனார பவளிதயற தவண்டும் என்றும், 
48.1 வீ்தமாதனார பவளிதயறக்கூைாது என்றும் 
வாக்கைளிததிரு்ந்தனர.

ப ைரும்ை ான்்ம மக்கைளின் விருப்ைத்்த 
நி்றதவற்றுவத்த கைை்ம எனப் புறப்ைட்ை ப்ததரசா தம 
இச்சவாலுக்கு முகைம் பகைாடுக்கை முடியாமல் ஒதுஙகிக் 
பகைாண்டுளோர. அவரின் ை்தவிக்கைாலததில் அவரின் 
த்தாட்ைததிலிரு்நத்த முட்கைோகை அவ்ரத ்்தததுக் 
பகைாண்டிரு்ந்தவரகைள இப்தைாது பைாரிஸ் ஜான்சன் 
அவரகைளுக்கு மலரகைோகை வருடிக் பகைாடுக்கை, ப்ததரசா 
தம ைா்்தயில் மலரகைோகை இரு்ந்தவரகைள இப்தைாது 
பைாரிஸ் ஜான்சனுக்கு முட்கைோகை ஆரம்பிததிருக்கிறாரகைள. 
இது்தான் அரசியல் நாைகைம் என்ைத்தா? 

ப்பரக்ஸிட் எனும் ஒரு நிகைழ்்வதய ்தமது ்தாரகை 
ம்நதிரமாகைக் பகைாண்ை கைன்சரதவடிவ எனும் கைட்சியின் 
மூத்த உறுப்பினரகைளினாதலதய என்ைதுதவ உண்்ம. 

அ்நநிகைழ்்வக் கைை்நது ்தமது கைட்சி்ய மட்டுமல்ல, 
பிேவுைட்டிருக்கும் நாட்டு மக்கை்ே ஒன்றுைடுத்த தவன்டிய 
்தாரமீகைக் கைை்ம புதிய பிர்தம்ர தநாக்கியிருக்கிறது. 
ப்பரக்ஸிட்்ைப் பைாறுத்த வ்ரயில் அ்தற்கு எதிராகை 
சரவஜன வாக்பகைடுப்பில் வாக்கைளித்த 48.1 வீ்தமான 
வாக்கைளிப்்ை பகைாடுத்த அம்மக்கை்ே எவவாறு 
ஒதரநாடு எனும் கைருததுக்கு அ்மவாகை ஒன்றுைடுத்தப் 
தைாகிதறாம் என்ை்்தக் குறிதது புதிய பிர்தமருக்தகைா, 
அவ்ரச் சார்ந்தவரகைளுக்தகைா என்ன கைருதது இருக்கிறது 
என்ை்்த இதுவ்ர உணர முடியாமல் இருக்கிறது.

அபமரிக்கை  ந ாட்டின் நல்ன மட்டுதம 
முன்னி்லப் ைடுததும் வ்கையில் ைல அதிரடியான 
நைவடிக்்கைகை்ேயும், ைல உலகை நைப்புகைளுக்கு 
எதிரான, முரணான கைருததுக்கை்ேயும் வி்ேவுகை்ேயும் 
கைருததிபலடுக்கைாது கூறி வருகிறார அ்நநாட்டின் 
சரச்்சக்குரிய ஜனாதிைதியான ட்ரம்ப் அவரகைள. 
ஐதராப்பிய ஒன்றியததின் பவளிதயற்றததுக்குப் பின்பு 
ஐக்கிய இராச்சியததின் பைாருோ்தார வேரச்சிக்கு 
அபமரிக்கைாவுைன் ்தாம் ஏற்ைடுத்தப் தைாகும் வரத்தகை 
உைன்ைடிக்்கை மிகைவும் முக்கியமாகை இருக்கும் என்ைத்த 
ஐக்கிய இராச்சியததின் நி்லப்ைாடு. இத்த்கைய 
ஒரு இக்கைட்ைான சூழலில் உலகை சமா்தானத்்தக் 
கு்லததுவிடுதமா என்று ைலர அச்சப்ைடும் வ்கையில் 
நை்நதுவரும் அதிைர ட்ரம்ப் அவரகைளுைன் புதிய பிர்தமர 
பைாரிஸ் ஜான்சன் எவவ்கையில் பசயலாற்றப் தைாகிறார? 
என்ைது உன்னிப்ைாகை அவ்தானிக்கைப்ைை தவண்டிய 
விையதம. இஙகிலா்நதின் முன்னு்தாரணமான ைல 
முற்தைாக்குக் பகைாள்கைகை்ே ்தமது வரத்தகை நலன் 
கைருதிப் புற்ந்தளளி அதிைர ட்ரம்ப்பின் சரச்்சயான 
நைவடிக்்கைகை்ே சகிததுக் பகைாளேப் தைாகிறாரா 
பைாரிஸ் ஜான்சன்?

பைாரிஸ் ஜான்சன் அவரகை்ே ஆ்தரிததுப் 
தைசி வருகிறார அதிைர ட்ரம்ப். அவருைன் மிகைவும் 
பநருக்கைமான உறவுகை்ே பைாரிஸ் ஜான்சன் 
ஏற்ைடுததிக் பகைாளே முயன்றால் அது எவவ்கையில் 
ஐக்கிய இராச்சியததுைனான மற்்றய ைல முன்னணி 
நாடுகைளின் உறவுகை்ேப் ைாதிக்கைப் தைாகிறது என்ை்்த 
அவ்தானிக்கிறாரகைள அரசியல் அவ்தானிகைள. 
அ்தற்கைப்ைால் இ்ந்த ப்பரக்ஸிட் என்ைது இஙகிலா்நதின் 
பைாருோ்தாரததுக்கு அனுகூலமானது என்ை்்த 
நிரூபிப்ை்தற்கு சீனா, இ்நதியா தைான்ற நாடுகைளுைனான 
உறவு தமன்்மப்ைடுத்தப்ைை தவண்டும் எனும் எதிரைாரப்பு 
இருக்கிறது. இவபவதிரைாரப்்ை புதி்தாகைப் ை்தவிதயற்றுளே 
பைாரிஸ் ஜான்சன் அவரகைளுக்கு அமுல்ைடுததும் திற்ம 
இருக்கிற்தா என்ைதும் தகைளவிதய!

ைலவி்தமான தகைளவிகைளுக்கு ைதி்ல எமது புதிய 
பிர்தமரின் அடுத்தடுத்த நைவடிக்்கைகைளின் மூலமாகைதவ 
நாம் அறி்நது பகைாளேலாம். அ்னததுக் கைண்கைளும் 
மிகைவும் தீரக்கைமாகை புதிய பிர்தமர மீது குததிட்டு 
நிக்கின்றன என்ைதுதவ உண்்ம.

வழக்கைமாகை ஒரு புதிய பிர்தமர ை்தவிக்கு வ்ந்ததும் 
அவருக்கைான ஆ்தரவு நாட்டில் கூடுவதும், அவருக்கு 
அவரது கைட்சி்யச் தசர்ந்த ைாராளுமன்ற உறுப்பினரகைோல் 
"த்தனிலவுக் கைாலம்" என்று அ்ழக்கைப்ைடும் ஒரு 
அனுசர்ணயான கைாலம் சிறிது கைாலததுக்கு 
கி்ைக்கும். ஆனால், இன்று ப்தரிவு பசய்யப்ைட்ை 
பைாரிஸ் ஜான்சன் அவரகைளுக்தகைா இத்த்கைய ஒரு 
அனுகூலமான கைாலததுக்கைான சாததியக்கூறு இல்்ல 
என்ைத்த அரசியல் விமரசகைரகைள கைருதது. 

அ்னதது முயற்சிகைளும் ைலனளிக்கைா்த ைட்சததில் 
பைாரிஸ் ஜான்சன் முன்னால் இருக்கைக்கூடிய ஒதரபயாரு 
தீரவு பைாதுதத்தர்ததல! இருப்பினும் இஙகிலா்நது 
அரசியல் சட்ைததின்ைடி ைாராளுமன்றததின் ஆயுட்கைாலம் 
5 வருைஙகைள. இ்தற்கு முன்னால் அரசு கை்லக்கைப்ைை 
தவண்டுமானால் அததீரமானம் ைாராளுமன்றததில் 
பைரும்ைான்்ம வாக்குகைோல் நி்றதவற்றப்ைை 
தவண்டும். இது எ்ந்த அேவில் சாததியப்ைடும் 
என்ைதும் ஒரு வி்ையறியா வினாவாகைத்தான்  
உளேது.

வளேலாரின் கூற்றான ைசிததிரு, ்தனிததிரு, விழிததிரு 
என்ைதுதவ ை்தவி என்ை்தன் அரத்தம் என்ை்த்னப் 
பிர்தமராகை வ்ந்த பின்்தான் பைாரிஸ் ஜான்சன் அவரகைள 
புரி்நது பகைாளேப் தைாகிறாதரா? 

எது என்னவாகினும் ஐதராப்பிய ஒன்றியததிலிரு்நது 
பவளிதயற தவண்டும் எனும் பைரும்ைான்்ம மக்கைளின் 
அபிலா்ஷ்ய அக்தைாைர 31ம் திகைதி நி்றதவற்றிதய 
தீருதவன் என்று சூளு்ரததிருக்கிறார பைாரிஸ். 
மு்றயானத்தார புரி்நதுணரவின் அடிப்ை்ையில்ம்ந்த 
ஐதராப்பிய ஒன்றியததுைனான உைன்ைடிக்்கைபயான்றுைன் 
்தான் பவளிதயற தவண்டும் என்ைது பிரித்தானிய 
ைாராளுமன்றததின் பைரும்ைான்்ம உறுப்பினரகைளின் 
தகைாரிக்்கை. இத்த்கைய ஒரு நி்லயில் அக்தைாைர 31ம் 
திகைதிக்கு முன்னால் ஐதராப்பிய ஒன்றியததுைன் ஒரு 
உைன்ைடிக்்கை்ய எட்ைா்த ைட்சததில் ஐக்கிய இராச்சியம் 
எதுவி்த உைன்ைடிக்்கையும் இல்லாமல் பவளிதயற 
தவண்டிய கைட்ைாயததுக்குத ்தளேப்ைடும். ஆனால், இ்தற்கு 
ைாராளுமன்றம் உைன்ைைா்த நி்லயில் பைாரிஸ் ஜான்சன் 
அவரகைளுக்கு இக்கைட்ைான நி்லதயற்ைடும். அ்நநி்லயில் 
அவர ைாராளுமன்றத்்த அக்தைாைர 31ம் திகைதி்ய 
உளேைக்கிய இரண்டு வாரஙகைளுக்கு ்தளளி ்வதது, 
ஐதராப்பிய ஒன்றியததிலிரு்நது ஐக்கிய இராச்சியத்்த 
பவளிதயடுக்கை முயல்வார என்று எதிரைாரக்கைப்ைடுகிறது. இது 
ைாராளுமன்ற ஜனநாயகைததுக்தகை சாவுமணி அடிதது விடும் 
என்று ைலமு்னகைளில் இரு்நது எதிரப்பு கிேம்பியுளேது.

இக்கைாரணததினால் கைை்ந்த வாரம் ைாராளுமன்றததில் 
அரசாஙகைததின் இததிட்ைததுக்கு எதிரான சில அரச 
்தரப்பு எம்.பிக்கைளின் ஆ்தரவுைன் எதிரக்கைட்சி இ்ண்நது 
பகைாண்டுவ்ந்த தீரமானததின் ைடி அக்தைாைர மா்தததில் 
மற்பறாரு பிரச்ச்னயான அயரலா்நதின் சட்ைச்ை ைற்றிய 
முன்தனற்றஙகை்ே விேக்கை இரண்டு வாரஙகைளுக்பகைாருமு்ற 
ைாராளுமன்றம் கூட்ைப்ைை தவண்டும் எனும் தீரமானம் 
பைரும்ைான்்மயான ஆ்தரவுைன் நி்றதவற்றப்ைட்டுளேது. 
இ்நநி்லயில் பிர்தமராகைப் ை்தவிதயற்கும் பைாரிஸ் ஜான்சன் 
சிக்கைல்கை்ேத தீரதது எவவாறு ்தனது கைட்சி்ய மீண்டும் 
ஒற்று்மப்ைடுத்தப் தைாகிறார என்ைது ைலருக்கும் புரியா்த 
புதிராகைதவ இருக்கிறது. 

ஒரு வா்தததுக்கைாகை அக்தைாைர 31ம் திகைதி பைாரிஸ் 
ஜான்சன் அவரகைள பிபரக்ஸிட் எனும் இப்பிரச்ச்னக்குத 
தீரவாகை ஐதராப்பிய ஒன்றியததிலிரு்நது ஐக்கிய இராச்சியத்்த 
பவளிதயற்றிவிட்ைார என்தற ் வததுக்பகைாளதவாம். அ்தன் 
பிறகு நாட்டின் முன்னால் இருக்கும் பிரச்ச்னகை்ேத 
தீரக்கும் வல்ல்ம பிர்தமர பைாரிஸ் ஜான்சன் அவரகைளுக்கு 
இருக்கிற்தா? இது ஒரு முக்கியமாகை அலசப்ைை தவண்டிய 
ஒரு தகைளவி. பைாரிஸ் ஜான்ச்னப் பிர்தமராக்கியது 
நாைோவிய நி்லயில் ந்ைபைற்ற ஒரு த்தர்தலல்ல. 

பிரிட்டன் 
புதிய பிர்தமர் 
ப�ாரிஸ்  

என்்ன பெயயப் 
ப�ாகிறார்?
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Hyderabad fr  £432

Kochi  fr  £433

Mumbai  fr  £412

Delhi  fr  £384

Goa   fr  £443

Abu Dhabi fr  £316

Bangkok  fr  £414

Singapore fr  £429

New York  fr  £288

Worldwide Flight Deals

DUBAI   fr £337

TORONTO  fr £345

CHENNAI  fr £376

SYDNEY  fr £698

FLY NOW PAY LATER OR BOOK WITH A DEPOSIT

HURRY ! CALL NOW 020 3970 4141

Unit 3 A, Plaza Parade, 29-33 

Ealing Road, Wembley, HA0 4YA.

Wembley
111b, Loampit Vale, 

Lewisham SE13 7TG

Lewisham

CHEAP FLIG
HTSB

E

S
T
 DEALS

                             

BEST  D
E
A

L
S

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

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

COLOMBO fr £459

15 YEARS
of trusted service

ெகா�ம்ப�ற்கான சிறந்த ப�ரயாண 

ஏற்பா� ெசய்ய எம்ைம நா�ங்கள்
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கிருததி, கிருைா ரவி சதகைா்தரிகைளின் வயலின் இ்ச 
சமரப்ைணம், ஈலிங கைனகைதுரக்்கை ச்நநி்தான 

மண்ைைததில் சமீைததில் சிறப்ைாகை ந்ைபைற்றது. 
பகைௌசல்யா சததியலிஙகைததின் மாணவிகைோன 
இவரகைளின் நிகைழ்வுக்கு ம்ற்ந்த இ்ச தம்்த 
லால்குடி பஜயராமன் பு்தல்வரான பிரைல வயலின் 
கை்லஞர ஜி.ஆர.கிருஷ்ணன் பிர்தம விரு்நதினராகைக் 
கைல்நது பைரு்மப்ைடுததினார. 

ஈலிங கைனகைதுரக்்கை மண்ைைததில் அம்மனின் 
ஆசியுைன் இ்றயருள பைற்ற நி்றதவாடு சமரப்ைணம் 
ஆரம்ைமானது. இ்சக்கை்லஞரகைள, இ்ச ஆசிரியரகைள, 
ஆரவலரகைள, அபிமானிகைள என மண்ைைம் நி்ற்நதிரு்ந்த 
ச்ை்ய வயலின் இ்ச பமதுவாகை இ்தயஙகை்ே 
ப்தாைத ப்தாைஙகியது. 

தம்ையில் குரு பகைௌசல்யா அமர்நதிருக்கை, கிருததி-
கிருைா சதகைா்தரிகைள, கைற்ற வித்்த்ய ச்நநி்தானததில் 
சமரப்பிததுக் பகைாண்டிரு்ந்தாரகைள. நி்ற்நதிரு்ந்த 
ச்ையின் உன்னிப்ைான கைவனம் முழுக்கை அ்ந்த 
இ்ச்ய ரசிததுக் பகைாண்டிருப்ை்்த உணர்நத்தன். 
ச்ையினருக்கு வழஙகைப்ைட்டிரு்ந்த சமரப்ைணம் 
ைற்றிய குறிப்புகைள அைஙகிய சிறிய பிரசுரம் என்்ன 
பவகுவாகைக் கைவர்ந்தது. மனதநாயாேரகைளுக்கு உ்தவும் 
அரைணிப்்ை எடுததுக்கைாட்டுவ்தாகை மு்தல்ைக்கை 
குறிப்புைன் சமரப்ைண நிகைழ்ச்சி நிரலும் அச்சிைப்ைட்டு, 
ரசிகைரகைளுக்கு வழிகைாட்டியாகை அ்ம்நதிரு்ந்தது.

 வயலின் இ்ச்ய மீட்டுக்பகைாண்டிரு்ந்த கிருததி-
கிருைா வரணததுக்குள நு்ழ்ந்ததைாது, சமரப்ைணம் 
கை்ே கைட்ைதப்தாைஙகியது. லால்குடி பஜயராமனின் 
ஆதி்தாேததிலான நீலாம்ைரி ராகைததில் அ்ம்ந்த 
வரணம் அது. குரு ்தன் குழ்ந்்தகை்ே ்தாேம் தைாட்டு, 

உற்சாகைப்ைடுததிக் பகைாண்டிரு்ந்தார. இ்்ததப்தாைர்நது 
ஆதி்தாே விநாயகைர துதி இ்சக்கைப்ைட்ைது. இ்தன்தைாது 
பிள்ேகைள மாறி மாறி அரு்மயான சஙகைதிகை்ே 
இ்சத்தனர. அடுதது தியாகைராஜ சுவாமிகைள அருளிய 
‘ஆைபமாடி…’ என்ற சுருதகைசி ராகை ஆதி்தாே கீரத்த்ன 
தநரததியாகை இரு்ந்தது. அடுதது ஆதவரி ராகை ‘நகுதமா 
மா…’ என்ற தியாகைராஜ சுவாமிகைள கீரத்த்ன்ய 
அழகைாகைவும், விறுவிறுப்ைாகைவும் வாசித்ததைாது 
கைரதகைாஷம் பைற்றனர. குரு பகைௌசல்யா கைரநாைகை 
சஙகீ்த ஞானம் நி்றயப் பைற்றவர என்ை்்த தசமா 
சாஸ்திரியின் கீரத்த்ன்ய ்தன் பிள்ேகைளுக்கைாகை 
தசரததுக் பகைாண்ைதிலிரு்நது ப்தரியக்கூடிய்தாகை 
இரு்ந்தது. திருப்புகை்ழ சிறப்ைாகை வாசித்தாரகைள. லால்குடி 
பஜயராமன் இயற்றிய ‘தில்லானா’்வ பிள்ேகைள 
வாசிதது நிகைழ்ச்சிகைளுக்பகைல்லாம் மகுைம் சூட்டி 
உற்சாகைமான கைரதகைாஷத்்தப் பைற்றாரகைள. கிருததி-
கிருைா ரவி சதகைா்தரிகைளின் சமரப்ைணம் சிறப்புக்கு 

உயிர பகைாடுதது, பவற்றிக்கு உறுது்ணயாகை இரு்ந்த 
ைக்கைவாததியக் கை்லஞரகைள ைாராட்டுக்குரியவரகைள. 
மிரு்தஙகைம்: அபிராம் சகைாத்தவன், கைைம்: ்தனுஷன் 
ச்நதிரகுமார, ்தம்புரா: லக்ஷமி சததியலிஙகைம்.

 பிர்தம விரு்நதினராகை கைல்நது பகைாண்ை கிருஷ்ணன் 
தைசு்கையில், பிரித்தானியாவில் பிற்நது வேர்ந்தாலும், 
சிறப்ைான மு்றயில் ்கைத்தர்ந்த கை்லஞரகை்ேப் 
தைால வயலின் வாசித்த சதகைா்தரிகை்ே ைாராட்டினார. 
“ைதது ஆண்டுகைளுக்கு தமலாகை அவரகைேது குரு 
பகைௌசல்யாவிைம் கைற்றுத த்தரச்சி பைற்ற ஆற்ற்லப் 
ைாராட்டுகிதறன். பைற்தறாரின் ஆரவமும், மற்பறாரு 
கைாரணம்,  பிரித்தானியாவில் மிகைச்சிற்ந்த ஒக்ஸ்தைாரட் 
ைல்கை்லக் கைழகைததில் கைற்று மூத்தவர ைாக்ைர ஆகி 
இருக்கிறார. அடுத்தவர அத்த ைல்கை்லக்கைழகைததில் 
இறுதி ஆண்டில் இருக்கிறார. கைல்விதது்றயில் 
ைட்ைம் பைற்ற இச்சதகைா்தரிகைள கை்லயிலும் 
சிறப்புப் பைற்று விேஙகுகிறாரகைள, வாழ்ததுக்கைள” 
என்று வயலின் தம்்தயின் பு்தல்வர கிருஷ்ணன்  
கூறினார.

 ஆரவாரமில்லாமல், இ்றவன் ச்நநி்தானததில் 
மிகைச் சிறப்ைாகை எளி்மயாகை நை்ந்த அற்பு்தமான 
வயலின் சமரப்ைணம் ஒன்்ற கைண்டு கைழித்த உணரவு 
எனக்கு ஏற்ைட்ைது. குரு பகைௌசல்யா ்தா்யப் தைான்ற 
அன்தைாடு ்தமக்கு கைற்றுக் பகைாடுத்த மு்ற்ய அவரது 
மாணவிதய மனம் திற்நது கூறினார. குருவின் கைற்றுக் 
பகைாடுத்த கைடின உ்ழப்பு, பிள்ேகைளின் ஆற்ற்ல 
அற்பு்தமான நிகைழ்வாக்கியது. சிறப்ைான நிகைழ்்வ 
வழஙகிய கிருததி-கிருைா ரவி சதகைா்தரிகைளுக்கும், குரு 
பகைௌசல்யா சததியலிஙகைததுக்கும், பைற்தறாரகைளுக்கும் 
ைாராட்டுக்கைள; வாழ்ததுக்கைள! உரித்தாகுகை. 

்காக்்ர் எஸ்.நவரத்தினம்

லண்டனில் எளிமமயோக ந்டநத
அறபுதமோன வயலின் ்சமர்பபணம்
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ஹமலதிக ஆஹலோ்சனைகளுககு

020  8144 1553

மனி்த உைலின் கைட்ை்மப்பு இ்ந்த பநாடிவ்ர 
ஆராய்்நது அறியப்ைட்ை எ்ந்த ஒரு விஞஞான 

ஆராய்ச்சிக்கும் மட்டுப்ைைா்த பேரதிசயமாகும். நீஙகைளும், 
நானும் ஏன், நம் ஒவபவாரு மனி்த உைலுதம இவவுலகில் 
முற்றிலும் உணர்நது அறியப்ைைா்த - அதிசயமாகும். 
(WONDERFUL HUMAN BODY).

 ‘கைற்றது ்கை மண்ணேவு; கைல்லா்தது உலகைேவு’ 
என்ற வளளுவன் வாக்கு என்பறன்றும் உண்்ம, 
சாஸ்வ்தமானது. இ்ந்தத திருக்குறள கைருதது மனி்த 
வாழ்க்்கை (HUMAN LIFE), மனி்த உைல்மப்பு 
(HUMAN BODY), மனி்தனின் மரணம் 
(DEATH) தைான்ற்வ குறிதது நாம் 
அறி்ந்த்வ மிகை மிகைச் பசாற்ைதம. 
நாம் அறி்நது பகைாளேதவண்டியது 
எண்ணற்ற்வ. 

 மனி்த உைலின் கைட்ை்மப்பின் 
ஆ்தாரம், எலும்புகைள. 206 எலும்புகைள 
ஒருஙகி்ண்நது மனி்த உைலின் 
அ்மப்பி்ன ( S K E L E TON ) 
உருவாக்குகின்றன. எலும்புகைள ஒன்தறாடு 
ஒன்று இ்ணயும் இைம் மூட்டு (JOINT) 
எனப்ைடும். மூட்டுகைளில் பைரியது, சிறியது (LARGE 
AND SMALL JOINT) அ்சவது, அ்சயா்தது (MOV-
ABLE AND FIXED JOINT) என்று வி்தம் வி்தமாய் 
அ்ம்நதுளேன. மூட்டுகைள அ்மயப் பைற்ற்தன் 
பிர்தான கைாரணம், அ்சயும் பசயல்திற்ன (JOINT 
TO CREATE MOVEMENTS) உருவாக்குவ்தாகும். 
அ்சவுகை்ே அடிப்ை்ையாகைக் பகைாண்தை - இருப்ைது, 
நைப்ைது, ஓடுவது, உட்கைார்நதிருப்ைது, ைடுததிருப்ைது 
தைான்ற எல்லாவி்தமான மனி்த உைல் பசயல்ைாடுகைளும் 
நைக்கின்றது. மூட்டுக்கைளின் கைட்ை்மப்பில் எலும்புகைள 
மட்டுமின்றி ஜவவு (CARTILAGE), ்த்சநார (MUSCLE 
& TENDON), இரத்த குழாய்கைள (BLOOD VESSELS), 
அ்சவு-உணரவு (MOTOR-SENCERORY), நரம்புகைள 
(NERVES) என்ைனவும் உளேைஙகியுளேது. இ்ந்த 
முழு அ்மப்புதம ஒருஙகி்ண்நது, ஒதது்ழதது 
பசயலாற்றுவ்தாதலதய நம் உைலின் அ்சவு இயக்கைம் 
சீராகைச் பசயல்ைடுகின்றது. வலியற்ற உைல் இயக்கைமும் 
(BODY MOBILITY & GROWTH), வேரச்சியும் 
இயல்ைாகை ந்ைபைறுகின்றது. இ்ந்த அ்மப்பில் எ்ந்த 
இைததில் கு்ற ஏற்ைட்ைாலும் அ்சயும்தைாது தநாவு 
(PAIN) ஏற்ைடும். ஒரு வாகைனததின் அ்மப்்ையும், 
இயக்கைத்்தயும் நம் உைலின் 
பசயல்ைாடுகைதோடு ஒப்பிைலாம். ஒரு 
கைார சக்கைரம், அச்சு, என்ஜின் தைான்ற 
ைல்தவறு ைகுதிகை்ே உளேைக்கி 
உளேது. நான்கு ையரகைளும் ஒதர 
மாதிரித த்தய்வதில்்ல. கைாரணம், 
அவற்றின் ்தனிப்ைட்ை ையன்ைாடுகைள 
அப்ைடி. முன்னிரண்டு ையரகைளும் 
ஒருவி்தமாகைவும், பின்புற ையரகைளும் 
தவறு ஒருவி்தமாகைவும் த்தய்மானம் 
அ்ைவது நமக்குத ப்தரியும். 
முன்னிரண்டு ையரகைளும் கூை வி்தம் 

வி்தமாய் த்தயும். த்தய்மானத்்த நிரணயிப்ைது 
வீதியின் ்தரம் (ROAD CONDITION) மற்றும் கைாரின் 
உளகைட்ை்மப்பு இவற்றுைன், சாரதியின் ஓட்டும் 
மு்ற ஆகிய மூன்று முக்கிய அம்சஙகைோகும். 
விைத்்தயும், விைரீ்தத்்தயும் ்தவிரக்கை MOT ந்ைமு்ற 
ஆண்டுத்தாறும் பின்ைற்றப்ைடுகிறது. ்தாறுமாறான 
ையரகைளின் த்தய்மானத்்தச் சீர்மக்கை WHEEL AL-
INGMENT பசய்வது அவசியம். இத்ததைான்று HUMAN 
BODY ALINGMENT பசய்து பகைாண்ைால் நம் உைல் 
மூட்டுக்கைளின் வலியற்ற, சீரான இயக்கைம் வாழ்நாள 

முழுவதும் சாததியப்ைடும். 

 மூட்டு வலிக்கு எலும்பு ைாதிப்பு 
மட்டுதம கைாரணமில்்ல. இ்்தத 
்தவிர எண்ணற்ற கைாரணிகைள 
உளேன. ஆதராக்கியமான மூட்டு 
(HEALTHY JOINT) வலியின்றி 
அ்சயும். மூட்டு ஆதராக்கியம் 
சீர பகைட்ைால், மூட்டு வலி 
ஏற்ைட்டு முைஙகிவிடுதவாம். 

மூ ட் டு  வ லி கை ளு க் கு 
வி்தவி்தமா  -  ைட்்ைகைள 

( B E L T )  மருததுவ ர கைே ால் 
ைரி்நது்ரக்கைப்ைடும். கைழுததுப் 
ைகுதியில் உளே முளே்ந்தண்டில் 
உண்ைாகும் வலிக்கு (CERVICAL 
SPONDYLOSIS) ைரி்நது்ரக்கைப்ைடும் 
கைழுததுப்ைட்்ை (NECK COL-
LOR BELT) இடுப்பு எலும்பு மற்றும் 
்தண்டுவைப் ைகுதியில் உண்ைாகும் 
வலிக்கு (LUMBAR SPON-
DYLOSIS- BACK PAIN) 
ைரி்நது்ரக்கைப்ைடும்- 
இடுப்புப் ைட்்ை 
( H I P  B E L T ) 
முழஙகைால் மூட்டு வலி (KNEE 
PAIN) ைரி்நது்ரக்கைப்ைடும் KNEE CAP, 
முழங்கை வலிக்கு ையன்ைடும் ELBOW CAP, மணிக்கைட்டு 
வலி்யக் கைட்டுப்ைடுததும் WRIST BAND, இ்வ 
அ்னததும் ைலராலும் உைதயாகைப்ைடுத்தப்ைட்டு, வலி 
நிவாரணம் பைற்று வருகிறாரகைள. இது நமக்கு உணரததும் 
உண்்ம என்னபவன்றால் மூட்டுகைளில் உண்ைாகும் 
வலிக்கு எலும்புகை்ே மட்டும் கைாரணம் கூறாமல், 
மூட்டுக்கை்ே கைட்ை்மக்கும் ்த்சகை்ேயும், ்த்ச 

நாரகை்ேயும் (MUSCLE AND TENDONS) 
ைலப்ைடுததுவ்தன் மூலம் மூட்டுக்கைளின் 
அ்மப்்ை (JOINT ALIGNMENT) 
மறுசீர்மதது மூட்டு வலிக்கு நிவாரணம் 
பைறலாம். சரியான JOINT ALIGNMENT, 
80% மூட்டு வலி பிரச்ச்னக்கு சிறப்ைான 
தீரவாகை அ்மயும். 

 நமது உைல் வி்ல மதிப்ைற்றது. 
உைலின் வடிவ்மப்பும் பசயல்திறனும் 
நவீன மருததுவ விஞஞான சிற்றறிவுக்கு 
எட்ைாக்கைனி, மிகைச் சா்தாரணமாகை நமது 
உைல் கு்ற்ந்தைட்சம் நூறு வருைஙகைள 

மூட்டு வலி
JOINT PAIN

உயிர வாழ்்நது பசயல்ைைக்கூடிய திறன் வாய்்ந்தது. 
நாம் ஆ்சயினாலும், அறியா்மயினாலும் 
நம் உைலுக்கு பசய்யும் இ்ையூறுகைதே ஆயுள 
கு்றவ்தற்கும், வலி தவ்த்னகைளுக்கும் முக்கிய 
கைாரணமாகும். மூட்டு வலி்ய புரி்நது பகைாளே உைல் 
அ்மப்்ை உற்று தநாக்குவது மிகைவும் அவசியம். 
பைண்கைளின் பிரச்ச்ன தவறு; ஆண்கைளின் பிரச்ச்ன 
தவறு. ஆணுக்கும் பைண்ணுக்கும் மூட்டு வலியும் 
பவவதவறு வி்தமான்வ. நாற்ைது வயதுக்குப் பிறகு 
பைண்கைளுக்கு வரும் மூட்டு வலிக்கு HORMONES 
AND MENOPAUSE தைான்ற்வகைள பிர்தான 
கைாரணிகைோகும். ஆண்கைளுக்கு HORMONE கைோல் 
மூட்டு வருத்தம் வருவது அரிது. ஆண்கைளுக்கு 
உண்ைாகும் மூட்டு வலிக்கு உைல் ைருமன், ப்தா்நதி, 
ப்தாப்்ை, வண்டி என்ை்வகைதே கைாரணிகைள. 
வாழ்நாள முழுவதும் உைல்மப்பு, உயரம், வயது 
தைான்ற்வக்கு ஏற்ை சீரான உைல் எ்ை ைராமரிப்பு 
(IDEAL BODY WEIGHT MAINTANANCE) மூட்டு 
வருத்தத்்த அண்ைவிைாது. வாழ்நாள முழுவதும் 
நம் உைல் எ்ை குறியீட்டு எண்-BMI-(BODY MASS 
INDEX) சரியான அேவில் BMI-25க்குள ைராமரித்தல்  
நல்லது.

 ஒவபவாருவரின் உைல்மப்பும் பவவதவறானது. 
நிற்கும்தைாதும், நைக்கும்தைாதும், ஓடும்தைாதும் நம் 
உைல் எ்ை முழுவதும் இரண்டு கைால்கைளின் ஊைாகை, 
கைால் ைா்த அ்மப்பின் (FOOT STRUCTURE)  அதிசய 
திறன் ஊைாகை பூமிக்குள சீராகைச் பசலுத்தப்ைட்டு, 
சிரமமின்றி கைாற்றில் மி்தப்ைது தைான்று உணரகின்தறாம். 
நம்மு்ைய ைா்த வடிவ்மப்பு குதிக்கைால் (HEEL / 
ANKLE) நடுப்ைா்தம் (SOLE), கைால் விரல்கைள 

ஆகியன ஒருஙகி்ண்நது, 26 
எலும்புகைள (14 எலும்புகைள கைால் 
விரல்கைளுக்கும் + 12 BONES 
IN THE SOLE AND ANKLE) 
ஒருஙகி்ண்ந்த கைட்ை்மப்ைாகும். 
ஒரு நைனத்்த ரசிக்கும்தைாது - 

ைலவி்தமான வாததியக் கைருவிகைள 
ஒன்றுகூடி இ்ச அ்மதது ரசிததுக் 

பகைாண்டிருக்கும்தைாது- ஒரு பநாடியாவது 
நைனமாடுைவரின் ைா்தததில் அ்ம்நதுளே 
26 எலும்புகைளின் ஒருஙகி்ண்ந்த அ்ச்வ 
((HORMONIUS MOVEMENTS OF 26 
FOOT BONES) உணர்நது சி்நதித்தால், 
உைல் அ்மப்பின் அதிசயம் புரியும். ைா்த 
அ்மப்பில் மற்பறாரு சிறப்பு அம்சம் FOOT 
ARCH  என்ை்தாகும். இ்ந்த வ்ேவான ைா்த 
அ்மப்தை நிற்கும்தைாதும், நைக்கும்தைாதும் 
சராசரி 60 கிதலா ைாரமுளே உைல் 
எ்ை்யத ்தாஙகி ஒரு ைாரமற்ற, வலியற்ற, 
சுகைமான உணரவி்ன நமக்கு பகைா்ையாகைக் 
பகைாடுக்கின்றது. பிறவியிதலதய சிலரு்ைய 
ைா்தஙகைளின் FOOT ARCH அ்மப்பிற்கு 

மாறாகை FLAT FOOT அ்மயப்பைற்று 
்தஙகைேது ஐம்ைது, அறுைது கிதலா 
எ்ை்ய வலியுைன், வருத்தப்ைட்டுப் 
ைாரம் சுமக்கை, தநரிடும். FLAT FOOT 
வலிக்கு சிறப்புக் கைாலணிகைள (FLAT 

FOOT SHOES) நிவாரணம் அளிக்கும்.

 வலி்ய மறக்கைடிக்கும் சக்திவாய்்ந்த வலி நிவாரண 
மரு்நதுகை்ே (POWERFUL PAIN KILLER) ப்தாைர்நது 
உைதயாகிப்ை்தால், அதிகைப்ைடியான உைல் ைாதிப்பும், 
மி்தமிஞசிய வலியுதம ைலனாகைக் கி்ைக்கும். வலி 
நிவாரணிகை்ேத ்தவிரப்ைது நல்லது. 

 மூட்டுக்கைளின் அ்மப்்ை மறுசீர்மதது (JOINT 
ALINGMENT) மூட்டுக்கைளின் ஆதராக்கியத்்த (JOINT 
HEALTH) கைட்டி எழுப்பும் த�ாமிதயாைதி சிகிச்்ச 
மு்ற எல்லாவி்தமான மூட்டு வியாதிகைளுக்கும், 
வலிக்கும் ைக்கை வி்ேவுகைேற்ற சிற்ந்த தீர்வக் 
பகைாடுக்கும். 
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மாதவிடாய் சீரமமப்பு சிகிசமசை

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

CÁcóè «è£÷£Áèœ (Kidney Diseases)

Í†´ õL (Arthritis)

«î£™ Mò£Fèœ (Skin Diseases)

ý£˜«ñ£¡ Hó„ê¬ùèœ (Hormone Disorders)

ñ£îMì£Œ «è£÷£Áèœ (Menses Disorders)

ªê‚v Hó„ê¬ùèœ (Sex Disorders)

°ö‰¬îJ¡¬ñ (Infertility)

ìòð†®v (Diabetes)

CøŠ¹ CA„¬êèœ

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

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

HOMOEO CAREHOMOEO CARE

Regulation TreatmentMenstrual

மு�பபரு
Pimples

அதீத ரததபகபாக்கு
Over Bleeding

�ரபபைா்வதில சிக்�ல
Infertility

தமல்வலி
Headache

ெரியான 
தூக்�மின்மை

Sleepless

ஹாரகைான் கும்றபாடு�ள்
Hormone Defects

ஒழுங�ற்்ற ைாதவிடாய்
Irregular Menstruation

உடல எமட அதி�ரிததல
Obesity

முடிச�ாட்டுதல
Hair Fall

MRT

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

PCOD
சிமைப்மப நீர் கட்டி

பி.சி.ஓ.எஸ்.-ஆல் 
பாதிக்கப்பட்டு மை 

அழுத்�த்துக்குத் 
�ள்ளப்படுபவர்கள்

பி.சி.ஓ.எஸ். 
பாதிப்பு ஏறபட்்டஹ� 
ச�ரியாமல் வாழும் 
சபணகள்34%

70%
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திரு்சசிற்றம்பலம்.
ஸர்வ கல்யாண �ா�ாரம்
ஸர்வ வாபந்கர வாராம்
அபார கருணா மூர்த்திம்
ஆஞெஹநயம் நமம்யகம்

அருள்மிகு க்ல்ஸ் தவான்கதவான்றி ஆஞசகேயப் பபருமவானின்
நூதன பிரதிஷடவா மகவா குமபவாபிகேக விஞ்வாபனம 2019

திருவருள் மிகு

10 Jersey Street, Port Talbot, SA13 1YR, Wales, UK. 01639417764, 07828108349

ஹபரன்புமிக்க ஆஞ்சஹநய்ப்பருமோன் ் மயயடியோரகஹே!
நி�ழும் ைங�ள�ரைான வி�ாரி ்வருடம் ஆ்வணி 6ம் நாள் 21.08.2019 புதன் கிழமை 

�ரைாரம்பம் நமடசபற்று சதாடரந்து கிராைொந்தி, ்வாஸ்துொந்தி, தூபிஸ்தாபனம், தீபஸ்தானம், 
இயந்திர ஸ்தாபனம், விம்பஸ்தாபனம், அஷட பந்தனம் இடம்சபறும்.

புலம் சபயர் மணணில் புதுமமகள் மிக்கஹ�ார் புணணியஸ்�லம் நலம் �ரும் மாருதி நாளும் அருளும் நதிக்கமரத் 
திருத்�லம் ஜலம் சூழ் Wales Port Talbot பதியும்ற அஞசிமை சவன்்ற அஞெமை மமந்�மை அடி பணிந்து 
வலம் வந்து வணஙகுஹவார்க்கு வாழ்வில் புதிய பலம் வரும் ஏற்றம் வரும் நல்லஹ�ார் மாற்றம் வரும். கனிவு்டஹை 
இவ்வுலக மக்களின் கணணீமரத் தும்டக்கும் மாருதியின் ொந்நித்தியம்  (ச�ய்வீக ெக்தி சவளிப்பாடு) நிம்றந்� 
மாசபரும் ெந்நி�ாைத்தின் மகா கும்பாபிஹேக விஞஞாபைம்.

22/08/2019 : வியோழன் மோமல முதல் 23, 24/08/2019 மோமல 04:00 மணிவமர 
எண்ணயக் கோ்பபு ்சோறறுதல் நம்ட்பறும்.

25/08/2019 : ஞோயிறறுக்கிழமம ஆவணி 9ம் நோள் மிருகசீரி்ட நட்சத்திரமும் த்சமி 
திதியும் மிதுன ரோசியும் கூடிய கோமல 09:33 மணி ் தோ்டக்கம் 11:18 மணி 
வமரயுள்ே சுபமுகூரத்த சுப ஹவமேயில் மகோ கும்போபிஹேகம் நம்ட்பற 
எல்லோம்வல்ல ஆஞ்சஹநய்ப ்பருமோனின் திருவருள் மககூடியுள்ேது.

பிரதிஷ்்டா பிர�ம குரு : சிவஹநெ்ச செல்வர், பசுபதி உபாெகர், அருட்கலாநிதி 
சிவ அமிர்� சிவஹலாகநா�க் குருக்கள் அவர்கள்.

சகௌரவக் குருமார்கள் : திரு. ெந்திரன் குருக்கள் அவர்கள் - இலண்டன்
  திரு.ராம் குருக்கள் அவர்கள் - இலண்டன்
  திரு.தியாகராொ ெந்திரஹெகர குருக்கள் அவர்கள் - சுவிஸ்
சகௌரவ ஐயா : திரு. ஐயா அவர்கள் - இலண்டன்
ஆலய கட்்ட்டக்கமல விறபன்ைர் : திரு.ெரவணமுத்து சஜயகாந்�ன்
ஆலய குரு : சிவஹயாகி, சஜயெறகுரு, ஆஞெஹநய மமந்�ன்,
  உலக மெவத்திரு்செமப இலண்டன்
  கிமளத் �மலவர் திரு.பரமசிவராொ சுவாமிகள்.

கும்பாபிகே� குழுவினர,
ஆலய நிர்வா�ததினர.

சிற்பபு நிகழ்ச்சிகள்
09:00 - நா�ஸ்வரக் க்சஹெரி - யாழ்ப்பாணம் நா�ஸ்வர காை சிஹரான்மணி M.P. பத்மநா�ன் குழுவிைர் இலண்டன்.
10:00 - சுவிஸ் ஹபர்ண மாநில பூரணா ஆ்சசிரம பரவெஹயாக நிமலய நாராயண ஹ�வஸ்�ாை பூரணா சுவாமிகள் குழுவிைரின் பஜமை.
11:00 - பாம்பு ந்டைம் - செல்வி. செௌமியா சுபாஸ்கரன்.
  ஆைந்� கணபதி ந்டைப் பா்டல் - செல்வி.�ணிகா ஹபரின்பமூர்த்தி. 
11:30 - குஜராத் மக்களின் பஜமையும், நாட்டியமும்.

கும்பாபிகே�தமதத சதாடரந்து 12 நாட்�ள் ைண்டலாபிகே� பூமெ�ள் இடம்சபறும். சதாடரச்சியா� அலங�ாரத திருவிழாவும் நமடசப்ற உள்ளது. 
சபருந்திரளா� ்வரும� தந்து ்வரபபிரொதி, ெையெஞ்சீவி, அஞ்ெமன மைந்தனின் அருளாசி�மளப சபற்றுக் ச�ாள்ளுைாறு அன்புடன் அமழக்கின்க்றாம்.

குறிப்பு : இவ்விஹெ்ட திைஙகளில் பூமெக்கும், அன்ை�ாைத்துக்கும் ஹ�மவயாை நிதியு�விமயயும் சபாருளு�விகமளயும் வழஙகி உ�வுமாறு 
பக்�ர்கள் ஹகட்டுக்சகாள்ளப்படுகின்றீர்கள். அத்து்டன் அன்ம்றய திைம் பிரயாண ஒழுஙகுகமளப்சப்ற விரும்பும் அடியவர்கள் 
திரு.செந்தூரன் என்பவரு்டன் ச�ா்டர்பு சகாள்ளவும். 07530596101 ஆலயம் M4 சநடுஞொமலயில் 40 வது Exit இலிருந்து 10 
நிமி்ட ஹநர பயணத்தூரத்தில் அமமந்துள்ளது.
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க்டறகமரயில் 11.00 மணி முதல் நிமஜ்ஜன வழிபோடு
தீபோரோதமன; அரச்்சமன நிகழ்வுகள் இ்டம்்பறறு நிமஜ்ஜனமும் ் தோ்டரநது மகோ பிர்சோதம். 

கற்பக விேவாயகர ஆலயம, க்வால்தமஸ்கரவா
2-4 Bedford Road, Walthamstow E17 4PX, Tel: 020 8527 3819 / Reg.Charity No:1092252

ச�ாடிகயற்்றம் (12.08.2019), கதரததிருவிழா 
(25.08.2019) ஆகிய இரண்டு நாட்�ளிலும் �ாமல 
8.00 ைணி முதல ைாமல 3.00 ைணி ்வமர அமனதது 
CPZ ்வலயததிலும் LPW, WA, HS, LPE, LPN  
(41 வீதி�ள்) ்வா�னம் தரிக்�லாம்.
12.08.2019 முதல 27.08.2019 ்வமர கீழக்�ாணும் 
வீதி�ளில �ாமல 8.00 ைணி முதல இரவு 9.00 ைணி 
்வமர இல்வெைா� ்வா�னம் தரிக்�லாம். - LPW 
(Bromley, Bedford and Dudley Road.)

்சதுர்த்தி ைலாரூ� விநாேைர் நிமஜ்ஜனப் ப�ருவிழா
(திருமஞெ்னத தீர்த்தத திருவிழா)

உ
கறபகபதி

அறபு� அருள்புரி கறபக கணபதி
சபாறப�ம் ஹபாறறின் நறபலன் சப்றலாம்.

18வது ஆணடு மஹகோற்சவம்-2019
்கோடிஹயறறம்

12.08.2019 - 11.00 a.m.

ஹதரத்திருவிழோ
25.08.2019 - 11.00 a.m.

தீரத்த திருவிழோ
26.08.2019 - 11.00 a.m.

திருக்கல்யோணம்
27.08.2019 - 7.00p.m.

திருவிழாகைால இலவ்ச வாைனத் தரிப்பி்டம்

15.09.2019 ஞோயிறறுக்கிழமம
கோமல 9.00 மணி ஆலயத்திலிருநது புற்பபோடு

ClACTON ON SeA
West Road, Clacton, essex CO15 1Se (Between 11.00 am to 2.00 pm)



14 ¹Fù‹ Ýèv† 2019

்காக்்ர் எஸ்.நவரத்தினம்்காக்்ர். என்.ஜெ்நகாதன்

தரமம் என்ை்்த பகைா்ை (பகைாடுத்தல்), ஈ்கை 
என ைலர அரத்தம் பகைாளவாரகைள. அறம், நீதி, 

தநர்ம, வாய்்ம என்ைத்த அ்தன் பைாருோனது. 
அறம் பசய்ய விரும்பு என்ைது முன்தனார வாக்கு. 
அறம் கைாப்ைத்த நம் விருப்ைததிற்கு தவண்டியது (Trust).

்தரமம் ்த்லகைாக்கும், ்த்ல ்தப்பியது ்தம்பிரான் 
புண்ணியம் என்ைாரகைள- ‘்த்ல’ எனக்குறிப்ைது 
உயிரகைாக்கைப்ைடுவ்்த. புண்ணியம் என தூய்்மக்கு 
/ நல்வி்னக்கு உரிய்வ அைஙகும்.

உச்சி நி்லயிலுளேது ்த்ல என்ை்தாகை ்த்ல்ம, 
்த்லவன் என்ற பசாற்கைள அ்மகின்றன. இத்தகுதி, 
அதிகைாரததிற்குரியவன் தநர்மயானவனாகை 
இரு்ந்தால்்தான் பசஙதகைால் ஆட்சிக்கு இைமுண்டு. 
இல்்லதயல் சமூகைம் / நாடு உருப்ைை இைமில்்ல. 

புத்தகை முன் அட்்ை (Cover)்ய ைாரதது அ்்த 
மதிப்பிைக்கூைாது என்ை்்தப் தைால் ்த்லப்்ை 
முன்்வதது உ்ரயில் அைஙகுவ்்த எதிரப்ைாரக்கைக் 
கூைாது எனலாம். அல்லது ஒரு நாைகைம், கைச்தசரி 
அ்மயும் என்ை்்தப் ைற்றியும் குறிப்பிைலாம். ஏத்தா 
எழுதி / தைசிவிட்தைன், கைச்தசரி நைததிவிட்தைன்; 
ைணம் வசூலானது என பைரு்மப்ைைலாம். அ்வ 
மு்றயாகை, தநர்மயாகை அ்மயா்த மட்டில் 
்த்லப்பிற்கு மதிப்பு ஏது?

எல்தலாருக்கும் மு்தல்வன் (்த்லவன்) ஆகை 
கைரத்தன் / பசய்தவான் (Doer), இ்றவன் ஒருவன் 
உளோன். அறம் பசய்வது அவனது அருள பைற, 
எமது ‘கைரமக் கைணக்கு’ சரி பசய்யப்ைை என சமயஙகைள 
உைத்தசித்தன.

உயிரகைள யாவும் ்தத்தமது ்த்லமு்ற ்த்ழக்கைபவன 
பிரயத்தனப்ைடுகின்றன. அ்தற்பகைன இைம், பைாருள, 
அதிகைாரம் எனப் தைாட்டியிடும்தைாது ்தரமம் என்ை்தற்கு 
இைமிருக்குமா என்ற தகைளவி எழாமலில்்ல. 
அ்தரமம் ஓஙகிவிைாதிருக்கை வி்னப்ையன் என்றவாறு 
‘கைரமக்கைணக்கு’ எல்லா உயிரகைளுக்குமாகை உளேது 
என ஏற்கை தவண்டியத்த.

மனி்தனது சிருஷ்டிக்கு கைைவுள கைாரணமாகை 
உளோதரா / இல்்லதயா, கைைவுள என்ைவ்ன 
மனி்தன் ‘சிருஷ்டிக்கு’ தவண்டிய கைட்ைாயததிற்கு 
உளோகிறான் என ஒரு ்தததுவஞானி குறிப்பிட்டு 
உளோர.

நன்்ம ையக்குமான எ்ந்த ஒரு கைாரியத்்த 
முன்னிட்டும் நாம் வாய்்ம ்தவறுவது ஏற்கைத்தகு்ந்தத்த 
என்ை்்த மறுக்கை முடியுமா? மகைாைார்தம் இவவாறான 
சம்ைவஙகை்ே உளேைக்கியுளே்்த நாம் அறிதவாம். 
பகைா்ையில் உயர்ந்த கைரணன், அ்தன் மூலம் ்தான் 
பைற்ற நல்வி்னகை்ே ்தா்ர வாரதது பகைாடுத்த 
பின்னதர அவனது ஆன்மா உை்ல விட்டு 
நீஙகிய்தாகைவும் இக்கை்்த கூறுகிறது.

மகைாைார்தம் வரலாற்றில் நிகைழ்்ந்த்தா / இல்்லயா 
என்ைது வீண்வா்தம். அது பசால்லும் கைருததுக்கைள எமது 
நன்்மக்கைாகை தவண்டியத்த முக்கியம். எமது ்தரமம் 

பிரதிைல்ன முன்னிட்டு நாம் பசய்ய விரும்புவ்தாகை 
அ்மயக்கூைா்தது.

ஏத்தா ஒரு கைாலததில் (யுகைம்) பூதலாகை மக்கைள 
யாவரும் நீதி, தநர்மயுைன் வாழ்்ந்தவரகைள 
என்றும், அபூரவ சக்தியு்ையவரகைோனவரகைோகை 
அ்ம்ந்தாரகைள என்றும், ்தற்தைா்்தய கைலியுகைம் 
அவரகை்ே மாற்றிவிட்ைது எனவும் சிலரது கைருதது. 
இ்்த ஏற்றுக்பகைாளே முடியுமா?

இருள இல்லாவிடின் ஒளியின் விதசஷம், 
முக்கியததுவம் அறிதவாமா? அ்தரமம் நிலவுவ்தால்்தான் 
்தரமம் என்ைதும் விதசஷம் / முக்கியமாகிறது. 
அ்தரமம் அறதவ இல்லா்த ‘்தரமபுரி’ இருள இல்லா்த 
ஒளிப்பிரத்தசமாகை அல்லதவா அ்மய தவண்டும்.

பசாரக்கைம், நகைரம் என ்தனி இைப்பிரிவி்ன 
ஒளி / இருள மட்டுதமயுளே்தான ்தனி இைமாகை 
கைரு்தப்ைை தவண்டியத்த. பசாரக்கைததில் தீயவரகைளும் 
நரகைததில் நல்லவரகைளும் என்றவாறான்தான பூதலாகைம் 
அ்ம்நதுவிட்டிருப்ை்்த நாம் கைாணக்கூடிய்தாகை 
உளேது. பசாரக்கை இராச்சியம் (Kingdom of Heaven) 
என்ைது எமது மனதில் அ்மக்கைப்ைை தவண்டிய்தானது 
என்தற நாம் கைரு்தலாம்.

பூதலாகை வாழ்வு எமது கைரமவி்னக்தகைற்ை 
நன்்ம, தீ்மகைளுைன் அ்மயும் என்ற கைருத்்த 
ஏற்ைதும் தகைளவிக்குரியத்த. பசல்வச்சிறப்புைன் 
வாழும் பைரும்ைாலாதனார அ்்த குறுக்குவழிகைளில், 
அ்தரம மு்றகைோல்்தான் பைற்றும் நி்லநாட்ைவும் 
பசய்கிறாரகைள. 

்தரமம் கை்ைப்பிடிப்ைவரகைள வாழ்வில் இக்கைட்டுகை்ே 
ச்நதிக்கை தநரகிறது. உண்்ம்ய உஷாரைடுததுதவார 
(Whistle Blowers) உததிதயாகைம் இழப்ை்தாகைவும் ை்தவி 
உயரவு பைறாமலும் தைாய் விடுவது ப்தரி்ந்தத்த. 

வாய்்ம பவல்லும், சததியதம பஜயம் என்று 
பசால்லப்ைடுவது ஏன்? சததியம் என்ைது 100% 
ைரிசுத்தமானது. 1% மாசு பகைாண்ைாலும் அது 
தூய்்ம இழ்நதுவிடுகிறது. தூய்்ம என்ைதில் 
கைலப்ைைமில்்ல. அ்தற்குத த்தால்வி என 
அ்மவதில்்ல. தூய்்மயற்ற்தாகை 1-99% இழப்பு 
(த்தால்வி) அ்ையலாம். 100% தூய்்மயற்ற்தாயின் 
அது தவபறான்று (பைாருள / நி்ல) ஆகிவிடும்.

தூய்்ம கைாண்ைது சிரமம். அ்தற்கு துலக்கை 
(POLISH) அல்லது பவளுக்கை (WASH) தவண்டும். 
சததிய தசா்த்ன நாம் வாழ்வில் ச்நதிக்கை தநரவதும் 
தூய்்மயக்கைான ைரீட்்சகைதே அ்வ. இ்றவனின் 
திருவி்ேயாைதல என்ைது ஆஸ்திகைரகைள கைருதது.

தைாட்டி, கை்ேப்பு அற்ற வி்ேயாட்டில் சுவாரசியம் 
இல்்ல. வாழ்க்்கை விதிவிலக்கைா என்ன? வி்ேயாடுவது 
நாதம. தநர்ம ்தவறும்தைாது இரண்டுதம இரகைசியம், 
ரகை்ே அைஙகிய்தாகிவிடும்.

ஆன்மா, கைரமம், கைைவுள என்ைன எமது 
நம்பிக்்கைகைோகை உளேனதவ. உைல் உருவம் 
பைறுவ்தற்கு ைஞசபூ்தஙகைோகை கைரு்தப்ைடும் விண், 

மண், வாயு, அனல், புனல் என்ைன ஏத்தாவி்தமாகை 
ைஙதகைற்ைன என்ைதில் ச்நத்தகைமில்்ல.

கைட்டிைம் மு்றயாகை நிரமாணிக்கைப்ைை அ்தற்பகைன 
ஒரு வ்ரைைம் அவசியமாகிறது. கைருவிகைள, 
பைாருட்கைள பைருமேவில் ஆக்கைப்ைடுவ்தற்கு அச்சு 
வாரப்பு (Mould) த்த்வ. எமது உைல் உருவாக்கைப்ைை 
மரபியல் வழிக்தகைா்வ (Genetic Chain) உளேது 
என்ைது நிச்சயதம. ஒரு இனததின் ்த்லமு்ற இதில் 
்தஙகிவிடுவத்த.

கைலப்பு இன (Hybrid) த்தாற்று்தலுக்கும் மரபியல் 
வழிக்தகைா்வ இைமளிப்ை்தால்்தான் ைரிணாமம் (Evo-
lution) இயற்்கையில் சாததியமாகிறது. இ்நநிகைழ்வாகை 
்தரம் உயர்ந்த்வயின் ்த்லமு்ற ப்தாைர்நதும், ்தரம் 
கு்ற்ந்த்வயின் ்த்லமு்ற அழி்நதும் (Extinct) 
விடுவ்தாகை இயற்்கை அ்மகிறது.

பைாதுவாகைக் கூறின் ்த்லமு்ற்ய தநரததியாகை 
த்தாற்றுவிக்கை தவண்டிய்தாகை உளேது நகைல்கைோகை 
இல்லாது அசலாகை அ்மய தவண்டும். மனி்த 
இனததின் ்த்லமு்றயில் இ்்த அ்ைவ்தற்கைான 
த்த்வயாகை ்தரமம் அ்மகிறது. வாழ்வில் நாம் 
புரியக்கூடிய உயர்ந்த தச்வ இதுதவ ஆகும்.

ைல்த்லமு்றகைளுக்பகைன ைணம், பைாருள 
தசரதது விடுவதில் மட்டும் சிலர ைாடுைடுவாரகைள. 
வாரிசுகைளுக்குப் பைரும் ைரிசாகை இது ைைலாம். ஒரு 
்த்லமு்றயில் அ்வ சீரழி்நதும் விைலாம். அவரகைேது 
மனஅ்மதிக்கு இது உத்தரவா்தம் அல்ல.

ஈன்றவரகைளின் கைை்ம பிள்ேகை்ே சான்தறான் 
ஆக்குவத்த. அது கைல்விச் சான்றி்தழ்கைள பைற 
மட்டுமல்ல; பைரு்ந்த்கையு்ைதயான் ஆக்குவதுமாகும். 
அத்த்கை்மயு்ையவன் எத்த்கைய ச்ந்தரப்ை சூழலிலும் 
மனஅ்மதி கைாண்ைவனாகிறான். ஈன்ற பைாழுதிலும் 
தமலாகை ்தாய் பூரிப்ை்ைய மகைன் சான்தறான் ஆகை 
தவண்டும் என திருக்குறள கூறுகிறது. அதுதவ மகைன் 
்த்ந்்தக்கு ஆற்றும் தைரு்தவி என்றும் அதில் உளேது. 

அ்்தவிடுதது ்தன்்னவிை மகைன் பைரிய ை்தவி 
வகிக்கிறான், அதிகை ஊதியம் பைறுகிறான் என்று 
மட்டும் ்த்ந்்த உவ்கை பகைாளவது மை்மதய. 
ைணமும் ை்தவியும் இழக்கைப்ைைலாம். தவறு நிகைராகை 
பைறக்கூடியனதவ. பைரு்ந்தன்்ம நிகைரற்றது. அது 
இழக்கைப்ைட்ைால் சரி பசய்ய முடியா்த்தாகிவிடும்.

தநர்மயாகை வாழ்்நது வசதியாகை பைாருள, 
ை்தவி எமக்கு அ்மயவில்்ல என சிலர சலிப்பு 
அ்ையலாம். ைலரது வரதவற்பு இல்லாமலும் 
தைாகைலாம். சி்நதித்தால் சிரிப்பு வரதவண்டிய்்தவிட்டு 
மனம் பநா்நது அழுவது ஏன்?

்தற்தைா்்தய சூழலில் சீ்தனம் என்ைது ்தரமததின் 
உ்தாசீனம் ஆகிறது. வழக்குகைளில் நிதி, நீதி்ய 
வஞசிததும் விைலாம். ்த்லமு்றயாகை அ்ம்நது 
விடுவ்்த நாம் வஞசிக்கை முடியுமா?

‘வி்்தக்கைப்ைடுவத்த ையிராகை ஆகைமுடியும்’.

தர்மம் தலை
(முலை)
காக்கும்
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்காக்்ர் தரன்சி்தம்�ர ெக்கரம் ்காக்்ர் தரன்சி்தம்�ர ெக்கரம்

அந்்தப் பிர்பல ்பல்கை்லக்கைழகைம் 
இனறு அறுநூறு மாணவர்கைளுக்கு 
்பட்டமளிததுக் தகைௌரவிததிருக்கி்றது. 
்பட்டம் த்பற்ற ேண்்பர்கைள குழு ஒனறு 
அ்்த தவகு உற�ாகைமாகை ந�ாட்டல் 
ஒனறில் தகைாண்டாடிக் தகைாண்டிருக்கி்றது. 
நேரம் ந்பாகி்றது-ந்பா்்த ஏறுகி்றது-
ஞானம் பி்றக்கி்றது. திடீதரன ஒருவன 
்தனது ேண்்பர்கைளுக்கு கூறுகி்றான:

 ோம் த்பரு்மப்்படும் வி்தததில்-
தகைாண்டாடும் வ்கையில்-இனறு எதுவுநம 
உருப்்படியாகை ேடந்து விடவில்்ல. 
ேன்றாகைச் சிந்திததுப் ்பார்த்தால் ேம்்மச் 
சுறறியுள்ளவர்கைள உருவாக்கிய- 
்பட்ட்தாரிகைள எனப்்படும் கூலிக்கு 
மாரடிக்கும் ஒரு கும்்பல் ோம்!

 ஒரு மாணவன தி்ற்ம�ாலிதயனில்- 
அவனு்டய ்பரீட்்� முடிவுகைள 
இப்்படித்தான இருக்கை நவண்டும் 
என்பது ேமது �மூகைக் கைணிப்பு. 
அப்்படியில்லாவிடில் அவன ஒரு முட்டாள! 
ோன ஒரு தி்ற்ம�ாலி- முட்டாள 
அல்ல- என்ப்்த �மூகைததிறகு நிரூபிக்கை 
நவண்டுதமன்றால் எனது ்பரீட்்� 
முடிவுகைள இப்்படித்தான இருக்கை நவண்டும் 
என்பது ஒரு மாணவனின கைணிப்பு. 
எஙகைள பிள்்ள்ய ோஙகைள �ரியாகைத 
்தான வ்ளர்ததிருக்கிந்றாம்- அவன 
தவகு தி்ற்ம�ாலி- எனறு �மூகைததிறகு 
கைாட்ட நவண்டுதமன்றால் அவனது 
்பரீட்்� முடிவுகைள இப்்படித்தான இருக்கை 
நவண்டும் என்பது த்பறந்றார்கைளின 
கைணிப்பு. அப்்படியில்லாவிடில் அவர்கைள 
பிள்்ளகை்்ளச் �ரியாகை வ்ளர்க்கைத 
த்தரியா்த த்பறந்றார்கைள!

 ்பரீட்்� முடிவு இது என்றால் 
இவன மருததுவம் ்படிக்கை 
நவண்டும்- அது 
என்றால் அவன 
விவ�ாயம் ்படிக்கை 
நவண்டும்- இது 
்படித்தால் இவனுக்கு 
இந்்த அந்்தஸ்து- அது 

்படித்தால் அவனுக்கு அந்்த அந்்தஸ்து- 
இது ஒரு �மூகை- த்பாரு்ளா்தார கைணிப்பு.

 இந்்த மனி்த உடல் இயற்கையின ஒரு 
அறபு்த ்பரிணாமம். இ்தன ்பரிமாணஙகைள 
்பறறி- இ்தன உறுப்புகைள ்பறறி- அ்வ 
த்தாழிற்படும் மு்்ற ்பறறி- ோன 
நமலும் நமலும் அறிய நவண்டும் 
என்ற ஆவலில் எந்்த மாணவனும் 
ஆரம்்பததில் மருததுவக் கைல்லூரிக்குச் 
த�ல்லுவதில்்ல!

 கைடுகை்ளநவயுள்ள வி்்த- கைன்றாகி- 
த�டியாகி- வான்ளாவும் மரமாகி- 
பூதது- கைாய்தது- ்பழுதது- மீண்டும் 
கைடுகை்ளநவயுள்ள வி்்தயாகி- கைன்றாகி- 
மீண்டும்- மீண்டும்! ்தாவர உலகைததின 
இந்்த அதி�யத்்த த்தரிந்து தகைாள்ள 
எந்்த மாணவனும் ஆரம்்பததில் விவ�ாயக் 
கைல்லூரிக்குச் த�ல்வதில்்ல!

 அணுவுக்கு அப்்பால்- அந்்த 
அப்்பாலுக்கும் அப்்பால்- அஙகு எதுவுநம 
இல்்ல. தவறும் சூனியம் மட்டுநம! 
இந்்த எதுவும் இல்லா்ததிலிருந்து- அந்்தச் 
சூனியததிலிருந்து- இஙகு ோம் கைாணும் 
எல்லாம் எப்்படி உருவாகி்றது என்ற 
விந்்்தயில் மனத்்த ்பறிதகைாடுதது எந்்த 
மாணவனும் ஆரம்்பததில் த்பாறியியல் 
கைல்லூரிக்குச் த�ல்வதில்்ல.

 ேம்்மச் சுறறியுள்ள �மூகைம் என்ற 
ோலு முட்டாளகைள நமய்க்கும் ஒரு 
மந்்்த ோம்.

இஙகு நமய்ப்்பவர்கைளுக்கும் மூ்்ள 
கி்டயாது- நமய்க்கைப்்படு்ப்வகைளுக்கும் 
மூ்்ள கி்டயாது. யாநரா ந்பாட்ட 
விதிகைள- எ்தறகைாகைநவா கீறிய வட்டஙகைள 
இனனும் மாற்றப்்படாமல் த்தாடர்கின்றன. 

இந்்த லட்�ணததில் இஙகு 
தகைாண்டாட எனன ்தான 
இருக்கி்றது?

்பல்கை்லக்கைழகைம்- 
கூலிக்கு 
மாரடிப்்பவர்கை்்ள 
உருவாக்கும் ஒரு 
த்தாழிற�ா்ல!

நீண்ட ோட்கைளுக்குப் பின �ந்தித்த 
தவகு ே ா்்ளய ேண்்பர்கை்ளான 
சுகைந்்தனும் ்பார்ததி்பனும் ஒன்றாகை 
உணவருந்துவ்தறகைாகை ஓட்டல் ஒனறில் 
அமர்ந்திருக்கி்றார்கைள. தகைாழுப்பு 
�தது அதிகைமில்லா்த- கைநலாரிகைள 
கு்்றவாகைவுள்ள-உணவு வ்கைகை்்ள தவகு 
கைவனமாகை த்தரிந்து- அவற்்ற �ர்வரிடம் 
நகைட்கி்றான சுகைந்்தன. ்பார்ததி்பநனா 
எ்்தப் ்பறறியும் சிந்திக்கைாமல் தேய்யில் 
த்பாரித்த- கைநலாரிகைள அதிகைமுள்ள- 
உணவு வ்கைகை்்ள ்தனக்கைாகை த்தரிவு 
த�ய்கி்றான. ்பார்ததி்பனின இந்்தச் 
த�யலால் அதிர்ச்சிய்டந்்த சுகைந்்தன 
ேண்்பனிடம் நகைட்கி்றான:

்பார்ததி்பா! நீ எந்்த கிரகைததில் 
இருக்கி்றாய்? தகைாழுப்புச் �த்்த அதிகைமாகை 
உண்ணும்- ந்த்வக்கைதிகைமான கைநலாரிகைள 
உளத்ளடுக்கும்- மனி்தர்கைளுக்கு 
எனன ேடக்கி்றது எனறு மருததுவ 
விஞஞானம் கைாட்டும் புளளிவி்பரஙகை்்ள 
நீ ்படிக்கைவில்்லயா?

்பார்ததி்பன சிரிக்கி்றான. ்தனது 

்பாக்கைட்டிலிருந்து சிகைரட் ஒன்்ற எடுதது- 
சுகைந்்தன முகைம் சுழிக்கை- அ்்த ்பறறி 
பின ேண்்பனிடம் கூறுகி்றான:

சுகைந்்தா! ்பழநிக்நகை ்பஞ�ாமிர்்தம் 
விறகை முயறசி த�ய்கி்றாய் நீ. புளளிவி்பர 
விஞஞானததில் ோன டாக்டர் ்பட்டம் 
த்பற்றவன என்ப்்த ம்றந்து 
விடாந்த. ோன த�ால்வ்்த 
ேன்றாகை நகைட்டுக் தகைாள. இந்்த 
புளளிவி்பரம் என்பது ஒரு 
்பம்மாதது- உன்னப் ந்பான்ற 
எத்த்னநயா மனி்தர்கைளுக்கு 
இ ந் ்த  விஞஞ ானிகைள 
கைாட்டும் ஒரு வ்கை கு்றளி 
வித்்த. உ்தாரணததிறகு 
ஒனறு கூறுகிந்றன. இந்்த 
புளளிவி்பர விஞஞானததில் 
்ப ா வி க் கை ப் ்ப டு ம்  ஒ ரு 
முக்கியமான த�ால் �ரா�ரி. 
எந்்தவி்தமான அர்த்தமும் 

இல்லா்த- தவறும் ஏமாறறு வித்்த- 
இந்்த த�ால் என்பது உனக்கு த்தரியாது.

எ ப் த்ப ா ழு ்த ா வ து  நீ 
சிந்திததிருக்கி்றாயா?- எ்தறகைாகை நி்னவு 
த்தரிந்்த ோளிலிருந்து த்தாடர்ந்து சிகைரட் 
பு்கைப்்பவர்கைளுக்தகைல்லாம் இஙகு புறறு 

நோய் வருவதுமில்்ல- 
வ ா ழ் க்்கை யி ல்  ஒ ரு 
ந ்ப ாதும்  சிகை ரட்்டநய 
த்தாடாமலிருப்்பவர்கைளுக்கு 
பு ற று ந ே ா ய்  வ ர ா து 
வி டு வ து மி ல் ்ல ! 
ந்த்வக்கு அதிகைமாகை 
உணவு உண்டு உடல் 
்பருததிருப்்பவர்கைத்ளல்லாம் 
இஙகு இ்ள்மயிநலநய 
இ ்ற ப் ்ப து மி ல் ்ல -
அ்ளவாகை உண்்பவர்கைள 
எல்நலாரும் நீண்ட கைாலம்  
வாழ்வதுமில்்ல.

ஆறு அடி நீ்ளம்- இரண்டு அடி 
அகைலம்- எனறு த்தாழிற�ா்லயில் 
இயந்திரததினால் தவட்டப்்படும் ஒநர 
அ்ளவான மரத துண்டுகைள அல்ல 
மனி்தன. இஙகு எல்நலாருநம இனதனாரு 
பிரதி இல்லா்த ஒரு ்தனி வார்ப்பு. 
எத்த்ன நகைாடி மனி்தர்கைள இருந்்தாலும் 
அவர்கைளுக்தகைன ஒரு ்தனி மனம்- 
ஒரு ்தனி குணம்- ஒரு ்தனி உருவம். 
அந்்த உருவததிறகு ஒரு ்தனி மூக்கு- 
்தனி கைண்கைள- ்தனி உ்தடு. அந்த 
ந்பால் ்தான ஒவதவாரு மனி்தனின 
இரு்தயம்- இ்ரப்்்ப- நு்ரயீரல்- 
சிறுநீரகைம்- எல்லாநம ்தனி. ஒனறு ந்பால 
இனதனானறு இல்்ல. 

இந்்த புளளிவி்பரம் கூறும் அந்்த 
�ரா�ரி மனி்தன எனறு இஙகு எவருநம 
கி்டயாது.

�ரா�ரி மனி்தன எனறு ஒருவன இஙகு 
இல்லா்த ந்பாது- ஒரு �ரா�ரி மனி்தனுக்கு 
இது ேல்லது- அது தகைட்டது- எனறு 
கூறு்பவன ஒரு த�ாக்கைன- அ்்த 
நகைட்்பவன ஒரு ந�ாழியன.

மனிதன்
செவவாய் கிரகைததில் மனி்தர்கை்்ள 

குடியமர்ததும் முயறசியின மு்தல் 
கைட்டமாகை- அதமரிக்கை விஞஞானிகைள 
அனுப்பிய அந்்த ேவீன விமானம் இரு்பது 
மனி்தர்கைளுடன த�வவாய் கிரகைத்்த 
நோக்கிப் ்ப்றந்து தகைாண்டிருக்கி்றது. 
விஞஞானிகைளின இந்்த �ா்த்ன்ய- 
மனி்த இனததின அறிவு வ்ளர்ச்சி்ய- 
புகைழா்த ்பததிரி்கை இல்்ல-வி்பரிக்கைா்த 
த்தா்ல த்தாடர்பு �ா்தனஙகைள இல்்ல.

ஊரின ஒதுக்குப்பு்றமாகை உள்ள 
மயானததில்- அடர்ந்து ்பரந்திருந்்த 
மரதமானறில் அமர்ந்திருந்்த ஒரு குட்டிப் 
பி�ாசு-ோனும் மனி்தர்கைளின அறிவு 
வ்ளர்ச்சி்யயிட்டு த்பரு்மப்்படுவ்தாகை 
்தன ேண்்பர்கைளுக்கு கூறியது. கூட்டததில் 
இருந்து இ்்தக் நகைட்ட கிழ பி�ாசு 
ஒனறு ேளினமாகை கூறியது:

வயதில் சிறிய உனக்கு மனி்தர்கை்்ளப் 
்பறறி- அவர்கைளின �ரிததிரம் ்பறறி- 
எதுவும் வி்பரமாகை த்தரியாது.

இந்்த மனி்தன எனனும் ேனமம் 
பூமியில் ந்தானறு முனபு- ஐந்்தறிவு 
்ப்டத்த விலஙகுகைள மட்டுநம பூமியில் 
வாழ்ந்்த கைாலததில்- கைாறறு- நிலம்-
நீர்- ஆகைாயம்- எல்லாநம சுத்தமாகை- 
சுகைா்தாரமாகை இருந்்தன. எல்லா 
உயிரினஙகை்்ளயும் ்தாஙகிக் தகைாண்டு- 
அவற்்றப் ்பராமரிததுக்தகைாண்டு- 
அழகைாகை இயஙகியது இந்்த பூமி.

மனி்தன என்ற இந்்த ோய் ந்தானறிய 
அனறு ஆரம்்பமாகியது பூமியில்  
துன்பஙகைள.

அழகைாகை இருந்்த நிலத்்த- இது 
அதமரிக்கைா- இது ஆபிரிக்கைா- இது 
ஆசியா- எனறு எல்்லகைள ந்பாட்டுப் 
பிரிதது- கைாட்்ட தவட்டி- ேதிகை்்ள 
அ்ண ந்பாட்டு- தி்� திருப்பி- 
விலஙகுகை்்ள- ்தாவரஙகை்்ள- 

்ப்ற்வகை்்ள- தகைானறு- குவிதது- ்பருவ 
கைாலஙகை்்ள மா்ற ்வதது- சூழ்ல- 
சுற்றாட்ல-மாறறியவர்கைள இந்்த 
மனி்தர்கைள.

வ்றட்சியால்- தவள்ளத்தால்- புயலால்- 
இஙகு நேர்ந்்த துன்பஙகைள- துயரஙகைள 
எல்லாவறறிறகும் இந்்த ோய்கைந்ள 
கைாரணம்.

நி ல த ்்த  கு ் ட ந் து  அணு 
ஆயு்தஙகை்்ள ்பதுக்கி ்வதது- அந்த 
ஆயு்தஙகை்்ளக் தகைாண்டு நிலத்்த 
பிழந்து- நிலத்்த- நீ்ர- வாயு்வ- 
ஆகைாயத்்த அசுத்தமாக்கியவர்கைள 
இந்்த மனி்தர்கைள.

இனறு கைாறறில் விஷம், நிலததில் 
விஷம், நீரில் விஷம், எஙகும் எதிலும் 
விஷம். த�ார்க்கைபுரியாகை இருந்்த பூமி்ய 
வாழ முடியா்த ேரகைமாக்கியவர்கைள இந்்த 
ந்பரா்� பிடித்தவர்கைள.

இவவ்ளவற்்றயும் த�ய்்த பினனும்கூட 
இவர்கைள இஙகு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்்கை 
வாழ்கின்றார்கை்ளா என்றால் அது ்தான 
இல்்ல. இயற்கை உருவாக்கிய 
உயிரினஙகைளிநலநய �ந்ந்தாஷம் இல்லா்த 
ஒநர ஒரு உயிரினம் மனி்தன ஒருவன 
்தான.

இந்்த லட்�ணததில் இவர்கைள 
த�வவாய் கிரகைம் த�ன்றால் எனன-
பு்தனுக்குப் ந்பானாதலனன? எஙகும் 
எப்ந்பாதும் அந்த த�க்கு மாட்டு வாழ்க்்கை 
்தாநன இவர்கைளுக்கு!

திணிப்பு

சராசரி
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வவுனியூர் இரகா.உதயணன்

சுமதிக்கு இரண்டு நாட்கைோகை நிததி்ர 
வரதவயில்்ல. இரவு முழுவதும் 

புரண்டு புரண்டு ைடுத்தாதலபயாழிய 
மனதில் ஆழமாகை தவரூன்றி நின்ற கைவ்லகை்ே 
எப்ைடி தமனனிைம் பசால்வது என்று நி்னத்த 
வண்ணதம ைடுததிரு்ந்தாள. தமனதனா அயர்நது 
தூஙகிக்பகைாண்டிரு்ந்தான்.

சுமதி்ய அவேது பைற்தறாரகைள நன்றாகைதவ 
வேரததிரு்ந்தாரகைள. சிறுவயதிலிரு்நத்த பிரததிதயகைப் 
ைாைசா்லயில் விட்டு ைடிப்பிதது அவ்ே ஒரு ைாக்ைராகை 
உருவாக்கிய பைரு்ம பைற்தறா்ரதய தசரும்.

ஆனால், இவவேவு கைாலமும் அ்ந்த ஒரு விஷயத்்த 
மாததிரம் பசால்லாமல் ஏன் ம்றத்தாரகைள என்று 
மட்டும்்தான் அவோல் புரி்நதுபகைாளே முடியவில்்ல.

ஒதர பிள்ேயான ்தன்்ன பைாததி பைாததி 
வேரதது, கைண்டிக்கை தவண்டிய இைததில் கைண்டிதது, 
சி்நதிக்கை தவண்டிய இைததில் சி்நதிக்கை ்வத்த 
்தன் பைற்தறாரகைோ இப்ைடிச் பசய்்தாரகைள என்று 
நி்னக்கும் தைாது ஒருபுறம் தகைாைமும் மறுபுறம் 
அ்தற்கைான கைாரணத்்தயும் ப்தரி்நதுபகைாளே முடியாமல் 
்தவித்தாள சுமதி.

தமனனுக்கும் பசால்ல முடியாமல் பைற்தறாரிைம் 
தகைட்கைவும் முடியாமல் தமன்னதய ைாரத்தவண்ணம் 
அவன் ைக்கைமாகை திரும்பிப்ைடுத்தாள சுமதி.

இப்பைாழுது சுமதிக்கு முப்ைது வய்தாகிவிட்ைது. 
திருமணம் முடிதது ஆறு மா்தஙகைள்தான் ஆகியிரு்ந்தன.

இவரகைள அ்தாவது ்தனது பைற்தறாரகைள ஏன் 
இப்ைடி பசய்்தாரகைள என்ற தகைளவிக்கு எப்ைடி வி்ை 
கைாண முடியும் என்று தயாசித்தவோய் தமனன் 
நிததி்ரபகைாளளும் அழ்கைப் ைாரத்தாள.

தமன்ன எழுப்பி அவரிைம் உண்்ம்ய 
பசால்லிவிைலாமா என்றுகூைத த்தான்றியது. 
்தனது பைற்தறாரகைள உண்்ம்யச் பசால்லாமல் 
ஏமாற்றிவிட்ைாரகைதோ என்று தமனன் நி்னததுவிட்ைால் 
்தன்நி்ல என்னவாகிவிடும் என்று நி்னக்கை பநஞசு 
ைைைைத்தது.

தமனன் ஒரு கைணக்கைாேன். பைரிய நிறுவனபமான்றில் 
நிதிப்ைணிப்ைாேராகை ைணிபுரி்நது வருகிறான்.

்கை நி்றயச் சம்ைேம், கைார, வீடு என்று 
இருவரது வாழ்க்்கையும் ச்நத்தாசமாகைத்தான் 
ஓடிக்பகைாண்டிருக்கிறது. இ்ந்த தநரததில முக்கியமான 
ஆனால், பசால்லத திராணியற்றவோய் - பசால்ல 
நி்னத்த விையஙகை்ே மூடி ம்றப்ை்தா அல்லது 
தமனனிைம் பசால்லிவிடுவ்தா என்று நி்னததுத 
்தவித்தாள சுமதி.

பைாழுது பமல்ல விடியதப்தாைஙகியிரு்ந்தது. 
ைனிக்கைாலமா்தலால் ைனிமூட்ைம் ைரவலாகை பவளிதய 
எல்லாவற்்றயும் மூடியிரு்ந்தது. விடியற்கைா்ல ஐ்நது 
மணிக்தகை எழும்பி கைட்டிலில் அமர்நதிரு்ந்த சுமதி 
சாரேததினூைாகை பவளிதய ைாரத்தாள.

ைல வி்ைப்தரியா்த தகைளவிகைளும் ைனிமூட்ைம் தைால் 
அவ்ேச் சுற்றியிரு்ந்தது. எழும்பி அஙகுமிஙகுமாகை 
நை்ந்தாள.

த ம ன த ன ா  இ ன் ன மு ம்  அ ய ர ்ந து 
தூஙகிக்பகைாண்டிரு்ந்தான்.

மாடிப்ைடிகைளில்  இறஙகி கீதழ வ்ந்தாள சுமதி.

ஐ்நது மணிக்தகை வழ்மயாகை எழும்பிவிடும் ்தாய் 
ைாக்கியம்,

“என்ன பிளே தவ்ேக்தகை எழும்பி கீழ வ்நதுவிட்ைாய்” 
என்று சுமதி்யப் ைாரததுக் தகைட்ைாள.

“தவ்ல ைதது மணிக்குத்தான் ப்தாைஙகும். 
ஆஸ்ைததிரிக்கு ஒன்ை்த்ரக்குப் தைானால் கைாணும். ஏதனா 
ைல தகைளவிகைள என்ர மன்்த உறுததிக்பகைாண்டிருக்கு.”

“என்ன பிளே பசால்ல வாறாய்” ைாக்கியம் 
சுமதி்யப் ைாரததுக் தகைட்ைாள.

“எப்ைடிக் தகைட்கிறது எண்டு எனக்தகை ப்தரிதயல்ல. 
அப்ைா எஙகை அம்மா?” சுமதி தகைட்ைாள.

“அவர இன்னும் நிததி்ரயால எழும்தைல்ல. நீ 
தகைள” என்று ைாக்கியம் பசால்ல,

அர்த்தங்ள் 
புரிவதற்கில்லை

“என்னட்ை இரு்நது எத்த்ன விசயஙகை்ே நீஙகைளும் 
அப்ைாவுமாகை ம்றததுவிட்டீஙகைள. ஏன் பசால்லவில்்ல. 
நான் சின்னப்பிள்ேயாகை இருக்கும் தைாது பசால்லாமல் 
விட்டிரு்ந்தால் ைரவாயில்்ல. வேர்ந்தபிறகு கூை 
உஙகைளுக்கு பசால்ல மனம் வரதவயில்்லதய அம்மா. 
பசால்ல தவண்டியவற்்ற பசால்லிவிட்ைால் அன்பு 
கு்ற்நதுவிடும் அல்லது உஙகை்ேவிட்டுப் தைாய்விடுவன் 
என்று நி்னததீஙகைோ?”

ைாக்கியம் சில கைணஙகைள சுமதி்யதய ைாரத்தாள. 
பின்பு “என்ன பசால்லவாறாய்” என்று சுமதி்யப் 
ைாரததுக் தகைட்ைாள.

சுமதியின் கைண்கைள கைலஙகிவிட்ைன.

“நான் சில தகைளவிகைள தகைட்ைால், நீஙகைள தகைாைதமா 
கைவ்லதயா ைைமாட்டிஙகைதோ” சுமதி தகைட்கை,

பைாறு்மயிழ்ந்த ைாக்கியம், “அப்ைடிபயன்ன தகைளவி 
தகைட்கைப்தைாறாய்?” என்று தகைட்ைாள.

“அம்மா என்்ன அறியாக் குழ்ந்்தப் ைருவததிலிரு்நது 
வேரதது நீஙகைள ஆோக்கி திருமணம் முடிதது்வதது 
அழகு ைாரத்தாலும் நான் உஙகைள பசா்ந்தப்பிள்ேயா?”

அவளிைமிரு்நது ைாக்கியம் இ்ந்தக் தகைளவி்ய 
எதிரைாரக்கைவில்்ல. உைதன என்ன ைதில் பசால்வப்தன்று 
அவளுக்குத ப்தரியவில்்ல. பமௌனமாகைதவ தகைாப்பிக்குள 
ஒரு கைரண்டி சீனி்யப்தைாட்டுக் கை்ரத்தாள. பின்பு 
திரும்பி சுமதி்யப் ைாரத்தாள,

“ஏன் இப்ை இ்ந்தக் தகைளவி்யக் தகைட்கிறாய்?”

“உண்்ம்யச் பசால்லுஙகைள அம்மா. நான் உஙகைள 
கைருவ்றயிலிரு்நது வ்ந்தவோ?” கைண்கைள நீரால் நிரம்பி 
வழிய கைண்ணீ்ரதது்ைத்த வண்ணம், “பசால்லுஙகை 
அம்மா” என்று பகைஞசினாள.

ைாக்கியததின் கைண்கைளும் கைலஙகி கைண்கைளில் நீர 
முட்டியது.

ைாக்கியம் ்த்ல்ய இல்்ல என்ை்தற்கு அ்ையாேமாகை 
ஆட்டிக்பகைாண்டு விக்கி விக்கி அழு்தாள.

“ஏனம்மா நான் உஙகைை வேரப்புப்பிள்ே என்று 
இவவேவு நாளும் பசால்தலல்ல” சுமதி தகைட்கை,

“உன்்ன ்கைக்குழ்ந்்தயாகை ஒன்றுதம அறியா்த 
ைருவததில பகைாழும்பில ஒரு ஆஸ்ைததிரியில 
பிற்ந்தவுைதனதய அனா்்தயாகை விட்டுவிட்டு உன்ர 
்தாய் தைாய்விட்ைாள. எனக்கு பிள்ே பைறும் 
ைாக்கியம் இல்்ல என்று ைாக்ைர பசால்லிவிட்ைார. 
அ்தனால் நானும் உன்ர அப்ைாவுமாகை தசர்நது உன்்ன 
்ததப்தடுப்ை்தாகை முடிபவடுதது மு்றப்ைடி ்ததப்தடுதது 

உன்்னக் ் கைக்குழ்ந்்தயாகை இஙகு 
பகைாண்டுவ்நத்தாம். நீ ஒரு வயதுக்கு 
வ்ந்த பிறகு பசால்லிவிைலாம் 
என்று்தான் நி்னதத்தாம் . 
ஆனால், ்தாய் ்த்ந்்த ைாசம் 
அ்ந்த உண்்ம்ய உன்னிைம் 
பசால்லத ்தடுத்தது.”

சுமதி ஒன்றும் பசால்லாமல் 
வழி்நதுபகைாண்டிரு்ந்த கைண்ணீ ர்த 
து்ைத்தவண்ணம் “எனக்கு 
எப்ைடித ப்தரியவ்ந்தது என்று 
தகைட்கைவில்்லதய?”என்று 
பசான்னாள.

ை ா க் கி ய ம் 
ஒன்றும் பசால்லாமல் 
சுமதி்யதய ைாரத்தாள.

எனது கைைவுச்சீட்்ை 
த ்த டி  உ ங கை ை 
அலுமாரி்யத திற்நது 

ஒவபவாரு ்தட்ைாகை ைாரக்கும் தைாது தமல் ்தட்டில் 
ஒரு ்ைல் என் ்கைகைளுக்கு எட்டியது. அ்்தத 
திற்நது ைாரத்த தைாது்தான், நான் உஙகைோல் 
்ததப்தடுக்கைப்ைட்ை பிள்ே என்ற உண்்ம எனக்குத  
ப்தரிஞசுது”

“நான் ஒருமு்ற என்்னப் பைற்பறடுத்த 
அம்மா்வப் தைாய்ப் ைாரக்கை விரும்ைதறன். நீஙகைள 
அனுமதிப்பீரகைோ அம்மா”

அவேது ஆ்சக்கு ைாக்கியத்தால் ஒரு ைதிலும் 
பசால்ல முடியவில்்ல. “தமனனுக்கு இ்ந்தக்கை்்த 
ப்தரியுமா?” நடுக்கைதத்தாடு தகைட்ைாள ைாக்கியம்.

“இனித்தான் பசால்லப்தைாறன்” 

“நானும் உன்ர அப்ைாவும் ஏத்தா ஒரு கைட்ைததில் 
இ்ந்த உண்்ம்ய உனக்கு பசால்லியிருக்கைதவணும். 
அது எஙகைை பி்ழ்தான். மன்னிச்சுடு சுமதி.”

ைாக்கியம் அழுதுபகைாண்தை இரு ்கைகை்ேயும் 
கூப்பினாள.

சுமதி ஒன்றும் பசால்லவில்்ல. “உன்மீது 
்வததிரு்ந்த அேவு கைை்ந்த ைாசத்்த விட்டுக்பகைாடுக்கை 
இயலாது சுமதி. அ்தனால்தான் மனம் திற்நது பசால்ல 
முடிதயல்ல”

“ைரவாயில்்ல அம்மா. நான் தமனனுக்கு 
உண்்ம்யச் பசால்லி இரண்டு தைருமாகை ஒரு 
மா்த லீவு தைாட்டுவிட்டு பகைாழும்புக்குப் தைாய்  
த்தைப்தைாறம்.”

ைாக்கியம் ஒரு ைதிலும் பசால்லவில்்ல. 
தகைாப்பி்யப் தைாட்டு எடுததுக்பகைாண்டு மாடிப்ைடிகைளில் 
ஏறி தமனனிைம் பசன்றாள சுமதி.

கைட்டிலில் எழும்பி அமர்நதிரு்ந்த தமனனிைம் 
பகைாடுததுவிட்டு உண்்ம்ய விேக்கினாள சுமதி. 
மு்தலில் அதிரச்சிய்ை்ந்த தமனன் ்தன்்ன 
சமாளிததுக்பகைாண்ைான்.

அவதனா சுமதியிைம் த்த்வயில்லா்த தகைளவிகைள 
ஒன்றும் தகைட்கைவில்்ல. அவதோடு பகைாழும்பு பசல்ல 
உைன்ைட்ைான்.

இரண்டு வாரஙகைளின் பின்பு ஒரு மா்த லீவு 
தைாட்டுவிட்டு பகைாழும்புக்குப் புறப்ைட்டுச் பசன்றாரகைள 
தமனனும் சுமதியும். ்தான் பிற்ந்த ஆஸ்ைததிரிக்குச் 
பசன்று ்தான் பிற்ந்த ஆண்்ையும் பைய்ரயும் பசால்லி 
ைதி்வத த்தடினாரகைள. ஒன்றும் கி்ைக்கைவில்்ல. 
்தரகைரகைள மூலமாகை இருவரும் பகைாழும்பில் த்தைா்த 
இைதமயில்்ல.

ச�ா்டர்்சசி 21-ம் பார்க்க
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வவல தர்்கா

இ ரண்டு பைரிய கைைற்ைரப்புக்கை்ே ஒரு அகைலம் 
கு்ற்ந்த நீரி்ணயால் அல்லது கைால்வாயால் 

இ்ணக்கைப்ைடும் இைம் கைைல்சார திருகுப்புளளி (Marine 
Choke Point) எனப்ைடும். ைனாமா கைால்வாய், சூயஸ் 
கைால்வாய், மலாக்கைா நீரி்ண, த�ாமஸ் நீரி்ண 
எனப் ைல கைைல்சார திருக்குப்புளளிகைள உளேன. 
அவற்றில் எரிபைாருள தைாக்குவரததிற்கு த�ாமஸ் 
நீரி்ண மிகை முக்கியமான்தாகும். ஒரு நா்ேக்கு 
1.2 பில்லியன் பைாலர பைறுமதியான எரிபைாருள 
ையணிக்கும் த�ாமஸ் நீரி்ண்ய ைாதுகைாப்ைாகை 
்வததிருத்தல் உலகைப் பைாருோ்தாரததிற்கு அவசியம். 
ஆசிய நாடுகைளுக்குத த்த்வயான எரிபைாருளின் 75% 
த�ாமஸ் நீரி்ணயூைாகைதவ பசல்கின்றது. ஈராக், 
ஈரான், சவுதி அதரபியா, கைட்ைார, ஐக்கிய அரபு அமீரகைம் 
ஆகியவற்றின் இ்ையில் உளே ைாரசீகை வ்ேகுைா்வயும் 
ஈரானுக்கும் ஓமானுக்கும் இ்ையில் உளே ஓமான் 
வ்ேகுைா்வயும் த�ாமஸ் நீரி்ண இ்ணக்கின்றது. 
இ்ந்த நாடுகைள அதிகை எரிபைாருள உற்ைததி பசய்யும் 
நாடுகைோகும். 

ஈரோனின் அணுகுணடு உறபத்தி 
ஈரானின் அணுகுண்டு உற்ைததி முயற்சி்ய 

அபமரிக்கைாவும் இஸ்தரலும் இ்ணயபவளித ்தாக்கு்தல், 
விஞஞானிகைள பகைா்ல எனப் ைல சதி நைவடிக்்கைகைோல் 
முறியடிக்கை முயன்றன. ஈரான் மீது பைாருோ்தாரத 
்த்ை பகைாண்டு வரப்ைட்ைது. 2015-ம் ஆண்டு ஜூ்ல 
மா்தம் அபமரிக்கைா, பிரித்தானியா, இரசியா, பிரான்ஸ், 
சீனா ஆகிய வல்லரசு நாடுகைளும் தஜரமனியும் ஈரானின் 
அணுகுண்டு உற்ைததி்ய மட்டுப்ைடுததும் ஒப்ை்ந்தம் 
்கைச்சாததிட்டு பைாருோ்தாரத ்த்ை நீக்கைப்ைட்ைது. 
அ்்த இஸ்தரலும் சவுதி அதரபியாவும் கைடு்மயாகை 
எதிரத்தன. உலகை யூ்தச் பசல்வ்ந்தரகைளின் ஆ்தரவுைன் 
ஆட்சிக்கு வ்ந்த அபமரிக்கை அதிைர ைராக் ஒைாமா அ்ந்த 
ஒப்ை்ந்தத்்த இரததுச் பசய்து மீண்டும் பைாருோ்தாரத 
்த்ை்யக் பகைாண்டு வ்ந்தார. அபமரிக்கைா ைல நாடுகைள 
மீதும் எரிபைாருள விநிதயாகை நிறுவனஙகைள மீதும் 
பைாருோ்தாரத ்த்ை மிரட்ைல் மூலம் ஈரானின் எரிபைாருள 
ஏற்றுமதி்ய ்த்ைபசய்து பகைாண்டிருக்கின்றது. அ்்தத 
ப்தாைர்நது த�ாமஸ் நீரி்ணயூைாகை எரிபைாருள எடுததுச் 
பசல்லும் ்தாஙகிகைள மீது ்தாக்கு்தல் நைத்தப்ைட்ைது. 
அத்தாக்கு்த்ல ஈராதன பசய்்தது என்ற குற்றச்சாட்்ை 
ஈரான் மறுத்தது. 

க்பபல்கமேக் மக்பபறறிய ஈரோன்
2019-07-10 பு்தன் கிழ்ம மூன்று ஈரானியப்ைைகுகைள 

த�ாமஸ் நீரி்ணயில் ்வதது பிரித்தானிய Heritage 
என்னும் எரிபைாருள ்தாஙகி்ய இ்ைமறிதது அ்்த 
்தமது ைகுதிக்குள பசல்லப் ைணித்தனர. அ்ந்த உத்தர்வ 
அபமரிக்கைக் கைைற்ை்ை ஒலிப்ைதிவு பசய்துளேது. 
பிரித்தானியாவின் HMS Montrose என்னும் தைாரக்கைப்ைல் 

அஙகு பசன்று ஈரானியப் ைைகுகை்ே எச்சரிதது விலகைச் 
பசய்து ்தாஙகிக்கைப்ை்லப் ைாதுகைாத்தது. பிரித்தானியக் 
கைப்ைல்கை்ே வ்ேகுைாப் பிரா்நதியததில் ைாதுகைாக்கை 
HMS Duncan என்ற பிரித்தானிய நாசகைாரிக் கைப்ைல் 
கைருஙகைைலில் தநட்தைாப் ை்ைகைளுைன் பசய்து 
பகைாண்டிரு்ந்த ையிற்சி்ய இ்ை நிறுததிவிட்டு வ்ேகுைா 
தநாக்கி வி்ர்ந்தது. இது ஒரு பில்லியன் ைவுண்கைள 
பைறுமதியான புதிய நாசகைாரிக் கைப்ைல் ஏவுகை்ணகைளும் 
நீரமூழ்கிக்கைப்ைல்கை்ே எதிரக்கும் ப்தாழில்நுட்ைமும் 
உளே கைப்ைல். 2019 ஜூ்ல 19-ம் திகைதி பிரித்தானியக் 
பகைாடியுைன் த�ாமஸ் நீரி்ணயூைாகைப் ையணித்த இரண்டு 
எண்பணய்த ்தாஙகிக் கைப்ைல்கை்ே ஈரான் ் கைப்ைற்றியது. 
அதில் ஒன்று பிரித்தானியருக்குச் பசா்ந்தமானது, மற்றது 
சுவிஸ் நாட்்ைச் தசர்ந்த ஒருவருக்குச் பசா்ந்தமானது. 
பிரித்தானியருக்குச் பசா்ந்தமான பமஸ்ைர கைப்ைல் சூழல் 
விதிகை்ே மீறிய்தற்கைாகை எச்சரிக்கைப்ைட்டு ஈரானால் 
விடு்த்ல பசய்யப்ைட்ைது. ஸ்பைன் இம்பைதரா என்ற 
மற்றக் கைப்ைலின் ஊழியரகைள இ்நதியா, இரசியா, லதவியா, 
பிலிப்்ைன்ஸ் ஆகிய நாடுகை்ேச் தசர்ந்தவரகைள. தமலும், 
ஈரானும் அபமரிக்கைாவும் ஒன்றினது ஆளில்லா தவவு 
விமானத்்த மற்றது ்தாக்கியழித்தன. 

ஹமறகு நோடுகளுக்கு போதி்பபில்மல
த�ாமஸ் நீரி்ணயூைான எரிபைாருள்தாஙகிக் 

கைப்ைல்கைளின் ையணத்்த 1980கைளில் ஈரான் குழப்பிய 
தைாது பிரித்தானியாவிற்குத த்த்வயான எரிபைாருளின் 
10% வ்ேகுைாப் பிரா்நதியததில் இரு்நது இறக்குமதி 
பசய்யப்ைட்ைது. இப்தைாது எ்்தயும் இறக்குமதி 
பசய்வதில்்ல. பிரான்்ஸுக்குத த்த்வயான 
எரிபைாருள இறக்குமதி 1980கைளில் 24% வ்ேகுைாவில் 
இரு்நது இறக்குமதி பசய்யப்ைட்ைது. இப்தைாது  
4% மட்டுதம.

இஸ்தரல் ஏற்கைனதவ ஈரானின் ைல ை்ை நி்லகை்ேப் 
ைற்றி ்தகைவல்கைள திரட்டி ்வததுளேது. இஸ்தரலிய 
விமானஙகைள அபமரிக்கை விமானஙகைள தைால் ஈரா்னத 
்தாக்கைலாம். 

எ்ந்தத ்தாக்கு்தலாலும் ஈரானியரகைளின் அணுகுண்டு 
ப்தாைரைான ப்தாழில்நுட்ை அறி்வ அழிக்கை முடியாது. 
்தாக்கு்தலின் பின்னர ஈரான் ஆததிரம் பகைாண்ை தவகைததில் 
அணுகுண்டு உற்ைததி பசய்யலாம். 

பிரோநதிய வல்லர்சோக விரும்பும் ஈரோன்
1979-ம் ஆண்டு நை்ந்த ஈரானிய ம்தவா்தப் புரட்சியில் 

இரு்நத்த அபமரிக்கைாவுைன் ஒரு தமா்தல் நி்ல்ய 
ஈரானிய ம்தவா்த ஆட்சியாேரகைள உருவாக்கியிரு்ந்தாரகைள. 
2015-ம் ஆண்டு ஈரானியப் புரட்சி மற்ற இஸ்லாமிய 
நாடுகைளுக்கும் ைரப்ைப்ைடும் என ஈரானியப் ை்ைதது்ற 
ைகிரஙகைமாகை அறிவித்தது. இஸ்தரல் என்ற ஒரு நாடு 
இருக்கைக் கூைாது என்ைதில் ஈரான் என்றும் உறுதியாகை 

இருக்கின்றது. சிரியப் தைாரில் ஈரான் ்தன்்ன ஒரு 
பிரா்நதிய வல்லரசாகைக் கைாட்ை முயன்றது. சிரியா, 
ஈராக், பலைனான், தயமன், லிபியா ஆகிய நாடுகைளில் 
ஈரான் ்தன் ஆதிக்கைத்்த அல்லது ஆதிக்கை ஆவ்ல 
பவளிப்ைடுததிக் பகைாண்டிருக்கின்றது. தமற்கைாசியாவிலும் 
வை ஆப்பிரிக்கைாவிலும் ஒரு புதிய வல்லரசாகை ஈரான் 
உருபவடுக்கை முயல்கின்றது. இ்்த இஸ்தரலும் சவுதி 
அதரபியாவும் கைடு்மயாகை எதிரக்கின்றன. 

த�ாமஸ் நீரி்ணயூைாகைச் பசல்லும் எரிபைாரு்ேத 
்த்ை பசய்வ்தன் மூலம் ்தன்மீ்தான பைாருோ்தாரத 
்த்ை்ய நீக்கை ஈரான் முயல்வ்தாகைக் குற்றம் 
சாட்ைப்ைடுகின்றது. த�ாமஸ் நீரி்ணயூைான எரிபைாருள 
தைாக்குவரதது ்தஙகு ்த்ையின்றி நைப்ை்்த ைல நாடுகைள 
விரும்புகின்றன. இ்தனால் ைாரசீகை வ்ேகுைாவிலும் 
த�ாமஸ் நீரி்ணயிலும் ஒரு தைார வரலாம் என்ற 
அச்சம் உருவாகியுளேது. ஈரான் ்தன்னிைம் உளே 
சிறப்புப்ை்ையின்ரக் பகைாண்டு ்தாதன உற்ைததி 
பசய்்த ஏவுகை்ணகைள மூலம் எதிரிகைள மீது ்தாக்கு்தல் 
நைத்தலாம். அததுைன் ஈரானின் ஆ்தரவுைன் பசயற்ைடும் 
ஹிஸ்புல்லா தைான்ற ைல்தவறு ை்ைக்குழுக்கைள 
மூலம் அபமரிக்கைா மீதும் அ்தன் நட்பு நாடுகைள மீதும் 
்தாக்கு்தல் நைத்தலாம். த�ாமஸ் நீரி்ணயில் ஒரு 
கைப்ைல் தீப்பிடித்தாதல பைரும் தைாக்குவரததுத ்த்ை 
ஏற்ைைலாம். ஈரான் 400 துரி்தப் ைைகுகைளில் இரு்நது 500 
ஏவுகை்ணகை்ே வீசினால் அவற்றில் 50 ஏவுகை்ணகைோவது 
எதிரப்புக்கை்ே மீறி இலக்்கைத ்தாக்கும். அ்தனால்  
ஒரு விமானம் ்தாஙகிக் கைப்ை்லதய அழிக்கை முடியும். 
ஆனால், ஈரான் மீது அபமரிக்கைா ்தாக்கு்தல் பசய்வ்்த 
இஸ்தரல் விரும்ைவில்்ல. இஸ்தரலுக்கு விருப்ைமில்லா்த 
ஒன்்ற அபமரிக்கைா பசய்யாது. அபமரிக்கைாவும் 
இஸ்தரலும் ஈரானில் இரு்நது எரிபைாருள ஏற்றுமதி 
பசய்வ்்த முற்றாகை ்த்ை பசய்து ஈரா்ன அடிைணிய 
்வக்கைதவ விரும்புகின்றன. 

ஈரானின் 
வீரமும் 
ஹ�ாமஸ் 
நீரிணையும்

கலைஞர டி.வியில் ஈழத்து எழுத்தாளர
கை்டாவில் வாழும் பிரபல ஈழத்து 
எழுத்�ாளர் குரு அருவிந்�ன் 
எழுதிய ‘ஒரு அப்பா, ஒரு மகள், 
ஒரு கடி�ம்’ என்்ற ‘கல்கி’ இ�ழில் 
சவளிவந்� சிறுகம�மயக் ‘கமலஞர்’ 
ச�ாமலக்காட்சிக்காக குறுந்திமரப் 
ப்டமாக்கியிருக்கி்றார்கள். இந்�க் 
கம� இதுவமர ஆறு சமாழிகளில் 
சமாழிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
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ப�ாகிற ப�ாககில்... ஏ.வெ.ஞகாவனந்திரன்

உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் மனநல மற்றும் 
ப�ாததப்�ாருள் தடுபபுப பிரிவில் �ணியாற்றும் 
மார்க் பவன் ஓமர்பமன் என்�வர் ப�ார்க் காலஙகளில் 
மனநலம் �ாதிக்கப�ட்டவர்கள் குறித்து ஆய்வு ஒன்தறை 
பமற்்காண்டார். இநத ஆய்விற்்கன மார்க், ஒரு 
குழுவிதன உட�டுத்தினார். இநத ஆய்வின் முடிவுகள் 
மனநலம் �ாதிக்கப�ட்டவர்களுக்கு உதவக்கூடு்மன 
இவர் ் தரிவித்துள்்ார். ப�ார் நத்ட்�ற்றை  �குதிகளில் 
உள்் மக்கள் ்தாதகயில் 9 வீதமானவர்கள் 
சாதாரணமான மன அழுத்தம் முதல் அதி தீவிர 
மன அழுத்தத்திற்கு தள்்ப�டடுள்்னர். இது 
உலக அ்வில் ப�ார் அல்லாத �குதிகளில் வாழும் 
மனபநாயாளிகளின் எணணிக்தகதய வி்ட மிக அதிகம் 
என்றை உணதமதய இவர்கள் கண்டறிநதுள்்ார்கள். 
இநத மன அழுத்தம் அதி தீவிரமாக ஆணகத் 
வி்ட ்�ணகளுக்பக அதிகமாக உள்்து என்�தும் 
உறுதிப�டுத்தப�டடுள்்து. இநத ஆய்வு 1980 
முதல் 2017ம் ஆணடு வதரயிலான காலப�குதியில் 

எடுக்கப�ட்டது. உலகம் முழுவதும் நத்ட்�ற்றை ப�ார், 
இயற்தக ப�ரி்டர், மருத்துவ அவசர நிதல ஆகிய 
சமயஙகளில்  இதவ 39 நாடுகளில் எடுக்கப�ட்டன. 
எப�ாபலா பநாயால் �ாதிக்கப�ட்டவர்கள் வதர 
இநத ஆய்வு பமற்்காள்்ப�டுகிறைது. இநத ஆய்வு 
குறித்து மார்க் கூறுதகயில், ‘என்னதான் பமாசமான 
சூழல் ப�ார் நத்ட்�றும் இ்டஙகளில் இருநதாலும், 
அரசியல் ரீதியான உதவிகள் கித்டத்தால் மக்களின் 
மன அழுத்தத்தத ப�ாக்க சர்வபதச அதமபபுக்ால் 
சிறைப�ாக இயஙக முடியும்’ என கூறியுள்்ார். 

உலகிலுள்் 
ஒவ்வாருவரும் 
வாரத்துக்கு 5 கிராம் 
வதரயிலான பி்ாஸ்டிக்தக 
உட்காள்்க்கூடு்மன 
நம்�ப�டுகிறைது. அது ஒரு 
க்டனடத்டதய உட்காள்வதற்கு 
சமமாகும். அவுஸ்திபரலியாதவச் 
பசர்நத நியூகாஸில் �ல்கதலக் 
கழகம் ந்டத்திய ஆய்வில், குடிநீர் 
மூலமாகபவ, மிக அதிகமான 
பி்ாஸ்டிக், மனிதர்களின் உ்டலில் 
்சன்று பசர்வது ்தரியவநதுள்்து. 
அதற்கு அடுத்த�டியாக, கிளிஞசல் 
வதகக் க்டல் உயிரினஙகள் 
மூலமாக, பி்ாஸ்டிக் மனித 
வயிற்றுக்குள் ப�ாகிறைது. அநதக் 
கிளிஞசல் உயிர்கத் ்மாத்தமாக 
உட்காள்வதால், அவற்றின் ்சரிமான 
மண்டலத்தில் உள்் பி்ாஸ்டிக், 
மனிதர்களின் வயிற்றுக்கும் ்சல்கிறைது. 
2000ஆம் ஆணடுக்குப பிநதிய உலகில் 
தயாரிக்கப�ட்ட பி்ாஸ்டிக்கின் 
அ்வு, அதற்கு முநதிய எல்லா 
ஆணடுகளிலும் தயாரிக்கப�ட்ட 
பி்ாஸ்டிக்கின் அ்வுக்குச் 

சமமாகும். குடிநீரில் இருநதுமடடும் 
சராசரியாக ஒருவர், 1,769 பி்ாஸ்டிக் 
துகள்கத் உட்காள்வதாக 
மதிபபி்டப�டுகிறைது. அ்மரிக்காவில் 
பசாதிக்கப�ட்ட குடிநீர் மாதிரிகளில், 
சுமார் 95 வீதமான மாதிரிகளில், 
பி்ாஸ்டிக் நுணணிதழகள் இருநதது 
கணடுபிடிக்கப�ட்டது. ஒபபீட்ட்வில் 
ஐபராபபிய நாடுகளில் சுமார் 72 

வீதமான மாதிரிகளில் மடடுபம 
பி்ாஸ்டிக் நுணணிதழகள் இருநதன.
இ்டத்துக்கு இ்டம் பி்ாஸ்டிக் 
கலப�்டத்தின் அ்வு பவறு�டுகிறைபத 
தவிர, பி்ாஸ்டிக் கலப�்டம் 
இல்லாத இ்டம் இல்தல என்று 
அநத ஆய்வு சுடடிக்காடடியுள்்து.

உலகின் மிக விதல 
உயர்நத ஓவியம் சவுதி 
அபரபிய முடிக்குரிய 
இ்வரசரின் ்சாகுசுப 
�்டகில் இருப�தாகத் 
தகவல் ்வளிவநதுள்்து. 
500 வரு்ட கால  
லிபயானார்ப்டா ்டா வின்சி 
தீடடிய அநத சல்வடப்டார் 
முணடி ஓவியம் 2017ஆம் 
ஆணடு 450 மில்லியன் 
்்டாலருக்கு விற்கப�ட்டது. 
அததனத் ்தா்டர்நது, 
அநத ஓவியத்தின்  
தகவல் இப்�ாழுது  
்வளியி்டப�டடுள்்து. 
சவுதி முடிக்குரிய இ்வரசர் 
முகமது பின் சல்மானின் 
்சாகுசுப �்டகில் அது 
தவக்கப�டடிருப�தாக  
குறிபபிடடுள்்ார்கள். 
சல்வடப்டார் முணடி Sal-
vator Mundi (உலக 
மீட�ர் என்று இலத்தீனில் 
்�ாருள்�டும்) ஓவியம் 
லிபயானார்ப்டா ்டா 
வின்சி தகவணணத்தில் 
உருவான மிகச் 

த்சாகுசுப் படகில் விலை உயர்நத ஓவியம்
பிளாஸ்டிக் 

சாப்பிடுகிற�ாமா?

சிறைநத ஓவியஙகளில் ஒன்றைாகப 
ப�ாற்றைப�டுகிறைது.இருளில் இருநது 
இபயசுநாதர் பதான்றுவததப ப�ான்று 
அதில் சித்தரிக்கப�டடுள்்து. அநத 
ஓவியம் ்தா்டர்�ான சர்ச்தசயும் நிலவி 
வருகிறைது. அததன லிபயானார்ப்டா ்டா 
வின்சி வதரயவில்தல என்றும், அவரது 
ஓவியப �ட்டதறையில் இருநத மற்றைவர்கள் 
வதரநதனர் என்றும் கூறைப�டுகிறைது. 
2017ல் மர்மமாக விற்�தனக்குள்்ாகிய 
இநத ஓவியம், இப்�ாழுதுதான் 
்வளிச்சத்திற்கு வநதுள்்து. உலகின் 
52 பவறு�ட்ட இ்டஙகளில் இநத 
ஆய்தவ பமற்்காணடுள்்ார்கள்.

பால்ய வயதில் �ாவம் �ார்க்காமல் சிறுசுகளி்டம் கடின 
பவதலகத் ஒப�த்டப�வர்கள் �ாவிகள் என்றுதான் 
அதழக்கப�்ட பவணடும். அநத அ்வுக்கு �ால்ய 
விவாகம் ப�ால, சிறுவர் சிறுமியரி்டம் கடின பவதல 
வாஙகுவது, �ல உலக நாடுகளில் காணப�டுகின்றைது. 
ஐ.நா. சத�யின் “ஐஎல்ஓ” பிரிவு இதற்காக ஜூன் 12ஆம் 
திகதிதய சிறுவர்களி்டம் கடின பவதல வாஙகுவதற்கு 
எதிரான நா்ாகப பிரக்டனம் ்சய்திருக்கின்றைது. இநத 
நாளில் அரச நிறுவனஙகள், தனியார் அதமபபுகள் இதத 
ஒழிப�தற்கான ஆக்கபூர்வமான  ந்டவடிக்தககளில் ஈடு�்ட 
பவணடு்மனக் பகடடுள்்து. ஐ.நா. ்வளியிடடுள்் 
சமீ�த்ததய அறி்க்தகயில், “இன்தறைய அ்வில் 
152 மில்லியன் பிள்த்கள் பவதல ்சய்வதற்கு 
நிர்ப�நதிக்கப�டடுள்்ார்கள். எனபவ இது ஒரு 
்�ரிய பிரச்சிதன என்�து உஙகளுக்கு நன்றைாகபவ 

புரிநதிருக்கும்” என்று 
கூறியவர்கள்,   �த்துப 
ப�ரில்   ஏழுப�ா் 
விவசாய பவதலகளில் 
ஈடு �டுத் த ப � டடு 
வ ரு வ த ா க வு ம் 
கண்டறிநதுள்்ார்கள்.  

பிள்த்கத்க் கடின பவதலகளிலிருநது மீடப�ாம் என்றை 
இநத அதமபபின் முன்்னடுபபு, 2019இல் 100 ஆணடுகத் 
நிதறைவு ்சய்துள்்தம சிறைபபுக்குரியது. 1919இல்தான் 
இநதப பிரச்சாரம் ஆரம்பித்து தவக்கப�டடிருக்கின்றைது.   
2025அ்வில், பிள்த்களி்டம் பவதல வாஙகுவது 
முற்றைாக ஒழிக்கப�டடிருக்க பவணடும் என்�து இநத 
அதமபபின் இலக்கு! சாத்தியப�டுமா? திரு்டனாய் 
�ார்த்து திருநதாவிட்டால் திருடத்ட ஒழிக்க முடியாது...

இனி சுற்றுலாவில் 
“பமபல ப�ாகும்” வாய்பபு 
மனிதர்களுக்கு கித்டக்கப 
ப�ாகின்றைது. நிரநதரமாக 
ஒ ரு  வி ண ்வ ளி 
ஆய்வு நிதலயத்தத 
வி ண ்வ ளி யி ல் 
நிறுவியுள்் நாஸா , 
உல்லாசமாக அஙபக 
ப�ாய் இருநது விடடு வாருஙகள் என்று �யணிகத் 
அனுப�த் தயாராகி வருகின்றைது. இநத நிதலயம் 
பூமியின் ஈர்பபு ஆற்றைலில் பூமிதய 15.7 முதறை சுற்றி 
வருகிறைது. இந நிதலயத்தில் இருநத�டி, தினமும் 
16 முதறை சூரிபயாதயத்ததயும் மதறைததலயும் 
காணமுடியும். சுத்யாக 35,000 ்்டாலர்கள்  ஓர் 
இரவுக்கு ்சலவழிக்க தயாராக இருநதால், நீஙகளும் 
ஒரு �யணியாகலாம். ஆணடுக்கு இரு த்டதவகள் 
தனிப�ட்ட விண்வளிப �யணஙகத் ஒழுஙகு 
்சய்ய நாஸா திட்டமிடடு வருகின்றைது. அ்மரிக்க 
விண்வளிக் கப�லில் �யணித்து, அதிக �டசம் 30 
நாடகள் தஙக முடியும். SpaceX என்றை தனிப�ட்ட ஒரு 
நிறுவனத்தின் விண்வளிக் கப�லில் ஒரு ஆசனப 
�திவுக்கு,  ததலக்கு 52 மில்லியன் ் ்டாலர் ் காடுத்தாக 
பவணடும். (ஆத்விடு சாமி என்கிறீர்க்ா?) நமக்கு இது 
சாத்தியப�்டாவிட்்டாலும், கத்தத கத்ததயாக �ணத்தத 
தவத்துக்்காணடு, முழி பிதுஙகு�வர்களுக்கு இநதப 
�யணஙகள் பததவப�்டலாம். ப�ாயிங நிறுவனமும் 
விண்வளிக் கப�ல்கத் தயார்�டுத்துவதில் ஆர்வம் 
காடடி வருகிறைதாம். ஆகாயத்திலும் ப�ாக்குவரத்து 
்நருக்கடி வரபப�ாகிறைது. ஜாக்கிரதத!

விண்பவளிககு 
உல்்ாெப் �யணம்..

சவலை வாஙகப்படும் சிறுசுகள்

ஹபோர நிலஙகளும் 
மனஹநோயோளிகளும்
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சவரகாஜினி சந்திரவ்காபல

ம்சவ முன்தனற்றச் சஙகைததின் ஓர அஙகைமான 
நால்வர மூதத்தார அ்மப்பின் ஆண்டுவிழா,  

சமீைததில் Ilford, Woodbridge High School-இல் 
சிறப்ைாகை நை்நத்தறியது. மஙகைே விேக்கி்ன ஏற்றி, 
திருமு்ற, ்தமிழ்த்தாய் வாழ்தது தயாகைர சுவாமிகைள 
ைாைல், ைண்ணி்ச என அடுத்தடுததுப் ைாடி, ஒளியும் 
நாதம, ஒலியும் நாதம என விழிகைளில் பைரு்ம 
பைாஙகை தம்ைதயறிய மூதத்தாருக்கு இ்ண 
மூதத்தாதர.  தம்ையில் மாரு்தமாகை வீசிய மூதத்தாரின் 
தைச்சிலும், நடிப்பிலும் மூழ்கித திணறித தி்ேத்தனர 
ைார்வயாேரகைள.

மு்தலில் தம்ைதயறிய,  சஙகை  மா்தர அணியினரின் 
"கைாத்தவராயன் கூதது", கைைல் கைை்நது வ்ந்தாலும், எம் 
கை்ல - கைலாச்சாரப் ைண்ைாட்டு விழுமியஙகை்ேக்  
கைட்டிக் கைாப்தைாம் என்று மார்தட்டி நின்றது . ப்தாைர்நது 
தம்ைதயறிய ்சவ முன்தனற்ற சஙகைததினரின் 
பமய்ப்பைாருள நாயனார வில்லுப்ைாட்டு, சகு்ந்த்ல 
மற்றும் யாருக்குச் பசா்ந்தம் தைான்ற நாைகைஙகைளும் 
இலக்கியச்சு்வ மிக்கை்வயாகைவும், சமூகை, வாழ்வியல் 
சிக்கைல்கை்ேப் ைைம் தைாட்டுக் கைாட்டுை்வயாகைவும் 
அ்ம்நதிரு்ந்தன. Walthamstow, கைற்ைகை விநாயகைர 
ஆலயம் வழஙகிய "ஆதராக்கியமும் சுகை வாழ்வும்" 
நாைகைம் "தநாயற்ற வாழ்தவ கு்றவற்ற பசல்வம்" 
என்னும் கூற்்ற வலியுறுததி நின்றது. புலம்பையர 
வாழ்வில் நாம் முகைம் பகைாடுக்கும், அன்றாை 
ந்ைமு்றச் சிக்கைல்கை்ே, அ்தனால் வி்ேயும் 
மனஉ்ேச்சல்கை்ே எம் கைண்முன் நிறுததிச் சி்நதிக்கை 
்வத்தது Ilford,  பசல்வ விநாயகைர ஆலய 
மூதத்தார சஙகைததினர வழஙகிய நாைகைம் "நாஙகைள 
எஙதகை தைாகிதறாம்?". "அடுத்தாதது அம்புஜத்்தப் 
ைாரதத்ததலா" ைாைலுக்கு, அழகைாகை அபிநயிதது 
ைழ்மயின் பைரு்மக்கு பமருகூட்டி, ச்ைதயா்ரச் 
சிரிதது ரசிக்கை ்வத்தது Newham ்தமிழர நலன்புரிச் 
சஙகை மூதத்தாரின் "ைட்டுவும் கிட்டுவும்"  நாைகைம்.

தம்ை  நிகைழ்வுகைளுைன் ஒருமிததுக் குதூகைலிததிரு்ந்த 
ச்ைதயா்ர பமௌனிக்கை ் வத்தது சட்ைத்தரணி திரு.
சி்தம்ைரப்பிள்ே அவரகைேது தைச்சு,  “முளளிவாய்க்கைால் 
நி்னதவ்ந்தல்”,  ்தாயகை தைாரச்சூழல் விட்டுச் பசன்ற 
வடுக்கைள,  பு்ரதயாடிப்தைான ரணஙகைள, வலி மிக்கை 
அ்ந்த வரலாறு்த்ன அ்மதியாகை, ஆணித்தரமாகை, 
தைசினார. 

கைாலஙகைள கைாற்தறாடு கைல்நது கைை்ந்தாலும்,  
நாம் கைை்நது வ்ந்த ைா்்தயி்ன மீண்டும்  

நி்னவுைடுததிக்பகைாளவது, நாம் நாமாகை வாழப் 
பைரிதும் உ்தவுபமன்ை்த்ன அவர தைச்சு ப்தளிவு 
ைடுததியது. ்தாயகை மண்ணில் வாழும் நம் உறவுகைளின் 
இன்்றய நி்ல, அவரகைேது வாழ்வா்தாரப் தைாராட்ைம் 
ைற்றிய வரிகைள ச்ைதயார கைண்கை்ேக் குேமாக்கின. 
இவவிழாவின் பிர்தம விரு்நதினராகை ைாக்ைர இரததினம் 
நிததியான்ந்தன் ்தனது து்ணவியாருைன் கைல்நது 
சிறப்பித்தார.  சிறப்பு விரு்நதினராகை சிவ  வச்ந்தன் 
குருக்கைள வரு்கை ்த்ந்தார. தம்ையில் பிர்தம, சிறப்பு 
விரு்நதினரகைளுைன் ்சவ முன்தனற்றச் சஙகைத 
்த்லவர திரு.்தரம இரபீ்நதிரதமாகைன் அவரகைளும், 
அவரது து்ணவியாரும்  பகைௌரவிக்கைப்ைட்ைனர. பிர்தம 
விரு்நதினர தைசு்கையில், மூதத்தாரது திற்மகை்ேக் 

கைண்டு ்தான் ஆச்சரியப் ைட்ை்தாகைவும், அவரகைள 
மகிழ்ச்சியாகை இருப்ை்்தக் கைாண மனநி்றவாகை 
இருப்ை்தாகைவும் கூறினார. மூதத்தாரகைள, அவரகைேது 
திற்மகைள, மதிக்கைப்ைைதவண்டும். அவரகைள 
ச்நத்தாசமாகை வாழதவண்டும் என்ைதில் ைாக்ைர 
அவரகைள பகைாண்டுளே ஆரவம்  அவரது தைச்சில் 
பவளிப்ைட்ைது. அ்தற்கைான ்தேததி்ன அ்மததுக் 
பகைாடுததுளே ் சவ முன்தனற்றச் சஙகைததின்ரயும்  
தைாற்றினார.  ப்தாைர்நது ந்ைபைற்ற வச்ந்தன் குருக்கைள 
அவரகைேது ஆசியு்ர,  வழ்மதைால சிறப்ைாகைவும், 
ச்ைதயா்ரச் சிரிக்கை ்வப்ை்தாகைவும் அ்ம்ந்தது.  
மூதத்தார விழாவில் ைஙபகைடுத்த இ்ேதயாரின்  
"Justfusion" நைனம் மற்றும் IBC ்தஙகைக் குரல் 
பவற்றியாேரான பசல்வி த்தனுகைா சிவதநசராஜா, 

பசல்வி நிஷானி சா்ந்தகுமார ஆகிதயாரது இனி்மயான 
ைாைல்கைளும்  விழாவிற்கு பமருகூட்டின.  மூதத்தாரின் 
வில்லுப்ைாட்டு நிகைழ்ச்சிக்குப் ைக்கைைலமாகை மிரு்தஙகைம் 
வாசித்த பசல்வன் நிதகைஷ் நிரஞசன், பசல்வன் 
ராகைாஷ் நிரஞசன் இருவருதம ைாராட்டுக்குரியவரகைள. 
"யாருக்குச் பசா்ந்தம்" நாைகைததில் பின்னணிக் 
குரல் பகைாடுதது மூதத்தா்ர ஊக்குவித்த நால்வர 
்தமிழ்க் கை்ல நி்லய ஆசிரி்ய திருமதி சு்தரசினி 
வாகீசனுக்கு சிறப்ைான ைாராட்டுக்கைள.  திருமதி கைா்நதி 
சூரியகுமாரின்  நைராஜர துதி நைனமும் அ்னவரது 
கைவனத்்தயும் ஈரத்தது. சஙகை பைாதுச் பசயலாேர 
வரதவற்பு்ர வழஙகினார. சஙகைத ்த்லவர திரு.
்தரம இரபீ்நதிரதமாகைன் அவரகைள சஙகை வரலாறு 

ைற்றி சிறப்பு்ர வழஙகினார. உருண்தைாடிய அழகிய 
ர்தததின் அச்சாணிகைோகை, நிகைழ்ச்சியி்ன நகைரததிச் 
பசன்றனர  திருமதி நவராணி சுதர்நதிரன், திருமதி 
அஞசு ராம்தாஸ் இருவரும். நால்வர மூதத்தார 
நி்லயத ்த்லவரும், சஙகைததின் சமூகை தச்வச் 
பசயலாேருமான திரு.வாமனான்ந்தன் நன்றியு்ர 
வழஙகினார.  சஙகைததின் மூதத்தார ஆண்டு விழாவிற்கு 
்த்ல்ம அதிதியாகை, மூதத்தார நி்லயபமான்றிற்கு 
பைாறுப்ைாகை இருக்கும் ைாக்ைர நிததியான்ந்தன் 
அவரகை்ே ்த்ல்ம விரு்நதினராகை அ்ழத்த்ம 
சிறப்ைம்சம். பமாத்தததில், முத்தமிழின் சு்வ கைல்ந்த, 
சத்தான கைருததுக்கைள பகைாண்ை, முத்தான மூதத்தார 
நிகைழ்ச்சி ஒன்றி்னக் கைண்டு கைளித்த திருப்தியுைன் 
வீடு திரும்பினர ைார்வயாேரகைள. 

க்சவ முன்கனறைச் ்சஙை நால்வர்
மூத்கதார் அ்சத்திே மாகலமாருதம் - 2019
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ேடி்கை எமி ோக்்ஸன ்தனது கைர்ப்்பக்கைால ஃபிட்னஸ் குறித்த 
ந்பாட்நடாக்கை்்ள தவளியிட்டுள்ளார். ேடி்கை எமி ோக்்ஸன ்தறந்பாது கைர்ப்்பமாகை 
உள்ளார். ம்தரா�ப்்பட்டினம் ்படததின மூலம் ்தமிழ் தி்ரயுலகில் ேடி்கையாகை 
அறிமுகைமானார். பினனர் விக்ரமுடன ்தாண்டவம், ஐ, விேய்யுடன த்தறி, 
உ்தயநிதியுடன தகைதது, ்தனுஷுடன ்தஙகை மகைன உளளிட்ட ்பல ்படஙகைளில் 
ேடித்தார். �மீ்பததில் ரஜினிகைாந்துடன இவர் இ்ணந்து ேடித்த 2.0 தி்ரப்்படம் 
ரசிகைர்கைளிடம் த்பரும் வரநவற்்ப த்பற்றது.

 இந்நி்லயில் கைடந்்த ேனவரி மா்தம் த்தாழிலதி்பர் ோர்ஜ் ்ப்னநயாதது்வ 
கைா்தலிப்்ப்தாகை அறிவித்தார். இ்்ததத்தாடர்ந்து மார்ச் மா்தம் ்தான கைர்ப்்பமாகை 
இருப்்ப்தாகை கூறினார் எமி. திருமணததுக்கு முனனநர எமி கைர்ப்்பமான்தால் 
அவ�ர அவ�ரமாகை கைா்தலர்கைள இருவருக்கும் நிச்�ய்தார்த்தம் த�ய்து ் வத்தனர். 
இந்நி்லயில் ்தறந்பாது ஒரு புதிய ந்பாட்நடா்வ தவளியிட்டுள்ளார். அதில் 
கைர்ப்்ப கைாலததில் ஆநராக்கியமாகை இருக்கை எனது மனதுக்கும் உடலுக்கும் 
நயாகைா்தான மீட்்பர் என ்பதிவிட்டுள்ளார். 

இகலசவாக குழந்த பிறகக கயவாகவா

‘ஆ்ட’ ்படததில் எந்்த ்்தரியததில் அ்ரகு்்றயாகை 
ேடித்தார் என்பது குறிதது அமலா ்பால் வி்ளக்கைம் 
அளிததுள்ளார். ரதனகுமார் இயக்கைததில் அமலா ்பால் 
விததியா�மாகை ேடிததுள்ள ‘ஆ்ட’ ்படம் �மீ்பததில் 
தவளியாகி உள்ளது. ்படததில் ஃ்பர்ஸ்ட் லுக் ந்பாஸ்டர், 
டீ்ஸர், ட்தரய்லர் ஆகியவற்்ற ்பார்தது சிலர் தவறுப்பு 
அ்டந்்தனர். கைாரணம் அமலா ்பால் அ்ரகு்்ற நிர்வாணமாகை 
ேடித்தது ்தான. இருப்பினும் அவரின ்்தரியத்்த ்பலரும் 
்பாராட்டினார்கைள. அவர் இது குறிதது பிர்பல ஆஙகில 
ோளி்தழுக்கு அளித்த ந்பட்டியில், “சினிமா ஹீநராயினுக்கு 
முக்கியததுவம் உள்ள கை்்த எனறு 
கூறி என்னத ந்தடி வந்்த கை்்தகைள 
எல்லாம் த்பாய். அ்தனால் சினிமா்வ 
விட்டு விலகி விட விரும்புவ்தாகை என 
நமநனேரிடம் கூறிநனன. ்பலாதகைாரம் 
த�ய்யப்்பட்ட த்பண், கைஷடஙகை்்ள ்தாண்டி 
்பழிவாஙகுவது அல்லது கைணவருக்கு 
ஆ்தரவாகை இருக்கும் ம்னவி, தியாகைம் 
த�ய்யும் ்தாய் ந்பான்ற கை்தா்பாததிரஙகைளில் 
ேடிக்கை எனக்கு விருப்்பம் இல்்ல. 
சினிமா்வ விட்டு விலகை நி்னத்த 
நேரததில்்தான ‘ஆ்ட’ ்படததின கை்்த 
சுருக்கைம் வந்்தது. அ்்த ்படித்தந்பாந்த 

அதிர்ச்சி அ்டந்ந்தன. இது ்தமிழா, இந்தியா, ஆஙகிலப் 
்படமா எனறு வியந்ந்தன. இந்்த ்படத்்த ்தயாரிக்கைவும் 
ஒரு ்தயாரிப்்பா்ளர் இருக்கி்றார் என்ப்்த த்தரிந்து நமலும் 
அதிர்ச்சி அ்டந்ந்தன. ரதனகுமார் என்ன �ந்திதது கை்்த 
த�ானனந்பாது இது ஒரிஜினல் ஸ்க்ரிப்ட் எனறு எனக்கு 
ந்தான்றவில்்ல. இது ஏ்தாவது ஆஙகில ்படததின ரீநமக்கைா 
எனறு இயக்குேரிடமும் நகைட்நடன. நிர்வாணமாகை ேடிக்கும் 
கைாட்சியில் சி்றப்பு உ்ட அணியலாம் என்றார் ்தயாரிப்்பா்ளர். 
அது ்பறறி எல்லாம் கைவ்லப்்பட நவண்டாம் எனறு ோன 
த்தரிவிதந்தன. நிர்வாணமாகை ேடிக்கை நவண்டிய ோள 

வந்்தந்பாது ்ப்தட்டமாகை இருந்்தது. ்படப்பிடிப்பு 
்த்ளததிறகு த�ன்றந்பாது ்தான ்ப்தட்டம் 
ஏற்பட்டது. த�ட்டில் எனன ேடக்கைப்ந்பாகி்றது, 
யார் யார் எல்லாம் இருப்்பார்கைள, ந்பாதிய 
்பாதுகைாப்பு இருக்குமா எனறு ்பயம் வந்்தது. 
த�ட்டில் 15ந்பர் மட்டுநம இருந்்தார்கைள. 
்படக்குழு மீது இருந்்த ேம்பிக்்கையில் ்தான 
இந்்த கைாட்சியில் ேடிதந்தன. 

முழுப்்படத்்த ்ப ா ர்க்கைாமநலநய 
விமர்சிப்்பவர்கைள இருக்கைத்தான த�ய்வார்கைள. 
அ்தறகு ோம் ஒனறும் த�ய்ய முடியாது” 
எனறு அமலா ்பால் த்தரிவிததுள்ளார்.

ேடி்கை நரவதிக்கு �மீ்பததில் 53வது பி்றந்்தோள. 
இப்ந்பாது �ன டிவியின அழகு சீரியலில் மிகை அரு்மயாகை 
ேடிதது வருகி்றார். ேமக்கும் தினமும் ேல்ல ேடி்கை, 
அழகைான ேடி்கை நரவதி்யப் ்பார்த்த திருப்தி. நகைர்ளா்வ 
பூர்வீகைமாகைக் தகைாண்ட நரவதியின நிேப்த்பயர் ஆஷா. 
இயக்குேர் இமயம் ராசி ்பார்தது ஆஙகில எழுதது “R” 
வரி்�ப்்படி த்பயர் ் வப்்பது ந்பால ஆஷாவுக்கும் நரவதி 
எனறு த்பயர் சூட்டினார். ேடி்கை நரவதியின ்தந்்்த ராணுவ 
து்்றயில் அதிகைாரியாகைப் ்பணியாறறியவர் என்ப்தால் 
ராமாவரம் ராணுவ குடியிருப்பில் நரவதி த்பறந்றாருடன 
வசிதது வந்்தவர். பி.ஏ. ஆஙகில இலக்கியம் ்படிதது முடிதது 
சினிமாவுக்கு வந்்தவர்்தான அழகு நரவதி. ந்பட்மிட்டன 
வி்்ளயாட்டில்  ஆர்வம் மிக்கை நரவதி, தினமும் கைா்லயில் 
ராமாவரம் வீட்டுக்குப் ்பக்கைததில் உள்ள வி்்ளயாட்டு 
்ம்தானததில் வி்்ளயாடுவ்்தப் ்பார்க்கைநவ ் ்பயனகைள 
கைாததிருப்்பாஙகை்ளாம். இப்்படித்தான ்பாரதிராோவுக்கு 
நரவதி ்பறறிய ்தகைவல் ந்பாயிருக்கு. மண்வா�்ன 
்படததுக்கு கை்டசியாகைத ந்தர்வு த�ய்யப்்பட்டவர் நரவதி. 
சினன உருவம், தமல்லிய உடல்வாகு, மிகை அழகிய 
முகைம் எனறு அ�ததும் அழகில் இருந்்தார் நரவதி. 
்பாரதிராோ எக்ஸ்பிரஷன த�ால்லித ்தரும் அழ்கை மிகைவும் 
ரசிப்்பாராம். இயக்குே்ர விட்டு, அஙகும் இஙகும் ேகைராமல் 
்பாரதிராோ்வ தவகுவாகை ரசிப்்பாராம். ‘மல்லி்கை தமாட்டு 
த்பாததி வச்� மல்லி்கை தமாட்டு’ ்பாடலில் ்பார்த்தால் 

53வது வயதில் நடிமக ஹரவதி!

அரைகுரை ‘ஆரை’யில் நடித்த அமலா பால் விளக்கம்
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பிரமாண்டமாகை உருவாகும் ராமாயணம் ்படததில் 
ேடி்கை ேயன்தாரா மீண்டும் சீ்்தயாகை ேடிக்கை உள்ளார். 
ேடி்கை ேயன்தாரா ஹீநராயினகைளுக்கு முக்கியததுவம் 
வாய்ந்்த கை்்தகை்்ள ந்தர்வு த�ய்து ேடிதது வருகி்றார். 
கைடந்்த 2011ஆம் ஆண்டு தவளிவந்்த ராம ராஜ்ஜியம் 
்படததில் சீ்்தயாகை ேடித்தார். ேடிகைர் பிரபுந்தவா்வ 
திருமணம் த�ய்துதகைாள்ள முடிவு த�ய்்த அவர், ராம 
ராஜ்யநம ்தனது கை்டசி ்படம் என அறிவித்தார். 
ஆனால், அவர் நி்னத்த்்த ந்பால் பிரபு ந்தவா்வ 
திருமணம் த�ய்துதகைாள்ள முடியவில்்ல. இருவரும் 
மனக்கை�ப்்பால் பிரிந்து விட்டனர். இந்நி்லயில் 
3டியில் மிகை பிரமாண்டமாகை ்தயாராகை உள்ளது இந்்த 
ராமாயணம் கைாவியம். இதுவ்ர ‘ராமாயணம்’ குறித்த 
்பல ்படஙகைள தவளியாகியுள்ள நி்லயில், ்தறந்பாது 
முழுக்கை முழுக்கை 3டியில் உருவாகி்றது. அல்லு அரவிந்த 
்தயாரிக்கி்றார். இந்்த ்படத்்த இந்தியில் ்தாஙகைல் 
்படத்்த இயக்கிய நிதிஷ திவாரி, ந்தவி ேடித்த 
‘மாம்’ ்படத்்த இயக்கிய ரவி உதயவார் ஆகிநயார் 
இ்ணந்து இயக்கை உள்ளனர். பிர்பல த்தலுஙகு 
்பட அதி்பர் அல்லு அரவிந்த ராமாயணம் ்படத்்த 
்தயாரிக்கி்றார். ரூ.1,500 நகைாடி த�லவில் மூனறு 
்பாகைஙகை்ளாகை ்தயாராகி்றது. ஒவதவாரு ்பாகைததுக்கும் 
்தலா ரூ.500 நகைாடி என கைணக்கிடப்்பட்டுள்ளது. ்தமிழ், 
த்தலுஙகு, இந்தி தமாழிகைளில் இந்்த ராமாயணம் 
தி்ரப்்படம் உருவாக்கைப்்படுகி்றது. இந்்த ்படததின 
்படப்பிடிப்பு டி�ம்்பரில் த்தாடஙகுகி்றது. மு்தல் ்பாகைம் 
2021ம் ஆண்டு தவளியாகும்.

பிரமாண்டமாக 
தயாராகும் 
ராமாய்ணததில 
சீறத நயன்!

த்தரியும் .  இவருக்கு 
கைார்ததிக் மிகைவும் பிடித்த 
ேடிகைர். கைமல்�ா�ன, பிரபு, 
கைார்ததிக், விேயகைாந்த 
எனறு இவர் ேடித்த 
எல்லா ேடிகைர்கைளுடனும் 
தேருக்கைமாகை ேடிதது 
இருந்்தாலும் இவருக்கு 
த்பரிய பி்ளஸ் ேடிப்பிநலா, 

உருவததிநலா எந்்த ஆ்பா�மும் கைவர்ச்சியும் த்தரியாது. 
ஆனால், அழகு மிளிரும். ‘மவுனராகைம்’ ்படததில் 
நரவதி ம்ழயில் ே்னந்து ஆடும் ்பாட்லப் ்பார்தது 
இம்ப்ரஸ் ஆன இயக்குனர் சிகைரம் நகை.்பால�ந்்தர் 
‘புனன்கை மனன’னில் ேடிக்கை ்வதது வான நமகைம் 
பூப்பூவாய் தூவும்னு ம்ழயில் ே்னய ்வதது 
ரசிதது ்பாட்லப் ்படமாக்கினார். இப்்படி இவர் 
்பல ்படஙகைளில் ேடிததுக்தகைாண்டு இருக்கும்ந்பாது 
ஒளிப்்பதிவா்ளர் சுநரஷ நமன்ன கைா்தலிதது மணந்்தார். 
குழந்்்தகைள இல்்ல. கைணவ்ர விட்டுப் பிரிந்து  
வாழ்கி்றார். 

 இப்ந்பாது ்படஙகைள, சீரியல் எனறு ேடிதது 
தகைாண்டு இருக்கும் நரவதிக்கு த்பண் குழந்்்த 
ஒனறு மூனறு வயதிலுள்ளது. ‘எனது அப்்பா அம்மா 
தகைாடுத்த ்பரிசு’ எனறு மட்டும் த�ால்லும் நரவதி நவறு 
எ்்தயும் மற்றவர்கைளிடம் ்பகிர்ந்து தகைாள்ளவில்்ல.  
வாழ்ததுக்கைள.
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எஸ்.்திவரசன்

ந டிகர் சிவகுமாதர தமிழ் சினிமாவின் 
‘மார்க்கணப்டயன்’ என்�ார்கள். ஓவியர், எழுத்தா்ர், 
ப�ச்சா்ர் எனப �ல திறைதமகள் வாய்க்கப்�ற்றை மகா 
கதலஞன். �லருக்கு பரால் மா்டல். அவருக்கும் மன 
அழுத்தம் ஏற்�ட்ட தருணஙகள் உணடு. அவற்தறை 
அவர் க்டநதது எப�டி என்�தத இஙகு விவரிக்கிறைார்:

“நான் கிராமத்துலருநது எததயாவது சாதிக்கணும்னு 
்சன்தனக்கு வநதவன். �்டஙகள்ல வாய்பபு வநதாலும் 
சரி, வரதலன்னாலும் சரி, குறுக்குவழியில ப�ாய் 
அததக் தகப�ற்றைணும்னு நிதனச்சதில்தல. நான் 
அறிமுகமான �்டம் ‘காக்கும் கரஙகள்’. ஆனா, 
எனக்குப ்�ரிய அ்வுல ப�ரு வாஙகிக் ்காடுத்த 
�்டம் ‘கநதன் கருதண’. அநதப �்டத்துல முருகன் 
கதா�ாத்திரத்துக்காக, எனக்கிருநத சிஙகப�ல்தலப 
பிடுஙகிடப்டன். அததக் பகள்விப�டடு, இயக்குநர் 
ஏ.பி.நாகராஜன் ்ராம்�வும் ஆச்சரியப�ட்டார்.

்சாநத ஊருக்குப ப�ாய், குடும்�த்பதா்ட அநதப 
�்டத்ததப �ார்க்க முடிவு �ணணிபனன். கி்ம்புறை 
பநரத்துல, ‘எம்.ஜி.ஆதரச் சுடடுட்டாஙக’னு ்சய்தி 
�ரவ ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ் ராம்�வும் ் ்டன்்ஷனாயிடப்டன். 
பகாதவ ராயல் திபயட்டர்ல �்டம் �ார்த்பதன். �லரும் 
என்தன அத்டயா்ம் கணடுபிடிச்சுப �ாராடடினாஙக. 
ஆனா, காரில் வநதபப�ாதான் �்ட ப�ாஸ்்டர்கள்ல 
சாணி அடிச்சிருநததத கவனிச்பசன். அன்னிக்கு 
முடிவு �ணணிபனன்… ‘ரசிகர் மன்றைம் ்வச்சுக்கக் 
கூ்டாது. யாபராடும் சார்புநிதல எடுக்கக்கூ்டாது’னு. 
அதத வி்டாமக் கத்டபபிடிச்பசன். சினிமாவுல 
இரண்டாம் கட்ட ஹீபராவா நடிக்க பவணடியநிதல 
வநததும், ‘ராஜாவா இருநது த்�தியாகிடப்டாம். 
இனி கீபழ ப�ாக பவண்டாம்’னு முடிவு �ணணி  
ஒதுஙகிடப்டன்.

1999-ம் வரு்ஷத்துலருநது 2005-ம் வரு்ஷம் 
வதரக்கும் ‘சித்தி’, ‘அணணாமதல’ சீரியல்கள்ல 
நடிச்பசன். சினிமாவுலகூ்ட ் �ரிய சம்�்ம் கித்டயாது. 
ஆனா, சீரியல்ல �த்து நாள் நடிச்சா 10 லடச ரூ�ாய் 
சம்�்ம் ்காடுப�ாஙக. அதுக்குப பிறைகுதான் புது 
கா்ரல்லாம் வாஙகிபனன். 

‘�ாசமலர்’ல சிவாஜி நடிக்காத நடிப�ா? ‘தகவீசம்மா 
தகவீசு’னு கத்டசியில தன் தஙகச்சி குழநததபயா்ட 
�ாடுவாபர… அநதக் காடசியில நடிக்கிறைதுக்கு 
இயக்குநர் பீம்சிஙகிட்ட, ‘எனக்கு ஒருநாள் அவகாசம் 
பவணும்’னு பகடடுடடுப ப�ாய் மறுநாள் வநது 
நடிச்சார். ்சடப்ட ஆடிப ப�ாயிடுச்சி. பீம்சிங 

கட ்சால்லபவ மறைநதுட்டார்னா �ார்த்துக்கஙக. 
அதத்யல்லாம் �ார்த்தவன் நான்… 2005, ஜனவரி 
மாசம், 19-ம் பததி ஒரு முடிவு எடுக்க பவணடிய 
கட்டாயம். சீரியல்ல நடிச்சுக்கிடடிருநதபப�ா, ‘என்ன 
சார்… சீரியலுக்்கல்லாம் இவவ்வு ் ்டன்்ஷனாகுறீஙக. 
40 வரு்ஷம் நடிச்பசஙகிறீஙக, பராம்படிங இருக்கு 
சார். ்டபபிஙக்ல அடஜஸ்ட �ணணிக்கலாம்’னு 
16 வயசு ்�ாணணு ஒருத்தஙக ்சான்னாஙக… 
்சருபத�க் கழடடி, மூஞசியில அடிச்ச மாதிரி 
இருநதுச்சு. ‘நடிபபுக்கு மரியாதத ப�ாயிடுச்சு. இனி 
சாகிறைவதரக்கும் பமக்கப ப�ா்ட மாடப்டன்’னு முடிவு  
�ணணிபனன்.

அதுக்குபபிறைகுதான் கம்� ராமாயணம் வாசிபபிலும் 
ஆய்விலும் இறைஙகிபனன். ் சாற்்�ாழிவுகள் �ணண 
ஆரம்பிச்பசன். சத்யராஜ் என் நிகழ்ச்சிகளுக்குத் 
்தா்டர்நது வருவார். ‘கம்� ராமாயணத்துல 
10,000க்கும் பமற்�ட்ட �ா்டல்கள். அதத்யல்லாம் 
ஆயிரம் �ா்டல்க்ாகச் சுருக்கி, அதுலருநது 100 
�ா்டல்கத்த் பதர்வு ்சய்து, ஒடடு்மாத்த கம்� 
ராமாயணத்ததயும் ்ரணடு மணி பநரம், �த்து 
நிமி்ஷத்துல ்சால்லியிருக்கீஙக. யாராலும் �ணண 
முடியாது. ்தா்டர்நது ்சய்யுஙகனு ஒருநாள் அவர் 
்சான்னார். என் மனசுக்கு எது பிடிக்குபதா, அதத 
மடடும்தான் ்சய்யபறைன். இதுல �ல த்டஙகல்கள் 
வரத்தான் ்சய்யும். ஆனா, உணதம, ஒழுக்கம், 
உதழபபு மூணும் இருநதால், நிச்சயம் நம்மால் 
்வற்றி்�றை முடியும். 

ஆரம்�த்துல புதுபப�டத்டயில நான் தஙகியிருநத 
விடுதியில 22 ப�ருக்கு 2 ்டாய்்லடதான் இருநதுச்சு. 
பலட்டா எழுநது ்டாய்்லட ப�ானா நாத்தம் அடிக்கும். 
குறுகலான அதறைகளுள்் இ்டம்கிறைதால ்ராம்�க் 
கஷ்டமா இருநதுச்சு. அதனால விடியற்காதல நாலதர 
மணிக்்கல்லாம் எழுநது ்டாய்்லட ப�ாபவன். அபப�ா 
வநதது இநதப �ழக்கம். 6 மணி வதரக்கும் என்ன 
�ணணுறைதுனு பயாசிச்சபப�ா வநததுதான் பயாகாசனம் 
்சய்யும் �ழக்கம். ஒன்றைதரயணா டீ குடிக்கிறைதுக்கு 
�திலா, ஒரு மசால் பதாதச சாபபிட்டா தசக்கிள் 
மிதிச்சுடடுப ப�ாக வசதியா இருக்கும்னு முடிவு �ணணி, 
டீ குடிக்கிறைதத நிறுத்திபனன். என் நாக்குல டீ, காபி 
�டடு 57 வரு்ஷமாகுது. எதுலயும் ஒரு தவராக்கியம்… 
முடிவு எடுத்துட்டா, அததச் ்சயல்�டுத்துறைதுல ஒரு 
லடசியம்… இநதப �ழக்கஙக்ாலதான் என் மனசு, 
உ்டம்பு ் ரணடும் ஆபராக்கியமா இருக்கு” என்கிறைார் 
சிவகுமார்.

மனசுககு எது பிடிககுகதா  
அகத மட்டுகம ப்சய்கிகைன்
தமிழ் சினிமோ மோரக்கணஹ்டயன் ஹபசுகிறோர

அர்த்தங்ள் 
புரிவதற்கில்லை

16ம் பக்க ச�ா்டர்்சசி

கை்ைசியில் ஒரு ்தரகைரின் அறிமுகைதத்தாடு அ்ந்த 
ஊர பிறப்பு இறப்புப் ைதிவாேருைன் ஒரு வீட்்ைக் 
கைண்டுபிடிதது ்தா்யத த்தடி அஙகு தைானாரகைள. 

்தாய் அறுை்்தத ்தாண்டிய நி்லயில் கைதி்ரயில் 
அமர்நதிருக்கை வேர்ந்த ஒரு ஆண் மகைனும் 
பைண்மகைளும் ்தாயின் அருதகை நின்றாரகைள.

சு மதி  அ ்ந ்த  வ த ய ா தி ை  ம ா து்வக் 
கைண்ைதும் கைட்டிப்பிடிதது அழு்தாள. அ்ந்த 

புலம்பெயர் கதை-8
மாதுவின் பிள்ேகை்ேயும் கைட்டிப்பிடிதது முத்தம்  
பகைாடுத்தாள.

சிறிது தநரம் இரு்ந்த பின்பு பிறப்பு, இறப்பு 
ைதிவாேரின் தவண்டுதகைாளின்ைடி DNA ைரிதசா்த்ன 
பசய்யதவண்டும் என்று அ்ந்தத ்தா்ய ஆஸ்ைததிரிக்கு 
கூட்டிச்பசன்றாரகைள. DNA ஆய்வுக்கைான இரத்தமும் 
்த்லமயிர மற்றும் த்தாலில் சுரண்டி சில கைலஙகைளும் 
எடுக்கைப்ைட்ைது.

முடிவுகைள வர மூன்று வாரஙகைள ஆகும் என்று DNA 
TEST ஆய்வாேரகைள பசால்ல சுமதியும் தமனனும் 
திரும்பி லண்ைன் வ்நதுவிட்ைாரகைள.

ஒவபவாரு நாளும் எதிரைாரப்புைன் DNA முடிவுகைளுக்கைாகை 
கைாததிரு்ந்தாள சுமதி. 

மூன்று வாரஙகைள கைழிதது DNA முடிவுகைளும்  
வ்ந்தன. சுமதியின் DNA-யும் அ்ந்த வதயாதிை மாதுவின் 
DNA-யும் பைாரு்ந்தவில்்ல.

சுமதிக்கும் தமனனுக்கும் அதிரச்சியாகைவிரு்ந்தது. 
கைருவ்றத ்தா்யக் கைண்டுபிடிக்கை முடியாமல் விக்கி 
விக்கி அழு்தாள சுமதி. தமனன் அவ்ேத த்தற்றினான்.

“நீ பகைாடுதது ்வச்சது அவவேவு்தான்” தமனன் 
பசான்னான். 

“இனி இ்ந்தத த்தை்ல விட்டுவிடுவம்.” சுமதி பசால்ல 
தமனன் ்த்ல்ய ஆட்டினான்.

ஆனால், ைாக்கியததுக்கும் சுமதியின் ்த்ந்்த 
தமாகைனுக்கும் மாததிரம்்தான் அவள எப்ைடிப் பிற்ந்தாள, 
சுமதி்ய அவேது ்தாய் ஏன் ஆஸ்ைததிரியில் விட்டுச் 
பசன்றாள என்ற உண்்ம ப்தரியும். அவற்்ற 
சுமதிக்கு பசால்லிவிட்ைால் ்தன்்னப் பைற்பறடுத்த 
கைருவ்றத்தா்யக் கைாணாவிட்ைாலும் அவள மீது 
பவறுப்பு வ்நதுவிைக்கூைாது என்ை்தற்கைாகை, ச்ந்தரப்ை 
சூழ்நி்லகைளும் அ்தற்கு ஏதுவாகை அ்ம்நதுவிை, 
நிஜஙகை்ே ம்றததுவிட்ைாரகைள. 
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யொகும் யொது
பைாண்டு தான்
யொவபதன்ன?
 
யொன பின்பு
யார் தான்
அழுதாபலன்ன?
 
வாழகவ முடிப்ெதும்
ஏன்?
இகைவன் மனிதகன
வாழாது அகழப்ெதும்
ஏன்?
 
இக் ைாரியத்தின்
ைாரணம் தான்
என்ன?
 
இக் ைாரணத்தின்
அவசரம் தான்
என்ன?

மனிதன�ோ  
என் செய்ோன் போ்ம்!

்விஞர் சிவசிவகா அழ்ன்ரகாஜ்

1983ஆம் ஆண்டு ேூ்ல மா்தம் ்தமிழ் மக்கைளுக்கு எதிராகை சிஙகை்ள 
ஆட்சியா்ளர்கை்ளாலும், இனவாதிகை்ளாலும் திட்டமிடப்்பட்ட மு்்றயில் இலங்கை 
அப்்பாவித ்தமிழர்கை்்ள தகைாடு்மப்்படுததியும், த�ாததுக்கை்்ள அழிததும் 
்கைப்்பறறியும் மூவாயிரம் ந்பர்வ்ர ்படுதகைாடு்ல த�ய்்ததுமான நிகைழ்வு. 
இ்த்ன நி்னவூட்டும் வி்தமாகை பிரித்தானிய பிர்தமரது இல்லமான 10 டவுனிங 
ஸ்ட்றீட்டிறகு முன்பாகை ்தமிழர் ஒருஙகி்ணப்புக் குழுவின ஏற்பாட்டில் கைறுப்பு 
ேூ்ல நி்னவு எதிர்ப்பு ஆர்ப்்பாட்டம் ே்டத்பற்றது.

லண்டன் திரி ெக்தி இலக்கிய ெஙகமம் ந்டத்தும் ெட்்டத்�ரணி எஸ்.
சிறீக்காந்�லிஙகத்தின் யாழ்ப்பாண இரா்சசியத்தின் கம்டசித் �மிழ் மன்ைன் 
‘ெஙகிலி குமாரனின் மணடியி்டா வீரம்’ குறும்ப்ட சவளியீட்டு விழா 01.09.2019 
ெனிக்கிழமம மாமல 4 மணி –- 9 மணி வமர CANONS HIGH SCHOOL, 
SHALDON ROAD, EDGWARE HA8 6AN மண்டபத்தில் நம்டசப்றவுள்ளது. 
�மிழறிஞர் ெட்்டத்�ரணி செல்லத்�ம்பி சிறீக்கந்�ராொ �மலமம வகிக்கி்றார்.  

யாழ் இராசசிய மன்னனின் கற்டசி தமிழ் மணடியி்டா வீரம்

யூமல 12ம் திகதி திடீசரை இயறமக எய்திய ‘பாப்பா’ 
என்று அமழக்கப்பட்்ட திருமதி சிறிபாலசகஙகாஹ�வி 

இராஜரத்திைம் அவர்களின் மரண்செ்டஙகுகள் சென்்ற மா�ம் 
21ம் திகதி ஞாயிறறுக்கிழமம பிரித்�ானிய �மிழர் ெமூகத்தின் 

பல்ஹவறு �ரப்பிைரின் கணணீர் அஞெலிக்கு மத்தியில் இ்டம்சபற்றது.

ச�ன்கிழக்கு இலண்டனில் நம்டசபற்ற இறுதி நிகழ்வில் ெமூகத்தின் 
பல்ஹவறு அமமப்புக்கமள்ச ஹெர்ந்ஹ�ார் கலந்துசகாண்டமமமய அவ�ானிக்க 
முடிந்�து. ெமயக்கிரிமயகமள அவரும்டய கணவர் திரு. இராஜரத்திைத்து்டன் 
இமணந்து ெஹகா�ரர்களாை சிறிசகஙகா�ரன் ( ெமூக ஹெமவயாளர், அரசியலாளர் 
சகஙகா), சிறிபாலசகஙகா�ரன் (யாழ்ப்பாணத்தின் பிரபல விமளயாட்டு வீரர் ரவி), 
சிறிெஹபென் (எழுத்�ாளர், கவிஞர் ெஹபென்) ஆகிஹயார் இமணந்து செய்�மம 
வித்தியாெமாக இருந்�து்டன் குடும்ப உ்றமவயும் ெஹகா�ர பாெத்ம�யும் 
எடுத்துக்காட்டியது.

மகாஜைக்கல்லூரி, லுயிெம் சிவன் ஆலயம், �மிழ்ப்பா்டொமலகள் 
விமளயாட்டு்ச ெஙகம் பாப்பாவின் ெக மாணவிகள், ஐம்பது ஆணடுகளிறகு 
முன்ை�ாக ச�ல்லிப்பமளயில் இயஙகிய சூட்டிங ஸ்ரார் விமளயாட்டுக் கழகம் 
என்பைவறறின் ொர்பில் மாமலகள் அணிவிக்கப்பட்டு அஞெலி செலுத்�ப்பட்்டை.

மகாஜைக் கல்லூரி ொர்பில் ்டாக்்டர் நவரத்திைம் அவர்களும் சிவன் 
ஹகாயிலின் ொர்பில் அருள்�ாஸ் அவர்களும் அஞெலி உமரயாறறிைர். குடும்ப 
நணபர், அரசியலாளர் சிவலிஙகம், சப்றாமகன் ஜைகன் ஆகிஹயாரின் உமரகள் 
அமைவமரயும் சநகிழ்ச செய்�ை.

பல நூறறுக் கணக்காைவர்கள் கலந்து சகாண்ட இறுதி அஞெலியில் 
முன்ைாள் பாராளுமன்்ற உறுப்பிைர் திரு. ஆைந்�ெஙகரியும், யூனியன் 
கல்லூரியின் இன்ம்றய அதிபர் திரு. வர�னும், இலஙமக தூதுவராலயத்தின் 
ொர்பில் ஜைாப் கலீமும் கலந்து சகாண்டமமமய அவ�ானிக்க முடிந்�து.

மனம் பநகிழச்ப்சய்த 
இறுதி அஞ்சலி

திருமதி சிறிபாலகெஙொதேவி இராஜரத்தினம் (பாபபா)

�ாலம்சென்்ற திருைதி சிறிபாலச�ங�ாகதவி இராஜரததினம் அ்வர�ளுக்கு 
‘புதினம்’ பததிரிம�யும் தனது அஞ்ெலிமயத சதரிவிக்கி்றது.

23 வருடஙகளின் பின் டில்லியில்
இனி புலிசபால் உறுமுவார லவசகா!

23 வரு்டஙகளுக்கு பி்றகு மீணடும் 
நா்டாளுமன்்றத்தில் எம்பியாக அடிஎடுத்து 
மவத்துள்ள மதிமுக சபாது்ச செயலாளர் 
மவஹகாவுக்கு எம்.பிக்கள் வாழ்த்து ச�ரிவித்�ைர். 
மவஹகா இயல்பாகஹவ உணர்்சசி சபாஙக ஹபசி 
மக்கமள கவரக்கூடியவர். இவர் கம்டசியாக 1999ம் 
ஆணடு சிவகாசி ச�ாகுதி எம்.பியாக ஹ�ர்வாகி 
நா்டாளுமன்்றம் சென்்றார். அ�ன்பி்றகு ந்டந்� 
எந்� ஹ�ர்�லிலும் மவஹகா எம்.பியாகவில்மல. 
மவஹகாவின் அரசியல் நகர்வுகள், அதிமுக, 
திமுக எை மாறி மாறி இருந்� நிமலயில், 
இம்டயில் ஹ�முதிக �மலமமயில் �னி அணியும் 

அ ம ம த் து பார்த்�ார். ஆைால், அ�றகு முறறிலும் வரஹவறபு இல்லா� 
நிமலயில், மீணடும் திமுகவு்டன் மகஹகார்த்�ார். இந்� சூழலில் திமுக 
ொர்பில் ராஜயெபா எம்.பியாக நிறுத்�ப்பட்டு ஹபாட்டியின்றி மவஹகா சவறறியும் 
சபறறுள்ளார். அஹ�ஹநரம் எம்.பியாக ஹ�ர்வு செய்யப்ப்டவிருந்� ஹநரத்தில் 
ஹ�ெதுஹராக வழக்கில் மவஹகாவுக்கு நீதிமன்்றம் ஓராணடு �ண்டமை விதித்�து. 
இ�ைால் எம்.பியாவாரா என்று பரபரப்பு நிலவிய நிமலயில், சவறறிகரமாக எம்.
பியாக ப�விஹயறறுள்ளார். நா்டாளுமன்்றம் சென்்றவு்டன் மவஹகா அஙகிருந்� 
அணணாவின் சிமல காமல ச�ாட்டு வணஙகிைார். இஹ�ஹபால் காமராஜர் 
மறறும் முத்துராமலிஙக ஹ�வரின் சிமலகளுக்கும் மரியாம� செலுத்திைார். 
இம� பார்த்து எம்.பிக்கள் பலர் சநகிழ்ந்�ைர். 

இந்நிமலயில் எம்.பியாக ப�விஹயற்ற மவஹகாவுக்கு அஙகிருந்� திமுக 
எம்.பிக்கள் உள்ப்ட பல எம்.பிக்கள் வாழ்த்து ச�ரிவித்�ைர். மு�ல்நாள் எம்.
பியாக ப�விஹயற்ற மவஹகா மறுநாஹள ம�ட்ஹராகார்பன் திட்்டத்ம� எதிர்த்து 
விவொயிகள் ந்டத்திய ஹபாராட்்டத்தில் பஙஹகற்றைர். 

மவஹகா இனி நா்டாளுமன்்றத்தில் புலி ஹபால் உறுமுவார் என்றும் சிஙகம் 
ஹபால் கர்ஜிப்பார் என்றும் அவரது ஆ�ரவாளர்கள் ச�ரிவித்துள்ளைர். சபாதுவாக 
எந்� பிர்சமை குறித்து ஹபசிைாலும் மவஹகா புள்ளி விவரத்ம� பட்டியலிட்டு 
அழகாக ஹபசுவார் என்ப�ால், நா்டாளுமன்்றத்தில் மத்திய அரசின் எந்� 
திட்்டஙகள் �மிழகத்திறகு எதிராக இருந்�ாலும், அ�றகு சிம்மசொப்பைமாக 
இருப்பார்.   

லண்டனில் 36வது 
ைறுப்பு ்ஜூகல நிகனவு

யார் தான்
ஏற்றிட முடியும்
இைப்பின் யசாைத்கத?
 
யார் தான்
அ்ளநதிட முடியும்
இழநதவர் ைண்ணீகர?
 
இகைவயனா!
அகழப்ெவனாகிைான்,
மனிதயனா!
அழுெவனாகிைான்,
 
யமலும் இகைவயனா!
அன்யெ சிவபனன்ெவனும்
அவனாகிைான்,
 
அவன் அன்பின் அ்ளவும்
அவபனன்ெவனும்
அவனாகிைான்,  
 
ைருப்கெயில்த் தாஙகி
ஈன்பைடுத்து,
இருகையில்த் தூக்கி
வ்ளர்த்பதடுத்து,

 

மனிதன்தன் வாழவில்ப்
ெற்று கவக்கும் யநரம்
 
இகைவன்
ொவம் ொராது
அகழப்ெதும் சரியயா?
 
தன்னிடம்
ொர்த்தும் ொராது
அகழப்ெதும் முகையயா?
 
அன்புக்கு
இகைவன் மட்டும் தான்
பசாநதக்ைாரனா என்ன?
 
வம்புக்கு
மனிதன் மட்டும் தான்
ெநதக்ைாரனா என்ன?
 
மனிதயனா
என் பசய்வான் ொவம்?
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எம் மு்ந்்தயர ஆயிரம் ஆண்டுகைள வாழ்்நது முடித்த 
அ்ந்த அழகைான ைரம்ை்ர வீடு, நாற்சார வீடு, நடு 

முற்றம். நாலு திக்கிலும் அ்றகைள, ்த்லவாசலுக்கு 
நறுமணம் வீசும் நடு முற்றம்- மல்லி்கைப் ை்ந்தல். நடுவில் 
அ்ம்ந்த வீட்டுக்கு நாற்புறமும் ப்தன்்ன, வா்ழ, 
கைமுகு, த்தா்ை, மாது்ே, பகைாய்யா என்று ையன் 
மரஙகைள- வீட்டில் இரு்நது ைை்ல வ்ர இருபுறமும் 
அழகு ்தரும் ைலவரண குதறாட்ைன் பசடிகைள, ைை்ல்ய 
ஒட்டி பசவவிேநீர கு்ல ்தளளி நின்று அழகூட்டும் 
ப்தன்்னகைள, முன்புறம் விழிசிட்டி ஒழுங்கை்ய ஒட்டி 
மதிலும், கிடுகு தவலியும், ைக்கைததுக் பகைால்லஙகைட்டி 
வீதியின் தவலிக்கும் கிடுகுத ப்தன்தனா்ல தவலி, 
பின்புறம், தமற்கு எல்்ல என்ைனவற்றுக்கு அடுக்கைாகை 
சீ்ம கிடு்வ, ைால் கைழுவும் கைதியால்கைள பநருக்கைமாகை 
நிற்கும் வரி்சயான தவலி, வை கிழக்கில், வீதியில் 
வாசல் பகைாண்ை எஙகைள உை்தைாற்கை்நத்தார கைட்டிைம். 
இ்ைதய கிணறு. ைாப்ைா மாமி வீடு, பைரியப்ைா வீடு, 
சின்னம்மா வீடு என்று எமது வீட்டு எல்்ல்ய ஒட்டிய 
உறவினர வீடுகைளுக்கும், ை்ன வ்ேவுகைளுக்கும் இ்ைதய 
தைாய்வரக் கூடிய கைை்வ.

்தாய் மண்ணில் எல்லா வீடுகைளுதம பைரும்ைாலும் 
இத்த அ்மப்புத்தான். அ்ந்த இனிய நி்னவுகைள. 
அப்ைாவுக்கும், சிததிக்கும் சீ்தனவழி பசாத்தான அ்ந்த 
நாற்சார வீட்டில் ஒரு ைா்னச் தசாறு உண்டு ஒதர 
கூ்ரயின் கீழ் ஒற்று்மயாகை வாழ்்ந்த இ்தயததுக்கு 
இ்தம் ்தரும் அ்ந்த எண்ணப்ைதிவு, எல்லாதம நி்னவில் 
எழு்நது ஓை்வத்தது அ்ந்த இறப்புச் பசய்தி. நாம் நாலு 
சதகைா்தரரகைள, சிததியின் மகைள, இரு ்தம்பிகைள என எழுவர 
அைஙகிய ச்ந்ததி வரி்சயில் என் 2ம் அண்ணரின் 
இறப்பு இ்ந்த நி்னவுகைதோடு கைருவிழிகை்ே கைண்ணீரில் 
நீ்ந்த ்வத்தன.

ஒரு கைார வீதியும், நாலு ஒழுங்கைகைளுக்கும் இ்ையிலாகை 
பகைாப்ைாட்ைன் கைாலததுக்கு முன்பிரு்நத்த எஙகைள உதிரவழி 
பசா்ந்தஙகைளின் இருப்பு வீடுகைள, ை்ன வ்ேவுகை்ே 
பகைாண்டு இரு்ந்த பைருநில பிரத்தசததில் எஙகைளின் 
இ்ந்த நாற்சார வீடும் ஒன்று. எனக்கு நி்னவு ப்தரி்ந்த 
ஒரு பைாழுதில்்தான் ப்தல்லிப்ை்ேக்குள அ்ம்ந்த 
எஙகைள பகைால்லஙகைலட்டி வீதிக்கும் மின்சாரம் வ்ந்தது. 
தகைாப்ைாய் ைாராளுமன்ற உறுப்பினராகை இரு்ந்த வன்னிய 
சிஙகைம் அவரகைளின் ்தாய் வீட்்ை பகைாண்டிருப்ை்தால் 
அ்ந்த வீதிக்கு ஒரு கியாதி. அவர பையரில்்தான், வன்னிய 
சிஙகைம் வீதி என அது அ்ழக்கைப்ைடுகிறது. மின்சாரம் 
வரும் முன்ைாகை ்கைவிேக்கு, அரிக்கைன் லாம்பு என்ைன 
பவளிச்சம் ்த்ந்த கைாலம். 

கூப்ைன் அரிசியும், வேவு வி்ேவுகைளுதம குடும்ைததின் 
வயிற்றுப்ைாட்்ை நிரப்ை தைாதும் என்றிரு்ந்த கைாலம் அது. 
வேவு கிணற்றில் குளிக்கும் நீர உட்ைை சி்தறும் நீ்ர 
த்தக்கி ஓட்ை ்தக்கை வ்கையில் கிணற்தறாடு அ்ம்ந்த 
சீபம்நது கைட்டு. கைட்டில் நீர வழி்நது வேவுக்கு ஓை 
வாய்க்கைால். வாய்க்கைால் நீ்ர த்தக்கை, வா்ழ கைமுகு, 
பிறையன்மரஙகைளுக்கு ைாததி. பைரிய அ்ந்த வேவில் 
இரு்ந்த ஐம்ைதுக்கு தமலான ப்தன்்னகைளுக்கு ைட்்ைகைட்டி 

அண்்ண துலா மிதிக்கை நீர இ்றத்த நி்னவும் 
நிழலாடுகின்றது. மின்சாரம் வ்ந்த பிறகு கிணற்தறாடு 
ஒட்டி நிரப்ைப்ைட்டிரு்ந்த ்தண்ணீர ப்தாட்டியில் தமாட்ைார 
ைம்பு நீர நிரப்ை, குளிப்ைதிலும் ஒரு சுகைம்.

வீட்டுக்கும், வீதிக்கும் இ்ையிலான பசப்ைரத்தம்பூ 
பசடி தவலி ம்றப்புக்கும் பைரிய மாட்டுக்பகைாட்டில். 
ஆடுகைள ்தான் நான் அறிய ஆறு, ஏழு அதில் 
வேரக்கைப்ைட்ைன. அம்மம்மாவின் வேரப்பில் பசவியன் 
சூடு பசாரியும் ைாதலாடு்தான் எஙகைளுக்கு கைா்ல 
தகைாப்பி. அ்ந்த கைால வழக்கைப்ைடி, அம்மா்வயும், 
கைமலா மாமி்யயும் மரு்தனாமைம் இராமநா்தன் 
மகைளிர ைளளிக்கு அனுப்ைப் ையன்ைட்ை மூைல் இரட்்ை 
மாட்டு வண்டில்; நீண்ை கைாலம் அ்ந்த பகைாட்டிலுக்குள 
நி்னவு சின்னமாகை கிை்ந்தது. முற்றததில் குசினிக்கு 
முன்ைாகை நித்தம் கிைக்கும் உரல் உலக்்கை. மூன்றடுப்பு 
எல்லாம் மாரி வ்ந்தால் இ்ந்த பகைாட்டிலுக்குள வ்நது 
விடும். வா்ழக்கு்ல ைழுக்கைப்தைாடும் கிைஙகும் 
முன்முற்றததுக்கும் பகைாட்டிலுக்கும் இ்ையில், எலுமிச்்ச 
பசடி்ய ஒட்டித்தான் இரு்ந்தது. அண்்ண வேரும்வ்ர 
சரவணமுதது மாமா்தான் வா்ழக்கு்லகை்ே தைாட்டு 
அடுக்கி ஒரு மூ்லயில் பு்கை ஊ்த உட்புறம் ் வக்தகைால் 
அ்ைத்த முட்டி்ய பைாருததி விடுவார. கைா்ல மா்ல 
பு்கை ஊதுவது எஙகைள தவ்ல. இ்ைப்ைழம் ைழுக்கும் 
வேவுக்குள வி்ேயும் வா்ழக்கு்லகைள குசினி்ய 
அடுத்த கைேஞசிய அ்றயில் ைரணில் கைட்டித ப்தாஙகும். 
பிடுஙகி தின்ன தவண்டியது்தான்.

குசினி கிழக்குைக்கைம் இரு்ந்த த்தா்ையில்்தான் 
இரவில் தகைாழிகைள தூஙகும். 19, 21 என்று ஒற்்ற விழ 
முட்்ைகை்ே உமிப்பைட்டிக்குள அடுக்கி அம்மம்மா 
அ்ைக்தகைாழி்ய அ்ைகைாக்கை ் வப்ைா. முட்்ை பவடிதது 
21 நாட்கைளில் ைஞசுதைால பமன்்மயான தகைாழிக்குஞசுகைள 
பவளிவருவதும் அவற்றுக்கு கை்றயான் புற்்ற பவட்டி 
கை்றயான் புழுக்கை்ே உண்ணப் தைாடுவதும் எமக்கு 
உற்சாகைம் ்தரும். தகைாழிப்பீ அளே விறா்ந்்த மூ்லயில் 
ப்தன்னம் பைாச்சுகைள இருக்கும். தகைாழி குஞசுகை்ே 
ைரு்நது பிடிக்கைாமல் இருக்கை குஞசுகைளுக்கு குஙகும 
வரணம் பூசுவதும் அ்ந்தகைால வழக்கைம். அப்ைடி இரு்நதும் 
முகை பவள்ேகைளுைன் ைரு்நது ஒன்று வட்ைம் தைாட்டு 
கைண்்வதது கீதழ இறஙகி குஞ்சப் பிடிப்ைதும், நாஙகைள 
தகைவும் தகைாழிதயாடு கைததிக்கூவி பிரா்ந்்த கை்லப்ைதும் 
வழக்கைம். விதசை விரு்நதினர வ்ந்தால் அ்மவது வீட்டு 
தசவல்்தான். சிததிக்கு பிள்ே பைதது வருகுப்தன்றால் 
விறாததுக் குஞசுகைள த்த்வ என்று அம்மம்மா கைணக்குப் 
ைாரதது தகைாழி அ்ைக்கு ்வப்ைா. தகைாழிக்கு ைடுவான் 
வ்ந்தால் தநாயில் தூஙகி அடிக்கைடி பீச்சி தகைாழிகைள 
ஒவபவான்றாகை சாகும். வீதை அழும். வேவுக்குள கிைஙகு 
பவட்டி மண்்ண மூடி நாய் கிேறாமல் இருக்கைப் ைாரம் 
்வப்தைாம்.

அம்மம்மா வேரத்த ஆடுகைள, குட்டிகைள தைாடுவதும், 
குட்டிகைள முற்றததில் துளளித திரிவதும் அயல் 
தகைாயில்கைளில் தவளவி வ்ந்தால் கிைாய் ஆடுகைள நல்ல 
வி்லக்கு விற்ை்ன ஆவதும் வழக்கைம். ந்னயப்தைாட்ை 

அரிசி்ய முற்றததில் உளே உரலில் இட்டு இரு 
புறமும் அண்்ணகைள நின்று உலக்்கையால் மாறி மாறி 
இடிப்ைதும், அம்மா சுேகில் அரிதது கைப்பி அரிசி்ய 
மீண்டும் உரலில் தைாடுவதும், பின்பு மா்வ இரும்பு 
சட்டியில் வறுப்ைதும் கூை வாரா்ந்த வீட்டு தவ்ல. 
தவலிக்கிழு்வ, பூவரசு இ்லகைள முற்றதது ைலாமரம் 
பகைாட்டும் ைழத்த்ல இ்லகைள என்று ஆட்டுக்கு கு்ழ 
தைாடுவதும் எஙகைள தவ்ல.

வேவு நி்ற்ந்த ப்தன்்னகைளின் ஓ்லகைள்தான் 
வீட்டு தவலி அ்ைப்புக்கும் த்த்வ. கிணற்று கைட்டில் 
ப்தன்தனா்லகைள பிரட்டி ந்னயப் தைாைப்ைடும். 
சனிக்கிழ்ம, ஞாயிற்றுக்கிழ்ம கைா்ல தவ்ே அ்ந்த 
ப்தன்னம் ஓ்லகை்ே பிே்நது ்தர முற்றததில் ் வதது, 
ஓ்லப்ைாதிகை்ே கிடுகைாகை பின்னுவதும் எஙகைள தவ்ல. 
பின் நனவோ ை்னக்கைாணி, நடுை்ன வ்ே என்று 
ைன்நத்தாப்பு ைனம் ைழஙகைள ஊற ்வதது பிழி்நது 
சாறுகைள ைனாட்டு ஆகுவ்தற்கைாகை முற்றததில் ைாயில் 
கைாய்வதும் ைனம்ைழ ைருவததில் நைக்கும் சஙகைதி. 
ை்னயால் விழும் சருகு இ்லகைள, ைன்னா்ை, 
கைஙகுமட்்ை, ைனஙபகைாட்்ை, ைனுவில் என்ைன பைாறுக்கி 
அடுக்கி விறகுக்கு ்வக்கைப்ைடுவதும் நாோ்ந்த தவ்ல. 
ைனம்ைாததியில் வி்ேயும் ைனஙகிழங்கை கிண்டி 
எடுதது அவியல், து்வயல் என்று உண்ைதும் ஒடியல், 
ைழக்பகைாடியல் என்று அ்வ முற்றததில் ைாயில் பவய்யில் 
கைாய்வதும் ைருவகைாலக் கைாட்சிகைள. பநாஙகு, அண்ண 
முண்ணா ைழம், இேநீர வழுக்கைல் என்று அவவப்தைாது 
உண்ணக் கி்ைக்கும் வேவு வி்ேவுகை்ே நி்னக்கை 
நாக்கு ஊறும்.

நடுமுற்றததில், ் ்தப்பைாஙகைல், சிததி்ர பைாஙகைல், 
ஆவணி ஞாயிறு பைாஙகைல் என்று சித்தப்ைாவின் ஏற்ைாட்டில் 
கைலகைலப்ைாகை நைக்கும். 

நாம் நால்வர, சிததி, பிள்ேகைள என்று குசினிக்குள 
வட்ைமாகை ைல்கையில் கு்நதி இரு்நது உணவு உண்ைதும், 
கூழ் குடிப்ைதும், நடுவில் இரு்நது அம்மா ைரிமாறுவதும் 
கூை ஒரு ைாச பி்ணப்பு. ைழஞதசாற்று கு்ழய்ல 
அம்மம்மா உருண்்ையாக்கி நாம் ்கையில் ஏ்நதும் 
பூவரசம் இ்லயில் ்வப்ைதும், கைருவாட்டுத துண்்ை 
கைடிதது ைழஞதசாற்்ற உண்ைதும் இனி எதிரகைாலம் 
்தரமுடியா்த சு்வ. 

கைல்யாணம், பவளிநாடு என்று எஙகைள வீட்டுக் கூட்டில் 
இரு்ந்தவரகைள இன்று நாலு நாடுகைளுக்குள குடும்ைதத்தாடு 
அைக்கைம். 

தைார வ்ந்தது. புலம் பையர்ந்தது. பஷல் அடி, பைாப்ைர 
அடியில் வீடு சி்்த்ந்தது. ஆனாலும் அ்ந்த ்தாய், ்த்ந்்த 
வழி நிலம், எம் ச்ந்ததி வழி வம்சம் அ்ே்நது வி்ேயாடிய 
மண் இன்றும் இருப்ைாய் அஙகு இருக்கிறது. நி்லயாய் 
எம் மனதில் நி்னதவாடு நி்லததுளேது. என்பறன்றும் 
இ்ையி்ைதய தைாகும் எம் ச்ந்ததிகை்ே வரதவற்கை 
அது அஙதகை கைாலஙகைள உளேவ்ர இருக்கைத்தான்  
தைாகிறது. 

இதம தரும இனிய நி்னவுகள்…
உ்றவு�ளுடன் ்வாழந்த அந்த நாற்ொர வீடு
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ஈலிங  ைனை துர்ககை அம்மன் ஆலேம்

அம்மன் ஹதஹரறி பவனி வரும் 
இத்தினத்தில் அரச்்சமன 
தடடு மூலம் ் பற்பபடும் 
பணம் தோயகத்தில் ஏமழ 
மோணவரகளின் பட்ட்பபடி்பபுக்கு 
வழஙக்பபடும்.

்்ச்ப்ரம்பர மோத  
அம்மனின் நிகழ்வுகள்
1. முல்மலத் தீவு அன்மன 

்சோரதோ நிமலய அநோமத்ப 
பிள்ேகமே ஆலயம் 
்போறு்பஹபறறல்.

2. மன்னோர, மட்டக்கே்பபு 
கணனி போ்ட்சோமலகமே 
ஆரம்பித்தல்.

3. மட்டக்கே்பபு படடுமுறி்பபு 
கிரோமத்மத பரோமரிக்கும் 
்போறு்பஹபறறல்.


